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Η ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΟΤΙΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΣ 
Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας

Ο νέος αρχηγός της Ελληνικής Α
στυνομίας Αντιστράτηγος Φώ
τιος Νασιάκος, γεΤσηθηκε στη 

Ραχούλα Καρδίτσας, το έτος 1952.
Κατετάγη στο Σώμα της τέως Χω

ροφυλακής το 1970.
Αποφοίτησε πρώτος από τη Σχολή 

Αξιωματικών το 1976, όπως πρώτος, 
επίσης, αποφοίτησε από το σύνολο 
σχεδόν των Σχολών και σεμιναρίων 
που παρακολούθησε.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος 
Αγγλικής της Σχολής Ξένων Γλωσ
σών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μετεκπαιδεύτηκε στο εξωτερικό 
και έλαβε μέρος σε πολλές διεθνείς 
συναντήσεις, για θέματα αστυνομι
κού ενδιαφέροντος ενώ εκπροσώπη
σε την Ελληνική Αστυνομία σε διά
φορες ομάδες, στα πλαίσια της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης.

Υπηρέτησε κυρίως σε μάχιμες υ
πηρεσίες του Σώματος

Στους βαθμούς του Αστυνομικού 
Διευθυντή και Ταξιάρχου (1996- 
2000) διετέλεσε Διευθυντής της 
Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών 
Εγκλημάτων Βίας.

Στις 8 Μαΐου 2000 προήχθη στο 
βαθμό του Υποστρατήγου και υπη
ρέτησε διαδοχικά ως Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφά
λειας και Προϊστάμενος του Κλά
δου Ασφαλείας και Τάξης του Αρ
χηγείου της Ελληνικής Αστυνομί
ας.

Είναι παντρεμένος με την Άννα 
Κουφάκη και έχει δύο κόρες, την 
Μαρία (φοιτήτρια της Σχολής Οι
κονομικών Επιστημών) και την 
Ιωάννα (φοιτήτρια της Γαλλικής 
Φιλολογίας).

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΚΟΣ 
Υπαρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας

Ονέος Υπαρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγος 
Σπυρίδων ΤΣΑΚΟΣ, γεννήθηκε 

στο Μολύκρειο Ναυπακτίας και τε
λείωσε τις Γυμνασιακές του σπουδές 
στη Ναύπακτο.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Υπαστυνό- 
μων το έτος 1976 μεταξύ των πρώτων.

Το 1989 αποφοίτησε από το Τμήμα 
Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Α
στυνόμων Β', πρώτος μεταξύ των συ
ναδέλφων του.

Υπηρέτησε σε επιτελικές, μάχιμες και 
νευραλγικές Υπηρεσίες. Το έτος 1998 
ως Διευθυντής Τεχνικών/Ύ.Δ.Τ. επιμε- 
λήθηκε τη σύνταξη του δετούς εξοπλι- 
στικού προγράμματος της Ελληνικής Α
στυνομίας, το οποίο ήδη υλοποιείται.

Στους Ανώτατους βαθμούς υπηρέτη
σε ως βοηθός του Γενικού Αστυνομι
κού Διευθυντή Αττικής, ως Διευθυντής

της Δ/νσης Αστυνομίας Πειραιά και τε
λευταία ως Γενικός Αστυνομικός Διευ
θυντής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Είναι Πτυχιούχος του Νομικού Τμή
ματος της Νομικής Σχολής του Πανε
πιστημίου Αθηνών και απόφοιτος του 
Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας της Σχο
λής Ξένων Γλωσσών της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Παρακολούθησε στις Η.Π.Α. Πρό
γραμμα Μετεκπαίδευσης σε θέματα 
“MANAGEMENT - ΔΙΟΙΚΗΣΗ σο
βαρών υποθέσεων” και στην Αγγλία 
(Λονδίνο) Σεμινάριο Οργάνωσης και 
Λειτουργίας Αστυνομικών Υπηρεσιών 
μεγάλων Πόλεων.

Είναι παντρεμένος με την εκπαιδευ
τικό Ελένη ΜΑΤΣΟΥΚΑ και έχει δύο 
παιδιά, την Μαρία (φοιτήτρια Νομι
κής) και την Κωνσταντίνα (μαθήτρια 
Λυκείου).



ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΗΓΎΡΑΚΗΣ

Γενικός Επιθεωρητής Ελληνικής Αστυνομίας

Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη της 
Λέσβου το έτος 1950.

Κατετάγη στο Σώμα της τέως 
Χωροφυλακής το έτος 1968.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιω
ματικών το έτος 1976.

Υπηρέτησε αποκλειστικά σε μά
χιμες και νευραλγικές υπηρεσίες του 
Σώματος.

Προήχθη στο βαθμό του Αντι
στράτηγου την 3-8-2001. Προ της 
προαγωγής του κατείχε τη θέση του 
Διευθυντή Αστυνομικών Επιχειρή
σεων Αττικής.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο 
παιδιών.

Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας

0 Προϊστάμενος Επιτελείου του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομί
ας, γεννήθηκε το 1949 στο Παϊ- 

δοχώρι Χανίων.
Κατετάγη στο σώμα της τ. Χωροφυλα
κής το έτος 1973.
Υπηρέτησε ως Αξιωματικός, εκπαιδευ
τής των Σχολών Αστυφυλάκων, Διοι
κητής Τμημάτων Τροχαίας,, Αστυνο
μικών Τμημάτων, ως και υπηρεσιών 
ασφαλείας και πληροφοριών.

Ως Ανώτατος Αξιωματικός με το 
βαθμό του Ταξιάρχου, υπηρέτησε ως Ε
πιθεωρητής Αστυνομίας Κρήτης, ενώ 
με το βαθμό του Υποστράτηγου, ως Γε
νικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέ
ρειας Κρήτης και του απονεμήθηκε με
γάλος αριθμός Ηθικών Αμοιβών.

Παρακολούθησε, πολλά μετεκπαι- 
δευτικά σεμινάρια και μετεκπαιδεύ

τηκε στο εξωτερικό σε θέματα Ναρ
κωτικών.

Είναι Πτυχιούχος του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών ( Α.Σ.Ο.Ε.Ε. ) 
και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκη
σης, του Παντείου Πανεπιστημίου. 
Επίσης είναι μέλος του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδας, του 
Τμήματος Δυτικής Κρήτης, ενώ γνω
ρίζει την Αγγλική Γλώσσα.

Την 3-8-2001 Προήχθη στο βαθμό 
του Αντιστράτηγου και τοποθετήθη
κε στη θέση του Επιτελάρχη του Αρ
χηγείου.

Είναι παντρεμένος με την Ιωάννα 
Παπαδομανωλάκη και πατέρας δύο 
παιδιών, της Αναστασίας, Φοιτήτριας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι
στημίου Αθηνών και του Δημήτρη, 
που είναι μαθητής της Γ' Λυκείου.

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΡΕΪΖΗΣ



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

“ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ” 

“POLICE REVIEW”

Διμηνιαία έκδοση ταυ 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας*

Bimonthly magazine 
of Hellenic Police Headquarters

Fax: (003-01) 6849,352 
e-mail: asteoi@otenet.gr

* Σύμφωνα με την 9010/1/36 από 31/3/89 
Απόφαση του Υ.Δ.Τ. εποπτεύεται από 

Διοικούσα Επιτροπή και εκδίδεται υπό την 
επιμέλεια του Γ Τμήματος Εκδόσεων της 
Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου 

της Ελληνικής Αστυνομίας.

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

Αρχισυντάκτης:
Τηλ.: 6854.609 

Διαχείριση:
ILY. Αναστασία Καραμεσίνη 

Τηλ.: 6828.525 

Συντάκτες:
Τηλ.: 6854.609, 6853.318, 6828.524 

Γραμματεία:
Τηλ.: 6854.207 
Διαφημίσεις:
Τηλ.: 6854.609

Διεκπεραίωση:
Τηλ.: 6828.525

Υπηρεσ. φωτογραφίες:
Φωτογρ. Συνεργείο ΕΛ.ΑΣ. Τηλ.:5247.616

Καλλιτεχνική επιμέλεια - 
Εκδοτικές εργασίες:

"ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ" Α.Ε., Λεύκης 134, 
145 65, Κρυονέρι, Τηλ.: 8161.301

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας 

σε ενέργεια και αποστρατεία 
2.000 δρχ. (5,9 ευρώ)

Ιδιωτών 2.500 δρχ. (7,3 ευρώ)

Τα κείμενα των συντακτών 
και συνεργατών, απηχσύν 

τις δικές τους απόψεις και όχι 
απαραίτητα εκείνες 

του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

r

534_____________________ ;
Σχολή Εθνικής Ασφάλειας !

Τα μείζονα πολιτικά, κοινωνικά και πολιτισμι- \ 
κά ζητήματα στρατηγικής, γεωπολιτικής και ε- 
θνικής ασφαλείας που κυριαρχούν τα τελευταία 
χρόνια  σε ελληνικό, Ευρωπαϊκό αλλά και παγκό
σμιο επίπεδο σε συνδυασμό μ ε  τις συνεχείς αυξα
νόμενες απαιτήσεις σε εξειδικευμένο προσωπι
κό, δημιούργησαν την ανάγκη ίδρυσης της Σχο
λής Εθνικής Ασφαλείας, η οποία ως εκπαιδευτι
κός κλάδος της Αστυνομικής Ακαδημίας, θα λει
τουργήσει φέτος για πέμπτη συνεχή χρονιά.

540_____________________
Τροχαία ατυχήματα
Το πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων που έ 
χε ι πάρει ανησυχητικές διαστάσεις τα τελευταί
α χρόνια , άρχισε να απασχολεί μεγάλη μερίδα  
της κοινής γνώμης και οι αρμόδιοι φορείς ανα
γκάστηκαν να λάβουν δραστικά μέτρα. Κάθε 
χρόνο  πολλοί άνθρω ποι χάνουν τη ζωή τους ή 
υπόκεινται τις συνέπειες των ατυχημάτων με α
ποτέλεσμα όλο και περισσότεροι να ενώ νουν  
τις φω νές τους για τη μείωσή τους.

544_____________________
Η οργάνωση, η Διοίκηση και το 
προσωπικά της Αστυνομίας στον 21ο 
αιώνα. (Μ έρος Β )

552_____________________
ΕΥΡΩ: Το δικά μας νόμισμα
Η  πρωτοχρονιά του 2002  θα είναι ιστορική για 
300 εκατομμύρια Ευρω παίους πολίτες: τότε τα 
τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ  θα τε
θούν σε κυκλοφορία σε 12 ευρωπαϊκές χώρες, 
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

560______________________
Πολεμώντας την τρομοκρατία σ’ ένα 
παγκόσμιο μέτωπο
Οι τρομοκράτες, οι οποίοι επιτέθηκαν εναντίον των Η
νωμένων Πολιτειών, στις 11 Σεπτεμβρίου, στοχέυσαν 
εναντίον της Αμερικής, αλλά πλήγωσαν ολόκληρο τον 
κόσμο. Αν επιμείνουμε στη δημιουργία μιας πιο δυνα
τής, περισσότερο δίκαιης, πιο φιλάνθρωπης 
και αληθινής διεθνούς κοινωνίας, αδιακρίτως θρησκεί
ας και φυλής, τότε οι τρομοκράτες θα έχουν αποτύχει.

562_____________________
Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση στην 
“Κοινωνία της πληροφορίας"

(Μ έρος Β )

565 ____________________
Αγιος Αρτέμιος: Προστάτης και 
πρότυπο για την Ελληνική Αστυνομία.

566 ____________________
Η Αστυνομία της Κίνας
Το παρόν άρθρο είναι αφιερωμένο σχεδόν εξ  
ολοκλήρου στις Υπηρεσίες της Στρατιωτικής 
Αστυνομίας που υπάγονται στο Υπουργείο Δη
μόσιας Ασφάλειας της Κίνας, στις συνθήκες 
εργασίας και στην εκπαίδευση των αστυνομι
κώ ν γενικότερα. Επίσης γίνεται αναφορά και 
στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, θέμα 
μεγίστης σημασίας για την Κ ίνα, του οποίου ο 
χειρισμός ενδιαφέρει πάντα και τη Δύση.

572_____________________
ΓΕΝΟΒΑ: Μια τραγωδία αναζητό 
κάθαρση

576_____________________
Το ερωτηματολόγιο των υπόπτων

Το δικαίωμα του αστυνομικού να υποβάλλει 
ερωτήσεις σ ’ έναν ύποπτο και εκείνο του ατό
μου να μη μιλήσει αντιπροσω πεύουν δύο αντι- 
κρουόμενα συμφέροντα κατά την απονομή της 
ποινικής δικαιοσύνης. Το πρώτο, είνα ι απα
ραίτητο για να προχωρήσει η έρευνα, εξυπηρε
τώντας έτσι την επιδίωξη μ ιας καλύτερης δη
μόσιας ασφάλειας. Το δεύτερο, εγγυάται το δι
καίωμα του πολίτη ενάντια στην αυτοενοχο
ποίηση.

578_____________________
Κώστας Κεντέρης: “Το ελάφι της 
Μ υτιλήνης”
Ο  χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρω
ταθλητής των 200  μ„ ανοίγει την καρδιά του 
στο περιοδικό μας, στην πρώτη εκ β αθέω ν συ
νέντευξή του, μετά το θρίαμβο του Έντμοντον.
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582 i_ _ ______________________________________ _______________________  I

Σωκράτης: 2400  χρόνια από το θάνα- ! 
το του θεμελιω τή των ηθικών αξιών ί

586_____________________
Στέλιος Καζαντζίδης
Η αγνή και κονεμένη καρδιά τον λαού, που α
γκαλιάζει μ ε  πάθος αυτούς που πραγματικά 
την αγαπούν, ράγισε από πόνο στις II Σεπτεμ
βρίου. Η  καρδιά της Ελλάδας δάκρυσε, γιατί 
έφυγε ένας δικός της άνθρωπος.

590_____________________
Πορεία στο Μέτωπο
Από το ημερολόγιο πορείας του Γενικού Στρα
τονόμου Συνταγματάρχη Χω ροφυλακής Αργυ
ρ ίου  Δικαίου.

594_____________________
Επικαιρότητα

602_____________________
Υπηρεσιακά και συνδικαλιστικά νέα

608_____________________
Βιβλιοπαρουσίαση

610_____________________
Η ληστοκρατία στη Βορειοδυτική Θεσ
σαλία οπό την απελευθέρωσή της 
(1881 ) έως το 1930 περίπου

(Μέρος Β )

616_____________________
Χορεύοντας με το θάνατο... 
στα ρέιβ πορτι
Στους χώ ρους των "ρέιβ πάρτι ” για πολλούς  
αρχίζει η πρώτη επαφή, ξεκινώντας ένα  “παι
χν ίδ ι που το όνομά του είνα ι θάνατος" ακόμη 
και τελείως ανυποψίαστα... από ένα  χορό!

620_____________________
Μεταμοσχεύσεις: Ηθική και παθολογία

Ο ι μεταμοσχεύσεις αποτελούν μ ια  πρωτο
ποριακή μέθοδο της παρεμβατικής ιατρι
κής, η ηθική της οποίας όμω ς φαίνεται ως  
είνα ι πιο πολύπλοκη ακόμη και από την ε
παναστατική της τεχνική.

624_____________________
Η ψυχοδυναμική της ο ικογένειας  
στην Ελλάδα (Μ έρος Α )
Η  εισήγηση αυτή α π οσκοπ εί να φω τίσει ο 

ρ ισ μ ένες  πτυχές ανάμεσα στα κο ινω νικά  
στοιχεία  και τις ψ υχολογικές δ ιαστάσεις  
που σ υνα ρθ ρώ νουν  τη σύγχρονη ελληνική  
οικογένεια .

628_____________________
Μιχάλης Δερτούζος
Εφυγε την 27η Αυγούστου 2001, σε ηλικία 65  
ετών, ο καθηγητής Μ ιχάλης Δερτούζος, αφή
νοντας... ανολοκλήρωτη την επανάσταση στον 
χώ ρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπω ς  
την είχε οραματιστεί εκείνος.

630_____________________
Το οδοιπορικό μας: Ευρυτανία

634_____________________
Οδοντικό εμφυτεύματα: Μ ύθοι και 
πραγματικότητα
Μια από τις επαναστατικές μεθόδους που ο 
προσθετικός οδοντίατρος έχει στα χέρια  του 
για την θεραπεία της μερικής ή ολικής απώ
λειας τω ν δοντιώ ν είνα ι τα οδοντικά εμφυτεύ
ματα. Η  ιδέα της δημιουργίας υποκατάστατων 
των ριζώ ν των δοντιών που λείπουν είνα ι πα
λιά  και ανατρέχει στις αρχές του αιώ να μας.

636_____________________
Γόλα: Μια πολύτιμη πηγή θρεπτικών ου
σιών για τον ανθρώπινο οργανισμό

638_____________________
Πλουτίστε το λεξιλόγιό σας

ί 640___I ________ ______________________ _
; Πρακτικές συμβουλές για τους 
; μικρούς μας φίλουςιI

ί 642I ______________________________I '
Βιταμίνες
Οι ανάγκες του οργανισμού για ενέργεια και 
ζωντάνια είνα ι μεγάλες, ιδιαίτερα το χειμώνα. 
Ο ι β ιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή προκειμένου να προσφέ
ρ ουν  τη βοήθειά  τους, με την προϋπόθεση  
βέβαια, να φροντίζουμε ώστε η πρόσληψή 
τους να μ η ν  υπερβαίνει το όριο της δοσολογί
ας που συνιστούν ο ι ειδικοί.

646_____________________
Εγραψαν για μας

648_____________________
Η Τέχνη παράγοντας της Παγκόσμιος 
Ειρήνης & Ευημερίας

650_____________________
To HAPKID0 ως μορφή αυτοάμυνας

Του κόσμου το παράξενα

654
Για τις ελεύθερ ες ώρες

656____________
Αλληλογραφία
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Γ
ΣΧΟΛΗ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Λειτουργεί φέτος για πέμπτη συνεχή χρονιά

Τα μείζονα πολιτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά ζητήματα στρατηγικής, γεωπολιτικής και εθνι
κής ασφαλείας που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια σε ελληνικό, Ευρωπαϊκό αλλά και παγκό
σμιο επίπεδο σε συνδυασμό με τις συνεχείς αυξανόμενες απαιτήσεις σε εξειδικευμένο προσω
πικό, δημιούργησαν την ανάγκη ίδρυσης της Σχολής Εθνικής Ασφαλείας, η οποία ως εκπαιδευ
τικός κλάδος της Αστυνομικής Ακαδημίας, θα λειτουργήσει φέτος για πέμπτη συνεχή χρονιά.

Η Σχολή Εθνικής Ασφά
λειας, έχει ως αποστολή 
τη Μετεκπαίδευση και Ε
πιμόρφωση σε μεταπτυ
χιακό επίπεδο των ανώτε

ρων στελεχών της Ελληνικής Αστυ
νομίας, καθώς και αυτών των Ενό
πλων Δυνάμεων του Λιμενικού και 
Πυροσβεστικού Σώματος και των 
Πολιτικών υπαλλήλων Υπουργείων 
και Υπηρεσιών του ευρύτερου Δημό
σιου Τομέα, σε όλα τα θέματα που 
σχετίζονται με τη Στρατηγική και τη 
Πολιτική Εθνικής Ασφάλειας.

Η λειτουργία της Σχολής Εθνικής 
Ασφάλειας κάλυψε ένα σημαντικό 
κενό, που υπήρχε στο χώρο της Εκ
παίδευσης, καθόσον το γνωστικό της 
αντικείμενο, όπως καθορίστηκε από 
τις διατάξεις του Ν. 2226/94 και του 
Π.Δ. 380/96, αλλά και εξειδικεύτηκε 
από το πρόγραμμα, δεν διδάσκεται σε 
καμία Πανεπιστημιακή Σχολή ή άλ
λον Εκπαιδευτικό φορέα. Παρά το γε
γονός ότι λειτουργεί για πέμπτη μόλις 
χρονιά, πέτυχε την κατάρτιση και ε
φαρμογή ενός πλήρους και υψηλού ε
πιπέδου Εκπαιδευτικού Προγράμμα
τος με άριστα αποτελέσματα κατά γε
νική ομολογία Καθηγητών και Σπου
δαστών της Σχολής.

Ο αριθμός των σπουδαστών δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους σαράντα 
και η επιλογή γίνεται βάσει αντικειμε
νικών και αξιοκρατικών κριτηρίων, 
μεταξύ αυτών που συγκεντρώνουν τα 
απαιτούμενα ουσιαστικά και τυπικά 
προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται α
πό Π.Δ. που διέπει την λειτουργία της 
Σχολής.

Το έμβλημα της Σχολής Εθνικής 
Ασφάλειας αποτελείται από το 
σύμπλεγμα του εμβλήματος του 

Σώματος της Ελληνικής 
Αστυνομίας και της σημαίας με 

το σταυρό τοποθετούμενο μέσα σε 
πλαίσιο. Στην κορυφή αυτού 

αναγράφεται η φράση “ΟΣΙΑ ΚΑΙ 
ΙΕΡΑ” και στη βάση 

απεικονίζεται η παράσταση της 
κονκάρδας που φέρουν οι 

αποφοιτουντες Αξιωματικοί.

Οι Σπουδαστές, κατά τη διάρκεια 
της εκπαίδευσής τους, διδάσκονται τις 
κατωτέρω ομάδες γνωστικών αντικει
μένων.

α. Θέματα Κρατικής Ασφάλειας, 
Στρατηγική και Πολιτική Εθνικής Α
σφάλειας.

β. Διακρατικές και Διεθνείς Σχέσεις,

Διεθνείς Οργανισμούς, Δίκαιο και 
Θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ. Διεθνές Δίκαιο, Προστασία 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διεθνές 
Ανθρωπιστικό Δίκαιο.

δ. Εθνικά Θέματα. Διεθνείς Συν
θήκες, Πολιτική και Διπλωματική 
Ιστορία νεότερων χρόνων και 

ε. Εφαρμογή της Διοικητικής Ε
πιστήμης και Πρακτικής στη Δημό

σια Διοίκηση, Δημόσια Ασφάλεια 
και Διαχείριση Κρίσεων.

Το εκπαιδευτικό καθεστώς της Σχο
λής προκειμένου ανταποκρίνεται στον 
μεταπτυχιακό χαρακτήρα του και στις 
υψηλές εκπαιδευτικές απαιτήσεις, δη
μιούργησε την ανάγκη διδασκαλίας 
των παραπάνω γνωστικών αντικειμέ
νων από κορυφαίους και διακεκριμέ
νους επιστήμονες, κυρίως Ακαδημαϊ
κούς και Πανεπιστημιακούς καθηγη
τές, καθώς και πολιτικούς, κυβερνητι
κούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, οι 
οποίοι μεταλαμπαδεύοντας την επι
στημονική εμπειρία τους, συντείνουν 
στην δημιουργία στελεχών ικανών να 
ανταποκριθούν σε ζητήματα των ευρύ
τερων εξελίξεων.

Κατά την ανάπτυξη των θεμάτων 
και ιδιαίτερα κατά τις συζητήσεις εν- 
θαρρύνεται η πρωτοτυπία της σκέψης, 
η εποικοδομητική φαντασία και η ε
λεύθερη διατύπωση των ιδεών.

Η διάρκεια φοίτησης των Σπουδα
στών στη Σχολή καθορίζεται με Από
φαση του κ. Υπουργού Δημόσιας Τά
ξης και είναι οκτώ μήνες.

Επίσης, η Σχολή, πέραν των ορι
σμένων διδασκόντων, διοργανώνει η
μερίδες, όπου διακεκριμένοι προσκε-
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κλημένοι ομιλητές (invited speakers) 
από το εξωτερικό και την Ελλάδα, με 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσες διαλέξεις, 
διευρύνουν το γνωστικό πεδίο των 
σπουδαστών.

Στους σπουδαστές που αποφοιτούν 
ευδόκιμα από την Σχολή, απονέμεται 
σε επίσημη τελετή Μεταπτυχιακό δί
πλωμα (MASTER) στις σπουδές της 
Στρατηγικής και Πολιτικής Εθνικής 
Ασφαλείας.

Για την απόκτηση και περαιτέρω 
βελτίωση της αντιληπτικής και εκφρα
στικής αυτενέργειας των σπουδαστών 
στην παρουσίαση θεμάτων ενώπιον α
κροατηρίου και παράλληλα, με σκοπό 
την ουσιαστική ενημέρωση αυτών επί

θεμάτων ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος και 
επικαιρότητας, καλούνται να αναπτύ
ξουν, εκτός της ατομικής τους και ο
μαδικής διατριβής ένα θέμα δικής τους 
επιλογής ενώ συγχρόνως κάτω από 
την καθοδήγηση των διδασκόντων κα
θηγητών, αναλαμβάνουν να παρακο
λουθούν, μελετούν και παρουσιάζουν 
ενώπιον της τάξεως διάφορα επίκαιρα 
γεγονότα, συναφή προς τα γνωστικά 
αντικείμενα της Σχολής.

Η Σχολή μετέχει ενεργά με ολιγομε
λείς αντιπροσωπείες στις διάφορες ε
πιστημονικές ημερίδες που διοργανώ- 
νονται από ανώτατα πνευματικά ιδρύ
ματα της χώρας, με σκοπό την άρτια ε
νημέρωση με τα τεκταινόμενα.

Με απώτερο σκοπό την εκπαιδευτι
κή συνεργασία, η Σχολή διοργανώνει 
και πραγματοποιεί εκπαιδευτικά ταξί
δια (ένα στο εξωτερικό διάρκειας πέ
ντε ημερών και ένα στο εσωτερικό 
διάρκειας τριών) όπου δίνεται η ευκαι
ρία στους σπουδαστές να γνωρίσουν 
τα αντίστοιχα συστήματα και τον τρό
πο λειτουργίας Αστυνομιών των Κ-Μ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συγχρό
νως παρέχεται η δυνατότητα στην 
Σχολή να παρουσιάσει τους στόχους 
της και τις προοπτικές της και να κοι
νοποιήσει την εκπαιδευτική παρουσία 
της στον ευρύτερο πνευματικό χώρο.

Οι εναλλακτικές εκδοχές έκβασης 
των διεθνών σχέσεων, που δεν μπο
ρούν να θεωρηθούν ως μονοσήμαντες, 
δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουν στην 
Σχολή να μείνει θεατής.

Πολύ ισχυρότερα κράτη στην εποχή 
μας, περιορίζοντας τις εκπαιδευτικές ι
διοτυπίες τους, εξομοιώνουν ως ένα 
βαθμό τα συστήματά τους, μιμούμενα 
κάποιο πρότυπο που έχει αποδειχθεί α
ποτελεσματικότερο των άλλων, με 
σκοπό να διευκολύνουν τις διεθνείς 
τους σχέσεις. Οπωσδήποτε λοιπόν, εκ 
του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της η 
Σχολή έχει την προοπτική να εμπλακεί 
σε κάποιο κοινό εκπαιδευτικό διεθνές 
σύστημα προηγμένης μορφής το οποί
ο θα αποτυπώνει μία εξελικτική εκπαι
δευτική ποιότητα με κοινά προγράμ
ματα, ανταλλαγές σπουδαστών, εμπει
ριών κ.λ.π.

Στόχευση όλων των υπευθύνων πα
ραγόντων είναι η δημιουργία ενός ερ
γαστηρίου ιδεών, μιας δεξαμενής σκέ
ψης (think tank) όπου όχι μόνον οι 
σπουδαστές, αλλά και άλλοι παράγο
ντες της πολιτικής, κοινωνικής και πο
λιτισμικής ζωής της χώρας, θα α
ντλούν ιδέες ώστε να διευρύνεται ο 
πλουραλισμός και η εναλλακτικότητα 
χειρισμών.

Γίνεται αντιληπτό ότι, και τα εκπαι
δευτικά τεκταινόμενα στην Σχολή, αλ
λά και οι προοπτικές διαμόρφωσης και 
λειτουργίας περαιτέρω διευρυμένων 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και συ
νεκπαίδευσης με αντίστοιχα πνευματι
κά ιδρύματα του εξωτερικού, καθιερώ
νουν ήδη τη Σχολή Εθνικής Ασφαλεί
ας ως εκπαιδευτικό θεσμό ο οποίος 
συμβάλλει στην γενικότερη προσφορά 
της δια βίου εκπαίδευσης.
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ΓΝΩΜΕΣ

Χαρακτηριστικά είναι, τα όσα για τη 
Σχολή Εθνικής Ασφαλείας μας είπαν 
οι καθηγητές και οι απόφοιτοι της 
Σχολής:

Σχολή Εθνικής Ασφάλειας σχεδιά
σθηκε για να προσφέρει στα ay όπε
ρα στελέχη της Αστυνομίας και της 

Δημόσιας Διοίκησης γενικότερα, σύγχρονη 
πληροφόρηση, για διεθνή και εσωτερικά ζη
τήματα, ώστε να διευρυνθούν οι ορίζοντες 
τους και η οπτική με την οποία αντιμετωπί
ζουν τα καθημερινά προβλήματα στις υπηρε
σίες τους και στις σχέσεις τους με τους πολί
τες, να διευκολυνθούν στην διαχείρισή τους, 
αλλά και να αποκτήσουν νέες γνώσεις, ανα
γκαίες σε ηγήτορες που καλούνται να εμπνεύ- 
σουν στους υφισταμένους τους το σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τους 
καθοδηγήσουν σωστά στον αγώνα κατά της 
εγκληματικότητας.

Το έργο αυτό προσπαθεί η Σχολή Εθνικής 
Ασφάλειας μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων 
που της παρέχονται να εκτελέσει. Αξίζει γι ’ αυ
τό να τύχει κάθε υποστήριξης από όλους.

Ιάκωβος Φαρσεδάκης 
Καθηγητής

ι ρίζες και η ανάπτυξη της Σχολής Ε
θνικής Ασφάλειας βρίσκονται, κατά 
τη γνώμη μου, τόσο στη ρήση του 

Πλουτάρχου “γηράσκω δ' αεί πολλά διδασκό
μενος" (Πλουτ. Σολ 31.7) όσο και στη σύγ
χρονη ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική που 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη "δια βίου εκ
παίδευση ". Γι ’ αυτό και καρποφορεί.

Ανεβαίνοντας στην έδρα, καθώς αντίκρισα 
τον μεγάλο αριθμό των παρακολουθούντων, 
μου δημιουργήθηκε αρχικά η εντύπωση, ότι 
θα ήταν δύσκολο να γίνει μια σεμιναριακής 
μορφή διδασκαλία σε ένα πολυπληθές ακροα
τήρια. (Στο Νομικό Τμήμα του Πανεπιστημί
ου Αθηνών, τα σεμινάριά μας, προπτυχιακού 
και μεταπτυχιακού επιπέδου, δεν έχουν πε
ρισσότερους από 30 φοιτητές).

Γρήγορα, όμως, μετέβαλα γνώμη. Η ωρι
μότητα των ακροατών - ωριμότητα που φέρ
νει η σώρευση εμπειριών, η οποία δημιουργεί 
ένα υπόστρωμα πληροφοριών αλλά και μια 
διάθεση για συμμετοχή σε νέες ευκαιρίες για 
απόκτηση περισσότερων γνώσεων βασισμέ
νων σε σύγχρονες κατακτήσεις της επιστήμης 
- δημιούργησε τη δυνατότητα για μια αμφί-

δρομη διδασκαλία με μοίρασμα βιωμάτων, 
τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απαντήσεις. Επι
πρόσθετα, η επιλογή επίκαιρων και κρίσιμων 
θεμάτων στα οποία επικεντρώνεται η διδα
σκαλία στην καινοτόμο αυτή Σχολή και η δια
σύνδεσή τους με την προβληματική των Δι
καιωμάτων του Ανθρώπου έκανε και τη διδά
σκουσα να προσεγγίσει από μια διαφορετική 
οπτική τα σεμιναριακά αυτά μαθήματα. Με 
μια φράση και κάνοντας μια πρόβλεψη για 
τους συμμετέχοντες που θα έπρεπε να τεκμη
ριωθεί και εμπειρικά. Η Σχολή Εθνικής Α
σφάλειας, έτσι όπως έχει σχεδιασθεί και 
πραγματώνεται, πρέπει να αποτελεί και για 
τους αξιωματικούς - διδασκόμενους ένα γόνι
μο και χρήσιμο ιντερμέδιο, όπως και για τους 
διδάσκοντες.

Κ. Α. Σπινέλλη, Καθηγήτρια 
Εγκληματολογίας - Σωφρονιστικής

ολύτροπα χρήσιμη και ελπιδοφόρα η 
κτηθείσα εμπειρία από τη μέχρι σή
μερα λειτουργία της Σχολής Εθνι

κής Ασφαλείας. Από πλευράς εισροών του α
κροατηρίου πρώτα απ' όλα, συγκεντρώνουν 
τον ανθό των Σωμάτων Ασφαλείας, ανώτε
ρους αξιωματικούς με αναμφισβήτητη επαγ
γελματική κατάρτιση και επάρκεια, με υψηλό 
δείκτη ευαισθησίας και ήθους στην αντιμετώ
πιση των προβλημάτων που συνάπτονται με 
την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας, τις 
μεταλλαγές που σημειώνονται ραγδαίες σ’ αυ
τήν, αναφορικά με την ολοκλήρωσή της στα 
πλαίσια της Ε.Ε. και -ανεξάρτητα αυτής- μέ
σα σε ένα σκηνικό που στήνεται από την κρα
τούσα κατάσταση στις διεθνείς σχέσεις, με 
κορύφωση εκείνη που αναδύεται στην ευπαθή 
γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά περιοχή της 
χώρας μας. Το αντικείμενο διδασκαλίας και 
έρευνας της Σχολής κινείται, σε έναν άξονα 
υπερεθνικού - εθνικού, στρεφόμενο γύρω από 
τα φλέγοντα ζητήματα με τα οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή 
κοινωνία, αλλά και η ελληνική συλλογική ο
ντότητα, ως εθνική ύπαρξη με τις ιδιαιτερότη
τες και τα επί μέρους προβλήματά της. Συνε
πώς επάλληλοι ομόκεντροι κύκλοι συγκρο
τούν την επιμορφωτική κατάρτιση και εξειδί- 
κευση των αξιωματικών, αλλά και των διδα
σκόντων, που επιλέγονται με αντικειμενικά 
κριτήρια των ειδικών γνώσεων και της προ
σφοράς των στην ακαδημαϊκή κοινότητα και 
την Πολιτεία γενικώς. Η Σχολή Εθνικής Α
σφαλείας καλύπτει ότι δεν αποκαλύπτει η ε
γκύκλια αστυνομική παιδεία και η γενική 
μόρφωση και επιμόρφωση των αξιωματικών. 
Εσωτερικά σφυρηλατεί το κυρίαρχο δημο
κρατικό πνεύμα που κυριαρχεί στην ελληνική

κοινωνία και πολιτεία. Εξωτερικά, ως προ
σφορά προς το κοινωνικό σύνολο, εμπεδώνει 
το αίσθημα ασφαλείας που πρέπει να έχουν οι 
πολίτες. Την εκροή του εκπαιδευτικού της έρ
γου, καρπούται το σύνολο της δημοκρατικής 
ελληνικής κοινωνίας.

ΝεοκλήςΣαρρής 
Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας 

Παντείου Πανεπιστημίου

υψηλή της αποστολή διακρίνεται α
πό τη φύση του αντικειμένου, αφού 
σαν σκοπό έχει την μετεκπαίδευση 

και επιμόρφωση των ανάπερων στελεχών της 
Αστυνομίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
σε θέματα που διαπραγματεύονται τη στρατηγι
κή και την κολπική εθνικής ασφάλειας.

Δίνει σάρκα, με την κατάρτιση των στε
λεχών από την παρεχόμενη επιστημονική 
γνώση, σε μια σειρά από κυρίαρχα θέματα 
ευρωπαϊκών υποθέσεων (κοινωνικών, οι
κονομικών, πολιτικών), εμπορικών και οι
κονομικών συναλλαγών, ανάλυσης ρόλου, 
διεθνών οργανισμών, εξειδίκευσης στρατη
γικής στα παγκόσμια συστήματα ασφαλείας 
που τελευταία είχαν ανάλογη εφαρμογή ό
πως προσωπικά δεδομένα, αστυνομική συ
νεργασία, Ο.Ν.Ε., Σέγκεν, διαχείριση κρί
σεων, γεγονότα περσικού κόλπου και 11ης 
Σεπτεμβρίου 2001.

Η προοπτική ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊ
κής κοινότητας με την κατάργηση των συνό
ρων και η δημιουργία ευρωπαϊκής αστυνομί
ας, θα αναζητήσουν τη σύνθετη γνώση αστυ
νομικών στελεχών που μπορεί αβίαστα να 
προκύψουν μέσα από τη λειτουργία του θε
σμού της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.

Η ενδυνάμωση της προσωπικότητας των 
φοιτούντων επαγγελματικών στελεχών είναι 
ολοφάνερη και αποτελεί τη βασική αρχή και 
αλήθεια για τον ειδικό ρόλο που καλούνται να 
υπηρετήσουν μετά από την αποφοίτησή των 
ως δημόσιοι κρατικοί λειτουργοί στην επαπει- 
λούμενη ασφάλεια της χώρας από τις λογής 
μορφές εγκληματικότητας και τρομοκρατίας.

Ζώντας γύρω μας τις αλλαγές παγκοσμιο
ποίησης των συστημάτων, τις παρουσιαζόμε- 
νες απειλές των ανοικτών κοινωνιών θα πρέ
πει συμπυκνώνοντας τις σκέψεις μας να προ
σαρμόσουμε τις συμπεριφορές μας με την α
διάκοπη εκπαίδευση και εξειδίκευση των στε
λεχών ώστε να προσεγγίσουμε το πρόβλημα 
της σύγχρονης κοινωνίας μέσα από θεσμούς 
όπως η λειτουργία της Σχολής, η οποία ως 
φορέας κατάρτισης κρατικών λειτουργών 
κρίνεται απολύτως αναγκαία και επιτακτική.

Κωνσταντίνος Τζέκης 
Ταξίαρχος

Αστυνομική Επιθεώρηση - Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 2001



ι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της τε
χνολογίας, η παγκοσμιοποίηση των 
οικονομικών σχέσεων και της παρα

γωγής, το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα, η 
διεθνής τρομοκρατία, η βαθύτερη επικοινω- 
νιακή και πολιτιστική αλληλεξάρτηση και κυ
ρίως το τέλος του ψυχρού πολέμου και του δι
πολισμού, διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο, μέ
σα στο οποίο θα πρέπει να αναπτυχθούν αξίες 
και αρχές, όπως η ελευθερία, η δημοκρατία 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα που προσλαμ
βάνουν σήμερα παγκόσμιο χαρακτήρα.

Η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας στην τέ
λεση του εγκλήματος, η επαγγελματική εξέλιξή 
του, κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη του 
διαρκούς θεσμικού και τεχνολογικού εκσυγ
χρονισμού του δημοσίου τομές και της ποιοτι

κής αναβάθμισης της Αστυνομίας ώστε να επι
τυγχάνεται το ιδανικό αποτέλεσμα, προς όφε
λος του κοινωνικού συνόλου.

Αυτή η ποιοτική αναβάθμιση των ανώτε
ρων στελεχών της Αστυνομίας, με την ενημέ
ρωσή τους σε βάθος τόσο στις εσωτερικές όσο 
και στις εξωτερικές εξελίξεις στις σχέσεις με
ταξύ των κρατών, στις νέες ισορροπίες όπως 
διαμορφώνονται σήμερα, αλλά και στις σύγ
χρονες μορφές εγκλήματος και τον τρόπο αντι
μετώπισής του, πιστεύουμε ότι επιτυγχάνεται 
σε μεγάλο βαθμό με τη λειτουργία της Σχολής 
Εθνικής Ασφάλειας και τις γνώσεις που παρέ
χει στους παραπάνω τομείς.

Σήμερα όλοι πιστεύουμε στη δύναμη αυτής 
της γνώσης, ιδιαίτερα για τους ευαίσθητους 
τομείς της εσωτερικής και εξωτερικής ασφά

λειας που καλούνται να μετουσιώσουν σε δύ
ναμη έργου οι Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και τα 
Σώματα Ασφαλείας.

Δημήτριος Νικολακόπουλος 
Ταξίαρχος

Η σημερινή διεθνής συγκυρία όπου αναόει- 
κνύεται ως πράπιστο αγαθό η έννομη τάξη και η 
ασφάλεια των πολιτών απαιτεί και επιβάλλει την 
ύπαρξη και λειτουργία της Σχολής Εθνικής Α
σφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας με στρατη
γικούς στόχους:

α. Την καλύτερη προετοιμασία των στελε
χών του επίσημου κοινωνικού ελέγχου με ε
πένδυση στη μέγιστη επιμόρφωσή τους, ώστε 
να δύνανται να παρακολουθήσουν την άλλη 
πλευρά του λόφου κατά τον πατέρα της έμμε
σης στρατηγικής Μπαζιλ Λίντελ - Χαρντ και τις 
νέες ασύμμετρες απειλές, με εφαρμογή των 
γνώσεων που αποκτήθηκαν από την πράξη πά
ντα με συσχετισμό με τις επιστημονικές εξελί
ξεις και το νέο διεθνές περιβάλλον.

β. Την διεπιστημονική προσέγγιση των φαι
νομένων (τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα, 
λαθρομετανάστες κ.λπ.) με “τομεακές” μελέ
τες, όπως για παράδειγμα ο επηρεασμός στα 
φαινόμενα ανεξαρτήτων μεταβλητών όπως εί
ναι οι μητροπόλεις και οι νέες δομές στον κοι
νωνικό ιστό, σε παγκόσμιο επίπεδο.

γ. Η ένταση και η σύσφιξη των συνεργασιών 
μέσα από διεθνείς οργανισμούς και η ταχεία υ
λοποίηση των κατευθύνσεών τους, με στελέχη 
που θα μπορούν να ανταποκριθούν και να εκ
προσωπούν τη χώρα μας.

Δημήτριος Παππάς 
Ταξίαρχος

ξιολογώντας τη φοίτηση στην Β' Εκ
παιδευτική σειρά της Σχολής Εθνικής 
Ασφάλειας κατά τη χρονική περίοδο 

Σεπτεμβρίου 1998 - Μαΐου 1999, μόνο θετική 
συμβολή στην επαγγελματική κατάρτιση και ε
μπλουτισμό σε επιστημονική γνώση, είμαι σε 
θέση να διαπιστώσω. Η σειρά των γνωστικών 
αντικειμένων με κυρίαρχα τα θέματα Ευρωπα
ϊκών Υποθέσεων (Ε.Ο.Κ., Ε.Ε.) με εμβάθυνση 
σε πρωτογενές και δευτερογενές δίκαιο, η δι
δασκαλία των Διεθνών Οργανισμών με κατα
νόηση του λογικού διαγράμματος της Παγκό
σμιας Κοινότητας, η γεωπολιτική και στρατη
γική του παγκοσμίου συστήματος ασφαλείας 
ως προς την ανάπτυξη και λειτουργία, στην πε
ρίπτωσή μας είχαν πλήρη πρακτική εφαρμογή 
στην πρώτη διετία (Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, 
προσωπικά δεδομένα, αστυνομική συνεργασί
α, Σέγκεν, Ο.Ν.Ε., θεσμικά όργανα της Ε.Ε., 
Διεθνείς Οργανισμοί, αρμοδιότητες, Γεωπολι
τική και στρατηγική ασφαλείας κατά κινδύνων 
από τρίτους), θέματα επίκαιρα και ιδιαίτερα το
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κορυφαίο της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 που συ
γκλόνισε και συγκλονίζει τη διεθνή κοινότη- 
τα.

Η επιχειρηματολογία των θετικών απόψε
ων για τους αποφοίτους της Σχολής Εθνικής 
Ασφάλειας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως 
είναι για όλους τεκμηριωμένη στην ποιοτική 
και ποσοτική βελτίωση της επαγγελματικής 
και ανθρωπιστικής οντότητας ενός έκαστου. 
Η μόνη ίσως διαφορά, προκύπτει ως προς την 
Β ’ εκπαιδευτική σειρά με την προσωπική - φι
λική σχέση που εδραίωσαν οι σπουδαστές σε 
βάθος ζωής.

Η επιθυμία - ευχή για τον υπογράφοντα εί
ναι το μέλλον της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας 
να είναι λαμπρό, για την αναβάθμιση των 
στελεχών καριέρας της Ελληνικής Αστυνομί
ας, την ωφέλεια από τα οποία θα εισπράξει η 
ελληνική κοινωνία, ο ημεδαπός και αλλοδα
πός πολίτης, η υψηλή ευθύνη των αστυνομι
κών μέτρων του 2004 και ο αγώνας εναντίον 
του κοινού και οργανωμένου εγκλήματος.

Ασημάκης Γκόλφης 
Αστυν. Α/ντής

~W~ ίδρυση και λειτουργία της Σχολής 
M—m Εθνικής Ασφάλειας αποτελεί μια 

JL  JL  αναγκαιότητα στον τομέα της επι
μόρφωσης των αξιωματικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας, σε μια περίοδο ραγδαίων γεω- 
οικονομικών και γεωπολιτικών ανταγωνι
σμών, που η έντονη διεθνοποίηση σοβαρών 
προβλημάτων των λεγομένων και νέων α
πειλών, όπως π.χ. η οικονομία, η δημογρα
φία, η τεχνολογία της επικοινωνίας και πλη
ροφόρησης, η λαθρομετανάστευση, η διε
θνής τρομοκρατία, ο κίνδυνος από μολυσμα
τικές ασθένειες, το διεθνές οργανωμένο έ
γκλημα κ.λπ. απασχολούν την παγκόσμια 
κοινότητα και επηρεάζουν πέρα από τη διε
θνή ειρήνη και ασφάλεια και την εθνική α
σφάλεια κάθε χώρας.

Σήμερα που ο ρόλος της αστυνομίας συνε
χώς διευρύνεται με τη συμμετοχή και συνερ
γασία της με κρατικές υπηρεσίες και κυβερ
νητικούς οργανισμούς, η Σχολή Εθνικής Α
σφάλειας παρέχει στους σπουδαστές αξιωμα
τικούς την απαραίτητη γνώση για τον προσ
διορισμό των απειλών, την ανάλυση των αι
τιών και το σχεδίασμά της ακολουθητέας ε
θνικής υψηλής στρατηγικής τόσο στο εσωτε
ρικό όσο και στο διεθνές περιβάλλον.

Με κάθε αντικειμενική κρίση, η δομή, η 
οργάνωση και η αποτελεσματικότητα της 
Σχολής Εθνικής Ασφάλειας βρίσκεται σε κα
λό δρόμο, όμως έχω την άποψη ότι για να ε
ξασφαλιστεί η συνεχής και σταθερή πορεία 
της λειτουργίας της σχολής πρέπει όπως:

α. Αυξηθεί ο αριθμός των σπουδαστών α
ξιωματικών σε πενήντα για κάθε εκπαιδευτι
κή περίοδο.

β. Γίνει υποχρεωτική η φοίτηση στη Σχολή 
μόνον όλων των αξιωματικών που φέρουν το 
βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή ύστε
ρα από αυστηρή αξιολόγηση αρμοδίου Υπη
ρεσιακού Συμβουλίου.

γ. Η ευδόκιμη αποφοίτηση του αξιωματι
κού από τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας να α
ποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια για την 
προαγωγή του σε ανώτατο αξιωματικό και 
προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προ
βλήματα η εφαρμογή αυτή να γίνει μετά α
πό παρέλευση πενταετίας από τη νομοθετι
κή ρύθμιση.

δ. Εξασφαλισθεί η καταλληλότερη διαμο
νή των σπουδαστών αξιωματικών και να 
διατεθούν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
θα δημιουργηθούν κυρίως στους αξιωματι
κούς που θα μετακινηθούν από τις περιφε
ρειακές υπηρεσίες της Αστυνομίας για να 
φοιτήσουν στη Σχολή.

Ιωάννης Τσιρώνης 
Αστυν. Α/ντής

ς γνωστόν, στον όρο "εθνική ασφά
λεια ” δεν περιλαμβάνεται μόνο η ε
ντός των συνόρων πολιτική κυριαρ

χία και η εδαφική ακεραιότητα ενός κράτους, 
αλλά και η απρόσκοπτη διεξαγωγή των εμπο
ρικών και οικονομικών συναλλαγών στο ε
σωτερικό και εξωτερικό, η εσωτερική πολιτι
κή και κοινωνική σταθερότητα και η διακρα
τική ισορροπία ισχύος στην περιφέρεια που 
ανήκει η χώρα, αφού οι κίνδυνοι και οι απει
λές δεν είναι μόνο στρατιωτικής φύσεως και 
συνεπώς δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν 
μόνο με στρατιωτικά μέσα. Σήμερα έχουμε 
να διεξάγουμε ένα νέο και διαρκή πόλεμο, 
που συνίσταται στην καταπολέμηση της τρο
μοκρατίας και του οργανωμένου διεθνικού ε
γκλήματος (transnational crime).

Η πολυπλοκότητα όμως και οι νέες απει
λές των ανοικτών κοινωνιών της εποχής 
μας, των κοινωνιών της γνώσης, της τεχνο
λογίας, του διεθνούς ανταγωνισμού και γενι
κά της παγκοσμιοποίησης, αλλά κι η προο
πτική ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένω
σης με την κατάργηση των συνόρων και τη 
δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας 
(EUROPOL), επιβάλλουν πλήρη γνώση ό
λων των διεθνών κανόνων και σύγχρονων 
συνθηκών και δεδομένων. Επιβάλλουν επί
σης την εναρμόνιση των νοοτροπιών και δια
δικασιών, αλλά και τη μέγιστη δυνατή συνερ
γασία όλων των στελεχών του ευρύτερου δη

μόσιου τομέα. Η προώθηση της δια βίου κα
τάρτισης αποτελεί conditio sine qua non, 
διότι οι ραγδαίες εξελίξεις και η ταχύτατη α
νάπτυξη των νέων τεχνολογιών και δεδομέ
νων καθιστούν άχρηστες τις αποκτηθείσες 
γνώσεις και δεξιότητες. Χρειάζεται επομέ
νως διαρκής εκπαίδευση και εξειδίκευση του 
έμψυχου δυναμικού, τόσο της Αστυνομίας, 
ως θεσμού προληπτικής αποτροπής του ε
γκλήματος, όσο και των Ενόπλων Δυνάμεων 
και των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας και 
των άλλων συναρμοδίων κυβερνητικών Υπη
ρεσιών, η οποία θα το καταστήσει ικανό να 
προσεγγίζει σφαιρικά και με άνεση τα σύνθε
τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας και 
του νέου παγκοσμίου συστήματος.

Την ανάγκη αυτή “εν πολλοίς" ήλθε να 
καλύψει η ίδρυση και λειτουργία της Σχολής 
Εθνικής Ασφαλείας της Αστυνομικής Ακαδη
μίας, η οποία πρέπει να αντιμετωπισθεί ως 
υπόθεση πρώτης προτεραιότητας και να εξα
σφαλίζει τη σταθερή και συνεχή υποστήριξη 
όλων των εμπλεκομένων φορέων της Διοί
κησης, ώστε να καθιερωθεί ως φορέας κα
τάρτισης και παραγωγής ανώτατων κρατι
κών λειτουργών.

Νικόλαος Μπλάνης 
Αστυν. Υποδ/ντής

Αστυνομία έχει ανάγκη από α
νώτερους αξιωματικούς υψη
λών στόχων, σοβαρής κατάρ

τισης, με σύγχρονη σκηνική παρουσία, για 
παραγωγή αστυνομικής διοικητικής κουλ
τούρας και οργανωτική αποδοτικότητα.

Χρειάζεται διοικούντες με κοινωνική ε
μπειρία, με εξαιρετικά ευρείς ορίζοντες αντί
ληψης, με σημαντική μόρφωση, βαθιά σκέψη 
και ολοκληρωμένη συγκρότηση.

Η απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων και ι
διοτήτων από αξιωματικούς ανωτέρων και 
ανωτάτων βαθμών, μόνον δι ’ ενός τρόπου 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί: 'ήτοι με τη 
σπουδή και εκπαίδευση.

Η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας είναι η μόνη 
ευκαιρία για όσους επιθυμούν υπηρεσιακή ο
λοκλήρωση.

Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή, είναι επέν
δυση άμεσης και βραχυπρόθεσμης απόδοσης 
για το Σώμα καίτοι από ενίους (ευτυχώς από 
λίγους) επιστρατεύεται ευθύς απαξιωτικός υ
παινιγμός για να ενοχοποιήσει όλους τους 
φοιτούντες χρεώνοντάς τους απουσία ενδια
φέροντος και υπηρεσιακή ασώτευση. Ο 

Βασίλειος Σερδάρης 
Αστυν. Υποδ/ντής
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Ταξινόμηση & Χαρτογράφηση των

Το πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων που έχει πάρει ανη
συχητικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, άρχισε να απασχο
λεί μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης και οι αρμόδιοι φορείς 
αναγκάστηκαν να λάβουν δραστικά μέτρα. Κάθε χρόνο πολλοί 
άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ή υπόκεινται τις συνέπειες των 
ατυχημάτων με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι να ενώνουν 
τις φωνές τους για τη μείωσή τους.

Το Εργαστήριο Συστημάτων 
Χρηματοοικονομικής Διοίκη
σης του Πολυτεχνείου Κρήτης 
μετά την επιτυχημένη έρευνα 
που πραγματοποίησε για την 

ταξινόμηση των νομών της Ελλάδος 
σύμφωνα με την Εγκληματικότητα 
που παρουσιάζουν προχώρησε στην έ
ρευνα για την ταξινόμηση τους σύμ
φωνα με τα τροχαία ατυχήματα που έ
χουν καταγραφεί για τα έτη 1999 και 
2000. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε 
είναι η ίδια που εφαρμόστηκε και στην 
προηγούμενη έρευνα, δηλαδή η πολυ- 
κριτήρια ανάλυση αποφάσεων.

Η έρευνα που γίνεται για πρώτη φο-

των κ.κ. Ζ0Π0ΥΝΙΔΗ Κωνσταντίνου,
Καθηγητή και Πρόεδρου του Τμήματος 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
του Πολυτεχνείου Κρήτης &

ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗ Μιχαήλ,
Αστυνόμου Α’, Υποψήφιου Διδάκτορα 
Πολυτεχνείου Κρήτης.

ρά στην Ελλάδα σκοπεύει να βοηθήσει 
ώστε:

1. Να γίνει χαρτογράφηση των πε
ριοχών κάθε έτος για τα τροχαία ατυ
χήματα,

2. Να εντοπιστούν περιοχές της χώ
ρας οι οποίες έχουν αυξημένο πρόβλη
μα τροχαίων ατυχημάτων ιδιαίτερα για 
σειρά ετών.

3. Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα 
από την πολιτεία τόσο στον τομέα της 
πρόληψης όσο και στον τομέα της κα
ταστολής, πρώτα στις προβληματικές 
περιοχές, ώστε να περιοριστεί το πρό
βλημα.

4. Να ενημερωθούν οι πολίτες ώστε 
να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα για την 
αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων ιδιαί
τερα όταν κινούνται σε περιοχές υψη
λής επικινδυνότητας ή από έτος σε έ
τος.

5. Να αναλυθούν τα αίτια εκεί που 
υπάρχει έξαρση και να γίνει σύγκριση 
των διαφόρων περιοχών.

6. Οι ασφαλιστικές εταιρίες, οι αντι
προσωπείες αυτοκινήτων και οι κατα
σκευαστικές εταιρίες του οδικού δι
κτύου να αναλάβουν πρωτοβουλία 
πληροφόρησης του κοινού και να δώ
σουν κίνητρα στους οδηγούς που συμ
μορφώνονται με τον ΚΟΚ και αντικί
νητρα στους παραβάτες.

Τα στοιχεία που μελετήθηκαν ανά 
νομό πάρθηκαν από τα επίσημα στατι
στικά στοιχεία που μας παραχωρήθη- 
καν από το Υπουργείο Δημόσιας Τά
ξης και αφορούν:

1. Τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα,
2. Τα ατυχήματα σοβαρών σωματι

κών βλαβών,
3. Τα ατυχήματα ελαφρών σωματι

κών βλαβών,
4. Τους νεκρούς από τροχαία,
5. Τους σοβαρά τραυματίες,
6. Τους ελαφρά τραυματίες
Συνολικά για όλη την Ελλάδα στον

πίνακα 1 φαίνονται αναλυτικά τα ατυ-
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ομών της Ελλάδος σύμφωνα με τα

Ι
χήματα και οι παθόντες για τα έτη 
1999 & 2000.

Από αυτά τα στοιχεία για κάθε νομό 
έγινε αναγωγή της συμμετοχής του για 
τα έτη 1999 και 2000 και για κάθε εί
δος τροχαίου ατυχήματος σε σχέση με 
το σύνολο της χώρας και εν συνεχεία 
έγινε συσχετισμός με τις παρακάτω 
μεταβλητές που ελήφθησαν υπόψη για 
κάθε νομό και είναι:
1. Ο πληθυσμός
2. Τα κυκλοφορούντο οχήματα (αυ
τοκίνητα, δίκυκλα κλπ.)
3. Το μήκος του επαρχιακού οδικού 
δικτύου και
4. Το μήκος του εθνικού οδικού δι
κτύου.

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω 
δημιουργήθηκαν τα παρακάτω 18 κρι
τήρια σύμφωνα με τα οποία έγινε η τα
ξινόμηση:

1. Θανατηφόρα ατυχήματα / πληθυ
σμός

2. Θανατηφόρα ατυχήματα / κυκλο
φορούντο οχήματα

3. Θανατηφόρα ατυχήματα / σύνολο 
οδικού δικτύου

4. Σοβαρά ατυχήματα / πληθυσμός
5. Σοβαρά ατυχήματα / κυκλοφο

ρούντο οχήματα
6. Σοβαρά ατυχήματα / σύνολο οδι

κού δικτύου
7. Ελαφρά ατυχήματα / πληθυσμός
8. Ελαφρά ατυχήματα / κυκλοφο

ρούντο οχήματα
9. Ελαφρά ατυχήματα /  σύνολο οδι

κού δικτύου
10. Αριθμός νεκρών / πληθυσμός
11. Αριθμός νεκρών / κυκλοφορού

ντο οχήματα
12. Αριθμός νεκρών / σύνολο οδι

κού δικτύου
13. Αριθμός σοβαρά τραυματιών / 

πληθυσμός

1999 200 0

ΑΤΥΧΗ Μ Α ΤΑ

θανατηφόρα 1924 1866
σοβαρά 3696 3261
ελαφρά 18670 17825

Π Α Θ Ο Ν ΤΕ Σ

νεκροί 2181 2102

σοβαρά τραυμ. 4702 4213

ελαφρά τραυμ. 27649 26167

Πίνακας 1

ΕΤΟΣ 2000
ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Μ ΕΤΡΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΜ ΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΦΩΚ1ΔΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΑΜΟΥ
ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΑΧΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΤΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ ΕΒΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΕΤΟΣ 1999
ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Μ ΕΤΡΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΜ ΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΣΑΜΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΗΛΕΙΑΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΡΤΑΣ
ΑΧΑΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΠΙΕΡΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Πίνακας 2

14. Αριθμός σοβαρά τραυματιών / 
κυκλοφορούντο οχήματα

15. Αριθμός σοβαρά τραυματιών / 
σύνολο οδικού δικτύου

16. Αριθμός ελαφρά τραυματιών / 
πληθυσμός

17. Αριθμός ελαφρά 
τραυματιών / κυκλοφορού
ντο οχήματα

18. Αριθμός ελαφρά τραυματιών / 
σύνολο οδικού δικτύου 

Κατά την εφαρμογή της 
πολυκριτή- 
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μεθοδολογίας η σημαντικότητα των 
παραπάνω κριτηρίων καθορίστηκε 
σύμφωνα με την βαρύτητα του τροχαί
ου ατυχήματος που αφορά. Ειδικότε
ρα, ορίσθηκε:

1. Βαρύτητα 1 για τα ατυχήματα ε
λαφρών σωματικών βλαβών.

2. Βαρύτητα 2 (διπλάσια ισχύς) για τα 
ατυχήματα σοβαρών σωματικών βλαβών.

μια όμως συστηματική μελέτη κατά 
περίπτωση κάθε νομού (case study) θα 
ληφθούν σοβαρά υπόψη για να αποτυ
πωθούν και τα αίτια της επικινδυνότη- 
τας κάθε περιοχής.

Μετά την εφαρμογή της πολυκριτή- 
ριας μεθοδολογίας, η οποία έχει ανα
πτυχθεί από το εργαστήριό μας και με 
τη συνεργασία του Διδάκτορα Δού-

ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις οι υ
παίτιοι τροχαίων ατυχημάτων υλικών 
ζημιών γιατί δεν σχηματίζονται δικο
γραφίες εις βάρος τους, παρά μόνο γί
νεται εγγραφή στα συμβάντα ή γίνεται 
ανταλλαγή στοιχείων των εμπλεκομέ- 
νων για παραπέρα διευθέτηση των ζη
μιών από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες.

4. Τα αποτελέσματα θα δοθούν για 
ανάλυση σε ειδικούς επιστήμονες, ό
πως συγκοινωνιολόγους, αναλυτές α
τυχημάτων κλπ για περαιτέρω επεξερ
γασία προκειμένου να εξαχθούν χρή
σιμα και αξιοποιήσιμα συμπεράσματα.

5. Πρέπει να δημιουργηθεί από 
την Ένωση Ασφαλιστικών Εται
ριών Ελλάδος σε συνεργασία με τα 
Υπουργεία Συγκοινωνιών, Δημοσί

3. Βαρύτητα 4 (τετραπλάσια ισχύς) 
για τα θανατηφόρα ατυχήματα

Από την Ένωση Ασφαλιστικών Ε
ταιριών Ελλάδος ζητήθηκαν αναλυτι
κά στοιχεία ανά νομό για τις καταβλη- 
θείσες αποζημιώσεις λόγω θανάτου ή 
τραυματισμού από τροχαία ατυχήματα 
και για νοσήλια ή για αποκατάσταση 
υλικών ζημιών προκειμένου να συνυ
πολογιστούν και αυτά στη μελέτη. Αλ
λά μας ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα στοιχεία παρά μόνο συνολι
κά για ολόκληρη τη χώρα.

Αλλες μεταβλητές που θα μπορού
σαν να ληφθούν υπόψη είναι, τα διερ- 
χόμενα αυτοκίνητα, η κατάσταση του 
οδικού δικτύου, η επαρκής οδική σή
μανση, ο μέσος όρος ζωής των αυτοκι
νήτων, ο μέσος όρος των διανυομένων 
χιλιομέτρων κλπ. Όμως δεν ελήφθη- 
σαν αυτά υπόψη γιατί είναι δύσκολη η 
καταγραφή και καταμέτρησή τους, σε

μπου Μιχαήλ, τα αποτελέσματα ταξι
νομήθηκαν σε τρεις κατηγορίες

1. Υψηλής επικινδυνότητας
2. Μέτριας επικινδυνότητας
3. Χαμηλής επικινδυνότητας
και παρατίθενται στον παρακάτω 

πίνακα:
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ό τ ι:
1. Υπάρχει μείωση των τροχαίων α

τυχημάτων το 2000 σε σχέση με το 
1999 γιατί παρόλο που προστέθηκαν 
περίπου 250.000 νέα οχήματα σε κυ
κλοφορία και δόθηκαν πολλά νέα χι
λιόμετρα οδικού δικτύου δεν υπήρξε 
αναλογική αύξηση του αριθμού των 
ατυχημάτων.

2. Δεν κρατούνται αναλυτικά στοι
χεία από τις υπηρεσίες Τροχαίας για τα 
ατυχήματα υλικών ζημιών παρ’ όλο 
που τα ποσά που καταβάλουν οι Ασφα
λιστικές Εταιρίες είναι πολύ μεγάλα.

3. Πολλές φορές δεν υπόκεινται σε

ας Τάξεως, ΥΠΕΧΩΔΕ, και Υγείας 
ένα ερευνητικό κέντρο τροχαίων α
τυχημάτων ως παράρτημα της ήδη 
υπάρχουσας Επιτροπής έρευνας και 
πρόληψης, το οποίο να στελεχωθεί 
από ειδικούς επιστήμονες και να 
κάνει μετά από έρευνες και μελέτες 
ουσιαστικές προτάσεις εφαρμόζο
ντας ένα σχέδιο πρόληψης για όλη 
την Ελλάδα, γιατί μέχρι σήμερα τα 
πάντα γίνονται μόνο από προσωπι
κές πρωτοβουλίες του Προέδρου 
της Επιτροπής έρευνας και πρόλη
ψης κ. Σκούρτη Γεωργίου ή διαφό
ρων Διοικητών Τροχαίας.

Μελλοντικά το Εργαστήριό μας α
φού προστεθούν και άλλα στοιχεία θα 
εκπονήσει μελέτη με την αποτύπωση 
ενός αριθμού, ο οποίος θα αποτελεί το 
δείκτη επικινδυνότητας τροχαίου ατυ
χήματος κάθε νομού. , □
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TACTIC A

ΦΑΙ PA ΓΙΛΕΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

III NIJ STANDARD

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΠΛΩΝ

Στο TACTICAL θα βρείτε.........
εξειδικευμένο εξοπλισμό, 
όπλα και ηυρομαχικά, 
ζώνες και θήκες 
ίων 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.

ΑΪΈΚ:

ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ACTUAL:

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
Ζώνες από 7.000 δρχ

Θήκες όπλων από 6.000

Δημητσάνας 16,115 22 Αθήνα, τηλ.: 64.85.527 Βυτίνης 4,115 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

http://www.tactical.grwww.atek.gr


Η οργάνωση, η διοίκηση
...........KOLTQ προσωπικό
της Αστυνομίας ζ > χ ]  °

στον L
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗ Σ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟ Μ ΕΥΣΗΣ I

Ιστορικά

Το γραφειοκρατικό μοντέλο οργά
νωσης λειτουργούσε ικανοποιητικά 
μέχρι που η τεχνολογία δεν είχε μπει 
στη ζωή των πολιτών, οι απαιτήσεις 
της κοινωνίας δεν ήταν σημαντικές και 
η ευελιξία δεν ήταν απαραίτητη. Το 
σύγχρονο δυναμικό περιβάλλον αστυ
νόμευσης, αφορά καταστάσεις που εί
ναι εξαιρετικά περίπλοκες για να λει
τουργήσει αποτελεσματικά το γρα
φειοκρατικό μοντέλο (De Paris, 1998). 
Δημιουργήθηκε λοιπόν η ανάγκη για 
σημαντικές αλλαγές στην πολιτική της 
αστυνόμευσης, εξαιτίας ραγδαίων αλ
λαγών στις κοινωνίες, στα χαρακτηρι
στικά του εγκλήματος και της ασφά
λειας, που χαρακτηρίζουν τις νέες κοι
νωνίες τα τελευταία 20 χρόνια. Ταυτό
χρονα η επιστημονική έρευνα άλλαξε 
τις αντιλήψεις των πολιτικών και των 
υπευθύνων της αστυνομίας για το ρό
λο της αστυνομίας. Η έρευνες διαπί
στωσαν ότι ο τρόπος διοίκησης, οι τα
κτικές και οι σχέσεις της αστυνομίας 
με τους πολίτες δεν εξυπηρετούσαν 
τους στόχους και τις ανάγκες της κοι
νωνίας αναφορικά με το έγκλημα και 
την ασφάλεια.

Στο παραδοσιακό μοντέλο αστυνό
μευσης η μέτρηση της παραγωγικότη
τας της αστυνομίας στηρίζονταν στην 
ταχύτητα που ανταποκρίνονταν στις 
κλήσεις των πολιτών και στην ποσότη
τα των κλήσεων που εξυπηρετούσε. 
Αυτό οδηγούσε σε μια παθητική αντί
δραση της αστυνομίας στις κλήσεις 
των πολιτών για βοήθεια. Η επίδειξη 
εξουσίας και ο λίγος χρόνος που αφιέ
ρωνε η αστυνομία για τα προβλήματα 
των πολιτών παρήγαγε μια εικόνα α
πομόνωσης της αστυνομίας από την 
κοινότητα και τα προβλήματα της γει
τονιάς (Wiatrowski & Vardalis, 1994). 
Έτσι άρχισε η πίεση για αλλαγή στους 
προσανατολισμούς και τις επιδιώξεις 
της αστυνομίας με σημαντικές αλλα-

τοιι Αστυνόμου Α'

κ. Ιωσήφ ΚΑΜΠΑΝΑΚΗ

γές στην οργάνωση, στη διοίκηση, στη 
δράση του προσωπικού και στις επα
φές των αστυνομικών με τους πολίτες. 
Η νέα φιλοσοφία στην αστυνόμευση 
που αρχίζει την εμφάνισή της στην αρ
χή της δεκαετίας του 1980 είναι γνω
στή με τον όρο Κοινοτική Αστυνόμευ
ση.

Η κοινοτική αστυνόμευση είναι μέ
ρος της τελευταίας προσπάθειας να α
παντηθεί η ερώτηση: Γιατί χρειαζόμα
στε την αστυνομία και ποιες υπηρεσί
ες μπορεί να προσφέρει; (Eck & 
Rosenbaum, 1994).

Οι Βοσεκ me Koivotikiic 
flgfuvoueuonc

Η σύγχρονη δράση της αστυνομίας 
αναπροσαρμόζεται συνεχώς, ώστε να 
μειώνει την ανασφάλεια των πολιτών 
και να αναπτύσσει πρωτοβουλία και 
δράση για να προληφθεί το έγκλημα ή 
να απαλυνθεί ο φόβος των πολιτών α
πέναντι στο έγκλημα. Οι πολίτες τα τε
λευταία χρόνια δείχνουν να θέλουν 
την αστυνομία δίπλα τους για να τους 
προσφέρει βοήθεια στα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν. Έρευνες, σε πολ
λά κράτη, έχουν δείξει ότι το 70%- 
80% των κλήσεων για προσφορά υπη
ρεσιών που δέχεται η αστυνομία αφο
ρούν μικρά και σοβαρά προβλήματα 
πολιτών (παρενοχλήσεις, οικογενεια
κές υποθέσεις, θόρυβοι, βανδαλισμοί, 
βοήθεια σε τραυματίες, κυκλοφορια- 
κό, τήρηση τάξης, κλπ) που επιζητούν 
επίλυση και δεν αφορούν ποινικές συ
μπεριφορές, που οδηγούν σε σύλληψη, 
καταδίωξη, έρευνα, προανάκριση, δι
κογραφία, κλπ (Bayley, 1994; Feltes, 
1994; Jones & Joss, 1985; Shemoc, 
1998). Οι αστυνομικοί τον περισσότε
ρο χρόνο της υπηρεσίας τους συνομι
λούν, διευθετούν, συμβουλεύουν, πα
ροτρύνουν, συμβιβάζουν, προειδο
ποιούν, εφευρίσκουν λύσεις, παίρνουν 
αποφάσεις, επιβάλλονται, κλπ. Οι ίδιες 
έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι 
πολίτες στις γειτονιές θέλουν την α
στυνομία κοντά τους για να λύνει μι

αιώνα
κρά αλλά σημαντικά γι’αυτούς προ
βλήματα, όπως είναι οι διαταράξεις η
συχίας, οι καταστροφές περιουσίας, η 
διάλυση κακόφημων στεκιών, η κυ
κλοφορία των οχημάτων, ο ευπρεπι- 
σμός κακόφημων περιοχών (π.χ. παρα
κίνηση για φωτισμό κακόφημων σκο
τεινών δρόμων, ασφάλιση ερειπωμέ
νων κτιρίων, απομάκρυνση εγκατα
λειμμένων τροχοφόρων και σκουπι- 
διών, κ.ά.) (Καμπανάκης, 1997).

Οι επιθυμίες των πολιτών δείχνουν 
ότι γι’αυτούς είναι σημαντικότερα τα 
παραπάνω προβλήματα από αυτά που 
θα νόμιζε κανείς, όπως είναι οι κλοπές, 
οι ληστείες, οι ανθρωποκτονίες, οι βια
σμοί, τα ναρκωτικά. Αφού λοιπόν η α
στυνομία υπάρχει για να υπηρετεί 
τους πολίτες πρέπει η στρατηγική 
της και η δράση της να εναρμονίζε
ται με τις απαιτήσεις των πολιτών 
για καλύτερη διαβίωση και ποιότη
τα ζωής στις γειτονιές, ιδιαίτερα των 
μεγαλουπόλεων, όπου τα προβλήματα 
είναι αυξημένα. Όμως η χάραξη της 
στρατηγικής της αστυνόμευσης γίνε
ται από το επιτελικό κέντρο με σκο
πούς όπως η καταπολέμηση της τρο
μοκρατίας, των ναρκωτικών, της λα
θρομετανάστευσης και της αύξησης 
της εγκληματικότητας γενικά. Επίσης 
οι τρόποι αστυνόμευσης σχεδιάζονται 
για ενιαία εφαρμογή σ’όλο τον κρατι
κό χώρο. Οι παραπάνω σκοποί είναι 
πολύ σοβαροί, όμως μαζί μ’αυτούς 
πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για α
ντιμετώπιση προβλημάτων ειδικών γε
ωγραφικών περιοχών και ακόμη πε
ρισσότερο για πολύ μικρές περιφέ
ρειες, τις γειτονιές. Η  πράξη δείχνει 
ότι οι πολίτες κρίνουν την αστυνομί
α από τον τρόπο αντιμετώπισης μι
κρών και καθημερινών προβλημά
των που επιζητούν επίλυση. Ακόμη 
περισσότερο επιθυμούν τη σχέση εκεί
νη με την αστυνομία που θα τους ανα
κουφίσει από το φόβο και θα τους κά
νει να νιώθουν ασφάλεια και εμπιστο
σύνη. Έτσι σημαντική θέση καταλαμ
βάνει η επικοινωνία, η συμπεριφορά 
των αστυνομικών και η στάση τους ό
ταν προσκαλούνται από τους πολίτες 
για τη λύση προβλημάτων που, τις πε
ρισσότερες φορές, δεν έχουν να κά-
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νουν με καθαρά εγκληματικές συμπε
ριφορές.

Το κενό που υπήρχε μεταξύ των α
παιτήσεων των πολιτών σύμφωνα με 
τα νέα κοινωνικά δεδομένα και τις α
νάγκες που εκπλήρωνε η παραδοσιακή 
δράση της αστυνομίας ήρθε να καλύ
ψει η ανάπτυξη μιας εντελώς νέας φι
λοσοφίας στην αστυνόμευση, γνωστή 
ως Κοινοτική Αστυνόμευση (Commu
nity Policing). Η κοινοτική αστυνό
μευση γεννήθηκε όταν έγινε αντιληπτό 
ότι οι μέθοδοι και οι τακτικές του ε
παγγελματικού μοντέλου αστυνόμευ
σης δεν έφεραν τα αναμενόμενα απο
τελέσματα (Wiatrowski & Vardalis, 
1994).

Η κοινοτική αστυνόμευση είναι, 
στην ουσία, μία συνεργασία μεταξύ 
της αστυνομίας και της κοινότητας 
με την οποία προσδιορίζονται και 
λύνονται προβλήματα της δεύτερης. 
Είναι η δημοκρατία στην πράξη. Α
παιτεί ενεργητική συμμετοχή της κυ
βέρνησης, δημοτικών και κοινοτικών 
αρχών, του επιχειρησιακού κόσμου, 
των δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρή
σεων, κατοίκων, πολιτιστικών φορέ
ων, ιδρυμάτων, σχολείων, εκκλησιών, 
νοσοκομείων, κλπ. Όλοι εκείνοι οι πα
ράγοντες που ενδιαφέρονται για την 
ευημερία και ανάπτυξη των κοινοτή
των φροντίζουν για την εξασφάλιση 
αυτής της ευημερίας (Bureau of Jus
tice Assistance, 1994).

Σύμφωνα με τους μελετητές η κοι
νοτική αστυνόμευση μπορεί να προσ
διοριστεί ως: “ ... μια νέα φιλοσοφία 
της αστυνόμευσης, που βασίζεται 
στην συνεργασία των αστυνομικών 
και των πολιτών οι οποίοι εργάζονται 
μαζί στην εξεύρεση δημιουργικών 
τρόπων για τη λύση προβλημάτων της 
κοινότητας που σχετίζονται με το έ
γκλημα, το φόβο του εγκλήματος και 
τους κοινωνικούς και φυσικούς κινδύ
νους. Η φιλοσοφία αυτή απαιτεί από 
την αστυνομία να αναπτύξει μια νέα 
σχέση με τους ανθρώπους της κοινό
τητας, επιτρέποντάς τους να έχουν φω
νή ώστε να θέτουν τις τοπικές προτε
ραιότητες και να εμπλέκονται στις 
προσπάθειες για βελτίωση της ποιότη
τας ζωής στις γειτονιές. Η δουλειά της 
αστυνομίας αλλάζει και μεταφέρεται 
από την ανταπόκριση μόνο στις κλή
σεις που δέχεται στη λύση προβλημά
των των πολιτών” (Trojanowicz & 
Bonnie, 1990).

Η κοινοτική αστυνόμευση είναι μια 
πολύπλοκη και πολυπρόσωπη διεργα
σία η οποία απαιτεί σχεδίασμά, διοικη

τικές αλλαγές και όχι μόνο μερικές αλ
λαγές στην υπάρχουσα πολιτική αστυ
νόμευσης. Οι αλλαγές αυτές δεν ξεπή- 
δησαν αυτόματα σαν μια ανεξάρτητη 
εναλλακτική στρατηγική αστυνόμευ
σης. Βασίζονται και υποστηρίζονται α
πό επιστημονικές έρευνες που έχουν 
γίνει (κυρίως στις ΗΠΑ) τις τελευταί
ες δύο δεκαετίες για τον τρόπο παρο
χής αστυνομικών υπηρεσιών. Μερικά 
πορίσματα ερευνών, που υποστηρί
ζουν τη φιλοσοφία της κοινοτικής α
στυνόμευσης, είναι (Trojanowicz & 
Carter, 1988; Bayley, 1994; Russell, 
1997; Eck & Rosenbaum, 1994; Ka- 
μπανάκης, 1997):

1. Ο αστυνομικός της περιπολίας ξο
δεύει λιγότερο από το 10% του χρόνου 
της βάρδιας του για δραστηριότητες 
που έχουν να κάνουν με καταπολέμη
ση του εγκλήματος. Τον υπόλοιπο 
χρόνο ασχολείται με κλήσεις που δεν 
έχουν σχέση με εγκλήματα (π.χ. διατα
ράξεις κοινής ησυχίας, παράπονα πο
λιτών, κλπ) και με περιπολία χωρίς συ
γκεκριμένο σκοπό.

2. Ο σύντομος χρόνος αντίδρασης 
της αστυνομίας στις κλήσεις δε σχετί
ζεται με τη λύση των εγκλημάτων ή τη 
σύλληψη δραστών, εκτός μερικών ε
ξαιρέσεων.

3. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ή α
ναλογία που να καθορίζει τον αριθμό 
των αστυνομικών που χρειάζονται για 
την περιπολία. Η κατανομή του προ
σωπικού στην περιπολία δεν έχει να 
κάνει με αριθμητικές απαιτήσεις αλλά 
με την ικανοποίηση αναγκών της κοι
νότητας και την παροχή ποιοτικών υ
πηρεσιών.

4. Η αξιολόγηση των αστυνομικών 
υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με εξίσου 
ποσοτικές και ποιοτικές μετρήσεις. Τα 
παραδοσιακά ποσοτικά κριτήρια (α
ριθμός συλλήψεων, εγκλήματα που ε
ξιχνιάστηκαν, κλήσεις πολιτών που ε
ξυπηρετήθηκαν, πρόστιμα ή ποινές 
που επιβλήθηκαν) δεν μπορούν από 
μόνα τους να δώσουν πλήρη εικόνα ό
λων των υπηρεσιών που προσφέρει η 
αστυνομία.

5. Οι αντιλήψεις των μελών της κοι
νότητας για την αστυνομία είναι σημα
ντικές και ιδιαίτερα των ομάδων εκεί
νων που ζητούν ή δέχονται συχνότερα 
τις αστυνομικές υπηρεσίες, όπως είναι 
τα μέλη χαμηλών εισοδηματικών τάξε
ων και οι μειονοτικές ομάδες.

6. Η αστυνομία πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη της τι ακριβώς θέλουν οι πολί
τες απ’αυτή. Πρέπει να αναγνωρίζει ό
τι η ισχύ της προέρχεται από την κοι

νότητα και είναι υπόλογη προς την 
κοινότητα για την άσκηση του έργου 
της.

Σχήμα 1. Διαδικασία Συμμετοχής της 
Κοινότητας1.

Στοιχείο me Κοινοτικικ 
Αστυνόυευσης

Για να υπάρξει και να εφαρμοστεί η 
κοινοτική αστυνόμευση είναι απαραί
τητα τρία στοιχεία:

1. Η συμμετοχή της κοινότητας 
στην αστυνόμευση. Η κοινότητα ορί
ζεται ως μια μικρή, προσδιορισμένη 
γεωγραφική περιφέρεια που τις περισ
σότερες φορές συμπίπτει με τα όρια 
της γειτονιάς ή της συνοικίας. Πολλές 
φορές όμως η στενή γεωγραφική περι
γραφή της κοινότητας αποτυγχάνει να 
δώσει πλήρη περιγραφή της έννοιας, 
αφού αγνοεί συστατικά στοιχεία των 
ανθρώπων που ζουν σ’αυτή καθώς και 
τις σχέσεις, τις αντιλήψεις, τις ενέρ
γειες, τις ιδιαίτερες ομάδες και τις ε
νώσεις τους (Trojanowicz, 1988). Σύμ
φωνα με τους Wiatrowski & Vardalis 
(1994) η ιδέα της κοινότητας στην κοι
νοτική αστυνόμευση δεν περιλαμβάνει 
απλώς τους ανθρώπους που ζουν στα 
όρια μιας γεωγραφικής περιοχής ενω
μένοι με κοινωνικούς και οικονομι
κούς δεσμούς. Η κοινότητα έχει και 
μια ψυχολογική διάσταση. Στην κοινό
τητα περιλαμβάνεται η ευθύνη για την 
κοινωνικοποίηση, ο κοινωνικός έλεγ
χος, η κοινωνική συμμετοχή και η αλ- 
ληλοϋποστήριξη. Περιλαμβάνονται ε
πίσης έννοιες όπως συμμετοχικότητα, 
επιρροή, συμμόρφωση και συναισθη
ματική επαφή. Η συμμετοχή της κοι
νότητας στην αστυνόμευση διευρύνει 
την αστυνόμευση που αφορά μόνο ε
φαρμογή του νόμου, καθώς περιλαμ
βάνει την αναγνώριση της αξίας των 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με
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τις πραγματικές αναγκες αστυνόμευ
σης της γειτονιάς.

Η συμμετοχή περιλαμβάνει συνεχή 
επικοινωνία της αστυνομίας με τους 
πολίτες της κοινότητας, η οποία οδηγεί 
στην απόκτηση αμοιβαίας εμπιστοσύ
νης (σχήμα 1). Για την απόκτηση εμπι
στοσύνης η αστυνομία είναι αναγκα
σμένη να συμπεριφέρεται στα μέλη 
της κοινότητας με σεβασμό και ευαι
σθησία. Η υπέρμετρη άσκηση δύνα
μης, η βία, ο υπέρμετρος ζήλος, ο ε- 
ξοργισμός αποθαρρύνει τους πολίτες

ΠΡΟΖΑ» ΜΙΜΟΙ
μέτρα για περιορισμό ή εξάλειψη αυ
τών των προβλημάτων.

Η θεωρία που υποστηρίζει τη λύση 
των προβλημάτων είναι απλή. Ορισμέ
νες συνθήκες δημιουργούν προβλήμα
τα. Αυτές οι συνθήκες μπορεί να περι
λαμβάνουν τα χαρακτηριστικά ανθρώ
πων (δραστών, ενδεχόμενων θυμάτων 
και άλλων), το κοινωνικό περιβάλλον 
μέσα στο οποίο αυτοί οι άνθρωποι αλ- 
ληλεπιδρούν, το φυσικό περιβάλλον 
και τους τρόπους που οι άνθρωποι χει
ρίζονται αυτές τις συνθήκες. Το πρό-

Η αστυνομία πρέπει να πείσει με ει
λικρίνεια ότι ενδιαφέρεται για τη λύση 
των προβλημάτων των πολιτών.

2. Η λύση προβλημάτων των πολι
τών. Είναι εκείνη η διαδικασία μέσω

Σχήμα 2. Διαδικασία Λύσης Προβλήματος2.

της οποίας προσδιορίζονται συγκεκρι
μένα προβλήματα της κοινότητας και 
βρίσκονται τα ανάλογα θεραπευτικά

τις συνθήκες μπορεί να προξενήσει έ
να ή περισσότερα περιστατικά. Ενώ 
προέρχονται από μία πηγή μπορεί να 
φαίνονται διαφορετικά. Για παράδειγ
μα κοινωνικές και φυσικές συνθήκες

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ Α ΣΤΥ Ν Ο Μ Ε Υ Σ Η Κ Ο ΙΝ Ο Τ ΙΚ Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ε Υ Σ Η

Τι είναι η αστυνομία; Μία κρατική υπηρεσία που ασχολείται κύρια 
με την εφαρμογή των νόμων.

Η αστυνομία είναι τμήμα της κοινότητας. 
Οι αστυνομικοί-πολίτες παρέχουν συνεχώς 
τις υπηρεσίες τους σε κάθε πολίτη.

Ποια είναι η σχέση της αστυνομίας 
με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες;

Οι προτεραιότητές τους είναι συνήθως δια
φορετικές

Η αστυνομία είναι μια υπηρεσία ανάμεσα 
στις πολλές που είναι υπεύθυνες για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ποιος είναι ο ρόλος της αστυνομίας; Προσήλωση στην εξιχνίαση των εγκλημά
των.

Μια ευρύτερη προσέγγιση στη λύση προ
βλημάτων των πολιτών.

Πως μετριέται η ικανότητα της αστυνο- 
μίας;

Με τους δείκτες εξιχνίασης και συλλήψεων Με τη μείωση ή εξάλειψη εγκλημάτων και 
άλλων πράξεων που στρέφονται ενάντια 
στη κοινότητα

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προτεραιότη
τες της αστυνομίας;

Τα σοβαρότερα εγκλήματα και αυτά που ε
μπεριέχουν βία (π.χ. ληστείες, ανθρωπο
κτονίες).

Οποιαδήποτε προβλήματα απασχολούν πε
ρισσότερο την κοινότητα.

Με τι ακριβώς ασχολείται η αστυνομία; Με περιστατικά Με θέματα και προβλήματα πολιτών.

Τι καθορίζει την απόδοση της αστυνομίας; 0 χρόνος ανταπόκρισης στα περιστατικά. Η συνεργασία με την κοινότητα

Πως βλέπει η αστυνομία τις κλήσεις από 
τους πολίτες για προσφορά υπηρεσίας;

Ασχολείται με αυτές μόνο όταν δεν ασχολεί- 
ται με εγκλήματα.

Είναι ζωτικής σημασίας και δίνεται μεγάλη 
προτεραιότητα.

Τι είναι ο αστυνομικός επαγγελματισμός; Άμεση, αποτελεσματική αντίδραση στα σο
βαρά εγκλήματα.

Διατήρηση στενής επαφής με την κοινότη
τα.

Ποιο είδος πληροφοριών είναι πιο σημα
ντικές;

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με συγκε
κριμένα εγκλήματα.

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την ε
γκληματική συμπεριφορά (ατόμων ή ομάδων)

Ποια είναι η βασική οργάνωση της αστυ
νομίας

Υπερσυγκεντρωτική. Η διοίκηση ασκείται 
μέσω κανόνων, κανονισμών και διαταγών. 
Είναι υπόλογη στους νόμους.

Δίνεται έμφαση στις ανάγκες της κοινότη
τας. Είναι υπόλογη στις συγκεκριμένες το
πικές απαιτήσεις.

Ποιος είναι ο ρόλος της διοίκησης; Να δίνει τις απαραίτητες οδηγίες και διατα
γές.

Να κηρύσσει τις αξίες που διέπουν την υ
πηρεσία.

Ποιος είναι ο ρόλος του εκπροσώπου τύ
που;

Να πληροφορεί για τις επιχειρησιακές αστυ
νομικές ενέργειες.

Να συντονίζει τα κανάλια επικοινωνίας με 
την κοινότητα.

Ποια είναι η αντίληψη της αστυνομίας 
σχετικά με την ποινική δίωξη;

Είναι ένας σημαντικός σκοπός Είναι ένα εργαλείο ανάμεσα σε πολλά άλ- 
α̂~ Πίνακας 1
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σ’ένα οικοδομικό τετράγωνο μπορεί 
να προκαλέσουν διαρρήξεις, βανδαλι
σμούς, επιθέσεις σε περαστικούς από 
νεαρούς και άλλα παρόμοια. Αυτά τα 
περιστατικά είναι τα συμπτώματα των 
προβλημάτων. Τα περιστατικά θα εξα
κολουθήσουν να συμβαίνουν όσο πα
ραμένει το πρόβλημα που τα δημιουρ
γεί. Καθώς η αστυνομία αναγνωρίζει 
την αποτελεσματικότητα της λύσης 
των προβλημάτων, συνειδητοποιείται 
ακόμη περισσότερο ότι η ανάμιξη της 
κοινότητας είναι απαραίτητη για την ε
πιτυχία. Ο προσδιορισμός των αιτιών 
που είναι πίσω από τα εγκλήματα ε- 
ξαρτάται σ’ένα μεγάλο βαθμό από τη 
βαθιά γνώση της κοινότητας.

Γι’αυτό η συμμετοχή της κοινότητας 
στον προσδιορισμό των προβλημάτων 
και στις προτεραιότητες οδηγεί σε α
ποτελεσματική λύση των προβλημά
των. Η συνεργατική προσέγγιση στα 
προβλήματα ενισχύει την εμπιστοσύ
νη, διευκολύνει την ανταλλαγή πληρο
φοριών και οδηγεί σε προσδιορισμό 
άλλων περιοχών, οι οποίες θα μπορού
σαν να ωφελήσουν την κοινή προσπά
θεια αστυνομίας και κοινότητας (σχή
μα 2).

3. Η αλλαγή στην οργάνωση και 
διοίκηση της αστυνομίας. Στην ά
σκηση κοινοτικής αστυνόμευσης οι α
στυνομικοί περιπολίας γίνονται οι ση
μαντικότεροι φορείς των αστυνομικών 
υπηρεσιών, καθώς είναι εκείνοι που 
έρχονται καθημερινά σ’επαφή με τα 
μέλη της κοινότητας. Οι προϊστάμενοι 
και η ηγεσία της αστυνομίας είναι υ
πεύθυνοι να φροντίζουν ώστε οι σκο
ποί της κοινωνικής αστυνόμευσης να 
υλοποιούνται στο μεγαλύτερο μέρος 
τους από τους αστυνομικούς της περι
πολίας. Εκείνοι εργάζονται σταθερά 
στην ίδια περιοχή, γίνονται οικείοι με 
τους κατοίκους, γνωρίζουν τα προβλή
ματα που τους απασχολούν, τις ιδιαι- 
τερότητές τους και του χώρου κατοικί
ας τους και αναπτύσσουν αρμονικές 
σχέσεις μαζί τους, με επακόλουθο την 
αμοιβαία εμπιστοσύνη. Όταν εδραιω
θεί αυτή η εμπιστοσύνη παράγεται ένα 
είδος επικοινωνίας των πολιτών με τον 
αστυνομικό της γειτονιάς που οδηγεί 
με τη σειρά του σε μια σειρά κοινών ε
νεργειών ή σε υποστήριξη των αστυ
νομικών ενεργειών ενάντια στο έγκλη
μα της περιοχής, στη λύση προβλημά
των και στη μείωση ή την εξαφάνιση 
του φόβου απέναντι στο έγκλημα 
(σχήμα 2) (Bureau of Justice Assis
tance, 1994). Βέβαια για να κερδισθεί 
η εμπιστοσύνη του κοινού προς την α

στυνομία απαιτείται η ενεργοποίηση 
της ίδιας της αστυνομίας. Έτσι χρειά
ζεται να γίνει ολόκληρη εκστρατεία ε
νημέρωσης του κοινού σε πολλές και 
διαφορετικού είδους προσπάθειες με 
πρωτεργάτες τους αστυνομικούς της 
περιπολίας. Αυτοί είναι που θα ενημε
ρώνουν και θα παρακινούν στις καθη
μερινές επαφές τους πολίτες για τους 
σκοπούς και το νέο, προσανατολισμέ
νο στην τοπική κοινωνία, τρόπο δρά
σης τους.

Οι αστυνομικοί απελευθερώνονται 
από την τυραννία των κλήσεων μέσω 
ασύρματης επικοινωνίας. Ο ρόλος 
τους δεν είναι πλέον να μπαίνουν και 
να βγαίνουν από τη γειτονιά απλά για 
να κάνουν συλλήψεις ή να καταγρά
ψουν εγκλήματα και περιστατικά. Αντί 
να περιμένουν την κλήση, περιπολούν 
καθημερινά στις γειτονιές, μαθαίνουν 
τα προβλήματα και τα αντιμετωπίζουν 
στη γένεσή τους. Η εμπέδωση συμμα- 
χιών με τους κατοίκους, οι τακτικές 
συναντήσεις με διάφορες ομάδες πολι
τών για τη συζήτηση των προβλημά
των τους και οι προτάσεις λύσεων για 
τα μικρά και μεγάλα προβλήματα είναι 
πλέον μέρος της καθημερινής δραστη- 
ριότητάς τους (Μίχας, 1998β).

Η περιπολία της κοινοτικής αστυνό
μευσης διαφέρει από αυτή που γνωρί
ζουμε αφού δε γίνεται μόνο για την 
παρουσία της αστυνομίας αυτή 
καθ’αυτή, αλλά στηρίζεται σε συγκε
κριμένα πλάνα με σκοπούς που αφο
ρούν την ενεργητική επαφή με τους 
πολίτες, την αναγνώριση συγκεκριμέ
νων προβλημάτων και την εξεύρεση α
πό κοινού τρόπων για τη λύση τους 
(Bureau of Justice Assistance, 1994; 
Goldstein, 1993). Οι αστυνομικοί πε
ριπολίας έχουν την αρμοδιότητα και 
την ευθύνη για την αναγνώριση των 
τοπικών προβλημάτων και την ανά
πτυξη μεσοπρόθεσμων και μακροπρό
θεσμων λύσεων. Ακόμα ενεργούν ως 
δέκτες παραπόνων και ως σύνδεσμοι 
με άλλες δημόσιες και ιδιωτικές υπη
ρεσίες που μπορούν να βοηθήσουν. Οι 
παραπάνω ενέργειές τους δεν τους α
ποσπούν από τα καθήκοντα που αφο
ρούν την αντιμετώπιση των σοβαρών 
και βίαιων εγκλημάτων, τα ναρκωτικά 
και το οργανωμένο έγκλημα, τα οποία 
εξακολουθούν να ασκούν (Trojanow- 
icz R., 1996). Ο ρόλος του αστυνομι
κού περιπολίας στην κοινοτική αστυ
νόμευση απαιτεί αυξημένες υποχρεώ
σεις και προσόντα, αφού το έργο του 
χαρακτηρίζεται από πρωτοβουλία, λή
ψη αποφάσεων και υπευθυνότητα

(Καμπανάκης, 1997).
Ολόκληρη η οργάνωση του Αστυνο

μικού Τμήματος θα πρέπει να υποστη
ρίζει τη δράση των αστυνομικών περι
πολίας. Βέβαια, η πεζή περιπολία απο
τελεί ένα μόνο κομμάτι μιας ευρύτε
ρης αλλαγής φιλοσοφίας, κατά την ο
ποία ολόκληρη η υπηρεσία (μάχιμοι 
και μη, υφιστάμενοι και προϊστάμενοι) 
προσφέρει υπηρεσίες στην κοινότητα 
με διαφορετικούς τρόπους απ’ότι γινό
ταν στο παρελθόν. Η διοίκηση δεν εί
ναι πια τόσο συγκεντρωτική και πολ
λές αποφάσεις προέρχονται τώρα από 
τη βάση προς την κορυφή, αφού οι α
στυνομικοί περιπολίας μεταφέρουν 
προτάσεις και λύσεις για τα προβλή
ματα της κοινότητας που οι ίδιοι γνω
ρίζουν καλά. Μ’αυτόν τον τρόπο δίνε
ται προτεραιότητα, όχι στις ανάγκες 
και τους στόχους που εξυπηρετούν την 
ίδια την αστυνομία αλλά, στις ανάγκες 
των ανθρώπων που υπηρετεί. Αυτή η 
διαδικασία είναι απαραίτητη για τη 
δημιουργία σημαντικών και παραγωγι
κών δεσμών μεταξύ αστυνομίας και 
κοινότητας (Trojanowicz R., 1997; 
Bureau of Justice Assistance, 1994).

Χαρακτηριστικά

Η κοινοτική αστυνόμευση είναι ‘♦μια 
νέα φιλοσοφία αστυνόμευσης που 
προσφέρει ολοκληρωμένες και εξειδι- 
κευμένες υπηρεσίες. Οι ίδιοι πάντα α
στυνομικοί περιπολούν στην ίδια πε
ριοχή σε μόνιμη βάση και εργάζονται 
από κοινού με τους πολίτες στον προσ
διορισμό και στη λύση προβλημάτων” 
(Woods D. & Ziembo-Vogi J., 1998).

Ο αστυνομικός είναι ο καταλύτης, ο 
οποίος κινείται συνεχώς μέσα στη γει
τονιά, λύνει τα προβλήματά της και εν
θαρρύνει τους πολίτες να φροντίζουν 
για αντιμετώπιση κοινών προβλημά
των.

Η κοινοτική αστυνόμευση συμπερι
λαμβάνει τη σύμπραξη αστυνομίας, 
πολιτών, μέσων ενημέρωσης, πολιτι
κών, κοινωνικών υπηρεσιών και άλ
λων ιδρυμάτων. Τη χαρακτηρίζει η 
προληπτική δράση, ο αποκεντρωτι- 
σμός και η ανάληψη προσωπικών ευ
θυνών. Όλες οι προσπάθειες αποσκο
πούν στην εξαφάνιση των παραβατι- 
κών συμπεριφορών από τους δρόμους 
και τη λύση μακροχρόνιων προβλημά
των με την αντιμετώπιση των πραγμα
τικών αιτιών τους, αποφεύγοντας την 
αντίδραση μόνο στα συμπτώματα 
(Trojanowicz S. & Trojanowicz R., 
1998; Goldstein, 1993).
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Μετά τη συνοπτική παρουσίαση 
των χαρακτηριστικών της κοινοτικής 
αστυνόμευσης μπορούμε να πούμε ότι 
οι διαφορές της με την παραδοσιακή 
αστυνόμευση, όπως τη γνωρίζουμε 
σήμερα, αποτυπώνονται συνοπτικά 
στον πίνακα I3.

Κριτική
Η ακαδημαϊκή κοινότητα εμφανίζε

ται πολλές φορές σκεπτική αναφορικά 
με τη διατύπωση των θεωρητικών αρ
χών της κοινοτικής αστυνόμευσης. Υ
πάρχουν απόψεις που υποστηρίζουν ό
τι η νέα φιλοσοφία χρησιμοποιείται 
κυνικά για να οικοδομήσει μια καλή 
εικόνα της αστυνομίας και των υπεύ
θυνων αστυνομικών και πολιτικών και 
αγνοεί τη ρεαλιστική της εφαρμογή 
στο επιχειρησιακό πεδίο της αστυνό
μευσης. Η περισσότερη κριτική για 
την κοινοτική αστυνόμευση εστιάζει 
στο ότι αποτελεί μια καλή ρητορική 
παρά μια ρεαλιστική προσέγγιση στην 
αστυνόμευση (Moore, 1994).

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρί
ζουν ότι η “επανάσταση” της κοινοτι
κής αστυνόμευσης αφορά περισσότε
ρο τη ρητορική που αναπτύσσεται γύ
ρω από τη νέα φιλοσοφία παρά την 
πράξη. Η κοινοτική αστυνόμευση με
τέτρεψε τη συζήτηση από την καταπο
λέμηση του εγκλήματος σε συζήτηση 
με όρους της αγοράς. Η αστυνομία εί
ναι υπεύθυνη απέναντι στους “πελά
τες”, “καταναλωτές” ή “αγοραστές” 
με την παραγωγή ενός “προϊόντος 
ποιότητας”. Παρουσιάζεται ως ο κυ- 
ριότερος παράγοντας κοινωνικού ε
λέγχου που παίρνει πρωτοβουλίες για 
να “επιβάλλει την ποιότητα ζωής και 
την ειρήνη”, όπως την εννοούν οι ακα
δημαϊκοί της “θεωρίας των σπασμέ
νων τζαμιών” (Wilson & Kelling), της 
“αναζήτησης της γεύσης για την τάξη” 
(Kelling) και της “ανάπτυξης ενός κλί
ματος τάξης” (Bayley). Με την έννοια 
αυτή οι ενέργειες της αστυνομίας από- 
πολιτικοποιούνται και παρουσιάζονται 
ως ουδέτερες με την εφαρμογή επιστη
μονικών μεθόδων σε προβλήματα που 
απειλούν την κοινωνική γαλήνη. Η α
στυνομία παύει να πολεμά το έγκλημα 
και εμπλέκεται ενεργητικά στον ανα- 
προσανατολισμό του κοινωνικού χώ
ρου οργανώνοντας κοινωνικές σχέσεις 
και ρυθμίζοντας την ηθική και την α
ταξία (Kappeler & Kraska, 1998).

Κατά τη Σπινέλλη (Μίχας, 1998α) η 
κοινοτική αστυνόμευση παρά τα θετι
κά στοιχεία που εμπεριέχει, μπορεί να

βρει ανυπέρβλητα εμπόδια σε περιοχές 
υψηλής εγκληματικότητας, όπου δεν 
υπάρχει καν “κοινότητα” για να ε- 
μπλέξει κανείς τους κατοίκους, ούτε 
και πολιτιστικοί ή εξωραϊστικοί σύλ
λογοι που μπορούν να συνεργαστούν 
με την αστυνομία για την έγκαιρη επί
λυση των προβλημάτων της γειτονιάς. 
Ένα άλλο μειονέκτημα, κατά τη Σπι- 
νέλλη, είναι ότι η κοινοτική αστυνό
μευση είναι συμπληρωματική και όχι 
αναπληρωματική δραστηριότητα της 
αστυνομίας ή άλλων φορέων. Η πρό
ληψη, όπως και το εγκληματικό φαινό
μενο, δεν μπορεί να είναι μονοεπίπε- 
δη. Για να αντιμετωπιστεί η εγκλημα
τικότητα απαιτείται μια συντονισμένη 
παρέμβαση από πολλούς φορείς σε ε
πίπεδο παιδείας, απασχόλησης, ενί
σχυσης της νεολαίας και της οικογέ
νειας. Απαιτούνται μεταβολές στην α
ντιμετώπιση των θυμάτων του εγκλή
ματος και συμμετοχή της τοπικής αυ
τοδιοίκησης, των εθελοντικών οργα
νώσεων και κάθε πολίτη. Με άλλα λό
για η πρόληψη του εγκλήματος είναι 
μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να την 
αφήσουμε μόνο στο κράτος.

ΑξιολόγησήΑποτελεσοατικοτητα

Μέχρι σήμερα η έρευνα δεν έχει κα- 
ταλήξει σε απόλυτα συμπεράσματα 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα 
των προγραμμάτων της κοινοτικής α
στυνόμευσης. Οι λόγοι που δεν έχει γί
νει κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα αφορούν 
στο ότι η εφαρμογή της νέας φιλοσο
φίας έχει αρχίσει πρόσφατα. Επειδή τα 
προγράμματα της κοινοτικής αστυνό
μευσης ποικίλουν απαιτείται πολύ διά
στημα πριν να εξαχθούν έγκυρα και α
ξιόπιστα αποτελέσματα σχετικά με ό
λα τα προγράμματα, τα επιμέρους 
στοιχεία τους και τα χαρακτηριστικά 
τους. Επίσης είναι φανερό ότι απαιτεί
ται πολύς χρόνος προτού διατυπωθεί 
κρίση σχετικά με τη νέα στρατηγική 
της κοινοτικής αστυνόμευσης, αφού 
δεν αφορά μόνο ένα επιχειρησιακό 
πρόγραμμα αλλά πολλές και ευρύτε
ρες διαδικασίες (Moore, 1994).

Πολλές φορές είναι εξαιρετικά δύ
σκολο να προσδιοριστεί ποιο πρό
γραμμα απ’αυτά που εφαρμόζει η α
στυνομία εντάσσεται στη νέα φιλοσο
φία της κοινοτικής αστυνόμευσης και 
ποιο όχι. Συχνό είναι το φαινόμενο, α
στυνομίες να υποστηρίζουν ότι λει
τουργούν προγράμματα κοινοτικής α
στυνόμευσης, χωρίς στην ουσία να

συμβαίνει κάτι τέτοιο (Roberg, 1994; 
Woods & Ziembo-Vogi, 1998). Επίσης 
είναι συχνό το φαινόμενο οι κατώτεροι 
βαθμοί της αστυνομίας και οι μάχιμοι 
αστυνομικοί να αντιδρούν και μερικές 
φορές να σαμποτάρουν τα προγράμ
ματα της κοινοτικής αστυνόμευσης 
(Bennet, 1994).

Τα πρώτα αποτελέσματα από εφαρ
μογές της κοινοτικής αστυνόμευσης 
δείχνουν ενθαρρυντικά, αν και υπάρ
χουν πάντα οι ενστάσεις και τα αμφι
λεγόμενα αποτελέσματα.

Στα θετικά στοιχεία αναφέρονται η 
μείωση των δεικτών εγκλημάτων και 
του φόβου απέναντι στο έγκλημα, η 
βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος 
των γειτονιών, θετική στάση του κοι
νού απέναντι στην αστυνομία και η ι
κανοποίηση των αστυνομικών. Στα 
αρνητικά αναφέρονται η μεταφορά ε
γκλημάτων σε περιοχές που δεν εφαρ
μόζεται η κοινοτική αστυνόμευση, η 
αδυναμία της αστυνομίας να παρακι
νήσει την κοινότητα, η απροθυμία 
συμμετοχής των πολιτών λόγω έλλει
ψης ενημέρωσης και η παρέκκλιση α
πό το σχεδίασμά κατά την εφαρμογή 
του προγράμματος (Sadd & Grinc, 
1996; Moore, 1994; Bennet, 1994).

Στις ΗΠΑ, όπου από το τέλος της 
δεκαετίας του ‘80 γίνονται οι σημαντι
κότερες προσπάθειες για εφαρμογή 
της κοινοτικής αστυνόμευσης, οι έρευ
νες έδειξαν ότι το 52% των αστυνο
μιών σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από
50.000 εφαρμόζουν μεθόδους κοινοτι
κής αστυνόμευσης. Σε έρευνα που έγι
νε σε 229 αστυνομίες των ΗΠΑ οι α
στυνομικοί ανάφεραν ότι η κοινοτική 
αστυνόμευση βελτίωσε κατά πολύ τις 
σχέσεις της αστυνομίας με τους πολί
τες και με τις μειονοτικές ομάδες, οι 
πολίτες έχουν λόγο στην καταγραφή 
και την ιεράρχηση των προβλημάτων 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν από 
την αστυνομία, οι αστυνομικοί ικανο
ποιούνται με τη δουλειά τους, μειώθη
καν τα σοβαρά και τα μικρά εγκλήμα
τα και μειώθηκε ο φόβος των πολιτών 
για το έγκλημα (Trojanowicz R., 
1997). Οι πολίτες επιβεβαιώνουν τις 
απόψεις των αστυνομικών όσον αφο
ρά στη μείωση της εγκληματικότητας, 
τη βελτίωση των σχέσεων αστυνομί- 
ας-πολιτών (Jesilow et. al., 1998) και 
τη μείωση του φόβου απέναντι στο έ
γκλημα (Dietz, 1997).

Για την εφαρμογή της κοινοτικής α
στυνόμευσης δεν υπάρχει μια επιτυχη
μένη συνταγή. Η κατάλληλη στρατηγι
κή εξαρτάται από τις συνθήκες που ε-
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Οργανωτική δομή Ιεραρχική, Συγκεντρωτική, Εξειδικευμένη Αποκεντρωμένη, Αποστρωματοποιημένη, 
Μεταβιβμςψκή

Διοικητική δομή Διαχωρισμός υπηρεσιών αστυνόμευσης 
(ασφαλείας, τάξης, τροχαίας)

Ενιαία δομή όλων των υπηρεσιών

Φιλοσοφία της ηγεσίας Εξουσιαστική Συναινετική

Στυλ διοίκησης Συγκεντρωτικό, βασισμένο στις διαταγές 
που κατευθύνονται από την κορυφή προς ό
λες τις υφιστάμενες υπηρεσίες απαιτώντας ε
πιδοκιμασία προς την κορυφή

Αποκεντρωτικό, βασισμένο στην εξουσιο
δότηση και την υπευθυνότητα

Επικοινωνία Μυστική. Η μετάδοση πληροφοριών εμποδί
ζεται ζηλότυπα από άτομα και ομάδες

Ανοικτή. Οι πληροφορίες διανέμονται και 
διαχειρίζονται ελεύθερα

Βασικές μέθοδοι αστυνόμευσης Αντίδραση στα περιστατικά Σύστημα πληροφοριών, ανάληψη πρωτο
βουλιών, προτεραιότητα στα περιστατικά 
που επαναλαμβάνονται

Φύση των αστυνομικών παρεμβάσεων Αντίδραση στα περιστατικά. Οι ενέργειες 
καθορίζονται από τα καταγγελλόμενα εγκλή
ματα

Πρόληψη. Οι ενέργειες καθορίζονται από 
στρατηγικό σχεδίασμά και οργανωμένα 
σχέδια

Φύση της προληπτικής δράσης Ασυνεχής και περιορισμένη σε ειδικές υπη
ρεσίες

Βασική και “ολιστική” υπευθυνότητα όλων 
των αστυνομικών

Παροχή υπηρεσιών Βασισμένη στις ανάγκες της αστυνομίας Βασισμένη στις απαιτήσεις των πολιτών

Πίνακας 2

πικρατούν στην αστυνομία (προσωπι
κό, διοίκηση, οργάνωση, μέσα) και 
στην κοινότητα. Όσον αφορά τους α
στυνομικούς, θα πρέπει να έχουν απο
δεχτεί τις αρχές που διέπουν την κοι
νοτική αστυνόμευση (ρόλος αστυνομι
κού, συμμετοχή πολλών στις αποφά
σεις, αλλαγές στον τρόπο διοίκησης, 
κ.α). Ακόμη περισσότερο πρέπει να έ
χουν εμποτιστεί από το πνεύμα και τη 
γενικότερη φιλοσοφία όπου εντάσσε
ται η κοινοτική αστυνόμευση, κάτι 
που προϋποθέτει ότι πρέπει να διαθέ
τουν κατάλληλη προσωπικότητα και 
εκπαίδευση (Καμπανάκης, 1999β).

Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί 
ότι η κοινοτική αστυνόμευση αποτελεί 
μια πρόκληση για καλύτερο επίπεδο 
ζωής στις γειτονιές και ίσως την καλύ
τερη σήμερα λύση στο πρόβλημα της 
αστυνόμευσης. Δεν πρέπει όμως να 
λησμονούμε ότι είναι μια μακρόχρονη 
συμφωνία και όχι ένα πρόγραμμα με 
γρήγορο αποτέλεσμα. Η επιτυχία της 
απαιτεί σχεδίασμά, ελαστικότητα, 
χρόνο και υπομονή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι αστυνομίες στα σύγχρονα δημο
κρατικά κράτη συνεχώς αναζητούν

τρόπους οργάνωσης και δράσης, ώστε 
να εκπληρώνουν πλήρως τους σκο
πούς τους, να έχουν υψηλή απόδοση 
και αποτελεσματικότητα και να ικανο
ποιούν όσο το δυνατόν καλύτερα τους 
αποδέκτες των υπηρεσιών τους.

Το μοντέλο οργάνωσης που χρησι
μοποίησαν οι αστυνομίες σε κάθε ι
στορική περίοδο, ήταν αυτό που απαι
τούσαν οι κοινωνικές, πολιτικές, οικο
νομικές και πολιτισμικές καταστάσεις. 
Όταν το μοντέλο δεν ικανοποιούσε τις 
απαιτήσεις και δεν εκπλήρωνε τις προ
βλέψεις, τότε έμπαινε σε εφαρμογή 
μια διαδικασία αλλαγής, ώστε να ε
φαρμοστεί νέο μοντέλο προσαρμοσμέ
νο σε νέες απαιτήσεις.

Η διαδικασία αλλαγής του μοντέλου 
οργάνωσης προαπαιτεί να έχουν ανα
πτυχθεί ανάλογοι βοηθητικοί-εσωτερι- 
κοί μηχανισμοί (ινστιτούτα μελέτης, 
ανάπτυξη επιστημονικών ερευνών, 
συνεχή ανάλυση ρόλου και έργου, συ
νεργασία με οργανισμούς και ιδρύμα
τα, επαφές με άλλες αστυνομίες, κ.α.) 
ικανή διοίκηση (συνεργατική, υποστη
ρικτική, αποκεντρωτική, παροχή κινή
τρων, αντικειμενικές αξιολογήσεις) 
και δεκτικό προσωπικό (υψηλό επίπε
δο εκπαίδευσης, συνεχή επιμόρφωση 
και ενημέρωση, ανοικτό σύστημα σκέ

ψης). Γι’αυτό η αλλαγή μοντέλου συμ
βαίνει ευκολότερα σε αστυνομίες που 
διατηρούν υψηλό επίπεδο προσωπικού 
και διοίκησης και έχουν αναπτύξει σε 
μεγάλο βαθμό τους βοηθητικούς-εσω- 
τερικούς μηχανισμούς. Έτσι τα σύγ
χρονα μοντέλα οργάνωσης εφαρμόζο
νται πρώτη φορά σε χώρες με παράδο
ση στις υπηρεσίες αστυνόμευσης 
(τους δύο τελευταίους αιώνες), όπως η 
Μεγάλη Βρετανία, οι ΗΠΑ, ο Κανα
δάς, η Ιαπωνία και η Αυστραλία (Bay- 
ley, 1994).

Η Ελλάδα δεν κατατάσσεται στις 
χώρες με παραδοσιακή υποδομή στην 
αστυνόμευση. Αντίθετα θα μπορούσα
με να πούμε ότι, με εξαίρεση τα τελευ
ταία χρόνια, η πολιτική ηγεσία και οι 
πολίτες δεν ενδιαφέρονταν σημαντικά 
για την αστυνομία και την αστυνόμευ
ση. Όταν συνέβαινε κάτι τέτοιο υπήρ
χαν συγκεκριμένοι λόγοι, οι οποίοι συ
νήθως δε σχετίζονταν με πραγματικό 
ενδιαφέρον για αναβάθμιση των αστυ
νομικών υπηρεσιών. Έτσι οι αλλαγές 
στην Ελληνική αστυνόμευση γίνονταν 
και γίνονται με μεγάλη δυσκολία και 
συνήθως λαμβάνουν χώρα όταν οι εξε
λίξεις έχουν ξεπεράσει τις μεθόδους 
δράσης. Επειδή η σχετική επιστημονι
κή έρευνα είναι ανύπαρκτη, η οργάνω-
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ση της αστυνομίας στηρίζεται είτε σε 
μοντέλα που έχουν αντιγράφει από άλ
λες χώρες είτε σε πεποιθήσεις, αντιλή
ψεις και γνώμες προσώπων που είναι 
υπεύθυνα για λήψη αποφάσεων, χωρίς 
αυτές βέβαια να στηρίζονται σε προη
γούμενη έρευνα, μελέτη ή σχεδίασμά.

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αλ
λάζει ο τρόπος που βλέπουν οι πολί
τες, το κράτος, αλλά και οι ίδιοι οι υ
πεύθυνοι της αστυνομίας την οργάνω
ση της αστυνομίας και την παροχή α
στυνομικών υπηρεσιών. Αυτό συμβαί
νει εξαιτίας ποσοτικών και ποιοτικών 
μεταβολών στο έγκλημα αλλά και ε
ξαιτίας των προβλημάτων που έφεραν 
οι απότομες κοινωνικές και πολιτικές 
αλλαγές στις γειτονικές της Ελλάδας 
χώρες και στην αλλαγή των χαρακτη
ριστικών των κατοίκων της Ελλάδας 
με την είσοδο πολλών οικονομικών 
μεταναστών. Για πρώτη φορά θέματα 
και προβλήματα της αστυνομίας απα
σχολούν και προβληματίζουν τόσο πο
λύ κόσμο. Μέσα σε μια τέτοια κοινω
νική πίεση για καλύτερες αστυνομικές 
υπηρεσίες, η διοίκηση αναζητεί νέους 
τρόπους αποτελεσματικότερης οργά
νωσης της αστυνομίας.

Το πρόβλημα της αλλαγής στην ορ
γάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας εί
ναι αρκετά μεγάλο, διότι δεν υπάρχουν 
οι δομές και οι προϋποθέσεις που θα 
εγγυηθούν ομαλή εξέλιξη της αλλαγής 
και υποστήριξη, υιοθέτηση και εφαρ
μογή των νέων μεθόδων χωρίς μεγά
λες αντιδράσεις. Δηλαδή θα πρέπει να 
υπάρχουν μαζί (Zhao et. al., 1995; Κα- 
μπανάκης, 1999β):

1 Προσεκτικός σχεδιασμός και στρα
τηγική.

1 Επιλογή και εκπαίδευση κατάλλη
λου προσωπικού που θα αναλάβει την 
εφαρμογή των νέων προγραμμάτων.

1 Οργανωμένη ενημέρωση αστυνο
μικών, πολιτών και τύπου.

1 Οργανωτικές αλλαγές στον τρόπο 
διοίκησης και διάταξης υπηρεσίας των 
αστυνομικών υπηρεσιών.

1 Αλλαγή του τρόπου διοίκησης και 
του τρόπου παροχής υπηρεσιών προς 
τους πολίτες.

1 Αποδοχή από το κράτος και την α
στυνομία των πολιτών και των φορέων 
τους ως συμπαραγωγών στην πολιτική 
αστυνόμευσης.

1 Εγκατάλειψη των στερεοτύπων και 
των αντιλήψεων που έχουν οι πολίτες 
για την αστυνομία και αποδοχή της 
συνεργασίας μαζί της για αντιμετώπι
ση κοινών προβλημάτων.

Για μια τέτοια οργανωτική αλλαγή

της αστυνομίας θα πρέπει να τηρηθούν 
οι παρακάτω τρεις φάσεις (De Paris, 
1998):

1. Αντιμετώπιση της αδράνειας. Ε-
ξουδετέρωση των παλιών τεχνικών, 
στερεοτύπων και παραδόσεων, ώστε 
τα άτομα να είναι έτοιμα να δεχτούν 
τις νέες μεταρρυθμίσεις.

2. Αλλαγή. Προσαρμογή των νέων 
συμπεριφορών μέσω της ταύτισης και 
εσωτερίκευσης. Η ταύτιση περιλαμβά
νει τη μύηση σε κάποιο εργασιακό μο
ντέλο. Η εσωτερίκευση συμβαίνει ό
ταν τα άτομα εμπλέκονται σε κατα
στάσεις που απαιτούν από αυτά νέες 
συμπεριφορές.

3. Σταθεροποίηση στη νέα κατά
σταση. Εμπέδωση των νέων συμπερι
φορών, ώστε να μην αποβληθούν με 
το πέρασμα του χρόνου. Το περιβάλ
λον πρέπει συνεχώς να πραγματοποιεί 
τις απαιτούμενες αλλαγές μέχρι η ορ
γανωτική αλλαγή να γίνει καθεστώς.

Αστυνομίες σε άλλα κράτη έχουν 
τολμήσει και έχουν πετύχει την ολο
κληρωτική αλλαγή στην φιλοσοφία 
της αστυνόμευσης που αντανακλάται 
στην οργάνωση, στην διοίκηση και 
στον τρόπο που παρέχουν υπηρεσίες 
(Barton & Evans, 1999; Das, 1997). Έ
να γενικό πλάνο που δείχνει τις βασι
κές και απαραίτητες αλλαγές για την 
αναδιοργάνωση της αστυνομίας, που 
θέλει να προσαρμοστεί στο νέο κοινο
τικό μοντέλο, δίνεται στον πίνακα 2 
(Barton & Evans, 1999).

Οι μελλοντολόγοι προβλέπουν ότι η 
οργάνωση και ο νέος ρόλος της αστυ
νομίας στα σύγχρονα δημοκρατικά 
κράτη μέχρι το τέλος της πρώτης δε
καετίας του νέου αιώνα θα μεταβληθεί 
για να προσαρμοστεί στα χαρακτηρι
στικά του μέλλοντος, τα οποία έχουν 
πάρα πολλές ομοιότητες με αυτά που 
παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνα
κα. Θα εγκαταλειφθεί ο παραδοσιακός 
ρόλος της αστυνομίας ως υπηρέτης 
του κράτους και της κυβέρνησης, με ι
σχνές σχέσεις με την κοινωνία, με χα
μηλό προφίλ, με έλλειψη προληπτικού 
ρόλου και με προσήλωση στις τακτι
κές που τηρούνται από “παράδοση” 
(Hartikainen & Mannermaa, 1996).

Ο νέος ρόλος της αστυνομίας θα χα
ρακτηρίζεται από πρωτότυπο και αν
θρώπινο πρόσωπο. Ως θεσμός θα πα- 
ραμείνει μέρος της διοίκησης αλλά ε
πειδή έχει ιδιαίτερα καθήκοντα θα 
προσαρμοστεί σ’έναν πιο ενεργητικό 
τρόπο δουλειάς. Η αστυνομία θα δια
τηρεί σχέσεις με τις άλλες αρχές α
σφαλείας, τις κοινωνικές υπηρεσίες,

τα σχολεία, κλπ. και με όλους τους πα
ράγοντες που μπορούν να προσφέρουν 
στην ασφάλεια, ανάλογα τις τοπικές 
συνθήκες. Αντί να είναι οργανωμένη 
με βάση τις γεωγραφικές περιφέρειες, 
θα χρησιμοποιεί σχέδια δράσης προο
ρισμένα για επιχειρησιακή αποτελε- 
σματικότητα και ευελιξία, στα οποία ο 
αστυνομικός ως άτομο θα έχει ρόλο 
κλειδί. Η εκπαίδευση των αστυνομι
κών θα σκοπεύει στην παραγωγή α
στυνομικών φιλικών, δραστήριων και 
με επαγγελματικές ικανότητες, οι ο
ποίοι θα μπορούν να χειρίζονται αν
θρώπινες υποθέσεις, να αλληλεπι- 
δρούν, να είναι δεκτικοί στις συχνές 
αλλαγές, να ερευνούν για τις αιτίες πί
σω από τα φαινόμενα και να έχουν υ
ψηλό επαγγελματικό ήθος (Har
tikainen & Mannermaa, 1996).
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ΕΥΡΩ 2 0 0 2
εκστρατεία
ενημέρωσης

Η πρωτοχρονιά του 2002 
θα είναι ιστορική για 300 
εκατομμύρια Ευρωπαίους 
πολίτες: τότε το 
τραπεζογραμμάτια και τα 
κέρματα ευρώ θα τεθούν 
σε κυκλοφορία σε 12 
ευρωπαϊκές χώρες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της Ελλάδας.

Τα δώδεκα εθνικά νουίσυατα 
γίνονται ένα

Το νέο κοινό νόμισμα της Ευρωπαϊ
κής νομισματικής Ένωσης το ΕΥΡΩ, 
από την 1η Ιανουάριου 2002 θα αρχί
σει να κυκλοφορεί σε 12 από τις 151 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ει
δικότερα σε Βέλγιο, Γερμανία, Ελλά
δα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, 
Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, 
Πορτογαλία & Φινλανδία.

Η εισαγωγή του Ευρώ σε φυσική 
μορφή θα είναι ένα κοσμοϊστορικό γε
γονός και θα ζήσουμε τη μεγαλύτερη 
νομισματική αλλαγή που έγινε ποτέ.

Επτά διαφορετικά τραπεζογραμμά
τια και οκτώ2 κέρματα σε κάθε χώρα 
θα αντικαταστήσουν τα εθνικά τραπε
ζογραμμάτια και κέρματα.

Τα τραπεζογραμμάτια φέρουν τις ί
διες ακριβώς παραστάσεις σε όλα τα 
συμμετέχοντα Κράτη - Μέλη. Στα κέρ
ματα όμως, η μία όψη είναι κοινή και 
για τις δώδεκα χώρες, ενώ η άλλη όψη 
φέρει παραστάσεις που αντικατοπτρί
ζουν την Εθνική ταυτότητα κάθε συμ- 
μετέχοντος Κράτους - Μέλους. Όλα τα 
τραπεζογραμμάτια και κέρματα θα α
ποτελούν νόμιμο κυκλοφορούν χρήμα, 
σε όλα τα Κράτη που συμμετέχουν στη 
ζώνη του Ευρώ.

Το ούϋΒολο του ΕΥΡΩ

Το σύμβολο - € - δημιουργήθηκε α
πό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαί
σιο των επικοινωνιακών δραστηριοτή
των της για το ενιαίο νόμισμα. Πηγή έ
μπνευσης για το σύμβολο - € - που α
ντιπροσωπεύει το Ευρώ, ήταν το Ελ
ληνικό γράμμα έψιλον που αντιστοιχεί 
επίσης στο πρώτο γράμμα της λέξης 
“Ευρώπη”. Οι δύο παράλληλες γραμ
μές συμβολίζουν την σταθερότητα που 
επικρατεί στη ζώνη του Ευρώ. Η επί
σημη συντομογραφία του Ευρώ είναι 
EUR και έχει κατοχυρωθεί στο Διεθνή 
Οργανισμό Τυποποίησης (ISO).

Τοαπείονοαυυάτιο
(Υοοτονοϋίουατο)

Εξωτερική εμφάνιση - Συμ
βολισμοί:

Από 1.1.2002 θα κυκλοφορήσουν ε-
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€ 500: 160 x 82 χιλιοστά, μωβ

Το σύμβολο του ευρώ είναι i και η επίσημη διεθνής ουντομογραφία του EUR.

πτά νέα τραπεζογραμμάτια και οι ο
νομαστικές αξίες θα είναι 5, 10, 20, 
50, 100, 200 & 500 Ευρώ.

Στα τραπεζογραμμάτια Ευρώ απει
κονίζονται παράθυρα, αψίδες, πύλες, 
και γέφυρες καθώς και χάρτης της 
Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Σημαία, 
που όλα σχεδιάσθηκαν από τον Αυ
στριακό καλλιτέχνη Robert Kali
na.

Τα παράθυρα και οι πύλες που κο
σμούν την πρόσθια όψη των τραπε
ζογραμματίων, συμβολίζουν το ανοι
χτό πνεύμα και το πνεύμα της συνερ
γασίας που επικρατεί στην Ευρώπη. 
Τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένω
σης αντιπροσωπεύουν το δυναμισμό 
και την αρμονία της σύγχρονης Ευ
ρώπης.

Οι παραστάσεις αυτές συμπληρώ
νονται από τη γέφυρα που απεικονί
ζεται στην οπίσθια όψη κάθε τραπε
ζογραμματίου.

Η γέφυρα συμβολίζει τη στενή συ
νεργασία και επικοινωνία μεταξύ των 
πολιτών της Ευρώπης, αλλά και μετα
ξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κό
σμου.

Μέγεθος και χρώμα τραπεζο
γραμματίων:
5 ΕΥΡΩ 120X62 χιλ. γκρι 
10 ΕΥΡΩ 127X67 χιλ. κόκκινο 
20 ΕΥΡΩ 133X72 χιλ. μπλε 
50 ΕΥΡΩ 140X77 χιλ. πορτοκαλί 
100 ΕΥΡΩ 147X82 χιλ. πράσινο 
200 ΕΥΡΩ 153X82 χιλ. κίτρινο - καφέ 
500 ΕΥΡΩ 160X82 χιλ μοβ

•  Οι παραστάσεις τους θα είναι ί
διες σε όλη την Ευρώπη.

•  Κάθε τραπεζογραμμάτιο έχει δια
φορετικό χρώμα και μέγεθος από τα υ
πόλοιπα.

•  Το τραπεζογραμμάτιο των 5 Ευρώ 
είναι το μικρότερο και των 500 Ευρώ 
το μεγαλύτερο.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των τρα
πεζογραμματίων Ευρώ, περιλαμβά
νουν επίσης:

•  Το όνομα του νομίσματος γραμ
μένο με Λατινικά (EURO) και Ελληνι
κά (ΕΥΡΩ) στοιχεία.

•  Τα αρχικά της Ευρωπαϊκής Κε
ντρικής Τράπεζας σε πέντε γλωσσικές 
παραλλαγές (BCE, ECB, ΕΖΒ, ΕΚΤ, 
ΕΚΡ) που καλύπτουν τις 11 επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

•  Το σύμβολο προστασίας των

πνευματικών δικαιωμάτων c.
•  Τη Σημαία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.
ΤοαπεΕονοαιηιότια Ευοώ 

& ότοιια υε υειωυένη όραση

Κατά το σχεδίασμά των τραπεζο
γραμματίων Ευρώ, υπήρξε συνεργασί
α με την Ευρωπαϊκή Ένωση τυφλών, 
με αποτέλεσμα να ενσωματωθούν στα 
τραπεζογραμμάτια χαρακτηριστικά, τα 
οποία θα επιτρέπουν στους τυφλούς 
και στα άτομα με μειωμένη όραση να 
αναγνωρίζουν με την αφή τις διάφορες 
ονομαστικές αξίες.

Η έρευνα έδειξε ότι τα χαρακτηρι
στικά αυτά είναι πολύ χρήσιμα και για 
άτομα που βλέπουν κανονικά.

Κάθε τραπεζογραμμάτιο, όπως προ- 
αναφέραμε, έχει διαφορετικό μέγεθος 
ώστε να μπορούν να το ξεχωρίζουν οι 
τυφλοί και τα άτομα με μειωμένη όρα
ση. Η ονομαστική αξία κάθε τραπεζο
γραμματίου τυπώνεται με μεγάλους 
και έντονους χαρακτήρες, ενώ τα χρώ
ματα που κυριαρχούν παρουσιάζουν έ
ντονη αντίθεση μεταξύ τους. Όλα αυ

τά εκτιμάται ότι θα βοηθήσουν τα 
άτομα με μειωμένη όραση στην 
αναγνώριση των τραπεζογραμμα
τίων. Σε ορισμένα στοιχεία των 
τραπεζογραμματίων η εκτύπωση 
είναι ανάγλυφη, με βαθιά χάραξη 
και με ειδική τεχνική εκτύπωσης 
(χαλκογραφική εκτύπωση).

Επιπλέον, στις άκρες των τρα
πεζογραμματίων των 200 και 500 
Ευρώ, είναι τυπωμένα ορισμένα 
σημάδια που αναγνωρίζονται με 
την αφή.

Ποοδιονοααιέο οσιραλειαο
Αναννώοιση ννησιότητας 

τροπείονοασιιατίων & κεοαότων

Η σύγχρονη τεχνολογία παρα
γωγής αντιγράφων επιτρέπει την 
πιστή αντιγραφή οποιουδήποτε ε
ντύπου. Με στόχο την προστασία 
του ΕΥΡΩ από τους παραχαρά
κτες, ο σχεδιασμός των τραπεζο
γραμματίων Ευρώ περιλαμβάνει 
μια σειρά από προδιαγραφές α
σφαλείας, οι οποίες θα σας επι
τρέψουν να διαπιστώνεται αν το 
τραπεζογραμμάτιο είναι γνήσιο.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα 
των νέων τραπεζογραμματίων 

Ευρώ, είναι ακριβώς ότι διαθέτουν συ
γκεντρωμένες όλες αυτές τις προδια
γραφές ασφαλείας, οι οποίες θα είναι 
αποτελεσματικές, παρόλο που τίποτα 
δεν μπορεί να αποτρέψει έναν αποφα
σισμένο παραχαράκτη από το να προ
σπαθήσει. Η ύπαρξη όλων αυτών των 
χαρακτηριστικών ασφαλείας, καθιστά 
πολύ δύσκολη την παραχάραξη. Σε 
κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να 
εξετάζετε τα τραπεζογραμμάτια που 
παίρνετε στα χέρια σας.

Χάρη στα χαρακτηριστικά που έ
χουν τεθεί, η αναγνώριση των παραχα
ραγμένων (πλαστών) τραπεζογραμμα
τίων, θα γίνεται χωρίς ιδιαίτερη δυ
σκολία, αρκεί να προσέχουμε:

•  Τα χαρακτηριστικά του χαρτιού 
που γίνονται αισθητά με την αφή κα
θώς και τη λιθογραφική εκτύπωση.

•  Το υδατογράφημα.
•  Τη γραμμή ασφαλείας
•  Το γραμμοκόσμημα ασφαλείας 

που συμπληρώνεται με το αντίστοιχο 
της οπίσθιας όψης όταν το τραπεζο
γραμμάτιο παρατηρείται στο φως.
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•  Το ολόγραμμα 
από λεπτό μεταλλι
κό φύλλο.

•  Τις ειδικές με
λάνες.

Επιπλέον, τα τρα
πεζογραμμάτια πε
ριλαμβάνουν και 
στοιχεία αναγνώσι
μα από μηχανές κα
ταμέτρησης, οι ο
ποίες και θα ελέγ
χουν τη γνησιότητα 
του κάθε τραπεζο
γραμματίου.

ΤΑ ΝΕΑ 
ΚΕΡΜΑΤΑ 

Κοινή
Ευρωπαϊκή όαιη

Τα οκτώ κέρματα 
του Ευρώ που θα τε
θούν σε κυκλοφορία 
την 1η Ιανουάριου 
2002, έχουν ονομα
στική αξία 1, 2, 5,
10, 20 και 50 λεπτά, 
καθώς και 1 και 2 
Ευρώ.

Το ένα Ευρώ διαιρείται σε 100 λε
πτά5. Κάθε κέρμα Ευρώ διαφέρει από 
τα υπόλοιπα ως προς ^  μέγεθος, το 
πάχος, το χρώμα ί«χι το υλικό, ανάλο
γα με την ονομαστική του αξία, ώστε 
να αναγνωρίζεται εύκολα από τους τυ
φλούς και τα άτομα με μειωμένη όρα
ση. Επίσης, η στεφάνη κάθε κέρματος 
είναι διαφορετική από εκείνη του προ
ηγούμενου ή του επόμενου σε ονομα
στική αξία. -

Η μία όψη των κερμάΐων θα είναι 
κοινή και στα 12 Κράτη-Μέλη. Το 
σχέδιο της Ευρωπαϊκής όψης απεικο
νίζει παραλλαγές του χάρτη της Ευρώ
πης και επελέγη ύστερα από διαγωνι
σμό που προέκυψε από την Ευρωπαϊ
κή Επιτροπή και εγκρίθηκε από τους 
Υπουργούς των Κρατών - Μελών.

Η κοινή όψη των κερμάτων απεικο
νίζει ένα χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένω
σης με φόντο παράλληλες γραμμές 
που συνδέουν τα 12 αστέρια της ση
μαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φιλο- 
τεχνήθηκαν από τον LUC LUYCK 
του Βασιλικού Νομισματοκοπείου 
του Βελγίου.

Τα κέρματα του ενός, των δύο και

των πέντε λεπτών, δείχνουν τη θέση 
της Ευρώπης στον κόσμο. Τα κέρματα 
των δέκα, των είκοσι και των πενήντα 
λεπτών, απεικονίζουν την Ευρώπη ως 
μία ομάδα ανεξάρτητων εθνών, ενώ τα 
κέρματα του ενός και των δύο Ευρώ, α
πεικονίζουν την Ευρώπη χωρίς σύνορα.

Η άλλη όψη κάθε κέρματος φέρει 
παραστάσεις ειδικές για κάθε Κράτος - 
Μέλος που περιβάλλονται από 12 α
στέρια.

Όλα τα κέρματα θα έχουν ισχύ σε 
ολόκληρη τη ζώνη του Ευρώ, ανε
ξάρτητα από τα Εθνικά τους χαρα
κτηριστικά.

Εθνική όιΐιη
Κάθε Κράτος - Μέλος σχεδίασε την 

“εθνική” όψη των κερμάτων Ευρώ της 
αντίστοιχης χώρας.

ΕΛΛΑΔΑ

Το Μάιο του 2000 ο Υπουργός Εθνι
κής Οικονομίας και ο Διοικητής της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφάσισαν 
για την εθνική όψη των ελληνικών# 
κερμάτων, επιλέγοντας από έναν αριθ
μό προτάσεων που προκρίθηκαν από 
τεχ>ακή και καλλιτεχνική επιτροπή. λό, το χρώμα κίτρε 
Σχεδιαστής των κερμάτων είναι ο 

(|ς Γιώργος ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥ- 
του Ιδρύματος Ε-

στη στεφάνη 2,33 χιλ., το βάρος 7,50 
γραμ. το σχήμα του στρογγυλό, διμε
ταλλικό, το εξωτερικό του χρώμα κί
τρινο, το εσωτερικό λευκό, η εξωτερι
κή του σύνθεση νικελιόχαλκος, η εσω
τερική σε τρία στρώματα ορείχαλκος 
με νικέλιο, νικέλιο, ορείχαλκος με νι
κέλιο και η στεφάνη του με διακεκομ
μένη οδόντωση.

•  Το κέρμα των 50 λεπτών απεικο
νίζει τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Η διάμε
τρός του είναι 24,25 χιλ. το πάχος στη 
στεφάνη 2,38 χιλ., το βάρος 7,80 γραμ., 
το σχήμα του στρογγυλό, το χρώμα κί
τρινο, η σύνθεσή του Nordic gold (μη 
νικελιούχο κράμα) και η στεφάνη του 
μορφοποιημένη με λεπτά τελειώματα.

•  Το κέρμα των 20 λεπτών τιμά τη 
μνήμη του Ιωάννη Καποδίστρια. Η 
διάμετρός του είναι 22,25 χιλ., το πά
χος στη στεφάνη 2,14 χιλ., το βάρος 
5,74 γραμ., το σχήμα ισπανικού άν
θους, το χρώμα κίτρινο, η σύνθεσή του 
Nordic gold (μη νικελιούχο κράμα) 
και η στεφάνη του απλή.

•  Στο κέρμα των 10 λεπτών απει
κονίζεται ό Ρήγας Φεραίος (Βελεστιν-

®λής). Η διάμετρός του είναι 19,75 χιλ., 
το πάχος στη στεφάνη 1,93 χιλ., το βά
ρος 4,10 γραμ. το σχήμα του στρογγυ- 

ίτρινο, η σύνθεσή του

κτύπωσης Τραπεζογι 
Αξιών της Τράπεζας

ραμματίων και
της Ελλάδος.

Nordic gold (μη νικελιούχο κράμα) 
και η στεφάνη του μορφοποιημένη με 
λεπτά τελειώματα.

•  Το κέ(ΐμα των 5 λεπτών απεικονί
ζει σύγχρονο πετρελαιοφόρο, σύμβο-

•  Το κέρμα των 2 Ευρώ αναπαρι-^^,ο του πρωτοποριακού πνεύματος της 
στά σκηνή από μωσαϊκό της Σπάρτης ελληνικής ναυσιπλοΐας. Η διάμετρός
(3ος αιώνας μ,Χ.) ιίδυ απεικονίζει την 
αρπαγή Τής Ευρώπης - μορφή της Ελ
ληνικής μυθολογίας από την οποία πή
ρε το όνομά της η ήπειρός μας - από το 
Δία, μεταμορφωμένο σε ταύρο.

Η διάμετρός του είναι 25,75 χιλ., το 
πάχος στη στεφάνη 2,20 χιλ., το βάρος 
8,50 γραμ., το σχήμα του στρογγυλό, 
διμεταλλικό, το εξωτερικό του χρώμα 
λευκό, το εσωτερικό κίτρινο, η εξωτε
ρική του σύνθεση νικελιόχαλκος, η ε
σωτερική σε τρία στρώματα ορείχαλ
κος με νικέλιο, νικέλιο, ορείχαλκος με 
νικέλιο και η στεφάνη του με γράμμα
τα και λεπτή οδόντωση.

•  Στο κέρμα του 1 Ευρώ υπάρχει 
παράσταση γλαύκας, σχέδιο εμπνευ
σμένο από το αρχαίο αθηναϊκό τετρά
δραχμο (πέμπτος αιώνας μ.Χ.). Η διά
μετρός του είναι 23,25 χιλ., το πάχος

του είναι 21,25 χιλ. το πάχος στη στε
φάνη 1,67 χιλ., το βάρος 3,92 γραμ. το 
σχήμα στρογγυλό, το χρώμα κόκκινο, 
η σύνθεσή του επιχαλκω μένος χάλυ
βας και η στεφάνη του λεία.

•  Το κέρμα των 2 λεπτών απεικονί
ζει μια κορβέτα, τύπο πλοίου που χρη
σιμοποιήθηκε κατά το Αγώνα της Ελ
ληνικής Ανεξαρτησίας (1821-1827). Η 
διάμετρός του είναι 18,75 χιλ. το πά
χος στη στεφάνη 1,67 χιλ., το βάρος 
3,06 γραμ., το σχήμα στρογγυλό, το 
χρώμα κόκκινο, η σύνθεσή του επιχαλ- 
κωμένος χάλυβας και η στεφάνη του 
λεία με αυλάκωση.

•  Το κέρμα του 1 λεπτού κοσμεί ε
ξελιγμένη μορφή αθηναϊκής τριήρους 
- του μεγαλύτερου πολεμικού πλοίου 
για περισσότερα από 200 χρόνια - που 
χρονολογείται από την εποχής της Α-
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ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Όταν κρατάτε το 
τραπεζογραμμάτιο 
οτο φως. μπορείτε 
να διακρίνετε μια 
εικόνα και την αξία 
του τραπεζογραμ
ματίου.

ΤΑΙΝΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όταν κρατάτε το 
τραπεζογραμ
μάτιο στο φως. 
μπορείτε να 
διακρίνετε μια 
σκούρα γραμμή

ΛΩΡΙΔΑ
ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ
Όταν κρατάτε το 
τραπεζογραμμάτιο 
πλάγια (δηλ όταν το 
γείρετε) στο φως, 
μπορείτε να διακρίνετε 
στο ολόγραμμα το 
σύμβολο του ευρώ και 
την αξία του τραπεζο
γραμματίου

ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Όταν κρατάτε το 
τραπεζογραμμάτιο 
στο φως. μπορείτε 
να διακρίνετε μια 
εικόνα και την αξία 
του τραπεζογραμ
ματίου

ΤΑΙΝΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όταν κρατάτε το 
τραπεζογραμ
μάτιο στο φως. 
μπορείτε να 
διακρίνετε μια 
σκούρα γραμμή

ΤΜΗΜΑ
ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ
Όταν κρατάτε το 
τραπεζογραμμάτιο 
πλάγια (δηλ. όταν το 
γείρετε) στο φως, 
μπορείτε να 
διακρίνετε στο 
ολόγραμμα μια εικόνα 
και την αξία του 
τραπεζογραμματίου.

ΙΡΙΔΙΖΟΥΣΑ ΛΩΡΙΔΑ
Όταν κρατάτε το 
τραπεζογραμμάτιο πλάγια σε 
δυνατό φως. η λωρίδα αυτή 
λαμπυρίζει και αλλάζει 
ελαφρά ο χρωματισμός της.

ΜΕΛΑΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
Όταν κρατάτε το τραπεζο
γραμμάτιο πλάγια οτο φως. ο 
αριθμός που αντιπροσωπεύει 
την αξία αλλάζει χρωματισμό 
από μωβ σε λαδί ή καφέ

50 50

5oc παοάλλπ

θηνάϊκής Δημοκρατίας (5ος αιώνας 
π.Χ.). Η διάμετρός του είναι 16,25 χιλ. 
το πάχος στη στεφάνη 1,67 χιλ., το βά
ρος 2,30 γραμ. το σχήμα στρογγυλό, 
το χρώμα κόκκινο, η σύνθεσή του επι- 
χαλκωμένος χάλυβας και η στεφάνη 
του λεία.

Χοοακτηοιοτι 
των κεοιιά

Τα κέρματα Ευρώ έχουν κατασκευα- 
σθεί σύμφωνα με προηγμένες τεχνικές 
προδιαγραφές, οι οποίες καθιστούν την 
κιβδηλεία (παραχάραξη) εξαιρετικά 
δύσκολη και εύκολη να διαπιστωθεί.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στα 
στοιχεία ασφαλείας που έχουν ενσω
ματωθεί στα κέρματα του ενός και των 
δύο Ευρώ. Τα κέρματα του ενός και 
των δύο Ευρώ είναι διμεταλλικά, βά
σει μιας εξαιρετικά προηγμένης τεχνο
λογίας, γεγονός που κάνει την κιβδη
λεία δύσκολη. Γύρω από τη στεφάνη 
του κέρματος των δύο Ευρώ θα δείτε 
χαραγμένα γράμματα. Τα κέρματα 
Ευρώ περιλαμβάνουν τα πλέον α
σφαλή μηχανικώς αναγνωρίσιμα χα

ρακτηριστικά και θα χρησιμοποιού
νται σε αυτόματες μηχανές πώλησης 
παντού στη ζώνη του Ευρώ, ανεξάρ
τητα από το Κράτος Μέλος στο 
ποίο έχουν εκδοθεί.

ιιό την 1η Ιανουάριου 2002 θα ξε
κινήσει η περίοδος της παράλληλης 
κυκλοφορίας4. Σε αυτή τη φάση, τόσο 
τα εθνικά νομίσματα, όσο και το Ευρώ 
θα αποτελούν νόμιμο χρήμα. Εναπό
κειται στα κράτη-μέλη να αποφασί
σουν πόσο θα διαρκέσει αυτή η περίο
δος, αλλά στις περισσότερες περιπτώ
σεις θα είναι μεταξύ τεσσάρων εβδο
μάδων και δύο μηνών, χρόνος που θα 
ισχύσει και για την Ελλάδα, δηλαδή 
μέχρι 28.2.2002.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιό
δου, θα αποσύρονται σταδιακά τα ε
θνικά τραπεζογραμμάτια και κέρματα. 
Αυτό σημαίνει ότι το χρονικό διάστη
μα των δύο (2) αυτών μηνών, οι συ
ναλλασσόμενοι δεν μπορούν να αρνη- 
θούν να λάβουν μετρητά σε δραχμές ή

και σε Ευρώ σε κάποια συναλλαγή.
Η μετατροπή όλων των λογαρια

σμών, ανεξαρτήτως κατόχου, από τις 
εμπορικές τράπεζες από δραχμές σε 
Ευρώ θα πραγματοποιηθεί χωρίς κανέ
να κόστος το αργότερο μέχρι 31 Δε
κεμβρίου 2001, με βάση την αμετά- 
κλητα καθορισμένη ισοτιμία μετα
τροπής της δραχμής σε Ευρώ 1 € = 
340,750 δραχμές.

Με τη λήξη της περιόδου “παράλ
ληλης κυκλοφορίας”, τα εθνικά τρα
πεζογραμμάτια και κέρματα θα πά- 
ψουν να αποτελούν νόμιμο χρήμα και 
το Ευρώ θα είναι το μοναδικό νόμιμο 
νόμισμα σε κυκλοφορία σε ολόκληρη 
τη ζώνη του Ευρώ.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι Ε
θνικές Κεντρικές Τράπεζες θα ανταλ
λάσσουν τα εθνικά τραπεζογραμμάτια 
και κέρματα με Ευρώ, βάσει των αμε- 
τάκλητων ισοτιμιών μετατροπής'.

Το χρονικό διάστημα ανταλλαγής 
τραπεζογραμματίων δραχμών με 
Ευρώ ορίζεται για διάστημα 10 ε
τών, δηλαδή έως 1η Μαρτίου 2012 
και θα γίνεται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος και τα υποκαταστήματά 
της. Η ανταλλαγή των κερμάτων 
δραχμών σε Ευρώ, Οα γίνεται από 
την Τράπεζα Ελλάδος και τις Δημό- 

; ίσιες Οικονομικές^Υπηρεσίες (ΔΟΥ) 
για διάστημα 2 ετών, δηλαδή έως 
την Ιη Μαρτίου 2004.
m

m e παοοΥόοαΕικ

Τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα 
^ β υ β ώ  κατασκευάζονται κατά τρόπο ώ

στε να παρέχουν τη μέγιστη δυνατή α
σφάλεια από απόπειρες παραχάραξης, 
καθώς ο σχεδιασμός τους περιλαμβά
νει προηγμένα χαρακτηριστικά ασφα
λείας, τα οποία καθιστούν την παράνο
μη αναπαραγωγή τους εξαιρετικά δύ
σκολη. Ωστόσο, προκειμένου να είναι 
σε θέση οι αρμόδιες Υπηρεσίες να α
ντιμετωπίσουν κάθε απόπειρα παρα
χάραξης με ιδιαίτερη αποτελεσματικό- 
τητα, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί 
και ένα ολόκληρο δίκτυο οργανισμών 
και διαδικασιών αποτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, 
δημιουργούν το Σύστημα Παρακο
λούθησης της Παραχάραξης (Coun-
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terfeit Monitoring Systein - CMS), 
με κύριο όργανο μία Βάση Δεδομένων 
για την Παραχάραξη (Counterfeit 
Currency Database - CCD) για την α
ποθήκευση και επεξεργασία πληρο
φοριών σχετικών με πλαστά τραπεζο
γραμμάτια και κέρματα Ευρώ, που 
τυχόν θα εντοπισθ|ύν δτο μέλλον.

Οι κύοιοι

του

,ντρικά

οποίου θα έχει τήν ευθύνη. Το όρ- 
ι° ί* τό Η  έχει τον αποκλειστικό 

μό σε εθνικό επίπεδο και θα 
συνδετικό 
να το

ι με τα κε- 
ί>υ δικτύου. Παράλλη

λη ww
κών Κέντρων Ανάλυσηίξ’για τραπεζο- 
γραμμάτ^^καϊ1 κέρματα (National

ισ τ ό χ ο ι  
0T0C είνοτου omniiuofoc είναι:

•  Η συγκέντρωση στατιστικών 
στοιχείων που θα υποβοηθήσουν 
στην αντιμετώπιση της δραστηριό
τητας της παραχάραξης στις χώρες 
της Ε.Ε. και στον εντοπισμό των ι
σχυρών και ασθενών σημείων των 
χαρακτηριστικών ασφαλείας του νέ
ου νομίσματος.

•  Η υποστήριξη του έργου των 
διωκτικών αρχών, σε Ευρωπαϊκό 
και εθνικό επίπεδο.

•  Η έγκαιρη και εμπεριστατωμέ
νη ενημέρωση του κοινού, αν αυτό 
κριθεί αναγκαίο.

Για τη λειτουργία του συστήματος 
και της βάσης δεδομένων συγκροτεί
ται το Δίκτυο Παρακολούθησης της 
Παραχάραξης (Counterfeit Monitoring 
Network-CMN), δηλαδή ένας αριθμός 
οργανισμών τόσο σε κεντρικό, όσο και 
σε περιφερειακό επίπεδο, με καθορι
σμένους ρόλους και αρμοδιότητες. Έ
τσι, για μεν τα τραπεζογραμμάτια ι
δρύεται το Κέντρο Ανάλυσης Πλα
στών (Counterfeit Analysis Center- 
CAC) με έδρα τη Φραγκφούρτη (Γερ
μανία), για δε τα κέρματα το Ευρωπα
ϊκό Τεχνικό και Επιστημονικό Κέντρο 
(European Technical and Scientific 
Center-ETSC), με έδρα το Pessac 
(Γαλλία). Ανάλογη δομή προβλέπεται 
να υπάρχει σε κάθε μία από τις χώρες 
μέλη. Σε όλη αυτή τη διαδικασία υ
πάρχει στενή συνεργασία με την Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και με την 
Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία 
(Europol), στην οποία έχει ανατεθεί η 
καταπολέμηση της παραχάραξης νομι
σμάτων, σε συνεργασία με τις Εθνικές 
Αστυνομικές Δυνάμεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της 
Ελλάδος, συμμετέχοντας ενεργά στα 
αρμόδια όργανα που επεξεργάζονται 
τα παραπάνω μέτρα, προωθεί τη συ
γκρότηση του Εθνικού Κέντρου Πα
ρακολούθησης της Παραχάραξης 
(National Counterfeit Center - NCC),

λα. προωθεί τη συγκρότηση joty Εθιπ- 
ών Κί 
ραμμό

jAitel^sis Center - NAC και National 
Analysis Center - CNAC), των οποίων 
την ευθύνη και λειτουργία αναλαμβά
νει το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο 
της Ελληνικής Αστυνομίας, δηλαδή το 
Εργαστήριο Διερεύνησης Πλαστογρα
φίας, Παραχάραξης, Κιβδηλείας. Για 
το σκοπό αυτό θα υπάρχει στενή συ
νεργασία με συναρμόδιους εθνικούς 
φορείς, όπως τα Υπουργεία Δημόσιας 
Τάξης, Οικονομικών κ.λ.π. Επίσης, ε
ξετάζεται το υφιστάμενο νομικό πλαί
σιο, ώστε να γίνουν έγκαιρα οι απα
ραίτητες τροποποιήσεις και συμπλη
ρώσεις.

MnYaviouoc υετατοοπικ 
δοοΥΐιων σε Ευοώ

Το συνηθέστερο πρόβλημα που ίσως 
αντιμετωπίσει ο κάθε πολίτης στα 
πλαίσια των συναλλαγών του από την 
εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος, εί
ναι ο μηχανισμός μετατροπής από 
δραχμές σε Ευρώ και αντίστροφα και 
ιδιαίτερα οι “στρογγυλοποιήσεις” που 
από 1.1.2002 θα συνοδεύουν κάθε συ
ναλλαγή. Στην προκειμένη περίπτωση 
θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας δύο 
βασικούς κανόνες.

(I) Κατά τις μετατροπές από δραχ
μές σε Ευρώ, διαιρούμε το ποσό με 
την ισοτιμία της δραχμής που είναι 
“κλειδωμένη” σε 340,750 ανά Ευρώ, 
καταλήγουμε σε πηλίκο με έξι αριθ
μούς και κρατάμε μόνο τα δύο δεκαδι
κά, δηλαδή στρογγυλοποιούμε π.χ. το 
χαρτονόμισμα των 500 δρχ. διαιρείται 
με το 340, 750 500:340, 750=1,46735 
Ευρώ δηλαδή 1,47 ΕΥΡΩ.

Το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται 
προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλο
γα με το αν το τρίτο δεκαδικό είναι πά
νω ή κάτω από το 5δ. Στην περίπτωση 
αυτή του πεντακοσάρικου είναι το 7, 
άρα η στρογγυλοποίηση γίνεται προς 
τα πάνω.

Στο χαρτονόμισμα των 5.000 θα εί
ναι 5.000:340,750 = 14,673514 δηλ.

ιίηση στην περί
πτωση αυτή έγινε ̂ ρος τα κάτω, αφού 
το τρίτο δεκαδικό awai το 3.

( I I )  Οι μερι*ροπές γίνονται για κάθε 
^^μιοφίΓξεχωριστά όχι αναλογικά, δη
λαδή δεν σημαίνει ότι το χιλιάρικο εί
ναι 2,94 Ευρώ επειδή το πεντακοσάρι- 
κο είναι 1,47.

Επίσης θα πρέπει να εξοικειωθούμε 
και με τον “τριγωνικό κανόνα μετα
τροπής”, που προϋποθέτει δύο πράξεις 
π.χ. Αν υποθέσουμε ότι ένα αντικείμε
νο που αγοράζουμε κοστίζει 24.500 
δρχ., η τιμή του σε Γαλλικά φράγκα εί
ναι:

1 Ευρώ = 340,750 δρχ.
1 Ευρώ = 6,55957 FRE
Διαιρούμε τις 24.500 δρχ.: 340,750 

=71,9002201=71,900 Ευρώ. Τα 
71,900 Ευρώ Χ6,55957=471,633083 
FRE=471,63 FRE.

Σίγουρα απορίες πάντα θα υπάρχουν 
για το Ευρώ, καθώς είναι κάτι καινούρ
γιο και προβληματίζει. Θα ξεπεράσουμε 
όμως κάθε δυσκολία και δεν θα αργή
σουμε να προσαρμοσθούμε, αρκεί να ε
πιδιώξουμε να ενημερωθούμε έγκαιρα 
και έγκυρα. Γι' αυτό θα πρέπει να αρχί
σουμε από σήμερα κιόλας να μπαίνουμε 
στο πνεύμα και να μην τρέχουμε την τε
λευταία στιγμή. □

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 Η Δανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο 

είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά προς το 
παρόν, δεν συμμετέχουν στο κοινό νόμισμα. Η Δα
νία είναι μέλος του μηχανισμού συναλλαγματικών 
ισοτιμιών, δηλαδή η Κορώνα Δανίας είναι συνδε- 
δεμένη με το Ευρώ, αλλά η συναλλαγματική της ι
σοτιμία δεν είναι αμετάκλητα καθορισμένη.

1 Συνολικά και στις 12 χώρες της ζώνης του Ευ
ρώ, θα κυκλοφορήσουν 96 κέρματα (8X12=96)

’ Για τα εκατοστά του Ευρώ στην Ελλάδα χρησιμο
ποιούνται οι όροι “λεπτό” και "λεπτά”. Στις υπόλοιπες 
χώρες οι αντίστοιχοι όροι είναι “cent” και “cents”.

* Μέχρι 28.2.2002 θα κυκλοφορούν ταυτόχρονα 
το Ευρώ και τα Εθνικά νομίσματα τα οποία οριστι
κά μέχρι την ημερομηνία αυτή θ' αποσυρθούν από 
την κυκλοφορία.

! Η ισοτιμία μετατροπής για την Ελλάδα έχει 
προσδιορισθεί σε 340, 750 δραχμές.

1 Όταν στο τρίτο δεκαδικό συμπίπτει το 5 το α
ποτέλεσμα στρογγυλοποιείται προς τα πάνω.

Πηγή:
Το σχετικό έντυπο της Α/νσης Α η μ. 

Ασφάλειας/Α,Ε.Α., την επεξεργασία του οποίου 
είχε ο Α/Α ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΣΑΝΤΡΙΖΟΣ με 
πηγές πληροφόρησης το έντυπο υλικό που διέ
νειμε η Τράπεζα της Ελλάδος και το περιεχό
μενο της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο (WWW 
Euro.ecb.int).
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Πολεμώντας
την τρομοκρατία
σε ένα παγκόσμιο μέτωπο

ι τρομοκράτες, οι οποίοι επιτέθηκαν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, στις 
11 Σεπτεμβρίου, στοχέυσαν εναντίον της Αμερικής, αλλά πλήγωσαν ολόκληρο 
τον κόσμο. Σπάνια, αν όχι ποτέ, ο κόσμος ήταν τόσο ενωμένος όσο εκείνη την 

τρομερή ημέρα. Ήταν μια ενότητα που γεννήθηκε μέσα από τον τρόμο, το φόβο, την 
απανθρωπιά, αλλά και τη συμπάθεια προς τον αμερικανικό λαό. Η ενότητα αυτή αντι
προσώπευσε επίσης το γεγονός, ότι το World Trade Center, σε αυτή τη μοναδικά διε
θνή πόλη, στέγαζε άνδρες και γυναίκες από 60 περίπου χώρες. Επρόκειτο για μια επί
θεση εναντίον της ανθρωπότητας και όλη η ανθρωπότητα έχει πλέον στοιχηματίσει ότι 
θα νικήσει τις δυνάμεις του κακού που κρύβονται πίσω από την επίθεση αυτή. Το πλήγ

μα βέβαια, εκτός του σημαντικού αριθμού θυμάτων που είχε, ήταν κυρίως ψυχολογικό. Αποδείχθηκε με τον πιο 
ρεαλιστικό τρόπο, ότι κάθε δημοκρατική χώρα μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή να καταστεί ευάλωτη σε τρομο
κρατικές επιθέσεις. Κατέστη φανερό, πως η μάστιγα της τρομοκρατίας δεν γνωρίζει 
σύνορα και διαστάσεις. Στρέφεται κατά της ελευθερίας και της δημοκρατίας, κατά του 
πολιτισμού, κατά της ανθρωπότητας. Η αβεβαιότητα για το σήμερα και το αύριο γενι
κεύεται και τα αισθήματα ανασφάλειας για το τι μέλλει γενέσθαι είναι έκδηλα. Είναι α
πολύτως βέβαιο, ότι μια παγκόσμια απάντηση ενάντια στην τρομοκρατία είναι όσο ποτέ 
αναγκαία. Η πλέον εύγλωττη παγκόσμια απάντηση στις επιθέσεις αυτές, υπήρξε η από
φαση των κρατών, από κάθε περιοχή του πλανήτη και κάθε θρησκευτική κοινότητα, να 
ενεργήσουν σταθερά ενάντια στην τρομοκρατία. Η τρομοκρατία απειλεί κάθε κοινωνί
α. Καθώς ο κόσμος αναλαμβάνει δράση εναντίον της, θα πρέπει να θυμηθούμε την ανάγκη να ελέγξουμε τις συν 
θήκες που επιτρέπουν την αύξηση τέτοιου μίσους και εξαχρείωσης. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη βία, το φα 
νοτισμό και το μίσος περισσότερο αποτελεσματικά. Ενεργώντας έτσι, δεν θα απομακρύνουμε κάθε αιτία μίσους| 
ούτε θα προλάβουμε κάθε πράξη βίας, θα υπάρχουν πάντα εκείνοι που θα μισούν, καθώς και εκείνοι που θα σκο 
τώνουν ακόμη και όταν η πλήρης δικαιοσύνη θα έχει εμπεδωθεί. Αλλά αν ο κόσμος μπορεί να δείξει, ότι θα ε 
πιμείνουμε στη δημιουργία μιας πιο δυνατής, περισσότερο δίκαιης, πιο φιλόνθρωπης και αληθινής διεθνούς κοι 
νωνίας, αδιακρίτως θρησκείας και φυλής, τότε οι τρομοκράτες θα έχουν αποτύχει. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συ 
νήλθε σε έκτακτη σύνοδο, στις 21 Σεπτεμβρίου 2001, για να προβεί σε ανάλυση της διεθνούς κατάστασης, με 
τά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και να δώσει την αναγκαία ώθηση στις δράσεις της Ευ

ρωπαϊκής Ένωσης. Οι ηγέτες των χωρών μελών εξέφρασαν την απόλυτη | 
αλληλεγγύη τους προς τις ΗΠΑ και την αποφασιστικότητά τους για την α
ντιμετώπιση της τρομοκρατίας οποθενδήποτε κι αν προέρχεται. Παράλλη
λα ζήτησαν τα άμεσα μέτρα κατά της τρομοκρατίας να εκφραστούν με ε
στιασμένα χτυπήματα, ενώ έδωσαν εντολή στους Υπουργούς ΔικαιοσύνηςI 
και Εσωτερικών να αναπτύξουν μέτρα για στενότερη αστυνομική σύνεργα-1 
σία για την αντιμετώπιση του προβληματικού αυτού φαινομένου.
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στην “Κοινωνία της Πληροφορίας
Οπως σημειώθηκε στο προηγούμενο τεύχος της “Αστυνομι
κής Επιθεώρησης” η χώρα μας, σε σύγκριση με άλλες ανε
πτυγμένες χώρες, υστερεί στον τομέα της “κοινωνίας της 
πληροφορίας” και ένας από τους βασικούς όρους για να μπο
ρέσει να συμμετάσχει ενεργά και ισότιμα στη νέα ψηφιακή ε
ποχή είναι η αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών της Δημόσιας 
Διοίκησης, οι οποίες αποτελούν στην προκειμένη περίπτωση 
σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα. Ακατάλληλες δομές, γρα
φειοκρατία, ανεπαρκής στελέχωση, ελλιπής προγραμματι
σμός και ανυπαρξία απολογισμού εμποδίζουν την επιτυχή ει
σαγωγή, αφομοίωση και χρήση νέων τεχνολογιών στον δημό
σιο τομέα και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Για το λόγο αυτό είναι όσο ποτέ περισσότερο αναγκαία η με
ταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, μια μεταρρύθμιση που 
θα πρέπει να στηριχτεί σε ανάλογες εμπειρίες άλλων πιο α
νεπτυγμένων χωρών και οπωσδήποτε -όσο κι αν αυτό προ- 
καλεί αλλεργία σε πολλούς δημοσίους υπαλλήλους- στις ε
μπειρίες του ιδιωτικού τομέα. Και στην προκειμένη περί
πτωση τα χρονικά περιθώρια είναι ιδιαίτερα στενά. Η απο
τυχία σειράς αποπειρών διοικητικών μεταρρυθμίσεων, που

Ο
ι ευρωπαϊκές χώρες, αξιο- 
ποιώντας επιτυχημένα παρα
δείγματα του ιδιωτικού τομέα 
και την ανάπτυξη της πληρο
φορικής τεχνολογίας, έχουν 
ήδη προωθήσει προγράμματα 
και μέτρα διοικητικής μεταρρύθμισης, 

που εστιάζονται κυρίως στους ακόλου
θους πέντε τομείς κρατικής δράσης:

(1) Την αναβάθμιση της ποιότητας 
των παρεχομένων στους πολίτες υπη
ρεσιών.

(2) Τη βελτίωση της αποτελεσματικό- 
τητας και της απόδοσης των δημόσιων υ
πηρεσιών (εδώ καθοριστικό ρόλο παίζει 
η θέσπιση στόχων και η αξιολόγηση υ
παλλήλων και υπηρεσιών με βάση δεί
κτες αποδοτικότητας).

(3) Την επίτευξη ενιαίου και απλού
στερου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας 
των δημόσιων υπηρεσιών (στόχος η 
διευκόλυνση πολιτών και επιχειρήσεων, 
η καθιέρωση διαφάνειας και η βελτίω
ση της σχέσης “κόστους - ωφέλειας”).

(4) Τις συλλογικές διαπραγματεύσεις 
(κατοχύρωση δικαιωμάτων εργαζομέ
νων, επαγγελματική και κοινωνική κατα
ξίωση, αμοιβές με βάση τις γνώσεις, την 
εξειδίκευση και την απόδοση), και τέλος

άρχισαν από τη δεκαετία του 1950, θα πρέπει να λειτουργή
σει ως σημείο προς αποφυγήν. Μ Ε Ρ Ο Σ Β
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(5) Την ηλεκτρονική διοίκηση [e - 
Government)] (δικτύωση βασικών δημό
σιων υπηρεσιών, άνετη και απρόσκοπτη 
πρόσβαση των πολιτών).

Στις Συνόδους κορυφής της ΕΕ, τόσο 
στη Λισσαβόνα (23 & 24.3. 2000) όσο 
και στη Φέιρα (19 &.6. 2000) λήφθηκαν 
σημαντικές αποφάσεις, από τις οποίες 
διαφαίνεται μια προϊούσα τάση για τη 
διαμόρφωση κοινών πολιτικών στη δη
μόσια διοίκηση με στόχο τη διοικητική 
σύγκλιση των κρατών -μελών. Στα πλαί
σια της νέας πραγματικότητας η χώρα 
μας θα πρέπει να ελαχιστοποιήσει τη 
διαφορά της από τις “διοικητικά” προηγ
μένες χώρες, να προετοιμαστεί για την 
προώθηση κοινής πολιτικής για τη δημό
σια διοίκηση κατά την προσεχή Ελληνι
κή Προεδρία (α' εξάμηνο 2003) και παί
ξει ρόλο αιχμής στη μεταφορά της ευρω
παϊκής τεχνογνωσίας στις όμορες χώρες, 
κυρίως στα πλαίσια του συμφώνου στα
θερότητας στα Βαλκάνια.

Ποόνοαιιυα “Πολιτεία”

Με την προοπτική αυτή ψηφίστηκε 
από την Ελληνική Βουλή ο νόμος 
2880/2001, στον οποίο συμπυκνώνε
ται η εθνική πολιτική για τη Δημόσια 
Διοίκηση με την επωνυμία πρόγραμμα 
“Πολιτεία”. Το πρόγραμμα αυτό ανα
λύεται σε πέντε υποπρογράμματα, τα 
οποία είναι τα ακόλουθα:

α) Α' Υποπρόγραμμα, για τη βελτίωση 
και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυ
ναμικού, στο οποίο περιλαμβάνονται μέ
τρα όπως η βελτίωση της αναλογίας των 
πτυχιούχων υπαλλήλων στη σύνθεση της 
δημόσιας υπηρεσίας, η περιγραφή θέσε
ων εργασίας με αυξημένα προσόντα, η ε
φαρμογή μεθόδων αξιολόγησης, η παρο
χή κινήτρων αποδοτικότητας, η εκπαί
δευση και κατάρτιση των υπαλλήλων.

β) Β' Υποπρόγραμμα, για την επέ
κταση της χρήσης νέων τεχνολογιών 
και τη βελτίωση των υποδομών, στο ο
ποίο περιλαμβάνονται μέτρα όπως η 
εισαγωγή της χρήσης δικτύων, η βελ
τίωση ή ανανέωση του πληροφορια
κού εξοπλισμού και η βελτίωση των 
κτιριακών υποδομών.

γ) Γ' Υποπρόγραμμα, για την ανα
προσαρμογή και βελτίωση των διοι
κητικών λειτουργιών και μεθόδων, 
στο οποίο περιλαμβάνονται μέτρα ό
πως: ο έλεγχος των παραγόμενων α
ποτελεσμάτων, η κωδικοποίηση και α- 
πλούστευση της νομοθεσίας, η βελτί
ωση της διαδικασίας λήψεως των απο
φάσεων, η διοικητική αναδιάρθρωση.

δ) Δ' Υποπρόγραμμα, για τη βελτί
ωση των σχέσεων της Διοίκησης με 
τον πολίτη, στο οποίο περιλαμβάνο
νται μέτρα όπως η διαφάνεια στη 
διοικητική δράση, η διευκρίνιση αρ
μοδιοτήτων, η ενίσχυση της πληρο
φόρησης των πολιτών, η ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, και 

ε) Ε' Υποπρόγραμμα, για την παρο
χή τεχνικής βοήθειας στους φορείς 
πραγματοποίησης των έργων και των 
ενεργειών, στο οποίο περιλαμβάνο
νται μέτρα όπως η εκπόνηση μελετών 
και η ανάθεση της διαχείρισης ή της 
αξιολόγησής τους.

Ηλεκτρονική Διοίκηση 
(e - Government)

Η ηλεκτρονική διοίκηση αποτελεί ένα 
βασικό τμήμα της εθνικής πολιτικής για 
τη Δημόσια Διοίκηση.

Στόχος του είναι η μεγαλύτερη δυνατή α
ξιοποίηση των επιτευγμάτων της σύγχρο
νης ηλεκτρονικής τεχνολογίας της πληρο
φορικής και των επικοινωνιών. Εδώ μάλι
στα θα πρέπει να σημειωθεί η ενοποίηση 
των χώρων “πληροφορικής” και “επικοινω
νιών”, γεγονός που στη χώρα μας -αλλά και 
στην Αστυνομία ειδικότερα-, ενώ είχε επι- 
σημανθεί τουλάχιστον από 8ετίας, αφέθηκε 
να διαρρεύσει άπρακτος τόσος χρόνος.

Η πληροφορική αποτελεί κομβικό ση
μείο στην ανάπτυξη της αποτελεσματικό- 
τητας, της αποδοτικότητας, της ποιότη
τας, αλλά και της μείωσης του κόστους 
των διοικητικών υπηρεσιών.

Τα πληροφορικά συστήματα έχουν τη 
δυναμική να μεταμορφώνουν τη κρατική 
διοίκηση και τις υπηρεσίες που αυτή πα
ρέχει στους πολίτες. Για το σκοπό όμως 
αυτό θα πρέπει να καθιερωθούν σταθε
ρές πολιτικές και πρότυπα, τα οποία θα 
υποστηρίζουν τα προαναφερόμενα πλη
ροφοριακά συστήματα, ώστε να κατα
στεί δυνατή η παροχή “κοινών υπηρε
σιών” στον πολίτη.

Τα πρότυπα αυτά -θεμέλιο στη στρατη
γική του e-govemment- θα παρέχουν α
πρόσκοπτη ροή πληροφοριών στο Δημό
σιο Τομέα και θα επιτρέπουν στον πολίτη 
και τον ιδιωτικό τομέα να έχουν καλύτερη 
πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει το 
κράτος. Επιπρόσθετα με την υιοθέτηση 
των προτύπων του Internet και του World 
Wide Web το πλαίσιο αυτό ευθυγραμμίζει 
το κράτος με τον ιδιωτικό τομέα και εξυ
πηρετεί σαν βασική αρχή μείωσης εξόδων 
και ενδεχομένων κινδύνων που σχετίζο
νται με μεγάλα έργα πληροφορικής.

Ο ηλεκτρονικός κόσμος μεταβάλλεται 
γρήγορα αλλά χάρη στη διαδικασία αλ
λαγής διοίκησης με βάση το Internet μας 
δίνεται η δυνατότητα όχι μόνο να ακο
λουθήσουμε τις μεταβολές αυτές αλλά 
και, όπου είναι απαραίτητο, να προχωρή
σουμε στην υιοθέτηση καινοτόμων λύ
σεων που θα οδηγούν την αγορά.

Το πλαίσιο της διαλειτουργικότητας - 
θεμέλιος λίθος της πολιτικής της ηλεκτρο
νικής διοίκησης- μας καθιστά ικανούς να 
καθοδηγήσουμε τις προκλήσεις των δια
φορετικών συστημάτων που λειτουργούν 
σήμερα και να τοποθετηθούμε σε νέες πε
ριστάσεις που θα συμβούν στο μέλλον.

Για τον τομέα αυτό διατίθενται μεγά
λα ποσά από το πρόγραμμα της “Κοινω
νίας της Πληροφορίας” για τη Δημόσια 
Διοίκηση, ενώ πρόσθετοι πόροι προβλέ- 
πονται στο πρόγραμμα “Πολιτεία”. Ειδι
κότερα προβλέπονται:

- Η ολοκλήρωση του πιλοτικού προ
γράμματος “Σύζευξις” και προωθείται η 
δημοπράτηση του συνολικού με στόχο 
την ηλεκτρονική σύνδεση (ως εσωτερικό 
δίκτυο - Intranet) του συνόλου του δημό
σιου τομέα.

- Η λειτουργία 1000 κόμβων του προ
γράμματος “Αριάνδη” σε όλες τις Περι
φέρειες, τις Νομαρχίες και τους Δήμους.

- Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής επικοι
νωνίας με τη Δημόσια Διοίκηση (ηλεκτρο
νικό ταχυδρομείο, e - mail), η οποία έγινε 
με το άρθρο 14 του νόμου 2672/ 1998.'

- Η καθιέρωση του ηλεκτρονικού 
πρωτοκόλλου σε όλο το δημόσιο τομέα 
και τους ΟΤΑ. Το ηλεκτρονικό πρωτό
κολλο, μια εφαρμογή στα πλαίσια του 
αυτοματισμού γραφείου, διευκολύνει 
την εργασία των εργαζομένων στο πρω
τόκολλο (λιγότερο γράψιμο, αυτόματες 
εκτυπώσεις, εύκολη αναζήτηση, αξιόπι
στη πληροφόρηση), διευκολύνει τους 
χρήστες και δημιουργεί την υποδομή για 
τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και την ηλεκτρονική διοίκηση). Στην πε
ρίπτωση αυτή η αρχική πρόβλεψη για τη 
λειτουργία του από 1.9. 2001 αποδείχτη
κε ως υπεραισιόδοξη εκτίμηση και απέ
δειξε για μια ακόμη φορά αφενός την έλ
λειψη ρεαλιστικών εκτιμήσεων και αφε
τέρου τις δυνάμεις αδράνειας της διοικη
τικής μηχανής. Πρόκειται για δυο παρά
γοντες που σε καμιά περίπτωση δε θα 
πρέπει να υποτιμηθούν στους μελλοντι
κούς σχεδιασμούς.

- Τέλος ελπίζεται η σύντομα θα εκδο- 
θεί το αναγκαίο για την καθιέρωση της 
ηλεκτρονικής υπογραφής (e-signature)2 
Προεδρικό Διάταγμα. Πρόκειται για
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κομβνκής σημασίας νομοθέτημα, που ου
σιαστικά εισάγει την ελληνική νομοθεσί
α στο κυβερνοδίκαιο (Cyber-law).3

Evd πολυκαταστηυα 
κατά Tnc γραφειοκρατίας

Από τα μέσα Ιουλίου 2001, στην καρ
διά της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγμα
τος (ΌΟωνος 10 και Αμαλίας 2), σε έναν 
ειδικά διαμορφωμένο και εξοπλισμένο ι
σόγειο χώρο, άρχισε να λειτουργεί το 
διοικητικό πολυκατάστημα -ένα από τα 
1000 που προβλέπεται να δημιουργη- 
θούν-, το οποίο θα εξασφαλίζει στους πο
λίτες τις δυνατότητες που προσφέρουν οι 
υπηρεσίες “μιας στάσης” (one stop shop), 
υπηρεσίες που αποτελούν πραγματικότη
τα εδώ και αρκετά χρόνια για ορισμένες 
ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Πορτογαλία).

Η πύλη αυτή της ηλεκτρονικής διοίκη
σης με φιλοσοφία “να διακινούνται τα 
έγγραφα και όχι οι πολίτες” έχει στόχο τη 
μείωση της γραφειοκρατίας και την, ορ
γανισμούς, απόδημο Ελληνισμό, ζητήμα
τα οικογένειας, άνεργους, αθλητισμό 
κ.ά.. Οι συνδέσεις διακρίνονται σε 150 
κατηγορίες, ενώ υπάρχει η δυνατότητα α
ναζήτησης για άμεση εξυπηρέτηση.

Ο νέος “ιστοχώρος” βρίσκεται στη 
διεύθυνση http: //www.e-Gov.gr και α
πευθύνεται στους πολίτες και τις επιχει
ρήσεις που ενδιαφέρονται να ενημερω
θούν για τις υπηρεσίες που προσφέρει το 
κράτος μέσω του δικτύου, τα στελέχη 
της διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοί
κησης, παροχής τεχνικών υπηρεσιών 
που επιθυμούν καλύτερη εξυπηρέτηση 
του Έλληνα πολίτη. Είναι δηλαδή το ση
μείο εισόδου σε όλες τις κυβερνητικές υ
πηρεσίες της χώρας που διαθέτουν ηλε
κτρονική παρουσία.

Στις σελίδες του μπορεί κανείς να βρει 
περισσότερες από 1.000 συνδέσεις με 
κρατικές υπηρεσίες που καλύπτουν πλή
θος τομέων: δημόσια ασφάλεια, υγιεινή, 
ασφάλιση, συντάξεις, εκπαίδευση, επι
στήμη, γεωργία, βιομηχανία, ανεξάρτη
τες αρχές, δημόσιες υπηρεσίες ενημέρω
ση για τα έργα και τα αποτελέσματα των 
κρατικών υπηρεσιών, αλλά και τους ε
ρευνητές που ασχολούνται με τη Δημό
σια Διοίκηση.

Εξασφαλίζεται ο “σεβασμός της ιδιω- 
τικότητας”, δέσμευση του “ιστοχώρου” 
για την εφαρμογή του νόμου περί προ
στασίας του ατόμου από την επεξεργα
σία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Έτσι είναι κάποιος βέβαιος ότι κανείς 
δεν πρόκειται να συλλέξει προσωπικά

του δεδομένα (εκτός αν τα δώσει οι- 
κειοθελώς), ενώ όποια πληροφορία δώ
σει θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά 
και μόνον από το e-Gov.gr.

Το Κέντρο αναλαμβάνει να εξυπηρε
τήσει τις ανάγκες των πολιτών για πολλά 
και διαφορετικά αντικείμενα διάφορων 
δημόσιων υπηρεσιών. Επίσης, αναλαμ
βάνει να διεκπεραιώσει υποθέσεις πολι
τών, από την αίτηση μέχρι και την ολο
κλήρωση της διοικητικής διαδικασίας, 
λειτουργώντας στη λογική της υπηρεσί
ας “μιας διαδρομής” ή “περιορισμένων 
διαδρομών”.

Υιοθετείται -και αυτό είναι πράγματι 
ελπιδοφόρο, αν δεν κάνει πάλι το “θαύ
μα” της η δύναμη αδράνειας των διοικη
τικών μηχανισμών- η άποψη ότι αντί η 
Διοίκηση να “διοικεί” θα πρέπει να εξυ
πηρετεί τους πολίτες. Αυτή είναι η “α- 
νταποκριτική διοίκηση”, μια διοίκηση με 
τρία βασικά χαρακτηριστικά:

- Την εξυπηρέτηση όλων των πολιτών 
με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά και 
τα ίδια πρότυπα ποιότητας.

- Την εξυπηρέτηση με τον τρόπο που 
οι πολίτες επιθυμούν και επιδιώκουν και 
όχι όπως αυτή νομίζει, και τέλος

- Την εκτέλεση της αποστολής της με 
σεβασμό στα χρήματα του ελληνικού λαού.

Συνκοατηαένη αισιοδοΕία

Αναμφίβολα κανείς δεν είναι τόσο 
αφελής για να είναι υπεραισιόδοξος. 
Σε όλο τον κόσμο η διοικητική μηχανή 
είναι σύμφυτη με τη συντηρητική α
γκύλωση, την ανελαστικότητα, τη δυ
σκαμψία και την αντίσταση σε κάθε 
μεταβολή. Όμως τα πράγματα σήμερα 
είναι εντελώς διαφορετικά. Η αγορά 
κινείται με διαφορετικές ταχύτητες και 
η νέα πραγματικότητα, που διαμορφώ
νεται, πιέζει στον εκσυγχρονισμό των 
διοικητικών μηχανισμών. Η χώρα πλέ
ον είναι αναγκασμένη -με οποιοδήπο- 
τε τίμημα- να κερδίσει το στοίχημα 
της ανάπτυξης και αυτό είναι παντε
λώς αδύνατο με μια Δημόσια Διοίκη
ση - “Λερναία'Υδρα”, η οποία παρασι
τεί σε βάρος του εργαζόμενου και φο
ρολογούμενου λαού, κυρίως σε βάρος 
των “μη εχόντων και μη κατεχόντων” 
που επιφορτίζονται με το μεγαλύτερο 
μερτικό των φορολογικών βαρών.

Καλείται έτσι η Πολιτεία να αναλά- 
βει το επώδυνο έργο της αξιολόγησης 
και αναβάθμισης του ανθρώπινου δυ
ναμικού της Δημόσιας Διοίκησης

(σύγχρονο, αντικειμενικό και αυστηρό 
σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου α
πόδοσης, καθιέρωση νέου προσοντο- 
λογίου και της δια βίου εκπαίδευσης, 
αναβάθμιση Σχολών Δημόσιας Διοί
κησης κλ.π.). Ο κίνδυνος να διαμορ
φωθεί “κοινωνία υπαλλήλων” δύο τα
χυτήτων -με ό,τι αυτό αρνητικό συνε
πάγεται- είναι άμεσα ορατός. Και μια 
τέτοια εξέλιξη μπορεί να υπονομεύσει 
και την πλέον εμπνευσμένη διοικητική 
μεταρρύθμιση. □

Επιμέλεια: 
Αστνν. Β ' Κων/νος Δανούσης

Σημειώσει:
1 Βλέπετε εγκύκλιο "Το τηλεομοιότυπο 

(Fax) και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο fe
rn ail) ατο Δημόσιο " της Γενικής Γραμμα- 
τείας Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα 1999 
[βλέπετε επίσης ιστοσελίδα www.gspa.gr 
και Ε - Mail: dhes@gspa.gr].

3 “Ηλεκτρονική υπογραφή”: δεδομέ
να σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία είναι 
συνημμένα σε, ή λογικά συσχετιζόμενα 
με, άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα και τα ο
ποία χρησιμεύουν ως μέθοδος απόδειξης 
της γνησιότητας. “Προηγμένη ηλεκτρο
νική υπογραφή”: ηλεκτρονική υπογραφή 
που ανταποκρίνεται στις εξής απαιτήσεις: 
α) συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπο- 
γράφοντα· β) είναι ικανή να ταυτοποιήσει 
τον υπογράφοντα- γ) δημιουργείται με μέ
σα τα οποία ο υπογραφών μπορεί να δια
τηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο, 
και δ) συνδέεται με τα δεδομένα στα οποί
α αναφέρεται κατά τρόπο ώστε να μπορεί 
να εντοπιστεί οποιαδήποτε επακόλουθη 
αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων. “Υπο
γραφών”: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
κατέχει διάταξη δημιουργίας υπογραφής 
και ενεργεί είτε για λογαριασμό του είτε 
εξ ονόματος φυσικού ή νομικού προσώ
που ή φορέα που αντιπροσωπεύει. “Δεδο
μένα δημιουργίας υπογραφής”: μονο
σήμαντα δεδομένα όπως κώδικες ή ιδιωτι
κά κλειδιά κρυπτογραφίας, που χρησιμο
ποιούνται από τον υπογράφοντα για τη 
δημιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής. 
“Διάταξη δημιουργίας υπογραφής”: 
διατεταγμένο υλικό ή λογισμικό που χρη
σιμοποιείται για την εφαρμογή των δεδο
μένων δημιουργίας της υπογραφής,

3 "Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοι
νοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογρα
φές", Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, αρ. L 
013 της 19/01/2000 σ. 0012 -0020.
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Ε ίναι γεγονός μαρτυρημένο από 
την ιστορία και την προσωπική 
πείρα του καθενός μας, άτι για 
την επιτέλεση του χρέους μας έ
χουμε ανάγκη από ηθικά ερεί

σματα και από φωτεινά πρότυπα, που ε- 
πέδειξαν θάρρος ανυποχώρητο, προκει- 
μένσυ να υπερασπισθούν ανώτερες αξί
ες και ιδανικά, που αγωνίσθηκαν με 
καρτερία χωρίς συμβιβασμούς, που υ
πηρέτησαν τα αγαθά της αγάπης, της ει
ρήνης της ευνομίας, και της ελευθερίας 
, που θυσίασαν και τη ζωή τους για την 
πίστη στον αληθινό Θεό.

Ο Αγιος Αρτέμιος ήταν στολισμένος 
με τις αρετές αυτές και με την επίση
μη καθιέρωση του ως προστάτη της 
Ελληνικής αποτελεί το πρότυπο μας 
στο δύσκολο έργο που μας ανέθεσε η

του δικαίου. Και ο Αρτέμιος ήταν μεγά
λος. Δεν ήταν ένας υπάλληλος που α
πλώς εκτελούσε εντολές κοιτάζοντας το 
συμφέρον και το “βόλεμα” του, όπως ί
σως θα έκαναν άλλοι σύγχρονοι του α- 
ξιωματούχοι. Είχε συναίσθηση της ευθύ
νης του. Υψώνει λοιπόν το παράστημα 
του και με θάρρος λέει στον αυτοκράτο- 
ρα. “Πως τολμάς, βασιλιά, να χρησιμο
ποιείς την παρανομία; Τι κακό σου έκα
ναν οι Χριστιανοί και ζητείς την εξόντω
ση τους; Δεν γνωρίζεις ότι είναι οι καλύ
τεροι πολίτες του κράτους σου;” Σαν 
πληγωμένο θηρίο αντέδρασε ο Ιουλια- 
νός. Ώστε έτσι; Ένας αξιωματσύχος του, 
τολμούσε να τον ελέγξει δημόσια; Τον 
καθαιρεί αμέσως από το αξίωμα του και 
τον υποβάλλει σε φοβερά βασανιστήρια. 
Τίποτα όμως δεν καταβάλλει το γενναίο

0 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
L v d L  ίΙμάναΐΓϋ

\Ί  α πιν l£AAL]VLLvL{ /data να μία
πολιτεία να επιτελούμε και δικαίως α
ναμένει από εμάς ο λαός.

Έζησε στην εποχή του Μ. Κωνσταντί
νου και ήταν αυτόπτης μάρτυρας της εμ- 
φανίσεως του σημείου του Τιμίαυ Σταυ
ρού στον Ουρανό με την προτροπή προς 
τον Αυτοκράτορα “εν τσύτω νίκα”. Υ
πήρξε άνθρωπος ευγενής, χαρακτήρας 
δυνατός, με καθαρή σκέψη, που είχε συ
νείδηση των προβλημάτων της εποχής 
του και αληθινό ενδιαφέρον για τον άν
θρωπο και την πρόοδο του. Πηγή όμως 
των μεγάλων του χαρισμάτων ήταν η βα
θιά Χριστιανική του πίστη για την οποία 
και καυχιόταν. Εκτιμώντας τα μεγάλα 
του χαρίσματα ο Άγιος εκείνος Αυτοκρά- 
τωρ, ο Μέγας Κωνσταντίνος, τον διόρι
ζα ανώτερο διοικητή σε διάφορα μέρη 
της Αυτοκρατορίας. Δέχεται ο Αρτέμιος 
την ευθύνη σαν να την ανέθεσε ο ίδιος ο 
Θεός και εργάζεται άοκνα για την ευνο
μία, την αρήνη και την ασφάλεια των 
πολιτών. Όπου υπηρέτησε αποδείχθηκε 
άξιος κάθε εμπιστοσύνης και προσέφερε 
έργο δίκαιο κάθε επαίνου.

Με τον ίδιο ζήλο συνέχιζα την προ
σφορά του και επί του αυτοκράτορα

Κωνσταντίου, υιού του Μ. Κωνσταντί
νου.

Ήλθε όμως ο καιρός που στον θρό
νο της Κωνσταντινουπόλεως ανέβηκε 
ο Ιουλιανός, που έμεινε στην ιστορία 
με την επωνυμία παραβάτης. Αυτός 
συλλαμβάνει και θέτει σε εφαρμογή το 
σχέδιο επαναφοράς της λατρείας των 
ειδώλων σε όλη την αυτοκρατορία. 
Θέλει να γυρίσει πίσω την ιστορία. Α
ναλαμβάνει μάλιστα ο ίδιος να πραγ
ματοποιήσει περιοδείες στο κράτος για 
να επιβάλει τις ιδέες του.

Έτσι έρχεται στην Αντιόχεια, όπου 
υπηρετούσε ως ανώτερος διοικητής ο 
Αρτέμιος. Ο Αυτοκράτωρ οργανώνει 
εκδηλώσεις μέσα από τις οποίες προ
σπαθεί να διασύρει τον Χριστιανισμό 
και την Εκκλησία.

Διατάζει να υποβάλουν σε βασανιστή
ρια τους χριστιανούς. Αυτήν ακριβώς 
την στιγμή σήμανε η ώρα του χρέους για 
τον Αρτέμιο, ο οποίος ως ανώτερος διοι
κητής ήταν παρών. Το προσωπικό του 
συμφέρον, η εύνοια του βασιλιά, το με
γαλείο του αξιώματος, έρχονται αντιμέ
τωπα με το καθήκον της υπερασπίσεως

φρόνημα και την αδούλωτη ψυχή του 
Αρτέμιου. Ο Ιουλιανός διατάσει τον απο
κεφαλισμό του. Εκείνος δέχεται το θάνα
το μένοντας πιστός στο θέλημα του Θε
ού, που είναι η αγάπη και η δικαιοσύνη. 
Η τίμια κεφαλή του έπεσε από το ξίφος 
του δημίου, αλλά η ψυχή του πέταξε 
στον θρόνο του Θεού, για να δώσει την 
καλή απολογία και να πάρει από τα χέρια 
ταυ Δικαίου κριτή το στεφάνι της δόξας.

Ο θάνατος του Αγ. Αρτεμίου δεν ή
ταν ήττα. Όχι, ήταν νίκη, θρίαμβος. 
Ήττα θα ήταν αν υποχωρούσε, αν έμε
νε αδιάφορος, αν υπέκυπτε στις απει
λές, αν υποκρινόταν, αν πρόδιδε Εκεί
νον που αγάπησε. Ο Αγ. Αρτέμιος δεν 
πέθανε. Πέρασε με τον θάνατο του 
στην αιώνια ζωή. Απόδειξη τα πολλά 
θαύματα που γίνονται από τότε μέχρι 
σήμερα στο όνομα του.

Η σημερινή γιορτή, καλεί όλους εμάς 
τους αστυνομικούς να μιμηθούμε τον 
προστάτη μας Αγ. Αρτέμιο ώστε με το 
παράδειγμα μας, να δώσουμε και εμείς 
τη δική μας μαρτυρία, το δικό μας μαρ
τύριο, στην σημερινή πολύπαθη και τα
ραγμένη κοινωνία μας. □
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Έ μβλημα  της Στρατιω τικής Αστυνομίας.

Το Αστυνομικό Σύστημα της Λαϊκής Δη

μοκρατίας της Κίνας διαμορφωμένο με 

ένα πολύπλοκο τρόπο οργάνωσης, 

αποτελείται από την Πολιτική Αστυνο

μία, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο 

Δημόσιας Ασφάλειας, και τη Στρατιωτική Αστυνομία, της ο

ποίας πολλές μονάδες της είναι αποσπασμένες στο ίδιο υ

πουργείο με αρμοδιότητες κυρίως σε θέματα Δημόσιας Τά

ξης. Ολη η αστυνομική δύναμη (μαζί με τις αποσπασμένες 

υπηρεσίες της Στρατιωτικής Αστυνομίας) που υπάγεται στο 

Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας ανέρχεται σε 1.500.000 

άτομα και ο συνολικός αριθμός όλων των Δημοσίων Υπαλλή

λων στην κρατική μηχανή της Κίνας ανέρχεται σε 

40.000.000 άτομα. Το παρόν άρθρο είναι αφιερωμένο σχεδόν 

εξ ολοκλήρου στις Υπηρεσίες της Στρατιωτικής Αστυνομίας 

που υπάγονται στο Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, στις 

συνθήκες εργασίας και στην εκπαίδευση των αστυνομικών 

γενικότερα. Επίσης γίνεται αναφορά και στην παράνομη δια

κίνηση ναρκωτικών, θέμα μεγίστης σημασίας για την Κίνα, 

του οποίου ο χειρισμός ενδιαφέρει πάντα και τη Δύση.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Το πρόβλημα των ναρκωτικών στην 
Κίνα σχετίζεται από παλαιό με την ι
στορία της. Το όπιο για παράδειγμα 
προκάλεσε δύο πολέμους στο έδαφος 
της τον προηγούμενο αιώνα καθώς ε
πίσης και πολλές εισβολές στην επι- 
κράτειά της.

Με την ίδρυση το 1949, της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας, αρχίζουν να 
ψηφίζονται μια σειρά από νομοσχέδια 
που σχετίζονται με τον έλεγχο των 
ναρκωτικών.

Αρχίζει η κατάσχεση μεγάλων ποσο
τήτων ναρκωτικών ,η απαγόρευση της 
καλλιέργειας της παπαρούνας (amapo- 
la ), το κλείσιμο πολλών μαγαζιών οπί
ου και ο διαχωρισμός των απλών χρη
στών από αυτούς οι οποίοι ασχολού
νται επαγγελματικά με την καλλιέρ
γεια, τη μεταφορά και το εμπόριο.

Σήμερα η παράνομη διακίνηση ναρ
κωτικών στην Κίνα έχει διαφοροποιη
θεί. Στο χρυσό τρίγωνο όπως αποκα- 
λείται, με το οποίο συνορεύει Νοτιοα
νατολικά η Κίνα, παράγονται κάθε 
χρόνο 2.500 - 3.000 περίπου τόνοι ο
πίου εκτός βέβαια από την ηρωίνη και 
το Hielo (μεταμφεταμίνη ). Σύμφωνα 
με τα επίσημα στοιχεία, το 1997 είχαν 
καταγραφεί στην Κίνα 540.000 χρή
στες ναρκωτικών ουσιών και μέχρι τα 
τέλη του 1997 είχαν εμφανιστεί 8.307 
φορείς του AIDS εκ των οποίων το 
60% μολύνθηκε εξ αιτίας της χρήσης 
ναρκωτικών.

Στατιστικές μη ολοκληρωμένες επι
σημαίνουν ότι, μεταξύ του 1991 και 
1997 κατεγράφησαν συνολικά 413.423 
περιπτώσεις αδικημάτων, τα οποία 
σχετίζονται με ναρκωτικά, συνελήφθη- 
σαν συνολικά 309.166 άτομα και κατα
σχέθηκαν: 26,88 τόνοι ηρωίνης, 14,48 
τόνοι οπίου, 5,63 τόνοι "hielo" και 
10,8 τόνοι μαριχουάνας.

Σήμερα, η εθνική πολιτική της Κί
νας σε θέματα ναρκωτικών χαράσσε- 
ται από την "Εθνική Συνέλευση Ε
λέγχου Ναρκωτικών", στην οποία εκ
προσωπούνται 23 Κυβερνητικά διαμε
ρίσματα. Κάποιες επαρχιακές Αυτό
νομες Περιφέρειες και Δήμοι που υ
πάγονται απ’ ευθείας στην Κεντρική 
Διοίκηση διαθέτουν επίσης παρόμοιες 
Επιτροπές.

Ο Ποινικός Κώδικας της Κίνας που 
ισχύει από το 1979, προβλέπει στο άρ-
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θρο 171 ότι "όποιος παράγει, πωλεί ή 
διακινεί όπιο, ηρωίνη, μορφίνη ή άλλες 
ναρκωτικές ουσίες, τιμωρείται με φυλά
κιση μέχρι 5 χρόνων ή σε υποχρεωτική 
εργασία υπό επιτήρηση και πρόσημο 
Επίσης, "όποιος παράγει πωλεί ή μετα
φέρει σε συνεχή βάση ή σε μεγάλες πο
σότητες τα προαναφερόμενα ναρκωτι
κά, τιμωρείται με κάθειρξη (πάνω των 5 
ετών) και ταυτόχρονα μπορεί να στερη
θεί και τα περιουσιακά του στοιχεία 
Το 1997 εισήχθη και η ποινή του θανά
του καθώς και η δήμευση των περιου
σιών για τους δράστες παρόμοιων αδι
κημάτων.

Μέσα στο γενικό πλαίσιο του αγώνα 
κατά των ναρκωτικών ξεκίνησε στη 
Κίνα ένας αυστηρός έλεγχος των εξω
τερικών συνόρων καθώς και μία αυ
στηρή επαγρύπνηση στο εσωτερικό 
της χώρας, φτάνοντας ακόμη και στο 
σημείο να ζητούνται ευθύνες από τους 
επικεφαλείς των περιφερειών, καντο- 
νιών και επαρχιών.

Άνοιξαν επίσης πολλά Θεραπευτικά 
Ιατρικά Κέντρα φυσικής και ψυχικής 
απεξάρτησης όπου η θεραπεία τους συ- 
νίσταται βασικά στην εξαναγκαστική 
αποχή των τοξικομανών. Τους υπότρο
πους τους εισαγάγουν σε θεραπευτικά 
κέντρα εργασίας.

Το 1997 λειτουργούσαν συνολικά 
695 τέτοια θεραπευτικά κέντρα εξα
ναγκαστικής αποχής από τοξικές ου
σίες στα οποία υπήρχαν 183.000 τρό
φιμοι καθώς και 86 Θεραπευτικά Ια
τρικά Κέντρα Εργασίας με 90.000 
τροφίμους.

Το 1998 εξιχνιάστηκαν 184.216 πε
ριπτώσεις που σχετίζονται με τα ναρ
κωτικά, (ποσοστό 2,3% περίπου πε
ρισσότερο από το προηγούμενο έτος). 
Κατασχέθηκαν 7,3 τόνοι ηρωίνης 
(34,3% μεγαλύτερο από το προηγού
μενο έτος), 1,6 τόνοι “hielo” (20,5% 
μεγαλύτερο από το προηγούμενο έ
τος) και 344,5 τόνοι ακατέργαστου 
ναρκωτικού.

Τον Ιούνιο και Ιούλιο του 1998 διορ- 
γανώθηκε μια μεγάλη έκθεση κατά των 
ναρκωτικών στο Πεκίνο, την οποία ε- 
πισκέφθηκαν πάνω από 1,6 εκατομμύ
ρια άτομα.

Η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών 
που διαθέτει η αστυνομία του Πεκίνου 
οργανώθηκε το 1985, εργάζονται 180 
υπάλληλοι και έχει καταγεγραμμένους
7.000 τοξικομανείς.

ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Στην Αστυνομία του Πεκίνου ανή
κει και η ειδικότητα της Δικαστικής 
Αστυνομίας (σ.μ. η ασφάλεια) η οποί
α διαιρείται σε 8 ομάδες. Διαθέτει 700 
αστυνομικούς που έχουν ως αποστολή 
την ενίσχυση των Αστυνομικών Τμη
μάτων. Ετησίως, η Υπηρεσία αυτή ε
πιλαμβάνεται 60.000-80.000 υποθέ
σεων εκ των οποίων οι 30.000 είναι 
κλοπές και οι 300 δολοφονίες (σπανί- 
ως με πυροβόλα όπλα), με ένα δείκτη 
εξιχνίασης, σύμφωνα με δικές τους 
πληροφορίες, περίπου 30%. Το 1996 
είχε καταγραφεί μία μόνο ληστεία σε 
τράπεζα. Η εγκληματικότητα στο Πε
κίνο παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτη-
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ριστικά λόγω του γεγονότος ότι, από 
τα δέκα εκατομμύρια κατοίκων του, 
τα τρία προέρχονται από εσωτερική 
μετανάστευση.

Η ανωτέρω Υπηρεσία διαθέτει επί
σης και εξειδικευμένη Ομάδα με εκ
παιδευμένους σκύλους, την 6η από τις 
8 ομάδες της. Ο ι εγκαταστάσεις της 
βρίσκονται σε προάστιο της πόλης και 
έχει στη διάθεσή της 40 σκύλους ρά
τσας Pastor Γερμανίας, με άριστη εκ
παίδευση στην ιχνηλασία, σε εκρηκτι
κές ουσίες, ναρκωτικά και επιθέσεις. 
Κάθε επικεφαλής σκύλου μπορεί να έ
χει και άλλους σκύλους υπό την επί
βλεψή του. Στα ζώα παρέχεται δύο 
φορές την ημέρα τροφή από δημη
τριακά και κρέας με κάποια διαφορο
ποίηση βέβαια όσον αφορά το καλο
καίρι ή χειμώνα (το Χειμώνα στο Πε
κίνο η θερμοκρασία φτάνει μέχρι 13 
βαθμούς κάτω από το μηδέν).

ΟΝΑ

Η υπηρεσία αυτή δημιουργήθηκε το 
1987. Το 1990 έλαβε διαφόρους επαί
νους από επιστημονικούς φορείς της 
χώρας. Απαρτίζεται από έναν Δ /ντή 
και 14 τεχνικούς. Πρόσφατα εκπαιδεύ
τηκαν και άλλοι 100 τεχνικοί όπου ό
λοι μαζί χειρίζονται ετησίως περίπου 
500 υποθέσεις.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Με τα 600 άτομα προσωπικό που 
διαθέτει αποτελεί τη μεγαλύτερη Α
στυνομική Υπηρεσία της Κίνας. Εκτός 
από τον έλεγχο εισερχομένων και ε- 
ξερχόμενων ταξιδιωτών προβαίνει επί
σης και στον έλεγχο των εμπορευμά
των (τον έλεγχο των αποσκευών στο ε
σωτερικό του αεροδρομίου τον ασκεί 
εταιρία του αεροδρομίου).

Η Υπηρεσία αυτή αποτελείται από 
τέσσερα Τμήματα με 40 άτομα το κα
θένα, όπου εργάζονται σε 8ωρες βάρ
διες. Ελέγχουν περίπου 16.000 μετα
κινήσεις επιβατών ημερησίως, εκ των 
οποίων ο μεγαλύτερο αναλογικά α
ριθμός σε "τράντζιτ" ατόμων είναι 
από την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, το 
Χονγκ Κονγκ, την Αυστραλία, τη Σι
γκαπούρη και την Ινδονησία , χωρίς 
βέβαια να λησμονούνται και αυτοί

που κατευθύνονται προς τη Σαγκάη 
και Ταϊλάνδη.

Η Υπηρεσία αυτή ιδρύθηκε το 1951 
και υπαγόταν απ’ ευθείας στις Στρα
τιωτικές Αρχές. Σήμερα, αν και ανήκει 
στη Συνοριακή Αστυνομία της Στρα
τιωτικής Αστυνομίας, έχει άμεση υπη
ρεσιακή εξάρτηση από το Υπουργείο 
Δημόσιας Ασφάλειας. Η απ’ ευθείας υ
παγωγή της στο Υπουργείο, εκτός από 
λόγους πολιτικής προσέγγισης, έχει να 
κάνει και με την αποφυγή της υποχρε
ωτικής ανανέωσης συμβολαίων προ
σωπικού που γίνεται κάθε τρία χρόνια 
στη Στρατιωτική Αστυνομία ενώ στη 
συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτείται ει
δικευμένο προσωπικό & μόνιμο .

Η επαγγελματική τους εκπαίδευση 
είναι μακροχρόνια και δαπανηρή λόγω 
της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει 
ο μεγάλος αριθμός και η ποικιλία των 
εγγράφων που διακινούνται, καθώς και 
η διαχείριση των πληροφοριών (η εί
σοδος στη Κίνα γίνεται με βίζα και κα
τά την είσοδο και έξοδο παραδίδονται 
ξεχωριστά δελτία με τα προσωπικά 
στοιχεία και τους λόγους του ταξιδιού).

Η επίδοση του προσωπικού ελέγχε
ται συνεχώς και οι μη ικανοί παύονται 
από τα καθήκοντά τους (οι απολύσεις 
προβλέφθηκαν κατά την τελευταία με
ταρρύθμιση της Διοίκησης) ή μετατί
θενται σε άλλη υπηρεσία.

Το ανώτερο επιτρεπτό χρονικό όριο 
αστυνομικού ελέγχου δεν πρέπει να υ
περβαίνει τα 45” δευτερόλεπτα ανά 
ταξιδιώτη.

Τα πλεονεκτήματα όμως ενός Αστυ
νομικού που κατέχει μια θέση στην α
νωτέρω υπηρεσία είναι πολλά . Εξ’ αι
τίας της υψηλής εκπαίδευσης, εάν κά
ποιος εργαζόμενος μετατεθεί απ' αυ
τήν την υπηρεσία σε άλλη στο εσωτε
ρικό της χώρας, τοποθετείται σε υπεύ
θυνο πόστο εργασίας και ο μισθός του 
είναι ανώτερος από πολλούς άλλους. 
Ένας αστυνομικός του Αεροδρομίου 
μπορεί να κερδίζει μέχρι 44.000 δραχ
μές το μήνα, τρώει στις εγκαταστά
σεις του αεροδρομίου, έχει δωρεάν με
ταφορά από την οικία στην υπηρεσία 
και έχει προτεραιότητα όσον αφορά 
στην παραχώρηση κατοικίας (κάθε υ
πουργείο κατασκευάζει και έχει υπό 
την δικαιοδοσία του μια σειρά από κα
τοικίες για τους υπαλλήλους του).

Στην πρωτεύουσα έχει προβλεφθεί ήδη 
η κατασκευή και ενός νέου αεροδρομίου.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ιδρύθηκε το 1945 ως Ινστιτούτο εκ
παίδευσης των υπαλλήλων των σωμά
των ασφαλείας όλων των υπουργείων. 
Μετά όμως από πολλές μεταρρυθμί
σεις, μετά το 1984, αφιερώθηκε απο
κλειστικά στην εκπαίδευση των αξιω
ματικών της κινέζικης αστυνομίας.

Κτισμένο μέσα σε έναν απέραντο 
κάμπο, το πανεπιστήμιο διαθέτει δέκα 
ειδικότητες: Αστυνομική Διοίκηση, Ε- 
γκληματολογικές Έρευνες, Δημόσια 
Τάξη, Φυσική Αγωγή, Πολική Εκπαί
δευση, Κινέζικη Γλώσσα και Λογοτε
χνία, Ξένες Γλώσσες, Επιστήμη και 
Τεχνολογία Δημόσιας Ασφάλειας και 
ειδίκευση στον Έλεγχο Κυκλοφορίας 
Τροχοφόρων.

Ετησίως σπουδάζουν 4.000 άτομα 
εκ των οποίων το 15% είναι γυναίκες. 
Έχει συνολικό προσωπικό 1440 άτομα 
εκ των οποίων οι 458 αποτελούν το δι
δακτικό προσωπικό. Η βιβλιοθήκη του 
διαθέτει πάνω από 610.000 τόμους. Τα 
μαθήματα αρχίζουν στις 6:30 το πρωί 
με μισή ώρα σωματικής αγωγής και 
τελειώνουν στις 10:30 το βράδυ με εν
διάμεσες δύο ώρες ξεκούρασης το α
πόγευμα και μιάμισης ώρας για το φα
γητό το μεσημέρι. Οι σπουδαστικές 
διακοπές διαρκούν 10 εβδομάδες: 4 το 
χειμώνα και 6 το καλοκαίρι. Το Αστυ
νομικό Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κί
νας, εκτός από το Πανεπιστήμιο, περι
λαμβάνει και 13 Ινστιτούτα, 81 Σχολές 
και 12 Ειδικά Κέντρα που παρέχουν ε
πιμόρφωση σε αστυνομικούς στις μο
νάδες τους. Ετησίως, περίπου 140.000 
σπουδαστές αστυνομικοί γίνονται α
ποδέκτες κάποιας εκπαίδευσης.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Κίνας, υ
παγόμενες απ’ ευθείας στην Κεντρική 
Στρατιωτική Επιτροπή -ένα διευθυντι
κό στρατιωτικό όργανο τοποθετημένο 
στα υψηλά κλιμάκια της δομής του 
κράτους- αποτελούνται από: α) Το 
Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό (Ξη
ρά, Θάλασσα και αέρα) β) Το Λαϊκό 
Στρατό Πολιτοφυλακής (στον οποίο α
νήκει όλος ο πληθυσμός από 18 έως 35 
ετών όπου καλείται σε ετήσια επιστρά
τευσης για περιόδους από 30 έως 40 η-
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μέρες) και γ) Τη Στρατιωτική Αστυνο
μία. Προς τα τέλη του έτους 1998, η 
στρατιωτική θητεία στην Κίνα μετα
τράπηκε από τρία χρόνια που ήταν στο 
στρατό ξηράς και τέσσερα στα υπόλοι
πα σώματα, σε δύο για όλα τα σώματα.

Το έτος 1983 έγινε αναδιοργάνωση 
σε βάθος της Στρατιωτικής Αστυνομί
ας, όπου μερικές από τις υπηρεσίες της 
υπήχθησαν απ' ευθείας στο Υπουργεί
ο Δημοσίας Ασφάλειας.

Η δομή της και η Ιεραρχία της είναι 
παρόμοιες με αυτές του στρατού και έ
χει στη διάθεσή της 800.000 άτομα 
προσωπικό εκ των οποίων το 2,5% εί
ναι γυναίκες. Η δομή της Στρατιωτι
κής Αστυνομίας ταιριάζει με διοικητι
κή διαίρεση της χώρας.

Το Αρχηγείο της Στρατιωτικής Α
στυνομίας έχει επικεφαλή του διευθυ
ντηρίου τον Αρχηγό ο οποίος είναι Α' 
Πολιτικός Επίτροπος. Υφιστάμενοι εί
ναι απλοί Πολιτικοί Επίτροποι και Υ- 
ποεπίτροποι, όπου ασκούν τις αρμο- 
διότητές τους σε διάφορα πολιτικά 
διαμερίσματα και διοικητικές περιφέ
ρειες της Χώρας.

Οργανικά το Αρχηγείο διαθέτει: Πε
ριφερειακές Μονάδες, Διεύθυνση 
Ναυτικού, Μονάδες Φύλαξης και 
Προστασίας των Τηλεπικοινωνιών, 
Μονάδες Φύλαξης Κατασκευών και 
Σημαντικών Έργων, Ακαδημίες Εκ
παίδευσης, Σχολές Μηχανολογικής 
Εκπαίδευσης και Ειδικές Σχολές Στρα
τιωτικής Αστυνομίας. Η σύνθετη ορ
γάνωση και η πολλαπλή αποστολή της 
δημιούργησαν την ανάγκη μερικές α
πό τις υπηρεσίες της να υπάγονται α
ποκλειστικά στο Αρχηγείο και άλλες 
απ' ευθείας στο Υπουργείο Δημόσιας 
Ασφάλειας.

1. Αυτές που υπάγονται στο Αρ
χηγείο έχουν ως αρμοδιότητα: τη φύ
λαξη και ασφάλεια ευαίσθητων ση- 
μείων-στόχων όπως, τηλεπικοινωνίες 
γενικά, γέφυρες και υδραγωγεία, οδικά 
δίκτυα και σιδηροδρομικές γραμμές, 
κεραίες ραδιοφώνων και TV, κεντρι
κές ηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές 
μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύ
ματος, εργοστάσια και εταιρίες, μέσα 
εθνικής παραγωγής, κυβερνητικά κτί
ρια και του Κόμματος του Κ.Κ.Κ., ξέ
νες πρεσβείες και άλλα ξένα κτίρια 
στην επικράτειά της, κατασκευές με
γάλων έργων εθνικού και οικονομικού 
ενδιαφέροντος, εθνικούς δρόμους, λι

μάνια και πόλεις. Η φύλαξη γίνεται α
πό σταθερές θέσεις αλλά και με κινού
μενες περιπολίες.

Επίσης παρέχεται βοήθεια κατά τις 
μεγάλες καταστροφές που προκαλού- 
νται από φυσικά φαινόμενα (τελευταί
ες υπήρξαν οι μεγάλες πλημμύρες του 
καλοκαιριού του 1998).

Τέλος ασχολούνται με την πρόληψη 
και την καταστολή των πυρκαγιών, 
την προστασία του περιβάλλοντος, την 
προστασία ειδών υπό εξαφάνιση από 
τις μεγάλες και πυκνές δασικές εκτά
σεις, τις μεταφορές χρυσού και κεφα
λαίων, καθώς και τη φύλαξη των φυ
λακών και ιδρυμάτων αγωγής ανηλί
κων (αναμορφωτηρίων).

2. Αυτές που υπάγονται απ’ ευθεί
ας στο Υπουργείο Δημόσιας Ασφά
λειας είναι:

α) Η Συνοριακή Αστυνομία ( Η Κί
να έχει 22.800 km χερσαία σύνορα και
32.000 km θαλάσσια και η βαρύτητα 
που δίνει φαίνεται από το γεγονός ότι 
διαθέτει έναν τριψήφιο αριθμό τηλε
φώνου σε όλη τη χώρα, το 110). 

β) Το Σώμα Πυροσβεστών 
γ) Η Αστυνομία προστασίας κτι

ρίων και μελών του Κομουνιστικού 
Κόμματος καθώς και ανώτατων ξέ
νων στελεχών (υψηλών προσωπικοτή
των) που επισκέπτονται την Κίνα. Το 
σύστημα εκπαίδευσης της Στρατιωτι
κής Αστυνομίας της Κίνας, αν και ε
ντάσσεται στο πλαίσιο του στρατού, 
σύμφωνα με τα προγράμματα του Υ
πουργείου Παιδείας της Κίνας, δεν ε- 
ξαρτάται απ’ ευθείας από το Αρχηγεί
ο και επιμερίζεται σε 4 επίπεδα: στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στην εκ
παίδευση επιμόρφωσης, στην εκπαί
δευση των Πτυχιούχων-Διπλωματού- 
χων και στο επίπεδο των μεταπτυχια
κών σπουδών.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Το Σώμα Πυροσβεστών της Κίνας 
αποτελείται από:

α) Τη Λαϊκή Υπηρεσία Πυροσβε
στών, η οποία και είναι η σπονδυλική 
στήλη του σώματος. Οι 105.000 πυρο
σβέστες ανήκουν στη Στρατιωτική Α
στυνομία, αλλά υπάγονται στο Υ.Δ.Δ.

β) Τους 110. 000 άνδρες που ανήκουν 
στο Προσωπικό εργοστασίων και εταιριών 
και που έχουν δεχθεί κατάλληλη εκπαίδευ
ση και διαθέτουν υλικοτεχνικά μέσα.

Σεπτέμβ
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γ) Το σώμα Πυροσβεστών Επαρχια
κών και Τοπικών Διοικήσεων που α- 
ποτελείται από 15.000 άνδρες και εί
ναι κατανεμημένο σε 1.145 Πάρκα με 
1300 οχήματα και 

δ) Τα σώματα εθελοντών Πυροσβε
στών στα οποία συμμετέχουν περίπου 
13 εκατομμύρια άτομα, αναλαμβά
νουν τομείς ευθύνης κοντά στις γειτο
νιές και χώρους όπου εργάζονται με 
προληπτικές αποστολές, δράσεις εκ
παίδευσης και κατάσβεσης σε αρχικό 
στάδιο της φωτιάς.

Υπάρχουν έξι Εθνικές Σχολές Εκ
παίδευσης Πυροσβεστών, τέσσερα Ιν
στιτούτα Ερευνών και τέσσερα Κέντρα 
Πρακτικής Εξάσκησης με εύφλεκτα 
προϊόντα, όπου εργάζονται συνολικά 
1200 Τεχνικοί. Το Σώμα εκδίδει δύο 
περιοδικά εθνικής εμβέλειας και σε ε
θνικό επίπεδο ο αριθμός τηλεφώνου εί
ναι το 119. Το έτος 1998 καταγράφη
καν 150.000 Πυρκαγιές στην Κίνα από 
τις οποίες διεσώθησαν 4.000 θύματα 
και χάθηκαν περιουσίες που αγγίζουν 
τα 4 τρις εκατομμύρια δραχμές.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

Η ανωτέρω Υπηρεσία υπάγεται 
στην Εθνική Δασική Διοίκηση και το 
Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας και 
είναι αρμόδια για την προστασία του 
Φυσικού Περιβάλλοντος, των φυσι
κών του Πόρων και του ζωικού Βασι
λείου (προστατευόμενα είδη ζώων ό
πως η αρκούδα Panda, ο τίγρης Bone 
και ο κίτρινος πίθηκος), καθώς και η 
φύλαξη των απέραντων δασών της χώ
ρας. Με συνολικό προσωπικό 23.000 
άνδρες, μόνο για το έτος 1998, έχει ε
πιτευχθεί η διάσωση 520.000 περίπου 
άγριων ζώων.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Οι εδαφικές συνθήκες της χώρας κά
νουν το σιδηροδρομικό δίκτυο να είναι 
το βασικότερο μέσο μεταφοράς σε εθνι
κό επίπεδο, γεγονός που οδήγησε την α
στυνομία στην ενίσχυση αυτού του μέ
σου. Εκτός από το Υπουργείο Δημόσιας 
Ασφάλειας, η ανωτέρω αστυνομία υπά
γεται και στο Υπουργείο Σιδηροδρομι

κού Δικτύου. Αποτέλεσμα, κατά το έτος 
1998 αντιμετώπισε 50.000 περιστατικά 
και συνέλαβε 2.400 άτομα.

^ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Οι ετήσιες διακοπές εξαρτώνται α
πό τα χρόνια προϋπηρεσίας. Με 15 
χρόνια προϋπηρεσίας δικαιούται ο α
στυνομικός μέχρι 10 ημέρες άδεια ε- 
τησίως, με ανώτατο δυνατό όριο τις 2 
εβδομάδες.

Με επαίνους μπορεί κανείς να προα- 
χθεί μέχρι το βαθμό του Γ ενικού Επό
πτη. Για να γίνει κάποιος από επιτηρη
τής επόπτης και από επόπτης επίτρο
πος πρέπει να δώσει εξετάσεις.

Οι αστυνομικοί που κάνουν υπηρε
σία στο δρόμο δεν οπλοφορούν. Το 
χρώμα της στολής τους έγινε 
πρόσφατα μπλέ και είναι ίδιο για όλες 
τις αστυνομίες.

Το καλοκαίρι το πουκάμισο φοριέ
ται πάνω από το παντελόνι. Η Αστυνο
μία που υπάγεται στο Υπουργείο Δη
μόσιας Ασφάλειας τα διακριτικά της 
είναι υφασμάτινα και τα φοράνε πλά
για στα μανίκια στο ύψος του μπρά
τσου ενώ η Στρατιωτική Αστυνομία 
στο πέτο του πουκάμισου ή του σακα
κιού και είναι μεταλλικά. Η τεράστια 
γκάμα αρμοδιοτήτων που έχει και η 
πολύπλοκη δομή της την κάνει πολύ 
διαφορετική από τις αστυνομίες της 
Ευρώπης.

Οι μισθοί ποικίλουν ανάλογα με το 
βαθμό και τη θέση. Με 20 χρόνια προ
ϋπηρεσία ο μισθός ανέρχεται σε
48.000 δρχ. περίπου. Όσοι δουλεύουν 
στο δρόμο πληρώνονται παραπάνω. 
Τα έξοδα ενός διαμερίσματος το μήνα 
για νερό και ρεύμα ανέρχονται περί
που σε 5.000 δρχ. Για τους αστυνομι
κούς αλλά και για οποιοδήποτε άλλο 
δημόσιο υπάλληλο που αποκτά και 
δεύτερο παιδί μπορεί να χάσει τη 
δουλειά του στο Δημόσιο και να πλη
ρώσει και πρόστιμο.

Η κατοικία που έχει κάποιος υπάλ
ληλος εξαρτάται από τη θέση εργασίας 
που κατέχει. Έτσι, ένας μέσος υπάλλη
λος μπορεί να έχει σπίτι με τρία δωμά
τια, η αξία του οποίο ανέρχεται στα 
τέσσερα εκατομμύρια δρχ.

Γ ενικά στους Κινέζους πολίτες δεν 
αρέσει να βλέπουν πολύ αστυνομία

στο δρόμο. Αυτό παρατηρείται κυρί
ως με αστυνομικούς της Τροχαίας, οι 
οποίοι ρυθμίζουν τη δύσκολη κυκλο
φορία σε κόμβους όπου αυτοκίνητα 
και ποδήλατα μπερδεύονται σ' έναν 
παράξενο συνδυασμό, ο οποίος στη 
Δύση γίνεται κατανοητός με διαφορε
τικό τρόπο χωρίς όμως αυτό να προ- 
καλεί εκνευρισμό και εκρήξεις όπως 
θα είχαν οι δικοί μας οδηγοί σε παρό
μοιες συνθήκες.

Το γεγονός ότι το ποδήλατο στην Κί
να είναι στενά συνδεδεμένο με την πα
ράδοσή της, αποδεικνύεται από τον τρό
πο με τον οποίο εκπαιδεύονται οι αστυ
νομικοί για να το χρησιμοποιούν ως μέ
σο αυτοάμυνας αλλά και επίθεσης.

ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 
BADALING (ΣΙΝΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥΣ)

Μέχρι 30.000 Τουρίστες επισκέπτο
νται καθημερινά το Μέγα Σινικό Τεί
χος, ένα γιγαντιαίο έργο το οποίο ξεκί
νησε τα έτη 800-900 π.Χ., στη διάρ
κεια της δυναστείας των Ming και 
στην πορεία των 2.000 χρόνων απέ
κτησε ένα μήκος 6.200 χιλιομέτρων.

Σ' ένα κομμάτι τοίχους 4 χιλιο
μέτρων περίπου, ανοιχτό στους 
τουρίστες, προσφέρει τις υπηρεσίες 
της η αστυνομία με 120 συνολικά 
αστυνομικούς.

Το αστυνομικό Τμήμα ελέγχει επί
σης τις άδειες που απαιτούνται για την 
επίσκεψη στο Σινικό Τοίχος και για ό
ποιον δεν έχει του επιβάλλεται πρόστι
μο 600.000 δρχ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΦΩΝ TOY MING

Διαθέτει συνολικά 26 αστυνομι
κούς. Πρόκειται για μια περιοχή κατ’ 
εξοχή τουριστική η οποία δεν παρου
σιάζει εγκληματικότητα εκτός βέβαια 
από κάποιους διαπληκτισμούς μεταξύ 
ταξιτζήδων και καταστηματαρχών 
τουριστικών ειδών. Ο

* Αποτελεί το 2ο μέρος εργασίας τον Αρχι
συντάκτη τον Ισπανικού Αστυνομικού περιο
δικού “Guardia Civil”, Αστυνομικού Υπο
διευθυντή' Jose Duque.

Μετάφραση από τα Ισπανικά 
Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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Μ έσα στους καπνούς των δακρυγόνων, στα ουρλιαχτά 
και τις σειρήνες, η βία κρατάει τον πρώτο ρόλο στην 
piazza Alimonda. Δυο ζευγάρια μάτια αντιμέτωπα. Τρόμος 

και μίσος. Δυο νέα παιδιά, το ένα με τη μαύρη μάσκα των 
“biocchi neri” κραδαίνοντας έναν ογκώδη πυροσβεστήρα, 
και το άλλο μέσα στο τζιπ των Καραμπινιέρων με το πιστόλι 
στο χέρι. Ένας ξερός κρότος και το γνωστό αιματοβαμμένο 
σκηνικό θα κάνει το γύρο του κόσμου μέσα από τις οθόνες 
της τηλεόρασης.
Η Αστυνομία -και όχι μόνον η ιταλική- για μια ακόμη φορά υ
πό κατηγορία. Η ιταλική κυβέρνηση θα καλύψει τις δυνάμεις 
της τάξης, ενώ τα συνδικάτα θα ζητήσουν ξεκάθαρες εντολές 
από την πολιτική ηγεσία και την προστασία των Σωμάτων τους 
από τη συλλογική δαιμονοποίηση. Ομως τίποτα δεν είναι ό
πως πριν. Η τραγωδία της Γένοβα αναζητεί την κάθαρση...
Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η συνακόλουθη πα
γκοσμιοποίηση των διαμαρτυριών προκάλεσαν και την πα
γκοσμιοποίηση των αστυνομικών προβλημάτων, προβλημά
των που όπως δήλωσε ο Αστυνομικός Διευθυντής της 
Napoli, Nicola Izzo, -όπου έχει προγραμματιστεί η επόμενη 
Σύνοδος του ΝΑΤΟ- συνίστανται αφενός στην εγγύηση της α
σφάλειας της Συνόδου και αφετέρου στην εγγύηση της ελευ
θερίας των διαδηλώσεων. “Το δικαίωμα της διαδήλωσης εί
ναι ιερό”, δήλωσε ο κ. Ιζζο, “εφόσον γίνονται σεβαστοί οι κα
νόνες. Για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί, μπορώ να πω 
ότι οι ακριβείς οδηγίες που θα δοθούν, με καλή διάθεση και 
επαγγελματισμό, θα αποσκοπούν στο να συμφιλιώσουν το 
σεβασμό της νομιμότητας με το δικαίωμα της διαφωνίας” 
(Giovanni Marino, “Nato, allarme nonglobal a Napoli”, 
Repubblica, 30.8.2001).
Στον απόηχο λοιπόν των γεγονότων της Γένοβα, η “Αστυνο
μική Επιθεώρηση” επέλεξε και παρουσιάζει στο αναγνωστι
κό της κοινό δυο επίκαιρα κείμενα από τον ιταλικό τύπο, ελ
πίζοντας ότι συμβάλλει έτσι στην ψύχραιμη προσέγγιση του 
προβλήματος.
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Τον Enzo Siciliano

Δ υο εικοσάχρονα παιδιά, ο ένας με 
τον πυροσβεστήρα στο χέρι κι ο 
άλλος με το πιστόλι. Γύρω τους 

οι καπνοί των δακρυγόνων, κραυγές, 
συντρίμμια, και μια κάμερα που κατα
γράφει. Είναι δύσκολο να ξεχάσεις το 
λευκό ψαθάκι, αλλά και το ατσάλι, μέ
σα στη σκιά, της οπλισμένης κάνης.

'Ενας μήνας πέρασε και ο κρότος 
του πυροβολισμού, στο φιλμ που κα
ταγράφει, και ύστερα η ανώνυμη 
κραυγή “No, porca troia!” θα είναι δύ
σκολο να σβήσουν από τα μάτια μας. 
Το τζιπ των Καραμπινιέρων κάνει πί
σω, λικνίζεται, και βέβαια ότι ήταν να 
ειδωθεί το είδαμε στην τηλεόραση ε-

Ξαναβρίσκεται 
η ελπίδα 
μετά το αίμα 
της Γένοβα
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κείνη τη βραδιά. Γεννήθηκε μια αγωνί
α δύσκολο να την αντέξει κανείς. Η α
γωνία, έτσι, μεγάλωνε μέρα με τη μέρη 
κατά τη διάρκεια του μήνα. Τι διαφορά 
υπήρχε ανάμεσα στα δυο παιδιά, που 
βρέθηκαν σε ένα δρόμο της Γένοβα, ο 
καθένας τους με τη σίγουρη αίσθηση 
του προσωπικού του καθήκοντος, από 
μια ιδέα δικαιοσύνης που θα μπορούσε 
να είναι βαθιά και ριζοσπαστική. Τι 
διαφορά υπήρχε μεταξύ τους, στην ου
σία, για εκείνους τους εικοσάχρονους 
που είχαν τη ζωή μπροστά τους;

Λέγω πως δεν υπήρχε καμιά διαφο
ρά. Το παράλογο του γεγονότος βρί
σκεται εδώ. Ανάμεσά τους δεν υπήρχε 
κάποιο τείχος του Βερολίνου, δεν υ
πήρχε επίσης το βαρύ παραπέτασμα 
των ιστορικών ταξικών διαφορών. Οι 
στίχοι του Pasolini για τα γεγονότα της 
Valle Giulia, οι στίχοι που έβαζαν α
ντιμέτωπους τους επαναστάτημένους 
νεαρούς αστούς με τους νεαρούς προ
λετάριους, που φορούν τη στολή του 
Καραμπινιέρου, είναι έτη φωτός μα
κριά από την τραγωδία που εκτυλίχτη- 
κε στη γενοβέζικη πλατεία ένα μήνα 
πριν. Ο Καλαβρός Καραμπινιέροςΐ 
και το παιδί με το λευκό ψαθάκι2 θα 
μπορούσαν να έχουν βρεθεί, πλάτη με 
πλάτη, κάποια από τις προηγούμενες 
βραδιές στον ίδιο πάγκο κάποιου 
μπαρ, έχοντας στο χέρι ένα ποτήρι από 
την ίδια μπίρα, στα αυτιά την ίδια αγα
πημένη μουσική και στα μάτια ακόμη 
την ευχαρίστηση ενός φιλμ εκείνων 
των ημερών. Η Ιταλία που τους είχε 
γεννήσει, τους είχε επίσης χωρίσει με 
σκληρές συγκρούσεις.

Έτσι η σύγκρουση έγινε στην πλα
τεία Alimonda ακαι το φιλμ μας το έ
δειξε· και ήταν άγριο, παράλογο, όπως 
εκείνο που στη συνέχεια ανάβει την α
ληθινή τραγωδία.

Το παιδί με το ψαθάκι κατέβηκε 
στην πλατεία για να πει κάτι το πολύ 
απλό, που ίσως το στρατευμένο παιδί 
από την Καλαβρία, ντυμένο με τη στο
λή των Καραμπινιέρων, να συμμεριζό
ταν: “Η ευημερία, μέσα στην οποία 
ζω, δε μου αρέσει. Θέλω να είμαι δια
φορετικός, πιο ανθρώπινος, και να μην 
προκαλώ πόνο σε κανέναν πάνω στην 
επιφάνεια της γης”.

Μάλλον με αυτή τη σκέψη στο μυα
λό το παιδί με το ψαθάκι πήγε στην 
πλατεία εκείνο το απόγευμα. Δεν είναι 
δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι, πά
νω στο ζήτημα αυτό, και οι δυο, με έ
να ποτήρι από την ίδια μπίρα στο χέρι, 
την προηγούμενη νύχτα μπορεί να εί
χαν βρεθεί σύμφωνοι, χωρίς πολλές 
κουβέντες με την ευκολία της έντασης 
που τα είκοσι χρόνια προσφέρουν.

Όμως να ‘τοι, πρόσωπο με πρόσω
πο, το επόμενο απόγευμα: Ο ένας υ
περβολικά απερίσκεπτα με τον πυρο
σβεστήρα στο χέρι και ο άλλος τυφλω
μένος από τη δύναμη να φτάνει σε μια 
διαφορετική επιλογή, με το πιστόλι 
στο χέρι. Γύρω η κραυγαλέα σιωπή 
των αισθημάτων, χτυπημένη από κάθε 
μεριά. Μετά ο πυροβολισμός και το 
σώμα καταγής σαν ένα κουρέλι. Και 
το γεγονός είναι ότι εκείνες οι τηλεο
πτικές εικόνες έγιναν πολύ συμβολικές 
για το μέλλον της ζωής μας.

Ποιος από τους δυο ήταν ο Άβελ, 
ποιος ήταν ο Κάιν;

Πρέπει να έχουμε το θάρρος να απα
ντήσουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
διάκριση των ρόλων εκείνου του συμ
βάντος και ότι αυτό το γεγονός είναι 
βαθύτατα φρικτό αυτό καθαυτό. Τα 
δυο παιδιά έζησαν την τραγωδία ως το 
τέλος, στη μέση του αίματος, στην α
πόσταση που χώριζε τα κορμιά τους.

Ήσαν δυο παιδιά, το ένα ενάντια

στο άλλο, σε εκείνο το λιθόστρωτο ε- 
ξαιτίας της ενόχως τραγικής απουσίας 
των μεγάλων. Η γενναιότητα και των 
δύο έπρεπε να έχει ελεγχθεί από εκεί
νους που είχαν καθήκον να αισθάνο
νται υπεύθυνοι για την ύπαρξή τους. 
Ομιλώ για μια υπευθυνότητα διαφορε
τική από τη συνήθη, ή ασυνήθη, οργά
νωση των πραγμάτων. Πρόκειται για 
ένα ζήτημα που υπερβαίνει τους α
πλούς όρους της δημόσιας τάξης.

Στη Γένοβα έλειψαν, κατά τρόπο ε
ντυπωσιακό και συμβολικό, οι μεγάλοι, 
οι ενήλικες. Λέγω πως έλειψε η πολιτι
κή με το βάρος της γνώσης που θα έ
πρεπε να τη διακρίνει και το ηθικό συ
ναίσθημα που θα έπρεπε να την εμψυ
χώνει. Έλειψε από την πλατεία Alimon
da, όπως λείπει χρόνια τώρα από τη χώ
ρα μας. Και τα δυο παιδιά, μόνα τους, 
βρίσκονται να ζουν κάτι -τετελεσμένο 
πριν από οποιαδήποτε χειρονομία- που 
τα σκοτώνει μέσα σε μια αστραπή.

Οι παρόντες πολιτικοί στη Γένοβα ε
κείνο το απόγευμα, ακόμη και στο 
δρόμο, λίγα μέτρα από την πλατεία, δί
δασκαν αντίθετα το αναίσχυντο παι
χνίδι του “καθένας με τον τρόπο του”, 
το ελάττωμα δηλαδή να ενδίδουν από 
χρόνια στην ανόητη, ναρκισσιστική 
παρηγοριά των σφυγμομετρήσεων της 
δημοτικότητας, χωρίς την ικανότητα 
να μπορούν να εξηγήσουν τι τρέχει με 
τις ζωτικές απαιτήσεις και τις ανέκ
φραστες αξίες στις φλέβες εκείνων 
που θα έπρεπε να κυβερνούν. Ο Κάιν 
βρίσκεται αλλού, και όχι μέσα στο τζιπ 
των Καραμπινιέρων που μπλοκαρί- 
στηκε στην πλατεία Alimonda.

Και ακόμη, ένα μήνα μετά, ένα γε
γονός έχει συμβεί, με την ανεξιχνία
στη φυσικότητα των συνηθισμένων 
συμβάντων.

Η Βίβλος διηγείται μετά τη δολοφο
νία του Άβελ ο Κάιν υπεισήλθε σε φό
βο (“Και καθένας που θα με βρει, θα με 
φονεύσει”). Από εδώ λοιπόν απορρέει 
η ανάγκη μιας κάθαρσης σε εντελώς 
διαφορετικό επίπεδο, μιας κάθαρσης 
που δε θα ήταν αντίποινο αλλά εντολή. 
Ο Κάιν δεν μπορεί να δολοφονηθεί μό
νον και μόνον γιατί σκότωσε και ό
ποιος θα το ‘κάνε θα ετιμωρείτο εφτά 
φορές βαρύτερα. 3 Έτσι είναι γραμμένο 
στη Βίβλο. Και από αυτό το νόμο, τον 
πρώτο θεμελιώδη νόμο μια κοινωνίας 
ανθρώπων, γεννιέται ο πολιτισμός του 
αμοιβαίου σεβασμού και της αγάπης.
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Το γεγονός, για το οποίο σας μί
λησα, το έχουμε διαβάσει στις εφη
μερίδες. Ο Διευθυντής της Αστυνο
μίας της Γένοβα4 παρέστη στο μνη
μόσυνο του Carlo Giuliani και α
γκάλιασε τον πατέρα του παιδιού. 
Επιτέλους δυο ενήλικες σε αυτή την 
τραγωδία! Ένας πατέρας κι ένας Α
στυνομικός Διευθυντής! Μια τέτοια 
χειρονομία, σε μια τόσο ιδιαίτερη

Πού “ σταμάτησε”
Μετά τα γεγονότα της 
Γένοβα, είκοσι χρόνων αργές 
και επίμονες προσπάθειες 
για την ανόρθωση της 
εικόνας των δυνάμεων 
της τάξης ακυρώθηκαν.

Ενα πρωινό του 1951 ή του 1952, 
στο Τορίνο, για να πάω στο Πα
νεπιστήμιο, διέσχισα την πλατεία 

του San Carlo. Υπήρχε μια συνδικαλι
στική εκδήλωση διαμαρτυρίας, πιθα
νόν χωρίς την άδεια των αρχών, που 
χανόταν πίσω από τις Δυνάμεις Απο
κατάστασης της Τάξης. Δεν πήγαινα 
γυρεύοντας, γι’ αυτό ρίχτηκα αμέσως 
μέσα στη στοά, όπου ήσαν ανοιχτά μα
γαζιά και περαστικοί, ώστε να φτάσω 
στην πρώτη γωνία και να το στρίψω.

Όμως τα τζιπ της Αστυνομίας είχαν 
μπεί μέσα στη στοά. Κόλλησα πάνω 
σε ένα πεσσό, ένα τζιπ πέρασε ξυστά 
από μένα και ένας αστυνομικός (θυμά
μαι ακόμη το καμένο από τον ήλιο 
πρόσωπό του, σαν γιου φτωχών χωρι
κών, τα αγριεμένα του μάτια, το πρά
σινο χρώμα της στολής εκείνων των 
χρόνων) έσκυψε έξω με κίνδυνο να 
πέσει από το αυτοκίνητο και μου έδω
σε μια με το ρόπαλο, που θα με έστελ
νε στο νοσοκομείο.

Κατά τύχη κατάφερα να παραμερί
σω στο πλάι και το ρόπαλο χτύπησε 
πάνω στην πέτρα του πεσσού.

Διηγούμαι αυτή την ιστορία από 
παλιούς καιρούς για να πω ότι την ε
ποχή εκείνη οι Δυνάμεις Αποκατάστα
σης της Τάξης ήσαν αντιπαθείς και σε 
εκείνους που δεν είχαν σκοπό να κά
νουν επανάσταση και αυτός ο φόβος 
απέναντι στην Αστυνομία -που είχε 
τις ρίζες της στα χρόνια της δικτατορι-

περίπτωση, αποτελεί ένδειξη μιας 
“αρχής”. Από το όνειρο του Κάιν, 
διδάσκει η Βίβλος, γεννιέται ο πολι
τισμός που μπορεί να αντισταθεί 
στην οποιαδήποτε άγρια βία. Και 
μπορεί να γεννηθεί ακόμη και κάτι 
άλλο: “η ιδέα ότι δεν πρέπει να υ
πάρχουν “αποδιοπομπαίοι τράγοι”, 
γιατί μια δημοκρατία πρέπει να ζει 
μέσα στη δικαιοσύνη”.

η αστυνομία;
Του Uberto Eco

ας [του Μουσολίνι]- ξαναβρισκόταν 
στα κινηματογραφικά έργα, και δεν 
λέω για εκείνα της πολιτικής καταγγε
λίας αλλά και σε εκείνα με πρωταγω
νιστή τον Nino Taranto, όπου αστυνο
μικοί, αγράμματοι και άγριοι, μετρού
σαν βλακωδώς το μπικίνι μιας όμορ
φης κοπέλας στην παραλία.

Η κατάσταση κράτησε για πολύ και 
θυμάστε πόσο δύσκολο υπήρξε να γί
νει αποδεκτή η πρόκληση του Pasoli
ni, που, βλέποντας τους αστυνομι
κούς, παιδιά φτωχών, παρατεταγμέ- 
νους απέναντι στους δεκαεξάρηδες - 
σπουδαστές και ως εκ τούτου προνο
μιούχους- τους είχε θεωρήσει πραγμα
τικούς προλετάριους.

Στη συνέχεια συνέβη κάτι, με αρ
γούς ρυθμούς, από τα τέλη της δεκαε
τίας του ‘60. Μετά το θάνατο του Cal- 
abresi, τη σφαγή των αστυνομικών 
κατά την απαγωγή του Aldo Moro, η 
παράλογη δράση των τρομοκρατών, ο 
αγώνας ενάντια στη Mafia, και σιγά - 
σιγά ώς τη σφαγή του Capaci -δε λέω 
η κοινή γνώμη γενικά-, αλλά νομίζω 
ότι οι νέοι άρχισαν να αισθάνονται την 
Αστυνομία (και χρησιμοποιώ τον όρο 
με τη γενική του έννοια, για κάθε εί
δος Αστυνομίας) σαν ένα θεσμό στην 
υπηρεσία του πολίτη και αρκετοί ζη
τούσαν να κάνουν τη θητεία τους 
στους Carabinieri.

Από την άλλη πλευρά οι αστυνομι
κοί έγινα πιο εμφανίσιμος καλύτερα 
ντυμένοι, καλοξυρισμένοι και χτενι
σμένοι, και δεν ήσαν πλέον αποκρου- 
στικοί στις κοπέλες.

Σε αυτή τη διαδικασία βελτίωσης 
της εικόνας της Αστυνομίας υπεισήλ- 
θαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
Δεν πιστεύω ότι υπήρξε κάποιο σχέ
διο. Ήταν η απάντηση σε μια απαίτη
ση του κοινού. Και είδαμε πολλούς

Σηαειώσεκ
1 Ο νεαρός Mario Placanica, από την Καλαβρία - 

φτωχή περιφέρεια του ιταλικού νότου- εκπλήρωνε τη 
στραηωτική του θητεία στο σώμα των Καραμπιέρων 
(Σ.τ.Μ.).

1 Το θύμα, Carlo Giuliani, από τη Γένοβα (Σ.τ.Μ.).
1 Γένεση, 4 :1 4 -1 5  (Σ.τ.Μ.).
4 Ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Γένοβα, 

Oscar Fioriolli (Σ.τ.Μ.).

(Εφημ. Repubblica, 24.8.2001)

Starsky και Hutch να εξαφανίζονται α
πό τις τηλεοράσεις, για να αντικατα- 
σταθούν από τη Linda και τον ενωμο
τάρχη, τον ανθυπασπιστή Rocca, τον 
υπαστυνόμο Montalbano και τις Α
σφάλειες και Υπομοιραρχίες, όπου οι 
άνθρωποι της τάξης εμφανίζονταν με 
όλο τον ανθρωπισμό τους, με πνεύμα 
θυσίας, με προσοχή στους ανυπερά
σπιστους και συχνά με οίκτο για τους 
ενόχους.

Και πιστεύω πως δεν επρόκειτο για 
μια περίπτωση αναδημοσίευσης που 
έγινε στα Adelfi για τις ανάγκες του υ- 
παστυνόμου Maigret (Μαιγκρέ), τον 
πιο ανθρωπιστή αστυνομικό. Από ε
κεί, από τις αναπόφευκτες σαχλές ρη
τορείες , αυτή η εξέλιξη υπήρξε θετική 
για μια χώρα δημοκρατική. Δεν μας 
είχε θέλξει όλους ο μύθος του 
“Bobby” των συνοικιών του Λονδί
νου, που βοηθούσε τις ηλικιωμένες 
κυρίες να διασχίσουν το δρόμο; Τώρα, 
μετά τα γεγονότα της Γένοβα, και βέ
βαια εκείνα της τελευταίας νύχτας, η 
εικόνα αυτή της Αστυνομίας κατέρ- 
ρευσε. Είκοσι χρόνων αργές και επί
μονες προσπάθειες για την ανόρθωση 
της εικόνας των δυνάμεων της τάξης 
ακυρώθηκαν και αρκεί κανείς να δια
βάσει τις “αστικές” εφημερίδες για να 
αντιληφθεί τι αμφιβολία και δυσπιστί
α υποβόσκει και στην πλέον μετριοπα
θή κοινή γνώμη.

Ποιος προκάλεσε το τέλος αυτού 
του ειδυλλίου; Η πανουργίες των α
ναρχικών; Η κυβέρνηση που απέτυχε 
στη στρατηγική της δημόσιας τάξης; 
Η Αστυνομία που εκδήλωσε την επι
θυμία εκδίκησης και ξαναζωντάνεψε 
ένστικτα ξεχασμένα και απωθημένα; 
Ο,τιδήποτε και να συνέβη, η χώρα έ
κανε ένα βήμα πίσω. □

(Περιοδικό Espresso, 9.8.2001) 
Επιμέλεια παρουσίασης - 

Απόδοση κειμένων από τα ιταλικά: 
Αστυν. & Κώστας Δανούσης
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Μία από τις εικόνες του Τ.Α.Τ. που ο εξεταζόμενος πρέπει να ερμηνεύσει 
με μια μικρή ιστορία.

Ένας Καναδός δικαστής είχε αναφέρει πριν 30 χρόνια1: Δε- 
δορένου ότι αντικειμενικός στόχος μιας ποινικής δίκης εί
ναι η αποκατάσταση της δικαιοσύνης, πρέπει να ληφθεί υπ’ 
όψιν ότι αυτή καθ’ εαυτή η έννοια της δικαιοσύνης περιλαμ
βάνει ως βασική αρχή τον κανόνα του αποκλεισμού των δη
λώσεων που αποκτήθηκαν με βία ή παρά τη θέληση του α
τόμου. Αν και ο βασικός λόγος του αποκλεισμού αυτών των 
δηλώσεων βρίσκεται στο ότι μπορεί να μην είναι αληθινές, 
ο βαθύτερος λόγος είναι ιστορικού χαρακτήρα και σχετίζε
ται με τη θλιβερή ανάμνηση της χρήσης των βασανιστηρίων 
για την “κατασκευή” μιας αλήθειας που ουδεμία σχέση είχε 
με την πραγματικότητα. Σχετίζεται, έτσι, άμεσα με τον αγώ
να για το σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων και αντικατο- 
του πτρίζει τη φροντίδα για ακε-
Αντωνίου Μαγγανά ραιότητα στην απονομή της

Καθηγητή Τομέα Εγκληματολογίας δικαιοσύνης.
Π αντείου Πανεπιστημίου

ΙΟ

Από την άλλη πλευρά, για να 
είναι αποτελεσματικός ένας 
αστυνομικός πρέπει να είναι 
σε θέση να υποβάλλει ερωτή
σεις, στα άτομα που θα μπο

ρούσαν να διευκολύνουν τη διεξαγωγή 
μιας έρευνας. Τα άτομα αυτά έχουν 
την ηθική υποχρέωση να δώσουν τις 
σχετικές πληροφορίες χωρίς όμως να 
μπορούμε να τα υποχρεώσουμε.

Αν και όλοι οι πολίτες είναι υποχρε
ωμένοι να προσφέρουν τη συνδρομή 
τους, είναι γενικά, αποδεικτό ότι οι αρ
μόδιοι υπάλληλοι του Κράτους δεν 
μπορούν να υποχρεώσουν όσους θεω
ρούνται ύποπτοι ή κατηγορούνται για 
ένα αδίκημα, να απαντήσουν στις ερω
τήσεις τους ή να προβούν σε δηλώσεις 
εφόσον με τον τρόπο αυτό υποχρεώ
νουν τους πολίτες να προβούν σε αυ- 
τοενοχοποιητικές δηλώσεις ενώ, κανο
νικά, υπάρχει, το συνταγματικά κατα- 
χωρημένο δικαίωμα στη σιωπή.

Το δικαίωμα του αστυνομικού να υ
ποβάλλει ερωτήσεις σ’ έναν ύποπτο 
και εκείνο του ατόμου να μη μιλήσει 
αντιπροσωπεύουν δύο αντικρουόμενα 
συμφέροντα κατά την απονομή της 
ποινικής δικαιοσύνης. Το πρώτο, είναι 
απαραίτητο για να προχωρήσει η έρευ
να, εξυπηρετώντας έτσι την επιδίωξη 
μιας καλύτερης δημόσιας ασφάλειας. 
Το δεύτερο, εγγυάται το δικαίωμα του 
πολίτη ενάντια στην αυτοενοχοποίη
ση. Για να εξισορροπηθούν αυτά τα δι
καιώματα, τα δικαστήρια απαιτούν οι 
δηλώσεις να γίνονται ελεύθερα και με 
τη θέληση του ατόμου.

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μία από 
τις πολλές μεθόδους που χρησιμοποιεί 
η αστυνομία για ν’ αποκτήσει πληρο
φορίες και άλλα αποδεικτικά στοιχεία. 
Βλέπουμε τη σημασία του, αν αναλογι- 
σθούμε τον αριθμό των περιπτώσεων ό
που οι καταθέσεις που έγιναν κατά τη 
διάρκεια του ερωτηματολογίου της α
στυνομίας αποτελούν το μόνο αποδει
κτικό στοιχείο για μια υπόθεση. Επί 
πλέον, το ερωτηματολόγιο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να διαλυθούν οι υ
ποψίες εναντίον ενός αθώου.

Η δύναμη του πνεύματος και της θέ
λησης του ατόμου (υπόπτου ή κατηγο
ρουμένου), οι συνέπειες της κράτησης, 
το περιβάλλον, η έκταση του ερωτημα
τολογίου ή της συζήτησης απαιτούν μια 
ενδελεχή ανάλυση από το δικαστή με 
στόχο να προσδιορισθεί ο ρόλος που έ-
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παιξαν αυτοί οι παράγοντες για να γίνει 
η ομολογία, βοηθώντας, ταυτόχρονα το 
δικαστήριο ν’ αποφανθεί αν η δήλωση 
έγινε ελεύθερα και ηθελημένα.

Αν συνάγεται από την ανάλυση της 
περίπτωσης ότι τα λόγια ή οι πράξεις 
του αστυνομικού θα μπορούσαν, λογι
κά, να ωθήσουν τον κατηγορούμενο 
να προβεί στη δήλωση από φόβο ή ελ
πίζοντας κάποιο όφελος, τότε η δήλω
ση πρέπει να αποκλεισθεί ως αποδει
κτικό στοιχείο. Πρέπει, πάντως, να α- 
ποδειχθεί ο βαθμός αιτιότητας ανάμε
σα στη δήλωση και στις πράξεις ή τα 
λόγια του αστυνομικού.

Ο εθελούσιος χαρακτήρας της δή
λωσης σημαίνει ότι η δήλωση πρέπει 
να έχει δοθεί αυθόρμητα από εκείνον 
που την έκανε, υπό την έννοια ότι πρέ
πει να πρόκειται για συνειδητή βούλη
ση. Η βούληση δεν αναφέρεται μόνο 
στο μηχανισμό και την ικανότητα ομι
λίας, ήτοι την ικανότητα του ατόμου 
να εκφράζει τις ιδέες του2.

Στον Καναδά, η επιτροπή Μεταρ
ρύθμιση του Δικαίου έκρινε ότι όταν 
πρόκειται για ερωτηματολόγιο που υ
ποβάλλουν οι αστυνομικοί, θάπρεπε 
να υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις 
ώστε να εξασφαλίζεται αφ’ ενός ότι ο 
κατηγορούμενος απάντησε ελεύθερα 
έχοντας πλήρη συνείδηση των συνε
πειών μιας τέτοιας απόφασης και αφ’ 
ετέρου ότι το αποδεικτικό αυτό στοι
χείο ( η δήλωση) θα ληφθεί και θα κα- 
ταχωρηθεί με το σωστό τρόπο.

Πότε, όμως, ένας αστυνομικός οφεί
λει να προχωρήσει στο ερωτηματολό
γιο; Όταν υπάρχουν εύλογα κριτήρια 
που τον κάνουν να πιστεύει ότι το άτο
μο συμμετέσχε στην τέλεση ενός εγκλή
ματος. Δεδομένης, μάλιστα, της αρχής 
της μη αυτοενοχοποίησης και του δι
καιώματος στη σιωπή, ο αστυνομικός ο
φείλε να προειδοποιήσει το άτομο για 
τις συνέπειες μιας ενοχοποιητικής δή
λωσης καθώς και γιαυτά, συνταγματικά 
καταχωρημένα δικαιώματά του.

Όσον αφορά τον όρο ερωτηματολό
γιο, περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες 
και πράξεις οι οποίες θα βοηθήσουν 
στο να προκαλέσουν μία δήλωση από 
την πλευρά του υπόπτου ατόμου.

Σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής 
του ερωτηματολογίου, αν γίνεται στο 
Αστυνομικό Τμήμα ή κατάστημα κρά
τησης, πρέπει να μαγνητοφωνείται ή 
βιντεοσκοπείται. Στην αρχή του ερω

τηματολογίου, ένας αστυνομικός που 
παρίσταται στη διαδικασία δηλώνει 
στον ύποπτο ότι το ερωτηματολόγιο 
θα αποτυπωθεί σε μαγνητόφωνο ή 
video. Τον ενημερώνει για τις συνέ
πειες του ερωτηματολογίου και για τα 
δικαιώματά του. Πρέπει, επίσης, να 
σημειώσει την ώρα προτού αρχίσει το 
ερωτηματολόγιο. Μετά το πέρας της 
μαγνητοφώνησης ή βιντεοσκόπησης, 
ο αστυνομικός σημειώνει την ημέρα 
και ώρα και τοποθετεί την ταινία σε α
σφαλή χώρο. Η ταινία πρέπει να συνο
δεύεται από πιστοποιητικό υπογεγραμ
μένο από τους αστυνομικούς που ήταν 
παρόντες και θα πρέπει να αναφέρεται 
η ταυτότητα όσων παραβρέθηκαν κα
τά τη διάρκεια του ερωτηματολογίου.

Η εφαρμογή της Ευρ. Σύμβασης των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και στην 
Ελλάδα, η οποία (Σύμβαση) αναγνω
ρίζει στο άρθρο 6 το τεκμήριο της α
θωότητας καθώς και η ισχύς της νομο
λογίας του Ευρ.Δικ.Δ.Α. υποχρεώνει 
και τους έλληνες αστυνομικούς, να ευ-

θυγραμμισθούν προς τον τρόπο διεξα
γωγής των ερωτηματολογίων με τους 
Ευρωπαίους συναδέλφους τους. Είναι, 
πάντως, γεγονός ότι εκτός από επαρ
κείς γνώσεις Ανακριτικής, ο αστυνομι
κός πρέπει να διαθέτει και την κατάλ
ληλη ψυχολογική κατάρτιση.

Η επιστήμη, από την πλευρά της 
μπορεί να του προσφέρει τα όπλα και 
την κατάρτιση ώστε να μην απαιτείται, 
πλέον, ο (προ) ανακριτικός υπάλληλος 
να διαθέτει το ταλέντο ενός Sherlook 
Holmas ή ενός Hercules Poirot. □

Τα κύρια σημεία αυτής της δημοσίευσης 
ελήφθησαν α π ό  το σύγγραμμα Lau Reform 
Commission of Canada, Questioning Sus- 
pecto, Ottawa, Canada, 1984. Για t o  ίδιο 
θέμα βλ. Αλεξιάδης Στ. Ανακριτική, 
Θεσ/νίκη, Σάκκουλας 1993, 3η έκδ., σελ. 
305 εκ.

' S.Friedman,"Adncissions aud Confes
sions” In Salhany and Courter, Studies in 
Canadian Criminal Evidence, Toronto, 
Butlerworths 1972, σ. 99

2 Rothman U.R. [1981] 1RCS 640.
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Μυτιλήνης”

Απλός, χαμογελαστός, άμεσος, 
ο Κώστας Κεντέρης ξεκίνησε 
από τη Μυτιλήνη και με το 
πείσμα, το δυναμισμό και τη 
σκληρή δουλειά του κατάκτη

σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εικόνα του 
Έλληνα αθλητή που στους Ολυμπια
κούς του Σίδνεϋ απέσπασε το χρυσό 
στα 200μ., έκανε το γύρο του κόσμου 
σκορπώντας ρίγη συγκίνησης και πε
ρηφάνιας στο Πανελλήνιο. Έκτοτε, ο 
Έλληνας αθλητής συνέχισε ακάθεκτος 
την ανοδική του πορεία. Περίτρανο 
παράδειγμα αποτελεί ο θρίαμβός του 
στοΈντμοντον. Είναι ο πρώτος λευκός 
που ντουμπλάρει τις επιτυχίες του στα 
200 μέτρα στην ιστορία του στίβου και 
ο τρίτος αθλητής μετά τον Μορίς 
Γκριν και τον Μάϊκλ Τζόνσον που το 
επιτυγχάνει!

Ποιος είναι όμως στην πραγματικό
τητα ο Κώστας Κεντέρης, το "ελάφι 
της Μυτιλήνης”, όπως τον αποκαλούν; 
Τον επισκεφθήκαμε, ένα αυγουστιάτι
κο πρωινό στο δικό του χώρο, στις α
θλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπια
κού Σταδίου και απ' τη συνέντευξη 
που ακολούθησε, με χαρά διαπιστώσα
με, πως πρόκειται για ένα βαθιά θρη
σκευόμενο άτομο, με αξίες και ιδανι
κά, που αγαπά με πάθος την Ελλάδα.

A. Ε. Είναι αδιαμφισβήτητο το γε
γονός ότι η οικογένεια είναι αυτή που 
θέτει τους θεμέλιους λίθους στην ολό
πλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου. Συ
χνά παίζει καταλυτικό ρόλο σε καί
ριες επιλογές στη ζωή του. Πόσο σε 
στήριξε η οικογένεια στην απόφασή



σου να ασχοληθείς με τον αθλη
τισμό;

Είχα την αμέριστη στήριξη της 
οικογένειάς μου από τα πρώτα 
μου κιόλας αθλητικά βήματα στην 
εφηβεία. Με έφερναν στο στάδιο 
χέρι - χέρι ακόμα και όταν κάποιες 
φορές ο ίδιος βαριόμουν να πάω, 
αυτοί με παρότρυναν να προπο
νούμαι.

A. Ε. Μίλησέ μας λίγο για 
τους δικούς σου.

Ο πατέρας μου εργάζεται στα 
αστικά λεωφορεία (ΚΤΕΛ) Μυ
τιλήνης και η μητέρα μου ασχο- 
λείται με τα οικιακά. Έχω δύο 
αδέλφια μεγαλύτερα από εμέ
να που με μύησαν στον αθλη
τισμό. Το Γιώργο που ασχο- 
λείται με το ακόντιο και την 
Ελένη με τα εμπόδια.

A. Ε. Ποιος είναι ο πρώτος 
άνθρωπος που καλέίς στο τη
λέφωνο μετά από κάθε μεγά
λη σου επιτυχία;

Μετά από κάθε μεγάλη μου 
επιτυχία καλώ πρώτα από ό
λους την οικογένειά μου και 
κυρίως τη μητέρα μου.

A. Ε. Ποια η σχέση σου με το 
Θεό; Τι επίδραση είχε στον Κώ
στα Κεντέρη η καταγωγή του;

Έχω βαθιά πίστη στο θεό και η 
πίστη μου αυτή ήταν αρωγός σε 
κάθε μου προσπάθεια. Η θρησκεί
α και η πίστη μου βέβαια, αποτελούν 
εσωτερικές ανάγκες για εμένα.

Το γεγονός όμως ότι μεγάλωσα σε 
μία επαρχιακή πόλη, τη Μυτιλήνη, με 
βοήθησε να αναπτυχθώ πολύπλευρα 
ως αθλητής- ανεπηρέαστος από εξωτε
ρικούς παράγοντες - πειρασμούς, που 
πιθανότητα θα είχα αν βρισκόμουν σε 
μια μεγαλούπολη. Εξάλλου, οι στατι
στικές δείχνουν ότι η πλειοψηφία των 
πρωταθλητών προέρχεται από επαρ
χιακές πόλεις.

A. Ε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο 
προτέρημα και το μεγαλύτερο ελάτ
τωμά σου;

Το μεγαλύτερο μου προτέρημα εί
ναι, υποθέτω, η αντοχή μου στην κού
ραση, που είναι αποτέλεσμα της συνε
χούς και σκληρής προπόνησης με την 
οποία καταγίνομαι καθημερινά και για 
πολλές ώρες. Το μεγαλύτερο ελάττω
μά μου, είναι ο παρορμητισμός που με 
διακρίνει, βέβαια συχνά αυτό λειτουρ-

0  χρυσός
β Β ι Ρ Β
και παγκόσμιος 

π ρ ω τ α θ λ η τ ή ς  τω ν 
200 μ., ανοίγει την 

καρδιά του στο

στην πρώτη εκ  
βαθέω ν σ υ ν έ ν τ ε υ ξ ή  

του, μετά  το  θρίαμβο 
του Έ ντμοντον.
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γεί και σαν πλεονέκτημα για μέ
να.

A. Ε. Σε διακρίνει η 
υπερβολή στη συμπεριφορά 
σου;

Γενικά, είμαι άνθρωπος του 
μέτρου, σε οτιδήποτε κάνω 
“Παν μέτρον άριστον” είναι η 
αρχή που πρεσβεύω και ως εκ 

τούτου δε νομίζω ότι έχω κάνει 
ιδιαίτερες υπερβολές στη ζωή 
μου.

A. Ε. Έχεις δηλώσει επανει- 
■  λημμένα ότι επιλέγεις τους αγώ

νες στους οποίους εμφανίζεσαι 
και γενικά δεν συμμετέχεις σε 
πολλούς αγώνες κάθε χρόνο, με α
ποτέλεσμα στην ουσία να χάνεις 

χρήματα. Πώς σχολιάζεις αυτό το 
γεγονός;

Θέτω κάποιους στόχους στο πρό
γραμμά μου και δίνω προτεραιότη
τα στους μεγάλους αγώνες. Δεν ε
πιθυμώ να αναλώνομαι σε διάφο
ρες αθλητικές συναντήσεις με αμ
φίβολα αποτελέσματα και ούτε εί
μαι άκριτος κυνηγός του χρήμα
τος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
αδιαφορώ γι’ αυτό. Απλά προτι
μώ να αγωνίζομαι εκεί που με 
χρειάζεται η χώρα μου περισσό
τερο.

A. Ε. Ποια είναι κατά τη 
γνώμη σου η πιο υπερτιμημένη 
“αξία” στις μέρες μας;

Το χρήμα. Οι άνθρωποι επιδίδονται 
στο κυνήγι του, συγχέοντας την υλική 
ευημερία με την πραγματική ευτυχία.

A. Ε. Ποια λέξη ή φράση χρησιμο
ποιείς περισσότερο;

“Ρόδα είναι και γυρίζει”. Είναι η 
φράση που χρησιμοποιούσα κατά κό
ρον τις δύσκολες εποχές που πέρασα 
εξαιτίας προβλημάτων υγείας που α
ντιμετώπισα λόγω κάποιων τραυματι
σμών μου. Ήξερα όμως ότι όποιος μο
χθεί στη ζωή του, σίγουρα θα έρθει η 
στιγμή που θα ανταμειφθεί γι’αυτό 
που κάνει. Εξάλλου, γνωρίζω ότι κά
νοντας κανείς πρωταθλητισμό, οι λύ
πες που παίρνει είναι περισσότερες α
πό τις χαρές. Βέβαια, η χαρά που σου 
δίνει το μετάλλιο ή μια καλή επίδοση, 
σε κάνει και ξεχνάς λύπες και κόπους.

A. Ε. Υπάρχει κάτι για το οποίο έ
χεις μετανιώσει;

Μία βασική αρχή μου είναι ότι κα
νείς μαθαίνει και γίνεται δυνατότερος
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από τα λάθη του. Όχι, δεν έχω μετα- 
νιώσει για κάτι στη ζωή μου. Αγαπώ 
τα λάθη μου και μαθαίνω από αυτά.

A. Ε. Ποια είναι η μεγαλύτερη αγά
πη της ζωής σου;

Ο αθλητισμός και η οικογένειά μου.
A. Ε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο σου 

επίτευγμα;
Θεωρώ πως είναι το χρυσό Ολυ

μπιακό μετάλλιο.
A. Ε. Πιστεύεις στη φιλία; Εχεις 

φίλους;
Βέβαια. Πιστεύω στη φιλία, με τη 

στενή έννοια του όρου. Έχω λίγους 
αλλά πραγματικούς φίλους, κυρίως α
πό το χώρο του αθλητισμού.

A. Ε. Τι εκτιμάς περισσότερο στους 
φίλους σου και τι δεν ανέχεσαι από

υ γ -  
ρ α - 

φέας. 
Το τε

λευταίο βι
βλίο του που 
διάβασα στο 
Ε ντμ ο ντο ν  
λέγεται “Το 
χρώμα του 
φεγγαριού” 

και μου ά
ρεσε πά
ρα πολύ.

αυτους;
Εκτιμώ πολύ την ειλικρίνεια και δεν 

ανέχομαι σε καμία περίπτωση το ψέμα. 
A. Ε. Διαβάζεις καθόλου 
στον ελεύθερο χρόνο σου; 

Πάρα πολύ. Γενικά ξε
κουράζομαι διαβάζοντας 
και για το λόγο αυτό δια
βάζω αρκετά τις μέρες πριν 
από κάποιον αγώνα. ΣτοΈ- 

ντμοντον συγκεκριμένα, 
διάβασα έξι βιβλία μέσα σε 

δέκα ημέρες.
A. Ε. Ποιος είναι 

ο αγαπημέ
νος σου

σ υ γ γ ρ α 
φέας;

Ο Ό
μ η ρ ο ς  
Εμμα-
νουη-
λίδης,

ν α ς

A. Ε. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου 
ήρωας στα μυθιστορήματα ή στα 
κινούμενα σχέδια;

Ο Μπάγκς Μπάνυ, ο λαγός, επειδή 
τρέχει συνέχεια. Τον έχω σε 
φωτογραφία όπως θα είδατε, και έξω 
από την πόρτα του δωματίου μου.

A. Ε. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου 
ήρωας στην αληθινή ζωή;

Στην εποχή μας υπάρχουν πολλοί α
ξιόλογοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν 
προσφέρει αρκετά, ο καθένας στον το
μέα του. Δεν θα ήθελα όμως να 
αναφέρω κάποιο συγκεκριμένο πρό
σωπο. Προσπαθώ να παίρνω από τον 
καθένα τα θετικά του στοιχεία και να 
τα αφομοιώνω. Ήρωες βέβαια με την 
ουσιαστική έννοια του όρου δε νομίζω 
ότι υπάρχουν πια σήμερα.

A. Ε. Σε ποιο μέρος της Ελλάδος 
θα ήθελες να μείνεις;

Στο νησί μου, τη Μυτιλήνη. Είναι έ
να πανέμορφο, καταπράσινο νησί με 
πολύ ζεστούς ανθρώπους, που αγαπώ 
πολύ. Μια μέρα θα επιστρέψω εκεί για 
να μείνω μόνιμα.

A. Ε. Τι θα άλλαζες και τι δεν θα 
άλλαζες στην Αθήνα του σήμερα;

Η πόλη της Αθήνας έχει δεχθεί κατά 
καιρούς, από διάφορα άτομα, αρκετά 
πυρά. Προσωπικά, πιστεύω ότι είναι 
μια ιδιαίτερα ζεστή και όμορφη πόλη. 
Το ουσιαστικότερο πρόβλημα που α
ντιμετωπίζει είναι σίγουρα το κυκλο- 
φοριακό για το οποίο όμως, με ιδιαίτε
ρη ικανοποίηση, βλέπω ότι γίνονται 
σημαντικά βήματα προς επίλυσή του.

A. Ε. Ποια είναι η σχέση σου με το 
χρήμα και τα υλικά αγαθά εν γένει;

Προσπαθώ να χρησιμοποιώ εγώ το 
χρήμα και όχι να με χρησιμοποιεί το ί
διο. Σίγουρα τα χρήματα σου εξασφα
λίζουν κάποιες ανέσεις και σου βελ
τιώνουν το βιοτικό σου επίπεδο, σε 
καμία περίπτωση όμως δεν θα πρέπει 
να φθάνει κανείς στο σημείο να γίνεται 
δούλος σε αυτά.

A. Ε. Έχεις χόμπι;
Ακούω πολλή μουσική, κυρίως κατά 

την διάρκεια της προπόνησης και πριν 
από σημαντικούς αγώνες. Αγαπημένη 
μου τραγουδίστρια είναι η Ελευθερία 
Αρβανιτάκη. Παράλληλα, βλέπω και 
πολύ κινηματογράφο.

A. Ε. Οι σχέσεις σου με την Αστυ
νομία;

Πάντοτε ήταν αρμονικές. Έχω πάρει 
κάποιες κλήσεις στα 18 μου οδηγώ

ντας μηχανάκι. Πέρα απ’ αυτό όμως, 
πιστεύω ότι η Ελληνική Αστυνομία 
κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες για 
τη βελτίωση της εικόνας της χώρας 
μας, την πάταξη του εγκλήματος, με 
τις προληπτικές και κατασταλτικές με
θόδους της, με την αντεγκληματική 
πολιτική που ακολουθεί και τόσα άλ
λα.

A. Ε. Από τις χώρες που έχεις επι- 
σκεφθεί ανά τον κόσμο, στα πλαίσια 
αθλητικών συναντήσεων, σε ποια απ’ 
αυτές σου έκαναν εντύπωση τα μέτρα 
ασφάλειας που είχαν ληφθεί;

Αναμφίβολα στην Ολυμπιάδα του 
Σίδνευ. Τα μέτρα που λήφθηκαν εκεί, 
ήταν πολύ επαγγελματικά από πλευ
ράς αστυνομικής τακτικής, αλλά και 
πολύ διακριτικά, γεγονός εξαιρετικά 
σημαντικό για εμάς τους αθλητές. Το 
πρόσωπο της αστυνομίας που συνά
ντησα εκεί ήταν πολύ οικείο, φιλικό, 
με διάθεση προσφοράς και εξυπηρέτη
σης για όλους τους ξένους προσκεκλη
μένους τους.

Α.Ε. Πώς αντιμετωπίζεις την 
προοπτική να κάνεις οικογένεια;

Σέβομαι και τιμώ στο έπακρο τον 
θεσμό της οικογένειας. Λατρεύω τα 
παιδιά και φροντίζω με τη στάση ζω
ής που ακολουθώ να γίνομαι θετικό 
πρότυπο γι’ αυτά. Όσο αφορά στη δη
μιουργία δικής μου οικογένειας, αυτό 
είναι αρκετά πρόωρο στην παρούσα 
φάση που βρίσκομαι. Κρίνω πως άμε
ση προτεραιότητά μου είναι ο αθλητι
σμός - πρωταθλητισμός και βέβαια οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 στην 
Αθήνα.

Α.Ε. Το πρόβλημα των ναρκωτικών 
σε έχει απασχολήσει;

Αναμφίβολα. Αποτελεί τη μάστιγα 
του αιώνα που ταλανίζει κυρίως νεαρά 
άτομα. Γίνονται κάποιες ενέργειες για 
την πρόληψη και αντιμετώπιση του 
φαινομένου, αλλά σίγουρα έχουμε πο
λύ δρόμο μπροστά μας.

A. Ε. Ποια είναι τα άμεσα οράματα 
και οι στόχοι που έχεις θέσει;

Χωρίς άλλο η Ολυμπιάδα του 2004. 
Είναι το μεγαλύτερο όνειρό μου, αλλά 
και πριν την Ολυμπιάδα έχουμε πολύ 
μεγάλες διοργανώσεις στον στίβο: Πα
νευρωπαϊκούς, Παγκόσμιο Πρωτάθλη
μα Στίβου κ.ο.κ.

Αυτό που θα ήθελα προσωπικά, εί
ναι να έχω την υγεία μου. Δεν μπορώ 
να ξέρω τι θα γίνει μέχρι το 2004. Πά-
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ντως, επιθυμώ πολύ να είμαι 
πρωταγωνιστής σ’ αυτή τη 
διοργάνωση και το μόνο που 
μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα 
προσπαθήσω μ’ όλες τις δυνά
μεις μου να φανώ αντάξιος των 
προσδοκιών των Ελλήνων.

A. Ε. Τι μήνυμα έχεις να απευ
θύνεις στους νέους που σε 
βλέπουν ως ίνδαλμα;

Θα τους συμβούλευα αρχικά, να 
ασχοληθούν με τον αθλητισμό σε ο
ποιαδήποτε μορφή του. Ο αθλητισμός 
έχει τη δύναμη να σε εξαγνίζει και να 
σε εξυψώνει. Παράλληλα θα τους πα
ρότρυνα να δείχνουν απέραντη αγάπη 
στα πράγματα με τα οποία 
καταπιάνονται κάθε φορά είτε αυτό 
λέγεται επάγγελμα είτε αθλητισμός 
και να είναι σίγουροι ότι την αγάπη 
αυτή θα την εισπράξουν ποικιλότροπα 
στο μέλλον.

A. Ε. Φέρεις τιμητικά μετά την κα- 
τάκτηση του Χρυσού Μεταλλίου, 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδ- 
νεϋ, το βαθμό του Επισμηναγού στην 
Πολεμική Αεροπορία. Πόσο σε έχει ε
πηρεάσει η νέα σου αυτή ιδιότητα;

Η ιδιότητα αυτή, αποτέλεσε για μέ
να την ύψιστη τιμή που θα μπορούσε 
να μου κάνει η πατρίδα μου, μετά την 
Ολυμπιάδα του Σίδνεϋ. Είμαι πολύ υ
περήφανος γι’ αυτό και μέσα από τον 
αθλητισμό θα προσπαθήσω να φανώ 
αντάξιος και να ανταποδώσω την δέ
ουσα τιμή.

A. Ε. Ποιες είναι οι σχέσεις σου με 
τα Μ.Μ.Ε.;

Είναι πάρα πολύ καλές. Κάνω δηλώ
σεις μόνο όταν έχω κάτι ουσιαστικό να 
πω. Οι συνεχείς εμφανίσεις στα 
Μ.Μ.Ε. θεωρώ πως κουράζουν τον κό
σμο, ιδιαίτερα όταν δεν έχεις κάτι ση
μαντικό να πεις. Δεν επιθυμώ βέβαια 
να επεμβαίνουν στην προσωπική μου 
ζωή, την οποία θεωρώ απαραβίαστη.

A. Ε. Γενικά πάντως δεν σε βλέπου
με συχνά στα Μ.Μ.Ε.;

Προσπαθώ να ακολουθώ και εδώ το 
μέτρο. Για παράδειγμα, η παρούσα συ
νέντευξη είναι η πρώτη που δίνω μετά 
το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Έ- 
ντμοντον. Οι συνεντεύξεις μου γενικά 
είναι λίγες και επιλεγμένες με αυστηρά 
κριτήρια.

A. Ε. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει 
στη ζωή σου η εγκράτεια;

Εγκράτεια: λέξη κλειδί.

θα συμβούλευα τους νέους 
vJ H B i l S f f l i H ue 

τον αθλητισμό σε 
οποιαδήποτε μορφή του.

0 αθλητισμός έ) 
δύναμη

και να σε εξυψώνει.

Ως αθλητής υποχρεούμαι να δείχνω 
εγκράτεια σε ό,τι κάνω. Εγκράτεια στο 
φαγητό, στη διασκέδαση, στον ύπνο, 
στην κοινωνική ζωή. Έχω συνειδητά 
επιλέξει ένα δύσκολο και ανηφορικό 
δρόμο. Δεν με πιέζει κανείς να ακο
λουθήσω το δρόμο αυτό και ως εκ τού
του η “εγκράτεια”, που για κάποιους 
θα ερμηνεύονταν ως καταναγκασμός, 
για μένα είναι απλά τρόπος ζωής.

A. Ε. Ποιο είναι το καθημερινό σου 
πρόγραμμα;

Καθημερινά προπονούμαι επί 8 
ώρες, αδιάφορο αν είναι γιορτή ή επέ
τειος κ.λπ. με εξαίρεση ένα μήνα δια
κοπές το χρόνο. Ειδικότερα καθημερι
νά ξυπνάω στις 07.00'. Στις 08.15' ξε
κινώ προπόνηση, σταματώ στις 13.00' 
ώρα για φαγητό, ξεκουράζομαι μέχρι 
τις 16.00' και μέχρι τις 20.00' προπο
νούμαι. Τρώω και κοιμάμαι γύρω στις 
21.30'.

A. Ε. Ποιες είναι οι καιρικές συν
θήκες που απαιτούνται για την προ
πόνησή σου;

Απαιτούνται κατά βάση σταθερά ζε
στές θερμοκρασίες (25-30 C) και ως 
εκ τούτου τους χειμερινούς μήνες ανα
γκάζομαι να ταξιδεύω σε χώρες με ζε
στό κλίμα (π.χ. Κανάριους νήσους). 
Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ε
λαστικότητα του σώματος.

A. Ε. Είσαι 28 χρονών. Μέχρι ποια 
ηλικία πιστεύεις ότι ένας αθλητής

στο δικό σου άθλημα μπορεί να α
ποδώσει;

Υπάρχουν αθλητές που απέ
δωσαν μεγάλα ρεκόρ σε ηλικία 
35 ετών, αλλά προσωπικά θα 
συνεχίσω μέχρι “τότε που θα το 
λέει η ψυχή και η καρδιά μου”.

A. Ε. Τα τελευταία 8 περίπου 
χρόνια βλέπουμε όλο και πε

ρισσότερους πρωταθλητές. Πού οφεί
λεται κατά τη γνώμη σου αυτό;

Κατ’ αρχήν πιστεύω ότι γίνεται πολύ 
σωστή και μεθοδική δουλειά από τους 
προπονητές. Υπάρχει παράλληλα μια 
νέα γενιά αθλητών, που έχει δείξει ότι 
έχει τη θέληση και μπορεί να πρωταγω
νιστήσει στις διεθνείς συναντήσεις. Η 
πολιτεία, τέλος, βρίσκεται πολύ πιο κο
ντά στον αθλητισμό με διάφορους τρό
πους και έτσι όλοι αυτοί οι παράγοντες 
συντελούν στις τόσο καλές επιδόσεις 
που τελευταία βλέπουμε στη χώρα μας.

A. Ε. Ποιο είναι το επόμενό σου βήμα;
Το αμέσως επόμενο αθλητικό μου 

βήμα είναι οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες 
ανοιχτού στίβου τον Αύγουστο και κά
ποιες συναντήσεις που θα λάβουν χώ
ρα από τέλη Μαΐου ως τις αρχές του 
προσεχούς Ιουνίου.

A. Ε. Παρατηρούμε ότι με τα χρό
νια τα ρεκόρ αλλάζουν. Έχει άραγε ο 
ανθρώπινος οργανισμός κάποιο τέρ
μα, κάποιο όριο;

Ο ανθρώπινος οργανισμός δεν έχει 
ποτέ κανένα τέρμα και κανένα όριο. Οι 
δυνάμεις του ανθρώπου είναι απεριό
ριστες αρκεί να μπορεί κανείς και να 
ξέρει να τις χρησιμοποιεί την κατάλ
ληλη στιγμή. Και μιλάμε βέβαια για 
συγκερασμό δυνάμεων: σωματικές, 
ψυχικές, διανοητικές.

A. Ε. 2004 και 20.04 "  ο χρόνος ρε
κόρ στο Έντμοντον;

Απλή ... σύμπτωση.
A. Ε. Σ ’ ευχαριστούμε πολύ για το 

χρόνο που μας χάρισες, που ήταν για 
σένα ιδιαίτερα σημαντικός, αφού ή
ταν χρόνος διακοπών. Αλήθεια πότε 
τελειώνουν;

Θα είμαι σε διακοπές μέχρι το τέλος 
Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.

A. Ε. Καλές διακοπές λοιπόν και 
καλή δύναμη στη συνέχιση του δύ
σκολου έργου σου. □

Συνέντευξη: 
Υπαστ. Β 'Αρετή Κ. Λιασή 
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ
(469-399 π.Χ.)

2400 χρόνια από το θάνατο 
του θεμελιωτή των ηθικών αξιών

Είναι αδύνατο να συλλάβουμε σε όλη την πληρότητα της την 
πνευματική κίνηση της περικλεϊκής Αθήνας χωρίς την εικόνα 
ενός ανθρώπου, που με τη στάση του απέναντι στους νεωτε
ρισμούς και τις αναζητήσεις της εποχής του έθεσε τις βάσεις 
της ηθικής φιλοσοφίας και επηρέασε, όσο κανένας άλλος, την 
πνευματική πορεία ολόκληρης της ανθρωπότητας.
Η αδυναμία μας επίσης να καθορίσουμε με την απαιτούμενη α
κρίβεια την ιστορική εικόνα του Σωκράτη, είναι μια απόδειξη 
της πλατιάς επίδρασης που άσκησε στους μαθητές του, οι ο
ποίοι προσπάθησαν να μας μεταδώσουν με πολλή υποκειμενι
κότητα τα αυθεντικά χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς 
του. Επειδή ο ίδιος απέφυγε να γράψει έστω και μια σκέψη 
του, η αυθεντικότητα των διανοημάτων του εξαρτάται από την 
προσωπική αντίληψη των μαθητών του και κυρίως του Πλάτω
να και του Ξενοφώντα. Οι διαφορές όμως που ανακύπτουν για 
την εικόνα του Σωκράτη στα έργα των δυο αυτών μαθητών 
του οφείλονται στη διαφορετικότητα του φιλοσόφου από τον 
ιστορικό και φυσικά στο διαφορετικό σκοπό που υπηρετεί το 
έργο τους.

Ω στόσο και με τη συνδρομή 
του Αριστοτέλη (Μεταφυσι
κά 4.1078/27) γίνεται δεκτό 
πως οι πρώιμοι απορητικοί 
πλατωνικοί διάλογοι (Πρω
ταγόρας, Γοργίας κ.λ.π.) με τον έντονο 

ζητητικό τους χαρακτήρα και την προ
σπάθεια καθορισμού των εννοιών των η
θικών αξιών αποδίδουν την πραγματική 
κατεύθυνση της σωκρατικής αναζήτη
σης. Έτσι στο Σωκράτη δεν πρέπει να 
προσγραφεί η θεωρία των Ιδεών, που 
είναι γνήσιο απότοκο του πλατωνικού 
στοχασμού, αλλά η εννοιολογία, αφού 
κύρια ενασχόλησή του ήταν ο καθορι
σμός των εννοιών, των ηθικών αξιών, 
δηλ. τι εστί δικαιοσύνη τι εστί ανδρεία, 
τι σωφροσύνη κ.λ.π.

T 0 U

r. Βαο. Λέω ν. Κωνσταντινόπουλου
Πανεπιστημιακού

Απλούστερη βέβαια είναι η ξενοφω- 
ντική εικόνα του Σωκράτη, που δείχνει 
έναν ενάρετο πολίτη, ο οποίος με τη στά
ση του και τη διδασκαλία του διαψεύδει 
την ουσία του κατηγορητηρίου.

Από τους σύγχρονους, άλλοι (Burnet, 
Taylor) δέχονται πως η πλατωνική εικόνα 
του Σωκράτη με τη θεωρία των ιδεών εί
ναι η αυθεντική, ενώ άλλοι (Gigon) αρ- 
νούνται τη δυνατότητα να γνωρίσουμε 
τον ιστορικό Σωκράτη. Η άποψη βέβαια 
του Jaeger, που συμφωνεί με την αριστο
τελική άποψη, όπως την εκθέσαμε πιο πά
νω, διεκδικεί εχέγγυα αντικειμενικότητας.

Η δράση του Σωκράτη συμπίπτει με 
την εκρηκτική πνευματικά περίοδο του 
5ου αιώνα, που η νέα πνευματική κίνη
ση, η σοφιστική, δίδοντας αποφασιστική 
ώθηση τάραξε τα λιμνάζοντα νερά σε τέ
τοιο βαθμό, ώστε δημιούργησε τομή 
στην ιστορία του πνεύματος. Επειδή οι 
σοφιστές ήσαν προσανατολισμένοι στην 
αγωγή, τη μόρφωση δηλ. των νέων, και

οι σχολές τους αποτέλεσαν τις πρώτες 
ανώτατες σχολές, ο κίνδυνος, που ελ
λόχευε η σχετικοκρατία τους για την 
παράδοση, τους θεσμούς και τις αξίες, 
είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Απέναντι στους ανθρώπους αυτούς, 
που αυτοπροσδιορίζονταν σοφοί, επι
δείκνυαν αλαζονικά τις γνώσεις τους 
και απαιτούσαν παχυλή αμοιβή για τη 

διδασκαλία τους και ενθουσίαζαν τη νε
ολαία με τις καινοφανείς θεωρίες τους, 
όρθωσε το ανάστημά του με ήρεμη απο
φασιστικότητα ο Σωκράτης αντιτάσσο
ντας στην έπαρση, την άγνοια, στο συνε
χή και απατηλό λόγο, το διάλογο και την 
αναζήτηση της αλήθειας, στη σχετικότη
τα, τη σταθερότητα και στην έμμισθη δι
δασκαλία, την άμισθη συναναστροφή.

Πραγματικά αποτελεί μοναδικό φαι
νόμενο στην ιστορία του πολιτισμού έ
νας φωτισμένος δάσκαλος να απεκδύε
ται την εξ αποκαλύψεως σοφία του και 
να δηλώνει ταπεινά την άγνοιά του. Αυ
τό θα υπονόμευε σε κάθε άλλη περίπτω
ση το ρόλο και την αποστολή του. Στην 
περίπτωση όμως του Σωκράτη εξελίσσε
ται σε κινητήρια δύναμη για ενδοσκόπη
ση και γόνιμη συζήτηση. Γιατί η συνει- 
δητοποίηση της άγνοιας λειτουργεί ως 
κίνητρο για την αληθινή γνώση, που δεν 
αποκτάται με ένα συνταγολόγιο σοφίας, 
αλλά με εμπεριστατωμένη και αξιόπι
στη, προσέγγιση των ζητουμένων.

Έτσι, απέναντι στην οίηση των σοφι
στών, ο Σωκράτης προβάλλοντας τελικά 
την άγνοιά του στις συζητήσεις μαζί 
τους αποκαλύπτει τη δική τους άγνοια, 
τη μη σοφία τους, κι αυτοί οι σοφοί απο- 
δεικνύονταν τελικά άσοφοι, ενώ ο πάντα 
απορών και αγνοών Σωκράτης υποδεί- 
χνεται με χρησμό του Μαντείου των 
Δελφών, ως ο δικαιότερος και σοφότε
ρος απ’ όλους τους ανθρώπους.

Σε φανερή αντίθεση προς αυτούς είναι 
και η μέθοδος προσέγγισης της αλή
θειας, γιατί, ενώ οι σοφιστές επεδίωκαν 
την επικράτηση των απόψεων, που υπο
στήριζαν, με συνεχή λόγο και διανθισμέ
νο με ηχητικά διεγερτικά, ο Σωκράτης, 
χρησιμοποίησε τη διαλεκτική που δεν ε
πέβαλλε αλλά εκμαίευε την αλήθεια 
(μαιευτική μέθοδος).

Έχει βέβαια σωστά παρατηρηθεί ότι ο 
σωκρατικός διάλογος έλκει την καταγω
γή του από τη σοφιστική εριστική του 
Πρωταγόρα, η διαφορά τους όμως είναι 
τεράστια, επειδή η τέχνη αυτή εχρησιμο- 
ποιείτο για την επικράτηση του χρήστη 
της, ενώ με το σωκρατικό διάλογο επι
διωκόταν η ανεύρεση της αλήθειας αβία- 
στα και από κοινού με το συνομιλητή.
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Αυτή ακριβώς η ανεύρεση της αλή
θειας και η πίστη στη καθολική ισχύ των 
αξιών ταξιθετεί το Σωκράτη στη θέση 
του κυριότερου αντίπαλου της σοφιστι
κής σχετικοκρατίας.

Οι αξίες πάνω στις οποίες οικοδομείται 
μια κοινωνία ερευνώντας τώρα ως προς 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους τόσο ε- 
πισταμένα, ώστε μπορούμε να μιλούμε 
για τη θεμελίωση ολόκληρου του αξια- 
κού συστήματος του πολιτισμού μας. Η 
αρετή προς την οποία πρέπει να είναι 
προσανατολισμένη η ζωή του πολίτη δεν 
εξαρτάται από την καταγωγή, όπως πί
στευε η αριστοκρατική ηθική, αλλά από 
τη γνώση κι επομένως μπορεί ν’ αποτε- 
λέσει κτήμα κάθε ανθρώπου. Για πρώτη 
φορά επίσης η αρετή συλλαμβάνεται ως 
μια αδιάσπαστη ενότητα που οι επιμέ- 
ρους πτυχές της δηλ. η φρόνηση, η σω
φροσύνη και η ανδρεία, ως εκδηλώσεις 
του πνευματικού και ψυχικού βίου, όταν 
συνυπάρχουν αρμονικά δημιουργούν το 
επιστέγασμα της αρετής, τη δικαιοσύνη.

Ο δίκαιος επομένως άνδρας είναι πρώ
τιστα για τη σωκρατική και πλατωνική 
αντίληψη ο κατεξοχήν ενάρετος και η 
διερεύνηση της δικαιοσύνης και του δι
καίου στο πρώτο βιβλίο της πλατωνικής 
πολιτείας αποτελεί τη σοβαρότερη κοι
νωνιολογική και φιλοσοφική ανάλυσή 
της. Εκεί ανατρέπεται κυρίως η άποψη 
της ακραίας σοφιστικής πτέρυγας, που 
εκπροσωπεί ο σοφιστής Θρασύμαχος, ό
τι το δίκαιο είναι το συμφέρον του ισχυ
ρότερου, και αποδείχνεται ότι η αδικία 
είναι ξένη προς την ανθρώπινη ψυχή. 
Φυσικά η σωκρατική επιχειρηματολογία

απάντων τιμιώτερον

εστιν η πατρίς"
βασίζεται στην αισιόδοξη φιλοσοφικά ά
ποψη ότι η κακία δεν είναι σύμφυτη με 
την ανθρώπινη ψυχή, γιατί η κακία οφεί
λεται σε καθαρή άγνοια. Η άποψη αυτή 
που συμπυκνώνεται στη φράση, "ουδείς 
εκών κακός" (=κανένας δεν είναι κακός 
με τη θέλησή του), εξαρτά την άδικη συ
μπεριφορά από την άγνοια και έπομένως 
η γνώση γίνεται αιτία ηθικότητας.

Η σκέψη αυτή ως δήθεν νοησιοκρατι- 
κή αντιμετώπισε επιφυλάξεις από την
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αρχαία ήδη εποχή, όπως βλέπουμε στον 
Ιππόλυτο (428 π.Χ.) καν τον Ευριπίδη, α
φού καμιά φορά το άλογο στοιχείο της 
ψυχής μπορεί να αντιτεθεί στο λογικό 
και να το υποτάξει. Για το Σωκράτη ό
μως κάτι τέτοιο δεν είναι νοητό, αφού η 
αρετή σε καθαρή σχέση αιτιότητας με τη 
γνώση, είναι γνώμονας ορθής συμπερι
φοράς κι επομένως ο άνθρωπος δεν μπο
ρεί να παρασυρθεί στην αδικία. Άλλω
στε ο καθορισμός των εννοιών των α
ξιών δεν αντιπροσωπεύει στο Σωκράτη 
μια καθαρά νοητική εργασία, αλλά την 
ανεύρεση των κανόνων ηθικής συμπερι
φοράς ανθρώπων και κοινωνιών. Για 
πρώτη φορά η ανθρώπινη φύση εξευγε
νίζεται μέσω της γνώσεως και αποποιεί
ται κάθε έννοια αδικοπραγίας. Η φράση 
του, πως δεν πρέπει ν’ αδικεί κανείς, ού
τε να ανταποδίδει την αδικία, ο,τιδήποτε 
κι αν έχει πάθει από κάποιον άλλον, δεν 
μπορεί παρά μόνο κάτω από την προϋπό
θεση μιας βαθύτατης πίστης στην ανωτε
ρότητα της ανθρώπινης φύσης να γίνει 
πλήρως κατανοητή.

Ότι για πρώτη φορά δρομολογείται 
μια αξιόπιστη προσέγγιση του κόσμου 
των αξιών, γίνεται φανερό από το γεγο
νός ότι η αξία του ανθρώπου αποδεσμεύ- 
εται από τον πλούτο, τη δύναμη ή την ε
ξωτερική αναγνώριση, που ήταν στόχοι 
του αριστοκρατικού κοσμοειδώλου, και 
μετατοπίζεται στην ψυχή, που είναι το 
πιο πολύτιμο αγαθό. Έτσι η ψυχή γίνεται 
το επίκεντρο της φιλοσοφικής αναζήτη
σης, αφού οι αρετές αποτελούν ουσια
στικές εκδηλώσεις της.

Η πνευματική δραστηριότητα του Σω
κράτη δεν μπορεί να νοηθεί χωριστά από 
την προσωπικότητά του.

Η επίδραση που άσκησε στους συγ
χρόνους του, αλλά και τους μεταγενέ
στερους οφειλόταν όχι μόνο στην κατη
γορηματικότητα με την οποία έθετε το 
αίτημά του, αλλά και στη συνέπεια που 
έδειχνε προς αυτό. Η απλότητα της εμ
φάνισής του - κυκλοφορούσε μόνο μ’ έ
να ιμάτιο και χωρίς υποδήματα - και η 
διατροφική του λιτότητα είχαν προκαλέ- 
σει τη χλεύη των συγχρόνων του σοφι
στών, που αξίωναν για το φιλόσοφο ανά
λογη προς το κοινωνικό του κύρος αμφί
εση και διατροφή.

Αλλά και για την αφιλοκερδή διδα
σκαλία του είχαν διατυπώσει οξύτατη 
κριτική. Σε αντίθεση γι’ αυτούς ο Σω
κράτης αρνιόταν κάθε ιδέα αμοιβής για 
τη διδασκαλία του, αφού δεν μπορούσε 
να εξοικειωθεί με τη σκέψη ότι ένας δά
σκαλος της αρετής ήταν δυνατό να απαι
τεί χρήματα αντί να εξασφαλίζει την

Η θανάτωση 
ενός ελεύθερου

πνεύματος
αποτελεί αιώνιο όνειδος

για την 
δημοκρατία και στίγμα 

για τον ελληνικό
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αιώνια φιλία των μαθητών του.
Τη μεγαλύτερη όμως επιβεβαίωση της 

συνέπειάς του στην αποστολή που του α
νέθεσε ο θεός, απέδειξε ο ίδιος στους συ
νανθρώπους του και σ’ όλον το κόσμο με 
τη νομιμοφροσύνη του στην απόφαση 
της πόλης να τον δικάσει.

Η ασάφεια του κατηγορητηρίου, επι
βεβαιώνει την άποψη ότι η δίκη και κα
ταδίκη του υπαγορεύτηκε από πολιτι

κούς λόγους. Η θανάτωση επίσης ενός ε
λεύθερου και ηθικού πνεύματος αποτε
λεί αιώνιο όνειδος για την αθηναϊκή δη
μοκρατία και στίγμα για τον ελληνικό 
πολιτισμό. Κατά τραγική μάλιστα ειρω
νεία ο άνθρωπος, τον οποίο ο Απόλλω
νος είχε υποδείξει ως σοφότερο, ο άν
θρωπος, ο οποίος θεμελίωσε τον κόσμο 
των αξιών, κατηγορήθηκε για ασέβεια 
προς τους θεούς της πόλης και για δια
φθορά της νεολαίας. Η κατηγορία, που 
διατύπωσαν οι τρεις κατήγοροί του ο 
Μέλητος, ο Άνυτος και ο Λύκωνας, φαί
νεται ότι βρήκε την υποστήριξη εκείνων 
των κύκλων που θεωρούσαν το Σωκράτη 
εχθρό του δημοκρατικού πολιτεύματος. 
Κυρίως όμως οι κατήγοροι εκμεταλλεύ
τηκαν τη γνωστή ευαισθησία των Αθη
ναίων σε θέματα λατρείας, για να προω
θήσουν την καταδίκη του. Παραμένουν 
βέβαια άγνωστες οι λεπτομέρειες της δί
κης και η στήριξη της κατηγορίας για α
σέβεια με τον ισχυρισμό ότι εισήγαγε νέ
ες θεότητες (καινών δαιμόνιων εισηγη
τής) λόγω της εσωτερικής φωνής, του 
δαιμόνιου, που τον κατηύθυνε, είναι αρ
κετά προβληματική. Περισσότερο βάρυ
νε στους Αθηναίους η εκτίμηση ότι τον 
κύκλο των μαθητών του αποτελούσαν ο
λιγαρχικοί, εχθροί της δημοκρατίας, ό
πως ο Κριτίας, ή αινιγματικές και αλλο
πρόσαλλες προσωπικότητες, όπως ο Αλ
κιβιάδης. Η στάση του επίσης στη συζή
τηση για την τιμωρία των στρατηγών, 
που δεν περισυνέλεξαν τους νεκρούς της 
ναυμαχίας των Αργινουσών, όταν μόνος 
αυτός ως επιστάτης των πρυτάνεων αρ- 
νήθηκε να εισαγάγει για ψήφιση την πα
ράνομη πρόταση της δίκης και καταδί
κης των υπευθύνων με συνοπτική διαδι
κασία, χρεώθηκε ως αντιδημοκρατική. 
Περισσότερο όμως αντιδημοκρατική ε- 
θεωρείτο η άποψή του για την εκλογή 
και όχι την κλήρωση των αρχόντων. Όσο 
κι αν η πρόταση αυτή του Σωκράτη, ενι- 
σχυμένη με αναλογίες από την καθημε
ρινή ζωή, ότι δηλ. δεν είναι δυνατό να 
διαλέγει κανείς επιμελώς έναν τεχνίτη 
για το σπίτι του ή ένα γιατρό, ή ένα κα
πετάνιο, ν’ αναδεικνύει όμως τυχαία με 
τον κλήρο τον άρχοντα της πόλης, από 
τον οποίο εξαρτάται η γενική ευημερία, 
παρουσίαζε μίαν αδήριτη λογική, οι Α
θηναίοι θεωρούσαν την πρόταση πλήγμα 
κατά της ουσίας της δημοκρατίας.

Η πίστη του ωστόσο στη δημοκρατία 
φάνηκε την εποχή των τριάκοντα, όπου 
αρνήθηκε να εκτελέσει τις παράνομες 
διαταγές τους. Η νομιμοφροσύνη του ε
πίσης και ο ακραιφνής πατριωτισμός 
του, όπως εκδηλώνεται στο διάλογο Κρι-
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τίας του Πλάτωνα δεν αφήνει περιθώρια 
αμφιβολιών για την πίστη του στο δημο
κρατικό πολίτευμα. Η άποψή του μάλι
στα πως "πατρός τε και μητρός και των 
άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον 
και συμνότερον και αγιότερον εστιν η πα- 
τρίς” ανάγει στη σφαίρα της ιερότητας 
τη σχέση πολίτη - πόλης, που η περικλε- 
ϊκή ιδεολογία είχε περιγράφει (βλ. Επιτ. 
Περ. στο Θουκ.ΙΙ, 4.3) ως σχέση εραστή 
προς ερωμένη. Η σημαντικότερη όμως 
προσφορά που στη δημοκρατία ήταν η 
εικόνα του πολιτικού που προωθούσε, 
αυτού δηλ. που απαλλαγμένος από τη δί
ψα για δύναμη ή πλούτο προσανατολίζε
ται ως ενάρετος άνδρας να υπηρετήσει 
το δημόσιο συμφέρον βασιζόμενος στις 
ηθικές αξίες και τις αρχές, που ο ίδιος εί
χε θεμελιώσει. Στο Γοργία του Πλάτωνα 
γίνεται φανερό ότι ο δημόσιος άνδρας εί
ναι στην ουσία παιδαγωγός, ο οποίος ο
φείλει να καλλιεργήσει ό,τι ευγενέστερο 
υπάρχει στην ψυχή, του ανθρώπου με 
μια παιδεία βασιζόμενη στην ηθική γνώ
ση και όχι στη θεωρία της δύναμης, ό
πως πρότεινε η σοφιστική.

Αν αυτά υποστήριξε στην Απολογία 
που δεν μας είναι γνωστό, αφού ούτε η 
Απολογία του Πλάτωνα, ούτε η Απολο
γία του Ξενοφώντα μπορούν να διεκδι- 
κήσουν την αυθεντική εικόνα του τι 
πραγματικά υποστήριξε ο φιλόσοφος 
στο δικαστήριο και οι δυο αυτές Απολο
γίες εντάσσονται σ’ ένα κύκλο Απολο
γιών πολλών συγγραφέων, όπως τον Λυ- 
σία, τον Θεοδέκτη, κ.ά.

Η αγιοπρεπής όμως προφανώς στάση 
του στο δικαστήριο και η υπεράσπιση 
των ηθικών αξιών φαίνεται πως δεν έπει
σε όλους τους δικαστές. Από την άλλη 
μεριά η μέτρια πλειοψηφία, με την οποί
α το δικαστήριο της Ηλιαίας κήρυξε ένο
χο το Σωκράτη (281 προς 220), προδίδει 
πως η ενοχή του δεν ήταν αρκούντως 
πειστική, κάτι που επιβεβαιώνει και η 
ψηφοφορία για τη θανατική του καταδί
κη (300 προς 200) αφού δύο στους πέντε 
τον θεώρησαν αθώο.

Με την απόφασή του, του να μη δρα
πετεύσει και να πιει τελικά το κώνειο, με 
το οποίο η πόλη τον αντάμειψε για τις υ
πηρεσίες του, ο Σωκράτης πέρασε στο 
Πάνθεο των αθανάτων έχοντας το φωτο
στέφανο αυτού που επισφράγισε με το 
τέλος του τις αρχές που σ’ όλη του τη 
ζωή υποστήριξε. Αν ως πράξη μετα
μέλειας ή πολιτιστικής οξυδέρκειας ή η
θικής αυτοσυνειδησίας οι Αθηναίοι της 
μεταγενέστερης εποχής θεοποιούσαν το 
Σωκράτη και την ηθική του διδασκαλία, 
όπως έγινε στην ανατολή με το Βούδα

και τον Κομφούκιο, ο πολιτιστικός βίος 
της ανθρωπότητας θα γευόταν ένα ευ ζην 
υψίστης ποιότητας.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι, καθώς η 
ζωή του και ο θάνατός του παρομοιάστη- 
κε με τον Ιησού, θεωρήθηκε “προ Χρι
στού μάρτυς”, ενώ ο ουμανιστής Έρα
σμος τον κατέταξε μεταξύ των αγίων ε- 
πικαλώντας τον με τη φράση “Sancte 
Socrates, ora pro nobis” (Άγιε Σωκράτη, 
μεσολάβησε για μας). Αγιοποίηση του 
Σωκράτη έγινε και στη συνείδηση των 
Ελλήνων, αφού σε εκκλησίες αναβρί- 
σκονται τοιχογραφίες με τον Ιησού και 
το Σωκράτη. Μ’ αυτό τον τρόπο η Χρι
στιανική ελληνική συνείδηση έπραξε 
αυτό που παρέλειψαν οι αρχαίοι περι- 
βάλλοντάς τον με το φωτοστέφανο του 
Αγίου και επιβεβαιώνοντας με τον πιο 
κατηγορηματικό τρόπο τη σύζευξη ελλη
νικών και χριστιανικών ιδεωδών.

Απομένει τώρα και στην Πολιτεία, τα 
Πανεπιστήμια, τις στρατιωτικές και α
στυνομικές Ακαδημίες να αποτίσουν φό
ρο τιμής για τα 2.400 χρόνια από το θά
νατό του όχι μόνο με λόγια, αλλά και έρ
γα, δηλ. να τοποθετήσουν σε περίοπτη

θέση την προτομή του με το "Γνώθι σ ’ 
αυτόν", ως επιγραφή. Έτσι, την εποχή 
της έκπτωσης των ηθικών αξιών θα λει
τουργεί ως τηλαυγής φάρος υπενθυμίζο- 
ντάς μας πως οι αρχές και οι αξίες, για 
τις οποίες ο ίδιος έδωσε τη ζωή του, πρέ
πει να σηματοδοτούν τον ιδιωτικό και 
δημόσιο βίο, και κυρίως αυτόν. □
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Η αγνή και πονεμένη καρδιά του 
λαού, που αγκαλιάζει με πάθος 
αυτούς που πραγματικά την α
γαπούν, ράγισε από πόνο στις 
11 Σεπτεμβρίου. Η καρδιά της 

Ελλάδας δάκρυσε, γιατί έφυγε ένας δι
κός της άνθρωπος. Χιλιάδες λαού από 
κάθε γωνιά της Ελλάδος, αλλά και την 
Γερμανία, τη Σουηδία και την Αμερική! 
με βουρκωμένα μάτια κατέφθαναν με 
κάθε μέσο για να πουν το στερνό αντίο 
στο Θρύλο του ελληνικού λαϊκού τρα
γουδιού Στέλιο Καζαντζίδη και να τον 
συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοι
κία, πλάι στην αγαπημένη του μάνα, την 
κυρά Γεθσημανή.

Έσβησε μαζί του μια ολόκληρη εποχή, 
καθώς η απώλειά του σημαίνει πολύ πε
ρισσότερα από το χαμό ενός μεγάλου 
τραγουδιστή. Μια ολόκληρη εποχή, την 
οποία εξέφρασε και συμβόλισε με τον 
πιο χαρακτηριστικό τρόπο, τόσο σε κοι
νωνικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο, 
“αποχωρεί” μαζί του.

Ο Στέλιος Καζαντζίδης γεννήθηκε 
στις 29 Αυγούστου του 1931. Το παρά
ξενο κλάμα του μωρού που ακουγόταν 
από το χαμόσπιτο της οδού Αλαείας 33, 
ξεσήκωνε μέρα-νύχτα τη φτωχογειτονιά 
της προσφυγομάνας Νέας Ιωνίας. Ένα
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κλάμα γεμάτο παράπονο, που έμελλε να 
κρατήσει μια ολόκληρη ζωή. Το κλάμα 
που συνόδευε σε χαρές και πίκρες τον 
ελληνικό λαό εδώ και μισό αιώνα.

Στα 7 του χρόνια περνάει την πόρτα 
του Δημοτικού Σχολείου. Κάνει μεγάλες 
χαρές. Μαθαίνει το πρώτο του τραγούδι: 
“φεγγαράκι μου λαμπρό”. Το λέει τα 
πρωινά στο δρόμο για το σχολείο. Και η 
συμμαθήτριά του, η Τούλα, τον κολακεύ
ει “Στελάκη, τραγουδάς πολύ ωραία”. Ε
κείνος καμάρωνε για τα καλά λόγια, από 
την πρώτη θαυμάστρια της φωνής του!

Όσο περνούσαν τα χρόνια και όσο με
γάλωνε ο Στέλιος τόσο γινόταν πιο δύ
σκολη η ζωή του. Ιδιαίτερα όταν ήρθε ο 
πόλεμος του ‘40 με τη Γερμανική κατο
χή. Οι τραγικές συνθήκες της κατοχής α
νάγκασαν την οικογένεια Καζαντζίδη να 
μετακομίσει σε συγγενικά σπίτια στα 
Πλατανάκια και στη Ροδώνα Σερρών 
στους πρόποδες του Παγγαίου. Εκεί δο
κίμασε για πρώτη φορά την φωνή του ο 
Στέλιος: "Πήγαινα στην εκκλησία Κυρια
κές και γιορτές και έψελνα. Ομολογώ ότι



μου άρεσε....... εκεί αισθάνεσαι πιο κο
ντά το Θεό......έχεις αυτή την αίσθηση ό
τι πάνω από σένα υπάρχει Εκείνος που έ
χει φτιάξει τα πάντα και έχεις μια χαρά 
άλλο πράγμα.....Άλλωστε Εκείνος μου έ
δωσε και μένα ως δώρο τη φωνή που έ
χω, έτσι πιστεύω

Ο Στέλιος Καζαντζίδης είχε ξεχωριστή 
αγάπη για τους γονείς του, ιδιαίτερα για 
την μητέρα του, την οποία υπεραγαπού- 
σε: “Από κείνη έμαθα πως να τραγουδώ, 
πως να βάζω λυπητερή χροιά στη φωνή 
μου, τον τρόπο της αναπνοής. Η μητέρα 
μου είχε πολύ ωραία φωνή. Στις καλές 
τις στιγμές, μ’ έπαιρνε στα γόνατά της 
και μου τραγουδούσε. Μου τραγουδούσε 
τα νοσταλγικά μακρόσυρτα τραγούδια 
της πατρίδας της, της Μικρασίας... Και 
καθώς τ’ αγαπούσα όλα της μητέρας 
μου, αγάπησα και το τραγούδι που ήταν 
νανούρισμα, ήταν χάδι, ήταν η έκφραση 
της χαράς ή του πόνου στους δικούς
μου..... Μάθαινα τα τραγούδια και τα
τραγουδούσα.... Η φωνή μου άρεσε 
στους δικούς μου, όπως άρεσε και στους 
ξένους που μ’ άκουγαν. Θυμάμαι ότι ο 
πατέρας μου, όταν γύριζε από την δου
λειά του, αφού πλενόταν, καθότανε στο 
μπαλκόνι να ξεκουραστεί, με τον καφέ 
δίπλα του. Θυμάμαι που μου φώναζε.

-Έλα Στελάκς αγόρι μου, έλα να μου πεις 
κανένα τραγούδι ν’ ανοίξει η ψυχή μου!

Κι εγώ, όπου κι αν βρισκόμουν έτρεχα 
κοντά του. Ποτέ δεν αρνήθηκα να τρα
γουδήσω για τον πατέρα μου. Ήταν οι 
πιο γλυκές στιγμές της οικογενειακής 
μας ζωής. Αξέχαστες. Εγώ τραγουδού
σα, ο πατέρας μου ρουφούσε το τσιγαρά- 
κι του χαμογελαστός και η μάνα μου από 
την κουζίνα ετοίμαζε το φαγητό και συ
νόδευε σιγανά το δικό μου τραγούδι....

Εκείνη καμάρωνε τη φωνή μου κι εγώ 
θαύμαζα τη δική της....

Έτσι πέρασαν μερικά χρόνια ευτυχι
σμένης οικογενειακής ζωής, κι ήτανε πό
λεμος κι ήτανε κατοχή...

Την Άνοιξη του 1944 όταν ήταν σε η
λικία 15 χρονών επιστρέφουν στην Αθή
να. Την ίδια χρονιά πεθαίνει ο πατέρας 
του σε ηλικία 44 χρονών. Οι δυσκολίες 
της ζωής τον έφεραν αντιμέτωπο με τη 
σκληρή καθημερινή πραγματικότητα.

Κουβαλούσε βαλίτσες από την Ομόνοια 
σε σταθμούς λεωφορείων και τραίνων. 
Πουλούσε νερό με τον μαστραπά στην κε

ντρική αγορά της Αθήνας. Τις νύχτες κοι
μόταν στα παγκάκια της Ομόνοιας για να 
μην ξοδέψει το χαρτζιλίκι που μάζευε και 
να το πάει τα Σαββατοκύριακα στη μάνα 
του στη Νέα Ιωνία, για να αγοράσουν γά
λα για τον μικρότερο αδελφό του.

Αργότερα ο Στέλιος έκανε ακόμη πιο 
σκληρές δουλειές. Κουβαλούσε τόνους ο
λόκληρους ασβέστη και τσιμέντο με το πη
λοφόρι στις οικοδομές της Ν. Ιωνίας και 
της Ν. Φιλαδέλφειας. Ο Γολγοθάς που 
σφράγισε τα παιδικά και εφηβικά χρόνια 
του Καζαντζίδη τελείωσε στο υφαντουργεί
ο ‘Έσπερος” στον Περισσό, όπου άλλαξε 
πορεία και μπήκε στο λαϊκό τραγούδι.

Στα διαλείμματα της δουλειάς στο υ
φαντουργείο τραγουδούσε κατ η φωνή 
του διαπερνούσε από τότε τις μεγάλες 
αίθουσες και τους διαδρόμους του εργο
στασίου. Ένα απόγευμα τον περίμενε 
μια έκπληξη, που αποτέλεσε την αφετη
ρία της καριέρας του. Τον κάλεσε ξαφνι
κά ο Διευθυντής του ‘Εσπέρου” .

Ο Στέλιος Καζαντζίδης δίνει πολύ πα
ραστατικά αυτή τη συνάντηση και τη συ
νομιλία που είχε μαζί του:

Σαστισμένος από την καλοσυνάτη υπο
δοχή, κάθισα και περίμενα ν’ ακούσω τι θα 
έβγαινε από το χαμόγελο του αφεντικού.

- Λοιπόν μου λέει, εσύ ήσουν που τρα-

Η είδηση του θανάτου του 
Στέλιου Καζαντζίδη έκανε 

τον γύρω του κόσμου μέσω 
των δυο μεγάλων 

ειδησεογραφικών πρακτο
ρείων, Ρώϋτερ και 
Ασσοσέϊτεντ πρες.
Τα δυο πρακτορεία 

περιέγραψαν κύριες 
στιγμές της ζωής 

του Στέλιου Καζαντζίδη 
και στάθηκαν ιδιαίτερα 

στον χαρακτήρα 
των τραγουδιών του.

γουδούσες πριν λίγο στα ντους;
- Εγώ... Μήπως, δεν έπρεπε;
Τ’ αφεντικό με κοίταζε πάντα με χα

μόγελο.
- Πως είπαμε τ’ όνομά σου; ρώτησε.
- Καζαντζίδης Στυλιανός.
- Είσαι καιρό εδώ;
- Ναι.... δυο χρόνια κοντά... Βοηθός

μηχανικού.
Κούνησε το κεφάλι του.
- Βοηθός μηχανικού, ε; Και δεν σκύ

φτηκες να κάνεις τίποτε άλλο στη ζωή 
σου;

- Δηλαδή, τι άλλο; δεν καταλαβαί
νω 

Χαμογέλασα για να μη φανεί ο εκνευ
ρισμός μου .

Εκείνος ήταν φανερό πως διασκέδαζε 
με το χαμένο μου ύφος, και συνέχισε:

- Να.... Να γίνεις τραγουδιστής! Άκου- 
σέ με. Είμαι άνθρωπος που καταλαβαίνω 
από τραγούδι και θα σου πω κάτι που θέ
λω να το προσέξεις. Έχεις εξαιρετική φω
νή, Στέλιο, και σε συμβουλεύω να σπου
δάσεις τραγούδι. Σ’ άκουσα και για σένα 
κατέβηκα. Γυρίζω όλα τα κέντρα, ακούω 
πολλές φωνές, γιατί μ’ αρέσει το τραγού
δι, και σου λεω ότι φωνή σαν τη δική σου 
είναι σπάνια! Λοιπόν, άκουσε τη συμβου
λή μου, μην αφήνεις το χάρισμα αυτό να 
πάει χαμένο. Σπούδασε τραγούδι! Καζα
ντζίδη, άκουσέ με. Μια μέρα όλη η Ελλά
δα θα μιλά για σένα, για τη φωνή σου. 
Αύριο θα σου χαρίσω μια κιθάρα!”.

Έτσι άρχισε σιγά-σιγά η καλλιτεχνική 
πορεία του Καζαντζίδη.

Η μεγάλη αρχή έγινε το 1950. Η νεα
νική φωνή του Στέλιου “σπάει” τα τζά
μια των λουτρών του ‘Εσπέρου” και α
πλώνεται στη Νέα Ιωνία. Ο Μάνθος (ο 
Βενέτης), υπάλληλος της αεροπορίας, 
τον “απήγαγε” από το φτωχόσπιτο της ο
δού Αλαείας και τον εγκατέστησε ως βα
σικό τραγουδιστή στην ταβέρνα του 
Βουτσά στην Καλογρέζα.

Πρώτη επαγγελματική εμφάνιση για 
το Στέλιο, στου Μπόκαρη στην Κηφισιά 
το 1950. Πρώτος δίσκος τον Ιούνιο του 
1952 με το τραγούδι του Καλδάρα “Για 
μπάνιο πάω και αν θέλεις έλα” και πρώ
τη απογοήτευση! Ο δίσκος δεν πούλησε. 
Δεύτερο τραγούδι “οι βαλίτσες” του 
Γιάννη Παπαϊωάνου, έγινε μεγάλη επιτυ
χία. Από κει και πέρα σειρά επιτυχιών 
και συνεχής άνοδος με εμφανίσεις στα 
γνωστά πλέον λαϊκά κέντρα της Αθήνας . 
Γνωριμία, αρραβώνας και συνεργασία με 
την Καίτη Γκρέυ, ως το καλοκαίρι του 
1957. Μεγάλη τους επιτυχία το “Απόψε 
φίλα με” του Χιώτη. Το είπε με την Γκρέ
υ. Μετά χώρισαν. Η επόμενη 8ετία

Ήρθε το δειλινό!!!
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(1957-1965) είναι ίσως η πιο γόνιμη και 
δημιουργική περίοδος για τον Στέλιο Κα- 
ζαντζίδη. Γνώρισε την Μαρινέλλα στη 
Θεσσαλονίκη. Έσμιξαν στο τραγούδι και 
στη ζωή. Ταίριαξαν οι φωνές και οι καρ
διές τους. Συνεργάστηκαν και έκαναν ε
πιτυχίες με τους κορυφαίους συνθέτες 
του λαϊκού και του έντεχνου τραγουδιού.

Η περίοδος αυτή έφερε τον Στέλιο Κα- 
ζαντζίδη στο απόγειο της δόξας και του 
μεγαλείου του. Στα λαϊκά κέντρα όπου 
εμφανιζόταν και τραγουδούσε για ολό
κληρες περιόδους, όλα σχεδόν τα τραπέ
ζια ήταν ρεζερβέ, ενώ ουρές από εκατο
ντάδες άτομα σχηματίζονταν τις νύχτες 
στις εισόδους των μαγαζιών. Στο θερινό 
κέντρο του “Κουλουριώτη”, στην παρα
λία Μοσχάτου, οι θαυμαστές του Στέλιου 
σκαρφάλωναν στους τοίχους ώρες ολό
κληρες και έβλεπαν όλο το πρόγραμμα 
την ώρα που τραγουδούσαν ο Καζαντζί- 
δης, η Μαρινέλλα και οι συνεργάτες τους.

Μέσα από αφηγήσεις φίλων του (επω
νύμων ή όχι) και από μαρτυρίες παλιών 
λαϊκών δημιουργών που δεν ζουν πια, ό
πως π.χ. ο Γιάννης Παπάϊωάννου) κάποιοι 
“νονοί της νύχτας’’, στις αρχές της δεκαε
τίας του 1960, απείλησαν ανοιχτά και σο
βαρά τη ζωή του Καζαντζίδη, ο οποίος λό
γω χαρακτήρα, είχε πλέον αντιληφθεί και 
έλεγε ότι η νύχτα δεν του πάει καθόλου 
και σε πολύ νέα ηλικία έπρεπε να εγκατα
λείψει αυτά τα κέντρα, πράγμα που έκανε 
το 1965. Και αυτή την απόφασή του ο Στέ
λιος τη χαρακτήρισε στάση ζωής.

Ο Στέλιος Καζαντζίδης και η Μαρι- 
νέλλα παντρεύτηκαν τον Μάιο του 1964 
και χωρίζουν το 1966. Στα τέλη του 1965 
ο Καζαντζίδης όταν εμφανιζόταν στο κέ
ντρο “Φαληρικόν”, εγκαταλείπει για πά
ντα τις δημόσιες εμφανίσεις. Ο Στέλιος 
έμεινε με αυτή την απόφασή του παρά 
τις δελεαστικές προτάσεις που του γίνο
νταν συνεχώς επί 32 χρόνια. Δέκα χρό
νια μετά την οριστική αποχώρησή του α
πό τα κέντρα και τη νύχτα, νέες συμπλη- 
γάδες ορθώνονται από κυκλώματα για 
τον Στέλιο Καζαντζίδη, που επικοινωνεί 
πλέον με το κοινό μόνο με δίσκους. Αλ
λά και αυτή η επικοινωνία καταργείται. 
Δεν κυκλοφορεί δίσκους για δώδεκα 
χρόνια. Και μάλιστα σε μια περίοδο που

ιμφιβολία 
τον πλέον

τραγουδιού

ο Καζαντζίδης ήταν στην πιο ώριμη στιγ
μή της μεγάλης πορείας του στο λαϊκό 
τραγούδι.

Αναμφισβήτητα, το μεγάλο προσόν 
του Στέλιου Καζαντζίδη είναι η ποιότητα 
της φωνής του. Αυτή τον έκανε να ξεχω
ρίζει, η βυζαντινή χροιά και η έκτασή 
της. Ήταν αυτή που τον διατήρησε στο 
παρασκήνιο παρά τις δυσκολίες και τους 
αποκλεισμούς. Χωρίς αμφιβολία αποτε
λεί τον πλέον αναγνωρίσιμο ήχο του λαϊ
κού τραγουδιού. Πολλοί θεωρούν ότι στη 
μελαγχολία της “κρύβεται” όλη η ιστορί
α αυτού του τόπου. Ρίζες βαθιά Ελληνι
κές, μνήμες από αρχέγονους καημούς εί
χαν κυκλώσει όπως ο κισσός το ερμηνευ
τικό του σθένος. Λέξεις όπως η πίκρα, ο 
χωρισμός, η μάνα, η ζωή και το όνειρο έ
μοιαζαν μέσα από τη φωνή του σαν μι
κρά ηφαίστεια έτοιμα να εκραγούν... Ο 
Σταμάτης Σπανουδάκης σε τηλεοπτική 
συνέντευξη του είπε: "Θεωρώ την φωνή 
του Στέλιου εφάμιλλη με αυτή του Σινάτρα 
και της Κόλλας. Όσο φαινόμενο θεωρού
νται αυτοί διεθνώς ως φωνή, άλλο τόσο 
φαινόμενο ήταν και ο Καζαντζίδης. Το τα
λέντο τους ήταν το ίδιο... ”,

Αυτή ήταν η φωνή του κυρ-Στέλιου 
Καζαντζίδη, το λίκνισμα ενός μελωδικού 
ανέμου, η ευωδία της βροχής πάνω στο 
άνυδρο χώμα, ο ήχος από το φτερούγι- 
σμα του χελιδονιού και ακόμα ο λυγμός 
της αγάπης. Όταν ο κυρ - Στέλιος τρα
γουδούσε ο βοριάς έπαιρνε τη “θεϊκή” 
φωνή του και την ανέβαζε στον ουρανό: 
"Απ’ τα πέρατα του κόσμου και ως την ά
κρια της γης, φτάνει ο πόνος ο δικός μου 
που δεν ένοιωσε κανείς"

Ίσως γι’ αυτό αποτέλεσε τη συντρο
φιά και την παρηγοριά για τρεις- τουλά
χιστον- γενιές Ελλήνων, για τους οποί
ους θα παραμείνει για πάντα ο Στέλιος ή 
ο Στελάρας. Διαμόρφωσε χαρακτήρες, 
καθώς πολλά παιδιά στις δεκαετίες του 
1950, του 1960 και του 1970 μεγάλωσαν
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στις γειτονιές ακούγοντας τη φωνή του 
από τα ραδιόφωνα ή τα τζουκ - μποξ των 
καφενείων και των σφαιριστηρίων.

Τραγούδησε όλους τους σημαντικούς 
συνθέτες της πατρίδας μας. Ξεχωρίζουν 
οι συνεργασίες του με τον Άκη Πάνου, 
τον Χιώτη, τον Καλδάρα, τον Τσιτσάνη, 
τον Μητσάκη, τον Νικολόπουλο, και τον 
Τάκη Σούκα. Με συγκλονιστικό επίσης 
τρόπο τραγούδησε Σπανουδάκη, Χατζι- 
δάκη, Θεοδωράκη, Ξαρχάκο, Λο'ϊζο, Λε- 
οντή και πολλούς άλλους. Τα τραγούδια 
που ηχογράφησε συνολικά στα 50 χρό
νια της καριέρας του, είναι περισσότερα 
από 3.000 - κάποιοι μιλούν για 5.000.

Αυτή, με λίγα λόγια ήταν ζωή του Στέ
λιου Καζαντζίδη, που με πάθος αγάπησε 
ο Ελληνικός λαός. Γιατί με την ξεχωρι
στή φωνή του, “άγγιξε” τους πόνους και 
τις θλίψεις του. Πάλεψε ως το τέλος σαν 
λιοντάρι και έδωσε τη σκληρή μάχη ενά
ντια στο ανίκητο θεριό, ως την ώρα που 
βασίλεψε και “αναχώρησε” για άλλες 
πολιτείες.

“Θα πάω σε άλλες πολιτείες 
να βρω ανθρώπους με καρδιά 
γιατί εδώ η κοινωνία 
μου φέρθηκε σαν μητριά
Τα τελευταία χρόνια παρασύρθηκε ο

ρισμένες φορές σε “ασκήσεις δημοσιό
τητας” κυρίως μέσα από την τηλεόραση, 
με αποτέλεσμα η εικόνα του να ραγίσει, 
αλλά πρόσκαιρα. Όλα αυτά βέβαια δεν 
έχουν πια καμία σημασία. Ο Μίκης Θεο- 
δωράκης όταν πληροφορήθηκε το θάνα
τό του είπε: "Ηταν ένας μεγάλος τραγου
διστής, ένας μεγάλος άνθρωπος, που έφυ
γε με το παράπονο στα χείλη, τώρα θα 
μου πεις υπάρχουν πολλοί που ονομάζο
νται μεγάλοι, ο Καζαντζίδης όμως ήταν 
πράγματι μεγάλος ",

Οι χιλιάδες θαυμαστές του (ή καλύτε
ρα όλος ο Ελληνικός λαός) τον αποχαι
ρέτησε με δάκρυα στα μάτια, “Στο καλό 
Στέλιο”, “καλό ταξίδι”, “ευλογημένο ας 
είναι το χώμα που σε σκεπάζει”.

Εκείνο που θα μείνει για πάντα, είναι 
η φωνή και τα τραγούδια του. Μια αυθε
ντική έκφραση του ελληνικού λαϊκού 
πολιτισμού στον 20ο αιώνα.
"Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα μια πνοή, 
σαν λουλούδι κάποιο Χέρι θα μας "κόψει ” 
μιαν αυγή ”.

Επιμέλεια 
Αρχ. Τσινάλης Κωνσταντίνος

Πηγές:
Ημερήσιος και περιοδικός τύπος, καθώς και 

προσωπικές μαρτυρίες του Κώστα Τασσόπου- 
λου, φίλου του Στέλιου Καζαντζίδη.



Τ
'ψ

ηι
ς 

J
φ

ιι
ον

ογ
ιχ

ον
 Γ

Τ
Γ

 Ο
 .V

01

N B G  f g p G r o u p

Ηγέτιδα δύναμη

€Τ0ΒΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε. 
Λεωψ Αμαλίας 12-14, 102 36 Αθήνα 

Τηλ.: (01) 03296563, Fax: (01) 03296227 
e-mail:  corpfinlo eteba.gr 

http: WWW. eteba.gr

Ο Ο μ ύ σ ς  7 ι/ς Ε θνικής Ίρ ά η εζα ς  / //c, ΕΧΧάδσς 

α ικπεΧ εί i/y n io ti  δ ύ να μ η  <m/χρημ α το ο ικο νο μ ική  ζωή τ ης χώρας.

Μ ε  το μεγαΧ ύτερο  δίκτυο  διανομής, 

αποτεΧούμενο a m i 6 0 6  καταστ ήμα τα  και 0 0 0 .  \ Ί Μ ,  

σΧΧά και ταχύτοπα  αναιιτ υσσό/ιενες εναΧΧακττκες μεθόδους  

ur/pnyijc, υπηρεσιώ ν, η ΟμιΧος ιι/ς Ε Ί  Ε β ρ ίσκετα ι διαρκώς στην πρώτ ι/ 

)Ρ(ίΡ Ρ ή  ri*,v τζεΧίζεων ιη ς  εΧΧιμ'ΐ κής τ/χτιι/ζ/κής και κ ιχ  αΧαια) οράς. 

XXpam i/p/n/iii/rriui διεθνώς prow  7  τραπεζών και 8 εταιρειών παροχής 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ιιον αριθμούν  

σννσΧικά 328 τραπεζικές μονάδες σε 18 χώρες. 

11 Εράπεζα και οι ετα ιρείες τον Ο μίΧον τ ι/ς παρέχουν ευρύ  η ά σμα  

χ/σ/μι/ΊΟΟ/κονομικών προϊόνέων και υπηρεσιών τόσο σε  επ ιχειρήσεις  

όσο και σε ιδιώτες: χρήμ α το δο ιήσε/ς , υπηρεσ ίες επενδυτικής τραπεζικής , 

χρημ ά τισ εηρ ια κεζ  υπηρεσίες, χρημ α το δο τική  μ ίσθω ση (leasing), 

χρημ α το δό τησ η  απαιτήσεω ν (fac toring ) καθώς επ ίσης και 

σνγχ/Ίονα καταθετ/κά  και επε νδυτικά ιιροίόντα, 

αμοιβαία  κετ/άΧαια και α σ ηα Χ κπ ικά  προίόνεα. 

ΠαράΧΧηΧα, ο ΟμιΧος της Ε Ί Ε  δραστηριοποιείτα ι 

στον ypifyopa αναπτυσσόμε νο κΧάδο του ven tu re  capital. 

Ο ΟμιΧος της  /·. /  Ε  είναι ο κορνηαίος διαμειτοΧαβητ ής μ ετα ξύ  

των διεθνών επενδυτώ ν και τ ης εΧΧηνικής αγοράς. 

Σ υνεργα σ ία  μ ε  την Ε θνική  Ί ρά πεζα  της ΕΧΧάδος 

σημα ίνει να ε π ύ ε γ ε τ ς  επα γγεΧ μ α τικ ες  σχέσεις ποιότητας.
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ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ
ΜΕΤΩΠΟ
Από το ημερολόγιο πορείας του Γενικού Στρατονόμου 

Συνταγματάρχη Χωροφυλακής Αργυρίου Δικαίου

Σ
το τεύχος Οκτωβρίου - Δεκεμ
βρίου 2000 της “Αστυνομικής 
Επιθεώρησης”' δημοσιεύσαμε 
μικρό απόσπασμα του “Ημε
ρολογίου πορείας του Γενικού 
Στρατονόμου” Συνταγματάρ
χη Χωροφυλακής Αργυρίου Δικαίου 

(1886 - 1952). Στη συνέχεια εξασφαλίσα
με το πλήρες κείμενο του ημερολογίου, 
που είχε την ευγένεια να μας διαθέσει ο 
κ. Ι.Κ. Δίκαιος (Αιθέα Μεσσηνίας). Βέ
βαια ο χώρος δεν επαρκεί για τη πλήρη 
δημοσίευση του κειμένου, πλην όμως ε-

πιλέξαμε να παρουσιάσουμε ορισμένα α
ποσπάσματα αποκαλυπτικά για το πνεύ
μα των ημερών εκείνων.

Η κίνηση του Γενικού Στρατονόμου 
στο μέτωπο έλαβε χώρα μεταξύ 20 Φε
βρουάριου και 6 Μαρτίου 1941, σε μια 
χρονική στιγμή κρίσιμη τόσο για την ε
ξέλιξη των επιχειρήσεων όσο και για την 
όλη κατάσταση της χώρας. Στις 29 Ια
νουάριου 1941 είχε αφήσει την τελευταί
α του πνοή ο πρωθυπουργός της χώρας 
Ιωάννης Μεταξάς, αφήνοντας ένα τερά
στιο πολιτικό πρόβλημα στην πιο κρίσι

μη καμπή της πολεμικής προσπάθειας 
της Ελλάδας. Ο νέος πρωθυπουργός, ώς 
τότε Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, 
Αλέξανδρος Κορυζής δεν ήταν ο πλέον 
ενδεδειγμένος για την περίσταση.

Στο μέτωπο υπήρχε στασιμότητα εξαι- 
τίας του βαρύτατου χειμώνα, της σοβα
ρής έλλειψης μηχανοκινήτων και αεροπο
ρίας και άκρας συντηρητικής τακτικής 
του Γενικού Στρατηγείου, που έφτανε τα 
όρια της ηττοπάθειας. Ο κίνδυνος από τη 
Γερμανία ήταν πλέον ξεκάθαρος, ενώ οι 
βαλκανικοί σύμμαχοι της χώρας κρατού
σαν στάση αμφιταλαντευόμενη. Παράλ
ληλα τις μέρες εκείνες λάμβαναν χώρα 
διαπραγματεύσεις με την Μ. Βρετανία 
(Διάσκεψη Τατοΐου, 22 Φεβρουάριου 
1941), κρίσιμες για τις παραπέρα αγγλο- 
ελληνικές σχέσεις. Ταυτόχρονα αναμενό- 
ταν, με την πρώτη βελτίωση του καιρού, 
μεγάλη ιταλική επίθεση -η γνωστή “εαρι
νή επίθεση”-, η οποία εκδηλώθηκε με ι
διαίτερη σφοδρότητα στις 9 Μαρτίου 
1941 υπό την επίβλεψη του ίδιου του Ιτα
λού δικτάτορα.

Έτσι λοιπόν κάτω από αυτό το πλαί
σιο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η απο
στολή στο μέτωπο του Γενικού Στρατο
νόμου. Βέβαια η εντολή μετακίνησής 
του δόθηκε από το Γενικό Στρατηγείο 
(ξενοδοχείο Μ. Βρετανία), όπου ήταν 
και η έδρα του Γ ενικού Στρατονόμου, ό
μως φαίνεται πως εκτελούσε προσωπι
κές εντολές του πανίσχυρου Υφυπουρ
γού Δημόσιας Ασφάλειας Κων/νου Μα- 
νιαδάκη. Εξάλλου τις μέρες εκείνες δεν 
υπήρχε ελληνική κυβέρνηση αλλά πολ
λά κέντρα αποφάσεων, που τα κάλυπτε 
η στιβαρή παρουσία του Γεωργίου Β'. 
Παράλληλα θα πρέπει να εκτιμηθεί ότι 
τις μέρες εκείνες είχαν αναπτυχθεί προ
σπάθειες για την αποτροπή της γερμανι
κής επίθεσης και τον τερματισμό του 
πολέμου με την Ιταλία (αναφέρθηκαν τα 
ονόματα των Πάγκαλου, Γόνατά, Πλα- 
στήρα). Η προσωπική εντολή του Μα- 
νιαδάκη2 τεκμαίρεται από τη συγκέ
ντρωση πληροφοριών εκ μέρους του Γε
νικού Στρατονόμου και για το ηθικό του 
στρατεύματος, την ενημέρωση του βα
σιλιά αυτοπροσώπως γι’ αυτές και την 
εντολή του Γεωργίου Β' να συνεχίσει 
τις επιθεωρήσεις “των Στρατονομικών 
Αποσπασμάτων και την παρακολούθη- 
σιν της καταστάσεως κατόπιν των μετα
βολών3 των Ανωτέρων Διοικήσεων του 
μαχομένου Στρατεύματος”.

Από το ημερολόγιο πορείας του Γενι
κού Στρατονόμου παραθέτουμε ορισμέ
να αποσπάσματα, που χαρακτηρίζουν το 
κλίμα της εποχής:
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Το μέτωπο στα τέλη του 1940, 
περιοχή κίνησης 
του Σνντ/ρχη Αργυρίου Δικαίου 
(202  ■ 4.3.1941).

“22 Φεβοουαοίου 1941

...Αναχώρησις εκ Καρβασαρά την 
10.20'. Καθ’ οδόν επεθεώρησα το υπό 
τον ενωμοτάρχην Κοντορίνην Ν. κινη
τόν απόσπασμα (εξ οκτώ ανδρών) Α
σφαλείας της οδού Άρτης - Καρ
βασαρά. Εκ των ανδρών τούτου οι 
χωρ/κες Πατσουράκος Ιωάννης, 
Ντουφεκιάς Ανδρ., Παναγιώτου 
Παναγ., Παπαδημητρόπουλος Α- 
θαν. και Καραγιάννης Κ. προέρχο
νται εκ του Στρατονομικού Αποσπάσμα
τος της διαλυθείσης Υ Ταξιαρχίας Πεζι
κού. Άπαντες ούτοι διετύπωσαν παράπο
να ότι δεν έλαβον μάλλινα είδη, δεν έλα- 
βον στολήν χακί και ενίοτε εβλήθησαν υ
πό των ημετέρων εκληφθέντες ως Ιταλοί. 
Παρεπονέθησαν ότι οι βαθμοφόροι των 
δεν έδιδον την δέουσαν προσοχήν, ότι 
τους ανετίθεντο εντολαί ξέναι προς την 
αποστολήν των (αγορά ειδών δια τους 
Αξιωματικούς του Επιτελείου της Τα
ξιαρχίας εκ μακρών αποστάσεων ότι οι 
βαθμοφόροι της Χωροφυλακής του εξύ- 
βριζον και τους ηπείλουν. Παρεπονέθη
σαν ότι τους καθυστερείται ο μισθός των 
μηνών Δεκεμβρίου - Ιανουάριου και Φε
βρουάριου και ότι καλούνται να κατα
βάλλουν το αντίτιμον της ημερήσιας με- 
ρίδος τροφής, ενώ ουδέποτε έφαγον κα
νονικόν συσσίτιον. Ο χωρ/λαξ Ντουφε
κιάς παρεπονέθη κατά επιβληθείσης αυ- 
τώ υπό του Στρατονόμου του Μοιράρ
χου Νίκολη ποινής εικοσαημέρου απλής 
φυλακίσεως.

Άφιξις εις Άρταν ώραν 11.40'. Παρα
μονή προς μικράν ανάπαυσιν και επιθε- 
ώρησιν τυχόν ευρισκομένου ενταύθα α
ποσπάσματος του Τ.Σ.Η.4 Ενταύθα είδον 
τον Διοικητήν του κινητού Αποσπάσμα
τος (Τ.Σ.Η.) Πρεβέζης - Φιλιππιάδος - 
Άρτης ανθ/ρχον Γιαννόπουλον Δη μή
τρων. Το απόσπασμα αποτελείται από 
πέντε μονίμους χωροφύλακας και ένα α
στυφύλακαs οδηγόν του τρικύκλου. Ως 
μοι ανέφερεν ο εν λόγω Ανθ/ρχος, είναι 
πειθαρχικοί οι χωροφύλακες, πρόθυμοι 
εις την εκτέλεσιν του καθήκοντος και έ- 
χουσι συναίσθησιν της αποστολής των. 
Η αποστολή του αποσπάσματος διαγρά
φεται εις την υπ’ αριθ..............διαταγήν
της Στρατιάς περί συγκροτήσεως Τ.Α.Η.

Αναχώρησις εξ Άρτης την 3ην μ.μ. 
Καθ’ οδόν και πέραν της Φιλιππιάδος ε
πεθεώρησα το κινητόν Απόσπασμα Φι- 
λιππιάδος - Τερόβου αποτελούμενον εξ 
ενός ανθ/ρχου και εξ χωροφυλάκων. Εκ 
τούτων οι Τσίπης Φώτιος του Χρήστου, 
Αντάρας Συμεών του Ιωάννου και 
Μπούρας Σπυρίδ. προέρχονται εκ του

Στρατονομικού Αποσπάσματος της δια- 
λυθείσης Υ Ταξιαρχίας Πεζικού. Ούτοι 
παρεπονέθησαν δια καθυστέρησιν της 
μισθοδοσίας των μηνών Δεκεμβρίου π. 
έτους και Ιανουάριου, Φεβρουάριου ε.έ. 
(του Αντάρα Συμ. καθυστερουμένων των 
μηνών Ιανουάριου και Φεβρουάριου). 
Ειδικώς ο χωρ/λαξ Μπούρας Σπυριδ. πα
ρεπονέθη ότι παρουσιασθείς την 3ην Φε
βρουάριου ε. έ. εις τον κ. Υπασπιστήν 
της Στρατιωτικής Διοικήσεως Ιωαννίνων 
να ζητήση εν ζεύγος αρβυλών και μίαν 
περισκελίδα απεπέμφθη σκαιώς δια της 
φράσεως “πήγαινε απ’ εδώ κοπρόσκυλο, 
με σας τους χωροφύλακας θα ασχολού
μεθα”, προσφυγών δε αυθωρεί εις τον κ. 
Επιτελάρχην της Στρατιωτικής Διοική- 
σεως τω υπέβαλε σχετικά παράπονα.

Αφιξις εις Ιωάννινα την 7ην μ.μ.....

26 Φεβοουοοίου 1 9 4 !..

Αναχώρησις εξ Ιωαννίνων δια Λιμπό- 
χοβον, έδραν της ΙΥ Μεραρχίας. Άφιξις 
εις Λιμπόχοβον την 19ην ώραν. Επιθεώ- 
ρησις καθ’ οδόν των κινητών αποσπα
σμάτων της Στρατονομικής Υπηρεσίας 
του Τμήματος Στρατιάς Ηπείρου. Κατά 
την άφιξίν μου άμεσος επικοινωνία με 
τον κ. Μέραρχον Συνταγματάρχην 
Μπουλαλάν, παρ’ ου εφιλοξενήθην. 
Πληροφορίαι τούτου περί της Στρατονο
μικής Υπηρεσίας της Μεραρχίας καλαί. 
Περί του ηθικού των ανδρών της Μεραρ
χίας πλέον ή καλαί.

27 ΦεΒοοοαριου 1941

Επιθεώρησες των ανδρών της Στρατο
νομικής Υπηρεσίας της Μεραρχίας καθ’ 
ώραν 8.30'. Παρόντες άνδρες τριάκοντα 
εξ (36). Άπαντες έφερον πλήρη πολεμικόν 
οπλισμόν. Το ηθικόν των σχετικώς καλόν. 
Εκ του συνόλου της εκ τεσσαράκοντα χω
ροφυλάκων δυνάμεώς του οι 25 είναι έφε
δροι και μάλιστα παλαιών κλάσεων. Οι 
τελευταίοι ούτοι ητήσαντο μεταφοράν εις

την ζώνην του εσωτερικού. Γενικώς άπα
ντες παρεπονέθησαν δια την διαταγήν πε
ρί καταβολής ημερησίως δρχ. τριάκοντα 
(30) δια αντίτιμον του συσσιτίου των. Ει- 
δικώτερον υπέβαλον αιτήσεις και παράπο
να ατομικά οι κάτωθι...

Αναχώρησις εκ Λιμποχόβου ώραν 
12ην. Στάθμευσες εις χωρίον Δερβίζανη, 
όπου η έδρα του Διοικητού της Στρατόν, 
του Α' Σ. Στρατού.

Αναχώρησις εκείθεν ώραν 15ην δι’ Α
γίους Σαράντα και άφιξις εις Αγίους Σα
ράντα την 18ην ώραν. Καθ’ οδόν εις 
Δέλβινον εσημειώθη συναγερμός. Σκο
πός της εις Αγίους Σαράντα μεταβάσεως 
η επιθεώρησες του υπό τον Ανθ/ρχον Σα- 
βιολάκην κινητού Αποσπάσματος Αγίων 
Σαράντα - Γεωργουτσάδων. Οι άνδρες 
του Αποσπάσματος ευρίσκοντο εις υπη
ρεσίαν. Παρευρίσκετο εις Αγίους Σαρά
ντα ο ανθ/ρχος Σαβιολάκης, εις ον εδό- 
θησαν σχετικοί οδηγίαι.

28 Φεβοουαοίοιι 1941
Αναχώρησις την 7ην ώραν δια Γκού- 

δεσι, Σταθμόν Διοικήσεως της III Μεραρ
χίας, δι’ αυτοκινήτου μέχρι του Αγίου Δη- 
μητρίου επί της δημοσίας οδού Αγίων Σα
ράντα - Χειμάρρας, εκείθεν πεζή και επί 
ίππου εις Γκούδεσι και άφιξις την 12.30'. 
Καθ’ οδόν ενεφανίσθησαν δύο σμήνη αε
ροπλάνων αγνώστου εθνικότητος κατευ- 
θυνόμενα από δυσμών προς ανατολάς...

Επεκοινώνησα μετά του Στρατηγού κ. 
Μπάκου Γεωργ., Διοικητού της III Με
ραρχίας, όστις μοι παρέσχε την πληρο
φορίαν ότι το Στρατονομικόν Απόσπα
σμα εκτελεί καλώς τα καθήκοντά του, ε- 
ζήτησεν δε όπως συμπληρωθή η δύναμις 
τούτου ίνα ανταποκρίνεται πληρέστερον 
προς την αποστολήν του. Ητησάμην 
τηλ/κώς παρά του Υφυπουργείου Δημο
σίας Ασφαλείας την αποστολήν είκοσι 
χωρ/κων και ενός υπαξιωματικού.

Την 15.45'ενώ ανεχωρουν εκ του 
Σταθμού Διοικήσεως εσημειώθη συνα
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ΠΟΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΟΥ

20.02.41 14.10' Αναχώρηση από την Αθήνα. 19.30' Αφιξη στη 
Λειβαδιά (Διανυκτέρευση).

21.02.41 07.30' Αναχώρηση. 20.00' Αφιξη στον Καρβασαρά 
(Αγρίνιο).

22.02.41 10.20' Αναχώρηση. 11.40' Αφιξη στην Αρτα.15.00' 
Αναχώρηση. 19.00' Αφιξη στα Ιωάννινα.

26.02.41 Αναχώρηση. 19.00' Αφιξη στο Λιμπόχοβο.
27.02.41 12.00' Αναχώρηση. Δερβίζανη. 15.00' Αναχώρηση 

για Αγίους Σαράντα (18.00').
28.02.41 07.00' Αναχώρηση για Γκούδεσι (12.30 ).
01.03.41 09.00'Αναχώρηση για Αργυρόκαστρο (13.00').
02.03.41 08.30' Αναχώρηση για Ερίνδη, Σταθμό Διοίκησης 

II Μεραρχίας (11.30'). Επιστροφή στο Αργυρόκαστρο 
(18.00).

03.03.41 07.30'Αναχώρηση για Γαρδίκι, Σταθμό Διοίκησης 
VIII Μεραρχίας (10.30'). Επιστροφή στο 
Αργυρόκαστρο.

04.03.41 08.30' Αναχώρηση για Ιωάννινα (17.00').
06.03.41 Αναχώρηση για Αθήνα (15.00').

γερμός μικράς διαρκείας και εν συνεχεί
α νέος και εμφάνισις αεροπλάνων άνωθι 
του χωρίου βορείως και δυτικώς τούτου. 
Ενεφανίσθησαν και άλλα και επηκολού- 
θησεν σφοδρά αερομαχία διαρκέσασα ε
πί μίαν ολόκληρον ώραν. Κατά ταύτην 
κατερρίφθησαν δύο, εν βορείως του χω
ρίου αναφλεγέν εις τον αέρα και το έτε
ρον δυτικώς επί τους όρους αναφλεγέν 
άμα τη πτώσει, πριν ή τούτο καταπέση 
και όταν ευρίσκετο εις ύψος 4000 περί
που μέτρων εφάνη αλεξίπτωτον λειτουρ
γούν κανονικώς, συν τω χρόνω διεκρίνε- 
το και ο αεροπόρος. Κατά τη κάθοδον 
τούτου κατά περίεργον τρόπον το κατα- 
πεσόν αεροπλάνον διέγραφε κύκλους 
περί τον αλεξιπτωτιστήν και είτα αποτό
μους ωσεί να έκαμνε κάθετον εφόρμη
σης έπεσεν αναφλεγέν. Αμφότερα τα ως 
άνω καταρριφθέντα αεροπλάνα ήσαν ι
ταλικά. Ολίγον προ της παύσεως της αε
ρομαχίας σμήνος εχθρικών αεροπλάνων 
κατευθυνόμενον από βορρά προς νότον 
κατεδιώχθη υπό δύο καταδιωκτικών και 
κατά την φυγήν του εξαπέλυσε πέντε ή 
εξ βόμβας προς το ύψωμα 460. Β.Δ. του 
χωρίου Κιπαρό και εξηφανίσθη. Μετά 
την λήξιν της αερομαχίας ανεχώρησα δι’ 
Αγίους Σαράντα προς διανυκτέρευσιν, α- 
φιχθείς την 20.30'...

3 Μαρτίου 1941

Αναχώρησες εξ Αργυροκάστρου δια 
τον Σταθμόν Διοικήσεως της ΥΙΙΙ Με
ραρχίας (χωρίον το ιστορικόν επί Αλή 
Πασά εξοντωθέν υπό τούτου Γαρδίκιον) 
ώραν 7.30'.Άφιξις 10.30'. Διαδρομή εν
νέα χιλιόμετρα δι’ αυτοκινήτου, υπόλοι
πος επί αθλίας ανηφορικής επί το πλεί- 
στον ημιονικής οδού, πεζή και επί ίππου. 
Αμεσος επικοινωνία με τον Διοικητήν 
της Μεραρχίας Στρατηγόν κ. Κατσιμή- 
τρον, όστις μοι ανεκοίνωσε ότι είναι ευ
χαριστημένος από την απόδοσιν του α
ποσπάσματος. Δια τον πρώτον Διοικη
τήν τούτου Παπαδόπουλον Γεώργιον 
Μοίραρχον εξεφράσθη δυσμενώς λόγω 
του ότι ούτος εδείκνυεν υπέρμετρον και 
εν πολλοίς αδικαιολόγητον προσπάθειαν 
προς κάλυψιν εις τας περιπτώσεις εμφα- 
νίσεως αεροπλάνων χαλαρώνων ούτω 
την συνοχήν του υπ’ αυτόν Στρατονομι- 
κού Αποσπάσματος, πράγμα όπερ προ- 
κάλεσε την αντικατάστασίν του δι’ ετέ
ρου. Δια το ηθικόν της Μεραρχίας εξε
φράσθη ευνοϊκότατα και εν γένει εξεδή- 
λωσε μεγάλην αισιοδοξίαν όσον αφορά 
το αποτέλεσμα των επικειμένων επιχει
ρήσεων. Επεθεώρησα το Στρατονομικόν 
Απόσπασμα της ανωτέρω Μεραρχίας επί

παρουσία του Διοικητού τούτου Μοι
ράρχου Σιαπέρα Νικολ. και του Αν- 
θ/στού Κιούση Χαραλάμπους. Δύναμις 
του αποσπάσματος 36 χωρ/κες, εις ενω
μοτάρχης μόνιμος και εις υπεν/ρχης έφε
δρος. Εκ τούτων παρόντες κατά την επι- 
θεώρησιν 16 χωρ/κες, εκ των υπολοίπων 
εις ενωμ/ρχης και εξ χωρ/κες εις χωρίαν 
Γκολέμι προωθημένοι εις την Διοίκησιν 
Πεζικού της Μεραρχίας, τέσσαρες εις 
την γέφυραν Παλαιοκάστρου και εις υ
πεν/ρχης και δέκα χωροφύλακες εις τους 
κάτωθι του Αργυροκάστρου Στρατώνας 
όπου αι Στρατονομικαί φυλακαί και το 
Στρατοδικείον της Μεραρχίας. Άπαντες 
οι άνδρες, πλην των εις το χωρίον Γκολέ- 
μι, επεθεωρήθησαν. Οι επιθεωρηθέντες 
άνδρες, πολλοί των οποίων έφεδροι με
γάλων κλάσεων καίτοι κουρασμένοι εκ 
των κακουχιών λόγω του ότι ηκολούθη- 
σαν την εις προκεχωρημένην θέσιν ευρι- 
σκομένην Μεραρχίαν, ουδέν ατομικόν 
παράπονον διετύπωσαν. Παρεπονέθη- 
σαν μόνον κατά του μέτρου πληρωμής 
του αντιτίμου του συσσιτίου των. Αίτη- 
σιν προφορικήν υπέβαλον οι 1) έφεδρος 
χωρ/λαξ Κουτσοπέτρος Ευάγγ., κλάσεως 
1934, αϊτών όπως αποσταλή-εις το εσω
τερικόν ως έχων δύο αδελφούς εις το μέ- 
τωπον και είναι ο μόνος προστάτης μη- 
τρός και αδελφής και 2) έφεδρ. χωρ/λαξ 
Καραματσούκης Παναγ., κλάσεως 1926, 
έγγαμος με δύο τέκνα, της οικογένειας 
του μενούσης τελείως απροστατεύτου 
ως στερούμενης της συζύγου του ού μό
νον γονέων αλλά και συγγενών. Οι εν 
των φυλακείω Παλαιοκάστρου υπό σκη
νήν διαμένοντες χωροφύλακες εστερού- 
ντο οδηγιών και εντολών αγνοούντες ού
τω την αποστολήν των, δι’ ο και εξέδω
σα έγγραφον προς τον Διοικητήν του 
Στρατονομικού Αποσπάσματος διαταγήν 
(όρα αντίγραφον ταύτης).

Εν συνεχεία επεθεώρησα το εντεύθεν 
της Γεφύρας Παλαιοκάστρου και εις α- 
πόστασιν ενός χιλιομέτρου εκ ταύτης 
σταθμεύον φυλάκειον υπό τον υ- 
πομ/ρχον Ζάκκον Ευστρ., ανήκον οργα- 
νικώς εις το Στρατονομικόν Απόσπασμα 
του Α' Σ.Σ. Απαντες οι άνδρες καλοί και 
πειθαρχικοί, ουδέν παράπονον διετύπω- 
σαν, εκ τούτων ο έφεδρος χωρ/λαξ Ελ-
ληνάκης..... κλάσεως 1925, παρεκάλεσε
να παραμείνη εις το Στρατονομικόν Α
πόσπασμα μη επιθυμών να επωφεληθή 
του ευεργετήματος της ανακλήσεως εις 
το εσωτερικόν των εφέδρων παλαιών 
κλάσεων. Παράπονα διετύπωσαν κατά 
του μέτρου της καταβολής του αντιτίμου 
του καθ’ ημέραν συσσιτίου. Ο επί κεφα
λής του φυλακίου υπομ/ρχος Ζάκκας μοι 
παρεπονέθη κατ’ επιβληθεισών αυτώ υ
πό του Ανωτέρου Στρατονόμου αντισυ- 
νταγματάρχου Οικονομοπούλου Σωτ. 
ποινών και κατά της σκαιάς προς τούτον 
συμπεριφοράς του. Τω συνέστησα, εφό
σον εν προκειμένω ουδεμίαν αρμοδιότη
τα είχον, να υποβάλη τα παράπονά του 
κανονικώς εις τον κ. Επιτελάρχην του 
Σώματος αρμοδίου κατά το άρθρον 359 
του Καν. Χωρ/κής. Επιστροφή εις Αργυ- 
ρόκαστρον προς διανυκτέρευσιν.

4 Μαρτίου 1941

Αναχώρησις εξ Αργυροκάτρου δι’ 
Ιωάννινα ώραν 8.30'. Κατά την διέλευ- 
σίν μου εκ του υπό τον Μοίραρχον Γκί- 
καν Φυλακίου πάρουσιάσθη ενώπιόν 
μου ο Μοίραρχος ούτος και υπέβαλε 
παράπονα κατά του αντισυν/ρχου Οικο- 
νομοπούλου Σωτηρίου, Ανωτέρου 
Στρατονόμου του Α' Σ.Σ., ότι τω συ- 
μπεριφέρεται βαναύσως, σκαιώς και α- 
νοικείως, αφήκε δε να εννοηθή ότι ευρί- 
σκεται ούτως εις λίαν δυσάρεστον θέ-
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σιν. Εκ της αφηγήσεώς του και εκ των 
παραπόνων του υπομ/ρχου Ζάκκα και εκ 
προηγουμένης αναφοράς του ως άνω α- 
ντισυν/ρχου Οικονομοπούλου περί του 
ποιού των υπ’ αυτόν δύο αναφερομένων 
αξιωματικών, διεπίστωσα ότι τα παρά
πονά των έχουσι βασιμότητα και ότι ο 
προϊστάμενός των είναι και υπερβολικός 
εις τας απαιτήσεις του και εξέρχεται των 
ορίων του Κανονισμού εν τη προς τους 
υφισταμένους του αναστροφή, διότι εις 
κοινωνικήν ή και φιλικήν τοιαύτην ου
δόλως ευρίσκεται προς τούτους. Δια- 
βλέπων το δύσκολον της θέσεώς των 
παραπονουμένων αξιωματικών απηύθυ- 
να εις τον κ. Οικονομόπουλον ανάλο
γους συστάσεις (μη έχων άλλην αρμο
διότητα), ανεκοίνωσα όμως την κατά- 
στασιν εις τον Επιτελάρχην του Σώμα
τος Συν/ρχην κ. Θωμ. Πετζόπουλον, ό- 
στις εδήλωσεν ότι θα επέμβη αμέσως.

Εν συνεχεία επιθεώρησα το υπό τον 
Ανθ/στήν Μαξούτην Βασ. εκ δέκα αν- 
δρών κάτωθι του χωρίου Καλογορατζή 
σταθμεύον απόσπασμα. Παρόντες εξ άν- 
δρες. Παράπονα μόνον δια την πληρω
μήν του συσσιτίου των. Ο έφεδρος 
χωρ/λαξ Κοσσιέρης Γεώργ., κλάσεως 
1927, πάσχων εξ άσθματος και βρογχι- 
κού κατάρρου αιτείται ανάκλησιν εις το 
εσωτερικόν. Ούτος νοσηλευθείς επί 19 
ημέρας και τυχών 20ημέρου αναρρωτι- 
κής αδείας διερχόμενος εξ Αθηνών μετά 
την λήξιν ταύτης υπέβαλεν σχετικήν αί- 
τησιν εις το Υφυπουργείον Δημοσίας Α
σφαλείας.

Επέστρεψα εις Ιωάννινα επιθεωρών 
καθ’ οδόν τα κινούμενα αποσπάσματα 
της Χωροφυλακής, ετερμάτισα δε την ε- 
πιθεώρησιν των Στρατονομικών Απο
σπασμάτων του Α' Σ.Σ. και εκείνων των 
υπό το Σώμα τούτο ΙΥ, II, III, και ΥΙΙΙ 
Μεραρχιών. Αφιξις εις Ιωάννινα την 
17ην ώραν.

Γενικοί Εντυπώσεις

Αι πόλεις Αργυροκάστρου, Δελβίνου 
και Αγίων Σαράντα, εξ ων διήλθον, ευρί- 
σκονται υπό συνεχήν απειλήν αεροπορι
κών επιδρομών. Οι κάτοικοι τούτων την 
ημέραν απομακρύνονται εις τας εξοχάς 
και επανέρχονται άμα τη δύσει του ήλι
ου. Τα καταστήματα κατά την ημέραν εί
ναι κλειστά και μόνον το εσπέρας ανοί
γουν επ’ ολίγον. Οι περισσότεροι των 
κατοίκων του Αργυροκάστρου καταφεύ
γουν άμα τη ημέρα, εις το Φρούριον, ό
που διημερεύουσιν. Εις το Φρούριον έ
χουσι στρατωνισθή και οι χωροφύλακες 
και τα Γραφεία της διαχειρίσεως υλικού.

Στρατονομικο' απόσπασμα της Χω
ροφυλακής στο μέτωπο κατά τη 
διάρκεια αερομαχίας (4.3.1941).

Η παραμονή των πολιτών ιδία εντός του 
Φρουρίου απειλούσαν τούτους από α
σθένειας δεδομένου ότι το εσωτερικόν 
είναι υγρόν και κατά τας βροχεράς ημέ
ρας υγραίνεται εκ των διαρρεόντων εκ 
των τοιχωμάτων υδάτων.

[Προκυψάσης αμέσου ανάγκης, όπως, 
διακόπτων την επιθεώρησιν των Στρατο
νομικών αποσπασμάτων, επιστρέφω εις 
Αθήνας και αναφέρω αρμοδίως πράγμα
τα σοβαράς σημασίας, άτινα υπέπεσαν 
εις την αντίληψίν μου, ήλθον εις τηλε
φωνικήν επικοινωνίαν μετά του Υπουρ
γού της Δημοσίας Ασφαλείας και τη ε- 
γκρίσει του εκινήθην εις επισρτέφων εις 
Αθήνας αναχωρήσας εξ Ιωαννίνων την 
6ην Μαρτίου ε. έτους, αφιχθείς δε την 3 
μ.μ. ώραν της αυτής ημέρας επαρουσιά- 
σθην αμέσως εις τον κ. Υπουργόν της 
Δημοσίας Ασφαλείας και και τω εξέθεσα 
την κατάστασιν, ήτις κατά την γνώμην 
μου δεν ήτο καθολοκληρίαν καλή. Εση- 
μειούτο ηττοπάθεια και γερμανοφοβία 
μεταξύ των αξιωματικών μονάδων τινων 
και ιδία των επιτελικών. Ο κ. Υπουργός 
με διέταξε να διατυπώσω τας εντυπώσεις 
μου εγγράφως, την γραπτήν δε έκθεσίν 
μου ενεχείρισα αμέσως εις τον βασιλέα, 
όστις μετά την ανάγνωσιν με εκάλεσε 
και και τω ανέπτυξα και προφορικώς. Α
φού δε έμεινε ικανοποιημένος εκ των 
πληροφοριών και της γνώμης μου με συ- 
νεχάρη ζωηρώς και με διέταξε να επα
νέλθω εις το μέτωπον6 προς συνέχισιν 
της επιθεωρήσεως των Στρατονομικών 
Αποσπασμάτων και παρακολούθησιν 
της καταστάσεως κατόπιν των μεταβο
λών των Ανωτέρω Δ/σεων του Μαχομέ- 
νου Στρατεύματος]”.

Θα είμαστε ευτυχείς, αν η παραπέρα 
έρευνα, μας αντάμειβε με πρόσθετο 
αρχειακό υλικό σχετικά με τις κρίσιμες 
εκείνες μέρες του μετώπου. Επί του

παρόντος θα πρέπει να αρκεστούμε 
στις υπάρχουσες πληροφορίες, οι οποί
ες όμως κρίνονται επαρκείς για μια 
πρώτη προσέγγιση του κλίματος των 
κρίσιμων εκείνων ημερών, ημερών κα
τά τις οποίες θα έπρεπε να ληφθούν α
ποφάσεις κομβικής σημασίας για το 
μέλλον της χώρας. □

Σημειώσεις:
' Κων/νου Δανούση, “Πορεία στο Μέτωπο. 

Ανοιξη 1941”, Αστυνομική Επιθεώρηση, ιχ  Ο
κτωβρίου - Νοεμβρίου 2000,666 - 668, όπου και 
σχετική βιβλιογραφία.

10  Συνταγματάρχης Αρχάριος Δικαίος είχε 
την απόλυτη εμπιστοσύνη του καθεστώτος της 
4ης Αυγούστου, κυρίως εξαιτίας της αντιβενι- 
ζελικής δράσης του. Βλέπε Κων/νου Δανού
ση, ό.π., και Κ. Π. Ψαλτήρα, “Η δίκη των υπο
ψηφίων εκτελεστών του Ελευθερίου Βενιζέ- 
λου” , Ιστορία Εικονογραφημένη, αρ. 305 
(1993), σ. 20 - 27.

3 Στις αρχές Μαρτίου 1941 αποστρατεύθηκαν 
οι σωματάρχες αντιστράτηγοι Κοσμάς (Α ' ΣΣ) 
και Παπαδόπουλος (Β ' ΣΣ) από τον αντιστράτη
γο Δεμέστιχα και υποστράτηγο Μπάκο αντίστοι
χα. Αντικαταστάθηκε επίσης ο Διοικητής του 
Τμήματος Στρατιάς Ηπείρου (ΤΣΗ) αντιστράτη
γος Δράκος από τον ομοιόβαθμό του αντιστρά
τηγο Πίτσικα, ενώ τη διοίκηση του Τμήματος 
Στρατιάς Δυτ. Μακεδονίας ανέλαβε ο αντιστρά
τηγος Τσολάκογλου.

* ΤΙΗ  = Τμήμα Στρατιάς Ηπείρου.
3 Οι δυνάμεις Χωροφυλακής που διατέθηκαν 

για την άσκηση καθηκόντων Στρατονομίας, ενι- 
σχύθηκαν από τρίκυκλες μοτοσικλέτες της Διεύ
θυνσης Αστυνομίας Αθηνών BMW με τους α
στυφύλακες, οδηγούς τους. Βλ. Αποστόλου Δα- 
σκαλάκη, Ιστορία της Ελληνικής Χωροφυλακής 
χρονικής περιόδου 1936 - 1950, τόμος Α ', Αθή- 
ναι 1973, σ. 95.

6 Ο Αργύριος Δίκαιος επανήλθε στο Μέτωπο, 
όπως αποδεικνύεται από φωτογραφία του παρά 
την Πρεμετή με ημερομηνία 19 Μαρτίου 1941.

Επιμέλεια:
Αστυνόμος Β ' Κων/νος Δανούσης
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΛΛΑΓΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Μ Με απόφαση του 
ΚΥΣΕΑ τοποθετήκε 
νέος Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνο
μίας ο Υποστράτη
γος Αστυνομίας Γε

νικών Καθηκόντων Φώτιος 
Νασιάκος, ο οποίος προήχθη 
στο βαθμό του Αντιστράτηγου.

Σε ειδική εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε παρουσία 
του Υπουργού Δη μ. Τάξεως κ. 
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του 
Γεν. Γραμματέα κ. Δημητρίου 
Ευσταθιάδη έγινε η τελετή πα
ράδοσης και παραλαβής.

Ο κ. Υπουργός αφού ανα
φέρθηκε στην επιτυχή θητεία 
του παρατήρησε ότι “με τον α- 
πελθόντα Αρχηγό κ. Γιάννη Γε- 
ωργακόπουλο δουλέψομε σκλη
ρά για να αλλάξουμε το κλίμα, 
για να αποκατασταθεί το αίσθη
μα ασφάλειας στη χώρα. Είναι 
ένας αξιωματικός που τίμησε τη 
θέση που του εμπιστεύθηκε η 
Ελληνική Πολιτεία, την τίμησε 
και με το παραπάνω και εγώ ως 
πολιτικός υπεύθυνος του Υπουρ
γείου τον ευχαριστώ δημόσια 
για την προσφορά του. Η νέα η
γεσία της Ελληνικής Αστυνομίας 
έχει την ιστορική ευθύνη να δια
μορφώσει περιβάλλον ασφα
λούς διεξαγωγής των “Ολυ
μπιακών Αγώνων 2004”. Την 
ώρα που τα μάτια της ανθρωπό
τητας θα είναι στραμμένα στη 
χώρα μας, μια πρέπει να είναι η 
απάντησή μας: Η Ελλάδα ήταν, 
είναι και θα παραμείνει μια α
σφαλής και φιλόξενη χώρα. Έ
χει παράλληλα την ευθύνη να ε- 
νισχύσει ακόμη περισσότερο το

κύρος και την αξιοπρέπεια του 
Έλληνα Αστυνομικού. Από την 
πλευρά την πολιτικής ηγεσίας 
θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα 
συνεχίσου με. να παρέχουμε κάθε 
μέσον για να κάνουμε την Ελλη
νική Αστυνομία ακόμα πιο απο
τελεσματική. Θα προχωρήσουμε 
με θέληση, με αποφασιστικότη
τα για να κάνουμε πράξη την ε
πιταγή του Έλληνα πολίτη για 
μια Ελληνική Αστυνομία με κύ
ρος και αξιοπιστία, για μια Ελ
λάδα με ασφάλεια ”.

Κλείνοντας ο κ. Υπουργός 
ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο 
νέο Αρχηγό Αντιστράτηγο 
Φώτιο Νασιάκο επιση ραί
νοντας τα προσόντα και τις α
ρετές που τον διακρίνουν και 
που αποτελούν βασικό εχέγ

γυο της επιτυχίας.
Ο απερχόμενος Αρχηγός 

στην αποχαιρετιστήρια ομιλία 
του αφού αναφέρθηκε στο έρ
γο που επιτελέσθηκε καθ’ όλη 
τη διάρκεια της αρχηγίας του, 
ευχαρίστησε την πολιτική ηγε
σία και το προσωπικό του Υ
πουργείου για την ειλικρινή 
συνεργασία που είχε. Στον κ. 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ
νομίας ευχήθηκε ευόδωση των 
προσπαθειών του.

Στη συνέχεια ο νέος Αρχη
γός του Σώματος είπε:

“Αναλαμβάνω την ηγεσία 
του Σώματος της Ελληνικής Α
στυνομίας με πλήρη επίγνωση 
των ευθυνών και των υποχρε
ώσεων που συνεπάγεται η επι
λογή μου στη θέση αυτή.

Αισθάνομαι την ανάγκη να εκ- 
φράσω τις ευχαριστίες μου προς 
την Κυβέρνηση της χώρας και 
προς τον κ. Υπουργό Δημ. Τάξης, 
για την εξαιρετική τιμή που μου 
έγινε και παράλληλα, να παρά
σχω τη διαβεβαίωση ότι θα κα
ταβάλλω κάθε δυνατή προσπά
θεια για να μη διαψεύσω τις 
προσδοκίες και να φανώ αντά
ξιος της αποστολής που μου ανα
τέθηκε. Παραλαμβάνω τη σκυ
τάλη από έναν Αρχηγό με πολύ
τιμη συμβολή στην αναβάθμιση 
του έργου της Αστυνομίας.

Η εγκληματικότητα μειώθη
κε αισθητά, οι δείκτες των τρο
χαίων ατυχημάτων δείχνουν 
καθοδική τάση, οι πολίτες άρ
χισαν να νιώθουν την Αστυνο
μία δίπλα τους.
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Σημαντικά ήταν τα βήματα 
στον οργανωτικό και λειτουρ
γικό εκσυγχρονισμό του Αστυ
νομικού Σώματος. Η  παραίτη
ση του απερχομένου αρχηγού 
για λόγους ευθιξίας περιποιεί 
τιμή στον ίδιο, στο Σώμα της 
Ελληνικής Αστυνομίας και α
νεβάζει ψηλά τον πήχη της υ
πευθυνότητας, για όλους μας.

Ό,τι θετικό έχει καταγραφεί 
στους τομείς δράσης, αποτελεί 
την αφετηρία από την οποία αρ
χίζουμε τη νέα προσπάθειά μας.

Έχουμε πλήρη επίγνωση του 
περιβάλλοντος στο οποίο κα
λείται να ανταποκριθεί - με α
ποτελεσματικό τρόπο- η Ελλη
νική Αστυνομία, για την κατα
στολή της εγκληματικότητας, 
τη διαφύλαξη του αισθήματος 
ασφαλείας των πολιτών και 
την παροχή ποιοτικών υπηρε
σιών προς αυτούς.

Η μετάλλαξη των παραδο
σιακών μορφών εγκληματικό
τητας και η τάση διαμόρφω
σης μιας νέας διεθνούς τυπο
λογίας του οργανωμένου ε
γκλήματος, όπου πολλές φορές 
τα σύνορα μιας χώρας δεν αρ- 
κούν για να την αντιμετωπί
σουν, απαιτούν σύγχρονες 
μορφές οργάνωσης, διαρκή ε
τοιμότητα, άρτια εκπαίδευση 
και απόλυτο επαγγελματισμό 
του Αστυνομικού προσωπικού.

Εκ παραλλήλου, είναι αντι
κειμενικά διαπιστωμένο ότι οι 
σύγχρονες μορφές εγκληματι
κότητας, χωρίς την πρόθυμη 
και αρμονική συνεργασία Α
στυνομίας και πολιτών, μέσα 
σε ένα κλίμα αμοιβαίου σεβα
σμού και εμπιστοσύνης, δύσκο
λα εντοπίζονται και δύσκολα 
καταπολεμούνται.

Ο σεβασμός στα δικαιώματα 
του πολίτη η αντιμετώπισή του 
με υπευθυνότητα, σοβαρότητα 
και ευαισθησία από τα Αστυνο
μικά Όργανα είναι προϋπόθεση 
αυτής της δημιουργικής σχέσης.

Αλλά και ο Αστυνομικός, ως 
άτομο και κρατικός λειτουργός 
έχει ανάγκη των καλών αισθη
μάτων των πολιτών. Κανένας ε- 
παγγελματίας δεν μπορεί να επι- 
δείξει επιτυχίες στη δουλειά του, 
αν δεν νιώθει κάποια ηθική δι
καίωση για τη δουλειά αυτή.

Προπάντων, όταν η δουλειά 
του όπως του Αστυνομικού, α

παιτεί εισφορά ολόκληρης της 
προσωπικότητάς του και όχι 
σπάνια και της ζωής του ακόμα.

Στην καθημερινή και δύσκο
λη μάχη κατά του εγκλήματος 
υπάρχουν και άτυχες στιγμές. 
Κανένας δεν είναι ευτυχισμέ
νος με αυτό. Είναι όμως άδι
κο, θα έλεγα, για τους Αστυνο
μικούς που μοχθούν καθημε
ρινά σε όλα τα σημεία της πα
τρίδας μας να αισθάνονται ότι 
ακυρώνεται η ομολογουμένως 
σημαντική προσπάθειά τους 
στην καταπολέμηση του εγκλή
ματος και την εμπέδωση του 
αισθήματος ασφαλείας των 
συμπολιτών μας, από μεμονω
μένα ατυχή περιστατικά, όσο 
σοβαρά κι αν είναι. Η Αστυνο
μία και το προσωπικό της είναι

στις επάλξεις. Με τη δεδομένη 
και καθημερινά υποδεικνυόμε
νη στην πράξη συμπαράσταση 
της πολιτικής ηγεσίας, θα προ
σπαθήσουμε να την καταστή
σουμε πιο αξιόμαχη, πιο αξιό
πιστη και πιο αποτελεσματική:

- Με την βελτίωση των οργα
νωτικών δομών της.

- Με τον εκσυγχρονισμό του 
τεχνολογικού εξοπλισμού της 
και την χρησιμοποίηση της πλη
ροφορικής σε όλα τα επίπεδα 
των μάχιμων υπηρεσιών της.

- Με την αναβάθμιση της εκ
παίδευσης στις παραγωγικές 
σχολές και την καθιέρωση του 
συστήματος της δια βίου εκπαί
δευσης των Αστυνομικών, για 
ανταπόκρισή τους στις μετα
βαλλόμενες συνθήκες.

- Με τη συνεχή βελτίωση της 
αντιεγκληματικής πολιτικής σε 
όλη την Επικράτεια, με στόχο 
την αποτελεσματικότερη εφαρ
μογή ολοκληρωμένων προ
γραμμάτων Αστυνόμευσης, 
προσαρμοσμένων στις τοπικές 
συνθήκες.

- Με την αυστηρή τιμωρία 
των όποιων κρουσμάτων δια
φθοράς.

- Με την βελτίωση της θέσης 
του Αστυνομικού ως εργαζόμε
νου και την ενίσχυση της αυτο
εκτίμησής του.

Η αντιμετώπιση της βαριάς 
εγκληματικότητας, η μάχη κατά 
της μάστιγας των ναρκωτικών, 
η βελτίωση της οδικής ασφά
λειας, η περαιτέρω μείωση της 
λεγάμενης μικρομεσαίας ε-
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γκληματικότητας, η διεύρυνση 
του αισθήματος ασφαλείας των 
πολιτών, η διεξαγωγή των Ο
λυμπιακών Αγώνων του 2004 
σε ένα περιβάλλον απόλυτης α
σφάλειας, αποτελούν βασικές 
προτεραιότητες, πρόκληση και 
στοίχημα.

Αισθάνομαι σίγουρος ότι θα 
τα καταφέρουμε. Θα συνεχί- 
σουμε την προσπάθεια μας για 
να φέρουμε τον αστυνομικό κο
ντά στον πολίτη.

Η Πολιτεία κατανοεί, τελευ
ταία περισσότερο, τόσο τη 
σκληρότητα και την επικινδυ
νότατα της δουλειάς μας, όσο 
και τη μεγάλη προσφορά της 
Ελληνικής Αστυνομίας στο κοι
νωνικό σύνολο και στο Έθνος, 
με αποτέλεσμα να έχουν βρει 
την ικανοποίησή τους αρκετά 
από τα αιτήματά μας και όσα 
μένουν ανικανοποίητα, με την 
ενεργό συμπαράσταση της Πο
λιτικής και φυσικής Ηγεσίας 
και με γόνιμο διάλογο με τις 
συνδικαλιστικές Ενώσεις, θα 
βρουν τη λύση τους.

Από τη θέση αυτή θέλω να 
διαβεβαιώσω, αλλά και να 
προειδοποιήσω ταυτόχρονα, ό
τι στη νέα προσπάθειά μας, η 
αξιοκρατία θα αποτελεί το μο
ναδικό κριτήριο αξιολόγησης.

Με ενδιαφέρει μόνο η συνέ
πεια στην εργασία, η αποτελε- 
σματικότητα και η πίστη στον 
όρκο που δώσαμε.

Σας καλώ όλους ένστολους 
και Πολιτικούς υπαλλήλους, σε 
ειλικρινή συνεργασία για να δη
μιουργήσουμε μια νέα Αστυνο
μία ικανή να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις του 21ου αιώνα.

Τελειώνοντας απευθύνω τις 
καλύτερες ευχές μου, προς τον 
απερχόμενο Αρχηγό, για ατομι
κή και οικογενειακή υγεία και 
κάθε ευτυχία, αισθάνομαι δε 
την ανάγκη να διαβεβαιώσω 
για μία ακόμα φορά τον ελλη
νικό λαό, την κυβέρνηση και 
την πολιτική ηγεσία ότι θα κα
ταβάλλω κάθε προσπάθεια για 
μια Αστυνομία σύγχρονη, απο
τελεσματική, με δημοκρατικό 
ήθος, ανθρώπινο πρόσωπο και 
κοντά στον πολίτη ",

Η τελετή παράδοσης - πα
ραλαβής έκλεισε με απονομή 
αναμνηστικών πλακετών.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΣΤΗΝ 66Η ΔΙΕΘΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στα πλαίσια της 66ης Διε
θνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 
λειτούργησε Πληροφοριακό 
Κέντρο της Ελληνικής Αστυ
νομίας, τα εγκαίνια του οποί
ου πραγματοποιήθηκαν από 
τον Υπουργό Δημοσίας Τάξε- 
ως κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Ο Γ ενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υ
ποστράτηγος κ. Νικηφόρος 
Τζατζάκης υποδεχόμενος τον 
κ. Υπουργό τόνισε μεταξύ άλ

λων ότι “πρωταρχικός μας 
στόχος είναι να οικοδομήσου
με μια σύγχρονη Αστυνομία με 
ανθρώπινο πρόσωπο και στρα
τηγική μας επιδίωξη είναι η 
αύξηση, ποσοτικά και ποιοτικά 
του επιπέδου ασφαλείας του 
πολίτη ώστε το περιβάλλον στο 
οποίο ζούμε να γίνεται καθημε
ρινά ασφαλέστερο.

Προκειμένου να καταστή
σουμε την Αστυνομία αποτελε
σματικότερη επιχειρούμε μια 
σειρά μέτρων και ρυθμίσεων 
που συμβάλουν στη βελτίωση 
της αποδοτικότητας και στην 
αποκατάσταση του κύρους και 
της αξιοπιστίας της.

Συγκροτήσαμε ειδικές ομά
δες ελέγχου και πρόληψης ε
γκληματικότητας οι οποίες μέ
χρι τώρα έφεραν άριστα αποτε
λέσματα που ξεπέρασαν κατά 
πολύ τις προσδοκίες μας. Με 
αίσθημα ευθύνης και εγρήγορ
σης απέναντι στα προβλήματα 
που προκύπτουν από την εξέλι
ξη της εγκληματικότητας, ε
φαρμόσαμε ένα σύστημα αυξη
μένης αστυνομικής επιτήρησης 
με συνδυασμό πεζών και επο
χούμενων περιπολιών, ώστε να 
καλύπτεται αστυνομικά όλος ο 
χώρος του νομού Θεσσαλονί
κης.

Η συνεχής παρουσία ένατο-
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λων αστυνομικών στους δρό
μους όχι μόνον έχει αποτρέψει 
επίδοξους εγκληματίες από τη 
διάπραξη διαφόρων αδικημά
των, αλλά έχει συμβάλλει απο
φασιστικά στην παγίωση αι
σθήματος ασφάλειας των πολι
τών και θεαματικής μείωσης 
της εγκληματικότητας".

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο 
ο κ. Υπουργός αφού ευχαρί
στησε τους παρευρισκομένους 
για τη μαζική τους παρουσία 
στην τελετή παρατήρησε ότι 
“όλοι εργαζόμαστε ώστε να ε
πιτευχθεί ο βασικός μας στόχος 
που είναι να φέρουμε την Αστυ
νομία κοντά στον πολίτη ώστε 
ο πολίτης να αισθάνεται ασφα
λής και να εμπιστεύεται στην Α
στυνομία. Έχουν γίνει πολύ ση
μαντικά βήματα προς αυτή την 
κατεύθυνση, δηλαδή στην αμοι
βαία σχέση εμπιστοσύνης”.

Ο κ. Υπουργός δεν παρέλει- 
ψε να εκφράσει την αισιοδοξία 
του για την καταπολέμηση της

εγκληματικότητας και να δη
λώσει ότι σε ενάμισι το πολύ έ
τη θα είναι έτοιμο το νέο κτίριο 
που θα στεγάσει της Υπηρεσίες 
της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης.

Στα εγκαίνια του περιπτέ

ρου παραβρέθηκαν ο εκπρό
σωπος του Παναγιότατου 
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, 
βουλευτές, ο Γενικός Επιθεω
ρητής Αστυνομίας, ο Αρχη
γός του Πυροσβεστικού Σώ

ματος, οι πρόεδροι των συνδι
καλιστικών Ενώσεων της Α
στυνομίας, εκπρόσωποι της 
Τοπικής και Νομαρχιακής αυ
τοδιοίκησης και λοιπών Αρ
χών της πόλης.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΩΥΛΙΑΣ  
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΤΙΩΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Π μαγματοποιήθηκε πρόσφαταστη 
Θεσσαλονίκη η 3η συνάντηση της ο
μάδας εργασίας (task force) για τη 
διακίνηση ανθρώπων (λαθρομετα
νάστευση. διακίνηση γυναικών για 
σεξουαλική εκμετάλλευση κ.α.) στα 
πλαίσια του SEC I (πρωτοβουλία συ
νεργασίας νοτιοανατολι
κής Ευρώπης).

Στη συνάντηση συμ
μετείχαν εκπρόσωποι 
από τα κράτη - μέλη 
της SECI (Ελλάδα, Αλ
βανία, Βουλγαρία, Κρο
ατία, ΠΓΑΜ, Μολδαβί
α, Τουρκία, Ρουμανία,
Ουγγαρία, Ουκρανία,
Βοσνία, Ερζεγοβίνη και 
εκπρόσωποι από την Ι
ταλία. Μ. Βρετανία, ΕΙ
ΠΑ, την Interpol και 
τον Διεθνή Οργανισμό 
για τη Μετανάστευση).

Την πρώτη μέρα των εργασιών 
του συνεδρίου απηύθυνε χαιρετι
σμό ο πρόεδρος της συνάντησης 
και επικεφαλής της ελληνικής α
ντιπροσωπείας και Προϊστάμενος 
Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης/Α Ε- 
Α Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Τα-

σιόπουλος ενώ παρευρέθηκαν ο 
Γενικός Αστυνομικός Λ/ντής Θεσ
σαλονίκης Υποστράτηγος κ. Νικη
φόρος Τζατζάκης και ο Γενικός Α
στυνομικός Α/ντής Κεντρικής Μα
κεδονίας Υποστράτηγος κ. Χρή- 
στος Λίβανος.
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ

Στα πλαίσια της εκπαίδευ
σης .των Δοκίμων Υπαστυνό- 
μων του εκπαιδευτικού έτους 
2000 12001, σε θέματα Δημο
σίου Κατηγόρου και σε συνέ
χεια των θεωρητικών θεμάτων 
που αναπτύχθηκαν με μέριμνα 
της Δ/νσης Αστυν. Δυτικής 
Αττικής πραγματοποιήθηκαν 
στην έδρα του Μεταβατικού 
Πταισματοδικείου Αιγάλεω, 
δύο εικονικές συνεδριάσεις. Το 
δικαστήριο συγκροτήθηκε από 
τον Α/Α’ Τζανέτο Φιλιππάκο 
καθηγητή της Αστυνομικής Α
καδημίας, τον Αναπληρωτή 
του Υ/Α Κωνσταντίνο Σαμπά- 
νη, τον Αναπληρωτή Δημόσιο 
Κατήγορο Αιγάλεω Υ/Α Ιωάν
νη Τριαντάφυλλο και αστυνο
μικό προσωπικό της Δ/νσης Α
στυνομίας Δυτικής Αττικής.

Κατά τις συνεδριάσεις τις ο
ποίες παρακολούθησαν οι

τριτοετείς Δόκιμοι Υπαστυνό- 
μοι εκδικάστηκαν εικονικά 
πραγματικές υποθέσεις και έγι
νε σύνδεση των θεωρητικών 
θεμάτων με την πρακτική εκ
παίδευση, προς επίτευξη ου
σιαστικότερης γνώσης και κα
τανόησης των καθηκόντων του

Δημοσίου Κατηγόρου.
Οι εκπαιδευόμενοι τριτοε

τείς Δόκιμοι Υπαστυνόμοι κα
τά την εικονική διαδικασία στο 
ακροατήριο επέδειξαν ιδιαίτε
ρο ενδιαφέρον και ανταποκρί- 
θηκαν άριστα στην πρακτική 
άσκηση στην οποία συμμετεί

χαν. Μετά το πέρας των πρα
κτικών εκπαιδεύσεων ο Διευ
θυντής της Διεύθυνσης Αστυ
νομίας Δυτικής Αττικής Ταξί- 
αρχος Διονύσιος Κουτσομπί- 
νας απηύθυνε παραινέσεις 
προς τους Δοκίμους Υπαστυ- 
νόμους.

01 Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι  Χ Τ Ι Ζ Ο Υ Ν  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο  Σ Τ Η Ν  Ο Υ Γ Κ Α Ν Τ Α

ε μέρ ιμνα  της Π ανελλή 

νιας Α Ο μ οσ π ονδ ία ς  Αστυ-  

νομικώ ν Υπαλλήλων σι>γκε

ντρώ θηκε χρη μα τικό  ποσόν  

Η.000.000 δραχμώ ν το οποίο δ ια τέθ η 

κε για την ανέγερση σχολείου στην  

Ουγκάντα της Αφρικής.

Στα εγκαίνια της θεμελίω σης του 

σχολείου παρευρέθηκε ως εκπρόσωπος  

της Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος της Έ

νωσης Αστυνομικώ ν Λ άρισας κ. Σ ω 

τήριος Μ ουτζοΰρης -ο οποίος είχε την 

ιδέα για την ανέγερση του σχολείο υ- 

και μέλη της ιεραποστολικής ομάδας  

του Συλλόγου “Κοσμάς και Δ α μ ια ν ό ς ”  

(κάτω αριστερά).
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ΤΑ ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΟΥ
ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Με πρωτοβουλία της Τοπι
κής Διοίκησης της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών μετα
φέρθηκαν στη Λιβαδειά τα Ιε
ρά Λείψανα του Αγίου Αρτεμί
ου, Προστάτη της Ελληνικής 
Αστυνομίας, τα οποία εκτέθη
καν σε λαϊκό προσκύνημα.

Τα Ιερά Λείψανα συνοδέυσε 
ο Προϊστάμενος της Θρησκευ
τικής Υπηρεσίας του Σώματος 
Πανοσιολογιότατος Αρχιμαν
δρίτης π. Νεκτάριος Κιούλος. 
Μετά την άφιξη ακολούθησε 
πανηγυρικός εσπερινός στην 
Ιερά Μητρόπολη και παρέ
στησαν ο Αντινομάρχης Βοιω
τίας κ. Λουκάς Ανέστης, Αντι- 
δήμαρχοι, πρόεδροι συλλόγων 
και φορέων, ο Υποδ/ντής της 
Διεύθυνσης κ. Απόστολος Κο
ντοδήμος και πλήθος προσκυ
νητών.

Η  κλινική “Βέττα Μπαλτονμά” 
περιπολικό αυτοκίνητο στο Α.Τ. Άνω Πόλης 
Θεσσαλονίκης ως ένδειξη αναγνώρισης της κοι
νωνικής προσφοράς του Τμήματος και της Ελ
ληνικής Αστυνομίας γενικότερα. 0  διευθύνων 
σύμβουλος της κλινικής κ. Δ. Μπαλτουμάς, τό
νισε την προσπάθεια της κλινικής να σταθεί α
ρωγός στο σημαντικό έργο που επιτελεί η Ελ
ληνική Αστυνομία. Ο Γεν. Αστυν. Διευθυντής 
Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. Νικηφόρος 
Τξατξάκης ευχαρίστησε την ιδιοκτήτρια της 
κλινικής κ. Βενετία Μπαλτονμά παρατηρώντας 
ότι “η ενέργεια αυτή αποτελεί την μεγαλύτερη 
ηθική επιβράβευση και αναγνώριση των προ
σπαθειών των ανδρών του Α.Τ. Άνω Πόλης”.

Η Ορχήστρα της Ελληνικής Αστυνομίας, περί τα μέσα Αυγούστου, ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Δημάρχου Γόμφων και του Προέδρου του ΚΑ- 
ΠΗ Δροσερού συμμετείχε με ιδιαίτερο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων του ανωτέρω Δήμου, σκορπίζοντας δροσε
ρές νότες με παραδοσιακούς σκοπούς της πατρίδας μας. Μάλιστα, η ανωτέρω εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε και ηχογραφήθηκε σε περιορισμένο αριθμό 
CD, για τις ανάγκες του αρχείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΔΜΗΤΟΥ 
ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ 

ΣΤΗ ΧΙΟ

Με εξαιρετική 
λαμπρότητα και 
με την παρουσία 
πλήθους πιστών ο 
Σεβασμιότατος 
Μ ητροπολ ίτης 
Χίου, Ψαρών και 
Οινουσσών Διο
νύσιος, τέλεσε τα 

εγκαίνια του νεόδμητου Ιερού 
Ναού του Αγίου Αρτέμιο, πε- 
ριστοιχιζόμενος από ιερείς και 
διακόνους μεταξύ των οποίων 
και ο προϊστάμενος της Υ- 
ποδ/νσης Θρησκευτικού του 
Σώματος Αρχιμανδρίτης Νε
κτάριος Κιούλος.

Ο Ναός οικοδομήθηκε στη 
Χίο με μέριμνα της Τοπικής 
Διοίκησης της Διεθνούς Έ
νωσης Αστυνομικών.

Παρέστησαν και τίμησαν 
την τελετή ο Γενικός Αστυν. 
Δ/ντής Περιφ. Βορείου Αιγαί
ου Ταξίαρχος Βασίλειος Πα- 
πακώστας ως εκπρόσωπος 
του Αρχηγού του Σώματος, ο 
Πρόεδρος του Ελληνικού Ε
θνικού Τμήματος της Διε
θνούς Ένωσης Αστυνομικών 
κ. Κωνσταντίνος Παπακων
σταντίνου, ο Αστυν. Δ/ντής 
Χίου Αστυν. Δ/ντής κ. Ιωάν
νης Μόσχοβος, ο Αστυ
νομικός Υποδ/ντής Χίου κ. 
Ηλίας Αρβυθάς, ο Αντιπρόε
δρος της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστος 
Φωτόπουλος, ο Πρόεδρος και 
τα Μέλη του Δ.Σ. της Τοπικής 
Διοίκησης της Δ.Ε.Α. Χίου 
και πλήθος κόσμου.

Οι απόφοιτοι τη; Εθνική; 
Σχολή; \ικαιττών τη; Πολιτική; 
και Ποινική; Δικαιοσύνη; 
επιοκέφϋηκαν τι; Δ von; Ε- 
γκλημ. Ερευνών και Ασφάλεια; 
Αττική;, οποί’ ενημερώθηκαν 
or θέματα ιχψίνωιτη; κιιι λει- 
τονργία; τη; Δ.Ε.Ε. από τον Λ - 
\τη τη; Ταξίαρχο κ. Εΐ'ίπρατιο 
Κνριακιικη και για το οργανω
μένο έγκλημα και τα ναρκωτικά 
από τor; Αστυν. ΥποόΑτέ; Δη- 
μ. Τρνγάζη και Αναιπ. Φλώρο.

Ο Όμιλος “Φίλοι Αστυνομίας Αθηνιόν” γιόρτασε και φέτος στις εγκαταστάσεις τον στην Εκάλη την εορτή τον προ
στάτη τον Αγίου Παντελεήμονα.
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Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα ο 11ος ποδοσφαιρικός γύρος έτους 2001, 
των Υπηρεσιών και φορέων τον Δήμον Ερμούπολης που διοργάνωοε ο 
Δ.Ο.ΝΑ. Ερμονπολης. Στους αγώνες συμμετείχαν οι ομάδες τηςΑΔ. Κυκλά
δων, Βετεράνων, Εμποροϋπαλλήλων Λ ’, Εμποροϋπαλλήλων Β\ Οικοδόμων, 
ΔΕΗ, Δήμου, ΟΤΕ, Λιμεναρχείου, Δημοσίων Υπαλλήλων. Στην τελική κατά
ταξη η ομάδα τηςΑΔ. Κυκλάδων ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια και την απο
νομή τον κυπέλλου έκανε ο Υποδ/ντής της Αστυν. Διεύθυνσης Αστυν. Υ· 
ποδίντής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος.

Η χορευτική ομάδα της Σχολής Χορού της Δ Ινσης Αστυνομίας Πειραιά, 
προσκλήθηκε από το Δήμο Καλύμνου και χόρεψε στις πολιτιστικές εκδηλώ
σεις του καλοκαιριού. Ο φιλόξενος κόσμος του νησιού αναγνώρισε τη δεξιό- 
τεχνία των μικρών χορευτών που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Επίσης η 
ίδια ομάδα έλαβε μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις για τη “Μάχη του Δι- 
ρού”Λακωνίας, προσκεκλημένη από το Δήμαρχο Μάνης κ. Πέτρο Ανδρεάκο.

Γην ομάδα συνόδευαν η κα Νιαρχάκου, ο Αστ. Δ/ντής Κωνσταντίνος Απο- 
ατολόπουλος και ο Αστυν. Α ’Χρ. Ντζούφρας της Δ Ινσης Δημ. ΣχέσεωνΙΑ.ΕΔ.

Το Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “Κάνε μια Ευ
χή” μεσολάβησε για την πραγματοποίηση της ευχής του μικρού Ευθύμη Κού- 
βέλου. Η ευχή του μικρού Ευθύμη ήταν η απόκτηση ενός τζιπ στρατιωτικού 
σε μορφή παιχνιδιού, το οποίο απέκτησε όντως με τη μεσολάβηση του ιδρύμα
τος “Κάνε Μια Ευχή” και δόθηκε από αστυνομικό της ομάδας “Ζ”. Αξίζει να 
πούμε ότι πρόεδρος του Ιδρύματος “Κάνε Μια Ευχή” είναι η κα Γαβριέλα Πε- 
τζετάκι και ότι σκοπός του Ιδρύματος είναι να εκπληρώνει τις πιο βαθιές επι
θυμίες παιδιών έως 18 ετών που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες.

Επιδείξεις τεχνικών αυτοάμυνας (Hapkido) διεξήχθησαν στο Κλειστό Γυ
μναστήριο Αργυρούπολης, που διοργανώθηκαν από την Παγκόσμια Ένωση 
HAPKIDO και έλαβαν μέρος και έξι αστυνομικοί, στους οποίους μετά το πέρας 
της εκδήλωσης απενεμήθη η “πορτοκαλή ζώνη”. Στους αγώνες παρέστη ο Αντι
πρόεδρος της ΕΛΥΑ. Γεώργιος Ψαλλίδας καθώς και πολλοί αξιωματικοί από 
διάφορες Υπηρεσίες. Στη φωτογραφία από αριστερά προς τα δεξιά διακρίνονται: 
Αστυν. Α ’ Χρ. Κοντάριδης, Μιχ. Παλαιολσγος, Γ. Ψαλλίδας, Αστ/κας Αναστ. 
Χανδρινός. Στην κάτω σειρά οι ΑοτΙκες: Δ. Τιμπλαλέξης, Αναστ. Χανδρινός, Α- 
θαν. Νικολαϊδης και Νικ. Τασιούλας.

Η ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΔ. Βοιωτίας κατόπιν προσκλήσεως από τον 
Δήμο Τανάγρας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο “Ποίμανδρος ”, έλαβε μέρος σε 
φιλική ποδοσφαιρική συνάντηση. Μετά το τέλος του αγώνα οι ανωτέρω φο
ρείς απένειμαν στις ομάδες κύπελλα και αναμνηστικά δώρα.

Κατά την αγωνιστική περίοδο του πρωταθλήματος Μπάοκετ 2000 - 20001 
που διοργάνωοε ο Τομέας Αθλητισμού του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονί
κης η ομάδα του Α ’ Τμήματος Τροχαίας Θεσσαλονίκης κατέκτηοε την Τρίτη 
θέση και της απονεμήθηκε το κύπελλο Ήθους και Αγωνιστικότητας.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΗΓΕΣΙΑΣ - 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

- Τέθηκε σε αποστρατεία ύ
στερα από αίτησή του ο Αρ
χηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος Ιωάν
νης Γεωργακόπουλος στον ο
ποίο απονεμήθηκε ο τίτλος 
του Επιτίμου Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

- Νέος Αρχηγός της Ελληνι
κής Αστυνομίας τοποθετήθηκε ο 
Υποστράτηγος Αστυνομίας Γε
νικών Καθηκόντων Φώτιος Να- 
σιάκος, ο οποίος προήχθη στο 
βαθμό του Αντιστράτηγου.

- Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη 
αποστρατεία ως ευδοκίμως τερ- 
ματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 
οι Αντιστράτηγοι Αλέξανδρος 
Ζουμπούλης, Παύλος Ρούμπης 
και Φώτιος Βλάχος, στους οποί
ους απονεμήθηκε ο τίτλος του Ε
πιτίμου της θέσης που κατείχαν.

- Προήχθη στο βαθμό του Α
ντιστράτηγου ε.ο.θ. λόγω επιλο
γής νεωτέρου ομοιοβάθμου του 
ως Αρχηγού του Σώματος, ο Υπο
στράτηγος Γενικών Καθηκόντων 
Αθανάσιος Δαλαμαγκίδης ο οποί
ος αποστρατεύθηκε τριάντα ημέ
ρες μετά από την προαγωγή του.

- Προήχθησαν στο βαθμό του 
Αντιστράτηγου για την πλήρωση 
κενών οργανικών θέσεων και το
ποθετήθηκαν, οι Υποστράτηγοι 
Γενικών Καθηκόντων, Σπυρίδων 
Τσάκος ως Υπαρχηγός της Ελλη
νικής Αστυνομίας, Ιωάννης Πανη- 
γυράκης ως Προϊστάμενος Επιτε
λείου του Αρχηγείου της Ελληνι
κής Αστυνομίας, και Χαράλαμπος 
Χριστοφαρεΐζης ως Γενικός Επι
θεωρητής Αστυνομίας.

- Προήχθησαν στο βαθμό του 
Αντιστράτηγου ε,ο.θ. οι Υποστρά
τηγοι Γενικών Καθηκόντων Ιωάν
νης Παναγόπουλος και Χρήστος 
Λίβανος οι οποίοι αποστρατεύθη- 
καν τριάντα ημέρες μετά την προα
γωγή τους.

- Προήχθησαν στο βαθμό του 
Υποστράτηγου για την πλήρωση 
κενών οργανικών θέσεων οι Ταξί- 
αρχοι Γενικών καθηκόντων, 0- 
δυσσέας Δελλής, Παναγιώτης 
Βιολιντζής, Αντώνιος Παυλίδης, 
Νικόλαος Κρινής, Φώτιος Λια
νός, Γεώργιος Αγγελάκος και Γε
ώργιος Κανέλλος.

- Προήχθησαν στο βαθμό του 
Ταξιάρχου για την πλήρωση κε

νών οργανικών θέσεων οι Αστυ
νομικοί Διευθυντές, Γεώργιος Πα- 
παδάκης, Παναγιώτης Δημητρου- 
λόπουλος, Παναγιώτης Τσιριγώ- 
της, Βασίλειος Αποστολάκης, Δη- 
μήτριος Νικολακόπουλος, Δημή- 
τριος Παππάς και Κωνσταντίνος 
Αγγελάκης.

- Προήχθησαν στο βαθμό του 
Ταξιάρχου ε,ο.θ. οι Αστυνομικοί 
Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων 
Παρασκευάς Κούλης, Νικόλαος 
Τσεντούρος, Γεώργιος Φωτόπου- 
λος, Παναγιώτης Μούρσιας, Θω
μάς Ντόβας, Παναγιώτης Δημα- 
νόπουλος και Παναγιώτης Κα- 
τσάς, οι οποίοι αποστρατεύθηκαν 
τριάντα ημέρες μετά την προα
γωγή τους.

- Προήχθησαν στο βαθμό του 
Αστυνομικού Διευθυντή οι Αστυ
νομικοί Υποδιευθυντές Γενικών 
Καθηκόντων για την πλήρωση κε
νών οργανικών θέσεων οι, Παύλος 
Αντωνίου, Κωνσταντίνος Αποστο- 
λόπουλος, Ιωάννης Χουλιαράς, 
Χρήστος Λουκάς, Μάρκος Πάγκα
λος, Γρηγόριος Κατσάμπουλας, 
Σπυρίδων Ασημακόπουλος, Γιαν- 
νίκας Σακκάς, Δημήτριος Χρυσι- 
κόπουλος, Χρύσανθος Τσαντρίζος, 
Γρηγόριος Παπαγιάννης, Δημή- 
τριος Πράπας και Βασίλειος Γιαν- 
νόπουλος.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
- Με απόφαση του Αρχηγού 

του Σώματος τοποθετήθηκαν - 
μετατέθηκαν, οι κατωτέρω Υπο
στράτηγοι Γενικών καθηκόντων 
ως ακολούθως: Αθανάσιος Παπα- 
βασιλείου από τη Γενική Αστυν. 
Δ/νση Περιφ. Πελοποννήσου στη 
Γενική Αστυν. Δ/νση Αττικής ως 
Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής, 
Νικόλαος Τασιόπουλος από τη 
Δ/νση Διεθνούς Αστυν. Συνεργα
σίας/ΑΕΑ στον Κλάδο Ασφάλειας 
και Τάξης ως Προϊστάμενος, Βα
σίλειος Κωνσταντινίδης από τον 
Κλάδο Οικονομικοτεχνικών και 
Πληροφορικής/ΑΕΑ στη Γενική 
Αστυνομική Δ/νση Περιφ. Δυτι
κής Ελλάδας ως Γενικός Αστυνο
μικός Διευθυντής, Οδυσσέας Δε- 
λής από τη Γεν. Αστυν. Δ/νση Πε- 
ριφ. Ιονίων Νήσων στη Γενική Α
στυν. Δ/νση Περιφ. Θεσσαλίας ως 
Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής, 
Παναγιώτης Βιολιντζής από τη 
Γενική Αστυνομική Δ/νση Περιφ.

Δυτικής Μακεδονίας στη Γενική 
Αστυνομική Δ/νση Περιφ. Κε
ντρικής Μακεδονίας ως Γενικός 
Αστυνομικός Διευθυντής, Αντώ
νιος Παυλίδης στην Υπηρεσία Α
σφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας 
όπου υπηρετεί, Νικόλαος Κρινής 
από τη Γενική Αστυν. Δ/νση Πε- 
ριφ. Νοτίου Αιγαίου στη Γενική 
Αστυν. Δ/νση Περιφ. Κρήτης ως 
Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής, 
Φώτιος Λιανός στη Δ/νση Αστυ
νόμευσης Αερολιμένα Αθηνών ό
που υπηρετεί, Γεώργιος Αγγελά
κος στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής 
όπου υπηρετεί και Γεώργιος Κα
νέλλος από τη Δ/νση Οικονομι- 
κών/ΑΕΑ στον Κλάδο Οικονομι- 
κοτεχνικών και Πληροφορικής ως 
Προϊστάμενος.

- Με απόφαση του Αρχηγού 
του Σώματος τοποθετούνται, με
τατίθενται, μετακινούνται οι κα
τωτέρω Ταξίαρχοι Γενικών κα
θηκόντων ως ακολούθως: Αθανά
σιος Γκοτσόπουλος στη Γενική 
Δ/νση Περιφ. Πελοποννήσου ως 
Γ ενικός Αστυνομικός Διευθυντής, 
Γεώργιος Παπαδάκης στη Γενική 
Αστυν. Δ/νση Περιφ. Νοτίου Αι
γαίου ως Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής, Παναγιώτης Δημη- 
τρόπουλος στην Αστυν. Δ/νση 
Φθιώτιδας όπου υπηρετεί, Πανα
γιώτης Τσιριγώτης στην Αστυν. 
Δ/νση Τρικάλων όπου υπηρετεί, 
Βασίλειος Αποστολάκης στη Γε
νική Αστυν. Δ/νση Περιφ. Ιονίων 
Νήσων ως Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής, Δημήτριος Νικολα- 
κόπουλος στη Γενική Αστυν. 
Δ/νση Περιφ. Δυτικής Μακεδονί
ας ως Γενικός Αστυνομικός Διευ
θυντής, Δημήτριος Παππάς στη 
Δ/νση Αστυν. Επιχειρήσεων Αττι
κής όπου υπηρετεί ως Διευθυντής 
και Κωνσταντίνος Αγγελάκης 
στην Υ.Μ.Δ. Αθηνών όπου υπηρε
τεί ως Διευθυντής.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Τέθηκαν σε αποστρατεία με 

διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις του 
Αρχηγού του Σώματος:

- Με το βαθμό του Αστυνόμου 
Α’ οι, Νικ. Κλεισαρχάκης, Αθανά
σιος Μπινιάρης, Γεώρ. Κουσίδης,

- Με το βαθμό του Αστυνόμου 
Β’ οι, Ιωάννης Στεφάνής Βησσά- 
ριος Παπαγεωργίου και Σάββας 
Γερογιάννης

- Με το βαθμό του Υπαστυ- 
νόμου Β’ οι, Δημήτριος Τασιό
πουλος, Ιωάννης Αγγελής, Βασί
λειος Καπελιάρης, Νικόλαος 
Φραγκιαδάκης, Ιωάννης Στρατί- 
κης, Φώτιος Γκρέκας, Σεραφείμ 
Σιδέρης, Νικόλαος Δήμου, Γεώρ
γιος Χατζηγεωργιάδης, Ιωάννης 
Τασούλας, Αριστείδης Καλέτζος, 
Γεώργιος Ανδρικόπουλος, Μό
σχος Καλλίτσαρης, Γεώργιος 
Σωτηρόπουλος, Παύλος Σκρέτ- 
τας, Θεόδωρος Χαλουλάκος, Θε
οχάρης Τσαπακίδης, Δημήτριος 
Βακαλούδης, Παναγιώτης Κου- 
ρεντζής, Γεώργιος Μπαζούκης, 
Βασίλειος Αργύρης, Βασίλειος 
Τσιφτελίδης, Κωνσταντίνος Πα- 
ναγιωτίδης, Ιωάννης Αποστολί- 
δης, Κωνσταντίνος Μπαλόγλου 
και Ιωάννης Χάϊδευτός.

- Με το βαθμό του Ανθυπα- 
στυνόμου οι, Χρήστος Μπλετσο- 
γιάννης, Γεώργιος Δαλίγκαρος, 
Παναγιώτης Κατσιούλας, Σπυρί
δων Κοσσαράς, Πέτρος Αρματάς, 
Ιωάννης Σανίδας, Εμμανουήλ Λε- 
ωνίδου, Χαράλαμπος Ναλπαντί- 
δης, Ευάγγελος Δράκος, Βασί
λειος Μάνδαλος, Κλέων Τσελεπι- 
δάκης, Θωμάς Καϊμακάμης, Νικό
λαος Καρανίκας, Ισίδωρος Βλαϊ- 
κίδης, Χρήστος Πλήτσας, Δημή- 
τριος Κατσουγιάννης, Δημήτριος 
Σαϊσάνας, Ηλίας Χαμαράκης, Εμ
μανουήλ Καμπουράκης, Γ εώργιος 
Ευστρατιάδης, Γεώργιος Γωγά- 
κος, Γεώργιος Κριτσιωτάκης, Χα
ρίλαος Κίκιλας, Κωνσταντίνος 
Μανίκας, Κωνσταντίνος Δάρας, 
Βασίλειος Μισαηλίδης, Αθανά
σιος Θεοδώρου, Ευάγγελος Αβρα- 
μόπουλος, Εμμανουήλ Λυρώνης, 
Παναγιώτης Σαμπαριώτης, Ηλίας 
Σιάμπος, Κωνσταντίνος Τσιαχτά- 
νης, Αριστείδης Λέντζιος, Νικό
λαος Ζήκος, Ιωάννης Παπαδόπου- 
λος, Απόστολος Παλάρας, Θεο
φάνης Καράλης, Γεώργιος Δημη- 
τρίου, Βασίλειος Ζέρβας, Κων
σταντίνος Νικάκης, Ηλίας Θάνος, 
Θρασύβουλος Ντανόπουλος, 
Χρήστος Ντόντος, Δημήτριος Φα- 
λαλές, Ιωάννης Κοντόπουλος, 
Χαράλαμπος Βασταρούχας, Θεό
δωρος Βλάχου, Κωνσταντίνος 
Μαλέας, Γεώργιος Ντόντης, Γε
ώργιος Κλήντσαρης, Θεόδωρος 
Αθανασόπουλος, Σωτήριος Κλεώ- 
πας, Γεώργιος Πλούμης, Ιωάννης 
Μπακασούλας, Ευθύμιος Τσιμπί
δας, Θεόδωρος Νησιώτης, Αλέ-
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ξανδρος Κατσούλης, Απόστολος 
Κόσινας, Κωνσταντίνος Κου- 
τσουπιάς, Γεώργιος Παρασύρης, 
Κυριάκος Ταρατίτας, Παναγιώτης 
Κολοβάδης, Αλέξανδρος Πασσα- 
λής, Ιωάννης Μαλιαχώβας, Κων
σταντίνος Σιβίλογλου, Κωνστα
ντίνος Μπουσνάκης, Γεώργιος Α- 
καντζηλιώτης, Αλκιβιάδης Παπα- 
νίκος, Μενέλαος Σπανουδάκης, 
Λάμπρος Παπαγεωργίου, Δημο
σθένης Κωνσταντινίδης, Νικόλα
ος Μπαλατσούκας, Νικόλαος 
Μπούρας, Χρήστος Σαλαμούρας, 
Δημήτριος Γαλάτης, Κωνσταντί
νος Καπλάνης, Κωνσταντίνος 
Πάσσος, Δημήτριος Σταμάτης, 
Σπυρίδων Γεροκώστας, Παναγιώ
της Ρούκας, Δημήτριος Κωστού- 
λας, Γεώργιος Μπούντινας, Ηλίας 
Καζναφέρης, Ευάγγελος Πάκος, 
Χαρίλαος Κυριαζής, Αθανάσιος 
Κυριακίδης, Κωνσταντίνος Βλα- 
χονικολός, Ξενοφών Δουλαβέ- 
ρης, Γεώργιος Δημητρακόπου- 
λος, Αλέξιος Νάστος, Δημήτριος 
Μανιάτης, Λάμπρος Πατρόζος, 
Βασίλειος Ευθυμίου, Παναγιώ
της Τσεκούρας, Νικόλαος Ζερλε- 
ντές, Ιωάννης Γιαννούλης, Δημή- 
τριος Μητσάρας, Νικόλαος Δια- 
μαντόπουλος, Απόστολος Γιώ- 
τας, Χρήστος Φιλιππόπουλος, 
Λάμπρος Παπαχρήστου και Γε
ώργιος Καπαρός.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
- Ο Ανθυπαστυνόμος Χαράλα

μπος Σπυρόπουλος που υπηρετεί 
στο Α.Τ. Πετρούπολης Αττικής, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία της Α.Δ. Ηλείας, 
τηλ. 5016446, 5019561.

- Ο Ανθυπαστυνόμος Αναγνώ
στης Αναγνωστόπουλος που υπη
ρετεί στο Τμήμα Συνοριακής Φύ
λαξης Πτολεμαΐδος, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 
046353221, 0977808743.

- Ο Αρχιφύλακας Παναγιώτης 
Μητσέλος που υπηρετεί στην 
Α.Δ. Θεσπρωτίας, επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 0937468605, 
066525068.

- Ο Αρχιφύλακας Λάμπρος 
Παυλίδης που υπηρετεί στο Α.Τ.

Βέροιας, επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης ή της Α.Δ. Αλε
ξανδρούπολης, τηλ.
031867503, 0974281481.

- Αρχιφύλακας που υπηρετεί 
στην Α.Δ. Αρκαδίας (Αστρος), 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α., 
τηλ. 7648227, 0944970429.

- Ο Αστυφύλακας Βασίλειος 
Τσαρκοβίστας που υπηρετεί 
στον Α.Σ. Εκάλης Αττικής, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήπο
τε υπηρεσία των Α.Δ. Θεσπρω
τίας ή Ιωαννίνων, τηλ. 
0974572731.

δήποτε υπηρεσία της Δ/νσης Α
στυνομίας Πειραιά, τηλ. 
4411545, 0937173709.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
Μετά από διαπραγματεύσεις 

που έγιναν με πρωτοβουλία του 
Κ.Υ.Υ.Α.Π. επιτεύχθηκε συμφωνί
α συνεργασίας με το Νοσοκομείο 
“Ερρίκος Ντυνάν” για την παροχή 
υπηρεσιών σε άπαντες τους εν ε- 
νεργεία και συνταξιούχους αστυ
νομικούς, ανεξάρτητα από το φο
ρέα που είναι ασφαλισμένοι.

Το Νοσοκομείο “Ερρίκος Ντυ
νάν” το οποίο είναι Κοινωφελές 
Ίδρυμα που ανήκει στον Ελληνι
κό Ερυθρό Σταυρό, έχει υιοθετή-

θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήπο
τε υπηρεσία της Α.Δ. Σερρών, 
τηλ. 032136165, 0972482627.

ύλακας Αριστείδης 
που υπηρετεί στο

-Ο Α· 
Παπαρο'

στυφυ, 
ύπας ί

- Ο Αστυφύλακας Νικόλαός ,, ,„ , c , σει τη δομή τμημάτων του Εθνι-Γρηγοριαδης που υπηρετεί στο , ' , ,Α ' Χζ, .Λ . ,  If lo o  faxTrnuaTOC Υγείας, ενω πα-Α.Τ. Νέας Σαντας " Ι ΐί^ ρ α ,ί 'γ ιρ ι να καλύψει επιμε- 
ρους ειδικότητες συνεργάζεται με 
γνωστούς ιατρούς που καλύπτουν 
μεγάλο εύρος επιμέρους ειδικοτή
των.

Επίσης, θεωρείται από τα πλέ
ον σύγχρονα νοσηλευτικά ιδρύ
ματα της χώρας, λόγω του υπερ- 
σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού 
(εξωτερικά ιατρεία 12.000 τ.μ., 
κλινικές νοσηλείας μιας ημέρας 
5.000 τ.μ., 28 χειρουργικές αίθου
σες 12.000 τ.μ., 38 κλίνες εντατι
κής θεραπείας, 38 κλίνες Μονά
δας Αυξημένης Φροντίδας, Τμή
μα Επειγόντων Περιστατικών, 
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, 303 
κλίνες τμημάτων - κλινικών, πλή
ρη υπερσύγχρονα εργαστήρια, α- 
πεικονιστικό τμήμα που περιλαμ
βάνει αξονική και μαγνητική το
μογραφία, αγγειογραφία, εμβο
λιασμούς, μαστογραφία, λιθοτρι
ψία, υπερήχους, γ’ κάμερα, κλα
σική ακτινολογία, πυρηνική ια
τρική) και του καταξιωμένου ια
τρικού προσωπικού που αριθμεί 
πλέον των 300 γνωστών ιατρών 
όλων των ειδικοτήτων.

Το Νοσοκομείο λόγω της δο
μής του έχει τη δυνατότητα και 
λειτουργεί σε 24ωρη εσωτερική 
εφημερία όλων των ειδικοτήτων 
διασφαλίζοντας την παροχή υψη
λής ποιότητας υπηρεσιών χωρίς 
την ανάγκη εξωτερικής υποστήρι
ξης των ασθενών π.χ. αποκλειστι
κών ή νυκτερινών νοσηλευτριών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Νοσοκομείου έχει αποφασίσει

Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας 
Αθηνών, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία μέ συι άδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. 
Φθιώτιδας, τηλ. 0974082006, 
7792271, 3313224.

- Ο Αστυφύλάκας Μιχαί 
Βογιατζής που υπηρετεί 
Α.Τ. Παραλίου Αστρους 
νουρίας της Α.Δ. Αρκαδίας επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήπο
τε υπηρεσία της Α.Δ. Πειραιά.

- Αστυφύλακας που υπηρετεί 
στο Α.Τ. Ακροπόλεως, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υ
πηρεσία των Α.Δ. Αρτας, Πρέ
βεζας ή Λευκάδας, τηλ. 
0977783866.

- Αστυφύλακας που υπηρε
τεί στον Αερολιμένα Σπάτων 
Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του 
που υπηρετεί στην Άμεση Δρά
ση Αττικής, στην Υπηρεσία 
Προέδρου Δημοκρατίας ή στο 
Α.Τ. Συντάγματος, τηλ. 
5822287.

- Ο Ειδικός Φρουρός Πανα
γιώτης Λαγουδάκος που υπηρε
τεί στο Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από οποια

την αποδοχή συνεργασίας με όλα 
τα ασφαλιστικά ταμεία για ποσο
στό 20% των διαθέσιμων κλινών 
και έχει υπογράψει ήδη σύμβαση 
με τους περισσότερους ασφαλι
στικούς οργανισμούς. Όμως, για 
την απρόσκοπτη συνεργασία του 
Νοσοκομείου με την Ελληνική Α
στυνομία αποφάσισε και πρότεινε 
την κάλυψη όλων των ασφαλι
σμένων του Σώματος ανεξάρτητα 
από το ποσοστό του 20%.

Ειδικότερα, κάθε αστυνομικός 
μπορεί να νοσηλεύεται με το βι
βλιάριό του στο “Ερρίκος Ντυ
νάν” καταβάλλοντας μια διαφορά 
για την αναβάθμιση θέσης, η ο
ποία υπολογίζεται μετά την παρο
χή έκπτωσης 30% επί του τιμοκα
ταλόγου του Νοσοκομείου (συ
μπεριλαμβανομένων και των α
μοιβών των ιατρών) και την αφαί
ρεση των εισπρακτέων από τον 
φορέα κύριας ασφάλισης (ταμείο 
Δημοσίου, το οποίο καλύπτει 
100% φάρμακα, ειδικά υλικά και 
παρακλινικές εξετάσεις). Στην 
καταβλητέα διαφορά της αναβάθ
μισης θέσης περιλαμβάνεται κάθε 
κόστος του Νοσοκομείου και α
μοιβές ιατρών.

Το σύνολο των αστυνομικών 
καλύπτεται για τις παρακλινικές 
εξετάσεις που εκτελούνται στο 
Νοσοκομείο από τον ασφαλιστικό 
τους φορέα, υπό την προϋπόθεση 
της έγκρισης του Ταμείου ενός ε- 
κάστου, των παρακλινικών εξετά
σεων. Σε περίπτωση επειγόντων 
περιστατικών η προσκόμιση των 
απαιτουμένων εγγράφων μπορεί 
να γίνεται μεταγενέστερα σε συ
νεννόηση με το Λογιστήριο του 
Νοσοκομείου, ενώ θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι όλες οι εξετά
σεις καλύπτονται από τον τιμοκα
τάλογο που έχει εγκριθεί και δη- 
μοσιευθεί στο ΦΕΚ.

Ο αστυνομικός έχει ελεύθερη ε
πιλογή θεράποντος ιατρού από το 
σύνολο των μόνιμων συνεργατών 
του Νοσοκομείου ή από εξωτερι
κούς συνεργάτες που ήδη έχει απο
δεχθεί η ιατρική υπηρεσία του Νο
σοκομείου και φυσικά δεν θα κατα
βάλλει ουδεμία πρόσθετη αμοιβή 
στο Νοσοκομείο ή στο προσωπικό 
του πλέον των συμφωνηθέντων.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία που 
υπογράφτηκε με το “Ερρίκος 
Ντυνάν” θα περιλαμβάνει τις εξής 
παροχές προς τους αστυνομικούς:

1. Όλες οι εργαστηριακές πα-
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ρακλινικές εξετάσεις θα παρέχο
νται σε τιμές Δημοσίου, αρκεί το 
βιβλιάριο του ασφαλισμένου να 
είναι θεωρημένο.

2. Όπου απαιτείται συμμετοχή 
του ασφαλισμένου, οι έχοντες α
σφάλιση και στο ΚΥΥΑΠ θα 
προσκομίζουν εγγυητική επιστο
λή ενώ όσοι δεν έχουν ασφάλιση 
στο ΚΥΥΑΠ θα την καταβάλ
λουν οι ίδιοι (70% το Δημόσιο 
και 30% ο ασφαλισμένος).

3. Προσφέρεται Γενικός ή Ει
δικός Έλεγχος (τσεκάπ) με τιμές 
Δημοσίου.

4. Λειτουργεί υπερσύγχρονη 
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού με τι
μές Δημοσίου.

5. Όλες οι κλινικές εφημερεύ
ουν ολόκληρο το 24ώρο.

6. Η εξέταση από ιατρό στα Ε
ξωτερικά Ιατρεία θα κοστίζει
5.000 δραχμές, αδιακρίτως του 
φορέα ασφάλισης.

7. Εισαγωγή ασθενούς 
στο 20% των κλινών με τι
μές Δημοσίου.

8. Εισαγωγή στο πέραν του 
20% των κλινών με αναβάθμιση 
θέσης, στις τιμές καταλόγου ι
διωτών με έκπτωση 30% για νο- 
σήλεια και αμοιβές ιατρών, μείον 
τον τιμοκατάλογο του Δημοσίου. 
(Δηλαδή, όταν ο ασθενής που ει- 
σάγεται στο Νοσοκομείο δεν βρί
σκει κλίνη που να εντάσσεται 
στο ποσοστό του 20%, τότε θα 
φιλοξενείται σε άλλη κλίνη και 
θα εξυπηρετείται με έκπτωση 
30% επί των τιμών μείον, φυσι
κά, το ποσόν που κοστίζει η κλί
νη που εντάσσεται στο ποσοστό 
του 20%).

9. Οι οικονομικές συναλλα
γές θα γίνονται μόνον μεταξύ 
ασθενούς και Νοσοκομείου με 
απόδειξη.

10. Η επιλογή ιατρού είναι ε
λεύθερη από τον κατάλογο των 
ιατρών του Νοσοκομείου και α
πό τον κατάλογο των συνεργαζο- 
μένων ιατρών.

(Το Νοσοκομείο “Ερρίκος Ντυ- 
νάν” βρίσκεται επί της λεωφόρου 
Μεσογείων, απέναντι ακριβώς από 
την είσοδο της Σχολής Αξιωματι
κών).

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Με αφορμή διάφορα κατά και

ρούς σχόλια που θέλουν ως αντι
συνταγματική την αφαίρεση των 
πινακίδων από τα αυτοκίνητα 
που σταθμεύουν παράνομα, επει
δή το Διοικητικό Δικαστήριο α- 
νέστειλε την ποινή σε μια περί
πτωση, έως ότου συζητήσει την 
υπόθεση, από το Τμήμα Συντονι
σμού της Δ/νσης Τροχαίας Αττι
κής, ανακοινώθηκαν τα εξής:

1. Η αφαίρεση πινακίδων προ- 
βλέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 103 του ν. 2696/99, “Πε
ρί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”.

2. Το δικαίωμα προσφυγής στα 
Διοικητικά Δικαστήρια των πολι
τών προβλέπεται από τον Κώδι
κα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 
2717/99). Τα Διοικητικά Δικα
στήρια μέχρι σήμερα, σε 64 περι
πτώσεις προσφυγής ανέστειλαν 
την εκτέλεση της ποινής, έως ό
του συζητηθεί το αίτημα της ανα
στολής και επιστράφηκαν προ
σωρινά τα αφαιρεθέντα στοιχεία 
των αυτοκινήτων.

3. Μέχρι σήμερα, το Διοικητι
κό Πρωτοδικείο της Αθήνας σε 
τέσσερις περιπτώσεις με αντί
στοιχες αποφάσεις του απέρριψε 
τις αιτήσεις των πολιτών που 
προσέφυγαν σε αυτό και οι υπη
ρεσίες Τροχαίας με αποφάσεις 
τους ζήτησαν την επιστροφή των 
αφαιρεθέντων στοιχείων για να 
εκτίσουν το εναπομένον χρονικό 
διάστημα της ποινής.

ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Μετοχικού Ταμείου Στρατού α
ποφάσισε την τροποποίηση της 
διαδικασίας εξυπηρέτησης των 
χορηγουμένων δανείων ως εξής:

Η κατάθεση του ποσού του 
δανείου να γίνεται απευθείας 
στους ατομικούς λογαριασμούς 
των μετοχομερισματούχων και υ
παλλήλων του Μ.Τ.Σ. στη Γενι
κή Τράπεζα και στις περιπτώσεις 
όπου στην περιοχή δεν υπάρχει 
υποκατάστημα της Γενικής Τρά
πεζας της Ελλάδος, το δάνειο να 
εξυπηρετείται μέσω της Αγροτι
κής Τράπεζας της Ελλάδος.

Επιση μαίνεται ότι το άνοιγμα 
λογαριασμού στη Γενική Τράπε
ζα ανέρχεται στο ποσόν των
1.000 δραχμών.

ΤΑΕ-ΚΒ0-ΝΤ0, ΤΖΟΥΝΤΟ 
ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρχισαν οι εγγραφές στα τμή

ματα ταε-κβο-ντο, τζούντο και 
χορού για τα παιδιά από 6 έως 18 
ετών των αστυνομικών και των 
πολιτικών υπαλλήλων των αστυ
νομικών Υπηρεσιών του νομού 
Αττικής. Οι αιτήσεις νέων εγ
γραφών θα γίνονται δεκτές κα
θημερινά από 08:30’ - 14:00’, 
από τη Γραμματεία του Τμήμα
τος Εκπαίδευσης της Γ.Α.Δ.Α. 
Μαζί με την αίτηση πρέπει απα- 
ραιτήτως να προσκομίζεται ια
τρική βεβαίωση ιατρού παθολό
γου και δύο φωτογραφίες. Για 
περισσότερες πληροφορίες στο 
τηλ. 6441333 εσ. 6553.

ΠΕΝ0Η ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

+ Αστυνόμος Α' Γεώργιος 
Κουκουράβας. Γεννήθηκε το έ
τος 1953 στο Τροβάτο Ευρυτανί
ας. Κατετάγη την 29.10.1976. Υ

πηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πει
ραιά. Υπήρξε έγγαμος και πατέ
ρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 
23.5.2001.

+ Ανθυπαστυνόμος Απόστο
λος Ιωακειμίδης. Γεννήθηκε το 
έτος 1965 στη Θεσσαλονίκη. Κα

τετάγη στο Σώμα την 21.10.1982. 
Υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσί
ες της Μακεδονίας. Τελευταία υ
πηρετούσε στο Τ.Τ. Πτολεμάΐδος. 
Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο 
ανήλικων τέκνων. Απεβίωσε την 
27.5.2001 από παθολογική ασθέ
νεια.

+ Ανθυπαστυνόμος ε.α. Ευάγ
γελος Κωστής. Γεννήθηκε το έ
τος 1948 στο Μιχαλίτσι Πρέβε
ζας. Κατετάγη στο Σώμα την 
25.9.1967. Υπηρέτησε σε διάφο
ρες υπηρεσίες των Α.Δ. Ηρακλεί
ου, Ακαρνανίας, Αχάίας, Κεφαλ

ληνίας και Αιτωλίας. Υπήρξε έγ
γαμος μετά της συναδέλφου Σο
φίας Αθανασοπούλου και πατέ
ρας δύο τέκνων. Αποστρατεύθηκε 
τον Νοέμβριο του έτους 1994. Α
πεβίωσε την 5.4.2001.

+ Αρχιφύλακας Δημήτριος 
Ποταμιάς. Γεννήθηκε το έτος 
1951 στην Εκκάρα Δομοκού. Κα
τετάγη την 24.6.1974. Υπηρέτησε 
σε διάφορες υπηρεσίες της Α.Δ. 
Λέσβου και της Φθιώτιδας. Τε

λευταία υπηρετούσε στον Α.Σ. 
Λάρυμνας Λοκρίδας. Υπήρξε έγ
γαμος και πατέρας τριών τέκνων. 
Απεβίωσε την 5.6.2001 από πα
θολογικά αίτια.

+ Αστυφύλακας Δημήτριος 
Ανδρόμαλος. Γεννήθηκε το έτος 
1969 στη Μύρινα Λήμνου. Κατε
τάγη την 19.6.1995. Υπηρέτησε σε 
διάφορες υπηρέτησε στο Α.Τ. Συ
ντάγματος και στη Λήμνο. Υπήρξε

604 Αστυνομική Επιθεώρηση - Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 2001



ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

έγγαμος. Απεβίωσε την 19.6.2001 
από παθολογικά αίτια.

+ Ειδικός Φρουρός Αλέξαν
δρος Μ ιχαλακόπουλος. Γεννήθη
κε το έτος 1974 στη Γερμανία. 
Κατετάγη την 1.10.2000. Την 
28.3.2001 εντάχθηκε στη νεοϊδρυ- 
θέν Τμήμα Αστυνομικών Επιχει

ρήσεων Ρεθύμνης. Υπήρξε έγγα
μος. Απεβίωσε την 7.7.2001 εξαι- 
τίας θανάσιμου τραυματισμού κα
τά το χρόνο που εκτελούσε διατε
ταγμένη υπηρεσία.

Π.0.ΑΞ1.Α.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 01 ΝΕΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 6216/2001 α

πόφαση του Μονομελούς Πρωτο
δικείου Αθηνών, εγκρίθηκαν οι 
νέες διατάξεις του καταστατικού 
της της Ομοσπονδίας, όπως αυτές 
αποφασίσθηκαν από την Πανελ
λήνια - Καταστατική Συνέλευση 
που έγινε τους πρώτους μήνες του 
τρέχοντος έτους. Μεταξύ των 
τροποποιηθέντων διατάξεων εί
ναι και αυτή της μετονομασίας 
της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιω

ματικών Αστυνομίας σε Πανελ
λήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών 
Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.), επω
νυμία που θα φέρει πλέον η Ομο
σπονδία. Επιση μαίνεται ότι η με- 
τονομασία έγινε για να αρθούν οι 
συγχύσεις και αμφισβητήσεις ως 
προς τη νομική αυτής υπόσταση, 
ως Δευτεροβάθμιου, δηλαδή, 
Οργάνου.

ΠΕΡΙ.. ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΣΤΡΑΤΟΥ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ε
πιχειρεί κατά τρόπο μη κατανοη
τό, να προσδώσει διαφορετικό εν- 
νοιολογικό περιεχόμενο, από αυτό 
που αβίαστα και ευθέως προκύ
πτει από τη σχετική διάταξη της υ
πό έκδοση Απόφασης, κατ’ εφαρ
μογή των διατάξεων του 
ν. 1512/1997 και ν.2838/2000, α
ναφορικά με τον προσδιορισμό 
του χρονικού διαστήματος των α- 
παιτουμένων κρατήσεων, προκει- 
μένου να ληφθεί υπόψη ο απο- 
σιρατευτικός μισθολογικός βαθ
μός για τον υπολογισμό του μερί
σματος και του Βοηθήματος Ε
παγγελματικής Αυτοτέλειας 
(Β.Ε.Α.) και παρά τις περί του α
ντιθέτου απόψεις της αρμόδιας 
Διεύθυνσης του Αρχηγείου μας.

Κατόπιν αυτού η Ομοσπονδία 
μας θεωρεί αδιανόητη οποιαδήπο
τε προσπάθεια αυθαίρετης ή κατα
χρηστικής ερμηνείας της συγκε
κριμένης διάταξης, η οποία αναμ
φισβήτητα στρέφεται σε βάρος 
των ασφαλιστικών και συνταξιο- 
δοτικών συμφερόντων και δικαιω
μάτων των από την Ελληνική Α
στυνομία προερχομένων μετόχων 
του ως άνω Ταμείου.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ κοί της Αστονομί
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ επάγγελμά τους.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ συνέπειες των

(Π.Ο.ΑΞΙ.Α. ΚΑΙ Π.0.ΑΣ.Υ.) στην υγεία, τη c 
την εν γένει πηοο

Όπως είναι γνωστό η προ τριμή
νου περίπου συσταθείσα από υπη
ρεσιακούς παράγοντες του Αρχη
γείου της Ελληνικής Αστυνομίας 
και εκπροσώπους της Πανελλή
νιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών 
Αστυνομίας και της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υ
παλλήλων, Επιτροπή, με σκοπό 
την αξιολόγηση προτάσεων για

βελτίωση - τροποποίηση της ι- 
σχύουσας νομοθεσίας για τις “μι- 
σθολογικές προαγωγές” υιοθέτη
σε ομόφωνα το από κοινού τελι- 
κώς προταθέν από τις ως άνω Ο
μοσπονδίες σχέδιο τροπολογίας. 
Ήδη το σχέδιο αυτό υιοθετήθηκε 
από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξε- 
ως κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και έ
χει σταλεί στο Υπουργείο Εθνι
κής Αμύνης για συγκρότηση Διυ
πουργικής Επιτροπής (Υ.ΕΘ.Α., 
ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, Πυρο
σβεστικό Σώμα) με σκοπό τη πε
ραιτέρω επεξεργασία αυτού και 
αποστολή κοινής πρότασης στο 
Υπουργείο Οικονομικών.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΧΟΣ

Είναι σε όλους μας γνωστές οι 
στρεσογόνες και αντίξοες συνθή
κες και καταστάσεις, κάτω από τις 
οποίες εκτελούμε καθημερινά τα 
καθήκοντά μας.

Για το λόγο αυτό, στο πρόσφα
το Πανελλήνιο Ετήσιο Τακτικό 
Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας α- 
ποφασίσθηκε ομόφωνα η διεξα
γωγή έρευνας με σχετικό αντικεί
μενο από επιστημονική ομάδα 
του των Πανεπιστημίων Σάλ- 
φορντ και Μάντσεστερ της Με
γάλης Βρετανίας, με τη συνερ
γασία της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και συ
ντονιστή αυτής τον σύμβουλο 
εργασιακής συμπεριφοράς Δρ. 
Σταμάτιο Αντωνίου.

Βασικός στόχος 
αυτής είναι να πρι 
πίπεδα του εργασιακού στρες και 
γενικότερα των ψυχολογικών πιέ- 

ιι οι αξιωματι- 
;, ασκώντας το 

καθώς και τις 
πιέσεων αυτών 
ιυμπερκρορά και 
τωπικότητά τους, 

σχετικά συμπε- 
θα παρουσια- 

ευξη Τ6- 
,κά

μάδα συνέταξε εξειδικευμένο ερω
τηματολόγιο για τις εργασιακές 
συνθήκες συγκεκριμένα των αξιω
ματικών της Αστυνομίας.

Όπως αντιλαμβάνεσθε η συμ
βολή σας στην παρούσα έρευνα 
θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική 
και καθοριστική ταυτόχρονα με 
την επιτυχή περάτωσή της. Για 
το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι αξί
ζει να διαθέσετε λίγο από τον πε
ριορισμένο χρόνο σας, δεδομέ
νου ότι για να έχουμε ένα, κατά 
το δυνατόν, αντιπροσωπευτικό 
δείγμα και κατ’ επέκταση αξιόπι
στα αποτελέσματα, κρίνεται α
παραίτητη η συμμετοχή του 50% 
των συναδέλφων.

Τέλος, και προς ενημέρωσή σας 
τονίζεται ότι, η ίδια επιστημονική ο
μάδα διεξήγε έρευνες με συναφή 
θέματα και σε άλλες επαγγελματι
κές Ενώσεις και Φορείς, όπως τις Ε
νώσεις των Ελλήνων Δικαστών και 
Εισαγγελέων, την Ε.Σ.Η.Ε.Α. κ.λπ.

Π.0.ΑΣ.Υ.

Ελπίζι 
ράσματα, 
σθούν σε ει
που, θα συμβάλουν αποφασιστυ 
στην περαιτέρω προβολή της εικιεικό- 

ύ τηςνας του Έλληνα Αξιωματικού 
Αστυνομίας στην κοινωνία και
στην ανάδειξη των δυσκολιών και 
προβλημάτων που αντιμετώπιζα. 
Για την εξυπηρέτηση του σκοπού 
αυτού, η ανωτέρω επιστημονική ο

ΑΠ0ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ Π.0.ΑΣ.Υ ΤΗΣ 25-9-2001
Περαιώθηκε βραδινές ώρες 

της 25-9-2001 η συνεδρίαση του 
Γενικού και Διοικητικού Συμβου
λίου της Ομοσπονδίας, όπου έγι
νε λεπτομερής αναφορά από 
πλευράς των εκπροσώπων των 
(51) Πρωτοβαθμίων Οργανώσε
ων της Χώρας για την κρατούσα 
κατάσταση στον τομέα ευθύνης 

τόσο σε υπηρεσιακό, όσο 
σιακό επίπεδο, 

ινεδρίαση του Γενι
κού Συμβουλίου προσήλθε ο Αρ
χηγός του Σώματος Αντιστράτη
γος κος ΝΑΣΙΑΚΟΣ Φώτης, ο ο
ποίος αναφέρθηκε στην αναγκαιό
τητα αναβάθμισης του Οργανι
σμού, κάνοντας μία επίκαιρη το
ποθέτηση για τα ζητήματα ασφα
λείας που απασχολούν τις κοινω
νίες , στη βαρύτητα μιας ειλικρι
νούς συνεργασίας με την Ομο
σπονδία και κατέληξε με την ανα
φορά ότι εκ του αποτελέσματος 
κρινόμαστε όλοι μαζί.

Μετά το τέλος του Γενικού 
Συμβουλίου κρίθηκε αναγκαία 
συνάντηση με τον Υπουργό Δη
μόσιας Τάξης κο Μιχάλη ΧΡΥ- 
ΣΟΧΟΪΔΗ λόγω της δυσφορίας
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
που επικρατεί στον αστυνομικό 
κόσμο από την αδιαφορία της 
Κυβέρνησης να προχωρήσει στη 
λύση χρόνιων προβλημάτων που 
θεωρητικά και δημόσια φαίνεται 
ότι έχει επιλύσει,ενώ η πραγματι
κότητα είναι πολύ διαφορετική. 
Το γεγονός αυτό έχει δημιουργή
σει μία έκρυθμη κατάσταση στο 
χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας 
και μάλιστα σε μια περίοδο που ο 
τομέας " ασφάλεια " αναγνωρί
ζεται από κάθε πολίτη και απ’ ό
λες τις Κυβερνήσεις ,ως ο πιο 
χρήσιμος και αξιοπρόσεκτος , κα
θόσον έχει να κάνει με την δια
σφάλιση των πολυτιμότερων α
γαθών του ανθρώπου.

Ιδιαίτερες αναφορές - 
αποφάσεις

Το Γενικό και Διοικητικό Συμ
βούλιο της 30/31-1-2001 σταχυο- 
λάγησε από την σωρεία των προ
βλημάτων που απασχολούν το α
στυνομικό προσωπικό, συγκεκρι
μένα και βασικά για την αξιο
πρεπή θέση του ως ανθρώπου και 
εργαζομένου.

Η Ομοσπονδία επιδεικνύοντας 
σοβαρότητα , υπευθυνότητα και 
ενδιαφερόμενη για το αποτέλε
σμα ΑΝΕΣΤΕΙΛΕ τις κινητοποι
ήσεις, καθόσον υπήρξαν δημό
σιες δεσμεύσεις από πλευράς του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης για 
λύση των επειγομένων προς λύ
ση ζητημάτων και για τα οποία 
υπήρξε προηγούμενη διαπραγ
μάτευση με την Ομοσπονδία και 
τελική αποδοχή και από τις δύο 
πλευρές.

Έτσι δόθηκε εκ νέου πίστωση 
χρόνου , γεγονός που έγινε απο
δεκτό από τους εργαζομένους α
στυνομικούς, γιατί πίστεψαν ότι 
βασικά προβλήματα τους λύνο
νται και ότι ένα χρονικό διάστημα 
δύο επί πλέον μηνών για την θε
σμοθέτησή τους δεν αποτελεί 
πρόβλημα.

Δυστυχώς όμως παρήλθε το 
δίμηνο, παρήλθε και άλλο δίμη- 
νο και σε λίγο τελειώνει και 
άλλο δίμηνο και οι εργαζόμενοι 
αστυνομικοί εκείνο που κρα
τούν στα χέρια τους είναι οι γρα
πτές δεσμεύεις.

Η Ομοσπονδία οφείλει να ζη
τήσει συγνώμη από όλους τους 
αστυνομικούς της Χώρας γιατί κα
κά τα ψέματα, όλοι και οι ελάχι
στοι μη ενταγμένοι στην Ομο

σπονδία απ’ αυτή αναμένουν την 
όποια πρόοδο των βασικών απο
δεκτών και δίκαιων κατά τα άλλα 
αιτημάτων. Και ποιά είναι αυτά :

•  Επέκταση διατάξεων " περί 
τρομοκρατίας "  για την διασφάλι
ση των οικογενειών των αστυνο
μικών που δολοφονούνται κατά 
την εκτέλεση του καθήκοντος 
των, που ακρωτηριάζονται κ.ο.κ.

•  Ωράριο εργασίας. Δυστυχώς 
η Διοίκηση εφαρμόζει κατά το 
δοκούν Ακανόνιστα - ακατανόη
τα ωράρια εργασίας , στερήσεις 
ρεπό κλπ .

•  Αναδιάρθρωση αστυνομικών 
υπηρεσιών.

•  Παρουσία αστυνομικών σε ε
παγγελματικές ποδοσφαιρικές 
κλπ συναντήσεις.

•  Αποδέσμευση αστυνομικών 
από ξένα έργα.

•  Αναθεώρηση ισχύοντος συ
στήματος κρίσεων μισθολογικών 
προαγωγών.

•  Αναθεώρηση Πειθαρχικού 
Δικαίου.

•  Αναμόρφωση νομικού πλαισίου 
για την χρήση των όπλων.

Όλα λοιπόν τα παραπάνω περι
μένουν την λύση τους και βεβαί
ως αποτελεί σημαντικό ζήτημα 
και το οικονομικό μέρος που έχει 
σχέση με την άρση των αδικιών 
που έφερε το μισθολόγιο και για 
το οποίο υπήρξε κοινή αποδεκτή 
πρόταση της Ομοσπονδίας και 
της Υπηρεσίας. (Η συνέχεια αυ
τής άγνωστη, κινούμενη μεταξύ ε
πιτροπών).

Επειδή ο χρόνος κυλά σε βάρος

του αστυνομικού προσωπικού.
•  Επειδή εξαντλήθηκε κάθε ό

ριο υπομονής
•  Επειδή υπήρξε ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

προγραμματισμένων κινητοποιή
σεων, λόγω δέσμευσης για λύση 
των δίκαιων αιτημάτων των α
στυνομικών και

•  Επειδή ο αστυνομικός κό
σμος ορθά νοιώθει ότι έχει ε- 
μπαιχθεί,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ομοσπονδίας ενισχυόμενο από 
την ομόφωνη απόφαση του Γενι
κού Συμβουλίου που μετέφερε 
την αγανάκτηση των αστυνομι
κών της Χώρας, εκτιμώντας την 
όλη κατάσταση , αποφάσισε την 
πραγματοποίηση σειρά κινητο
ποιήσεων - ένστολων διαμαρτυ
ριών και με την δέσμευση της μη 
αναστολής, εάν δεν υπάρξει συ
νολική λύση.

Έτσι το πρόγραμμα των κινη
τοποιήσεων - ένστολων διαμαρ
τυριών καθορίσθηκαν γιατοτρέ- 
χον έτος ως εξής :

•  Την 8 Οκτωβρίου 2001 στην 
Αθήνα (Πανελλαδική ένστολη 
διαμαρτυρία)

•  Την 18 Οκτωβρίου 2001 
στην Κομοτηνή (Περιφερειακή 
ένστολη διαμαρτυρία)

•  Την 30 Οκτωβρίου 2001 
στην Λάρισα (Περιφερειακή έν
στολη διαμαρτυρία)

•  Την 5 Νοεμβρίου 2001 στην 
Τρίπολη (Περιφερειακή ένστολη 
διαμαρτυρία)

•  Την 12 Νοεμβρίου 2001 
στην Κοζάνη (Περιφερειακή έν

στολη διαμαρτυρία)
•  Την 19 Νοεμβρίου 2001 

στην Πάτρα (Περιφερειακή έν
στολη διαμαρτυρία)

•  Την 22 Νοεμβρίου 2001 στην 
Θεσσαλονίκη (Πανελλαδική έν
στολη διαμαρτυρία)

•  Την 29 Νοεμβρίου 2001 στα 
Ιωάννινα (Περιφερειακή ένστολη 
διαμαρτυρία)

•  Την 4 Δεκεμβρίου 2001 
στην Λαμία (Περιφερειακή ένστο
λη διαμαρτυρία)

•  Την 13 Δεκεμβρίου 2001 
στα Χανιά ( Περιφερειακή ένστο
λη διαμαρτυρία)

•  Την 18 Δεκεμβρίου 2001 
στην Αθήνα (Πανελλαδική ένστο
λη διαμαρτυρία)

Τελειώνοντας η Ομοσπονδία 
καλεί όλους τους συναδέλφους 
να συμμετέχουν και να ενισχύ- 
σουν τις Πρωτοβάθμιες Οργα
νώσεις τους, καθόσον δεν υπάρ
χει άλλος δρόμος που να οδηγεί 
σε λύση των προβλημάτων που 
μας ταλανίζουν.

ΜΙΣΘ0Λ0ΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Επειδή καθημερινά υπάρχει ε

πικοινωνία συναδέλφων με την Ο
μοσπονδία για το θέμα της εξέλι
ξης της πρότασης για τις μισθολο- 
γικές προαγωγές επισημαίνουμε 
τα εξής.

Ως είναι γνωστό η Ομοσπονδί
α κατά την περσινή ρύθμιση εί
χε καταβάλει ιδιαίτερη προσπά
θεια, έτσι, ώστε η ρύθμιση να 
καλύψει το σύνολο του αστυνο-
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μικού προσωπικού.
Είναι επίσης γνωστό ότι την τε

λευταία στιγμή αποσύρθηκαν συ
γκεκριμένες διατάξεις που αφο
ρούσαν ένα μεγάλο κομμάτι του 
αστυνομικού προσωπικού.

Κύριοι υπεύθυνοι είναι αυτοί 
που αμέσως μετά τη νομοθετική 
ρύθμιση έριχναν κροκοδείλια δά
κρυα και σήμερα, ύστερα από την 
αποδοχή του αιτήματος και του 
δίκαιου άρσης των αδικιών μέσω 
νέας νομοθετικής ρύθμισης από 
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, 
βρήκαν εκ νέου έδαφος για πελα
τειακή μόνο εκμετάλλευση με την 
γνωστή πλέον παλαιοσυνδικαλι- 
στική τακτική.

Οφείλουμε ξεκάθαρα να τονί
σουμε ότι σε μια γενική ρύθμι
ση που βεβαίως συμφωνούμε 
προς τούτο πρέπει όλο το αστυ
νομικό προσωπικό να έχει κοι
νή αφετηρία.

Το δίκαιο λοιπόν είναι να αρ
θούν πρώτα οι αδικίες έναντι των 
συναδέλφων (π.χ. Ανθ/μων, 
Αξ/κων εκ των ΤΕΜΑ, Αξ/κων 
παραγωγικών σε ορισμένα στάδια 
κ.λ.π.) και στη συνέχεια να υπάρ
ξει νέα γενική ρύθμιση, καθόσον 
ως γίνεται αντιληπτό μια τέτοια 
γενική ρύθμιση έχει και ιδιαίτερο 
κόστος, το οποίο είναι και η βασι
κή παράμετρος προώθησης μίας 
ρύθμισης.

Έτσι λοιπόν η αρχή άρσης των 
υφιστάμενων αδικιών λόγω του 
χαμηλού κόστους είναι άμεσα ε
φικτή και καθίσταται δυνατή η 
άμεση νομοθετική ρύθμιση με 
τροπολογία ή ακόμη και με σχε
τική διάταξη σε πολυνομοσχέδιο 
που ήδη έχει καταρτισθεί για άλ
λα ζητήματα από πλευράς του 
Υ.Δ.Τ.

Προς τον κ. Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης που κοινοποιείται το παρόν 
ζητούμε την υλοποίηση της δέ
σμευσης του, έτσι, ώστε να αρ
θούν οι μεμονωμένες αδικίες που 
η προηγούμενη ρύθμιση επέφερε 
σε βάρος των προαναφερθέντων 
συναδέλφων.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Το Προεδρείο της Ομοσπονδί
ας μαζί με άλλα Προεδρεία Ομο
σπονδιών του Δημόσιου Τομέα, 
με πρωτοβουλία της Εκτελεστι

κής Επιτροπής και της Γραμμα
τείας γυναικών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
πραγματοποίησε παράσταση στο 
Υπουργείο Οικονομικών σε ό,τι 
αφορά την αναδρομική χορήγηση 
του οικογενειακού επιδόματος.

Από μέρους του Υφυπουργού 
Οικονομικών κ. Δρύ δηλώθηκε 
για το επίμαχο ζήτημα ότι η Κυ
βέρνηση αποφάσισε την χορήγη
ση του επιδόματος αυτού από 1- 
1-2002 και στους δύο συζύγους, 
πλην, όμως αρνήθηκε την ανα
δρομική καταβολή αυτού επικα
λούμενος τις “προτεραιότητες” 
της δημοσιονομικής πολιτικής.

Για το όλο ζήτημα η Ομοσπον
δία είναι υποχρεωμένη να συντα
χθεί με τις λοιπές Ομοσπονδίες, ε- 
νισχύοντας πρωτοβουλίες της 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Με το άρθρο 31 του Ν. 

2168/1993 συνεστήθη στο Ί
δρυμα Παιδικών Εξοχών ειδικός 
λογαριασμός για παροχή εφά
παξ οικονομικής ενίσχυσης στο 
εν ενεργεία αστυνομικό και πο
λιτικό προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας, καθώς και στο εν 
συντάξει αστυνομικό και πολιτι
κό προσωπικό, που δηλώνει ότι 
επιθυμεί να διατηρεί την μετοχι
κή του σχέση.

Ο εν λόγω λογαριασμός συστή- 
θηκε για να καλύψει ένα μεγάλο 
κοινωνικό πρόβλημα του προσω
πικού της Ελληνικής Αστυνομίας 
που προκύπτει από την δαπάνη 
δυσανάλογων χρηματικών πο
σών, εξαιτίας θανάτου, τραυματι
σμού ή ασθένειας tjjj) υ

Τα χρηματικά ποσά που χορη
γούνται από jον λογαριασμό αυτό 
ίσως ήταν ικανοποιητικά για τα 
χρονικά δεδομένα της έκδοσης του 
σχετικού Νόμου (1993), σήμερα ό
μως είναι ελάχιστα σε σχέση, με τις 
πραγματικές ανάγκες που προκύ
πτουν από τις αναγκαίες δαπάνες.

Έτσι πχ α) οι δαπάνες που κα
λείται να καταβάλλει το αστυνο
μικό και πολιτικό προσωπικό για 
την αντιμετώπιση σοβαρών τραυ
ματισμών, με πολλαπλές χειρουρ
γικές επεμβάσεις, καθώς και τις 
αναγκαίες θεραπείες για την απο
κατάσταση της σωματικής και

ψυχικής του υγείας, αν είναι ιάσι
μες, ανέρχονται σε πολλά εκατομ
μύρια ,τα οποία είναι σε όλους 
γνωστό ότι δίδονται ανεπίσημα 
και φυσικά είναι αδύνατο να κα
λυφθούν από την ασφάλεια του 
δημοσίου. Αν τύχει δε και κατα- 
λήξει τότε η οικογένεια του που 
μένει πίσω βρίσκεται σε άθλια οι
κονομική κατάσταση και απόλυτη 
αδυναμία να αντιμετωπίσει τις 
στοιχειώδεις ανάγκες επιβίωσης , 
β) σε όλους είναι γνωστή η διαδι
κασία που ακολουθείται για την α
ντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών 
( καρκίνων, καρδιοπαθειών , με
ταμοσχεύσεων κλπ) που καλού
νται οι συνάδελφοι να καταβάλ
λουν σε χειρούργους και θερα
πευτικά ιδρύματα τεράστια χρη
ματικά ποσά κάτω από το τραπέ
ζι, χωρίς φυσικά τις περισσότερες 
φορές να τα διαθέτουν .

Για την αντιμετώπιση των οι
κονομικών προβλημάτων , παρά 
την οικονομική ενίσχυση από τον 
ανωτέρω λογαριασμό, σχεδόν σε 
καθημερινή βάση δεχόμαστε αι
τήματα οικονομικής ενίσχυσης , 
η δε ομοσπονδία μας στα πλαίσια 
των δυνατοτήτων της και μέσω 
των πρωτοβαθμίων Ενώσεων της 
διενεργεί έκτακτες κρατήσεις από 
τα μέλη της.

Η αξιοπρέπεια και το ανεπτυγ
μένο στο έπακρο αίσθημα αλλη
λεγγύης των μελών μας είναι ε
κείνα που μέχρι σήμερα δίνουν 
το οικονομικό φιλί της ζωής 
στους συναδέλφους που έχουν ά
μεση ανάγκη.

Όπως όμως όλα τα ωραία έτσι 
. ..και η αντοχή των μελών μας εξή- 

νιλησε τα όρια της. Είναι επιτα
κτική ανάγκη να δημιουργεί ανά
γκη ένα σταθερό πλαίσιο εσόδων 
στον ειδικό λογαριασμό, ώστε να 
είναι σε θέση να καλύπτει απόλυ
τα τις σημερινές και μελλοντικές 
ανάγκες των μετόχων του, προκει- 
μένου να δοθεί οριστικό τέλος μέ
σω της καθημερινής προσφυγής 
στα φιλάνθρωπο αισθήματα, δια 
των εράνων.

Κύριε Υπουργέ, εκτιμούμε και 
πιστεύουμε ακράδαντα ότι και ε
σείς συμφωνείτε με την άποψή 
μας. Ότι πρέπει και μπορεί να δο
θεί τέλος στο δράμα και την αβε
βαιότητα των συναδέλφων για το 
σήμερα και το αύριο αφενός και 
στην απαράδεκτη μέθοδο αντιμε

τώπισης, μέσω εράνων αφετέρου.
Φυσικά το οικονομικό κόστος 

της οριστικής λύσης του προβλή
ματος αυτού δεν μπορεί και δεν 
πρέπει να το επιβαρυνθεί ο κρατι
κός προϋπολογισμός, αφού είναι 
εσωτερικό δικό μας πρόβλημα 
και σαν τέτοιο πρέπει να το αντι
μετωπίσουμε.

Επίσης η λύση του προβλήμα
τος δεν θα πρέπει σε καμία περί
πτωση να αναζητηθεί και να δο
θεί σε βάρος της υγείας και της 
βιωσιμότητας του λογαριασμού.

Η Ομοσπονδία μας σε ανύπο
πτο χρόνο διενήργησε έρευνα σε 
όλη την Ελλάδα μέσω των Ενώ
σεων της και κατέληξε στην βε
βαιότητα ότι όλο το αστυνομικό 
και πολιτικό προσωπικό είναι 
σύμφωνο να αναλάβει το οικονο
μικό κόστος της λύσης του προ
βλήματος, αρκεί να διασφαλισθεί 
ο συνάδελφος που έχει ανάγκη , η 
χωρίς μεροληψίες κατανομή των 
χρημάτων σε όσους απαιτείται 
και να δοθεί οριστικό τέλος στην 
προσφυγή των εράνων .

Η μέχρι σήμερα λειτουργία του 
λογαριασμού εγγυάται τόσο την 
αμεροληψία ως προς την κατανο
μή , όσο και την χορήγηση των 
ποσών που θα δαπανούνται, εφό
σον εξασφαλισθεί το αναγκαίο α
πόθεμα , οπότε και στην πράξη 
δεν θα υπάρχει ανάγκη προσφυ
γής στο εξής σε εράνους.

Για τους ανωτέρω λόγους προ
τείνουμε :

α) Διπλασιασμό της παρακράτη
σης από κάθε μέλος του λογαρια
σμού, ήτοι μηνιαία παρακράτηση 
που θα ανέρχεται στο 0,60% του 
βασικού μισθού του Αστυνόμου Β' 
με εφαρμογή από την δημοσίευσης 
της σχετικής απόφασης.

β) Τον διπλασιασμό των παρο
χών του λογαριασμού, ήτοι μέχρι 
8.000.000 δρχ για περίπτωση θα
νάτου και μέχρι 6.000.000 δρχ 
για όλες τις άλλες περιπτώσεις, με 
εφαρμογή εξ (6) μήνες μετά την 
ισχύ της απόφασης περί διπλα
σιασμού των κρατήσεων, προκει- 
μένου να δημιουργηθεί το απαι- 
τούμενο αποθεματικό.

Προς υλοποίηση των ανωτέρω 
προτάσεων υποβάλλεται από την 
Ομοσπονδία μας σχετική πρότα
ση στο διοικητικό συμβούλιο 
του λογαριασμού που είναι απα
ραίτητο να υιοθετηθεί, τόσο για
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την τροποποίηση της υφιστάμε
νης κοινής Υπουργικής απόφασης 
προ προβλέπει την αναπροσαρμο
γή του ύψους των κρατήσεων, ό
σο και τη απόφαση του Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας που 
προβλέπει το ύψος των χορηγου
μένων ενισχύσεων.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ

Ο Ειδικός Φρουρός Αλέξαν
δρος Μιχαλακόπουλος, ακολου
θώντας την τραγική τύχη πολλών 
συναδέλφων από τη μεγάλη οικο
γένεια της Ελληνικής Αστυνομίας 
άφησε την τελευταία του πνοή 
στο βωμό του καθήκοντος.

Ο Αλέξανδρος ακολουθώντας 
το κάλεσμα της μοίρας για μια 
καλύτερη ζωή, εγκατέλειψε την ι
διαίτερη πατρίδα του αφήνοντας 
πίσω γυναίκα και γονείς και από 
τις Σέρρες βρέθηκε στο Ρέθυμνο 
Κρήτης, για να υπηρετήσει την 
κοινωνία και να σταθεί στο πλευ
ρό των συνανθρώπων μας. Ωστό
σο, ένας ασυνείδητος “συνάνθρω
πός μας”, οδηγώντας δολοφονικά 
υπό την επήρεια αλκοόλ, αφαίρε- 
σε τη ζωή του Αλέξανδρου την ώ
ρα που ο συνάδελφος εκτελούσε 
διατεταγμένη υπηρεσία. Όλοι οι 
Ειδικοί Φρουροί από την Κρή
τη έως την Θεσσαλονίκη αι
σθάνονται συντετριμμένοι από 
την ξαφνική αυτή απώλεια.

Η ευχή να είναι ο τελευταίος 
συνάδελφος από την μεγάλη οι
κογένεια της Ελληνικής Αστυνο
μίας που πέφτει στο βωμό του 
καθήκοντος, όσο κι αν ακούγε- 
ται τυπική και συνήθης, είναι η 
πρώτη και η τελευταία σκέψη ό
λων μας όταν μια τέτοια είδηση 
φτάνει στ’ αυτιά μας.

Ο Αλέξανδρος θα ζει για πάντα 
στη μνήμη μας και η ανάμνησή 
του θα χαλυβδώνει τη θέληση και 
την προσπάθειά μας να είμαστε 
πάντα όρθιοι και δυνατοί κοντά 
στο συνάνθρωπο και την κοινωνί
α, έτσι ακριβώς όπως ορκιστήκα
με να κάνουμε.

Καλό ταξίδι συνάδελφε και σαν 
ύστατο φόρο τιμής δεν έχουμε 
παρά να σου υποσχεθούμε ότι μι
μούμενοι τη στάση σου, θα εκτε- 
λούμε πάντα με αυταπάρνηση και 
συνέπεια το έργο μας απέναντι 
στην ελληνική κοινωνία.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

“ΕΝΩΠΙΩ”: τριμηνιαία έκδοση της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιω
ματικών Αστυνομίας, τεύχος Ιο , 
Μάιος - Ιούλιος 2001.

κάλυψη και προβολή της βαθύτε
ρης ουσίας των γεγονότων, γιατί 
στην ουσία των γεγονότων εμπε
ριέχεται η αλήθεια, η οποία είναι 
απαραίτητη για την ευρύτερη κοι
νωνική συναίνεση... ’’

“ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ I” 
(POLICE THESAURUS I) του ε.α. 
Ταξιάρχου της Ελληνικής Αστυνο
μίας Ιωάννη Πανούση, πτυχιούχου 
ελληνικής και αγγλικής Φιλολογί
ας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το αγγλοελληνικό αλφαβητικό 
λεξικό αστυνομικής και νομικής 
ορολογίας ήλθε να καλύψει ένα 
σημαντικό κενό στη σχετική βι
βλιογραφία. Είναι ένα δεμένο και 
καλαίσθητο βιβλίο και αποτελεί- 
ται από 800 σελίδες. Οι τελευταί
ες σελίδες του αποτελούνται από

δείχθηκε πολύτιμη στη συγγραφή 
του Αστυνομικού Θησαυρού.

Όπως είναι φυσικό το παρόν 
λεξικό δεν αντικαθιστά τα συνήθη 
λεξικά αλλά τα συμπληρώνει σε 
ότι, αφορά στην αστυνομική και 
νομική ορολογία. Βέβαια θα πρέ
πει να τονιστεί ότι η παρατιθέμε
νη ορολογία δεν είναι αποκλειστι
κά αγγλική ή αμερικάνικη. Θα τη 
χαρακτήριζε κανείς “παγκόσμια 
αστυνομική ορολογία” και συχνά 
υπάρχουν ενδείξεις ως προς τη 
χώρα που χρησιμοποιεί ένα συ
γκεκριμένο όρο.

Η χρησιμότητα του παρόντος 
λεξικού καθίσταται περισσότερο 
αντιληπτή, αν αναλογιστούμε ότι 
η χώρα μας είναι μία χώρα κατ’ ε
ξοχή τουριστική, χώρα-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στης οποί
ας τους νέους αστυνομικούς θε
σμούς συμμετέχει ενεργά και ι
σότιμα), ενώ το 2004 θα διοργα- 
νώσει τους Ολυμπιακούς Αγώ
νες.

Παρότι απευθύνεται κυρίως σε 
αστυνομικούς, ένα μεγάλο ποσο
στό των λημμάτων που περιλαμ
βάνει ενδιαφέρει απόλυτα και άλ
λες κατηγορίες επαγγελμάτων, ό
πως δικαστικούς, δικηγόρους, υ
παλλήλους της Πυροσβεστικής, 
της Λιμενικής Αστυνομίας, του 
Στρατού και φυσικά τους διερμη
νείς και μεταφραστές που ασχο
λούνται με θέματα αστυνομικής 
και νομικής ορολογίας.

Ήδη το παρόν λεξικό το προ
μηθεύονται όλες οι Αστυνομικές 
Ακαδημίες Ελλάδας και Κύπρου 
καθώς επίσης και μεμονωμένα ά
τομα ακόμη και μη ελληνόφωνα!

Η τιμή του ανέρχεται σε 
9.880 δρχ. (συμπεριλαμβανο
μένου του ΦΠΑ) και 1000 
δραχμές για τα έξοδα συσκευα- 
σίας και αποστολής. Διατίθε
ται αποκλειστικά από τις Εκ
δόσεις “ΜΕΤΕΩΡΟΝ”, Χρή- 
στος Ναστούλης, Μπουμπου- 
λίνας 7, 155 62 Χολαργός,
τηλ. 65.17.025, 65.20.129, 
65.28.843, φαξ 65.35.918, Η/Δ 
ipasyntax@hotmail.com, mete- 
oronO 1 @hotmail.com

“ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΖΗΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ”.
Η Α.Δ. Χανίων προκειμένου να 
διευκολύνει το έργο των πεζών 
περιπολιών και να ενημερώσει το 
προσωπικό που διατίθεται σε αυ-

Εκδόθηκε αισίως το πρώτο τεύ
χος του περιοδικού της Ομοσπον
δίας των Αξιωματικών. Θα καλω
σορίσουμε τη νέα αυτή περιοδική 
έκδοση, που αποτελεί ένα ακόμη 
μετερίζι στο πεδίο της διακίνησης 
ιδεών, προορισμένο να συμβάλλει 
στην προώθηση των συνδικαλι
στικών συμφερόντων των μελών 
της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. Την έκδοση χαι
ρετίζει η πολιτική και φυσική η
γεσία του Σώματος και εμείς για 
να σας δώσουμε μια γεύση από τη 
νέα αυτή προσπάθεια αντί ο
ποιοσδήποτε άλλης αναφοράς πα
ραθέτουμε τα σημαντικότερα ση
μεία από το χαιρετιστήριο μήνυ
μα του Υπουργού προς το νέο πε
ριοδικό, ο οποίος διαπιστώνει ότι; η 

"... Η κοινωνική συμβολή ενός 
νέου περιοδικού πρέπει στην πραγ
ματικότητα να είναι βαθύτατα^  
"παιδευτικ^^Να ενημερώνει δη
λαδή υπεύθυνα Και αντικειμενικά, 
να συμβάλει στην ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης, να αναπτύσσει τη 
δημιουργική αμφιβολία και την 
πνευματική αυτονομία, να καλ
λιεργεί τις αρχές της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, να υπηρετεί, με λίγα 
λόγια, τις αρχ. ές του ελεύθερου πο-λ 
λίτη μιας πραγι

χρήσιμα παραρτήματα (συντομο- 
γραφίες, ονομασίες οργανώσεων 
και οργανισμών, ονόματα ηπεί
ρων και χωρών καθώς και μία σει- 

από σχέδια που παριστάνουν 
ετικά με την ορο

λογία). Είναι το αποτέλεσμα 
μιας οχτάχρονης προσπάθειας 
ταυ ουγγραφέα ο οποίος με ζήλο 
κι επιμέλεια αλλα και αφιερώνο
ντας πάρα πολύ χρόνο προσέφυγε 
σε κάθε είδους πηγές (που κυμαί
νονται από τη σχετική ελληνική 
και ξένη βιβλιογραφία μέχρι 
προσωπικές επισκέψεις σε αστυ
νομικές υπηρεσίες, μουσεία κλπ, 
αλλά και συνεντεύξεις με αγγλό
φωνους αστυνομικούς απ’ όλο

κης κοινωνίι 
ναμη του νέου 
ο συνεχής διόλ^βΆ 
ξιωματικών της Ελληνικής Αστυ
νομίας και μεταξύ Αστυνομίας και 
πολιτών... Θεωρώ ότι ο σκοπός 
της νέας έκδοσης, θα είναι η απο

m  τον κόσμο) οι οποίες εγγυώνται 
και τη σωστή και πιστή απόδοση
των όρων, ■

Η μακρόχρονη θητεία του συγ
γραφέα στην Ιντερπόλ της χώρας 
μας αλλά και στην διεθνή έδρα 
της στη Λυών της Γαλλίας, απο
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τές εκπόνησε εγχειρίδιο πεζής πε
ριπολίας που διανεμήθηκε στους 
Αστυνομικούς που εκτελούν πε
ζές περιπολίες.

Θεωρήθηκε απαραίτητη η ύ
παρξη ενός μνημονίου ενεργειών 
το οποίο ο νέος Αστυνομικός, 
αλλά και ο παλαιότερος, θα μπο
ρούσε να το χρησιμοποιήσει σαν 
οδηγό στην επίλυση ζητημάτων 
που θα συναντήσει κατά το διά
στημα εκτέλεσης της πεζής περι
πολίας, για περαιτέρω βελτίωση 
της ποιότητας αστυνόμευσης, 
αλλά και σαν ένα χρήσιμο εφό
διο, για να εμπλουτίσει τις γνώ
σεις, τον τρόπο δράσης του και 
να ενημερωθεί σε θέματα επικοι
νωνίας, διαχείρισης κρίσεων κ.α.

Η θεματολογία του εγχειριδίου 
περιλαμβάνει εκτός των πληρο
φοριακών στοιχείων, τα οποία 
σαν γνώσεις θεωρούνται απαραί
τητες για τον κάθε Αστυνομικό 
που εκτελεί πεζή περιπολία και 
άλλα ειδικότερα στοιχεία, τα ο
ποία από την εμπειρία έχουν δια
πιστωθεί και τα οποία απαιτούν 
συγκεκριμένες βασικές ενέργειες 
Τέτοια θέματα είναι η αντιμετώ
πιση διανοητικά αναπήρων ατό
μων, μεθυσμένων ατόμων ή χρη
στών ναρκωτικών ουσιών κ.α.

Γι’ αυτό το σκοπό η επιλογή 
της θεματολογίας ήταν αποτέλε
σμα της εμπειρίας και αναζήτη
σης στοιχείων από κάθε διαθέσι
μη βιβλιογραφική πηγή.

Το εγχειρίδιο πεζής περιπολίας 
δεν είναι μια απλή καταγραφή ε
νεργειών. Εμπεριέχει τη φιλοσο
φία του τρόπου ενεργείας. Σε κά
θε περίπτωση πάντως, αποτελεί 
μια πολύ σοβαρή πρωτοβουλία 
στον τομέα της ολοκληρωμένης 
ενημέρωσης και διαρκούς επιμόρ
φωσης του Αστυνομικού.

“ΒΙΟΙ, ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ
ΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ, 
ΤΟΝ ΑΠΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝΑΣ” του Θεο
χάρη Προβατάκη.

Μεταξύ των μυριάδων αγίων, 
οσίων, μαρτύρων, δικαίων και ο
μολογητών της ορθόδοξης πίστης 
είναι ο Μεγαλομάρτυς Άγιος Αρ
τέμιος, φρουρός και προστάτης 
της ομώνυμης Ι.Μ. Κορυδαλλού 
Πειραιώς και των Σωμάτων Α
σφαλείας, όσο και οι Μεγαλομάρ-
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τυρες Αγιοι Τεσσαράκοντα και η 
Οσία Μακρίνα, αδελφή του Με
γάλου Βασιλείου, τους οποίους 
τιμά, δοξάζει και υμνεί η Εκκλη
σία μας.

Τιμώντας τους ανωτέρω αγίους 
η Ι.Μ. Αγίου Αρτεμίου και προ- 
κειμένου να γίνει ευρύτερα γνω
στός ο θαυμαστός βίος τους, απο
φάσισε τη σύνταξη νέων κειμέ
νων για τη ζωή και το έργο τους 
και την επανέκδοση παλαιοτέρων 
Ακολουθιών και Παρακλητικών 
Κανόνων σε ενιαίο τόμο, αφού ο 
προ εξηκονταετίας εκδοθείς με 
πολλά λάθη τόμος έχει εδώ και 
χρόνια εξαντληθεί. Έτσι, η Γερό
ντια της Ι.Μ. Αγίου Αρτεμίου, για 
την υλοποίηση του παραπάνω 
στόχου παρακάλεσε τον καθηγη
τή κ. Θεοχάρη Προβατάκη, διευ
θυντή - συντονιστή του Υπουρ
γείου Πολιτισμού και ειδικό ερευ
νητή σε αγιολογικά θέματα, την 
έρευνα, τη σύνταξη των αγιολογι
κών κειμένων, τη συγκέντρωση 
του υλικού, την επιστημονική του 
τεκμηρίωση, την καλλιτεχνική ε
πιμέλεια και έκδοση του τόμου.

Όσοι ενδιαφέρονται να προμη
θευτούν το έργο μπορούν να α
πευθύνονται ή στη Ιερά Μονή Α
γίου Αρτεμίου στον Κορυδαλλό

Πειραιά ή στις εκδόσεις “Αρσενί- 
δη”, Ακαδημίας 57, τηλ. 
3629538.

“ΘΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ” του Εμμανου
ήλ Π. Ανδριανάκη.

Η Θεματολογία είναι ένας σχε
τικά νέος κλάδος της ποινικής ε
πιστήμης. Αποτελεί το αντίστρο
φο της Εγκληματολογίας. Εξετά
ζει το έγκλημα από την πλευρά 
του θύματος και αποβλέπει κυρί
ως στην προστασία των αδυνά
των, που μπορεί να γίνουν ευκο
λότερα θύματα εγκλήματος και 
στη διαπαιδαγώγηση του κοινού, 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην 
προκαλούν και προπαρασκευά
ζουν το έγκλημα, δηλαδή να μην 
θυματοποιούνται. Με το αντικεί
μενο αυτό δημιουργήθηκε και έ
δρα στο Πανεπιστήμιο. Ο κλάδος 
της Θυματοποίησης έλαβε τερά
στια ανάπτυξη διεθνώς και στις 
αρχές Αυγούστου 2000 έγινε το 
10ο Παγκόσμιο Συνέδριο Εται
ρείας Θεματολογίας στο Μόντρε
αλ στο οποίο συμμετείχε και η

Ελλάδα. Το 1986 ιδρύθηκε η ελ
ληνική Εταιρεία Θεματολογίας, 
της οποίας πρόεδρος είναι ο κ. 
Ανδριανάκης και μετέχουν κυρί
ως καθηγητές Πανεπιστημίου, α
νώτατοι δικαστικοί, παιδαγωγοί, 
ψυχολόγοι, εγκληματολόγοι, θεο
λόγοι κ.λπ. Όταν συνετάγησαν οι 
Ποινικοί Κώδικες (1950) ίσχυαν 
κυρίως οι απόψεις των θετικιστών 
όπου το έγκλημα θεωρείτο ως 
πράξη μόνον του δράστη. Έτσι, 
τόσο ο Ποινικός Κώδικας όσο και 
ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 
ενδιαφερόταν μόνο για τον δρά
στη. Σήμερα, το έγκλημα θεωρεί
ται πράξη του δράστη, του θύμα
τος και της κοινωνίας (σύμφωνα

με τη θεωρία της κοινωνικής άμυ
νας). Υπάρχει, λοιπόν, ανάγκη 
συντάξεως νέων Ποινικών Κωδί
κων ή βασικών τροποποιήσεων 
των διατάξεων των Κωδίκων αυ
τών, ώστε να περιέχουν και διατά
ξεις που αφορούν και τους ρόλους 
του θύματος και της κοινωνίας.

Επί πλέον, η ποινική καταστο
λή αφορά μόνο την ένδικη εγκλη
ματικότητα και μάλιστα την κα- 
ταδικαστική. Έτσι παραμένει α
καταδίωκτο το 90% των τελουμέ
νων εγκλημάτων και απροστάτευ
το το 90% των θυμάτων.

Έχει αποδειχτεί ότι η πρόληψη 
ασκεί μεγαλύτερη επίδραση στη 
μείωση του εγκλήματος από την 
ποινική καταστολή. Ορθά, λοι
πόν, αναγνωρίζεται διεθνώς η ση
μασία της Θυματολογίας τόσο 
στην πρόληψη όσο και στη βοή
θεια και αποζημίωση των θυμά
των του εγκλήματος. Η αναγνώρι
ση αυτή επικυρώθηκε από τις πε
ρισσότερες κυβερνήσεις των κρα
τών της Δύσης με την έκδοση Νό
μων ιδρύσεως οργανισμών πρό
ληψης του εγκλήματος. Στη χώρα 
μας ψηφίσθηκε ο Ν.2713/99 που 
αφορά στην ίδρυση οργανισμών 
πρόληψης του εγκλήματος από 
τους Δήμους και τις Κοινότητες.

Σε όλα τα ανωτέρω αναφέρεται 
ο κ. Ανδριανάκης στο βιβλίο του, 
εξετάζοντας επί μέρους θέματα ό
πως, την αποφυγή της θυματοποί
ησης, τα θύματα της βίας μέσα 
στην οικογένεια, το περιβάλλον 
ως θύμα και η προστασία του, την 
Τρίτη ηλικία ως θύμα και την 
προστασία της, τους γιατρούς ως 
θύματα, τη γυναίκα ως θύτης, τα 
ΜΜΕ και τη θυματοποίηση, απο
ζημίωση του θύματος από το κρά
τος και ιδιωτικούς άλλους φορείς, 
αποζημίωση των θυμάτων τροχαί
ας κινήσεως, προτάσεις τροπο- 
ποιήσεως του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας κ.α.

Όλα τα θέματα παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η λήψη 
ουσιαστικών μέτρων μπορεί να 
συντελέσει στον περιορισμό της 
θυματοποίησης από το έγκλημα 
και στην προστασία των θυμά
των. Το βιβλίο διατίθεται από τις 
“εκδόσεις Σάκκουλα” (Σόλωνος 
69 και Ασκληπιού), τηλ. 
3634376. □

Επιμέλεια: 
ΑνθΙμος Κων/νος Κούρος
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Ο λήσταρχος Ντιιβέλης 
με το σώμα του στην 
Καλαμπάκα, κατά τη 
διάρκεια του 
Ελληνοτουρκικού 
ΙΙολέμου του 1897 
(αριστερά).
Ο ληστής Νάσιος 
Γσέλιος ή Τσεκούρας 
(αριστερά) με τους 
Αναστάσιο Μπασαρά 
από την Περιστέρα και 
Χρίστο Μπουνόβα από 
τη Βασιλική 
Καλαμπάκας (κάτω).

Συνέχεια από 
το προηγούμενο τεύχος

6. Γύρω στα 1895 αναφέρεται ότι 
δρούσαν στην περιοχή Τρικάλων - Κα
λαμπάκας οι ληστές Τσουκαντάνας, 
Νταβέλης, Φορφόλιας, Μακρής, 
Κουρνόβας, Τζατζάς, Τυροδήμος και 
Ντίζας54. Ο Γεώργιος Νταβέλης, στη 
διάρκεια του ατυχούς Ελληνοτουρκι
κού Πολέμου του 1897, σχημάτισε 
“εκστρατευτικό σώμα” και εισέβαλε, 
μέσω Καλαμπάκας, στο τουρκικό έδα
φος (περιοχή ΝΔ Γ ρεβενών) καταλαμ
βάνοντας πολλά χωριά και στρατηγι
κές θέσεις55.

7. Οι ληστές Νακόπουλος, από τον 
Βάλτο, και Κώστας Λελούδας, από το 
Ξηρόμερο, το 1897 επιχείρησαν να 
αιχμαλωτίσουν τους πλούσιους Τρικα-

στη Βορειοδυτική
Θεσσαλία
από την
απελευθέρωσή της 
(1881)
έως το 1930
περίπου
λινούς, οι οποίοι είχαν καταφύγει στον 
Κόζιακα, λόγω της καταλήψεως των 
Τρικάλων από τους Τούρκους. Σώμα
τα ενόπλων Περτουλιωτών, με επικε
φαλής τον δήμαρχο Αιθίκων Παναγιώ
τη Χατζηγάκη, και διακοσίων Σαμαρι- 
ναίων από την Κόρη, με επικεφαλής 
τον Γεώργιο Κίτσιο, τους απέτρεψαν. 
Οι ληστές λημέριαζαν στη θέση Κλε- 
φτόβρυση του Κόζιακα56.

8. Το 1897, επίσης, διαπράχτηκε μί-



α ληστεία στην Πύλη εις βάρος του 
Δημοσίου Ταμείου Τρικάλων, το οποί
ο λόγω των γεγονότων μεταφέρθηκε 
από τα Τρίκαλα στην Πύλη. Η ληστεί
α αποδόθηκε στον περίφημο Μακεδό- 
να λησταντάρτη Καραλίβανο. Τελικά 
αποδείχτηκε ότι τα χρήματα είχαν κα
τακρατήσει οι ίδιοι οι Πορτινοί, στους 
οποίους είχε ανατεθεί η φύλαξή τους57. 
Τα ονόματα των δραστών δεν είναι 
γνωστά. Ο λήσταρχος Καραλίβανος 
και ο ληστής Βασίλειος Οικονόμου, ο 
οποίος δρούσε στην περιοχή Γρεβε- 
νών, στις 3 Νοεμβρίου 1899, έλαβαν 
αμνηστία από τις τουρκικές αρχές με
τά την παράδοσή τους σ’ αυτές στα 
Σέρβια. Ο Οικονόμου, πριν βγει λη
στής, ήταν κουρέας στην Αθήνα και 
στα Τρίκαλα58.

9. Την ίδια περίοδο περίπου αναφέ- 
ρεται ότι έδρασε στην περιοχή Καλα
μπάκας ο ληστής Σπάχος από την Αη- 
δόνα. Δολοφονήθηκε στις φυλακές 
Τρικάλων από συγκροτούμενο του, ο 
οποίος είχε πληρωθεί από συγγενείς 
της όμορφης συγχωριανής του Νίτσας 
Ευσταθίου, επειδή την είχε απαγάγει 
και βιάσει59.

10. Ο Σαρακατσάνος λήσταρχος 
Νάσιος Ζαρογιάννης, γνωστός και ως 
Σκυλονάσιος στις αρχές του αιώνα λή
στεψε και σκότωσε τον επίσης Σαρα- 
κατσάνο τσέλιγκα Τσέλιο Γαλατσίδα 
στα σύνορα της Σλάτης και Περτουλί- 
ου, όπου αργότερα έγινε και η ληστεί
α του Τζατζά. Η θέση ονομάζεται έως 
σήμερα “Στου Γαλατσίδα”.60

11. Το 1908 με 1909 συνελήφθη 
στην Ανθούσα Ασπροποτάμου ο Αρ- 
βανιτόβλαχος ληστής Τσώμος, πιθα
νόν κατόπιν καταγγελίας της οικογέ
νειας Παπαστεργίου, με την οποία είχε 
διαφορές. Το 1910, μαζί με άλλους 
κρατούμενους, δραπέτευσε και τον 
Μάιο του ίδιου έτους προσπάθησε να 
σκοτώσει τον Ντούλα Παπαστεργίου 
στην περιοχή της Καλομοίρας. Τελικά 
σκοτώθηκε ο ίδιος από τον σύντροφό 
του Τσίλη Λεβέντη, ο οποίος για την 
πράξη του αυτή πήρε χάρη, σκοτώθη
κε όμως αργότερα από άλλους ληστές 
στο Ματσούκι61.

12. Ο εξ Αγίας Παρασκευής 
(Τζιούρτζιας Ασπροποτάμου λήσταρ
χος Γρηγόρης Γκάρτζος, πριν βγει 
στο “κλαρί”, κατά τη διάρκεια του Ελ
ληνοτουρκικού πολέμου του 1897, υ
πηρετούσε στον Ελληνικό Στρατό και

μαζί με άλλους λιποτάκτησε κατά την 
άτακτη υποχώρησή του. Τότε επειδή 
φοβήθηκε μη συλληφθεί, βγήκε “κλέ
φτης”. Το 1904 συνελήφθη και κλεί
στηκε στις φυλακές. Το 1910 αφέθηκε 
ελεύθερος. Στον Κλεινοβό συνάντησε 
τον σύζυγο της πρώην αρραβωνιαστι
κιάς του Βαγγελίτσας, από τον οποίο 
ζήτησε πίσω τα δώρα, αξίας 500 δραχ
μών, που της είχε κάνει. Εκείνος αρνή- 
θηκε και ο Γκάρτζος τον σκότωσε· έ
τσι ξαναβγήκε “κλέφτης” και είχε ως 
ορμητήριο το μοναστήρι της Παναγίας 
στην Ανθούσα. Γύρω στο 1918 συ- 
γκρούστηκε με αποσπάσματα κοντά 
στο Βελεστίνο Kat διαδόθηκε ότι σκο
τώθηκε. Όμως διασώθηκε και κατέφυ
γε στο Αγιον Όρος· εκεί έγινε μοναχός 
με το όνομα Γερβάσιος (Σκήτη Αγίου 
Βασιλείου) και απεβίωσε σε ηλικία 80 
ετών περίπου από φυσικό θάνατο62. 
Κατά την προηγούμενη δράση του στα 
καμποχώρια πλησίον του Πηνειού, με 
την εξαμελή συμμορία του, στις 15 
Αυγούστου 1903, συνέλαβε, βασάνισε 
και σκότωσε τον Κων. Τσιούμα έξω α
πό το χωριό του, τα Καλογριανά Καρ- 
δίτσης. Το θύμα έφερε 19 τραύματα, ε
νώ κοντά του βρέθηκε και σημείωμα 
του Γκάρτζου που έγραφε: "Από ό
ποιους ζητούν χρήματα οι κλέφτες και 
δεν τα δίνουν, αυτά παθαίνουν. (Σφρα
γίδα) Γρηγόρης Γκάρτζος’*3.

Τον Φεβρουάριο του 1904 η συμμο
ρία του Γκάρτζου επέδραμε στην πε
ριοχή μεταξύ Αλμυρού και Βελεστίνου 
για να αιχμαλωτίσει τους γαιοκτήμονες 
Δ. Τοπάλη και Αποστολίδη. Το σχέδιό 
της όμως απέτυχε, γιατί η περιοχή ε- 
φρουρείτο καλά και στο μεταξύ η α
μοιβή για την κατάδοση του Γκάρτζου 
από 2.000 αυξήθηκε σε 3.000 δραχμές. 
Στις 4 Ιουνίου 1904 η ίδια συμμορία 
συγκρούστηκε με τουρκικό απόσπα
σμα έξω από το Κουτσόχερο, όπου ά
φησε τρεις νεκρούς και δύο ελαφρά 
τραυματίες. Έχοντας συγκεντρώσει
40.000 δραχμές ο Γκάρτζος διέφυγε 
στο Τουρκικό, για να ξαναεμφανιστεί 
στη Θεσσαλία στα τέλη του 1905 ζη
τώντας χρήματα και απειλώντας64.

13. Ο Γεώργιος Σπ. Παύλου, φυγό- 
δικος, τον Σεπτέμβριο του 1905 συνέ
στησε ληστοσυμμορία και εκβίαζε 
τους χωρικούς της περιοχής Μεγάλων 
Καλυβιών Τρικάλων. Αυτή έκλεβε 
διάφορα ζώα και για να τα επιστρέψει 
ζητούσε λύτρα, διαφορετικά τα που

λούσε σε άλλες περιοχές. Θύμα της έ
πεσε και ο Θωμάς Καρανίκας, από τον 
οποίο οι ληστές έκλεψαν ένα βόδι και 
για να του το επιστρέψουν ζητούσαν
10.000 δραχμές. Στις παρακλήσεις του 
φτωχού γεωργού, οι ληστές απάντη
σαν με ξυλοδαρμό και τραυματισμό 
του στον μηρό με μαχαίρι65.

14. Ληστοσυμμορία Τσιτσούλα, α
πό το Μικρό Κεφαλόβρυσο. Στα τέλη 
Σεπτεμβρίου 1906 αιχμαλώτισαν λίγο 
έξω από τα Τρίκαλα, κοντά στον Πύρ
γο, τον δικηγόρο των Τρικάλων Τάκη 
Παππά, πατέρα του ποιητή Νίκου 
Παππά, με τον 14χρονο κουνιάδο του 
Μάξιμο Παπαπολυμέρου. Οι όμηροι 
κρατήθηκαν επί τρεις ημέρες στο κρυ- 
σφύγετό τους, που ήταν στους βάλτους 
της Μαραθέας (πρ. Βάνιαρη) Καρδί- 
τσης, ώσπου κατέφεραν να δραπετεύ
σουν, όταν για κάποια στιγμή οι λη
στές αποκοιμήθηκαν66. Στις 26 Οκτω
βρίου 1906, επίσης, η συμμορία πέρα
σε από τη Θεόπετρα (πρ. Κουβέλτσι) 
και με απειλητική επιστολή ζήτησε α
πό τον Αναγνώστη Αργυρόπουλο
2.000 δραχμές67. Κατόπιν οι ληστές πέ
ρασαν στην περιοχή του Δήμου Τυμ- 
φαίων Καλαμπάκας όπου ενώθηκαν με 
τους ληστές Κωνσταντίνο και Ιωάν
νη Ντερτζίδη και εν συνεχεία μετέβη- 
σαν στο παραμεθόριο χωριό Τσιούκα 
(σημ. Φωτεινό). Εκεί απήγαγαν τον 
Κωνσταντίνο Μαγγούφη, γιο του πρώ
ην δημάρχου Τυμφαίων Βασιλείου 
Μαγγούφη, τον οποίο απελευθέρωσαν 
ύστερα από λίγες ημέρες, αφού πήραν 
ως λύτρα 1.000 δραχμές68. Στις 31 Δε
κεμβρίου του ίδιου έτους ο ληστής 
Τσιτσούλας και η παρέα του, οι ληστές 
Τόλιος Ράπτης και Τσαπάρας, συνε- 
λήφθησαν στον ύπνο τους στο σπίτι 
του Βασ. Παπαμιχαήλ στο χωριό Φα
νερωμένη (πρ. Κουρμπαλί) και οδηγή
θηκαν εν πομπή και συνοδεία της Φι
λαρμονικής στην πόλη των Τρικάλων 
69. Επικεφαλής του αποσπάσματος χω
ροφυλακής ήταν ο ενωμοτάρχης Δελε- 
νίκας και σε βοήθειά του είχαν σπεύ- 
σει οι λοχίες Μαντζούκης, Μηλιώνης, 
Σπυρόπουλος και Χρηστίδης υπό τον 
ίδιο τον διοικητή της χωροφυλακής 
Τρικάλων Παπαϊωαννίδη™. Η δίκη 
τους έγινε στη Λάρισα στις 11 Μαρτί
ου 1908 και οι ληστές Τσιτσούλας και 
Ράπτης καταδικάστηκαν σε θάνατο, 
για την απαγωγή των Δημ. Παππά, Μ. 
Παπαπολυμέρου και Εγιούπ Αχμέτ,
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και σε φυλάκιση 18 ετών για τον φόνο 
του ποιμένα Κων. Μανούρα από τον 
Κόζιακα, που είχαν διαπράξει στις 18 
Ιουλίου 190671.

15. Ληστοσυμμορία Σκουπραίων.
Τέτοια ήταν η δύναμη της συμμορίας 
αυτής στην περιοχή Τρικάλων το 
1907, ώστε η εφ. Αναγέννησις, σε κύ
ριο άρθρο της, έγραψε: “Εδώ είναι το 
βασίλειο των Σκουπραίων: Το κράτος 
του Γεωργίου A ’ και της χαριτωμένης 
Κυβερνήσεώς του αντικατέστησε η συμ
μορία των Σκουπραίων72. Στις 15 Ο
κτωβρίου 1906 οι δυο αδελφοί Σκου- 
πραίοι και άλλοι τρεις Αρβανιτόβλα- 
χοι ληστές πολιόρκησαν το χωριό Κα
λομοίρα (πρ. Γουδοβάσδα) και ζητού
σαν βάσει ονομαστικού καταλόγου 
χρηματικές εισφορές από όλους τους 
κατοίκους, οι οποίοι έντρομοι κλεί
στηκαν στα σπίτια τους. Όταν οι λη
στές άρχισαν να καίνε μερικά σπίτια, 
οι κάτοικοι πετούσαν από τα παράθυ
ρα χρήματα και ό,τι άλλο πολύτιμο εί
χαν. Αστυνομική δύναμη δεν υπήρχε 
για να σπεύσει σε βοήθεια. Ολόκληρος 
ο νομός Τρικάλων διέθετε 13 χωροφύ
λακες και η Υποδιεύθυνση Χωροφυ
λακής Καλαμπάκας μόνο πέντε73. Στις 
11 Αυγούστου 1907 απήγαγαν τον Αθ. 
Μ. Μανώλη από το Ορθοβούνι (πρ. 
Τσουραναίοι) Καλαμπάκας, τον οποίο 
απελευθέρωσαν, αφού έλαβαν ως λύ
τρα 400 δραχμές. Στις 20 Ιανουάριου 
1908 οι Σκουπραίοι, σε συνεργασία με 
τον ληστή Χρ. Ζήνδρο, στο Νεοχώρι 
(σημ. Οιχαλία) Τρικάλων συνέλαβαν 
τους Βασίλειο Σακελλαρίου, γαμπρό 
επ’ αδελφή του πρώην δημάρχου Φαρ- 
καδόνος Αθαν. Φλούλη, και Μιχαήλ 
Σακελλαρίου. Για την απελευθέρωσή 
τους ζήτησαν 30.000 δραχμές ως λύ
τρα. Τελικά οι ληστές καταδιώχτηκαν 
από απόσπασμα επικεφαλής του οποί
ου ήταν ο ίδιος ο διοικητής της χωρο
φυλακής Τρικάλων Π. Κηρύκος και 
συμμετείχαν ο ενωμοτάρχης Λιακό- 
πουλος, ο λοχίας Σιούλας και μερικοί 
στρατιώτες, με οδηγό τον Αρβανιτό- 
βλαχο Ζήση Μπαλαμούτη. Η συμπλο
κή έγινε στη θέση “Κουτσούφλιανη” 
της Βερδικούσας Ελασσόνος και σ’ 
αυτή σκοτώθηκε ο ληστής Ζήνδρος 
και τραυματίστηκε ο Γεώργ. Σκού- 
πρας. Τραυματίστηκε επίσης ο αδελ
φός του Γιάννης Σκούπρας και ο Σπ. 
Καρατάσος, από την Κρανιά Ελασσό
νος. Διέφυγε τη σύλληψη ο Στέργιος



Νεμπής, αδελφός του ρουμανοδιδασκά- 
λου της Κρανιάς. Οι αιχμάλωτοι ελευθε
ρώθηκαν, ενώ η κεφαλή του Χρ. Ζήν- 
δρου μεταφέρθηκε στα Τρίκαλα και εξε- 
τέθη σε κοινή θέα74. Την ίδια τύχη είχε 
και ο εξάδελφός του, διαβόητος ληστής 
Απόστολος Ζήνδρος, ο οποίος σκοτώθη
κε από απόσπασμα στις 12 Ιουνίου 
1908. Και αυτού η κεφαλή μεταφέρθηκε 
στα Τρίκαλα προς αναγνώριση75.

Τον Ιούλιο του 1908 οι Σκουπραίοι 
έσφαξαν στη θέση Μεσοβούνι της Αν- 
θούσας Ασπροποτάμου δύο από τους 
αιχμαλώτους τους, τον Μπίτη Πέρκα 
και τον Ευάγγελο Τζάνη78. Τον ίδιο μή
να οι Σκουπραίοι συνέπραξαν με τη 
συμμορία των Μποτάσηδων και τρο
μοκρατούσαν την περιοχή Νεοχωρίου 
- Γριζάνου - Φαρκαδόνας. Το 1909 η 
ληστοσυμμορία των Σκουπραίων απή- 
γαγε εύπορους χωρικούς και ζητούσε 
λύτρα, στην περίπτωση δε που οι συγ
γενείς τους δεν πλήρωναν τα λύτρα, α
πέκοβαν ένα αυτί ή ένα χέρι του θύμα
τος και τους το έστελναν, εξαναγκάζο- 
ντάς τους έτσι να στείλουν το γρηγο
ρότερο τα ζητούμενα λύτρα77.

Με αναφορά του στο Αρχηγείο Χω
ροφυλακής, στις 16 Ιουλίου 1909, ο 
διοικητής της Διλοχίας Δημοσίας Α
σφαλείας Τρικάλων, Καρδίτσης κλπ., 
αναφέρει ότι η "ληστοσυμμορία Σκου
πραίων - Ράικου, μετά την απελενθέρω- 
σιν του αιχμαλωτισθέντος παρ ’ αυτής εν 
τω οθωμανικό Νικολάου Μητρούσα 
ούτινος απέκοψε και μέρος του ωτίου 
του, εξακολουθεί παραμένουσα εις δια
φόρους θέσεις παρά την Περλιάντζα7" 
του εξωτερικού, ουδόλως καταδιωκο- 
μένη παρά των Τουρκικών Αρχών”. Εν 
συνεχεία παρακαλεί το Αρχηγείο, “ό
πως ευαρεστούμενον ενεργήση τα δέο
ντα και αρμοδίως γίνωσιν αι δέουσαι 
παραστάσεις, όπως και αι παρά την με
θόριον γραμμήν τουρκικαί αρχαί κατα- 
διώκουσι την συμμορίαν ταύτην, ήτις α
πό ετών μαστίζει τους παρά την μεθό
ριον γραμμήν οικούντας (...) κατά πλη
ροφορίας εκ Μετσόβου σκοπεί να προ- 
βή εις ρεγάλας εγκληματικός πράξεις... ”

Στις 9 Μαρτίου 1910 οι Σκουπραίοι 
εισέβαλαν στην Καλομοίρα (πρ. Γου- 
δοβάσδα) και αφού μπήκαν στο σπίτι 
του Ιωάννη Παπαδημητρίου, από όπου 
πήραν χρήματα και ό,τι άλλο πολύτιμο 
βρήκαν, τον απήγαγαν μαζί με τα τρία 
παιδιά του και φίμωσαν τη γυναίκα 
του. Απήγαγαν επίσης και τους δύο α

δελφούς Αυγέρου. Ως λύτρα για την α
πελευθέρωσή τους ζήτησαν 4.000 
δραχμές80.

Πιθανολογείται ότι μέλη της συμμο
ρίας των Σκουπραίων απήγαγαν το 
1910 στην Ανθούσα τον βιοτέχνη Χρί
στο Μπίσμπο, τον οποίο, αφού μαχαί
ρωσαν πολλές φορές, εγκατέλειψαν η
μιθανή στη θέση Μάντρα Χότζια στα 
τότε ελληνοτουρκικά σύνορα. Ο Μπί- 
σμπος επέζησε τελικά, επειδή έτυχε να 
τον βρει κάποιος Χαλικιώτης ποιμέ
νας, ονόματι Λουλακιάρης, ο οποίος 
ειδοποίησε και τον μετέφεραν στο Χα
λίκι, όπου για δεκαπέντε ημέρες τον 
είχαν τυλιγμένο σε φρεσκογδαρμένο 
δέρμα προβάτου. Έκτοτε ο Μπίσμπος 
δεν ξαναπήγε στο χωριό του81.

'Ενας από τους Σκουπραίους, ο Γε
ώργιος που ήταν και ο αρχηγός της ει- 
κοσαμελούς συμμορίας, σκοτώθηκε 
και αποκεφαλίστηκε στις 20 Αυγού- 
στου 1910. Το αποκομμένο κεφάλι 
του, λόγω της ζέστης, μεταφέρθηκε 
στα Τρίκαλα εντός δοχείου με πετρέ
λαιο και ειδικού “φαρμακευτικού πα
ρασκευάσματος”. Αφού αναγνωρίστη
κε και φωτογραφήθηκε, μεταφέρθηκε 
στην Αστυνομία, “ένθα πλήθος κό
σμου μετέβαινε να την ίδη”82. Κατά 
τον Αλ Χατζηγάκη, οι “Σκουμπραίοι” 
ήταν “άγριοι, αιμοβόροι και εκδικητι
κοί λησταί εκ της φυλής των Αρβανι- 
τοβλάχων. Διέπραξαν πλήθος κακουρ
γών, φόνων και ληστειών”83.

16. Η πενταμελής ληστοσυμμορία 
των Μπόταση - Δημ. Τσάτσα, που 
δρούσε στην περιοχή Ασπροποτάμου, 
το καλοκαίρι του 1908(;) στη θέση Έ
μορφη Ράχη της Σκληνιάσας (σημ. 
Στεφάνι) συνέλαβε αιχμαλώτους τους 
κτηνοτρόφους Ντούλα, Γεράκα και 
Γάκη Νούσιο, τους οποίους μετά μία 
ώρα απελευθέρωσε με την προϋπόθε
ση ότι θα τους έστελναν χρήματα84. Η 
ίδια συμμορία στις 6 Μαρτίου 1908 εί
χε συλλάβει αιχμαλώτους, στα Φάρ
σαλα, τους Γεώργιο Γκαντέλο, από το 
Χαλίκι, και Δημήτριο Χαρίτο.

17. Η συμμορία Στριφτάρη - Μαγ
γάνου τον Ιούλιο του 1908 είχε απαγά- 
γει τον Γρηγόριο Γεωργίου Βότσιο, 
τον οποίο απελευθέρωσε, αφού προη
γουμένως έλαβε τα ζητηθέντα λύτρα, 
τα οποία έσπευσε να αποστείλει ο δυ
στυχής πατέρας του, επειδή κάποια 
άλλη ληστοσυμμορία είχε φονεύσει ή
δη έναν γιο του85.

18. Ο ληστής Σπ. Καρατάσος σκο
τώθηκε στις 23 Οκτωβρίου 1908 στη 
θέση Τούρκα της Καλαμπάκας από 
τους υπαξιωματικούς Αθ. Σιούλα, 
Μπαντή και Σταυρόπουλο, καθώς και 
τον υπολοχαγό Μπουκοβάλα. Οι δύο 
σύντροφοι του Καρατάσου διέφυγαν88.

19. Ο Αρβανιτόβλαχος ληστής Σπύ- 
ρος Ράικος, μαζί με τους Αλέξ. Ντα- 
λαμάγκα από τη Νέβεσκα (σημ. Νυμ
φαίο) και Βασίλειο και Δημήτριο 
Γκουντούφα από τη Τζιούρτζια Α
σπροποτάμου, οι οποίοι είχαν εργα
στεί στα κτήματα του Βλιτσάκη, στις 
11 Απριλίου 1909 αιχμαλώτισε και εν 
συνεχεία εφόνευσε, κοντά στο χωριό 
Φανερωμένη (πρ. Κουρμπαλί) τον δι
κηγόρο και μεγαλοκτηματία των Τρι
κάλων Κων/νο Βλιτσάκη, επειδή αρ- 
νήθηκε να καταβάλει τα ζητούμενα 
λύτρα των 15.000 δραχμών και προ
σπάθησε να δραπετεύσει87. Η δολοφο
νία του Κ. Βλιτσάκη ταρακούνησε την 
Τρικαλινή κοινωνία, η οποία έβλεπε 
πλέον ότι είναι ανασφαλής ακόμη και 
αν διαθέτει σωματοφύλακες όπως ο 
δολοφονηθείς. Τότε διοργανώθηκε 
στα Τρίκαλα συλλαλητήριο διαμαρτυ
ρίας “δια την διασάλευσιν της δημοσί
ας ασφαλείας εν των εγκαταλελειμμένω 
τούτω νομώ υπό της πολιτείας”88. Ο 
Κ. Βλιτσάκης είχε συγγράψει και εκ- 
δώσει το 1892 ένα βιβλιαράκι με τίτλο 
“Σύντομος Ιστορία της πόλεως Τρικκά- 
λων”. Ο εκ των ληστών Αλ. Νταλαμά- 
γκας συνελήφθη αργότερα και καταδι
κάστηκε σε ισόβια δεσμά από το Κα- 
κουργοδικείο Καρδίτσας στις 17 Μαρ
τίου 1913 89.

20. Η ληστοσυμμορία των αδελ
φών Αλέξη, στις 12 Μάΐου 1909 επι
τέθηκε στη στάνη του Γιαννούση Πρα- 
σουλίδη, στη θέση Δριστέλα του Μα- 
λακασίου. Ο ληστής Γιάννης Τάσος 
άρπαξε την μικρή κόρη του Πρασουλί- 
δη για να την απαγάγει. Τότε επακο
λούθησε πολύωρη συμπλοκή με πυρο
βολισμούς, που είχε ως αποτέλεσμα να 
σκοτωθούν ο ληστής Γιάννης Τάσος, ο 
ποιμένας Ευστ. Ντέκος και ο Γ. Πρα- 
σουλίδης. Ο εκ Μαλακασίου ποιμένας 
Παπακώστας απέκοψε την κεφαλή του 
ληστή Τάσου και την παρέδωσε στη 
χωροφυλακή. Ο Τάσος ήταν εφοδια
σμένος με άδεια οπλοφορίας από τις 
τουρκικές αρχές ".

21. Τον Ιανουάριο του 1910η Αστυ
νομική Διεύθυνσις Τρικάλων πληρο-
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φορεί το Αρχηγείον Χωροφυλακής ότι 
έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέ
τρα για την καταδίωξη και σύλληψη 
του ληστή Λιόλιου91, ο οποίος δρούσε 
στις περιοχές Γρεβενών, Ελασσόνας 
και Κατερίνης, μαζί με τον ληστή Θύ- 
μιο9!. Την ίδια περίοδο δρούσε στην 
περιοχή Γρεβενών και ο ληστής Σα- 
μαρίνας από το Περιβόλι” .

22. Ο ληστής Θανάσης (Νάσιος) 
Τσέλιος, γνωστός περισσότερο ως 
Τσεκούρας, από τη Βασιλική Καλα
μπάκας, με απώτερη καταγωγή από 
την περιοχή Μεσοχώρας, έδρασε στις 
πρώτες δεκαετίες του αιώνα μεταξύ 
Τρικάλων και Καλαμπάκας, προς την 
περιοχή του Πηνειού και του Κόζιακα, 
με ορμητήριο το χωριό Περιστέρα (πρ. 
Τσιάσι), στην αρχή υπό τον λήσταρχο 
Πελεκάνο και κατόπιν ανεξάρτητος. 
Στο βουνό βγήκε επειδή σκότωσε τον 
συγχωριανό του Απόστολο Μαντζάνα, 
γιο του Αναγνώστη Μαντζάνα, ο οποί
ος τον είχε υποχρεώσει να δουλέψει σε 
κάποια αγγαρεία, μολονότι ο Τσεκού
ρας ήταν αγροφύλακας94. Στις 17 Μαΐ- 
ου 1911 η συμμορία του Νάσιου Τσε- 
κούρα συνέλαβε αιχμαλώτους, έξω α
πό το Κεφαλόβρυσο (πρ. Μικρό Μέρ- 
τσι), τον ανακριτή Τσιριγώτη και τον 
ειρηνοδίκη Τσιοτίου (σημ. Φαρκαδό- 
να) Πλατύκα, τους οποίους άφησε ε
λεύθερους, όταν διαπίστωσε την ιδιό
τητά τους95. Μετά από τέσσερις ημέρες 
ο ληστής Τσεκούρας έπεσε στα χέρια 
της Αστυνομίας, όταν το απόσπασμα, 
κατόπιν προδοσίας φίλου του, περικύ
κλωσε το κρυσφύγετό του στο σπίτι 
του Νικολάου Μαργαρίτη στην Περι
στέρα96. Την ίδια ημέρα οδηγήθηκε εν 
πομπή στα Τρίκαλα, όπου "ο κόσμος 
παρατεταγμένος κατά μήκος των οδών 
παρηκολούθει την πομπήν χειροκροτών 
τους συντελεστάς εις την εξάλειψιν ενός 
φοβήτρου του νομού μας”*1. Ο Τσεκού
ρας φυλακίστηκε για δέκα περίπου 
χρόνια, αρχικά στη Λάρισα και κατό
πιν στην Αίγινα. Αποφυλακίστηκε γύ
ρω στο 1922 και έκτοτε συνέχισε να 
ζει ειρηνικά. Μέχρι το 1940 περίπου έ- 
ζησε στους Αγίους Αποστόλους (Ζα- 
πτσαίους) Τρικάλων, όπου διέμενε η 
οικογένειά του. Εκεί εκτελούσε χρέη 
μποστανοφύλακα. Επειδή όμως οι δι
κοί του τον είχαν “αποκηρύξει”, ξανα- 
γύρισε στη Βασιλική, όπου διέμενε σ’ 
ένα κελί της εκκλησίας. Τα τελευταία 
6 -7  χρόνια φιλοξενήθηκε από την οι

κογένεια Γεωργίου (Γεωργάνα) Παπί- 
α. Απεβίωσε το 1953 σε βαθύ γήρας 
(85 ετών περίπου). Οι παλαιότεροι τον 
θυμούνται ψηλό, ευθυτενή, ασπρο
μάλλη, με γενειάδα, φουστανέλα και 
τσαπράζια και μιλούν με σεβασμό και 
θαυμασμό γι’ αυτόν 90.

23. Ο ληστής Γιάννης Κράιας, από 
τη Σαμαρίνα, στις 5 ή 6 Δεκεμβρίου 
1916 σφαγίασε στην τοποθεσία Κομ
μένη Γη της Λάρισας τον ομοχώριο 
του Νικόλαο Χελιδόνη, με σκοπό τη 
ληστεία. Ο Χελιδόνης μόλις είχε επι
στρέφει, από την Αμερική, στην οικο- 
γένειά του που διέμενε στο Γριζάνο 
Τ ρικάλων ” .

24. Στις 2 Μαΐου 1920 ο ληστής Ευ
θύμιος Χρ. Βαρδακάς (1890 - 
1937),από το Αρδάνι, για λόγους ερω
τικής αντιζηλίας, σκότωσε σε ενέδρα, 
στη θέση Κόκα μεταξύ Περδικορρά- 
χης και Χαϊδεμένης Τρικάλων, τον Ευ
θύμιο Ν. Διβάνη ή Χαδιάρη, από τον 
Πλάτανο (πρ. Βάνια). Ο τελευταίος, 
παρά τις προειδοποιήσεις του Βαρδα- 
κά, παντρεύτηκε την κοπέλα (Μαρία) 
με την οποία ο Βαρδακάς είχε σχέση, 
αλλά δεν μπορούσε να την παντρευτεί 
επειδή είχαν βαφτιστεί την ίδια ημέρα. 
Η δολοφονία του Χαδιάρη έγινε λίγες 
μόνο ημέρες μετά τον γάμο του, καθώς 
γύριζε από “φιλιά” σε κάποιους συγγε
νείς του στην Περδικορράχη (πρ. Κα- 
τίδι), που είχε και πανηγύρι. Ο Βαρδα
κάς με το ψευδώνυμο καπετάν Κόρα
κας έδρασε στις περιοχές Χασίων 
(βουνά Πάδη και Γλέπη) και Κόζιακα 
και είχε συνεργασία με τους ληστές 
Γκαντάρα, Καπρίτσα και Γκαβό. 
Μεταμφιεσμένος σε ιερέα, με τη βοή
θεια κάποιου Ιακωβάκη από το Ελλη- 
νόκαστρο, προσπάθησε να φύγει στην 
Αμερική, αλλά κατόπιν προδοσίας συ- 
νελήφθη στα Ιωάννινα και καταδικά
στηκε σε ισόβια. Έμεινε στις Φυλακές 
Τρικάλων ως το 1927/28, οπότε αμνη
στεύτηκε, επειδή κατά την ομαδική α
πόδραση κρατουμένων που έγινε στις 5 
Νοεμβρίου 1927, ήταν από τους ελάχι
στους που δεν απέδρασαν. Ξαναγύρισε 
στο χωριό του, το Αρδάνι, όπου πα
ντρεύτηκε και έκανε οικογένεια. Η πρώ
ην αγαπητικά του παντεύτηκε κάποιον 
από τη Ζηλευτή, ο οποίος προηγουμέ
νως είχε πάρει την άδεια του Βαρδακά 
από τη φυλακή όπου βρισκόταν |0°.

25. Ο λήσταρχος Θωμάς Γκαντά- 
ρας καταγόταν από την Άκρη (πρ.

Μπισιρτσιά) Ελασσόνος και έδρασε 
κυρίως στα Χάσια. Βγήκε “κλέφτης” 
τον Ιούλιο του 1918 μαζί με τον Γεώρ- 
γιο Βελώνη, επειδή είχε λιποτακτήσει 
από τον Στρατό για να σκοτώνει τον 
τσιφλικά που είχε βιάσει τη σύζυγό 
του. Στις 27 Απριλίου 1922 επικηρύ- 
χτηκε με το ποσό των 40.000 δραχμών 
για την εξόντωσή του και των 15.000 
δραχμών για την κατάδοσή του 101. 
Σκοτώθηκε στη θέση Οξυά της Δεσκά- 
της Γρεβενών, κοντά στο Μαυρέλι, 
στις αρχές Αυγούστου 1923 από τον 
Μαυρελίτη κυνηγό Γεώργιο Σιακαβά- 
ρα, ο οποίος συμμετείχε στο απόσπα
σμα που τον καταδίωκε. Το κεφάλι του 
Γκαντάρα μεταφέρθηκε στο Γερακάρι 
και κατόπιν εκτέθηκε σε κοινή θέα 
στην Καλαμπάκα στις 6 Αυγούστου 
1923 για παραδειγματισμό102. Άφησε 
ορφανά έναν γιο που πέθανε σε μικρή 
ηλικία και δύο κόρες, τη Βασιλική και 
την Ελένη. Την Ελένη είχε δώσει προς 
φύλαξη, σε νηπιακή ηλικία, στον δή
μαρχο Καλαμπάκας Ραμμίδη. Οι δύο 
αδερφές αντάμωσαν για πρώτη φορά 
το 1998 ,03. □

Συ νεν ίίετα ι στο επουενο rei/roc

Σημειώσεις:

54. Γ.Ν. ΣΑΡΡΟΣ - Α.Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ, ό.π., σ. 92.
55. KINNAIRD ROSE, 1897. Me τους Έλ

ληνες στη Θεσσαλία, Αθήνα, Κούριερ Εκδο
τική. 1997, σσ. 37 - 38.

56. ΑΛΕΞ. Κ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ, ό.π., σ.311.
57. ΑΛΕΞ. Κ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ, ό.π., σ. 314.
58. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΥ, "Τα Τρίκαλα  

μέσα από τα ανέκδοτα αρχεία τον Ελληνικού  
Π ροξενείου Ελασσόνος (1882  -  1912)", Τρι
καλινά 15 (1995)192.

59. ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορικά
- Λασγραφικά Αηδόνας Καλαμπάκας, Τρίκα
λα 1991, σ. 144.

60. Θ. Α. ΝΗΜΑΣ, ό.π., σσ. 198 - 199.
61. ΔΗΜ. ΑΛ. ΑΛΕΞΙΟΥ - Γ. Θ. ΤΡΙΤΑΣ

- Τ. Θ. ΤΡΙΤΑΣ, ό.π., σσ. 114 - 118.
62. ΔΗΜ. ΑΛ. ΑΛΕΞΙΟΥ - Γ. Θ. ΤΡΙΤΑΣ

- Τ. Θ. ΤΡΙΤΑΣ, ό.π., σσ. 111-112. Βλ. κείμε
νο εικ. αρ. 50, σ. 267.

63. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ, Η Ληστεία 
στη Θεσσαλία (1750- 1931), Βόλος 1997, σ. 93.

64. Γ. ΑΘ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ό.π., σσ. 94 - 95.
65. Γ. ΑΘ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ό.π., σ. 100.
66. Εφ. Θεσσαλία, φ. 2-10-1906, Πρβλ. 

MAP. ΚΑΪΑΦΑ, Τρίκαλα..., τ. Α', σ. 268.
67. Στην επιστολή που έφερε τη σφραγίδα 

του ο ληστής Τσιτσούλας έγραφε: "Και αν εις  
του βοδιού  τα κέρατα μέσα κρύφης τον υιόν 
σου κυρ Αναγνώστη, θα τον σκοτώσω αν δεν 
μου στείλης σε δέκα μέρες 2 .000  δραχμές". Βλ. 
Γ. ΑΘ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ό.π., σ. 103.

614 Αστυνομική Επιθεώρηση - Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 2001



68. Γ. ΑΘ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ό.π., σσ. 103 - 104. 
Ο Βασίλειος Μαγγούφης διετέλεσε δήμαρχος 
Τυμφαίων από το 1899 έως το 1903.

69. Εφ. Αναγέννησις, φ. 1-1-1907. Πρβλ. 
MAP. ΚΑΪΑΦΑ, Τρίκαλα..., τ. Α', σ. 274. Βλ. 
και Γ. ΑΘ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ό.π., σ. 104.

70. Γ.ΑΘ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ό.π., σ. 104.
71. Γ. ΑΘ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ό.π., σ. 104.
72. Εφ. Αναγέννησις, φ. 27-10-1907, Πρβλ. 

MAP. ΚΑΪΑΦΑ, Τρίκαλα, τ. Α’,σ.274.
73. Γ. ΑΘ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ό.π., σ. 102.
74. Γ. ΑΘ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ό.π., σσ. 108 και 

114- 115.
75. Γ.ΑΘ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ό.π., σσ. 115 - 116.
76. Εφ. Η Θεσσαλία, φ. 20-7-1908: “ Τρί

καλα, 19  (Του συντάκτου μας). -Επιβάται ελθό- 
ντες χθ ες  εκ  Κ ρα νιά ς του δήμου Χ αλκίδος παρ ’ 
Ασπροποτάμω ανήγγειλον την φρικτήν και α 
ποτρόπαιου είδησιν της ευρέσεω ς των πτωμά
των τω ν Μπίτη Πέρκα και Ευαγγέλου Τζάνη 
τω ν ε ις  θέσιν Μ εσοβούνι της Λεπενίτσας αιχ- 
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Στους χώ ρους των 

“ρειβ πάρτι” για πολλούς 

αρχίζει  Π πρώτη επαφή, 

ξεκινώντας ένα "παιχνίδι 

που το όνομα του είναι 

θάνατος"  ακόμη και 

τελείως ανυποψίαστα...

Ρ έιβ θα πει παραληρώ, δηλαδή 
ότι έχω παραλήρημα, ότι πα
ραμιλώ. Θα πει επίσης μαίνο
μαι, δηλαδή ότι καταλαμβά
νομαι από μανία, ότι κάνω 

σαν τρελός. Επομένως “ρέιβ πάρτι” 
σημαίνει ένα “τρελό πάρτι”. Αυτό δε 
υπό τους ήχους της “ρέιβ μουσικής”, 
σ’ έναν ατέλειωτο χορό με έντονη κί
νηση. Η τέτοια μουσική χωρίς λόγια, 
με τον επαναλαμβανόμενο μονότονο 
ρυθμό και σε τρομερά μεγάλη ένταση, 
τους διεγείρει ώστε να “εκτονωθούν” 
χορεύοντας μέχρι, κυριολεκτικά, “τε
λικής πτώσεως”, από την εξάντληση. 
Είναι το νέο μουσικό ρεύμα των νέων, 
οι οποίοι, από την τέτοια μουσική 
παίρνουν το όνομα “ρέιβερς”. Αυτοί οι 
άνθρωποι, ως μόνο κοινό γνώρισμα 
μεταξύ τους έχουν τη μουσική και τον 
χορό, χωρίς κάποιο ιδεολογικό ή πολι
τικό υπόβαθρο. Δεν έχουν κάτι να 
πουν. Θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, 
χωρίς όμως να γνωρίζουν, ή έστω να 
σκέπτονται, με τι!

Για να φθάσουν σ’ ένα αποκορύφω
μα εντάσεως και να μπορούν να 
χορεύουν συνέχεια, χρησιμοποιούν διά
φορες διεγερτικές ουσίες, μεταξύ των 
οποίων ή πλέον διαδεδομένη είναι η 
ουσία “έκσταση” (X-T-C), ένα διεγερ
τικό παραισθησιογόνο. Όλα τους κυ
κλοφορούνται με συμβολικά ή συντε- 
τμημένα ονόματα: DMT, 2CB, DOB, 
RMA, Αϊς, κεταμίνη κ.ά., στο ευρύ φά
σμα των “χορευτικών φαρμάκων”.

Οι κίνδυνοι από τα 
“ϊοοευτικό Φόοιιιικα”
Είναι: α) οι κίνδυνοι των αμφεταμινι- 

κών εξαρτησιογόνων ουσιών, οι οποίες 
κατατάσσονται στα σκληρά ναρκωτικά 
και, β) οι κίνδυνοι του παραισθησιογό-

των εφεδρειών του, μέχρι 
να σωριάζεται ανήμπο
ρος να συνεχίσει, ενώ η 
παραισθησιογόνος δράση 
του οδηγεί σε συμπεριφορά 
εκστασιαζομένου τρελού. Σε 
ακραίες τέτοιες περιπτώσεις έχουν 
συμβεί και θάνατοι. Στη Βρετανία π.χ. 
είχαν σημειωθεί 60 τέτοιοι θάνατοι μέ
χρι τον Ιανουάριο του 1996. (Και ενός 
Έλληνα σε ντίσκο του Λονδίνου).

Το “έκσταση” επιτείνει τη 
διαδικασία της της καύσης. Χορεύ
οντας οι “ρέιβερς” ιδρώνουν και 
αποβάλλουν υγρά, με κίνδυνο 
αφυδάτωσης. Στα ρέιβ πάρτι όμως 
δεν σερβίρεται νερό βρύσης. Κατα
ναλώνονται εμφιαλωμένα, τα οποία 
και ακριβοπληρώνονται, για να κο- 
ρέσουν τη δίψα τους. (Αυτά, από 
σχετική έρευνα για το νερό στα ρέιβ 
πάρτι. Μάλιστα ο ιδιοκτήτης του 
κλαμπ “Factory”(r.B.) σε συνέντευ
ξή του στο περιοδικό “Down Town” 
(Ιαν. 1997, και στο ΒΗΜΑ, 
20.4.1997) είπε ότι: “σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη κάθε Σαββατόβραδο 
καταναλώνονται 6.000 χάπια “έκ
σταση ”, για να συμπληρώσει το ΒΗ
ΜΑ: υπάρχει λοιπόν μία μερίδα νέων 
που δοκιμάζει το “έκσταση" σε τέ
τοια πάρτι Τους κινδύνους επαυξά
νει το οινόπνευμα.

Έτσι, από τα “Smart Drinks” στα 
“Smart Bars”, πέρασαν οι νέοι στα 
“Smart Drugs”. Δηλαδή από τα “έξυ
πνα ποτά” στα “έξυπνα μπαρ”, πέρα
σαν στα “έξυπνα χάπια” και στα “χο
ρευτικά ναρκωτικά”. Και διερωτάται 
κανείς: Πόσοι άραγε από τους συμμε
τέχοντας σε τέτοια “πάρτι” έχουν επί
γνωση του πού μπορούν να φθάσουν 
τα πράγματα;

από ένα χορό!

στα έ ιβ  Π άρτι
νου L.S.D., το οποίο προκαλεί στον άν
θρωπο κάθε είδους τρέλας. Η αμφετα- 
μινική δράση του “έκσταση” δίνει στον 
“ρέιβερ” τη δυνατότητα να χορεύει α
σταμάτητα χωρίς το αίσθημα της κοπώ- 
σεως, χωρίς επίγνωση της εξαντλήσεως

Ουιλούν τα νενονότα
Τα “ρέιβ πάρτι” στην Ελλάδα άρχι

σαν με το “Faz” , ένα “ρέιβ κλαμπ” 
στην Πλατεία Μαβίλη, στην Αθήνα. 
Ύστερα, στη “Φάρμα” στα Οινόφυτα, 
το οποίο έκλεισε με παρέμβαση της A

Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 2001 - Αστυνομική Επιθεώρηση 617



στυνομίας. Σε “ρέιβ πάρτι” στην παρα
λία Σκορπονέρια της Χαλκίδας το 
1997, συνελήφθησαν εννέα άτομα με 
ποσότητες ναρκωτικών. Στον Κολωνό, 
αργότερα, την Πρωτοχρονιά, σε ένα 
καταγώγιο της οδού Αχιλλέως 68, συ
νελήφθησαν ύστερα από καταγγελίες 
περίοικων για εκκωφαντικούς θορύ
βους, για “αγορά - πώληση ναρκωτι
κών και διάθεση χώρου προς χρήση 
ναρκωτικών, 32 άτομα. Και βρέθηκαν 
επάνω τους: έκσταση, L.S.D., χασίς και 
διάφορα άλλα. Στο κλαμπ “Αβάν - 
Γκαρντ” του Νέου Κόσμου πρωτοε- 
ντοπίσθηκε για την Ελλάδα το “χορευ
τικό παραισθησιογόνο “κεταμίνη” πιο 
πρόσφατη δε είναι η αποκάλυψη για το 
μπαρ Amnesia, στον Πειραιά που δια
φημιζόταν και από Ραδιοφωνικό Σταθ
μό και είχε τυπωμένες προσκλήσεις 
που εμφάνιζαν χρήση ναρκωτικών. 
Πολλά “ρέιβ πάρτι” διοργανώνονται 
σε απίθανα μέρη. Σε αποθήκες, εγκα- 
ταλελειμμένα εργοστάσια, γκαράζ... Ε
ντυπωσιακό ήταν εκείνο στη Θυρίδα 8, 
κάτω από τις εξέδρες του σταδίου στην 
Τούμπα της Θεσσαλονίκης. Οι αστυνο
μικοί “αιφνιδίασαν τους μπράβους και 
μπήκαν σ' ένα σκοτεινό τούνελ που ο
δηγούσε στην κυρίως αίθουσα όπου, 
στο μισοσκόταδο χόρευαν περίπου τε
τρακόσια άτομα τα οποία έδειχναν α
ποχαυνωμένα. Μεταξύ τους και μικρά 
παιδιά. Ήταν ένας άθλιος χώρος, βρώ
μικος, χωρίς τους στοιχειώδεις κανόνες 
ασφάλειας και υγιεινής”.

Η συγκομιδή σε διάφορα είδη ναρ

κωτικών υπήρξε πλούσια με πολλά πα
νομοιότυπα τσιγαριλίκια μαριχουάνας, 
ένδειξη κατά την αστυνομία ότι συ- 
μπεριλαμβάνονταν στην τιμή του εισι
τηρίου εισόδου. Πιο εντυπωσιακές ό
μως υπήρξαν οι περιγραφές του “ρέιβ 
πάρτι” στη Στενή Εύβοιας, κάτι που θα 
μπορούσε να αποτελέσει και ένα θρί- 
λερ κινηματογραφικής ταινίας.

Για εκεί αναφέρθηκε συγκομιδή από 
το έδαφος ή ανάμεσα στα χόρτα, αλλά 
και κατάσχεση διαφόρων ναρκωτικών 
- εξαρτησιογόνων ουσιών, εκτός από 
τα οποιαδήποτε “χορευτικά ναρκωτι
κά”. Ακριβώς δε διότι, σε τέτοια πάρ- 
τι, υπάρχει το κατάλληλο έδαφος για 
την προμήθεια και τη χρήση και κάθε 
είδους άλλης ουσίας. Και στους χώ
ρους των “ρέιβ πάρτι” για πολλούς αρ
χίζει η πρώτη επαφή, ξεκινώντας ένα 
“παιχνίδι που το όνομά του είναι θάνα
τος” ακόμη και τελείως ανυποψία
στα... από ένα χορό!

Είναι U0VOV υόδο 
π νίνεται πλέον και 8eou6c:
Τώρα πλέον ομιλούν και για “ρέιβ- 

θεσμό”. Έγιναν “θεσμός” που είναι 
“καθιερωμένος” σε πολλές Ευρωπαϊ
κές πόλεις, φθάνοντας σε ένα αποκο
ρύφωμα με την “Παρέλαση Αγάπης” 
(Love Parade) στο Βερολίνο, που είναι 
ένα τεράστιο “ρέιβ πάρτι”. Σ’ αυτό, 
πριν τέσσερα χρόνια, συγκεντρώθη
καν περί το ένα εκατομμύριο νέοι από 
όλο τον κόσμο (υπό την ευθύνη του 
Δήμου του Βερολίνου) και τον επόμε
νο χρόνο υπολογίσθηκε να έφθασαν 
στα τρία εκατομμύρια οι “ρέιβερς”, α
πό “χίλιες καρυδιές καρύδια”, χωρίς 
να τους συνδέει τίποτε άλλο από τον 
“τρελό χορό” αλλά και επειδή υπάρχει 
μια εσωτερική σχέση ανάμεσα στη 
“ρέιϊβ μουσική” και στα συνθετικά 
διεγερτικά, τα “ντιζάινς”, όπως αποκα- 
λούν τα “χορευτικά ναρκωτικά” και τα 
χορευτικά παραισθησιογόνα”. Το τι α
κριβώς συμβαίνει σε ένα τέτοιο “πάρ- 
τι του έρωτα”, όπως χαρακτηρίζεται ε
πίσης, περιγράφεται από έναν προμη
θευτή τέτοιων ουσιών και ιδιαίτερα

των χαπιων “έκ
σταση” (ή X- 
ταση ή X-T-C) \ « 
τον Φρεντ Σούξ- 
μαν, Ελβετό από τη 
Λουκέρνη, ο οποίος 
μ’ αυτόν τον τρόπο κερδί
ζει χρήματα, συμμετέχοντας κάθε χρό
νο σ’ αυτά τα πάρτι του Βερολίνου: 
“χορεύουν 20 και 22 ώρες φθάνοντας 
στα άκρα, όπως εκείνοι που πηδούν στο 
κενό από ύψος 200 μέτρων, άγνωστοι 
φλερτάρουν (και όχι μόνον) λυσσασμέ
νοι με αγνώστους, ρυθμός δεν υπάρχει, 
το χάπι - Ε δίνει τη δυνατότητα να γίνε
σαι φίλος με άτομα παντελώς ξένα - εξ 
ου και το φλερτ με ξένους ”, Σε αυτά τα 
“μπλεξίματα” μπορεί να παρεμβαίνει 
και το χάπι GHB ή το Roofie(Royp- 
nol)” χάπι του βιασμού”, που το ρί
χνουν στο ποτό και δεν αλλοιώνει το 
χρώμα, τη μυρουδιά ή τη γεύση του, 
φέρνει γρήγορα ύπνο και το “θύμα” 
παραδίδεται στον βιαστή του χωρίς α
ντίδραση. Αντιλαμβάνεται τι συνέβη ό
ταν συνέρχεται πλέον, αλλά δεν μπορεί 
να υποδείξει ως “βιαστή” της (ή του) 
κανέναν και τίποτε δεν μπορεί να ανι- 
χνευθεί από την ουσία στο σώμα της (ή 
του). Το Χ-ταση αφήνει ως παρενέρ
γειες: παράνοια, κατάθλιψη, πανικό, α
πώλεια μνήμης κ.ά. Για να απαλλαγεί 
κάποιος από αυτές πρέπει να το ξανα- 
πάρει. Κατά το Τοξολογικό Ινστιτούτο 
του Πανεπιστημίου του Μονάχου, “οι 
διαταραχές από την υπερθερμία, την α
φάνταστη πίεση στο κυκλοφορικό σύ
στημα και η έλλειψη έγκαιρης προειδο
ποίησης, για ένα επικείμενο κίνδυνο, 
είναι δυνατόν να προκαλέσουν και τον 
θάνατο. Το αυτό μπορεί να συμβεί και α
πό κατάργηση της αναπνοής ή καρδιακή 
ανακοπή ”, Στην Γερμανία 
καταγράφηκαν 64 τέτοιοι θάνατοι κατά 
το 1995, πριν δηλαδή τα “χορευτικά 
πάρτι” θανάτου, γίνουν ... “θεσμός”!

Ένας “θεσμός” ο οποίος, χωρίς εκ 
μέρους του γράφοντος καμία διάθε
ση... για “κινδυνολογία” ή “τρομολα
γνεία” -όπως θα ήθελαν να μας προσά
ψουν κάποιοι “φιλελευθέρων” ή “προ
οδευτικών” ή “νεωτεριστικών” απόψε
ων- συμβάλλει και στην ευρύτερη διά
δοση των ναρκωτικών και στη διασπο- 
ρά του AIDS, σέρνοντας και τον “χορό 
του θανάτου”.

... Και, “των φρονίμων (αυτά τα) ο
λίγα”!!! □
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Πληροφορίες στα 200 καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς
και στο τηλέφωνο: 0800 2 (χ ω ρ ίς  χρέω ση)

24 ώ ρες το 24ωρο
w w w .p ir a e u s b a n k .g r

Λογαριασμός μισθοδοσίας
που χρειάζεστε.

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

παντού κον ία  σου

Η Τ ρ ά π εζα  Π ε ιρ α ιώ ί δ η μ ιο ύ ρ γ η σ ε  ιο  λ ο γ α ρ ια σ μ ό  
■Πειραιάν Α ποδοχώ ν» για  ιη ν  αυτόματη πληρω μή in s  
μ ιο θ ο δ ο σ ία ϊ ίω ν  μ ισθω τώ ν. Ο λογα ρια σ μ ο ί Π ειραιώ ς 
Αποδοχών είναι μοναδικοί ο ιην αγορά, γιατί εξασφαλίζει 
σε εσάί, τον σύγχρονο  εργαζόμενο, μοναδικά προνόμια.

EXTRA 1 Καλύτερη απόδοση
•  Π ρ ο νο μ ια κ ό  επ ιτό κ ιο
•  Τ όκ ο  από  την πρώ τη  δρ α χμ ή
•  Π ίστω ση τόκω ν δ ύ ο  φ ο ρ ές  τον χ ρ ό νο

EXTRA 3 Ε ιδ ικ ό  προνόμια

• Καταναλωτικό δά νειο  με μειω μένο επιτόκιο 
κατά 1 μ ονά δα  α π ό  το εκάστοτε ισ χ ΰ ο ν

• Δ ω ρεάν εξόφ λη σ η  λο γα ρ ια σ μ ώ ν  ΔΕΚΟ
• Δ ω ρεάν  εξόφ λη σ η  π ρ ο σ ω π ικ ώ ν  επ ιτα γώ ν
• Σ τεγαοτικό  δ ά ν ε ιο  με έκπτω ση 50% 

στα έξοδα  π ρ ο έγ κ ρ ισ η ς
• Δ ω ρεάν σ υ ν δ ρ ο μ ή  o n s  π ιστω τικές κάρτες 

VISA και MASTERCARD

Μην περιμένετε αύξηση λοιπόν.
Ελάτε σήμερα στην Τράπεζα Πειραιώς 
και ανοίξτε έναν λογαριασμό 
Πειραιώς Αποδοχών για την πληρωμή 
του μισθού σας.

EXTRA 2 Ευέλικτη  κ α ι άνετη δ ια χείρ ισ η
•  Έ κ δ ο σ η  κάρτας M u ltic a rd  (C a s h c a rd /D e b il)
•  Δ υνατότητα  έ κ δ ο σ η ς  π ισ τω τ ικ ώ ν  κ α ρτώ ν  VISA 

και MASTERCARD
•  Δ υνατότητα  έ κ δ ο σ η ς  κ α ρ ν έ  επ ιτα γώ ν
•  Δ υνατότητα  π α ρ ο χ ή ς  ο ρ ίο υ  υ π ε ρ α νά λ η ψ η ς
•  Δ υνατότητα  αυτόμ α τη ς ε ξ ό φ λ η σ η ς  λ ο γ α ρ ια σ μ ώ ν
•  Χ αμηλή χρ έω σ η  o n s  συνα λλα γές o a s  μέσω  του ΔΙΑΣ
•  Ε π ιλ ο γ ή  τ ρ ό π ο υ  μ η ν ια ία ί  ε νη μ έ ρ ω σ η ς

http://www.piraeusbank.gr


ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ...
Ηθική και παθολογία

Ε ίναι ενδιαφέρον ότι, ενώ τελι
κά οι μεταμοσχεύσεις αφο
ρούν λιγότερους από εκατόν 
είκοσι ασθενείς ετησίως στην 
πατρίδα μας -αυτός είναι ο συ

νολικός αριθμός των μεταμοσχεύσε
ων- αναφέρονται σε μια μικρή μόνον 
ομάδα γιατρών και ταυτόχρονα αποτε
λούν μια ιατρική διαδικασία που απαι
τεί τεράστια ποσά και πανάκριβο εξο 
πλισμό, γίνεται τόσος λόγος γι’ αυτές.Ι 
Το ενδιαφέρον παρουσιάζεται δυσανά-ι 
λογο με το αποτέλεσμά τους, τη στιγ
μή που κανείς δεν λέει τίποτα για τις
300.000 ψυχές που επίσημα και “νόμι
μα” τους στερούμε κάθε δικαίωμα να 
δουν το φως της ζωής και η μοναδική 
εμπειρία από τη ζωή και τον άνθρωπο 
που τους επιτρέπουμε είναι αυτή της 
αμβλώσεως.
Η ηθική προσέγγιση των μεταμοσχεύ
σεων παρουσιάζει δύο σκέλη: το ένα 
είναι αν πρέπει και το δεύτερο είναι 
πως πρέπει να γίνονται.
Οι μεταμοσχεύσεις αναφέρονται στο 
μυστήριο της ζωής και του θανάτου 
και εγγίζουν το ιερό της ψυχοσωματι
κής συμφυΐας του ανθρώπου. Βασίζο
νται δε κυρίως στη δυνατότητα καλ
λιέργειας σχέσεων αγάπης, συναλλη
λίας και αμοιβαίου ενδιαφέροντος των 
ανθρώπων. Μόνον έτσι βρίσκονται τα 
μοσχεύματα. Όλα αυτά αφορούν άμε
σα την Εκκλησία. Γι’ αυτό και με ιερό 
αίσθημα αφήνει τη θεολογία και την ε
μπειρία της να διαλεχθούν μαζί τους, 
έτοιμη να επικροτήσει ό,τι είναι συμ
βατό με την αιώνια αλήθεια της και να 
απορρίψει ό,τι την προσβάλλει.
Για να μπορέσει κανείς με σφαιρική α
ντίληψη και πληρότητα να προσεγγί
σει το θέμα των μεταμοσχεύσεων πρέ
πει να το δει από τρεις διαφορετικές ο
πτικές. Η πρώτη είναι η οπτική του λή
πτη, η δεύτερη του δότη και η τρίτη 
της μεταμοσχευτικής ομάδος.

Η προοπτική του δότη

Η οπτική αυτή έχει απέναντι της τον 
δότη αυτόν που είτε διατυπώνει το ε
ρώτημα είτε εκφράζει την επιθυμία να 
γίνει δωρητής οργάνων με διάθεση α

γνής αυτοπροσφοράς. Αυτόν πως πρέ
πει η Εκκλησία να τον αντιμετωπίσει; 
Η ζωή είναι δώρο του Θεού, αλλά δεν 
είναι δώρο που ανήκει μόνο στον δω
ρητή ανήκει και στον αποδέκτη της εί
ναι και δική μας. Αποτελεί το κατ’ ε
ξοχήν πεδίο εξασκήσεως του αυτεξου
σίου μας. Δεν μας χαρίζεται για να

εταμοσχεύσεις οποτε- 
μια πρωτοποριακή 

Ιθοδο της παρεμβατικής 
ιατρικής, η ηθική της οποί
ας όμως φαίνεται πως εί
ναι πιο πολύπλοκη ακόμη 
και από την επαναστατική 
της τεχνική. Η Εκκλησία α
φήνει τη θεολογία και την 
εμπειρία της να διαλε- 
χθούν μαζί τους, έτοιμη να 
επικροτήσει ό,τι είναι συμ
βατό με την αιώνια αλή
θεια της και να απορρίψει 
ό,τι την προσβάλλει.

βιώνουμε την φιλαυτία και την κτητι- 
κότητά μας, αλλά μας προσφέρεται για 
να είναι τόσο δική μας, ώστε να μπο
ρούμε ακόμη και να την προσφέρουμε. 
Γι’ αυτό και την αγαπούμε και την 
προστατεύουμε περισσότερο από ο,τι- 
δήποτε άλλο, με περίσκεψη μεν γιατί 
είναι του Θεού, αυθόρμητα δε γιατί εί
ναι δική μας. Ο καλύτερος τρόπος επι
στροφής της στον Θεό είναι η προσφο
ρά της στον πλησίον “ουκ έστιν άλλως 
σωθήναι ει μη δια του πλησίον”. Και 
από την ζωή το πιο δικό μας κομμάτι 
είναι το σώμα, όχι επειδή το πιάνουμε, 
το ψηλαφούμε, αλλά επειδή μ’ αυτό 
πιάνουμε, βλέπουμε, ακούμε, γευόμα
στε, αισθανόμαστε, λειτουργούμε. 
Ποια όμως είναι η ισορροπία ανάμεσα 
στην ευθύνη της προστασίας της ζωής 
και της φροντίδος του σώματος αφ’ ε

νός και στη διάθεση της προσφοράς 
τους αφ’ ετέρου;

Η υεταυοΡΥευτική ουόδα

Στη θέα δύο ανθρώπων που ο ένας εί
ναι με νεκρωμένο τον εγκέφαλο λόγω 
τραγικού ατυχήματος και ο άλλος με 
νεκρούμενη προοδευτικά την καρδιά, η 
ιατρική των αξιών και της ευσυνειδησί
ας ζει το δράμα της “πτώσεως” του αν
θρώπου και το βάθος των αποτυπωμά
των της σε δύο από τις πλέον ακραίες 
μορφές του και μάλιστα ταυτόχρονα. 
Βιώνει το ξαφνικό και απρόβλεπτο του 
θανάτου στη μία και το προοδευτικό 
αλλά μη αναχαιτιζόμενο στη δεύτερη. 
Τι πιο υπεύθυνο για έναν γιατρό τη 
στιγμή εκείνη να παλέψει με τον θάνα
το για να ζήσει τουλάχιστον ο ένας;

Η ιατρική αντιμετωπίζει το δίλημμα 
και καλείται να τολμήσει την αγάπη 
μπροστά σε δύο ανθρώπους που πε
θαίνουν σε δύο ανθρώπους που τελικά 
ο ένας μπορεί να οικοδομήσει τη ζωή 
του από τα ερείπια, τα απομεινάρια 
της ζωής του άλλου.

Η προοπτικό του λήπτη

Η Εκκλησία όμως έχει μπροστά της 
συνεχώς και την εικόνα, την ανάγκη 
και το δράμα του λήπτη. Τι γίνεται ό
ταν μας πλησιάζει κάποιος που βρί
σκεται σ’ αυτήν την κατηγορία; Από 
την οπτική αυτή, που είναι πιο πιεστι
κή, ίσως μπορούμε πιο σωστά να 
μπούμε στην ηθική των μεταμοσχεύ
σεων. Εδώ δεν έχουμε την πολυτέλεια 
της εύκολης και ασφαλούς απαντήσε- 
ως.

Η ανάγκη του λήπτη είναι θέμα ζω
ής. Αν αρνηθούμε τη μεταμόσχευση, 
του υποδεικνύουμε τον θάνατο.

Ας θεωρήσουμε ότι μας προσεγγί
ζει κάποια γυναίκα, μητέρα, νεαρή 
σχετικώς, η οποία πάσχει από καρδια
κή ανεπάρκεια και η μόνη συνιστώ- 
μενη λύση είναι η μεταμόσχευση 
καρδιάς. Η Εκκλησία πως θα έπρεπε 
να συμβουλεύσει αυτήν την γυναίκα, 
λαμβάνοντας υπ’ όψη τα σύγχρονα
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και επιστημονικά δεδομένα, όπου η 
μεταμόσχευση είναι και δυνατή και 
αποδεκτή; Μήπως θα έπρεπε να της 
συστήσουμε να την αρνηθεί και να ε- 
πιλέξει τον θάνατο;

Πέραν όμως αυτών, ο λήπτης δεν εί
ναι μόνον ένας παθητικός αποδέκτης 
ενός οργάνου, πράγμα που του δη
μιουργεί την αίσθηση μιας προσωπι
κής ωφέλειας, ότι δηλαδή παρατείνε- 
ται η βιολογική ζωή του, αλλά του δί
δεται παράλληλα και μια μοναδική ευ
καιρία πνευματικής ωφέλειας. Σπάνια 
βιώματα μπορούν να αναδύονται μέσα 
στην ψυχή του, όπως η δια βίου 
αίσθηση ευγνωμοσύνης απέναντι 
στον δότη και φυσικά τον για 
τρό του, η προσευχή του γι 
αυτούς, η συντριβή και η δο- 
ξολσγική του διάθεση στον 
Θεό για το δώρο Του ή η τα
πεινή αίσθηση ότι ζει από, 
τον θάνατο και την αγάπη 
κάποιου συνανθρώπου του.

Το ηθικό ποόΒληϋα

Η ηθική προσέγγιση πρέπει 
να αγκαλιάσει όλο το φάσμα 
των εμπλεκομένων ανθρώ
πων στις μεταμοσχεύσεις.

Το θέμα για την Εκκλησία 
είναι και συναισθηματικό ή ια
τρικό - η παράταση μιας ζωής 
είναι όμως κυρίως πνευματικό - η 
σύζευξη δύο ζωών. Το πρώτο το πε
τυχαίνει ένας γιατρός. Το δεύτερο το 
κατορθώνει η αυτεξούσια απόφαση ε
νός ανθρώπου που επιθυμεί να φέρεται 
ως “πλησίον” είναι η αγάπη, το ενδια
φέρον ή τουλάχιστον η μη αδιαφορία 
κάποιου για τον συνάνθρωπό του. 
Προσφέροντας ζωή ο ένας στον άλλο 
δεν σημαίνει ότι η ζωή του λήπτη έχει 
μεγαλύτερη αξία απ’ αυτήν του δότη, 
αλλά ότι μεγαλύτερη και από τις δύο έ
χει η ζωή της σχέσης τους.

Οι δύο βασικοί άξονες του ηθικού 
προβληματισμού για τις μεταμοσχεύ
σεις είναι αφ’ ενός μεν το ενδεχόμενο 
της εκμετάλλευσης του αυτεξουσίου 
του δότη, αφ’ ετέρου δε του αυθαίρε
του προσδιορισμού της στιγμής του 
θανάτου. Για το πρώτο επινοήθηκε η 
αντιφατική έννοια της “εικαζομένης 
συναινέσεως” και για το δεύτερο προ- 
έκυψε ο καινοφανής όρος “εγκεφαλι
κός θάνατος”.

0  avTi'Aovoc στην 
“εικαΕόυενη συναίνεση”

Υπάρχει ένας ισχυρός και δικαιολο
γημένος αντίλογος σ’ αυτό που ονομά
ζεται “εικαζόμενη συναίνεση” και που 
σημαίνει ότι δότης οργάνων θεωρείται 
όποιος δεν έχει ρητά αρνηθεί κάτι τέ
τοιο. Τα βασικά σημεία αυτού του α
ντιλόγου είναι τα εξής:

Η “πτώση” του ανθρώπου 
έχει δύο τεράστιες συνέ
πειες. Την αδυναμία που εκ
δηλώνεται ως θάνατος και 
την αμαρτία που εκφράζεται 
ως φιλαυτία, δηλαδή ως α
πουσία και δυσκολία αγάπης. 
Αυτήν την “πτώση” την χτυπά 
ο δότης με την κίνηση της α
γάπης του και την εξουδετε
ρώνει η ιατρική με την προ
σφορά της ζωής.

Η “συναίνεση” ή “συγκατάθεση”, ως 
όρος, εξυπονοεί την ενεργοποίηση του 
αυτεξουσίου του ανθρώπου. Με άλλα 
λόγια είναι κάτι που πάντα και μόνο 
δηλώνεται, ποτέ δε δεν εικάζεται. Ει
καζόμενη άρνηση νοείται, εικαζόμενη 
συγκατάθεση δεν υπάρχει. Συγκατάθε
ση σημαίνει ρητή, εκπεφρασμένη, σα
φώς διατυπωμένη συναίνεση.

- Ο νόμος περί “εικαζόμενης συναι- 
νέσεως” καταργεί τον όρο και τον ρό
λο του δότη. Το μόσχευμα πλέον δεν 
δίδεται από κάποιον συνειδητά και αυ- 
τοβούλως, αλλά το παίρνουμε νομικά

και αυθαιρέτως. Είναι άλλο πράγμα 
δίνω κάτι δικό μου” και άλλο 

το “μου παίρνουν κάτι που μου 
ανήκει”. Στην περίπτωση αυτή 
έχουμε λήπτη και, όχι δότη που 
εκχωρεί, αλλά μεσάζοντα που 
αποφασίζει. Η βούληση της 
πολιτείας και κοινωνίας δεν 
μπορεί να υποκαθιστά ως αγα
θό την έκφραση της προσωπι

κής ελευθερίας. Αν νομοθετηθεί 
η “εικαζόμενη συναίνεση”, εί
ναι σαν η κοινωνία να μας στε
ρεί το δικαίωμα τώρα να εκχω
ρήσουμε εμείς το δικαίωμα 
στους γιατρούς και τους δι
κούς μας να αποφασίσουν για 

, την προσφορά ή τη φθορά του 
ι σώματός μας τότε, τη στιγμή 

της κρίσεως.
Όταν η κοινωνία και οι νόμοι 

της αδυνατούν να εικάσουν την 
V  άρνηση, τότε πως μπορούν να εικά
σουν την συναίνεση; Κάτι τέτοιο δεν 
δημιουργεί δικαιολογημένη υποψία ό
τι υποκαθίστανται τα αυθόρμητα από 
τις νομοθετικές αλχημείες;

Τα ευεργετήματα 
Tnc ουναίνεσικ

- Η “συνειδητή συναίνεση” για τη 
διάθεση του σώματος μετά θάνατον, 
αποτελεί μια κατ’ εξοχήν ιερή πράξη 
αυταπάρνησης και αγάπης, διότι η πα
ροχή της σημαίνει ότι ο δότης έχει την 
ευκαιρία:

- Να σκεφθεί το γεγονός του θανάτου 
του σε στιγμές υγείας και ευημερίας.

- Να φαντασθεί τον εαυτό του και 
την έξοδό του από αυτόν τον κόσμο.

- Να φαντασθεί ότι το τραγικό γι’ 
αυτόν γεγονός του θανάτου δεν συμ-
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βαίνει μόνο με βίαιο τρόπο, αλλά και 
σε σχετικά νεαρή ηλικία.

- Να ξεχάσει για λίγο τον εαυτό του 
εκείνης της δραματικής στιγμής και επί 
πλέον να σκέπτεται τους άλλους, που ε
πίσης βρίσκονται σε οριακή δοκιμασία.

- Να δεχθεί κάποιοι άλλοι να χαίρο
νται και να ανακουφίζονται με τον θά
νατό του, και μάλιστα να έχουν τέτοια 
χαρά σαν τη χαρά αυτού που σίγουρα 
πεθαίνει και τελικά σώζεται και ζει.

- Να κάνει μια ανυπολόγιστη προ
σφορά, για την οποία βέβαια ουδέποτε 
θα δεχθεί κάποιο λόγο ευγνωμοσύνης. 
Το να προσφέρει όμως κανείς ζωή σε 
κάποιον συνάνθρωπό του, με τους ι
στούς του σώματός του, τη στιγμή που 
το ανταπόδομα της ευγνωμοσύνης ου
δέποτε ο ίδιος πρόκειται να το απο
λαύσει, προσδίδει στην πράξη το χα
ρακτηριστικό της ανιδιοτέλειας και 
την κοσμεί με την σφραγίδα του αγνού 
ενδιαφέροντος για τον συνάνθρωπο.

Τέλος να εκχωρήσει από τις στιγμές 
της ευδαίμονος νηφαλιότητός του το 
δικαίωμα, και συνεπώς την εμπιστοσύ
νη, στους γιατρούς και τους δικούς 
του, αντί να σταματήσει λίγο αργότερα 
από μόνη της, να του σταματήσουν 
αυτοί την καρδιά εκείνη τη στιγμή που 
αυτοί κρίνουν, βέβαιος πως μόνο το 
καλό του θέλουν. Αυτή η εμπιστοσύνη 
έχει απροσμέτρητη αξία.

Σΐ]γνενική συναίνεση

Το ερώτημα που εδώ ανακύπτει εί
ναι, στην περίπτωση που κάποιος δεν 
έχει ρητά εκφρασθεί περί της διαθέσε- 
ως των οργάνων του σώματός του με
τά θάνατον, αν δικαιούνται οι συγγε
νείς του να αποφανθούν περί αυτού.

Οι συγγενικοί δεσμοί προσδίδουν 
δικαιώματα και υποχρεώσεις στο στε
νό περιβάλλον του δότη. Οι συγγενείς 
είναι που συνήθως αναλαμβάνουν την 
τεράστια φροντίδα, τα ανυπολόγιστα 
τις περισσότερες φορές έξοδα, τις συ
νεννοήσεις με τους γιατρούς, τη λήψη 
κρίσιμων και δύσκολων αποφάσεων. 
Αυτοί είναι που αισθάνονται περισσό
τερο από οποιονδήποτε άλλον την α
πουσία του. Κυρίως όμως οι συγγενείς 
είναι που βιώνουν τον πόνο του χωρι
σμού, την έλλειψη της παρουσίας του, 
την στέρηση της αγάπης του, την έντα
ση της έκφρασης της δικής τους αγά
πης, το τίμημα της ευθύνης τους απέ-

Εκκλησία αντικρύζει την 
ως δώρο του θεού προς 

το οποίο οφείλει απεριόριστο 
σεβασμό. Αυτή είναι η αιτία 
που π βίαιη αφαίρεσή της, η 
δολοφονία, η ευθανασία, ή α
κόμη και η αυτοκτονία, θεω
ρούνται πνευματικώς θανάσι
μα αμαρτήματα.

ναντί του. Αυτός είναι και ο λόγος που 
οι εσωτερικοί αυτοί δεσμοί έχουν μία 
ιδιάζουσα βαρύτητα και για την Εκ
κλησία: “ει δε τις των ιδίων και μάλι
στα των οικείων ου προνοεί, την πί- 
στιν ήρνηται και έστιν απίστου χεί- 
ρων” (Α’ Τιμ. ε’ 8). Η πρόνοια για τους 
οικείους αποτελεί έκφραση πίστεως, οι 
δε εγγενείς υποχρεώσεις απέναντι τους 
απόδειξη συγγενικών δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τις στατιστικές είμαστε ο 
μόνος λαός στην Ευρώπη που δίνουμε 
πιο εύκολα το μόσχευμά μας στον συγγε
νή μας παρά το δικό του στον άγνωστο.

Τέτοιοι είναι οι συγγενικοί δεσμοί 
στον ευλογημένο τόπο μας !

Για τους συγγενείς η ζωή του δότη και 
η τιμή του σώματός του ίσως να έχουν 
μεγαλύτερη αξία απ’ ό,τι για τον ίδιο με 
δεδομένο την αγάπη, η απόφαση της 
δωρεάς του σώματος του άλλου μπορεί 
να είναι και δυσκολότερη από αυτήν της 
δωρεάς του δικού μας σώματος.

Η Εκκλησία, λοιπόν, υπό όρους, μέ
σα στην προοπτική της ιερότητος των 
συγγενικών δεσμών και της επιδιωκό- 
μενης κοινωνίας, θα μπορούσε κατ’ οι
κονομίαν να δεχθεί και την υποκατά
σταση της βουλήσεως του δότη από 
τους συγγενείς, εφ’ όσον βέβαια αυτή 
δεν έρχεται σε αντίθεση με την δική 
του. Αυτοί μπορούν να εικάσουν και 
την άρνησή του αυτοί μπορούν να βε
βαιώσουν και τη συγκατάθεσή του.

Ποοβληυητιρυοί επί του 
“ενκεωαλικού θανάτου”

•  Οι λ£πτέc ΐννοικ
Εκτός από τον ρόλο του αυτεξουσίου, στις 

μεταμοσχεύσεις εμφανίζονται με μια ξεχωρι
στή ιδιομορφία και με την μορφή ευαίσθητων 
ισορροπιών ή διλημμάτων, λεπτές έννοιες ό
πως της ζωής και του θανάτου, του συνδέσμου 
της ψυχής με το σώμα κ.λ.π.

Η ζωή είναι ίσως το μεγαλύτερο δώρο του 
Θεού στον άνθρωπο. Αποτελεί την ορατή έκ

φραση της υπάρξεώς μας, απόδειξη της ψυχο
σωματικής φύσεώς μας και το πεδίο στο οποίο 
εκτυλίσσεται και διεξάγεται ο αγώνας της σω
τηρίας μας. Η αρχή της ζωής σημαδεύει την αρ
χή της αιωνιότητος του ανθρώπου, και η συνέ- 
χειά της προσδιορίζει τη δυνατότητα για συγκα
τάθεση στη σωτηρία του, τη θέωσή του.

• Η φθορά και ο θάνατοί
Η συντόμευση της ζωής, τόσο αντίθετη με 

τη φύση μας, αποτελεί ένδειξη κυριαρχίας της 
αμαρτίας. Γι’ αυτό και τόσο μας θλίβει. Συνέ
πεια της είναι η φθορά και ο θάνατος. Απόδει
ξη αυτού είναι ότι οι πρωτόγονοι άνθρωπος ό
πως αναφέρεται στα πρώτα κεφάλαια του βι
βλίου της Γενέσεως, ζούσαν πολλά χρόνια. 
Καθώς όμως προοδευτικά επικρατούσαν οι 
συνέπειες της “πτώσεως” και εισήρχετο η α
μαρτία στον κόσμο, η μέση διάρκεια ζωής μί
κραινε. Έτσι ενώ τα πρόσωπα που αναφέρο- 
νται στο 5ο κεφάλαιο έζησαν περίπου εννεα- 
κόσια χρόνια, αυτά που αναφέρονται στο 1 Ιο 
έζησαν περίπου διακόσια.

Η μακροζωία στην Παλαιά Διαθήκη εθεω- 
ρείτο θεϊκή ανταμοιβή και ευλογία “Τίμα τον 
πατέρα σου και την μητέρα ίνα ευ σοι γένηται 
και ίνα μακροχρόνιος γένη επί της αγαθής” (Ε- 
ξοδ. κ’ 12, Δευτ. ε’ 16, Εφ. στ’ 3). Η Εκκλησί
α αντικρύζει την ζωή ως δώρο του Θεού προς 
το οποίο οφείλει απεριόριστο σεβασμό. Αυτή 
είναι η αιτία που η βίαιη αφαίρεσή της, η δο
λοφονία, η ευθανασία, ή ακόμη και η αυτοκτο
νία, θεωρούνται πνευματικώς θανάσιμα αμαρ
τήματα. Αυτός είναι και ο λόγος που η σωτη
ρία της ζωής του ανθρώπου ομολογείται ως ύ- 
ψιστη αρετή.

•  Ποιότητα toiic
Η ποιότητα ζωής πρέπει να είναι συμβατή 

με την επιβίωση. Η φύση δέχεται ζωή μόνο με 
συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητος. Σή
μερα επιβάλλουμε την επιβίωση με όρους α
παράδεκτης ποιότητος. Άλλο επιβίωση και άλ
λο ζωή. Αν δεχθούμε για τους εγκεφαλικά νε
κρούς ότι η κατάστασή τους είναι μη αναστρέ
ψιμη, η απώλεια συνειδήσεως οριστική και η 
διατήρηση του ασθενούς στη ζωή μόνο μηχα
νικά κατορθωτή, τότε ο αναπνευστήρας στην 
περίπτωσή τους δεν δίνει ζωή, αλλά επιβίωση, 
παρεμποδίζει τον θάνατο. Η μηχανική υπο
στήριξη τότε μόνο έχει λόγο, όταν χαρίζει ελ
πίδα και προοπτική ζωής. Όταν ο ασθενής 
μπορεί να αυτονομηθεί και επανέλθει. Επιβίω
ση χωρίς προοπτική ζωής είναι προσκόλληση 
στα γήινα, άρνηση αιωνιότητας και απόρριψη 
της ευεργετικής για την ψυχή διαστάσεως του 
γεγονότος του θανάτου.

Η δια της βίας προσπάθεια διατήρησης στη 
ζωή αποτελεί έκφραση της ανάγκης για αθανα
σία των ανθρώπων αλλά, όταν περιορίζεται μό
νο στο βιολογικό επίπεδο, είναι απόδειξη ολίγο-
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πιστίας και επιγειότητος. Όπως δεν δικαιούμεθα 
να επισπεύσουμε τον θάνατο, δεν δικαιούμεθα 
και να τον παρατείνουμε. Οφείλουμε να τον α
ποδεχθούμε και να τον σεβαστούμε.

•  Η ιατρική αντίληψη
Σύμφωνα με τους ειδικούς και την κοινή ια

τρική αντίληψη, ο εγκεφαλικός θάνατος ταυτί
ζεται με τον βιολογικό. Έτσι, η εισαγωγή του 
“εγκεφαλικού θανάτου” στη σύγχρονη ιατρική 
πραγματικότητα, δεν αποτελεί τίποτε παραπά
νω από μία προσπάθεια να μεταμορφώσουμε 
τον θάνατο από ακαριαίο γεγονός σε γεγονός 
διάρκειας, διαχωρίζοντας έτστ τον “εγκεφαλι
κό” από τον καρδιακό απλά και μόνον για να 
μεταφυτεύσουμε τα όργανα, ικανοποιώντας, 
παράλληλα με την βιολογική και ψυχολογική α
νάγκη του λήπτη, κυρίως την πνευματική του 
δότη. Ο βιασμός που ασκείται στους φυσικούς 
νόμους για να επιβιώσει ο “εγκεφαλικά νεκρός” 
δότης είναι μεγαλύτερος από αυτόν που απαι
τείται για να ζήσει ο λήπτης.

•  Η διαδικασία τηε φθορά;
Στο σώμα παρεμβαίνουμε μόνο θεραπευτι

κά. Κάθε κίνηση που συνηγορεί στην φθορά 
του, προσβάλλει και την ψυχή και είναι εφά- 
μαρτη. Γι’ αυτό και η διαδικασία της φθοράς 
πρέπει να είναι εντελώς φυσική και ποτέ εξη- 
ναγκασμένη. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος 
που η Εκκλησία μας αρνείται την καύση των 
νεκρών. Αφήνει στη φύση να αναλάβει την ευ
θύνη της φθοράς του σώματος. Η παρέμβαση 
λοιπόν στο σώμα, και μάλιστα κατά τη στιγμή 
του θανάτου, για μεταμοσχευτικούς λόγους 
και σκοπούς θα μπορούσε να επιτρέπεται μό
νον όταν η φθορά μπορεί να μεταμορφωθεί σε 
προσφορά. Ο σεβασμός στον άνθρωπο είναι 
τόσο μεγάλος ώστε μόνο κάτι μεγαλύτερο θα 
μπορούσε να υπερνικήσει και να ξεπεράσει τα 
διλήμματα και τις αναστολές που αυτός προ
ξενεί. Και αυτό είναι η αξιοποίηση του αυτε
ξουσίου μας είναι η αγάπη.

Η “un ηθική” πλειιοό 
των υεταιιοΡΥεύσεων

Οι βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους 
στρέφεται η κριτική κατά των μεταμοσχεύσε
ων είναι το ενδεχόμενο της διαπίστωσης του ε
γκεφαλικού θανάτου χωρίς την ακριβή τήρηση 
των κριτηρίων του, το εμπόριο των οργάνων, 
η αλόγιστη προβολή των ΜΜΕ προς όφελος 
και συμφέρον συγκεκριμένων γιατρών και με- 
ταμοσχευτικών κέντρων, η μη δίκαια κατανο
μή των μοσχευμάτων, η παραβίαση της λίστας 
των υποψηφίων ληπτών και τέλος η υιοθέτηση 
της λεγάμενης “εικαζόμενης συναίνεσης”.

•  Η εκκλησία ευλογείτις 
μεταμοσχεύσεις

Οι μεταμοσχεύσεις δεν είναι κάτι που η Εκ

κλησία πρέπει ή δεν πρέπει να επιτρέψει, αλλά 
κάτι που θα μπορούσε και να ευλογήσει. Η Εκ
κλησία θα μπορούσε μέσα από τις μεταμοσχεύ
σεις να διακρίνει ένα θαυμάσιο πεδίο ποιμαντι
κής αγωγής των πιστών της, η οποία δεν θα εί
ναι προσανατολισμένη στο ότι κάποιος βιολογι
κά θα ζήσει λίγο παραπάνω - γιατί ύστερα από 
λίγο ούτως ή άλλως κι αυτός θα πεθάνει αλλά 
στο ότι η αγάπη κάποιου συνανθρώπου του δεν 
θα του επιτρέψει να πεθάνει “τώρα”.

Ο δότης προσφέρει μόσχευμα που σε λίγο 
θα πεθάνει - δε γίνεται αλλιώς. Δίνει όμως και 
αγάπη, ενδιαφέρον, έκφραση συναλληλίας και 
αισθήματα αυτοπροσφοράς που, όχι μόνον πο
τέ δεν πεθαίνουν, αλλά και αιώνια τον συνο
δεύουν. ΓΓ αυτό, ενώ προσφέρει, δεν στερείται 
χαρίζει όργανα, αλλά δέχεται ζωή...

Αυτό το φρόνημα και η διάθεση της αυτο
προσφοράς αποτελεί τον πνευματικό άξονα 
της ηθικής της Εκκλησίας στο θέμα των μετα
μοσχεύσεων. Με βάση αυτό, θα μπορούσε να 
προσεγγίσει το θέμα των μεταμοσχεύσεων ως 
ευκαιρία μετάγγισης πνευματικού ήθους στην 
κοινωνία. Η Εκκλησία ούτε την αλήθεια θυ
σιάζει ούτε το πρόσωπο υποδουλώνει. Ενώ ε
πικροτεί και προτιμά κάθε ιδέα αυτοπροσφο
ράς, αν σε κάποιον η δωρεά οργάνου δεν τον 
οικοδομεί, τον αποτρέπει αν τον ωφελεί, τον 
προτρέπει. Αυτή είναι η προστασία του προ
σώπου. Το πνεύμα της δεν υποτάσσεται στην 
ανάγκη των μεταμοσχεύσεων, αλλά υπηρετεί 
τον σεβασμό του προσώπου. Κυρίως του προ
σώπου ως δότου.

•  Η εξασφάλιση των αοσ/ευμάτων
Ασκώντας τέτοια ποιμαντική η Εκκλησία, ί

σως μπορέσει να εξασφαλίσει 200 μοσχεύματα 
ετησίως και συνεπώς 150 ζωές (αν δεχθούμε έ
να ποσοστό επιτυχίας 75% στην μεταμοσχευτι- 
κή επέμβαση). Με την προϋπόθεση όμως της 
συνειδητής συναινέσεως, κυρίως πετυχαίνει 
την πνευματική αφύπνιση και υποβοηθεί την έ
ξοδο από το εγώ τους 50 ή και 100 χιλιάδων 
ανθρώπων, όσων δηλαδή έχουν συντάξει τη 
ρητή συναίνεση και από τους οποίους θα προ- 
έλθουν οι 200 δότες τον χρόνο. Η Εκκλησία 
δεν είναι στραμμένη μόνο στους πραγματι
κούς, αλλά κυρίως στους δυνητικούς δότες. 
Και μόνον η ρητή συναίνεση επιτελεί τον προ
ορισμό της στο επίπεδο της καλλιεργημένης 
διαθέσεως του ανθρώπου.

Όλα αυτά αποτελούν την θεωρία και το 
φρόνημα. Στην πράξη, θα μπορούσε να οργα
νώσει προγράμματα αγωγής δοτών και να 
καλλιεργεί σημαντικές αρετές μεταξύ των πι
στών της (μνήμη θανάτου, αυτοπροσφορά, συ
ναλληλία κ.λ.π.) ή να παρέχει καλλιέργεια ή
θους και φρονήματος πνευματικού μέσα από 
αυτά και να δίνει τη μαρτυρία της στη σύγχρο
νη κοινωνία με ένα εντελώς σύγχρονο τρόπο.

Επίσης θα μπορούσε να επιδιώξει την ου
σιαστική εκπροσώπησή της στα αρμόδια όρ
γανα και φορείς και να παίζει ενεργά τον ρόλο 
της μέσα στα μεταμοσχευτικά κέντρα, τις αρ
μόδιες επιτροπές κ.λ.π., ο οποίος και μπορεί 
να είναι κεντρικός. Η σωστή συνεργασία της 
με την πολιτεία θα βοηθήσει ουσιαστικά την 
αποφυγή κάθε ηθικής παθολογίας (χρηματι- 
σμός, εμπόριο οργάνων, πλημμελής διάγνωση, 
ασέβεια στον δότη, μη δίκαιη τήρηση της λί
στας προτεραιότητας, κ.λ.π.) από την πρακτι
κή των μεταμοσχεύσεων.

Όσο πιο ιερή είναι μια πράξη, τόσο μεγαλύ
τερη βεβήλωση αποτελεί η προσβολή της. Αυ
τός είναι και ο λόγος της κύριας δυσκολίας 
των μεταμοσχεύσεων, ο κίνδυνος κάτι ιερό να 
βεβηλωθεί. ΓΓ αυτό και η Εκκλησία, εκτός α
πό την διδασκαλία και τη μαρτυρία της, πρέπει 
συνετά να πιέζει στους όρους, νόμους και προ
ϋποθέσεις των επιτροπών. Όπως δεν μπορεί μι
κρόψυχα να θυσιάσει στον σχολαστικισμό την 
ελευθερία, ανάλογα δεν της επιτρέπεται ασύνε
τα να πετάξει τον θησαυρό της ιερής προαιρέ- 
σεως των παιδιών της στα σκουπίδια της εκμε- 
ταλλεύσεως και κακοηθείας.

•  Αφύπνιση τηε αγάπης
Οι υποστηρικτές των μεταμοσχεύσεων, 

βλέποντας την μεγάλη ανάγκη μοσχεύσεων, 
συχνά μιλούν για ανάληψη εκστρατείας ενη
μέρωσης. Σκοπός της Εκκλησίας δεν μπορεί 
να είναι μόνον η εξεύρεση μοσχευμάτων, αλ
λά η αφύπνιση της αγάπης και αυτό δεν γίνε
ται με ενημέρωση, αλλά κυρίως με έμπνευση. 
Ο ρόλος και οι δυνατότητές της στον τομέα 
αυτόν είναι ανυπολόγιστες, όπως επίσης και 
οι δυσκολίες και τα εμπόδια.

Τέλος, θα μπορούσε κάλλιστα να δημιουρ
γήσει μια μεταμοσχευτική πνευματική παρά
δοση προσανατολισμένη στις πνευματικές α
νάγκες προσφοράς αισθημάτων του δότη και 
όχι στη φυσιολογική ανάγκη αποδοχής οργά
νων του λήπτη, πράγμα που κυρίως απασχολεί 
την πολιτεία. Με τον τρόπο αυτό η εξεύρεση 
μοσχευμάτων και η προώθηση των μεταμο
σχεύσεων δεν θα αποτελεί επιδιωκόμενο σκο
πό, αλλά φυσικό αποτέλεσμα. Η προσφορά 
οργάνων πρέπει να είναι καρπός σεβασμού 
και αγάπης του δότη και όχι αποτέλεσμα αλχη
μειών και αποφάσεων του νομοθέτη. Οι μετα
μοσχεύσεις θα ζήσουν μόνον όταν μάθουμε να 
δίνουμε, σίγουρα θα πεθάνουν όταν θέλουμε 
να παίρνουμε. □

Αποσπάσματα από τις εισηγήσεις στο συνέ

δριο Εκκλησία και Μ εταμοσχεύσεις του Αρχιμ. 

Νικολάου Χατζηνικολάου, Πρόεδρου Ειδικής 

Επιτροπής επ ί της Βιοηθικής της Ιερός Σ υνό

δου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
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Η ψυχοδυναμική 
της οικογένειας
στην Ελλάδα. Ομοιότητες και διαφορές
με άλλες χώρες. Αν χρησιμοποιήσουμε ως μέτρο αξιολόγη
σης ποια προβλήματα απασχολούν τον Έλληνα καθημερινώς στις συζητήσεις με μέλη της 
οικογένειας, με φίλους και συγγενείς, στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τις εφημερίδες, 
τα περιοδικό - γίνεται φανερό ότι, τα περισσότερα από αυτά περιστρέφονται γύρω από 
την οικογένεια. Η προετοιμασία των παιδιών για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, τα ναρκωτι
κά, το AIDS, η αυξημένη εγκληματικότητα, η βία, τα διαζύγια, η μοναξιά, η κατάθλιψη και 
τόσο άλλα συναφή προβλήματα της σημερινής ελληνικής κοινωνίας, είναι συνυφασμένα 

λιγότερο ή περισσότερο, άμεσα ή έμμεσα με τις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Όλοι 
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την “κρίση της ελληνικής οικογένειας”, 

για την κατάλυση όλων των παραδοσιακών αξιών από τη νέα γενιά, για την ε ι
σβολή των ξένων προτύπων στη ζωή μας, κ.ά.
Η εισήγηση αυτή αποσκοπεί να φωτίσει ορισμένες πτυχές της 
ψυχοδυναμικής της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας. Με την 

έννοια “ψυχοδυναμική”, εννοώ τη σχέση ανάμεσα στα κοινωνι
κά στοιχεία και τις ψυχολογικές διαστάσεις που συναρθρώνουν 

τη σύγχρονη ελληνική οικογένεια. Η εισήγηση αυτή οφείλει 
πολλά στις μελέτες πολλών αξιόλογων Ελλήνων επιστημό
νων από τους χώρους της κοινωνιολογίας, της κοινωνικής 

ανθρωπολογίας, της ψυχιατρικής, αλλά και της ψυχολογί
ας, οι οποίοι έχουν προσφέρει πολλά στη μελέτη της οι
κογένειας. Ωστόσο, θα βασιστεί κυρίως σε μελέτες που 

έχουμε διεξάγει, οι συνάδελφοι μου και εγώ, στον Τομέ
α Ψυχολογίας, του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.
Η εισήγηση αυτή διαπ ραγματεύεται τρία ερω τή

ματα γύρω από το θέμα της ο ικογένειας που 
προβληματίζουν τόσο τον επιστήμονα όσο και 
τον απλό πολίτη της χώρας μας.



Εοωτήυατα
Το δεύτερο ερώ

τημα εκφράζει τον 
προβληματισμό “Εί
ναι αναπόφευκτη η 
μεταβολή του σχήμα
τος της ελληνικής οι
κογένειας σε οικογε
νειακό τύπο του λε
γάμενου δυτικού πο
λιτισμού;”. Μπορού
με, δηλαδή, να πούμε 
ότι επιβεβαιώνεται η 
γνωστή λαϊκή έκφρα
ση “Τι Λωζάνη, τι 
Κοζάνη”. Με άλλα λόγια, είναι ζήτημα 
χρόνου να μεταβληθεί το σχήμα της ελ
ληνικής οικογένειας στον πυρηνικό τύπο 
π.χ., της αγγλικής, της γερμανικής, της 
αμερικανικής οικογένειας; Το ερώτημα 
αυτό συνδέεται άμεσα με τη θεωρία του 
μοντερνισμού, όπως χρησιμοποιείται α
πό τη σύγχρονη κοινωνική επιστήμη - 
και αμφισβητείται από αρκετούς τα τε
λευταία χρόνια - ότι, δηλαδή, η οικονο
μική ανάπτυξη των “καθυστερημένων” 
χωρών συνεπάγεται την πολιτισμική 
τους μεταβολή με συνέπεια, η πορεία 
τους προς τον τύπο των δυτικών χωρών 
- πολιτισμικά και οικονομικά - να είναι 
αναπόφευτικη.

Το τρίτο ερώτημα είναι “Ποιες είναι 
οι ομοιότητες της ελληνικής οικογένειας 
με άλλες χώρες και αντίθετα, πόσο μο
ναδική είναι η δομή και η λειτουργία της 
ελληνικής οικογένειας; Υπάρχουν, δη
λαδή, στοιχεία μοναδικά στην ελληνική 
οικογένεια, τα οποία είναι αποτέλεσμα 
της ιστορικής πορείας και του πολιτι
σμού της Ελλάδας; Στο επόμενο μέρος 
της εισήγησης αυτής, θα προσπαθήσω 
να απαντήσω στα ερωτήματα αυτά και 
στο τέλος, να καταλήξω σε ορισμένα 
συμπεράσματα.

θεωοίεο νιο την οικογένεια
Οι θεωρίες για την οικογένεια βασίζο

νται κυρίως σε θεωρήσεις της κοινωνιο- 
λογίας και της κοινωνικής ανθρωπολο
γίας. Η πρώτη φάση της επιστημονικής 
μελέτης της οικογένειας άρχισε στο δεύ
τερο μισό του 19ου αιώνα, με τις “μεγά
λες” θεωρίες της κοινωνιολογίας της οι
κογένειας και με κύριους εκπρόσωπους 
τους Emile Durkheim 1892), τον Engels 
(1884), τον Morgan (1887).

Σε μια δεύτερη φάση, στη δεκαετία 
του ‘40, η δομολειτουργική θεωρία του 
Talcott Parsons (1943, 1949, 1965) επη
ρέασε τη θεωρητική και μεθοδολογική

προσέγγιση κοινωνιολόγων, ανθρωπο
λόγων και ψυχολόγων τις τελευταίες δε
καετίες, με την έμφαση στην απομονω
μένη πυρηνική οικογένεια σε αντιδια
στολή με την εκτεταμένη οικογένεια.

Σύμφωνα με τη θεωρία του Parsons, 
ένα αποτέλεσμα της αναπροσαρμογής 
της μορφής της αμερικανικής οικογέ
νειας, από την εκτεταμένη μορφή στον 
αγροτικό χώρο στην πυρηνική μορφή 
στον αστικό χώρο, είναι η μετακίνηση 
του ενήλικου παιδιού σε αστική περιοχή 
για αναζήτηση εργασίας. Έτσι, μετακι
νείται σε χωριστό σπιτικό στην πόλη, με 
συνέπεια η νεοτοπική αυτή οικογένεια 
να είναι απομονωμένη γεωγραφικά από 
την εκτεταμένη οικογένεια. Κατά συνέ
πεια, η γεωγραφική απομόνωση οδηγεί 
σε ψυχολογική απομόνωση, διότι χαλα
ρώνουν οι δεσμοί ανάμεσα στα μέλη της 
νεοτοπικής πυρηνικής οικογένειας και 
τα υπόλοιπα συγγενικά πρόσωπα της ευ- 
ρείας οικογένειας. Η απομόνωση της 
πυρηνικής οικογένειας επιφέρει επιπτώ
σεις σε όλες τις λειτουργίες της, όπως η 
ανατροφή των παιδιών, που πραγματο
ποιείται πια από τους δύο γονείς χωρίς 
τη βοήθεια των μελών της εκτεταμένης 
οικογένειας.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 
ετών, πολλοί κοινωνιολόγοι της οικογέ
νειας, πολιτισμική ανθρωπολόγοι και 
ψυχολόγοι υποστήριξαν τη θεωρία του 
Parsons, ή ανέπτυξαν παράλληλες θεω
ρίες της πυρηνικής οικογένειας. Ωστό
σο, κατά τα τελευταία 20 χρόνια, πολλοί 
σύγχρονοι κοινωνιολόγοι και ανθρωπο- 
λόγοι της οικογένειας (Segalen, 1986, 
1996. Uzoka (1979), μετά από εμπερι
στατωμένη ανάλυση της ιστορίας της οι
κογένειας και εμπειρική μελέτη της οι
κογένειας σε χώρες της βόρειας Ευρώ
πης και της βόρειας Αμερικής αμφισβη
τούν την άποψη του Parsons και άλλων 
κοινωνιολόγων ότι τα μέλη της πυρηνι

κής οικογένειας εί
ναι τόσο απομενω- 
μένα ψυχολογικά 
από τους παππού
δες, τα αδέλφια και 
τους άλλους συγγε
νείς. Η Πρεσβέλου 
(1999), καθηγή- 
τρια κοινωνιολογί- 
ας της οικογένειας 
του Louvain του 
Βελγίου παρατηρεί 
ότι στη δεκαετία 
του ‘60, αρκετοί 
κοινωνιολόγοι, ψυ- 

χολόγοι και φιλόσοφοι είχαν την άποψη 
ότι η οικογένεια ήταν η αιτία όλων των 
κοινωνικών δεινών: ως πηγή και εργα
λείο κοινωνικής καταπίεσης, προσωπι
κής τρομοκρατίας και ψυχολογικής βί
ας, ως βασική αιτία της αρνητικής ανά
πτυξης της παιδικής προσωπικότητας, 
κ.α. Όπως θα διαπιστώσετε παρακάτω, 
οι απόψεις αυτές είναι σύμφωνες και με 
τα ευρήματα των δικών μας ερευνών.

Η θεωρητική προοέννιση uoc
Η δική μας θεωρητική προσέγγισή 

βασίζεται στην ψυχολογία και πιο συ
γκεκριμένα, στην κοινωνική ψυχολογία 
(Georgas, 1993. Γεώργας, 1986β, 
1999α, 1999β). Η προσέγγιση μας τονί
ζει την κυκλική αιτιότητα ανάμεσα στις 
κοινωνικές και ψυχολογικές παραμέ
τρους, δηλαδή, θεωρούμε ότι κοινωνι
κές παράμετροι ενδέχεται να επηρεά
σουν ψυχολογικές διαστάσεις του ατό
μου και της οικογένειας, άλλα είναι εξί
σου δυνατόν οι ψυχολογικές διαστάσεις 
των μελών της οικογένειας να διαμορ
φώσουν το σχήμα της οικογένειας και 
άλλες κοινωνικές παραμέτρους.

Πρέπει, επίσης, να τονίσω ότι η μεθο
δολογική προσέγγισή μας έχει ως σκοπό 
τη διερεύνηση στοιχείων της οικογέ
νειας στο γενικό πληθυσμό. Διαφέρει, 
συνεπώς από την προσέγγιση, π.χ. της 
κλινικής ψυχολογίας ή άλλων προσεγγί
σεων που στοχεύει στη μελέτη προβλη
μάτων της οικογένειας, όπως, το διαζύ
γιο, προβλήματα με εφήβους, ψυχοπα
θολογία, κτλ.

0DIPU0C me οικονένεκκ
Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με τον επι

στημονικό ορισμό της οικογένειας. Ένας 
αποδεκτός ορισμός της οικογένειας εί
ναι του ανθρωπολόγου Murdock: “Η οι
κογένεια αποτελεί κοινωνική ομάδα με 
χαρακτηριστικά την κατοίκηση στον ίδιο
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Γ

χώρο, την οικονομι
κή συνεργασία και 
την αναπαραγωγή”
(1949, σελ. 1).

Επίσης, οι περισ
σότεροι ορισμοί της 
οικογένειας στηρίζο
νται σε δύο κρίσιμες 
έννοιες: δομή και λει
τουργία (Levinson,
Malone, 1980. Τσα
ούσης, 1983). Η έν
νοια δομή ορίζεται 
ως ο αριθμός των με
λών της οικογένειας, 
καθώς και οι ρόλοι και οι θέσεις των με
λών της, όπως ο πατέρας, η μητέρα, ο γιος, 
η κόρη, οι θείος και οι άλλοι συγγενείς. 
Λειτουργία ορίζεται ως οι τρόποι με τους 
οποίους η οικογένεια ικανοποιεί τις φυσι
κές και ψυχολογικές ανάγκες των μελών 
της και εξασφαλίζει την επιβίωσή της, ό
πως η επικοινωνία, οι σχέσεις, η συνεργα
σία, η αλληλοϋποστήριξη κ.ά.

Ο προαναφερθείς ορισμός της οικογέ
νειας είναι φαινομενολογικά πολύ α
πλός: κατοίκηση στον ίδιο χώρο, οικο
νομική συνεργασία και αναπαραγωγή. 
Ωστόσο, μεθοδολογικά, η μέτρηση των 
στοιχείων που αποτελούν την κατοίκηση 
των μελών της πυρηνικής οικογένειας 
δεν είναι απλή και μπορεί να οδηγήσει 
σε παρανοήσεις. Το συνηθέστερο σφάλ
μα είναι ότι ορισμένοι ερευνητές ρωτούν 
απλώς ποιοι κατοικούν στο σπιτικό, χω
ρίς να ρωτούν πόσο κοντά κατοικούν οι 
υπόλοιποι συγγενείς και, κυρίως, πόσο 
συχνή είναι η επικοινωνία και η επαφή 
μαζί τους.

Ελληνική οικογένεια κοι aEisc
Στο σημείο αυτό θα αναφερθώ σε έρευ

νες για τη σύγχρονη ελληνική οικογένεια 
και τις μεταβολές που υφίσταται ως απόρ
ροια των κοινωνικών μεταβολών και τις 
επιπτώσεις των αλλαγών αυτών στις οικο
γενειακές αξίες (Γεώργας, 1997,Georgas, 
1993, 1997, 1999α, 1999β). Η ανάλυση 
αυτή βασίζεται σε έρευνες του Τομέα Ψυ
χολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν με την πολύ
τιμη βοήθεια πολλών συνεργατών και 
φοιτητών τα τελευταία δεκαοκτώ χρόνια, 
τους Σοφία Χριστακοπούλου, Κώστα 
Μυλωνά (Georgas, Berry, Shaw, Chris- 
takopoulou, και Mylonas, 1996), Κατερί
να Γκαρή, Βάνα Παπαλόη (Γεώργας, 
Γκαρή, Χριστακοπούλου, Μυλωνάς, και 
Παπαλόη, 1998), Τσαμπίκα Μπαφίτη

(2000), Πέννυ Παναγιωτοπούλου (1999), 
Λίτσα Παπαδήμου (1999), Αρτεμη Γιώ- 
τσα (1999).

Ο χαρακτηριστικός τύπος της ελληνι
κής παραδοσιακής αγροτικής οικογέ
νειας ήταν η πατριαρχική-εκτεταμένη, ό
πως την έχουν περιγράψει πολλοί Έλλη
νες και αλλοδαποί κοινωνιολόγοι, αν- 
θρωπολόγοι, ψυχολόγοι και ψυχίατροι, 
(Βασιλείου, 1966. Campbell, 1964. 
Campbell & Sherrard, 1968. Cassia, 
1992. Δουμάνη, 1983. Du Boulay, 1974. 
Friedl, 1963. Κατάκη, 1984, 1995. Καυ- 
ταντζόγλου, 1988. Λαμπίρη-Δημάκη, 
1984. Lee, 1966. Μουσούρου, 1976, 
1981, 1985. Safilios-Rothschild, 1970. 
Triandis & Vassiliou, 1972), η οποία χα
ρακτηρίζεται από την αυστηρή ιεράρχη
ση των ρόλων των μελών της.

Το κύριο αντικείμενο των ερευνών 
μας είναι οι επιδράσεις των μεταβολών, 
ιδιαίτερα της δομής και της λειτουργίας 
της οικογένειας, σε ψυχολογικές μετα
βλητές. Σε ορισμένες μελέτες μας (Γε
ώργας, 1986a. Georgas, 1989. 1991. 
Georgas & Kalantzi-Azizi, 1992) επιλέ- 
ξαμε οικογενειακές αξίες οι οποίες είναι 
συναφείς με την παραδοσιακή ελληνική 
αγροτική εκτεταμένη οικογένεια και 
χρησιμοποιήσαμε τις παραδοσιακές αυ
τές οικογενειακές αξίες ως μέτρο σύ
γκρισης, ώστε να μετρήσουμε το βαθ
μό διαφωνίας ή συμφωνίας με τις παρα
δοσιακές αυτές αξίες. Ο βαθμός συμ
φωνίας ή διαφωνίας προσδιορίζει τον 
βαθμό διαφοροποίησης από αυτές τις α
ξίες (πίνακας 1).

Σε όλες τις μελέτες μας, με χιλιάδες ά
τομα από όλη την επικράτεια και με δια
φορετικούς πληθυσμούς: παιδιά, εφή
βους, φοιτητές, δασκάλους, μητέρες και 
πατέρες, μετανάστες κ.ά, μόνο σε μία 
μεταβλητή των οικογενειακών αξιών 
προκύπτουν αντικρουόμενες απόψεις. 
Ονομάσαμε τη διάσταση αυτή, “Ιεραρχι

κοί ρόλοι του πατέ
ρα και της μητέ
ρας” και περιλαμ
βάνει αξίες (βλ. 
πίν. 1) που κινού
νται σαφώς στα 
πλαίσια της παρα
δοσιακής αγροτι
κής εκτεταμένης 
οικογένειας, για 
παράδειγμα: ο πα
τέρας πρέπει να εί
ναι ο αρχηγός της 
οικογένειας, ..να 
κουμαντάρει τα 

χρήματα του σπιτιού, ..να είναι ο χρημα
τοδότης, ..να δίνει προίκα στην κόρη 
του. Η μητέρα πρέπει να ζει για τα παι
διά της, ...να δέχεται τις αποφάσεις του 
πατέρα,...να συμφωνεί με τη γνώμη του 
πατέρα, ..να ψηφίζει όπως ο πατέρας,., η 
θέση της μητέρας είναι στο σπίτι.

Στις έρευνές μας, βρέθηκε ότι οι έ
φηβοι και οι φοιτητές - ιδιαίτερα οι γυ
ναίκες συγκριτικά με τους άνδρες - α
πορρίπτουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις 
συνδεδεμένες με τον πατριαρχικό ρόλο 
του πατέρα αξίες. Οι μητέρες, παρόλο 
που δεν τις απορρίπτουν, δεν συμφω
νούν τόσο με τις αξίες αυτές όσο οι πα
τέρες. Επίσης, οι κάτοικοι της Αθήνας 
διαφωνούν περισσότερο με τις αξίες 
αυτές σε σύγκριση με κατοίκους μι
κρών πόλεων στην επαρχία.

Από τα παραπάνω, θα μπορούσε να 
συμπεράνει κανείς, με βάση τη θεωρία 
του Parsons, όπως έχουν συμπεράνει 
πολλοί έλληνες κοινωνικοί επιστήμονες 
στο παρελθόν, ότι με την αλλαγή του 
τρόπου διαβίωσης στην ελληνική κοινω
νία - από την αγροτική απασχόληση σε 
άλλες μορφές απασχόλησης στην Αθήνα 
- συμπαρασύρονται και οι συνδεδεμένες 
με την εκτεταμένη οικογένεια αξίες, με 
συνέπεια να απορρίπτονται αυτές από τη 
νέα γενεά και να υιοθετείται στις αστικές 
περιοχές η δομή της πυρηνικής οικογέ
νειας με ατομιστικές αξίες. Θα ήθελα, ω
στόσο, να αναλύσουμε με περισσότερη 
προσοχή άλλες συνδεδεμένες με την οι
κογένεια αξίες - ευρήματα των μελετών 
μας- για να διαπιστώσουμε πόσο λάθος 
θα ήταν το συμπέρασμα που προανέφε- 
ρα (πίνακας 2).

Βρέθηκαν άλλες δύο μεταβλητές στις 
έρευνές μας, αξίες, δηλαδή, συνδεδεμέ
νες με την παραδοσιακή εκτεταμένη οι
κογένεια. Μια από αυτές ονομάστηκε 
“Ευθύνες των γονέων προς τα παιδιά” 
(βλ. πίν. 2) και περιλαμβάνει αξίες όπως:
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Πίνακας 1.
Ιεραρχικοί ρόλοι του πατέρα και της μητέρας (η = 1300)

μ.ό. Αξίες

2,67 ο πατέρας πρέπει να είναι ο αρχηγός της οικογένειας
2,19 ...να κουμαντάρει τα χρήματα του σπιτιού
2,65 ...να είναι ο χρηματοδότης
2,29 ...να δίνει προίκα στην κόρη του
2,68 η μητέρα πρέπει να ζει για τα παιδιά της
1,94 ...να δέχεται τις αποφάσεις του πατέρα
2,26 ...να συμφωνεί με τη γνώμη του πατέρα
2,12 ...η θέση της είναι στο σπίτι

.......1...... ...........2.................3.................4 5

| Διαφωνώ απόλυτα □  Συμφωνώ απόλυτα [

ΕΤΟΣ 2000
ΥΨΗΛΗΣ ΕΠ1ΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ Υ
ΑΘ Η Ν Α ΥΠΟ ΛΑΤΤΙΚΗ Σ -Α Ν Θ Η Σ ΦΩΚ1ΔΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΑΜΟΥ
ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΡΟ ΔΟΠΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΑΧΑ1ΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΤΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ ΕΒΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΑΓΝΗ ΣΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΤΟΣ 1999
ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΘ Η Ν Α ΥΠΟ ΛΑΤΤΙΚΗ Σ ΧΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Φ ΘΙΩΤΙΔΟ Σ ΞΑΝΘΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Μ Ε ΣΣΗ Ν ΙΑ !
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΣΑΜΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μ ΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ Υ ΧΑΝΙΩΝ
ΗΛΕΙΑΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΡΤΑΣ
ΑΧΑΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΗΜ ΑΘΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΠΙΕΡΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Φ ΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Π ίνακας 3. Υποχρεώ σεις παιδιών προς την οικογένεια  και τους συγγενείς
(η = 1300)

4,43 τα παιδιά έχουν την υποχρέωση να φροντίσουν τους γονείς όταν γεράσουν
4,26 .. .να υπακούουν τους γονείς τους
4,58 ...να βοηθούν στις δουλειές του σπιτιού
4,79 ...να σέβονται τους παππούδες
4,19 .. ,να διατηρούν καλές σχέσεις με τους συγγενείς

οι γονείς δεν πρέπει να μαλώνουν μπρο
στά στα παιδιά τους, ...πρέπει να μαθαί
νουν στα παιδιά να φέρονται σωστά, 
...πρέπει να είμαστε φιλότιμοι, ...τα προ
βλήματα της οικογένειας λύνονται μέσα 
στην οικογένεια, ...η μητέρα πρέπει να 
είναι σύμβουλος (πίνακας 31.

Η τρίτη μεταβλητή ονομάστηκε, 
“Υποχρεώσεις παιδιών προς την οικογέ
νεια και τους συγγενείς” (βλ. πίν. 3), με 
αξίες όπως: τα παιδιά έχουν την υποχρέ
ωση να φροντίσουν τους γονείς όταν γε
ράσουν, ...να δουλεύουν για να βοηθούν 
την οικογένεια, ..να βοηθούν στις δου
λειές του σπιτιού, ...να σέβονται τους 
παππούδες, ...να διατηρούν καλές σχέ
σεις με συγγενείς.

Το ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι, αντί
θετα με την ενότητα “Ιεραρχικοί ρόλοι 
του πατέρα και της μητέρας” όπου κα
μία ηλικία ανθρώπων δεν συμφωνεί με 
τον πατριαρχικό ρόλο του πατέρα, οι α

ξίες που περιλαμβάνονται στις μετα
βλητές “Ευθύνες των γονέων προς τα 
παιδιά” καθώς και “Υποχρεώσεις παι
διών προς την οικογένεια και τους συγ
γενείς”, δεν απορρίφθηκαν από εφή
βους και φοιτητές, αλλά, αντίθετα, οι 
νέοι αυτοί συμφώνησαν με τις αξίες αυ
τές. Το Σχήμα 1 απεικονίζει τους μέ
σους όρους από πρόσφατη έρευνα, τη 
διδακτορική διατριβή της Λίτσας Πα- 
παδήμου με δείγμα 1300 ατόμων, ηλικί
ας από 18 μέχρι 80 ετών από όλη την 
Ελλάδα και επίσης άλλη έρευνα με παι
διά ηλικίας 10 μέχρι 15 ετών.

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα, λοι
πόν, ότι οι έφηβοι και οι φοιτητές δεν α
πορρίπτουν συλλήβδην όλες τις παρα
δοσιακές αξίες της εκτεταμένης οικογέ
νειας, αλλά μόνον αυτές που έχουν σχέ
ση με την αυστηρή ιεράρχηση των ρό
λων του πατέρα και της μητέρας, με τον 
απόλυτο έλεγχο από μέρος του άνδρα

των οικονομικών του σπιτιού, τον αυ
ταρχικό ρόλο του πατέρα και την υπο
δεέστερη θέση της μητέρας, τις σχετι
κές με την κοινωνική δύναμη του πατέ- 
ρα-άνδρα σε αγροτικές κοινωνίες να ε
λέγχει απόλυτα τη μητέρα-γυναίκα και 
τα παιδιά. Επομένως, τα ευρήματα των 
ερευνών μας οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι οι σύγχρονοι έφηβοι και νέοι συμ
φωνούν, τόσο στην Αθήνα όσο και στην 
επαρχία, με αρκετές παραδοσιακές αξί
ες της εκτεταμένης αγροτικής οικογέ
νειας που είναι σχετικές με την αλληλο
βοήθεια, το σεβασμό, τις υποχρεώσεις 
προς γονείς και συγγενείς, κ.ά. Φαίνε
ται, δηλαδή, ότι, δεν έχει διαλυθεί η ελ
ληνική οικογένεια, τουλάχιστον όσον α
φορά στο ψυχολογικό στοιχείο των οι
κογενειακών αξιών. □

Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος
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διακόπηκε ξαφνικά
Ε φυγε την 27η Αυ- 

γούστου 2001, σε 
ηλικία 65 ετών, ο 
Μιχάλης Δερτού- 
ζος, αφήνοντας... α

νολοκλήρωτη την επανά
σταση στον χώρο των ηλε
κτρονικών υπολογιστών, ό
πως την είχε οραματιστεί ε
κείνος. Ο διακεκριμένος 
Έλληνας καθηγητής στο Τε
χνολογικό Ίδρυμα Μασα- 
χσυσέτης άφησε την τελευ
ταία του πνοή στη Βοστώ- 
νη, από πνευμονικό οίδημα. 
Επί ένα τέταρτο του αιώνα 
στάθηκε δάσκαλος των λα

μπρότερων μυαλών της πληροφορικής 
και έδωσε μορφή και στόχο στις ιδέες 
τους. Πότισε ανεξίτηλα συνειδήσεις με 
την αγάπη του για το κοινωνικό σύνολο 
και άφησε πίσω του έργο αξιόλογο. Ο 
Μιχάλης Δερτούζος, ο έλληνας διαφω
τιστής της τεχνολογίας, κηδεύτηκε την 
Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2001 στις 11.30 
π.μ. από το Α/ Νεκροταφείο Αθηνών.

Όνειρό του ήταν να φέρει στο προ
σκήνιο την ανθρωποκεντρική πληρο
φορική. Να αναγκάσει τους υπολογι

στές να προσαρμοστούν στις ανάγκες 
των ανθρώπων, αντί να αφήσει τις μη
χανές να ορίζουν τα όρια και τις δυνα- 
τότητές τους. Καθηγητής στο Εργα
στήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
του ΜΙΤ, του λαμπρότερου τεχνολογι
κού πανεπιστημίου της Μασαχουσέ- 
της, του περίφημου ως σήμερα LCS 
(Laboratory of Computer Science) είχε 
βραβευθεί για το έργο του από την Ε
θνική Ακαδημία Μηχανολογίας των 
ΗΠΑ, την Ακαδημία Αθηνών, την ελ
ληνική κυβέρνηση (με τον τίτλο του 
διοικητή της Λεγεώνας της Τιμής) και, 
τον Νοέμβριο του 2000, αναγορεύτηκε 
σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος 
Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πα
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ο Μιχάλης Δερτούζος είχε λάβει, 
πριν από μερικούς μήνες, για λογαρια
σμό του εργαστηρίου του στο ΜΙΤ, ε
πιχορήγηση 50 εκατομμυρίων δολαρί
ων και ξεκίνησε με τα χρήματα αυτά 
το πρόγραμμα “Oxygen”. Στόχος του 
προγράμματος, όπως εξηγούσε ο ίδιος, 
ήταν “να δημιουργήσει μηχανήματα τό
σο απλά στη χρήση τους, που θα αποτε- 
λέσουν τμήμα της καθημερινότητάς 
μας, φυσικό και αναπόσπαστο, όπως ο

αέρας που αναπνέουμε 
Αποδεικνύεται, όχι μόνο ικανότατος 
μάνατζερ αλλά και εξαιρετικός οραμα- 
τιστής και υλοποιητής ιδεών. Αγκαλιά
ζει κάθε σπινθηροβόλο μυαλό, το στη
ρίζει και του δίνει διεξόδους αναμει
γνύοντας, όπως ο ίδιος έλεγε, την τε
χνολογία και τον ανθρωπισμό. Η 
πρώτη συμβουλή που δίνει σε κάθε 
καινούργιο συνεργάτη του στο εργα
στήριο, ως άλλος Ήφαιστος, έλεγε: 
“Με το ένα χέρι να αγγίζεις τ ’ άστρα και 

με το άλλο να ανακατεύεις τη λάσπη ".
Οι “επιτυχημένες συνταγές” του 

σύγχρονου Ηφαίστου γίνονται περιώ
νυμες, με ηχηρότερη αυτήν του εφευ
ρέτη του Διαδικτύου, του Tim Berners 
Lee. Όπως δηλώνει ο ίδιος ο Lee, “χ ω 
ρ ίς  τον  Μ ιχά λη  ίσ ω ς  δ εν  θα  υπ ή ρχε  
www. Ο ι δ ικ ές  μ ο υ  ιδ έες  ή τα ν  σ κ όρ
π ιες  κ α ι άτακτες . Ο  Δ ερ το ύ ζο ς  τους  
έδ ω σ ε  στόχο  και μ ο ρ φ ή , α υτό ς  έκ α νε  
όσ α  χ ρ ε ιά ζ ο ντα ν  για  να π ιά σ ο υ ν  τόπο  
και να  γ ίνο υ ν  α π ο δ εκ τ έ ς ”. Εμπνεόμε- 
νος από την κοινοκτημοσύνη της αρ
χαίας ελληνικής αγοράς, ο συμπατριώ
της μας τον βοήθησε να κρατήσει την 
τεχνολογία του Διαδικτύου ελεύθερη. 
Η Αμερική τού το αναγνώρισε και ο 
Δερτούζος έγινε σύμβουλος αμερικα- 
νών προέδρων, σύμβουλος αργότερα 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύμβουλος 
και της χώρας μας επί Ανδρέα Παπαν-
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“ Κ άναμε ένα  
τερ ά σ τιο  λά θος πριν 
300  χρόνια , ό ταν 
δ ιαχω ρ ίσ αμε τη ν  
τεχ ν ο λ ο γ ία  από 
το ν  ανθρω πισμό. 
Έ φ τα σ ε ο κα ιρός 
π λέον  να τα 
επ α να σ υνδέσ ουμε 
και πάλι μ α ζ ί.”

Μ. Δερτουζος

δρέου. Φίλος στενός του αντιπροέδρου 
Αλ Γκορ και του αφεντικού της 
Microsoft Μπιλ Γκέιτς.

Ο πλούτος που μας άφησε είναι α- 
πανθισμένος στα οκτώ βιβλία του, με 
πιο πρόσφατο (2001) την “Ανολοκλή
ρωτη επανάσταση". Στην ουσία είναι 
ορατός παντού γύρω μας, σε όποια η
λεκτρονική συσκευή και υπηρεσία 
διευκολύνει τη ζωή μας αλλά και την 
επιταγή που μας άφησε για έναν Νέο 
Διαφωτισμό, το σμίξιμο της τεχνολο
γίας με τον ανθρωπισμό, μια προτροπή 
ριζωμένη στην ελληνική φιλοσοφία, 
μια ειλικρινής κραυγή αγωνίας για το 
μέλλον μας που τόσο γλαφυρά διατύ
πωσε στο τελευταίο βιβλίο του:

“Η ανθρωπότητα έκανε ένα τεράστιο 
λάθος όταν πριν από 300 χρόνια δια
χώρισε την τεχνολογική εξέλιξη από τη 
φιλοσοφία και τον ανθρωπισμό... Πρέ
πει να ξυπνήσουμε, να ακούσουμε μέσα 
μας και να αφουγκραστούμε ιδιαίτερα 
τα πιο απόμακρα κομμάτια του διασπα- 
σμένου είναι μας... Η επανένωση δεν 
είναι εύκολη. Αξίζει όμως να γίνει ο δι
ηνεκής στόχος μας. Ας διορθώσουμε το 
σφάλμα του Διαφωτισμού και ας κοιτά
ξουμε ξανά εκστατικοί το ηλιοβασίλε
μα, τον τροχό και ό,τι μπορεί να βρί
σκεται πίσω τους".

Λ Ο Γ ΙΑ  ΤΟ Υ

Για την πληροφορική
- " Αν αφήσουμε την Κοινωνία της Πλη

ροφορίας στις δυνάμεις της αγοράς, οι 
πλούσιοι θα αγοράζουν υπολογιστές, θα γί
νονται παραγωγικότεροι και πλουσιότεροι, 
ενώ οι φτωχοί που δεν μπορούν να το κά
νουν θα μένουν στάσιμοι... Πρέπει λοιπόν

να παρέμβουμε με βοήθεια για χρονικό φά
σμα τουλάχιστον 15 χρόνων (σε κάθε φτω
χό έθνος).

- Δεν με ενδιαφέρει το εργαστήριό μου 
να ασχολείται με πράγματα που απλώς εί
ναι ενδιαφέροντα αλλά με τεχνολογία που 
είναι χρήσιμη στον άνθρωπο.

- Εδώ και 40 χρόνια οι άνθρωποι προ
στρέχουν στις ανάγκες των μηχανών. Είναι 
καιρός οι υπολογιστές να νοιαστούν για το 
τι θέλουν οι άνθρωποι.

Για το όοαοά του
- Οραματίζομαι έναν νέο χώρο εργασί

ας, τα Κέντρα Εργασίας. Το να τηλε-εργά- 
ζεσαι από το σπίτι δεν είναι εύκολο ή πα
ραγωγικό με τα μωρά στην αγκαλιά. Επί
σης δεν συμφέρει οικονομικά ο ακριβός 
εξοπλισμός που απαιτείται. Φαντασθείτε 
όμως ένα κτίριο σε εξαίρετο περιβάλλον, 
ας πούμε πλάι σε μια λίμνη του Νιου Χαμ- 
σάιρ, με όλον τον εξοπλισμό και υπερτα
χεία σύνδεση στο Internet... Φεύγετε το 
πρωί, αφήνετε τα παιδιά σας στον παρά
πλευρο παιδικό σταθμό του Κέντρου και 
μπαίνετε μέσα να δουλέψετε για ανθρώ
πους που εδρεύουν στο Τόκιο, στο Σαν 
Φρανσίσκο κ.α.

- Αν μου ζητούσαν να επανασχεδιάσω το 
πρόγραμμα σπουδών ενός πολυτεχνείου, 
θα προσπαθούσα να το ευαισθητοποιήσω 
ως προς την ανθρώπινη ύπαρξη. Π.χ., θα 
έπαιρνα ένα κρίσιμο θέμα, όπως αυτό της 
διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων, 
και θα ρωτούσα: "Σε ποια άλλη ιστορική 
περίοδο είχαμε παρόμοιο πρόβλημα;", Έ
τσι θα οδηγούσα σε ένα τεχνολογικό περι
στατικό όπου η νομιμοφροσύνη έρχεται σε 
σύγκρουση με την αλήθεια και θα έβλεπα 
την εξέλιξη.

Για τη ννώοη
- 'Οταν η διαδικασία της μάθησης αντιμε

τωπίζεται μόνο ως ένα σετ εξετάσεων στον 
υπολογιστή ή ένα μάθημα πολυμέσων, τότε 
ως εκπαιδευτικός κινδυνεύεις να επιτύχεις 
λιγότερα ενώ κάνεις περισσότερα.

- Χωρίς αμφιβολία ο αριθμός των τραν
ζίστορ στα μικροκυκλώματα συνεχίζει να 
αυξάνεται εκθετικά. Αλλά τα κυκλώματα 
και τα συστήματα χρησιμοποιούνται από 
ανθρώπους και τότε η εκθετική ανάπτυξη 
σταματάει. Έχει μήπως κάνει ο επεξεργα
στής κειμένου το λογισμικό που τρέχει μέ
σα από εκατομμύρια τρανζίστορ τους αν
θρώπους να παράγουν κείμενα ανώτερα α
πό αυτά του Σωκράτη, του Καρτέσιου ή 
του Λάο Τζου;.

- Βόλε σε μια σαλατιέρα τις πιο προχω
ρημένες τεχνολογικές ιδέες που φαντάζε
σαι (το κομμάτι της τρέλας). Πρόσθεσε την 
καλύτερή σου αίσθηση για το τι θα είναι 
χρήσιμο στον άνθρωπο (το κομμάτι της 
λογικής). Άρχισε να ανακατεύεις και αν εί

σαι τυχερός κάτι θα ξεπροβάλει που θα 
μοιάζει κατάλληλο και για τα δύο. Αρπαξέ 
το και προχώρα καθ ’ ότι ο καλύτερος τρό
πος να προβλέπεις το μέλλον είναι να το 
χτίζεις....

Γιο την επικοινωνία
- Στα καινούργια στελέχη μου λέω: Ο υ

ψηλός δείκτης ευφυΐας και μόνο δεν με ε
ντυπωσιάζει. Η συνεργατικότητα, ο χαρα
κτήρας, η συμπόνια, η ευγένεια, ναι. Δείξ
τε μου τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθή
σετε την ανθρωπότητα!.

- Η φωνητική επικοινωνία με τα μηχα
νήματα είναι βασική ανάγκη. (...) Θα ήθε
λα να ρίχνω χειροβομβίδα όποτε συναντώ 
ένα από αυτά τα συστήματα αυτόματης τη
λεφωνίας που σου ζητούν να επιλέγεις α
ριθμούς για να κατευθύνουν την επικοινω
νία. Δεν είναι ανθρώπινη επικοινωνία.

- Οι σημερινοί υπολογιστές που πλασά
ρονται ως “φιλικοί στον χρήστη" μου θυ
μίζουν χιμπατζήδες που τους φόρεσαν ια
τρική ρόμπα και παριστάνουν τον χει
ρουργό! Οι άνθρωποι θέλουν μηχανές 
χρηστικές όσο και το αυτοκίνητο. Ποιος 
θα αγόραζε ένα φορτηγάκι που θα του ζη
τούσε να διαβάσει 600 σελίδες για να μά
θει να το οδηγεί;.

Ο Μπιλ Γκέιτς λέει ότι οι αγοραστές και 
οι πωλητές θα τα βρουν μόνοι τους (στο 
Διαδίκτυο), χωρίς ενδιάμεσο. Εγώ σκέ
φτομαι διαφορετικά. Νομίζω ότι θα υπάρ
ξει τεράστιος όγκος πληροφοριοσκουπι- 
διών και θα χρειαστούμε πλήθος πληρο
φοριοεργατών και ενδιαμέσων για να τα 
βγάλουμε πέρα. ”

Ο Μιχάλης Δερτούζος γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1936 και αφού πήρε το 
πρώτο του πτυχίο εδώ, έφυγε για την 
Αμερική με υποτροφία του Ιδρύματος 
Φουλμπράιτ. Ολοκλήρωσε το διδακτο
ρικό του στο ΜΙΤ το 1964 και παρέμει- 
νε στο Πανεπιστήμιο, για να κερδίσει 
τη θέση του διευθυντή στο εργαστήριο 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών δέκα χρό
νια αργότερα, το 1974. Συμμετείχε 
στην ίδρυση πολλών εταιρειών υψηλής 
τεχνολογίας (με πρώτη την Computek. 
Inc, το 1968), ενώ διετέλεσε σύμβου
λος της αμερικανικής κυβέρνησης και 
πολλών σημαντικών οργανισμών, σε 
θέματα πληροφορικής.

L IN K S :
http://www. lcs.mil. edu/people/bio- 
print.php3 ?RecorcHD=12 
htlp://www. Ics.mit. edu/news/scien- 
tists.html
http: //www.techreview.com/ □
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Μ ε αφετηρία το Καρπε
νήσι -μόλις 67 χλμ. α
πό τη Λαμία- δεν υπο
ψιαζόμασταν πόσες ό
μορφες και κοντινές 

διαδρομές Οα ξετυλίγονταν κα
θημερινά μπροστά μας, μέσα σε 
μια θάλασσα από ελατοδάση. Το 
Καρπενήσι βρίσκεται ανέμελα 
ξαπλωμένο στην πλαγιά του Βε
λουχιού. Αν θελήσεις να φτάσεις 
στην κορυφή του βουνού (2315 
μ.)-μια ώρα περίπου πεζοπορία 
από το χιονοδρομικό κέντρο- Οα 
βρεθείς περικυκλωμένος από ένα 
πλήθος βουνοκορφές, που τις 
νιώθεις επιβλητικές και συνάμα 
τόσο οικείες...

“J v t r r υ χ ισ μ έ ν ο ι  ο ι  ά ν θ ρ ω π ο ι  π ο η  ό ι.ν  

τ ο υ ς  /Μ π ε ι  τ ίποτα , κ α ι  ό ι .ν  έ χ ο υ ν  τ η ν  ε / .π ί-  

ό α  ν α  λ α χ τ α ρ ίσ ο υ ν  κ ά τ ι...."
Με θέα το βουνό Εαράνταινα από το χω
ριό Κρίκελλο. 1120 μ. υψόμετρο, μόλις 
31 χλμ από το Καρπενήσι, το χωριό με 
τις 7 βρύσες στην πλατεία του Αη Νικό
λα. με 400 κατοίκους (φώτο 1).

“Ήμερη ζωή, με το τίποτα γίνεται ευτυ
χισμένος ο άνθρωπος και δεν το ξέρει, 
γιατί δε θέλει φτηνή ευτυχία, παρά θέ
λει ακριβοπληρωμένη δυστυχία"' 
Αποψη του Μεγάλου Χωριού, στις πλα
γιές της Καλιακούδας, Υψομ. 720 μ. 290 
κατοίκους 16 χιλμ από το Καρπενήσι, 
βουτηγμένο στο πράσινο, με άφθονα νε
ρά. γραφικά σπίτια και υπέροχο ξενώνα 
για πραγματικά αξέχαστη διαμονή 
(φώτο 2).

“ Κ α ι έ ρ γ α  τ ο ιν  χ α ρ ώ ν  Σ ο υ  α σ ί ν  ο ι  ο υ ρ α 

νο ί. .Α υ τ ο ί α π ο λ ο ύ ν τ α ι .  Σ ΰ  ό ε  δ ια μ έ ν ε ις " .  

(ψαλμός 101)
Η Ιερά Μονή της Παναγίας της ΙΙρουσ- 

σιώτισσας, στον ΓΙρουσό (212 κατ. 33 
χλμ. από το Καρπενήσι), όπου φυλάσσε
ται η θαυματουργή εικόνα της Παναγί
ας, έργο του .Αποστόλου Λουκά, που από 
την Προύσα της Μ. Ασίας μεταφέρθηκε 
εδώ κατά την περίοδο της εικονομαχίας 
(829 μ.Χ.) και βρέθηκε στη συνέχεια στο 
σπήλαιο, όπου και ο σημερινός ναός της. 
II επίσκεψη στον ΓΙρουσό 0α σας κατα
πείθει για τα ιστορικά μνημεία και τις 
φυσικές ομορφιές καθόλη τη διαδρομή 
(φώτο 3).

" Αθάνατη Ελλάδα! Τι θησαυρούς έχεις 
για όποιον σε νιώθει!1' Το ιστορικό 
χωριό των Κορυσχάδων, υψόμ. 900 μ. ο 
χλμ από το Καρπενήσι από τα πιο όμορ
φα χωριά με. 130 κατοίκους με παραδο
σιακούς ξενώνες και πλούσια παράδοση 
και ιστορία (φώτο 4).
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II λίμνη των Κρεμαστών κοντά στο /όριά 
Τριπόταμοξ (Υψόμ. 650 μ. 73 χιλμ από το 
Καρπενήσι με 233 κατοίκους) στο δρόμο 
προ; το Μοναστήρι τη; Τατάρνας (φώτο 
5). '

“Εσύ, ο φτωχός, είσαι μακάριος μέσα στα 
κρυφά πλούτη της φύσης, που δεν είναι σε 
θέση να τα χαρούνε οι ένδοξοι και οι πλού
σιοι της γης”1 Το Ι Ιαλιό Μικρό Χωριό είναι 
ένα πανέμορφο χωριό στις πλαγιές της Χε- 
λιδώνας με 50 κατοίκους και 17 χμλ από το 
Καρπενήσι με τις γραφικές 5 βρύσες στην 
Ι Ιλιιτεία του (φωτο 6).

Μικρό Χωριό προς το μνημείο των δεκα
τριών εθνομαρτύρων (φωτο 7).

Θέα υπό την πλατεία της Γ'ρανίτσας, 
πατρίδα του 22. Γρανίτσα και του Λ. ΙΤαπα- 
ντωνίου, όπου και οι προτομές των...
Γρανίτσα. Υψόμ. 050 μ.. 83 χλμ από το 
Καρπενήσι με 360 κατοίκους. ΙΙοτμίόα του 
νεομάρτυρα Μιχαήλ. Λπό τα πιο γραφικά 
χωριά της Ευρυτανίας διαθέτει ξενώνα και 
παραδοσιακές ταβέρνες και καφενεία 
(φώτο 8-9).

Ο ναός της Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 
Ιστορικότατο μοναστήρι, σημαντικό μετα
βυζαντινό μνημείο, με σπάνιες αγιογραφίες 
από το 1787 (φώτο 10).

Τ ώρα καταλαβαίνουμε γιατί ο 
Ζαχαρίας Παπαντωνίου ε- 
μπνεύστηκε και έγραψε το 

1918 “το ιστορικό εκείνο Αναγνω
στικό της Τρίτης Τάςης Δημοτι
κού”, που διαβάζουμε μέχρι σήμε
ρα ευχάριστα, μικροί και μεγάλοι: 
“Τα ψηλά βουνά”!
Έχοντας πλουτίσει με τόσες εντυ
πώσεις, λοιπόν, από τα ψηλά βουνά 
της Ευρυτανίας, νιώθουμε την ανά
γκη να αφιερώσουμε αυτό το φω
τογραφικό οδοιπορικό σ' όλους 
τους αφανείς υπερασπιστές του τό
που μας που παλεύουν με την άγρια 
φύση και την άγονη γη, για να κρα
τούν ζωντανά τα χωριά μας και να 
τα χαιρόμαστε εμείς λίγες μόνο μέ
ρες το χρόνο.
Το αφιερώνουμε επίσης στα παιδιά 
και τους νέους μας, που η σύγχρονη 
εκπαίδευση σπάνια τους υποψιάζει 
για τους πολυποίκιλους θησαυρούς 
της πατρίδας puc, καθώς αρκείται 
σε εκδρομές τετριμμένων και ανού
σιων “προτύπων”.

/. Φ . Κ ό ν τ ο γ λ υ υ ,  Ε υ λ ο γ η μ έ ν ο  Κ α τ α φ ύ 

γ ιο , >:κδ. Α κ ρ ίτ α ς Επιμέ/,Γ.ια - Φ ω τογρα φ ίες: Σ ο υζά να  Λ ο υκ ά
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του
Γεωργίου ΤΖΕΝΑΚΗ

Οδοντίατρου, ειδικευθέντα 
στην οδοντική προσθετική, 
M.S. Marquette Univ. USA, 

επιστημονικού συνεργάτη 
Πανεπιστημίου Αθηνών

Η οδοντιατρική, με την είσοδο στον 21ο αιώνα βρίσκεται να έχει σημειώ
σει σημαντικές προόδους και εξελίξεις. Οι εξελίξεις αυτές είναι απόρροια 
της προόδου των βασικών επιστημών καθώς και των τεχνολογικών επι
τευγμάτων στον τομέα των υλικών και των μηχανικών μέσων που μας εί
ναι διαθέσιμα. Αποτέλεσμα αυτού, αποτελεί το σύγχρονο προσωπικό και οι 
βελτιωμένες τεχνικές της οδοντιατρικής του σήμερα που δίνουν καλύτε
ρες λύσεις όσο αφορά την αισθητική, τη λειτουργία και τη μακροβιότητα 
των θεραπευτικών μέσων που αυτή έχει να προσφέρει. Μια από τις επανα
στατικές μεθόδους που ο προσθετικός οδοντίατρος έχει στα χέρια του για 
την θεραπεία της μερικής ή ολικής απώλειας των δοντιών είναι τα οδοντι
κά εμφυτεύματα. Η ιδέα της δημιουργίας υποκατάστατων των ριζών των 
δοντιών που λείπουν είναι παλιά και ανατρέχει στις αρχές του αιώνα μας. 
Η πρακτική εφαρμογή τους με τη μορφή υποπεριοστικών εμφυτευμότων έ
γινε πριν πενήντα χρόνια. Ήταν όμως μία ομάδα Σουηδών επιστημόνων 
που με τις βιολογικές μελέτες του φαινομένου της οστεοενσωμάτωσης, 
πριν 35 χρόνια, έδωσαν επιστημονική τεκμηρίωση και ώθηση στην μελέτη 
των υλικών και των τεχνικών αποκατάστασης που αφορούσαν τα οδοντικά 
εμφυτεύματα.Έτσι σήμερα τα εμφυτεύματα αποτελούν μια καθιερωμένη ο
ντότητα της οδοντιατρικής και μια πολύτιμη εναλλακτική λύση για τον οδο
ντίατρο. Οι ερωτήσεις που ακολουθούν είναι οι συχνότερα ερωτώμενες α
πό τους ασθενείς μας στο ιατρείο και οι απαντήσεις σ’ αυτές έχουν να κά
νουν με καλά τεκμηριωμένες απόψεις που επικρατούν στο χώρο.
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Τι ακριβώς είναι 
ένα οδοντικό εικρύτεοοα:

Τα εμφυτεύματα, όπως δείχνει και 
η φωτογραφία 1, μπορούν να εκλη- 
φθούν σαν μεταλλικές ρίζες δοντιών 
με βασικό συστατικό το τιτάνιο. Οι τύ
ποι που κυκλοφορούν, στην σύγχρονη 
μορφή τους, είναι αυτή της βίδας και 
του κυλίνδρου.

Ποιο είναι τα στάδια οπό το 
οποίο ποέπει νο πεοάσω νια 
νο έχω δόντια που στηρίζονται 
οε εΐΗΡυτεύοοτα:

Το αρχικό και ένα από τα πιο σημα
ντικά στάδια αφορά τη διάγνωση και 
το σχεδίασμά της θεραπείας. Η πλήρης 
κλινική και ακτινογραφική εξέταση 
του στοματογναθικού συστήματος εί
ναι απαραίτητη. Αφού αποφασισθεί το 
ιδανικό είδος προσθετικής αποκατά
στασης και ο αριθμός των εμφυτευμά- 
των που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, 
ακολουθεί η χειρουργική φάση κατά 
την οποία τα εμφυτεύματα τοποθετού
νται στα οστά των γνάθων. Ακολουθεί 
η κάλυψή τους από τα ούλα και η πα
ραμονή τους εκεί για διάστημα 3-8 μη
νών (ανάλογα με την περιοχή που το
ποθετούνται και την οστική πυκνότη
τα), ώστε να ενσωματωθούν στο οστό 
των γνάθων. Όταν αυτό γίνει, τα εμφυ
τεύματα αποκαλύπτονται με δεύτερο 
μικρό χειρουργείο και ο προσθετολό
γος οδοντίατρος μπορεί να αρχίσει και 
να ολοκληρώσει την κατασκευή των 
δοντιών πάνω απ’ αυτά. Στο διάστημα 
της αναμονής ενσωμάτωσης ο ασθενής

χρησιμοποιεί προσωρινές προσθετικές 
αποκαταστάσεις του τύπου οδοντο
στοιχίας κάποιας μορφής ή στεφάνης 
(θήκης).

Ποιος οσΒενικ υποοεί να 
επωΦελπθεί οπό τπ υ ο π ο π  

εικρυτευοότων στο στόυα του:
Αν και τα εμφυτεύματα αρχικά χρη

σιμοποιήθηκαν ως λύση ανάγκης σε α
σθενείς που είχαν προβλήματα συγκρά
τησης των οδοντοστοιχιών τους (κινη
τικότητα κατά τη μάσηση, ανασφάλεια 
λόγω της εδρασής τους αποκλειστικά 
στους μαλακούς ιστούς του στόματος) 
σήμερα η χρήση τους έχει επεκταθεί 
και σε περιπτώσεις μερικής απώλειας 
των δοντιών. Έτσι τα εμφυτεύματα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
στήριξη μιας γέφυρας όταν δεν υπάρ
χουν δόντια ή την αντικατάσταση ενός 
μόνο δοντιού ώστε να αποφευχθεί ο 
τροχισμός των παρακείμενων δοντιών 
(Δείτε τις φωτογραφίες 2,3,4,5). Με λί
γα λόγια τα εμφυτεύματα μπορούν να 
στηρίζουν οδοντοστοιχίες, γέφυρες ή 
στεφάνες (θήκες) ανάλογα με την περί
πτωση, τις επιθυμίες και τον οικονομι
κό προγραμματισμό του ασθενή.

Λένεται ότι τα ευωυτεύϋατα 
τα αποβάλλει ο oovoviouoc.
Είναι αλήθεια:

ΟΧΙ. Είναι πολλές οι εργασίες που έ
χουν αποδείξει την βιοσυμβατότητα 
του τιτανίου αλλά και των κραμάτων 
του που χρησιμοποιούνται για την κα
τασκευή των εμφυτευμάτων. Εξ άλλου

είναι τα ίδια υλικά και μέθοδοι κατα
σκευής που χρησιμοποιούνται από τους 
ορθοπεδικούς για την αντικατάσταση 
των αρθρώσεων του ισχιακού οστού.

Κλινικές έρευνες από διαφορετι
κούς ερευνητές στην Ευρώπη και τις 
ΗΠΑ δείχνουν ότι η επιτυχία ενσωμά
τωσης των εμφυτευμάτων στο οστό 
των γνάθων υπερβαίνει το 95%. Το 
ποσοστό αποτυχίας τους, που φυσικά 
υπάρχει όπως για κάθε ιατρική πράξη, 
έχει να κάνει κυρίως με τη χειρουργι
κή τεχνική που ακολουθείται, τον αρ
χικό σχεδίασμά της περίπτωσης και 
την τελική κατασκευή των δοντιών 
πάνω από τα εμφυτεύματα.

Σωστός σχεδιασμός της περίπτω
σης και καλή γνώση της βιολογικής 
και μηχανικής συμπεριφοράς των εμ
φυτευμάτων ελαχιστοποιούν την πι
θανότητα αποτυχίας. Υπάρχουν τέλος 
μερικές περιπτώσεις όπου τα εμφυ
τεύματα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
με μεγάλη προσοχή όταν συνυπάρ
χουν ορισμένες νόσοι του οργανισμού 
που επιδεινώνουν την πρόγνωσή 
τους.

Είναι λοιπόν εντελώς αβάσιμη η υπο
στήριξη του επιχειρήματος ότι τα εμφυ
τεύματα αποβάλλονται από τον οργανι
σμό. Αυτό που σε πολύ μικρό ποσοστό 
μπορεί να συμβεί είναι είτε το οστό γύ
ρω από το εμφύτευμα να μολυνθεί από 
μικρόβια είτε αντί για οστό να περιβλη- 
θεί από μαλακό ιστό με αποτέλεσμα να 
μην μπορεί να αντέξει τις δυνάμεις της 
μάσησης. Σ’αυτή την περίπτωση το εμ
φύτευμα μπορεί να αφαιρεθεί και να 
τοποθετηθεί ένα άλλο. □

ΦΩΤ.1

H
Τα εμφυτεύματα 
μπορούν να χρησιμο
ποιηθούν για την 
αντικατάσταση 
των μεμονωμένων 
δοντιών.

ΦΩΤ.2 ΦΩΤ.3

Μπορούν επίσης 
να χρησιμοποιηθούν 
για την καλύτερη 
στήριξη των 
οδοντοστοιχιών

• iir »■ * .

ΦΩΤ.4 ΦΩΤ5
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γάλα Μια πολυτιυη πΈ Μ

θρεπτικών ουσιών για τον ανθρώπινο οργανισμό

Κων/νου Λιοπρασίτη
Αστυκτηνίατρου - Αστυν. Δ/ντη 
Τεχνολόγου Γάλακτος

- ομογενο- 
ποιημένο - 
πλήρες ή α

ποβουτυρωμένο,
παστεριώνεται σε θερμο

κρασία 63°C για 30 min ή 85-87°C 
για 15 sec. Το παστεριωμένο γάλα παρέ
χει ασφάλεια στον καταναλωτή και διατη
ρεί τη θρεπτική αξία των συστατικών του. 
Ο χρόνος συντήρησης στη χώρα μας είναι

Αστυνομική Επιθεώρηση - Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 2001

πέντε (5) ημέρες και αναγράφεται επί της 
συσκευασίας του, είτε είναι γυάλινη φιά
λη ή πλαστική φιάλη μιας χρήσεως και 
συνήθως χαρτοκιβωτίδια τύπου 
TETRAPAK με εσωτερική επένδυση από 
πολυαιθυλένιο, χωρίς να επηρεάζει το πε
ριεχόμενο.

3. Το παστεριωμένο σοκολατούχο
γάλα με ζάχαρη και σταθεροποιητή.

4. Γάλα αποστειρωμένο και σοκολα
τούχο σε θερμοκρασία 120°C για 15 
min, διατηρείται στο περιβάλλον για I 
χρόνο.

5. Γάλα U.H.T. μακράς διάρκειας, δια
τηρείται σε θερμοκρασία 20°C για 6 μήνες.

6. Γάλα συμπυκνωμένο (3:1) ή εβα
πορέ ή σακχαρούχο σε μεταλλικά κυτί- 
α, διατηρείται 1 έτος σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος.

7. Γάλα υπερπαστεριωμένο σε θερ
μοκρασία 154°C για 2 sec. Χρόνος συ
ντήρησης 14 ημέρες σε θερμοκρασία 
4°C.

8. Γάλα σε σκόνη ή γαλακτόσκονη
(κονιοποιημένο γάλα, αποστειρώνεται 
σε υψηλές θερμοκρασίες 150°C).

9. Γ άλα με βιταμίνη D για τη διατρο
φή των παιδιών.

10. Διαιτητικά παιδικά γάλατα.
Να γνωρίζουμε όμως ότι κανένα γάλα 

δεν εξανθρωπίζεται. Προσομοιάζει με το 
αγελαδινό, το γάλα της γυναίκας περιέ
χει σάκχαρο 7%, ένζυμα, όπως τη λυσο
ζύμη, βιομόρια, αντισώματα, παράγο
ντες που διασφαλίζουν στα νεογέννητα 
και σ’ όλη τη ζωή τους βιολογική ανοσο
ποιητική άμυνα κατά των μικροβίων, ιών 
και όιλλων βλαπτικών αιτίων. Γι’ αυτό 
στις ανεπτυγμένες χώρες, Η.Π.Α., βό
ρειες χώρες της Ευρώπης, Σουηδία, Αγ
γλία, προτρέπουν τις νεαρές μητέρες 
να θηλάζουν τα παιδιά τους για 6 μή
νες τουλάχιστον.

11. Τέλος, υπάρχουν τα γαλακτούχα ά
λευρα με ρυζάλευρο ή σιτάλευρο.

θρεπτικό συστατικό
Τα πιο ενδιαφέροντα συστατικά η πο

σοστιαία αναλογία τους διακρίνονται 
στον πίνακα 2.

Πρωτεΐνες
Οι πρωτεΐνες του γόιλακτος, ως οι κα- 

ζεΐνες (α, β, γ, κ) και οι λεγάμενες θερμο- 
ευαίσθητες αλβουμίνες, γλοβουλίνες, 
που βρίσκονται στο φρέσκο αλλά και 
στο παστεριωμένο διότι υφίστανται αλ-

Τ ο γάλα είναι πολύτιμο τρόφιμο 
για τη διατροφή μας από τη 
βρεφική ηλικία και σ’ όλα τα 
στάδια της ζωής του ανθρώπου. 
Αναφέρεται η χρήση του σαν 

θεραπευτικού μέσου από την παλαιά 
Διαθήκη και την Ελληνική Μυθολογία, 
από τον Ηρόδοτο και τον Ιπποκράτη ως 
και τον Αριστοτέλη και Διοσκουρίδη 
στην Αρχαία Ελλάδα.

Καλύπτει ένα μεγάλο ποσοστό των α
ναγκών του ανθρώπου σε θρεπτικά συ
στατικά και αποτελεί αρίστη τροφή λόγω 
των ποικίλων συστατικών του, ήτοι των 
πρωτεϊνών (λευκωμάτων) του λίπους, 
των σακχάρων με το κυριότερο τη λα- 
κτόζη, των ανοργάνων αλάτων, των βι
ταμινών ως και των βιολογικών ένζυ
μων και αντιβακτηριδιακών ουσιών.

Σήμερα εμπιστευόμαστε το γάλα σαν 
μια σπουδαία πηγή θρεπτικών συστατικών 
απαραίτητων για την κανονική ανάπτυξη 
και διατήρηση του ανθρωπίνου σώματος.

Ένα ποτήρι γάλα 250ml περίπου -και 
εννοούμε πάντα το αγελαδινό προς κατα

νάλωση- περιέχει τα συστατικά του 
πίνακα 1.

Υπολογίζεται 
ότι τα

προϊόντα της γαλακτοκομίας (προϊόντα με 
βάση το γάλα) καλύπτουν το 20% των 
τροφίμων που καταναλίσκει ο άνθρωπος 
ως τυριά, γιαούρτια, επιδόρπια, παγωτά, 
κρέμες, οινόπνευμα, ποτά, αλλά και προϊ
όντα για φαρμακευτική χρήση.

Η ποσότητα των καταναλισκόμενων 
γαλακτοκομικών προϊόντων ποικίλλει 
κατά άτομο στις διάφορες χώρες, εξαρ- 
τώμενη κυρίως από τις κλιματολογικές 
συνθήκες, το εισόδημά τους, τις συνή
θειές τους και άλλους παράγοντες. Έτσι, 
οι βόρειοι λαοί της Ευρώπης (Ισλανδοί, 
Φιλανδοί) καταναλίσκουν 220 λίτρα πε
ρίπου γάλακτος το χρόνο και 10 κιλά 
βουτύρου, ενώ οι κάτοικοι των θερμών 
χωρών (Ν. Αφρική, Ασία, Ιαπωνία) 40 
λίτρα περίπου γάλακτος και 1 κιλό βου
τύρου. Οι Ισπανοί καταναλίσκουν 90 λί
τρα, οι Έλληνες 60, αλλά πλην του πα
στεριωμένου γάλακτος ξοδεύουν και αρ
κετή ποσότητα παστεριωμένου εβαπορέ, 
που εισάγεται από τις χώρες της Ευρω
παϊκής Ένωσης. Στην κατανάλωση τυ
ριού βρισκόμαστε στην πρώτη θέση, μαζί 
με τους Γ άλλους με 20 κιλά κατά άτομο, 
και κυρίως τρώμε φέτα, που είναι και το 
εθνικό μας προϊόν.

Στην αγορά το γάλα παρουσιάζεται με 
τις κάτωθι εμπορικές μορφές, ανάλογα με 

τη θερμική ή άλλη επεξεργασία που 
υφίσταται:

1. Το φρέσκο ή
νωπό, που 
λαμβάνεται 
από υγιή 
ζώα και δια
τηρείται σε 
μ εγά λο υ ς 
περιέκτες ή 
βυτία σε 
θερμοκρα
σία 6°C για
τη μεταφο
ρά του.

2. Το πα
στεριωμένο



ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΜΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Γ Α Μ Κ Τ Ο Ι  

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ (%)

λοδομή σε υψηλές θερμοκρασίες περιέ
χουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα, όπως 
ιστιδίνη και λυσίνη, για τα νεαρά άτομα, 
δομικά συστατικά των ιστών. Κατανά
λωση 500 ml γάλακτος ως συνηθίζεται 
καλύπτει στον ενήλικο άνθρωπο το 60- 
70% των ημερησίων αναγκών σε ζωικές 
πρωτεΐνες μόνον αφού πρέπει να κατα
ναλώσει 60-70 gr ολικών πρωτεϊνών η- 
μερησίως.

Οι πρωτεΐνες του γάλακτος υπερέχουν 
όλων των άλλων πρωτεϊνών του κρέατος, 
είναι φθηνότερες και πέπτονται κατά 
99%, διότι σημασία έχει στη διατροφή ό
χι μόνο τι τρώμε αλλά τι αφομοιώνουμε.

Πολλές φορές η κατανάλωση γάλακτος 
οδηγεί σε αλλεργικές αντιδράσεις που ο
φείλονται σε ευαισθητοποίηση του οργα
νισμού σε ορισμένα λευκώματα, α-λα- 
κταλβουμίνη και β-λακτσγλοβουλίνη. Η 
αλλεργία εμφανίζεται κυρίως σε βρέφη 
και νήπια σε ποσοστό 0,1-30%. Τα άτομα 
αυτά πρέπει να αποφεύγουν την κατανά
λωση γάλακτος.

Σόκχορα
Το μόνο σάκχαρο που βρίσκεται σε α

ξιόλογη ποσότητα στο γάλα είναι ο δι- 
σακχαρίτης λακτόζη. Η βιολογική σημα
σία της είναι πολύ σημαντική, διότι συμ
μετέχει σε πολλές οργανικές λειτουργίες.

Η λακτόζη περνάει από το στομάχι 
χωρίς καμμία μεταβολή, αλλά διασπάται 
βραδέως στο έντερο υπό την επίδραση 
της λακτάσης σε γλυκόζη και γαλακτόζη.

Η γαλακτόζη σε συνδυασμό με τη βιτα
μίνη D συμβάλλει στην αφομοίωση του 
Ca και των άλλων ανόργανων αλάτων.

Η λακτόζη είναι συστατικό του νευρι
κού ιστού και είναι απαραίτητη στους 
πνευματικά εργαζόμενους. Αποκαθιστά 
τη χλωρίδα στο πεπτικό σύστημα λόγω 
της παραγωγής του γαλακτικού οξέως. Η 
λακτόζη δεν είναι αποδεκτή από όλους 
τους οργανισμούς και γι’ αυτό αποτελεί 
σοβαρό πρόβλημα για την αφομοίωση 
του γάλακτος από πολλούς λαούς. Αυτό 
οφείλεται από την έλλειψη του εντερι- 
κού ενζύμου λακτάση. Η λακτάση του 
γάλακτος δεν διασπάται σε γλυκόζη και 
γαλακτόζη και δεν απορροφάται, με συνέ
πεια να προκαλούνται διάρροιες, κοιλια
κή διάταση, βορβορυγμός λόγω ανάπτυ
ξης βακτηρίων που ζυμώνουν τη λαι 
και εμφανίζουν αυξημένη ώσμω

Το φαινόμενο αυτό απασχόλι 
!η σύγχρονη ιατρική, μια και 
άνθρωποι 1ου πεθαίν ουν από ttjv
ενώ δεν μπΜ ρι^^. καταναλώι ....
που περισσεύει στην Ευρώπη. Οι λαοί 
της Απω Ανατολής παρουσιάζουν ανικα
νότητα αφομ^ισης της λακτόζης1&Ρρ>- 
σοστό 90-lQ0%, οι κάτοικοι της Λατίνι-

ϊ

κής Αμερικής και Αφρικής γύρω στο 50- 
70%, ενώ της Βόρειας Ευρώπης 10-20%.

Παρ’ ότι στη χώρα μας δεν χει γίνει 
σχετική μελέτη, ο δείκτης πρέπει να είναι 
αρκετά υψηλός (περίπου 25-30%). Τε
λευταία το πρόβλημα βρήκε τη λύση του 
με την παραγωγή στο εργαστήριο και αρ
γότερα στη βιομηχανία του ενζύμου λα
κτάση από μικροοργανισμούς. Το ένζυμο 
αυτό μπορούμε να το προσθέσουμε στο 
γάλα και να διασπάσουμε τη λακτόζη, ο
πότε γίνεται πιο γλυκό και μπορεί να χρη
σιμοποιηθεί από όλα τα άτομα που είχαν 
το πρόβλημα της έλλειψης λακτάσης.

Λίπος
Το λίπος του γάλακτος πε- — —

ριέχει μεγάλη ποικιλία λιπα
ρών οξέων (πάνω από 150).

Η αναλογία κεκορεσμέ
νων - ακόρεστων είναι ίση 
με 2:1 κατά μέσο όρο στο 
γάλα της αγελάδος.

Το λίπος, λόγω του χαμη
λού σημείου τήξεως, 28- 
32°C, το καθιστά πλέον εύ- 
πεπτο των άλλων λιπών του 
κρέατος, περιέχει τα απαραίτητα λιπαρά 
οξέα λινολεϊκό και λινελαϊκό.

Συνιστάται σε άτομα που έχουν αρτη- 
ριοσκλήρυνση λόγω χοληστερόλης συνι- 
στάται να πίνουν άπαχο γάλα ενώ αξίζει 
να επισημανθεί πως το λίπος του 
μητρικού γάλακτος της γυναίκας περιέχει 
μηδενικές ποσότητες από τα κεκορεσμέ
να λιπαρά οξέα.

Ανόργανο άλατα
Από διαιτητικής πλευράς ενδιαφέρον 

έχουν τα άλατα ασβεστίου και φωσφό
ρου, που είναι απαραίτητα για τη σύνθε
ση και διατήρηση των οστών ιδιαίτερα 
σε νεαρά αναπτυσσόμενα άτομα.

Συνιστάται να καταναλώνουμε τις ε
λάχιστες ποσότητες για την κάλυψη 
των αναγκών (βλέπε πίνακα 3).

Σε χώρες με μεγάλη παραγωγή γάλα
κτος τουλάχιστον τα 3/4 των ημερή
σιων αναγκών του πληθυσμού, τους σε 

Καλύπτεται από το γάλα και

ΕΙΔΟΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΝΕΡΟ ΛΙΠΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΛΑΚΤΟΖΗ ΑΛΑΤΑ

ΓΥΝΑΙΚΟΣ 88,53 3.8 1-1,25 7 0,23

ΑΓΕΛΑΔΟΣ 87 3.8 3.4 4.9 0 .7

ΑΙΓΟΣ 89 4,3 2,9 4,1 0.8

ΠΡΟΒΑΤΟΥ 82 7 2 5,5 4,8 1.0

ΒΟΥΒΑΛΟΥ 81,8 7.4 3,8 4,8 0.8

| —
I I I NHAt t Z L — 1

ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ | ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΛΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

Ενέργεια 150 te a l (θερμίδες) Ca 290 mg C 2,29 mg
Πρωτεΐνη 8 g r P 228 mg θειαμίνη 0,09 mg
Λίποςβ, 15 gr Mg 33 mg Ριβοφλαβίνη 0.39 mg
Σάκχαρα 1 1 9  ^ Zn 93 mg Νιαοίνη 0,20 mg
Τέφρα 1.76 gr Na 120 mg Παντοθενικό οξύ  0,77 mg

K
Fe

370 mg 
12 mg

Β6
Φολικόοξύ
Β
A

0,10 mg 
12.00 mg 
120,87 mg 
3.071 U1

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

π α ιδ ιά  8 - 1 2  ε τ ώ ν

gflSL
*1 έ φ η β ο ι

ε ν ή λ ι κ ε ς

3  φ λ υ τ ζ ά ν ια  η μ ε ρ η σ ί ω ς

4  φ λ υ τ ζ ά ν ια  η μ ε ρ η σ ίω ς

2  φ λ υ τ ζ ά ν ια  η μ ε ρ η σ ίω ς

ντα του.
ι γάλα είναι φ4ωχό σε μηνή

σω, ιώδιο και σίδηρο. ΐ?;

Βιταμίνες
περιέχει όλες τι βιταμίνες, και 

ιρφές πολύ α φ ο μ ^« |ιΜ  
ποσότητες είναι η A. Β2, 

η βιταμίνη C. ™

Το1 
μάλιι 
Σε αξι!
Β6, Β 

Η |
στην κρέμα, και τ|βούτυρ|| 
ταστρέφεται σε μεγάλο ποσοστό όταν το 
γάλα εκτεθεί 08 ηλιακό <omc.

®αν λιποδιαλυτή, απαντάται 
β ίο  η C κα-|

Εκτός όμως από τα υπάρχοντα συστα
τικά, στο γάλα συναντάμε πλήθος ξένων 
ουσιών που πέφτουν σ’ αυτό από το αί
μα, όπως μικρόβια, ιοί, αντιβιοτικά, ε- 
ντομοκτόνα, παρασιτοκτόνο, τοξίνες και 
ραδιοϊσότοπα, που πρέπει να ελέγχονται.

Έτσι το γάλα είναι το πιο ευαλλοίωτο 
τρόφιμο που υπάρχει. Λόγω της πλού
σιας χημικής σύνθεσης και της υγρής 
φάσης καθίσταται ένα ιδεώδες υπόστρω
μα για τον πολλαπλασιασμό μικροβίων. 
Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν συνδέθηκε 
με την περίπτωση της εγκεφαλοπάθειας 
των βοοειδών.

Το γάλα καθίσταται ασφαλές με την 
παστερίωση και συνιστάται να μην κα- 
ταναλίσκεται ως έχει νωπό.

Η καλύτερη διατήρηση των συστατι
κών του γάλακτος πρέπει να εξασφαλίζε
ται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, 
της μεταφοράς και της διακίνησής του 
σε εμπορικές μορφές, αφού κατά την πα
ραγωγή του είναι άριστης ποιότητας, ε
φόσον το ζώο που το παράγει είναι υγιές.

Η ποιότητά του σχετίζεται με τις χημι
κές, τις μικροβιολογικές, φυσικές και ορ
γανοληπτικές ιδιότητες. □
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r a t w r i m :  τηι f t E u m f io  Σ/ r
Κατεξοχήν καλλιεργημένη γλώσσα η Ελληνική, σμιλεύτηκε επί τριάντα και πλέον αιώνες 

στην έκφραση λεπτών εννοιών και αποτελεί κάτι το ξεχωριστό ανάμεσα στις 2.700 γλώσσες 
του κόσμου. Επανερχόμαστε με ερωτήσεις για μια σειρά λέξεων από τον τύπο 

και τις απαντήσεις ... άμεσες για τυχόν αμφιβολίες σας.

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε ΙΣ

Εμβριθής -ης -ες: ο διακρινόμενος για 
την διεισδυτικότητα του πνεύματος, τη 
βαθιά γνώση του, έχει εντρυφήσει σε ο
ρισμένο αντικείμενο.
Συνώνυμα: περισπούδαστος, μελετημέ
νος, βαθυστόχαστος, εμπεριστατωμένος, 
σοβαρός.
Αντίθετα: επιπόλαιος, επιφανειακός. 
Ετυμολ. αρχ. < ευ + βριθής < βρίθω: γέ- 
μω, είμαι φορτωμένος

Αποσβολώνω: φέρνω κάποιον σε κατά
σταση αμηχανίας, να τα χάσει κάποιος τό
σο που να μη μπορεί να αρθρώσει λέξη. 
Μετοχή- αποσβολωμένος -η -ο: άφωνος 
από έκπληξη.
Συνώνυμα: άλαλος, άναυδος (αυδή φωνή) 
ενεός: άφωνος, αμήχανος, εμβρόθητος, 
κεραυνοβολημένος
Ετυμολογικά απασβολούμαι: μαυρίζω 
με καπνιά.
απο + ασβολώ = καταστρέφω, θαμπώνω,
τυφλώνω.
ασβόλη: καπνιά

Εναργής -ης -ες: αυτός που φαίνεται 
καθαρά, που είναι ορατός, με ευκρίνεια, 
σαφήνεια, καθαρότητα.
Συνώνυμα: φανερός, ευκρινής, διαυγής. 
Αυτός που γίνεται εύκολα κατανοητός 
που έχει ζωντάνια και αμεσότητα. 
Συνώνυμα: εμφανής, σαφής, καθαρός 
Ετυμολ. αρχ. εν + αργής <άργος: λευκός, 
λαμπρός και άργυρος: λευκός, φωτεινός.

Αριβίστας (ο): αυτός που χρησιμοποιεί 
κάθε μέσο (θεμιτό ή αθέμιτο) για την 
γρήγορη ανάδειξή του σε διάφορους χώ
ρους (πολιτική οικονομία κ.λπ.). 
Συνώνυμα: καιροσκοπισμός, τυχοδιω
κτισμός.
Ετυμολ. Μεταφορά στην ελληνική του 
γαλλικού
arrivisme <arriver : φθάνω

Αποβολιμαίος -α -ο (λογ. όρ.): αυτός 
που πρέπει να αποβληθεί να απορριφθεί: 
για λέξεις, τύπους και στοιχεία κάποιου 
κειμένου. Ετυμολ. <αρχ. αποβολιμαί- 
ος< απο + βόλιμος.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε ΙΣ

- διακυβεύω
α. υποχωρώ β. διακινδυνεύω 
γ. τοποθετώ

- ευαγής
α. ευρύχωρος β. μυσαρός 
γ. καθαρός 

• φληνάφημα 
α. γαύγισμα β. μωρολογία 
γ. άλγος

- φαλκίδευση
α. παραχάραξη β. υπονόμευση 
γ. καταδίκη

- εμβριθής
α. περισπούδαστος β. επιπόλαιος 
γ. ανίκανος

- αποσβολώνω
α. υβρίζω β. θανατώνω 
γ. αφήνω άναυδο

- εναργής
α. σαφής β. ρυπαρός γ. τεμπέλης

- αριβίστας
. καιροσκόπος β. δυνατός 
γ. ηλίθιος

- αποβολιμαίος
α. πλαστός β, απορριπτέος 
γ. αναληθής

- ανήκεστος
α. άπατρις β. ανήθικος 
γ. ανεπανόρθωτος

- ανερμάτιστος
α. αλλοπρόσαλλος β. απειθής 
γ. ασθενής

Η λέξη αποβολιμαίος χρησιμοποιείται 
στην αρχαία με τη σημασία “απόβλητος, 
απορριπτέος, για πέταμα”.
Διαφέρει στη σημασία από τη λέξη υπο
βολιμαίος που σημαίνει αναληθής, πλα
στός, ψευδώς υπαγορευόμενος.

Ανήκεστος -η -ο (νομ.): αυτός που δεν 
μπορεί να θεραπευθεί, ανεπανόρθωτος 
λ. σύνθετη
Ετυμολ. αρχ. αν - στερητ. + ακέομαι: θε
ραπεύω.
Επιδιορθώνω, άκος: ίαμα, γιατρικό, εξ 
ου και πανάκεια.

Ανερμάτιστος -η -ο: αυτός που δεν έχει 
σταθερό χαρακτήρα και σαφή προσανατο
λισμό, που μεταβάλλει εύκολα τις ιδέες του. 
Συνώνυμα: αλλοπρόσαλλος, ασταθής, 
ευμετάβλητος, ταλαντευόμενος, 
αυτός που γίνεται με επιπολαιότητα, χω
ρίς μελέτη και προγραμματισμό.
Ετυμολ. αρχ αν στερ. + ερματίζω: τοπο
θετώ έρμα, υποστήριγμα.

Διακυβεύω: ρ. μτβ (λογ. ορ.): Θέτω κά
τι σε κίνδυνο, σε αβέβαιο αποτέλεσμα 
εγχειρήματος ή γεγονότος, τα παίζω όλα 
για όλα.
διακυβεύω τα συμφέροντα, την ειρήνη, 
τη ζωή μου, κ.λπ.
το διακυβεύομαι: εκτίθεμαι σε κίνδυνο, 
απειλούμαι.
Ετυμολ. δια + κυβεύω: παίζω ζάρια, δια
κινδυνεύω, 
κύβος: ζάρι
ουσ. η διακύβευση, το διακύβευμα.

Ευαγής -ης -ες (αρχ.): αυτός που φέρει 
πάνω του άγος, που βαρύνεται με ανόσια 
πράξη και τις συνέπειές της.
Συνώνυμα: καταραμένος, μυσαρός, αφο- 
ρισμένος, αναθεματισμένος.
Ετυμολ. ευ + άγης < άγος, 
άγος: προσβλητική και βέβηλη πράξη που 
αντιβαίνει στις αρχές και αξίες που θεω
ρούνται ιερές και απαραβίαστες.

Φληνάφημα (το): αρχ. (λογ. ορ.) συνή
θως στον πληθυντικό. Λόγος χωρίς ου
σιαστικό περιεχόμενο, μωρολογία, σα
χλαμάρα, ρ. φληναφώ.
Ετυμολ. αρχ. φλαναφώ - φλήναφος: φλύ
αρος, φλυαρία.

Φαλκίδευση (η): ο περιορισμός της ι
σχύος (δικαιωμάτων) χωρίς τυπικά να 
παρανομώ π.χ. η φαλκίδευση των δι
καιωμάτων του λαού, της ελευθερίας του 
Τύπου.
ρ. φαλκιδεύω, συνώνυμα: υποσκάπτω, υ
πονομεύω.
Ετυμολ. φαλκίδιος <λατ. lex falcidia 
“φαλκίδιος νόμος” από το όνομα Ρωμαί
ου δημάρχου. □

Χ.Κ.
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ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ  Α  ΕΜ ΠΟΡΙΑ Μ Ο ΤΟ  
H O N D A  ·  YAM AH A ■ SU Z U K I  ·  K A W A S A K I

Για κάθε καινούργιο
0 - 4 8  Δ 0 Ι € Ι Σ

κ α ι π ρ ώ τη  δόση τα  Χ ρ ισ το ύ γε ν ν α
επίσης όδες οι μάρκες της αγοράς 

στην καδύτερη τιμή 
και με διακανονισμό που εσείς θέδετε, 

εκατοντάδες μεταχειρισμένα 
σε άριστη κατάσταση και με γραπτή εγγύηση

Λ έ ν ο ρ μ α ν  18, τηλ.: 52.27.556, fa x  52.48.571



Π ρακτικές συμβουλές
για τους μικρούς μας φίλους

Απαραίτητο το ποωινό

Ένα ποσοστό 15% - 20% των μαθη
τών πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να έ
χει φάει τίποτα, ενώ οι υπόλοιποι προ
σπαθούν με ένα φλιτζάνι γάλα και λίγα 
μπισκότα να αντέξουν μέχρι τα σά
ντουιτς του διαλείμματος!

Όμως, τα παιδιά χρειάζονται γεμάτο 
στομάχι για να μπορέσουν να αποδώ
σουν στο σχολείο.

Αν το πρόγευμά τους είναι φτωχό, 
γύρω στις 11 θα ανάψει ένα κόκκινο 
φως που θα ειδοποιεί ότι λείπουν καύ
σιμα από τον οργανισμό τους. Ένα 
θρεπτικό πρωινό πρέπει να περιλαμβά
νει: ψωμί πλήρες, μαρμελάδα ή μέλι, 
αλλαντικά, γαλακτοκομικά, αβγό, και 
φυσικούς χυμούς.

Με άλλα λόγια, όλα αυτά που θα 
προσφέρουν στον οργανισμό των παι
διών υδατάνθρακες, τα μεταλλικά στοι
χεία, τις πρωτεΐνες, το ασβέστιο και τις 
φυτικές ίνες που χρειάζονται, καθώς 
και ένα μεγάλο απόθεμα ενέργειας.

Διαβάζοντας στο σπίτι

•  Το παιδί χρειάζεται ένα μόνιμο 
χώρο για να μελετά. Δηλαδή, ένα γρα
φείο σε κάποιο ήσυχο μέρος του σπι

τιού, αν δεν έχει δικό του δωμάτιο.
•  Όσο το παιδί διαβάζει, καλό είναι 

να επικρατεί στο σπίτι ησυχία, να μη 
χτυπά δηλαδή την ώρα αυτή το τηλέ
φωνο, να μη γίνονται καβγάδες κ.λ.π.

•  Μην κάνετε εσείς τις εργασίες του 
παιδιού σας. Βοηθήστε το με τη διαλε
κτική μέθοδο να καταλήξει σε δικό του 
μοντέλο που βέβαια θα επιβλέπετε και 
θα διορθώνετε, μέχρι να τελειοποιηθεί.

•  Οι βαθμοί του σχολείου ας μη γί
νονται μέτρο των πάντων.

•  Στα 6-7 χρόνια τους, τα παιδιά δεν 
είναι ικανά να συγκεντρωθούν περισ
σότερο από 15 συνεχόμενα λεπτά. Α
πό τα 12 χρόνια τους η ικανότητά τους | 
αυτή φτάνει τα 30 λεπτά.

•  Η πνευματική εργασία στην ηλικί
α των 6 χρόνων, δεν πρέπει να ξεπερ- | 
νάει τις 2-3 ώρες την ημέρα. Στο 12 J 
τους χρόνια, 5 ώρες είναι το μέγιστο, ! 
συμπεριλαμβανομένων και των μαθη
μάτων στο σπίτι.

•  Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι ! 
“αδύνατες” ώρες είναι στην αρχή του ! 
πρωινού (9-9.30) και στην αρχή του α
πογεύματος (2-2.30 μ.μ.).

•  Οι “καλές” ώρες που το παιδί βρί- | 
σκεται σε έντονη εγρήγορση είναι το 
μέσον του πρωινού και το δεύτερο μέ
ρος του απογεύματος, ώρες που πρέπει : 
να τις εκμεταλλευόμαστε για να απο
κτούν τα παιδιά νέες γνώσεις. Συνεπώς,
τα ιδανικά ωράρια για μαθήματα είναι: 
9.30 ως 11.30-12 και 14.30 ως 17.

•  Η Δευτέρα είναι η χειρότερη μέρα
της εβδομάδας, λόγω της διακοπής του 
ρυθμού το Σαββατοκύριακο. Οι δά- ] 
σκαλοι πρέπει τότε να σέβονται την ! 
κούραση των παιδιών. Ο

1
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1ο. Ελ Βενιζέλου 15 - Αγ. Βαρβάρα,

Τΐ1λ.:54.41.488, 56.17.556, fax: 56.16.599  
2ο. Μεγ. Αλεξάνδρου 43 - Αιγάλεω  
3ο. Γρηγ. Λαμπράκη 243 - Νίκαια
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r"*
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ΜΗΠΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΣΘΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠ' ΟΣΟ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ;
ΤΩΡΑ, ΜΕ Μ ΙΑ Τ ΙΜ Η  “ ΤΡΙΠΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ” ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ!

και Αστική Ευθιίνη και Νομική Προστασία και Οδική Βοήθεια!

Ε Ξ Α Μ Η Ν ΙΑ ΙΑ  Ο Λ ΙΚ Α  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ρ Α  Τ Ρ ΙΠ Λ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ ΙΑ Σ  (Ε.Ι.Χ .)
B O N U S - M A LU S

IIIIIO I 4 5 6 7 8 9 10

6 Δρχ. 30.735 34.095 37.455 40.816 44.176 47.537 50.897
Ευρώ 90,20 100,06 109,92 119,78 129,64 139,51 149,37

7 Δρχ. 31.531 35.047 38.563 42.079 45.595 49.111 52.628
Ευρώ 92,53 102, 85 113,17 123,49 133,81 144,13 154,45

8
Δρχ. 31.084 34.513 37.941 41.370 44.799 48.228 51.657
Ευρώ 91,22 101,28 11135 121,41 131,47 141,53 151,60

9 Δρχ. 35.449 39.732 44.015 48.297 52.580 56.863 61.146
Ευρώ 104,03 116,60 129,17 141,74 154,31 166,88 179,45

10
Δρχ. 37.479 42.159 46.839 51.519 56.199 60.879 65.559
Ευρώ 109.99 123,72 137,46 151,19 164,93 178,66 19239

11
Δρχ. 39.087 44.082 49.077 54.071 59.066 64.061 69.055
Ευρώ 114,71 129,37 144,03 158,68 17334 188,00 202,66

12
Δρχ. 40.272 45.499 50.725 55.952 61.179 66.405 71.632
Ευρώ 118,19 133,53 148,86 164,20 179,54 194,88 210,22

Για 13 ίππους και άνω καθώς και για επιπλέον καλύψεις επικοινωνήστε μαξί μας.

Μ ε την συνεργασία 3 διεθνώ ν ασφαλιστικών κολοσσών:

• Ensign at Lloyd’s  · | | | |  D.A.S.

· ®  MONDIAL ASSISTANCE

• Αίτηση ασφάλισης τηλεφωνικώς.

* Παράδοση συμβολαίου αυθημερόν στο χώρο σας.

• Αμεση αποστολή εξειδικευμένου συνεργάτη 

στον τόπο του ατυχήματος για διαφύλαξη των

συμφερόντων σας.

• Ρυμούλκηση σε συνεργείο επιλογής σας.

■ Κάλυψη ιατρικών δαπανών σε Ελλάδα & εξωτερικό.

• Διεκδίκηση αποζημιώσεων τροχαίου ατυχήματος.

ΚΑΝΤΕ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ

ΓΙΑ  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΕ Σ : 92 .49 .811  Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Α  9:00 - 5:00
Λ. Συγγρού 102 & Α. Ζίννη 40, 117 41 Αθήνα 

Τηλ. (01) 9249.811 Fax. (01) 9249.760 W W W .sinCO.gr

http://WWW.sinCO.gr


Ενας π ο λύ τιμ ο ς  ο δ η γό ς
Οι ανάγκες του οργανισμού για ενέργεια και ζωντάνια είναι 
μεγάλες, ιδιαίτερα το χειμώνα. Οι βιταμίνες και τα ιχνοστοι
χεία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προκειμένου να προσφέ
ρουν τη βοήθειά τους, με την προϋπόθεση βέβαια, να φροντί
ζουμε ώστε η πρόσληψή τους να μην υπερβαίνει το όριο της 
δοσολογίας που συνιστούν οι ειδικοί. Όμως, ποιές βιταμίνες 
χρειαζόμαστε περισσότερο και πού μπορούμε να τις αναζητή
σουμε; Σε κάθε περίπτωση, η καλύτερη πηγή για να τις απο
κτήσουμε είναι μέσα από τη διατροφή μας. Ο οδηγός που ακο
λουθεί είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος στην προσπάθειά μας 
να παραμείνουμε υγιείς.

ΒΙΤΑΜΙΝΗ C
Μονάδα παραγωγής ενέργειας

χαρίζει μεγαλύτερη ενέργεια στον ορ
γανισμό μας.

Πρόκειται για μια από τις πιο γνω
στές βιταμίνες σε όλο τον κόσμο και 
αυτό κυρίως γιατί προσφέρει ανακού
φιση από τα συμπτώματα του κρυολο
γήματος. Αλλά αυτή δεν είναι η μονα
δική ιδιότητά της. Σήμερα υπάρχουν 
όλο και περισσότερα στοιχεία που α- 
ποδεικνύουν ότι η βιταμίνη C όχι μόνο 
βοηθά στην περίπτωση του κρυολογή

ματος, αλλά 
π α ρ ά λ 

ληλα

Κόπωση
Ένα από τα πρώτα συμπτώματα της 

ανεπάρκειας στη βιταμίνη C είναι η 
κόπωση, επισημαίνει ο Balx Frei, κα
θηγητής βιοχημείας και βιοφυσικής 
στο Πανεπιστήμιο του Ορεγκον στις 
ΗΠΑ. "Ηβιταμίνη αυτή είναι αναγκαί
α για τη σύνθεση της καρνιτίνης, η ο
ποία μεταφέρει τα λιπαρά οξέα στο μι
τοχόνδριο, τις μικροσκοπικές εστίες 
που παράγουν ενέργεια στο εσωτερικό 
των κυττάρων ”, εξηγεί ο επιστήμονας. 
Ετσι λοιπόν όταν δεν έχουμε αρκετή 
βιταμίνη C στον οργανισμό, δεν μπο
ρεί να γίνει η σύνθεση της καρνιτίνης 
και συνεπώς δεν μπορούμε να μετα
τρέψουμε όλα τα λιπαρά οξέα στην ε
νέργεια που χρειαζόμαστε.

Στο σημείο αυτό, καλό είναι να ενη
μερωνόμαστε πριν τη λήψη της. Και η 
ερώτηση θα ήταν καλύτερα να τεθεί 
αλλιώς. Δηλαδή, όχι πόση βιταμίνη εί
ναι αρκετή για τον οργανισμό, αλλά πό
ση τελικά είναι απαραίτητη για να έ
χουμε καλή υγεία. Ο δρ Frei πιστεύει ό
τι ο “μαγικός” αριθμός είναι 200 χιλιο- 
στσγραμμάρια την ημέρα. Η μεγαλύτε
ρη ποσότητα -όπως συμβαίνει σε όλες 
τις περιπτώσεις κατάχρησης- μόνο κα
κό μπορεί να κάνει στον οργανισμό.
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Για το στρες
Η βιταμίνη C μπορεί να μας βοηθή

σει να “χειριστούμε” καλύτερα το 
στρες - ενισχύοντας τους ενδοκρινείς 
αδένες στην παραγωγή της επινεφρί- 
νης και της νορεπινεφρίνης.

Οι ορμόνες αυτές είναι υπεύθυνες 
για την κινητοποίηση της ενέργειας έ
τσι ώστε να μπορέσουμε να ανταπο- 
κριθούμε σωστά στις στρεσογόνες κα
ταστάσεις, εξηγεί ο δρ Frei. "Είναι 
γνωστό ότι χρειαζόμαστε περισσότερη 
βιταμίνη C, όταν βρισκόμαστε υπό την 
επήρεια φυσικού στρες όπως π.χ. όταν 
έχουμε κρυολόγημα. Αλλά και το ψυχο
λογικό στρες, περιορίζει την παραγωγή 
των ενδοκρινών αδένων, οπότε και σε 
αυτές τις περιπτώσεις χρειαζόμαστε πε
ρισσότερη βιταμίνη C ”.

Β ΙΤ Α Μ ΙΝ Η  D
Ο δπ νεί το  κ ύ ττο ο α  n o o c  τη ν  

σω στή κ α τε ύ θ υ ν σ η

Πρόκειται για μια βιταμίνη, που ό
πως και το ασβέστιο μπορεί να βοηθή
σει σε περιπτώσεις ψωρίασης, διαβήτη 
ακόμη και καρκίνου. Επίσης, βοηθάει 
να αποκτήσουμε γερά κόκκαλα. Αλλά 
το πιο σημαντικό είναι ότι διάφοροι 
τύποι της ήδη μελετιόνται ως θεραπευ
τική αγωγή για τον καρκίνο του μα
στού, του προστάτη, του παχέος εντέ
ρου, καθώς και του μελανώματος, ενός 
θανατηφόρου τύπου καρκίνου του

δέρματος. Επίσης ένας τύπος της βιτα
μίνης, που εμπεριέχεται σε δερματο- 
λογική κρέμα φαίνεται να προσφέρει 
θεραπεία στο 70% των περιπτώσεων 
ψωρίασης. Είναι γεγονός ότι η βιταμί
νη D ενθαρρύνει την διαφοροποίηση 
των κυττάρων και αυτός ο “μαγικός” 
μηχανισμός της κρύβεται πίσω απ’ όλα 
αυτά τα “θαύματα”. Συγκεκριμένα κα
τευθύνει τα αναπτυσσόμενα κύτταρα 
προς τη σωστή κατεύθυνση και κοντά 
στη σωστή, ώριμη μορφή τους. Στο 
δέρμα για παράδειγμα, εξισορροπεί το 
ποσοστό ανάπτυξης κυττάρων, γνω
στών ως κερατινοκύτταρα, τα οποία α- 
ναπαράγονται ταχύτατα σε άτομα που 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα ψωρίασης.

Για τους διαβητικούς
Επιπλέον η βιταμίνη D παίζει σημα

ντικό ρόλο στην ανάπτυξη του διαβήτη 
τύπου I, ή αλλιώς ινσουλινοεξαρτώμε- 
νου διαβήτη και μάλιστα ίσως και να 
συμβάλλει στην πρόληψη της πάθησης.

“Η D είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ώστε 
τα κύτταρα στο πάγκρεας να μπορούν 
να παράγουν ινσουλίνη, την ορμόνη 
που επιτρέπει στα κύτταρα ν ’ απορρο
φούν το ζάχαρο του αίματος", εξηγεί ο 
Hector DeLuca, πρόεδρος του τμήμα
τος βιοχημείας στο Πανεπιστήμιο του 
Winsconsin στις ΗΠΑ. Σε πειράματα 
που έγιναν σε ζώα που είχαν κληρονο
μική τάση να αναπτύξουν διαβήτη τύ
που I, διαπιστώθηκε ότι τα συμπληρώ
ματα της βιταμίνης D βοηθούν στην

Η τα υ τό τη τα  Tnc B iTau ivnc C

Αλλη ονομασία: Ασκορβικό οξό
Τι προσφέρει; Προστατεύει όλα τα κύτταρα στο σώμα από τη βλάβη που μπορεί να 

προκαλέσσυν οι ελεύθερες ρίζες και οι τοξίνες. Επιτρέπει στο σώμα να μετατρέψει σε 
καύσιμη ύλη τα λιπαρά οξέα και να παράγει επινεφρίνη και νορεπινεφρίνη - τις ορμόνες 
που ρυθμίζουν το “στρες” που νιώθουμε σε διάφορες καταστάσεις.

Γιατί να τη λάβουμε; Για την πρόληψη ή και τη θεραπεία διαφόρων καταστάσεων ή 
παθήσεων που έχουν σχέση με τη βλάβη των ελευθέρων ριζών, συμπεριλαμβανομένων: 
των βακτηριακών ή ιογενών λοιμώξεων, του καρκίνου, του άσθματος, του διαβήτη -που 
έχει σχέση και με βλάβη σε κάποιο όργανο- των χρόνιων φλεγμονωδών παθήσεων, όπως 
ρευματοειδής αρθρίτιδα, ανάρρωση από επέμβαση ή τραυματισμό και έκθεση σε τοξίνες.

Ποιος τη χρειάζεται περισσότερο; Οι καπνιστές και γενικώς άτομα που γίνονται τα
κτικά παθητικοί καπνιστές. Ατομα με ιογενείς ή βακτηριακές μολύνσεις. Όσοι αντιμετω
πίζουν προβλήματα διαβήτη, υψηλής χοληστερίνης, καρδιαγγειοπάθειας, καρκίνου ή χρό
νιες φλεγμονές και τέλος άτομα που λαμβάνουν καθημερινά ασπιρίνη και ηρεμιστικά χά
πια.

Οι καλύτερες πηγές βιταμίνης: Κόκκινες πιπεριές, λάχανο, μαϊντανός, μπρόκολο, λα
χανάκια Βρυξελλών, κραμπολάχανο, φράουλες, πεπόνι και εσπεριδοειδή.

Προφυλάξεις: Οι υψηλές δόσεις βιταμίνης C μπορεί να προκαλέσουν διάρροια.

Η τα υ τό τη τα  Tnc BiTauivnc D

Τι κάνει; Συμβάλλει στην απορ
ρόφηση του ασβεστίου και του 
φωσφόρου από τις τροφές για να 
αυξήσει τη δύναμη των οστών, να 
βοηθήσει τα κύτταρα του δέρμα
τος να μεγαλώσουν φυσιολογικά 
και τέλος βοηθά το πάγκρεας να 
παράγει ινσουλίνη.

Γιατί να τη λάβουμε; Για να ε
μποδίσουμε την οστεοπόρωση, 
ψωρίαση και τον διαβήτη τύπου I.

Ποιος τη χρειάζεται περισσό
τερο; Τα άτομα που δεν κατανα
λώνουν αρκετά γαλακτοκομικά 
προϊόντα, καθώς και εκείνοι που 
δεν εκτίθενται επαρκώς στο φως 
του ήλιου.

Οι καλύτερες πηγές βιταμίνης
D: Γάλα ενισχυμένο με τη βιταμί
νη, τα λιπαρά ψάρια, όπως σολο
μός, σκουμπρί, ο κρόκος του αυ
γού και το συκώτι.

Προφυλάξεις: Οι μεγάλες δό
σεις για διάρκεια αρκετών μηνών 
μπορεί να ευνοήσουν την εμφάνι
ση πέτρας στα νεφρά, την εναπό
θεση ασβεστίου στα νεφρά και την 
καρδιά.
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πρόληψη της πάθησης. Η ανεπάρκεια 
βιταμίνης D αποτελεί πρόβλημα σε 
αρκετές χώρες, και ιδιαίτερα στις Η- 
ΠΑ. Οι ειδικοί προτείνουν τη λήψη 
πολύ βιταμινούχων και μεταλλικών συ
μπληρωμάτων που προσφέρουν τη 
διατροφική συνιστώμενη δόση της βι
ταμίνης D, δηλαδή των 10 χιλιοστο- 
γραμμαρίων ή 400 IU.

ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ 
0 αντικαοκινικός uovouqyoc 

tou οονανισυού

Κάποιοι του έχουν χαρίσει τον τίτλο 
του “μαχητή” κατά του καρκίνου. Οι 
περισσότερες γυναίκες που διανύουν 
την περίοδο της εγκυμοσύνης τους 
γνωρίζουν ότι χρειάζονται άφθονη πο
σότητα φυλλικού οξέος για να εμποδί
σουν τις πιθανότητες κάποιας σοβαρής 
γενετικής ανωμαλίας στο έμβρυο. Αυ
τό που ίσως να μην είναι τόσο γνωστό 
είναι ότι και όλοι οι ενήλικες χρειάζο
νται φυλλικό οξύ για να εμποδίσουν

Η ταυτότητα 
του Φυλλικού oEsoc

Αλλη ονομασία: φυλλικά άλατα.
Τι κάνει; Διασφαλίζει την πα

ραγωγή του γενετικού υλικού των 
κυττάρων DNA και RNA.

Γιατί να το λάβουμε; Εμποδίζει 
τις γενετικές ανωμαλίες και βοηθά 
στην αναστροφή πιθανών προκαρ- 
κινωδών μεταβολών στα κύτταρα 
του τραχήλου, των πνευμόνων και 
του κόλου. Μπορεί επίσης να 
μειώσει τα επίπεδα της ομοκυστεΐ- 
νης στο αίμα, που αποτελεί έναν ε
πικίνδυνο παράγοντα για καρδιο- 
πάθεια.

Ποιος το χρειάζεται περισσό
τερο; Τα άτομα που λαμβάνουν 
χολεστυραμίνη, ένα φάρμακο μεί
ωσης της χοληστερίνης, άτομα που 
πάσχουν από καρκίνο, οι ηλικιω
μένοι, οι γυναίκες που βρίσκονται 
στην αναπαραγωγική ηλικία, οι 
αλκοολικοί και οι καπνιστές.

Οι καλύτερες πηγές φυλλικού 
οξέος: Τα πράσινα φυλλώδη λαχα
νικά, τα όσπρια και οι σπόροι.

την ανάπτυξη σοβαρών παθήσεων, ό
πως του καρκίνου.

Το φυλλικό οξύ είναι σημαντικό για 
τη σύνθεση του DNA και του RNA, 
που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει 
διαθέσιμο στο σώμα για να συνθέσει 
το γενετικό υλικό που χρειάζεται στα 
κύτταρα όταν διαιρούνται για να δη
μιουργήσουν περισσότερα κύτταρα.

Συνεπώς, όταν είναι μικρή η παροχή 
του φυλλικού οξέος, η σύνθεση του 
DNA επιβραδύνεται και τα κύτταρα 
χάνουν την ικανότητά τους να διαιρού
νται και να πολλαπλασιάζονται. Στη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης η κατάστα
ση αυτή μπορεί να οδηγήσει στην εμ
φάνιση σοβαρών γενετικών ανωμα
λιών. Μπορεί να προκαλέσει αναιμία 
και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί

να ενθαρρύνει το σώμα να παράγεια α
νώμαλα κύτταρα, μια κατάσταση που 
ονομάζεται δυσπλασία και ίσως κατα- 
λήξει στην εμφάνιση καρκίνου.

"Το φυλλικό οξύ βοηθά στη δημιουρ
γία των λεγάμενων βάσεων, οι οποίες ε
νώνονται μεταξύ τους σαν μαργαριτά
ρια σε κολιέ για να σχηματίσουν το 
DNA ”, εξηγεί ο Barry Shane, πρόεδρος 
του τμήματος διατροφικών επιστημών 
στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας. Ο 
καρκίνος αναπτύσσεται γιατί η αλυσί

δα των βάσεων έχει υποστεί βλάβη με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία αλλοιώσε
ων στο DNA. Τα περισσότερα άτομα 
λαμβάνουν 200 μικρογραμμάρια φυλ- 
λικού οξέος την ημέρα, δηλαδή περί
που το ήμισυ από την ποσότητα που α
παιτείται ημερησίως.
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ΑΣΒΕΣΤΙΟ
Απολύτως απαραίτητο νιο τη 
κόκκαλα αλλά και την καοδιό

Το 99% όλου του ασβεστίου στο 
σώμα βρίσκεται στα κόκκαλα. Αυτό 
όμως που ίσως να μην περιμένει κά
ποιος να ακούσει είναι ότι το ασβέ
στιο είναι επίσης σημαντικό για τους 
μυς, καθώς οι τελευταίοι στην προ- 
σπάθειά τους να κάνουν συσπάσεις 
και να χαλαρώσουν σωστά χρειάζο
νται το ασβέστιο.

Η μετακίνηση των ιόντων ασβε
στίου από και προς τα κύτταρα επι
τρέπει στους μυς να χαλαρώνουν και 
να συσπώνται.

Έτσι λοιπόν, η επαρκής ποσότητα α
σβεστίου στα κύτταρα είναι τόσο ση
μαντική για τη μυϊκή λειτουργία που 
αν δεν λαμβάνουμε επαρκή ποσότητα 
ασβεστίου μέσω της διατροφής μας, 
τότε ο οργανισμός μας αντλεί ασβέ
στιο από τα κόκαλα και με τον καιρό 
αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει 
σε οστεοπόρωση.

Ένας μυς, ωστόσο, που εξαρτάται 
κατά κρίσιμο τρόπο από τη σωστή 
ποσότητα ασβεστίου είναι η καρδιά. 
Το ασβέστιο αλληλεπιδρά κατ’ επα
νάληψη με το κάλιο και το νάτριο, σε 
μια προσεκτικά ενορχηστρωμένη α
κολουθία για να παράγουν τον καρ
διακό παλμό.

Και ενώ θα πρέπει κάποιος να είναι 
σοβαρά άρρωστος για να έχει χαμηλά 
επίπεδα ασβεστίου που να επηρεά
ζουν την καρδιά, εν τούτοις, κάτι τέ
τοιο μπορεί πράγματι να συμβεί.

Και τότε οι γιατροί συχνά χορηγούν 
φάρμακα που ονομάζονται αναστολείς 
διόδων ιόντων ασβεστίου για να ρυθ
μίσουν τον παλμό της καρδιάς.

Η ταυτότητα του ασβεστίου
Δομή: ανθρακικό άλας, κιτρικό 

άλας, κιτρικό-μηλικό άλας, γαλα
κτικό άλας, διασβέστιο φωσφορι
κό άλας, γλυκονικό άλας.

Τι προσφέρει: “χτίζει” τα κόκα
λα και τα δόντια κι ακόμη συμβάλ
λει στη ρύθμιση των μυϊκών συ
σπάσεων, στην αποφυγή σχηματι
σμού θρόμβων στο αίμα. Εχει ση
μασία για τη λειτουργία των νεύ
ρων, την έκκριση ορμονών και τη 
δραστηριοποίηση ορισμένων ενζύ- 
μων.

Γιατί να το λάβουμε; Για την
πρόληψη της οστεοπόρωσης και 
της υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Ποιός το χρειάζεται περισσό
τερο; Άτομα που δεν καταναλώ
νουν αρκετά γαλακτοκομικά προϊ
όντα (η βιταμίνη D βοηθά στην α
πορρόφηση του ασβεστίου) καθώς 
και ο γυναίκες που θηλάζουν.

Οι καλύτερες πηγές ασβεστί
ου: γάλα και προϊόντα γάλακτος, 
σαρδέλες, λάχανο, χυμός πορτοκά
λι ενισχυμένος με ασβέστιο, κ.ά.

Προφυλάξεις: οι μεγάλες δό
σεις ασβεστίου περιορίζουν την ι
κανότητα του σώματος να απορρο
φήσει άλλα μέταλλα όπως σίδηρο, 
ψευδάργυρο, χαλκό και μαγνήσιο. 
Αν λαμβάνετε τα παραπάνω μέ
ταλλα από διατροφικά συμπληρώ
ματα φροντίστε να λαμβάνετε το 
συμπλήρωμα ασβεστίου χωριστά.

Σε γενικές γραμμές, οι περισσότερες 
γυναίκες σήμερα λαμβάνουν κατά μέ
σο όρο 600 έως 700 χιλιοστογραμμά- 
ρια ασβεστίου την ημέρα, ενώ οι άν- 
δρες λαμβάνουν 800 χιλιοστογραμμά- 
ρια. Αν και αυτή η ποσότητα μπορεί να 
ακούγεται εντυπωσιακά μεγάλη, όσο 
περνά ο καιρός μπορεί να θεωρηθεί μι
κρή και ίσως να οδηγήσει ακόμη και 
σε ανεπάρκεια ασβεστίου.

Κι αυτό γιατί μεταξύ 19 έως 50 ε
τών, χρειαζόμαστε 1000 χιλιοστο- 
γραμμάρια την ημέρα για να εξασφα
λίσουμε γερά οστά και δυνατή καρδιά. 
Πάνω από τα 50 όμως, συνιστάται η 
λήψη 1.500 χιλιοστογραμμαρίων α
σβεστίου την ημέρα.

Σύνδρομο PMS
Οι γυναίκες που ταλαιπωρούνται 

από έντονες αλλαγές στη διάθεσή 
τους και γενικά από συμπτώματα 
προεμμηνορυσιακού συνδρόμου 
(PMS) μπορούν να λάβουν ασβέστιο. 
Συγκεκριμένα, γυναίκες με PMS που 
έλαβαν 1.200 χιλιοστογραμμάρια ά
λατος ανθρακικού ασβεστίου σε κα
θημερινή βάση για 3 μήνες διαπίστω
σαν μείωση των συμπτωμάτων που 
τις ταλαιπωρούσαν κατά 45%.

Επιπλέον, το ασβέστιο ίσως παίζει 
και έναν ακόμη σημαντικό ρόλο. Ε
ρευνητές σε πρόσφατη μελέτη τους 
χορήγησαν 1.200 χιλιοστογραμμά- 
ρια άλατος ανθρακικού ασβεστίου 
σε άτομα με ιστορικό πολύποδα στο 
κόλον (που αποτελεί προάγγελο 
καρκίνο στο κόλον).

Διαπίστωσαν λοιπόν, ότι τα άτομα 
αυτά παρουσίασαν πολύ λιγότερες 
περιπτώσεις υποτροπής σε σύγκριση 
με εκείνους που έλαβαν ψευδοφάρ
μακο. □
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Του κ. Γεωργίου Π. Μαλούχου

“Οταν ο Σαμ και η Αϊμαμπέλ βγή
καν στο πεζοδρόμιο, το πρώτο από τα 
περιπολικά ανέβαινε ουρλιάζοντας την 
Ογδοη Λεωφόρο με ενενήντα μίλια 
την ώρα, με το κόκκινο φως του να α
ναβοσβήνει μέσα στη μαύρη νύχτα 
σαν δαίμονας της κολάσεως”, γράφει ο 
Τσέστερ Χάιμς στο συγκλονιστικό, 
άρτι εκδοθέν στα ελληνικά, “Χαμός 
στο Χάρλεμ”. Είναι μια εικόνα που 
συναντά κανείς πολύ σπάνια στην Α
θήνα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει 
στις μεγαλουπόλεις άλλων χωρών. Συ
νήθως, εμείς δεν ακούμε τα ίδια τα πε
ριπολικά να σκίζουν τους δρόμους, αλ
λά ακούμε για περιπολικά: Αλλοτε ε
πειδή τα... κλέβουν κακοποιοί, άλλοτε, 
πιο πρόσφατα, γιατί ευθύνονται για 
θανατηφόρα ατυχήματα άσχετα προς 
την υπηρεσία.

Στην πιο ακραία εκδοχή της, αυτή η 
“απουσία” της αστυνομίας φθάνει στο 
φαινόμενο Πάσσαρη. Και ακριβώς ε
πειδή (ελπίζει κανείς ότι) βρισκόμαστε 
στο μεσοδιάστημα ανάμεσα στο φιά
σκο και στη σύλληψη του κακοποιού, 
σε μια στιγμή που ουδείς ασχολείται 
πλέον με το θέμα που τώρα δεν έχει 
“αίμα”, δεν θα ήταν κακό να σημειώ
σουμε μια απλή αλλά επώδυνη αλή
θεια: Η αστυνομία μας δεν είναι απο
τελεσματική, επειδή εμείς δεν θέλουμε 
να είναι.

Για κατανοητούς λόγους, που όμως 
σχετίζονται με το, πολύ μακρινό πια, 
παρελθόν της πολιτικής ανωμαλίας, η 
αστυνομία στην Ελλάδα αφοπλίστηκε. 
Αφοπλίστηκε και πραγματικά και ηθι
κά. Επί δεκαετίες, η ελληνική κοινωνί
α απαίτησε από τους φρουρούς της τά
ξης να πηγαίνουν να συναντήσουν τις 
μολότοφ, τις πέτρες ή τους κοινούς 
ποινικούς κακοποιούς, οπλισμένοι με 
“ροδοπέταλα”. Τους επέβαλε να κά
νουν τη δουλειά τους πολύ επικίνδυνα. 
Και, ακόμη χειρότερα, τους εγγυόταν 
ότι, σε κάθε περίπτωση, ο αστυνομικός 
που θα έκανε χρήση βίας θα κινδύνευε 
με τη δημόσια διαπόμπευση, ανεξάρ
τητα αν επρόκειτο περί αναγκαίας και 
νόμιμης ή όχι.

Επί δεκαετίες, οι διαμορφωτέτες της 
κοινής γνώμης, ως επί το πλείστον φο

ρείς παλαιοαριστερών συμπλεγμάτων, 
διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους σε κάθε 
αποτυχία της αστυνομίας. Την ίδια 
στιγμή, είναι έτοιμοι να κάψουν στην 
πυρά χωρίς δίκη, ως κτηνώδη δολοφό
νο, όποιον αστυνομικό απλώς ενεργή
σει ως αστυνομικός, όπως οι συνάδελ
φοί του σε κάθε χώρα.

“Μπάτσοι” αποκαλούνται στην τρέ
χουσα καθομιλουμένη οι αστυνομικοί 
στην Ελλάδα, ακόμη και από ανθρώ
πους που δεν τους προσάπτουν τίποτα. 
Απλώς γιατί έτσι έχει περάσει. Κι αν 
δεν αλλάξει αυτό, αν δεν πέσει η κοι
νωνική απαξίωση που κρύβει πίσω 
του, η χώρα δεν θα αποκτήσει ποτέ α
στυνομία. Θα έχει να κάνει πάντα με 
τους απαξιωμένους, αναποτελεσματι
κούς και εν πολλοίς διεφθαρμένους 
“μπασκίνες” - και η διαφθορά είναι εν 
μέρει προϊόν της απαξίωσης. Δηλαδή, 
αυτούς που επέλεξε και που της αξί
ζουν. Κι αυτό, το ξέρει καλά ο κάθε 
Πάσσαρης...

Του Γιώργου ΚΑΡΕΛΙΑ

Λοιπόν, το λέω καθαρά από την αρ
χή: δεν στενοχωρήθηκα καθόλου για 
το αστυνομικό φιάσκο στην υπόθεση 
Πάσσαρη. Επειδή δεν μου καίγεται 
καρφί για το “γόητρο” της Αστυνομίας 
ή για το “πλήγμα” στην εικόνα της κυ
βέρνησης. Μα, πάνω απ’ όλα, επειδή 
τρέμω όταν σκέφτομαι τι θα μπορούσε 
να είχε συμβεί αν η Αστυνομία είχε 
μια “μεγάλη επιτυχία”.

Κόντρα στο ρεύμα, λοιπόν, λέω: ευ
τυχώς που “απέτυχε” η Αστυνομία. 
Για τους εξής λόγους: πρώτον, φαντά
ζεται κανείς τι θα είχε συμβεί αν ο 
Πάσσαρης έπεφτε μεν νεκρός, αλλά 
σκότωνε ταυτόχρονα έναν-δύο αστυ
νομικούς; Τότε, θα βλέπαμε τι “μεγά
λη επιτυχία” θα είχαμε. Και πόσο θα 
κραύγαζαν όσοι σήμερα ολοφύρονται 
επειδή ξέφυγε. Δεύτερον, φαντάζεται 
κανείς τι θα είχε συμβεί αν ο Πάσσα
ρης είχε πιάσει έναν όμηρο και οι α
στυνομικοί τον σκότωναν μεν, αλλά το 
αποτέλεσμα ήταν ανάλογο με εκείνο 
της οδού Νιόβης; Και, τρίτον, μπορεί 
κανείς να μη λυπόταν αν ο Πάσσαρης 
έπεφτε νεκρός, εκτός από τη μάνα του.

Αλλά εγώ χαίρομαι που οι αστυνομι
κοί είτε απέτυχαν να τον σκοτώσουν 
είτε δεν ήθελαν να το κάνουν. Πρώ
τον, διότι οι αστυνομικοί δεν είναι (δεν 
πρέπει να είναι) δολοφόνοι. Και, δεύ
τερον, διότι δικαιοσύνη δεν αποδίδουν 
ούτε οι αστυνομικοί ούτε κάποιοι 
κραυγάζοντες δημοσιογράφοι, ούτε 
κάποιοι που αυτοαποκαλούνται “αγα- 
νακτισμένοι πολίτες”. Και ο χειρότε
ρος κακοποιός πρέπει να συλλαμβάνε- 
ται και όχι να εκτελείται. Αλλιώς θα 
γίνουμε ζούγκλα. Αλλιώς θα μετατρα
πούμε σε χώρα των καουμπόηδων, που 
ο αστυνομικός σού φωνάζει “ψηλά τα 
χέρια” και, αν σηκώσεις το ένα λίγο 
στραβά από το φόβο σου, σε ξαπλώνει 
νεκρό χωρίς δεύτερη κουβέντα. Αυτό 
θέλουμε;

Γι’ αυτό με εκνευρίζουν κάποιοι του 
δικού μας σιναφιού που παριστάνουν 
άλλοτε τους σεισμολόγους, άλλοτε 
τους συνταγματολόγους και άλλοτε 
τους αστυνομικούς. Και ορισμένοι 
φτάνουν στο σημείο να υποδεικνύουν 
στους πραγματικούς αστυνομικούς πό
σους άνδρες έπρεπε να χρησιμοποιή
σουν, πώς έπρεπε να κυκλώσουν το τε
τράγωνο και πώς έπρεπε να... κρατούν 
τα πιστόλια.

Γι’ αυτό με εξοργίζουν κάποιοι και 
κάποιες ξερόλες δημοσιογράφοι που 
εγκαλούν από τηλεοράσεως τους α
στυνομικούς επειδή πυροβόλησαν -λέ
ει- κατά βολή και όχι κατά ριπάς τον 
Πάσσαρη κι έτσι δεν τον καθάρισαν ε- 
πιτόπου. Θλιβερό το φαινόμενο. Αυτή 
είναι η δουλειά του δημοσιογράφου; 
Να προτρέπει τους αστυνομικούς να 
σκοτώνουν, έστω και κακοποιούς; Χω
ρίς να σκέφτονται το απλό -για να 
μπούμε για μια στιγμή στη δική τους 
λογική- ότι ο Πάσσαρης μπορεί να εί
ναι απείρως πιο χρήσιμος ζωντανός 
παρά νεκρός;

Για όλα αυτά -ξαναλέω- χαίρομαι 
που “απέτυχε” η Αστυνομία. Δεν είναι 
η πρώτη και δεν θα είναι η τελευταία 
φορά. Και δεν ήρθε η συντέλεια του 
κόσμου επειδή κραυγάζουν ορισμένοι 
ανεύθυνοι πολιτικοί και δημοσιογρά
φοι, που παριστάνουν τους ντετέκτιβ. 
Η Αστυνομία δεν χρειάζεται το “κύ
ρος” όπως το εννοούν αυτοί, δηλαδή 
εκτελώντας με την πρώτη. Και αλίμο
νο μας αν το αποκτήσει...

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 04/08/2001
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΥ

lOYAAKIjf
ΚΕΝΤΡΟ CITROEN
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ·  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ·  SERVICE 

ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ · ΒΑΦΕΣ · ΑΣΦΑΛΕΙ

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΥΚΟΛΙΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Η ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ*
Συστήματα Ασφαλείας - Συναγερμού Κλειστά κυ
κλώματα επιτήρησης χωρων Συστήματα Access 
control - CCTV Αντικλεπτικα Συστήματα ηλεκτρονι
κά και καλωδιακά ^Συστήματα ωρομετρησηςΠ 
Δορυφορικά Συστήματα ασφαλείας CYBER SECURITY 
PROTECTION (CSP) Ηλεκτρονική ασύρματη παρα
κολούθηση Ασφαλεία μεταφοράς δεδομένων 
Συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης εμπορευ
μάτων (EAS) Προϊόντα και υπηρεσίες τηλεματικής 

Αυτόνομη ενέργεια (Μπαταρίες) Συστήματα 
Πυρόσβεσης - Πυρανίχνευσης Πυροσβεστικά μέσα 

Αυτόματες πόρτες - Ρολλα ασφαλείας αυτοματισμοί 
Ηλεκτρονικές κλειδαριές Αθραυστοι υαλοπίνακες 
Υπηρεσίες φύλαξης θωρακισμένα οχήματα 

Χρηματοκιβώτια Οπλα, στρατιωτικός, αστυνομικός 
και ατομικός εξοπλισμός.

ΔΡΕΙ Α/ΡΓΙΑΣ: ΠΕΜ.: 5.00 μ.μ. - 9.00 μ.μ.
ΠΑΡ. ΣΑΒ. & ΚΥΡ.: 10.00 μ.μ. - 9.00 μ.μ.

2η ΗΜΕΡΙΔϋ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΟΝΕΣ 2004

Σ Τ Α Δ Ι Ο  
ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 
Λ .Βουλιαγμένης 3 1 2  
1 7 3 - 4 3  Αγ.Δημήτριος 

Τηλ.: +301-9734149 & 79,9764118, 
9735926, 9735940 Fax: +3 0 1 -9 7 64 1 1 9 , 
e - m a i l :  n g e n e s i s @ o t e n e t . g r  ρ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 6 /1 1 / 2 0 0 1
11.00-11.30 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

11.30- 14.30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ - ΦΥΛΑΞΗΣ

14.30- 16.30 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

16.30- 17.30 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΙΑΣ

Δ Η Λ Ω Σ Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  ς τ η ν  η μ ε ρ ί δ α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/NAME:

ΕΤΑΙΡΙΑ/COMPANY:.............

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ADDRESS:......

ΠΟΛΗ /  TOWN:.............................................. Τ.Κ. /  POST CODE:

ΤΗΛ./TEL: ................................................. E-MAIL:.....................................

mailto:ngenesis@otenet.gr


Η ΤΕΧΝΗπαράγοντας της  
Παγκόσμιας
Ειρήνης &
Ευημερίας

Φ ίλες και Φίλοι της τέχνης και 
του πολιτισμού. Νιώθω σήμε
ρα την ανάγκη να πω δύο λό
για για την τέχνη και το ρόλο 
της τέχνης ως παράγοντα της 

Παγκόσμιας ειρήνης και ευημερίας.
Είναι γεγονός ότι οι καλλιτέχνες 

δημιουργώντας τα έργα τέχνης εκ
φράζουν την εποχή τους συνεπώς 
γράφουν με τον δικό τους τρόπο ιστο
ρία. Μία ιστορία που δεν είναι όμως 
μια απλή εικονογράφηση γεγονότων. 
Έχει τη δύναμη Κυρίες και Κύριοι η 
τέχνη να ανακαλύπτει την τάξη του 
σύμπαντος που σύμφωνα μ’ αυτήν 
την τάξη το ανθρώπινο πνεύμα ερμη
νεύει τα γεγονότα του απώτερου ή ά
μεσου παρελθόντος.

Μέσα της η τέχνη διαισθάνεται την 
δράση που κατευθύνει τη φαντασία ό
ταν προσπαθεί κανείς να ξαναβρεί μέσα 
στην γενική τάξη των πραγμάτων την 
έννοια μιας ξεχωριστής υπόστασης.

Για την τέχνη η ανθρώπινη ζωή δεν 
είναι παρά το πειθαρχημένο ξετύλιγμα 
ενός τεράστιου αρχιτεκτονικού δη
μιουργήματος, αρμονικού και τέλειου

του Α ρχιφ υλακα

Ντίνου ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

στα επιμερους στοιχεί
α του. Ο καλλιτέχνης 
γνωρίζει μέσα του ότι 
αντιπροσωπεύει μονά
χα την ενέργεια που 
φορτίζει και κινεί τον 
οικουμενικό άνθρωπο.

Η ιστορία από μόνη 
της δεν τον ενδιαφέ
ρει, παρά μόνο όταν 
διεισδύσει στο βάθος 
της συνείδησης της. 
Και εδώ μπορώ να πω 
ότι η τέχνη έρχεται ως 
αυστηρός κριτής κα
θώς στην κυριολεξία 

βυθίζεται και αναλύει με τρόπο μονα
δικό ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ χωρίς 
να αφήνει ΣΚΙΕΣ, ρίχνοντας φωτεινές 
ανταύγειες και στις πιο σκοτεινές γω
νίες, του κόσμου τούτου.

Έτσι εξηγείται ότι όλοι σχεδόν οι ι
σχυροί της γης ήθελαν φίλους και εκ
φραστές της τέχνης, τους καλλιτέχνες, 
πληρώνοντας τους ακριβά, θέλοντας 
να εξασφαλίσουν την επιείκεια τους 
ζώντας σε αγωνία γιατί γνώριζαν την 
δύναμη της τέχνης που ξεσκεπάζει α
νελέητα τα κακώς κείμενα των ηγητό
ρων της κάθε εποχής.

Αυτή ακριβώς η ανωτερότητα της 
τέχνης που με τρόπο αθόρυβο και ει
ρηνικό καταφέρνει να κρίνει και να ξε
σκεπάζει δημόσια τα διάφορα γεγονό
τα και τους πρωταγωνιστές τους που 
με εκπληκτική αδιαφορία δυστυχώς 
στις μέρες μας προσπαθούν να επιβά
λουν την θύελλα την θλίψη, τον πόνο, 
προσπαθούν να απομονώσουν την α
ληθινή τέχνη και τους γνήσιους εκ
φραστές της στήνοντας παγίδες.

Είναι σίγουρο όμως ότι αυτές οι σα
τανικές παγίδες που έχουν στηθεί δυ
στυχώς λέω δυστυχώς και εδώ δίπλα 
μας στη γειτονιά μας θα γίνουν για αυ

τούς που τις έστησαν μια οδυνηρή έκ
πληξη. Δεν γνωρίζουν δυστυχώς αυτοί 
που ζουν μέσα στην επίγεια πολυτέ
λεια και την ηδονή της σάρκας ότι οι 
λαοί που γέννησαν την τέχνη τα γράμ
ματα τον πολιτισμό δεν είναι δυνατόν 
να πέσουν σε παγίδες γιατί γνωρίζουν 
τον τρόπο να κάνουν τα αστέρια να 
λάμπουν πάλι στον ουρανό.

Και τελειώνοντας θα ήθελα να σας 
διηγηθώ ένα περιστατικό που συνέβη 
όταν ο Μιχαήλ Άγγελος δούλευε για 
λογαριασμό του Πάπα ένα άγιο - τον 
άγιο Πετρώνιο σε γλυπτό. Ρώτησε λοι
πόν ο Πάπας τι θα κρατάει στο αριστε
ρό χέρι και αν το δεξί, που ήταν υψω
μένο σε μια περήφανη κίνηση θα ευ
λογούσε ή θα καταριόταν. Ο Μιχαήλ 
Άγγελος θέλοντας να ικανοποιήσει 
τον Πάπα εκείνη τη στιγμή του είπε ό
τι το δεξί χέρι προειδοποιούσε τον λα
ό της Μπολόνια να φέρεται καλά και 
παρακάλεσε τον Πάπα να του επιτρέ
ψει να βάλει ένα βιβλίο στο αριστερό 
χέρι. Ο Πάπας όμως του είπε:

“Βάλε ένα σπαθί γιατί εγώ δεν είμαι 
άνθρωπος των γραμμάτων”.

Το άγαλμα αυτό καταστράφηκε. Α
πό την αλαζονεία, την αυταρχικότητα 
και την θέληση του Πάπα να υποτάξει 
τον λαό με το σπαθί το άγαλμα έγινε 
θρύψαλα, γιατί δεν του το επέτρεψε η 
θεία δίκη. Το μόνο που έμεινε και σώ
ζεται σήμερα είναι το κεφάλι του α
γάλματος που μπορούμε να πούμε ότι 
συμβολίζει την σοφία, την τέχνη, τον 
πολιτισμό τους ακλόνητους και μό
νους εγγυητές της παγκόσμιας ειρήνης 
και ευημερίας.

Ο Ν  τ ίνο ς  Γ ιω τόπ ουλος ε ίνα ι 
ζω γράφος - σκηνογράφ ος, πρόεδρος  
Σ.Ε .Ζ .Θ .Β .Ε . και μ έλο ς  του Ε ικαστικού  
Ε πιμελητηρίου Ε λλάδας.
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Έ τοιμες στολές και επ ί μέτρω, 
διακριτικά και όλα τα αξεσουάρ Αστυνομίας 

στις καλύτερες τιμές.
Αποστολές σ' όλη την Ελλάδα με αντικαταβολή

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α  Ε Ι Δ Η

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

(έναντι Νοσοκομείου Σωτηρία, Σταθμός Metro "Εθνική Άμυνα”) 
Τηλ.: 6722.226, Fax: 6722.228

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΖΑΝΤΩΝ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ · ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ & ΑΛΛΑΓΗ

m s  κ · ® *  i m i  i r n m u m *
ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 

ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
χωρίς προκαταβολή έως 36 δόσεις

Καραθεοδωρή 31 & Γ Βλάχου · Ν Ψυχικό 
τηλ.: 67.46.300 · 67.22.236

Παπαναστασίου 38, Κ. Πατήσια, Τηλ.: 83.28.098
(Πλησίον Ηλ. Σταθμού Αγ. Νικολάου)

_____

Φωτογραφία ■ Παραγωγή VIDEO 

ύ  Γόμων 

ν> Βαπτίσεων 

Ο  Αρραβώνων 

Αρχείο 

Στοήιομοί

ν '  V

Ο Π Τ Ι  Κ Α
Γυαλιά Οράσεως-Γυαλιά Ηλιου 

Φακοί Επαφής-Εγχρωμοι Φακοί 
Ειδικές Παραγγελίες 

Παιδικό Τμήμα
2 0 %  ΕΚΠΤΩ ΣΗ

Optic Design
Γωγώ Τσιμπερδώνη

Πτυχιούχος Οπτικός

Ιερά Οδός 270 -12242 Αιγάλεω 
Τηλ.: 53.10.407 - 59.00.735 - FAX: 58.19.195
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To HAPKIDO είναι μία Κβ^|ρ*.4 
κη αμυντική πολεμική τέχνη η ι
στορία της οποίας ξεκινάει π ρ β  
από πολλούς αιώνες με την ει
σαγωγή του Βουδισμού στην 
Κορέα και την μετέπειτα εφαρμογή της 

από τότε βασίλεια της Κορέας (Ιδιαίτε
ρα από το βασίλειο του SILLA και το 
περίφημο στρατιωτικό σώμα των 
HWARANG DO).

Το κύριο χαρακτηριστικό της τέχνης 
από το ξεκίνημά της ήταν ότι την εξα
σκούσαν κυρίως μοναχοί, ευγενείς και α
νώτατοι αξιωματούχοι. Αυτοί ήταν που 
περιέσωσαν το HAPKIDO από την πα
ρακμή και εξαφάνιση κατά την περίοδο 
του κουμφουκιανισμού της μετέπειτα 
δυναστείας ΥΙ, όπως και κατά την περί
οδο της Ιαπωνικής κατοχής.

To HAPKIDO εδώ και πολλά χρόνια 
αποτελούσε το “κρυφό διαμάντι” των 
Κορεατών. Διαδόθηκε στον λαό και “βα- 
πτίσθηκε” σαν τέχνη από τον Κορεάτη 
δάσκαλο YONG SOOL CHOI (1904- 
1986), με αποτέλεσμα σήμερα να ασχο- 
λείται με αυτό ένας πολύ μεγάλος αριθ
μός ανθρώπων, και μάλιστα να θεωρεί
ται παγκοσμίως η πληρέστερη πολεμική 
τέχνη διότι περιλαμβάνει στην διδακτική 
της ύλη κάθε μορφής εξάσκησης, όπως 
“λακτίσματα, τεχνικές χεριών, σκιαμαχί
ες, λαβές συνοδείας - ακινητοποιήσεις, 
αυτοάμυνας, πάλη εδάφους, όπλα κ.λ.π.

Οι προχωρημένοι εκπαιδευόμενοι εξα- 
σκούνται και σε παραδοσιακά Κορεατι
κά “όπλα”, όπως σπαθί κοντάρι κ.λ.π.

Ο ασκούμενος μαθαίνει να χρησιμο
ποιεί όλο του το σώμα σαν όργανο αυτο
άμυνας και συγχρόνως εξασκεί και το 
μυαλό του, διότι είναι δεδομένο ότι όσο 
άρτια τεχνικά καταρτισμένοι και αν εί
μαστε σε ένα είδος πολεμικής τέχνης, 
καταλυτικός παράγοντας για μια θετική

του Αστυνόμου Α'

καη

Δεν θα το 
ίλώσεις. Δεν 

την επιθε-

από κάθε
. Μ(

:ε να καλυ- 
οχή επίθεσης και 
ίαι σε όλα τα σω-

Χρήστου Κονταρίδη

έκβαση σε μία μάχη είναι ο ξεκάθαρος 
και αυτοσυγκεντρωμένος νους αλλά και 
το διαυγές πνεύμα γενικότερα.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

1. To HAPKIDO είναι γνωστό σε ό- 
λον τον κόσμο σαν η πληρέστερη πολε
μική τέχνη διότι διαθέτει μία τεράστια 
γκάμα από τεχνικές 
HAPKIDO δεν είναι 
βρούμε σε αγωνιστικές 
διδάσκει τον ανταγωνισμι 
τικύτητα.

11 ύλη του αποτελεί 
μορφής αυτοάμυνες 
πτεται κάθε πιθανή ε 
συμπλοκής. Απευθύν 
ματότυπα, σε όλες τις ηλικίες και στα δύ
ο φύλα!

2. Κατά την εκτέΛεσΐ^ω^εχντκωω
δεν απαιτείται μυϊκή δύναμη διότι χρησι
μοποιείται αποκλειστικά η δύναμη του 
αντιπάλου εναντίον του. Έτσι ακόμα και 
μία γυναίκα μυϊκά ασθενέστερη μπορεί 
να «κινητοποιήσει γρήγορα και αποτελε
σματικά έναν εύσωμο καΜτατόπιολ^ΐΗ 
νατότερο αντίπαλο

φύση και η δομήτω^εχνικωΐΊ 
I του HAPKIDO, δίνουν την δυνατότητα 
για άμεσες κάι αναίμακτες ακινητοποιή- 
σεις, χωρίς να είναι αναγκαίος ο τραυμα
τισμός του ιιντιπάλιΐ̂  διότι χρησιμο
ποιούνται κυρίως ρίψεις, λαβές αφοπλι
σμού, λαβές συνοδείας, ανάλογα με την 
περίπτωση. Εί^απραγματιθίάρεμό και α
νεπίτρεπτο το θέαμα όταν δύο ή περισσό
τεροι Αστυνομικοί προσπαθώντας να ακι- 
νητοποιήσουν κάποιον δράστη κυλιού
νται, κάτω τραβώντας τον ακόμα και από 
τα μαλλιά, ή τον κτυπούν ανεξέλεγκτα σε 
ευαίσθητα μέρη του σώματός του ασκώ
ντας υπερβολική βία, προκαλώντας έτσι 
την θυμηδία ή οργή των πολιτών, που

βλέπουν ματωμένα πρόσωπα, σχισμένες 
στολές και πηλίκια στο οδόστρωμα.

4. To HAPKIDO εξειδικεύεται στην 
ένοπλη και άοπλη αυτοάμυνα απέναντι 
σε έναν ή και περισσότερους αντιπά
λους. Έτσι ο ασκούμενος έχει τη δυνατό
τητα ακόμα και άοπλος να αμυνθεί απο
τελεσματικά απέναντι σε πολυάριθμους 
ενόπλους αντιπάλους και να τους εξου
δετερώσει στον ελάχιστο δυνατόν χρόνο.

αδυναμία της μη γνώσης 
άμυνας, στην αντιμετώπι

ση συνεπάγεται έλλειψη 
ς, που εκφράζεται με φό- 
άγχος και έχει ως σύνηθες 
ΐν υπερβολική και ανεπί- 
ΐας από τον Αστυνομικό

τεχνικών 
ση του αντιπι 
αυτοπεποί 
βο, πανικό 
επακόλουθο 
τρεπτη χρήση

ως των κτυ; 
όνως 

υτοϋ αναί| 
Όταν δεν

που συνειδητοποιεί ότι πρέπει οπωσδή
ποτε να εξουδετερώσει τον αντίπαλο, για 
να μην εξουδετερωθεί.

Η γνώση τεχνικών αυτοάμυνας εμπνέ
ει σιγουριά κοί αυτοπεποίθηση στην α
ντιμετώπιση οιασόήποτε δύσκολης κα- 
ταστάσεως. Στο HAPKIDO, η Αστυνο
μική ράβδος μετατρέπεται από όργανο ε- 
πιθέσεως σε αμυντικό όπλο αποκρούσε- 

μάτων του αντιπάλου και 
ις μέσον ακινητοποιήσεως 
ίκτα.
ιπάρχει αστυνομική ράβδος 

παρόμοια δουλειά μπορεί να κάνουν μια 
ζώνη ή ακόμα και ένα στυλό. Με την 

επίσης, των PRITSURE POINTS 
(σημείων του ανθρωπίνου σώματος) ο α- 
νΡΚαλος εξουδετερώνεται με την άμεση 
απώλεια των δυνάμεων του, με μια απλή 
πίεση, ανεξαρτήτως από τον σωματικό 
όγκο του.

5. Εξασκείται το πνεύμα παράλληλα 
με το σώμα. Ο ασκούμενος μαθαίνει 
στην αυτοσυγκράτηση και στον αυτοέ
λεγχο, έτσι ώστε την στιγμή της συμπλο
κής να μην καταβάλλεται από έντονα 
συναισθήματα όπως οργή, λύπη, φόβο ή 
προσωπικές εμπάθειες με τον επιτιθέμε
νο τα οποία θα μειώσουν την αποτελε- 
σματικότητα του έργου που καλείται να 
εκπληρώσει αλλά και θα τον εκθέσουν 
και σαν προσωπικότητα.

Το αποτέλεσμα της εξάσκησης στο 
HAPKIDO είναι να έχουμε έναν Αστυ
νομικό με αυτοπεποίθηση και αυτοκυ
ριαρχία με συγκρατημένο νου και λει
τουργικό σώμα. Να είναι γνώστης και 
κυρίαρχος της κάθε δύσκολης κατάστα
σης που θα κληθεί να αντιμετωπίσει, α
φού θα γνωρίσει ότι μπορεί να ενεργήσει 
όποτε τον καλέσει το καθήκον με σύνε
ση και αποτελεσματικότητα, αναίμακτα 
και χωρίς την υπέρμετρη και υπερβολική 
χρήση βίας. □
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Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

J H a i c u

ΝΥΦΙΚΑ ■ ΒΑΠΉΣΤΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 

ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυρούπολη
τηλ.9939732-9927 673

^  , REAL ESTATE
\ C 3C 3  f l  j  Q 'ty  HOUSE

Λ Ο Σ Κ Λ  - M A P H  Μ Α Ρ ΙΑ
ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩ ΑΗΣΕΙΣ  
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΟΙΚΟΙΙΕΑΩΝ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΧΟ ΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 302Α/Γ.Κ. 1Π  41 
Τ η λ .  21.13.550-1 
Fax: 21.13.552

E-mail: cityhouse@ p a n a fo n e t.g r

X O P S H W
κάτι nou έλειπε από τα βόρεια

Οπλα 
Σφαίρες 

εσουάρ Ανταλλακτικά

Αλεξίσφαιρα

Λ- “1
8c με ταχυδρομική αντικαταβολή

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ
Π Ρ Λ ΙΊ ΙΠ Ί Κ Α  ΕΙΑΙ1

eggs
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣιοΑή Χαμερινή 8Β: 28.0006ρ*/ 82,17€ 
(ΐτουφάν - παντελόνι) ΙΎ<

I π
ΠγυΥκ β : 5.500W  16,14*

Πουήόβερ: 7.500ίρκ / 22 €
ΠΕ ΤΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΛΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΦΠΑ 18%

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (Δέρμα-Cordura) 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ (για όΑα to όπΑα)
ΘΗΚΕΣ CORDURA (made In USA)
ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ (S&W,"economy")
ΓΚΛΟΠ (Καουτσούκ - Πτυσσόμενα)
ΤΣΑΝΤΑΚΙΑ ΟΠΛΩΝ 

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

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 31 ,Τ.Κ. 10672 ΑΘΗΝΑ , ΤΗΛ. 3610280

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ



Η Βρετανική αστυνομία 
ανακοίνωσε πως θα 
δοκιμάσει σε μια θερ

μή συνοικία του Λονδίνου, μια 
λιγότερο κατασταλτική πολιτι
κή έναντι των καταναλωτών 
της κάνναβης. Οι αστυνομικοί 
θα αρκούνται να προειδο
ποιούν αντί να συλλαμβάνουν 
και να οδηγούν στο τμήμα για 
ανάκριση όποιον έχει στην κα
τοχή του μικρές ποσότητες 
κάνναβης, διευκρίνισε η Σκό- 
τλαντ Γιάρντ. Η νέα αυτή προ
σέγγιση θα δοκιμαστεί στη συ
νοικία του Μπρίξτον στο νότιο 
Λονδίνο, όπου γίνεται σημα
ντική διακίνηση ναρκωτικών. 
Σε περίπτωση που η τακτική 
αυτή επιτύχει, θα επεκταθεί σε 
ολόκληρη τη βρετανική πρω
τεύουσα.

Ο
ι Ευρωπαίοι χρή
στες τώρα, της κάν
ναβης ολοένα και 

αυξάνονται. Σύμφωνα με τε
λευταία ευρωπαϊκή έρευνα, έ
νας στους πέντε Ευρωπαίους 
πολίτες έχει κάνει χρήση της 
συγκεκριμένης ναρκωτικής 
ουσίας τουλάχιστον μία φορά 
στη ζωή του. Σε αριθμούς, το 
ποσοστό αυτό μεταφράζεται 
σε 45 εκατομμύρια Ευρωπαί
ους, κατά πέντε εκατομμύρια 
περισσότερους σε σύγκριση με 
πέρυσι. Το έκστασις και οι αμ- 
φιταμίνες έρχονται δεύτερα 
στις προτιμήσεις των Ευρω
παίων και οι χρήστες τους ε
ντοπίζονται κυρίως στα ανώτε
ρα κοινωνικά στρώματα. Στα ί
δια επίπεδα πάντως παραμέ
νουν οι χρήστες σκληρών, ό- 
•πως η ηρωίνη, αλλά και η εξά- 
πλωση του AIDS μεταξύ των 
Ευρωπαίων ναρκομανών.

Ολο και περισσότεροι 
βρετανοί έφηβοι δια
θέτουν κινητό τηλέ

φωνο και περνούν αρκετή ώρα 
την ημέρα χρησιμοποιώντας 
το, γεγονός που ανησυχεί τους 
δασκάλους τους, οι οποίοι θε
ωρούν τη συνήθεια αυτή “ ως

νέου τύπου εθισμό “. Ο “ εθι- 
σμός “ όμως αυτός, φαίνεται 
πως έχει και τη θετική του 
πλευρά, αφού, σύμφωνα με 
σχετική έρευνα, όσο μεγαλώ
νει ο αριθμός των εφήβων, κα
τόχων κινητού τηλεφώνου τό
σο περιορίζεται ο αριθμός των 
καπνιστών στις ίδιες ηλικίες. 
Συγκεκριμένα, από το 1996 ως 
σήμερα το ποσοστό των νέων 
ηλικίας 15-17 χρόνων που δια
θέτουν κινητό τηλέφωνο αγγί
ζει το 70% ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό καπνιστών έχει πε
ριοριστεί τα τελευταία χρόνια 
στο 23%. “ Ο λόγος που ωθεί 
τα παιδιά στο κάπνισμα μοιά
ζει πολύ με τον λόγο που χρη
σιμοποιούν το κινητό τηλέφω
νο. Θέλουν να ανήκουν σε μια 
ομοιογενή ομάδα και να κρα
τούν κάτι μοντέρνο στα χέρια 
τους” γράφουν οι ερευνητές 
στη Βρετανική Ιατρική Επιθε
ώρηση.

Π ίνετε νερό μόνο αν δι
ψάτε και προτιμήστε 
να είναι σε φυσική 

θερμοκρασία γιατί αλλιώς, 
διακινδυνεύεται να επηρεάσε
τε τη σκέψη σας. Αυτό τουλά
χιστον υποστηρίζουν επιστή
μονες του πανεπιστημίου του 
Μπρίστολ, οι οποίοι μελέτη
σαν την ενέργεια του νερού 
στην ανθρώπινη σκέψη. Όπως 
αναφέρεται σε σχετικό άρθρο 
του περιοδικού New Scientist, 
οι ερευνητές πραγματοποίη
σαν ένα πείραμα : μοίρασαν 
μια ομάδα ανθρώπων σε διψα- 
σμένους και μη. Στη συνέχεια 
έδωσαν νερό σ’ ένα τμήμα ε
κείνων που διψούσαν, αλλά 
και εκείνων που δεν διψούσαν. 
Οι υπόλοιποι δεν ήπιαν καθό
λου νερό. Όταν αργότερα κλή
θηκαν να επιλύσουν μια σειρά 
ασκήσεων, εκείνοι που δεν εί
χαν πιει καθόλου νερό, τα πή
γαν έως και 15% καλύτερα από 
εκείνους που είχαν πιει, είτε δι
ψούσαν είτε όχι. Επιχειρώντας 
να εξηγήσουν το φαινόμενο, οι 
επιστήμονες το απέδωσαν στη

θερμοκρασία του νερού, που 
ήταν ελαφρώς παγωμένο. Σύμ
φωνα με τη δοθείσα ερμηνεία, 
ο οργανισμός προκειμένου να 
επεξεργαστεί το κρύο νερό 
στην κοιλιά, χρησιμοποιεί δυ
νάμεις από άλλες θέσεις, όπως 
για παράδειγμα τον εγκέφαλο.

Ε να Ιίχρονο αγόρι α
πό τη Χιλή, που το ε- 
γκατέλειψαν οι γο

νείς του, όταν ήταν μωρό, κα- 
τάφερε να επιζήσει έντεκα ο
λόκληρα χρόνια χάρη στη φρο
ντίδα που του πρόσφερε μια α
γέλη αδέσποτων σκύλων. Το 
παιδί ζούσε με τους σκύλους 
μέσα σε μια σπηλιά, κατάφερε 
δε να επιζήσει θηλάζοντας μια 
σκύλα από την αγέλη και μι
μούμενος τους τετράποδους 
συντρόφους του σκάλιζε και 
αυτός τα σκουπίδια για ανεύ
ρεση τροφής. Όπως δήλωσε ο 
εκπρόσωπος της αστυνομίας “ 
μια σκύλα τον μεγάλωσε με το 
γάλα της, το παιδί όμως πα
ρουσιάζει συμπτώματα υποσι
τισμού”. Πριν λίγο καιρό που η 
αστυνομία εντόπισε το παιδί- 
σκυλί, εκείνο έπεσε στον Ειρη
νικό Ωκεανό προκειμένου να 
γλιτώσει από τον αστυνομικό 
που προσπαθούσε να το πλη
σιάσει. Σήμερα το αγόρι είναι 
υπό την επίβλεψη κρατικού 
φορέα προστασίας των παι
διών.

Ω ς μαθητής “έφαγε το 
ξύλο της ζωής του” 
και σήμερα, ενήλικας 

πια, αποφάσισε να μηνύσει δά
σκαλο και σχολείο, ζητώντας 
αποζημίωση για το κακό που 
υπέστη. Στην αγωγή του ο 
30χρονος Πολ Μάρτιν Χόγκαν 
αναφέρει ότι έχει ανάγκη από 
ειδική παρακολούθηση στο 
δεξί του χέρι, ενώ αναγκάστη
κε πολλές φορές να απορρίψει 
εργασιακές προσφορές, επειδή 
τα τραύματα από το ξύλο που 
του έδινε ο δάσκαλος του με 
δερμάτινη ζώνη τον εμπόδιζαν 
να εργαστεί φυσιολογικά. Τό

σο το καθολικό κολέγιο του 
Σεν Τζων στο Σίδνε- 
ϊ της Αυστραλίας όσο και ο 
δράστης δάσκαλος Ντένις Φρί- 
κοφ αρνούνται τις κατηγορίες, 
αλλά ο 30χρονος άνδρας ζητεί 
αποζημίωση και από τους δύο 
για τους πόνους, που ακόμη 
τον ταλαιπωρούν, τα υπέρογκα 
ιατρικά έξοδα, αλλά και για τα 
διαφυγόντα κέρδη.

εχάστε τα στιλέτα, τα 
Μ  μαχαίρια και τα όπλα 

Lm J  των κακοποιών. Οι 
σύγχρονοι κακοποιοί προ
σφεύγουν στο ζωικό βασίλειο 
για τον εξοπλισμό τους. Όλο 
και συχνότερα, οι γαλλικές 
συμμορίες χρησιμοποιούν δη
λητηριώδη φίδια και άγριες 
μαϊμούδες για τον εκφοβισμό 
των θυμάτων τους, αλλά και 
των διωκτών τους. Τα θύματα 
τους στο γαλλικό μετρό και 
στους δρόμους ισχυρίζονται ό
τι δέχθηκαν την επίθεση λη
στών με φίδια και μαϊμούδες, 
τα οποία ήταν έτοιμα να
τους....κατασπαράξουν, αν δεν
έδιναν στον ιδιοκτήτη τους το 
πορτοφόλι, την τσάντα ή το κι
νητό τους. Τα φίδια των λη
στών μπορεί να μην είναι πά
ντα δηλητηριώδη, αλλά ποιος 
κάθεται να διαπιστώσει αν 
πρόκειται για δηλητηριώδη ή 
όχι. Η θέα τους και μόνο, αρκεί 
για να δώσεις όχι μόνο το πορ
τοφόλι, αλλά και ό,τι άλλο σου 
ζητηθεί. Όσο για τις μαϊμού
δες, αυτές προέρχονται κυρίως 
από την Βόρειο Αφρική και το 
Γιβραλτάρ και είναι ειδικά εκ
παιδευμένες για το....κακό, και 
το θύμα φυσικά όπου “ φύγει- 
φύγει”.

Ζ ευγάρι Βρετανών 
δεν τολμά να μπει 
στην κουζίνα του 

και αναγκάζεται να γευματίζει 
σε γειτονική παμπ στο Ουίν- 
σδορ επειδή μια τεράστια τα
ραντούλα (φαρμακερή αρά
χνη), που ήταν χωμένη σε ένα 
τσαμπί μπανάνες, κρύφτηκε
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κάπου στην κουζίνα του. “ Αυ
τό το μεγάλο μαλλιαρό τέρας 
είναι κάπου στην κουζίνα μας. 
πρυ την έχει κάνει πλέον άβα
τη" δηλώνει αγανακτισμένη η 
3ι7χρονη Πολίν Μπέιλι. " Είχα 
γονατίσει και έψαχνα κάτω α- 
πό τα ντουλάπια όταν ο σκύλος 
μου ρουθούνισε στο αφτί μου 
και κόντεψα να πάθω έμφραγ
μα. Νόμιζα ότι ήταν αράχνη”, 
δήλωσε ο Γκάρι στην εφημερί
δα “ Σαν " Η Ιίολίν είχε ψωνί
σει μπανάνες....για \’α κάνει δί-

Ε πτά αγόρια και έξι κο
ρίτσια ηλικίας 3 και έ
ως 4 χρόνων έχασαν τη 

(ζωή τους κατά τη διάρκεια 
πυρκαγιάς που σημειώθηκε σε 
κοιτώνα παιδικού σταθμού 
στην πύλη Ναντσάνγκ, στη νο
τιοανατολική Κίνα, όπως μετέ- 

J δώσε το πρακτορείο Νέα Κίνα. 
Η πυρκαγιά προκλήθηκε από 
το εντομοαπωθητικό "φιδάκι”, 
από το οποίο πήραν φωτιά τα 
κλινοσκεπάσματα.

Η γυάλα ενός χρυσό
ψαρου “έστειλε" 26 
ανθρώπους στο νο

σοκομείο. όπως βεβαιώνουν 
βρετανοί πυροσβέστες. Μέσω 
της εν λόγω γυάλας έγινε αντα
νάκλαση των ακτινών του ή
λιου σε αποθηκευτικό χώρο ό
που φυλάσσονταν επικίνδυνες 
χημικές ουσίες. Λόγιο της θερ
μοκρασίας άρχισαν να βγαί
νουν καπνοί από την αποθήκη, 
με αποτέλεσμα 18 πυροσβέ
στες και οκτώ πολίτες να μετα
φερθούν στο νοσοκομείο με 
ναυτία και έντονα αναπνευστι
κά προβλήματα.

Α πό τη νομιμότητα και 
τη δόξα αποφάσισε να 
περάσει στην παρανο

μία! Ο λόγος για τον 24χρονο 
Αλεςάντερ Ούγκας που εργα
ζόταν ιος φύλακας σε χρηματα
ποστολές στη Βενεζουέλα. Ο 
Ούγκας είχε γίνει “ ήρωας “ 
της ομάδας του προ μηνύς. II

ανταμοιβή του δεν ήταν μόνο 
ηθική, αλλά και υλική, πήρε 
1.400 δολάρια (560.000 δραχ
μές). Πρόσφατα όμως δύο συ
νάδελφοι του με μεγάλη τους 
έκπληξη διαπίστωσαν ότι ο κ. 
Ούγκας και 5,6 εκατομμύρια 
δολάρια είχαν γίνει καπνός στη 
διάρκεια της μεταφοράς του εν 
λόγω ποσού.

Εκατόν εβδομήντα οκτώ 
κρούσματα της νόσου 
των λεγεωνάριων έ

χουν παρουσιαστεί στη νοτιοα
νατολική Ισπανία, αξιωματού- 
χοι όμως ανακοίνωσαν ότι ε
ντοπίστηκαν οι εστίες που την 
προκάλεσαν στην πόλη Μούρ- 
θια. Ο περιφερειακός υπουρ
γός Υγείας ανακοίνωσε ότι επι
θεωρητές του υπουργείου του 
εντόπισαν το βακτήριο της νό
σου σε τέσσερις ουρανοξύστες 
στο κέντρο της Μούρθια. Η 
τοπική κυβέρνηση ζήτησε από 
τους πολίτες να μην πανικο- 
βάλλονται αφού, έπειτα από 
συστηματικούς ελέγχους του 
πόσιμου νερού, διαπιστώθηκε 
ότι δεν υπάρχει σ’ αυτό το μι
κρόβιο της νόσου. Η νόσος 
των λεγεωνάριων είναι θανα
τηφόρος, μεταδίδεται μέσω 
της εξάτμισης του ύδατος στα 
κλιματιστικά μηχανήματα και 
στο σύστημα υδροδότησης και 
παρουσιάζει συμπτώματα ό
μοια με αυτά της πνευμονίας. 
Σύμφωνα με την εφημερίδα 
“Ελ Παϊς”, τα πέντε τελευταία 
χρόνια η ασθένεια αυτή έχει 
σκοτώσει στην Ισπανία 26 αν
θρώπους και έχει προσβάλει 
τουλάχιστον 500.

Σ ε τετράωρη ακρόαση 
μουσικής πόλκα κατα
δικάστηκε νεαρός οδη

γός από το Οχάιο, ο οποίος 
κρίθηκε ένοχος για διατάραξη 
κοινής ησυχίας, επειδή άκουγε 
μουσική χαρντ ροκ στη διαπα
σών, έχοντας ανοιχτά τα παρά
θυρα του φορτηγού του. Σύμ
φωνα με την τοπική εφημερίδα 
"Ντέιλι Τζεφερσόνιαν" ο Άλαν

Λόου μπορούσε να επιλέξει 
την ποινή του: Είτε να καταβά
λει πρόστιμο 100 δολαρίων, εί
τε να ακούει πόλκα επί τέσσε
ρις ώρες. Φυσικά και διάλεξε 
την δεύτερη λύση και εξέτισε 
στωικά την ποινή του σε ένα 
Αστυνομικό Τμήμα του Κέι- 
μπριτζ. Ο δικαστής Νίκολσον 
δήλωσε ότι επέλεξε την πόλκα 
επειδή η μουσική αυτή δεν α
ρέσει στους νέους. "Προτιμώ 
να εφαρμόσω αυτόν τον χρυσό 
κανόνα: Μην κάνετε στους άλ
λους ό,τι δεν θα θέλατε να κά
νουν σε εσάς", εξήγησε ο δικα
στής. Όσο για τον Λόου, η τι
μωρία τον έπεισε να μην αγο
ράσει ένα πιο ισχυρό ηχοσύ
στημα για το φορτηγό του

A νώτατοι αξιωματι
κοί της βρετανικής 
αστυνομίας, έχουν 

αρχίσει να εκπαιδεύονται ως 
ταχυδακτυλουργοί αλλά με 
στόχο να βελτιώσουν τις ικα
νότητες τους στην επικοινωνία 
και όχι για να εξαπατούν τους 
εγκληματίες, ανακοινώθηκε α
πό την Σκότλαντ Γιαρντ. Η εκ
παίδευση θα γίνει για να βελ
τιώσουν την επικοινωνιακή 
τους πολιτική αλλά και να ενι- 
σχυθούν οι μεταξύ τους αρμο
νικές σχέσεις. Ο ταχυδακτυ
λουργός Μάκλ Βίνσεντ θα α- 
ναλάβει να μυήσει στα μυστι
κά της μαγείας τριάντα επιθεω
ρητές της Σκότλαντ Γιαρντ έ
ναντι του ποσού των χιλιάδων 
στερλινών.

Ενα χρυσόψαρο βρέθηκε 
σώο και αβλαβές μέσα 
στη γυάλα του, παρά το 

γεγονός ότι το κατάστημα στο 
οποίο βρισκόταν απείχε μόνο 
ελάχιστα μέτρα από το σημείο 
που εξερράγη η βόμβα πριν λί
γες ημέρες στο Λονδίνο. Το 
ψάρι, που η Αστυνομία βάφτι
σε “Lucky” και με το δίκιο της, 
βρήκε ένας αξιωματικός που έ
κανε έρευνες στα συντρίμμια 
για λογαριασμό των ιατροδι
καστών και είπε : “ Ήταν κάτι

εκπληκτικό μέσα στο χάος των 
συντριμμιών, ξαφνικά είδα μια 
γυάλα ανέπαφη και το ψάρι να 
πηγαινοέρχεται μέσα, μάλλον 
πεινασμένο!” Το χρυσόψαρο 
ανήκε σε ιδιοκτήτρια καταστή
ματος ρούχων, που καταστρά
φηκε ολοσχερώς από την βόμ
βα και βέβαια της επεστράφη.

Τα οδικά δυστυχήματα 
είναι η κύρια αιτία θα
νάτου των νέων ηλικί

ας 15-24 χρόνων στις περισσό
τερες χώρες της Ε.Ε, με υψη
λότερα ποσοστά στην Πορτο
γαλία, την Ελλάδα, το Βέλγιο 
και την Αυστρία και χαμηλότε
ρα στη Σουηδία. Σύμφωνα με 
στοιχεία του στατιστικού δελ
τίου της Κοινότητας Eurostat.
29.000 νέοι αυτών των ηλι
κιών, κατά μέσο όρο, χάνουν 
τη ζωή τους κάθε χρόνο στην 
Ε.Ε. Τα ατυχήματα στα μέσα 
μεταφοράς -με αιχμή τα οδικά, 
, που αποτελούν τη συντριπτι
κή πλειοψηφία- είναι η αιτία 
για το 40% των θανάτων στους 
νέους αυτών των ηλικιών. 
Στην Ε.Ε καταγράφονται επί
σης κάθε χρόνο 3.600 αυτο
κτονίες νέων 15-24 ετών και 
2.400 θάνατοι από καρκίνο.

Τ ραγικό, αλλά και α
πίστευτο, τέλος 
βρήκε ένας 28χρο- 

νος Νεοζηλανδός. Ο Πίτερ 
Τζον Ρόμπινσον έπεσε και 
χτύπησε στο κεφάλι, έχασε τις 
αισθήσεις του και τελικά πνί
γηκε στο μπωλ με το νερό της 
γάτας του. Βρέθηκε νεκρός α
πό τη μητέρα του στην πόλη 
Ρίφτον του Νότιου Νησιού. Η 
Ρόμπινσον είπε ότι πιστεύει 
πως ο γιος της πήγε να τάίσει 
τη γάτα του, την Πάιπερ, και 
χτύπησε το κεφάλι του, αφού 
γλίστρησε στον πάγο. Το πια- 
τάκι της γάτας περιείχε νερό, 
που ήταν αρκετό για να πνιγεί 
ο άτυχος άνδρας.

Ε π ιμ έλεια : 
Π. Κ Α φ ρ ο δ ίτη  Κ οκκ ίνου
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Ο ρ ι ζ ό ν τ ι α

1. Μικρό ωδικό πτηνό. 2. Κατάλυση, κατάργη- 
ση(μτφ.). 3. ...Κουάλε: ακριβώς ίδια - Μνήμη κο- 
μπιούτερ.4. Είναι τα σκάφη στα λιμάνια. 5. Έλ- 
μερ...Αμερικανός συγγραφέας. 6. Το όνομα του Ξενό- 
πουλου - Λίγο αίμα. 7. Τα φωνήεντα της... Ήρας. Τό
πος μαρτυρίου για Ταύρους. 8. Ταμείο σύνταξης νομι
κών - Πετρέλαιο-παραγωγικά αρχικά. 9. Τέτοια πτηνά 
και οι κότες.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Δε γίνεται το...ακατάληπτο. 2. Όνειρο των ...προ
γόνων μας - Διάσημη σκυλίτσα. 3. Καλάθι από λυγα
ριά - Ήσυχη ...νίκη. 4. Προστατευτικά διαφράγματα 
στο κύτος του πλοίου. 5. Βρίσκονται ...στον πύργο - 
Βέβηλος. 6. Πολλές ... πάει η στάμνα στη βρύση, μί
α σπάει - Απαρχαιωμένη πρόταση. 7. Όλο (αρχ.) - 
Λέγετε η ηθοποιός Μπένιγκ. 9. Είναι για μερικούς 
τα όνειρα.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ο Κώστας Διγενής απολάμβανε τις καλοκαιρινές του διακοπές 

στο πανέμορφο νησί της Ρόδου. Άλλοτε κολυμπώντας στα καταγά
λανα νερά τις “Παναγιάς της Τσαμπίκας” και άλλοτε παίζοντας τέ
νις με τον μικρότερο αδερφό του στο ειδικά διαμορφωμένο γήπεδο 
του ξενοδοχείου. Επιτέλους μετά από τόσους μήνες κλεισούρας στο 
“κλεινόν Άστυ”, χαίρεται και αυτός μαζί με τους γονείς του τις κα
λοκαιρινές διακοπές. Για λίγες μέρες η οικογένεια Διγενή είχε προ
σκληθεί στο πολυτελές ξενοδοχείο ενός φίλου του πατέρα του Κώ
στα. Λεγόταν Αυγουστίνος Δημητρίου και ήταν ένας πολύ συμπαθη

τικός κύριος με πολύ χιούμορ και σπάνια αρχοντιά που την συναντάς 
μόνο στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης.

Εκείνο το πρωί η οικογένεια Διγενή ετοιμαζόταν για το πρωι
νό τους μπάνιο, όταν στο δωμάτιο τους μπήκε ανήσυχος ο κ. Αυ
γουστίνος.

- Τι συμβαίνει καλέ μου φίλε τον ρώτησε ο πατέρας μου.
- Ιάκωβε μου, χάνομαι, καταστρέφομαι.
- Μη μας κρατάς σε αγωνία, πες μας τι έγινε.
“Πριν από λίγο είχαμε δύο κρούσματα κλοπής. Κάποιος που πα

ριστάνει τον ένοικο του ξενοδοχείου μπαίνει στα δωμάτια και στην 
κυριολεξία “γδύνει” τους τουρίστες. Μέσα σε λίγη ώρα έχει γίνει 
βούκινο και καταλαβαίνεις ότι κινδυνεύει η καλή φήμη του ξενοδο
χείου μου. Δεν ξέρω τι να κάνω”.

“Ψυχραιμία κ. Αυγουστίνε. Κανείς στον κόσμο αυτό δεν είναι α
λάθητος, κάποιο λάθος θα κάνει και θα αποκαλυφθεί, απάντησε με 
σιγουριά ο “μικρός ντέτεκτιβ”.

Από την στεναχώρια όλων το πρωινό τους μπάνιο αναβλήθηκε. 
Το μεσημέρι πέσανε για ύπνο. Στο δωμάτιο τους επικρατούσε από
λυτη ησυχία. Μόνο ο Κώστας Διγενής δεν έκλεισε μάτι, προσπαθού
σε να βρεί κάποια λύση στο μυστήριο της κλοπής. Ξαφνικά στην 
πόρτα ακούστηκαν χτυπήματα, ένας ελαφρός χτύπος και μετά ένας 
δεύτερος. Τακ - τακ - τακ, ο “μικρός Αστυνομικός" προσπαθούσε να 
καταλάβει τι συμβαίνει. Οταν ξαφνικά βλέπει να μπαίνει στο σαλόνι 
του διαμερίσματος τους ένας καλοντυμένος κύριος, ψηλός το ανά
στημα με καστανά μαλλιά και ανοιχτό μπλε κουστούμι.

Α! με συγχωρείτε έκανε απορημένος βλέποντας τον Κώστα Διγε- 
νή να τον παρακολουθεί έκπληκτος. Κάποιο λάθος θα πρέπει να έκα
να είπε, κοιτάζοντας το εσωτερικό του σπιτιού. Νόμιζα πως μπήκα 
στο δωμάτιο μου. Χίλια συγνώμη είπε με πολύ ευγενικό τρόπο φανε
ρά ενοχλημένος για το λάθος που έκανε. Χίλια συγνώμη ξαναείπε 
και υποκλινόμενος προς το μέρος του έκλεισε με απαλό τρόπο την 
πόρτα. Οι γονείς του μικρού ντετέκτιβ εν τω μεταξύ είχαν ξυπνήσει 
από το θόρυβο. Τι συμβαίνει παιδί μου του λέει ο πατέρας του.

Όμως ο Κώστας Διγενής χωρίς να δώσει απόκριση στα λόγια του 
πατέρα του με ένα σάλτο βρέθηκε στο τηλέφωνο και χωρίς να χάσει 
χρόνο κάλεσε τη ρεσεψιόν. Για καλή του τύχη το τηλέφωνο το σή
κωσε ο κ. Αυγουστίνος Δημητρίου.

- ‘Έλα παιδί μου Κώστα τι συμβαίνει;”
- “Κ. Δημητρίου, συλλάβετε αμέσως ένα καλοντυμένο άτομο, ψη

λό στο ανάστημα, με μπλε ανοιχτό κουστούμι και καστανά μαλλιά 
και ειδοποιείστε αμέσως την Αστυνομία. Σίγουρα θα προσπαθήσει 
να βγει σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά από το ξενοδοχείο”, φώναξε 
βιαστικά στο τηλέφωνο ο θρυλικός μικρός ντετέκτιβ, μπροστά στα 
μάτια των έκπληκτων γονέων του που δεν είχαν καταλάβει ακόμη τι 
ακριβώς είχε συμβεί.

Μετά από μιάμιση ώρα ο γενικός Δ/ντής της Αστυνομίας Ρόδου 
έδινε συγχαρητήρια στον μικρό Ντετέκτιβ. Είχαν συλλάβει τον μεγα
λύτερο “ποντικό” του νησιού.

(Γίνετε και σεις μικροί μας φίλοι(γιατί όχι και μεγάλοι), ο Αστυνομι
κός που θα λύσει το μυστήριο της υπόθεσης μας και κερδίστε ένα αξιό
λογο δώρο. Γράψτε μας στην ίδια δ/νση και απαντήσετε στην ερώτηση: 

Τι ήταν αυτό που έκαμε τον μικρό ντετέκτιβ να πιστέψει πως ο 
ψηλός καλοντυμένος κύριος ήταν ο κλέφτης της υπόθεσης μας;

Λύση προβλήματος προηγουμένου τεύχους

Ο μικρός ντετέκτιβ κατάλαβε αμέσως το κόλπο.
Ο Πλάκας δεν θα μπορούσε να φορέσει μικρότερο 
νούμερο παπούτσια απ’ ότι φοράει γιατί δεν θα του 
έμπαιναν. Αντίθετα η Αλεξίου θα μπορούσε να φο
ρέσει μεγαλύτερα παπούτσια, για να δημιουργήσει 
ψεύτικα ίχνη.
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Για τους μικρούς μας ΦΙΛΟΥΣ

Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε Ι Σ  Ο Τ Ι :

Από το βασίλειο της θάλασσας. Το δελφίνι για να
βρει την τροφή του διαθέτει ένα τέλειο ραντάρ που εκπέμπει ή
χους υψηλής συχνότητας περίπου 200.000 δονήσεις το δευτερόλε
πτο. Ανάλογα λοιπόν με το είδος και τον όγκο, αντιλαμβάνεται το 
δελφίνι το είδος της τροφής του. Το χρησιμοποιεί επίσης για να α
ποφεύγει με διαφόρους τρόπους εμπόδια ή εχθρούς του. Εάν έλ- 
λειπε το εκπληκτικής σημασίας αυτό όργανο, το δελφίνι πολύ δύ
σκολα θα εύρισκε την τροφή του και θα γινόταν έτσι, πολύ εύκο
λη τροφή σε άλλα μεγαλύτερα ψάρια της θάλασσας, ιδιαίτερα ό
ταν είναι σε μικρή ηλικία.

Το πιο τέλειο διυλιστήριο. Το κάθε Νεφρό σου απο- 
τελείται από 1.000.000 λειτουργικές μονάδες που εργάζεται νύ
χτα και μέρα ως αυτόνομο διυλιστήριο αποβάλλοντας τις άχρη
στες και βλαβερές ουσίες του οργανισμού σου με την μορφή ού
ρων; Οι επιστήμονες το ονομάζουν το πιο "τέλειο διυλιστήριο” 
που υπάρχει στον κόσμο, γιατί με θαυμαστό τρόπο (διυλίζοντας 
(φιλτράροντας) το "νεφρικό παρέγχυμα” ) συγκρατεί τέλεια και 
εκλεκτικά μόνο ότι είναι χρήσιμο για τον οργανισμό σου και απο
βάλλει με τη μορφή ούρων τις άχρηστες ουσίες, (φαντάζεστε παι
διά να μην υπήρχαν στον οργανισμό μας τα νεφρά;).

Εάν δεν υπήρχαν οι υδρατμοί των θαλασσών 
και των λιμνών. Εάν σταματούσε η εξάτμιση του νερού των 
θαλασσών και των λιμνών η ατμόσφαιρα δεν θα είχε υδρατμούς, 
δεν θα υπήρχαν τα σύννεφα και έτσι δεν θα είχαμε βροχές. Θα 
σταματούσαν τα χιόνια και επομένως δεν θα υπήρχαν ποτάμια και 
λίμνες, εάν συνέβαιναν όλα αυτά, θα έπαυε η θαυμαστή υπόγεια 
και επίγεια κυκλοφορία του νερού, θα ξηραίνονταν τα δάση, θα έ
παυαν να καλλιεργούνταν τα χωράφια, δεν θα υπήρχαν φυτά, δεν 
θα μπορούσαν να τραφούν τα πολυάριθμα ζώα και κατά συνέπεια 
δεν θα ζούσε ούτε και ο άνθρωπος. Εάν λοιπόν μικροί μας φίλοι 
σταματούσαν οι υδρατμοί των θαλασσών και των λιμνών ούτε θα 
τρώγαμε, ούτε θα πίναμε.

Χίλιες τετρακόσιες φορές. Τα νεύρα του εγκεφάλου
σου είναι χίλιες τετρακόσιες φορές περισσότερα από όλες 
τις τηλεφωνικές συνδέσεις όλου του κόσμου.

Ένα ημερονύκτιο με 120 ώρες διάρκεια. Έχει
μετρηθεί ότι η γη κινείται με ταχύτητα 1760 χιλιόμετρα το λεπτό. 
Ταχύτητα εκπληκτική! Πατί όμως τόση ταχύτητα; Για να δούμε; 
Αν, π.χ., έτρεχε με 176 χλμ. το λεπτό, ημέρα και νύχτα θα είχαν 
όχι 12 αλλά 120 ώρες! Φαντασθείτε τώρα ένα καλοκαιρινό ημε- 

ι^Λνύκτιο με 120 ώρες διάρκεια και με 40 C θερμοκρασία!
Εάν δεν υπήρχε. Σε ύψος 40 χιλιομέτρων από την επιφά

νεια της θάλασσας, υπάρχει ένα λεπτό στρώμα, πολύ συμπυκνω
μένου Οξυγόνου, που λέγεται Όζον (03). Αυτό το συστατικό α
πορροφά τα 2/3 της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας. Εάν έλλει- 
πε αυτό το συστατικό από την ατμόσφαιρα σε πολύ μικρό χρονι
κό διάστημα μεγάλες καταστροφές θα συνέβαιναν στον πλανήτη 
μας και σταδιακά οι άνθρωποι θα αποκτούσαν καρκίνο του δέρ

ματος. Έτσι ούτε τις θάλασσες θα χαιρόμασταν ούτε τις “όμορ
φες” βόλτες μας θα απολαμβάναμε.

Π Α Ρ Α Ξ Ε Ν Α  & Ο Μ Ω Σ  Α Λ Η Θ Ι Ν Α
(Μας τα έστειλε η μικρή Ηλεκτρα Χρηστίδη την οποία και 
ευχαριστούμε).

Η μεγαλύτερη σήραγγα.
Η μεγαλύτερη σήραγγα της Ευρώπης είναι του Σεμπλόν, μή

κους 19.785 μέτρων και περνά κάτω από της Άλπεις.

Η μεγαλύτερη σκάλα.
Η μεγαλύτερη σκάλα του κόσμου βρίσκεται στην Κίνα, έχει 

6.500 σκαλοπάτια και οδηγεί σ’ ένα Ναό επάνω σε βουνό ύψους 
1500 μέτρων.

Τα καλύτερα ανέκδοτα μας τα έστειλε 
η μικρή Ηλέκτρα Χρηστίδη.

- Είναι η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Οι καλε
σμένοι κάθονται στο τραπέζι. Η οικοδέσποινα ζητά από 
την κορούλα της να πει την προσευχή. Εκείνη απαντά 
πως δεν την θυμάται.

- Πες αυτό που άκουσες να λέω εγώ πριν λίγο χαρά 
μου, την παρακαλεί η μητέρα.

- Κι η μικρή αρχίζει, "Ω Θεέ μου, τι μου ήρθε και τους 
κάλεσα όλους αυτούς με τέτοια ζέστη!"

Σεπτέμβριο: Ζαχαρία, 5. Μιχαήλ, 6. Μαρία, 8. Ιωα
κείμ και Άννα, 9. Σταύρο, Σταυρούλα, 14. Νικήτα, 15. 
Σοφία, Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη, 17. Πρόδρομο, 23.

Οκτώβριο: Κυπριανό, 2. Διονύσιο, 3. Θωμά, 6. Λου
κά, 18. Αρτέμιο, 20. Ιάκωβο, 23. Δημήτριο, 26. Ανα
στασία 29.

Λύση αινίγματος προηγουμένου τεύχους.
Είναι το σαπούνι.

Βρείτε τη λύση του αινίγματος και κερδίστε 
ένα αξιόλογο δώρο:

Βασιλιάς δεν είμαι, στέμμα φορώ
Ρολόι δεν έχω, τις ώρες μετρώ. ( τι είναι;).

Οι πέντε πρώτοι μικροί μας φίλοι που θα μας στεί- 
λουν τις σωστές απαντήσεις θα κερδίσουν από ένα α
ξιόλογο δώρο.

Στα προηγούμενα τεύχη απάντησαν σωστά οι:
Ηλεκτρα Χρηστίδη, Τατιάνα Κατσαούνου, Γαλλή Αικατε
ρίνη, Λαμπρογιώτας Κωνσταντίνος, Σιαμέτη Μαρία, Χο- 
ροζοπούλου Γεθσημανή, Καρανικόλα Ηρώ, Βασιλική Δη- 
μητρίου, Πανάγου Σοφία.. □

Επιμέλεια: 
Αρχ/κας Κων/νος Τσινάλης
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Ο κ. Μπεκρής Ιωάννης κάτοι
κος Κορυφασίου Πυλίας Ν. Μεσσηνίας 
εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες και 
συγχαίρει όλο το προσωπικό του Τμήμα
τος Ασφαλείας Πύργου Ηλείας και ειδι
κότερα το Διοικητή, για τη γρήγορη εξι- 
χνίαση κλοπής που έγινε σε βάρος του, 
στην οποία οι δράστες του αφαίρεσαν 85 
ζώα και ένα φορτηγό ψυγείο.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτε
λείου Στρατού Αντιστράτηγος κ. Γεώρ
γιος Αντωνακόπουλος σε ευχαριστήρια 
επιστολή του που απευθύνει προς τον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, α
ναφέρει: "Για τον άρτιο σχεδίασμά και υ
λοποίηση των μέτρων ασφαλείας και τρο
χαίας, που εκδηλώθηκαν κατά την πραγ- 
ματοποιηθείσα στο Ρέθυμνο σύσκεψη 
των Αρχηγών ΓΕΣ της Νότιας Πτέρυγας 
του ΝΑΤΟ που έγινε πρόσφατα, εκφράζω 
την προσωπική μου ευαρέσκεια και τις 
ευχαριστίες μου προς το προσωπικό της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

Η καθοριστική συμβολή σας στην επι
τυχή έκβαση της σύσκεψης αποκόμισε τα 
ευμενή, για τη χώρα μας, σχόλια των α
ντιπροσωπειών των Κρατών που συμμε
τείχαν σε αυτή ”,

Ο Πρόεδρος της Λέσχης 
LIONS Θεσσαλονίκης Μετροπόλιταν κ. 
Κυριάκος Καρυπίδης εκφράζοντας τις 
θερμές του ευχαριστίες προς τη Δ/νση 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, για την άμε
ση ανταπόκρισή της στη λήψη μέτρων 
Τάξης και Ασφάλειας, κατά τη διάρκεια 
των εργασιών του XXXIV Εθνικού Συ
νεδρίου που έγινε πρόσφατα στη Θεσ/νί- 
κη, μεταξύ άλλων αναφέρει:

"Συντελέσατε αποφασιστικά στην ομα
λή λειτουργία, αλλά κυρίως εμπεδώσατε 
ένα αίσθημα ασφαλείας στους Συνέ
δρους, τα κολακευτικά σχόλια των οποί
ων περιποιούν τιμή στο Σώμα της Ελλη
νικής Αστυνομίας -και συνεχίζει.

Ομοίως αισθανόμαστε την υποχρέωση 
να ευχαριστήσουμε τη Δ/νση Ασφαλείας 
Θεσσαλονίκης και το παράρτημα Ασφα
λείας του Αστυν. Τμήματος Πλατείας Δη
μοκρατίας, ως και τη Δ/νση Τροχαίας, α
πό την οποία και ζητούμε συγνώμη για τη 
ματαίωση της εκδήλωσης ' 'Περπατώ για 
τους τυφλούς'

Διοικητή και όλο το Προσωπικό του Α
στυνομικού Σταθμού Ευδήλου Ικαρίας, 
για την άψογη εκτέλεση των καθηκό
ντων τους στην περιφέρεια του ανωτέρω 
Δήμου, του οποίου είναι Δημότης, τόσο 
στα θέματα ελέγχου των τροχοφόρων ό
σο και του ελέγχου των καταστημάτων 
κατά τη θερινή περίοδο του 2001.

-Ο κ. Τσαγκάς Νικόλαος, κά
τοικος Ευδήλου Ικαρίας συγχαίρει το

Κεφαλόβρυσου, για την μεγάλη προσπά
θεια που κατέβαλλαν προσπαθώντας να 
κατασβήσουν την πυρκαγιά που εκδη
λώθηκε πρόσφατα, στο Δ.Δ. Ρουψιάς 
του ανωτέρω Δήμου.

- Ο κ. Τσαγγάρας Ιωάννης σε

, - Ο Κ· Δημήτριος Γκλεζάκος
κάτοικος Αθηνών εκφράζει τις θερμές 
του ευχαριστίες προς τον Αρχιφύλακα 
που υπηρετεί στο Τμήμα Κολωνού κ. 
Παπαδημητράκη, για τη ουσιαστική βο
ήθεια που του παρείχε σε τροχαίο ατύχη
μα. Συγκεκριμένα, σε πρόσφατο τροχαί
ο στο οποίο ήταν υπεύθυνος ένας αλλο
δαπός, δεν σταμάτησε στον τόπο του α
τυχήματος αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και 
προσπάθησε να διαφύγει. Ο ανωτέρω α
στυνομικός, ο οποίος ερχόταν πίσω από 
το Ι.Χ. αυτοκίνητο του αλλοδαπού, χω
ρίς να βρίσκεται εν υπηρεσία, τον κατε- 
δίωξε και τον έπεισε να γυρίσει πίσω και 
να παραμείνει εκεί μέχρι να έρθει το 100 
που είχε ήδη ειδοποιηθεί..

e-mail που απέστειλε προς τον Υπουργό 
Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη 
τον συγχαίρει, για τις συνεχιζόμενες διε
νέργειες ελέγχου από αστυνομικούς σε 
νυχτερινά κέντρα της Μυκόνου.

Ο κ. Ηλίας Μανώλας του Λε-
άνδρου εκφράζει τις θερμές του ευχαρι
στίες προς τους αστυνομικούς που υπη
ρετούν στο Α.Τ. Γλυφάδας : Αρχιφύλα
κα κ. Κωνσταντίνο Φούντζουλα και Α- 
στυφ. κ. Γ. Μετοχαράκη για την ανεύρε
ση και επιστροφή της υπ’ αρ. ΥΕΜ 403 
μηχανής του.

m m
λαουνη ι

•Η οικογένεια Παναγιώτη Λα-

1 - Οι κ.κ. Γκόδιας Κων/νος, Χα- 
τζηιωαννίδης Αθανάσιος και Λαμπίρη 
Στυλιανή κάτοικοι όλοι Καβάλας συγ
χαίρουν τον Υπαστυνόμο Α' κ. Παρδάλη 
Κωνσταντίνο, ο οποίος υπηρετούσε στην 
Αστυν. Δ/νση Καβάλας και τώρα στην 
Αστυνομική Δ/νση Μαγνησίας, για τον 
άριστο και αποτελεσματικό τρόπο με τον 
οποίο χειρίστηκε υπόθεσή τους γεγονός 
που δείχνει έναν αξιωματικό με κατάρτι
ση και εξαιρετικές ικανότητες.

χουνη κάτοικοι Ναού Αφαίας Αίγινας 
συγχαίρουν το Διοικητή και το προσωπι
κό του Αστυνομικού Σταθμού Μεσα- 
γρού Αίγινας, διότι προσέφεραν τα μέγι
στα σε τραυματισμό αλλοδαπής τουρί- 
στριας που έγινε πρόσφατα, στο χώρο 
του Ναού της Αφαίας.

- Ο Δήμαρχος Αμφίπολης Ν. 
Σερρών κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος εκ
φράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στο 
προσωπικό του Αστυνομικού Φυλακίου 
Δημοτικού Διαμερίσματος Νέων Κερδυ- 
λίων Αμφίπολης και ιδιαίτερα προς τον 
Αρχ/κα Γρούιο Πασχάλη, ο οποίος εκτός 
από τις επιτυχίες του κατά του κοινού ε
γκλήματος που έχει κάνει κατά το παρελ
θόν, έχει επιδείξει και μεγάλο θάρρος με 
γενναιοδωρία όταν πρόσφατα έσωσε από 
βέβαιο πνιγμό, μετά από δίωρη προσπά
θεια, εξηντάχρονο παραθεριστή.

- Ο Δήμαρχος Ανω Παγωνιού 
Ν. Ιωαννινων κ. Δημήτριος Μπάσιος εκ
φράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς 
τους Συνοριακούς Φύλακες του Σταθμού

- Ο Πρόεδρος της Συνδικαλιστι
κής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Ν. Έβρου κ. Οδυσσέας Σκαρλάτος σε 
συγχαρητήρια επιστολή του προς συνα
δέλφους της Διεύθυνσής του , αναφέρει:

"Το Δ.Σ. της Ένωσής μας, αισθάνεται 
την ηθική υποχρέωση να συγχαρεί και 
Δημόσια, τους Συναδέλφους μας του Τμή
ματος Δίωξης Ναρκωτικών Ορεστιάδας, 
για την πρόσφατη επιτυχία τους, να συλ- 
λάβουν με αυτοθυσία και με κίνδυνο της 
ζωής τους, Τούρκο έμπορο Ναρκωτικών 
ο οποίος μετέφερε από την Τουρκία στη 
χώρα μας μεγάλη ποσότητα Ναρκωτικής 
Ουσίας ( 1.055 γραμ. ηρωίνη), και να 
παραπέμψουν αυτόν στην Ελληνική Δι
καιοσύνη.

Πρέπει να σημειωθεί-επισημαίνει κλεί
νοντας την επιστολή του ο κ. Πρόεδρος- 
ότι με την πράξη τους αυτή προσέφεραν 
σπουδαία υπηρεσία στη νεολαία της Πα
τρίδας μας απομακρύνοντας τον κίνδυνο 
του ' 'λευκού θανάτου''.

W S  -ο
| Συλλόγου Εί

-Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού 
ου Εξαρχείων-Νεάπολης “Η ΓΕΙ-
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Σ ^ Δ Γ Ω Ν Η Σ
Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ. -  Fax 061 - 220 541

Υηόρχει ένα κατάστημα που σας 
καλύπτει απόλυτο και σας παραδίδει 
αμέσως, έτοιμες στολές και παραγγελία. 1 
εξορτήσεις και αξεσουάρ.

★  ΕΑΑηνικής Αστυνομίας
★  Αεροπορίας
* Στρατού Ξηρός
* Εμπορικού και ΠοΑεμικού Ναυτικού
★  Λιμενικού Σώματος
* Πυροσβεστικού Σώματος

u*H*jpC 
Λκοοος νφοορο

- Στολές
- Πουκόμισα
- Παντελόνια
- Πηλίκια
- Παπούτσια
- Ζώνες
- Σήματα και δακρίτικα
- Παρόοημα όλων των 

σωμότων

- Ειδικός εξοπλισμός
- Θήκες όπλων χαμηλής, 

υψηλής μασχάλης
-  Χειροπέδες όλων των τύπων
-  Γκλομπς
- Αλεξίοψερο. γιλέκο
- Είδη επιβίωσης

Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ. - Fax 061 - 220 541

ΛΕΒΑΚΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ε Σ  

Μ Ε Τ Α Κ Ο Μ Ι Σ Ε Ι Σ  

Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ι Ε Σ  
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛ Λ Α Δ Α

A fjfe !
Μ . m ui1. ..jd

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ m
χ

* Α Π Ο ΤΕΛΕΣΜ Α ΤΙΚΗ  ΚΑΙ Α Μ Ε Σ Η  Α π Ο Α Μ Υ Ν Α
Α Π Ε Ν Α Ν ΤΙ ΣΕ  ΕΝ Ο Π ΛΟ ΥΣ & ΑΟ Π ΛΟ ΥΣ Α Ν ΤΙΠ Α Λ Ο Υ Σ  
Λ Α Β Ε Σ ΙΑ Κ ΙΝ Η ΤΟ Π Ο ΙΗ ΣΗ Σ  -  ΣΥ Ν Ο Δ Ε ΙΑ Σ  
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ  ■ ΣΥΛΛΗ Ψ Η Σ) ' ’« 6 k <

* ΑΥΤΟΑΜ ΥΝΑ & Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Η  ΡΑ ΒΔΟ Σ
*  TAE K W O N  D 0  (ΑΓΩ ΝΙΣΤΙΚΟ  -  ΠΑΡΑΔΟ ΣΙΑΚΟ)

*  ΕΛΑΣΤΙΚΟ Ω Ρ Α Ρ ΙΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β ΑΣΕΙ ΤΩΝ Α ΝΑ ΓΚΩ Ν
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Γ.Γ.Α.
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ WORLD HAPKIDO FEDERATION 
HAPKIDO 4  DAN, TAE KWON DO 3 DAN

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 189, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
τηλ.: 01 0 9421 300, 01 0 9521 609

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ"
ΛΙΟΝ. ΣΠΥΡΟΠ , ο ν ι α

, 2 5

Για μ α θη τές  με υψ ηλούς στόχους

βΠΟΚΠΕΙΣΤΙΚβ

ΘΕΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ & Α ' , Β ' , Γ '
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Λυκείου

Ολιγομελή Τμήμ τ̂ ι̂ - Γκρουπ 

για μ α β ι έ ς  & α π ο φ ο ίτ ο υ ς

(Δίδακτρα προσιτ-ά)

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ: ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 6 ■ ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ ■ ΤΗΛ.: 3821834  
ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 414 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΗΛ.: 6396831



ΤΟΝΙΑ” κ. Νίκος Καλτσούνης σε ευχα
ριστήρια επιστολή του που απευθύνει 
προς το Διοικητή του Αστυν. Τμήματος 
Εξαρχείων μεταξύ άλλων αναφέρει:

"  Μετά το τέλος των 5νθήμερων εκδη
λώσεων του 5ου Αθηναϊκού Φεστιβάλ 
Θεάτρου Σκιών που πραγματοποιήθηκαν 
πρόσφατα στο θεατράκι του Λόφου του 
Στρέφη και στέφθηκαν από απόλυτη επι
τυχία, αισθανόμαστε την υποχρέωση να 
σας ευχαριστήσουμε θερμά , εσάς και ό
λους τους αστυνομικούς του Τμήματος, 
για τη συνεχή παρουσία σας και τα αποτε
λεσματικά και διακριτικά μέτρα τάξης 
που λάβατε κατά τη διάρκειά του

-Ο κ. Αρίσταρχος Σδράκας κά
τοικος Λαρίσης εκφράζει τα συγχαρητή
ριά του προς το Δ/ντή της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Λάρισας και ιδιαίτερα προς το 
Διοικητή τουΤμήματος Τροχαίας Λάρι
σας, για την πρωτότυπη έκθεση στο 
Δ.Ω.Λ. Λάρισας σχετικά με την πρόληψη 
των Τροχαίων ατυχημάτων στο Νομό.

Ο κ. Ελευθέριος Χατζή ιωάννου 
εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες και τα 
συγχαρητήριά του προς τον Αστ/κας του 
Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας, ο οποίος 
εντόπισε τον κλέφτη των χρημάτων του (
500.000 δρχ.) εντός ελάχιστου χρονικού 
διαστήματος και του τα επέστρεψε.

- Το Δ.Σ της Συνδικαλιστικής Έ 
νωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Έβρου 
συγχαίρει τους Συναδέλφους της Υπο
διεύθυνσης Ασφαλείας Αλεξανδρούπολης 
και ειδικά την Ομάδα Πρόληψης και Κα
ταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), 
για την πρόσφατη και ταχεία εξιχνίαση 
των υποθέσεων, κλοπών-φθορών και ε
μπρησμού κατοικίας στην περιοχή Α- 
λεξ/πολης, τις οποίες διέπραξε σπείρα α
νηλίκων, παραπέμποντας αυτούς στην 
Ελληνική Δικαιοσύνη.

f  K v i - Ο κ .  Σωτήριος Ρεβίθης κάτοι
κος Παπάγου εκφράζει τα θερμά του συγ
χαρητήρια προς την Υπηρεσία Άμεσης 
Δράσης Εύβοιας, για την άψογη, ταχύτα
τη και αποτελεσματικότατη βοήθεια, που 
του παρείχαν πρόσφατα, όταν χρειάστηκε 
να μεταφέρει στο Νοσοκομείο Χαλκίδος 
το μικρό ανεψιό του σε κατάσταση έκτα
κτης ανάγκης.

“Η  Διεύθυνση Άμεσης Δράσης -επιση
μαίνει στην επιστολή του ο κ. Ρεβίθης- επι
κοινώνησε ταχύτατα με το Νοσοκομείο και

μου διέθεσε συνοδεία δύο μοτοσικλετι- 
στών, τους οποίους θα ήθελα προσωπικά 
να συγχαρώ. Κατά τη δύσκολη εκείνη περί
σταση, αφού μπήκαν και στο Νοσοκομείο, 
αποχώρησαν διακριτικά, πριν προλάβω να 
τους ευχαριστήσω

- Ο κ. Αμηράς Παναγιώτης κά
τοικος Θεσ/νίκης συγχαίρει τους αστυνομι
κούς της Ομάδας "Α ” κ.κ. Καρτσώνη Α
θανάσιο (250058), Χατζηλια Ιωάννη 
(258819) και Πετσούδη Σπυρίδωνα 
(243601), για το συγκινητικό ενδιαφέρον 
τους σε συμβάν κλοπής της μοτοσικλέτας 
του. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια πρό
σφατης υπηρεσίας τους καταδίωξαν και συ
νέλαβαν τον κλέφτη και στη συνέχεια του 
παρέδωσαν την μοτοσικλέτα του.

- Η κ. Αικατερίνη και Ιουλία
Παπανικολάου κάτοικοι Αγρίνιου εκφρά
ζουν την ευγνωμοσύνη και εκτίμησή τους 
προς την Ελληνική Αστυνομία και ιδιαίτε
ρα προς τον Υπαστυν. Β' κ. Χρήστο Μπά- 
δα που υπηρετεί στο Α.Τ. Αγρίνιου, για τη 
βοήθεια που τις πρόσφερε σε προσωπική 
τους υπόθεση.

- Ο Πρόεδρος της Ένωσης Οι- 
νοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου κ. Ιω
άννης Βογιατζής εκφράζει τα συγχαρητή
ριά του προς τον Αστυν. Διευθυντή Σά
μου και το Διοικητή και όλο το προσωπι
κό του Τμήματος Ασφαλείας Σάμου, για 
το ζήλο που επέδειξαν και την επαγγελμα
τική τους επάρκεια γεγονός που είχε ως α
ποτέλεσμα την ταχύτατη διαλεύκανση και 
αποκατάσταση της πρόσφατης διάρρηξης 
καταστήματος της Ένωσης με λεία 
11.000.000 δρχ. ,αποσπώντας έτσι τα πλέ
ον κολακευτικά σχόλια των παραγωγών 
και όλης της κοινωνίας της Σάμου.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Γοπικής Διοίκησης Ν. Λέσβου της ΙΡΑ 
σε ευχαριστήρια επιστολή τους που α
πευθύνουν προς το Ελληνικό Εθνικό 
Τμήμα, αναφέρει:

"Το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησής μας, εκ
φράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον 
κ. Μιχάλη Παπαδάκη, υπεύθυνο του ΙΡΑ 
HOUSE Αθηνών, για την θερμή, ευγενική 
και εξαίρετη φιλοξενία που προσέφερε κα
τά την παραμονή των μελών μας στον Ξε
νώνα της Ένωσής μας μέχρι σήμερα κα
θώς και την οποιαδήποτε βοήθεια που πα
ρείχε στους ίδιους αλλά και στα συγγενικά 
τους μέλη. Ο εξαίρετος συνάδελφος Μιχά- 
λης Παπαδάκης είναι άνθρωπος όπου μπο

ρεί κάποιος να διακρίνει την άψογη συ
μπεριφορά του, το ήθος του, την καλοσύνη 
του, την ανθρωπιά του και την προθυμία 
του να εξυπηρετήσει και να βοηθήσει κάθε 
φιλοξενούμενο συνάδελφο.

Ο κ. Ζαχαράκης Απόστολος σε
επιστολή ταυ προς το Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης ευχαριστεί την Α.Δ. Τρικάλων που με 
μια πρωτοφανή κινητοποίηση βρήκε τον 
πατέρα του που είχε χαθεί σε δάσος της 
περιοχής της πόλεως των Τρικάλων. 
“Διαβιβάστε παρακαλώ”, γράφει, “τα 
συγχαρητήριά μου καιτις ειλικρινείς 
ευχαριστίες μου σε όλους όσους συνέλαβαν 
στην εύρεση του πατέρα μου”.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της
„DAIR HANDLING, κ. Κων/νος 

Κάβδας, σε επιστολή του προς τον Δ/ντή της 
Δ/νσης Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών, 
Υποστράτηγο κ. Φώτιο Λιανό, αναφέρει 
μεταξύ άλλων: “Θέλουμε να σας
εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για τον 
άψογο τρόπο με τον οποίο χειριστήκατε την 
απειλή βόμβας που δέχθηκε η πτήση S V 162 
της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Όλα αυτά 
δημιούργησαν εξαιρετικά σχόλια στην 
ετειρία μας αλλά και στην κυβέρνηση της 
Σαουδικής Αραβίας...”

- Ο κ. Καπινάρης Ανδρέας, Εθε
λοντής Πυροσβέστης του 2ου Πυροσβε
στικού Σταθμού Αθηνών και φίλος της 
Ελληνικής Αστυνομίας, διαβάζοντας την 
Αστυνομική Επιθεώρηση, τ. Μαΐου - Ιου
νίου με μεγάλη του χαρά διαπιστώνει ότι 
εκτός από θέματα αστυνομικού ενδιαφέ
ροντος, γράφονται στο περιοδικό και άλ
λα θέματα, κοινωνικού χαρακτήρα, που τα 
διαβάζουν με μεγάλη ευχαρίστηση και εν
διαφέρον και απλοί πολίτες και όχι μόνο 
Αστυνομικοί Υπάλληλοι.

"Ένα από τα ωραία σας άρθρα, αναφέ
ρει ο κ. Καπινάρης, ήταν αυτό που αφο
ρούσε τον θεσμό του Εθελοντή Πυροσβέ
στη, γιατί πραγματικά ο θεσμός αυτός προ
σφέρει σημαντικό έργο στη κοινωνία μας, 
και συμβάλλει αποφασιστικά στην προστα
σία και την καλλιέργεια του αισθήματος 
της ασφάλειας στους πολίτες. Ευχαριστώ 
τον Διοικητή του 6ου 77.27. κ. Κότσια Αθα
νάσιο που δίνει την πραγματική διάσταση 
στο μείζων αυτό θέμα και την ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ που την διαβάζω α
νελλιπώς και με καλύπτει πλήρως με το πε
ριεχόμενό της". □

Επιμέλεια: 
Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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Σε πολλές περιπτώσεις στη ζωή μας, ο αξιόπιστος εξοπλισμός δεν 
αποτελεί απλά αναγκαιότητα. Μπορεί να σημαίνει και επιβίωση. 
Αυτός είναι και ο λόγος που οι επαγγελματίες επιλέγουν για τις 
επικοινωνίες τους την ασφάλεια και την αξιοπιστία του συστήματος 
TETRA της Nokia.

Η λύση TETRA της Nokia προσφέρει δυνατότητες μετάδοσης φωνής 
και δεδομένων, ανεξάρτητης και ασφαλούς λειτουργίας Υπηρεσιών 
χρησιμοποιώντας τους κοινούς πόρους, συνεργασίας των 
Υπηρεσιών αυτών όπου και όποτε απαιτείται και δυνατότητα 
άμεσης επικοινωνίας.

Συστήματα TETRA της Nokia

Η Nokia, πρωτοπόρος στην ανάπτυξη της τεχνολογίας TETRA, έχει 
εγκαταστήσει δίκτυα τόσο τοπικής εμβέλειας όσο και εθνικής 
εμβέλειας αντάξια των απαιτήσεων των Υπηρεσιών Διάσωσης και 
Άμεσης Επέμβασης στην Ευρώπη και την Ασία.

Σύστημα TETRA της Nokia: Το αξιόπιστο και ασφαλές εργαλείο στην 
υπηρεσία του απαιτητικού επαγγελματία.

Ένας αξιόπιστος σύμμαχος στην 

αντιμετώπιση καταστάσεων 

Εκτάκτου Ανάγκης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην 
Nokia Hellas Α.Ε., Λ. Κηφισίας 151,
Μαρούσι 151 24, τηλ.: +3 01 612 79 80, 
fax.: +3 01 612 51 26, 
http://www.nokia.com, 
e-mail address : TetraNH@nokia.com

N O K IA
C o n n e c t i n g  P e o p l e

w w w .nokia.com

http://www.nokia.com
mailto:TetraNH@nokia.com
http://www.nokia.com


ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΤΟ ΣΩΣΟΥΜΕ
Το παιδί της φωτογραφίας θα σωθεί χάρη και στη δική σας συνεισφορά. Η UNICEF προσφέρει φάρμακα, εμβόλια, συμπληρώματα διατρο
φής, σκηνές, καθαρό νερό, κουβέρτες, ιατρικό εξοπλισμό. Βρίσκεται δίπλα στα παιδιά του Αφγανιστάν και όλων των γειτονικών χωρών.

/ Ν Α Ι !  Θέλω να συνεισφέρω στα προγράμματα της UNICEF για τα παιδιά του Αφγανιστάν:
Επώνυμο:________________________ —--------------------------Όνομα:--------------------------------------------—---------------Τηλ.:------------------------------------------------------------------- —
Διεύθυνση:------------------------------------------------------------------------------ Πόλη:--------------------------------------- ΤΚ:-----------------------  e-mail. - - ~ ~

EH 15.000 δρχ., EH 30.000 δρχ., □  45.000 δρχ. □  Άλλο ποσό:-------------  ____________________ □  Κάθε μήνα □  Κάθε 3 μήνες I 1 Μία φορά

1 10α περιμένω να μου στείλετε έντυπο ταχυπληρωμής με το οποίο θα καταθέσω τα χρήματα στο ταχυδρομείο.

1 1 τη συνεισφορά μου στην κάρτα μου, □  ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ - MASTERCARD, □  ΕΜΠΟΡΟΚΑΡΤΑ, EH VISA, EH DINERS, □  AMERICAN EXPRESS

Ap. Κάρτας:------------------------------------------------------- Ημερ,Λήξης:--------------------------------------------------------------------

Ημερομηνία:------------------------------------- ---------------- Υπογραφή:.— -----------------------------------------------------------------
Κ αταθέσ τε τη βοήθεια  σας στις Τράπεζες:
• Ε Θ Ν ΙΚ Η : 169/480020-64 · ΕΜ Π Ο ΡΙΚ Η: 031/8019 1081 · Α ΓΡ Ο ΤΙΚ Η : 017 04 00 4416-70
• C IT IB A N K  55 02 346484 · A LP H A B A N K : 115 00 2002 017649 ·  N O V A  BANK: 519829

unicef
ΞΕΝΙΑΣ I, ΑΘΗΝΑ 115 27, ΤΗΛ.: 74 84 184 

w w w .unicef.gr
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