ISSN 1105 - 6916

Vertex Standard

GflRMIN
GPS

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

B U SH ilELi:
No 1 in USA

VX-150

eTrex

V H F φορητό στρατιωτικών
προδιαγραφών,
5 watt, 209 μνήμες, C T C S S
Encoder-Decoder,
13 6 -174 MHz, κάλυψη T X -R X ,
δυνατότητα Scrambler.

P0W ERVIEW 8x21

Μια συμπαγής και οικονομική κατασκευή
σε μικρό μέγεθος.
Τ ο μικρότερο G.P.S σ τον κόσμο,
στο οποίο μπορείτε πραγματικά να
βασιστείτε. Κλειδώνει σε 12 δορυφόρους
και παραμένει σε σύνδεση ακόμη και κάτω
από τις πιο δύσκολες συνθήκες.

Καμουφλάζ
Μεγέθυνση: 8 φορές.
Διαμ. Φακού: 21mm.
Βάρος: I95gr.
Με περίβλημα καουτσούκ,
compact σπαστό, εύχρηστο,
φακοί μίας επίστρωσης.
Εγγύηση 15 χρόνια.

Τιμή: 90.000 δρχ/ € 264

Τιμή: 78.000 δρχ / € 229

Τήιή: 11.500 δ ρ τ /€ 33,75
W ATERPROOF 12x25

e Trex Camo

νχ-ιιο
Ίδ ιο με το V X - 150 με απλό
πληκτρολόγιο 8 πλήκτρων.

Τιμή: 90.000 δρχ/€264

Ο καλύτερος σύντροφος για το
κυνήγι ή το ψάρεμα. Ό τα ν χάνεστε
μέσα στο δάσος κυνηγώντας, ένας
τρόπ ος υπάρχει να γυρίσετε πίσω
στο αυτοκίνητο, στην πηγή, στο
δέντρο που σημαδέψατε. Ο τα ν
θέλετε να πάτε στο ίδιο σημείο που
τα ψάρια τσιμπούσαν την τελευταία
φορά, ένας τρόπ ος υπάρχει:
το e Trex Camo. Και όλα αιπά σε μια
μικρή, πλήρως αδιάβροχη συσκευή.

Τιμή: 84.000 δρ χ/€247

VX-5RS

e Trex Summit

Νέο ασημένιο χρώμα

Μ ια συσκευή με πρόσθετες δυνατότητες
που δεν θα συναντήσετε πουθενά αλλού.
Περιλαμβάνει βαρομετρικό υψόμετρο που
παρέχει ακριβή αναφορά των
υψομετρικών διαφορών της διαδρομής
που ακολουθείτε, με καταγραφή ύψους,
απόστασης και ώρας. Είναι ακριβώς ότι
ζητάει κάποιος που θέλει κάτι παραπάνω
από ένα απλό G.P.S.

Τιμή: 145.000 δρχ / € 426

Τιμή: 09.000 δρ χ/€379

50MHz, VHF, UHF, φορητό
στρατιωτικών προδιαγραφών,
5 watt, 250 μνήμες, υπότονους, λήψη
A M -F M -W id e F M 0,5-16 και 48-999
MHz, Spectrum Analyser, πλήρης
μεταλλική κατασκευή, διαστάσεις
58x87x28 χιλ.

e Nap
FT-50R
V H F -U H F φορητό στρατιωτικών
προδιαγραφών, 112 μνήμες,
scanning μεγάλης ταχύτητας,
υπότονους εκπομπής,
76-999 Μ Η ζ λήψη A M -F M -W ID E
FM, 12V είσοδος, μπαταρία FNB40/6V 650m A (2.5 watt) και
φορτιστή N C -60C .

Τιμή: 122.000 δρχ/€358

Ένας αναλυτικός ηλεκτρονικός χάρτης,
φορητός και σε οικονομική τιμή. Ο ι
χάρτες είναι τό σ ο μικροί ώστε να χωράνε
στο σάκο σας, στην τσέπη σας, ακόμη και
στην παλάμη σας. Η οθόνη όμως είναι
τό σ ο μεγάλη, ώστε να έχετε καθαρή
εικόνα για να βρίσκετε με ακρίβεια και
σιγουριά το σημείο που θέλετε να πάτε.
Ο ιδανικός σύντροφος στο ταξίδι, στην
εκδρομή, στη βόλτα μέσα στην πόλη.
Δέχεται προγραμματισμό από C.D., για
ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια που
περιλαμβάνει διευθύνσεις, ξενοδοχεία,
εστιατόρια κ.α.

Τιμή: 132.000 δρχ/ € 388

G.P.S 12 Map

FT-I500M
VHF Mobile, 50 watt, 149 μνήμες, C T C SS Encoder-Decoder
50 τόνων DT M F μικρόφωνο, δυνατότητα προγραμματισμού
με P.C. 137-174 ΜΗζ κάλυψη TX-RX.

Τιμή: 105.000 δρχ / € 308

Βαριά κατασκευή στρατιωτικών
προδιαγραφών για πολύ απαιτητικούς.
Κλειδώνει σ ε 12 δορυφόρους. Το
πληκτρολόγιο είναι σχεδιασμένο για
χρήση με το ένα χέρι. Έως 36 ώρες
αυτονομία με κοινές μπαταρίες.
Περιλαμβάνει αναλυτικούς διεθνείς
χάρτες. Δυνατότητα επιπλέον
προγραμματισμού από οποιοδήποτε
C.D. με χάρτες της εταιρίας.

Τιμή: 227.000 δρχ / € 666

Μεγέθυνση: 12 φορές.
Διαμ Φακού: 25mm.
Βάρος: 369gr.
Με περίβλημα καουτσούκ,
compact, στεγανό, αντιομιχλικό,
φακοί τριπλής επίστρωσης.
Εγγύηση 15 χρόνια

Ίψή: 33400 δρ κ /€ 9 6 £ Γ
WATERPROOF 12x42
Μεγέθυνση: 12 φορές.
Διαμ. Φακού: 42mm.
Βάρος: 765gr.
Με περίβλημα καουτσούκ,
αδιάβροχο, αντιομιχλικό ,
φακοί πολλαπλών
επιστρώσεων, ειδικά
προσοφθάλμια για καλύτερη
εφαρμογή στα μάτια.
Εγγύηση 15 χρόνια.

Τιμή: 51.000 δρχ / € Ι50>
SAFARI
Το πλέον compact και οικονομικό
μοντέλο στην κατηγορία του, στην
παγκόσμια αγορά.
Μεγέθυνση: 2,6 φορές.
Φακός: 50 mm.
Ορατή απόσταση: 80 m.
Εύρος γωνίας: 5°.
Αντοχή θερμοκρασίας:
-20°C έως +45°C.
Μήκος: 16,5cm.
Βάρος: 420 gr. Λειτουργεί
χωρίς μπαταρίες με σύστημα
PIEZO CRYSTALS
Εγγύηση αντικατάστασης I έτους.

1ψή: 245.000 δρχ/€719
PATHFINDER
Προσαρμόζεται στο κεφάλι με δερμάτινους
ιμάντες και μπορείτε να το σηκώνετε στην
όρθια θέση για να βλέπετε κανονικά.
Με μεγέθυνση μια φορά για να περπατάτε
στο απόλυτο σκοτάδι.
Κατασκευασμένο από μέταλλο
υψηλής αντοχής, πολύ compact
σε μέγεθος.
Μεγέθυνση: I φορά,
μπορεί να μετατραπεί
σε 3,6 φορές.
Φακοί: 26 mm.
Ορατή απόσταση: 30 m.
Εύρος γωνίας: 40°.
Αντοχή θερμοκρασίας: -3 0 eC έως +45°C.
Μήκος: 14 cm. Βάρος: 520 gr.
Εγγύηση I έτους.

Τιμή: 490.000 δρχ/ € 1438
YARDAGE PRO TOUR 6Χ
Μεγέθυνση: 6 φορές. Μέτρηση
απόστασης υψηλής - χαμηλής
αντανάκλασης: έως 650 / 525m.
Απόκλιση ± I m. Ηλεκτρονικό
σύστημα μέτρησης διπλής
απεικόνισης. Λέιζερ SC A N
M O D E για διαρκή εντοπισμό και
μέτρηση στόχων. Το μικρότερο
στον κόσμο.
Διαστάσεις: 38 χ 102 χ 70 mm.
Βάρος: 195 gr. Εγγύηση I έτους.

ΤΙμή: 245.000 δρχ / € 719

Πληρωμή με Visa, Mastercard και με 4 άτοκες δόσεις. Αντικαταβολή σε όλη την Ελλάδα
Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ18%

Εγγύηση I έτους

Βαθέος 17,115 22 Αμπελόκηποι, Αθήνα. Τήλ.: 010 6400100. Fax: 010 6451 791

INTERNET:www.drele.com, www.admonsys.com, e-mail:drele@ hol.gr
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ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΑΙΤΗ
Με στρατηγικό στόχο την εμπέδωση τον αισθήματος ασφάλειας
μέσα από μια αποτελεσματική Αστυνομία, μια Αστυνομία καθημερινά
και πιο κοντά στον πολίτη, ανακοινώθηκε πρόσφατα
η νέα αντεγκληματική πολιτική.
Πρόκειται για ένα σύνθετο, συνολικό σχεδίασμά, ο οποίος στηρίχτηκε στην
ενδελεχή ανάλυση και εμπεριστατωμένη μελέτη των στατιστικών δεδομένων,
αλλά και των ειδικών πολιτιστικών χαρακτηριστικών κάθε περιοχής
της χώρας, υπό το φως των συγχρόνων επιστημονικών εξελίξεων
και μέσα από την ελληνική και διεθνή εμπειρία με την συνεκτίμηση
όλων εκείνων των στοιχείων που συνιστούν το νέο περιβάλλον ασφάλειας.
Μας επιτρέπεται πλέον να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί οι προτεραίοτητες
και οι στόχοι μας καταρτίστηκαν με ρεαλισμό, με επιστημονική τεκμηρίωση,
αλλά και συνεκτίμηση της εμπειρίας, δικής μας και ξένης,
των παρελθόντων ετών.
Καθορίστηκαν έτσι για το 2002 στόχοι εφικτοί, τόσο ως προς τη μείωση των
σοβαρών μορφών εγκληματικότητας όσο και ως προς την οδική ασφάλεια,
την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης και τη βελτίωση
της καθημερινότητας του πολίτη.
Εκτιμάται η διεθνής εμπειρία και αξιοποιουνται στο έπακρο
τόσον οι ανθρώπινοι πόροι όσο και οι δυνατότητες που προσφέρουν
οι νέες τεχνολογίες.
Αναβαθμίζεται το προσωπικό μας με υψηλά επίπεδα βασικής εκπαίδευσης,
με τη δια βίου εκπαίδευση, με την ανύψωση του ηθικού του και την αξιοκρατία.
Ταυτόχρονα ανοιγόμαστε σ τψ κοινωνία μέσα από την ειλικρινή
και τεκμηριωμένη πληροφόρηση, ώστε να επιτύχουμε το υψηλότερο δυνατό
επίπεδο κατανόησης, εμπιστοσύνης και συνεργασίας
ανάμεσα στην Αστυνομία και τον πολίτη, η βοήθεια και η κριτική του οποίου
μας είναι απόλυτα αναγκαίες.
Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθούμε
με επιτυχία στις προσδοκίες του ελληνικού λαού,
στον οποίο και είμαστε καθημερινά υπόλογοι.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

138\

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Τους στόχους του λοιπόν και τις προτεραιότη
τες του για το 2002 καθόρισε το Αρχηγείο στο
πλαίσιο μιας σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτι

ΙΙΕΡΙΟΑΙΚΟ

κής που σχεδίασε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

“ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ”

142\

“POLICE REVIEW”

ΚαθΌ δον 2001 - 2005:
Τα πρώτα αισιόδοξα αποτελέσματα

Διμηνιαία έκδοση του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
Bimonthly magazine
of Hellenic Police Headquarters
Δεωφ. Κηφισίας 23, Μαρούσι 151 23,
τηλ.: 010/6854.206
23 Kifisias Ave, Marousi, GR 151 23,
Hellas, tel.: 010/6854.206
Fax: (003-011 6849.352
e-mail: astepi@otenet.gr
*Σύμφωνα με τψ 901011/36 από 31/3189Απόφαση
τονΥΑ.Τ. εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή
και εκόίδεται υπό τ ψ επιμέλεια του Γ Τμήματος
Εκδόσεων της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εκδ. Διευθυντής:
Α/Υ Χρήσιος Μακρής Τηλ.: 010/6854.206
Αρχισυντάκτης:
Αστυνόμος Α' Κων/νος Δανούσης
Τηλ.: 010/6854.609

149\ Σύνδρομο απνιών.

152 1 Τα κτίρια
της Ελληνικής
Αστυνομίας

182\ Συνέντευξη
με τον διεθνούς
φήμης Έλληνα
αρχαιολόγο
Βίκτωρα
Σαρηγιαννίδης

Διαχείριση:

ΠΟΛΥΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

(καραμπόλες)
Μια πρώτη επιδημιολογία των πολυατυχημάτων ή, πιο απλά, "καραμπόλων", ενός είδους τρο
χαίου ατυχήματος από τα πλέον συχνά σε τμήμα
τα των εθνικών οδών, παρουσιάζεται στο άρθρο
που ακολουθεί...

148\

149\

ΤΑ ΝΤΕΣΙΜΠΕΛ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ...

Σύνδρομο

α π ν ιω ν

διπλάσιος ο κίνδυνος για όσους οδηγούν ακούγοντας έντονη μουσική.

152\

Κ τ ίρ ια

της

Ε λ λ η ν ικ ή ς

Α σ τ υ ν ο μ ία ς
Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που αποσκοπεί στην
αποτελεσματική αντιμετώπιση του κτιριολογικού
προβλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

»

15 4\

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Το πρόβλημα των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊ
κή Ένωση (Μέρος Β ')

Εκδοτική επιμέλεια:
"ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ" Α.Ε., Λεύκης 134,
145 65, Κρυονέρι, Τηλ.: 010/8161.301
Καλλιτεχνική επιμέλεια:
Βαγγέλης Καλούσης

Τα κείμενα των συντακτών
και συνεργατών, απηχονν
τις δικές τους απόψεις και όχι
απαραίτητα εκείνες
του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας.

146\

Ένα πρόβλημα υγείας που σχετίζεται με τα
τροχαία ατυχήματα.

Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη
Τηλ.: 010/6828.525
Συντάκτες:
Τηλ.: 010/6854.609, 6853.318, 6828.524
Γραμματεία:
Τηλ.: 010/6854.207
Διαφημίσεις:
Τηλ.: 010/6854.207
Διεκπεραίωση:
Τηλ.: 010/6828.525
Υπηρεσ. φωτογραφίες:
Φωτογρ. Συνεργείο ΕΛ.ΑΣ.
Τηλ.: 010/6977.560

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας
σε ενέργεια και αποστρατεία
6,46 ευρώ
Ιδιωτών 8,80 ευρώ

Τα πρώτα, αισιόδοξα, αποτελέσματα του προ
γράμματος αυτού για το 2001 παρουσιάστηκαν σε
συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε από τον Υ
πουργό Δημόσιας Τάξης και Πρόεδρο της Διυ
πουργικής Επιτροπής, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη,
παρουσία των Υφυπουργών πέντε συναρμοδίων
Υπουργείων.

1 5 6 \ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

198\ 3η Πανελλήνια Έκθεση Εικαστικών Τεχνών
και Φωτογραφίας Προσωπικού της Ελληνικής
Αστυνομίας.

Εόώωυλλο: Έργο της Αστ/κα Μπενέκη
Αποστολίας από την 3η Πανελλήνια Έκθεση
Εικαστικών του προσωπικού της Ελληνικής
Αστυνομίας.
ΟπισθΑωυλλο: Έργα των: Ανθ/μου Καραπατάκη Ιωάννη (γλυπτό με πυλό), Αστυν. Υποδ/ντή
Τρυφερή Θεοδώρου (γλυπτό με φυσική πέτρα) και
Ανθ/μου Ζιανού Ευθυμίου (ξυλόγλυπτο), από την 3η
Πανελλήνια Έκθεση Εικαστικών του προσωπικού
της Ελληνικής Αστυνομίας.

δετές ειδικό επιχειρησιακό
πρόγραμμα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κα
τά των Ναρκωτικών, καταρτίσθηκε από την Ελλη
νική Αστυνομία το δετές επιχειρησιακό της πρό
γραμμα κατά των ναρκωτικών, ένα ευέλικτο πρό
γραμμα προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτή
σεις με βάθος 5ετίας, η υλοποίηση του οποίου θα
καταστήσει τη δρόττη της πιο αποτελεσματική και
συντονισμένη στον αγώνα κατά των ναρκωτικών.

164\ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Α σ τ υ ν ο μ ία

Η γυναίκα συμμετέχει ισότιμα όχι μόνο στη συ-

136
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νήθη αστυνομική δράση, αλλά σε τομείς που δύ
σκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς λίγα
χρόνια πριν.

198\

ανθρωπότητας; Ο ίδιος ο άνθρωπος αγνόησε και
δεν ασχολήθηκε με την ίδια του την ύπαρξη. Το
ωραιό-τερο επίτευγμα "του Θεού", τον Άνθρωπο.

3 η Π α ν ε λ λ ή ν ια Ε κ θ ε σ η
Ε ικ α σ τ ικ ώ ν Τ ε χ ν ώ ν

και

Φ ω τ ο γ ρ α φ ία ς Π ρ ο σ ω π ικ ο ύ

168\

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ια τ ρ ο δ ικ α σ τ ικ ή Σ τ ό μ α τ ό ς

Η Ιατροδικαστική του στόματος ασχολείται με
τη συλλογή, την εξέταση και την αξιολόγηση των
οδοντογναθικών πειστηρίων.

172\Η

Α σ κ η σ η Β ίας

Μ ε μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε και φέτος η
3η Πανελλήνια Έκθεση Εικαστικών Τεχνών και
Φωτογραφίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυ
νομίας στο Ζάππειο Μέγαρο.

204\

Ε π ικ α ιρ ο τ η τ α

210 \

Ο ΐ ΠΙΟ ΕΥΓΕΝΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ

ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΩΣ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Η άσκηση βίας, ως μέτρο επιβολής ή διατήρη
σης της δημόσιας τάξης, συνιστά αναμφισβήτητα
την πιο έντονη και επαχθή μορφή κρατικής επέμ
βασης στη ζωή, ατομική ελευθερία και περιουσία
των προσώπων και είναι ένα διαχρονικό και
ευαίσθητο πρόβλημα που καθορίζει το περιεχόμε
νο του κράτους δικαίου σε κάθε εποχή.

182\

Β ίκ τ ω ρ Σ α ρ η π α ν ν ιδ η ς

Συνέντευξη με τον διεθνούς φήμης Έλληνα αρ
χαιολόγο, οι εργασίες του οποίου ανέδειξαν τον
πολιτισμό της Βακτριανής και την ελληνική πα
ρουσία στο Αφγανιστάν.

186\

Ο

ρ γ ά ν ω σ η κα ι λ ε ιτ ο υ ρ γ ία

Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν Β ιβ λ ιο θ η κ ώ ν

Οι Αστυνομικές Βιβλιοθήκες, οργανωμένες
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα παρέχουν την α
ναγκαία υποστήριξη τόσο στην αστυνομική εκπαί
δευση όσο και στη γενικότερη αστυνομική δράση.

190\ Οι Γ α λ λ ικ έ ς Δ υ ν ά μ ε ις
Α σ φ α λ ε ία ς

Η Γαλλία, για ιστορικούς λόγους, διαθέτει ό
πως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες την Εθνική Α
στυνομία, την Εθνική Χωροφυλακή και τη Δημο
τική Αστυνομία, έτσι ώστε να μπορεί να εξασφα
λίζει τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

192\ Η Μ ο υ σικ ή

της

Α σ τ υ ν ο μ ία ς

Έχουν περάσει περίπου 70 χρόνια από την ί
δρυση της Μουσικής του Σώματος της Ελληνικής
Αστυνομίας. Από τότε μέχρι σήμερα η Υπηρεσία
αυτή συνεχίζει με την ίδια ζέση το σημαντικό της
έργο.

194\

"ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΥΜΩΝ'1
Πόσο είναι ρεαλιστικό σήμερα;

Τις σχέσεις θρησκείας και βίας στο σύγχρονο
κόσμο, καθώς και τις δυνατότητες ουσιαστικής
παρέμβασης εξετάζει το κείμενο που ακολουθεί.

/

της

Α θή νας

Τους χαρακτήρισαν ως τους πιο ευγενικούς
τροχονόμους της Αθήνας. Και δεν έχουν άδικο.
Συνέντευξη με τους τροχονόμους των κόμβων...

225\ Τΐ ΠΑΕΙ... ΝΑ ΠΕΙ_________________
Προβληματισμός, ετυμολογίες, σκέψεις πάνω
στον πλούτο της ελληνικής γλώσσας.

226\

Σ ιν α :

Η α γ ία

κορυφ ή

Αισθάνεσαι σαν να καταλύονται οι έννοιες του
χρόνου και του χώρου και σαν να σε περιβάλλει
μια πνευματική δύναμη αιώνια, ακατάλυτη, ελλη
νική και οικουμενική ταυτόχρονα, ικανή να διαρκεί απεριόριστα και να ακτινοβολεί στον κόσμο.

228\ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

2 1 4 \ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (ΤΕΣΤ)

Μέσα από τον πνευματικό πλούτο της νεοελλη
νικής κοινωνίας έχουν να επιδείξουν ένα διάχυτο
πλουραλ,ισμό που αντικατοπτρίζει την ζωή της υ
παίθρου, τις μορφές της γέννησης, του γάμου της
ξενιτιάς της χαράς και της λύπης.

Απαντήσεις στο τεστ του προηγούμενου τεύ
χους.

230\

2 1 2 \ Ε π ίση μ ε ς

σ τ ο λ έ ς α ξ ιω μ α τ ικ ό ν

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,
Λ ο γ ο ς Κ α τ η χ η τ ικ ό ς

216\Η

ΣΦΑΓΉ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Συμπληρώνονται φέτος 180 χρόνια από την ε
πανάσταση και την καταστροφή του πανέμορφου
νησιού του Ανατολικού Αιγαίου. Η σφαγή και ο
διεθνής αντίκτυπος...

Το υπέροχο αυτό κείμενο που διαβάζεται τη
βραδιά της Ανάστασης <5εν ξεχωρίζει μόνον για το
εξαίσιο και μοναδικό φιλολογικό του κάλλος, αλ
λά κυρίως για τα μηνύματα που έχει να δώσει σε
κάθε ψυχή, σε κάθε εποχή,.

232\

218\"Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΦΡΑΣΗ
ΠΟΥ ΚΟΠΗΚΕ ΣΤΗ ΜΕΣΗ"

ΠΑΣΧΑ ΚΥΡίΟΥ ΠΑΣΧΑ!

"Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν λαοί!, Πά
σχα Κυρίου Πάσχα!".
Πασχαλινή κατάνυξη δια χειρός Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη...

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 ετών
από τη γέννηση του μεγάλου Γάλλου λογοτέχνη
Βίκτορα Ουγκώ παρουσιάζεται το τραγικό αδιέ
ξοδο του άτεγκτου αστυνομικού και απηνή διώ
κτη του εγκλήματος Ιαβέρη...

233\

220\Το ΠΑΙΔΙ ΘΕΛΕΙ

234\ Η Α ν ά σ τ α σ η

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Συμπαράσταση και όχι καθοδήγηση.
"Η παιδική ψυχή θέλει μεγαλύτερη ελευθερία,
λιγότερη καθοδήγηση, περισσότερη συμπαράστα
ση", δηλώνει με έμφαση ο καθηγητής Παιδιατρι
κής και Ακαδημαϊκός κ. Νικόλαος Ματσανιώτης-

222\

In t e r n e t

μ ε χρώ ματα

Οδοιπορικό στην ορθόδοξη εικονογραφία της
Ανάστασης του Κυρίου. Συνέντευξη με τον καθη
γητή της Φιλοσοφικής κ. Νικόλαο Ζία.

236\

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

252\

Ε πιτυ χίες

254\

Μ α τ ιέ ς

256\

ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...

258\

Σ ταυρό λεξό

260\

Α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία

Υ π η ρ ε σ ιώ ν

των

μας

Π α γ κ ρ ά τ ιο Α θ λ η μ α

Το Παγκράτιο είναι μια ελληνική αμυντική πολεμική τέχνη, η ιστορία της οποίας ξεκινάει α
πό την 12η εκατονταετηρίδα. Ταυτόχρονα είναι
και η ιδανική μέθοδος αστυνομικής άμυνας.

στον

Π ο λ π ίς μ ο

'

224\ Το ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
196\ Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΝ

Ενα οδοιπορικό στο χώρο και το χρόνο παρα
κολουθεί την ιστορική πορεία μιας από τις πιο
γνωστές πλατείες της πρωτεύουσας.

ΤΡΙΤΗ ΧΙΛΙΕΤΙΑ

Πόσο ανέλπιδο αλήθεια είναι το μέλλον της
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Μπρος στην πρόκληση του 2002
Στόχοι και προτεραιότητες
T|1Q ΕλληνίΚΠ C ACTTUVOIliCIC
"

"

I

■ ■

■

■

Προκειμένου ένας Οργανισμός να ανταποκριθεί με επιτυχία απέναντι
στις βραχυπρόθεσμες η μακροπρόθεσμες προκλήσεις που θέτει το αύ
ριο, θα πρέπει να οριοθετήσει με σαφήνεια τους στόχους και τις προτεραιότητές του. Να επιλέξει με ρεαλισμό, αλλά και φαντασία ταυτό
χρονα, στόχους, αφού τείνει πρώτα "ευήκοο ους" στη δυναμική της κοινωνίας. Να
τους ιεραρχήσει και να σχεδιάσει δρά
σεις, καθορίζοντας με επιστημονική γνώ
ση και επαγγελματισμό προτεραιότητες.
Τους στόχους του λοιπόν και τις προτεραιότητές του για το 2002 καθόρισε το
Αρχηγείο της Ελληνικής με εγκύκλιό του
προς όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες.
Και αυτό μέσα στο πλαίσιο μιας σύγχρο
νης αντεγκληματικής πολιτικής που σχέ
διασε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, συνεκτιμώντας μελέτες και αναλύσεις δε
δομένων, επιστημονικές έρευνες, από
ψεις κοινωνικών φορέων, αλλά και την
ελληνική και διεθνή εμπειρία.
Στο σχεδίασμά λήφθηκαν επίσης υπόψη
όλες οι παράμετροι που συνθέτουν το
"νέο περιβάλλον ασφάλειας", όπως είναι
η ποιοτική αναβάθμιση της εγκληματικό
τητας, η τρομοκρατία, οι μαζικές μετανα
στεύσεις και η χρήση υπερσύγχρονης τε 
χνολογίας για τη διάπραξη εγκλημάτων.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών η
Ελληνική Αστυνομία καθόρισε ένα ολο
κληρωμένο μοντέλο αστυνομικής δρά
σης. Το μοντέλο αυτό επικεντρώνεται
στην τοπική κοινωνία, χαρακτηρίζεται α
πό ευελιξία, δίνει έμφαση στην ενεργό
συμμετοχή του πολίτη στην αντιμετώπιση
της εγκληματικότητας και προσαρμόζεται
στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εσωτερι
κές και διεθνείς συνθήκες.
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Β α σ ικ έ ς π ρ ο τ ε ρ α ιό τ η τ ε ς :
Ειδικότερα, οι βασικές προτεραιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας για το
έτος 2002 αποτελούν:
- Η καταπολέμηση των Ναρκωτικών
- Η αντιμετώπιση του Οργανωμένου
Εγκλήματος
- Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας

- Η αντιμετώπιση της εμπορίας αν
θρώπων με την μορφή της παράνομης
διακίνησης γυναικών με σκοπό της σε
ξουαλική - οικονομική τους εκμετάλ
λευση.
- Η αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας.
- Η αντιμετώπιση της Λαθρομετανά
στευσης.
- Η αντιμετώπιση των όποιων κρου
σμάτων διαφθοράς.
- Προετοιμασία για την ανάληψη
προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το
πρώτο εξάμηνο του 2003. Στην προ
κειμένη περίπτωση η Ελληνική Αστυ
νομία καλείται να πετύχει απόλυτα σε
δύο βασικούς τομείς: (α) Στο σχεδία
σμά για τη λήψη αποτελεσματικών μέ
τρων ασφαλείας και τάξης κατά τη
διάρκεια Συνόδων Υπουργών ή άλλων
Ομάδων υψηλού επιπέδου, με ιδιαίτερη
βαρύτητα στο σχεδίασμά, προγραμμα
τισμό και λήψη αποτελεσματικών μέ
τρων στη Σύνοδο κορυφής της Ευρω
παϊκής Ένωσης που θα λάβει χώρα στη
Θεσσαλονίκη, και (β) Στην εκπροσώ
πηση της χώρας μας στις συναντήσεις
- 25 ομάδων εργασίας αρμοδιότητας Ελ
ληνικής Αστυνομίας από τους επιλεγέντες Αξιωματικούς που θα κληθούν να
ασκήσουν προεδρία ή θα αποτελούν
μέλη της Εθνικής μας αντιπροσωπείας.
- Η προετοιμασία για την ασφαλή
διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων
του 2004. Ο ι Ολυμπιακοί Αγώνες του
2004 αποτελούν εθνικό στόχο και προ
τεραιότητα και η Ελληνική Αστυνομία
επεξεργάζεται το στρατηγικό, τακτικό
και επιχειρησιακό σχεδίασμά για τη δη
μιουργία περιβάλλοντος απόλυτης α
σφάλειας για την τέλεση των αγώνων.

Ο ι Στοχοι του Σ ώματος
Στο πλαίσιο που συνθέτουν οι προτε
ραιότητες που καθορίστηκαν, και κατα
γράφονται συνοπτικά στην προηγούμε
νη παράγραφο, το Αρχηγείο της Ελλη
νικής Αστυνομίας προσδιόρισε με σα
φήνεια τους στόχους του για το τρέχον
έτος, οι οποίοι επικεντρώνονται:

ρων κατά 5%.
(β ) Στην αύξηση της αποτελεσματικότητας με εξιχνιάσεις επί των διαπραττομένων κλοπών και διαρρήξεων
τουλάχιστον κατά 22% και των λη
στειών τουλάχιστον κατά 35%, και την
ανεύρεση τουλάχιστον του 55% των
κλαπέντων τροχοφόρων. Και
(γ) Στην αύξηση, συγκριτικά με το
2001, κατά 30% της βεβαίωσης παρα
βάσεων σεξουαλικής εκμετάλλευσης
(άρθρα 348-351 Ποινικού Κώδικα).

τας, ζώνης ασφαλείας και κράνους και
των ελέγχων μέθης.

3. Ω ε npoc την αντιμετώπιση
τηο λαθροιιετανάστευσηο:
Σχεδιάζεται αύξηση, συγκριτικά με
το 2001, του αριθμού συλλήψεων των
αλλοδαπών που εισέρχονται παράνομα
στην Ελλάδα, σε ποσοστό 30% από τις
παραμεθόριες Αστυνομικές Διευθύν
σεις της χώρας και σε ποσοστό 20 % α
πό τις υπόλοιπες.

2. Ωσ προα την οδική ασφάλεια:
1. Ω c npoc την εγκληματικότητα:
(α) Στη μείωση -σε σχέση με το
2001- των κλοπών και των διαρρήξεων
τουλάχιστον κατά 4%, των ληστειών
κατά 10%, και των κλοπών τροχοφό

Επιδιώκεται η μείωση, σε σχέση με
το προηγούμενο έτος, κατά 5% του α
ριθμού των νεκρών και των παθόντων
και η αύξηση κατά 20% του αριθμού
των παραβάσεων υπερβολικής ταχύτη-

4. Για τη βελτίωση τηα καθημερινότη
ταc του πολίτη:
Προβλέπεται αύξηση, σε σχέση με το
2001, των αμιγών ηχομετρήσεων κατά
100% με παράλληλη αύξηση των υπό
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βεβαίωση παραβάσεων ηχορύπανσης
κατά 40 % .

Β α σικ ο ί π αράλληλοι ς τ ο χ ο ι :
Παράλληλα, βασικοί στόχοι της Ελ
ληνικής Αστυνομίας παραμένουν:
1. Η συνεχής βελτίωση τω ν υπηρε
σιών που παρέχονται προς τους πολί
τες, σε όλο το εύρος των αρμοδιοτή
των της. Για την επίτευξη του στόχου
αυτού, οι δράσεις επικεντρώνονται
κυρίως:
- Στην ευελιξία και την αποκέντρω
ση, με προσαρμογή στα ιδιαίτερα τοπι
κά δεδομένα.
- Στον εντοπισμό των εγκληματογόνων περιοχών ή περιοχών με ειδικά
προβλήματα και στη συνεργασία με
συναρμόδιους φορείς
- Στη συνεχή μείωση του χρόνου α
νταπόκρισης στις κλήσεις των πολι
τών, ιδίως των Υπηρεσιών Άμεσης
Δράσης,Τροχαίας, Ασφάλειας, συνερ
γείων σήμανσης, κλπ.
- Στην υπεύθυνη ενημέρωση των πο
λιτών για την πορεία των υποθέσεων
τους, με ιδιαίτερη ευαισθησία στα θύ
ματα και στα άτομα με ειδικές ανά
γκες.
- Στη στήριξη των προσπαθειών των
Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Ε
γκληματικότητας
- Στην αύξηση των πεζών και επο
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χούμενων περιπολιών και γενικότερα
της ένστολης παρουσίας τόσο στα με
γάλα αστικά κέντρα, όσο και στις πιο

απομακρυσμένες περιοχές της χώρας
- Στην ανάδειξη του Αστυνομικού
Τμήματος ως σημείου αναφοράς των
πολιτών, και κέντρου εξυπηρέτησής
τους αναφορικά με τα καθημερινά τους
προβλήματα
- Στην αξιοποίηση των σύγχρονων ε
πιστημονικών δυνατοτήτων για την α
ντιμετώπιση του εγκλήματος
- Στην αμείωτη δράση των υπηρε
σιών της Τροχαίας στο πλαίσιο του δι
υπουργικού προγράμματος "Καθ' οδόν
2001-2005", που είχε μέχρι σήμερα ι
διαίτερα θετικά αποτελέσματα.
- Στην καλλιέργεια κλίματος εμπι
στοσύνης και συνεργασίας με τους πο
λίτες
2. Συνεχής βελτίωση της Ελληνικής
Αστυνομίας ως Οργανισμού με δρά
σεις, οι οποίες εστιάζονται:
- Στην αναβάθμιση του ανθρώπινου
δυναμικού της Αστυνομίας με την κα
θιέρωση της δια βίου εκπαίδευσής του,
την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, την
ανύψωση του ηθικού του, τη βελτίωση
των οικονομικών και των συνθηκών
εργασίας του, την αξιοκρατική μετα
χείρισή του, τον έπαινο για τη σωστή
ανταπόκρισή του.
- Στη βελτίωση του οργανωτικού και
διοικητικού δομής της Αστυνομίας , η
οποία περιλαμβάνει την αναδιοργάνω
ση των Υπηρεσιών, τη μείωση της
γραφειοκρατίας και η απλούστευση
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των διαδικασιών, τη μηχανοργάνωση
των Υπηρεσιών μέχρι επιπέδου Αστυ
νομικού Τμήματος, την ανακατανομή
της οργανικής δύνα
μης με βάση τα σύγ
χρονα δεδομένα και
τον εκσυγχρονισμό
των μέσων.
3. Βελτίωση της ε
πικοινωνίας της Α
στυνομίας με τους
πολίτες και την κοι
νωνία, με τη χάραξη
μιας νέας επικοινωνιακής πολιτικής που
βασίζεται στους εξής
βασικούς άξονες:
- Στην ενημέρωση
με βάση την ειλικρινή
και
τεκμηριωμένη
πληροφόρηση. Στην
προκειμένη περίπτω
ση επιδιώκεται η δη
μιουργία μιας σχέσης
κατανόησης με τα Μ. Μ. Ε. (ηλεκτρο
νικά και έντυπα), μέσα από την παροχή
τεκμηριωμένων, αξιόπιστων, αμερόλη
πτων πληροφοριών. Και
- Στη δημιουργία και διατήρηση κα
λής πίστης και αμοιβαίας κατανόησης
μεταξύ Ελληνικής Α στυνομίας και
κοινού.
Η Ελληνική Αστυνομία άνοιξε τα
χαρτιά της, γνωστοποίησε με σαφή
νεια τους στόχους και τις προτεραιότητές της. Εκτίθεται πλέον απέναντι
στον ελληνικό λαό και στους υπαλλή
λους της. Γι' αυτό -για τους κοινούς
στόχους- καλεί σε εγρήγορση το προ
σωπικό της, καλεί όμως και τους πολί
τες και μαζικούς φορείς της χώρας να
τη συνδράμουν με τη βοήθειά τους, με
την κατανόηση αλλά και την κριτική
τους. Μέσα από τη διαλεκτική αυτή
σχέση της "εγρήγορσης - συνδρομής κριτικής" θα καταστεί εφικτή η επιτυ
χία των στόχων του Σώματος, στόχων
που αφορούν άμεσα την κοινωνία,
στόχων που αποτελούν δείκτες ποιό
τητας ζωής στον τόπο μας, στόχων
που αποτελούν προϋπόθεση για την α
νάπτυξη οποιαδήποτε δημιουργικής
δράσης.
Το Σώμα θα αγωνιστεί, στα πλαίσια
αυτά, για να παρουσιάσει στο τέλος
του έτους έναν το δυνατόν θετικότερο
απολογισμό.
■

Η νέα αντεγκληματική πολιτική του
Υ π ο υ ρ γ είο υ Δ η μ ό σ ια ς Τ ά ξη ς
ε συνέχεια της εγκυκλίου του

χωρίς να παραγνωρίζεται η επιρροή

σμών, πολιτών) στην διαχείριση της ε

Αρχηγείου της Ελληνικής Α 

εγγενών παραγόντων, όπως οι εσωτε

γκληματικότητας και επαναπροσδιορί

στυνομίας, στην οποία καθο

ρικές δομές, οι τρέχουσες πολιτισμι

ζει τη λειτουργία της σε επίπεδο σχέ

ρίστηκαν οι στόχοι και οι προτεραιό

κές αξίες , η διαμόρφωση ενιαίου χώ

σεων με την τοπική κοινωνία. Παράλ

τητες με τους στόχους και τις προτε

ρου διακίνησης ανθρώπων και αγαθών

ληλα, ανάλογο βάρος και ιδιαίτερο εν

ραιότητες δράσης των Αστυνομικών

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

διαφέρον δείχνει στην καταπολέμηση

Υπηρεσιών κατά το τρέχον έτος, ο Υ 

οι μαζικές μεταναστεύσεις, αλλά και

της οργανωμένης εγκληματικότητας,

πουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Μ ιχάλης

οι νέες τεχνολογίες. Μέσα από το νέο

που αποτελεί την πλέον απειλητική

Χρυσοχοϊδης, παρουσία της ηγεσίας

αυτό σχήμα αντεγκληματική ς δράσης,

εκδοχή του φαινομένου για τις σύγ

του Σώματος, ανακοίνωσε στις 13.3.

αναδύεται το νέο πρόσωπο της Ελλη

χρονες κοινωνίες.

2002 στους Γενικούς Αστυνομικούς

νικής Αστυνομίας, η οποία:

Σ

- Π ροσλαμβάνει προσω πικό

με

Διευθυντές όλης της χώρας τις κατευ

- Αναπτύσσει κοινωνική, προληπτι

προσόντα, τα οποία βοηθούν την α

θυντήριες γραμμές της αντεγκληματι-

κή και αποτρεπτική αντεγκληματική

στυνομία στο προληπτικό και κοινωνι

κής πολιτικής για το 2002. Ειδικότερα

πολιτική.

κό της έργο, το εκπαιδεύει ανάλογα

ενημερώθηκαν για τους κεντρικούς ά

- Χαράσσει την αντεγκληματική πο

και το καθοδηγεί στην επαγγελματική

ξονες της νέας αντεγκληματικής πολι

λιτική με σαφή καθορισμό των σκο

του δράση με προσαρμοσμένα σχέδια

τικής, τους

στρατηγικούς στόχους,

πών που επιδιώκει και τα μέσα με τα

σύγχρονης διοίκησης.

τους επιμέρους ποσοτικούς, καθώς και

οποία προσδοκεί να επιτύχει τους στό

τις προτεραιότητες δράσης των Υ πη

χους της.

- Εφαρμόζει μεθόδους διοίκησης,
υποστήριξης και ανάπτυξης προσωπι

- Στηρίζει την πολιτική της στα πο

κού που εξασφαλίζουν συναίνεση

Ο ι δράσεις αυτές θα προσαρμο

ρίσματα της εγκληματολογικής έρευ

στους στόχους και τις αξίες της αστυ

στούν στις ανάγκες κάθε τοπικής κοι

νας και όχι σε εικασίες, θεωρητικές

νομίας και συνεχή συλλογική προσπά

νωνίας, θα εξειδικευθούν ανά Αστυνο

σκέψεις ή πεποιθήσεις.

θεια για τήρηση και εφαρμογή τους.

ρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

μική Διεύθυνση νομού και θα επο

- Φ ροντίζει ώστε οι πολίτες να κα

- Αναδιοργανώνει τις δομές, τη διά

πτεύονται και θα ελέγχονται από το Υ

τανοούν τους σκοπούς της αντεγκλη-

βρωση των υπηρεσιών της και αξιο-

πουργείο κάθε τρίμηνο. Ως κεντρικό

ματικής πολιτικής και τους παρακινεί

ποιεί το προσωπικό, σύμφωνα με τις

στρατηγικό στόχο της νέας αντεγκλη-

για ενεργό συμμετοχή στην πολιτική

ανάγκες της που καθορίζονται από την

ματικής πολιτικής έχει τεθεί η εμπέ

αυτή (στη χάραξη και στην άσκηση),

εξέλιξη του εγκλήματος και τις κοινω

δωση της ασφάλειας από μια αποτελε

ως απαραίτητη προϋπόθεση για την

νικές απαιτήσεις.

σματική Αστυνομία, από μια Α στυνο

επιτυχία της.

μία που θα βρίσκεται κάθε στιγμή κο

- Ε ξασφαλίζει και διατηρεί διαύ

- Λαμβάνει υπόψη τις διαστάσεις

λους επικοινω νίας με τους πολίτες,

της σημερινής κοινωνίας που επηρεά

τόσο όσον αφορά στην πληροφόρηση

Η αντεγκληματική πολιτική σχεδιά

ζουν την εγκληματικότητα, της οποίας

για τις δράσεις της και τα προβλήμα

στηκε μέσα από διαδικασίες μελέτης

οι ποιοτικές διαφοροποιήσεις οδη

τα που απαιτούν συνεργατική δράση,

και ανάλυσης των υπαρχόντων δεδο

γούν την αστυνομία σε άλλου τύπου

όσο και στην πληροφόρηση που απο

μένων, των επιστημονικών ερευνών,

παρεμβάσεις.

ντά στον πολίτη.

σκοπεί στην προστασία από το έ

των απόψεων κοινωνικών φορέων και

- Ενισχύει την συμμετοχή όλων των

της ελληνικής και διεθνούς εμπειρίας,

παραγόντω ν (φορέω ν, τοπικώ ν θε

γκλημα ή άλλες μορφές παραβατικών
συμπεριφορώ ν.
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ΤΡΟΧΑΙ Α

Σ

“Κ α θ ’ ο δ ό ν

2001 - 2005 ,,
Τα πρώτα αισιόδοξα
αποτελέσματα
Τα τροχαία ατυχήματα, ο αριθμός των οποίων γνώρισε σημαντική αύξηση
τα τελευταία χρόνια και πρόσφερε στη χώρα μας ένα θλιβερό ρεκόρ, αποτε
λούν μια αιμορροούσα πληγή για τις σύγχρονες κοινωνίες και ιδιαίτερα για
την ελληνική. Ο ιδιαίτερα υψηλός αριθμός των ατυχημάτων και οι συνακό
λουθες επιπτώσεις τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας δί
νουν με τρόπο εύγλωττο το μέγεθος του προβλήματος.
Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα και στα πλαίσια των σχετικών πρω
τοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης η ελληνική κυβέρνηση συγκρότησε Δ ι
υπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, η οποία προχώρησε στην κατάρτιση
και εφαρμογή στρατηγικού σχεδίου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση
του σοβαρού αυτού προβλήματος.
Μια προσπάθεια συλλογική, συστηματική και επίπονη είναι εύλογο να στέ
φεται με επιτυχία. Ετσι λοιπόν και τα αποτελέσματα του πρώτου έτους
(2001) εφαρμογής του Προγράμματος οδικής ασφάλειας «Καθ' οδόν 2001 2005» -ό π ω ς τα παρουσίασε σε κοινή συνέντευξη τύπου η Διυπουργική Ε
π ιτροπ ή- κρίνονται αναμφίβολα αισιόδοξα, αφού επιτεύχθηκε μείωση των
τροχαίων ατυχημάτων κατά ποσοστό 14,4% . Ας δούμε όμως τα πεπραγμένα
του 2001, τις δράσεις που ανολήφθηκαν, αλλά και τους στόχους και τις
προσδοκίες για το τρέχον έτος.

Πρόγραμμα
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τα πλαίσια της γενικότερης
προσπάθειας για την αντιμετώ
πιση του προβλήματος της οδι
κής ασφάλειας, που τα τελευταία χρό
νια έλαβε ανησυχητικές διαστάσεις, η
Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφά
λειας, που συγκρότησε η ελληνική κυ
βέρνηση, ανέθεσε τη μελέτη του όλου
θέματος, καθώς και την επιστημονική
τεκμηρίωσή του, στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το οποίο συνέταξε
στρατηγικό σχέδιο για την πενταετία
2001 - 2005, που άρχισε να εφαρμόζε
ται συστηματικά από τον περασμένο
χρόνο. Με το πρόγραμμα αυτό τέθηκε
για πρώτη φορά στην Ελλάδα ποσοτικοποιη μένος στόχος η μείωση των νε
κρών από οδικά τροχαία ατυχήματα
κατά 20% για την περίοδο 2001-2005
και 40% μέχρι το 2015 σε σύγκριση με
τους νεκρούς του έτους 2000.
Τα αποτελέσματα του προγράμματος
αυτού για το 2001 παρουσιάστηκαν
την 22.1.2002 σε συνέντευξη τύπου
που παραχωρήθηκε από τον Υπουργό
Δημόσιας Τάξης και Πρόεδρο της Διυ
πουργικής Επιτροπής, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, παρουσία των Υφυπουργών
πέντε συναρμοδίων Υπουργείων. Πρό
κειται για τους Υφυπουργούς Εθνικής
Οικονομίας κ. Χρήστο Πάχτα, Εσωτε
ρικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ
ντρωσης κ. Λάμπρο Παπαδήμα, ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Ιωάννη Τσακλίδη, Υγείας και
Πρόνοιας κ. Έ κτορα Νασιώκα, Μετα
φορών και Επικοινωνιών κ. Σπύρο
Βούγια, και Δημόσιας Τάξης κ. Ευάγ
γελο Μαλέσιο.
Ειδικότερα, κατά το έτος 2001 ση
μειώθηκε μείωση στα θανατηφόρα α
τυχήματα κατά 8,3% και στα σοβαρά
ατυχήματα κατά 23%. Ο αριθμός των
νεκρών από τροχαία ατυχήματα μειώ
θηκε κατά 3,1%, των σοβαρά τραυμα
τιών κατά 23% και του συνόλου των
παθόντων κατά 14,3%. Σε απόλυτους
αριθμούς, το 2001 καταγράφηκαν 192
λιγότεροι νεκροί, 963 λιγότεροι σοβα
ρά τραυματίες και 3.438 λιγότεροι ελα
φρά τραυματίες.
Άξιο μνείας κρίνεται το γεγονός ότι
τα αποτελέσματα αυτά ανταποκρίνονται πλήρως στους γενικούς ποσοτικοποιημένους στόχους για τα τροχαία α
τυχήματα που τέθηκαν βάσει του
Στρατηγικού Σχεδιασμού «Καθ’ οδόν
2001-2005» για τη βελτίωση της οδι
κής ασφάλειας στην Ελλάδα. Αναμφί-

Οόικάς
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Ασφάλειας

βολα η επιτυχία αυτή και η ικανοποίη
ση των στόχων, που τέθηκαν, οφείλε
ται, πέρα από το σχέδιο αστυνόμευσης
και στην αρμονική και συντονισμένη
συνεργασία μεταξύ των συναρμοδίων
Υπουργείων και φορέων.

Η

ΣΥ Μ Β Ο ΛΗ ΤΗΣ

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ

Από πλευράς Αστυνομίας οι παράγο
ντες που συνέβαλαν ουσιαστικά στην
επιτυχία των στόχων αυτών είναι:
α) Η αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών
Τροχαίας και η ίδρυση νέων,
β) Η ανανέωση προσωπικού και μέ
σων. Έ γινε η ανανέωση του προσω
πικού σε ποσοστό 30% κατά έτη
2000 - 2001 με κριτήριο τη διάθεση
για προσφορά έργου και την ηλικία.
Εφοδιάσθηκαν οι Υπηρεσίες με ικα
νό αριθμό οχημάτων και τεχνικών
μέσων (ραντάρ - αλκοολόμετρα).
γ) Ο περιορισμός της ακύρωσης των
βεβαιουμένων παραβάσεων. Τέθη
καν δικλείδες ασφαλείας, καθορί
σθηκε ενιαίος και τυπικός τρόπος α
ντιμετώπισης του θέματος και πε
ριορίστηκαν σε μηδενικό επίπεδο οι
παρεμβάσεις.
δ ) Η εκπαίδευση του προσωπικού. Λει
τούργησαν Σχολές Τροχαίας σε Α
θήνα και Θεσσαλονίκη και ταχύρυθμα σεμινάρια σε επίπεδο Αστυνομι
κών Διευθύνσεων.
ε) Ο Θεσμός του Σχολικού Τροχονό
μου. Καθιερώθηκε ο θεσμός αυτός
και ήδη γίνεται ευρεία εφαρμογή
του.
στ) Έ λεγχοι οχημάτων με ξένες πινακί
δες. Το θέμα κρίνεται σοβαρό και
καταβάλλονται συνεχείς και ουσιώ
δεις προσπάθειες, με ικανοποιητικά
αποτελέσματα.
ζ) Τροχονομικοί έλεγχοι με συμβατικά
αυτοκίνητα. Υ λοποιείται κατά το
μεγαλύτερο μέρος της Επικράτειας.
Καταβάλλονται προσπάθειες εφο
διασμού όλων των Υπηρεσιών με
συμβατικά οχήματα. Τα αποτελέ
σματα της δράσης αυτής κρίνονται ι
κανοποιητικά.
η) Αυτοσχέδιοι αγώνες. Μ ε σχέδιο και
πρόγραμμα περιορίσθηκαν σε χαμη
λά, σχεδόν μηδενικά, επίπεδα,
θ) Εκδηλώσεις Τροχαίας. Διανομή ενη
μερωτικών φυλλαδίων - εκπομπές -

Η Διυπουργική Επιτροπή αποφάσισε να ακολουθηθούν και για το 2002 οι ί
διες κατευθύνσεις και οδηγίες που είχαν δοθεί για το παρελθόν έτος, δηλαδή
«στρατηγικός στόχος» τέθη κε και πάλι η μείωση των νεκρών από τροχαία ατυ
χήματα σε ποσοστό 5% σε σύγκριση με τους νεκρούς του έτους 2001 και η μεί
ωση των παθόντων γενικά στο ίδιο ποσοστό.

διαλέξεις σε σχο
λεία. - Εκθέσεις
Τροχαίας.
ι) Ενημέρωση οδη
γών για επικίνδυνα
καιρικά φαινόμε
να, αλλά και γενι
κά κακές καιρικές
συνθήκες ή άλλα
προβλήματα στο
οδικό δίκτυο. Στον
τομέα αυτό έχουν
δοθεί εντολές, ο
δηγίες και κατευ
θύνσεις και κατα
βάλλεται συνεχής
προσπάθεια — σε συνεργασία με τις
συναρμόδιες Υ πηρεσίες και φο
ρείς— για ελαχιστοποίηση του χρό
νου ενημέρωσης.
ια) Ενημέρωση κοινού - οδηγών - πε
ζών. Εκδίδονται κατά τακτικά δια
στήματα Δελτία Τύπου και Ανακοι
νώσεις, που απευθύνονται στα Μέ
σα Μαζικής Ενημέρωσης για την ε
νημέρωση των πολιτών.
ιβ ) Προγράμματα Αστυνόμευσης. Λ ει
τούργησαν πιλοτικά προγράμματα
σε Τμήματα της ΠΑΘΕ και στις πό
λεις της Αθήνας, του Πειραιά και
της Θεσσαλονίκης με θετικά αποτε
λέσματα. Θα προγράμματα αυτά θα
συνεχίσουν να εφαρμόζονται.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στον το
μέα της αστυνόμευσης και τέθηκαν
συγκεκριμένοι ποσοτικοποιημένοι στό
χοι αύξησης των ελέγχων και παραβά
σεων για το έτος 2001, οι οποίοι και υ
περκαλύφθηκαν. Ειδικότερα:
(1) Οδήγηση υπό την επίδραση οινο
πνευματωδών ποτών. Στόχος 50%.
Επετεύχθη αύξηση ελέγχου σε πο
σοστό 94,6%,
(2 ) Υπερβολική ταχύτητα. Στόχος 50%.
Επετεύχθη αύξηση σε ποσοστό
80,8%.
(3) Ζώνη ασφαλείας. Στόχος 20%. Επε
τεύχθη αύξηση σε ποσοστό 56%.
(4 ) Κράνος δικυκλιστών. Στόχος 20%.
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ΤΡΟΧΑΙ Α
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1992 · 2001
Επετεύχθη αύξηση σε ποσοστό
87%.
(5) Λ οιπές επικίνδυνες παραβάσεις.
Διατήρηση στα επίπεδα του 2000.
Επετεύχθη αύξηση σε ποσοστό
26,6%.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών
απαιτήθηκε η εντατική εργασία του
προσωπικού των Υπηρεσιών Τροχαί
ας, το οποίο αφιερώθηκε με ιδιαίτερο
ζήλο στη συλλογική αυτή προσπάθεια.
Αναγνωρίζοντας το γεγονός αυτό ο Υ 
πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης τόνισε μεταξύ άλλων
πως: «Ουσιαστική συμβολή στην επι
τυχία της δύσκολης αυτής αποστολής
είχε η καθιέρωση επί μέρους ποσοτι
κών στόχων στους ελέγχους και τη βε
βαίωση παραβάσεων που, πρέπει να επισημανθεί, επετεύχθη σε απόλυτο
βαθμό, απορρόφησε όμως το μεγαλύ
τερο μέρος της δραστηριότητας των Υ
πηρεσιών Τροχαίας, οι οποίες έφθασαν
πραγματικά σε οριακά επίπεδα εξα
ντλώντας κάθε όριο ανοχής δυναμικού
και μέσων».

Δ ρ ά σ ε ις των ςυν αρμ ο διω ν
Υ π ο υργείω ν
Βέβαια σημαντικό ρόλο έπαιξε και η
στενή, συντονισμένη και αρμονική συ
νεργασία και των άλλων συναρμοδίων
Υπουργείων και φορέων και η ύπαρξη
«ενός σχεδίου» αστυνόμευσης του συ
νόλου του δικτύου με ενιαία γραμμή, ί
δια κατεύθυνση και με συγκεκριμένες
εντολές και οδηγίες. Παράλληλα επιμέρους προγράμματα των συναρμοδί
ων Υπουργείων στοχεύουν:

ΠΑΘΟΝΤΕΣ
Ν εκ ρ ο ί
Β α ριά Τ ρ α υ μ .
ΕΛαφ ρά τραυμ.
ΣΥΝΟΛΟ
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α. Ασφαλές οδικό περιβάλλον,
β. Ασφάλεια του χρήστη της οδού και
ασφαλή οχήματα.
γ. Αποτελεσματική αστυνόμευση για
την οδική ασφάλεια,
δ. Αποτελεσματική αντιμετώπιση μετά
το ατύχημα.
Ειδικότερα αναπτύχθηκαν κατά Υ 
πουργεία δράσεις, όπως:

(1) Του Υπουργείου Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ
ντρωσης: Καταγραφή των επικινδύ
νων θέσεων στα αστικά κέντρα, στα
οποία απαιτείται παρέμβαση για την
ελαχιστοποίηση των τροχαίων ατυ
χημάτων, και των επικινδύνων ση
μείων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο
κάθε νομού και συ
γκεκριμένα σε τμή
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ
ματα
επαρχιακών
2000 - 2001 (ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ)
δρόμων, που συνδέ
ουν Δημοτικά Δια
2000
2001
Δ ια φ ο ρά
Π οσ ο σ τό
μερίσματα με την έ
δρα του Δήμου, ό
2 .1 0 3
1.911
■9,1%
-192
που συμβαίνουν σο
βαρά τροχαία ατυχή
4 .2 1 3
3 .2 5 0
-963
-22,9%
ματα σε μεγάλη συ
2 6 .1 6 6
2 2 .7 2 8
-3 .438
-13,1%
χνότητα.
(2) Του Υπουργείου
3 2 .4 8 2
2 7 .8 8 9
-4 .5 9 3
■14,1%
Μεταφορών και Ε
πικοινωνιών: (α) Τε
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χνικός και ειδικός έλεγχος των οχημά
των (αναβάθμιση δημοσίων ΚΤΕΟ και
ίδρυση ιδιωτικών, σύσταση Υπηρεσί
ας Εποπτείας τους, μηχανογράφηση
ΚΤΕΟ, αυτοματοποίηση του τεχνικού
ελέγχου, κινητές μονάδες ελέγχου πε
δίου, ειδικός έλεγχος οχημάτων μετα
φοράς επικινδύνων εμπορευμάτων και
ευπαθών προϊόντων, κλπ), (β) ενίσχυ
ση του θεσμού της κυκλοφοριακής α
γωγής (πάρκα κυκλοφοριακής αγω
γής, μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής
στα σχολεία, ένταξη ποδηλάτου στην
πόλη), και (γ) Εκπαίδευση και εξέταση
υποψηφίων οδηγών (κατασκευή πάρ
κων εκπαίδευσης και εξέτασης υποψη
φίων οδηγών, αναβάθμιση της εκπαί
δευσης των υποψηφίων οδηγών, κλπ).
(3) Του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έ ρ 
γων: Αναλήφθηκαν δράσεις, όπως η
οργάνωση φορέα συντονισμού και
παρακολούθησης, επεμβάσεις σε ε
πικίνδυνες θέσεις, βελτίωση της σή
μανσης και της ασφάλισης, επέκτα
ση του ηλεκτροφωτισμού, βελτίωση
της αντιολισθηρότητας του οδο
στρώματος, μέτρα οδικής ασφά
λειας σε αστικές περιοχές, έλεγχος
οδικής ασφάλειας και τέλος έρευνα
και σύνταξη κανονισμών.
(4) Του Υπουργείου Υγείας και Πρό
νοιας: Ιδρύθηκε Επιτροπή Οδικής

Ασφάλειας και αναλήφθηκαν οι α
κόλουθες δράσεις: (α) Πρόγραμμα
Εθνικού Μητρώου Τραύματος (λε
πτομερής καταγραφή των αιτίων θα
νάτου και παρακολούθηση της εξέ
λιξης και της έκβασης όλων των σο
βαρών τραυματισμών), (β) Π ρό
γραμμα έρευνας των αιτιών αυξημέ
νης συχνότητας τροχαίων ατυχημά
των στις τουριστικές περιοχές κατά
τους θερινούς μήνες, καθώς και των
δυσχερειώ ν αντιμετώπισης των
τραυματισμών εκ μέρους των υγειο
νομικών σχηματισμών, και (γ) Πρό
γραμμα διδασκαλίας προχωρημένης
υποστήριξης της ζωής των τραυμα
τιών (Advanced Trauma Life Sup
port).
M E Α ΙΣ ΙΟ Δ Ο Ξ ΙΑ Μ Π ΡΟ ΣΤΑ
ΣΤΟ Μ ΕΛΛΟ Ν

Τέλος τονίστηκε ότι οι ίδιες κατευ
θύνσεις και οδηγίες έχουν δοθεί και για
το τρέχον έτος 2002, δηλαδή «στρατη
γικός στόχος» τέθηκε και πάλι η μείωση
των νεκρών από τροχαία ατυχήματα σε
ποσοστό 5% σε σύγκριση με τους νε
κρούς του έτους 2001 και η μείωση των
παθόντων γενικά στο ίδιο ποσοστό.
Οι άξονες δράσης παραμένουν οι ί
διοι, παρέχεται όμως η δυνατότητα στις
Υπηρεσίες, να καταρτίσουν εξ αρχής
σχέδια και προγράμματα — φυσικά αν
το κρίνουν απαραίτητο— , να βελτιώ
σουν τα παλαιά, να πραγματοποιήσουν
παντός είδους παρεμβάσεις - διαφορο
ποιήσεις, να προβούν σε ανακατανομή
δυνάμεων και μέσων, να επαναπροσ
διορίσουν τρόπους δράσης, να αναζη
τήσουν - καθιερώσουν νέα συστήματα
δράσης, να προγραμματίσουν τη λήψη
νέων μέτρων και να εκδηλώσουν κάθε
άλλη ενέργεια που θα προκόψει από
προηγούμενες παρατηρήσεις και εμπει
ρίες, από τις ιδιαιτερότητες κάθε περιο
χής και βέβαια από τη μελέτη - αξιολό
γηση και αξιοποίηση των στοιχείων
που καταχωρούνται καθημερινά..
Εκτός όμως από τις δράσεις και πρω
τοβουλίες που καταγράφηκαν ανωτέ
ρω, η Διυπουργική Επιτροπή δίνει προ
τεραιότητα στην επικοινωνία με τον
πολίτη, ο οποίος πρέπει να γίνει κοινωνό του προβλήματος και να πειστεί να
συμμετάσχει ενεργά στην αντιμετώπι
σή του. Για το σκοπό αυτό αναλήφθηκε
εκστρατεία επικοινωνίας με τον πολίτη

«0 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ»
α τελευταία χρόνια στην Ευρω
παϊκή Ένωση τα οδικά ατυχήμα
τα είναι η αιτία για τον θάνατο σχε
δόν 120 Ευρωπαίων πολιτών ημερησίως. Είναι δηλαδή σαν να συ
ντρίβεται κάθε μέρα ένα αεροσκά
φος Boeing 73 7 και να σκοτώνο
νται όλοι οι επιβαίνοντες.
Στην Ελλάδα τα οδικά ατυχήματα
είναι η αιτία για το θάνατο έξι πο
λιτών ημερησίως, περίπου 2.000 ετησίως (δηλαδή σαν να αφανίζεται
μια μικρή κωμόπολη) και περίπου
30.000 τραυματίες.
Οι ανεκτίμητες ζωές των
ανθρώπων που χάνονται, οι τραυ
ματίες και οι υλικές ζημιές στα οδι
κά ατυχήματα έχουν ένα τεράστιο
κοινωνικό πρωτίστως αλλά και οι
κονομικό κόστος. Είναι γι' αυτό
που ο περιορισμός και η αντιμετώ
πιση αυτού του προβλήματος αποτε
λεί σημαντική προτεραιότητα για τη
χώρα μας, όπως και για κάθε χώρα
της Ε.Ε.
Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια
επαναλαμβανόταν η αποσπασματική
αντιμετώπιση των οδικών ατυχημά
των που ανεπιτυχούς εφαρμόστηκε
κατά τις δεκαετίες του '70 και αρχές
του '80 σε άλλες δυτικοευρωπαϊκές
χώρες. Δίχως σαφείς στόχους της
πολιτικής οδικής ασφάλειας, με
σπασμωδικές ενέργειες και πολύ μι
κρή αποτελεσματικότητα.
Αυτό το μεγάλο κενό έρχεται να
καλύψει το πρόγραμμα οδικής α
σφάλειας «καθ ’ οδόν» που βασίζε
ται στην εκπόνηση και εφαρμογή ε-

Γ

με συγκεκριμένη επικοινωνιακή ταυτό
τητα για το πρόγραμμα που ονομάσθη
κε «Καθ' οδόν 2001 - 2005, Πρόγραμ
μα Οδικής Ασφάλειας». Τα αποτελέ
σματα της εκστρατείας αυτής, ήδη θετι
κά, υπογράφουν με φερεγγυότητα τα
πρώτα, αισιόδοξα, αποτελέσματα άμε
σης επικοινωνίας με τον πολίτη με στό
χο την ευαισθητοποίησή του στο κρίσι
μο πρόβλημα της Οδικής Ασφάλειας.
Τα ευνοϊκά αποτελέσματα των δρά
σεων που αναπτύχθηκαν τον περασμέ

νος Στρατηγικού Σχεδίου και συνιστά μια ολοκληρωμένη πολιτική ο
δικής ασφάλειας. Το «καθ ’ οδόν»
ξεκίνησε το 2001 και ήδη ο πρώτος
χρόνος της εφαρμογής του έφερε
θετικά αποτελέσματα, μειώνοντας
στα πλαίσια των στόχων του τα ατυ
χήματα. Στην πρώτη 5ετία της ε
φαρμογής του, στόχος είναι η κατά
20% μείωση των οδικών ατυχημά
των και 40% στην 15ετία. Η αρμό
δια διυπουργική επιτροπή με πρόε
δρο τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης
κρίνει ως εφικτούς αυτούς τους
στόχους. Κρίσιμος παράγοντας για
την επίτευξή τους θεωρείται η πα
ρέμβαση και καθημερινή δράση της
Ελληνικής Αστυνομίας με την Τρο
χαία αστυνόμευση. Ο ρόλος του
τροχονόμου για τα επόμενα χρόνια
είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Πιστεύ
ω πως κάθε τροχονόμος θα δώσει
τον καλύτερο εαυτό του.

νο χρόνο με βάση τεκμηριωμένες μελέ
τες και σε συντονισμένο συλλογικό (δι
υπουργικό) επίπεδο μας επιτρέπουν να
ατενίσουμε με αισιοδοξία το μέλλον.
Μας επιτρέπουν να πιστέψουμε πως ό
ταν λειτουργούμε συντονισμένα, με
τρόπο συλλογικό, επιστημονικό και ε
παγγελματικό, μπορούμε να είμαστε
βέβαιοι για τις επενδύσεις μας στο μέλ
λον του τόπου μας. Και η δραστική μεί
ωση των τροχαίων ατυχημάτων αποτε
λεί μια βασική παράμετρο γ ι’ αυτό. ■
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ΤΡΟΧΑΙΑ

Πολυατυχήματα

(Καραμπόλες)
είναι πυκνή συμβαίνουν και στο διά
στημα κατά το οποίο η απορροφητικό
τητα της οδού είναι στα όριά της και
λίγο πριν αρχίσει η ακινητοποίηση και
το μποτιλιάρισμα. Οφείλεται κατά κύ
ριο λόγο στην παντελή έλλειψη από
στασης ασφαλείας αλλά και στην ταχύ
τητα απορρόφησης της κυκλοφορίας
που κυμαίνεται σε επίπεδα (6080)Χ/Ω. Ατυχήματα αυτού του είδους
Π ο υ κ α ι ποτέ συμ βαίν ο υν
συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ημέ
ρας σε ποσοστό (78,5%), πράγμα που
Οι καραμπόλες μέχρι σήμερα συνή
καθιστά σαν σημαντικό αίτιο την από
θως
λαμβάνουν
σταση της προσο
Του Α σ τυνόμου Α '
χώρα σε τμήματα
χής του οδηγού σε
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ Γ Λ Υ Κ Ο Φ Ρ Υ Δ Η
των εθνικών οδών
αντικείμενα
του
Διοικητή Τμήματος Τροχαίας
που δεν έχει ολο
περιβάλλοντος χώ
. Μεγάρων
κληρωθεί η δια
ρου.
μόρφωσή τους σε αυτοκινητόδρομο
Αυτός λοιπόν ο συνδυασμός πυκνής
συνηθέστερα κάτω από μία συνθήκη
κυκλοφορίας (80,6% των περιπτώσε
που θεωρείται σημαντική για τη γέννη
ων), έλλειψη απόστασης ασφαλείας
σή τους. Η συνθήκη αυτή είναι η πυκνή
μεταξύ των οχημάτων και τέλος η από
κυκλοφορία των οχημάτων.
σπαση της προσοχής του οδηγού, οδη
Συγκεκριμένα, έχει διαπιστωθεί ότι,
γεί με μαθηματική ακρίβεια στην πολ
το (80,6%) των ατυχημάτων αυτών γί
λαπλή σύγκρουση.
νονται τις ημέρες Παρασκευή - Σάββα
Υπάρχουν όμως και συγκρούσεις αυ
το και Κυριακή κατά τις οποίες παρατού του είδους που συμβαίνουν όταν η
τηρείται σημαντική αύξηση της κυκλο
κυκλοφορία δεν είναι πυκνή. Το συνηφορίας. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι,
θέστερο σενάριο μίας τέτοιας περίπτω
σε ποσοστό (65,9%) τα ατυχήματα αυ
σης, μιλά για προηγηθέν τροχαίο ατύ
τά γίνονται κατά την επιστροφή των
χημα ή τροχαίο συμβάν (ακινητοποίηεκδρομέων την Κυριακή το απόγευμα
ση οχήματος κ.λ.π.) και η απόσπαση
και αυτό γιατί η έξοδος τούτων κατανέτης προσοχής του οδηγού σ ' αυτό, με
μεται σε τρεις ημέρες (Παρασκευή αποτέλεσμα το ένα όχημα να συγκρού
Σάββατο - Κυριακή) ενώ η είσοδος αυ
εται με το άλλο κ.ο.κ.
τών κατανέμεται σε λίγες ώρες (απο
γευματινές και βραδινές ώρες της Κυ
Μ έ τ ρ α π ρό ληψ ης
ριακής).
α πολυατυχήματα ή, πιο απλά,
"καραμπόλες" συνιστούν ένα εί
δος τροχαίου ατυχήματος από
τα πλέον συχνά σε τμήματα των εθνι
κών οδών με αποτελέσματα όμως λιγό
τερο επώδυνα τις περισσότερες φορές
από άλλα είδη τροχαίων ατυχημάτων
(μόνο 10,2 εξ αυτών έχουν και τραυ
ματισμό ατόμων).

Τ

Α ίτια
Οι καραμπόλες μπορούν να συμβούν
κάτω από διαφορετικές συνθήκες κυ
κλοφορίας (αραιή - πυκνή) με αίτια
διαφορετικά κατά περίπτωση:
Συγκεκριμένα, όταν η κυκλοφορία
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Η πρόληψη και αντιμετώπιση των
συγκρούσεων αυτής της κατηγορίας
(συνθήκες αραιής κυκλοφορίας) δεί
χνει ευκολότερη και το χαμηλό ποσο
στό αυτών (19,4%) μας δικαιώνει.
Συνιστάται δε, στο συνεχή έλεγχο
του οδικού δικτύου από περιπολικό ό
χημα το οποίο θα βρει και θ ' αντιμετω
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πίσει έγκαιρα το τροχαίο συμβάν που
γεννά την καραμπόλα. Ειδικότερα, με
γάλο ρόλο εδώ, παίζει η άμεση απομά
κρυνση του οχήματος που έχει ακινητοποιηθεί λόγω εκτροπής ή βλάβης με
οχήματα οδικής βοήθειας.
Παράλληλα έχει διαπιστωθεί ότι, η
δημιουργία τεχνητής ανάσχεσης στο
σημείο που υπάρχει το εμπόδιο, είναι
η ασφαλέστερη λύση για να προληφθεί μία πολλαπλή σύγκρουση. Κι ε
δώ, σημαντικό ρόλο παίζει η ταχύτητα
προσέγγισης του περιπολικού και η
διαχείριση της κυκλοφορίας με τέτοιο
τρόπο ούτως ώστε ο διερχόμενος οδη
γός να αντιλαμβάνεται το πρόβλημα
κινούμενος με μικρή ταχύτητα.
Μία τεχνική που βοηθά στην κατεύ
θυνση αυτή, είναι η εξής: Το περιπολι
κό που κατευθύνεται στο σημείο του
προβλήματος, δημιουργεί κατά τη κί
νηση την τεχνική ανάσχεση και όταν
φτάνει σ ' αυτό υπάρχει αρκετός όγκος
οχημάτων που απαιτείται για την α
σφάλεια της κυκλοφορίας αλλά και
των ρυθμιστών τροχονόμων.
-Οι μεγάλες δυσκολίες υπάρχουν
στην πρόληψη των πολλαπλών συ
γκρούσεων της πρώτης κατηγορίας
(πυκνή κυκλοφορία). Για να γίνει κάτι
τέτοιο, θα πρέπει να περιορίσουμε ή
μηδενίσουμε ένα τουλάχιστον από τα
τρία αίτια που τις προκαλούν (πυκνή
κυκλοφορία-απόσταση ασφαλείας-απόσπαση προσοχής του οδηγού).
-Η παρέμβαση στο πρώτο αίτιο είναι
δυνατή μόνον με ελεγχόμενη διαχείρι
ση της κυκλοφορίας πράγμα που απλά
σημαίνει ότι η κυκλοφορία των ωρών
αιχμής, θα πρέπει να κατανεμηθεί σε
ώρες μη αιχμής. Κάτι ανάλογο είχε γί
νει με την απαγόρευση κυκλοφορίας
των φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήμα
τα των αυτοκινητοδρόμων ημέρες και
ώρες μαζικής εξόδου - εισόδου οχημά
των. Θα μπορούσε όμως να επεκταθεί
και σε διαχείριση με άλλους τρόπους
π.χ. διαχείριση της κυκλοφορίας με βά
ση την τιμολόγηση των διοδίων ήτοι,
ακριβά διόδια τις ώρες αιχμής και φθη
νότερα τις άλλες ώρες. Κάτι τέτοιο δεν
έχει δοκιμαστεί μέχρι σήμερα.
Παρέμβαση στο ζήτημα της μη τήρη
σης ασφαλείας μπορούν να δώσουν τα
προηγμένα συστήματα ασφαλείας που
σχεδιάζονται και που θα αποτρέπουν
τη προσέγγιση σε προπορευόμενο ό
χημα σε απόσταση μικρότερη α π ' αυτή

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΛΥΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
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που επιβάλλεται από την τεχνική του
ακολουθούντος οχήματος. Μ έχρι τότε
όμως μπορεί να υπάρχει ενημέρωση
των οδηγών για την αξία της τήρησης
της απόστασης ασφαλείας είτε με ενη
μερωτικά μηνύματα από τα Μ.Μ.Ε.,
είτε με πινακίδες μεταβαλλόμενων μη
νυμάτων που θα συναντά κατά τη κίνη
σή των.
Τέλος στο αίτιο της απόσπασης της
προσοχής του οδηγού, φαίνεται πρα
κτικά αδύνατο να επέμβουμε σ ' έναν
παράγοντα οφειλόμενο αποκλειστικά
στον οδηγό και στο ερέθισμα της στιγ
μής. Η απομάκρυνση διαφημιστικών
πινακίδων, έχει βοηθήσει σ ' αυτό αν
και δεν υπάρχει στατιστική επιβεβαίω
ση ότι μία διαφημιστική πινακίδα έγινε
αιτία συνεχών πολλαπλών ή άλλων συ
γκρούσεων.

Σημαντική όμως είναι η πρακτική
που εφαρμόζεται από τους επιληφθέντες σε τροχαία ατυχήματα αστυνομι
κούς και που αφορά την αφανή επέμ
βαση της Τροχαίας σε κάποιο σημείο
του δικτύου. Η εμφανής παρουσία (ε
ρέθισμα) περιπολικού με φάρο (σε
συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας) σε κά
ποιο χώρο στάθμευσης είτε για ανταλ
λαγή στοιχείων σε ατύχημα υλικών ζη
μιών είτε για επιτήρηση της κυκλοφο
ρίας, οδηγεί πάντοτε σε πολλαπλή σύ
γκρουση.

- Το 80,6% των πολλαπλών συ
γκρούσεων λαμβάνει χώρα σε συνθή
κες ομαδικής εξόδου (14,7%) ή εισό
δου οχημάτων (65,9%).
- Το 89,8% αυτών αφορά ατυχήμα
τα υλικών ζημιών και μόνον σε 10,2%
αυτών υπάρχει τραυματισμός.
- Το 78,5% αυτών γίνεται με συνθή
κες ορατότητας φωτισμού ημέρας, και
τέλος
- Το 92% εξ' αυτών, λαμβάνει χώρα
σε οδό που δεν επαρκεί για την απορ
ρόφηση της
κυκλοφορίας (Κακιά
Σκάλα).
■

Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Α Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α

Αποκαλυπτικά είναι τα στατιστικά
δεδομένα που αναφέρονται στα πολυατυχήματα (καραμπόλες).* Συγκεκριμέ
να διαπιστώνεται ότι:

* Τα στατιστικά στοιχεία αφορούν πολ
λαπλές συγκρούσεις πλέον των τριών οχη
μάτων για το χρονικό διάστημα 1-1-2001 έ
ως 30-11-2001.
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ΤΡΟΧΑΙΑ

Τα ντεσιμπέλ που
σκοτώνουν...
ι οδηγοί που ακούν έντονη
μουσική στο αυτοκίνητο δια
τρέχουν το διπλάσιο κίνδυνο
να έχουν ένα ατύχημα από αυτούς που
ακούν απαλότερα μουσικά κομμάτια,
διαπιστώνει μία έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό New Scientist
(13.3. 2002).
Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει
ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στη δυνατή
μουσική και στην επικίνδυνη οδήγηση.
Αυτό έκανε τον Warren Brodsky του
Πανεπιστημίου Ben-Gurion στην BeerSheva να αναρωτηθεί εάν και ο ρυθμός
της μουσικής έχει επίδραση στην συ
μπεριφορά του οδηγού.
Ο Brodsky έβαλε 28 φοιτητές, που
είχαν οδική πείρα κατά μέσον όρο επτά
ετών, σε συσκευή προσομοίωσης της ο-

Ο

Μάλιστα, οι φοιτητές που άκουγαν κομ
μάτια με πολύ γρήγορο ρυθμό είχαν τις
διπλάσιες πιθανότητες να περάσουν με
κόκκινο από αυτούς που δεν άκουγαν
καθόλου μουσική. Επίσης, οι μετέχοντες στην έρευνα είχαν περισσότερα α
πό τα διπλάσια εικονικά ατυχήματα, ό
ταν άκουγαν κομμάτια με ταχύ ρυθμό
από ό,τι όταν άκουγαν αργή ή μέτριου
ρυθμού μουσική.
Ο Brodsky διευκρινίζει ότι η συμπε
ριφορά σε μία συσκευή προσοομοίωσης της οδήγησης μπορεί να μην είναι η
ίδια με την πραγματική οδική συμπερι
φορά· προσθέτει, ωστόσο, ότι μέτρησε

Διπλάσιος ο κίνδυνος για ό
σους οδηγούν ακούγοντας
έντονη μουσική
δήγησης. Κάθε ένας οδηγούσε σε εικο
νικούς δρόμους του Σικάγο, καθώς άκουγε διαφορετικά μουσικά κομμάτια ή
καθόλου μουσική. Ο ερευνητής επέλεξε
κομμάτια από διάφορα είδη μουσικής,
από απαλές μπαλάντες του George Ben
son έως κομμάτια με πολύ γρήγορο
ρυθμό που ακούγονται σε κλαμπ.
Ο ρυθμός τους κυμαινόταν από 60
παλμούς ανά λεπτό, που έχουν τα απα
λά και αργά κομμάτια, έως 120, που έ
χουν τα πολύ γρήγορα και έντονα. Η
μουσική που άκουγαν οι φοιτητές παι
ζόταν σχετικά δυνατά, ώστε να μεγιστο
ποιείται η επίδρασή της.
Όσο αύξανε ο ρυθμός των κομματιών
που άκουγαν οι φοιτητές, τόσο αυτοί
διακινδύνευαν περισσότερο -περνώ
ντας, για παράδειγμα, με κόκκινο- και
είχαν πιο πολλά εικονικά ατυχήματα.
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επίσης τον καρδιακό ρυθμό των φοιτη
τών και βρήκε ότι αυξομειωνόταν λιγό
τερο όταν άκουγαν μουσική οποιοσδή
ποτε είδους από ότι όταν δεν άκουγαν
καθόλου μουσική.
"Οι οδηγοί θα πρέπει να γνωρίζουν
την επίδραση που έχει στην οδήγηση ο
ρυθμός της μουσικής που ακούν και να
επιλέγουν πιο αργά μουσικά κομμάτια
ή να χαμηλώνουν την ένταση του ήχου,
για να μην αποσπάται πολύ η προσοχή
τους", καταλήγει ο Brodsky.
Έ τσι τι θα έπρεπε να κάνουν οι οδη
γοί; Ο Brodsky λέγει ότι πρέπει να γνω
ρίζουν την επίδραση ρυθμού και να επι
λέγουν πιο αργά μουσικά κομμάτια ή να
χαμηλώνουν ένταση του ήχου έτσι ώστε
να περιορίζεται ο κίνδυνος απόσπασης
της προσοχής τους. Η μελέτη έχει επέ
δρασε και στις συνήθειες του ίδιου του
Brodsky κατά την οδήγηση του αυτοκι
νήτου του. Διάλεξε τα κομμάτια που
χρησιμοποίησε στη μελέτη, αφού τα άκουσε οδηγώντας για τη δουλειά του.
"Δύσκολα θα μπορούσα να ελέγξω τον
εαυτό μου, ακούγοντας κάποια από αυ
τά. Ή ταν δύσκολο να τραβήξω το πόδι
μου από το πεντάλ του γκαζιού", εξομο
λογείται. "Είμαι πλέον πολύ προσεκτι
κότερος στη μουσική που ακούω".
"Πολύ λίγο έχουν ερευνηθεί οι συνή
θειες των ανθρώπων, που επηρεάζουν
τη συμπεριφορά τους κατά την οδήγη
ση", δηλώνει ο Roger Vincent, της Βρε
τανικής Βασιλικής Εταιρείας για την
πρόληψη των ατυχημάτων. "Χρειάζεται
περισσότερη έρευνα για τους παράγο
ντες που προκαλούν την απόσπαση της
προσοχής μας κατά την οδήγηση".
■

Η έντονιι μουγκή oSvjjyei στο τροχαίο
ΟΒηγοΙ που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη

Αστυνομική Επιθεώρηση - Μάρτιος/Απρίλιος 2002

Χωρίς μουσική

40-70

Π/min
1

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ &
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΡΑΒΔΟΙ

ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
ζώνες από 7.000 δρχ,
ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΓΙΛΕΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
III NIJ STANDARD
Θήκες όπ ηων από 6.000 δρχ.

Θήκες αξεσουάρ από 3.500 δρχ.

ΜΕΓΕΘΗ: SM, MD, LRC, XL, XXL

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Από 4.500 δρχ.

TACTICAL:

Στο 1 Α Ι , 1 H / i l L θα β ρ είτε. . .
εξειδικευμένο εξοπλισμό,
όπλα και πυρομαχικά,
Ζώνες και θήκες
των πιο γνωστών οίκων
Αμερικής και Ευρώπης
στη μεγαλύτερη ποικιλία
που υπάρχει στην Ελλάδα___
Με την ποιότητα των προϊόντων μας
και τις ειδικές τιμές
στηρίζουμε αυτούς που μας προστατεύουν.

ΑΪΈΚ:

Δημητσάνας 16,115 22 Αθήνα, τηλ.: 64.85.527 Βυτίνης 4,115 23 Αθήνα, τηλ.: 69.23.095, fax 69.18.673
www.atek.gr
www.tactical.gr

ΤΡΟΧΑΙ Α

Σύνδρομο απνοιών
στον ύπνο
ο Σύνδρομο Απνοιών στον Ύ 
πνο (ΣΑΥ) απαντάται σε ποσο
στό 4% του γενικού πληθυσμού
χαρακτηρίζεται από έντονο ροχαλητό,
σχεδόν κάθε βράδυ, που ακούγεται και
στο διπλανό δωμάτιο και το οποίο δια
κόπτεται για διάστημα δευτερολέπτων
για να ξαναρχίσει μετά από μία εκρη
κτική αναπνοή, καθώς και από διακο
πές της αναπνοής που διαρκούν δευτε
ρόλεπτα έως και λεπτό και που τρομο
κρατούν συνήθως τον/την σύντροφο.
Δυστυχώς ο ίδιος ο πάσχων δεν αντι
λαμβάνεται τίποτα γιατί "κοιμάται", ε
νώ το περιβάλλον του, όταν υπάρχει
γελά, ενοχλείται ή και συνηθίζει την
κατάσταση, αφού συμβαίνει για χρόνια
και αφού "όλος ο κόσμος ροχαλίζει".
Αίσθημα ανεξήγητης κούρασης το
πρωί, ξερό στόμα, πονοκέφαλος ή βαρύ
κεφάλι και αναίτια δυσθυμία είναι τα
συνηθέστερα συμπτώματα κατά την α
διαγγειακών επεισοδίων, ακόμη και
φύπνιση. Η ημερήσια υπνηλία ταλαι
αιφνίδιων θανάτων κατά τον ύπνο. Το
πωρεί τον ασθενή και επιδρά στην ψυ
ροχαλητό, που κατά μελέτες, φτάνει
χική και νοητική του υγεία. Η σοβαρό
σε ποσοστά μεγαλύτερα του 40% στο
τερη επίπτωση της υπνηλίας είναι φυ
γενικό πληθυσμό,
σικά τα τροχαία α
Ν.Μ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ
πρέπει να αντιμε
τυχήματα, που για
Καθηγητής Πνευμονολογίας
τω πίζεται από ό
την χώρα μας είναι
Πανεπιστημίου Κρήτης
λους σαν κραυγή
οξύτατο πρόβλημα,
για βοήθεια γιατί
Σ.Ε. ΣΧΙΖΑ
εξίσου σημαντικό
Πνευμονολόγος
είναι μια παθολο
με αυτό των ναρ
Υπεύθυνη Εργαστηρίου Ύπνου
γική κατάσταση
κωτικών, του Έ ιτζ
στην οποία ελλο
ή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Από
χεύουν πολλοί κίνδυνοι για τον ίδιο
μελέτες που έγιναν διαπιστώθηκε ότι
τον πάσχοντα αλλά και για το κοινω
ασθενείς με ΣΑΥ διατρέχουν μέχρι 8.1
νικό σύνολο.
φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να προκαΗ διάγνωση γίνεται στα Ειδικά Ιατρεί
λέσουν τροχαίο ατύχημα σε σχέση με
α και Εργαστήρια Ύπνου. Η θεραπεία
τους υπόλοιπους ανθρώπους.
του επιτυγχάνεται με πολλούς τρόπους,
Το 42% των ασθενών με διαταραχές
είναι απλή και βοηθά ουσιαστικά τον πά
της αναπνοής στον ύπνο ανέφεραν ό
σχοντα σε όλους τους τομείς και τις εκ
τι παρουσίασαν ένα τουλάχιστο επει
φράσεις της ζωής του.
σόδιο ύπνου στη διάρκεια της οδήγη
Περιλαμβάνει:
σης εβδομαδιαίως. Επίσης στους α
σθενείς με ΣΑΥ έχει αποδειχτεί αυξη
• Συντηρητική αντιμετώπιση:
μένη συχνότητα υπέρτασης και καρ
- Συσκευές χορήγησης συνεχούς θετι-

κής πίεσης στους ανώτερους αεραγω
γούς μέσω ρινικής μάσκας (CPAP), την
οποία φορά ο ασθενής καθ' όλη τη διάρ
κεια της νύχτας. Είναι εύχρηστη, μικρή
σε όγκο και εύκολα μεταφερόμενη.
- Ο δοντικά προθέματα (dental
appliances) που εφαρμόζονται στη
στοματική κοιλότητα κατά τη διάρ
κεια του ύπνου.
- Απώλεια βάρους.

Τ
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- Φαρμακευτική αντιμετώπιση της η 
μερήσιας υπολειμματικής υπνηλίας, ει
δικά με καινούργιας γενιάς φαρμακευ
τικές ουσίες όπως το modafinil με πο
λύ καλά αποτελέσματα στην αντιμετώ
πιση της υπνηλίας και με ελάχιστες α
νεπιθύμητες ενέργειες.
- Θεραπευτική αντιμετώπιση συνο
δών νοσημάτων που μπορούν να επη
ρεάσουν τον ύπνο (π.χ. γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση, νευρολογικές
διαταραχές κλπ).
• Χειρουργική αντιμετώπιση:
- Διενέργεια φαρυγγοπλαστικών ή
γναθοχειρουργικών επεμβάσεων σε α
σθενείς με ανατομικές ανωμαλίες ή α
ποφράξεις μαλακών μορίων του ανώ
τερου αναπνευστικού.
■
* Η μικρή αυτή εισήγηση παρουσιάστηκε
σε ημερίδα που οργάνωσε το Τμήμα Τροχαίας
Ηρακλείου Κρήτης.

GOLD ΙΥΙΔΙΙΚΕΤ
ΑΦΟΙ Σταθοπουλοι
Επώνυμο Ρολοϊ - Κόσμημα
1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 65
ΤΗΛ.: 0103212.926
0103214.472
2. ΚΥΨΕΛΗΣ 92
(Πλ. Κυψέλης)
0108219.775 - 0108843.952

€495
18x2?

L O N G IN E S

ETERNA
SWISS

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ
C IT IZ E N

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ

ΤΑΔΥΤΙΚΑ

€ 4 9 5 ,9
18x27,55

ΑΤΟΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Zodiac

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ
ISW 32.14.472
Άμεση έκδοση Πιστωτικής
Κάρτας για την αγορά σας
με φωτοαντίγραφο
ταυτότητας και ΑΦΜ

OGU

• 200 μ. ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ
• ΒΙΔΩΤΗ ΚΟΡΟΝΑ
ΟΡΥΚΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ

GARDIN

fGINE!

«719
18x40

ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έ να φιλόδοξο π ρ όβ λη μα σε εξέλιξη
Γ Η

·
I · !

να από τα μείζονα προβλήματα της Ελληνικής ΑστυνομίW m ας, εκείνο των κτιριακών ε
γκαταστάσεων, αρχίζει να βρίσκει την
πρώτη σοβαρή και αξιόπιστη αντιμετώ
πισή του. Όπως είναι γνωστό μεγάλος α
ριθμός Αστυνομικών Υπηρεσιών στεγά
ζονται σε παλαιά και ακατάλληλα κτίρια,
που έχουν συντηρηθεί ελάχιστα ή καθό
λου, με αποτέλεσμα η γενικότερη εικόνα
αυτών να μην είναι η ενδεδειγμένη. Πέ
ραν αυτού οι περισσότερες Υπηρεσίες
στεγάζονται σε μισθωμένα ή δωρεάν παραχωρηθέντα κτίρια, τα οποία δεν πλη
ρούν τις απαιτούμενες ειδικές προδια
γραφές που θα πρέπει να διαθέτουν.
Τα κτίρια στα οποία στεγάζονται υπη
ρεσίες μας επιπέδου Αστυνομικής Διεύ
θυνσης θα πρέπει να διαθέτουν εκτός
των άλλων υποδομή για την εγκατάστα
ση σύγχρονου υλικοτεχνικού εξοπλι
σμού, κρατητήρια που να πληρούν τις
προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για την πρόληψη των βασανι
στηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινω
τικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, σκοπευ

τήριο, κυλικείο και αίθουσα συγκέντρω
σης προσωπικού, ανάλογους χώρους
στάθμευσης και δυνατότητα εξυπηρέτη
σης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Παράλληλα για την όσο το δυνατόν
τυποποίηση των κτιρίων και τη δη
μιουργία μιας νέας φυσιογνωμίας ώστε
να είναι αναγνωρίσιμα από τους πολί
τες, έχουν καταγραφεί τα βασικά χαρα
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κτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν
(χρωματισμός, φωτεινές επιγραφές,
σκοπιές, κατευθυντήριες πινακίδες, χωροθέτηση των υπηρεσιών κλπ.) και σε
σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις
Για το λόγο αυτό και για την ουσια
στική αντιμετώπιση των κτιριακών
προβλημάτων, τη βελτίωση της εικόνας
των αστυνομικών κτιρίων και δημιουρ
γία καλύτερων συνθηκών διαμονής και
εργασίας προωθείται πρόγραμμα ανέ
γερσης νέων δημοσίων κτιρίων, εκσυγ
χρονισμού και αναβάθμισης των πα
λαιών ύψους ύψους 233.000.000 Ευρώ
(79.2 δις).

Ε ρ γα που ο λο κληρο θ ηκαν
Ολοκληρώθηκαν, ή βρίσκονται στο τε
λικό στάδιο ολοκλήρωσης, έργα συνολι
κής δαπάνης 6.500.000 Ευρώ. Ειδικότερα:
Μεταστεγάστηκαν πρόσφατα σε σύγ
χρονα ιδιόκτητα οι Υπηρεσίες: Δ/νση Α
σφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων (συνολι-

ντομα σε σύγχρονο μισθωμένο κτίριο
σ.ω.ε. 932 τμ το Αστυνομικό Τμήμα Α
γίου Παντελεήμονα.

Ε ρ γα που ε κ τ ε λ ο υ ν τ α ι
Βρίσκονται στο στάδιο της εξέλιξης
των εργασιών, συνολικού προϋπολογι
σμού 51.500.000 Ευρώ, τα κτίρια που θα
στεγάσουν τη Γενική Αστυνομική Διεύ
θυνση Θεσσαλονίκης (αγορά κτιρίου
σ.ω.ε. 24.100 τμ), την Αστυν. Δ/νση Άρ
τας (αποπεράτωση κτιρίου σ.ω.ε. 2.120
τμ), την Αστυν. Δ/νση Ροδόπης (αποπε
ράτωση κτιρίου σ.ω.ε. 4.250 τμ), την Υποδ/νση Μεταγωγών Αλλοδαπών Αττι
κής (αγορά έτοιμου κτιρίου σ.ω.ε. 19830
τμ), το Τυπογραφείο (επισκευή υπάρχοντος κτιρίου σ.ω.ε. 1520 τμ), τα κρατητήρια Αστυν. Τμήματος Ρόδου (κατα
σκευή - επισκευή υπαρχόντων), το Α
στυν. Τμήμα και Τμήμα Τροχαίας Μου-

κή ωφέλιμη επιφάνεια 1200 τμ), Αστυνο
μική Διεύθυνση Κιλκίς (συνολική ωφέλι
μη επιφάνεια 2730 τμ), Β ' Αστυνομικό
Τμήμα Νέας Ιωνίας (επισκευή υπάρχοντος κτιρίου), και η Διεύθυνση Υγειονο
μικού (τα Πολυϊατρεία, διαμόρφωση κτι
ρίου πρώην Α.Τ Πετραλώνων, συνολικής
ωφέλιμης επιφάνειας 4600 τμ).
Προσεχώς θα μεταστεγαστούν επίσης
σε ιδιόκτητα κτίρια οι Υπηρεσίες: Α
στυνομική Διεύθυνση Σερρών (σ.ω.ε.
3053 τμ), Αστυν. Τμήμα Γαλάτιστας
(σ.ω.ε 240 τμ), Αστυν. Τμήμα Βουλιαγ
μένης (σ.ω.ε 450 τμ) και η Σχολή Α
ξιωματικών (εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών), ενώ θα αναδιαμορφωθούν και τα επεκταθούν τα
κρατητήρια Ελληνικού.
Μ εταστεγάστηκαν - στεγάστηκαν
πρόσφατα σε μισθωμένα κτίρια 14 Υ
πηρεσίες στο νομό Αττικής και συγκε
κριμένα τα Αστυνομικά Τμήματα Ομό
νοιας (σ.ω.ε. 1405 τμ), Νέου Κόσμου
(σ.ω.ε. 982 τμ), Καισαριανής (σ.ω.ε.
350 τμ), Δάφνης (σ.ω.ε. 583 τμ), Β ' Πε
ριστεριού (σ.ω.ε. 692 τμ), Ζεφυρίου
(σ.ω.ε. 250 τμ), Α ' Πειραιά (σ.ω.ε. 530
τ μ ), Γ ' Πειραιά (σ.ω.ε. 732 τμ ), Πετρα
λώνων (σ.ω.ε. 514 τμ), Μ οσχάτου
(σ.ω.ε. 792 τμ), Ελευσίνας (Αστυν.
Τμήμα και Τμήμα Τροχαίας, σ.ω.ε. 1190
τμ), Πετρούπολης (σ.ω.ε. 500 τμ), κα
θώς και η Υποδ. Ασφάλειας Δυτ. Αττι
κής (σ.ω.ε. 1055 τμ)
Τέλος αναμένεται να στεγαστεί σύ-

δανιών ( ανέγερση προκατασκευασμένου
κτιρίου σ.ω.ε.780 τμ) και τον Αστυν.
Σταθμό Σκύρου (επισκευή υπάρχοντος
κτιρίου).

Π ρο γραμ μ α τισμ έν α έ ρ γα
Έχουν προγραμματιστεί και βρίσκο
νται στο στάδιο της ολοκλήρωσης των
σχετικών διαδικασιών (μελέτη, προκή
ρυξη
διαγωνισμού, απαλλοτρίωση
κλπ), έργα
συνολικής
δαπάνης
175.000.000 Ευρώ που αφορούν τη στέ
γαση Υπηρεσιών, όπως της Διεύθυνσης
Εγκληματ. Ερευνών (αγορά έτοιμου

κτιρίου σ.ω.ε. 17.375 τμ), της Διεύθυν
σης Πληροφορικής (αγορά έτοιμου κτι
ρίου σ.ω.ε. 7.998 τμ), της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Πειραιά (ανέγερση κτιρίου
σ.ω.ε. 12.765 τμ), της Υποδ/νσης Ασφα
λείας ΝΑ Αττικής (ανακατασκευή 1ου
ορόφου κτιρίου στο αεροδρόμιο του
Ελληνικού), των Αστυνομικών Διευ
θύνσεων (ανέγερση κτιρίων) Ακαρνα
νίας (σ.ω.ε. 3.880 τμ), Αχαϊας (σ.ω.ε.
6.600 τμ), Γρεβενών (σ.ω.ε. 1590 τμ),
Δράμας (σ.ω.ε. 2.800 τμ), Ηλείας
(σ.ω.ε. 3.000 τμ), Ηρακλείου (σ.ω.ε.
6.735 τμ), Καστοριάς (σ.ω.ε. 3.200 τμ),
Κέρκυρας (σ.ω.ε. 4.400 τμ), Κοζάνης
(σ.ω.ε. 5.000 τμ), Λάρισας (σ.ω.ε. 6.500
τμ), Μαγνησίας (σ.ω.ε. 3.800 τμ) και
Ξάνθης (σ.ω.ε. 1.600 τμ), της Σχολής Α
ξιωματικών και Σχολής Εθνικής Ασφά
λειας (ανέγερση κτιρίου στην Αμυγδαλέζα), της Σχολής Μετεκπαίδευσης και
Επιμόρφωσης (επισκευή αναδιαμόρφωση τριών κτιρίων Σχολής Αστυφυλάκων
στην Αμυγδαλέζα συνολικής ωφέλιμης
επιφάνειας 12600 τμ), του Τμήματος
Δοκίμων Αστυφυλάκων Νάουσας (Β'
φάση επισκευή συντήρηση υπαρχόντων
κτιριακών εγκαταστάσεων), της Σχολής
Αστυφυλάκων Νάουσας - Τομέας Με
τεκπαίδευσης (ανέγερση κτιριακού συ
γκροτήματος), του Τμήματος Δοκίμων
Αστυφυλάκων Καρδίτσας (ανέγερση ο
ρόφου βελτίωση υπαρχόντων εγκατα
στάσεων), της Σχολής Λαγονησίου (α
νακαίνιση και εκσυγχρονισμός κτιρίων),
τη Σχεδίαση Κέντρου Μετεκπαίδευσης
Βόρειας Ελλάδας στη Βέροια, των Α
στυνομικών Τμημάτων -και Τμήματος
Ασφαλείας- Αλεξάνδρειας (ανέγερση
προκατασκευασμένου κτιρίου σ.ω.ε.
860 τμ), Αρτάκης (ανέγερση κτιρίου ),
Δενδροποτάμου (ανέγερση κτιρίου
σ.ω.ε. 450 τμ), Ηλιούπολης (ανέγερση
κτιρίου σ.ω.ε. 663 τμ), Κισσάμου και
Σούδας Χανίων (ανέγερση κτιρίου), Κυ
παρισσίας Μεσσηνίας (ανέγερση κτιρί
ων Αστυν.. Τμήματος και Τμήματος
Τροχαίας, σ.ω.ε. 500 τμ), Πολύκαστρου
Κιλκίς (ανέγερση κτιρίου σ.ω.ε. 280
τμ), Σαμοθράκης (ανέγερση κτιρίου
σ.ω.ε. 240 τμ), του Αστυν. Σταθμού
Πλαταμώνα Πιερίας (ανέγερση κτιρί
ου), του Αστυν. Σταθμού και του Τμή
ματος Συνοριακής Φύλαξης Ν. Τριγλίας
Χαλκιδικής (ανέγερση προκατασκευα
σμένου κτιρίου σ.ω.ε. 780 τμ) και του
Κλιμακίου Συνοριακής Φύλαξης Βύσσας (επισκευή παραχωρηθέντος κτιρίου
Δήμου Βύσσας).
■

Μάρτιος/Απρίλιος 2002

- Αστυνομική Επιθεώρηση

153

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Τ Ρ Ο Π Ο Ι Μ Ε ΙΩ Σ Η Σ Τ Η Σ Ζ Η Τ Η ΣΗ Σ

Πρόληψη

Η πρόληψη των ναρκωτικών στα σχολεία

Το πρόβλημα των

ναρκωτικών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ε

θ ν ικ έ ς π ο λ ίτ ικ ε ς

Γ ΙΑ Τ Α Ν Α Ρ Κ Ω Τ ΙΚ Α

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ ΙΚ Η Τ Η Σ Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Η Σ
Ε

ν ω σ η ς γ ια τ η ν α ν τ ιμ ε τ ώ π ισ η

ΤΩΝ Ν Α ΡΚ Ω ΤΙΚΩ Ν

Η πρόληψη και η μείωση των συνδεόμε
νων με τα ναρκωτικά βλαβών είναι τα κοι
νότερα χαρακτηριστικά και οι πρόσφατα
υιοθετηθείσες στρατηγικές για την αντιμε
τώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών
σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, με τη συμπερίληψη των θεμάτων της φτώχειας, της α
νεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Τα βασικά στοιχεία αυτών των στρατη
γικών για τα ναρκωτικά είναι:
• η επιστημονική ανάλυση και τα απο
δεικτικά στοιχεία, ως βάση για τη λήψη α
ποφάσεων·

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών
(2000-2004), καθορίζει έξι μείζονες στό
χους, οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν ε
ντός πενταετίας:
• τη σημαντική μείωση, εντός της πε
νταετίας, της επικράτησης της χρήσης πα
ράνομων ναρκωτικών, καθώς και της μύη
σης σε αυτά κυρίως των νέων ηλικίας μι
κρότερης των 18 ετών·
• τη σημαντική μείωση των συνεπειών
των συνδεόμενων με τα ναρκωτικά βλα-

παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται μια επισκόπηση των εξελίξεων
στις πολιτικές και στρατηγικές για τα ναρκωτικά, τόσο σε εθνικό επί
πεδο, όσο και σε επίπεδο ΕΕ και εξετάζονται τα θέματα διασφάλισης
της ποιότητας που συνδέονται με αυτές. Πραγματοποιούνται επίσης ε 
κτιμήσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκω
τικών στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής μέ
ριμνας και της ποινικής δικαιοσύνης.
Σ το

• σαφείς προτεραιότητες και κοινοί στό
χον
• στόχοι απόδοσης για την εκτίμηση της
προόδου· και
• αξιολόγηση για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής.
Στον τομέα της πάταξης των συνδεόμε
νων με τα ναρκωτικά αδικημάτων, ενισχύθηκαν εναλλακτικά μέτρα έναντι της φυ
λάκισης σε όλα τα κράτη μέλη, στις περι
πτώσεις που δεν απαιτείται αυστηρή δικα
στική επιβολή ποινής. Παράλληλα, καθί
σταται όλο και περισσότερο κοινή η απο
ποινικοποίηση των συνδεόμενων με τα
ναρκωτικά αδικημάτων. Αυτές οι τάσεις
μαρτυρούν μια συναίνεση, σύμφωνα με
την οποία η φυλακή δεν αποτελεί την κα
τάλληλη λύση για τα άτομα που έχουν
προβλήματα με τα ναρκωτικά. Αντίθετα, η
θεραπεία φαίνεται να αποτελεί την προτιμώμενη απάντηση, ακόμη και όταν η σο
βαρότητα του αδικήματος καθιστά αναπό
φευκτη τη φυλάκιση.
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βών της υγείας (όπως είναι το HIV, η ηπατίτιδα Β και C και η φυματίωση), καθώς
και του αριθμού των συνδεόμενων με τα
ναρκωτικά θανάτων• τη σημαντική αύξηση του αριθμού
των θεραπευμένων τοξικομανών·
• τη σημαντική μείωση της διαθεσιμό
τητας παράνομων ναρκωτικών
• τη σημαντική μείωση του αριθμού
των συνδεόμενων με τα ναρκωτικά ε
γκλημάτων· και
• τη σημαντική μείωση της νομιμοποίη
σης εσόδων και της παράνομης κυκλοφο
ρίας προδρόμων ουσιών.
Η στρατηγική αυτή προβλέπει, επί
σης, την ενισχυμένη συνεργασία των
κρατών μελών για την προώθηση των
διατάξεων της Συνθήκης του Αμστερ
νταμ, η οποία άρχισε να ισχύει τον Μά
ιο του 1999, καθώς και την ανάπτυξη
της αποτελεσματικής επιβολής του
νόμου στο σύνολο της ΕΕ.
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Η πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών στα
σχολεία αποτελεί προτεραιότητα σε όλα
τα κράτη μέλη. Εφαρμόζονται όλο και πε
ρισσότερα προγράμματα που συνδυάζουν
την ενημέρωση με την προσφορά δεξιοτή
των ζωής, όπως είναι η αυτοεκτίμηση. Στη
Δανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη
Σουηδία επικρατούν όλο και περισσότερο
προσεγγίσεις ομάδων ομολόγων, οι οποίες
προβλέπουν την ενεργό συμμετοχή νέων
στην εκτέλεση δραστηριοτήτων. Αξιολο
γήσεις στην Ελλάδα, την Ισπανία και τις
Κάτω Χώρες καταδεικνύουν ότι, με την
κατάλληλη κατάρτιση των εκπαιδευτικών
και τη δέουσα υποστήριξη των γονέων και
της ευρύτερης κοινότητας, αυτού του εί
δους οι πρωτοβουλίες πρόληψης καθίστα
νται αποτελεσματικές, τουλάχιστον βρα
χυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.
Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται με αυξα
νόμενο ρυθμό ως μέσο πρόληψης της χρή
σης ναρκωτικών, με ιστοθέσεις για νέους
που προσφέρουν πληροφορίες και "χώ
ρους ανταλλαγής στιγμιαίων μηνυμάτων"
για θέματα σχετικά με τα ναρκωτικά, κα
θώς και με την παροχή συμβουλών για
τους γονείς. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν ε
πίσης να ανακτούν κατευθυντήριες
γραμμές από το Διαδίκτυο και να ανταλ
λάσσουν εμπειρίες, μέσω ομάδων συζητή
σεων (newsgroups).

Η πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών
στους χώρους ψυχαγωγίας
Η "ψυχαγωγική χρήση" ναρκωτικών α
πό τους νέους σε όλη την ΕΕ συνεχίζει να
μετατίθεται από τις μεγάλες χορευτικές
εκδηλώσεις προς περισσότερο διασκορ
πισμένα γεωγραφικά κλαμπ και μπαρ ως
και σε ιδιωτικές γιορτές. Η παροχή πληρο
φοριών παραμένει το περισσότερο συνη
θισμένο μέτρο πρόληψης σε όλη την ΕΕ,
ακολουθούμενο από την άμεση παροχή
συμβουλών, την εκτός δομών εργασία και
την παρέμβαση σε περίπτωση κρίσης.
Επίσης, όλο και περισσότερο ζητείται α
πό τους συμβούλους νέων που εργάζονται
σε χώρους ψυχαγωγίας, όπως είναι τα κέ
ντρα νεότητας και οι αθλητικοί όμιλοι, να
είναι σε θέση να παρεμβαίνουν έγκαιρα σε
περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων με τα
ναρκωτικά. Στη Γερμανία το 1999, 1.500
σύμβουλοι νέων που είχαν ως βάση τους
αθλητικούς ομίλους έλαβαν μέρος σε ειδι
κά σεμινάρια για την πρόληψη της χρήσης
ναρκωτικών.
Το προσωπικό των νυκτερινών κλαμπ
και των ντισκοτέκ, με κατάλληλη εκπαί
δευση, μπορεί να διαδραματίσει επίσης
ένα σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της
χρήσης ναρκωτικών.

Ομάδες υψηλού κινδύνου
Σε αυτούς που θεωρείται ότι αντιμετωπί
ζουν υψηλό κίνδυνο χρήσης ναρκωτικών
περιλαμβάνονται οι εθνοτικές μειονότητες,
οι κοινωνικά στερημένοι και άστεγοι νέοι,
οι νέοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα και οι
νέοι παραβάτες του νόμου, καθώς και τα ά
τομα που ασκούν επαγγέλματα που σχετί
ζονται με το σεξ. Σε όλα τα κράτη μέλη συ
ναντιόνται ειδικά σχέδια αντιμετώπισης
των νέων χρηστών ναρκωτικών. Καθώς αυ
τοί οι χρήστες συχνά αντιμετωπίζουν προ
βλήματα υγείας, εκπαιδευτικά, ποινικά και
κοινωνικά προβλήματα, η συνεργασία των
διαφόρων υπηρεσιών που ενέχονται είναι
ζωτικής σημασίας.
_________ Π Ε Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ Μ Ο Σ _________
ΤΩΝ Ε Π ΙΒ Λ Α Β Ω Ν ΣΥ Ν Ε Π Ε ΙΩ Ν
ΤΗΣ ΧΡ Η ΣΗ Σ Ν Α Ρ Κ Ω Τ ΙΚ Ω Ν

Λοιμώδη νοσήιιατα
Η εμφάνιση του HIV στη δεκαετία του
1980 οδήγησε στην εισαγωγή προγραμμά
των ανταλλαγής συριγγών, τα οποία τώρα
υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη, αν και σε
κυμαινόμενο βαθμό. Η από κοινού χρη
σιμοποίηση βελονών φαίνεται να έχει πε
ριοριστεί στις περισσότερες χώρες, καθώς
όλο και περισσότερες σύριγγες ανταλλάσ
σονται. Στο Βέλγιο, την Ισπανία και τη
Φινλανδία, οι φαρμακοποιοί λαμβάνουν
ειδική κατάρτιση για την παροχή υγειο
νομικών συμβουλών, σε σχέση με τα προ
γράμματα ανταλλαγής συριγγών. Για πα
ράδειγμα, στην Ισπανία και τη Γαλλία, τα
φαρμακεία διαδραματίζουν το ρόλο των
"κέντρων χαμηλού κατωφλιού", διανέμο
ντας σύριγγες και ουσίες υποκατάστασης.

ρούν, επίσης, να διαθέσουν μεθαδόνη.
Οι υπηρεσίες "χαμηλού κατωφλιού" επεκτείνονται σε όλα τα κράτη μέλη και
προσελκύουν αυξημένους αριθμούς επι
σκεπτών.

Αίθουσες χρηστών
Οι αίθουσες χρηστών προσφέρουν ένα
περιβάλλον στο οποίο τα ναρκωτικά μπο
ρούν να καταναλωθούν υπό υγιεινές και ε
πιτηρούμενες συνθήκες, έτσι ώστε να
μειώνεται η μετάδοση λοιμωδών νοσημά
των και ο κίνδυνος μοιραίων υπερβολικών
δόσεων. Τέτοιου είδους χώροι υπάρχουν
στις Κάτω Χώρες εδώ και ορισμένες δεκα
ετίες. Μια μελέτη, χρηματοδοτούμενη από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξετάζει επί του
παρόντος κατά πόσο οι αίθουσες χρηστών
μειώνουν την επικίνδυνη συμπεριφορά,
βελτιώνουν και διαφυλάσσουν την υγεία
και ελαφρύνουν την πίεση που ασκείται σε
τοπικές κοινότητες, εξαιτίας της δημόσιας
χρήσης ναρκωτικών.

Σωφρονιστικά ιδρύματα
Οι συνθήκες χρήσης ναρκωτικών στις
φυλακές συμβάλλουν ακόμη περισσότερο
στην εξάπλωση των λοιμωδών νοσημάτων
από ό,τι οι συνθήκες έξω από αυτές. Το
1999, το Ισπανικό Σωφρονιστικό Ίδρυμα
συνέστησε τη δυνατότητα ανταλλαγής συ
ριγγών σε όλες τις φυλακές, επιχειρώντας
να περιορίσει τους κινδύνους που προκαλεί η κοινή χρήση βελονών. Σε ορισμένες
Γερμανικές φυλακές εφαρμόστηκε ένα
σχέδιο για τον περιορισμό της μετάδοσης
λοιμωδών νοσημάτων, συμπεριλαμβα
νόμενος της ανταλλαγής συριγγών.
___________Θ

ε ρ α π ε ί α ___________

Εκτός δομών εργασία
και υπηρεσίες "χαμηλού κατωφλιού"

Πρώιμα στάδια τη ; γρήσικ ναρκωτικών

Κατά την περασμένη δεκαετία, εισήχθησαν για πρώτη φορά η εκτός δομών εργα
σία και οι υπηρεσίες "χαμηλού κατωφλι
ού" για την παροχή βοήθειας σε χρήστες
ναρκωτικών, οι οποίοι δεν υφίστανται ή εγκατέλειψαν τη θεραπεία, και αυτό το μέ
τρο αποτελούσε συμπλήρωμα των συμβα
τικών κέντρων θεραπείας από τα ναρκωτι
κά. Αυτές οι υπηρεσίες έχουν σκοπό να
προλάβουν την περαιτέρω επιδείνωση της
υγείας και των κοινωνικών συνθηκών των
χρηστών και να τους ενθαρρύνουν να επι
διώξουν θεραπεία.
Οι κινητές μονάδες εκτός δομών, προ
σφέρουν πληροφορίες, καθαρές βελόνες
και σύριγγες, πρώτες βοήθειες, παρέμβαση
σε περίπτωση κρίσης και υπηρεσίες σε
σημεία όπου συναντιόνται οι χρήστες ναρ
κωτικών ή σε ειδικές ομάδες-στόχους, ό
πως είναι αυτοί που ασχολούνται επαγ
γελματικά με το σεξ. Σε μερικές χώρες, αυ
τού του είδους οι κινητές μονάδες μπο

Ο αριθμός των ατόμων που επιθυμούν
θεραπεία από τη χρήση αμφεταμινών,
κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς και από το
κάπνισμα ηρωίνης, αυξήθηκε σε όλη την
ΕΕ. Το γεγονός αυτό θέτει μια πρόκληση
για τις συμβατικές υπηρεσίες ναρκωτι
κών, οι οποίες συχνά είναι ακατάλληλες
να αντιμετωπίσουν νέα πρότυπα χρήσης
ναρκωτικών σε πρώιμο στάδιο. Η συνερ
γασία με υπηρεσίες νεολαίας, κοινωνικές
υπηρεσίες και ψυχιατρικές υπηρεσίες αυ
ξάνεται συνεχώς. Κατά τα πέντε τελευ
ταία χρόνια, στη Γερμανία, το Λου
ξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες δόθηκε
βαρύτητα σε παρεμβάσεις με στόχο εθνο
τικές μειονότητες και μετανάστες. Η
χρήση ναρκωτικών είναι ιδιαίτερα εξα
πλωμένη σε ορισμένες εθνοτικές υπο
ομάδες, οι οποίες κάνουν ελάχιστη χρήση
των υπηρεσιών ναρκωτικών είτε εξαιτίας
γλωσσικών προβλημάτων είτε εξαιτίας
πολιτισμικών ταμπού.

Οι θεραπευτικές εναλλακτικές λύσεις
έναντι της πάταξης
Γενικά, όλα τα κράτη μέλη συμφωνούν
ότι οι χρήστες ναρκωτικών δεν θα πρέπει να
φυλακίζονται για τον εθισμό τους. Ως εκ
τούτου, εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη
μια ποικιλία εναλλακτικών λύσεων έναντι
της πάταξης, κυμαινόμενη από την εκτέλε
ση κοινοτικών εργασιών μέχρι την εσωτερι
κή ή την εξωτερική θεραπεία. Επί του παρό
ντος, πραγματοποιούνται διάφορες μελέτες
για την αξιολόγηση αυτών των μέτρων.

Θεραπεία στις φυλακές
Σε όλες τις χώρες της ΕΕ, διατίθεται θε
ραπεία για τους φυλακισμένους χρήστες
ναρκωτικών, ενώ στην Ισπανία, τη Γερμα
νία και την Αυστρία αυξάνεται η θεραπεία
υποκατάστασης με τη χρήση μεθαδόνης
στις φυλακές. Ωστόσο, οι αξιολογήσεις
της θεραπείας από τα ναρκωτικά στις φυ
λακές δεν είναι συναφείς. Ορισμένες ανα
φέρουν σημαντική μείωση τόσο της χρή
σης ναρκωτικών όσο και της εγκληματικό
τητας, ενώ άλλες υποστηρίζουν ότι απαι
τούνται περισσότερο διαφοροποιημένες
μελέτες για την επικύρωση των συμπε
ρασμάτων. Στα εμπόδια για αποτελεσματι
κή θεραπεία στις φυλακές περιλαμβάνεται
ο υπερβολικός αριθμός φυλακισμένων και
η έλλειψη κατάρτισης του σωφρονιστικού
προσωπικού.
Ε

πανένταξη

Οι χρήστες ναρκωτικών που φυλακίστη
καν, υποβλήθηκαν σε θεραπεία ή παρακο
λουθούν μακροχρόνια θεραπεία υποκατά
στασης συχνά δεν διαθέτουν βασική εκπαί
δευση, επαγγελματική κατάρτιση, επάγ
γελμα και στέγη, που αποτελούν παράγο
ντες που παρεμποδίζουν σοβαρά την επανέ
νταξή τους. Η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιρλαν
δία, η Αυστρία, η Πορτογαλία και η Φινλαν
δία εντατικοποίησαν τις προσπάθειές τους
για να βοηθήσουν τους χρήστες ναρκωτικών
να επανενταχθούν στην κοινωνία και να
σταθεροποιήσουν τον τρόπο ζωής τους.
Η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ισπανία και η
Ιρλανδία προσφέρουν βασική εκπαίδευση
και κύκλους επαγγελματικής κατάρτισης
σε βιοτεχνικές, γεωργικές ή ηλεκτρονικές
δεξιότητες. Επίσης, οι ίδιες χώρες αναφέ
ρουν επιχορηγούμενα προγράμματα απα
σχόλησης για (πρώην) χρήστες ναρκωτι
κών, είτε ως ειδικά σχέδια για την προώθη
ση της ένταξης στην αγορά εργασίας είτε
ως επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλη
σης. Στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Αυ
στρία και την Πορτογαλία αυξάνονται οι
πρωτοβουλίες για τη στέγαση των (πρώην)
χρηστών σε επιδοτούμενα καταλύματα,
συνηθισμένα διαμερίσματα ή στο εσωτε
ρικό οικογενειών.
■
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τητας", θα πρέπει να αποτελέσουν πλέον τη βάση
της συνεργασίας σ' αυτό τον τομέα.
Από την άλλη πλευρά, η τεράστια διάθεση ναρ
κωτικών στην παγκόσμια αγορά κατανάλωσης και
η πρόκληση υψηλών ποσοστών κέρδους, τα οποία
επιδιώκονται από τους εγκληματίες, συνεισφέρουν
στο να παραμένει η διακίνηση ναρκωτικών ο σκλη
ρός πυρήνας της δραστηριότητας του Οργανωμέ
νου Εγκλήματος, εθνικού και διεθνούς.
Το πρόβλημα των ναρκωτικών μέσα στη δεκαετί
α του 1990, παρουσίασε σημαντική αύξηση και στη
Χώρα μας και σύμφωνα με μελέτες ειδικών και ε
κτιμήσεις εμπειρογνωμόνων, οι προβλέψεις για το
μέλλον δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές.
Η γεωγραφική θέση της Χώρας μας, σε συνδυα
σμό με την πολιτική ρευστότητα και τις κοι
Π εριγραφή της καταςταςης
του Αστυνομικού Δ/ντή
νωνικοοικονομικές αλλαγές στην ευρύτερη
ΣΤΕΦ ΑΝΟ Υ ΣΚΟ ΤΗ *
περιοχή, συνιστούν επιπλέον επιβαρυντιποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η
κούς παράγοντες για το μέλλον. Πέραν αυ
χρήση των ναρκωτικών και οι συνδεόμενες με αυτή ποιτού, τα εκτεταμένα χερσαία και θαλάσσια σύνορά μας, καθι
ι κίλες επιπτώσεις (εγκληματικότητα, νοσηρότητα, απο
στούν πολύ δύσκολο το έργο της αναχαίτισης των ποσοτήτων
κλεισμός από την εργασία και την ενεργό κοινωνική συνεισφο
που διακινούνται.
ρά), είναι ιδιαίτερα εμφανείς σήμερα.
Ένας άλλος επίσης επιβαρυντικός παράγοντας είναι ότι, όλες
Από την αρχή της δεκαετίας του 90 το ζήτημα των ναρκωτι
σχεδόν οι χώρες και οι περιοχές που συνορεύουν με την Ελλάδα
κών αποτελεί θέμα προτεραιότητας στην ημερήσια διάταξη όλων
ή επικοινωνούν άμεσα με αυτήν, χαρακτηρίζονται από τις αναφο
των κ-μ της Ε.Ε. και του Ο.Η.Ε., γεγονός που καταδεικνύει τη
ρές των αρμόδιων διεθνών φορέων και οργανισμών ως κέντρα
συνειδητοποίηση από όλους, ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών
παραγωγής, μεταποίησης, συγκέντρωσης ή διαμετακόμισης ναρκωτικων ουσιών.

Ν Αετέη
Ρ ειδικό
Κ Ωεπιχειρησιακό
ΤΙΚ Α
πρόγραμμα της
Ελληνικής Αστυνομίας

A

[

]

Το πρόβλημα των ναρκωτικών συνιστό μια από τις ιδιαίτερα
σοβαρές απειλές που τίθενται σήμερα στα Κράτη, στις Κυβερ
νήσεις τους, στις κοινωνίες και τους πολίτες τους σε εθνικό
και παγκόσμιο επίπεδο. Οι πολλές διαστάσεις του προβλήμα
τος (καλλιέργεια, παραγωγή, επεξεργασία παρασκευή, διαμε
τακόμιση, διακίνηση, διάθεση, χρήση, νοσηρότητα, εγκληματι
κότητα) προσβάλλουν βάναυσα την ανθρώπινη ζωή και αξιο
πρέπεια, την κοινωνική συνοχή, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το
Κράτος Δικαίου και υπονομεύουν τις προσπάθειες για το χτί
σιμο μιας καλύτερης κοινωνίας.
αποτελεί άμεσο κίνδυνο και απειλή ιδίως για το πιο ζωντανό κύτ
ταρο της κοινωνίας, τη νεολαία.
Οι κοινωνικές πτυχές και τα προβλήματα υγείας που συνδέο
νται με τη χρήση ναρκωτικών αποτελούν απειλή για τους χρή
στες, για τις οικογένειές τους αλλά και για την κοινωνία γενικό
τερα. Η σχέση ανάμεσα στην χρήση ναρκωτικών και στη δυσχε
ρή κοινωνική θέση των χρηστών (τα φαινόμενα της φτώχειας, α
νεργίας, οι άστεγοι, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η σχέση μεταξύ
της κατάχρησης ναρκωτικών της παραβατικότητας και του ε
γκλήματος), καθιστούν αναγκαία μια ισορροπημένη προσέγγιση
για παράλληλη μείωση της ζήτησης και της προσφοράς ναρκωτι
κών.
Για την επίλυσή του δεν (
ύν πλέον οι παλιές συνταγές της
καταστολής μέσα από απ
ιματικές και ασυντόνιστες ενέργειες και δράσεις, αλλά απαιτι ινται ολοκληρωμένες προσεγγίσεις, εντατική συνεργασία και < ιντονισμός μεταξύ όλων των ε
μπλεκόμενων φορέων σε όλα τα επίπεδα.
Το ζήτημα της καταπολέμησης των ναρκωτικών θα πρέπει να
ενταχθεί στις συνολικές προσπάθειες πολιτείας και κοινωνίας για
τη στήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης σε ευρύ
τερη βάση. Οι έννοιες της ^'συνευθύνης" και της "διεταιρικό-
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣτοιχείΑ
Πέρα από τα παραδοσιακά ναρκωτικά (κάννα
βη, ηρωίνη) τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας
συχνές είναι και οι κατασχέσεις κοκαΐνης καθώς
και συνθετικών ναρκωτικών (έκσταση, αμφεταμί
νες κ.λ.π.).
• Υποθέσεις Ναρκωτικών - Κατηγορηθέντα
άτομα

Το 2001 σημειώθηκε σημαντική αύξηση (23%)
των υποθέσεων ναρκωτικών που καταγράφηκαν
από την Ελληνική Αστυνομία. Συγκεκριμένα, σε
απόλυτους αριθμούς οι υποθέσεις ναρκωτικών
αυξήθηκαν μέσα σε ένα έτος από 7.995 σε 9.820,
σημειώνοντας ρεκόρ δεκαετίας, καθώς το 1991 ο αντίστοιχος α
ριθμός ήταν 4 φορές μικρότερος, ήτοι 2.449. Συνακόλουθη ήταν
και η αύξηση (22%) στις συλλήψεις ατόμων που κατηγορήθηκαν
για παραβάσεις που σχετίζονταν με χρήση και διακίνηση ναρκω
τικών ουσιών. Από 12.306 που ήταν το 2000, οι συλλήψεις αυξή
θηκαν στις 15.026.
• Κατασχέσεις Ναρκωτικών Ουσιών
Τέλος, ως προς τις κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών, άξια πα
ρατήρησης είναι η κατακόρυφη αύξηση των ποσοτήτων κοκαΐνης
(13 φορές υψηλότερη σε σχέση με τις ποσότητες που κατασχέ
θηκαν το 2000) και η σημαντική πτώση κατάσχεσης ηρωίνης (3
φορές χαμηλότερη έναντι των ποσοτήτων του 2000), αυξομειώ
σεις που ενδεχομένως να μην συνδέονται με την αύξηση του εί
δους των συγκεκριμένων ναρκωτικών, αλλά με συγκεκριμένες υ
ποθέσεις που επελήφθησαν οι διωκτικές αρχές.
• Αριθμός Θυμάτων

Τη χρονιά που πέρασε παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση του α
ριθμού των θανάτων από ναρκωτικά σε σχέση με τα αντίστοιχα με
γέθη του 2000.(312 έναντι 304). Σε επίπεδο δεκαετίας, οι θάνατοι
έχουν υπέρ-τριπλασιαστεί σε σχέση με το 1991 (79 νεκροί).

Α ν τιμ ετώ π ιση τ ο υ προ βλή μ ατος
Η αντιμετώπιση των ναρκωτικών αποτελεί ένα πάρα πολύ δύ
σκολο έργο το οποίο δεν αφορά μόνο τις Διωκτικές Αρχές της
κάθε χώρας, αλλά το σύνολο των Υπηρεσιών του Κράτους και το
σύνολο των πολιτών της κάθε κοινωνίας και απαιτεί συστράτευση στα πλαίσια πολυτομεακών σχεδιασμών και προσπαθειών σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Οι πολλές διαστάσεις του προβλήματος απαιτούν πολύπλευρη
και συντονισμένη πολιτική αντιμετώπισής του, εθνικό σχεδιασμό
σε βάθος χρόνου και ένα σύστημα διαρκούς παρακολούθησης και
αξιολόγησης, με στόχο τις απαραίτητες προσαρμογές.
Η σύγχρονη αντίληψη του προβλήματος των ναρκωτικών, κά
τω από τα πορίσματα της επιστημονικής έρευνας, αναδεικνύει έ
να πρόβλημα που για την αντιμετώπισή του απαιτείται συστράτευση Πολιτείας, Δημοσίων Υπηρεσιών, μη κυβερνητικών οργα
νώσεων, κοινωνικών ομάδων και φορέων και ενός ευρέος φά
σματος επαγγελματιών, σε ένα δύσκολο, πολύμορφο και αδιάκο
πο αγώνα που θα απολαμβάνει την ευρύτερη κοινωνική συναίνε
ση και θα κατατείνει κυρίως:
ν' Στη μείωση της ζήτησης
ν' Στη μείωση της προσφοράς και καταπολέμησης της παράνο
μης διακίνησης.
ν' Στην πληροφόρηση - ενημέρωση,
ν' Στην κοινωνική επανένταξη των χρηστών,
ν' Στη διεθνή συνεργασία και τον καλλίτερο συντονισμό των
Διωκτικών Αρχών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια αυτή αποτελεί το 5ετές
Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών, το οποίο καταρτί
σθηκε από συναρμόδια Υπουργεία και Οργανισμούς..

Η Ε λλη ν ική Α στυν ο μ ία στη ν πρω τοπο ρία
ΤΟ Υ Α ΓΩ Ν Α ΚΑΤΑ ΤΩ Ν Ν α Ρ Κ Ω Τ ΙΚ Ω Ν -Ο ρ ΓΑΝΩΣΗ
Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΕ Σ -Π Α Ρ Ο Υ Σ Α ΚΑ ΤΑΣΤΑ ΣΗ
Για την καταπολέμηση των Ναρκωτικών από πλευράς Ελληνικής
Αστυνομίας, σε κεντρικό - επιτελικό και σε περιφερειακό - επιχει
ρησιακό επίπεδο, αρμόδιες είναι οι ακόλουθες Υπηρεσίες:
Σε κεντρικό-επιτελικό επίπεδο:
Το 3ο Τμήμα Ναρκωτικών και Παραβατικότητας Ανηλίκων, της
Δ/νσης Δημ. Ασφάλειας του Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης /A. Ε. Α.
«■ Σε περιφερειακό - επιχειρησιακό επίπεδο:
α. Οι Υποδ/νσεις Δίωξης Ναρκωτικών των Διευθύνσεων Ασφά
λειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών
Αερολιμένα Αθηνών και τα Γραφεία Ασφαλείας των A. Τ. Αττικής.
β. Τα Ειδικά Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών στις πόλεις: Αλε
ξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Σέρρες, Καστοριά, Ιωάννινα, Ηγουμε
νίτσα, Κέρκυρα, Πάτρα, Ηράκλειο, Ρόδο και Λάρισα. Τα εν λό
γω Τμήματα έχουν ιδρυθεί περιμετρικά της συνοριακής γραμμής,
με στόχο τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και την παρεμπόδιση ή την μείωση εισαγωγής ναρκωτικών στη Χώρα.
γ. Οι Ειδικές Ομάδες Δίωξης Ναρκωτικών, σε όλες τις Υπηρε
σίες επιπέδου Τμήματος Ασφαλείας (έδρες όλων των Νομών) και
Αστυνομικού Τμήματος Γενικής αρμοδιότητας (πόλεις και κωμοπόλεις όλων των Νομών).
δ. Οι Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, οι κατευθύνουν τη
δράση τους μεταξύ των άλλων και στην καταπολέμηση της δια
κίνησης ναρκωτικών(Υπάρχουν σήμερα 55 Τμήματα Συνορια
κής Φύλαξης).

Σ υνεργασία σ ε Τ οπικο - Ε θνικό ■Δ ιεθν ες επίπεδο
Οι αρμόδιες για την Δίωξη των Ναρκωτικών Υπηρεσίες της Ελ
ληνικής Αστυνομίας συνεργάζονται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο
με όλες τις συναρμόδιες αρχές(Δικαστικές, Τελωνειακός ΣΔΟΕ,

Λιμενικές κ.λ.π) και συμμετέχουν ενεργά και ανελλιπώς στα θε
σμοθετημένα όργανα όπως είναι το Σ. Ο. Δ. Ν, ΕΠΙΨΥ, ΟΚΑΝΑ,
ΚΕ.ΘΕ.Α, κ.λ.π, και είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν σε κάθε
προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά τον διυπουργικό συντονισμό, την ε
πίλυση διαφόρων αμφισβητήσεων, την αποφυγή επικαλύψεων,
την ανταλλαγή πληροφοριών με συναρμόδιες Διωκτικές αρχές,
την ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα ναρκωτικών με Χώρες
της Ε. Ε και την πραγματοποίηση ελεγχόμενων παραδόσεων ναρ
κωτικών, καθοριστικός είναι ο ρόλος του Συντονιστικού Οργά
νου Δίωξης Ναρκωτικών.
Σε ότι αφορά την διεθνή συνεργασία, η Ελληνική Αστυνομία
συνεργάζεται στενά με διεθνείς Οργανισμούς όπως η ΕΥΡΩΠΟΛ,
η ΙΝΤΕΡΠΟΛ και τα Ηνωμένα Έθνη και συμμετέχει ανελλιπώς
και δραστήρια με εκπροσώπους της από τις Υπηρεσίες Ναρκωτι
κών, στις διάφορες συναντήσεις. Συμμετέχει επίσης με εκπροσώ-
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πους της σε περιφερειακές συνεργασίες(8.Ε.Ο.Ι, Ο.Σ.Ε.Π, Πρωτο
βουλία της Αδριατικής και του Ιονίου κ. λ π) και έχει υπογράψει
σε διμερές και πολυμερές επίπεδο σειρά συμφωνιών αστυνομικής
συνεργασίας με πολλές χώρες. Αξιωματικοί που υπηρετούν σε Υ
πηρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών συμμετέχουν σε κοινές εκπαιδεύ
σεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
5 Ε Τ Ε Σ Ε ΙΔ ΙΚ Ο Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ ΙΑ Κ Ο
Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α
τ η ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς
ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν Α Ρ Κ Ω Τ ΙΚ Ω Ν

® Την επέκταση σε όλη την επικράτεια ολοκληρωμένων προ
γραμμάτων Αστυνόμευσης με στόχο:
^ Την ουσιαστική και συνεχή επιτήρηση χώρων υπόπτων για δια
κίνηση ναρκωτικών, καθώς και χώρων προσιτών στην νεολαία.
S Την επιτήρηση χώρων όπου υλοποιούνται προγράμματα α
πεξάρτησης, για την αποτροπή όλων των συμφυών με την διαδι
κασία αυτή αστυνομικών προβλημάτων.
® Τη συνεχή εκπαίδευση- επιμόρφωση του προσωπικού των
Υπηρεσιών Δίωξης Ναρκωτικών και την κατάλληλη προσαρμο
γή των προγραμμάτων εκπαίδευσης, ανάλογα με την διαχρονική

ΕΤΗ

1996

1997

1998

1999

2000

2001

15234

11009

9967

46198

49840

18821

3 Κάνναβη
α) Φυτά (ΚοΑΑιεργηθέντα)

Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
β) Κα εργασμένο(ΧασίςΐΓραμ.
530339
6419118
27287
47371
18493
189543
κατά των Ναρκωτικών, καταρτίσθηκε από την
γΐ Ακατέργαστο (Χασίς) Γραμ.
2466359
1.2Ε+07
1.2Ε+07 11616770 10243526
8217197
Ελληνική Αστυνομία το δετές επιχειρησιακό
6) ΧασισέΑαιο
Γραμμάρια
45
2
1205
1888
της πρόγραμμα κατά των ναρκωτικών, ένα
ι
4 Οπιούχα
ευέλικτο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις
α) Όπιο ακατέργαστο Γραμμ.
235
2559
46208
1742
955
σύγχρονες απαιτήσεις με βάθος δετίας, η υλο
β) Ηρωίνη- μορφίνη Γραμμ.
68167
125944
113809
84141
642063
231263
ποίηση του οποίου θα καταστήσει τη δράση
Δόσεις
997
1158
635
448
303
793
της πιο αποτελεσματική και συντονισμένη
γ) Φυτά υπνοφόρου μήκωνος
130
640
401
στον αγώνα κατά των ναρκωτικών μέσα από
δ) Μεθαδόνη- Δισκία
2931
7196
4367
5350
3842
7960
την επίτευξη των επιμέρους στόχων, που τίθε
Γραμμάρια
85
8
1529
36
472
700
νται από το Σχέδιο Εθνικής Πολιτικής κατά
ε) Λοιπά οπιούχα-Γραμμάρια
186
2300
96
31
70
των Ναρκωτικών. Για το Υπουργείο Δημό
Δισκία
2045
7547
907
2253
2220
1466
σιας Τάξης και το Αρχηγείο της Ελληνικής
5 Διεγερτικά
Αστυνομίας η καταπολέμηση των ναρκωτι
α) Κοκαΐνη - Γραμμάρια
κών αποτελεί πρώτη, άμεση και διαρκή
40272
16178
92661
44745
19274
265234
β) (SPEEDI -Γραμμάρια
7
προτεραιότητα. Ο κύριος στόχος του προ
γ) ΦύΑΑα κάκας -Γραμμάρια
γράμματος είναι να συμβάλλει η Ελληνική Α
δ) Αμφεταμίνες-Γραμμάρια
82
48
3
1380
2008
78
στυνομία με όλες της τις δυνάμεις στη θωράΑμφεταμίνες- δισκία
958
5
30109
κιση της Ελληνικής κοινωνίας από την σύγ
Μεθαμφεταμίνες -Δισκία
χρονη αυτή μάστιγα.
ει Λοιπά ικρακί-Γραμμάρια
2
Επισημ<ώά»βι ότι για την κατάρτιση του
στ) Έκσταση- Δισκία
1960
138
85
2699
53548
49114
δετούς προγράμματος λήφθηκαν επίσης υπό
ψη και οι υποχρεώσεις της χώρας μας που α
6 Ναρκωτικά φάρμακα
α)Παραισθηοιογόνα- Δισκία
πορρέουν από την υλοποίηση του Σχεδίου
Γραμμάρια
Δράσης της Ε. Ε κατά των Ναρκωτικών 2000U S D. κΑπ) -Σταγόνες
1045
165
210
111
286
2004, καθώς και οι επισημάνσεις της Ομάδας
LSD - Δισκία
9
1
44
17
1
Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ε. Ε,
β) Ηρεμιστικά Δισκία
20565
26044
16919
41668
29104
43281
για την αξιολόγηση της Χώρας μας σε θέματα
Γραμμάρια
6011
1449
2306
80210
3700
22204
Ναρκωτικών.
γΐΒαρβιτουρικά Δισκία
5
9
32
41
Το Ειδικό δετές Επιχειρησιακό Πρόγραμ
Γραμμάρια
30
35
μα κατά των Ναρκωτικών της Ελληνικής
Αστυνομίας περιλαμβάνει:
® Την επανεξέταση της επάρκειας των υπαρχουσών δομών
εξέλιξη του φαινομένου των ναρκωτικών, σε συνεργασία με τον
και την υπο|^α^και υλοποίηση προτάσεων και δράσεων:
Ο.ΚΑ.ΝΑ σε εθνικό επίπεδο και με Ευρωπαϊκά Όργανα και διε
• Για την ίδρυση συμπληρωματικών Υπηρεσιών Δίωξης Ναρ
θνείς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της πρό
κωτικών με σκοπό την απόλυτη γεωγραφική θωράκιση της Χώ
ληψης και καταπολέμησης των Ναρκωτικών, σε διεθνές επίπεδο.
ρας. (Βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι διαδικασίες ίδρυσης Τμημά
® Την κατεύθυνση της δράσης των Υπηρεσιών συνοριακής
των Δίωξης Ναρκωτικών στον Πύργο, στο Αγρίνιο, στην Καλα
φύλαξης
και στην αντιμετώπιση της διασυνοριακής διακίνησης
μάτα και στο Βόλο.
ναρκωτικών.
• Τον καλύτερο συντ
των Διωκτικών Αρχών (Ελληνι® Την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών μέσω ηλε
κής Αστυνομίας
- Τελωνεία-ΣΔΟΕ).
κτρονικών μέσων και ιδίως του ΙΝΤΕΡΝΕΤ, την ενίσχυση των υ
• Την κατεύθυ
τους στα πλαίσια του προγράμπαρχουσών δομών και τη δημιουργία νέων όπου ελλείπουν.
ματος Εθνικής Στρατηγικής
® Την αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με την διακίνηση και
• Την άμεση υλοποίησή του ό τις Διωκτικές Αρχές,
χρήση των ναρκωτικών εγκληματικότητας(κλοπές, ληστείες του
® Την καταπολέμηση των 0| ανωμένων κυκλωμάτων διακίνησης Ναρκωτικών.
δρόμου, περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας).
Φ Την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων που προέρ
® Την ενίσχυση και διαρκή ανανέωση του υλικοτεχνικού εξο
πλισμού των Υπηρεσιών Δίωξης.
χονται από διακίνηση ναρκωτικών.
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ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Σε επιχειρησιακό επίπεδο:

® Τη διεύρυνση της συνεργασίας με αλλοδαπές συναρμόδιες
Υπηρεσίες και Διεθνείς Οργανισμούς, τόσο σε επιχειρησιακό ε
πίπεδο, όσο και σε επίπεδο ανταλλαγής εμπειριών, προβληματι
σμών και διερεύνησης νέων τακτικών αντιμετώπισης του προ
βλήματος.

Α ξ ο ν ε ς σ τ ρ α τ η γ ικ ή ς
ΤΟΥ Π ΡΟ ΓΡΑΜ Μ ΑΤΟ Σ.

Οι άξονες της στρατηγικής είναι:
> Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας και των Υπηρεσιών του, στο πεδίο της επιχειρη
σιακής δράσης κατά των ναρκωτικών στη διάρκεια των επόμε
νων 5 ετών.
> Η εξασφάλιση της απαραίτητης υποστήριξης υψηλού επιπέ
δου στην Ελληνική Αστυνομία, σε εξειδικευμένο προσωπικό, σύγ
χρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο.
> Η ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων, τόσο σε επιτελικό ό
σο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.
> Η συνεχής αξιολόγηση των προσπαθειών και η αναπροσαρ
μογή των δράσεων εκεί όπου απαιτείται.
Κ Α Θ Ο Ρ ΙΣ Μ Ο Σ Ε Π ΙΜ Ε Ρ Ο Υ Σ ΣΤΟΧΩΝ

♦ Η μείωση της πρόσβασης στα ναρκωτικά σε νέους εφηβι
κής ηλικίας.
♦ Η αύξηση της αποτελεσματικότητας σε επιχειρησιακό επί
πεδο.
♦ Η αύξηση των κατασχέσεων των ποσοτήτων ναρκωτικών.
♦ Η αύξηση του αριθμού των ομάδων διακινητών που εξαρ
θρώνονται.
♦ Η αύξηση του αριθμού των συλληφθέντων, που εμπλέκο
νται στην διάπραξη αδικημάτων, σχετικών με την προσφορά
ναρκωτικών.
♦ Η αύξηση του ποσού των εντοπισθέντων περιουσιακών
στοιχείων και της αναλογίας δημευομένων και αναλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων, που προέρχονται από διακίνηση
ναρκωτικών και ξεπλύματος χρημάτων.
♦ Η ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας και των ελέγχων,
ώστε να δημιουργηθεί περιβάλλον αβεβαιότητας, και υψηλός βαθ
μός διακινδύνευσης για τους διακινητές ναρκωτικών.
♦ Η διενέργεια ολοκληρωμένης και σε βάθος οικονομικής έ
ρευνας, σε συνεργασία με συναρμόδιες Αρχές(ΣΔΟΕ, Επιτροπή
του άρθρου 7 του Ν. 2331/1995 κ.λπ.), σε σοβαρές υποθέσεις
διακίνησης ναρκωτικών.

Δ ρ ά σ ε ις για την επόμ ενη 5 ε τ ια κα τα Τ ομ έα :
> Υπηρεσίες

♦ Αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος των Υπηρε
σιών, ύστερα από μελέτη, με κατάλληλα κτίρια που να ανταποΣε κεντρικό - επιτελικό επίπεδο:
κρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες(χώροι στάθμευσης, ανακριτι® Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση αξιόπιστων πληροφο
κά γραφεία, χώροι προσωρινής κράτησης κ.λ.π).
ριών για τα ναρκωτικά και η δημιουργία κεντρικής βάσης δεδο
♦ Αναβάθμιση της κεντρικής επιτελικής υπηρεσίας του Αρχη
μένων, στα πλαίσια ολοκλήρωσης του Εθνικού Συστήματος Ε
γείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να ανταποκριθεί απόλυτα
γκληματολογιών Πληροφοριών.
στις σύγχρονες απαιτήσεις, στην οποία θα υπηρετούν Αξιωματι
® Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στις μεθόδους
κοί οι οποίοι θα έχουν προηγούμενη επιχειρησιακή εμπειρία και
και τα μέσα αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης, εμπορίας
θα είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι, γνώστες ξένων γλωσσών και
και χρήσης ναρκωτικών και η αξιοποίηση των σχετικών συμπε
χειριστές Η/Υ. Έργο της εν λόγω Υπηρεσίας θα είναι και η υλο
ρασμάτων^»#·'
ποίηση των απαιτήσεων και των στόχων που τίθενται από το Ει
® Ο σχεδιασμός δράσεων, για την ενημέρωση και την ευαισθηδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης κατά των Ναρκωτικών
τοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και κοινωνικών φορέων, σε θέ
της Ελληνικής Αστυνομίας και η συνεπής παρακολούθηση και α
ματα πρόληψης της εγκληματικότητας περί τα ναρκωτικά.
ξιολόγηση της εφαρμογής τους.
® Η παρακολούθηση και η μελέτη των επιστημονικών μέσων
♦ Επανασυγκρότηση των Ομάδων Δίωξης Ναρκωτικών των
και μεθόδων αντιμετώπισης των εγκλημάτων περί τα ναρκωτικά.
Τμημάτων Ασφαλείας και Τμημάτων Γενικής αρμοδιότητας, που
® Ο αποτελεσματικός συντονι
θα στελεχωθούν με προσωπικό
σμός των εμπλεκομένων Υπηρε
από 6-14 αστυνομικούς και θα ε
σιών, φορέων και Οργανισμών.
λέγχονται από τον Διοικητή του
Στην προσπάθεια πρόληψης και καταπολέμησης
® Η προώθηση της διεθνούς
Τμήματος Ασφαλείας ή τον Διοι
του προβλήματος των ναρκωτικών
συνεργασίας.
κητή του Τμήματος στο οποίο α
οι Ελληνες πολίτες δεν θα πρέπει
® Η συνεχής παρακολούθηση
νήκουν . Οι Ομάδες Δίωξης Ναρ
των εξελίξεων, των μεθόδων δρά
κωτικών για την επιτυχία της α
να παραμείνουν απλοί θεατές της προοπάθειας.
σης και η εισήγηση καταλλήλων
ποστολής τους θα συνεργάζονται
Πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά
προγραμμάτων εκπαίδευσης σε
στενά με Υπηρεσίες Υγείας, τοπι
και να αποτελέσουν τον κύριο μοχλό
θέματα ναρκωτικών.
κές Αρχές, εκπαιδευτικά Ιδρύμα
®Η ενεργός και δραστήρια
για την προώθηση μιας νέας κοινωνίας,
τα, κοινωνικές Υπηρεσίες, Εισυμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας
σαγγελικές-Δικαστικές αρχές,
της κοινωνίας των πολιτών.
και διεθνείς διασκέψεις γήχ τα
συναρμόδιες Υπηρεσίες.(Η δρά
ση αυτή ήδη υλοποιείται).
♦♦♦ Δημιουργία Γ ραφείου Καταπολέμησης Παράνομων Προσό
® Η συνεχής τροφοδότηση των επιχειρησιακών Υπηρεσιών με
δων από διακίνηση Ναρκωτικών, το οποίο θα λειτουργεί εντός
πληροφορίες για βέλτιστες πρακτικές, modus operandi, εκθέσεις
του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων των Υποδ/νσεων Δίωξης
διεθνών Οργανισμών κ.λ.π.
Ναρκωτικών των Δ/νσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονί
® Η ουσιαστική συμμετοχή στις εργασίες της Ελληνικής Προ
κης και θα στελεχωθεί από προσωπικό με γνώσεις οικονομικών,
εδρίας της Ε.Ε, σε ότι αφορά τα ναρκωτικά.
τραπεζικού συστήματος, πληροφορικής και ξένων γλωσσών.
® Η μέριμνα για την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των πρά
♦ Δημιουργία Γ ραφείου Καταπολέμησης Διακίνησης Ναρκω
ξεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα
τικών μέσω του Διαδικτύου, στις Υποδ/νσεις Ναρκωτικών των
Ναρκωτικών
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Δ/νσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης.
❖ Τοποθέτηση, εκεί όπου δεν υπάρχουν, Αξιωματικών Συνδέσμων(ΑΣ. ΣΥΝ) της Χώρας μας, στις Χώρες που βρίσκονται κα
τά μήκος του Βαλκανικού άξονα.
❖ Διαρκής αξιολόγηση του προγράμματος και ίδρυση νέων Υ
πηρεσιών όπου απαιτείται, ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομέ
νου. Κάθε έτος θα προγραμματίζεται εφόσον θα απαιτείται η ί
δρυση νέων Υπηρεσιών, κυρίως η ίδρυση Τμημάτων Δίωξης
Ναρκωτικών και ταυτόχρονη προαγωγή των Τμημάτων Ασφαλεί
ας σε Υποδιευθύνσεις.
> Προσωπικό
❖ Στελέχωση των Υπηρεσιών Δίωξης Ναρκωτικών με αστυνο
μικό προσωπικό όλων των βαθμών, ούτως ώστε να λειτουργεί ο
μαλά η Ιεραρχία και να εξασφαλίζεται η ομαλή διαδοχή.
❖ Επιλογή του προσωπικού με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια,
αξιολόγηση της απόδοσης και άμεση δυνατότητα αντικατάστα
σης των ακατάλληλων με ευθύνη των Διοικητών των οικείων Υ
πηρεσιών.
❖ Η απασχόληση των επιφορτισμένων με την δίωξη των ναρ
κωτικών να είναι αποκλειστική και να μην τους ανατίθενται έργα
ξένα προς την αποστολή τους.
❖ Ιδιαίτερη μέριμνα για την στελέχωση των Υπηρεσιών Δίω
ξης Ναρκωτικών με προσωπικό που να έχει γνώσεις ξένων γλωσ
σών και πληροφορικής.
❖ Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για την καταπολέ
μηση των εγκλημάτων που διαπράττονται μέσω του Διαδικτύου
(INTERNET) και ένταξή του στην κατηγορία του Ειδικού Αστυ
νομικού Προσωπικού.
❖ Η θέσπιση κινήτρων και η χορήγηση επιδόματος επικινδυνότητας, και η δικαιολόγηση πάγιων ημερών εκτός έδρας κ.λ.π, για
τους υπηρετούντες στις Υπηρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών.
❖ Εξέταση της δυνατότητας στελέχωσης των Αστυνομικών
Δ/νσεων με ψυχολόγους-κοινωνιολόγους και λοιπό επιστημονικό
προσωπικό, εκπαιδευμένο σε προγράμματα απεξάρτησης, σε συ
νεργασία και με τον ΟΚΑΝΑ, οι οποίοι θα κάνουν την πρώτη θε
ραπευτική προσέγγιση στο χρήστη και την οικογένειά του , ώστε
με την ανάλογη προετοιμασία να γίνεται επιτυχώς η εισαγωγή
του σε θεραπευτικό κατάστημα και σε κάθε περίπτωση μετά την
παραπομπή του στη Δικαιοσύνη και εφόσον κριθεί από αυτή ότι
πρέπει να αφεθεί ελεύθερος και να παρακολουθήσει πρόγραμμα
απεξάρτησης.
> Νομοθετικές ρυθμίσεις
ν' Σύσταση Ειδικού Ταμείου, για κατάθεση χρηματικών ποσών
που προέρχονται από κατασχέσεις, εκποίηση κατασχεθέντων πε
ριουσιακών στοιχείων, χρηματικών ποινών που επιβάλλονται από
το δικαστήριο σε υποθέσεις ναρκωτικών, για την αποστέρηση των
εγκληματιών από τις εγκληματικές τους προσόδους, την θεραπεί
α- αποκατάσταση των τοξικομανών, την εκπαίδευση εργαζομένων
σε προγράμματα θεραπείας, την χρηματοδότηση προγραμμάτων
και δράσεων σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την ενίσχυση
των Διωκτικών Υπηρεσιών. Τα κατασχεθέντα αυτ/τα να αποδίδο
νται κυρίως στις Υπηρεσίες που τα κατάσχεσαν, με απόφαση του
Δικαστικού Συμβουλίου, εφόσον αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία
που προέβη στη κατάσχεση, ή προς πλήρωση υφισταμένων ανα
γκών άλλων Υπηρεσιών Δίωξης Ναρκωτικών.
ν' Αλλαγή του νομικού πλαισίου σχετικά με την άρση του τρα
πεζικού και φορολογικού απορρήτου προσώπων υπόπτων σοβα
ρών υποθέσεων ναρκωτικών, ή συμμετεχόντων σε εγκληματικές
οργανώσεις, καθώς και των μελών του οικογενειακού τους περι
βάλλοντος, ώστε η υφιστάμενη σήμερα διαδικασία να γίνει πε
ρισσότερο ευέλικτη, ταχύτερη και άμεση.
ν' Θέσπιση διατάξεων, με τις οποίες θα υποχρεωθούν οι εται-

Μ ε το σουηδικό
αλεξίσφαιρο γιλέκο
της S.B.A. BASIC V NIJ
θα αντιμετωπίσεις κάθε
πρόκληση μ ε σιγουριά,
Κ α τα σ κευα σ μένο από τις
ισ χυρ ό τερ ες ίνες στον
κόσμο Dyneema
και με βάρος μόλις 1,5kg
σου προσφ έρει την
ασφάλεια και την ευελιξία
που χρειάζεσαι σ ε δ ύ σ κολες
καταστάσεις. Σε σ υ νδ υ α σ μ ό
με τις ειδικές θω ρακισμένες
πλάκες επιπέδου II! και IV
είσαι έτο ιμ ο ς για κάθε
ενδ εχό μενο .
Τώρα ξέρ εις πόση ασφάλει
θα νιώθεις την στιγμή της
δράσης!
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Προδιαγραφές
• Υλικά Καταοκευής: Dyneema: η ισχυρότερη δομή ινών του
κόομου, το υψηλότερο επίπεδο προστασίας εύκαμπτου υλικού.

• Ρυθμιζόμενοιιμάντες για μεγαλύτερη άνεση.
• Ειδικές θήκες γιο θωρακισμένες πλάκες επιπέδου III και IV
• Υλικό Φορέο(εξωτ/κή επένδυση):από nylon με τσέπες για υπο
δοχή πλάκας και υμάντες προσαρμογής από SPANTEX. Εσωτερι
κό με υποολλεργική και οντιιδρωτική επένδυση C00LMAX
• Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9000
• Εγγύηση 10 χρόνιο αμετάβλητη προστατευτική ικανότητα.
• Επίπεδο προστασίας ΜΙΑ NIJ (National Institute of Justice USA)
• Επιπλέον: Αντιμαχαιρική προστασία 25 Joules
• Σε 3 χρώματα: λευκό, μπλε και μαύρο. · βάρος: 1,5 kg.
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KENDAL Α.Ε.: Ρέθυμνου 1,106 82 Αθήνα, Τηλ. 010 8218502

τ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ρείες κινητής τηλεφωνίας και τα καταστήματα εμπορίας ειδών
κινητής τηλεφωνίας, να καταγράφουν σε κάθε περίπτωση πώλη
σης κινητών τηλεφώνων τα στοιχεία των κατόχων και χρηστών,
από επίσημα αποδεικτικά της ταυτότητας έγγραφα και να τα γνω
στοποιούν στις διωκτικές αρχές, εφόσον ήθελε αιτηθεί από αυ
τές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
S Νομοθετική ρύθμιση, για τον υποχρεωτικό εγκλεισμό σε θε
ραπευτικά ιδρύματα χρηστών, οι οποίοι κατά σύστημα και καθ'
υποτροπή διενεργούν και διακίνηση μικροποσοτήτων.
S Προώθηση διατάξεων που θα διευκολύνουν στο προανακριτικό έργο των διωκτικών αρχών για τον εντοπισμό και εξάρθρω
ση οργανωμένων κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών.
> Μέσα-Ειδικές δράσεις

S Προμήθεια σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και μέριμνα
για την συντήρηση, την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του
S Ανάπτυξη στρατηγικής στο θέμα των Μέσων Μαζικής Ε
νημέρωσης και διάθεση των πόρων, ούτως ώστε να υπάρξει συ
ντονισμένη προσέγγιση στο θέμα αυτό, εκ μέρους όλων των
Διωκτικών Υπηρεσιών, με την ανάπτυξη κατάλληλης επικοινωνιακής πολιτικής.
S Αύξηση εξόδων ασφαλείας, ώστε να καλύπτονται οι μεγά
λες δαπάνες που απαιτούνται για τον χειρισμό των υποθέσεων.
ν ' Σύνταξη ad hoc επιχειρησιακών σχεδίων για τον έλεγχο
φυτειών, ή τον έλεγχο οχημάτων κ.λ.π μεταφορικών μέσων, σε ό
τι αφορά την διακίνηση.
S Αύξηση του αριθμού των σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών
ουσιών και κατανομή τους στις Υποδ/νσεις Δίωξης Ναρκωτικών
των Δ/νσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε
όλες τις Υπηρεσίες για τις οποίες θα κριθεί απαραίτητο.
S Εγκατάσταση νέου σύγχρονου Επιχειρησιακού Κέντρου Α
συρμάτων Επικοινωνιών στις Υποδ/νσεις Δίωξης Ναρκωτικών,
των Δ/νβεβ^Λ&φάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης.
S Θέσπιση ειδικών προς επίτευξη στόχων, από όλες τις Υπη
ρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών, με βάση τα τοπικά προβλήματα και
τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και αξιολόγηση του έργου
των Υπηρεσιών Δίωξης Ναρκωτικών.
Υ"Έλεγχοι της εισόδου των νέων και ανηλίκων σε κέντρα δια
σκέδασης, εντατικοποίηση των ελέγχων, εφαρμογή της νομοθε
σίας, επιβολή διοικητικών μέτρων, προσωρινή διακοπή λειτουργίας-οριστική αφαίρεση της άδειας καταστημάτων.
ν' Ουσιαστική αστυνομική επιτήρηση χώρων διασκέδασης των
νέων, (ντίσκο, λέσχες, ειδικοί χώροι διοργάνωσης "rave parties",
καφετέριες, καταστήματα ηλεκτρονικών παιγνίων κ.λ.π), επιτή
ρηση λοιπών δημοσίων χώρων(άλση, αθλητικά κέντρα, πλατείες
κ.λ.π), και γενικά παντός χώρου που είναι προσιτός στους νέους.
ν ' Συνεχής επιτήρηση και αστυνομική παρέμβαση, σε συνεργα
σία με συναρμόδιους φορείς γύρω από τους χώρους όπου υλο
ποιούνται προσπάθειες απεξάρτησης-αποκατάστασης, για την α
ποφυγή της επαφής με εμπόρους ναρκωτικών, ατόμων που παρα
κολουθούν το πρόγραμμα, αλλά και την τόνωση του αισθήματος
ασφάλειας των πολιτών που διαμένουν στην περιοχή.
ν' Συνεχής επιτήρηση των σχολικών συγκροτημάτων, φροντιστηρί
ων, φαρμακείων από αστυνομικούς, που υπηρετούν στις Υπηρεσίες Δί
ωξης Ναρκωτικών, καθώς και από τις πεζές και εποχούμενες περιπολίες.
ν' Πραγματοποίηση ερευνών-μελετών, σε συνεργασία με τους
συναρμόδιους φορείς, για το φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης, κα
θώς και σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Τροχαίας του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλων συναρμόδιων Υπηρεσιών,
για την επίπτωση της χρήσης^αρκώίικών στα τροχαία ατυχήματα.
\U
*
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ν ' Υλοποίηση του μοντέλου συλλογής, επεξεργασίας και ανά
λυσης πληροφοριών για τα ναρκωτικά, που προωθεί η ΕΥΡΩΠΟΛ, σε συνεργασία με το ΕΚΤΕΠΝ.
> Εκπαίδευση
ν' Η σημασία της εκπαίδευσης είναι αδιαμφισβήτητη. Οι σύγ
χρονες τεχνολογικές εξελίξεις, οι εξελιγμένες μέθοδοι διάπραξης
εγκλημάτων, απαιτούν συνεχή εκπαίδευση- επιμόρφωση του προ
σωπικού των Υπηρεσιών Δίωξης Ναρκωτικών και κατάλληλη
προσαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης, ανάλογα με την
διαχρονική εξέλιξη του φαινομένου των ναρκωτικών, σε συνερ
γασία και με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ, αλλά και με άλλους φορείς(Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Τράπεζες, συναρμόδια Υπουργεία κ.λ.π).
ν' Παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης των Αστυνομικών, που υ
πηρετούν σε Υπηρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών, σε κεντρικό και
περιφερειακό επίπεδο, σε θέματα τραπεζικού και χρηματοπιστω
τικού τομέα και σε θέματα στρατηγικής, επιχειρησιακής και οι
κονομικής ανάλυσης και ανάλυσης οικονομικών συναλλαγών.
ν' Το προσωπικό που υπηρετεί στις Υπηρεσίες Δίωξης Ναρκω
τικών, πέραν της λαμβανόμενης βασικής εκπαίδευσης σε θέματα
Ναρκωτικών στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, θα εκπαι
δεύεται περαιτέρω, σε ειδικότερα ζητήματα(π.χ ανάλυση πληρο
φοριών, ξέπλυμα χρήματος, επιχειρησιακά ζητήματα, χρήση-αξιοποίηση νέων τεχνολογιών), σε συνεργασία με διαφόρους φο
ρείς της ημεδαπής και μεγάλες Υπηρεσίες της αλλοδαπής. Ιδιαί
τερη προσοχή επιβάλλεται να δοθεί στις δυνατότητες που παρέ
χονται από την ΕΥΡΩΠΟΛ, στο πεδίο της εκπαίδευσης.
ν' Συνεχής εκπαίδευση των συνοριακών φρουρών στις έδρες των
Υπηρεσιών τους, και στον τομέα των ναρκωτικών από εξειδικευμένους Αξιωματικούς, που υπηρετούν σε Υπηρεσίες ναρκωτικών.
ν' Ανάπτυξη και υλοποίηση ενός δικτύου εκπαιδευτών, από Υ
πηρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών, σε θέματα πρόληψης και κατα
στολής των ναρκωτικών.
ν' Θα ληφθεί μέριμνα ώστε οι περιφερειακές εκπαιδεύσεις να
γίνονται και στην έδρα των Γενικών Αστυνομικών Δ/νσεων.
ν' Αναβάθμιση των σεμιναρίων για τα ναρκωτικά, το ξέπλυμα
του χρήματος και την ανάλυση του εγκλήματος, σε όλες τις αστυ
νομικές Σχολές, σε συνεργασία των κεντρικών-επιτελικών Υπη
ρεσιών και των περιφερειακών-επιχειρησιακών Υπηρεσιών και
της Αστυνομικής Ακαδημίας.
ν' Ενθάρρυνση της διοργάνωσης νομικών σεμιναρίων για δρα
στηριότητες που σχετίζονται με τα Ναρκωτικά και το Οργανωμέ
νο Έγκλημα, στα οποία θα συμμετέχουν Αξ/κοί της Αστυνομίας,
Δικαστικοί, Τελωνειακοί, Υπάλληλοι του ΣΔΟΕ και Λιμενικοί σε
κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
ν' Εκτεταμένη ενημέρωση-εκπαίδευση για τις δυνατότητες
που παρέχει ο Νόμος 2331/1995 για το ξέπλυμα του χρήματος.
ν'Έκδοση εγχειριδίου χρησιμοποιούμενων τεχνικών ξεπλύμα
τος χρημάτων με βάση τα σχετικά έγγραφα της Ομάδας Χρημα
τοοικονομικής Δράσης του OOEA(Financial Action Task Force)
και του Δελτίου FOPAC της Γενικής Γραμματείας της ΙΝΤΕΡΠΟΛ και ενημέρωση των επιχειρησιακών Υπηρεσιών.
ν' Ανάπτυξη σχέσεων της Αστυνομικής Ακαδημίας της Χώρας
μας, με αντίστοιχες Υπηρεσίες Χωρών Μελών της Ε. Ε., της ΕΥ
ΡΩΠΟΛ και άλλων Χώρών, που έχουν αναπτύξει ιδιαίτερη ε
μπειρία και τεχνογνωσία και διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών
σεμιναρίων, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιχειρησιακή ανάλυση
και στο Οργανωμένο Έγκλημα, στους τομείς της διακίνησης ναρ
κωτικών, όπλων, λαθρεμπορίου, ξεπλύματος χρημάτων κ. λ. π.
> Συνεργασία(σε Τοπικό- Εθνικό - Διεθνές επίπεδο)

•S Πρόσβαση της Αστυνομίας σε απαγορευμένες ζώνες στα
σύνορα, αρμοδιότητας του Ελληνικού Στρατού, για υποθέσεις
ναρκωτικών.

/ Πραγματοποίηση κοινών ελέγχων, από ad hoc μικτές ομάδες
Αστυνομίας, Τελωνείων, ΣΔΟΕ, Λιμενικού Σώματος, Συνορια
κών Φρουρών, σε επιλεγμένα σημεία, που έχουν ιδιαίτερη σημα
σία, με στόχο την αδρανοποίηση των κύριων οδών εισόδου και
διακίνησης των ναρκωτικών στη Χώρα, οσάκις τούτο κρίνεται
απαραίτητο, με έλεγχο, εποπτεία και συντονισμό από το Συντο
νιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών.
/ Προώθηση του θεσμού των Τοπικών Συμβουλίων Πρόλη
ψης της Εγκληματικότητας, με την συμμετοχή επιλεγμένων και ι
κανών Αξιωματικών στη σύνθεσή τους, την διοργάνωση ημερί
δων και προγραμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο και την αξιο
λόγηση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας τους .
ν' Ορισμός από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών
σημείων επαφής, από τις εκπροσωπούμενες σ' αυτό Υπηρεσίες,
σε επίπεδο Νομού, εκεί όπου εκπροσωπούνται, για να αποτελούν
σύνδεσμο με το ΣΟΔΝ και σε δεδομένη στιγμή, σύμφωνα με τις
οδηγίες του να επιλαμβάνονται.
/ Συνεπής και αδιάλειπτη παρακολούθηση των Ομάδων Εργα
σίας για τα Ναρκωτικά, τόσο στα πλαίσια του Συμβουλίου της
Ε.Ε, όσο και στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της
ΙΝΤΕΡΠΟΛ, της ΕΥΡΩΠΟΛ , των περιφερειακών συνεργασιών
κ.λ.π, καθώς και συμμετοχή στα επιχειρησιακά σχέδια της ΕΥ
ΡΩΠΟΛ και της ΙΝΤΕΡΠΟΛ.
/ Σύναψη μνημονίων συμφωνίας με μεταφορικές εταιρείες, τα
ταχυδρομεία και τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
ν' Επανεξέταση των χώρων που λειτουργούν προγράμματα α
πεξάρτησης του Ο.ΚΑ.ΝΑ, σε εύκολα ελεγχόμενους χώρους και
δημιουργία περισσότερων κέντρων αποτοξίνωσης, τα οποία να
είναι ολιγομελή.
ν' Συνεργασία στα πλαίσια του Προγράμματος για τον Διεθνή

Έλεγχο των Ναρκωτικών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
ν' Στήριξη και ενδυνάμωση της περιφερειακής συνεργασίας, ε
νίσχυση της Αστυνομικής συνεργασίας με γειτονικές χώρες και
παροχή εκπαίδευσης σε αστυνομικό προσωπικό γειτονικών χω
ρών, που ασχολείται με θέματα ναρκωτικών.
Α Ξ ΙΟ Λ Ο ΓΗ Σ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΩ Ν

Στο τέλος κάθε έτους η πρόοδος εφαρμογής του δετούς προ
γράμματος κατά των ναρκωτικών θα αξιολογείται σε πρώτη φά
ση από τις επιχειρησιακές υπηρεσίες που το εφαρμόζουν και στη
συνέχεια από την Κεντρική Επιτελική Υπηρεσία του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας(Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας)
και την Ομάδας έργου αντεγκληματικής πολιτικής.
Με βάση τα συμπεράσματα της αξιολόγησης θα γίνονται αν α
παιτείται οι αναγκαίες αναπροσαρμογές και βελτιώσεις καθώς και
ο σχεδιασμός των επιπλέον δράσεων για καλύτερα αποτελέσματα.
Διαρκής και αμετακίνητος στόχος μας θα πρέπει να είναι η
προώθηση του οράματος για μια υγιή και αξιόπιστη κοινωνία, α
παλλαγμένη από την βλάβη που προκαλείται στα μέλη της από
την παράνομη χρήση ναρκωτικών ουσιών και την διείσδυση του
οργανωμένου εγκλήματος, που δραστηριοποιείται στην παράνο
μη διακίνηση ναρκωτικών, στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό
της Πολιτείας.
■

* Ο Α στυνομικός Α /ντής κ. Στέφανος Σκότης, είναι Δ ιευθυντής της

Α /νσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Για κάθε καινούργιο
0 - 48 ΔΟΣ€ΙΣ
και πρώτη δόση τα Χριστούγεννα
€ πίση ς όΑες οι μάρκες της αγοράς
στην καλύτερη τιμή
και με διακανονισμό που εσείς θέάετε,
εκατοντάδες μεταχειρισμένα
σε άριστη κατάσταση και με γραπτή εγγύηση

Λ έ ν ο ρ μ α ν 18, ιη λ .: 52.27.556, f a x 52.48.571
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κατανοήσει πρώτα η Πολιτεία και στη
συνέχεια οι άνδρες συνάδελφοί της.
"Η γυναίκα", τονίζει σε δήλωσή του
με την ευκαιρία του παγκόσμιου εορ
τασμού της ημέρας της γυναίκας (8
Μαρτίου) ο Αρχηγός της Ελληνικής Α
στυνομίας αντιστράτηγος κ. Φώτης

Η γυναίκα

στην ελληνική αστυνομία
είγμα πολιτισμού μιας κοινωνί
ας είναι αναμφισβήτητα και η ι
σότιμη συμμετοχή της γυναίκας
στην εργασία αλλά και στα κέντρα λή
ψης αποφάσεων. Μ ετά από δεκαετίες
αγώνων το γυναικείο κίνημα, η γυναί
κα μας, η αδελφή μας, η κόρη μας αρ
χίζουν με δυναμισμό να κατακτούν τη
θέση που της αρμόζει μέσα στην κοι
νωνία. Παραδοσιακά ανδροκρατούμενοι χώροι ανοίγονται πλέον στη γυναι
κεία παρουσία, η οποία, παρά τις οιμωγές των αιωνίων καταστροφολόγων,
τους αναζωογονεί, τους δίνει κάτι από
τη δική της ευαισθησία.
Έ νας τέτοιος χώρος είναι και το α
στυνομικό επάγγελμα. Λίγες δεκαετίες
πριν στον ευρωπαϊκό χώρο, σε βοηθη
τικές αρχικά θέσεις, στη δεκαετία του
1970 στη χώρα μας η γυναίκα περιβάλ
λεται με κάποιους ενδοιασμούς στην
αρχική την αστυνομική στολή, και χρό
νο με το χρόνο κατακτά ισότιμη θέση
ανάμεσα στους άνδρες συναδέλφους
της. Και όχι μόνον αυτό συμμετέχει ι
σότιμα στην αστυνομική δράση, σε το
μείς που δύσκολα θα μπορούσε να φα
νταστεί κανείς. Γυναίκες στελεχώνουν
πλέον τις ομάδες αιχμής του αστυνομι
κού έργου, όπως η "Ομάδα Ζ" της Άμε
σης Δράσης, το Τμήμα Εξουδετέρωσης
Εκρηκτικών, τα Τμήματα Συνοριακής
Φύλαξης κοκ. Παράλληλα η γυναίκα α
στυνομικός και πολιτική υπάλληλος
στελεχώνει με επιτυχία τις Υπηρεσίες
Διοικητικής Υποστήριξης του Σώμα
τος, εξασφαλίζοντας την άψογη λει
τουργία του υπηρεσιακού μηχανισμού.
Ισότιμη στην παροχή έργου, αλλά
και στις αποδοχές με τους άνδρες συ
ναδέλφους της, η γυναίκα αστυνομι
κός, πολιτική υπάλληλος και συνοριοφύλακας καταφέρνει με την ίδια επιτυ
χία να είναι εργαζόμενη, μητέρα και
σύζυγος. Κι αυτό είναι ένα φορτίο ι
διαίτερα βαρύ, το οποίο θα πρέπει να

Νασιάκος, "αποτελεί δύναμη ανανέω
σης για το Σώμα, καθώς με την ευαι
σθησία της, τη μαχητικότητά της και
την άρτια εκπαίδευσή της ανταποκρίνεται με επιτυχία στα καθήκοντα που
της ανατίθενται, κερδίζοντας έτσι το
σεβασμό και την αναγνώριση τόσο των
συναδέλφων της, όσο και της ελληνι
κής κοινωνίας. Οι γυναίκες στο Σώμα
απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης με
τους άνδρες συναδέλφους τους και
στόχος του είναι η περαιτέρω αξιοποί
ηση των δυνατοτήτων τους, προκειμένου να αναδειχθεί το σύγχρονο πρόσω
πο της Ελληνικής Αστυνομίας, μιας Α
στυνομίας αποτελεσματικής, με δημο
κρατικό ήθος, με ίσες ευκαιρίες και κο
ντά στον πολίτη".
Σήμερα, στο σώμα της Ελληνικής Α 
στυνομίας υπηρετούν 4.588 γυναίκες,
οι οποίες εκπροσωπούν το 15% περί
που της δύναμης του Σώματος. Αξίζει
μάλιστα να σημειωθεί ότι μέσα στην ο
κταετία 1996 - 2002 το ποσοστό των

Δ
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Αρχηγείου

Αριθμός %
204

5,32

Δ/νση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας
(Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία)

18

0,47

Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

2

0,05

547

14,25

2173

56,62

17

0,44

348

9,07

Τουριστική Αστυνομία

69

1,8

Ειδικών Καθηκόντων (χημικοί, γιατροί κλπ.)

19

0,5

431

11,23

Υπηρεσίες Ασφαλείας (Ανθρωποκτονιών, Ηθών,
Αλλοδαπών, Ναρκωτικών, Ανηλίκων, κ.ά.)
Υπηρεσίες Τάξης (Αστυνομικά Τμήματα,
Αμεση Δράση, Αστυνομικές Επιχειρήσεις κ.ά.)
Υπηρεσίες Μεταγωγών - Δικαστηρίων
Τροχαία

Συνοριακοί Φύλακες
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Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
γυναικών αστυνομικών σημείωσε αύ
ξηση κατά 103,91%. Από το σύνολο
των γυναικών αστυνομικών 431 είναι
Συνοριοφύλακες, 432 Δόκιμοι Αστυ
φύλακες, 127 Δόκιμοι Υπαστυνόμοι,
2.979 Αστυφύλακες, 131 Αρχιφύλακες,
250 Ανθυπαστυνόμοι, 122 Υπαστυνόμοι, 31 Αστυνόμοι Β ', 40 Αστυνόμοι
Α ', 6 Αστυνομικοί Διευθυντές και τέ
λος 1 Υποστράτηγος. Πρόκειται για
την κ. Δανάη Κουλάκου, Διευθύντρια
της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Αρ
χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Σημειώνεται ότι η κ. Κουλάκου είναι η
πρώτη γυναίκα που προάγεται στο βαθ
μό του Υποστράτηγου όχι μόνο στην
Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ό
τι η Ελλάδα μαζί με την Ισπανία, είναι
από τις λίγες χώρες της Ευρώπης, στις
οποίες δεν υπάρχουν περιορισμοί στη
βαθμολογική εξέλιξη των γυναικών.
Οι γυναίκες στο Αστυνομικό Σώμα
χαίρουν ίσης μεταχείρισης με τους άνδρες, όσον αφορά στην κατάταξη, την
εκπαίδευση, το χρόνο εργασίας, τις α
ποδοχές και τον εξοπλισμό που φέρουν.
Από το σύνολο των γυναικών της Α 
στυνομίας 17 είναι διοικητές Υπηρε
σιών, ενώ μεγάλος αριθμός κατέχει
νευραλγικές θέσεις και στελεχώνει
ευαίσθητους τομείς της αστυνομικής
δράσης. Αντίθετα από ο,τι θα περίμενε
κανείς το μεγαλύτερο ποσοστό των γυ
ναικών αστυνομικών στελεχώνει μάχι-

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Οι κυριότεροι σταθμοί στην ι
στορία των γυναικών στην Ελλη
νική Αστυνομία είναι οι εξής:

1969: Κατάταξη των πρώτων 45
γυναικώ ν Α στυφυλάκων
στο σώμα της πρώην Αστυ
νομίας Πόλεων

1971: Πρόσληψη ως ειδικό προ
σωπικό γυναικών, 25 γυναι
κών στο σώμα της πρώην
Χωροφυλακής.

1983: Επιτρέπεται η είσοδος γυ
ναικών αστυνομικών στη
Σχολή Αξιωματικών σε πο
σοστό 10% επί των θέσεων
που προκηρύσσονται.

Σήμερα: Οι γυναίκες απασχολού
νται σε όλες ανεξαιρέτως
τις υπηρεσίες της Ελληνι
κής Αστυνομίας και αντι
προσωπεύουν το 15% του
Σώματος, ποσοστό από τα
υψηλότερα στην Ευρώπη.

μους τομείς. Ο πίνακας που παρατίθε
ται εκφράζει με τον πλέον ανάγλυφο
τρόπο τη δυναμική παρουσία της γυ
ναίκας στην Ελληνική Αστυνομία.
Από πλευράς μορφωτικού επιπέδου,
128 γυναίκες αστυνομικοί είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών, 17
εκ των οποίων μάλιστα, είναι κάτοχοι
δύο πτυχίων (Φιλοσοφικής, Ιατρικής,
Νομικής Σχολής, καθώς και Σχολές Οι

κονομικών Σπουδών). 1176 γυναίκες
αστυνομικοί ομιλούν μια τουλάχιστον
ξένη γλώσσα (241 δύο, 16 τρεις και 13
τέσσερις). Επίσης, μικρός αριθμός, ομιλεί βαλκανικές και άλλες περιορισμέ
νης διάδοσης ευρωπαϊκές γλώσσες.
Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό των
γυναικών αστυνομικών είναι έγγαμες
και μητέρες.
Αυτή είναι η σημερινή ταυτότητα
της γυναίκας αστυνομικού. Ικανοποιη
τική, όχι όμως πλήρως. Η Ελληνική Α
στυνομία καταβάλλει σύντονες προ
σπάθειες για να αναδείξει τα προσόντα
και τις ευαισθησίες των γυναικών α
στυνομικών, να τα αξιοποιήσει τόσο
στη μάχη κατά του εγκλήματος όσο και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικόστην προσέγγιση Αστυνομίας και πο
λίτη, στην προσέγγιση ευαίσθητων και
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Η
γυναικεία φύση προσιδιάζει στη διεκ
περαίωση δράσεων, στις οποίες ο άνδρας αστυνομικός δεν θα ήταν τόσο α
ποτελεσματικός.
Επειδή όμως η γυναίκα αστυνομικός
είναι ταυτόχρονα σύζυγος και μητέρα
αξίζει της ιδιαίτερης εκτίμησης και
προσοχής όλων μας. Της Πολιτείας,
του Σώματος, των συναδέλφων της,
των πολιτών. Και τα γυναικεία προβλή
ματα στο χώρο της Αστυνομίας θα πρέ
πει να αναδειχθούν και να επιλυθούν,
όπως υπόσχεται στο μήνυμά του ο Υ
πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης.
■

ο επίπεδο της Δημοκρατίας
Η προσπάθεια για την ανάδειξη των
σε μία σύγχρονη κοινωνία επροσόντων και των ικανοτήτων των
ξαρτάται από το βαθμό της γυναικείαςγυναικών στους χώρους εργασίας τους
συμμετοχής στα κέντρα λήψης των α
είναι ένα μόνιμο μέλημά μας. Η εν
ποφάσεων, από τη θέση και το ρόλο
θάρρυνση των γυναικών για να κάνουν
των γυναικών στον κοινωνικό και πα
καριέρα στα Σώματα Ασφαλείας είναι
ραγωγικό ιστό της κάθε χώρας.
διαρκής επιδίωξή μας.
Η σημερινή μέρα προσφέρει την ευ
Η ανάδειξη γυναικείων ζητημάτων
καιρία να αναλογιστούμε πόσο έχουμε
μέσα από το έργο μας είναι ένας από
προχωρήσει την υπόθεση της γυναι
τους κύριους σκοπούς της πολιτικής
κείας χειραφέτησης στην ελληνική
μας.
κοινωνία και εάν προωθούμε τα γυ
Ας χαιρετίσουμε, λοιπόν, σήμερα
ναικεία θέματα στην πολιτική και κοι
στο πρόσωπο της Γυναίκας τη γυναι
νωνική μας ατζέντα.
κεία προσφορά στο παρελθόν, το πα
Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης η
ρόν και το μέλλον αυτού του τόπου.
γυναικεία συμμετοχή είναι σημαντική
σε όλους τους τομείς και αρκετές γυ
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2002
ναίκες κατέχουν θέσεις-κλειδιά στην
Ο Υπουργός
Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβε
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
στικό Σώμα και στην Εθνική Υπηρε
σία Πληροφοριών.

Τ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

σθημα ευθύνης και πολλαπλασιασμό των προσπαθειών. Θέλω να
πιστεύω ότι ανταποκρίθηκα στους ρόλους της κόρης, συζύγου, μη
τέρας, επιστήμονος, αξιωματικού με επιτυχία, αν και βεβαίως δεν
είμαι εγώ αυτή που θα μπορούσα να κρίνω το αποτέλεσμα, αλλά η
οικογένειά μου, η κοινωνία και η Υπηρεσία μου. Κάθε γυναίκα ό
μως, η οποία πιστεύει στον εαυτό της και στην σημαντικότητα των
ιδεών και των θεσμών, που υπηρετεί, μπορεί ν' ανταποκριθεί στην
πολλαπλότητα των ρόλων της, αρκεί να έχει τη διάθεση να στερη
θεί θεωρούμενες μικροχαρές της καθημερινότητας, οι οποίες βε
βαίως δεν αποτελούν και τις σημαντικές συνιστώσες της ζωής.
«Α.Ε.»: Π ώ ς β λ έ π ε τ ε τ ο ρ ό λ ο τ η ς γ υ ν α ί κ α ς σ τ η ν Α σ τ υ ν ο μ ία , σ ε έ ν α
χ ώ ρ ο π ο υ π ρ ιν δ ύ ο δ ε κ α ε τ ίε ς σ χ ε δ ό ν α ν δ ρ ο κ ρ α τ ε ίτ ο ;

«Απ.»: Ο ρόλος της γυναίκας είναι σημαντικός σε οποιοδήποτε χώρο.
Οι κοινωνικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών έχουν επιτρέψει
την είσοδο της γυναίκας σε όλους πλέον τους τομείς της ανθρώπι
νης δράσης. Ή ταν λοιπόν αναμενόμενο γεγονός η γυναίκα να εισέλθει και στο χώρο της Αστυνομίας, ο οποίος βεβαίως εξακολου
θεί να είναι ένας χώρος ανδροκρατούμενος, από την άποψη της α
ριθμητικής υπεροχής και μόνον, διότι, όσο και αν ακούγεται σε κά
ποιους παράδοξο, ο ανδροκρατούμενος - υπό την έννοια που προανέφερα - χώρος της Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας διαθέτει πε
ρίσσευμα ευαισθησίας, ανθρωπιάς και απεριόριστο σεβασμό προς
τη γυναίκα. Η συμμετοχή επομένως της γυναίκας στην Ελληνική
Αστυνομία είναι γεγονός μιας εξελικτικής διαδικασίας που λόγω
της ωριμότητας και της ποιότητας του χώρου, πραγματοποιήθηκε
και πραγματοποιείται καθημερινά χωρίς κραδασμούς και με αξιο
θαύμαστη διατήρηση των ισορροπιών σε κάθε επίπεδο.
«Α.Ε.»: Έ χ ε τ ε τ η ν ε υ θ ύ ν η μ ι α ς ε υ α ίσ θ η τ η ς Υ π η ρ ε σ ία ς . Π ώ ς ο ρ α μ α 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟ
κ. ΔΑΝΑΗ ΚΟΥΛΑΚΟΥ
ΒΑΖΑΙΟΥ
«Α.Ε.»: Ε ί σ τ ε η π ρ ώ τ η γ υ ν α ίκ α υ π ο σ τ ρ ά τ η γ ο ς
Α σ τ υ ν ο μ ία ς ό χ ι μ ό ν ο ν σ τ η ν Ε λ λ ά δ α α λ λ ά
κ α ι σ τ η ν Ε υ ρ ώ π η . Π ώ ς β ιώ ν ε τ ε τη νέα σ α ς

τ ίζ ε σ τ ε τ ο μ έ λ λ ο ν τ η ς κ α ι τ ο ρ ό λ ο τ η ς σ τ ο χ ώ ρ ο τ η ς Α σ τ υ ν ο μ ία ς ;

ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α ;

«Α π.»: Η επιλογή μου στο
βαθμό της Υποστρατήγου
της Ελληνικής Αστυνομίας
υπήρξε για μένα ύψιστη τι
μή της πολιτείας προς το
πρόσωπό μου και ως εκ
τούτου αισθάνομαι έντονα
το αίσθημα των ευθυνών
στις οποίες καλούμαι ν' ανταποκριθώ.
«Α.Ε.»: Σ τ ο π ρ ό σ ω π ό σ α ς σ υ ν 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΟΚΙΜΟΙ
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ,
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ

ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΕΣ
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η

κ α ρ ιέ ρ α λ ε ιτ ο ύ ρ γ η σ ε σ ε β ά 
ρ ο ς τ η ς ο ικ ο γ έ ν ε ια ς ; Μ π ο 
ρ ε ί εύ κ ο λα σ ή μ ερ α μ ια σ υ 
ν ή θ η ς γ υ ν α ίκ α ν α α ν τ α π ο κ ρ ιθ ε ί σ τ ο υ ς ρ ό λ ο υ ς α υ τ ο ύ ς
χ ω ρ ί ς ε κ π τ ώ σ ε ις ;

«Απ.»: Η κατάκτηση των ισορ
ροπιών στη ζωή είναι αναμ
φισβήτητα μια εξαιρετικά
δυσχερής υπόθεση και η
διατήρησή τους απαιτεί
διαρκή εγρήγορση - καθη
μερινό αγώνα- υψηλό αί
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«Απ.»: Η Υπηρεσία της οποίας έχω την
τιμή να προΐσταμαι είναι πράγματι ένα ι
διαίτερα ξεχωριστό και ευαίσθητο κομ
μάτι της Ελληνικής Αστυνομίας, διότι
καλείται να σταθεί σε επίπεδο πρόληψης
και περίθαλψης δίπλα στον Έλληνα Α
στυνομικό, σ' ένα κατ' εξοχήν σκληρά και
υπό ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες
συνθήκες εργαζόμενο. Η προσέγγισή του
λοιπόν, όσον αφορά τα θέματα της διατή
ρησης ή της αποκατάστασης της υγείας
του είναι το κύριο μέλημα της Υπηρεσί
ας μας, λαμβανομένου υπ' όψιν του γεγο
νότος, ότι μόνον ο υγιής ψυχικά και σω
ματικά αστυνομικός μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία και αποτελεσματικότητα στο έργο του, που είναι η προστασί
α και η ασφάλεια σε 24ωρη βάση του Έ λ
ληνα πολίτη. Πιστεύω λοιπόν ότι με την
περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου των
παρεχομένων υγειονομικών υπηρεσιών
και με την ανθρώπινη προσέγγιση του
προστρέχοντος στην Υπηρεσία μας αστυ
νομικού αλλά και με πρωτοβουλίες που η
Διεύθυνσή μας μπορεί να αναλάβει υπο
δεικνύοντας τα κατάλληλα εκάστοτε μέ
τρα - θα συμβάλλουμε και εμείς στην πα
ρουσία ενός Σώματος Αστυνομικών, που
θα διαθέτουν τον απαιτούμενο για την α
ποστολή τους δυναμισμό, υγεία και αποτελεσματικότητα.
■

ΤΖΑΚΕΤ ΕΑ.ΑΣ.
ΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ.ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑ
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ΙΑ Τ Ρ Ο Δ ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Η
ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Ένας νέος επιστημονικός
κλάδος στην υπηρεσία
της Δικαιοσύνης
Ε ισα γω γή

προσδιορίσει την ηλικία, όταν αυτό δεν εί
ναι δυνατόν να γίνει με άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, να συμβάλει στην αναγνώριση α
τόμων που συμμετείχαν σε μια εγκληματι
κή ενέργεια και να συνεισφέρει στη διαλεύ
κανση υποθέσεων κακοποίησης παιδιών

Η βία, σε όλες τις μορφές της, αποτελεί
μια παγκόσμια και συνεχώς διογκούμενη
μάστιγα. Δεν είναι λίγες οι φορές, που οι ε
γκληματίες έδρασαν κατά τρόπο που η ανα
1.2.3.5
γνώριση των θυμάτων με τις συμβατικές
μεθόδους να είναι αδύνατη. Ετσι, οι υπηρε
Ι σ τ ο ρ ι κ ά Σ τ ο ιχ ε ία
σίες δίωξης του εγκλήματος και απονομής
δικαιοσύνης, για να μπορέσουν να ανταποΚατά την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτο
κριθούν αποτελεσματικά σε παρόμοιες πε
κρατορίας αλλά και το 1453 μ.Χ., αναφέροριπτώσεις, πρέπει να έχουν στη διάθεσή
νται περιπτώσεις αναγνώρισης πτωμάτων
τους ομάδα εξειδικευμένου επιστημονικού
από τα χαρακτηριστικά της οδοντοφυΐας23.
προσωπικού, με την απαραίτητη τεχνογνω
Ο Αμερικανός Οδοντίατρος Paul Revere
σία και τεχνολογική υποστήριξη.
(1734-1814) είναι ο πρώτος ερευνητής, ο ο
Η Ιατροδικαστική του στόματος είναι ο
ποίος με βάση οδοντογναθικά ευρήματα
κλάδος της Ιατροδικαστικής, ο οποίος στηκατάφερε να αναγνωρίσει το πτώμα του
ριζόμενος σε γνώσεις της Οδοντιατρικής Ε
γιατρού και πολεμι
πιστήμης ασχολείται
στή Joseph Warren,
με τη συλλογή, την ε
Τ Ω Ν Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Μ Η Τ Σ Ε Α ’,
όταν έγινε η εκταφή
ξέταση και την αξιο
Χ Α Ρ Α Σ Σ Π Η Λ Ι Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ 2,
του από ένα ομαδικό
λόγηση των οδοντοΝ .Δ . Σ Π Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ 1,
τάφο, αναγνωρίζο
γναθικών πειστηρί
Α Ν Τ . Κ Ο Υ Τ Σ Ε Λ ΙΝ Η 2
ντας
μια ασημένια
ων. Σε αυτά περιλαμ
γέφυρα
που
του
είχε
κατασκευάσει
με δό
βάνονται τα οστά των γνάθων, τα δόντια
ντια
ιπποπόταμου2
.
Το
1837
ο
Saunders
και τα υλικά αποκατάστασης1-2. Με αυτόν
πραγματοποίησε την πρώτη μελέτη που α
τον τρόπο, η επιστήμη της Οδοντιατρικής
φορούσε τον υπολογισμό της οδοντικής η
συμβάλλει στην απονομή δικαιοσύνης και
λικίας σε παιδιά. Πριν από τη μελέτη αυτή
δίνει λύση σε πολλά κοινωνικά προβλήμα
δεν υπήρχε τρόπος να υπολογίσει κανείς
τα2·3. Η Ιατροδικαστική του στόματος μπο
την ηλικία ενός παιδιού4. Το 1850 έγινε η
ρεί να προσδιορίσει την ταυτότητα αγνώ
πρώτη ολοκληρωμένη πραγματογνωμοσύ
στων ζώντων ατόμων ή πτωμάτων, να
νη Ιατροδικαστικής του στόματος, που α
' Κ λ ιν ικ ή Δ ια γ ν ω σ τ ικ ή ς κ α ι Α κ τ ιν ο λ ο γ ία ς
φορούσε την υπόθεση δολοφονίας του για
Σ τ ό μ α τ ο ς Ο δ ο ν τ ια τ ρ ικ ή Σ χ ο λ ή Π α ν /μ ίο υ
τρού George Parkman. Ο δράστης, ένας καΑ θη νώ ν
θηγητής από το Harvard, για να εξαφανίσει
1 Ε ρ γ α σ τ ή ρ ιο Ι α τ ρ ο δ ικ α σ τ ικ ή ς κ α ι Τ ο ξ ικ ο 
το πτώμα προσπάθησε να το κάψει. Έτσι,
λ ο γ ί α ς Ι α τ ρ ικ ή Σ χ ο λ ή Π α ν /μ ίο υ Α θ η ν ώ ν
το μόνο στοιχείο που μπορούσε να χρησι
μοποιηθεί για την αναγνώριση του πτώμα

168

Αστυνομική Επιθεώρηση - Μάρτιος/Απρίλιος 2002

τος ήταν ένα κομμάτι οδοντοστοιχίας, με οδόντες από χρυσό και πορσελάνη. Το στοι
χείο αυτό παρουσιάστηκε στο δικαστήριο,
έγινε δεκτό ως αποδεικτικό στοιχείο και ο
δράστης καταδικάστηκε σε θάνατο2·3.
Η πρώτη επιστημονική ανακοίνωση με
θέμα Ιατροδικαστικής του στόματος και τί
τλο The role of the dentists in the identifi
cation of the victims of the catastrophe of
the "Bazar de la charite", παρουσιάστηκε
στα τέλη του 19ου αιώνα στο παγκόσμιο
Ιατρικό συνέδριο που έγινε στη Μόσχα, α
πό τον καθηγητή της Οδοντιατρικής στο
Παρίσι Oscar Amoedo και δημοσιεύτηκε
στο επιστημονικό περιοδικό Dental Cos
mos το 1897. Ήταν η πρώτη φορά που τα ο
δοντογναθικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν
για την αναγνώριση θυμάτων από μαζική
καταστροφή και συγκεκριμένα ταυτοποιήθηκαν 126 απανθρακωμένα πτώματα. Ο
Oscar Amoedo θεωρείται ο πατέρας της Ια
τροδικαστικής του στόματος, αφού το 1898
συνέγραψε το πρώτο βιβλίο σχετικά με τον
κλάδο αυτό της Ιατροδικαστικής2·3. Το γε
γονός αυτό αποτέλεσε και την αφετηρία για
την αναγνώριση θυμάτων μαζικών κατα
στροφών, π.χ. αεροπορικών ατυχημάτων,
σιδηροδρομικών ατυχημάτων, εκρήξεων,
πυρκαγιών, με τη χρησιμοποίηση των με
θόδων της Ιατροδικαστικής του στόματος3.
Η συστηματική πρόοδος της Ιατροδικα
στικής του στόματος εμφανίσθηκε τα τελευ
ταία 40 χρόνια, με αφορμή τις πολεμικές ε
πιχειρήσεις στην Κορέα και την ανάγκη α
ναγνώρισης πολλών νεκρών, Αμερικανών
στρατιωτών2. Ταυτόχρονα, η αξιολόγηση
των Οδοντογναθικών πειστηρίων αποδεί
χτηκε ιδιαίτερα χρήσιμη στην ταυτοποίηση
νεκρών από αεροπορικά ατυχήματα, στην
ταυτοποίηση κατασκόπων αλλά και ζώντων
ατόμων με απώλεια μνήμης ή χωρίς αποδει
κτικά στοιχεία ταυτότητας. Το 1967 ανακοι
νώθηκε ότι τα απανθρακωμένα πτώματα του
Χίτλερ και της Εύας Μπράουν αναγνωρί
στηκαν αποκλειστικά με βάση τα οδοντο
γναθικά τους ευρήματα. Η μελέτη αυτή πι
θανόν ήταν και η αφορμή για να καθιερωθεί
η Ιατροδικαστική του στόματος και να γίνει
γνωστή και στο ευρύ κοινό2.
Η ιστορική αναδρομή για τη χρησιμοποί
ηση των οδοντικών αποτυπωμάτων δεν εί
ναι τόσο καλά τεκμηριωμένη, αν και η
πρώτη περίπτωση αναφέρεται ήδη από το
16923. Η πρώτη περίπτωση Ιατροδικαστι
κής του στόματος που ασχολείται με την
κακοποίηση παιδιών αναφέρεται το 1874
στην Αμερική3.
Σκοπός του άρθρου αυτού είναι, μέσα α
πό τη σύντομη παρουσίαση των βασικών
αρχών της Ιατροδικαστικής του στόματος,

να εξηγήσει πώς από τη συλλογή ενός απλού οδοντογναθικού στοιχείου, είναι δυ
νατόν, μετά την επιστημονική του μελέτη,
να καταλήξει κανείς στην ταυτοποίηση ατό
μων άγνωστης ταυτότητας ή/και πτωμάτων
ή και στον εντοπισμό υπόπτων δραστών για
κάποια εγκληματική ενέργεια.
Β α σ ικ έ ς α ρ χ έ ς
ΤΗΣ ΙΑ Τ Ρ Ο Δ ΙΚ Α ΣΤ ΙΚ Η Σ
ΤΟ Υ ΣΤΟΜ ΑΤΟΣ

Ένα μεγάλο μέρος από το γνωστικό αντι
κείμενο της Ιατροδικαστικής του στόματος
αφορά τον προσδιορισμό της ταυτότητας α
γνώστων ατόμων ή πτωμάτων. Είναι αυτο
νόητο, ότι ο προσδιορισμός της ταυτότητας
επιβάλλεται για διάφορους λόγους, όπως

ρακτηριστικά ενός ατόμου τόσο πιο εύκολη
είναι η αναγνώρισή του. Κάθε ενήλικας άν
θρωπος έχει στο στόμα του 32 δόντια και
κάθε δόντι έχει 5 επιφάνειες οι οποίες μπο
ρεί να φέρουν εμφράξεις από διάφορα υλικά'-3·5·7·,·'°. Το πρώτο νεογλό δόντι αρχίζει
να διαπλάθεται περίπου την 6η εβδομάδα
μετά τη σύλληψη του εμβρύου και ολοκλη
ρώνεται στο τέλος του 4ου εμβρυϊκού μήνα.
Μετά τη γέννηση και μέχρι την ηλικία των
10 ετών η διαδικασία της διάπλασης και α
νάπτυξης των μονίμων οδόντων δεν έχει α
κόμη ολοκληρωθεί. Έτσι, είναι δυνατόν,
συστηματικές νόσοι, λήψη φαρμάκων, το
πικές βλάβες στην περιοχή του στόματος,
καθώς και άλλοι περιβαλλοντικοί παράγο
ντες να επηρεάσουν τη διάπλαση των οδό
ντων8·". Θα μπορούσε λοιπόν κανείς, ως έ

Λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται
ο προσδιορισμός της ταυτότητας
Ανακριηκοί

Η έρευνα ίω ν Διωκτικών Αρχών
δεν μπορεί να προχωρήσει αποτελεσματικά
αν το θύμα δεν αναγνωριστεί.

Θρησκευτικοί | Ο ρισμένες θρησκείες απαγορεύουν
την ταφή αν το άτομο δεν αναγνωριστεί.

•

Η θέση των οδόντω ν στον οδοντικό
φραγμό: απώλεια σημείου επαφής των ο

•

Η σχέση των οδόντων με άλλα ανατομικά

δόντων, στροφές, έκτοποι οδόντες.
μόρια, π.χ. με τα ιγμόρεια, το γενειακό
τρήμα κ.α.
•
•

ματα, οστικές προπέτειες, συγγενείς ανω
μαλίες.
•

Η σχέση των δύο γνάθων μεταξύ τους:

ύπαρξη σκελετικών ή/και
κών διαταραχών.
•
•

συγκλεισια-

Οι πτυχές της μαλθακής υπερώας.
Οι ρυτιδώ σεις του ερυθρού κρασπέδου
των χειλέων.

Επίκτητα οδοντογναθικά χαρακτηριστικά
είναι τα εξής"3·*·*:
• Οι οδοντιατρικές αποκαταστάσεις: εξα
γωγές οδόντων, εμφράξεις, ενδοδοντικές
θεραπείες, τοποθέτηση ενδορριζικών α
ξόνων, προσθετικές αποκαταστάσεις κι
νητές ή/ και ακίνητες, τοποθετήσεις οδο
ντικών εμφυτευμάτων (φωτογραφία 1).
• Η θέση των οδόντων: μετά από ορθοδο
ντικές θεραπείες, εξαγωγές οδόντων που
προκαλούν κλίσεις ή /και υπερεκφύσεις
των οδόντων, μετανάστευση λόγω νόσων
του περιοδοντίου
•

Οικονομικοί

Το εύρος και το σχήμα των δύο γνάθων.
Η μορφολογία των οστών, π.χ. εντυπώ-

Πληρωμή συντάξεων, ασφαλίστρων,

Οι αλλοιώ σεις των περιοδοντικώ ν ι
στών: εναπόθεση τρυγίας, φλεγμονώδεις

εξεργασίες
•

διακανονισμός χρεών, διευθέτηση
κληρονομικών θεμάτων κ.λπ.

Οι παθολογικές αλλοιώσεις των οστών:

περιακρορριζικές αλλοιώσεις, κατάγμα
τα, τοποθέτηση μέσων οστεοσύνθεσης,
μεταβολικές νόσοι των οστών

Κοινωνικοί | Η ταυτότητα κάθε ατόμου
είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.

Οικογενειακοί

Η αναγνώριση αγνοουμένων επ ιλύει
πολλά κα ι σοβαρά οικογενειακά θέματα.

φαίνεται στον παρατιθέμενο πίνακα'.
Όσον αφορά τον προσδιορισμό της ταυ
τότητας αγνώστων πτωμάτων, η Ιατροδικα
στική του στόματος αποτελεί πλέον μια επι
στημονικά αποδεκτή μέθοδο, η οποία βασί
ζεται στη συγκριτική εκτίμηση προθανάτιων και μεταθανάτιων ευρημάτων από το
στοματογναθικό σύστημα'·3·5·8. Η αναγνώρι
ση ενός ατόμου βασίζεται στο γεγονός, ότι
κάθε άνθρωπος αποτελεί μια μοναδική και
ανεπανάληπτη οντότητα, με εξατομικευμένα χαρακτηριστικά.
Όσο πιο σπάνια και μοναδικά είναι τα χα

να βαθμό, να χαρακτηρίσει τα δόντια σαν
τον "καθρέφτη" του ιατρικού ιστορικού του
ατόμου*".
Είναι γνωστό, ότι τα οδοντογναθικά χα
ρακτηριστικά ενός ατόμου είναι γενετικά
καθορισμένα ή επίκτητα"3·5'7.
Γενετικά καθορισμένα οδοντογναθικά
χαρακτηριστικά είναι τα εξής"3·5·6:
•

Η μορφολογία των οδόντων. δηλαδή η

μορφολογία της ρίζας, της μύλης, του
πολφικού θαλάμου, καθώς και η χρωμα
τική δομή.

Η εξαιρετικά εξατομικευμένη εικόνα που
δίνει ο συνδυασμός όλων των οδοντογναθικών χαρακτηριστικών, έχει ως αποτέλεσμα
τα οδοντογναθικά πειστήρια να αποτελούν
το δεύτερο υλικό ταυτοποίησης, μετά τα
δακτυλικά αποτυπώματα. Έτσι, η πιθανότη
τα δύο άτομα του ίδιου φύλου και της ίδιας
ηλικίας να έχουν τα ίδια ακριβώς στοματογναθικά χαρακτηριστικά είναι μία στα δύο
δισεκατομμύρια1·2·5'7·1"10. Τα οδοντογναθικά
χαρακτηριστικά, δηλαδή τα οστά των γνά
θων, τα δόντια και τα υλικά αποκατάστα
σης, είναι ανθεκτικά λόγω φύσης και θέσης,
σε τραυματισμούς, σε ακραίες θερμοκρασί
ες και στην υγρασία, για μεγάλο χρονικό
διάστημα μετά το θάνατο13·5'0. Παράλληλα,
η τήρηση οδοντιατρικών ιστορικών είναι
πλέον επιβεβλημένη και η λήψη ακτινογρα
φημάτων στην καθημερινή οδοντιατρική
κλινική πράξη είναι ευρύτατα διαδεδομέ
νη13. Άρα, όσο μεγαλύτερη είναι η κατα-
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στροφή των μαλακών μορίων, τόσο μεγα
λύτερη είναι και η συμβολή των οδοντογναθικών πειστηρίων, στην ταυτοποίηση ε
νός πτώματος1·3·5'10.
Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Ο ΔΟ Ν ΤΟ ΓΝ Α Θ ΙΚ Ω Ν Π Ε ΙΣΤ Η Ρ ΙΩ Ν

Ο οδοντίατρος που ασχολείται με την
Ιατροδικαστική του στόματος σπανιότατα
καλείται στο χώρο της αυτοψίας. Τα οδοντογναθικά ευρήματα φτάνουν συνήθως
στο νεκροτομείο και εκεί καλείται ο οδο
ντίατρος να τα εξετάσει8. Η κατάσταση των
πτωμάτων ή των πτωματικών υπολειμμά
των ποικίλλει και μπορεί να φέρει εκτετα
μένα τραύματα ή εγκαύματα, να βρίσκεται
σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης ή να πρό
κειται για σκελετό6. Ανεξάρτητα από την
κατάσταση του πτώματος, το πρώτο και
βασικό μέλημα είναι η συγκέντρωση όλων
των οδοντογναθικών πειστηρίων. Εδώ πρέ
πει να σημειώσει κανείς, ότι η πρόσβαση
στην περιοχή του στοματογναθικού συστή
ματος δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, ό
πως για παράδειγμα σε περιπτώσεις που οι
μαλακοί ιστοί έχουν χάσει την ελαστικότητά τους λόγω της πτωματικής ακαμψίας ή
λόγω απανθράκωσης. Ένας βασικός κανό
νας που ακολουθείται στις περιπτώσεις αυ
τές είναι ότι δεν πρέπει να προσπαθήσει κα
νείς να ανοίξει το στόμα με βίαιο τρόπο,
γιατί υπάρχει ο κίνδυνος κατάγματος των
οδόντων και καταστροφής μεγάλου αριθ
μού στοιχείων. Οι χειρισμοί διαχωρισμού
των γνάθων γίνονται αφού προηγηθεί συ
νεννόηση με τον Ιατροδικαστή. Επίσης,
πολλές φορές, το στοματογναθικό σύστημα
έχει πλήρως αποδιοργανωθεί και πρέπει
κανείς να μαζέψει "κομμάτι -κομμάτι" τα
οστά των γνάθων ή/ και ένα- ένα τα δόντια,
ώστε να μπορέσει να τα ανασυνθέσει για να
σχηματίσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα8.
Τα πειστήρια πρέπει ακολούθως να κα
θαριστούν από όλα τα ξένα σώματα, για να
είναι ορατές οι οδοντιατρικές παρεμβάσεις
ή οποιοδήποτε άλλο οδοντογναθικό χαρα
κτηριστικό. Στη συνέχεια, ακολουθεί εξέ
ταση και καταγραφή των οδοντογναθικών
πειστηρίων σε ειδικό έντυπο, με όσο το δυ
νατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και λεπτομέρεια5,8. Στο παράρτημα 1 φαίνεται το δελ
τίο που συμπληρώνεται σε τέτοιες περιπτώ
σεις, σύμφωνα με τις συστάσεις της Inter
pol. Συγχρόνως γίνεται η λήψη ακτινογρα
φημάτων, αν και αυτό δεν είναι πάντα εφι
κτό. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να
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καταγραφεί η ύπαρξη ενδεχομένως κάποιας
οδοντιατρικής θεραπείας ή άλλης χειρουρ
γικής παρέμβασης, αλλά και ανατομικών ι
διαιτεροτήτων. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα
να διαφυλαχθούν κάποια στοιχεία τα οποία
θα χρησιμεύσουν στην ταυτοποίηση του α
τόμου58. Όπως είναι ευνόητο, η λήψη των
μεταθανάτιων ακτινογραφημάτων είναι μια
εξαιρετικά ιδιόμορφη διαδικασία και απαι
τεί γνώσεις ακτινοτεχνικής, ώστε η απεικό
νιση να γίνει με όσο το δυνατόν καλύτερη
ποιότητα και αξιοπιστία5·8.
Σ ύ γ κ ρ ισ η

π ρ ο θ α ν α τ ιω ν

Φωτογραφία 1: Σύγκριση τμήμα
τος εκμαγείου που ελήφθη από
τον οδοντίατρο κατά τη διάρκεια
οδοντιατρικής θεραπ είας με τη
γνάθο που ανευρέθη.

ΚΑΙ Μ ΕΤΑΘ ΑΝΑΤΙΩΝ
Ο ΔΟ Ν ΤΟ ΓΝ Α Θ ΙΚ Ω Ν Π Ε ΙΣ Τ Η Ρ ΙΩ Ν

Ο οδοντίατρος καταρχάς επιχειρεί μια,
κατά το δυνατόν, λεπτομερή καταγραφή
και περιγραφή των χαρακτηριστικών του
στόματος και της ευρύτερης περιοχής της
κεφαλής και του τραχήλου του πτώματος ή
του ατόμου που εξέτασε. Στη συνέχεια, από
την επεξεργασία των στοιχείων που έχει
καταγράψει, είναι δυνατόν να κάνει εκτίμη
ση για την ηλικία και το φύλο του ατό μου 8.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε πολύ χαρακτη
ριστικά ευρήματα, όπως είναι οι εκτεταμέ
νες αποτριβές, οι τραυματισμοί των οδό
ντων, οι οδοντικές αποκαταστάσεις, τα χα
ρακτηριστικά από τα εντυπώματα των χειλέων, της υπερώας, των παρειών ή τα ενδοστοματικά tattoos5(φωτογραφία 2).
Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση του αγνώ
στου σώματος και συνταχθεί η λεπτομερής
έκθεση για την κατάσταση του οδοντογναθικού συστήματος, για να γίνει εφικτή η ταυ
τοποίηση πρέπει τα στοιχεία που συνελέγησαν να συγκριθούν με αρχεία καταγραφής
των οδοντιατρικών παρεμβάσεων που είχαν
γίνει πριν από το θάνατο του ατόμου13·5'10. Ο
εντοπισμός των ατόμων, των οποίων τα αρ
χεία πρέπει να μελετηθούν και να συγκριθούν με το εξεταζόμενο άγνωστο άτομο, γί
νεται με βάση την ηλικία και το φύλο, από
τους καταλόγους των εξαφανισμένων ατό
μων ή σε περιπτώσεις μαζικών καταστρο
φών από τους καταλόγους των επιβατών σε
μέσα μαζικής μεταφοράς*. Έτσι, βασιζόμε
νος στη σύγκριση των ευρημάτων που προ
κύπτουν από τη μεταθανάτια οδοντογναθική εξέταση με τον αριθμό, την ποιότητα,
και τη βαρύτητα των προθανάτιων στοιχεί
ων που έχει στη διάθεσή του ο οδοντίατρος
που ασχολείται με την Ιατροδικαστική του
στόματος μπορεί να καταλήξει στα εξής συ
μπεράσματα, σύμφωνα με τις οδηγίες του
American Board of Forensic Odontology3:
1. Ο προσδιορισμός της ταυτότητας του α
τόμου είναι εφικτός.
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Φωτογραφία 2: Ενδοστοματικό
τατουάζ στο βλεννογόνο του κά
τω χείλους.

2. Ο προσδιορισμός της ταυτότητας του α
τόμου είναι πιθανός.
3. Ανεπαρκείς πληροφορίες για να καταλήξει σε συμπέρασμα.
4. Αποκλεισμός της περίπτωσης να ανήκει
το πτώμα στο άτομο του οποίου είναι
διαθέσιμα τα προθανάτια οδοντογναθικά
αρχεία.
Αξίζει να τονισθεί ιδιαιτέρως, ότι δεν υ
πάρχει συγκεκριμένος αριθμός προθανά
τιων και μεταθανάτιων οδοντογναθικών χα
ρακτηριστικών τα οποία πρέπει να συμπί
πτουν, για να είναι δυνατή η ταυτοποίηση
ενός ατόμου3·5·6. Πολλές φορές, ένα και μό
νο δόντι μπορεί να "κρύβει" τόσο σημαντι
κές πληροφορίες ώστε να εξασφαλίζεται η
ταυτοποίηση του ατόμου3 5'7. Κάποιες "α
συμφωνίες" στα υπό σύγκριση στοιχεία εί
ναι δυνατόν να χαρακτηριστούν αναμενό
μενες από την πάροδο του χρόνου και να
μην έχουν ιδιαίτερη σημασία στην προσπά
θεια ταυτοποίησης. Αντίθετα, αν στα στοι
χεία από την προθανάτια οδοντιατρική εξέ
ταση αναφέρεται ότι ένα δόντι έχει εξαχθεί
και στο πτώμα που εξετάσθηκε το συγκε
κριμένο δόντι υπάρχει, αυτό είναι ένα πάρα
πολύ ισχυρό τεκμήριο για να αποκλεισθεί η

περίπτωση το πτώμα που εξετάσθηκε να α
νήκει στο συγκεκριμένο άτομο1·3·5·6.
Ακόμη και στην περίπτωση που είναι α
δύνατον να ταυτοποιηθεί ένα άγνωστο άτο
μο, μπορεί να εξαχθούν σημαντικά στοιχεί
α από το οδοντιατρικό του προφίλ και να ε
ξαχθούν σημαντικές πληροφορίες. Ειδικό
τερα, είναι δυνατόν να δοθούν πληροφορίες
για το φύλο, την ηλικία (με κάποιο βαθμό
απόκλισης) και το κοινωνικο-οικονομικό ε
πίπεδο' ’. Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως είναι
δυνατόν να εξαχθούν πληροφορίες για τις
διαιτητικές συνήθειες, το επάγγελμα, τις
συνήθειες και τις έξεις του ατόμου ή ακόμη
και κάποιες οδοντικές ή συστηματικές νό
σους'3·5·9.
Ο προσδιορισμός της οδοντικής ηλικίας
είναι ένα πολύ σημαντικό πεδίο ενασχόλη
σης της Ιατροδικαστικής του στόματος, αλ
λά και άλλοι τομείς της παρουσιάζουν εξαι
ρετικό ενδιαφέρον, όπως η μελέτη των οδο
ντικών αποτυπωμάτων (Bite marks) και η
αναδιαμόρφωση των μαλακών μορίων του
προσώπου (Face reconstruction)'·5. Οι οδο
ντικοί ιστοί, λόγω της εξαιρετικής ανθεκτικότητάς τους, αποτελούν πολύτιμο υλικό
για την απομόνωση και τη μελέτη του γενε
τικού υλικού (DNA). Με τη μέθοδο αυτή εί
ναι δυνατόν να εντοπισθούν, εκτός από την
ταυτότητα, και το σημείο που πραγματοποι
ήθηκε μια εγκληματική ενέργεια, ακόμη και
αν το θύμα έχει απομακρυνθεί από αυτήν3,5.
Η εφαρμογή των μεθόδων της Ιατροδικα
στικής του στόματος είναι εξαιρετικά χρή
σιμη σε περιπτώσεις μαζικών καταστροφών
(π.χ. αεροπορικών ατυχημάτων, ναυαγίων,
τρομοκρατικών ενεργειών κ.α.), καθώς και
στη μελέτη αρχαιολογικού υλικού. Η συμ
βολή της όμως είναι εξαιρετικής σημασίας
σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η
χρησιμοποίηση των μεθόδων ανάλυσης
DNA, όταν δηλαδή, δεν είναι διαθέσιμο γε
νετικό υλικό από πιθανά συγγενή πρόσωπα
για να γίνει η σύγκριση, όπως συμβαίνει σε
περιπτώσεις υιοθετημένων ατόμων ή μετα
ναστών'·3·5'9.

Η
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ΣΤΟΜ ΑΤΟΣ
ΣΤΟ Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ Α Θ Η ΝΩ Ν

Ορισμένα στοιχεία Ιατροδικαστικής του
Στόματος διδάσκονται στην Οδοντιατρική
Σχολή του Παν/μίου Αθηνών εδώ και 25
χρόνια περίπου, στο πλαίσιο του μαθήματος
της Διαγνωστικής και Ακτινολογίας του
Στόματος, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε
μεταπτυχιακό επίπεδο. Επίσης, τα τελευταί
α χρόνια, η Κλινική Διαγνωστικής και Α
κτινολογίας του στόματος σε συνεργασία
με το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Το

ξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών εκ
πονούν σημαντικά ερευνητικά προγράμμα
τα στο αντικείμενο αυτό.
Παράλληλα, τα τελευταία 10 χρόνια έ
χουμε κληθεί να συμβάλουμε στην διερεύνηση 120 περιστατικών, που αφορούσαν ά
γνωστης ταυτότητας πτώματα. Μετά την α
ντικειμενική και ακτινογραφική εξέταση,
την καταγραφή των στοιχείων που προέκυψαν και την πρώτη εκτίμηση για τα οδοντογναθικά χαρακτηριστικά του ατόμου, κατεβλήθη προσπάθεια μέσω των Αστυνομικών
αρχών, να αναζητηθούν οδοντιατρικά αρ
χεία που αφορούσαν τα άτομα στα οποία πι
θανόν να ανήκαν τα πτώματα. Όταν με τη
βοήθεια της Ελληνικής ή/και της Διεθνούς
Αστυνομίας μας διαβιβάστηκαν οδοντιατρι
κά αρχεία, ακτινογραφήματα ή άλλα στοι
χεία, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση των α
τόμων, με διαφορετικό βαθμό βεβαιότητας
για κάθε περίπτωση, ή ο αποκλεισμός ότι το
πτώμα ή τα πτωματικά υπολλείματα που ε
ξετάσθηκαν να ανήκαν σε κάποιο συγκε
κριμένο άτομο, σημαντική συμβολή στην ε
πίλυση υποθέσεων που αφορούσαν Έλλη
νες ή αλλοδαπούς υπηκόους.
Η ταυτοποίηση με βάση τα οδοντογναθικά πειστήρια, δεν είναι πάντοτε μια απλή υ
πόθεση. Κάτω από ορισμένες συνθήκες αποδεικνύεται εξαιρετικά επίπονη εργασία.
Η συλλογή, η μελέτη, η αξιολόγηση και η ε
πιστημονική τεκμηρίωση των στοιχείων
που θα φτάσουν στα χέρια του οδοντιάτρου
που ασχολείται με την Ιατροδικαστική του
στόματος, απαιτούν σχολαστικές διαδικασί
ες. Πρέπει να ελαχιστοποιείται κατά το δυ
νατόν ο κίνδυνος λανθασμένης εκτίμησης,
ώστε να αποφευχθούν όλες οι προφανείς
συνέπειες.
Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, γίνε
ται φανερό ότι ο οδοντίατρος που ασχολείται με την Ιατροδικαστική του στόματος
δεν δρα μεμονωμένα, αλλά αποτελεί μέλος
μιας ευρύτερης ομάδας ειδικών επιστημό
νων, που πλαισιώνουν τον Ιατροδικαστή
στο έργο του. Ολοι αυτοί οι επιστήμονες,
συνδυάζοντας τις εξειδικευμένες επιστημο
νικές τους γνώσεις επιδιώκουν να φτάσουν
στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή στη
διαλεύκανση κάθε υποθέσεως την οποία α
ναλαμβάνουν.
ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

• Είναι επιβεβλημένο, όλοι όσοι εμπλέκο
νται στις διαδικασίες περισυλλογής ενός
πτώματος, να συλλέγουν προσεκτικά κά
θε οδοντογναθικό πειστήριο, ακόμη και
το φαινομενικά "ασήμαντο".
• Ακόμη και ένα δόντι είναι πιθανόν να

"κρύβει" πολύτιμες πληροφορίες για την
αναγνώριση ενός πτώματος. Συχνά, στον
ευρύτερο χώρο της αυτοψίας του χώρου,
καθώς και στα προσωπικά αντικείμενα ε
νός ατόμου μπορεί να ανακαλυφθούν δό
ντια ή/και προσθετικές εργασίες τα οποί
α, κατά την Ιατροδικαστική εξέταση του
στοματογναθικού συστήματος να αποκαλύψουν σημαντικές πληροφορίες'·3·5'9.
• Η Ιατροδικαστική του στόματος, πέρα α
πό τη μεγάλη σημασία που έχει για τη
δίωξη του εγκλήματος αλλά και γενικό
τερα για την κοινωνία, παρουσιάζει ε
ξαιρετικό επιστημονικό ενδιαφέρον, με
πολλά πεδία έρευνας. Για την άσκησή
της απαιτείται όχι μόνον η γνώση και η
εμπειρία αλλά και η δημιουργική φαντα
σία και η επιστημονική "διαίσθηση”,
στοιχεία που θα συμπληρώσουν τα ελλι
πή τεκμήρια και θα οδηγήσουν σε ένα έ
γκυρο συμπέρασμα.
■
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ΑΠ Ο ΤΑ Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Α Ο Ρ ΓΑ Ν Α ΩΣ ΥΛΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
με τους δικούς του οργανικούς νόμους (άρ.δπαρ.Ι και
9παρ. 1), έχει δε ως κύρια αποστολή του, την εξασφάλιση της
Η άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης σε ό
δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινω
λη την Επικράτεια εκτός από τους χώρους για τους οποίους
νικής διαβίωσης των πολιτών και την πρόληψη και καταστο
ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα του Λιμενικού
λή του εγκλήματος και την προστασία
Σώματος, ή άλλων
υπηρεσιών(π.χ
του Κράτους και του δημοκρατικού πο
Τ Ο Υ Λ Α Μ Π Ρ Ο Υ Λ. Σ Ο Φ Ο Υ Λ Α Κ Η
Σ.Δ.Ο.Ε ,Τελωνειακός αρχές κ.λ.π.), εξα
λιτεύματος στα πλαίσια της συνταγματι
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ- Δ.Ν.κολουθεί, όπως είναι γνωστό, να γίνεται
κής τάξης (άρ.8παρ.1-2). Κατά την από
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ
σύμφωνα και με τον νεοισχύσαντα
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
μέρους όμως των οργάνων του παραπά
Ν .2800/2000 "Α ναδιάρθρωση Υ πηρε
νω Σώματος άσκηση αστυνομικής ε
σιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελ
ξουσίας για την πραγμάτωση των εν λόγω σκοπών, λαμβάληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚΑ’41) που
νονται μέτρα που εκδηλώνονται με ενέργειες νομικές και υ
αντικατέστησε μερικώς(άρ.30) τον προγενέστερο ιδρυτικό
λικές αναλόγως της βουλήσεως των αστυνομικών οργάνων
νόμο Ι481/1984(Φ ΕΚ Α Ί52), από το Σώμα της Ελληνικής
και της ιδιομορφίας και ιδιαιτερότητας της κάθε φορά αντιΑστυνομίας(ΕΛ.ΑΣ,), στο οποίο περιλαμβάνονται οι Συνο
μετωπιζόμενης περίπτωσης, οι τελευταίες δε φθάνουν και
ριακοί φύλακες και οι Ειδικοί φρουροί(18 παρ.1). Η ΕΛ.ΑΣ.,
στην χρήση υλικής βίας. Και επειδή η άσκηση τέτοιας βί
αποτελεί ιδιαίτερα ένοπλο σώμα Ασφάλειας που λειτουργεί
ας, ως μέτρο επιβολής ή διατήρησης της δημόσια τάξης, συ-
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νιστά αναμφισβήτητα την πιο έντονη και επαχθή μορφή
κρατικής επέμβασης στην ζωή, ατομική ελευθερία και πε
ριουσία των προσώπων, δεν μπορεί παρά αυτή να εξακο
λουθεί να παραμένει, ως προσφυώς ελέχθη, (ΣυμεωνίδουΚαστανίδου, Υπερ. 1993, σ. 167) ένα διαχρονικό και παράλ
ληλα ευαίσθητο θα έλεγα πρόβλημα που καθορίζει το περιε
χόμενο του κράτους δικαίου σε κάθε εποχή. Με βάση τη δια
πίστωση αυτή και με το πρόσθετο, ότι η αστυνομική εξου
σία σήμερα έχει επεκταθεί και διεισδύσει σε ένα ευρύτατο
πεδίο των ατομικών εννόμων αγαθών και δικαιωμάτων των
πολιτών, με αποτέλεσμα πολλές φορές οι δια χρήσεως βίας
επιχειρησιακές ενέργειες των οργάνων τους, όχι μόνο να κατακρίνονται ως υπερβολικές και καταχρηστικές αλλά και ευ
θέως να καταγγέλλονται ως παράνομες και αξιόποινες, προσβάλλουσες τα ως άνω αγαθά, προβάλλει, θεωρώ, πιο επί
καιρο όσο ποτέ το ζήτημα του κάτω από ποιους όρους και
προϋπουθέσεις και σε ποιες ειδικότερα περιπτώσεις η κατά
την εκτέλεση των αστυνομικών καθηκόντων και έργων χρή
ση υλικής βίας, συνιστά νόμιμη άσκηση κρατικής δράσης,
ιδιαίτερα στις ύστατες και ακραίες μορφές εμφάνισής της,
όπως της χρήσης από τους αστυνομικούς των όπλων που
συνεπάγεται άμεσο αποτέλεσμα ακόμα και για τη ζωή και υ
γεία ατόμων και πότε αυτή είναι παράνομη. Προσέγγιση του
θιγομένου ζητήματος και των παραμέτρων του, θα επιχειρήσομε στη συνέχεια της παρούσας, αναφερόμενοι κατ' αρχήν
στην έννοια της βίας και τις βασικές αρχές που πρέπει να
διέπουν την υπ ’ αυτή τη μορφή αστυνομική δράση και ακό
μα ερευνώντας και επιση ραίνοντας τις περιπτώσεις που εί
ναι πιθανότερο αυτή (βία) να εκδηλωθεί και υπάρξει, κάνο
ντας αναφορά και στην ποινική αντιμετώπιση ακραίων κα
ταστάσεων παράνομης χρήσης της και τέλος συλλέγοντας
και καταγράφοντας τις προβλεπόμενες ρητά από το νόμο
επεμβάσεις υλικής βίας, δηλ. της νόμιμης αστυνομικής υλι
κής βίας, ώστε να μπορεί η παρούσα πέρα από κάποια ου
σιώδη στοιχεία που φιλοδοξεί να παράσχει στον μελετητή
και εφαρμοστή του ποινικού δικαίου, να αποτελέσει μικρό
έστω βοήθημα και για αστυνομικούς, ενόψει του ότι οι σχε
τικές με το θέμα διατάξεις, δεν είναι ενοποιημένες και ταξι
νομημένες αλλά διασκορπισμένες σε διάφορα νομοθετικά
κείμενα και πολλάκις ασαφείς και συγκεχυμένες, αμφίβολης
ακόμα Συνταγματικότητας.
2. Ε
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Η βία μπορεί να ασκηθεί και από τα αστυνομικά όργανα
είτε ως σωματική είτε ως ψυχολογική. Κατά τη λεκτική δια
τύπωση της διατάξεως της 13 περ.δ του Ποινικού Κώδικα,
‘’σωματική βία συνιστά και η περιαγωγή άλλου σε κατάστα
ση αναισθησίας ή ανικανότητας για αντίσταση με υπνωτικά
ή ναρκωτικά ή ανάλογα μέσα” . Η ανωτέρω διάταξη δεν πε
ριέχει τον ορισμό της σωματικής βίας, αλλά μόνο επέκταση
αυτής και στις περιπτώσεις χρήσεως υπνωτικών, ναρκωτι
κών, ή άλλων αναλογών μέσων, που περιάγουν τον άλλον σε
κατάσταση αναισθησίας ή ανικανότητας για αντίσταση. Κα
τά συνέπεια η έννοιά της αφέθηκε να προσδιοριστεί από την
επιστήμη που θεωρεί ότι αποτελεί σωματική βία η άμεση ε
πί του σώματος κάποιου ανθρώπου επενέργεια, με την οποί
α εξαναγκάζεται αυτός σε ορισμένη συμπεριφορά, (Μανω-

λεδάκης, Ποινικό Δίκαιο Ειδ.Μ έρ.α’, 121-123), η οποία μπο
ρεί να είναι απολυτήριε absoluta), όταν δεν καταλείπει στον
εξαναγκαζόμενο περιθώριο αυτοβούλου ενεργείας αλλά σύ
ρεται αυτός σε ορισμένη συμπεριφορά ή με άλλα λόγια αυ
τή κατά της οποίας κάθε αντίσταση είναι αδύνατη αντικειμε
νικά διότι ο άνθρωπος δεν κυριαρχεί καθόλου στο σώμα και
στις κινήσεις του, (Γεωργάκη, Ποινικό Δίκαιο, 1991, με επι
μέλεια έκδ. Χαραλαμπάκη,σ. 202), ή ‘’εξαναγκάζουσα” (vis
compulsiva), όπου ναι μεν έχουμε βουλητική κυριαρχία του
δρώντος στις σωματικές του κινήσεις αλλά η βούληση στη
συγκεκριμένη μορφή αποτελεί προϊόν ψυχολογικού κατανα
γκασμού, ο οποίος ασκήθηκε από τρίτο. Στον τελευταίο αυ
τό όρο υπάγεται τόσο η ψυχοσωματική όσο και η ψυχολογι
κή βία, η οποία όμως συνιστά την καθαρή ψυχολογική βία
δηλ. την απειλή,(Μανωλεδάκης Ειδ., σ.24, περισσότερα σε
Κουράκη, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, 1991, σ.21επ.,
N.Livo, Grundlagen der Strafdarkeit wegen Hochverrats,
1984, σ.28 επ, Σοφουλάκη, Ο βιασμός των γυναικών, Υ
πέρ.1994, σ.1225επ.).Υποστηρίζεται, ότι η σωματική βία
μπορεί να ασκείται όχι μόνο άμεσα κατά του προσώπου που
εξαναγκάζεται, αλλά και έμμεσα (Γάφος, Ειδ. Ποιν.
Δ ίκ.Δ Ί963,& 11 9 ,1, Γ’σ. 177, σημ.15, Μπουρόπουλος, Ερμ.
Π.Κ., τομ. Β ’, σ.563), με επικρατέστερη όμως την άποψη, ό
τι τότε μόνον υπάρχει στην τελευταία περίπτωση, όταν κατευθύνεται κατά οργάνων που συντελούν στην υποβοήθηση
των λειτουργιών του σώματος του ανθρώπου όπως π.χ. η
βακτηρίας για τον ανάπηρο τα γυαλιά για την όραση κ.λ.π.,
(Ανδρουλάκης, Π.Χρον. I P , σ.603 σημ.35, Συστηματική
Ερμ. Π.Κ.,1993, άρ.1-13,σ.202). Ακόμα αυτή,(σωματική βί
α), μπορεί να πραγματωθεί και με παράλειψη που έχει ως
συνέπεια τον εξαναγκασμό του προσώπου(μη παροχή τρο
φής ή ύδατος) αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις όχι μόνο
με ενέργεια αυτοπρόσωπη του δράστη αλλά με τη χρησιμο
ποίηση οποιουδήποτε άλλου μέσου.(Γάφος, ο.π.σ. 176,
σημ.10). Ειδική σημασία στα πλαίσια του παρόντος, έχει η
διάκριση της βίας σε νόμιμη και παράνομη για την οποία πα
ρακάτω ο λόγος καθώς και η σύνδεσή της με τη χρήση ή μη
μέσων που θεωρούνται ως όπλα ή είναι δυνατό να θεωρού
νται και ως όπλα.(Μπέκας, Όπλα -Πυρομαχικά Εκρηκτικά
κ.λ,π., 2000,σ.39 επ.). Βάση του τελευταίου κριτηρίου, η νό
μιμη υλική βία μπορεί να ασκηθεί κατά δύο τρόπους:
I.
είτε ως ανόργανη σωματική ή ψυχολογική βία, που συνιστά ηπιότερη μορφή βίας, όπως για παράδειγμα στην πε
ρίπτωση υποβολής σε συνεχή ορθοστασία κατηγορουμένου
από μέρους προανακριτικού υπαλλήλου της ΕΛ.ΑΣ για από
σπαση ομολογίας τούτου, από την οποία προκαλείται κόπω
ση μέχρι πλήρους εξαντλήσεώς του- εδώ η ανωτέρω ενέρ
γεια είναι αξιόποινη αφού πραγματώνει την αντικειμενική υ
πόσταση του εγκλήματος της 239Π.Κ.(κατάχρησης εξουσί
ας)-(Δέδες, Ειδ. Μέρ., 1976, 59), στην περίπτωση διάλυσης
της δημόσιας συνάθροισης από όργανα της ΕΛ.ΑΣ. με βίαι
η απώθηση του πλήθους από ισχυρές δυνάμεις,(άρ. 11 παρ.Σ
και 7Ν.Δ.794/1971), στη με συνοδεία αστυνομικής δύναμης
μέχρι τη χώρα προορισμού του, βίαιη επαναπροώθηση αλλο
δαπού που έχει απελαθεί αλλά αρνείται να επιβιβαστεί στο
μεταφορικό μέσο για να απομακρυνθεί (άρ.47 παρ.4 προ
σφάτου νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ Α’, 91), στην απομάκρυνση
ομάδων περιφερόμενων φιλάθλων, εφόσον διαπιστώνεται ό-
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τι δεν έχουν πρόθεση εισόδου
στο γήπεδο ή αρνούνται να το
πράξουν προσκαλούμενοι σχετικά (κανονισμός καταστολής
βίας στα γήπεδα Απ.Υπ. Πολ. και Δημ. Τάξ.(Φ.Ε.Κ
719,τ.Β’) 2403 Ιτης 21/26.9.1989, περ.η), στην παράνομη με
περιορισμό ή εγκλεισμό κάποιου εντός κρατητηρίου αστυ
νομικού καταστήματος κατακράτηση (κατακράτηση παρά
το Σύνταγμα- άρ.6 Συντ. και 326 Π.Κ.),κ.λ.π. και
II. είτε ως ενόργανη, που αποτελεί βαρύτερη μορφή της,
δηλ. με τη χρήση μηχανικών μέσων όπως ο οπλισμός ων ορ
γάνων της ΕΛ.ΑΣ., και όποιων άλλων φορέων επιτρέπει ρη
τά ο νόμος καθώς και οποιοδήποτε άλλων ειδικών μέσων και
μηχανημάτων(άρ.9παρ.3 Ν 2880/2000), κατάλληλων να
συμβάλλουν στην προληπτική ή στην κατασταλτική αστυνό
μευση. Ενδεικτικά παραδείγματα, η βίαιη διάλυση παράνο
μης δημόσιας συνάθροισης με χρήση των δακρυγόνων αερί
ων ή των αστυνομικών ράβδων ή ο καταιονισμός με νερό α
πό πυροσβεστικές αντλίες (7παρ.2 Ν .Δ.794/1971και
Β.Δ.269/1972 που κατά την υπ.αρθμ.4/1999 Γνωμ. Εισ.
Α.Π. Παπαδάκη, (Π.Χ. Μ Θ',(1999), σ.373), μολονότι πολ
λές διατάξεις τους δεν συνάδουν με το ισχύον Σύνταγμά μας,
κατά τα βασικά αυτών σημεία εξακολουθούν και ισχύουν), ο
σε εκτέλεση απόφασης του αρμοδίου δικαστικού συμβουλί
ου από αστυνομικά όργανα εξαναγκασμός (σε περίπτωση
άρνησης) κάποιου σε ανοχή επέμβασης επί του σώματός του
με λήψη δια καταλλήλων ειδικών μέσων γενετικού υλικού
και γενετικών αποτυπωμάτων του (D.N.A.), για ανάλυσή
τους προς εξακρίβωση της ταυτότητάς του, υπό τους όρους
βεβαίως και προυπουθέσεις που καθορίζει το άρ.200Α του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που προστέθηκε με άρθρο 5
του νεαρού νόμου 2928/2001(ΦΕΚ τ.Α’ 141), η αναγκαστι
κή σίτιση κρατουμένου που επιχειρεί απεργία πείνας(Μαργαρίτη-Παρασκευόπουλου, Ποινολογία,1991, 458) η από
μέρους των αστυνομικών οργάνων της Τροχαίας χρησιμο
ποίηση ‘’κάθε καταλλήλου επιστημονικού μέσου” για τη
διαπίστωση μέθης οδηγού οχήματος ή ύπαρξης στον οργανι
σμό του τοξικών ουσιών ή φαρμάκων που επηρεάζουν την ο
δηγητική του ικανότητα και ιδία της λήψης αίματος,
(42παρ.1-4Ν.2696/1999(Κ.Ο.Κ.), η από τα ίδια όργανα ακινητοποίηση των παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων με ει
δικούς μηχανισμούς(τροχοσφυγκτήρες κ.λ.π) και η μεταφο
ρά τους με κατάλληλα τεχνικά μέσα σε σταθμό αυτοκινήτων
ή άλλο κατάλληλο χώρο, (άρ.34 παρ.8α Ν.2696/1999), ή α
πομάκρυνση τροχόσπιτων, σκαφών, ή άλλων ογκωδών αντι
κειμένων αν εξαιτίας της εγκατάλειψης αυτών παρεμποδίζε
ται η κυκλοφορία(άρ.34παρ.8εδ.β Κ.Ο.Κ.)κ.λ.π.
3 . ΙίΕ Ρ ΙΟ Ρ ΙΜ Ο Ι ΚΑΙ Δ Ε Σ Μ Ε Υ Σ Ε ΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗ ΣΗ
ΒΙΑ Σ ΑΠΟ Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

I. Η ΧΡΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ
ΠΟΥ ΤΗ ΔΙΕΠΟΥΝ
Όπως παραπάνω αναφέρθηκε, η χρήση υλικής βίας ως μέ
σο άσκησης αστυνομικής εξουσίας, αποτελεί τον πλέον επα
χθή και επώδυνο τρόπο κρατικής επέμβασης, διότι πλήττει
άμεσα τα ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες του πολίτη,
φθάνοντας πολλές φορές και σε ολοκληρωτική αφάνιση αυ
τής ταύτης της ζωής του δηλ. του πιο κυριότερου, πολυτιμό
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τερου και υπέρτατου σε αξία ανθρωπίνου αγαθού που πρέ
πει να προστατεύεται κατά τρόπο απόλυτο, ως έχον προτε
ραιότητα από οποιαδήποτε άλλη κοινωνικοπολιτική ή νομι
κή σκοπιμότητα (Σοφουλάκης, Η προστασία της ανθρώπινης
ζωής κατά το Σύνταγμα, Διατριβή, 1994, σ.29επ.), αφού ακό
μη και στον ίδιο τον άνθρωπο -φορέα της- αμφισβητείται το
δικαίωμα (αυτό) καταλύσεώς της (σχετ.Βίιυεοη, Die Suizidtat-Eine vergleichende Untersuchung,1976, βλ. ακόμα Μανωλεδάκης, Υπάρχει δικαίωμα στο θάνατο; Υπέρ. 1994,
σ.523). Κατά συνέπεια, όταν τα αστυνομικά όργανα αναγκασθούν κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους να μετέλθουν βία εναντίον ατόμων, για να είναι η δράση τους νόμι
μη, πρέπει πάντοτε να διέπεται και κατευθύνεται από τις θε
μελιώδεις αρχές της νομιμότητας, αναγκαιότητας, αναλογικότητας και επιείκειας που συνιστούν αντιστοίχως και πε
ριορισμούς της αστυνομικής εξουσίας, αφού αυτές, συνθέ
τουν αφενός τα όρια της αστυνομικής εξουσίας και αφετέρου
την κλίμακα διαβάθμισης ή αλλιώς της επιλογής των μέτρων
που κάθε φορά αρμόζουν για να προληφθεί ή για να αποκα
τασταθεί η ορισμένη δημόσια τάξη κατά τρόπο έγκαιρο και
αποτελεσματικό.(Τάχος, Δίκαιο Δημόσιας Τάξης, 1990,
σ.109, Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαί
ου, 1996, σ.109).
α. Ειδικότερα με βάση το περιεχόμενο και την σημασία
των ανωτέρω αρχών, ξεκινώντας από τη βασικότερη εξ αυ
τών, δηλ. της νομιμότητας (άρθρα 5παρ.1, 50, 103παρ. 1,
120παρ.2, 120παρ.4 του Συντάγματος και άρθρα 5παρ.1,
8παρ.2, 10παρ.2 και Προοίμιο (παρ.4)Ε.Σ.Δ.Α), επισημαί
νουμε, πως σύμφωνα με την αξιολογική της έννοια, η προ
σβολή των εννόμων αγαθών των πολιτών, δικαιολογείται
μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται ρητά από συγκεκρι
μένες διατάξεις νόμου, απαγορευομένης οιασδήποτε άλλης
ενεργείας για εκτέλεση σκοπών διαφορετικών από εκείνους
που αυτές ορίζουν, καθόσον η καλουμένη αρχή σκοπιμότη
τας, δεν έχει θέση στην άσκηση της αστυνομικής εξουσίας.
Η ανωτέρω αρχή αποκτά ιδιαίτερη αξία στις περιπτώσεις της
χρήσης των όπλων από τους αστυνομικούς- που γίνεται άλ
λωστε με αποκλειστική πρωτοβουλία και ευθύνη των ίδιωνγιατί πρέπει όχι μόνο να υπάρχει νομική πρόβλεψη για την
χρήση αυτή αλλά να περιγράφεται κιόλας με ευκρίνεια και
σαφήνεια ο ακριβής τρόπος (χρήσης) που σημαίνει ότι δια
φορετική της προβλεπομένης από τον φέροντα αστυνομικό,
είναι παράνομη.(βλ. γ ι' αυτό αναλυτική αντιμετώπιση του
θέματος παρακάτω αριθμ.4).
β. Όσον αφορά την αρχή της αναγκαιότητας, η κρατική ε
πέμβαση δικαιολογείται να περιορίσει την ελευθερία του α
τόμου μόνο σε όση έκταση συντρέχει ανάγκη θεραπείας του
δημοσίου συμφέροντος.(Τάχος,ο.π.,σ.56) Η αρχή αυτή, αναφέρεται αφενός μεν στη συνδρομή των ουσιαστικών προϋ
ποθέσεων περιορισμού της προσωπικής ελευθερίας και αφε
τέρου στη διάρκεια της κρατικής επέμβασης υπό την έννοια
ότι μπορεί να ασκηθεί μόνο για όσο χρόνο συντρέχουν αυτές
(προυπουθέσεις). Για παράδειγμα, η από τα αστυνομικά όρ
γανα σύλληψη του επ αυτοφώρω καταλαμβανομένου δρά
στη κλοπής επιχειρούντος να διαφύγει, μπορεί να γίνει μό
νο με τη χρήση της απολύτως αναγκαίας επ' αυτού σωματι
κής βίας (ακινητοποίηση σωματική -δέσμευση)και όχι κατ'
ανάγκην με τη χρήση της αστυνομικής ράβδου και τον α-
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νηλεή ξυλοδαρμό του ή πολύ πε
ρισσότερο με τη χρήση του υπη
ρεσιακού τους περιστρόφου, με ρίψη εναντίον του πυροβο
λισμού. Ωστόσο, αν η ιδιαιτερότητα και ιδιομορφία της πε
ρίπτωσης απαιτεί αυξημένου βαθμού έντασης βίας(π.χ. επι
κίνδυνος κακοποιός), η κατ' αυτού απλή πρόταξη του περι
στρόφου με παράλληλη δυνατή προειδοποιητική πρόσκληση
και ακολούθως ακινητοποίησή του, μπορεί να θεωρηθεί ως
το πιο πρόσφορο μέτρο, χωρίς κατά τη γνώμη μας να αντι
βαίνει στις ανωτέρω αρχές και αν και στο μέτρο αυτό υπάρ
ξει ανυπακοή, τότε αναγκαστικά θα επιλεγεί η ρίψη εκφοβι
στικών -στον αέρα και μόνο- βολών, γιατί αλλιώς ελοχεύει ο
κίνδυνος τραυματισμού ανύποπτων πολιτών.
Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς από την παράθεση ως άνω
παραδείγματος που αποτελεί σύνηθες φαινόμενο της καθ' η
μέραν αστυνομικής εργασίας, πως για να είναι επιτυχής η
έναντι των άλλων επιλογή χρήσης του ηπιότερου και πλέον
ανώδυνου μέτρου αστυνομικής βίας, προαπαιτείται συνεχής(δια βίου) εκπαίδευση των αστυνομικών από την επίση
μη πολιτεία αλλά και συνειδητοποίηση από μέρους των ί
διων του σοβαρού τους έργου και της υψηλής τους αποστο
λής, με ταχεία αποβολή της στην καθομιλουμένη καλουμένης ' υπαλληλικής νοοτροπίας", η οποία, ως είδος παθογένειας, δυστυχώς αδρανοποιεί και αποκοιμίζει τον αστυνο
μικό, με αποτέλεσμα όταν κληθεί-και θα κληθεί πολλές φο
ρές λόγω της φύσεως της αποστολής του-να αντιμετωπίσει
δύσκολες και επικίνδυνες μορφές βίας από πλευράς κακο
ποιών, όχι μόνο να αποτύχει πλήρως στην αντιμετώπιση των
περιστατικών αυτών, αλλά να υποστεί και ο ίδιος με κόστος
ακόμα και τη ζωή του τις οδυνηρές συνέπειες αυτής του της
κατάστασης, για την οποία φέρει και τη μεγαλύτερη ευθύνη
διότι “’αφέθηκε” στη νωθρότητα και χαλαρότητα, αγνοώ
ντας ή παραθεωρώντας, πως πρέπει πάντα να τελεί σε διαρ
κή ετοιμότητα για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος(άρ.9παρ.2 Ν2800/2000). Και αναφορές στο αστυνο
μικό δελτίο που επιβεβαιώνουν δυστυχώς και επαληθεύουν
τις ανωτέρω σκέψεις και παρατηρήσεις μας, υπάρχουν ημέ
ρα με την ημέρα πολλές, εμφανιζόμενες ως τραγικά συμβά
ντα προκαλούντα θλίψη και απογοήτευση, με θύματα είτε
κακοποιούς που αδίκως εφονεύθησαν από αστυνομικούς κα
τά την επιχείρηση συλλήψεώς τους, ενώ μπορούσαν απλώς
να τραυματιστούν ή ακόμα να εξουδετερωθούν με πιο επα
χθή γ ι' αυτούς τρόπο, είτε αστυνομικούς που ευρισκόμενοι
ακριβώς στο αντίπερα όχθη από ότι οι παραπάνω συνάδελ
φοί τους, δεν είχαν συνειδητοποιήσει όσο έπρεπε το δύσκο
λο του εγχειρήματος τους, ή πολλοί από αυτούς αποδείχτη
κε ότι δεν γνώριζαν να κάνουν καλή ή και καθόλου χρήση
του υπηρεσιακού τους όπλου! και τέλος άλλοι γενικότερα
συμπεριφέρονται και ενεργούν έναντι των δραστών κατά
τρόπο που εκθέτει τον εαυτό τους αλλά και τους λοιπούς πο
λίτες σε κίνδυνο. Ενδεικτικά και μόνο σημειώνεται, ότι την
τελευταία δεκαετία έχουν επισυμβεί πάνω από 25 τον αριθ
μό περιστατικά τραυματισμού ή θανάτου ατόμων από αστυ
νομικούς κατά τη διάρκεια ελέγχων.(εφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ,
28.12.2001, σ.Α’20).
γ. Περαιτέρω, εκτίθεται, ότι η αρχή της αναγκαιότητας, ο
λοκληρώνεται με την αρχή της αναλογικότητας ή αναλογίας
που αποτελεί σύνθεση των αρχών της ισότητας και της επιεί
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κειας και απορρέει από την έννοια του Κράτους Δικαίου
(άρθρα 5παρ.1 και 25παρ.1του Συντάγματος), σημαίνει δε
εννοιολογικά, πως μεταξύ της προσβολής του εννόμου αγα
θού του ατόμου και του εξυπηρετούμενου δημόσιου συμφέ
ροντος πρέπει να υπάρχει σχέση αναλογίας.(σχετ. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Α Ί 9 9 1 , σ.167, Χαραλαμπάκης,
Η αρχή της αναλογίας κατά την επιβολή των παρεπόμενων
ποινών κατά τη δήμευση, Μ ελέτες ποινικού Δικαίου
1999,σ. 101, Δαλακούρας, Η αρχή της αναλογικότητας και τα
μέτρα Δικονομικού Καταναγκασμού, 1993, σ. 101). Η σχέση
αυτή υπάρχει μόνον όταν το μέτρο που λαμβάνεται είναι το
πλέον κατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού(καταλληλότητα)και συνεπάγεται κατ' ένταση και διάρ
κεια τα λιγότερα δυνατά μειονεκτήματα για τον πολίτη και
ακόμα τα συνεπαγόμενα μειονεκτήματα δεν υπερσκελίζουν
τα πλεονεκτήματα (Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δί
καιο, 1984, σ.135). Παράδειγμα, η χρήση των όπλων από α
στυνομικούς επιτρέπεται κατά το Π.Δ. 141/1991, (άρ.133),
εφόσον υπάρχει απόλυτη ανάγκη και αφού εξαντληθούν όλα
τα ηπιότερα μέσα.(βλ. γ ι' αυτό παρακάτω σελ. 12-15).
II. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ
ΕΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ .
Η αστυνομική όμως δράση με χρήση υλικής ιδία βίας κα
τά της προσωπικής ελευθερίας και περιουσίας ατόμων, πέ
ραν των βάση των ανωτέρω αναλυομένων αρχών, δεσμεύσεών της, υπόκειται, όπως είναι επόμενο, σε επιπλέον περιο
ρισμούς όταν αυτή αφορά σε προσβολή του μείζονος, ως ελέχθη, αγαθού του ανθρώπου δηλ. αυτής της ίδιας της ζω
ής του και συνεπώς δικαιολόγησή της, μπορεί να υπάρξει
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Πράγματι, υπάρχει ένα
πλέγμα Συνταγματικών και λοιπών νομικών διατάξεων με
αυξημένη τυπική ισχύ που προστατεύουν ακόμα περισσότε
ρο έναντι αυτών των επεμβάσεων την ανθρώπινη ζωή, όπως
το άρθρο 5 παρ.2 του ισχύοντος Συντάγματος μας (2001),
με το οποίο διακηρρύσσεται η απόλυτη προστασία της ζωής
όσων βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. Ύστερα μάλι
στα από την αναθεώρηση της παραγράφου 3 του άρθρου 7
τούτου, απαγορεύεται και ρητά εκ του Συντάγματος η επι
βολή θανατικής π οινής, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο (Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα) για κα
κουργήματα που τελούνται σε καιρό πολέμου και σχετίζο
νται με αυτόν. (Βενιζέλου, Σύνταγμα της Ελλάδας 2001, Συ
νοπτικά Σχόλια, σ.8). Εξάλλου βάση της παραγράφου 2 του
ιδίου άρθρου7 Σ., τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική
κάκωση, βλάβη υγείας, η άσκηση ψυχολογικής βίας καθώς
και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απα
γορεύονται και τιμωρούνται, όπως ο νόμος ορίζει που δεν εί
ναι άλλος από το Ν. 1500/1984 που προσέθεσε με το άρθρο
1 τα άρθρα 137 A, 137Β, 137Γ,137Δ στον Ποινικό Κώδικα.
Τα άρθρα αυτά αναφέρονται σε βασανισμούς ατόμων από
όργανα της εξουσίας, ήτοι πράξεων που κατά κύριο λόγο
προσβάλλουν και αυτές τα ατομικά έννομα αγαθά της ζωής,
της σωματικής ακεραιότητας, της προσωπικής ελευθερίας
και της τιμής και έμμεσα θίγουν το κύρος του υπαλληλοστρατιωτικού μηχανισμού όπου ανήκει ο δράστης ή της δη
μοκρατικής πολιτείας που χρησιμοποιεί ένα τέτοιο μηχανι-
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σμό.(Μανωλεδάκη, το έννομο αγαθό, 1998, σ.355, Χαραλαμπάκη, Το Ελληνικό νομικό πλαίσιο που αφορά τα βασανι
στήρια, Μελέτες Ποιν. Δικ., 1999, σ.239επ., Λίβο, Το Γερ
μανικό Δίκαιο, 1987, σ.261).
Από την άλλη μεριά και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπί
νων Δικαιωμάτων (Ε.Σ.Δ.Α.)που σημειωτέον, έχει επικυρω
θεί από όλα τα Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης
και φυσικά τη χώρα μας (Ν.Δ.53/1974 και 2400/1996- βλ. ο
λοκληρωμένη παρουσίαση του κειμένου από τον Πρόεδρο
του Αρείου Πάγου Στεφ. Ματθία, έκδ.1999), προβλέπει σχε
τικές διατάξεις, όπως κυρίως το άρθρο 2 με τίτλο ' 'δικαίω
μα στη ζω ή" και το άρθρο 3 με τίτλο απαγόρευση των βα
σανιστηρίων. Ειδικότερα με την πρώτη διάταξη διαγορεύεται, πως το δικαίωμα του κάθε προσώπου στη ζωή προστα
τεύεται από το νόμο και σε κανένα δεν μπορεί να επιβληθεί
από πρόθεση θάνατος, παρά μόνο σε εκτέλεση θανατικής
ποινής εκδιδομένης υπό δικαστηρίου σε περίπτωση διαπράξεως αδικήματος που τιμωρείται από το νόμο με την ποινή
αυτή, (παρ.1), στη δε δεύτερη η πρόκληση θανάτου δικαιο
λογείται επίσης όταν συντρέχει περίπτωση χρήσεως βίας α
πολύτως αναγκαίας: α)για την υπεράσπιση οιουδήποτε προ
σώπου κατά παρανόμου βίας, β) για την πραγματοποίηση
νόμιμης σύλληψης ή προς παρεμπόδιση αποδράσεως προσώ
που νομίμως κρατουμένου και γ) για την καταστολή σύμφω
να με το νόμο στάσης ή ανταρσίας,(παρ.2περ.α,β,γ,). Ωστό
σο και καθόσον αφορά την πρόβλεψη της ανωτέρω περ.β, ό
τι η ανθρωποκτονία δικαιολογείται και όταν τελείται για την
πραγματοποίηση νόμιμης σύλληψης, ορθώς, φρονούμε, υπο
στηρίζεται, πως δεν ισχύει στη χώρα μας, γιατί υπάρχει ευ
νοϊκότερη ρύθμιση (άρθρ .261&6 Β.Δ.22.3./24.4.1958) που
απαγορεύει τη χρήση των όπλων κατά τη σύλληψη (Τάχος
ο.π., σ.240επ.), πέραν του ότι και κατ' άλλη εύστοχη επιστη
μονική παρατήρηση (Συμεωνίδου ο.π., σ.168), η διάταξη εμ
φανίζεται και ως αντιφατική, γιατί αν μεν η θανάτωση αφο
ρά το πρόσωπο που επιχειρείται να συλληφθεί, δεν γίνεται
λογικά να συλληφθεί το πρόσωπο αυτό, ενώ αν στρέφεται ε
ναντίον τρίτου που παρακωλύει τη σύλληψη, θεωρείται άτο
πο να δικαιολογείται η δική του θανάτωση, όταν δεν δικαιο
λογείται η θανάτωση εκείνου που προσπαθεί να αποφύγει τη
σύλληψη. Το αυτό πρέπει κατά τη γνώμη μας να λεχθεί και
για την δεύτερη πρόβλεψη της ιδίας περίπτωσης β του άρ.2
της Ε.Σ.Δ.Α., δηλ. ότι και εδώ δεν επιτρέπεται η με χρήση βί
ας θανάτωση προς το σκοπό παρεμπόδισης ή ματαίωσης της
απόδρασης κρατουμένου (σε Σωφρονιστικό Κατάστημα ή Α
στυνομικό Κρατητήριο ή μεταγόμενου οπουδήποτε), καθό
σον άπαντα τα μέτρα αποκατάστασης της τάξης και ασφά
λειας στα καταστήματα κράτησης, προσδιορίζονται επακρι
βώς και διατάσσονται βάση ειδικών διατάξεων του νέου Σω
φρονιστικού Κώδικα (άρθρο 65παρ.2 Ν.2776/1999 (ΦΕΚΑ’291) από τα οριζόμενα με αυτές πρόσωπα(Εισαγγελέα
και σε επείγουσα περίπτωση Διευθυντή της φυλακής ή ανα
πληρωτή του), χωρίς σ ' αυτά να περιλαμβάνεται και η χρήση
θανατηφόρας κατά των επιχειρούντων απόδραση κρατουμέ
νων, βίας, (έτσι και με το προγενέστερο νομικό καθεστώς βλ.
Γνωμ. Εισ. Α.Π. Σπυρόπουλου αρ. 1802/1996, Π.Χ. ΜΣΤ’,
σ.1523επ.). Η ανωτέρω διάταξη συγκαταλέγει στα εν λόγω
κατασταλτικά μέτρα, τη χρήση χειροπεδών, τον εγκλεισμό
στα προβλεπόμενα κελιά, καθώς και άλλο συναφές και ανά-
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λογο με την περίσταση μέτρο για
τη διασφάλιση της τάξης και της
ασφάλειας του καταστήματος κράτησης. Είναι εμφανής μάλι
στα η ευαισθησία του νέου νομοθέτη που στην προσπάθειά
του να συνδυάσει τη νομιμότητα της καταστολής των κατά
καιρούς εμφανιζομένων "σωφρονιστικών εκρήξεων" με την
επιχειρησιακή πληρότητα και επάρκεια των μέτρων επαναφο
ράς της τάξης, δεν έκρινε σκόπιμο να συμπεριλάβει σ ' αυτά
και εκείνα του προισχύσαντος Σωφρονιστικού Κώδικα(άρ.93Ν. 1851/1989 ως ίσχυε με άρ.3παρ.5,6Ν.2408/96), ό
πως τη χρήση της βραχείας ράβδου, υδραντλίας και δακρυγόνων αερίων, χωρίς, εκτιμούμε, να θέλει κιόλας παντελώς να τα
αποκλείσει ως τεχνικά πρόσφορα μέτρα τάξης σε έκτακτα και
σπουδαία κυρίως συμβάντα, αλλά προτίμησε να αναθέσει τη
λήψη αυτών στην έμφρονα του ειδικά εκπαιδευομένου κάθε
φορά προσωπικού φύλαξης, κρίση και αντίληψη, με τη σαφή
όμως βασική κατεύθυνση και οδηγία, ότι πρέπει να λαμβάνονται τα εξ αυτών πλέον πρόσφορα και ακόμα και το σπουδαιό
τερο, η ένταση της χρήσης τους "προσδιορίζεται από τις ειδι
κές, κατά περίπτωση συνθήκες” (εδ.τελευτ.παρ.2 άρ.65
Ν.2776/1999), δηλ. και εδώ πρέπει να ακολουθείται το δόγμα
των προαναλυθεισών αρχών που καθορίζουν την αστυνομική
δράση και το όλο πνεύμα αυτών. Βέβαια τα παραπάνω κατά
κύριο λόγο αφορούν το σωφρονιστικό προσωπικό, ουχ' ήττον όμως ενδιαφέρουν και τα αστυνομικά όργανα, γιατί και
αυτά πολλάκις καλούνται νομίμως ( άρ. 65 παρ.1
Ν.2776/1999), να συνδράμουν τα πρώτα, σε κρίσιμα συμβά
ντα και δη όταν εκδηλωθεί ομαδική απείθεια, στάση ή αντί
σταση των κρατουμένων σε νόμιμη διαταγή και ιδίως στη δια
ταγή επιστροφής και εγκλεισμού στα κελιά, οπότε η επέμβα
ση εξικνείται και μέχρι εισόδου(διείσδυσης) της αστυνομικής
δύναμης σε κάθε χώρο του καταστήματος για την αποκατά
σταση της διαταραχθείσας τάξης και η συνόλη "εν δυνάμει"
δράση τους, πρέπει να κινείται εντός των αυτών με το προσω
πικό φύλαξης πλαισίων και να ταυτίζεται απόλυτα με εκείνα.

4 . Η ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟ ΛΟ ΓΗ ΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗ ΣΗ Σ
ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΗ Σ ΒΙΑΣ Μ Ε ΟΠΛΑ

Είναι φανερό με βάση τις προηγούμενες σκέψεις, πως η
χρήση των όπλων από τους αστυνομικούς, δηλ. των μηχανι
κών εκείνων μέσων που επιφέρουν ακόμα και τον θάνα
το,(θανατηφόρα βία), πρέπει να ιδωθεί ως εντελώς εξαιρετι
κό και ύστατο μέτρο, διότι αναιρεί και εξοβελίζει τις ανωτέ
ρω αναφερόμενες ρητές συνταγματικές προβλέψεις για την
προστασία κυρίως της ζωής αλλά και της υγείας, της αξίας
και της ιδιοκτησίας των ανθρώπων (2παρ. 1, 5παρ. 1και παρ.2,
17παρ.1, 21 παρ.3, 25παρ.1Σ και άρθρα 2 και 11παρ.2
Ε.Σ.Δ.Α.). Διαφορετικά η Συνταγματική επιταγή της παρ.2
του άρθρου 5 του Σ. για ' 'απόλυτη προστασία της ζωής” , υ
πό το φως μάλιστα του αναθεωρημένου Συντάγματος που
καταργεί όπως αναφέρθηκε ρητά πλέον τη θανατική ποινή,
(7παρ.3-βλ. ακόμα άρ.1παρ.12Β'Ν.2207/1994), δεν θα είχε,
όπως είναι λογικό, κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Κατά συνέ
πεια η κατ' εξαίρεση νομική θεμελίωση του επιτρεπτού της
βλάβης της υγείας ή του θανάτου ανθρώπων, μπορεί να γίνει
μόνο στην ιδιαίτερη πρόβλεψη του παραπάνω άρ.7
παρ.3Σ(για προβλεπόμενα στο νόμο κακουργήματα που τε
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λούνται σε καιρό πολέμου και σχετίζονται με αυτόν), στο άρ
θρο 2 παρ.2 της Ε.Σ.Δ.Α με τις επιφυλάξεις και περιορισμούς
που στο προηγούμενο κεφάλαιο διατυπώθηκαν και στις γε
νικές και αυτονόητες αρχές για διατήρηση οποιαδήποτε έννομης κοινωνικής συμβίωσης δηλ. της άμυνας(άρ.22, 23
Π.Κ.) και της κατάστασης ανάγκης (ως προς τρίτους-άρ.25,
32 Π.Κ.) και πάντοτε εντός των ορίων που προσδιορίζουν οι
παραπάνω διατάξεις του ποινικού κώδικα. Στην περίπτωση
δηλαδή κατά την οποία η χρήση των όπλων προς εκφοβισμό,
για τραυματισμό ή για θανάτωση είναι απολύτως αναγκαία
λόγω της φύσεως της "επιθέσεως” ή για την αποτροπή πα
ρόντος και με αναπότρεπτου με άλλα μέσα κινδύνου που α
πειλεί το πρόσωπο ή την περιουσία του ίδιου ή άλλου, είναι
αυτή θεμιτή, εφόσον εκδηλώνεται στο αναγκαίο μέτρο για
την απόκρουση της επιθέσεως ή την αποτροπή του κινδύνου.
Κατά ταύτα, η σχετική με τη χρήση όπλων διάταξη του
άρθρου 133 του Π .Δ .141/1991 (ΦΕΚ58, Α’) που ορίζει πότε
αυτή είναι επιτρεπτή από τους αστυνομικούς, πρέπει φρο
νούμε, να θεωρηθεί, ως ισχύουσα, μόνο κατά το σκέλος της
εκείνο(περ.γ)που αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου συγχωρείται από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για την άμυνα
και την κατάσταση ανάγκης, αφού οι λοιπές δύο προβλεπόμενες περιπτώσεις και συγκεκριμένα εκείνη (περ.α) που πα
ραπέμπει στις προβλέψεις του πεπαλαιωμένου και προβλη
ματικού νόμου 29/30.4.1943,(άρ.Ι), καθώς και εκείνη
(περ.β) που την επιτρέπει για τη διάλυση παράνομων δημό
σιων συναθροίσεων, δεν φαίνεται να συνάδουν απολύτως με
το δόγμα του αναθεωρημένου Συντάγματος και άρα αμφιβό
λου τυγχάνουν ισχύος, ιδιαίτερα καθόσον αφορά την από μέ
ρους αστυνομικών γενικόλογη πρόβλεψη της "οιαδήποτε
χρήσης των όπλω ν" κατά των μετεχόντων της συναθροίσεως. Σημειώνουμε ωστόσο επιγραμματικά, χωρίς ειδικότερη
ανάλυση και εμβάθυνση στις ανωτέρω διατάξεις, γιατί έχουν
ήδη από καιρό εντοπισθεί και επισημανθεί -κατά κόρον μά
λιστα- οι νομοτεχνικές ατέλειες και ασάφειές της, τόσο α
πό την επιστήμη του δικαίου όσο και από τις Εισαγγελίες
του Κράτους και δη του Ακυρωτικού μας (Σκουρή-Τάχου,
Δίκαιο Δημόσιας Τάξης, 1990, σ.247-248, Συμεωνίδου, ο.π.,
Γνωμ. Εισ. Α.Π. Πλαγιαννάκου12/1992 Υ πέρ.1993, σ.164,
Γνωμ. Εισ. Α.Π., 5/1986, Π.Χ.ΛΣΤ’,777, Αγγελής, "Η χρή
ση των όπλων από τους Αστυνομικούς” Μονογραφία, σ.1),
πως μπορεί μεν σ ' αυτές να αναφέρονται γενικά οι περιπτώ
σεις κατά τις οποίες οι άνδρες της αστυνομίας μπορούν να
κάνουν χρήση των όπλων ' 'χωρίς καμιά ευθύνη για τις συνέ
πειες", πλην δεν προσδιορίζεται ο ειδικότερος τρόπος και
η ειδικότερη μορφή (κατά διαδοχική και αξιολογική διαβάθμιση)της επιτρεπτής χρήσης αυτών σε κάθε συγκεκριμένη
περίπτωση, με αποτέλεσμα ενόψει της αοριστίας αυτής, να
παραμερίζονται από τα ποινικά ιδιαίτερα δικαστήρια, τα ο
ποία αναγκάζονται να προσφεύγουν στις προαναφερόμενες
βασικές διατάξεις του ποινικού κώδικα περί άμυνας και υπέρ
τρίτου κατάστασης ανάγκης. Είναι χαρακτηριστική η επ' αυ
τού επισήμανση του Αγγελή (ο.π.σ.17), ότι στη νομολογία
των παραπάνω ελληνικών δικαστηρίων που επελήφθη σχετι
κών με το θέμα περιστατικών, την τελευταία τουλάχιστον ει
κοσαετία πουθενά δεν γίνεται ούτε απλή αναφορά στο
ν.29/1943 αλλά και μεταγενέστερα στο άρ. 133 του
Π.Δ. 141/1991. Δεν μπορεί όμως να παραθεωρηθεί, ότι κα-
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Η τράπεζα που θέλατε.

NovaStar Π Ρ ΙΜ $ : Σαν να πήρατε αύξηση!

[ 2 N ovaBank, π ρ ω τοπ ορ εί για μία ακόμη
φ ορά και δίνει νέα α ξία σ το μισθό σας.
Εάν ερ γ ά ζε σ τε σ το δημό σ ιο το μ έ α ή είσ τε
σ υ ν τα ξιο ύ χ ο ς και η υπ ηρεσ ία σας έχει
εν τα χ θ εί σ το Δ ιατρα π εζικό Σ ύ σ τη μα ΔΙΑΣ,
τώ ρ α μ π ο ρ είτε να α π ο κτή σ ετε τ ο νέο
λογα ρια σ μό μισθοδοσ ίας N o v a S ta r Π Ρ ΙΜ 5.
Έναν κ α τα θ ετικ ό λογα ριασ μό που σας
π ροσ φ έρει 5 % , τ ο υψηλότερο επιτόκιο της
αγοράς, σε σ υνδυασ μό μ ε ένα π ρω τοπ οριακό
π α κέτο προνομίω ν.
Α ν ο ίξτε σ ή μ ερ α κιόλας ένα λογαριασ μό
μισθοδοσ ίας ■ Star ΓΙΙ
και
α π ολα ύσ τε τ α μοναδικά π ρονόμια που μό νο
η N ovaBank μπ ορεί να σας προσ φ έρει, όπως:

ζο/ζ ι /κ

κ*φΊ ι*?χ°ι.

■ Επιτόκιο 5% , τ ο υ ψ η λ ό τερ ο τ η ς αγοράς,
για ποσά έω ς € 3 .0 0 0 .*
* Δ υ ν α τό τη τα υπ ερα νά ληψ ης ίση μ ε ένα
μηνιαίο μισθό (μ έγισ το ποσό € 1.500)
μ ε π ρ ονομιακό επ ιτόκιο 9 ,7 5 % .*
• Δ ω ρ εά ν α υ τό μ α τε ς εξο φ λή σ εις
λογα ρια σ μώ ν ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΕΥΔΑΠ.
■ Μ ηνιαία απ όδοσ η τό κ ω ν .
■ Π ρ ονομ ια κο ύς ό ρ ο υ ς σ τις π ισ τω τικές
κ ά ρ τες και σ τα δά νεια NovaBank.
Ισχύει για ερ γ α ζό μ εν ο υ ς τ ο υ δη μό σ ιου
το μ έ α και σ υ ν τα ξιο ύ χο υ ς.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
μ ε ένα από τα καταστήματό μ α ς ή στα:
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Για εργαζόμενους του δημόσιου τομέα και συνταξιούχους

Καταθετικός λογαριασμός μισθοδοσίας
με το υψηλότερο επιτόκιο της αγοράς
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τά τον τρόπο αυτό, η ποινική του
αστυνομικού οργάνου αντιμετώπι
ση, τίθεται στην ίδια μοίρα με εκείνη του απλού πολίτη,
μολονότι οι πιθανότητες να υποστεί επίθεση από κακοποιό ο
τελευταίος, είναι πολύ λιγότερος από ότι ο πρώτος που αντι
μετωπίζει καθημερινά τον κίνδυνο αυτό ως στοιχείο του έρ
γου του, (έτσι K a t Αγγελής ο.π.σ. 14), με συνέπεια, θα προ
σέθετα, να αποθαρρύνεται κατά τη δίωξη και καταστολή
του εγκλήματος, αφού εκ των προτέρων σχεδόν γνωρίζει,
πως αν από τα πράγματα αναγκασθεί να κάνει χρήση του υ
πηρεσιακού του περιστρόφου ή πιστολιού, ενδέχεται σοβαρώς να διωχθεί ποινικά είτε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ή
ανθρωποκτονία τετελεσμένη με ενδεχόμενο δόλο, δηλ. κακουργηματικού χαρακτήρα πράξεις και πέραν του διασυρμού
του, να υποστεί και την πλην άλλων ψυχοφθόρα βάσανο της
ποινικής διαδικασίας, αν στο τέλος -τέλος δεν απολέσει και
αυτή ακόμα τη θέση του ή το χειρότερο δεν εγκλεισθεί σε κά
ποια φυλακή. Βέβαια εδώ οφείλω να παρατηρήσω, χωρίς την
παραμικρή πρόθεση ή διάθεση κριτικής, ότι μερικές από τις
ανωτέρω περιπτώσεις αντιμετωπίζονται από συναδέλφους
(Εισαγγελείς- Δικαστές), σύμφωνα με την αυστηρότερη άπο
ψη, αφού με ελάχιστες ακόμα ενδείξεις προτιμάτε η άσκηση
της ποινικής δίωξης (σχετ. και Σταμάτης, Η προκαταρκτική
εξέταση, 1984,σ. 148, Διατ.Εισ. Εφ.Ιωαν.15/2001, αδημ.,
Διάτ. Εισ. Εφ, Λαρ.57/1978,Π.Χ.ΚΘ,184), αντί της ορθότε
ρης καθ' ημάς -ενόψει και του ευαίσθητου και ευπαθούς της
αστυνομικής ιδιότητας -διενέργειας προκαταρκτικής εξέτα
σης που δίδει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης της αναφοράς η
απόρριψης της έγκλησης κατά τις διακρίσεις των άρθρων 43
και 47 Κ.Π.Δ., (Καρράς, Επίτομη Ερμηνεία του Κώδικα Ποι
νικής Δικονομίας, 1995, σ .140-145), διαδικασία που αφενός
μεν δεν φαλκιδεύει τα συμφέροντα του φερομένου ως παθόντος, γιατί αν από την έρευνα υπάρξουν τα απαραίτητα στοι
χεία τότε θα κινηθεί η δίωξη, αφετέρου δε, δεν διασύρει και
διαπομπεύει τον αστυνομικό καθιστώντας τον άθελα πολλές
φορές βορά στα αδηφάγα, πλην εξαιρέσεων, Μ.Μ.Ε και ιδί
α την ιδιωτική τηλεόραση που στο βωμό της αύξησης της τηλεθέασης, δεν διστάζει να παραμορφώσει και παραποιήσει
τα πράγματα (βλ. πρωτοσέλιδο εφημ. ‘Ή ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” ,
9.12.2001, με τον επιτιμητικό τίτλο "τηλεοπτική χωματερή
οι ειδήσεις") ή ακόμα(καθιστώντας τον) και θύμα εκβίασης
αδίστακτων κακοποιών που εκμεταλευόμενοι τον διακινούμενο λαϊκισμό και τις προκαλούμενες εντυπώσεις, στρέφο
νται και αυτοί εναντίον του, κατά το ' 'δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται".
Προβάλλει επομένως έντονη όσο ποτέ άλλοτε προς άρση
πάσης αμφιβολίας ή αμφισβήτησης και αποφυγής ' 'παρερ
μηνειών” , για την καλλίτερη περαιτέρω διασφάλιση των αρ
χών της νομιμότητας και του κράτους δικαίου, στον ιδιαίτε
ρα ευαίσθητο χώρο της χρήσης των όπλων από κρατικά όρ
γανα, η θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου νομικού πλαισίου που
θα παρέχει τη δυνατότητα "ενεργητικής χρήσης” των ό
πλων από αστυνομικούς με σαφέστερο καθορισμό της μορ
φής και του τρόπου επιτρεπτής χρήσης αυτών σε κάθε συ
γκεκριμένη περίπτωση ή κατά γενικότερες κατηγορίες περι
πτώσεων, ακριβέστερη περιγραφή των περιπτώσεων κατά
τις οποίες υπάρχουν ευρύτερα όρια επιτρεπτής χρήσης των
όπλων και λεπτομερέστερος προσδιορισμός κατά περίπτωση
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ή κατηγορία περιπτώσεων των λόγων απαλλαγής από κάθε
ευθύνη των αστυνομικών που κάνουν χρήση των όπλων, εις
τρόπον ώστε και να εξαλειφθούν οι οποιεσδήποτε αποτρε
πτικές της αστυνομικής επέμβασης αντιδράσεις των οργά
νων της, ως προς το εάν είναι ή όχι σύννομη η χρήση των ό
πλων και με ποιο ειδικότερα τρόπο και μορφή στην κάθε μί
α περίπτωση και να περιοριστεί η ανάγκη προσφυγής του ερ
μηνευτή σε άλλες διατάξεις. Πάντα δε ταύτα σε συνδυασμό
με την εφ ' όλης της ύλης εκπαίδευση του αστυνομικού προ
σωπικού, ως ανωτέρω ελέχθη. Προς την ορθή αυτή κατεύ
θυνση ήδη με γρήγορους ρυθμούς φαίνεται ότι κινείται σή
μερα η πολιτεία και δη το αρμόδιο Υπουργείο Δημόσιας Τά
ξης, αφού παρά τις ομολογουμένως πολλές δυσκολίες του α
κανθώδους αυτού προβλήματος και των παραμέτρων του, ε
ντός του τρέχοντος έτους αναμένεται η ψήφιση και η εφαρ
μογή ενός τέτοιου νόμου για την οριστική αντιμετώπιση και
επίλυση των ανακυπτόντων προβλημάτων, (εφημ. ΤΟ ΒΗ
ΜΑ 28.12.2001,σ.Α’20).
5.
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟ Τ ΕΡΩ Ν

Π ΕΡΙΠ Τ Ω ΣΕΩ Ν ΑΣΚΗ ΣΗ Σ Ν Ο Μ ΙΚ Η Σ ΒΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΑ Ο ΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε Λ . Α Σ .

I. ΣΤΗΝ Ε.Σ.Δ.Α. ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ
Ήδη στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε γενική αναφορά στις
βασικές διατάξεις τόσο της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Ανθρωπί
νων Δικαιωμάτων όσο και του ισχύοντος Συντάγματος της χώ
ρας μας που καθορίζουν τα ανώτατα όρια της δια χρήσεως βί
ας επεμβάσεως των κρατικών οργάνων επί των ατομικών δι
καιωμάτων των πολιτών. Για την πληρότητα του θέματος, να
προστεθεί καθόσον ιδία αφορά ειδικότερες τέτοιες προβλέ
ψεις του Συνταγματικού μας Χάρτη που αποτελούν νόμιμους
περιορισμούς της προσωπικής ασφάλειας ή ελευθερίας κινήσεως ή άλλα νόμιμα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού, υφίστανται στις διατάξεις των άρθρων:
α) 5παρ.4 Σ, όπως ισχύει μετά την αναθεώρηση, σύμφωνα με
την οποία έστω και κατ' εξαίρεση και μόνο με απόφαση ποινικού
δικαστηρίου μπορούν να επιβληθούν ατομικά διοικητικά μέτρα
που περιορίζουν την ελεύθερη κίνηση στη χώρα σε οποιοδήποτε
Έλληνα, ως παρεπόμενη ποινή.(Βενιζέλου, ο.π.σ.7),
β) Ερμην. Δήλωσης παρ.4 άρ.5Σ., σύμφωνα με την οποία, επι
τρέπεται με πράξη του Εισαγγελέα η απαγόρευση της εξόδου α
πό τη χώρα εξαιτίας ποινικής δίωξης(σχετ.ν. 2475/1920 "περί μεταναστεύσεως και αποδημίας"), διότι δεν περιλαμβάνεται στην
απαγόρευση της παρ.4 Σ., ως και η λήψη μέτρων που επιβάλλο
νται για την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας ασθενών
όπως ο νόμος ορίζει, δηλ. η υγειονομική απομόνωση, κάθαρση
προσώπων για τα οποία υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι πάσχουν
από λοιμώδη ή μεταδοτική ασθένεια.
γ) 6 παρ.ΙΣ., σύμφωνα με την οποία, επιτρέπεται με αιτιολογη
μένο δικαστικό ένταλμα ή χωρίς τέτοιο ένταλμα, όταν πρόκειται
για αυτόφωρο έγκλημα, η σύλληψη δηλ. η υποβολή προσώπου
στη φυσική εξουσία κρατικών οργάνων με σκοπό ή αποτέλεσμα
την (προσωρινή έστω) στέρηση της ελευθερίας του και φυλάκιση
τούτου δηλ. η κράτηση σε χώρο φρουρούμενο από κρατικά όργα
να. Στην έννοια της συλλήψεως, υπάγεται και η βίαιη προσαγωγή
στο δικαστήριο του κατηγορουμένου, μάρτυρα ή πραγματογνώμονα, για την οποία παρακάτω λόγος, δίχως να συνιστά τέτοιο πε-

ριορισμό η πρόσκαιρη προς νόμιμο έλεγχο ακινητοποίηση υπό
πτου πεζού ή εποχούμενου ακόμα και αν ο έλεγχος αυτός απαιτεί
μετάβαση στο οικείο αστυνομικό τμήμα απ' όπου ο ελεγχόμενος
αμέσως μετά το πέρας τούτου αφήνεται ελεύθερος( 93,95
Π.Δ.141/1991-Δαγτάγλου, Ατομικά Δικαιώματα,Α',1991,287).
Στην έννοια της φυλάκισης, υπάγεται κάθε μορφής στέρηση της
ελευθερίας.(Εκτιση στερητικής της ελευθερίας ποινής του κοινού
ή στρατιωτικού ποινικού δικαίου, προσωρινής κατά την ποινική
προδικασία κράτησης, διοικητικού καταναγκασμού, ή αναγκαστι
κής εκτέλεσης(προσωπικής κράτησης), διοικητικού μέτρου για
την προστασία της δημόσιας υγείας από μεταδοτικά νοσήματα, ό
πως προηγουμένως αναφέρθηκε ή δημόσιας ασφάλειας από επι
κίνδυνους ψυχοπαθείς).
δ) στην ακροτελεύτια διάταξη του άρθρου 120 παρ.4 Σ., σύμ
φωνα με την οποία, η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον
πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να
αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να
το καταλύσει με τη βία. Και φορέας του θεμελιώδους αυτού δι
καιώματος και καθήκοντος αντίστασης κατ' εκείνων (κυρίως ορ
γάνων δημόσιας δύναμης -Ε.Δ. και αστυνομικά) που επιχειρούν
να καταλύσουν να αλλοιώσουν ή να καταστήσουν ανενεργός το ισχύον δημοκρατικό πολίτευμα, δεν είναι μόνο οι απλοί 'Ελληνες
πολίτες, ως εκ πρώτης όψεως φαίνεται, αλλά και τα κρατικά όρ
γανα και δη αστυνομικοί, τόσο υπό την ιδιότητά τους ως ατόμων
όσο και ως κρατικών οργάνων που μπορούν να χρησιμοποιούν
'' κάθε μέσο'' και άρα και υλική κατά των σφετεριστών βία. (Σπυρόπουλου, Το δικαίωμα αντίστασης κατά το άρθρο 120παρ.4 του
Συντάγματος, 1987,σ. 128, Γαροφαλλίδη, το δικαίωμα απεργίας

των δημοσίων υπαλλήλων ,1983,σ. 183. Αντίθετη άποψη επικρα
τεί στη Γερμανία (Doehring, Staatsrecht,276, Stem, 11,1515).Τούτο επιρρωνύεται ακόμα περισσότερο και από το ότι η διάταξη
του άρθρου 103 παρ.1 εδ.α’ Σ. επιβάλλει ρητά στους δημοσίους
υπαλλήλους "πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα"
που σημαίνει, ότι εντείνει το καθήκον τους προς αντίσταση.(Σπυρόπουλου, ο.π.σ. 128, Σοφουλάκη, Περί του κύρους και των εννόμων συνεπειών της κατάλυση του Συντάγματος θεσπισθείσας νο
μοθεσίας , Μονογραφία, Υπερ.1993, σ.548). Βεβαίως η "νομιμο
ποίηση" των ενεργειών με τις οποίες υλοποιείται το παραπάνω
λειτουργικό δικαίωμα , γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ
θρου 22 παρ.1-3 Π .Κ ., δηλ. μόνο σε όση έκταση ή άμυνα , ως
προσβολή κατά του επιτιθεμένου, κρίνεται αναγκαία και αναλογεί
κατ' έκταση στο βαθμό επικινδυνότητας της επίθεσης, λαμβανομένων υπόψη των προαναφερομένων αρχών της αναγκαιότητας
και αναλογικότητας και ακόμα των διαγορεύσεων της παραγρά
φου 3 του άρθρου 25 του Σ. κατά τις οποίες " η καταχρηστική
άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται” . Ας υπομνησθεί για την
τελευταία αυτή Συνταγματική διάταξη, πως μπορεί μεν να μην
αναφέρει κυρώσεις σε περίπτωση παραβιάσεώς της, πλην η
παραβίασή της, έχει ως συνέπεια, ότι η συγκεκριμένη συμπε
ριφορά, δεν απολαμβάνει πλέον τη συνταγματική προστασία
του ατομικού δικαιώματος το οποίο δεν μπορεί να επικαλείται
ο καταχρώμενος (Τσάτσου, Συντ.Δίκ.ΓΊ988, σ.279, Πολ.
Πρωτ. Αθην. 1044/1986, Ελλ.Δ/νη 1987, σ.710, Γνωμ. Εισ.
Α.Π. 4/1999 Παπαδάκη Π.Χ.ΜΘ'(1999), σ.373).
(σ υ ν έχ εια σ το ε π ό μ εν ο τ εύ χ ο ς)

Kommunikations^Psystem
Hellas
tio n s^ fs

Vi

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑ OAH ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

E R IC S S O N T29S
E R IC S S O N T39S
N O K IA 3310
N O K IA 3330
P A N A S O N IC D75

ΤΙΜΗ 2 €
ME ΣΥΝΔΕΣΗ

ΠΑρ
Ο
Σ Ε ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

K o m m u n ik ario
tionns^
s*Psystem
y ste m Hellas

*5

Ελευθερώ τριας 45 Κηφισιά
010 80.85.110, fax. 010 80.85.114, 0944-305.810, 0944-317.200

ERICSSON ^

Αρχαιολογικές
περιπλανήσεις στη

Βακτριανή
"Και την

Ελληνική
Λαλιά
ως μέσα στην
Βακτριανή
την πηγαμεν
ιός τους

jf ltf p B

H

H

IH

M

··········

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟ ΒΙΚΤΩΡΑ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΙΔΗ
υχνά θυμόμαστε τους στίχους
του Αλεξανδρινού ποιητή και
με κενόσπουδη έπαρση τους
καταθέτουμε ως τεκμήριο της προγονι
κής μας κληρονομιάς, που μας επιτρέ
πει να μεγαλαυχούμε για όσα εκείνοι οι
παλαιοί κατόρθωσαν. Σπάνια όμως θα
συναντήσουμε Νεοέλληνα που να γνω
ρίζει την ιστορία που έγραψαν οι πα
λαιοί εκείνοι Έλληνες στη Βακτριανή
κι ακόμη πιο πέρα στη χώρα των Ινδών,
τους ύστερους χρόνους από το θάνατο
του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τον μεγα
λύτερο όγκο πληροφοριών για την πε
ριοχή της Βακτριανής τις αντλούμε α
πό τις ανασκαφές του ελληνικής κατα
γωγής, αρχαιολόγου Βίκτορα Σαριγιαννίδη, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του
στην ανακάλυψη ενός πολιτισμού που
ήκμασε και παρήκμασε πριν από πολ
λούς αιώνες και που ο χρόνος σκέπασε
με μία αχλή μυστηρίου.
Η «Αστυνομική Επιθεώρηση» συνά

Σ

ντησε τον κ. Σαριγιαννίδη και είχε μα
ζί του μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτη
ση, η οποία επικεντρώθηκε στις ανα
σκαφές του στον Tillya - Tepe ("Χρυσό
Τύμβο"), που βρίσκεται στο βόρειο
Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα με την
τέως Σοβιετική Ένωση.
« Α .Ε .:» Π ώ ς π ή ρ α τ ε τ η ν α π ό φ α σ η
ν α α σ χ ο λ η θ ε ίτ ε μ ε τ ο α ν τ ικ ε ίμ ε ν ο τ η ς
α ρ χ α ιο λ ο γ ία ς κ α ι γ ι α τ ί ε ιδ ικ ά μ ε τ η ν
π ε ρ ιο χ ή τ ο υ Α φ γ α ν ισ τ ά ν ;

«Β.Σ.:» Γεννήθηκα και μεγάλωσα
στο Ουζμπεκιστάν. Εκεί, ολοκλήρωσα
και τις Πανεπιστημιακές μου σπουδές.
Έ νας από τους καθηγητές μου, κάθε
χρόνο σύστηνε μια ομάδα για ανασκα
φές που διεξάγονταν στην περιοχή του
Τουρκμενιστάν. Μου πρότεινε να μπω
στην ομάδα του και έτσι για πέντε χρό
νια και ενόσω ακόμη ήμουν φοιτητής,
ελάμβανα μέρος στις ανασκαφές που
διεξήγοντο στα νότια του Τουρκμεκιστάν. Πρόκειται για μια περιοχή με αρ
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Ινδούς.
κ .ιι Καβάφης

κετά βουνά που λεγόταν Κοπετόν. Σε
απόσταση 50 περίπου χιλιομέτρων από
αυτή την περιοχή, βρίσκεται η έρημος
Καρακούμ, μια από τις μεγαλύτερες ε
ρήμους στον κόσμο.
Η περιοχή αυτή, με είχε εντυπωσιά
σει ιδιαίτερα, δεν γνωρίζω πώς ή γιατί,
αλλά ασκούσε επάνω μου μια μαγεία,
με αποτέλεσμα να συνεχίσω να
εργάζομαι σε ανασκαφικά συνεργεία
που ερευνούσαν στην περιοχή αυτή,
για πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή αποφασίστηκε από τις κυβερνήσεις της τ.
Σοβιετικής Έ νω σης και του Αφγανι
στάν να συσταθεί μια κοινή ομάδα ανασκαφών, όπου θα εργάζονταν στην
ανωτέρω περιοχή. Εκεί, λοιπόν, εργά
στηκα για δέκα ολόκληρα χρόνια εκτελώ ντας καθαρά ανασκαφικό έργο
τρεις μήνες το χρόνο. Στον ίδιο χώρο,
διεξήγαγαν ανασκαφές κι άλλες αρ
χαιολογικές ομάδες από την Αγγλία,
την Γαλλία, την Ισπανία, τις ΗΠΑ

κ.λπ. Οφείλω βέβαια να ομολογήσω
στο σημείο αυτό, ότι η περιοχή στην ο
ποία εργαζόμουν ήταν γενικά προσιτή·
διέθετε νερό, ηλεκτρικό και είχε αρκε
τό πράσινο.
« Α .Ε .:» Θ α θ έ λ α μ ε ν α μ α ς μ ιλ ή σ ε τ ε
ε ν σ υ ν τ ο μ ία γ ια το α ν α σ κ α φ ικ ό σ α ς
έ ρ γ ο , τ ο ο π ο ίο σ α ς έ κ α ν ε δ ιά σ η μ ο σ ε
Α νατολή και Λ ύση.

«Β.Σ.:» Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι
οι έρευνές μου αφορούν στην περιοχή
του Αφγανιστάν. Πρωτοξεκίνησα το
φθινόπωρο του 1969 και επέλεξα ως
βάση της ανασκαφικής μου ομάδας την
πόλη Σιμπεργκάν. Η περιοχή αυτή υ
περτερούσε από τις υπόλοιπες για δύο
λόγους, αφ' ενός μεν τα αρχαία μνημεί
α γύρω από την πόλη είχαν μελετηθεί

ποιαδήποτε μνημεία της προκλασικής
περιόδου και είναι αυτό ακριβώς που
με απασχόλησε εκείνον τον καιρό. Ω 
στόσο, γύρω από τα μεγαλοπρεπή ε
ρείπια, ξεπρόβαλλαν ερείπια αρχαίων
οικισμών, οι οποίοι, όπως απεδείχθη
είχαν κατοικηθεί και κατά την κλασι
κή περίοδο.
Εν τω μεταξύ το μνημείο που μας ενδιέφερε βρισκόταν σχεδόν κοντά στα
τείχη της Γιεμσί Τεπέ, σε απόσταση μι
σού χιλιομέτρου απ' αυτήν. Ανηφορίζοντας την πλαγιά ενός από τους λόφους,
που είχε διάμετρο 100 μ. και ύψος 3μ.,
ανακαλύψαμε θραύσματα αρχαίου αγ
γείου με ξέθωρη από τον ήλιο έγχρωμη
διακόσμηση. Μέχρι εκείνη τη στιγμή,
δεν είχαν βρεθεί ποτέ στο Βόρειο Αφγα

ντας επισταμενως μέσα στο οχυρο ανα
καλύψαμε πληθώρα χρυσών αντικειμέ
νων και οστών. Ή ταν προφανές ότι εί
χαμε μπροστά μας τάφο με σπάνια κτερίσματα.
Τελικά, ο Τύμβος του Τιλλιά Τεπέ έ
κρυβε μέσα του αρχαιότητες δυο δια
φορετικών εποχών. Η πρώτη εποχή α
φορούσε στο μεταίχμιο της 2ης προς
την 1η χιλιετία π.Χ. όπου είχε ανεγερθεί μνημειώδης ναός, ο οποίος διατη
ρήθηκε ως τα μέσα της 1ης χιλιετίας
π.Χ. και καταστράφηκε, όταν η Βα
κτρία κυριεύτηκε και εντάχθηκε στο
κράτος τω ν Αχαιμενιδών. Αργότερα,
πάνω στα ερείπια του αρχαίου ναού,
κτίστηκε ένας μικρός οικισμός, που κι
αυτός ερημώθηκε και εγκαταλείφθηκε
κατά την εκστρατεία του Μ εγάλου Α
λεξάνδρου στην Ανατολή.
Η νεκρόπολη Τιλλιά Τεπέ χρονολο
γείται στις αρχές του 1ου μ.Χ. αιώνα
και όπως μαρτυρούν τα ευρήματα, κατοικήθηκε από τους νομάδες Κουσάν.
Με το χρόνο, οι Κουσάν μετατράπηκαν
σε "αριστοκράτες ελληνιστικού τύπου"
(εξαιτίας της επιρροής του Μ. Αλεξάν
δρου). Οι πρώτοι αυτοί νομάδες, διέλυ
σαν το ελληνοβακτριανό βασίλειο, που
είχε δημιουργηθεί εκεί.
« Α .Ε .:»

Β ρήκατε π ολλούς τά φ ους

σ τ η ν π ε ρ ιο χ ή ;

ελάχιστα, αφ' ετέρου δε, υπήρχε μεγά
λος αριθμός Σοβιετικών ειδικών που α
σχολούνταν με την εκμετάλλευση των
πλούσιων κοιτασμάτων φυσικού αερί
ου. Σε απόσταση μόλις 5 χιλιομέτρων
απ' τη βάση μας προσέξαμε τα μεγαλο
πρεπή ερείπια αρχαίου οικισμού. Η ε
ξέταση του μνημείου μας έδειξε ότι
πρόκειται για τα υπολείμματα μιας τε
ράστιας αρχαίας πρωτεύουσας, πιθα
νόν της αρχαίας πρωτεύουσας ολόκλη
ρης της όασης του Σιμπεργκάν, τα ερεί
πια της οποίας ονομάζονται Γιεμσί Τε
πέ. Τα πανύψηλα τείχη της πόλης, σχη
μάτιζαν ένα απόρθητο φρούριο με διά
μετρο 500 μέτρων. Η τεράστια, για τα
μέτρα εκείνης της εποχής, αρχαία πόλη,
θα πρέπει να ήταν το διοικητικό κέντρο
όλης της περιοχής, η οποία αποτελούσε
κάποτε τμήμα της θρυλικής χώρας της
Βακτρίας.
Στη Βακτρία, πριν από τις ανασκαφές, μας ήταν ουσιαστικά άγνωστα ο

νιστάν παρόμοια πήλινα θραύσματα, ε
νώ ίδια ακριβώς θραύσματα αγγείων εί
ναι γνωστά στο νότιο Τουρκμενιστάν.
Όμως, σ ’ αυτή την περιοχή τα ευρήματα
αυτά χρονολογούνται από την 2η προς
την 1η χιλιετία π.Χ. Είναι δηλαδή κα
τά χίλια χρόνια αρχαιότερα απ' αυτό
της Γιεμσί Τεπέ. Ο λόφος αυτός ο
νομαζόταν Τιλλιά Τεπέ, δηλαδή
j
"Χρυσός Τύμβος". Όπως αντι
λαμβάνεστε και μόνο η ονομα
σία ήταν μια πρόκληση για μας·
ακουγόταν σαν υπόσχεση ότι κάτι α
συνήθιστο και εξαιρετικό θα βρισκό
ταν εκεί.

«Β.Σ.:» Συνολικά ανακαλύψαμε και
ερευνήσαμε έξι τάφους, που χρονολο
γούνται — όπως είπαμε— στα τέλη
του 1ου προχριστιανικού - αρχές 1ου
μεταχριστιανικού αιώνα. Δηλαδή, σε
μια εποχή που είχε διαλυθεί το ελληνι
στικό κράτος της Βακτρια
νής, πριν συγκροτη
θεί όμως το ισχυρό
κράτος των Κου
σάν, που θα δη
μιουργήσει την
ξακουστή ελληνοβουδιστική
τέχνη
τ η ς
Γ κ α ντάρα.

« Α .Ε .:» Μ ιλ ή σ τ ε μ α ς λ ί γ ο γ ια το ι 
σ τ ο ρ ικ ό τ η ς α ν α κ ά λ υ ψ η ς τ ο υ Χ ρ υ σ ο ύ
Τύμβου.

«Β.Σ.:» Στην ως άνω περιοχή, αρχικά
ανακαλύφθηκαν τα ερείπια ενός μνη
μειώδους οικοδομήματος που έμοιαζε
με ναό και περιβαλλόταν εξωτερικά α
πό ισχυρά οχυρωματικά τείχη. Ερευνώ
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« Α .Ε .:» Σ τ ις α ν α σ κ α φ έ ς π ο υ π ε ρ ί
γ ρ ά φ ε τ ε , σ τ η Β α σ ιλ ικ ή Ν ε κ ρ ό π ο λ η , a
να κ α λύψ α τε α μ έτρη το

πλούτο χ ρ υ 

σ ώ ν α ν τ ικ ε ιμ έ ν ω ν . Α υ τ ή σ α ς η α ν α
κάλυψ η

θεω 

ρ ή θ η κ ε από ε
π ισ τ ή μ ο ν ε ς ό 
λου

του

κό

σμου ω ς η α
να κ ά λυ ψ η του
α ιώ ν α .
π ο ιο

Γ \α

λόγο

έ

να ς τόσ ο η χη 
ρ ό ς χα ρα κτη
ρ ισ μ ό ς ;

Βίκτωρ
Σαριγιαννίδης, I
U γεννήθηκε στις 23-9-19291
στην Τασκένδη (Ουζμπεκιστάν). Το\
Η 1949 αποφοίτησε από το Πανεπι-1
Meστήμιο με την ειδικότητα του αρ
χαιολόγου της Εγγύς και Μέσης Α
νατολής. Από το 1955 μέχρι σήμερα
εργάζεται στο Ινστιτούτο Αρχαιολο
γίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επι
στημών (Μόσχα). Το 1961 απέκτη
σε μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ το
1975, ανακηρύχθηκε διδάκτωρ της.
Ιστορικής Επιστήμης. Είναι επίτιμο
μέλος της Ελληνικής Ανθρωπολογικής Εταιρείας και μέλος της Αμερι
κανικής Εταιρείας Επιστημών.
Από το 1949 μέχρι σήμερα είχε ε
νεργό ρόλο στις αρχαιολογικές ανα
σκαφές στην Κεντρική Ασία και
Αφγανιστάν. Εκεί έφερε στο φως τη
Βασιλική Νεκρόπολη Τιλλιά Τεπέ
(1ος μ.Χ. αιώνας), όπου βρέθηκαν
περισσότερα από 20.000 χρυσά α
ντικείμενα. Αυτή θεωρήθηκε "Η α
νακάλυψη του αιώνα".
Οι έρευνές του στην έρημο Κάρα
- Κουμ της Τουρκμενίας φανέρω
σαν την άγνωστη μέχρι τότε χώρα
της Μαργιανής και την πιθανότητα
σύνδεσης του πολιτισμού της (αρχές
της 2ης π.Χ. χιλιετίας) με τον Κρητο - Μυκηναϊκό πολιτισμό. Το ανασκαφικό έργο του Β. Σαριγιαννίδη
στην περιοχή της Μαργιανής παρέ
χει τις πρώτες σοβαρές ενδείξεις ό
τι η ευρύτερη αυτή περιοχή απετέλεσε την κοιτίδα του Ζωροαστρισμού,
δηλαδή της πρώτης μονοθεϊστικής
θρησκείας του κόσμου.
*

«Β.Σ.:» Ο πλούτος των ευρημάτων
είναι πραγματικά συγκλονιστικός.
Βρέθηκαν 20.000 κομμάτια από χρυσά
κοσμήματα, λίγα ασημένια, ελεφαντο
στέινα και χάλκινα, που μαρτυρούν βέ
βαια πολλά για την κοινωνική τάξη
των νεκρών, αλλά ταυτόχρονα και για
τον πλούτο
που διέθε
ταν οι νέοι
αυτοί κά
τοικοι της
Βακτρια
νής.
Πα
ράλληλα
όμως, και
κ υ ρ ιό τε ρ α
ίσως, βρέ
θηκαν εκεί
ελ λ η ν ισ τι
κά στοιχεί
α. Τα ευρήματα αυτά, αποτελούν δείγ
ματα μιας τέχνης που συγχωνεύει τα
ελληνιστικά στοιχεία της βακτριανής
τέχνης με αυτά της ασιατικής τέχνης
των νομάδων Κουσάν. Σε κάθε περί
πτωση πάντως είναι φανερή η επιρροή
του ελληνικού πολιτισμού.
« Α .Ε .:» Η π α ρ ο υ σ ία τ ο υ ε λ λ η ν ικ ο ύ
σ τ ο ιχ ε ίο υ σ τ η ν ε υ ρ ύ τ ε ρ η π ε ρ ιο χ ή τ η ς
Β α κ τ ρ ια ν ή ς μ ε π ο ιο τ ρ ό π ο α ν ιχ ν ε ύ ε τα ι

— αν α ν ιχ ν ε ύ ε τ α ι — σ τ η σ υ ν ε ίδ η σ η

κ α ι σ τ η ν π ρ α κ τ ικ ή τ ω ν λ α ώ ν π ο υ τ η ν
κ α τ ο ικ ο ύ ν σ ή μ ε ρ α ;

«Β.Σ.:» Πρέπει να ομολογήσω ότι ό
σα χρόνια επισκέπτομαι την περιοχή
αυτή, ποτέ δεν άκουσα κάτι αρνητικό
για το ελληνικό στοιχείο. Για το γεγο
νός του περάσματος του Μεγάλου Αλε
ξάνδρου από την περιοχή, οι κάτοικοι
έχουν μόνο θετικά να πουν, ενώ τον ί
διο τον Μέγα Αλέξανδρο τον αποκαλούν τιμητικά "δικέρατο".
« Α .Ε .:» Β ρ έ θ η κ α ν α π ε ικ ο ν ίσ ε ις τ ο υ
Μ εγά λου Α λεξά νδ ρου

α νά μεσα

στα

χ ρ υ σ ά κ τ ε ρ ίσ μ α τ α ;

«Β.Σ.:» Βεβαίως, και μάλιστα είναι
άξιον μνείας ότι μέσα σ' αυτά τα 20.000
χρυσά ευρήματα, εντοπίστηκε και μια
καρφίτσα με το πρόσωπο του Μ. Αλε
ξάνδρου, όπου στην κεφαλή του έφερε
κράνος με το "δικέρατο". Σε κάθε περί
πτωση όμως, το πέρασμα του Μ. Αλε
ξάνδρου απ' την περιοχή έχει επηρεάσει
τους κατοίκους μέχρι και σήμερα.
« Α .Ε .:» Τι σ κ ο π ε ύ ε τ ε ν α κ ά ν ε τ ε μ ε
τ ις α ν α σ κ α φ έ ς σ τ ο χ ώ ρ ο τ ο υ σ ύ γ χ ρ ο 
ν ο υ Α φ γ α ν ισ τ ά ν ; Τι σ υ μ β α ίν ε ι σ ή μ ε 
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ρ α , σ ε π ο ια κ α τ ά σ τ α σ η ε ίν α ι ο α ρ χ α ιο 
λ ο γ ικ ό ς χ ώ ρ ο ς κ α ι π ο υ φ υ λ ά σ σ ο ν τ α ι
τα ευ ρ ή μ α τ α ;

«Β.Σ.:» "Τα δικά μου τα χρόνια πέ
ρασαν", σειρά έχουν οι νεότεροι. Εκεί
που προσανατολίζονται οι προσπάθειές
μου είναι στη δημιουργία ενός νέου
μουσείου στην Καμπούλ, που θα φιλο
ξενήσει όλα αυτά τα ευρήματα, με τη
βοήθεια του ελληνικού κράτους και
του Υπουργείου Πολιτισμού. Το υπάρχον μουσείο έχει καταστραφεί λόγω
των βομβαρδισμών, αυτό είναι σε ό
λους γνωστό. Παράλληλα, αυτό που με
αφορά άμεσα και με ανησυχεί, είναι ο
εντοπισμός όλων των εκθεμάτων που
εκτίθονταν
στο Μ ουσείο της Κα
μπούλ, τα οποία στην πλειοψηφία τους
είναι ελληνιστικά, γιατί σύμφωνα με
τις πληροφορίες που έχω χάθηκαν με
τους πρόσφατους βομβαρδισμούς. Για
τον εντοπισμό των εκθεμάτων αυτή τη
στιγμή συνεργάζομαι με τον Υπουργό
Πολιτισμού του Αφγανιστάν.
« Α .Ε .:» Τι κ α τ α σ τ ρ ο φ έ ς έ χ ο υ ν σ υ ν τ ε λ ε σ τ ε ί κ α ι τι κ ίν δ υ ν ο ς υ π ά ρ χ ε ι γ ια
τ ο υ ς α ρ χ α ιο λ ο γ ικ ο ύ ς θ η σ α υ ρ ο ύ ς α π ό
τ ι ς σ υ ν ε χ ιζ ό μ ε ν ε ς π ο λ ε μ ικ έ ς σ υ ρ ρ ά 
ξ ε ις σ τ η ν π ε ρ ιο χ ή τ ο υ Α φ γ α ν ισ τ ά ν ;

«Β.Σ.:» Το Μουσείο της Καμπούλ ι
σοπεδώθηκε ολοσχερώς με τους βομ
βαρδισμούς και ως εκ τούτου αγνοώ
που βρίσκονται αυτή τη στιγμή όλα τα
εκθέματα κι αυτό είναι ένα γεγονός που
με λυπεί βαθύτατα, γιατί μ' αυτό τον
τρόπο αφανίζεται ο πολιτισμός.
« Α .Ε .:» Ε λ π ίζ ο υ μ ε κ ύ ρ ιε κ α θ η γ η τ ά
να ξ α ν α β ρ ε θ ο ύ ν τ α κ τ ε ρ ίσ μ α τ α π ο υ
φ έ ρ α τ ε σ τ ο φ ω ς κ α ι κ ά π ο ια σ τ ιγ μ ή να
τ α δ ο ύ μ ε κ ι ε μ ε ίς ε δ ώ , σ τ η ν Ε λ λ ά δ α .

«Β.Σ.:» Μακάρι, αυτή είναι και δίκιά
μου κρυφή επιθυμία. Για να μην σας α
πογοητεύσω, όμως, θα σας πω ότι σε
πρόσφατη παρουσίαση βιβλίου μου
σχετικά με τους θησαυρούς που ανακά
λυψα στη Μαργιανή (σημερινό Τουρ
κμενιστάν), που έγινε υπό την αιγίδα
του Έλληνα Υπουργού Πολιτισμού και
την παρουσία του ομολόγου του από το
Τουρκμενιστάν κ. Anagaurban Asirov,
ο κ. Βενιζέλος δήλωσε ότι τα ευρήματα
της Μ αργιανής θα παρουσιαστούν
στην Αθήνα μέχρι το 2004.
« Α .Ε .:» Σ α ς ε υ χ α ρ ισ τ ο ύ μ ε

«Β.Σ.:» Εγώ σας ευχαριστώ και σας
εύχομαι καλή δύναμη.
■
Σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η : Υ π α σ τ . Β ' Α ρ ε τ ή Λ ια σ ή
Α ν θ /μ ο ς Κ ιο ν /ν ο ς Κ ο ύ ρ ο ς
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ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ
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ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ,
ΠΗΛΙΚΙΑ & ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
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ΜΑ1 HERMAN, RECOR,. ή 85
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Μούγιου ■Τζεντέμπ Δήμητρα
Παπαναστασίου 38, Κ. Πατήσια, Τηλ.: 83.28.098
(Πλησίον Ηλ. Σταθμού Αγ. Νικολάου)
Υποκατάστημα Σλήμαν 26, τηλ.: 010 69.97.972
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ο διάστημα 27-29 Ιουνίου 2001
στυνόμευση, το Δίκαιο και την Ποινι
κή Δικαιοσύνη,
το Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις του ενη
• Ταξινομεί πολλές εφημερίδες (συνδιμερωτική συνάντηση για θέματα οργά
καλιστικές-τοπικές),
νωσης και λειτουργίας αστυνομικών
• Διαθέτει πλήρη σειρά των ΦΕΚ (τ. Α '
βιβλιοθηκών. Συμμετείχαν εκπρόσωποι
κ ' Β ') από το 1929 μέχρι σήμερα,
• Τηρεί τα διεθνή πρότυπα βιβλιοθηκο
από όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες της
Αστυνομικής Ακαδημίας. Για τη συνά
νομίας, χρησιμοποιώντας το δεκαδικό
ντηση επιλέχτηκε το Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου
σύστημα ταξινόμησης και το ηλε
κτρονικό σύστημα αυτοματισμού βι
στο οποίο τα επτά τελευταία χρόνια
βλιοθηκών ΑΒΕΚΤ,
λειτουργεί οργανωμένη βιβλιοθήκη,
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, με υλι
• Τηρεί αρχείο με βιντεοσκοπημένες
εκδηλώσεις του Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου (σε
κό που υποστηρίζει και προωθεί την α
στυνομική εκπαίδευση.
νάρια μαθημάτων, τελετές, επίσημες
Η συνάντηση διοργανώθηκε σε συ
εορτές, απονομές πτυχίων, ομιλίες,
κλπ)
νεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Πανε
πιστημίου Κρήτης (μία από τις καλύτε
• Προσπαθεί να διατηρεί και να συ
ρες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελ
μπληρώνει με όσο γίνεται περισσότε
ρο υλικό τις θεματικές περιοχές του
λάδας) και τη Δημόσια Κεντρική Βι
βλιοθήκη του Ρεθύμνου. Αναπτύχθη
Δικαίου, της Εγκληματολογίας, της
καν θέματα που α
Εφαρμοσμένης Α 
Τ Ο Υ ΙΩ Σ Η Φ Κ Α Μ Π Α Ν Α Κ Η
φορούσαν α) Επε
στυνόμευσης, της
Αστυνόμου Α'
ξεργασία Υλικού:
Εκπαίδευσης των

Τ

Ταξινόμηση, Καταλογογράφηση, Θεματική Ευρετηρίαση, Ταξιθέτηση, β) Δεκαδική Ταξινό
μηση Dewey, γ) Έ ντυπο και Ηλεκτρο
νικό Κατάλογο, δ) Πρόσκτηση Υλικού
Βιβλιοθήκης (ανεύρεση, παραγγελία,
παραλαβή), ε) Πηγές Πληροφόρησης
(βάσεις δεδομένων, έντυπα, διαδίκτυο,
βιβλιοθήκες, κλπ), στ) Κανονισμό Λει
τουργίας, Διαδανεισμό, Τεχνολογικό Ε
ξοπλισμό, ζ) Ένταξη της Βιβλιοθήκης
στο Αστυνομικό Εκπαιδευτικό Σύστημα-Υποστήριξη της Εκπαίδευσης.
Η Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Η
ΤΟ Υ Τ .Δ .Α . Ρ ΕΘ Υ Μ Ν Ο Υ

Έ νας από τους κύριους στόχους της
συνάντησης ήταν να καταδειχθεί η
σπουδαιότητα των βιβλιοθηκών στην
αστυνομική εκπαίδευση αλλά και στην
αστυνόμευση γενικότερα. Ο τρόπος
που χρησιμοποιείται η βιβλιοθήκη του
Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου έκανε τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν αρκετά σημεί
α σχετικά με το ρόλο μιας σύγχρονης
βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα η βιβλιο
θήκη του Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου:
• Διαθέτει υλικό επικεντρωμένο στη
πληροφορία και τη γνώση που χρειά
ζεται ο αστυνομικός,
• Διαθέτει έντυπο (βιβλία-περιοδικά)
και οπτικοακουστικό υλικό (βιντεοκασέτες-αΐ-τοπι-φωτογραφίες),
• Διαθέτει ελληνικά και ξενόγλωσσα
περιοδικά που σχετίζονται με την Α

Αστυνομικών, των
Ναρκωτικών, της Τρομοκρατίας, της
Ιστορίας της Αστυνομίας, της Αστυ
νομικής Λογοτεχνίας, της Κοινωνιολογίας, της Ψυχολογίας, των Παιδα
γωγικών, της Πληροφορικής, κ.α.
• Ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να
χρησιμοποιούν συνεχώς τη βιβλιοθή
κη. Στην αρχή του εκπαιδευτικού έ
τους πραγματοποιεί εισαγωγικά-εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη χρήση
της. Κατά τη διάρκεια του έτους τους
ενημερώνει συνεχώς για το νέο υλικό
και προτείνει για ανάγνωση κάθε ε
βδομάδα συγκεκριμένα βιβλία και πε
ριοδικά. Παρακολουθεί τα θέματα των
εργασιών των εκπαιδευόμενων και
προμηθεύεται ή προτείνει ανάλογο υ
λικό. Εξυπηρετεί με φωτοαντιγραφικό
την αναπαραγωγή υλικού και με μηχα
νήματα βιβλιοδεσίας τη βιβλιοδέτηση
των εργασιών. Τέλος διατηρεί ειδικό
τμήμα με τις σεμιναριακές εργασίες
των εκπαιδευομένων.
• Λειτουργεί ως δανειστική βιβλιοθήκη,
• Παρακολουθεί την Ελληνική παρα
γωγή βιβλίου και προμηθεύεται τα
καινούργια βιβλία που ενδιαφέρουν
την αστυνομική εκπαίδευση και την
αστυνομία γενικότερα,
• Παρακολουθεί τις αναγνωστικές προ
τιμήσεις των εκπαιδευόμενων και των
άλλων χρηστών της και προσανατολί
ζεται ανάλογα στην προμήθεια του υ
λικού της,
• Συνεργάζεται στενά με το διδακτικό
προσωπικό, ώστε να υποστηρίζει τη

διδασκαλία και ιδιαίτερα την εκπόνη
ση σεμιναριακών εργασιών,
• Συνδέεται με διεθνείς βάσεις δεδομέ
νων και παρακολουθεί τη διεθνή α
στυνομική βιβλιογραφία,
• Συνεργάζεται με τη Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Κρήτης και τη Δημό
σια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου,
• Διοργανώνει εκδηλώσεις που προ
βάλλουν το υλικό της, όπως τη διάλε
ξη του συγγραφέα αστυνομικών μυθι
στορημάτων Ανδρέα Αποστολίδη,
• Λειτουργεί με μόνιμο προσωπικό έξι
ημέρες την εβδομάδα, καθώς και απο
γευματινές ώρες όταν οι εκπαιδευό
μενοι δεν έχουν ελεύθερη έξοδο.
Ο ΐ ΧΡ Η Σ Τ Ε Σ ΤΗΣ Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Η Σ

Οι τακτικότεροι χρήστες της βιβλιο
θήκης του Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου μπορούν
να ταξινομηθούν στις παρακάτω κατη
γορίες με τις αντίστοιχες ανάγκες που
εκπληρώνουν:
Χ Ρ Η Σ Τ Ε Σ ΤΗΣ Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Η Σ
Τ .Δ .Α . Ρ ΕΘ Υ Μ Ν Ο Υ

1. ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ:
• Βιβλιογραφική τεκμηρίωση σεμιναριακών εργασιών,
• Ενημέρωση (περιοδικά-εφημερίδες),
• Α νάγνωση-ψυχαγωγία (λογοτεχνίαποίηση, κλπ)
2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ:
• Ενημέρωση-επιμόρφωση για το αντι
κείμενο που διδάσκουν (περιοδικά, ε
φημερίδες, βιντεοκασέτες, κλπ),
• Βιβλιογραφική έρευνα για επιλογή
θεμάτων γραπτών εργασιών και επι
λογή αντίστοιχης βιβλιογραφίας,
• Εξεύρεση βιβλιογραφίας για μελέτες
και έρευνες για την αστυνομική εκ
παίδευση και την αστυνόμευση,
• Ανάγνωση λογοτεχνίας,
• Νομοθεσία από τα ΦΕΚ.
3. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ-ΙΛΙΩΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
• Ενημέρωση-επιμόρφωση για το αντι
κείμενο που διδάσκουν (βιβλία συ
μπληρωματικά του επίσημου εγχειρι
δίου, ΦΕΚ, κλπ.,
• Ανάγνωση λογοτεχνίας.
4. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΥ
ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΜΕΣ:
• Βιβλιογραφία για εκπόνηση της μετα
πτυχιακής εργασίας.
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5. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΚΩΝ ΛΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ:
• Βιβλιογραφική υποστήριξη ομιλίαςεισήγησης (ναρκωτικά, τροχαία, ε
γκληματικότητα, κ.α.),
• Ενημέρωση για νέες μεθόδους αστυ
νόμευσης (πεζές περιπολίες με ποδή
λατα, κλπ),
• Προβολή εκπαιδευτικών βίντεο σε
μετεκπαιδευόμενους,
• Δανεισμός βιβλίων απαραίτητων για
προαγωγικές εξετάσεις (Αρχκρυλάκων, Ανθυπαστυνόμων).
6. ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ1ΑΚΟΙ:
• Εξεύρεση βιβλιογραφίας για επιστη
μονικές έρευνες με θέματα το έγκλη
μα, το δίκαιο, την αστυνόμευση, τα
ανθρώπινα δικαιώματα, κ.α., τα οποί
α δεν καλύπτουν επαρκώς οι πανεπι
στημιακές βιβλιοθήκες,
• Εγκληματολογική στατιστική.
7. ΦΟΙΤΗΤΕΣ:
• Βιβλιογραφική τεκμηρίωση σεμιναριακών εργασιών.

Α νΑΓΝΠΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ
Οι αναγνωστικές προτιμήσεις των
εκπαιδευόμενων του Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου,
όπως αυτές προκύπτουν από τα δανει
ζόμενα βιβλία κατά τα τελευταία έτη
είναι οι εξής:
Αστυνομική Λ ο γο τεχ νία ...............27%
Ελληνική και Ξένη Λογοτεχνία . .20%
Κοινωνιολογία .............................. 11 %
Ε γκ λη μ ατολογία.............................10%
Δ ιά φ ο ρ α .............................................8%
Ψυχολογία ........................................ 7%
Τρομοκρατία ................................... 6%
Ισ τ ο ρ ία ............................................... 4%
Δ ίκ α ιο ..................................................3%
Ν α ρ κ ω τικ ά ........................................ 2%
Π ο ίη σ η ............................................... 2%
Εκπαίδευση Αστυνομικών ............ 2%
Οι προτιμήσεις τους δείχνουν ότι δια
βάζουν βιβλία λογοτεχνίας που δεν έ
χουν άμεση σχέση με τα διδασκόμενα
μαθήματα. Επιθυμούν να διαβάζουν βι
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βλία κατά τον ελεύθερο χρόνο τους για
ψυχαγωγία, ξεκούραση και φυγή από τα
καθημερινά προβλήματα. Επίσης δανεί
ζονται βιβλία για το έγκλημα, την ποινι
κή δικαιοσύνη και τις κοινωνικές επι
στήμες, τα οποία χρησιμοποιούν για
την εκπόνηση σεμιναριακών εργασιών
που τους αναθέτουν καθηγητές στα
πλαίσια διδασκαλίας μαθημάτων του α
ναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης.

Β ιβ λ ιο θ ή κ ε ς κ α ι aztyn o m ja
Η βιβλιοθήκη στο αστυνομικό εκ
παιδευτικό σύστημα, όπως και σε κάθε
εκπαίδευση, αποτελεί μια σημαντική
πηγή γνώσης. Έ ργο της δεν είναι μόνο
να συγκεντρώνει υλικό και να το δια
θέτει στους χρήστες όταν αυτοί το έ
χουν ανάγκη. Κάνει κάτι παραπάνω.
Δείχνει δρόμους, αναζητεί τη νέα γνώ
ση, διαθέτει την πιο σύγχρονη πληρο
φορία, προμηθεύεται το νέο υλικό αμέ
σως μετά την κυκλοφορία του, κ.α.
Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Με τις κα
τάλληλες μεθόδους προσελκύει και
κατευθύνει τους χρήστες, ώστε να ενη
μερώνονται συνεχώς για τα θέματα
που τους ενδιαφέρουν. Οι ηλεκτρονι
κοί κατάλογοι και τα ηλεκτρονικά μέ
σα διαχείρισης των πληροφοριών διευ
κολύνουν τη διαδικασία ενημέρωσης
των χρηστών με αποτέλεσμα να χειρί
ζονται το υλικό της με μεγαλύτερη ευ
κολία και αποδοτικότητα.
Οι τεράστιες εξελίξεις στον τομέα της
πληροφορικής, δίνουν την δυνατότητα
στις βιβλιοθήκες να τηρούν μεγάλο μέ
ρος των συλλογών τους σε ψηφιακή
μορφή. Αυτό σημαίνει οικονομία απο
θηκευτικού χώρου και μεγαλύτερες δυ
νατότητες στην αξιοποίηση του υλικού
από τους χρήστες (ανεύρεση, διαχείρι
ση, πρόσκτηση, μεταφορά, εντοπισμός
της κρίσιμης πληροφορίας, κ.α.). Ένα
παράδειγμα ψηφιακού υλικού που εν
διαφέρει τις αστυνομικές βιβλιοθήκες
είναι η έκδοση των ΦΕΚ από το Εθνικό
Τυπογραφείο σε ψηφιακή μορφή. Ο
χρήστης της βιβλιοθήκης μπορεί μέσω
ενός Η/Υ να διαβάσει το CD-ROM με
τα ΦΕΚ, το οποίο θα διαθέτει ως υλικό
η βιβλιοθήκη ή να συνδεθεί μέσω του
διαδικτύου με τη βάση δεδομένων του
Εθνικού Τυπογραφείου στην οποία υ
πάρχει πλήρες κείμενο των ΦΕΚ.
Οι βιβλιοθήκες στην εποχή της δικτύ
ωσης και των συνεργασιών δεν μπο
ρούν να λειτουργήσουν αποτελεσματι
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κά στηριζόμενες αποκλειστικά στις δι
κές τους συλλογές και μόνο με τις δικές
τους πηγές πληροφόρησης. Οι συνεργα
σίες μέσα από κοινά ηλεκτρονικά δί
κτυα καταλόγων, κοινές συνδρομές σε
βάσεις δεδομένων, κοινά προγράμματα
ανάπτυξης είναι επιβεβλημένες. Το υλι
κό που δεν διαθέτει η μία βιβλιοθήκη
συμπληρώνεται από το υλικό των άλ
λων. Οι ηλεκτρονικοί διάδρομοι πληρο
φόρησης εξασφαλίζουν εύκολη πρό
σβαση σε απομακρυσμένες βιβλιοθήκες
και τα σύγχρονα συστήματα διαδανεισμού φέρνουν το απομακρυσμένο υλι
κό στο χρήστη που το έχει ανάγκη.
Η εκπαίδευση που προσφέρει ένα εκ
παιδευτικό ίδρυμα εξαρτάται με το πό
σο καλά οργανωμένη και πλούσια βι
βλιοθήκη διαθέτει. Το επίπεδο σπου
δών επηρεάζεται και από το επίπεδο
οργάνωσης και λειτουργίας της βιβλιο
θήκης. Τα αξιόλογα εκπαιδευτικά ιδρύ
ματα επενδύουν στη βιβλιοθήκη τους.
Και επένδυση σημαίνει ότι η βιβλιοθή
κη τους θα πρέπει σε κάθε στιγμή να εί
ναι σε θέση να υποστηρίζει το επιστη
μονικό και το διδακτικό έργο των με
λών τους, είτε με την πλούσια και καλά
ενημερωμένη συλλογή της (επιστημο
νικά περιοδικά, βιβλία, Ο/Α υλικό,
κλπ) είτε με τις άλλες υπηρεσίες της
(διαδανεισμός, πρόσβαση σε ηλεκτρο
νικές βάσεις δεδομένων, άμεση προμή
θεια του υλικού που προτείνει το εκπαι
δευτικό προσωπικό, κ.α.).
Η αστυνομία σήμερα έχει άμεση α
νάγκη την υποστήριξη που παρέχει
μία βιβλιοθήκη, διότι βρίσκεται σ'ένα
κρίσιμο στάδιο κατά το οποίο αρχίζει
να εντάσσει την επιστημονική έρευνα
στην αστυνόμευση. Και επιστημονική
έρευνα χωρίς υποστήριξη των πηγών
πληροφόρησης μιας βιβλιοθήκης δεν
μπορεί να υπάρξει. Πρέπει να συνεχι
στεί με εντατικούς ρυθμούς η προ
σπάθεια οργάνω σης «αστυνομικώ ν
βιβλιοθηκών» σ'όλες τις εκπαιδευτι
κές μονάδες της Α στυνομικής Ακαδη
μίας. Η ίδια προσπάθεια πρέπει να ε
πεκταθεί, ώστε να ιδρυθούν σύγχρο
νες βιβλιοθήκες σε μεγάλα και επιτε
λικά κέντρα της Αστυνομίας (Αρχη
γείο, Γ.Α.Δ.Α., Γ.Α.Δ.Θ., Α στυνομι
κές Διευθύνσεις), ώστε να υποστηρί
ζεται το προσωπικό που καλείται να
μελετήσει, να σχεδιάσει, να προτείνει,
ν'αλλάξει, να συμβουλέψει, να ενημε
ρωθεί και να ενημερώσει.
■

Ε π ιλέγο υ μ ε
και
Δ ια φ έρουμ ε

Μ ά Λ’ n
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τηλ. 9939732-9927673

ΞΕΝΕΣ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Ε Σ

εν υπάρχει ελευθερία χωρίς α
σφάλεια. Η εμπειρία αυτή της
δημοκρατικής κοινωνίας γύρω
από το θέμα είναι καθημερινή.
Στη Γαλλία, οι δυνάμεις ασφαλείας
έχουν ως σημαντικότερη αποστολή
την καταπολέμηση της εγκλη
ματικότητας, την εγγύηση των
ελευθεριών των πολιτών και την
προάσπιση τω ν θεσμώ ν, την
προστασία των ανθρώπων και
των περιουσιών τους, τη διατήρηση
της ηρεμίας και της δημό
σιας τάξης.
Τ Ο Υ κ. D A V ID S K U L I *
Η διακήρυξη των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων του πολίτη του
1789 προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο
δράσης της δημόσιας δύναμης και την
ηθική της μέσα σε μια δημοκρατική
κοινωνία.
Η Γαλλία, για ιστορικούς λόγους,
διαθέτει όπως και άλλες ευρωπαϊκές
χώρες την Εθνική Αστυνομία (πολιτι
κή δύναμη 145.000 ανδρών), την Εθνι
κή Χωροφυλακή (στρατιωτική δύναμη
100.000 ανδρών) και τη Δημοτική Α
στυνομία (περίπου 14.000 άνδρες), έ
τσι ώστε να μπορεί να εξασφαλίζει τη
δημόσια τάξη στο επίπεδο των Δήμων
και των Κοινοτήτων.
Οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές
ελέγχουν επί μονίμου βάσεως την κα
τασταλτική δικαστική δραστηριότητα
των διαφόρων δυνάμεων ασφαλείας,
στις οποίες η παρουσία της ιεραρχίας
είναι ισχυρή.
Η Εθνική Αστυνομία στη Γαλλία υ
πάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, η
Εθνική Χωροφυλακή στο Υπουργείο
Άμυνας και η Δημοτική Αστυνομία
στους οικείους Δημάρχους. Η τελευ
ταία αυτή δύναμη έχει δικαιώματα πε
ριορισμένης επέμβασης σε σχέση με ε
κείνα της Εθνικής Αστυνομίας και της
Εθνικής Χωφοφυλακής.
Μπροστά στα πολυσύνθετα προβλή
ματα ασφαλείας, υπάρχουν διαδικασίες
συντονισμού σε εθνικό, αλλά και σε ε
παρχιακό επίπεδο, γύρω από τον Νο
μάρχη που είναι ο τοπικός εκπρόσωπος
της κυβέρνησης.
Συνολικά, η Εθνική Αστυνομία α
παρτίζεται από μόνιμα στελέχη (αστυ
φύλακες, αξιωματικούς, αστυνομικούς
διευθυντές), διοικητικό και επιστημο
νικό προσωπικό, καθώς και βοηθητικό
προσωπικό πενταετούς θητείας. Η τε
λευταία αυτή κατηγορία απευθύνεται

Δ

Οι Γαλλικές
δυνάμεις ασφαλείας

]
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σε νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών, οι ο
ποίοι μπορούν να υπηρετήσουν στο
Σώμα της Αστυνομίας για μια χρονική
περίοδο πέντε ετών και οι οποίοι βοη
θούν τους αστυνομικούς κυρίως σε κα
θημερινές αποστολές της αστυνομίας.
Η Εθνική Αστυνομία είναι εγκατε
στημένη στο Παρίσι και σε μεγάλες πό
λεις με πληθυσμό άνω των 20.000 κα
τοίκων. Διαχειρίζεται περίπου το 60%
της εγκληματικότητας της χώρας. Πε
ριλαμβάνει πολλά επιχειρησιακά σώ
ματα που της επιτρέπουν να διεκπεραιώνει όλες τις αποστολές της. Μ ετα
ξύ αυτών είναι η Αστυνομία της Δημό
σιας Ασφάλειας, η Δικαστική Αστυνο
μία (πρόκειται για μια υπηρεσία που ε
πεμβαίνει στο οργανωμένο έγκλημα,
στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών κλπ.), η
Συνοριακή Αστυνομία (υπεύθυνη για
θέματα λαθρομετανάστευσης και πα
ράνομης απασχόλησης), η Αστυνομική
Υπηρεσία Πληροφοριών (που επιβλέ
πει τις ομάδες και τα κινήματα που θε
ωρούνται ύποπτα για την διατάραξη
της δημόσιας τάξης), οι 61 Μονάδες Α
σφαλείας (Μ ονάδες Αποκατάστασης
Τάξεως), το RAID (Μονάδα έρευνας,
βοήθειας, επέμβασης και αποτροπής),
και οι GIPN (Ομάδες δράσης της Εθνι
κής Αστυνομίας), που είναι ειδικές ο
μάδες καταπολέμησης της τρομοκρατί
ας, των διαφόρων τύπων απαγωγών (αεροπειρατίες) και της βίαιης εγκλημα
τικότητας, η Υπηρεσία Προστασίας Υ 
ψηλών Προσώπων, η Υπηρεσία Διε
θνούς Συνεργασίας και η Διοικητική
Διεύθυνση.
Ο μεγαλύτερος αριθμός των ανδρών,
δηλαδή 80.000 περίπου στελέχη, ανή
κουν στην Αστυνομία Δημόσιας Ασφά
λειας. Είναι μια αστυνομία γενικών κα
θηκόντων, εγκατεστημένη στα αστυνο
μικά τμήματα.
Αντιμέτωπη με μια μαζική εγκλημα
τικότητα που ανέρχεται σε 4.000.000
περίπου αξιόποινες πράξεις, κυρίως
κλοπές, η Αστυνομία της Δημόσιας Α
σφάλειας σήμερα έχει οργανωθεί στη
βάση του μοντέλου της «Αστυνομίας
εγγύτητας». Με άλλα λόγια, πρόκειται
για μία νέα μέθοδο που στοχεύει να υποκαταστήσει μια αστυνομία ουσιαστι
κά κατασταλτική και οργανωμένη γύ
ρω από αποστολές διατήρησης της δη
μόσιας τάξης, με μια αστυνομία που
προβλέπει, που βρίσκεται στο πλευρό
των πολιτών και που μπορεί να δώσει

σταθερές και ικανοποιητικές απαντή
σεις στους τομείς της πρόληψης, της α
ποτροπής και της καταστολής.
Σήμερα ο «αστυνομικός περιοχής»
πρέπει να είναι στη κυριολεξία υπεύθυ
νος μιας συνοικίας της πόλης. Πρέπει
να παίρνει πρωτοβουλίες και να εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών. Δίνεται
μεγάλη έμφαση στην υποδοχή του κοι
νού και στη σχέση εμπιστοσύνης του
λαού. Η ασφάλεια δεν είναι μόνο υπό
θεση της αστυνομίας, αλλά και όλου
του κοινωνικού σώματος.
Η Εθνική Χωροφυλακή απαρτίζεται
από στρατιωτικούς, κυρίως ανώτερους
αξιωματικούς, αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, χωροφύλακες καθώς και
από βοηθούς χωροφύλακες.
Αυτή η δύναμη έχει ως καθήκον την
ασφάλεια στις περιαστικές ζώνες και
την ύπαιθρο. Διαθέτει επίσης πολλά ε
πιχειρησιακά σώματα, όπως την Περι
φερειακή Χωροφυλακή, τις κινητές μο
νάδες Χωροφυλακής, τη Λιμενική Χω
ροφυλακή, τη Χωροφυλακή των αερο
μεταφορών, τις ειδικές μονάδες της Ε
θνικής Χωροφυλακής (GIGN), που ε
νεργεί σε περίπτωση πολύ επικίνδυνων
γεγονότων, και τη διάσημη Προεδρική
Φρουρά (τιμητικό άγημα της πρωτεύ
ουσας) υπεύθυνη για την επίβλεψη των
εθνικών μεγάρων.
Λόγω του έντονου της χαρακτήρα α

ποκέντρωσης, η Χωροφυλακή έχει κα
θήκον να προστατεύει και να προσεγγί
ζει τους πολίτες για τους οποίους είναι
υπεύθυνη. Η Τροχαία της Χωροφυλα
κής, κυρίως στους αυτοκινητοδρόμους,
διεκπεραιώνει επίσης μία πολύ σημα
ντική αποστολή. Η πρόληψη τροχαίων
ατυχημάτων είναι μια από τις εθνικές
προτεραιότητες. Στο επίπεδο νομών συ
νεργάζεται με την Εθνική Αστυνομία.
Η Δημοτική Αστυνομία ποικίλλει και
μπορεί να απαρτίζεται από έναν έως και
πάνω από 100 άτομα, ανάλογα με το μέ
γεθος της πόλης. Βρίσκεται
υπό την εξουσία των Δη
μάρχων και εκτελεί τις εντο
λές της Αστυνομίας που
λαμβάνει η τοπική αυτοδιοί
κηση. Παρεμβαίνει κυρίως
σε ζητήματα σχετικά με τη
δημόσια τάξη, την κυκλοφο
ρία και τη στάθμευση μέσα
στις πόλεις και την προστα
σία των σχολείων. Ένας νό
μος του 1999 ορίζει πλέον
την οργάνωση, τις εξουσίες και τον εξο
πλισμό της Δημοτικής Αστυνομίας.
Σε περίπτωση σύλληψης ατόμων
(δραστών - παραβατών), η Δημοτική
Αστυνομία έχει υποχρέωση να παραδίδει τα άτομα αυτά σε έναν αξιωματικό
της Εθνικής Αστυνομίας ή της Εθνικής
Χωροφυλακής, μόνες αρμόδιες να διε
ξάγουν τη δικαστική έρευνα της υπόθε
σης. Μέσα στις πόλεις η Δημοτική Α
στυνομία δρα σε συνεργασία με την Ε
θνική Αστυνομία ή τη Χωροφυλακή,
στα πλαίσια τοπικών συνθηκών ασφα
λείας, που προσδιορίζουν τους ευαί
σθητους στόχους μιας κοινότητας.
Η φαντασία των εγκληματιών δεν έ
χει όρια. Γι' αυτό και οι δυνάμεις ασφα
λείας στη Γαλλία πρέπει να προσαρμό
ζονται συνεχώς. Νέες δομές δημιουργούνται για να απαντήσουν σε νέες α
νάγκες. Τώρα πρέπει να πολεμήσουμε
την εγκληματικότητα του κυβερνοχώρου, το ξέπλυμα χρήματος, τη διασυνο
ριακή εγκληματικότητα, την τρομο
κρατία κλπ. Εδώ η Διεθνής Συνεργασί
α έχει το λόγο.
Εν ολίγοις, όπως έλεγε και ο Αλμπέρ
Καμύ, η Αστυνομία παραμένει «κέντρο
όλων των πραγμάτων».
■
* Ο κ . D a v id S K U L I ε ί ν α ι Α σ τ υ ν ο μ ικ ό ς Α 
κ ό λ ο υ θ ο ς τ η ς Π ρ ε σ β ε ί α ς τ η ς Γ α λ λ ία ς σ τ η ν Α 
θή να

(Α ν τ ιπ ρ ο σ ω π ε ία

τ η ς Υ π η ρ ε σ ία ς

Δ ιε 

θ ν ο ύ ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ς Τ ε χ ν ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ία ς )

Μόρτιος/Απρίλιος 2002 - Αστυνομική Επιθεώρηση

191

ΜΟΥΣΙΚΗ

μας, αλλά και οι πολίτες που μας βλέ
πουν συχνά σε διάφορες εκδηλώσεις
μιλούν με πολύ καλά λόγια για τη

Η μουσική της
Αστυνομίας

Μουσική της Ελληνικής Αστυνομίας.
- Π ό σ ο ε ύ κ ο λ ο ε ίν α ι ν α ε ίσ α ι μ ο υ σ ι
κ ό ς σ τ η ν μ π ά ν τ α τ η ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Α 
σ τ υ ν ο μ ί α ς κ. Κ α ν ο ύ τ α ;

- Εκ πρώτης όψεως δεν μπορεί να
πει κανείς ότι στην υπηρεσία μας τα
πράγματα είναι εύκολα, όταν μάλιστα
αναλογισθεί την ευθύνη που αναλαμ

Εχουν περάσει περίπου 70 χρό
νια οπό την ίδρυση της Μουσικής
του Σώματος της Ελληνικής Α
στυνομίας. Με την ενοποίησή
τους τον Οκτώβριο του 1984, το
Σώματα της Ελληνικής Χωροφυ
λακής και της Αστυνομίας Πόλε
ων έδωσαν το σημερινό σχήμα
στη Μουσική της Ελληνικής Α
στυνομίας. Από τότε μέχρι σήμε
ρα η Υπηρεσία αυτή συνεχίζει με
την ίδιο ζέση το σημαντικό της
έργο, όχι μόνο στο πλαίσιο των
υπηρεσιακών καθηκόντων της,
αλλά προσφέροντας και στο κοι
νωνικό σύνολο με τη συμμετοχή
της σε διάφορες δημόσιες εκδη
λώσεις.

Κ

αθώς πλησιάζεις στην Οδό I-

βάνουμε σε κάθε στιγμή δημόσιας πα

σχομάχου 1, στα Ιλίσια, η

ρουσίας μας. Η Μουσική της Ελληνι

καρδιά σου πάλλεται από την

κής Αστυνομίας είναι, θα έλεγα, η ε

αρμονία των ήχων που ακούς να βγαί

μπροσθοφυλακή στη σχέση της με

νουν από τα όργανα των μουσικών της

τους πολίτες και όχι μόνον. Σκεφτείτε

Ελληνικής Αστυνομίας. Η «Αστυνομι

τι εντύπωση θα σχημάτιζαν για τη χώ

κή Επιθεώρηση», μετά από παράκληση

ρα μας, αν η μπάντα της Ελληνικής Α

πολλών αναγνωστών της, παρουσιάζει

στυνομίας κάνει κάποιο λάθος σε μια

τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο

εκδήλωση που αφορά σε μια ξένη α-

μαέστρος της μπάντας και διοικητής

ντιπροσωπία. Μ έχρι και διπλωματικό

της υπηρεσίας Υπαστυνόμος Α ' κ. Δη-

επεισόδιο μπορεί να προκληθεί. Δεν
είναι λοιπόν και τόσο εύκολη υπόθεση

μήτριος Κανούτας.
- Α κ ο ύ γ ε τ α ι π ο λ ύ ρ ο μ α ν τ ικ ό ν α ε ί
σ α ι μ ο υ σ ικ ό ς το υ Σ ώ μ α τ ο ς τ η ς Ε λ λ η 
ν ι κ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ία ς , έ τ σ ι δ ε ν ε ίν α ι;

να είσαι μουσικός στην μπάντα της
Ελληνικής Αστυνομίας. Και να σκεφτεί κανείς ότι ο μουσικός της υπηρε
σίας μας, εκτός από την καθημερινή ε

- Είναι αλήθεια ότι αποτελούμε μια
ειδική υπηρεσία που λόγω των συχνών

ξαντλητική μελέτη που έχει εδώ, είναι
και ο μάχιμος άντρας που αναλαμβά

εμφανίσεών της στο κοινό, δημιουργεί

νει, όταν χρειαστεί, οποιοδήποτε α
στυνομικό καθήκον.

ευγενή συναισθήματα στους παρευρισκομένους. Βλέπετε, πάντοτε η όμορ
φη παρουσία σε έναν χώρο δημιουργεί
έλξη. Γι' αυτό όχι μόνο οι συνάδελφοί

- Α π ' ό σ ο γ ν ω ρ ίζ ο υ μ ε , υ π ά ρ χ ε ι έ ν α
τ μ ή μ α τ η ς Μ ο υ σ ικ ή ς κ α ι σ τ η Θ ε σ σ α 
λ ο ν ίκ η .

- Ναι, υπάρχει. Υπάγεται στη Διοί
κηση της Μουσικής Αθηνών και έχει
γύρω στους 20 άντρες, που εξυπηρε
τούν τις εκεί ανάγκες του Σώματος.
- Π α ρ α τή ρ η σ α ότι σ υ μ μ ετέχ ο υ ν
σ τη ν μ π ά ν τ α τη ς μ ο υ σ ικ ή ς κ α ι γυ 
ν α ίκ ε ς .

- Είναι αλήθεια ότι για πρώτη φορά
εδώ και ένα χρόνο περίπου έχουμε στη
Μουσική του Σώματος της Ελληνικής
Αστυνομίας και γυναίκες. Αποτελεί
πράγματι μια καινοτομία, γιατί ούτε
στη Χωροφυλακή ούτε στην Αστυνο
μία

Π όλεων

υπήρχαν

γυναίκες

μουσικοί. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για
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δίνει συναυλίες και γενικά να συμβάλει
στην αρτιότερη εμφάνιση των τμημά
των της Ελληνικής Αστυνομίας κατά
τις εθνικές εορτές και τελετές. Καταλα
βαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλη σημασία
έχει για την παρουσία της Αστυνομίας
η Μουσική του Σώματος.
- Μ α ς α π ο κ α λύ ψ α τε π ρ ά γμ α τι πολύ
ε ν δ ια φ έ ρ ο υ σ ε ς κ α ι ε ν τ ε λ ώ ς ά γ ν ω σ τ ε ς
σ τ ο υ ς π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο υ ς α π ό μ α ς π τ υ χ έ ς
τη ς σ κ λη ρ ή ς και α κ α τά π α υσ τη ς δ ου
λ ε ι ά ς κ α ι σ η μ α ν τ ι κ ή ς δ ρ ά σ η ς τ η ς Υ
π η ρ ε σ ία ς σ α ς κ. Κ α ν ο ύ τ α . Τ ε λ ε ιώ ν ο 
ν τ α ς ν ιώ θ ο υ μ ε π ρ ά γ μ α τ ι υ π ό χ ρ ε ο ι να
ε κ φ ρ ά σ ο υ μ ε τ η ν ε υ γ ν ω μ ο σ ύ ν η μ α ς γ ια
τ ο ν τ ό σ ο π ο λ ύ τ ιμ ο γ ια σ α ς χ ρ ό ν ο π ο υ
μ α ς δ ια θ έ σ α τ ε κ α ι ε υ χ ό μ α σ τ ε η Μ ο υ 
σ ικ ή τ ο υ Σ ώ μ α τ ο ς τ η ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Α 

την ουσιαστική συμμετοχή τους στην
προσπάθεια που κάνουμε για την όσο

αποστολή να συμμετέχει σε θρησκευτι
κές τελετές, ορκωμοσίες διαφόρων

σ τ υ ν ο μ ία ς ν α σ υ ν ε χ ίσ ε ι τ η ν α ν ο δ ικ ή

το δυνατόν καλύτερη παρουσία της

στρατιωτικών τμημάτων, καταθέσεις

μ α κ α ι τ η ν κ ο ιν ω ν ία έ ρ γ ο τη ς .

μπάντας μας.

στεφάνων, αθλητικές επιδείξεις, στην
αλλαγή φρουράς του Μνημείου του Α

Σημείω ση: Σ τη συνέντευξη συμμετείχαν ο Αν
θιμος Λ ουκάς Κιντώ νης και ο Αρ-

- Μ ε τι ά λ λ ο α σ χ ο λ ε ίτ α ι η Μ ο υ σ ικ ή
τ η ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ία ς ;

-Η Μουσική της Αστυνομίας έχει ως

γνώστου Στρατιώτη, να ψυχαγωγεί με

τ η ς π ο ρ ε ία κ α ι τ ο π ο λ ύ τ ιμ ο γ ια τ ο Σ ώ 

■

χ/κα ς Π αναγιώ της Παί,άγγας.

το τμήμα ορχήστρας που διαθέτει το
κοινωνικό σύνολο, όπου χρειαστεί, να
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και τους ακολουθούν.
Αυτή η δήλωση του Οικουμενικού
Πατριάρχη βρήκε ανταπόκριση, και
πέρασε ως πρώτη κοινή παραδοχή της
Διακήρυξης των Βρυξελλών της 20ής
Δεκεμβρίου 2001: "Η ειρήνη του Θε
ού δεν είναι μια κάποια απλή απουσί
α πολέμου".
Μ ε παρρησία έθεσε ο Πατριάρχης
Βαρθολομαίος τον δάκτυλον επί τον
τύπον των ήλων: "ότι οι πόλεμοι και οι
μάχες προέρχονται από την απληστία,
που οδηγεί στην αρπαγή των αγαθών
του συνανθρώπου".
Αυτή η απληστία σε βάρος των υπα
νάπτυκτων λαών, σε χώρες με άφθο
νες, πλην ανεκμετάλλευτες από τις ί
διες, πλουτοπαραγωγικές πηγές, είναι
η κεντρική αμαρτία των ανεπτυγμένων
χωρών της Δύσης, και η κύρια αιτία
των σύγχρονων συγκρούσεων. Αυτή η
απληστία τροφοδοτεί το μίσος των κα
ταπιεσμένων και τους εξωθεί σε απελ
πισμένες, όσο και -καμιά φορά- ηρωι-

Αγαπάτε τους εχθρούς υμών*
Π ό σ ο είναι ρ ε α λ ισ τ ικ ό σ ή μ ε ρ α ;
πιο καίρια ανατροπή, στο χώ
ρο της ηθικής φιλοσοφίας και
της θεολογίας, είναι αποτυ
πωμένη στο λόγο του Ιησού: "Ηκούσατε ότι ερρέθη, αγαπήσεις τον πλησί
ον σου και μισήσεις τον εχθρόν σου.
Εγώ δε λέγω υμίν, αγαπάτε τους ε
χθρούς υμών".'
Είναι μία στοχαστική σύλληψη, αντί
θετη στο λογικό νόμο της μη αντίφα
σης, αφού ο εχθρός θα έπαυε να 'ναι ε
χθρός απ' τη στιγ
μή που θα τον πε
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ
ριβάλλομε με αγά
πη. Αντίθετη ακό
μη στην κοινή εμπειρία που έχουμε α
πό έναν σταθερά αιματοβαμμένο κό
σμο, κυριαρχημένο από αδυσώπητο μί
σος.
Πρόκειται για λόγο, που σ' άλλη πε
ρίσταση, θα ξένιζε ακόμη και τον ίδιο
τον Ιησού, όταν κάποιος νεανίας τον αποκάλεσε διδάσκαλο αγαθό, κι εκείνος
με δυσφορία του αντιπαρατήρησε: "Τι
με λέγεις αγαθόν; Ουδείς αγαθός ει μη
εις, ο Θ εό ς".2
Πρόκειται λοιπόν για λόγο που ό
ντως συνιστά: "Ιουδαίοις μεν σκάνδα-
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λον. Έ λλησι δε μωρίαν".3
Κι όμως, αυτή η μωρία είναι το μο
ναδικό θεμέλιο για την προσέγγιση
της μεγάλης χίμαιρας: της ειρήνης του
κόσμου, και της γαλήνης της ψυχής
καθενός μας.
Και ακριβώς με τ' ωραίο όραμα αυ
τής της χίμαιρας, συνήλθε στις Βρυξέλ
λες, τις παραμονές των Χριστουγέν
νων, με πρωτοβουλία του Οικουμενι
κού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του
προέδρου της Ευ
ρωπαϊκής Επιτρο
Ε. Μ Π Ε Η
πής Ρομάνο Πρόντι, διαθρησκευτική συνάντηση σοβαρών, κορυφαίων
εκπροσώπων των τριών μονοθεϊστικών
θρησκειών, Ιουδαϊσμού, Χ ριστιανι
σμού και Ισλάμ.
Μιλώντας για την ειρήνη, ο Οικου
μενικός Πατριάρχης τόνισε με έμφαση
ότι δεν αναφέρεται απλώς και μόνο
στην μη εμπόλεμη κατάσταση, αλλά
στην εχθρική και επιθετική προδιάθε
ση, που εμφωλεύει μέσα στη συνείδη
ση και στις βουλήσεις των πρωταγωνι
στών της ιστορίας, αλλά και των κοι
νωνιών οι οποίες στηρίζουν εκείνους,
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κές, τρομοκρατικές αυτοκτονίες, που
παρασύρουν μαζί τους στον όλεθρο χι
λιάδες αθώων θυμάτων.
Με επίγνωση και παραδοχή αυτής
της πικρής αλήθειας, η προαναφερόμενη Διακήρυξη των Βρυξελλών, διατυ
πωμένη από τον αρχιεπίσκοπο Αλβανί
ας Αναστάσιο, επισημαίνει ότι "υπάρ
χει άμεση και αδιάσπαστη σχέση ανά
μεσα στην ειρήνη και στη δικαιοσύνη".
Συνομολογείται ότι υπάρχουν αδικίες,
και μάλιστα, προπαντός, σε βάρος του
αναπτυσσόμενου κόσμου. Γι' αυτό και
δεν μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη, δίχως
προηγούμενη αποκατάσταση δικαιο
σύνης. Δικαιοσύνης κοινωνικής. Κι όχι
απλώς νομικής βάσει εξουσιαστικών
προσταγών για τη σύλληψη και κατα
δίκη υπόπτων, των οποίων δεν αποδεί
χθηκε η ενοχή. Και, φυσικά, κοινωνική
δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει δί
χως οικονομική ανάπτυξη.
Μ' αυτό το πνεύμα, ο Οικουμενικός
Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναφέρθη
κε στην ανάλγητη προσβολή του συ
νανθρώπου, που εκφράζεται ως οικο
νομική εκμετάλλευσή του, με αποτέλε-

σμα την υποβάθμιση του ανθρώπου σε
θέση απλού αντικειμένου. Καταντάει ο
άνθρωπος να μην είναι πια προσωπικό
τητα, αλλά άψυχο πράμα, δίχως επιτρε
πόμενη δική του βούληση και δικά του
οράματα.
Στο πλαίσιο αυτής της σχέσης εκμε
τάλλευσης -λέει ο Πατριάρχης- "το εγώ
ικανοποιείται εις την σχέσιν της εξου
σίας. Αρνείται την ανασφάλειαν του
συ, ως ισαξίου προς εαυτό".
Το πρώτο βήμα λοιπόν, στη μακρινή
πορεία προς την ειρήνη, είναι η παρα
δοχή της εγκληματικής αδικίας που
κατ' εξακολούθηση διαπράττουν οι α
νεπτυγμένοι και ισχυροί λαοί σε βάρος
των υπανάπτυκτων και εξουθενωμένων
λαών της Ασίας και της Αφρικής. Μ ό
νο πάνω σ' αυτήν την ειλικρινή παρα
δοχή μπορεί να γίνει "άνοιγμα του Εγώ
προς το Συ του Θεού και προς το Συ
του συνανθρώπου".
Μόνον όταν συνειδητοποιηθεί αυτή
η μεγάλη αδικία, μπορεί να υπάρξει ελ
πίδα για το επόμενο βήμα: "του αμοι
βαίου σεβασμού, της αμοιβαιότητος,
τω ν ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
θρησκευτικής ελευθερίας, της ειρηνι
κής συνυπάρξεως και της πολυθρησκευτικής συνεργασίας".
Υπάρχει βάσιμη ελπίδα για έναν τέ
τοιο κόσμο αμοιβαίου σεβασμού; Η
πείρα και ο κοινός νους πειθαναγκά
ζουν στην παραδοχή ότι το κήρυγμα
"αγαπάτε τους εχθρούς υμών" είναι
ουτοπικό όραμα. Δεν είναι εκ του κό
σμου τούτου.
Αρκεί να στρέψει κάποιος το βλέμμα
στις εξουσιαστικές αντιπαλότητες κά
ποιων θρησκευτικών ηγετών, στον α
χαλίνωτο έρωτα που τους οιστρηλατεί
για πλούτο, τρυφή και προκλητική επί
δειξη δύναμης, με τ' απατηλά μεγαλό
στομα λόγια.
Κι όμως! Ο κόσμος δεν συγκροτείται
αποκλειστικώς και μόνον από δημοκό
πους εραστές της δικής τους ευωχίας.
Η αρμονία του κόσμου έχει βεβαίως
μέσα στους κόλπους της και αυτούς.
Δίπλα όμως στην προστυχιά, υπάρχει
και η ακτινοβολία της ομορφιάς του
κόσμου τούτου. Το μαύρο σκοτάδι τε
λεί σε διαλεκτική σχέση με το φως και
με την ελπίδα. Αυτό ήταν το σοφό μή
νυμα που μας κληροδότησε ο ποιητι
κός, όσο και αποσπασματικός, λόγος
του Ηρακλείτου:
«Το αντίξουν συμφέρον και εκ των δια-

φερόντων καλλίστην αρμονίαν,
και πάντα κατ' έριν γίνεσθαι.

Παλίντροπος αρμονίη, όκωσπερ τόξου
και λύρης.
Και δια της εναντιότροπης ήρμοσθαι
τα όντα.
Εν πάντα είναι. Και εκ πάντων εν, και
εξ ενός πάντα.
Και την μεταβολήν, οδόν άνω κάτω.
Οδός άνω κάτω μία και η αυτή».
Το χριστιανικό μήνυμα "αγαπάτε
τους εχθρούς υμών" ασφαλώς δεν είναι
ρεαλιστικό. Είναι όμως προσεγγίσιμο,
αν το κατανοήσουμε ως εντολή σεβα
σμού της συνύπαρξης μ' εκείνον που ε
μείς εχθρευόμαστε. Σεβασμό της ιδιαι
τερότητας εκείνου, τον οποίο εμείς α
ποστρεφόμαστε: εκείνον που μας έβλα
ψε ήδη, καθώς κι εκείνον που, με το δι
κό του έργο, συνιστά απειλή για τις δι
κές μας προσωπικές φιλοδοξίες. Αλλά
ακόμη σεβασμό της ιδιαιτερότητας ε
κείνου, τον οποίο εμείς καλόπιστα θεω
ρούμε απεχθή δημοκόπο. Να εναντιω
νόμαστε σε συγκεκριμένες πρακτικές,
αλλά με σεβασμό της προσωπικότητας
εκείνων που τις ενεργοποιούν. Τότε μό-

Η Διακήρυξη των Βρυξελλών
Πρώτον, ο ρόλος των θρησκειών είναι
να προβάλλουν την ειρήνη του Θεού
στον κόσμο, γι' αυτό και οι θρησκευ
τικοί ηγέτες οφείλουν να καταδικά
σουν τη χρησιμοποίηση του θρη
σκευτικού ζήλου των πιστών για ξέ
νες προς την αποστολή των θρη
σκειών σκοπιμότητες.
Δεύτερον, καμία από τις θρησκείες δεν
νομιμοποιείται από τη διδασκαλία
της να εγκρίνει τη βία, την τρομοκρα
τία ή την κακομεταχείριση αθώων
ανθρώπων και οφείλει να αποδοκιμάζει οποιαδήποτε θρησκευτική δικαί
ωση εγκληματικών ή απάνθρωπων
πράξεων, οι οποίες είναι αντίθετες
προς το πνεύμα της ειρήνης, της δι
καιοσύνης και του σεβασμού της αξί
ας του ανθρώπινου προσώπου.
Τρίτον, όλες οι θρησκείες οφείλουν να
συμβάλουν στην αντιμετώπιση των
τοπικών ή περιφερειακών συγκρού
σεων, όπως επίσης και στην υπερά
σπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης
για την άρση των αιτιών των συ
γκρούσεων.
Τέταρτον, όλες οι θρησκείες οφείλουν
να υποστηρίζουν της αρχές του αμοι
βαίου σεβασμού, της αμοιβαιότητας,
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
θρησκευτικής ελευθερίας, της ειρηνι
κής συνύπαρξης και της πολυθρησκευτικής συνεργασίας.

νον η δική μας εναντίωση έχει το χαρα
κτήρα θετικής συμβολής στην περαιτέ
ρω εξέλιξη της αέναης διαλεκτικής α
ντιπαράθεσης των εναντίων.
Έ χει περάσει ήδη μισός αιώνας από
τότε που, ως φοιτητής της Νομικής, εί
χα ακούσει, κάποιο βράδυ, τον μακαρί
τη δάσκαλό του Αλέξανδρο Τσιριντάνη
να κλείνει ομιλία του στην αίθουσα της
Αρχαιολογικής Εταιρείας με τη μελαγ
χολική κατακλείδα: "Περί της Εκκλη
σίας δεν ωμίλησα. Ό χι επειδή με απέλειπεν το θάρρος, αλλ' επειδή με απέλειπεν η ελπίς".
Με ηθικά αναστήματα, όπως ο Οι
κουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαί
ος, όπως ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Α 
ναστάσιος, κι όπως ευάριθμοι άλλοι
σοφοί ιερωμένοι, που με σεμνή διακρι
τικότητα καλλιεργούν το λόγο του Ιη
σού, δεν δικαιούμαστε να νιώθουμε
πως μας έχει εγκαταλείψει η ελπίδα. ■
' Ματθαίος, ζ', 43, 44.
1 Ματθαίος, ιθ', 1.
3 Παύλος, A' προς Κορινθίους, α', 23.
* Ε λ ε υ θ ε ρ ο τ υ π ία , 3 - 1 - 2 0 0 2

Πέμπτον, όλες οι θρησκείες απορρί
πτουν τον ισχυρισμό ότι η θρησκεία
συμβάλλει με το δικό της τρόπο σε μί
α αναπόφευκτη σύγκρουση πολιτι
σμών, ενώ επιβεβαιώνουν τον εποικο
δομητικό τους ρόλο για την προώθηση
ενός διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών.
Έκτον, όλοι οι ηγέτες των λαών του
κόσμου οφείλουν να καταβάλουν κά
θε δυνατή προσπάθεια για την ειρηνι
κή αντιμετώπιση των συγκρούσεων
και τον τερματισμό της βίας, αξιοποιώντας όλες τις ηθικές, πολιτικές
και οικονομικές δυνατότητες για μια
ισόρροπη ανάπτυξη όλων των αν
θρώπων και των εθνών.
Έβδομον, όλοι οι ηγέτες των θρη
σκειών οφείλουν να αξιοποιήσουν
κάθε πρόσφορο μέσο ή τόπο, σε τοπι
κή, περιφερειακή ή και παγκόσμια
προοπτική, για να ενισχύσουν την πί
στη της ειρηνικής συνύπαρξης των
ανθρώπων και των λαών.
Όγδοον, όλοι οι ηγέτες των θρησκειών
οφείλουν να ενθαρρύνουν τον διαθρησκειακό διάλογο, ιδιαίτερα δε οι
ηγέτες των τριών μονοθεϊστικών
θρησκειών.
Ένατον, το Οικουμενικό Πατριαρχείο
προτρέπεται να δημιουργήσει τις ανα
γκαίες θεσμικές εκφράσεις για το συ
ντονισμό της προετοιμασίας και της συ
νέχειας του διαθρησκειακού διαλόγου.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ταίων δεκαετιών, αλλά ένας χώρος μο
ντέρνας αισθητικής όπου θα πρωταγω
νιστούν διαφανή υλικά, το φως, το μάρ
μαρο, ο γρανίτης και
το νερό, χώρος, με πε
ζοδρόμους και μειω
μένη πρόσβαση αυτο
κινήτων, ο οποίος θα
περιτριγυρίζεται από τα νεοκλασικά
κτίρια που ήδη έχουν αποκατασταθεί.
Ορατά είναι άλλωστε τα πρώτα δείγμα
τα γραφής του νέου προσώπου της. Η
πλατεία τετραγωνίστηκε, και εκατοντά
δες πινακίδες και διαφημίσεις αφαιρέθηκαν από τα νεοκλασικά κτίρια,
επιστρέφοντας έτσι η αρχοντιά, η
χάρη και τα αρχικά τους χρώματα·
το γαλάζιο και το λευκό, η ώχρα
και το κεραμίδι.

Η πλατεία ΟΜ ΟΝΟΙΑΣ
και η ιστορία της

νωστότατη, πολυσύχναστη, αλλά
και η πιο ταλαιπωρημένη πλατεί
α των Αθηνών, έχει αλλάξει εμ
φάνιση δεκάδες φορές. Από χέρσο χω
ράφι έγινε πλατεία με δένδρα, τη διέσχι
ζαν άμαξες και μετά απέκτησε μνημεία,
μαγαζιά, αλλά και σιντριβάνια.
Ενδεικτικό, είναι το απόσπασμα από
την εισαγωγή του βιβλίου του Κώστα
X. Χατζιώτη, Η Ομόνοια είναι η καρ
διά της Αθήνας: « Η πλατεία Ομόνοι
ας υπέστη πολυάριθμες μεταβολές: από
αδιαμόρφωτη έκταση με αμπέλια και
συκιές, έγινε χώρος συναυλιών. Απέ
κτησε πανύψηλους λυγερόκορμους
φοίνικες, που υπέκυψαν αργότερα στην
εισβολή κακόγουστων κατασκευασμά
των, τα οποία υποτίθεται ότι παρίσταναν τις Μούσες (λειψές όμως κι αυτές,
αφού στήθηκαν μόνο οκτώ!). Κάποτε
έγινε η πλέον ευώδης πλατεία της Αθή
νας, αφού στο κέντρο της εγκαταστά
θηκαν τα ανθοπωλεία κι ακόμη, αν πι
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στέψουμε τον Μπάμπη Άννινο, διεκδικούσε τα πρωτεία της δροσιάς! Αυτά ό
λα εχάθηκαν λίγο μετά τον πόλεμο, για
να γίνει η Ομόνοια ένα απέραντο εργο
τάξιο, που ταλαιπώρησε τους Αθηναί
ους επί χρόνια ολόκληρα. Κι όταν κά
ποτε τα έργα επιτέλους ετελείωσαν, η
Ομόνοια είχε αποκτήσει τις περίφημες
κυλιόμενες κλίμακες, που ουδέποτε, ό
μως λειτούργησαν (εκτός ίσως της πε
ριόδου των δοκιμών), μια λίμνη με πά
πιες, που γρήγορα όμως εξαφανίστη
καν μυστηριωδώς (!) κι ένα σιντριβάνι,
που μπορούσε άνετα να διεκδικήσει το
βραβείο κακογουστιάς......
Σήμερα, αφού σκάφτηκε ολόκληρη,
ετοιμάζεται να αποκαλύψει το νέο της
όμορφο και πάνω απ’ όλα ανθρώπινο
πρόσωπο της. Η Ομόνοια, στην όψη
της οποίας καθρεφτίζονταν πάντα οι
αρχιτεκτονικές αλλά και πολιτιστικές
αλλαγές της Αθήνας, δεν θα είναι πλέ
ον η ακαλαίσθητη πλατεία των τελευ
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Έ να μικρό ταξίδι στο χρόνο θα
επιχειρήσουμε, για να νοσταλγή
σουν εκείνοι που γνώρισαν την Α
θήνα κάποιες άλλες εποχές, και οι
νεότεροι, να θαυμάσουν την πλα
τεία της παλιάς Αθήνας, που πρω
ταγωνίστησε στην νεώτερη ιστορί
α της πρωτεύουσας χάριν της οποί
ας άλλαξε μέσα σ ’ ένα αιώνα τρεις
φορές το όνομα της. Στις αρχές του
περασμένου αιώνα, όταν η ιδέα για
τη δημιουργία της πλατείας δεν υ
πήρχε ούτε καν στα χαρτιά, η πε
ριοχή ονομαζόταν Βόρεια Ακρα,
καθώς κέντρο της Αθήνας τότε, ή
ταν η Πλάκα. Οι πρώτοι που ορα
ματίστηκαν τη δημιουργία μιας κεντρι
κής πλατείας, ήταν οι αρχιτέκτονες
Σταμάτης Κλεάνθης και Εδουάρδος
Σάουμπερτ. Το 1833, όταν ακόμη πρω
τεύουσα του Ελληνικού κράτους ήταν
το Ναύπλιο, σχέδιασαν μια ορθογώνια
σε σχήμα πλατεία, την οποία ήθελαν να
ονομάσουν «Πλατεία Ανακτόρων», κα
θώς στο κέντρο της θα κτίζονταν τα α
νάκτορα του Όθωνα με θέα την Ακρό
πολη. Οι Αθηναίοι όμως αντέδρασαν κι
ένα χρόνο αργότερα τα σχέδια άλλα
ξαν. Ο Γερμανός αρχιτέκτονας Λίο φον
Κλένσε μίκρυνε το σχέδιο της πλατεί
ας, το έκανε κυκλικό και αντί για τα α
νάκτορα τοποθέτησε στο κέντρο τον
ναό του Σωτήρα. Ταυτόχρονα άλλαξε
το όνομα της σε «Πλατεία Όθωνα», η
οποία εξωραΐζεται με πεύκα και κυπα
ρίσσια. Το στρογγυλό της σχήμα δεν ή
ταν τυχαίο. «Ήταν η εποχή της έξαρσης
του νεοκλασικισμού, με τα σημεία ανα
φοράς τους κεντρικούς άξονες », εξηγεί
ο πολεοδόμος κ. Σ. Τσαγκαράκης και

συμπληρώνει: «Με την έλευση των
προσφύγων του 1922 και την εγκατά
στασή τους στα δυτικά προάστια, η ο
δός Πειραιώς, που καταλήγει στην πλα
τεία, ενώνει το κέντρο της πόλης με τις
συνοικίες αυτές».
Τα πρώτα χρόνια, όταν η Αθήνα δεν
εκτεινόταν πέρα από τις παρυφές της
Ακρόπολης, η Πλατεία Όθωνος ήταν
το πιο απομακρυσμένο σημείο της. Χα
ρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από
το βιβλίο «Αι Αθήναι. Από τον 19ο έως
τον 20ο αιώνα» του Κώστα Μπίρη, το
οποίο δείχνει ότι η πλατεία δεν είχε
στην αρχή τη σημασία που απέκτησε
με το πέρασμα του χρόνου. « Ό τε η πό
λις των Αθηνών έληγε εις τα σημερινά
Χαυτεία ο χώρος της Πλατείας Ομόνοι
ας, (Όθωνος) εχρησίμευε προς εναπόθευση σκυμβάλων και την υπό των ο
δοκαθαριστών αποκομιζομένων ακαθαρισιών της πόλης». Ό μως ούτε αυτό
το σχέδιο έγινε εξ ολοκλήρου πραγμα
τικότητα. Το Δεκέμβριο του 1849 η
πλατεία λαμβάνει και πάλι σχήμα ορ
θογώνιο. Στη δεκαετία του 1850 ο χώ
ρος της Πλατείας Όθωνος επιχωματώ
θηκε και δεντροφυτεύτηκε. Το 1857
άρχισαν τα πρώτα έργα για τη διαμόρ
φωση της. Γύρω είχαν αρχίσει να λει
τουργούν τα πρώτα καφενεία.
Κατά την έξωση του Ό θωνα έγινε
συγκέντρωση του λαού της Αθήνας
στην πλατεία αυτή, στις 14 Οκτωβρίου
1862. Εκεί, ο πρόεδρος της προσωρινή
ς κυβέρνησης Δ. Γ. Βούλγαρης, απευ
θυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος
είπε: «.....Ας ορκισθώμεν επί της πλα
τείας ταύτης, της λαβούσης ήδη το ωραίον της Ομόνοιας όνομα, και ας είπη
έκαστος εξ ημών: Ορκίζομαι πίστιν εις
την πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνι
κός αποφάσεις...... Ή ταν η πρώτη φο
ρά που ακούστηκε το νέο της όνομα :
Ομόνοια!! Από τότε «είδε» πολλές φο
ρές να μη δικαιώνεται το όνομα της....
Η πλατεία, με το καινούργιο της ό
νομα πλέον, δεν άργησε να γίνει το
σήμα κατατεθέν της πρωτεύουσας.
Πολλοί συχνά οι Αθηναίοι την επισκέ
πτονταν για να θαυμάσουν από κοντά
κάθε νεωτερισμό που έφερνε η πρόο
δος της τεχνολογίας. Τα πρώτα αυτο
κίνητα που κυκλοφόρησαν στην πρω
τεύουσα έκαναν βόλτες γύρω από την
πλατεία κι ο πρώτος άνθρωπος που έ
φερε αυτοκίνητο στην Ελλάδα το 1900
ήταν ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Χρηστομάνος, το θέατρο του οποίου βρι

σκόταν στην Πλατεία Ομονοίας.
Η Ομόνοια ήταν φωταγωγημένη με
λάμπες φωταερίου από το 1877 και το
1889 έγιναν μαζί με την πλατεία Συ
ντάγματος οι πρώτες που φωταγωγήθηκαν με ηλεκτρικό ρεύμα.
Λόγω της θέσης της η Ομόνοια ήταν
πάντα ένας από τους σημαντικότερους
οδικούς κόμβους. Ή δη από το 1880 υ
πήρχε στην πλατεία η αφετηρία του ιπποσιδηροδρόμου και του «θηρίου». Α
πό το 1908 άρχισαν να σταθμεύουν
στην Ομόνοια τα πρώτα ηλεκτροκίνητα
τραμ. Παράλληλα εμφανίζονται και τα
πρώτα λεω
φορεία. Όλη
αυτή η κίνη
ση ανάγκα
σε τις αρχές
να τοποθε
τήσουν το
1920
στα
Χαυτεία τον
πρώτο τρο
χονόμο. Έ ξι
χρόνια αρ
γότερα στην
Αθήνα κυ
κλοφορού
σαν περισ
σότερα από
5.000 οχήματα.
Η καλλιτεχνική ζωή εξ άλλου της
πρωτεύουσας, έβρισκε πρόσφορο έδα
φος στην Πλατεία. Οι παλιότεροι θυ
μούνται το θέατρο «Κοτοπούλη», αλλά
δεν ήταν μόνο αυτό. Το πρώτο θέατρο
(1871) ήταν μια καλοκαιρινή σκηνή, ε
κεί όπου αργότερα χτίστηκε το ξενοδο
χείο Μπάγκειον. Στο θέατρο αυτό η Α 
θήνα πρωτογνώρισε την οπερέτα. Στη
συνέχεια (1876) δημιουργήθηκε το χει
μερινό «Θέατρο των Χαυτείων» που
τον επόμενο χρόνο μετονομάστηκε σε
«Ευτέρπη». Το 1887 κτίστηκε το «Θέ
ατρο Ομονοίας» κι αργότερα στο ίδιο
σημείο έγινε η «Νέα Σκηνή» (1902),
την οποία διαδέχθηκε το θέατρο «Κο
τοπούλη» (1912).
Στην Ομόνοια άνοιξαν και λειτούρ
γησαν και πολλά ξενοδοχεία, ζυθοπω
λεία, καφενεία και εστιατόρια. Μερικά
κτίρια σώζονται ακόμα.
Η πλατεία και η περιοχή της προτι
μήθηκε και για την εγκατάσταση δεκά
δων «φαρμακείων» με πιο γνωστό αυτό
του Μπακάκου που δημιουργήθηκε το
1917 και μετεβλήθη σε σημείο συνά
ντησης για τους επαρχιώτες που κατέ

κλυζαν την πρωτεύουσα. Οι οικοδόμοι
επίσης συγκεντρώνονταν στην Ομό
νοια από νωρίς το πρωί αναζητώντας το
μεροκάματο.
Το 1930 άνοιξε ο υπόγειος σταθμός
του ηλεκτρικού, που υπήρξε η αιτία για
την ριζική αναδιάταξη της πλατείας. Το
σχήμα της έγινε πάλι κυκλικό, ανοίχτη
καν τα πρώτα περίπτερα και στήθηκαν
οκτώ ογκώδη αγάλματα που παρίσταναν τις Μούσες και τα οποία απομα
κρύνθηκαν για να αντικατασταθούν με

άλλα γλυπτά, χωρίς όμως ποτέ να συμ
βεί κάτι τέτοιο λόγω του πολέμου που
ακολούθησε.
Η επόμενη μεγάλη αλλαγή έγινε το
1960 όταν ο χώρος της πλατείας περιο
ρίστηκε στο ελάχιστο και απέκτησε στο
κέντρο της το περίφημο σιντριβάνι. Κι
αυτό όμως καταργήθηκε και στη θέση
του τοποθετήθηκε το γυάλινο άγαλμα
του «Δρομέα» του γλύπτη Βαρώτσου,
το οποίο όμως λόγω των έργων του
Μ ετρό χρειάστηκε να μετακομίσει
μπροστά από το Χίλτον.
Σε λίγους μήνες, νέο σημείο αναφο
ράς της πλατείας θα είναι το έργο του
Ζογγολόπουλου, που κόσμησε σχετικά
πρόσφατα την Μπιενάλε της Βενετίας.
«Η ζωή, όμως, συνεχίζεται», γράφει
στον επίλογο του βιβλίου του ο Κ. Χατζιώτης «και ένα είναι βέβαιο· όσο θα
υπάρχει Αθήνα, έστω και νεφόπληκτη,
η πλατεία Ομονοίας, με όλες τις περι
πέτειες και τα κακοπαθήματα της, θα α
ποτελεί πάντα έναν από τους κεντρικό
τερους άξονες της αθηναϊκής ζωής». ■
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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Πανελλήνια Έκθεση
Εικαστικών τεχνών
>πικού της Ελληνικής Αστυνομίας
ξαιρετική επιτυχία σημείωσε η 3η Πανελλήνια Έκθεση
Εικαστικών Τεχνών και Φωτογραφίας που διοργάνωσε
και πάλι το περιοδικό μας στους εκθεσιακούς χώρους
του Ζαππείου Μεγάρου, από 20 έως 25 Μαρτίου 2002.
Η καλλιτεχνική ενασχόληση του προσωπικού της Ελληνικής
Αστυνομίας, μια διαφορετική αλλά σημαντική πτυχή της αστυ
νομικής παρουσίας μ' ένα πιο προσιτό και ανθρώπινο πρόσω
πο, επιβραβεύτηκε από το ενδιαφέρον των χιλιάδων επισκε
πτών της έκθεσης που εξέφρασαν το θαυμασμό τους για το τα
λέντο των καλλιτεχνών συναδέλφων, ενώ και τα ΜΜΕ παρου
σίασαν με ειδικά αφιερώματα την έκθεση και αναφέρθηκαν με

Ε

ιδιαίτερα ευμενή σχόλια στα έργα και
τους δημιουργούς τους.
Τα σχόλια στο βιβλίο επισκεπτών, α
ψευδής μάρτυρας των γνησίων αισθημά
των του κοινού, που με περισσή ευαι
σθησία και εκφραστικότητα επιβράβευσε τους κόπους των δημιουργών.
Στην τελετή εγκαινίων που παρέστη
σύμπασα η πολιτική και φυσική ηγεσί
α της Ελληνικής Αστυνομίας και πλή
θος επισκεπτών, έκανε σύντομη προσφώνηση ο Αστυν. Υποδ/ντής κ. Χρήστος Μακρής, Δ/ντής του περιοδικού μας, που
εκ μέρους των διοργανωτών και δημιουργών ευχαρίστησε ι
διαίτερα την πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυ
νομίας και το Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ για την όλη στήριξη
της προσπάθειας, καθώς και όλους τους προσκεκλημένους για
την τιμητική παρουσία τους,
Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο Αρχηγός της Ελληνικής Α
στυνομίας Αντιστράτηγος κ. Φώτιος Νασιάκος, ο οποίος εί
πε:

"Με ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή τελετή
των εγκαινίων της φετινής Πανελλήνιας Έκθεσης Εικαστικών
και Φωτογραφίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Και η χαρά μας είναι ακόμη μεγαλύτερη, γιατί η Έκθεση, την ο
ποία, σε λίγο, θα παρατηρήσετε, θα απολαύσετε και θα κρίνετε,
είναι η τρίτη κατά σειρά, γεγονός που την καταγράφει πλέον ως
θεσμό στις πολιτιστικές δραστηριότητες της Ελληνικής Αστυνο
μίας. Πρόκειται για ένα αισθητικό γεγονός που τέρπει, εκπλήττει
και προκαλεί, μιας και σπάζει μια πάγια στερεότυπη εικόνα που
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ΚατσΟ.ης Αριστείδης, ΑρχΙχας

το απώτερο παρελθόν κληρονόμησε για τον Έλληνα Αστυνομικό.
Η τέχνη ως δημιουργική εξωτερίκευση του ανθρώπου με έργα
που διέπονται από αισθητικούς κανόνες είναι πάνω απ' όλα μια
λειτουργία πολιτισμού.
Η δύναμη της έκφρασης και της δημιουργίας είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη ύπαρξη και η τέχνη είναι ο κυριότερος πλα
στουργός της πνευματικής και κοινωνικής μας ζωής.
Από τις απλές σκηνές της καθημερινότητας ως τις συμβολικές
παραστάσεις της βυζαντινής αγιογραφίας παρακολουθούμε τον
παλ.μό του ανθρώπου και του πολιτισμού του. Η ανάγκη της έκ
φρασης και της δημιουργίας είναι περισσότερο επιτακτική σήμε
ρα, σε μια εποχή απόλυτης εξειδίκευσης, μοναξιάς μέσα στην ε
ρημιά των μεγαλουπόλεων, αλλοτρίωσης από την ίδια μας την ύ
παρξη. Σήμερα που η "Έρημη χώρα" του T.S. Eliot είναι δίπλα
μας, η τέχνη είναι· συνώνυμη με την αναπνοή μας.
Ο δημιουργός καλείται σήμερα να σχηματίσει με το έργο του
πρότυπα ζωής και να χαρίσει στην εποχή του αισθήματα, πίστη,
ιδέες, δύναμη, ομορφιά και ο, τιδήποτε άλλο χρειάζεται για να οικοδομηθεί ο πολιτισμός μας.
Σε αυτή την οικοδόμηση του πολιτισμού δε θα μπορούσε να εί
ναι απούσα η Ελληνική Αστυνομία.
Το δημιουργικό ταλέντο του προσωπικού μας, μια ξεχωριστή
πτυχή της προσωπικότητάς του, εξίσου σημαντική με την επαγ

γελματική, μας φέρνει πρωτοπόρους στα πολιτιστικά δρώμενα
της εποχής μας.
Αυτό αποδεικνύει ότι το επάγγελμά μας δεν είναι αποτρεπτικό
της τέχνης. Απεναντίας ο άνθρωπος της Αστυνομίας, παρά το
κοπιώδες έργο του, βρίσκει τη διάθεση να ασχοληθεί και με την
τέχνη.
Δημιουργεί και εκφράζεται με τα έργα του και συμμετέχει ε
νεργά στο ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι. Παράλληλα, συμβάλ
λει στην ευρύτερη αποδοχή του αστυνομικού έργου και στην πε
ραιτέρω ανάπτυξη καλυτέρων σχέσεων Αστυνομίας και κοινού.
Βοηθά στην προσέλκυση και πρόσκληση ευρύτερης κοινωνι
κής συνεργασίας και συναίνεσης στην εκτέλεση του έργου της και
αναδεικνύει την καλή εικόνα της Αστυνομίας.
Κυρίες και κύριοι,
Μίλησα στην αρχή για την ευχάριστη έκπληξη που δίνει το ο
ριστικό τέλος σε μια στερεότυπη εικόνα, που μας κληρονόμησαν
οι σκληρές ιστορικές συγκυρίες του τόπου μας και η οποία αδι
κούσε κατάφορα τον αστυνομικό υπάλληλο, μιας και τον ήθελε
όργανο, χωρίς κριτική σκέψη, χωρίς ευαισθησίες.
Και να μπροστά σας μια απόδειξη, η πιο εύγλωττη ίσως, ότι ο
Έλληνας Αστυνομικός είναι ο πολίτης της διπλανής σας πόρτας,
ο άνθρωπος που αγωνιά, ο συνάνθρωπος που συμμερίζεται τον
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Κορφοξνλιώτη - Φουρφονρη
Κων/να, ΑνθΙμος

Λαμπρόπονλος Αναστάσιος, ΑνθΙμος

«Γαλήνη», Κοτσομύτης Παναγιώτης,
Αρχ/χας
Μιχαλάτον Ροζαλία, Π.Υ.

πόνο και τη δοκιμασία των
συμπολιτών του, εκείνος
στον οποίο μπορείτε να ε
μπιστευτείτε την αγωνία σας,
τους φόβους σας, τις κρυφές
σας ελπίδες. Ο δημιουργός
των έργων, που σε λίγο θα
δείτε,
είναι ο αστυνομικός
Χαρπαντίδης Αναστάσιος, ΑνθΙμος
που περιπολεί στη γειτονιά
σας, είναι ο "Ζητάς", ο "Αμεσοδρασίτης" που θα τρέξει κοντά
σας την ώρα τη δύσκολη.
ΓΓ αυτό αισθάνομαι ευτυχής μπροστά στο μείζον, για μας, αι
σθητικό αυτό γεγονός. Νιώθω περήφανος για τους δημιουργούς
συναδέλφους μου, για εκείνους που επέλεξαν αυτό τον τρόπο να
εκφράσουν το περίσσευμα της ψυχής τους, και γι’ αυτό είμαι υ
ποχρεωμένος να τους συγχαρώ δημόσια και να τους ευχαριστή
σω γιατί με το έργο τους αναδεικνύουν μιαν άλλη πλευρά της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, εκείνη ίσως που εγγυάται περισσότερο απ’
ο,τιδήποτε άλλο την αγάπη της για τον άνθρωπο, την προσήλω
σή της στο δίκιο και την ανταπόκρισή της στις προσδοκίες της
κοινωνίας μας.
Παρακαλώ τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης όπως εγκαινιάσει
την Έκθεση".
Παίρνοντας το λόγο ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε:

Και εγώ, όπως όλοι σας, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και ικα
νοποίηση, θα έλεγα ότι αισθάνομαι ευτυχής, που μου δίνεται η
ευκαιρία σήμερα να εγκαινιάσουμε μαζί την Έκθεση φωτογραφί
ας και ζωγραφικής των δημιουργών της Ελληνικής Αστυνομίας.
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Έχουμε αναλάβει ως Σώμα να προστατέψουμε τον πολίτη και να
διασφαλίσουμε σ ’ αυτή τη χώρα το ύψιστο αγαθό της ασφάλειας
και νομίζω ότι με τις προσπάθειες που κάνουμε όλοι μας, από
την πολιτική ηγεσία μέχρι τον αστυνομικό του τελευταίου Αστυ
νομικού Σταθμού της χώρας, έχουμε κατορθώσει να βελτιώσου
με τις συνθήκες ασφάλειας στην Ελλάδα και να κάνουμε τους πο
λίτες να αισθάνονται ασφαλείς. Και αυτό έγινε χάρη στις προ
σπάθειες επαναλαμβάνω του προσωπικού μας. Ταυτόχρονα ό
μως είμαστε και μια οικογένεια, η "Αστυνομική οικογένεια", η ο
ποία έχει τους δημιουργούς, τους οποίους καλούμαστε σήμερα
να θαυμάσουμε και να απολαύσουμε με τα έργα που μας εκθέ
τουν εδω στο Ζαππειο. θέλω λοιπόν να σας πω ότι, μια χώρα
πρέπει να τιμά τους δημιουργούς της. Και πρέπει να τους τιμά
ποικιλοτρόπως, με όλα τα μέσα. Όχι μόνο υλικά, αλλά και με ό
λα εκείνα τα αναγκαία κίνητρα και να τους δίνει όλα τα απαραί
τητα εφόδια για να μπορούν συνεχώς να παράγουν και να δη
μιουργούν. Εμείς, ως Ελληνική Αστυνομία, οργανώνουμε για το
άμεσο μέλλον μια σειρά από πρωτοβουλίες, οι οποίες θα μας ο
δηγήσουν στο να τιμάμε κάθε χρόνο τους δημιουργούς. Καθιε
ρώνουμε Ημέρα της Αστυνομίας πολύ σύντομα και νομοθετικά,
έτσι ώστε να διαμορφώσουμε μία μεγάλη παράδοση που αξίζει

«Η φρίκη του πολέμου», Σπνριόάχης Βασίλειος, Αρχ/κας
Τσίρον Φρειδερίκη, Π.Υ.
«Χορός αλόγων» Σταγάκης
Μαρίνος, Υπαστ. Α '

Πιτσώνης Ευάγγελος, Αστνν. IT

στην αστυνομική οικογένεια και στο Σώμα της Ελληνικής Αστυ
νομίας. Σας καλώ όλους τους παρόντες, αλλά και απευθυνόμε
νος σε όλους τους πολίτες, τους καλώ όλους να αγκαλιάσουν τον
Έλλ,ηνα Αστυνομικό, να συνομιλήσουν μαζί του, για να μπορέ
σουμε έτσι από κοινού, πολίτες και Αστυνομία να εμπεδώσουμε
μόνιμα στη χώρα το αγαθό της ασφάλειας.
Συγχαρητήρια σε όλους τους δημιουργούς, ευχαριστούμε πολύ
για την παρουσία των εκλεκτών προσκεκλημένων που είναι πα
ρόντες σήμερα εδώ και ευχόμαστε σε όλους καλή δύναμη".
Στην Έκθεση έλαβαν μέρος 48 αστυνομικοί και πολιτικοί υ
πάλληλοι απ’ όλη την Ελλάδα στους τομείς της γλυπτικής, της
αγιογραφίας της ζωγραφικής και της φωτογραφίας, οι οποίοι
είναι οι εξής ανά τομέα:

Α Γ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΜΑΝΤΗ Γεωργία, Αρχ/κας,
Τ.Τ. Γλυφάδας, ΒΛΑΣΣΗΣ Ναπολέων, Αστυν. Α", Τ. Δ. Ν.
Ασφάλειας Ρόδου, ΔΕΛΛΑΣ Χρήστος, Αρχ/κας, Α. Δ. Πιε
ρίας, ΔΡΟΥΤΣΑ Αικατερίνη, Ανθ/μος, Δ/νση Διαχ. Χρημα-

τικού, ΚΑΛΤΣΗΣ Χαράλαμπος, Υπαστ. Α ', Δ/νση Ασφά
λειας Αττικής, ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης, Ανθ/μος, Δ/νση
Προσωπικού/Α.Ε.Α, ΛΥΜΠΕΡΗΣ Κωνσταντίνος, Αστ/κας,
Α. Σ. Ν. Κηφισιάς, ΜΠΡΑΖΙΑ Μαρία, Ανθ/μος, Ε.Τ.Ε.Χ.,
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Δημήτριος, Αστυν. Δ/ντής(ΥΓ), Κεντρι
κό Ιατρείο Αθηνών, ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Κωνσταντίνος, Αστ/κας,
Υποδ. Μέτρων Τάξης/Δ.Α.Ε, ΤΖΙΤΖΙΛΗΣ Κων/νος, Αρ
χ/κας, Τ. Α. Κατερίνης, ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ Αναστάσιος, Αν
θ/μος, Α.Τ. Ν. Ζίχνης, ΧΑΤΖΗΜΟΣΧΟΥ Σάββας, Αστυν.
Β ', Υπ. Ασφ. Προέδρου Δημοκρατίας, ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτριος, Αστυν. Α ', Δ/νση Ασφάλειας Αττικής

Γ Λ Υ Π Τ ΙΚ Η
ΖΙΑΝΟΣ Ευθύμιος, Ανθ/μος, Τ. Α. Αερολιμένος Αθηνών,
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης, Ανθ/μος, Δ/νση Προσωπικού
/Α.Ε.Α, ΛΥΜΠΕΡΗΣ Κωνσταντίνος, Αστ/κας, Α. Σ. Ν. Κη
φισιάς, ΝΑΤΣΟΥΛΗΣ Γεώργιος, Αστυν. A ', A. Τ. Καισαριανής, ΤΡΥΦΕΡΗΣ Θεόδωρος, Αστυν. Υποδ/ντής, Δ/νση
Εγκλ. Ερευνών

Ζ Ω Γ Ρ Α Φ ΙΚ Η
ΑΓΓΕΛΗ Μαρίνα, Αστ/κας, A. Τ. Ιτέας, ΑΔΑΜΟΠΟΥΑΟΣ Παναγιώτης, Ανθ/μος, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
Υπαστ. Α '(ΥΓ), Τμήμα Δοκίμων Αστ/κων, ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ρωμύλος, Αστυν. Α ', Τμ. Συνοριακών Φυλάκων Καβάλας,
ΒΛΑΣΣΗΣ Ναπολέων, Αστυν. Α ' Τ. Δ. Ν. Ασφάλειας Ρό-
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Καλτστι'ς
Χαράλαμπος,
Υπαστ. Α '

Γξιτζιλής Κων/νος, Αρχ/χας

Αναστασοπονλου · Αιαμάντη
Γεωργία, Αρχ/χας

Αροντσα Αικατερίνη, Ανθ/μος

δου, ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ντίνος, Αρχ/κας, Δ/νση Ασφά
λειας Θεσσαλονίκης, ΚΑΠ1ΔΑΚΗΣ Γεώργιος, Αρχ/κας,
ΔΙ.Τ.Ε.Ν.Ε./Α.Ε.Α. , ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α ριστείδης, Αρ
χ/κας,
Δ/νση
Προσωπικού/Α.Ε.Α, ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗ - ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ Κων/να,
Ανθ/μος, Τμ. Τουρ. Πατρών,
ΚΟΤΣΟΜΥΤΗΣ Παναγιώ
της, Αρχ/κας, Τ.Ε.Ε.Μ ,
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων
σταντίνος,
Αστυν.
Α ',
Δ.Α.Ε.Θ./Υ.Α.Τ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος, Αν
θ/μος, Δ/νση Τροχαίας Αττι
Αέλλας Χρηστός, Αρχ/χας
κής, ΜΑΝΔΑΛΟΣ Στέφα
νος, Αστυν. Α ', Υποδ. Μέ
τρων Τάξης, ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ Ροζαλία, Π/Υ, Δ/νση Ασφ. Αττι
κής, ΜΠΕΝΕΚΗ Αποστολία, Αστ/κας, Υ.Φ.Α.Α, ΜΠΡΑΖΙΑ
Μαρία, Ανθ/μος, Ε.Τ.Ε.Χ., ΝΤΕΛΛΗΣ Δημήτριος, Αρχ/κας,
Δ/νση Αμεσης Δράσης, ΠΙΤΣΩΝΗΣ Ευάγγελος, Αστυν. Β',
Τ.Ε.Μ.Ε.Σ, ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ Ερκρύλλη, Αστ/κας, Α.Τ.
Σπάτων,
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
Βασίλειος,
Αρχ/κας,
ΔΙ.Τ.Ε.Ν.Ε./Α.Ε.Α , ΣΤΑΓΑΚΗΣ Μαρίνος, Υπαστ. Α ',
Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, ΤΖΙΤΖΙΛΗΣ Κων/νος, Αρχ/κας,
Τ. Α. Κατερίνης, ΤΡΥΦΕΡΗΣ Θεόδωρος, Αστυν. Υποδ/ντής,

|

—

—

Δ/νση Εγκλ. Ερευνών,
ΤΣΙΡΟΥ Φρειδερίκη, Π/Υ,
ΔΑΣ/ΑΕΑ, ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ Αναστάσιος, Ανθ/μος,
Α.Τ. Ν. Ζίχνης

Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ
ΑΓΓΕΛΗ Μ αρίνα, Α
στ/κας, Α.Τ. Ιτέας, ΑΓΑ
ΘΟΣ Γεώργιος, Α.Τ. Μπενιτσών Κέρκυρας, ΑΓΟ
Βλάσσης Ναπολέων,
ΡΑΣΤΟΣ Σταύρος, Υπαστ. Α ',
Αστυν. Υποό.
Δ/νση Ασφ. Αττικής, ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ Γεωργία, Υπαστ. Β ', Δ/σνη Εγκλ. Ερευνών, ΒΟΥΖΑΣ
Κωνσταντίνος, Αρχ/κας, Α.Τ. Αντιμάχειας Κω, ΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, Αρχ/κας, Δ/νση Δημ. Σχέσεων /Α.Ε.Α.,
ΖΩΓΡΑΦΟΣ Νικόλαος, Αστυν. Δ/ντής, Δ/νση Εγκλ. Ερευ
νών, ΘΩΜΑΚΟΣ Δημήτριος, Αστυν. Β' Δ/νση Αστυν. Προ
σωπικού, ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ Οδυσσέας, Ανθ/μος, Υπηρεσία
Θρησκευτικού/ΑΕΑ, ΚΟΥΡΟΣ Κωνσταντίνος, Ανθ/μος,
Δ/νση Δημ. Σχέσεων /Α.Ε.Α. , ΜΑΚΡΗΣ Χρήστος, Αστυν.
Υποδ/ντής, Δ/νση Δημ. Σχέσεων /Α.Ε.Α. , ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ
Ροζαλία, Π/Υ, Δ/νση Ασφ. Αττικής, ΤΣΙΝΑΛΗΣ Κωνστα
ντίνος, Αρχ/κας, Δ/νση Δημ. Σχέσεων / Α.Ε.Α. , ΧΑΣΑΠΗ
Κυριακή, Αστ/κας, Δ/νση Ασφ. Αττικής.
■
(Τα έργα φωτογραφίας Θα δημοσιευθοΰν σε προσεχή τεύχη μας)

ΪΤΕΓΑΟΚΑΘΑΡΙΪΤΗΡΙΑ
MEGA STAR
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Τα 40 χρόνια πείρας μας
στον καθαρισμό & 6αφή δερμάτινων, καθαρισμό & λίπανση γουναρικών,
αλλαγές χρωμάτων δερμάτινων

εγγυώνχαι την Άρισχη Ποιότητα και τις Λογικές Τιμές
Λ . Β Ο Υ Λ ΙΑ Γ Μ Ε Ν Η *
0 1 0 9 7 .5 2 .1 3 7

£ 75 ,

Α Γ . Α Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ *
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* A 4 ) OQO
REAL ESTATE
CITY HOUSE

A O L K A -M A P H

ΜΑΡΙΑ

*

1 9

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΖΑΝΤΩΝ

?

β 'Γ -Μ Κ Ο Π Ε Λ α Ν
EUArrWMVIlKA ΛΚ1ΝΗΤΛ
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΑΝΕ1ΩΝ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 302A.T.K. I l l 41
Τηλ. 21.13.550-1
Fax: 21.13-552
E-mail: city h o u se® panafonet.gr

Ε Υ Θ Υ ΓΡ Α Μ Μ ΙΣ Ε ΙΣ - Ζ Υ ΓΟ Σ Τ Α Θ Μ ΙΣ Ε ΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ & ΑΛΛΑΓΗ

u m o u m th
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

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗ Σ
25Η Σ Μ ΑΡΤΙΟΥ

ε ιδιαίτερη λαμπρότητα,
με παρελάσεις και ομιλί
ες σε όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες
γιορτάστηκε και φέτος η επέτειος της
Εθνικής μας παλιγγενεσίας. Στο Υ
πουργείο Δημόσιας Τάξης τον πανηγυ
ρικό της ημέρας εκφώνησε ο Αστυν.
Δ/ντής κ. Νικ. Λουλούδας, Δ/ντής της
Δ/νσης Τροχαίας / Α.Ε.Α. και παρέστη
η πολιτική και φυσική η
γεσία του Σώματος, κα
θώς και αντιπροσωπείες
από κάθε Δ/νση Κλάδου
του Αρχηγείου μας
Το επίκεντρο βέβαια των
εκδηλώσεων και φέτος, ή
ταν η καθιερωμένη στρα
τιωτική παρέλαση της Α
θήνας, ενώπιον του Προέ
δρου της Δημοκρατίας κ.
Κων/νου Στεφανόπουλου,
όπου η Ελληνική Αστυνο
μία έλαβε μέρος με μηχα
νοκίνητα και πεζοπόρα
τμήματα ανδρών και γυ
ναικών, καθώς και με ενα
έρια μέσα, αποσπώντας τα
ευμενή σχόλια του κοινού.

Στην παρέλαση της συμπρωτεύουσας
η Αστυνομία συμμετείχε με πεζοπόρα
τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων του
ΤΔΑ Νάουσας, τα οποία διακρίθηκαν
για την άρτια οργάνωση και την άψογη
εμφάνιση.
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_________
ΣΥΣΚΕΨ Η ΓΙΑ ΤΗ Ν ΠΟΡΕΙΑ
ΤΟ Υ ΣΧΕΔΙΑΣΜ ΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΟΛΥΜ ΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
2004

ύσκεψη με θέμα την πρόοδο
του Προγράμματος Ασφά
λειας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004,
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Υ
πουργείο Δημ. Τάξης, υπό την Προεδρία
του Υπουργού κ. Μ. Χρυσοχοΐδη. Στη
σύσκεψη συμμετείχαν ο Υφυπουργός
Δημόσιας Τάξης κ. Ευάγγελος Μαλέσιος, ο Γενικός Γραμματέας κ. Δ. Ευσταθιάδης, ο Γενικός Γ ραμματέας Ολυμπια
κών Έργων 2004 του Υπουργείου Πολι
τισμού κ. Κ. Κ,αρτάλης, ο Αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ.
Φ. Νασιάκος, ο Διευθυντής της Δ/νσης
Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων Υπο
στράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας κ.
Β. Κωνσταντινίδης και άλλοι εκπρόσω
ποι των εμπλεκόμενων φορέων.
Κατά τη σύσκεψη έγινε καταγραφή
της προόδου και των εκκρεμοτήτων με
σκοπό την αντιμετώπισή τους στο πλαί
σιο της καλύτερης προετοιμασίας του
προγράμματος Ασφάλειας Ολυμπιακών
Αγώνων. Ειδικότερα, συζητήθηκαν θέ
ματα αναφορικά με το σχεδίασμά Α
σφάλειας, τις υποδομές και τα έργα, το
ανθρώπινο δυναμικό, την εκπαίδευση,
τους πόρους και τις δαπάνες.
Επίσης, στο πλαίσιο της συστράτευσης και της συντονισμένης δράσης των
εμπλεκόμενων φορέων, επιβεβαιώθηκε
για άλλη μια φορά η μεταξύ τους αρμο
νική και εποικοδομητική συνεργασία
για ασφαλείς Ολυμπιακούς Αγώνες.

στάμενος Επιτελείου του Α.Ε.Α. Αντι
στράτηγος κ. Ιωάννης Πανηγυράκης, ο
οποίος εξέφρασε θερμές ευχαριστίες εκ
μέρους της αστυνομικής οικογένειας
και απηύθυνε συγχαρητήρια στους γο
Όμιλος "Φ ίλων Αστυνο
νείς
και στους αριστούχους για την τό
μίας Αθηνών" βράβευσε
σο
σημαντική
πρόοδό τους.
και φέτος τους αριστούχους μαθητές
Επίσης,
ο
όμιλος
"Φ ίλω ν Αστυνο
και μαθήτριες των τριών τάξεων Λυκεί
μίας Γλυφάδας" βράβευσε παιδιά συ
ου, που είναι παιδιά αστυνομικών που
ναδέλφων που υπηρετούν σε Υπηρεσί
υπηρετούν σε Υπηρεσίες του Επιτελεί
ες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ν.Α.
ου του Αρχηγείου και σε Υπηρεσίες
Αττικής. Οι βραβευθέντες ήταν αρι
που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότη
στούχοι μαθητές του Λυκείου και παι
τα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθη
διά που εισήχθησαν σε Ανώτατα εκπαι
νών.
δευτικά ιδρύματα. Στην εκδήλωση, που
Οι μαθητές που αρίστευσαν (με βαθ
πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της
μολογία άνω του 18) βραβεύτηκαν με
περιοχής, παρέστη ο Γενικός Γραμμα
χρηματικό βραβείο και έπαινο ενώ δό
τέας του Υπουργείου Δημ. Τάξης, κ.
θηκε με κλήρωση μεταξύ 37 μαθητών
Δημήτριος Ευθυμιάδης, ο οποίος επέ
και μαθητριών που το 2001 εισήχθηδωσε
τα βραβεία στους μαθητές και
σαν σε Α.Ε.Ι. και μία υποτροφία.
τους
απηύθυνε
συμβουλές και παραινέ
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις
σεις
για
καλή
πρόοδο,
ο Υποστράτηγος
8 Μαρτίου στο Αμφιθέατρο του Αστυ
της
ΓΑΔΑ
κ.
Αναστάσιος
Δημοσχάκης
νομικού Μεγάρου Αθηνών μέσα σε
,
άλλοι
ανώτεροι
αξιωματικοί
του Σώ
γιορταστική ατμόσφαιρα. Την Ελληνι
ματος
και
οι
γονείς
των
βραβευθέντων.
κή Αστυνομία εκπροσώπησε ο Προϊ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Ο
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ΑΝΤΙΜ ΕΤΩ ΠΙΣΗ
ΡΑΛΙΟ Β ΙΟ ΧΗ Μ ΙΚΗ Σ ΚΑΙ
Π ΥΡΗ Ν ΙΚ Η Σ ΤΡΟΜ ΟΚΡΑΤΙΑΣ

γράμματος Ασφάλειας των Ολυμπια
κών Αγώνων. Το σεμινάριο οργανώθη
κε με μέριμνα του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης στο πλαίσιο της Ελληνοβρετανικής συνεργασίας.
Την πρώτη ημέρα του Σεμιναρίου,
εμινάριο με θέμα την "Αντι
Βρετανοί
εμπειρογνώμονες παρουσία
μετώπιση Ραδιοβιοχημικής
σαν
το
πρότυπο
της χώρας τους σχετικά
και Πυρηνικής Τρομοκρατίας" πραγμα
με
τη
στρατηγική,
την οργάνωση, την
τοποίησε πρόσφατα η Διεύθυνση Α
εκπαίδευση,
τον
εξοπλισμό,
τον συντο
σφαλείας Ολυμπιακών Αγώνων, στο
νισμό και τη διαχείριση κρίσεων για απλαίσιο της προετοιμασίας του Προ

πειλές με ΑΡΒΧΙΤ μέσα, ενώ κατά τη
δεύτερη μέρα διεξήχθη Ασκηση επί
χάρτου σε σενάριο βιοτρομοκρατίας.
Στο σεμινάριο συμμετείχαν 130 στε
λέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ε
νόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού και
Πυροσβεστικού Σώματος, της Ο.Ε.Ο.Α.
των Υπουργείων Υγείας, Συγκοινωνιών,
Εσωτερικών, ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., καθώς και
εκπρόσωποι χωρών μελών της Ολυ
μπιακής Συμβουλευτικής Ομάδας.

αποτελεσματι
κής και ουσια
στικής συνερ
γασίας σε ζη
τήματα που α
φορούν το ορ
γανωμένο έ
γκλημα, την
εκμετάλλευση
των γυναικών
και παιδιών,
τα ναρκωτικά
και γενικά μορφές αντιμετώπισης του
διασυνοριακού εγκλήματος και της σύγ
χρονης μορφής βίας. Στη συνάντηση
συμμετείχαν αξιωματικοί αστυνομικοί
από Αλβανία, Κορυτσά, Αργυρόκα
στρο, Γευγελή, Μπλάγκοεβγκραντ,
Τουρκία, Γιουγκοσλαβία, Βουκουρέστι,
Αδριανούπολη κ.ά.
Ο Υπουργός Μακεδονίας - Θράκης κ.
Γεώργιος Πασχαλίδης στο χαιρετισμό
του εξήρε την πρωτοβουλία της Γενικής
Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονί
κης τονίζοντας ότι αυτή πρέπει να συνε
χιστεί, ούτως ώστε να επιτευχθεί η δια-

συνοριακή συνεργασία. Μάλιστα επεσήμανε ότι οι προσπάθειες πρέπει να ε
πικεντρωθούν στα εγκλήματα της παρά
νομης διακίνησης ανθρώπων και της
λαθρομετανάστευσης.
Ο Γ εν. Αστυν. Διευθυντής Θεσσαλο
νίκης Υποστράτηγος κ. Νικηφόρος Τζατζάκης υπογράμμισε ότι η σοβαρότητα
και η απειλή του οργανωμένου διασυνο
ριακού εγκλήματος που αναπτύσσεται
με γρήγορους ρυθμούς σε παγκόσμια
κλίμακα, επιτείνει την ανάγκη να κατα
στεί ισχυρότερη και σταθερότερη η
βούληση των Αστυνομικών της Ν.Α.
Ευρώπης ώστε να προωθήσουν την α
στυνομική συνεργασία να διαφυλάξουν
τη λειτουργία των δημοκρατικών θε
σμών και να προστατέψουν τις κοινωνί
ες των πολιτών τους.
Στην έναρξη των εργασιών παρευρέθησαν εκπρόσωποι προξενικών αρχών,
βουλευτές, Δήμαρχοι, εκπρόσωποι εισαγγελικών και στρατιωτικών αρχών, α
νώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης.

Σ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

υνάντηση αστυνομικών των
βαλκανικών χωρών, για την
εξέταση και αντιμετώπιση του διασυνο
ριακού εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε
τον περασμένο Φεβρουάριο στη Θεσσα
λονίκη. Σκοπός της εν λόγω συνάντη
σης ήταν η διαπροσωπική γνωριμία των
υπευθύνων για θέματα ασφάλειας και α
στυνόμευσης ένθεν και ένθεν των συνό
ρων αστυνομικών, η εξεύρεση τρόπων
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ΤΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ
ΕΓΚΛΗΜΑ

ο διασυνοριακό έγκλημα και οι
διάφορες πτυχές του ήταν το
θέμα της πολύ ενδιαφέρουσας ημερίδας
που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη
Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανε
πιστημίου Θράκης και που συνδιοργανώθηκε από Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του ΔΠΘ
και την Αστυνομική Διεύθυνση Ροδό
πης. Ένας από τους βασικούς εισηγητές
της ημερίδας ήταν ο Αστυν. Δ/ντής Ρο

δόπης κ. Χρήστος Μπρατζουκάκης, ο
οποίος αναφέρθηκε στο πρόβλημα της
λαθρομετανάστευσης. Ο Αστυν. Υποδ/ντής κ. Κων/νος Ντομάζης αναφέρ
θηκε στο πρόβλημα της σωματεμπορίας

✓ Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος αστυνομι
κών, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Μ αρτίου 2002 και ώρα 09.45 στον ί.Ν. Π αμμεγίστων
Ταξιαρχών, στο χώρο τη ς Α στυνομικής Ακαδημίας.
✓ Εκδήλ.ωση προς τιμή των απόστρατω ν αστυνομικών του Νομού Θεσσαλονίκης, πραγμα
τοποίησε πρόσφατα η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Ο Γεν. Αστυν. Δ /ντής Θεσ
σαλονίκης Υποστράτηγος κ. Νικηφόρος Τζατζάκης, διαβεβαίωσε τους αποστράτους συναδέλ
φους ότι οι εν ενεργεία αστυνομικοί βρίσκονται πάντα κοντά τους, μ ε αισθήματα αγάπης, εκτιμήσεω ς και αναγνώρισης τη ς πολυετούς προσφοράς τους, επιδεικνύοντας την οφειλώμενη δια
κριτική τιμή που δικαιούνται και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι απόστρατοι συνάδελ.φοι μ πο
ρούν ακόμα να προσφέρουν σημαντικά πράγματα και σπουδαίες υπηρεσίες στο Σώμα, στην κοι
νωνία που ζουν και στους εν ενεργεία συναδέλφους.
✓ Εορταστική εκδήλω ση πραγματοποίησε στη Σπάρτη ο Σύνδεσμος των εν Α ττική Λ ακε
δαιμονίων μ ε την ευκαιρία της συμπλήρω σης των εκατό χρόνων του. Ο Σύνδεσμος βράβευσε
μεταξύ άλλων επιλεγμένων φορέων και προσώπων και την Αστυνομική Δ/νση Λ ακω νίας μ ε δί
πλωμα τιμ ητικής διάκρισης και το μετάλλιο τη ς Ε κατονταετηρίδας του Συνδέσμου "εις ένδει
ξη τιμής δια το συνεχές, επίπονο και επικίνδυνο έργο του προσωπικού τη ς ...” Τα εύσημα τη ς
βράβευσης και της τιμ ητικής διάκρισης επέδω σε στον Δ/ντή τη ς Α στυνομικής Δ /νσης Αστυν.
Δ/ντή κ. Δημήτριο Π εταχτή ο ε,α. Υποστράτηγος Χ ω ρ/κής κ. Σω τήριος Αλουμανής, μέλος του
Δ.Σ. του Συνδέσμου.

λ Ο Σύλλογος Μ εσσηνίων Αγ. Π αρασκευής "Ο Αριστομένης", σε μια σεμνή τελετή που πραγ
ματοποίησε πρόσφατα, παρουσία του Δημάρχου Αγ. Παρασκευής, άλλων τοπικών παραγόντων
και πολλών συναδέλφων, επέδωσε χρηματικό ποσό στις χήρες των αδικοχαμένων συναδέλφων
Αθανάσιου Δρακόπουλου και Διονύσιου Αλεβιζόπουλου ως ένα ελάχιστο φόρο τιμής. Τα χρήμα
τα επέδω σε εκ μέρους του Συλλόγου ο Α στ/κα ς Π έτρος Δρακόπουλος, μέλος του Δ.Σ. του παρα
πάνω Συλλόγου.
ν' Α ποκριάτικη εκδήλω ση πραγματοποίησαν στο Ά λσος Φιλαδέλφειας οι γονείς και το προ
σωπικό του 46ου Παιδικού Σταθμού Αμπελ,οκήπων - Ερυθρού (Ελληνικής Αστυνομίας), για τα
παιδιά που φιλοξενούνται στο Σταθμό και τα αδελ.φάκια τους.

λ Τελετή βράβευσης των διακριθέντων αθλητώ ν και ομάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και
Σω μάτω ν Ασφαλείας κατά το έτος 2001, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Πολεμικό Μουσείο.
Α πό την Ελληνική Α στυνομία βραβεύτηκαν οι: Υπαστ. A ' Διονύσιος Γεωργακόπουλος, τη ς ΥΦΑΑ, Α ρχ/κας Στυλιανός Καζάζης, της ΥΦΑΑ, Α στ/κας Παναγιώ της Ανδριόπουλος τη ς ΥΦΑΑ
και ο Δοκ. Α στ/κας Γεώργιος Ηλ.τσιος του Τ.Δ.Α. Αμυγδαλεζας. Τη βράβευση έκανε ο Υπουργός
Εθνικής Ά μυνας κ. Γιάννος Παπαντωνίου. Επίσης, μ ε ειδική βράβευση τιμήθηκε ο Ανθ/μος Νι
κόλαος Καραντάκος, τη ς Υ.Φ.Α.Α., ο οποίος κατέκτησε τη 2η θέση στο άλμα εις ύψος στο 13ο
Παγκόσμιο Πρωτάθλ.ημα Μεταμοσχευμένων, που έγινε στην Ιαπωνία.
λ Φιλικός αγώνας μπά σκετ μεταξύ των ομάδων του Α Τμήματος Τροχαίας Θεσσαλονίκης
και τη ς θ ερα πευτικής Κοινότητας "ΙΘ ΑΚΗ " διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, μ ε κοινό σημείο ανα
φοράς "Ν Α Ι Σ Τ Η ΖΩ Η Ο ΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ "

και ο Αστυν. Υποδ/ντής κ. Νίκος Δερμενούδης αναφέρθηκε στα ναρκωτικά.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν όλοι
οι φορείς του Νομού, Αστυνομικοί,
φοιτητές, Δικαστικοί, καθηγητές Πανεπισττιιιίου κ,ά.______________________

"ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"

U

I ενική Αστυνομική \/νση
I Περιφερείας Βορείου Αι
γαίου, με τη συμπαράσταση του Υπουρ
γείου Μεταφορών και επικοινωνιών, του
Υπουργείου Αιγαίου, της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Σάμου, του Δήμου Βαθέος και των άλλων τοπικών Δήμων, κα
θώς και με τη βοήθεια της Αστυνομικής
Δ/νσης Σάμου, διοργάνωσε στις
23/2/2002 στη Σάμο ημερίδα με θέμα
"Αστυνομία και Τοπική Κοινωνία". Η η
μερίδα απευθυνόταν στους Δημάρχους
και Προέδρους των Τοπικών Συμβουλί
ων και στους Αστυνομικούς που είναι
Διοικητές σε Αστυνομικά Τμήματα και
Αστυνομικούς Σταθμούς. Στην ημερίδα
συμμετείχαν εκπρόσωποι των Αρχών του
νησιού, επιστημονικές οργανώσεις, φο
ρείς μη κυβερνητικών οργανώσεων κ.ά.
Ο καθηγητής Ποινικού Δικαίου π. Υ
πουργός κ. Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης, η κα Καλλιόπη Σπινέλη, καθηγήτρια Εγκληματολογίας Πανεπ. Αθη
νών και ο κ. Γεώργιος Σκούρτης πρόε
δρος επιτροπής έρευνας και ανάλυσης
τροχαίων ατυχημάτων, είναι μερικοί μό
νο από τους εισηγητές της ημερίδας.
Την ίδια ημερίδα διοργάνωσε και η Α
στυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας στην
οποία παραβρέθηκαν διακόσια και πλέον
άτομα. Βουλευτές, Δικαστικοί, Δ/τές και
Δ/ντές Υπηρεσιών, όλοι οι Δήμαρχοι της
Ακαρνανίας, η δε επιτυχία της εκδήλω
σης θεωρήθηκε εξαιρετική από πλευράς
οργάνωσης και αντικειμένου.

Μάρτιος/Απρίλιος 2002 - Αστυνομική Επιθεώρηση

207

ΕΠI Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α

1 · Εγκαινιάσθηκε πρόσφατα ο νεοίδρυθείς Σταθμός Τροχαίας Μετσόβου, ο οποίος
στεγάστηκε στον 1ο όροφο του υφιστάμε
νου Α.Τ. Μετσόβου. Στα εγκαίνια παρέστησαν, ο Υφυπουργός Δημ. Τάξης κ. Ευάγγε
λος Μαλέσιος, ο Γεν. Αστυν. Δ/ντής Περιφέ
ρειας Ηπείρου Ταξίαρχος κ. Γ. Μπινιέρης, ο
Δ/ντής της Α.Δ. Ιωαννίνων Αστυν. Δ/ντής κ.
Αναστ. Κατσαρός, οι τοπικές Αρχές, άλλοι
ανώτεροι αξιωματικοί του Σώματος και οι
κάτοικοι της περιοχής.

2. Με τη συμμετοχή σαράντα αθλητών
και αθλητριών πραγματοποιήθηκε φέτος
στο χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου το 13ο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Χιονοδρομίας του
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας
(φωτό), ενώ οι αγώνες Χιονοδρομίας Ενό
πλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας έ
τους 2002 πραγματοποιήθηκαν στο Χιονο
δρομικό Κέντρο Παρνασσού, όπου η Ελλην.
Αστυνομία κατάκτησε την 2η θέση.
3. Στο γενικότερο πλαίσιο του λειτουργι
κού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού της
Ελληνικής Αστυνομίας υλοποιείται με εντα
τικούς ρυθμούς το πρόγραμμα εκσυγχρονι
σμού και αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεών της. Σειρά νέων κτιρίων (Α.Τ.
Καισαριανής(φωτό), Δάφνης, Ομόνοιας,
Ζεφυρίου και Ν. Κόσμου) εγκαινιάστηκαν
πρόσφατα, ενώ ένα μακρόπνοο και ιδιαίτε
ρα υψηλού προϋπολογισμού αναμένεται να
υλοποιηθεί στο εγγύς μέλλον.
4. Στη Σπάρτη πραγματοποιήθηκε ο α
γώνας Ανωμάλου δρόμου Ενόπλων Δυνάμε
ων και Σωμάτων Ασφαλείας έτους 2002. Η
Ελληνική Αστυνομία κατέκτησε την 3η θέση.
5. Από την εκδήλωση που διοργάνωσε η
Σχολή Χορού της Δ/νσης Αστυνομίας Πει
ραιά. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιελάμβανε χορούς από όλη την Ελλάδα που
χόρεψαν τα παιδιά των Αστυνομικών και ξε
σήκωσαν θύελλα χειροκροτημάτων. Την εκ
δήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο
Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Καλλίνικος, ο
Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ.
Σπ. Τσάκος, ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοι
κητικού /Α.Ε.Α. Υποστράτηγος κ. Αθαν. Παπαβασιλείου, ο Δ/ντής της Δ/νσης Αστυνο
μίας Πειραιά Ταξίαρχος κ. Κων. Στεφάνής,
οι γονείς των παιδιών και άλλοι επίσημοι.
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1.
Εκπαιδευτικές επισκέψεις πραγματοποίησαν οι σπου
δαστές της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας στο Υπουργείο
Εθνικής Αμυνας και στη Στρατιωτική Διοίκηση Ανατολικής
ΜεσογείουΦωτό), όπου ενημερώθηκαν από αρμόδιους
Αξ/κούς για την λειτουργία, αποστολή, επάνδρωση της
Σ.Δ.Α.Μ. καθώς και τις δυνατότητάς της σε καιρό ειρήνης και
πολέμου.

2 . Γνωρίζοντας ότι οι ανάγκες των
νοσοκομείων σε αίμα καθημερινά αυ
ξάνουν και ξέροντας ότι ο συνάνθρω
πός μας έχει μεγάλη ανάγκη από αίμα,
με γνώμονα πάντα την έμπρακτη αγά
πη και την ευαισθησία που διακρίνει το
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας,
πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα εθελο
ντικές αιμοδοσίες στην Αστυνομική Α
καδημία από τους Δόκιμους Υπαστυνόμους και στα Τ.Δ.Α. Ξάνθης και Κομο
τηνής.

3 . Το προσωπικό του Αστυνομικού
Σταθμού Ελάτης Τρικάλων βράβευσε
πρόσφατα ο κυνηγετικός Σύλλογος
Τρικάλων, για τις πολύτιμες υπηρεσίες
που πρόσφεραν στη διάσωση κυνηγού
το περασμένο Φθινόπωρο, ο οποίος εί
χε πέσει σε χαράδρα διακοσίων περί
που μέτρων στην περιοχή Δροσοχωρί
ου. Την τιμητική πλακέτα επέδωσε
στον Διοικητή του Αστυνομικού Σταθ
μού Ανθ/μο κ. Αλέξανδρο Πελτέκη ο
Δασάρχης Τρικάλων κ. Νικηφόρος Αντωνιάδης.

"Ονομάζομαι Παναγιώτης Πανταζής του Σταύρου. Ο πατέ
ρας μου είναι Αστυφύλακας και υπηρετεί στην Υπηρεσία Ε
ναέριων Μέσων. Είμαι μαθητής της Α' Λυκείου και κάτοχος
πτυχίου "LOWER" στα Αγγλικά. Ασχολούμαι από μικρός με τη
ζωγραφική και έχω ιδιαίτερη κλήση στην Αγιογραφία, όπου
από φέτος παρακολουθώ μαθήματα".
Αυτό το μι
κρό βιογραφικό
μας έστειλε ο
Παναγιώτης και
το δημοσιεύου
με ως έχει, μαζί
με ένα δείγμα
της δουλειάς
του, από τα
πολλά που μας
έστειλε βέβαια.
Εμείς ευχόμα
στε να σε δού
με μια μέρα πο
λύ ψηλά Πανα
γιώτη και το πι
στεύουμε αυτό.
Συγχαρητήρια.

4 . Στο πλαίσιο των ποιμαντικών του επισκέψεων, ο προϊστά
μενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας του Σώματος Αρχιμανδρίτης
Νεκτάριος Κιούλος επισκέφθηκε τήν Αστυνομική Δ/νση Αλεξαν
δρούπολης (φωτό), το Τ.Δ.Α. Ξάνθης και το Τ.Δ.Α. Κομοτηνής και
απηύθυνε ευχές και παραινέσεις προς το προσωπικό για καλύτε
ρη προσφορά έργου στο κοινωνικό σύνολο και διένειμε έντυπο
θρησκευτικό υλικό.
Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Γ. Κατσινούλας
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ΤΡΟΧΑΙΑ

Οι πιο ευ γ ενικ ο ί
Τροχονόμοι της Αθήνας
ους χαρακτήρισαν ως τους πιο
ελληνικής κοινωνίας μέσα από τη θέση
ευγενικούς τροχονόμους της Α
που βρίσκομαι. Η συνεχής αγάπη που
θήνας. Και δεν έχουν άδικο. Ό 
εισπράττω από τον κόσμο με κάνει να
ταν πλησιάσεις κοντά τους και ακού
σκέφτομαι πώς θα μπορέσω να τον ε
σεις τον τρόπο που συνομιλούν με τους
ξυπηρετήσω καλύτερα. Είναι χαρά με
πεζούς, αλλά και με τους οδηγούς των
γάλη να βλέπεις στο πρόσωπο μικρών
τροχοφόρων αντιλαμβάνεσαι πως πρό
και μεγάλων την αγάπη που νοιώθουν
κειται όχι μόνο για εξαιρετικά καταρτι
για σένα.
σμένους τροχονόμους, αλλά και αν
- Α ν α μ φ ισ β ή τ η τ α η ε ρ γ α σ ία τ ο υ
θρώπους που είναι γνώστες της ανθρώ
τ ρ ο χ ο ν ό μ ο υ ε ίν α ι δ ύ σ κ ο λ η . Π ώ ς α ν τ ι
πινης ψυχολογίας.
μ ε τ ω π ί ζ ε ι ς τ η ν π ο ικ ιλ ό μ ο ρ φ η σ υ μ π ε 
Η «Αστυνομική Επιθεώρηση», θέλο
ρ ι φ ο ρ ά ο ρ ισ μ έ ν ω ν ο δ η γ ώ ν ;
ντας να τιμήσει
-Είναι θέμα
τους δυο συνα
τακτικής.
Γνω
Τους χαρακτήρισαν ως τους
δέλφους αστυ
ρίζω ότι η δου
πιο ευγενικούς τροχονόμους λειά του αστυ
νομικούς
που
κατά γενική ο
της Αθήνας. Και δεν έχουν ά νομικού είναι
μολογία
απέ
εκπροσωπεί
δικο. Οταν πλησιάσεις κοντά να
σπασαν τον σε
τη συνείδηση
βασμό των πολι
τους και ακούσεις τον τρόπο της κοινωνίας
τών της Αθήνας,
ακόμη ότι
που συνομιλούν με τους πεζούς, και
παρουσιάζει
πρέπει να ε
στις στήλες της
αλλά και με τους οδηγούς των μπνέει το σεβα
λίγες από τις
τροχοφόρων αντιλαμβάνεσαι σμό και να κερ
σκέψεις τους ό
δίζει την εμπι
πως πρόκειται όχι μόνο για στοσύνη των
πως μας τις κα
τέθεσαν.
εξαιρετικά καταρτισμένους ανθρώπων. Για
Πρώτα συνα
να συμβεί όμως
τροχονόμους, αλλά και ανθρώ αυτό πρέπει ο
ντήσαμε τον ανθυπαστυνόμο κ.
πους που είναι γνώστες της αστυνομικός να
Ν ικόλαο
Κωέχει
βαθιές
ανθρώπινης ψυχολογίας.
τσάκη, που υπη
γνώσεις της αν
ρετεί στην Τρο
θρώπινης ψυχο
χαία Κηφισιάς και που επί δεκαεφτά
λογίας, ώστε να τα καταφέρνει στις
συνεχή χρόνια τον βλέπουμε στη δια
σχέσεις του με τους άλλους. Έρχεται
σταύρωση των οδών Κηφισίας και Ε
σε επαφή με τους ανθρώπους και πρέ
θνικής Αντιστάσεως, στο Ψυχικό. Τον
πει να τους υπενθυμίζει τι πρέπει να
ρωτήσαμε:
κάνουν και τι όχι. Πάντα υπάρχει ο κα
- Π ώ ς α ισ θ ά ν ε σ α ι π ο υ ο κ ό σ μ ο ς σ ε
λός τρόπος. Όταν π.χ. αντιλαμβάνεσαι
υ π ο δ έ χ ε τ α ι μ ε τ α π ιο ε υ μ ε ν ή σ χ ό λ ια ;
ότι ο οδηγός που έτρεχε είναι εριστι
Ε ίν α ι γν ω σ τ ό ό τι η π ρ ο σ φ ο ρ ά σ ο υ α υ 
κός, ποτέ δεν θα του πεις: «πόσο έτρε
τ ή έ χ ε ι ε κ τ ιμ η θ ε ί α π ό Έ λ λ η ν ε ς κ α ι ξ έ 
χες;», ή «έτρεχες πάρα πολύ!». Είναι
ν ο υ ς π ο λ ιτ ικ ο ύ ς , μ ε ε π ισ τ ο λ έ ς π ο υ έ 
βέβαιο ότι ο οδηγός θα σου πει ψέματα.
χ ο υ ν α π ο σ τ ε ίλ ε ι σ ε σ έ ν α κ α ι σ τ η ν υ π η 
Αντί γι αυτό λοιπόν πες του με ευγέ
ρ ε σ ία σου.
νεια: «Οδηγούσατε πολύ γρήγορα. Θα
-Θεωρώ τον εαυτό μου υπηρέτη της
μπορούσατε παρακαλώ να μου δείξετε

Τ
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την άδεια οδήγησης;». Έ τσι αντιμετω
πίζω πάντοτε τις «ποικιλόμορφες συ
μπεριφορές», όπως τις ονομάσατε, τον
καλό τον τρόπο.
- Υ π α κ ο ύ ο υ ν δ η λ α δ ή σ τ ις ε ν τ ο λ έ ς
π ο υ τ ο υ ς δ ίν ε ις ;

- Θα έλεγα πως υπακούουν με θρη
σκευτική ευλάβεια. Προσπαθώ με τις
προτροπές, τις παραινέσεις και τις
συμβουλές μου να πείθω τους οδηγούς
να εφαρμόζουν οι οδηγοί τις εντολές
μου. Χαίρομαι γιατί έτσι έχουμε λιγό
τερο αίμα στους δρόμους.
- Θ υ μ ά σ α ι μ ε ε υ χ α ρ ίσ τ η σ η κ ά π ο ιο
π ε ρ ισ τ α τ ικ ό α π ό τ α τ ό σ α χ ρ ό ν ι α τ η ς
υ π η ρ ε σ ία ς σ ο υ ;

- Πριν λίγο καιρό βρισκόμουν στο
σημείο αυτό και ρύθμιζα την κυκλοφο
ρία. Παρατήρησα λοιπόν μια κυρία
που πήγαινε πολύ σιγά με το αυτοκίνη
το της και ερχόταν προς το μέρος μου
με αποτέλεσμα να εμποδίζει την κυ
κλοφορία. Την πλησιάζω για να της
κάνω τη δέουσα παρατήρηση. Εκείνη
ανοίγει το παράθυρο του αυτοκινήτου
της και μου δίνει μία επιστολή. «Είναι
για σας», μου λέει. Την είχε γράψει ο
μικρός της γιος. Η μητέρα του μου εξή
γησε πως η δασκάλα τους έβαλε στο
σχολείο έκθεση με θέμα το πρόσωπο
που θαυμάζουν περισσότερο. Και ο
γιος της -ο μικρός Αλκής- έγραψε πως
θαυμάζει τον τροχονόμο με το μουστά
κι για το ήθος, την αποφασιστικότητα,
την καλοσύνη, και την ευγενική συ
μπεριφορά του στους πολίτες. Καταλα
βαίνετε πως τέτοιες εκδηλώσεις ανεβά
ζουν το κύρος της Αστυνομίας αλλά
συγκινούν κι εμένα.
Εντυπωσιασμένοι από τη συνομιλία
μας με τον ανθυπαστυνόμο κ. Νικόλα
ο Κωτσάκη συνεχίσαμε για να συνα
ντήσουμε λίγο αργότερα στη συμβολή
των οδών Πανεπιστημίου και Αιόλου
τον αρχιφύλακα κ. Αθανάσιο Κοντολάτη, που υπηρετεί στη Δ/νση Τροχαί
ας Αθηνών.
- Π ώ ς α ισ θ ά ν ε σ α ι π ο υ τ ό σ ο ς κ ό 
σ μ ος σε π α ρα τη ρ εί την ώ ρα που ρ υ θ 
μ ί ζ ε ι ς τ η ν κ υ κ λ ο φ ο ρ ία ;

- Είναι αλήθεια πως σου δημιουργείται ένα ευχάριστο συναίσθημα. Όμως
αυτή η ευχαρίστηση γεννά και μεγαλύ
τερη ευθύνη, επειδή θεωρώ ότι στο
πρόσωπο μου την ώρα της υπηρεσίας
αντιπροσωπεύεται το Σώμα της Ελλη
νικής Αστυνομίας. Αν εγώ σταθώ καλό
παράδειγμα, τότε τα σχόλια είναι ευμε-

νή για όλη την Αστυνομία. Αν όχι, τότε
πιστεύω πως εξ αιτίας μου η Αστυνομί
α αποκτά κακό όνομα.
- Π ώ ς κ α τ α φ έ ρ ν ε ις κ α ι ρ υ θ μ ίζ ε ις
τ η ν κ υ κ λ ο φ ο ρ ία , ό τ α ν ο ι σ υ ν θ ή κ ε ς ε ί
ν α ι ε ξ α ιρ ε τ ικ ά δ ύ σ κ ο λ ε ς ;

- Υπάρχουν στιγμές που σηκώνω τα
μάτια ψηλά και λέω: «Θεέ μου, βοή
θα». Θέλεις το καυσαέριο, θέλεις το
κυκλοφοριακό χάος, το κρύο, η αφόρη
τη πολλές φορές ζέστη. Δεν ξέρω τι να
πω. Μέσα σου δημιουργείται μια τάση
για λιποθυμία. Και δεν είναι λί
γες οι φορές που αντιμετωπίζουν
μια τέτοια κατάσταση όλοι οι
συνάδελφοι που ρυθμίζουν την
κυκλοφορία.
- Ρ υ θ μ ίζ ε ις τ η ν κ υ κ λ ο φ ο ρ ία
μ ε έ ν α ιδ ια ίτ ε ρ ο τ ρ ό π ο ; Π ώ ς τ α
κ α τ α φ έ ρ ν ε ις ;

- Έ χω επινοήσει μια «ρομποτι
κή» θα έλεγα κίνηση των χεριών
και του σώματος μου, καθώς
ρυθμίζω την κυκλοφορία. Έ τσι
«αιχμαλωτίζω» αυτούς που ζητώ
να εκτελέσουν τις εντολές μου χωρίς α
ντίρρηση. Θα έλεγα επίσης, ότι αυτός ο
τρόπος έκανε τον κόσμο να με αγαπή
σει περισσότερο.
- Τι θ α έ λ ε γ ε ς σ ε κ ά π ο ιο ν ο δ η γ ό ο ο 
π ο ίο ς ε ίν α ι ε ρ ι σ τ ικ ό ς μ ε τ ά α π ό τ ρ ο χ α ί
α π α ρ ά β α σ η του;

- Είναι γεγονός πως όταν με ευγένεια
αντιμετωπίσεις τον παραβάτη οδηγό κι
εκείνος θα ανταποκριθεί με ευγένεια.
Κοιτάζοντάς τον λοιπόν στα μάτια, θα
του έλεγα με ευγένεια: «Είστε από τους
ανθρώπους εκείνους που πολλοί θα ή
θελαν να σας μιμηθούν. Αν οδηγείτε
προσεκτικά, οι άλλοι θα ακολουθήσουν
το παράδειγμα σας, πράγμα που θα έ
κανε τη δουλειά μου πιο εύκολη. Θα
θέλατε να μου κάνετε αυτή τη χάρη;».
Αυτός ο τρόπος έχει πάντοτε θετικά α
ποτελέσματα.
- Θ υ μ ά σ α ι κ ά π ο ιο π ε ρ ισ τ α τ ικ ό , α 
π ό τα τ ό σ α χ ρ ό ν ια

τ η ς υ π η ρ ε σ ία ς

σ ο υ ω ς τρ ο χ ο νό μ ο ς, π ο υ σ ε χ α ρ ο π ο ιε ί

ρι και του λέω:
«Ελάτε να περάσουμε μα
ζί....»
-Κι κείνος μου λέει, «Ω! Ε
σύ Κύριε;»
Του λέω κι εγώ χαμογελώντας πως
δεν είμαι ο Κύριος αλλά ο τροχονόμος
που ρυθμίζει την κυκλοφορία.
- Τότε μου λέει με ενθουσιασμό:
«Σας κατάλαβα κύριε, διότι κάθε πρωί
σας ακούω που με τόση ευγένεια απευ
θύνεστε στους πεζούς και στους οδη
γούς των αυτοκινήτων...».
Καταλαβαίνετε πως τέτοια λόγια εί
ναι ένα μικρό ευχαριστώ του κόσμου
στην προσπάθεια που κάνω για καλύτε
ρη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο κέ
ντρο της Αθήνας. Ο Απόστολος Παύ
λος λέει κάπου: «Γέγονα τα πάντα τοις
πάσι ίνα Χριστόν ψωμίσω», έτσι κι εγώ
προσπαθώ με την συμπεριφορά μου να
καταφέρω όλος ο κόσμος να αγαπήσει
την Αστυνομία κι αν γίνει αυτό, τότε θα
έχουμε όλοι όφελος...

ι δ ι α ίτ ε ρ α ;

- Υπάρχουν πολλά περιστατικά που
σε ξεκουράζουν όταν τα θυμάσαι. Θα
ήθελα όμως να σταθώ στις περιπτώσεις
εκείνες που βοηθώ να περάσουν στο α
πέναντι πεζοδρόμιο συνάνθρωποι μας
που έχουν κάποιο σωματικό πρόβλημα.
Ο λόγος τους σε δυναμώνει να συνεχί
σεις με περισσότερη αγάπη αυτό που
κάνεις. Θυμάμαι, μια φορά πήγα να βο
ηθήσω έναν τυφλό να περάσει στο απέ
ναντι πεζοδρόμιο. Τον πιάνω από το χέ

Τελειώνοντας τον «περίπατό» μας
στη σύγχρονη Βαβυλώνα της Αθήνας
και παρ' ότι το κυκλοφοριακό πρόβλη
μα δε μας προδιέθετε ευχάριστα, η συ
νέντευξη με τους «ευγενικούς τροχονό
μους» της πόλης της Αθηνάς μας γέμι
σε αισιοδοξία, πως μπορεί κάποτε, ευ
χάριστα πλέον, να υπακούμε στις εντο
λές των τροχονόμων.
Α ρχ/κας Κ ω νσταντίνος Τσινάλης.
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ΣΤΟΛΕΣ

Α ' ΣΤΟΛΕΣ ΤΕΛΕΤΩΝ
Στολή υ π ' αριθμ. 2 χειμερινή.

Επίσημες
στολές Αξιωματικών
Ε λ λ η ν ικ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ία ς

Α ποτελείται από:
Πηλίκιο χρώματος βαθυκύανου.
Χιτώνιο μακρύ χρώματος βαθυκύανου.
Επωμίδες περαστές μεταφερόμενες
από το ύφασμα "κοκ
ντε ρ ο ζ " .
- Π αντελόνι "τρικό"
χρώματος μαύρου (σειρίδες χρώματος "κοκ
ντε
ροζ"
στην
εξωτερική ραφή των
ι επίσημες στολές, τόσο από
σκελών της).
τους αξιωματικούς των Ε
- Υποκάμισο λευκό με κλασσικό περι
λαίμιο.
νόπλων Δυνάμεων όσο και
- Γραβάτα μαύρη.
από εκείνους των Σωμάτων Ασφαλείας,
- Παπούτσια μαύρα χαμηλά (σκαρπί
φέρονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,
νια) από στιλπνό δέρμα (λουστρίνια).
Κάλτσες
μαύρες.
όπως ακριβώς καθορίζονται από το πρω
- Γάντια λευκά υφασμάτινα.
τόκολλο της εθιμοτυπίας. Από πλευράς
- Ξίφος.
- Ταινία Μεγαλόσταυρου.
Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με την
- Ταξιάρχες.
υ π ' αριθμ. 7012/6/73-ε' από 13-5-1997
- Αστέρες Ταγμάτων.
απόφαση του κ. Αρχηγού του Σώματος,
- Παράσημα - μετάλλια.
Διακριτικά σήματα αποφοίτων Σχο
φέρονται από τους αξιωματικούς οι ακό
λών.
λουθοι τύποι επισήμων στολών, τους ο
Σημ Οι Αντιστράτηγοι μπορούν να
φέρουν μέχρι τρεις
ποίους παρουσιά
αστέρες Ταγμάτων
ζουμε στο αναγνω- I
Του Αστυν. Υποδ/ντή
Αριστείας, Ελληνι
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ανάργυρου
στικο μας κοινό.
*κών ή ξένων σε

Ο

) η αμ. 2 Χειμερινή
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σχήμα ορθογωνίου τριγώνου. Στην κο
ρυφή του τριγώνου τοποθετείται ο α
στέρας του Ανωτέρου Ελληνικού Τάγ
ματος. Στην περίπτωση αυτή δεν φέρε
ται ο Αστέρας Αξίας και Τιμής, όταν ό
μως φέρονται μέχρι και δύο Αστέρες
Ταγμάτων Αριστείας Ελληνικών ή ξέ
νων, τότε φέρεται σαν τρίτος Αστέρας
και ο Αστέρας Αξίας και Τιμής ο οποί
ος τοποθετείται πάνω ακριβώς από την
πλακέτα των μεταλλίων.
Στολή υπ' αριθμ. 2 θερινή
Όπως η υ π ' αριθμ. 2 χειμερινή στολή
με τις εξής διαφορές:
- Χιτώνιο θερινό χρώματος λευκού,
- Επωμίδες της υ π ' αριθμ. 2 χειμερινής
στολής
(μεταφορά).
- Παντελόνι της υ π ' αριθμ. 2 χειμερινής
στολής.
Στολή υπ' αριθμ. 3 χειμερινή
Α ποτελείται από:
- Πηλίκιο
- Χιτώνιο
- Παντελόνι
- Υποκάμισο
- Γραβάτα
- Παπούτσια
- Κάλτσες
- Γάντια και
- Ζωστήρας της υπ ' αριθμ. 8 χειμερινής
στολής.
- Ξίφος.
- Ταινία μεγαλόσταυρου.
- Παράσημα - μετάλλια.
- Διακριτικά σήματα αποφοίτων Σχολών.

Σημ.: Οι τιμηθέντες Αξιωματικοί
και με τον Ταξιάρχη του Τάγματος της
Τιμής, φέρουν αυτόν στην πρώτη κομβιοδόχη του χιτωνίου, εφόσον δεν φέ
ρουν ανώτερο Ταξιάρχη ξένου Τάγμα
τος διαφορετικά τον φέρουν στη δεύτε
ρη κομβιοδόχη.
Στολή υπ" αριθμ. 3α χειμερινή.
Α ποτελείται από:
- Πηλίκιο.
- Χιτώνιο.
- Παντελόνι.
- Πουκάμισο.
- Γ ραβάτα.
- Παπούτσια.
- Κάλτσες
- Ζωστήρας και
- Γάντια της υ π ' αριθμ. 3 χειμερινής
στολής.
- Ξίφος.
- Παράσημα (ένας αστέρας, ένας τα
ξιάρχης, ο ανώτερος).
- Μ ετάλλια - Παράσημα.
- Διακριτικά σήματα αποφοίτων σχο
λών.
Στολή υπ’ αριθμ. 3α θερινή.
-

Πηλίκιο
Χιτώνιο
Παντελόνι
Πουκάμισο

-

Γ ραβάτα
Παπούτσια
Κάλτσες
Ζωστήρας και
Γάντια της υ π ' αριθμ. 3 θερινής στο
λής.
- Ξίφος
- Παράσημα (ένας αστέρας, ένας τα
ξιάρχης,
ο ανώτερος).
- Μετάλλια - Παράσημα.
- Διακριτικά σήματα αποφοίτων σχο
λών
Οι στολές αυτές φέρονται:
α) Κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψη
σε Αξιωματικούς ξένων κρατών και
επίσημους ξένους.
β) Στην εορτή των Θεοφάνιων.
γ) Από τους παριστάμενους με στολή
Αξιωματικούς σε γάμο Αξιωματικού
(τιμητική) παράσταση).
δ) Από Αξιωματικούς οι οποίοι κρα
τούν τις ταινίες και αποτελούν την
αντιπροσωπεία της Ελληνικής Α
στυνομίας στην εκφορά επισήμου ή
Αξιωματικού.
ε) Στις λοιπές παρατάξεις και παρελά
σεις των Δοκίμων Υπαστυνόμων
πλην εκείνων κατά τις οποίες φέρε
ται η υ π ' αριθμ. 3 στολή.
στ) Στις ορκωμοσίες Αξιωματικών.

(Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος)

Στολή υπ’ αριθμ. 3 θερινή.
Α ποτελείται από:
Πηλίκιο.
Χιτώνιο.
Παντελόνι.
Πουκάμισο.
Γ ραβάτα.
Παπούτσια.
Κάλτσες και
Ζωστήρας της υπ ' αριθμ. 8 θερινής
στολής.
- Ξίφος.
- Γ άντια σουετίνας χρώματος γκρι κυανού.
- Ταινία μεγαλόσταυρου.
- Παράσημα-μετάλλια.
- Διακριτικά σήματα αποφοίτων σχολών.

-
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Α ποτελεσματική
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Η διαδικασία της ανάθεσης καθηκό
ντων και της μεταβίβασης εξουσίας απο
τελεί σημαντικό προσδιοριστικό παράγο
ντα για την επιτυχή εκτέλεσή τους. Τα
στελέχη, συνεπώς, οφείλουν να ακολου
θήσουν την πλέον αποτελεσματική δια
δικασία. Μια τέτοια
και της υπηρεσίας συ
διαδικασία,
που
νολικά, αρκετά εμπό
προκύπτει από τη
Ανάθεση καθηκόντων, μετα
δια τίθενται στην
μέχρι τώρα εμπειρία
πραγματοποίησή της.
βίβαση εξουσίας και υποχρέ και έρευνα, συνίΤο κάθε διοικητικό
σταται σε τέσσερα
ωση λογοδοσίας
στέλεχος πρέπει αφού
βασικά βήματα.
πρώτα τα εντοπίσει,
® Σχεδιασμός της
να καταβάλλει προ
ανάθεσης καθηκόντων.
σπάθεια για την εξάλειψή τους. Από αυτά
<§> Ανάθεση καθηκόντων.
τα πιο σημαντικά είναι:
® Μηχανισμός ελέγχου.
• Έλλειψη εμπιστοσύνης
® Αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
• Έλλειψη ικανών υφισταμένων
Το έμπειρο και ικανό διοικητικό στέλε
• Μη αποδοχή από τους υφισταμένους
χος πρέπει να μπορεί να αντιλαμβάνεται έ
• Έλλειψη καθορισμού καθηκόντων
γκαιρα πότε χρειάζεται να γίνει ανάθεση
• Εγωισμός
καθηκόντων και πότε πρέπει να την απο
• Φόβος του ανταγωνισμού
φεύγει. Κλειδί για τον εντοπισμό της ανά
Τα παραπάνω εμπόδια, όταν υπάρχουν,
γκης αυτής για όλους τους προϊσταμένους
όχι μόνο δεν επιτρέπουν την ανάθεση καθη
αποτελεί η ερώτηση: "Έχωχρόνο να εκτεκόντων και την εκχώρηση εξουσίας, αλλά
λέσω όλα μου τα καθήκοντα αποτελεσματι
συνήθως οδηγούν τον προϊστάμενο-ηγέτη
κά, δηλαδή εγκαίρως και εγκύρως";
στο συγκεντρωτισμό.
Αυτό το ερώτημα όταν τίθεται καθημε
Αυτό έχει σαν συνέπεια την έλλειψη
ρινά από τον προϊστάμενο, τον οδηγεί
χρόνου για την αποτελεσματική άσκηση
πράγματι στον εντοπισμό της ανάγκης να
του διοικητικού έργου και την ανάπτυξη
ασχοληθεί ή όχι με την ανάθεση καθηκό
της ομάδας, πράγμα που οδηγεί σε ακόμα
ντων. Παρακάτω ακολουθούν πρακτικές
μεγαλύτερο συγκεντρωτισμό του προϊστα
οδηγίες για το πότε πρέπει να γίνεται ανά
μένου και ασφαλώς η αποτελεσματικότητα
θεση και πότε πρέπει να αποφεύγεται.
κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Eivat αλή
Η ανάθεση πρέπει να γίνεται όταν:
θεια ότι όταν ο προϊστάμενος μεταβιβάσει
♦ τα καθήκοντα είναι πολυσύνθετα και
ένα μέρος των καθηκόντων και της εξουσί
απαιτούν μεγάλο φάσμα ικανοτήτων για
ας του, αισθάνεται ένα αίσθημα απώλειας
να εκτελεστούν αποτελεσματικά.
δύναμης και εξουσίας, απώλειας νοήματος
♦ ο χρόνος του προϊσταμένου δεν επαρτης δουλειάς του, απώλειας ευκαιριών προ
κεί να τα αντιμετωπίσει εγκαίρως.
σωπικής επίτευξης αποτελεσμάτων και α
♦ η παρακίνηση των εργαζομένων α
σφαλώς απώλεια προσωπικής έκφρασης
παιτεί τον οριζόντιο και κάθετο εμπλουτι
μέσω της εκτέλεσης των καθηκόντων που
σμό της εργασίας τους.
μεταβιβάζονται. Όλα αυτά τα συναισθήμα
♦ οι υφιστάμενοι μπορούν να εκτελέτα απώλειας είναι φυσικά και κοινά σε ό
σουν καλύτερα ή γρηγορότερα ορισμένα
λους τους προϊσταμένους. Όμως, όταν τα
καθήκοντα από τον προϊστάμενο.
συνειδητοποιήσουν και κατανοήσουν τη
♦ οι λεπτομέρειες και η ρουτίνα δεν α
χρησιμότητα της μεταβίβασης καθηκόντων
φήνουν χρόνο στον προϊστάμενο να σκετότε θα μπορέσουν να τα ελέγξουν. Πράγ
φτεί.
μα που αν συνδυαστεί με μία αποτελεσμα
Η ανάθεση πρέπει να αποφεύγεται ό
τική διαδικασία θα τους επιτρέψει να άταν:
ρουν τα εμπόδια που προαναφέρθηκαν και
^ τα καθήκοντα είναι πολύ κρίσιμα, δεν
να προχωρήσουν στην ανάθεση καθηκό
επιδέχονται λάθη και μόνο η εκτέλεσή
ντων όταν και όπου χρειάζεται. Αλλωστε
τους από τον προϊστάμενο εξασφαλίζει
δεν πρέπει να ξεχνούν ότι ο βασικός ρόλος
την πιο πιθανή επιτυχία.
του μάνατζμεντ είναι να επιτυγχάνει απο
S τα καθήκοντα είναι πολύ αφηρημένα
τελέσματα μέσω άλλων ανθρώπων.
ή δύσκολα να συγκεκριμενοποιηθούν και

Απαντήσεις τεστ προηγουμένου τεύχους

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ς εξουσιοδότηση (Delegation)
νοείται η διαδικασία της μεταβί
βασης, από τον προϊστάμενο, ε
νός μέρους των καθηκόντων του, σε υφι
στάμενό του, με παράλληλη βέβαια εκχώ
ρηση της αντίστοιχης εξουσίας. Ασφαλώς
από αυτή τη μεταβίβαση δημιουργείται η
υποχρέωση λογοδοσίας (Accountability)
του υφισταμένου ως προς τον προϊστάμενο
να εκτελέσει αυτά τα καθήκοντα και να α
ναφέρει σχετικά.
Αν ληφθεί υπόψη ότι το σύνηθες πρόβλη
μα όλων σχεδόν των διοικητικών στελεχών
(προϊσταμένων, διοικητών) είναι η έλλειψη
χρόνου για την αποτελεσματική εκτέλεση
του διοικητικού τους έργου, τότε η χρησι
μότητα της μεταβίβασης των καθηκόντων
είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Το κάθε διοικητικό στέλεχος - προϊστά
μενος είναι επιφορτισμένος ουσιαστικά με
τρεις κατηγορίες καθηκόντων:
- Πρώτο, τα καθήκοντα ρουτίνας και ε
παναλαμβανόμενα.
- Δεύτερο, τα βραχυπρόθεσμα επείγο
ντα θέματα.
- Τρίτο, τα μεσοπρόθεσμα και μακρο
πρόθεσμα αναπτυξιακά καθήκοντα, που α
φορούν στην ηγεσία, στις καινοτομίες και
στις βελτιώσεις της ομάδας του, της οργά
νωσης των διαδικασιών, των μεθόδων κ.λ,π.
Το αποτελεσματικό διοικητικό στέλεχος-προϊστάμενος ή ηγέτης είναι αυτός ο
οποίος φέρνει σε πέρας, σε ελάχιστο χρό
νο, τα καθήκοντα της πρώτης κατηγορί
ας, προβλέπει αρκετό χρόνο για τα κα
θήκοντα της δεύτερης και αφιερώνει το
μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στην
τρίτη κατηγορία. Η μεταβίβαση καθηκό
ντων είναι αυτή ακριβώς που του επιτρέπει
να συγκεντρώσει τις προσπάθειές του στην
δεύτερη και κυρίως στην τρίτη κατηγορία,
αναθέτοντας αρκετά από αυτά της δεύτε
ρης και κυρίως της πρώτης στους υφιστα
μένους του.

Ω

Ε μπόδια
ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Παρά την πολύ σημαντική χρησιμότητα
της ανάθεσης καθηκόντων για την αποτελεσματικότητα του προϊσταμένου-ηγέτη
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συνεπώς να γίνουν αντιληπτά και κατανο
ητά από τους υφισταμένους.
S τα καθήκοντα πρέπει να εκτελεσθούν
με βάση την αρχή της εξαίρεσης.
•S όταν σχετίζονται με πειθαρχικό έλεγ
χο, αξιολόγηση, κρίσεις κ.λ.π.
Η ανάθεση των καθηκόντων αποτελεί έ
να τμήμα της συνολικής ηγετικής συμπερι
φοράς και κατά συνέπεια, ο τρόπος με τον
οποίο πρέπει να γίνεται αλλά και η επιτυ
χία της δεν είναι ανεξάρτητη από τις υπό
λοιπες λειτουργίες του προϊσταμένου-ηγέτη όπως η άσκηση της εξουσίας, (στυλ η
γεσίας), η παρακίνηση, η επικοινωνία, η α
νάπτυξη της ομάδας, η εκπαίδευση και η
ανάπτυξη των ικανοτήτων, η λήψη αποφά
σεων, η αξιολόγηση κ.λ.π.

Β α σ ικ έ ς π ρ ο ϋ π ο θ έ σ εις για
ΕΠΙΤΥΧΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Από την παρουσίαση των εμποδίων, και
των βημάτων της διαδικασίας, προκύπτουν
οι παρακάτω προϋποθέσεις:
^ Σαφής καθορισμός των καθηκόντων.
Αποτελεσματική επικοινωνία.
Δυνατότητα στοχοθεσίας.
Εφαρμογή αποτελεσματικών μηχανι
σμών αξιολόγησης της προόδου και των α
ποτελεσμάτων.
^ Καλές σχέσεις μεταξύ προϊσταμένων
- υφισταμένων.
^ Υποκινητικό της εργασίας κλίμα.

Σ υ μ π ερ α σμ α τ ικ ή π ρό ταση
Η σύγχρονη μεθοδολογία της διοίκησης
με στόχους, αμοιβαία συμφωνημένα κριτή
ρια και επαληθεύσιμα αποτελέσματα, συνε
πάγεται και προϋποθέτει έρευνα και ουσια
στική αποσυγκέντρωση και εκχώρηση ευ
θυνών και αρμοδιοτήτων. Επίσης σημαίνει
επιμερισμό και εξατομίκευση ευθυνών και
αρμοδιοτήτων για την επίτευξη στόχων.
Αποτελεί βασικό κανόνα διοικητικής
αποτελεσματικότητας (The golden rule
of Management) ή εκχώρηση σε υφιστά
μενο κλιμάκιο, οτιδήποτε μπορεί να επι
τευχθεί στο κλιμάκιο αυτό. Διαφορετικά
ο προϊστάμενος γίνεται στην πράξη υφι
στάμενος του υφισταμένου εγκαταλείποντας τα κύρια καθήκοντα του προγραμμα
τισμού, συντονισμού και ελέγχου της οργανωσιακής συμπεριφοράς.
Ο προϊστάμενος οφείλει να περιορίζει την
ενασχόλησή του μόνο με προβλήματα η πολυπλοκότητα και συνθετότητα των οποίων
καθιστά αδύνατη ή ασύμφορη την αντιμετώ
πισή τους σε κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο.
Είναι σαφές ότι ο βαθμός εκχώρησης ευ
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θυνών και αρμοδιοτήτων αναλογεί στην έ
κταση της πρωτοβουλίας και δημιουργικό
τητας των εργαζομένων. Έτσι στο χαμηλό
τερο βαθμό πρωτοβουλίας αναλογεί στενή
έως ελάχιστη εκχώρηση και αποσυγκέ
ντρωση καθηκόντων και αντίστροφα.
Γι' αυτό κάθε προϊστάμενος θα πρέπει
να παρακινεί τους υφισταμένους του για α
νάληψη πρωτοβουλιών και ανάπτυξη δη
μιουργικής σκέψης με ανάλογο προγραμ
ματισμό και να μην ξεχνά πόσο ισχυρός εί
ναι ο νόμος Gresham περί της οργανωτι
κής βαρύτητας και της ροπής προς την
εκτελεστότητα, μέσω της μηχανικής επα
νάληψης ρουτίνας, στοιχεία τα οποία αντιστρατεύονται τον σχεδίασμά και εξοβελί
ζουν την επιτελικότητα.

Α π α ν τή σεις
1. ΛΑ Θ Ο Σ: Αν αναθέτετε επανειλημ
μένα παρόμοιες δουλειές στους ίδιους αν
θρώπους, δεν τους δίνετε πρόσθετες ευκαι
ρίες να αναπτυχθούν. Επίσης, στερείτε από
τους λιγότερο έμπειρους υφισταμένους
σας την ευκαιρία που χρειάζονται για να α
ναπτυχθούν.
2 . ΣΩ ΣΤ Ο : Όσο περισσότερες βασικές
πληροφορίες δώσετε σε αυτόν που θα κάνει
την εργασία, τόσο γρηγορότερα και ευκο
λότερα προχωρεί η διεργασία της ανάθεσης
ευθυνών. Στους πιο έμπειρους υφισταμέ
νους σας, ίσως μπορείτε να δώσετε μερικές
μόνο πληροφορίες και μετά να τους δώσε
τε ιδέες για να βρουν και άλλες μόνοι τους.
3 . ΣΩ Σ Τ Ο : Ο τρόπος ελέγχου όχι μό
νο βοηθάει να μη συμβεί καμία καταστρο
φή, αλλά σας βοηθάει και να αναθέτετε ευ
θύνες με περισσότερη αυτοπεποίθηση.
4 . ΛΑ Θ Ο Σ: Αυτή είναι μια από τις με
γαλύτερες παγίδες του άπειρου στην ανά
θεση ευθυνών. Τα αποτελέσματα είναι το

παν. Αν απαιτείτε από τους άλλους να χρη
σιμοποιούν τις μεθόδους σας, πνίγετε την
πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητά
τους, που είναι απαραίτητες για να είναι ε
πιτυχής η ανάληψη των ευθυνών.
5 . ΛΑ Θ Ο Σ: Αυτό είναι άλλο ένα συ
νηθισμένο λάθος από άτομα τα οποία δεν
κάνουν σωστή ανάθεση ευθυνών. Όταν γί
νεται πραγματική ανάθεση, μοιράζονται
και τα δικαιώματα και οι ευθύνες λήψης α
ποφάσεων.
6 . Λ Α Θ Ο Σ: Η ανακριβής περιγραφή
των ανατιθέμενων εργασιών προσβάλλει
τους υφισταμένους σας και βλάπτει την ε
μπιστοσύνη τους.
7 . Λ Α Θ Ο Σ: Η πραγματική ανάθεση
ευθυνών συμπεριλαμβάνει την εκχώρηση
του δικαιώματος και της ευθύνης του κα
θορισμού του τι πρέπει να γίνει, της προ
σέγγισης του προβλήματος, και του ποιος
θα το αναλάβει.
8 . ΛΑ Θ Ο Σ: Αφήστε τους ανθρώπους
να χειρίζονται τις δουλειές όπως νομίζουν
αλλά, πριν ακόμη ξεκινήσουν, δώστε τους
όσες συμβουλές χρειάζονται και ανοίξτε
το οπτικό τους πεδίο όσο πιστεύετε ότι
χρειάζεται. Να είστε διαθέσιμοι για να α
παντάτε σε ερωτήσεις, αλλά μην κοιτάζετε
συνεχώς πάνω από τον ώμο τους να δείτε
τι κάνουν, και μη λύνετε τα προβλήματά
τους αντί γι' αυτούς. Η λύση των προβλη
μάτων είναι τμήμα της διαδικασίας της α
νάπτυξής τους.
9 . ΛΑ Θ Ο Σ: Οι δουλειές ποικίλλουν ό
πως και οι άνθρωποι. Πρέπει πάντοτε να
λαμβάνεται υπόψη η δυσκολία της εργασί
ας, και η πείρα και η ικανότητα του ατό
μου. Όταν μοιράζετε εργασίες, να προσαρ
μόζετε το σύστημα υπευθυνοτήτων σε αυ
τόν που αναλαμβάνει την εργασία.
1 0 . ΛΑ Θ Ο Σ: Μην απελπίζεστε για
τον υφιστάμενό σας μόνο και μόνο επειδή
απέτυχε μία φορά. Αυτό μπορεί να οφείλε
ται σε καταστάσεις έξω από τον έλεγχό
του. Μπορεί ακόμη και να είναι αποτέλε
σμα της μεθόδου ανάθεσης που εφαρμό
σατε. Εξετάστε τι πήγε λάθος και γιατί.

Β αθμολογία
Υπολογίστε ένα βαθμό για κάθε σωστή α
πάντησή σας.
9-10 Είστε κορυφαίοι στην εξουσιοδότηση.
6 - 8 Γνωρίζετε τα βασικά, αλλά συνεχίστε
να μαθαίνετε.
5 ή λιγότερο. Ανακαλύψατε μια σοβαρή
έλλειψη στις ηγετικές ικανότητές σας. Αν αυ
τή τη στιγμή ηγείστε ή ελέγχετε άλλους, εί
στε υπεύθυνοι για τη μεταξύ τους αλληλεπί
δραση ως ομάδας.
■
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ

την καμπή του 18ου αιώνα, οι ε
παρχίες της αυτοκρατορίας βρί
σκονταν πολύ μακριά από τον έ
λεγχο της Κωνσταντινούπολης. Η εικό
να του παντοδύναμου σουλτάνου έσβη
νε. Όσο περνούσαν τα χρόνια στέριωνε
πιο βαθιά στις συνειδήσεις των υπόδου
λων, ότι η ελευθερία θα αποκτιόταν μό
νο με τη δύναμη των όπλων. Στη διάρ
κεια των τελευταίων είκοσι χρόνων
πριν από την έκρηξη της Ελληνικής Ε
πανάστασης πύκνωσαν οι επαφές ανά
μεσα σε εκείνους που εργάζονταν για

Σ

180

την απόσχιση των βαλκανικών εθνοτή
των από την οθωμανική αυτοκρατορία.
Η εποχή των επαναστάσεων και των ε
σωτερικών πολέμων είχε πια ξεκινήσει
για την οθωμανική αυτοκρατορία.

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧίΟΥ
Οι Έλληνες, συντονισμένοι στο κλί
μα της εποχής και μετά από μια μα
κραίωνη περίοδο σκλαβιάς όρθωσαν το
ανάστημά τους. Οι καρποί που είχε
σπείρει η Φιλική Εταιρεία έπιασαν τό

ΧΡΟΝΙΑ
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πο. Βεβαίως, η επανάσταση δεν ξεκί
νησε ταυτόχρονα σε όλα τα υπόδουλα
μέρη παρά τον επαναστατικό ενθου
σιασμό όλων των Ελλήνων. Στη Χίο,
παρά τον επαναστατικό ενθουσιασμό
των πρώτων μηνών του Αγώνα, επι
κράτησε η λογική της αυτοσυγκράτη
σης, γιατί το νησί απείχε ελάχιστα από
τα παράλια της Μικράς Ασίας και το ι
διαίτερο ενδιαφέρον του σουλτάνου θα
καθιστούσε δυσχερέστατη την έκβαση
μιας ένοπλης εξέγερσης και άγνωστες
τις συνέπειες στον πληθυσμό της.
Η επιτυχία όμως, της εξέγερσης
της Σάμου με επικεφαλής τον Λ υ
κούργο Λ ογοθέτη, δημιούργησε ένα
ελπιδοφόρο επαναστατικό ρεύμα του
οποίου ηγείτο ο Αντώνης Μ πουρνιάς.
Ο Μ πουρνιάς πίστευε ότι αν είχε τη
βοήθεια του Λυκούργου θα κατάφερνε αυτό που η ηγεσία του Αγώνα
στην Πελοπόννησο θεωρούσε ακα
τόρθω το. Οι παραινέσεις και οι συμ
βουλές του Δ. Υψηλάντη, να ηρεμή
σει μέχρι να έρθει η κατάλληλη ώρα,
δεν έπιασαν τόπο.
Ο Μ πουρνιάς ερχόμενος σε συνεν
νόηση με τον Λυκούργο αποφάσισε
την τολμηρή επιχείρηση, η οποία έγι
νε στις 10 Μαρτίου 1822. Έ νας στολί
σκος από 8 μπρίκια και 30 σακολέβες
ξεκίνησε από τη Σάμο και έφτασε στη
Χίο. Η απόβαση αιφνιδίασε τους
Τούρκους του νησιού, οι οποίοι ανα
γκάστηκαν να κλειστούν στο κάστρο.
Τον ίδιο αιφνιδιασμό δέχθηκαν και οι
χριστιανοί της ανώτερης τάξης για
την απροσδόκητη εισβολή, οι οποίοι
εφοβούντο για την τύχη των ομήρων
που είχαν συλληφθεί και σταλεί στον
σουλτάνο εξαιτίας της πρώτης απόπει
ρας εξέγερσης που είχε γίνει τον Α 
πρίλιο του 1821. Από τα χωριά όμως,
κατέφθανε πλήθος ροπαλοφόρων και
οπλοφόρων που ενώθηκαν με το σώ
ματα του Λυκούργου και του Μπουρνιά. Μ έσα στο κλίμα ενθουσιασμού ο
Λ υκούργος αντικατέστησε τη δημογε
ροντία με επταμελή εφορία και τοπο
θέτησε πυροβόλα σε κατάλληλες θέ
σεις για να πλήξει του Τούρκους που
είχαν κλειστεί στο κάστρο. Λίγες ημέ
ρες μετά τον πρώτο ενθουσιασμό φά
νηκε η προχειρότητα της κίνησης. Άρ
χισαν οι διαφωνίες· πρώτα απ’ όλα
των δύο αρχηγών. Ο Μ πουρνιάς δεν
αναγνώριζε τον Λυκούργο σαν αρχη
γό και ο δεύτερος μεταχειριζόταν τους

Χ ιώτες σαν κατακτη μένους και τους
ζητούσε χρήματα. Η στάση των προ
κρίτων από την άλλη δεν ήταν η ενδεδειγμένη...

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΧίΟΥ
Ενόσω συνέβαιναν αυτά στη Χίο, ο
σουλτάνος χωρίς χρονοτριβή, διάτασσε
τη θανάτωση τριών προκρίτων που ή
ταν όμηροι — από προηγούμενη αποτυ
χημένη προσπάθεια εξέγερσης— και
60 εμπόρων που ήταν εγκατεστημένοι
στην Κωνσταντινούπολη, ενώ 34 πλοί
α υπό τον Καρά Αλή κατέφταναν στη
Χίο. Ο Καρά Αλής άρχισε να χτυπάει
με τα κανόνια του τη Χώρα και να απο
βιβάζει στρατό. Ταυτοχρόνως, δεχόταν
ενισχύσεις από την αντικρινή ακτή της
Μικράς Ασίας, από Τούρκους που δι
ψούσαν για αρπαγή και σφαγή. Οι έ
ντρομοι χριστιανοί εγκατέλειψαν την
πόλη. Στις 2 Απριλίου ανήμερα του
Πάσχα, η τουρκική δύναμη προχώρησε
προς το μοναστήρι του Αγίου Μ ηνά ό
που είχαν καταφύγει 3.000 Έλληνες.
Στην άρνησή τους να παραδοθούν, οι
Τούρκοι τους κατάσφαξαν και πυρπό
λησαν το μοναστήρι. Την ίδια τύχη εί
χαν και 2.300 Έ λληνες που είχαν καταφύγει στο χωριό Άγιος Γεώργιος.
Για τη σφαγή της Χίου εγράφησαν
πολλά και ελέχθησαν περισσότερα. Αποφεύγοντας οποιονδήποτε χαρακτηρι
σμό θα δώσουμε το λόγο σε ανταπόκρι
ση που δημοσιεύθηκε στην φιλοτουρκική εφημερίδα των Γάλλων καθολι
κών της Σμύρνης Le Spectateur Orien
tal: «Ο τρόμος βρισκόταν μέσα στις
καρδιές όλων, όσο που η χλομάδα ξε
χώριζε στα πρόσωπά τους. Τα πάντα σε
μια φρικτή αναταραχή. Ο αγέρας αντη
χούσε από φωνές και από βογκητά. Γέροι, γυναίκες, παιδιά τρέχανε ανάκατα
στους δρόμους. Τρέχανε να συναντή
σουν το θάνατο που δεν τσιγκουνευόταν κανέναν. Τα σοκάκια γέμισαν από
κουφάρια. Οι Τούρκοι βάζουνε φωτιά
στην εκκλησία της Τουρλωτής. Οι φλό
γες που σηκώνονται δίνουν το σινιάλο
να καεί ολόκληρη η πολιτεία. Φωτιές
ξεσπούν στις ελληνικές και καθολικές
συνοικίες, όσο που βροντάνε τα κανό
νια, κροταλίζουν τα ντουφέκια και
σφυρίζουνε τα βόλια ανάμεσα στις
στριγκιές και τα ξαμολημένα πάθη. Η
παραφορά των νικητών δεν σέβεται ού
τε καν τη στάχτη των νεκρών. Ανοίγου-

νε οι τάφοι, ξεθάβονται οι σκελετοί,
ποδοπατιούνται, πετιούνται. Ο φανατι
σμός και η εκδίκηση ποτίζονται με αί
μα δίχως να ξεδιψάσουν».
Η προσταγή που είχε δώσει ο Βαχίτ
πασάς στους στρατιώτες του και αναφέρεται στα απομνημονεύματά του ήταν η
εξής: Να χαριστεί η ζωή μονάχα στους
νέους που δέχονται να αλλαξοπιστήσουν «των γερόντων αποκλειομένων
και εν τοιαύτη περιπτώσει χάριτος».
Η λεηλασία, οι εμπρησμοί, η σφαγή
και η αιχμαλωσία των κατοίκων, αφά
νισαν κυριολεκτικά ένα νησί. Από έναν
πληθυσμό που ξεπερνούσε τις 100.000
απέμειναν λιγότεροι από 2.000.

Η ΑΠΗΧΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Ο ι σφαγές της Χίου προκάλεσαν τον
αποτροπιασμό της ευρωπαϊκής κοινής
γνώμης. Έ ω ς τότε το φιλελληνικό
πνεύμα διακατείχε μόνο τους πνευματι
κούς κύκλους, αλλά η περιγραφή των
σφαγών και του εξανδραποδισμού του
πληθυσμού της Χίου από τις εφημερί
δες, έκανε τους ευρωπαϊκούς λαούς να
αισθανθούν τη φρίκη και να εκδηλώ
σουν όλη τους τη συμπάθεια. Οι φιλελληνικές εφημερίδες άρχισαν να διεξά
γουν πολεμική κατά των ευρωπαϊκών
δυνάμεων που ανέχονταν να διαπράττονται τέτοια αίσχη χωρίς να επεμβαί
νουν υπέρ ενός αγωνιζόμενου έθνους.
Ο Μάξιμος Ραιμπώ που είχε πληροφο
ρίες για τις σφαγές από αυτόπτες μάρ
τυρες, αφηγείται σε βιβλίο του ανατριχιαστικές σκηνές. Ο ποιητής Πιερ Λεμπρούμ γράφει την «Καταστροφή της
Χ ίου» και το «Σκλαβοπάζαρο της
Σμύρνης», ενώ ο Μίλερ γράφει τον
«Χιώτη». Ο Β. Ουγκώ στα Orientales
γράφει το «Ελληνόπουλο», ξεκινώντας

ως εξής: «Τούρκοι διαβήκαν, χαλα
σμός, θάνατος πέρα - πέρα, η Χίος το
καλό νησί έμεινε μαύρη ξέρα...».
Ο φιλελληνισμός στη λαϊκή του έκ
φραση πρόσφερε σημαντική βοήθεια
στην ελληνική υπόθεση με την αποστο
λή χρημάτων και εφοδίων. Επιπλέον, έ
νας σημαντικός αριθμός εθελοντών
προσήλθε να πολεμήσει για την ελληνι
κή ανεξαρτησία. Ανάμεσά τους βρέθη
καν γνωστοί στρατιωτικοί της εποχής
των Ναπολεόντειων πολέμων, φοιτη
τές, κυνηγημένοι επαναστάτες ακόμη
και τυχοδιώκτες ή καιροσκόποι, για
τους οποίους η ελληνική επανάσταση
φάνταζε ως περιπέτεια και μάλιστα επι
κερδής. Ανεξάρτητα από τους λόγους,
τους τρόπους και τις ασύμβατες κάποτε
προσδοκίες, που στήριξαν στην ελληνι
κή υπόθεση, όλοι αυτοί συνέβαλαν να
διατηρηθεί ζωντανό το ενδιαφέρον της
ευρωπαϊκής κοινής γνώμης για την ελ
ληνική επανάσταση.

Ο Ντ ε λ α κ ρ ο υ α
Ο Ευγένιος Ντελακρουά ήταν μόλις
23 χρόνων το 1821, αλλά η εξέγερση
των Ελλήνων τον συγκίνησε από την
πρώτη στιγμή που το υπόδουλο έθνος
σήκωσε το κεφάλι του για να αποτινάξει
τον οθωμανικό ζυγό. Πρώτος και μεγά
λος καρπός του ενθουσιασμού του ήταν
ο ονομαστός πίνακας «Η σφαγή της Χί
ου» που παρουσιάστηκε στο Σαλόν του
1824 και χάρισε στο ζωγράφο το χρυσό
μετάλλιο Δευτέρας Τάξεως. Ο πίνακας
αυτός, επαναστατικός από καλλιτεχνική
άποψη, προκάλεσε μεγάλο σκάνδαλο
την εποχή του και σηματοδότησε την α
νοιχτή ρήξη ανάμεσα στον κλασικισμό
και στο ρομαντισμό. Στην ουσία, εξέφρασε την αγανάκτηση της ευρωπαϊκής
κοινής γνώμης για την τουρκική θηριω
δία στην ξεσηκωμένη Ελλάδα. Η δρα
ματική του ένταση και η συναισθηματι
κή του γνησιότητα τον έκαναν σύμβολο
και φορέα πολιτικών και κοινωνικών ι
δεών. Η συναισθηματική φόρτιση του
Ντελακρουά και το πάθος του για τον
μέχρις εσχάτων αγώνα που έδιναν οι
Έλληνες, συνέχισαν να τον εμπνέουν
και στη δημιουργία αρκετών ακόμη έρ
γων, μεταφέροντας το μήνυμα του ελλη
νικού αγώνα και συντηρώντας τον ευ
ρωπαϊκό φιλελληνισμό.
■
Ανθ/μος Κιον. Κούρος
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σόντα γ ι’ αυτή τη θέση, αφού διακρίνεται για την εργατικότητα, αφοσίωση
αλλά κυρίως για την «όσφρηση λαγω
νικού» που διαθέτει. Από την πρώτη
στιγμή που γνωρίζει τον Γιάννη Αγιάννη, με άλλο όνομα φυσικά, του φαίνε
ται ύποπτος και νομίζει ότι σ' αυτόν α-

«Η
ζωήείναι μια
χρράση που κόπηκε στη μέση»
Βίκτω ρ Ονγκώ
συγγραφέας των «Α
θλίων» έκλεισε τα
200 χρόνια από τη
γέννησή του στις 26 Φεβρουά
ριου. Οι Γάλλοι γιορτάζουν
την ταραχώδη ζωή ενός μεγά
λου ποιητή, μυθιστοριογράφου και πολιτικού αποστάτη.
Μ ε το απόφθεγμά του «η ζωή
είναι μια φράση που κόπηκε
στη μέση» καλούμαστε να κα
ταδοθούμε σε αυτόν τον άν
θρωπο - ωκεανό, που αντικα
τοπτρίζει όλες εκείνες τις αξί
ες που πάνω τους θεμελιώθηκε
η γαλλική δημοκρατία.
Από τους «Αθλίους» του Β.
Ουγκώ τα πρόσωπα που μέ
νουν για πάντα στην μνήμη
του αναγνώστη είναι δύο: Ο
πρωταγω νιστής Γιάννης Αγιάννης και ο απηνής διώκτης
του, αστυνομικός Ιαβέρης. Η
προσωπικότητα του Γιάννη Αγιάννη διαπνέει όλο το μυθι
στόρημα, αφού σφραγίζει με
τις πράξεις του τις ζωές πολ
λών ανθρώπων που μετέχουν στην πλο
κή. Ο Ιαβέρης δεν είναι πάντοτε πα
ρών, αλλά η παρουσία του πλανάται σ'
όλο το μυθιστόρημα.
Τι αντιπροσωπεύουν όμως αυτοί οι
δύο ήρωες, τα ονόματα των οποίων εί
ναι γνωστά ακόμα και σ' αυτούς που
δεν έχουν διαβάσει το πασίγνωστο μυ
θιστόρημα; Ο Γιάννης Αγιάννης είναι
ένας μικροκλέφτης, που ζει μέσα στην
αθλιότητα και την πείνα, διαπράττοντας έτσι το ένα αδίκημα πίσω από το
άλλο. Κάποια στιγμή όμως αποφασίζει
ν' αλλάξει χαρακτήρα και ζωή. Ή ταν
όταν συνελήφθη να κλέβει τα ασημικά
του επισκόπου - ευεργέτη του. Ο επί
σκοπος τον καλύπτει κι έτσι αφήνεται
ελεύθερος. Από τη στιγμή αυτή, η ζωή
του αλλάζει οριστικά. Ο τέως ζητιάνος
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μεταβάλλεται, μέσα από τις δικές του
προσπάθειες, σ' έναν αξιοσέβαστο κύ
ριο, τίμιο και φιλάνθρωπο, για να φτά
σει τελικά μέχρι το αξίωμα του Δη
μάρχου. Η τιμιότητα που τον χαρακτη
ρίζει, εκδηλώνεται όταν ένας «φτωχοδιάβολος» συλλαμβάνεται για μια τε
λευταία κλοπή που είχε διαπράξει ο ί
διος, οπότε, ελεγχόμενος από τη συνεί
δησή του, παραδίδεται στις Αρχές, α
ναλαμβάνει τις ευθύνες της πράξης του
και καταδικάζεται σε φυλάκιση. Δρα
πετεύει από τη φυλακή για να σώσει τη
θετή κόρη του Τιτίκα και αφοσιώνεται
σ' αυτήν.
Ο Ιαβέρης είναι εκπρόσωπος του νό
μου. Αφοσιωμένος απόλυτα στο καθή
κον του, αποτελεί πρότυπο επιθεωρητή
της Αστυνομίας. Διαθέτει πολλά προ-
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ναγνωρίζει ένα πρώην κατάδικο.
Μετά τη νέα φυλάκιση και απόδρα
ση του Γιάννη Αγιάννη, ο Ια
βέρης καταλαβαίνει ότι οι υ
ποψίες του δικαιώθηκαν. Από
τη στιγμή αυτή, προσπαθεί με
κάθε τρόπο να ανακαλύψει το
δραπέτη. Οι προσπάθειές του
είναι άοκνες. Ξέρει ότι έχει να
κάνει μ' ένα άτομο πολύ ικανό
που μεταμφιέζεται αλλάζει ο
νόματα και που — πράγμα α
κατανόητο για τον Ιαβέρη—
κατάφερε να φθάσει μέχρι το
αξίωμα του Δημάρχου.
Ο Ιαβέρης απ' την άλλη,
προσπαθεί με κάθε τρόπο, μέ
σα στα πλαίσια των καθηκό
ντων του, να συλλάβει τον
δραπέτη. Οι συνεχείς αποτυχί
ες του να εκπληρώσει αυτό το
σκοπό, αλλά και το γεγονός ό
τι ο καταδιωκόμενος δεν έχει
πια καμία σχέση με το παρελ
θόν του, τον οδηγεί σε ένα εί
δος «μονομανίας», «έμμονης
ιδέας» για τη σύλληψη του
δραπέτη που έχει ακόμα χρέη
προς τη δικαιοσύνη.
Το κυνηγητό γίνεται ανελέη
το. Ο Γιάννης Αγιάννης είναι υποχρεω
μένος ν' αλλάζει συνέχεια τόπο διαμο
νής, ακόμα και προσωπικότητα.
Παρά ταύτα η «καυτή ανάσα» του
Ιαβέρη είναι πάντοτε πίσω του. Μέχρι
τη στιγμή που η μοίρα τους φέρνει
πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά αυτή τη
φορά κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες
συνθήκες.
Το Παρίσι βρίσκεται σε εξέγερση. Η
αιώνια πόλη είναι γεμάτη οδοφράγμα
τα, φωτιές, συγκρούσεις μεταξύ αστυ
νομίας και εξεγερμένων, γεγονότα που
αναστατώνουν τη ζωή των κατοίκων.
Ο Γιάννης Αγιάννης βρίσκεται πίσω α
πό τα οδοφράγματα για να βρει τον αρ
ραβωνιαστικό της θετής του κόρης, Τιτίκας. Εκεί, κάνει την εμφάνισή του
και ο Ιαβέρης, ακολουθώντας το «θή-

ραμά» του. Οι εξεγερμένοι τον ανα
γνωρίζουν. Είναι ο «σπιούνος» του κα
θεστώτος.
Αναθέτουν, κατά σύμπτωση, στον
Γιάννη Αγιάννη να τον σκοτώσει. Ο τε
λευταίος, όμως, αποφασίζει να του χα
ρίσει τη ζωή, διακινδυνεύοντας τη δική
του. Αυτή είναι η πιο κρίσιμη και προ
παντός ανθρώπινη στιγμή σε όλη την
πλοκή του μυθιστορήματος. Στη συνέ
χεια προσφέρεται στον Ιαβέρη κυριο
λεκτικά «στο πιάτο» η σύλληψη του
Γιάννη Αγιάννη. Ο άτεγκτος διώκτης
του εγκλήματος, αντίθετα με τις προσ
δοκίες του μέσου αναγνώστη, δεν τον
συλλαμβάνει. Γυρίζει την πλάτη του
στο δραπέτη, στην «έμμονη ιδέα» του,
και φεύγει. Κατευθύνεται προς το Ση
κουάνα. Εκεί θα μπορούσε να σκεφθεί.
Να ζυγιάσει την πράξη του. Δεν είναι
ακόμη σίγουρος ότι έπραξε σωστά. «Έ
να πράγμα τον σάστιζε, το ότι ο Γιάν
νης Αγιάννης του είχε δώσει χάρη, και
ένα πράγμα τον αποσβόλωνε, το ότι και
αυτός ο ίδιος είχε δώσει χάρη στον
Γιάννη Αγιάννη» γράφει ο Βίκτωρ Ου
γκιό.
Στον ψυχικό κόσμο του Ιαβέρη συ
γκρούονται δύο συναισθήματα· αυτό
της ευγνωμοσύνης προς τον σωτήρα
του και εκείνο της παράβασης του κα
θήκοντος του προς την Πολιτεία που
του είχε εμπιστευθεί μια σοβαρή απο
στολή, αυτή της τήρησης της τάξης και
του σεβασμού προς τους νόμους. Με
την πράξη του είχε παραβεί τον όρκο
που είχε δώσει ενώπιον αυτής της Πο
λιτείας. Ο κατάδικος Γιάννης Αγιάννης
θα κυκλοφορούσε ελεύθερα και, όσο
αυτός θα ζούσε, θα του θύμιζε την πα
ρεκτροπή του. Αυτή η σύγκρουση των
συναισθημάτων έκανε το κεφάλι του
βαρύ, ασήκωτο. Δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι αυτός ο Ιαβέρης, το κόσμη
μα της Παρισινής Αστυνομίας ήταν η
αιτία να κυκλοφορεί ελεύθερα ένας
«καταραμένος» κατάδικος. Έ νας άν
θρωπος των κάτεργων άπιαστος από τη
δικαιοσύνη!
Το δίλημμα ήταν αδυσώπητο! Η συ
νείδησή του τον συνέχαιρε. Το χρέος
του προς την Πολιτεία όμως έμενε α
νεκπλήρωτο. Ακόμα και σ' αυτή την
χρονική στιγμή της τρομερής συναι
σθηματικής πάλης, από το μυαλό του
αδέκαστου Ιαβέρη περνάει η σκέψη να
γυρίσει πίσω, να συλλάβει τον Γιάννη
Αγιάννη και να τον οδηγήσει εκεί απ' ό
που δραπέτευσε- στα κάτεργα. Δεν α
ντέχει άλλο. Α υτές οι αλληλοσυ-
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ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ (1802 - 1885)
Βίκτωρ Ουγκώ κατέχει μια
εξαίρετη θέση στα Γαλλικά
γράμματα. Κυριαρχεί όλο τον
αιώνα με το τεράστιο λογοτεχνικό
του έργο. Ένα μεγάλο μέρος αυτού
είναι λογοτεχνικό σύμφωνα με τις ι
δέες του που άλλαξαν με την πάροδο
των ετών αφού πάντοτε ασχολήθηκε
με την πολιτική, στην αρχή ως βασιλόφρων για να καταλήξει δημοκρατι
κός, πράγμα το οποίο του στοίχισε
την εξορία από το 1851 έως το 1870.
Ασχολήθηκε με όλα τα λογοτεχνικά
είδη: ποίηση, λυρική, σατυρική, επι
κή, δράμα, μυθιστόρημα κλπ. Το θά
νατό του έκλαψε όλη η Γαλλία και
σύσσωμο το Παρίσι ακολούθησε την
σωρό του από την Αψίδα του Θριάμ
βου μέχρι το Πάνθεον, όπου αναπαύ
εται ανάμεσα στους άλλους μεγάλους
Γ άλλους...
Πολύ σωστά επισημάνθηκε το γε
γονός, ότι αν ο Ουγκώ είχε γίνει το
σύμβολο κάποιου συγκεκριμένου κα
θεστώτος, λίγοι θα γιόρταζαν σήμερα
τα 200 χρόνια από τη γέννησή του. Αν
έγινε εθνικό σύμβολο, έγινε από τις
θεαματικές αποστασίες του και τις
τολμηρές τοποθετήσεις του. Κοντά
σε όλα τα άλλα, ήταν η φωνή που ε
ξέφραζε το βάρος στη συνείδηση του
έθνους του, ενός έθνους που ακόμη
ζει μαζί με τα φαντάσματα από το
παρελθόν του: την υπόθεση Ντρέϊφους, την κυβέρνηση του Βισύ, τον
πόλεμο της Αλγερίας, την άνοδο του
Εθνικού Μετώπου. Μα είναι πιο ελα
φρό το βάρος, όταν το κουβαλάει κα
νείς μαζί με έναν τέτοιο γίγαντα!

Ο

γκρουόμενες σκέψεις τον οδηγούν σε
θανάσιμο αδιέξοδο. Πώς είναι δυνατόν
19ο σταθεί ντροπιασμένος καταγέλα
να
στος, στην υπηρεσία του, σαν ένας πα
ραβάτης του καθήκοντος; Ξαφνικά μια
αχτίδα φωτός σκίζει τα σκοτάδια του
μυαλού του. Υπάρχει λύση! Μια λύση
που θα ήταν σύμφωνη μ' αυτά που πί
στευε, για το καθήκον που έπρεπε να επιτελέσει, αλλά και σύμφωνη με το
χρέος του απέναντι σε ’κείνον που του
έσωσε τη ζωή· ο θάνατος!
«Ο Ιαβέρης έσκυψε το κεφάλι και
κοίταξε. Τα πάντα μαύρα. Δε διακρίνονταν τίποτα. Ακουγόταν μόνο το πά
φλασμα του νερού. Μα ο ποταμός δε
φαινόταν.... Έ πειτα από μια στιγμή, μια
ψηλή μαύρη φιγούρα,.... φάνηκε ολόρ
θη στο παραπέτο, έγειρε προς τον Ση
κουάνα, ξανασηκώθηκε κι έπεσε ευθύς
στα σκοτάδια...»
Ο Ιαβέρης έπαψε να υπάρχει. Τα
μαύρα νερά του Σηκουάνα έδωσαν την
οριστική λύση στο αδιέξοδο που τον εί
χαν οδηγήσει τα γεγονότα και η συνεί
δησή του. Η ζωή δεν του πρόσφερε πια
καμιά λύση. Του ήταν αδύνατο να ξεπεράσει το ατόπημά του απέναντι στην
Πολιτεία και τη Δικαιοσύνη, του ήταν
αδύνατο να υποφέρει την παράβαση
του καθήκοντος του, έστω κι αν αυτή η
παράβαση αντανακλούσε τη γλυκιά αν
θρώπινη μορφή του σωτήρα του, Γιάν
νη Αγιάννη!
■
Υπαστ. Β' Αρετή Λιασή
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- Κ ύ ρ ιε κ α θ η γ η τ ά σ υ ν ε χ ίζ ε ι η ε λ λ η ν ι
κ ή ο ικ ο γ έ ν ε ια ν α ε ίν α ι, ό π ω ς λ έ γ ε τ α ι,
π α ιδ ο κ ε ν τ ρ ικ ή ;

« Η π α ιδ ικ ή ψ υχή θ έλ ει μ εγα λ ύ τ ερ η ελευ θ ερ ία , λ ιγ ό τ ερ η κ α θ ο 
δ ή γη σ η , π ερ ισ σ ό τερ η σ υ μ π α ρ ά σ τα σ η » , δηλώνει με έμφαση ο

καθηγητής Παιδιατρικής και Ακαδημαϊκός κ. Νικόλαος Ματσανιώτης, θέτοντας άμεσα υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα του γονεϊκού
ενδιαφέροντος ακόμη και ό
ταν αυτό είναι πραγματικό.
Τα παιδιά μπορεί «να έχο υ ν
τα π ά ντα , α λλά σ τ η ν π ρ α γ
μ α τ ικ ό τ η τ α δ εν έχ ο υ ν τίπ ο τε
α π ό τ ο υ ς γεν ν ή το ρ ές τους.
Δ ε ν έ χ ο υ ν το ε ν δ ια φ έ ρ ο ν ,
τ η ν α γά π η τ ο υ ς δ εν τ η ν έ 

- Παιδοκεντρική; Έ χει υπάρξει ποτέ;
Νομίζω ότι το μεγάλο έγκλημα της
σύγχρονης οικογένειας είναι το ένα
παιδί το οποίο δημιουργεί ιδιάζουσες
συνθήκες συναισθηματικών δεσμών,
οι οποίες ξεφεύγουν από αυτό που λέ
με φυσιολογι
κό και επιθυ
μητό. Υπάρ
χει ένα στοι
χείο υπερβο
λής και επεν
δύσεων, που
εν πάση περιπτώ σει είναι
έξω από την
παιδική ψυχή,
η οποία θέλει
μεγαλύτερη
ελευθερία, λιγότερη καθοδήγηση, πε
ρισσότερη συμπαράσταση. Το παιδί
μπαίνει στη σκιά των γονιών σε υπερ
βολικό βαθμό. Και από την άλλη πλευ
ρά, βεβαίως, το ένα παιδί δημιουργεί
και προϋποθέσεις χαλαρότερων δε
σμών μεταξύ του ζευγαριού. Αρχίζει
αυτό που λέμε πυρηνική οικογένεια να
αποκτάει μια περισσότερο παράλληλη
διάσταση που αυξάνει τις τριβές μετα
ξύ των γονιών.
Πολλοί άμεσα ή έμμεσα υποστηρί
ζουν ότι κάνουν ένα παιδί «για να τα έ
χει όλα». Πρώτον είναι μεγάλο ερώτη
μα εάν αυτό αποτελεί πλεονέκτημα ή
μειονέκτημα. Δεύτερον παραφράζεται
εύκολα. «Να τα έχουμε όλα», να μι
κρύνει η μοιρασιά... στην οποία περι
λαμβάνονται και οι τρεις.

Το παιδί θέλει
τιεο ιο σ ο τε
ε λ ε υ θ ε ρ ία

χ ο υ ν εισ π ρ ά ξει. Υ πά ρχουν ά νθ ρ ω π ο ι οι οπ ο ίο ι κα ι να τη ν έχο υ ν
δ εν μ π ο ρ ο ύ ν να τη δώ σ ουν. Το π α ιδ ί ό μ ω ς π ρ έπ ει να ξ έρ ει ότι
του α φ ιερ ώ ν εις χ ρ ό ν ο κ α ι εν δ ια φ έρ ο ν, ότι μ ε τ έ χ ε ις σ τη ζω ή του
ω ς σ υ μ π α ρ α σ τά τη ς, π ολύ λ ίγ ο σ α ν κ α θ ο δ η γη τή ς -μ ε το π ρ ο σ ω 
π ικ ό σ ο υ π α ρ ά δ ειγμ α όχι μ ε το π ρ έπ ει- α λλά κ υ ρ ίω ς ω ς σ υ μ π α 

Α υτά,

ραστάτης».

και άλλα πολλά το
νίζει σε συνέντευξή
του που παραχώρη
σε στην κ. Γαλήνη
Φούρα («Καθημερι
νή», 3.2. 2002), και
την οποία αναδημο
σιεύουμε

πιστεύο

ντας ότι προσφέρου
με στους γονείς μια
σειρά σοφώ ν συμ
βουλών ενός επιστή
μονα που αφιέρωσε
τη ζωή του στην υ
πηρεσία

του

π α ι

διού. Έ να ασφαλή
δρόμο προσέγγισης
της τόσο ευαίσθη
της παιδικής ψυχής.

- Π ώ ς μ ε γ α λ ώ ν ο υ ν σ ή μ ε ρ α τ α π α ι
δ ιά ;

- Έχω μονίμως ανοιχτό το ραδιόφω
νο στο τρίτο πρόγραμμα. Μ παίνει χθες
η εγγονή μου 4,5 ετών και έπειτα από
τέσσερα - πέντε λεπτά μου λέει «Δεν
μου αρέσει αυτή η μουσική». Πριν
προλάβω να απαντήσω, πετάχτηκε ο α
δελφός της δύο χρόνια μεγαλύτερος
«Η Αλεξάνδρα μόνο την Άννα Βίσση
θέλει να ακούει»...
- Π ώ ς μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α κ α λ λ ιε ρ γ ή σ ο υ μ ε
μ ι α ε υ ρ ύ τ ε ρ η κ ο υ λ τ ο ύ ρ α σ τ α π α ιδ ιά
μ α ς . Ν α τα κ ρ α τ ή σ ο υ μ ε μ α κ ρ ιά α π ό
ό λ η α υ τ ή τ η ν α ν α ίτ ια β ία , τ η ν ε μ π ο 
ρ ευ μ α τ ο π ο ιη μ έ ν η τέχνη .

Συμπαράσταση και όχι καθοδήγηση
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- Είναι κρίσιμα ερωτήματα. Είναι δύ
σκολο να βρει κανείς τον δρόμο της
γκαμήλας και είναι και ανέφικτο πρακτικώς με όλα αυτά τα περιβαλλοντικά ερε
θίσματα. Δεν μένει τίποτε άλλο από το
προσωπικό μας παράδειγμα. Δεν υπάρ
χει άλλος τρόπος για να εμφυσήσεις, να
μεταλαμπαδεύσεις στο παιδί αυτό που
νομίζεις σωστό, υπό την προϋπόθεση ό
τι δεν το νομίζεις απλώς, αλλά το βιώνεις και το εκφράζεις σταθερά μέσα
στην καθημερινότητα. Τα «πρέπει».
- Μ π ο ρ ο ύ μ ε να φ ο ρ τ ώ ν ο υ μ ε το π α ιδ ί
μ ε « π ρ έ π ε ι» ;

- Η προσπάθεια είναι να δημιουργή
σει κανείς τις προϋποθέσεις, ώστε να
μην πάρει τον χαρακτήρα της επιταγής.
Από τη στιγμή που μπαίνει το πρέπει,
το παιδί γίνεται αρνητικό. «Να πιάσω
το πρέπει από το «ι» και να το γδάρω
μέχρι το «π»» είχε πει ο Ελύτης· ωραία
κουβέντα. Παίζαμε χθες το απόγευμα
μονόπολη με τον εγγονό μου που είναι
εξήμιση ετών και πάει μόλις τρεις μή
νες στο σχολείο. Υποθέτω ότι η εξαιρε
τική του επίδοση στην πρόσθεση οφεί
λεται όχι μόνο στο σχολείο αλλά και
στη μονόπολη.
- Κ α λ έ ς σ χ έ σ ε ις κ α ι δ ία υ λ ο ς ε π ικ ο ιν ω 
ν ία ς ;

- Σωστά. Τα παιδιά τα οποία εκτρέπονται σε καταστάσεις που πονάνε και
τα ίδια και την οικογένεια και την κοι
νωνία, είναι τα παιδιά τα οποία έχουν
αφεθεί χωρίς καμιά επιμέλεια. Που
μπορεί να έχουν τα πάντα, αλλά στην
πραγματικότητα δεν έχουν τίποτε από
τους γεννήτορές τους. Δεν έχουν το εν
διαφέρον, την αγάπη τους δεν την έ
χουν εισπράξει. Υπάρχουν άνθρωποι οι
οποίοι και να την έχουν δεν μπορούν να
τη δώσουν. Το παιδί όμως πρέπει να
ξέρει ότι του αφιερώνεις χρόνο και εν
διαφέρον, ότι μετέχεις στη ζωή του ως
συμπαραστάτης, πολύ λίγο σαν καθο
δηγητής -με το προσωπικό σου παρά
δειγμα όχι με το πρέπει- αλλά κυρίως
ως συμπαραστάτης. Να ξέρει ότι μπο
ρεί να ακουμπήσει κάπου, όταν βρεθεί
σε μια δυσκολία. Στις δικές τους δυνά
μεις...
- Π ρ έ π ε ι ν α μ ά θ ο υ μ ε σ τ α π α ιδ ιά ν α
σ τ η ρ ίζ ο ν τ α ι σ τ ις δ ικ έ ς τ ο υ ς δ υ ν ά μ ε ις ;

- Γι' αυτό είπα συμπαραστάτης- όχι
καθοδηγητής- να μην δίνουμε έτοιμες
λύσεις στα παιδιά. Υπάρχουν γονείς
που μαθαίνουν κυριολεκτικά, μασάνε

το μάθημα φέρ' ειπείν και μασημένο το
ξαναδίνουν. Είναι ο ασφαλής τρόπος
για να ευνουχίσεις το πνεύμα και την
ψυχή του παιδιού.
- Τ ό τ ε τ ο π α ι δ ί π ε ρ ιμ έ ν ε ι να τ ο υ λ ύ σ ε ι
π ά ν τ α κ ά π ο ιο ς τ ο π ρ ό β λ η μ ά τ ο υ « έ ν α
χ ά π ι, το κ ό μ μ α , η κ υ β έ ρ ν η σ η » , ό π ω ς
μ α ς έ λ ε γ ε π ρ ιν α π ό χ ρ ό ν ια σ ε μ ι α σ υ 
ν έ ν τ ε υ ξ ή τ ο υ σ τ η ν « Κ α θ η μ ε ρ ιν ή » ο α 
ε ίμ ν η σ τ ο ς Σ π ό ρ ο ς Α ο ξ ιά δ η ς .

- Τα παλιά τα χρόνια αυτό αποτελού
σε κεντρικό θέμα στην καθοδήγηση
των γονιών. Η γρήγορη προσφυγή τους
σε σιρόπια, χάπια και τα συναφή για
ήσσονος σημασίας προβλήματα υγείας,
ύπνου, εκνευρισμού, ήταν ασυνείδητο
«μάθημα» προς το παιδί, ότι εάν ζορι
στεί υπάρχει εύκολη λύση. Έ χει βάσιμα
υποστηριχθεί ότι αποτελεί μία από τις
κύριες αιτίες πνευματικής και συναι
σθηματικής εξοικείωσης των παιδιών
προς τα ναρκωτικά. Θα εξηγήσω πώς
εννοώ το προσωπικό παράδειγμα. Ση
κώνει το παιδί το τηλέφωνο και λέει:
«Η γιαγιά είναι». «Πες της ότι μαγει
ρεύω». Είναι δίπλα η μάνα. «Η μαμά
μου είπε να σας πω ότι μαγειρεύει»...
Ακόμη και το συμβατικό ψέμα μετράει
στην ψυχή του παιδιού. Είναι εκατο
ντάδες λεπτομέρειες οι οποίες δρουν α
θροιστικά και πολλαπλασιαστικά. Εάν
η ανατροφή του παιδιού υπάκουε σε
συνταγές όλοι θα φτιάχναμε αγγέλους.
Δεν μπορεί κανείς μονοσήμαντα να δί
νει συμβουλές.
- Ε ίν α ι κ α ι τ ο σ ύ γ χ ρ ο ν ο σ χ ο λ ε ίο σ υ χ ν ά
κ ο υ ρ α σ τ ικ ό κ α ι π ο λ ύ α ν τ α γ ω ν ισ τ ικ ό .

- Το πλέον σκληρά εργαζόμενο πρό
σωπο σήμερα και το πιο καταπιεσμένο
σε μια οικογένεια είναι το παιδί. Συνε
χώς τρέχει. Το αποτέλεσμα όμως μας
δικαιώνει; Ρωτάω παιδιά 10-11 ετών.
Ποιο ήταν το τελευταίο εξωσχολικό βι
βλίο που διάβασες; Εννέα στα δέκα πε
ρίπου, ή δεν μου απαντούν ή δεν θυμού
νται. Τις περισσότερες φορές η μητέρα
κάτι θυμάται, αλλά είναι κάποιο κόμικ
ς. Αλλά και ανορθόγραφα είναι τα παι
διά. Αργούν να μάθουν ορθογραφία.
Κατά τα άλλα επικρατεί ένας τρομα
κτικός πρωτεϊσμός, όπως είπατε. Η ευ
θύνη όμως ανήκει στο σχολείο ή στον
γονιό, ο οποίος πιέζει ομολογημένα ή
ανομολόγητα να μπει το παιδί στο πα
νεπιστήμιο. Δεν ενδιαφέρει η γνώση
αλλά μόνο η επιτυχία. Αποτελεί κοινή
συνείδηση ότι το δημόσιο σχολείο, για
το οποίο ήμαστε περήφανοι στο παρελ

θόν, υπολείπεται σημαντικά των σύγ
χρονων απαιτήσεων. Βεβαίως, σε πεί
σμα των όποιων δυσκολιών ικανό πο
σοστό των σημερινών νέων έχει εξαι
ρετική μόρφωση και λαμπρές προοπτι
κές. Η αύξηση των καισαρικών αναιρεί
τον δήθεν παιδοκεντρισμό μας.
- Π α ρ ά τα μ ε γ ά λ α β ή μ α τ α η Ε λ λ ά δ α έ
χ ε ι τ η ν υ ψ η λ ό τ ε ρ η β ρ ε φ ικ ή θ ν η σ ιμ ό 
τ η τ α σ τ η ν Ε υ ρ ω π α ϊκ ή Ε ν ω σ η .

- Το 6% ο για μένα που όταν έγινα για
τρός η βρεφική θνησιμότητα ήταν του
λάχιστον 6 0 % ο , είναι ένας μαγικός α
ριθμός, που μόνον στα όνειρά μου μπο
ρούσα να διανοηθώ στην ακμή της ε
παγγελματικής μου καριέρας. Είναι κα
λύτερα από τα 2/3 των πολιτειών των
ΗΠΑ, η Σουηδία πριν από δέκα χρόνια.
Βέβαια, το να γυρεύει κανείς το καλύ
τερο είναι μέσα στη φύση του ανθρώ
που. Οτι ο τόπος αυτός έχει αλλάξει εί
ναι πολλά τα στοιχεία. Σε πείσμα των
«κακών» υπηρεσιών υγείας έχουμε πο
λύ καλή υγεία. Δεν ξέρω βέβαια πόσο
θα το έχουμε ακόμη, διότι ο κακώς εν
νοούμενος ευδαιμονισμός συνεπάγεται
με τον τρόπο ζωής, τη φθορά της υγεί
ας μας. Ενώ δύο γενιές πίσω εχθρός της
υγείας ήταν το λίγο, τώρα είναι το πο
λύ. Πολύ φαγητό, πολύ κάπνισμα, πολύ
τρέξιμο με το αυτοκίνητο, πολλή δου
λειά, πολύ άγχος. Φθάνουμε πάλι στην
έννοια του μέτρου, ελπίζοντας ότι όταν
η οικονομική πρόοδος φέρει προς τα
πάνω και την παιδεία θα έχουμε το κα
λύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα, για την
υγεία μας.
■
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Η αρχαιότερη πολεμική τέχνη Ιδανική μέθοδος αστυνομικής άμυνας
ο Παγκράτιο είναι μια ελληνική
αμυντική - πολεμική τέχνη, η ι
στορία της οποίας ξεκινάει από
την 12η εκατονταετία π.Χ. ως άθλημα,
διότι ο Ηρακλής συμμετείχε ως Παγκρατιαστής σε αγώνες των Αργοναυ
τών ανταμοιβόμενος από τον Ιάσονα
με κύπελλο λαμπερό. Χάνεται το άθλη
μα την περίοδο του κατακλυσμού αλλά
οι διασωθέντες συνεχίζουν να το α
σκούν. Το Παγκράτιο επανεμφανίζεται
στην ιστορία της ανθρωπότητας και
πάλι, μετά την 10η χιλιετία, λειτουργούμενο από ιερείς στους πρόποδες του
Ολύμπου, στο ιερό του Διός.
Τα Ορφικά, από τα παλαιότερα μετακλυσμιαία συγγράμματα του κόσμου,
παρέχοντα με τη σειρά τους τις παλαιό-

Τ

τερες πληροφορίες, αναφέρουν το Πα
γκράτιο (Στίχος 586).
Μέχρι σήμερα οι παλαιότερες μαρτυ
ρίες - παραστάσεις έχουν βρεθεί σε αρ
χαίο ρητό του 1600 π.Χ. από την Αγία
Τριάδα της Κρήτης. Οι αρχαίοι Έ λλη
νες, γνωρίζοντας τη δύναμη και τη
γνώση, που κατείχε ο καθένας εκ των
αθλητών στο Παγκράτιο, το εισάγουν
στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώ
νων, το 648 π.Χ., στην 33η Ολυμπιάδα.
Οι Σπαρτιάτες, ως πολεμικός λαός,
γυμνάζονταν στο άθλημα του Παγκρα
τίου με το δικό τους μοναδικό τρόπο.
Έτσι, ότι απαγόρευαν όλοι οι άλλοι,
αυτοί το επέτρεπαν.
Στη Σπάρτη λοιπόν, σ' ένα ειδικό χώ
ρο, ο οποίος ονομαζόταν «πλατανι-
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στός», εισήρχοντο δυο ομάδες, η ομά
δα του Λυκούργου και η ομάδα του Η
ρακλή. Ο χώρος περιβάλλονταν από
νερό και έμοιαζε με νησί, μέσα στο ο
ποίο είχαν φυτέψει πλατάνια.
Οι νέοι που εισέρχονταν εντός αυτού
του χώρου, απομονώνονταν μέσω γε
φυρών, οι οποίες σύρονταν για να μην
μπορούν να βγουν έξω οι αθλητές. Ή 
ταν λοιπόν μονόδρομος η πολεμική
τους εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό οι
τριακόσιοι του Λεωνίδα αντιμετώπι
σαν τις χιλιάδες των βαρβάρων στις
Θερμοπύλες και οι Αθηναίοι έπραξαν
τα μεγαλειώδη κατορθώματά τους στις
δικές τους εποποιίες, μαζί με τους υπό
λοιπους Έλληνες.
Η σύνθεση του ονόματος του Πα-

γκρατίου προσδιορίζει και την ουσία
του όλου αθλήματος. «Παν + κράτος»,
δηλαδή, παγκρατιαστής = ο τα πάντα
κρατών, και μεταφορικά αυτός, που κα
τέχει την υπέρτατη γνώση. Το παγκρά
τιο άθλημα, είναι η αρχαιότερη πολεμι
κή - μαχητική τέχνη στον κόσμο.
Στις μέρες μας το Παγκράτιο άθλημα
διδάσκεται σε πάνω από 100 γυμναστή
ρια σε όλη την Ελλάδα υπό την σκέπη
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατί
ου Αθλήματος και έχει εξαπλωθεί παγκοσμίως, ενώ μεγάλοι και ονομαστοί
δάσκαλοι ασιατικών και ευρωπαϊκών
πολεμικών τεχνών, αναγνωρίζουν ότι
προέρχονται από το παγκράτιο άθλημα.
Στο βιβλίο του, ο Τετσού ο Σουζούκι,
ιδρυτής του Οάντο Ρίου Καράτε, ανα
φέρει ότι στην Ευρώπη το Παγκράτιο
είναι η πρώτη ένδειξη μαχητικής τέ
χνης όπου συμπεριλαμβάνοντας τα πά
ντα. Στο Internet, «Για την ιστορία του
Savate», γαλλικό Κικ Μπόξινγκ, αναφέρεται ότι οι ρίζες και η καταγωγή του
ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ, πρέπει να αναζητη
θούν στην αρχαία Ελλάδα στο άθλημα
των Ολυμπιακών αγώνων, ονόματι Παγκράτιον. Το βιβλίο με θέμα τις μαχητι
κές τέχνες και τίτλο «Martial arts, the
spiritual dimension», αναφέρει ότι ο
μεγάλος δάσκαλος του Καράτε, Ιάπω
νας Μασουτάτσου Ογιάμα επανέλαβε
ως αντιγράφων, το κατόρθωμα του παγκρατιαστού Μίλωνα, ο οποίος φόνευσε ταύρο. Ο Ογιάμα συγγραφέας και ο
ίδιος, στο βιβλίο του «Advance
Karate», αναφέρει: «Σε αυτό (τον αγώ
να του Παγκρατίου) όλα τα μέρη του
σώματος ήλθαν σε ενεργό συμμετοχή
με τα Επικίνδυνα αποτελέσματα, το δε
Παγκράτιο μοιάζει κατά τα μέγιστα
στα στοιχεία της δύναμής του με το κα
ράτε». Στη συνέχεια επισημαίνει ότι:
«επεξέτεινα την ιστορία μου περιλαμ
βάνοντας στοιχεία πέραν των υπαρ
κτών δεδομένων, τόσο πίσω, όσο βρί
σκεται και το αρχαίο ελληνικό Παγκρά
τιο......
Το Παγκράτιο άθλημα περιέχει όλες
τις μορφές άμυνας - επίθεσης και για το
λόγο αυτό είναι η ιδανικότερη τέχνη
αυτοάμυνας για το αστυνομικό προσω
πικό. Ή δη το παγκράτιο διδάσκεται
στην Ελληνική Αστυνομική Ακαδημία
και στο Τ.ΕΙ.Σ.Ε. Λαγονησίου από Έ λ 
ληνες Αστυνομικούς διπλωματούχους
προπονητές από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Η Αστυνομική αυτοάμυνα είναι τε

λείως διαφορετική από τη στρατιωτική
αυτοάμυνα ή τις πολεμικές τέχνες.
Ο στρατιώτης θα εφαρμόσει τεχνά
σματα εξουδετερώνοντας τον αντίπαλο
ή ακόμα και θανατώνοντάς τον, ο μα
χητής πολεμικής τέχνης έχει περισσό
τερο επιθετικό χαρακτήρα στην εφαρ
μογή των τεχνικών του. Ο αστυνομικός
όμως, ο οποίος λειτουργεί αποτρεπτικά
και προληπτικά πρέπει να εφαρμόσει
τεχνικές σύλληψης και αυτοάμυνας,
συνοδείας και αφοπλισμού-εξουδετέρωσης, τεχνικές οι οποίες υπάρχουν
στην ύλη του Παγκρατίου.
Η αστυνομική αυτοάμυνα λοιπόν βρί
σκει τέλεια εφαρμογή στο Παγκράτιο
και η σύγχρονη Ελληνική Αστυνομία
μέσω αυτής της καθαρά ελληνικής μα
χητικής τέχνης θα ανταποκριθεί στην έ
ξαρση της εγκληματικότητας της σημε
ρινής εποχής. Παράλληλα πρέπει να το
νιστεί ότι το Παγκράτιο Άθλημα είναι
και ένα παιδαγωγικό μέσο, αφού μαθαί
νει στο νέο αθλητή να σκέφτεται, να εκ

παιδεύεται και να μιλάει ελληνικά, αφού
όλοι οι όροι του αθλήματος και η ονο
ματολογία των τεχνασμάτων είναι στην
ελληνική γλώσσα και το ένδυμα ακόμα
του Παγκρατίου έχει τα ελληνικά χρώ
ματα και σύμβολα, σε αντίθεση με όλες
τις γνωστές πολεμικές τέχνες και αθλή
ματα (JUDO, KARATE, JUJITSU,
KUNGFU, HAPKIDO, TAEKWONDO
κλπ.), που οι αθλητές γυμνάζονται κά
τω από βουδιστικά, ή άλλα εμβλήμα
τα που προσβάλλουν το ελληνικό
πνεύμα και ήθος.
Το Παγκράτιο Άθλημα έχει ως απο
τέλεσμα την εκπαίδευση του αστυνο
μικού προσωπικού ως προς την εξειδικευμένη μορφή αυτοάμυνας που αυτό
χρειάζεται και της Ελληνικής νεολαί
ας σύμφωνα με τον τρόπο που εκπαι
δεύονταν και οι αρχαίοι Έ λληνες στις
παλαίστρες.
■
Αστυφ. ΦΑΣΙΑΝΗ Σ Χρήστος
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Ο ΚΟΣΜΟΣ

Το πέρασμα

νο «εμπόρευμα» αλυσοδεμένο, για
πούλημα στις πλούσιες χώρες.
- Ακολουθούν ποικίλες καταστάσεις:
Σφαγές, λεηλασίες, επιθέσεις, έκτρο
πα. - Χρυσές εποχές, ακμές και πα
ρακμές Αυτοκρατοριών, Διαφωτι
σμός, Λογοτεχνίες. Επιστημονικές
ανακαλύψεις: Αστρονομία - Μαθη
ματικά - Φυσική - Ανατομία - Τυπο
γραφία, τηλέφωνα κ.ά.

τ η ς α ν θ ρ ω π ό τη τα ς
από τη δεύτερη στην τρίτη χιλιετία
ίναι τόσο σημαντικό ότι όλοι ε
μείς σήμερα αξιωθήκαμε να ζήσουμε ένα μεγάλο κοσμοϊστορικό γεγονός; Το πέρασμα από τη δεύτερη
στην τρίτη χιλιετία;
Μ α φυσικά είναι αφού ο τελευταίος
αιώνας (20ος) στον οποίο εμείς ζήσαμε, έφερε στο αποκορύφωμα με αστρα
πιαίους ρυθμούς, ανθρωπιστικά, πολι
τιστικά, επιστημονικά, τεχνολογικά
κ.ά. επιτεύγματα του ανθρώπου.

Ε

Π ο ρ εία σ τ ο υ ς αιώ ν ες
ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ
Πόσο ανέλπιδο αλήθεια είναι το μέλ
λον της ανθρωπότητας;
Όσο και αν φαίνεται παράξενο, αυτό
το φημολογούμενο «Έρχεται το τέλος
του κόσμου» ξανασυζητήθηκε έντονα
το έτος χίλια. Πριν χίλια χρόνια δηλα
δή, κυκλοφόρησε πάλι αυτή η παράξε
νη είδηση.
Το έτος 1000, έλεγαν, θα είναι το τέ
λος.... του κόσμου. Μια μεγάλη κατα
στροφή θα εξαφάνιζε το ανθρώπινο γέ
νος και τη γη ολόκληρη. Ο Θεός θα έ
φερνε το θάνατο, που για πολλούς σήμαινε λύτρωση από τη σκληρότητα της
ζωής. Και όλα αυτά σε μια άγρια εποχή,
βυθισμένη στο σκοτάδι της αμάθειας
και των προλήψεων. Εκείνη την εποχή
δεν υπήρχε κανένα άλλο είδος επικοι
νωνίας και κανένα μέσο ενημέρωσης, ε
κτός από τους περιπλανώμενους εμπό
ρους, ηθοποιούς και τροβαδούρους.
Αυτοί λοιπόν οι «περιοδεύοντες επαγγελματίες» κυκλοφόρησαν και το έτος
1000 τον ερχομό της.... «συντέλειας του
Κόσμου», μεταφέροντας και περιγράφοντας αυτά που άκουγαν. Η δεισιδαι
μονία κυριαρχούσε στη λαϊκή ψυχολο
γία. Π.χ. ένας κεραυνός που τύχαινε να
πέσει ξαφνικά, δημιουργούσε την πεποί
θηση κάποιας τιμωρίας. Έτσι, πλησιάζο
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ντας στο έτος 1000, σταμάτησαν... όλες
οι ανθρώπινες δραστηριότητες και όλοι
αφέθηκαν... στη μοίρα τους.
Αλλά το έτος 1000, ήλθε, πέρασε,
και ήλθε .. το 1001. Ο Κόσμος ΔΕΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ! Οι άνθρωποι βλέ
ποντας πως ο ήλιος εξακολουθούσε
«να χαμογελά», η φύση ανενόχλητη έ
δινε τα «αγαθά της» πήραν πάλι το
δρόμο της δράσης προς όλους τους το
μείς της ζωής.
Ο κόσμος αρχίζει να αναδύεται από
τα βαθύτερα σκότη του Μεσαίωνα και
αρχίζουν σιγά - σιγά να σημειώνονται
τα πρώτα σκιρτήματα του ανθρώπινου
«νου».
Οι τέχνες γίνονται πάλι αντικείμενο
της φροντίδας του ανθρώπου, οι καλ
λιεργητικές μέθοδοι αναπτύσσονται,
γίνονται έργα οδοποιίας, οι συγκοινω
νίας εξελίσσονται, βελτιώνονται συνε
χώς οι γνώσεις του ανθρώπου για τον
κόσμο του. Ο αγώνας της επιβίωσης εί
ναι φυσικά σκληρός αλλά αυτό, οξύνει
τον ανθρώπινο νου κάνοντάς τον πιο ε
πινοητικό. Με την αναζήτηση νέων
μορφών κοινωνικής και οικονομικής
οργάνωσης, αναγεννήθηκαν οι τέχνες
και ο πολιτισμός. Ο άνθρωπος αισθάνε
ται διαρκώς ισχυρότερος, έτοιμος να
κυριαρχήσει απόλυτα μέσα στον κόσμο
του. Ε ίναι καιρός που θα γίνουν:
- Οι ποιο σημαντικές ανακαλύψεις τό
πων, θαλασσών, ηπείρων και εξερευ
νήσεις χωρών.
- Εμπορικές, επιστημονικές και κατα
κτητικές αποστολές οργανώθηκαν
και έφτασαν στα πέρατα του κόσμου.
- Δημιουργήθηκαν μεγάλες αποικιακές
δυνάμεις που αναλαμβάνουν την εκ
μετάλλευση των ανίσχυρων ή μη α
νεπτυγμένων χωρών.
- Εμφανίζεται το φαινόμενο της δου
λείας όπου πλοία φορτωμένα σκλά
βους μετέφεραν το έμψυχο ανθρώπι-
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Ποίο ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΧΙΛΙΕΤΙΑ
Έ χει πλέον γεννηθεί το σύγχρονο
κράτος μέσα στο οποίο ένας λαός ορ
γανώνεται κάτω από μια κεντρική ε
ξουσία. Εύκολα λοιπόν μπορούμε να
αντιληφθούμε ότι: Επί των «ημερών
μας» ήρθε η ολοκλήρωση σχεδόν της
ανθρώπινης «ποικιλόμορφης δραστη
ριότητας». Ο άνθρωπος όμως ξεπέρασε τα «σύνορά του», πέταξε... στο διά
στημα και πάτησε άλλο πλανήτη διανύοντας.... έτη φωτός.
Εκμηδένισε τις αποστάσεις, έστειλε
τη φωνή του στα πέρατα της γης, σε
δευτερόλεπτα παίρνει πληροφορίες α
πό όλο τον κόσμο, πατώντας απλά... έ
να κουμπί.
Αυτό δεν είναι ολοκλήρωση. Τι άλλο
απομένει;
Και όμως. Απομένουν τρομερά... κε
νά. Κενά στον ίδιο τον «Άνθρωπο». Ο
ίδιος ο άνθρωπος αγνόησε και δεν α
σχολήθηκε με την ίδια του την ύπαρξη.
Το ωραιότερο επίτευγμα «του Θεού»,
τον Άνθρωπο. Αυτόν πρέπει να ολο
κληρώσει:
- Ν α φτιάξει και να τελειοποιήσει τον
«Άνθρωπο».
- Ν α στολίσει τον «κόσμο» του με τα
ωραιότερα κοσμήματα, δηλαδή, τα
καλά αισθήματα.
- Να πλημμυρίσει την ψυχή του με α
γάπη για τον συνάνθρωπό του.
- Ν α κατοχυρώσει την ειρήνη, τη δι
καιοσύνη και την ισότητα.
- Να σεβαστεί τη φύση και το περιβάλ
λον μέσα στο οποίο αναπνέει.
Τότε, θα υπάρχει ελπίδα για συνέχεια
στο μέλλον της ανθρωπότητας. Μέχρι ε
κεί που όρισε ο Θεός δημιουργός της. ■
Ανθυπαστυνόμος
Ιω άννης Π. Στρατιδάκης

11πάει... να πει
Την γλώ σσα μου έδωσαν Ε λληνική...
Οδνσσέας Ε λντης

Σ α ς θέτουμε σ ’ ένα ευχάριστο προβληματισμό
μ ε μ ια σειρά α π ό καθημερινές λέξεις, μ ε σωστή'μια α π ό τις τρεις εκδοχές...
και τις απαντήσεις... άμεσες για τυχόν α μ φ ιβολίες σας.
•
•
•
•
•

Ωχριώ: α. κοκκινίζω, β. βάφω, γ. υπολείπομαι
Ώσμωση: α. μυρωδιά, β. αλληλεπίδραση, γ. εξομοίωση
Ωδίνω: α. κτυπώ, β. βασανίζω, γ. κοιλοπονώ
Επιδαψιλεύω: α. ψάχνω, β. κολακεύω, γ. δίνω με αφθονία
Ευωχούμαι: α. διασκεδάζω, β. είμαι σε όχημα, γ. εύχομαι

Α Π Α Ν Τ Η ΣΕΙΣ
• Ωχριώ ρ. αμετβ. ωχριάς...
1. γίνομαι ωχρός Συν. κιτρινίζω, χλομιάζω.
2. μτφ. υστερώ, υπολείπομαι.
π.χ. Μπροστά στους συγχρόνους χούλιγκαν ωχριούν
οι Βάνδαλοι
Ετυμ. <αρχ. ωχριώ (-αω) <ωχρός
• Ωσμωση (η) / ωσμώσεως-εις-εων/
1. Χημ. η αυτόματη διέλευση ή διά
χυση νερού ή άλλου διαλύτη από
ένα αραιό διάλυμα προς ένα πυκνό
μέσω μιας ημιπερατής μεμβράνης.
2. Μτφ. η αλληλεπίδραση, η διάχυση
στοιχείων μέσα σε άλλα:
π.χ. η ελεύθερη διατύπωση και διακί
νηση απόψεων και ιδεών επιτρέ
πει τη δημιουργική ώσμωση και
ανάπτυξη καλλιτεχνικών ρευμά
των.
- η ετερόκλιτη ώσμωση στη κοσμόπολη του Χονγκ-Κονγκ.
(από τις εφημερίδες)
• Ωδίνω ρ. αμετβ. (αρχαιοπρεπές).
Κοιλοπονώ
- Ώδινεν όρος και έτεκε μυν: (κοιλο
πόνεσε βουνό και γέννησε ποντίκι) για
εντυπωσιακές προσπάθειες που κατα
λήγουν σε ασήμαντο αποτέλεσμα.
- Ετυμ.: αρχ<ωδίς-ινος.
• Επιδαψιλεύω, μετβ. (παρέχω χω

ρίς φειδώ, σε αφθονία,
π.χ. του επιδαψιλέυσαν τιμές και διακρίσεις.
- Ετυμ. αρχ.<επί+δαψιλεύω<δαψιλής -ους:
1. άφθονος, πλουσιοπάροχος.
2. γενναιόδωρος, σπάταλος.
- Συνών.: ανοιχτοχέρης, μεγαλόδωρος, αφειδής.
- Αντίθ: τσιγγούνης, σφιχτοχέρης.
- Ετυμ. αρχ. δαψ- από τον αόρ. εδαψ. ρ. δάπτω:
καταβροχθίζω, παράγωγό του και η δαπάνη.
• Ευωχούμαι ρ. αμετβ[ευωχείσαι.../ευωχήθηκα]: ξεφαντώ
νω σε γλέντι με πλούσιο φαγοπότι
- Συνώνυμα: διασκεδάζω, γλεντοκοπώ, συμποσιάζω.
- Ετυμολ.<αρχ. ευωχούμαι
ευ+έχω: ευδαιμονώ, καλοπερνώ, βρίσκομαι σε καλή κατά
σταση.
Ο

ΟΜ Ο ΗΧΑ
Ομόηχες είναι οι λέξεις που προφέρονται το ίδιο ενώ διαφέρουν στην ορθογραφί
α, την ετυμολογία και τη σημασία τους και προκαλούν δυσκολίες στη χρήση τους
γιατί συχνά οι ομλητές συγχέουν τις λέξεις.
Παραθέτουμε αλφαβητικά τα πλέον χρησιμοποιούμενα ομόηχα της γλώσσας μας.
ν' ακόλλητος (κολλώ) - ακώλυτος: ανεμπόδιστος (κωλύω)
ν'ά)-λος: διαφορετικός - άλλως: διαφορετικά, - άλως(η): φωτοστέφανο.
ν' γλείφω (γλειφιντζούρι) -γλύφω (γλύπτης).
ν' δείγμα (δείχνω), - δήγμα: δάγκωμα.
ν' διάλλειμμα: διακοπή - διάλυμα (διαλύω).
ν' έγγειος (σχετικός με τη γη) - έγγυος (π.χ. γυναίκα)
ν' εγχείρηση: χειρούργηση -εγχείριση (π.χ. εγγράφου).
ν' έκκληση (κάλεσμα, αίτηση συνήθως σε βοήθεια) - έκλυση: αποδέσμευση ου
σίας ή ενέργειας, έκλυση ηθών: ηθικός εκπεσμός .
ν' εναίσιμος: η πρωτότυπη επιστημονική διατριβή -αινέσιμος<αινώ -ενέσιμος α
πό την ένεση.
ν' εξάρτηση (εξαρτώμαι) - εξάρτιση πλοίου - εξάρτυση στρατιώτη,
ν' ετοιμολογία (ετοιμόλογος), - ετυμολογία: προέλευση των λέξεων,
ν' ευφορία (γονιμότητα), - εφορία (φόρος)

(συνεχίζεται)
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την πατροπαράδοτη εικονογρα
φία του Σινά, η Αγία Κορυφή
του Μωυσή, το όρος Χωρήβ της
Παλαιάς Διαθήκης, παρουσιάζεται σαν
ένας πανύψηλος πέτρινος κώνος που
τον ανεβαίνουν, σχεδόν κάθετα, ένα
πλήθος σκαλοπάτια. Έ τσι βλέπουμε το
Σινά να παριστάνεται σε κρητικές εικό
νες του 16ου αιώνα, καθώς και σε ξένες
χαλκογραφίες της ίδιας εποχής. Έτσι το
ζωγράφισε κι ο Θεοτοκόπουλος, συνε
χίζοντας ίσως μια βυζαντινή παράδοση
που θα την πήρε μαζί του από την Κρή
τη. Πρέπει λοιπόν να συμπεράνουμε ό
τι τα σκαλοπάτια της Αγίας Κορυφής υ
πάρχουν από αιώνες. Είναι περίπου
τρεις ήμισυ χιλιάδες κι έχουν κατα
σκευαστεί με μόχθο αφάνταστο και με
πρωτόγονη τέχνη, από ακατέργαστα,
μεγάλα κομμάτια του γρανίτη. Τέτοια
που είναι αποτε
λούν κι αυτά ένα
από τα προαιώνια
μνημεία του Θεο
βάδιστου Όρους.
Αρχίζουν κοντά στη μονή και τρα
βούν απότομα προς τα ύψη, μέσα από
στενά χωρίσματα των λίθινων βουνών.
Πρέπει να έχει ο οδοιπόρος εμπιστοσύ
νη στην καρδιά του, προτού ξεκινήσει
σ' αυτόν το δρόμο. Αναφέρονται παρα
δείγματα ανθρώπων που έμειναν στον
τόπο, ενός μάλιστα Γάλλου προσκυνη
τή το όνομα βρίσκεται χαραγμένο στην
πέτρα όπου ξεψύχησε ξαφνικά, πριν α
πό μερικά χρόνια. Τούτο λογίζεται, εκεί
πέρα, ωραίο, προνομιούχο τέλος της ε
πίγειας ζωής.
Το Σινά δεν προσφέρεται. Πρέπει να
το κερδίσει κανείς με επιμονή, με αγώ
να, σωματικό και ψυχικό, πιέζοντας την
καρδιά του, αναπνέοντας δύσκολα και
βασανίζοντας μέσα του ακραία προβλή
ματα που του τα υποβάλλουν, σε κάθε
βήμα, το τοπίο, τα μνημεία, ο φόρτος
τριγύρω του της πνευματικής εμπειρίας
των γενεών. Στα μισά περίπου της ανό
δου, ενώ πια από ώρα έπαψε να φαίνεται
η μονή στην κοιλάδα, η σκάλα περνά
κάτω από δυο μικρά πέτρινα τόξα, σε α
πόσταση το ένα από το άλλο. Στο πρώ
το, σε παλαιά χρόνια, στεκότανε, μου εί
παν, ένας άγιος πατέρας που εξομολο
γούσε τους προσκυνητές και έκρινε αν
ήταν άξιοι να περάσουν. Υποθέτω πως
αυτό θα συνέβαινε σε μεγάλες εορταστι
κές ημέρες. Στο δεύτερο, ένας άλλος πα
τέρας τους έδινε άφεση, ώστε ν' αξιω
θούν να δουν την Αγία Κορυφή με
«καρδίαν καθαρόν».
Ύστερα, έχει κανείς το δικαίωμα να

Σ

ξεκουραστεί. Η σκάλα βγάζει σε μιαν
άλλη κοιλάδα, σαν μεγάλο κεφαλόσκα
λο, απάνω από την οποία τινάζεται, στον
καταγάλανο ουρανό, συναρπάζει και μα
ζί καταπιέζει τον εξουθενωμένο ορειβά
τη ο μακρύς κώνος της καθαυτό κορυ
φής. Στην κοιλάδα αυτήν — ω του θαύ
ματος!— ξεπετιέται αναπάντεχα μέσα α
πό το τοπίο του γρανίτη ένα μοναχικό
δέντρο, ένα αιωνόβιο κυπαρίσσι. Απένα
ντι του είναι μια μικρή εκκλησία που
σκεπάζει το σπήλαιο του Ηλία. Εκεί, κα
τά την παράδοση, κρυβότανε ο προφή
της, κατατρεγμένος από τους ομοφύλους
του, όταν του δόθηκε ν' ακούσει κι αυτός
εντολές του Θεού.
Κοντά στο μνημείο αυτό, λίγο ψηλό
τερα, σ' ένα καλύβι που υπάρχει ακόμα,
ασκήτεψε ο τελευταίος ερημίτης του Σινά, ονόματι Δανιήλ που ζούσε ως πριν α
πό λίγα χρόνια. Ήταν θείος του μακαρί
τη Δαμασκηνού, του Αρχιεπισκόπου Α
θηνών, και άνθρωπος, καθώς λέγεται, με
βαθιά πίστη και μεγάλη αρετή. Όταν ε
λευθερώθηκε η Ελλάδα από την εχθρική
κατοχή και ο Αρχιεπίσκοπος έγινε Αντι
βασιλέας, θέλησε να φέρει το θείο του
κοντά του, να τον τιμήσει και να τον γε
ροκομήσει. Του έστειλε λοιπόν δύο αρχιμαντρίτες για να τον πείσουν να κατέβει
από την έρημο. Αυτός όμως τους γύρισε
πίσω άπρακτους, αφού τους έδωσε την
ακόλουθη απάντηση που έμεινε στο Σινά ιστορική:
- Πηγαίνετε να πείτε στον ανιψιό μου

Η κορυφή είναι πολύ μικρή, σκεπα
σμένη από δύο κτίσματα - μιαν εκκλησί
α της Αγίας Τριάδας και ένα τζαμί κι α
πό τα ερείπια ενός μεγαλυτέρου ναού
που είχε στήσει εκεί ο Στέφανος, ο αρχι
τέκτονας του Ιουστινιανού. Πλάι στην
καινούρια εκκλησία βρίσκεται η θρυλι
κή «οπή της πέτρας» της Παλαιάς Δια
θήκης, όπου, χωμένος και πεσμένος
μπρούμυτα ο Μωυσής, άκουσε τον Ιε
χωβά να του μιλά.
Το μάτι, όπου στραφεί, αγκαλιάζει την
πέτρινη έρημο να ξεπετιέται στα ύψη με
αμέτρητες, λείες, κοφτερές κορυφές που
αστράφτουν στο σκληρό, άπλετο φως.
«Ένα εξωτικό τοπίο χωρίς νερό, χωρίς
δέντρο, χωρίς σύννεφο, έρημο, σαν τοπί
ο της σελήνης», γράφει ο Καζαντζάκης.
Ναι, τέτοιο είναι, αλλά μου φάνηκε, ω
στόσο, ζωντανό και πράο, με αλλόκοτο
τρόπο. Το διαπερνά, θαρρείς, μια ακατα

να προσέχει, μήπως μ ' αυτήν την κάτω
βασιλεία χάσει την απάνω.
Έφτασα στην κορυφή χωρίς να ανέβω
όλα τα σκαλοπάτια, τα κατέβηκα όμως
μέχρις ενός και μπορώ να πω ότι, για ώ
ριμους ανθρώπους, η δοκιμασία είναι
τέτοια ώστε να την αισθάνεται κανείς,
πότε - πότε, στους μηρούς, ύστερα από
ολόκληρες εβδομάδες. Αξίζει όμως, το
δίχως άλλο, να δοκιμαστεί κανείς πολύ
περισσότερο για να δει το τοπίο του
γρανίτη να ξεδιπλώνεται, βαθμιαία, στα
πόδια του, από ψηλά, και για ν' αντικρί
σει, μια φορά στη ζωή του, σε μια στρο
φή της σκάλας, τη μονή της Αγίας Αικα
τερίνης, κάτω, μακριά, σαν ένα κομψο
τέχνημα από μάρμαρο και ασήμι, να λά
μπει στον ήλιο.
Ανέβηκα με τη συντροφιά μου —που
την αποτελούσαν οι τρεις συνοδοιπόροι
μου ιερείς, μερικοί μοναχοί και
δύο βεδουίνοι— από ένα ομαλό μονοπάτι
που κάνει γύρο και σταματά στα δύο τρίτα
περίπου της σκάλας. Από εκεζ βέβαια, μέ
ν α το πιο σκληρό ανέβασμα, αλλά βλέπα
κανείς το τέρμα κοντά και παρηγοριέται.

νόητη πνοή ζωής, μια σιωπηλή μουσική
των σχημάτων και των χρωμάτων, που
από δω απάνω έχουν προσλάβει, αναπά
ντεχα, απαλότητα και γλυκύτητα. Το ά
γριο και το μεγαλόπρεπο, στην έσχατη
αυτή τους ολοκλήρωση, έξαφνα ημερεύ
ουν, ξαναβρίσκουν και προσφέρουν τη
γαλήνη. Είναι η αμοιβή για την προσπάθειά μας.
Αφού ξεκουραστήκαμε λίγο, μπήκαμε
στην εκκλησία, οι ιερείς, οι μοναχοί και
εγώ. Οι τρεις συνταξιδιώτες μου είχαν
κάμει τάμα να λειτουργήσουν στην Αγί
α Κορυφή και οι μοναχοί τους παραστά
θηκαν. Εκεί, την Τετάρτη, 10 Φεβρουά
ριου 1960 — ημέρα που δεν θα την ξεχάσω— η εκκλησιαστική μου συντρο
φιά τέλεσε μια παράξενη, εξωτερική λει
τουργία όπου, μόνος μου, αποτελούσα
το εκκλησίασμα. Θα σημειώσω εδώ δύο
στιγμές της τελετής, πολύ έντονα χαραγ
μένες στο νου μου, που από τη μέρα ε

κείνη με παρακολουθούν.
Η πρώτη ήταν όταν, στο μεγάλο φως,
στην απέραντη σιγή του Θεοβάδιστου
Όρους, αντήχησε εμπρός στο ιερό βήμα,
η ακόλουθη δέηση που δεν έπαψε ν' α
κούεται, σε κάθε λειτουργία του Σινά,
χίλια τετρακόσια χρόνια τώρα:
«Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και
αειμνήστων κτητόρων της Αγίας Μονής
ταύτης ευσεβέστατων Βασιλέων ημών
Ιουστινιανού και Θεοδώρας...».
Τα λόγια αυτά, ειπωμένα σε τόνο υ
ψηλό, στην Αγία Κορυφή του Σινά, προ
σλαμβάνουν, για 'κείνον που τα ακούει
πρώτη φορά, προεκτάσεις συγκλονιστι
κές. Αισθάνεσαι σαν να καταλύονται οι
έννοιες του χρόνου και του χώρου και
σαν να σε περιβάλλει μια πνευματική
δύναμη αιώνια, ακατάλυτη, ελληνική
και οικουμενική ταυτόχρονα, ικανή να
διαρκεί απεριόριστα και να ακτινοβολεί
στον κόσμο. Δεν ήταν εθνικιστική η
διάθεσή μου και, αν ήταν, θα το θεω
ρούσα ασέβεια. Δεν έχουν θέση, σε τέ
τοιο ύψος, οι εγωκεντρικοί εθνικισμοί
μας. Δεν έχουν θέση, σε τέτοιο ύψος, οι
εγωκεντρικοί εθνικισμοί μας. Χρειάζε
ται εκεί καρδιά πλατιά, ανθρώπινη. Πο
τέ όμως δεν αισθάνθηκα σαν κάτι τόσο
ζωντανό, τόσο πραγματικό και τόσο
ευεργετικό αυτό που ο Καβάφης ονόμα
σε «το μέγα Πανελλήνιον».
Η δεύτερη στιγμή που αναπολώ ήταν
όταν υψώθηκε, από το κείμενο του Απο
στόλου, η εντολή: «Αγαπάτε αλλήλους». Το τόσο κοινότοπο χριστιανικό
παράγγελμα που, από την πολλή μηχα
νική του χρήση και από τη συχνή απι
στία εκείνων που το χρησιμοποιούν, α
κούεται συνήθως σαν τύπος χωρισμένος
από την αληθινή του σημασία, δεν είχα
φανταστεί ότι, ειπωμένο εκεί, πλάι στην
«οπή της πέτρας» μπορούσε να προσλάβει τόσο βάθος και τόση βαρύτητα. Ή 
ταν κάτι που ξεπερνούσε ακόμα και το
Σινά και την ιστορία του και όλη την έ
ξαρση που το Θεοβάδιστο Όρος είναι ι
κανό να μεταδώσει. Ή ταν το συμπλή
ρωμα, η τελείωση του πρωταρχικού μω
σαϊκού. Δεκάλογου, η υπέρτατη εντολή
που επιστεγάζει όλες τις άλλες, η τελευ
ταία λέξη που, αν δεν είχε ειπωθεί και
αν δεν ακούεται — από ολίγους, έστω,
ανθρώπους— η ανθρωπότητα δεν θα εί
χε τη δυνατότητα να βρει ποτέ τον αλη
θινό εαυτό της.
■
* Από το βιβλίο του «Ταξίδι στη Μέση Ανατολή
και στο Αγιον Όρος», (Εκδ. «Εστία», Αθήνα
1971). Το ταξίδι του Γ. Θεοτοκά — ενός από τους
κύριους εκπρόσωπους της «Γενιάς του ’30»—
πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 1960.
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νταπόδοση τιμής και φιλοξενίας προς
στους καλεσμένους.
Ο χορός δεν σταμάτησε ποτέ να υφί-

Η ιστορική εξέλιξη
των παραδοσιακών χορών
ι Παραδοσιακοί χοροί μέσα α
φαινομένων και τα τεχνητά μέσα που
πό τον Πνευματικό πλούτο της
ανακάλυψε ο ίδιος. Έ τσι έμαθε να χο
νεοελληνικής Κοινωνίας έχουν
ρεύει να κινεί το σώμα του μέσα από
να επιδείξουν ένα διάχυτο πλουραλι
τους ήχους και σιγά - σιγά ο χορός απο
σμό που αντικατοπτρίζει την ζωή της
τέλεσε μια ιεροτελεστία που εξέφραζε
υπαίθρου μέσα από τις μορφές της γέν
την χαρά μετά από μια επιτυχημένη σο
νησης, του γάμου της ξενιτιάς της χα
διά ή ακόμα εξέφραζε μια ευχαριστία
ράς και της λύπης. Αυτές οι «μορφές»
προς τα πνεύματα που καλούσε για βο
συνδέθηκαν με το δημοτικό τραγούδι
ήθεια.
και δημιούργησαν μια πνευματική κλη
Στην Αρχαία Ελλάδα ο χορός ήταν α
ρονομιά στις νεότερες γενιές.
ναπόσπαστο μέρος της ζωής. Περιγρα
Ο χορός και το τραγούδι ως ανθρώπι
φές συναντάμε στα ομηρικά έπη «Ιλιάνη έκφραση αποτέλεσε το βασικότερο
δα» και «Οδύσσεια» όπου αναφέρεται
στοιχείο στο ψυχισμό του ανθρώπου
ότι ο Αλκίνοος διέταξε τους Φαίακες
εκφράζοντας τα συνα χορέψουν προς
ναισθήματά του γι'
τιμή του φιλοξε
ΤΗΣ Δ Η Μ Η ΤΡΑ Σ ΦΩΤΟΥ
αυτό και τα συνα
Καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής
νούμενου Οδυσσέντάμε από τα πρώ
α ο οποίος θαύμα
στη Σχολή Αξιωματικών
τα χρόνια της αν
της Ελληνικής Αστυνομίας
σε τον αοιδό Δηθρώπινης ύπαρξης.
μόδικο χορεύοντας
Ο Χορός ανακαλύφθηκε από τον πρω
με μια εξαίσια κίνηση ποδιών και ένα
τόγονο άνθρωπο με μοναδικό όπλο το
θεαματικό ρυθμό του κορμιού προκασώμα του. Ή ταν αυτό που έκανε την ά
λώντας το θαυμασμό των προσκεκλη
ναρθρη κραυγή φθόγγους, έπειτα λέ
μένων.
ξεις μετά στίχους, κίνηση, μετά ρυθμό.
Ο χορός στην αρχαιότητα αποτελού
Αυτός ο ρυθμός έδωσε στο σώμα του
σε έθιμο που λάμπρυνε τις γιορτές των
κίνηση με την βοήθεια των ηχητικών
Ελλήνων και χρησιμοποιούνταν σαν α
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σταται ως έκφραση χαράς λύπης σ' ό
λους τους αρχαίους χρόνους από το Βυ
ζάντιο μέχρι σήμερα. Βέβαια ο όρος νε
οελληνικός παραδοσιακός χορός ή δη
μοτικός χορός έχει ενταχθεί τα τελευ
ταία χρόνια στην επιστήμη της χορολογίας. Η περίοδος βέβαια που διαμορφώ
νεται η Ιστορική εξέλιξη των παραδο
σιακών χορών και διατηρείται μέχρι
σήμερα είναι η ελληνική περίοδος της
αντίστασης και της Επανάστασης κατά
της τουρκοκρατίας με κορύφωση την
Επανάσταση του 1821 που δημιούργη
σε το κλέφτικο δημοτικό τραγούδι, που
έδωσε θάρρος στην ψυχή των υπόδου
λων Ελλήνων και ανέδειξε την λεβε
ντιά της ελληνικής ψυχής.
Ο Ελληνικός παραδοσιακός χορός
σφραγίζει τον πολιτισμό της κάθε επο
χής και είναι φαινόμενο συλλογικής
διαδικασίας και ατομικότητας. Θεω
ρείται ομαδικός είναι όμως και ατομι
κός όταν η πρώτη θέση ανήκει στον
πρωτοχορευτή του κύκλου ή στους
πρωτοχορευτές όταν είναι αυτοί ζευγά
ρι. Ο χορός χαρακτηρίζει της ιδιαίτερες
μορφές των περιοχών που αντιπροσω-

πεύει έναν ανεξάντλητο πλούτο με ι
διαίτερες εμφανίσεις από περιοχή σε
περιοχή με ιδιαίτερο χρώμα και ύφος.
Είναι γεγονός ότι οι παραδοσιακοί
χοροί συναντούνται σ' όλες της πολιτι
στικές ενότητες της Ελλάδας και επι
βιώνουν σήμερα μέσα από τις γιορτές
και τις εκδηλώσεις.
Είναι μάθημα ειδίκευσης στα τμήματα
επιστήμης φυσικής Αγωγής και αθλητι
σμού, εντάσσεται ως αντικείμε
νο διδασκαλίας τόσο στην πρω
τοβάθμια και στην δευτεροβάθ
μια εκπαίδευση στα πλαίσια
της διδασκαλίας της φυσικής
Αγωγής όσο και στις Παραγω
γικές Σχολές των Ενόπλων δυ
νάμεων και των Σωμάτων Α
σφαλείας. Επίσης καλλιεργεί
ται από Πολιτιστικούς Συλλό
γους και Δήμους, Αθλητικούς
Συλλόγους και Σχολεία Μέσης
Εκπαίδευσης από τους Συλλό
γους Γονέ
ων και Κη
δεμόνων.
Παρακάτω γίνε
ται
μια
προσπά
θεια πα
ρουσίασης
των σπου
δαιότερω ν
παραδο
σιακών χορών που συναντάμε στις Ελ
ληνικές εκδηλώσεις και χορεύονται από
όλους τους Έλληνες.

ΧΟΡΟΙ
Τ σ ά μ ικ ο ι: ή Κ /.έ ω τ ικ ο ε

Αρκετά διαδεδομένος χορός της Στε
ρεός Ελλάδας, Πελοποννήσου, Θεσσα
λίας, Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονί
ας. Δεν συναντάται στην νησιώτικη
Ελλάδα. Είναι ζωντανός Λεβέντικος
χορός με έντονες κινήσεις. Χορεύεται
από άντρες και γυναίκες. Χαρακτηρι
στικά του χορού ο αυτοσχεδιασμός, οι
στροφές τα καθίσματα και τα χτυπήμα
τα του ποδιού του πρωτοχορευτή. Το ό
νομα «Τσάμικος» κατά πάσα πιθανότη
τα το πήρε από τους κατοίκους της
Τσαμουριάς τους Τσάμηδες περιοχής
Παραμυθιάς - Φιλιατών - Μαργαριτίου
του Νομού Θεσπρωτίας. «Κλέφτικος»
ονομάστηκε γιατί χορεύονταν από Αρ
ματολούς και Κλέφτες.

K αλαματιαvόc
Ο Συρτός Καλαματιανός χορός είναι
ο βασικότερος χορός κυρίως της Στε
ριανής Ελλάδος. Αφορά ολόκληρη την
Ελληνική επικράτεια και χορεύεται σ'
όλες της Εορταστικές και Κοινωνικές
Εκδηλώσεις με διαφορετικό ύφος και
τρόπο του όνομά του το οφείλει στα
λόγια του τραγουδιού (μαντήλι Καλα
ματιανό) και έχει καταγωγή από την

έλκει την καταγωγή του από το Βυζά
ντιο και χορεύονται μόνο από άνδρες.
Σήμερα και ο αργός χασάπικος και ο
γρήγορος χορεύεται και από γυναίκες.
Ο χασάπικος θεωρείται πανελλήνιος
χορός διότι συναντάται σ' όλες τις πε
ριοχές της Ελληνικής επικράτειας. Δια
φέρει μόνο στο μουσικό ύφος και την
ρυθμική αγωγή, (μικρές διαφορές που
συναντάμε) αυτό οφείλεται στον αυτοσχεδιασμό του πρωτοχορευ
τή καθώς και σε τοπικά χαρα
κτηριστικά.
Ζ ε ϊμ π έ κ ικ ο :

Κ ύπρου

ή

Σ τάμνα

αρχαία Ελλάδα, όπως βρέθηκε στο Ακραίφνιο της Βοιωτίας η επιγραφή με
τα λόγια «τας δε πατρίους πομπάς με
γάλος και την των συρτών πατρίαν όρχησιν θεοσεβώς επετέλεσε» (Κεραμόπουλος) (Κόκκινος 1993).
Σ β α ρ ν ι ά ρ α <Κ α ρ α γ κ ο ύ ν α )

Είναι από τους βασικότερους χορούς
της Θεσσαλίας που χαρακτηρίζει την
γεωργική παράδοση. Το όνομά της το
οφείλει σε συγκεκριμένη ομάδα ατό
μων τους Καραγκούνηδες πιθανότατα
πλούσιων γεωργών και αυτό εικάζεται
από την φορεσιά των Καραγκούνηδων
(πλούσια στολή με πολλές λεπτομέ
ρειες ιδίως αστών γυναικών) γ ι' αυτό
και το τραγούδι θαυμάζει την γυναίκα
Καραγκούνα, την φορεσιά της και την
ομορφιά της. Χορεύεται ιδίως στην
Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, αλλά και στην
Λάρισα και στον Βόλο.
Γ ρ ή ν ο ρ ο : Χ α σ ά π ικ ο c

/; Χ α σ α π ιά

Ανδρικός χορός που χορεύ
εται κυκλικά με τα χέρια
στην έκταση. Οφείλει το όνο
μά του στους Ζεϊμπέκηδες
φυλή της Προύσας Αϊδινίου
και Σμύρνης. Η λέξη Ζεϊμπέκι σημαίνει παλικάρι και η
φυλή των
Ζεϊμπέκη
δων ήταν
απόγονοι
από την
Α ρχαία
Θράκη
που μετανάστευσαν στην
Μ. Ασία
και ίδρυ
σαν την πόλη των Τράλεων. Θεωρείται
χορός οπλομαχικής επίδειξης. Επίσης
εξαιτίας της ιδιομορφίας, της κίνησης
του χορού επικράτησε η άποψη ότι οι
ζεϊμπέκηδες χόρευαν σε κατάσταση μέ
θης και αυτό εξηγείται με τα αργά
«σβαρνιστά, βήματα και την έλλειψη ι
σορροπίας που χαρακτηρίζουν το χορό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η άποψη ότι ο
χορός αυτός έλκει την καταγωγή του α
πό την Τουρκία δεν έχει αποδειχθεί. ■
Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ

1. «Ελληνική Χοροί», Γιάννης Κόκκινος,
εκδόσεις Salto 1993
2. «Η Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο»,
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ
μάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
3. «Παραδοσιακοί Χοροί», Σημειώσεις ΤΕΦΑΛ
Κομοτινής,
4. ΠΡΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Οργανι
σμός εκδόσεως διδακτικών βιβλίων - Αθήνα,
«Ελληνικοί Χοροί», Σημειώσεις για την ειδι
κότητα 4ου έτους ΤΕΦΑΛ, Θεσαλονίκης.

Χορός γρήγορος και εντυπωσιακός,
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ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Λόγος Κατηχητικός
ο αγιοπνευματικό έργο των Πα
τέρων της Εκκλησίας μας έχει
διαχρονική αξία, γι' αυτό η δι
δασκαλία και τα μηνύματα τους, έχουν
πάντοτε την ίδια βαρύτητα στη ζωή
των πιστών. Είναι πάντοτε επίκαιρα,
κατάλληλα και βοηθούν για μια βιωμα
τική πίστη και σωστή πορεία.
Ο Κατηχητικός Λόγος του Αγίου Ιω
άννου του Χρυσοστόμου, που διαβάζε
ται από τον ιερέα την ημέρα του Πά
σχα, λίγο πριν την "απόλυση" της Θεί
ας Λειτουργίας, ενδιαφέρει κάθε πιστό,
απ' όταν και αν υπήρχε, υπάρχει ή θα υ
πάρχει ως μέλος της επί γης στρατευόμενης Εκκλησίας του Χριστού. Τον εν
διαφέρει όχι απλά για το εξαίσιο και
μοναδικό φιλολογικό και λοιπό κάλλος
του, αλλά κυρίως για τα μηνύματα που
έχει και δίδει σε κάθε ψυχή για κάθε ε
ποχή, από τότε που, για πρώτη φορά, έ
γινε γνωστός μέχρι και σήμερα.
Τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά
του σημεία του Λόγου του Ιερού Πατρός.
Το Πρώτο: Καλείται κάθε άνθρω
πος, όποιος και αν είναι αυτός και οπόταν και αν οδηγήθηκε σε πίστη και με
τάνοια, να προσέλθει στην Τράπεζα
του Κυρίου, εορτάζοντας την Ανάστα
ση Αυτού, με τα ίδια δικαιώματα, όπως
όλοι οι υπόλοιποι.
Το Δεύτερο: Φαίνεται η άπειρη ευ
σπλαχνία του Αναστημένου Κυρίου και
Θεού, το αμέτρητο έλεος Του, για κάθε
πιστό, για κάθε Άνθρωπο, καλώντας
τον να βρεθεί στην Αναστάσιμη Χαρά.
Το Τρίτο: Βεβαιώνεται το αληθές
της Αναστάσεως και μετρούνται μερι
κές από τις λυτρωτικές και ελπιδοφόρες συνέπειες για όλους και τον καθένα
χωριστά, απ' αυτή την Ανάσταση, που
η δύναμη της είναι να καταργηθεί ο θά
νατος, να καταισχυνθεί ο διάβολος και
να γίνει αθάνατος ο άνθρωπος, ο ο
ποιοσδήποτε άνθρωπος, που θα πιστέ

Τ
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ψει στον Αναστημένο Κύριο και Θεό.
Και για σήμερα, το Πρώτο, μας φα
νερώνει και μας υπενθυμίζει την καθολικότητα της σωτηρίας από την Ανά
σταση, άρα η αποδοχή είναι στην επι
λογή του ανθρώπου και όχι στη διαλο
γή του Αναστημένου Θεού.
Το Δεύτερο, υπενθυμίζει το χρέος του
καθενός μας, να κάμει την καλύτερη

χρήση της ευσπλαχνίας του ελέους και
της φιλανθρωπίας του Αναστημένου
Θεού της αγάπης, για να μπορέσει να γί
νει μέτοχος της Αναστάσιμης Χαράς,
που θα του χαρίζει μια γαλήνια, ήρεμη
και δυναμική παρουσία στη ζωή και:
Το Τρίτο δίδει μια διαρκεί βεβαιότη
τα για μια ελπίδα, προϊόν της Ανάστα
σης, που θα ενθαρρύνει τον άνθρωπο
στη δύσκολη αναμέτρηση του με το οποιοδήποτε κακό στη ζωή του, προϊόν
του Διαβόλου, για να οδηγήσει τον εαυ
τό του από νίκη σε νίκη στα παρόντα
μέχρι να φτάσει στην τελική νίκη κατά
του θανάτου επειδή πλέον θα ζήσει αιώ
νια κοντά σ' Εκείνον που νίκησε τον κό
σμο, νίκησε τον Διάβολο, νίκησε το θά
νατο και χάρισε τη δική Του νίκη, τη δι
κή Του ζωή και τη δική Του δόξα στο α
γαπημένο του πλάσμα, τον άνθρωπο. ■
t

Τ ο υ Μ η τ ρ ο π ο λ ίτ η Λ ά μ π η ς ,

Σ υ β ρ ίτ ο υ κ α ι Σ φ α κ ί ω ν κ . κ . Ε ιρ η ν α ίο υ

Του εν Δ γίοις Π ατρός ημών

ΙΩΑΝΝΟΥ Α ΡΧ ΙΕΠ ΙΣΚ Ο Π Ο Υ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΕΩΣ
ΤΟΥ Χ ΡΥ ΣΟ ΣΤΟ Μ Ο Υ
ΛΟ ΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ
Εις την αγίαν και λαμπροφόρον ημέραν
της ενδόξου και σωτηριώδους Χριστού
του Θεού ημών Αναστάσεως.
Ευλόγησον, Δέσποτα.
Είτις ευσεβής και φιλόθεος, απολαυέτω
της καλής ταύτης και λαμπράς πανηγύρεως. Εί τις δούλος, ευγνώμων, εισελθέτω
χαίρων εις την χαράν του Κυρίου αυτού.
Ει τις έκαμε νηστεύων, απολαυέτω νυν το
δηνάριον. Ει τις από της πρώτης ώρας
ειργάσατο, δεχέσθω σήμερον το δίκαιον
όφλημα. Ει τις μετά την τρίτην ήλθεν, ευ
χαρίστως εορτασάτω. Ει τις μετά την έκτην έφθασε, μηδέν αμφιβαλλέτω- γκαι
γαρ ουδέν ζημιούται. Ει τις υστέρησεν εις
την ενάτην, προσελθέτω μηδέν ενδοιάζων. Ει ας εις μόνην έφθασε την ενδεκάτην, μη φοβηθή την βραδύτητα- φιλότιμος
γαρ ων ο Δεσπότης, δέχεται τον έσχατον,
καθάπερ και τον πρώτον. Αναπαύει τον
της ενδεκάτης, ως τον εργασάμενον από
της πρώτης. Και τον ύστερον ελεεί και τον
πρώτον θεραπεύει. Κακείνω δίδωσι και
τούτω χαρίζεται. Και τα έργα δέχεται και
την γνώμην ασπάζεται. Και την πράξιν τι
μά και την πρόθεσιν επαινεί. Ουκούν ει
σέλθετε πάντες εις την χαράν του Κυρίου
ημών, και πρώτοι και δεύτεροι, τον μι
σθόν απολαύετε. Πλούσιοι και πένητες,
μετ' αλλήλων χορεύσατε. Εγκρατείς και
ράθυμοι, την ημέραν τιμήσατε. Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, ευφράνθητε
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σήμερον. Η τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πά
ντες. Ο μόσχος πολύς, μηδείς εξέλθη πει
νών. Πάντες απολαύετε του συμποσίου
της πίστεως. Πάντες απολαύσατε του
πλούτου της χρηστότητας. Μηδείς θρηνείτω πενίαν- εφάνη γαρ η κοινή βασιλεία.
Μηδείς οδυρέσθω πταίσματα- συγγνώμη
γαρ εκ του τάφου ανέτειλε. Μηδείς φοβείσθω θάνατον ηλευθέρωσε γαρ ημάς ο
του Σωτήρος θάνατος. Έσβεσεν αυτόν υπ'
αυτού κατεχόμενος. Εσκύλευσε τον Άδην
ο κατελθών εις τον Άδην. Επίκρανεν αυ
τόν γευσάμενον της σαρκός αυτού- και
τούτο προλαβών Ησαΐας εβόησεν- Ο Ά
δης, φησίν, επικράνθη, συναντήσας σοι
κάτω. Επικράνθη, και γαρ κατηργήθη. Επικράνθη, και γαρ ενεπαίχθη. Επικράνθη,
και γαρ ενεκρώθη. Επικράνθη, και γαρ
καθηρέθη. Επικράνθη, και γαρ εδεσμεύθη. Έλαβε σώμα και Θεώ περιέτυχεν- έ
λαβε γην και συνήντησεν ουρανώ. Έλαβεν όπερ έβλεπε και πέπτωκεν, όθεν ουκ
έβλεπε. Πού σου, θάνατε, το κέντρον; πού
σου, Άδη, το νίκος; Ανέστη Χριστός, και
συ καταβέβλησαι. Ανέστη Χριστός, και
πεπτώκασι δαίμονες. Ανέστη Χριστός, και
χαίρουσιν Άγγελοι, Ανέστη Χριστός, και
ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός, και νε
κρός ουδείς επί μνήματος. Χριστός γαρ εγερθείς εκ νεκρών απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο. Αυτώ η δόξα και το κρά
τος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΖΑΝΤΕΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

ηΡο^ο,Η

1ο. Ελ Βενιζέλου 15 - Αγ. Βαρβάρα,
τηλ.:54.41.488, 56.17.556, fax: 56.16.599
2ο. Μεγ. Αλεξάνδρου 43 · Αιγάλεω
3ο. Γρηγ. Λαμπράκη 243 - Νίκαια
;ίΙΚ0ΛΗΐιΐΗΙ
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Επ ιτέλους,
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Έτοιμες στολές και επί μέτρω,
διακριτικά και όλα τα αξεσουάρ Αστυνομίας
στις καλύτερες τιμές.
Αποστολές σ όλη την Ελλάδα με αντικαταβολή
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

ΕΙΔΗ

ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ
Κ. ΟΥΡΑΝΗ 4, (Πάροδος Μεσογείων - Πεντάγωνο)
(έναντι Νοσοκομείου Σωτηρία, Σταθμός Metro Εθνική Άμυνα")

Τηλ.: 6722.226, Fax: 6722.228
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« Α ν α σ τά σ εω ς η μ έρ α κ α ι λ α μ π ρ υ νθ ώ μ εν...
Π ά σ χ α το τερ π νόν, Π ά σ χ α Κ υ ρ ίο υ Π ά σ χα ,
Π ά σ χ α π α ν σ ε β ά σ μ ιο ν η μ ίν α νέτειλε, Π ά 
σ χα ε ν χ α ρ ά α λ λ ή λ ο υ ς π ερ ιπ τ υ ξώ μ εθ α ... Ω Π ά σ χα , λ ύ τ ρ ο ν λ ύ 
πης. Π ά σ χ α ά μ ω μ ο ν, Π ά σ χ α μ έγ α , Π ά σ χ α το π ΰ λ α ς η μ ιν του
π α ρ α δ είσ ο υ ανοίξα ν. Π ά σ χ α π ά ν τ α ς α γιά ζο ν π ισ το ύ ς ...»

Δια τοιούτων στιχηρών, εξ ων αναπέμπεται ευφροσύνη και αγαλλίασις ανεκλάλητος, η Εκκλησία υμνεί και πανηγυρίζει την
Ανάστασιν του Σωτήρος. Η λέξις Πάσχα επενεργεί μαγικώτατα
επί των οσίων υμνογράφων και λησμονούσιν επί βραχύ το αυ
στηρόν και μελαγχολικόν κάλλος, όπερ χαρακτηρίζει τας ε
μπνεύσεις των προ της απαλής και Λυδικής, ως ειπείν, αρμονί
ας, ήτις αυτόματος διαχέεται από των ιερών αυτών φορμιγγών ε
πί τω τρισμεγίστω αγγέλματι. Η Εκκλησία, αποβάλλουσα την
πένθιμον περιβολήν, ενδύεται λευκήν και φεγγοβόλον στολήν,
ως αν αντανακλά επ' αυτής η λευκότης και η λάμψις του αγγέ
λου, του αποκυλήσαντος τον λίθον του μνημείου. Τα ανήλια βά
θη, οι ζοφεροί θόλοι των χριστιανικών ναών διαυγάζονται ως εν
ημέρα ανεσπέρου φωτός, και τα άνθη τα εύοσμα και δροσόεντα, άτινα από των λειμώνων και των κήπων μετηνέχθησαν ό
πως στολίσωσι την επιτάφιον σινδόνα του Σωτήρος, τηρούσιν έτι της ραδινής των χάριτος, των κοσμικών των θελγήτρων τα ί
χνη εν τη τεθολωμένη υπό του λιβάνου ατμοσφαίρα των ναών.
Και η Εκκλησία καταπέμπει την ευχήν αυτής την αναστάσιμον
κατά την ημέραν ταύτην εν γλώσση αλλοία ή η συνήθης· εν
γλώσση πλήρη παιδικών, θα ελέγομεν, σκιρτημάτων και παιδι
κής συγκαταβάσεως. Εις την μεγάλην ευωχίαν της Αναστάσεως
προσκαλεί πάντας, παρόντας και απόντας, νηστεύσαντας και μη
νηστεύσαντας, πιστούς και απίστους και τους φέροντας ένδυμα
γάμου, και τους αγοραίον περιβαλλομένους ιμάτιον. Ω μέθη της
Νύμφης επί τη ανακτήσει του Νυμφίου, ως μέθη τρισαγία και ανερμήνευτος!
Την υψηλήν ταύτην μέθην συναισθάνεται εν τη καρδία αυτού
ο ελληνικός λαός, ως ουδείς άλλος λαός. Ουδεμία άλλη χριστια
νική εορτή κατέχει παρ' αυτώ την θέσιν της εορτής του Πάσχα.
Οι δυτικοί έχουσι τα Χριστούγεννα. Ημείς έχομεν την Ανάστασιν. Αύτη είναι η βασίλισσα των εορτών, η πανήγυρις των πανηγύρεων ημών. Οι δυτικοί εορτάζουσι την γέννησιν του Χριστού
εν πλούτω τρυφερών και ωραίων εθίμων εν οικογενειακή συνε
νώσει και τέρψει ανθρώπων από καιρού συνωκειωμένων προς
τον πολιτισμόν. Αλλά του ελληνικού γένους η Λαμπρή ανατέλ
λει και δύει εν θορυβώδει διαχύσει και υπερτάτη αγαλλιάσει αν
θρώπων, οίτινες εις τας φλέβας των τηρούσιν έτι ρανίδας τινάς
του αίματος των αγρίων και ατιθάσεων και υπό του έρωτος της
ελευθερίας βαυκαλωμένων πατέρων μας. Αρματωλικαί συνήθειαι, αγρία ποίησις πληρούσιν εκείνην. Βαρύς χειμών επικάθηται της φύσεως, γογγύζει ο βορράς και πίπτουσιν αι χιόνες και τα
καλά Χριστούγεννα συσπειρούνται πέριξ της σπινθηροβολού-
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σης εστίας. Αλλά πόσον διάφορον εικόνα παριστά η φύσις παρ'
ημίν, όταν οι κώδωνες των εκκλησιών εξαγγέλωσι χαρμοσύνως
την Ανάστασιν! Το έαρ συνεορτάζει μετά της εκκλησίας, η φύ
σις συναγάλλεται μετά της πίστεως. Οι θύμοι των ορέων μοσοβολούσιν, ο σμαράγδινος μανδύας των πεδιάδων ανακινείται ηρέμα υπό της ζεφυρίτιδος αύρας και στίλβει διακέντητος εκ λευκανθέμων, αι ευωδίαι των εσπεριδοειδών βυθίζουσι τας ψυχάς
εις μυστικός εκτάσεις, τα ρόδα τα εφήμερα, τα αιώνια ρόδα, ξαν
θά, λευκά, ωχρά, πορφυρά διηγούνται την δόξαν του Κυρίου. Η
Ανοιξις, ως άλλη μυροφόρος, ως της Μαγδαληνής Μαρίας αδελ
φή, κηρύσσει δια μυρίων στομάτων ότι «εώρακε τον Κύριον».
Δεύτε, εξέλθωμεν των σκοτεινών θόλων των ναών, οίτινες δεν
αφήνουσι την χαράν μας να εκραγή ακράτητος. Δεύτε, υμνήσωμεν τον Κύριον υπό τον σαπφείρινον και αστερόεντα θόλον του
ουρανού και λάβωμεν το φως το ανέσπερον και αναμείνωμεν τα
πρώτα μειδιάματα της κροκοπέπλου Ηούς. Τοιαύτην ώραν ο
Κύριος ανέστη «ζωήν τοις εν τοις μνήμασι χαρισάμενος». Εις η
μάς, τους εν τω βίω, ας χαρίση ζωήν ζωής! Χριστός ανέστη! Συναθροισθώμεν πέριξ του οβελισθέντος αμνού και συνοδεύσωμεν την όπτησιν αυτού, εντέχνως στρεφομένου επί της ανθρα
κιάς δια του κρότου των πυροβόλων. Η πυρίτις έστω το σύμβολον της Αναστάσεως και το φίλημα έστω το σύμβολον της Αγά
πης. Δεν εννοούμεν την λάμψιν της Αναστάσεως άνευ της γλώσσης του τρομπονίου και η αγάπη χωρίς φιλήματος είναι το άν
θος άνευ του αρώματος.
Ούτως υποδέχεται και ούτως αντιλαμβάνεται της εορτής του
Πάσχα ο ελληνικός λαός. Αυτά τα ονόματα, δι' ων υποδηλούται
το Πάσχα, χρησιμεύουσιν όπως εμπνέωσιν εις αυτόν ενθουσια
σμόν και εξαίρωσιν εις κόσμους ονείρων, ως εν ουδεμιά άλλη ε
ορτή. Όταν λέγη Ανάστασις ο ελληνικός λαός, κρυφία τις χορ
δή αναπαλλομένη εις τα μυχιαίτατα της καρδίας του, υπενθυμί
ζει εις αυτόν και του Γένους την ανάστασιν και ο Χριστός και η
Πατρίς συναντιόνται εν αυτώ ισαπαθείς και ισόθεοι. Και όταν
λέγη Αγάπη ο ελληνικός λαός εκφωνεί την γλυκυτάτην των λέξων, ήτις κατ' εξοχήν τονιζομένη εν τω Ευαγγελίω και ανακηρυσσομένη εν τη διδασκαλία του αποστόλου Παύλου, παρέμεινεν εν τη γλώσση του το κατ' εξοχήν περιπαθές και εγκάρσιον
ρήμα, δι' ου εκφράζει πάσαν στοργήν και πάντα έρωτα και πά
σαν αφοσίωσιν. Και νομίζει τις ότι ο ημέτερος λαός κατ' εξοχήν
ησθάνθη και απεδέχθη και επραγματοποίησε το κήρυγμα της Α
γάπης, ως φέρεται εν τη προς Κορινθίους επιστολή του αποστό
λου. «Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεταν η αγάπη ου ζήλοι· η α

γάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα
εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη α
δικία, συγχαίρει δε τη αλήθεια- πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, πάντα
πιστεύει, πάντα υπομένει».
Ευνόητον δε ότι, όπως λάβη τις αγνήν ιδέαν περί του τρόπου,
καθ' ον προσδεχόμεθα, κατανοούμεν και εορτάζομεν την Ανάστασιν, δέον να ευρεθή κατά την ημέραν της σήμερον μακράν
της πρωτευούσης, ένθα, φυσικώ τω λόγω, ο βίος δεν δύναται να
παράσχη τοιαύτας απολαύσεις. Αληθής και ανόθευτος Λαμπρή
ανατέλλει δια τους κατοίκους των επαρχιών, των πόλεων, των
κωμοπόλεων, των χωρίων, όσον διασώζονται καθαρώτερον και
εκδηλούνται εμφανέστερον του εθνικού βίου τα ήθη και έθιμα.
Εκεί αι γλυκύτατοι παραδόσεις, εκεί αι ελληνικώταται συνή
θειας η χριστιανικωτέρα πίστις και η ευαγγελικωτέρα χαρά συνενούνται και αναφαίνονται επί πάντων και υπό πάντων ακολου
θούνται απροσποιήτως και απερίττως· εκεί και άκων τις καθί
σταται χριστιανός και εορτάζει την Ανάστασιν και την Αγάπην.
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Π Α Π Α Δ ΙΑ Μ Α Ν Τ Η Σ

INTERNET

tUi\\jnw

sB του moubc

Ένα ρολόι στην u .*H
σας δίνει την τρέχουσα u p
σε κάθε άκρη της ΥΠς·

στο διαδίκτυο..

Ap a l v o n W « ^ " /I#M S/
http://www.aus^ne^v_

Το Υπουργείο Εσωτερικών
της Γαλλίας.
(Ίιΐΐρ : / / www.interieur.gouv.fr)
γαλλική αυτή ιστοσελίδα έ
χει συνταχθεί από την Υπη
ρεσία Εξυπηρέτησης Κοινού του
Γαλλικού Υπουργείου Εσωτερι
κών και έχει ως στόχο να ενημε
ρώσει και να διαφωτίσει τους
χρήστες της, σχετικά με τη διάρ
θρωση όλων τω ν υπηρεσιών του
Υπουργείου, τις καινοτομίες που
εισάγονται στα πλαίσια εκπαί
δευσης των αστυνομικών, τις εκ
δοτικές δραστηριότητες για θέ
ματα αστυνομίας που τελούν υπό
την αιγίδα του Υ πουργείου, στα
τιστικές, επιτυχίες των υπηρε
σιών, δηλώ σεις του Υπουργού
και των στελεχών του, σχετικά
με θέματα καθημερινότητας, ή
στόχους για το μέλλον κλπ.

Η

την ως άνω ιστοσελίδα

Σ

εμπεριέχονται πληροφορίες

για το Ινστιτούτου Ανώτερων
Σπουδών για την Εσωτερική
Ασφάλεια (HESI), το οποίο
ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί
έναν οργανισμό, με οντότητα
διυπουργική, υπό την αιγίδα
και ευθύνη του Υπουργείου
Εσωτερικών.
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Informations
demarches adm lnistratlves ·

metiers et concours ·
I’tu ro ·
avis de recherche ·
elections ·
publications ·
statistiques ·
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le m inisters ·
les prefectures ·
la police natKmalc 9
defense e tse cu rite civile * ·
les collectlvites locales ·
I'lnstitut des halites etudes ·
de la securite interieure

Γαλλική Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών.
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης
Κοινού
Πληροφορίες
-

Διοικητικά διαβήματα.
Αντικείμενα και διαγωνισμοί
Ηδη ήρθε το ΕΥΡΩ
Προτάσεις για έρευνα
Εκλογές
Εκδόσεις
Στατιστικές

Οργάνωση
-

Το Υπουργείο - Ιστορία
Οι διευθύνσεις
Η Εθνική Αστυνομία.
Αμυνα και Δημόσια Ασφάλεια
Τοπικές ενώσεις για την
αστυνομία
- Το ινστιτούτο Ανώτερων
σπουδών για την εσωτερική
ασφάλεια

ΣΚΟΠΟΣ
Αναγνώριση των διαφορετικών
μορφών κινδύνων ή απειλών.
Αξιολόγηση της επιρροής αυτών,
στην κοινή γνώμη.
Ανάλυση των απαντήσεων
του κοινού.
Αυτή είναι η εργασία με την οποία
ασχολείται το ως άνω ινστιτούτο
εδώ και περισσότερα από δέκα
χρόνια με απώτερο στόχο να
προωθήσει μια "εκλογικευμένη
σκέψη πάνω στην εσωτερική
ασφάλεια".
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χρώματα
«Α.Ε.»: Κύριε καΟηγητά, μπορείτε να
μας περιγράφετε τα βασικά στοιχεία
που συνθέτουν κατά την Ορθόδοξη ει
κονογραφία την εικόνα της Αναστάσεως
και να μας εξηγήσετε τη σημασία τους;
«Ν.Ζ.»: Απ' αρχής θα πρέπει να πού
με, ότι η στιγμή της Αναστάσεως δεν α
πεικονίζεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία
παρόλο που συχνά η Εκκλησία η Ορθό
δοξη χαρακτηρίζεται Εκκλησία της Ανα
στάσεως. Το σωστότερο θα ήταν να την
ονομάζαμε Εκκλησία του Σταυροανα
στάσιμου ήθους, γιατί προηγείται της Α
ναστάσεως η Σταύρωση. Η Ανάσταση
είναι ένα γεγονός που η λογική μας δυ
σκολεύεται να συλλάβει. Η Ανάσταση
όμως από την άλλη πλευρά είναι η βάση,
το απόλυτο θεμέλιο της πίστεώς μας,
διότι αυτή δικαιώνει όχι μόνο την πα
ρέμβαση του Υιού του Θεού στην ιστο
ρία, αλλά δίδει τη δικαίωση και την απά
ντηση στο πρόβλημα του καθενός μας
που είναι το μείζον και το μέγα ίσως και
το μόνο με τόση σημασία πρόβλημα, το
πρόβλημα του Θανάτου.
Η Ορθόδοξη εικονογραφία συνδυάζει
τον υπερβατικό χαρακτήρα μαζί με έναν
ιδιότυπο ρεαλισμό, υπό την έννοια ότι ε
δράζεται σε μία στιβαρή πραγματικότη

Πλησιάζουμε στο Πάσχα. Η ασκητική πορεία της Μεγάλης Τεσσα
ρακοστής προς το Πάθος και την Ανάσταση οδεύει προς το τέ-λος
της. Η Μεγάλη Εβδομάδα έρχεται και, στο τέλος της, το λαμπρό
φως της Αναστάσεως, της μαζί με τον Χριστό ανάστασης του ανθρώ-πινου γένους από την κατάσταση της φθοράς και του θανάτου
ήδη έχει αρχίσει να γλυκαίνει τις καρδιές μας. Σε λίγες μέρες θα
προσκυνάμε πλημμυρισμένοι από χαρά την εικόνα της Αναστόσεως. Αλήθεια πόσο ξέρουμε τους υψηλούς συμβολισμούς που κρύ
βει αυτή η εικόνα; Το περιοδικό μας
θέλοντας να γνωρίσει στους αναγνώ
στες του το μυστικό βάθος της εικονο
γραφίας της Αναστάσεως απευθύνθηκε
σ’ έναν από τους βαθύτερους γνώστες
της χριστιανικής τέχνης, τον καθηγητή
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι
στημίου Αθηνών κ. Νικόλαο Ζία, γνω
στό μύστη του δογματικού συμβολι
σμού της ορθόδοξης εικονογραφίας.
τα, μια πραγματικότητα που μπορεί να εί
ναι ίσως και πέρα από τα φαινόμενα, αλ
λά είναι η όντως πραγματικότητα. Το γε
γονός της Αναστάσεως, επειδή κανείς δεν
είδε αυτή καθεαυτή τη στιγμή της Ανα
στάσεως, η Ορθόδοξη εικονογραφία δεν
το ιστορεί με έναν εικονογραφικό τύπο, έ
ναν τρόπο δηλαδή περιγραφής, μιας ιστο
ρικής σκηνής, αλλά το παρουσιάζει με
τρόπο συμβολικό. Με έναν τρόπο δογμα
τικό. Με έναν τρόπο που να μπορεί να α
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παντήσει όχι εξωτερικά και περιστασιακά
ουσιαστικότερα σ' αυτό το βαθύτερο αίτη
μά μας για την Ανάσταση του Χριστού,
που προετοιμάζει και δική μας ανάσταση.
Διαμορφώθηκε λοιπόν ένας εικονογραφικός τύπος γνωστός και με την ονο
μασία «Η εις Άδου κάθοδος» για να α
πεικονίζεται το γεγονός της Αναστάσεως,
ο οποίος να αναφέρεται αρχικά στην ι
στορική διάσταση του γεγονότος, αλλά
συγχρόνως να αποκτά εμβέλεια για όλες

τις εποχές, για όλους τους τόπους, για ό
λους τους ανθρώπους. Η παράσταση αυ
τή, την οποία βλέπουμε σε θαυμάσια έρ
γα ζωγραφικής, ψηφιδωτά, τοιχογραφίες,
και αργότερα σε φορητές εικόνες, απαντά
κυρίως από τη μέση βυζαντινή περίοδο
και εδώ. Στην Ελλάδα έχουμε θαυμάσια
δείγματα από τον 11ο αιώνα στη Μονή
Δαφνιού, στον Όσιο Λουκά και στη Νέα
Μονή της Χίου.
Στο Δαφνί πατάει επάνω στις σπασμέ
νες πόρτες του Αδη, όπου έχει συνθλίψει
μοχλούς και θύρες, και από κάτω εικονίζεται μια μορφή ξαπλωμένη και αλυσοδεμέ
νη που είναι η προσωποποίηση του Άδη.
Το ενδιαφέρον είναι ότι και σ' αυτήν ακό
μη τη θριαμβική στιγμή της καταπατήσεως του Θανάτου από το Χριστό ο Αδης
αρπάζει το πόδι του Χριστού σαν να θέλει
να κάνει μια έσχατη προσπάθεια να κρα
τήσει, Αυτόν που είναι όμως η αυτοζωία.
Στη Νέα Μονή της Χίου εικονίζεται ο
Χριστός στο κέντρο της συνθέσεως σε ε
λαφρά διαγώνιο άξονα για να έχει μια ορ
μή καθώς βγαίνει μέσα από σαρκοφά
γους, από τον σκοτεινό Άδη, τραβώντας
τον Αδάμ και την Εύα. Δεξιά και αριστε
ρά από αυτές τις δύο βασικές μορφές εικονίζονται οι Δίκαιοι της Παλαιάς Διαθή
κης. Διακρίνονται συχνά ο Σολομών, ο
Δαυίδ και «το τέλος των Προφητών», ο
άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος α
κόμα και στον Άδη προηγείται της πα
ρουσίας του Σωτήρος. Γίνεται έτσι μια ο
πτική διδασκαλία αυτής της πάλης του
Θεού και του Κακού. Του Υιού του Θεού
που λάμπει μέσα στο φως —και γι' αυτό
είναι ντυμένος με μια στολή που έχει χρυ
σαφένιες ανταύγειες με αυτές τις χρυσοκοντυλιές όπως λένε οι τεχνίτες ζωγραφι
κής και οι ιστορικοί της τέχνης— και της
σκοτεινιάς του Άδη από την άλλη πλευρά
το έντονα μαύρο χρώμα. Ο ίδιος ο Άδης
προσωποποιημένος κάνει μια απεγνω
σμένη και μάταιη προσπάθεια να κρατή
σει το Χριστό μέσα του.
«Α .Ε .»: Σ υ χ ν ά σ υ ν α ν τ ά μ ε ό μ ω ς

και

α π ε ικ ο ν ίσ ε ις τ η ς Α ν α σ τ ά σ ε ω ς ό π ο υ ο
Χ ρ ισ τ ό ς ε ικ ο ν ίζ ε τ α ι

να β γ α ίν ε ι θ ρ ια μ 

β ε υ τ ή ς α π ό το μ ν ή μ α του. Ε κ φ ρ ά ζ ε τ α ι

κάποιου δυτικού ζωγράφου, του Cornelius
Cort, που στο τέλος του 16ου αιώνα είχε
παραστήσει το Χριστό να εξέρχεται του
Τάφου κρατώντας ένα λάβαρο με μια κί
νηση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
κάπως σαν χορευτική. Από τον 17ο αιώνα
άρχισε η παράσταση αυτή να μπαίνει και
στη δική μας ζωγραφική, ενώ είχε ήδη
μπει και στην εικονογραφία της Αναστά
σεως των Ορθόδοξων Σλαβικών λαών.
Επεκράτησε έτσι σε μεγάλο βαθμό αυ
τή η παράσταση και στην Ελλαδική Εκ
κλησία, ώσπου με τους φωτισμένους ε
κείνους ζωγράφους, τον Φώτη Κόντογλου, τον Αγείνορα Αστεριάδη, τον Σπό
ρο Βασιλείου, στα μέσα της δεκαετίας
του '30 επανήλθε πάλι στις Εκκλησίες
μας «Η εις Άδου κάθοδος». Σήμερα λοι
πόν έχει σχεδόν κυριαρχήσει η συμβολι
κή παράσταση της Αναστάσεως με τον
τύπο που εικονογραφεί το θριαμβικό τρο
πάριο της Εκκλησίας: «Χριστός Ανέστη
εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και
τοις εν τοις μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος»
δίνοντας έτσι μαζί με τη θεολογική και τη
δογματική παράλληλα και τη διδακτική
διάσταση της εικόνας της Αναστάσεως.

«Ν.Ζ.»: Παράδοση διαφορετική α
ναμφισβήτητα εκφράζεται. Ο τύπος που
περιγράψαμε ήταν ο μόνος που χρησιμο
ποιούνταν για την απεικόνιση της Αναστά
σεως σε όλη τη βυζαντινή και μεγάλο μέ
ρος της μεταβυζαντινής εικονογραφίας.
Τον 17ο αιώνα ο εικονογραφικός τύπος
αλλάζει από μια χαλκογραφία, πιθανώς

« Α .Ε .» : Ν ιώ θ ο υ μ ε β α θ ύ τ α τ α υ π ό χ ρ ε
οι, κ ύ ρ ιε κ α θ η γη τ ά , π ο υ μ α ς δ ια θ έ σ α τ ε
λ ίγ ο α π ό τ ο ν π ο λύ π ο λ ύ τ ιμ ο χ ρ ό ν ο σ α ς α π οκ αλύπτοντάς μ α ς

έ ν α ν κ ό σ μ ο λ ίγο

π ο λύ ά γ ν ω σ τ ο σ τ ο υ ς π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο υ ς α π ό
μ α ς . Ε ίν α ι α λ ή θ ε ια ό τ ι έ χ ο υ μ ε σ υ ν η θ ίσ ε ι
να π ρ ο σ κ υ ν ο ύ μ ε, κ ά π ω ς β ια σ τ ικ ά ίσ ω ς
μ ε ρ ικ έ ς φ ο ρ έ ς , τ ις ε ικ ό ν ε ς σ τ η ν ε κ κ λ η 
σ ία χ ω ρ ίς να π ρ ο σ έ χ ο υ μ ε τα ε ικ ο ν ο γ ρ α φ ικ ά τ ο υ ς σ τ ο ιχ εία . Μ α ς δ ιέ φ ε υ γ ε έ τ σ ι
ό λ ο ς α υ τ ό ς ο σ υ μ β ο λ ικ ό ς π λ ο ύ τ ο ς κ α ι τα
β α θ ιά θ ε ο λ ο γ ικ ά ν ο ή μ α τ α π ο υ ε ν υ π ά ρ 
χ ο υ ν σ ε μ ια ο ρ θ ό δ ο ξ η ε ικ ό ν α , ό π ω ς α υ 
τή τ η ς Α ν α σ τ ά σ ε ω ς ε ν π ρ ο κ ε ιμ έ ν ω . Η ε 

κ ά τ ι δ ια φ ο ρ ε τ ικ ό μ έ σ α α π ό α υ τ έ ς τ ις ε ι
κ ό ν ες , μ ια δ ια φ ο ρ ε τ ικ ή π α ρ ά δ ο σ η ;

σει την ιστορική πραγματικότητα με το
πέραν της ιστορίας, με την υπέρβαση της
ιστορίας. Το ίδιο θα έβλεπε κανείς και
στην Σταύρωση, που είναι ένα πιο συγκε
κριμένο και αμεσότερα στην εμπειρία
μας προσιτό γεγονός. Η Σταύρωση δεν εί
ναι μια περιγραφή ενός δραματικού γεγο
νότος. Είναι η υπέρβαση αυτού του γεγο
νότος. Έτσι και ως προς την Ανάσταση,
(που είναι ακόμα πιο δύσκολη στην προ
σέγγισή της μέσα από την εμπειρία μας),
δεν αναιρείται η ιστορικότητά της από
την συμβολική απεικόνισή της, διότι τότε
θα κινδυνεύαμε να περάσουμε σε ένα χώ
ρο φαντασίας, αλλά προβάλλεται περισ
σότερο το αιώνιο της μήνυμα: η ολοκλή
ρωση της Θείας Οικονομίας και συγκαταβάσεως της Σαρκώσεως με τη νίκη επάνω
στο θάνατο. Γι' αυτό επιλέγεται η γλώσσα
του συμβολισμού, που δίνει τη δυνατότη
τα να έχεις μια οπτική εμπειρία της Ανα
στάσεως μέσω της τέχνης, μια τέτοια ε
μπειρία όμως που να μη δεσμεύει τοπικά
και ιστορικά, αλλά να επισημαίνει διαρ
κώς τη διαχρονική και αιώνια σημασία
του γεγονότος. Νομίζω ότι αυτό είναι και
το μεγάλο επίτευγμα της ορθόδοξης λει
τουργικής τέχνης, ότι δε δεσμεύεται, δεν
εγκλωβίζεται μέσα στα ιστορικά γεγονό
τα, σε αντίθεση με τη δυτική παράδοση,
όπου κατά κανόνα κυριαρχεί περισσότερο
η λογική προσέγγιση, μια δηλαδή μέσω
του νοός πορεία για τη γνωριμία και τη
συνάντηση με το Χριστό. Δεν αρνείται
λοιπόν το ιστορικό γεγονός, γιατί τότε θα
αρνιόταν τη Σάρκωση, αλλά δίνει την υ
περχρονική διάστασή του.

« Α .Ε .» : Π α ρ α τ η ρ ο ύ μ ε κ ύ ρ ιε κ α θ η γη -

μ π ε ρ ισ τ α τ ω μ έ ν η α ν ά λ υ σ ή σ α ς μ α ς β ο ή 

τά, ό τ ι η Ο ρ θ ό δ ο ξ η ε ικ ο ν ο γ ρ α φ ικ ή π α 

θ η σ ε π ρ ά γ μ α τ ι να δ ο ύ μ ε τ η ν ε ικ ό ν α τ η ς

ρ ά δ ο σ η δ ίν ει έ μ φ α σ η σ τη θ ε ο λ ο γ ικ ή κ ι

Α ν α σ τ ά σ ε ω ς μ ε ά λ λ ο μ ά τ ι. Ε υ χ α ρ ισ τ ο ύ 

ό χ ι τό σ ο σ τ η ν ισ τ ο ρ ικ ή δ ιά σ τ α σ η το υ γ ε

μ ε πολύ.

γο νό τ ο ς. Γ ια τ ί γ ίν ε τ α ι α υ τ ό ;

«Ν.Ζ.»: Κι εγώ σας ευχαριστώ για την
ωραία συζήτηση που είχαμε.
■

«Ν.Ζ.»: Όλη η Ορθόδοξη τέχνη, και η
Ορθόδοξη εικονογραφία ειδικότερα, κά
νει έναν συσχετισμό και μια σύνθεση α
ντιθέσεων, προσπαθώντας να συνταιριά

Σ υνέντευξη :
Α ρ χ /κ α ς Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Χ ρ . Τ σ ιν ά λ η ς
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ
• Υπό την προεδρία του Αρχηγού
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγου Φωτίου Νασιάκου και τη συμμε
τοχή δύο Αντιστράτηγων του Στρατού
Ξηράς, συνήλθε το Συμβούλιο Κρίσεως Αντιστράτηγων Ελληνικής Αστυνο
μίας και έκρινε διατηρητέους τους
τρεις Α ντιστράτηγους Σπυρίδωνα
Τσάκο, Ιωάννη Πανηγυράκη και Χαρά
λαμπο Χριστοφαρεΐζη.
• Υπό την προεδρία του Αρχηγού
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγου Φωτίου Νασιάκου και τη συμμε
τοχή δύο Αντιστράτηγων, του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Σπυρί
δωνα Τσάκου και του Προϊσταμένου Ε
πιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνι
κής Αστυνομίας Ιωάννη Πανηγυράκη,
συνήλθε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρί
σεων Αξιωματικών της Ελληνικής Α
στυνομίας και έκρινε τους Υποστρα
τήγους Αστυνομίας Γενικών και Ειδι
κών Καθηκόντων ως ακολούθως :
1. Διατηρητέους, τους: Αθανάσιο
Παπαβασιλείου, Νικόλαο Τασιόπουλο,
Νικηφόρο Τζατζάκη, Βασίλειο Κωνσταντινίδη, Παναγιώτη Βιολιντζή, Α 
ντώνιο Παυλίδη, Φώτιο Λιανό, Γεώρ
γιο Αγγελάκο και Γεώργιο Κανέλλο.
2. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη
σταδιοδρομία τους με το βαθμό του
Αντιστράτηγου, τους: Βασίλειο Τα
σιόπουλο, Θεόδωρο Κ ουφογιάννη,
Χρήστο Κολιάκη, Οδυσσέα Δελλή και
Νικόλαο Κρινή.
3. Επίσης, έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του τον Υ 
ποστράτηγο Υγειονομικού Ιωάννη Αναγνωστόπουλο.
• Υπό την προεδρία του Αρχηγού
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγου Φωτίου Νασιάκου και τη συμμε
τοχή δύο Αντιστράτηγων, του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Σπυρί
δωνα Τσάκου και του Προϊσταμένου Ε
πιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνι
κής Αστυνομίας Ιωάννη Πανηγυράκη,
το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ολο
κλήρωσε τις κρίσεις των ανωτάτων α
ξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας
με την κρίση των Ταξιάρχων ως ακο
λούθως:
Στο βαθμό του Υποστρατήγου προ-
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ήχθησαν: Διονύσιος Κουτσομπίνας,
Αναστάσιος Δημοσχάκης, Οδυσσέας
Κουτσοποδιώτης, Στέλιος Σύρρος, Ευ
στράτιος Κυριακάκης και του Υγειονο
μικού Δανάη Κουλάκου.
Αποστρατεύθηκαν ως ευδοκίμως
τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους
με τον βαθμό του Υποστρατήγου οι:
Κ ωνσταντίνος Στεφάνής, Βασίλειος
Παπακώστας, Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, Ανέστης Λαλίνης, Κωνσταντί
νος Ζωγράφος, Αχιλλέας Λάγιος, Αθα
νάσιος Γεωργαντάς, Γεώργιος Μπινιέρης, Αχιλλέας Μανιφάβας Νικόλαος
Λάππας, Γεώργιος Παπαδάκης, Πανα
γιώτης Δημητρουλόπουλος Παναγιώ
της Τσιριγώτης και Κωνσταντίνος Αγγελάκης.
- Μετά την πλήρωση των κενών ορ
γανικών θέσεων στο βαθμό του Υπο
στρατήγου, με απόφαση του Αρχηγού
της Ελληνικής Αστυνομίας έγιναν οι
παρακάτω τοποθετήσεις: Αθανάσιος
Παπαβασιλείου, από τη ΓΑΔΑ στο Αρ
χηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Κλάδο
Διοικητικού, ως Προϊστάμενος, Νικό
λαος Τασιόπουλος, στο Αρχηγείο Ελ
ληνικής Αστυνομίας / Κλάδο Ασφά
λειας & Τάξης, όπου υπηρετεί, ως Προ
ϊστάμενος, Νικηφόρος Τζατζάκης, στη
ΓΑΔ Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί, ως
Γεν. Αστυν. Διευθυντής, Βασίλειος
Κωνσταντινίδης, από τη Γεν. Αστυν.
Δ/νση Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος στη
Δ/νση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώ
νων, ως Διευθυντής, Παναγιώτης Βιολιντζής, στη Γεν. Αστυν. Δ/νση Περι
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου
υπηρετεί, ως Διευθυντής, Αντώνιος
Παυλίδης, στην Υπηρεσία Ασφάλειας
Προέδρου Δημοκρατίας, όπου υπηρε
τεί, ως Διευθυντής, Φώτιος Λιανός, α
πό τη Δ/νση Αστυνόμευσης Αερολιμέ
να Αθηνών στην Αστυνομική Ακαδη
μία, ως Διευθυντής, Γεώργιος Αγγελάκος, από τη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής
στη ΓΑΔΑ, ως Γεν. Αστυν. Διευθυντής,
Γεώργιος Κανέλλος, στο Αρχηγείο Ελ
ληνικής Αστυνομίας / Κλάδο Οικονομικοτεχνικών & Πληροφορικής, όπου
υπηρετεί, ως Προϊστάμενος, Διονύσιος
Κουτσομπίνας, από τη Δ/νση Αστυν.
Δυτ. Αττικής στη Γεν. Αστυν. Δ/νση
Δυτ. Ελλάδος, ως Γεν. Αστυν. Δ/ντής,
Αναστάσιος Δημοσχάκης, στη ΓΑΔΑ,
όπου υπηρετεί, ως βοηθός Γ εν. Αστυν.
Δ/ντή, Ο δυσσέας Κ ουτσοποδιώτης,
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στη Γεν. Αστυν. Δ/νση Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδος, όπου υπηρετεί, ως
Γ εν. Αστυν. Δ/ντής, Στυλιανός Σύρρος,
στη Δ/νση Αντιμετώπισης Ειδικών Ε
γκλημάτων Βίας, όπου υπηρετεί, ως
Διευθυντής, Ευστράτιος Κυριακάκης,
στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ε
ρευνών, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
Δανάη Κουλάκου, στη Δ/νση Υγειονο
μικού, όπου υπηρετεί, ως Διευθύντρια.
• Υπό την προεδρία του Αρχηγού
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγου Φωτίου Νασιάκου και τη συμμε
τοχή δύο Αντιστράτηγων, του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Σπυρί
δωνα Τσάκου και του Προϊσταμένου Ε
πιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνι
κής Αστυνομίας Ιωάννη Πανηγυράκη,
το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων συνέ
χισε τις κρίσεις των αξιωματικών της
Ελληνικής Αστυνομίας με την κρίση
των Αστυνομικών Διευθυντών και απο
φάσισε:
Την προαγωγή στο βαθμό του Τα
ξιάρχου των: Χρήστου Χρήστου, Σω
τηρίου Τσενέ, Γεώργιου Νικολόπουλου, Δημητρίου Καραγιώτη, Γρηγόρη
Μαργώνη, Αθανασίου Δημάκα, Πανα
γιώτη Μπρέκη, Αθανασίου Κατσάρα,
Δημητρίου Τσιουβάρα, Βασιλείου
Τσιατούρα, Κωνσταντίνου Μαυρίδη,
Χ ρήστου Δρακόπουλου, Λ άμπρου
Χλέτση, Ασημάκη Γκόλφη, Χαράλα
μπου Κατσιαβού, Αντώνιου Σκουμπόπουλου, Γεωργίου Κόντζογλου, Κων
σταντίνου Γιαννούλη και Κωνσταντί
νου Μοσχόπουλου.
Έ κρινε ως ευδοκίμως τερματίσα
ντες τη σταδιοδρομία τους με το βαθ
μό του Ταξιάρχου τους: Διονύσιο Πανταζόπουλο, Βασίλειο Μάλλιο, Νικό
λαο Καπετανάκη, Χρήστο Μπραντζουκάκη, Βασίλειο Σμυρνάκο, Παναγιώτη
Κάσσαρη, Αθανάσιο Μαργαριτούδη,
Κ ωνσταντίνο Α θανασόπουλο, Κων
σταντίνο Μ οσχανδρέου, Παναγιώτη
Σκαρπαλέζο, Χρήστο Τσιτσέ, Δημήτριο Μανωλιάδη, Απόστολο Βούρτσα,
Κωνσταντίνο Κολιάκη, Γεώργιο Τριανταφύλλου, Νικόλαο Ζήσιμο, Ιωάννη
Κρεμνιώτη, Χρήστο Κυρίτση, Διονύ
σιο Κοντόπουλο, Αντώνιο Μαργαρίτη,
Κωνσταντίνο Μπαλάση, Μιχάλη Σπυριδάκη, Δημήτριο Μάντη, Κωνσταντί
νο Βλαχάβα, Ηλία Σαββάκη, Νικόλαο
Γουΐδα, Σπόρο Μεγάλο, Αλέξιο Καμ-

μένο και Μιχάλη Πολυχρονάκη.
- Προήχθησαν ενόψει αυτεπάγγελτης
αποστρατείας, στο βαθμό του Ταξιάρ
χου οι Αστυν. Δ/ντές Υπηρεσίας Γρα
φείου: Παναγιώτης Πίκλας και Αθανά
σιος Μάκρας.
- Επίσης, προήχθησαν ενόψει αυτε
πάγγελτης αποστρατείας, λόγω συμπληρώσεως 35ετούς πραγματικής και
συντάξιμης υπηρεσίας στο Σώμα, στο
βαθμό του Ταξιάρχου, οι Αστυν.
Δ/ντές: Κωνσταντίνος Βορνιοτάκης και
Κωνσταντίνος Κολοκυθάς.
- Ετέθη σε αυτεπάγγελτη αποστρα
τεία με το βαθμό που κατέχει ο Αστυν.
Δ/ντής Δήμος Κοκμοτός.
- Μετά την πλήρωση των κενών ορ
γανικών θέσεων στο βαθμό του Τα
ξιάρχου, με απόφαση του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνομίας έγιναν οι παρα
κάτω τοποθετήσεις: Γεώργιος Καραβιώτης, από την Α. Δ. Χανίων στη Γεν.
Αστυν. Δ/νση Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου, ως Γεν. Αστυν. Δ/ντής, Γεώρ
γιος Κόκκινης, στη Δ/νση Ασφάλειας
Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί, ως
Διευθυντής, Κωνσταντίνος Τζέκης, στη
Δ/νση Τροχαίας Αττικής, όπου υπηρε
τεί, ως Διευθυντής, Γεώργιος Μηλιαράς, από την Α. Δ. Ηρακλείου στη Γεν.
Αστυν. Δ/νση Περιφέρειας Ν. Αιγαίου,
ως Γ εν. Αστυν. Δ/ντής, Σταμάτιος Σταματίου, από την Α. Δ. Λάρισας στη
Γεν. Αστυν. Δ/νση Περιφέρειας Θεσ
σαλίας, ως Γεν. Αστυν. Δ/ντής, Ιωάν
νης Λουΐζος, στη Δ/νση Αστυν. Επιχει
ρήσεων Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί,
ως Διευθυντής, Νικόλαος Τιράκης, στη
Δ/νση Αστυν. Αθηνών, όπου υπηρετεί,
ως Διευθυντής, Αθανάσιος Γκοτσόπουλος, στη Γεν. Αστυν. Δ/νση Περιφέ
ρειας Πελοποννήσου, όπου υπηρετεί,
ως Γεν. Αστυν. Δ/ντής, Γεώργιος Ανδραβίζος, από την Α. Δ. Ημαθίας στη
Γεν. Αστυν. Δ/νση Περιφέρειας Αν.
Μακεδονίας & Θράκης, ως Γεν. Α
στυν. Δ/ντής, Θεόδωρος Ρεγκλής, από
την Α. Δ. Ακαρνανίας στη Γ εν. Αστυν.
Δ/νση Περιφέρειας Ηπείρου, ως Γεν.
Αστυν. Δ/ντής, Φώτης Μπουραντάς,
στην Α. Δ. Αχαΐας, όπου υπηρετεί, ως
Δ ιευθυντής, Ιω άννης Μ αρνάς, στη
Δ/νση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όπου
υπηρετεί, ως Διευθυντής, Πρόδρομος
Καρράς, στη Δ/νση Αστυν. Θεσσαλονί
κης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής, Α
ντώνιος Μ παγιαρτάκης, από τη Σχολή

Αστυφυλάκων στη Γεν. Αστυν. Δ/νση
Περιφέρειας Κρήτης, ως Γεν. Αστυν.
Δ/ντής, Νικόλαος Τριανταφύλλου, στο
Α ρχηγείο Ελληνικής Α στυνομίας /
Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού,
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής, Γεώρ
γιος Μ ητρόπουλος, στο Αρχηγείο Ελ
ληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αλ
λοδαπών, όπου υπηρετεί, ως Διευθυ
ντής, ΔημήτριοςΊντος, στην Α. Δ. Σερ
ρών, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
Νικόλαος Στρατάκης, από την Δ/νση
Αστυν. ΒΑ Αττικής στη Δ/νση Αστυν.
ΝΑ Αττικής, ως Διευθυντής, Νικόλαος
Τσούκαλης, στην Υπηρεσία Ασφάλειας
Βουλής των Ελλήνων, όπου υπηρετεί,
ως Διευθυντής, Βασίλειος Αποστολάκης, από τη Γεν. Αστυν. Δ/νση Περιφέ
ρειας Ιονίων Νήσων στη Σχολή Αστυ
φυλάκων, ως Διοικητής, Δημήτριος Νικολακόπουλος, από τη Γεν. Αστυν.
Δ/νση Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας
στη Δ/νση Αστυν. Δυτ. Αττικής, ως
Διευθυντής, Δημήτριος Παππάς, στη
Δ/νση Αστυν. Επιχειρήσεων Αττικής,
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής, Χρήστος Χρήστου, από την Α. Δ. Δωδεκανήσου στη Δ/νση Αστυν. Πειραιά, ως
Διευθυντής, Σωτήρης Τσενές, στη
Δ/νση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώ
νων, όπου υπηρετεί, Γεώργιος Νικολόπουλος, στο Αρχηγείο Ελληνικής Α
στυνομίας / Διεύθυνση Οικονομικών,
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής, Δημήτριος Καραγιώτης, από τη Δ/νση Δια
χείρισης Χρηματικού στη Σχολή Εθνι
κής Ασφαλείας, ως Διοικητής, Γρηγόρης Μαργώνης, από την Α. Δ. Καστο
ριάς στη Γεν. Αστυν. Δ/νση Περιφέ
ρειας Δυτ. Μακεδονίας, ως Γεν. Αστυν.
Δ/ντής, Αθανάσιος Δημάκας, από την
Δ/νση Αστυν. Αθηνών στη Δ/νση Α
στυν. ΒΑ Αττικής, ως Διευθυντής, Πα
ναγιώτης Μ πρέκης, από την Δ/νση
Κρατικής Ασφαλείας στη Δ/νση Οργά
νωσης - Νομοθεσίας/ΑΕΑ, ως Διευθυ
ντής, Αθανάσιος Κατσάρας, από την
Δ/νση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης στην
Α. Δ. Ημαθίας, ως Διευθυντής, Δημήτριος Τσιουβάρας, από την Δ/νση Α
σφάλειας Αττικής στη Δ/νση Αστυνό
μευσης Αερολιμένα Αθηνών, ως Διευ
θυντής, Βασίλειος Τσιατούρας, από την
Δ/νση Εσωτερικών Υ ποθέσεων στη
Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, ως Διευθυ
ντής, Κωνσταντίνος Μ αυρίδης, από
την Α.Δ. Ρεθύμνης στην Α. Δ. Ηρα

κλείου, ως Διευθυντής, Χρήστος Δρακόπουλος, από την Υποδ/νση Ασφά
λειας Πατρών στη Γεν. Αστυν. Δ/νση
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως Γεν.
Αστυν. Δ/ντής, Λ άμπρος Χλέτσης,
στην Α. Δ. Λάρισας, όπου υπηρετεί,
ως Διευθυντής, Ασημάκης Γκόλφης,
από την Δ/νση Αστυνομίας ΒΑ Α ττι
κής στη Σχολή Μ ετεκπαίδευσης - Επι
μόρφωσης ως Διοικητής, Χαράλαμπος
Κατσιαβός, στη Δ/νση Ασφάλειας Ατ
τικής, όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντής,
Αντώνιος Σκουμπόπουλος, από την Α.
Δ. Γρεβενών στην Α. Δ. Πέλλας, ως
Διευθυντής, Γεώργιος Κόντζογλου, α
πό τη Δ/νση Ασφάλειας Θ εσσαλονί
κης στην Α. Δ. Χαλκιδικής, ως Διευ
θυντής, Κωνσταντίνος Γιαννούλης, α
πό τη Δ/νση Οικονομικών στη Δ/νση
Τεχνικών/ΑΕΑ ως Διευθυντής, Στέργιος Γιούτικας [Υγειονομικού], στο
Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης, ό
που υπηρετεί, ως Διευθυντής, Κων
σταντίνος Μ οσχόπουλος [Υγειονομι
κού], από το Κεντρικό Ιατρείο Θεσ
σαλονίκης στη Δ/νση Υγειονομικού,
ως Υποδιευθυντής.
• Συνεδρίασε το Ανώτερο Συμβού
λιο Κρίσεων Αξιωματικών της Ελληνι
κής Αστυνομίας υπό την προεδρία του
Προϊσταμένου του Επιτελείου Αντι
στράτηγου Ιωάννη Πανηγυράκη με την
συμμετοχή τεσσάρων Υποστρατήγων
και έκρινε τους Α στυνομικούς Υποδ/ντές ως ακολούθως:
Προήγαγε για πλήρωση κενών θέ
σεων στο βαθμό του Αστυνομικού
Διευθυντή τους: Ευστάθιο Ζούμπο,
Κωνσταντίνο Τσέργη, Δημήτριο Φούρα, Νικόλαο Κ ουρτάκη, Δημήτριο
Μουμτζή, Παναγιώτη Γιαννίκο, Δημήτριο Παφίλη, Αθανάσιο Κουτρουμάνη,
Αθανάσιο Σέγκο, Λάμπρο Παναγιωτακόπουλο, Κωνσταντίνο Ντομάζη, Α
ντώνιο Παπαβασιλείου, Χρίστο Κόνιαρο, Γεώργιο Δημόπουλο, Αθανάσιο
Δουτσίνη, Χαράλαμπο Καραμπότση,
Παναγιώτη Θεοχάρη, Ιωάννη Πανταζόπουλο, Γεώργιο Αραμπατζή, Νικόλαο
Μπλάνη, Στέργιο Μίχο, Γεώργιο Κουλούρη, Βασίλειο Μπαρούτα, Αθανάσιο
Αλεξίου, Λουκά Κοντό, Στέφανο Ραφαηλίδη, Στυλιανό Εγγλέζο, Χρήστο
Ξερουδάκη, Βασίλειο Κόκιο, Ηλία
Φουτσή, Νικόλαο Δερμενούδη, Δημήτριο Νυχτή, Ηλία Χαλυβόπουλο, Δη-
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μήτριο Παπανικολάου, Σωτήριο Καρμή, Βασίλειο Καλαϊτζή, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Πασχάλη Τσιφούτη, Δημήτριο Μ πουλούκο, Στρατή Σπανό,
Ιωάννη Φωτόπουλο, Δημήτριο Οικο
νόμου, Παναγιώτη Μαρίνη, Νικόλαο
Ζωγράφο, Αθανάσιο Φαρμάκη και, λό
γω συμπληρώσεως των γενικών τυπι
κών προς προαγωγή προσόντων τους
ειδικών καθηκόντων - ψυχολόγους: Γεώργιο Βυνάκο και Γεώργιο Βαλλιμήτη
- Επίσης, προήγαγε στο βαθμό του Α 
στυνομικού Διευθυντή τον Αστυνομικό
Υποδ/ντή γενικών καθηκόντων (Υπηρε
σίας Γ ραφείου) Παναγιώτη Τόλια.
- Προήχθησαν στο βαθμό του Αστυ
νομικού Διευθυντή εκτός οργανικών
θέσεων, ενόψει αυτεπάγγελτης απο
στρατείας, λόγω συμπληρώσεως 35ετούς πραγματικής και συντάξιμης υπη
ρεσίας στο Σώμα, οι κατωτέρω Αστυν.
Υποδ/ντές Γενικών Καθηκόντων: Πα
ναγιώτης Καραβιώτης και Δημήτριος
Μαυρούλης
- Προήχθη στο βαθμό του Αστυνομι
κού Διευθυντή εκτός οργανικών θέσε
ων ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατεί
ας, λόγω καταλήψεώς του από όριο η
λικίας βαθμού του, ο Αστυν. Υποδ/ντής
Γενικών Καθηκόντων Ιωάννης Πιταροκοίλης του Μιχαήλ.
- Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη απο
στρατεία, με το βαθμό που κατέχουν οι
κατωτέρω Αστυν. Υποδ/ντές Γενικών
Καθηκόντων, επειδή κρίθηκαν δύο φο
ρές, ως παραμένοντες στον κατεχόμενο
βαθμό: Ιωάννης Μουτεβελής και Γε
ώργιος Μαγκαφάς
- Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρα
τεία, με το βαθμό που κατέχει, ο Α 
στυν. Υποδ/ντής Γενικών Καθηκόντων
Κωνσταντίνος Πανίδης, επειδή κρίθηκε
τρεις φορές παραμένων στον ίδιο βαθ
μό καθ' όλη τη σταδιοδρομία του ως α
ξιωματικός.
• Με το Π.Δ της 12-03-2002 (ΦΕΚ
Γ - 71/12-03-2002), προάγονται στο
βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυ
ντή, για πλήρωση κενών οργανικών θέ
σεων ύστερα από απόφαση του Ανώτε
ρου Συμβουλίου Κρίσεων Αξιωματι
κών της Ελληνικής Αστυνομίας, το ο
ποίο συνεδρίασε πρόσφατα υπό την
προεδρία του Προϊσταμένου του Επιτε
λείου Αντιστράτηγου Ιωάννη Πανηγυράκη και με τη συμμετοχή τεσσάρων
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Υποστρατήγων, οι κατωτέρω Αστυνό
μοι Α ' :
Ευστάθιος Φειδάς, Γρηγόριος Μπαλάκος, Μ ιχαήλ Βετούλης, Νικόλαος
Μ πεσίρης, Γεώργιος Μιχαλάκης, Ν ι
κόλαος Χάλαρης, Κωνσταντίνος Νέστορας, Κ ω νσταντίνος Α νυφαντής,
Σοφοκλής Μάντζιος, Ανέστης Αργυριάδης, Βασίλειος Μαρκάτος, Νικόλα
ος Αλεξίου, Βασίλειος Δασκαλάκης,
Π αύλος Θ ω μαΐδης, Κ ω νσταντίνος
Λ ειβαδίτης, Λ άμπρος Μ πιρμπίλης,
Γ εώ ργιος Ν τάβαλης, Π αναγιώ της
Γιάννινας, Χρήστος Ρουγκάλας, Α δα
μάντιος Σταματάκης, Νικόλαος Χα
τζής, Κωνσταντίνος Τούζος, Κωνστα
ντίνο ς Δ ημητρόπουλος, Δ ιαμαντής
Στογιαννίδης, Ανδρέας Καραβαλάκης,
Στέφανος Κιουρτίδης, Φώτιος Ραματιάς, Ευάγγελος Τσόλης, Βασίλειος
Κιτσάκης, Αλέξιος Μπιτζής, Μηνάς
Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Τρικαλιάρης, Ν απολέοντας Βλάσσης,
Κωνσταντίνος Δρόσος, Αρσένιος Γαστεράτος, Στέφανος Μ πάρλας, Πασχάλης Κουπαρελούδης, Σταύρος Αναστόπουλος, Σπυρίδωνας Κλωνάρης,
Χ ρήστος Κ αλομπάτσιος, Θ εόδω ρος
Τσάμπης, Νικόλαος Τσαπικούνης, Γεώργιος Μ παλάγκας, Νικόλαος Καρέλος, Ιορδάνης Χριστοφορίδης, Χ ρή
στος Δημαρτίκας, Ζαχαρίας Δαΐλάκης,
Ανδρέας Ανδρικός, Αλέξανδρος Χρονόπουλος, Παύλος Νικολαΐδης, Γεώρ
γιος Μ πουτσάκης, Κωνσταντίνος Κωτσόπουλος, Μ ιχαήλ Βατσολάκης, Α
θανάσιος Γιαννούδης, Δημήτριος Γε
ωργίου, Κοσμάς Σαμουρκασίδης, Χ ρί
στος Λ υμπερέας, Γεώ ργιος Γιόξας,
Π αναγιώτης Τάσσος, Παντελής Γιαννακόπουλος, Νικόλαος Πολιουδάκης,
Θ εόδω ρος Μ ουτσώκος, Δ ημήτριος
Δ ημητρόπουλος, Αντώνιος Ανδριόπουλος, Ιωάννης Καρέλος, Γεώργιος
Θ ρήσκος, Ευάγγελος Δ αρατσιανός,
Μ αρίνος Γαρνέλης, Φώτιος Πουρνάρας, Μ ιλτιάδης Κατρίνης, Στυλιανός
Παπαδάκης.
- Προήχθη λόγω συμπληρώσεως των
γενικών τυπικών προς προαγωγή προ
σόντων ο Αστυνόμος Α ' ειδικών καθη
κόντων - εγκληματολογικών εργαστη
ρίων Κωνσταντίνος Καράτσιαλος.
- Επίσης, προήχθησαν στο βαθμό του
Αστυνομικού Υποδιευθυντή εκτός ορ
γανικών θέσεων, ενόψει αυτεπάγγελτης
αποστρατείας, λόγω συμπληρώσεως
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35ετούς πραγματικής και συντάξιμης
υπηρεσίας στο Σώμα, οι Αστυνόμοι Α '
Ν.Δ. 649/70: Ιωάννης Κυπριωτάκης
και Γεώργιος Νικολακάκης.
- Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρα
τεία, με το βαθμό που κατέχει ο Αστυ
νόμος Α ' Γενικών Καθηκόντων Κων
σταντίνος Καλτσής επειδή κρίθηκε
στον κατεχόμενο βαθμό, ως παραμέ
νων στον ίδιο βαθμό δύο φορές.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Τέθηκαν σε αποστρατεία με διάφορα
Π.Δ. και αποφάσεις του Αρχηγού του
Σώματος:
- Μ ε το βαθμό του Αστυν. Υ
ποδ/ντή οι Κωνσταντίνος Μιχάκης,
Δημήτριος Τσιώνας, Νικόλαος Κοκαράκης και Κωνσταντίνος Πανίδης.
- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου
Α ' οι Παναγιώτης Σώκκας και Γρηγόριος Αθανασιάδης.
- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου
Β' οι Παναγιώτης Ταρατίτας, Δημήτριος Τσερκεζής, Διονύσιος Ντόκος,
Ιωάννης Μάντζιαλης, Μιχαήλ Πανταζής, Ευάγγελος Μ πουρούνης, Κωνστα
ντίνος Κόνιαρης, Χρήστος Καπιτσινός,
Παναγιώτης Δοσόπουλος, Δημήτριος
Χρυσανθακόπουλος, Παναγιώτης Ρου
μελιώτης, Χρήστος Βλάχος, Γεώργιος
Λάγιος, Χρήστος Καπιτσινός, Κωνστα
ντίνος Παπαευθυμίου και Μαρία - Άν
να Μπαμπίλη.
- Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι Αργύριος Πελοποννήσιος, Δημήτριος Γιαννακόπουλος, Ευάγγελος
Σχοινάς, Γεώργιος Μιχαηλίδης, Βασί
λειος Κιοσσές, Δημήτριος Σάλβανος,
Αθανάσιος Τομαράς, Κ ωνσταντίνος
Πανονίδης, Νικόλαος Λουρεντζάκης,
Σταμάτιος Σκολαρίκης, Πασχάλης Παρασχούδης, Κ ωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Ανέστης Κυρκούσης, Αναστά
σιος Γιοντής, Αθανάσιος Όντος, Γεώρ
γιος Α νδρινόπουλος, Κωνσταντίνος
Φλέσσας, Γεώργιος Παπανικολάου Ν ι
κόλαος Παρασκευόπουλος, Κωνστα
ντίνος Τζίκας, Σωτήριος Καμπόλης,
Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης, Αλέξαν
δρος Αλεξίου, Σταμάτιος Στεφανάκης,
Χρήστος Κουτσελάς, Σωτήριος Καψάλης, Γεώργιος Δραγατσίκης, Αλέξαν
δρος Παπαμάρκου, Νικόλαος Λιάσκος,
Παναγιώτης Βισβίκης, Κωνσταντίνος
Λίβας, Γεράσιμος Παναγιωτόπουλος,

Ιωάννης Χριστογιάννης, Γεώργιος Δό
σης, Θεμιστοκλής Ζωγόπουλος, Κων
σταντίνος
Γεωργάκης,
Κυριάκος
Κ ιουρτσόγλου, Ν ικόλαος Τάλλαρος,
Γεωργία Αναστασοπούλου, Ξανθούλης
Τσιρούδης, Γεώργιος Καραδήμας, Σω
τήριος Μ ατσούκας και Α θανάσιος
Κουρτέλης.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
• Ο Α νθυπαστυνόμος Γεώργιος
Πύργας, που υπηρετεί στο Τμήμα Α
σφάλειας Γλυκών Νερών Αττικής, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία
των Α.Δ. Αιτωλίας, Ακαρνανίας ή Αχαΐας, τηλ. 7799531, 6659898.
• Ο Ανθυπαστυνόμος Παύλος Πετρίδης, που υπηρετεί στο Τ.Σ.Φ. Πολυκάστρου της Α.Δ. Κιλκίς, επιθυμεί να
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του
από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.
Θεσσαλονίκης, τηλ. 0972166341,
0343051439.
• Ο Ανθυπαστυνόμος Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος, που υπηρετεί στη
Φρουρά της Γ.Α.Δ.Α., επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του α
πό οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Αχαΐας, τηλ. 0946366277.
• Ο Αρχιφύλακας Ευστάθιος Αλαμάνος, που υπηρετεί στο Α.Τ. Λευκίμμης Κέρκυρας, επιθυμεί να μετατεθεί
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α., τηλ.
0944603292, 0661054363.
• Η Αστυφύλακας Μαγδαληνή Καραπαναγιωτίδου, που υπηρετεί στο
Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Θεσ
σαλονίκης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό της από οποιαδήπο
τε υπηρεσία της Α.Δ. Ημαθίας, τηλ.
0974783679, 0310554871.
• Η Αστυφύλακας Φωτεινή Περδίκη, που υπηρετεί στο Α.Τ. Αερολιμένα
Κέρκυρας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό της, από οποιαδή
ποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α., τηλ.
0944366648, 0661054363.
• Η Αστυφύλακας Χαριτωμένη Γιακισικλόγλου, που υπηρετεί στο Α.Τ.
Συκιών Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της α
πό οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ.
Πρέβεζας, Λευκάδας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ιωαννίνων ή Θεσπρωτίας,

τηλ. 0310629641, 0944922105.
• Ο Αστυφύλακας Πασχάλης Φακιολάκης, που υπηρετεί στην Υποδ/νση
Τροχαίας Αθηνών, επιθυμεί να μετατε-

θεί αμοιβαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσ
σαλονίκης, τηλ. 0977203186.
• Ο Αστυφύλακας Δημήτριος Κιχίδης, που υπηρετεί στον Α.Σ. Πόρτο Ρά-

ΠΕΝΘΗ
t Αστυνόμος Α' Χρηστός Ράγκος.
Γεννήθηκε το έτος 1956 στη Βράχα Ευ
ρυτανίας. Κατετάγη την 27.3.1980.

ντάρι Καρδίτσας. Κατετάγη την
20.9.1988. Υπηρέτησε σε διάφορες υ
πηρεσίες της ΓΑΔΑ και τελευταία στο
Α.Τ. Χαλανδρίου. Υπήρξε έγγαμος και
πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την
3.2.2002 σε τροχαίο ατύχημα.

Υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της
ΓΑΔΑ και της Α.Δ. Φθιώτιδας και τε
λευταία στο Α.Τ. Μακρακώμης. Υπήρ
ξε έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. Απεβίωσετην 14.12.2001.
f Αστυφύλακας Βασίλειος Αιάμπας. Γεννήθηκε το έτος 1977 στη
Νάουσα. Κατετάγη στο Σώμα την
24.10.1997. Τελευταία υπηρετούσε
στο Α.Τ. Πτολεμαΐδος με απόσπαση
στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών της Σχο
λής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφω
σης στη Θεσσαλονίκη.. Υπήρξε άγα
μος. Απεβίωσε την 15.3.2002 σε τρο
χαίο ατύχημα.
t Αστυφύλακας Αλίκη Αγαπάκη.
Γεννήθηκε το έτος 1978 στο Ηράκλειο
Κρήτης. Κατετάγη την 24.10.1997. Υ
πηρετούσε στο Α.Τ. Αερολιμένα Ηρα
κλείου. Υπήρξε άγαμη. Απεβίωσε την
15.2.2002 σε τροχαίο ατύχημα.

t Αστυφύλακας Θεοχάρης Κοντού
λας. Γεννήθηκε το έτος 1965 στο Λεο-

Μ

t Αρχιφύλακας Συμεών Πόζογλου.
Γεννήθηκε το έτος 1955 στον Αμπελώ
να
Καρδίτσας.
Κατετάγη
την
10.9.1978. Υπηρέτησε σε διάφορες υ
πηρεσίες του λεκανοπεδίου Αττικής
και τελευταία στη ΔΕΕ. Υπήρξε έγγα
μος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε
την 4.4.2002.
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φτη Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλο
νίκης, της Α.Δ. Σερρών ή της Α.Δ.
Χαλκιδικής,
τηλ.
0977736168,
0299085100.
• Ο Αστυφύλακας Αλέξανδρος Χριστάκης, που υπηρετεί στο Τμήμα Αλ
λοδαπών Γλυφάδας Αττικής επιθυμεί
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό
του από οποιαδήποτε υπηρεσία των
Α.Δ. Φλώρινας, Καστοριάς ή Κοζάνης,
τηλ. 0945706931.
• Η Αστυφύλακας Μαρία Ανυφαντάκη, που υπηρετεί στο Α.Τ. Μ οσχά
του Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό της από οποια
δήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Δωδεκανήσου (Ρόδο), τηλ. 0944586709.
• Αστυφύλακας, που υπηρετεί στη
Δ/νση Άμεσης Δράσης Αττικής, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της
Α.Δ. Αιτωλίας, τηλ. 0932087108.

Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΝΕΑ -

από φίλους ιδιώτες. Όπως μας έγινε
γνωστό την 18.5.2002 ο Ό μιλος θα
πραγματοποιήσει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στον Όσιο Δαυίδ
Εύβοιας και στον Άγιο Ιωάννη Ρώσο
και την 24 - 27.6.2002, τετραήμερη
εκδρομή στο Άγιον Όρος. Για οποία-

ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΤΗΤΕΣ ΤΩΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
________ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ________
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η χορεσπερίδα που πραγματοποίησε ο Ό μι
λος προσκυνητών Αγίου Ό ρους "Η
Β ασιλειάδα", ο οποίος απαρτίζεται
κατά 70% από εν ενεργεία και εν απο
στρατεία αστυνομικούς και κατά 30%

240

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΒΙΒΛΙ0ΠΑΡ0ΥΣΙΑΣΗ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΕΣ
Αρκτικόλεξα και Ακρωνύμια

του Υποστράτηγου Ελληνικής Αστυνο
μίας Νικολάου Τασιόπουλου.
Ν ΙΚ Ο Ι

Κ. Τ Α ΙΙΟ Π Ο Υ Λ Ο Ι

ΣΥΝΤ0Μ0ΓΡΑΦΙΕΣ
Αρκτικόλεξα και Ακρωνύμια
Ελληνικών και Διεθνών Οργανισμών
Ομοσιιονδιων. Συνομοσιιονδιων,
Υπηρεοιων και Ινστιιουΐω ν

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ 2004

κούς Αγώνες.

θύνεστε στα τηλ. 6633928, 6633985.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μι-

τ

Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής κ. Ζαν Ρογκ εξήρε το μεγάλο
ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης
για τα μέτρα ασφαλείας ενόψει των Ολυ
μπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004.
Ο κ. Ρογκ συναντήθηκε με τον Υφυ
πουργό Δημόσιας Τάξης κ. Ευάγγελο
Μαλέσιο, ο οποίος βρισκόταν στο Σολτ Λέικ των ΗΠΑ όπου διεξήχθησαν οι
χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες.
Ο Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επι
τροπής θεώρησε ιδιαίτερα εποικοδομη
τικό το γεγονός της άφιξης τριών κλι
μακίων της Ελληνικής Α στυνομίας,
που ενημερώθηκαν για τα μέτρα τάξης,
ασφάλειας και τροχαίας, τα οποία ελήφθησαν στους χειμερινούς Ολυμπια

δήποτε πληροφορία μπορείτε να απευ

Β Εκδοση
Βι.Λ»ι·«μίνΐ| *υ> Fnm>ti|pi»i|

Κυκλοφόρησε πρόσφατα, βελτιωμέ
νη και επαυξημένη, η 2η έκδοση, του
βιβλίου "Συντομογραφίες, αρκτικόλε
ξα και ακρωνύμια" του Υποστράτηγου
κ. Νικολάου Τασιόπουλου.
Τα ακρωνύμια, τα αρκτικόλεξα και
γενικότερα οι συντομογραφίες, κατα
κλύζουν καθημερινά τη ζωή μας. Οι
πρώτες σελίδες των καθημερινών και
εβδομαδιαίων εφημερίδων είναι από
τέτοιες λέξεις. Οι ακροατές των ραδιοφώνων και οι θεατές των τηλεοπτικών
καναλιών βομβαρδίζονται καθημερινά
με ακρωνύμια και αρκτικόλεξα και γε
νικά συντομογραφίες, στην ελληνική ή
σε ξένη γλώσσα, χωρίς τις περισσότε
ρες φορές να γνωρίζουν περί τίνος
πρόκειται.
Από την άλλη πλευρά, οι δημόσιοι
και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι αστυνομι
κοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι, κα
θώς και οι υπάλληλοι της τοπικής αυ
τοδιοίκησης και γενικά κάθε άνθρω-
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πος αντιμετωπίζουν καθημερινά προ
βλήματα ανάπτυξης των ακρωνυμίων,
των αρκτικόλεξων και των συντομογραφιών, χάνοντας έτσι αρκετό χρόνο
προσπαθώντας να τα αποκρυπρογραφήσουν.
Το φαινόμενο αυτό βρίσκεται διε
θνώς σε έξαρση τα τελευταία χρόνια
με την επέκταση της γραφειοκρατίας,
του πολιτικού λόγου, της γλώσσας των
ΜΜΕ, της ανταλλαγής επιστημονικών
κ.α. πληροφοριών, αλλά και των νέων
σχηματισμών οικονομικής και πολιτι
κής συνεργασίας, κυρίως της γλωσσι
κής επικοινωνίας των χωρών της Ε.Ε.
Η συλλογή του υλικού του βιβλίου
ξεκίνησε πριν από δώδεκα χρόνια, με
το όραμα της συνεισφοράς σε κάθε
πολίτη που ενδιαφέρεται για ενημέρω
ση και γνώση σχετικά με την ύπαρξη,
τη λειτουργία, τους σκοπούς και τη
δράση των διεθνών και ελληνικών Ορ
γανισμών, των οργάνων και υπηρε
σιών της Ε.Ε., των δημοσίων υπηρε
σιών, των συνδικαλιστικών οργάνων,
των φοιτητικών και πολιτικών οργα
νώσεων, των κομμάτων, των ασφαλι
στικών ταμείων, των συλλόγων κ.λπ.
Εκτός από την ανάπτυξη των συντομογραφιών, γίνεται μια προσπάθεια να
δοθεί μια επιπλέον χρησιμότητα στην
εργασία αυτή με την παράθεση λημ
μάτων, μετατρέποντάς την σε ειδικό
λεξικό στον τομέα αυτό.
Στο τέλος του βιβλίου και για τη
διευκόλυνση των αναγνωστών έχει
προστεθεί πίνακας στον οποίο έχουν
καταχωρηθεί με αλφαβητική σειρά α
κρωνύμια και αρκτικόλεξα που χρησι
μοποιούνται στη χώρα μας στον έντυ
πο ή ηλεκτρονικό λόγο, όπως παρου
σιάζονται στην αρχική γλώσσα, κυρί
ως στην αγγλική.
Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται
για το βιβλίο μπορούν να απευθύνο
νται στα τηλέφωνα: 6929809 και
6927004.

και εμπορίας ανθρώπων.
χάλης Χρυσοχοΐδης συμμετείχε πρό
2. Η πολιτική θεωρήσεων.
σφατα στην Άτυπη Σύνοδο Υπουργών
3. Ο συνοριακός έλεγχος σε ευρωπα
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέ
ϊκό επίπεδο και η διέλευση των εξωτε
σεων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο
ρικών συνόρων των κρατών - μελών.
Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα της Ισπανί
4. Η πολιτική επανεισδοχής και επα
ας. Στην Άτυπη Σύνοδο συζητήθηκαν:
1.
Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την κα ναπατρισμού.
5. Θέματα Europol (αρμοδιότητες).
ταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης

ΘΕΜΑΤΑ Τ ΡΟ Χ Α ΙΑ Σ
"Α πό τη θεω ρία στην πράξη"

του Υπαστυνόμου Νικολάου Δερβεντζή,
224 σελ.

Είναι σε όλους γνωστό ότι τα τρο
χαία ατυχήματα αποτελούν μια από τις
πλέον σημαντικές πληγές της σύγχρο
νης ελληνικής κοινωνίας και ίσως την
πιο τραγική, αναφορικά με τον τρόπο
που χάνονται ή αποκτούν μόνιμη ανα
πηρία χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι τα αίτια
των τροχαίων ατυχημάτων οφείλονται
σε μεγάλο βαθμό στις σοβαρές παρα
βάσεις των κανόνων οδήγησης. Οι πα
ραβάσεις αυτές, αποδίδονται σε ά
γνοια των κανόνων Κ.Ο.Κ. ή του μη
ορθού τρόπου οδήγησης του οχήμα
τος, αλλά στην πράξη βεβαιώνεται ότι
οι περισσότερες αναφορές αφορούν
παραβάσεις συνειδητές.
Το βιβλίο του εκλεκτού συναδέλφου
Ν. Δερβεντζή απευθύνεται σε όλους
τους οδηγούς, στους Δόκιμους Υπαστυνόμους, Αστυφύλακες και σε ό
λους εκείνους στους οποίους έχει ανα
τεθεί από την Ελληνική Πολιτεία ο

τροχονομικός έλεγχος των οχημάτων.
Σκοπός του βιβλίου είναι η θεωρητι
κή κατάρτιση των σπουδαστών των
Σχολών της Αστυνομίας, έτσι ώστε ό
ταν ασχοληθούν καθ' ύλη με το τρο
χαίο ατύχημα και τον έλεγχο οχημά
των να εκτελέσουν αντικειμενικά και
δίκαια τα καθήκοντά τους. Η συγγρα
φή του βιβλίου έγινε με τέτοιο τρόπο,
ώστε ο αναγνώστης να μπορεί με ευ
κολία να συμβουλεύεται το θέμα που
θέλει να χειριστεί.
Στα κεφάλαια του βιβλίου αναλύο
νται οι παράγοντες και τα αίτια των ο
δικών τροχαίων ατυχημάτων, οι ενέρ
γειες σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχη
μάτων, οι αρμοδιότητες των εντεταλ
μένων οργάνων και οι υπηρεσιακές ε
νέργειες, που αφορούν τα τροχαία α
τυχήματα, ο πραγματογνώμονας της
υπηρεσίας, οι έλεγχοι οχημάτων τα
πρακτικά θέματα σχετικά με τα ατυχή
ματα, περιπτώσεις ανασφάλιστων ο
χημάτων, κανονισμός λειτουργίας ό
λων των Δ.Χ. επιβατηγών (ταξί), τα έ
ντυπα που πρέπει να συμπληρώνονται
κ.ο.κ. Επί πλέον τα διοικητικά
πρόστιμα για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
έχουν μετατραπεί σε ευρό.
Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται
για το βιβλίο, το οποίο πωλείται στην
τιμή των 15 ευρό, να απευθύνονται
στα τηλέφωνα, 2621070, 8012008,
0977208028.
ΒΙΑ Σ Τ Ο ΣΧ Ο Λ ΕΙΟ
"Έρευνες και Πολιτικές στην Ευρώπη"

της επικ. Καθηγήτριας στο Τμ. Ψυχολο
γίας του Παντείου Πανεπιστημίου Βάσως Αρτινοπούλου, εκδ. Μεταίχμιο.
Περιστατικά σχολικής βίας και εκ
φοβισμού έρχονται συχνά στο φως της
δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια,
τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για φαινόμενο που παρατηρείται στο σχολείο εδώ και πολλά χρό

ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η κατά το άρθρο 1 του Ν. 1645/1986
(ΦΕΚ Α ' 132) Εθνική Υπηρεσία Πληρο
φοριών, υπάγεται εφεξής απευθείας
στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης.

νια, το οποίο, ωστόσο, μόλις από το
1997 και έπειτα απασχόλησε την Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια
τις εθνικές κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το
βιβλίο εξετάζει τις διαδικασίες της

κοινωνικής αναγνώρισης του φαινομέ
νου της σχολικής βίας στο πλαίσιο των
θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πα
ρουσιάζει ποσοτικά και ποιοτικά στοι
χεία για την έκταση και τις μορφές της
σχολικής βίας σε πολλά κράτη - μέλη,
και τέλος, αναλύει τις εθνικές πολιτι
κές για την πρόληψη και την αντιμε
τώπισή τους.
Ο αναγνώστης θα ενημερωθεί όχι
μόνο για τις πρόσφατες θεωρητικές
και ερευνητικές προσεγγίσεις του θέ
ματος, αλλά θα γνωρίσει επίσης όλες
τις μέχρι σήμερα θετικά αξιολογημέ
νες στρατηγικές, που θα υλοποιούνται
από τα κράτη, τις περιφέρειες και τα ί
δια τα σχολεία, για την πρόληψη και
την αντιμετώπιση του φαινομένου της
σχολικής βίας.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΝΕΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ι εκπρόσωποι της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
και των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών
της, καθώς και της Ένωσης Αξιωματι
κών Πυροσβεστικού Σώματος, πραγ
ματοποίησαν Έ κτακτο Π ανελλήνιο
Συμβούλιο την 14-3-2002 στην Αθήνα
και ενέκριναν ψήφισμα, με το οποίο
διαμαρτύρονται "για τη συνεχιζόμενη
παρελκυστική και αναβλητική στάση
και τακτική της Κυβέρνησης, σχετικά
με τη μη προώθηση προς ψήφιση της
γνωστής τροπολογίας, που αφορά στη
"βελτιωτική - αποκαταστατική πρότα
ση επί των μισθολογικών προαγωγών",
προς άρση αδικιών και ανισοτήτων του
ισχύοντος μισθολογίου - παρά το γεγο
νός ότι η τροπολογία αυτή έχει ήδη υ
πογραφεί από τρεις συναρμόδιους Υ 
πουργούς (Εθνικής Άμυνας - Δημόσιας
Τάξης - Εμπορικής Ναυτιλίας) - η οποί
α τακτική αγγίζει πλέον τα όρια του εμπαιγμού των χιλιάδων εργαζομένων
στα Σώματα Ασφαλείας και τις Έ νο
πλες Δυνάμεις, αφού έρχεται σε πλήρη
αντίθεση με τις κατά καιρούς δημόσιες,
επανειλημμένες και απόλυτες υποσχέ
σεις, διαβεβαιώσεις και δεσμεύσεις αρ
μοδίων Υπουργών και της Κυβέρνη
σης, για βελτίωση του επιπέδου ζωής
και αναβάθμιση της θέσης των εργαζο
μένων στον ευαίσθητο τομέα της Δη
μόσιας Τάξης και Ασφάλειας και της Ε
θνικής Άμυνας. Διαμαρτυρόμαστε επί
σης για την άρνηση της Πολιτείας να
προχωρήσει στο χαρακτηρισμό του ε
παγγέλματος - λειτουργήματος των ερ
γαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας ως
"επικίνδυνου" και "ανθυγιεινού", αίτη
μα πάγιο, διαχρονικό, αυτονόητα δί
καιο και κοινωνικά αποδεκτό, αλλά και
στην καθυστέρηση αναδιάρθρωσης
των Υπηρεσιών, βελτίωσης της υλικοτεχνικής τους υποδομής και της ανακα
τανομής της οργανικής δύναμης των
Σωμάτων. Για τους ανωτέρω λόγους α
ξιώνουμε την εν γένει νομική, υλική
και ηθική θωράκιση των ανωτέρω ερ
γαζομένων, με αντικειμενικό σκοπό και
στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμε

Ο
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τώπιση της σύγχρονης σκληρής εγκλη
ματικής πραγματικότητας και την ε
μπέδωση του αισθήματος ασφάλειας
των Ελλήνων πολιτών. Επισημαίνουμε
με έμφαση ότι, η μη επίλυση βασικών
και χρονιζόντων προβλημάτων του
προσωπικού και των Υπηρεσιών δη
μιουργεί, εξ αντικειμένου, δυσκολίες
στην επίτευξη των κοινών εθνικών στό
χων, της άρτιας δηλαδή και άψογης α
πό κάθε πλευρά διοργάνωσης της προ
εδρίας της Ε.Ε. το πρώτο εξάμηνο του
2003 και κυρίως της διεξαγωγής των
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, στό
χους για τους οποίους όλοι μας θα δώ
σουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Απευ
θυνόμαστε πλέον στον Πρωθυπουργό
της χώρας, από τον οποίο ζητάμε την
προσωπική του παρέμβαση, ώστε να
δοθεί ένα τέλος στο διόλου κολακευτι
κό φαινόμενο για την Πολιτεία οι α
στυνομικοί να βρίσκονται συχνά - πυ
κνά στους δρόμους για τα αυτονόητα.
Διαβεβαιώνουμε τα μέλη μας ότι η
βούλησή μας για διαρκή αγώνα και πε
ραιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσε
ων - εφόσον τούτο απαιτηθεί - προς ε
πίλυση των δίκαιων αιτημάτων μας, εί
ναι ασφαλώς δεδομένη, καθώς και η
πρόθεσή μας να ασκήσουμε όλα τα δι
καιώματα που απορρέουν από τον Κα
ταστατικό Χάρτη της χώρας για την ι
κανοποίησή τους".
Το ανωτέρω ψήφισμα επεδόθη στον
Πρόεδρο της Βουλής κατά τη διάρκεια
της ένστολης συγκέντρωσης - διαμαρ
τυρίας που πραγματοποιήθηκε την
1.4.2002 έξω από το κτίριο της Βουλής
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των Ελλήνων και στην οποία έλαβαν
μέρος μέλη των προαναφερομένων ορ
γανώσεων.
• Η Π.Ο.ΑΞΙ.Α. λαμβάνοντας θέση
και πρωτοβουλίες σχετικά με τις ετή
σιες κρίσεις γνωστοποιεί ότι:
"Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο
μίας, Αντιστράτηγος κ. Φώτης Νασιάκος, αντιλαμβανόμενος σύντομα και
κατανοώντας πλήρως το πρόβλημα που
είχε δημιουργηθεί με τη μη προαγωγή
των Υ /Α ' σε Α /Β ', προς κάλυψη κενών
οργανικών θέσεων, υιοθέτησε πρόταση
της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και της Ένωσης Αξιω
ματικών Αττικής, για άρση της υφιστά
μενης αδικίας, με εισήγηση προς τον
ΥΔΤ κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, την προώ
θηση της γνωστοποιηθείσας ρύθμισης,
η οποία και έγινε άμεσα αποδεκτή από
τον κ. Υπουργό. Με τη ρύθμιση αυτή η
οποία θα ισχύσει από τις επικείμενες ε
τήσιες κρίσεις Μαρτίου 2002 - θα κριθούν 556 Υ /Α ' και θα καλυφθούν 481
κενές θέσεις Α /Β '. Θα προαχθούν δη
λαδή οι Υ /Α ' που αποφοίτησαν από τη
Σχολή τα έτη
1992, 1993 και όλη η
σειρά σχεδόν του έτους 1994".
• Η ΠΟΑΞΙΑ παρεμβαίνοντας δρα
στικά σε υπηρεσιακά ζητήματα και α
πευθυνόμενη στην υπηρεσιακή και πο
λιτική ηγεσία προτείνει: "Με σκοπό
την καλύτερη αξιοποίηση και περαιτέ
ρω ενεργοποίηση - ενόψει και των Ο
λυμπιακών Αγώνων του 2004 - των χι
λιάδων συναδέλφων μας Ανθυπαστυνόμων (5.500 περίπου) προβάλλει επι-

ΞΕΧΝΑΖ ΟΤΙ
ΤΑ ΦΟΡΑΖ!
τακτική η ανάγκη δημιουργίας ισχυρού προς τούτο κινή
τρου, με τη βαθμολογική δηλαδή εξέλιξη αυτών, κατά τα ισχύοντα στις Έ νοπλες Δυνάμεις, πρόταση που αποτελεί άλ
λωστε ομόφωνη απόφαση του πρόσφατου Ετήσιου Πανελ
λήνιου Συνεδρίου μας και περιεχόμενο του σχετικού Ψηφί
σματος μας και η οποία σας ετέθη εκ νέου υπόψη κατά την
συνάντησή μας τ η ς ί2-2-2002 .

Σε κάθε σου βήμα ζείς έντονα.
Αν θέλεις να είναι βήμα
σιγουριάς και σταθερότητας,
αντοχής και ευελιξίας,
εμπιστέψου τα άρβυλα

• Η Π.Ο.ΑΞΙ.Α., επεμβαίνοντας σε υπηρεσιακά ζητήματα
που αφορούν του συναδέλφους του Τ.Ε.Μ.Α. παρατηρεί ότι:
Ο Αρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος κ. Φώτης Νασιάκος, σε απάντηση του υπ'αριθμ. 1329 από 4-2-2002 εγγρά
φου μας, αλλά και των αλλεπάλληλων την ίδια ημέρα (4-22002) συναντήσεων του Προεδρείου της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., τόσο
με τον ίδιο, όσο και με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες
του Αρχηγείου μας, για συμπερίληψη και των Αξιωματικών
του Τ.Ε.Μ.Α στη γνωστή προωθούμενη ρύθμιση προαγωγής
των Υ /Α ' σε Α /Β ', προς πλήρωση των κενών οργανικών θέ
σεων, μας γνωστοποίησε, κατόπιν πρωτοβουλίας του, ότι έ
δωσε εντολή, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάλογη πρόταση
της Ομοσπονδίας των Αστυνομικών Υπαλλήλων, για εξεύ
ρεση άμεσης θετικής για το ζήτημα αυτό λύσης, υπό την
προϋπόθεση της μη εμπλοκής -σε καμία περίπτωση- της αρ
χικής διάταξης.
• Σχετικά με τη συμμετοχή αξιωματικών στα υπηρεσια
κά συμβούλια η Π.Ο.ΑΞΙ.Α. απευθύνεται στον κ. Υπουργό:
1. Με δεδομένη πλέον, τόσο τη δική σας βούληση, όσο
και αυτή της φυσικής ηγεσίας του Σώματος, η οποία εκφράσθηκε - κατά τη γνωστή Κοινή Συνεδρίαση της 6-11-2000
και επαναλήφθηκε, μέσω του προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α, Αντιστράτηγου κ. Ιωάννη Πανηγυράκη, στο Ετή
σιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας την 28-112001 και στην πρόσφατη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Έ 
νωσης Αξιωματικών Αττικής την 20-2-2002, για ικανοποί
ηση του πάγιου και διαχρονικού αιτήματος μας συμμετοχής
εκπροσώπων μας στα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια, η
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. σας γνωστοποιεί τις θέσεις της, επί του μείζονος για μας αυτού θέματος.
2. Οι απόψεις μας επ' αυτού έχουν, ως ακολούθως:
Α. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Προτείνεται η συμμετοχή εκπροσώπου μας, με δικαίωμα
ψήφου, στο Ανώτατο, Ανώτερο και Κατώτερο Συμβούλιο.
Στο Ανώτατο και Ανώτερο Συμβούλιο ο εκπρόσωπός μας να
είναι υποχρεωτικά ανώτερος αξιωματικός, ενώ στο Κατώτε
ρο Συμβούλιο ανώτερος ή κατώτερος αξιωματικός.
Β. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
- Προτείνεται η συμμετοχή εκπροσώπου μας, με δικαίω
μα ψήφου, στο Συμβούλιο Μ εταθέσεων των Αστυνομικών
Διευθυντών,
- Προκειμένου περί μεταθέσεων Αστυνομικών Υποδιευ
θυντών έως και Υπαστυνόμων Β ' προτείνεται η ανασύνθε
ση του Ανωτέρου Συμβουλίου.
- Ειδικά, το Συμβούλιο Μεταθέσεων και Αποσπάσεων σε
επίπεδο Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας να
είναι 5μελές, με Πρόεδρο το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή
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ΗΑΙΧ SPECIAL FORCE.

Μ οναδικά χαρακτηριστικά τα
αναδυκνείουν ως κορυφαία
για επαγγελματίες σ ε κάθε
στιγμή και χώ ρο δράσης.

Φόρα τα πάντα.
Η διαφορά θα φανεί
όταν τα βγάλεις!
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Προδιαγραφές
• Περίβλημα:Αδιαβροχο δέρμα (υδρόφοβο
2,0 - 2,2mm), υψηλής ανθεκτικότητας.
Επιτρέπει την αναπνοή του ποδιού.
• Σόλα: Ελαστική αντιολισθητική, αντικραδασμική και αντιστατική νιτριλίου. Ανθεκτική
σε λιπαντικά και χημικά.
• Αυτοκαθαριζόμενο προφίλ
• Σύμφωνα με τις προδιαγραφές Ε.Ε.
ΕΝ-344.
• Ανασηκωμένα άκρα για άνετο περπάτημα.
• Ειδική διαμόρφωση με καμπύλη για σταθε
ρό κράτημα σε μεταλλική σκάλα.
* Εσωτ. Σόλας: Πατέντα
HAIX-MSL-System
(Micro-Soft-Light):
Αφρώδες υλικό,
αντικραδασμικό,
θερμομονωτικό και
αδιαβροχοποιητικό.

• Πάτοι: Ειδικοί ανατομικοί, αφαιρούμενοι
και πλενόμενοι με εξαιρετική απορροφητι
κή ικανότητα για τον ιδρώτα, γρήγορο
στέγνωμα.
• Κλιματισμός: Πατέντα ΗΑΙΧ- climate system: θερμομονωτικό υλικό “Micro-DryLining“. Κρατάει σταθερή τη θερμοκρασία
του ποδιού στο κρύο και στη ζέστη. Μ ε το
περπάτημα οι υδρατμοί διοχετεύονται
προς τα άνω ανοίγματα.
• Εσωτ. επένδυση: Υδροσκοπική μαλακή
επένδυση. Βοηθάει στην απορρόφηση της
εσωτερικής υγρασίας και επιτρέπει την
αναπνοή του ποδιού. Προστατεύει το πόδι
από τις εσωτερικές τριβές.
• Κατάλληλα για αθόρυβο περπάτημα.

www.safeland.gr
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και Μέλη τον αρχαιότερο Αστυνομικό
Διευθυντή, τον Διευθυντή του υπό μετά
θεση ή απόσπαση αστυνομικού και τους
εκπροσώπους των οικείων κατά περί
πτωση - συνδικαλιστικών φορέων.
Γ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Συμμετοχή εκπροσώπου μας, με δι
καίωμα ψήφου, σε όλα τα Πειθαρχικά
Συμβούλια (Πρωτοβάθμια - Δευτερο
βάθμια, πλην Συμβουλίου Κρίσεων Α 
ντιστράτηγων). Αν ο εγκαλούμενος εί
ναι ανώτερος ή ανώτατος αξιωματικός,
ο εκπρόσωπός μας να είναι τουλάχι
στον ανώτερος αξιωματικός. Αν ο ε
γκαλούμενος είναι κατώτερος αξιωμα
τικός ο εκπρόσωπός μας να είναι κατώ
τερος ή ανώτερος αξιωματικός.
Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ
Σε όλα τα Συμβούλια Ανθυπαστυνόμων, ο εκπρόσωπος προτείνεται να
προέρχεται, είτε από την Π.Ο.ΑΞΙ.Α.,
είτε από την Π.Ο.ΑΣ.Υ., ανάλογα με το
που ο κρινόμενος, εγκαλούμενος κ.λπ.
είναι εγγεγραμμένος και να φέρει το
βαθμό Ανθυπαστυνόμου ή κατώτερου
αξιωματικού, με δικαίωμα ψήφου.
3. Είναι γνωστή η πάγια θέση της
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. για κατάργηση της "κρί
σης" χορήγησης των μισθολογικών
προαγωγών. Σε κάθε περίπτωση πά
ντως, τα μέλη των αρμοδίων Συμβουλί
ων θα πρέπει να προκύπτουν, κατόπιν
κληρώσεως, με τη συμμετοχή εκπρο
σώπου μας και με δικαίωμα ψήφου. Αν
η χορήγηση μισθολογικής προαγωγής
αφορά ανώτερο ή ανώτατο αξιωματικό,
ο εκπρόσωπος να είναι τουλάχιστον α
νώτερος αξιωματικός και αν η χορήγη
ση αφορά κατώτερο αξιωματικό, ο εκ
πρόσωπος να είναι ανώτερος ή κατώτε
ρος αξιωματικός.
4. Οι εκπρόσωποί μας στα προαναφερόμενα Συμβούλια θα εκλέγονται α
πό το Πανελλήνιο Συνέδριο των Αντι
προσώπων.

οι Αστυνομικοί, Λιμενικοί και Πυρο
σβέστες αναγκάζονται να βρίσκονται
στους δρόμους, διεκδικώντας από την
Πολιτεία τα αυτονόητα.
Ωστόσο, είναι προφανές ότι δεν είναι
δυνατή η "εν μια νυκτί" επίλυση του
συνόλου των προβλημάτων αυτών, γι'
αυτό στο συγκεκριμένο χρόνο ζητάμε
την προσωπική σας παρέμβαση για ά
μεση προώθηση προς ψήφιση της προταθείσας από όλες τις Ομοσπονδίες των
Σωμάτων Ασφαλείας και υιοθετηθείσας
από Διυπουργική Επιτροπή (Ενόπλων
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας)
τροπολογίας, που αφορά στη "Βελτιω
τική - Αποκαταστατική πρόταση επί
των μισθολογικών προαγωγών", προς
άρση υφιστάμενων αδικιών και ανισο
τήτων στο προσωπικό των Σωμάτων Α
σφαλείας και στα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων, η οποία σημειωτέον έχει ή
δη συνυπογράφει από τρεις συναρμόδιους Υπουργούς και αναμένεται η τελι
κή υπογραφή της και από τον Υπουργό
Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νικό
λαο Χριστοδουλάκη, ώ σ τ ε να αποκα
τασταθεί η εργασιακή ειρήνη, ενόψει
μάλιστα του κρίσιμου εναπομείναντος
χρόνου για την επιτυχία των Ο.Α. του
2004, για την υλοποίηση του οποίου
καίριο και καθοριστικό ρόλο έχει αναλάβει το προαναφερόμενο προσωπικό.

• Η Π.Ο.ΑΞΙ.Α. στην προσπάθειά
της να δρομολογήσει λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα απευθύνεται στον κ.
Πρωθυπουργό ως εξής:
Είναι σε όλους γνωστά πλέον τα πολ
λά, χρονίζοντα και πολύπλευρα προ
βλήματα που αντιμετωπίζουν τα Σώμα
τα Ασφαλείας και το προσωπικό τους.
Είναι επίσης γνωστό ότι, συχνά - πυκνά
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
• Οι Αστυνομικοί, οι Πυροσβέστες
και οι Λιμενικοί, μέλη των τριών Ομο
σπονδιών (Π.Ο.ΑΣ.Υ, Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ ,
Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ) συγκεντρώθηκαν απ' όλα
τα μέρη της χώρας, την 2.4.2002, στο
Παναθηναϊκό Στάδιο, προκειμένου να
εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους, για κοι
νά ζητήματα των κλάδων που αφορούν:
- Την αναγνώριση της εργασίας ως ε
πικίνδυνης και ανθυγιεινής
- Την επέκταση διατάξεων περί τρο
μοκρατίας για την διασφάλιση των συ
ναδέλφων και των οικογενειών τους που
δολοφονούνται κατά την εκτέλεση του
καθήκοντος, που ακρωτηριάζονται κ.λπ.
- Την άρση μισθολογικών αδικιών
που επέφερε προηγούμενη ρύθμιση
- Την απεμπλοκή των αστυνομικών
από τις επαγγελματικές αθλητικές εκ
δηλώσεις και μέχρι να επιτευχθεί τούτο
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ανάληψη από πλευράς των εταιρειών
του κόστους απασχόλησης αυτών.
- Την επέκταση νυχτερινής αποζημί
ωσης και αποζημίωση για την υπερωριακή εργασία και την εργασία για αρ
γίες και εξαιρέσιμες
- Την άμεση εφαρμογή των διατάξε
ων του Ν. 2935/2001 που αφορούν την
αναδιοργάνωση του Λιμενικού Σώμα
τος που καθυστερεί λόγω της μη έκδο
σης των σχετικών Π.Δ. και εγκυκλίων
- Την επέκταση ισχύουσας Νομοθε
σίας σε ό,τι αφορά την υγιεινή και α
σφάλεια και στους εργαζομένους στα
Σώματα Ασφαλείας.
- Την κατάργηση των αναχρονιστι
κών διατάξεων στέρησης μισθολογικών κλιμακίων των αστυνομικών που
αποτελούν οικογενειακό εισόδημα.
Την επομένη της ένστολης διαμαρτυ
ρίας η Π.Ο.ΑΣ.Υ. ανακοίνωσε ότι: «για

μια ακόμη φορά αποδείχθηκε στην πράξη
ότι η κοινή δράση οδηγεί σε θετικό απο
τέλεσμα. Έτσι η μεγαλειώδης, αλλά και
δυναμική παρουσία της 2.4.2002, αποτέλεσε το μέσο πίεσης επίλυσης ενός ζητή
ματος (άρση μισθολογικών αδικιών) που
μας βασάνισε για αρκετό χρονικό διάστη
μα. Ύστερα από την υπογραφή χθές (204-2002) της σχετικής τροπολογίας-ρϋθμισης των βαθμολογικών διαβαθμίσεων
και από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομί
ας, κ. Χριστοδουλάκη Νικόλαο, ενσωμα
τώνεται στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο που
αφορά τη εισοδηματική πολιτική 2002,
το σχετικό αίτημά μας ικανοποιείται. Ως
γνωστό η σχετική ρύθμιση αφορά τη χο
ρήγηση επί πλέον και ενωρίτερα μισθολογικών βαθμών. Αναγνωρίζεται δε και η
στρατιωτική θητεία, ως πραγματικός
χρόνος υπηρεσίας και για τους Ανθυπαστυνόμους - Αξιωματικούς».
• Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. κοινοποιεί στα μέλη
της την από 15.3.2002 επιστολή του Υ 
πουργού και Υφυπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως και κεί
μενο αυτών σε ό,τι αφορά τα βασικά
σημεία του ασφαλιστικού: Στο κεφά
λαιο Α ', παράγραφο 9 αναφέρεται συ
γκεκριμένα «η μεταρρύθμιση σ ’ αυτή

την φάση δεν αφορά τους αγρότες, τους
στρατιωτικούς, τους αστυνομικούς, τους
αυτοαπασχολούμενους εκτός ΟΑΕΕ,
τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΑ και το
σύνολο των Ταμείων Τύπου ως μεικτών
Ταμείων Αυτοαπασχολούμενων και Μι-

σθωτών».
Ως γίνεται αντιληπτό το ασφαλιστι
κό δεν εγγίζει το αστυνομικό προσωπι
κό στη φάση αυτή. Είναι επόμενο ό
μως ότι θα υπάρξει και έτερη φάση και
για τον λόγο αυτό πρέπει να είμαστε
σε ετοιμότητα, αλλά και να μην απο
κοπούμε από το σύνολο των εργαζομέ
νων στο Δημόσιο τομέα, σε όποια ση
μερινή του επιλογή. Ταυτόχρονα, πρέ
πει πάντα κατά νου να έχουμε γενικό
τερες ρυθμίσεις που αφορούν π.χ. τον
τρόπο υπολογισμού της σύνταξη κ.λπ.
ΨΗΦΙΣΜ Α TOY 130Υ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Π ερατώ θηκαν με επιτυχία την
23.3.2002 οι εργασίες του 13ο Πανελ
λαδικό Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. όπου
εγκρίθηκε ομόφωνα το κατωτέρω ψή
φισμα, στο οποίο περιλαμβάνονται ζη
τήματα θεσμικά, οικονομικά, φορολο
γικά και ασφαλιστικά:
ΘΕΣΜΙΚΑ
1. Επέκταση των διατάξεων του Νό
μου "περί τρομοκρατίας" για την δια
σφάλιση των οικογενειών των αστυνο
μικών που δολοφονούνται κατά την ε
κτέλεση του καθήκοντος, που ακρωτη
ριάζονται κλπ
2 . Τον χαρακτηρισμό του επαγγέλ
ματος των αστυνομικών ως ανθυγιεινό
και επικίνδυνο σύμφωνα με τα χαρα
κτηριστικά και ιδιαιτερότητες που ορί
ζει ο Νόμος
3. Αναθεώρηση ισχύοντος συστήμα
τος κρίσεων προαγωγών
4 . Επέκταση νυχτερινής αποζημίωσης
5. Παρουσία των αστυνομικών στις
επαγγελματικές αθλητικές εκδηλώσεις
6. Επαναπροσδιορισμός του ρόλου

της Ελληνικής Αστυνομίας και απαλ
λαγή αυτής από τα ξένα προς την απο
στολή της έργα.
7. Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών - Ανα
κατανομή αστυνομικού προσωπικού με
καινούργιο οργανόγραμμα από μηδενι
κή βάση.
8. Θεσμοθέτηση συλλογικών δια
πραγματεύσεων και για το προσωπικό
των Σωμάτων Α σ φ αλείας.
9. Αναβάθμιση - Επανακαθορισμός
του συστήματος εκπαίδευσης - μετεκ
παίδευσης.
1 0 . Υπηρεσιακή εξέλιξη αστυνομι
κών με ένα Αξιοκρατικό - Αδιάβλητο
και Δίκαιο (Βαθμολόγιο) σύστημα κρί
σεων - προαγωγών για όλους τους βαθ
μούς (και για τους χαμηλόβαθμους που
εισήλθαν με το σύστημα των Πανελλα
δικών Εξετάσεων και τους αποφοίτους
Λυκείων που θα μετεκπαιδευτούν).
11. Εκσυγχρονισμός του Πειθαρχι
κού Δικαίου και των Εσωτερικών Κα
νονισμών Λειτουργίας
12. Συμμετοχή εκπροσώπων των ερ
γαζομένων στα υπηρεσιακά συμβούλια
και συλλογικά όργανα λήψης αποφάσε
ων που αφορούν τον κλάδο .
1 3 . Αναμόρφωση του νομικού πλαι
σίου για την χρήση των όπλων.
1 4 . Καθ' υπέρβαση εισαγωγή παι
διών αστυνομικών στις Αστυνομικές
Σχολές σε ποσοστό 12% .
1 5 . Τροποποίηση του συνδικαλιστι
κού Νόμου 2265/1994 και αποκατά
σταση των διωχθέντων για συνδικαλι
στικούς λόγους προ και μετά την ισχύ
του ανωτέρω Νόμου .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Η Ομοσπονδία μας εναντιώνεται επί
σειρά ετών στην εισοδηματική πολιτι
κή - πολιτική αμοιβών της Κυβέρνη
σης η οποία :

Α. Προκάλεσε μείωση της αγοραστι
κής δύναμης των εργαζομένων στις Έ 
νοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Α
σφαλείας πάνω από 10% χωρίς να χο
ρηγηθεί καμία χρονιά διορθωτικό ποσό.
Β . Έ χει φαλκιδεύσει τις συντάξιμες
αποδοχές και αντί για το 80% των εν ενεργεία αποδοχών οι συντάξεις να βρί
σκονται σήμερα στο 45% εξ αιτίας των
επιδοματικών πολιτικών .
Γ. Έ χει δημιουργήσει διαφορετικές
και πολλές ταχύτητες αμοιβών άνισες
και άδικες εξ αιτίας των μισθολογικών
προαγωγών και κυρίως των μη ορθο
λογικών και αναλογικών συντελεστών
από βαθμό σε βαθμό της ιεραρχίας σε
βάρος πάντοτε του χαμηλόβαθμου
προσωπικού (Αστ/κες-Υπαξ/κοί-κατώτεροι Αξιωματικοί), με δυσμενείς επι
πτώσεις στη στελέχωση και λειτουργί
α των Υπηρεσιών αλλά και στο ανθρώ
πινο δυναμικό.
Δ. Η παραπάνω κατάσταση, η οποία
είναι αποτέλεσμα των πολιτικών επι
λογών της Κυβέρνησης, τόσο για το
μισθολόγιο όσο και στα πλαίσια των
εισοδηματικών πολιτικών, έχει οδηγή
σει σε απαξίωση το χαμηλόβαθμο προ
σωπικό αλλά και των Υπηρεσιών και
δεν μπορεί να συνεχισθεί.
Χαρακτηριστικό είναι πως το «τερα
τούργημα» του 1997 που βαπτίσθηκε
«ενιαίο μισθολόγιο» δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των αστυνομικών.
Με τους χαμηλούς συντελεστές μέχρι
τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη δη
μιούργησε μεγάλο χάσμα, ανισότητες
και αδικίες .Ο βασικός μισθός του νέου
Αστυφύλακα είναι 160.300 δρχ., δηλα
δή λίγο πιο κάτω από την συλλογική
σύμβαση του ανειδίκευτου εργάτη η
μεδαπού ή αλλοδαπού.
Λιεκόικούμε
1. Άμεση άρση από 1-1-2002 των α
δικιών που προήλθαν από το μισθολό
γιο του 1997 με μεγαλύτερους συντελε
στές σε ορθολογικότερη και αναλογική
βάση στους βαθμούς από Αστυφύλακα
έως και Αντισυνταγματάρχη
2. Άμεσα άρση των αδικιών που έ
γιναν στις μισθολογικές προαγωγές
των χαμηλόβαθμων ειδικότερα στους
Αστυφύλακες - Αρχιφύλακες - Ανθυπαστυνόμους κατώτερους Αξιωματι
κούς και Αξιωματικούς προερχόμενους
από το ΤΕΜΑ με τις ενδιάμεσες μι-
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σθολογικές προσαυξήσεις και την α
κώλυτη μισθολογική εξέλιξη στους
καταληκτικούς μισθολογικούς βαθ
μούς μέχρι του Συνταγματάρχη για
τους χαμηλόβαθμους και του Ταξιάρ
χου για τους Αξιωματικούς που προέρ
χονται από τα ΤΕΜΑ
3. Σταδιακά συνυπολογισμός του επι
δόματος εξομάλυνσης στον προσδιορι
σμό της σύνταξης από 1-1-2002 για μια
4ετία 25% για κάθε έτος.
4 . Κατάρτιση νέου μισθολογίου σ ε
ορθολογικότερη και αναλογικότερη
βάση χωρίς ανισότητες και αδικίες ,
που θα έχει ως κύριο στόχο την ανα
βάθμιση των αποδοχών των χαμηλό
βαθμων, το ύψος δε του βασικού μι
σθού του νέου Αστυφύλακα να προσδιορισθεί στα 587 Ευρώ (200.000 δρχ)
5. Επέκταση των ευεργετικών διατά
ξεων που ισχύον στις παραμεθόριες
περιοχές και στους αστυνομικούς
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
1. Καθορισμός νέας φορολογικής
κλίμακας με πρόσθετα κλιμάκια.
2 . Τιμαριθμοποίηση της φορολογι
κής κλίμακας.
3. Αύξηση του αφορολόγητου ορίου
για τους μισθωτούς
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Η υπαναχώρηση της Κυβέρνησης
στο Α σφαλιστικό μπροστά στις
δυναμικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις
και παρεμβάσεις του συνδικαλιστικού
κινήματος και των εργαζομένων στον Ι
διωτικό και Δημόσιο Τομέα και τα Σώ
ματα Ασφαλείας , είναι πλέον γεγονός.
Αυτό διαπιστώνεται από την νέα δέ
σμη των προτάσεων - θέσεων που κα
τέθεσε το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Α σφαλίσεων, με αποτέλε
σμα την έναρξη του κοινωνικού διαλό
γου για μια ουσιαστική και αποτελε
σματική συζήτηση που θα έχει ως α
ποτέλεσμα να μην υπάρχουν βλαπτικές
μεταβολές σε βάρος των ασφαλισμέ
νων και των συνταξιούχων
Η Ομοσπονδία μας θεωρεί ότι ο ό
ποιος
διάλογος σε όποιο επίπεδο
πρέπει να είναι στα πλαίσια μια Δημό
σιας Καθολικής Κοινωνικής Ασφάλι
σης, επέκτασης της τριμερούς χρημα
τοδότησης για τους εργαζόμενους, ΟΧΙ
στην μείωση των συντάξεων και την
αύξηση των ορίων ηλικίας.
Ειδικότερα προτείνουμε και διεκδι-
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κούμε
1. Την διατήρηση της καταβολής ως
κύριας σύνταξης για όλους τους εργα
ζομένους στα Σώματα Ασφαλείας του
80% των συντάξιμων αποδοχών του
τελευταίου πριν την αποχώρηση μήνα.
2. Την επαναφορά για όλες τις κατη
γορίες των 35ων ως τρόπος υπολογι
σμού των συντάξεων.
3. Την διατήρηση χωρίς συγχωνεύ
σεις και ενοποιήσεις όλων των υπαρ
χόντων επικουρικών ταμείων και τα
μείων αρωγής με βελτίωση των παρο
χών με βάση τις δυνατότητες κάθε τα
μείου, και την αναλογική εκπροσώπη
ση μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του
ΜΤΣ.
4 . Την ένταξη στις συντάξιμες
α
ποδοχές των γενικών επιδομάτων, χω
ρίς αλλαγή του τρόπου υπολογισμού
της σύνταξης.
5. Την κατάργηση των διαχωριστικών γραμμών για τους καταταγέντες
πριν και μετά από το 1983 πριν και με
τά από το 1993 σ' ό,τι αφορά τις παρο
χές προς εξάλειψη των αδικιών.
6. Την διεύρυνση και ενίσχυση των
παροχών για ίση και πλήρη κάλυψη
των αναγκών υγειονομικής περίθαλψης.
Μ ετά το πέρας των εργασιών του τα
κτικού συνεδρίου, ύστερα από ομόφω
νη απόφαση του Δ.Σ., πραγματοποιή
θηκε έκτακτο πανελλαδικό συνέδριο,
με μοναδικό θέμα την διενέργεια εκλο
γών για την ανάδειξη νέων οργάνων
της Ομοσπονδίας.
Από το έκτακτο συνέδριο προέκυψαν
τα νέα Διοικητικά και Ελεγκτικά όργα
να της Ομοσπονδίας και οι Εκπρόσω
ποι στη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών
Συνδικάτων (U.I.S.P.), στα Ασφαλιστι
κά Ταμεία του Οργανισμού και στη Ει
δική Γραμματεία της ΑΔΕΔΥ
Για το Δ. Σ. εξελέγησαν οι: Δημήτριος Κυριαζίδης, Απόστολος Ρίζου,
Κωνσταντίνος Αντωνίου, Χρήστος Φωτόπουλος, Κωνσταντίνος Βουδούρης,
Σπήλιος Κρικέτος, Κυριακούλης Γρηγοράκος, Χ ριστόδουλος Αξονίδης,
Κωνσταντίνος Τεκερλέκης, Γεώργιος
Παπατσίμπας, Ιωάννης Μακρής, Ευάγ
γελος Μυλωνάς, Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, Ανδρέας Ιλικός, Χρή
στος Κουτρουμάνος, Αντώνιος Μποταΐτης, Απόστολος Οικονόμου, Ιωάννης
Τσαβδαρτζής, Δημοσθένης Γόγολος,
Μιχαήλ Τολίκας, Γεράσιμος Μπελεβώ-
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νης, Κωνσταντίνος Χατζηαναγνώστου,
Σταύρος Καπάτος, Στέργιος Μπάντολας, Αντώνιος Δαλκαφούκης, Γεώργιος
Καλαμάτας και Βασίλειος Σκορδάκης.
Για την Ελεγκτική Επιτροπή εξελέ
γησαν οι: Παντελής Δημούτσης, Γεώρ
γιος Τζιβιτζίδης, Γεώργιος Κουλιάκης,
Γεώργιος Τσικόπουλος και Γεώργιος
Κεραμάς.
- Για την U.I.S.P. εξελέγησαν οι: Δημήτριος Τολίδης, Αθανάσιος Αναγνώστου,
Κωνσταντίνος Λιούπρας, Νικόλαος Ζώης
και Παναγιώτης Μπουλούμπασης.
- Για το Δ. Σ. του Τ.Α.Υ.Α.Π εξελέ
γησαν οι: Αντώνιος Δαλκαφούκης και
Σωτήριος Παύλου.
- Για το Δ. Σ.του Ε.Τ.Υ.Α.Π εξελέγη
σαν οι: Δημήτριος Νέγκας και Αντώ
νιος Δαλκαφούκης.
- Για την Ειδική Γραμματεία της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εξελέγησαν οι: Ηλίας Γούσιος, Γρηγόριος Γιαννάκουλας, Κων
σταντίνος Ντούμας, Αντώνιος Μπακαβέλλος και Σπυρίδων Κοριζής

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΩΥ
Μετά από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες
που πραγματοποιήθηκαν για τα αιρετά
όργανα της Ένωσης Αξιωματικών Α 
στυνομίας Ηπείρου, συγκροτήθηκε το
νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελε
γκτική Επιτροπή ως εξής:
Διοικητικό Συμβούλιο: Πρόεδρος ο
Αστυν. Α ' Ιωάννης Τσολάκος, Α ' Αντι
πρόεδρος ο Υπαστυν. Α ' Κωνσταντίνος
Αγγελής, Β ' Αντιπρόεδρος ο Υπαστυν.
Α ' Χαρίλαος Τυρολόγος, Γεν. Γραμμα
τέας ο Αστυν. Β ' Ευάγγελος Βόγλης,
Ταμίας ο Υπαστυν. Α ' Χρήστος Πέτσι
νος και Μέλη οι Υπαστυν. Α ' Ιωάννης
Χρηστίδης και Πάρις Νίκου.
Εξελεγκτική Επιτροπή: Οι Υ πα
στυν. Α ' Νικόλαος Κατόπης, Βασίλειος
Κόντος και Αθανάσιος Τζώρτζης.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΛΛΑΣ
Μετά από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες
που πραγματοποιήθηκαν για τα αιρετά
όργανα της Έ νω σης Αστυνομικών Υ
παλλήλων Ν. Πέλλας συγκροτήθηκε το
νέο Δ. Σ., η Ελεγκτική Επιτροπή και ο
ρίσθηκαν οι αντιπρόσωποι στην ΠΟΑ
Σ Υ, και στο νομαρχιακό Τμήμα της Α
ΔΕΔΥ.

Διοικητικό Συμβούλιο: Πρόεδρος ο
Αντώνιος Τραϊούτσης, Αντιπρόεδρος ο
Νικόλαος Λαμπρίδης, Β ' Αντιπρόεδρος
ο Κωνσταντίνος Μπάτσιος, Γεν. Γραμματέας ο Κυριάκος Τσεγγελίδης, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας ο Γρηγόριος Βόλτσης, Ταμίας ο Κωνσταντίνος Καραγιακάς, Αναπλ. Ταμίας ο Κωνσταντίνος
Μπάτσιος, Οργαν. Γραμματέας ο Ανδρέας Κόγιος και Μέλη ο Γεώργιος
Τζιβιτζίδης και ο Ιωάννης Μαλουμίδης.
Ελεγκτική Επιτροπή: Πρόεδρος ο
Αθανάσιος Λάζος, Αντιπρόεδρος ο Ιω
άννης Δήμου και Γεν. Γραμματέας ο
Γεώργιος Γιακουμής.
Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. οι:
Γεώργιος Τζιβιτζίδης, Κωνσταντίνος
Κουτσουράς, Πέτρος Παπακαρμέζης,
Κ υριάκος Β άλταλης, Κωνσταντίνος
Μπάτσιος και Βασίλειος Τσολάκης.
Αντιπρόσωποι στην ΑΔΕΔΥ οι: Πέ
τρος Παπακαρμέζης, Κ ωνσταντίνος
Θεοδοσίου, Αθανάσιος Τμπας, Βασί
λειος Λαζάρου, Νικόλαος Παπαδόπουλος, Πέτρος Μπελητάσος, Κωνσταντί
νος Παναγιωτίδης, Δημήτριος Σταματίου και Δημήτριος Καστέας.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ
Μ ε ειδικό υπόμνημα προς την πολιτι
κή και υπηρεσιακή ηγεσία από το Σω
ματείο Ειδικών Φρουρών Αττικής πα
ρατίθεται ο γενικότερος προβληματι
σμός και οι ανησυχίες, που αφορούν
στα εξής σημεία:
Α. Μονιμοποίηση
Διανύοντας το τρίτο έτος εργασίας
μας ως μέλη της οικογένειας της Ελλη
νικής Αστυνομίας, κατά κοινή ομολο
γία έχουμε συμβάλλει στην εδραίωση
του αισθήματος ασφάλειας των πολι
τών, επιδεικνύοντας ζήλο, προθυμία
αλλά προπάντων αποτελεσματικότητα
στην εκτέλεση των καθηκόντων μας.
Αρχικά, από τις υπηρεσίες φύλαξης ευ
παθών στόχων και εν συνεχεία με την
επέκταση των καθηκόντων μας στις πε
ζές και εποχούμενες περιπολίες, μέχρι
τη δύσκολη αποστολή της πάταξης της
ιδιόμορφης εγκληματικότητας, που εκ
δηλώνεται στην Κρήτη (δημιουργία μί
ας νέας υπηρεσίας, ευέλικτης, δυναμι

κής, αποτελεσματικής και με διευρυμένες
επιχειρησιακές
δυνατότητες
[Τ.Α.Ε.]) αποδεικνύεται περίτρανα η α
ναγκαιότητα της καθιέρωσης των συ
ναδέλφων Ε. Φ. ως μόνιμο προσωπικό
του ΥΔΤ.
Η ανησυχία και η αβεβαιότητα που
διακατέχουν τους Ε. Φ. αναφορικά με
το επαγγελματικό παρόν και μέλλον, η
οποία απορρέει από τη φύση και ειδι
κότερα τη διάρκεια της εργασιακής
τους σχέσης (πενταετία), έχουν κατα
στήσει πρωταρχικό μέλημα του Σωμα
τείο μας, την αναζήτηση μόνιμης λύσης
στο καίριο αυτό πρόβλημα.
Μεταξύ των συναδέλφων Ε. Φ., ορι
σμένοι εντάχθηκαν στο Σώμα με το α
νώτατο προβλεπόμενο όριο ηλικίας (28
ετών). Στο ενδεχόμενο μη ανανέωσης
της πενταετούς σύμβασης τους, ποιό θα
είναι το εργασιακό μέλλον τους τόσο
στο Δημόσιο (αδυναμία συμμετοχής σε
διαγωνισμούς του Α.ΣΕ.Π. λόγω υπέρ
βασης του ορίου ηλικίας) όσο και στον
ιδιωτικό τομέα (λόγω εργοδοτικής προ-
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Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Ε Ο Ν ΙΚ Η

Υπάρχει ένα κατάστημα
που σας καλύπτει απόλυτα
και σας παραδίδει αμέσως,
έτοιμες στολές και παραγγελία,
εξαρτήσεις και αξεσουάρ
*
*
*
*
*
*

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

- Σ το λές
- Πουκάμισα

}

μ ε ή εωρίς
δικό σας ύφασμα

- Π αντελόνια .
-Π ηλήαα

Με ειδικό μειωμένο τιμολόγιο
για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα
του προσωπικού της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ίΟ „
EONmH

- Ε ιδ ικές εξοπλισμός
- Θ ή κες όπλων χαμηλής,
υψ ηλής μασχάλης

- Παπούτσια

- Χ ειρ ο π έδες όλων των τύπων

-Ζ ώ ν ε ς

- Γκλόμπς

- Σήματα & Διακριτικά

- Α λεξίσφαιρο γιλέκο

- Π αράσημα όλων τω ν Σωμάτων

- Είδη επιβίω σης
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Υπαστυνόμος ε.α.
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I

11 Μ Μ V Τ<Λ Ι Ι Ρ Ο Σ ίί Π Ι Κ Ο Ϊ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Αντώνιος
ΒΛΑΧΟΥ Ευγενία
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Ευγενία
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Συμεών
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Πηνελόπη
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ιουλία
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Ελένη
ΙΒΡΟΣ Σπυρίδων
ΚΑΚΙΩΡΗΣ Νικόλαος
ΚΑΜΙΙΟΥΡΑΚΗΣ Νικόλαος
ΚΑΡΙΝΟΥ Χρυσάνθη
ΚΑΤΣΑΡΟΥ Δήμητρα
ΚΑΨΑΛΙΩΤΗ Παρασκευή
ΚΕΚΑΚΟΥ Παναγιώτα
ΚΙΛ1ΚΗ Χρυσαυγή
ΚΟΥΡΕΛΕΑΣ Σωτήρης
ΚΥΡΤΙΑΖΙΔΗΣ Ιωάννης
ΜΑΓΓΙΖΗΣ Σαράντης
ΜΑΓ1ΑΝΝΗΣ Αθανάσιος
ΜΑΥΡΙΔΟΥ Ελένη
ΜΟΣΧ1ΔΟΥ Ζωή
ΜΠΟΥΣΓΟΥ Βασιλική
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Βασίλειος
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Σοφία
ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ Κων/νος
ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ Ελένη
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κυριακή
ΠΑΥΛΙΔΟΥ Αντιγόνη
ΠΕΣΚΕΛΙΔΟΥ Σοφία
ΠΟΥΛΑΚΗΣ Ευάγγελος
ΠΟΥΛΑΚΗΣ Νικόλαος
ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ Προκοπής
ΣΠΑΝΟΣ Γεώργιος
ΤΑΣΚΩΦ Πηνελόπη
ΤΟΚΟΣ Δημήτριος
ΤΟΜΑ Παρασκευή
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ Παναγιώτης
ΤΣΕΝΕΣ Ευάγγελος
ΦΑΣΛΗΣ Χρήστος

Κων/νος
Παναγιώτης
Γεώργιος
Χαράλαμπος
Βασίλειος
Ιωάννης
Αστέριος
Σεραφείμ
Ανδρέας
Αγγ. Ασημακοπούλου
Παύλος
Βασίλειος
Νικόλαος
Δίκαιος
Κων/νος
Παναγιώτη
Δημήτριος
Θωμάς
Γεώργιος
Σαμουήλ
Γεώργιος
Λάμπρος
Ιωάννης
Ιωάννης
Χρήστος
Δημήτριος
Κων/νος
Μιχαήλ
Ιωάννης
Κων/νος
Κων/νος
Κων/νος
Στρατής
Σπυρίδωνας
Ευστάθιος
Ιωάννης
Νικόλαος
Κων/νος
Δημήτριος

τίμησης νεώτερης ηλικίας εργατικού
δυναμικού);
Εξάλλου, όλα τα ανωτέρω πρέπει να
κρίνονται και υπό το φως των ρυθμίσε
ων της ισχύουσας πλέον και στη χώρα
μας κοινοτικής οδηγίας 99/70 της 28-61999, πολύ περισσότερο που αυτή δεν
διακρίνει μεταξύ δημόσιου και ιδιωτι
κού τομέα και απαιτεί ενιαίες ρυθμίσεις
για το ζήτημα της ανανέωσης των συμ
βάσεων ορισμένου χρόνου εν σχέσει με
τη φύση των αναγκών που εξυπηρε
τούν και επιβάλει ενιαίες ρυθμίσεις σε
όλα τα κράτη-μέλη, παροχής εγγυήσε
ων για την μονιμότητα της εργασίας,
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Παν. Κρήτης (Εφ. Πληροφορικής)
Φιλοσοφική Ιωαννίνων
Σχολή Αστυφυλάκων
ΤΕΙ Καβάλας
ΑΕι Οικον.Παν/μιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σχολή Αστυφυλάκων
ΤΕΙ Λάρισας-Σχ.Πολιτ.Έργων Υποδομής
ΑΕΙ Πατρών-Τμήμα Γεωλογίας
Ακαδ. Εμπορ. Ναυτικού Κρήτης
ΑΕΙ Αθηνών-Σχολή Θεολογίας
Φιλολογικό Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ Λαμίας-Τμ.Νοσηλευτικής
Πάντειο Παν/μιο-Τμ.Δημ.Διοίκησης
Παιδαγωγικό Ρόδου
ΣΜΥΝ
Τμ.Μορ.Βιολογίας Αλεξανδρούπολης
Σχολή Αστυφυλάκων
Σχολή Αστυφυλάκων
Πανεπ/μιο Θεσ/κης-Τμ.Μαθ/κών
Πανεπ/μιο Θεσ/κης-Τμ.Φιλολογίας
ΤΕΙ Λάρισας-Σχ.Ιατρ.Εργαστηρίων
Πανεπ/μιο Θράκης
ΤΕΙ Φλώρινας-Σχ.Τεχν. Γεωπονίας
Σχολή Αστυφυλάκων
Παν/μιο Θράκης-Τμ.Ιστορικό-Εθνολογικό
ΤΕΙ Άρτας-Τμ.Φυτικής Παραγωγής
ΤΕΙ Αθηνών - Τμ.Δημόσιας Υγείας
Πανεπ/μιο Θεσ/κης-Τμ.Φιλοσ.-Παιδαγωγ.
ΤΕΙ Ηγουμενίτσας-Τμ.Εφ.Ξένων Γλωσσών
ΤΕΙ Ηγουμενίτσας-Τμ.Εφ.Ξένων Γλωσσών
Σχολή Αστυφυλάκων
Παν. Αθηών (ΣΠΕΔΔ)
Σχολή Αστυφυλάκων
ΤΕΙ Σερρών-Τμήμα Μηχανολογίας
Παν/μιο Θεσ/κης-Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Αστυφυλάκων
ΤΕΙ Αθηνών - Τμ.Πληροφορικής
Νομική Αθηνών

που κατά κανόνα εξασφαλίζεται, εφό
σον πληρούνται πάγιες και διαρκείς α
νάγκες της υπηρεσίας. Τα καθήκοντα
των Ε. Φ. που στοχεύουν στην πάταξη
της ολοένα αυξανόμενης εγκληματικό
τητας εντάσσονται καθ’ ολοκληρίαν
στις επιταγές της ανωτέρω οδηγίας, με
συνέπεια το αίτημα περί μονιμότητάς
μας να καταδεικνύεται αυτονόητο.
Οι αυξημένοι κίνδυνοι λόγω της ε
γκληματικότητας αλλά και οι υποχρε
ώσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας, ενόψει διεξαγωγής των Ολυμπιακών Α
γώνων του 2004), σε συνδυασμό με το
κλίμα ανησυχίας που επικρατεί στις τά
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Ανθ/μος ε.α.
Ανθ/μος - Α.Τ. Σκόδρας
Υπαστυν. Α'- Α.Δ. Πέλλας
Υπαστ.Β'-ΑΤ Σκόδρας
Αρχ/κας-ΑΤ Εμπεσού
ΔΙΤΕΝΕ
Ανθ/μος-ΑΤ Κρύας Βρύσης
Αρχ/κας-ΑΤ Εμπεσού
Αρχ/κας-ΑΤ Εμπεσού
ΠΥ ΔΕ/Α'- Δ/νση Οικον./ΑΕΑ
Υπαστ.A - AT Εμπεσού
Υπαστ. Α' - ΤΔΑ Γρεβενών
Ανθ/μος-ΑΤ Γιαννιτσών
Αρχ/κας-ΑΤ Γιαννιτσών
Ανθ/μος ε.α.
Υ/Α'-ΤΑ Δράμας
Ανθ/μος-ΑΤ Αριδαίας
Αρχ/κας-ΑΤ Εμπεσού
Ανθ/μος-ΑΔ Πέλλας
Ανθ/μος-ΑΤ Έδεσσας
Αρχ/κας-ΑΤ Εμπεσού
Ανθ/μος - ΑΔ Πέλλας
Ανθ/μος - ΑΔ Πέλλας
Υπαστ. Α'- Δ/νση Ασφ. Θεσ/κης
Αρχ/κας-ΑΤ Κρύας Βρύσης
Αρχ/κας-ΑΤ Γιαννιτσών
Αρχ/κας-ΑΔ Πέλλας
Ανθ/μος-ΤΤ Έδεσσας
Ανθ/μος-ΤΤ Έδεσσας
Αρχ/κας - A' Α.Τ. Αιγάλεω
Α/Δ - Δ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης
Αρχ/κας-ΤΑ Έδεσσας
Αρχ/κας-ΑΤ Αριδαίας
Ανθ/μος-ΑΔ Πέλλας
Αρχ/κας-ΑΤ Εμπεσού
Α/Υ-Δ/νση Αλλοδαπών/ΑΕΑ
Αρχ/κας - Α.Δ. Τρικάλων

ξεις των συναδέλφων, καθιστούν ακό
μη πιο επιτακτική την άμεση επίλυση
του εν λόγω φλέγοντος ζητήματος, με
την διατύπωση μιας ολοκληρωμένης
θέσης - πρότασης από την πλευρά της
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου μας,
καθώς επίσημη τοποθέτηση επί του θέ
ματος αυτού δεν έχει μέχρι σήμερα υ
πάρξει.
Για τους ανωτέρω λόγους προτείνου
με την καθιέρωση των Ε. Φ. ως μόνιμο
αστυνομικό προσωπικό με αλλαγή του
ασφαλιστικού φορέα κατ' αναλογία με
τα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας.

Β. Μισθολογικές προαγωγές
Ειδικών Φρουρών
Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου
9 του Ν. 2734/1999 " Για τα θέματα
των Ε. Φ., που αφ ορούν... τις αποδοχές
τους γενικά... εφαρμόζονται ανάλογα οι
διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν.
2622/1998 (ΦΕΚ 138 Ά)".
Ειδικότερα η παρ. 1 του άρθρου 5
του Ν. 2622/1998 ορίζει ό τ ι:" Οι Συνο
ριακοί Φύλακες λαμβάνουν τις αποδο
χές και αποζημιώσεις του αστυφύλακα
που έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές
του υποχρεώσεις". Επομένως, με το ει
δικό μισθολόγιο των μονίμων στελεχών
των ενόπλων δυνάμεων και αντίστοι
χων της Ελληνικής Αστυνομίας του Π.
Σ. και του Λ. Σ. ( Ν. 2448/1996 ΦΕΚ
279/ 31-12-1996), όπως αυτός τροπο
ποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα με
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.
2838/2000, "Συμπληρώνονται οι ισχύουσες διατάξεις περί μισθολογικών
προαγωγών των εν ενεργεία Αστυνομι
κών και αντιστοίχων του Πυροσβεστι
κού και Λιμενικού Σώματος, ως εξής:
α . Αστυφύλακες, Υπαξιωματικοί μη
παραγωγικής Σχολής της Ελληνικής Α
στυνομίας και οι αντίστοιχοι του Π. Σ.
και Λ. Σ., προάγονται μισθολογικά
στους βαθμούς αρχιφύλακα, ..., με την
συμπλήρωση 8 ... ετών συνολικής
πραγματικής υπηρεσίας αντιστοίχως.
Όσοι από τους ανωτέρω συμπληρώ
σουν 5 ... έτη πραγματικής υπηρεσίας
λαμβάνουν τα δύο τρίτα (2/3) της δια
φοράς του βασικού μισθού του Επιλοχία ... αντίστοιχα που σε κάθε περίπτω
ση προσαυξάνεται με το αναλογούν ε
πίδομα ειδικής Απασχόλησης". Σύμφω
να, λοιπόν, με την γραμματική και συ
στηματική ερμηνεία των ως άνω διατά
ξεων των Νόμων προκύπτει χωρίς την
παραμικρή αμφιβολία ότι οι Ε. Φ., που
κατά τα ανωτέρω λαμβάνουν τις απο
δοχές του αστυφύλακα που έχει συ
μπληρώσει τις στρατιωτικές του υπο
χρεώσεις, πρέπει να προαχθούν μισθολογικά στον επόμενο βαθμό με την συ
μπλήρωση οκτώ (8) ετών υπηρεσίας
και οπωσδήποτε να λάβουν τα δύο τρί
τα (2/3) της διαφοράς του μισθού του ε
πόμενου βαθμού μετά την συμπλήρω
ση πενταετίας (5ετίας).
ΠΡΟΤΑΣΗ: Επειδή οι περισσότεροι
από τους συναδέλφους έχουν προσληφθεί νόμιμα και υπηρετούν ως Ε. Φ. ή

παραβάτες αστυνομικούς, πειθαρχικές
δη από τριετίας, οπότε προσμετρούμεποινές από αυτή της επίπληξης μέχρι της
νης της στρατιωτικής τους θητείας έ
απόταξης από το Σώμα (άρθρα 9-13 του
χουν συμπληρώσει την από το άρθρο 5
π.δ/τος 22/1996). Τα συγκεκριμένα παρα
εδ. ά του Ν. 2838/2000 προβλεπόμενη
πτώματα που επισύρουν την κάθε ποινή
πενταετία, θα πρέπει να τύχουν της α
προβλέπονται αποκλειστικά από τις αντί
νάλογης μισθολογικής προαγωγής, ό
στοιχες διατάξεις του π.δ/τος εξασφαλίζο
πως εξάλλου συμβαίνει με τους συνα
ντας έτσι επαρκώς, ασφάλεια δικαίου, α
δέλφους μας της Ελληνικής Αστυνομί
φού για ορισμένο παράπτωμα προβλέπεας και του Π. Σ. ή Λ. Σ. Με τον τρόπο
ται συγκεκριμένη και ανάλογης βαρύτη
αυτό αποκαθίσταται εν μέρει το αίσθη
τας ποινή.
μα θεσμικής και μισθολογικής αδικίας
Πλην όμως, ενώ το πειθαρχικό δίκαιο
που διακατέχει τους συναδέλφους Ε.
των συναδέλφων της Ελληνικής Αστυ
Φ. και ικανοποιείται η προσδοκία στα
νομίας με τις ως άνω διατάξεις λειτουρ
διακής θεσμικής ενσωμάτωσής μας
γεί σε ικανοποιητικό βαθμό, απονέμοστην Ελληνική Αστυνομία, τους σκο
ντας μέσω των αρμόδιων ατομικών και
πούς της οποίας τόσο ευσυνείδητα και
συλλογικών πειθαρχικών οργάνων δι
συστηματικά υπηρετούμε.
καιοσύνη, αυθαίρετα και χωρίς κανένα
Γ. Πειθαρχικό δίκαιο
αντικειμενικό και ουσιαστικό λόγο με
Ειδικών Φρουρών
ταβάλλεται ως προς τους Ε. Φ. εισάγοΣύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου
ντας την εντελώς αδικαιολόγητη δια
9 του Ν. 2734/1999 " Για τα θέματα
φοροποίηση της παρ. 5 του άρθρου 4
των Ε. Φ., που αφορούν το πειθαρχικό
του Ν. 2622/1998. Πέραν της αμφίβο
δίκαιο... εφαρμόζονται ανάλογα οι δια
λης συνταγματικότητας της ως άνω
τάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν.
διάταξης (άρθρα 4 παρ. 1 και 20 παρ. 1
2622/1998 (ΦΕΚ 138 Α ')". Ακολού
Συν/τος), παρατηρείται το παράδοξο
θως, η παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν.
γεγονός να παραπέμπονται με την απει2622/1998 ορίζει ότι: " Οι Συνοριακοί
Φύλακες υπόκεινται στις πειθαρ
χικές διατάξεις
που διέπουν τους
(ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ)
Αστυφύλακες, με
ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ - ΖΥΓΟΣΤΑΟΜΙΣΕΙΣ
την διαφοροποίη
ση ότι αντί των
ποινών της αργί
ας με απόλυση ή
απόταξης, που ε
πιβάλλονται
στους αστυφύλα
κες, στους Συνο
ριακούς Φύλακες
επιβάλλεται
η
ποινή της απόλυ
σης, η οποία εκτελείται με από
φαση του αρμό
διου για την πρό
σληψή τους ορ
γάνου".
Το πειθαρχικό
δίκαιο του αστυνο
Ε ιδ ικ έ ς τ ιμ έ ς για Α σ τ υ ν ο μ ικ ο ύ ς
μικού προσωπικού
ρυθμίζεται από το
π.δ. 22/1996, όπως
τροποποιήθηκε με
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 58, ΜΟΣΧΑΤΟ (έναντι πρώην ΕΛΒΙΝ)
το π.δ. 31/2001 και
Τηλ.: 48.33.896 - 7, κίν. 09 77 255445
προβλέπει για τους
Κινητό Συνεργείο 093 - 455219
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λή διαφορετικής και δυσμενέστερης
ποινής, συνάδελφοι αστυνομικοί και Ε.
Φ., που έχουν διαπράξει το ίδιο ακρι
βώς αδίκημα, όπως έχει αυτό χαρακτη
ριστεί από τους διενεργούντες τις σχε
τικές Ε.Δ.Ε. (άρθρα 21 επ. π.δ/τος
22/1996).
Σας γνωρίζουμε βεβαίως, ότι ουδέπο
τε μέχρι τώρα μέλος του πολυδύναμου
Σώματός μας έχει παραπεμφθεί ή τιμω
ρηθεί με ανώτερη ή ανώτατη ποινή, ελ
πίζοντας, ότι και στο μέλλον οι συνά
δελφοι Ε. Φ. θα επιδείξουν την ίδια
προσήλωση, τυπικότητα και αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση των καθη
κόντων τους, γεγονός όμως που δεν α
ναιρεί την υποχρέωση της Διοίκησης
για θεσμική θωράκιση των συναδέλ
φων στην απονομή πειθαρχικής δικαιο
σύνης, τουλάχιστον ίσης προστασίας
με αυτή των συναδέλφων αστυνομι
κών, τα καθήκοντα και αρμοδιότητες
των οποίων προσομοιάζουν με τα κα
θήκοντα των Ε. Φ.
Π ΡΟ ΤΑ ΣΗ : Ζητούμε την κατάργη
ση κάθε αδικαιολόγητης διαφοροποίη
σης από τα ισχύοντα στο πειθαρχικό δί
καιο των αστυνομικών υπαλλήλων και
επομένως την απόλυτη εξομοίωση του
πειθαρχικού μας δικαίου με το αντί
στοιχο των συναδέλφων αστυνομικών,
όπως αυτό προβλέπεται από τις διατά
ξεις του π.δ/τος 22/1996.
Δ. Βεβαίωση ποινικών παραβά
σεω ν και επιβολή διοικητικών
προστίμων
Με την διεύρυνση των καθηκόντων
των Ε. Φ. (Ν.2838/2000),επιφορτίζο
νται οι συνάδελφοι με το καθήκον της
εκτέλεσης πεζών και εποχούμενων πε
ριπολιών. Για την ενίσχυση της επιχει
ρηματικότητας ανακύπτει η άμεση
προσαρμογή μας, με την λήψη μέτρων
που θα στοχεύουν στην αποτελεσματι
κότερη εκτέλεση των καθηκόντων μας.
Π ΡΟ ΤΑ ΣΗ : Επέκταση των αρμο
διοτήτων μας και στην βεβαίωση ποινι
κών παραβάσεων και επιβολής διοικη
τικών προστίμων.
Ε. Διεύρυνση καθηκόντων
1. Ε.Κ.Α.Μ
Τα τρία σχεδόν έτη υπηρεσίας των Ε.
Φ. σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυ
νομίας απέδειξαν την μέγιστη ανταπό
κρισή τους στις υφιστάμενες υπηρεσί
ες. Τα σωματικά προσόντα της μέγιστης πλειοψηφίας των Ε. Φ. είναι ποιο

τικά άριστα καθώς μεγάλος αριθμός
των συναδέλφων προέρχονται από τις
Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού. Αυτά,
σε συνδυασμό με το υψηλό μορφωτικό
τους υπόβαθρο που καταδεικνύεται α
πό το υψηλό ποσοστό κατόχων πτυχίου
ανωτέρας ή ανωτάτης πανεπιστημιακής
σχολής, τεκμηριώνουν σοβαρά το αίτη
μα μας για την συμμετοχή τους στην
πιο μάχιμη υπηρεσία της Ελληνικής Α 
στυνομίας (Ε.Κ.Α.Μ).
Πρόκριμα δε αποτελούν τα Τμήματα
Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.),
τα οποία έχουν στεφθεί από υποδειγμα
τική επιτυχία χάρη στη συνέπεια και
αυταπάρνηση των συναδέλφων που τα
επανδρώνουν.
2. Ο.Π.Κ.Ε ΔΙΜΟΙΡΙΕΣ
Στις κατά καιρούς επισκέψεις του
Σωματείου μας στους συναδέλφους
μας και ιδιαίτερα σε αυτούς της Περι
φέρειας, διατυπώθηκε μεταξύ των άλ
λων και από ανώτερα - ανώτατα τοπικά
στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, η
επιθυμία συμμετοχής των συναδέλφων
Ε. Φ. στις Ο.Π.Κ.Ε. Διμοιρίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα όποια
προβλήματα δυσλειτουργίας των εν λό
γω υπηρεσιών, που οφείλονται κυρίως
στον αυξημένο μέσο όρο ηλικίας των
υπηρετούντων σε αυτά.
3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟ
ΣΩΠΩΝ
Γνωρίζουμε ότι κατά καιρούς προέκυψε η επιθυμία επισήμων προσώπων
να φρουρούνται από Ε. Φ., γεγονός που
δεν θα απέχει από το γενικότερο πλαί
σιο της αποστολής μας. Άλλωστε, η
φύλαξη επισήμων προσώπων, υπήρξε
αντικείμενο διδασκαλίας στις σχολές
εκπαιδεύσεως.
Οι Ε. Φ. λοιπόν μπορούν κάλλιστα
να αντεπεξέλθουν και σε αυτή την επι
χειρησιακή δραστηριότητα.
ΣΤ. Δελτίο υπηρεσιακής
ταυτότητας
1.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΕ ΕΗΑΨΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ.
Διαπιστώθηκε στις συναλλαγές μας
με το Δημόσιο, τις Τράπεζες και άλλες
υπηρεσίες, σύγχυση των αριθμών μη
τρώων μας με τα αντίστοιχα των συνο
ριακών φυλάκων και των αλλοδαπών,
κατόχων καρτών προσωρινής διαμονής
καθώς φέρουν τον ίδιο αριθμό μητρώ
ου χωρίς να υπάρχει διάκριση που να αποδεικνύει την ιδιότητά μας.
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Επίσης, προκειμένου για την συμβα
τότητα του λογισμικού των ως άνω υ
πηρεσιών, περιγράφεται η ιδιότητα του
Ε. Φ. ενίοτε ως στρατιωτικού ή ιδιωτι
κού υπαλλήλου.
2. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΩΣ Α
ΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΡΟΥ "POLICE".
Η ιδιότητα του Ε. Φ. ως αστυνομι
κού οργάνου πιστοποιείται με την επί
δειξη της υπηρεσιακής του ταυτότητας.
Προκειμένου δε, να πιστοποιήσει την ι
διότητά του σε αλλοδαπούς κατοίκους
ή επισκέπτες της χώρας μας καθίσταται
αδύνατη η απόδειξη αυτή εφόσον δεν
αναγράφεται στην ταυτότητά του ο παγκοσμίω ς
αναγνωρισμένος
όρος
"POLICE".
3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.
Πιστοποιώντας την αστυνομική μας
ιδιότητα με την επίδειξη της υπηρεσια
κής μας ταυτότητας στους πολίτες, παρατηρείται σύγχυση και δυσπιστία κα
θώς έχουν συνδυάσει την αστυνομική
ιδιότητα- ταυτότητα με το χρώμα του
υπηρεσιακού δελτίου όλου του υπόλοι
που αστυνομικού προσωπικού. Ποιος ο
πρακτικός λόγος διάκρισης στο χρώμα
των υπηρεσιακών ταυτοτήτων Ε. Φ.
και λοιπού αστυνομικού προσωπικού;
Π Ρ Ο Τ Α Σ Η : Καθιέρωση ενιαίου
χρώματος ταυτοτήτων.
Ζ. Στολές
1. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΣΤΟ
ΛΗΣ.
Κατά το παρελθόν προέκυψε η ανά
γκη παράστασής μας σε επίσημες εκδη
λώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Ε
ντούτοις η έλλειψη επίσημης στολής
κατέστησε την εν γένει εικόνα - παρά
σταση του Ε. Φ. υποδεέστερη των περι
στάσεων.
Π ΡΟ Τ Α Σ Η : Καθιέρωση επίσημης
στολής κατά τα πρότυπα του αστυνομι
κού προσωπικού με την ανάλογη δια
φοροποίηση στα διακριτικά μας, διατη
ρώντας το κάλυμμα κεφαλής (μπερέ).
2. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΘΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ.
Αρχικά ο κανονισμός στολής δεν
προέβλεπε θερινή ένδυση για την αντι
μετώπιση των περιόδων αυξημένης ζέ
στης και καύσωνα, προκρίθηκε πρόχει
ρα η εύκολη λύση της μετατροπής εσω
τερικής επένδυσης (φανέλα) σε θερινή
ένδυση, με αποτέλεσμα η εικόνα των
Ε. Φ. και η παράσταση τους να αλ
λοιώνεται σημαντικά και να υποβαθμί-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Νέος Σύλλογος Πολιτικών
Υπαλλήλων
ρόσφατα ιδρύθηκε νέος Σύλλογος
Πολιτικών Υπαλλήλων/ΥΔΤ με έ
δρα την Τρίπολη και την επωνυμία
"Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων
ΥΔΤ Περιφέρειας Πελοποννήσου". Ο
Σύλλογος περιλαμβάνει συναδέλφους
που υπηρετούν σε υπηρεσίες των Νο
μών Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθί
ας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Ήδη
στον Σύλλογο έγιναν αρχαιρεσίες και
εκλέχθηκε Διοικητικό Συμβούλιο α
παρτιζόμενο από τους: Βασίλειο Γιαννόπουλο, Ηλία Χαραλαμπόπουλο,
Αγγελική Κουτσογιάννη, Θανάση Καντέλα και Ελένη Γιαννακοπούλου.
Ο Σύλλογος με αίτησή του - που έ
γινε ομόφωνα αποδεκτή από το 10ο
Συνέδριό της - έγινε μέλος της Πα
νελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικού
Προσωπικού του ΥΔΤ.

Π

ζεται το παρουσιαστικό τους.
Π ΡΟ Τ Α Σ Η : Χορήγηση - αλλαγή
της παραπάνω επένδυσης (φανέλα) σε
μπλουζάκι τύπου Polo με επιράμματα
κεντητά.
3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
ΜΕ ΤΥΠΟΥ FLIGHT.
Η εμφάνιση παράσταση του προσω
πικού της Ελληνικής Αστυνομίας και
ειδικότερα των Ε. Φ. αποτελεί σημαντι
κό στοιχείο στην εν γένει εκτέλεση των
καθηκόντων του, πολύ περισσότερο ό
ταν εκείνη επιτελείται σε περιοχές που
έχουν άμεση επαφή με μεγάλο αριθμό
πολιτών. Ο επενδύτης που χρησιμο
ποιείται κατά την χειμερινή περίοδο
αλλοιώνει την εμφάνιση-παράσταση
αλλά και την υπηρεσιακή του αποτελεσματικότητα αφού είναι δύσχρηστο και
δεν παρέχει την δυνατότητα εύκολης
χρήσης των υπηρεσιακών ειδών που εί
ναι προσαρμοσμένα στην εξάρτηση.
ΠΡΟΤΑΣΗ: Αντικατάσταση του επενδύτη με τύπου Flight.
4 . ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ
POLICE ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ.
Το γεγονός ότι στην στολή του Ε. Φ.
δεν υπάρχει ένδειξη που να αποδεικνύει την ιδιότητά του σε αλλοδαπούς κα
τοίκους ή επισκέπτες της χώρας μας,
δημιουργεί δυσπιστία και σύγχυση δυ-

σχεραίνοντας εν τέλει το έργο του κατά
την εκτέλεση της υπηρεσίας .
Π ΡΟ ΤΑ ΣΗ : Προσθήκη στο υφιστά
μενο επίραμμα του αριστερού ημιθωρακίου "ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ" με επίραμ
μα που εμπεριέχει την ένδειξη Police.

Η. Χρήση Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
όπως και στα Σώματα Ασφαλείας
Σε αρκετές περιπτώσεις τραυματι
σμού συναδέλφων κατά την εκτέλεση
της υπηρεσίας τους δεν προέκυψε η δυ
νατότητα διακομιδής τους στο Στρα
τιωτικό Νοσοκομείο (401) προνόμιο το
οποίο έχει όλο το υπόλοιπο ένστολο
προσωπικό του Υ.Δ.Τ.
Π ΡΟ Τ Α ΣΗ :Σε περιστατικά τραυμα
τισμού κατά την άσκηση της υπηρεσίας
των Ε. Φ., να δίδεται το δικαίωμα δια
κομιδής τους στο παραπάνω Νοσ. Ί 
δρυμα. -

________ 10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ________
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΔΤ
Πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου
το 10ο τακτικό εκλογο-απολογιστικό
συνέδριο της Ομοσπονδίας με τη συμ
μετοχή 44 συνέδρων εκλεγμένων από 5
Πρωτοβάθμια Σωματεία. Ο Σύλλογος
της Αθήνας αντιπροσωπεύθηκε από 27
συναδέλφους, ο Σύλλογος Βόρειας Ελ
λάδας από 6, ο Σύλλογος Νοτιοδυτικής
Ελλάδας από 6, ο Σύλλογος Θεσσαλίας
από 3 και ο νεοσύστατος Σύλλογος Πε
ριφέρειας Πελοποννήσου από 2. Τις ερ
γασίες του Συνεδρίου τίμησαν με την
παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετι
σμό: ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης κ.
Βαγγέλης Μαλέσιος, η βουλευτής της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Παπακώστα, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του Συνασπισμού της Αριστε
ρός και της Προόδου κ. Γιάννης Τόλιος
και ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλ
λόγου Εκτάκτων - Συμβασιούχων
Υ.Δ.Τ. - συνάδελφος Μιχάλης Μπαλής
Μήνυμα - χαιρετισμό απέστειλε και ο
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπον
δίας Αξιωματικών Αστυνομίας κ. Μ ι
χάλης Βετούλης.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του
Συνεδρίου έγινε οργανωτικός και οικο
νομικός απολογισμός του απερχόμενου
Δ. Σ. και αποφασίστηκε το πλαίσιο αι
τημάτων εν όψει των συλλογικών δια
πραγματεύσεων για τα έτη 2002-2003.

Και τα δύο κείμενα εγκρίθηκαν ομόφω
να από το σώμα των συνέδρων. Ανα
πτύχθηκε γόνιμος διάλογος για τα προ
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολιτι
κοί υπάλληλοι σε κεντρικές και περιφε
ρειακές υπηρεσίες, για την καλύτερη α
ξιοποίησή τους στα πλαίσια της αποτε
λεσματικότερης λειτουργίας του Υ 
πουργείου, για τις εξελίξεις στο ασφα
λιστικό κ,λπ.
Τέλος, έγιναν αρχαιρεσίες για την α
νάδειξη νέου Δ. Σ. της Ομοσπονδίας.
Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο ε
κλέχθηκαν κατά σειρά επιτυχίας οι:
Βαγγέλης Μαλακάτας (Σύλλογος Αθή
νας), Κάτια Σαββίδου (Σύλλογος Αθή
νας), Άλκης Τζελέπης (Σύλλογος Αθή
νας), Κρυσταλλία Μπαλάση (Σύλλογος
Νοτιοδυτικής Ελλάδας), Γιάννης Γαλλιός (Σύλλογος Θεσσαλίας), Γιάννης
Γουναλάκης (Σύλλογος Αθήνας), Εύα
Μήλιου (Σύλλογος Βόρειας Ελλάδας),
Νίκος Δελδήμος (Σύλλογος Νοτιοδυτι
κής Ελλάδας), Βάσω Καπράλου (Σύλ
λογος Π εριφέρειας Π ελοποννήσου),
Χρήστος Κούκουλης (Σύλλογος Βό
ρειας Ελλάδας), Α πόστολος Λαγός
(Σύλλογος Αθήνας).
Στην εξελεγκτική Επιτροπή εκλέ
χθηκαν οι: Ελένη Βίλλια, Παναγιώτης
Χ αρπαντίδης και Λάζαρος Πόλτζογλου,
Στα Ταμεία της Αστυνομίας ο Βαγγέ
λης Μαλακάτας, στο Ταμείο Αλληλο
βοήθειας η Ιωάννα Σκολαρίκου, εκπρό
σωπος στην ΑΔΕΔΥ η Κάτια Σαββί
δου.
(Το αφιέρωμα στο 10ο Συνέδριο θα
ολοκληρωθεί με δημοσίευση του υλι
κού για τις συλλογικές διαπραγματεύ
σεις 2002-2003).

ΣΥΛΛ0ΓΩΣ Π.Υ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Π ρ αγμ ατοπ οιήθη κα ν αρχαιρ εσ ίες
στο Σ ύλλογο Π ολιτικ ώ ν Υ π α λλ ή 
λω ν Β όρειας Ε λλάδας κ αι εκ λ έχθη 
κε το ακόλουθο Δ ιοικητικ ό Σ υμ β ού
λιο: Π ρόεδρος ο Κ ώ στας Κ αγκελίδης, Α ντιπρόεδρος ο Σ τέρ γιος Γεω ργαλής, Γεν. Γ ραμ μ α τέα ς ο Σ ά β 
βας Α ναστασιάδης, Ταμίας ο Ανδρέας Ξ ενάκης κ α ι Μ έλη οι: Ελένη
Μ ω ραΐτου, Ζ ηνοβ ία Α λεξανδρίδου
κ αι Γ ιώ ργος Σ τρύχνος.
■
Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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στυνομικές και δικαστικές Αρχές για σω
ρεία κλοπών και διαρρήξεων.
Καθ' υπόδειξη του δευτέρου κατηγορου
μένου βρέθηκε πεταμένη η κουκούλα που
φορούσε ο ίδιος κατά την ώρα της ληστείας
του περιπτέρου.
Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που
σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν
στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

- Εξιχνιάσθηκε από το Τμήμα Οικονομι
κών Εγκλημάτων/ΔΑΑ υπόθεση εξύβρισης
μέσω Διαδικτύου και σχηματίσθηκε δικο
γραφία σε βάρος του Ιωάννη Γιαλούρη. Συ
γκεκριμένα, το ειδικό γραφείο δίωξης ηλε
κτρονικού εγκλήματος που λειτουργεί στο
Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων
ενήργησε έρευνα και προανάκριση κατόπιν
εισαγγελικής παραγγελίας και ενώ είχε
προηγηθεί καταγγελία σύμφωνα με την ο
ποία άγνωστος από τον Νοέμβριο 2000 μέ
χρι τον Οκτώβριο 2001 έστελνε σε κινητά
τηλέφωνα, υβριστικά μηνύματα με άσεμνο
περιεχόμενο. Τα μηνύματα αυτά (SMS) δέ
χονταν στα κινητά τους τηλέφωνα οι παθόντες, μέσω site του Διαδικτύου, το οποίο ε
ξασφάλιζε την ανωνυμία του αποστολέα
και δωρεάν παροχή υπηρεσιών, ως προς το
κόστος αποστολής. Κατά τη διάρκεια της έ
ρευνας εντοπίστηκαν σε ορισμένα από τα
μηνύματα αυτά, αξιοποιήσιμα ψηφιακά α
ποτυπώματα και στη συνέχεια εντοπίστηκε
ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και ο κατηγο
ρούμενος, ο οποίος ήταν φίλος των παθόντων. Από την ανωτέρω υπηρεσία εξιχνιά
ζεται για πρώτη φορά τέτοια υπόθεση η ο
ποία απασχόλησε μεγάλη μερίδα και των α
μερικανικών και ευρωπαϊκών ΜΜΕ.

Πριν από ένα μήνα είχε περιέλθει πληρο
φορία στην Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών/ΔΑΑ που μιλούσε για σπείρα υπηκόων
από το Μπαγκλαντές, η οποία διακινεί ση
μαντικές ποσότητες ηρωίνης στην περιοχή
των Αθηνών. Ύστερα από αξιολόγηση της
πληροφορίας και σχετική έρευνα, εντοπί
σθηκαν μέλη της σπείρας αυτής και μετά α
πό επίπονη και συνεχή παρακολούθηση
διαπιστώθηκε ότι εισέρχονταν με προφυλά
ξεις σε παλαιά διώροφη μονοκατοικία στον
Κολωνό. Μετά από συντονισμένη επιχείρη
ση συνελήφθησαν οι: Bhuyah Khlilur, Morshed Ali, Kaji Titul, Hussain Shahadat,
Raxaman Shafiqor, Ali Mozid, Kyum
Abdul, Miah Jalal, Ashad Ullah και Ali
Hossain. Μετά τις συλλήψεις διενεργήθηκε
έρευνα στη μονοκατοικία όπου βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε
κοίλωμα κάτω από την εσωτερική σκάλα
της οικίας ποσότητα ηρωίνης βάρους δύο
κιλών. Απαντες οι συλληφθέντες οδηγήθη
καν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μ Ε Κ Ο Ν Τ Ο Κ Α Ν Η Σ Τ Ο Π Ε Ρ ΙΠ Τ Ε Ρ Ο

Ε Β ΓΑ Λ Α Ν Β Ο Λ Τ Α Τ Α Α Ρ Χ Α ΙΑ

- Ανδρες του Τ.Α. Βέροιας συνέλαβαν
μετά από άγρια καταδίωξη τον Χρήστο
Ρογγότη και τον Διονύσιο Μοσχόπουλο οι
οποίοι κατηγορούνται για ληστεία και για
παραβάσεις των νόμων "περί όπλων" και
"περί ναρκωτικών". Όπως προέκυψε από
την προανάκριση, οι δύο κατηγορούμενοι
μετέβησαν με αυτοκίνητο στο περίπτερο
της Βιολέτας Σιμιτσή και με την απειλή κοντόκανου κυνηγετικού όπλου εξανάγκασαν
την παθούσα να τους παραδώσει τις ει
σπράξεις του ταμείου και 50 κάρτες κινη
τής τηλεφωνίας.
Μετά από νομότυπη έρευνα σε μηχα
νουργείο ιδιοκτησίας του Ρογγότη που βρί
σκεται στην Ελίκη Ημαθίας βρέθηκε και
κατασχέθηκε ικανή ποσότητα χασίς και
σπόρων ινδικής κάνναβης. Σε έρευνα που
έγινε στην οικία του ιδίου κατηγορουμένου
στην Αγκαθιά Ημαθίας, βρέθηκε και κατα
σχέθηκε ένα κυνηγετικό όπλο και φυσίγγια,
τα οποία κατείχε παράνομα. Καθ' υπόδειξη
του Ρογγότη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
σε αγροτική περιοχή, επιμελώς κρυμμένα
το κοντόκανο όπλο και ένα κουτί με φυσίγ
για. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το πα
ρελθόν ο Ρογγότης είχε απασχολήσει τις α

- Ανδρες του Τ.Α. Βέροιας εκτιμώντας
σχετική πληροφορία και μετά από συντο
νισμένες ενέργειες, κατάφεραν να συλλάβουν επί της εθνικής οδού Κοζάνης - Κα
στοριάς τους: Κωνσταντίνο Μουσελίμη,
Κωνσταντίνο Κατζιώτη και Ιωάννη Τζάρρα. Οι ανωτέρω κατελήφθησαν να μετα
φέρουν με δύο αυτοκίνητα ιδιοκτησίας
του πρώτου και του δευτέρου κατηγο
ρουμένων, αρχαία αντικείμενα, τα οποία
προόριζαν για μεταπώληση σε άγνωστο
άτομο. Τα αρχαία αντικείμενα είχαν παραλάβει πριν συλληφθούν, από τους:
Σπυρίδωνα Ζαφείρη, Γεώργιο Κουκουνάρη και Γεώργιο Τζήμα. Στην κατοχή
των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν, 18 χάλκινα νομίσματα ελληνι
στικών και ρωμαϊκών χρόνων, ένα χάλκι
νο γεωμετρικών χρόνων, ένα λίθινο αν
δρικό είδωλο, ένα είδωλο ζώου από ελαφρόπετρα, μια βάση με πέλματα από ελαφρόπετρα, ένα ανδρικό είδωλο από ελαφρόπετρα, ένα πόδι από ελαφρόπετρα, έ
να λίθινο αντικείμενο στο οποίο εικονίζεται λατρευτική παράσταση με τέσσερις
γυναικείες μορφές και ένα παρόμοιο λίθι
νο αντικείμενο στο οποίο εικονίζονται

Α Π Ο ΤΟ Μ Π Α ΓΚ Λ Α Ν ΤΕ Σ
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τρεις ανδρικές μορφές. Όλα τα αντικείμε
να εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου
"περί αρχαιοτήτων". Οι συλληφθέντες με
τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βά
ρος τους οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Ει
σαγγελέα.

Ε Ρ Ω Τ Α Σ Σ Τ Ο Δ ΙΑ Δ ΙΚ Τ Υ Ο
- Από το ειδικό γραφείου του Τμήμα
τος Οικονομικών Εγκλημάτων/ΔΑΑ, που
ασχολείται με το ηλεκτρονικό έγκλημα ενεργήθηκε δίμηνη έρευνα ύστερα από
μήνυση που υπέβαλε η πρώην σύζυγος
του Πέτρου Παρίση, η οποία εντόπισε
στο Διαδίκτυο ερωτική αγγελία, στην ο
ποία αναφέρονταν τα προσωπικά της
στοιχεία και ότι δήθεν η ίδια αναζητεί πε
ρίεργες ερωτικές σχέσεις. Η δημοσίευση
αυτή που ήταν ψευδής και προσβλητική
για την τιμή της μηνύτριας, περιήλθε σε
γνώση πολλών ατόμων με αποτέλεσμα
να λάβουν γνώση οι οικείοι της και να
την ενημερώσουν.
Από την ανάλυση των στοιχείων της
καταγγελίας, εντοπίστηκαν καταρχήν η
λεκτρονικά αποτυπώματα του Παρίση
και από την περαιτέρω ψηφιακή έρευνα
διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος κατήρτισε τη συγκεκριμένη αγγελία και την
έθεσε στη διάθεση των χρηστών του Δια
δικτύου.

Μ Ε Δ Υ Ο Α Γ Α Λ Μ Α Τ Α Σ Τ Α Χ Ε Ρ ΙΑ
Από το Τμήμα Αρχαιοκαπηλίας/ΔΑΑ
συνελήφθη στα Ιωάννινα ο Χριστόδου
λος Δήμος, στην κατοχή του οποίου βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαρμάρινα
αγαλματίδια ύψους 65 και 55 εκ. αντί
στοιχα. Ο Δήμος κατείχε παράνομα τα
αρχαία αντικείμενα, για τα οποία αναζη
τούσε αγοραστές, προκειμένου να τα
πουλήσει αντί μεγάλου χρηματικού πο
σού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δράστης
συνελήφθη κατά τη στιγμή που μετέφερε
τα ανωτέρω αγαλματίδια από το υπόγειο
του σπιτιού του που τα είχε κρυμμένα. Τα
κατασχεθέντα αντικείμενα εξετάσθηκαν
από αρχαιολόγο της Θ ' Εφορείας Προϊ
στορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ο
οποίος απεφάνθη ότι εμπίπτουν στις δια
τάξεις του νόμου "Περί αρχαιοτήτων" και
ότι είναι μεγάλης εμπορικής και αρχαιο
λογικής αξίας. Ο συλληφθείς με τη δικο
γραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του
οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε ΙΟ Κ Ρ Α Τ ΙΑ

- Σπείρα Αλβανών εμπόρων ναρκωτι
κών που εισήγαγε από την Αλβανία και
διακινούσε σημαντικές ποσότητες ηρωί
νης και ακατέργαστης ινδικής κάνναβης
εξάρθρωσε η Υποδ/νση Δίωξης Ναρκω-

που διατηρούσε ο Σπυριδάκης, ο οποίος
παραδέχθηκε ότι ο Μαμαλάκης δεν ε
μπλέκεται στην όλη υπόθεση.

τικών/ΔΑΑ. Η Δίωξη, δρώντας άμεσα
και αποτελεσματικά, εντόπισε εδώ και
αρκετό καιρό τα ίχνη της σπείρας στα
Μέγαρα, στον Άγιο Στέφανο και στη Σταμάτα Αττικής. Η "επιχείρηση κάθαρση"
ξεκίνησε από τα τέλη του θέρους του
προηγούμενου έτους με την κατάσχεση
μισού τόνου χασίς και τη σύλληψη δύο
μελών της σπείρας. Την 4.2.2002 οι Θομανίκου Αντόνιο και Θομανίκου Γιάνι,
συνελήφθησαν από άνδρες της Δίωξης
Αττικής και Θεσσαλονίκης και είναι προ
σωρινά κρατούμενοι γιατί αποπειράθηκαν να πουλήσουν ένα κιλό ηρωίνης σε
εικονικό αγοραστή. Οι Θομανίκου Άλζι,
Τζόνι Θανάς, Θομανίκου Ιωσήφ, Μπάκας
Γιάνι και Μουσάι Άλκετ, χρησιμοποιώ
ντας βία, απήγαγαν και μετέφεραν από
την περιοχή της Καλλιθέας με αυτοκίνη
το σε εξοχική κατοικία που βρίσκεται σε
περιοχή της Σταμάτας Αττικής, τον συ
μπατριώτη τους Δήμα Γιώργο. Κατά το
διάστημα της "αναγκαστικής" διαμονής
του και μέχρι τη σύλληψή του ο Τζόνι
Θανάς και Θομανίκου Ιωσήφ προκάλεσαν στον αρπαγέντα βαριές σωματικές
βλάβες χτυπώντας τον με κάθε είδους α
ντικείμενο και καίγοντάς τον με τσιγάρα,
κεριά και ηλεκτρόδια. Κατά τη στιγμή
της εισόδου των αστυνομικών στο χώρο
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα σύνεργα
με τα οποία βασάνιζαν το Γιώργο Δήμα.
Όλοι οι προαναφερόμενοι υπήκοοι Αλβα
νίας συνελήφθησαν μετά από συγχρονι
σμένες αστυνομικές επιχειρήσεις στις πε
ριοχές Σταμάτα, Κηφισιά και Ν. Χαλκη
δόνα Αττικής και με τη δικογραφία που
σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθη
καν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Η σπείρα
που συνελήφθη και εξαρθρώθηκε ήταν η
πλέον οργανωμένη σε οικογενειακό περι
βάλλον αλλά και η πλέον επικίνδυνη που
είχε αντιμετωπίσει η Δίωξη Ναρκωτικών.

Η Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών της
Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης εξάρ
θρωσε ένα από τα σοβαρότερα και πλέον
επικίνδυνα κυκλώματα εισαγωγής και
διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα μας.
Ύστερα από μακροχρόνιες προσπάθειες
αστυνομικός της Δίωξης διείσδυσε στο
κύκλωμα, απέκτησε την εμπιστοσύνη
των μελών του και συμφώνησε την παρα
λαβή 400 κιλών χασίς σε φούντα. Η συ
νάντηση καθορίστηκε να γίνει στο Νέο
Ρύσιο Θεσσαλονίκης και θα την πραγμα
τοποιούσε ο Σοφοκλής Σαρηγιάννης, ο ο
ποίος οδήγησε τον άνδρα της Δίωξης στο
σπίτι του Κωνσταντίνου Κεχαγιά. Την
κατάλληλη στιγμή επενέβησαν οι άνδρες
της Δίωξης που παραμόνευαν και συνέ
λαβαν τον Κεχαγιά και τον Σαρηγιάννη.
Στο σπίτι του Κεχαγιά βρέθηκαν 33 σά
κοι οι οποίοι περιείχαν 668 κιλά χασίς σε
φούντα. Στη συνέχεια έγινε έφοδος στο
διαμέρισμα του οργανωτή της σπείρας Έντρι Μοράβα, ο οποίος στην προσπάθειά
του να διαφύγει πήδηξε από τον 1ο όρο
φο στο δρόμο όπου ενέδρευαν αστυνομι
κοί και τον συνέλαβαν. Στην κατοχή του
βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης. Όπως προέκυψε από την
προανάκριση, εγκέφαλος του κυκλώμα
τος ήταν ο γνωστός Αλβανός μεγαλέμπορος ναρκωτικών Τζιάνι Μοράβα, αδελ
φός του Έντρι, σε βάρος του οποίου εκκρεμούν εντάλματα συλλήψεως για υπο
θέσεις ναρκωτικών. Ο Τζιάνι διαμένει
μόνιμα στην Αλβανία και με δεκάδες συ
νεργάτες του οργανώνει την πώληση
ναρκωτικών.

Α Ν Α Μ Ε Σ Α Σ Τ Α Κ Α Λ Ω Δ ΙΑ ...

Α Γ Ρ ΙΑ Κ Α Τ Α Δ ΙΩ Ξ Η

Ο Α Λ Β Α Ν Ο Σ Β Α Ρ Ω Ν Ο Σ ...

ΣΤΗΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗ
Μετά από αξιολόγηση πληροφοριών
που περιήλθαν σε γνώση του γραφείου
Ναρκωτικών της Α.Δ. Ρεθύμνου και ήθε
λαν τον Μιχάλη Σπυριδάκη να κατέχει
και να διακινεί ναρκωτικές ουσίες, έγινε
συντονισμένη επιχείρηση σε συνεργασία
με αστυνομικούς του ΕΙΔΑΣΥΔΕ και του
ΤΑΕ Ρεθύμνου, στην οικία του Σπυριδάκη. Σε παραπλήσια αποθήκη στην οποία
διατηρούσε ηλεκτρολογικό υλικό μαζί με
τον Βασίλειο Μαμαλάκη βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν 57 σακούλες που περιεί
χαν ποσότητα ακατέργαστης ινδικής κάν
ναβης συνολικού βάρους 43 κιλών και
μια ζυγαριά ακρίβειας. Από την προανά
κριση που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι οι
κατασχεθείσες ποσότητες ινδικής κάννα
βης προέρχονται από καλλιέργεια φυτών
στην περιοχή Αγίας Ειρήνης Ρεθύμνου

Ανδρες της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτι
κών του Τμήματος Ασφάλειας Λιβαδειάς
αξιοποιώντας σχετική πληροφορία έθε
σαν σε διακριτική παρακολούθηση τους
αδελφούς Σωτήριο και Σπυρίδωνα Αρσενόπουλο, οι οποίοι αναχώρησαν από την
Αταλάντη Φθιώτιδας για τον οικισμό
Κυρτώνης με σκοπό να πουλήσουν ναρ
κωτικές ουσίες σε προκαθορισμένη συ
νάντηση με άγνωστα άτομα. Συνεργάτης
των δύο αδελφών ήταν και ο Γεώργιος
Θεοφανόπουλος ο οποίος επέβαινε στο
αυτοκίνητο με τους δύο αδελφούς. Μόλις
έγινε αντιληπτή η παρουσία των αστυνο
μικών, οι τρεις δράστες που επέβαιναν σε
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ανέπτυξαν ταχύτητα
και προσπάθησαν να διαφύγουν. Ο οδη
γός του αυτοκινήτου αναπτύσσοντας τα

χύτητα πέταξε στο δρόμο μια νάιλον σα
κούλα η οποία περισυνελέγη από τους α
στυνομικούς και διαπιστώθηκε ότι πε
ριείχε ακατέργαστη ινδική κάνναβη 250
γραμμαρίων. Κατά τη διάρκεια της κατα
δίωξης το αυτοκίνητο με τους δράστες εξετράπη της πορείας του και οι επιβαίνοντες σ’ αυτό, το εγκατέλειψαν διαφεύγοντας σε θαμνώδη δασική έκταση. Μετά
από επισταμένες έρευνες επιτεύχθηκε η
σύλληψη του Σωτηρίου Αρσενόπουλου.
Κατά την προανάκριση που ακολούθησε
ο συλληφθείς αποδέχθηκε τα γεγονότα
και επιβεβαίωσε την ταυτότητα των δύο
άλλων δραστών που διέφυγαν τη σύλλη
ψη στα όρια του αυτοφώρου.

Γ Ε Ρ Ε Σ "Μ Π Α Ζ Ε Σ " Μ Ε Η Ρ Ω ΙΝ Η
Συνελήφθησαν από άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών/ΔΑΑ οι υ
πήκοοι Αλβανίας Ιλίρ Σιμόνι και Νίκο
Ζουπατζ οι οποίοι διακινούσαν σημαντι
κές ποσότητες ναρκωτικών σε περιοχές
της Αττικής. Οι δύο Αλβανοί οι οποίοι εί
χαν τεθεί για αρκετές μέρες σε παρακο
λούθηση, εξέρχονταν από τις κατοικίες
τους απογευματινές ώρες και κινούμενοι
με Ι.Χ. Ε αυτοκίνητο, έρχονταν σε επαφή
με ύποπτα άτομα λαμβάνοντας πάντα κα
τάλληλες προφυλάξεις. Όταν πλέον οι
άνδρες της Δίωξης πείσθηκαν για τις δρα
στηριότητες των δύο Αλβανών επενέβη
σαν, τους συνέλαβαν και διενήργησαν έ
ρευνα στις οικίες τους όπου βρήκαν και
κατάσχεσαν συνολικά ένα κιλό ηρωίνης,
το χρηματικό ποσόν των 3.000 ευρό, δύο
συσκευές κινητής τηλεφωνίας και ένα βι
βλιάριο καταθέσεων με το χρηματικό πο
σόν των 18.000 ευρό.

Α Ρ Χ Α ΙΑ ΚΑΙ Ε Κ Ρ Η Κ Τ ΙΚ Α
Από το Τμήμα Αρχαιοκαπηλίας/ΔΑΑ
συνελήφθη στη Νεάπολη Αγρίνιου ο Γε
ώργιος Κραμποκούκης στην κατοχή του
οποίου βρέθηκε μεγάλος αριθμός χάλκι
νων, μαρμάρινων και πήλινων αρχαίων α
ντικειμένων καθώς και πολύ μεγάλες πο
σότητες ακαριαίου και βραδύκαυστου φυτιλιού και εκρηκτικής ύλης. Τα αρχαία α
ντικείμενα εξετάσθηκαν από αρμόδιους
αρχαιολόγους οι οποίοι αποφάνθηκαν ότι
εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις
του νόμου "Περί αρχαιοτήτων" και ότι εί
ναι πολύ μεγάλης εμπορικής και αρχαιο
λογικής αξίας. Ο δράστης που συνελήφθη
λίγο μετά τη διαπραγμάτευση για πώληση
των αρχαίων αντικειμένων, με τη δικογρα
φία που σχηματίσθηκε σε βάρος του οδη
γήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
■
Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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Η νέα uac «Αθάνατος»

σι η Ακαδημία Αθηνών είχε επιλέξει
το Αριστείο των Γ ραμμάτων να δοθεί
στην Κική Δημουλά ως πρόγευση για
« Όλα τα ποιήματα μου τα
το ποιος θα πλήρωνε τη θέση του Α
γράφω για να είμαι ακόμα ένα
καδημαϊκού στην έδρα της λογοτεχνί
λεπτό μαζί με ό, τι αγάπησα,
ας. Η δημιουργός εννέα συλλογών, α
με ό, τι με πόνεσε, με ό.τι
πό
το 1956 μέχρι σήμερα (« Έρεβος »,
ονειρεύτηκα...... ».
« Ερήμην », « Επί τα ίχνη », «Το λίγο
Κ ικ ή ς Λ η μ ο υ λ ά ,
του κόσμου», « Το τελευταίο σώμα
« Ε νό ς λεπ τού
μου», «Χαίρε ποτέ », «Η εφηβεία της
σ ιγ ή » .
λήθης», « Ενός λεπτού μ α ζί», «Ήχος
απομακρύνσεων»), αγαπά τη σιωπή
ια εξαιρε
και τους χαμηλούς τόνους. Υπόσχεται
τική τιμή
ότι και ως ακαδημαϊκός θα τηρήσει
σε μια ακόμα
την ίδια στάση. Δικοί της και οι παρα
πιο εξαιρετική
κάτω στίχοι, από τη συλλογή, «Ήχος
κυρία· η μεγαλύ
απομακρύνσεων»:
τερη εν ζωή Ελληνίδα ποιήτρια
« Ρίχνεις το φταίξιμο στα φο
η Κική Δημουλά
μπιζού.
Δεν πρόκειται για μόδα.
έγινε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών,
Είναι
παλιά
προτίμηση το
στην έδρα Γραμμάτων. Μία ενεργός
ψεύτικο.
Περίτεχνο
αντίγραφο
και διακεκριμένη φυσιογνωμία των
ελληνικών γραμμάτων, μια ποιήτρια,
αυθεντικής πραγματικότητας.
μια γυναίκα, επέλεξαν οι Αθάνατοι για
Τέλεια επεξεργασμένο από τη
τη συγκεκριμένη έδρα, που παλαιότεμεγάλη ζήτηση. Δεν αλλοιώνε
ρα κατείχαν ο Κωστής Παλαμάς, ο Γε
ται. Η αφθονία του αμετάβλη
ώργιος Βιζυηνός, ο Σωτήρης Σκίπης
τη. Η εύκολη τιμή του το κάνει
και ο Νικηφόρος Βρετάκος.
προσιτό
σε κάθε μικρομεσαία
Είναι η τρίτη κατά σειρά γυναίκα,
πλάνη.
Και
να το χάσεις, πάλι
μετά τη Γαλάτεια Σαράντη και την
συμφέρει
σούρχεται
φτηνό
Αγγελική Λαΐου, που ανήκει πλέον
τερα
να
κλαίς
για
ένα
ψέμα...».
στους Αθανάτους. Τέτοια εποχή πέρυ

[
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Μανόλη Καλουοίοη

αρόλο που φαίνεται ότι η «ι
στορική» ελληνική μουσική —
ή η εθνική μουσική σχολή μας— έ
χει κάπως ξεχαστεί, εντούτοις δεν
παύει να αποτελεί τη σπονδυλική
στήλη της μουσικής δημιουργίας
της νεότερης Ελλάδας. Δεν παύει να
έχει αποδέκτες και θαυμαστές σε έ
να ευρύτερο, εμπεριστατωμένο και
καλλιεργημένο μουσικό κοινό. Αυ
τή την πτυχή της πνευματικής και
πολιτιστικής μας ζωής φέρνει και
πάλι στην επικαιρότητα η συμπλή
ρωση 40 χρόνων μετά το θάνατο
του δημιουργού της «Συμφωνίας
της λεβεντιάς» Μανόλη Καλομοίρη
(1883 - 1962).

Π
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Ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης δεν
ηγήθηκε απλά της μουσικής ζωής της
χώρας μας, αλλά κυριολεκτικά έχτισε
την υποδομή της. Και φέτος — «το έ
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Κλασικός πολιτιουόο
η μεγαλύτερη «εξαγωγή» ελλη
νικών αρχαιοτήτων των τελευ
ταίων δεκαετιών, πραγματοποίη
σε η χώρα μας, για τις ανάγκες
της έκθεσης «Κλασικός πολιτι
σμός. · Ιδέα ή πραγματικότητα»
που φιλοξενείται στο Μέγαρο
Μάρτιν Γκρόπιους της Γερμανι
κής πρωτεύουσας. (1 Μαρτίου 2 Ιουνίου 2002). Η χώρα μας είναι
από τους κύριους δανειστές με
113 αρχαιότητες από 12 ελληνικά
αρχαιολογικά μουσεία, η ασφαλι
στική αξία των οποίων ανήλθε
στα 26,7 εκ. ευρώ (9 δισ. δραχ
μές). Πρωτότυπα αλλά και αντί
γραφα αντικείμενα (γλυπτά, αγγεί
α, επιγραφές, αρχετεκτονικά μέ
λη, επιτύμβιες στήλες κ.ά) του
5ου και 4ου αι. π.Χ. Στόχος της
έκθεσης είναι να αναδειχθεί μια
εποχή της αρχαίας Ελλάδας που
άσκησε μεγάλη επίδραση, πέραν
των ελληνικών ορίων στην τέχνη,
στη διαμόρφωση και λειτουργία
των θεσμών καθώς και στην ανά
πτυξη της ανθρώπινης σκέψης
και του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Τ

τος Μανόλη Καλομοίρη»— μας δίνε
ται η αφορμή να ξαναεξετάσουμε τα
προβλήματα αισθητικής της ελληνι
κής μουσικής, τη θέση της έντεχνης
ελληνικής μουσικής στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.
Ειδικοί επιστήμονες, Πανεπιστή
μια, Μουσικά Ιδρύματα και το Υ
πουργείο Πολιτισμού θα δώσουν το
παρόν τους στους εορτασμούς για τη
μνήμη του μεγάλου Έλληνα μου
σουργού. Παράλληλα θα δοθεί η ευ
καιρία —ή μάλλον θα πρέπει να δο
θεί η ευκαιρία— να ξανακοιτάξουμε
τη μουσική μας παράδοση και δη
μιουργία και να την προστατέψουμε
από την ευτέλεια που την πολιορκεί
επικίνδυνα...

Xpupoc αιώνας Ολλανδικής Εωνοαοικικ

έχουν μοιραστεί σε έξι θεματικές ενό
τητες: «Η ζωγραφική της ιστορίας»,

ς τις 19 Μαίου θα διαρκέσει η

«Προσωπογραφία», «Τοπογραφία»,

έκθεση της Εθνικής Πινακοθή

«Θαλασσογραφία», «Ηθογραφία», και

κης «Ο Χρυσός Αιώνας της Ολλανδι

«Νεκρή φύση», που καθρεφτίζουν τό

κής ζωγραφικής - Συλλογή του Μου

σο τη θεματική ιεραρχία της εποχής,

σείου της Ντόρντρεχτ » Ο τίτλοςς

όσο και τη θεματική εξειδίκευση που

«Χρυσή εποχή» αναφέρεται στον 17ο

αποτελούσε, με ορισμένες εξαιρέσεις,

αιώνα, στον Ρέμπραντ και τους πο

το χαρακτηριστικό των Ολλανδών ζω

λυάριθμους μαθητές του, την ακμή

γράφων. Αν και δεν υπάρχουν έργα

της ζωγραφικής. Αξίζει να σημειωθεί

των πιο φημισμένων Ολλανδών δη

ότι η Ντόρντρεχτ ήταν στο παρελθόν

μιουργών όπως ο Ρούμπενς ή Ρέμπρα

από τις σημαντικότερες πόλεις της

ντ, ωστόσο η σπουδαία παράδοση της

χώρας και καθότι κτισμένη πάνω σε

εποχής εκπροσωπείται από πολλούς

σημείο συνάντησης δύο ποταμών, ως

σημαντικούς καλλιτέχνες, ορισμένοι

εμπορικό σταυροδρόμι γνώρισε μεγά

από τους οποίους υπήρξαν μαθητές

λη ανάπτυξη και αποτέλεσε φυτώριο

του Ρέμπραντ (Φερντινάντ Μπολ, Α-

πολλών ζωγράφων που είτε έζησαν

ρεντ ντε Χέλντερ, Σάμιουελ βαν Χολ-

μόνιμα εκεί, είτε δημιούργησαν εκεί

στράτεν, Νίκολας Μας, Γιακόμπους

για κάποιο διάστημα. Με τέτοια κλη

Λεβέκ κ.α). Μια ξεχωριστή, επίσης ο

ρονομιά, δεν είναι τυχαίο που στην

μάδα εκπροσωπείται από τα μέλη της

πόλη αυτή ιδρύθηκε, πριν από 160

ίδιας οικογένειας των Κάιπ-Αλμπερτ,

χρόνια κιόλας, το μουσείο που στέγα

Γιάκομπ Χέριτζ και Μπένιαμιν. Στο

σε τις δημιουργίες τόσο πολλών φημι

μεσοπάτωμα της Πινακοθήκης έχει

σμένων εκπροσώπων του χρυσού αιώ

μια παράλληλη μικρή έκθεση αφιερω

να της ολλανδικής ζωγραφικής. Η έκ

μένη στην ιστορία της πόλης, με χα

θεση περιλαμβάνει 80 έργα, τα οποία

ρακτικά, σχέδια και χάρτες.

Ω

0 Νόοιι Toouσκι
υπόδικος...
κρίθηκε από την τουρ
Α θώος
κική Δικαιοσύνη ο Φατίχ
Τας, εκδότης των δικιμιών του
Αμερικανού συγγραφέα Νόαμ
Τσόμσκι, γνωστού για τον διαρ
κή, μέσα από τα βιβλία
του,έλεγχο της εξωτερικής πο
λιτικής των ΗΠΑ. Ο Τας είχε παραπεμφθεί με την κατηγορία
της αποσχιστικής προπαγάνδας
εξαιτίας της απόφασης του να
εκδώσει στην τουρκική, βιβλίο
του Τσόμσκι, με τον τίτλο «Αμε
ρικανικός Παρεμβατισμός» Μια
συλλογή δοκιμίων του Τσόμσκι,
μεταξύ των οποίων και κάποια
που ασκούν έντονη κριτική
στην Τουρκία για τη συμπεριφο
ρά της απέναντι στην κουρδική
μειονότητα. Ο Τσόμσκι, φθάνοντας στην Κωσταντινούπολη
προκειμένου να υπερασπιστεί ο
ίδιος, τον τούρκο εκδότη, και τα
κατάφερε, δήλωσε πως τα βι
βλία του είχαν απαγορευτεί στο
παρελθόν στην Κίνα, την Αργε
ντινή και τη Σοβιετική Ένωση,
αλλά είναι η πρώτη φορά που
διώκεται ένα βιβλίο του.
A. Κ.

21η ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΓΚΟ ΣΜ ΙΑ ΜΕΡΑ ΠΟ ΙΗ ΣΗ Σ

Τόπος ιρτοοικικ uviiunc
ε απόφαση του υπουργού Πολιτισμού κ. Βενιζέλου η Γυάρος χαρακτηρί
στηκε τόπος ιστορικός που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, καθώς
αποτελεί σημαντικό χώρο ιστορικής μνήμης που έχει αναπόσπαστα συνδεθεί
με την ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Η νήσος Γυάρος βρίσκεται στο νησιω
τικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Ανω Σύ
ρου. Παράλληλα χαρακτηρίζονται ιστορικά διατηρητέα μνημεία το κτίριο των
φυλακών και όλα τα κτίρια, εγκαταστάσεις και κατασκευές, που βρίσκονται
στις περιοχές των πέντε όρμων στη νήσο Γυάρο διότι:
- Αποτελούν κατασκευές, που ολοκληρώθηκαν με προσωπική εργασία των
ίδιων των κρατουμένων κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες.
- Διατηρούν χωρίς μεταγενέστερες αλλοιώσεις, την αρχική τους δομή, διάταξη
και χαρακτήρα, και δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης
που επικρατούσαν την περίοδο της λειτουργίας τους και για τα ιστορικά γεγονό
τα της εποχής τους.
- Είναι κτίρια με αξιόλογη λιτή αρχιτεκτονική, στην οποία τα υλικά, η μορ
φή και η κατασκευή διακρίνονται από αλληλουχία και συνέπεια.

Μ

ΙΩ Ν ΙΚ Ο Ν

Γιατί τα σπάσαμε τ' αγάλματά των,
γιατί τους διώζαμεν απ' τους ναούς των,
διόλου δεν πέθαναν γι ’ αυτό οι θεοί.
Ω γη της Ιωνίας, σένα αγαπούν ακόμη,
σένα η ψυχές των ενθυμούνται ακόμη.
Σαν ξημερώνει επάνω σου πρωί
αυγουστιάτικο
την ατμοσφαίρα σου περνά σφρίγος
απ ’ την ζωή τωνκαι κάποτ’ αιθέρια εφηβική μορφή,
αόριστη, με διάβα γρήγορο,
επάνω από τους λόφους σου περνά.
Κ.Π. Καβάφης (1911)
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Π Α Ρ Α Ξ Ε Ν Α ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ Κ Ο Σ Μ Ο

Σ

ε ισόβια απομόνωση καταδικά
στηκε ένα λιοντάρι στην Κίνα,

επειδή επιτέθηκε......απρόκλητα
εναντίον επισκεπτών του ζωολογικού
κήπου. Η σχετική διαδικασία ήταν άκρως συνοπτική και είχε τη μορφή του
«αποφασίζομεν και διατάσσομεν» από
μέρους των ιθυνόντων του ζωολογικού
κήπου. Μόνο που κάποιοι φιλόζωοι αντέδρασαν σθεναρά στην καταδίκη του
ζώου, η οποία έγινε με ανθρώπινα μέ
τρα και σταθμά, αλλά χωρίς να ανα
γνωριστεί στον λέοντα το δικαίωμα
στην υπεράσπιση. Αυτό ακριβώς το κε
νό ήρθαν να καλύψουν οι φιλόζωοι, οι
οποίοι θεωρούν απαράδεκτη την κατα
δίκη του λέοντα, που θα πεθάνει κλει
σμένος στο κελί του και χωρίς την πα
ρουσία των ομοίων του. Λύσεις υπάρ
χουν όπως και ευθύνες των ανθρώπων
του ζωολογικού κήπου. Διότι οι δύο
τραυματίες από την επίθεση του λιο
νταριού, μια γυναίκα και ο μικτός γιος
της, πετούσαν φαγητό στα ζώα, που κυ
κλοφορούσαν ελεύθερα στο πάρκο, α
πό τα παράθυρα του τουριστικού λεω
φορείου τους. Το λιοντάρι άρπαξε μαζί
με το φαγητό και το χέρι του μικρού, ε
νώ η μητέρα τραυματίστηκε στην προ
σπάθεια της να το σώσει από τα νύχια
του. Αν όμως τα παράθυρα ήταν κλει
στά ή έστω αν απαγορευόταν στους ε
πισκέπτες να ταΐζουν τα άγρια ζώα, το
λιοντάρι δεν θα διέπραττε το μέγα
σφάλμα, προς το οποίο το ωθούσε η
φύση του.....
Αλχατζι Μπάμπα Σαγουάνε 14 χρόνων,
υπηρέτησε από τα 10 του χρόνια στο Ε
παναστατικό Ενωμένο Μέτωπο της Σιέ
ρα Λεόνε και τώρα κάνει έκκληση στα
Ηνωμένα Έθνη να κάνουν κάτι, ώστε
να μην εξαναγκάζονται χιλιάδες παιδιά
σε διάφορες χώρες του κόσμου να υπη
ρετούν στο στρατό. Ο Σαγουάνε είναι
το πρώτο παιδί που παρουσιάστηκε πο
τέ ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ για να μιλήσει για το θέμα αυ
τό. Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι
περισσότερα από 300.000 παιδιά σε πε
ρισσότερες χώρες του κόσμου εξανα
γκάζονται από κυβερνητικούς στρα
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τούς, επαναστατικές δυνάμεις και α
ντάρτικες ομάδες να πάρουν όπλα στα
χέρια τους και να μάθουν να σκοτώ
νουν. «Κάνω έκκληση σ ’ αυτό το Σώμα
να βοηθήσουν όλα τα παιδιά του κό
σμου να απαλλαγούν από αυτήν τη βαρ
βαρότητα» είπε στο Συμβούλιο Ασφα
λείας με τρεμάμενη φωνή το παιδί από
τη Σιέρα Λεόνε. Λίγο αργότερα, το
Συμβούλιο Ασφαλείας ομόφωνα υιοθέ
τησε ψήφισμα, με το οποίο καλούνται
όλα τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν μια
συνθήκη, του ΟΗΕ, με την οποία απα
γορεύεται σε κάθε περίπτωση η συστράτευση παιδιών κά
τω από 18 χρόνων.
ι 115 Αυστριακοί πυροσβέ
στες που εκλήθησαν εκτά
κτως να δώσουν τη μάχη με
τη φωτιά στην κοινότητα
Γκούντραμσντορφμ, μάλλον δεν είχαν
αντιμετωπίσει στο παρελθόν αντίστοι
χο περιστατικό. Το άκρως εύφλεκτο υ 
λικό δεν ήταν άλλο παρά καβαλίνα των
αλόγων της περιοχής, η οποία είχε συ
γκεντρωθεί για να χρησιμοποιηθεί ως
λίπασμα και από άγνωστη αιτία άρπαξε
φωτιά. Συνολικά 21 οχήματα της πυρο
σβεστικής προσπάθησαν να αποτρέ
ψουν την επέκταση της φωτιάς στα γει
τονικά αγροκτήματα, ενώ τα άλογαδράστες παρακολουθούσαν αμίλητα
την καταστροφή του έργου τους. Πά
ντως κανείς δεν διανοήθηκε να τα συλλάβει ως αυτουργούς της πυρκαγιάς.

Ο

πό τότε που το Πεκίνο κέρδισε
τη διοργάνωση των Ολυμπια
κών Αγώνων του 2008 ανακά
λυψε και την αγάπη του, για τη χλωρίδα
και την πανίδα. Από τα νυχτερινά φα
γάδικα του Πεκίνου έχει εξαφανιστεί το
καλαμάκι - σπουργιτάκι. Τα πουλάκια
είναι πια είδος υπό προστασία και η κι
νέζικη αστυνομία επιβάλει αυστηρότα
το πρόστιμο, σε όποιον μαγαζάτορα
τολμήσει να προσφέρει τη «νοστιμιά»
σε πελάτη. Ωστόσο, τα πράγματα δεν
ήταν πάντα έτσι. Τα εστιατόρια και τα
κάθε λογής φαγάδικα του ποδιού στην
κινέζικη πρωτεύουσα κατανάλωναν

Α
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κάθε χρόνο εκατομμύρια σπουργιτάκια. Ενώ οι μεγαλύτεροι Κινέζοι θυ
μούνται την εποχή του Μάο Τσε Τούνγκ, όταν τα σπουργίτια, μαζί με τους
ποντικούς, τα κουνούπια και τις μύγες
συγκαταλέγονταν στα «Τέσσερα Κα
κά» της χώρας και δεν έμενε σπουργί
της σε κλαρί. Τα πράγματα άλλαξαν και
πάλι όταν ο Μ εγάλος Τιμονιέρης ανα
κάλυψε ότι τα σπουργίτια είναι χρήσι
μα, γιατί αφανίζουν τα παράσιτα και το
πτηνό ξανάγινε είδος υπό προστασία.
Τώρα, τα πράγματα ξανάλλαξαν για τα
μικρά πουλάκια, εν όψει Ολυμπιακών.
ην επιβολή της απαγόρευσης για τους ανηλίκους- της κυκλο
φορίας τη νύχτα στην Κολομβιανή πρωτεύουσα αποφάσισε ο δήμαρ
χος της Μπογκοτά Αντάνας Μόκους, σε
μια προσπάθεια να πετύχει τη δραστική
μείωση της παιδικής πορνείας και γενι
κότερα της εγκληματικότητας, ιδίως
την περίοδο των εορτών. Οι ανήλικοι
κάτω των 16 χρόνων που θα κυκλοφο
ρούν στους δρόμους από τις 11 μ. μ έως
τις 5 π. μ θα συλλαμβάνονται, ενώ τα
μπαρ που θα σερβίρουν αλκοόλ σε παι
διά θα καταβάλλουν 400.000 δραχμές
πρόστιμο για κάθε παιδί. Τα στοιχεία
της Γιούνισεφ για την παιδική πορνεία
είναι άκρως ανησυχητικά και η οργάνω
ση απηύθυνε έκκληση για την εφαρμο
γή μιας πολιτικής που να μην επιδεικνύ
ει καμιά ανοχή. Όπως ανακοινώθηκε,
μόνο στην Ινδία υπάρχουν από 400.000
έως 500.000 παιδιά που εκπορνεύονται,
ενώ στην Ταϊλάνδη το 1/3 όσων ασκούν
το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου
είναι ανήλικοι. .Στη χώρα αυτή η βιομη
χανία του σεξ αντιπροσωπεύει 10-14%
του ΑΕΠ.

Τ

ια Α μερικανίδα, επιβάτης.
υπερατλαντικής πτήσης της
εταιρεία ς SAS, ανακαλύ
φθηκε ότι είχε σφηνώσει στην τουα
λέτα του αεροπλάνου αρκετές ώρες
μετά την προσγείωση του στη Νέα
Υόρκη λόγω του ισχυρού ρεύματος α
έρα που δημιούργησε το καζανάκι και
λειτούργησε σαν βεντούζα. Η άτυχη

Μ

επιβάτης τραβώντας το καζανάκι της
τουαλέτας χωρίς να έχει την προνοητικότητα να σηκωθεί προηγουμένως
από τη λεκάνη, καταδικάστηκε να
μείνει κολλημένη στην άβολη αυτή
θέση μέχρι το τέλος του ταξιδιού. Κι
αυτό διότι στα αεροπλάνα ο καθαρι
σμός της τουαλέτας γίνεται από ισχυ
ρό ρεύμα αέρα. Η πολυπόθητη ελευ
θερία για την Α μερικανίδα ήρθε τελι
κά μετά την προσγείωση του αερο
πλάνου, όταν την ανακάλυψαν στην
κατάσταση αυτή οι τεχνικοί του αερο
δρομίου. Φυσικά, για την περιπέτεια
της αυτή, η εταιρεία την αποζημίωσε.
τη Φιλανδία, δικαστήριο
καταδίκασε για υπερβολική
ταχύτηταένα υψηλόβαθμο
στέλεχος της Nokia, της πα
σίγνωστης και πανίσχυρης εταιρείας τη
λεφωνίας. « Η είδηση έγκειται στο ότι
το πρόστιμο είναι δεκάδες χιλιάδες ευ
ρό» Κι αυτό διότι σύμφωνα με τη νομο
θεσία της Φινλανδίας το ύψος του προ
στίμου παρακολουθεί το εισόδημα του
κατηγορουμένου.......

Σ

ι ενώ οι Ευρωπαίοι πειραματί
ζονται στις αγορές με το νεό
τευκτο ευρό, κάποιοι ηλικιω
μένοι της Γηραιάς Ηπείρου άρχισαν να
ξεσκονίζουν τα στρώματα τους. Εκεί ό
που χρόνια πολλά, φύλαγαν τον θησαυ
ρό των χαρτονομισμάτων τους, κρύβο
ντας ολόκληρες περιουσίες για
τη.....δύσκολη στιγμή. Η πρώτη μεγάλη
ανταλλαγή ενός τέτοιου θησαυρού με
ευρό αναφέρθηκε στην Γαλλία. Μια
69χρονη κυρία, κουβαλώντας μια τσά
ντα γεμάτη από εκατομμύρια γαλλικά
φράγκα μπήκε σε τράπεζα της βόρειας
Γαλλίας και ζήτησε να τα ανταλλάξει
με ευρό. Έκπληκτοι οι υπάλληλοι άρχι
σαν να μετρούν τα χαρτονομίσματα για
να δώσουν το αντίστοιχο αντίτιμο σε
ευρό στην κυρία, η οποία ξαναγέμισε
την τσάντα της με το νέο νόμισμα και
έφυγε ήρεμα, όπως ήρθε. Προφανώς,
πήγε να τα ξανακαταχωνιάσει κάτω α
πό το στρώμα, έχοντας εξασφαλίσει
την.....αέναη αξία του θησαυρού τους.

Κ

Οι Γαλλικές Αρχές εκτιμούν ότι κάπου
δύο-τρίτα των χαρτονομισμάτων του ε
θνικού τους νομίσματος είναι κρυμμέ
να κάτω από τα στρώματα και σύντομα
θα δουν το φως του ευρό.
ο μικρότερο ερπετό στον κόσμο
εντοπίστηκε στο νησί Ισπανιό
λα της Καραϊβικής και πρόκει
ται για μία σαύρα. Ο Αμερικανός βιο
λόγος Μπλερ Χέτζες ο οποίος την ανα
κάλυψε, την ονόμασε Ζαράγκουα. Το
αξιοσημείωτο δεν είναι βέβαια το όνο
μα της, αλλά το γεγονός ότι ο Αμερικα
νός βιολόγος κατόρθωσε να τη δει, α
φού το μήκος της σαύρας δεν ξεπερνά
ει τα 16 χιλιοστά. Το ερπετό αυτό ζει
πάνω στις φυλλωσιές στα δάση, αλλά
και στις παραθαλάσσιες περιοχές του
νησιού. Ο Χέτζες που είναι ειδικός σε
θέματα εξέλιξης των ειδών στο Πανεπι
στήμιο της Πενσυλβάνιας δήλωσε πως
η ανακάλυψη του σημαίνει ότι οι επι
στήμονες δεν έχουν ακόμα εντοπίσει ό
λα τα είδη που υπάρχουν στον πλανή
τη. Εδώ και χρόνια ο Αμερικανός ερευ
νητής μελετά όλα τα μικροσκοπικά εί
δη ζώων στην Καραϊβική, όπου ζει, και
το μικρότερο πτηνό του κόσμου, ένα
κολιμπρί μήκους πέντε εκατοστών. Το
ζαράγκουα ονομάστηκε έτσι προς τι
μήν της οργάνωσης Ζαράγκουα της ερ
πετολόγου Ιβόν Αριας, η οποία ασχολείται με την προστασία του περιβάλ
λοντος στην Δομινικανή Δημοκρατία.

Τ

λάχιστα λεπτά συνομιλίας ενός
παιδιού από κινητό τηλέφωνο
μειώνουν σημαντικά τις εγκε
φαλικές λειτουργίες για σχεδόν μία ώ
ρα, σύμφωνα με αποτελέσματα νέας ι
σπανικής μελέτης. Η μελέτη βασίστηκε
σε δοκιμές που έκανε ο Γερμανός ερευ
νητής Μίχαελ Κλιάισεν στο Νευροδιαγνωστικό Ερευνητικό Κέντρο στη
Μ αρμπέλα της Ισπανίας και είναι η
πρώτη που δείχνει πως αντιδρά ο εγκέ
φαλος ενός παιδιού στη χρήση κινητού
τηλεφώνου. Με τη βοήθεια ενός σπινθηρογράφου, ο Κλιάισεν κατάφερε να
δημιουργήσει εικόνες για το πως οι ε
γκέφαλοι ενός 1Ιχρονου αγοριού και ε

Ε

νός 13χρονου κοριτσιού αντέδρασαν
στη χρήση κινητού τηλεφώνου. Οι δο
κιμές έδειξαν ότι η δραστηριότητα του
εγκεφάλου των παιδιών μειώθηκε ση
μαντικά, κυρίως στην πλευρά που χρη
σιμοποιήθηκε το κινητό τηλέφωνο, ε
λάχιστα λεπτά από την ώρα που άρχισε
η συνομιλία. Επίσης η δραστηριότητα
του εγκεφάλου περιορίστηκε κάτω του
φυσιολογικού ορίου σε μεγάλα τμήμα
τα του για 50 λεπτά μετά το τέλος της
κλήσης. «Η συμβουλή προς όλους τους
γονείς είναι να μην επιτρέπουν στα παι
διά τους να χρησιμοποιούν κινητό τη
λέφωνο. Δεν πλήττεται μόνο η ηλεκτρι
κή δραστηριότητα του εγκεφάλου, αλ
λά και οι βιοχημικές αντιδράσεις του.
Δεν γνωρίζουμε αν είναι επικίνδυνο, ό
μως αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο ε
γκέφαλος ενός παιδιού, που δεν έχει
πλήρως αναπτυχθεί, είναι πιο ευάλωτος
από τον εγκέφαλο ενός ενήλικου», τό
νισε ο Γ ερμανός ερευνητής.
Η ιδέα του ήταν όντως πρω
τοποριακή και εξαιρετική
στη σύλληψη της. Μόνο που
αποδείχθηκε άκρως αποτυ
χημένη κι επικίνδυνη γ ι’ αυτήν τη σω
ματική του ακεραιότητα. Ο 48χρονος
Βρετανός Μάικ Μάντεν κατασκεύασε
ένα μοναδικό στο είδος τους καπέλο,
στην κορυφή του οποίου είχε ενσωμα
τώσει ένα δίσκο με τροφή για τα πουλιά.
Το γέμισε λοιπόν με λαχταριστά φου
ντούκια και βγήκε μ ’ ένα φίλο του για
μια βόλτα στο δάσος, προκειμένου να
δοκιμάσει την αποτελεσματικότητα του.
Δεν πρόλαβε, όμως, να βγάλει τα συ
μπεράσματα του γιατί ένας πεινασμένος
σκίουρος ορέχτηκε τα φουντούκια και
μ’ ένα σάλτο βρέθηκε μέσα στο καπέλο
του, με τέτοια ορμή ώστε ο Μάικ έπε
σε... αναίσθητος στο έδαφος. Ο φίλος
του βέβαια φρόντισε για τη μεταφορά
του στο νοσοκομείο, όπου ο Μάικ
χρειάστηκε να φορέσει ορθοπεδικό κο
λάρο, αφού η ζημιά δεν ήταν και τόσο α
σήμαντη. Είναι αμφίβολο βέβαια αν με
τά από αυτό, θα ξαναφορέσει το καπελάκι του στο δάσος.........
■

Η
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

_______________Σ τ α υ ρ ό λ ε ξ ο _______________
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1) Προτεραιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας η καταπολέμησή της.
2) Έτσι αποκαλούνται μερικές φορές οι άνδρες των ΕΚΑΜ (ξεν.) "......το μεγαλείο σου, βασίλεμα δεν έχει" αναφέρει ο ποιητής.
3) Συνοδεύουν .... αποστράτους (αρχ.). - Το ποινικό αποτελεί για
τους Αστυνομικούς απαραίτητη γνώση.
4) Έτσι αρχίζει κάθε .... χαρτοπαίκτης.
5) Τούρκοι αστυνομικοί τον συνέλαβαν (με άρθρο) - Δίφθογγος
(αντιστρ.)
6) Ναζιάρικη φράση της Βουγιουκλάκη σε ταινία. - Απειλεί... σκακιστικά τον Βασιλιά.
7) 74 - Έτσι πρέπει να επιστρέφει ο κάθε Αστυνομικός, μετά από
κάθε αποστολή που συμμετέχει.
8) Αριθμητικό - Ονομασία Φαραώ της αρχαίας Αιγύπτου.
9 ) ".προστασίας" απλώνουν (μεταφορικά) οι Αστυνομικοί για
όλους τους πολίτες - Εκεί πάνε... δυο - δυο (αιτιατ.).
10) Μονωδία - Κρατίδιο της Γερμανίας.
ΚΑΘΕΤΑ
1) Ειδικότητα Αστυφύλακα.
2) Αιγυπτιακή θεότητα.
Ο άξιος να εξυμνίται, ο αείμνηστος (καθαρ. αιτιατ.).
3) Γνωστός, αλλά άτυπος, νόμος σιωπής (ξεν.) - Μάρκα ηλεκτ. υ
πολογιστών.
4) Γνωστή από αναρχικούς, απαξιωτική ονομασία αστυνομικών. Γράμμα του αλφαβήτου.
5) Οπτικά.... κουλούρια. - Παλαιά αρχικά εστεμμένων - Νότα.
6) Ονομασία δωματίου (ξεν.).
7) Κατά τον Ηράκλειτο "τα πάντα..." - Δυνατή η μυρωδιά του.
8) Μυθικός βασιλιάς των Φαιάκων.
9) Ακινητοποιεί σε εφόδους (αντιστρ.) - Επίρρημα .... που εύχεται
ο κάθε Αστυνομικός.
10) Τα έχει και η .... δίαιτα. - Συντομογραφία βαθμοφόρου της Ελ
ληνικής Αστυνομίας - Μυστική υπηρεσία (αρχ.).
11) Από εκεί αποφοιτούσαν παλαιότερα οι Οικονομολόγοι, (αρχ.)
- Ξενική διάζευξη.

Το σταυρόλεξο μας έστειλε ο (II) Δοκ. Αστυφύλακας
Σοφοκλής Χατζόπουλος τον οποίο και ευχαριστούμε.
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________ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό π ρ ό β λ η υ α ________
λησίαζε το καλοκαίρι. Ο Κώστας Διγενής από το παράθυρο του
σπιτιού του άφηνε το βλέμμα του να αγκαλιάσει την απέραντη θά
λασσα. Όμως τη γαλήνη της στιγμής διέκοψε το κουδούνισμα του τηλε
φώνου.
"Σε περιμένω όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο γραφείο μου", ακού
στηκε με αγωνία από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Αστυ
νόμος Παπασπύρου. Στη βιασύνη του ο Κώστας Διγενής παρέσυρε το
ημερολόγιο του τοίχου που έδειχνε 28 Ιουνίου.
Σε λίγο κατευθύνθηκαν και οι δύο στο γραφείο του διευθυντή της ε
ταιρίας "Γενικό εμπόριο Α.Ε.", Χαρίλαο Αλλατίνη. Τους περίμενε φα
νερά εκνευρισμένος.
"Χθες έλαβα αυτόν τον φάκελο με μια ανώνυμη απειλητική επιστο
λή, με γράμματα κομμένα από εφημερίδα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Φοβά
μαι για τη ζωή της οικογένειας μου αλλά και τη δική μου".
Ο Κώστας Διγενής πήρε το φάκελο στα χέρια του αλλά δεν υπήρχε
κανένα στοιχείο που να δείχνει τον αποστολέα ή τον παραλήπτη. Το
μόνο που κατάφερε να διακρίνει
ήταν η σφραγίδα του ταχυδρομείου με ημερομηνία αποστολής 25
Ιουνίου.
"Υποψιάζεστε κάποιο συγκεκριμένο άτομο κύριε Αλλατίνη;", ρώτη
σε με ευγένεια ο Αστυνόμος Παπασπύρου.
'Όχι μόνο υποψιάζομαι αλλά είμαι και σίγουρος. Έχω αποδείξεις. Το
γράμμα το έστειλε ο βοηθός μου Βιτσέντζος Μαβίλης, επειδή με μισεί.
Η συμπεριφορά του με έκανε να τον υποψιασθώ, έψαξα λοιπόν το γρα
φείο του και βρήκα την εφημερίδα από την οποία ήταν κομμένα τα
γράμματα. Ελάτε να το επιβεβαιώσετε και μόνοι σας, ώστε μέσα από
την έρευνα σας να φέρετε στο φως την αλήθεια.
Πράγματι, στην έρευνα που ακολούθησε βρέθηκε σε μια θήκη στο
συρτάρι του Μαβίλη η εφημερίδα με τα κομμένα γράμματα. Στο γρα
φείο υπήρχε μια φωτογραφία με τη γυναίκα του και τα τέσσερα παιδιά
του. Ήταν επίσης κολλημένη με σελοφάν επάνω στο γραφείο, και μια
μεγάλη αφίσα με την αγαπημένη του ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία
μάλιστα, όπως έγραφε η εφημερίδα, είχε πάρει και το κύπελλο στον τε
λικό που είχε γίνει πριν τρεις μέρες.
"Λοιπόν είναι ή δεν είναι αυτός ο ένοχος;", φώναξε έξω φρενών ο
Αλλατίνης.
Ο Κώστας Διγενής που τόση ώρα άκουγε σιωπηλώς την όλη υπόθε
ση, γελώντας είπε στον Αλλατίνη:
Μην προσποιείστε τον αγανακτισμένο. Δυστυχώς για σας τα στοι
χεία δεν σας δικαιώνουν κάνατε μια γκάφα που θα τη θυμόσαστε σε ό
λη σας τη ζωή. Εσείς σκηνοθετήσατε όλη αυτή την υπόθεση. Θέλατε
να ενοχοποιήσετε τον βοηθό σας, επειδή εσείς μάλλον τον μισείτε και
όχι αυτός.".
Γίνετε και σεις, μικροί μας φίλοι (γιατί όχι και οι μεγάλοι), ο αστυ
νομικός που θα λύσει το μυστήριο της υπόθεσης και κερδίστε ένα α
ξιόλογο δώρο (οι 5 πρώτοι κερδίζουν). Γράψτε μας στην ίδια διεύθυν
ση απαντώντας στην ερώτηση:

Π

"Πώς κατάλαβε ο Κώστας Διγενής ότι ο Αλλατίνης σκηνοθέτησε ό
λη αυτή την ιστορία για να κατηγορήσει το βοηθό του;"
ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ
Ο Κώστας Διγενής παρατήρησε ότι τα πράγματα του οδηγού του
αυτοκινήτου που χτύπησε το μηχανάκι, είχαν πέσει προς τα πίσω.
Αν πραγματικά ο Νικολάου είχε φρενάρει, όπως λέει, το φορτίο
λόγω της αδράνειας, θα έπρεπε να είχε πέσει μπροστά και όχι πί
σω, όπως βρέθηκε.

-Αστα να πάνε, του λέει, τράκαραν δυο ελέφαντες και πάω να δώ
σω αίμα.
2. Ένας μαθητής ρωτάει το δάσκαλο του:
- Κύριε, μπορεί να τιμωρηθεί κάποιος για κάτι που δεν έκανε;
- Μα και βέβαια όχι παιδί μου, απαντάει ο δάσκαλος, θα ήταν άδι
κο.
- Α, ωραία, γιατί δεν έκανα τις ασκήσεις, κύριε, είπε ανακουφισμέ
νο το παιδί.
_____________________ Α ί ν ι γ μ α _____________________
1. Μικρή μικρή νοικοκυρά μεγάλη πίτα κάνει, (τι είναι;)

______________ Γ ν ω ο ί Ε ε τ ε . . . ______________
• Ό τι τα φυτά αναπνέουν;
Οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει με το μικροσκόπιο ότι τα φυτά
αναπνέουν. Πάνω στα φύλλα τους έχουν τα "στομάτια", μικρά
στόματα δηλαδή, που ανοίγοντας και κλείνοντας συνεχώς δίνουν
τη δυνατότητα στο φυτό να αναπνέει. Το καθένα τους έχει μέγεθος
λίγα χιλιοστά του χιλιοστού του μέτρου! Σ' ένα τετραγωνικό εκα
τοστόμετρο υπάρχουν 40 χιλιάδες "στομάτια". Σ' ένα μέτριο φύλ
λο λάχανου υπάρχουν έντεκα εκατομμύρια! Και σε μια επιφάνεια
ενός τετραγωνικού μέτρου, ανάλογα με το είδος του φυτού, από ε
κατό ως επτακόσια εκατομμύρια "στομάτια"!
• Γιατί είναι τόσο μικρά;
Για να μη μπορούν να μπουν εύκολα μέσα έντομα και βλαβερά μι
κρόβια και καταστρέψουν τον κεντρικό φυτικό ιστό.
• Ποια είναι η δουλειά τους;
Τα "στομάτια" παίρνουν το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμό
σφαιρα και με ειδική επεξεργασία που συντελείται στον οργανι
σμό του φυτού αποβάλλουν οξυγόνο. Φαντάζεστε παιδιά τους
στροβιλισμούς, τα φυσήματα και τις αναρροφήσεις που γίνονται
αδιάκοπα γύρω από τα φύλλα; Κι όλα αυτά, χωρίς εμείς να ακούμε τίποτε!!
• Η θάλασσα είναι τριπλάσια απ' τη στεριά;
197.000. 000 τετραγωνικά μίλια είναι η υδρόγειος, από τα οποία
145.000. 000 είναι θάλασσα και 52.000.000 είναι ξηρά.
• Τι θα συνέβαινε αν ο όγκος της θάλασσας ήταν ποιο μικρός;
Αν ο όγκος της θάλασσας ήταν πιο μικρός από αυτόν της ξηράς θα
είχαμε λιγότερη παραγωγή υδρατμών. Με λιγότερη όμως παραγω
γή υδρατμών θα είχαμε λιγότερα σύννεφα, λιγότερες βροχές, λιγότερα νερά, λιγότερες πηγές, λιγότερο νερό ποταμών, λιγότερα φυ
τά με τα προϊόντα τους, λιγότερα ζώα και κρέας. Η θάλασσα λοι
πόν, παιδιά, είναι η μεγάλη καρδιά και το νερό, το αίμα της γης!
* Ότι μικρότερος πίθηκος στον κόσμο είναι ο "πυγμαίος" της
Βραζιλίας. Έχει ύψος 15 εκατοστά, βάρος 150 γραμμάρια και
χωράει άνετα σε μια μικρή κουτάλα της σούπας;
* Ότι στην Αυστραλία οι κύκνοι αντί να είναι άσπροι, όπως εί
ναι σε ολόκληρη τη γη, είναι μαύροι;
* Ότι όλες οι ράτσες των σκύλων προήλθαν από το λύκο κι ό
τι η πιο επικίνδυνη είναι η ράτσα των Ντόπερμαν;
* Ότι το πρώτο ποδήλατο σχεδιάστηκε από τον Λεονάρντο
Νταβίντσι, τον ζωγράφο της περίφημης Τζοκόντας, που εκτός
από καλός ζωγράφος ήταν και δαιμόνιος εφευρέτης. (Μας τα έ
στειλε η μικρή Έφη Οικονόμου την οποία και ευχαριστούμε).

________________Α ν έ κ δ ο τ ο : ________________
1. Ένα μυρμηγκάκι τρέχει βιαστικά στο δρόμο, το βλέπει το λιο
ντάρι και του λέει:
-Έ! που πας τόσο βιαστικά;

Κ0ΥΙΖ.
Νύχτα, σε μια στενή γοτθική κάμαρα, με ψηλούς βόλους,
είναι καθισμένος ο .... μπροστά στο γραφείο του:
Αχ! Σπούδασα φιλοσοφία
Και νομική και γιατρική
Κι αλί μου και θεολογία,
Με κόπο και μ' επιμονή.
Για να με δω με τόσα φώτα,
Εγώ ο μωρός, όσο και πρώτα!
(Οι δύο πρώτοι από τους αναγνώστες μας που θα μας πουν,
με γράμμα ή με fax, από πιο μεγάλη ποιητική σύνθεση προ
έρχονται οι παραπάνω στίχοι, θα λάβουν από ένα αντίτυπο
του βιβλίου αυτού).

Λύση αινίγματος του προηγουμένου τεύχους.
Το τρένο.
Οι πέντε πρώτοι μικροί μας φίλοι που θα στείλουν τις σωστές α
παντήσεις και στο Αστυνομικό πρόβλημα και στη λύση του αινίγ
ματος θα κερδίσουν ένα αξιόλογο δώρο.
Το περιοδικό μ α ς εύχεται χ ρ ό νια πολλά σ ' α υτούς που γιορτάζουν.

Το Μάρτιο:
Σαράντη (9), Χριστόδουλο (16), Αλέξη, Αλεξία (17), Κύριλλο
(18), Ευάγγελο, Ευαγγελία (25).
Τον Απρίλιο:
Νικήτα (3), Λεωνίδα (15), Γεώργιο, Γεωργία (23), Μάρκου
(25).
Στο προηγούμενο τεύχος τη λύση του αινίγματος βρήκαν οι:
Μαντζόλη Κατερίνα, Γιώργος Νικολάου, Κομπολίτη Πόπη, Κατσαούνου Τατιάνα, Αλεξάνδρα Ζιώζια, Χριστίδης Γεώργιος, Τσιμπογιάννη Σπυριδούλα, Παπαβασιλείου Γιώργος, Βασίλης Κατέρος, Δημήτρης Πάνος, Βαγγέλης Κουμούρης, Καμπούρη Μαρία.
Το Αστυνομικό Πρόβλημα έλυσαν οι: Γιώργος Νικολάου, Θε
οδώρα Τσόντζου, Σοφία Πανάγου, Κώστα Κομπολίτη, Μπεσίρη
Νάνσυ, Κομπολίτη Πόπη, Κατσαούνου Τατιάνα, Τσαπέτης Παύ
λος, Ηλεκτρα Χριστίδη, Αγγελική Αμβροσιάδου, Τσιμπογιάννη
Σπυριδούλα, Έφη Σαββίδου, Ελένη Κομπορούδη, Γιώργος Παπαβασιλείου, Βασίλης Κατέρος, Κων/νος Μάλλιος, Βαγγέλης Κου
μούρης, Ιωάννης Μηκές.
Μπορείτε να στείλετε τις απαντήσεις σας και στην ηλεκτρο
νική διεύθυνση του περιοδικού μας. astepi@otenet.gr.
Κ.Χ.Τ.
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Αθανασίου Δρακόπουλου, Διονυσίου Αλεβιζοπούλου και Δημητρίου Κοτζιά.

Ί Τ „
Αναστασία Δέδη, με επιστολή
της προς το περιοδικό μας, ευχαριστεί
τους αστυνομικούς των Δ/νσεων Καστο
ριάς και Κοζάνης, για την άμεση και απο
τελεσματική τους επέμβαση σχετικά με
θέμα που προέκυψε σε συναλλαγή της επι
χείρησής της.
C / H

k

.

BE) Ο κ. Δημήτριος Ανδρέου, με επιστο
λή του προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Α
στυνομίας κ. Φώτη Νασιάκο, ευχαριστεί
τους αστυνομικούς της Δ/νσης Ασφάλειας
Αττικής (ΑΌΠΚΕ) οι οποίοι, με επικεφα
λής τον Υπαστυνόμο Α' κ. Αριστείδη
Γκρίτζαλη, επέλυσαν σοβαρό προσωπικό
του πρόβλημα σχετικό με την κλοπή του
αυτοκινήτου του.
ΒΙΕ Ο κ. Λάμπης Ταγματάρχης, Πρόε
δρος και Διευθύνων σύμβουλος της
NETMED HELLAS, σε επιστολή που έ
στειλε προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης
κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, γράφει: «κ. Υ
πουργέ αισθανόμαστε την ανάγκη να ευ
χαριστήσουμε θερμά την Ελληνική Αστυ
νομία για την προσπάθεια που κατέβαλε
για την τήρηση της τάξης κατά τον ποδο
σφαιρικό αγώνα (ντέρμπι) ΑΕΚ- ΟΛΥ
ΜΠΙΑΚΟΥ, στο γήπεδο της Νέας Φιλα
δέλφειας».

ΙΟ Η κ. Βικτωρία Μαγαλιού ευχαριστεί
τους αστυνομικούς του Α.Τ. Δενδροποτάμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσα
λονίκης, Υπαστ. Β ' κ. Νικόλαο Μαρσουβανίδη, και τους Αστυφύλακες κ. Βασί
λειο Κατιρτζή, Κων/νο Κόγια, Χρυσοβαλάντη Κωνσταντινίδη και Ηρακλή Πετρίδη, για τη συνδρομή που της παρείχαν σε
προσωπικό της πρόβλημα.
E D O κ. Θωμάς Αποστόλου εκφράζει τα
συλλυπητήριά του προς την οικογένειά
του θανάσιμα τραυματισθέντος Αστυφύ
λακα Δημητρίου Κοτσιά που υπηρετούσε,
στην Αμεση Δράση Αττικής.
Ε > 0 Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί
ας Αντιστράτηγος κ. Φώτης Νασιάκος με
ξεχωριστή επιστολή του ευχαριστεί τους:
Αντιστράτηγο ε.α. κ. Βλάσιο Βλαγκόπουλο, Πρόεδρο Δ.Σ «Λέσχη Θεσσαλονίκης»,
κ. Νικόλαο Πατέρα, εφοπλιστή, Βαρδή
Βαρδινογιάννη, εφοπλιστή, για την οικο
νομική ενίσχυση που προσέφεραν στις οι
κογένειες των αστυνομικών που έπεσαν
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους:
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Ο Νομάρχης Φθιώτιδας κ. Τριαντάφυλλος Μπέλος εκφράζει τις ευχαριστίες
του στους άνδρες της Ελληνικής Αστυνο
μίας της Α.Δ. Φθιώτιδας, επειδή καθ' όλο
το διάστημα των δυσμενών καιρικών φαι
νομένων ανταποκρίθηκαν με τον καλύτε
ρο δυνατό τρόπο σε κάθε βοήθεια που
τους ζητήθηκε.

Ε > 0 Νομάρχης Εύβοιας κ. Νικόλαος
Παπανδρέου ευχαριστεί τους αστυνομι
κούς της Α.Δ Εύβοιας για την αυτοθυσία
που υπέδειξαν κατά την δύσκολη περίοδο
της πρωτόγνωρης κακοκαιρίας που έπληξε
το νομό.

Διοικητή του Τ.Τ Τριπόλεως, καθώς και ό
λους τους συναδέλφους που συμμετείχαν
στην κηδεία του αδελφού του Σωτηρίου.
■ Η κ. Αθηνά Ρόδη, συνταξιούχος α
γρότισσα ευχαριστεί τον Αρχηγό της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Φώ
τη Νασιάκο, καθώς και τους άνδρες και
τον Διοικητή της Τροχαίας Ελευσίνας Α
στυνόμο Α' κ. Κων/νο Κρόκο για τη συν
δρομή που της παρείχαν στο σοβαρό πρό
βλημα της υγείας της. «...Ευχαριστώ πρώ
τα εσάς Αρχηγέ της Ελληνικής Αστυνομί
ας, γιατί εσείς διδάξατε αυτούς τους αστυ
νομικούς να συντρέχουν στη βοήθεια αυ
τών που έχουν ανάγκη», γράφει στην επι
στολή της η κ. Αθηνά Ρόδη.

B D O κ. Χαρίλαος Χαραβόπουλος εκ
φράζει τις ειλικρινείς του ευχαριστίες
στους άνδρες της Τουριστικής Αστυνομί
ας Θεσσαλονίκης και τον Διοικητή της Α
στυνόμο Β' κ. Φώτη Νιώτη για το πολύ
μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξαν στο πρό
βλημά του.

■ D O Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Πειραιώς
και Σαλαμίνος κ. Γερόντιος έστειλε ευχα
ριστήρια επιστολή προς τον Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ.
Φώτη Νασιάκο, για την αποστολή της
μπάντας της Ελληνικής Αστυνομίας στις
εορταστικές εκδηλώσεις του Αγιασμού
των υδάτων.

E D O Νομάρχης Φθιώτιδας κ. Τριαντάφυλλος Αθ. Μπέλλος σε επιστολή που έ
στειλε προς το περιοδικό μας ευχαριστεί
τον Δ/ντή της Γεν. Αστυν. Δ/νσης Περιφέ
ρειας Στερεάς Ελλάδος, Ταξίαρχο κ. Οδυσσέα Κουτσοποδιώτη, για το συγκινητι
κό ενδιαφέρον που έδειξε στο σοβαρό
πρόβλημα της υγείας του.

■ D O κ. Νικόλαος Σαγιάς, .συνταξιούχος
δάσκαλος, ευχαριστεί το προσωπικό και
το Διοικητή του Α.Τ. Λιτοχώρου, Αστυνό
μο Α' κ. Νέστορα Κωνσταντίνο, γιατί σε
ελάχιστο χρονικό διάστημα, μέσα στα ό
ρια του αυτοφώρου, βρήκαν το κλεμμένο
αυτοκίνητο του και οδήγησαν το δράστη
στη δικαιοσύνη.

ΒΙΕ Λόγω αβλεψίας δεν αναφέρθηκε στη
στήλη των υπηρεσιακών νέων του προη
γουμένου τεύχους η αποστρατεία (μετά α
πό ευδόκιμο τριακονταετή υπηρεσία), του
Αστυνομικού Υποδιευθυντή Γεωργίου Β.
Νικολόπουλου.

E D O κ. Γεώργιος Γυφτάκης πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας
Mediterranean Maritime προσέφερε οικο
νομική βοήθεια ύψους 3.000 Ευρώ στην
οικογένεια του θανόντος εν ώρα υπηρεσί
ας αστυνομικού Δημητρίου Κοτζιά.

E D O κ. Γεώργιος Κούτρος Υπαστ. Α'
ε.α., ευχαριστεί τον Αρχηγό του Σώματος
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο
κ. Φώτη Νασιάκο: «...Επιθυμώ να εκφράσω», γράφει στην επιστολή του ο κ. Κού
τρος, «τις ευχαριστίες μου προς υμάς ως
Αρχηγού του Σώματος και δι' υμών προς
ολόκληρο το Σώμα της Ελληνικής Αστυ
νομίας για τη διαδρομή μου ως αστυνομι
κού από 9-10-1968 μέχρι 31-12-2001
στοΣσώμα της Ελληνικής Χωροφυλακής
και της Ελληνικής Αστυνομίας».

ED Συγχαρητήρια επιστολή προς το προ
σωπικό και τον Διοικητή του Α.Τ. Ναυπάκτου Αστυνόμο Α' κ. Σπυρίδωνα Ζησιμόπουλο, έστειλε ο κ. Βασίλης Πελέκης, για τη
μεταφορά, σε εντυπωσιακά μικρό χρονικό
διάστημα, του τραυματισμένου από ατύχη
μα αδελφού του στο νοσοκομείο του Ρίου.

■ Ι > 0 Αστυνόμος Α ' κ. Δημήτριος Πολυδέρας που υπηρετεί στο 3ο Τμήμα της
Δ.Δ.Υ., εκφράζει τις θερμές του ευχαριστί
ες στους : Αστυν. Υποδ/ντή Κωνσταντίνο
Νταρζάνο, Διοικητή του Α.Τ. Τριπόλεως,
Αστυνόμο Α ’ Ιωάννη Παπασωτηρίου,
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■ D O Δήμαρχος Αμυνταίου κ. Κων/νος
Θεοδωρίδης εκφράζει τις ευχαριστίες του
στους αστυνομικούς και συνοριακούς φύ
λακες της περιοχής του, επειδή καθ’ όλο το
διάστημα των δυσμενών καιρικών φαινο
μένων, ανταποκρίθηκαν με το καλύτερο
δυνατό τρόπο σε κάθε βοήθεια που τους
ζητήθηκε.
■ D O κ. I. Μιχάλαρος εκφράζει τα συγ
χαρητήρια του προς τους άνδρες και τον
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (Δερμα-Cordura)

*

ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ (γιο όϋα ία όπλα)
•

ΘΗΚΕΣ CORDURA (made In USA)

Α ΠΟ ΑΜ ΥΝΑ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ
TAE KWON DO (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ■ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ)
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΕΓΓΡ Α Φ Ε Ι ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ (SiW,"economy")
ΓΚΛΟΠ (Καουτσούκ - Πτυσσόμενο)
ΤΣΑΝΤΑΚΙΑ ΟΠΛΩΝ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
ΣΗΜΑΤΑ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΦΑΚΟΙ MAG-UTE

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Γ.Γ.Α.
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ WORLD HAPKIDO FEDERATION
HAPKIDO 4 DAN, TAE KWON DO 3 DAN

ΑΡΒΥΛΑ HI-TEC (Δέρμα-Cordura)

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 31 ,Τ.Κ. 10672 ΑΘΗΝΑ . ΤΗΛ. 3610280
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ΠΛΌγρ
Διοικητή του A. Τ. Καματερού, Αστυνόμο
Α' κ. Αστέριο Μαρκόπουλο, γιατί σε σύ
ντομο χρονικό διάστημα συνέλαβαν τους
δράστες της μεγάλης κλοπής 40.000.000
δρχ. από το κατάστημα του.
■ > 0 Γεν. Γραμματέας του Ο.Φ.Η., κ.
Παναγιώτης Σπυριδάκης, εκφράζει τις ευ
χαριστίες του προς το Διευθυντή και τους
άνδρες της Α.Δ. Ξάνθης για τη βοήθεια
που προσέφεραν στα μέλη της αποστολής
της ομάδας καλαθοσφαίρισης του συλλό
γου τους.
B D O κ. Γεώργιος Στεργίου εκφράζει τις
ευχαριστίες του προς τους άνδρες της Υποδ/νσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής
Αττικής, γιατί σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα συνέλαβαν τους δράστες της
κλοπής 5.000 Ευρώ από την εταιρία του.
Κ > 0 Δήμαρχος και το Συμβούλιο του
Δήμου Σιθωνίας εκφράζει τα θερμά του
συγχαρητήρια προς τον Διοικητή του Α.Τ.
Αγ. Νικολάου, Αστυνόμο Α ' Θεόδωρο
Παυλίδη, για την εξιχνίαση της υπόθεσης
εμπρησμού σε απορριμματοφόρο του δή
μου.
Κ > 0 κ. Γ. Μώραλης, Υπεύθυνος Διαχεί
ρισης Επικοινωνίας και Συνδέσμων της
Π.Α.Ε. Ολυμπιακός, ευχαριστεί δημόσια
την Ελληνική Αστυνομία για τα μέτρα που
είχε λάβει για την πρόληψη επεισοδίων
των ομάδων ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ και A. Ε.Κ.

Μ > 0 ιερέας του χωριού Λιμνοχώρι Φλώ
ρινας, π. Παύλος Ιωάννου, ευχαριστεί
τους συνοριακούς φύλακες κ. Χρήστο Πα
παχρήστου και Ευθύμιο Καρυπίδη, του
κλιμακίου της Συνοριακής Φύλαξης Αμυ
νταίου, τον Αστυφύλακα κ. Ευθύμιο Καλ
λίνικο του Α.Τ. Αμυνταίου, καθώς επίσης
και τους προϊσταμένους τους, γιατί με αυ
ταπάρνηση και επαγγελματική ευσυνειδη
σία απεγκλώβισαν το Ι.Χ. αυτοκίνητο του
γιου του, που παγιδεύτηκε λόγο άσχημων
καιρικών συνθηκών στην επαρχιακή οδό
Αμυνταίου - Καστοριάς.
Κ / Ο Δήμαρχος Σουφλίου κ. Γ. Ν. Κοτσάνης εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες
του στο Διοικητή και στη δύναμη του
Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλί
ου, για τη βοήθεια που προσέφεραν, σχετι
κά με τη ρύθμιση κυκλοφορίας των τροχο
φόρων οχημάτων στο εθνικό και επαρχια
κό οδικό δίκτυο της περιοχής του.
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Κ > Η Ομάδα Γυθειατών Γυθείου, σε επι
στολή που έστειλε προς το περιοδικό μας,
επαινεί την πρωτοβουλία του Διοικητή του
Α.Τ. Γυθείου να βοηθήσει με την παροχή
ειδών υγιεινής, φαγητού και ρουχισμού
τους 17 Κούρδους πρόσφυγες που συνελήφθησαν για λαθρομετανάστευση.

άρχου κ. Θεόδωρου Ρέγκλη, προς τον οποίο
αποτάνθηκα για προσωπικό μου ζήτημα
σχέσιν έχον προς οικονομικούς μετανάστες,
με χρεώνει ως πολίτη να εκφράσω ευχαρι
στίες και συγχαρητήρια για το πνεύμα που
φαίνεται να καλλιεργείτε και την νοοτροπί
α που εμπεδώνετε στο χώρο αυτό».

■ > 0 Δήμαρχος Αετού του Νομού Φλώ
ρινας ευχαριστεί μέσα από τις στήλες του
περιοδικού μας, τους αστυνομικούς και
συνοριακούς φύλακες του Α.Τ. Αμυνταί
ου, γιατί κατά τη διάρκεια των ακραίων
καιρικών φαινομένων, που έπληξαν την
περιοχή, βοήθησαν τα μέγιστα τόσο στην
αποκατάσταση και ασφάλεια της κυκλο
φορίας, όσο και στην παροχή κάθε είδους
βοήθειας στους συμπολίτες τους που είχαν
ανάγκη.

■ D Ο Δήμαρχος Κρανιδίου κ. Δημήτριος
Καμίζης συγχαίρει τον Διοικητή και τους
άνδρες του Α.Τ. Κρανιδίου για την εξάρ
θρωση σπείρας διαρρηκτών και τη σύλλη
ψή τους.

Κ > 0 Πρόεδρος Συλλόγου Προστασίας
Περιβάλλοντος Κρύας Βρύσης Γιαννιτσών
κ. Νικόλαος Χρυσοστομίδης σε επιστολή
που έστειλε προς τον Υπουργό Δημόσιας
Τάξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη γράφει με
ταξύ άλλων και τα εξής: «...κ. Υπουργέ,
συγχαίρω εσάς που με τις σωστές επιλογές
σας με ικανούς Διευθυντές και Διοικητές
Αστυνομικών Τμημάτων η εγκληματικό
τητα στην περιοχή μας μειώνεται όλο και
περισσότερο. Είναι κοινή διαπίστωση ό
λων των πολιτών. Αυτό άλλωστε γράφεται
και στον τοπικό τύπο. Κοιμόμαστε άφοβα
και η ζωή μας άλλαξε ρυθμό και αυτό ο
φείλεται αποκλειστικά και μόνο στα Σώ
ματα Ασφαλείας που εσείς καθοδηγείτε».
■ D O κ. Ζωγράφος Χρήστος ευχαριστεί
τον Προϊστάμενο και το προσωπικό του
Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδ/νσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζω
ής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφα
λείας Θεσσαλονίκης για τη συμβολή τους
σε αποτροπή υπόθεσης εκβιασμού σε βά
ρος του.
■ D n εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων
με Νεοπλασματική Ασθένεια, κ. Ελισάβετ
Κοσμαδάκη, ευχαριστεί τους αστυνομι
κούς της ομάδας «Ζ» της Α.Δ. Κερκύρας
που προσήλθαν σε εθελοντική αιμοδοσία
και προσέφεραν το αίμα τους για τα παιδιά
που πάσχουν από καρκίνο.
■ .> () κ. Γρηγόριος Κωσταράς, Καθηγητής
Πανεπιστημίου, σε επιστολή που έστειλε
προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Μι
χάλη Χρυσοχοΐδη αναφέρει μεταξύ των άλ
λων γράφει και τα εξής: «...Η προθυμία, η
ευγένεια και η αποτελεσματικότητα της Α
στυνομίας Αγρίνιου και ειδικώτερα του Α
στυνομικού Διευθυντού Ακαρνανίας Ταξι

Αστυνομική Επιθεώρηση - Μύρτιος/Απρίλιος 2002

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ:
- Νικήτα Μενεξή, «Κιβδηλεία».
- Θεολόγου Τσακίρη, «Πώς να αγοράσετε
Ηίί».
- Θεολόγου Τσακίρη, «Αλεξίσφαιρα γιλέ
κα».
- Γιώργου Κεβοπούλου, «Η Μαστίχα της
Χίου».
- Στέφανου Κιτσολάμπρου, «Συνοιττικός
πίνακας παραβάσεων ΚΟΚ».
- Γεωργίου Παπακωνσταντή,»//εκ:πα/δευση των Αστυνομικών μπροστά στις
σύγχρονες προκλήσεις».
- Κωνσταντίνου Σκλάβου, «Εθνοοικογενειακή βία στους πληθυσμούς των προ
σφύγων».
- Μαρία Σταυροπούλου, «Ομιλία της
Λατβίος για τα 50 χρόνια από την υπογρα
φή της σύμβασης της Γενεύης για τους
πρόσφυγες».
- Αποστόλου Σαμψώνη,«Πρέσπα. Ένα ά
γνωστο Ελληνικό ακροτόπι».
- Αποστόλου Σαμψώνη, «Η απόβαση
στην Νορμανδία».
- Αποστόλου Σαμψώνη, «Σύντομη επι
σκόπηση της ιστορίας του Αγίου Όρους».
- Ηλία Μάρκου, «Συνοπτική ιστορία του
Ελληνικού τύπου».
- Γεωργίου Μίντζα, «Επάνοδος στις ρίζες
της Φυλής μας».
- Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες, «Επιστροφή προσφύγων στο
Αφγανιστάν».
- Σταύρου Θεοφανίδη, «Η Κύπρος είναι
ενιαίο Ευρωπαϊκό έδαφος».
- Σοφοκλή Χατζόπολου, «Μαθηματικά
και Αστυνομία».
- Σοφοκλή Χατζόπουλου, «Ετυμολογι
κά».
- Εμμανουήλ Χαλκιαδάκη, «Σύντομη ι
στορία Αστυνομικών Σχολών Ρεθύμνου».
- Παύλου Νικολαΐδη, «Η διαχείριση σο
βαρών κρίσεων».
- Ιωάννου Καλογεροπούλου, «Μαθησια
κές δυσκολίες και δυσλεξία».
Κ . X . Τ.

ΜΗΠΩΣ ΑΣ<ΡΑΛΙΖΕΣΘΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ
ΑΠ' ΟΣΟ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ:
ΤΩΡΑ, ΜΕ ΜΙΑ ΤΙΜΗ
“ ΤΡΙΠΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ” ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ!
και Αστική Ευθύνη και Νομική Προστασία και Οδική Βοήθεια!
Με την συνεργασία 3 διεθνών ασφαλιστικών κολοσσών:
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Ε ΞΑ Μ ΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ε.Ι.Χ.)
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ
ΙΠΠΟΙ
5έτη &άνω
Έως 8

9-10
11-12
13-14

106,00
120,00
130,00
146,00

Οχήματα .ιε 0 (μηδέν
4 έτη
3 έτη
118,00
129,00
135,00
149,00
148,00
164,00
166,00
184,00

ζημιές τα τελευταία:
2 έτη
1 έτος Νέο όχημα
140,00
155,00
194,00
165,00
184,00 234,00
182,00
205,00 260,00
204,00
230,00
292,00

Οχήματα με 1 (μία) ζημιά τα τελευταία:
4 έτη
3 έτη
2 έτη
1 έτος Νέο όχημα
118,00
Έως 8
129,00
140,00
155,00
194,00 252,00
9-10
135,00
149,00
165,00
184,00
234,00 304,00
11-12
148,00
164,00
182,00
205,00
260,00 338,00
13-14 Γ Τ 6 6 , 0 0
184,00
204,00
230,00
292,00 380,00
Για Ε.Ι.Χ. άνω των 10 ετών, οδηγούς κάτω των 25 ετών καθώς
______ και επιπλέον καλύψεις επικοινωνήστε μαζί μας.

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ
ΙΠΠΟΙ
5έτη &άνω

• Αίτηση ασφάλισης τηλεφωνικώς · Παράδοση συμβολαίου αυθημερόν στο χώρο σας · Άμεση 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
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