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Α Π Ο  Τ Η  Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η

W
 μετανάστευση είναι ένα διεθνές κοινωνικό φαινόμενο και σαν τέ
τοιο θα πρέπει κατ' αρχάς να αντιμετωπιστεί. Σαν φαινόμενο δηλα
δή κατ' εξοχήν κοινωνικό και πολιτικό και δευτερευόντως σαν α
στυνομικό πρόβλημα. Ειδικά όμως η μαζική και ανεξέλεγκτη με
τανάστευση αναδεικνύεται σε σοβαρό εθνικό πρόβλημα. Για το 

λόγο αυτό η αντιμετώπισή της απαιτεί μελέτη, ιδιαίτερη προσοχή και 
ψυχραιμία. Οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να αποφευχθεί η ανάδειξή 
της σε πηγή φόβου ή, ακόμη, και πανικού.

Η αντίληψη που διαμορφώνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ότι οι 
μετανάστες είναι υπεύθυνοι για κάθε πρόβλημα εκτρέφει φοβίες, οι 
οποίες λειτουργούν αρνητικά για το μέσο πολίτη αλλά και για τον 
πολιτικό μας πολιτισμό. Οι φοβίες αυτές είναι το "σκοτεινό" γάλα με 
το οποίο εκτρέφονται η μισαλλοδοξία, οι προκαταλήψεις, οι διακρί

σεις, η ξενοφοβία. Στο όνομα του φόβου ο άνθρωπος συρρι
κνώνεται, υψώνει τείχη ψευδοπροστασίας. Στο όνομα του 
φόβου συντελούνται όλα τα δεινά της επόμενης μέρας.

Όμως το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι υπαρκτό 
και απαιτεί αντιμετώπιση· μακροπρόθεσμη και βραχυ
πρόθεσμη.

Μακροπρόθεσμη με την αντιμετώπιση των αιτιών της, 
την καταπολέμηση δηλαδή της φτώχειας, την αντιμετώπι
ση των πολέμων και των εσωτερικών συγκρούσεων, την 
ενθάρρυνση της δημοκρατικής μετεξέλιξης σε χώρες που 
ζουν υπό καθεστώτα αυταρχικά, κοκ. Κανείς δε μετανα

στεύσει μόνον για την περιπέτεια.
Βραχυπρόθεσμη με τη διεθνή συνεργασία, την επίδειξη αλληλεγγύης στις 

χώρες προέλευσης και υποδοχής, με τη διαμόρφωση μιας μεταναστευτικής 
πολιτικής, η οποία θα επιτρέπει την κάλυψη των αναγκών σε θέσεις εργασί
ας, την εμπέδωση κλίματος ασφάλειας και τάξης στις χώρες υποδοχής και 
την αντιμετώπιση ενδεχομένων απειλών (τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλη
μα, κλπ), αλλά ταυτόχρονα θα κάνει αποδεκτή τη διαφορετικότητα και θα ε
ξασφαλίζει το σεβασμό των δικαιωμάτων των "άλλων".

Η μαζική και παράνομη μετανάστευση συνιστά ένα μεγάλο πρόβλημα και 
απέναντι σε αυτό είναι υποχρεωμένες να τοποθετηθούν όλες ot χώρες της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα εν όψει της διεύρυνσης, με την ένταξη νέων 
χωρών και την επακόλουθη σημαντική επέκταση των εξωτερικών συνόρων. 
Και η τοποθέτηση αυτή θα πρέπει να γίνει με σεβασμό στις αρχές των δικαιω
μάτων πολιτικού ασύλου.

Έτσι κρίνεται απολύτως αναγκαία η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου για 
την επιτήρηση και τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, που 
πρόσφατα πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο είναι δυνατόν να οδη
γήσει σε μια Ευρωπαϊκή μεθοριακή Φρουρά.

Για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος η χώρα μας έχει ή
δη ιδρύσει, στο χώρο της Αστυνομίας, το σώμα των Συνοριακών Φυλάκων, 
με το οποίο έχει θωρακίσει τα ελληνικά -και ως ένα μεγάλο βαθμό- και τα ευ
ρωπαϊκά σύνορα. Στην τριετία λειτουργίας του τα αποτελέσματα υπήρξαν ο
ρατά και αισιόδοξα. Το εντυπωσιακό λοιπόν έργο των Υπηρεσιών Συνορια
κής Φύλαξης παρουσιάζει στο τεύχος αυτό η "Αστυνομική Επιθεώρηση".
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ΠΕΟΡΑΙΚΩ
“ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ” 

“POLICE REVIEW”

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: (003-01) 6849.352 

e-mail: astepi@otenet.gr

* Σύμφωνα με την 9010/1/16-γ ami 5/1/01 Απόφαση 
του Υ.Δ. Τ. εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή 
και εκδίδεται υπό την επιμέλεια του Γ  Τμήματος 

Εκδόσεων της ΔΝσης Δημοσίων Σχέσεων του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εκδ. Διευθυντής:
Α/Υ Χρηστός Μακρής Τηλ.: 010/6854.206 

Αρχισυντάκτης:
Αστυνόμος Α' Κων/νος Δανούσης 

Τηλ.: 010/6854.609 
Διαχείριση:

ΓΓΥ. 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

Εκδοτική επιμέλεια:
"ΤΥΠΟΕΚΔΟΉΚΗ" Α.Ε., Λεύκης 134, 

145 65, Κρυονέρι, Τηλ.: 010/8161.301 
Καλλιτεχνική επιμέλεια:

Βαγγέλης Καλσύσης

Ετήσιες Συνδρομές:
Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας 

σε ενέργεια και αποστρατεία 6,46 ευρώ. 
Ιδιοπών 8,80 ευρώ

Τα κείμενα των συντακτών 
και συνεργατών, απηχουν 

τις δικές τους απόψεις και όχι 
απαραίτητα εκείνες 

του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
270 _________
Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης
Ιδρύθηκαν προ τριετίας για την αντιμετώπιση 
της παράνομης εισόδου στη χώρα, καθώς και 
για τον έλεγχο της νόμιμης παραμονής αλλοδα
πών. Η προσφορά των Υπηρεσιών αυτών στο 
κοινωνικό σύνολο και ειδικότερα στην εμπέ
δωση κλίματος ασφαλείας στις παραμεθόριες 
περιοχές της χώρας, και όχι μόνον, παρουσιά
ζεται μέσα από την αποστολή της "Αστυνομι
κής Επιθεώρησης" στην περιοχή της Ηπείρου.

278____________________
Τοπικά Συμβούλια πρόληψης 
της Εγκληματικότητας
Ένας θεσμός που στοχεύει να δημιουργήσει 
ένα νέο μοντέλο αντεγκληματικής δράσης, να 
κάνει Αστυνομία και πολίτες παρτενέρ στην 
αντιμετώιτιση της μικρομεσαίας εγκληματικό
τητας, παρουσιάστηκε σε εκπροσώπους της Το
πικής Αυτοδιοίκησης από όλη τη χώρα.

282____________________
Αστυνομία και Τουρισμός
Η συμβολή της Αστυνομίας στην ανάπτυξη του 
ελληνικού τουρισμού, και κατά συνέπεια της 
εθνικής οικονομίας, παρουσιάζεται μέσα από 
τη συνέντευξη της Αιοικητού του Τμήματος 
Τουριστικής Αστυνομίας Αθηνών και τη λει
τουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου "171".

286____________ ___
Αποτύπωση του τόπου του τροχαίου 
ατυχήματος
Εκτίθενται οι κανόνες για την ορθή, πλήρη και 
αντικειμενική αποτύπωση του τόπου του τροχαί
ου ατυχήματος, η οποία αποτελεί βασική προϋ
πόθεση για την ορθή απόδοση δικαιοσύνης.

290____________________
Κινητά τηλέφωνα και τροχαίο 
ατύχημα
Αποδεικνύεται ότι η ασφαλής οδήγηση και η 
χρήση του κινητού τηλεφώνου, ειδικά σε οδη
γούς μεγάλης ηλικίας, είναι έννοιες ασύμβατες.

292_________ __________
Απόρρητο τηλεφωνικών 
συνδιαλέξεων
Εξετάζεται λεπτομερώς κάτω από ποιες προϋ
ποθέσεις είναι σύννομη η παραβίαση του 
απορρήτου των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

294____________________
Κιβδηλεία
Ένας κίνδυνος που απειλεί το Ευρώ.
Η μέχρι σήμερα πρακτική έχει οδηγήσει στο 
συμπέρασμα ότι τα μεγάλης αξίας κέρματα - 
παλιότερα τα Μάρκα και τώρα το Ευρώ- απο

τελούν στόχο εγκληματικής δράσης. Η  κιβδη
λεία λοιπόν συνιστά ένα ορατό κίνδυνο και για 
το Ευρώ.

298___________________
Δράσεις στο διεθνή χώρο
Παρουσιάζεται η συμμετοχή της χώρας μας σε 
διεθνείς συναντήσεις για την αντιμετώπιση 
καίριας σημασίας προβλημάτων, όπως η μετα
νάστευση, το άσυλο, η τρομοκρατία κλπ.

300____________________
Γιιναίκες Αστυνομικοί
Σύγχρονα εμπόδια που αντιμετωπίζουν 
διεθνώς
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα 
σε διεθνές επίπεδο οι γυναίκες αστυνομικοί 
υπό "φεμινιστική " οπτική.

304____________________
Αστυνομική εκπαίδευση και 
αξιολόγηση
Επισημαίνεται η σημασία και ρόλος την αστυ
νομικής εκπαίδευσης, καθώς και της ορθής 
αξιολόγησης του προσωπικού, στην αποτελε
σματική λειτουργία της Αστυνομίας.

306____________________
0  Αστυνομικός στη σημερινή 
κοινωνία
Προβληματισμός για το ρόλο του αστυνομικού 
στη σημερινή κοινωνία, στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει, αλλά και στις δυνατότητες τελε
σφόρου απάντησης σε αυτές.

308____________________
Η χρήση βίας από τα αστυνομικά 
όργανα
Παρουσιάζεται το δεύτερο μέρος της εκτενούς 
μελέτης για τη δυνατότητα, και τα όρια, άσκη
σης βίας από τα αστυνομικά όργανα κατά την 
ενάσκηση των καθηκόντων τους.

316____________________
Η Αστυνομία του Ναπολέοντα και η 
κληρονομιά της
Ο Μεγάλος Ναπολέων δεν υπήρξε μόνον με
γάλος πολέμαρχος, αλλά και εισηγητής νέων 
θεσμών. Ένας από αυτούς υπήρξε και το αστυ
νομικό του σύστημα, ένα σύστημα που επηρέ
ασε την εξέλιξη των αστυνομικών πραγμάτων 
σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο για 150 τουλά
χιστον χρόνια.

319____________________
Αστυνομική Σχολή Ρεθύμνου
Ένα βραχύ χρονικό της Αστυνομικής Σχολής 
Ρεθύμνου και της αποφασιστικής σημασίας
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συμβολής της στη Μάχη της Κρήτης παρου
σιάζεται στις σελίδες που ακολουθούν.

322____________________
Συνάδελφοι που διακρίνονται
Δύο συνάδελφοί μας, ο αρχιφύλακας Μιχαήλ 
Αδάμ και η αστυφύλακας Μαρία Καρπαθάκη 
δίνουν το δικό τους, δυναμικό παρόν στον 
αθλητισμό, αλλά και στην ελληνική κοινωνία.

324

352
Δια χειρός και στόματος 
Παύλου Βρέλλη
Το έργο και το Μουσείο των κέρινων ομοιω
μάτων του Παύλου Βρέλλη, στο Μπιζάνι Ιω- 
αννίνων, το Μουσείο της Ελλάδας, όπως το ο
νομάζει ο μεγάλος γλύπτης και 'Ελληνας, πα
ρουσιάζεται στα πλαίσια της αποστολής της 
"Αστυνομικής Επιθεώρησης" στα Γιάννενα.

Special Olympics
Ένας διεθνής Θεσμός για άτομα με ",ειδικές 
ικανότητες" λειτουργεί και στην Ελλάδα και η 
Αστυνομία τον στηρίζει ενεργά.

326____________________
Η τφοσταοία του δαοικού πλούτου
Το καλοκαίρι ξαναφέρνει στην επικαιρότητα 
την ανάγκη προστασίας του "εν κινδύνω" ευ
ρισκομένου δασικού μας πλούτου. Δύο ειδικοί 
του ΠΣ καταθέτουν τις γνώσεις και την εμπει
ρία τους.

356____________________
Οικοτουρισμός
Μια εναλλακτική πρόταση 
Τη στιγμή που όλοι οι ειδικοί κρούουν εναγω- 
νίως τον κώδωνα του κινδύνου για το περι
βάλλον, μια εναλλακτική πρόταση τουρισμού, 
του οικοτουρισμύ, κατατίθεται στο ενδιαφέρον 
των αναγνωστών μας.

358___________________
Κόνιτσα

328____________________
Επίσημες στολές αξιωματικών 
της Αστυνομίας
Παρουσιάζεται το δεύτερο, και τελευταίο, μέ
ρος των επισήμων στολών αξιωματικών της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

330___________________
Επικαιρότητες

338____________________
Υπηρεσιακά Νέα

346___________________
Βιβλιοπαρουσίαση

348___________________
Σερ Στήβεν Ράνσιμαν:
Ο μεγάλος του μεσαιωνικού Ελληνισμού
Συνέντευξη του έγκριτου βυζαντινολόγου, που 
έφυγε σχετικά πρόσφατα, για τη θέση του με
σαιωνικού Ελληνισμού στο ευρωπαϊκό ιστο
ρικό γίγνεσθαι.

350____________________
Ατλαντίδα
Μύθος ή πραγματικότητα;
Ένα πανάρχαιο πρόβλημα επανέρχεται στην 
επικαιρότητα με τις επισημάνσεις αποτελε
σμάτων γεωλογικών ερευνών στο χώρο, μέσα 
και έξω, του Γιβραλτάρ.

Η  πανέμορφη περιοχή της Κόνιτσας, της Κόνι
τσας της ιστορίας, του πολιτισμού και του φυ
σικού κάλλους, σας προκαλεί και σας προσκα- 
λεί για μια συναρπαστική περιπέτεια.

362___________________
Παιδιά με προβλήματα συμπεριφο
ράς.
Ένα σοβαρό και επώδυνο πρόβλημα που απα
σχολεί τις σύγχρονες κοινωνίες προσεγγίζεται 
με νηφαλιότητα και αξιοπιστία.

366___________________
Πίστη και απιστία
Σε μια εποχή που τα υπαρξιακά προβλήματα 
ταλανίζουν το σύγχρονο άνθρωπο, η πίστη 
(και η απιστία) δίνει τη δική της απάντηση.

368___________________
Λιποπρω τεΜ ς  -  
Υπερχοληστερπλαιμία
Πώς οι τροφές επηρεάζουν την υγεία μας; 
Πώς επιβαρύνουν του κυκλοφορικό μας σύ
στημα; Απαντήσεις εύληπτες, απλές, χρήσιμες 
στο κείμενο που ακολουθεί.

I 377____________________
: Λέξεις
> Από τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Αέ- 
\ ξεις που ακούμε καθημερινά και σπάνια γνω- 
■ ρίζουμε την ακριβή σημασία ή προέλευσή 
J τους.

I 372____________________
ί Ο φόρος των χο((ή)ρων
{ Εύθυμο διήγημα των αρχών του 20ού αιώνα 
! από τη ζωή της ελληνικής υπαίθρου.

I 374____________________
> Ενας υπέροχος πειρασμός
! Μια αναδρομή στα παλιά, αναπόληση όμορ- 
' φων στιγμών της νιότης από τη Ρόδο της δε- 
\ καετίας του '60, θα ζήσετε μέσα από τον "υπέ- 
! ροχο πειρασμό".

\ 376____________________
• Flash back στα γεγονότα

ϊ 380____________________
! Το κάπνισμα
! Οι βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος πα- 
\ ρουσιάζονται με εύληπτο, συνοπτικό τρόπο. Το 
J παράθυρο όμως της ελπίδας μένει ανοιχτό...

I 381____________________
j Internet

I 382____________________
• Μ ατιές στον πολιτισμό

\ 384____________________
: Τα θαύματα της αρχαίας ελληνικής 
: τεχνολογίας
! Είχαν τεχνολογία οι αρχαίοι Έλληνες; Το κείρε
ι νο που ακολουθεί μας δ 'Αινεί την απάντηση μέ- 
J σα από την παρουσίαση σχετικής έκθεσης που 
\ έγινε πρόσφατα στην Τεχνόπολη της Αθήνας.

\ 386___________________
• Παράξενα από όλο τον κόσμο.

| 388____________________
: Γ ίο  τον ελεύθερο χρόνο σας

\ 392____________________
• Η αλληλογραφία μας

I 394____________________
! Κώστας Πλευριτάκης (1953 - 2002) έ- 
\ νας δικός μας άνθρωπος που έφυγε...
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7
α τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα 
μετά την κατάρρευση των καθε
στώτων στις χώρες της Ανατο
λικής Ευρώπης, παρατηρήθηκε 
μια έξαρση των μεταναστευτι- 
κών πιέσεων που προέρχονται κυρίως 

από τις χώρες αυτές. Οι μεταναστευτι- 
κές πιέσεις που υπήρχαν ήδη από τις 
φτωχές προς τις πλούσιες χώρες ή από 
περιοχές που υπάρχει πόλεμος και κα
ταπίεση, συνεχίζονται με 
αμείωτη ένταση με αποτέλεσμα να δη- 
μιουργούνται σοβαρά προβλήματα, 
αφού αφενός καμιά χώρα δεν είναι δυ
νατόν να απορροφήσει άπειρο αριθμό 
μεταναστών και αφετέρου η μετανα- 
στευτική ροή ακολουθείται από σειρά 
άλλων, παράπλευρων (εγκληματικότη
τα, εκμετάλλευση, κλπ) φαινομένων. 
Η λαθρομετανάστευση είναι ένα φαι
νόμενο πολυσύνθετο, το οποίο απαιτεί 
ιδιαίτερη μελέτη και προσεκτική αντι
μετώπιση. Και αυτό γιατί εκτός από 
την ανθρωπιστική πλευρά του προ
βλήματος, η λαθρομετανάστευση, 
όπως και το οργανωμένο έγκλημα, — 
κάτω από ορισμένες συνθήκες και κυ
ρίως όταν διευκολύνεται από όμορες 
χώρες— είναι δυνατόν να συνιστά 
«ασύμμετρη απειλή» για τη χώρα.*

Η Ελλάδα, όπως είναι γνωστό, δια
θέτει το μεγαλύτερο μήκος χερσαίων 
και θαλασσίων συνόρων από όλες τις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επι
πλέον τα σύνορα αυτά είναι σε όλο το 
μήκος τους εξωτερικά σύνορα της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης. Δε θα ήταν μάλι
στα υπερβολή αν λέγαμε ότι η χώρα 
μας είναι υποχρεωμένη να προστατεύ
ει περισσότερο από το 30% των εξωτε
ρικών συνόρων της Ε.Ε. Συνάμα μπο
ρούμε να τα χαρακτηρίσουμε και 
«θερμά» σύνορα από την άποψη της 
ύπαρξης αυξημένων κινδύνων λαθρο
μετανάστευσης και οργανωμένου δια
συνοριακού εγκλήματος εξ αιτίας των 
όμορων χωρών, οι οποίες είναι χώρες 
με αυξημένα οικονομικά κοινωνικά 
και πολιτικά προβλήματα.

Η τεράστια έκταση των συνόρων 
καθώς και η μεγάλη ποικιλία τους, 
διαμορφώνει ένα πολυσύνθετο και 
απαιτητικό επιχειρησιακό πεδίο για τη 
διαφύλαξή τους από τον κίνδυνο εισό
δου λαθρομεταναστών. Όλες οι χώρες 
της Ευρώπης αντιμετωπίζουν έντονα 
την ανάγκη διαφύλαξης των συνόρων 
τους από αυξημένες ροές μετανάστευ

σης που προέρχονται από τις χώρες 
της Ασίας, των Βαλκανίων και της 
Βορείου Αφρικής. Η Ελλάδα δέχεται 
μεταναστευτικές πιέσεις καθ' όλο το 
μήκος των χερσαίων και θαλασσίων 
συνόρων της, γεγονός που καθιστά το 
πρόβλημα ζωτικής σημασίας για τη 
χώρα. Πολλές φορές διάφορα περιστα
τικά στην ελληνοαλβανική μεθόρια 
έστρεψαν προς τα εκεί το ενδιαφέρον 
των ΜΜΕ και της κοινής γνώμης, 
όμως οι μεταναστευτικές ροές προ
βάλλουν από παντού.

Από το 1994, το θέμα μελετήθηκε 
από επιστημονική επιτροπή που είχε 
συστήσει το Υπουργείο Δημόσιας Τά
ξης και προτάθηκαν τα πρώτα μέτρα 
με βάση ένα πρόγραμμα αντιμετώπι
σης λαθρομετανάστευσης, υποδοχής 
και κοινωνικής ένταξης προσφύγων. 
Μία από τις βασικές προτάσεις στο 
πρόγραμμα αυτό ήταν η δημιουργία 
σώματος συνοριακών φυλάκων. Αρχι
κά ιδρύθηκαν ειδικά αποσπάσματα 
από αστυνομικούς και στη συνέχεια, 
το 1998, το Σώμα των Συνοριακών 
Φυλάκων.

Το νομοθετικό πλαίσιο του τελευ
ταίου καθορίστηκε από τους νόμους 
2622/1998, 2838/2000 και 2910/2001 
(άρθρο 78). Σύμφωνα με αυτό «στο Υ
πουργείο Δημόσιας Τάξης συνιστώ- 
νται κεντρική και περιφερειακές Α
στυνομικές Υπηρεσίες Συνοριακής 
Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανά
στευσης με αποστολή την αποτροπή 
της παράνομης εισόδου αλλοδαπών 
στη χώρα, τον εντοπισμό και τη σύλ
ληψη εκείνων των αλλοδαπών που ερ
γάζονται παράνομα στην επικράτεια 
—και την παραπομπή τους στη δικαιο
σύνη ή την επαναπροώθησή τους—, 
καθώς και τον εντοπισμό και τη σύλ
ληψη προσώπων που διευκολύνουν 
την παράνομη είσοδο και εργασία αλ
λοδαπών και την παραπομπή τους στη 
δικαιοσύνη. Οι Αστυνομικές Υπηρε
σίες Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης 
Λαθρομετανάστευσης ιδρύονται κυρί
ως σε παραμεθόριους και όρους αυτών 
νομούς, καθώς και σε νομούς που γειτ
νιάζουν με αυτούς, σε νησιά που βρί
σκονται κοντά στα θαλάσσια σύνορα 
της χώρας, καθώς και σε οποιοδήποτε 
άλλο νομό, όπου παρατηρείται αυξη
μένη παράνομη εγκατάσταση και απα
σχόληση αλλοδαπών».

Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, ιδρύθηκαν

προοδευτικά και ήδη λειτουργούν 55 
Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης και Δί
ωξης Λαθρομετανάστευσης (και 4 κλι
μάκια**), τα οποία κατανέμονται σε 
τρεις ζώνες:
(α) Σε εκείνα της Α' ζώνης (33) στις 

παραμεθόριες Αστυνομικές Διευ
θύνσεις (Α.Δ. Κέρκυρας = Κασσιώ- 
πης & Παλαιοκαστρίτσας, Α.Δ. Θε
σπρωτίας = Α' και Β' Φιλιατών, 
Α.Δ. Ιωαννίνων= Α' και Β' Δελβι- 
νακίου, Άνω Πωγωνίου, Κόνιτσας 
και Μαστοροχωρίων, Α.Δ. Καστο
ριάς = Νεστορίου, Αλιάκμονα και 
Κορεστίων, Α.Δ. Φλώρινας = Κρυ
σταλλοπηγής, Πρεσπών και Κάτω 
Κλεινών, Α.Δ. Πέλλας = Αριδαίας, 
Α.Δ. Κιλκίς = Αξιούπολης, Πολυ- 
κάστρου και Δοϊράνβης, Α.Δ. Σερ
ρών = Κερκίνης & Προμαχώνα, 
Α.Δ. Δράμας = Κάτω Νευροκοπίου 
& Παρανεστίου, Α.Δ. Ξάνθης - 
Κοτύλης, Α.Δ. Ροδόπης = Ιάσμου 
& Σαπών, Α.Δ. Αλεξανδρούπολης 
= Σουφλίου, Τυχερού και Φερών, 
και Α.Δ. Ορεστιάδας = Κυπρίνου, 
Ορεστιάδας, Δυδιμοτείχου και Με- 
ταξάδων).

(β) Σε εκείνα της Β' ζώνης (11) στις ό
μορες των παραμεθορίων Αστυνο
μικές Διευθύνσεις (Α.Δ. Πρέβεζας 
= Πρέβεζας, Α.Δ. Άρτας = Άρτας, 
Α.Δ. Τρικάλων = Χασίων, Α.Δ. 
Γρεβενών = Πολυνερίου και Δε- 
σκάτης, Α.Δ. Κοζάνης = Τσοτυλί- 
ου, Πτολεμαΐδας και Σερβίων, Α.Δ. 
Ημαθίας = Νάουσας και Γεωργια
νών και Α.Δ. Καβάλας = Καβάλας), 
και

(γ) Σε εκείνα (11) της ενδοχώρας 
(Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης = Θεσσαλο
νίκης, Θέρμης, Αγίου Αθανασίου 
και Λαγκαδά, Α.Δ. Πιερίας = Πιε
ρίας, Α.Δ. Χαλκιδικής = Ορμυλίας, 
Παναγίας και Τρίγλιας, Α.Δ. Καρ
δίτσας = Καρδίτσας και Α.Δ. Λάρι
σας = Γόννων και Ελασσόνας). 

Σήμερα στην Ελληνική Αστυνομία 
υπηρετούν 4.120 Συνοριακοί Φύλα
κες, από τους οποίους οι 431 γυναίκες. 
Επελέγησαν με αυστηρά κριτήρια και 
οι περισσότεροι από αυτούς έχουν 
προϋπηρεσία σε ειδικά σώματα των 
Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείς, 
Πεζοναύτες, Υποβρύχιες καταστρο
φές, κλπ). Έτυχαν —άνδρες και γυναί
κες— ειδικής εκπαίδευσης, ώστε να 
ανταποκριθούν στις προκλήσεις που
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προβάλλουν κατά την άσκηση των κα
θηκόντων τους. Ένα μάλιστα υψηλό 
ποσοστό από αυτούς είναι πτυχιούχοι 
ΑΕΙ και ΤΕΙ (20% των ανδρών και 
16.2% των γυναικών).

Τα αποτελέσματα των τριών πρώ
των χρόνων δράσης των Τμημάτων 
Συνοριακής Φύλαξης υπήρξαν αισιό
δοξα και δικαίωσαν τις προσδοκίες της 
πολιτείας και του ελληνικού λαού, και 
ειδικότερα των κατοίκων των παραμε
θορίων περιοχών, στις οποίες εμπέδω
σαν αίσθημα ασφαλείας, το οποίο είχε 
κλονιστεί από τα μεταναστευτικά κύ
ματα. Σε 24ωρη βάση, κάτω από 
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, σε 
σταθερά σημεία ελέγχου οχημάτων, με 
αποσπάσματα κατά μήκος της μεθορί
ου και ενέδρες σε συνήθη ή ενδεχόμε
να περάσματα, οι συνοριοφύλακες δί
νουν το δυναμικό τους παρόν στις

σωρινών αδειών παραμονής από τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
στους περισσότερους οικονομικούς 
μετανάστες επήλθαν κάποιες αλλαγές 
στις πιέσεις των μεταναστευτικών ρο
ών, κυρίως ως προς την ελληνοαλβα- 
νική μεθόριο, εντούτοις η λαθρομετα
νάστευση εξακολουθεί να αποτελεί 
ένα σημαντικό πρόβλημα για τη χώρα, 
ένα πρόβλημα που αν δεν αντιμετωπι
στεί έγκαιρα, αποφασιστικά και ορθο
λογικά, μπορεί να εξελιχτεί σε απειλή.

Και αυτό όχι μονάχα για τη χώρα 
μας, αλλά και για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επι
τροπή πρότεινε στα κράτη - μέλη τη 
διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου για 
την επιτήρηση και τη διαχείριση των 
εξωτερικών συνόρων της Ενωσης το 
οποίο μπορεί μακροπρόθεσμα να οδη
γήσει στη δημιουργία ευρωπαϊκής με

αντεγκληματικής πολιτικής του Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης καθορί
στηκαν στόχοι για το 2002 στον τομέ
α της λαθρομετανάστευσης και δόθη
καν ειδικές οδηγίες προς τις Αστυνο
μικές Διευθύνσεις της χώρας. Συγκε
κριμένα τέθηκε στόχος αύξησης, σε 
σχέση με το 2001, του αριθμού των 
συλλήψεων, σε ποσοστό 30% από τις 
παραμεθόριες Αστυνομικές Διευθύν
σεις της χώρας και σε ποσοστό 20% 
από τις υπόλοιπες Αστυνομικές Διευ
θύνσεις. Επί πλέον κάθε Αστυνομική 
Διεύθυνση θα πρέπει:
• Να πραγματοποιεί με τις αστυνομι

κές υπηρεσίες και ιδιαίτερα τους συ
νοριοφύλακες, συνεχείς ελέγχους 
νομιμότητας των μεταναστών, ανε
ξάρτητα από τυχόν αντιδράσεις το
πικών παραγόντων και κοινωνικών 
φορέων.

ευαίσθητες αυτές ζώνες της χώρας. 
Πρόκειται για ένα έργο δύσκολο και 
επικίνδυνο και ήδη θρηνούν ένα νεκρό 
συνάδελφό τους. Κάθε στιγμή καρα
δοκεί και ένας θανάσιμος κίνδυνος, 
αφού τη μεθόριο δεν προσπαθούν να 
διέλθουν μόνον εξαθλιωμένοι οικονο
μικοί μετανάστες, αλλά και κακοποιοί, 
οι οποίοι επιχειρούν να εισάγουν στη 
χώρα ναρκωτικά, όπλα κλπ. Ο σχετικά 
πρόσφατος σοβαρός τραυματισμός 
στην περιοχή των Δρυμάδων Ιωαννί- 
νων του συνοριακού φύλακα Δη μητρι
ού Κούρου επιβεβαιώνει το επικίνδυ
νο της αποστολής τους. Ο πίνακας που 
παρατίθεται (συλλήψεις λαθρομετανα
στών) είναι ενδεικτικός της δράσης 
των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης 
και της θωράκισης των συνόρων που 
επέτυχαν.

Αν και μετά την εφαρμογή του νό
μου 2910/2001 και τη χορήγηση προ

θοριακής φρουράς. Σύμφωνα με το 
σκεπτικό της Επιτροπής, ένας τέτοιος 
σχεδιασμός είναι απαραίτητος προκει- 
μένου να αυξηθεί το αίσθημα ασφά
λειας των Ευρωπαίων και να διασφα- 
λισθεί η δημόσια τάξη στις χώρες μέλη 
μετά την πλήρη απελευθέρωση της κυ
κλοφορίας προσώπων εντός των εσω
τερικών συνόρων, αλλά και ενόψει της 
διεύρυνσης, με την ένταξη νέων χω
ρών και την επακόλουθη σημαντική 
επέκταση των εξωτερικών συνόρων. 
Σύγχρονες απειλές και νέες μορφές 
ανασφάλειας, όπως είναι η τρομοκρα
τία, η διακίνηση ναρκωτικών, το οργα
νωμένο έγκλημα, αλλά και η μαζική, 
παράνομη μετανάστευση, είναι θέμα
τα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, 
ταυτόχρονα με τη μέριμνα για το σε
βασμό των δημοκρατικών ελευθεριών 
και των ανθρωπιστικών αξιών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της νέας

• Να διενεργεί εις βάθος έ
ρευνα σε τοπικό επίπεδο, 
για την εξάρθρωση τοπικών 
κυκλωμάτων διακίνησης 
αλλοδαπών και σύλληψη 
διακινητών, καθώς και για 
τη σύλληψη παράνομα ερ
γαζομένων αλλοδαπών και 
των εργοδοτών τους.
• Να παρακολουθεί την α
πόδοση των Τμημάτων Συ
νοριακής Φύλαξης και να 
παρέχει οδηγίες και κατευ
θύνσεις προς τους διοικού- 
ντες για περαιτέρω δραστη-

ριοποίηση του προσωπικού τους, 
και τέλος

• Να αξιολογεί τα αποτελέσματα της 
δράσης σε μηνιαία βάση. 
Επιδιώκοντας μια πρώτη επαφή με 

το θέμα της συνοριακής φύλαξης, αλ
λά και τους ίδιους τους συνοριοφύλα
κες, η «Αστυνομική Επιθεώρηση» κι
νήθηκε στην περιοχή της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Ιωαννίνων, ένα χώρο κομ- 
βικής σημασίας για τη λαθρομετανά
στευση, την παράνομη είσοδο αλλοδα
πών και την εγκληματικότητα που σχε
τίζεται με αυτό το φαινόμενο (οργανω
μένη διακίνηση αλλοδαπών, διακίνη
ση ναρκωτικών και όπλων, εκμετάλ
λευση γυναικών και παιδιών, κοκ). Η 
σύνταξη του περιοδικού είχε την τύχη 
να μιλήσει τόσο με υψηλόβαθμα στε- 
λέχη της Ελληνικής Αστυνομίας στην 
περιοχή της Ηπείρου όσο και με το 
προσωπικό των Τμημάτων Συνορια-
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ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Ζώνες 2000 2001 Α' Τρίμηνο 2002

Α' (Παραμεθορίων Α.Δ.) 134.659 7.891
Β' (Ομόρων Α.Δ.) 32.519 1.479
Γ  (Ενδοχώρας) 0 9.834
Σύνολο 130.063 169.179 9.834

κής Φύλαξης. Είχε την τύχη —και 
πραγματικά εντυπωσιάστηκε— να δει 
το προσωπικό τους σε πλήρη δράση, 
σε σταθερά σημεία ελέγχου του οδι
κού δικτύου, σε αποσπάσματα σε δύ
σβατες περιοχές, αλλά και σε ενέδρες 
μέσα στο δάσος κοντά στη μεθόριο. 
Πιο συγκεκριμένα βρέθηκε κοντά 
στους συναδέλφους του Α' Τ.Σ.Φ. 
Δελβινακίου και του Τ.Σ.Φ. Κόνιτσας 
και τους ακολούθησε στην καθημερινή 
τους πορεία στην περιοχή Κακαβιάς, 
Μπουραζανίου, Μολυβδοσκεπάστου, 
Αηδονοχωρίου κλπ. Άνδρες και γυναί
κες, χωρίς καμιά εξαίρεση, νύχτα και 
μέρα, στην υπηρεσία του έθνους. Και 
σίγουρα στην εμπειρία της δράσης των 
συνοριοφυλάκων της Ηπείρου καθρε
φτίζεται και το έργο όλων των ΤΣΦ 
της χώρας. Αν και μια σύντομη επίσκε
ψη δεν είναι δυνατόν να προσφέρει 
μια πλήρη εικόνα της δράσης τους, 
εντούτοις μας επέτρεψε να σχηματί
σουμε τη βεβαιότητα ότι ο θεσμός των 
συνοριοφυλάκων πέτυχε και έχει όλες 
τις προϋποθέσεις να αποτελέσει ταυ
τόχρονα και μια αποτελεσματική Ευ
ρωπαϊκή Μεθοριακή Φρουρά. Αυτό 
επιβεβαιώνει άλλωστε και ο Υπουργός 
Δημόσιας Τάξης σε συνέντευξή του 
στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» 
(12.5. 2002).

Ευπεδώθηκε αίσθηυα 
ασφάλειας

Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
περιφέρειας Ηπείρου, ταξίαρχος κ. Θε
όδωρος Ρεγκλής, είχε την καλοσύνη να 
μας δεχτεί στο γραφείο του και, παρά 
το φόρτο των υποχρεώσεών του, να 
μας ενημερώσει για το έργο των συνο- 

ρ ιοφυλάκω ν 
στο χώρο ευ
θύνης του.

«Στη Γενική 
Α στυνομική 
Διεύθυνση Πε
ριφέρειας Η
πείρου», μας 
είπε ο κ. Ρε
γκλής, «υπη
ρετούν σήμε
ρα 761 Συνο
ριακοί Φύλα
κες σε 9 Τμή

ματα Συνοριακής Φύλαξης και 3 Κλι
μάκια, διοικούμενα από Αξιωματικούς 
της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία

διαθέτουν ικανό αριθμό οχημάτων και 
σύγχρονη τεχνολογία, όπως θερμικές 
κάμερες, διόπτρες νυχτερινής κατό- 
πτευσης, σύγχρονο οπλισμό, ασύρμα
τες επικοινωνίες κλπ.

Αποστολή τους είναι τόσο η φύλαξη 
των χερσαίων συνόρων με την Αλβα
νία, σε απόσταση 177 χιλιομέ
τρων, όσο και της ενδοχώρας. Η 
καθημερινή παρουσία τους τόσο 
στα νομοθετημένα σημεία ελέγ
χου (Κακαβιά, Μολυβδοσκέπα- 
στο, Δρυμάδες, Αμπελώνα και 
Μαυρομάτι Θεσπρωτίας) όσο 
και στα άλλα σημεία της μεθορί
ου με οχτάωρα μπλόκα σε 24ω- 
ρη βάση έχει ομαλοποιήσει τους 
ελέγχους των αλλοδαπών και έ
χει εμπεδώσει το αίσθημα ασφα
λείας στους κατοίκους των 
ακριτικών χωριών της περιοχής.

Αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα και 
αποτελεσματικότητα το πρόβλημα της 
λαθρομετανάστευσης και με τους κα
θημερινούς ελέγχους σε οχήματα, 
πράγματα και άτομα, και δημιουργούν 
ανασχετικό παράγοντα στην παράνο
μη είσοδο των ναρκωτικών και όπλων 
στον ελλαδικό χώρο. Επίσης το γυναι
κείο προσωπικό των Συνοριακών Φυ
λάκων, που είναι εκπαιδευμένο στην 
αντιμετώπιση της κακοποίησης των 
αλλοδαπών γυναικών, παράλληλα με 
τα κύρια καθήκοντά του, συμβάλλει 
στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατι
κών στην περιφέρεια της Ηπείρου και 
συνεργάζεται με το τοπικό Κέντρο Έ
ρευνας και Υποστήριξης Θυμάτων 
Κακοποίησης και Κοινωνικού Απο
κλεισμού (ΕΚΥΘΚΚΑ, Δαγκλή 4, Ιω
άννινα)».

Η δοάση επαναπροσδιορίζεται 
ουνε Υώο

Επίσης ο Αστυνομικός Διευθυντής 
Ιωαννίνων ΑΔ κ. Αναστάσιος Κατσα- 
ρός μας είπε: «Η Διεύθυνσή μας απο
τελεί βασικό σημείο διέλευσης λαθρο
μεταναστών, οι οποίοι προσπαθούν με 
κάθε τρόπο να μπουν στη χώρα μας. 
Για την αποτροπή τους λειτουργούν οι 
Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης. Στις

Υπηρεσίες αυτές έχει δοθεί εντολή να 
παρακολουθούν συνεχώς τη διαφορο
ποίηση των τρόπων εισόδου των λα
θρομεταναστών, για να έχουμε τη δυ
νατότητα άμεσης προσαρμογής μας 
προς αντιμετώπισή τους. Γίνεται ένας 
καθημερινός αγώνας.

Για τη χρονιά 
που διανύουμε 
παρατηρείται 
μείωση του α
ριθμού των λα- 
θ ρ ο μ ετα ν α - 
στών, εξαιτίας 
του νόμου 
2910/2001, με 
τον οποίο νο
μ ιμοποιήθη
καν και νομι
μοποιούντα ι 
κ α θ η μ ερ ινά  

πολλοί αλλοδαποί. Η δραστηριότητα 
των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης 
επαναπροσδιορίζεται συνεχώς και, ε
κτός από το στόχο μείωσης των εισερ
χομένων λαθρομεταναστών, δίδεται ί
ση βαρύτητα, μέσα στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων τους, και στην παρά
πλευρη εγκληματικότητα, όπως τα 
ναρκωτικά, διακίνηση όπλων, σωμα
τεμπορία και τα πλαστά ταξιδιωτικά 
έγγραφα.

Ιδιαίτερα για την τελευταία περί
πτωση δόθηκαν εντολές στο Αστυνο
μικό Τμήμα Κακαβιάς και στην Υπο
διεύθυνση Ασφαλείας Ιωαννίνων, να 
εντατικοποιήσουν τους ελέγχους για 
τον εντοπισμό πλαστών ταξιδιωτικών 
εγγράφων. Στην κατασκευή και στη 
χρήση τέτοιων εγγράφων συνέβαλε 
δυστυχώς η χορήγηση των Προσωρι
νών Αδειών Παραμονής χωρίς δικλεί
δες ασφαλείας από τους Ο.Τ.Α. και το 
πρόβλημα επιβεβαίωσης των στοιχεί
ων από τις Υπηρεσίες μας τις ημέρες 
των αργιών και τις μη εργάσιμες ημέ
ρες των ΟΤΑ».

Έονο υπό δύσκολες και 
επικίνδυνες συνθήκες

Αποκαλυπτική όμως υπήρξε και η 
συζήτηση με το διοικητή του Α'
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Τ.Σ.Φ. Δελ- 
βινακίου, Α
στυνόμο Α' 
κ. Δημήτριο 
Κοντογιάν- 
νη., του ΤΣΦ 
που ελέγχει 
το πρώτο 
τμήμα του ο

δικού άξονα Κακαβιάς - Ιωαννίνων, 
αλλά και μιας εξαιρετικά δύσκολης και 
δύσβατης περιοχής:

«Α.Ε.»: Κύριε αστυνόμε ποιος είναι 
ο χώρος ευθύνης σας:
«Απ.»: Είμαι διοικητής του Α' Τμήμα

τος Συνοριακής Φύλαξης Δελβινα- 
κίου από το 1999, από τότε δηλαδή 
που ιδρύθηκε. Ο χώρος ευθύνης μας 
είναι 22 χιλ. μεθοριακής γραμμής, 
από το Μεθοριακό Τμήμα Κακαβιάς 
προς την περιοχή της Κόνιτσας. Σε 
αυτόν περιλαμβάνεται και το αρχικό 
τμήμα του οδικού άξονα Κακαβιάς - 
Ιωαννίνων. Ως εκ τούτου το Τμήμα 
μας είναι επιφορτισμένο με καίριας 
σημασίας ευθύνες τόσο ως προς την 
αποτροπή της λαθρομετανάστευσης 
όσο και ως προς την καταστολή των 
αδικημάτων —και δεν είναι λίγα— 
που σχετίζονται με αυτήν.

«Α.Ε.»: Πόσο δύσκολη είναι η αντιμε
τώπιση της λαθρομετανάστευσης;

«Απ.»: Η αντιμετώπιση της λαθρομε
τανάστευσης στα εκτεταμένα χερ
σαία και θαλάσσια σύνορα της χώ
ρας μας είναι ένα καθήκον ιδιαίτερα 
δυσχερές, εξαιτίας του μεγάλου μή
κους της μεθορίου και του δύσβατου 
του εδάφους. Στο πρόβλημα αυτό 
μεγιστοποιείται στην περιφέρειά 
μας όπου έχουμε να κάνουμε με 
έδαφος δύσβατο και περιοχές με πυ
κνή βλάστηση. Κάποιοι μιλούν για 
στεγανοποίηση των συνόρων. Για 
να είμαστε ρεαλιστές, πρόκειται για 
μια υπερβολικά μεγάλη φιλοδοξία. 
Αυτό θα μπορούσε να γίνει στα σύ
νορα Μεξικού - ΗΠΑ, όπου υπάρχει 
έρημος και οποιαδήποτε κίνηση 
εντοπίζεται άμεσα και εύκολα. Ατυ- 
χώς τα ελληνικά σύνορα δεν παρου
σιάζουν τέτοιες ευκολίες. Έτσι το 
προσωπικό των Τμημάτων Συνορια
κής Φύλαξης έχει να επιτελέσει το 
καθήκον του κάτω από πολύ δύσκο
λες και επικίνδυνες συνθήκες.

«Α.Ε.»: Πώς εξελίσσεται το πρόβλημα 
της λαθρομετανάστευσης σήμερα, 
ειδικά μετά την εφαρμογή του νό
μου 2910/ 2001;

«Απ.»: Άσχετα από την εξέλιξη των 
πραγμάτων στην περιοχή της ευθύ
νης μου και γενικά στην ελληνο-αλ- 
βανική μεθόριο, η χώρα μας, όπως 
και όλες οι αναπτυγμένες ευρωπαϊ
κές χώρες, είναι —και όπως φαίνεται 
θα είναι— αντιμέτωπη με έντονες 
μεταναστευτικές ροές. Γι' αυτό και

"Αναμφισβήτητα υπάρχουν και στην 
Ελλάδα παρόμοια προβλήματα με 
αυτά που απασχολούν και τις υπόλοι
πες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η μετα
νάστευση, η ανεργία, η εγκληματικό
τητα και η ανασφάλεια είναι φαινό
μενα που απασχολούν και εμάς. Ω
στόσο υπάρχουν δύο σημαντικές δια
φορές. Η πρώτη διαφορά είναι ότι τα 
φαινόμενα αυτά στην Ελλάδα είναι 
πολύ πιο περιορισμένα απ' ό,τι στις υ
πόλοιπες χώρες της Ε.Ε.
Η δεύτερη —και η σημαντικότερη— 
είναι ότι εμείς δεν λειτουργούμε "ιδε- 
οληπτικά", δεν κάνουμε τα λάθη που 
έκαναν οι άλλες ευρωπαϊκές κυβερ
νήσεις πριν από εμάς. Πόρτε το πα
ράδειγμα των συνοριοφυλάκων. Η 
επιλογή μας για τη φρούρηση των συ
νόρων η οποία έχει αποδώσει σημα
ντικά αποτελέσματα, μόλις τώρα φαί
νεται να υιοθετείται από την Ε.Ε. 
Εμείς δεν θα επιτρέψουμε να μετα
τραπεί η χώρα μας σε μία ανασφαλή 
χώρα. Για μας η ασφάλεια στη ζωή, 
στην περιουσία και στην εργασία εί
ναι βασικά ανθρώπινα δικαιώματα 
και δεν εννοούμε να τα αγνοήσουμε ή 
να τα απεμπολήσουμε για κανένα λό
γο και σε καμία περίπτωση".—

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης

(Ελευθεροτυπία, 12.5.2002)

το ζήτημα της συνοριακής φύλαξης 
αναδεικνύεται σε πρόβλημα κομβι- 
κής σημασίας. Στην περιοχή μας ό
μως, μετά την εφαρμογή του νόμου 
2910/2001 και τη νομιμοποίηση με
γάλου αριθμού μεταναστών, έχει πε
ριοριστεί η λαθραία είσοδος. Όμως 
το πρόβλημα έχει αποκτήσει άλλες 
διαστάσεις. Οι Αλβανοί —κακοποιοί

και οικονομικοί μετανάστες— έπα- 
ψαν πλέον να περπατούν. Ελάχιστοι 
πλέον αποπειρώνται τη λαθραία εί
σοδό τους από δύσβατα σημεία της 
μεθορίου. Οι περισσότεροι κινού
νται από τους οδικούς άξονες και, 
φυσικά, επινοούν μύριους όσους 
τρόπους για να το επιτύχουν (ειδικές 
κρύπτες σε φορτηγά, πλαστογραφία 
ταξιδιωτικών εγγράφων και αδειών 
παραμονής, κοκ).Το ίδιο κάνουν και 
για τη μεταφορά όπλων και ναρκωτι
κών. Μέχρι σήμερα (23.4. 2002) τα 
μπλόκα της Υπηρεσίας μου στο οδι
κό δίκτυο έχουν βεβαιώσει 110 πα
ραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας 
και έχουμε παραπέμψει στη δικαιο
σύνη τους δράστες. Βέβαια δεν ε- 
γκαταλείπονται και τα δύσκολα πε
ράσματα της μεθορίου. Παράδειγμα 
το σχετικά πρόσφατο περιστατικό 
του τραυματισμού του ΣΦ της δύνα
μής μου κ. Δημητρίου Κούρου στη 
μεθόριο, παρά το χωριό Δρυμάδες. 
Το απόσπασμα —στο οποίο συμμε
τείχε και μια γυναίκα ΣΦ— προσπά
θησε να ερευνήσει ίχνη που εντόπι
σε, στο χιόνι, πλην όμως στην καμπή 
του μονοπατιού, πίσω από ένα βρά
χο, είχαν κρυφτεί 2 Αλβανοί κακο
ποιοί. Ο ΣΦ άκουσε τον ήχο οπλί- 
σματος του καλάσνικοφ και έπεσε α
μέσως κάτω. Πέφτοντας ανταπέδω
σε τα πυρά, αλλά τραυματίστηκε 
στην κνήμη. Τον έσωσε η ψυχραιμία 
του. Και αυτό που θα πρέπει να ση
μειώσω είναι το γεγονός ότι επειδή ο 
κ. Κούρος είχε σπουδάσει νοσηλευ
τική, είχε το κουράγιο να δώσει οδη
γίες στους συναδέλφους του πώς να 
περιποιηθούν το τραύμα του και να 
τον μεταφέρουν. Το περιστατικό αυ
τό αποδεικνύει αφενός τους κινδύ
νους στους οποίους εκτίθενται οι συ- 
νοριοφύλακες και αφετέρου το 
υψηλό επίπεδο της κατάρτισης, της 
εκπαίδευσης και του ηθικού αυτών 
των ανθρώπων. Τέλος θα πρέπει να 
επισημανθεί το γεγονός ότι οι άδειες 
παραμονής που χορηγούνται σήμερα 
από τους ΟΤΑ έχουν χαμηλά έως 
ανύπαρκτα στάνταρντς ασφαλείας 
και πλαστογραφούνται εύκολα. Επί 
πλέον το πρόβλημα επιτείνεται από 
την αδυναμία επιβεβαίωσης των 
στοιχείων των αδειών αυτών κατά τα 
Σαββατοκύριακα και τις αργίες 
όταν οι ΟΤΑ δε λειτουργούν.

274 Αστυνομική Επιθεώρηση - Μάιος/Ιούνιος 2002



Η αντιμετώ πιση της λαθρομετανάστευσης στα εκ τετα μ ένα  χερσαία και θαλάσσια σύνορα 
της χώρας μας είνα ι ένα καθήκον ιδ ια ίτερ α  δυσχερές

*  , ***& ?.
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«Α.Ε.»: Πώς αποτιμάτε το προσωπικό 
σας μετά από 3 χρόνια εμπειρίας;

«Απ.»: Στη δύναμη της Υπηρεσίας μου 
ανήκουν 97 συνοριοφύλακες —από 
τους οποίους οι 10 γυναίκες— και 
13 αστυνομικοί.. Από τους συνοριο
φύλακες οι 42 είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ 
και ΤΕΙ. Παράλληλα όλοι έχουν 
προϋπηρετήσει σε ειδικές δυνάμεις 
των Ενόπλων Δυνάμεων και έχουν 
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και πει
θαρχίας και σπάνιο αίσθημα ευθύ
νης. Είναι αλήθεια ότι στην αρχή 
αντιμετωπίστηκαν με κάποια δυσπι
στία, πλην όμως η αποτελεσματικό- 
τητά τους διασκέδασε κάθε αμφιβο
λία για την επιτυχία στο έργο που 
κλήθηκαν να επιτελέσουν. Οι γυναί
κες συνοριοφύλακες εκτελούν την 
ίδια υπηρεσία με τους άνδρες συνα
δέλφους τους (κυλιόμενο ωράριο 
8-24, σταθερά μπλόκα, αποσπάσμα
τα στο δάσος, ενέδρες, κλπ) και 
συμμερίζονται τους ίδιους με αυ
τούς κινδύνους. Η καρδιά της Ελλά
δας χτυπά στη μεθόριο...

Επιστρέφοντας από το Δελβινάκι 
στον οδικό άξονα Κακαβιάς - Ιωαννί- 
νων συναντήσαμε ένα απόσπασμα συ- 
νοριοφυλάκων μέσα στο δάσος. Μιλή
σαμε μαζί τους, μας εξέθεσαν τις δυ
σκολίες που αντιμετωπίζουν και τα 
προβλήματά τους. Όμως η πειθαρχία 
άψογη, το ηθικό ακμαιότατο! Ανάμε- 
σά τους ένας φιλόλογος κι ένας δά
σκαλος! Και μία γυναίκα με πλήρη 
εξάρτυση... Ρωτήσαμε έναν α
πό τους άνδρες.

"Είμαι ο συνοριοφύλακας 
Ιωάννης Τζίμας", μας απάντη
σε, «και υπηρετώ στο Α' ΤΣΦ 
Δελβινακίου από την κατάτα
ξή μου στη Συνοριοφυλακή. 
Προέρχομαι από τους πεζο
ναύτες και η εκπαίδευσή μου 
στο Σώμα αυτό με βοηθάει ι
διαίτερα στην εκτέλεση των 
καθηκόντων μου. Η υπηρεσία 
μας είναι δύσκολη και επικίν
δυνη. Ήδη είχαμε ένα νεκρό 
συνάδελφο και ένα σοβαρά τραυματία. 
Ο κίνδυνος καραδοκεί παντού. Στα 
μόνιμα μπλόκα στους οδικούς άξονες, 
στα αποσπάσματα στη μεθόριο, στις ε
νέδρες, παντού. Έχουμε όμως υποστεί 
την κατάλληλη εκπαίδευση και είμα
στε έτοιμοι να απαντήσουμε αποτελε

σματικά σε κάθε πρόκληση. Αυτό που 
βοηθά αποτελεσματικά είναι το πνεύ
μα συνοχής, το πνεύμα ομάδας, που 
κυριαρχεί κάθε στιγμή κατά την εκτέ
λεση της υπηρεσίας μας.".

Δίπλα του, η γυναίκα συνάδελφός 
του παρακολουθεί τη συζήτηση με εν
διαφέρον. Τη ρωτούμε:

«Α.Ε.»: Δεσποινίς ή κυρία;
«Απ.»: Κυρία. Είμαι η συνοριοφύλα

κας ΜΠΟΣΔΡΑ Βασιλική και υπη
ρετώ στο Σώμα από τις 22.1. 1999.

«Α.Ε.»: Είσθε 10 
γυναίκες ανάμε
σα σε 80 άνδρες 
συνοριοφύλακες 
στο Α' ΤΣΦ Δελ- 
βινακίου. Τι ση
μαίνει αυτό; 
«Απ.»: Πάντως 
δε σημαίνει κα
μιά διάκριση. 
Κάνουμε ακρι
βώς την ίδια 
υπηρεσία με τους 

άνδρες συναδέλφους μας. Νύχτα και 
μέρα, χειμώνα και καλοκαίρι, με 
χιόνι και βροχή. Στα σταθερά μπλό
κα στο οδικό δίκτυο, στα αποσπά
σματα στη μεθόριο, στις ενέδρες 
στο δάσος. Συμμεριζόμαστε τους ί
διους κινδύνους με αυτούς. Για πα

ράδειγμα στην περίπτωση του τραυ
ματισμού του συνάδελφου Κούρου 
στους Δρυμάδες στο απόσπασμα 
συμμετείχε και μια γυναίκα συνο
ριοφύλακας. Θα μπορούσε να ήταν 
αυτή στη θέση του, νεκρή ή τραυμα
τίας.
Μας αντιμετωπίζουν πλέον ισότιμα 
και η αντιμετώπιση αυτή αποτελεί 
μια ακόμη κατάχτηση της γυναίκας 
σε ένα χώρο που είναι ανδροκρατού- 
μενος. Αναμφίβολα μας προσέχουν. 
Όμως κι εμείς συμμετέχουμε σε όλες 
τις επιχειρήσεις, λειτουργούμε σαν 
ομάδα αλλά και σαν ένας άνθρωπος. 
Το αντίθετο θα ήταν αδιανόητο και θα 
υπονόμευε την αποτελεσματικότητα 
της δράσης μας.

«Α.Ε.»: Πώς συνδυάζεται ο ρόλος της 
συζύγου, της μητέρας με την απο
στολή του συνοριοφύλακα;

«Απ.»: Όλα συνδυάζονται, αν αγαπάς 
αυτό που κάνεις. Εξάλλου σε αυτό 
βοηθάει και η κατανόηση του συζύ
γου. Και αυτή υπάρχει απεριόριστη.

«Α.Ε.»: Τι ζωτικά προβλήματα αντι
μετωπίζετε;

«Απ.»: Αυτά είναι γνωστά. Τα έχουν 
διατυπώσει τα συνδικαλιστικά μας 
όργανα. Η άρση της αβεβαιότητας 
για το υπηρεσιακό μας μέλλον, το 
ασφαλιστικό, κλπ. Αυτό όμως που 
θα ήθελα να τονίσω είναι ότι εμείς,
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σμό στην υπηρεσία του πολίτη του Έλ
ληνα, του Ευρωπαίου. Αυτήν την ώρα έ
χει στη διάθεσή του περίπου 5000 Συνο
ριακούς Φύλακες. Ας τους δοθεί το δι
καίωμα να «αναλωθούν" σ' αυτό το με
γάλο «έργο", χωρίς εμπόδια, χωρίς δε- 
σμά, με αποτελεσματικότητα (σεβασμός 
των ατομικών ελευθεριών-αυστηρός 
έλεγχος της αστυνομικής πρακτικής).

Η κατανόηση των οικονομικών θε
μάτων στο χώρο μας είναι δυνατή μόνο 
μέσα από την ανάλυση των αντικειμε
νικών συνθηκών της εργασίας. Συνθή
κες που οφείλονται στον τρόπο με τον

μένων και στη βούληση των πολιτών. 
Είναι η ώρα η πολιτεία να σεβαστεί τη 
βούληση των πολιτών, το φιλότιμο 
των εργαζομένων και να πάρει γενναί
ες αποφάσεις για το μέλλον των Συνο
ριακών Φυλάκων".

Η αποστολή στην ελληνοαλβανική 
μεθόριο ολοκληρώθηκε. Τώρα η επι
στροφή προς την απρόσωπη πρωτεύ
ουσα. Όμως καθώς ανηφορίζαμε προς 
τον αυχένα της Κατάρας το βλέμμα 
εξακολουθούσε να αγναντεύει τα κα- 
ταπράσινα βουνά της μεθορίου και 
ο νους να στρέφεται στους συναδέλ

άσχετα με την πορεία των συνδικα
λιστικών μας αιτημάτων, ούτε στιγ
μή δεν παύουμε να εκτελούμε με τον 
καλύτερο τρόπο την υπηρεσία μας, 
τα καθήκοντα που μας εμπιστεύθη- 
κε ο ελληνικός λαός.

Ανησυγία via το εηαννελυατικό 
roue ίΐέλλον

Οι συνάδελφοι συνοριοφύλακες 
έχουν κι αυτοί τα προβλήματά τους. 
Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μι
λάει για Ευρωπαϊκή Μεθοριακή 
Φρουρά, αλλά αυτοί έχουν ήδη διανύ- 
σει τα 3 από τα 5 χρόνια, για 
τα οποία προσελήφθησαν. 
και η ανησυχία τους εύλο
γη. Σε απόσπασμα του 
Τ.Σ.Φ. Κόνιτσας υπό το 
διοικητή του, υπαστυνόμο 
Α' κ. Μιχαήλ Λάλα στην 
περιοχή του Μολυβδοσκε- 
πάστου, παρά την ομώνυμη 
Μονή, συναντήσαμε τον 
Πρόεδρο των Συνοριακών 
Φυλάκων νομού Ιωαννίκων 
κ. Κων/νο Σιαχολέβα, ο 
οποίος μας δήλωσε:

"Η πολιτεία πρέπει 
να αγκαλιάσει με στορ
γή κάθε Συνοριακό Φύ
λακα, στα χωριά και τις 
πόλεις, εκπληρώνοντας 
έτσι έναν από τους θε- 
μελιωδέστερους στό
χους της, που είναι η 
παροχή υπηρεσιών στο 
κοινωνικό αγαθό της α
σφάλειας. Σε μια εποχή 
που χαρακτηρίζεται α
πό την ανάγκη να θω
ρακιστούν τα σύνορά μας, οι Συνορια
κοί Φύλακες πρέπει να απελευθερω
θούν από τα δεσμά της αβεβαιότητας, 
της ανησυχίας και της αγωνίας για το 
μέλλον τους. Δεν πρέπει να είναι ένα 
μέσο καταστολής (αποκλειστικά συλ
λήψεις οικονομικών μεταναστών-λα- 
θρομεταναστών), αλλά να είναι ένας 
φορέας προσφοράς κοινωνικών υπηρε
σιών και προστασίας του κάθε πολίτη. 
Αυτός είναι ή πρέπει να είναι ο κεντρι
κός στόχος.

Το Υπουργείο καλείται σήμερα να 
πραγματοποιήσει ένα στρατηγικής ση
μασίας «έργο" για την ασφάλεια της χώ
ρας στα σύνορα. Χρειάζεται ένα μηχανι

οποίο εντάσσονται οι 
Σ/Φ στη δύναμη της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, στο 
αδύναμο νομικό πλαίσιο 
και στον τρόπο με τον ο
ποίο επιδρά στην εργασί
α μας η σύμβαση εργασί
ας. Η οικονομική πολιτι
κή του Υπουργείου μέχρι 
σήμερα επέτεινε την κρί
ση και μας οδηγεί στα 
πρόθυρα μιας συμπερι
φοράς που είναι πλέον α

ναγκαία (κινητοποιήσεις).
Για να υλοποιηθούν τα θεσμικά μέ

τρα και για να εξασφαλισθούν όλες οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις και τα μέ
σα για την απρόσκοπτη λειτουργία της 
υπηρεσίας μας, πρέπει να διατεθούν 
γενναίες πιστώσεις.

Προσπερνώντας όμως τα όποια προ
βλήματα, προχωρήσαμε με επιτυχία 
στους στόχους μας, γιατί οι επιλογές 
μας στηρίχθηκαν από την κοινωνία, 
που έδειξε εμπιστοσύνη και συμπαρά
σταση στο έργο μας. Χάρη σε αυτή 
την εμπιστοσύνη, μπορούμε σήμερα 
να προχωρήσουμε σε μια πορεία που 
στηρίζεται στο φιλότιμο των εργαζο

φους εκείνους που νύχτα και μέρα 
αγρυπνούν. Στους συναδέλφους εκεί
νους που πιστοί στο καθήκον έρχονται 
καθημερινά αντιμέτωποι με τον κίνδυ
νο για να προστατέψουν τη χώρα, για 
να εξασφαλίσουν στους κατοίκους των 
ακριτικών περιοχών την κοινωνική ει
ρήνη και το τόσο αναγκαίο αίσθημα 
ασφάλειας.

Οι Έλληνες συνοριοφύλακες έβα
λαν ένα στοίχημα. Και το κερδίζουν 
καθημερινά, όπως κερδίζουν και την 
εκτίμηση και την αγάπη των κατοίκων 
των περιοχών στις οποίες υπηρετούν. 
Στα συναισθήματα αυτά, ας προστεθεί 
και η δική μας εκτίμηση και αγάπη. ■

* Σε ημερίδα που έλαβε χώρα στη Θεσσα
λονίκη στις 23.5. 2002 με θέμα «Ασύμμε
τρες απειλές στη ΝΑ Ευρώπη" ο Υπουρ
γός Εθνικής Άμυνας κ. Γιάννος Παπα- 
ντωνίου δήλωσε μεταξύ άλλων πως πως 
«ασύμμετρη απειλή" στη ΝΑ Ευρώπη, 
πέρα από το οργανωμένο έγκλημα είναι 
και η λαθρομετανάστευση.

**Λειτουργούν τα Κλιμάκια Σαγιάδας (Α ' 
ΤΣΦ Φιλιατών), Πωγωνιανής (Α ' ΤΣΦ 
Αελβινακίου), Αγίας Μαρίνας (Β ' ΤΣΦ 
Αελβινακίου), Επταχωρίου (ΤΣΦ Νεστο- 
ρίου) και Κρανιάς (ΤΣΦ Πολυνερίου).
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Σ υ μ β ο ύ λ ια
Π ρ ό λ η ψ η ς

της

προσώπων ΟΤΑ από όλη τη χώρα.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο 

Υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοί
κησης και Αποκέντρωσης κ. Κ. Σκαν- 
δαλίδης, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
κ. Μ. Χρυσοχοΐδης, ο Υφυπουργός Δη
μόσιας Τάξης κ. Ε. Μαλέσιος, ο Αρχη
γός της Ελληνικής Αστυνομίας αντι
στράτηγος Φ. Νασιάκος, ο Υπαρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτη
γος Σπυρίδων Τσάκος, καθώς και εκ
πρόσωποι κοινωνικών οργανώσεων και 
άλλων φορέων.

Τις εργασίες της ημερίδας συντόνι
σε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος 
Ευσταθιάδης, ενώ κύριος ομιλητής 
ήταν ο καθηγητής Εγκληματολογίας 
του Τμήματος Επικοινωνίας και 
Μ.Μ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών 
κ. Γιάννης Πανούσης, Πρόεδρος της 
Ομάδας Διοίκησης Έργου στο ΥΔΤ, 
αποστολή της οποίας είναι ο συντονι
σμός της δράσης και η παροχή επιστη
μονικών κατευθύνσεων προς τα Τοπι
κά Συμβούλια Πρόληψης Εγκληματι
κότητας.

Τη διοργάνωση χαιρέτισε ο Υπουρ
γός Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλης Χρυ
σοχοΐδης, ο οποίος, απευθυνόμενος 
στο ακροατήριο, είπε μεταξύ άλλων:

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά για την 
σημερινή μας συνάντηση και θα ήθελα 
κατ' αρχήν να ευχαριστήσω όλους σας 
θερμά για την θετική ανταπόκρισή σας 
στην πρόσκλησή μας.

Η σημερινή μας συνάντηση είναι ση
μαντική και επίκαιρη. Σημαντική γιατί 
έχει, όπως θα δείτε, έναν απολογιστικό

Εγκληματικότητας
m μ  μερίδα με θέμα τα «Τοπικά 
Μ Μ Συμβούλια Πρόληψης Εγκλη- 

ματικότητας» πραγματοποίη- 
Μ I  σε στις 15 Μάίου 2002 σε 
■ ■ κεντρικό ξενοδοχείο των
Αθηνών το Υπουργείο Δημόσιας Τά
ξης, με τη συμμετοχή δημάρχων και εκ-



και έναν προγραμματικό χαρακτήρα 
και επίκαιρη γιατί η εγκληματικότητα 
και η ασφάλεια του πολίτη αποτελούν 
σήμερα, περισσότερο από ποτέ, βασικά 
θέματα της πολιτικής ατζέντας και του 
δημόσιου διαλόγου όχι μόνο στη χώρα 
μας αλλά και διεθνώς.

Ξεκινώντας από τις παραδοσιακές 
μορφές της εγκληματικότητας, όπως εί
ναι μία κλοπή ή μία ληστεία, και φθά- 
νοντας στις σύγχρονες ακραίες περι
πτώσεις εγκλημάτων βίας και στο οργα
νωμένο έγκλημα βλέπουμε πως τίθεται 
σήμερα επιτακτικά η ανάγκη για μια συ
ντονισμένη αντίδραση στην εγκληματι
κότητα και στο αίσθημα φόβου που 
προκαλεί.

Στην χώρα μας αν και με την πολιτι
κή που εφαρμόσαμε τα τελευταία χρό
νια έχει σημειωθεί μία σημαντική μείω
ση της καταγεγραμμένης εγκληματικό
τητας, ιδίως στις μορφές που συναρτώ- 
νται με το αίσθημα ασφάλειας των πο
λιτών, παρατηρείται μία αυξημένη αί
σθηση ανασφάλειας στους πολίτες 
(Βλέπετε έρευνα της « V-prc»).

Τούτη η αντίφαση μας έχει προβλη
ματίσει και έχει ισχυροποιήσει την θέ
λησή μας σε συνεργασία με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και του Πολίτες να αντι- 
δράσουμε από κοινού στο σύγχρονο 
έγκλημα, να στρέψουμε περισσότερο 
την προσοχή μας στην πρόληψη, στην 
εξάλειψη των αιτιών του εγκλήματος 
και να αναγνωρίσουμε τη σημασία των 
προληπτικών μέτρων στην προαγωγή 
του αισθήματος ασφάλειας του πολίτη.

Χωρίς αμφιβολία, η πρόληψη παρα
μένει η καλύτερη προστασία από το 
έγκλημα, και το έγκλημα πρέπει να το 
αντιμετωπίζουμε εκεί όπου λαμβάνει 
χώρα, δηλαδή στην τοπική κοινωνία.

Κάθε πολίτης και κάθε πόλη ή χωριό 
έχει υψηλό βαθμό ευθύνης στον τομέα 
της πρόληψης του εγκλήματος. Η ασφά
λεια στους δρόμους και στις γειτονιές, η 
κοινωνικοποίηση των νέων μέσα από 
την οικογένεια και το σχολείο, η ανά
πτυξη αποκεντρωμένων θεσμών πρό
ληψης και μηχανισμών ανάληψης κοι
νωνικής ευθύνης είναι στοιχεία της πο
λιτικής πρόληψης, τα οποία αναφέρω 
εδώ ενδεικτικά ως παραδείγματα.

Από το 1999, στην χώρα μας, υπάρ
χει ο θεσμός των ΤοΣΠΕ με συγκεκρι
μένη αποστολή, σύνθεση και αρμοδιό
τητες. Αρκετοί Δήμοι, κυρίως της Αττι
κής, έδειξαν από την πρώτη στιγμή

έντονο εν-διαφέρον και προχώρησαν 
στην σύσταση τέτοιων Συμβουλίων.

Η θετική ανταπόκριση για το θεσμό 
από στελέχη της Τοττικής Αυτοδιοίκησης 
και απλούς πολίτες μας ενθάρρυνε και 
μας βοήθησε να βελτιώσουμε περαιτέρω 
την σχετική υποδομή στο Υπουργείο Δη
μόσιας Τάξης. Μας παρακίνησε να εργα
στούμε πιο επίμονα για να επιλύσουμε 
από κοινού συγκεκριμένα τοπικά προ
βλήματα εγκληματικότητας.

Τα ΤοΣΠΕ αποτελούν σήμερα τον θε
σμό που εστιάζει στα αίτια της εγκλημα
τικότητας μίας περιοχής, είναι το ση
μείο επαφής ατόμων, επιχειρήσεων, 
οργανώσεων και φορέων που επιθυ
μούν να συμβάλλουν στην πρόληψη της 
εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο.

Η συμμετοχή και η συμβολή των πο
λιτών στην πόλη ή το χωριό τους, στη 
γειτονιά τους είναι κάτι που χρειαζόμα
στε και το οποίο, όπως είδαμε, ζητά την 
υποστήριξή μας.

Για να υποστηριχτούν οι τοπικές 
προσπάθειες αποτελεσματικά προχω
ρήσαμε στη δημιουργία ενός κεντρικού 
Γραφείου για τα ΤοΣΠΕ στο Υπουργείο 
μας, στο οποίο εργάζονται αξιωματικοί 
της Ελληνικής Αστυνομίας, και ειδικοί 
επιστήμονες.

Σήμερα θα ακούσετε λεπτομέρειες για 
τη λειτουργία αυτού του Γραφείου, που 
μεταξύ των κύριων στόχων του είναι η 
ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινω
νιών για τα πλεονεκτήματα της πρόλη
ψης, η προαγωγή των προγραμμάτων 
πρόληψης και η παροχή της αναγκαίας 
τεχνογνωσίας.

Παράλληλα, συντάξαμε ένα πλαίσιο 
βασικών αρχών για τα ΤοΣΠΕ που, 
όπως θα δείτε, δίνει το στίγμα της φιλο
σοφίας τους. Το πλαίσιο αν και πιστεύ
ουμε ότι μπορεί να βελτιωθεί μέσα από 
τις δικές σας επισημάνσεις, προσφέρει 
ένα ελάχιστο επίπεδο κοινών παραδο
χών. Οι κοινές αυτές παραδοχές παρου
σιάζονται στο Σχέδιο με σαφήνεια και 
είναι οι παρακάτω:

1. Η πρόληψη της εγκληματικότητας 
είναι μία πρόκληση για την κοινωνία 
ως σύνολο και δεν είναι πια ένα ζήτημα 
που αφορά μόνο την Αστυνομία και τη 
Δικαιοσύνη.

2. Όλοι οι κοινωνικοί φορείς πρέπει 
να εργαστούν πάνω στο ζήτημα της πρό
ληψης, αλλά περισσότερο από όλους, 
πρέπει να εμπλακούν οι ίδιοι οι πολίτες.

3. Η Πολιτεία οφείλει να δημιουργεί

τις κατάλληλες εκείνες συνθήκες συνερ
γασίας που θα ενθαρρύνουν τη συμμε
τοχή του πολίτη.

Για την οργανωτική υποστήριξη των 
τοπικών πρωτοβουλιών αντεγκληματι- 
κής πολιτικής έχει συσταθεί από τις αρ
χές του χρόνου ειδική Ομάδα Διοίκη
σης Έργου*, Πρόεδρος της οποίας εί
ναι ο καθηγητής κ.Γιάννης Πανούσης. 
Αποστολή της Ομάδας είναι η διευκό
λυνση της συνεργασίας μεταξύ των το
πικών φορέων που επιθυμούν να συμ
μετέχουν σε προγράμματα πρόληψης 
της εγκληματικότητας, καθώς επίσης η 
έγκριση και η παροχή κάθε υποστήρι
ξης για την κατάλληλη οργάνωση των 
τοπικών προληπτικών προγραμμάτων.

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έχει 
την πολιτική βούληση να υποστηρίξει 
με κάθε μέσο τις τοπικές δράσεις πρό
ληψης της εγκληματικότητας. Ωστόσο, 
η πολιτική βούληση η δική μας δεν αρ
κεί. Χρειάζεται να υπάρξει παράλληλα 
η επιθυμία της τοπικής κοινωνίας και 
το ενδιαφέρον της Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης να συμβάλλουν στην πρόληψη της 
εγκληματικότητας.

Εμείς νοιώθουμε ότι είμαστε έτοιμοι 
να υποστηρίξουμε ενεργά την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση στον τομέα της πρόλη
ψης. Είναι η πολιτική της πρόληψης 
που μας προσφέρει ευκαιρίες για να 
αναπτύξουμε, δυνατότητες για να εκμε
ταλλευτούμε.

Πιστεύουμε πως η σημερινή συνά
ντηση θα οδηγήσει σε απτά αποτελέ
σματα. Στόχος μας είναι μέχρι το τέλος 
της τετραετίας να δημιουργηθούν και 
να λειτουργήσουν ΤοΣΠΕ σε όλους 
τους επιλεγέντες Δήμους της χώρας. Το 
στοίχημα δεν είναι εύκολο αλλά κρίνω 
ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να το 
κερδίσουμε.

Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και τη 
συνεργασία, είμαστε έτοιμοι να συζητή
σουμε τις προτάσεις και τις ιδέες σας, 
για να μειώσουμε την εγκληματικότητα 
και να προάγουμε το αίσθημα ασφά
λειας των πολιτών, για να καταστήσου
με τα ΤοΣΠΕ ενεργό θεσμό της ίδιας 
μας της Δημοκρατίας».

Πλαίσιο βασικών αρχών 
λειτουργίας των ΤοΣΠΕ

(α) Ασφάλεια τον πολίτη και ΤοΣΠΕ
Η δημόσια ασφάλεια αποτελεί ένα
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κοινό κοινωνικό αγαθό συνυφασμένο 
με την κοινωνική αλληλεγγύη και την 
ασφάλεια των δικαιωμάτων των πολι
τών. Υπό την έννοια αυτή η ασφάλεια 
του πολίτη και η προστασία των εννό- 
μων αγαθών αποτελεί, εκτός από πρω
ταρχική υποχρέωση της πολιτείας, ένα 
καθολικό και επιτακτικό αίτημα των 
σύγχρονων κοινωνιών. Η κατοχύρωση 
της επιβάλλει, σήμερα, λογικές κοινω
νικής εγρήγορσης, συνευθύνης αλλά 
και συνδιοίκησης, δηλαδή λογικές μιας 
ευρύτερης συμμετοχικής διαδικασίας 
στον τομέα της πρόληψης, ενώ συνι- 
στά, παράλληλα, ένα ζήτημα ποιότητας 
ζωής και ένα σταθεροποιητικό παράγο
ντα της κοινωνικής συμβίωσης.

Το θεωρητικό πλαίσιο των τοπικών 
Σ. Π. Ε στηρίζεται στην προώθηση και 
εμβάθυνση της συμμετοχικής αντε- 
γκληματικής πολιτικής, καθώς και στη 
μείωση του αισθήματος της ανασφά
λειας, μέσω της κατά το δυνατόν άρ
σης των όρων του κοινωνικού απο
κλεισμού και της περιθωριοποίησης 
καθώς και την δραστηριοποίηση των 
πολιτών για την πρόληψη της καθημε
ρινής μικρομεσαίας εγκληματικότη
τας. Αποτελεί μια πολιτική συνεργασί
ας του πολίτη με τους θεσμούς της 
πρόληψης του εγκλήματος, μια πολιτι
κή εμπέδωσης της κοινωνικής συνο
χής, αλληλεγγύης και ενδυνάμωσης 
της συνευθύνης που συνεπάγεται το 
κοινωνικό συμβόλαιο. Τα τοπικά ΣΠΕ 
είναι κατεξοχήν φορείς εμπέδωσης του 
αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, 
συμπαραγωγής της δημόσιας ασφά
λειας και έγκαιρης πρόληψης των γε
νεσιουργών αιτιών και παραγόντων 
παραβατικής συμπεριφοράς.

Η εφαρμογή μιας συμμετοχικής 
αντεγκληματικής πολιτικής δεν περιο
ρίζεται στη γραφειοκρατική μεταβίβα
ση ορισμένων αρμοδιοτήτων, στον το
μέα της πρόληψης, από το κράτος 
στους Ο.Τ. Α. και στις τοπικές κοινωνί
ες. Δεν συγκαλύπτει κάποια διαδικασί
α απώθησης ευθυνών της Πολιτείας 
για την αντιμετώπιση της εγκληματι
κότητας. Αντίθετα συνιστά μια ρεαλι
στική πρόταση συνεργασίας κράτους 
και τοπικών κοινωνιών, επιζητώντας 
την ενεργητική συμμετοχή των ιδίων 
των πολιτών.

Η θέσπιση και η λειτουργία των το
πικών ΣΠΕ επιβεβαιώνει την αλλαγή 
που επιτελείται σταδιακά στην Ελλάδα

ως προς την παραγωγή της δημόσιας 
ασφάλειας και υποδεικνύει την ανακα
τανομή των ρόλων στη διαμόρφωση 
της αντεγκληματικής πολιτικής. Το 
κράτος έχει την αρμοδιότητα της χά
ραξης και εφαρμογής των γενικών κα
τευθύνσεων της αντεγκληματικής πο
λιτικής και της καταπολέμησης της 
εγκληματικότητας, ενώ η τοπική αυτο
διοίκηση, οι κοινωνικοί φορείς, η τοπι
κή αστυνομία και οι πολίτες καλούνται 
να συμμετάσχουν στη σχεδίαση και 
εφαρμογή πολιτικών πρόληψης σε το
πικό επίπεδο.

(β) Αποστολή των ΤοΣΠΕ

Με το Νόμο 2713/1999 (άρθρο 16) 
θεσπίστηκαν τα Τοπικά Συμβούλια 
Πρόληψης της Εγκληματικότητας. 
Κύρια αποστολή αυτού του νεοεισα- 
χθέντος στην Ελλάδα θεσμού είναι η 
καταγραφή και η μελέτη της εγκλημα
τικότητας σε τοπικό επίπεδο, καθώς 
και η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντο
νισμός και η εφαρμογή από τους κοι
νοτικούς φορείς πρωτοβουλιών, κα
τάλληλων να προλάβουν ή να περιορί
σουν ορισμένες μορφές της μικρομε- 
σαίας ιδίως εγκληματικότητας. Τα το
πικά ΣΠΕ αποσκοπούν στην ανάπτυξη 
μιας εναλλακτικής και αποκεντρωμέ
νης αντεγκληματικής πολιτικής, προ
σαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες 
και απαιτήσεις των τοπικών κοινω
νιών. Πρόκειται στην ουσία, για όργα
να μιας πολυμερούς συνεργασίας με
ταξύ κράτους και των Ο.Τ.Α., των 
αστυνομικών και δικαστικών αρχών, 
των κοινωνικών φορέων, αλλά και των 
ιδίων πολιτών, που φιλοδοξούν να 
εμπεδώσουν, μέσα από τη συμμετοχή, 
τη δημόσια ασφάλεια στην καθημερι
νή ζωή.

Σύμφωνα με το νομοθετικό τους 
πλαίσιο τα τοπικά ΣΠΕ αποτελούν 
συμβουλευτικά και γνωμοδοτικά όρ
γανα, τα οποία μπορούν να συσταθούν 
σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα της χώρας 
με πληθυσμό πάνω από τρεις χιλιάδες 
κατοίκους.

Απαρτίζονται από επιστήμονες και 
λειτουργούς που διαμένουν μόνιμα 
στην περιφέρεια του Δήμου ή της 
Κοινότητας και διαθέτουν ειδικές 
γνώσεις στον τομέα της εγκληματικό
τητας (εγκληματολόγοι, κοινωνιολό
γοι, ψυχολόγοι, δικαστικοί λειτουρ
γοί, κοινωνικοί λειτουργοί, ιατροί,

αστυνομικοί κ.λπ.)
Τα μέλη των τοπικών ΣΠΕ δεν επι

τρέπεται να είναι λιγότερα από πέντε ή 
περισσότερα από έντεκα και ορίζονται 
για τρία χρόνια.

Κάθε τοπικό ΣΠΕ συγκαλείται και 
προεδρεύεται από το Δήμαρχο του οι
κείου Δήμου ή τον οριζόμενο από αυ
τόν εκπρόσωπό του.

Τα τοπικά ΣΠΕ αναλαμβάνουν συ
γκεκριμένες δράσεις για:
• την καταγραφή και μελέτη της 

εγκληματικότητας στην πραγματική 
της διάσταση στο πλαίσιο των Δή
μων που αυτά δραστηριοποιούνται 
και την σύνταξη ετήσιας έκθεσης για 
την εξέλιξη της εγκληματικότητας 
στην περιοχή τους,

• την ευαισθητοποίηση και την ενεργό 
συμμετοχή των κοινωνικών φορέων 
και των πολιτών σε προγράμματα 
πρόληψης,

• την πλαισίωση και το συντονισμό 
πρωτοβουλιών' άλλων κοινωνικών 
φορέων όπως π.χ.(θεραπευτικών κοι
νοτήτων, συλλόγων γονέων, επαγ
γελματικών ενώσεων, εκκλησίας 
κ.α.) που στοχεύουν στην πρόληψη.

• τη συνδρομή στο κοινωνικό έργο της 
αστυνομίας

• την πρόταση της δημιουργίας κέ
ντρων βοήθειας, αρωγής και πληρο
φόρησης για τα θύματα εγκληματι
κών πράξεων σε συνεργασία με τους 
τοπικούς κοινωνικούς φορείς,

• την ανάπτυξη της κοινοτικής διαμε- 
σολάβησης και την εμπέδωση της 
κοινωνικής αλληλεγγύης,

• την εκπόνηση και εφαρμογή προ
γραμμάτων παροχής κοινωφελούς 
εργασίας,

• την υποβολή προτάσεων προς τους 
αρμόδιους φορείς ( περιφέρεια, Νο
μαρχία, ΥΠΕΧΩΔΕ) για την ανα
βάθμιση ορισμένων περιοχών, που 
παρουσιάζουν έντονα ή χρόνια χωρο
ταξικά και κοινωνικά προβλήματα 
και προβλήματα παραβατικότητας,

• τη σύσταση δικτύου "στελεχών πρό
ληψης” σε τομείς όπως η οδική συ
μπεριφορά, η αντικοινωνική συμπε
ριφορά, η σχολική-εξωσχολική βία, η 
χρήση ναρκωτικών, η κακοποίηση 
και η εκμετάλλευση ανηλίκων,

• την κατάστρωση προγραμμάτων 
πρόληψης, σχετικά με ειδικές μορφές 
παραβατικής-εγκληματικής συμπερι
φοράς ή με ειδικές κατηγορίες δρα-

280 Αστυνομική Επιθεώρηση - Μάιος/Ιούνιος 2002



στών και την υποστήριξη τους σε κε
ντρικό (κρατικό) επίπεδο.
Μέσα από τις παραπάνω δράσεις 

και λειτουργίες των τοπικών ΣΠΕ, οι 
τοπικές κοινωνίες μπορούν να κατα
στούν οι φυσικοί χώροι διαχείρισης 
και πρόληψης της μικρομεσαίας ε
γκληματικότητας και να συμβάλλουν 
στην εμπέδωση της ασφαλείας του πο
λίτη στην καθημερινή του ζωή, ως βα
σικό όρο της ποιότητας ζωής.

(γ) Συνεργασία ΤοΣΠΕ, Ελληνικής 
Αστυνομίας και Δημοτικής 
Αστυνομίας
Τα τοπικά ΣΠΕ λόγω της αποστολής 

τους μπορούν να αποτελόσουν το φο
ρέα συνεργασίας μεταξύ της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, της Ελληνικής Αστυ
νομίας και της Δημοτικής Αστυνομί
ας, σε όποιους Δήμους έχει αυτή συ- 
σταθεί.

Σκοπός μιας τέτοιας συνεργασίας εί
ναι ο σχεδιασμός και η ανάληψη δρά
σεων πρόληψης σε επίπεδο γειτονιάς 
και η ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου 
της Αστυνομίας.

Οι εν λόγω δράσεις έχουν ως σημεί
ο αναφοράς τους την τοπική κοινότητα 
και βασίζονται στη συστηματική λει
τουργία και ανάπτυξη των τοπικών 
ΣΠΕ, στο νέο θεσμικό πλαίσιο λει
τουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας 
και της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς 
και στις σύγχρονες στρατηγικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 
πρόληψης της εγκληματικότητας.

Μέσα από αυτήν την πολυπαραγο- 
ντική συνεργασία προωθείται η συμπα
ραγωγή της δημόσιας ασφάλειας ως 
κοινωνικό αγαθό και η ασφάλεια των 
δικαιωμάτων των πολιτών, με αποτέλε
σμα την εμβάθυνση της συμμετοχικής 
δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο.

(δ) Συνεργασία των τοπικών ΣΠΕ 
με Αρχές και φορείς

Τα ΤοΣΠΕ για την εκπλήρωση της 
αποστολής τους συνεργάζονται: 
α. Με τα ομοειδή Συμβούλια των άλ

λων και ιδίως των ομόρων δήμων 
και κοινοτήτων.

β. Με δημόσιες Υπηρεσίες και ιδίως 
τις τοπικές Αστυνομικές Αρχές και 
την Αστυνομική Επιτροπή Νόμου, 
με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας 
καθώς και με τους Ο.Τ.Α. και τη Νο
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση

γ. Με Οργανισμούς όπως ο ΟΚΑΝΑ, 
με Ινστιτούτα Αντεγκληματικής Πο
λιτικής και μη Κυβερνητικές Οργα
νώσεις.

δ. Με επιστημονικούς, επαγγελματι
κούς και κοινωνικούς φορείς και ιδί
ως συλλόγους γονέων, θεραπευτικές 
κοινότητες, δικηγορικούς και ιατρι
κούς συλλόγους, πανεπιστήμια και 
άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

ε. Με σωφρονιστικά καταστήματα και 
κέντρα ή ιδρύματα αποκατάστασης 
και θεραπείας, 

στ. Με τα Μ.Μ.Ε.
ζ. Με τους Εθνικούς εκπροσώπους της 

χώρας μας σε διεθνείς οργανισμούς 
ή όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που δραστηριοποιούνται στο πεδίο 
της πρόληψης του εγκλήματος και, 
εφόσον κληθούν από αυτούς, συμ
μετέχουν στις συνεδριάσεις των τε
λευταίων αναπτύσσοντας τις 
απόψεις τους. ■

* Σύμφωνα με την 3002/4/1 -κδ' 
(2002)απόφαση των Υπουργών Ε
σωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης, 
Αποκέντρωσης & Δημόσιας Τάξης η 
Ομάδα Διοίκησης Έργου για το συ
ντονισμό της δράσης και την παρο
χή επιστημονικών κατευθύνσεων 
προς τα ΤοΣΠΕ επιφορτίζεται με: 
(α) Τη θεωρητική επεξεργασία της 
λειτουργίας των ΤοΣΠΕ και την έ
νταξή τους στη γενικότερη συμμε
τοχική αντεγκληματική πολιτική 
(σε συνεργασία με τους άλλους θε
σμούς αντεγκληματικής πολιτικής), 
(β) Τη διαμόρφωση αποκεντρωμέ
νων δομών πρόληψης της μικρομε- 
σαίας εγκληματικότητας μέσω των 
ΣΠΕ για την ενδυνάμωση του αι
σθήματος ασφάλειας των πολιτών, 
(γ) Τη συνεργασία των ΣΠΕ με το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρόληψης του 
Εγκλήματος, με αντίστοιχα ευρω
παϊκά δίκτυα στο πλαίσιο των προ
γραμμάτων για ασφαλείς πόλεις, 
καθώς και με άλλους ειδικούς φο
ρείς, όπως ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, ΚΕ- 
ΣΦ κλπ, (δ) Την ευαισθητοποίηση 
και κινητοποίηση των δημοτικών 
αρχών και την ενθάρρυνση των το
πικών πρωτοβουλιών, (ε) Την τεχνο- 
κρατική και επικοινωνιακή στήριξη 
του θεσμού των ΤοΣΠΕ, (ς) Την επι
μόρφωση των εμψυχωτών, και (ζ) 
Την αξιολόγηση των δράσεων και 
την υποβολή πρότασης χρηματοδό
τησης στο πλαίσιο των «Συμβάσεων 
ασφαλείας».

Μάιος/Ιούνιος 2002  -  Αστυνομική Επιθεώρηση 281



ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Μ Ο Σ

Ο
τουρισμός είναι ένα παγκό
σμιο φαινόμενο και ταυτό
χρονα ένα οικονομικό μέγε
θος που καμιά εθνική οικονο
μία δεν μπορεί να αγνοήσει.

ίδιο, φυσικά, και η δική μας. Η προσέγ
γιση του φαινομένου αυτού δεν μπορεί 
παρά να είναι πολύπλευρη και οπωσ
δήποτε εκφεύγει από τα όρια μιας ολι
γοσέλιδης παρουσίασης. Αναμφίβολα 
έχει θετικές και αρνητικές συνέπειες. 
Όμως εκείνο που είναι απολύτως βέ
βαιο είναι το γεγονός ότι η τουριστική 
βιομηχανία, κλάδος με ευρύτατα περι
θώρια ανάπτυξης, αποτελεί μια κομβι- 
κής σημασίας παράμετρο για την οικο
νομία της χώρας μας. Μια βασική 
όμως προϋπόθεση τουριστικής ανά
πτυξης είναι, εκτός από την αναγκαία 
υποδομή (καταλύματα, μαρίνες, κλπ), 
και η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
τουριστικών υπηρεσιών. Στον τομέα 
αυτό συμβάλλει αποφασιστικά και η 
Ελληνική Αστυνομία, η οποία, μαζί με 
τα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Ορ
γανισμού Τουρισμού, έχει —από το 
1935— επιφορτιστεί με την εφαρμογή 
της τουριστικής νομοθεσίας. Παράλ
ληλα ερευνά καταγγελίες και παράπο
να τουριστών και πολιτών και λαμβά
νει τα προβλεπόμενα μέτρα για τη θε
ραπεία τους, ενώ παρέχει πληροφορίες 
τουριστικού ενδιαφέροντος τόσο από 
τηλεφώνου όσο και κατά τη προσέλευ
ση του κοινού στις Υπηρεσίες της. 
Στον τομέα της τουριστικής ενημέρω
σης αποφασιστικής σημασίας είναι και 
η λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέ
ντρου «171».

Εκτός όμως από τα συνήθη καθήκο- 
ντά τους οι Υπηρεσίες Τουριστικής 
Αστυνομίας έχουν να αντιμετωπίσουν 
και την πρόκληση των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004, κατά τη διάρκεια 
των οποίων η χώρα θα δεχτεί μεγάλη 
τουριστική πίεση. Στο πλαίσιο αυτό 
καλείται η Τουριστική Αστυνομία να

καταθέσει και τη δική της συμβολή 
στο μεγάλο στοίχημα της χώρας.

Για τη σημασία του τουρισμού στην 
εθνική οικονομία, αλλά, κυρίως, για τη 
συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας 
στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας, 
η «Αστυνομική Επιθεώρηση» μίλησε 
με τη Διοικητή του Τμήματος Τουρι
στικής Αστυνομίας Αθηνών Αστυνό
μο A ' κ. Χριστίνα Μαρτύρη στο χώρο 
λειτουργίας του Τηλεφωνικού Κέ

μενο του τουρισμού από το τέλος του Β' 
παγκοσμίου πολέμου παρουσιάζει αλ
ματώδη εξέλιξη. Η συμβολή του στην 
οικονομική και πνευματική ανάπτυξη 
του τόπου μας είναι αναμφισβήτητη. Εξ 
άλλου η Ελλάδα είναι στολισμένη από 
τη φύση με απαράμιλλες ομορφιές, 
λούζεται από τη θάλασσα, έχει διά
σπαρτα περισσότερα από 1.000 νησιά, 
ενώ τα μνημεία της σημαδεύουν στο 
χρόνο έναν ανεπανάληπτο πολιτισμό 
που υπήρξε η πνευματική μήτρα του 
δυτικού κόσμου. Ταυτόχρονα οι κλιμα- 
τολογικές συνθήκες αποδεικνύονται 
μοναδικές για την τέρψη των επισκε
πτών της. Ανάλογα ραγδαία υπήρξε και 
η ανάπτυξη της εθνικής τουριστικής οι
κονομίας. Σ’ αυτό βέβαια συνέβαλε και 
ανάπτυξη των συγκοινωνιών. Μάλιστα 
μελέτες προσδιορίζουν τον αριθμό των 
τουριστών που θα κατευθυνθαύν στη 
Μεσόγειο από το 2000 μέχρι το 2005 
σε 350.000.000 άτομα. Η τουριστική 
ζήτηση είναι δεδομένη και, όπως είναι

ντρου «171», το οποίο στελεχώνεται 
από ξενόγλωσσους αστυνομικούς της 
Υπηρεσίας της. Οι συνάδελφοι του 
Τ/Κ «171» καλούνται σε ελάχιστο 
χρόνο, σε πολλές γλώσσες, να ανταπο- 
κριθούν στα πιο απίθανα αιτήματα 
τουριστικού ενδιαφέροντος. Και τα 
καταφέρνουν με τρόπο αξιοζήλευτο.

«Α.Ε.»: Είσθε υπεύθυνη του πρώ
του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομί
ας της χώρας. Ποια, πιστεύετε, είναι η 
σημασία και η συμβολή του τουρισμού 
στην οικονομία της χώρας;

«Απ.»: Ο τουρισμός είναι η ανάγκη 
για μετακίνηση. Τέρψη σώματος, ψυχής 
και πνεύματος. Στη χώρα μας το φαινό

φυσικό, προκαλεί την αντίστοιχη προ
σφορά. Συνέπεια και των δύο —ζήτη
σης και προσφοράς— είναι το τουρι
στικό προϊόν. Έτσι ο τουρισμός αναδει- 
κνύεται σε σημαντικό οικονομικό μέγε
θος για την ανάπτυξη της χώρας, αφού, 
εκτός τα έσοδα που απορρέουν απ’ αυ
τόν, απασχολούνται σ’ αυτόν περισσό
τερα από 500.000 άτομα.

«Α.Ε.»: Πώς η Ελληνική Αστυνομία 
συμβάλλει στην προσπάθεια ανάπτυ
ξης της τουριστικής οικονομίας;

«Απ.»: Για την ανάπτυξη του τουρι
σμού, αναγκαίος παράγων είναι η εξα
σφάλιση ορισμένων βασικών προϋπο
θέσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην
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σηκών υπηρεσιών, απαραίτητων για 
την προσέλκυση τουριστών υψηλού 
εισοδήματος, και αφετέρου με τη συν
δρομή (εξυπηρέτηση) προς τους του
ρίστες, ημεδαπούς και αλλοδαπούς. 
Στη δεύτερη περίπτωση εντάσσεται 
και η λειτουργία του τηλεφωνικού κέ
ντρου «171», μιας υπηρεσίας πληρο

φοριών και εξυπηρέ
τησης κομβικής ση
μασίας που λειτουρ
γεί στις εγκαταστά
σεις του EOT και 
σ τ ε λ ε χ ώ ν ε τ α ι  
από ξενόγλωσσους 
αστυνομικούς του 
Τμήματος Τουριστι
κής Αστυνομίας 
Αθηνών.

Με την εφαρμογή 
της τουριστικής νο
μοθεσίας, μέσα από 
μια σειρά εκτελε
στικών πράξεων του 
νόμου 2160 (1993) 
επιδιώκεται η διεύ
ρυνση του κύκλου 
των επιχειρήσεων 

που ελέγχονται από τον EOT, η πάτα
ξη της παραξενοδοχείας, και γενικό
τερα της παραοικονομίας, της νομι
μοποίησης και ομαδοποίησης των 
τουριστικών καταλυμάτων με την κα
θιέρωση του σήματος λειτουργίας 
(που θα επιτρέψει την άσκηση ουσια
στικού ελέγχου στις τουριστικές επι
χειρήσεις), τη διεύρυνση των ελε
γκτικών αρμοδιοτήτων των επιθεω
ρητών του EOT σε όλους τους χώ
ρους, όπου αναπτύσσεται η τουριστι
κή δραστηριότητα, η άσκηση αποτε
λεσματικότερης πολιτικής προστασί
ας περιβάλλοντος (κυρώσεις για την 
ελεύθερη κατασκήνωση, για ηχορύ
πανση, για τις περιβαλλοντικές επι-

επιτυχή υλοποίηση της τουριστικής 
πολιτικής της χώρας. Μια από αυτές 
είναι η εφαρμογή της τουριστικής νο
μοθεσίας, δηλαδή του συνόλου των 
κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τον 
τουριστικό τομέα της οικονομίας και 
συγκεκριμένα τις σχέσεις του κρά
τους με τους ιδιώτες και των ιδιωτών 
μεταξύ τους, εφόσον οι σχέσεις αυτές 
πηγάζουν από την άσκηση τουριστι
κής δραστηριότητας.

Η ευθύνη αυτή θα έπρεπε να ανατε
θεί σε ένα οργανισμό αποτελεσματι
κό, φερέγγυο και αξιόπιστο. Και αυ
τός υπήρξε η Ελληνική Αστυνομία, η 
οποία διαθέτει την κατάλληλη οργά
νωση, καλύπτει ολόκληρο τον ελλαδι- 
κό χώρο και τα στελέχη της έχουν επι
φορτιστεί με την εφαρμογή των νόμων 
του κράτους. Η Τουριστική λοιπόν Α
στυνομία ανέλαβε το καθήκον αυτό. 
Με το νόμο 6450 του 1935, 
ιδρύθηκε η Διεύθυνση Τουριστικής 
Αστυνομίας, ως Διεύθυνση του EOT, 
και η εφαρμογή της τουριστικής νομο

θεσίας ανατέθηκε στα δύο τότε αστυ
νομικά σώματα, την Αστυνομία Πόλε
ων και τη Χωροφυλακή. Το 1968 κα- 
ταργήθηκε η Διεύθυνση Τουριστικής 
Αστυνομίας στον EOT και ιδρύθηκαν 
δύο ομόλογες Διευθύνσεις στα Αρχη
γεία των δύο Σωμάτων. Με την ίδρυση 
της Ελληνικής Αστυνομίας καταργή- 
θηκαν οι Υπηρεσίες Τουριστικής Α
στυνομίας, πλην όμως η αδήριτη πραγ
ματικότητα επέβαλε την επανίδρυσή 
τους το 1991.

Έτσι λοιπόν η Ελληνική Αστυνομία 
συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη 
της χώρας, αφενός με την εφαρμογή 
της τουριστικής νομοθεσίας και την 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου τουρι-

—

πτώσεις της τουριστικής υποδομής 
και ανωδομής στις σύγχρονες ανά
γκες και υποχρέωση για την εφαρμο
γή της) μέσω του ελέγχου και των κυ
ρώσεων, που επιβάλλονται σε κάθε 
μορφή τουριστικής δραστηριότητας, 
και τέλος η εμπέδωση αποτελεσματι
κής προστασίας του καταναλωτή 
σύμφωνα και με τις κοινοτικές οδηγί
ες..

«Α.Ε.»: Μπροστά μας προβάλλει η 
πρόκληση των Ολυμπιακών Αγώνων. 
Μια πρόκληση και για την Τουριστι
κή Αστυνομία.

«Απ.»: Σε πολλούς παραγωγικούς 
τομείς η Ολυμπιάδα δημιουργεί σημα
ντικές ευκαιρίες. Στον τουρισμό, 
όμως, μας δίνεται η δυνατότητα να α
ποταθούμε σε νέα κοινά, να αναβαθμί
σουμε την εικόνα της χώρας ως τουρι
στικού προορισμού, να βελτιώσουμε 
την υποδομή μας και το επίπεδο των 
προσφερόμενων υπηρεσιών. Μία σει
ρά επιμέρους δράσεις, όπως τα προ
γράμματα για τους νέους, μπορούν να 
αξιοποιηθούν, ώστε το αποτέλεσμα 
στον τουρισμό να μεγιστοποιηθεί και 
να επεκταθεί χρονικά πριν και μετά τη 
διοργάνωση της Ολυμπιάδας. Ο αθλη
τικός τουρισμός στην Ελλάδα μπορεί 
να γνωρίσει άνθιση. Στον τομέα αυτό 
μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά και 
το τουριστικό διαφημιστικό πρόγραμ
μα, το οποίο ήδη συντονίζεται με το 
πρόγραμμα προβολής της πολιτιστικής 
και αγωνιστικής Ολυμπιάδας για μεγι
στοποίηση του αποτελέσματος, τόσο 
για την Ολυμπιάδα, όσο και για τον 
ελληνικό τουρισμό. Σε πρακτικό επί
πεδο η Ολυμπιάδα του 2004 θα είναι 
μια πρωτόγνωρη πρόκληση για την 
Τουριστική Αστυνομία και στα δύο 
επίπεδα δράσης της, τόσο στον τομέα 
εφαρμογής της τουριστικής νομοθεσί
ας όσο και σε εκείνο της ενημέρωσης 
των επισκεπτών και τη συνδρομή σε 
εκείνους από αυτούς που την έχουν 
ανάγκη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
αναμένεται ιδιαίτερα μεγάλος φόρτος 
εργασίας, ιδιαίτερα στο χώρο ευθύνης 
της Υπηρεσίας μου. Έτσι, θα πρέπει, 
παράλληλα με τα μέτρα της ολυμπια
κής ασφάλειας —τα οποία αποτελούν 
και το πρώτο μέλημα της Ελληνικής 
Αστυνομίας— θα πρέπει να μελετηθεί 
η ενίσχυση των Υπηρεσιών Τουριστι
κής Αστυνομίας στους τόπους των 
αθλητικών διοργανώσεων. Η Ολυ
μπιάδα αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα 
για τη χώρα μας και η Τουριστική 
Αστυνομία, μπορεί, στο ποσοστό που

Π
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

171 »; Άμεση απάντηση σε κάθε αίτημά σας
“ψ“ο Τηλεφωνικό Κέντρο «171» λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 
I  365 ημέρες το χρόνο, και είναι στελεχωμένο με ξενό- 
I  γλωσσους, έμπειρους Αστυνομικούς, οι οποίοι ανήκουν 
οργανικά στο Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Αθηνών.

Ιδρύθηκε το 1974, με έξοδα εγκατάστασης και λειτουρ
γίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και στεγάζε
ται στο κτίριο του Οργανισμού, στο κτίριο των οδών Αμε
ρικής και Σταδίου, στην Αθήνα.

Παρέχει πληροφορίες στην ελληνική, αγγλική, γαλλική 
και γερμανική γλώσσα, αλλά και σε όλες τις άλλες γλώσ
σες, διότι υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης του καλού- 
ντος με την αντίστοιχη Πρεσβεία ή τουριστικές επιχειρή
σεις ή ξεναγούς ή το ξενόγλωσσο τμήμα του Υπουργείου 
Εξωτερικών, με παράλληλη ακρόαση του τηλεφωνητή, ο 
οποίος, αφού ενημερωθεί από το διερμηνέα δίνει την ανά
λογη πληροφορία. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από τις 
υπηρεσίες που παρέχει το Τηλεφωνικό Κέντρο «171»:

• Παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών, σχετικά με τη 
διακίνηση και παραμονή των τουριστών στη χώρα μας 
(ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα, συγκοινωνίες, 
αξιοθέατα, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, πλαζ, χιο
νοδρομικά κέντρα, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοι- 
κίασης αυτοκινήτων, χώροι ψυχαγωγίας κ.ά.).

• Πληροφορίες γενικής φύσεως, όπως ραδιο-ταξί, κόμι
στρα ταξί, διανυκτερεύοντα φαρμακεία, νοσοκομεία, 
πρατήρια βενζίνης, μικρό και μεγάλο δακτύλιο, ακτο
πλοϊκά δρομολόγια και γενικότερα συγκοινωνίες, συ
νάλλαγμα κ.ά.

• Όταν οι αλλοδαποί προσφεύγουν σε κάποια Αστυνο
μική Υπηρεσία για διευθέτηση του προβλήματος τους 
(δήλωση κλοπής ή απώλειας, τροχαίο ατύχημα, οικο
νομική διαφορά, υπερβολική χρέωση σε κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, ή είσπραξη υπερβολι
κού κόμιστρου από οδηγό ταξί κλπ.) και ο εκεί αστυ
νομικός δε γνωρίζει την γλώσσα, ξέροντας ότι υπάρ
χει η δυνατότητα διερμηνείας 24 ώρες το 24ωρο, κα- 
λεί το 171 από την Αθήνα και τα 
010-3235 307, 3235 455, 3235 
465, 3235 496, 3235 513, 3237 
356, 3236 508 και 3236 610 από 
την υπόλοιπη Ελλάδα, για τη διερ- 
μηνεία και την κατατόπιση γενικό
τερα, σε θέματα που ανάγονται 
στην τουριστική νομοθεσία.

•  Δίνονται οδηγίες και λύσεις για τα 
διάφορα παράπονα ή προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν τόσο οι αλλο
δαποί, όσο και οι ημεδαποί τουρί
στες και τα οποία αφορούν συνή
θως κακή παροχή υπηρεσιών ή α
πρεπή συμπεριφορά υπαλλήλων 
τουριστικών επιχειρήσεων, αθέτη
ση συμφωνηθείσης τιμής, άρνηση 
κράτησης δωματίου, απώλεια α
ντικειμένων από δωμάτια τουρι

στικών καταλυμάτων κλπ.. Από τα μέσα της θερινής 
περιόδου του έτους 2000, ετέθη σε εφαρμογή το πρό
γραμμα «ΕΣΤΙΑ» από τον Ε.Ο.Τ., σε συνεργασία με 
το Τ/Φ κέντρο «171», στο οποίο ανετέθη και ο συντο
νιστικός ρόλος με τα κατά τόπους Τμήματα Τουριστι
κής Αστυνομίας.

•  Ειδικότερα, οι υπάλληλοι του «171», δέχονται τις 
κλήσεις των αλλοδαπών ή ημεδαπών τουριστών, κα
ταγράφονται τα στοιχεία των καλούντων και το είδος 
του προβλήματος ή το περιεχόμενο της καταγγελίας 
και γίνεται προσπάθεια άμεσης επίλυσης της διαφο
ράς σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν 
αυτό δεν καταστεί εφικτό, ενημερώνεται από τον 
Αστυνομικό, που δέχτηκε την κλήση, ο κατά τόπο αρ
μόδιος περιφερειακός επόπτης του Ε.Ο.Τ., ο οποίος 
φροντίζει να μεταβεί στο χώρο που δημιουργήθηκε το 
πρόβλημα, υπάλληλος του Ε.Ο.Τ., ζητώντας αν κρίνει 
απαραίτητο και τη συνδρομή της τοπικής Τουριστικής 
Αστυνομίας. Μετά το πέρας του ελέγχου των καταγ- 
γελλομένων, αν προκόψουν ευθύνες ή παραλείψεις, ο 
μεν υπάλληλος του Ε.Ο.Τ. μεριμνά για την επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων, η δε Αστυνομική Αρχή για 
την εφαρμογή των ποινικών διατάξεων και της τουρι
στικής νομοθεσίας. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις, 
μπορεί να προκύψει η ανάγκη ενημέρωσης άλλης δη
μόσιας υπηρεσίας για τις δικές της ενέργειες (π.χ.: άρ
νηση χορήγηση απόδειξης ή είσπραξης χρημάτων για 
παροχή υπηρεσιών).

Τέλος, στη λειτουργία του «171» έχει ανατεθεί, σε συ
νεργασία με την ΕΛΠΑ, η αποκομιδή νεκρών ζώων από το 
Εθνικό δίκτυο. Όταν ο οδηγός διαπιστώσει την ύπαρξη 
σκοτωμένου ζώου, καλεί το «171» ο τηλεφωνητής του 
οποίου, με τη σειρά του, ενημερώνει το αρμόδιο τοπικό 
γραφείο της ΕΛΠΑ, για την αποκομιδή του. ■
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Η μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη των μεταφορικών μέοων 
που χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση των αναγκών 
του ανθρώπου, έφερε στο προσκήνιο το «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ» το 
οποίο άλλαξε ριζικά την όψη της ανθρωπότητας. Η αύξηση 
των αυτοκινήτων δυστυχώς επέφερε και την αύξηση των 
τροχαίων ατυχημάτων και τραυματισμών (ελαφρά - σοβαρά 
-θανατηφόρα) και για να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχή
ματος από πλευράς ποινικών ευθυνών, καλείται η αρμόδια 
υπηρεσία της Αστυνομίας, η «ΤΡΟΧΑΙΑ», μέσω των οργάνων 
της να εκφράσει άποψη περί της υπαιτιότητας ή μη τίνος εκ 
των εμπλεκομένων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για πεζό ή ο
δηγό οχήματος. Εκεί ο επιληφθείς ανακριτικός 
υπάλληλος καλείται να εκφέρει ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ έχο
ντας ως γνώμονα τη γνώση, αλλά και την πείρα.

Ο
 ανακριτικός υπάλληλος μό
λις θα πληροφορηθεί (τηλε
φωνικά ή από κοντά) ότι 
έλαβε χώρα τροχαίο ατύχη
μα, θα πρέπει να ερωτήσει 

τον καλούντα:
1. Που έλαβε χώρα το τροχαίο ατύ

χημα (οδό - αριθμό - περιοχή).
2. Πότε έγινε το ατύχημα.
3. Εάν υπάρχουν ή όχι θύματα.
4. Τι γνωρίζει για το ατύχημα.
5. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνό 

του.
Η μετάβαση στον τόπο του ατυχή

ματος πρέπει να είναι ταχύτατη, εφαρ
μόζοντας τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και 
εν ανάγκη να χρησιμοποιεί τη σειρή
να. Το πλήρωμα του ανακριτικού οχή
ματος παρατηρεί κάθοδόν τα οχήματα, 
γιατί είναι δυνατόν να γνωρίζει βασικά 
στοιχεία (μάρκα-χρώμα κλπ.) και φθά- 
νοντας στον τόπο του τροχαίου ατυχή
ματος, οι ενέργειές του κλιμακώνονται 
ως κάτωθι:

1) Σταθμεύει το ανακριτικό όχημα

του Αστυνόμου Β'

κ. Γεωργίου ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΑΟΥ
Διοικητή του ΤΟΤΑ Πειραιά

στη δεξιά πλευρά του δρόμου και σε 
ικανή απόσταση από τα εμπλεκόμενα 
οχήματα. Ανεξάρτητα αν είναι μέρα ή 
νύχτα, θέτει σε λειτουργία τα 
ALARM-το ΦΑΡΟ και όπισθεν αυτού 
και σε απόσταση τουλάχιστον 40μ το
ποθετεί ΤΡΙΓΩΝΟ ή ΚΩΝΟΥΣ, προς 
αποφυγή πρόκληση ατυχήματος (άρ
θρο 37 Κ.Ο.Κ).

2) Αν το πυροσβεστικό όχημα μετέ- 
βη στο σημείο ταχύτερα του ανακριτι- 
κού οχήματος, ο καθαρισμός του οδο
στρώματος θα γίνει υποχρεωτικά μετά 
την ολοκλήρωση των ανακριτικών 
πράξεων και κατόπιν εντολής του ανα- 
κριτικού υπαλλήλου προς τον πυρο
σβέστη. Το πυροσβεστικό όχημα πα
ραμένει πριν ή μετά τα εμπλεκόμενα
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οχήματα έχοντας θέσει σε λειτουργία 
φάρο ή ALARM, για να προειδοποιεί 
τους διερχόμενους οδηγούς.

3) Αν υπάρχει μεγάλη κυκλοφορια- 
κή ροή αυτοκινήτων στην κατεύθυνση 
του δρόμου όπου έλαβε χώρα το τρο
χαίο ατύχημα, ο ανακριτικός υπάλλη
λος βοηθούμενος από Αστυνομικά όρ
γανα, προβαίνει σε προσωρινή διακο
πή της κυκλοφορίας προκειμένου να 
ολοκληρώσει την αυτοψία. Αν κριθεί 
ότι δεν είναι απαραίτητη η διακοπή 
κυκλοφορίας, επιβάλλεται αν υπάρχει 
τροχονόμος ο οποίος θα υποδεικνύει 
στους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα. 
Σε περίπτωση αλλαγής λωρίδας κυ
κλοφορίας ο αστυνομικός καταλαμβά
νει θέση πριν το ατύχημα και όχι πλη
σίον του .

4) Μεριμνά για την ταχύτερη μετα
φορά των τραυματιών σε νοσοκομείο ή 
κλινική. Αν υπάρχει στο σημείο ιατρός 
υποχρεούται να προσφέρει τις Πρώτες 
Βοήθειες, διαφορετικά ο τραυματίας 
δεν αγγίζεται ούτε μετακινείται.

5) Αν ο τραυματίας ή τραυματίες εί
χαν προσωπικά αντικείμενα τα δια
σφαλίζει και τα επιστρέφει σ' εύλογο 
χρόνο στον ίδιο ή σε συγγενικά πρό
σωπα, εφόσον αδυνατεί να τα παραλά- 
βει ο ίδιος.

6) Αναζητά αυτόπτες μάρτυρες οι ο
ποίοι τυχόν είδαν το τροχαίο ατύχημα 
ουχί να άκουσαν, εκτός αν κατονομά
ζουν το άτομο και αναγράφει πλήρη 
στοιχεία αυτών, προς λήψη ενόρκου 
καταθέσεως. Αυθόρμητες δηλώσεις 
μαρτύρων και σχόλια των επιβατών, 
μπορούν να αποκαλύψουν την πραγ
ματική αιτία του ατυχήματος. Αυτό 
κρίνεται απαραίτητο γιατί όσο διαρκεί 
η συγκίνηση έχει ιδιαίτερη σημασία 
καθότι δεν είναι εύκολο να δημιουργη- 
θούν ψευδείς επινοήσεις.

7) Αναζητά τους εμπλεκόμενους 
οδηγούς ή υπαίτιο.

8) Εξακριβώνει ποιος οδηγούσε το 
υπαίτιο αυτοκίνητο και συλλαμβάνει 
προσωρινά αυτόν και κρατεί τα απα
ραίτητα έγγραφα του(άδεια ικανότη- 
τας-άδεια κυκλοφορίας και βεβαίωση 
ασφαλίσεως). Υποδεικνύει στον οδηγό 
να μην απομακρυνθεί ή εγκαταλείψει 
το σημείο του ατυχήματος γιατί θα φέ
ρει ποινική ευθύνη (άρθρο 43 Κ.Ο.Κ.).

9) ΕΠΙ ΛΕΥΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΤΑ
ΓΡΑΦΕΙ:

Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
(από-προς): Από Πειραιά προς 
Σ.Ε1.Φ.

Β. ΠΟΡΕΙΕΣ ΑΥΤΩΝ Ή ΠΕΖΟΥ 
ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΙΤΙΟΥ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΠΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ: αυτή 
πορεία ή με αντίθετες κατευθύν
σεις και ο πεζός βαδίζει από αρι
στερά προς το αριστερό πεζο
δρόμιο.

Γ. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΗΜΑΝΣΗ: (ο
ριζόντια - κάθετη - όριο ταχύτη
τας - ύπαρξη σηματοδοτών - 
διαγραμμίσεις επί του οδοστρώ
ματος - διαβάσεις πεζών κλπ.).

Δ. ΥΠΑΡΞΗ ΙΧΝΩΝ:
1. τροχοπέδησης (μήκος & πλάτος 

αυτής)
2. ολισθήσεως:Αυτά αρχίζουν από 

το σημείο σύγκρουσης και καταλή
γουν στην τελική θέση οχήματος.

3. πλάγιας ολισθήσεως: Αυτά αρχί
ζουν από το σημείο σύγκρουσης και 
είναι ακανόνιστα.

4. μικτά ίχνη: Όταν η ταχύτητα είναι 
ελάχιστα ανώτερη οι τροχοί εξακολου
θούν να περιστρέφονται ακολουθώ
ντας την διδόμενη διεύθυνση του πη
δαλίου, ταυτόχρονα όμως ολισθαίνουν 
λίγο ελαφρά προς τα έξω, δημιουργώ
ντας ίδιο τύπο αποτυπωμάτων.

5. διαλείποντα ίχνη: Είναι εκείνα τα 
ίχνη όταν διακόπτονται και επαναλαμ
βάνονται με ενδιάμεσα κενά φθάνο- 
ντας το μήκος περίπου ένα (1) μέτρο. 
Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ένα αυτο
κίνητο διέλθει πάνω σώμα πεζού.

6. χαραγή επί του οδοστρώματος: 
Σύρσιμο μοτοποδηλάτου επί του οδο
στρώματος.

Ε. ΥΠΑΡΞΗ ΑΙΜΑΤΟΣ:
1. ίχνη αίματος (π.χ. κηλίδες)
2. λίμνη αίματος (μεγάλη έκταση).
Αυτά καταγράφονται, μετρούνται

κατά μήκος, πλάτος, πόσο απέχουν με
ταξύ των και χαρακτηρίζονται ανάλο
γα με την έκταση που έχουν και μνη
μονεύονται σε ποιο σημείο του οδο
στρώματος βρέθηκαν, σε ποια λωρίδα 
κυκλοφορίας και πόσο απέχουν από το 
πεζοδρόμιο ή από διακεκομμένη γραμ
μή ή από τη διπλή διαχωριστική γραμ
μή ή από τους εκεί αδιαμόρφωτους 
χώρους . Το αίμα του πεζού επί του 
οδοστρώματος δεικνύει τη θέση της 
σύγκρουσης. Δήλωση εμπλεκόμενου

οδηγού ότι ο πεζός κατά το βάδισμα 
είχε αστάθεια δύναται ο ανακριτικός 
υπάλληλος να λάβει αίμα από τον πεζό 
για ανίχνευση ALCOOL.

ΣΤ. ΘΕΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ:

Τα συγκρουσθέντα οχήματα ή τραυ- 
ματισθείς πεζός αφού παραμείνουν 
στο αρχικό σημείο της σύγκρουσης 
αυτά καταγράφονται όπως βρέθηκαν 
από τον ανακριτικό υπάλληλο. Αν με
τακινήθηκαν αναγράφονται σε ποια 
απόσταση βρέθηκαν.

Ζ. ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ ΥΑΛΩΝ:
Αυτά φανερώνουν το σημείο σύ

γκρουσης, όταν αυτά είναι συγκεντρω
μένα και σε μικρή ακτίνα περί το ένα 
(1) μέτρο. Ο ανακριτικός υπάλληλος 
θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτι
κός προς αποφυγή συγχύσεων, γιατί 
κατά την καταγραφή των ύαλων, μπο
ρεί κατά τη μετακίνηση των οχημά
των, αυτά να καταπέσουν όταν μετακι
νηθούν.

Η. ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ:
Πριν ακόμα μετακινηθούν τα οχή

ματα από το σημείο του ατυχήματος, 
δύναται ο ανακριτικός υπάλληλος να 
φωτογραφίσει τα εμπλεκόμενα οχήμα
τα, ως και τον τόπο του συμβάντος και 
τούτο γιατί η φωτογράφηση αποτελεί 
αδιάβλητο στοιχείο, δίδοντας έτσι εξή
γηση και ερμηνεία για τις συνθήκες 
του ατυχήματος . Αν το όχημα είχε με
τακινηθεί προς αποφυγή παρακώλυση 
της κυκλοφορίας ακόμα και τότε να 
φωτογραφηθεί. Οι φωτογραφίες αριθ- 
μούνται, οπισθογραφούνται, σφραγί
ζονται και επισυνάπτονται στη σχημα- 
τισθείσα δικογραφία. Αντίτυπα αυτών 
πρέπει να παραμένουν στο αρχείο της 
υπηρεσίας και τούτο γιατί πολλοί ψευ
δομάρτυρες διαψεύδονται με αυτές.

Ο ανακριτικός υπάλληλος όταν δια
πιστώσει ότι το υπαίτιο όχημα εγκατέ- 
λειψε τον τόπο του ατυχήματος, προ
βαίνει στις κάτωθι ενέργειες:

Α) Διερευνά για μάρκα, χρώμα, 
αριθμό κυκλοφορίας 

Β) Αναζητά τυχόν μάρτυρες 
Γ) Εξετάζει το όχημα που συγκρού- 

σθηκε προς αναζήτηση ιχνών χρώμα
τος επ' αυτού. Αν ανευρεθεί το αφαιρεί 
ο ίδιος για τυχόν σύγκριση με άλλο 
ύποπτο υπαιτιότητας όχημα που φέρει 
το αυτό χρώμα.
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ΤΡΟΧΑΙΑ  
I ΙΥΧΚΜΑΙΑ

Δ) Ερευνά το χώρο του ατυχήματος 
με ιδιαίτερη προσοχή, προς ανεύρεση 
στοιχείων που σχετίζονται με το εγκα- 
τελειφθέν όχημα εάν άφησε ίχνη ελα
στικών (πέλμα) επάνω σε λίμνη αίμα
τος, τότε ο ανακριτικός υπάλληλος 
υποχρεούται:

α) Να προστατεύσει τα ανευρεθέντα 
ίχνη ή αίμα.

β) Να ενημερώσει & να μεταβεί επί 
τόπου η υπηρεσία ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ και 
το φωτογραφικό τμήμα για λήψη ΦΩ
ΤΟΓΡΑΦΙΩΝ. Δύναται ο ανακριτικός 
υπάλληλος, μέχρι άφιξης της ανωτέρω 
υπηρεσίας, να κληθεί ιδιώτης φωτο
γράφος. Στη συνέχεια οι φωτογραφίες 
θα αποσταλούν στην ανωτέρω υπηρε
σία και θα αποτελούν σώμα της σχη- 
ματισθείσης δικογραφίας, για αντιπα
ραβολή σε περίπτωση ανεύρεσης του 
υπαιτίου οχήματος.

Σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα ό
ταν ο εμπλακείς δεν αποδέχεται τη 
συμμετοχή του, γιατί π.χ. είναι ΙΧΦ 
αυτοκίνητο και προς στιγμή οπτικά 
δεν υπάρχουν φθορές στο όχημα, αλλά 
ούτε υπάρχουν μάρτυρες που να δηλώ
νουν την εμπλοκή τους ή την υπαιτιό- 
τητά του, τότε ο ανακριτικός υπάλλη
λος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ:

1) Να ελέγχει, εξετάσει με προσο
χή και αφοσίωση το σημείο του ατυ
χήματος (κάθετα, οριζόντια και περι-

>^5(ίετρικά). i f  t
2) Να εξετάσει μεθοδικά όλους τους 

τροχούς προς ανεύρεση κηλίδων αίμα
τος. Σε περίπτωση ανεύρεσης το όχημα 
ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ προσωρινά και εξετάζεται.

Προσερχόμενος ειδικευμένος Αστυ
νομικός της σήμανσης περισυλλέγει 
τις κηλίδες αίματος προς εξέταση. Επι
βάλλεται να γίνει λήψη αίματος και α
πό τον νεκρό οδηγό ή πεζό ή ζώντα 
τραυματία, ώστε με την αντιπαραβολή 
των αιμάτων (DNA) θα διαπιστωθεί η 
ενοχή του ή όχι. Μπορεί η ανευρεθεί-:

σα κηλίδα αίματος ν' ανήκει σε ζώο. 
Με την εξέταση της κηλίδας, καταρρί- 
πτεται κάθε αμφιβολία.

Ο ανακριτικός υπάλληλος αν διαπι
στώσει ότι του δημιουργούνται αμφι
βολίες, ως προς την τροχοπέδηση των 
εμπλεκομένων οχημάτων, τότε δύνα- 
ται να ενεργήσει 'ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ 
ΤΡΟΧΟΠΕΔΗΣΗ' στο ίδιο όχημα, για 
να προσδιορισθεί ο συντελεστής τρι
βής του οδοστρώματος.

Ο αρμόδιος ανακριτικός υπάλληλος 
δύναται κατά την κρίση του, να ορίσει 
πραγματογνώμονα, προκειμένου να α
παντηθούν ερωτήματα τα οποία ο ίδιος 
λόγω της περιορισμένης γνώσης του 
δεν είναι σε θέση να απαντήσει (π.χ. ε
ξέταση ταχογράφου περί σωστής λει
τουργίας ή μη του δίσκου αυτού τυχόν 
υπάρχουσας μηχανικής βλάβης στο υ
πό εξέταση όχημα, πρόσφατες υπάρ- 
χουσες υλικές ζημίες, εξέταση συστη
μάτων πέδησης, φθορά ελαστικών ή 
μη κλπ.). Δύναται όμως να κρατηθεί 
το όχημα για να αποσταλεί στο Υ.Μ.Σ. 
προς εξέταση αυτού. Αν πρόκειται για 
όχημα με ΞΕΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ πρέπει 
να είναι εφοδιασμένο με ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΚΑΡΤΑ.

Αν στον τόπο του ατυχήματος υπάρ
χουν ενδείξεις (π.χ. έλλειψη μαρτύρων, 
ανύπαρκτα ίχνη τροχών κλπ.) ότι δεν 
πρόκειται για θανατηφόρο τροχαίο ατύ
χημα, αλλά για αιφνίδιο θάνατο ή για ε
γκληματική ενέργεια, καλείται επί τό
που ο Ιατροδικαστής, ο οποίος αποφαί- 
νεται επ' αυτού. Σε όλες τις περιπτώσεις 
των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημά
των επιβάλλεται να επιλαμβάνεται επί 
τόπου ο Διοικητής της υπηρεσίας.

Εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο υπαί
τιος οδηγός ευρίσκονταν υπό την επή
ρεια ALCOOI. λαμβάνεται ποσότητα 
αίματος η οποία και αποστέλλεται 
στην Δ.Ε.Ε. προς εργαστηριακή ε^'— 
ση ή υποβάλλεται ο υπαίτιος σε 
χο ALCOTEST. Επί των 
ρων τροχαίων ατυχημάτων από τον 
υπαίτιο λαμβάνουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
ΑΙΜΑ. Επίσης εάν διαπιστωθεί ότι το 
όχημα είναι ανασφάλιστο, τότε αυτό 
κρατείται για πέντε (5) ημέρες και του 
αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας 
και η άδεια κυκλοφορίας για ένα (I) 
χρόνο. Το αυτό ισχύει και για τον πα- 
θόντα. Αν το όχημα με αλλοδαπές πι
νακίδες κυκλοφορίας είναι ανασφάλι
στο, τότε ο οδηγός συλλαμβάνεται και

αποστέλλεται στον κ. Εισαγγελέα.
Τέλος, θα πρέπει ο ανακριτικός 

υπάλληλος πριν εγκαταλείψει τον τό
πο του ατυχήματος να έχει υπόψη του:

1. Να μην εκτιμά οπτικά αποστάσεις, 
αλλά να τις μετρά με μετροταινία.

2. Το τι ακούει ή πληροφορείται για 
το συμβάν τροχαίο ατύχημα, να βε
βαιώνεται με παρατηρήσεις του.

3. Όλα τα ανευρεθέντα ίχνη να τα 
καταγράφει λεπτομερώς επί χάρτου. 
Αξιολογούμενα ίχνη τροχών-φρεναρί- 
σματος για να αποδοθεί το όριο ταχύ
τητας, δύναται να συντάσσει το ΝΟ
ΜΟΓΡΑΦΗΜΑ.

4. Να ολοκληρώνει την έρευνα του 
όταν ευρίσκεται στον τόπο του συμβά
ντος, ενεργώντας με σύνεση και μεθο- 
δικότητα.

5. Στον τόπο του συμβάντος ΟΥΔΕ
ΠΟΤΕ αναφέρει ποιος είναι υπαίτιος.

6. Διασφαλίζει τα εμπλεκόμενα οχή
ματα, προς αποφυγή κλοπής.

7. Όταν επιλαμβάνεται επί τροχαίου 
ατυχήματος νυκτερινές ώρες και λόγω 
του σκότους, δύναται με το φως της η
μέρας τις πρώτες πρωινές ώρες να συ- 
ντάξει ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟ
ΨΙΑ, προκειμένου να είναι η έκθεσή 
του πλήρης και αξιόπιστη.

8. Επί θανατηφόρων τροχαίων ατυ
χημάτων τα οχήματα παραμένουν στο 
σημείο σύγκρουσης. Σ’ άλλη περίπτω
ση (ελαφρό ατύχημα) μετακινούνται 
στη δεξιά πλευρά του δρόμου. Ενεργεί 
οπτική καταγραφή των υλικών ζημιών 
που υπέστησαν τα οχήματα ή το όχημα.

9. Μεταβαίνοντας το ανακριτικό ό
χημα στο σημείο του ατυχήματος αν 
βρει εκεί Αστυνομικό της ΑΜΕΣΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ή άλλο παρευρεθέντα Αστυ
νομικό και του χορηγήσει στοιχεία αυ- 
τόπτη μάρτυρα ο οποίος είχε αναχωρή
σει, ο ανακριτικός υπάλληλος είναι Υ
ΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ να τον δεχθεί ως 
αυτόπτη, αναγράφοντας στην αυτοψία, 
το πώς θεωρείται αυτόπτης και στη 
συνέχεια θα κληθεί να καταθέσει στο 
Γ.Ο.Τ.Α.

10. Μεταβαίνοντας στον τόπο του
ατυχήματος αν διαπιστώσει ότι τα 
εμπλεκόμενα είναι ΙΧΕ με αμαξοστοι
χία, εκτός των άλλων ενεργειών ζητά 
με έγγραφο φωτοαντίγραφο της άδειας 
μηχανοδηγού και με ποια ταχύτητα κι- 
νιόταν η αμαξοστοιχία πριν τη σύ
γκρουση. ■
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I

Λειτουργίες
ασύμβατες

Μια σειρά μελετών Ερευνη
τικών Κέντρων και Πανε
πιστημιακών Ιδρυμάτων, 
που πρόσφατα είδαν το 
φως της δημοσιότητας, κα

ταλήγουν ομόφωνα στο συμπέρασμα 
πως η χρήση των κινητών τηλεφώνων 
—φορητών και ανοιχτής ακρόασης— 
και η οδήγηση αυτοκινήτου είναι λει
τουργίες ασύμβατες. Η έρευνα μάλι
στα του Βρετανικού Εργαστηρίου 
Έρευνας Μεταφορών (βρετανική εφη
μερίδα The Times) καταλήγει στο συ
μπέρασμα πως «η οδήγηση με ταυτό
χρονη χρήση του κινητού είναι πιο επι
κίνδυνη και από την οδήγηση υπό την 
επήρεια αλκοόλ!» (βλέπετε και το πα
ρατιθέμενο γράφημα).

Αφενός η απόσπαση της προσοχής 
—τόσο αναγκαίας για την οδήγηση— 
και αφετέρου η καθυστέρηση αντίδρα
σης σε ενδεχόμενο εμπόδιο, φωτεινό 
σηματοδότη ή κίνδυνο. Αν και το γε
γονός αυτό αποτελεί τόπο κοινό μετα
ξύ των οδηγών, εντούτοις η έλξη των 
αγαθών της σύγχρονης τεχνολογίας 
μας εκμαυλίζει με τραγικά, συνήθως, 
αποτελέσματα.

Πιο συγκεκριμένα ένας οδηγός με 
το κινητό στο χέρι χρειάζεται 30% πε
ρισσότερο χρόνο για να αντιδράσει α
πό όσο ένας μεθυσμένος, ενώ η καθυ
στέρηση αυτή αυξάνεται σε 50% σε 
σχέση με νηφάλιους οδηγούς. Τρέχο- 
ντας με ταχύτητα 110 Km/h θα χρεια
στεί 15 μέτρα περισσότερα για να ακι- 
νητοποιήσει το όχημά του. Αντίθετα ο 
μεθυσμένος θα χρειαστεί 11 μέτρα για 
τον ίδιο σκοπό.

Όσοι μάλιστα δεν αφήνουν το κινη
τό τηλέφωνο όταν οδηγούν είναι πλέ
ον αποδεδειγμένο ότι αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα στην τήρηση της 
απόστασης ασφαλείας από το προπο- 
ρευόμενο όχημα, ενώ συχνά «ξε
χνούν» την ύπαρξη της κάθετης και 
της φωτεινής σήμανσης. Για την ορι
ζόντια δεν μιλάει πλέον κανείς! Αυτή 
δεν την βλέπουμε ούτε νηφάλιοι! 

Όμως ούτε και η χρήση ακουστικών

(«hands free») φαίνεται ότι παρέχει με
γαλύτερη ασφάλεια. Η ίδια έρευνα απε- 
κάλυψε ότι χρειάζονται 8,5 μέτρα πε
ρισσότερα από έναν οδηγό χωρίς κινη
τό για να σταματήσουν το όχημά τους.

Επίσης το ίδιο περίπου συμβαίνει 
και με τα τηλέφωνα «ανοιχτής ακρό

ασης». Οδηγοί που χρησιμοποιούσαν 
κινητό τηλέφωνο «ανοιχτής ακρόα
σης» κατά τη διάρκεια της οδήγησης 
σε πολλές περιπτώσεις δεν κατάφεραν 
να σταματήσουν εγκαίρως σε κόκκινο 
φωτεινό σηματοδότη. Ακόμα και τις 
φορές που αντελήφθησαν ότι έπρεπε 
να ακινητοποιήσουν το όχημά τους, 
φρέναραν πολύ πιο απότομα από ό,τι 
συνήθως, αυξάνοντας έτσι τις πιθανό
τητες πρόκλησης δυστυχήματος.

Τριάντα έξι οδηγοί, οι οποίοι δοκί
μασαν τις οδηγητικές τους ικανότητες 
σε ειδικό στίβο δοκιμών ακινητοποίη- 
σαν εγκαίρως το αυτοκίνητό τους όταν 
άναβε κόκκινο φανάρι στο 95% των 
περιπτώσεων. Όταν όμως χρησιμο
ποιούσαν ταυτοχρόνως και μια συ
σκευή ανάλογη με το κινητό τηλέφω
νο μόνο το 80% φρέναρε εγκαίρως. Οι 
πιο ηλικιωμένοι οδηγοί και κυρίως οι 
ηλικιωμένες γυναίκες, όπως αποδεί
χθηκε, είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες, πα- 
ρότι οι γυναίκες συνήθως αφήνουν με
γαλύτερη απόσταση ασφαλείας από 
ό,τι οι άνδρες συνάδελφοί τους ή οι νε
αρότεροι οδηγοί.

Το πρόβλημα της οδήγησης έγκειται 
στο ότι σε ορισμένες στιγμές απαιτεί

την αδιάσπαστη και απόλυτη προσοχή. 
Οι νέοι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα 
έγκαιρης και ορθής αντίδρασης. Όμως 
όσο η ηλικία αυξάνεται, αυξάνονται 
και τα προβλήματα. Οι επιστήμονες 
διατυπώνουν αμφιβολίες για το αν το 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι οδη
γοί με τα κινητά είναι αυτό που ονομά
ζουν «δομικό» —δηλαδή, ότι ο οδηγός 
δεν έχει ελεύθερα τα χέρια του— ή 
«λειτουργικό» ότι δηλαδή, ο συνδυα
σμός οδήγησης και χρήσης του κινη
τού είναι υπερβολικά απαιτητικός για 
την ικανότητα αντίληψης του 
οδηγού. Σε μια σχετική έρευνα στόχος 
ήταν η διερεύνηση της λειτουργικής 
πλευράς του προβλήματος. Τελικά 
απεδείχθηκε ότι το «γνωσιακό» τμήμα 
των ταυτόχρονων ενεργειών είναι αυ
τό που παρουσιάζει προβλήματα. Στη 
μελέτη χρησιμοποιήθηκαν 19 οδηγοί 
25 έως 36 ετών και 17 οδηγοί ηλικίας 
από 55 και 65 ετών. Η απόσταση που 
χρειάστηκαν οι νεαρότεροι οδηγοί για 
να ακινητοποιήσουν το οχήματά τους 
δεν μεταβαλλόταν με τη χρήση του κι
νητού, όμως, οι συνέπειες ήταν σοβα
ρές στους πιο ηλικιωμένους οδηγούς.

Πολλά κράτη —κι ανάμεσά τους και 
η χώρα μας— έχουν ήδη απαγορεύσει 
τη χρήση των συμβατικών κινητών α
πό τους οδηγούς. Όμως η αστυνόμευ
ση —ειδικά στα αστικά κέντρα— δεν 
αρκεί. Απαιτείται η συνειδητοποίηση 
του κινδύνου και, κυρίως, η κυκλοφο- 
ριακή αγωγή. ■

Α πόσ τα σ η  φ ρ ενα ρ ίσ μ α τος

Αντίδραση οδηγών με 
ταχύτητα 110 km/h.

Χρήση κινητού 
χωρίς «hands free»

Βρετανικό Εργαστήριο Έρευνας Μεταφορών.
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ΠΑΠΑΓΕ
ΣΕ 18 ΜΗΝΕΣ ΧΩ

f lm O Y
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

V

SUPRA 100 700.000
GRAND 100 600.000

C90 650.000
SZX 50 750.000

NES 125 1.300.000
TRANSALP-650 2.900.000

XRV-750 3.400.000
VARADERO XL-1000 3.900.000

SH 125 1.200.000
CBR 600 3.700.000

(19.340 X 48 μήνες ή 56,76 EURO) 
(16.577 X 48 μήνες ή 48,65 EURO) 
(17.958 X 48 μήνες ή 52,70 EURO) 
(20.721 X 48 μήνες ή 60,81 EURO) 
(34.940 χ 48 μήνες ή 102,54 EURO) 
(77.944 X 48 μήνες ή 228,74 EURO) 
(91.382 χ 48 μήνες ή 268,18 EURO) 

(104.821 X 48 μήνες ή 307,62 EURO) 
(32.253 X 48 μήνες ή 94,65 EURO) 

(99.445 χ 48 μήνες ή 291,84 EURO)

V .

c____

Crypton 105 650.000
125 Z 900.000

ΤΓ 600-R 2.100.000
YZFRe 3.700.000

TDM 850 3.400.000
XT 500 2.000000
YZF Ri 4.800.000
XT 600 2.000.000

KAZER 115 700.000
ΖΧ-6 NINJA 3.800.000

KLE 500 2.200.000
KLE250 1.900.000

(17.958 X 48 μήνες ή 52,70 EURO) 
(24.866 χ 48 μήνες ή 72,97 EURO) 
(56.442 X 48 μήνες ή 165,64 EURO) 
(99.442 X 48 μήνες ή 291,84 EURO) 
(91.382 X 48 μήνες ή 268,18 EURO) 
(53.754 X 48 μήνες ή 157,75 EURO) 

(129.010 X 48 μήνες ή 378,61 EURO) 
(53.754 X 48 μήνες ή 157,75 EURO)

(19.340 X 48 μήνες ή 56,76 EURO) 
(102.133 X 48 μήνες ή 299,73 EURO) 

(59.130 X 48 μήνες ή 173,53 EURO) 
(51.076 X 48 μήνες ή 149,87 EURO)

ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ, ΧΩΡΙΣ έξοδα γραμματίων

ΜIX ΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 198
τηλ. 77.03.886, 77.16.670, fax 77.15.498, service 77.01.177



m am  to άρθρο 370α του ΠΚ (στην 
\  παρ. 4) προβλέπεται η δυνατό-

\  τητα άρσης του άδικου χαρα- 
f  κτήρα της υποκλοπής τηλεφω- 

m m m  νημάτων κ.λ.π., αν η πράξη 
αυτή τελείται χάριν της διαφύλαξης 
έννομων συμφερόντων. Ποια είναι η 
έκταση και οι προϋποθέσεις αυτής της 
δυνατότητας;

Στο άρθρο 370α του ΠΚ προβλέπε- 
ται ως αξιόποινη πράξη η αθέμιτη πα
γίδευση ή με οποιονδήποτε άλλο τρό
πο παρέμβαση σε τηλεφωνική σύνδε
ση ή συσκευή, με σκοπό να αποκαλυ
φθεί ή να μαγνητοφωνηθεί το περιεχό
μενο τηλεφωνικής συνδιάλεξης μετα
ξύ τρίτων, καθώς επίσης και η αθέμιτη 
παρακολούθηση με ειδικά τεχνικά μέ
σα ή η μαγνητοφώνηση προφορικής 
συνομιλίας μεταξύ τρίτων, που δεν 
διεξάγεται δημόσια, ή η μαγνητοσκό

του απορρήτου των 
τηλεφωνημάτων και

της ιδιωτικής
πηση μη δημόσιων πράξεων τρίτων. 
Το ίδιο αξιόποινη είναι και η μαγνητο
φώνηση ιδιωτικής συνομιλίας μεταξύ 
του δράστη και τρίτου χωρίς τη συναί
νεση του τελευταίου (παρ. 2, εδ. 2).

Ωστόσο, στην παρ. 4 του άρθρου 
370α προβλέπεται ότι η χρήση των ως 
άνω πληροφοριών, των μαγνητοται
νιών ή των μαγνητοσκοπήσεων - η 
οποία κατά την παρ. 3 του ίδιου άρ
θρου συνιστά αυτοτελή αξιόποινη 
πράξη- δεν είναι άδικη (αίρεται ο άδι
κος χαρακτήρας της), αν έγινε ενώ
πιον οιουδήποτε δικαστηρίου, ανακρι- 
τικής ή άλλης δημόσιας αρχής για τη 
διαφύλαξη δικαιολογημένου συμφέ
ροντος, που δεν μπορούσε να διαφυ
λαχθεί διαφορετικά, και ιδίως σε ποι

νικό δικαστήριο για την υπεράσπιση 
του κατηγορουμένου και γενικά αν έ
γινε (η χρήση) για την εκπλήρωση κα
θήκοντος του κατηγορουμένου ή για 
τη διαφύλαξη εννόμου ή άλλου δι
καιολογημένου ουσιώδους δημοσίου 
συμφέροντος.

Από την προσεκτική ανάγνωση αυ
τής της παραγράφου (4) του άρθρου 
370α συνάγεται ότι η άρση του άδικου 
χαρακτήρα της χρήσης, στις περιπτώ
σεις που ορίζονται σ' αυτή την παρά
γραφο, δεν επεκτείνεται και στις πρά
ξεις της παγίδευσης, μαγνητοφώνη
σης, μαγνητοσκόπησης κ.λ.π., οι οποί
ες προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 370α, που δεν καθίστανται θε
μιτές, έστω και αν τελούνται για να 
χρησιμοποιηθούν υπό τους όρους της 
παρ. 4 (ΑΠ 1709/199, ΠοινΧρ 1996, 
1280, και παρατ. Δ. Κιούπη). Βασική 

προϋπόθεση άρσης του αδίκου των 
αξιόποινων πράξεων που τυποποιού
νται στο άρθρο 370α του ΠΚ είναι να 
γίνεται η χρήση των πληροφοριών, 
μαγνητοταινιών ή μαγνητοσκοπήσε
ων ενώπιον δικαστηρίου ή ανακριτι- 
κής ή άλλης δημόσιας αρχής (λ.χ. 
πειθαρχικού συμβουλίου, εξεταστι- 

[ κής επιτροπής της Βουλής, ανεξάρ
τητης αρχής όπως είναι η αρχή προ
στασίας προσωπικών δεδομένων 
κ.ά.) και όχι στην τηλεόραση ή ενώ
πιον τρίτων που δεν αποτελούν δικα
στική ή δημόσια αρχή, έστω και αν 
συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις 
της παρ. 4. Κατά συνέπεια, δημοσιο
γράφοι που προβάλλουν σε τηλεο
πτικές εκπομπές ή δημοσιεύουν στις 
εφημερίδες ή ανακοινώνουν από το 

ραδιόφωνο μαγνητοσκοπήσεις ή μα
γνητοφωνήσεις, οι οποίες αποτελούν 
προϊόντα υποκλοπής κατά τις παρ. 1 
και 2 του άρθρου 370α του ΠΚ, δια- 
πράττουν το έγκλημα της παρ. 3 αυ
τού του άρθρου και δεν αίρεται ο άδι
κος χαρακτήρας της πράξης τους, έ
στω και αν επικαλούνται το δημόσιο 
συμφέρον.

Ο νομοθέτης έχει βασικά υπόψη του 
τη χρήση μαγνητοταινιών κ.λ.π., που 
γίνεται στα δικαστήρια για την υπερά
σπιση του κατηγορουμένου και απο
βλέπει ή συντείνει ή υποβοηθεί (ή 
οδηγεί στην αθώωσή του (ΑΠ 
1351/1997, ΠοινΔικ 1998, 96), καθώς 
και σε αρχές που ασκούν έργο συνα
φές με το δικαστικό (λ.χ. πειθαρχικά



συμβούλια), γι' αυτό χρησιμοποιεί τη 
λέξη "κατηγορούμενος" ("υπεράσπιση 
του κατηγορουμένου", "εκπλήρωση 
καθήκοντος του κατηγορουμένου" και 
όχι "δράστης"). Η απόδειξη της αθωό
τητας αυτού που άδικα κατηγορείται, 
συνιστά υπέρτατο αγαθό σε μια πολι
τεία δικαίου και πεμπτουσία της απο
νομής της δικαιοσύνης. Υπερισχύει 
λοιπόν σε σχέση με τη διαφύλαξη του 
απορρήτου των τηλεφωνημάτων και 
της προφορικής ιδιωτικής συνομιλίας. 
Η έννοια του "κατηγορουμένου" έχει 
εδώ το περιεχόμενο του άρθρου 72 του 
ΚΠΔ. Η υπερασπιστική ενέργεια του 
κατηγορουμένου μπορεί να γίνεται 
ωστόσο και σε άλλη δημόσια αρχή, 
εκτός του ποινικού δικαστηρίου ή του 
ανακριτή, όπως λ.χ. σε πειθαρχικό 
συμβούλιο ή σε προϊστάμενη διοικητι
κή αρχή.

Αν δεν πρόκειται για κατηγορούμε
νο, αλλά για άλλο χρήστη της πληρο
φορίας που αποκτήθηκε με τους τρό
πους που τυποποιούνται στις παρ. 1 
και 2 του άρθρου 370α, λ.χ. για μάρτυ
ρα κατηγορίας, ενάγοντα κ.λ.π., η άρ
ση του άδικου χαρακτήρα της πράξης 
του πρέπει να γίνεται δεκτή εντελώς 
εξαιρετικά:
(α) Αν ο χρήστης πρόκειται να ζημιωθεί 

ο ίδιος ή άλλος, τα συμφέροντα του 
οποίου θεσμικά και νομίμως εκπρο
σωπεί (ως νομικός παραστάτης, επί
τροπος, δικηγόρος), από πράξη που 
αποδεικνόεται μόνο με τη χρήση του 
προϊόντος της υποκλοπής και με κα
νόναν άλλον τρόπο.

(β) Αν ο χρήστης αποδείχνει με το προϊ
όν της υποκλοπής την τέλεση κα
κουργήματος που απειλείται με ισό
βια κάθειρξη (και όχι με μικρότερη 
ποινή) ενώπιον δικαστηρίου και εφό
σον το δικαστήριο εκδώσει γι' αυτό 
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση (άρ
θρο 177, παρ. 2, ΚΠΔ). Η χρήση 
μπορεί να γίνει και ενώπιον ανακριτή 
ή δικαστικού συμβουλίου, προκειμέ- 
νου να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα 
(λ.χ. προσωρινή κράτηση) για κα
κούργημα που τιμωρείται με ισόβια 
κάθειρξη. Κι εδώ χρειάζεται αιτιολο
γημένη ειδικά απόφαση του δικαστι
κού συμβουλίου (ειδικά αιτιολογημέ
νο βούλευμα).

(γ) Αν ο χρήστης προβαίνει στην πράξη 
του για να διαφυλάξει έννομο ή άλλο 
ουσιώδες δημόσιο συμφέρον. Ποιο 
όμως μπορεί να είναι αυτό;

Από την ανάλυση που 
προηγήθηκε συνάγεται 
ότι η διαφύλαξη δημό
σιου συμφέροντος δεν 
μπορεί να αναφέρεται 
στην αποκάλυψη τέλε
σης αξιόποινης πράξης - 
οποιοσδήποτε και αν εί
ναι ο δράστης της-, αφού 
μόνο η τέλεση κακουρ
γήματος που τιμωρείται 
με ισόβια κάθειρξη επι
τρέπεται να αποδειχθεί 
μέσω προϊόντων υπο
κλοπής και μόνο ενώπιον 
δικαστικής αρχής και με 
ειδικά αιτιολογημένη α
πόφασή της. Άρα, το δη
μόσιο συμφέρον για την 
αποκάλυψη αξιόποινων 
πράξεων περιορίζεται 
κατά νόμον μόνο στα βα
ρύτατα κακουργήματα, 
για τα οποία προβλέπε- 
ται η εσχάτη των ποινών.
Ουσιώδες δημόσιο συμ
φέρον με την έννοια της 
πληροφόρησης του λαού 
για τις πράξεις (αξιόποι
νες ή μη) των δημόσιων προσώπων 
(πολιτικών, στρατιωτικών κ.λ.π.) δεν 
αναγνωρίζεται σύμφωνα με τα προη
γούμενα, με τη μοναδική εξαίρεση που 
αναφέρθηκε.

Υπάρχει το πρόβλημα της πληρο
φόρησης του λαού, για την υγεία λ.χ. 
προσώπων που ασκούν εξουσία ή κα
τέχουν ανώτατο κρατικό λειτούργη
μα. Όπως τονίστηκε προηγουμένως, 
αποκάλυψη του περιεχομένου προϊό
ντος υποκλοπής επιτρέπεται (κατά 
την παρ. 4 του άρθρου 370α) μόνο ε
νώπιον δικαστηρίου, ανακριτικής ή 
άλλης δημόσιας αρχής. Κατά συνέ
πεια, η απευθείας πληροφόρηση του 
λαού δεν είναι επιτρεπτή, έστω και αν 
ο χρήστης του προϊόντος υποκλοπής ε
πικαλείται το δημοσιογραφικό του κα
θήκον ενημέρωσης και το ουσιώδες 
συμφέρον της πληροφόρησης. Για τη 
διαφύλαξη του ουσιώδους συμφέρο
ντος να μην κυβερνάται η χώρα από 
άρρωστα πρόσωπα οφείλει να απευ
θυνθεί, με το προϊόν της υποκλοπής 
που αποδείχνει το γεγονός της αρρώ
στιας, σε κάποια αρμόδια δημόσια αρ
χή, ανάλογα με την περίπτωση (Πρόε
δρο Δημοκρατίας, Πρωθυπουργό,

Πρόεδρο της Βουλής κ.λ.π.).
Το ίδιο ισχύει αν πρόκειται για το 

περιεχόμενο λ.χ. συνομιλίας, από το 
οποίο αποδεικνύονται κινήσεις ξένων 
σε βάρος ελληνικών συμφερόντων. Το 
συμφέρον πρέπει, βέβαια, να είναι ου
σιώδες. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας τέτοιο συμφέρον είναι 
εκείνο που μπορεί να παραλληλιστεί 
με την αποτροπή τέλεσης κακουργή
ματος τιμωρούμενου με την εσχάτη 
των ποινών.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ο άδι
κος χαρακτήρας των υποκλοπών κ.λ.π. 
και της παραβίασης του απορρήτου 
της ιδιωτικής επικοινωνίας, καθώς και 
της χρήσης του προϊόντος τους δεν αί
ρεται, έστω και αν ο δράστης επικαλεί
ται την άσκηση δικαιώματος, την εκ
πλήρωση καθήκοντος και το (ταλαι
πωρημένο από την ανευθυνότητα ορι
σμένων ΜΜΕ) δημόσιο συμφέρον. ■

Ιωάννης Μανωλεδάκης 
Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλονίκης

* Το άρθρο του καθηγητή I. Μανωλεδάκη 
πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Ποι
νική Δικαιοσύνη» (τχ 3 - 2002), το οποίο και 
ευχαριστούμε θερμά για την παραχώρηση.

ι
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Ένας κίνδυνος 
που «απειλεί» το Ευρώ

πό την 1η Ιανουάριου 2002 το 
Ευρώ αποτελεί το Εθνικό νό
μισμα της Ελλάδος και των 
υπολοίπων χωρών της Ευρω
ζώνης. Το νέο ισχυρό νόμισμα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί 
στόχο των παραχαρακτών και για το 
λόγο αυτό έχει θωρακισθεί κατά της 
παραχάραξης τόσο σε τεχνικό επίπεδο 
με την υιοθέτηση προηγμένων μέτρων 
ασφαλείας, όσο και σε επιχειρησιακό 
επίπεδο με την ίδρυση των Εθνικών 
Κέντρων ανάλυσης Χαρτονομισμάτων 
και Κερμάτων Ευρώ.

Μαζί με την παραχάραξη των χαρ
τονομισμάτων ένας νέος κίνδυνος έρ
χεται να προστεθεί, αυτός της Κιβδη
λείας των κερμάτων. Η Κιβδηλεία στη 
χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες 
υπήρξε μηδενική. Η μικρή αξία των 
δραχμικών κερμάτων και η απαγόρευ
ση της κυκλοφορίας στη χώρα κερμά
των άλλων χωρών, βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας, συνέβαλλε σε αυτό.

Η διεθνής πρακτική έχει δείξει κατά 
το παρελθόν ότι χώρες που είχαν θέσει 
σε κυκλοφορία κέρματα μεγάλης αξίας, 
όπως η Γερμανία (5 Μάρκα) και η Γαλ-

του Αστυνόμου Α'
Νικήτα Γ. Μ ΕΝ ΕΞΗ*

λία (20 Φράγκα), αντιμετώπισαν μεγά
λο πρόβλημα με την Κιβδηλεία. Το ίδιο 
πρόβλημα αναμένεται και με την κυ
κλοφορία των κερμάτων Ευρώ, ιδιαίτε
ρα με τα κέρματα του ενός και των δύο 
Ευρώ.

Τα γνήσια κέρματα κατασκευάζο
νται με ειδικές μηχανές στο Νομισμα
τοκοπείο βάσει αυστηρών τεχνικών 
προδιαγραφών και με συνεχείς ποιο
τικούς ελέγχους σε κάθε στάδιο της 
παραγωγής για την εξασφάλιση της 
ομοιόμορφης καλής ποιότητάς τους. 
Τα γνήσια νομίσματα έχουν συγκε
κριμένα χαρακτηριστι’κά, η έλλειψη 
των οποίων τα καθιστά αμφισβητού
μενης γνησιότητας. Περιπτώσεις κί
βδηλων κερμάτων μικρής αξίας σπά
νια παρατηρούνται, ενώ αυτά μεγά
λης αξίας παραχαράσσονται σε μεγά
λους αριθμούς.

Ατέλειες που διαπιστώνονται στα 
γνήσια κέρματα είναι: α) Διάβρωση β) 
Έλλειψη επιστρώματος Νικελίου γ) 
Αποχρωματισμός από θερμότητα όπως 
σε περιπτώσεις πυρκαγιάς δ) Σπασμέ
να ε) Φθαρμένα από την χρήση και στ) 
Αναπαραχθέντα με χρήση ελαττωματι
κής μήτρας.
Η  κατασκευή κίβδηλων κερμάτων 
;γίνεται με δύο τρόπους:

Ο μεταλλικός δίσκος του αχάρακτου 
κέρματος συμπιέζεται ανάμεσα στις 
δύο μήτρες, ώστε να αποτυπωθεί η 
παράσταση._________

(α) Με χύσιμο λειωμένου μετάλλου 
(μολύβδου ή τσίγκου) σε καλούπια 
από ελαστική ύλη όπου σε αυτά έχει 
αποτυπωθεί η παράσταση ενός γνησί
ου κέρματος με θέρμανση της ελαστι
κής ύλης σε βαθμό που αυτή να λειώ
σει, τοποθέτηση του νομίσματος και 
στην συνέχεια στερεοποίησή της με 
αποτέλεσμα την εμφάνιση της παρά
στασης. Με την στερεοποίηση του 
μετάλλου στο καλούπι δημιουργείται 
το κίβδηλο, το οποίο επικαλύπτεται 
με στρώμα νικελίου ή άλλου μετάλ
λου για του δοθεί ο χρωματικός τόνος 
του γνησίου. Τα κίβδηλα αυτής της 
μεθόδου ( Cast) είναι χαμηλής ποιό
τητας και εύκολα αναγνωρίσιμα 

(β) Με κατασκευή μήτρας, όπου 
αποτυπώνονται οι παραστάσεις του 
γνησίου με χρήση ειδικής μεθόδου 
Electric Erosion τοποθέτηση της μή
τρας σε ειδικές ατσάλινες βάσεις, όπου 
με πίεση αποτυπώνεται η παράσταση 
επί του μετάλλου του (λευκού- άγρα
φου) νομίσματος και την τελική δη
μιουργία του κίβδηλου. Τα κίβδηλα 
αυτής της μεθόδου (Stamped) είναι 
πολύ καλής ποιότητας, καθόσον χρη
σιμοποιείται η ίδια μέθοδος κατασκευ
ής, πως και των γνησίων και είναι δύ
σκολα ανιχνεύσιμα.

Ο έλεγχος της γνησιότητας ενός 
κέρματος είναι πολύ δύσκολο να πραγ
ματοποιηθεί κατά την διάρκεια μιας 
συναλλαγής. Τα κέρματα του Ευρώ 
φέρουν μηχανικά μέτρα ασφαλείας τα 
οποία ελέγχονται από ειδικές μηχανές, 
που φέρουν ειδικούς αισθητήρες για 
τον εντοπισμό τους. Υπάρχει όμως μια 
σειρά πρακτικών εξετάσεων, οι οποίες 
είναι δυνατόν να γίνουν από κάποιον 
«μη ειδικό», ώστε να δώσουν μια πρώ
τη ένδειξη για την γνησιότητα ή μη 
του κέρματος. Μερικές από αυτές τις 
εξετάσεις θα ξυπνήσουν μνήμες στους 
«παλαιούς» σχετικά με τον τρόπο που 
εξέταζαν τις χρυσές Αγγλικές λίρες 
την μεταπολεμική περίοδο, ενώ στους 
νέους θα θυμίσει ανάλογες σκηνές του 
Ελληνικού κινηματογράφου.

(1) ΕΞΕΤΑΣΗ ΗΧΟΥ: Ρίχνοντας ένα 
νόμισμα σε μια σκληρή επιφάνεια 
(μέταλλο, πέτρα, γυαλί, σκληρό ξύ
λο) διαπιστώνουμε ότι το γνήσιο 
νόμισμα παράγει ένα χαρακτηριστι-
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κό μεταλλικό ήχο. Τα κίβδηλα νομί
σματα παράγουν διαφορετικό ηχη
τικό τόνο είτε βαρύτερο, είτε οξύτε- 
ρο ανάλογα του μετάλλου που έχει 
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή 
τους.

(2) ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΥΓΙΣΜΑΤΟΣ: Τα 
γνήσια νομίσματα δεν είναι δυνα

τόν να λυγιστούν με το χέρι. Τα κί
βδηλα νομίσματα που έχουν κατα- 
σκευασθεί από μόλυβδο ή τσίγκο 
μπορούν να λυγιστούν με το χέρι 
χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

(3) ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟ

ΝΟΥ: Τα κίβδηλα κέρματα παρου
σιάζουν χρωματικές διαφορές από 
τα γνήσια ιδιαίτερα στα σημεία των 
ανάγλυφων παραστάσεων.

(4) ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟ
ΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ: Ανά
λογα με το μέταλλο ή το κράμα που 
χρησιμοποιήθηκε για την κατα
σκευή τους τα γνήσια κέρματα πα
ρουσιάζουν συγκεκριμένες μαγνητι- 
κές ιδιότητες, τις οποίες δεν παρου
σιάζουν τα κίβδηλα καθόσον λόγω 
του απορρήτου των αναλογιών των 
χρησιμοποιουμένων μετάλλων οι 
παραχαράκτες δεν είναι σε θέση να 
κατασκευάσουν κίβδηλα με την ίδια 
μαγνητική ανταπόκριση των γνησί
ων. Με τη χρήση ενός απλού μα
γνήτη μπορούμε εύκολα να διαπι
στώσουμε τη διαφορά.

(5) ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΑΦΗΣ: Τα γνήσια 
κέρματα όταν τα σύρουμε σε χαρτί 
αφήνουν μόνο ένα ανάγλυφο ίχνος. 
Τα κίβδηλα και ιδιαίτερα αυτά που 
είναι κατασκευασμένα από μόλυβδο 
ή τσίγκο αφήνουν μαύρη γραμμή πα
ρόμοια με την γραμμή ταυ μολυβιού.

(6) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: Τα 
γνήσια κέρματα διακρίνονται για 
την λεπτότητα -καθαρότητα των λε
πτών γραμμώσεων των παραστάσε- 
ών τους. Στα κίβδηλα οι παραστά
σεις είναι συγκεχυμένες, φέρουν 
κηλίδες, γραμμές και άλλες ανωμα
λίες. Επίσης οι ανάγλυφες παραστά
σεις δεν παρουσιάζουν τις σαφείς 
διαφοροποιήσεις των γνησίων.

(7) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΣΤΕΦΑΝΗΣ : Πραγματοποιούνται 
οι ίδιες εξετάσεις όπως και για τις 
παραστάσεις του κέρματος. Για τον

εντοπισμό των διαφόρων ατελειών 
χρησιμοποιείται απλός μεγεθυντι
κός φακός.

Σε κάθε περίπτωση που αμφισβητεί
ται η γνησιότητα ενός κέρματος ή χαρ
τονομίσματος Ευρώ, αυτό θα πρέπει 
να παραδίνεται αμέσως στις Αστυνο
μικές αρχές για την αποστολή στα 
Εθνικά Κέντρα Ανάλυσης Χαρτονομι
σμάτων -  Κερμάτων ΕΥΡΩ, τα οποία 
ευρίσκονται στο Εργαστήριο Διερεύ- 
νησης Πλαστογραφίας -Παραχάραξης 
-  Κιβδηλείας της Διεύθυνσης Εγκλη
ματολογιών Ερευνών. Η επιστημονι
κή -  τεχνική ανάλυση αυτών έχει σκο
πό όχι μόνο της διακρίβωση της γνη
σιότητας αλλά και τον εντοπισμό των 
παρανόμων εργαστηρίων και των δι
κτύων διακίνησης των παραχαραγμέ
νων και κίβδηλων Ευρώ. ■

Βιβλιογραφία:
1. Εκπαιδευτικό σεμινάριο της Ευρωπαϊ

κής Κεντρικής Τράπεζας σε θέματα αναγνώ
ρισης κίβδηλων κερμάτων. Pessac Γαλλία 
Μάιος 2001.

2. «Ιστορία των νομισμάτων» Εκδόσεις De 
AGOSTINI HELLAS.

* Ο Αστυνόμος Α' κ. Νικήτας Μενεξής, υ
πηρετεί στη Σ/νσης Εγκληματολογικών Ε- 
ρευνών/ΑΕΑ και είναι ειδικός εμπειρογνώμο
νας σε θέματα πλαστογραφίας, παραχάραξης 
και κιβδηλείας.
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α ν ο ί γ ε τ α ι
στην κ ο ιν ω ν ία
^ ^ ■ τ ις  25 Απριλίου 2002 η Ελλη- 
\  νική Αστυνομία έκανε ένα ά- 

\  νοιγμα στην κοινωνία σε πα- 
f  νελλήνιο επίπεδο. Σε κάθε νο- 

m m m  μό της χώρας παρουσιάστηκαν 
η νέα αντεγκληματική πολιτική του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, καθώς 
και οι ειδικότεροι στόχοι και δράσεις 
των Γενικών Αστυνομικών Διευθύν
σεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και 
των Αστυνομικών Διευθύνσεων χώ
ρας. Για πρώτη φορά η Αστυνομία πα
ρουσιάζει σε τοπικό επίπεδο τη δράση 
και τους στόχους της, εκθέτει τα 
πεπραγμένα της και τις προτε- 
ραιότητές της στους πολίτες της 
περιοχής της και ζητά τη συνερ
γασία τους σε μία βάση ειλικρι
νούς επικοινωνίας.

Το Υπουργείο Δημόσιας Τά
ξης προχώρησε στην εκπόνηση 
νέας στρατηγικής στο χώρο ευ
θύνης του, αφού συνεκτίμησε τα 
δεδομένα της επιστημονικής κα
ταγραφής της εγκληματικότη
τας, επιστημονικές έρευνες που 
διεξήχθησαν σε ποικίλους τομείς 
της κοινωνικής και όχι μόνον 
ζωής (έρευνες στάσεων πολιτών 
κλπ) και τις προτάσεις των Α
στυνομικών Υπηρεσιών. Με βάση τα 
δεδομένα αυτά οριοθέτησε τον τελικό 
στόχο, ο οποίος δεν είναι άλλος από 
την εσωτερική ασφάλεια της χώρας.

Για την εκπόνηση ορθής και αποτε
λεσματικής στρατηγικής επιδιώχθηκε 
εξ αρχής ο προσδιορισμός δύο όρων. 
Αφενός η ακριβής οριοθέτηση του α
ντικειμένου της και αφετέρου η επιλο
γή —υλοποιήσιμων ενδιαμέσων και 
τελικών— στόχων. Η στόχοι του 
Υπουργείου είναι ξεκάθαροι, η εμπέ
δωση αισθήματος ασφαλείας στους 
πολίτες, η εσωτερική ειρήνη. Το αντι
κείμενό της στρατηγικής είναι όχι α
πλά μόνον το «έγκλημα» στις διάφο
ρες μορφές του, αλλά κατά κύριο λόγο 
οι αντικειμενικές συνθήκες που το γεν
νούν ή ευνοούν την ανάπτυξή του. Και

οπωσδήποτε εδώ απαιτείται ιδιαίτερη 
προσοχή.

Χωρίς να παραγνωρίζονται οι εσω
τερικές δομές, οι τρέχουσες πολιτισμι
κές αξίες, οι νέες τεχνολογίες και τα 
μείζονα κοινωνικά φαινόμενα (π.χ. οι 
μεταναστευτικές πιέσεις), οι στόχοι 
επιτυγχάνονται μέσα από διαδικασίες 
μελέτης και ανάλυσης δεδομένων, ει
δικές επιστημονικές έρευνες, έρευνες 
των στάσεων των πολιτών κάθε στιγμή 
απέναντι στα σοβαρά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν (αίσθημα ασφάλειας,

ποιότητα ζωής, ξενοφοβία, φοβίες άλ
λου είδους, κλπ), εκτίμηση της διε
θνούς εμπειρίας κοκ.

Αφού, αναμφίβολα, το αίσθημα 
ασφάλειας συνιστά καίριας σημασίας 
παράγοντα για την ποιότητα ζωής ενός 
συνόλου, είναι εύλογο οι προσδοκίες 
της κοινωνίας μας να απαιτούν μια 
Αστυνομία αντικειμενική και ανθρώ
πινη, εταίρο της κοινωνίας την οποία 
υπηρετεί, χωρίς απομονωτικές ή δια- 
χωριστικές αντιλήψεις.

Η σύγχρονη αστυνομική δράση πε
ριλαμβάνει δράσεις επικεντρωμένες 
στην τοπική κοινωνία, στον εντοπισμό 
προβλημάτων (και κυρίως των αιτίων 
τους) και στην επίλυσή τους μέσα από 
μια σχέση ειλικρινούς, αμοιβαίας συ
νεργασίας με την κοινότητα. Το δόγμα

«η Αστυνομία βοηθάει τον πολίτη και 
ο πολίτης την Αστυνομία» είναι πλέον 
μονόδρομος. Πρόκειται, δηλαδή, για 
μια "συμπαραγωγή" ασφάλειας από τη 
δημόσια δύναμη και την κοινότητα, με 
απολύτως διακριτούς ρόλους και υ
πέρβαση της αμοιβαίας καχυποψίας. 
Το αίτημα για μια πιο αποτελεσματική 
Αστυνομία, μια Αστυνομία κοντά 
στον πολίτη.

Αναμφίβολα για την επιτυχία του 
σχεδίου είναι απαραίτητη -και προς 
αυτή την κατεύθυνση εστιάζονται οι 
προσπάθειές μας- μια σύγχρονη ειλι
κρινής επικοινωνιακή πολιτική, μια 
ειλικρινής, δηλαδή, ενημέρωση του 
κοινωνικού συνόλου, με βάση την 
τεκμηριωμένη πληροφόρηση, ώστε 
να εμπεδωθεί και να διατηρηθεί η κα
λή πίστη και η αμοιβαία κατανόηση 
μεταξύ των Αστυνομικών Υπηρε
σιών και του κοινού.

Στοιχείο όμως βασικό του ανοίγ
ματος προς την κοινωνία είναι και η 
αποδοχή (ακόμη και η επιδίωξη) της 
κριτικής. Η κριτική —ακόμα και η 
κακόπιστη— λειτουργεί ως «Λυδία 
λίθος» του αστυνομικού έργου. Έτσι 
λοιπόν και κατά τόπους Αστυνομι
κές Υπηρεσίες αναμένουν την κριτι
κή και την προσλαμβάνουν ως ενερ
γό συμμετοχή στον κοινό αγώνα ε
νάντια στο έγκλημα και τη βία, που 
ταλανίζει πλέον όλες τις κοινωνίες.

Οι αστυνομικοί υπάλληλοι είναι 
μέλη του κοινωνικού σώματος, το 
οποίο υπηρετούν, και με την ιδιότη
τα αυτή επιδιώκουν τη συνεργασία 
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους 

μαζικούς φορείς, αλλά και τους μεμο
νωμένους πολίτες, προκειμένου να 
διεκπεραιώσουν με τον πλέον αποτε
λεσματικό τρόπο τις ευθύνες που τους 
έχουν ανατεθεί.

Η Αστυνομία λοιπόν «εξέθεσε» το 
σχέδιο δράσης της, τους στόχους της, 
και «εκτίθεται». Επιδιώκει τη συνερ
γασία με το κοινωνικό σύνολο, ζητάει 
την ειλικρινή συνδρομή και κριτική 
του, εργάζεται για την απάλειψη και 
των τελευταίων δειγμάτων αμοιβαίας 
καχυποψίας, που μας κληρονόμησαν 
οι αρνητικές ιστορικές συγκυρίες, και 
αισιοδοξεί... Ας εργαστούμε λοιπόν ό
λοι —Αστυνομία, κοινωνία, πολίτες— 
για να κρατήσουμε ζωντανή τη φλόγα 
της ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο. ■

“Η Ελληνική Αστυνομία ενθαρρύ
νει τη συμμετοχή όλων των πα
ραγόντων (τοπικών θεσμών, φο
ρέων και πολιτών) στη διαχείρι
ση της εγκληματικότητας και ε 
παναπροσδιορίζει τη λειτουργία 
της σε επίπεδο σχέσεων με την 
τοπική κοινωνία... ”
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ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ & 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΡΑΒΔΟΙ

ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
Ζώνες από 7.000 δρχ.

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΓΙΛΕΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

III NIJ STANDARD
Θήκες όπλων από 6.000 δρχ.

Θήκες αξεσουάρ από 3.500 δρχ.

ΜΕΓΕΘΗ: SM, MD, LRC, XL, XXL

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΠΛΩΝ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Από 4.500 δρχ. U θα βρείτε........

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.

____  ΑΤΕΚ:
Δημητσάνας 16,115 22 Αθήνα, τηλ.: 64.85.527 Βυτίνης 4,115 23 Αθήνα, τηλ.: 69.23.095, fax 69.18.673

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

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


Οι σύγχρονες εξελίξεις σε πα
γκόσμιο πλαίσιο επιβάλλουν 
τη διεθνή συνεργασία πάνω 
στα μείζονα προβλήματα που 
απασχολούν τα κράτη και τις 

σύγχρονες κοινωνίες. Τέτοια θέματα 
είναι η μετανάστευση, η λαθρομετα
νάστευση, το άσυλο, η τρομοκρατία 
και το οργανωμένο έγκλημα. Αυτά 
ακριβώς τα θέματα αντιμετωπίστηκαν 
στις διεθνείς συναντήσεις του Λουξεμ
βούργου (Συμβούλιο Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπα
ϊκής Ένωσης) και της Κέρκυρας 
(Πρωτοβουλία Αδριατικής Θάλασσας 
και Ιονίου Πελάγους).

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ - 
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ - 

ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ολοκληρώθηκαν στις 26 Απριλίου 
2002 στο Λουξεμβούργο, οι εργασίες 
του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη χώρα 
μας εκπροσώπησαν, ο Υπουργός Δη
μόσιας Τάξης κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐ- 
δης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. 
Φίλιππος Πετσάλνικος.

Την πρώτη ημέρα του Συμβουλίου 
εγκρίθηκαν:

(α) Οδηγία για τις ελάχιστες προδια
γραφές για την υποδοχή των αι- 
τούντων άσυλο στα κράτη μέλη, 

(β) Σχέδιο συμπερασμάτων του 
Συμβουλίου για την παράνομη 
μετανάστευση και εμπορία αν
θρώπων μέσω θαλάσσης - το 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΑΡ

ΓΩ για την διοικητική συνεργα
σία στους τομείς των εξωτερι
κών συνόρων, των θεωρήσεων 
του ασύλου και της μετανά
στευσης.

(γ) Η τροποποίηση της σύμβασης 
Ευρωπόλ όσον αφορά της συμ
μετοχής της Ευρωπόλ σε κοινές 
ομάδες έρευνας, η Απόφαση 
του Συμβουλίου σχετικά με τη 
συνεργασία για την ασφάλεια 
των διεθνών ποδοσφαιρικών 
συναντήσεων και το σχέδιο συ
μπερασμάτων του Συμβουλίου 
για την καταπολέμηση του ρα
τσισμού, του αντισημιτισμού 
και της ξενοφοβίας.

Στο θέμα του Ασύλου το Συμβούλιο 
μετά από μακρόχρονες συζητήσεις 
στις αρμόδιες ομάδες του ενέκρινε 
σχέδιο Οδηγίας η οποία στοχεύει στην 
θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για τη 
διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
υποδοχής των προσώπων που ζητούν 
άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο θέμα της καταπολέμησης της 
παράνομης μετανάστευσης και της 
εμπορίας ανθρώπων μέσω θαλάσσης 
το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτε
ρικών Υποθέσεων, σε συνέχεια πρό
σφατων συμπερασμάτων του Συμβου
λίου Γενικών Υποθέσεων που προτά- 
θηκαν από την Ιταλία, ενέκρινε συμπε
ράσματα με τα οποία ζητείται:

(1) Η θέσπιση επιχειρησιακών μέ
τρων για τη βελτίωση των σημε
ρινών συστημάτων έγκαιρης και 
προειδοποίησης

(2) Η ενίσχυση του συντονισμού 
των αρμόδιων υπηρεσιών ελέγ
χου διέλευσης παράνομων μετα

ναστών με χρήση νέων τεχνολο
γιών

(3) Η ανάπτυξη προληπτικών μέ
τρων συνεργασίας με τις χώρες 
επιβίβασης, αναχώρησης ή διέ
λευσης στη Μεσόγειο, από τις 
οποίες αναχωρούν σκάφη που 
χρησιμοποιούνται για τη διακί
νηση των λαθρομεταναστών και 
την εμπορία ανθρώπων. Σχετι- 
κώς τονίσθηκε η ανάγκη άσκη
σης πίεσης προς αυτές τις χώρες 
για συνεργασία με την Ένωση 
στην καταστολή του φαινομένου.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, σε σχετική πα
ρέμβασή του τόνισε μεταξύ άλλων, 
ότι "η Ελλάδα μαστίζεται ιδιαίτερα 
από καθημερινές αφίξεις λαθρομετα
ναστών, ιδιαίτερα δια θαλάσσης, η 
οποία συνδυάζεται πολλές φορές 
με διακίνηση ναρκωτικών τόσον στο 
Αιγαίο όσον και στην Αδριατική.

Είναι τραγική η ανθρώπινη διάστα
ση του φαινομένου με την προ μηνών 
άφιξη για παράδειγμα στη Ζάκυνθο χι- 
λίων λαθρομεταναστών μεταξύ των 
οποίων υπήρχαν τριακόσια παιδιά.

Υπάρχει και θέμα δημόσιας υγείας, 
με νέες ασθένειες που συνοδεύουν τις 
άθλιες συνθήκες ταξιδιού και άφιξης 
των διακινούμενων λαθρομετανα
στών και κάλεσε την ταχεία υιοθέτη
ση των απαραίτητων μέτρων συνερ
γασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την αντιμετώπιση της λαθρομετανά
στευσης και διακίνησης ανθρώπων 
από τη θάλασσα".

Στο περιθώριο του Συμβουλίου οι 
Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερι
κών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής
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ΠΡΟΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ  
& ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

Με πρωτοβουλία του Υπουργού Δη
μοσίας Τάξεως κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊ- 
δη, πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα 
συνάντηση Υπουργών Δημόσιας Τά
ξης και Εσωτερικών των κρατών-με- 
λών της Πρωτοβουλίας Αδριατικής 
Θάλασσας και Ιονίου Πελάγους. Στη 
συνάντηση συμμετείχαν οι Υπουργοί 
της Ιταλίας, Αλβανίας, Κροατίας, Σλο
βενίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γιουγκοσλαβίας και μεταξύ άλλων συ
ζητήθηκαν η καταπολέμηση της τρο
μοκρατίας και η εξεύρεση τρόπων εν
δυνάμωσης της συνεργασίας των κρα
τών-μελών για το σκοπό αυτό.

Οι Υπουργοί υιοθέτησαν Κοινή Δή
λωση με την οποία καταδικάζεται γε
νικά η τρομοκρατία και οι τρομοκρατι
κές ενέργειες και τονίζεται η συνεργα
σία στην ανταλλαγή πληροφοριών για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. 
Ειδικότερα, σχολιάζοντας τις αποφά
σεις της συνάντησης, ο Έλληνας 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης δήλωσε, 
μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

«Συνήλθε σήμερα η σύνοδος της 
Πρωτοβουλίας Αδριατικής - Ιονίου με 
κεντρικό θέμα την τρομοκρατία και 
την αντιμετώπισή της. Συμφωνήσαμε 
και ομοφωνήσαμε όλοι σε μια κοινή 
δήλωση ότι είμαστε αποφασισμένοι να 
αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το 
φαινόμενο της τρομοκρατίας και κύ
ρια την ισλαμική τρομοκρατία.

Επίσης συμφωνήσαμε ότι είναι ανα
γκαία η συνεργασία μας για την αντι
μετώπιση των προβλημάτων που εμ
φανίζονται στην περιοχή και έχουν 
σχέση με την παράνομη διακίνηση αν
θρώπων, τη λαθρομετανάστευση και 
τα ναρκωτικά. Είναι μια καλή ευκαιρί
α για τη χώρα μας, μέσα από τις διε
θνείς πρωτοβουλίες, να προωθήσει την 
επίλυση σημαντικών θεμάτων που την 
απασχολούν ως μια χώρα που αποτε
λεί την πύλη της Ευρώπης. Πιστεύω 
ότι στα θέματα που έχουν σχέση με 
την αντιμετώπιση του διεθνούς εγκλή

Ένωσης συνεδρίασαν με τους ο
μόλογους Ρώσους υπουργούς με 
θέμα την επανεξέταση του Σχεδί
ου Δράσης για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος, 
την μετανάστευση, τη διαχείριση 
των συνόρων και την επανεισδο- 
χή καθώς και δικαστικές και διοι
κητικές μεταρρυθμίσεις που απαι
τούνται για την αποτελεσματικό
τερη συνεργασία της Ρωσίας με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο αυτό τονίσθηκε ιδιαίτε
ρα η πρόοδος που επιτεύχθηκε κατά 
την συνεργασία των χωρών της Ευρω
παϊκής Ένωσης με τη Ρωσία για την 
εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης στα 
εξής σημεία:

- Καταπολέμηση Εμπορίας ανθρώ
πων (ιδίως γυναικών)

- Εξάρθρωση δικτύων κλοπής αυτο
κινήτων

- Καταπολέμηση ξεπλύματος κεφα
λαίων

- Καταπολέμηση λαθρεμπορίου 
ναρκωτικών, και

- Σχέση όλων αυτών με το οργανω
μένο έγκλημα.

Οι περισσότερες αντιπροσωπείες 
τόνισαν ότι παρόλη την πρόοδο που 
επιτεύχθηκε από την Ρωσική Ομο
σπονδία στην καταπολέμηση του ορ
γανωμένου εγκλήματος απαιτείται 
ακόμη προσπάθεια για :

- Ενίσχυση του κράτους δικαίου με 
τη θέσπιση του απαραίτητου νομο
θετικού πλαισίου και την κύρωση 
των διεθνών νομικών μέσων που 
έχουν υπογράψει όλες οι χώρες της 
Ένωσης.

- Ενίσχυση των συνόρων και καταπο
λέμηση των δικτύων διακίνησης λα
θρομεταναστών που χρησιμοποιούν 
την Ρωσία ως χώρα διέλευσης

- Σύναψη συμφωνίας επανεισδοχής 
μεταξύ της Ένωσης με την Ρωσία.

- Ενίσχυση της προσπάθειας εκπαί
δευσης εισαγγελικών και δικαστι
κών λειτουργών στη Ρωσία με πα
ράλληλη τοποθέτηση αστυνομι
κών συνδέσμων για ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με το οργα
νωμένο έγκλημα.

ματος, η συνεργασία είναι αναγκαία 
και η χώρα μας πρωτοπορεί σε αυτήν 
μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης και των Βαλκανίων. Εκφράζω 
την ικανοποίησή μου διότι όλες οι χώ
ρες συμφωνούν στο πλαίσιο αυτό».

Η Πρωτοβουλία Αδριατικής και 
Ιονίου συστάθηκε μετά από πρωτο
βουλία της Ιταλίας, την οποία συνέ
δραμε και υποστήριξε θερμά από την 
αρχή η Χώρα μας, έλαβε δε επίσημα 
νομική υπόσταση με τη Διακήρυξη της 
Ανκώνα (19-20 Μαΐου 2000), η οποία 
συνυπογράφηκε από τους Υπουργούς 
Εξωτερικών της Ιταλίας, Ελλάδος, 
Αλβανίας, Κροατίας, Σλοβενίας, και 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, παρουσία του 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
κ. Romano PRODI, του κ. Javier 
SOLANA (ΚΕΠΠΑ) και άλλων εκ
προσώπων Διεθνών Οργανισμών.

Στην έκτακτη σύνοδο που πραγμα
τοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ στις 24 Νο
εμβρίου του 2000, συμφωνήθηκε και η 
συμμετοχή της Γιουγκοσλαβικής Ομο
σπονδίας, ως πλήρους μέλους της 
Πρωτοβουλίας.

Η Πρωτοβουλία Αδριατικής και Ιο- 
νίου, από την ίδρυσή της, τελεί κάτω 
από τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης, αφού πέραν των άλλων, 
εκπληρώνει τις επιταγές των συμπερα
σμάτων του ΤΑΜΠΕΡΕ, στα οποία 
υπάρχει ειδική αναφορά για την υλο
ποίηση τέτοιων Περιφερειακών Πρω
τοβουλιών Συνεργασίας.

Ανώτατο όργανο της Πρωτοβουλίας 
είναι το Συμβούλιο, στο οποίο συμμε
τέχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των 
επτά Χωρών που συμμετέχουν, συνε- 
πικουρείται δε από την Επιτροπή Υψη
λών Αξιωματούχων. Τα επιμέρους θέ
ματα συνεργασίας, προετοιμάζονται 
σε Στρογγυλές Τράπεζες, στις οποίες 
συμμετέχουν αρμόδιοι κατά περίπτω
ση εκπρόσωποι των κρατών-μελών.

Η Προεδρία της Πρωτοβουλίας 
ασκείται εκ περιτροπής από τα κράτη- 
μέλη, κατά αλφαβητική σειρά, για ένα 
έτος, αρχής γενομένης από την Κροα
τία, η οποία άσκησε την Προεδρία από 
τον Μάιο του 2000 έως τον Μάιο 
2001.

Στις 25 Μαΐου 2001 πραγματοποιή
θηκε στο Split της Κροατίας η 3η Συ
νάντηση του Συμβουλίου της Πρωτο
βουλίας Αδριατικής και Ιονίου, κατά 
την οποία η Χώρα μας ανέλαβε, διαδε
χόμενη την Κροατία, την Προεδρία 
της Πρωτοβουλίας, την οποία άσκησε 
μέχρι το τέλος Μαΐου του 2002. ■
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αστυνομικοί
Σύγχρονα εμπόδια
που αηφετωπίζουν διεθνώς

300

αριθμός των γυναικών στις Ευ
ρωπαϊκές Αστυνομικές Υπη
ρεσίες δεν είναι ακόμη σημα
ντικός. Η Σουηδική Αστυνομί
α είναι πρωτοπόρος με ποσο

στό γυναικών 17% στη συνολική δύνα
μή της. Σε αρκετές χώρες, το ποσοστό 
των γυναικών στην αστυνομική δύναμη 
ανέρχεται περίπου σε 10%.

Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, αυτό 
το ποσοστό είναι ακόμη μικρότερο. 
Παρ' όλα αυτά, ο αριθμός των γυναι
κών στις Ευρωπαϊκές αστυνομικές 
υπηρεσίες, είναι σχεδόν πάντα, λιγότε
ρο σημαντικός από το ποσοστό των 
γυναικών-πολιτικών σε τρίτες χώρες 
και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα προβλήματα ή τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν αυτές οι γυναίκες 
στην επαγγελματική τους ζωή είναι πι
θανόν να οφείλονται στην περιορισμέ
νη εκπροσώπησή τους. Έτσι, καθίστα
ται σαφές, ότι το πραγματικό εμπόδιο, 
δεν είναι το φύλο, αλλά το γεγονός ότι 
οι γυναίκες σε πολλές περιπτώσεις, εί
ναι πολύ λιγότερες από τους άνδρες.

Αξια μνείας είναι τα πορίσματα της 
έρευνας της Αμερικανίδας κοινωνιο
λόγου Rosabeth Moss Kanter.

Εισάγει την έννοια του "δείγματος", 
εννοώντας τον "σταμπαρισμένο άν
θρωπο, που αποτελεί απόδειξη κά
ποιου γεγονότος".

Κάποιος αποτελεί "δείγμα" όταν αυ
τός ή αυτή δεν θεωρείται ακριβώς ως 
ένα ξεχωριστό άτομο αλλά ως εκπρό
σωπος ατόμων, δηλαδή στην προκει
μένη περίπτωση εκπρόσωπος της κα
τηγορίας των γυναικών.

Από τη στιγμή που οι γυναίκες δεν 
υπερέχονν αριθμητικά, αυτό αυτόματα 
σημαίνει ότι είναι εκπρόσωποι της 
"γυναικείας κατηγορίας". Επαγωγικά, 
έχουν να αντιμετωπίσουν υφιστάμενες 
προκαταλήψεις και στερεότυπα που 
αφορούν τις γυναίκες γενικώς. Μια

γυναίκα που τίθεται στη θέση του 
"δείγματος", καθίσταται ιδιαίτερα 
"ορατή". Δεδομένου του γεγονότος ότι

Από την

Gwen MERCKY
Προϊσταμένη a m  τομέα 
κατάταξης καί επιλογής προσωπικού 
της Βελγικής Αοτυνομίας (Βρυξέλλες).
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είναι η μόνη εκπρόσωπος της "κατηγο
ρίας" της, τραβά πάνω της όλη την 
προσοχή. Παράλληλα, αποτελεί έντο
νη αντίθεση με τους άνδρες που βρί
σκονται στο ίδιο περιβάλλον. Εδώ, πι
θανές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυ
ναικών, σίγουρα θα τραβήξουν την 
προσοχή. Η γυναίκα, η οποία θεωρεί
ται ότι αποτελεί "δείγμα", αντιμετωπί
ζει δυσκολίες αφομοίωσης και ενσω
μάτωσης στον ανδρικό κόσμο που την 
περιβάλλει.

Το γεγονός ότι γυναίκες δύνανται να 
θεωρηθούν ως "δείγμα", μπορεί να συ
νεπάγεται ορισμένα εμπόδια, χωρίς βέ
βαια τούτο να αποτελεί και το γενικό 
κανόνα. Ας δούμε κάποια παραδείγμα
τα από τέτοια εμπόδια. Γυναίκες σε 
μια ορισμένη θέση ίσως πρέπει να

εκτελέσουν καλύτερα τα καθήκοντά 
τους σε σύγκριση με άνδρες στο ίδιο 
επίπεδο. Πιθανά λάθη που μπορεί να 
διαπραχθούν από γυναίκες, τραβούν 
περισσότερο την προσοχή. Για το λόγο 
αυτό, πολλές από αυτές, έχουν την αί
σθηση ότι οφείλουν να κάνουν περισ
σότερη και καλύτερη δουλειά από 
τους άνδρες. Ένα άλλο παράδειγμα 
"εμποδίων" που προκύπτει από τη θε
ώρηση μιας γυναίκας ως "δείγματος", 
είναι το γεγονός ότι οι γυναίκες αντι
μετωπίζουν δυσκολίες να εισέλθουν 
στο ανεπίσημο κύκλωμα του οργανι
σμού που αποκαλείται "το δίκτυο της 
παλιάς σειράς".

Πέρα όμως από τα προαναφερόμε- 
να, η περιορισμένη εκπροσώπηση έχει 
σαν αποτέλεσμα -και κυρίως για γυ-



ναίκες σε υψηλότερες θέσεις- να μην 
δημιουργούνται σχεδόν καθόλου γυ
ναικεία πρότυπα. Απουσιάζουν επίσης 
πρότυπα συμπεριφοράς και ταυτότη
τας, με αποτέλεσμα κάθε γυναίκα να 
πρέπει να τα επανεφευρίσκει σε κάθε 
περίπτωση. Η διαφορετική αυτή προ
σέγγιση που βιώνουν οι γυναίκες 
απόρροια της αντιμετώπισής τους από 
τους άλλους ως "δείγματα" και η έλ
λειψη γυναικείων προτύπων και ρό
λων καταλήγουν στην απομόνωση αυ
τών μέσα στον οργανισμό με δύο τρό
πους.

Οι γυναίκες δεν απομονώνονται μό
νο σε σχέση με τους άνδρες που τις πε
ριβάλλουν, αλλά απομονώνονται και 
μεταξύ τους εξαιτίας του περιορισμέ
νου αριθμού τους.

Περιγραφή των, 
γυναικείων δικτύων

Πώς είναι ακριβώς ένα δίκτυο και τι 
ρόλο μπορεί να παίξει σ' αυτή τη δια
δικασία;

Είτε το θέλουμε, είτε όχι, όλοι απο
τελούμε μέρος διαφόρων δικτύων. Αυ
τά μπορεί να είναι οι οικογενειακοί δε
σμοί, ή ένα αθλητικό κλαμπ ή μια φι
λική παρέα κλπ.

Μέσα σ' αυτή την ανθρώπινη ομά
δα, ο καθένας υποστηρίζεται και ακού- 
γεται η άποψή του. Αυτά ονομάζονται 
κοινωνικά δίκτυα.

Παράλληλα, υπάρχουν και επαγγελ
ματικά δίκτυα. Αυτά τα δίκτυα αποτε
λούνται από άτομα που συγκεντρώνο
νται μέσα σε ορισμένες επαγγελματι
κές ομάδες. Αποτελεί κοινό τόπο το 
γεγονός ότι αυτό είναι το μέρος στο 
οποίο λαμβάνονται σημαντικές απο
φάσεις.

Ένα γυναικείο δίκτυο λοιπόν είναι 
μια πιο επίσημη μορφή κοινωνικού δι
κτύου στο οποίο οι γυναίκες υποβά
λουν επί τούτου αίτηση για να γίνουν 
μέλη.

Ένα δίκτυο θα μπορούσε να συ- 
γκριθεί με ένα δίχτυ ψαρέματος. Για 
μας, οι κόμποι στο δίχτυ, είναι οι γυ
ναίκες και οι άνδρες οι οποίοι προτί- 
θενται να αφιερώσουν τους εαυτούς 
τους στην προώθηση των γυναικών 
στις αστυνομικές υπηρεσίες. Ενώνο
νται με κλωστές και μαζί συνθέτουν 
το δίχτυ. Με τη βοήθεια των κλωστών 
διοχετεύονται η πληροφόρηση και η 
υποστήριξη.

Ο οποιοσδήποτε μπορεί να βρεθεί 
στο κέντρο του δικτύου. Δεν υπάρχει 
ιεραρχία ούτε επίσημες γραμμές. Τα 
δίκτυα βασίζονται στην αρχή της αμοι
βαιότητας της εισφοράς και της επι
κοινωνίας.

Η πολυδιάστατη φύση των δικτύων 
καθορίζει τη μεγάλη αξία τους. Το να 
δικαιώνεται κανείς σημαίνει να λαμ
βάνει πρωτοβουλίες, να εγκαθιδρύει 
και να διατηρεί επαφές, κάνοντας τη
λέφωνα και αλληλογραφώντας, βοη
θώντας όπου χρειάζεται και παρέχο

ντας υποστήριξη.
Προκειμένου να μπορέσει κάποιος 

να περιγράφει τις δραστηριότητες των 
δικτύων, συχνά αναφέρεται στην έν
νοια της "κοινωνικής υποστήριξης". 
ΓΙΑΤΙ;

Η επιστημονική φιλολογία σχετικά 
με το στρες, αναφέρεται στην "κοινω
νική υποστήριξη σαν έναν παράγοντα 
που βοηθά στην αποφυγή του στρες ή 
στη μείωση των αρνητικών επιπτώσε
ων του στην ανθρώπινη λειτουργία.

Αυτή η κοινωνική υποστήριξη 
απαλλάσσεται στις κοινωνικές επαφές 
και τέτοιες επαφές υφίστανται στα κοι
νωνικά δίκτυα. Για το λόγο αυτό, 
ο σύνδεσμος ανάμεσα στα κοινωνικά 
δίκτυα και στην κοινωνική υποστήρι
ξη μπορεί να βρεθεί στην επιστημονι
κή φιλολογία για τα κοινωνικά δίκτυα.

Αναφορικά με την κοινωνική υπο
στήριξη, η επιστημονική φιλολογία 
διακρίνεται σε διαφορετικές υποκατη
γορίες. Σύμφωνα με τον House, η κοι
νωνική υποστήριξη μπορεί να υποδιαι
ρεθεί σε τέσσερις κατηγορίες: την 
πληροφοριακή, την συντελεστική, την 
επαινετική και την συναισθηματική 
υποστήριξη.

Πληροφοριακή υποστήοιΕη

Με τον όρο πληροφοριακή υπο
στήριξη εννοούμε την παροχή πλη
ροφοριών σε κάποιο πρόσωπο, έτσι 
ώστε το τελευταίο να μπορέσει να 
χρησιμοποιήσει την πληροφόρηση 
που του δόθηκε για να λύσει ένα πρό
βλημα ή να βρει την απάντηση σε μια 
ερώτηση.

Η πληροφοριακή υποστήριξη θα 
μπορούσε ως ένα βαθμό να ισοφαρίσει 
την έλλειψη της πληροφόρησης που 
ίσως βιώνουν οι γυναίκες στον επαγ
γελματικό τους χώρο, λαμβάνοντας ως 
δεδομένο ότι πολύ σπάνια συμμετέ
χουν στα ανεπίσημα ανδρικά κυκλώ
ματα του οργανισμού τους. Για τις γυ
ναίκες θα ήταν χρήσιμο να διέθεταν 
ένα καλό ανεπίσημο κύκλωμα, απ' 
όπου θα μπορούσαν να λάβουν ονόμα
τα και διευθύνσεις ανθρώπων ή τόπων 
προκειμένου να εκμαιεύσουν χρήσιμες 
πληροφορίες, να ανταλλάξουν εμπει
ρίες ή για να βρουν "άκρες" σε ορισμέ
νες περιπτώσεις.

Παράλληλα θα μπορούσαν να αντλή
σουν και πιο εξειδικευμένη πληροφό
ρηση, όπως πληροφορίες σχετικά με 
εξελίξεις στη καριέρα, γεγονός που θα 
τις βοηθήσει στην ανάπτυξη της δικής 
τους καριέρας.
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Συηελ ε οτίΜ  υποστήριξη
Η συντελεστική υποστήριξη αναφέ- 

ρεται σε πράξεις που γίνονται και βοη
θούν απευθείας τον δικαιούχο στο να 
εκτελέσει το καθήκον του ή στο να λύ
σει ένα πρόβλημα. Περισσότερο από 
την πληροφοριακή υποστήριξη, η συ
ντελεστική υποστήριξη στηρίζεται 
στην προσφορά βοήθειας, στο να κά
νει δηλαδή κάτι ο ένας για τον άλλο. 
Ας πάρουμε για παράδειγμα τις ευκαι
ρίες που έχουν οι γυναίκες για να 
βρουν μια νέα εργασία. Όσο αφορά 
στην υποβολή αίτησης για εύρεση ερ
γασίας, οι άνδρες και οι γυναίκες δεν 
έχουν ίσες ευκαιρίες. Είναι γνωστό ότι 
τα μέλη των επιτροπών επιλογής προ
σωπικού προτιμούν να προσλαμβά
νουν ανθρώπους που γνωρίζουν. Δια 
μέσου του δικτύου "της παλιάς σει
ράς" οι άνδρες είναι πιθανόν να πριμο
δοτούν άνδρες υποψηφίους. Βέβαια 
και στο δίκτυο των γυναικών, οι γυναί
κες, είναι επίσης εφικτό να συστήνουν 
η μία την άλλη, όταν πρόκειται για μια

πρόσληψη. Αυτό θα πολλαπλασιάσει 
τις πιθανότητές τους. Μια άλλη μορφή 
συντελεστικής πληροφόρησης, είναι η 
διαδικασία κατά την οποία, γυναίκες 
διδάσκουν η μια την άλλη τέχνες, για 
παράδειγμα "πως να οργανώσουν ένα 
σχέδιο πρόσληψης". Γυναίκες με εμπει
ρία σ' αυτόν τον τομέα, μπορούν να 
προσφέρουν πρακτική βοήθεια σε γυ
ναίκες με μικρότερη εμπειρία.

Επαινετική υποστήοιΕη

Μια περιγραφή της επαινετικής 
υποστήριξης παρατίθεται ακολούθως: 
επαινετική υποστήριξη σημαίνει να 
παράσχεις πληροφόρηση, τέτοια, ώστε 
να βοηθά τον δικαιούχο να κρίνει (και 
να προσαρμόζει αν είναι απαραίτητο) 
τη σωστή ή όχι ενάσκηση των καθηκό
ντων του/της, τις ιδέες και τις δεξιότη
τες. Όπως έχει προαναφερθεί, υφίστα- 
ται έλλειψη θηλυκών προτύπων για 
γυναίκες σε υψηλές θέσεις, ενώ κάθε 
ανθρώπινη ύπαρξη βιώνει την ανάγκη 
να συγκρίνει τον εαυτό του/της με κά
ποιον άλλον στο ίδιο επίπεδο. Αυτή η 
ανάγκη για σύγκριση με ένα ισότιμο 
άτομο μπορεί να εκπληρωθεί, στα 
πλαίσια του δικτύου, από γυναίκες που 
δίνει η μία στην άλλη πληροφορίες. 
Αναφερόμενοι σε πληροφορίες, εννο
ούμε ιδέες που έχει κάποιος για συγκε
κριμένα θέματα, όπως για παράδειγμα 
τρόπους συμπεριφοράς σε περίπτωση 
μιας σύγκρουσης.

Συναΐήθημοτικάυ.ΠΜτήβΐξΠ

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο 
House, η συναισθηματική υποστήριξη, 
αποτελεί την κλινική λειτουργία υπο
στήριξης. Αυτός ο τύπος υποστήριξης, 
αφορά την παροχή πληροφοριών ή την 
διεκπεραίωση ενεργειών που δημιουρ
γούν στον δικαιούχο την αίσθηση ότι 
γίνεται αποδεκτός και κατανοητός. 
Η συναισθηματική υποστήριξη είναι η 
πιο ενστικτώδης από τους τέσσερις τύ
πους υποστήριξης. Είναι δύσκολο να 
μετατρέψεις τη συναισθηματική υπο
στήριξη σε μια συγκεκριμένη συμπε
ριφορά έτσι ώστε αυτή να μπορεί να 
εμφανίζεται σε ένα δίκτυο γυναικών.

Είναι ενθαρρυντικό να γνωρίζεις ότι 
άλλα άτομα που βρίσκουν τους εαυ
τούς τους σε παρόμοιες καταστάσεις, 
αναγνωρίζουν τις εμπειρίες και δεί
χνουν συμπάθεια. Μπορούν να ενθαρ
ρύνουν ο ένας τον άλλο, είτε να περά
σουν σε ένα άλλο στάδιο ή να συνεχί- 
σουν. Επιπλέον, μπορεί να είναι πολύ
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υποστηρικτικό το γεγονός να εκφράζει 
κάποιος τα συναισθήματά του συνδεό
μενα σε κάποιες περιστάσεις με αν
θρώπους οι οποίοι γνωρίζουν αυτά τα 
συναισθήματα και μπορούν να δείξουν 
συμπάθεια.

/7ωο διαρθρώνονται 
τα δίκτυα νενικώ<::

Η έρευνα για τα δίκτυα έχει δείξει 
ότι η πρακτική οργάνωση ενός δικτύου 
γυναικών συντελείται γενικώς από μια 
ή δύο γυναίκες (σημεία - επαφών). Οι 
ευθύνες μιας γυναίκας σημείου-επαφής 
συνοψίζονται ως ακολούθως: Οργάνω
ση συναντήσεων, διατήρηση εξωτερι
κών επαφών, διοίκηση. Αυτά τα καθή
κοντα αποκαλύπτουν ότι ένα σημείο 
επαφής είναι συχνά κλειδί σε ένα δί
κτυο γυναικών. Κατά μέσο όρο, τα δί
κτυα συνεδριάζουν κάθε έξι (6) μήνες.

Σε κάποια δίκτυα, οι συνεδριάσεις 
αυτές οργανώνονται σε ένα από τα μέ
ρη του σημείου επαφής. Άλλα δίκτυα 
προτιμούν ένα εστιατόριο η μια αίθου
σα. Γενικώς, μια συνάντηση αρχίζει με 
ένα ποτό ή ένα δείπνο. Μερικές φορές, 
οι ομιλητές, καλούνται να αναπτύξουν 
κάποια θέματα ή να μιλήσουν για το 
επάγγελμά τους. Ο κύριος σκοπός εί
ναι η εδραίωση άτυπων επαφών κατά 
τη διάρκεια ή μετά από τις συναντή
σεις. Αυτές οι άτυπες επαφές παρά
γουν τη ζωτικότητα των δικτύων, την 
αποκαλούμενη "δικτύωση": δημιουρ
γία επαφών, ανταλλαγή εμπειριών, 
ενημέρωση κ.ο.κ. Ο αριθμός των γυ
ναικών που συνδέονται με ένα δίκτυο 
κυμαίνεται από 10 έως 200. Υπάρχουν 
πολλοί και διάφοροι τύποι δικτύων 
και εξαρτώνται από το μέγεθος του δι
κτύου, το ιστορικό των μελών κ.ο.κ. 
Υπάρχουν δίκτυα τα οποία αποτελού
νται από γυναίκες οι οποίες δραστηριο
ποιούνται στο ίδιο επάγγελμα ή στον 
ίδιο τομέα (τα αποκαλούμενα ομογενο- 
ποιημένα δίκτυα). Αλλά, υπάρχουν επί
σης δίκτυα, τα οποία αποτελούνται από 
γυναίκες από διαφορετικά επαγγέλματα 
ή θέσεις οι οποίες έχουν οργανωθεί μέ
σα σε κάποια περιοχή ή σε σχέση με 
κάποιο αντικείμενο. Αυτά, είναι τα 
αποκαλούμενα ετερογενή δίκτυα. ■

Από το περιοδικό "Police" του Ευρω
παϊκού Δικτύου Γυναικών Αστυνομικών 
(τχ 1/2002). Βλέπετε επίσης στον όικτυα- 
κό τόπο http://www.enp.nl/.

Μετάφραση: Υ/Β' Αρετή Αιασή

http://www.enp.nl/
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■ «Αστυνομική εκπαίδευση στη 
#  |  χώρα μας ανέκαθεν αντιμετώ-
Ρ ·· ·  πιζε αντίφαση: ομολογείται 
f  I  πανηγυρικά η σημασία της 
I  I  αλλά δεν αναβαθμίζεται, όσο 
οι σύγχρονοι καιροί το απαιτούν, η 
ποιοτική της λειτουργία.

Αστυνομική
εκπαίδευση και 

αξιολόγιση
Σ' ένα πλαίσιο, αναγκαστικά, ευρω

παϊκής λειτουργίας αλλά και αποτελε- 
σματικότητας η εκπαίδευση των 
αστυνομικών μας πρέπει να επανα
προσδιορίσει το ρόλο της, να στηρι- 
χθεί στο εκπαιδευτικό αίτημα της 
εποχής μας, τη δια βίου εκπαίδευση, 
και να αναζητήσει τα "δραστικά εργα
λεία" εκείνα που θα της προσδώσουν 
εκείνο που της λείπει αλλά και την χα
ρακτηρίζει: την ποιοτική αποτελεσμα- 
τικότητα.

Αυτό το ζητούμενο βέβαια, είναι άρ
ρηκτα συνδεδεμένο μ’ ένα παράγοντα 
που ήγειρε και εγείρει συζητήσεις και 
προκαλεί αντιπαραθέσεις στην ελληνι
κή κοινωνία, την αξιολόγηση.

Η έννοια της αποτελεί ανθρώπινη 
κατάκτηση, αποτέλεσμα αγώνων και 
θυσιών ανά τους αιώνες αλλά σε κοι
νωνίες, όπως η νεοελληνική, δυστυ
χώς, αποτελεί φόβητρο, έννοια ταυτι
σμένη με την τιμωρία αφού αποστεώ
θηκε, από τη βασική της παράμετρο, 
τον έλεγχο.

Θεωρείται αυτονόητο ότι η αξιολό
γηση συνδέεται με την αξιοκρατική 
ποιοτική διαβάθμιση του αξιολογητή 
και του αξιολογούμενου και είναι δια
δικασία συνεχής και δύσκολη.

Στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευ
σης και ιδιαίτερα της αστυνομικής εί
ναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, πολύπλευρη 
αλλά και δεοντολογικά ουσιώδης. 
Τούτο μπορεί να το συνειδητοποιήσει 
κανείς αναλογιζόμενος, ότι στα έδρα
να των διαφόρων Αστυνομικών Σχο
λών φοιτούν δεκάδες αστυνομικοί, 
από τη νεαρή ηλικία έως και την ώρι
μη, με υψηλή βαθμολογία εισαγωγής, 
ιδιαίτερα, απαιτητικούς στόχους και

με ποικίλα ενδιαφέροντα και υψηλό
τατο δείκτη αστυνομικής ευφυΐας. 
Όλο αυτό το εκπαιδευόμενο προσωπι
κό μέσα από διαδικασίες εκπαιδευτι
κού ελέγχου, ομαδικής συνεργασίας, 
πειθαρχημένης συμβίωσης πρέπει να 
αξιολογηθεί με πολλαπλά αίτια, συνυ- 
φασμένα με την ελληνική κοινωνία, η 
οποία είναι και πρέπει να είναι ιδιαίτε
ρα απαιτητική και κριτική με αναπό
σπαστο στοιχείο την αγαθή προαίρε
ση.

Δεν θα πρέπει βέβαια να διαφεύγει 
της προσοχής μας ότι η έννοια της ποιο
τικής εκπαίδευσης της αυστηρά και δί
καια αξιολογούμενης καθορίζεται κάθε 
φορά από τις κυρίαρχες αξίες της κοι
νωνίας. Μία αστυνομική εκπαίδευση 
καλλιεργούσα την πνευματική καλλιέρ
γεια, την ανάπτυξη ολοκληρωμένης 
προσωπικότητας του εκπαιδευόμενου, 
αλλά με κυρίαρχο τελικό αποτέλεσμα 
την πεμπτουσία του αστυνομικού έρ
γου, την ασφάλεια του πολίτη, αποτελεί 
αίτημα, συνάμα και στόχο της κοινωνί
ας παρόλη την επικρατούσα σύγχυση α
ξιών και μεθόδων.

Επιπροσθέτως, η ανάπτυξη της ορ
γανωτικής ικανότητας των αστυνομι
κών στελεχών συνεπικουρούμενη από 
τη σύγχρονη τεχνογνωσία, και η στα
διακή εκμάθηση αρμοδιοτήτων από 
τον πρώτο έως και τον τελευταίο βαθ
μό μπορεί να επιτευχθεί μοναδικά μόνο 
κάτω από μια αδιάλειπτη αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου. Στο σημείο 
αυτό δικαιολογείται τελευταία αισιο
δοξία πηγάζουσα από τις φιλότιμες και 
άοκνες προσπάθειες όλων των στελε
χών των Αστυνομικών Σχολών.

Επιπλέον, η αξιολόγηση του αστυ
νομικού εκπαιδευτικού έργου συνδέε

ται και με τη πρόθεση διαμόρφωσης υ
γιών επαγγελματικών συνθηκών 
ορατών από τον πολίτη. Τούτο βέβαια 
προϋποθέτει την ενημέρωση των πολι
τών, την πληροφόρηση για το επιτε- 
λούμενο έργο, που είναι εντυπωσιακό 
σε σύγκριση με προηγούμενες δεκαε
τίες, και κυρίως την αποβολή της επι- 
κοινωνιακής εσωστρέφειας της Αστυ
νομίας στο επίπεδο αυτό. Πρέπει αμέ
σως η αστυνομική ηγεσία να κοινοποι
ήσει το επιτελούμενο αστυνομικό εκ
παιδευτικό πρόγραμμα στον πολίτη 
για να μη γίνεται το εξιλαστήριο θύμα, 
προσφερόμενο για υψηλούς δείκτες 
τηλεθέασης, κάθε φορά που συμβαίνει 
μια εσφαλμένη, ή και τυχαία 
ανεπιτυχής αστυνομική επιχείρηση.

Κύριοι πρωταγωνιστές της αξιολό
γησης είναι καθ' ύλη αρμόδιοι, φιλότι
μα και αντίξοα, πολλές φορές εργαζό
μενοι καθηγητές, η φυσική ηγεσία, οι 
εκπαιδευόμενοι και σε τελική ανάλυ
ση, ακαδημαϊκά και πρακτικά, οι πολί
τες. Όλο αυτό το δυναμικό κυρίως το 
άμεσα εμπλεκόμενο, πρέπει να αναθε
ωρήσει την έννοια της αξιολόγησης ό
χι ως μέσου ελέγχου και συχνά συμ
μόρφωσης σε επιλογές που είχαν προ- 
σχεδιασθεί, διότι θα υπονομεύσει το 
λόγο και τη σημασία της ως μέσου 
βελτίωσης της ποιότητας. Βεβαίως σε 
μια τέτοια διαδικασία, θα πρέπει να 
κυριαρχεί η αυτό-αξιολόγηση, η άσκη
ση υπεύθυνης και ειλικρινούς αυτο
κριτικής, διότι "οι κακώς διανοηθέ- 
ντες, περί των οικείων ου βουλεύσο- 
νται ορθώς περί των αλλοτρίων".

Με σαφή γνώση και πλήρη επίγνω
ση και των δυνατοτήτων και των αδυ
ναμιών μας, θα αποκτήσουμε τη δυνα
τότητα να αντιμετωπίζουμε με δύναμη 
τις αδυναμίες μας, και έτσι θα γίνουμε 
αντικειμενικότεροι στις κρίσεις μας, ε
πιφυλακτικότεροι στις
εγκρίσεις μας και μετριοπαθέστεροι 
στις επικρίσεις μας. ■

Παναγιώτης Βρακάς 
Καθηγητής Αστυνομικής Ακαδημίας
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HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAWASAKI
Πωάήσεις, απαάάαγές καινούργιων 
ή μεταχειρισμένων με 0,9 επιτόκιο

από 0-60 μήνες εξόφληση 

ή και με δική μας χρηματοδότηση. .
Τώρα αποκτείστε όποια HONDA θέλετε, 
με πρώτη δόση μετά από 6 μήνες 
και ταυτόχρονα αποκτείστε 
την κάρτα μέ/Ίους μας η οποία σας άύνει τα χέρια για πάπα 
και σας προσφέρει αμέτρητα προνόμια! ! !  και εκπλήξεις.

Λένορμαν 18, τηϋ.: 52.27.556, fax 52.48.571, e-mai: xakon@superbikes.gr

ΕΤΕΓΑΟΚΑΘΑΡΙΕΤΗΡΙΑ 
MEGA STAR

*  ί HEGi STAR ^
% Κ.ΓΑΒΡ1ΕΛΜ0Υ

2 7 5

ΠΑΡΜΚΕΥΟηΟΥΛΟΙ

Τα 40 χρόνια πείρας μας
σ τ ο ν  κ α θ α ρ ισ μ ό  &  β α φ ή  δ ε ρ μ ά τ ιν ω ν ,  κ α θ α ρ ισ μ ό  &  λ ίπ α ν σ η  γ ο υ ν α ρ ικ ώ ν ,

α λ λ α γ έ ς  χ ρ ω μ ά τ ω ν  δ ε ρ μ ά τ ιν ω ν

εγγυώνται την Άρισχη Ποιότητα και τις Λογικές Τιμές
Λ .  Β Ο Υ Λ Ι Λ Γ Μ Ε λ Ή Ε  2 75 , Α Γ .  Λ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Ε  

010 97.S2.137 -  010 97.52 157 w w w .

mailto:xakon@superbikes.gr


Οι a o w m iiK o i στην
σημερινή κοινωνία

Μ
ιλώντας για την οργάνω
ση, την ευημερία και την 
προκοπή της κοινωνίας 
μας, είναι εύλογο να ανα
τρέξει κανείς στον "Πρω

ταγόρα" του Πλάτωνος και να μνημο
νεύσει το πολύ γνωστό περιστατικό 
της "αιδούς" και της "δίκης". Ο Ζευς, 
δηλαδή, βλέποντας ότι είναι αδύνατη 
η ειρηνική συμβίωση των ανθρώπων, 
έστειλε σ' αυτούς την "αιδώ" και τη 
"δίκη" με την εντολή, όποιος τις παρα
βιάζει να τιμωρείται αυστηρά. Άλλω
στε, όπως είναι γνωστό και υπογραμ
μίζεται από όλους τους πολιτειολό- 
γους, ο Πλάτων, στην "Πολιτεία" του, 
μιλάει με ιδιαίτερη έμφαση για το ρό
λο των Φυλάκων. Και δίνει ιδιαίτερη 
σημασία στο θέμα της επιλογής εκεί
νων που θα ασχοληθούν με το λειτούρ
γημα αυτό. Καθώς επίσης και στο θέ
μα της κατάλληλης αγωγής και παιδεί
ας των (Πολιτεία 374c). Και ακόμη: 
Δε νοείται για τον Πλάτωνα δημόσιος 
λειτουργός ο οποίος να μην έχει εν- 
στερνισθεί την ιδέα της Δικαιοσύνης, 
η οποία, κατ' αυτόν, είναι η κορωνίδα 
των αρετών για μια "υγιή πόλιν", όπως 
την αποκαλεί, και όχι "φλεγμαίνουσαν 
και ασθενή", όπως δυστυχώς, παρου
σιάζεται σήμερα η πολιτεία μας.

Οι ευνομούμενες πολιτείες, όπως 
ιστορικά διαμορφώθηκαν από τις 
εξαγγελίες και τα μηνύματα της Γαλλι- 
κής Επαναστάσεως, των οποίων η 
αφετηρία ανάγεται στον πρόγονό μας 
Αριστοτέλη, στηρίζονται, σήμερα, 
στην αρχή του Κράτους Δικαίου. Γι' 
αυτό και η κρατική εξουσία, η οποία 
προσδιορίζεται από τις επιμέρους συ
νταγματικές λειτουργίες, πρέπει να εί
ναι δικαία, δημοκρατική και έντιμη 
απέναντι στον πολίτη.

Μέρος δε της κρατικής εξουσίας 
στον τόπο μας, αποτελεί και το σώμα 
της Ελληνικής Αστυνομίας, της οποίας 
αποστολή είναι η διαφύλαξη της κοι-

Γ0U

Χαράλαμπου ΜΠΑΜΠΙΛΗ
Δημοοιολόγου, Καθηγητή των 
Αστυνομικών Σχολών

νωνικής ειρήνης και της γαλήνης, αλ
λά και η παροχή ασφάλειας προς τον 
πολίτη, από την απειλή αντικοινωνι
κών και εγκληματικών στοιχείων.

Έτσι, ο ρόλος της Αστυνομίας στη 
σύγχρονη κοινωνία δεν είναι μεμονω
μένος. Εντάσσεται στο ευρύτερο πλαί
σιο των σχέσεων κράτους και πολίτη. 
Τι σημαίνουν όμως σήμερα σχέσεις 
κράτους και πολίτη; Θα δώσουμε, 
εδώ, έναν ορισμό. Σημαίνει ότι οι έν
νοιες Κράτος, Πολιτεία, Κυβέρνηση, 
Δημόσια Διοίκηση, Κόμματα και Πο
λίτης αντικατοπτρίζουν την λειτουργι
κότητα ενός οργανωμένου συνόλου 
προσώπων που διαβιούν σε ορισμένο 
τόπο και χρόνο. Το σύνολο αυτών των 
προσώπων οφείλει να υπόκειται σε 
σαφείς κανόνες δικαίου, από τους 
οποίους απορρέουν δικαιώματα και 
υποχρεώσεις. Η ουσία μάλιστα και το 
περιεχόμενο των υποχρεώσεων και 
των δικαιωμάτων αυτών είναι εκείνη 
που εικονογραφεί και συγκεκριμενο
ποιεί τις σχέσεις κράτους και πολίτη.

Ωστόσο, ο Αστυνομικός, γνωρίζει 
τα καθήκοντά του. Τα έχει διδαχθεί. 
Αλλά και καθημερινά τα διδάσκεται, 
γιατί τα εφαρμόζει. Πέρα, όμως, από 
το στεγνό πλαίσιο του κανονισμού, 
που όλοι γνωρίζουμε, υπάρχει και 
ο άνθρωπος Αστυνομικός, που στην 
καλή χρήση της ελευθερίας του έγκει
ται και η εκπλήρωση του σκοπού της 
Αστυνομίας.

Παράλληλα, ανακύπτει σήμερα, και 
ένα σοβαρό θέμα. Είναι ο τρόπος επι
κοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Εδώ 
έγκειται και ο δύσκολος ρόλος της 
Αστυνομίας έναντι του πολίτη. Γιατί 
διαφορετικά μιλούσαν και επικοινω
νούσαν οι γονείς και οι δάσκαλοι στο 
παρελθόν με τα παιδιά τους και γενικά 
οι άνθρωποι μεταξύ τους και διαφορε
τικά επικοινωνούν σήμερα. Και βέ
βαια, αυτό δε σημαίνει ότι καταργήθη- 
κε ή εξέλιπε ο σεβασμός προς κάθε 
κατεύθυνση. Διότι όπως διαμορφώθη
κε σήμερα η κατάσταση, αυτό είναι 
και το ζητούμενο, δηλαδή ο σεβασμός.

Ο ρόλος της Αστυνομίας είναι ένας 
φάρος, που φωτίζει την κοινωνία και

τον βλέπουν οι άλλοι. Είναι ένα σημεί
ο αναφοράς για όλους. Είναι ένας κυ
ματοθραύστης στα ορμητικά κύματα 
της διαφθοράς και του εγκλήματος. Γι' 
αυτό και ο Αστυνομικός σήμερα, πρέ
πει να γνωρίζει πολλά πράγματα για 
να ανταποκριθεί στη δύσκολη αποστο
λή του. Πρέπει να είναι ενήμερος για 
τα σύγχρονα επιτεύγματα της τεχνολο
γίας και γενικότερα τις μεθόδους που 
χρησιμοποιεί. Πρέπει να έχει τέτοια 
μόρφωση, κοινωνική και γνωσιολογι- 
κή, που απαιτεί η θέση του στην πολυ
τάραχη, καταναλωτική και προκλητι
κή κοινωνία μας.

Παρατηρείται μάλιστα και το εξής 
σχιζοφρενικό φαινόμενο. Από την μία 
πλευρά η κοινωνία στηρίζει τις ελπίδες 
της στην Αστυνομία και απαιτεί να 
εφαρμόζεται το δίκαιο και η τάξη και 
από την άλλη, όταν η Αστυνομία κάνει 
το καθήκον της, η ίδια πάλι κοινωνία, 
βλέπουμε να βρίσκεται αντιμέτωπη με 
την Αστυνομία και να συμπλέει πολ
λές φορές με τους παραβάτες και το 
έγκλημα. Αυτό φαίνεται κυρίως από 
τα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως, για
τί αυτά, όπως είναι φυσικό, επηρεά
ζουν την κοινή γνώμη και συντάσσο- 
νται με τον, δήθεν, αδύνατο.

Σ' αυτό το πνεύμα της εποχής, όπου 
μεγάλο μέρος των ανθρώπων εξαγορά
ζεται ή κατά το κοινώς λεγόμενο "λα
δώνεται", για να βρεθεί η Αστυνομία 
στο ύψος της και να αντισταθεί στους 
ποικίλους πειρασμούς και προκλήσεις, 
απαιτείται θυσία και ηρωισμός. Όταν 
μάλιστα σήμερα, μέσα σ' αυτήν την 
νοοτροπία και το πνεύμα του λαϊκι
σμού, ο Αστυνομικός βρίσκεται, πολ
λές φορές, ακάλυπτος και επικρίνεται. 
Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, η 
ουσία είναι οι Αστυνομικοί καλούνται 
να πάνε αντίθετα προς το ρεύμα που 
επικρατεί σήμερα, ενώ συγχρόνως οι 
Αστυνομικοί είναι και μέλη της Κοι
νωνίας. Ο Αστυνομικός δεν πρέπει να 
ολιγωρήσει, πολύ δε περισσότερο, δεν 
πρέπει να εξαγορασθεί. Γιατί, τότε, το 
κακό δεν πατάσσεται, αλλά κυριαρχεί. 
Και η κοινωνία δεν προστατεύεται. ■

Αστυνομική Επιθεώρηση - Μάιος/Ιούνιος 2002



Βιοτεχνία Νυφικών - Βαπτιστικών

ΑΡΑΧΟΒΙΤΗΣ
με ειδικές τιμές προς τους αστυνομικούς υπαλλήλους.

Επίδειξη νυφικών με ραντεβού'

Πνρρας 19 (προέκταση Μπακνανά, όπισθεν ζενοδοχεiov Lendra Marriott)

Τηλ.: 010 9200.232, 093 6623 435

Λ .Π Α Τ Σ Η Σ  Α .Β .Ε .Ε .
Α Λ Ε Ξ Ι Σ Φ Α Ι Ρ Α  Κ Ρ Υ Σ Τ Α Λ Λ Α

• Ε ΙΔ ΙΚ Ε Σ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ε Σ  
• Θ Ε Ρ Μ Ο Η Χ Ο Μ Ο Ν Ω Τ Ι Κ Ο Ι  Υ Α Λ Ο Π Ι Ν Α Κ Ε Σ  

Μ Ε  Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  C G

Ε ΙΔ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α  Μ Α Σ  Ο Ι Ε ΙΔ ΙΚ Ε Σ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ε Σ  Μ Ε  
Α Λ Ε Ξ ΙΣ Φ Α ΙΡ Α  Κ Ρ Υ Σ Τ Α Λ Λ Α , Δ ΙΠ Λ Ο Υ Σ  Υ Α Λ Ο Π ΙΝ Α Κ Ε Σ  ΚΑΙ 
Π Α Ν Τ Ο Σ  Ε ΙΔ Ο Υ Σ  Κ Ρ Υ Σ Τ Α Λ Λ Α  Υ Ψ Η Λ Ω Ν  Π Ρ Ο Δ ΙΑ Γ Ρ Α Φ Ω Ν

Δ ΙΑ Θ Ε Τ Ο Υ Μ Ε  Π Ο Λ Υ Ε Τ Η  Ε Μ Π Ε ΙΡ ΙΑ , Ε Ν Α  Π Λ Η Ρ Ω Σ  
Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ε Ν Ο  Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ ΙΟ  Μ Ε  Μ Η Χ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο  

Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο  Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΑ Σ  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Π Α Σ  ΚΑΙ 
Ε ΙΔ ΙΚ Ε Υ Μ Ε Ν Ο  Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ο  Π Ρ Ο Σ Ω Π ΙΚ Ο  Γ ΙΑ  Τ Η Ν  Α Ρ ΙΣ Τ Η  

Ε Ξ Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ Η  Σ Α Σ

Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Ο : Κ λεισ θ ένου ς 400, Τ .Κ . 153 44 Γέρ α κα ς 
Τ η λ .:  (010) 6611933 Fax: (010)6047468 

Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α : Υ μ η ττο ύ  156, Τ .Κ . 116 36 Π α γκρ ά τι 
Τ η λ .:  010-7017564, 7516310 Fax: 010-7522311
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Σ. ΠΑΓΩΝΗΣ
Κ α ν α κ ά ρ η  7 5 ,  Π ά τ ρ α ,  Τ η λ . - F a x  0 6 1  0  2 2 0  5 4 1

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

*  Ελληνικής Αστυνομίας
*  Αεροπορίας
*  Στρατού Ξηράς
* Εμπορικού & Πολεμικού Ναυτικού
* Λιμενικού Σώματος
*  Πυροσβεστικού Σώματος

- Στολές Τ
1 με ή χωρίς

- Πουκαμίσα >■ δκό ̂  οφασιια
- Παντελόνια J 
-Πηλΰαα 
-Παπούτσια 
-Ζώνες
- Σήματα & Διακριτικά
- Παράσημα όλων των Σωμάτων

- Ειδικός εξοπλισμός
- Θήκες όπλων χαμηλής, 

υψηλής μασχάλης
- Χειροπέδες όλων των τύπων 
-Γκλόμπς
- Αλεξίσφαιρο γιλέκο
- Είδη επιβίωσης

Κανακάρη 75, Πάτρα, TnA.-Fax 061 0 220 541

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

♦ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΝΟΠΛΟΥΣ & ΑΟΠΛΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ 
ΛΑΒΕΣ (ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ■ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ 
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ -  ΣΥΛΛΗΨΗΣ) (

*  ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ
*  TAE KWON DO (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ -  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ)

♦  ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
Δ ΙΠ Λ Ω Μ Α Τ Ο Υ Χ Ο Σ  Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Η Σ  Γ .Γ .Α .
Ε Π ΙΣ Η Μ Ο Σ  Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ Η Σ  W O R L D  H A P K ID O  F E D E R A T IO N  
H A P K ID O  4 D A N . TA E  K W O N  D O  3  D A N

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 189, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
tnft.: 01 0 9421 300, 01 0 9521 609

mailto:patsis@patsisglass.gr


Β μέρος
II. ΣΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ (ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ) ΚΑΙ 

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επειδή, ως γνωστό, οι κανόνες του ουσιαστικού ποινικού 
δικαίου, καθορίζουν, με αφηρημένο τρόπο (δηλ. ανεξαρτήτως 
συγκεκριμένης περίπτωσης), ποια ανθρώπινη συμπεριφορά 
συνιστά αξιόποινη πράξη και ποια ποινική κύρωση κατ' αυτής 
απειλείται, η εμμονή στην αναζήτηση τέτοιων διατάξεων, θα 
οδηγήσει κυρίως στην ανεύρεση των ως εγκλημάτων βίας πε- 
ριγραφομένων μορφών κοινωνικής παραβατικότητας, δηλ. 
εκείνων που ο τρόπος πραγμάτωσής τους όπως περιγράφεται 

στη αντικειμενική υπόσταση, συνίσταται στη βίαιη επενέρ- 
γεια πάνω σ' ένα υλικό αντικείμενο, (Μανωλεδάκης, Ποινικό 
Δίκαιο, Επιτομή Γενικού Μέρους) 1989, 244), όπως για παρά
δειγμα: η εσχάτη προδοσία (134παρ. 1 Β), τα βασανιστήρια και 
άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, (137 Α), η 
προδοσία της χώρας (138), η βία κατά πολιτικού κόμματος, 
(157), η βία κατ’ εκλογέων, (161), η αντίσταση (167), η προ
σβολή του Προέδρου της Δημοκρατίας(168), η στάση, (170), 
η στάση κρατουμένων( 174), η διατάραξη της κοινής ειρήνης 
(189), η κατάχρηση εξουσίας, (239α), η αρπαγή (μερικά, 322), 
η παράνομη βία, (330), ο εξαναγκασμός σε παύση εργασίας, 
(332), ο βιασμός(336), ο εξαναγκασμός σε ασέλγεια,(336), η 
ληστεία, (380),η εκβίαση(385), κ.λ.π. . Παρά ταύτα όμως, η 
έρευνα καταδεικνύει, πως υφίσταται στον ποινικό κώδικα και 
δη στο πρώτο κεφάλαιο του ειδικού του μέρους σχετική με το 
θέμα διάταξη που οριοθετεί σωστά τις νόμιμες των κρατικών

Εν πάσει περιπτώσει, κατά τη βούληση του νομοθέτη η απο
σαφήνιση αυτή, έγινε, γιατί διεθνώς προτείνεται και κυρίως 
στα Σουηδικά, Ελβετικά και άλλα σχέδια διεθνών Συμβάσεων 
για τα βασανιστήρια, προκειμένου να αποτρέπεται η δημι- 
ουργίαεσφαλμένων εντυπώσεων και ξεκαθαρίζεται ότι ενέρ
γειες συμφυείς προς νόμιμες στερήσεις της ελευθερίας και 
νόμιμα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού όπως π.χ. η σω
ματική έρευνα, η υποβολή σε αλκοτέστ και διάφορες μορ
φές ιατρικής ή άλλης πραγματογνωμοσύνης, δεν εμπίπτουν 
στην έννοια των βασανιστηρίων ή άλλων προσβολών της αν
θρώπινης αξιοπρέπειας (Εισ.Έκθ.σ. 1 -2), διότι συνιστούν νό
μιμες επί του ατόμου επεμβάσεις κρατικής υλικής βίας. Εμ
φανής επίσης τυγχάνει και η πρακτική ωφελιμότητα της ως 
άνω διευκρινιστικής διατάξεως, ιδία κατά την από μέρους 
των αστυνομικών εκτέλεση των αστυνομικών τους καθηκό
ντων και έργων, τα οποία ως εκ της φύσεως τους περιλαμβά
νουν πλειστάκις ως στοιχείο συστατικό και την κατά ατό
μων χρήση βίας, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα εδημιουρ- 
γούντο, όπως σημειώθηκε, παρερμηνείες και αμφισβητήσεις, 
οι οποίες αποτρεπτικά και αυτές θα λειτουργούσαν για τη 
νόμιμη του αστυνομικού δράση, με ό,τι αυτό μπορεί συνεπά
γεται για την πρακτική εφαρμογή των κανόνων της έννομης 
τάξης. Παράδειγμα, η πρόκληση σωματικού άλγους ή και 
σωματικής ακόμη βλάβης από αστυνομικό σε δράστη κατά 
τη διάρκεια νόμιμης σύλληψής του, του τελευταίου αντι- 
δρούντος ή προβάλλοντος ειδικότερα αντίσταση κατά τη 
διενέργεια της αστυνομικής αυτής επέμβασης, συνιστά με

Η Χ Ρ Η Σ Η  ΒΙΑΣ
Α Π Ο  ΤΑ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α  Ο Ρ ΓΑ Ν Α  ΩΣ ΥΛΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

οργάνων ενέργειες βίας και είναι εκείνη της παραγράφου 4 
του άρθρου 137 Α που προστέθηκε με το άρθρο 1 του 
Ν. 1500/1984 για τον ποινικό κολασμό των βασανιστηρίων. 
Πράγματι, κατά τη διατύπωση της ανωτέρω διατάξεως, δεν υ
πάγονται στην έννοια του προαναφερόμενου άρθρου(βασανι- 
στηρίων δηλ. και άλλων προσβολών της ανθρώπινης αξιοπρέ
πειας), πράξεις ή συνέπειες συμφυείς προς τη νόμιμη εκτέλε
ση ποινής ή άλλου νόμιμου περιορισμού της ελευθερίας ή 
προς άλλο νόμιμο μέτρο δικονομικού καταναγκασμού. Αν και 
υφίσταται διχογνωμία για το αληθές νόημα του αναφερομένου 
άρθρου, γιατί κατά μια άποψη εγκαθιδρύεται ειδικός λόγος 
άρσεως του αδίκου(Κ. Κωσταντινίδης, Ποινικό Δίκαιο και αν
θρώπινη αξιοπρέπεια, 1987, σ. 124) και κατ' άλλη, ενόψει της 
υπάρξεως ήδη της γενικής διατάξεως του άρθρου 20 Π.Κ., κα
τά το οποίο ο άδικος χαρακτήρας της πράξεως αποκλείεται και 
όταν αυτή αποτελεί ενάσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση κα
θήκοντος που επιβάλλεται από το νόμο η θεσμοθέτησή του θα 
ήταν περιττή, εκτιμάται, ότι σκοπός του, είναι μάλλον να δώ

σει συμπληρω
ματική διευ-

Του Λάμπρου Λ. Σοφουλάκη, Εισαγγελέα κρίνηση στους 
Πρωτοδικών Δ.Ν., Καθηγητή της ορισμούς των
Αστυνομικής Ακαδημίας προηγουμένων

παραγράφων.

βάσεις τις παραπάνω σκέψεις, νόμιμη (θεμιτή) χρήση υλι
κής (σωματικής βίας), μη υπαγόμενης στην έννοια των δια
τάξεων της 137 Α Π.Κ., αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει σε 
έκταση και σε ένταση το αναγκαίο για την περίπτωση μέ
τρο.

Αντίθετα, αν συνεπεία της ως άνω παρεκτροπής του διωκο- 
μένου, το αστυνομικό όργανο, στην εξουσία του οποίου αυτός 
βρίσκεται, σκοπεύει κιόλας "να το τιμωρήσει” ή εκφοβίσει 
και προβεί πέραν της απολύτως αναγκαιούσης βίας σε κλιμά
κωση αυτής, με λακτίσματα λ.χ. ή ραπίσματα, κ.λ.π., προκα- 
λώντας του σωματικές κακώσεις, τότε ενεργοποιούνται αυτό
ματα εναντίον του οι σχετικές με τα βασανιστήρια ποινικές 
διατάξεις, όπως και στην περίπτωση λ.χ. του ξυλοδαρμού από 
αστυνομικούς διαδηλωτή για τον εκφοβισμό ή την τιμωρία 
του, ενώ αυτός έχει ήδη απομονωθεί και δεν μπορεί πλέον να 
προκαλέσει κίνδυνο ή διατάραξη της έννομης τάξης(το τελευ
ταίο παράδειγμα λήφθηκε από το Σπυράκο, Ποινικοποίηση 
των Βασανιστηρίων-επίσημη στάση και πραγματικότητα, 
Υπέρ. 1993,σ.38).

Παρατηρείται προς τούτοις, πως η ανάλυση του ακριβούς 
νοήματος της σχολιαζομένης διάταξης, πρέπει να ιδωθεί σε 
συνδυασμό και συσχέτιση με σειρά όλη διατάξεων του ποινι
κού δικονομικού δικαίου, στην ευχερέστερη κατανόηση και 
ορθότερη εφαρμογή των οποίων αναμφισβητήτως διώκει, α-
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σία των συμπραττόντων με τον ανακριτικό υπάλληλο προσώ
πων, αν αυτή βρεθεί κλειστή και ο ένοικος αρνείται(ή χαρα
κτηριστικά χρονοτριβεί), να την ανοίξει. Ευνόητο, ότι η διείσ
δυση στην κατοικία, επιτρέπεται να γίνεται όχι μόνο από την 
πόρτα αλλά και από οποιαδήποτε άλλη διέλευση(π.χ. παράθυ
ρο), κατά δε τη διενέργεια της, μπορεί να παραβιάζεται και 
οποιοσδήποτε άλλος χώρος(κλειστό δωμάτιο)ή κλειστό αντι- 
κείμενο(κλειστό κιβώτιο- Μπουρόπουλος, Κ.Π.Δ., α', 338) και 
ακόμα η τυχόν απουσία του ενοίκου από την οικία ή η άρνησή 
του να παρευρεθεί κατά τη διεξαγωγή της , δεν εμποδίζει την 
ενέργειά της (Δέδες, Π.Δ., 1991, σ.391, Καρράς, ο.π., σ.485).

Ειδική εδώ σημείωση επιβάλλεται να γίνει, στις περιπτώσεις 
των σωματικών ερευνών του άρ.257 Κ.Π.Δ., όταν το πρόσωπο 
για το οποίο η έρευνα, δυστροπεί π.χ. δεν βγάζει τα υποδήμα
τα ή ενδύματά του, όταν υπάρχουν ενδείξεις σοβαρές, ότι εντός 
απόκρυφων κοιλοτήτων του σώματός του φυλάσσει π.χ. ναρ
κωτικές ουσίες η και το σπουδαιότερο έχει κάνει κατάποση συ- 
σκευασιών περιεχόντων τέτοιες ουσίες και πρέπει αυτές να 
εξαχθούν όχι μόνο για την ανακάλυψη και βεβαίωση του ε
γκλήματος αλλά και για προστασία της υγείας του ιδίου. Στις 
περιπτώσεις αυτές, κρίνεται κατ' αρχήν ως δικαιολογημένη η 
απολύτως αναγκαία χρήση σωματικής βίας για την αφαίρεση 
των υποδημάτων ή των ενδυμάτων του, αλλά η χορήγηση δό- 
σεως καθαρτικού ή εμετικού, στη δεύτερη περίπτωση, είναι 
μάλλον ανεπίτρεπτη, γιατί δυνατόν να θεωρηθεί ως βάσανος 
(Μπουρόπουλος, ο.π., σ.339, Ζησιάδης, Ποινική Δικονομία, 
β'( 1977), σ.212, Δέδες, Ποινική Δικονομία, 1983, σ.384), πα- 
ρεκτός και η μέθοδος αυτή επιλεγεί ως ενδεδειγμένη ιατρική 
επέμβαση, κοινωνικά πρόσφορη, κατατείνουσα στη διάσωση 
του ιδίου από πιθανό κίνδυνο ζωής που προκαλεί η ύπαρξη 
εντός του οργανισμού του των εν λόγω τοξικών ουσιών. Δια
φορετικά και εν ελλείψει τέτοιου κινδύνου, ιατρικώς βεβαιού- 
μενου, δυστυχώς ο ανακριτικός υπάλληλος είναι αναγκασμέ
νος να αναμείνει δια της φυσιολογικής οδού αποβολή και α
πόρριψη της ουσίας από το σώμα του υπαιτίου.

δ) 275 -279 Κ.Π.Δ. που αναφέρονται στην και από μέρους 
των αστυνομικών οργάνων σύλληψη (με ή χωρίς ένταλμα) του 
δράστη πράξεων κακουργηματικού ή πλημμεληματικού χαρα
κτήρα, στην εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης του Εισαγ
γελέα ή Ανακριτή , της προσαγωγής του συλλαμβανομένου 
στον αρμόδιο Εισαγγελέα και την εκτέλεση του εντάλματος

φού και η ιδία εμπεριέχει τέτοιες(διατάξεις) συναφείς, όταν α- 
ναφέρεται σε πράξεις ή συνέπειες νόμιμης εκτέλεσης ποινής ή 
άλλου νόμιμου περιορισμού της ελευθερίας κ.λ.π.. Συνακόλου
θα, θεωρείται απολύτως αναγκαία, η κατά το δυνατόν πληρέ
στερη γνώση και εμπέδωση του περιεχομένου των κανόνων 
αυτών από μέρους των ασκούντων προανακριτικά καθήκοντα 
αστυνομικών υπαλλήλων, επειδή ακριβώς αφορούν στην εκά- 
στοτε ακολουθούμενη διαδικασία και στους τρόπους διεξαγω
γής και διενέργειας πολλαπλών και πολυποίκιλων ανακριτι- 
κών πράξεων(συλλήψεων, ερευνών, προσαγωγών, εκτέλεσης 
ποινών κ.λ.π.) που πολλές φορές η χρήση βίας συνιστά, ως ελέ- 
χθη, προαπαιτούμενο για την επιτυχή τελείωσή τους, με αποτέ
λεσμα η παραβίαση των ορισμών του νόμου, αφενός μεν να 
προσβάλλει τα δικαιώματα των ατόμων αφετέρου να συνεπάγε
ται για τους αστυνομικούς, υπό προυπουθέσεις, ποινικές, αστι
κές, και πειθαρχικές ευθύνες. Έτσι λ.χ., αν ο αστυνομικός πα
ραβεί με πρόθεση τις σχετικά με τρόπο διεξαγωγής των κατ' 
οίκον ερευνών οριζόμενες διατάξεις, ενδεχομένως να τιμωρη
θεί για παραβίαση του οικιακού ασύλου και για κατάχρηση ε
ξουσίας, υποχρεούμενος ακόμα και σε πλήρη αποζημίωση του 
παθόντος (άρ.256 Κ.Π.Δ., 239, 241 Π.Κ. και 9παρ.2-1 Σ., - Καρ
ράς ο.π., σ.486). Αυτός ο λόγος για τον οποίο κρίνομε σκόπιμο 
να παραθέσομε στη συνέχεια τις κυριότερες από τις δικονομικές 
αυτές διατάξεις, κατά τις οποίες είναι επιτρεπτή και δικαιολογη
μένη η άσκηση βίας από τα αστυνομικά ορίγανα στις ανακριτικές 
τους ενέργειες και επεμβάσεις και προσθέτως, γιατί δεν είναι λί
γες οι φορές που σ' αυτές θα προσφύγουν, προκειμένου να εφαρ
μόσουν νόμιμα του κανόνες του ουσιαστικού ποινικού δικαί- 
ου(γενικού και ειδικού). Έτσι έχομε τις διατάξεις των άρθρων: 

α) 251 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (εφεξής Κ.Π.Δ.), που 
στα καθήκοντα του ενεργούντος ανάκριση(κύρια ή προανάκρι
ση) ανακριτικού υπαλλήλου ή τακτικού ανακριτού για τη συλ
λογή και διατήρηση των αποδείξεων και για την εξασφάλιση 
των ιχνών του εγκλήματος, περιλαμβάνει και τη διενέργεια 
ερευνών (κατ' οίκον και σωματικών-Πρακτικά γ'σ.145) 

β) 252Κ.Π.Δ. που στα δικαιώματα του ενεργούντος την ανά- 
κριση(και του αστυνομικού ανακριτικού υπαλλήλου), ανήκει 
και η λήψη όλων των "κατάλληλων" κατά την έμφρονα τού
του κρίση μέτρων, ώστε να μην απομακρυνθούν ή ξεφύγουν α
πό τις έρευνές τους άνθρωποι ύποπτοι (παρ.1), ή ακόμα και μη 
ύποπτοι, χωρίς να αποκλείεται όλοι τους να επαναχθούν και 
βιαίως, (παρ.2), υπό τον ευνόητο όρο, ότι ο περιορισμός αυτός, 
δεν μπορεί να διαρκέσει παρά λίγες μόνον ώρες δηλ. μέχρι το 
τέλος της ανακριτικής πράξης (Καρράς ο.π.,σ.480), και ακόμα 
χωρίς η ανωτέρω διάταξη να δημιουργεί προβληματισμό καθό
σον αφορά την εφαρμογή της και σε μη ύποπτα πρόσωπα, για
τί δεν αντίκειται στο άρθρο 5παρ.3εδ.β του Συντάγματος που 
ορίζει πως επιτρέπεται ο περιορισμός της προσωπικής ελευθε
ρίας στις περιπτώσεις και με τις διατυπώσεις που ορίζονται στο 
νόμο(Αιτ.Έκθ.Σ.Κ.Π.Δ.σ.492). Πρόσθετα, η παράγραφος 3του 
ίδιου άρθρου 252 Κ.Π.Δ., προβλέπει νόμιμη χρήση βίας από 
τον ανακρίνοντα, όταν διαταράσσεται με οποιονδήποτε τρόπο 
η ησυχία και η τάξη ή υπάρχει εναντίωση στα μέτρα που δια- 
τάχθηκαν με βίαιη απομάκρυνση του θορυβοποιού και σε περί
πτωση επιμονής του, υπάρχει δυνατότητα εγκλεισμού του στο 
κρατητήριο για 24 ώρες , εκτός αν πρόκειται περί συνηγόρου 
του διαδίκου εναντίον του οποίου διατάσσεται μόνον η απομά
κρυνσή του που εκτελείται βίαια, αν αρνηθεί να απομακρυνθεί.

γ) 252-257 Κ.Π.Δ. που αναφέρονται γενικά στις έρευνες 
(κατ' οίκον-σωματικές), τις διατυπώσεις αυτών και τον τρόπο 
της διεξαγωγής τους, επισηραίνοντας κυρίως εκείνη της παρ.1 
του άρ.255 Κ.Π.Δ. που ως κορυφαία μορφή νόμιμης υλικής βί
ας, προβλέπει την παραβίαση της θύρας της κατοικίας παρου

προσωρινής κράτησης , επισηραίνοντας εμφαντικά την παρά
γραφο 2 του άρθρου 278 που αποτελεί κατευθυντήριο γραμμή 
για τον τρόπο διενέργειας των ως άνω ανακριτικών πράξεων 
και δη της σπουδαιότερης εξ αυτών που συνεπάγεται στέρηση 
της προσωπικής του δράστη ελευθερίας δηλ. της συλλήψεως, 
αφού σύμφωνα με αυτή, τα αρμόδια για τη σύλληψη όργανα 
δεν πρέπει να μεταχειρίζονται βία παρά μόνον αν υπάρχει ανά
γκη και δεν τον δεσμεύουν παρά μόνο όταν ο συλλαμβανόμε- 
νος αντιστέκεται είναι ύποπτος φυγής.(όμοια και οι διατάξεις 
του άρθρου 120παρ.1-2 Π.Δ. 141/1991). Η εκτίμηση περί της 
συνδρομής ή μη των εν λόγω ουσιαστικών προυπουθέσων, 
ανήκει βεβαίως στον συλλαμβάνοντα αστυνομικό, ο οποίος έ
χει ενώπιον του την εικόνα του κακοποιού και είναι ο ειδικός να 
αξιολογήσει σωστά τη συμπεριφορά του, διαβλέποντας τις δια
θέσεις και αντιδράσεις του, οπωσδήποτε όμως η άσκηση βίας 
εναντίον του, δεν μπορεί κατ' αντικειμενική κρίση και αντίλη
ψη να υπερβεί το αναγκαίο μέτρο, οπότε σε αντίθετη περίπτω
ση, μπορεί να ελεγχθεί και πειθαρχικά και ποινικά (137 
Α Π.Κ.). Συναφώς με τις ανωτέρω διατάξεις, και η μετά τη 
σύλληψη διενεργούμενη από αστυνομικά όργανα εγκληματο- 
λογική σήμανση τόσο για τους εγκληματίες όσο και για τους υ
πόπτους που αφορά είτε τη δακτυλοσκόπηση αυτών είτε την α-
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ναγνώριση εγκληματιών με τη βοήθεια επιστημονικών και τε
χνικών μεθόδων (π.χ. φωτογραφική ή φωνητική), η οποία δεν 
συνιστά περιορισμό της προσωπικής ελευθερίας ούτε προσβο
λή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας του 
ατόμου (άρ.2παρ.1, 5παρ.1, 3και 7 παρ.2Σ, άρ.82 
Π.Δ.582/1984, 8παρ.7 περ.α, Ν.2800/2000- βλ.ακόμα, Μάνε- 
σης, ‘’ελευθερία”, 1982,σ. 183, Τάχος ο.π.233) και επομένως 
χρήση της αναγκαίας σωματικής βίας από αστυνομικούς για 
νόμιμο εξαναγκασμό των παραπάνω σε περίπτωση δυστροπί
ας τους, κρίνεται ως θεμιτή.

ε) 272 και 229 Κ.Π.Δ. που αναφέρονται στην έκδοση και ε
κτέλεση και από προανακριτικό υπάλληλο(άρα και αστυνομι- 
κό)εντάλματος βίαιης προσαγωγής κατά μαρτύρων (το δεύτε
ρο), οι οποίοι δεν εμφανίζονται προς εξέταση και, κατά κατη
γορουμένων (το πρώτο)που κλήθηκαν και δεν εμφανίστηκαν, 
χωρίς να ανακύπτει συνταγματικό πρόβλημα, καθόσον η βίαι
η προσαγωγή αποτελεί περιορισμό(διοικητικό εξαναγκασμό) 
και όχι στέρηση της προσωπικής ελευθερίας , ώστε να ισχύει 
το άρθρο 6 Σ.(Ανδρουλάκης, Θεμελιώδεις έννοιες της ποινι
κής δίκης, 1994, σ.380επ., Καίσαρης, Κώδιξ Ποινικής Δικονο
μίας,181-1992, σ.3524). Αντίρρηση υφίσταται από ορισμέ
νους συγγραφείς, καθόσον αφορά την από μέρους προανακρι- 
τικών υπαλλήλων έκδοση του εν λόγω εντάλματος κατά κα
τηγορουμένου, γιατί υποστηρίζουν, πως δεν είναι σύννομη 
(Γνωμ. Εισ. Πρωτ. Αθην. Παπαναστασίου Π.Χ.ΙΗ’574, 
Ντζιώρας, Σύστημα της Ελληνικής Ποινικής Δικονομίας 
α'( 1973) 270. βλ. όμως αντίθετη άποψη, την οποία και εμείς 
αποδεχόμαστε, Δέδες, ο.π.397 σημ.5 και 399 σημ. 1, Στάικος, 
Ερμηνεία της Ελληνικής Ποινικής Δικονομίας β’ (1952) 
σ. 114,119, Κονταξής, Κ.Π.Δ. 1989, 1229).

στ) 352, 353, 375, 391παρ.4, 421παρ.2,423 παρ.4, 202 
παρ. 1 Κ.Π.Δ. που αναφέρονται, είτε στη βίαιη από αστυνομι
κούς υπαλλήλους και κατόπιν διαταγής του δικάζοντος ποινι
κού δικαστηρίου, προσαγωγή προς εξέταση μαρτύρων ή 
πραγματογνωμόνων που αν και κλητεύτηκαν νόμιμα στο 
ακροατήριο, δεν εμφανίστηκαν (231 παρ. 1,4, 352παρ.1), είτε 
στη βίαιη των ιδίων προσώπων προσαγωγή και κατά τη διάρ
κεια της συνεδρίασης, αν είναι δυνατό, (353,375,202παρ.1), 
είτε στη βίαιη προσαγωγή ενόρκων καθώς και τη διακοπή της 
συνεδρίασης κατά το άρθρο 402 με απόφαση των τακτικών δι
καστών του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, αν η απουσία αυ
τών κάνει αδύνατη την κλήρωση για τη σύνθεση του δικαστη- 
ρίου(391παρ.1), είτε τέλος σε περιπτώσεις βίαιης επίσης προ
σαγωγής μαρτύρων, η οποία διατάσσεται από το δικαστήριο 
και εκτελείται χωρίς χρονοτριβή ακόμα και κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίασης που κλήθηκαν προφορικά από τον πραγμα- 
τοποιήσαντα τη σύλληψη κατά την αυτόφωρη διαδικασία και 
δεν εμφανίστηκαν, (418,421 παρ.2-1), ή, σε περίπτωση ανα
βολής κατ'άρθρον 423παρ.1, 3Κ.Π.Δ. το αυτό έπραξαν 
(423παρ.4).

ζ) 272, 340παρ.2, 346Κ.Π.Δ., που αναφέρονται στην βίαιη 
προσαγωγή του κατηγορουμένου στον ανακριτή αν κλήθηκε 
και δεν εμφανίστηκε (272), σε όμοια προσαγωγή τούτου στο 
δικαστήριο που εκτελείται από αστυνομικά όργανα και αν εί
ναι δυνατό, και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στην περί
πτωση που το δικαστήριο κρίνει ότι η προσωπική του εμφάνι
ση είναι απαραίτητη για να βρεθεί η αλήθεια και μετά το γε
γονός αυτό δεν εμφανιστεί ο κατηγορούμενος(340παρ.2)και 
τέλος στη βίαιη προσαγωγή προσωρινά κρατουμένου κατηγο
ρουμένου που δεν θα αποδείξει ότι αδυνατεί να εμφανιστεί 
στο ακροατήριο εξαιτίας νομίμου κωλύματος (346).

η) 336, 347, 350παρ.3 361Κ.Π.Δ. που αναφέρονται στην α- 
ποκαλούμενη αστυνομία των συνεδριάσεων του δικαστηρίου

και στην καταστολή πράξεων που διαταράσσουν την ομαλή 
διεξαγωγή τους,(μέτρα τάξεως), η οποία ασκείται μεν από μέ
ρους του διευθύνοντος τη διαδικασία (άρ.336παρ.1)και κατά 
τη διάρκεια της διακοπής, από τον Εισαγγελέα(παρ.3), πλην η 
εκτέλεση των διατάξεων γίνεται από την αστυνομική φρουρά 
που είναι υπό τις διαταγές των ανωτέρω δικαστικών προσώ
πων (άρ. 13 Κ.Π.Δ., 8 παρ.3 περ.δ Ν.2800/2000 σε συνδ. με 
18παρ.1 Ν.1481/1984 με 9 παρ.1 , 25 παρ.ΐδ, Κώδικα Οργα
νισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ
γών (Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.) και 23 παρ2 περ.γ ,140 Π.Δ.141/1991) 
και περιλαμβάνει είτε την βίαιη από το ακροατήριο αποβολή 
του θορυβοποιού, ή του εκδηλούντος ανυπακοή στα μέτρα που 
αποφασίστηκαν ή σε διαταγές που δόθηκαν (παρ. 1 άρ.336), εί
τε την προσωρινή (βίαιη) απομάκρυνση και ακόμα την 24ωρη 
κράτηση του κατηγορουμένου που διαταράσσει με απρεπή συ
μπεριφορά την τάξη του δικαστηρίου και επιμένει σ' αυτό πα
ρά τη νουθεσία του Προέδρου δυσχεραίνοντας έτσι τη διεξα
γωγή της δίκης (άρ.347παρ.1), είτε την αποβολή από την αί
θουσα εκείνου που εξυβρίζει ή δυσφημεί μάρτυρα και η πράξη 
του συνοδεύεται με θόρυβο (άρ.361), είτε προσέτι σε περιπτώ
σεις απομάκρυνσης (απομόνωσης) και ενδεχομένως και επιτή
ρησης από την αστυνομική φρουρά του δικαστηρίου των προς 
εξέταση μαρτύρων ενώπιον του ακροατηρίου ποινικού δικα
στηρίου, στο δωμάτιο που είναι προορισμένο γι' αυτούς, με 
λήψη περαιτέρω, αν κριθεί αναγκαίο, από το διευθύνοντα τη 
συζήτηση και άλλων "προσφορών'' μέτρων για την αποφυγή 
οποιοσδήποτε αθέμιτης επικοινωνίας (άρ.350 παρ. 1,3).

θ) 549, 552 Κ.Π.Δ. που αφορούν στην από μέρους του αρ
μοδίου Εισαγγελέως Πλημ/κών με παραγγελία του κυρίως 
προς τα αστυνομικά όργανα (552παρ.2 Κ.Π.Δ.,26, 
107Π.Δ. 141/1991 )εκτέλεση των αμετάκλητων(546Κ.Π.Δ.) 
καταδικαστικών σε περιοριστικές της ελευθερίας ποινών απο
φάσεων των ποινικών δικαστηρίων ως και των διαταχθέντων 
μέτρων ασφαλείας (άρ.69, 71,72,73,74,76 ποινικού κώδικα) ή 
κάθε διάταξης του δικαστή ή Εισαγγελέα, η οποία πραγματώ
νεται με τη σύλληψη και παράδοση εκείνου που καταδικάστη
κε στη φυλακή δηλ. και με τη χρήση - αν παραστεί ανάγκη- 
βίας, περί της οποίας ισχύουν mutatis -mutandis όσα παραπά
νω εκτέθηκαν.

III. ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

Πριν ή χωρίσομε στην αναζήτηση και καταγραφή των κυ- 
ριότερων περιπτώσεων άσκησης νόμιμης από μέρους των α
στυνομικών οργάνων υλικής βίας που προβλέπονται σε πολ
λές διατάξεις των ειδικών ποινικών νόμων, να παρατηρήσομε, 
πως μια στοιχειώδης ταξινόμησή τους, μπορεί να γίνει με κρι
τήριο είτε τον τομέα αστυνόμευσης, όπως αυτός προσδιορίζε
ται βάση της διατάξεως του άρθρου 8 παρ.3 Ν 2800/2000, εί
τε ανάλογα με τη δραστηριότητα των προσώπων στην οποία 
γίνεται η εν λόγω επέμβαση , λ.χ. αθλητική, θρησκευτική, οι
κονομική, οικοδομική, οδική, υγειονομική κ.λ.π.. Με βάση το 
πρώτο κριτήριο, διακρίνομε περιπτώσεις: α. Κατά την άσκηση 
αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης, β. Κατά την άσκηση της 
αστυνομίας Τροχαίας, γ. κατά την άσκηση της αστυνομίας δη
μόσιας ασφάλειας και δ. Κατά την άσκηση αστυνομίας κρατι
κής ασφάλειας. Ακολουθώντας την τελευταία αυτή διάκριση 
που και ο νομοθέτης επιλέγει έχομε:

I. Στην πρώτη κατηγορία άσκησης αστυνομίας γενικής 
αστυνόμευσης.

1.Η εκτέλεση της απόφασης για σφράγιση εγκατάστασης 
που προσβάλλει το περιβάλλον (22&6Ν. 1650/ 1986-περισσό- 
τερα Παπανεοφύτου, Η σχέση ποινικής προστασίας του περί-
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βάλλοντος με τις διοικητικές διατάξεις και διοικητικές κυρώ- 
σεις( Υ περ. 1994,σ. 556).

2. Το κλείσιμο και η σφράγιση των άνευ αδείας λειτουργού- 
ντων καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέ
ροντος από τα οριζόμενα από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό 
συμβούλιο όργανα, με συνδρομή αστυνομικών οργάνων όπου 
η συνδρομή αυτή καθίσταται αναγκαία (άρθρο 11παρ.4 
Ν.2307/1995 (ΦΕΚ113 τ.Α').

3. Η όμοια από την αρμόδια αστυνομική Αρχή επέμβαση 
(κλείσιμο- σφράγιση )των πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 
που λειτουργούν χωρίς άδεια η με άδεια μεν αλλά κάτω από 
απαράδεκτες υγειονομικές συνθήκες, σε σημείο που να απει
λείται η δημόσια υγεία και να επηρεάζεται δυσμενώς το πε
ριβάλλον (άρ8,9περ.. Υιβ/2000/1995Υγ.Διατ.(ΦΕΚ343τ.Β) 
και 8Ν.1590/ 1986).

4. Η από μέρους της κατά τόπον αρμοδίας αστυνομικής αρ
χής παρεμπόδιση πράξεων προσβολής της πνευματικής ιδιο
κτησίας ή της εξακολούθησής της κατόπιν αιτήσεως του δη
μιουργού ή των δικαιοδόχων του ή ύστερα από εντολή της Ει- 
σαγγελικής αρχής, (63παρ. 1Ν.2121/1993(ΦΕΚ25,τ.Α'), η 
οποία σε περίπτωση δυστροπίας του καθού, επιτυγχάνεται με 
χρήση θεμιτής βίας από αστυνομικά όργανα.

5. Η άμεση κατάσχεση και σφράγιση παιγνιομηχανημάτων α
πό τα ελεγκτικά όργανα (Σ.Δ.Ο.Ε)και την αστυνομική αρ- 
χή(Γνωμ.Εισ. Α.Π.3/1998, Π.Χ.ΜΗ'(1998), σ.310), εφόσον γίνει 
επιφύλαξη από τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο του καταστήματος 
ως προς το χαρακτηρισμό του παιγνίου (άρ. 1 παρ.3της 1118069/ 
1254/15/ 20.12.1999 Αποφ. Υπ. Οικον. (ΦΕΚ2182,τ.Β’).

8. Η από αστυνομικό υπάλληλο με σύμπραξη υπαλλήλου 
της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. σφράγιση του καταστήματος του φορο- 
διαφεύγοντος επιτηδευματία, με κλειδαριές ασφαλείας (άρ.3 
της 1135781/4484 της 17.12.1997/ 19.1.1998 Απ.Υπ.Οικ.και 
Δημ. Τάξ. (ΦΕΚ6 τ.Α') που εκδόθηκε σε εφαρμογή των δια
τάξεων του άρθρου 13 Ν.2523/1997).

9. Η μετά από απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής και με 
συνδρομή των αστυνομικών αρχών διακοπή λειτουργίας και 
σφράγιση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων σε 
περίπτωση παραβιάσεως των διατάξεων του Ν.2516/ 
1997 (άρ. 16 παρ.1).

10. Η από την αστυνομική αρχή και μετά εντολή του οικεί
ου Νομάρχη άμεση διακοπή λειτουργίας παρανόμως λειτουρ- 
γούντος παιδικού, βρεφονηπιακού ή βρεφικού σταθμού(άρ21 
παρ.1Ν.2082/1992).

11 .Η σε εκτέλεση νομαρχιακής απόφασης υποχρεωτική α
πομάκρυνση από υγειονομικά και αστυνομικά όργανα των 
προχείρων εγκαταστάσεων σκηνιτών αθιγγάνων κ.λ.π. που 
δημιουργούν άμεσα υγειονομικά προβλήματα (άρ.5της 
Α5/696 της 25.4./11.5.1983 Υγειον. Διατ.(ΦΕΚ243,τ.Β’).

12. Η με νόμιμη συνδρομή της Αστυνομίας σφράγιση των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων παρανόμως λειτουρ- 
γούντος λατομείου (άρ.16παρ.2 Ν. 1428/1984, (ΦΕΚ 43,τ.Α’) 
ως αντικ. με άρ.8 Ν.2702/ 1999 (ΦΕΚ70, τ.Α').

13. Η από μέρους της αρμοδίας αστυνομικής αρχής άμεση 
διακοπή της λειτουργίας της άνευ αδείας Σχολής Ανωτέρας 
Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κατόπιν εγγράφου του Υπουρ
γείου Πολιτισμού και άμεση αφαίρεση (αποξήλωση) των χρη-
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σιμοποιούμενων επιγραφών .(άρ. 19παρ. 5,6Ν.1158/1981 
(ΦΕΚ127, τ.Α').

14. Η με συνδρομή αστυνομικών οργάνων σφράγιση από 
όργανα του Ε.Ο.Τ. τουριστικών επιχειρήσεων οποιοσδήποτε 
κατηγορίας και λειτουργικής μορφής που λειτουργούν χωρίς 
το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος Ειδικό Σήμα 
λειτουργίας (άρ.4 παρ.4 περ.β Ν.2160/1993, ως η περ. β προ- 
στ. με άρ.21παρ,4 Ν.2741/1999 (ΦΕΚ199τ. Α')

15. Η από μέρους της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής δέ
σμευση ειδών βιοτικών αναγκών παραγομένων ή κατεχομέ- 
νων από ορισμένο φυσικό πρόσωπο ή επίταξη τροφίμων ή άλ
λων αντικειμένων κινητών που εξυπηρετούν βιοτικές ανάγκες 
κατά τους ορισμούς των άρθρων 21 και 23 Αγορανομικού 
Κώδικα αντίστοιχα (Ν.Δ.136/ 1946).

16. Η από την αρμόδια αστυνομική αρχή απαγόρευση λει
τουργίας κέντρων ή επιχειρήσεων αγορανομικού ενδιαφέρο
ντος που παραβίασαν την σχετική νομοθεσία (άρ.57α 
Ν.Δ. 146/1946)αναφορικά με την είσπραξη τιμήματος υπέρτε
ρου του στους τιμοκαταλόγους αναφερομένου, νόθευσης τρο
φίμων ή διάθεσης στην κατανάλωση τροφίμων και ποτών επι
κίνδυνων για τη δημόσια υγεία κ.λ.π. σε εκτέλεση αποφάσεων 
του Υπουργού Εμπορίου ή του Νομάρχη. (57απαρ.8 
Ν.Δ. 136/46).

17. Η με συνδρομή της Αστυνομικής Αρχής διακοπή λει
τουργίας που συντελείται με σφράγιση των εγκαταστάσεων 
,όταν αυτή καθίσταται αναγκαία, σε περίπτωση παραβίασης 
των διατάξεων του νόμου για τη λειτουργία βιομηχανικών και 
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, καθώς και των όρων ή των πε
ριορισμών που τίθενται στις άδειες εγκαταστάσεως και λει
τουργίας. (άρ. 16παρ.Ν.2516/1997).

18. Η με συνδρομή της Αστυνομικής Αρχής σφράγιση 
εγκατάστασης ή αποθήκης από την τοπική κτηνιατρική αρχή 
σε περίπτωση μη ύπαρξης νόμιμης άδειας (άρ.23παρ.1 
Ν.4085/1960, ως συμπλ. με άρ. 15 παρ. 3Ν.2732/1999”περί 
οργανώσεως ζωοτεχνικής και κτηνιατρικής υπηρεσίας).

19. Η εκτέλεση αποφάσεων του οικείου Νομάρχη που δια- 
τάσσουν το κλείσιμο της άνευ αδείας λειτουργίας Ιδιωτικής 
Κλινικής από την Αστυνομική Αρχή, με επιμέλεια της αρμό
διας Εισαγγελικής Αρχής προς την οποία κοινοποιείται πάντο
τε αντίγραφο της απόφασης.(άρ.20 Π.Δ.247/1991 
(ΦΕΚ93τ.Α’- Η σχετική με την Αστυν. Αρχή διάταξη διατη
ρήθηκε σε ισχύ με την Υ.Α. δυα/ 664/1994-ΦΕΚ878τ.Β’).

20. Η "βίαιη αποβολή” από το μίσθιο περίπτερο, καφενείο 
ή κυλικείο του μισθωτού από αστυνομικά όργανα κατόπιν 
διαταγής του Δ.Α./ΓΕΣ, μετά την παρέλευση της πενθήμερης 
προθεσμίας που του έταξαν και σε περίπτωση που το μίσθιο 
ευρεθεί κλειστό κατά το χρόνο της αποβολής, η από τα αυτά 
όργανα παραβίαση τούτου και καταμέτρηση των εντός αυ
τού ευρισκομένων αντικειμένων, τα οποία παρουσία δύο μαρ
τύρων παραδίδονται προς φύλαξη στον εκμισθωτή(περ.3 της 
σε εφαρμογή του άρ.25 του Α.Ν. 1324/49 περί προστασίας και 
αποκαταστάσεως αναπήρων κ.λ.π. υπ. αριθμ.Φ443632/ 
1760/564568 της 21/30 Δεκ.1965 Κ.Υ.Α. Υπ.. Αμ. και Δημ. 
Τάξης).

21. Η υποχρεωτική κράτηση από την Αστυνομική Αρχή 
οχήματος με το οποίο έγινε μεταφορά ακαθαρσιών που απερ- 
ρίφθησαν σε μέρη απαγορευμένα και απόδοσή του μετά την 
άρση των ακαθαρσιών και απολύμανση του ρυπανθέντος μέ
ρους (άρ.7Ν.4107/1929 "περί εκκενώσεως βόθρων”).

22. Η καταστροφή από την Αστυνομική Αρχή των κατά 
παράβαση των διατάξεων των άρθρων του Ν.4844/1930 για 
την εκμετάλλευση των ιαματικών πηγών εκτελούμενων έργων 
με εντολή του Υπουργού Εθν. Οικ..(άρ.7 Ν.4844/1930).

23. Η κατά την κατεδάφιση αυθαιρέτου κτίσματος βίαιη 
από αστυνομικά όργανα απομάκρυνση των ενοίκων, σε περί
πτωση άρνησης απομάκρυνσης από το χώρο, καθώς και η 
απώθηση κάθε άλλου που εμποδίζει την προσπέλαση στο αυ
θαίρετο (άρ.4παρ.3Π.Δ.5/ 12.7.1983 (ΦΕΚ291τ. Δ’).

24. Η άσκηση όμοιων υλικών αστυνομικών μέτρων στις 
περιπτώσεις υπάρξεως εμποδίων κατά τη διαδικασία κατεδά
φισης: α)περιφράξεων που εμποδίζουν την πρόσβαση προς τις 
ακτές(Απόφ.Υ.Χ.Ο.Π. 44353/1812 της 19.7./16.8.1983) και β) 
και πάσης φύσεως ανεγερθέντων κτισμάτων και εν γένει κα
τασκευασμάτων επί του αιγιαλού ή παραλίας (άρ.4 παρ.1 
Ν.2386/ 1996 (ΦΕΚ43τ.Α'που προστ. στο άρ.24 Α.Ν.2344/ 
1940, ως τροπ. με άρ. 1 ν.δ.393/1974).

25. Τα λαμβανόμενα από την αστυνομική αρχή υλικά μέ
τρα πρόληψης και καταστολής της βίας στα γήπεδα που προ- 
βλέπονται από το άρ. 14 του σχετικού κανονισμού(24031της 
21/26.9.1989 Απ.Υπ. Πολ. και Δημ. Τάξ. (φεκ719,τ.Β’), όπως 
απομάκρυνση ομάδων περιφερόμενων φιλάθλων, εφόσον δια
πιστώνεται ότι δεν έχουν πρόθεση εισόδου στο γήπεδο ή αρ- 
νούνται να το πράξουν προσκαλούμενοι σχετικά (περ.η), πε
ριορισμός των θεατών εφόσον κρίνεται αναγκαίο σε ορισμένα 
σημεία των κερκίδων, όταν δεν υπάρχει πληρότητα,(περ.θ), 
ο έλεγχος κατά την κρίση της των εισερχομένων στο γήπεδο 
θεατών για τον εντοπισμό και αφαίρεση ή κατάσχεση αντικει
μένων που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε πράξεις βίας 
(περ.ι), ο αποκλεισμός ή απαγόρευση πρόσβασης στα γήπεδα 
γνωστόν ή πιθανών ταραχοποιών καθώς και των προσώπων 
που ευρίσκονται υπό την επήρεια μέθης ή ναρκωτι- 
κών(περ.ια), η επίβλεψη του διαχωρισμού των θεατών -φιλά
θλων των διαγωνιζομένων ομάδων, κατά την είσοδό τους στο 
γήπεδο για την κατάληψη των θέσεων που έχουν σχετικά προ- 
βλεφθεί(περ.ιδ που και αυτή όπως και οι προηγούμενες ι, ιβ, 
τέθηκαν με την 1709/14/19.1.1993 Αποφ. των Υπουργών 
Δημ. Τάξ. και Πολιτ. Φ.Ε.Κ 9, τ.Β’).

26. Η από την αστυνομική αρχή εκτέλεση της απόφασης 
του δικαστηρίου που επιβάλλει την προβλεπόμενη από το 
άρ.4 Ν. 1646/86,παρεπόμενη ποινή απαγόρευσης εισόδου σε 
αθλητικούς χώρους με την υποχρεωτική εμφάνιση του καταδι
κασμένου στο Α.Τ. κατοικίας ή διαμονής, πριν από την προ
γραμματισμένη ώρα έναρξης των αθλητικών εκδηλώσεων για 
τις οποίες υφίσταται η απαγόρευση και η υποχρεωτική παρα
μονή εκεί καθόλη τη διάρκεια του αγώνα του υπό την επιτή
ρηση των αρμοδίων αστυνομικών οργάνων (1000/3/7-α της 
14.3./26.5.1999 Κοινής Υπ.Απ.(ΦΕΚ976τ.Β’, άρ.1-3).

27. Η παρεμπόδιση της λειτουργίας σταθμού εκπομπής και 
λήψεως από την Αστυνομική Αρχή εν ανάγκη και με κατάσχε
ση των οργάνων και μηχανημάτων κατόπιν διαταγής του αρ
μοδίου Υπουργού (Ππαρ.ΙΑν. 4797/ 1930 περί οργανώσεως 
της ραδιοτηλεγραφικής και Ραδιοτηλεφωνικής Υπηρεσίας του 
Κράτους).

28. Η παρεμπόδιση από την οικεία Αστυνομική Αρχή 
οποιοσδήποτε αντίθετης προς τις νόμιμες διαταγές της ενέρ
γειας, σχετικώς με τα μέτρα ασφαλείας ειδικά σε περίπτωση 
έκρηξης ατμολέβητα ή ατμοδοχείου που προκάλεσε θάνατο ή 
τραυματισμό.(άρ.32 παρ.5Β.Δ.της 11/Μαρτ./4 Απριλ.1955 
(ΦΕΚ82τ. Α').

29. Η ‘’βίαιη διακοπή" της λειτουργίας κέντρου διακοπών 
και παραθερισμού αλλοδαπών που λειτουργεί χωρίς άδεια και 
η αναγκαστική απομάκρυνση των διαμενόντων και του προ
σωπικού.(άρ.6 παρ.2Ν. 3185/ 1955).

30. Η κατεδάφιση αυθαιρέτου κτίσματος από όργανα της 
πολεοδομικής υπηρεσίας (άρ.17παρ.5Ν. 1337/1983), ή επικιν- 
δύνως ετοιμορρόπου οικοδομής από συνεργείο κατεδάφισης
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η

του οικείου Δήμου(6παρ.5 Π.Δ.13/ 22.4.1929), στα οποία πα
ρέχουν νόμιμη συνδρομή τα αστυνομικά όργανα προς αποφυ
γή των ετρόπων.

31. Η κατεδάφιση από την Αστυνομία εγκαταστάσεων χώ
ρων οργανωμένης κατασκηνώσεως που ιδρύθηκαν ή λειτουρ
γούν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες καταλληλότητας και λει
τουργίας (άρ.9 παρ.3 Ν.392/1976).

32. Η κατεδάφιση από την αστυνομική αρχή με εντολή του 
αρμοδίου Υπουργού οιουδήποτε έργου που εκτελέστηκε κατά 
παράβαση των διατάξεων του Ν. 2853/1922 περί υδραυλικών 
εν γένει έργων" στην κοίτη και την περιοχή πλημμυρών , πο
ταμών , χειμάρρων, οχετών και διωρύγων (άρ.20).

33. Η κατεδάφιση από την αστυνομία οιουδήποτε έργου 
που εκτελέστηκε κατά παράβαση των νομίμων περιορισμών 
που επεβλήθησαν στην ανόρυξη φρεάτων και άντληση υπο
γείων υδάτων και η διακοπή του ρεύματος αν η άντληση ύδα- 
τος γίνεται με ηλεκτροκίνητα μηχανήματα(αρ.2 Α.Ν.439/ 
1945).

34. Η σε εκτέλεση απόφασης ποινικού δικαστηρίου βίαιη 
αποβολή από την Αστυνομία σκηνιτών, ιδιοκτητών τροχόσπι
των που σταθμεύουν σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, 
παραλίες, παρυφές δημοσίων δασών, δάση και εν γένει κοινό
χρηστους χώρους (άρ.10παρ.2 Ν.392/1976, ως αντικ. με 
άρ.4παρ.12Ν.2160/1993).

35. Η παροχή αναγκαίας συνδρομής στους Δικαστικούς 
Επιμελητές και καταστολή τυχόν αντίστασης και αποτροπή 
διάπραξης άλλων αξιοποίνων πράξεων εις βάρος αυτού και 
των προσώπων που συμπράττουν μ' αυτόν, ή απομάκρυνσης 
από τον τόπο εκτελέσεως όσων παρεμποδίζουν (άρ.24 ν.2318/ 
1995 και 160 Π.Δ.141/ 1991).

36. Η τήρηση αυστηρών μέτρων ασφαλείας εμπεριεχόντων 
περιορισμούς κατά την μεταγωγή κρατουμένων, όπως η συνε
χής δέσμευση με χειροπέδες, η απαγόρευση επικοινωνίας με 
άλλα πρόσωπα , η απαγόρευση χρήσης οινοπνευματωδών πο
τών (άρ.147παρ.3β,γ,δ Π.Δ.141/ 1991) και ακόμα η άσκηση 
βίας ανάλογης εναντίον τους αν στασιάσουν με σκοπό να απο- 
δράσουν και δεν πείθονται με άλλα ήπια μέσα να επανέλθουν 
στην τάξη,(149παρ.Π.Δ. 141/1991), συμπεριλαμβανομένης 
και της χρήσης κατ' αυτών των όπλων εφόσον όμως συντρέ
χουν οι περιπτώσεις των άρθρων 22 και 25 Π.Κ. που ανωτέρω 
αναφέρθηκε.

37. Η φρούρηση υποδίκων και καταδίκων εντός αιθούσης 
συνεδριάζοντος ποινικού δικαστηρίου που ναι μεν δεν φέρουν 
χειροπέδες αλλά περιβάλλονται στα εδώλια και πίσω απ' αυ
τά από αστυνομικούς κατά τρόπο που να μην επιτρέπει την 
επαφή τους με ακροατές και επιτηρούνται διαρκώς (142 
Π.Δ.141/1991).

38. Η νόμιμη και κατόπιν εντολής του Προέδρου του δικα
στηρίου απαγόρευση εν ανάγκη εξόδου ή επικοινωνίας ενόρ
κων από την αίθουσα διάσκεψης με οποιοδήποτε ή εισόδου 
στην αυτή αίθουσα ξένων ατόμων πριν συνταχθεί η ετυμηγο
ρία (141 παρ.3 Π.Δ.141/1991).

II. Στη δεύτερη κατηγορία άσκησης της αστυνομίας 
Τροχαίας.

1 .Η από όργανα της Τροχαίας ακινητοποίηση του οχήματος 
έχοντος επικίνδυνη φόρτωση (32 παρ.9 Ν2696/ 1999(Κ.Ο.Κ)

2. Η όμοια ακινητοποίηση σε περίπτωση διαπίστωσης μετά 
από τροχονομικό έλεγχο, ότι ο οδηγός του είναι υπό την επί
δραση οινοπνεύματος κατά τις διατάξεις του άρθρου 42 
Κ.ΟΚ.(παρ.6 εδ.προτελ.) ή γενικότερα αν εξαιτίας της σωμα
τικής ή πνευματικής κατάστασής ή συνεπεία βλαβών, φθο

ρών, εκπομπής ρύπων προσθήκης εξαρτημάτων και άλλων 
παράνομων μετατροπών διαπιστωθεί ότι η κίνηση οδικού οχή
ματος είναι επικίνδυνη για τους επιβαίνοντες ή τους λοιπούς 
χρήστες της οδού (άρ.46 Κ.Ο.Κ και σχετ. άρ. 1 της 30870 της 
6/19.10.1983 Απ. Υπ. Συγ. Και Δημ. Τάξ.(ΦΕΚ603τ. Α’). 
Ιδιαίτερη χρησιμότητα έχει και η πρόβλεψης τέτοιας ακινητο- 
ποίησης κάθε οδικού οχήματος από τα αστυνομικά όργανα 
κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και μέσα στις κατοικημένες πε
ριοχές, αν από τη λειτουργία του προκαλούνται υπερβολικοί 
θόρυβοι. (46παρ.1εδ.β Κ.Ο.Κ.).

3. Η από τα ίδια όργανα ακινητοποίηση των παρανόμως 
σταθμευμένων οχημάτων με ειδικούς μηχανισμούς(τροχοσφυ- 
γκτήρες κ.λ.π) και η μεταφορά τους με κατάλληλα τεχνικά μέ
σα σε σταθμό αυτοκινήτων ή άλλο κατάλληλο χώρο, όταν 
σταθμεύουν σε απαγορευμένη θέση ή απομάκρυνση τροχό
σπιτων, σκαφών, ή άλλων ογκωδών αντικειμένων αν εξαιτίας 
της εγκατάλειψης αυτών παρεμποδίζεται η κυκλοφορία 
(άρ.34 παρ.8α Ν.2696/1999)

4. Όμοια με παραπάνω μεταφορά ακόμη και σε περίπτωση 
νόμιμης στάθμευσης όταν υφίσταται κατάσταση ανάγκης ή 
για λόγους ασφαλείας ειδοποιούμενου προς τούτο του ιδιο
κτήτη ή κατόχου (άρ.34παρ.8εδ.β Κ.Ο.Κ.).

5. Η από μέρους των αστυνομικών οργάνων της Τροχαίας 
χρησιμοποίηση “’κάθε καταλλήλου επιστημονικού μέσου" 
για τη διαπίστωση μέθης οδηγού οχήματος ή ύπαρξης στον 
οργανισμό του τοξικών ουσιών ή φαρμάκων που επηρεάζουν 
την οδηγητική του ικανότητα και ιδία της λήψης αίματος, 
(42παρ. 1 -4Ν.2696/1999(Κ.Ο.Κ.).

6. Η επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια 
και πινακίδα Κυκλοφορίας) Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου όταν διαπι
στώνονται παραβάσεις όπως μεταφορά αγαθών πέραν από αυ
τά που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας κ.λ.π ή όταν 
δεν πληρούν τους όρους κυκλοφορίας (Απ. Υπουργ.Οικ., Γε- 
ωργ. Μεταφ. και Επ. Α2/13721/2431 της 17/30.6.1994 
(ΦΕΚ502 τ.Β ).

7. Η απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων πλησίον του τόπου 
του ατυχήματος και λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη δια
τήρηση ανέπαφων των ιχνών, αποτυπωμάτων και λοιπών απο
δεικτικών στοιχείων που βρίσκονται στον τόπο, με απομά
κρυνση των περιέργων από το χώρο και ιδιαίτερα από το ο
δόστρωμα (άρ.163παρ.3β (2)Π.Δ.141/ 1991).

8. Σε περίπτωση οδικού τροχαίου που έχει ως αποτέλεσμα 
το θάνατο ή τη σωματική βλάβη προσώπου εξετάζει την πιθα
νότητα χρήσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς που έχουν ε- 
μπλακεί στο ατύχημα και σε περίπτωση βάσιμης υπόνοιας με
ριμνά για τη λήψη αίματος για εργαστηριακή έρευνα 
(άρ.Κ.Ο.Κ. και 163 παρ.3β(7) Π.Δ. 141/1991).

9. Η από μέρους των ιδίων οργάνων της Τροχαίας διενέρ
γεια έρευνας στα αυτοκίνητα των οποίων οι οδηγοί και επιβά
τες ενεπλάκησαν σε οδικό ατύχημα και είναι νεκροί ή μετα
φέρθηκαν σε νοσοκομείο για την ανεύρεση, συγκέντρωση και 
παράδοση στους δικαιούχους χρημάτων και άλλων αντικειμέ
νων που τους ανήκουν.( 163 παρ.3β(9) Π.Δ. 141/1991).

10. Η από τα αυτά όργανα κράτηση του υπαιτίου αυτοκι
νήτου, όταν είναι ανασφάλιστο σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις .(163 παρ.3β(11) Π.Δ. 141/1991).

III. Στην τρίτη κατηγορία άσκησης της αστυνομίας 
δημόσιας ασφάλειας.

1. Η αναζήτηση και η σύλληψη των διωκομένων προσώ
πων.(άρ.8παρ.5περ.η Ν.2800/2000).

2. Η ακινητοποίηση και η έρευνα μεταφορικού μέσου από
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αστυνομικό, τελωνειακό, λιμενικό υπάλληλο ή υπάλληλο 
ΣΔΟΕ, για ανεύρεση ναρκωτικών, μετά από βάσιμη καταγγε
λία ή ισχυρές υπόνοιες(άρ.25βπαρ.2 Ν. 1729/1989, ως προσετ. 
με άρ.22 Ν.2161/1993 και αντικ. με άρ.33 παρ.3 Ν.2648/ 
1998 (ΦΕΚ 238τ.Α').

3. Το βίαιο άνοιγμα της θύρας και η είσοδος παρουσία ει
ρηνοδίκη σε οικία ή αποθήκη όπου ευρίσκεται φυλαγμένο 
το κατασχετέον λαθρεμπόρευμα ή μεταγωγικό μέσο, σε πε
ρίπτωση άρνησης συμμόρφωσης των εντός αυτών ευρισκο
μένων προσώπων επί προηγουμένης προσκλήσεως των τε
λωνειακών και αστυνομικών οργάνων(άρθρα 113 σε συνδ. 
με 112 του τελωνειακού κώδικα (Ν.1165/1918,ως ισχύει 
σήμερα).

4. Η από μέρους αστυνομικών οργάνων κατάσχεση μετα
φορικών μέσων, κρατικών πινακίδων, άδειας κυκλοφορίας 
και άδειας ικανότητας οδηγού δράστη ζωοκλοπής και σε 
περίπτωση καταδίκης του, αφαίρεση τα παραπάνω νομιμο
ποιητικών εγγράφων και αποστολή τους για ακύρωση στην 
υπηρεσία που τα χορήγησε (άρ.5παρ.2,3 Ν. 1300/1982).

5. Η διαρκής επίβλεψη (επιτήρηση)των εμπόρων αρχαί
ων και από την Αστυνομική Αρχή που δικαιούται οποτεδή
ποτε να ελέγχει τον τρόπο εργασίας τους με επιθεωρήσεις. 
(άρ.57Κ.Ν.5351/1932 "περί αρχαιοτήτων”).

6. Η χωρίς τη συγκατάθεση επικινδύνου ψυχοπαθούς, με
ταφορά του από αστυνομικά όργανα και εισαγωγή σε κα
τάλληλη μονάδα ψυχικής υγείας για ακούσια νοσηλεία με 
παραγγελία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών(άρθρα95- 
96Ν.2071/ 1992 (ΦΕΚ123τ.Α').

7. Η προστατευτική φύλαξη (κράτηση) προσώπων τα 
οποία, λόγω της ηλικίας τους ή ψυχικής ή πνευματικής κα
τάστασης στην οποία βρίσκονται είναι επικίνδυνα στη δη
μόσια τάξη ή εκθέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο(118 
Π.Δ.141/ 1991).

8. Ο έλεγχος και η έρευνα επί προσώπων και οχημάτων 
που διέρχονται μέσα από δασικές εκτάσεις προς ανεύρεση 
εύφλεκτων υλών, εμπρηστικών μηχανισμών ή άλλων μέ
σων που είναι κατάλληλα να προκαλέσουν πυρκαγιά στο 
δάσος και η σύλληψη των παραβατών και η κατάσχεση 
των απαγορευμένων μέσων και των μέσων μεταφοράς από 
τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους με συνδρομή αστυνομι
κών (άρ.2 παρ.1 Ν.2612/ 1998 και 26παρ.2 Ν.2800/2000).

9. Η επί προσώπων και πραγμάτων έρευνα από δασικούς 
και αστυνομικούς υπαλλήλους και κατάσχεση χρησιμοποι- 
ηθέντων για παράνομη Θήρα μέσων (άρ.289Ν.Δ.861969).

10. Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα με πράξη του αρ
μόδιου Εισαγγελέα που εκτελείται από τα αστυνομικά όρ
γανα (άρ.2,Βν.2475/1920 όπως αντικ. με Ν. 1128/ 1981)

11. Το κλείσιμο του καταστήματος διενέργειας παιγνίων 
που διατάσσεται από την αστυνομία για χρονικό διάστημα 
έξι έως δώδεκα μηνών, σε περίπτωση ανεύρεσης εντός αυ
τού κατεχομένων ή φυλασσομένων πυροβόλων όπλων, μα
χαιριών και άλλων φονικών οργάνων όταν ο δράστης τελεί 
σε υποτροπή (άρ.9 παρ.2 Β.Δ.29/1971).

12. Η από αστυνομικά όργανα εκτέλεση διατάξεως του 
δικαστηρίου για περιορισμό διαμονής (απαγόρευση της 
διαμονής του σε ορισμένους τόπους) του καταδικασθέντος 
σε ποινή κάθειρξης για παράβαση του νόμου περί ναρκωτι
κών. (άρ. 17 Ν.1729/87ως ισχύει Ν.2161/ 1993)

13. Η από μέρους των αστυνομικών οργάνων χρησιμο
ποίηση "κάθε καταλλήλου επιστημονικού μέσου" για τον 
έλεγχο προς διαπίστωση της απόκρυψης, κατοχής, ή μετα
φοράς ναρκωτικών ουσιών, σε περίπτωση που υπάρχουν 
σοβαρές υπόνοιες (άρ.20 παρ.5 Ν. 1729/1987)

14. Η με βάση δικαστική απόφαση για περιορισμό δια
μονής καταδικασμένου σε κάθειρξη ή φυλάκιση τουλάχι
στον ενός έτους, λόγω κινδύνων δημόσιας τάξης απαγόρευ
ση από την αστυνομική αρχή διαμονής για όσο χρόνο ορί
ζεται στην απόφαση σε όλους τους τόπους που αυτή ορίζει 
ή σε μερικούς μόνο από αυτούς (73παρ.1-2Π.Κ.).

15. Η από την αρμόδια αστυνομική αρχή αφαίρεση ισχύ- 
οντος διαβατηρίου από τον κάτοχο αυτού, εάν εναντίον 
του τελευταίου εξεδόθη απόφαση απαγόρευσης από τη χώ- 
ρα.(άρ.3παρ.1-2 Ν. 1004/1980).

16. Η επιτήρηση των τόπων όπου συχνάζουν ύποπτοι 
διάπραξης εγκλημάτων και ο έλεγχος των προσώπων αυ
τών. (άρ.8 παρ.5περ.στ Ν.2800/2000).

17. Η απαγόρευση και η διάλυση με τη βία παράνομων 
συναθροίσεων στο μέτρο που οι παραπάνω εκτιθέμενοι 
προβληματισμοί ειδικώς για τη χρήση πυροβόλων όπλων 
δικαιολογούν. (131,132 Π.Δ.141/ 1991).

18. Αυτεπάγγελτη επέμβαση και αποκατάσταση της τά
ξης με σύλληψη δραστών από την Αστυνομία σε κλειστό 
χώρο μεν που γίνεται δημόσια συνάθροιση, πλην, λαμβάνει 
χώρα σοβαρή διατάραξη της τάξης ή διαπράττονται αξιό
ποινες πράξεις. (130 παρ.2 περ.γ Π.Δ.141/1991).

IV. Στην τέταρτη κατηγορία άσκησης αστυνομίας 
κρατικής ασφάλειας.

1. Ο αστυνομικός έλεγχος των εισερχομένων και εξερχο- 
μένων από τη χώρα αλλοδαπών κατά τη άφιξη και αναχώ
ρησή του αντίστοιχα που ενεργείται από τις κατά τόπον α
στυνομικές αρχές(4Ν.2910/2001).

2. Η διοικητική απέλαση αλλοδαπού που γίνεται από την 
αστυνομία με εκβολή τούτου από τη χώρα (44Ν.2910/ 
2000).

3. Η αποτροπή παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα 
από τις περιφερειακές αστυνομικές υπηρεσίες Συνοριακής 
φύλαξης, καθώς και ο εντοπισμός και η σύλληψη των λα
θρομεταναστών και επαναπροώθησή τους (άρ.ίπαρί 
Ν.2622/1998).

4. Η απαγόρευση εισόδου σε χώρους όπου επίσημα πρό
σωπα πρόκειται να παραστούν, θα γευματίσουν ή θα δει
πνήσουν, κάθε ξένου ή ανεπιθύμητου προσώπου, (138Π.Δ. 
141/1991) ή απομάκρυνση κάθε ατόμου κατά τη διέλευση 
επισήμων προσώπων από κατοικημένες περιοχές που κρί- 
νεται ύποπτο ή διαταράσσει την τάξη(139παρ.1δ 
Π.Δ.141/1991) και γενικά η προστασία των επισήμων προ
σώπων Ελλήνων και αλλοδαπών που βρίσκονται στη χώρα.

5. Η από μέρους της αστυνομικής αρχής και με την τήρη
ση των προυπουθέσεων και διαδικασιών που προβλέπονται 
στα άρθρα 253 Α και 200Α Κ.Π.Δ., διενέργεια δυσμενών 
εναντίον εκείνων εις βάρος των οποίων προκύπτουν σοβα
ρές ενδείξεις ότι ενέχονται σε αξιόποινες πράξεις του άρ. 
187 Π.Κ. (εγκληματικές οργανώσεις κ.λ.π.) ανακριτικών 
πράξεων, όπως η υποχρεωτική ανάλυση D.N.A., ανακριτι- 
κής διείσδυσης, διενέργειας ερευνών, καταγραφής δραστη
ριότητας, άρσης του απορρήτου κ.λ.π..

β. Α ντί Επίλογου

Η αστυνομική επέμβαση(δράση) προληπτική ή κατα
σταλτική για την επιβολή της δημόσιας τάξης, περιλαμβά
νει ως τρόπους και μέσα δράσης εκτός από νομικές και υ
λικές των οργάνων της ενέργειες, οι τελευταίες των οποί
ων εξωτερικεύονται και με χρήση βίας. Τα υλικά μέτρα 
και δη η άσκηση βίας, λόγω του άμεσου και επώδυνου για
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τον πολίτη, αποτελέσματος τους, πρέπει να αποτελούν το 
ύστατο και εξαιρετικό μέτρο άσκησης της αστυνομικής ε
ξουσίας, κινούμενα πάντοτε εντός των υπό των βασικών 
Συνταγματικών αρχών της νομιμότητας, αναγκαιότητας, α- 
ναλογικότητας και επιείκειας καθοριζομένων αυστηρών 
πλαισίων και επιτρέπεται να ασκούνται μόνο με το είδος 
και τον τρόπο που ρητά ο νόμος ορίζει και ακόμα μόνο 
στις περιπτώσεις που ρητά επίσης ορίζεται και στο μέτρο 
που δικαιολογούνται ακριβώς ένεκα των συγκεκριμένων 
κάθε φορά περιστατικών που η χρήση τους τα καθιστά α
πολύτως αναγκαία. Η επιτυχής από μέρους των αστυνομι
κών οργάνων εφαρμογή των αναμφισβήτητης αξίας και 
χρησιμότητας ανωτέρω θεμελιωδών αρχών και κατευθύν
σεων κατά την εκπλήρωση του αστυνομικού τους έργου, 
απαιτεί σύγχρονη και αδιάκοπη τούτων εκπαίδευση και ε
πιμόρφωση και λειτουργική ανεξαρτησία, αξιοκρατική δε 
και δίκαιη από την πολιτεία μεταχείριση και περαιτέρω 
συναίσθηση των ιδίων της υψηλής τους αποστολής και 
αυξημένης ευθύνης που πρέπει να αποτελεί το κυρίαρχο 
κριτήριο επιλογής του Σώματος και όχι απλά τη διέξοδο 
προς εξοικονόμηση των προς το ζην και, τέλος, ανύστα- 
χτη προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης των σχέσεών τους 
με τους πολίτες και ευρύτατη μετ' αυτών συνεργασία, για 
να εξαλειφθεί οριστικά ένα κλίμα δυσπιστίας και εχθρό
τητας που η στο παρελθόν αντιλαϊκή χρησιμοποίησή τους 
είχε καλλιεργήσει και που παρά τη διέλευση ικανού έκτο- 
τε χρόνου, ενυπάρχει δυστυχώς μέχρι σήμερα σε ομάδες 
ατόμων, όταν ιδία τα όργανα αναγκάζονται να μετέρχονται

βία. (βλ. για την τελευταία διαπίστωση πρόσφατη μελέτη 
σε εφημ. "ΤΟ ΒΗΜΑ”, 6.1.2002, σ.Α, 41). Περαίνοντας, 
θεωρούμε ωφέλιμη τη θέσπιση ενός νέου νομοθετικού 
πλαισίου ειδικά για τη χρήση των όπλων ως εξαιρετικού 
μέτρου άσκησης νόμιμης αστυνομικής βίας, χωρίς ωστόσο 
να λησμονούμε, ότι ανεξαρτήτως της θεσμοθέτησης οιον- 
δήποτε λεπτομερών ρυθμιστικών κανόνων αστυνομικής 
συμπεριφοράς και δράσης, πάντοτε σπουδαίο κατά την 
κρίση μας ρόλο για την ορθή επιλογή και εφαρμογή του ε- 
κάστοτε αναγκαίου νόμιμου μέτρου βίας, παίζει και αυ
τός καθ' εαυτός ανθρώπινος παράγων που έχει να κάνει 
και με τη δομή της προσωπικότητας και της ιδιοσυγκρα
σίας του κάθε αστυνομικού οργάνου αλλά και τη συνόλη 
ψυχοσύνθεσή του, με τις δεδομένες εγγενείς αδυναμίες 
των γνωρισμάτων αυτών, ιδία σε καταστάσεις πίεσης και 
φόρτισης συνεπεία εξωτερικών ερεθισμάτων (φόβου, τα
ραχής, οργής από την επίθεση κακοποιού κ.λ.π.) αφού, δεν 
μπορεί να αγνοηθεί, ότι και αυτοί ως άνθρωποι ' 'την γην 
οικούν και σάρκαν φέρουν" . Βέβαια στην άποψη αυτή, 
μπορεί δογματικά να αντιλεχθεί, ότι δεν συγχωρούνται τέ
τοιοι συναισθηματισμοί ή φοβίες, γιατί η επιλογή τους και 
η εκπαίδευσή τους ως αστυνομικών, γίνεται ακριβώς για 
την σωστή αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων. Ως απάντηση 
στην άποψη αυτή θα ταίριαζε, νομίζω, η επιτυχημένη και 
έμπλεη νοήματος θεώρηση του Καθηγητή Κωστάρα σε 
παλαιότερη επί άλλου θέματος μελέτη του(Υπερ.1993, 
σ.771), ότι επιστημονικά τίποτε δεν είναι πιο γόνιμο από 
την αμφισβήτηση της αμφισβήτησης. ■
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Ν α π ο λ έ ο ν τ α  κ α ι η

ιλέων σε 
ήρξε μό

νον, όπως συνήθως τον θέλουμε, ένας πολεμοκάπηλος. Αντί
θετα μάλιστα άφησε ένα τεράστιο έργο σε επίπεδο θεσμών 
(ίδρυση ειδικών οργάνων της Διοίκησης, νομοθεσία κλπ). Αρ
κεί κανείς να αναφερθεί στον Ναπολεόντειο Εμπορικό Κώδικα 
για να σχηματίσει μια πρώτη εικόνα του πολυσχιδούς έργου 

του. Στο έργο, όμως, του Μεγάλου Ναπολέ
οντα θα πρέπει να συγκαταλέξουμε και 

τη διαμόρφωση ενός αστυνομικού 
μοντέλου, το οποίο κυριάρχησε 

στην ευρωπαϊκή ήπειρο για 150 
τουλάχιστον χρόνια, πρόκειται 

για το δυαδικό αστυνομικό σύ
στημα της «Αστυνομίας χώ
ρας», της Χωροφυλακής 

(Gendarmerie) και της Α
στυνομίας. Πώς όμως 

γεννήθηκε αυτό το σύ
στημα; Ποιών συνθηκών 
και αναγκών αποτέλε
σμα υπήρξε; Τις ιστο
ρικές συγκυρίες δια
μόρφωσης της «Αστυ
νομίας» του Ναπολέ

οντα και της «κλη
ρονομιάς» της 

στην ευρωπαϊκή 
ήπειρο επιχει

ρ ε ί να παρου
σιάσει το 
άρθρο που 
ακολουθεί:

κ λ η ρ ο ν ο μ ιά  τη ς
Ο Ναπολέων Βοναπάρτης, ο γνωστός Μεγάλος Ναπ 
αντίθεση με τους «μικρούς» διαδόχους του, δεν υι

0
 α πρέπει κατ' αρχάς να ση
μειωθεί ότι ο Ναπολέων, αμέ
σως μετά την κατάληψη της 
εξουσίας, στα 1799, επεδίωξε 
να εμφανιστεί στην γαλλική 

κοινωνία όχι μόνον ως προστάτης της 
χώρας από εξωτερικές επιβουλές, αλλά 
κυρίως σαν ο άνθρωπος που θα αποκα- 
θιστούσε την τάξη σε μια κοινωνία η ο
ποία επί μια δεκαετία ταλανιζόταν από 
τη βία, το έγκλημα και την αβεβαιότη
τα. Δεν ήταν λοιπόν μόνον ο πολέμαρ
χος, αλλά, όπως σημειώνει ο Jean 
Tulard, ενσωμάτωνε το «μύθο του Σω- 
τήρα», του ισχυρού άνδρα, ο οποίος θα 
μπορούσε να φέρει την τάξη και την α
σφάλεια μέσα στο χάος των μετεπανα- 
στατικών χρόνων. Και βασικό «εργα
λείο» του προς την κατεύθυνση αυτή 
υπήρξε η πολιτική του στον τομέα της 
αστυνόμευσης.

Η ειρήνη της Amiens (1801) μεταξύ 
της χώρας του και της Αγγλίας, μετά 
τον πόλεμο της Αιγύπτου (1800 - 
1801), του έδωσε τη δυνατότητα να «ε
λέγξει» τη γαλλική κοινωνία, ή, τουλά
χιστον τα κυρίαρχα στρώματά της. Κα- 
τάφερε να σύντομα να εξασφαλίσει α
ποτελεσματικά το νόμο και την τάξη 
στη Γαλλία, αλλά, ταυτόχρονα, εξα
σφάλισε το ίδιο στις χώρες που κατα
λάμβανε με τους ατέλειωτους πολέ
μους του και μάλιστα σε ένα πρωτό
γνωρο επίπεδο για τα δεδομένα της ευ
ρωπαϊκής ηπείρου.

Από τις προηγούμενες επαναστατι
κές κυβερνήσεις κληρονόμησε δυο α
στυνομικά σώματα, τα οποία στη συνέ
χεια μετέπλασε σε υποδειγματική Α
στυνομία: Τη «Χωροφυλακή», οποία 
και απέβη πρότυπο για τις ευρωπαϊκές 
Αστυνομίες κατά το 19ο αιώνα, και τη 
«Διοικητική Αστυνομία», ένα πολιτικό 
σώμα όχι τόσο φημισμένο, αλλά πολύ 
γνωστό, το οποίο λειτούργησε κατά 
κύριο λόγο ως μυστική Αστυνομία των 
Υπουργών Αστυνομίας Joseph Fouche 
(1800 - 1810)1 και Jean Marie Savary 
(1810 - 1814).  ̂ Οι δυο αυτές αστυνο
μικές δυνάμεις είχαν εσκεμμένα διαφο
ρετικό χαρακτήρα και συχνά λειτουρ
γούσαν ανταγωνιστικά, όμως μαζί 
σχημάτισαν το πλέον αποτελεσματικό 
αστυνομικό σύστημα που γνώρισε η 
Ευρώπη.

Η Χωροφυλακή του Ναπολέοντα ή
ταν ένα παραστρατιωτικό σώμα με κύ
ριο στόχο την αστυνόμευση της υπαί
θρου. Ο μεγάλος Γάλλος ηγέτης κα
τάρτισε γι' αυτήν αυστηρούς κανόνι-
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σμούς, ώστε να την καταστήσει ένα 
σώμα «elite», στην αμεροληψία, την α
ξιοπιστία και την εντιμότητα του οποί
ου οι πολίτες θα μπορούσαν να έχουν 
απόλυτη εμπιστοσύνη. Έτσι τη στελέ
χωσε με βετεράνους των πολέμων του, 
με άνδρες δοκιμασμένους στα πεδία 
της μάχης αλλά και με υψηλό αίσθημα 
ευθύνης και πειθαρχίας. Η Χωροφυλα
κή διασκορπίστηκε στην ύπαιθρο χώ
ρα, σε μικρές ομάδες (ενωμοτίες) από 
έξι έως δέκα άνδρες, φέρνοντας έτσι το 
σώμα πολύ πιο κοντά στις αγροτικές 
κοινότητες από ό,τι το μητρικό του σώ
μα, η προεπαναστατική μοναρχική 
Marechausee, της οποίας κύριο καθή
κον ήταν ο έλεγχος των μεγάλων αρτη
ριών, γι' αυτό και παρέμενε στις μεγά
λες επαρχιακές πόλεις. Έτσι η Ναπολε
όντεια Χωροφυλακή έγινε η πραγματι
κή Εθνική Αστυνομία, ο σιδηρούς 
βραχίων του κράτους.

Για να εξασφαλίσει την πίστη της 
στο καθεστώς, αλλά και την αμερολη
ψία της στις τοπικές υποθέσεις, διέτα
ξε οι μονάδες της να βρίσκονται σε κά
ποια απόσταση από τις κοινότητες τις 
οποίες υπηρετούσαν. Και το πέτυχε με 
τρεις τρόπους: (α) Οι Χωροφύλακες 
και οι οικογένειες τους (αν και το καθε
στώς τους προτιμούσε άγαμους) έμε
ναν σε στρατώνες, χωριστά δηλαδή α
πό τους ανθρώπους που αστυνόμευαν, 
ώστε να μη τους γίνονται βάρος, (β) Οι 
Χωροφύλακες δεν προέρχονταν από 
τις περιοχές που αστυνόμευαν (εντο- 
πιότητα), και (γ) Η Χωροφυλακή δεν 
υπαγόταν στις τοπικές αρχές —αν και 
οι νομάρχες και οι δικαστικές αρχές 
μπορούσαν οποτεδήποτε να την καλέ- 
σουν σε βοήθεια—, αλλά στο Υπουρ
γείο Στρατιωτικών.

Παράλληλα ο Ναπολέων πέτυχε να 
δημιουργήσει για τους Χωροφύλακές 
του μια εικόνα εντυπωσιακή και επι
βλητική . Άνδρες ψηλοί, με επιβλητι
κές στολές που τους πρόσφεραν αίγλη, 
έδιναν την εντύπωση του επαγγελματι
σμού και αξιοπιστίας. Ήσαν άριστα ε
ξοπλισμένοι με καραμπίνες (κοντόκα- 
να τυφέκια) σε αντίθεση με τα άβολα 
και μακρύκανα τυφέκια του πεζικού. 
Ανάμεσα στα καθήκοντά τους ήταν η 
εφαρμογή των νόμων, η εμπέδωση της 
ασφάλειας στην ύπαιθρο χώρα, η εξα
σφάλιση της ομαλής στρατολογίας (τό
σο αναγκαία για τους συνεχείς πολέ
μους του Βοναπάρτη), η είσπραξη των 
φόρων, η σύλληψη των λιποτακτών 
και η καταδίωξη των ληστών.

Ο χαρακτήρας της Χωροφυλακής 
σφυρηλατήθηκε κατά την καταστολή 
της φιλοκαθολικής και φιλοβασιλικής 
εξέγερσης των χωρικών στη Vendee, 
στη δυτική Γαλλία, στα τέλη της δεκα
ετίας του 1790. Στην περίπτωση αυτή, 
μέσω της Χωροφυλακής, ο Ναπολέων 
έσωσε την Επανάσταση. Στις περιοχές 
της εξέγερσης παρέμειναν δυνάμεις 
της Χωροφυλακής με άξιους αρχη
γούς, όπως ο στρατηγός Jaques 
Menou, ο οποίος κατά την εκστρατεία 
του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο χρημά
τισε Διοικητής του Καΐρου. Η εμπειρί
α αυτή και το γεγονός ότι οι Χωροφύ
λακες, σε σχέση με τον τακτικό στρα
τό, γνώριζαν τόπους και ανθρώπους, α
πέδειξε ότι η λειτουργία του Σώματος 
ήταν η χρυσή ισορροπία μεταξύ της 
πλήρους στρατιωτικής κατοχής και της 
προεπαναστατικής τακτικής, που άφη
νε την τοπική αστυνόμευση στην από
λυτη αρμοδιότητα των κοινοτήτων.

Η Γαλλική Επανάσταση, κατά την 
πρώτη της δεκαετία (1789 - 1799), έ
φερε τρομερές αναστατώσεις στη χώρα 
και ένα βαθύ χάσμα μεταξύ της φιλο
βασιλικής υπαίθρου και των αστικών 
κέντρων. Κάτω από αυτές τις συνθήκες 
η Χωροφυλακή δεν μπορούσε να είναι 
δημοφιλής στην ύπαιθρο, τόσο εξαιτί- 
ας της πίστης της στις επαναστατικές 
αρχές όσο και εξαιτίας της εμπλοκής 
της στη στρατολογία. Τα αρνητικά ό
μως αυτά στοιχεία τα εξισορρόπησε η 
εμπέδωση ασφάλειας, η αποτελεσματι
κή δίωξη της ληστείας και της βίαιης ε
γκληματικότητας. Ο φόβος και το μί
σος σύντομα αντικαταστάθηκαν από 
το θαυμασμό και το σεβασμό. Και αυ
τό φάνηκε κυρίως μετά το τέλος των 
Ναπολεόντειων πολέμων, όταν έπαυ
σαν οι ανάγκες στρατολογίας.

Έτσι η Χωροφυλακή έγινε ένα ανα
πόσπαστο στοιχείο της αγροτικής ζω
ής, τόσο στις επαρχίες της Γαλλίας όσο 
και στις χώρες της Ευρώπης στις οποί
ες ο Ναπολέων άπλωσε, άμεσα ή έμμε
σα, την κυριαρχία του. Στο μεγαλύτερο 
μέρος της Ιταλίας, στη Δυτική Γερμα- 
νία, στις Κάτω Χώρες και αλλού η Χω
ροφυλακή λειτούργησε ως η απευθείας 
εκδήλωση της ισχύος και της εξουσίας 
της κεντρικές κυβέρνησης μέσα στην 
αχανή αυτοκρατορία του Ναπολέοντα.

Για την αστυνόμευση των αστικών 
κέντρων λειτούργησε η «Αστυνομία» 
—ή η «Διοικητική Αστυνομία» κατά 
τη ναπολεόντεια ορολογία— εντός και 
εκτός της Γαλλίας. Σε κάθε πόλη με

πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων 
προβλεπόταν η λειτουργία ενός «Α
στυνομικού Τμήματος», ο διοικητής 
του οποίου διοριζόταν απευθείας από 
το Υπουργείο της Αστυνομίας, στο 
Παρίσι. Ο αξιωματούχος όμως αυτός 
ήταν άμεσα υπεύθυνος απέναντι στο 
νομάρχη, έναν υπάλληλο που διοριζό
ταν από το Υπουργείο των Εσωτερι
κών ως εκπρόσωπος της κεντρικής κυ
βέρνησης στην περιφέρειά του. Όμως, 
ήταν ο μόνος από τους τοπικούς υπαλ
λήλους, που μπορούσε να παρακάμψει 
το νομάρχη και να αλληλογραφήσει α
πευθείας με το Υπουργείο της Αστυνο
μίας. Αυτό έκανε το διοικητή Αστυνο
μίας ένα σημαντικό πρόσωπο, με ισχυ
ρή επιρροή στην τοπική κοινωνία. Χά
ρη μάλιστα στην άμεση επαφή του με 
προσωπικότητες, όπως ο Fouche ή ο 
Savary, μπορούσε να παρακάμψει όχι 
μόνον τους δημάρχους και τους νομάρ
χες της περιφέρειάς του, αλλά ακόμη 
και τις δικαστικές αρχές και τη Χωρο
φυλακή, όταν επρόκειτο να εντοπίσουν 
κοινούς εγκληματίες, ανατρεπτικά 
στοιχεία ή διεφθαρμένους τοπικούς α- 
ξιωματούχους. Αστυνομίες αυτού του 
είδους ήσαν συνήθεις στην προεπανα
στατική Ευρώπη, όμως οι κυβερνήσεις 
της Γαλλικής Επανάστασης —συντο
νίζοντας πληροφοριοδότες και κατα
σκόπους, λαμβάνοντας και εκτιμώντας 
καταγγελίες και ενισχύοντας τη λογο
κρισία— είχαν αναγάγει το αστυνομι
κό αυτό έργο σε τέχνη. Πουθενά αλλού 
δεν είχε ώς τότε, αν εξαιρέσουμε την 
Ιερά Εξέταση, ένα τόσο τελεσφόρο δί
κτυο παρακολούθησης.^

Εντούτοις όμως οι διοικητές της Να
πολεόντειας Αστυνομίας διέφεραν από 
τους προκατόχους τους σε πολλά κρί
σιμα ζητήματα. Είχαν βέβαια το δικαί
ωμα να ζητούν από τη Χωροφυλακή να 
αναλαμβάνει τις συλλήψεις που πα- 
ράγγελλαν ή τους κανονισμούς που ε
ξέδιδαν, όμως η στενή σχέση τους με 
την κεντρική κυβέρνηση συνεπαγόταν 
όχι μόνον ισχύ αλλά και περιορισμούς. 
Ταυτόχρονα τελούσαν υπό διαρκή πα
ρακολούθηση εκ μέρους της κεντρικής 
εξουσίας, μέσω των νομαρχών και της 
Χωροφυλακής, και δεν ήσαν λίγες οι 
φορές που διεφθαρμένοι ή σκληροί 
διοικητές Αστυνομίας αποπέμπονταν. 
Αναμφίβολα ήσαν άτομα χαμηλότερης 
αξιοπιστίας από τους Χωροφύλακες, 
πολλοί από αυτούς είχαν παρελθόν 
συνδεδεμένο με τα κρίσιμα χρόνια της 
επανάστασης (όπως ο ίδιος ο Fouche),
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όμως σε γενικές γραμμές υπήρξαν στυ- 
λοβάτες του καθεστώτος του Ναπολέ- 
οντα. Δεν είχαν την εξωτερική επιβολή 
και αίγλη των συναδέλφων τους της 
Χωροφυλακής —εξάλλου η συνήθης 
λειτουργία τους ως μυστικής Αστυνο
μίας το απέκλειε—, αλλά παρέμειναν 
ένα ουσιώδες στοιχείο του ναπολεό
ντειου αστυνομικού συστήματος.

Η Ναπολεόντεια Αστυνομία και Χω
ροφυλακή αποδείχτηκε μια δυναμική 
παρουσία στο χώρο της αυτοκρατορί
ας, ειδικά για την στερέωση του καθε
στώτος στην ευρωπαϊκή ήπειρο, εξί
σου σημαντική με τη «Μεγάλη Στρα
τιά», η οποία κατάκτησε στρατιωτικά 
τόσες χώρες. Μπορεί ορισμένα αυταρ
χικά καθεστώτα, όπως του τσάρου Α
λεξάνδρου Α' της Ρωσίας και του Met- 
temich στην Αυστρία, να μην είχαν τί
ποτα να ζηλέψουν από την Αστυνομία 
του Fouche ή του Savary, όμως η Γαλ- 
λική Χωροφυλακή υπήρξε ο Ναπολε
όντειος εκείνος θεσμός που είχε την 
πλέον ευρεία επίδραση στις κυβερνή
σεις της ηπειρωτικής Ευρώπης μετά το 
1814, ευρύτερη και από τους Ναπολε
όντειους νομικούς κώδικες.

Στη Ρωσία, στην Πρωσία και στην 
αυτοκρατορία της Αυστρουγγαρίας, τις 
πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, ορ
γανώθηκαν παραστρατιωτικά σώματα 
για την άσκηση της αστυνομίας χώρας, 
εμπνευσμένα από τη Χωροφυλακή του 
Ναπολέοντα. Παραδειγματικό όμως υ
πήρξε το Σώμα των βασιλικών Καρα- 
μπινιέρων (Carabinieri Reali), που ί
δρυσε ο βασιλιάς του Πεδομοντίου και 
Σαρδηνίας το 1814.4 Οι Καραμπινιέ- 
ροι υπήρξαν αστυνομικό σώμα, πρότυ
πο για τις περισσότερες Αστυνομίες 
στην Ευρώπη και όχι μόνον κατά το 
19ο αιώνα.

Όμως η υψηλότερη διάκριση για τη 
Ναπολεόντεια Χωροφυλακή ήρθε από 
τον υπ' αριθμόν «ένα» εχθρό του μεγά
λου Κορσικανού, την Αγγλία, στη δε
καετία του 1820, όταν Υπουργός για 
την Ιρλανδία Sir Robert Peel^ —ο 
ιδρυτής της Μητροπολιτικής Αστυνο
μίας του Λονδίνου— την επέλεξε ως 
πρότυπο για την Ιρλανδική Βασιλική 
Χωροφυλακή.

Ακόμη και οι πλέον φανατικοί 
εχθροί του Ναπολέοντα αναγνώρισαν 
τη χρησιμότητα του θεσμού αυτού. 
Από την Ιρλανδία έως τον Καύκασο, 
όπου υπήρξε μια ανεξέλεγκτη ύπαιθρος 
και μια ισχυρή κυβέρνηση, μια «Χωρο
φυλακή» έκανε την εμφάνισή της.

Αυτό που θα πρέπει να διευκρινιστεί 
είναι το γεγονός ότι το πρότυπο της 
Ναπολεόντειας Χωροφυλακής προορι
ζόταν για αγροτικές και «δύσκολες», 
κυρίως, περιοχές, όπως η διαρκώς εξε- 
γειρόμενη Ιρλανδία, και όχι για αστι
κές, όπως οι αναπτυγμένες, οικονομικά 
και πολιτιστικά πόλεις της Γερμανίας 
στη Βόρεια Θάλασσα. Έτσι ο Robert 
Peel, ενώ για την Ιρλανδία επέλεξε το 
πρότυπο της Γαλλικής Χωροφυλακής, 
στην οργάνωση της Αστυνομίας του 
Λονδίνου ακολούθησε άλλες —ξένες 
προς την ηπειρωτική Ευρώπη— κατευ
θύνσεις.^ Το πρότυπο τέλος της Μη- 
τροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδί
νου ακολούθησε η πόλη του Αμβούρ
γου και πολλές άλλες ευρωπαϊκές πρω
τεύουσες, με λιγότερη ή περισσότερη 
επιτυχία.

Και στην αναγεννημένη Ελλάδα η 
Αντιβασιλεία εισήγαγε το γαλλικό πρό
τυπο ως προς την αστυνόμευση της χώ
ρας. Η Χωροφυλακή, που ιδρύθηκε 
στις 1.6. 1833, υπήρξε αντίγραφο της 
Γαλλικής, όπως είχε διαμορφωθεί το 
1832. Αργότερα, το 1848, για τις πό
λεις της Αθήνας και του Πειραιά, έγινε 
προσπάθεια ίδρυσης ενός είδους Μη- 
τροπολιτικής Αστυνομίας κατά τα αγ
γλικά πρότυπα, της «Διοικητικής Α
στυνομίας Αθηνών και Πειραιώς», αλ
λά οι επικρατούσες συνθήκες δεν επέ
τρεψαν στο θεσμό να αποδώσει τα α
ναμενόμενα αποτελέσματα.^ ■

1 Ο Joseph Fouche (1758? - 1820), Δού
κας του Ότραντο. Οπορτουνιστής πολιτικός 
που υπηρέτησε κάθε κυβέρνηση στη μετε- 
παναστατική Γαλλία από το 1792 έως το 
1815. Σαν Υπουργός Αστυνομίας διακρίθη- 
κε στην οργάνωση της «μυστικής αστυνο

μίας», η οποία του έδωσε τη δυνατότητα να 
κυβερνά από τα παρασκήνια.

^ Anne - Jean - Marie - Rene Savary, 
Δούκας του Rovigo (1774 - 1833). Γάλλος 
στρατηγός, από τους πλέον πιστούς συνερ
γάτες του Ναπολέοντα. Υπουργός της Α
στυνομίας (1810 - 14). Κατά τη διάρκεια 
των «100 ημερών», στα 1815, επιβραβεύ
τηκε από τον Ναπολέοντα και ορίστηκε Γε
νικός Επιθεωρητής της Χωροφυλακής.

^ Βλέπετε την περίπτωση του F ra m e s  (- 
Eugene) Vidocq (1775 - 1857). Κακοποιός 
ο ίδιος προσελήφθη από τον Fouche στην 
Αστυνομία των Παρισίων (1809) και το 
1810 ίδρυσε τη Surete, την «Ασφάλεια» της 
πόλης με μεγάλες επιτυχίες. Ο Vidocq πι
στεύεται ότι ενέπνευσε τον Honore Balzac 
στη δημιουργία του «ευφυούς κακοποιού» 
Vautrin, ενός από τους πλέον ζωντανούς ή- 
ρωες στο έργο του «La Comidie humaine».

4 Κων/νου Δανούση, «Η ιστορία του ιτα
λικού πολυαστυνομικού συστήματος», Α
στυνομική Επιθεώρηση, 2002, Ιανουάριος - 
Φεβρουάριος 2002, σσ. 50 - 54.

® Sir Robert Pell (1788 - 1850). Άγγλος 
πολιτικός, ιδρυτής του Συντηρητικού κόμ
ματος. Υπουργός Εσωτερικών και Πρωθυ
πουργός (1834-35, 1841-46).

^ Τ.Α. Critcheley, A history o f  Police in 
England and Wales, London 1967.

^ Γεωργίου Καραβίτη - Κων/νου Δανού
ση, Ιστορία της Ελληνικής Αστυνομίας, Α
θήνα 1997.
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ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Βραχύ Χρονικό

Η συυΒολή των ανδοών τηο 
Σχολής Χωροφυλακής 

οπι μάγη της Κρήτης (Ρέθυμνο)

Η ελληνική κυβέρνηση τον Φε
βρουάριο του 1941 είχε αποφασίσει να

Μτ.ρική άποψη της Λστονομικής 
Σχολής Ρι.Οόμνοο (1972).

. . .  /

.1 νισονταγματάμ/ης Χωροφυλα
κής Ιάκωβος Χανιώτης , Διοικη
τής της Σχολής ΡοΟόμνον κατά 
τη Μάχη της Κρήτης.

κ. Εμμανουήλ Γ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

Μ ■ Κρητική Χωροφυλακή ορ-
■ ■ γανώθηκε από Ιταλούς με
λ · · ·  απόφαση των μεγάλων δυ-
■ #  νάμεων το 1899. Την επο-
■ m χή εκείνη η Ιταλική Χωρο
φυλακή θεωρούταν η καλύτερα ορ
γανωμένη χωροφυλακή της Ευρώ
πης. Την ιταλική οργανωτική απο
στολή αντικατέστησε η ελληνική. 
Ακολούθησε η ίδρυση Πολιτοφυλα
κής (1907) για να ενσωματωθεί αρ
γότερα η κρητική στην αντίστοιχη 
ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή.

Λίγα χρόνια μετά την ενοποίηση 
της Κρήτης με την Ελλάδα και συ
γκεκριμένα στα 1918, ιδρύθηκε το 
"Σχολείον της Χωροφυλακής". Το ί
διο έτος, με τον Οργανισμό της Χω
ροφυλακής, παρέχονταν οδηγίες για 
την εκπαίδευση και την υπηρεσία

TOU

των κατά τόπους Ανωτέρων Διοικήσε
ων της Χωροφυλακής και των Αστυνο
μικών Διευθύνσεων. Έδρα του Σχολεί
ου είναι η Αθήνα.

Το Παοάοτηυα me ΣΥολήα 
στα Χανιά (σύσταση)

Μετά την απελευθέρωση της 
Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε στη συ
μπρωτεύουσα και στα Χανιά, Πα
ράρτημα της Σχολής Οπλιτών Χω
ροφυλακής, που λειτούργησε για 
αρκετά χρόνια με καθαρά επιμορ
φωτικούς σκοπούς. Το Παράρτημα 
Χανίων είναι η πρώτη Αστυνομική 
Σχολή που ιδρύεται στην Κρήτη, 
στα πλαίσια του ελληνικού κρά
τους. Η Σχολή των Χανίων το 1951 
μεταφέρθηκε στο Ρέθυμνο. Το 1926 
μετά από τροποποιήσεις του κανο
νισμού της Σχολής Χωροφυλακής 
το "Σχολείον" μετονομάστηκε σε 
"Σχολή".

κατατάξει στη Χωροφυλακή σημαντι
κό αριθμό νέων για να ισχυροποιήσει 
τις δυνάμεις του εσωτερικού. Επειδή 
υπήρξε υψηλός αριθμός ανδρών προς 
κατάταξη και ο χώρος της κεντρικής 
σχολής των Αθηνών ήταν ανεπαρκής, 
προωθήθηκαν στην Κρήτη 4 λόχοι, οι 
οποίοι εγκαταστάθηκαν στην Νεάπο
λη, τη Σητεία, τον Αγιο Νικόλαο και 
τον Βάμο Αποκορώνου. Η προσέλευ
ση για κατάταξη όμως, ήταν αθρόα και 
σχηματίστηκαν άλλοι 7 λόχοι, οι οποί
οι μεταφέρθηκαν στη Σούδα και από 
εκεί στο Ρέθυμνο.

Το τάγμα της Σχολής Χωροφυλακής 
είχε την ευθύνη της τάξης, τον επισιτι
σμό και την άμυνα της πόλης του Ρε- 
θύμνου.

Η περιοχή του Ρεθύμνου αποτέλεσε 
ένα από τα τρία μέτωπα επίθεσης των 
Γερμανών αλεξιπτωτιστών. Οι Γερ
μανοί, αφού βομβάρδισαν την πόλη 
και προξένησαν καταστροφές σε κτί- 
σματα και αμάχους έριξαν τους αλεξι
πτωτιστές στα Περιβόλια, ανατολικά 
του Ρεθύμνου, ως τον Λατζιμά Μυλο- 
ποτάμου, όπου είχε κατασκευαστεί 
πρόχειρο αεροδρόμιο. Στις περιοχές
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, Ι ’εώμγιος (Ιίεμιβόλια ΡεΟύ- 
μνον). Ι'ύμοι από το λόφο αντό σν- 
νήφΟησαν σκλ.ημές μάχες μεταξύ 
Γεμμανών αλεξιπτωτιστών και τον 
Τάγματος της 1/ολ.ής Ρεϋύμνον.

αυτές δόθηκαν πολύνεκρες μάχες και 
το Ρέθυμνο υπερασπίστηκαν ο άο
πλος και άμαχος πληθυσμός, συμμα
χικές δυνάμεις κυρίως Αυστραλών, 
δύο τάγματα Ελλήνων στρατιωτών, 
με ελλιπέστατο εξοπλισμό και οι Δό
κιμοι Χωροφύλακες.

Οι Δόκιμοι, αν και νεοσύλλεκτοι, 
απειροπόλεμοι και με ελάχιστα εφόδια 
επέφεραν μεγάλες απώλειες στους 
Γερμανούς, τόσο στα προάστια της 
πόλης, όσο και στην περιοχή των Πε- 
ριβολιών. Η συμβολή των ανδρών της 
Σχολής Χωροφυλακής στην άμυνα του 
Ρεθύμνου υπήρξε σημαντική, αφού 
αυτοί ουσιαστικά κράτησαν την πόλη. 
Πρέπει οπωσδήποτε να σημειώσουμε 
ότι οι Δόκιμοι Χωροφύλακες ήταν 
σχεδόν ανεκπαίδευτοι και έφεραν μό
νο ένα ατομικό τυφέκιο και 150 φυσίγ
για ο καθένας.

Στις 21 Μαρτίου του 1941, μετά τον 
βομβαρδισμό άρχισαν να πέφτουν γερ- 
μανοί αλεξιπτωτιστές στο Ρέθυμνο. Οι 
λόχοι των Δοκίμων Χωροφυλάκων 
που είχαν λάβει θέση στην πόλη του 
Ρεθύμνου και γύρω απ' αυτή, μαζί με 
το στρατό και τους συμμάχους, αντι
μετώπισαν τα καλά εξοπλισμένα γερ
μανικά στρατεύματα και μπόρεσαν να 
κρατήσουν την πολιορκούμενη πόλη 
για 10 μέρες.

Η άμυνα αναδιοργανώθηκε και από 
τους κατοίκους των γύρω περιοχών, 
που πολέμησαν κατά των Γερμανών 
με ιδιαίτερο σθένος. Συνεπίκουροι πά
ντα οι Δόκιμοι Χωροφύλακες της Σχο
λής και οι λιγοστοί στρατιώτες του 
Φρουραρχείου Ρεθύμνου.

Την 26η Μαΐου 1941 αποφασίστηκε 
η εκτέλεση επιθετικής ενέργειας κατά 
των Γερμανών του Αγίου Γεωργίου 
Περιβολιών, από 50 άνδρες της Σχο
λής Χωροφυλακής, δηλαδή από όσους 
Δοκίμους κατείχαν περισσότερα από 
10 φυσίγγια. Ο διοικητής προσπάθησε 
να διαλέξει τους πλέον κατάλληλους 
για επίθεση. Συνοπτικά θα λέγαμε, ότι 
όλοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον, αν και 
δεν είχαν καθόλου σφαίρες. Το σθένος 
των Δοκίμων και η πατριωτική έπαρσή 
τους ήταν τέτοια, ώστε, όταν ο ταγμα
τάρχης Τζιφάκης άνοιξε τη φυσιγγιο
θήκη κάποιου Δοκίμου και είδε μόνο 2 
φυσίγγια μέσα σ' αυτή, ο Χωροφύλα
κας επιμένοντας στην συμμετοχή του 
στην επίθεση είπε: "κύριε ταγματάρχα, 
είναι αλήθεια ότι έχω μόνο δύο φυσίγ
για όπως βλέπετε, αλλά μέσα σ' αυτά 
έχω βάλει και την ψυχή μου..

Παρά τον δεκαήμερο αγώνα το, νη
σί παραδόθηκε στους Γερμανούς. Στις 
29 Μαΐου του 1941 οι Γερμανοί μοτο- 
σικλετιστές κατέφθασαν στο Ρέθυμνο 
και επικράτησε το πνεύμα συνθηκολο- 
γήσεως, για την αποφυγή άσκοπων κα
ταστροφών και απωλειών, ιδιαίτερα 
για τον άμαχο πληθυσμό. Αποφασί
στηκε λοιπόν να παραδοθεί η Σχολή 
Χωροφυλακής, τα μέλη της οποίας κα
τάγονταν, κατά το μεγαλύτερο μέρος, 
από την ηπειρωτική Ελλάδα. Οι δυνά
μεις του Σώματος είχαν να αντιμετωπί
σουν το μαρτύριο της αιχμαλωσίας 
(στρατόπεδο "Παιδικών Εξοχών Χανι
ών"). Η δύναμη της Χωροφυλακής 
διαλύθηκε κατά την ημέρα της εισό
δου των Γερμανών στο Ρέθυμνο, ενώ 
μεγάλο μέρος της δυνάμεως της Σχο
λής είχε διασκορπιστεί στο νόμο. Οι 
ντόπιοι Χωροφύλακες τράβηξαν για τα 
σπίτια τους και οι υπόλοιποι στρατιώ

τες και χωροφύλακες 
παραδόθηκαν μαζί με 
το επιτελείο του διαμε
ρίσματος και τους α
ξιωματικούς, στους 
Γερμανούς. Οι παρα
πάνω, αιχμαλωτίστη
καν σε στρατόπεδο συ- 
γκεντρώσεως , μέχρι 
τα τέλη του Δεκεμβρί
ου του 1941, ενώ το 
Μάη του 1942 αφέθη- 
καν ελεύθεροι οι τε
λευταίοι 112 οπλίτες 
της Χωροφυλακής.

Να σημειώσουμε ότι ο Διοικητής του 
Τάγματος Χωροφυλακής, ταγματάρχης 
Ιάκωβος Χανιώτης αρνήθηκε διαταγή 
του διοικητή του διαμερίσματος Ρεθύ
μνου Σταμάτη Ποθουλάκη να παραδώ- 
σει την πόλη, ως γερμανομαθής .

Κατοχική πξβίο$οζ

Την περίοδο της γερμανικής κατο
χής δεν λειτούργησε πουθενά στην 
Κρήτη παράρτημα ή άλλη υπηρεσία 
της Σχολής Οπλιτών Χωροφυλακής.

Μ ετα κ ο λεΜ ά  
(oMQUQZJia την ίδρυρη της 

Σνολής στο Ρέθυυνο)

Τον Αύγουστο του 1945 ιδρύθηκαν 
και λειτούργησαν στην Κρήτη τα τρία 
Παραρτήματα της Σχολής Οπλιτών 
Χωροφυλακής, ένα στο Ηράκλειο 
(η δύναμη του μεταφέρθηκε μετά από 
λίγο καιρό στο Λαύριο), ένα στα Χα
νιά και ένα στο Ρέθυμνο. Το τελευταί
ο λειτούργησε μόνο ένα μήνα. Κατά 
τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, 
το προσωπικό των Παραρτημάτων Ρε
θύμνου και Χανίων μεταφέρθηκε (το 
1945) στη Σούδα, ως Παράρτημα της 
Σχολής Οπλιτών Χωροφυλακής.

Οι κτιοιακές ενκαταστάσεκ 
m e ΐΥΟλήο στο Ρέθυυνο

Η Σχολή μεταστεγάστηκε στην πόλη 
του Ρεθύμνου τον Φεβρουάριο του 
1951. Το κτίριο στο οποίο μεταφέρθη
κε ήταν το παλιό Δημοτικό Νοσοκο
μείο. Η μεταφορά των υλικών του Πα
ραρτήματος από τη Σούδα στο Ρέθυ-
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μνο έγινε με γρήγορο ρυθμό, γι’ αυτό 
το λόγο συνεχίστηκε ακώλυτα η εκ
παίδευση των Δοκίμων. Παράλληλα, 
προκειμένου να καλυφθεί η έλλειψη 
κτιριακών εγκαταστάσεων άρχισε η 
ανοικοδόμηση του κτιρίου του σημε
ρινού διοικητηρίου, στο οποίο στεγά
στηκε και ο λόχος Δοκίμων Χωροφυ
λάκων και ανεγέρθηκε με οικοδομικά 
υλικά που μεταφέρθηκαν από τη Σού
δα κατά τη μεταστάθμευση του Πα
ραρτήματος, με χρήματα από κρατικές 
επιχορηγήσεις και με εράνους.

Την εγκατάσταση και λειτουργία 
του παραρτήματος οι αρχές του Ρεθύ- 
μνου τη δέχτηκαν με ενθουσιασμό. 
Ωστόσο, η ανεπάρκεια των κτιριακών 
εγκαταστάσεων στο Ρέθυμνο σε σχέση 
με αυτές της Σούδας είχε άμεσο αποτέ
λεσμα τη μείωση τη δύναμη του πα
ραρτήματος κατά 228 δόκιμους. Γι' 
αυτό, με διαταγή του αρχηγού της Βα
σιλικής Χωροφυλακής στις 24.1.1951 
διατάχθηκε η λειτουργία ενός λόχου 
του Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης στον Άγιο Νικό
λαο (που εγκαταστάθηκε στο διοικητι
κό μέγαρο της πόλης).

Το 1952 άρχισε η ανοικοδόμηση νέ
ου διώροφου κτιρίου στη νοτιοδυτική 
πλευρά της Σχολής με δαπάνες του 
Υπουργείου Δημοσίων Έργων και μέ
ριμνα της Νομαρχίας Ρεθύμνου. Το 
συγκεκριμένο κτίριο χρησιμοποιήθηκε 
για διδακτήρια Δοκίμων.

Το 1953 συστήθηκαν δύο λέσχες, 
μία για τους αξιωματικούς και μία για 
τους οπλίτες.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις με το 
γήπεδο του Παραρτήματος ήταν στην 
ιδιοκτησία του Δήμου Ρεθύμνου που 
παραχωρήθηκαν δωρεάν στο Δημόσιο

το 1955, υπό τον όρο να χρησιμοποιη
θεί ως παράρτημα της Σχολής Οπλι
τών Χωροφυλακής.

Κατά καιρούς έγιναν επισκευές και 
ανακατασκευές και συντήρηση κτιρί
ων, επεκτάθηκε το δίκτυο ύδρευσης, 
κατασκευάστηκαν υπόστεγα σε εξωτε
ρικούς χώρους, ασφαλτοστρώθηκαν 
εξωτερικοί χώροι και κατασκευάστη
καν ή επισκευάστηκαν δάπεδα και 
στέγες. Επίσης, τοποθετήθηκε μεταλ
λική περίφραξη και προστατευτικά κά
γκελα, στον περίβολο και σε κτίρια της 
Σχολής και δημιουργήθηκαν αθλητι
κές εγκαταστάσεις.

Τα ποώτα γοόνια 
\£iTOuoviaQ m e Σγολήα. 
η ίίετέπειτα ποοεία me

Τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας 
του, το Παράρτημα Σχολής Οπλιτών 
Χωροφυλακής Κρήτης είχε δύο λό
χους Δοκίμων Χωροφυλάκων (1953). 
Παράλληλα, το ίδιο έτος λειτούργησε 
Μουσείο για την εποπτική διδασκαλία 
των δοκίμων. Το 1956 έπαψε να λει
τουργεί ο τρίτος λόχος Δοκίμων Χω
ροφυλάκων με έδρα τον Άγιο Νικόλα
ο (με απόφαση της 31-12-1956). Το 
1966 ιδρύθηκε ο β' λόχος Δοκίμων 
Χωροφυλάκων που είχε πάψει να λει
τουργεί από το 1956.

Η Σχολή συνέχισε - εκ των πραγμά
των - την περίοδο της δικτατορίας τη 
λειτουργία της , με εξαίρεση το χρονι
κό διάστημα από 21.4.1967, μέχρι 
10.5.1967, οπότε διακόπηκε η εκπαί
δευση, λόγω διάθεσης της δύναμης της 
Σχολής σε φρούρηση δημοσίων υπη
ρεσιών, κοινωφελών εγκαταστάσεων 
και για την αστυνόμευση της πόλης 
του Ρεθύμνου.

Στις 14.1.1979 γίνεται η έναρξη της 
πρώτης εκπαιδευτικής περιόδου για 
την εκπαίδευση γυναικών Δοκίμων 
Χωροφυλάκων. Ωστόσο ουσιαστικά 
τα τρία τελευταία χρόνια το Τμήμα δέ
χτηκε στους κόλπους του γυναίκες 
αστυνομικούς, οι οποίες αποτελούν 
σήμερα το 10 με 15 % περίπου του συ
νολικού αριθμού των Δοκίμων στη 
Σχολή, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 
γενικό ποσοστό εισαγωγής γυναικών 
στην Ελληνική Αστυνομία. Οι απόφοι
τοι της σχολής από το 1951, μέχρι σή
μερα είναι γύρω στους 27.000.

Μετονουασίεc - αλλαγές
Η Σχολή συνέχισε κανονικά τη λει

τουργία της ως Παράρτημα της Σχο
λής Οπλιτών Χωροφυλακής Κρήτης, 
ενώ το 1983 προστίθεται και τρίτος 
λόχος Δοκίμων Χωροφυλάκων με 
έδρα τη Σητεία, που διοικητικά υπάγε
ται στο Παράρτημα Ρεθύμνου.

Με το νόμο 1481/1984 δημιουργή- 
θηκε η Ελληνική Αστυνομία, η οποία 
προήλθε από ενοποίηση της Ελληνικής 
Χωροφυλακής και της Αστυνομίας 
Πόλεων. Σχετικά με την αστυνομική 
εκπαίδευση δημιουργείται η Αστυνο
μική Ακαδημία, στην οποία υπάγεται η 
Σχολή Αστυφυλάκων. Παραρτήματα 
της Σχολής Αστυφυλάκων λειτουρ
γούσαν στους νομούς Ρεθύμνης, Λασι- 
θίου και Δωδεκανήσου. Το 1996 το 
"Παράρτημα Σχολής Αστυφυλάκων 
Κρήτης" μετονομάσθηκε σε "Τμήμα 
Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου", 
το οποίο έχει εφοδιασθεί με το πλέον 
σύγχρονο τεχνολογικό υλικό εκπαί
δευσης με το οποίο εκπαιδεύονται οι 
Δόκιμοι της Σχολής, αλλά και μόνιμοι 
αστυφύλακες.

Στην υποστήριξη της εκπαίδευσης 
των αστυφυλάκων σημαντικό ρόλο κα
τέχει η βιβλιοθήκη του Τμήματος που 
ιδρύθηκε το 1994, και διαθέτει 3.000 
τόμους βιβλίων και περιοδικών. ■

* Το κείμενο αυτό αποτελεί περίληψη ε
κτενούς άρθρου του κ. Χαλκιαδάκη με τί
τλο "Σύντομη ιστορία της Αστυνομικής 
Σχολής Ρεθύμνου (Πρώην Παράρτημα 
Σχολής Οπλιτών Χωροφυλακής), 1918 - 
2001", που δημοσιεύθηκε στην περιοδική 
επιστημονική έκδοση "Κρητολογικά Γράμ
ματα" (τχ. 17 - 2001), σσ. 323 - 336). Ό
ποιος ενδιαφέρεται για το πλήρες κείμενο, 
ας επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση του πε
ριοδικού.
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ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ, ΗΡΕΜΗ ΣΑΝ ΤΟ ΔΑΣΟΣ,

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΑΝ ΦΟΤΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΑΝ ΒΟΥΝΟ

ιτσι κάνεις μπορεί να χαρα
κτηρίσει τη συνάδελφο Μαρί
α Καρπαθάκη, πα-γκόσμια 
πρωταθλήτρια του Τάε Κβο 
Ντο. Ξεκίνησε σε ηλικία 9 

χρόνων με σκοπό την αυτοάμυνα, σύ
ντομα όμως φάνηκε το ταλέντο της και 
οι πολύ μεγάλες δυνατότητές της και οι 
διακρίσεις ήρθαν πολύ γρήγορα. Πρω- 
ταθλήτρια Ελλάδας τα δέκα τελευταία 
χρόνια. Η Μαρία Καρπαθά10!’τ0 σεΗ·νό

Συνάδελφοι 
που διακρίνονται

και αγαπητό κορίτσι του Ελληνικού Τά
ε Κβο Ντο, φιλοξενείται σε αυτό το 
τεύχος του περιοδικού μας σαν ένδειξη 
σεβασμού στο πρόσωπό της για τα όσα 
πρόσφερε στον Ελληνικό Αθλητισμό, 
αλλά και την Ελληνική Αστυνομία, δεί
χνοντας έτσι ένα διαφορετικό πρόσωπο 
της Αστυνομίας.

«Α.Ε.»: Μαρία μίλησε μας για τις 
διακρίσεις σου, που τόσο μας εν
θουσίασαν όλους.

«Απ.»: Το Ελληνικό Ταε Κβο Ντο γε
νικά έχει καταφέρει να κερδίσει 
πολ-λές σημαντικές διακρίσεις σε 
αγώνες διεθνούς επιπέδου και αυτό 
γιατί υπήρξε επιμονή σε αυτήν την 
προσπάθεια. Η δική μου παρουσία 
στο διεθνή χώρο απέφερε το ’94 τη 
δεύτερη θέση (ασημένιο μετάλλιο) 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που 
διεξήχθη στα νησιά Καϋμάν της Κα- 
ραϊβικής, το ’95 την πρώτη θέση στο 
Πανευρωπαϊκό Κύπελλο που έγινε 
στη Θεσσαλονίκη, το ’96 την τρίτη 
στο παγκόσμιο που έγινε στο Ρίο ντε 
Ιανέιρο της Βραζιλίας. Το ’97 για 
πρώτη φορά κατέβηκα με τα χρώμα
τα της Ελληνικής Αστυνομίας εκ
προσωπώντας την Ελλάδα στο πα
γκόσμιο πρωτάθλημα ενόπλων δυ- 
νάμε-ων (ΣΙΣΜ) που έγινε στην Ιτα
λία και πήρα το χρυσό μετάλλιο. Το 
’98 στο ίδιο πρωτάθλημα που έγινε 
στο Τέξας της Αμερικής πήρα το 
ασημένιο μετάλλιο και μέχρι σήμε
ρα είμαι 4η στο παγκόσμιο πρωτά

θλημα του Ταε Κβο Ντο.
«Α.Ε.»: Ποια είναι η μεγαλύτερη χα

ρά που γεύθηκες στην αθλητική 
σου πορεία;

«Απ.»: Η χαρά που ένοιωσα όταν πήρα 
τη 2η θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
που έγινε στα νησιά Καϋμάν της Κα- 
ραϊβικής. Αυτό το μετάλλιο μου χάρι
σε και την είσοδό μου στην Ελληνική 
Αστυνομία.

«Α.Ε.»: Η μεγαλύτερη θλίψη σου;
«Απ.»: Η μη συμμετοχή μου στην Ολυ

μπιάδα του Σίδνεϋ. Δεν ξέρω τους λό
γους, έτσι έκρινε η Ομοσπονδία, αλλά 
νομίζω ότι ήταν μια άδικη κρίση.

«Α.Ε.»: Ποιος πιστεύεις ότι σε στή
ριξε περισσότερο στην αθλητική 
σου πορεία;

«Απ.»: Η οικογένειά μου, η μάνα μου, 
η κυρία Φωτούλα, και τα τρία μου 
αδέλφια: ο Μηνάς, ο Δημήτρης και ο 
Νίκος.

«Α.Ε.»: Στη ζωή τι σου αρέσει πε
ρισσότερο;

«Απ.»: Να βλέπω τους ανθρώπους 
αγαπημένους και στο πρόσωπό τους 
ζωγραφισμένο το χαμόγελο.

«Α.Ε.»: Τν είναι αυτό που σου λείπει 
περισσότερο;

«Απ.»: Ο πατέρας μου, τον οποίο έχα
σα όταν ήμουν 9χρονών. Μου λείπει.

«Α.Ε.»: Ονειροπόλος ή προσγειω
μένη;

«Απ.»: Οι καταστάσεις αναμφίβολα με 
έκαναν πιο προσγειωμένη.

«Α.Ε.»: Τι σκέφτεσαι πριν μπεις
στο πλατό;

«Απ.»: Μια μικρή προσευχή. Χριστέ 
μου, να κερδίσει η καλύτερη.

«Α.Ε.»: Ποιον χαρακτηρισμό θα έδι
νες στον εαυτό σου;

«Απ.»: (χαμογελά) Στο γυμναστήριο με 
φωνάζουν «πούμα». Αν αυτό σου εί
ναι αρκετό. Δεν κάνω πίσω με τίποτα.

«Α.Ε.»: Ποια είναι η καλύτερή σου 
φίλη;

«Απ.»: Η Μαρίνα Θεοδωρίδου. Η μόνη 
που μου έχει σταθεί σαν αδελφή, ιδιαί
τερα στο θέμα της Ολυμπιάδας. Είναι 
και αυτή πρωταθλήτρια του Τάε Κβο 
Ντο στην κατηγορία των 63 κιλών.

«Α.Ε.»: Εκτός από το Σώμα της Ελ
ληνικής Αστυνομίας που υπηρε
τείς, ασχολείσαι με κάτι άλλο;

«Απ.»: Είμαι τριτοετής φοιτήτρια των 
ΤΕΦΑΑ και ευελπιστώ να τελειώσω 
κανονικά, ώστε να δώσω εξετάσεις 
και στη Σχολή Αξιωματικών της 
Αστυνομίας.

«Α.Ε.»: Ένα χρόνο μετά την ολυ
μπιάδα του Σίδνεϋ, στις 6-4-2002, 
βραβεύτηκες ως η καλύτερη 
αθλήτρια του 2002 στο Τάε Κβο 
Ντο. Πώς αισθάνεσαι;

«Απ.»: Συγκίνηση και αγάπη γ ι’ αυ
τούς που με ψήφισαν.

«Α.Ε.»: Σε ποιους ανθρώπους θα ή
θελες να πεις ευχαριστώ;

«Απ.»: Σε πολλούς ανθρώπους θα ήθε
λα να πω ευχαριστώ. Ιδιαίτερα όμως 
σε εκείνους που με στήριξαν σε δύ
σκολες στιγμές στη αθλητική μου πο
ρεία, όπως ο Α/Α ' Αντώνιος Λαζό- 
πουλος, ο Διοικητής της ΥΦΑΑ 
Αστυνόμος A ' Χρήστος Γούλας και ο 
ΠΥ Γιάννης Τζίτζιφας. Τους χρωστώ 
ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Σημείωση: Η Μαρία Καρπαθάκη είναι 
αστυφύλακας και υπηρετεί στην ΥΦΑΑ.
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Κοντά στα παιδιά που έχουν 
«ΑΝΑΓΚΗ»τον αθλητισμό
τυχιουχος προπονητής της άρσης 

I I βαρών ο συνάδελφος, αρχιφύλα- 
I  I  κας Μιχάλης Αδάμ, δίνει με τη 
δική του παρουσία μια άλλη όψη της 
Αστυνομίας στο σημερινό γίγνεσθαι. 
Η «Αστυνομική Επιθεώρηση» συζή
τησε μαζί του και μεταφέρει στους α
ναγνώστες της την προσπάθεια που 
κάνει να βοηθήσει παιδιά με διάφορα 
προβλήματα, να ασχοληθούν με τον α
θλητισμό.

«Α.Ε.»: Θα ήθελα να κάνουμε μια 
ιστορική διαδρομή της όλης αθλη
τικής πορείας σου στην Άρση 
Βαρών.

«Απ.»: Πρωτοξεκίνησα από τον Αθλη
τικό Σύλλογο του Πανελληνίου, πε- 
ριπλανήθηκα σε ιδιωτικά γυμναστή
ρια, πέρασα για αρκετά χρόνια από 
την ΑΕΚ και εδώ και 7 περίπου χρό
νια είμαι προπονητής της άρσης βα
ρών στον Αθλητικό Σύλλογο Αγίων 
Αναργύρων «Ηρακλής», σύλλογος 
που υποστηρίζεται από την Γ.Γ. 
Αθλητισμού και την Ελληνική Ομο
σπονδία Άρσης Βαρών. Όλα αυτά 
φυσικά δε θα είχαν αποτέλεσμα εάν 
δεν υπήρχε η ηθική υποστήριξη του 
δημάρχου Αγίων Αναργύρων κ. Νί
κου Ταμπακίδη.

«Α.Ε.»: θα ήθελα να μας πεις σε 
ποιους αγώνες έχεις συμμετοχή. 

«Απ.»: Συμμετέχω σε αγώνες των Ενό
πλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 
Ασφαλείας, καθώς επίσης και σε δια
χρονικούς αγώνες παλαιών αθλητών 
και προπονητών.

«Α.Ε.»: Ποια ήταν η τελευταία διά
κριση σου;

«Απ.»: Ήρθα πέμπτος στη γενική βαθ
μολογία στους αγώνες των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφα
λείας, στους οποίους αγωνίστηκα 
στο ίδιο πλατύ με τους γνωστούς μας 
Ολυμπιονίκες.

«Α.Ε.»: Ποια είναι η μεγαλύτερη χα
ρά στη ζωή σου Μιχάλη;

«Απ.»: Η μεγαλύτερη χαρά που έχω, εί
ναι ότι προπονώ αφιλοκερδώς μια 
ομάδα μικρών παιδιών, ηλικίας 10 
έως 18 χρονών, που κυριολεκτικά τα 
μάζεψα από το δρόμο και στα οποία

κανείς άλλος δεν είχε δώσει ως τότε 
σημασία.

«Α.Ε.»: Πώς ξεκίνησε αυτή η προ
σπάθεια;

«Απ.»: Η  αγάπη μου για τα παιδιά, τα ο
ποία έβλεπα να γυρίζουν από εδώ και 
από εκεί άσκοπα σε διάφορα «στέ
κια» με οδήγησε σε αυτή την προσπά
θεια. Αυτή τη στιγμή προπονώ γύρω 
στα 10 παιδιά από τα οποία άλλα εί

τησα εάν κάποια παιδιά θα ήθελαν 
να ασχοληθούν με το άθλημα με 
σκοπό να συμμετάσχουν στην Παρα- 
ολυμπιάδα του 2004. Ο διευθυντής 
ενθουσιάστηκε και ενημέρωσε άμεσα 
τους γονείς των παιδιών με τους 
οποίους έχω ήδη ξεκινήσει επαφές.

«Α.Ε.»: Τα παιδιά αυτά σε τι διακρί
σεις έχουν φθάσει;

«Απ.»: Έχουν πάρα πολλές διακρίσεις 
στο ενεργητικό τους, όπως βλέπεις ο 
τοίχος είναι γεμάτος από ασημένια 
και χάλκινα μετάλλια (μόνο των 2 τε
λευταίων χρόνων) από συμμετοχές 
τους σε πανελλήνιους αγώνες και

ναι ορφανά και άλλα έχουν διάφορα 
προβλήματα είτε με το σπίτι τους είτε 
με το κοινωνικό περιβάλλον. Το εκ
πληκτικό είναι ότι αυτά τα παιδιά σι
γά - σιγά τα βλέπεις να εντάσσονται 
στην κοινωνία φυσιολογικά και αυτό 
είναι που με γεμίζει χαρά.

«Α.Ε.»: Φαίνεται μια σπουδαία προ
σπάθεια.

«Α.Ε.»: Είναι αλήθεια ότι αγαπώ αυτό 
που κάνω και ίσως γι αυτό οι υπεύ
θυνοι των οργανώσεων αθλητικών 
συναντήσεων οσάκις βρισκόμαστε σε 
τουρνουά με εκτιμούν και με σέβο
νται, γιατί βλέπουν την προσπάθεια 
μου για μια δημιουργική παρουσία. 
Αυτό λοιπόν κάνω, πάω σε καφετέ- 
ριες ή σφαιριστήρια, γυρίζω στους 
δρόμους ψάχνοντας να βρω παιδιά 
πονεμένα και προσπαθώ να τονώσω 
την προσωπικότητα τους μέσα από το 
άθλημα. Πριν λίγες μέρες επισκέφθη- 
κα το Διευθυντή ενός σχολείου παι
διών με ειδικές ανάγκες και τον ρώ

Ο .Μιχάλης Αδάμ με τον Ολίιμπιυνίκη 
της Αρσης βαρών Ακάκιο Καχιασβίλη.

από άλλες διοργανώσεις. Το σημαντι
κό είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά που 
προπονώ θα συμμετάσχουν στην εθε
λοντική προσπάθεια των Ολυμπια
κών αγώνων το 2004.

«Α.Ε.»: Τι δε σου αρέσει στους αν
θρώπους;

«Απ.»: Η  υποκρισία. Όσο είναι δυνατό, 
θέλω να βλέπω στα μάτια των άλ
λων ζωγραφισμένη την αλήθεια.

«Α.Ε.»: Τι μήνυμα θα ήθελες να δώ
σεις;

«Απ.»: Η  Αστυνομία έχει μόνο καλό 
πρόσωπο και όχι άσχημο, έστω και 
αν ως άνθρωποι κάποιοι συνάδελφοι 
«πέφτουν». ■

Σημείωση: Ο Μιχάλης Αδάμ είναι Αρχι- 
φύλακας και υπηρετεί στο 7ο Τμήμα Με
ταφορικών Μέσων της Α/νσης Τεχν. Εφαρ- 
μογών/ΑΕΑ.

Συνέντευξη: 
Αρχιφ. Κων. Τσινάλης
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Επιθεώρηση -

η · ·  ριν από τριάντα τέσσερα χρό- 
m Μ νια, η Eunice Kennedy-Shriv- 
I  Μ er είχε το όραμα να δημιουρ-
■ Μ γήσει ένα διεθνή αθλητικό
■ Μ οργανισμό για άτομα με δια
νοητική ανεπάρκεια, έναν οργανισμό 
που θα έδινε χαρά και υπερηφάνεια, 
μέσω του αθλητισμού, σ' αυτούς που ο 
κόσμος πίστευε ότι δεν μπορούσαν να 
τα καταφέρουν. Αυτό ήταν το πρώτο 
βήμα για τη δημιουργία των Special 
Olympics.

Σήμερα, τα Special Olympics είναι 
ένας από τους μεγαλύτερους και πιο 
επιτυχημένους αθλητικούς εθελοντι
κούς οργανισμούς του κόσμου. Πάνω 
από ένα εκατομμύριο αθλητές Special 
Olympics προπονούνται και αγωνίζο
νται παγκόσμια καθ' όλη τη διάρκεια 
του έτους, για τη χαρά και την καταξί
ωση που ο αθλητισμός προσφέρει και 
για μερικούς απ' αυτούς, την ευκαιρία 
να λάβουν μέρος στους Παγκόσμιους 
Θερινούς και Χειμερινούς Αγώνες που 
γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια σε χώρες 
που διεκδικούν και αναλαμβάνουν την 
οργάνωσή τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμ
μα έχουν τα άτομα εκείνα που έχουν 
συμπληρώσει το όγδοο έτος της ηλικί
ας τους και:

• Έχει διαπιστωθεί από ειδικούς η 
διανοητική τους ανεπάρκεια ή

• Έχουν βραδεία αντίληψη που 
προσδιορίζεται από πρωτότυπες μεθό-



δους ή
• Έχουν έντονα μαθησιακά προβλή

ματα λόγω βραδείας αντίληψης που α
παιτούν ή έχουν απαιτήσεις εξειδικευ- 
μένη εκπαίδευση.

Λέγοντας διανοητική ανεπάρκεια εν
νοούμε την περιορισμένη ικανότητα 
μάθησης και διανόησης που εμποδίζει 
την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 
και την ένταξη στις δραστηριότητες 
του κοινωνικού περιβάλλοντος. Δεν εί
ναι διανοητική ασθένεια, αλλά προέρ
χεται από παράγοντες που επηρεάζουν 
την ανάπτυξη του μυαλού στο προγεν
νητικό στάδιο, καθώς και από μερικές 
σοβαρές μεταδοτικές παιδικές ασθέ
νειες ή και λόγω εύθραυστου οικογε
νειακού περιβάλλοντος. Γενικά, το επί
πεδο της διανοητικής ανεπάρκειας, 
συνδέεται με το επίπεδο της φυσικής 
ικανότητας, του συντονισμού των κι
νήσεων και της μαθησιακής ανάπτυ
ξης. Άτομα με διανοητικά προβλήματα 
που συμμετέχουν συστηματικό σε 
αθλητικά προπονητικά προγράμματα, 
μπορούν ακόμα να φθάσουν τα επίπε
δα συνομηλίκων τους που δεν έχουν 
πρόβλημα.

Special Olympics - Ελλάς 
(1987-2002)

Τα Special Olympics Ελλάς είναι 
ένας αθλητικός και εκπαιδευτικός Ορ
γανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτή
ρα. Ιδρύθηκαν το 1987 με στόχο να πα
ρέχουν ευκαιρίες προπόνησης και συμ
μετοχής σε αγώνες σε άτομα με διανο
ητική ανεπάρκεια, ανεξάρτητα από το 
βαθμό του προβλήματός τους. Η Επι
τροπή Ολυμπιακών Αγώνων με ομό
φωνη απόφαση της Ολομέλειάς της 
έχει αναγνωρίσει επίσημα τα Special 
Olympic - Ελλάς.

Η φιλοσοφία των Special Olympics 
βασίζεται στην πίστη ότι τα άτομα με 
διανοητική ανεπάρκεια, ανεξάρτητα 
από το βαθμό του προβλήματός τους, 
με την κατάλληλη εκπαίδευση και εν
θάρρυνση μπορούν να μαθαίνουν να 
απολαμβάνουν και να ωφελούνται από 
τη συμμετοχή τους σε ατομικά ή ομα
δικά αγωνίσματα, προσαρμοσμένα 
ανάλογα, ώστε να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες ανθρώπων με περιορισμέ
νες ικανότητες.

Τα Special Olympics - Ελλάς πιστεύ

ουν ότι μέσω του αθλητισμού, άτομα 
με διανοητική ανεπάρκεια ωφελούνται 
σωματικά, διανοητικά, κοινωνικά και 
πνευματικά. Οι οικογένειές τους απαι
τούν θάρρος και το ευρύτερο κοινωνι
κό σύνολο, μέσω της συμμετοχής και 
συμπαράστασης στις διάφορες εκδη
λώσεις, συνυπάρχει μ' αυτά σ' ένα πε
ριβάλλον ισότητας, σεβασμού και απο
δοχής.

Η Ελληνική Αστυνομία αρωγός σε 
κάθε προσπάθεια "καλής θέλησης" εί
ναι πάντα στο πλευρό των Special 
Olympic - Hellas, γεγονός άλλωστε 
που αναγνωρίζεται και από τους υπεύ
θυνους της οργάνωσης.

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επι
τροπής των Special Olympics της Ελ
λάδος, κα Ιωάννα Δεσποτοπούλου, συ
ζητώντας εγκάρδια μαζί μας, ευχαρί
στησε την Ελληνική Αστυνομία για 
την αμέριστη συμπαράσταση, που προ
σφέρει κάθε φορά, στην τεράστια αυτή 
προσπάθεια που γίνεται είτε σε βάση 
υπηρεσιακή είτε εθελοντικά.

"Α.Ε.": Θεωρείστε η ψυχή του εθε
λοντισμού στον ελλαδικό χώρο. Πόσο 
σημαντική είναι η εθελοντική εισφορά 
που χαρακτηρίζει το κίνημα των Spe
cial Olympics;

"Απάντ.": Όπως πολύ σωστά είπατε, 
το κίνημα των Special Olympics στο 
οποίο μετέχουν με προγράμματα 158 
χώρες, στηρίζεται στον εθελοντισμό. 
Στην Ελλάδα, στο πρόγραμμα που εκ
προσωπώ, υπάρχουν εθελοντές από 
15ετίας που εργάζονται δώδεκα τουλά
χιστον ώρες την εβδομάδα, σε επαγ
γελματικό επίπεδο· γιατί βέβαια εθελο
ντισμός δεν σημαίνει μη επαγγελματι
σμός. Αντίθετα σημαίνει δέσμευση κα
τά κύριο λόγο ηθική. Σήμερα, το θεσμό 
των Special Olympics, υπηρετούν 800 
μόνιμοι εθελοντές και πλήθος άλλων 
που ενώνουν τις δυνάμεις τους με τις 
δικές μας την περίοδο των αγώνων.

"Α.Ε.": Ποιοι είναι οι πόροι χρημα
τοδότησής σας;

"Απάντ.": Εφέτος είχαμε την τιμή 
να μας καλύψει το κράτος το 40% του 
κόστους της διοργάνωσης των Special 
Olympics στην Αθήνα, ενώ παράλληλα 
έχουμε και αρκετούς χορηγούς.

"Α.Ε.": Ποιες εκδηλώσεις έχετε 
προγραμματίσει επ' ευκαιρία της 1 δε
τούς παρουσίας των Special Olympics 
στην Ελλάδα;

"Απάντ.": Για να γιορτάσουμε τη 
μεγάλη αυτή επέτειο, διοργανώθηκαν 
από 19 έως 26 Απριλίου 2002, Αγώνες 
των τριών Ηπείρων, στους οποίους 
έλαβαν μέρος 2002 παιδιά από 90 πό
λεις της Ελλάδας και 20 χώρες της Δυ
τικής και Ανατολικής Μεσογείου, της 
Βόρειας Αφρικής και της Βαλκανικής 
χερσονήσου, με τιμώμενη αποστολή 
στα Special Olympics της Νέας Υόρ- 
κης, όπου διακηρύξαμε, όλοι μαζί, ότι 
τα Special Olympics, βασιζόμενα στις 
παγκόσμιες αξίες, αποδέχονται κάθε 
αθλητή, προσφέροντάς του ίσες ευκαι
ρίες, ανεξάρτητα από γεωγραφικά σύ
νορα, εθνικότητα, πολιτική ιδεολογία, 
φύλο, ηλικία, φυλή ή θρησκεία, σε ένα 
περιβάλλον αντάξιο της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας.

Με σύνθημα "όλοι αντλούμε δύναμη 
από κάτι..." οι πιο "ξεχωριστοί" αθλη
τές του κόσμου έδειξαν σε όλους μας 
αυτό που χιλιάδες ώρες εθελοντικής ερ
γασίας τους έχουν προσφέρει, αγωνιζό- 
μενοι αυτές τις εφτά ημέρες της Μεγά
λης Γιορτής, με σπάνιο θάρρος και απο
φασιστικότητα στα αθλήματα του κλα
σικού αθλητισμού, της κολύμβησης, 
της καλαθοσφαίρισης, του ποδοσφαί
ρου, της ποδηλασίας, της επιτραπέζιας 
αντισφαίρισης και του Bowling.

Επ' ευκαιρία επιθυμώ να απευθύνω 
στους αναγνώστες του τόσο όμορφου 
περιοδικού σας πρόσκληση να ενω
θούν με τον κόσμο των νικητών και 
στείλουμε όλοι μαζί στα πέρατα της 
οικουμένης ένα μήνυμα ειρήνης, ένα 
μήνυμα αδελφοσύνης, ένα μήνυμα 
ελπίδας...

"Α.Ε.": Κυρία Δεσποτοπούλου, σας 
ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που 
μας κάνατε και για τον πολύτιμο χρόνο 
που μας αφιερώσατε.

"Απάντ.": Δική μου ευχαρίστηση. ■

Υπαστυνόμος Β' Αρετή Λιασή 
Ανθυπαστυνόμος Κων/νος Κούρος
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Η προστασία του 
δασικού πλούτου,
μια συλλογική ράχη
της κοινωνίας για ενα
βιώσιμο περιβάλλον

ο δάσος είναι φυσικό αγαθό α
νυπολόγιστης αξίας για τον 
άνθρωπο. Η προστασία και η 
διατήρησή του αποτελεί καθή
κον, υποχρέωση και προτε

ραιότητα τόσο της οργανωμένης Πο
λιτείας, όσο και του κάθε πολίτη ξε
χωριστά.

Αποτελεί έναν φυσικό πόρο με ανε
ξάντλητες δυνατότητες για την περι
βαλλοντική, οικονομική και ευρύτερα 
κοινωνική ανάπτυξη της πατρίδας μας.

Η σημασία και η αξία του εκφράζο
νται μέσα από τις πολύτιμες και πολύ
πλευρες λειτουργίες του.:

Παράγει το αναγκαίο για τη ζωή μας 
οξυγόνο, ενώ παράλληλα δεσμεύει το 
διοξείδιο του άνθρακα.

Μειώνει την ένταση των ανέμων και 
των θορύβων.

Απορροφά και εξουδετερώνει διά
φορες επιβλαβείς για τον άνθρωπο 
ουσίες.

Επιδρά ευνοϊκά και ρυθμιστικά στο 
κλίμα μιας περιοχής, ενώ Βελτιώνει 
την ποιότητα του νερού και αυξάνει 
την ποσότητα των υπογείων υδάτων.

του

Αντιπύραρχου Αθανασίου ΚΟΤΣΙΑ 
και του
Υποπυραγού Ιωάννη ΣΤΑΜΟΥΛΗ

Χαρίζει αισθητική απόλαυση και παρέ
χει ιδανικές συνθήκες για σωματική, 
πνευματική και ψυχική υγεία.

Εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες 
για την προστασία, τη διατροφή και τη 
διατήρηση πολλών ζώων, δίνοντας πα
ράλληλα εργασία και απασχόληση σε 
μεγάλο μέρος του ορεινού και ημιορει
νού πληθυσμού της χώρας.

Πυοκανιέο ΔΑΣΩΝ
Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο 

των δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας 
έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Η 
επιστημονική ανάλυση των στατιστι
κών των συμβάντων που εξελίσσονται 
στα δάση δείχνουν ότι οι περισσότερες 
πυρκαγιές είναι αποτέλεσμα ανθρώπι
νης δραστηριότητας.

Οι περισσότεροι και σημαντικότεροι 
λόγοι είναι οι ακόλουθοι:

1. Πέταμα αναμμένων τσιγάρων και 
σπίρτων.

2. Απρόσεκτο άναμμα και εγκατά
λειψη εστιών φωτιάς μέσα ή κο
ντά σε δάση.

3. Καθάρισμα χωραφιών με τη χρήση 
φωτιάς και χωρίς τη λήψη των κα
τάλληλων προληπτικών μέτρων.

4. Κάψιμο βοσκοτόπων.
5. Εγκατάλειψη και κάψιμο σκουπι- 

διών.

6. Σπινθήρες μηχανημάτων.
7. Κάπνισμα μελισσών κ.λ.π.

Οι καταστροφές που προκαλούνται 
από τις δασικές πυρκαγιές του δάσους 
δεν μπορεί να αποτιμηθούν σε χρημα
τική αξία, μιας και οι οικολογικές, κοι
νωνικές και πολιτιστικές συνέπειες εί
ναι ανυπολόγιστες.

Εξίσου θα πρέπει να τονιστεί ότι πέ
ρα από την καταστροφή των δασών 
έχουμε και τεράστιες υλικές ζημιές σε 
κατοικημένες περιοχές ή άλλες εγκα
ταστάσεις και ανθρώπινες δραστηριό
τητες.

Ποόλπιυη w q  διαδόσηο των 
πυοκανιών σε οικοδοιιήιιατα 

που βρίσκονται υέσα σε δάσοα

Για την αποφυγή της μετάδοσης μιας 
δασικής πυρκαγιάς σε σπίτια ή άλλα 
οικοδομήματα, που βρίσκονται μέσα ή 
κοντά σε δάσος, θα πρέπει να ακολου
θούνται οι παρακάτω βασικές αρχές:

• Η εξωτερική κατασκευή του οικο
δομήματος πρέπει να είναι από ανθε
κτικά στη φωτιά υλικά. Δεν θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό 
μέρος του οικοδομήματος υλικά όπως 
το πισσόχαρτο, το πλαστικό κ.λ.π. Τα 
ξύλινα εξωτερικά μέρη θα πρέπει να
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επαλείφονται ή να εμποτίζονται με κα
τάλληλο αντιπυρικό υγρό, που επιβρα
δύνει την ανάφλεξη. Η επάλειψη θα 
πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή του αντιπυ
ρικού υγρού.

• Να μην υπάρχουν γύρω από το οι
κοδόμημα, σε θέσεις που μπορεί να 
επηρεασθούν από την πυρκαγιά, εύ
φλεκτα υλικά όπως σκουπίδια, ξύλα, 
δεξαμενές πετρελαίου κ.λ.π. Τα υλικά 
αυτά θα πρέπει να βρίσκονται μέσα σε 
πυράντοχη κατασκευή, αντοχής τουλά
χιστον 30 min.

• Να καθαρίζονται τακτικά (ανά 
15νθήμερο περίπου) η αυλή και η στέ
γη του οικοδομήματος από πευκοβελό
νες, ξερά φύλλα, χόρτα κ.λ.π. Τα υλικά 
αυτά θα πρέπει να απομακρύνονται και 
αν αυτό δεν είναι δυνατό, να θάβονται 
στο έδαφος και σε βάθος τουλάχιστον 
20cm.

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

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

• Να υπάρχουν στην αυλή μία ή πε
ρισσότερες βρύσες με λάστιχο, το μή
κος του οποίου να μπορεί να καλύψει 
οποιοδήποτε σημείο της αυλής και του 
οικοδομήματος.

• Όταν υπάρχει πισίνα ή άλλη δεξα
μενή νερού, να υπάρχει αντλία νερού, 
που κινείται με μηχανή εσωτερικής 
καύσης για τη χρήση του νερού στην 
πυρόσβεση.

• Εργοστάσια ή άλλα οικοδομήματα, 
που καλύπτονται από μόνιμο υδροδοτι- 
κό πυροσβεστικό δίκτυο, θα πρέπει να 
προβλέπουν πυροσβεστικές φωλιές 
στο εξωτερικό του κτιρίου.

• Τα ανοίγματα εξαερισμού κλπ, που 
δεν είναι δυνατόν να κλείσουν, να 
φράσσονται με χοντρό και πυκνό με
ταλλικό πλέγμα.

Ασφάλεια Οικοδουηιιάτων
Αν ένα οικοδόμημα βρεθεί στην πο

ρεία μιας δασικής πυρκαγιάς, θα πρέ
πει να γίνουν τα εξής:

• Να κλείσουμε αμέσως όλα τα

ανοίγματα του οικοδομήματος.
Επίσης, να κλείσουν συστήματα εξα- 

ερισμού ή κλιματισμού. Εάν υπάρχει 
τζάκι, του οποίου η καμινάδα δεν έχει 
καλυφθεί με πλέγμα, να κλείνεται το 
"τάμπερ".

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

• Να μην επιχειρήσουμε την εγκα
τάλειψη του χώρου, εκτός εάν η δίο
δος διαφυγής είναι πλήρως εξασφαλι
σμένη. Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα 
οικοδόμημα κατασκευασμένο από 
άφλεκτα υλικά είναι μεγάλη, ενώ αντί
θετα είναι μικρή μέσα σε ένα αυτοκί
νητο, το οποίο βρίσκεται μέσα σε κα
πνούς και φλόγες. Για τη διαφυγή θα 
πρέπει να επιλέξουμε μια διαδρομή, η 
οποία δε θα επηρεαστεί από τη θερμό
τητα ή τους καπνούς. Ως χρόνο διαφυ
γής θα πρέπει να υπολογίσουμε το δι
πλάσιο έως τριπλάσιο από το συνήθως 
απαιτούμενο. Κατά τη διαφυγή, οδη

γούμε ήρεμα και με μικρή σχετικά τα
χύτητα.

• Εάν διαταχθεί εκκένωση περιοχής, 
θα πρέπει να ακολουθηθούν πιστά οι 
οδηγίες και οι διαδρομές που δόθη
καν. Οδηγούμε ήρεμα και με μικρή 
σχετικά ταχύτητα.

• Όταν πλησιάσει η πυρκαγιά, να 
καταφύγουμε στο εσωτερικό του 
σπιτιού, κλείνοντας όλες τις χαραμά
δες με βρεγμένα πανιά, τα οποία διατη
ρούμε υγρά. Η ποσότητα των καπνών 
μέσα σε ένα οικοδόμημα είναι μικρή 
ακόμα και ύστερα από μισή ώρα έκθε
σης στους καπνούς.

• Μετά την πυρκαγιά, σβήνουμε 
αμέσως τις μικροεστίες που παραμέ
νουν.

Αντιυετώπιση πυοκανιών 
σε δάση

Για τη σωτηρία των δασών μας από 
τις πυρκαγιές, απαιτείται η συμβολή 
και η βοήθεια όλων μας. Για την απο
φυγή της έναρξης των πυρκαγιών στα 
δάση, δε θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε 
ότι:

• Γενικά, Απαγορεύεται η χρήσης 
φωτιάς στην ύπαιθρο κατά την αντιπυ
ρική περίοδο, δηλαδή από την 1η Μαΐ- 
ου μέχρι την 31η Οκτωβρίου.

• Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο το πέτα
μα αναμμένων σπίρτων και τσιγάρων 
στην ύπαιθρο, καθώς και η εγκατάλει
ψη απορριμμάτων ή εύφλεκτων αντι
κειμένων κοντά ή μέσα στα δάση.

• Στην περίπτωση που θα αντιλη- 
φθούμε πυρκαγιά σε δάσος, ειδοποιού

με αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρε
σία στο τηλέφωνο 199.

• Μέχρι την άφιξη των πυροσβεστι
κών δυνάμεων προσπαθούμε με ασφά
λεια με ό,τι διαθέτουμε να θέσουμε την 
πυρκαγιά υπό έλεγχο.

• Καθοδηγούμε τις πυροσβεστικές 
δυνάμεις στον τόπο της πυρκαγιάς.

• Αποφεύγουμε να κατευθυνόμαστε
χωρίς λόγο στον τόπο εξέλιξης της 
πυρκαγιάς, γιατί πέρα από τους κινδύ
νους που διατρέχουμε, εμποδίζουμε 
την κίνηση των πυροσβεστικών οχη
μάτων. ■
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Γ Επίσημες στολές Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας Μ έ ρ ο ς  Β '

Συνεχίζουμε στο τεύχος αυτό με το δεύτερο μέρος της παρουσίασης των επισήμων στολών των αξιωματικών 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Αν και το θέμα αναφέρεται σε ειδικές περιπτώσεις, επούτοις είναι ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον, αφού αφορά την παρουσία του Σώματος σε επίσημες εκδηλώσεις.
Στο μέλλον η "Αστυνομική Επιθεώρηση" θα παρουσιάσει -συνοδευόμενες από σχετικές φωτογραφίες- και

τις στολές των υπολοίπων κατηγοριών προσωπικού.

Β ΣΤΟΛΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ
Μεγάλη στολή Εσπερίδων, υπ ’ αριθμ.
4 xm m y n
Αποτελείται από:
- Πηλίκιο
- Επωμίδες
- Γ άντια
- Παπούτσια και
- Κάλτσες της υπ' αριθμ. 2 χειμερινής 

στολής.
- Ιματίδιο χρώματος βαθυκύανου.
- Παντελόνι χρώματος μαύρου "τρικό" 

(σειρίδες αργυρές στην εξωτερική 
ραφή των σκελών).

- Πουκάμισο χρώματος λευκού "πικέ" 
με κλασσικό περιλαίμιο.

Μεγάλη στολή Εσπερίδων, 
υπ'αριθμ. 4 χειμερινή

- Ζώνη μεταξωτή χρώματος μαύρου. 
-Γραβάτα οριζόντιος "παπιγιόν" χρώ

ματος μαύρου.
- Ταινία μεγαλόσταυρου.
- Παράσημα (ένας αστέρας, ένας Τα

ξιάρχης, ο ανώτερος).
- Σμικρογραφίες (μινιατούρες) παρα

σήμων - μεταλλίων.
- Διακριτικά σήματα αποφοίτων Σχολών.

Μενάλ,ιι στολή Εσπερίδων, 
m.'. αριθμ, 4 θερινή 

Η σύνθεσή της είναι όμοια με την 
υπ' αριθμ. 4 χειμερινή στολή με τη δια
φορά ότι το ιματίδιο είναι θερινό χρώ
ματος λευκού.

Μικρή στολή Εσπερίδων, 
υπ ' aotUu. 5 χειμερινή 
Αποτελείται από:
- Πηλίκιο
- Ιματίδιο
- Ζώνη
- Επωμίδες
- Παντελόνι
- Πουκάμισο
- Παπούτσια
- Ζωστήρας
- Γραβάτα
- Κάλτσες και
- Γάντια της υπ' αριθμ. 4 χειμερινής 

στολής.

Μεγάλη στολή Εσπερίδων, Μικρή στολή Εσπερίδων. Μικρή στολή Εσπερίδων,
ιιπ αριθμ. 4 θερινή απ 'αρ ιθμ . 5 χειμερινή υπ'αριθμ. 5 θερινή
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- Σμικρογραφίες (μινιατούρες) ταινιών 
παρασήμων - μεταλλίων.

- Διακριτικά σήματα αποφοίτων Σχο
λών.

Μ ικρή σ το Μ  E m w t f w ,
υπ' αριθμ, 5 θερινή 
Η σύνθεσή της είναι όμοια με την υπ' 
αριθμ. 5 χειμερινή στολή με τη διαφο
ρά ότι το ιματίδιο είναι θερινό χρώμα
τος λευκού.

Γ ΣΤΟΛΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

Στολή δεξιώσεων υπ 'αριθιι. 6
m u m m
Αποτελείται από:
- Πηλίκιο
- Χιτώνιο
- Επωμίδες
- Παντελόνι
- Πουκάμισο
- Γραβάτα
- Παπούτσια
- Ζωστήρας
- Κάλτσες και
- Γάντια της υπ' αριθμ. 2 χειμερινής 

στολής.

- Ταινίες (διεμβολές) παρασήμων - με
ταλλίων).

- Διακριτικά σήματα αποφοίτων σχο
λών.

Στολή δεξιώσεων υπ' αριθμ, 6 θερινή 
Η σύνθεσή της είναι όμοια με την υπ' 
αριθμ. 6 χειμερινή στολή με τη διαφο
ρά ότι το χιτώνιο είναι της υπ' αριθμ. 2 
θερινής στολής (λευκό).
Σ η μ . :  Οι Ένοπλες Δυνάμεις κατήργη- 
σαν ήδη την υπ' αριθμόν 6α στολή. Η  
υπ' αριθμόν 6 στολή η οποία έφερε αρχι
κά όλα τα παράσημα - μετάλλια τροπο
ποιήθηκε και φέρει ήδη αντί των παρα
σήμων - μεταλλίων τις διεμβολές αυ
τών.

Στολή υπ ' αριθμ. 6 νειμερινή
(Γyvwm v)
Αποτελείται από:
- Πηλίκιο χρώματος βαθυκύανου.
- Ζακέτα χρώματος βαθυκύανου.
- Φούστα από ύφασμα "τρικό" χρώμα

τος μαύρου
- Επωμίδες περαστές από το ύφασμα 

της ζακέτας (όπως των ανδρών Α
ξιωματικών).

- Γ ραβάτα χιαστί χρώματος μαύρου.
- Πουκάμισο χρώματος λευκού με 

κλασικό περιλαίμιο.
- Παπούτσια (Γόβες) χρώματος μαύ

ρου λουστρίνια.
- Τσάντα τύπου φακέλου χρώματος 

μαύρου λουστρίνι.
- Κάλτσες φιμέ.
- Γάντια χρώματος λευκού υφασμάτι

να.
- Ταινία μεγαλοσταύρου.
- Παράσημα - μετάλλια (διάσημα).
- Διακριτικά σήματα αποφοίτων σχο

λών.

Στολή υ π ' αριθιι.6 θερινή 
(Γνναικών)

Η σύνθεσή της είναι όμοια με την 
υπ' αριθμ. 2 χειμερινή στολή με τις ε
ξής διαφορές:
- Ζακέτα θερινή χρώματος λευκού.
- Επωμίδες της ζακέτας της υπ' αριθμ. 

2 χειμερινής στολής (μεταφορά).
- Κάλτσες ζαχαρί.

Στις προαναφερόμενες στολές φέρο
νται ενδεικτικά τα παράσημα - μετάλλια 
τα οποία υποτίθεται έχουν απονεμηθεί 
στους Αξιωματικούς και επιδεικνύεται 

ο τρόπος που φέρονται αυτά, 
ως και τα σημεία στα οποία 
τοποθετούνται.

Οι Αστυνομικοί Διευθυ
ντές οι οποίοι έχουν τιμηθεί 
με τους Ταξιάρχες των Ταγ
μάτων Τιμής και Φοίνικα, 
στο λαιμό φέρουν τον Τα
ξιάρχη του Τάγματος της Τι
μής και στην πρώτη κομβιο- 
δόχη του χιτωνίου τον Τα
ξιάρχη του Τάγματος του 
Φοίνικα. Οι Αστυνομικοί Υ
ποδιευθυντές οι οποίοι έχουν 
τιμηθεί με τον Ταξιάρχη του 
Τάγματος του Φοίνικα, φέ
ρουν αυτόν στο λαιμό.

Εδώ θα ήθελα να εκφρά- 
σω τις ευχαριστίες μου στον 
ραπτικό οίκο στρατιωτικών 
στολών και στολών Αστυ
νομίας, Χριστόφορου ΤΣΙ- 
ΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ για την πο
λύτιμη βοήθεια την οποία 
προσέφερε στην εργασία 
αυτή. ■

Στολή δεξιώσεων Στολή δεξιώσεων Στολή υ π ' αριθμ.
υπ'αριθμ. 6 χειμερινή υπ'αριθμ. 6 θερινή 6 χειμερινή (Γυναικών)
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Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α

«ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ»

Μ
ια μαρμάρινη κατάλευκη 
στήλη με την λιτή επι
γραφή «Εις μνήμην των υπέρ καθή
κοντος πεσόντων αστυνομικών», δια
κοσμημένη με το αστυνομικό πηλίκιο 

και την ελληνική σημαία, πάνω σε έ
ναν αρχαίο κίονα, είναι πλέον το μνη
μείο των πεσόντων αστυνομικών στο 
βωμό του καθήκοντος. Τα αποκαλυ
πτήρια του μνημείου έγιναν πρόσφατα 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. 
Κωστή Στεφανόπουλο, σε μια σεμνή 
τελετή στο αίθριο του αστυνομικού με
γάρου της Γενικής Αστυνομικής 
Δ/νσης Αττικής.

Η πρωτοβουλία για την ανέγερση του 
μνημείου ανήκει στην Ένωση Αστυνο
μικών Υπαλλήλων Αττικής, η οποία α
νέλαβε και το κόστος κατασκευής του. 
Την ιδέα υιοθέτησε η φυσική και πολιτι
κή ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας 
και έδωσε το πράσινο φως για την τοπο
θέτησή του σε δεσπόζουσα θέση στην 
είσοδο του αστυνομικού μεγάρου.

Στην εκδήλωση παρέστη σύσσωμη η 
πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελλη
νικής Αστυνομίας, ανώτατοι αξιωματι
κοί του Αρχηγείου, αξιωματικοί των 
Δ/νσεων της Αστυνομίας στην Αττική, 
μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΥΑ, εκπρόσωποι 
της ΠΟΑΣΥ, της ΠΟΑΞΙΑ, της Ένω
σης Αξιωματικών Αττικής και πολλοί 
συνάδελφοι από υπηρεσίες του λεκα
νοπεδίου.

Μετά τα αποκαλυπτήρια, ο υπουργός 
Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐ- 
δης, χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Έ
νωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττι
κής: «Είναι μια συμβολική ενέργεια για 
να τιμήσουμε όλους εκείνους που έπεσαν 
στη μάχη κατά του εγκλήματος», είπε ο κ. 
Υπουργός και τόνισε ότι σύντομα το Υ
πουργείο Δημόσιας Τάξης και το Υπουρ
γείο Οικονομικών ολοκληρώνει το θεσμι
κό πλαίσιο για την προστασία και την α
ναγνώριση της θυσίας των αστυνομικών 
και τη στήριξη των οικογενειών τους.

Επίσης ο κ. Υπουργός, διαβεβαίωσε 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι η Ελ
ληνική Αστυνομία με πίστη και αφοσίωση 
στο καθήκον δίνει καθημερινά τη μάχη

στις γειτονιές, στις πόλεις και στα σύνορα 
της πατρίδας μας, για να είναι η Ελλάδα 
μια από τις πιο ασφαλείς χώρες και με τη 
μικρότερη εγκληματικότητα.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Αττικής κ. Παναγιώτης Σπη- 
λιόπουλος είπε στην ομιλία του μεταξύ 
άλλων: «... Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για 
να τιμήσουμε τους συναδέλφους αστυνο
μικούς που έπεσαν στο καθήκον. Οι αεί
μνηστοι αυτοί ήρωες συνάδελφοι, έδει
ξαν με την αφοσίωση στην υπηρεσία και 
την αυτοθυσία τους ότι ο Έλληνας αστυ
νομικός όταν το καθήκον το απαιτεί, <5εν 
φείδεται και δεν υπολογίζει ούτε την ίδια 
του τη ζωή. Οι συνάδελφοι αυτοί αποτε
λούν για μας λαμπερό οδηγό, φωτεινό 
μονοπάτι και παράδειγμα προς μίμηση.

... Επιπλέον λέμε στα παιδιά τους ειδι
κά, ότι οι πεσόντες γονείς τους υπήρξαν

ήρωες και η Ιστορία τους έχει καταγρά
ψει ως λαμπρές μορφές. Θέλουμε ακόμη 
να τους πούμε ότι πρέπει να είναι και να 
αισθάνονται υπερήφανα που προέρχονται 
από ήρωες γονείς...».

- Μετά το πέρας της τελετής, ο Πρό
εδρος της Δημοκρατίας κ. Κωστής Στε- 
φανόπουλος επισκέφθηκε την έδρα της 
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης και 
ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Ε- 
γκληματολογικής Υπηρεσίας και στο 
κέντρο επιχειρήσεων της Αμεσης Δρά
σης Αττικής. Κατά τη διάρκεια της επί
σκεψής του στην Δ/νση Εγκληματολογι- 
κών Ερευνών, ενημερώθηκε από τον 
Διευθυντή της Υποστράτηγο κ. Στράτο 
Κυριακάκη για τις δυνατότητες των διά
φορων εργαστηρίων, του συστήματος α
ναγνώρισης αποτυπωμάτων, του υπερ- 
σύγχρονου εργαστηρίου βαλλιστικής, 
του εθνικού κέντρου ανάλυσης και διε- 
ρεύνησης χαρτονομισμάτων κ.ά. Στο 
χώρο της Άμεσης Δράσης πληροφορή- 
θηκε μεταξύ άλλων από το Δ/τή της Υ
πηρεσίας Αστυν. Δ/ντή κ. Ιωάννη Τσι- 
ρώνη ότι το 100 δέχεται 9.000 τηλεφω
νικές κλήσεις ημερησίως και επεμβαίνει 
σε 2.000 συμβάντα. Στόχος της Υπηρε
σίας είναι να μειωθεί στο ελάχιστο ο 
χρόνος ανταπόκρισης ο οποίος κυμαίνε
ται από 10 δευτερόλεπτα έως μισή ώρα, 
ανάλογα με τη βαρύτητα του συμβάντος 
και τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Ο κ. 
Τσιρώνης δώρισε στον Πρόεδρο μια τι
μητική πλακέτα και ένα κράνος ποδηλά
τη, κάτι το οποίο τον ευχαρίστησε ιδιαί
τερα, καθώς όπως είπε πρέπει και στη 
χώρα μας οι ποδηλάτες να μάθουν να 
φορούν για λόγους ασφαλείας το ειδικό 
αυτό κράνος.
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ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗ 
ΣΧΟΛΗ ΕΟΚΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ε κάθε επισημότητ πραγμα
τοποιήθηκε και φέτος η τε

λετή αποφοίτησης και η απονομή Μετα
πτυχιακών Διπλωμάτων στους 26 ευδοκί- 
μως αποφοιτήσαντες σπουδαστές της 5ης 
εκπαιδευτικής σειράς 2001-2002 της Σχο
λής Εθνικής Ασφάλειας.

Την τελετή τίμησε με την παρουσία του 
και απένειμε τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα 
η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. 
Κωστής Στεφανόπουλος. Επίσης παρέστη
σαν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μιχά- 
λης Χρυσοχοΐδης, ο Γενικός Γραμματέας 
του Υπουργείου κ. Δημήτριος Ευσταθιά- 
δης, ο Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. 
Κώστας Γείτονας, εκπρόσωποι πολιτικών 
κομμάτων, ο Αρχηγός της Ελληνικής Α
στυνομίας Αντιστράτηγος κ. Φώτιος Να- 
σιάκος, ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντι
στράτηγος κ. Σπυρίδων Τσάκος, ο προϊ
στάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου 
Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Πανηγυράκης, 
άλλοι ανώτατοι αξιωματικοί του Σώματος, 
εκπρόσωποι της ηγεσίας των Ενόπλων Δυ

νάμεων και του 
Πυροσβεστικού 
Σώματος, ο 
Δ/ντής της Α
στυνομικής Α
καδημίας Υπο
στράτηγος κ. 
Φώτιος Λιανός, 
οι Δ/τές των 
Σχολών, ο Σε- 
βασμιότατος 
Μητροπολίτης 

Αττικής, ο προϊστάμενος της Θρησκευτι
κής Υπηρεσίας του Σώματος, οι καθηγητές 
της Σχολής και συγγενείς και φίλοι των α- 
ποφοιτησάντων.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης 
Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Ε
λευθερίου Κορδελιού, εγκαινίασε πρό
σφατα ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. 

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Το νεοϊδρυθέν 
Τμήμα ήδη έχει στελεχωθεί με το κα
τάλληλο προσωπικό και έχει εφοδιασθεί 
με τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα. 
Διαθέτει δύναμη 107 ατόμων, 11 αυτο
κίνητα και σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά 
μέσα.

Στην ομιλία του ο Γενικός Αστυνομι
κός Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υπο
στράτηγος κ. Νικηφόρος Τζατζάκης τό
νισε μεταξύ άλλων: «Η σημερινή τελετή 
εκφράζει ουσιαστικά την έναρξη λει
τουργίας τεσσάρων νέων Υπηρεσιών 
της Αστυνομίας, δηλαδή του ΤΣΦ 
Θεσ/νίκης με έδρα το Δήμο Κορδελιού, 
τα εγκαίνια του οποίου τελούμε σήμερα, 
του ΤΣΦ Αγίου Αθανασίου με έδρα τον

Άγιο Αθανάσιο, του ΤΣΦ Μυγδονίας με 
έδρα τη Λιτή και του ΤΣΦ Θέρμης με έ
δρα τη Θέρμη. Αξιολογώντας την 5μηνη 
δράση τους τα αποτελέσματα κρίνονται 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Την ικανοποίη
ση αυτή την συμπεραίνουμε όχι μόνο α
πό τα αριθμητικά δεδομένα (τη μείωση 
δηλ. της εγκληματικότητας σε ποσοστά 
30-40% σε σχέση με το αντίστοιχο διά
στημα του περασμένου χρόνου), αλλά 
κυρίως από τις μαρτυρίες των ίδιων των 
πολιτών και από την καταξίωση που έ
λαβε ο θεσμός αυτός στη συνείδηση των 
συμπολιτών μας». Στη συνέχεια ο κ. Γε
νικός ευχαρίστησε τους Δημάρχους των 
Δήμων Ελευθερίου Κορδελιού, Θέρμης, 
Αγίου Αθανασίου και Μυγδονίας, για 
την παραχώρηση χώρων που στεγάζο
νται τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μι
χάλης Χρυσοχοΐδης, αφού ευχαρίστησε 
τους παρευρισκόμενους για την παρου
σία τους στην τελετή των εγκαινίων, τό
νισε: «...Επιλέξαμε να ιδρυθεί το συγκε
κριμένο ΤΣΦ στο Κορδελιό, διότι εδώ 
χτυπάει «η καρδιά» της εργατιάς, σε μια 
λαϊκή συνοικία, όπου η εγκληματικότη
τα που είχε καταγραφεί προβλημάτιζε έ
ντονα τους κατοίκους. Κατά το χρόνο 
λειτουργίας των ΤΣΦ η εγκληματικότη
τα στη Θεσσαλονίκη μειώθηκε σημα
ντικά και οι πολίτες αισθάνονται πιο α
σφαλείς...».

Στα εγκαίνια παρέστησαν, βουλευτές 
του Νομού, εκπρόσωποι των τοπικών Αρ
χών, εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών 
του Νομού, ανώτατοι και ανώτεροι αξιω
ματικοί της Γ.Α.Δ.Θ. και πολλοί κάτοικοι 
του Δήμου Ελευθερίου - Κορδελιού.
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Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
100 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ -  ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΩΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ολοκληρώθηκε στις εγκατα
στάσεις της Σχολής Μετεκ
παίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελλη
νικής Αστυνομίας η εκπαίδευση 100 Α

ξιωματικών Εκπαιδευτών και Διοικη
τών-Υποδιοικητών Ολυμπιακών Εγκα
ταστάσεων.

Η τελετή λήξης της εκπαίδευσης και η 
απονομή των πιστοποιητικών σπουδών 
στου εκπαιδευθέντες αξιωματικούς, 
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του 
Α.Μ.Α. και παρέστησαν, ο Υφυπουργός 
Δημόσιας Τάξης κ. Ευάγγελος Μαλέ- 
σιος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγος κ. Φώτιος Νασιά- 
κος, ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντι
στράτηγος κ. Σπυρίδων Τσάκος, πολλοί

ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί του 
Σώματος, ο τ. Υπαρχηγός της Ελλην. Α
στυνομίας Αντιστράτηγος ε.α. κ. Γεώρ
γιος Πλάκας κ.ά.

Από τους εκπαιδευθέντες Αξιωματι
κούς 80 προέρχονται από την Ελληνική 
Αστυνομία, 12 από το Λιμενικό Σώμα 
και 8 από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αξιοποιη- 
θούν σε νευραλγικούς τομείς τόσο στον 
Επιχειρησιακό Σχεδίασμά και στη Διοί
κηση Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όσο 
και στην προετοιμασία του εκπαιδευτι
κού υλικού και του προγράμματος της

γενικής εκπαίδευσης του ανθρώπινου 
δυναμικού ασφάλειας.

Η εκπαίδευση σχεδιάστηκε και υλο
ποιήθηκε με μέριμνα της Δ.Α.Ο.Α. και 
με την υποστήριξη της Αστυνομικής Α
καδημίας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 
των Αρχηγείων της Αστυνομίας, του Λι
μενικού και του Πυροσβεστικού Σώμα
τος, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή 
της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπια
κών Αγώνων και εντάσσεται στο πλαί
σιο για τη προετοιμασία της γενικότερης 
εκπαίδευσης του προσωπικού για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ευσταθιάδη, ενώ ανάλογη εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στο Παράρτημα 
Θεσσαλονίκης για 17 νεοπροαχθέντες 
Υπαστυνόμους Β', με απονομή ξιφών 
από τον Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης Υπο
στράτηγο κ. Νικηφόρο Τζατζάκη 
Στην τελετή ορκωμοσίας παρέστησαν 
ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτη
γος κ. Φώτιος Νασιάκος, ο Υπαρχηγός 
Αντιστράτηγος κ. Σπυρίδωνας Τσάκος, 
ο Αττικάρχης Υποστράτηγος κ. Γεώρ
γιος Αγγελάκος, ο Διευθυντής της 

Δ.Α.Ε.Ε.Β. Υποστράτηγος κ. Στυλιανός 
Σύρρος, ο Διοικητής της Αστυνομικής Α
καδημίας Υποστράτηγος κ. Φώτιος Λιανός, 
άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί 
του Σώματος, οι καθηγητές της Σχολής κα
θώς και συγγενείς και φίλοι των αποφοιτη- 
σάντων.
Στους νεοπροαχθέντες μίλησε ο Διοικητής 
της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρ
φωσης Ταξίαρχος κ. Ασημάκης Γκόλφης, ο 
οποίος απηύθυνε συμβουλές και παραινέ
σεις στους αποφοιτήσαντες, ενώ αναφέρ
θηκε στους σκοπούς του προγράμματος εκ
παίδευσης, τις θεματικές ενότητες που βελ
τιώνουν την επαγγελματική, επιστημονική 
και ευρωπαϊκή κατάρτιση των σπουδα
στών, στους τομείς Αστυνομικής συνεργα
σίας, αντεγκληματικής πολιτικής και δρά
σης, εναντίον κάθε μορφής εγκληματικού 
φαινομένου.

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ Β

ε ιδιαίτερη λαμπρότητα έγι
νε στις 31/5/2002 στη Σχολή 

Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στη 
Νέα Φιλαδέλφεια, η τελετή απονομής των 
ξιφών στους 40 νεοπροαχθέντες Υπαστυ
νόμους Β' του Τμήματος Επαγγελματικής 
Μετεκπαίδευσης Ανθ/μων (Τ.Ε.Μ.Α) εκ
παιδευτικής περιόδου 2001-2002 από τον 
Γενικό Γραμματέα του Υ.Δ.Τ κ. Δημήτριο

Τ ο εγκαίνια έναρξης λειτουργίας του 
Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης και 

Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Πιερίας, με 
έδρα τη Λεπτοκαρυα και αρμοδιότητα ό
λο το Νομό Γίεριας πραγματοποήθηκη/ 
πρόσφατα από τον Υπουργό Δημόσιας Τά
ξης κ. Μιχάλη Χρυοοχοιδη Στην εκδήλωση 
παρευρεθησσν α  Βουλευτές του Νομού 
Πιερίας, ο Νομάρχης κ. Γ. Παπαστεργίου, 
ο Γενικός Αστυν. ΔΙντής Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας Υποστράτηγος κ. 
Βιολιτζής Παναγιώτης, ο ΔΙντής της 
Α Λ  Πιερίας κ. Χρήστος Ιορδανιδης. οι 
Δ/ντές των ΔΙνσεων της ΓΑΛΠ.Κ Μακε
δονίας, οι τοπικές Αρχές και πλήθος κό- 
ψ χ ι
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ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

Π
ραγματοποιήθηκε πρόσφατα 
η ετήσια βράβευση των αρι
στούχων μαθητών και μαθητριών Γυμνα
σίου και Λυκείου, παιδιών των ανδρών 
και γυναικών της Ελληνικής Αστυνομίας 

που υπηρετούν στα 15 τμήματα των Βο
ρείων Προαστίων που καλύπτει ο Όμιλος 
Φίλων Αστυνομίας Βορείων Προαστίων - 
Πολιτιστικός Όμιλος Αττικής. Ο πρόε
δρος του Ομίλου κ. Παναγιώτης Μανωλό- 
πουλος ξεκίνησε την εκδήλωση με προ
σευχή και εν συνεχεία μίλησε, με θέμα «Η 
κοινωνία στην υπηρεσία της Νεολαίας». 
Ακολούθησε η απονομή των βραβείων 
στα δέκα έξι αριστεύσαντα παιδιά, 9 κορί
τσια και 7 αγόρια. Τα βραβεία συνοδεύο
νταν από χρηματικά έπαθλα που ξεκινού
σαν από 300 Ευρώ, προσφορές των κ.κ. 
Στέλιου Φουρλή, Βάνας Τσαγκάρη, Χρυ-

Μ ιη ιί’ή  με θέμα Ό  ατόστρατα των Σωμά- 
Π  των Αοφαλείας μπροστά στην τράκληαη juv 
Ολιψπαών Αμύνων 2004' Scpytkoxv τρόοφα- 
τα στο αμφιθέατρο της ΓΑΔΑ α  (πόσφαιο των 
Σωμάτων Ασφαλείας Χαρεπσμούς απηύθυαο 
πρόεδρος της ΠΟΑΑΣΑ κ Νκ. Κουτρου-

μπής ο Γεν. Δντής Ασφαλείας mu 2004 Ανπ- 
στάτηγος Ελλην. Αστυνομίας εα κ  Γ. Πλά
κας ενώ εκκλήσεις έκαναν ο ΔΜής Εθελοντι
σμού του 2004 κ Κ Μτσγδάνος τα  ο Δ/νιής της 
Δ/νοης Αοφαλείας Ολυμταών Αγώων Υπο
στράτηγος κ. a  ΚωκπσντΜδης Συμπέρασμα 
της ημερίδας ήταν όπ επειδή η διορ/άνωοη 
no δΡΕργωγή των Ο λ υ μ τα ν ώ ν  Α /γ μ μ  αποτελεί 
για την Ελλάδα πρόκληση σε ε&νκό επίπεδο, 
α να αυτονόητο όπ α  ατόστρατα  όλων των 
ένστολων δυνέμαυν, με υψηλό ααθημα ευθύνης 
ττθεντα στη διάθεση των αρμοδίων φορέων, έ
τυψα να προσφέρουν, γ η  μα ακόμα φορά τις υ
πηρεσίες τους γ η  την ανάδειξη κ α  προβολή 
mu Ελληικχι πνεύματος που εκφράφα μέσα 
ατό τους Ολυμπασίς Αγώνες.

σούλας Μπουλούκου, Κίρκης Ντεντιάζ, 
Ιωάννη Παπαγεωργάκη, Βασίλη Κωνστα- 
ντακόπουλου (Δημ. Σύμβουλος Κηφι
σιάς), Στέλιου Παπαδάκη και Ανδρέα 
Ανατολιωτάκη.

Παρέστησαν, ανώτατοι και ανώτεροι 
αξιωματικοί του Σώματος, οι τοπικές 
Αρχές και πολλοί γνωστοί Κηφισιώτες, 
μεταξύ των οποίων και όλοι οι δωρηταί, 
η κ. Χρυσάνθη Πατέρα, οι ναύαρχοι κ.κ. 
Δημ. Δούσης και Πάκης Σωτηριάδης, ο 
κ. Παναγιώτης Μακαρούνης, η κ. Νατά- 
σα Παπαδάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Κηφισιωτών κ. Νίκος Αρβανίτης και 
πολλοί άλλοι.

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΧΩΡΙΣ 
ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΣ

Ε
κδήλωση για τη βράβευση 25 
γυναικών τροχονόμων, πραγ
ματοποίησε πρόσφατα στο Ζάππειο Μέ
γαρο η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών 
Ελλάδας, παρουσία του Υφυπουργού Δη

μόσιας Τάξης κ. Ευάγγελου Μαλέσιου, 
του Υπαρχηγού του Σώματος Αντιστρά
τηγου κ. Σπυρίδωνα Τσάκου, του Διευθυ
ντή Τροχαίας Αττικής Ταξιάρχου κ. 
Κων/νου Τξέκη και άλλων επισήμων. Ο 
πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Ε

ταιρειών κ. Γεώργιος Σκούρτης, βράβευ
σε με τιμητικές πλακέτες τις γυναίκες 
τροχονόμους, οι οποίες με ευγένεια και 
χαμόγελο έκαναν συστάσεις στους οδη
γούς των αυτοκινήτων που δεν φορούσαν 
ζώνη και στους μοτοσικλετιστές κράνος, 
με αποτέλεσμα να συμβάλλουν και αυτές, 
σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα, στη 
μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Από την πλευρά του ο κ. Μαλέσιος,

αφού ευχαρίστησε την Ένωση Ασφαλι
στικών Εταιρειών, τόνισε ότι το σύνθη
μα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης εί
ναι: «Χωρίς ζώνη και κράνος ούτε στο 
περίπτερο».

«ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 2002»

σκηση επί χάρτου, με την 
κωδική ονομασία «Γόρδιος 
δεσμός 2002», διοργάνωσε 

πρόσφατα σε κεντρικό ξενοδοχείο 
της Αθήνας, η Δ/νση Ασφάλειας Ο
λυμπιακών Αγώνων. Η άσκηση απο
τελεί τμήμα της προετοιμασίας του 
προγράμματος ασφάλειας Ολυμπια
κών Αγώνων του 2004 και διεξήχθη 
κεκλεισμένων των Ουρών με προσο
μοίωση πραγματικών περιστατικών. 
Στόχοι της άσκησης ήταν:

- Η δοκιμή Σχεδίων Ασφαλείας 
και διαδικασιών συντονισμού, διοί
κησης και ελέγχου για τη διαχείρι
ση Ολυμπιακών Συμβάντων και 
Κρίσεων.

- Η προετοιμασία του ανθρώπι
νου δυναμικού Ολυμπιακής Ασφά
λειας για τη μεγάλη πραγματική ά
σκηση με την κωδι
κή ονομασία «Ου
ράνιο Τόξο 2000» 
που προγραμματί
ζεται για τον προ
σεχή Νοέμβριο.

Στην άσκηση 
συμμετείχαν Α
ξιωματικοί της 
Ελληνικής Α
στυνομίας, των 
Ενόπλων Δυ
νάμεων, του 
Λιμενικού και 
του Πυροσβεστικού Σώμα
τος, στελέχη της Ε.Υ.Π., της Γ ενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασί
ας, του Ε.Κ.Α.Β., του Υπουργείου 
Εξωτερικών, της Υπηρεσίας Πολιτι
κής Αεροπορίας και της Νομαρχίας 
Ανατολικής Αττικής.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙ
ΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Τ.Δ.Α ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
• Την 25-3-2002 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη 

παρέλαση για την Εθνική Επέτειο με τη συμμετοχή 
τεσσάρων ουλαμών Δοκίμων Αστυφυλάκων, αποσπώ- 
ντας τα θερμά συγχαρητήρια του πλήθους των παρι- 
σταμένων. Επίσης το ΤΔΑ συμμετείχε στις παρελάσεις 
των πόλεων Σαπών και Ιάσμου.

• Την 28-3-2002 πραγματοποιήθηκε ημερήσια εκδρο
μή των 2ετών Δοκίμων στα Εθνικά Φυλάκια - οριο
γραμμές των Κήπων και Καστανών Έβρου, όπου ενη
μερώθηκαν από τις οικείες μονάδες προκαλύψεως για 
την αποστολή τους.

■ Την 6-4-2002 πραγματοποιήθηκε στην πόλη της 
Κομοτηνής η 3η Αθλητική ημερίδα μεταξύ των ομά
δων των ΤΔΑ Θράκης, με αγώνες καλαθοσφαίρισης, 
ποδοσφαίρου και επίδειξης τεχνικών αυτοάμυνας.

• Στα πλαίσια του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελ
ματικού Προσανατολισμού επισκέφθηκαν το ΤΔΑ Κο
μοτηνής, μαθητές πολλών Γυμνασίων και Λυκείων του 
Ν. Ροδόπης, οι οποίοι έμεινα ενθουσιασμένοι από την 
επίσκεψη και την ενημέρωση που έτυχαν.

Τ.Δ.Α Ξάνθης
• Στην καθιερωμένη παρέλαση για την Εθνική Επέ

τειο το ΤΔΑ Ξάνθης συμμετείχε με έναν ουλαμό απο- 
σπώντας τα θερμά συγχαρητήρια του πλήθους των πα- 
ρισταμένων.

• Την 11 -4-2002 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική ε
πίσκεψη των 2ετών Δοκίμων Αστυφυλάκων στην πε
ριοχή του Ν. Σερρών. Οι Δόκιμοι ξεναγήθηκαν στα Ο
χυρά του Ρούπελ, στην αρχαιολογική περιοχή της Αμ- 
φίπολης καθώς και στο Σπήλαιο της Αλιστράτης.

Τ.Δ.Α ΝΑΟΥΣΑΣ
• Την 18-4-2002 πραγματοποιήθηκε επίδειξη εκπαι

δευτικών ικανοτήτων σε θέματα αυτοάμυνας των Δοκί
μων Αστυφυλάκων του, παρουσία πολλών προσκεκλη
μένων.

Τ.Δ.Α Γ ρεβενπν
Οι 1 ετείς Δόκιμοι Αστυφύλακες του Τ.Δ.Α. Γρεβε- 

νών συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που διορ- 
γάνωσε το Κέντρο Πρόληψης από εξαρτησιογόνες ου
σίες «Ορίζοντες» σε συνεργασία με την κινητή ομάδα 
ενημέρωσης «Πήγασος του Κ.Ε.Θ.Ε.Α.. Στόχος του σε
μιναρίου ήταν η ευαισθητοποίηση και η καλύτερη κα
τανόηση από τους Δόκ. Αστυφύλακες του φαινομένου 
της χρήσης και της εξάρτισης από ουσίες, με σκοπό την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ατόμων που εμπλέ
κονται σε τέτοιου είδους προβλήματα.

Τ.Δ.Α Καρδίτσας
Ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή πραγματοποίησαν 

οι πρωτοετείς Δόκιμοι Αστυφύλακες του Τ.Δ.Α. Καρδί
τσας, στη Λίμνη Πλαστή ρα και στις Ιερές Μονές Κο
ρώνης και Πελεκής.

Ε Π I  ΚΑΙ  Ρ 0 Τ Η Τ Α
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Ε βδομάδα Οδικής Ασφάλειας, διοργάνωσε το Τμήμα 
Τροχαίας Λάρισας κατά το χρονικό διάστημα από 22/4 

έως 27/4/2002. Στόχος, η βελτίωση της κυκλοφοριακή α
γωγής και η πρόληψη 
των τροχαίων ατυχη
μάτων. Εκτός των άλ
λων, ιδιαίτερη εντύ
πωση στους επισκέ
πτες έκανε και το κα
λαίσθητο ημερολόγιο, 
το οποίο τύπωσε και 
διένειμε στους επι
σκέπτες της Έ κθε
σης το Τμήμα Τροχαί
ας Λάρισας. Το ημε

ρολόγιο περιέχει οδηγίες και συμβουλές προς 
μικρούς και μεγάλους, για την αποφυγή τροχαί
ων ατυχημάτων, χρήσιμα ιστορικά και στατιστι
κά στοιχεία, ενέργειες και πρώτες βοήθειες σε 
περίπτωση τροχαίου ατυχήματος κ.λπ.

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το 2ο Εσωτερικό Τουρ
νουά Ποδοσφαίρου 5X5 της Οργανωτικής Επιτροπής 

Ολυμπιακών Αγώνων 2004. Μεγάλη νικήτρια στον τελικό 
της Κυριακής 28/4/2002, αναδείχθηκε η Ομάδα της Διεύ
θυνσης Ασφάλειας Ο
λυμπιακών Αγώνων, η 
οποία επικράτησε της 
Ομάδας του Τύπου 
της Οργανωτικής Επι
τροπής με σκορ 3-2.
Ο τελικός αγώνας, 
που έλαβε χώρα σε 
γήπεδο 5X5 του Στα
δίου Ειρήνης και Φιλί
ας, είχε εορταστικό 
χαρακτήρα και πα- 
ρευρέθησσν, τόσο ο Διευθυντής της Δ.Α.Ο.Α. Υποστράτη
γος κ. Βασίλειος Κωνσταντινίδης, ο Υποδιευθυντής Ταξί- 
αρχος κ. Τσενές Σωτήριος, στελέχη της Οργανωτικής Επι
τροπής, εκπρόσωποι των Ολυμπιακών Δήμων και μεγάλος 
αριθμός φίλων των δύο Ομάδων.

Ε κπαιδευτική εκδρομή στην Κρήτη 
πραγματοποίησε πρόσφατα το 4ο 

Εκπαιδευτικό Τμήμα Δοκίμων Υπαστυ- 
νόμων. Οι Δόκιμοι συνοδευόμενοι από 
τον Διοικητή της Σχολής Αξιωματικών Α- 
στυν. Δ/ντή κ. Χαράλαμπο Τσοπακίδη 
και τον Διοικητή του Τμήματός τους Α- 
στυν. Β' κ. Σταύρο Αγγελόπουλο, επισκέ- 
φθηκαν ιστορικά, θρησκευτικά και αρ
χαιολογικά μνημεία του νησιού. Δεξίωση 
προς τιμήν τους παρέθεσαν ο Αστυν. 
Δ/ντής Ηρακλείου Ταξίαρχος κ. Κων/νος 
Μαυρίδης και ο Νομάρχης Ρεθύμνου κ.

Μανώλης Λίτινας. Στα Χανιά οι Δόκιμοι 
ενημερώθηκαν από τον Επιθεωρητή 
Κρήτης Ταξίαρχο κ. Αντώνιο Μπαγιαρτά- 
κη σχετικά με τις δραστηριότη
τες και τα προβλήματα που α
ντιμετωπίζει η Γενική Αστυνομι
κή Διεύθυνση, ενώ στη συνέ
χεια δόθηκε μικρή δεξίωση και 
έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών 
πλακετών.

'  w *  λήξε πρόσφατα το σεμινά- 
Ε ριο Επιμόρφωσης Αν- 

θ/μων - Αρχιφυλάκων - Αστ/κων 
έτους 2002, το οποίο πραγματο
ποιήθηκε στη Σχολή Μετ/σης 
και Επιμόρφωσης στην Αθήνα

και στο Παράρτημα αυτής στη Θεσσαλο
νίκη. Τα πτυχία στους αποφοιτήσαντες 
της Αθήνας επέδωσε ο Δ/ντής της Αστυ
νομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος κ. 
Φώτιος Λιανός στην Αθήνα και στη Θεσ
σαλονίκη ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής 
Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. Νικηφό
ρος Τζατζάκης.

4 38 φιάλες αίματος προσφέρθηκαν 
από αντίστοιχους Δόκιμους Υπαστυ- 

νόμους αιμοδότες, στις προγραμματι
σμένες εθελοντικές αιμοδοσίες, υπέρ 
της Τράπεζας Αίματος του Σώματος. Η 
αθρόα συμμετοχή των ανωτέρω, αποδει- 
κνύει ότι το αίσθημα αγάπης και αλλη

λεγγύης, για τον έχοντα ανάγκη συνάν
θρωπο και ειδικότερα για τον συνάδελ
φο αστυνομικό, είναι ιδιαίτερα ανεπτυγ
μένο στη συνείδησή τους.

Τα παιδιά της σχολής χορού της Διεύ
θυνσης Αστυνομίας Πειραιά, δεν 

σταματούν να μας εκπλήσσουν με τις 
πετυχημένες εμφανίσεις τους. Αυτή τη 
φορά χόρεψαν προς τιμήν των Special 
Olympics, των ιδιαίτερων αυτών αθλη

τών, στο «Μεσογειακό Πάρτυ», που 
πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι του Πει
ραιά στην Ακτή Ξαβερίου παρουσία 
3000 ατόμων.
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Φ ιλικό αγώνα έδωσε η ομάδα μπά- 
σκετ της Ελληνικής Αστυνομίας με 

την αντίστοιχη του Αθλητικού Οργανι
σμού του Δήμου Αλίμου, στο πλαίσιο 
της προώθησης και ανάπτυξης του α
θλητισμού. Ο αγώνας έγινε κατόπιν αι

τήματος του Αθλητικού Οργανισμού Δή
μου Αλίμου.

Σ το Στάδιο της Καλλιθέας πραγμα
τοποιήθηκε ο τελικός αγώνας πο

δοσφαίρου των τοπικών παραρτημά

των Αττικής και Θεσσαλονίκης. Οι ομά
δες που προκρίθηκαν στον τελικό ήταν 
η ομάδα του Α.Τ. Ομόνοιας και της 
Δ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης. Νικήτρια ανα- 
δείχθηκε η ομάδα της Θεσσαλονίκης 
με σκορ 2 -3.

Εγκαινιάσθηκαν πρόσφατα τα νεοκατα- 
σκευασθέντα κρατητήρια της Υποό/νσης Με
ταγωγών Δικ/ρίων Αθηνών. Είναι χωρητικό
τητας 27 ατόμων και έχουν κατασκενασθεί με  
σύγχρονες προδιαγραφές και πληρούν τις προ
ϋποθέσεις για ασφαλή και άνετη κράτηση των 
κρατουμένων. Μ ετά το πέρας των εγκαινίων, 
όπου παρέστησαν ανώτατοι και ανώτεροι α
ξιωματικοί του Σώματος, τελέσθηκε τρισάγιο 
στη μνήμη των δολοφονηθέντων Αρχ/κων Α- 
θαν. Αρακόπουλου και Αιον. Αλεβιζόπουλου.

'Ενας ακόμη Έ λληνας σ την έδρα της  
Europol στη Χάγη της Ολλανδίας. Συγκεκρι
μένα σε πρόσφατο διαγωνισμό που διεξήχθη 
για την συμπλήρωση της  κενής θέσης στην ο
μάδα παραχάραξης της Europol, ο Υπαστυνύ- 
μος Α '  Δημήτριος ΚΡΙΕΡΗΣκατέλαβε την 1η 
θέση μεταξύ 19 αστυνομικών από χώρες μέλη  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιτυχία αυτή εί
ναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ελληνική Α 
στυνομία και ειδικότερα για την Α/νση Εγκλη- 
ματολογικών Ερευνών, διότι έτσι δίνεται η δυ
νατότητα για άμεσα καλύτερη επικοινωνία και 
συνεργασία.

Ενημερωτική εκστρατεία κατά του αλκοόλ 
διοργάνωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, 
από 20 Απριλ.ίου έως 10 Μαΐυυ 2002, μ ε  θέμα: 
«... δεν θα πιω, οδηγώ, κινήσου έξυπνα». Η  κα- 
μπάνια περιελ.άμβανε ανάρτηση γιγαντοαφι- 
σών σε κεντρικά σημεία της πόλεως των Πα
τριόν και άλλων πόλεων του Νομού, διανομή 
καρτ-ποστάλ στους οδηγούς, καθώς επίσης 
και αναμετάδοση σχετικού ραδιοφωνικού spot 
από τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Από τα εγκαίνια του Παιδικού Σταθμού της  
Έ νω σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού 
Θεσσαλονίκης, τα οποία πραγματοποιήθηκαν 
από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Βασίλειο

Παπαγεωργόπουλο. Την εκδήλωση τίμησαν με  
την παρουσία τους Βουλευτές του Νομού, εκ
πρόσωποι των τοπικών Αρχών, ο Γεν. Αστυν. 
Δ/ντής θεσ/νίκης Υποστράτηγος κ. Νικηφό
ρος Τζατζάκης, ανώτατοι και ανώτεροι αξιω
ματικοί της Γ.Α.Δ.Θ., σύσσωμο το Δ.Σ. της Έ 
νωσης Αστυν. Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, μέ
λη άλλων συνδικαλιστικών Ενώσεων και άλλοι 
επίσημου

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των 
αστυνομικών και μ ε  την ευκαιρία των εορτών 
του Πάσχας αντιπροσωπεία του Α.Τ. Λαμίας  
πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ορφανοτροφεί
ο θηλέω ν Λαμίας και παρέδωσε στη Διευθύ
ντριά του για τις ανάγκες του Ιδρύματος το 
χρηματικό ποσό των 2S0 ευρώ, το οποίο προ
ήλθε από εθελοντικό έρανο του υπηρετούντος 
στο Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας προσιοπικού.

Ημερίδα μ ε  θέματα αστυνομικού ενδιαφέρο
ντος διοργάνωσε πρόσφατα η Αστυνομική  
Δ/νση Σάμου, στο πλαίσιο της  συνεχούς επι
μόρφωσης του αστυνομικού προσωπικού. Ει
σηγητές ήταν αξιωματικοί της  Α.Δ. Σάμου, ε
νώ στην ημερίδα, την οποία παρακολούθησαν 
ογδόντα περίπου αστυνομικοί, παρέστη και ο 
Γεν. Αστυν. Δ/ντής Βορ. Αιγαίου Ταξίαρχος κ. 
Γεώργιος Καραβιώτης.

Εκπαιδευτική επίσκεψη που πραγματοποί
ησαν οι σπουδαστές της ανώτατης Γερμανι
κής Αστυνομικής Σχολής V ILLING EN - 
SCHWENN1NGEN στις εγκαταστάσεις της  
Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, 
όπου ενημερώθηκαν επ ί της διάρθρωσης και 
οργάνωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας και 
του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Την 2η θέση κατέκτησε η ομάδα Ιστιοπλοΐας

της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθ/,ημα Ιστιοπλοΐας 2002, της κλάσης 
σκαφών J24, το οποίο διεξήχθη στα Χανιά Κρή
της, από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανιών, βάζο
ντας έτσι και τις βάσεις για την κατάκτηση της 
πρώτης θέσης στο Raking list και για το 2002. 
Η  ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας, μ ε  προπο
νητή τον Υ/Β' ε,α. Κ. Αλεξανδράπουλο, αγωνί
στηκε μ ε  τους: Ανθ/μο Ν. Παπάζογλου ως κυ
βερνήτη, Αρχ/κα Δ. Κοκκόρη και Αστ/κες I. 
Κωστάλα, Α. Ταγαρόπουλο, Ε. Τσιμποϋρη, Κ. 
Κολοκούρη ως πλήρωμα.

Φιλικός αγώνας μπάσκετ πραγματοποιήθη
κε μεταξύ ομάδας της Α.Δ. Ημαθίας και του 
Τ.Α.Α. Νάουσας.

Φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας διεξήχθη 
πρόσφατα μεταξύ της ποδοσφαιρικής ομάδας 
της Ελληνικής Αστυνομίας και της μ ικτής πο
δοσφαιρικής ομάδας του Δήμου Σοφάδων 
Καρδίτσας. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε εις 
μνήμη του ποδοσφαιριστή θάνου Τριανταφυλ- 
λόπουλου.

Ο Αρχ/κας Ευάγγελος Κιουρτίδης και ο Αρ- 
χ/κας Γεώργιος Καραβατάκης, έλαβαν μέρος 
στο Διεθνή Μαραθώνιο που διοργανώθηκε στο 
Τορίνο της Ιταλίας, υπό την αιγίδα της I.A.F. 
σε συνεργασία μ ε το Δήμο Τορίνου. Οι αθλητές 
μας εκπροσώπησαν την Αθλητική Ένωση Α 
στυνομικών και τερμάτισαν σε καλή σειρά δια- 
νύόντας 42.195 μέτρα.

Η  Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος 
διοργάνωσε πρόσφατα στο κλειστό Γυμναστή
ριο Βύρωνα φιλική συνάντηση μετάξι) των 
ομάδων χειροσφαίρισης της Ελληνικής και της  
Κυπριακής Αστυνομίας. Ο αγώνας παρουσίασε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι ομάδες στο τέλος 
αναδείχθηκαν ισόπαλες μ ε  σκορ 27-27.
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3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

_____________________ „
Γλυφάδας διοργάνωσε η

ΥΦΑΑ φέτος το 3ο Πανελλήνιο πρωτά
θλημα ανωμάλου δρόμου για το προ
σωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, στο 
οποίο έλαβαν μέρος σαράντα αστυνο
μικοί από όλη την Ελλάδα. Οι αθλητές 
και αθλήτριες συμμετείχαν στα αγωνί
σματα των 1000 μ. (παμπαίδων - πα- 
γκορασίδων), 3000 μ. (παίδων - κορα
σίδων -εφήβων - νεανίδων) και 6000 μ. 
ανδρών. Αναλυτικά τα αποτελέσματα 
έχουν ως εξής: Παμπαίδων Β' - παγκο- 
ρασίδων Β : 1η Όλγα Μεταξά, 1ος Πα
ναγιώτης Τόλιας, Παγκορασίδων Α': 
1η Ελισάβετ Νομικού, Παίδων: 1ος Δη- 
μήτριος Θεοχάρης, 2ος Ευάγγελος Αγ- 
γελάκος, Εφήβων - Νεανίδων: 1ος Δοκ. 
Αστ/κας Γεώργιος Σκαλτσής, 1η Δοκ. 
Αστ/κας Μαριάνθη Μπουραζάνη, Νέ
ων: 1ος Δοκ. Υπαστ. Ιωάννης Καρράς, 
2ος Κων/νος Δη μητριού, Ανδρών 
1970-1979:

1ος Αστ/κας Εμμ. Θεοχάρης, 2ος Ειδ. 
Φρουρός Αναστάσιος Γεωργαντζάς, 3ος 
Αστ/κας Ιωάννης Αιοδάκης, Ανδρών 
1960-1969: 1ος Αστ/κας Βασίλειος

Μπούμης, 2ος Αρχ/κας Γ εώργιος Καρα- 
βατάκης, 3ος Ανθ/μος Βασίλειος 
Μπουρλάκης, Ανδρών 1950-1959: 1ος 
Αρχ/κας Παναγιώτης Λαζάνης, 2ος 
Υπαστ. Α' Νικόλαος Βούλγαρης, Α
στόν. Υποδ/ντής Νικόλαος Καρέλος, 
Ανδρών 1949 και πριν: Αστυν. Β' 
Κων/νος Θεοχάρης.

Την οργάνωση τίμησαν με την παρου
σία τους ο Υπαρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Σπυρίδων 
Τσάκος, οι Ταξίαρχοι κ.κ. Νικόλαος 
Στρατάκης και Ασημάκης Γτκόλφης, ο 
Αστυν. Δ/ντής Στέφανος Δημόπουλος, η 
Διευθύντρια των Δημοσίων Σχέσεων 
του Υ.Δ.Τ. κα Στυλιανή Σκουλάκη, κ.ά.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩ
ΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Σ την Αγκυρα της Τουρκίας
πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα 

με τους κανονισμούς της IAAF και της Α- 
BAF, το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανωμά
λου Δρόμου Αστυνομικών, από 5 έως 8 Α
πριλίου 2002. Το πρωτάθλημα αυτό διεξά
γεται κάθε δύο χρόνια με τη συμμετοχή 
των Βαλκανικών χωρών. Φέτος συμμετεί
χαν πέντε χώρες (Ρουμανία, Ελλάδα, 
Τουρκία, Γιουγκοσλαβία και Βουλγαρία). 
Κάθε χώρα εκπροσωπήθηκε από τέσσερις 
αθλητές στο αγώνισμα των 12 χλμ., εκτός 
της διοργανώτριας χώρας που συμμετείχε

με δώδεκα αθλητές. Η ομάδα της Ελληνι
κής Αστυνομίας, την οποία αποτελούσαν 
οι αθλητές: Αρχ/κας Ιωάννης Περήφα
νος, Αστ/κας Χρήστος Βαξεβάνης, Α
στ/κας Σωτήριος Μπιλιάνος και Δόκ. Α
στ/κας Χριστόφορος Μερούσης, κατόρ
θωσε να έχει την δεύτερη καλύτερη βαθ
μολογία και να κατακτήσει την 2η θέση 
στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2002.
Παράλληλα με το Βαλκανικό Πρωτά

θλημα Ανωμάλου Δρόμου, διεξήχθη και 
συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Βαλκανικής Αθλητικής Ένωσης Αστυ
νομιών, στην οποία έλαβαν μέρος από Ελ
ληνικής πλευράς η Διευθύντρια των Δημο
σίων Σχέσεων του Υ.Δ.Τ. κα Στυλιανή 
Σκουλάκη και ο Αστυν. Α' κ. Χρήστος 
Ντζούφρας. Τα θέματα που συζητήθηκαν 
αφορούσαν κυρίως τις δραστηριότητες της

Ένωσης μέσα στο έτος 2002, την έκδοση 
περιοδικού, το οποίο θα εκδίδει κάθε χώρα 
- μέλος της Ένωσης στο τέλος της 2χρονης 
προεδρίας, την πρόταση του Ρουμάνου ε
πικεφαλής για ίδρυση κοινού ταμείου των 
κρατών μελών της Ένωσης, το οποίο θα ε
νισχύει τις ασθενέστερες οικονομικά χώ
ρες - μέλη της USPB, προκειμένου να 
διοργανώσουν κάποιο πρωτάθλημα ή να 
συμμετέχουν στη διοργάνωση κάποιου 
πρωταθλήματος, κ.ά.

Τέλος η Ελληνική αποστολή, κατά τη 
διέλευσή της από την Κων/πολη, έγινε 
δεκτή στο Πατριαρχείο και είχε κατ’ ιδί
αν συνάντηση με τον Πατριάρχη κ.κ. 
Βαρθολομαίο.

Αποφοίτησαν πρόσφατα, οι 
Αστυνόμοι Α' και Β', από το 

Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαί
δευσης Επιτελών - Στελεχών της 
Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επι
μόρφωσης σε Αθήνα και Θεσσαλο
νίκη. Τα πτυχία στους αποφοιτή- 
σαντες επέδωσε ο Υφυπουργός 
Δημόσιας Τάξης κ. Ευάγγελος Μα- 
λέσιος, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο 
Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής Θεσ
σαλονίκης Υποστράτηγος κ. Νικη
φόρος Τζατζάκης.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Γ. Κατσινοΰλας
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις του 
Αρχηγού του Σώματος τέθηκαν σε απο
στρατεία,

- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' η 
Γεωργία Διαμαντοπούλου.

-Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι: 
Νικόλαος Φραγκιαδάκης, Γ εώργιος Κοκό
νας, Βασίλειος Θεοδωρόπουλος, Θεόδω
ρος Κατσάνος, Πάρις Βαρδίκος, Γεώργιος 
Νησιώτης, Γεώργιος Παπαδέλλης, Αχιλ- 
λέας Στάμος, Σεραφείμ Χριστόπουλος, Α
ναστάσιος Τσιλιγγίρης, Παναγιώτης Πα- 
πασταθόπουλος, Απόστολος Σπανός, Δη- 
μήτριος Δημακάκος, Χρήστος Θεοδωρής, 
Γεώργιος Σιάββας, Γεώργιος Λιανός, Βα
σίλειος Πανταζόπουλος, Γεώργιος Βλαχά- 
κης και Βασίλειος Τσαβλίδης.

-Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι: 
Γεώργιος Καραταΐρης, Βασίλειος Παπα- 
γεωργίου, Δημήτριος Σταμάτης, Ηλίας 
Αθανασόπουλος, Κωνσταντίνος Φίλιος, 
Αντώνιος Υφαντής, Γεώργιος Μπαλάφας, 
Ιωάννης Πατρόζος, Γεώργιος Πάνος, 
Κωνσταντίνος Ζάχαρης, Γεώργιος Αθα
νασόπουλος, Αθανάσιος Πολύζος, Κων
σταντίνος Κωνσταντινίδης, Κωνσταντί
νος Καπούλας, Αθανάσιος Τσίκουλος, 
Σταύρος Τσακτάνης, Παναγιώτης Κων- 
σταντόπουλος, Κωνσταντίνος Αγγελό- 
πουλος, Πέτρος Λιάσκος, Σπυρίδων 
Ασπρέας, Κυριάκος Ιωαννίδης, Αντώνιος 
Νεονάκης και Γεράσιμος Ρουσελάτος.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

-Ο Ανθυπαστυνόμος Βασίλειος Μοσχό- 
πουλος, που υπηρετεί στο Α.Τ. Κρύας 
Βρύσης Πέλλας, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 0977 
600994.

-Ο Αρχιφύλακας Αχιλλέας Ναχάμος, 
που υπηρετεί στο Α.Τ. Πτολεμαΐδος, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 046323333, 
0972211913.

-Ο Αστυφύλακας Αγγελής Κουτσομι- 
χάλης, που υπηρετεί στην Υποδ/νση Τρο
χαίας Αθηνών, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία της Α.Δ. Λακωνίας, τηλ. 
0109426035,0932649391.

-Ο Αστυφύλακας Δημήτριος Ουγκαρί- 
δης, που υπηρετεί στο Α.Τ. Ομόνοιας Ατ
τικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 
0932338276, 0108663567.

-Ο Αστυφύλακας Θεόδωρος Λάζος, 
που υπηρετεί στο Τμήμα Αλλοδαπών 
Ηγουμενίτσας, επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία των Α.Δ. Ιωαννίνων ή Α
καρνανίας, τηλ. 0665024652.

-Ο Αστυφύλακας Χρήστος Παπάίωάν- 
νου, που υπηρετεί στο Α.Τ. Καρπενησιού, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
των Α.Δ. Δωδεκάνησου, Αλεξανδρούπο
λης ή Ορεστιάδας, τηλ. 0641044033, 
0237089160.

-Ο Αστυφύλακας Παναγιώτης Σαββί- 
νος, που υπηρετεί στο Β' Α.Τ. Νέας Ιωνί
ας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
των Α.Δ. Κυκλάδων, Δωδεκάνησου ή Σά
μου, τηλ. 0102716981.

-Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. 
Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Τρι
κάλων, Καρδίτσας ή Λαρίσης, τηλ. 
0936062298.

-Αστυφύλακας που υπηρετεί στη 
Γ.Α.Δ. Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία των Α.Δ. Θεσπρωτίας, Ιω
αννίνων, Πρέβεζας ή Άρτας, τηλ. 
0932324923.

Διάσκεψη για την Ευρωπαϊκή 
Συνοριακή Αστυνομία

Πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου, στη 
Ρώμη, η Διάσκεψη με αντικείμενο την 
παρουσίαση της "Μελέτης Σκοπιμότητας 
αναφορικά με τη δημιουργία Ευρωπαϊκής 
Συνοριακής Αστυνομίας". Στη Διάσκεψη, 
εκτός των αρμοδίων Υπουργών των Με
λών Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του Επιτρόπου της Ένωσης για τη Δικαιο
σύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις, κ, 
Antonio Vitorino, συμμετείχαν και οι 
ομόλογοί τους Υπουργοί των υποψηφίων 
προς ένταξη χωρών. Τη χώρα μας εκπρο
σώπησε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. 
Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, συνοδευόμενος 
από υπηρεσιακούς παράγοντες του Αρχη
γείου και εκπροσώπους των Υπουργείων 
Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

Στη Διάσκεψη παρουσιάστηκε η μελέ
τη σκοπιμότητας για τη δημιουργία Ευ
ρωπαϊκής Συνοριακής Αστυνομίας, η 
οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του συγ- 
χρηματοδοτούμενου προγράμματος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής "ΟΔΥΣΣΕΑΣ", 
και συμφωνήθηκε να ξεκινήσει βήμα 
προς βήμα η προσπάθεια αυτή. Σε πρώτη 
φάση προβλέπεται ο συντονισμός επιχει
ρήσεων στα αεροδρόμια, η κατάρτιση έκ

θεσης για την εκτίμηση της απειλής από 
τη λαθρομετανάστευση και η κατάρτιση 
προγράμματος αντιμετώπισης της λαθρο
μετανάστευσης δια θαλάσσης. Επίσης 
έγινε αποδεκτό να αξιοποιηθούν καλύτε
ρα οι υπάρχοντες μηχανισμοί αντιμετώπι
σης του φαινομένου της λαθρομετανά
στευσης (S.I.S, FADO, EUROPOL).

Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός της μελέ
της είναι η ενιαία διαχείριση των εξωτερι
κών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μέσα από ένα μοντέλο οργάνωσης Ευρω
παϊκής Συνοριακής Αστυνομίας, που θα 
συμβάλλει στη δημιουργία ενός Ευρωπα
ϊκού Χώρου "ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης". Η μελέτη βασίζεται στο 
κανονιστικό πλαίσιο της Συνθήκης του 
Άμστερνταμ και εναρμονίζεται με τα Συ
μπεράσματα της Προεδρίας για το Ευρω
παϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε (15-16 
Οκτωβρίου 1999) και τις αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Νίκαιας 
(Δεκέμβριος 2000).

Το προτεινόμενο μοντέλο οργάνωσης 
της Ευρωπαϊκής Συνοριακής Αστυνομίας 
αποτελείται από μία σειρά επιμέρους επι
χειρησιακά κέντρα (κόμβους-knots) εκ 
των οποίων το καθένα θα έχει υψηλό βαθ
μό αυτονομίας και εξειδίκευσης, θα δια
θέτει ένα μικρό πυρήνα υποστήριξης με 
υλικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό 
και θα υποβοηθείται από συγκεκριμένο 
αριθμό Συμβούλων/ Εμπειρογνωμόνων.

Ο συντονισμός όλων των κέντρων θα 
ανατεθεί στο "Συμβούλιο των Αντιπρο
σώπων", ένα ad hoc σώμα, που θα αποτε- 
λείται από τους υπεύθυνους των συνορια
κών Αστυνομιών των χωρών που θα συμ
μετέχουν και θα συνεδριάζει σε περιοδική 
βάση ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Σκοποί της πρωτοβουλίας αυτής είναι, 
επιγραμματικά, η συγκέντρωση και δια
χείριση πληροφοριών αναφορικά με τη 
μετανάστευση, η υποστήριξη κοινών επι
χειρήσεων, ο έλεγχος και η επιτήρηση 
των συνόρων.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Χρυ- 
σοχοϊδης υπογράμμισε την ανάγκη να 
αντιμετωπιστεί συνολικά το οικονομικό 
κόστος που απαιτείται για την υλοποίηση 
των αποφάσεων, με σκοπό τη δημιουργία 
της Ευρωπαϊκής Συνοριακής Αστυνομίας. 
Τόνισε επίσης ότι το φαινόμενο της λα
θρομετανάστευσης πρέπει να αντιμετω
πιστεί ως πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα 
και όχι μονομερώς ως αστυνομικό πρό
βλημα. Επίσης επεσήμανε την ανάγκη να 
συστηματοποιηθεί η πολιτική για την κα
ταπολέμηση της φτώχειας στις τρίτες χώ
ρες, ώστε να περιοριστούν και τα αίτια 
που προκαλούν το φαινόμενο αυτό.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τον
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» ΕΤΟΥΣ 2 0 0 1  

ΕΣΩΔΑ

Υπόλοιπο έτους 2000 ...................................................... 42.802.648
Συνδρομές προσωπικού - ιδιωτών ................................124.125.645
Διαφημίσεις .....................................................................11.918.800
Δωρεές ...............................................................................1.250.000
Τόκοι ................................................................................. 2.210.937

ΕΞΟΔΑ

Εκτύπωση - βιβλιοδεσία κλπ περιοδικού ........................90.846.496
Ταχυδρομικά τέλη - Μεταφορικά ...................................15.293.250
Απόδοση ΦΠΑ διαφημίσεων ...........................................2.064.960
Μικροδαπάνες ...................................................................1.699.349
Οικονομικές ενισχύσεις................................................... 28.612.118
Επιστροφή συνδρομών ......................................................7.346.000

Ε Σ Ο Δ Α .......................... 182.308.030
ΕΞΟΔΑ ........................ 145.862.173
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ................. 36.445.857

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2001

Αγροτική Τράπεζα ......................................................... 31.218.121
Δικαιολογητικά.................................................................. 5.005.409
Ταμείο ................................................................................... 222.327
Σύνολο .............................................................................36.445.857

Ιούνιο στη Σεβίλλη κατά τη Σύνοδο Κο
ρυφής της Ε.Ε.

Αναβαθμίζονται και εκσυγ/ρονίϊονται 
οι Υπηρεσίες Μεταγωνών της Αττική;

Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται το πρό
γραμμα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού 
των Υπηρεσιών Μεταγωγών της Γενικής 
Αστυνομικής Δ/νσης Αττικής και συγκε
κριμένα της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών
- Δικαστηρίων Αθηνών και του Τμήματος 
Μεταγωγών-Δικαστηρίων Πειραιά.

Στόχος του προγράμματος είναι ο ποιο
τικός εκσυγχρονισμός και η επιχειρησια
κή αναβάθμιση των Υπηρεσιών αυτών, 
που έχουν ως αποστολή:
- την ασφαλή μεταγωγή των κρατουμέ

νων στις φυλακές και τα δικαστήρια
- την μεταγωγή κρατουμένων που τελούν 

σε καθεστώς έκδοσης, από και προς τον 
Αερολιμένα Αθηνών

- τη συνοδεία χρηματαποστολών του Δη
μοσίου εκτός των ορίων της Γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής

- την τήρηση της τάξης στους χώρους των 
δικαστηρίων της Αττικής
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντι

κή ενίσχυση των Υπηρεσιών με ανθρώπι
νο δυναμικό, εκπαίδευση του προσωπι
κού, εκσυγχρονισμό της κτιριοδομικής 
υποδομής και εφοδιασμό με σύγχρονα υ- 
λικοτεχνικά μέσα.

Με την υλοποίηση του προγράμματος 
οι Υπηρεσίες Μεταγωγών λειτουργούν 
πλέον αυτοδύναμα χωρίς να ενισχύονται 
με προσωπικό άλλων Υπηρεσιών, που δεν 
έχει την απαιτούμενη εξειδικευμένη γνώ
ση και εμπειρία για την εκτέλεση της συ
γκεκριμένης υπηρεσίας.

Έτσι, οι μεταγωγές κρατουμένων πραγ
ματοποιούνται αποκλειστικά από εκπαι
δευμένο προσωπικό και με βάση εξατομι- 
κευμένο για κάθε περίπτωση σχεδίασμά, 
ενώ ανάλογα με την επικινδυνότητα των 
μεταγομένων διατίθενται και ειδικές δυ
νάμεις της Αστυνομίας σύμφωνα με ειδι
κότερα σχέδια, στηρίων.

Μισθολογικές προαγωγές Στρατιωτι
κών και αντιστοίχων τιΐί Ελληνικής 
Αστυνοιιίας. του Πυροσβεστικού και 

του Λιμενικού Σώματος

Νόμος 3016/ 2002 (ΦΕΚ, Α \ 110) 
Αρθρο 37

Το προοίμιο και οι περιπτώσεις α' και 
β' του άρθρου 5 του ν.283 8/2000 (ΦΕΚ 
179/Α') αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Οι ισχύουσες διατάξεις περί μισθολο- 
γικών προαγωγών των εν ενεργεία στε

λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστι
κού και του Λιμενικού Σώματος, συ
μπληρώνονται ως εξής;

α. Δεκανείς, Λοχίες και Επιλοχίες Παρα
γωγικής Σχολής ή μη, Αρχιλοχίες και 
Ανθυπασπιστές μη Παραγωγικής Σχο
λής των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς 
και οι αντίστοιχοι προς τους ανωτέρω 
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο
σβεστικού Σώματος και του Λιμενικού 
Σώματος προάγονται μισθολογικά 
στους βαθμούς του Επιλοχία, Αρχιλοχί- 
α, Ανθυπασπιστή, Ανθυπολοχαγού, Υπο- 
λοχαγού, Λοχαγού, Ταγματάρχη και 
Αντισυνταγματάρχη ή αντίστοιχους με 
τη συμπλήρωση τριών (3), οκτώ (8), δέ
κα τεσσάρων (14), δέκα οκτώ (18), εί
κοσι δύο (22), είκοσι πέντε (25), είκοσι 
επτά (27) και είκοσι εννέα (29) ετών συ
νολικής πραγματικής υπηρεσίας αντί
στοιχα. Οι ανωτέρω με τη συμπλήρωση 
πέντε (5), έντεκα (11), δέκα έξι (16) και 
είκοσι (20) ετών συνολικής πραγματι
κής υπηρεσίας λαμβάνουν τα 2/3 της 
διαφοράς του βασικού μισθού του Αρχι- 
λοχία, Ανθυπασπιστή, Ανθυπολοχαγού 
και Υπολοχαγού αντίστοιχα, ενώ με τη 
συμπλήρωση τριάντα ενός (31) ετών ή 
με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας

του βαθμού τους λαμβάνουν το 1/2 της 
διαφοράς του βασικού μισθού του Συ
νταγματάρχη αντίστοιχα, που σε κάθε 
περίπτωση προσαυξάνεται με το αναλο
γούν επίδομα ειδικής απασχόλησης.

β. Αρχιλοχίες Παραγωγικής Σχολής των 
Ενόπλων Δυνάμεων και Ειδικών Υπη
ρεσιών (με εξαίρεση του προαχθέντες ή 
προαγόμενους κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 772/78) καθώς και οι 
προαγόμενοι επ' ανδραγαθία ή λόγω 
διακεκριμένης πράξης και οι αντίστοι
χοι της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυ
ροσβεστικού Σώματος και Λιμενικού 
Σώματος, προάγονται μισθολογικά στο 
βαθμό του Ανθυπασπιστή, Ανθυπολοχα
γού, Υπολοχαγού, Λοχαγού, Ταγματάρχη 
και Αντισυνταγμάταρχη, με τη συμπλή
ρωση εννέα (9), δέκα πέντε (15), δέκα 
εννέα (19), είκοσι τεσσάρων (24), είκο
σι έξι (26) και είκοσι οκτώ (28) ετών 
συνολικής πραγματικής υπηρεσίας αντί
στοιχα. Οι ανωτέρω με τη συμπλήρωση 
δώδεκα (12), δέκα επτά (17), είκοσι 
ενός (21) και τριάντα ενός (31) ετών συ
νολικής πραγματικής υπηρεσίας αντί
στοιχα, λαμβάνουν τα 2/3 της διαφοράς 
του βασικού μισθού Ανθυπολοχαγού, 
Υπολοχαγού, Λοχαγού και Συνταγμα
τάρχη αντίστοιχα».
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2. Οι περιπτώσεις (β),(γ),(δ),(ε), (στ), 
(ζ), (η) και (θ) της παραγράφου 1 του άρ
θρου 6 του ν. 2838/2000 αντικαθίστανται
ως εξής:
«β. Σε Υπολοχαγούς, με τη συμπλήρωση 

εννέα (9) ετών, ο βασικός μισθός του 
Λοχαγού και με τη συμπλήρωση δέκα 
τεσσάρων (14) ετών, τα δύο τρίτα (2/3) 
της διαφοράς του βασικού μισθού του 
Ταγματάρχη.

γ. Σε Λοχαγούς, με τη συμπλήρωση δέκα 
τεσσάρων (14) ετών, ο βασικός μισθός 
του Ταγματάρχη και με τη συμπλήρωση 
δέκα οκτώ (18) ετών, τα δύο τρίτα (2/3) 
της διαφοράς του βασικού μισθού του 
Αντισυ νταγματάρχη.

δ. Σε Ταγματάρχες, με τη συμπλήρωση δέ
κα οκτώ (18) ετών ο βασικός μισθός 
του Αντισυ νταγματάρχη, με τη συμπλή
ρωση είκοσι (20) ετών τα δύο τρίτα 
(2/3) της διαφοράς του βασικού μισθού 
Συνταγματάρχη, με τη συμπλήρωση εί
κοσι πέντε (25) ετών ο βασικός μισθός 
του Συνταγματάρχη και με τη συμπλή
ρωση είκοσι εννέα (29) ετών τα δύο τρί
τα (2/3) της διαφοράς του βασικού μι
σθού του Ταξιάρχου.

ε. Σε Αντισυνταγματάρχες, με τη συμπλή
ρωση είκοσι τριών (23) ετών ο βασικός 
μισθός του Συνταγματάρχη, με τη συ
μπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών τα δύ
ο τρίτα (2/3) της διαφοράς του βασικού 
μισθού του Ταξιάρχου και με τη συμπλή
ρωση είκοσι οκτώ (28) ετών ο βασικός 
μισθός του Ταξιάρχου, 

στ. Σε Συνταγματάρχες, με τη συμπλήρωση 
είκοσι έξι (26) ετών ο βασικός μισθός 
του Ταξιάρχου και με τη συμπλήρωση 
είκοσι οκτώ (28) ετών ο βασικός μισθός 
του Υποστράτηγου.

ζ. Σε Ταξίαρχους, με τη συμπλήρωση είκο
σι επτά (27) ετών ο βασικός μισθός του 
Υποστράτηγου και με τη συμπλήρωση 
είκοσι εννέα (29) ετών το ένα τρίτο 
(1/3) της διαφοράς του βασικού μισθού 
του Αντιστράτηγου.

η. Σε Υποστράτηγους, με τη συμπλήρωση 
είκοσι οκτώ (28) ετών, ο βασικός μι
σθός του Αντιστράτηγου, 

θ. Σε Αντιστράτηγους, με τη συμπλήρωση 
είκοσι εννέα (29) ετών, ο αμέσως επό
μενος βασικός μισθός του μισθολογικού 
τους βαθμού».
Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του 

ν.2838/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμε

ων που προέρχονται από μόνιμους Υπα- 
ξιωματικούς και οι Αξιωματικοί του Ν.Δ. 
649/1970 (ΦΕΚ 176-Α) και αντίστοιχοι 
κατά βαθμό του Πυροσβεστικού και Λιμε
νικού Σώματος προάγονται μισθολογικά

και παρέχεται σε αυτούς ο βασικός μισθός 
του εν λόγω βαθμού, προσαυξανόμενος με 
τα πάσης φύσεως επιδόματα και παροχές, 
πλην των ειδικά αναφερόμενων στην πα
ράγραφο 7, με τη συμπλήρωση συνολικής 
πραγματικής υπηρεσίας ως εξής:

α. 2/3 της διαφοράς του βασικού μισθού 
του Υπολοχαγού με τη συμπλήρωση 12 
ετών.

β. Πλήρης ο βασικός μισθός του Υπολοχα
γού με τη συμπλήρωση 14 ετών, 

γ. 2/3 της διαφοράς του βασικού μισθού 
του Λοχαγού με τη συμπλήρωση 15 
ετών.

δ. Πλήρης ο βασικός μισθός του Λοχαγού 
με τη συμπλήρωση 17 ετών, 

ε. 2/3 της διαφοράς του βασικού μισθού 
του Ταγματάρχη με τη συμπλήρωση 19 
ετών.

στ. Πλήρης ο βασικός μισθός του Ταγμα
τάρχη με τη συμπλήρωση 21 ετών 

ζ. 2/3 της διαφοράς του βασικού μισθού 
του Αντισυνταγματάρχη με τη συμπλή
ρωση 23 ετών

η. Πλήρης ο βασικός μισθός του Αντισυ- 
νταγματάρχη με τη συμπλήρωση 25 
ετών

θ. 2/3 της διαφοράς του βασικού μισθού 
του Συνταγματάρχη με τη συμπλήρωση 
27 ετών

ι. Συνταγματάρχη, οι Ανθυπολοχαγοί και 
οι Υπολοχαγοί ή αντίστοιχοι με τη συ
μπλήρωση 30 ετών, οι Λοχαγοί ή αντί
στοιχοι με τη συμπλήρωση 29 ετών, οι 
Ταγματάρχες ή αντίστοιχοι με τη συ
μπλήρωση 28 ετών και οι Αντισυνταγ- 
ματάρχες ή αντίστοιχοι με τη συμπλή
ρωση 27 ετών.

ια. 1/3 της διαφοράς του βασικού μισθού 
του Ταξιάρχου οι Υπολοχαγοί ή αντί
στοιχοι με τη συμπλήρωση 33 ετών 
πραγματικής υττηρεσίας, οι Λοχαγοί ή α
ντίστοιχοι με τη συμπλήρωση 32 ετών, 
οι Ταγματάρχες ή αντίστοιχοι με τη συ
μπλήρωση 31 ετών και οι Αντισυνταγ- 
ματάρχες ή αντίστοιχοι με τη συμπλή
ρωση 30 ετών.

ιβ. 2/3 της διαφοράς του βασικού μισθού 
του Ταξιάρχου οι Υπολοχαγοί ή αντί
στοιχοι που αποστρατεύονται λόγω 35ε- 
τίας ή ορίου ηλικίας ένα μήνα πριν την 
αποστρατεία τους, οι Λοχαγοί ή αντί
στοιχοι με τη συμπλήρωση 34 ετών, οι 
Ταγματάρχες ή αντίστοιχοι με τη συ
μπλήρωση 33 ετών, οι Αντισυνταγμα- 
τάρχες ή αντίστοιχοι με τη συμπλήρωση 
32 ετών και οι Συνταγματάρχες ή αντί
στοιχοι από της προαγωγής τους».

Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του 
ν.2838/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ανθυπασπιστές των Ενόπλων Δυνά
μεων και αντίστοιχοι της Ελληνικής Αστυ
νομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενι
κού Σώματος που προέρχονται από μόνι
μους Υπαξιωματικούς, λαμβάνουν μισθο- 
λογική προαγωγή με τη συμπλήρωση συνο
λικής πραγματικής υπηρεσίας ως εξής:
α. 2/3 της διαφοράς του βασικού μισθού 

του Ανθυπολοχαγού με τη συμπλήρωση 
10 ετών και πλήρης ο βασικός μισθός 
του Ανθυπολοχαγού με τη συμπλήρωση 
12 ετών.

β. 2/3 της διαφοράς του βασικού μισθού 
του Υπολοχαγού με τη συμπλήρωση 14 ε
τών και πλήρης ο βασικός μισθός του 
Υπολοχαγού με τη συμπλήρωση 16 ετών, 

γ. 2/3 της διαφοράς του βασικού μισθού 
του Λοχαγού με τη συμπλήρωση 18 ετών 
και πλήρης ο βασικός μισθός του Λοχα
γού με τη συμπλήρωση 20 ετών, 

δ. 2/3 της διαφοράς του βασικού μισθού 
του Ταγματάρχη με τη συμπλήρωση 22 
ετών και πλήρης ο βασικός μισθός του 
Ταγματάρχη με τη συμπλήρωση 24 ετών, 

ε. Πλήρης ο βασικός μισθός του Αντισυ- 
νταγματάρχη με τη συμπλήρωση 27 ετών, 

στ. 1/2 της διαφοράς του βασικού μισθού 
του Συνταγματάρχη με τη συμπλήρωση 
29 ετών.

ζ. Πλήρης ο βασικός μισθός του Συνταγ
ματάρχη με τη συμπλήρωση 31 ετών».

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του 
ν.2838/2000 όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 42 του ν.2873/ 2000 
(ΦΕΚ 285/Α) αντικαθίσταται ως εξής::

«Για την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου και των άρθρων 5 και 6 
του ν.2838/2000, ως χρόνος πραγματικής 
υπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος που διανύ- 
θηκε αθροιστικά στις Ένοπλες Δυνάμεις, 
στην Ελληνική Αστυνομία, στο Λιμενικό 
και Πυροσβεστικό Σώμα, στην τέως Ελλη
νική Χωροφυλακή και στην τέως Αστυνο
μία Πόλεων από την ημερομηνία κατάτα
ξης, η υπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις ως 
κληρωτού ή εφέδρου, καθώς και ο ελάχι
στος χρόνος φοίτησης στα Α.Ε.Ι., στα 
Τ.Ε.Ι., στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτι
κού (Α.Ε.Ν.), η προβλεπόμενη κατά περί
πτωση από την κείμενη νομοθεσία θαλάσ
σια υπηρεσία, πριν και μετά την λήψη του 
διπλώματος Γ ' Τάξης Αξιωματικού του 
Εμπορικού Ναυτικού και ο ελάχιστος χρό
νος απόκτησης ειδικότητας εφόσον η φοί
τηση ή το τττυχίο ή η προϋπηρεσία ή η ει
δικότητα αποτελεί τυπικό προσόν κατάτα
ξης. Δεν λογίζεται ως πραγματική υπηρε
σία η θαλάσσια υπηρεσία η οποία διανύ- 
θηκε πριν από την αποφοίτησή του από 
την οικεία Σχολή».
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6. Τα έξοδα παράστασης του Αρχηγού 
Γ.Ε.ΕΘ.Α., αυξάνεται κατά 300 ευρώ το 
μήνα, των Αρχηγών των Γενικών Επιτε
λείων και αντίστοιχων, κατά 150 ευρώ το 
μήνα και του Γ.ΕΠ.Σ. του Διοικητή της 
Α' Στρατιάς, του Αρχηγού του Στόλου, 
του Αρχηγού της Τ.Α.Δ., αυξάνονται κα
τά 100 ευρώ.

7. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ι
σχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 
του ν. 2838/2000.

8. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν 
από 1-7-2002.

3 0  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ & Τ0Ξ ΙΚ 0Α 0Π Α Σ

Μεταξύ 6 και 10 Νοεμβρίου 2002 διορ- 
γανώνεται στο Ηράκλειο Κρήτης το 3ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροδικαστικής 
και Τοξικολογίας από τις ομόλογες επι
στημονικές εταιρείες της χώρας μας.

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 
είναι ο Αν. Καθ. Τοξικολογίας του Πανε
πιστημίου Κρήτης κ. Αριστείδης Τσατσά- 
κης (aris@med.uoc.gr).

Όσοι ενδιαφέρονται για να παρακολου
θήσουν, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με 
τη Γραμματεία του Συνεδρίου (τηλ. 0810 
333.420 και 010 7499.300).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ________
ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

- Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε η εκ
δρομή της Θρησκευτικής Υπηρεσίας στα 
ορθόδοξα μοναστήρια της Βουλγαρίας 
και Ρουμανίας. Οι εκδρομείς - αστυνομι
κοί επισκέφθηκαν την Σόφια, το Πατριαρ
χείο Βουλγαρίας, το Βουκουρέστι, το Ιά
σιο, τα μοναστήρια της Μολδαβίας και 
της Τρανσυλβανίας, όπου έγινε δεκτοί με 
ενθουσιασμό.

- Κατά την αναστάσιμη περίοδο η Θρη
σκευτική Υπηρεσία διοργάνωσε διάφορες 
επισκέψεις πνευματικής συμπαράστασης 
στις φυλακές Κορυδαλλού, στο Ψυχια
τρείο Αθηνών, στο παιδικό ίδρυμα Νταού 
Πεντέλης, στο Γηροκομείο Αθηνών και 
σε διάφορα νοσοκομεία της πρωτεύου
σας. Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας επι- 
σκέφθηκε και διένειμε δώρα σε όλους 
τους ασθενείς αστυνομικούς στο 401 
στρατιωτικό νοσοκομείο.

ΔΙΕΘ Ν ΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Το Δ.Σ. του ελληνικού εθνικού τμήμα
τος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
που συγκροτήθηκε μετά από αρχαιρεσίες 
που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα έχει 
ως εξής:

+ Ανθυπαστυνόμος Ιωάννης Στρα- 
τογιαννάκος. Γεννήθηκε το έτος 1959 
στη Νίκαια Αττικής. Κατετάγη το 1978.

Τελευταία υπηρετούσε στη Μουσική 
του Σώματος. Υπήρξε έγγαμος και πα
τέρας ενός τέκνου. Απεβίωσε την 
20.5.2002 από παθολογικά αίτια.

+ Αρχιφύλακας Αθηνά Γραμματο- 
πούλου. Γεννήθηκε το έτος 1960 στις 
Σέρρες. Κατετάγη το 1979. Υπηρέτησε 
σε διάφορες υπηρεσίες της Α.Δ.

Κυκλάδων και της Γ.Α.Δ.Α. Υπήρξε 
έγγαμη. Απεβίωσε την 26.9.2001 από 
παθολογικά αίτια.

+ Αρχιφύλακας Γεώργιος Βλαχό- 
πουλος. Γεννήθηκε το έτος 1949 στα

Πρόεδρος ο Χρήστος Κοντάκος της 
Τ.Δ. Λακωνίας, Α1 Αντιπρόεδρος ο Βασί
λειος Γιαννακόπουλος της Τ.Δ. Θεσσαλο
νίκης, Β' Αντιπρόεδρος και Βοηθός Ταμί
α ο Χρήστος Δέλλας της Τ.Δ. Πιερίας, Γ' 
Αντιπρόεδρος ο Ιωάννης Πανούσης της 
Τ.Δ. Αττικής, Γενικός Γραμματέας ο 
Φρειδερίκος Μαρκόπουλος της Τ.Δ. 
Βοιωτίας, Βοηθός Γενικού Γραμματέα ο

Σπαρτερά Νεοχωρίου Κέρκυρας. Κατε
τάγη το 1974. Υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες των Α.Δ. Εύβοιας και Κερ- 
κύρας. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας 
δύο τέκνων. Απεβίωσε την 9.5.2002 α
πό παθολογικά αίτια.

+ Αρχιφύλακας Μιχαήλ Λαγουμι- 
τζής. Γεννήθηκε το έτος 1955 στα Κα
λάβρυτα Αχαΐας. Κατετάγη το 1978. Υ
πηρέτησε σε υπηρεσίες της Α.Δ. Αχαΐ
ας. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός 
τέκνου. Απεβίωσε την 28.2.2002.

+ Αστυφύλακας Δημήτριος Κατσα- 
λίγκος. Γεννήθηκε το έτος 1963 στη 
Λιβαδειά. Κατετάγη την 28.12.1990. 
Υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
Α.Δ. Βοιωτίας. Υπήρξε έγγαμος και 
πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 
8.3.2002 από παθολογικά αίτια.

Γεώργιος Ρήγας της Τ.Δ. Ευρυτανίας, Τα
μίας ο Σταύρος Γιάχος της Τ.Δ. Αλεξαν
δρούπολης, Αρμόδιος Δημοσίων Σχέσεων 
ο Γ εώργιος Κατσαρόπουλος της Τ.Δ. Ατ
τικής και Μέλος ο Ιωάννης Νικολός της 
Τ.Δ. Αττικής,

Αναπληρωματικά Μέλη εξελέγησαν οι: 
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, Βασί
λειος Ευαγγέλου και Βασίλειος Γάτσας.
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Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγη- 

σαν οι: Δέσποινα Καραγιάννη της Τ.Δ. 
Γρεβενών, ο Κωνσταντίνος Θεοχάρης της 
Τ.Δ. Καρδίτσας και η Σοφία Λογαρίδου 
της Τ.Δ. Χανίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π. 0 .Α Ξ ΙΑ

Η Ομοσπονδία Αξιωματικών, λαμβάνο- 
ντας αφορμή από το υπ' αριθμ. 8002/32/16 
από 9-5-2002 έγγραφο της Διεύθυνσης Δια
χείρισης Χρηματικού /Α.Ε.Α., με το οποίο 
ζητείται να μην συμπεριλαμβάνονται στις 
υποβαλλόμενες καταστάσεις απασχόλησης 
του προσωπικού για τη χορήγηση του "επι
δόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμό
τητας - νυχτερινή αποζημίωση" όλοι οι ε- 
κτελούντες νυχτερινή υπηρεσία συνάδελ
φοι, επικαλούμενη προς τούτο τις γνωστές 
σχετικές εκδοθείσες εγκυκλίους διαταγές 
της Διεύθυνσης Οικονομικών /Α.Ε.Α., οι ο
ποίες εξαιρούν μέρος του προσωπικού, α
πεύθυνε επιστολή προς τον κ. Υπουργό, 
γνωρίζοντας τα ακόλουθα: 

α. Όπως είναι γνωστό, οι εγκύκλιοι διατα
γές δεν θέτουν, αλλά προϋποθέτουν δίκαιο.

β. Από την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, 
ουδείς περιορισμός ή διάκριση προκύπτει 
αναφορικά με τους δικαιούχους του ανωτέ
ρω επιδόματος. Για το λόγο αυτό άλλωστε - 
μετά από παρεμβάσεις της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.- έ
χει ήδη υπογραφεί από σας Απόφαση, με 
την οποία αίρεται η προφανής αυτή αδικία 
και η οποία βρίσκεται στο στάδιο της συνυ- 
πογραφής της και από τον Υφυπουργό Οι
κονομικών.

Ενόψει των ανωτέρω, η Ομοσπονδία μας 
ΖΗΤΑ

α. Την άμεση ανάκληση του προαναφερ- 
θέντος περιοριστικού εγγράφου της Διεύ
θυνσης Διαχείρισης Χρηματικού και 

β.Την άμεση παρέμβασή σας, για υπο
γραφή της προαναφερθείσας απόφασης και 
από τον Υφυπουργό Οικονομικών, ώστε να 
δοθεί, ένα τέλος στην επί μακρόν μη σύννο
μη αυτή κατάσταση.

Τέλος, ενόψει της συνυπογραφής της α
νωτέρω απόφασης και από τον Υφυπουργό 
Οικονομικών, καλούμε τους αρμόδιους για 
τη σύνταξη των ως άνω καταστάσεων αξιω
ματικούς να συμπεριλαμβάνουν σ' αυτές ό
λους τους συναδέλφους που εκτελούν νυ
χτερινή υπηρεσία - προκειμένου αυτοί να 
τύχουν της οφειλόμενης αποζημίωσης - έχο
ντας φυσικά προς τούτο την πλήρη κάλυψη 
της Ομοσπονδίας.

***
Η Ομοσπονδία Αξιωματικών, σχετικά με 

το ζήτημα των μισθολογικών προαγωγών, 
παρατηρεί ότι ο αγώνας όλων των Ομο
σπονδιών και Ενώσεων των Σωμάτων Α
σφαλείας είχε θετικό αποτέλεσμα. Η σθενα
ρή και αμετακίνητη στάση της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. 
οδήγησε τελικά και στη συνολική αντικατά

σταση της αρχικής διάταξης, που αφορούσε 
στους αξιωματικούς και στη ψήφιση νέας 
βελτιωμένης, της οποίας η συνολική δια
χρονική διάσταση αίρει σε μεγάλο βαθμό α
νισότητες και αδικίες του ν.2838/2000.

Με την ίδια διάταξη επιτυγχάνεται και ο 
σημαντικότατος στόχος της αποστρατείας 
των Αξιωματικών Παραγωγικής Σχολής με 
το μισθολογικό βαθμό του Αντιστράτηγου.

Στα ανωτέρω πρέπει να προστεθεί και η 
αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας ως 
χρόνου πραγματικής υπηρεσίας και για τους 
αξιωματικούς και Ανθυπαστυνόμους, γεγο
νός που μειώνει ακόμα περισσότερο το χρό
νο χορήγησης της μισθολογικής προαγωγής 
για όσους έχουν υπηρετήσει.

Όμως, παρά τις ασφυκτικές μας πιέσεις, 
δεν κατέστη τελικά δυνατή η περαιτέρω 
μείωση των ετών στους κατώτερους αξιω
ματικούς, δεδομένου ότι, κάτι τέτοιο δη
μιουργούσε απαγορευτικό κόστος για την 
προώθηση της τροπολογίας, λόγω του με
γάλου αριθμού αντίστοιχων στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων. Σε αντιστάθμισμα αυ
τού, η Ομοσπονδία μας - κατά τις τελικές 
διαπραγματεύσεις, ζήτησε και έγινε αποδε
κτή από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, 
πρόταση για επέκταση σε όλους τους κατώ
τερους αξιωματικούς από 1-1-2003, του 
"Επιδόματος Διοίκησης" με την έκδοση 
σχετικής απόφασης, δέσμευση την οποία ε
πανέλαβε και στο Συνέδριο.

Επιση μαίνεται ότι, για την επιτυχή έκβα
ση του όλου θέματος, καίριος και καθορι
στικός ήταν ο ρόλος του Υπουργού Δημό
σιας Τάξης, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ενώ 
σημαντική ήταν και η συμβολή της Φυσι
κής μας Ηγεσίας στο σύνολό της, χωρίς να 
παραγνωρισθεί και η συνεισφορά αρμοδίων 
Υπηρεσιακών Παραγόντων.

***
Με επιστολή που από κοινού συνυπογρά

φουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματι
κών Αστυνομίας και η αντίστοιχη του Πυ
ροσβεστικού Σώματος, απευθύνονται στον 
Πρωθυπουργό της χώρας τονίζοντας:

Προς άρση σημαντικών οικονομικών αδι
κιών και ανισοτήτων που προέκυψαν από 
την εφαρμογή του ν.2838/2000 "Μισθολο- 
γικές προαγωγές", σε βάρος μεγάλου αριθ
μού Αξιωματικών των Σ.Α., συντάχθηκε α
πό το Υ.Δ.Τ. Τροπολογία, η οποία λόγω του 
"Ενιαίου μισθολογίου" επεκτάθηκε και 
στο χαμηλόβαθμο προσωπικό και το προ
σωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όταν το κόστος της συνολικής Τροπολο
γίας ανέρχεται μόνο σε 2 δις δρχ. για τα 
Σ.Α. και 10.000.000.000 δρχ. για τις Ε.Δ. 
δεν κατανοούμε την εμμονή του Υπουργεί
ου Εθνικής Άμυνας στη μη συνυπογραφή 
' Ειδικής" διάταξης για τους Αξιωματικούς 
των Σ.Α., κόστους μόνο 600.000.000 δρχ., 
τη στιγμή που δεν υπάρχει αντίρρηση από 
το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομι
κών. Η συγκεκριμένη "Ειδική" διάταξη

δεν δημιουργεί ευμενέστερο καθεστώς για 
τα Σ.Α., αλλά αίρει την προαναφερθείσα α
δικία σε βάρος μεγάλου αριθμού αξιωματι
κών τους, οι οποίοι λόγω του διαφορετικού 
από τις Ε.Δ. καθεστώτος υπηρεσιακής ανέ
λιξης (παραμένουν με χαμηλές αμοιβές 
πολλά χρόνια στους κατώτερους βαθμούς 
και ελάχιστα στους ανώτερους/ ανώτατους) 
δεν καλύφθηκαν ούτε από τον αρχικό νόμο 
(2838/2000), λόγος άλλωστε που αποτέλε- 
σε και τη νομιμοποιητική βάση για την προ
ώθηση της συγκεκριμένης διάταξης.

Τυχόν, όμως προώθηση της επίμαχης 
Τροπολογίας με εξαίρεση - για δεύτερη φο
ρά - του μεγαλύτερου αριθμού των αξιωμα
τικών των Σ.Α.- πέρα από τις εσωτερικές 
οικονομικές ανισότητες - θα καταλύσει την 
οικονομική ιεραρχία και την ιεραρχική τους 
δομή, θα έχει σημαντικές συνέπειες στην 
εργασιακή ειρήνη και την απόδοση του 
προσωπικού την κρίσιμη προ του 2004 για 
τη χώρα μας περίοδο, αλλά και αναπόφευ
κτες δυσμενείς επιπτώσεις, τόσο στις σχέ
σεις μεταξύ αξιωματικών - χαμηλόβαθμου 
προσωπικού, όσο και στις σχέσεις μας με 
τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Με αποδεδειγμένο το ενδιαφέρον σας για 
τους ευαίσθητους τομείς της Δημόσιας Τά
ξης και Ασφάλειας, παρακαλούμε για την 
άμεση προσωπική σας παρέμβαση, προς 
άρση του επικίνδυνου αυτού αδιεξόδου.

***
Με αφορμή τα θλιβερά έκτροπα που έλα

βαν χώρα στον πρόσφατο αγώνα Παναθη
ναϊκού - Ολυμπιακού, στο γήπεδο 
"Απ. Νικολαίδης", η Πανελλήνια Ομοσπον
δία Αξιωματικών Αστυνομίας, ανακοινώνει 
τα ακόλουθα :

1. Καταδικάζει με τον πλέον κατηγορημα
τικό τρόπο τις ακρότητες, βιαιότητες και 
τους "κανιβαλισμούς" που έγιναν στο συ
γκεκριμένο αγώνα και που έκαναν το γύρο 
του κόσμου, δυσφημώντας και εκθέτοντας 
κατά το χειρότερο τρόπο τη χώρα μας ανά 
την υφήλιο, ενώ είναι προφανές ότι η εξαγω
γή τέτοιου είδους ποδοσφαιρικής κουλτού
ρας αμαυρώνει την εικόνα της και δυναμιτί
ζει την εν γένει προσπάθεια προς το 2004.

2. Αναγνωρίζει ότι η Αστυνομία , μέσα 
σε συνθήκες καθολικής αναταραχής φιλά
θλων και παραγόντων, δεν κατόρθωσε να ε
ξασφαλίσει ασφαλή αποχώρηση του διαιτη
τή από τον αγωνιστικό χώρο, πλην όμως κα
νείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι τα λη- 
φθέντα συνολικά μέτρα τάξης και ασφά
λειας, απεσόβησαν εν δυνάμει μεγαλύτερο 
κακό από τους "μαινόμενους" και "αφιο- 
νισμένους" οπαδούς των δύο ομάδων, οι ο
ποίοι είχαν μετατρέψει τις κερκίδες σε ' 'κό
λαση του Δάντη".

3. Δηλώνει, πέρα από τις κατά καιρούς 
παραλείψεις της Αστυνομίας, ότι δεν μπο
ρεί να αποδεχθεί - για τις διαχρονικές πλη
γές και τα αμαρτήματα του ποδοσφαίρου- 
μετακύλιση ευθυνών από τους κατά κύριο
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λόγο υπεύθυνους και ενόχους, οι οποίοι με 
τις επί σειρά ετών πράξεις και παραλείψεις 
τους, έχουν καταστεί ηθικοί αυτουργοί της 
έξαρσης της βίας στα γήπεδα και οι οποίοι 
είναι οι πραγματικοί ενταφιαστές του ελλη
νικού ποδοσφαίρου.

4. Τέλος, καλεί όλους τους αρμόδιους του 
ποδοσφαίρου, μερικοί των οποίων ενίοτε 
πρωτοστατούν στα επεισόδια και οι οποίοι 
από παραδείγματα του "εύ αγωνίζεσθαι” 
έχουν μετατραπεί σε θιασώτες του δόγμα
τος "ο σκοπός αγιάζει τα μέσα'', να αντιλη- 
φθούν επιτέλους το έσχατο σημείο κατά
πτωσης του λαοφιλέστερου αθλήματος και 
από κοινού να αναζητήσουμε τους προσφο
ρότερους τρόπους αντιμετώπισης της όλης 
κατάστασης, με αντικειμενικό σκοπό και 
στόχο την προαγωγή του αθλητικού πνεύ
ματος, την προστασία και διασφάλιση των 
έννομων αγαθών αθλουμένων, φιλάθλων, 
διαιτητών, προπονητών και παραγόντων.-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Σχετικά με τη βαθμολογική εξέλιξη Α
στυφυλάκων, Αρχιφυλάκων, Ανθυπαστυνό- 
μων και Αξιωματικών Ν.Δ. 649/1970, η 
ΠΟΑΣΥ προτείνει τα εξής:

1. Αστυφύλακες προερχόμενοι από τον ει
σιτήριο διαγωνισμό των Πανελληνίων Εξε
τάσεων και έχοντες έξι (6) χρόνια πραγματι
κής υπηρεσίας προάγονται στο βαθμό του 
Αρχιφύλακα εφόσον κριθούν προακτέοι.

2. Αρχιφύλακες έχοντες συμπληρώσει έν
δεκα (11) χρόνια πραγματικής αστυνομικής 
υπηρεσίας προάγονται στο βαθμό του Αν- 
θυπαστυνόμου, εφόσον κριθούν προακτέοι.

3. Ανθυπαστυνόμοι παραγωγικής σχολής 
έχοντες συμπληρώσει είκοσι ένα (21) χρόνια 
πραγματικής αστυνομικής υπηρεσίας προά- 
γονται, με αίτησή τους, στο βαθμό του Υπα- 
στυνόμου Β', εφόσον κριθούν προακτέοι.

4. Υπαστυνόμοι Β1 μη παραγωγικής σχο
λής έχοντες συμπληρώσει είκοσι επτά (27) 
χρόνια πραγματικής αστυνομικής υπηρεσί
ας προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνό- 
μου Α1, εφόσον κριθούν προακτέοι.

5. Υπαστυνόμοι Α’ μη παραγωγικής σχο
λής έχοντες συμπληρώσει τριάντα τρία (33) 
χρόνια πραγματικής αστυνομικής υπηρεσί
ας προάγονται στο βαθμό του Αστυνόμου 
Β', εφόσον κριθούν προακτέοι.

6. Αστυνόμοι Β', μη παραγωγικής σχο
λής, έχοντες συμπληρώσει τριάντα πέντε 
(35) χρόνια πραγματικής αστυνομικής υ
πηρεσίας απολύονται με το βαθμό του Α
στυνόμου Α', εφόσον κριθούν προακτέοι 
ως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιο
δρομία τους.

7. Ανθυπαστυνόμοι παραγωγικής σχολής 
κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου έ
χοντες άνω των είκοσι ενός (21) χρόνων 
πραγματικής υπηρεσίας προάγονται, με αί
τησή τους, στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β', 
εφόσον κριθούν προακτέοι. Άλλη βαθμολο

γική προαγωγή δεν είναι επιτρεπτή, εάν ο 
προαγόμενος δεν έχει συμπληρώσει πέντε 
(5) χρόνια στο βαθμό του αξιωματικού.

8. Αξιωματικοί του Ν.Δ. 640/70 από την 
εφαρμογή του παρόντος αποτελούν ενιαία 
επετηρίδα με εκείνη των αξιωματικών πα
ραγωγικής σχολής και προάγονται σύμφω
να με το Π.Δ.24/97.

9. Αστυφύλακες κάτοχοι απολυτηρίου 
Λυκείου, των ουσιαστικών και τυπικών 
προσόντων, δύναται να εισαχθούν στη Σχο
λή μετεκπαίδευσης Αστυφυλάκων, όπου η 
εκπαίδευση είναι εξάμηνη. Εξελίσσονται 
στη συνέχεια όπως και οι Αστυφύλακες που 
προέρχονται από τον εισιτήριο διαγωνισμό 
των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

10. Από ισχύος του παρόντος καταργού- 
νται οι Σχολές μετεκπαίδευσης Αρχιφυλά- 
κων-Ανθυπαστυνόμων

11. Η Σχολή Αστυφυλάκων καθώς και η 
Σχολή μετεκπαίδευσης Αστυφυλάκων εξο
μοιώνονται με αυτές των Σχολών Υπαξιω- 
ματικών (ΣΜΥ, ΣΤΥΑ, κ.λπ.) των Ενόπλων 
Δυνάμεων.

***
Με επιστολή της προς τον κ. Υπουργό η 

ΠΟΑΣΥ αναφέρεται στο ζήτημα της "απο
ζημίωσης του προσωπικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας για εκτός έδρας κινήσεις του":

Με το εδάφιο θ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 1 της ανωτέρω (β) σχετικής, στους 
Διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων πε
ριφέρειας, Αστυνομικών Τμημάτων και 
Τμημάτων Ασφαλείας, Ναρκωτικών, Τρο
χαίας, Τουριστικής Αστυνομίας, Αγορανομί
ας και Συνοριακής Φύλαξης το ανώτατο ό
ριο ημερών εκτός έδρας κατά μήνα, για το 
οποίο μπορεί να δικαιολογηθεί αποζημίωση, 
για εκτέλεση υπηρεσίας καθορίζεται μέχρι 
έξι (6) ημέρες, όσες δηλαδή προέβλεπε το ί
διο εδάφιο της ιδίας παραγράφου του ίδιου 
άρθρου της (α) σχετικής.

Με το εδάφιο ι της παραγράφου 1 του άρ
θρου 5 της (β) σχετικής, άγνωστο για ποιο 
λόγο, σε συνδυασμό με το εδάφιο ιη της ι
δίας παραγράφου και του ιδίου άρθρου πε
ρικόπτονται από 4 σε 2 οι δικαιούμενες η
μέρες για αποζημίωση εκτός έδρας, ενώ ό
πως ήταν η διατύπωση του ιδίου εδαφίου 
της ιδίας παραγράφου του ιδίου άρθρου της 
(α) σχετικής, 2 ημέρες δικαιούνταν μόνο το 
προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος, 
Σταθμού και Φυλακίου, το δε προσωπικό 
των λοιπών Υπηρεσιών του εδαφίου θ δι
καιούνταν 4 ημέρες, υπαγόμενο στο εδάφιο 
ιη της ιδίας παραγράφου του ιδίου άρθρου.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν έγινε σκό
πιμα περικοπή κατά 50% των δικαιουμένων 
εκτός έδρας ημερών όλου του προσωπικού 
εκτός από τους Διοικητές τους και ότι εκ πα
ραδρομής έγινε ατυχής διατύπωση, η οποία 
προκαλεί την προαναφερθείσα μείωση.

Παρακαλούμε να προβείτε στην άρση 
αυτής της αδικίας, πριν αυτή από τυπική (με

δεδομένο ότι η απόφαση ισχύει από 1-07- 
2002) μετατραπεί σε ουσιαστική (μειώνο
ντας τις δικαιούμενες ημέρες από 4 σε 2), ε- 
παναφέροντας τη διατύπωση του εδαφίου ι 
στη μορφή που είχε το ίδιο εδάφιο με την 
(α) σχετική.

(Σχετ.: α) 8008/1/433 από 20-09-99 από
φαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ΦΕΚ 
1755/1999 τΒ

β) 2/72000/0022 από 4-12-2001 ΚΥΑ 
Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Οικονομι
κών, ΦΕΚ 1702/200 ΙτΒ)

***
Το Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. σε πρόσφατη συ

νεδρίαση προέβη σε εκτίμηση της κατάστα
σης στο χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας, 
αναφορικά με την πρόοδο των εκκρεμών 
ζητημάτων και τις συνέπειες της προσπά
θειας για προώθηση διάταξης μετονομασίας 
των Ειδικών Φρουρών και κατ' επέκταση 
των Συνοριακών Φυλάκων σε Αστυφύλα
κες. Πιο αναλυτικά εκτιμήθηκαν:

1. Η αναμόρφωση του Πειθαρχικού 
Δικαίου.

2. Η αναμόρφωση του νομικού πλαισίου 
για την χρήση των όπλων.

3. Η αναμόρφωση του Κώδικα Μεταθέ
σεων, σημειώνουν σημαντική καθυστέρηση 
στην υλοποίησή τους, μολονότι η Ομο
σπονδία προ μακρού χρονικού διαστήματος 
κατέθεσε τις τελικές της θέσεις.

4. Επίσης η θέσπιση διατάξεων, έτσι, ώ
στε να διασφαλίζονται οι αστυνομικοί και 
οι οικογένειές τους που καθίστανται θύματα 
εγκληματικών ενεργειών, η οποία θα πραγ
ματοποιούνταν μέχρι τέλος Μαρτίου 2002 
αγνοείται, μολονότι όπως και για τα προη
γούμενα ζητήματα υπήρξαν δημόσιες επί
σημες δεσμεύσεις για ρύθμιση κατά τον 
προαναφερόμενο χρόνο.

5. Τέλος και το σοβαρότερο όλων είναι η 
προώθηση διάταξης που περιέχεται σε νομο
σχέδιο του Υ.Δ.Τ. βάσει της οποίας οι Ειδικοί 
Φρουροί και κατ' επέκταση οι Συνοριοφύλα- 
κες μετονομάζονται σε Αστυφύλακες.

Η Ομοσπονδία πολύ έγκαιρα και πρό
σφατα, αλλά και κατά το παρελθόν εξέφρα- 
σε την θέση της για το όλο ζήτημα. Η όποια 
δε περαιτέρω εξέλιξη είναι επόμενο ότι δεν 
θα βαρύνει την ίδια.

Το όλο βεβαίως θέμα έχει ως εξής :
Με τον 2734/99 προστέθηκε στο Υ.Δ.Τ. 

και μια άλλη κατηγορία εργαζομένων για ο
ρισμένο χρόνο εργασίας πενταετούς διάρ
κειας, με δυνατότητα ανανέωσης, ήτοι των 
Ειδικών Φρουρών, προκειμένου ν' αναλά
βουν την φύλαξη ευπαθών στόχων, έτσι, ώ
στε να απεγκλωβιστεί αστυνομικό προσω
πικό από το πάρεργο αυτό και αποδοθεί στο 
καθ' αυτό του αστυνομικό έργο.

Από κάθε πλευρά το μέτρο αυτό επικρο
τήθηκε και στηρίχθηκε, καθόσον, τουλάχι
στον στα χαρτιά, αρχικά 1.000 αστυνομικοί 
ανέλαβαν ενεργό αστυνομική δράση, καθό
σον 1.000 Ειδικοί Φρουροί προσλήφθηκαν
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και ύστερα από μια υποτυπώδη βραχεία εκ
παίδευση τριών μηνών, ανέλαβαν την 
φρούρηση ευπαθών στόχων, αλλά εξασφα
λίζοντας έτσι και μια θέση εργασίας και βε
βαίως όλοι συμφωνούμε προς αυτό.

Το όλο ζήτημα δυστυχώς όμως είχε και 
συνέχεια, καθόσον με επόμενο νόμο (Ν. 
2838/2000) προσλήφθηκαν άλλοι 1.300 Ει
δικοί Φρουροί και επεκτάθηκαν τεχνηέντως 
οι αρμοδιότητες των Ειδικών Φρουρών και 
στη δυνατότητα εκτέλεσης περιπολιών, στε- 
λέχωσης ειδικών μονάδων και αποσπασμά
των για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων μορ
φών εγκληματικότητας και αναζήτησης διω
κόμενων ή εξαφανισθέντων προσώπων, χω
ρίς τη δυνατότητα βεβαίωσης παραβάσεων.

Βεβαίως η Ομοσπονδία και πριν από τον 
προαναφερθέντα νόμο, επειδή επιχειρήθηκε 
και πάλι να προωθηθεί η σχετική διάταξη, 
κατόρθωσε προσωρινά να εμποδίσει την πρό
οδό της. Το ίδιο επιχείρησε και στη συνέχεια 
κατά την συζήτηση της όλης διάταξης στη 
Διαρκή Επιτροπή της Βουλής, χωρίς όμως α
ποτέλεσμα.

Παρ' όλα αυτά και επειδή ήταν επόμενο 
ότι θα υπάρξουν εσωτερικές τριβές - αντι
παλότητες - συγκρούσεις Αστυνομικών και 
Ειδικών Φρουρών, η Ομοσπονδία ανέδειξε 
το όλο γενόμενο πρόβλημα, απαιτώντας το 
διακριτό των ρόλων, έτσι,, ώστε ν' αποφευ
χθεί η αναταραχή και η ρήξη της ομοιογέ
νειας εντός του οργανισμού.

Η πολιτική και αστυνομική ηγεσία επέμε
νε ότι οι ρόλοι είναι διακριτοί, πλην, όμως ό
ταν ελάμβαναν γνώση συγκεκριμένων κα
ταγγελιών για την υποβάθμιση του αστυνο
μικού προσωπικού, το όλο ζήτημα το απέδι
δε σε μεμονωμένες αυθαίρετες ενέργειες της 
διοίκησης.

Η σημερινή όμως προωθούμενη διάταξη 
ξεκαθαρίζει το τοπίο και τις προθέσεις του 
Υ.Δ.Τ.. Η πρόσληψη άλλων 1.000 Ειδικών 
Φρουρών (αντί 2.500 που αρχικά αποφασί- 
σθηκε) και παραχώρηση νέων αστυνομικών 
καθηκόντων (φύλαξη και μεταγωγή κρατου
μένων, τήρηση της τάξεως σε συνεδριάσεις 
δικαστηρίων και τέλος το βασικότερο η δυ
νατότητα βεβαίωσης ποινικών παραβάσεων 
και επιβολής διοικητικών προστίμων) ολο
κληρώνει την βαθμηδόν "προσπάθεια" την 
εκ παραθύρου μετονομασία των Ειδικών 
Φρουρών και ως είναι επακόλουθο και των 
Συνοριοφυλάκων, καθόσον τα σύνορα "με
τακινήθηκαν" στα ενδότερα της χώρας, σε 
Αστυφύλακες, δεδομένου πλέον ότι έχουν 
τα αυτά καθήκοντα.

Το έργο ολοκληρώθηκε. Έτσι κάθε προη
γούμενη προσπάθεια για μια αξιοκρατική 
εισαγωγή στην Αστυνομία, αναβαθμίζοντας 
τον ρόλο και το έργο του Αστυνομικού μέ
σα σε από μια ανώτερη εκπαίδευση και η ε
παρκής στελέχωσή του, θυσιάζεται στο βω
μό σκοπιμοτήτων. Οι επί πλέον δύο αστυ
νομίες είναι γεγονός.

Στο σημείο αυτό παράλληλα οφείλουμε

να τονίσουμε ότι η Ομοσπονδία αντιλαμβα- 
νόμενη έγκαιρα τις απαιτήσεις της κοινωνί
ας για μια Αστυνομία δημοκρατική με σεβα
σμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ικα
νή να αντεπεξέλθει στο δύσκολο έργο της 
διασφάλισης των εννόμων αγαθών των πο
λιτών, απαίτησε και ύστερα από μεγάλη 
προσπάθεια κατόρθωσε πριν λίγα χρόνια, ό
ταν Υπουργός Δημόσιας Τάξης ήταν ο κ. 
Παπαθεμελής, να καθιερώσει ένα αξιοκρα
τικό σύστημα εισαγωγής στις αστυνομικές 
σχολές (μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων), 
καθιστώντας την Σχολή Αστυφυλάκων ως 
ανωτέρα Σχολή (χρόνος φοίτησης 2 1/2 
χρόνια) και την Σχολή Αξιωματικών ως Α
νώτατη Σχολή (χρόνος φοίτησης 4 χρόνια).

Είναι επίσης γνωστό ότι η σημερινή ο
μοιογενής Ελληνική Αστυνομία, προήλθε 
από την ενοποίηση το έτος 1984 δύο αστυ
νομικών σωμάτων (Χωροφυλακής - Αστυ
νομίας Πόλεων). Διήλθαν δε πάρα πολλά 
χρόνια, έτσι, ώστε η Αστυνομία τελικά ν' 
αποκτήσει ομοιογένεια , γεγονός σημαντι
κό για την εύρυθμη και ομόθυμη λειτουρ
γία της. Τούτο βεβαίως δεν ήταν καθ' όλο 
εύκολο και αρνούμαστε, καθότι οι περισ
σότεροι εργαζόμενοι αστυνομικοί σήμερα 
προέρχονται από την ενοποιημένη Αστυνο
μία, να επιστρέφουμε καιναξύσουμε πλη
γές του παρελθόντος.

Σήμερα που οι καιροί είναι ιδιαίτερα δύ
σκολοι και το οργανωμένο έγκλημα απει
λεί ποικιλότροπα την κοινωνία και η ηρε
μία στο εσωτερικό της Ελληνικής Αστυνο
μία αποτελεί την πιο βασική προϋπόθεση 
για την εύρυθμη λειτουργία της, αρνούμα
στε να. πιστέψουμε ότι κάποιοι επιθυμούν 
την επιστροφή στο παρελθόν, βαπτίζοντας 
τους Ειδικούς Φρουρούς και τους Συνοριο- 
φύλακες ως Αστυφύλακες, καταργώντας 
πανελλαδικές εξετάσεις , καταργώντας εκ
παίδευση και σαρώνοντας την ομοιογένεια 
του οργανισμού που τόσο έχει ανάγκη.

Η Ομοσπονδία οφείλει να διασφαλίσει 
την οντότητα του οργανισμού, να προφυλά- 
ξει την κοινωνία από την επιχειρούμενη 
διάλυση του, καθόσον ήδη άρχισαν οι ε
σωτερικές συγκρούσεις και για τον λόγο 
αυτό στρέφεται προς αυτή και ζητάει την 
βοήθεια της, έτσι, ώστε διασφαλισθεί και η 
ίδια από την επιχειρούμενη δημιουργία 
των δύο "παραστυνομιών", καθόσον και η 
ίδια στο μέλλον πολύ σκληρά θα "γευθεί" 
τα αποτελέσματα των ενεργειών τους .

Προ αυτής της δυσμενούς για τον οργανι
σμό εξέλιξης το Διοικητικό και το Γενικό 
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ομόφωνα α
ποφάσισε να προχωρήσει σε έντονες δια
μαρτυρίες.

***
Το Γενικό Συμβούλιο ειδικότερα απασχό

λησαν και τα εξής θέματα:
Α) Το ωράριο εργασίας.

Δυστυχώς, μολονότι διήλθε ικανό χρονι
κό διάστημα, όσα με πολύ κόπο και αγώνα

κατακτήθηκαν και "κατέταξαν" και τον ερ
γαζόμενο αστυνομικό στην κατηγορία των 
ανθρώπων, ακυρώνονται στην πράξη. Οι ό
ποιες συγκεκριμένες καταγγελίες αποσιω- 
πούνται στον βωμό των δήθεν υπηρεσιακών 
αναγκών.
Β) Οι πεζές περιπολίες.

Η γενική αρχική ποσοστιαία διάθεση ανά 
Αστυνομική Διεύθυνση της Χώρας αστυνο
μικής δύναμης στις πεζές περιπολίες, κατέ
ληξε ως επιζητούμενο ευρωπαϊκό προϊόν, 
με την άλογη απαίτηση της συνέχισης της 
διατήρησής του, άσχετα αν τούτο έρχεται 
σε αντίθεση με τα εγκληματολογικά χωρο
ταξικά κ.λπ. δεδομένα κάθε Αστυνομικής 
Διεύθυνσης, η δε ανακοινωθείσα αναθεώ
ρηση του μέτρου και η τοποθέτησή του σε 
ορθολογική βάση αναμένεται.
Γ) Αύξηση της γραφειοκρατίας.

Είναι αυτονόητο ότι στην περίοδο της η
λεκτρονικής περιόδου που διανύουμε, το 
ζήτημα της γραφειοκρατίας δεν θ' αποτε
λούσε ζήτημα και για τον οργανισμό μας 
και ότι εν τοιαύτη περιπτώσει θα απεγκλω
βιζόταν ικανό αστυνομικό προσωπικό από 
το εσωτερικό του οργανισμού και θα απο
διδόταν στο εξωτερικά καθ' αυτό αστυνο
μικό έργο.

Δυστυχώς η γραφειοκρατία αυξήθηκε τα 
τελευταία χρόνια κατά 30% και απορρόφη
σε ακόμη περισσότερο αστυνομικό κόσμο 
εσωτερικά.

Εάν βεβαίως τούτο έγινε και γίνεται σκο
πίμως όπως επίσης και η μείωση του αριθ
μού των εισαγομένων στη Σχολή Αστυφυ
λάκων, έτσι, ώστε να οδηγηθούμε σε ανα
γκαστικές μετονομασίες, αρνούμαστε να το 
πιστεύουμε.

Η Ομοσπονδία οφείλει να επισημάνει ότι 
η όλη αυτή αρνητική κατάσταση ενδεχόμε
να να μην απασχολεί την Διοίκηση, οφεί
λουμε όμως να τονίσουμε ότι ιδιαίτερα α
πασχολεί το αστυνομικό προσωπικό, καθό
σον το μέλλον του είναι άρρηκτα συνδεδε- 
μένο με το μέλλον του οργανισμού.

Προ αυτής της κατάστασης η Ομοσπον
δία είναι υποχρεωμένη ν' αναλάβει όλες ε
κείνες τις πρωτοβουλίες για την διασφάλιση 
της μελλοντικής υγιούς λειτουργίας του ορ
γανισμού.-

***
Με επιστολή προς τον κ. Υπουργό η Ο

μοσπονδία εκφράζει τους φόβους μας και 
τις η ανησυχίες που εξ' αρχής είχε διαβλέ
ψει, εκφράσει και επισημάνει, για τα επερ- 
χόμενα προβλήματα που θα ανακύψουν από 
τη γενικότητα και τις ασάφειες των σχετι
κών διατάξεων και διαταγών σχετικά με τις 
αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των Συνο
ριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών 
στις διάφορες Υπηρεσίες της επικράτειας, 
δυστυχώς πλέον επαληθεύονται.

Προ αυτής της κατάστασης οι Πρωτο
βάθμιες Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων 
και περιφερειών αυτών πραγματοποίησαν
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Γ.Σ., κοινές συνδιασκέψεις κατά τις οποίες 
μετά από εμπεριστατωμένες διεξοδικές συ
ζητήσεις εκδόθηκαν ανακοινώσεις και ψη
φίσματα με διάφορα αιτήματα και ερωτή
ματα, για τα οποία αναμένονται από μέρους 
σας οι ενδεδειγμένες λύσεις και απαντήσεις.

Όμως ο χρόνος κυλά σταθερά, χωρίς να δί
δονται λύσεις και απαντήσεις με αποτέλεσμα 
η όλη κατάσταση να οδεύει καθημερινά προς 
το χειρότερο. Οι όποιες νέες διαταγές αντί να 
είναι διασαφηντστικές, περιπλέκουν ακόμη πε
ρισσότερο την κατάσταση. Χαρακτηριστική 
προς τούτο είναι και η πρόσφατη σχετική υπ' 
αριθμ. 6512/21/12 από 29-04-2002 Διαταγή 
του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. με την οποία δια- 
τάσσεται η ομοιομορφία του χρωματισμού 
των στολών των Υπηρεσιών της Ελληνικής 
Αστυνομίας και συγκεκριμένα των Ο.Π.Κ.Ε. 
των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριοφυλά- 
κων. Η τέτοιου είδους ομοιομορφία της στο
λής των προαναφερομένων, με των Αστυφυ
λάκων της Ο.Π.Κ.Ε., εκτός της σύγχυσης που 
προκαλεί στους πολίτες, καθότι δεν μπορούν 
να διακρίνουν τη διαφορετικότητα των Υπη
ρεσιών ούτε του αντικειμένου τους, φρονού
με ότι είναι και αυτό ακόμη ένα βήμα για την 
εκ πλαγίου εξομοίωση των Συνοριακών Φυ
λάκων, Ειδικών Φρουρών με Αστυφύλακες.

Κατόπιν των προαναφερομένων:
• Εμμένουμε ως εξ' αρχής στις θέσεις μας 

για την ύπαρξη και αυστηρή τήρηση των 
διακριτών ρόλων μεταξύ Αστυνομικών, 
Σ/Φ και Ε/Φ.

■ Αρνού μαστέ την εκ του πλαγίου μεθο
δευμένη μετονομασία των Σ/Φ και Ε/Φ σε 
Αστυφύλακες.

■ Αρνούμαστε την εκ του πλαγίου μεθο
δευμένη κατάργηση της αξιοκρατικής εισό
δου των Αστυνομικών στην Αστυνομία μέ
σω των Πανελλαδικών Εξετάσεων ως και 
την κατάργηση του ικανού χρόνου εκπαί
δευσης αυτών και την επιχειρούμενη ισοπέ- 
δωση, υποβάθμιση και απαξίωση αυτών.

• Αρνούμαστε και δεν αποδεχόμαστε επ' 
ουδενί την όποια ομοιομορφία της στολής 
των Συνοριακών Φυλάκων και των Ειδικών 
Φρουρών με αυτή των Αστυνομικών ο
ποιοσδήποτε Υπηρεσίας ή ειδικότητας.

Όσον αφορά τον χρωματισμό της στολής 
των συναδέλφων που απαρτίζουν τις 
Ο.Π.Κ.Ε., προτείνουμε αυτό του μαύρου, 
για τους λόγους που διαλαμβάνονται στο ε- 
πισυναπτόμενο υπ' αριθμ. 41/2002 έγγραφο 
της Ε.Α.Υ.Ν. Πιερίας.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Δ.Σ. της Ένωσης Αξιωματικών Ελλη
νικής Αστυνομίας Περιφέρειας Νοτίου Αι
γαίου που προέκυψε μετά από τις πρόσφατες 
αρχαιρεσίες έχει ως εξής: Πρόεδρος ο Α

στόν. Υποδ/ντής Λάμπρος Παναγιωτακό- 
πουλος, Αντιπρόεδρος ο Αστυνόμος Α' Γρη- 
γόριος Μαντούσης, Γενικός Γραμματέας ο 
Αστυν. Υποδ/ντής Δημήτριος Λερογιάννης, 
Αναπλ. Γραμματέας ο Αστυνόμος Β' Αντώ
νιος Βλαχάκης, Ταμίας ο Αστυνόμος Β' Νι
κόλαος Βελέντζας, Οργανωτικός Γ ραμματέ
ας ο Υπαστυνόμος Α' Νικόλαος Τσιμπογιάν- 
νης, Μέλος ο Αστυνόμος Α' Αδάμ Δαλάκας 
και αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία ο Α
στυν. Υποδ/ντής Δημήτριος Λερογιάννης.

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Λόγω μετάθεσης του πρώην Γεν. Γραμ
ματέα η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως ακολού
θως: Πρόεδρος ο Αστυνόμος Α' Δήμος Κοκ- 
μοτός Γεν. Γ ραμματέας ο Αστυνόμος Β' Α
βραάμ Κοσκερίδης, Αντιπρόεδρος ο Αστυν. 
Υποδ/ντής Θεόδωρος Κορμιστινός, Β’ Αντι
πρόεδρος ο Αστυνόμος Α' Κωνσταντίνος 
Στεφανίδης, Ταμίας ο Υπαστυνόμος Β' Ανα
στάσιος Δραγουδάκης και Μέλη ο Αστυν. 
Υποδ/ντής Σπυρίδων Ασημακόποπυλος και 
ο Αστυνόμος Α' Παναγιώτης Μήτσελος. 
Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.ΑΞΙ.Α. οι Αστυνό
μοι Α' Γεώργιος Γκοτσίδης και Κωνσταντί
νος Στεφανίδης.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΑΑΑΗΑΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ
λήλων Νομού Αττικής, που προέκυψε μετά 
από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες έχει ως εξής: 
Πρόεδρος ο Παναγιώτης Σπηλιόπουλος, Γ ε
νικός Γραμματέας ο Αθανάσιος Σπυράκος, 
Α' Αντιπρόεδρος ο Αθανάσιος μαγουλάς, Β' 
Αντιπρόεδρος ο Δημήτριος Καραγιαννόπου- 
λος, Αναπλ. Γ εν. Γ ραμματέας και Ταμίας ο 
Αθανάσιος Παλάντζας, Οργαν. Γ ραμματέας 
ο Γεώργιος Ψαλλίδας, και Μέλη οι Αντώ
νιος Λιακόπουλος, Αναστάσιος Μερκούρης, 
Γρηγόριος Βασιλάκος, Ιωάννης Μακρής και 
Σωκράτης Μάγγας.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΑΑΑΗΑΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. 
Ροδόπης πραγματοποίησε τις αρχαιρεσίες 
για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην 
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κατά τις οποίες εξελέγησαν οι: 
Ιωάννης Τσαβδαρτζής, Χρήστος Άτσαλος, 
Χρύσανθος Αμουτζάς, Γεώργιος Νάστος, 
Σταύρος Βαβαΐτης, Ιωάννης Καρταλάκης 
και Ευάγγελος Εμμανουηλίδης.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΑΑΑΗΑΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

Το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υ
παλλήλων Νομού Ημαθίας που προέκυψε 
μετά από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες έχει 
ως εξής: Πρόεδρος ο Νικόλαος Τρίγκας, 
Αντιπρόεδρος ο Ιωάννης Υφαντίδης, Γενι
κός Γραμματέας ο Ιωάννης Κελεσίδης, 
Ταμίας ο Παναγιώτης Τσιούπρος, Οργαν. 
Γ ραμματέας ο Παναγιώτης Μπούτσης και

Μέλη ο Αναστάσιος Κανελλόπουλος και 
ο Ιωάννης Τζαφέρης.

Ελεγκτική Επιτροπή οι: Κωνσταντίνος 
Θεοδωρίδης, Χρήστος Βασιλειάδης και 
Δαμιανός Ευθυμιάδης.

Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. οι: Ιω
άννης Γεωργάκαρος, Γεώργιος Θεσσαλο- 
νικιός, Βασίλειος Κατσαντώνης, Μάλα- 
μας Κοντογιώργης, Δημήτριος Καζαντζί- 
δης και Γεώργιος Τσικόπουλος.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υ
παλλήλων Νομού Βοιωτίας που προέκυ
ψε μετά από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες έ
χει ως εξής: Πρόεδρος ο Χρήστος Κου- 
τρομάνος, Αντιπρόεδρος ο Ηλίας Τουλί- 
τσης, Γενικός Γραμματέας ο Θεόδωρος 
Καρακώστας, Ταμίας ο Κωνσταντίνος 
Λάιος, Οργαν. Γραμματέας ο Γεώργιος 
Τσουγγάνης και Μέλη ο Βασίλειος Αρ
κούδας και ο Στέφανος Ρεντίφης.

Εξελεγκτική Επιτροπή οι: Νικόλαος 
Νικολακάκης, Νικόλαος Σουβλής και ο 
Δημήτριος Παπαδάς.

Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. οι: 
Χρήστος Κουτρομάνος, Δημήτριος Σιδέ- 
ρης, Νικόλαος Τριανταφύλλης, Ιωάννης 
Πανταζής και Στέφανος Ρεντίφης.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Δ.Σ. Του Συνδέσμου Αποστράτων 
Νομού Θεσσαλονίκης, που προέκυψε με
τά από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες έχει ως 
εξής: Πρόεδρος ο Θωμάς Ιωαννίδης, Α
ντιπρόεδρος ο Σταύρος Ναλμπάντης, Γε
νικός Γραμματέας ο Αθανάσιος Καρα- 
μπατάκης, Ειδικός Γ ραμματέας ο Αλέξαν
δρος Κωτίτσας, Ταμίας ο Νικόλαος Κεχα
γιάς, Βοηθός Ταμία ο Χρήστος Μητρού- 
δης, Έφορος Δημ. Σχέσεων ο Βασίλειος 
Ζάχος, Έφορος Λειτουργ. Λέσχης ο Θεό
δωρος Ηλιόπουλος, Νομ. Σύμβουλος ο 
Κωνσταντίνος Νταής, Έφορος Έκδοσης 
Εφημερίδας ο Βασίλειος Θεοχάρης και 
Μέλος ο Κωνσταντίνος Καρανίκας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥίΥΔΤ

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικού 
Προσωπικού/ΥΔΤ, που εκλέχθηκε από το 
10ο Συνέδριο, ως εξής: Πρόεδρος ο Βαγ
γέλης Μαλακάτας, Αντιπρόεδρος η Κρυ- 
σταλία Μπαλάση, Γενικός Γραμματέας η 
Κάτια Σαββίδου, Οργαν. Γραμματέας ο 
Αλκής Τζελέπης, Ταμίας ο Γιάννης Γου- 
ναλάκης, Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσί
ων Σχέσεων ο Απόστολος Λαγός και Μέ
λη ο Γιάννης Γαλλιός, ο Νίκος Δελδήμος, 
η Βάσω Καπράλου, ο Χρήστος Κούκου- 
λης και η Εύα Μήλιου. ■

Ανθυπαστυνόμος Κων/νος Κούρος
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μψΛίοπαρ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ - 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

■ΛΛΗΝΙΚΜΧ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Του Αστυν. 
Υποό/ντή 
Δη μητριού 
Αημητρό- 
πουλου της 
Α/νσης 
Αστυν. Προ
σωπικού/ 
ΑΕΑ

Το εν λόγω βοήθημα, είναι 
διαρκούς ενημέρωσης και αποτε- 
λείται από τέσσερις τόμους, 
στους οποίους περιλαμβάνονται 
συνολικά 46 βασικά νομοθετή- 
ματα που αφορούν το αστυνομι
κό και πολιτικό προσωπικό, τους 
Συνοριακούς Φύλακες, τους Ειδι
κούς Φρουρούς και τους σπουδα
στές των σχολών της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Το νεοεκδοθέν έργο εκτιμάται 
ότι θα συμβάλλει στην πολύπλευ
ρη, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρω
ση κάθε ενδιαφερομένου, προ-

α εύχρηστο και 
:ιστικθ πόνημα διαρκούς 

ίωσης.
Σε ότι αφορά τα περιεχόμενα, 

τον τρόπο εφοδιασμού και την α
ξία της συλλογής και των ενημε
ρωτικών τευχών που θα αποστέλ- 
λονται, σχετική είναι η από 
31.5.2002 επιστολή του ανωτέρω 
συναδέλφου, η οποία απεστάλη 
σε όλες τις υπηρεσίες της Ελλη
νικής Αστυνομίας.

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Του Υπα- 
στυνόμου 
A ' Κωνστα
ντίνου Τρια
ντάφυλλου

Οι προα- 
νακριτικοί υ
πάλληλοι εί

ναι πολύ δύσκολο να γνωρίζουν 
όλα τα θέματα της αστυνομικής 
δράσης, διότι για κάθε αξιόποινη 
πράξη απαιτούνται συγκεκριμέ
νες δικονομικές και υπηρεσιακές 
ενέργειες. Το παρόν βοήθημα του 
συναδέλφου, έρχεται να καλύψει 
ένα πολύ μεγάλο κενό που αφορά

Ο Ε Μ Δ Τ Λ  Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ

ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Του Αστυν. Β' Νικ. Δερβεντζή

του Τ.Τ. Κηφισιάς, 
καθηγητή στο μάθημα της Τροχαίας 

των Σχολών Ελληνικής Αστυνομίας και Σ.Π.Α.

“ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ”
Πεοιέγει 13 κεφάλαιο (224 σελ.)

Α) Δικονομικές& Υπηρεσιακές ενέργειες για τροχαίο ατύχημα με:

•  Υπηρεσιακό όχημα ·  θανατηφόρο ·  Τραυματισμό

•  Υλικές ζημιές ·  Εγκατάλειψη ·  Ειδικές περιπτώσεις 
Β) Κανονισμός λειτουργίας Δ.Χ.Ε. (Ταξί)
Γ) 50 πρακτικά θέματα ελέγχου οχημάτων 
Δ) Ασφάλιση οχημάτων
Ε) Όλα τα έντυπα που αφορούν το τροχαίο ατύχημα
ΣΤ) Όλα τα πρόστιμα σε ευρώ
Ζ) Έλεγχοι οχημάτων (Ι.Χ.Ε. - Ι.Χ.Φ - Δ.Χ.Φ. κ.λπ.)
Η) Αυτόφωρο μέθης

Ειδική τιμή γιο τους συναδέλφους 15 ευρώ 
Τηλέφωνο παραγγελίας: 010-2621.070 - 010-8012.008  

κινητό: 0977-208028

Ε Κ Δ Ο Σ Η  Β ΙΒ Λ ΙΟ Υ  Μ Ε  

ΘΕΜΑΤΑ

ακριβώς στην εργασία του προα- 
νακριτικού υπαλλήλου. Το συγκε
κριμένο βοήθημα (δεν αποτελεί 
σύγγραμμα) είναι ένας απλός ο
δηγός, για μεγάλο εύρος αδικη
μάτων, που όμως με το πρώτο ξε- 
φύλλισμα αντιλαμβάνεται αμέ
σως ο κάθε προανακριτικός υπάλ
ληλος ότι αναφέρεται σε θέματα 
καθημερινής πρακτικής. Αυτοί 
που έχουν να ωφεληθούν περισ
σότερο είναι οι Δόκιμοι Αστυφύ
λακες κατά το ξεκίνημα της προ- 
ανακριτικής τους καριέρας.

Το βιβλίο αποτελείται από τρί
α κεφάλαια: Τάξη, Ασφάλεια, 
Τροχαία. Κάθε κεφάλαιο περιέχει 
υποδείγματα προστίμων, υπο
δείγματα συνταγμένων μηνύσε
ων, ολοκληρωμένες δικογραφίες, 
συμπληρωμένα υποδείγματα υ
πηρεσιακών εγγράφων και ενερ
γειών που αφορούν συγκεκριμέ
νες περιπτώσεις.

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρο- 
νται για την προμήθεια του βιβλί
ου να απευθύνονται στα τηλ. 
0441029733, 0936181786.

ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 1930 

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Του Πυρο
σβέστη 
Αημήτρη 
Φραγκιά

Με μεγά
λη χαρά πή
ραμε στα χέ
ρια μας το 
θ α υ μ ά σ ιο  

λεύκωμα του Πυροσβέστη Δη- 
μήτρη Φραγκιά, το οποίο αποτε
λεί προϊόν της αγάπης του για το 
Πυροσβεστικό Σώμα. Στην προ- 
σπάθειά του βρήκε συμπαρα
στάτες και υποστηρικτές τους 
συναδέλφους του απ' όλη την 
Ελλάδα που του παρείχαν φωτο
γραφικό υλικό για τη συλλογή 
του. Μετά από προσπάθειες που 
κράτησαν 17 χρόνια κατάφερε 
να παρουσιάσει ένα λεύκωμα α
πό 236 φωτογραφίες με τις ακό
λουθες ενότητες: αντλίες του 
19ου και του 20ου αιώνα, οχή
ματα του Π.Σ. από το 1930 μέχρι 
σήμερα, πυροσβεστικά οχήματα 
των αεροδρομίων Σπάτων, Ελ
ληνικού και Μακεδονίας, Πυρο
σβεστικά οχήματα της Υπηρεσί
ας Πολιτικής Αεροπορίας από το 
1970 έως σήμερα, πυροσβεστικά 
οχήματα της πρώην δασικής υ
πηρεσίας. Η τιμή του λευκώμα

τος ανέρχεται στα 18 ευρώ. Ό
σοι ενδιαφέρονται να το αποκτή
σουν μπορούν να επικοινωνή
σουν στο e-mail: jimf@mail- 
box.gr ή στο τηλ. 0932938745.

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Του δικηγό
ρον Αγγέλου 
Τσιγκρή, 
εκδόσεις 
Σάκκουλα.

Το έγκλη
μα της αν
θρωποκτονί
ας αποτελεί 

το μοναδικό έγκλημα βίας χωρίς 
συμπαγές κίνητρο. Η έλλειψη συ
μπαγούς κινήτρου, η ποικιλομορ- 
φία των τρόπων τέλεσης, η σοβα
ρότητα του διακυβευόμενου έν- 
νομου αγαθού, η μεγάλη δημο
σιότητα και δημοσιοποίηση, το α
διαμφισβήτητο ενδιαφέρον της 
κοινής γνώμης και η αύξηση της 
ανασφάλειας και του φόβου του 
κοινού απέναντι στο έγκλημα, κα
θιστούν την έρευνα άκρως ενδια
φέρουσα.

Το τελικό δείγμα της έρευνας 
συγκροτήθηκε από το σύνολο 
των υποθέσεων ανθρωποκτονίας 
με πρόθεση, που εκδικάστηκαν 
από το Μικτό Ορκωτό Δικαστή
ριο της Αθήνας από το 1986 έως 
το 1995.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζο
νται τα αποτελέσματα της έρευ
νας αναφορικά με τα χαρακτηρι
στικά των δραστών του εγκλή
ματος της ανθρωποκτονίας, τα 
αποτελέσματα σχετικά με τα χα
ρακτηριστικά των θυμάτων, η 
σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο 
εγκληματικό ζεύγος δράστη και 
θύματος, ο βαθμός ολοκλήρω
σης του εγκλήματος και η συρ
ροή του με άλλα εγκλήματα, ο 
χρόνος και ο τόπος τέλεσης,, τα 
μέσα, οι τρόποι και οι στρατηγι
κές του εγκλήματος, η ενεργο
ποίηση των μηχανισμών της ποι
νικής δικαιοσύνης, η δικαστική 
πρακτική και τα επί μέρους κί
νητρα

Στο δεύτερο μέρος της μελέ
της παρουσιάζονται συνοπτικά 
οι υποθέσεις του δείγματος της 
έρευνας.

Το βιβλίο διατίθεται στα κε
ντρικά βιβλιοπωλεία Αθηνών 
και Θεσσαλονίκης στην τιμή 
των 38 ευρώ. ■
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Έ τοιμες στολές και επ ί μέτρο), 
διακριτικά και όλα τα  αξεσουάρ Αστυνομίας 

στις καλύτερες τιμές.
Αποστολές σ ' όλη την Ελλάδα με αντικαταβολή

ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ
Κ. ΟΥΡΑΝΗ 4, (Πάροδος Μεσογείων - Πεντάγωνο)

(έναντι Νοσοκομείου Σωτηρία, Σταθμός Metro ‘Εθνική Άμυνα”) 
Τηλ.: 6722.226, Fax: 6722.228

ΤΕΝΤΕΣ

Η ΕΞΟΧΗΣ

ΕΠΟΧΙΑΚΑ 
ΕΙΑΗ

ΤΕΝΤΕΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Γ. ΠΙΣΙΝΑΣ - Γ. ΝΑΝΟΣ
I. ΦΩΚΑ 109-ΓΑΛΑΤΣΙ

τηλ. 2932 386 - 2130 619 κιν. 093 2 414526 - 097 746 5354 
ΕΚΘΕΣΗ: ΤΡΑΛΛΕΩΝ120. ΓΑΛΑΤΣΙ, τπλ. 22.22.243

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΖΑΝΤΩΝ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ - ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ & ΑΛΛΑΓΗ

μ ? turn ira »* mxbk&mi
ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 

ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
χωρίς προκαταβολή έως 36 δόσεις

Κ αραθεοδω ρή 31 &  Γ Βλάχου ■ Ν Ψ υχικό  
τη λ .: 6 7 .4 6 .3 0 0  - 6 7 .2 2 .2 3 6

ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 
ΕΛ.ΑΣ-Ε.Σ- ΠΥΡ/ΚΗΣ  

ΣΗΜΑΤΑ ΕΑ.ΑΣ - Ε.Σ - ΠΥΡ/ΚΗΣ, 
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, 

ΠΗΛΙΚΙΑ &  ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 
ΑΡΒΥΑΑ MAGNUM HI - TEC, 

ΜΑ1 HERMAN, RECOR 
Μπλουζάκια Ο.Π.Κ.Ε. - Y.A.T

ί Ειδ. Φρουράν - Υ.Ε.Φ.Κ.

ΘΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ 3 9 .7  Ευρύ 
(Ύφασμα πελάιη)

ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ >νί

Ν. ΦΛΟνΤΖΗ 2S (ΠΥΛΕΣ ΚΕ1Β, ΚΕΒ0Π), 
JAfoAPI ΤΗΛ.010 5J26379
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ληνική γλώσσα. Ταυτοχρόνως κατα
γοητευόμουνα από την Μεσαιωνική 
Εποχή και κανείς, σχεδόν, δεν εν
διαφερότανε σχετικά με την Με
σαιωνική Ελλάδα. Έτσι, αποφάσισα 
να έχω ως κύριο ενδιαφέρον μου τον 
Μεσαιωνικό Ελληνισμό: την Ελλά
δα και τις γειτονικές βαλκανικές χώ
ρες, καθώς και τις Σταυροφορίες, οι 
οποίες υπήρξαν ολότελα καταστρε
πτικές, με αποτέλεσμα τον όλεθρο 
του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους 
και την υποδούλωση του Ανατολικού 
Χριστιανισμού.

«Ερώτ.»: Είχατε γνωρίσει κάποιο 
πρόσωπο που σας βοήθησε να ειδι- 
κευθείτε στις Βυζαντινές Σπουδές;

«Απάντ.»: Όταν άρχισα τις σπουδές 
μου, κορυφαίος Βυζαντινολόγος 
ήταν ο καθηγητής Bury, Ακαδημαϊ
κός, που πρώτα ασχολήθηκε με την 
Κλασική Ελλάδα και κατόπιν με το 
Βυζάντιο. Όμως ήταν μοναχικός άν
θρωπος και δεν επιθυμούσε να έχει 
φοιτητές. Επίσης δεν του άρεσε που 
υποχρεώθηκε να με κάνει μαθητή 
του. Δυσκολευόμουνα πολύ να τον 
συναντήσω. Τον πρωτογνώρισα στο 
γραφείο του στο Cambridge ήταν 
πάντοτε εύκολο να τον προσεγγίζω. 
Λόγω γήρατος και ασθενικότητας 
απούσιαζε από το γραφείο του. Γι' 
αυτό του έστελνα γραπτές σημειώ
σεις και απορίες στο σπίτι του, οι 
οποίες όμως ουδέποτε έφθασαν στα 
χέρια του. Αργότερα κάποιος μου 
ανέφερε ότι και η κυρία Bury πί
στευε πως ο κύριος Bury δεν θα 
έπρεπε να ενοχλείται με τέτοια πράγ
ματα, και ως εκ τούτου κατέστρεφε

0 μεγάλος του 
Μεσαιωνικού 

[_Ελληνισμού
«Ερώτ.»: Ποιο ακριβώς υπήρξε το 

κίνητρο που σας ώθησε να ασχο
ληθείτε σ' όλη σας σχεδόν την ζω
ή με την μελέτη του Βυζαντινού 
Πολιτισμού;

«Απάντ.»: Ανάμεικτοι λόγοι με παρεκί- 
νησαν. Όταν ήμουν 7-8 χρονών, άρ
χισα να μαθαίνω Αρχαία Ελληνικά, 
διότι δεν μου άρεσα η Κλασσική Ελ-

Υπήρξε ένας από εκείνους που συνετέλεσαν αποφασιστικά με το 
έργο, την παρουσία και την προσωπικότητά τους στην αλλαγή 
των αντιλήψεων και στάσεων του Δυτικού Κόσμου απέναντι στο 
Μεσαιωνικό Ελληνισμό. Πέρασαν χρόνια πολλά για να διασκεδα
στούν οι προκαταλήψεις απέναπι στο Βυζάντιο, που ξεκινούσαν 
από το έργο του Άγγλου ιστορικού Gibbon "Παρακμή της ανατο
λικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας", αλλά και από σειρά ιστορικών 
συγκυριών. Και σ’ αυτό η συμβολή του Sir Steven Ranciman υπήρ
ξε καταλυτική. Έτσι, τέτοιες μέρες, κάθε Μάη, στις 29, -την α
ποφράδα μέρα του Γένους- είναι φυσικό ο νους μας να στρέφε
ται με ευγνωμοσύνη σε τέτοιους ανθρώπους. Αναδημοσιεύουμε 
λοιπόν απόσπασμα από την τελευταία συνέντευξη του μεγάλου 
βυξαντινολόγου στο περιοδικό "Πεμπτουσία" (τχ 4 - 2001).*

348 Αστυνομική Επιθεώρηση - Μάιος/Ιούνιος 2002



ότι του έδινα. Συν τω χρόνω ανακά
λυψα ότι κάθε πρωί έκανε περίπατο 
γύρω από το Cambridge και παρα
φύλαγα να περάσει. Μάλιστα, του 
άρεσε να έχει κάποιο συνοδό στην 
βόλτα του. Τον συνόδευα κρατώντας 
ένα τετράδιο και ρωτώντας τον τα 
σχετικά. Και πραγματικά είχε μεγά
λη γνώση και εύστροφο μυαλό. Δεν 
χρειαζόταν σχεδόν ποτέ να ανατρέ
ξει στα κείμενα και τις μελέτες, διό
τι πάντοτε γνώριζε τι θα απαντήσει. 
Σε περίπτωση που δεν θυμόταν ή 
αγνοούσε κάτι, μου έστελνε μετά 
από λίγο την επιστημονική του απά
ντηση. Δυστυχώς, όμως, υπήρξε ο 
πρώτος και μοναδικός μου διδάσκα
λος. Μετά από κάποιο χρονικό διά
στημα αρρώστησα εγώ και άφησα το 
Cambridge. Όταν ύστερα επέστρε
ψα, είχε πεθάνει. Από και πέρα 
έπρεπε μόνος μου να προχωρήσω 
στο όλο θέμα.

«Ερώτ.»: Σήμερα, ο μέσος Ευρω
παίος τι γνωρίζει για το Βυζάντιο;

«Απάντ.»: Ο μέσος Ευρωπαίος αρχίζει 
να μαθαίνει περισσότερα, αφού σή
μερα υπάρχουν πολλοί βυζαντινολό- 
γοι. Στη Βρετανία, κάθε χρόνο διορ- 
γανώνουμε βυζαντινολογικό συνέ
δριο με μεγάλη συμμετοχή ενδιαφε
ρομένων. Επίσης, στα Πανεπιστήμιά 
μας, οι φοιτητές επιδεικνύουν αυξα
νόμενο ενδιαφέρον. Και στην Ευρω
παϊκή Ήπειρο, στη Γαλλία και την 
Γερμανία υπήρχαν πάντοτε σχολές 
περί Βυζαντίου, οι οποίες ήταν μάλ
λον περιορισμένες, αλλά έχω την πε
ποίθηση ότι και εκεί επίσης το εν- 
διαφέρον αυξάνεται.

«Ερώτ.»: Τι πιστεύετε σχετικά με 
την παρουσία της Ορθοδοξίας 
στη σύγχρονη Ευρώπη;

«Απάντ.»: Μερικές φορές -τι να πω- 
αισθάνομαι πολύ απογοητευμένος 
από τις άλλες Εκκλησίες της Δύσε- 
ως. Όμως, χαίρομαι με ην σκέψη 
ότι στα επόμενα 100 χρόνια η Ορθο
δοξία θα είναι η μόνη ιστορική Εκ
κλησία που θα υφίσταται. Η Αγγλι- 
κανική Εκκλησία είναι σε πολύ κακά 
χάλια. Η  Ρωμαιοκαθολική Εκκλησί
α χάνει συνεχώς έδαφος. Αλλά ευτυ
χώς, υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησί
α. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση 
ο αυξανόμενος αριθμός αυτών που 
ασπάζονται την Ορθοδοξία και μά
λιστα στην Βρετανία. Πιστεύω ότι

προσφέρει στην πραγματική πνευμα
τικότητα που ο άλλες εκκλησίες δεν 
μπορούν πλέον να μεταδώσουν. Ολα 
αυτά με οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι η Ορθοδοξία θα διατηρηθεί σε 
αντίθεση με τις άλλες.

«Ερώτ.»: Ποια πιστεύετε ότι είναι η 
πεμπτουσία της Βυζαντινής Αυ
τοκρατορίας διαμέσου της μα
κραίωνης ιστορίας της;

«Απάντ.»: Νομίζω ότι θα πρέπει να 
δώσω μια απάντηση που θα πάρει 
πολύ χρόνο. Εν ολίγοις, οι Βυζαντι
νοί διατηρούσαν πάντοτε —αν και 
σε ορισμένες περιστάσεις δεν το πέ- 
τυχαν εξ ολοκλήρου— ένα πνευματι
κό επίπεδο υψηλής στάθμης και 
φρονώ ότι αυτό είναι μάλλον η πε
μπτουσία, το πιο σημαντικό στοιχεί
ο τους. Και θα τόνιζα ότι είναι ένα 
ευρύ και ελεύθερο θρησκευτικό επί
πεδο. Για παράδειγμα, οι βυζαντινές 
ιεραποστολές στην Ευρώπη ενθάρ- 
ρυναν την έκδοση ιερών κειμένων 
στη γλώσσα των νεοεισαχθέντων 
χριστιανών. Κάτι τέτοιο η Ρώμη πο
τέ δεν θα έπραττε. Αυτό είναι ένα

ΤΤ'αθηγητής Sir Steven Ranciman 
(1903 - 2000). Διαπρεπής βυζα- 

ντινολόγος, μαθητής του επίσης δια
πρεπούς βυζαντινολόγου John Bury. 
Από τα σημαντικότερα έργα του «Η 
ιστορία των Σταυροφοριών», «Η ά
λωση της Κωνσταντινουπόλ.εως», 
«Η μεγάλη του Χριστού Εκκλησία 
εν αιχμαλωσία», "Η τελευταία βυζα
ντινή αναγέννηση", «Ο βυζαντινός 
πολιτισμός» και πολλά άλλα. Σχεδόν 
όλα έχουν μεταφραστεί στην ελλ.ηνι- 
κή γλώσσα. Όπως έγραψε η βρετα
νική εφημερίδα The Times, «ο 
Ranciman χαρτογράφησε τη με
σαιωνική φάση του ατέρμονος χά
σματος μεταξύ Ανατολής και Δύσης 
στη Μέση Ανατολή».

πράγμα, ανάμεσα σε άλλα που πολύ 
θαυμάζω στους Βυζαντινούς.

«Ερωτ.»: Μερικοί ισχυρίζονται — 
και θέλαμε Σερ την δική σας άπο
ψη ως ειδικού— ότι η Αρχαία Ελ
λάδα ήταν πολύ ένδοξη και ένας 
υπέροχος πολιτισμός, πράγμα 
αναμφισβήτητο, ενώ ο βυζαντινός 
πολιτισμός υπήρξε μια σκοτεινή 
περίοδος του Μεσαίωνα που τους 
απωθεί. Πέστε μας κάτι σχετικά 
με αυτό;

«Απάντ.»: Πάντοτε διαμαρτύρομαι 
εναντίον της θέσεως αυτής! Στο Βυ
ζάντιο υπήρχε υψηλό ήθος! Σχετικά 
δε με τη Βυζαντινή Τέχνη δεν υπήρξε 
σχεδόν ποτέ σωστή εκτίμησή της. 
Εγώ προσωπικά, πιστεύω ότι ορι
σμένα βυζαντινά ψηφιδωτά είναι 
ανώτερα από όλα τα αρχαία αγάλ
ματα της κλασσικής εποχής. Έχει γί
νει πολύς θόρυβος περί των Ελγίνει
ων μαρμάρων. Δεν μου προκαλούν 
πολύ θαυμασμό. Θα προτιμούσα πιο 
παλαιά έργα τέχνης, όπως π.χ. οι 
"Κόρες". Δεν θα επιθυμούσα ποτέ 
μου να είχα αγάλματα ρεαλιστικού 
τύπου, εντελώς "ανθρώπινα". Θα με 
συνάρπαζε εάν είχαν μια πνευματική 
διάσταση, όπως οι τόσο εκφραστικές 
(εξπρεσσιονιστικές) βυζαντινές δη
μιουργίες που είναι μοναδικές και 
σχεδόν ανεπανάληπτες.
Κάτι το οποίο συνέβη κατά τη διάρ
κεια της ζωής μου είναι η εκτίμηση 
των διαφόρων βυζαντινών τεχνών, 
και η μείωση της αποκλειστικής συ- 
γκεντρώσεως στην τέχνη του χρυσού 
αιώνα της Αθήνας. ■

* Ευχαριστούμε θερμά το Διευθυντή Σύντα
ξης του περιοδικού "Πεμπτουσία" κ. Κ. 
Αγγελίδη που μας παραχώρησε ευγενικά το δι
καίωμα αναδημοσίευσης της συνέντευξής του 
με τον Sir Steven Ranciman.

Μάιος!Ιούνιος 2002 - Αοτυνομική Επιθεώρηση 349



πραγματικότητα ή μύθος;

Ο
 πρώτος αρχαίος συγγραφέας 
που αναφέρεται στην Ατλαντί- 
δα είναι ο Πλάτωνας, στα έργα 
του «Τίμαιος» και «Κριτίας». 
Ο Πλάτωνας αφηγείται, ότι τις 

πληροφορίες για την χαμένη χώρα τις 
είχε από τον παππού τού Κριτία, ο οποί
ος τις άκουσε από τον αρχαίο νομοθέτη 
Σόλωνα, όταν ο τελευταίος επισκέφτη- 
κε τους Αιγυπτίους ιερείς στην πόλη 
Σάιδα στο Δέλτα του ποταμού Νείλου 
γύρω στο 600π.Χ Εκεί, όταν ο Σόλων 
αναφέρθηκε στον κατακλυσμό του Δευ
καλίωνα, οι ιερείς, επικαλούμενοι κεί
μενα χαραγμένα σε πλάκες του Ναού 
της Σάιδας, του είπαν ότι είχαν προηγη- 
θεί 3 φοβεροί κατακλυσμοί, από τους 
οποίους ο ένας κατέστρεψε την χώρα 
των Ατλάντων.

Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε 
από τον Πλάτωνα, η Ατλαντίδα ήταν έ
να νησί μέσα στον Ωκεανό, πέρα από 
τις Ηράκλειες Στήλες (στενό του Γι

βραλτάρ), μεγαλύτερο από την Λιβύη 
και την Ασία μαζί (στην εποχή του 
Πλάτωνα Ασία ήταν η μεταξύ Μεσογεί
ου, Περσικού και Κασπίας γη). Ήταν 
ένα ισχυρό βασίλειο με ναυτική δύναμη 
που κυριαρχούσε σε πολλά νησιά, κα
θώς και στην Τυρρηνία και στην Αίγυ
πτο. Απαρτιζόταν από ένα κεντρικό νη
σί, όπου είχε την έδρα του ο βασιλιάς 
και το οποίο περιέκλειναν δυο κυκλικές 
οροσειρές, εναλλασσόμενες με τρεις 
θάλασσες. Η χώρα αυτή ήταν εύφορη 
και οι κάτοικοι απολάμβαναν την ειρή
νη και την ευημερία.

Η ακμάζουσα και ευημερούσα αυτή 
κοινωνία διήρκεσε όσο επικρατούσε το 
θεϊκό στοιχείο στον χαρακτήρα των ηγε
μόνων, δίνοντάς τους φυσική ευσέβεια 
προς τους νόμους και προσήλωση στην 
αρετή. Αργότερα κυριάρχησε το ανθρώ
πινο στοιχείο και έγιναν οι ηγεμόνες αρ
χομανείς και φιλοχρήματοι. Έτσι ο Δίας 
αποφάσισε να τους τιμωρήσει.

Οι Αιγύπτιοι ιερείς ανέφεραν ακόμα, 
ότι οι συμπατριώτες του Σόλωνα, δηλα
δή οι «Αθηναίοι», νίκησαν τους Ατλά- 
ντιους, όταν οι τελευταίοι προσπάθη
σαν να τους υποτάξουν. Αυτά, σύμφω
να με τους Αιγυπτίους, συνέβησαν 9000 
χρόνια πριν από την εποχή του Σόλωνα. 
Μετά από αυτή την ήττα έγιναν σεισμοί 
και κατακλυσμοί που είχαν σαν αποτέ
λεσμα τον αφανισμό της Ατλαντίδας.

Για τους μαθητές του Πλάτωνα, 
επρόκειτο για μια αφήγηση που αντα
νακλούσε κάποια ιστορική αλήθεια. 
Αντίθετα, ο Αριστοτέλης πίστευε ότι η 
Ατλαντίδα υπήρξε μόνο στην φαντασί
α του φιλοσόφου. Ο καθηγητής Σπύρος 
Μαρινάτος υποστηρίζει ότι η φαντασία 
του Πλάτωνα δεν ήταν δυνατόν να γεν
νήσει μια τόσο αήθη για την κλασσική 
φιλολογία διήγηση, ούτε η διήγηση αυ
τή έχει φανταστικό χαρακτήρα. Όπως 
έδειξε η εσωτερική ανάλυση του έργου 
του Πλάτωνα, τα κείμενα αυτά αποτε
λούν παιδαγωγικούς μύθους που σκοπό 
έχουν να φωτίσουν τη σκέψη του φιλο
σόφου και να ζωντανέψουν με εικόνες 
την θεωρία του. Ίσως εφιστά την προ
σοχή των συμπατριωτών του στους κιν-
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δύνους διαφθοράς που συνεπάγεται η' 
ναυτική δύναμη, η άσκηση του εμπορί
ου και η απομάκρυνση από την αρετή.

Αργότερα, κατά την εποχή της Ανα
γέννησης, όταν το ενδιαφέρον για την Α- 
τλαντίδα αναζωπυρώθηκε, το κείμενο 
του Πλάτωνα έγινε ιστορικά αποδεκτό. 
Απέμενε μόνο ο εντοπισμός της Ατλα- 
ντίδας. Το σημείο όπου καταποντίστηκε 
αναζητήθηκε άλλοτε προς την Πορτογα
λία ή το Μαρόκο, άλλοτε στον κόλπο της 
Γασκώνης, στην Β. ή Κ. Αμερική, στην 
Αρκτική ή στον Ινδικό Ωκεανό. 
Υπάρχουν κι εκείνοι που πιστεύουν ότι η 
Ατλαντίδα ήταν κάποιο νησί του Αιγαί
ου, π.χ. η Θήρα, ή η Μινωική Κρήτη.

Σ αυτή την θεωρία αναφέρεται ο αρ
χαιολόγος Σπ. Μαρινάτος. Ο καθηγητής 
αναλύει αρχικά έως που φτάνουν οι πα- 
λαιότερες αναμνήσεις του ανθρώπου. 
Η τελευταία περίοδος μεγάλων γεωλο
γικών αλλαγών πάνω στη γη είναι η τε
ταρτογενής. Κατά την περίοδο αυτή γί
νονται οι τελευταίες γεωλογικές μετα
βολές με αποτέλεσμα να σχηματιστούν 
οι ήπειροι με τη σημερινή τους μορφή.

Μια από τις γεωλογικές αναμνήσεις 
είναι εκείνη που αναφέρεται σε κατα
κλυσμούς. Ο πιο γνωστός είναι αυτός

της Αγίας Γραφής, ο οποίος ανάγεται 
στον Σουμερικό πολιτισμό και από 
εκεί τον περιέλαβαν οι Εβραίοι στις πα
ραδόσεις τους.Οι ανασκαφές της Ουρ 
έδειξαν ότι επρόκειτο περί πραγματικής 
καταστροφής που έγινε κατά την 4η χι
λιετηρίδα π.Χ. Αρα, λοιπόν, αυτά τα δε
δομένα δεν ταιριάζουν με τις πληροφο
ρίες που έχουμε από τους Αιγύπτιους ιε
ρείς, ούτε όσον αφορά το χρόνο ούτε 
τον τόπο. Έτσι λοιπόν απομένει να θεω
ρηθεί μεν πραγματικός ο ιστορικός πυ
ρήνας της Ατλαντίδας, αλλά με πολλά 
ερωτηματικά σχετικά με το πού και πό
τε, όπως συμβαίνει με πολλές ιστορικές 
παραδόσεις.

Οι Αιγύπτιοι, άλλωστε, και οι Σουμέ- 
ριοι είχαν την τάση σε θέματα που αφο
ρούσαν χρονολόγηση γεγονότων να 
διογκώνουν τον χρόνο κατά τρόπο τε
λείως εξωπραγματικό. Υπάρχει όμως 
στα Αιγυπτιακά κείμενα ένα σταθερό, 
σημείο. Η αναφορά στη μεγίστη ακμή 
του «Ελληνικού», που αναφέρεται στα
θερά στη διήγηση της Ατλαντίδας. Αυ
τό μας οδηγεί με σιγουριά στον 15-16 
αι. π.Χ., όταν πραγματικά ο κρητομυκη-

ναϊκός πολιτισμός βρέθηκε στην μεγί
στη του ακμή.

Περί το 1500 π.Χ. μια τρομερή κατα
στροφή έπληξε ολόκληρη την Κρήτη. 
Η καταστροφή αυτή αποδίδεται σ’ ένα 
τρομερό φυσικό γεγονός, την έκρηξη 
του ηφαιστείου της Θήρας. Μετά την 
έκρηξη, τα παλιρροϊκά κύματα έφτασαν 
στην Κρήτη που απέχει 600 μίλια και 
προξένησαν τρομερές καταστροφές. 
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το νη
σί ερημώθηκε. Μια πολύ μικρή παράτα
ση ζωής του ανακτόρου της Κνωσού 
δεν μπόρεσε να ανακόψει τον ρου των 
γεγονότων.

Το 1909, ο Κ. Frost υποστήριξε ότι η 
Κρήτη ήταν η Ατλαντίδα των Αιγυπτί
ων, τονίζοντας τις ομοιότητες των πα
ραδόσεων για την Ατλαντίδα με εκείνες 
του μινωικού πολιτισμού και την ακμαί
α επικοινωνία της νήσου με την Αίγυ
πτο. Όταν όμως οι Κρήτες εξαφανίστη
καν, οι Αιγύπτιοι έπλασαν τον μύθο της 
καταβύθισης της νήσου.

Η άποψη αυτή βρήκε αρκετή απήχη
ση και ο ίδιος ο Μαρινάτος τη βρίσκει 
λογική. Σύμφωνα με αυτήν το νησί που 
καταποντίστηκε ήταν η Θήρα, αλλά, ε
πειδή ήταν μικρή και άσημη, οι Αιγύ

πτιοι, τον απόηχο της καταστροφής τον 
μετέφεραν στην Κρήτη με την οποία 
έχασαν απότομα κάθε επαφή μετά την 
έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας που 
έγινε οπωσδήποτε αντιληπτός στην Αί
γυπτο.

Ο Μαρινάτος προσπαθεί επίσης να ε
ξηγήσει τη μετάθεση της βυθισμένης 
νήσου στον Ατλαντικό ωκεανό. Κατά 
την περίοδο αυτή ήταν πρόσφατος ο πε- 
ρίπλους της Αφρικής από τους Φοίνι
κες. Σίγουρα, λοιπόν, οι ναυτικοί διη
γούνταν συναρπαστικά παραμύθια 
από τους καινούργιους τόπους αναμει- 
γνύοντάς τα, όπως γίνεται συχνά, με άλ
λες προγενέστερες ιστορίες. Εκείνα τα 
οποία ήξεραν για την Κρήτη τα μετέφε
ραν σ έναν χώρο που παρουσίαζε την 
συγκεκριμένη στιγμή μεγαλύτερο εν
διαφέρον.

Η τελευταία παρατήρηση του Μαρινά
του αναφέρεται στο πρόβλημα της χρο
νολόγησης. Η εξήγηση που δίνει στην α
δύνατη χρονολογία 9000 ετών πριν από 
τον Σόλωνα είναι η εξής: Ο Σόλων άκου- 
σε την διήγηση γύρω στο 600 π.Χ. 
Η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας έγι

νε γύρω στο 1500 π.Χ. Τα 900 λοιπόν 
χρόνια πριν από τον Σόλωνα έγιναν 9000 
λόγω των «ακροβατισμών» που έκαναν 
οι Αιγύπτιοι μέσα στον χρόνο.

Παρά το γεγονός ότι έχουν γραφεί γι 
αυτήν χιλιάδες άρθρα και βιβλία το θέ
μα της χαμένης Ατλαντίδας εξακολου
θεί να γοητεύει. Σχετικά πρόσφατα ο 
Γάλλος γεωλόγος και προϊστορικός 
Jaques Collina-Girard παρουσίασε 
έρευνα στην οποία υποστηρίζει ότι η 
Ατλαντίδα υπήρξε πραγματικά, ως μια 
μικρή ομάδα νήσων στη μέση κανα
λιού, στο χώρο που είναι σήμερα τα 
στενά του Γιβραλτάρ. Σύμφωνα με τον 
ερευνητή η μοίρα έβαλε την σφραγίδα 
της πάνω σε αυτά τα νησιά πριν από 
11.000 χρόνια, κατά την εποχή των τε
λευταίων παγετώνων. Τότε η στάθμη 
της θάλασσας αυξήθηκε και πλημμύρι
σε ένα σύνολο 6 νήσων. Σήμερα τα νη
σιά αυτά βρίσκονται 175-410 πόδια 
(53-125 μέτρα) κάτω από την επιφάνεια 
του ωκεανού κατά μήκος των ακτών της 
Ισπανίας και του Μαρόκου.

Εκθέτοντας αυτή την άποψη στα Πρα
κτικά της Γαλλικής Ακαδημίας Επιστη
μών ο Collina-Girard υποστηρίζει ότι η 
Ατλαντίδα μπορεί να βρεθεί εκεί που την 
είχε τοποθετήσει ο Πλάτωνας. Όταν άρ
χισε η τήξη υπήρχαν 7 νησιά στο δυτικό 
τμήμα του καναλιού και προς το τέλος 
του, που κατελάμβαναν ένα τμήμα του 
Ατλαντικού οριοθετώντας μια εσωτερι
κή θάλασσα, την οποία έχει περιγράψει 
ο Πλάτωνας. Η Ατλαντίδα βρισκόταν 
στο εσωτερικό του καναλιού.

Δεδομένου ότι με τα χρόνια που πέ
ρασαν η στάθμη του νερού ανέβηκε, τα 
νησιά χάθηκαν κάτω από την επιφάνεια 
του ωκεανού. Έμεινε μόνο η Ατλαντίδα 
και ένα ακόμα νησί. Ο Collina - Girard 
υπολόγισε ότι τα τελευταία 400 χρόνια 
της ύπαρξης της Ατλαντίδας η στάθμη 
της θάλασσας αυξανόταν εκεί περίπου 8 
πόδια (2,4 μέτρα) ανά αιώνα.

Η θεωρία του Collina-Girard έχει 
επηρεαστεί από τους διαλόγους του 
Πλάτωνα. Εκείνο το οποίο δεν ταιριάζει 
είναι η εκτίμηση ότι η Ατλαντίδα ήταν 
μεγαλύτερη από την Λιβύη και την Ασί
α μαζί και ότι κατεστράφη από έκρηξη 
ηφαιστείου. Ο ίδιος έχει εκφράσει την 
απόφασή του να κάνει καταδύσεις στο 
σημείο που πιστεύει ότι βρισκόταν η 
Ατλαντίδα.

Τα αποτελέσματα των ερευνών του 
ίσως μας διαφωτίσουν περισσότερο για 
το θέμα.

Περιμένουμε... ■

Πολ. Υπάλ. Ζωή Κωσταβάρα

θετείέξω  από το Γ ί β ρ α λ τ ά ρ
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Μια ξενάγηση στο «Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας»

352 Αστυνομική Επιθεώρηση - Μάιος/Ιούνιος 2002



«Α.Ε.»: Κύριε
Βρέλλη, πώς φτά
σατε στο μεγάλο 
αυτό έργο;

«Α.π.»: Ήταν μια 
ιδέα που είχα από 
παιδί. Ήταν ένα όρα
μα. Μια αγάπη ατέρ- 
μονη προς την πα
τρίδα μου, προς τον 
τόπο μου και το η
ρωικό του παρελθόν.
Βέβαια άργησα πολύ 
να την υλοποιήσω.
Το «Μουσείο Ελλη
νικής Ιστορίας» το 
στεγάζω σ’ ένα κτί
ριο αστικής φρου- 
ριακής αρχιτεκτονι
κής της Ηπείρου του 
18ου αιώνα, που θε
μελίωσα το 1983, 
και τελείωσα το 
1994. Τα σχέδια του 
Μουσείου τα έκανα, 
στην αρχή, με ελεύ
θερο σχέδιο, και μετά 
με αξονομετρικό και 
προοπτικό (με αρκε
τές λεπτομέρειες).
Στη συνέχεια, για να 
αντιληφθώ τον όγκο, 
έφτιαξα μακέτες (τό
σο για το εξωτερικό 
του, όσο και το εσω
τερικό του) με κλίμα
κα 1:25. Στο τέλος, προκειμένου να 
βγάλω την οικοδομική άδεια, φίλοι μου 
—επιτυχημένοι σήμερα μηχανικοί— 
μετέφεραν τη δική μου μελέτη σε γραμ
μικό σχέδιο, και ανάλαβαν δωρεάν τις 
διαδικασίες προς την πολεοδομία.

Όσον αφορά το κατασκευαστικό μέ
ρος, εξωτερικά, αφού είχα πλέον έτοι
μο τον τσιμεντένιο σκελετό (κολόνες 
και στέγες), έκανα επί τόπου παρα
δείγματα τοίχων τόξων, επικράνων 
κλπ. και με ακολούθησαν τεχνίτες και 
χτίστες, με την επίβλεψή μου πάντα. 
Τις στέγες, τις κάλυψα με μαυρόπλα- 
κα. Για να δώσω δε την εντύπωση 
ύπαρξης γρυπίδων, πελέκησα το τσι
μέντο (στην απόληξή του) με βελόνι 
και ντεσιλίδικο.

Την αίσθηση ότι το όλο κτιριακό 
συγκρότημα είναι πακτωμένο πάνω 
σε βράχο, την έδωσα κάνοντας καλ

Τον βρήκαμε να μας προ
σμένει οτο κατώφλι της ε ι
σόδου του «Μουσείου Ελ
ληνικής Ιστορίας», του 
«Μουσείο» του ή, καλύτε
ρα, του «σπιτιού» του, γιατί 
το έργο αυτό δεν είναι απλά 
το σπίτι του Παύλου Βρέλ
λη, αλλά η ίδια η ζωή του. Μια ζωή σμιλεμένη με τη δη
μιουργία, με το πάθος για την τέχνη και την Ελλάδα. Κάτω 
από τα πυκνά φρύδια, μάτια λαμπερά βγάζουν φλόγες σαν 
σου μιλάει για την Ελλάδα, για το ηρωικό παρελθόν, για 
τις ανησυχίες του, για τις ελπίδες του για το μέλλον. Ο 
Παύλος Βρέλλης όμως είναι η ίδια η ιστορία. «Ποια Ευρω
παία», μας λέγει αντί για καλωσόρισμα, «θα ανέβαινε σε 
2.500 μέτρα υψόμετρο για να κουβαλήσει πυρομαχικά 
στους αγωνιζόμενους στρατιώτες. Μονάχα η Ελληνίδα, η 
Ηπειρώτισσα γυναίκα, κόρη, σύζυγος και μητέρα, το κατά- 
φερε, γιατί ανέπνεε έναν άλλο αγέρα, έναν αγέρα που 
'ρχόταν από τις Θερμοπύλες και τη Σαλαμίνα, από το Σού
λι, το Κούγκι και το Μεσολόγγι». Αυτός ο γεμάτος φλόγα 
σεβάσμιος πρεσβύτης, «καλλιτέχνης Έλλην», μας έκανε 
τη μεγάλη τιμή να μας μιλήσει για το έργο του και να μας 
ξεναγήσει με χαρά μικρού παιδιού στο «Μουσείο Ελληνι
κής Ιστορίας», στο σπίτι της Ελλάδας, στο Μπιζάνι

εσωτερικό του. 
Εδώ, έκανα — 
πάλι μόνος—
την όλη διαρ
ρύθμιση των χώ
ρων σε επίπεδα 
(παράλληλα, συ
νάλληλα και 
διάλληλα), ανά
λογα με το ιστο
ρικό θέμα που ή
θελα να αναπτύ
ξω. Για σιδηρο- 
κατασκευές, χτί
σιμο τούβλων, 
μ ι κ ρ έ ς  
οπλισμένες πλά
κες κ.λ.π., χρη
σιμοποίησα τε
χνίτες. Η γενική 
επίβλεψη και αυ
τών των εργα
σιών έγινε από 
μένα τον ίδιο.

λιτεχνικό μετασχηματισμό με μεγά
λα βράχια που έβγαλα από την εκ
σκαφή. Με τσιμεντοχρώματα δε, 
έκανα πατίνα, για να προστατεύσω 
τον επισκέπτη από οπτική μόλυνση 
(ό,τι τεχνητό να μοιάζει με φυσικό, 
και έτσι η επέμβασή μου καθόλου να 
μην τραυματίζει το φυσικό περιβάλ
λον). Διασκέδασα τον υπόλοιπο χώ
ρο, με βραχόκηπους και καλντερίμια 
(για λειτουργικούς τάχα λόγους, αλ
λά και για αισθητικούς). Το καλντε
ρίμι που οδηγεί από το έκδοτή ριο ει
σιτηρίων στην άσφαλτο, είναι για 
πραγματική χρήση. Πρόσεξα ιδιαίτε
ρα την κατασκευή του (θα παρατη
ρήσετε την άσκηση της ποδικής σας 
καμάρας).

Αφού εξασφάλισα το στεγασμένο 
εξωτερικό κέλυφος του Μουσείου
(2500 m^), ήρθα να δουλέψω στο

«Α.Ε.»: Αν η 
κατασκευή του 
κελύφους ήταν 

τόσο δύσκολη δουλειά, η οργάνωση 
του εσωτερικού χώρου, καθώς και η 
καθαρά καλλιτεχνική εργασία θα ή
ταν προφανώς δυσκολότερη.

«Απ.»: Αφού ολοκλήρωσα το κέλυ
φος, άρχισα μετά την καλλιτεχνική 
μου δουλειά. Τους τοίχους από τού
βλα που παραλαμβάνω από τους τε
χνίτες, τους επενδύω με πέτρα (όπως 
για παράδειγμα στις φυλακές και το 
διάδρομό τους). Άλλα μεγάλα ανοίγ
ματα τα μεταπλάθω σε βράχια, σπη
λιές ή βουνά, με λινάτσα («Φιλόσο
φος», «Κούγκι», «Επανάσταση», 
«Πίνδος»,...), και άλλα τα μεταπλάθω 
με νευρομετάλ σε όγκους σπιτιών, 
δρόμων κλπ. («Κύπρος», «Κυρά της 
Ρω», «Μικρά Ασία»,...). Μια αρκετά 
δύσκολη και επίπονη μετάπλαση ήταν 
αυτή που προόριζα για τις συνθέσεις 
«Σφαγή του Αλή Πασά», και «Σπηλιά
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του Καλπακίου (1940)», όπου έπρεπε 
να αποδώσω κροκαλοπαγή και λατυ- 
ποπαγή πετρώματα. Σε όλες τις περι
πτώσεις, το τελευταίο στάδιο δουλειάς 
είναι το χρώμα - η πατίνα. Πολύ δύ
σκολη δουλειά, γιατί είχα να αντιμετω
πίσω πολύ μεγάλες ανώμαλες επιφά
νειες και ύψη.

Και αφού όλα τα γύρω ήταν έτοιμα, 
άρχισα να τοποθετώ τις κέρινες φιγού
ρες, έτσι όπως τις είχα προγραμματί
σει, έτσι όπως τις αισθάνθηκα μέσα α
πό τις ιστορικές πηγές και τον προβλη
ματισμό μου —χρόνια τώρα, έτσι ό
πως είχαν μείνει στην μνήμη μου— 
μέσα από την φαντασία μου ή την προ
σωπική μου γνώση ιστορικών γεγονό
των των οποίων υπήρξα υποκείμενο. 
Τα κέρινα μέλη τα δούλεψα όλα πρώ
τα σε πηλό. Αλλά και στα επόμενα 
στάδια δουλειάς —από τον γύψο μέ
χρι το κερί, το φύτεμα της τρίχας..., το 
ντύσιμο,..., το στήσιμο, κλπ.— δούλε
ψα τελείως μόνος, και χωρίς τη βοή
θεια κανενός.

«Α.Ε.»: Ποιες αρχές κυριάρχησαν 
στην επιλογή της θεματολογίας του 
Μουσείου σας;

«Α.Ε.»: Από ιστορικής πλευράς, 
τόλμησα να κάνω μια επιλογή ιστορι
κών αναφορών, που καθόλου να μην 
παραμελούν γεγονότα, αλλά απεναντί
ας να έχουν σημεία αναφοράς και 
έντασης. Δεν ακολουθώ χρονολογική 
σειρά σε όλα τα θέματα. Πάρα πολλά, 
είναι σε ενότητες: Προεπανάσταση, 
Επανάσταση, 1940 - 41. Άλλα όμως 
είναι μόνα τους. Αυτό γίνεται για να 
μπορώ να κινηθώ με ελευθερία στους 
χώρους, δημιουργώντας αντιθέσεις 
ρυθμολογικές, φορματικές, χρωματι
κές κλπ. Με τα κέρινα δε ομοιώματα 
προσπαθώ να αποδώσω δράση ή ησυ
χία, στοχασμό ή φρίκη κλπ. Στο τέλος,

«Ευχαριστώ αυτούς που κράτη
σαν τη θρησκεία μου, τη γλώσσα 
μου και την εθνικότητά μου, για να 
είμαι Χριστιανός και να λέγομαι 
Έλληνας. Η αγάπη και η λατρεία 
που είχα —από μικρό παιδί— 
στους ήρωες της Προεπανάστασης 
και της Επανάστασης του 1821 έγι
νε αγάπη και θαυμασμός και για 
τους μετέπειτα ήρωες.

Αυτοί σφάχτηκαν κρεμάστηκαν, 
γδάρθηκαν, ταπεινώθηκαν..., για 
να κερδίσουμε εμείς σήμερα τον 
τόπο τούτο ελεύθερο - χωρίς σκλα
βιά. Αυτό ο μικρός λαός της γης, έ
δειξε την ανδρεία του σε όλες τις ε
ποχές. Αντικατέστησε το δόρυ με 
το καριοφίλι, ή το σύγχρονο όπλο, 
και βροντοφώναξε προς όλους τους 
λαούς της γης πως « Η Ελλάδα πο
τέ δεν πεθαίνει».

τα θέματα «Βυζάντιο» και «Αρχαία 
Ελλάδα», τα τοποθέτησα πάνω σε 
πλευρές ορθής γωνίας, στη διχοτόμο 
της οποίας έβαλα την «Μικρά Ασία». 
Βασική μου αρχή και πιστεύω μου εί
ναι να μένει ανέπαφος —χωρίς πα
ρεμβάσεις— ο κάθε φυσικός - 
ιστορικός χώρος, όπου έδρασαν ή μαρ
τύρησαν οι ήρωες. Μεταφέρω λοιπόν, 
με τον δικό μου τρόπο, τον ιστορικό 
χώρο στο χώρο Μουσείο, και με τα κέ
ρινα ομοιώματα δημιουργώ νέα διά
σταση χρόνου.

«Α.Ε.»: Στο τέλος της διαδρομής 
βλέπουμε το εργαστήρι σας. Μιλή
στε μας γι’ αυτό, για τις πρακτικές 
λεπτομέρειες της δουλειάς σας. 

«Απ.»: Το εργαστήρι του γλύπτη, εί-

Σαν φόρο τιμής, αγάπης και πί
στης στους ανώνυμους και επώνυ
μους ήρωές μας έφτιαξα τούτο το 
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας με 
κέρινα ομοιώματα στο χωριό Μπι- 
ζάνι Ιωαννίνων.

Θέλω να κάνω ιστορική αγωγή, 
μνήμη ιερή όλων των ηρωικών 
μορφών και γεγονότων.

Οι συνθέσεις είναι όλες δικές 
μου. Δούλεψα όχι μόνο με βάση την 
πλούσια βιβλιογραφία που συγκέ
ντρωσα (για ιστορικά και λ.αογρα- 
φικά στοιχεία) αλλά και τις πληρο
φορίες —στοιχεία— που πήρα από 
τα μέρη που περπάτησα, γνώρισα 
φωτογράφησα και σχέδιασα (επί 
χρόνια).

Ευχαριστώ όλους τους Έλλη
νες και ξένους συγγραφείς που 
στάθηκαν —με τις πηγές 
τους— πολύτιμοι οδηγοί μου 
στο δρόμο της δημιουργίας 
τούτου του έργου. Ένα μεγάλο 
επίσης ευχαριστώ οφείλω στους 
καθηγητές και δασκάλους μου 
στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τε
χνών της Αθήνας, για τις γνώ
σεις που μου έδωσαν στο θεω
ρητικά και πρακτικά μαθήμα
τα, και που τόσο πολύ με βοή
θησαν αυτές οι γνώσεις για τη 
δημιουργία τούτου του έργου».

Παύλος Βρέλλης 
Γλύπτης

ναι άτσαλο, πηλός, γύψος, νερά, καβα
λέτα, μικρά και μεγάλα, λεκάνες, μα- 
ντρακάδες, εργαλεία... Πολλά εργα
στήρια έστησα και κατάστρεψα κατά 
καιρούς στη ζωή μου, μαζί με τα έργα 
μου από έλλειψη χώρου και μόνο, αλ
λά και για λόγους μετακόμισης. Έτσι 
έκανα και ’δω ένα χώρο, το εργαστήρι 
μου. Θεωρήστε το, σαν μια γνωριμία 
με τα σύνεργα, και το αποτέλεσμα ης 
δουλειάς μου. Θα δείτε επίσης μερικά 
γύψινα μοντέλα (όπως βγήκαν από τον 
πηλό που δούλεψα αρχικά), για τα κέ
ρινα ομοιώματα το Μουσείου. Είναι 
τα ντοκουμέντα της δουλειάς μου. Στο 
κερί, άλλες λεπτομέρειες της αρχικής 
δουλειάς έχω καλύψει με γένια ή ρού
χα (όταν πρόκειται για φρίκη ή πόνο), 
ενώ άλλες έχω αφήσει να διακρίνονται
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χτυπήματα στο πρόσωπο μέχρι τις γω
νίες κάτω γνάθου, μερική εκδορά του 
μυώδους πλατύσματος, μέρος του αρι
στερού στερνοκλειδομαστοειδή, τους 
σφιγκτήρες των βλεφάρων, τους επι- 
σκύνιους σε ένταση, ώστε να σχηματί
ζουν με το μετωπιαίο γραμμές παράλ
ληλες αφήνοντας τα μάτια ορθάνοι
χτα. Στον τραυματισμένο Τουρκαλβα- 
νό, στη δολοφονία του Αλή πασά, 
αποδίδω τρόμο, φρίκη και πόνο. Είναι 
χτυπημένος με μαχαίρι στα οστά του 
ταρσού του δεξιού ποδιού, γι' αυτό οι 
μύες του προσώπου ενεργούν ανάλο
γα, δηλ. συνεργάζονται μεταξύ τους. 
Μεγάλη αγωνία και πολλή κούραση 
προϋποθέτει το κάθε στάδιο δουλειάς. 
Ποτέ δεν είχα κανένα βοηθό. Ήμουν 
πάντα μόνος.

Επί μιάμιση ώρα μας ξεναγούσε. 
Μιάμιση ώρα που προσευχόμαστε να 
μην τελειώσει ποτέ. Η φωνή του 
έμοιαζε με εκείνη των Προφητών. Κά
ποια στιγμή νόμιζες ότι ακούς το προ
οίμιο του Ιεζεκιήλ ή τους θρήνους του 
Ιερεμία. Κάποια άλλη έβλεπες τον Θο- 
δωρή Κολοκοτρώνη να λέει: «Ο Θεός 
υπόγραψε την ελευθερία της Ελλάδας 
και δεν παίρνει πίσω την υπογραφή 
του», Αυτή η αιώνια Ελλάδα με όλο 
της το μεγαλείο κυκλοφορεί σαν αγέρι 
δροσερό στους διαδρόμους του Μου
σείου του Παύλου Βρέλλη. Ο Διονύ
σιος ο Φιλόσοφος, ο Κατσαντώνης, οι 
πρόκριτοι και οι διανοούμενοι, οι αγω
νιστές του ’21, οι άντρες του έπους του 
’40, οι γυναίκες της Πίνδου, η «αλλη
γορία της Κύπρου», η Κυρά της Ρω, 
που επί δεκαετίες επέμενε «ελληνι
κά...». Αυτή την Ελλάδα, την Ελλάδα 
της θυσίας, της περηφάνιας, του πνεύ
ματος, έχει να μας προτείνει ο Παύλος 
Βρέλλης. Η επιλογή δική μας...

Μας ξεπροβόδισε στην εξώπορτα 
του Μουσείου. Δίπλα του, η ερίτιμη 
σύντροφός του. Μια βαθιά ανάγκη μας 
έκανε να σκύψουμε και να του φιλή
σουμε το χέρι. Ένα φιλί στην αιώνια 
Ελλάδα, μια κατάθεση στην αιώνια 
περιπέτεια της φυλής μας... ■

από έμπειρο μάτι. Στο γύψο απαλύνε
ται το τραγικό, αφού σαν θέαση καθό
λου δε θυμίζει σάρκα (όπως το κερί). 
Για δύο τέτοια παραδείγματα —από τα 
πολλά— θα μιλήσω εδώ. Στην έκφρα
ση του Διονυσίου του Φιλοσόφου 
αποδίδω τον πόνο και την καρτερικό
τητα. Για το σκοπό αυτό δούλεψα:
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Μια εναλλακτική  
πρόταση
Οικοτουρισμός ονομάζεται η μορφή του τουρισμού που στο
χεύει στην τοπική οικονομική ανάπτυξη, στην ορθολογική δια
φύλαξη της ποιότητας του περιβάλλοντος, στην ανάδειξη των 
φυσικών πλεονεκτημάτων και στην προβολή της ιστορίας της 
προβαλλόμενης περιοχής.
Με το σκεπτικό ότι πρέπει να σταθμιστούν τα βήματα που 
έχουν πραγματοποιηθεί στην προώθηση της συμβολής του του
ρισμού και των ταξιδιών στη βιώσιμη ανάπτυξη, το τρέχον έτος 
(2002) ανακηρύχθηκε σε "έτος οικοτουρισμού" από τον Παγκό
σμιο Οργανισμό Τουρισμού (WTO-OMT) και τον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών. Στα πλαίσια αυτά, οι αρμόδιοι κρατικοί φο
ρείς της πατρίδας μας, απαποκρινόμενοι στην προτροπή του 
Π.Ο.Τ., διοργόνωσαν συνέδρια και φόρουμ για τον οικοτουρι- 
σμό, με σκοπό την επανεξέταση και επανατοποθέτηση του ζη
τήματος στις νέες βάσεις που έχει  θέσει η διεθνής εμπειρία.

γεγονός της ανάπτυξης μιας 
μ νέας τουριστικής δυναμικής 
I  αποτελεί ένα αισιόδοξο μήνυ- 
§ μα, φιλικό προς το περιβάλλον, 
I  που έρχεται να δικαιώσει μετάϋ 

από δέκα χρόνια το πνεύμα και τις α
ποφάσεις της Παγκόσμιας Λιάσκε- 
ψης του Ρίο.

Οι λόγοι για τους οποίους προτεί» 
νεται η ανάπτυξη του υικυτ0ύ(η4 
σμού, οι οποίοι και θα αποφΜ^Μ  
σημαντικά αποτελέσματα από την 
γενικότερη προώθηση της α νάπ ί'ή ί'; 
ξης εναλλακτικών μορφών τουρι
σμού (όπως είναι και οι οικοτούρι- 
στικές δραστηριότητες), αφορούν 
κυρίως:

- στη διαφοροποίηση του τουρι
στικού προϊόντος,

- στον εμπλουτισμό της προσφο
ράς,

- στην ικανοποίηση της ζήτησης 
ενός διευρυνόμενου τμήματος 
της τουριστικής αγοράς,

- στην παροχή της δυνατότητας ε
πιμήκυνσης της τουριστικής πε
ριόδου και,

- στην ενεργό προστασία των οικο
συστημάτων μιας περιοχής.

Από την πλκυ
πει να ση 
γοράς

μαι
ίιόυ ενδιαφέρει αι για αιι-αι 

. δρα.Οί ηριό-ιη-ιεί. διε 
•εχώς. ίο  νελευΊο.ία χρόνιο, ιί- 

ιι:( να χωριστεί οε τρεις, είιήίϊ

ανταπυκριθεί αντίστοιχα μια όιαφά*;' 
ροποιημέντβ και1 έξειδικευμένη προ
σφορά, η
οποία οφείλει να καλύψει με επάρκεια 
τις απαιτήσεις των αντίστοιχης κατη
γορίας επισκεπτών. Οι αναγκαίες υ
πηρεσίες αφορούν: τις προσβάσεις και 
τις μεταφορές, τα καταλύματα, την α
ναψυχή, την ενημέρωση, τις ξεναγή
σεις και τις λοιπές εξυπηρετήσεις.

ο) ίο γενικό ^’αινό υου ε/ιίζητεί α
ναψυχή οε ό.μεοη εΐιαψή με τη 
φύυη,

β) νι(; ομάδες υου ενδιαφέρον) αι
εγκυκλοπαιδικά. για ί η φύοη, ΊΟ] 
περιβάλλον και ίο οικοουοιή· 
ραία και εΐιίζητούν ί η γνωριμία 
με συγκεκριμένες ίιεριοχές, και 

)Ίΐ ς ειδικά ίφουαναΊολιυμένες 
' ιρ.ά.δες υου έχουν εκ ιο ί ημονικά, 

ιρευνητικά, εκπαιδευτικά ή ε· 
:/ΙΊΚά.^νδκι.ΐηέ(ιΟ\·ιΟ|ΐασιτεχνιί<ά^Ίδιατ()Γροντι/Γγια

συστηματική παρατήρηση βιο- 
τικδιν ή αβιοτικυιν στοιχείων 
των οικοσυστημάτων.

Οι ομάδες αυτές έχουν ιδιαίτερα χα
ρακτηριστικά που μπορούν να προσ
διοριστούν ανάλογα, με την κατηγορί
α, το είδος των ενδιαφερόντων, τη χώ
ρα προέλευσης, κ.λπ. Στα ιδιαίτερα 
αυτά χαρακτηριστικά επιβάλλεται να

a n — ϋ
II Ελλάδα, μπορεί να ανταπόκρι- 

θεί στις απαιτήσεις των εναλλακτι- 
κών μορφών τουρισμού, γιατί διαθέ
τει αφθονία πόρων για τη δυνητική 
προσέλκυση τουριστικού ρεύματος 
προσανατολισμένου σε οικολογικά 
ενδιαφέροντα. Ο πλούτος των οικο
λογικού ενδιαφέροντος τόπων, απο
τελεί ιδιαίτερο συγκριτικό πλεονέ
κτημα της χώρας μας, για όσους εν
διαφέροντα! να επισκεφθούν περιο
χές με αξιόλογη βιοποικιλότητα και 
επιζητούν τη διατήρηση των φυσι
κών και των ανθριόπινων οικοσυστη
μάτων. Για την ανάδειξη και την ορ
θή διαχείριση της αξιοποίησης αυ
τό) ν των πολύτιμων τόπων είναι 
απαραίτητη η γόνιμη σύγκριση και 
ανταλλαγή εμπειριών, καθώς και η 
αντιπαραβολή των διαφορετικών 

οσεγγίσεων που αναπτύσσονται 
ώς στο πεδίο της τουριστικής 

ΐηχανίας και επί του προκειμένου 
V κλάδο του οικοτουρισμού.

εται επισταμένως και πέραν 
σωστής εκμετάλλευσης της διε- 

εμπειρίας να γίνει εκτίμηση 
ιμβολής του οικοτουρισμού 

κή οικονομία, την απασχό- 
την περιφερειακή 

>ξη και φυσικά, να οργανωθεί 
αγορά με τους κατάλληλους τρό- 

ους προώθησης με απιότερο στόχο 
ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα στον 

ρόπο προβολής του οικοτουρισμού 
>ς νέου τουριστικού προϊόντος.

Με το ίδιο ακριβώς πνεύμα πρέπει 
οργανωθεί το θεσμικό πλαίσιο και 

οι αναγκαίες υπηρεσίες (μεταφορές, 
καταλύματα, εστίαση και αναψυχή, 
ενημέρωση κ.λπ.), οι μηχανισμοί και 
οι διαδικασίες ελέγχου, η συμβολή 
και πρωτοβουλίες των μη κυβερνητι
κό))’ οργανώσειον, η προστασία των 
οικολογικά ευαίσθητων περιοχών, η 
εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπι 
κού, αλλά κυρίως, η ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού.
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Οι n o o T iu n o E ic  των Ευρωπαίων 
τουοιοτών

Ο αριθμός των Ευρωπαίων πολιτών 
που στρέφεται προς τον εναλλακτικό 
τουρισμό ξεπερνά τα 35.000.000 και 
αυξάνεται με ρυθμούς άνω του 20% 
κατά χρόνο. Τα στρώματα που συμμε
τέχουν σε αυτό τον τουρισμό ανήκουν 
στο μέσο και ανώτερο επίπεδο μόρφω
σης και εισοδήματος.

Συνεπώς, το κοινό που μας ενδιαφέ
ρει όχι μόνο υπάρχει, όχι μόνο βρίσκε
ται στη διευρυμένη πλέον Ευρώπη, αλ
λά διαρκώς αυξάνεται με ρυθμό εντυ
πωσιακό. Αυτό που ενδιαφέρει κύρια

Οικοτουρισμός: τουρισμός με τοπική οικονομική ανάπτυξη, διαφύλαξη 
της ποιότητας του περιβάλλοντος και ανάδειξη των φυσικών πλεονεκτη
μάτων και της ιστορίας της περιοχής.
Πολιτιστικός τουρισμός: επίσκεψη με την αφορμή πολιτιστικών συμβά
ντων, ή για μνημεία.
Συνεδριακός τουρισμός: οργάνωση συνεδρίων σε περιοχές που προσφέ
ρουν και άλλες δυνατότητες.
Αθλητικός τουρισμός: συνδυαζόμενος με αθλητικά γεγονότα, προπονή
σεις ή και ατομικό αθλητισμό, π.χ. ιστιοπλοΐα, ποδηλασία κλπ. Η πλειά
δα των αθλητικών εγκαταστάσεων που θα προκόψουν μετά τους Ολυ
μπιακούς Αγώνες του 2004 θα μπορούν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια του 
αθλητικού τουρισμού καθώς επωφελούμενοι και του καλού κλίματος, ξέ
νοι αθλητές θα μπορούν να προετοιμάζονται αγωνιστικά στη χώρα μας. 
Θρησκευτικός τουρισμός: εκκλησίες, μοναστήρια, πανηγύρεις. 
Συνδυασμοί όλων ή κάποιων από αυτά τα είδη σε πακέτα που περιέχουν 
και γαστρονομία, ψυχαγωγία και ενημέρωση για τον πολιτιστικό πλούτο 
μίας ολόκληρης περιοχής.

το οικοτουριστικό προϊόν, είναι το γε
γονός ότι το κοινό αυτό είναι μορφω
μένο και εύπορο. Και αν η ιδιότητα της 
οικονομικής άνεσης είναι απρόβλεπτη 
και ευμετάβλητη (διότι κανείς δεν γνω
ρίζει με βεβαιότητα στην εποχή της πα
γκοσμιοποίησης εάν θα παραμείνει 
πλούσιος ή φτωχός), η πρώτη ιδιότητα 
που αφορά στο μορφωτικό επίπεδο πα
ραμένει ενσυνείδητα διαρκής παρακα
ταθήκη στην πορεία και στις επιλογές 
του σύγχρονου Ευρωπαίου πολίτη. Φυ
σικά, αυτή η παρακαταθήκη διαρκώς 
εμπλουτίζεται ή ενδεχομένως αφυδα
τώνεται στη διάρκεια του χρόνου κατά 
περίπτωση ή κατά προσωπικότητα. 
Όμως, είναι γεγονός αναμφισβήτητο 
ότι στην μορφή της κοινωνίας όπου 
βιώνουμε, οι εύποροι και οι μορφωμέ
νοι είναι αυτοί που απαιτούν σταθερά 
και επίμονα καλύτερη ποιότητα ζωής

σε κάθε έκφραση της και συνήθως στο 
χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Αυτό το κοινό στην κοινωνία μας 
πάντα θα υπάρχει και πιθανότατα και 
τις επόμενες δεκαετίες να μεγαλώνει 
διαρκώς, με την κοινωνική προϋπόθε
ση ότι η πορεία της Ενωμένης Ευρώ
πης θα εξελίσσεται προς όφελος των 
πολιτών.

Οι αλλανέc που ιιποοεί να 
εηΐΦέοει ο oikotoudiouoq

Σε πρώτο στάδιο για να αναπτυχθεί 
σε σωστές βάσεις ο οικοτουρισμός θα 
πρέπει να δημιουργηθούν πρωτότυπες 
υποδομές, οι οποίες θα ελαχιστοποιούν 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Θα 
πρέπει να χαραχτούν μονοπάτια και να 
σημανθούν, να δημιουργηθούν χώροι

αναψυχής σε φυσικό περιβάλλον, να 
δημιουργηθούν πρωτότυποι αθλητικοί 
στίβοι για ποδηλασία βουνού - αναρρί
χηση - ιππασία κ.λπ.

Άμεση συνέπεια των εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού θα είναι η δημιουρ
γία νέων επαγγελμάτων μέσω εξειδι- 
κευμένης εκπαίδευσης, π.χ. οδηγοί 
βουνού, εκτροφείς και φροντιστές αλό
γων, συντηρητές μονοπατιών, κ.λπ. 
Σ' αυτό το στάδιο μπορεί να υπάρξει 
όφελος με την εισαγωγή τεχνογνωσίας 
και εμπειριών από το εξωτερικό, αλλά 
και μέσα από την ανάδειξη των τοπι
κών δυνατοτήτων

Επίσης, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η 
νέας γενιά αγροτών στην καλλιέργεια 
παραδοσιακών και οικολογικών προϊό
ντων, αφού προηγουμένως υπάρξει 
προτροπή, συναίνεση και αποδοχή για 
απορρόφηση προϊόντων συναφών προς 
τον εναλλακτικό τουρισμό, αλλά και 
την αναβίωση στους χώρους εστίασης 
των προτύπων μεσογειακής διατροφής 
που μελέτες ξένων Πανεπιστημίων, 
αναδεικνύουν σε διεθνές επίπεδο, ως 
ευεργετικές για τον σύγχρονο άνθρωπο.

Μέσα από την ανάπτυξη του οικο- 
τουρισμού, επιχειρείται μια ρεαλιστική 
σκιαγράφηση της σημασίας διαχείρι
σης του οικοτουριστικού προϊόντος 
από τις τοπικές κοινότητες, όχι μόνο σε 
οικονομικά πλαίσια άλλα και σε περι
βαλλοντικά και κοινωνικά, καθώς ένα 
τέτοιο κίνητρο -ειδικά σε νησιωτικές 
περιοχές- λειτουργεί σαν δικλίδα 
ασφαλείας προς την αλόγιστη τουρι
στική ανάπτυξη, αλλά και σαν παράγο
ντας άμβλυνσης των συγκρούσεων που 
οφείλονται σε οποιαδήποτε αναγκαία 
περιοριστικά μέτρα. ■

Επιμέλεια: Ανθ. Κων/νος Κούρος
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δεν σκέφτεται πόσο πολύ κοηά βρίσκεται η Κόνιτσα 
ονομοστά Ζαγοροχώρια και κανείς δεν πιστεύει ότι από 
το σημείο η "οπτική γωνία" είναι τόσο διαφορετική και α

ποκαλυπτική. Από την άλλη, η Κόνιτσα μπορεί να χαρακτηριστεί 
κέντρο της Ηπείρου όσον αφορά στις δραστηριότητες περιπέτειας 
(rafting, kayak, parapente κ.λπ.), ενώ η ευρύτερη περιοχή έχει τις 

δικές της -απρόσμενες- ομορφιές.
Μόλις 64 χιλιόμετρα απέχει από τα Γιάννενα και η διαφορά στο 

τοπίο δεν είναι τόσο έντονη ώστε να γίνει αντιληπτή. Έχει χά
ρες η Κόνιτσα που τις κρύβει επιμελώς. Σκαρφαλωμένη αμφι

θεατρικά στο βουνό Γυμνάδι αγναντεύει την εύφορη κοιλάδα που 
στολίζουν και ποτίζουν τρίο ονομαστά ποτάμια: ο Αώος, ο Βοϊδομά- 
της και ο Σαραντάπορος. Το όνομά της σημαίνει στα σλαβικά "αλο- 
Υότοπος", αλλά το σύμβολό της είναι ένα μοναδικό δημιούργημα του 
πρωτομάστορα της πέτρας Ζιώγα Φρόντζου. Είναι το παραδοσιακό 
ηπειρώτικο γεφύρι της που προβάλλει στα δεξιά σου λίγο πριν 
μπεις στην κωμόπολη. Είναι από τα μεγαλύτερα σε ύψος και πλάτος 
μονότοξα γεφύρια των Βαλκανίων και αποτελούσε καύχημα της τε
χνικής την εποχή που χτίστηκε (ξεκίνησε το 1823 και ολοκληρώθη
κε το 1871). Από κάτω ξεχύνεται αλαφρωμένος ο Αώος, από τόσο 
"στρίμωγμα" και στριφογυριστά τερτίπια, μέσα στο φανταστικό φα
ράγγι, στον ονομαστό εθνικό δρυμό Βίκου-Αώου.
Ένα σύννεφο που φλερτάρει με την κορυφή της Γκαμήλας (του βου
νού Τύμφη), το οποίο ορθώνεται ως μνημείο στον ορίζοντα, 
αποφασίζει να ξεχυθεί μέσα στο φαράγγι παρασυρμένο από ένα 
ξαφνικό αεράκι. Το κουδούνι κάτω από το γεφύρι χτυπά, προειδο
ποιώντας όσους προσπαθήσουν να το διαβούν ότι φυσά δυνατά και 
η διάβαση ίσως είναι επικίνδυνη. Πάνω μου δύο αλεξίπτωτα πλα
γιάς πετάνε προς τη μεριά της κοιλάδας, ενώ την ίδια στιγμή μια 
φουσκωτή βάρκα ράφτινγκ ξεπροβάλλει, συνοδευόμενη από δύο 
ταχύτατους καγιάκερ. Ένα ζευγάρι με ποδήλατα βουνού ακολουθεί 
το μονοπάτι δίπλα από το ποτάμι που οδηγεί στο μοναστήρι του 
Στομίου, ενώ λίγο πιο ψηλά ένας αναρρίχησής καρφώνει την ασφά- 
λειά του για να συνεχίσει το δύσκολο έργο της κατάκτησης του α
πόκρημνου βράχου. Ο καθένας έχει τους λόγους του για να θεω
ρ ε ί την Κόνιτσα μοναδική!

ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ

Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται 
από την αρχή να ξεκαθαρίσουμε είναι 
ότι ο Βίκος, ο Βοϊδομάτης και ο Αώος 
είναι τρία διαφορετικά ποτάμια. Ο Βί
κος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το 
ρέμα που διαρρέει την κοίτη του επι
βλητικού φαραγγιού, γιατί ο όγκος των 
νερών του είναι μικρός. Αφού περάσει 
λοιπόν κάτω από το Μονοδένδρι και 
τον χαρούμε στα σημεία θέας της 
Μπελόης και της Οξιάς, που είναι 
αντικριστά, λίγο πριν από το χωριό Βί
κος, πέφτει στο Βοϊδομάτη, ο οποίος 
πηγάζει στην έξοδο του φαραγγιού. Ο 
πλούσιος σε νερό Βοϊδομάτης αφήνει 
πίσω του το χωριό Βίκος και περνά κά
τω από το δρόμο που ενώνει την Αρί- 
στη με το Πάπιγκο. Η έξοδος του Βοϊ- 
δομάτη από τον εθνικό δρυμό προς την 
κοιλάδα της Κόνιτσας γίνεται κοντά 
στο χωριό Κλειδωνιά, ενώ από πάνω 
του περνά ο δρόμος που ενώνει τα 
Γιάννινα με την Κόνιτσα. Είναι "γρα
φτό" του Βοϊδομάτη να συναντήσει το 
"μεγάλο" Αώο στην κοιλάδα, να χάσει 
το όνομά του και να οδηγηθούν πλέον 
ενωμένοι στα ελληνοαλβανικά σύνο
ρα, για να ξενιτευτούν και οι δυο τους 
παίρνοντας μαζί και το Σαραντάπορο.

Ο Αώος έχει τις δικές του ομορφιές. 
Ξεκινά από την τεχνητή λίμνη, όπου 
και οι πηγές του (δίπλα στην Κατάρα 
και πάνω από το Μέτσοβο), για να συ
νεχίσει την πορεία του προς τη Βω- 
βούσα, να περάσει κάτω από τα χωριά 
Δίστρατο, Πάδες, Παλιοσέλι (έχοντας 
χρόνια τώρα ρίξει την τσιμεντένια γέ
φυρα που ένωνε το Βρυσοχώρι με το 
Παλιοσέλι) και να χωθεί στη στενωσιά 
του φαραγγιού του κάτω από τη Μονή 
Στομίου. Αψίδα εξόδου του Αώου 
στην κοιλάδα της Κόνιτσας είναι το 
ομώνυμο, μονότοξο, πέτρινο γεφύρι, 
έργο του Πυρσογιαννίτη πρωτομάστο
ρα Ζιώγα Φρόντζου (1870). Αναφέρο- 
μαι στο γεφύρι της Κόνιτσας, γιατί 
εδώ και μερικούς μήνες μπορείτε να το 
θαυμάσετε χωρίς να εμποδίζεται η θέ
α, καθώς αφαιρέθηκε η παλιά σιδερέ
νια στρατιωτική γέφυρα που ήταν 
μπροστά του.

ΒΟΪΔΟΜΑΤΗΣ-ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ

Λίγο πριν ξεχυθεί ο Βοϊδομάτης 
στην κοιλάδα της Κόνιτσας για να συ
ναντήσει τον Αώο, στεφανώνεται μο
ναδικά από το περίφημο γεφύρι της 
Κλειδονιάβιστας. Είναι τόσο αρμονικά 
ενταγμένο στο τοπίο τούτο το πέτρινο
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αριστούργημα, που από μακριά δεν το 
ξεχωρίζεις! Ανάμεσα στην άγρια 
ομορφιά του φαραγγιού του Βοϊδομά- 
τη και την απλωσιά της πεδιάδας (που 
την ονομάζουν της Γλιτονιάβιστα), το 
μονότοξο γεφύρι μοιάζει με αόρατο 
δαχτυλίδι-κόσμημα του ποταμού. Σύμ
φωνα με τον Σπύρο Μαντά ("Τα Ηπει
ρώτικα Γεφύρια") πάνε πολλά χρόνια 
από τότε που ένα σοβαρό περιστατικό 
καταμάτωσε το στενό διάδρομο του γε- 
φυριού. Δύο μεγάλες και πλούσιες οι
κογένειες από τον Αγιο Μηνά σφάχτη
καν άγρια για ζήτημα τιμής, ακριβώς 
πάνω στην καμάρα (τη στιγμή που η 
νύφη περνούσε μαζί με τη γαμήλια πο
μπή). Το γεφύρι πάντως κτίστηκε από 
γυναίκα (Μπαλκίζ Χανούμ του Μαλίκ 
Πασά) το 1853 και το όνομά του το πή
ρε από το εγκαταλελειμμένο ορεινό 
χωριό της Κλειδονιάβιστας (το γρά
φουν με "ο", όμως, αν δεν κάνω λάθος, 
είναι η σημερινή Ανω Κλειδωνιά, ένα 
από τα αληθινά απίστευτα χωριά που 
μπορείτε να δείτε στην περιοχή).

Από εδώ ξεκινά το περιπατητικό μο
νοπάτι κατά μήκος του ποταμού που 
περνά από το ξεχασμένο μοναστήρι 
των Αγίων Αναργύρων και συνεχίζει 
προς την Παναγιά τη Σπηλιώτισσα και 
την τσιμεντένια γέφυρα της Αρίστης 
(στο δρόμο που ενώνει την Αρίστη με 
το Πάπιγκο). Στην αρχή το παλιό μο
νοπάτι είναι στρωμένο με πέτρα (καλ- 
ντερίμι-όπως ήταν παλαιότερα), αλλά 
δυστυχώς η πρόσφατη επισκευή του 
έγινε με πέτρα η οποία δείχνει παρά
ταιρη, σαν να μην ανήκει στο Ζαγόρι 
(που έτσι κι αλλιώς δεν ανήκει). Πολ
λές φορές στην προσπάθειά μας να 
φτιάξουμε κάτι που να φαίνεται περι- 
ποιημένο χάνουμε την ουσία και επεμ
βαίνουμε αντιαισθητικά. Δίχως γνώση 
και ικανότητα αναγνώρισης της ταυτό
τητας μιας περιοχής, τα αποτελέσματα 
δεν χαίρουν εκτίμησης.

Το να περπατήσετε δίπλα στο Βοϊ- 
δομάτη για μία, μιάμιση ώρα είναι αρ
κετό για να σας "ανεβάσει στα ουρά
νια"! Κανείς δεν φαντάζεται την ομορ
φιά της διαδρομής. Δεν είναι το ίδιο 
επιβλητικό με το φαράγγι του Βίκου, 
αλλά ο Βοϊδομάτης προσφέρει αυτήν 
τη σπάνια ηρεμία και έχει ξεχωριστή 
αισθητική ταυτότητα. Όπως λένε και 
οι δάσκαλοι του Κέντρου Περιβαλλο
ντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας, "Όταν 
αφήσεις ελεύθερη τη φύση, αυτή δη
μιουργεί". Από άποψη αισθητικής θα 
σας ενθουσιάσουν οι σχηματισμοί των

κορμών των πλατάνων. Επίσης θα δεί
τε πολλές πηγές κατά μήκος της δια
δρομής, γεωμορφολογικούς σχηματι
σμούς και σπηλιές που παραπέμπουν 
στους τροφοσυλλέκτες της προϊστορι
κής εποχής, θα θαυμάσετε πέρα από 
τους πλατάνους, ιτιές, φλαμουριές, κέ
δρους (λίγο πιο ψηλά), υποκαστανιές, 
σκλήθρο, φράξο, ενώ θα πρέπει να πα
ρατηρείτε ακόμα και τα βράχια. Πάνω 
τους είναι κολλημένα τα μικρά πανέ
μορφα φυτά (χασμόφυτα), όπως κα
μπανούλες, κρινάκια, κυκλάμινα, κρό
κοι, ενώ μπορείτε να ψάξετε και για τα 
λεγάμενα "μαρούλια του νερού".

Από τότε που αυτή η περιοχή εντά
χθηκε στον εθνικό δρυμό (1973), η βό
σκηση, το ψάρεμα, το κυνήγι, η κατα
σκήνωση, αλλά και η ρίψη απορριμ
μάτων απαγορεύονται και τιμωρού
νται. Βέβαια, όπως θα δείτε και εσείς, 
η φύλαξη δεν είναι η πρέπουσα και η 
προστασία του σπάνιου αυτού τόπου 
επαφίεται κυρίως σε εμάς τους ίδιους.

ΤΑ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙ A

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι από μό
νος του ο δρόμος ανάμεσα στην Κόνι
τσα και την Κοζάνη σε εμπνέει. Χώνε
ται ανάμεσα σε καταπράσινα βουνά, 
τρέχει δίπλα και πάνω από ποτάμια, 
αποκαλύπτει μικρά πέτρινα γεφυράκια 
και προσφέρει οπτική γωνία σε σκαρ
φαλωμένα σε βράχους μοναστήρια, 
όπως αυτό του Οσίου Νικάνορα. Δε
καέξι χιλιόμετρα παρακάτω από την 
Κόνιτσα, ο Σαραντάπορος προσφέρει 
την απλωσιά και τη φρεσκάδα του στο 
τοπίο. Λίγο πιο κάτω εμφανίζεται η 
διασταύρωση για Μάλιστα, Γαναδιό 
και Μοναστήρι, τρία χωριά που απέ
χουν τέσσερα χιλιόμετρα από τη "δη
μοσιά". Τρία θαυμάσια, αυθεντικά 
ηπειρώτικα χωριά, με αρχιτεκτονική 
και αρχοντικά που θα ζήλευαν τα Ζα- 
γόρια. Τρία χωριά ξεχασμένα που πε
ριμένουν να δείξουν τα μισοερειπωμέ- 
να κάλλη τους. Πριν από το 1926 εδώ 
θα βρίσκαμε ένα χωριό, τη Μάλιστα 
με τρεις συνοικίες (Γαναδιό, Μεσσα- 
ριά και Μοναστήρι), πολύ πλούσιο και 
με αρχοντόσπιτα που συναγωνίζονταν 
σε ομορφιά το ένα το άλλο. Οι νοικο- 
κυραίοι του χωριού ήταν ονομαστοί έ
μποροι στο Βουκουρέστι (αλλά και 
στο Κάιρο) και κουβαλούσαν τις λίρες 
με τα τσουβάλια στο χωριό τους! 
Μπορεί την οικογένειά τους να την 
έβλεπαν μία φορά το χρόνο, αλλά το 
χωριό τους ήταν παράδεισος. Την επο

χή που ούτε η Κόνιτσα είχε ταχυδρο
μείο, η Μάλιστα είχε το πρώτο που 
λειτουργούσε στην περιοχή, για να 
στέλνουν οι μετανάστες-έμποροι τα 
εμβάσματα στο σπίτι τους! Κάποτε 
όμως όλα τελείωσαν, η Ρουμανία μπή
κε στο τέως ανατολικό μπλοκ και σή
μερα τα χωριά αυτά αγωνίζονται να 
παραμείνουν ζωντανά με ελάχιστους 
κατοίκους το χειμώνα και πολύ περισ
σότερους το καλοκαίρι.

Επιστρέφοντας στο Σαραντάπορο 
χρειάζονται ακόμα οκτώ χιλιόμετρα 
ασφάλτινης πορείας για να φτάσετε 
στην "πρωτεύουσα" των Μαστοροχω
ρίων. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η 
Πυρσόγιαννη ήταν το κέντρο για όλα 
τα Μαστοροχώρια. Από το 16ο αιώνα 
το άγονο της γης και οι συνεχείς μετα
κινήσεις πληθυσμού, ώθησαν τους κα
τοίκους της περιοχής (δεξιά και αρι
στερά του Σαραντάπορου και έως το 
βουνό Γράμμος) να ασχοληθούν με το 
πελέκημα της πέτρας, του ξύλου, αλλά 
και το χτίσιμο. Για πάνω από τέσσερις 
αιώνες οι μάστορες από την Πυρσό
γιαννη και τα γύρω χωριά ταξίδευαν 
σε μπουλούκια, χτίζοντας γεφύρια, εκ- 
κλησιές, καμπαναριά, μύλους, λιοτρί
βια και φυσικά υπέροχα αρχοντικά. 
Καλλιτέχνες μοναδικοί με σπάνιες αρ
χιτεκτονικές αρετές, στόλισαν την Ελ
λάδα ολόκληρη, αλλά και την ιδιαίτε
ρη πατρίδα τους. Αν και σήμερα η 
Πυρσόγιαννη προσπαθεί να αναβιώσει 
με κάθε δυνατό τρόπο την κληρονομιά 
της, είναι γεγονός ότι οι μάστοροι που 
μιλούσαν τα "κουδαρίτικα" για να μην 
τους καταλαβαίνουν τα αφεντικά, 
έχουν πια χαθεί. Ας ελπίσουμε ότι η 
Σχολή Μαστόρων της Πέτρας θα κα
ταφέρει κάποτε να αλλάξει και πάλι το 
"σκηνικό".

Αν βρεθείς στην Πυρσόγιαννη και 
κοιτάξεις απέναντι, θα δεις ένα χωριό 
χωμένο-πνιγμένο κυριολεκτικά στο 
πράσινο. Είναι μια μικρή πρόκληση να 
φτάσεις μέχρι εκεί, μέχρι την Καστα- 
νέα ή Καστάνιανη. Αληθινός παράδει
σος τούτο το χωριό. Πέτρινα γεφύρια 
ενώνουν τις ρεματιές, πέτρινα σπίτια 
"παίζουν" με τις καμπύλες, αλλά και 
τις άψογες ευθείες της πελεκητής πέ
τρας, ξύλινα μπαλκόνια στηρίζονται 
στο κενό, αψηφώντας τους νόμους της 
βαρύτητας αλλά και το πέρασμα του 
χρόνου. Η Καστανέα, παρά τα όποια 
σύγχρονα τσιμεντένια τερατουργήμα
τα, γοητεύει τον επισκέπτη της.
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ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ
Η Παναγία Μ ολυβδοακέηαοτου

Για το μοναστήρι της Παναγιάς του 
Μολυβδοσκέπαστου μιλούν σε όλη 
την Ελλάδα. Απέχει λιγότερο από 20 
χιλιόμετρα από την Κόνιτσα ή λιγότε
ρο από δύο χιλιόμετρα από τα σύνορα 
με την Αλβανία και έχει λίγο ως πολύ 
1.300 χρόνια ιστορίας! Σύμφωνα με 
την επιγραφή που σώζεται ακόμα στο 
καθολικό της εκκλησίας, τη μονή έκτι
σε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου 
Κωνσταντίνος Πωγωνάτος, γύρω στα 
670 μ.Χ., επιστρέφοντας από την εκ
στρατεία του στη Σικελία. Την αφιέ
ρωσε στην Κοίμηση της Θεοτόκου και 
εκτός από την επιγραφή, διάφορα 
ιστορικά κείμενα επιβεβαιώνουν τον 
επώνυμο κτήτορα της μονής. Λέγεται 
δε ότι ολόκληρη η στέγη του ιερού να
ού ήταν σκεπασμένη με πλάκες μολυ
βιού, το οποίο όμως πήραν οι Τούρκοι 
για να φτιάξουν βόλια για τα ντουφέ
κια τους. Τόσο το οχυρωμένο μονα
στήρι όσο και η διαδρομή μέχρι εκεί 
καθώς και η γύρω περιοχή συναγωνί
ζονται σε ομορφιά.

Δύο χιλιόμετρα πιο πάνω βρίσκεται 
το χωριό Μολυβδοσκέπαστο ή Μολύ
βι, όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι. Το 
παλαιότερο όνομά του ήταν Διπαλί- 
τσα. Είναι το πλησιέστερο χωριό της 
Ελλάδας στα σύνορα και τα τελευταία 
σπίτια του απέχουν λιγότερο από 100 
μέτρα από την Αλβανία. Για να περά
σεις τα υποτυπώδη σύνορα σε αυτό το 
σημείο μόνο Έλληνες φαντάρους-συ- 
νοριακούς φύλακες θα δείτε, δεν υπάρ
χει δρόμος! Μόνο ένα μονοπάτι και έ
νας βράχος λίγο παρακάτω από την 
Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων (πα- 
λαιότερη επισκοπή) καθορίζουν ένα 
φυσικό όριο που μπερδεύεται ανάμεσα 
στις τσιμεντένιες πυραμίδες των συνό
ρων. Κοιτώντας απέναντι στα βουνά 
της Αλβανίας βλέπεις τον ποταμό Σα- 
ραντάπορο να ενώνεται με τον Αώο.

Μονή Στομίου
(1744), Κόνιτσα (Στόμιο Αώου)

Η Μονή Στομίου (ή Παναγία η Στο- 
μιώτισσα), είναι αφιερωμένη στη Γέν- 
νηση της Θεοτόκου και είναι ιστορικό 
διατηρητέο μνημείο. Βρίσκεται στη 
χαράδρα του ποταμού Αώου, μεταξύ 
των βουνών Τραπεζίτσα και Γκαμήλα. 
Η θέα από δω προς τη χαράδρα είναι 
ονειρική και θα αποζημιώσει τον επι
σκέπτη για τη μιάμιση ώρα που περπά
τησε ως εδώ. Η διαδρομή αυτή γίνεται

μέσα στην επιβλητική χαράδρα του 
Αώου, ενώ σε κάποιο σημείο το μονα- 
πάτι ξεμακραίνει από το ποτάμι καθώς 
ανεβαίνει χαραγμένο από ρυάκια και 
νεροφαγώματα για να εισχωρήσει ολο
ένα και σε πιο πυκνές δασωμένες πλα
γιές από φυλλοβόλα και κωνοφόρα. 
Μέχρι που φτάνει στο τέλος της δια
δρομής, στο "Περιβολάκι της Παναγί
ας", όπως αποκαλεί τη Μονή, σ' έναν 
ύμνο που είχε γράψει ο μοναχός Παΐ- 
σιος Εζνεπίδης. Το όνομα το οφείλει 
στο άνοιγμα της χαράδρας, "στόμιο", 
όπου και βρίσκεται. Η Μονή αρχικά 
χτίσθηκε το 1412 (ή κατά άλλους το 
1590) στη δεξιά όχθη του ποταμού και 
στην τοποθεσία Παλιομονάστηρο και 
μεταφέρθηκε στη σημερινή θέση το 
1774 από τον Ηγούμενο Κωνσταντίνο. 
Κατά την παράδοση, η μεταφορά αυτή 
έγινε λόγω του ότι η εικόνα της Πανα
γίας έφυγε από το παλαιό μοναστήρι 
και ήρθε στη σημερινή θέση.

Υπήρξε Μονή με μεγάλη περιουσία 
και με πολλούς ασκητές. Έκανε δε 
πολλές αγαθοεργίες και βοηθούσε και 
τα σχολεία της περιοχής ενισχύοντάς 
τα με ετήσια επιδόματα. Η Μονή κατά 
το διάστημα 1923 έως 1958 ήταν ου
σιαστικά έρημη και υπέστη πολλές κα
ταστροφές, με χειρότερη την πυρπόλη
σή της από τους Γερμανούς το 1943. 
Από το 1956 ξεκίνησε η αναστήλωση 
των κελιών του μοναστηριού, ενώ έγι
νε και πρόσφατη επισκευή το 1989. Ο 
ηγούμενος Αγιορίτης Παϊσιος (1958- 
1962) μαζί με τους επιτρόπους και άλ
λους ανακαίνισε τη μονή (κελλιά κλπ). 
Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και ο 
περιβόητος ληστής Νταβέλης έδωσε 
χρήματα προκειμένου να ανακαινιστεί 
η Μονή (κατασκευή εξωτερικού τοί
χου), σύμφωνα με κάποιες ενθυμίσεις.

Η Μονή Στομίου είναι ανδρικό μο
ναστήρι και υπάγεται στην Ι.Μ Δρυϊ- 
νουπόλεως, Πωγωνιανής και Κόνι
τσας. Τα κειμήλια της Μονής παλαιά 
κυρίως εκκλησιαστικά βιβλία είναι 
ανεκτίμητα. Το καθολικό της Μονής 
είναι σταυρεπίστεγη βασιλική. Το 
εσωτερικό του ναού κοσμείται με ξυ
λόγλυπτο τέμπλο. Ενδιαφέρον παρου
σιάζουν και μερικές βυζαντινές εικό
νες του παλιού μοναστηριού, μαζί με 
ορισμένα τεμάχια του παλιού τέμπλου. 
Επίσης εδώ φυλάσσονται τα ιερά λεί
ψανα των: Μ. Βασιλείου, I. Χρυσο
στόμου, Αγ. Κοσμά, Σαμωνά μάρτυ- 
ρος, Αγ. Νείλου και Οσίου Αλυπίου. 
Εδώ και αρκετά χρόνια έως και σήμε

ρα τη φροντίδα της "Παναγίας της 
Στομιώτισσας" που εορτάζει στις 8 Σε
πτεμβρίου, έχει ο σεβάσμιος ιερομό
ναχος Κοσμάς Σιώζιος.

Ιερά Μονή Ταξιαρχών (Γκούρας)

Βρίσκεται στο Αηδονοχώρι Κονί- 
τσης. Είναι χτισμένη πάνω σε ωραία 
βραχώδη τοποθεσία (Γκούρα = Πέ
τρα). Λέγεται ότι πρώτα ήταν σε άλλη 
θέση που λεγόταν "ΑΗΔΟΝΟΛΑ
ΛΟΥΣΑ" και έπειτα μεταφέρθηκε στη 
θέση Γκούρα. Είναι περιτειχισμένη και 
έχει τρεις εισόδους. Μπαίνοντας παρα
τηρούμε τα κελιά στο τείχος και ερεί
πια του άλλοτε πλουσίου μοναστηριού. 
Σώζονται: ο φούρνος, η τραπεζαρία και 
τα μαγειρεία των μοναχών.

Το θαυμάσιο καμπαναριό του χτί
στηκε το 1857 με τοξωτή πόρτα. Στην 
αυλή βρίσκεται ο ναός και παρεκκλήσι 
του Αγίου Χαραλάμπους. Το όλο συ
γκρότημα του μοναστηριού κατά την 
παράδοση χτίστηκε τον 16ο αιώνα. 
Ο ναός κάηκε το 1829 από τους Τούρ
κους και στα θεμέλια του το 1854 - 
1857 χτίστηκε ο σημερινός ναός των 
Ταξιαρχών. Το παρεκκλήσι είναι πα
λαιότερο από το ναό. Η μονή είχε άλ
λοτε σχολείο, εργαστήρια, βιβλιοθήκη 
και ένα μετόχι στη Ρουμανία. Σήμερα 
με Ευρωπαϊκά κονδύλια γίνεται ανα
στήλωση και συντήρηση.

0  ΠΑΡΑΔ ΕΙΣΟΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ

Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, 
αλλά η περιοχή της Κόνιτσας συγκε
ντρώνει το ενδιαφέρον όλων όσοι 
ασχολούνται με δραστηριότητες περι
πέτειας. Ο τόπος είναι χαρισματικός 
και προσφέρει πολλές επιλογές τόσο 
για τους πρωτόπειρους όσο και για 
τους μυημένους.

Κατ' αρχάς, μια από τις ευκολότερες 
δραστηριότητες που θα μπορούσε να 
πραγματοποιήσει κανείς είναι το περ
πάτημα. Δύο από τις πιο συναρπαστι
κές διαδρομές ξετυλίγονται κατά μή
κος των δύο ποταμών. Ακολουθώντας 
αντίθετα τη ροή του Αώου (ανάντι) 
έπειτα από μιάμιση ώρα περίπου φτά
νεις στην εγκαταλελειμμένη Μονή 
Στομίου. Η θέα από ψηλά, σε ένα από 
τα στενότερα σημεία του φαραγγιού 
του ποταμού, σου κόβει την ανάσα, 
ενώ το ίδιο το μοναστήρι στέκεται επι
βλητικά στο χώρο. Αντίστοιχα στο Βο- 
ϊδομάτη το πανεύκολο, αλλά εντυπω
σιακό, μονοπάτι ξεκινά από το γεφύρι 
της Κλειδωνιάς και καταλήγει απένα-
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λονίκη (μέσω Κοζάνης). Οι διαδρομές 
που σας προτείνουμε να καλύψετε στην 
περιοχή είναι σχεδόν αμελητέες. Το Γα- 
ναδιό απέχει 20 περίπου χιλιόμετρα 
από την Κόνιτσα, η Πυρσόγιαννη 26 χι
λιόμετρα και η Καστανέα το ίδιο. Περί
που 18 χιλιόμετρα απέχει και το χωριό 
Μολυβδοσκέπαστο από την Κόνιτσα.

Εάν θέλετε να περπατήσετε στο Βο- 
ϊδομάτη, η Κάτω Κλειδωνιά απέχει μό
λις 15 χλμ. από την Κόνιτσα και το πα
ραδοσιακό γεφύρι είναι δίπλα στο χω
ριό. (Θα δείτε τη μεγάλη τσιμεντένια 
γέφυρα του αυτοκινητόδρομου που 
περνά πάνω από το ποτάμι.) Όσο για 
τον Αώο, περνά δίπλα από την πόλη!

Για τους δάσκαλους-καθηγητές, αλ
λά και τους γονείς που θα ήθελαν να 
μάθουν τα παιδιά τους να αγκαλιάζουν 
τη φύση με σεβασμό, γνώση και αγά
πη, προτείνουμε ανεπιφύλακτα την 
επικοινωνία με το Κέντρο Περιβαλλο
ντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας που 
πραγματοποιεί μονοήμερα, τριήμερα 
και τετραήμερα εκπαιδευτικά προ
γράμματα στον εθνικό δρυμό (τηλ. 
0655-23825). Προσωπικά πιστεύω ότι 
δεν θα μπορούσε κανένας να κάνει κα
λύτερο δώρο στο παιδί του ή στον ίδιο 
του τον εαυτό.

Για όσους ενδιαφέρονται για σπορ 
περιπέτειας, η Κόνιτσα είναι ο πλέον 
κατάλληλος τόπος για κάθε είδους 
δραστηριότητες και υπάρχει η κατάλ
ληλη υποδομή από την εταιρεία No 
Limits (τηλ.: 0655-23977και 23777).

ΥΠΝΟΣ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΟ
Το ξενοδοχείο που ξεχωρίζει στην 

περιοχή είναι το ονομαστό και πολύ 
περιποιημένο "Μπουραζάνι" (τηλ.: 
0655-61320) που βρίσκεται σε πανέ

ντι από το μοναστήρι της Πανα
γιάς της Σπηλιώτισσας, στο δρό
μο που
ενώνει την Αρίστη με το Πάπι- 
γκο. Την ίδια ακριβώς διαδρομή, 
αλλά αντίστροφα μπορεί κανείς 
να ακολουθήσει μέσα σε μια 
φουσκωτή βάρκα ποταμού (raft) 
ή επιπλέοντας με ένα μονοθέσιο 
φουσκωτό κανό (monoraft).

Ο Αώος προσφέρεται ιδιαίτε
ρα για εκείνους που ξέρουν κα
λό καγιάκ (kayak) και ο σχετικά 
υψηλός βαθμός δυσκολίας συ
γκεντρώνει έμπειρους καγιάκερ, 
από όλο τον κόσμο, στα 
αφρισμένα νερά του.

Ακριβώς πάνω από την πόλη, 
στο ύψωμα του Προφήτη Ηλία, 
έχει διαμορφωθεί μία από τις ωραιότε
ρες "πίστες" για αλεξίπτωτο πλαγιάς 
(parapente). Δεν είναι καθόλου απίθα
νο να δείτε δεκάδες πολύχρωμες κουκ
κίδες να αιωρούνται πάνω από τον κά
μπο της Κόνιτσας, όταν οι συνθήκες το 
επιτρέπουν.

Φυσικά δεν πρέπει να παραλείψου
με να αναφέρουμε ότι στην ίδια περιο
χή υπάρχουν πολλές εξαιρετικές δια
δρομές για ποδήλατο βουνού (moun
tain bike), αναρρίχηση και κατάβαση 
φαραγγιού με σχοινιά (canyoning).

Κορυφαία εκδήλωση, όσον αφορά 
στις δραστηριότητες περιπέτειας, απο
τελεί ο θεσμός του "Εύαθλου" που ξε
κίνησε να διοργανώνεται το 1997 από 
τοπικούς φορείς και πλέον έχει πάρει 
διεθνή χαρακτήρα. Δεν είναι τυχαίο 
ότι, από τα τέλη Μαΐου έως τις αρχές 
Ιουνίου, εκατοντάδες αθλητές από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό συγκεντρώ
νονται στην Κόνιτσα, για να συμμετά- 
σχουν στη μεγάλη ετήσια γιορτή του 
καγιάκ, της αναρρίχησης, του αλεξί
πτωτου πλαγιάς και του ποδήλατου 
βουνού. Από φέτος μάλιστα, ο Εύα- 
θλος επεκτείνεται οργανωτικά στο γε
ωγραφικό διαμέρισμα της Ηπείρου, 
συμπεριλαμβάνει το rafting, το 
canyoning και το river trekking, καθώς 
και ένα πρωτότυπο τρίαθλο. Συμμετέ- 
χοντες και θεατές στήνουν ένα απί
στευτο πανηγύρι.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΙΗΓΗΘΕΙΤΕ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Η Κόνιτσα απέχει περίπου 64 χιλιό
μετρα από τα Ιωάννινα, τα οποία απέ
χουν 445 χλμ. από την Αθήνα (μέσω Ρί- 
ου-Αντίρριου) και 370 από τη Θεσσα

μορφη τοποθεσία και διατηρεί πάρκο- 
εκτροφείο άγριων ζώων (ελάφια, 
αγριογούρουνα κ.λπ.). Απέχει όμως 
από την Κόνιτσα γύρω στα 13 χιλιόμε
τρα. Πολύ κοντά στο γεφύρι της Κλει- 
δονιάβιστας, εκεί που ο Βοϊδομάτης 
ξεχύνεται στην πεδιάδα, υπάρχει το 
Ξενοδοχείο "Το Φαράγγι" 0655-22054 
που λειτουργεί και ως καφεστιατόριο.

Όταν μένεις στην Κόνιτσα, η μέρα 
ξεκινά με πρωινό τραχανά, που είναι 
απίστευτος όταν φτιάχνεται από τα χέ
ρια της Ελένης στο ξενοδοχείο "Πα
νόραμα"! Στην περιοχή τα κρεατικά 
βρίσκονται σε πρώτη ζήτηση, αλλά οι 
πίτες είναι το κάτι άλλο. Αν στην Αρί
στη και στο Πάπιγκο σας φαίνονται ε
ξαιρετικές, τότε εδώ θα καταλάβετε τη 
διαφορά, ιδίως μάλιστα στο υπέροχο 
καφενείο της πλατείας του Γαναδιού ή 
στην Πυρσόγιαννη. Σε πρώτη ζήτηση 
τσίπουρο, γλυκά του κουταλιού, τοπι
κά τυριά, μαρμελάδες, μέλι, καρύδια 
και βότανα. Στην Κόνιτσα μπορείτε 
να φάτε καλά στο "Πέτρινο", στα 
"Πλατανάκια" (ψηλά πάνω από την 
κωμόπολη), στο "Μυστί", στο "Δέν
δρο" και φυσικά στο ξενοδοχείο "Πα
νόραμα". Για εκλεκτές, ξεχωριστές 
γεύσεις, όπως ελάφι ή αγριογούρουνο, 
θα πρέπει να πάτε στο ξενοδοχείο 
"Μπουραζάνι", γιατί εκεί είναι και το 
εκτροφείο. ■

ΧΙΜΙΣΙΜΛ I ΙΙΛΕΦίΙΝΛ
(Κωδικός 0655)
Αστυνομία Κόνιτσας: 22202 
Κ. Υγείας Κόνιτσας: 22222 
Νοσοκομείο: 23111 
Φαρμακεία: 22666, 22255 
Δήμος Κόνιτσας: 22694
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Παιδιά με προβλήματα 
συμπεριφοράς

τα αναμορφωτικά μέτρα, που ισχύουν, 
δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέ
σματα, ούτε στην περιστολή ούτε στην 
πρόληψή της. Είναι βέβαιο ότι για να 
αρχίσει αντίστροφη πορεία του δείκτη 
της, το βάρος πρέπει να πέσει στον το
μέα της πρώιμης παρέμβασης.

Αιτιολονικοί παοάνοντε<:

α  ραματική αύξηση της παιδι- 
/ »  κής και εφηβικής εγκληματι- 

§  1 κότητας διαπιστώνεται ύστε- 
§  I  ρα από έρευνα που εκπονή- 

HL θηκε από δικαστικούς λει
τουργούς1 στην περιοχή του πρωτοδι
κείου Αθηνών για την περίοδο 1999- 
2000. Εκτός της έρευνας αυτής, γενική 
είναι η διαπίστωση νέων μορφών 
εγκληματικότητας, από παιδιά και νέ
ους κάτω των 18 ετών, όπως συμμορί
ες ανηλίκων που δρουν σε διάφορες 
περιοχές της πρωτεύουσας.

Η αύξηση και η διαφοροποίηση 
της νεανικής παραβατικότη- 

τας δείχνει 
ό τ ι

Η προβληματική συμπεριφορά είναι 
πολύ-παραγοντικής αιτιολογίας και 
εξαιρετικά πολύπλοκο πρόβλημα. Χα
ρακτηρίζει τα παιδιά που έχουν επα
νειλημμένες συγκρούσεις με συνομή
λικους, γονείς, δασκάλους ακόμα και 
με την κοινωνία. Οι γονείς ονομάζουν 
τα παιδιά αυτά "ζωηρά παιδιά", οι κοι
νωνικοί λειτουργοί "παιδιά με κακή 
κοινωνική προσαρμογή", οι δάσκαλοι 
"παιδιά με προβλήματα συμπεριφο

ράς", οι ψυχίατροι "συναισθηματικά 
διαταραγμένα", αν δεν έρθουν σε 

σύγκρουση με το νόμο, οι δικα
στές τα ονομάζουν "παραβά

τες του νόμου".
Γενικά οι αιτιολογικοί 
παράγοντες χωρίζο

νται σε δύο βασικές 
κατηγορίες:

1. Εσωτερικοί ή ενδογενείς παράγο
ντες.

2. Εξωγενείς ή περιβαλλοντικοί πα
ράγοντες.

Στους πρώτους περιλαμβάνονται 
εγκεφαλικές βλάβες, λειτουργικές δια
ταραχές, ψυχολογικοί παράγοντες, 
κληρονομική προδιάθεση, βιοχημικές 
ανωμαλίες, μαθησιακές δυσκολίες. 
Στους εξωγενείς ανήκουν το οικογε
νειακό, το σχολικό και το κοινωνικό 
περιβάλλον.

Οι διαταραχές συμπεριφοράς ταξι
νομούνται με διαφορετικό τρόπο από 
τους ειδικούς επιστήμονες για να διευ
κολυνθούν στη διερεύνησή τους. 
Ο Wewitt και Jenkins2 όρισαν τρεις 
τύπους:

Α. Το μη κοινωνικό, επιθετικό παιδί 
που αψηφά κάθε εξουσία, είναι 
σκληρό, επιθετικό και δεν αισθά
νεται ένοχο.

Β. Το κοινωνικό, επιθετικό παιδί, με 
τα ίδια προβλήματα συμπεριφο
ράς, αλλά με κοινωνικότητα, κυ
ρίως μέσα στην ομάδα των συνο
μηλίκων συμμορία ή συντροφιά.

Γ. Το υπερβολικό συνεσταλμένο 
παιδί, δειλό, ευαίσθητο, ντροπα
λό, υποτακτικό.

Πρόληψη

Ιδανική λύση για τη αντιμετώπιση 
των προβλημάτων συμπεριφοράς των 
παιδιών είναι η πρώιμη επισήμανση 
και αντιμετώπισή τους από την νηπια- 
κή ηλικία.

Μέτρα που θα μπορούσαν να βοη
θήσουν:

• Ενημέρωση του κοινού σε συμ
βουλευτικά κέντρα.

•  Συστηματική καθοδήγηση γονέ
ων από ειδικούς.

• Προγεννητική διάγνωση και διόρ
θωση εγγενών προβλημάτων.

•  Κοινωνική παρέμβαση σε περιό
δους κρίσης.

Οικογενειακό περιβάλλον

Αρνητικοί παράγοντες στο οικογε
νειακό περιβάλλον είναι:

• Ψυχικές διαταραχές γονέων 
Έρευνα στην Αγγλία δείχνει ότι:



1: 5 παιδιά με προβλήματα αντι
κοινωνικής συμπεριφοράς έχει έ
ναν τουλάχιστον ψυχικά γονέα.3

• Διαλυμένες οικογένειες.
Το ένα τρίτο των αγοριών σε ανα

μορφωτήρια της Αγγλίας προέρχεται 
από διαλυμένη οικογένεια, αν και τα 
παιδιά οικογενειών που ζουν συμβατι
κά μαζί με συγκρούσεις και αδιαφορί
α έχουν μεγαλύτερη παραβατικότητα 
ακόμη και από τα παιδιά των διαζευγ
μένων.4

•  Εισαγωγή του παιδιού σε ίδρυμα
•  Φτωχό κοινωνικο-μορφωτικό και 

οικονομικό επίπεδο οικογένειας.
Θετική συμβολή έχουν στη διαμόρ

φωση κοινωνικά και ψυχικά ισορρο
πημένων παιδιών:

• Αρμονικές σχέσεις συζύγων.
•  Καλές σχέσεις παιδιού με τους 

γονείς.
• Θετικές οικογενειακές εμπειρίες.
•  Οργανωμένη οικογενειακή ζωή 

με κανόνες, αξίες, όρια.
• Καλό κοινωνικο-οικονομικό επί

πεδο και θετικά πρότυπα.

Σγολικό περιβάλλον

Το σχολείο ήταν πάντοτε και εξακο
λουθεί να είναι ζωντανός κοινωνικο- 
ποιητικός οργανισμός. Οι δυσκολίες 
συμπεριφοράς στο σχολείο οφείλονται 
κυρίως στη σχέση παιδιού-δασκάλου, 
σχέση με τα άλλα παιδιά και τα σχολι
κά προγράμματα. Καλό είναι να γίνο
νται γνωστές οι συμπεριφορές που εκ
δηλώνονται στο σπίτι χωρίς να γενι
κεύεται η επίδραση της οικογένειας 
παρ' ότι συχνά, οι δάσκαλοι αποδίδουν 
την επιθυμητή συμπεριφορά στην επί
δραση του σχολείου και την ανεπιθύ
μητη στην οικογένεια.

Παράγοντες που οδηγούν στην εκ
δήλωση προβλημάτων συμπεριφοράς 
ή διόγκωση προϋπαρχόντων μέσα στο 
σχολείο είναι:

•  Αυταρχικό εκπαιδευτικό σύστημα.
• Προγράμματα δυσανάλογα προς 

τις δυνατότητες μαθητή.
•  Μέθοδοι διδασκαλίας που στηρίζο

νται στην αυθεντία του δασκάλου.
• Κακή οργάνωση και λειτουργία 

σχολείου και τάξης.
• Εσφαλμένη στάση δασκάλου 

προς μαθητές με:
- Δημιουργία αισθημάτων αποτυχίας.
- Περιορισμό πρωτοβουλίας και αυ- 

θορμησίας.
- Εκρήξεις θυμού, οργής.
- Συλλογικές τιμωρίες.

Ϊ Κ

- Επιπλήξεις χωρίς διάκριση.
- Τακτική ισοπέδωσης των παιδιών 

χωρίς διάκριση ικανοτήτων και ε
πιδόσεων.

Η προώθηση θετικής συμπεριφοράς 
και η πρόληψη αρνητικής είναι δυνατή 
με διάφορες μεθόδους, τεχνικές και 
στρατηγικές.

•  Θετικό, θεραπευτικό κλίμα της 
τάξης και του σχολείου.

•  Καλή οργάνωση σχολικής ζωής.
• Ύπαρξη κανόνων που αποφασίζο- 

νται από κοινού, είναι κατανοητοί, 
απλοί και τηρούνται με συνέπεια.

•  Χρήση προτύπων (δάσκαλος, μα
θητές, ήρωες κειμένων).

• Έπαινος δημόσιος κάθε θετικής 
συμπεριφοράς.

•  Αγνόηση ή διακριτικός έλεγχος 
αρνητικής συμπεριφοράς.

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων (διαπραγ
μάτευσης, αυτοελέγχου, συνεργα
σίας, ακρόασης και ομιλίας).

•  Εκφράσεις και συνήθειες που ε
πηρεάζουν θετικά τη συμπεριφο
ρά των παιδιών.

Θετικός σχολιασμός εμφάνισης, 
προσπάθειας και συμπεριφοράς.

- Επίδειξη ενδιαφέροντος για προ
σωπικά προβλήματα.

- Τόνωση αυτό-συναισθήματος.
- Ενθαρρυντική συμπεριφορά.
- Σεβασμός αξιοπρέπειας μαθητών.
- Εκδήλωση συναισθημάτων δα

σκάλου.
- Καλλιέργεια κλίματος αγάπης και 

κατανόησης.
- Έκφραση λύπης αν έγινε κάποια α

δικία.
- Καλόπιστη κριτική.
- Ευγενική ομιλία και λεπτή συμπε

ριφορά.
Είναι φανερό ότι το σπουδαιότερο 

προληπτικό μέτρο κατά της αντικοινω
νικής συμπεριφοράς των νέων είναι η 
σωστή αγωγή τους, πρώτα στην οικο
γένεια και έπειτα στο σχολείο, τόσο 
στο δημοτικό όσο και στο γυμνάσιο- 
λύκειο που εμφανίζονται τα γνωστά 
προβλήματα της εφηβικής ηλικίας. Αν 
όλοι οι προηγούμενοι παράγοντες βο
ηθήσουν τους νέους να αποκτήσει η 
ζωή τους νόημα, θα αποφεύγονται οι 
αντικοινωνικές πράξεις.

Κοινωνικό περιβάλλον

Κοινωνικοί παράγοντες που συνδέο
νται με προβλήματα αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς είναι πολλοί:
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•  Σύνθεση και ποιότητα ζωής της 
κοινωνίας.

- Χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 
επίπεδο.

- Οργάνωση και λειτουργίες της κοι
νωνίας.

- Πολυφυλετική ή πολύ-θρησκευτι- 
κή σύνθεση.

- Εσωτερική ή εξωτερική μετακίνη
ση πληθυσμού.

- Ανεργία.
- Συνήθειες και τρόπους ζωής δια

φορετικών κοινωνικών ομάδων.
- Κοινωνική αδικία και άνισες ευ

καιρίες.
-Έλλειψη σωστής ενημέρωσης για 

θέματα που προβληματίζουν τους 
νέους.

•  Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

και το Διαδίκτυο.
- Ο τρόπος λειτουργίας τους.
- Διαφήμιση και προπαγάνδα.
- Τα πρότυπα που περιβάλλουν.
Το Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υ

γείας των ΗΠΑ (1989) ερεύνησε τη 
σχέση τηλεόρασης και συμπεριφοράς 
των παιδιών και κατέληξε στο συμπέ
ρασμα, ότι στα τηλεοπτικά ψυχαγωγι
κά προγράμματα κυριαρχεί η βία σε ό
λες τις μορφές, γεγονός που οδηγεί 
στη διαμόρφωση επιθετικής συμπερι
φοράς. Το διαδίκτυο φτάνει στο σημεί
ο όχι μόνο να διαφημίζει, αλλά και να 
διευκολύνει παράνομες πράξεις.

EniXovoc

Η αντίληψη της παγκοσμιοποίησης,

αν και θεωρητικά αναφέρεται στον το
μέα της οικονομίας, επιφέρει γενικότε
ρες αλλαγές σε εθνικό και παγκόσμιο ε
πίπεδο. Οι εξελίξεις αυτές συμπαρασύ
ρουν τον άνθρωπο, διαμορφώνουν νέα 
ήθη και νέα μοντέλα προσωπικής και 
κοινωνικής ζωής, με βασικά χαρακτηρι
στικά την απαξίωσή του, την αύξηση 
των αναγκών του και την άμβλυνση 
των ηθικών και πνευματικών αξιών.

Οι αλλαγές αυτές ευνοούν τη διατά
ραξη των σχέσεων των παιδιών και 
των νέων με τον εαυτό τους και με το 
κοινωνικό περιβάλλον τους. Έτσι εξη
γείται η αυξητική τάση που παρατη- 
ρείται στα προβλήματα συμπεριφοράς 
σ' ότι αφορά τη συχνότητα, την ποικι
λία και την ένταση.

Παλαιότερα τα προβλήματα αυτά ε- 
θεωρούντο σύμφυτα με τα παιδιά και 
συνεπώς δεν μπορούσε τίποτα να αλ
λάξει. Σήμερα πιστεύεται ότι η συμπε
ριφορά τροποποιείται με σχεδιασμένα 
προγράμματα και συστηματικές πα
ρεμβάσεις από πολύ νωρίς.

Βασική προϋπόθεση είναι η ενημέ
ρωση, η επιμόρφωση και η ευαισθητο- 
ποίηση όλων των παραγόντων. ■

Βιβλιογραφία;

1. Ν. Παπαδόπουλου /'Πειθαρχία και 
Δημοκρατική Αγωγή", Επιστημονικό 
βήμα του δασκάλου, τεύχη 6-7.

2. Περιοδικό "Θέματα Ειδικής Αγω-
γής".

3. Herbet, Μ., Ψυχολογικά προβλήμα
τα παιδικής ηλικίας (I. Παρασκευόπου- 
λος - Επόπτης Ελληνικής Έκδοσης).

4. Kirk, S., Educating Exceptional 
Children. Μετάφραση K. Τσιμπούκη.

5. Πολυχρονόπουλου, Σ., Παιδιά και έ
φηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότη
τες.

6. Χριστάκης, Κ., Προβλήματα συμπε
ριφοράς στη σχολική ηλικία.

7. Χριστινάκης, Π., Εγκληματολογία. 
Σημειώσεις - Τεύχος Α1.

Σημειώσεις:

1 Πανταζή Ειρήνη, Εισαγγελέας Ανηλί
κων, Αθήνα 2000

1 Wewitt - Jenkins, Education o f  Excep
tional Learners

1 Rutter, M„ Children o f  Sick Parents.
' Rutter, M., M aternal Deprivation

Reassessed.
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ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.
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* mmm ιστεύω απλά σημαίνει ελεύ- 
■ ϊ  θερα αποδέχομαι την ύπαρξη 

Μ Μ του Θεού και τον εμπιστεύο- 
μ I  μαι ως αληθινό πατέρα μου. 
■ μ Ανεπιφύλακτα δέχομαι τον 
Χριστό κύριο κι εμπνευστή της ζωής 
μου, Σωτήρα και Λυτρωτή μου, Φωτο
δότη και Ζωοδότη μου. Η πίστη αυτή 
είναι προϋπόθεση της ζωής μου μέσα 
στην Εκκλησία, την οποία ασπάσθηκα 
στο άγιο βάπτισμα. Η πίστη μαζί με 
την ελπίδα και την αγάπη αποτελούν 
το ωραίο τρίπτυχο της χριστιανικής τε- 
λειότητος. Η Ορθόδοξη πίστη αναφέ- 
ρεται στην ορθή και αυθεντική χρι

στιανική διδαχή, όπως τη δίδα
ξαν ο Κύριος, οι Από

στολοι και οι Πατέ-

a m o iia
δια των Οικουμενικών Συνόδων.

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέ
γει πως η πίστη αποτελεί κεντρικό και 

απαραίτητο στοιχείο 
στην πραγματοποίη
ση της μεταμορφώ- 
σεως και της σωτη
ρίας του ανθρώπου. 
Η πίστη συνεχίζει ο 
ιερός πατήρ, αποτε
λεί μοναδική ανθρώ
πινη συμβολή, ση
μαντική εκούσια 
προσφορά, στην 
πραγματοποίηση 
της σωτηριώδους 

ανακαινίσεως 
του πιστού. 

Π α ρ ο υ 
σιάζει  

τ ο ν

Πατριάρχη Αβραάμ με μία πίστη που 
ήταν αποτέλεσμα γενναίας φιλόσοφης 
γνώμης, υψηλής διάνοιας, μεγαλο
φυούς καρδιάς, που θεωρούσε απόλυ
τα, τ' αδύνατα στον άνθρωπο δυνατά 
στον Θεό. Η πίστη παρουσιάζεται όχι 
ως απλό θρησκευτικό συναίσθημα και 
διανοητικό αδράνημα, αλλά ως σοφή 
επιλογή δυνατού πνεύματος. Ο θείος 
Χρυσόστομος πειστικά επιμένει στην 
ερμηνεία των επιστολών του Αποστό
λου Παύλου και θαρρετά λέγει πως η 
πίστη είναι μία καταπληκτική βεβαιό
τητα ευγενούς και μεγάλης ψυχής απέ
ναντι στην ανάξια κι άφρονη απιστία.

Ο πιστός είναι ο αποφασισμένος, ο 
οδεύων χαρούμενα την οδό του Κυρί
ου του, ο συναντώμενος κι ενούμενος 
με τον Χριστό. Η πίστη δεν είναι α- 
φηρημένη ιδέα, κάποια θεωρία, ωραί
α γνώμη, έξυπνη δοξασία, εφεύρεση 
ανάγκης, αλλά είναι αποκεκαλυμένη 
βεβαιότητα που βιώνεται, μόνη ελπί

δα και καταφυγή. Ο μακαριστός Γέ
ροντας ο Αγιορείτης έλεγε σε νέους 
που συχνά τον επισκέπτονταν και 
σχετικά τον ρωτούσαν: "Όλα τα συ
ζητώ εκτός από το θέμα περί υπάρ- 
ξεως Θεού. Είναι σαν να μου λες 
πως δεν γεννήθηκες από μάνα ή πως 

το ράσο μου δεν είναι μαύρο...." Την 
πίστη κανείς περισσότερο τη βιώνει 
και λιγότερο την ερμηνεύει. Είναι δύ
σκολο να περιγράφεις το απερινόητο, 
το ακατανόητο, το ασύλληπτο, το μέ- 

γα μυστήριο του Παντοδύναμου 
Θεού. Είναι πολύ φτωχός ο λό

γος δύσκολες οι έννοιες, α
δύναμη η γλώσ
σα. Έτσι στην 
Ορθόδοξη Θεο
λογία εκφραζόμα
στε αποφασιστι
κά, κατά τον εξαί
σιο άγιο Διονύσιο 
τον Αρεοπαγίτη.

* Ό
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Είναι γεγονός πως σε όλη την πατερι- 
κή πλούσια γραμματεία δεν υπάρχει 
ούτε ένας λόγος περί υπάρξεως Θεού. 
Οι άγιοι πατέρες έγραφαν και μιλού
σαν απαντώντας σ' ερωτήματα που 
δημιουργούνταν. Τέτοιο θέμα ουδέ
ποτε ανεφύη στην Ορθόδοξη Ανατο
λή. Αντίθετα έχουμε πλήθος αποδει
κτικών λόγων στη σχολακιστική κι 
ορθολογιστική Δύση.

Ο Θεός δεν επιβάλλεται ποτέ δι- 
κτατορικά, δυναστικά και κατεξου- 
σιαστικά στον άνθρωπο. Σέβεται κα
ταπληκτικά την ανθρώπινη ελευθερία 
και βούληση. Ο κάθε άνθρωπος είναι 
ελεύθερος να αποδεχθεί ή να απορρί- 
ψει τον Θεό, αυτόν προς τον οποίο 
έλκεται, αλλά που καταναγκαστικά 
ποτέ δεν μπορεί να του επιβληθεί, αν 
ο άνθρωπος άνετα δεν θελήσει να τον 
δεχθεί. Η απιστία είναι μορφή βλά
βης, ασθένειας, ανισορροπίας και τα
ραχής. Λέγει ο Ψαλμωδός πως ο ά- 
φρων είπε πως δεν υπάρχει ο Θεός. 
Βέβαια μόνη η απλή αναγνώριση της 
υπάρξεως του Θεού δεν σώζει τον άν
θρωπο. Η σωτηρία του ανθρώπου έ
γκειται στην προαπαιτούμενη αβία- 
στη συγκατάθεσή του, ώστε να συνα
ντηθεί κι ενωθεί με τον Θεό.

Οι εμπειρίες της πίστεως είναι κυρί
ως πνευματικές και όχι λογικές. Ο Θε
ός αποκαλύπτεται στον πιστό ανα
πτύσσοντας προσωπική κοινωνία, σχέ
ση και διάλογο μαζί του. Η πίστη δεν

είναι αποτέλεσμα στεγνής και στείρας 
λογικής επεξεργασίας, δεν είναι παρά
λογη αλλά υπέρλογη. Η αγνή πίστη 
γεννά τον φόβο του Θεού, που είναι 
αρχή σοφίας και πνευματικής γνώσε- 
ως και κινεί τον άνθρωπο στην τήρηση 
των θείων εντολών. Ζωή άθεη είναι 
ανοημάτιστη. Η αληθινή πίστη φανε
ρώνεται με έργα, αλλά τα έργα από 
μόνα τους δεν σώζουν, όπως κι από 
μόνη της η πίστη.

Η πίστη δεν είναι ένας παραλογι- 
σμός, αλλά μια βεβαίωση που στηρίζε
ται στον όλο άνθρωπο, που έχει νόη
ση, συναίσθηση και βούληση. Η πίστη 
δεν είναι αυτοψία, πείραμα, έλεγχος, 
με μέτρο και βάρος και διάρκεια, είναι 
βαθύ βίωμα, ενόραση. Η συνεχής και 
ζωντανή σχέση του ανθρώπου μετά 
του Θεού δια των αγίων μυστηρίων, 
των ιερών γραφών και της προσευχής 
αναθερμαίνει, αναζωογονεί, αναγεννά 
κι επαυξάνει την πίστη, αντίθετα τα 
σκοτεινά έργα τη μειώνουν, την ψυ
χραίνουν, την κάνουν να μη φαίνεται 
ότι υπάρχει.

Θα πρέπει τελειώνοντας να πούμε 
πως ενσυνείδητοι, τέλειοι, άπιστοι εί
ναι ελάχιστοι. Φωνάζουν μερικές φο
ρές κατά του Θεού, για να πεισθούν οι 
ίδιοι. Αν πάλι δεν υπάρχει ο Θεός, για
τί ενοχλούνται με κάτι, κατ' αυτούς, 
ανύπαρκτο; Πιστεύουμε γενικά πως η 
απιστία συνδέεται περισσότερο με την 
αδιαφορία, τη θεωρούν πιο εύκολη,

είναι φαινομενική και δεν έχει συνή
θως ουσιαστικούς λόγους. Μερικοί 
την επιπόλαιη απιστία τους ταυτίζουν 
με τον προοδευτισμό. Πολλοί μάλλον 
δεν γνωρίζουν σε τι δεν πιστεύουν και 
συνηθίζουν πνευματικά να μιλούν ως 
ειδικοί. Άλλοι πάλι με σκοταδισμό 
στο νου και στην καρδιά τους υπερή
φανα σταθμεύουν σε σκάνδαλα, λάθη, 
πτώσεις κληρικών, πραγματικά ή μη, 
για να δικαιολογήσουν την απιστία 
τους ή επαίρονται στις γνώσεις τους 
την ευφυΐα τους ή την υψηλή θέση 
τους και ντρέπονται να εκδηλώσουν 
την πίστη τους ή να παρασύρονται α
πό τον κοσμικό περίγυρο και δυσκο
λεύονται να φανερώσουν ότι διαφέ
ρουν των παρασυρμένων από την ύλη, 
τη σάρκα και το χρήμα, τα οποία θεο
ποίησαν ή λησμονούν τον Θεό στο 
πολυμέριμνο ή πολυτάραχο του παρό
ντος τους βίου. Το κύριο αίτιο της απι
στίας των πολλών είναι η αμαρτία, η 
οποία βαραίνει τον άνθρωπο, κάνει 
σκοτεινή τη διάνοια, νωθρή τη συνεί
δηση, αδύναμη τη βούληση και έτσι 
νεκρώνεται ηθικοπνευματικά.

Υπάρχει και κακή πίστη των "πι
στών" όπως και καλή πίστη των "απί
στων", όπως ο Απόστολος Θωμάς που 
δεν ήταν τελικά άπιστος αλλά δύσπι
στος κι έγινε πιο πιστός από τους 
πιστούς.... ■

Μοναχός Μωΰσής Αγιορείτης

ι
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Λιποπρωτεΐνες;..............
Υπερχδληστερολαιμία

Αιποποωτείνε<;

Οι λιποπρωτεΐνες του ορού παίζουν 
σπουδαιότατο ρόλο στο σχηματισμό 
της αθηρωμάτωσης των αρτηριών. 
Έχουν ενδογενή και εξωγενή προέλευ
ση και αποτελούνται απο χοληστερό
λη, φωσφολιπίδια, τριγλυκερίδια, ε- 
στέρες χοληστερόλης και πρωτεΐνες.

Διακρίνονται τα κάτωθι είδη λιποπρω- 
τεινών :
• Οι υψηλής περιεκτικότητας (HDL) 

«καλή χοληστερόλη»
• Οι χαμηλής περιεκτικότητας (LDL) 

«κακή χοληστερόλη»
• Οι πολύ χαμηλής πυκνότητας 

(VLDL)
• Οι ενδιάμεσης πυκωότητας (IDL)
• Η λιποπρωτείνη (α)
• Τα χυλομικρά.

Με βάση τα αποτελέσματα ιατρικών 
μελετών το πηλίκο της ολικής χολη
στερόλης προς την χοληστερόλη HDL

θεωρείται ευαίσθητος προγνωστικός 
δείκτης της αρτηριακής αθηροσκλή- 
ρυνσης .Τιμές δείκτη πάνω απο 5 κατα 
κανόνα συνδυάζονται με σοβαρές αλ
λοιώσεις των στεφανιαίων αρτηριών.

Οι σοβαρές αλλοιώσεις συνήθως 
απουσιάζουν σε τιμές τουδείκτη κάτω 
από 4.

Φυσιολογική αποστολή

Η χοληστερόλη προσλαμβάνεται με 
τη τροφή, αλλά παράγεται και ενδογε- 
νώς απο το ακετυλο-CoA ,σε όλα σχε
δόν τα κύτταρα, κυρίως τα ηπατικά. 
Χοληστερόλη παράγουν μόνο τα ζωικά 
κύτταρα, ενώ τα φυτικά παράγουν άλ
λες στερόλες, τις φυτοστερόλες. Μετα- 
βολίζεται μόνο στα κάτωθι κύτταρα :

1. Τα ηπατικά, 2. Τα εντερικά, 3. Τα 
κύτταρα του δέρματος, 4. Τα κύτταρα 
των επινεφριδίων, ωοθηκών, όρχεων, 
πλακούντα.

Έχει ουσιώδη λειτουργία στη μεμ
βράνη των κυττάρων .Δεν διαλύεται 
καθόλου στο νερό και αντίθετα συσ

σωρεύεται στο τοίχωμα μιας αρτηρίας, 
οδηγώντας στον σχηματισμό αθηρω- 
ματικής πλάκας.

ΥπεοΥοληστεοολαιιιία

Η αυξημένη χοληστερόλη στο πλά
σμα του αίματος αποτελεί σπουδαίο 
προσιαθεσικό παράγοντα για στεφα
νιαία νόσο. Ο κίνδυνος για ανάπτυξη 
στεφανιαίας νόσου διπλασιάζεται 
στην τιμή άνω των 200 mg/dl και τε
τραπλασιάζεται για τιμές ολικής χολη
στερόλης πάνω απο 300 mg/dl.

Τα τελευταία χρόνια οι τιμές της χο
ληστερόλης του πλάσματος που δεχό
μαστε σαν φυσιολογικές αλλάζουν και 
συνεχώς παρουσιάζονται νέοι πίνακες.

Η πιο πρόσφατη δημοσίευση είναι 
εκείνη της Αμερικανικής ομάδας Ειδι
κών του Εθνικού Προγράμματος Επι
μόρφωσης για την χοληστερόλη στην 
οποία προτείνεται η ταξινόμηση της υ- 
περχοληστερολαιμίας με βάση τις τι
μές της ολικής χοληστερόλης, ανεξάρ
τητα ηλικίας.
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|  Ε ίδη  τροφώ ν Σ υνιστώ μ ενες τροφ ές
Τ ροφ ές που επ ιτρέ

πονται με μέτρο
Τ ροφ ές που πρέπει 

να αποφ εύγονται

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
Ψωμί ολικής αλέσεως, δη
μητριακά ολικής αλέσεως 
για πρωινό, δημητριακά, ζυ
μαρικά, φρυγανιές, ρύζι

Κρουασάν, τσορέκι

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
Αποβουτυρωμένο γάλα, ά
παχα τυριά, άπαχο γιαούρτι, 
ασπράδι αυγού.

Ημιαποβουτυρωμένο γάλα, 
χαμηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά,τυριά και γιαούρτι, 
δυο ολόκληρα αυγά την ε
βδομάδα.

Πλήρες γάλα, συμπυκνωμέ
νο ή/και φυσικό, κρέμα γά
λακτος, υποκατάστατα γά
λακτος, ολόπαχα τυριά, ολό- 
παχο γιαούρτι.

ΨΑΡΙΑ - 
ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ

Όλα τα ψάρια χωρίς πέτσα 
(σχάρας, στον ατμό, καπνι
στά ), στρείδια, χτένια

Ψάρια τηγανισμένα σε κα
τάλληλο λίπος, μύδια, αστα
κός, καραβίδες

Χάρια τηγανισμένα σε ακα
τάλληλο λάδι ή λίπος, αυγο
τάραχο, γαρίδες, καλαμά
ρια.

ΚΡΕΑΤΑ Γαλοπούλα, κοτόπουλο, μο
σχάρι, κυνήγι, κουνέλι

Απαχο βοδινό, ζαμπόν, λου
κάνικα απο μοσχάρι ή κοτό
πουλο

Πάπια, χήνα, όλα τα εμφα- 
νώς λιπαρά κρέατα, λουκά
νικα, σαλάμια, κρεατόπιτες, 
εντόσθια και δέρμα πουλε
ρικών

ΛΙΠΗ - ΕΛΑΙΑ

Έλαια πλούσια σε πολυακό- 
ρεστα π.χ. ηλιέλαιο, αραβο- 
σιτέλαιο, έλαια πλούσια σε 
μονοακόρεστα, ελαιόλαδο, 
μαλακές μαργαρίνες (μη υ- 
δρογονωμένες που βασίζο
νται στα παραπάνω έλαια).

Βούτυρο, ξύγγι, λαρδί, λί
πος ψητού, υδρογονωμένα 
λίπη.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΟΣΠΡΙΑ 
ΦΡΟΥΤΑ

Φρέσκα και κατεψυγμένα 
λαχανικά, όσπρια, π.χ. φα
σόλια, φακές, ρεβύθια, κα
λαμπόκι, βραστές πατάτες ή 
ψημένες με την φλούδα. Ό
λα τα φρούτα φρέσκα,σε 
κονσέρβες ή /και ξηραμένα

Ψητές ή τηγανητές πατάτες 
με το κατάλληλο λάδι

Λαχανικά και ρύζι μαγειρε
μένα με ακατάλληλο λάδι ή 
λίπος, τσιπς, αλατισμένα λα
χανικά σε κονσέρβα.

ΓΛΥΚΑ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ Κομπόστες, φρουτοσαλά
τες, φρουί ζελέ, λουκούμια

Γλυκά ή μπισκότα φτιαγμέ
να με μαργαρίνη ή λάδι, 
χαλβάς.

Παγωτά, τούρτες, σοκολά- 
τες, γλυκά με καρύδα, μπι
σκότα, καραμέλες βουτύρου

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ Καρύδια, κάστανα, 
αμύγδαλα. Φυστίκια Ινδική καρύδα, αλατισμένοι 

ξηροί καρποί

ΡΟΦΗΜΑΤΑ
Τσάι, καφές, χυμοί φρού
των, αναψυκτικά χωρίς ζά
χαρη

Οινόπνευμα, σοκολασούχα 
ροφήματα με χαμηλά λιπα- 
ρά

Σοκολατούχα ροφήματα, Ιρ
λανδέζικος κεφές, ποτά που 
περιέχουν βύνη

<200 Επιθημητή χοληστερόλη 
ορού.

200-220 Οριακή « « «
>220 Υψηλή « « «

Στην χώρα μας οι τιμές της ολικής 
χοληστερόλης που αναφέρονται σε πα- 
λαιότερες μελέτες βρίσκονται σε αρ

κετά χαμηλά επίπεδα. Σε νεότερες ό
μως έρευνες βρέθηκαν τιμές χοληστε
ρόλης πάνω απο 300 mg/dl σε ποσο
στό 10% αντιπροσωπευτικού δείγμα
τος ενηλίκων κατοίκων των Αθηνών 
,ενώ η μέση τιμή ήταν 233 mg/dl.
-Σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο ,η 

LDL χοληστερόλη πρέπει να είναι < 
100 mg/dl

-Σε ασθενείς χωρίς στεφανιαία νόσο 
αλλά με δυο επιπλέον παράγοντες 
κινδύνου* ,εκτός απο την δυσλιπι- 
δαιμία , η LDL χοληστερόλη πρέπει 
να είναι <130 mg/dl.

-Σε ασθενείς χωρίς στεφανιαία νόσο 
και με έναν ή κανέναν άλλο παράγο
ντα κινδύνου , η mg/dl χοληστερόλη 
πρέπει να είναι <160 mg/dl

Τ
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Υπολιπιδαιμική δίαιτα με περιορισμό θερμίδων

-Σε όλους η HDL χοληστερόληπρέπει 
να είναι > 35 mg/dl.

Παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία 
νόσο:

• Οικογενειακό ιστορικό στεφανιαίας 
νόσου

• Υπέρταση
• Κάπνισμα
• Σακχαρώδης διαβήτης
• Παχυσαρκία
• Ηλικία (άντρες άνω των 45 ετών,γυ

ναίκες άνω των 55 ετών)
• Χαμηλά επίπεδα HDL χοληστερόλης 

(λιγότερο απο 40 mg/dl

θεραπεία:

Η θεραπεία γίνεται με δύο τρόπους: 
α) Με δίαιτα και β) με φάρμακα.

Το είδος της διατροφής είναι πιθα
νότατα ο σημαντικότερος παράγοντας 
που προκαλεί υπερχοληστεριναιμία αν 
αποκλειστεί ο ρόλος των γενετικών 
παραγόντων.

Η χορήγηση της κατάλληλης δίαιτας 
είναι αρκετή για την θεραπεία των πε
ρισσοτέρων ατόμων με ήπια ή μέτρια 
υπερχοληστερολαιμία.

Οι συστάσεις για υπολιπιδαιμική δί

ΟΣΠΡΙΑ 1-2φλυτζάνια 3-4 φορές την εβδομάδα. 
Βραστές φεκές, ρεβύθια,φασόλια

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
5 μερίδες την ημέρα. 1 λεπτή φέτα ψωμιού ολικής 
αλέσεως ή 1 φλυτζάνι δημητριακών για πρωινό ή Ά 
φλυτζάνι ζυμαρικά ή 1 βραστή η ψημένη πατάτα

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟ
ΜΙΚΑ

100 γρ/ημέρα γαλακτοκομικά : 2 μερίδες την ημέ
ρα 1 φλυτζάνι αποβουτυρωμένο γάλα ή 14 φλυτζά
νι γάλακτος με χαμηλά λιπαρά , ή 1 φλυτζάνι για
ούρτι με ελάχιστα λιπαρά ή 30 γρ φρέσκο τυρί 
με 0% λιπαρά. Επιπλέον 1-2 αυγά την εβδομάδα.

ΛΙΠΗ/ΕΑΑΙΑ

2-3 κουταλιές γλυκού ημερησίως , ηλιέλαιο ,ελαιό
λαδο ή μαργαρίνη απο πολυακόρεστα έλαια. Επι
πλέον ΙΟγρ ημερησίως μαργαρίνη με πολύ λίγα λι
παρά.

ΦΡΟΥΤΑ 4 τεμάχια ημερησίως

ΡΟΦΗΜΑΤΑ Τσάι ή καφές με αποβουτυρωμένο γάλα, αναψυκτι
κά χωρίς ζάχαρη

αιτα αναφέρονται στον πίνακα που 
παρατίθεται.

Σε περιπτώσεις που δεν μειώνεται η 
χοληστερόλη στα επιθυμητά επίπεδα 
,θεωρείται οτι υπάρχει ανεπαρκής α
νταπόκριση στη δίαιτα η οποία ση- 
μειωτέον θα πρέπει να χορηγείται για 
3-6 μήνες πριν απο την ενδεχομένη χο
ρήγηση φαρμάκων. Ανεπαρκή αντα
πόκριση στην δίαιτα εμφανίζουν ασθε
νείς με σοβαρή υπερχοληστερολαιμία 
και άτομα που δεν τηρούν τις διαιτητι
κές οδηγίες. Σε περίπτωση που δεν έ
χουμε αποτέλεσμα με την δίαιτα τότε 
αρχίζουμε φαρμακευτική αγωγή, σε 
συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό.

Οι κατηγορίες υπολιπιδαιμικών φαρ
μάκων είναι έξι. Η επιλογή του χορη
γούμενου φαρμάκου εξαρτάται απο το 
είδος της δυσλιπιδαιμίας ,τις τυχόν α
ντενδείξεις για κάποιο φάρμακο και ί
σως απο την παρουσία στεφανιαίας νό
σου. Τα θετικότερα αποτελέσματα στην 
ελάττωση της καρδιαγγειακής θνητότη
τας έχουν φανεί με τις στατίνες.

Λιτότερη Ύοληστεοόλη
πιο υγιεινή Cion

Η αυξημένη χοπληστερόλη του αί
ματος θεωρείται ένας απο τους κυριό- 
τερους προδιαθεσικούς παράγοντες

για την εμφάνιση της στεφανιαίας νό
σου.

Ο κίνδυνος στεφανιαίας νόσου αυ
ξάνει όταν τα επίπεδα της χοληστερό
λης του αίματος ξεπεράσουν την τιμή 
των 200 mg/dl.

Ένας αποτελεσματικός έλεγχος των 
επιπέδων χοληστερόλης ξεκινά απο 
μια προσεκτική θεώρηση των αρχών 
υγιεινής και θρέψεως.
• Έλεγχος σωματικού βάρους
• Αύξηση κατανάλωσης φρούτων και 

λαχανικών
• Περιορισμένη κατανάλωση τροφών 

που περιέχουν ακόρεστα λίπη (ε
λαιόλαδο ,καλαμποκέλαιο ,ηλιέ- 
λαιο) ή μικρότερες ποσότητες κεκο
ρεσμένων λιπών.

• Αύξηση κατανάλωσης ψαριών
• Μείωση κατανάλωσης αλκοόλ
• Μείωση καπνίσματος
• Αύξηση σωματικής άσκησης. ■

* Ο κ. Γεώργιος Κορωνιώτης είναι 
Προϊστάμενος του Καρδιολογικού 
Τμήματος του Κεντρικού Ιατρείου 
Αθηνών της Διεύθυνσης Υγειονομι- 
κού/ΑΕΑ.
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I---- ------- I
Την γλώσσα μ ον  

έδωσαν Ελληνική.. .
(Mi'tnriaf ICXvrtfi

Φενάκη (η):α. ρήξη β. απάτη γ. πα
ρουσία
ηδύς: α. ευχάριστος β. βιαιχμηρός γ. 
ευτραφής
ορμαθός (ο): α. έτοιμος β. αρμαθιά γ. 
κινητικότητα
φληνάφημα (το): α. μωρολογία β. 
ξάφνιασμα γ. φτέρνισμα 
φλύκταινα (η): α. φουσκάλα β. φού
σκωμα γ. γύρισμα

φλύκταινα (η): φλύκταινα (η) (λογ.) 1. 
Φουσκάλα στο δέρμα που περιέχει πύ
ον, 2. κηλίδα που μοιάζει με φυσαλλί- 
δα στα φύλλα, στο βλαστό, στους καρ
πούς φυτού, από προσβολή παθογόνου 
μύκητα, 3. εξόγκωμα στην επιφάνεια 
μετάλλου.
ΕΤΥΜ. (αρχ.) φλύγ - ταν - ζα - φλυγ. Ρ. 
φλύω: είμαι χυμώδης, ανθηρός, κοχλά
ζω - κάνω εμετό - φλυαρώ.

Γνωρίζεται ότι*:
•  οι Αμερικανοί όταν αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα κυριολεξίας λένε: «The 
Greeks have a word for it» (οι Έλλη
νες έχουν την κατάλληλη λέξη).

•  Το εγκυκλοπαιδικό λεξικό Webster, 
αναφέρει: «The Greeks had a word for 
every thing» (οι Έλληνες είχαν μια 
λέξη για το κάθε τι)».

Ένας ευχάριστος προβληματισμός με μια σειρά από καθημερινές λέξεις, με σωστή μια από 

τις τρεις εκδοχές... και τις απαντήσεις... άμεσες για τυχόν αμφιβολίες σας._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Πλησμονή (η): α. πληρότητα β. στέ
ρηση γ. καταστροφή

( ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ )

Φενάκη (η): 1. Περούκα (σπάνια), 2. 
(συνήθ. μεταφορικά) απάτη, ψέμα. Ε
ΤΥΜ. Από το φέναξ - ακος: απατεώνας 
φενακίζω - φενάκισα - μένος: (ρήμα 
αρχ. μεταβ.): εξαπατώ, ξεγελώ με πα
ραπλανητικά μέσα. Φενακισμός (ο): ε
ξαπάτηση, καταδολίευση, ψεύδος.

ηδύς: ηδύς- εία - υ - ηδύτερος - ήδι- 
στος (αρχαιοπρ.): αυτός που γίνεται α
ντιληπτός από τις αισθήσεις ως ευχάρι
στος, γλυκός, που προσφέρει ευχαρί
στηση, απόλαυση.
ΕΤΥΜ. <αρχ. η δύς>
ορμαθός (ο): ορμαθός (ο) (λογ) 1. Σύ
νολο από όμοια πράγματα περασμένα 
σε σύρμα, σκοινί, μέταλλο.
(λάίκ.) αρμαθιά. 2. (μτφ) πλήθος ομοί- 
ων πραγμάτων
ΕΤΥΜ. <αρχ> ορμαθός. < όρμος: αλυ
σίδα, χορδή + καταλ. επίθημα - αθος 
(κάλαθος)
φληνάφημα (το): φληνάφημα (το) 
(αρχ) - ατος (λογ. συνήθως σε πληθυ
ντικό): Λόγος χωρίς ουσιαστικό περιε
χόμενο. Συνώνυμα: μωρολογία, σα
χλαμάρα. ρ. φληναφώ - εις. ΕΤΥΜ. 
αρχ < φλυναφώ (άω) μτγν. φλήναφος: 
φλύαρος -ία, μωρολογία, φληνύω: 
φλυαρώ - μωρολογώ και αφώ (αω): αγ
γίζω < αφή
ΣΥΝ. Πομφόλυγγας (ο) (λογ.): λόγος 
κενός περιεχομένου, ανόητη φλυαρία, 
αερολογία.

Πλησμονή (η): (λογ). 1. Η μεγάλη πο
σότητα από (κάτι) π.χ. πλησμονή αγα- 
θών/τροφών, 2. το αίσθημα πληρότη
τας, κορεσμού: π.χ. νιώθεις πάντα ψυ
χική πλησμονή ύστερα από το διάβα
σμα ενός καλού βιβλίου. ΣΥΝ. χορτα
σμός. ΑΝΤ. Στέρηση.
ΕΤΥΜ. αρχ. πλησ. (ρ. πίμ - πλημι: γε
μίζω αορ. Έπλησα, -πλήρης) + καταλ. 
επίθημα - μονή, π.χ. φλεγ-μονή, πη-μο- 
νή (πήμα): πάθημα δυστύχημα, συμφο
ρά, όλεθρος, καταστροφή. ■

•  Οι ελληνικές λέξεις στην αγγλική 
γλώσσα ξεπερνούν τις 150.000.

* Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Συντονιστικό Κέντρο Ελληνισμού
Η επίδραση της ελληνικής γλώσσας στην 
αγγλική και στη διεθνή επιστημονική 
ορολογία, Αθήνα 2001.
(Η παρουσίαση του λεξικογραφικού έργου 
του Αριστ. Κωνσταντινίδη με αντικείμενο τις 
150.000 και πλέον ελληνικές λέξεις που 
περιέχει η αγγλική γλώσσα και η διεθνής 
επιστημονική ορολογία). ■

Q M Q _HXA
(συνέχεια προηγουμένου)

ν' η ήττα (στη μάχη) - το ήτα (το γράμμα) 
ν' η θαλάμη (όπλου) - το θαλάμι: φωλιά χταποδιών 
ν ' η θύρα: πόρτα - η Θήρα: (το νησί) - η Θήρα: κυνήγι 
ν' η ίλη (ιππικού) - η ύλη: ουσία 
ν' ο ιός (της γρίππης) - ο υιός: γιός 
ν' Ιωνικός (από τους Ίωνες) - Ιονικός (Ιόνια νησιά) 
ν' καινός: καινούργιος - κενός: άδειος 
ν' το κάλλ.ος: η ομορφιά - ο κάλος (στο δάκτυλο) 
ν' το κάππα: γράμμα - η κάπα: πανωφόρι
V  κήτος: (θαλάσσιο) - κύτος: αμπάρι 
ν ' κίρρωση: (του ήπατος) - κύρωση: επικύρωση 
ν' κλήμα: αμπέλι - κλίμα: καιρικές συνθήκες 
ν' κλήση (τηλεφωνική) - κλίση (ονομάτων)
V κόλλημα (κολλώ) - κώλυμα (εμπόδιο - κωλύω)
V  κόμη: μαλλιά - κώμη: κωμόπολη - κόμμι: κολλώδης ουσία δένδρων 
ν' κόμμα (πολιτικό) - κώμα: λήθαργος - κόμμα (σημείο στίξης)
ν ' Κρητικός (από την Κρήτη) - κριτικός (από το κρίνω)
ν' το λήμμα (λεξικού) - το λύμα: απόβλητο - η λίμα (από το λιμάρω)
ν ' λιμός: πείνα - λοιμός: πανώλη (ασθένεια)

(συνεχίζεται)
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Ο Φόρος των ..
ΧΟΙ(Η)ΡΩΝ

(Επαρχιακόν σκαλάθυρμα)

θη ως μεγαλύτερα ειρωνεία και ο κα
τά τον θάνατόν των κεφαλικός φόρος. 
Και ενώ άλλοτε άνθρωποι επλήρωνον 
κεφαλικόν φόρον, δια να έχωσι το δι
καίωμα να ζήσωσι, τώρα, εν τη αυτή 
χώρα, τα ζώα πληρώνουσι κεφαλικόν 
φόρον δια να έχωσι το δικαίωμα να α- 
ποθάνωσιν!

Μια θαυμάσια ιστορία από την ελληνική ύπαιθρο στις αρχές του 
20ού αιώνα -«επαρχιακόν σκαλάθυρμα» κατά τα λογοτεχνικά 
ήθη της εποχής- αναδιφήσαμε από το πολύτιμο, και πολυετές, 
«Ημερολόγιον» του 1904, που εξέδιδε ο Τηνιακός λόγιος και ποι
ητής Κων/νος Σκόκκος. Είναι άγνωστο, αν πρόκειται - τ ο  πιθανό
τερο δεν ε ίν α ι-  αληθινή ιστορία. Είναι όμως απιπροσωπευτική 
της κατάστασης αφενός των δημοσίων πραγμάτων του τόπου την 
εποχή εκείνη και αφετέρου του μορφωτικού επιπέδου του λαού. 
Μια ιστορία «πιπεράτη», καυστική, σε ένα ύφος που είχε εγκαι
νιάσει, κάποια χρόνια πριν, ο Εμαννουήλ Ροϊδης, παραδίδεται 
στην απόλαυση των αναγνωστών μας.

«Οι έλληνες πολιτευταί, αφού έδει
ξαν τα άγρια φορολογικά των ένστι
κτα επί πάντων των προϊόντων ζώων 
τε και ανθρώπων, εσχάτως διψώντες 
φορολογικού αίματος δεν αφήκαν τα 
καϋμένα τα ζώα ήσυχα ουδέ κατ' αυ

τόν τον θάνατόν των και επέβαλον 
τον εις πάντας γνωστόν φόρον επί 
των σφαζομένων ζώων. Δεν ήρκουν 
αι τόσαι εκατόμβαι, αι καθ' εκάστην 
προσφερόμεναι εις τον βωμόν της αν
θρώπινης λαιμαργίας, αλλά προσετέ-

Οποία αυταπάρνησις και παραδειγ
ματική εθελοθυσία δια τους δύστρο
πούς έλληνας φορολογουμένους!

Μόνον οι σκύλοι ενέβαλον εις κά
ποιαν αμηχανίαν την φορολογικήν 
μηχανήν της χώρας μας, διότι ούτοι 
κέκτηνται το προνόμιον, επί του πα
ρόντος τουλάχιστον, να μη συμπερι- 
λαμβάνωνται εις τον κατάλογον των 
εδεσμάτων του ανθρώπου. Με τούτο 
όμως δεν κατώρθωσαν να απαλλαγώ- 
σιν από την φορολογικήν τσιμπίδα. 
Και απέφυγον μεν τον θάνατον και 
τον ενταφιασμόν εντός των ανθρωπί
νων στομάχων είδον όμως αναγνωρι- 
ζομένας μεταξύ των κοινωνικός δια
κρίσεις αγνώστους μέχρι τούδε. Και 
ενώ είνε γνωστόν εις πάντας ότι από 
του ανωτάτου αριστοκράτου κυνός 
μέχρι του τελευταίου επαίτου των 
κρεοπωλείων πάντες μετά της αυτής 
ηδονής βουτούν την κεφαλήν των εις 
τα ρείθρα των πεζοδρομίων της Νέας 
Αγοράς, η ελληνική πολιτεία νομοθε-
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τικώς ανεγνώρισε κοινωνικός βαθμί
δας εις το κατ' εξοχήν δημοκρατικόν 
γένος των ζώων. Ούτω λοιπόν έχομεν 
κύνας πολυτελείας, κυνηγίου, ποιμε- 
νικούς και... θήτας απαλλασσόμενους 
δια την πενίαν παντός φόρου. Φαίνε
ται ότι κάποιος εκ των πολιτευτών, 
κατ' εξαίρεσιν, θα είχε διαβάση ελλη
νικήν ιστορίαν και είδεν ότι και άλλος 
νομοθέτης εν Αθήναις ανεγνώρισε 
δια νόμου την κοινωνικήν διαίρεσιν- 
αλλ' εκείνος έκαμε τούτο δια τους αν
θρώπους και όχι δια τους σκύλους. 
Μόνον αι γάται απέφυγον, επί του πα
ρόντος τουλάχιστον, τον φορολογι
κόν ζυγόν εκ δικαιολογούμενης πρό
νοιας της πολιτείας, ίνα χρησιμεύω- 
σιν εκάστοτε προς απόκρουσιν των 
τακτικών επιδρομέων του κεντρικού 
ταμείου, των ποντικών.

Ως γνωστόν, η είσπραξις του φόρου 
τούτου γίνεται δια της μεθόδου της υ- 
πενοικιάσεως, ή κυριολεκτικώτερον 
δια "της μεθόδου των τριών", καθ' ην 
οι τρεις γνωστοί είνε το δημόσιον, ο 
υπάλληλος ο αντιπροσωπεύουν τούτο 
και ο ενοικιαστής, άγνωστος δε τα 
χρήματα, τα οποία θα εισέλθωσιν εις 
το δημόσιον ταμείον. Εν τη αρχή λοι
πόν του έτους εις την πρωτεύουσαν ε- 
κάστης επαρχίας ενεργείται η πλειο
δοτική δημοπρασία του φόρου των 
σφαζομένων ζώων και ο πλειοδοτή- 
σας αναλαμβάνει την υποχρέωσιν να 
καταβάλη εις το δημόσιον τον φόρον, 
αναλαμβάνων επίσης άπαντα τα προ
νόμια και δικαιώματα του δημοσίου 
δια την είσπραξιν τούτου εκ των ιδιω
τών. Εις έκαστον χωρίον διορίζει ο ε
νοικιαστής αντιπρόσωπόν του εφο- 
ρώντα μήπως λάθρα αποθάνη τι εκ 
των φορολογουμένων ζώων. Εν τω 
χωρίω X.... κατά την αρχήν της εφαρ
μογής του νόμου διωρίσθη εις εκ των 
χωρικών αντιπρόσωπος του ενοικια- 
στού και προσήλθε προς τούτον, δια 
να λάβη τας καταλλήλους οδηγίας πε
ρί την είσπραξιν του φόρου. Ο ενοι
κιαστής αφού έδωκεν εις αυτόν ση- 
μείωσιν πόσον φόρον πρέπει να πλη- 
ρώνη έκαστον είδος ζώου και διπλο
τύπους αποδείξεις πληρωμής, 
επέστησεν ιδία την προσοχήν του επί 
την είσπραξιν του φόρου των χοίρων, 
διότι ο φόρος τούτων είνε ο μεγαλεί- 
τερος πάντων.

-"Μα θα πληρώνουν φόρον και οι χή
ροι;" ηρώτησε μετ' απορίας ο αντιπρό
σωπος.

-"Βέβαια και οι χοίροι και μάλιστα 
περισσότερον όλων και πρόσεξε μή
πως σου διαφύγη κανείς χοίρος" απή- 
ντησεν ο ενοικιαστής.

-"Όσο γιαυτό μη σε μέλλη· τους ξέ
ρω στα δάχτυλα τους χήρους του χω
ριού μας".

Και ούτω, καλώς συνεννοημένοι 
δια την είσπραξιν του φόρου των 
χοί(η)ρων, απεχωρίσθησαν. Κατά το 
τέλος του έτους ο αντιπρόσωπος δους 
λογοδοσίαν εις τον ενοικιαστήν πα
ρουσίασε και τα ονόματα τριών, οίτι- 
νες ηρνούντο να πληρώσωσι τον φό
ρον των χήρων, ενώ οι άλλοι τέσσα- 
ρες χήροι του χωριού επλήρωσαν 
τούτον. Μετ’ ολίγας ημέρας ήγοντο 
προ του ποινικού δικαστηρίου οι 
τρεις αρνούμενοι να πληρώσωσι τον 
φόρον της χηρείας.

-"Γιατί, βρε, δεν πληρώνεις τον φό
ρον;" ερωτά τον πρώτον προσελθόντα 
χήρον ο δικαστής οργισμένος.

-"Μα, κύριε ειρηνοδίκη, δεν, δεν..."
-"Σιωπή! καταδικάζεσαι εις το τε

τραπλάσιον και τα έξοδα"· και εν τω 
άμα ο παριστάμενος χωροφύλαξ θέ- 
σας την βαρείαν χείρα του νόμου επί 
του ώμου του απήγαγεν αυτόν προς 
τον εισπράκτορα ή εις την φυλακήν.

-"Να και άλλος όμοιος" ανακράζει

βαθμηδόν οργιζόμενος περισσότερον 
ο δικαστής άμα τη εμφανίσει του δευ
τέρου χήρου.

-"Μωρέ δεν θα μάθετε να πληρώνε
τε τους φόρους;"

-"Δεν ήξερα, κύριε ειρηνοδίκη· άλ
λη φορά θα...".

-"Τίποτα, τίποτα· άγνοια νόμου δεν 
επιτρέπεται· καταδικάζεσαι εις το τε
τραπλάσιον και τα έξοδα της δίκης". 
Σπεύδει και ο δεύτερος χήρος εις συ- 
νάντησιν του πρώτου.

Εις την εμφάνισιν πλέον του τρίτου 
χήρου ο δικαστής εγένετο εκτός εαυ
τού.

-"Μωρέ αθεόφοβε, έσφαξες το γου
ρούνι σου που θα πήγαινε 70-80 οκά
δες, τώφαγες καλά - καλά, δεν επλή- 
ρωνες και τον φόρον;"

-"Ποιό γουρούνι, κύριε ειρηνοδίκη; 
Εγώ δεν έσφαξα γουρούνι, ποιος να 
το φάη; μήπως έχω τη γυναίκα;"

-"Πώς! δεν έσφαξες γουρούνι; γιατί 
σε έφεραν εδώ;"

-"Μ' έφεραν γιατί είμαι χήρος, δεν 
έχω γυναίκα, και λένε πως οι χήροι 
πληρώνουν φόρο· γιαυτό μ' έφεραν ε
δώ· σαν είχα γυναίκα και γουρούνι, ε- 
πλήρωνα εκατό φόρους, όχι ένα".

Κατόπιν της αποκαλύψεως ταύτης 
η συνέχεια του δικαστηρίου ήτο αδύ
νατος· εσείετο ολόκληρον υπό των γε
λώτων. Ένεκεν ενός ορθογραφικού 
λάθους του αντιπροσώπου τέσσαρες 
χήροι επλήρωσαν τον φόρον της "χοι- 
ρείας", δύο ήσαν εις την φυλακήν και 
είς ήτο το αντικείμενον της θυμηδίας 
του ακροατηρίου και του δικαστού. 
Μετά την αποκατάστασιν όπως δήπο
τε της ησυχίας ερωτά ο δικαστής τον 
δικαζόμενον χήρον:

-"Και οι άλλοι δύο γουρούνια είνε ή 
χήροι;"

-"Χήροι", απαντά ο δικαζόμενος.
-"Βγάλτε τους από την φυλακή και 

πέτε τους να κάμουν ανακοπή και να 
έλθουν στην άλλη συνεδρίασι να τους 
αθωώσωμεν. Διαλύεται η συνεδρία- 
σις, αύριον θα δικασθώσιν αι άλλαι υ
ποθέσεις".

Μόλις έφθασαν στο χωριό οι πολυ- 
παθείς χήροι έσπευδον, δια να απαλ- 
λαγώσιν από τα βάσανα τοις χη(οι)ρεί- 
ας, να λάβωσιν ανα μίαν Κίρκην έκα
στος, μεταβληθέντες ούτω από χήροι 
εις αληθηνούς χοίρους!... ■

Ξυλόκαστρον, Απρίλιος 1903.
Π. Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ»
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«Ένας υπέροχος πειρασμός»
πό την πανέμορφη πόλη του 
Βόλου που μόνιμα διαμένω, 
σαν διαβατάρικο πουλί, με τη 
σκέψη μου θα μεταφερθώ στο 
αιγαιοπελαγίτικο νησί της Ρό

δου, το οποίο όπως έχω γράψει και σε 
άλλα μου σημειώματα κυριολεκτικά 
λατρεύω και, μέσα σ' αυτό, σήμερα θα 
«ξετυλίξω» ακόμα κάποια μου ...νότα 
-θύμηση, έτσι, για να περάσω ευχάρι
στα την ώρα μου, παίζοντας με το 
...στυλό μου!

Εγώ σας αφηγούμαι τη θύμησή μου. 
Εσείς —αν θέλετε— συνεχίστε την 
ανάγνωσή της. Ίσως μ' αυτή σας τη 
λίγη απασχόληση ....πλουτίσετε ακόμη 
περισσότερο τις δικές σας ...γνώσεις!

Όταν λοιπόν υπηρετούσα στην πόλη 
της Ρόδου, η προϊσταμένη μου Αρχή 
πολλές φορές με διέταζε —όπως και 
άλλους συναδέλφους μου— να ανα
πληρώσω κάποιον Αστυνομικό Σταθ
μάρχη σε Σταθμό Χωροφυλακής αυ
τού του νησιού και για όσο χρονικό 
διάστημα απούσιαζε ο Σταθμάρχης 
εκείνος, για υπηρεσιακούς ή άλλους 
λόγους.

Στους Σταθμούς αυτούς —κλειστή 
κοινωνία— όπως ήταν φυσικό γνωρι
ζόμουνα με διάφορα πρόσωπα και

ιδιαίτερα με τους εκεί υπηρετούντες 
δασκάλους, τους προέδρους των Κοι
νοτήτων, τους ιερείς κ.λ.π. Και, επειδή 
ήμουνα και είμαι «εξωστρεφές» άτομο 
ελάμβανα μέρος —πέρα από τα υπη
ρεσιακά μου καθήκοντα—  σε διάφο
ρες εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτή
ρα, έκανα συχνή παρέα και σε καθημε
ρινή μπορώ να πω βάση με τα πρόσω
πα αυτά, γνωριζόμαστε καλύτερα και 
αποκτούσαμε την λιγότερη ή περισσό
τερη εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο, 
ανάλογα και με του καθενός τον χαρα
κτήρα.

Πρέπει εδώ να τονίσω ότι στον 
Αστυνόμο του χωριού —τον όποιο 
Αστυνόμο— ως εκ της υπηρεσίας του 
οι προσφεύγοντες σ' αυτόν πολίτες 
άγνωστοι ή και φίλοι του εμπιστεύο
νται πολλά από τα δικά τους προβλήμα
τα. Και επειδή τον Αστυνόμο —ίσως 
να μην είναι— τον θεωρούν πολύξερο 
και....  παντογνώστη γίνονται «λαλί
στατοι» και στη συνέχεια περιμένουν 
από αυτόν να τους δοθεί κάποια λύση ή 
συμβουλή στο πρόβλημά τους και αν 
δεν πρόκειται περί προβλήματος να του 
εμπιστευθούν βρε αδερφέ και κάποιο 
μυστικό τους, κάτι τέλος πάντων που 
θέλουν να το «βγάλουν» προς τα έξω

από «μέσα» τους, έτσι για να ...«ξαλα- 
φρώσουν».

Μια τέτοια πολύ ενδόμυχη, ας πού
με, «διαπίστωση», με άκρατο ...ενθου
σιασμό και επιθυμία να την «βγάλει» 
προς τα έξω από τα «εσώψυχά» του, 
αποφάσισε να την ....«εξομολογηθεί» 
αυτή δηλαδή τη «διαπίστωση», ο ιερέ
ας φίλος μου, στον Αστυνόμο του χω
ριού του, ο οποίος Κυρ Αστυνόμος, 
δεν ήταν άλλος από τον γράφοντα.

Παρακολουθήστε λοιπόν την εξομο
λόγηση του ιερέως!

Ήταν μια Κυριακή απόγευμα, σε πε
ρίοδο καλοκαιριού και βρισκόμουνα 
στο γραφείο μου, εκεί στον Αστυνομι
κό Σταθμό. Από το ανοικτό παράθυρο 
άκουσα μια παιδική φωνή να ζητά από 
στο σκοπό χωροφύλακα, τον κ. Αστυ
νόμο. Το παιδάκι το οδήγησε ο χωρο
φύλακας στο γραφείο μου. Εκείνο δει- 
λά-δειλά μου είπε:

— Κύριε Αστυνόμε σας ζητά ο ...τά
δε Παπάς στην εκκλησία, και σας πα- 
ρακαλεί να πάτε αμέσως εκεί, είναι 
ανάγκη.

Το ρώτησα το παιδάκι αν ο παπάς 
ήταν μόνος του, μου απάντησε αρνητι
κά και ότι εκεί γινόταν ένας γάμος. 
Έφυγα αμέσως επειδή —σκέφτηκα—
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για να με ζητά επειγόντως ο παπάς, κά
τι το σοβαρό συμβαίνει. Σε λίγο έφτα
σα και μπήκα στην εκκλησία. Αναψα 
ένα κεράκι και προχώρησα λίγο στο 
εσωτερικό του Ναού, οπότε διαπίστω
σα ότι ο γάμος είχε τελειώσει και ο κό
σμος χαιρετούσε τους νεόνυμφους.

Ο παπάς με το Ιερό Ευαγγέλιο βρι
σκόταν κοντά στο νιόπαντρο ζευγάρι, 
οι προσκεκλημένοι περνούσαν πρώτα 
από εκείνον, ασπαζόταν το ευαγγέλιο, 
έριχναν σε κάποιο πανέρι τον όβολό 
του και προχωρούσαν να δώσουν τις 
ευχές των στο ζευγάρι και στους στε
νούς συγγενείς. Στα Δωδεκάνησα, νο
μίζω, ότι και σήμερα διατηρείται το 
έθιμο, με το οποίο ο ιερέας στέκεται 
κοντά στους νεόνυμφους μέχρι ότου 
περάσει και ο τελευταίος καλεσμένος.

Για μια στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι 
στο χώρο των συγγενών ήταν ένας φί
λος μου από την πόλη της Ρόδου και 
δεχόταν συγχαρητήρια. Έμαθα ότι ο 
γαμβρός ήταν γιος του. Όπως ήμουνα 
με τη στολή μου μπήκα στη σειρά, 
προκειμένου να του ευχηθώ να «ζή- 
σουν τα παιδιά». Πιο πολύ όμως την 
ώρα εκείνη, βρήκα την αφορμή ώστε 
να πλησιάσω τον παπά και, αν η μπο
ρούσε, να μου έλεγε, τι με ήθελε.

Έφθασα κοντά του, ασπάστηκα το 
Ευαγγέλιο, φίλησα το χέρι του, έριξα 
και τη... δραχμούλα μου στο δικό του 
δίσκο και, ο φίλος μου, ο παπάς, αφού 
τον κοίταξα με ...νόημα, μου ψιθύρισε 
στο αυτί.

«Κοίτα», —μου είπε πολύ σιγά—, 
«σε φώναξα να έρθεις γρήγορα εδώ 
για να προλάβεις. Με τρόπο λοιπόν 
τώρα που θα περνάς να χαιρετήσεις, 
πρόσεξε καλά την κουμπάρα του ζεύ
γους και δες πόσο όμορφη είναι!».

Κοκάλωσα! Αλλά δεν έδειξα να 
ξαφνιάζομαι και διατήρησα την ψυ
χραιμία μου.

Πέρασα σιγά-σιγά και «ταπεινά» 
που λένε από το άγνωστο σε μένα ζευ
γάρι. Του ευχήθηκα. Έφθασα και στον 
πατέρα του γαμπρού. Έκανε τόση χα
ρά που με είδε, ευχήθηκα και σε εκεί
νον, και μου ζήτησε συγνώμη που δεν 
μου είχε στείλει πρόσκληση. Του είπα 
δεν πειράζει και.... προχώρησα.

Έφθασα αντίκρυ στην κουμπάρα του 
ζεύγους. Της ευχήθηκα πάντα «άξια». 
Μου είπε γεμάτη νάζι και ομορφιά, ευ
χαριστώ, και αφού την ....περιεργάστη
κα όσο μπορούσα πιο προσεκτικά,

προχώρησα, επειδή ήθελαν και άλλοι 
να χαιρετήσουν και να ...καμαρώσουν 
αυτή την πανέμορφη γυναίκα!

Όμως, προχωρούσα αλλά τα πόδια 
μου δεν ...κουνιόντουσαν! Δεν «ξε
κολλούσαν» από το δάπεδο. Δεν μου 
έκανε καρδιά να προχωρήσω. Και αυ
τό γινόταν μέσα στην Εκκλησία!

Τι εξαίσιο πλάσμα ήταν εκείνο Θεέ 
μου! Είχε δίκιο ο παπάς! Συγχώρα με 
Θεούλη μου, εμένα τον αμαρτωλό!

Είναι δυνατόν, σκεπτόμουνα, με τέ
τοιο ..σατανά να πάει, όχι Αστυνόμος, 
αλλά και παπάς ακόμη στον ...παρά
δεισο;

Όλα τα μάτια ήταν στραμμένα πάνω 
της! Θα έλεγε κανείς ότι ο Δημιουργός 
τη μέρα εκείνη που την έπλαθε είχε τα 
...κέφια του! Ο δε πατέρας της ίσως να 
είχε ...μαθητεύσει κοντά στον Πικάσο!

Τα μάτια μου διασταυρώθηκαν με 
τα μάτια του παπά, ο οποίος παρέμεινε 
ακόμη στη θέση του —γιατί από μπρο
στά του συνέχιζε να περνά κόσμος— 
και του χαμογέλασα κουνώντας το κε
φάλι μου, επιδοκιμάζοντας με τον τρό
πο αυτό τα λόγια του, που μου είχε πει 
λίγη ώρα πριν! Εκείνος μου χαμογέλα
σε ευχαριστημένος.

Όταν αργότερα το ίδιο βράδυ συνα
ντηθήκαμε και κάναμε τη βόλτα μας 
«κουτσομπολέψαμε» λιγάκι αυτή την 
όμορφη κουμπάρα που είχε αναστατώ
σει όλο το εκκλησίασμα και αυτόν 
ακόμη τον ιερέα!

Τι θα πει όμως ιερέας! Δηλαδή αυ
τός δεν ήταν και άνθρωπος;

Τώρα πολλοί από σας διαβάζοντας 
αυτά που γράφω, θα σκέφτεστε. Μα, 
για να σε καλέσει ο παπάς με τόσο 
θάρρος για να δεις την κουμπάρα, άμε 
γύρευε τι «κουμάσι» θα είσαι και του 
λόγου σου, όπως και εκείνος!

Απαντώ: «Είμαι και ..φαίνομαι, ό
χι όμως “κουμάσι”, αλλά ένας σοβα
ρός άνθρωπος με τις όποιες αδυναμί
ες του. Και αισθανόμουνα, και εξα
κολουθώ να αισθάνομαι ικανοποίη
ση γι' αυτό, επειδή είχα κατορθώσει 
κάποτε να πείσω ένα φίλο μου ιερέα, 
έναν υπηρέτη του Θείου, ότι είμαι 
άνθρωπος που μπορεί να μου έχει ε
μπιστοσύνη και σε κάποια στιγμή α
δυναμίας του να με καλέσει επειγό
ντως και να μου “εξομολογηθεί” τα... 
εσώψυχά του!».

Μα την αλήθεια την ημέρα εκείνη 
αισθάνθηκα περηφάνια για τον εαυτό

μου που είχα αποκτήσει και τον τίτλο 
του ..εξομολογητή εκείνου του ιερέα, 
με τις όποιες ανθρώπινες δικές του 
αδυναμίες.

Αλλά πέρα από την περηφάνια που 
ένοιωσα επειδή με εμπιστευόταν και 
ένας ιερέας και έγινα ο εξομολογητής 
του, αισθάνθηκα και μεγάλη ικανοποί
ηση γιατί με αυτή την αφορμή, μου δό
θηκε η ευκαιρία να βρεθώ μπροστά σε 
ένα πανέμορφο πλάσμα και που ύστε
ρα από τόσα χρόνια μου ήρθε ξανά 
στη θύμησή μου και, με τη σειρά μου 
πλέον, θεωρώ πρέπον και ...λογικό να 
εξομολογηθώ σε σας όλους το δικό 
μου ..μυστικό!

Όταν λοιπόν επέστρεψα στη Ρόδο, 
επεδίωξα να μάθω, δήθεν αδιάφορα, 
από τον πατέρα του γαμπρού, εκείνου 
του γάμου —μια και ήταν γνωστός 
μου— ποια ήταν εκείνη η όμορφη κυ
ρία που στεφάνωσε το γιο του.

Πήρα τις όποιες, πάντα αδιάφορα, 
πληροφορίες και στη συνέχεια δήθεν 
«τυχαία», πέρασα από τη γειτονιά της 
κυρίας. Όταν τη συνάντησα, την καλη
μέρισα, μου ανταπέδωσε χαρούμενη 
τον χαιρετισμό, με προσκάλεσε να πε
ράσω στην αυλή του σπιτιού της και 
παρά του ότι ήμουνα, δήθεν, πολύ βια
στικός, δέχτηκα την πρόσκληση, για 
να απολαύσω τη γεύση σπιτικού καφέ, 
αλλά και το ωραιότατο γλυκό κουτα
λιού, που το είχε παρασκευάσει με τα 
χρυσά της χεράκια! Σας παρακαλώ 
εσείς οι νέοι την ηλικία μη γελάτε και 
προπαντός μη με «λιθοβολείτε», επει
δή διηγούμαι εκείνες τις όμορφες θύ
μησες! Άλλωστε σας το τόνισα ότι 
εξομολογούμαι.... Μη ξεχνάτε ότι 
υπάρχουν και άνθρωποι που σέρνουν 
πάνω τους κάμποσες ΙΟετίες και δια
βάζοντας τις δικές μου θύμησες, ίσως 
και εκείνοι να αναπολούν ευχάριστα 
τα δικά τους ...κατορθώματα. Δε νομί
ζετε ότι και αυτή η θύμηση για τους 
«γεροντότερους» είναι γι' αυτούς μια 
ανάσα ...ζωής;

Μακάρι, καλά μου παιδιά, να γύρι
ζαν πίσω τα ...παλιά εκείνα χρόνια και 
δε μπα να ...σκέπτεστε εσείς οι νέοι 
ό,τι θέλετε, εγώ προσεύχομαι γι' αυτό 
—να γινόμουνα δηλαδή πάλι νέος-, 
αλλά.... «πριτς» που θα εισακουστεί η 
«παράλογη» προσευχή μου! ■

Σεραφείμ Αθανασίου
Μοίραρχος ε.α.
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Κ
δρες του Τμήματος Εγκλημάτων 
λιτά Ζωής της Δ.Α. Θεσ/νίκης ε- 
ιχνίασαν την απαγωγή της άχρο
νης ανήλικης Μαρκέλλας ΧΑΖΑΚΗ, η 
οποία απελευθερώθηκε μετά από 25 η
μέρες ομηρείας, συλλαμβάνοντας τους 

απαγωγείς της, που ζητούσαν λίτρα τρί
α εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Δράστες της απαγωγής είναι ο Ρώσος 
ΚΙΤΣΙΔΗΣ Δημήτριος, ο Γεωργιανός 
ΣΑΡΙΔΗΣ Ευάγγελος και ο υπήκοος 
Αρμενίας, ZOHRABIAN SERGEI.

Από την έρευνα που διενήργησε η 
ανωτέρω Υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι 
οι ανωτέρω, στις Αρχές Ιανουάριου 
2002 συγκρότησαν τριμελή ομάδα και 
σχέδιασαν την απαγωγή με σκοπό την 
είσπραξη λύτρων αρχικά του ΧΑΖΑΚΗ 
Χρυσοστόμου, πατέρα της Μαρκέλλας. 
Τελικά όμως άλλαξαν γνώμη και την 
11/4/2002, αφού προηγουμένως επί μα- 
κρό χρονικό διάστημα παρακολουθού
σαν τις κινήσεις και τις συνήθειες της 
οικογένειας ΧΑΖΑΚΗ, αποφάσισαν να 
προχωρήσουν στην απαγωγή της μικρής 
Μαρκέλλας ως εξής: Κινούμενοι σε 
αγροτική οδό της περιοχής Δίας Ξένης 
του Δήμου Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης, 
επέπεσαν στο αντιθέτως κινούμενο όχη
μα που οδηγούσε ο ΧΑΖΑΚΗΣ Χρυσ. 
και συνεπέβαινε στη θέση του συνοδη- 
γού η άχρονη κόρη του. Με κοντόκανη 
καραμπίνα ακινητοποίησαν του ΧΑΖΑ
ΚΗ Χρυσ. και απήγαγαν την κόρη του. 
Επιβιβάστηκαν σε κλεμμένο όχημα, το 
οποίο όμως λόγω της σύγκρουσης δεν 
μπόρεσαν να εκκινήσουν και με την 
απειλή όπλου ακινητοποίησαν διερχό- 
μενο όχημα με το οποίο μετέβησαν σε 
ερημική τοποθεσία, όπου άλλαξαν αυ
τοκίνητο. Επιβιβάστηκαν στο νέο όχημα 
που είχαν νοικιάσει και διαμορφώσει 
εσωτερικά με μονωτικό υλικό για να 
μην καθίστανται ορατοί από διερχόμενα 
αυτοκίνητα, και κατέληξαν στο επί της 
οδού Αρτέμιδος 5-7 διαμέρισμα της πε
ριοχής Μπότσαρη Θεσσαλονίκης όπου 
και απέκρυψαν την απαχθείσα.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο απαγωγέ- 
ας ΣΑΡΙΔΗΣ Ευάγγελος, επικοινώνησε 
τηλεφωνικά με τον πατέρα της 
απαχθείσης χρησιμοποιώντας σύνδεση 
καρτοκινητής τηλεφωνίας, θεωρώντας ό
τι ήταν ασφαλής η επικοινωνίας τους μια 
που στη συγκεκριμένη σύνδεση δεν κατα-

χωρούνται στοιχεία ταυτότητος συνδρο
μητή, και απαίτησαν να τους καταβληθεί 
το ποσό των 3 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ.

Οι άνδρες της ως άνω Υπηρεσίας χρη
σιμοποιώντας τελευταίας τεχνολογίας 
τεχνικό εξοπλισμό, που διέθεσε η Ιταλι
κή Αστυνομία, και αφορούσε την κινη
τή τηλεφωνία, την παρακολούθηση των 
δραστών κλπ, κατόρθωσαν να εντοπί
σουν το προαναφερόμενο διαμέρισμα 
"κρησφύγετο" των δραστών όπου βρι
σκόταν η μικρή Μαρκέλλα και οι δύο α
πό τους απαγωγείς. Κινήθηκαν παράλ
ληλα την κατάλληλη στιγμή συντονι
σμένοι στον υπέρτατο βαθμό. Παρακο
λουθώντας τα τηλέφωνα (κατόπιν σχετι
κής αδείας των δικαστικών αρχών), 
γνώριζαν ότι οι δύο που φύλαγαν τη μι
κρούλα είχαν παραγγείλει πίτσες και αυ
τή την ευκαιρία εκμεταλλεύθηκαν για 
να επέμβουν.

Η μία ομάδα, όρμησε στο διαμέρισμα 
και συνέλαβε τον έναν από τους απαγω
γείς. Την ίδια ακριβώς στιγμή, η δεύτε
ρη ομάδα επιχειρούσε στην είσοδο της 
πολυκατοικίας να συλλάβει τον δεύτε
ρο. Ακολούθησε συμπλοκή κατά τη 
διάρκεια της οποίας, χωρίς να γίνει χρή
ση όπλων, τραυματίστηκε ελαφρά ο 
Υπαστυνόμος Α' ΤΖΙΤΖΗΣ Αντώνιος. 
Ταυτόχρονα σε άλλο σημείο της πόλης, 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό 
Ιπποδρομίου, μια τρίτη ομάδα έπιασε 
"σχεδόν στον ύπνο", τον τρίτο της συμ
μορίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μικρή

Μαρκέλλα παρότι είχε τραυματισθεί 
στην σύγκρουση των οχημάτων κατά 
την απαγωγή της, δεν της παρεσχέθη 
από τους απαγωγείς ουδεμία ιατρική 
περίθαλψη με αποτέλεσμα ο πατέρας 
της να δηλώνει αμέσως μετά τη απε
λευθέρωσή της: "Εγώ τη βρήκα σε 
άθλια κατάσταση δεν θα το ξεχάσω πο
τέ. Είχα όμως μια εσωτερική διαβεβαί
ωση και ελπίδα ότι ο Θεός θα φέρει πί
σω το παιδί μου".

Στην έρευνα που διενεργήθηκε στο 
"κρησφύγετο" των δραστών βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν, η κοντόκανη καρα
μπίνα που χρησιμοποίησαν οι δράστες 
κατά την απαγωγή, πιστόλι CZ - 234 με 
γεμιστήρα με τέσσερα φυσίγγια, ένας α
σύρματος, συντονισμένος στην συχνό
τητα Ασφαλείας του R/T Κέντρου της 
Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, ασύρ
ματοι ενδοεπικοινωνίας, αλεξίσφαιρο 
γιλέκο, κλεμμένες πινακίδες, μαύρες 
κουκούλες, κινητά τηλέφωνα κ.ά.

Σε βάρος των συλληφθέντων κατη
γορουμένων, οι οποίοι, σημειωτέον ο
μολόγησαν τις πράξεις τους, σχηματί- 
σθηκε δικογραφία για αρπαγή ανήλι
κου, σύσταση και συμμορία, έκθεση, 
αντίσταση, διακεκριμένες κλοπές, νό
μου περί όπλων και περί ραδιοσυχνο
τήτων.

Συγκινητικά παραμένουν τα λόγια 
του πατέρα της μικρής Μαρκέλλας: "Αν 
τους δω απέναντι μου, δεν θα τους πω 
τίποτα. Ο Θεός θα τους το πει. Έσπει
ραν ανέμους και θερίζουν θύελλες...".
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Αογιυανδοίτηο.... υαϊυού

Άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Οικο
νομικών Εγκλημάτων της Δ.Α.Α σε συ
νεργασία με το Α.Τ Συντάγματος συνέ
λαβαν τον ΛΑΖΑΡΙΔΗ Κων/νο στην 
κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατα
σχέθηκε ελληνικό διαβατήριο με στοι
χεία ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Κοσμάς όπου εμφα
νίζεται ως Αρχιμανδρίτης του Πατριαρ
χείου Ιεροσολύμων. Ειδικότερα ο ανω
τέρω κατηγορούμενος προσκόμισε στο 
Γραφείο Ασφαλείας του Α.Τ Συντάγμα
τος πιστοποιητικό του Δήμου Θεσσαλο
νίκης με στοιχεία του αδελφού του ΛΑ- 
ΖΑΡΙΔΗ Γεωργίου, προκειμένου να του 
εκδοθεί νέο δελτίο ταυτότητας σε αντι
κατάσταση παλαιότερου, για το οποίο 
είχε δηλώσει ψευδώς στην ίδια Υπηρε
σία απώλειά του. Το γεγονός αυτό έγινε 
αντιληπτό και συνελήφθη.

Όπως προέκυψε από τη Δ.Ε.Ε, σε βά
ρος του εκκρεμεί Βούλευμα του Συμ
βουλίου Πλημ/κών Δράμας, σύμφωνα 
με το οποίο ο κατηγορούμενος είχε κλέ
ψει ταυτότητες και βιβλιάρια καταθέσε
ων παθόντων και στη συνέχεια είχε προ- 
βεί σε αναλήψεις χρημάτων από τα βι
βλιάρια αυτά, ενώ είχε καταρτίσει πλα
στό δελτίο ταυτότητας σαν δόκιμος της 
Σ.Σ.Α.Σ και κυκλοφορούσε με στολή 
Ανθυπίατρου στη Δράμα, όπου είναι και 
η ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα του.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφί
α για κλοπή, πλαστογραφία, απάτη, ψευ
δή ανώμοτη κατάθεση, απόπειρα υφαρ
παγής ψευδούς βεβαίωσης και οδηγήθηκε 
στον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών.

ΠλαστονοάΦοι;.... υε ιστοσελίδα

Άνδρες της Υποδ/νσης Οικονομικών

Εγκλημάτων της Δ.Α.Αττικής συνέλα
βαν τον ΓΚΟΥΤΟΠΟΥΛΟ Βάιο, ο οποί
ος σε κρυφό υπερσύγχρονο εργαστήριο, 
που διατηρούσε στην οδό Ευαγγελίστρι
ας 138, στην Καλλιθέα, να αναπαράγει 
παράνομα και να διακινεί πλαστά προϊ
όντα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο κατη
γορούμενος δραστηριοποιείται παράνο
μα από έτους περίπου και μάλιστα είχε 
εγκαταστήσει στο διαδίκτυο ιστοσελίδα 
με διεύθυνση www. biosyss. com, όπου 
καταχωρούσε καταλόγους με χιλιάδες 
τίτλους των κλεψίτυπων προϊόντων που 
κατασκεύαζε και διακινούσε. Τα προϊό
ντα αυτά που ήταν κλεψίτυποι ψηφιακοί 
δίσκοι με παιχνίδια play-station και Η/Ύ, 
σχεδιαστικά και αρχιτεκτονικά προ
γράμματα κλπ., ο κατηγορούμενος τα 
διακινούσε είτε με αντικαταβολή, είτε 
με courier.

Η οικονομική βλάβη των επιχειρήσε
ων που θίγονται από την παράνομη δρα
στηριότητα του κατηγορουμένου ανέρ
χεται σε εκατοντάδες χιλιάδες Ευρώ, α
φού μόνο η αξία των κατασχεθέντων 
πλαστών προϊόντων που χρησιμοποιού
νταν σαν μήτρες αναπαραγωγής ανέρχε
ται σε 350.000 Ευρώ.

Σε έρευνα στο εργαστήριό του βρέθη
καν και κατασχέθηκαν συστήματα Η/Ύ 
με οδηγούς ανάγνωσης και εγγραφής, 
ψηφιακών δίσκων, οθόνες Η/Υ, συ
σκευές play-station, πλήθος ταχυδρομι
κών φακέλων αποστολής προϊόντων και 
εντύπων αντικαταβολής ΕΛΤΑ, χιλιάδες 
κλεψίτυποι ψηφιακοί δίσκοι με παιχνί
δια για play-station, προγράμματα Η/Υ, 
σχεδιαστικά και αρχιτεκτονικά προ
γράμματα κλπ.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογρα
φία για παράβαση του Ν. "Περί Πνευ
ματικής Ιδιοκτησίας" και "Πλαστογρα
φίας" και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα 
Πλημ/κών Αθηνών.

EkBiq o w q  ο "BouBiamc"
του"Διόνυσου"

Μεγάλη επιτυχία για τους άνδρες του 
Τμήματος Εκβιαστών της Δ/νσης Α
σφαλείας Αττικής αποτελεί η σύλληψη 
του ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Γεώργιου 
που σκόρπισε τον πανικό πρόσφατα στο 
καφε-εστιατόριο "Διόνυσος" στην Α
κρόπολη.

Άτομο με βαρύ παρελθόν στη νύχτα 
και στους εκβιασμούς ... την "πάτησε" 
στην κυριολεξία όταν από ατύχημα 
εξερράγη στα χέρια του ο πυροκροτη- 
τής της χειροβομβίδας, την ώρα που 
καθόταν στην καφετέρια μαζί με νεα
ρό ζευγάρι, με αποτέλεσμα να ανα
τραπούν τα σχέδιά του! Μετά την έ
κρηξη, ο δράστης -αν και τραυματι
σμένος στα χέρια- και το ζευγάρι που 
τον συνόδευε έσπευσαν να εξαφανι
στούν. Συνελήφθησαν όμως αργότε
ρα, ύστερα από πολύωρες έρευνες της 
ανωτέρω Υπηρεσίας σε νοσοκομεία 
της Αθήνας. Ο κατηγορούμενος, είχε 
κατηγορηθεί στο παρελθόν για την α
πόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 
του Νίκου Κοτρίδη, για σύσταση και 
συμμορία καθώς και για υποθέσεις 
εκβιασμών.

Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμε- 
νος στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ συνελή
φθη και η 20χρονη ιερόδουλος συνερ- 
γός του Όλγα Πασιανίδη.

Έμποροι ναρκωτικών με ... εξοχι κό στη Σαρωνίδα.

υνελήφθησαν από άνδρες της 
Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών 
της Δ. Α. Αττικής οι ΝΑΤΣΗΣ Νι

κόλαος και ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Δήμητρα, 
κάτοικοι Γαλατσίου, οι οποίοι διακινού
σαν σημαντικές ποσότητες ηρωίνης και 
ακατέργαστης κάνναβης (χασίς) στην 
ευρύτερη περιοχή των Αθηνών. Από έ
ρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του

πρώτου εκ των κατηγορουμένων, βρέθη
καν και κατασχέθηκαν περίπου 40 κιλά 
ακατέργαστης κάνναβης, 27 γραμμάρια 
ηρωίνης, μια ζυγαριά και ένα κινητό τη
λέφωνο. Παράλληλα σε έρευνα που ακο
λούθησε στο διαμέρισμα που διέμενε με 
τον Παπαδάτο, βρέθηκαν 400 γραμμά
ρια ακατέργαστης κάνναβης, φυσίγγια 
και όπλο.

Το ζευγάρι όμως διατηρούσε παράλλη
λα και εξοχική κατοικία στη Σαρωνίδα, 
όπου κατόπιν σχετικής έρευνας βρέθηκε 
ποσότητα 37 γραμμαρίων ακατέργαστης 
κάνναβης. Οι συλληφθέντες, μαζί με τη 
δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος 
τους, απεστάλησαν συνοδεία στον κ. Ει
σαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών.
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FLASH BACK
στα γεγονότα
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Καταπολέμηση
Εμπορίας

Ανθρώπων
'Evac YD0VOQ voviunc δοάοπο

'α χρόνο λειτουργίας συμπλή- 
ιωσε η ΟΚΕΑ, η Ομάδα Κατα- 
ιολέμησης Εμπορίας Ανθρώ

πων, που συστάθηκε τον Απρίλιο του 
2001 με πρωτοβουλία του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης, για τη μελέτη του 
φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων 
με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλ
λευση και το σχεδίασμά μιας σειράς 
δράσεων για την αντιμετώπισή του.

Βασικός στόχος του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης μέσα από τη σύσταση της 
ΟΚΕΑ, ήταν η θεσμοθέτηση ενός ειδι
κού συντονιστικού οργάνου με αντικεί
μενο τη χάραξη στρατηγικής για την α
ντιμετώπιση του φαινομένου της εμπο
ρίας ανθρώπων, και την πρόταση συγκε
κριμένων μέτρων που θα συμβάλλουν 
αποφασιστικά στην καταπολέμηση των 
κυκλωμάτων που διακινούν και εμπο
ρεύονται γυναίκες και παιδιά σε εθνική 
και διεθνή κλίμακα.

Στους 12 μήνες λειτουργίας της, η Ο
ΚΕΑ ανέπτυξε αξιόλογη δράση και συ
νέβαλε σημαντικά στην προσπάθεια κα
τανόησης και αντιμετώπισης του φαινο
μένου στην Ελλάδα, στο πλαίσιο και 
των γενικών κατευθύνσεων του Ο.Η.Ε., 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμ
βουλίου της Ευρώπης. Επίσης ανέπτυξε 
συνεργασία με σχετικούς Διεθνείς και 
Εθνικούς Οργανισμούς και με Μη Κυ
βερνητικές Οργανώσεις.

Ειδικότερα, κατά την περίοδο Μά
ιος 2001-Απρίλιος 2002, η ΟΚΕΑ 
πραγματοποίησε τις εξής δράσεις:

• Πρότεινε σχέδιο νόμου σχετικά με 
τη δίωξη εγκλημάτων που αφορούν 
την εμπορία ανθρώπων με σκοπό 
τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση 
και την προστασία των θυμάτων (ή
δη το σχετικό νομοσχέδιο έχει κα
τατεθεί στο Κοινοβούλιο προς συ
ζήτηση).

• Δημιούργησε αρχείο με αποφάσεις 
και διακηρύξεις διεθνών οργανι
σμών καθώς και με το θεσμικό πλαί
σιο άλλων χωρών αναφορικά με το 
ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων.

• Συμμετείχε σε διάφορες εκδηλώ
σεις για την ενημέρωση των πολι
τών, σε ημερίδες και συνέδρια δια
φόρων φορέων, ενώ σύντομα θα 
εκδώσει διμηνιαίο newsletter, με 
στόχο την ενημέρωση σχετικά με 
θέματα εμπορίας ανθρώπων στην 
Ελλάδα και διεθνώς.

• Συνέβαλε σημαντικά στην ειδικότε
ρη ενημέρωση και εκπαίδευση Α
στυνομικών πάνω στο ζήτημα της 
εμπορίας ανθρώπων. Στο πλαίσιο 
αυτό, το θέμα "trafficking" εντά
χθηκε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
όλων των βαθμιδών της Αστυνομι
κής Ακαδημίας.
Και τέλος,

• Ολοκληρώνει σύντομα την πρότα
σή της για δημιουργία μιας πρότυ
πης υπηρεσίας της Αστυνομίας με 
σκοπό την αποτελεσματικότερη 
δράση ενάντια στην εμπορία αν

θρώπων στην Ελλάδα.
Η ΟΚΕΑ, όπως είναι γνωστό, συ

γκροτήθηκε από υψηλόβαθμους αξιω
ματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, 
ειδικό σύμβουλο του Υπουργού Δημό
σιας Τάξης, εκπροσώπους του Υπουρ
γείου Εσωτερικών και της Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας, εκπρόσωπο του 
Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης 
και κοινωνικό επιστήμονα ειδικό σε θέ
ματα εμπορίας ανθρώπων, υπό την προ
εδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Α
στυνομίας.

Η Ομάδα με διευρυμένη τη σύνθεση 
της από εκπροσώπους συναρμοδίων Υ
πουργείων και με βάση το νέο θεσμικό 
πλαίσιο που δημιουργείται, θα επεκτεί
νει τις δράσεις της με σκοπό την ολο
κλήρωση του έργου της, δίνοντας ιδιαί
τερη βαρύτητα στους τομείς του εθελο
ντικού επαναπατρισμού καθώς και της 
προστασίας και αρωγής των θυμάτων.
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Τροχαία 
Ατυχήματα
Σπυαπική μείωση 
το Α  τετράμηνο

ειώθηκαν σημαντικά τα τροχαί
α ατυχήματα το α' τετράμηνο 
του 2002 σε σύγκριση με την α

ντίστοιχη περσινή περίοδο. Συγκεκριμέ
να σημειώθηκαν:

• 390 θανατηφόρα έναντι 534 το
2001 -144 λιγότερα - (ποσοστό
μείωσης 27%)

• 600 σοβαρά έναντι 714 το 2001 - 
114 λιγότερα - (ποσοστό μείωσης 
16%)

• 4101 ελαφρά έναντι 5080 το 2001 
- 979 λιγότερα -(ποσοστό μείωσης 
19,3%)

Από τα ατυχήματα αυτά είχαμε:
• 434 νεκρούς έναντι 608 το 2001 - 

174 λιγότερους -(ποσοστό μείωσης 
28,6%)

• 746 βαριά τραυματίες έναντι 916 το 
2001 - 170 λιγότερους - (ποσοστό 
μείωσης 18,6%)

•5833 ελαφρά τραυματίες έναντι 
7204 το 2001 -1371 λιγότερους- 
(ποσοστό μείωσης 19%).

Στη μείωση των τροχαίων συνέβαλε 
σημαντικά η αυξημένη δραστηριότητα 
των Υπηρεσιών Τροχαίας, τόσο σε προ
ληπτικό επίπεδο (ενισχυμένη αστυνό

μευση "επικίνδυνων" σημείων του οδι
κού δικτύου) όσο και σε κατασταλτικό 
επίπεδο (βεβαίωση επικινδύνων παρα
βάσεων). Ενδεικτικά το α' τετράμηνο 
του 2002:

• ελέγχθηκαν για μέθη 267.754 οδη
γοί έναντι 208.398 το - 59.356 πε
ρισσότεροι - (ποσοστό αύξησης 
28,5%)

•  βεβαιώθηκαν 116.514 παραβάσεις 
ταχύτητας έναντι 88.012 το 2001 - 
28.502 περισσότερες - (ποσοστό 
αύξησης 32,4%)

• βεβαιώθηκαν 42.018 παραβάσεις 
για μη χρήση ζώνης ασφαλείας ένα
ντι 27.674 το 2001 - 14.344 περισ
σότερες - (ποσοστό αύξησης 52%)

• βεβαιώθηκαν 52.812 παραβάσεις 
για μη χρήση κράνους έναντι 
34.188 το 2001 - 18.624 περισσότε
ρες - (ποσοστό αύξησης 54%)

• βεβαιώθηκαν 12.172 παραβάσεις 
για αντικανονικό προσπέρασμα έ
ναντι 9.963 το 2001 - 2.209 περισ
σότερες - (ποσοστό αύξησης 22%)

• βεβαιώθηκαν 15.412 παραβάσεις 
για παραβίαση ερυθρού σηματοδό
τη έναντι 14.656 το 2001 -756 πε
ρισσότερες - (ποσοστό αύξησης 
5%) Επίσης σημαντική είναι η μεί
ωση των τροχαίων ατυχημάτων και 
τη φετινή περίοδο των Εορτών του 
Πάσχα, κατά την οποία παρατηρή
θηκε η μεγαλύτερη έξοδος των τε
λευταίων ετών.

Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διά

στημα από 27-4-2002 έως 12-5-2002 
(Σάββατο του Λαζάρου έως Κυριακή 
του Θωμά) σημειώθηκαν τα ακόλουθα 
τροχαία ατυχήματα σε σχέση με το αντί
στοιχο διάστημα του 2001:

•  62 θανατηφόρα έναντι 81 το 2001 - 
19 λιγότερα - (ποσοστό μείωσης 
23,5%)

•  100 σοβαρά έναντι 95 το 2001 - 5 
περισσότερα - (ποσοστό αύξησης 
5,3%)

• 573 ελαφρά έναντι 609 το 2001 - 36 
λιγότερα - (ποσοστό μείωσης 5,9%)

Από τα ατυχήματα αυτά είχαμε :
• 74 νεκρούς έναντι 94 το 2001 -20 

λιγότερους - (ποσοστό μείωσης 
21,3%)

• 125 βαριά τραυματίες έναντι 134 το
2001 - 9 λιγότερους - (ποσοστό
μείωσης 6,7%)

• 879 ελαφρά τραυματίες έναντι 940 
το 2001 - 61 λιγότερους - (ποσοστό 
μείωσης 6,5%)

Ειδικότερα τα θανατηφόρα ατυχήμα
τα συνέβησαν:

• 29 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, εκ 
των οποίων τα 6 στο ΠΑ.Θ.Ε., με 
35 νεκρούς

• 10 στο λοιπό οδικό δίκτυο με 12 νε
κρούς

•  13 σε κατοικημένες περιοχές της
Αττικής με 15 νεκρούς

• 10 στις υπόλοιπες κατοικημένες πε
ριοχές της χώρας με 12 νεκρούς.
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Μια ισχυρή εξάρτηση, ένας αδυσώπητος εχθρός
ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ! 
ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ 1

Μια τόσο διαδεδομένη εξάρτηση, 
ένας αδυσώπητος και ύπουλος 
εχθρός, κυκλοφορεί ανάμεσά μας με 
το πέπλο της αθωότητας. Σίγουρα δε 
σκοτώνει αμέσως, ίσως προκαλεί και 
κάποια ευφορία, ίσως σου επιτρέπει 
να ξεδώσεις... Όμως σιγά - σιγά, πλην 
νομοτελειακά σε οδηγεί στο θάνατο. 
Και δεν είναι μόνον οι νεοπλασίες, αλ
λά και σειρά από άλλες επιβαρυπι- 

κές περιπτώσεις που καραδοκούν. Ακόμη και ο μύθος πως 
"βλάπτω μόνον τον εαυτό μου" έχει  προ πολλού καταρρεύσει. 
Ας δούμε λοιπόν την πραγματικότητα κατάματα. Ο κ. Δοπάς, 
της Ελληνικής Απικαρκινικής Εταιρείας, είναι αποκαλυπτικός:

ΝΑ ΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ 
ΤΗ ΧΑΗ

- Αρχισες το κάπνισμα στο σχολείο, 
στη δουλειά, στο στρατό, στην παρέα. 
Πάντοτε, κάποιος φίλος ή φίλη σου 
άναψε το πρώτο τσιγάρο.

- Σε έπιασε βήχας, ζαλάδα, αηδία, 
αναγούλα, εμετός, άλλα...

- Έπρεπε να φανεί ότι μεγάλωσες!
- Ήθελες να κάνεις κάτι σημαντικό!
- Φαντάσθηκες ότι βρήκες κάποια 

ξεχωριστή συντροφιά.
- Φοβήθηκες την κοροϊδία των άλ

λων, αν έλεγες "όχι δεν καπνίζω".
- Νόμισες ότι άνοιξε ο δρόμος της 

ζωής.
- Μετά μπήκε η μικρή ή μεγάλη συ

νήθεια στην ζωή μας: πολύχρωμα πα
κέτα, σπίρτα, αναπτήρες, πίπες, η απα
σχόληση του χεριού, το ρούφηγμα του 
καπνού...

Στην αρχή... φανταζόμαστε ότι μπο
ρούμε να αντιδράσουμε πιο αργά στο 
κάπνισμα, αλλά σαν νέοι, όταν η ζωή 
ανοίγει μπροστά μας, θέλουμε να πετύ- 
χουμε τόσα πολλά! Έπειτα ξεκινάει η 
ψυχολογική εξάρτηση, που σιγά - σιγά 
μεγαλώνει. Και όταν δεν έχουμε τίποτε 
άλλο να κάνουμε - καπνίζουμε. Θυμή
σου όμως, με το κάπνισμα....

• σκεπτόμαστε πιο δύσκολα
• νυστάζουμε εύκολα
• κουραζόμαστε όταν τρέτουμε
• κολυμπάμε πιο δύσκολα
• ξεραίνεται το στόμα μα£

• μυρίϋει η αναπνοή uac
• αρρωσταίνουιιε
• και τόσα άλλα...
Η νέα μάνα που έχει ένα μωρό στην 

κοιλιά της και καπνίζει ξεχνά ότι:
• το παιδί της δηλητηριάζεται και 

μπορεί να πεθάνει μέσα της;
• η καρδιά του εμβρύου χτυπάει πιο 

γρήγορα, ανώμαλα;
• το παιδί μπορεί να γεννηθεί πρόωρα;
• ο δείκτης νοημοσύνης όσο μεγα

λώνει το παιδί θα είναι μικρότερος;
Πραγματικά μπορεί να αγαπάει το 

παιδί της όταν ξέρει όλα αυτά;
Είμαστε δεμένοι με το τσιγάρο;
Εμείς οι δυνατοί, νέοι και νέες δενό

μαστε με τις αδυναμίες μας με ένα 
τσιγάρο;

Υπολογίστε το καθημερινό έξοδο.
Εξηγήστε στον εαυτό σας και 

στους άλλους, γιατί ρουφάτε μολυ- 
σμένο αέρα.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου ναρκώνε
ται περισσότερο με το κάπνισμα.

Γκρινιάζουμε για την μόλυνση του 
περιβάλλοντος, αλλά μόνοι μας μολύ
νουμε το περιβάλλον που ζούμε το σπι
τικό μας.

Ας μην ξεχνάμε όσοι καπνίζουν ότι 
ο καρκίνος του πνεύμονα, του λάρυγ
γα, του φάρυγγα και της ουροδόχου 
κύστης είναι κάτι που έρχεται με το 
τσιγάρο.

Οι ανεπάρκειες των αρτηριών της 
καρδιάς, τα εμφράγματα και οι βλάβες 
στις αρτηρίες του σώματος είναι πάρα 
πολύ συχνές σαν αποτέλεσμα του κα
πνίσματος.

Μήπως όμως και το άσθμα και οι δυ
σκολίες στην αναπνοή δεν χειροτερεύ
ουν με το κάπνισμα;

Σκέψου εσύ που είσαι καπνιστής:
• Αγαπάς το παιδί σου όταν το μο

λύνεις συνέχεια μέσα στο σπίτι ή 
στο αυτοκίνητο;

• Αχ αυτό το παθητικό κάπνισμα τι 
κακό κάνει.

• Στενοχωριέσαι γιατί άρχισε να κα
πνίζει πολύ νωρίς το παιδί σου.

• Και μετά γκρινιάζεις ότι είναι νευ
ρικό!!

- Και εσύ κυρία μου, ρωτάς γιατί το 
δέρμα σου είναι ζαρωμένο;

- Όταν καπνίζεις στο Νοσοκομείο, σ' 
ένα γραφείο, ή σε κοινόχρηστους χώ
ρους, ρώτησες ποτέ κανέναν που είναι 
κοντά σου, αν ενοχλείται από τον κα
πνό σου;

- Νέοι και νέες. Το κάπνισμα δεν εί
ναι πια της μόδας.

- Τώρα ήρθε η ώρα της επίγνωσης, 
της άθλησης, της υπαίθριας ζωής...

Ω Σ Τ Ε ,  Τ Ω Ρ Α  Π Α Ρ Ε  
ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
Κάνε την αμέσως πράξη 
ΜΠΟΡΕΙΣ - ΕΙΣΑΙ W ΝΑΤΟΣ 
Μην αφήνεις τίποτε για αύριο.
ΣΤΑΜ ΑΤΗ ΣΕ ΣΗΜΕΡΑ
Τ Ο  Κ Λ Μ Ν Ι Σ Μ  \

Ένας χώρος που δεν καπνίζει κανείς, 
σημαίνει αγάπη και σεβασμό στον άν
θρωπο που είναι κοντά μας, σημαίνει 
ελευθερία και καλύτερη ζωή.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΕΛΠΙΔΑΣ 
010/38 02 800

Για περισσότερες λεπτομέρειες 
στο δικτυακό τόπο: 
http://www.addgr.com/org/hc/ 
index.html. ■
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Το Ευρωπαϊκό Κέηρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών 
και Τοξικομανίας(ΕΚΠΝΤ) 
http:/Iwww. emcdda. org/home.
Shtm/http://www. emcdda. org/home. Sht ml

ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζει 
το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρα
κολούθησης Ναρκωτικών και 
Τοξικομανίας, έναν από τους 
12 ανεξάρτητους Οργανι

σμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
που δημιουργήθηκαν με στόχο να 
ασχοληθούν εμπεριστατωμένα με συ
γκεκριμένα θέματα, που εκτείνονται 
από τη βελτίωση των συνθηκών εργα
σίας και το περιβάλλον έως την κατα
πολέμηση του ρατσισμού και των ναρ
κωτικών. Κοινή επιδίωξη των οργανι
σμών είναι η αποκέντρωση των δρα
στηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε επι- 
μέρους τομείς της επιστήμης και της 
τεχνολογίας.

Ο αντικειμενικός σκοπός του Κέ
ντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών 
και Τοξικομανίας είναι να παράσχει 
στην Κοινότητα, αλλά και στα Κράτη 
- Μέλη της, αντικειμενική αξιόπιστη

και συνδυασμένη πληροφόρηση σε ευ
ρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τα 
ναρκωτικά, την εξάρτηση απ' αυτά, 
καθώς και τις ολέθριες συνέπειες που 
προκύπτουν από τη χρήση τους.

Η δουλειά του Οργανισμού επικε
ντρώνεται αρχικά στην καταγραφή και 
παρακολούθηση περιπτώσεων εξάρτη
σης από ναρκωτικά και στη συνέχεα 
στην ανάλυση των απαντήσεων των 
εμπλεκομένων προσώπων.

Το Κέντρο, παράλληλα, παίζει ένα 
ρόλο κλειδί στην εφαρμογή της Κοι
νής Ευρωπαϊκής Δράσης σχετικά με 
τα συνθετικά ναρκωτικά, καθώς και 
στην καταγραφή εθνικών και κοινοτι
κών στρατηγικών και πολιτικών με 
την επίδραση που αυτές έχουν στην 
επίλυση του προβλήματος των ναρ
κωτικών.

Το πολυ-γλωσσικό μέρος αυτής της 
ιστοσελίδας που ονομάζεται:"Εισαγω- 
γή στο ΕΚΠΝΤ" παρέχει μια πλήρη

σφαιρική εικόνα της αποστολής και 
εργασίας του κέντρου στα Ισπανικά, 
Δανέζικα, Γερμανικά, Ελληνικά, Γαλ
λικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Πορτογαλι
κά, suomi και Σλοβένικα.

Αποτελεί πραγματικά μια πρόκληση 
πρώτης γραμμής το σερφάρισμα σο 
ΕΚΠΝΤ, μιας και μας προσφέρει οπτι
κές γωνιές θεώρησης του σοβαρού αυ
τού προβλήματος, που δύσκολα θα 
μπορούσαμε να φανταστούμε.

Επίσης για όλους όσους ασχολού
νται ειδικότερα με το πρόβλημα των 
ναρκωτικών (σε ερευνητικό επίπεδο 
και όχι μόνον) παραθέτουμε ενδεικτι
κά τους παρακάτω δικτυακούς τόπους 
που θεωρούμε ότι θα σας κεντρίσουν 
το ενδιαφέρον:

www.ydt.gr/drug.htm
www.undcp.org
www.drugscope.org.uk
www.ccsa.ca
www.nattc.org
www.health.org
www.whitehousedrugpolicy.gov
www.nida.nih.gov
www.dapc.or.jp/english/index.htm
www.druginfo.nsw.gov.au.

Καλό σας ταξίδι! ■
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Μ νήυεc Βεονίναc

Σ υμπληρώθηκαν δέκα 
χρόνια από το θάνατο 

του καθηγητή Μανόλη Αν
δρόνικου, η σκαπάνη του ο
ποίου βρήκε και απέδειξε με 
επιγραφές και με ταφικά ευ
ρήματα στους
ασύλητους τάφους, ότι η Μα
κεδονία του Φίλιππου του Β' 
και του Μεγαλέξανδρου πριν 
μπει στον χώρο του θρύλου 
ήταν ιστορία και ανθρώπινη, 
ελληνική πέρα ώς πέρα Τη 
μνήμη του τίμησαν με εκδη
λώσεις στο χώρο όπου ο ίδιος 
είχε κάνει την παγκόσμιας 
σπουδαιότητας ανακάλυψη 
των μακεδονικών τάφων, οι 
συνεργάτες του, η Πολιτεία 
και ο Δήμος Βεργίνας, που 
ουσιαστικά οφείλει την 
ύπαρξη του στον αείμνηστο 
καθηγητή.

Ήταν 15 Νοεμβρίου 1976 
όταν ο καθηγητής Μ. Ανδρό
νικος, αναφερόμενος στην α
νακάλυψη των μακεδονικών 
τάφων, που σηματοδοτούσαν

ς στον ,
Π Ο Λ Ι Τ Ι Ω Ι ί α

μια νεα αρχή για την αρχαιο
λογική έρευνα στη Μακεδο
νία, δήλωνε με περηφάνια: 
«ήταν η πιο απίστευτη ώρα 
της ζωής μου». Ακολούθησαν 
το 1978, η αποκάλυψη του 
τάφου του Πρίγκιπα, το αρ
χαίο θέατρο της Βεργίνας και 
το ιερό της Εύκλειας (1982), 
ο τάφος της «Ευρυδίκης» 
(1987) και το Μητρώο της 
Βεργίνας (1990).
Το σύνολο των ευρημάτων α
πό τους τάφους της Μεγάλης 
Τούμπας μεταφέρθηκε και ε
κτίθεται στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης. Πα
ράλληλα, η επιστημονική 
δουλειά στον αρχαιολογικό 
χώρο συνεχίστηκε και συνε
χίζεται από τους μαθητές-συ- 
νεργάτες του καθηγητή.

Από το Υπουργείο Πολιτι
σμού ανακοινώθηκε η ίδρυση 
«Πολυκεντρικού Μουσείου» 
στη Βεργίνα, πάγιο αίτημα 
των επιστημόνων και των το
πικών φορέων, αλλά και όρα
μα του ίδιου του καθηγητή 
Ανδρόνικου.

«Η Ακολουθία του ΝυιΐΦίοιι»

«Έπειτα από 50 χρόνια άκουσα στην Καπνικαρέα από τον 
Γιώργο Ρεμούνδο και τον «χορό» του το Τροπάριο της Κασ
σιανής, όπως ακριβώς το είχα διδαχθεί από τον δάσκαλο μου 
Σίμωνα Καρά. Και πήρα την απόφαση να διασώσουμε αυτό 
το μουσικό αριστούργημα». Τα παραπάνω λόγια, ανήκουν 
στην Δόμνα Σαμίου που, τόσο αυτή όσο και ο Σύλλογός 
της, για πρώτη φορά καταπιάνονται με κάτι άλλο από την 
παραδοσιακή μουσική. Με την επιμέλεια του πρωτοψάλτη 
Γιώργου Ρεμούνδου, μαθητή κι αυτού του Σίμωνα Καρά, η- 
χογραφήθηκε «Η Ακολουθία του Νυμφίου» και δόθηκε στη 
κυκλοφορία ένα cd εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής, 
το οποίο προλογίζει ο π. Γεώργιος Μεταλληνός. Για τη νέα 
αυτή παραγωγή η Δόμνα Σαμίου εξήγησε ότι «είναι αναπό
σπαστο κομμάτι της παράδοσής μας, μια που η Ακολουθία 
του Νυμφίου, όπως ψέλνεται το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, 
είναι βαθιά συνδεδεμένη με την ψυχή των Ελλήνων και πιο 
πολύ το αριστουργηματικό Τροπάριο της Κασσιανής που τις 
περισσότερες φορές δεινοπαθεί από άσχετους εκτελεστές».

Η Βιβλιοθήκη 
ULS-

ΑλεΕάνδοειαα

Σ τις 23 Απρί
λη, Παγκό

σμια Ημέρα Βι
βλίου, άνοιξε ορι
στικά τις πύλες 
της η Βιβλιοθήκη 
της Αλεξάν
δρειας, χωρητι
κότητας 8 εκα
τομμυρίων βιβλί-

Δέκα Υοόνια m o l t  
τον ποιητή της «Αυοονού»

«Και εσύ χαμένη μου 
πατρίδα μακρινή 
θα μείνεις χάδι και πληγή 
σαν ξημερώσει σ ’ άλλη γη».

Χ ιλιοτραγουδι- 
σμένος στί

χος του δημιουρ
γού της «Αμορ
γού» Νίκου Γκά- 
τσου που έφυγε 
πριν από δέκα α
κριβώς χρόνια, 
στις 11 Μαίου, σε 
ηλικία 76 χρόνων. 
Ήταν και είναι η 
μοναδική περί
πτωση νεοέλληνα 
ποιητή που με μια 

μόνο συλλογή κατέκτησε θέση δίπλα στον Εγγονόπου- 
λο και τον Ελύτη, τον Σεφέρη και τον Ρίτσο.

Η «Αμοργός» κυκλοφόρησε τη μακριά νύχτα της 
γερμανικής κατοχής (1943) και ξάφνιασε. Με την ελλη
νικότητα, το λυρισμό και τους αιγαιοπελαγίτικους ρυθ
μούς σηματοδότησε, μαζί με άλλες συνθέσεις, την απε
λευθέρωση του στίχου από τα δεσμά του μέτρου και 
της ομοιοκαταληξίας.

Ο Νίκος Γκάτσος λειτούργησε κυρίως ως στιχουρ- 
γός. Οι στίχοι του —έχει γράψει πάνω από 450 τραγού
δια— μελοποιήθηκαν από τους μεγαλύτερους συνθέτες 
και τραγουδήθηκαν από τους γνωστότερους ερμηνευ
τές. Ποιος δε θυμάται:
«Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα
μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα
μα τώρα που η φωτιά φουντώνει πάλι
εσύ κοιτάς τ ’ αρχαία σου τα κάλλη
και στις αρένες του κόσμου μάνα μου, Ελλάς,
το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς».
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ων. Πρόκειται για ένα μοναδικής ο
μορφιάς και πρωτοτυπίας αρχιτεκτονι
κό δημιούργημα, λουσμένο στο φυσικό 
φως. Σήμα κατατεθέν της βιβλιοθήκης 
είναι ένας γρατινένιος τοίχος με χαραγ
μένα τα 120 αλφάβητα του κόσμου, 
σαν να αγκαλιάζει και να περικλείει 
την παγκόσμια γνώση. «Αποτελεί τη 
μεγαλύτερη άμυνα κατά της ξενοφοβίας 
και κατά τον φονταμενταλισμού» δήλω
σε στην Αθήνα ο διευθυντής της Νέας 
Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας κ. Ι
σμαήλ Σεραγκελντίν, ο οποίος παρου

σίασε το έργο της αναβίωσης της ιδέας 
της ιστορικής Βιβλιοθήκης.

Η βιβλιοθήκη, στο σταυροδρόμι των 
τριών ηπείρων καλύπτει έκταση 
40.000 τ.μ και θα είναι, κατά τον διευ
θυντή της, ένα πολυσύνθετο πολιτιστι
κό κέντρο, καθώς θα πλαισιώνεται από 
αρχαιολογικό και ιερογλυφικό μουσείο, 
κέντρο πολιτιστικής κληρονομιάς, κλπ. 
Οι γλώσσες επικοινωνίας είναι τρεις 
(αραβικά, αγγλικά και γαλλικά), ενώ 
τα βιβλία θα είναι γραμμένα σε όλες 
τις γλώσσες του κόσμου.

χαιολογικό Ινστιτούτο, στον Κερα- 
μεικό ήλθαν στο φως τέσσερα ιδιαί
τερα ενδιαφέροντα γλυπτά έργα τέ
χνης που χρονολογούνται στην Αρ
χαϊκή εποχή. Τα γλυπτά αυτά βρέθη
καν σε δεύτερη χρήση, καθώς φαί
νεται ότι συγκρατούσαν κατά κά
ποιο τρόπο το οδόστρωμα ενός δρό
μου που διέσχιζε το νεκροταφείο 
του Κεραμεικού.

Η αρχαιολογική σκαπάνη αποκά
λυψε τα πρώτα από τα τέσσερα γλυ
πτά, έναν κούρο που αποδίδεται 
στον γλύπτη του Διπύλου και το 
θραύσμα μίας μαρμάρινης σφίγγας. 
Η κόμμωση του κούρου που αποτε- 
λείται από αστραγαλωτούς βοστρύ
χους και φέρει ηράκλειον άμμα κα
ταδεικνύει μία στενή συγγένεια ανά
μεσα στον καινούργιο κούρο της Ιε- 
ράς Πύλης με την κεφαλή του Διπύ

λου και τον κούρο της Νέας Υόρ- 
κης. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκαν 
δύο μαρμάρινα λιοντάρια, το θραύ
σμα ενός μαρμάρινου κίονα με ιωνι
κό κιονόκρανο και το θραύσμα ενός 
μεγάλου δωρικού κιονόκρανου από 
πωρόλιθο. Σημαντικό κρίνεται το 
γεγονός ότι έως τώρα είχαμε μόνο 
λίγα θραύσματα από ταφικά λιοντά
ρια της πρώιμης αρχαϊκής περιόδου 
στην Αθήνα (Με βάση τα χαρακτη
ριστικά του, το καλύτερα διατηρη
μένο λιοντάρι μπορεί να χρονολογη
θεί στο πρώτο ήμισυ του 6ου αι. 
π.Χ.).

Εκείνο όμως που έχει 
ιδιαίτερη σημασία είναι ότι έχουμε 
ένα καινούριο αριστούργημα του 
πρώτου μεγάλου αττικού γλύπτη, 
του γλύπτη του Διπύλου.

Α ο ι σ τ ο υ ο ν ή υ α τ α  
σ τ ο ν  Κ ε ο α υ ε ι κ ό !

Στα πλαίσια της συστηματικής α- 
νασκαφικής έρευνας που διενερ

γεί από το 1913 το Γερμανικό Αρ

« J o a n  Μ ί τ ο :  Σ τ η ν  τ ο ο γ ι ά  
του Φανταστικού»

(Άνδρος, 23 Ιουνίου με 
22 Σεπτεμβρίου)

100 έργα (λιθογραφίες, έργα σε 
χαρτί, γλυπτά, ταπισερί) του Ισπανού 
ζωγράφου, γλύπτη και χαράκτη 
Χουάν Μιρό (1893-1983), που στην 
πλειοψηφία τους δημιουργήθηκαν με
τά το 1957 —χρονιά που οριοθετεί 
την τελευταία, ώριμη περίοδο του έρ
γου του Μιρό, καθώς τότε οργανώνει 
το καινούργιο μεγάλο εργαστήριό του 
στην Πάλμα— θα φιλοξενηθούν με
ταξύ 23 Ιουνίου και 22 Σεπτεμβρίου 
2002 στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας 
Γουλανδρή. Τα έργα προέρχονται α
πό το ίδρυμα Maeght, όπως και από 
το ίδρυμα Μιρό Βαρκελώνης και άλ
λες ευρωπαϊκές ιδιωτικές συλλογές.

Ο Μιρό υπήρξε μία από τις μεγα
λύτερες μορφές του 20ού αιώνα, έ
νας πρωτεργάτης στην ιστορία της 
πρωτοπορίας, «επινοητής μιας εντε
λώς ιδιόρρυθμης πλαστικής γλώσσας, 
με την οποία υποκίνησε ένα βαθύ ρήγ
μα στα οπτικά ήθη». Επιδίωξή του ή
ταν να δημιουργήσει μια τέχνη προ
σιτή στο κοινό κι όχι την τέχνη των 
μουσείων και των γκαλερί. Για εκεί
νον ο κυβισμός και ο ντανταϊσμός 
στάθηκαν ανεπαρκή να αποδώσουν 
την ουσία της αντικειμενικής πραγ
ματικότητας όπως ο ίδιος την αντι
λαμβανόταν. Ο ίδιος έλεγε πως «μια 
εικόνα θα 'πρεπε να είναι σαν μια σπί
θα. Να σε θαμπώνει».

II) ίφροόίτη Κόκκινου
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Ο προάγγελος της ατμομηχανής, 
ι αρχαίοι Έλληνες, στα ελληνιστικά 
ιόνια είχαν ανακαλύψει τις δύο βασι-
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να μαγικό ταξίδι στον κόσμο , 
της Αρχαίας Ελληνικής Τε
χνολογίας είχαν την ευκαιρία 
να απολαύσουν οι συμπολί
τες μας στην Τεχνόπολη του 

Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100). Α
νυψωτικές μηχανές που ανεβοκατεβά
ζουν τα φορτία τους, 
αντλίες που μεταφέρουν νερό, τα αυτό
ματα του Ήρωνος, τον ατμολέβητα 
που γυρίζει με ταχύτητα, την ύδραυλι 
που ηχεί, όλα σε μεγέθη που κατα
σκευάστηκαν ειδικά για την έκθεση 
και προσφέρθηκαν ευγενώς από φορείς 
και ιδιώτες.

Η έκθεση έγινε σε συνεργασία με την 
Εταιρεία Μελέτης της Αρχαίας Ελληνι
κής Τεχνολογίας και το Τεχνικό Μου-1 
σείο Θεσσαλονίκης, ενώ σ' αυτή συμ
μετέχουν το Επιγραφικό Μουσείο, η Α' 
Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων, το Τεχνικό Επιμελητήριο 
της Ελλάδας, το Τμήμα Ανασκαφών 
ου Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ της Κα-4 

λιφόρνια στη Νεμέα και το Ευρωπαϊκό.: 
.Κέντρο Δελφών.

; Εγγύς Ανατολή στις Ελληνίδες χώρες, 
στην Ιωνία, την Αττική και την Πελο
πόννησο, και εφαρμόζονταν μέχρι τον 

(6ο π.Χ. αιώνα. Σταδιακά όμως μια και
νούργια (κατεξοχήν Ελληνική) δρα
στηριότητα, η Επιστήμη, αρχίζει να 
διαποτίζει την κληρονομημένη Τεχνο
λογία. Από αυτόν τον υμέναιο θα προ
κόψουν καρποί πλούσιοι. Ένα παρά
δειγμα διαλεκτικής σχέσεως ανάμεσα 
στην Επιστήμη και την Τεχνολογία 
στην αρχαία Ελλάδα ήταν η μουσική 
τεχνική: Η εμπειρική κλίμακα ήχων 
μετατρέπεται σε κλίμακα αντίστοιχων 
αριθμών από τον Πυθαγόρα. Και τότε, 
η κατασκευή μουσικών οργάνων γίνε
ται ευχερέστατη.

Με αυτούς τους πλούσιους καρπούς 
-κληρονομιά του κάθε Έλληνα- επιχει
ρεί να σας γνωρίσει η «Αστυνομική 
Επιθεώρηση»:

• ατμός να προκαλεί κίνηση. Υπάρχει κά 
%ο ένα δοχείο γεμάτο από νερό το οποί-1; 
ο συνδέεται με μια κοίλη σφαίρα μέσω*-· 
δύο αξόνων. Αυτή περιστρέφεται γύρω 
από αυτούς. Στη σφαίρα υπάρχουν δύο 
ακροφύσια μέσα από τα οποία όταν .
θερμανθεί το νερό περνά ο ατμός κ α ι^ Η  
φεύγοντας ο ατμός αυτό αρχίζει και πε-® 1
ριστρέφεται, μέχρι και επτά χιλιάδες. <j 
στροφές. Μια πολύ δυνατή ατμομη-si 
χανή σαν αυτή που είχαμε το 1870 ‘, 
στην κατασκευή του πρώτου ατμό- κ 
στροβίλου.

ΥδοαυΜκό ωρολόγιο 
του Κυρρήοτου

■ Κάτω από την Ακρόπολη και πίσω από 
την Αγορά βρίσκονται οι Αέρηδες. Εί
χαν τον τίτλο υδραυλικό ωρολόγιο του

«Μια βασικότατη πλευρά της Ζωής?*.; 
των αρχαίων Ελλήνων», γράφει στον 

G ^πρόλογο του καταλόγου της Έκθεσης 
(ο καθηγητής του ΕΜΠ κ. Θ. Π. Τάσιος, 
'«(λιγότερο ίσως γνωστή απ'ό,τι η αρχαί
α Ελληνική φιλοσοφία και θρησκεία ή η 
στρατιωτική ιστορία των αρχαίων Ελ- · 
λήνων, είναι η τεχνολογία. Ένας πολιτι-'· 

’■'\σμός όμως δεν προσπελαύνεται χωρίς·' 
\την κατανόηση βασικών κοινωνικών 
'φαινομένων όπως η Οικονομία και η 
Τεχνολογία που την στηρίζει. Φαίνεται 
ίε ότι αυτή η Τεχνολογία των αρχαίων 
Ίλήνων δεν ήταν πρώτη στις προτιμή-, 
εις των μελετών μας, ούτε και περιέχε- t 

\ται στη διδασκαλία της αρχαιοελληνικής }
{ V 'Ιστορίας στα σχολεία μας. Τόσο μεγάλες^

. '■ ’,··Μ ή σαν αυτές οι ελλείψεις, ώστε οδήγησαν- 
■ζ,'"'μερικές φορές στον μύθο ότι οι αρχαίοι 
'V .{Ελληνες εχθρεύονταν την Τεχνολογία!».

"  Όπως και σε κάθε κοινωνικό φαινό- μ 
,'μενο, έτσι και στην Τεχνολογία πρέπει 
κατ’ αρχήν να παρακολουθήσουμε ένα 
αρχικό στάδιο το οποίο περιλαμβάνει" 
πλήθος εισαγόμενων επιρροών. Πλή- 

ος εμπειρικών τεχνολογιών δεν απο- .’ ·

;

Κυρρήστου. Ήταν ένας χώρος όπου

κες προϋποθέσεις που οοηγησαν στη 
Βιομηχανική Επανάσταση. Η μία ήταν 
η ενέργεια, δηλαδή ο ατμός και η δεύτε
ρη η αυτόματη κίνηση που είδαμε στο 
κινητό αυτόματο και αλλού. Στην αιο 
λόσφαιρα, έχουν ανακαλύψει την 
ιδιότητα του νερού να μετατρέπεται σε

μπορούσε κάνεις να μπει στο εσωτερι
κ ό  του και να δει ένα υδραυλικό ρολό
ι το οποίο τροφοδοτούνταν με νερό πι- 
'θανότατα με εξωτερικό αγωγό από την 

κρόπολη και λειτουργούσε με τη 
μορφή της κλεψύδρας του Κτησίβιου.

I Εκτός αυτού λειτουργούσε εξωτερικά 
ο ρολόι αυτό, με γνώμονες με άξονες 

υ αποτελούσαν ηλιακά ωρολόγια, 
μάδια των οποίων φαίνονται ακόμη 
ους τοίχους του κτιρίου αυτού.

Ύδραυλις

κλείεται να είχαν φτάσει και απ' την;ί' ατμό με μεγάλη πίεση και αυτός

i-V*

Συστοιχίες μεταλλικών αυλών δια- 
μεγεθών, οι οποίοι τροφοδοτού

με αέρα σταθερής πίεσης μέσω
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μηχανικούς της Αλεξάνδρειας, κατα
σκεύασε υδραυλικά και αυτόματα συ
στήματα και μεταξύ αυτών τα αυτόμα
τα θέατρα τα οποία περιέγραψε στο βι
βλίο του "Αυτοματοποιητική". Αυτό 
έχει τη δυνατότητα, όταν πέφτει ένα 
μολύβδινο βάρος σε κλεψύδρα, να κι
νείται μπροστά ή πίσω με προγραμμα
τισμένες κινήσεις, με τον προγραμμα
τισμό γίνονταν περιελίξεις πάνω στον 
κινητήριο άξονα καθώς επίσης και να 
κινούνται και μορφές που βρίσκονται 
πάνω σε αυτό το "αυτόματο". Ενας 
Διόνυσος στη μέση και Βακχίδες που 
χόρευαν γύρω απ’ αυτό.

'υδραυλικής μηχανικής διάταξης και 
^ενεργοποιούνται με τη βοήθεια ειδικών 

’ μοχλών-πλήκτρων. Την εφηύρε ο μη- 
Μχανικός Κτησίβιος τον 3ο π.Χ. αιώνα, 
|8*τμήμα της ανακάλυψε στο Δίον, το 
*'1992, ο διακεκριμένος αρχαιολόγος 

και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της 
Θεσσαλονίκης Δημήτρης Παντερμα- 

? λής. Αυτή που εκτίθεται έγινε με τη 
συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Δελφών και του υπουργείου Πολιτι-, 
σμού και επιστήμονες διαφόρων ειδι
κοτήτων που ερεύνησαν τις μουσικές 
κλίμακες και ποικίλα υλικά, και μέσα 
σε λίγους μήνες κατασκεύασαν πειρα
ματικό μοντέλο με βάση το κείμενο 

'του Ήρωνα του Αλεξανδρέα.

Ο αστρολάβος του Πτολευαίοιι
Ο αστρολάβος του Πτολεμαίου, το 

αστρονομικό όργανο με τους επτά δα
κτυλίους. που μετρούσε το γεωγραφικό Ηύσπληί

Η ύσπληξ, το σύστημα που εμπόδιζε' 
τις πρόωρες εκκινήσεις των δρομέων 
στους αγώνες, παρουσιάζεται πολύ πα
ραστατικά, τόσο μέσω του ομοιώματος

Κινητό αυτόιιατο του Ήοωνα
Ο Ήρων ο Αλεξανδρινός, περίπου το 

100 π.Χ., ένας από τους τρεις μεγάλους

μήκος και το πλάτος των άστρων από 
οποιοδήποτε σημείο της Γης και τα ξύ
λινα αντίγραφα πλοίων από τον 16ο 
έως και τον 5ο αι. π.Χ ιστορούν την 
εξέλιξη των επιτευγμάτων σε θέματα 
σχετικά με τη ναυσιπλοΐα.

0 υηγανισυός των Αντικυθήρων
Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων, 

ν .που έχει προβληματίσει όσο λίγα αρ- 
*. ;χαιολογικά ευρήματα τους ερευνητές, 
;; κατέχει τη δική του ενότητα στην έκθε- 
■ ση. Το αντίγραφο του με τα 29 γρανά

ζια και ένα βίντεο για την ιστορία το 
αποκαλύπτουν στον

του, όσο και μέσω ενός βίντεο, ποι 
δείχνει πώς λειτούργησε όταν τοποθε
τήθηκε πριν από λίγα χρόνια στο στά
διο της Νεμέας. ■

επισκέπτη τα μυ
στικά του αστρονομικού αυτού οργά
νου ακρίβειας.
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ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΑΠΟ ΟΑΟ ΤΟΝ ΚΟΣ ΜΟ

To FBI ανακοίνωσε ότι προέβη σε 
συλλήψεις 80 υπόπτων για συμ
μετοχή σε κύκλωμα παιδεραστίας 

σε είκοσι πολιτείες των ΗΠΑ. Οι ομο
σπονδιακές αρχές άσκησαν κατηγορίες ε
ναντίον καθολικών ιερέων, ενός αστυνο
μικού, μιας νοσηλεύτριας και ενός οδηγού 
σχολικού λεωφορείου. Ο Υπουργός Δι
καιοσύνης χαρακτήρισε την επιχείρηση 
ως την μεγαλύτερη προσπάθεια για την 
πάταξη της παιδικής πορνογραφίας και 
των κυκλωμάτων παιδεραστίας, που σχε
τίζονται με αυτή. Η έρευνα του FBI άρχι
σε πριν από 14 μήνες και αποκάλυψε ότι 
στα κυκλώματα αυτά εμπλέκονταν «στυ- 
λοβάτες» των τοπικών κοινοτήτων, όπως 
προπονητές παιδικών ομάδων, ανάδοχοι 
γονείς, ιερείς, ακόμη και δικαστικοί. Από 
τους συλληφθέντες, 23 ομολόγησαν ότι 
κακοποίησαν σεξουαλικά ανηλίκους, ενώ 
ο αρμόδιος υπουργός ανέφερε ότι η επι
χείρηση συνεχίζεται. Ένας ύποπτος από 
το Λιτλ Ροκ του Άρκανσο αυτοκτόνησε 
προτού συλληφθεί από τις Αρχές. Μία α
πό τις ιστοσελίδες, τις οποίες το κύκλωμα 
χρησιμοποιούσε για να διαφημίσει πορνο
γραφικό υλικό, είχε 7.000 συνδρομητές, 
από τους οποίους οι 2.000 κατοικούν ε
κτός των ΗΠΑ.

Τα οχυρά των ανδρών πέφτουν 
χρόνια τώρα, το ένα μετά το άλλο 
στα χέρια των γυναικών. Στην Ι

σπανία, όμως, και συγκεκριμένα στη λί
μνη Αλμπουφέρα, νοτίως της Βαλένθια, 
υπήρχε ένα ψαράδικο ανδρικό οχυρό, 
αιώνες πολλούς, που οι γυναίκες εις μά- 
την επιχειρούσαν να το εκπορθήσουν. Ώ
σπου πριν λίγο καιρό έπεσε κι αυτό. Η Ι
σπανίδα Ελένα Μάρκα θα περάσει στην ι
στορία του τόπου της ως η πρώτη γυναίκα 
μέλος της Ένωσης ψαράδων της λίμνης 
Αλμπουφέρα. Μιας ένωσης που έχει τις 
ρίζες της στον μεσαίωνα και επί 750 χρό
νια αρνιόταν στις γυναίκες το δικαίωμα 
να γίνουν μέλη της και κατ’ επέκταση το 
δικαίωμα να ψαρεύουν στα νερά της «αν- 
δροκρατούμενης» λίμνης. Έπειτα από δι

καστικούς αγώνες πολλών χρόνων, οι γυ
ναίκες δικαιώθηκαν με πρώτη και καλύτε
ρη την Ελένα που δεν το ’βάλε κάτω όσες 
επιθέσεις κι αν δέχθηκε.

A πό αγάπη προς το πουλόβερ 
που του είχε πλέξει η μαμά 
του, ένας άνδρας λίγο έλειψε 
να βρεθεί στη χωματερή μαζί 

με σωρούς σκουπιδιών. Η τραγελαφική ι
στορία εκτυλίχθηκε στη Σουηδία και παρ’ 
ολίγον θύμα της ανάλγητης συζύγου του, 
ένας υπήκοος του Ισημερινού. Προφανώς 
από αντιπάθεια προς την πεθερά της, η 
γυναίκα του 25χρονου πέταξε στα σκου
πίδια το αγαπημένο του, χειροποίητο που
λόβερ. Εκείνος με αυτοθυσία, αλλά και 
λόγω μικρού μεγέθους, κατέβηκε από τον 
αγωγό των σκουπιδιών, καθώς η πόρτα ή
ταν κλειδωμένη και γνώριζε ότι τα απορ
ριμματοφόρο θα περνούσαν την επόμενη 
μέρα. Μόνο που εγκλωβίστηκε εκεί, α
γκαλιά με το αγαπημένο πουλόβερ, ενώ η 
σύζυγος του σε έξαλλη κατάσταση προ
σπαθούσε να τον ανασύρει, εκτοξεύοντας 
υβρεολόγια. Τελικά, χρειάστηκε η επέμ
βαση της Πυροσβεστικής για να απε
γκλωβιστεί ο 25χρονος, τον οποίο υποδέ
χθηκε με ανοιχτές αγκάλες η μητέρα του, 
που τον συμβούλεψε: «Ρίξε το πουλοβε- 
ράκι πάνω σου να μην κρυώσεις».

Α υστηρή τιμωρία επιβλήθηκε σε 
10 αυστριακούς αστυνομικούς, 
επειδή φωτογραφήθηκαν γυμνοί 

και οπλισμένοι σε ημερολόγιο του 2002. 
Περίπου 350.000 τέτοια ημερολόγια έ
χουν πωληθεί. Οι αστυνομικοί εμφανίζο
νται μόνο με τα πιστόλια, τις χειροπέδες 
και τα κλομπ τους. Το Υπουργείο Εσωτε
ρικών της Αυστρίας δεν έδειξε να διασκε
δάζει και απαγόρευσε στους αστυνομι
κούς να ενταχθούν στις ειδικές δυνάμεις 
της αστυνομίας.

Στην εποχή που ζούμε φαίνεται πως 
τρελάθηκαν και τα ζώα. Κάτι που 
βίωσε «στο πετσί της» και μια ι-

διοκτήτρια σκύλου στο Βάρσταϊν της 
Γερμανίας. Ανέμελη συνόδευε την τετρά- 
ποδη συντροφιά της για την καθιερωμένη 
βραδινή τους βόλτα, όταν είδε μια απειλη
τική γάτα να τους δείχνει τα νύχια της. Για 
να γλιτώσει ο έντρομος σκύλος από αυτά, 
η κυρία τον άρπαξε στην αγκαλιά της αλ
λά η γάτα αποδείχθηκε «σκληρό καρύδι» 
και της επιτέθηκε, αφήνοντας της ενθύμιο 
μια δαγκωματιά στο πόδι. Σκύλος και κυ
ρία θα βλέπουν τώρα εφιάλτες με γάτες, 
ενώ η ιδιοκτήτρια της γάτας υποχρεώθηκε 
να βγάλει άδεια κυκλοφορίας για τη γάτα, 
αφού πρώτα επισκεφθεί τους ανάλογους 
«παιδαγωγούς ζώων», κάτι που ως τώρα 
προβλεπόταν μόνο για ορισμένα επιθετι
κά είδη σκύλων.

Η καλύτερη απόδειξη ότι δεν υ
πάρχουν « σίγουρα χαρτιά » στο 
χρηματιστήριο προήλθε από ένα 

5χρονο κοριτσάκι, το οποίο διαμόρφωσε 
με την αχαλίνωτη φαντασία του ένα χαρ
τοφυλάκιο μετοχών, που του απέφερε ση
μαντικά κέρδη σε αντίθεση με το αντί
στοιχο ενός επαγγελματία χρηματιστή, ο 
οποίος είδε το μισό αρχικό του κεφάλαιο 
να εξανεμίζεται. Το πείραμα διεξήχθη στο 
Σίτι του Λονδίνου με τη συμμετοχή ενός 
οικονομικού αναλυτή, μιας αστρολόγου 
και της προαναφερθείσας διορατικής πι
τσιρίκας. Μέσα σε ένα χρόνο η Τία Λα- 
βέρν Ρόμπερτς είδε τις «επενδύσεις» της 
ύψους 7.000 δολαρίων να αυξάνονται κα
τά 5,8%, ενώ του χρηματιστή Μαρκ 
Γκούντσον μειώθηκαν στο ήμισυ! Πιο συ
νετή η αστρολόγος, που βασίστηκε στην 
κίνηση των πλανητών, έχασε μόλις το 
6,2% των χρημάτων της...

Ο ι προϊστορικοί άνθρωποι πριν 
από 8.000 χρόνια στην Ασία 
μπορεί να μην είχαν οδοντία
τρο, σίγουρα όμως είχαν ε

φεύρει τον οδοντιατρικό τροχό με τον ο
ποίο έκαναν λεπτότατες επιδιορθώσεις. 
Το επιβεβαιώνουν αρχαιολογικά ευρήμα
τα των ερευνητών του αμερικανικού πα-
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νεπιστημίου Μιζούρι-Κολούμπια που έ
φεραν στο φως γνάθους με δόντια που εί
χαν στρογγυλές κοιλότητες της ίδιας δια
μέτρου τέλεια λειασμένες. Πράγμα που 
σημαίνει ότι υπήρχαν εργαλεία με πέτρινη 
αιχμή για οδοντιατρικές επεμβάσεις προς 
θεραπεία της τερηδόνας. Στις κοιλότητες, 
τοποθετούσαν κατά πάσα πιθανότητα φυ
τικές ή άλλες ουσίες που εμπόδιζαν την α
νάπτυξη των βακτηριδίων.

F  | |  1 να Πορτογάλος αποφάσισε να
Ι 'Ή  εγκαταλείψει τα εγκόσμια ει- 
*  σβάλλοντας, κυριολεκτικά, στο 

«λάκκο των λεόντων». Το περιστατικό 
συνέβη στο ζωολογικό κήπο της Λισσα- 
βόνας, όπου έκπληκτοι οι φύλακες είδαν 
έναν άνδρα, ηλικίας 62 ετών, να σκαρφα
λώνει έναν τοίχο ύψους πέντε μέτρων και 
να γλιστράει μέσα στο κλουβί όπου ανα
παύονταν δέκα λιοντάρια. Τα ζώα στην 
αρχή δεν του έδωσαν σημασία, αλλά εκεί
νος άρχισε να τα ενοχλεί. Τότε μια ηλι
κιωμένη λέαινα έπεσε πάνω του και τον 
σκότωσε ακαριαίως, σπάζοντας του τον 
αυχένα. Το σώμα του δεν το πείραξαν τα 
υπόλοιπα ζώα. Έγινε γνωστό ότι ο αυτό- 
χειρας βρισκόταν σε κατάσταση απελπι
σίας, επειδή πριν από μέρες είχε αυτοκτο- 
νήσει ο γιος του.

Μ πορεί να έχουν το πάθος για 
τα αχνιστά μύδια, να τρελαί
νονται για τηγανητές πατάτες 

με μαγιονέζα, να κολυμπάνε μέσα στην 
μπίρα και να πεθαίνουν για σοκολάτα: 
παρ’ όλα αυτά, οι Βέλγοι είναι ο υγιέστε
ρος λαός του κόσμου. Στην ετήσια έκθεση 
του ερευνητικού ιδρύματοςς World Mar
kets Research Center, που εδρεύει στο 
Λονδίνο, το Βέλγιο βρίσκεται στην κορυ
φαία θέση στον κατάλογο 175 χωρών του 
κόσμου οι οποίες έχουν καταταγεί βάσει 
της καλής υγείας του πληθυσμού τους. Το 
Βέλγιο ακολουθούν η Ισλανδία, η Ολλαν
δία, η Γαλλία, η Ελβετία, η Αυστρία, η 
Σουηδία, η Ιταλία, η Νορβηγία, και η Αυ
στραλία. Στην τελευταία θέση του κατα

λόγου βρίσκεται η Σιέρα Λεόνε, που δια
θέτει τις λιγότερες δαπάνες για την υγεία. 
Όχι πως οι υψηλές δαπάνες αποτελούν 
πανάκεια. Στην περίπτωση, για παράδειγ
μα, των ΗΠΑ και της Γερμανίας, που δα
πανούν μεγάλα ποσά, τα αποτελέσματα 
δεν είναι ανάλογα στην υγεία των πολιτών 
τους.

Τ ο πώς χαλαρώνει κανείς είναι 
καθαρά προσωπική του υπό
θεση. Μόνο που ο τρόπος με 
τον οποίο χαλάρωνε ο υδραυ

λικός από το Οχάιο ήταν από αξιοπρόσε
κτος έως άκρως περίεργος. Γι αυτό και ή
ταν αναπόφευκτο να αποκαλυφθεί κάποια 
στιγμή. Και αποκαλύφθηκε όταν βρέθη
καν στην ντουλάπα του καμιά 500αριά 
ζευγάρια παπούτσια, ανδρικά, γυναικεία 
και παιδικά, στην μυρωδιά των οποίων 
προσέφευγε όποτε ήθελε να χαλαρώσει. 
Μια καλή ρουθουνιά, ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, λειτουργούσε άκρως μυοχα- 
λαρωτικά για τον καλό νοικοκύρη, που 
αυτή η Ιμέλντα Μάρκος θα ζήλευε τη συλ
λογή του. Το μυστικό του μαθεύτηκε όταν 
«χτύπησε» στο γκαράζ του γείτονα και έ
κλεψε τα....μυρωδάτα αθλητικά παπού
τσια των κοριτσιών του. Η υπόθεση έφθα- 
σε στα δικαστήρια και ο εισαγγελέας ζήτη
σε τη φυλάκιση του υδραυλικού, επειδή η 
περίεργη συμπεριφορά του μπορεί να είχε 
ακόμη πιο δυσάρεστες εξελίξεις.

Α φάνταστα τραγική κατάληξη εί
χαν τα παιχνίδια μιας παρέας 
«πλακατζήδων» στο Γουοτερτά- 

ουν, όταν ένας από αυτούς., έσκασε κατά 
κυριολεξία, επειδή οι φίλοι του δεν άφη
σαν να πάει τουαλέτα. Η παρέα των Αμε
ρικανών συναδέλφων έδεσε σε μια καρέ
κλα τον άτυχο άνδρα, στον οποίο -όπως 
λένε- άρεσε πολύ να συμμετέχει σε «ζω
ντανά» αστεία κι άρχισαν την επίθεση με 
καλαμπούρια, γαργαλητά και τρεχούμενο 
νερό, επί ώρες. Ούτε οι ίδιοι δεν θυμού
νται πια, πόσες ώρες ακριβώς, ενδεχομέ
νως και πέντε, κατά τις εικασίες της Αστυ

νομίας. Όταν ο φίλος τους άρχισε να τρέ
μει και να τους φωνάζει να σταματήσουν, 
εκείνοι πνιγμένοι στα γέλια δεν έδωσαν 
σημασία με αποτέλεσμα να... σκάσει. Η 
Αστυνομία προβληματίζεται τώρα αν πρέ
πει ή όχι να απαγγείλει κατηγορίες για αν
θρωποκτονία εναντίον της παρέας, αφού 
όλα έγιναν με τη συγκατάθεση του θύμα
τος και πάντως χωρίς κακή πρόθεση. Αυτή 
τη φορά, λέγεται ότι μπορεί και να γλιτώ
σουν, ωστόσο, η απίστευτη αυτή ιστορία 
έχει κάνει τρομερή αίσθηση στην τοπική 
κοινωνία, όπου έχει γίνει «σλόγκαν» η έκ
κληση «μην αφήνετε τους φίλους σας να 
σκάσουν από φυσική ανάγκη».

Επίδοξος ληστής ο οποίος επεχεί- 
ρησε να ληστέψει πολυκατοικία 
στο Τόκιο, στην πρώτη ληστεία 

της καριέρας του, στάθηκε ιδιαίτερα άτυ
χος καθώς, εν αγνοία του, επέλεξε ένα 
κτήριο όπου διέμεναν αξιωματικοί της α
στυνομίας. Ο 50χρονος Ιάπωνας εισήλθε 
κρυφά στο κτίριο φέροντας σύστημα πα
ραβίασης κλειδαριών αλλά και σημειωμα
τάριο με τους συνδέσμους του, ωστόσο έ
γινε αντιληπτός από ένοικο αστυνομικό, 
και κατά την προσπάθεια του να διαφύγει 
συνελήφθη από αστυνομικούς, οι οποίοι 
πάντως δεν ήταν ένοικοι του κτιρίου.

f  ■ ^ νας σκύλος που πάλεψε με έναν
I —  ̂ αλιγάτορα προκειμένου να προ- 
Ιι J  στατέψει μια ηλικιωμένη γυναί

κα τιμήθηκε με βραβείο με τον εφευρετι
κό τίτλο «Σκύλος Ήρωας του Έτους». Ο 
ηλικίας δύο ετών Μπλου διέσωσε την 
85χρονη ιδιοκτήτρια του Ρουθ Γκέ
ι από τα δόντια του κροκόδειλου όταν ε
κείνη έπεσε δίπλα σε ένα κανάλι, προκα- 
λώντας την προσοχή ενός αλιγάτορα, όχι 
όμως χωρίς να υποστεί ο ίδιος σημαντικά 
τραύματα κατά τη μάχη που ακολούθησε. 
Το βραβείο αποδόθηκε κατά την ετήσια 
σχετική εκδήλωση της εταιρείας Heinz, 
στο Πίτσμπουργκ. ■

Π Υ  Αφροδίτη Κοκκίνου
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Αστυνομικό πρόβλημα_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩ©€!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Σ τ α υ ρ ό λ ε ξ ο ____________

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Πάθηση του ανθρώπινου σώματος.
2. Ποτό που παρασκευάζεται με την ανάμειξη διαφόρων άλλων 

ποτών(ξ.λ,).
3. Ανερχόμενο(αρχ.) Χωρίς τύπους αυτά.
4. Αρχή γιορτής - Αγριόχοιρος.
5. Τμήμα του παχέως εντέρου-Παντοτινή διαρκής.
6. Έχει πράκτορες σ' όλο τον κόσμο- Κατ' αυτό τον τρόπο(επίρρ.)- 

Λιμενικά αρχικά.
7. Τοπικό επίρρημα - Στα γλυκίσματα ανήκει.
8. Μια από τις δύο(αρχ.)- κατηγορηματικοί.
9. Είδος φαγητού με κρέας(ξ.λ,)- Αρχικά ιατρικού συλλόγου.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Περιβόητος ήταν ο Αλ Καπόνε.
2. Οι αναφερόμενοι σε ένα πέλαγος μας - μισό... τόπι
3. Διακοσμητικό φυτό- Ατομο δουλικού χαρακτήρα.
4. Φιλικό δάνειο- ακολουθεί το "επ' ώμου”.
5. Το όνομα της τραγουδίστριας Βενετσάνου- ποδηλατικός όρος.
6. Συνήθεια... περιέργων-Ακουμπώ τα πόδια μου κάπου.
7. Εύθυμες χαρωπές -Τα αρχικά του Φεραίου.
8. Δυναμωτική.
9. Μια ήταν και η Πολύμνια - Χρονικό επίρρημα(αρχ,)
10. Οργανισμός του Πειραιά(Αρχικά)- το φυτό ηλίανθος.
11. Μάρκα αυτοκινήτων -Ίσκιος.

Δύση Αστυνομικού προβλήματος 
προηγουμένου τεύχους:

Δύση τ ου  σ τ α υ ρ ό λ ε ξ ο υ

V IX 3 - IV H 2  I I IO IV H -L IV O  01 I1 3 -V S A O W  ’6 
Η Ή ΙΝ Ο Ι '8 Φ θ -3 3 θ ν ν ΐ ‘L U 1 V II Ί Ι  '9  U V I3 -V N 3 N  'S 

W dV  -O X O IV  f  I3 X V V -1 X J  ε  Ο Ι- ΙΟ ΙΝ Ο Ι Ζ d S lT M V X J  Τ
»130»>Ι

V 3 I -Φ ΙΠ ΙΜ ΙΚ Μ  '6 IO XH d -V d 3 1 3  '8 Χ Ι3 Χ  
-U 1 V X  'L 3 V - IZ L 3  - V I I  9  H N 3 V - OVON 'S S O d U V X -U  P 

V U A IV -N O IN V  '£ 3 V 0 -V 1 3 1 ^ 0 X  Ί  S O m i lN V J I J  1
nuApSido

Ο τελικός του κυπέλλου έγινε στις 25 Ιουνίου (τρεις μέρες 
πριν τις 28 Ιουνίου). Οι εφημερίδες εκδίδονται μια μέρα 
αργότερα από τον τελικό, αποκλείεται να εκδίδονται την 
ίδια μέρα. Άρα, η συγκεκριμένη εφημερίδα πρέπει να 
εκδόθηκε στις 26 Ιουνίου. Η σφραγίδα, όμως, του 
ταχυδρομείου στο φάκελο έχει ημερομηνία αποστολής 25 
Ιουνίου. Επομένως, αποκλείεται τα κομμένα γράμματα να 
προέρχονται από τη συγκεκριμένη εφημερίδα, η οποία δεν 
είχε ακόμη εκδοθεί(!). Αυτή την αντιστοιχία στις 
ημερομηνίες διέκρινε ο Κώστας Διγενής και κατάλαβε ότι ο 
Αλλατίνης σκηνοθέτησε όλη αυτή την ιστορία για να 
κατηγορήσει τον βοηθό του.
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Γνωρίζεις ότι: Ανέκδοτα

1. Το νευρικό σου σύστημα κάνει πολύ περισσότερα πράγ
ματα από το να δίνει απλώς τις λύσεις σε ένα πρόβλημα; 
Ελέγχει τις ιδέες, τις σκέψεις και τα αισθήματά σου. Ε
λέγχει ακόμα και τη μνήμη σου - ό,τι θυμάσαι και ό,τι 
ξεχνάς!

2. Ο εγκέφαλός σου είναι το πιο πολύπλοκο τμήμα του νευ
ρικού σου συστήματος; Τον χρησιμοποιούμε σε πάρα 
πολλά πράγματα, από το να λύνουμε δύσκολα προβλήμα
τα μέχρι να ακροβατούμε πάνω σε ένα σκοινί ή να παί
ζουμε ποδόσφαιρο.

3. Ο εγκέφαλος σου έχει περίπου το μέγεθος ενός μικρού 
κουνουπιδιού; Είναι μαλακός, έχει χρώμα ρόδινο γκρι και 
περιέχει περίπου 14 δισεκατομμύρια κύτταρα που αν τα 
βάλεις στη σειρά καλύπτουν την απόσταση έως το φεγγά
ρι (η απόσταση από τη Γη έως τη Σελήνη είναι περίπου 
356.344 χιλιόμετρα). Ζυγίζει 1,3 περίπου κιλό και κατα
ναλώνει το 1/5 όλης της ενέργειας του σώματος.

4 . Πολλά εσωτερικά όργανα του σώματος μας ελέγχονται 
από τον εγκέφαλο αυτόματα. Αυτό σημαίνει πως δε 
χρειάζεται να σκεφτόμαστε για ορισμένες λειτουργίες. 
Για σκέψου, η καρδιά σου χτυπά, οι πνεύμονές σου ει
σπνέουν και εκπνέουν αέρα και το φαγητό που τρως επε
ξεργάζεται στο στομάχι σου χωρίς εσύ να καταβάλεις κα
μιά ιδιαίτερη προσπάθεια! Τα κέντρα αυτά του αυτόνο
μου νευρικού συστήματος βρίσκονται στο στέλεχος του 
εγκεφάλου. Έτσι ονομάζεται το τελευταίο τμήμα του ε
γκεφάλου, που ενώνεται με το νωτιαίο μυελό.

5. Στον εγκέφαλο διατηρούνται πληροφορίες, αναμνήσεις, 
ιδέες και συναισθήματα; Η λειτουργία του, σε κάνει να 
μπορείς να νοιώσεις θυμό, ευτυχία ή συγκίνηση, να ανα
γνωρίζεις την αγαπημένη σου μυρωδιά η να γράφεις ένα 
γράμμα. Σου δίνει δηλαδή την ικανότητα να σκέφτεσαι! 
Στο κάτω μέρος του εγκεφάλου βρίσκετε η παρεγκεφαλί
δα η οποία ως σκοπό έχει να ελέγχει τις κινήσεις του σώ
ματος σου και την ισορροπία σου. Χωρίς αυτή πάντως, 
θα σου ήταν πολύ δύσκολο να σταθείς όρθιος και θα τρί
κλιζες συνέχεια.

Η φωτογραφία του διμήνου.

"Πουλήσει παιντί.... ! Πάρει καμήλες".
Φωτογραφίζοντας τις ανάγκες του ανθρώπου για γρήγορη 
μετακίνηση στο Ομάν! "Στη σύγχρονη τεχνολογία και οι 
καμήλες...πείθονται" (φωτογραφία: Pietro Scozzari).

•  Ο πατέρας ενός μαθητή, αδύνατου στην αριθμητική, 
κάνει φροντιστήριο στο γιο του.

-Αν από οχτώ πορτοκάλια βγάλω δύο, του λέει, πόσα 
πορτοκάλια θα μου μείνουν;

- Δεν ξέρω. Στο σχολείο χρησιμοποιούμε πάντα μήλα.

•  Γιαννάκη δεν ντρέπεσαι να γλύφεις την τούρτα;
- Είναι καθαρή η γλώσσα μου, μαμά....

•  - Ξέρεις πως πέθανε ο Σωκράτης
~ 5»)
- Έλα, είναι πολύ απλό. Πέθανε πίνοντας το κω... το κω...
- Το κονίαμα!

Φωτογραφικό Κουίζ

Οι δύο πρώτοι από τους αναγνώστες μας που θα μας 
απαντήσουν τι απεικονίζει η συγκεκριμένη φωτογραφία θα 
κερδίσουν από ένα βιβλίο με διηγήματα του Αλέξανδρου 
Παπαδιαμάντη.

►
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Αίνιγμα_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

• Ουρανός πεταλωτός γη πεταλωτή τέσσερα άλογα και 
ένας γεωργός. Τι είναι;

Στο προηγούμενο τεύχος τη λύση του αινίγματος 
βρήκαν οι:
Η Ζωή Οικονομοπούλου, Ελένη Καμπορούδη, Τζένη 

Γαλανοπούλου Αγγελική Αμβροσιάδου, Νίκος 
Μπλετσογιάννης, Παναγιώτα Ζιώζια, Ηλίας Κολιάκος, 
Σοφία Πανάγου, Αθανάσιος Ζιώρης, Δημήτρης Πάνος, 
Κωνσταντίνος Μάλλιος, Ειρήνη Αντωνάκη, Βαγγέλης 
Κουμούρης.

Το Αστυνομικό πρόβλημα έλυσαν οι:
Η Ζωή Οικονομοπούλου, Ελένη Καμπορούδη, Τζένη 

Γαλανοπούλου Αγγελική Αμβροσιάδου, Νίκος 
Μπλετσογιάννης, Παναγιώτα Ζιώζια, Ηλίας Κολιάκος, 
Σοφία Πανάγου, Αθανάσιος Ζιώρης, Σταμάτης 
Υπερήφανος, Βαγγέλης Κουμούρης.

Στο κουΐζ απάντησαν σωστά:
Η Ζωή Οικονομοπούλου, Ελένη Βλάχου, η Σοφία 

Πανάγου και η Ειρήνη Αντωνάκη. Η "Αστυνομική 
Επιθεώρηση" συγχαίρει τις αναγνώστριές της για τα 
εκλεπτυσμένα λογοτεχνικά τους ενδιαφέροντα. 
Συγχαρητήρια και πάλι!

Μπορείτε να στείλετε τις απαντήσεις σας και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του περιοδικού μας.
astepi@otenet. gr

Οι δύο πρώτοι που θα μας απαντήσουν 
«τι μας θυμίζει» το διπλανό σκίτσο θα 
λάβουν από ένα σχετικό βιβλίο.

Κ α ι yco σ ' Ay a j j a o j  y j u x l  you, oycos D a  σε π Λατρευτά 
yovo αν νικπσ a s  στον A y av  a  τον υατερα you
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TELCO 90i
ΣΥΓΧΡΟΝΟ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Με 4 ΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΛΗΣΕΩΝ, 

εγγύηση και με 
πολΛές εκπληκτικές 

δυνατότητες!..

μόνο
23€

7.800 δρχ.

LS-927 Εναλλασσόμενης συχνόχηχος! 
ΔΙΩΚΤΗΣ ΠΟΝΤΙΚΩΝ - ΚΑΤΣΑΡΙΔΩΝ (ΠΡΙΖΑΣ)

μόνο
22€

7.480 δρχ.!.

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΩΚΤΕΣ:
*  φιΰιων
*  κουνουπιιίιν
*  σκύλων
*  μυρμηγκιών
·» κατσαρίδων j

Αντιπροσωπείες «HELLAS TRADE»
ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ 
Έ Τ  010 3827795 -  010 3304095

Φωτογραφία · Παραγωγή VIDEO 

ΐ> Γόμων 

Ο  Βαπτίσεων 

ν  Αρραβώνων 

Ο  Αρχείο
συνδέσεις

Στολισμοί

Παπαναοτασίου 38, κ. Πατήσια, Τηλ.: 83.28.098
(Πλησίον Ηλ. Σταθμού Αγ. Νικολάου)



Α Α Α Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Ε >  Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπον
δίας Τριάθλου κ. Αλέξανδρος Στέφας και ο 
Γ ενικός Γ ραμματέας κ. Ανδρέας Αρβανίτης 
ευχαριστούν θερμά το Διοικητή και τους 
άνδρες του Α.Τ. Γλυφάδας για την απρό
σκοπτη διεξαγωγή αγώνα Διάθλου, στο Κα
βούρι Βουλιαγμένης.

1Γ> Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα 
κ. Δαβίδ Σασσών, με επιστολή του προς 
τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Α
ντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο, εκφράζει 
τις εγκάρδιες ευχαριστίες του στους άνδρες 
τις Ελληνικής Αστυνομίας που συμμετεί
χαν στην εξασφάλιση της τάξης κατά τη 
διάρκεια δεξίωσης προς τιμήν της Εθνικής 
Εορτής του Ισραήλ.

Ρ~ /  Η κ. Αγλαΐα Σκούρα, φαρμακοποιός α
πό τη Θεσσαλονίκη, εκφράζει τις ευχαριστί
ες της στο προσωπικό και το διοικητή του 
ΙΒ' Τμήματος Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, 
Αστυνόμο Α' κ. Αθανάσιο Πολυνάκη, γιατί 
σε χρόνο μικρότερο των 24 ωρών, εξίχνια
σε ληστεία στο φαρμακείο της στην περιο
χή Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Κ )  Η Ένωση Ελλήνων Παραγωγών 
Ηχογραφημάτων, με επιστολή της προς 
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Α
ντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο εκφράζει 
τις ευχαριστίες της και τα συγχαρητήριά 
της για την έντονη προσπάθεια που κατα
βάλλεται από το Διοικητή και τους άντρες 
του Α.Τ. Αγίας Βαρβάρας για την πάταξη 
της πειρατείας υλικών φορέων ήχου (CD).

Κ >  Ο κ. Μιχάλης Παναγιωτόπουλος, κά
τοικος Αλίμου Αττικής, εκφράζει τις ευχα
ριστίες του στον Αστυφύλακα κ. Τρακάκη 
Βασίλειο, που υπηρετεί στο γραφείο α
σφαλείας του Α.Τ. Αλίμου, επειδή σε δύ
σκολη στιγμή της ζωής του αντιμετώπισε 
το πρόβλημά του με πλήρη κατανόηση και 
ανθρωπιά.

Κ )  Ο κ. Σταύρος Κουσουλάκος, καθηγη
τής πανεπιστημίου, εκφράζει τις ευχαριστί
ες του προς το Διοικητή του Γ' Α.Τ. Πει
ραιά, Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ. Γεώρ
γιο Ματζάνα και το προσωπικό της Υπηρε
σίας του, γιατί σε σύντομο χρονικό διάστη
μα επιτέλεσαν το καθήκον τους με εξαιρε
τική ευγένεια και επαγγελματισμό.

Ο  Η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. 
Καρδίτσας, το Ίδρυμα για το παιδί «Η 
Παμμακάριστος», το φιλανθρωπικό σωμα
τείο «Σκέπη Πρόνοιας» Παιανίας και ο

Διευθυντής και το προσωπικό του 4ου Ε
νιαίου Λυκείου Καισαριανής εκφράζουν 
τις θερμές τους ευχαριστίες προς τη θεα
τρική ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας 
για την παρουσίαση του θεατρικού έργου 
του Μολιέρου «Ο Ταρτούφος».

Ι Ο  Ο προϊστάμενος του Γ ραφείου Τύπου 
της Ελληνικής Πρεσβείας στη Γαλλία κ. Β. 
Κονταξής μας έστειλε ευχαριστήρια επι
στολή του Προϊστάμενου του Διεθνούς 
Μουσείου της Αστυνομίας στη Γαλλία κ. 
Jean -  Claude Fleury και του δήμαρχου της 
πόλης Charvieu -  Chavagneux κ. Gerard 
Dezemte, για την αποστολή μιας πλήρους 
στολής της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποί
α θα εκτίθεται στους χώρους του μουσείου.

Η οικογένεια του μεταστάντος 
Π.Υ Κωνσταντίνου Πλευριτάκη 
ευχαριστεί θερμά τους: Υπαστ. 
Α' Δημήτριο Ράλλη και τον Α
στυφύλακα Ευάγγελο Βιτωράτο 
του Α.Τ. Εξαρχείων για την αμέ- 
ριστη συνδρομή τους κατά τις 
δύσκολες ώρες που διήλθε, κατά 
τον αιφνίδιο θάνατο του και ό
λους τους συναδέλφους που κα- 
θοιονδήποτε τρόπο τους συμπα
ραστάθηκαν.

Ο  Ο Διευθυντής του Σώματος Δίωξης 
Οικονομικού Εγκλήματος Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κου- 
κάκης σε επιστολή που έστειλε στον Υ
πουργό Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλη Χρυ- 
σοχοΐδη γράφει μεταξύ των άλλων και τα 
εξής: «Θέλω με την παρούσα να εκφράσω 
ιδιαίτερα σε σας προσωπικά το Διοικητή 
καθώς και σε όλους τους άνδρες της Αστυ
νομικής Υποδιεύθυνσης Γιαννιτσών τις 
θερμές μου ευχαριστίες για την παρασχε- 
θείσα βοήθειά σας στην εξάρθρωση του 
κυκλώματος παράνομων ηλεκτρονικών τυ
χερών παιχνιδιών και στοιχημάτων Γεωρ
γίου Τεκτερίδη στα Γιαννιτσά Πέλλας και 
σε άλλες πόλεις του βορειοελλαδικού χώ
ρου.

■ >  Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός κ. Γε
ώργιος Αντωνακόπουλος σε επιστολή που 
έστειλε προς το Αρχηγείο της Ελληνικής 
Αστυνομίας γράφει: «Για την άψογη εμφά
νιση όλων των μηχανοκίνητων και πεζοπό
ρων τμημάτων τα οποία συμμετείχαν στην 
παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2002, καθώς 
και την εντυπωσιακή διέλευση των σχημα
τισμών αεροσκαφών και ελικοπτέρων εκ

φράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια».

ΡΗ> Ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα 
κ. Δαβίδ Σασσών σε επιστολή που έστει
λε προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο 
γράφει μεταξύ των άλλων και τα εξής: 
«Αξιότιμε κ. Αρχηγέ. Είμαι στην ευχάρι
στη θέση να σας αποστείλω ευχετήριο ε
πιστολή επ’ ευκαιρία της 25ης Μαρτίου 
1821, εθνικής εορτής της Ελλάδος, η ο
ποία μου διεβιβάσθη από την ηγεσία του 
Ισραηλινού σώματος ασφαλείας μέσω της 
διπλωματικής οδού».
Β >  Ο Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επι
τροπής στην Ελλάδα κ. Γεώργιος Μαρκο- 
πουλιώτης σε επιστολή του προς το Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης κ. Δημήτριο Ευσταθιάδη γράφει μετα
ξύ των άλλων: «Θα ήθελα να σας εκφράσω 
τις θερμές μου ευχαριστίες για την αποτε- 
λεσματικότητα των μέτρων που ελήφθη- 
σαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ
πουργείου σας κατά τη διάρκεια της επίση
μης επίσκεψης στην Αθήνα στις 21 και 22 
Μαρτίου του αρμόδιου για τη διεύρυνση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρόπου κ G. 
Verheugen. Η συνδρομή των αστυνομικών 
οργάνων υπήρξε ιδιαίτερα ουσιαστική και 
συνέβαλε αποτελεσματικά στην επιτυχία 
της επίσκεψης».

Κ >  Ο Ταξίαρχος ε.α. κ. Γεώργιος Καρα- 
μούζης ευχαριστεί για την τιμητική πλακέ- 
τα που του προσέφερε η Γ.Α.Δ. Περιφέ
ρειας Στ. Ελλάδος, ως του πρεσβύτερου α
στυνομικού της Α.Δ. Εύβοιας, κατά την α
ποχώρηση του από το Σώμα της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

BD1 Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί
ας εξαιρεί την άψογη εμφάνιση των πεζο
πόρων και μηχανοκίνητων τμημάτων κα
θώς και των εναέριων μέσων της Ελληνι
κής Αστυνομίας κατά την παρέλαση της 
25ης Μαρτίου, αλλά και την υποδειγματι
κή λήψη μέτρων τάξης, ασφάλειας και κυ
κλοφορίας κατά την ίδια εκδήλωση. «Εκ
φράζω», γράφει στην επιστολή του, «την 
άκρα ευαρέσκεια και τα θερμότατα συγχα
ρητήριά μου σε σας και σε όλο το προσω
πικό των υπηρεσιών σας».

1C'1 Ο κ. Martin Drake, αναπληρωτής αρ
χηγός της αποστολής στο Κοσυφοπέδιο, σε 
επιστολή του προς τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη γράφει με
ταξύ άλλων: «Εξοχότατε, εξ ονόματος του 
Πυλώνα III της Αποστολής Προσωρινής 
Διοίκησης του ΟΗΕ στο Κοσυφοπέδιο 
«UNMIK» εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου 
για τη βοήθεια που έλαβε η αποστολή μας 
από το Ελληνικό Υπουργείο Δημόσιας Τά-
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ξης κατά την προετοιμασία των εκλογών 
που διεξήχθησαν στο Κοσυφοπέδιο στις 17 
Νοεμβρίου 2001.

ΒΙ> Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. 
Λουκάς Θ. Αποστολίδης σε επιστολή του 
προς τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο
μίας αντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο γρά
φει: «Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης 
των εργασιών της I ' Συνόδου της Συμβου
λευτικής Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου 
Ελλάδας -  ΗΠΑ, που πραγματοποιήθηκε 
στο Ρέθυμνο την περασμένη εβδομάδα, 
θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες και τα 
συγχαρητήρια μου σε όλο το προσωπικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας των Αστυνομι
κών Διευθύνσεων Χανίων -  Ρεθύμνου -  
Ηρακλείου και στον αξιωματικό-σύνδε- 
σμο της Ελληνικής Αστυνομίας στο ΓΕΣ, 
που ασχολήθηκε με τη διοργάνωση της 
συνάντησης αυτής, σε ότι αφορά τα μέτρα 
ασφαλείας.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας, 
Πρόληψης και Ελέγχου Ατυχημάτων Αυ
τοκινήτων κ. Γ. Η. Σκούρτης σε επιστολή 
του προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. 
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη γράφει: «Η Ένωση 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και η 
Επιτροπή Έρευνας, Πρόληψης και Ελέγ
χου Ατυχημάτων της οποίας έχω την τιμή 
να προεδρεύω, συγχαίρει τις υπηρεσίες της 
Τροχαίας και της Πυροσβεστικής για τον ι
διαίτερο ζήλο που επέδειξαν κατά την ε
κτέλεση του έργου τους στις κρίσιμες εκεί
νες μέρες των απρόσμενων καιρικών φαι
νομένων.

κ >  Ο κ. Γ. Νικολακάκης και η κα. Μαστο
ράκη, με επιστολή τους εκφράζουν τις θερ
μές τους ευχαριστίες στην Άμεση Δράση 
Αττικής και ιδιαίτερα στο πλήρωμα του πε
ριπολικού Β 73/Δ Αστυφύλακες κ.κ. Θ. Τα- 
σόπουλο και Χρ. Τσουκνάκη. «Τους ευχα
ριστούμε», γράφουν στην επιστολή τους, 
«γιατί σε μια τόσο δύσκολη στιγμή της ζω
ής μας μάς φέρθηκαν με αυτοθυσία».

■ >  Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λεχόβου 
Φλώρινας με επιστολή του ευχαριστεί το 
Προσωπικό και το Διοικητή του Α.Τ. Αμυ
νταίου Υπαστυνόμο Β' Περικλή Ορδουλί- 
δη για τη θεάρεστη ενέργειά τους να στη
ρίξουν ηθικά και υλικά ένα μέλος της κοι
νότητας Λεχόβου που βρίσκεται σε μεγάλη 
δοκιμασία.

Ο  Ο κ. Χρήστος Θ. Γκλιάτης, εκπαιδευ
τικός, σε επιστολή του προς τον Υπουργό 
Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 
γράφει μεταξύ άλλων: «Ως Έλληνας φορο
λογούμενος πολίτης αυτής της χώρας αι
σθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω

την Ελληνική Αστυνομία και ιδιαίτερα τις 
δυνάμεις της Άμεσης Δράσης Ν. Αττικής 
και των Αστυνομικών Τμημάτων Κορωπί- 
ου και Λούτσας, οι συντονισμένες και τα
χύτατες ενέργειες των οποίων είχαν ως α
ποτέλεσμα την προστασία της περιουσίας 
μου και την άμεση σύλληψη των δραστών.

Ο  Η κ. Μαρία Μπουτσίνη με επιστολή 
της ευχαριστεί τον Αστυνομικό Υποδιευ
θυντή του Α.Τ. Λιβαδειάς κ. Απόστολο 
Κοντοδήμο καθώς και το προσωπικό της 
Β' ΟΠΚΕ Ν. Βοιωτίας της βάρδιας 18-21, 
γιατί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπά
θειες για να βρεθεί η μητέρα της που πά
σχει από σοβαρή ανίατη ασθένεια.

κ >  Ο Γενικός Πρόξενος της Δημοκρατί
ας της Λιβερίας κ. Νικόλαος Σούτος ευχα
ριστεί με επιστολή του τον Ανθ/μο κ. 
Ευάγγελο Μπαλσάκη και τον Αρχ. Θωμά 
Ντόσκα που υπηρετούν στο Α.Τ. Ασφα
λείας Ηλιουπόλεως, γιατί σε σύντομο χρο
νικό διάστημα βρήκαν το χαρτοφύλακά 
του που είχαν κλέψει άγνωστοι από το αυ
τοκίνητό του.

Ο  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ
βουλίου Δήμου Θεσσαλονίκης κ. Σωτήρης 
Καπετανόπουλος με επιστολή του προς 
τον Γ ενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσα
λονίκης Υποστράτηγο κ. Νικηφόρο Τζα- 
τζάκη γράφει τα εξής: «Στρατηγέ, Χριστός 
Ανέστη. Συγχαρητήρια αρμόζουν σε σας 
και τη Δύναμη της Αστυνομίας Θεσσαλο
νίκης για την επιτυχία της αναίμακτης Σύλ
ληψης των δραστών απαγωγής και τη σω
τηρία της μικρής Χαζάκη. Εμπεδώσατε 
κλίμα Ασφάλειας στην πόλη μας και δείξα
τε τις δυνατότητες της Αστυνομίας μας».

Ο  Ο Πρόεδρος του Δ. Σ Ελληνικών Τα
χυδρομείων κ. Αθανάσιος Δημητρακόπου- 
λος, ευχαριστεί στο πρόσωπο του Γενικού 
Αστυνομικού Διευθυντού Στερεάς Ελλά
δος, Ταξίαρχο Οδυσσέα Κουτσοποδιώτη 
τους: Αστυνομικό Δ/ντή Εύβοιας Αστυνο
μικό Δ/ντή κ. Ευάγγελο Κιλάφα, τον Δ/ντή 
Ασφαλείας Χαλκίδος Αστυνόμο A' Κ. Θε
όδωρο Αλεξίου, καθώς και όλους τους Α
στυνομικούς που σε σύντομο χρονικό διά
στημα συνέλαβαν τον επικίνδυνο κακο
ποιό Αθανάσιο Μαρτζούκο.

Χ.Κ.Τ.
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Γ εννήθηκε στην Αθήνα 

το έτος 1953. Σπούδασε 

στο Τμήμα Διαφημιστι

κής Φωτογραφίας της Σχολής Σταυ- 

ράκου, στο Τμήμα Γραφικών Τε

χνών της Σχολής Δοξιάδη και στο 

Τμήμα Γραφικών Τεχνών της Σχο

λής Ανώτατης Ειδίκευσης του Μο

νάχου. Προσελήφθη στο Υπουργείο 

Δημοσίας Τάξεως την 6.2.1987. Ερ

γάστηκε ως γραφίστας στο 3ο Τμή

μα Εκδόσεων της Διεύθυνσης Δη

μοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου της 

Ελληνικής Αστυνομίας. Υπήρξε έγ

γαμος. Απεβίωσε την 4.5.2002 από 

παθολογικά αίτια.

ττραυνός εν αιθρία ήταν το άγγελμα του θανάτου σου. Ένα γραπτό, 
βραχύλογο μήνυμα της σύγχρονης τεχνολογίας, που τόσο λά- 
τρευες, ήρθε μεσοπέλαγα να σταματήσει το χρόνο.

Κι όλα σταμάτησαν με μιας!
Το φως του ήλιου έπαψε να παίζει με τους αφρούς των κυμάτων, το 

βλέμμα έπαψε να αγναντεύει το πέλαγος, ο ορίζοντας έγινε ένα με την ά
κρη της γης, θόλωσε, όπως τα δάκρυα θόλωσαν τα μάτια μας.

Μάταια αναζητήσαμε τη μορφή σου στη ρότα μας. Είδαμε μόνο ένα α
χνό περίγραμμα να ταξιδεύει στις θάλασσες του νότου, στη γη των Μακά- 
ρων!

Καλέ μας συνάδελφε και φίλε,
Χρόνια πολλά πριν συναντήθηκαν οι δρόμοι μας στον αγώνα της ζωής. 

Χρόνια πολλά πριν... Είχα την τύχη τότε να σε καλωσορίσω. Κι άνοιξε τό
τε μπροστά μας ένας νέος ορίζοντας. Όνειρα, αγώνες, κατακτήσεις και 
διαψεύσεις...

Ακολουθήσαμε μαζί, άλλοτε δυναμικά κι άλλοτε ασθμαίνοντας τις εξελί
ξεις στο χώρο της δουλειάς μας. Έζησα από κοντά —όντας ίσως ένας από 

τους λίγους που την ένιωθαν— την αγωνία και τον αγώνα σου για συνεχή 
αναβάθμιση. Και μαζί σου τα καταφέραμε.

Ατυχώς βάσκανος της μοίρας οφθαλμός δε σ ’ άφησε να χαρείς την τελευ
ταία αναβάθμιση. Αναβάθμιση στη δουλεία που για σένα σήμαινε αναβάθ
μιση ζωής.

Και τώρα, στην αφετηρία του μεγάλου σου ταξιδιού, στη δική μας τραγική 
συγκυρία, προβάλλει και πάλι αυστηρός ο λόγος του Εκκλησιαστή για να 
μας θυμίσει τη ματαιότητα των ανθρωπίνων, να καθαιρέσει τις επάρσεις 
μας, να μας προσγειώσει στην πεζή πραγματικότητα και να μας μιλήσει για 
την άλλη, τη θεία του ανθρώπου διάσταση, που η τύρβη της καθημερινότη
τας μας κάνει συνεχώς να ξεχνάμε. Εκεί που οι αναβαθμίσεις της τεχνολο
γίας γίνονται ασήμαντες λεπτομέρειες και το πιο λαμπρό επίτευγμα μια μη
δαμινή, αμελητέα στιγμή στην αιώνια περιπέτεια.

Εμείς όμως οι πεζοί άνθρωποι δεν είναι εύκολο να ξεχνάμε τις μικρές, 
αλλά τόσο όμορφες λεπτομέρειες της ζωής. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις 
γκρίνιες, τα όνειρα, τις χαρές μας. Έτσι δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε 
και με τη σκέψη πως δε θα ‘σαι πια μαζί μας, φίλος, συνοδοιπόρος, συνερ
γάτης...

Ίσως ο Κύριος σε αγάπησε περισσότερο απ ’ όλους μας και γι ’ αυτό σε 
κάλεσε τέτοια μέρα κοντά του. Αυτός —ο ην, ο ων και ο ερχόμενος— ας 
τάξει την ψυχή σου μετά δικαίων... Εν τόπω αναψύξεως. Εκεί κάπου κοντά 
στην άλλη μας συνάδελφο, στη Μαρία, που κι ‘εκείνη έφυγε τόσο γρήγορα 
από κοντά μας.

Εκεί να περιμένεις και μας, να συζητήσουμε και πάλι για τα Windows, το 
Corel και το Photoshop, να ακούσουμε και πάλι μαζί τη νέγρικη τζαζ, να 
κουβεντιάσουμε για την Κηφισιά και το Μαραθώνα...

Καλέ μας συνάδελφε και φίλε.
Εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας, που επί 15 χρόνια με συνέπεια και 

αγάπη υπηρέτησες, εκ μέρους των συναδέλφων της οδού Αριστοτέλους, του 
Γαλατσίου και του Μαρουσιού σε αποχαιρετούμε με αγάπη.

Δεν έχουμε τίποτα άλλο να καταθέσουμε στη σορό σου εκτός από τα δά- 
κρυά μας, ίσως το μοναδικό στεφάνι που και συ θα ήθελες. Και μαζί μ ’ αυ
τά ενώνεται και το δάκρυ του νεαρού σου φίλου Αναστάσιου από τις ακτές 
της Αδριατικής.

Καλό σου ταξίδι καλέ μας φίλε...
Η Ιθάκη σου δεν ήταν μακριά. Ήταν όμως γιομάτη εμπειρίες και γνώ

σεις...
Καλό σου ταξίδι.

Κ.Δ.
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ΜΗΠΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΣΘΕ 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:

E n s i g n  at L l o y d ’ s  ·  I rm D . A . S .  ·  m T mondial assistance

Ε Ξ Α Μ Η Ν Ι Α Ι Α  Ο Λ Ι Κ Α  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ρ Α  Τ Ρ Ι Π Λ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ  ( Ε . Ι . Χ . )

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ
ΙΠΠΟΙ 5έτη & άνω

Οχήματα | 
4 έτη

je 0 (μηδέν] 
3 έτη

ι ζημιές τα 
2 έτη

τελευταία: 
1 έτος Νέο όχημα

Έως 8 106,00 118,00 129,00 140,00 155,00 194,00
9 -1 0 120,00 135,00 149,00 165,00 184,00 234 ,00

1 1 -1 2 130,00 148,00 164,00 182,00 205 ,00 260 ,00
1 3 -1 4 146,00 166,00 184,00 204 ,00 230 ,00 292 ,00

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ
ΙΠΠΟΙ 5έτη & άνω

Οχήματο 
4 έτη

ι με 1 (μία) 
3 έτη

ζημιά τα τε 
2 έτη

λευταία:
1 έτος Νέο όχημα

Έως 8 118,00 129,00 140,00 155,00 194,00 252 ,00
9 -1 0 135,00 149,00 165,00 184,00 234 ,00 304 ,00

1 1 -1 2 148,00 164,00 182,00 205 ,00 260 ,00 338 ,00
1 3 -1 4 166,00 184,00 204 ,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.

• 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 & εξω τερικό · Διεκδίκηση αποζημιώσεων τροχαίου ατυχήματος

§ Κοντρ τη σύγκριση... Κ Α ί ΑΠΟΦΑΣΤΣΤΕ

γ ι α  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :  010 92.49.81 1 κ α θ η μ ε ρ ι ν α 9 : 0 0  -  5:00
Λ. Συγγρού 102 & Α. Ζίννη 40, 117 41 Αθήνα Τηλ. 010 92.49.811 Fax. 010 92.49.760 www.sinco.gr

http://www.sinco.gr


Κ Α Λ Ω Σ  Η Ρ Θ Α Τ Ε  Σ Τ Ο  Ι Ι Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

«Νονός & Νονό της Unicef»!
ΘΑ ΓΊΝΩ ΝΟΝΟΣ! ΘΑ ΓΙΝΩ NONA!

βΓΝαι θέλω να συμμετέχω στο πρόγραμμα.
Η συνεισφορά που επιθυμώ να δίνω κάθε μήνα είναι:

__] 10 €  [__] 15 €  [ U  25 €  Q 3 0 €

_ ]  Δεν μπορώ να συμμετάσχω στο πρόγραμμα, αλλά δεν θα αφήσω τα 
παιδιά να υποφέρουν και να πεθαίνουν. Η δωρεά μου είναι:

□  50 €  I__ I 90 €  [_ ]  175 €

Επώνυμο:____________________________________________

Ό νο μ α :______________________________________________

Διεύθυνση:___________________________________________

Πόλη:_______________ Τ .Κ .:___________ Τ η λ .:__________

Ημερομηνία:_________________________________________

Τί είναι το πρόγραμμα «Νονός & Νονό της UNICEF»; Υπογραφή:

Το πρόγραμμα «Νονός & Νονό της UNICEF» είναι ε'να από τα πιο σημαντικά προγράμματα 
της UNICEF. Δεν είναι υιοθεσία ενός ή περισσότερων παιδιών! Οΰτε παρακολούθηση ενός 
παιδιού κατά τη διάρκεια της ζωής του.
Η UNICEF θα φροντίσει για την υγεία και ανάπτυξη πολλών παιδιών σε μια ολόκληρη 
περιοχή ή σε μια χώρα. Στην ουσία είναι μια πιο συστηματική υποστήριξη των προγραμμάτων 
της UNICEF στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της υγιεινής.
Κάθε άτομο που εγγράφεται σε αυτό το πρόγραμμα δίνει κάθε μήνα ένα ποσό με το οποίο η 
UNICEF έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις μεγάλης ανάγκης σώζοντας 
έτσι περισσότερες παιδικές ζωές. Σε καταστάσεις όπου οι φυσικές καταστροφές (σεισμοί, 
πλημμύρες, ξηρασία) ή ο πόλεμος γκρεμίζουν τα όνειρα και τις ελπίδες κάθε αθώου παιδιού. 
«Νονός & Νονό της UNICEF» σημαίνει περισσότερη βοήθεια από τη UNICEF για όλα τα 
παιδιά του κόσμου όπως παροχή ασφαλούς πόσιμου νερού από ένα κοινοτικό πηγάδι, 
κάψουλες βιταμίνης Α για την προστασία από την τύφλωση που προκαλείται από την έλλειψή 
της, θεραπεία ενυδάτωσης από το στόμα για ένα βρέφος που υποφέρει από αφυδάτωση, 
βιβλία για ένα απομακρυσμένο σχολείο και χιλιάδες άλλες παρεμβάσεις που προσφέρουν ζωή 
και ελπίδα για το μέλλον.
Ενώστε τη δύναμή σας με τους χιλιάδες άλλους «Νονούς & Νονές της UNICEF» και 
βοηθήστε σήμερα κιόλας τα παιδιά αυτά που μας χρειάζονται.

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θέλω να στέλνω 
την δωρεά μου:

___I Συμμετοχή με Επιταγή·, θ α  στέλνω μηνιαία προσωπική μου
επιταγή για την κάλυψη της δωρεάς μου.

I__ ] Συμμετοχή με Ταχυπληρωμή: Θα στέλνω μηνιαία ταχυπληρωμή
για την κάλυψη της δωρεάς μου. Παρακαλώ, όπως μου στείλετε το 
απαραίτητο υλικό.

__ I Συμμετοχή με'σω Εθνικής Τράπεζας: θ α  καταθέτω μηνιαίως
τη δωρεά μου στο λογαριασμό Νομικών Προσώπων 
505002-2 (κατάστημα 169).

___I Συμμετοχή με Πιστωτική Κάρτα: Παρακαλώ, χρεώνετε τη
συνεισφορά μου κάθε μήνα στην κάρτα μου,

L )  ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ-MASTERCARD Ι _ )  ΕΜΠΟΡΟΚΑΡΤΑ

L J  VISA _ |  ΑΜΕΧ __ | DINERS

Πώς εγγράφομαι στο πρόγραμμα «Νονός & Νονό της UNICEF»; Α ρ . Κάρτας:

Είναι εύκολο να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα «Νονός & Νονά της UNICEF», με έναν από 
τους παρακάτω τρόπους:
1. Χρεώνοντας τη δωρεά σας στην πιστωτική σας κάρτα κάθε μήνα
2. Καταθέτοντας κάθε μήνα τη δωρεά σας σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας
3. Στέλνοντας μηνιαίως τη δωρεά σας με μια ταχυπληρωμή μέσω ταχυδρομείου
4. Στέλνοντας μια προσωπική σας επιταγή κάθε μήνα

Απλά συμπληρώστε και στείλτε μας το διπλανό κουπόνι στη διεύθυνση της UNICEF,
Ξενίας 1, Αθήνα 115 27 ή μέσω Φαξ στο νούμερο 010 7783829.
Να περιμένουμε νέα σας σήμερα κιόλας;
Τίποτα άλλο δεν θα κάνει πιο ευτυχισμένα χιλιάδες παιδιά και τίποτα άλλο δεν θα τους 
προσφέρει μια καλύτερη ζωή από το να τους δοθεί η ευκαιρία να σας πουν:

Ευχαριστώ Νονέ! Ευχαριστώ Νονά.

Ημ. Λήξης:

Η συμμετοχή σσς στο πρόγραμμα Νονός και 
Νονά, μπορεί να σώσει εκατομμύρια παιδιά. 
Δεν πρόκειται για υιοθεσία κάποιου παιδιού. 
Πρόκειται για μεγαλύτερη υποστήριξη των 
προγραμμάτων της Unicef για άλατα παιδιά 
του κόσμου. Σας ευχαριστούμε.

unicef Φ
Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά

Ξενίας 1,115 27 Αθήνα
Τηλ.: 010 7484184, Fax: 010 7783829
www.unicef.gr

http://www.unicef.gr

