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To άγος οδηγείται
στην κάθαρση...

Ελληνική Αστυνομία πέτυχε σε ένα πε
ρίπου μήνα να εξαρθρώσει το σύνολο 
σχεδόν του δυναμικού της τρομοκρατι
κής οργάνωσης «17η Νοέμβρη». Η έ
κρηξη του πυροδοτικού μηχανισμού 
αυτοσχέδιας βόμβας στα χέρια ενός 

μέλους της Οργάνωσης το βράδυ της 29ης Ιουνίου 2002 ε
πέτρεψε την αξιοποίηση της μακρόχρονης, σοβαρής και 
μεθοδικής εργασίας που είχε συντελεστεί τα τελευταία 
χρόνια με αποτέλεσμα όχι μόνον την εξάρθρωση των τρο
μοκρατικών μηχανισμών, αλλά και την απομυθοποίησή 
τους. Σε ελάχιστο χρόνο σχεδόν το σύνολο του επιχειρη

σιακού βραχίονα της «17ης Νοέμβρη» και μέλη 
του ηγετικού της πυρήνα, που τόσο πόνο σκόρπι
σαν με τα εγκλήματά τους στους συνανθρώπους 
μας, πέρασαν στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Η χώρα απαλλάχτηκε από το άγος που για 27 
χρόνια σπίλωνε το κύρος της σε διεθνές επίπεδο. 
Η Δημοκρατία, εναντίον της οποίας πολέμησαν 
με τόσο μένος, βγήκε νικήτρια, αφού μόνον αυ
τή εξασφαλίζει στους πολίτες τα ατομικά δι
καιώματα και τις ελευθερίες εκείνες που κατα
ξιώνουν τον άνθρωπο σαν προσωπικότητα.

Όπως τόνισε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλης Χρυσο- 
χοΐδης, «οι τρομοκράτες δεν δολοφόνησαν μόνο ανθρώπους. Επιχείρησαν να 

δολοφονήσουν και τον κριτικό λόγο ενοχοποιώντας τον μ ε  τις πρακτικές τους. 
Επιχείρησαν να δολοφονήσουν τη διαφορετική άποψη, την αμφισβήτηση, το 

θεμέλιο της Δημοκρατίας που είναι το δικαίωμα στη διαφωνία. Γ ι' αυτό και η 
νίκη μ α ς  απέναντι στην τρομοκρατία δεν πρέπει να είναι μόνο η επιχειρησιακή  

νίκη, πρέπει να είναι νίκη της Δημοκρατίας, νίκη του δικαιώ ματος στη διαφω 
νία και στη διαφορά...».

Η Αστυνομία δεν πανηγυρίζει. Αισθάνεται ότι επιτέλεσε το καθήκον της, 
και μόνον, απέναντι στον ελληνικό λαό και αυτό θα συνεχίσει να πράττει και 
στο μέλλον. Λειτούργησε αθόρυβα, με σοβαρότητα και μεθοδικότητα και α- 
ξιοποίησε τη διεθνή εμπειρία τόσο από πλευράς τεχνογνωσίας όσο και από 
πλευράς εξοπλισμού.

Αναμφίβολα υπήρξε μια μεγάλη επιτυχία. Μένει όμως μπροστά μας δρό
μος αρκετός.

Και αυτή είναι η μεγάλη πλέον πρόκληση για το Σώμα της Ελληνικής Α
στυνομίας, στην οποία είναι βέβαιο ότι θα ανταποκριθεί με παράλληλη εγγύ
ηση των ελευθεριών και δικαιωμάτων του πολίτη. Του πολίτη, που τις τελευ
ταίες μέρες, έδειξε ότι εμπιστεύεται την Αστυνομία του.
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Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας 

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

Τα κείμενα των συντακτών 
και συνεργατών, απηχούν 

τις δικές τους απόψεις και όχι 
απαραίτητα εκείνες 

του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

r
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
399 ____________________
Editorial

400 ____________________
Περιεχόμενα.

402_____________________
Ιούλιος 2002: Ραντεβού με την 
ιστορία.
Η  μακρόχρονη, σοβαρή και μεθοδική εργασία 
των τελευταίων ετών, καθώς και η 
αξιοποίηση της διεθνούς αστυνομικής 
συνεργασίας, απέδωσαν τελικά καρπούς. Τα 
περισσότερα μέλη της τρομοκρατικής 
οργάνωσης ”17η Νοέμβρη " βρίσκονται πλέον 
στον "Κορυδαλλό"!

420____________________
Η Αστυνομία στη Θεσοαλονίκη.
Η  Θεσσαλονίκη, σταυροδρόμι Ανατολής και 
Δύσης, αποτελεί κομβικό σημείο της 
Βαλκανικής. Η  Αστυνομία της πόλης δίνει 
καθημερινά το δυναμικό της παρόν στην 
υπηρεσία του πολίτη.

430_____________________
Φρούρηση των εξωτερικών συνόρων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Καθημερινά και ενισχύεται ο προβληματισμός 
για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 
λαθρομετανάστευσης. Πρόσφατα, στη Σύνοδο 
κορυφής στη Σεβίλλη το θέμα απασχόλησε 
τους 15 ηγέτες της ΕΕ.

432_____________________
Εμπλοκή υπηρεσιακών οχημάτων σε 
τροχαία ατυχήματα.
Εκτίθενται οι αναγκαίες ενέργειες - 
υποχρεώσεις των οδηγούν υπηρεσιακών 
οχημάτων σε περίπτωση εμπλοκής τους σε 
τροχαίο ατύχημα.

434_____________________
Εγκλήματα, ποινές και κοινή γνώμη.
Παρουσιάζεται έρευνα του καθηγητή κ. 
Αποστόλου Μαγγανά για τη στάση της 
ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στην 
εγκληματικότητα.

440_____________________
Επιθέσεις σε συστήματα 
πληροφοριών.
Οι επιθέσεις σε συστήματα πληροφοριών (ιοί, 
χάκερς, κλπ) αποτελούν μια επικίνδυνη 
πραγματικότητα, απέναντι στην οποία 
τοποθετείται η ΕΕ.

444_____________________
Διακίνηση για σεξουαλική 
εκμετάλλευση.
Η  σύγχρονη αυτή, επώδυνη θυματοποίηση 
των γυναικών εξετάστηκε στο σεμινάριο 
"Europa", που διοργάνωσε το Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

454__________ _
Η ιδέα της δικαιοσύνης στην 
Ορέστεια του Αισχύλου.
Παρουσιάζεται ο προβληματισμός για την 
έννοια της δικαιοσύνης στη σκέψη του 
μεγάλου τραγικού μέσα από την πλέον 
γνωστή τριλογία του.

457_____________________
Η αναδιοργάνωση του FBI.
Κάτω από την πίεση της πραγματικότητας 
που διαμορφώθηκε από την επίθεση της 11ης 
Σεπτεμβρίου 2001 το FBI αναδιοργανώνεται 
για να απαντήσει στα σύγχρονα προβλήματα.
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458_____________________
Οι βόμβες έγιναν του χεριού τους...
Μιλούν οι γυναίκες του Τμήματος 
Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

460_____________________
Φολέγανδρος
Παρουσιάζονται το όμορφο κυκλαδονήσι και 
ο ομώνυμος Αστυνομικός Σταθμός.

484__________________
Οι στήλες του Ηρακλέους.
Ένας τόπος όπου ο μύθος παίζει με την 
ιστορία, ένα όριο - πρόκληση στην 
ανθρώπινη περιπέτεια.

488_____________________
Τέμπη: Η κοιλάδα του θείου 
Απόλλωνα.
Η  πηγή της Αφροδίτης, κάτω από το 
προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής συνεχίζει 
να προσφέρει δροσιά στους περαστικούς, ενώ 
τα πλατάνια και η Πηνειΐς δάφνη δίνουν τον 
τόνο τους στη μαγευτική κοιλάδα.

462_____________________
Επικαιρότητα.

470
Σύγχρονοι προβληματισμοί της 
νεολαίας μας.
Παρουσιάζεται έρευνα που έγινε μεταξύ των 
πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας.

474_____________________
Αποστολή στη Βαρσοβία.
Χρονική της αποστολής της "Α.Ε." στην 
Πολωνία, όπου συμμετείχε στους θερινούς 
αγώνες των Special Olympics.

478_____________________
1922 - 2002:80 χρόνια από τον 
ξεριζωμό του μικρασιατικού 
ελληνισμού.
Εκτίθεται το "θαύμα" της αποκατάστασης 
των ξεριζωμένων Ελλήνων της Μικράς 
Ασίας.

482________
Αύγουστος, ο 
μήνας της 
Παναγίας.
Συνέντευξη με τον π. 
Ανανία Κουστένη για 
το νόημα της μεγάλης 

γιορτής του Δεκαπενταύγουστου.

490_____________________
Η θάλασσα του Μπάρντς.
Δυο χρόνια από το τραγικό ναυάγιο του 
Κουρσκ, η "Α.Ε." σκύβει στο παρελθόν, όταν 
η ανθρώπινη περιπέτεια αναζητούσε 
πέρασμα από το βοριά για τις Ανατολικές 
Ινδίες.

492___________________________
Κινδυνεύει το ζευγάρι;
Η  κρίση στην οικογένεια και πώς 
αντιμετωπίζεται...

\

495 ___________________
Σερφάροντας στο διαδίκτυο.
Παρουσιάζεται η ιστοσελίδα του ΟΗΕ με 
έμφαση στην καταπολέμηση των 
ναρκωτικών.

496 ___________________
Ήλιος και δέρμα.
Μια σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση των 
συνεπειών στο δέρμα από την έκθεση στον 
ήλιο.

500_______
Ποιος σκότωσε 
τον Όμηρο;
Η  ύφεση των 
κλασικών σπουδών 
στις ΗΠΑ θα 
σημάνει και τον 
τελικό τους θάνατο;
Δυο Αμερικανοί κλασικοί φιλόλογοι 
καταθέτουν τις απόψεις τους.

503 ___________________
Τι πάει... ναπει.
Μια γνωριμία με τον πλούτο της ελληνικής 
γλώσσας.

504 ___________________
Ο εγωιστής γίγαντας.
Ένα γλυκύτατο διήγημα του Όσκαρ Ουάϊλντ 
για παιδιά, μικρά και μεγάλα.

506____________________
Υπηρεσιακά νέα.

513 ___________________
Βιβλιοπαρουσίααη.

514 ___________________
Flash back στα γεγονότα...

518__________ ____
Ματιές στον πολιτισμό.

520____________________
Παράξενα από όλο τον κόσμο.

522____________________
Για τις ελεύθερες ώρες.

525____________________
Αλληλογραφία
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αθώς η Ελλαδα εβγαινε καταρρακω
μένη από την τραγική περιπέτεια 
της επτάχρονης συνταγματικής ε 
κτροπής και οι αστυνομικές δυνά
μεις πληγωμένες απο τις αρνητικές 

για τη χώρα συγκυρίες, καθώς η Δημοκρατία έ 
κανε δειλά - δειλά τα πρώτα της βήματα προς 
ένα ευοίωνο μέλλον, ήρθε μια οειρα από απο
νενοημένες πράξεις - ο ι  δολοφονικές τρομο
κρατικές επιθέσεις της « 17ης Νοέμβρη»- να 
υπονομεύσουν την πορεία της.

Η Ελλάδα δέχτηκε αλλεπάλληλα πλήγμα
τα στο κύρος της. Τα πυρά κατευθυνθηκαν 
και ενάντια στη Δημοκρατία. Κάθε απόπει
ρα, κάθε επίθεση, κάθε δολοφονία ήταν μια 
βίαιη πρόκληση, μια επίθεση 
χωρίς πρόσωπο ενάντια οτη 
Δημοκρατία, στους θεσμούς 
της και τη δημοκρατική λαϊ
κή θέληση.

Παρά ταυια η Δημοκρατία 
μας, έστω και στιγματισμένη 
απο το άγος της δολοφονικής 
δράοης των τρομοκρατών, πο
ρεύτηκε με επιτυχία προς τα 
εμπρός, ισχυροποιήθηκε και 
διεκδικηοε επάξια μια από τις 
εξέχουσες θέσεις στη διεθνή και ειδικότερα 
στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Η τρομοκρατία αφηοε πίσω της πολλά α
θώα θύματα και προκάλεοε πόνο οε πολ
λούς ανθρώπους. Πολλές οικογένειες βιω- 
οαν τραγικα την απώλεια αγαπημένων τους 
προσώπων, υπεφεραν και αντιμετώπισαν 
τα γεγονότα με αξιοπρέπεια και πόνο. Θύ
ματα τέτοια ε ίχε και το Σώμα της Ελληνι
κής Αστυνομίας.

Ομως μετά απο αιματηρή ιτορεια 27 χρόνων 
και, ενω η τρομοκρατία είχε ηττηθει ηθικά και 
πολίτικα, ήρθε ενα μη αναμενόμενο ουμβαν να 
ανοίξει το δρομο της κάθαρσης του άγους αυ 
του, ένα δρομο όμως που είχε χρονιά ιωρα 
ιτροετοιμασει η ουοτημαιικη. μεθοδική και ε 
πίπονη εργασία της Ελληνικής Αοιυνομιας.

Ειοι, οε ελα χ ιο ιο  χρονο, με α ιιολυ ιο  ίδιο

οεβαομο στα ανθρώπινα δικαιώματα, με 
πλήρη εφαρμογή του Συντάγματος και των 
νόμων του κράτους, η Αστυνομία προχώρη
σε στην εξάρθρωση της δολοφονικής αυτής 
οργάνωσης. Πρόκειται για μια νίκη που έχει  
ιδιαίτερη σημασία, αφού κερδίστηκε χωρίς 
έκπτωση των δημοκρατικών θεομων και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρόκειται για μια 
νίκη της Δημοκρατίας, μια νίκη της ευνο
μούμενης πολιτείας.

Το βράδυ της 29ης Ιουνίου 2002 η Ελληνική 
Αοτυνομία είχε ραντεβού με την ιστορία. Και 
το αξιοποίηοε.

Συνεληφθησαν ήδη και παραπέμφθηκαν στη 
Δικαιοσύνη αρκετά άτομα, τόσο από τον ηγετικό 

πυρήνα οοο και από τον επιχει
ρησιακό τομέα. Και οι ανακρί
σεις συνεχίζονται.

Ο ελληνικός λαός απαιτεί ο 
πολιτικός κόσμος, η Δικαιοσύνη 
και η Ελληνική Αστυνομία το υ
πόσχονται -  η έρευνα να φτά
σει μέχρι το τέλος, να χυθεί ά
πλετο φως σ ’ αυτή την υπόθε
ση, να εξιχνιαστεί κάθε πτυχή 
του τρομοκρατικού φαινομένου 
οτη χωρά μας.

Η Ελληνική Αστυνομία, όλοι μας απο τον Αρ
χηγό έως τον τελευταίο συνάδελφο, μπορούμε 
να αισθανόμαστε υπερήφανοι για την αποτε- 
λεοματικοτητα της δράοης μας. Ομως την ίδια 
στιγμή η σκέψη μας στρέφεται με ευλαβεια 
οτη μνημη όλων εκείνων των συναδέλφων μας 
που υπήρξαν θύματα της άλογης τρομοκρατι
κής βίας. Στρέφεται με συμπάθεια στις οικο- 
γένειές τους, οι οποίες τώρα μπορούν να νιώ
θουν κάποια δικαίωση για την απώλεια των 
προσφιλών τους ανθρώπων.

Εί «Αστυνομική Επιθεώρηση», μπροστά οιη  
δίνη ίων φοβέρων αιιιων αποκαλύψεων, θα α- 
ιιοφυγει ια οχολια και ιις αναλύσεις -εξαλ  
λου αυ ιες  περίσσεψαν αυ ιες  ιις  μερες- και 
θα παραθεοει ενα αιιλο χρονολογιο ιων ε ξ ε 
λίξεων απο ιο ρανιεβου ιης Ελληνικής Αοιυ- 
νομιας με ιην ιοιορια.



lH Σάββατο, 29M m u. 1002

Ώρα 22.25': Έκρηξη στα εκδοτήρια 
εισιτηρίων της «Ν.Ε. HELLAS FER
RIES» στην προβλήτα Αγίου Σπυρίδω
να, στο λιμάνι του Πειραιά. Στο σημείο 
σπεύδουν άνδρες του Λιμενικού, οι ο
ποίοι και αντικρίζουν εκεί αιμόφυρτο 
άνδρα, ηλικίας 40 περίπου ετών, στα χέ
ρια του οποίου εξερράγη ο εκρηκτικός 
μηχανισμός. Στο σημείο βρίσκονται ένα 
38άρι περίστροφο, δυο χειροβομβίδες 
αμυντικού τύπου, δύο εκρηκτικοί μηχα
νισμοί, κλειδιά και άλλα αντικείμενα. Ο 
τραυματίας μεταφέρεται άμεσα στο 
«Τζάνειο» Νοσοκομείο και σύντομα 
διαπιστώνεται η ταυτότητά του.

Κυοιακή. 30 Ιουνίου 20Θ2

Ώρα 01.30: Οι 
γιατροί του 
« Τ ζ α ν ε ί ο υ »  
κρίνουν ότι 
δεν είναι δυνα
τή εκεί η αντι
μετώπιση της 
κ α τ ά σ τ α σ η ς  
του τραυματία 
και αποφασί- 

ζεται η μεταφορά του Σάββα ΞΗΡΟΥ, 
κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλεί
ας, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
(ΜΕΘ) του «Ευαγγελισμού».

Ώρα 04.00': Ο Σάββας ΞΗΡΟΣ εισάγε- 
ται στο χειρουργείο του «Ευαγγελισμού», 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πολ
λαπλά τραύματά του, και εξέρχεται στις 
09.00' της ίδιας ημέρας. Παράλληλα, πα- 
ραδίδεται το 38άρι περίστροφο, που βρέ
θηκε στο τόπο της έκρηξης, στο Εργαστή
ριο Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργα
λείων της Διεύθυνσης Εγκληματολογι- 
κών Ερευνών (ΔΕΕ) για εξέταση.

Ώρα 23.00': Παρ’ ότι πέρασε ένα 
24ωρο, το δράστη, που συνεχίζει να 
νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του «Ευαγγε
λισμού», δεν τον αναζήτησε κανείς. 
Σύμφωνα με τους γιατρούς έχει διαφύ- 
γει τον κίνδυνο.

A m m J M m m .Z

Κατά τη διάρκεια σύντομης συνέ
ντευξης, που έδωσε ο Αρχηγός της Ελ

ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. 
Φώτης ΝΑΣΙΑΚΟΣ, είπε μεταξύ άλ
λων, ότι το περίστροφο που βρέθηκε 
κοντά στον τραυματισμένο ΞΗΡΟ εί
ναι το όπλο που είχε κλαπεί από τον 
δολοφονηθέντα Αστυφύλακα Χρήστο 
Μάτη, κατά τη διάρκεια της ληστείας 
που έγινε στην Εθνική Τράπεζα Πε- 
τραλώνων στις 24-12-1984 και αποδί
δεται στην τρομοκρατική οργάνωση 
«17 Νοέμβρη».

Από τη λήψη και εξέταση των δα
κτυλικών αποτυπωμάτων του Σάββα 
ΞΗΡΟΥ, προκύπτει ότι έλαβε μέρος 
στην δολοφονία του Κωστή Περατι- 
κού, ύστερα από διασταύρωση που έγι
νε με δακτυλικό αποτύπωμα που βρέ
θηκε στο αυτοκίνητο που είχαν χρησι
μοποιήσει οι εκτελεστές στις 28.5. 
1997.

Παράλληλα δίδεται στη δημοσιότη
τα φωτογραφία του τραυματία με τη 
δήλωση ότι δεν έχει απασχολήσει τις 
Αρχές στο παρελθόν.

Εντοπίζονται και εξετάζονται κάποια 
από τα οικήματα που χρησιμοποιούσε 
ο Σάββας ΞΗΡΟΣ. Αρχικά ερευνάται η 
μονοκατοικία της οδού Καλλιθέας α- 
ριθ.11, στην Παλλήνη, και στη συνέ
χεια το εργαστήριο αγιογραφίας που 
διέθετε στην οδό Αιγιαλείας 19, στον 
Κολωνό.

Τβίπι, 2 Ιουλίου Z0Q2

Εντοπίζονται η από δεκαετίας σύ
ντροφος του Σάββα Ξηρού. Πρόκειται 
για την 42χρονη Ισπανίδα Αλίσια Ρο- 
μέρο Κορτές, που συζούσε μαζί του 
στην Παλλήνη, στη μονοκατοικία που 
διέθετε στην οδό Καλλιθέας αριθ. 11, 
καθώς και η πρώην σύζυγός του, Αγγε
λική Σωτηροπούλου, η οποία διαμένει 
μόνιμα στο Βαρνάβα Αττικής.

Τε ι άρηι β m r n . m z

Εντοπίζεται το κρησφύγετο της τρο
μοκρατικής Οργάνωσης «17 Νοέμ
βρη» σε διαμέρισμα της οδού Πάτμου 
84, στα Κάτω Πατήσια. Το διαμέρισμα 
είχε ενοικιάσει με ψεύτικο όνομα ο 
ΞΗΡΟΣ, προ οκταετίας περίπου. Εκεί 
βρέθηκαν μεταξύ πολλών άλλων προ
κηρύξεις της 17Ν, το λάβαρο και η 
σφραγίδα της οργάνωσης, ηλεκτρονι

κός υπολογιστής, όπλα, εκρηκτικά, α
καριαίο φυτίλι, 2 μπαζούκας, ρουκέτες, 
χειροβομβίδες, περούκες και υλικά με
ταμφίεσης, κοπτικά και λοιπά εργαλεία, 
κ.λ.π. Για λόγους ασφαλείας απομακρύ
νονται οι ένοικοι της πολυκατοικίας.

Δίδονται στη δημοσιότητα σειρά 
φωτογραφιών του Σάββα ΞΗΡΟΥ σε 
διαφορετικές ηλικίες.

Πέβπτη, 4 Ιννλιου m 2

Το κρησφύγετο της Πάτμου 84 ερευ- 
νάται εξονυχιστικά και τα ευρήματα, 
μετά προκαταρκτική τεκμηρίωσή τους, 
μεταφέρονται προοδευτικά στα Εργα
στήρια της ΔΕΕ.

Τα Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνο
μίας ζητεί την βοήθεια των πολιτών 
στο έργο των διωκτικών αρχών στα τη
λεφωνικά νούμερα 170 και 1964.

n a g a g m  ξ  /gtfAftw  2 0 0 2

Εξετάζονται άτομα ως μάρτυρες. 
Δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Βελτιώνε
ται η υγεία του ΞΗΡΟΥ. Η Διοίκηση 
του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», α
νακοινώνει ότι παρουσιάζει «βραδεία 
αλλά σταθερή βελτίωση».

m o  T Q ^ m m m z

Εντοπίζεται νέο κρησφύγετο της 
«17 Νοέμβρη» σε διαμέρισμα του 
πρώτου ορόφου της πολυκατοικίας ε
πί της οδού Δαμάρεως 73 και Φρύ- 
νης, στο Παγκράτι. Βρέθηκαν α
ντιαρματικές ρουκέτες, χειροβομβί
δες, ωρολογιακοί μηχανισμοί και υλι
κά μεταμφίεσης, μια γραφομηχανή, 
κ.ά. Αναζητείται το άτομο που νοί
κιαζε το διαμέρισμα.

Επετράπη στον ιερέα, πατέρα του 
ΞΗΡΟΥ, Τριαντάφυλλο, να εισέλθει 
στον θάλαμο εντατικής θεραπείας του 
Ευαγγελισμού και να συνομιλήσει με 
το γιο του.

Από τις 12 το μεσημέρι, επιτρέπεται 
η επιστροφή των ενοίκων της πολυκα
τοικίας της οδού Πάτμου 84, στις κα-
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τοικίες τους. Τμήμα της οδού Πάτμου 
μεταξύ των οδών Σκιάθου και Σίφνου, 
παραμένει κλειστό, αφού οι έρευνες 
συνεχίζονται.

M m J J quM qo 2.Q02

Στις 23.43' σημειώνεται έκρηξη αυ
τοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε 
κάδο απορριμμάτων, στην οδό Αιτωλι- 
κού 1, στον Πειραιά. Η έκρηξη είναι 
μικρής ισχύος, με βραδύκαυστο φυτίλι 
και δεν προκάλεσε τραυματισμό ατό
μων ούτε μεγάλες υλικές ζημιές. Καμιά 
οργάνωση δεν αναλαμβάνει την ευθύ
νη της ενέργειας.

Ι ε ΐ ύΡΤΜ· 10 iQUKiOU 2002

Διανέμονται φωτογραφίες που απει
κονίζουν τα ευρήματα που κατασχέθη
καν στα δύο κρησφύγετα της «17 Νο
έμβρη».

Παράλληλα, ανακοινώνεται ότι από 
τις εργαστηριακές εξετάσεις που έγι
ναν στο εργαστήριο DNA της Ελληνι
κής Αστυνομίας, προέκυψε ότι το γενε
τικό αποτύπωμα του αίματος που συλ- 
λέχθηκε από το χώρο της έκρηξης στον 
Πειραιά, στις 29.6.2002, ταυτίζεται με 
το γενετικό αποτύπωμα των κηλίδων 
αίματος που βρέθηκαν στο χώρο, από 
όπου εκτοξεύτηκε η ρουκέτα κατά της 
οικίας του Γερμανού Πρέσβη, στις 
16.5.1999.

n m w J J M M i . 2 0 . Q 2

Συνεχίζεται η τεκμηρίωση και μετα
φορά των ευρημάτων από τα δύο κρη

σφύγετα της οργάνωσης από ειδικά συ
νεργεία της ΔΑΕΒ και της ΔΕΕ, ενώ οι 
χώροι εξετάζονται εξονυχιστικά για 
τον εντοπισμό και αξιολόγηση κάθε πι
θανού τεκμηρίου (βιολογικά υλικά, α
ποτυπώματα κλπ).

Αρχίζει η εξέταση του Σάββα ΞΗ
ΡΟΥ από τον Εισαγγελέα Πρωτοδι
κών, αρμόδιο για θέματα τρομοκρατί
ας, κ. Ιωάννη ΔΙΩΤΗ.

Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2002

Ανακοινώνεται ότι από τις εργα
στηριακές - συγκριτικές εξετάσεις, 
που έγιναν στα εργαστήρια της ΔΕΕ, 
σε περίστροφο Smith & Wesson, δια
μετρήματος 0.38” , με αριθμό 
971379, που βρέθηκε στο κρησφύγε
το της οδού Πάτμου 84, διαπιστώθη
κε, ότι αυτό χρησιμοποιήθηκε στις 
παρακάτω υποθέσεις:
- Πυροβολισμούς κατά περιπολικού του 

Αστυνομικού Τμήματος Φιλοθέης (8- 
11-1983).

- Ληστεία Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος 
Πετραλώνων και δολοφονία Αστυφύ
λακα Χρήστου Μάτη (24-12-1984).

- Ληστεία Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου - 
Πατησίων 316 (13-7-1988).

- Δολοφονία του Εισαγγελέα Κων/νου 
Ανδρουλιδάκη (10-1-1989).

- Επίθεση κατά Εισαγγελέα Παναγιώτη 
Ταρασουλέα (18-1-1989).

- Συμπλοκή Σεπολίων - Τραυματισμός α
στυφύλακα Ιωάννη Παπαφώτη (20-11- 
1991).

- Δολοφονία Κώστα Περατικού - Πει
ραιάς (28-5-1997).
Οι βαλλιστικές - συγκριτικές εξετά

σεις συνεχίζονται με εκκρεμείς υποθέ
σεις αρχείου.

Σάβ-βαίο, .13 Ιουλίου 2002

Ο Ξηρός, με επιχείρηση αστραπή, με- 
ταφέρεται στο Γενικό Κρατικό Νοσο
κομείο Αθηνών, όπου και υποβάλλεται 
σε εγχείρηση ενδοβόλβιας βιτρεκτομής 
στο ένα μάτι του. Παράλληλα διακό
πτεται η εξέτασή του στο πλαίσιο της 
διενεργούμενης προανάκρισης. Ο υ- 
παρχηγός Scottland Yard και υπεύθυ
νος για την καταπολέμηση της τρομο
κρατίας, David Venes, σε συνέντευξη 
τύπου που παραχώρησε επιβεβαίωσε 
πως διεξάγονται έρευνες σε σχέση με 

τη 17Ν και ε
κτός των ελλη
νικών συνό
ρων. Συνάμα 
τόνισε πως, 
παρά την πρό
οδο που έχει ε
πιτευχθεί στις 
έρευνες για τη 
17Ν, «βρισκό

μαστε σε πρώιμα στάδια ακόμη. Ελπί
ζουμε πως σε όχι και τόσο απόμακρο 
χρόνο θα γίνει δυνατή η θετική διακρί- 
βωση της ταυτότητας των δολοφόνων». 
Τόνισε επίσης πως από την εμπειρία του 
στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας έ
χει διαπιστώσει πως αποτελεί πάγια 
πρακτική η τρομοκρατία να στηρίζεται 
στο κοινό έγκλημα. Κλείνοντας, εξέφρα- 
σε την πεποίθησή του ότι «αυτή η συγκε
κριμένη οργάνωση, η 17Ν, μπορεί να τε
λειώσει».

A m m ,  75 Ιουλίου 2QQ2

Η ΔΑΕΒ αναζητεί το Δημήτριο 
ΚΟΥΦΟΝΤΙ- 
ΝΑ, 40 ετών, 
κάτοικο Βαρ
νάβα - Αττι
κής, επειδή α
πό την προα- 
νακριτική έ
ρευνα προκύ
πτει ότι συνδέ
εται άμεσα με 

το επί της οδού Δαμάρεως 73 κρησφύ
γετο της «17 Νοέμβρη». Ο αναζητού- 
μενος συζούσε με την πρώην σύζυγο 
του Σάββα ΞΗΡΟΥ, Αγγελική ΣΩΤΗ- 
ΡΟΠΟΥΛΟΥ, και εμφανιζόταν με τα 
ψευδώνυμα Δημήτριος ΛΑΜΠΡΟ-
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ΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, κ.ά.
Διανεμήθηκαν τρεις φωτογραφίες 

του και έγινε εν νέου έκκληση στο κοι
νό, για παροχή οποιοσδήποτε πληρο
φορίας σχετικά με το άτομο αυτό.

(  Τρίτη, 16 Ιουλίου 2 00.2

Σε εργαστηριακές - συγκριτικές εξε
τάσεις που έγιναν στο Εργαστήριο Πυ
ροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων 
της ΔΕΕ, σε πιστόλι MODEL 1911 A 1, 
διαμετρήματος 0.45" A.C.P. που βρέ
θηκε στο κρησφύγετο της «17Ν» στην 
οδό Πάτμου 84, διαπιστώθηκε ότι αυτό 
χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή των 
Σεπολίων στις 20.11.1991. Το πιστόλι 
ήταν χωρίς γεμιστήρα, με απαλειμμένα 
τον αύξρντα αριθμό σειράς και τις λοι
πές εργοστασιακές του ενδείξεις. Στην 
ίδια συμπλοκή χρησιμοποιήθηκε και 
το περίστροφο Smith & Wesson, δια
μετρήματος 0,38" S.W., με αριθμό 
971379, για το οποίο έγινε σχετική α
νακοίνωση στις 12.7. 2002.

Την ίδια ημέ
ρα προσήχθη- 
σαν στη Διεύ
θυνση Αντιμε
τώπισης Ειδι
κών Εγκλημά
των Βίας (ΔΑ- 
ΕΕΒ) και εξε
τάστηκαν σε 
σχέση με τις 

δραστηριότητες της «17Ν» οι (α) Χρι

στόδουλος Ξηρός του Τριαντάφυλλου, 
γεν. το 1958 στην Ακαμάτρα Ικαρίας 
Σάμου, όπου και κατοικεί, (β) Βασί
λειος Ξηρός του Τριαντάφυλλου, γεν. 
το 1972 στην Κοζάνη, κάτοικος Θεσ
σαλονίκης, Μάρκου Μπότσαρη 7, και 
(γ) Διονύσιος Γεωργιάδης του Παναγιώ
τη, γεν. 1976 στην Θεσσαλονίκη, όπου 
και διαμένει στην οδό Πασσαλίδη 55.

Ανακοινώνεται ότι ότι από τις εργα
στηριακές - συγκριτικές εξετάσεις που 
έγιναν στο Εργαστήριο Πυροβόλων 
Όπλων και Ιχνών Εργαλείων της ΔΕΕ, 
σε πιστόλι MODEL 1911 Α1, διαμε
τρήματος 0.45" A.C.P., που βρέθηκε 
στο κρησφύγετο της «17 Νοέμβρη» 
στην οδό Δαμάρεως 73, στο Παγκράτι, 
με γεμιστήρα και απαλειμμένο τον αύ- 
ξοντα αριθμό σειράς του, διαπιστώθη
κε ότι αυτό χρησιμοποιήθηκε (είτε μό
νο του είτε και με άλλο όπλο) στις υπο
θέσεις:
- Δολοφονία Αστυνομικών Παντελή Πέ

τρου και Σωτήρη Σταμούλη, την 16-1- 
1980 (το συγκεκριμένο είναι ένα από 
τα δύο πιστόλια διαμετρήματος 0,45 
A.C.P. που χρησιμοποιήθηκαν)

- Δολοφονία Νικόλαου Μομφεράτου και
Παναγιώτη Ρουσέτη, την 21-02-1985 
(το συγκεκριμένο είναι ένα από τα δύ
ο πιστόλια, διαμετρήματος 0,45 A.C.P. 
που χρησιμοποιήθηκαν)

- Δολοφονία Αλέξανδρου Αθανασιάδη - 
Μποδοσάκη, την 01-03-1988

- Δολοφονία βουλευτή Παύλου Μπακο- 
γιάννη, την 26-09-1989 (το συγκεκρι
μένο είναι ένα από τα δύο πιστόλια, 
διαμετρήματος 0,45 A.C.P. που χρησι
μοποιήθηκαν)

- Τραυματισμός Βουλευτή Ελευθέριου 
Παπαδημητρίου, την 21-12-1993 (το 
συγκεκριμένο είναι ένα από τα δύο ό
πλα που χρησιμοποιήθηκαν, το άλλο 
ήταν περίστροφο διαμετρήματος 0.38 
S.W)

- Δολοφονία Βρετανού Στρατιωτικού Α
κόλουθου - Ταξιάρχου Stephen Saun
ders, την 08-06-2000.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, με 
αιφνιδιαστική επιχείρηση, συλλαμβά- 
νεται στους Λειψούς, όπου διατηρεί ε
ξοχική κατοικία, μεταφέρεται με ελικό
πτερο του Πυροσβεστικού Σώματος 
στην Αθήνα και προσάγεται στη ΔΑΕ- 
ΕΒ άτομο ηλικίας 60 περίπου ετών, το 
οποίο εμφανίζεται με τα στοιχεία Μι
χαήλ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. Πληροφορίες ε
πιμένουν ότι πρόκειται για τον Αλέ
ξανδρο Δημητρίου ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ, ο 
οποίος φέρεται ως ηγετικό στέλεχος 
της «17 Νοέμβρη».

Οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πλημ- 
μελειοδικών Αθηνών τρία μέλη της 
Τ ρομοκρατικής Οργάνωσης «17 Νοέμ
βρη», οι Χριστόδουλος και Βασίλειος 
Ξηρός και Διονύσιος Γεωργιάδης. Κα
τά την απολογία τους οι κατηγορούμε
νοι ομολόγησαν τις πράξεις τους και 
περιέγραψαν με λεπτομέρειες τον τρό
πο διάπραξης τους. Συγκεκριμένα:

0  Χριστόδουλος ΞΗΡΟΣ

Ομολόγησε ότι μαζί με άλλα μέλη 
της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 
Νοέμβρη» τέλεσε ή συμμετείχε στις 
παρακάτω εγκληματικές πράξεις:
- Απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού 

Λοχία Robert Judd, την 3.4.1984, στον 
Αγιο Δημήτριο Αττικής.

- Ληστεία στο υποκατάστημα της Εθνι
κής Τράπεζας Κάτω Πετραλώνων 
και δολοφονία του αστυφύλακα 
Χρήστου Μάτη, την 24.12.1984.

- Δολοφονία του εκδότη της Απογευματι
νής Νικολάου Μομφεράτου και του ο
δηγού του Παναγιώτη Ρουσέτη, την 
21.2.1985 στο Κολωνάκι.
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GOLD MARKET®
www.goldmarket.gr

ΑΦΟΙ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΙ 
ΡΟΛΟΙ - ΚΟΣΜΗΜΑ

1 . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 65 ·  ΤΗΛ.: 3212.926, 3214.472 
2. ΚΥΨΕΛΗΣ 92 (Πλ. Κυψέλης) ·  ΤΗΛ.: 8219.775, 8843.952

ΑηόίΙυΐο ηάθοί
ΚΑΤΑΔΥΙΗ

319 « 
18x17,72

•  ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ 55 m.

•  ΜΝΗΜΗ ΜΕΓΙΣΤΟΥ 
ΒΑΘΟΥΣ

•  ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

•  ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ
•  ΣΤΕΓΑΝΟ ΣΤΙΣ 20 atm. 

(200 μέτρα)
•  2 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
•  ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•  2 ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

•  ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ 55 m.

•  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ 
ΒΑΘΟΥΣ

•  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΑΝΑΔΥΣΗΣ

•  ΜΝΗΜΗ ΜΕΓΙΣΤΟΥ 
ΒΑΘΟΥΣ

•  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΣΜΕΝΗΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

•  ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ
•  ΣΤΕΓΑΝΟ ΣΤΙΣ 20 atm. 

(200 μέτρα)
•  ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•  3 ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

Q U A N T U M
W A T C H E S

ΑΤΟΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ 
ΔΟΣΕΙΣ - 0% ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
010- 3214.472

•  ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ 80
•  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
•  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ - 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ
•  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΒΑΘΟΥΣ
•  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
•  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΔΥΣΗΣ
•  ΜΝΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ (8 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ - 4 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ)
•  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΣΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
•  ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ
•  ΣΤΕΓΑΝΟ ΣΤΙΣ 20 atm. (200 μέτρα)
•  2 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
•  ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•  2 ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

http://www.goldmarket.gr


Γ* «Από διάφορα στοιχεία της προα- 
! νακριτικής έρευνας άρχισε να σχήμα- 
! τοποιεϊται η εικόνα ενός άνθρωπον
ΐ καθοδηγητή της οργάνωσης κα ισυγ-
! γραφέα των προκηρύξεών της. Ο αν- 
! δρας αυτός που έφερε το κωδικό ονο- 
| μα «Λάμπρος» έπρεπε να ήταν 55-6U 
! ετών, με άσπρα μαλλιά.
! Το τελευταίο εικοσιτετράωρο προε-

κυψαν ενδείξεις ότι άτομο με στοιχει 
α Μιχαήλ Οικονόμου, που εχει εςοχι 
κό σπίτι στους Λειψούς συμπληρώνει 
πιθανότητες να είναι το ανωτέρω  
πρόσωπο.

Με αιφνιδιαστική επέμβαση, το ά
τομο αυτό προσήχθη χθες στην τοπι
κή Αστυνομική Υπηρεσία οπού διαπι
στώθηκε ότι έφερε πλαστή αστυνομι
κή ταυτότητα με στοιχεία Μιχαήλ Οι
κονόμου του Δημητρίου που γεννή
θηκε την 15.2. 1947 στην Αθήνα και 
κατοικεί ομοίως στην οδό Δαμαρεως 
36. Ο αριθμός της ταυτότητας αντι
στοιχεί σε γυναίκα.

Στους Αξιωματικούς της Αντιτρομο- 
κρατικής Υπηρεσίας, όπου κρατείται 
αλλά και σε μένα προσωπικά, σήμερα 
τα ξημερώματα, δήλωσε ότι ονομάζε
ται Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, οτι εί
ναι γιος του Δημήτρη Γιωτοπουλου 
και της Ζωής Μεταξά και γεννήθηκε 
το έτος 1944 στο Παρίσι.

Αποτυπώματα του σύμφωνα με τα

παραπάνω προσαχθέντος ατόμου 
στάλθηκαν στα εργαστήρια της Αστυ
νομίας και ήδη διαπιστώθηκε ότι ταυ
τίζονται με αποτυπώματα που βρε η- 
καν στο κρησφύγετο της «17 Νοέμ
βρη» στην οδό Πάτμου 84.

Ως Αρχηγός της Ελληνικής Α στυ
νομίας, αισθάνομαι ιδιαίτερη την 

ανάγκη:
• Να ευχαριστήσω ολους τους 

Έλληνες πολίτες που καθημερινά  
συμπαραστέκονται και βοηθούν την 

Αστυνομία τους.
• Να συγχαρώ δημόσια τους Ελλη

νες Αστυνομικούς που σε διάφορά ση
μεία της Επικράτειας εργάστηκαν, ερ
γάζονται και θα συνεχίσουν να εργάζο
νται με την ίδια μεθοδικότητα και αυ
ταπάρνηση για την ριζική αντιμετώπι
ση του τρομοκρατικού φαινομένου στη

χώρα μας.
• Να απευθυνθώ προς τις οικογέ

νειες των θυμάτων από τρομοκρατικές 
ενέργειες και να τους διαβεβαιώσω 
ότι η Ελληνική Αστυνομία θα κάνει το 
καθήκον της και θα εξιχνιάσει μια 
προς μία όλες τις δολοφονικές ενερ-

γειες. , Τ .
• ]Υα ευχαριστήσω επίσης τον Ιυπο

και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
για την συμπαράστασης τους όλο αυτό 
το διάστημα την οποία προσδοκούμε
και στην συνέχεια.

.  Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω  
το σύνολο του πολιτικού κόσμου και 
ιδιαίτερα την πολιτική ηγεσία της 
χώρας γιατί όλο αυτό το διάστημα 
μας έδειξε αμέριστη εμπιστοσύνη και 
έδωσε πλήρη υποστήριξη στις προ
σπάθειες μας.

ΦΩΤΙΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΣ
Αντιστράτηγος

- Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου ε
ναντίον λεωφορείου των Μ.Α.Τ. με α
ποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό 
του αστυφύλακα Ιωάννη Γεωργακό- 
πουλου και τον τραυματισμό 14 ατό
μων, την 26.11.1985 στηνΚαισαριανή.

- Δολοφονία του βιομήχανου Δημήτριου 
Αγγελόπουλου, την 8.4.1986 στο Κο- 
λωνάκι.

- Έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μη
χανισμού εναντίον λεωφορείου της 
Πολεμικής Αεροπορίας που μετέφερε

Αμερικανούς Αξιωματικούς με αποτέ
λεσμα τον τραυματισμό 13 ατόμων, 
την 24.4.1987 στο Ρέντη.

- Έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχα
νισμού εναντίον λεωφορείου που μετέ
φερε Αμερικανούς Αξιωματικούς με α
ποτέλεσμα τον τραυματισμό 10 ατό
μων, την 10.8.1987 στην περιοχή Βού
λας Αττικής.

- Απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού 
George Canos, την 21.1.1988 στη Φι
λοθέη Αττικής.

- Δολοφονία με έκρηξη παγιδευμένου 
αυτοκινήτου του Αμερικανού Στρα
τιωτικού Ακολούθου William 
Nordeen, την 28.6.1988 στο Κεφαλάρι 
Κηφισιάς.

- Εισβολή ενόπλων - κλοπή οπλισμού 
στο ΙΘ' Α.Τ. Αθηνών, την 14.8.1988 
στο Βύρωνα.

- Απόπειρα δολοφονίας με έκρηξη παγι- 
δευμένου αυτοκινήτου του βουλευτή 
Γεώργιου Πέτσου, την 8.5.1989 στο 
Ψυχικό Αττικής.

- Κλοπή πολεμικού υλικού από στρατό
πεδο Συκουρίου, την 24.12.1989 στη 
Λάρισα.

- Κλοπή μπαζούκας από το Πολεμικό 
Μουσείο, την 3.2.1990 στην Αθήνα.

- Απόπειρα δολοφονίας με εκτόξευση 
ρουκετών κατά του επιχειρηματία 
Βαρδή Βαρδινογιάννη, την
20.11.1990, στην Εκάλη Αττικής.

- Θανάσιμος τραυματισμός του Αμερικα
νού Λοχία Steward Ronald με έκρηξη 
παγιδευμένου αυτοκινήτου, την
12.3.1991 την Ανω Γλυφάδα.

- Εκτόξευση ρουκέτας κατά λεωφορείου 
των Μ.Α.Τ., με ένα νεκρό και 7 τραυ
ματίες, την 2.11.1991 στα Εξάρχεια.

- Συμπλοκή Αστυνομικών με τρομοκρά
τες την 20.11.1991 στα Σεπόλια.

- Εκτόξευση δύο ρουκετών κατά γραφεί
ων της εταιρίας ΑΕ «Βιοχάλκο», την
8.12.1991 στους Αμπελοκήπους.

- Απόπειρα δολοφονίας με εκτόξευση 
ρουκέτας του Υπουργού Οικονομικών 
Ιωάννη Παλαιοκρασσά, την 14.7.1992 
στην Αθήνα- θανάσιμος τραυματισμός 
του διερχόμενου πεζού Αθανασίου Α- 
ξαρλιάν.

- Ληστεία στο υποκατάστημα της Εθνι
κής Τράπεζας Άνω Πετραλώνων, το 
1984.

- Ληστεία στο Σούπερ Μάρκετ Μαρινό- 
πουλου, το 1985 στους Αμπελοκή
πους.

- Ληστεία στο υποκατάστημα της Εθνι
κής Τράπεζας της οδού Δροσοπούλου 
στα Πατήσια το 1986.

- Ληστεία στα ΕΛ.ΤΑ. στο Αιγάλεω το 
1988.

- Ληστεία στο υποκατάστημα της Τράπε
ζας Εργασίας επί της οδού Πατησίων, 
την 29.6.1989.

- Ληστεία στο υποκατάστημα της Τράπε
ζας Εργασίας στο Περιστέρι, την
18.7.1990.

- Ληστεία στα ΕΛ.ΤΑ. στο Βύρωνα, την
27.1.1997.

- Ληστεία στο υποκατάστημα της Εθνι
κής Τράπεζας στην οδό Χρεμωνίδου 
στο Παγκράτι, την 17.12.1998.

η
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G U C C I

ΑΦΟΙ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΙ 
Ε π ώ ν υ μ ο  Ρ ο λ ο ϊ  - Κ ο ς μ η μ α

1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 65 ^
ΤΗΛ.: 0103212.926 | | §

*4 L ·  0103214.472
2.  ΚΥΨΕΛΗΣ 92 

(Πλ. Κυψέλης)
ΤΗΛ.: 0108219.775 - 0108843.952

LONGINES

ETERNA
SWISS

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ
CITIZEN

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ

ΑΤΟΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ 
ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

PROMASTER
AQUALAND

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ
b w & n A n
Άμεση έκδοση Πιστωτικής 
Κάρτας για την αγορά σας 

με φωτοαντίγραφο 
ταυτότητας και ΑΦΜ

G A R D IN

ΠΓχ40

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ
ΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ 

GOLD MARKET
& σας προσφέρουμε

10% ΕΚΠΤΩΣΗ 
με πολλές 

άτοκες δόσεις
& εκπληκτικές 
τιμές μετρητοίς



τω εγκληματικές πράξεις:
- Έκρηξη αυτοσχέδιου ωρολογιακού μη

χανισμού στο υπ' αριθμόν AFI- 
Ν58917 ΙΧΕ αυτοκίνητο, την 
3.10.1996 στην οδό Κιθαιρώνος 21 
στα Πατήσια.

- Ληστεία των ΕΛ.ΤΑ. στο Βύρωνα την
27.1.1997.

- Δολοφονία εφοπλιστή Κωνσταντίνου
Περατικού, την 28.5.1997 στον Πει
ραιά.

- Έκρηξη αυτοσχέδιου ωρολογιακού μη
χανισμού κατά των καταστημάτων MC 
DONALDS στο Χαλάνδρι και στα 
Βριλήσσια, την 3.2.1998.

- Έκρηξη αυτοσχέδιου ωρολογιακού 
μηχανισμού στην αντιπροσωπεία 
αυτοκινήτων GM DETROIT 
MOTORS την 19.2.1998 στην Λ. 
Κηφισίας 29-31.

- Εκρήξεις αυτοσχέδιων ωρολογιακών 
μηχανισμών στις αντιπροσωπίες αυτο
κινήτων CHRYSLER και BEST 
CARS OPEL την 12.3.1998 στο Νέο 
Ψυχικό και Χολαργό αντίστοιχα.

- Εκτόξευση ρουκέτας κατά του υποκα
ταστήματος της τράπεζας CITIBANK 
στην οδό Δροσοπούλου στα Πατήσια 
την 7.4.1998.

- Εκτόξευση ρουκέτας κατά των κεντρι
κών γραφείων του ΠΑΣΟΚ την 
31.3.1999.

- Έκρηξη αυτοσχέδιου ωρολογιακού μη
χανισμού στα γραφεία της Τ.Ο. ΠΑ
ΣΟΚ Γαλατσίου την 3.4.1999.

- Εκτόξευση τριών ρουκετών κατά των 
τραπεζών CHASE MANHATTAN, 
MIDLAND BANK και BANQUE 
NATION ALE DE PARIS, στον Πει
ραιά την 5.5.1999.

- Εκτόξευση ρουκέτας κατά της οικίας 
του Γερμανού Πρέσβη στο Χαλάνδρι, 
την 16.5.1999.

- Δολοφονία του Βρετανού Στρατιωτικού
Ακολούθου STEPHEN SAUNDERS 
στη Φιλοθέη την 8.6.2000.

- Ληστεία στο υποκατάστημα της Εθνι
κής Τράπεζας στο Παγκράτι, την 
17.12 1998

- Ληστεία σε βάρος χρηματαποστολής 
του ΟΤΕ Πειραιά την 2.5.2001.

- Ληστεία σε βάρος χρηματαποστολής 
του ΟΤΕ Πατησίων την 2.4.2002.

QAoy.uom . [ΕΩΕΠΜΗΣ.

Ομολόγησε ότι μαζί με άλλα μέλη 
της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 
Νοέμβρη» τέλεσε ή συμμετείχε στις 
παρακάτω εγκληματικές πράξεις:
- Έκρηξη αυτοσχέδιου ωρολογιακού ε

κρηκτικού μηχανισμού στο υποκατά
στημα της Τράπεζας ALPHA ΠΙΣΤΕ- 
ΩΣ στην οδό Αχαρνών 366 την
22.6.1998.

- Ληστεία στην Εθνική Τράπεζα στο Πα
γκράτι την 17.12.1998.

- Ενοικίαση διαμερίσματος- κρησφύγε
του της 17 Ν στην οδό Δαμάρεως 73, 
στο Παγκράτι, αρχές του έτους 2000.

Τέλος, την ίδια ημέρα προσάγονται 
στη ΔΑΕΕΒ και ανακρίνονται για συμ
μετοχή στις δραστηριότητες της 17Ν ο 
Βασίλειος ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ του Παρα- 
σκευοδιονύσιου και ο Θεολόγος ΨΑ- 
ΡΑΔΕΛΗΣ του Ευστρατίου.

Πορασκειιή, 19 loukigu 2002

Οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πλημ- 
μελειοδικών Αθηνών, ο φερόμενος ως 
καθοδηγητής της τρομοκρατικής οργά
νωσης 17Ν, Αλέξανδρος ΓΙΩΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ του Δημητρίου και της Ζωής που 
γεννήθηκε το 1944 στο Παρίσι, κάτοι
κος Βουτζά 40 - Βύρωνα Αττικής και 
δύο άλλα μέλη της τρομοκρατικής ορ
γάνωσης 17Ν, οι Βασίλειος ΤΖΩΡ
ΤΖΑΤΟΣ του Παρασκευοδιονυσίου 
και της Στυλιανής που γεννήθηκε το 
1955 στην Αθήνα, κάτοικος Κρήτης 7
- Ζωγράφου Αττικής, ηλεκτρολόγος, 
και Θεολόγος ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ του 
Ευστρατίου και της Ευαγγελίας, που 
γεννήθηκε το 1943 στις Σπαϊδες Θη- 
βών, κάτοικος Κεφαλληνίας 12 -Χο
λαργός Αττικής, συνταξιούχος ΙΚΑ .

Q Αλέξανδρος P QTQnQYAQZ

Αρνήθηκε τις κατηγορίες, πλην όμως 
από τα στοιχεία της προανάκρισης 
προκύπτει η συμμετοχή του στην τρο
μοκρατική οργάνωση 17Ν και μάλιστα 
με ηγετικό-καθοδηγητικό ρόλο. Σε τε-

Ο Πρόεδρός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, Pat Cox, καλω
σορίζει σήμερα το αποφασιστι
κό βήμα των Ελληνικών Αρχών 
στον αγώνα τους κατά της τρο
μοκρατίας. «Η σύλληψη μελών 
της τρομοκρατικής οργάνωσης 
«17 Νοέμβρη» συνιστά ένα απο
φασιστικής σημασίας βήμα στη
Ράχη κατά της τρομοκρατίας 
στην Ευρώπη».

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2002 
Pat Cox

τρασέλιδο κείμενο εκτυπωτή το οποίο 
φέρει χειρόγραφες σημειώσεις και 
διορθώσεις και αναφέρεται στην εκτέ
λεση του Κωστή Περατικού, καθώς και 
σε φύλο χαρτιού με χειρόγραφες ση

μειώσεις που 
βρέθηκε μαζί 
με το προη
γούμενο στο 
κρησφύγετο 
της «17Ν» ε
πί της οδού 
Πάτμου 84, 
β ρ έ θ η κ α ν  
δακτυλικά α
ποτυπώματα 
τα οποία 

ταυτίζονται με τα δακτυλικά αποτυπώ
ματα του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. 
Στα ίδια έγγραφα οι χειρόγραφες κατα
γραφές, όπως προέκυψε από τη γραφο- 
λογική εξέτασή τους, αποτελούν προϊ
όντα γραφής του ίδιου ατόμου και ταυ
τίζονται με τη χειρόγραφη γραφή που 
βρέθηκε σε φύλο χαρτιού το οποίο κα
τασχέθηκε κατά τη σωματική έρευνα 
που έγινε στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο 
και ανήκει στον ίδιο. Ο παραπάνω ανα
γνωρίστηκε επίσης από μέλη της 17Ν 
που έχουν συλληφθεί και ομολόγησαν 
ότι είναι το άτομο με το κωδικό όνομα 
«ΛΑΜΠΡΟΣ» και ο ηγέτης της τρο
μοκρατικής οργάνωσης «7Ν».

0 Βασίλειος ΤΖ0ΡΤΖΑΤ0Σ
Ομολόγησε ότι από κοινού με άλλα μέλη 
της «17 Ν» τέλεσε ή συμμετείχε στις ακό
λουθες εγκληματικές - αξιόποινες πράξεις:
- Δολοφονία του εκδότη της Απσγευματι 

νής Νικολάου ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ και 
του οδηγού του Παναγιώτη ΡΟΥΣΕΤΗ 
την 21.2.1985 στο Κολωνάκι.

- Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου ε
ναντίον λεωφορείου των Μ.Α.Τ. στην
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Λ I

Καισαριανή την 
26.11. 1985, με α
ποτέλεσμα το θανά
σιμο τραυματισμό 
του Αστυφύλακα 
Νικολάου ΓΕΩΡΓΑ- 
ΚΟΠΟΥΛΟΥ και 
τον τραυματισμό 
14 Αστυνομικών.
- Δολοφονία του 

Δημητρίου ΑΓ- 
την 8.4.1986 στο

βιομηχάνου 
ΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,
Κολωνάκι.

- Απόπειρα δολοφονίας του ιατρού Ζα
χαρία ΚΑΨΑΛΑΚΗ, την 4.2.1987 
στο Χαλάνδρι.

-Έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχα
νισμού εναντίον λεωφορείου της Πο
λεμικής Αεροπορίας που μετέφερε Α
μερικανούς Αξιωματικούς, την 24.4. 
1987 στο Ρέντη, με αποτέλεσμα τον 
τραυματισμό 13 ατόμων.

- Έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχα
νισμού εναντίον λεωφορείου που μετέ
φερε Αμερικανούς Αξιωματικούς, την
10.8.1987 στην περιοχή Βούλας Αττι
κής, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 
10 ατόμων.

- Δολοφονία του βιομηχάνου Αλεξάν
δρου ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΜΠΟΔΟΣΑ- 
ΚΗ, την 1.3.1988 στη Λεωφ. Κηφισί
ας, στη Φιλοθέη.

- Απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού 
Λοχία Robert JUDD, την
3.4.1984 στον Άγιο Δημήτριο 
Αττικής.

- Εισβολή ενόπλων - κλοπή οπλι
σμού στο ΙΘ' Α.Τ. Αθηνών, την
14.8.1988 στο Βύρωνα.

- Απόπειρα δολοφονίας Εισαγγε
λέα Κων/νου ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑ- 
ΚΗ, την 10.1.1989 στην περιο
χή Ζωγράφου.

- Απόπειρα δολοφονίας με έκρηξη
παγιδευμένου αυτοκινήτου κα
τά του Βουλευτή Γεωργίου ΠΕ- 
ΤΣΟΥ, την 8.5. 1989, στο Ψυχι
κό Αττικής.

- Δολοφονία του Βουλευτή Παύ
λου ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, την
26.9.1989 στο Κολωνάκι.

- Κλοπή πολεμικού υλικού από 
το Στρατόπεδο Συκουρίου, 
την 24.12.1989, στη Λάρισα.

- Κλοπή Μπαζούκας από το Πο
λεμικό Μουσείο, την 3.2.1990 
στην Αθήνα.

- Έκρηξη αυτοσχέδιου ωρολο
γιακού εκρηκτικού μηχανι
σμού σε τσιμεντένια κολώνα 
της Δ.Ε.Η. την 15.5.1990,

στο 21ο χιλιόμ. Εθνικής Οδού Αθη- 
νών-Λαμίας, στην Εκάλη.

Εκτόξευση ρουκέτας κατά των Γραφεί
ων της Εταιρείας PROCTER & 
GAMBLE στη Λεωφ. Συγγρού, στη Ν. 
Σμύρνη.

Εκτόξευση και έκρηξη 2 ρουκετών κα
τά των Γραφείων της Ε.Ο.Κ., την
16.12.1990, στην Αθήνα.

Εκτόξευση και έκρηξη ρουκέτας κατά 
των Γραφείων της Τράπεζας 
AMERICAN EXPRESS, την 
28.1.1991, στην οδό Πανεπιστημίου 
31, στην Αθήνα.

Έκρηξη βόμβας στο ρυμουλκό «ΚΑΡΑ- 
ΠΙΠΕΡΗΣ», την 26.4.1991, στη Σκάλα 
Περάματος.

- Εκτόξευση 2 ρουκετών και έκρηξη της 
μίας εξ αυτών, κατά της εταιρείας 
«ΧΑΛΥΨ», την 16.5.1991, στον Α- 
σπρόπυργο.

- Απόπειρα δολοφονίας του Τούρκου Ε
πιτετραμμένου DENIZ BULUKBASI, 
την 16.7.1991, στο Π. Ψυχικό.

- Εκτόξευση-έκρηξη μιας ρουκέτας και 
ρίψη μιας αμυντικής χειροβομβίδας 
κατά λεωφορείου των ΜΑΤ, την
2.11.1991 στα Εξάρχεια, με αποτέλε
σμα το θανάσιμο τραυματισμό του Α
στυφύλακα Ιωάννη ΒΑΡΗ και τον 
τραυματισμό 7 ακόμα Αστυνομικών.

- Απόπειρα δολοφονίας με εκτόξευση 
ρουκέτας κατά του Υπουργού Οικονο
μικών Ιωάννη ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑ, την

«/ο Βαθμός

1 '■ Απότ. Αστυν. Α '
1 2· Απότ. Αστυν. Α '

3. Αστυνόμος Α '
4· Αστυφύλακας

Αστυφύλακας
6· Αρχιφύλακας

7. Αστυφύλακας

8. Αστυφύλακας

9. Αστυφύλακας

10. Αστυφύλακας

11. Αστυν. Υποδ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΑΝ 
ΣΕ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

Ονομακ,ώνυμο Θ ονί„ υ

ΜΑΛΛΙΟΣ Ευάγγελος 
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Πέτρος 
ΠΕΤΡΟΥ Παντελής 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Σωτήριος 
ΜΑΤΗΣ Χρηστός 
ΜΠΟΥΡΑΣ Βασίλειος

ΓΕΩΡΓΟΥ Γεώργιος 

ΔΟΥΓΕΝΗΣ Γεώργιος 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικ.

ΒΑΡΗΣ Ιωάννης 

ΒΕΛΙΟΣ Απόστολος

14.12.1976
31.1.1979
16.1.1980
16.1.1980

24.12.1984
15.5.1985

15.5.1985

15.5.1985

26.11.1985

2.11.1991 

19.3.1994

Καθ' οδόν.
Καθ' οδόν.
Καθ' οδόν.
Καθ' οδόν.

Ληστεία Τράπεζας. 
Συμπλοκή με Χρ. 
Τσουτσουβή (Γκύζη) 
Συμπλοκή με Χρ. 
Τσουτσουβή (Γκύζη) 
Συμπλοκή με Χρ. 
Τσουτσουβή (Γκύζη) 
Επίθεση σε λεωφορείο 
της ΔΑΕΑ (Καισαριανή) 
Επίθεση σε λεωφορείο 
της ΔΑΕΑ (X. Τρικούπη) 
Επίθεση σε λεωφορείο 
μεταφοράς προσωπικού.
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«Ελληνίδες, Έλληνες,
Την εικόνα της Ελλάδας χαρακτή

ρισαν τα τελευταία 27 χρόνια αλλε
πάλληλες απεχθείς τρομοκρατικές 
πράξεις.

Αυτό παρ' όλο που οι πράξεις αυ
τές ήταν αντίθετες προς τη θέληση 
του ελληνικού λαού, ο οποίος κατα
δικάζει τη βία, την αυτοδικία, την α
ναίρεση του κράτους δικαίου. Ήρθε 
πια η ώρα οι ένοχοι να δώσουν λόγο 
για τις πράξεις τους.

Η  τρομοκρατία άφησε πίσω της 
πολλά αθώα θύματα και προκάλεσε 
πόνο σε πολλούς ανθρώπους. Πολ
λές οικογένειες βίωσαν τραγικά την 
απώλεια αγαπημένων τους προσώ
πων, υπέφεραν και αντιμετώπισαν 
τα γεγονότα με αξιοπρέπεια και πό
νο. Συμπαραστεκόμαστε στις οικογέ
νειες αυτές, ιδιαίτερα σήμερα, που οι 
αποκαλύψεις ξυπνούν και πάλι 
τραυματικές εμπειρίες.

Μαζί όμως με τις οικογένειες των 
θυμάτων, υπέφερε και η χώρα. Η  Ελ
λάδα δέχτηκε αλλεπάλληλα πλήγματα 
στο κύρος της. Τα πυρά κατευθύνθη- 
καν και ενάντια στη Δημοκρατία. Η  
τρομοκρατία ήταν ένα στίγμα για τη 
Μεταπολίτευση. Ήταν μια βαριά σκιά 
πάνω στην καλύτερη Δημοκρατία, 
που γνώρισε ο τόπος. Κάθε απόπει
ρα, κάθε επίθεση, κάθε δολοφονία ή
ταν μια βίαιη πρόκληση, μια επίθεση 
χωρίς πρόσωπο ενάντια στη Δημο
κρατία, στους θεσμούς της και τη δη
μοκρατική λαϊκή θέληση. Τη Δημο
κρατία αυτή που όλοι μας, απ' όλες 
τις πολιτικές παρατάξεις, αγωνιστή
καμε να εγκαθιδρύσουμε, να στεριώ- 
σουμε και να κρατήσουμε ισχυρή.

Σήμερα η Δημοκρατία μας, πιο ι
σχυρή από ποτέ, απαντά σε αυτή τη 
βίαιη πρόκληση, χωρίς να καταφύγει 
στη βία και την καταστολή. Απαντά
με με τη συνεπή και σταθερή εφαρ
μογή του νόμου. Η  Δημοκρατία είναι 
αυτή, που πατάσσει την τρομοκρατί

α. Έχει τη δύναμη, έχει τη θέληση, έ
χει τη δυνατότητα για να απαλλαγεί 
από το στίγμα της τρομοκρατίας.

Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και 
κανένα άλλοθι για την τρομοκρατία. 
Δεν υπάρχει καμία ιδεολογία, που να 
"νομιμοποιεί" το φόνο. Καμιά ιδεο
λογία δεν "νομιμοποιείται" όταν θέ
λει αυθαίρετα να επιβάλλει στη Δη
μοκρατία να ζει υπό τη σκιά του φό
βου και της απειλής.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια για 
τη ριζική πάταξη της τρομοκρατίας 
σταθερά και αποφασιστικά. Κάνα
με το πρώτο βήμα γιατί εργαστήκα
με με σχέδιο. Εργαστήκαμε για πολ
λά χρόνια για να θέσουμε τις βάσεις 
γι' αυτές τις σημερινές εξελίξεις τώ
ρα. Δεν εργαστήκαμε με δογματικές 
προσεγγίσεις. Δεν προχωρήσαμε με  
προκαταλήψεις, πιστεύοντας ότι 
πρέπει εκεί κάπου να είναι οι ένο
χοι. Προχωρήσαμε με συστηματική 
εργασία, αναλύοντας τα στοιχεία. 
Μ ε σύνεση. Με χαμηλούς τόνους. 
Μ ε αποφασιστικότητα.

Θέλω να ευχαριστήσω και να 
συγχαρώ τις αστυνομικές και τις ει- 
σαγγελικές αρχές για τη μεγάλη  
προσπάθεια και τα σημαντικά απο
τελέσματα, που πέτυχαν τις τελευ
ταίες εβδομάδες.

Θέλω να συγχαρώ τον υπουργό 
Δημόσιας Τάξης τον κ. Μ ιχάλη 
Χρυσοχοΐδη που είναι εδώ μαζί μας  
για τη συνεπή και συνεχή καθοδή
γηση των διωκτικών αρχών...

Ζητώ και πάλι απ' όλα τα κόμμα
τα, απ' όλα τα μέσα ενημέρωσης, α
πό όλους τους πολίτες, να επιδεί
ξουμε ακόμη μεγαλύτερη σύνεση. 
Να επιδείξουμε σοβαρότητα και υ
πευθυνότητα.

Η  τρομοκρατία δεν είναι θέαμα. 
Είναι κίνδυνος που πρέπει να εξα
λείψουμε οριστικά. Χρειάζεται από 
σήμερα και για το επόμενο διάστημα 
ακόμα υπεύθυνη στάση από όλους. 
Δεν βοηθούν την προσπάθεια οι α
νυπόστατες φήμες. Θα εκτεθούν α
νεπανόρθωτα ευτυχώς οι λίγοι εκεί
νοι, που δείχνουν να καλλιεργούν, 
να αναπαράγουν και να επενδύουν

σ' αυτές τις ανυπόστατες φήμες. Ο 
ελληνικός λαός δεν θα συγχωρήσει 
οποιαδήποτε απόπειρα υπονόμευσης 
της μεγάλης αυτής προσπάθειας στο 
βωμό της μικροπολιτικής ή χάριν ε
ντυπωσιασμού. Ο ελληνικός λαός 
περιμένει από όλους μας σοβαρότη
τα, υπευθυνότητα.

Ακόμη, δεν βοηθά και διαφωνώ 
κάθετα και κατηγορηματικά με το 
στιγματισμό οποιουδήποτε κοινωνι
κού και πολιτικού χώρου. Ο κοινω
νικός χώρος της ευρύτερης Αριστε
ρός έχει αγώνες, έχει περγαμηνές κι 
έχει προσφορά στον τόπο. Άλλωστε, 
ξέρουμε ότι στον τόπο μας η βία έχει 
πολλές και διαφορετικές ρίζες.

Ο ελληνικός λαός είναι και θα εί
ναι ενωμένος σ ' αυτή τη μεγάλη προ
σπάθεια για την πάταξη της τρομο
κρατίας και την ισχυροποίηση της 
Δημοκρατίας μας.

Θα αποκαλύψουμε κάθε πτυχή 
αυτής της υπόθεσης. Θα χυθεί άπλε
το φως. Θα συνεχίσουμε και θα α
ποκαλύψουμε όλους τους υπεύθυ
νους και θα λογοδοτήσουν όλοι στη 
δικαιοσύνη.

Οι τρομοκράτες θα έχουν μια δί
καιη δίκη. Συνεχίζουμε με τον ίδιο 
σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώ
ματα, με πλήρη εφαρμογή του Συ
ντάγματος και των νόμων του κρά
τους. Δεν έχει νόημα η νίκη απένα
ντι στην τρομοκρατία, αν συνοδευ
τεί από έκπτωση των δημοκρατι
κών θεσμών και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Η  νίκη απέναντι στην τρομοκρα
τία θα είναι μια νίκη της Δημοκρα
τίας, μια νίκη της ευνομούμενης πο
λιτείας. Θα είναι μια νίκη της Ελλά
δας. Μ ιας Ελλάδας, που προχωρά 
στο μέλλον πιο ισχυρή και επιβε
βαιώνει με τα βήματά της την πρό
οδό της και σε αυτόν τον τομέα. Ε
πιβεβαιώνει ότι αλλάζει σελίδα. Ε
πιβεβαιώνει ότι κατοχυρώνει τη θέ
ση της ως μία σύγχρονη και ισχυρή 
ευρωπαϊκή χώρα».

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΜΗΤΗΣ
1 9 .7 .2 0 0 2
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14/7/1992 στην Αθήνα, που είχε ως α
ποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό 
του διερχόμενου πεζού, Αθανασίου Α- 
ΞΑΡΛΙΑΝ.

- Απόπειρα δολοφονίας κατά του Βου
λευτή Ελευθερίου ΠΑΠΑΔΗΜΗ- 
ΤΡΙΟΥ, την 21.12. 1992, στο Μαρούσι.

- Περιστατικό της οδού Λουίζης Ριαν- 
κούρ, την 27.3.1992, στους Αμπελοκή
πους.

- Ληστεία στα ΕΛ.ΤΑ. της οδού Πατησί
ων 316, στην Αθήνα, την 13.7.1988, 
τραυματισμός του Αρχιφύλακα Θεό
δωρου ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ, και 
- Ληστεία στα ΕΛΤΑ Αιγάλεω, το 

1988.

0  Θεολόνος ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ

Ομολόγησε ότι α
πό κοινού με άλλα 
μέλη της «17Ν» 
συμμετείχε στην 
ληστεία στο Υπο
κατάστημα Εθνι
κής Τράπεζας επί 
της οδού Δροσο- 
πούλου, στα Πα
τήσια, το 1986. 

Όμως, από τα στοιχεία της προανάκρι
σης προκύπτει η συμμετοχή του στη λη
στεία των ΕΛ.ΤΑ. στο Αιγάλεω, το 1988.

Οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πλημ- 
μελειοδικών Αθηνών και άλλα δυο μέ
λη της Τρομοκρατικής Οργάνωσης «17 
Νοέμβρη», οι Κωνσταντίνος ΚΑΡΑ- 
ΤΣΩΛΗΣ του Σταύρου και της Ευγενί
ας, που γεννήθηκε το 1966 στην Γερ

μανία, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττι
κής, Αυγής 76, μεσίτης αστικών συμ
βάσεων, και Ηρακλής ΚΩΣΤΑΡΗΣ 
του Χρήστου και της Σταυρούλας, που 
γεννήθηκε το 1966 στην Πρέβεζα, κά
τοικος Γαλατσίου Αττικής, Εκάβης 83, 
μεσίτης αστικών συμβάσεων.

0  K w oravT ivoc ΚΑΡΑΤΣΟΛΗΣ

Ομολόγησε 
ότι από κοι
νού με άλλα 
μέλη της 
Τρομοκρατι
κής Οργάνω
σης «17 Νο
έμβρη» τέλε- 
σε ή συμμε
τείχε στις πα

ρακάτω εγκληματικές πράξεις :

- Εισβολή ενόπλων - κλοπή οπλισμού 
στο 1ΘΆ.Τ. Αθηνών, την 14.8.1988 
στο Βύρωνα.

- Κλοπή πολεμικού υλικού από Στρατό
πεδο Συκουρίου, την 24.12.1989, στην 
Λάρισα.

- Ληστεία στο υποκατάστημα των ΕΛ
ΤΑ, 27/1/1997 στον Βύρωνα, και

- Ληστεία σε βάρος χρηματαποστολής 
του ΟΤΕ Πατησίων, την 2.4.2002.

0  Ηοακλής ΚΩΣΤΑΡΗΣ

Αρνήθηκε τις κατηγορίες που του απο
δόθηκαν, πλην όμως, από το μέχρι 
στιγμής προανακριτικό υλικό και τις α
πολογίες των υπολοίπων, προκύπτει ό
τι στρατολόγησε και ενέταξε τον φίλο 
και κουμπάρο του Κωνσταντίνο ΚΑ- 
ΡΑΤΣΩΛΗ, στην Τρομοκρατική Ορ

γάνωση «17 
Νοέμβρη»,  
δίδοντάς του 
το ψευδώνυ
μο «Στέ
λιος», ενώ 
με άλλα μέ
λη της 
«17Ν», τέ- 

λεσε ή συμμετείχε στις παρακάτω ε
γκληματικές πράξεις:

- Εισβολή ενόπλων - κλοπή οπλισμού 
στο ΙΘΆ.Τ. Αθηνών την 14.8.1988 
στο Βύρωνα.

- Απόπειρα δολοφονίας με έκρηξη παγι- 
δευμένου αυτοκινήτου, κατά του Βου
λευτή Γεωργίου ΠΕΤΣΟΥ την
8.5.1989 στο Ψυχικό.

- Δολοφονία του Βουλευτή Παύλου 
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ την 26.9.1989 στο 
Κολωνάκι.

- Κλοπή πολεμικού υλικού από Στρατό
πεδο Συκουρίου την 24.12.1989 στη 
Λάρισα.

- Απόπειρα δολοφονίας με εκτόξευση 
ρουκετών κατά του επιχειρηματία 
Βαρδή ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ την
20.11.1989 στην Εκάλη .

- Θανάσιμος τραυματισμός του Αμερικα
νού Λοχία Ronald STEWART, με έ
κρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου την
12.3.1991 στην Ανω Γλυφάδα.

Ληστεία στο υποκατάστημα των 
ΕΛ.ΤΑ. την 27.1.1997 στο Βύρωνα .

- Δολοφονία του εφοπλιστή Κωνσταντί
νου ΠΕΡΑΤΙΚΟΥ την 28.5.1997 στον 
Πειραιά.

- Δολοφονία του Βρετανού Στρατιωτικού
Ακολούθου Stephen SAUNDERS την 
8.6.2000 στη Φιλοθέη.

- Ληστεία σε βάρος χρηματαποστολής 
του ΟΤΕ την 2.5.2001 στον Πειραιά, 
και

- Ληστεία σε βάρος χρηματαποστολής 
του ΟΤΕ στην οδό Πατησίων την 
2.4.2002.

Οδηγείται στον Εισαγγελέα Πλημμε- 
λειοδικών Αθηνών ένα ακόμα μέλος 
της Τρομοκρατικής Οργάνωσης «17 
Νοέμβρη», ο Θωμάς ΣΕΡΙΦΗΣ.του 
Βασιλείου και της Δήμητρας, που γεν
νήθηκε το 1966 στη Γερμανία και κα
τοικεί στην οδό Πλάτωνος 57 στο Γα- 
λάτσι, οδηγός στον Οργανισμό Αστι
κών Συγκοινωνιών Αθήνας.
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ΤΟ ΝΕΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Με την ευκαιρία της ενημέρω
σης του κοινού, η Ελληνική Αστυ
νομία παρουσίασε το νέο επικοι- 
νωνιακό της πρόσωπο, ένα πρόσω
πό σοβαρό και αξιόπιστο, που σχο
λιάστηκε θετικά από τα ΜΜΕ και 
το κοινό.

τώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας 
(Δ.ΑΕΕΒ) υπό την προεδρία του κ. 
Χρυσοχοΐδη, κατά την οποία έλαβαν 
μέρος ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας αντιστράτηγος κ. Φώτιος Να- 
σιάκος, ο αρμόδιος για θέματα τρομο
κρατίας Εισαγγελέας Πρωτοδικών κ. 
Γιάννης Διώτης, ο οποίος προΐσταται 
και εποπτεύει των σχετικών ερευνών, ο 
υποστράτηγος κ. Στέλιος Σύρρος, 
Διευθυντής της ΔΑΕΕΒ και ανώτεροι 
αξιωματικοί της ίδιας Υπηρεσίας.

Μετά το πέρας της σύσκεψης ο Υ
πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης έκανε δηλώσεις στα 
ΜΜΕ, ενώ ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας έκανε απολογισμό του έρ
γου των τελευταίων ημερών.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της 
Ελλην. Αστυνομίας Α /Υ  

Ελευθ. Οικονόμου, ενημερώνει 
την κοινή γνώμη

0  0Μ &

Ομολόγησε 
ότι από κοι
νού με άλλα 
μέλη της 
Τρομοκρατι
κής Οργάνω
σης «17 Νο
έμβρη», ετέ- 
λεσε ή συμ
μετείχε στις 

παρακάτω εγκληματικές πράξεις:
• 'Εκρηξη αυτοσχέδιου ωρολογιακού ε

κρηκτικού μηχανισμού σε ακατοίκητη 
μονοκατοικία, ιδιοκτησίας Γεωργίου 
ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ, την 22.2. 1989, στα 
Βριλήσσια Αττικής.

• Κλοπή πολεμικού υλικού από το στρα
τόπεδο Συκουρίου, την 24.12. 1989, 
στη Λάρισα.

• Κλοπή εκτοξευτήρων αντιαρματικών 
βλημάτων (μπαζούκας), την 3.2. 1990, 
από το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, και

• Ληστεία σε υποκατάστημα της Τράπε
ζας Εργασίας, την 18.7. 1990, στο Πε
ριστέρι.

Τρίτη. 23 Ιουλίου 2002

Πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη, 
στα γραφεία της Διεύθυνσης Αντιμε

ls jM m ,25JM lQ U J 002

Ο δ η γ ε ίτ α ι  
στον Εισαγ- 
γ ε λ έ α 
Π λ η  μ μ ε -  
λ ε ι ο δ ι κ ώ ν  
Αθηνών ένα 
ακόμα μέ
λος της 
Τρομοκρα
τικής Οργά

νωσης «17 Νοέμβρη», ο Κωνσταντίνος 
ΤΕΛΙΟΣ του Βασιλείου και της Σοφί
ας, που γεννήθηκε το 1965 στη Σάμο 
και κατοικεί στην οδό Γλάδστωνος 5, 
στη Θεσσαλονίκη, εκπαιδευτικός, ο ο
ποίος την προηγουμένη παραδόθηκε 
στη Γενική Α-

στυν. Δ/νσης Θεσσαλονίκης. Ο Κων
σταντίνος ΤΕΛΙΟΣ ομολόγησε ότι από 
κοινού με άλλα μέλη Οργάνωσης συμ
μετείχε στις παρακάτω εγκληματικές 
πράξεις:
- Απόπειρα δολοφονίας του Εισαγγελέα 

Κωνσταντίνου ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ την
10.1.1989 στην περιοχή Ζωγράφου.

- Κλοπή πολεμικού υλικού από το στρα
τόπεδο Συκουρίου, την 24.12.1989, 
στη Λάρισα.

- Ληστεία στο υποκατάστημα της Τράπε
ζας Εργασίας την 29.6.1989 στην οδό 
Πατησίων, και

- Απόπειρα δολοφονίας, με εκτόξευση 
ρουκέτας, κατά του Υπουργού Οικο
νομικών Ιωάννη ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑ 
την 14.7. 1992 στην Αθήνα που είχε 
σαν αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυ
ματισμό του διερχόμενου πεζού Αθα
νασίου ΑΞΑΡΛΙΑΝ.

Ο δ η γ ε ί τ α ι  
στον Εισαγ
γελέα Πλημ- 
μελειοδικών 
Αθηνών, το 
μέλος της 
«17 Νοέμ
βρη», Παύ
λος ΣΕΡΙ
ΦΗΣ του Α

ναστασίου και της Σοφίας, που γεννή
θηκε το 1956 στο Μόρφιο Θεσπρωτίας 
και κατοικεί στην οδό Κυβέλης 20β, 
στο Γαλάτσι Αττικής,

r W r m ' m  T r - r \
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ο οποίος συνελήφθη την προηγούμενη 
στην περιοχή Αργιθέας. Ο Παύλος ΣΕ
ΡΙΦΗΣ αρνήθηκε τις κατηγορίες, πλην 
όμως από τα στοιχεία της προανάκρι
σης προέκυψε ότι:
- Είναι παλαιό μέλος της Οργάνωσης και

χρησιμοποιούσε τα ψευδώνυμα «Βαγ
γέλης» ή και «Νικήτας».

- Συμμετείχε με άλλα μέλη της «17 Ν», 
στη δολοφονία του Σταθμάρχη της 
C.I.A στην Αθήνα, Richard WELCH, 
την 23.12. 1975 στο Παλαιό Ψυχικό, 
και

- Λάμβανε κατά καιρούς διάφορα χρημα
τικά ποσά από το ταμείο της Οργάνω
σης και ήταν γνώστης των εγκληματι
κών δραστηριοτήτων, καθώς και των 
αποφάσεων της.
Τις νυχτερινές όμως ώρες της 25.7. 

2002 ο Παύλος Σερίφης ζητά την εξέ
τασή του από την αρμόδια Ανακρίτρια, 
στην οποία ομολογεί τις πράξεις τους 
και δίνει πολύτιμες πληροφορίες για 
την Τρομοκρατική Οργάνωση και ειδι
κότερα για την πρώτη περίοδο της δρά
σης της (1975 - 1981). Αναγνωρίζει το 
Γιωτόπουλο ως αδιαφιλονίκητο Αρχη
γό της «17ης Νοέμβρη» και τον συνδέ
ει άμεσα με τις πρώτες δολοφονίες της.

Παρασκευή. 26 Ιουλίου 2002

Οδηγείται στον Εισαγγελέα Εφετών 
Αθηνών, ένα ακόμα μέλος της «17 Νο
έμβρη», ο Πάτροκλος ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ 
του Χαραλάμπους και της Αικατερί
νης, που γεννήθηκε το 1960 στο Φι- 
σκάρδο Σάμης Κεφαλληνίας και κατοι
κεί στην οδό Τρίπολης 18, στο Ελληνι
κό Αττικής, ο οποίος συμμετείχε στις 
παρακάτω εγκληματικές πράξεις:

- Ληστεία στο υποκατάστημα της Εθνι
κής Τράπεζας Κάτω Πετρα- 
λώνων και δολοφονία του Α
στυφύλακα Χρήστου MATH, 
την 24 .12. 1984.

- Δολοφονία του εκδότη της Α
πογευματινής Νικόλαου 
ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ και του ο
δηγού του Παναγιώτη ΡΟΥ- 
ΣΕΤΗ, την 21.2. 1985 στο 
Κολωνάκι.

- Δολοφονία του βιομηχάνου 
Δημητρίου ΑΓΓΕΛΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ, την 8.4. 1986 στο Κο
λωνάκι.

- Απόπειρα δολοφονίας του 
ιατρού Ζαχαρία ΚΑΨΑ- 
ΛΑΚΗ, την 4.2.1987 στο 
Χαλάνδρι.

- Έκρηξη αυτοσχέδιου εκρη
κτικού μηχανισμού εναντί
ον λεωφορείου της Πολε
μικής Αεροπορίας που με
τέφερε Αμερικανούς Αξιωματικούς, 
την 24.4.1987 στο Ρέντη, με αποτέλε
σμα τον τραυματισμό 13 ατόμων.

- Απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού 
George CARROS, την 21.1.1988 στη 
Φιλοθέη Αττικής.

- Δολοφονία, με έκρηξη παγιδευμένου 
αυτοκινήτου, του Αμερικανού Στρα
τιωτικού Ακολούθου William 
NORDEEN, την 28.6.1988 στο Κεφα
λάρι Κηφισίας, και

- Εισβολή ενόπλων και κλοπή οπλισμού α
πό το ΙΘ' Αστυνομικό Τμήμα Αθηνών, 
την 14.8.1988 στο Βύρωνα Αττικής.

Σάββατο. 27 Ιουλίου 2002

Οδηγείται στον Εισαγγελέα Εφετών 
Αθηνών, ένα ακόμα μέλος της «17 Νο

έμβρη», ο Νικόλαος ΠΑΠΑΝΑΣΤΑ
ΣΙΟΥ του Αναστασίου και της Μαρίας, 
που γεννήθηκε το 1952 στις Σέρρες και 
κατοικεί στην οδό Μεγάλου Αλεξάν
δρου (δεύτερη στάση), στη Σταμάτα 
Αττικής, κεραμοποιός, ο οποίος χρησι
μοποιούσε το ψευδώνυμο «Νικήτας». 
Ο ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ αρνήθηκε τις 
κατηγορίες, πλην όμως από τα στοιχεί
α της προανάκρισης προκύπτει ότι από 
κοινού με άλλα μέλη Οργάνωσης τέ- 
λεσε ή συμμετείχε στις ακόλουθες ε
γκληματικές πράξεις:
- Απόπειρα δολοφονίας του Αμερικα
νού Λοχία Robert JUDD, την 3.4.1984 
στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

- Ληστεία στο υποκατάστημα της Εθνι
κής Τράπεζας Κάτω Πετραλώνων και 

δολοφονία του Αστυφύλακα

Χρήστου MATH, την 24.12.1984. 
Δολοφονία του εκδότη της Απογευματι

νής Νικόλαου ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ και 
του οδηγού του Παναγιώτη ΡΟΥΣΕ- 
ΤΗ, την 21.2.1985 στο Κολωνάκι.

Jt και οι ανακρίσεις συνεχί
ζονται -και αναμένονται απο
καλύψεις μείζονος σημασίας- η 
" ίστννομική  Επιθεώ ρηση", ό
ντας αναγκασμένη να λάβει την 
άγουσα προς το Τυπογραφείο, 
θα συνεχίσει το χρονικό της  
συνάντησης α υτής της Α στυ
νομίας μ ε  την ιστορία στο επό
μενο τεύχος.
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Έχοντας συναίσθηση της ευθύνης που 
επιβάλλουν οι στιγμές και της ιδιαίτερης 
σημασίας των τελευταίων εξελίξεων 
στο θέμα της τρομοκρατίας, θεωρώ ότι 
είναι η στιγμή που μπορούμε να κάνου
με μία πρώτη αποτίμηση της προσπά
θειας για την εξάρθρωσή της.

Γνωρίζετε ότι μία από τις βασικές αρ
χές λειτουργίας του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης είναι η διάκριση ρόλων και 
αρμοδιοτήτων, η διάκριση της πολιτι
κής από την επιχειρησιακή δουλειά.

Για το λόγο αυτό δεν θα αναφερθώ σε 
επιχειρησιακά θέματα. Θα με ακολου
θήσει όμως στο βήμα, ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας κ. Νασιάκος, 
προκειμένου να σας ενημερώσει για την 
πορεία των ερευνών.

Μετά από συστηματική και μεθοδική 
προσπάθεια, με σεβασμό στα θεμελιώδη 
δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, στη 
δημοκρατική νομιμότητα και στους συ
νταγματικούς και δικονομικούς κανόνες 
καταφέραμε ένα ισχυρότατο πλήγμα κα
τά της τρομοκρατικής οργάνωση 
«17Ν».

Όπως ξέρετε μέχρι σήμερα έχουν πα- 
ραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη δέκα άτομα 
και αναζητείται ένα επιπλέον, ενώ πα
ράλληλα εξετάζονται τα στοιχεία που 
προκύπτουν για πιθανή εμπλοκή και άλ- 
λων ατόμων καθώς και ο βαθμός συ- 
σχέτισής τους.

Αν και έχει ήδη εξαρθρωθεί σημαντι
κό τμήμα της οργάνωσης, οι αστυνομι
κές έρευνες είναι ακόμη σε εξέλιξη 
θα συνεχιστούν προς κάθε κατεύθυννη. 
Η  υπόθεση της «17 Νοέμβρη» και συνο
λικά της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, θα 
κλείσει για την Ελληνική πολιτεία, μόνο

όταν θα είναι απολύτως βέβαιο ότι έ
χουν οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη όλοι οι 
υπεύθυνοι.

Η  έρευνα θα φτάσει μέχρι το τέλος.
Σ ' αυτή την υπόθεση θα χυθεί άπλε

το φως.
Θα εξιχνιαστεί κάθε πτυχή του τρομο

κρατικού φαινομένου στη χώρα μας.
Εν τω μεταξύ άρχισαν να δίδονται 

και θα δοθούν και στη συνέχεια, όταν 
αυτό θα είναι εφικτό, για κάθε περίπτω
ση, λεπτομερείς απαντήσεις στις οικογέ
νειες των θυμάτων της τρομοκρατίας, 
για τις συνθήκες της οδυνηρής απώ
λειας των ανθρώπων τους.
Κυρίες και κύριοι,

Η  Δημοκρατία στη χώρα μας είναι 
μια πολύπαθη υπόθεση. Είναι η πρώτη 
φορά από τη συγκρότηση του Ελληνικού 
κράτους που πλησιάζουμε τα τριάντα 
χρόνια ομαλής Δημοκρατικής ζωής.

Στα χρόνια αυτά, οι πολίτες αυτού του 
τόπου, έδειξαν ότι έχουν αστείρευτες 
δημιουργικές δυνάμεις. Κάλυψαν μεγά
λες αποστάσεις προκειμένου να δη
μιουργήσουν μια σύγχρονη δημοκρατι
κή πολιτεία.

Μέσα από ένα πολύχρονο κύκλο που 
σημαδεύτηκε από εθνικές καταστροφές 
και πολέμους, από τον εμφύλιο, από τη 
δικτατορία και την εθνική τραγωδία της 
Κύπρου, βγήκαμε όλοι λαβωμένοι αλλά 
και αποφασισμένοι να μη γυρίσουμε πί
σω, αποφασισμένοι να υπερασπίσουμε 
τη Δημοκρατία και τα θεμελιώδη δι
καιώματα των Ελλήνων πολιτών.

Αυτή η πορεία τα τελευταία 27χρόνια 
κιάστηκε από την τρομοκρατία. Η  ατο

μική βία, παρά και ενάντια στη βούληση 
του Ελληνικού λαού, επιχείρησε ατελέ
σφορα να υποκαταστήσει την κυρίαρχη 
λαϊκή βούληση και το κράτος δικαίου.

Για 27 ολόκληρα χρόνια οι καθοδη
γητές και φορείς της ατομικής βίας έ
σπειραν πόνο, θλίψη και ερωτήματα.

Έσπειραν υπόνοιες, υπονόμευσαν 
την εικόνα της χώ ρας και την αξιοπι
στία του πολιτικού κόσμου, διέσυραν 
ιδέες και αξίες, διέσυραν ανθρώπους, 
επιχείρησαν να μετατρέψουν τα θύμα
τα σε θύτες.

Σήμερα ήρθε η στιγμή να πάρει το λό
γο η συντεταγμένη πολιτεία και η δι
καιοσύνη. Για να αποδώσει ευθύνες σε 
όσους είναι υπεύθυνοι, για να αποκαλύ- 
ψει κάθε πλευρά αυτής της μαύρης σελί
δας της μεταπολιτευτικής μας ιστορίας, 
κάθε πλευρά χωρίς καμία εξαίρεση.

Ήδη έχουν παραπεμφθεί στην δι
καιοσύνη δέκα άτομα εκ των οποίων 
τα εννέα έχουν ομολογήσει τη συμμε
τοχή τους σε σειρά εγκληματικών ε 
νεργειών και ταυτόχρονα την συμμετο
χή τους στην τρομοκρατική οργάνωση 
"17 Νοέμβρη".

Κυρίες και κύριοι,
Όλοι όσοι όρθωσαν το ανάστημά 

τους, σε δύσκολες στιγμές για τη χώρα, 
για να πάρει τέλος ο αυταρχισμός και η 
βία, πιστεύω ότι ζουν σήμερα μέρες δι
καίωσης.

Γιατί βλέπουν ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία του Ελληνικού λαού ξέρει 
πως η βία δεν μπορεί να είναι μέσο επί
λυσης πολιτικών ή ιδεολογικών διαφο
ρών.

Πολύ περισσότερο γιατί οι πολιτικές 
ή οι ιδεολογικές διαφορές δεν μπο
ρούν να αποτελούν το άλλοθι της ε
γκληματικότητας, των ληστειών και 
των δολοφονιών.

Οι τρομοκράτες δεν δολοφόνησαν 
μόνο ανθρώπους. Επιχείρησαν να δο
λοφονήσουν και τον κριτικό λόγο ενο
χοποιώντας τον με τις πρακτικές τους. 
Επιχείρησαν να δολοφονήσουν τη δια
φορετική άποψη, την αμφισβήτηση, το 
θεμέλιο της Δημοκρατίας που είναι το 
δικαίωμα στη διαφωνία.

Γ ι' αυτό και η νίκη μας απέναντι στην 
τρομοκρατία δεν πρέπει να είναι μόνο η 
επιχειρησιακή νίκη, πρέπει να είναι νί
κη της Δημοκρατίας, νίκη του δικαιώ
ματος στη διαφωνία και στη διαφορά.

Αλλά και κάτι άλλο.
Αν η ανθρωπότητα άλλαξε και προ

οδέυσε μέσα στους αιώνες, αυτό έγ ι
νε γιατί υπήρξε η κοινωνική βούλη
ση, η θέληση της πλειοψηφίας, γιατί 
οι ιδέες έγιναν κτήμα των λαών. Έτσι
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αλλάζει η ιστορία.
Γιατί η δύναμη των ιδεών είναι μεγα

λύτερη από τη δύναμη των όπλων.
Γι' αυτό νίκησε η Δημοκρατία. Η  "17 

Νοέμβρη" πολύ πριν ηττηθεί επιχειρη
σιακά από τις διωκτικές αρχές, ηττήθη- 
κε πολιτικά και ιδεολογικά από τη δύνα
μη των ιδεών της Δημοκρατίας και της 
κοινωνίας των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι,
• Οι υπεύθυνοι θα έχουν μία δίκαιη δίκη 

όπως αρμόζει στη Δημοκρατία μας και 
στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων. Θα έχουν όμως δίκη. Θα δώ
σουν λόγο για τις πράξεις τους.

• Όλες οι υποθέσεις θα εξετασθούν εξο
νυχιστικά μέχρι να διαλευκανθούν 
πλήρως.

• Θέλω να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στους 
αγωνιστές του αντιδικτατορικού αγώνα 
εκφράζοντας το σύνολο της Κυβέρνη
σης. Κανείς δεν μπορεί να συκοφαντή
σει τους αγώνες και τις θυσίες τους, τα 
χρόνια των φυλακών και των εξοριών, 
τα χρόνια που έχασαν από την ίδια τους 
τη ζωή, για να ζούμε σήμερα όλοι εμείς 
ελεύθεροι στη Δημοκρατική Ελλάδα. Η  
«17 Νοέμβρη» είναι η ανεξίτηλη ιστορι
κή ημέρα της σύγχρονης Ελλάδας. Ανή
κει σε κείνα παιδιά που υπεράσπισαν 
την πόρτα του Πολυτεχνείου με το αίμα 
τους, ανήκει στη συλλογική μνήμη του 
Ελληνικού λαού και ασφαλώς δεν ανή
κει σε στυγερούς δολοφόνους.

• Ο πολιτικός κόσμος της χώρας έχει τη 
δυνατότητα και πρέπει να δώσει ενωμέ
νος τη μάχη της αξιοπιστίας της πολιτι
κής. Ήρθε η ώρα να διαλυθεί η αχλύ πά
νω από τα πρόσωπά μας. Μπορούμε να 
αποδείξουμε ότι η πολιτική είναι η ανα
ντικατάστατη διαδικασία που μετασχη
ματίζει το παρόν σε ένα καλύτερο αύριο. 
Σήμερα είναι η στιγμή που κλείνει ένας 
ακόμη κύκλος της μεταπολίτευσης.

• Η επόμενη φάση θα πρέπει να χαρακτη
ρίζεται από την ενίσχυση της κοινωνίας 
των πολιτών.
Θέλω να ευχαριστήσω,

- Τον Πρωθυπουργό της χώρας μας και το 
σύνολο του πολιτικού κόσμου για την ε
μπιστοσύνη που μου έδειξαν μέχρι σή
μερα και να τους διαβεβαιώσω ότι θα 
κάνουμε κάθε προσπάθεια ώστε οι Έλ
ληνες πολίτες να αποκτήσουν το αίσθη
μα της ασφάλειας στη δουλειά και στη 
γειτονιά τους.

- Να ευχαριστήσω τους άνδρες και τις γυ
ναίκες της Ε/ληνικής αστυνομίας που 
έδωσαν και δίνουν τον καλύτερό τους ε
αυτό για την ασφάλεια του πολίτη στον

καθημερινό αγώνα εναντίον της τρομο
κρατίας.

- Να εξάρω επίσης τη συστηματική προ
σπάθεια των εισαγγελικών αρχών κατά 
την κρίσιμη αυτή ερευνητική και ανα- 
κριτική διαδικασία.

- Να ευχαριστήσω κυρίως όμως τον Ελλη
νικό λαό για τη συμπαράστασή του στις 
προσπάθειές μας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να απευθυνθώ 
στους νέους και τις νέες της πατρίδας 
μας και να τους πω ότι πρέπει να είναι 

- Υπερήφανοι για την πατρίδα τους και 
τους δημοκρατικούς αγώνες των γο
νιών τους, που κανείς πια δεν μπορεί να

«Κυρίες και Κύριοι,
Εν συνεχεία των δηλώσεων του Υ

πουργού Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλη 
Χρυσοχοίδη, θα ήθελα να κάνω την α
κόλουθη συνοπτική δήλωση.

1. Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, 
ευρεία σύσκεψη, στα γραφεία της Διεύ
θυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλη
μάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β) υπό την προε
δρία του κ. Χρυσοχοίδη.

Πλην του ομιλούντος έλαβαν μέρος:
- Ο αρμόδιος για θέματα Τρομοκρα

τίας Εισαγγελέας Πρωτοδικών κ. Γιάν
νης Διώτης, ο οποίος προΐσταται και ε
ποπτεύει των σχετικών ερευνών. Υπεν
θυμίζω ότι ο κ. Διώτης έχει την ευθύνη 
των περί την Τρομοκρατία ερευνών τα 
τελευταία έξι χρόνια.

- Ο Υποστράτηγος κ. Στέλιος Σύρρος, 
Διευθυντής της Δ.Α.Ε.Ε.Β.

-Ανώτεροι Αξιωματικοί της Δ.Α.Ε.Ε.Β
2. Κατά τη σύσκεψη αυτή έγινε ένας 

γενικός απολογισμός της πορείας των 
ερευνών, αξιολόγηση των μέχρι σήμερα 
αποτελεσμάτων και προσδιορίστηκαν 
τα επόμενα βήματα για την ριζική εξάρ
θρωση της Τρομοκρατικής Οργάνωσης 
17 Νοέμβρη.

3. Με βάση τα δεδομένα της προανά
κρισης και των εν γένει ερευνών εκτι- 
μήθηκε ότι, τα μέχρι στιγμής αποτελέ
σματα των προσπαθειών της Ελληνικής 
Αστυνομίας συνιστούν ισχυρότατο 
πλήγμα κατά της Τρομοκρατικής Οργά
νωσης 17 Νοέμβρη , με δεδομένο ότι:

Δέκα μέλη της Οργάνωσης συνελή- 
φθησαν και κρατούνται, ενώ ένα ακόμη 
- ο γνωστός Δημήτριος Κουφοντίνας - 
καταζητείται. Από το προανακριτικό υ
λικό προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσω
πα, με διάφορες εκάστοτε συνθέσεις και

τους συκοφαντήσει.
- Να είναι ακούραστοι εργάτες της Δημο

κρατίας μας, συλλογικοί διανοούμενοι 
τους μέλλοντος μας.

- Να γίνουν οι πρωταγωνιστές της νέας, δί
καιης, ισχυρής και περήφανης Ελλάδας. 
Ας ετοιμάζονται όλοι οι νέοι για τη 

μεγάλη, παγκόσμια γιορτή τους, τη γιορ
τή των νέων όλου του κόσμου στους Ο
λυμπιακούς αγώνες της Ελλάδας το 
2004»

Μ ΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  
Υπουργός Δη μ. Τάξης

23.7. 2002

ενίοτε συνεργαζόμενα με μερικά ακόμη 
μέλη της 17 Νοέμβρη που αναζητούνται 
, διέπραξαν τον συντριπτικά μεγαλύτερο 
αριθμό των τρομοκρατικών ενεργειών 
και των άλλων εγκληματικών πράξεων 
(κυρίως ληστειών) της 17 Νοέμβρη.

Στα δύο κύρια κρησφύγετα της Οργά
νωσης (Πάτμου 84 και Δαμάρεως 73) 
βρέθηκε και κατασχέθηκε το σύνολο 
σχεδόν του επιχειρησιακού εξοπλισμού 
της 17 Νοέμβρη , από ιδρύσεώς της. Ε- 
κτιμάται ότι οι εργαστηριακές και λοι
πές εξετάσεις του υλικού αυτού θα 
διευρύνουν το πεδίο των ερευνών και 
θα τεκμηριώσουν δικαστικά εγκληματι
κές πράξεις της Οργάνωσης. Με την 
ευκαιρία αυτή θα ήθελα να υπογραμμί
σω και ταυτόχρονα να διαβεβαιώσω  
και πάλι ότι:

Η  Ελληνική Αστυνομία, με αιχμή του 
δόρατος τη Δ.Α.Ε.Ε.Β και τη μέχρι αυ- 
ταπαρνήσεως ανταπόκριση των Αστυ
νομικών μας όλων των βαθμών, σε ό
ποια σημεία της Επικράτειας απαιτεί
ται, θα συνεχίσει μ ε την ίδια ένταση τις 
προσπάθειές της μέχρι να αποκαλυ
φθούν, να συλληφθούν και να οδηγη
θούν ενώπιον της δικαιοσύνης για να 
λογοδοτήσουν — κατά το μέτρο των ευ
θυνών τους— όλοι όσοι υφ ' οιονδήποτε 
ρόλο, συμμετείχαν στην εγκληματική 
αυτή οργάνωση, από της ιδρύσεώς της 
μέχρι σήμερα.

Συνειδητοποιούμε απόλυτα ότι ο 
δρόμος θα είναι μακρύς, ανηφορικός 
και δύσκολος. Αλλά να είστε σίγουροι: 
θα τον διανύσουμε μέχρι το τέλος του». -

ΦΩΤΙΟΣ ΝΑΣ1ΑΚ0Σ 
Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας 

23.7. 2002

Ένας πρώτος απολογισμός της Αστυνομίας
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Γ εώργιος 
ΔΟΥΓΕΝΗΣ 
Αστυφύλακας 
(+15.5.1985)

Βασίλειος
ΜΠΟΥΡΑΣ

Αστυφύλακας
(+15.5.1985)

Ιωάννης
ΒΑΡΗΣ

Αστυφύλακας
(+2.11.1991)

Γ εώργιος 
ΓΕΩΡΓΟΥ 

Αστυφύλακας 
(+15.5.1985)

r v

Απόστολος ΒΕΛΙΟΣ 
Αστυν. Υποδ/ντής 

(+19.3.1994)

Χρήστος
ΜΑΤΗΣ

Αστυφύλακας
(+24.12.1984)

Σωτήριος
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
Αστυφύλακας
(+16.1.1980)

Ευάγγελος 
ΜΑΛΛΙΟΣ 

Απότ. Αστυν. Α' 
(+ 14.12.1976)

Πέτρος
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ 
Απότ. Αστυν. Α' 

(+31.3.1979)

Παντελής 
ΠΕΤΡΟΥ 

Αστυνόμος Α' 
(+16.1.1980)
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Η  Θεσσαλονίκη κατέχει κομβικής 
σημασίας θέση στη βαλκανική χ ερ 
σόνησο, είναι σταυροδρόμι μεταξύ  
Ανατολής και Δύσης, το εμπορικό και 
οικονομικό κέντρο του βορειοελλα
δικού χώ ρου και όχι μόνο, αφού σε 
αυτή καταλήγουν αναγκαστικά όλοι 
οι δρόμοι που ξεκινούν από τη Βό
ρεια, Κ εντρική και εν  μέρει Ανατολι
κή Ευρώ πη και, μέσω  του βαλκανι
κού χώ ρου και της Μ εσογείου, φτά
νουν έω ς τη τη Μ έση Ανατολή και τη 
Βόρεια Αφρική.

Ο οικονομικός και εμπορικός ρόλος  
έφερε σε αυτή οικονομική ευρωστία 
και έτσι αποτέλεσε, μ ε  διάφορες δια
κυμάνσεις κατά καιρούς, κέντρο ανά
πτυξης όλης της περιοχής, εθνικής και 
ευρύτερης. Η  οικονομική ανάπτυξη υ
πήρξε το βασικό αίτιο για τη συσσώ
ρευση πληθυσμού και έδωσε αφορμή 
για πνευματική - πολιτιστική άνθηση.

μ ια  άλλη προσέγγιση και αντιμετώ 
πιση τω ν προβλημάτω ν μέσα  στα ο
ποία ανάγεται και το αστυνομικό  
πρόβλημα που αναγκαστικά χρω μα
τίζεται και προσδιορίζεται από αυτά  
τα δεδομένα και απα ιτεί από το έμ 
ψυχο υλικό ης Α στυνομίας μ ία  αλ
λιώ τικη αντιμετώ πιση.

Η  ιδιαίτερη αυτή φυσιογνωμία και 
μορφολογία της πόλης έχει τις επι
πτώ σεις της στο σχεδίασμά και την 
τακτική αντιμετώ πισης των αστυνομι
κών πραγμάτων. Η  παρουσία και λει
τουργία της Αστυνομίας στο χώ ρο αυ
τό έχει χαρακτήρα κοινωνικό. Η  διω- 
κτική-κατασταλτική και μόνο, ή σε 
προτεραιότητα μορφή της, δεν θεω
ρείται πλέον αποτελεσματική. Ανα
πτύσσονται νέες προσεγγίσεις και δί
νεται έμφαση στο προληπτικό έργο, 
στην "αστυνομία της εγγύτητας", και 
αναπτύσσεται προοδευτικά μια  ολοέ-

Θεσσαλονίκη
Η  Θεσσαλονίκη είναι ένα από τα 

κυριότερα  στρατηγικά  σημεία  της  
χώρας, λόγω  της πολιτικής σημασίας  
που έχει, λόγω  του λιμανιού της και 
του μεγάλου πλούτου και πληθυσμού  
της. Η  πόλη αποτελεί το μεγαλύτερο  
οικονομικό - ττνευματικό - πολιτικό  
και πολιτισμικό κέντρο της Ε λλάδας  
και της Ευρω παϊκής Ένω σης που
βρίσκεται εγγύτερα από κάθε άλλο  
στις χώ ρες της Βαλκανικής και της  
ευρύτερης περιοχής (χώ ρες της Ανα
τολικής Ευρώ πης και πρώ ην ΕΣΣΔ), 
οι οποίες σήμερα βρίσκονται σε κοι
νωνική και οικονομική δυσπραγία  
και σε πολιτική αστάθεια. Ο πληθυ
σμός αυτώ ν τω ν χωρών, στην προ
σπάθεια του να αναζητήσει καλύτε
ρ ες  συνθήκες ζωής, στρέφεται προς 
τη χώ ρα  μ α ς  μ ε  στόχο ενδιαφέροντος  
την πόλη της Θ εσσαλονίκης  

Η  πραγματικότητα αυτή δίνει στην  
πόλη το δικό της στίγμα, τη δική της  
μορφή, μ ε  τα χαρακτηριστικά  που 
προανα φ έρθηκαν και α π α ιτε ί και

Ένα καθημερινό
παρόν στην
u r z r y / o & c r t α

του πολίτη
να και μεγαλύτερη συνεργασία μ ε  τους 
πολίτες και τους μαζικούς φορείς.

Οι Α στυνομικοί της Γεν. Αστυν. 
Δ /νσης Θ εσσαλονίκης διακρίνονται 
κυρίως για την ανθρώπινη ευαισθησί
α τους και εκδηλώνουν σε κάθε περί
πτωση εφαρμογής τω ν νόμων επιεί
κεια, αντικειμενικότητα, ισονομία και 
ευγένεια, ενεργούν πάντα μ ε  υψηλό 
αίσθημα ευθύνης και αυτοκυριαρχίας 
και περισσεύει σε αυτούς το ψυχικό 
θάρρος και η ψυχική μεγαλοσύνη.

Η  Αστυνομία λοιπόν στη Θεσσαλο
νίκη καταβάλλει μ ια  ιδιαίτερα σημα
ντική προσπάθεια για την καταπολέ

μηση της εγκληματικότητας και την ε
μπέδω ση α ισθήματος ασφάλειας  
στους συμπολίτες της, αλλά ταυτόχρο
να και για την εξασφάλιση όρω ν που 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην εξα
σφάλιση μ ια ς  υψηλότερης στάθμης  
ποιότητας ζωής.

Το πολυσχιδές αυτό έργο παρου
σιάζει από τις στήλες της, στο τεύχος  
αυτό, η "Αστυνομική Επιθεώρηση". 
Συντακτικό προσω πικό του περιοδι
κού μ α ς  κινήθηκε στη Θ εσσαλονίκη  
και μ ίλησε μ ε  τους υπεύθυνους αξιω 
ματικούς. Φυσικό ήταν να αρχίσει α
πό τον Γενικό Δ ιευθυντή Αστυνομίας  
Θ εσσαλονίκης υποστράτηγο κ. Ν ικη
φόρο Τζατζάκη, ο οποίος, παρά το 
φόρτο τω ν υποχρεώσεώ ν του, μα ς  
δέχτηκε μ ε  ευγένεια και απάντησε 
στις ερω τήσεις μας:

«Α.Ε.»: Οι αλλαγές που σημάδεψαν τη 
δεκαετία του 1990 στα βόρεια σύνο
ρα της χώρας και στις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης υπήρξαν κα
ταλυτικές. Πώς επηρέασαν τη Θεσ
σαλονίκη και πόσο επιβάρυναν την 
εγκληματικότητα;

«Απ.»: Οι κοινωνι
κές μεταβολές τα 
τελευταία χρόνια, 
ειδικά στα κράτη 
της Ανατολικής 
Ευρώπης, οι εμ
φύλιες διαμάχες, 
το χαμηλό βιοτι
κό επίπεδο των υπανάπτυκτων κρατών, 
είναι οι βασικές αιτίες της λάθρα εισρο
ής οικονομικών προσφύγων προς τα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η  γεωγραφική θέση της χώρας μας με 
τα εκτεταμένα θαλάσσια και χερσαία 
σύνορά της, αλλά και η οικονομική και 
κοινωνική κατάσταση των γειτονικών 
της χωρών αποτέλεσαν το βασικό πόλο 
έλξης λαθρομεταναστών.

Τα προβλήματα που ανακύπτουν από 
την παράνομη είσοδο αλλοδαπών, ειδι
κότερα στη χώρα μας, είναι οξύτατα. Η  
Ελλάδα αποτελεί για τους εξαθλιωμέ
νους και καταταλαιπωρημένους λαθρο
μετανάστες αλλοδαπούς, τον παράδει
σο, τη γη της επαγγελίας.

Τα φτηνά εργατικά χέρια, η απροθυ
μία των Ελλήνων εργαζομένων να α
σχοληθούν με ορισμένες επίπονες εργα
σίες, είναι οι κύριοι λόγοι εύρεσης ερ
γασίας των λαθρομεταναστών. Μάλι-

τ
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στα ένας πολύ μεγάλος αριθμός λαθρο
μεταναστών παραμένει σε αγροτικές πε
ριοχές προστατευόμενος τις περισσότε
ρες φορές από τους Έλληνες εργοδότες, 
οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις συν
δυάζουν το στοιχείο της "προστασίας" 
με το στοιχείο "της εκμετάλλευσης" για 
"ίδιον όφελος".

Η παράνομη παραμονή και κίνηση 
των αλλοδαπών οικονομικών προσφύ
γων στη χώρα μας, επηρεάζει σοβαρά 
τον οικονομικό τομέα, την δημόσια 
και εθνική ασφάλεια, τις διεθνείς σχέ
σεις της χώρας μας, την υπεραπασχό
ληση της Αστυνομίας, καθώς και τη 
δαπάνη πολλών εκατοντάδων εκατομ
μυρίων Ευρώ για την απέλαση ή επα- 
ναπροώθησή τους.

Τελευταία παρατηρείται ομαδική εί
σοδος λαθρομεταναστών Ασιατών από 
γειτονικές μας χώρες (Βουλγαρία, 
Τουρκία), με την καθοδήγηση Ελλήνων 
ή αλλοδαπών δουλεμπόρων, έναντι α
δρός αμοιβής. Η Ελληνική Αστυνομία 
δείχνοντας μεγάλη ευαισθησία στην ε
ξάλειψη του φαινομένου αυτού ίδρυσε 4 
Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης που α
στυνομεύουν την περιοχή της Θεσσα
λονίκης και έχουν ως αποστολή τη σύλ
ληψη λαθρομεταναστών και ειδικότερα 
των δουλεμπόρων. Το έργο όμως που ε- 
πιτελείται γίνεται συνεχώς δυσκολότερο 
διότι τα μεγάλα κέρδη που προσφέρει το 
δουλεμπόριο εκτρέφουν το έγκλημα και 
τη βία. Έτσι οι άνδρες και οι γυναίκες 
Συνοριοφύλακες δίνουν καθημερινά το 
δικό τους παρόν στη μάχη για την επι
βολή του Νόμου. Χαρακτηριστικά ανα
φέρω ότι το διάστημα λειτουργίας τους 
τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης στο 
Νομό Θεσσαλονίκης ενήργησαν 
220.000 αστυνομικούς ελέγχους και ε
λέγχθηκαν 140.000 άτομα. Μεγέθη 
πρωτόγνωρα για τα αστυνομικά δεδο
μένα της χώρα μας. Η  μέχρι σήμερα δε 
παρατηρούμενη σημαντική μείωση της 
εγκληματικότητας στο Νομό μας οφεί
λεται σε σημαντικό βαθμό και στη δική 
τους δράση και παρουσία.

Τέλος μια άλλη διάσταση εξέτασης, 
για την επίλυση ή τον περιορισμό του 
προβλήματος πιστεύω ότι είναι -σε διε
θνές πάντα επίπεδο- η πρόληψη της λα
θρομετανάστευσης. Η  εφαρμογή αναπτυ
ξιακής πολιτικής και επενδύσεων από τις 
χώρες της Δύσης στις χώρες καταγωγής 
των λαθρομεταναστών, σε συνάρτηση με 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων και εκδημοκρατισμού της εξου
σίας, αποτελούν βασικές παραμέτρους 
αντιμετώπισης του όλου προβλήματος.

«Α.Ε.»: Πώς αντιμετώπισε η Θεσσαλο
νίκη τα κρούσματα της λεγάμενης βα
ριάς εγκληματικότητας;

«Απ.»: Με αίσθημα ευθύνης και εγρή
γορσης απέναντι στα προβλήματα που 
προκύπτουν από την εξέλιξη της εγκλη
ματικότητας, η ΓΑΔΘ εφάρμοσε ένα 
σύστημα αυξημένης αστυνομικής επι
τήρησης με συνδυασμό πεζών και επο
χούμενων περιπολιών, ώστε να καλύ
πτεται αστυνομικά όλος ο χώρος του 
Νομού Θεσσαλονίκης. Η  κατανομή 
μεταξύ πεζών και εποχούμενων περι
πολιών στηρίζεται στη σχέση πυκνότη
τα πληθυσμού -γεωγραφική διασπορά- 
εγκληματικότητα περιοχής. Δεν υπάρ
χει περιοχή, δεν υπάρχει χώρος χωρίς 
την καθημερινή, συνεχή, και πυκνή α
στυνομική επιτήρηση.

Η  συνεχής παρουσία ένστολων Αστυ
νομικών στους δρόμους, όχι μόνο έχει 
αποτρέψει επίδοξους εγκληματίες από 
τη διάπραξη διαφόρων αδικημάτων, 
αλλά έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην 
παγίωση αισθήματος ασφάλειας των 
πολιτών, εμπιστοσύνης μεταξύ Αστυνο
μίας και κοινού και μείωσης της εγκλη
ματικότητας.

Η  καταπολέμηση της εγκληματικότη
τας αποτελεί τη συνεχή μας μέριμνα και 
αυτή επιτυγχάνεται και με καθημερινές 
εξορμήσεις, αστυνομικούς ελέγχους και 
με έκτακτες επιχειρήσεις που πραγματο
ποιούνται σε όλο το Νομό για τον εντο
πισμό, τη σύλληψη κακοποιών και την 
απέλαση των αλλοδαπών που παραμέ
νουν παράνομα στη χώρα.

Απέναντι στο φαινόμενο των ναρκω
τικών δεν εφησυχάζουμε, αλλά εντατι-

κοποιούμε τις προσπάθειες μας στη δί
ωξη της παράνομης διακίνησης και ε
μπορίας, επιδεικνύοντας, χωρίς υπερ
βολή, ιδιαίτερο ζήλο και ανησυχία, ώ
στε να υπάρξει μία ουσιαστικότερη και 
αποτελεσματικότερη πάταξη αυτού του 
κοινωνικού καρκινώματος, που πλήττει 
κυρίως τη νεολαία μας. Τα κρούσματα 
βαριάς εγκληματικότητας απαιτούν μια 
άλλη προσέγγιση. Επαγγελματικότητα, 
αυξημένη ευθύνη, στεγανότητα ενερ
γειών, χρήση σύγχρονων επιστημονι
κών μεθόδων και τεχνολογικών μέσων, 
σύγχρονο και ευέλικτο management και 
κυρίως αξιοποίηση και ευαισθητοποίη- 
ση του ανθρώπινου - στελεχιακού α
στυνομικού δυναμικού.

«Α.Ε.»: Το διασυνοριακό έγκλημα είναι 
κάτι που σας απασχολεί άμεσα. Πώς 
είναι δυνατή η αντιμετώπισή του;

«Απ.»: Οι χώρες της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης ή, με την παραδοσιακή ορο
λογία, οι χώρες της Βαλκανικής, εισήλ- 
θαν στον αιώνα που ήδη διανύουμε με 
ανάμεικτα συναισθήματα. Γ ια τις περισ
σότερες από αυτές επήλθε πολιτική στα
θερότητα, για άλλες όχι. Η οικονομική 
σταθερότητα μαζί με την ελπίδα για οι
κονομική ανάπτυξη και ευημερία των 
λαών είναι τα ζητούμενα. Η επιθυμία 
και η προσδοκία για την ενσωμάτωση 
στις Βορειοατλαντικές δομές και στους 
προσανατολισμούς της Ευρωπαϊκής Έ
νωσης είναι τα επιδιωκόμενα.

Η  χώρα μας αποτελεί πλήρες μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ 
και, μακριά από τις όποιες κακοδαιμο
νίες και αδυναμίες του παρελθόντος, α
ποτελεί την πλησιέστερη εγγυήτρια δύ
ναμη και τον σταθεροποιητικό παράγο
ντα του γεωγραφικού περιβάλλοντος 
στο οποίο ζούμε.

Η Ελλάδα της ισχυρής οικονομίας 
και της ευαισθητοποιημένης κοινωνίας 
έχει υποχρέωση να προωθεί αξιόπιστα 
και με συνέπεια πολύπλευρες δραστη
ριότητες, οι οποίες πρέπει να κατατεί
νουν στην ανασυγκρότηση της ευρύτε
ρης περιοχής, στην προώθηση της ειρή
νης, της ασφάλειας, στο σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην εδραί- 
ωση της δημοκρατίας, της ελευθερίας, 
της δικαιοσύνης, στην ανάπτυξη της οι
κονομίας και στην αλληλεγγύη των λα
ών.

Για να υπάρξει όμως οικονομική α
νάπτυξη, για να υπάρξει πρόοδος, πολι
τισμός και προώθηση όλων των δράσε
ων που προαναφέρθηκαν είναι απαραί-
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τη τη και αναγκαία μία βασική προϋπό
θεση: ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Ε
ΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΤΑΞΗΣ.

Οι ελαχιστοποίηση πλέον των απο
στάσεων, καθώς και η απελευθέρωση 
της κίνησης προσώπων, αγαθών και κε
φαλαίων σε πολλές χώρες, έχουν κα
ταργήσει τα σύνορα και διαμορφώσει 
νέους όρους ζωής. Έτσι το έγκλημα α
κολουθώντας τις σύγχρονες κοινωνικές 
και οικονομικές τάσεις πολύ συχνά εμ
φανίζεται με δια-τοπικό, διεθνή, διασυ
νοριακό χαρακτήρα.

Η  μετάλλαξη των παραδοσιακών 
μορφών εγκληματικότητας και η τάση 
διαμόρφωσης μιας νέας διεθνούς τυπο
λογίας του οργανωμένου εγκλήματος, 
όπου πολλές φορές τα σύνορα μιας χώ
ρας δεν αρκούν για να την αντιμετωπί
σουν, απαιτούν πέρα από τα μέτρα εσω
τερικής πολιτικής, αξιοποίηση 
της διεθνούς συνεργασίας και α
νταλλαγή απόψεων και εμπει
ριών.

Γνωρίζουμε καλά τη σοβαρό
τητα της απειλής του οργανωμέ
νου διασυνοριακού εγκλήματος, 
που αναπτύσσεται με γρήγορους 
ρυθμούς σε παγκόσμια κλίμακα, 
αλλά η μέχρι σήμερα εμπειρία α- 
ποδεικνύει περίτρανα και την ι
σχυρή σταθερή βούληση των Α
στυνομικών των Βαλκανικών 
χωρών να προωθήσουν την α
στυνομική συνεργασία, να δια
φυλάξουν τη λειτουργία των δημοκρα
τικών θεσμών και να προστατέψουν τις 
κοινωνίες των πολιτών τους και προς 
αυτή την κατεύθυνση κινούμεθα και γι 
αυτό ακριβώς και το Φεβρουάριο αυ
τού του χρόνου οργανώσαμε στη Θεσ
σαλονίκη την 1η Συνάντηση Εργασίας 
των Αστυνομικών των Χωρών της Βαλ
κανικής με ιδιαίτερα θετικά αποτελέ
σματα.

«Α.Ε.»: Τελευταία το Υπουργείο Δημό
σιας Τάξης παρουσίασε τη νέα αντε- 
γκληματική πολιτική του. Πώς την ε- 
ξειδικεύσατε στο χώρο ευθύνης σας;

«Απ.»: Κεντρικός στρατηγικός άξονας της 
αντεγκληματικής πολιτικής του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης, είναι η εμπέδω
ση της ασφάλειας από μια σύγχρονη, ε
παγγελματική και αποτελεσματική Α
στυνομία, κοντά στον πολίτη.

Για το σκοπό αυτό η Ελληνική Αστυ
νομία θέτει στόχους και προτεραιότητες 
και λαμβάνει μια σειρά μέτρων τα οποί
α εφαρμόζονται, σε όλη την επικράτεια.

Οι στόχοι και οι προτεραιότητες αυτές, 
προέκυψαν μέσα από διαδικασίες μελέ
της και ανάλυσης των δεδομένων, των 
επιστημονικών ερευνών, των απόψε
ων των κοινωνικών φορέων, της διε
θνούς εμπειρίας, αλλά και της επεξερ
γασίας των παραμέτρων, που συνθέ
τουν το "Νέο Περιβάλλον Ασφάλειας", 
όπως είναι η ποιοτική αναβάθμιση της 
εγκληματικότητας, η τρομοκρατία, οι 
μαζικές μεταναστεύσεις και η χρήση υ
περσύγχρονης τεχνολογίας για τη διά- 
πραξη εγκλημάτων.

Για την επίτευξη των στόχων, η Γενι
κή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονί
κης καθόρισε ένα ολοκληρωμένο μο
ντέλο αστυνομικής δράσης το οποίοεπι- 
κεντρώνεται στην τοπική κοινωνία, χα
ρακτηρίζεται από ευελιξία, δίνει έμφα
ση στην ενεργό συμμετοχή του πολίτη

στην αντιμετώπιση της εγκληματικότη
τας και προσαρμόζεται στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες εσωτερικές και διε
θνείς συνθήκες. Συγκεκριμένα, στο 
πλαίσιο αυτής της αντεγκληματικής πο
λιτικής στο νομό μ α ς :

(α) Ιδρύθηκαν και δραστηριοποιού
νται 5 Ομάδες Πρόληψης και Καταστο
λής της Εγκληματικότητας (οι γνωστές 
Ο.Π.Κ.Ε.).

(β) Ενεργοποιήθηκαν Ομάδες Δίω
ξης Ναρκωτικών.

(γ) Λειτουργούν σε μόνιμη βάσης 
90 Πεζές και 340 Εποχούμενες Πε
ριπολίες.

(δ) Ιδρύθηκαν και λειτουργούν 4 
Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης.

(δ) Ενισχύθηκαν οι Υπηρεσίες μας με 
270 Ειδικούς Φρουρούς.

(ε) Υπήρξε σημαντική ανανέωση σε 
υλικοτεχνικά μέσα (αυτοκίνητα, μέσα ε
πικοινωνίας, θερμικές κάμερες, σύγ
χρονος οπλισμός κ.λ.π.).

(ς) Αναδιαρθρώθηκε η Διεύθυνση 
Τροχαίας, με τη δημιουργία 4 νέων 
Τμημάτων στην περιφέρεια.

(ζ) Οι Υπηρεσίες μας επίσης ανέιττυ- 
ξαν μία σειρά δραστηριοτήτων, όπως 
Εκθέσεις Τροχαίας, ενημερωτικές εκ
δηλώσεις σε σχολεία, συμμετοχή σε πα
νεπιστημιακές ημερίδες και οργάνωσαν 
διεθνείς αστυνομικές συναντήσεις εργα
σίας, στα πλαίσια καταπολέμησης του 
διασυνοριακού εγκλήματος.

Ειδικότερα για το 2002 το Σχέδιο Α
ντεγκληματικής Δράσης μας έχει ως 
στρατηγικό στόχο τη δημιουργία αποτε
λεσματικής Αστυνομίας, κοντά στον πο
λίτη. Ο στόχος αυτός έχει ποσοτική και 
ποιοτική διάσταση και θα επιτευχθεί με 
τη δράση μας σε 3 βασικούς άξονες.

(1) Αναβάθμιση των υπηρεσιών που 
παρέχονται στους πολίτες και βελτίωση 
της εικόνας των Υπηρεσιών

(2) Συνεχή βελτίωση της αποτελε- 
σματικότητας των Αστυνομικών Υπηρε

σιών, και
(3) Οργάνωση Φορέα Συντονι

σμού & Παρακολούθησης.
Παράλληλα, όμως, βασικές 

προτεραιότητες της γενικότερης 
πολιτικής της Γενικής Αστυνομι
κής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης α
ποτελούν η "Σύνοδος Κορυφής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης" A ' εξά
μηνο του 2003 (εκδηλώθηκε-δρο- 
μολογήθηκε, ήδη, η συγκεκριμένη 
αυτόνομη διαδικασία) και οι "Ο
λυμπιακοί Αγώνες του 2004". Και 
είμαστε βέβαιοι, ότι με την αξιο
ποίηση των υφισταμένων δυνατο

τήτων μας στο έπακρο θα ανταποκρι- 
θούμε απόλυτα στις προσδοκίες της ελ
ληνικής κοινωνίας και του έθνους.

Έχουμε απόλυτη επίγνωση της απο
στολής μας απέναντι στους συμπολίτες 
και τον τόπο μας. Θα εργαστούμε με συ
νέπεια και ανταπόκριση στο κάλεσμα 
των πολιτών. Και η συμμετοχή τους 
στην προσπάθειά μας θα καταστήσει τη 
δράση μας ακόμη πιο αποτελεσματική. 
Μια σύγχρονη, δημοκρατική, επαγγελ
ματική και αποτελεσματική Αστυνομία, 
προϋποθέτει τη στενή της σχέση με τις 
τοπικές κοινωνίες, με στόχο πάντα την 
εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ανακόπηκε η αύίηοη 
των δεικτών ενκληυατικότηταg

Οι αλλαγές της τελευταίας δεκαετίας 
στην ευρύτερο χώρο επιβάρυναν σημα
ντικά την εγκληματικότητα στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης. Οι σύντονες όμως ε
νέργειες των Υπηρεσιών Ασφαλείας πέ- 
τυχαν την ανακοπή της αυξητικής τάσης 
των δεικτών εγκληματικότητας και ήδη
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άρχισε η αντιστρο
φή του γενικότερου 
κλίματος. Ο Διευ
θυντής Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης, τα- 
ξίαρχος κ. Γεώρ- 
γιος Κόκκινης, μας 
είπε:

«Α.Ε.»: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
της εγκληματικότητας στην πόλη και 
την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονί
κης. Υπάρχουν ειδικοί παράγοντες που 
την επηρεάζουν;

«Απ.»: Ο Νομός Θεσσαλονίκης, σύμφω
να με τις τελευταίες επιστημονικές έρευ
νες, κατατάσσεται στις περιοχές που 
παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα εγκλημα
τικότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
οι δείκτες εγκληματικότητας συ
νεχίζουν να αυξάνονται. Υπάρ
χουν ειδικοί παράγοντες που 
διαμορφώνουν και επηρεάζουν 
σημαντικά τα υψηλά επίπεδα ε
γκληματικότητας για την περιο
χή μας και ως τέτοια θα μπο
ρούσα να αναφέρω τη μεγάλη 
αύξηση του πληθυσμού που έχει 
συντελεσθεί τα τελευταία χρό
νια, την είσοδο αλλοδαπών - οι
κονομικών προσφύγων, οι οποί
οι βρίσκουν φιλοξενία και απα
σχόληση σε μια περιοχή όπως 
Θεσσαλονίκη, όπου οι ρυθμοί α
νάπτυξης είναι υψηλοί. Δεν πρέπει βέ
βαια να παραγνωρίζουμε και άλλους 
κοινωνικούς παράγοντες, όπως είναι 
το ποσοστό ανεργίας, το μορφωτικό ε
πίπεδο, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, 
ο αριθμός των υπηρετούντων αστυνο
μικών, τα οχήματα που κυκλοφορούν, 
οι κατοικίες κλπ..

Έχει διαπιστωθεί ότι τα εγκλήματα 
που διαπράττονται με μεγαλύτερη συ
χνότητα στην περιοχή μας είναι τα ε
γκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και των 
περιουσιακών δικαίων (κλοπές, διαρ
ρήξεις οικιών, κλοπές οχημάτων, αρπα
γές τσαντών, ληστρικές κλοπές) και η 
ευρεία χρήση και εμπορία ναρκωτικών, 
που διαπράττονται κυρίως από αλλοδα
πούς οικονομικούς πρόσφυγες και άλλα 
άτομα που προέρχονται από τις χώρες 
της πρώην ΕΣΣΔ. Σε δεύτερη μοίρα κα
τατάσσονται τα εγκλήματα, που σχετίζο
νται με την εκμετάλλευση γυναικών 
(Trafficking), και τα οικονομικά εγκλή
ματα (απάτες, πλαστογραφίες αξιόγρα
φων κλπ.).

«Α.Ε.»: Από πλευράς σοβαρής εγκλη
ματικότητας, η Υπηρεσία σας είχε κά
ποιες μεγάλες επιτυχίες. Πώς θα πρέ
πει να εκτιμηθεί η δραστηριότητά σας 
στον τομέα αυτό; Είσθε ικανοποιημέ
νος; Υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελ
τίωσης της κατάστασης;

«Απ.»: Ως την πιο σημαντική επιτυχία ή
θελα ν' αναφέρω την ανακοπή της αυ
ξητικής τάσης των δεικτών εγκληματι
κότητας, οι οποίοι αυξάνονταν με καλ- 
πάζοντες ρυθμούς και είχαν ως αποτέ
λεσμα τη δημιουργία κλίματος ανασφά
λειας στους πολίτες της περιοχής. Από 
τον πρώτο κιόλας χρόνο καταφέραμε, 
αφού ανασυντάξαμε τα σχέδια αστυνο
μικής δράσης και βελτιώσαμε τις τακτι
κές παρέμβασης, να επιτύχουμε αντι
στροφή του κλίματος, που οφείλεται εν

πολλοίς και στην ανάπτυξη στενότερης 
συνεργασίας με τους πολίτες και τους 
φορείς που τους εκπροσωπούν.

Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η 
μεγάλη επιτυχία της Υπηρεσίας μας να ε
πιτύχει σε σύντομο σχετικά χρόνο την ε- 
ξιχνίαση της απαγωγής της μικρής ΧΑ
ΖΑ ΚΗ Μαρκέλλας, που οδήγησε στην α
πελευθέρωση της μικρής και τη σύλληψη 
των τριών δραστών μετά από μια καλά 
σχεδιασμένη και απόλυτα επιτυχή στην 
εκτέλεσή της αστυνομική επιχείρηση.

Ήθελα ακόμη ν' αναφέρω το υψηλό 
ποσοστό εξιχνίασης των ανθρωποκτο
νιών και των λ.ηστειών που έλαβαν χώ
ρα την τελευταία 2ετία στην περιοχή 
μας, ενώ τα κτυπήματα κατά των μεγα- 
λεμπόρων ναρκωτικών υπήρξαν πολύ 
δυνατά, αφού μεγάλες ποσότητες ναρ
κωτικών ουσιών κατασχέθηκαν και οι 
μεγαλέμποροι κλείσθηκαν στις φυλα
κές. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από 
την δραστηριότητα αυτή και ευελπιστώ 
ότι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση τις 
προσπάθειες μας, με το μεράκι και το 
φιλότιμο που διακρίνει τους άνδρες και

τις γυναίκες της Υπηρεσίας μας η κατά
σταση θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο 
και οι δείκτες εγκληματικότητας θα συ
νεχίζουν την καθοδική τους πορεία με 
πιο γρήγορους ρυθμούς.

«Α.Ε.»: Η Θεσσαλονίκη αποτελεί κομ- 
βικό σημείο στις διακινήσεις μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης, αλλά και από 
(και προς) τα Βαλκάνια. Αυτό ταυτό
χρονα ευνοεί και τη ανάπτυξη της ε
γκληματικής δράσης. Πώς και πόσο ε
πιβαρύνεται έτσι η τοπική εγκληματι
κότητα και πώς αντιμετωπίζεται από 
την Υπηρεσία σας;

«Απ.»: Είναι ορθή η διαπίστωσή σας αυ
τή. Η  Θεσσαλονίκη λόγω της γεωγραφι
κής θέσης της αλλά και των άλλων χα
ρακτηριστικών της, που την κάνουν να 

δεσπόζει στο χώρο της Βαλκανι
κής, είναι μια πόλη που προσελκύ
ει τους αλλοδαπούς εγκληματίες, ι
δία εκείνους προέρχονται από τα 
όμορα κράτη της Βαλκανικής, οι ο
ποίοι μεταφέρουν τη δράση τους 
στην περιοχή μας.

Ωστόσο και στο θέμα αυτό έγι
ναν σοβαρές προσπάθειες εκ μέ
ρους μας, ώστε να βελτιωθεί η συ
νεργασία με τις Αστυνομίες των ό
μορων χωρών μέσα από τις ανταλ
λαγές πληροφοριών, οι επισκέψεις 
αλληλογνωριμίας και την σταθερή 
θέληση και επιδίωξη μας το λεγό

μενο "διασυνοριακό έγκλημα " να αντι- 
μετωπισθεί από κοινού με τις χώρες 
που συνορεύουμε και οι οποίες αποτε
λούν την πηγή και το ορμητήριο των κα
κοποιών που έρχονται και εγκληματούν 
στη χώρα μας.

«Α.Ε.»: Σ' όλη την Ευρώπη υπάρχει διά
χυτος ο φόβος προς τον ξένο και το γε
γονός αυτό τείνει να στρέψει τη στάση 
των κυβερνήσεων σε πιο συντηρητικές 
στάσεις. Είναι δικαιολογημένος αυτός 
ο φόβος; Πόσο συμβάλλουν στην ε
γκληματικότητα και κατά συνέπεια 
στο αίσθημα ασφάλειας οι ξένοι;

«Απ.»: Είναι γεγονός ότι στην τελευταία 
1 Οετία η ανεξέλεγκτη και αθρόα διακί
νηση λαθρομεταναστών από τις χώρες 
του πρώην Ανατολικού μπλοκ και τις 
χώρες της Ασίας και της Αφρικής προς 
τις πλούσιες χώρες της Ευρώπης, μετα
ξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η 
πατρίδα μας, έχει αυξήσει τα αισθήματα 
ξενοφοβίας και ρατσισμού, δεδομένου 
ότι τα άτομα αυτά συμμετέχουν με ποι-

n
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κίλους τρόπους στην διάπραξη εγκλη
ματικών πράξεων, που έχουν ως κυρί
αρχο το στοιχείο της βίας. Πιστεύω ότι 
το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λα
ού, ιδιαίτερα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, 
προέρχεται από προσφυγικές οικογέ
νειες βλέπει με συμπάθεια και συντρέχει 
τους ξένους που διαβιούν και εργάζο
νται μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας 
που καθορίζει η ελληνική πολιτεία, χω
ρίς βέβαια να παραβλέπουμε "μεμονω
μένα" κρούσματα ρατσιστικής συμπερι
φοράς που οφείλεται στην εγκλ.ηματική 
δράση των αλλοδαπών κακοποιών οι ο
ποίοι με βίαιο τρόπο και με συμπεριφο
ρές που δεν προσιδιάζουν προς τα ελλη
νικά ήθη και έθιμα, κλόνισαν το αίσθη
μα ασφάλειαςτων συμπατριωτών μας.

«Α.Ε.»: Παράλληλα με τη λεγάμενη "βα
ριά" εγκληματικότητα υπάρχει και η 
μικροεγκληματικότητα, η εγκληματι
κότητα των δρόμων, η οποία και αυτή 
συνεισφέρει στη διαμόρφωση του αι
σθήματος ασφάλειας των πολιτών. 
Στον τομέα αυτό πώς εκτιμάτε την κα
τάσταση στην πόλη σας;

«Απ.»: Ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαίτερα 
το γεγονός ότι μεγάλο βάρος των προ
σπαθειών μας έχει ριχθεί στην αντιμε
τώπιση της μικροεγκληματικότητας ή 
της εγκληματικότητας των δρόμων, η ο
ποία διαμορφώνει αρνητικά το αίσθημα 
ασφάλειας των πολιτών. Έχουμε κατα
φέρει και στον τομέα αυτό να επιτύχου
με τους στόχους μας, αφού μετά λεπτο
μερή καταγραφή των εγκληματογόνων 
περιοχών, διαθέτουμε στις περιοχές αυ
τές, σε 24ωρη βάση, τόσο τις ειδικές ο
μάδες ΟΠΚΕ όσο και τις πεζές περιπο
λίες ένστολων αστυνομικών, οι οποίοι 
στην κυριολεξία σαρώνουν καθημερινά 
τις περιοχές εμπεδώνοντας αίσθημα α
σφάλειας στους πολίτες.

Δεν έχω καμία διάθεση να παρου
σιάσω ως ειδυλλιακή την εικόνα από 
πλευράς εγκληματικότητας που εμφα
νίζεται στην περιοχή μας, ωστόσο εί
ναι γεγονός μη επιδεχόμενο καμιά αμ
φισβήτηση ότι έγιναν πολλά και σταθε
ρά βήματα προς τα εμπρός, που μας γε
μίζουν με αισιοδοξία ότι θα επιτύχουμε 
το στρατηγικό μας στόχο, που είναι η 
δημιουργία αποτελεσματικής αστυνο
μίας κοντά στον πολίτη. Εξάλλου έχου
με μπροστά μας τις προκλήσεις της 
προετοιμασίας για την ανάληψη της 
προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
A ' εξάμηνο του 2003 και προετοιμασί
α για την ασφαλή διεξαγωγή των Ολυ

μπιακών Αγώ
νων του 2004.

Η Αστυνομία 
είναι τμήμα 

me κοινωνίας

"Η Αστυνομία είναι τμήμα της κοινω
νίας και όχι πάνω από αυτήν" τόνισε ο 
Διευθυντής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης 
Ταξίαρχος κ. Πρόδρομος Καρράς, ο ο
ποίος είχε την καλοσύνη να απαντήσει 
στις ερωτήσεις μας:

«Α.Ε.»: Πώς κρίνεται η κατάσταση στην 
πόλη από πλευράς τάξης γενικά ;

«Απ.»: Η Θεσσαλονίκη είναι, κατά παρά
δοση, μία φιλήσυχη πόλη. Ωστόσο, ως

συμπρωτεύουσα και ζωντανή - σύγχρο
νη ευρωπαϊκή μεγαλούπολη, ανακύ
πτουν συχνά διάφορα προβλήματα (τά
ξης κλπ), κυρίως κατά την πραγματο
ποίηση συναθροίσεων ή συγκεντρώσε
ων (αθλητικών, πολιτιστικών και λοι
πών εκδηλώσεων). Από πλευράς Αστυ
νομίας εκδηλώνονται, κάθε φορά, τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα τάξης, ασφάλειας 
και τροχαίας, με απώτερο στόχο την 
προστασία των ατομικών, κοινωνικών 
δικαιωμάτων και δικαιολογημένων 
συμφερόντων των πολιτών. Συμπερα
σματικά και απαντώντας ευθέως στο ε
ρώτημά σας, εκτιμώ ότι, η κατάσταση 
από πλευράς τάξης είναι πολύ καλή.

«Α.Ε.»: Ποια μέτρα έχουν αναληφθεί για 
την εμπέδωση του αισθήματος ασφα
λείας των πολιτών;

«Απ.»: Τα μέτρα αυτά συνίστανται, συνο
πτικά, στην καλύτερη οργάνωση και το 
συντονισμό των Αστυνομικών Υπηρε
σιών, στην αύξηση του αριθμού των ε
ποχούμενων και πεζών 24ώρων περι
πολιών, τη διαρκή επιτήρηση και φρού
ρηση ευπαθών στόχων και τη μεγιστο
ποίηση και εντατικοποίηση των ελέγ
χων προσώπων και πραγμάτων, με αυ
ξημένη επιχειρησιακή δράση.

«Α.Ε.»: Πώς έχει αναπτυχθεί η γενικότε
ρη εφαρμογή της νέας αντεγκληματι- 
κής πολιτικής του Υπουργείου ;

«Απ.»: Με βάση τα ιδιαίτερα προβλήματα 
και τις τοπικές συνθήκες και προσαρμό
ζοντας τις κατευθυντήριες γραμμές της 
νέας αντεγκληματικής πολιτικής, η Διεύ
θυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, κα
τάρτισε για το τρέχον έτος και εφαρμόζει 
σχέδια δράσης, με τα οποία επιδιώκεται 
η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων:

(α) Βελτίωση της κτιριακής υποδο
μής των υφισταμένων μας Υπηρεσιών.

(β) Καθιέρωση του Αστυνομικού 
Τμήματος, ως σημείου αναφοράς των 
πολιτών. Στόχος μας είναι η περαιτέρω 
ανάδειξη και η παγίωση της αντίληψης 
αυτής. Αυτό γίνεται με τη βελτίωση της 
εμφάνισης και της συμπεριφοράς των 
Αστυνομικών, που εκτελούν διάφορες 
εσωτερικές υπηρεσίες στα Αστυνομικά 
Τμήματα, με την παροχή ποιοτικών υ
πηρεσιών στους πολίτες, με τη συνεχή 
μείωση του χρόνου ανταπόκρισης στα 
αιτήματά τους και τέλος με την υπεύθυ
νη ενημέρωσή τους για την πορεία των 
υποθέσεων που τους απασχολούν, με ι
διαίτερη ευαισθησία στα θύματα και 
στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

(γ) Καλύτερη Αστυνόμευση. Για την 
επιτυχία του στόχου αυτού, καταρτίσαμε 
πρόγραμμα αστυνόμευσης, το οποίο κα
λύπτει όλο το χώρο ευθύνης, χωρίς να 
υπάρχουν αλληλοκαλύψεις. Καθιερώ
σαμε μικρότερο γεωγραφικό χώρο (τε
τράγωνα αστυνόμευσης), για την κίνηση 
κάθε περιπολίας. Στοχεύουμε στη συνε
χή μείωση του χρόνου ανταπόκρισης 
στις κλήσεις των πολιτών. Επιδιώκουμε 
την αντιμετώπιση της μικροεγκληματι- 
κότητας με τη συνεχή ένστολη παρουσί
α, ώστε να δημιουργείται κλίμα αποτρο
πής. Τέλος, καταγράφουμε όλα τα κατα
στήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
στα οποία εργάζονται αλλοδαπές γυναί
κες και ελέγχουμε συστηματικά τη νομι
μότητα παραμονής και εργασίας τους, 

(δ) Ποιότητα ζωής των πολιτών. Στο
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μέτρο που η ποιότητα ζωής των συμπο
λιτών μας εξαρτάται από την Υπηρεσία 
μας, αυτή, βελτιώνεται με την αύξηση 
των ελέγχων και των βεβαιουμένων πα
ραβάσεων, που σχετίζονται με την ηχο
ρύπανση και τη λαθρομετανάστευση. 
Παράλληλα, στην κατεύθυνση αυτή 
συμβάλλει η εντατικοποίηση των ελέγ
χων στα καταστήματα υγειονομικού εν
διαφέροντος, η βεβαίωση παραβάσεων 
διατάραξης κοινής ησυχίας, κυρίως με 
διαλάληση εμπορευμάτων, καθαριότη
τας, καταγραφή των εγκαταλελειμμέ- 
νων οχημάτων, βεβαίωση οικοδομικών 
παραβάσεων, επαιτείας, παράνομων 
διαφημίσεων κλπ.

«Α.Ε.»: Πώς (και αν άρχισε να) εφαρμό
ζεται η " Αστυνομία της εγγύτητας ", η 
προσπάθεια να καταστεί ο πολίτης 
παρτενέρ του Αστυνομικού στη μάχη 
κατά της εγκληματικότητας;

«Απ.»: Η "Αστυνομία της εγγύτητας " ε
φαρμόζεται, κατά βάση, με το θεσμό 
των πεζών περιπολιών. Στο μόνιμο 
προσωπικό που τις συγκροτεί, προσπα
θούμε να εμφυσήσουμε την αντίληψη 
της δημιουργίας και διατήρησης κλίμα
τος αμφίδρομης σχέσης - επικοινωνίας, 
αμοιβαίας κατανόησης και καλής πί
στης μεταξύ Αστυνομικών και κοινού. 
Επιδιώκουμε την ενεργό συμμετοχή του 
πολίτη στην αντιμετώπιση της εγκλημα
τικότητας. Κεντρικό σύνθημα είναι ότι: 
" Η  Αστυνομία βοηθάει τους πολίτες 
και οι πολίτες την Αστυνομία.. Η  Αστυ
νομία είναι τμήμα της κοινωνίας και ό
χι πάνω ή έξω απ’ αυτήν ". Άλλωστε αυ
τός είναι ο κεντρικός άξονας, γύρω από 
τον οποίο χαράσσεται η νέα αντεγκλη- 
ματική πολιτική της Ελληνικής Αστυνο
μίας "αποτελεσματική Αστυνομία - κο
ντά στον πολίτη". Αναφορικά με τη 
συνεργασία με τους Ο. Τ.Α. και τους άλ
λους μαζικούς φορείς, εκτιμώ ότι, αυτή 
είναι άριστη. Η  συνεργασία μας με τους 
Ο. Τ.Α. εκδηλώνεται με διάφορους τρό
πους π.χ. με τη συνδρομή στους υπαλλή
λους της Δημοτικής Αστυνομίας, την εκ
παίδευση του προσωπικού αυτής, κυρί
ως όμως, μέσα από τον καινούριο θε
σμό των τοπικών συμβουλίων πρόλη
ψης της εγκληματικότητας. Ήδη σε δέκα 
Δήμους έχει αρχίσει η ενεργοποίησή 
τους, καταβάλλεται δε, από πλευράς 
Διεύθυνσης Αστυνομίας διαρκής προ
σπάθεια, με μετάβαση ανωτέρων Αξιω
ματικών, στους Δήμους του νομού Θεσ
σαλονίκης, προκειμένου να ενημερώ
σουν τους τοπικούς άρχοντες, για τη ση

μασία και την αξία του θεσμού αυτού, 
στη μάχη κατά της εγκληματικότητας.

«Α.Ε.»: Πώς εκτιμάται η πρακτική των 
πεζών περιπολιών;

«Απ.»: Στον τομέα της πρόληψης και στο 
πλαίσιο της ενίσχυσης του αισθήματος 
ασφάλειας των πολιτών, στις γειτονιές, 
καθιερώθηκε το μέτρο της πεζής αστυ
νόμευσης με ένα σταθερό πλέγμα πεζών 
περιπολιών και με έμφαση στις προβλη
ματικές περιοχές της πόλης μας. Το μέ
τρο αυτό σε συνδυασμό με την αποδέ
σμευση αστυνομικών από έργα ξένα 
προς την αποστολής τους, τη μετακίνη
σή τους σε μάχιμες Υπηρεσίες, την ανά
θεση της φύλαξης ορισμένων ακίνητων 
στόχων σε μία ιδιαίτερη κατηγορία 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομί

ας, τους Ειδικούς Φρουρούς, την ίδρυ
ση και λειτουργία των ομάδων πρόλη
ψης και καταστολής της εγκληματικότη
τας (τρεις ομάδες ΟΠΚΕ), των τεσσά
ρων Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης 
και τέλος την οργάνωση δύο επίλεκτων 
κινητών τμημάτων που υπάγονται απ' 
ευθείας στη Διεύθυνσή μας, άρχισε να 
αποδίδει, καθώς παρατηρείται, αισθητή 
μείωση στα περισσότερα εγκλήματα. Ε
πανέρχομαι όμως στο ερώτημα. Κατά 
την άποψή μου, η πρακτική των πεζών 
περιπολιών, στη σύγχρονη κοινωνική 
πραγματικότητα είναι η πλέον ενδεδειγ- 
μένη λύση, επειδή θεωρείται και στην 
πράξη αποδεικνύεται πολύ σημαντικό 
μέτρο, που συμβάλλει στην εναρμόνιση 
των σχέσεών μας με τους πολίτες, την ε
ξασφάλιση της ευρύτερης κοινωνικής 
συναίνεσης, αλλά και ουσιαστικής συμ

μετοχής στη μάχη κατά της εγκληματι
κότητας και προς την κατεύθυνση αυτή, 
θα κάνουμε ότι, είναι δυνατόν για την 
περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού αυτού, 
τόσο με κατάλληλο προσωπικό, όσο με 
τα αναγκαία υλικοτεχνικά μέσα.

Θεσσαλονίκη -  “ Καθ' οδόν 
2001-2005"

Όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι 
και στη Θεσσαλονίκη τα πρώτα αποτελέ
σματα του προγράμματος "Καθ' οδόν 
2001 - 2005" είναι αισιόδοξα. Παράλλη
λα όμως με την προσπάθεια για μείωση 
των ατυχημάτων, η Τροχαία της Θεσσα
λονίκης αγωνίζεται για την αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής των πολιτών της συ
μπρωτεύουσας. Ο Διευθυντής της Διεύ
θυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ταξίαρ- 
χος κ. Ιωάννης Μαρνάς, μας είπε:

«Α.Ε.»: Πώς περιγράφεται το κυκλο- 
φοριακό πρόβλημα στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης και πώς στην ευρύτε
ρη περιοχή της ;

«Απ.»: Η ραγδαία 
ανάπτυξη της 
Θεσσαλονίκης ε
πέφερε μεταξύ 
των άλλων τη θε
αματική αύξηση 
των κυκλοφορού- 
ντων οχημάτων 
στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή του 
Νομού, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
κυκλοφοριακού προβλήματος, που διο
γκώνεται καθημερινά. Ειδικότερα η ο
μαλή κυκλοφορία των οχημάτων στο κέ
ντρο της πόλης επιβαρύνεται από την ι- 
διάζουσα ρυμοτομική δομή του Πολεο- 
δομικού Συγκροτήματος, από την έλλει
ψη ανισόπεδων κόμβων σε κύρια σημεί
α, όπως οι πλατείες Σιντριβανιού, ΧΑΝ- 
Θ, Δημοκρατίας κλπ., η κατασκευή των 
οποίων θα ανακούφιζε σημαντικά το 
κυκλ,οφοριακό πρόβλημα, και από την 
έλλειψη των αναγκαίων χώρων στάθ
μευσης. Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσ
σαλονίκης δεν παρατηρείται ιδιαίτερο 
κυκλοφοριακό πρόβλημα παρά μόνο 
στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, ειδικότερα δε 
στις εξόδους - εισόδους οχημάτων κατά 
τη θερινή περίοδο και κατά τη διάρκεια 
εορταστικών περιόδων του Πάσχα, Χρι
στουγέννων, κλπ.

«Α.Ε.»: Σε ποιο βαθμό είναι δυνατόν να 
συμβάλει η Αστυνομία στην αντιμετώ
πιση του κυκλοφοριακού προβλήματος;
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«Απ.»: / /  αντιμετώπιση του κυκλοφορια- 
κού προβλήματος στην πόλη της Θεσ
σαλονίκης βρίσκεται σε αρκετά ικανο
ποιητικό επίπεδο θα μπορούσαμε να 
πούμε. Ο βαθμός της επιτυχίας αυτής ο
φείλεται στο γεγονός ότι μεθοδεύονται, 
προγραμματίζονται και υλοποιούνται έ
γκαιρα τα σχετικά προγράμματα έντο
νης τροχονομικής αστυνόμευσης και 
παρουσίας που εκπονεί η Υπηρεσία μας.

«Α.Ε.»: Ποια είναι τα αποτελέσματα των 
δύο τελευταίων ετών του προγράμματος 
"Καθ' οδόν" και πόσο αισιόδοξα τα μη
νύματα του A ' Εξαμήνου 2002;

«Απ.»: Η οδική ασφάλεια είναι ζήτημα 
που ανάγεται στην αρμοδιότητα 4 Υ
πουργείων και για την αντιμετώπισή 
του καταρτίστηκε το πρόγραμμα "Καθ' 
οδόν 2001 - 2005". Στο πλαίσιο 
του προγράμματος αυτού η 
Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλο
νίκης συνέβαλε αποφασιστικά 
στη μείωση των τροχαίων ατυ
χημάτων, τα οποία στην περιο
χή αρμοδιότητάς μας μειώθη
καν το έτος 2001 συγκριτικά με 
το έτος 2000 σε ποσοστό 16 % 
στους νεκρούς, ΙΟ % στους σο
βαρά και 22 % στους ελαφρά 
τραυματισθέντες. Το γεγονός ό
μως αυτό δεν μας καθησυχάζει 
ούτε μας ικανοποιεί. Ήδη από 
τις εκτιμήσεις και τα στατιστικά 
στοιχεία του A ' εξαμήνου 2002 τα μη
νύματα που έχουμε είναι αισιόδοξα και 
πιστεύουμε ότι με τη συνεχή προσπά
θεια όλων μας θα πετύχουμε τους στό
χους.

«Α.Ε.»: Πόσο μπορεί να συμβάλει η Τρο
χαία στην αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής του πολίτη στην Θεσσαλονίκη;

«Απ.»: Η ατμοσφαιρική ρύπανση παραμέ
νει κεντρικό περιβαλλοντικό πρόβλημα 
της πόλης. Ιδιαίτερη συμβολή έχει η κυ
κλοφορία οχημάτων με την αναπόφευκτη 
εκπομπή καυσαερίων και τη δημιουργία 
θορύβου, παράγοντες οι οποίοι επηρεά
ζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. 
Η Υπηρεσία μας στον τομέα που την αφο
ρά καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειες 
για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
του πολίτη. Οι προσπάθειες αυτές επικε
ντρώνονται στους εξής άξονες δραστη- 
ριότητάς μας (α) στη ρύθμιση της κυκλο
φορίας, για τη συνεχή ροή των οχημάτων 
και τον έλεγχο των παρανόμων σταθμεύ

σεων, (β) στην πραγματοποίηση συνεχών 
ελέγχων ηχορύπανσης, καυσαερίων και 
ΚΤΕΟ, σε συνεργασία με συναρμόδιους 
φορείς, (γ) στη συνεργασία με τους οδη
γούς των ΟΑΣΘ, ΤΑΞΙ, κλπ., και (δ) στην 
απομάκρυνση όλων των Σταθμών υπε
ραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ από το κέ
ντρο της πόλης, διαδικασία η οποία έχει 
ήδη ολοκληρωθεί.

Το ΑπυνοιιικΦ M uq “onmo
αναΦοοάς των πολιτών"

Δε θα ήταν δυνατό να κλείσουμε το 
ταξίδι μας στη Θεσσαλονίκη χωρίς να μι
λήσουμε με τον υπεύθυνο ενός κεντρικού 
Αστυνομικού Τμήματος της πόλης. Δια
λέξαμε, λοιπόν, το Αστυνομικό Τμήμα 
Πλατείας Δημοκρατίας, το Τμήμα που α

στυνομεύει την καρδιά της πόλης. Ο 
Διοικητής του, Αστυν. Υποδ/ντής Κ. Ευ
στράτιος ΣΑΠΙΔΗΣ, μας είπε;

«Α.Ε.»: Τι σημαίνει να είναι κανείς Διοι
κητής του Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατί
ας; Τι προκλήσεις αντιμετωπίζει; Τι 
περιμένουν οι πολίτες απ' αυτόν;

«Απ.»: Το Α.Τ. Πλ. Δημοκρατίας είναι έ
να από τα τέσσερα Πολυδύναμα Αστυ
νομικά Τμήματα που λειτουργούν στη 
Θεσσαλονίκη από τις 5.12. 1995 -τα άλ
λα είναι τα Α.Τ. Τούμπας, Άνω Πόλης 
και Δενδροποτάμου-και προήλθε από τη 
συγχώνευση των πρώην ΣΤ', Ε ' και Γ ' 
Αστυν. Τμημάτων και των Ε', Τ ' και Θ' 
Τμημάτων Ασφαλείας. Έτσι η τοιτική 
αρμοδιότητα του Τμήματος καλύπτει 
σχεδόν όλο τον κεντρικό τομέα της πό
λης, το χώρο δηλαδή όπου αναπτύσσε
ται η μεγαλύτερη εμπορική δραστηριό
τητα, τουριστική κίνηση (Αρχαιολογικό 
και Βυζαντινό μουσείο, Λ. Πύργος, Αψί
δα Γαλερίου, Βυζαντινοί Ναοί), επιβατι
κή σιδηροδρομική - ακτοπλοϊκή κίνηση

ταξιδιωτών, η λει
τουργία της Διε
θνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης και 
των Πανεπιστημί
ων. Οι πολίτες πε
ριμένουν από τον 
Διοικητή του Τμήματος άμεση, δίκαιη, 
ευγενική και αποτελεσματική ανταπόκρι
ση στα προβλήματά τους. Απέναντι στις 
προκλήσεις αυτές επιχειρούμε να απα
ντήσουμε αξιόπιστα με το σύνολο της δύ
ναμής μα, η οποία ανέρχεται σε 245 πε
ρίπου αστυνομικούς υπαλλήλους και 105 
Ειδικούς Φρουρούς.

«Α.Ε.»: Το Αστυνομικό Τμήμα είναι το 
πρώτο "μέτωπο" που αντιμετωπίζει ο 
πολίτης στην επαφή του με την Αστυ
νομία. Πώς αυτή η πρώτη επαφή μπο

ρεί να αποτελέσει το θεμέλιο λίθο 
στην οικοδόμηση μιας σχέσης ε
μπιστοσύνης -γιατί όχι και συνερ
γασίας- με τον πολίτη;

«Απ.»: Είναι γεγονός ότι τα Αστυ
νομικά Τμήματα και Τμήματα Α
σφαλείας είναι κατά κανόνα οι 
πρώτες υπηρεσίες που οι πολίτες έρ
χονται σε επαφή με την Αστυνομία, 

^  ' είτε για κάποια εξυπηρέτησή τους 
! είτε κατά την εφαρμογή της νομοθε- 
’ σίας. Για τον λόγο αυτό χαρακτηρί- 
' ζεται το Αστυνομικό Τμήμα ως "ση

μείο αναφοράς των πολιτών". Για 
να είναι εποικοδομητική η πρώτη επαφή 
των πολιτών με το Αστυνομικό Τμήμα, 
ώστε να μπορεί αυτή να δημιουργήσει 
σχέση εμπιστοσύνης ή ακόμη και συνερ
γασία, θα πρέπει ο πολίτης να φύγει με 
την ικανοποίηση ότι βρέθηκε σε "φιλόξε
νο" χώρο και το προσωπικό της Υπηρε
σίας του συμπεριφέρθηκε ευγενικά, πρό
θυμα, σύντομα, δίκαια και με συνέπεια. 
Για το λόγο αυτό θεωρώ ότι η βελτίωση 
της συμπεριφοράς, κατάρτισης, εμφάνι
σης και παράστασης του προσωπικού 
και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
στους προσερχόμένους στα A. Τ. πολίτες, 
η συνεχής μείωση του χρόνου ανταπό
κρισης στα αιτήματά τους, η υπεύθυνη ε
νημέρωσή τους για την πορεία των υπο- 
θέσεών τους, με ιδιαίτερη ευαισθησία 
στα θύματα και στα άτομα με ειδικές α
νάγκες, ακόμη και η βελτίωση της κτι- 
ριακής υποδομής θα πρέπει να είναι 
διαρκείς επιδιωκόμενοι στόχοι από 
πλευράς της Υπηρεσίας, καθ' όσον απο
τελούν προϋπόθεση για την οικοδόμηση 
μιας σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργα
σίας με τον πολίτη. ■
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Φρούρηση εξωτερικών συνόρων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

τις 30 Μαΐου 2002 πραγματο
ποιήθηκε στη Ρώμη Διάσκεψη 
με αντικείμενο την παρουσία
ση της «Μελέτης Σκοπιμότη
τας αναφορικά με τη δημιουρ

γία Ευρωπαϊκής Συνοριακής Αστυνο
μίας». Τη χώρα μας εκπροσώπησε ο Υ
πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλης 
Χρυσοχοίδης, συνοδευόμενος από υ
πηρεσιακούς παράγοντες του Αρχηγεί
ου της Ελληνικής Αστυνομίας και εκ
προσώπους των Υπουργείων Εξωτερι
κών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης παρου
σιάστηκε η μελέτη σκοπιμότητας για 
τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Συνορια
κής Αστυνομίας, η οποία εκπονήθηκε 
στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμε- 
νου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ε
πιτροπής «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», και συμφω- 
νήθηκε να ξεκινήσει βήμα προς βήμα η 
προσπάθεια αυτή. Σε πρώτη φάση προ- 
βλέπεται ο συντονισμός επιχειρήσεων 
στα αεροδρόμια, η κατάρτιση έκθεσης 
για την εκτίμηση της απειλής από τη 
λαθρομετανάστευση και η κατάρτιση 
προγράμματος αντιμετώπισης της λα
θρομετανάστευσης δια θαλάσσης. Επί
σης έγινε αποδεκτό να αξιοποιηθούν 
καλύτερα οι υπάρχοντες μηχανισμοί α
ντιμετώπισης του φαινομένου της λα
θρομετανάστευσης (S.I.S, FADO, 
EUROPOL).

Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός της με

λέτης είναι η ενιαία διαχείριση των ε
ξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μέσα από ένα μοντέλο οργά
νωσης Ευρωπαϊκής Συνοριακής Αστυ
νομίας, που θα συμβάλλει στη δη
μιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου 
«ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύ
νης». Η μελέτη βασίζεται στο κανονι
στικό πλαίσιο της Συνθήκης του Άμ
στερνταμ και εναρμονίζεται με τα Συ
μπεράσματα της Προεδρίας για το Ευ
ρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε (15- 
16 Οκτωβρίου 1999) και τις αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Νί
καιας (Δεκέμβριος 2000).

Το προτεινόμενο μοντέλο οργάνω
σης της Ευρωπαϊκής Συνοριακής Α
στυνομίας αποτελείται από μία σειρά 
επιμέρους επιχειρησιακά κέντρα (κόμ
βους - knots) εκ των οποίων το καθένα 
θα έχει υψηλό βαθμό αυτονομίας και ε- 
ξειδίκευσης, θα διαθέτει ένα μικρό πυ
ρήνα υποστήριξης με υλικούς πόρους 
και ανθρώπινο δυναμικό και θα υπο- 
βοηθείται από συγκεκριμένο αριθμό 
Συμβούλων / Εμπειρογνωμόνων.

Ο συντονισμός όλων των κέντρων 
θα ανατεθεί στο «Συμβούλιο των Αντι
προσώπων», ένα ad hoc σώμα, που θα 
αποτελείται από τους υπεύθυνους των 
συνοριακών Αστυνομιών των χωρών 
που θα συμμετέχουν και θα συνεδριά
ζει σε περιοδική βάση ή σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις. Σκοποί της πρωτοβουλίας

Η κοινή διαχείριση των μ ε -  
τανασ τευτικώ ν ρευμάτω ν  
είναι ζήτημα κεφαλαιώδους 
σημασίας για τα κράτη - 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ενω
σης και οφ είλει να γίνεται 
στο πλαίσιο της τήρησης 
του δικαίου, σε συνεργασία 
με τις  χώ ρες καταγωγής 
και δ ιέλευσης των ρευμά
των αυτών. Τα βραχυπρό
θεσμα και μεσοπρόθεσμα  
μ έτρ α , που λαμβάνονται, 
επιδιώκουν την ορθή ισορ
ροπία μ εταξύ , αφενός, μιας  
πολιτικής για την έ π α ξ η  
των νομίμως εγκατεσ τημ έ
νων μεταναστών και μιας  
πολιτικής στον τομέα του 
ασύλου η οποία θα τηρεί 
τις δ ιεθνείς  συμβάσεις, κυ
ρίως δε τη Σύμβαση της 
Γενεύης του 1951, και, 
αφ ετέρου , μ ιας  αποφα
σιστικής καταπολέμησης  
της λαθραίας μετανάσ τευ
σης και της εμπορίας αν
θρώπων. Στο  πλαίσιο αυτό  
αναλήφ θηκε πρόσφατα  
σ ειρά  πρωτοβουλιών για 
την αντιμετώ πιση του σο
βαρού αυτού φαινομένου.

αυτής είναι, επιγραμματικά, η συγκέ
ντρωση και διαχείριση πληροφοριών 
αναφορικά με τη μετανάστευση, η υ
ποστήριξη κοινών επιχειρήσεων, ο έ
λεγχος και η επιτήρηση των συνόρων. 
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, 
σε αρχικό στάδιο, η μελέτη προτείνει 
να αξιοποιηθούν οι ήδη υπάρχουσες 
δομές των Κρατών-Μελών, με την ε
γκαθίδρυση δικτύου αξιωματικών συν-
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δεσμών μετανάστευσης στα διεθνή αε
ροδρόμια και στα Αρχηγεία των Κρα- 
τών-Μελών καθώς και στα μη Κράτη 
Μέλη. Παράλληλα ως απαιτήσεις για 
την αποτελεσματική - διαχείριση των 
εξωτερικών συνόρων, τίθενται, μεταξύ 
άλλων, οι εξής: Ανάπτυξη δικτύου κέ
ντρων για τα πλαστά έγγραφα, κοινή 
εκπαίδευση, συντονισμένες εγκλημα- 
τολογικές έρευνες σχετικά με το διασυ
νοριακό έγκλημα και σε συνάφεια με 
την παράνομη μετανάστευση, δη
μιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων τε
χνικής υποστήριξης και συνεργασίας 
και ανάπτυξη τεχνολογικού εξοπλι
σμού για τον έλεγχο και την επιτήρη
ση των συνόρων, κέντρα για τη συνερ
γασία μεταξύ της συνοριακής αστυνο
μίας και των συνοριακών αρχών στα ε
ξωτερικά σύνορα, ανταλλαγές προσω
πικού υπηρεσιών συνοριακού ελέγχου, 
κοινή εκτίμηση κινδύνων, κλπ.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. 
Χρυσοχοΐδης, υπογράμμισε την ανά
γκη να αντιμετωπιστεί συνολικά το οι
κονομικό κόστος που απαιτείται για 
την υλοποίηση των αποφάσεων, με 
σκοπό τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής 
Συνοριακής Αστυνομίας. Τόνισε επί
σης ότι το φαινόμενο της λαθρομετανά
στευσης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως 
πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα και όχι 
μονομερώς ως αστυνομικό πρόβλημα. 
Επίσης επεσήμανε την ανάγκη να συ
στηματοποιηθεί η πολιτική για την κα
ταπολέμηση της φτώχειας στις τρίτες 
χώρες, ώστε να περιοριστούν και τα αί
τια που προκαλοΰν το φαινόμενο αυτό.

Στις 14.6. 2002, στο Λουξεμβούργο, 
το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμετοχή, 
από ελληνικής πλευράς, του Υπουργού 
Δημοσίας Τάξης κ. Χρυσοχοΐδη και 
του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Πε- 
τσάλνικου, απασχολήθηκε και πάλι με 
την παράνομη μετανάστευση, τα εξω
τερικά σύνορα και τον Κανονισμός για 
τον προσδιορισμό του κράτους - μέ
λους που είναι υπεύθυνο για την εξέτα
ση της αίτησης ασύλου, η οποία υπο
βάλλεται σε κράτος από υπήκοο τρίτης 
χώρας.

Ειδικότερα, για την καταπολέμηση 
της λαθρομετανάστευσης, το Συμβού
λιο έλαβε γνώση της σύντομης έκθε
σης της Προεδρίας σχετικά με την πρό

οδο που επιτεύχθηκε στο θέμα αυτό, 
και ενέκρινε μια σειρά συμπερασμά
των για τα μέτρα που πρέπει να λη- 
φθούν. Τα μέτρα αφορούν την καταπο
λέμηση της λαθρομετανάστευσης και 
της παράνομης διακίνησης ανθρώπων 
δια θαλάσσης καθώς και τις τρίτες χώ
ρες οι οποίες δεν συνεργάζονται με την 
Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του φαινο
μένου αυτού. Επίσης εγκρίθηκε πρότα
ση της Προεδρίας, να εκπονηθεί σχέ
διο για τη διαχείριση των εξωτερικών 
συνόρων των κρατών μελών της Ένω
σης, κυρίως σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. 
Χρυσοχοΐδης, τόνισε ότι πρέπει να α- 
ποτελέσει μέλημα όλων η εδραίωση 
του αισθήματος της ασφάλειας στους 
πολίτες της Ευρώπης. Επεσήμανε ότι η 
ασφάλεια και η ενιαία διαχείριση των 
εξωτερικών συνόρων, κυρίως σε επι
χειρησιακό επίπεδο, αποτελεί ανα

γκαιότητα για την αντιμετώπιση της 
παράνομης μετανάστευσης, των λα- 
θρομεταναστευτικών κυκλωμάτων, 
του οργανωμένου εγκλήματος, της 
τρομοκρατίας καθώς και προϋπόθεση 
για την πολιτική στο θέμα του ασύλου.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Σεβίλλη, 
21-22 Ιουνίου 2002) χαιρέτισε την 
πρόσφατη έγκριση του σχεδίου για τη

διαχείριση των εξωτερικών συνόρων 
των κρατών μελών, το οποίο εκπονή
θηκε με βάση (α) την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Περί ολοκληρω
μένης διαχείρισης των εξωτερικών συ
νόρων των κρατών μελών», (β) τη με
λέτη σκοπιμότητας που εκπονήθηκε υ
πό τη διεύθυνση της Ιταλίας για τη δη
μιουργία Ευρωπαϊκής Αστυνομίας Συ
νόρων, και (γ) τη μελέτη για την «Α
στυνομία και ασφάλεια των συνόρων», 
που πραγματοποιήθηκε από τρία κρά
τη - μέλη στο πλαίσιο του προγράμμα
τος συνεργασίας. Το σχέδιο αυτό ανα
μένεται ότι θα συμβάλει μεταξύ άλλων 
στον καλύτερο έλεγχο των μετανα- 
στευτικών ρευμάτων. Ταυτόχρονα το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να συστα- 
θεί χωρίς καθυστέρηση στο πλαίσιο 
του Συμβουλίου ο κοινός φορέας των 
ενασχολούμενων με τη φύλαξη των ε
ξωτερικών συνόρων, ο οποίος θα απο- 
τελείται από τους επικεφαλής των υπη
ρεσιών ελέγχου των συνόρων των κρα
τών μελών και ο οποίος θα είναι επι
φορτισμένος με το συντονισμό των μέ
τρων που περιέχονται στο σχέδιο. Ζη
τεί εξάλλου από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη, καθένα στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους, να υλοποιήσουν 
τα ακόλουθα μέτρα:

(ΐ) Πριν τα τέλη του 2002:

- Εκτέλεση κοινών επιχειρήσεων στα ε
ξωτερικά σύνορα,

- Άμεση εφαρμογή πιλοτικών σχεδίων α
νοιχτής συμμετοχής σε όλα τα ενδια
φερόμενο κράτη μέλη,

- Δημιουργία δικτύου αξιωματικών συν
δέσμων των κρατών μελών στον τομέ
α της μετανάστευσης,

(U) Πριν τον Ιούνιο του 2003:
- Κατάρτιση κοινού μοντέλου ανάλυσης 

των κινδύνων προκειμένου να επιτευ
χθεί κοινή και ολοκληρωμένη αξιολό
γηση των κινδύνων,

- Καθορισμό κοινού κορμού για την εκ
παίδευση του μεθοριακών φρουρών, 
καθώς και παγίωση του ευρωπαϊκού 
κανονιστικού πλαισίου στον τομέα 
των συνόρων, και

- Εκπόνηση μελέτης, από την Επιτροπή,
για την κατανομή των δαπανών μεταξύ 
των κρατών μελών και της Ένωσης 
σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερι
κών συνόρων. ■
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εν είναι λ ίγες οι φορές, 
που αστυνομικά οχήματα 
εμπλέκονται σε τροχαία ατυ

χήματα. Στις περιπτώσεις αυτές 
πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαί
τερη ευαισθησία και αμερολη- 
ψία, ώστε να μη δίδεται η εντύ
πωση ότι είναι δυνατόν να αδι
κηθεί ο εμπλεκόμενος ιδιώτης.
Για την ενιαία αντιμετώπιση και 
τον ομοιόμορφο χειρισμό από ό
λες τις Υπηρεσίες της Ελληνι
κής Αστυνομίας των θεμάτων 
που σχετίζονται με τα τροχαία 
ατυχήματα, στα οποία μπλέκο
νται οχήματα της Αστυνομίας

Εμπλοκή
Υπηρεσιακών
Οχημάτων
os Tpo/uiu
Ατυχήματα

Υποχρεώσεις - καθήκοντα - 
εν έο γ ε ιε  ς οδηνών 

υπηρεσιακών οχημάτων

αλλά και τη διασφάλιση των 
συμφερόντων και απαιτήσεων 
του Δημοσίου, με τις υπ’ αριθμ. 
8036/2/17-α από 23-10-85 και 
8036/2/219 -δ από 9-7-92 εγκύ
κλιες διαταγές του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξης, έχουν καθιε
ρωθεί πρόσθετες υποχρεώσεις, 
τόσο των οδηγών των υπηρεσια
κών οχημάτων όσο και των Υπη
ρεσιών της Ελληνικής Αστυνομί
ας. Παρακάτω επισημαίνονται 
τα κυριότερα σημεία των διατα
γών αυτών.

Του Αστυν. Β'
Νικ. Π. Δ ΕΡ Β ΕΝ ΤΖΗ *

του Τμήματος Τροχαίας 
Κηφισιάς

1. Η διάθεση, η κίνηση και η κυκλοφο
ρία των υπηρεσιακών οχημάτων για 
να είναι νόμιμη πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. Δ. 
2396/53 και της 40.009 /53 πρωθυ- 
πουργικής απόφασης και προς τούτο 
οι οδηγοί αυτών οφείλουν να είναι ε
φοδιασμένοι με Διαταγή Πορείας και 
Δελτίο Κίνησης.

2. Κάθε οδηγός υπηρεσιακού οχήματος, 
σε περίπτωση εμπλοκής του σε οδικό 
τροχαίο ατύχημα, έστω και με υλικές 
ζημιές μόνο, και ανεξάρτητα αν οδη
γός του άλλου οχήματος έχει ή όχι α
παιτήσεις, είναι υποχρεωμένος να προ- 
βεί στις παρακάτω ενέργειες:
σ) Να καλέσει αμέσως την αρμόδια 

κατά τόπον Υπηρεσία Τροχαίας 
να επιληφθεί, 

β) Να μεριμνήσει:
I) Για τη λήψη των στοι
χείων ταυτότητας του υ
παιτίου οδηγού,του οχή
ματος και της Ασφαλιστι

κής Εταιρίας, στην οποία είναι α
σφαλισμένο, σημειώνοντας την η
μερομηνία, την ώρα και τον τόπο 
του ατυχήματος.

II) Για την εξασφάλιση 
των αποδεικτικών στοι
χείων περί των συνθηκών 
του ατυχήματος.
III) Για την εξασφάλιση 

μαρτύρων (καταγραφή και λήψη 
στοιχείων ταυτότητας αυτών και 
τηλέφωνα).
IV) Για τη λήψη οποιουδήποτε 
πρόσφορου μέσου για τη μείωση ή 
την αποφυγή μεγαλύτερης ζημιάς, 

γ) Να ειδοποιήσει την Υπηρεσία του. 
δ) Να υποβάλλει στην Υπηρεσία του, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες, από την η
μέρα του ατυχήματος, γραπτή δήλω
ση για το ατύχημα και τις συνθήκες 
που αυτό έγινε.

ε) Να ενημερώσει τον οδηγό του ιδιω
τικού οχήματος ότι το όχημα του 
πριν την επισκευή του να επιθεωρη
θεί από πραγματογνώμονα της Υπη
ρεσίας επιδίδοντας σε αυτόν υπηρε
σιακό σημείωμα για να έρθει ο τε
λευταίος σε επαφή με τον πραγμα
τογνώμονα. Αντίγραφο του υπηρε
σιακού σημειώματος παραδίδει και 
στην Υπηρεσία του.

Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιούλιος/Αύγουστος 2002

στ) Να παράσχει προφορικά στον 
πραγματογνώμονα της Υπηρεσί
ας εφόσον ζητηθεί, κάθε πληρο
φορία σχετιζόμενη με το ατύχημα 
και τις συνέπειες του και κάθε 
διευκόλυνση.

Ε νέργειες  - καθήκοντα - 
υποχρεώσεις Υπηρεσιών Τρογαίας

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας, στις οποίες 
αναγγέλλεται ατύχημα με συμμετοχή 
υπηρεσιακού οχήματος, υποχρεούνται: 
α) Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ατυχή

ματος να απευθύνουν Τ/Π αναφορά 
(σήμα) προς την οικία Αστυνομική Υ
πηρεσία, στην οποία το όχημα ανήκει, 
με κοινοποίηση στις Διευθύνσεις Τε
χνικών, Οικονομικών, Προσωπικού 
και Τροχαίας του Αρχηγείου της Ελλη
νικής Αστυνομίας, και Υπηρεσία που 
εδρεύει πραγματογνώμονας. Στο σή
μα, εκτός των άλλων στοιχείων, να 
μνημονεύεται η επωνυμία και το τηλέ
φωνο τις Ασφαλιστικής Εταιρίας, στην 
οποία είναι ασφαλισμένα τα ιδιωτικά 
κλπ. οχήματα που έλαβαν μέρος στη 
σύγκρουση.

β) Εάν το ατύχημα είχε ως συνέπεια την 
πρόκληση σωματικών βλαβών ή θανά
του προσώπου να ενεργήσουν προανά
κριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΚΠΔ.

γ) Εάν το ατύχημα, στο οποίο ενεπλάκη 
το υπηρεσιακό όχημα, είχε ως συνέ
πεια την πρόκληση μόνο υλικών ζη
μιών του υπηρεσιακού ή ιδιωτικού ο
χήματος να συντάξουν δελτίο ΤΟΤΑ 
και έκθεση αυτοψίας, να καταρτίσουν 
σχεδιάγραμμα του τόπου ατυχήματος 
και να λάβουν καταθέσεις μέσα στα 
πλαίσια της έρευνας του τροχαίου ατυ
χήματος, για τη βεβαίωση της τροχαί
ας παράβασης, που αποτέλεσε το αίτιο 
του οχήματος.

δ) Να αποστείλουν αντίγραφα της ανωτέ
ρω (εδάφια β' και γ') προανάκρισης 
στην Υπηρεσία όπου το όχημα ανήκει 
για να χρησιμοποιηθεί ως υλικό για τις 
ενέργειες της Ε.Δ.Ε..

Υποχρεώσεις - καθήκοντα  - 
εν έρ γ ε ιες  Υπηρεσιών στις οποίες 
ανήκουν τα υπηρεσιακά οχήματα

1. Οι Υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν 
τα υπηρεσιακά οχήματα που υπέστη
σαν υλικές ζημιές υποχρεούνται: 
α) Να μεριμνήσουν για την άμεση με-



ταφορα του υπηρεσιακού αυτοκινή
του στο υπηρεσιακό συνεργείο για 
επιθεώρηση.

β) Να ειδοποιήσουν με κάθε πρόσφορο 
μέσο τον πραγματογνώμονα της Υπη
ρεσίας και στη συνέχεια να διαβιβά
σουν Τ/Π και το υπηρεσιακό σημείω
μα, για να επιληφθεί στο έργο του.

γ) Να ζητήσουν με έγγραφο τους από τις 
Ασφαλιστικές Εταιρίες των IX αυτοκι
νήτων, να γνωστοποιήσουν μέσα σε 
προθεσμία τριών (3) ημερών αν απο
δέχονται την τυχόν υπαιτιότητα του α
σφαλισμένου πελάτη τους και την επι
σκευή του υπημεσιακού οχήματος με 
δαπάνες τους. Ομοίως να αποστείλουν 
δικό τους πραγματογνώμονα (της Α
σφάλειας) για επιθεώρηση του υπηρε
σιακού οχήματος προς τη διαπίστωση 
των ζημιών που αυτό έχει υποστεί συ
νέπειες της σύγκρουσης.

2. Διαδικασία επισκευής:
α) Αν η Ασφαλιστική Εταιρία αποδεχθεί 

την υπαιτιότητα του πελάτη της, το υ
πηρεσιακό όχημα μεταφέρεται σε ι
διωτικό συνεργείο για επισκευή και α
ποκατάσταση των υλικών ζημιών του 
με δαπάνες τις Ασφαλιστικής Εταιρί
ας. Μετά την επισκευή του, μεταφέ- 
ρεται εκ νέου στο Υπηρεσιακό Συνερ
γείο για πραγματοποίηση δεύτερης ε
πιθεώρησης, που αποσκοπεί στη δια
πίστωση της ολοκλήρωσης της επι
σκευής του.

β) Αν η Ασφαλιστική Εταιρία αρνηθεί ή 
αμφισβητήσει την υπαιτιότητα του πε
λάτης της, τότε το υπηρεσιακό όχημα 
θα επισκευάζεται από ιδιωτικό συνερ
γείο με δαπάνη του Δημοσίου. Στην 
περίπτωση που η αποκατάσταση των 
ζημιών γίνεται με δαπάνες του Δημο
σίου και υπάρχει υπαιτιότητα τρίτου, 
οι απαιτήσεις του Δημοσίου θα ικανο
ποιούνται με μέριμνα της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Αρχηγείου δια της 
δικαστικής οδού.

γ) Κατ' εξαίρεση της αναφερόμενηι 
παράγραφο (α) διαδικασίας 
υπαιτιότητα του οδηγού του 
κού οχήματος είναι εμφανής και παρα
δεκτή υπό του,ϋδίου ή όταν υπάρχει α
ποδεδειγμένα συνυπαιτιότητα, η απο
κατάσταση των ζηιβών δύνα- 
πραγματοπο
Συνεργείο δαπάνη^Δη μοσίου, 
προϋπόθεση ο οδηγός του υπηρεσία·?, 
κού οχήματος να συμμορφώθηκε προς 
τις διατάξεις του Ν.976/79.

Π.Δ. 188

ΑΡΘΡΟ 1 (παο. 2)

Το αστυνομικό προσωπικό, οι συνοριακοί Φύλακες και οι ειδικοί 
φρουροί, που κατέχουν υπηρεσιακή άδεια οδήγησης ή άδειο οδήγησης 
των υπηρεσιών μεταφορών και επικοινωνιών των Νομαρχειακών Αυ
τοδιοικήσεων, υποχρεούνται να καλύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες οδη
γών, ανεξάρτητα αν απασχολούνται μόνιμα ή περιστασιακά στην οδή
γηση υπηρεσιακών οχημάτων.

ΑΡΘΡΟ 12

1) Οι οδηγοί υπηρεσιακών οχημάτων υποχρεούνται να εφαρμόζουν α
παρέγκλιτα τις περί κυκλοφορίας οχημάτων διατάξεις και όλες τις οδη
γίες και εντολές που περιλαμβάνονται στα συνοδευτικά έγγραφα, βιβλί
α και βιβλιάρια, καθώς και στις σχετικές με την οδήγηση, και κίνηση, 
διάθεση, συντήρηση και έλεγχο των υπηρεσιακών οχημάτων κανονιστι
κές Διαταγές ή κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας, υπόκεινται δε 
στις εκάστοτε διατάξεις που αφορούν στις υποχρεώσεις των οδηγών 
Κρατικών αυτοκινήτων.

2) Ειδικότερα έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα και υποχρεώσεις:

ο) Ευθύνονται για την καλή κατάσταση και συντήρηση του οχήματος 
που έχουν χρεωθεί, των εργαλείων και παρελκομένων αυτού, τηρού- 
ντες με σχολαστικότητα το σύστημα καθηκόντων συντηρήσεως. 

β) Ευθύνονται για κάθε απώλεια ή βλάβη του οχήματος ή του φορτί
ου οφειλούμενη σε υπαιτιότητα τους, ως και για υπερβολική φόρτω- 
ση του οχήματος.

γ) Φροντίζουν για τον ανεφοδιασμό του οχήματος με καύσιμα, έλαιο 
και νερό και προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια, ώστε να είναι 
σε κάθε στιγμή έτοιμο προς κίνηση, 

δ) Ευθύνονται για την κανονική τήρηση των βιβλιαρίων ή εντύπων 
που συνοδεύουν το όχημα.

ε) Αναφέρουν εγκαίρως τις βλάβες του οχήματος τους, η αποκατάστα
ση των οποίων δεν δύναται να γίνει από αυτούς, 

στ) Οφείλουν να γνωρίζουν τη χρήση των πυροσβεστικών συσκευών 
του οχήματος....

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣεκάθεΥπηρε σιακό ̂ μνεργείο οχη- 
:των ορίζεται ένας πραγματογνώμο- 

και ένας αναπληρωτής του, οι ο
ποίοι έχοϋν τινβαθμό του Ανθυπαστυ- 
ν^ιου ή Αρχιφύλακα. Η θεσμοθέτηση 
του βββιερώθηκε με τη ν υ π ' αριθμ.

από 9-7-92 εγκύκλιο 
ταγή Υ.Δ.Τ.. Ο πραγματογνώμονας 
. τα εξής καθήκοντα:

αναλυτικά όλα τα τμήμα- 
τα-Νκαι εξαρτήματα όλων των ιδιωτι

κών οχημάτων που υπέστησαν ζημιές 
από το τροχαίο ατύχημα με υπηρεσια
κό όχημα.

II) Εκτιμά αναλυτικά το κόστος των α
νταλλακτικών και των εργασιών για 
την επισκευή των ανωτέρων οχημάτων 
σε ιδιωτικά συνεργεία.

III) Συντάσσει και υποβάλλει έκθεση
πραγματογνωμοσύνης, σε τρία (3) α
ντίτυπα στην Υπηρεσία του, η οποία 
στη συνέχεια διαβιβάζει τα δύο (2) α
ντίτυπα στον ενεργούντα την Ε.Δ.Ε. 
Αξιωματικό. ■

* Από το βιβλίο του «θέματα Τροχαίας.
Από τη θεωρία στην Πράξη».
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Γ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Κοινή
γ ν ώ μ η

■ διαίτερα ενδιαφέροντα υπήρξαν τα συμπεράσματα της ημερί-
■  δας με θέμα «Εγκλήματα, ποινές και ελληνική κοινή γνώμη», 

m που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 5.6.2002. Κατά την ημε-
■ ρίδα παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τα αποτελέσματα
■ τριετούς έρευνας* επιστημονικής ομάδας υπό τον καθηγητή 
του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Αντώνη Μαγγανά.

Όλος ο κόσμος (πρέπει να ) γνωρίζει ότι απαγορεύεται η ά
γνοια του νόμου και της ποινής. Πόσοι, όμως γνωρίζουν πράγμα
τι τις ποινές που προβλέπει η νομοθεσία για τα διάφορα εγκλή
ματα; Ο στόχος της έρευνας της επιστημονικής ομάδας του καθη
γητή, κ. Α. Μαγγανά, ήταν διπλός: α) να διαπιστωθεί μέχρι ποι
ου σημείου γνωρίζουν οι άνθρωποι τις ποινές που προβλέπονται 
και β) ποια ποινή θα έκριναν καταλληλότερη για το συγκεκριμέ
νο αδίκημα.

«Η ιδέα αυτής της έρευνας», τόνισε ο κ. Μαγγανάς, «ξεκίνησε 
από το θέμα του διδακτορικού μου που αφορούσε την άγνοια του 
νόμου (A. Manganas, L ' erreur de droit comme defense en 
matiere de droit penal. Quebec, Universite Laval, 1983).

Ξεκινώντας από την αρχή ότι η άγνοια του νόμου και της ποινής 
δε γίνεται δεκτή σύμφωνα μ ε  το άρθρο 30 Ελληνικού Ποινικού 
Κώδικα, θελήσαμε να δούμε πόσο εκτεταμένη είναι η άγνοια όσον 
αφορά τις ποινές και, ταυτόχρονα ποια ποινή θα επέλεγαν οι ερω- 
τώμενοι ως την ενδεδειγμένη για ορισμένα αδικήματα. Δίπλα στη 
λίστα των 40 περιπτώσεων αδικημάτων, οι ερωτώμενοι είχαν στη 
διάθεσή τους ένα πίνακα που περιείχε όλες τις ποινές που προβλε- 
πόταν γ ι ' αυτές τις περιπτώσεις. Οι ερωτώμενοι έπρεπε να απαντή
σουν σε δυο στήλες. Στη μια ποια ποινή πιστεύουν ότι προβλέπει ο 
νόμος και στη δεύτερη ποια ποινή θεωρούν οι ίδιοι ότι θα ήταν η 
ενδεδειγμένη.... ».

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 
και μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές διαπιστώσεις.

Κατ' αρχάς ήταν αναμενόμενο ότι τα ποσοστά γνώσης των 
ποινών που προβλέπει η νομοθεσία θα ήταν χαμηλά: 19% για 
τα κακουργήματα, 8% για τα πλημμελήματα και 17% για τα 
πταίσματα. Πέρα όμως από αυτή τη διαπίστωση, μπορούν να 
συναχθούν και άλλα χρήσιμα συμπεράσματα, τόσο για εκεί
νους που προετοιμάζουν τους νόμους, όσο και για εκείνους που 
τους εφαρμόζουν.

Υπήρξαν περιπτώσεις, όπου οι ερωτώμενοι επέδειξαν μεγαλύ-
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Ποινή Trod το άτομα επιλέγουν 
ως ενδεόειγμένη

τερη αυστηρότητα από εκείνη που ε
κείνη που επιδεικνύει ο νομοθέτης 
(π.χ. ρύπανση, διατάραξη κοινής ησυ
χίας), ενώ, αντίθετα, υπήρξαν περι
πτώσεις όπου οι πολίτες θεωρούν ως 
υπερβολική την αυστηρότητα της νο
μοθεσίας (π.χ. ναρκωτικά). Ειδικότε
ρα, διαπιστώθηκε ότι η ελληνική κοινή 
γνώμη:

1. Επιδεικνύει αυστηρότητα:

(α) Για τα αδικήματα (κυρίως πταί
σματα) που θίγουν την προσωπική 
ζωή, ασφάλεια και άνεση των αν
θρώπων (κυκλοφορία, ρύπανση, 
θόρυβος, πώληση, νοθευμένων 
τροφίμων κλπ), και 

(β) Για ορισμένα σεξουαλικά αδικήμα
τα, πλην του βιασμού (για τους άν- 
δρες κυρίως) (παρά φύση ασέλ
γεια, διευκόλυνση αλλότριας ακο
λασίας).

2. Απίθετα. επιδεικνύει 
ελαστική στάση:

(α) Απέναντι στα οικονομικά εγκλή
ματα —με εξαίρεση το έγκλημα 
της τοκογλυφίας—, πράγμα που 
είναι γνωστό από τις σχετικές αμε
ρικανικές έρευνες, και 

(β) Στο θέμα των ναρκωτικών, όπου 
για ορισμένα σοβαρά αδικήματα, 
ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θεωρεί 
ότι ο νόμος προβλέπει αλλά και οι 
ίδιοι επιθυμούν μικρότερες ποι
νές, και

(γ) Στο αδίκημα της παράνομης άμ
βλωσης.

Τελικά ποιος επηρεάζει ποιον; Ο νό
μος την κοινή γνώμη ή η κοινή γνώμη 
το νομοθέτη. Ένα πρόβλημα αρκετά 
σύνθετο στην απάντηση του. Ένα 
πράγμα είναι πάντως βέβαιο. Η Πολι
τεία πρέπει να προβλέψει ένα μηχανι
σμό ο οποίος να συλλέγει τις ανησυχί
ες και τις απόψεις της κοινής γνώμης 
απέναντι στο έγκλημα και τις ποινές.

Στη συνέχεια παραθέτουμε αντιπρο
σωπευτικά αποσπάσματα από τα απο
τελέσματα της ενδιαφέρουσας αυτής 
έρευνας (οι αριθμοί παραπέμπουν σε 
ποσοστά επί τοις %):

* Η  έρευνα έγινε σε 1.167 άτομα.

Αξιόποινες πράξεις Μεγαλύ
τερη από 
την ισχύ- 

ουσα

Ίδια με 
την ισχύ- 

ουσα

Μικρό
τερη από 
τηνισχύ- 

ουσα

0  Χ.Φ. πούλησε 30 γραμμάρια χασίς στον Κ.Γ. 
[Ν. 1729/ 1987, Ναρκωτικά, κάθειρξη τουλάχι
στον 10 χρόνια και χρηματική ποινή]

4,5 6 89,5

Υπάλληλος στα καθήκοντα του οποίου ανάγε
ται η δίωξη αξιόποινων πράξεων, υποβάλλει σε 
βασανιστήρια κατά την εκτέλεση των καθηκό
ντων του τον X, που βρίσκεται στην εξουσία 
του, με σκοπό να αποσπάσει από αυτόν ομολο
γία [αρ. 137α Π.Κ Βασανιστήρια, κάθειρξη]

1,5 7,5 91

Ο X. με σωματική βία εξανάγκασε την 
τουρίστρια σε εξώγαμη σεξουαλική σχέση [αρ. 
336 Π.Κ Βιασμός, κάθειρξη]

17 9 74

Ο Μένιος, υπάλληλος Υπουργείου, δέχθηκε 
δώρα που δεν εδικαιούτο από τον Μάνθο για 
να προβεί σε πράξη αντίθετη προς τα καθήκο- 
ντά του [αρ. 235 Π.Κ Δωροδοκία για νόμιμες 
πράξεις, φυλάκιση τουλάχιστον 1 χρόνο]

8 9 83

0  Σ.Ρ ασέλγησε σε παρά φύση με το νεαρό υ
πάλληλό του Τ.Κ., ηλικίας 16 ετών, αφού τον 
αποπλάνησε [αρ. 347 Π.Κ Ασέλγεια παρά φύ
ση, φυλάκιση τουλάχιστον 3 μήνες]

82 4 14

0  Σ.Π. διευκόλυνε την ασέλγεια μεταξύ άλλων 
[αρ. 348 Π.Κ Διευκόλυνση ακολασίας άλλων, 
φυλάκιση μέχρι 1 χρόνο]

77 3 20

Ο αστυφύλακας Γ. προσέβαλε την τιμή της Θ. 
με λόγια και συγκεκριμένα της είπε σπρώχνο- 
ντάς τη να μπει στο περιπολικό: "Μπες μέσα 
παλιοτσουλί" [αρ. 361 Π.Κ Εξύβριση, φυλάκι
ση μέχρι 1 χρόνο ή χρηματική ποινή]

42 2 56

0  Δ.Γ. εξασκούσε το επάγγελμα του γιατρού 
χωρίς να έχει τα νόμιμα προσόντα [αρ. 414, 
Παράνομη άσκηση επαγγέλματος, πρόσημο ή 
κράτηση]

99 1 0

Ο Ζ. Ρ. με τη συγκατάθεση της εγκύου Μ.Γ. 
διέκοψε ανεπίτρεπτα την εγκυμοσύνη της προ- 
βαίνοντας σε άμβλωση [αρ. 304 Π.Κ Τεχνητή 
διακοπή εγκυμοσύνης, φυλάκιση τουλάχιστον 
6 μηνών]

2,5 6,8 90,7

Ο Θ. Γ. είχε στην κατοχή του ναρκωτικά [Ν. 
1729/1987 Π.Κ. Ναρκωτικά, τουλάχιστον 10 
χρόνια κάθειρξη & χρηματική ποινή]

1,3 4,7 94

1
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Ε
νας νέος αστυνομικός ένιωσε 
τη μυρωδιά του οινοπνεύμα
τος στην αναπνοή του συνερ
γάτη του, καθώς έμπαινε στο 
περιπολικό κατά την έναρξη 

της βάρδιας τους. Ο αρχαιότερος α
στυνομικός παραδέχτηκε ότι είχε πιει 
ένα ποτήρι κρασί με το δείπνο του, 
πλην όμως επέμενε ότι μπορούσε να 
οδηγήσει με ασφάλεια. Για να αποφύ- 
γει οποιαδήποτε σύγκρουση μαζί του, 
ο νεαρός αστυνομικός δε διαμαρτυρή- 
θηκε. Λίγο αργότερα, το περιπολικό 
που οδηγούσε ο αρχαιότερος αστυνο
μικός, συγκρούστηκε με άλλο όχημα. 
Ο οδηγός του άλλου οχήματος πέθανε 
τρεις εβδομάδες αργότερα εξαιτίας 
σοβαρών τραυμάτων, τα οποία προήλ
θαν από το ατύχημα.

Ο αρμόδιος αξιωματικός της Τροχαί
ας, που ανέλαβε τη διερεύνηση των 
συνθηκών σύγκρουσης των οχημάτων, 
διαπίστωσε ότι ο οδηγός - αστυνομικός 
μύριζε οινόπνευμα, πλην όμως δεν α
νέφερε το γεγονός ούτε τον υπέβαλε σε 
αλκοτέστ. Στη δίκη, όμως, που ακο
λούθησε, ισχυρίστηκε ότι ο συνάδελ
φός του προκάλεσε το τροχαίο ατύχη
μα, γιατί οδηγούσε υπό την επίδραση 
οινοπνεύματος. Κατά την έρευνα που 
διενέργησε η Υπηρεσία Εσωτερικών 
Υποθέσεων ο νεαρός αστυνομικός - 
συνοδηγός αντιμετώπισε ηθικό δίλημ
μα, να πει την αλήθεια ή να πει ψέμα
τα, για να προστατέψει το συνάδελφό 
του. Επειδή ο νεαρός απέτυχε να αντι- 
δράσει, όταν ήρθε μπροστά στο πρώτο 
ηθικό δίλημμα, βρέθηκε μπροστά σε έ
να ακόμη μεγαλύτερο. Αν ο νεαρός α
στυνομικός πει ψέματα, κερδίζει άμε
σα αξιοπιστία και αποδοχή εκ μέρους 
των συναδέλφων του. Αν πει την αλή
θεια, διακινδυνεύει να αποξενωθεί από 
αυτούς και να υποστεί κάποια διοικητι
κή (πειθαρχική) δίωξη αργότερα, ως 
μέτρο αντεκδίκησης.

Οι ηθικές συγκρούσεις εγείροντας 
όταν οι ενέργειες ενός ανθρώπου ή 
μιας ομάδας ανθρώπων έρχονται σε α
ντίθεση με τα συμφέροντα ενός άλλου 
ανθρώπου, μιας ομάδας ανθρώπων ή 
μιας κοινωνίας συνολικά. Δυστυχώς, 
τα πρότυπα λήψης ηθικών αποφάσεων 
σε κρίσιμα θέματα, άσχετα πώς εκπο
νούνται, δεν είναι δυνατόν να απεικο
νίσουν επαρκώς την πολυπλοκότητα 
του ηθικού διλήμματος.1 Τα σχεδια
σμένα σενάρια στην αίθουσα δίδασκα-



λίας διαφέρουν πάρα πολύ από τα ηθι
κά διλήμματα που προβάλλει η πραγ
ματική ζωή. Στην αίθουσα διδασκαλίας 
άτομα απομονωμένα από την καθημε
ρινή, πραγματική δράση, εξετάζουν τα 
γεγονότα, συζητούν ήρεμα τις διάφο
ρες εκδοχές και καταλήγουν σε ιδανι
κές λύσεις, που απορρέουν από έναν 
Κώδικα Δεοντολογίας. Η επιλογή της 
ορθής απάντησης σε ένα τεχνητό (μη 
πραγματικό) περιβάλλον, δεν απαιτεί 
μεγάλη προσπάθεια. Από την άλλη 
πλευρά, η λήψη δίκαιης απόφασης 
στην πραγματική ζωή απαιτεί δύναμη 
χαρακτήρα, γιατί τα πραγματικά περι
στατικά συχνά θολώνουν τη γραμμή 
που χωρίζει το ορθό από το λάθος.

Ο αστυνομικός θα πρέπει να αναπτύ
ξει στρατηγικές λήψης αποφάσεων, 
πριν έλθει αντιμέτωπος με ηθικά δι
λήμματα. Η διαδικασία που ακολου
θούν οι αστυνομικοί για τη λήψη απο
φάσεων σε θέματα ηθικής φύσης δε 
διαφέρει από εκείνη που χρησιμο
ποιούν οι συνηθισμένοι άνθρωποι, οι 
οποίοι αντιμετωπίζουν ηθικά διλήμμα
τα στην καθημερινή τους ζωή.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΚΩΔΙΚΩΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΠΑΣ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και οι οδη
γίες προστατεύουν τους επαγγελματίες 
από τους εαυτούς τους, καθώς και από 
εκείνους που αντιλαμβάνονται ότι κα- 
ταχρώνται την ισχύ του επαγγέλματος 
τους.2 Εντούτοις η ενυπάρχουσα ισχύς 
ενός Κώδικα Δεοντολογίας δεν υψώνε
ται πάνω από τη συλλογική ηθική εκεί
νων που τον προσυπογράφουν (εκεί
νων δηλαδή, τους οποίους αφορά). Θε
ωρητικά ένας Κώδικας Δεοντολογίας 
καθορίζει αρχές για ιδανική συμπερι
φορά. Εντούτοις στην πραγματικότητα 
αντιπροσωπεύει τα ελάχιστα επίπεδα 
συμπεριφοράς. Αυτά τα ελάχιστα επί
πεδα συχνά γίνονται στόχος, παρά το 
μέσον που επισημαίνει την απαράδε
κτη συμπεριφορά.3 Τυπικά, μετά την 
κατάκτηση των κατωτάτων αυτών επι
πέδων, η προσπάθεια για την επιτυχία 
υψηλότερων επιπέδων ηθικής και δεο
ντολογίας γίνεται λιγότερο διακαής (ε
πιθυμητή).

Ο Κώδικας Δεοντολογίας συμπερι
λαμβάνει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, 
όμως δεν είναι δυνατόν να προβλέπει

κάθε δυνατό σενάριο. Αναγκαστικά, οι 
ασαφείς οδηγίες παρέχουν περιθώρια 
σε προσωπικές ερμηνείες σε ειδικές 
περιστάσεις.4 Κανόνες μη απολύτως 
συγκεκριμένοι συγχέουν τη διαδικασία 
λήψης ορθών αποφάσεων, γιατί τα ά
τομα πρέπει να στηρίζονται σε αντικει
μενικά πρότυπα, καθώς και σε προσω
πικές αξίες, όταν αναζητούν λύσεις.

Επιτακτική δεοντολογία.

Οι Κώδικες Δεοντολογίας θεμελιώ
νονται είτε πάνω σε κανόνες δικαίου 
είτε σε πολιτικές της Διοίκησης. Ομο
σπονδιακά, πολιτειακά και τοπικά κυ
βερνητικά όργανα θεσπίζουν νομοθε
σία για να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο 
επίπεδο συμμόρφωσης προς τη νομι
μότητα. Οι πολιτικές, όμως, της Διοί
κησης, που συχνά βασίζονται στους 
κανόνες δικαίου, συγκρούονται με τις 
εμπεδωμένες αντιλήψεις μιας τάξης 
εργαζομένων ή έρχονται σε αντίθεση 
με τις αξίες μιας ομάδας ανθρώπων, 
που συμφώνησαν μόνοι τους να θεσπί
σουν δικά τους πρότυπα δεοντολογίας. 
Και έτσι, η παραβίαση της επιτακτικής, 
της επιβεβλημένης δεοντολογίας μπο
ρεί να προκαλέσει νομικές ή και διοι
κητικές κυρώσεις, μια αλλαγή στο κα
θεστώς εργασίας, την οριστική απώ
λεια της απασχόλησης, ή και συνδυα
σμό όλων αυτών.

Φιλόδοξη δεοντολονία.

Η φιλόδοξη δεοντολογία αντιπρο
σωπεύει τα υψηλότερα πρότυπα συ
μπεριφοράς.5 Αντίθετα με την επιτα
κτική, η φιλόδοξη δεοντολογία διαφέ
ρει από άτομο σε άτομο, εξαρτώμενη 
από τις προσωπικές του αξίες, από τις 
πολιτιστικές του επιρροές και την προ
σωπική του αίσθηση για το καλό και το 
κακό. Η φιλόδοξη δεοντολογία λει
τουργεί ως ένα εσωτερικό πρότυπο, με 
βάση το οποίο το άτομο κρίνει την 
προσωπική του συμπεριφορά. Για πα
ράδειγμα, κανείς νόμος δεν υποχρεώ
νει ένα άτομο που κάνει βόλτα στην 
παραλία να σώσει ένα παιδί που πνίγε
ται 20 μέτρα από την ακτή.** Αντίθε
τα, ένα άτομο μπορεί να αισθανθεί την 
ηθική υποχρέωση να βοηθήσει το παι
δί που πνίγεται, επειδή η προσωπική, 
φιλόδοξη δεοντολογία τού επιβάλλει 
να προσπαθήσει να επιτύχει υψηλότε

ρους —από πλευράς ηθικής και δεο
ντολογίας— στόχους.6

Προσωπικοί: προσανατολισμοί:.

Ο προσωπικός προσανατολισμός 
λαμβάνει πάντα υπόψη του τις προσω
πικές αξίες, πολιτιστικές στάσεις, θρη
σκευτικές πίστεις, προσωπικές προκα
ταλήψεις και ατομικές ιδιοσυγκρασί
ες.7 Ο βαθμός, στον οποίο η εξωτερική 
συμπεριφορά διαφέρει από τις προσδο
κίες της εσωτερικής συμπεριφοράς, 
συμβάλλει στο ποσόν της ενδο-ατομι- 
κής σύγκρουσης, η οποία βιώνεται ως 
αποτέλεσμα λήψης μιας απόφασης ηθι
κής φύσης. Τα συγκρουόμενα αισθή
ματα, αναφορικά με την υφιστάμενη α
ντίληψη για το καθήκον, και η ανάγκη 
για ισότιμη αποδοχή από το κοινωνικό 
περιβάλλον συμβάλλουν στο ενδο-α- 
τομικό στρες.8

Διαδικασία λήυ/tfc ορθών
αποωάσεων.

Η διαδικασία λήψης ορθών (ηθικών) 
αποφάσεων αποτελεί απάντηση σε τρία 
ερωτήματα: Τι θα έπρεπε να κάνω; Τι 
θα κάνω;9 Πώς η απόφαση που παίρνω 
λειτουργεί σε σχέση με τον προσωπικό 
μου προσανατολισμό, πώς δηλαδή συν
δυάζεται με τις προσωπικές μου αξίες;10

Οι ηθικής φύσης αποφάσεις γεννούν 
φόβο, ένα φόβο αλλαγής της υφιστά
μενης κατάστασης (του status quo). Οι 
άνθρωποι αναγκάζονται να διατηρούν 
ισορροπία στην προσωπική τους ζωή 
και σπάνια ενεργούν κατά τρόπο που 
διαταράσσει την ισορροπία αυτή.11 Ό
ταν ένα άτομο έρχεται αντιμέτωπο με 
τη λήψη μιας απόφασης ηθικής φύσης, 
η ικανότητά του να πάρει αντικειμενι
κές αποφάσεις συχνά επηρεάζεται από 
την ενδόμυχη τάση της διατήρησης της 
ισορροπίας αυτής.

Στα δεδομένα της αίθουσας διδα
σκαλίας οποιοσδήποτε απαντήσει ο,τι- 
δήποτε άλλο εκτός από το ότι «ο νεα
ρός αστυνομικός θα έπρεπε να πει την 
αλήθεια», διακινδυνεύει να γίνει περί- 
γελως ή αποδέκτης αισθημάτων αγα
νάκτησης. Στην πραγματικότητα, ό
μως, μια σειρά συναισθημάτων επηρε
άζουν την απάντηση. Όταν κάποιος 
παίρνει μια απόφαση σε μια περίπτωση 
ηθικού διλήμματος, αναλαμβάνει μια
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ανάλυση διακινδύνευσης προσωπικού 
οφέλους. Απέναντι σε πολλά ηθικά 
προβλήματα παρουσιάζονται λύσεις 
βραχυπρόθεσμης αλλά και ταυτόχρονα 
μακροπρόθεσμης προοπτικής.12 Μετα
ξύ των λύσεων βραχυπρόθεσμης και 
μακροπρόθεσμης προοπτικής σε ηθι
κής φύσης ζητήματα διαπιστώνεται η 
ύπαρξη μιας αντίστροφης σχέσης. Οι 
βραχυπρόθεσμες συνήθως ωφελούν το 
άτομο και βλάπτουν την κοινωνία, ενώ 
οι μακροπρόθεσμες τείνουν να πληγώ
σουν το άτομο, αλλά να ωφελήσουν 
την κοινωνία.

Λ ύσεις βραγυπρόθεσμης
προοπτικής.

Η καταγγελία σε βάρος του αρχαιότε
ρου αστυνομικού εκ μέρους του νεοτέ- 
ρου συνεπάγεται γι' αυτόν κάποιες βέ
βαιες βραχυπρόθεσμες διακινδυνεύσεις. 
Ο νεαρός αστυνομικός δε θα έπρεπε να 
εγείρει μόνον ζήτημα για την ικανότητα 
του άλλου να οδηγήσει, αλλά, ουσιαστι
κά, για την ικανότητά του να ασκήσει 
τα καθήκοντά του. Ο νεότερος αστυνο
μικός θα βρεθεί σε δύσκολη θέση, αν α
ναφέρει αρχαιότερο του. Σε ιδανική πε
ρίπτωση ο νεαρός λαμβάνει την ορθή, 
ηθική απόφαση. Εντούτοις, στην πράξη, 
αν το κάνα, θα χάσει την εμπιστοσύνη 
των συναδέλφων του και θα αντιμετω
πίσει κάποιες κοινωνικές κυρώσεις, συ
μπεριλαμβανομένου του εξοστρακι
σμού (αποκλεισμού) του από την ομά
δα. Σε αυτό το σενάριο η προσωπική 
διακινδύνευση να έρθει αντιμέτωπος με 
τον αρχαιότερο ή ανώτερο συνάδελφό 
του βαραίνει περισσότερο από οποιοδή- 
ποτε άλλο προσωπικό όφελος. Ο νεαρός 
γνώριζε την απάντηση στην ερώτηση 
«Τι θα πρέπει να κάνω», αλλά δεν επέ- 
λεξε να λειτουργήσει σύμφωνα με αυ
τήν. Μελέτες επιβεβαιώνουν ότι οι άν
θρωποι που έρχονται αντιμέτωποι με α
ποφάσεις ηθικής (ρύσης πράττουν λιγό- 
τερα από αυτά που πιστεύουν ότι θα έ
πρεπε να κάνουν.13 Οι άνθρωποι τεί
νουν να επιλέξουν μια πορεία δράσης 
που ωφελεί περισσότερο αυτούς παρά 
τους άλλους ή, γενικά, την κοινωνία.

Λύσεις μακροπρόθεσμης
προοπτικής.

Οι λύσεις μακροπρόθεσμης προοπτι
κής σε ηθικής φύσης ζητήματα παρου

σιάζουν ένα περισσότερο σύνθετο σύ
νολο περιστάσεων με υψηλότερου 
βαθμού προσωπική διακινδύνευση και 
με ένα σχετικά αόριστο μέτρο αξίας. 
Για παράδειγμα, ο νεαρός αστυνομικός 
θα μπορούσε να σώσει μια ζωή, αν α
νέφερε τον αρχαιότερο συνάδελφό του. 
Η ζωή όμως που εκτίθεται σε κίνδυνο 
γίνεται μη υπολογίσιμο μέγεθος, γιατί 
στην πράξη η απώλειά της ποτέ (ή σχε
δόν ποτέ) δε συμβαίνει.

Αν δεν είναι γνωστές οι συνέπειες 
της (ηθικής) απόφασής του, οι λέξεις 
του νεαρού αστυνομικού «από τις πρά
ξεις μου σήμερα έσωσα μια ζωή» η
χούν κούφιες στους συναδέλφους του 
και ειδικά στον αρχαιότερο συνάδελφό 
του. Στην πραγματικότητα ο νεαρός 
εκθέτει τον εαυτό του σε επώδυνες συ
νέπειες, αν δεν αναγνωρίσει την αξία 
της θυσίας του. Ο νεαρός γνωρίζει ότι 
η ορθή (ηθική) απόφασή του θα έχει 
ως αποτέλεσμα την κοινωνική και ε
παγγελματική του ανασφάλεια.

Οι άνθρωποι που λαμβάνουν λανθα
σμένη απόφαση σε ηθικής φύσης ζητή
ματα συχνά πέφτουν σε μια «ηθική πα
γίδα». Σαν επακόλουθο μιας πρώτης 
λανθασμένης ηθικής απόφασης με δυ
σμενή έκβαση, ένα νέο ηθικό δίλημμα 
προκύπτει. Η επίλυση του δεύτερου η
θικού διλήμματος γίνεται περισσότερο 
δύσκολη, όχι μόνον γιατί απαιτεί ο
πωσδήποτε μιαν απάντηση, αλλά και 
γιατί η αρχική απόφαση —κρινόμενη 
πλέον ως λανθασμένη— απαιτεί πλέον 
πληρέστερη αιτιολόγηση. Αν ο νεαρός 
πει τελικά την αλήθεια (στην Υπηρεσία 
Εσωτερικών Υποθέσεων), αντιμετωπί
ζει κυρώσεις, τόσο διοικητικές γιατί 
δεν ανέφερε τον αρχαιότερο συνάδελ
φό του όσο και κοινωνικές, γιατί φοβή
θηκε όταν αρχικά αποφάσισε να μην 
τον αναφέρει. Αν πει ψέματα, μπορεί 
να σώσει τον εαυτό του και τον αρ
χαιότερο συνάδελφό του από τις νομι
κές και διοικητικές συνέπειες, αλλά, με 
βάση τον προσωπικό του προσανατολι
σμό, μπορεί να νιώθει ένοχος για μια 
ζωή. Η ζωή που χάθηκε στο ατύχημα 
ποτέ δεν ανακτάται και κάτω από αυτή 
την ηθική πίεση, η απόφασή του, στη 
μεταγενέστερη εξέτασή του, να πει την 
αλήθεια για το περιστατικό είναι πλέον 
ή βέβαιη. Τώρα όμως ο νεαρός αστυ
νομικός θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις 
συνέπειες τις απόφασής του και εύλο
γα αναρωτιέται «αν είχα το κουράγιο

να πάρω τη σωστή απόφαση από την 
πρώτη στιγμή, θα είχα σώσει μια ζωή». 
Όταν πέσουν στην «ηθική παγίδα», λί
γοι άνθρωποι ξεφεύγουν.

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΛΥΣΕΙΣ

Οι άνθρωποι συγκρίνουν την εφαρ
μογή των δυνατοτήτων λήψης αποφά
σεων σε ηθικής φύσης ζητήματα με τον 
προσωπικό τους προσανατολισμό.14 
Μια καλή διευθέτηση διατηρεί την 
προσωπική ισορροπία, ενώ μια κακή 
αυξάνει την ενδο-ατομική (εσωτερική) 
σύγκρουση, το στρες και το αίσθημα ε
νοχής. Αρχικές αποφάσεις με ανώδυνα 
αποτελέσματα δε δημιουργούν προ
βλήματα. Για παράδειγμα, αν ο αρχαιό
τερος αστυνομικός συμπλήρωνε το ω
ράριό του χωρίς ατύχημα, ο νεαρός θα 
μπορούσε να δικαιολογήσει την από
φασή του να τον αφήσει να οδηγήσει 
υπό την επήρεια οινοπνεύματος, γιατί 
τίποτα δε συνέβη. Αντίθετα, αρχικές α
ποφάσεις με επώδυνα αποτελέσματα, 
απαιτούν μια επιπλέον αιτιολόγηση για 
να απαντηθούν. Σε ακραίες περιπτώ
σεις καμιά αιτιολόγηση δεν είναι επαρ
κής για να φέρει την εσωτερική ισορ
ροπία. Η λήψη λοιπόν ορθών αρχικών 
αποφάσεων σε ζητήματα ηθικής τάξης 
(δεοντολογίας) μπορεί βραχυπρόθεσμα 
να προκαλέσει κάποια πρόβλημα (δυ- 
σανασχέτηση), όμως μπορεί να μας 
σώσει από μια ζωή γεμάτη ενοχή, τύ
ψεις και ντροπή.

ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΠΑΠΔΑ

Όταν ένα άτομο ζει μια ηθική ζωή 
μειώνει τον αριθμό ηθικών διλημμάτων 
που θα αντιμετωπίσει. Άνθρωποι με 
μειωμένα ηθικά αντανακλαστικά απο
φεύγουν ενστικτωδώς να εκδηλώσουν 
μιαν ανεπίτρεπτη συμπεριφορά παρου
σία ατόμων με ηθική συγκρότηση, ειδι
κά μάλιστα ενός ατόμου που τους κρα
τά σε απόσταση. Αν ο νεαρός μας συ
νάδελφος λάμβανε πάντοτε αποφάσεις 
με γνώμονα την ηθική, σε μικρά ή με
γάλα ζητήματα, τότε η πιθανότητα να 
έρθει ο αρχαιότερος συνάδελφός του να 
εργαστεί μεθυσμένος θα ελαττωνόταν 
σημαντικά. Στο περιστατικό, κατά το ο
ποίο ο αρχαιότερος αστυνομικός πήγε 
να εργαστεί υπό την επήρεια του αλκο-
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όλ, ο νεαρός συνάδελφός του θα μπο
ρούσε να του προσφέρει δυο δυνατότη
τες: Να πάει σπίτι του επικαλούμενος 
κάποιο πρόβλημα ή να αντιμετωπίσει 
πειθαρχικές συνέπειες. Αν ο νεαρός 
λάμβανε πάντοτε ορθές, ηθικές αποφά
σεις, τότε η εκ μέρους του καταγγελία 
του αρχαιότερου συναδέλφου του θα ή
ταν κάτι το φυσικό και αναμενόμενο 
για τους συναδέλφους του. Στην πράξη, 
μάλιστα, οι συνάδελφοί του θα αντιμε
τώπιζαν μεγαλύτερο σοκ, αν ο νεαρός 
δεν ενεργούσε σωστά. Στην περίπτωση 
αυτή, ο αρχαιότερος αστυνομικός θα γι
νόταν θύμα της δικής του κακής στά
σης μάλλον, παρά θύμα καταγγελίας 
του νεαρού συναδέλφου του.

Η διαμόρφωση προτύπων ηθικής συ
μπεριφοράς μπορεί να παρακινήσει και 
τους άλλους να λειτουργούν με γνώμο
να την ηθική. Την επόμενη φορά που έ
νας έμπορος προσφέρει στον αστυνο
μικό δωρεάν ένα καφέ ή ένα γεύμα, ο 
αστυνομικός θα μπορούσε να πει: «Σας 
ευχαριστώ για την ευγενική σας χειρο
νομία, αλλ' αυτή τη φορά θα πρέπει να 
πληρώσω». Μαθαίνοντας κανείς πώς 
να λαμβάνει με ευγένεια ορθές αποφά
σεις, ενθαρρύνει και τους άλλους να 
συμπεριφέρονται κατά τον ίδιο τρόπο. 
Εξασκούμενος κάποιος να λαμβάνει 
ορθές αποφάσεις σε μικρά ζητήματα η
θικής τάξης, τότε κάνει τη λήψη ορθών 
αποφάσεων σε σοβαρότερα θέματα λι
γότερο δύσκολη ή επώδυνη.

Η πίεση του χρόνου μπορεί βέβαια 
να περιορίσει την ψύχραιμη στάση.15 
Όταν οι περιστάσεις περιορίζουν το 
διαθέσιμο χρόνο για την εκτίμηση απο
φάσεων σε ζητήματα ηθικής τάξης, οι 
αστυνομικοί συνήθως θα πρέπει να α
ναζητήσουν ευκαιριακές λύσεις.16 Για 
παράδειγμα, μόλις ο νεαρός αστυνομι
κός διαπίστωσε ότι ο αρχαιότερος συ
νάδελφός του μύριζε οινόπνευμα, θα 
μπορούσε να ζητήσει συγγνώμη για να 
κάνει ένα επείγον τηλεφώνημα. Αυτή η 
συγκυριακή λύση προσφέρει στο νεα
ρό αστυνομικό επί πλέον χρόνο για να 
αναζητήσει περισσότερο σίγουρες λύ
σεις. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρό
νου η συμβουλή ενός έμπιστου φίλου, 
ή μια ματιά στον Κώδικα Δεοντολογί
ας ή στους Κανονισμούς, θα μπορού
σαν να του εξασφαλίσουν μια πιο αντι
κειμενική οπτική του προβλήματος. Οι 
αστυνομικοί θα πρέπει να αποφεύγουν

να λαμβάνουν αποφάσεις σε θέματα η
θικής φύσης, όταν η πίεση του χρόνου 
δεν επιτρέπει εξέταση όλων των όψεων 
του ζητήματος. Όμως μερικές φορές 
καμιά ανάλυση, όσο εμπεριστατωμένη 
και αν είναι, δεν μπορεί να δικαιολογή
σει το βάρος της απόφασης.17

ΣΥΜΠΗΑΣΜΔ

Μια απόφαση σε ζητήματα ηθικής 
τάξης συνίσταται από μια σειρά επιλο
γών και όχι απλά από μια «απόφαση». 
Λαμβάνοντας αρχικά κάποιες αποφά
σεις, κάποιος αυξάνει όχι μόνον τον α
ριθμό των επιλογών, αλλά επίσης και 
τις μελλοντικές συνέπειές τους. Και το 
σημαντικότερο, μια λανθασμένη αρχι
κή απόφαση σε ζητήματα ηθικής τάξης 
ενεργοποιεί την «ηθική παγίδα» με α
ποτέλεσμα την αύξηση των πιθανοτή
των για νομικές ή διοικητικές κυρώ
σεις, ή άλυτες εσωτερικές συγκρούσεις 
(ενοχές, κλπ).

Τα ηθικά διλήμματα προκαλσύν το 
μυαλό μας εξαιτίας των συγκρουόμε- 
νων απαντήσεων στα ερωτήματα: «Τι 
θα έπρεπε να κάνω» και «Τι θα κάνω». 
Αν κάποιος πρέπει να διαλέξει μεταξύ 
των δύο επιλογών, όπου η μία δεν αντι- 
τίθεται στην άλλη, η τοποθέτηση γίνε
ται απλά ζήτημα επιλογής και όχι μια 
απόφαση μεταξύ του σωστού και του 
λάθους.

Στις περισσότερες όμως περιπτώ
σεις, η επιλογή του σωστού έναντι του 
λάθους, απαιτεί θάρρος και κουράγιο, 
γιατί οι άνθρωποι που κάνουν ηθικές ε
πιλογές συχνά υπόκεινται σε κοινωνι

κή και επαγγελματική περιθωριοποίη
ση. Η λήψη ορθών αποφάσεων σε ζη
τήματα ηθικής τάξης χτίζει τον προσω
πικό χαραχτήρα, όχι όμως ανώδυνα. ■

* Ο κ. Schafer είναι μέλος του Προγράμμα
τος «Ανάλυσης συμπεριφοράς» της διεύθυνσης 
Εθνικής Ασφάλειας του FBI.

** Πρόκειται για νομικό πλαίσιο διαφορετι
κό από το δικό μας (βλέπει άρθρο 307 ΠΚ, πα
ράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής).
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ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΕ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

εμφάνιση της κοινωνίας των 
πληροφοριών παρείχε νέες 
ευκαιρίες σε πολίτες και επι
χειρήσεις, παρείχε όμως και 
ένα χώρο για νέου τύπου ε

γκληματικές δραστηριότητες. Αυτές οι 
παράνομες δραστηριότητες μπορούν 
να λάβουν διάφορες μορφές και να δια

σχίσουν τα σύνορα πολλών χωρών. Για 
παράδειγμα, κάποιες επιθέσεις με ιούς 
έχουν προκαλέσει εκτεταμένες οικονο
μικές ζημιές σε διάφορα μέρη του κό
σμου. Η εγκληματική αυτή δραστηριό
τητα μπορεί να προληφθεί και να αντι
μετωπιστεί με:
1) Τη βελτίωση της ασφάλειας των υπο-

Η αλματώδης εξέλιξη  στους τομείς 
της πληροφορικής και των επικοινω
νιών μας έφερε μπροστά σε δυνατό
τητες και προκλήσεις, που κανείς 
δεν μπορούσε να φανταστεί λίγα  
χρόνια πριν. Οι εξελ ίξεις  αυτές τρέ
χουν πλέον με ασύλληπτες ταχύτη
τες και αξιοποιούνται, όπως είναι φυ
σικό - και μάλιστα τα χ ύ τερ α -, και 
από το χώρο του εγκλήματος. Νέες 
μορφές εγκληματικότητας, ιδιαίτερα 
σοβαρές, κάνουν την εμφάνισή τους 
μαζί με την καινούργια τεχνολογία 
και απειλούν όχι μόνον ιδιώτες, ε 
μπορικούς οργανισμούς ή τράπεζες, 
αλλά και κυβερνήσεις. Έτσι λοιπόν, 
μπροστά στη νέα αυτή πραγματικότη
τα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχτη
κε την πρόταση για την έκδοση από
φασης - πλαισίου του Συμβουλίου για 
τις «Επιθέσεις σε συστήματα πληρο
φοριών», η οποία απευθύνεται στους 
νέους τύπους εγκληματικής εναντίον 
των συστημάτων πληροφοριών, όπως 
το hacking, οι ιοί, κλπ. Η απόφαση - 
πλαίσιο επιδιώκει την εναρμόνιση 
του ποινικού δικαίου στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, ώστε να εξα 
σφαλίσει τη δυνατότητα των αστυνο
μικών και δικαστικών αρχών να κινη
θούν εναντίον των νέων αυτών τύπων 
εγκληματικότητας.

δομών των συστημάτων πληροφορι
κής, και

2) Την εξασφάλιση των κατάλληλων μέ
σων για δράση στις διωκτικές αρχές.
Το πρόγραμμα δράσης e-Europe1, 

που υιοθετήθηκε στη Feira από το Ευ
ρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 
2000, τονίζει τη σπουδαιότητα της α
σφάλειας των δικτύων και της μάχης ε
νάντια στο κυβερνοέγκλημα. Η ανα
κοίνωση «Cybercrine Communica
tion»2 της Επιτροπής περιείχε μια πρό
ταση για την εναρμόνιση του ουσιαστι
κού ποινικού δικαίου του εγκλήματος 
υψηλής τεχνολογίας. Η ανακοίνωση 
του κειμένου «Network and Informa
tion Security»3 υπογραμμίζει επί πλέον 
την υποχρέωση της Επιτροπής να προ
ωθήσει την ανάπτυξη μιας ασφαλούς 
υποδομής συστημάτων πληροφορικής 
στην Ευρώπη. Η απόφαση - πλαίσιο, η
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οποία προτείνεται τώρα, απευθύνεται 
στον πυρήνα της εγκληματικότητας 
που σχετίζεται με τους Η/Υ, προτείνο- 
ντας ένα όργανο το οποίο θα μπορούσε 
να εναρμονίσει τους κανόνες ποινικού 
δικαίου και να διευκολύνει τη δικαστι
κή συνεργασία για περιπτώσεις:
1. Παράνομης πρόσβασης σε συστήματα 

πληροφορικής (hacking), και
2. Παράνομης παρέμβασης σε συστήμα

τα πληροφορικής (που συχνά λαμβά
νουν τη μορφή «επιθέσεων άρνησης υ
πηρεσίας», διανομής επιβλαβών αρχεί
ων, γνωστών ως «ιών»),
Ο τελικός στόχος είναι να προστα

τευτούν οι χρήστες και να προωθηθεί η 
βελτίωση των υποδομών πληροφορι
κής, ενώ παράλληλα θα επιτυγχάνεται 
ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών 
κοινωνικών ενδιαφερόντων, όπως η α
σφάλεια των δικτύων, αστυνομικές ε
ξουσίες, η έκταση της εγκληματικότη
τας, η προστασία των προσωπικών 
στοιχείων τα δικαιώματα των χρη
στών, η ανάπτυξη των τεχνολογιών και 
οι οικονομικές προτεραιότητες.

Η ανάπτυξη όμως μιας πολιτικής για 
το κυβερνοέγκλημα απαιτεί και την ε
μπλοκή των χρηστών. Η τρέχουσα 
πρόταση είναι αποτέλεσμα μιας εκτε
ταμένης και διαφανούς συζήτησης με 
το κοινό, στα πλαίσια του Forum της 
Ε.Ε. για το έγκλημα στον κυβερνοχώ- 
ρο. Ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη και 
άλλες διεθνικές δραστηριότητες, όπως 
τις εργασίες του G 8 και τη Σύμβαση

του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έ
γκλημα στον κυβερνοχώρο.4

Συστήυατα πληροφοριών
Τα δίκτυα ηλεκτρονικής επικοινωνί

ας και τα συστήματα πληροφοριών α
ποτελούν εγγενές τμήμα της καθημερι
νής ζωής των πολιτών της ΕΕ και δια
δραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ε
πιτυχία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τα 
δίκτυα και τα συστήματα πληροφοριών 
συγκλίνουν και είναι ολοένα και περισ
σότερο διασυνδεδεμένα. Αυτή η εξέλι
ξη συνεπάγεται πολλά και σαφή προτε
ρήματα, αλλά συνοδεύεται επίσης από 
ανησυχητικό κίνδυνο σκόπιμων επιθέ
σεων κατά των συστημάτων πληροφο
ριών. Αυτές οι επιθέσεις μπορούν να 
λαμβάνουν διάφορες μορφές, συμπερι- 
λαμβανόμενης της παράνομης πρό
σβασης, της διάδοσης ψευδών κωδι
κών και επιθέσεων «άρνησης παροχής 
υπηρεσίας». Οι επιθέσεις είναι δυνα
τόν να εξαπολυθούν από οποιοδήποτε 
προς οποιοδήποτε μέρος του κόσμου 
και οποτεδήποτε. Νέες απροσδόκητες 
μορφές επιθέσεων μπορούν να εμφανι- 
σθούν στο μέλλον.

Οι επιθέσεις κατά των συστημάτων 
πληροφοριών αποτελούν απειλή για 
τη δημιουργία μιας πιο ασφαλούς κοι
νωνίας της πληροφορίας και ενός χώ
ρου ελευθερίας, ασφάλειας και δι
καιοσύνης και πρέπει ως εκ τούτου να 
υπάρξει απάντηση στο επίπεδο της

Ένωσης.
Η φράση «σύστημα πληροφοριών» 

χρησιμοποιείται σκοπίμως στο προκεί- 
μενο με την πλέον ευρεία έννοια της α
ναγνωρίζοντας τη σύγκλιση μεταξύ 
των δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνί
ας και των διαφόρων συνδεδεμένων 
συστημάτων. Για τους σκοπούς της πα
ρούσας πρότασης, τα συστήματα πλη
ροφοριών καλύπτουν συνεπώς τους 
αυτόνομους προσωπικούς υπολογι
στές, τις προσωπικές ηλεκτρονικές α
τζέντες, τα κινητά τηλέφωνα, τα εσω
τερικά δίκτυα (intranets), τα εξωτερικά 
δίκτυα (extranets), και, φυσικά, τα δί
κτυα, τους εξυπηρετητές και άλλες υ
ποδομές του διαδικτύου.

Απειλέα κατά συστηιιάτων 
πληοοΦοοιώ ν

Στην ανακοίνωσή της «Ασφάλεια δι-Ι 
κτύων και πληροφοριών - πρόταση ευ-| 
ρωπαϊκής πολιτικής»5, η Επιτροπή! 
πρότεινε την ακόλουθη περιγραφή των · (J 
απειλών κατά των συστημάτων πληρο- F  4 
φοριών:

(α) Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε 
συστήματα πληροφοριών

ζ · J ··*'■
Viluiyiilimiiii 

ι

Αυτό καλύπτει την έννοια του! 
«hacking» (πειρατεία). Η πειρατεία 
συνίσταται στην μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση σε υπολογιστή ή δίκτυο υ- 
πολογιστών. Μπορεί να λάβει διάφο-^]*· 
ρες μορφές από την απλή αξιοποίηση "*■ 
πληροφοριών που προέρχονται από το^Ε  
εσωτερικό μέχρι τις βίαιες επιθέσεις**- 
και την υποκλοπή συνθηματικών. Πρό
κειται συχνά, αν όχι πάντα, για δόλια 
προαίρεση αντιγραφής, τροποποίησης 
ή καταστροφής δεδομένων. Η δολιο
φθορά ιστοθέσεων ή η πρόσβαση σε υ
πηρεσίες που προστατεύονται από 
πρόσβαση υπό όρους άνευ πληρωμής 
μπορεί να αποτελεί έναν από τους στό
χους της μη εξουσιοδοτημένης πρό
σβασης.

(β) Αποδιοργάνωση συστημάτων πλη
ροφοριών

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αποδιορ
γάνωσης των συστημάτων πληροφο
ριών με δόλιες επιθέσεις. Ένας από 
τους πιο γνωστούς τρόπους που παρα
λύουν ή υποβαθμίζουν τις υπηρεσίες 
που προσφέρονται από το διαδίκτυο εί
ναι οι επιθέσεις τύπου άρνησης παρο
χής υπηρεσίας (denial of service -
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Dos). Κατά κάποιο τρόπο αυτή η επί
θεση μοιάζει με τον κατακλυσμό των 
συσκευών fax από μακροσκελή και ε
παναλαμβανόμενα μηνύματα. Οι επι
θέσεις που παραλύουν την παροχή υ
πηρεσίας επιχειρούν να υπερφορτώ
σουν τους εξυπηρετητές ή τους φορείς 
παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο (ISP) με αυτομάτως απο- 
στελλόμενα μηνύματα. Άλλα είδη επι
θέσεων μπορούν να περιλαμβάνουν 
την αποδιοργάνωση εξυπηρετητών που 
χρησιμοποιούν το σύστημα ονομάτων 
τομέων του διαδικτύου (DNS) ή να α
φορούν τους «δρομολογητές». Οι επι
θέσεις που έχουν σαν στόχο την απο
διοργάνωση των συστημάτων υπήρξαν 

^  επιζήμιες για ορισμένες σημαντικές θέ- 
• Γ ! ‘ 11: σεις του Ιστού, όπως οι πύλες. Ορισμέ-

αναφέρεται συχνά ως «λογισμικό 
σκουλήκι») δεν μολύνει άλλα προ
γράμματα, όπως ο ιός, αλλά αυτοανα- 
παράγεται σε πολλά αντίτυπα που κα
ταλήγουν να κατακλύζουν το σύστημα.

(δ) Υποκλοπή επικοινωνιών

Η δόλια υποκλοπή επικοινωνιών θέ
τει σε κίνδυνο τις αξιώσεις εμπιστευτι
κότητας και ακεραιότητας των χρη
στών. Συχνά αποκαλείται «sniffing».

(ε) Παραπλανητικές /  ψευδείς δηλώσεις

Τα συστήματα πληροφοριών παρέ
χουν νέες δυνατότητες παραπλανητι
κών δηλώσεων και απάτης. Η χρησιμο
ποίηση της ταυτότητας άλλου προσώ
που στο διαδίκτυο και η χρήση της για 
δόλιους σκοπούς καλείται «spoofing».

=νες μελέτες έχουν υπολογίσει ότι η ΠΟΙΟί KlVdUVSLIOUV:
lil'iilfi ■ ί ι ϋ ^ πρ0σφατη επίθεση προξένησε ζημιές 

. = ,_>που υπολογίζονται σε πολλές εκατο- 
ντάδες εκατομμύρια Ευρώ, χωρίς να 

τλαμβάνεται υπόψη η μη αριθμητικά υ- 
' =*^\πολογίσιμη ζημία από πλευράς φήμης. 
ϊ '=  .JO i επιχειρήσεις, όσον αφορά τις δρα- 

^ ^ ^ ^ ^ σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς  τους, στηρίζονται ολοένα 
“Ξ " Ξ .-και περισσότερο στη διαθεσιμότητα 

= § * των ιστοθέσεων τους και εκείνες που
εξαρτώνται από την «έγκαιρη» προμή
θεια είναι ιδιαίτερα ευάλωτες.

(γ) Εκτέλεση δόλιων λογισμικών που τρο- 
*·*ζ* * j* « ·' ί  ποποιούν ή καταστρέφουν δεδομένα
|  |

Το πιο γνωστό είδος δόλιου λογισμι- 
38 ]κ°ύ είναι ο ιός. Οι ιοί «I love you», 

j | | |g |  «Melissa» και «Koumikova» αποτε
λούν διάσημα παραδείγματα. Περίπου 
το 11% των ευρωπαίων χρηστών προ
σβλήθηκε από ιό στον οικιακό του υ
πολογιστή. Υπάρχουν και άλλα είδη 
δόλιων λογισμικών. Ορισμένα προξε
νούν ζημίες στον ίδιο τον υπολογιστή, 
ενώ άλλα χρησιμοποιούν τον υπολογι
στή για να προσβάλουν άλλα στοιχεία 
του δικτύου. Ορισμένα προγράμματα 
(που αποκαλούνται «λογικές βόμβες») 
παραμένουν ανενεργά μέχρις ότου αρ
χίσουν να λειτουργούν με την επέλευ
ση ορισμένου γεγονότος όπως είναι 
συγκεκριμένη προθεσμία και προκα- 
λούν σημαντικές ζημίες μεταβάλλο
ντας ή καταστρέφοντας δεδομένα. Άλ
λα προγράμματα φαίνονται ανώδυνα, 
αλλά όταν τίθενται σε λειτουργία, προ- 
καλούν δόλια επίθεση (για το λόγο αυ
τό αποκαλούνται «Δούρειος ίππος»). 
Μια άλλη εκδοχή προγράμματος (που

Οι βιομηχανικοί κλάδοι, οι υπηρεσί
ες, τα νοσοκομεία, άλλοι οργανισμοί 
του δημόσιου τομέα και οι κυβερνή
σεις είναι οι παραδοσιακοί τομείς που 
μπορούν να θιγούν σοβαρά λόγω του 
ολοένα και πιο σημαντικού επιπέδου 
διασύνδεσης που παρατηρείται στο 
σύγχρονο περιβάλλον των επικοινω
νιών. Εντούτοις, τα θύματα των επιθέ
σεων δεν είναι μόνον οργανισμοί· οι ε
πιθέσεις μπορούν επίσης να προξενούν 
άμεσες και σοβαρές ζημίες σε ιδιώτες.

Τα είδη επιθέσεων που περιγράφο- 
νται ανωτέρω πραγματοποιούνται συ
χνά από άτομα που δρουν για λογαρια
σμό τους, ενίοτε από ανηλίκους που 
ενδεχομένως δεν έχουν επίγνωση της 
σοβαρότητας των πράξεων τους. Ε
ντούτοις, το επίπεδο πολυπλοκότητας 
και οι φιλοδοξίες των επιθέσεων μπο
ρούν να αυξηθούν. Υπάρχει ολοένα 
και μεγαλύτερος φόβος ότι οργανωμέ
νες εγκληματικές ομάδες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα δίκτυα επικοινω
νίας για να εξαπολύσουν επιθέσεις κα
τά των συστημάτων πληροφοριών για 
την εξυπηρέτηση των δικών τους σκο
πών. Οι οργανωμένες ομάδες πειρατεί
ας που είναι εξειδικευμένες στην πει
ρατεία και στην καταστροφή ιστοσελί
δων του διαδικτύου δρουν ολοένα και 
περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πρόκειται, για παράδειγμα, για τους 
Brazilian Silver Lords και την Pakistan 
Gforce, που επιχειρούν να εκμαιεύ- 
σουν χρήματα από τα θύματα τους 
προτείνοντας εξειδικευμένη βοήθεια

μετά την «πειρατεία» των συστημάτων 
τους πληροφοριών. Η σύλληψη σημα
ντικών ομάδων «hackers» οδηγεί στη 
σκέψη ότι το «hacking» μπορεί ολοένα 
και περισσότερο να αποτελέσει φαινό
μενο οργανωμένου εγκλήματος. Πολύ
πλευρες και οργανωμένες επιθέσεις εί
χαν πρόσφατα σαν στόχο τα δικαιώμα
τα πνευματικής ιδιοκτησίας και έγιναν 
απόπειρες εκμαίευσης σημαντικών πο
σών από τραπεζικές υπηρεσίες.6

Οι παραβιάσεις της ασφάλειας των ε
μπορικών βάσεων δεδομένων του ηλε
κτρονικού εμπορίου στις οποίες παρέ
χεται πρόσβαση στις πληροφορίες του 
πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των 
στοιχείων πιστωτικών καρτών, αποτε
λεί λόγο ανησυχίας. Αυτές οι επιθέσεις 
καταλήγουν σε αυξημένες ευκαιρίες α
πάτης όσον αφορά τις πληρωμές και σε 
κάθε περίπτωση εξαναγκάζουν την τρα
πεζική βιομηχανία να ακυρώνει και να 
επανεκδίδει χιλιάδες κάρτες. Μία πε
ραιτέρω συνέπεια είναι η ανυπολόγιστη 
ζημία της υπόληψης του εμπόρου και ο 
κλονισμός της εμπιστοσύνης του κατα
ναλωτή στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Τέλος, θα πρέπει να προστεθεί και η 
κάθε άλλο παρά φανταστική απειλή 
τρομοκρατικής επίθεσης κατά ζωτικών 
συστημάτων πληροφοριών στο εσωτε
ρικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ■

1 HYPERLINK «http: //europa. eu.int/eeu- 
rope» http:// europa.eu. int/eeurope

2 Creating a Safer Information Society by 
Improving the Security o f  Information Infras
tructures and Combating Computer-related 
Crime (COM 2000/890 final) HYPERLINK 
«http:// europa. eu. int/ISPO/eif/InternetPoli- 
c ie  s S i t  e /C r im e!C r im e  Co mm E N .h tm l»  
http://europa.eu.int / ISPO/  eif/InternetPoli- 
ciesSite/Crime /Crime CommEN.html

3 HYPERLINK «http://europa.eu. nt/ informa
tion society/eeurope/newslibrary/newdocu- 
menlslindex_en.htm» http://europa. eu.int/ infor
mation society/eeurope/newsjibrary/newdocu- 
ments/indexen.htm

4 HYPERLINK «httpj/conventions. coe. int 
/Treaty/EN/projets/FinalCybercrime .him» 
http://conventions, coe. int/Treaty/EN/projets/Fina 
lCybercrime.htm Για περισσότερες πληροφορίες 
βλέπετε στους δικτυακούς τόπους:

http://europa.eu.int/information_society/top-
icsltelecomslintemet/crimelindexen.htm

http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/in
dex_en.htm

5 Ανακοίνωση της 6.6. 2001 προς το Συμβού
λιο, το Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνι
κή Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών 
[COM (2001), 298 τελικό],

6 Βλέπετε τη σχετική έρευνα της Communica
tions Management Association για επιθέσεις υπό 
μορφή πειρατείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http:/ www. cma. org
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ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ & 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΡΑΒΔΟΙ

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
ζώνες από 7.000 δρχ. « μ  - ■■·-

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΓΙΛΕΚΑ 
.  ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
J III NIJ STANDARD

Θήκες όπλων από 6.000 δρχ.

Θήκες αξεσουάρ από 3.500 δρχ.

ΜΕΓΕΘΗ: SM, MD, LRC, XL, XXL

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Από 4.500 δρχ. TACTICAL 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.

T A C T I C A L :  Α Τ Ε Κ : 3 % * '"
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 l c a l . g r w w w . a t e k . g r

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


Μια σύγχρονη, επώδυνη θυρατοποίηση γυναικών
Ολοκληρώθηκε μ ε  επιτυχία το σεμινάριο «ΕΥΡΩΠΗ», που 
πραγματοποίησε στις 2 6 -2 7  Ιουνίου 2 0 0 2  σε κεντρικό ξενοδο
χείο  των Αθηνών το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, σε συνεργα
σία μ ε  τον Δ ιεθνή  Οργανισμό Μ ετανάστευσης (1.0.Μ .), για τη 
θυματοποίηση των γυναικών που εμπλέκονται σε κυκλώματα 
εμπορίας, μ ε  σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Το σεμινά
ριο παρακολούθησαν 4 5  Αξιω ματικοί της Ελληνικής Αστυνομί
ας από όλη τη χώρα καθώς και εκπρόσωποι συναρμοδίων Υ
πουργείων και Οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
των γραφείων του Δ .Ο .Μ . Ολλανδίας, Αλβανίας, Βοσνίας-Ερ- 
ζεγοβίνης, Βουλγαρίας, Κροατίας, FYROM, Γεωργίας, Γερμανί
ας, Μολδαβίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Ρωσίας, Σλοβενίας, 
Ισπανίας, Ουκρανίας και Γιουγκοσλαβίας (που παρουσίασαν 
σ χετικές  εισηγήσεις), χωρών της Βαλκανικής Χερσονήσου 
και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που είναι και μέλη των π ε
ριφερειακώ ν Οργανισμών Συνεργασίας SECI και της Πρωτο
βουλίας Αδριατικής και Ιονίου, της Δανίας και της Ιταλίας, και 
των Πρεσβειών των ΗΠΑ, Γερμανίας, Γαλλίας, Αυστραλίας και 
Ουκρανίας.

τα πλαίσιο του σεμιναρίου πα- 
%  ρουσιάστηκε η διαδικασία - 

\  μεθοδολογία διάκρισης των 
f  θυμάτων εμπορίας. Εκπρόσω- 

ποι του Δ.Ο.Μ. από χώρες υ
λοποίησης σχετικών προγραμμάτων 
μετέφεραν την εμπειρία τους, προκει- 
μένου να καταστεί σαφής η διαδικασία 
αυτή. Όπως τονίσθηκε, η διακίνηση 
γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική εκ
μετάλλευση είναι μία μορφή οργανω
μένου εγκλήματος, που αναφέρεται σε 
εξαναγκαστική πορνεία, με ταυτόχρο
νη απαράδεκτη καταπάτηση των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων. Μεταξύ άλ
λων επισημάνθηκε η ανάγκη:
• δημιουργίας σχετικού νομοθετικού 

πλαισίου
• συνεργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και 

σε διεθνές επίπεδο
• συντονισμού των εμπλεκόμενων φο

ρέων
• ευαισθητοποίησης της Ελληνικής 

κοινωνίας
• διαχωρισμού πορνείας-καταναγκα- 

στικής πορνείας
• εκστρατείας ενημέρωσης στις χώρες 

προέλευσης των υποψηφίων θυμά
των

• αναγνώρισης της κατάστασης του θύ-
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Ζ ώ π α ς  μέσα στο φόβο, οι γυναίκες αυτές, ανέχονται το 
καθεοτώ ς βίας των προαγωγών και παραμένουν στον έ 
λεγχό τους. Ελάχιοτες μπορούν ή θέλουν να καταγγείλουν  
στην Αστυνομία τις εμπ ειρ ίες  τους, εξασφαλίζοντας έτσ ι 
τη διαιώνιση του προβλήματος.

ματος
• ενημέρωσης του 

προσωπικού των 
εμπλεκομένων υ
πηρεσιών και φο-| 
ρέων για αναγνώριση των θυμάτων

• δημιουργίας καταλλήλων δομών για 
τη φιλοξενία των θυμάτων

Από πλευράς Ελληνικής Αστυνομί
ας μίλησε ο Διευθυντής της Διεύθυν
σης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχη
γείου, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Στέ
φανος Σκότης, ο οποίος μεταξύ άλλων 
τόνισε και τα ακόλουθα:

Α π ο τελ έσ υ α τα  -  δ ια π ισ τ ώ σ ε ι  
m e  Ελληνικής A a w v o u ia e  

κ α τά  το  2 0 0 1

Από τις υποθέσεις που χειρίσθηκαν 
οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνο
μίας προκύπτει ότι καταγράφηκαν το 
2001 σημαντικά αποτελέσματα από τη 
δραστηριοποίησή τους στην πάταξη 
του φαινομένου (440 περιπτώσεις ένα
ντι 272 το έτος 2000) και εξαρθρώθη
καν 54 κυκλώματα έναντι 41 το έτος 
2000 στα οποία είχαν εμπλακεί 165 θύ
ματα.

Η συντριπτική πλειοψηφία των θυ
μάτων, προέρχεται από χώρες της Κε- 
ντρικής-Ανατολικής Ευρώπης και της 
Βαλκανικής χερσονήσου. Με βάση τον 
αριθμό αυτών, για το 2001 τα θύματα 
κατατάσσονται στην ακόλουθη λίστα: 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΜΟΛΔΑΒΙΑ, ΟΥΚΡΑ
ΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΡΩΣΙΑ, ΛΕΥΚΟ
ΡΩΣΙΑ, ΝΙΓΗΡΙΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΟΥΖ
ΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, ΠΟΛΩΝΙΑ και άλλες 
με μικρότερο ποσοστό.

1. Το πλείστο των γυναικών είναι αλ
λοδαπές, ηλικίας 20-30 ετών και με 
μικρές εξαιρέσεις από 18-20 ετών ή 
άνω των 30 ετών. Οι περισσότερες 
από αυτές είναι άνεργες στη χώρα 
καταγωγής τους ή δεν έχουν εργα- 
σθεί ποτέ.

2. Σε μερικές έχουν γίνει προτάσεις 
για νόμιμη εργασία και αργότερα τις 
εξαπατούν ενώ άλλες γνωρίζουν α
πό την αρχή ότι θα εργαστούν ως 
πόρνες.

3. Το μορφωτικό τους επίπεδο είναι 
συνήθως αυτό της βασικής εκπαι- 
δεύσεως της χώρας τους.

4. Το οικονομικό-βιοτικό τους επίπεδο

είναι χαμηλό και αποτελεί ενα απο 
τους καθοριστικούς παράγοντες 
που διευκολύνει τη στρατολόγηση.

5. Η αύξηση του αριθμού των αλλοδα
πών γυναικών που εισέρχονται στην 
Ελλάδα οφείλεται σε οικονομικούς, 
κοινωνικούς και πολιτισμικούς πα
ράγοντες των χωρών καταγωγής 
τους.

6. Για τους διακινητές είναι ευκολότε
ρο και οικονομικότερο να φέρνουν 
γυναίκες από την Κεντρική και Α
νατολική Ευρώπη στη Δύση, παρά 
να τις διακινούν από τις αναπτυγμέ
νες χώρες.

7. Η στρατολόγηση των γυναικών γί
νεται τόσο στην χώρα προέλευσής 
του όσο και στην χώρα μας, από ορ
γανωμένες ή μη ομάδες κακοποιών 
τόσο ημεδαπών όσο και αλλοδα
πών, ανδρών και γυναικών. Συμμε
τέχουν επίσης από την χώρα προέ
λευσής των, γραφεία ταξιδιών και 
γραφεία ευρέσεως εργασίας, τα ο
ποία στην πλειονότητα λειτουργούν 
παράνομα και χρησιμοποιούν αγγε
λίες για να προσελκύουν τα «θύμα
τα» τους.

8. Το σύνηθες πρόσχημα είναι η αξιο
πρεπής και προσοδοφόρα εργασία 
ως «καλλιτέχνης» ή babysitter ή συ
νοδός ατόμων μεγάλης ηλικίας κλπ, 
ο γάμος με άτομα, που διαθέτουν υ
ψηλό εισόδημα και αντίστοιχη κοι
νωνική θέση και η επαγγελματική 
και οικονομική τους αποκατάστα
ση, κλπ.
Η παράνομη διακίνησή τους γίνεται

με τους εξής τρόπους:
- Με τον εφοδιασμό τους με κλεμμένα 

ή πλαστογραφημένα ταξιδιωτικά έγ
γραφα.

- Με τη χρήση γνησίων μεν ταξιδιωτι
κών εγγράφων, τα οποία όμως εκδό- 
θηκαν νομίμως για κάποιο άλλο άτο
μο, και εν συνεχεία παραποιήθηκαν.

- Με τη διέλευσή τους μέσω αφύλα
κτων δύσβατων σημείων των βορεί
ων συνόρων της χώρας μας και την 
προώθησή τους στο εσωτερικό της 
με διάφορους τρόπους (ΤΑΞΙ, ΙΧΕ 
αυτ/τα, μέσα μαζικής ενημέρωσης 
κλπ).

- Με την κρυφή με
ταφορά τους με φορ
τηγά αυτοκίνητα με
ταφοράς γενικού 
φορτίου ή με τα λεω

φορεία που διαθέτουν ειδικές κρύ
πτες.

- Με την παραβίαση της προξενικής 
θεώρησης που λαμβάνουν από Προ
ξενεία Ευρωπαϊκών Χωρών που ε
δρεύουν στις χώρες της Κεντρικής 
Ανατολικής και Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης.
Τα τεράστια κέρδη, που αποκομί

ζουν οι προαγωγοί από την παράνομη 
δραστηριότητά τους, οδήγησαν αναπό
φευκτα στην άγρια εκμετάλλευση των 
γυναικών αυτών, με τη χρήση όλων 
των μορφών βίας σε βάρος τους, προ- 
κειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός τους.

Οι κάθε λογής κακοποιήσεις, οι α
πειλές κατά της ζωής και της οικογέ- 
νειάς τους, η παρακράτηση των εγγρά
φων ή άλλων τίτλων παραμονής, η πα
ράνομη κατακράτησή τους υπό επιτή
ρηση, τις εξαναγκάζουν να εκδίδονται 
έναντι προσυμφωνημένης αμοιβής, πο
λύ μικρό μέρος της οποίας αποδίδεται 
σ' αυτές.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι 
κακοποιοί, προκειμένου να αυξήσουν 
τα παράνομα κέρδη τους, αλλά και να 
μειώσουν τις πιθανότητες σύλληψής 
τους, «πωλούν» ή «επινοικιάζουν» τις 
αλλοδαπές σε άλλους σωματέμπορους 
ή τις μετακινούν διαδοχικά σε διάφορα 
«στέκια».

Η πλειονότητα των γυναικών αυτών 
αγνοεί την Ελληνική γλώσσα, ενώ έ
ρευνες απέδειξαν ότι σημαντικό ποσο
στό εξ αυτών χαρακτηρίζεται από σα
φή έλλειψη της αίσθησης χώρου και 
χρόνου και πλήρη ανικανότητα κατα
νόησης της κοινωνικής πραγματικότη
τας. Πολλά θύματα έχουν ψυχολογικά 
προβλήματα, πάσχουν από αφροδίσια 
νοσήματα και ένα μικρό ποσοστό είναι 
τοξικοεξαρτημένα.

Ζώντας μέσα στο φόβο, οι γυναίκες 
αυτές, ανέχονται το καθεστώς βίας των 
προαγωγών και παραμένουν στον έ
λεγχό τους. Ελάχιστες μπορούν ή θέ
λουν να καταγγείλουν στην Αστυνομί
α τις εμπειρίες τους, εξασφαλίζοντας έ
τσι τη διαιώνιση του προβλήματος.

Οι δράστες, που εμπλέκονται στην 
παράνομη δραστηριότητα διακίνησης 
γυναικών εκτός από Έλληνες είναι και
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α τεράστια κέρδη, που αποκομίζουν οι προαγωγοι απο 
την παράνομη δραστηριότητα τους, οδήγησαν αναπόφευ
κτα στην αγρια εκμετάλλευση των γυναικών αυτών, με τη 
χρήση όλων των μορφών βίας σε βάρος τους, προκειμέ- 
νου να επιτευχθεί ο σκοπός τους.

αλλοδαποί υπήκοοι, όπως: Αλβανοί 
Ρουμάνοι, Ρώσοι, Βούλγαροι και σε 
μικρότερο ποσοστό άλλες υπηκοότη
τες. Αποτελούνται από ομάδες 5-6 α
τόμων, αλλοδαπών και Ελλήνων. Οι 
αλλοδαποί δράστες στις χώρες προέ
λευσης συνήθως χρησιμοποιούν αγγε
λίες, με προσφορά εργασίας υψηλό η
μερομίσθιο σε όμορφες νεαρές γυναί
κες ως καλλιτέχνιδες προκειμένου να 
εργασθούν στην Ελλάδα.

Αντιυετώπισπ του ποοβλήυατοα

Πρωταρχικής σημασίας ζήτημα θεω
ρούμε την ενημέρωση των υποψηφίων 
θυμάτων στις χώρες προέλευσης που 
αποτελεί και θεμελιώδη παράγοντα πε
ριορισμού του φαινομένου. Για την 
Ελληνική Αστυνομία η αντιμετώπιση 
του φαινομένου αποτελεί ζήτημα πρώ
της και διαρκούς προτεραιότητας μέσα 
από μία διαδικασία στοχοποίησης, 
ευαισθητοποίησης του προσωπικού, 
διαρκούς εκπαίδευσης και αυξημένης 
δραστηριότητας των Υπηρεσιών της. 
Για το σκοπό αυτό έχει αναλάβει μια 
σειρά δράσεων και συγκεκριμένα:

(α) Για την αντιμετώπιση της διασυνο
ριακής εγκληματικότητας και στα 
πλαίσια της αστυνομικής συνεργα

σίας με τις όμορες χώρες, καθιερώ
σαμε τις κατά τακτά χρονικά δια
στήματα συναντήσεις των Αστυνο
μικών Διευθυντών των παραμεθορί
ων περιοχών της χώρας μας με τους 
ομολόγους τους των άλλων χωρών 
για την ανταλλαγή πληροφοριών 
και την εκδήλωση αντίστοιχων δρά
σεων για την αντιμετώπιση του φαι
νομένου.

(β) Συμμετέχουμε ενεργά στο θέμα της 
ανταλλαγής πληροφοριών και α
νταλλάσσουμε πληροφορίες με την 
Ε.Ε, με τον Ο.Η.Ε, την ΙΝΤΕΡ- 
ΠΟΛ, ΕΥΡΟΠΟΛ, S.E.C.I, με συμ- 
μετέχοντα κράτη μέλη σε περιφε
ρειακές συνεργασίες καθώς και σε 
διμερές επίπεδο με συμφωνίες α
στυνομικής συνεργασίας με τις χώ
ρες προέλευσης των γυναικών και 
είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι να 
συνεργαστούμε σε όλα τα επίπεδα.

(γ) Είμαστε επίσης πρόθυμοι να βοη
θήσουμε τις χώρες προέλευσης των 
γυναικών, πολύ δε περισσότερο να 
ανταλλάξουμε πληροφορίες και ε- 
μπειρογνωμοσύνη καθώς και εφαρ
μοζόμενες αστυνομικές πρακτικές.

(δ) Στη νέα αντεγκληματική πολιτική 
για το 2002, έθεσε την αντιμετώπι
ση του προβλήματος στις βασικές 
της προτεραιότητες και έθεσε επί

σης ως στόχο την αύξηση των πα
ραβάσεων της συγκεκριμένης ε
γκληματικής συμπεριφοράς κατά 
30% σε σχέση με το 2001, δίδοντας 
συγκεκριμένες οδηγίες προς τις Α
στυνομικές Διευθύνσεις.

(ε )  Στον τομέα της εκπαίδευσης - επι
μόρφωσης και επειδή θεωρούμε ε
ξαιρετικά σημαντικό το θέμα της 
Εκπαίδευσης του Αστυνομικού 
προσωπικού ήδη το αντικείμενο 
αυτό, έχει ενσωματωθεί στα εκπαι
δευτικά προγράμματα όλων των 
βαθμιδών της Εκπαίδευσης της Α
στυνομικής Ακαδημίας, αλλά και 
στα λειτουργούντα Τμήματα μετεκ- 
παιδεύσεως.

(ς) Ενδυνάμωση της διεθνούς συνερ
γασίας. Πρέπει να επισημανθεί ότι 
η χώρα μας δραστηριοποιείται ε
νεργά και πέρα των εθνικών της συ
νόρων συνεργαζόμενη με διεθνείς 
και εθνικούς οργανισμούς και φο
ρείς, αλλά το σημαντικότερο είναι 
ότι συμμετέχει ενεργά στην από 
κοινού με άλλες χώρες αντιμετώπι
ση του προβλήματος, όπως για πα
ράδειγμα με την Βουλγαρία και την 
Ρουμανία. Το τελευταίο εξάμηνο η 
προσπάθεια απέδωσε θετικότερα α
ποτελέσματα, λόγω και της πολυμε
ρούς συμφωνίας (SECI) με αποτέ
λεσμα να αυξηθούν οι περιπτώσεις 
εξάρθρωσης κυκλωμάτων εμπορίας 
ανθρώπων.

(ζ) Συμμετοχή μας σε διεθνείς συνα
ντήσεις, με εκπροσώπους μας 
Αξ/κούς, παρακολούθηση όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού συ
ναντήσεων που γίνονται στα πλαί
σια της Ε. Ε, του Ο.Η.Ε, ΙΝΤΕΡ- 
ΠΟΛ, ΕΥΡΟΠΟΛ, SECI, Αδριατι- 
κής πρωτοβουλίας και Ιονίου, πρω
τοβουλίας για την Μαύρη θάλασσα 
και τον Εύξεινο Πόντο κλπ. Συμμε
τοχή επίσης σε σεμινάρια και ημε
ρίδες τόσο στο Εξωτερικό όσο και 
στο Εσωτερικό της Χώρας.

(η) Εντονότερη δραστηριοποίηση των 
Τμημάτων Συνοριακής φύλαξης 
για την αντιμετώπιση της διασυ
νοριακής αυτής μορφής εγκλημα
τικότητας.

Η Αστυνομία μπορεί και θέλει να 
προσφέρει περισσότερα στην αντιμε
τώπιση αυτού του φαινομένου και 
προς αυτή την κατεύθυνση επικεντρώ
νει τις προσπάθειες της. ■
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
(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 χ 48 μήνες ή 60,81 EURO) 
(34.940 X 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 X 48 μήνες ή 291,84 EURO)

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

K e f ^ s a i u

Crypton 105 650.000
125 Z 900.000

TT 600-R 2.100.000
YZF Re 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
ZX-6 NINJA 3.800.000

KLE 500 2.200.000
KLE 250 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 χ 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
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 198
ΤΠλ. 77 .03 .886 , 77 .16 .670 , fa x  77 .15 .498 , service 77.01 .177



και κανόνες σύνταξης σχεδίων 
νόμων και κανονιστικών πράξεων
ζ  Μέρος Α

1. Εισαγωγή - Το ποόβληυα της
noXm u m m  m m oum

Όπως είναι γνωστό, ο μεγάλος αριθ
μός των νομοθετημάτων αποτελεί ανα
πόφευκτη συνέπεια και έκφραση συγ
χρόνως του αυξανόμενου πεδίου της 
νομοθετικής ρύθμισης που συνεπάγε
ται η ραγδαία επέκταση και παρέμβα
ση της παροχικής και ρυθμιστικής διοί
κησης ("πληθωρισμός" κανονιστικών 
ρυθμίσεων).

Η πολυνομία όμως είναι ένα παθο
λογικό φαινόμενο και συνδέεται στε
νότατα με άλλα φαινόμενα που μπο
ρούν να χαρακτηρισθούν, ως νομομα
νία, δημιουργία δηλαδή νόμων χωρίς 
επαρκή εξέταση της αναγκαιότητας ή 
της δυνατότητας εφαρμογής τους, ως 
κακονομία, κακή δηλαδή προπαρα- 
σκευή και διατύπωση και γενικά χαμη
λό ποιοτικό (νομοτεχνικό - ουσιαστι
κό) επίπεδο αυτών και ως στρεψονο- 
μία, προσπάθεια δηλαδή του νομοθέ- 
τη να αιφνιδιάσει τον πολίτη με την 
παρεμβολή την τελευταία στιγμή ά
σχετων προς το αντικείμενο του νό
μου τροπολογιών, κατά συστηματι
κή παραβίαση της σχετικής Συνταγ
ματικής απαγόρευσης.

Πολυνομία, νομομανία, κακονομία 
και στρεψονομία τελούν σε αμοιβαία 
σχέση αιτίου και αποτελέσματος και 
δυσχεραίνουν σημαντικά, μεταξύ των 
άλλων, την εύρεση και ερμηνεία του 
δικαίου. Οι συνέπειες και οι παρενέρ
γειες γνωστές. Νομικά κενά, ασάφειες, 
αντινομίες, αλλεπάλληλες διορθωτικές

του Αστυν. Δ/ντή
Νικολάου Αθ. ΜΠΛΑΝΗ
Διευθυντή της Διεύθυνσης
Οργάνωσης - Νομοθεσίας
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
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επεμβάσεις και παρεμβά
σεις, αποσπασματικές ρυθμίσεις, που 
συχνά αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση 
συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων (φω
τογραφικές διατάξεις), παγίδευση των 
πολιτών, ανασφάλεια δικαίου κ.λ.π. 
Και το παράδοξο. Ενώ παρατηρείται 
πληθώρα ρυθμίσεων, σημειώνεται ταυ
τόχρονα ρυθμιστικό έλλειμμα.

Το πρόβλημα της πολυνομίας και η 
πανσπερμία διατάξεων, που μεταξύ 
τους συγχέονται ή και ορισμένες φορές

αντιφάσκουν,
δημιουργούν σοβαρά λειτουργικά προ
βλήματα, τόσο στις Δημόσιες Υπηρεσίες 
όσο και στους συναλλασσόμενους μ' αυ
τές πολίτες.

Πολλά από τα νομοθετήματα πά
σχουν από νομοτεχνικής, γλωσσικής 
και συντακτικής πλευράς (δυσνόητες 
εκφράσεις - ξύλινη γλώσσα - κακή ελ
ληνική δημοτική). Όλα αυτά συνθέ
τουν το πολυδαίδαλο θεσμικό πλαίσιο
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που χαρακτηρίζει την καθημερινή πρα
κτική των Δημοσίων Υπηρεσιών, ενώ 
ταυτόχρονα καθίσταται σαφές ότι υ
πάρχει ανάγκη ανάληψης συγκεκριμέ
νης δράσης εξορθολογισμού της νομο
θετικής παραγωγής.

Σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες έχει 
αρχίσει ήδη προσπάθεια αντιμετώπισης 
του προβλήματος της πολυνομίας, ακο
λουθώντας διάφορες μεθόδους προκοι- 
νοβουλευτικού ελέγχου. Παράλληλα, ο 
Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης 
και Συνεργασίας (ΟΟΣΑ) θεωρεί τις 
προσπάθειες αυτές, ως υψηλής προτε
ραιότητας, για τον εκσυγχρονισμό της 
δημόσιας διοίκησης και έχει εκδώσει 
προς τούτο σχετική Σύσταση. Σε συνέ
χεια δε της Σύστασης αυτής, η Επιτρο
πή Δημόσιας Διοίκησης του εν λόγω 
Οργανισμού, εκπόνησε, για τις κανονι
στικές ρυθμίσεις, Σχέδιο Έκθεσης, το 
οποίο κοινοποιήθηκε και στη χώρα μας.

Επί του περιεχομένου τώρα του επί
μαχου Σχεδίου Έκθεσης της αρμόδιας 
Επιτροπής του ΟΟΣΑ - το οποίο ση- 
μειωτέον, λόγω της φύσης του Οργανι
σμού αυτού, επικεντρώνεται σε θέματα 
οικονομικού ενδιαφέροντος - έχουμε 
να παρατηρήσουμε ότι, η παγκοσμιο
ποίηση της αγοράς, με την ελεύθερη 
διακίνηση προϊόντων και κεφαλαίων, 
την ελεύθερη εγκατάσταση επαγγελ- 
ματιών, την κατάργηση νομοθετικών 
περιορισμών στον ανταγωνισμό και 
στο ελεύθερο εμπόριο, η λήψη πολλών 
και σημαντικών αποφάσεων σε υπερε
θνικό πλέον επίπεδο, η ανάγκη μείω
σης των αρνητικών συνεπειών και πα- 
ρενεργειών από τον παρατηρούμενο 
στις μέρες μας άκρατο ανταγωνισμό, η 
αναγκαιότητα συμπόρευσης, προσαρ
μογής και εναρμόνισης της εθνικής 
μας νομοθεσίας με τη νέα διεθνή πραγ
ματικότητα, επιβάλλει πράγματι την ε
φαρμογή, κατά τη διαδικασία νομοθε
τικής παραγωγής, των αναφερομένων 
στην εν λόγω Έκθεση αρχών, που, εν 
συνάψει, αφορούν ειδικότερα: 
α. Την υιοθέτηση και διατήρηση μόνο των 

ρυθμίσεων εκείνων των οποίων το κό
στος δικαιολογείται από τα οφέλη, 

β. Τη διευκόλυνση του ανταγωνισμού 
και την εξάλειψη των μονοπωλίων, 

γ. Την εξάλειψη των υφιστάμενων κανο
νιστικών εμποδίων (φραγμών) στο ε
μπόριο και στις επενδύσεις και την ενί
σχυση παράλληλα των σχετικών διε
θνών κανόνων, καθόσον οι εγχώριοι

κανονιστικοί φραγμοί, με τις αδιαφα
νείς διαδικασίες, τις πολλαπλές απαι
τήσεις και τη διακριτική μεταχείριση, 
αποτελούν εμπόδιο στην ελεύθερη δια
κίνηση αγαθών και υπηρεσιών και στη 
δυνατότητα προσφοράς υψηλού επιπέ
δου υπηρεσιών εκ μέρους των εται
ρειών, σε ένα νέο δημιουργούμενο, μέ
σω του εμπορίου και των επενδύσεων, 
"οικονομικό κόσμο", 

δ. Τη συστηματική ανανέωση, απολογι
σμό, ενημέρωση, εκσυγχρονισμό και 
βελτίωση των υφιστάμενων νομικών 
κανόνων, οι οποίοι, ενόψει των σημε
ρινών κοινωνικών συνθηκών, οικονο
μικών δυνατοτήτων και τεχνολογικών 
εξελίξεων, θεωρούνται παρωχημένοι 
και ως εκ τούτου ανεφάρμοστοι, 

ε. Την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων 
μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, οι 
οποίες βοηθούν αποτελεσματικά το 
νομοθέτη στην ορθή εκτίμηση και α
ξιολόγηση των θετικών και αρνητικών 
συνεπειών και αποτελεσμάτων των υ
πό ρύθμιση κανόνων και την εκτίμηση 
του ενδεχόμενου αντίκτυπου που θα έ
χουν οι ρυθμίσεις αυτές, 

στ. Τη δημιουργία, εντός και εκτός της 
Διοίκησης, μηχανισμών κανονιστικής 
μεταρρύθμισης, οι οποίοι θα μερι
μνούν για τη συνεπή εφαρμογή των 
σχετικών προγραμμάτων και την ίδρυ
ση ενός Κεντρικού Οργάνου επιτήρη
σης και παρακολούθησης των ως άνω 
μεταρρυθμίσεων.

ζ. Τη διασφάλιση ότι τα οφέλη των κα
νονιστικών μεταρρυθμίσεων θα καρ
πώνονται οι καταναλωτές, 

η. Την αυστηρή εφαρμογή, μετά την κα
νονιστική μεταρρύθμιση, των αρχών 
του ανταγωνισμού.

θ. Το συντονισμό των κανονιστικών 
ρυθμίσεων, ώστε να αποφεύγονται οι 
αρνητικές συνέπειες σε άλλους τομείς 
της δημόσιας πολιτικής.
Πέραν από τις ανωτέρω αρχές, τις ο

ποίες διατυπώνει στην Έκθεσή του ο 
ΟΟΣΑ, ένας "Κατάλογος Ελέγχου" 
των σχεδίων Νόμων, που συνετάγη 
στα πλαίσια της σχετικής έρευνας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, περι
λαμβάνει μια εκτενή σειρά ερωτημά
των και υποερωτημάτων, τα οποία πρέ
πει ο νομοθέτης να λαμβάνει υπόψη 
του κατά τη σύνταξη των νόμων, προ- 
κειμένου αυτοί να ανταποκρίνονται 
στα κριτήρια αναγκαιότητας, οικονομι- 
κότητας και κατανόησής τους.

Με το περιεχόμενο των προαναφε-

ρόμενων αρχών του ΟΟΣΑ και των ε
ρωτημάτων του καταλόγου ελέγχου 
των σχεδίων νόμων που προέκυψαν α
πό τη σχετική έρευνα δεν θα μπορούσε 
κανείς να διαφωνήσει. Το πρόβλημα 
όμως είναι ποιος και σε ποιο στάδιο θα 
ελέγχει και θα εξασφαλίζει την τήρηση 
των ανωτέρω αρχών και κριτηρίων. 
Είναι γνωστό ότι η συντριπτική πλειο- 
ψηφία των ρυθμίσεων οποιασδήποτε 
μορφής προέρχονται από όργανα της ε
κτελεστικής εξουσίας, της διοίκησης, 
τα οποία στερούνται, κατά κανόνα, ει
δικών ουσιαστικών και νομοτεχνικών 
γνώσεων. Τα Γραφεία δε Νομικών 
Συμβούλων, αν και από την κείμενη 
νομοθεσία έχουν την αρμοδιότητα επε
ξεργασίας των σχεδίων νόμων και δια
ταγμάτων, δεν μπορούν να ανταποκρι- 
θούν επαρκώς στο έργο αυτό, λόγω 
των λοιπών υποχρεώσεών τους, αλλά 
και επειδή βρίσκονται σε αντικειμενι
κή αδυναμία ελέγχου όλων των κριτη
ρίων που απαιτούνται, σύμφωνα με τα 
προαναφερόμενα.

Περαιτέρω, ο έλεγχος των Σχεδίων 
Νόμων γίνεται και από την Κεντρική 
Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ
ΝΕ), η οποία όμως περιορίζεται σε νο- 
μοτεχνικό έργο, χωρίς παράλληλα να 
έχει δικαίωμα επέμβασης επί του ου
σιαστικού περιεχομένου αυτών.

Όσον αφορά τα Προεδρικά Διατάγ
ματα, το Σ.τ.Ε., όπως είναι γνωστό, ε
ξετάζει το περιεχόμενο αυτού μόνο α
πό πλευράς νομιμότητας, χωρίς και αυ
τό να υπεισέρχεται στην ουσία των υπό 
ρύθμιση διατάξεων.

Όσο για τις Υπουργικές Αποφάσεις 
κανονιστικού περιεχομένου, ο έλεγχος 
που γίνεται από τη Γραμματεία του Υ
πουργικού Συμβουλίου περιορίζεται 
μόνο στην ύπαρξη ή μη σχετικής εξου
σιοδότησης.

2. Η νουοθετική εϊουοιοδότηση 
ΚαπινοοίεςΚανονιστικών 
r w M r n ,

Η θέσπιση κανόνων είναι καταρχήν 
έργο της Βουλής. Μπορεί όμως η Βου
λή με νόμο, να εξουσιοδοτήσει σύμφω
να με το άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγ
ματος, ορισμένα διοικητικά όργανα, να 
εκδώσουν κανόνες δικαίου. Τέτοια ε
ξουσιοδότηση επιτρέπεται να δοθεί για 
κάθε θέμα που ανήκει στη νομοθετική
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λειτουργία. Εξαιρούνται, δεν μπορούν 
δηλαδή να αποτελόσουν αντικείμενο 
νομοθετικής εξουσιοδότησης : α) η κύ
ρωση διεθνών συνθηκών (άρθρο 36 
παρ. 4 Συντάγματος), β) η επιβολή φό
ρου (το αντικείμενο του φόρου, ο φο
ρολογικός συντελεστής, φορολογικές 
απαλλαγές ή εξαιρέσεις κ.λ.π.), καθώς 
και η απονομή σύνταξης (άρθρο 78 
παρ. 1 και 4 Συντάγματος). Ο περιορι
σμός όμως αυτός δεν ισχύει για τα α
νταποδοτικά τέλη, που δεν είναι αμι
γείς φόροι, αλλά αντάλλαγμα για την 
παροχή υπηρεσίας ή για τη χρήση κρα
τικής κ.λ.π. υπηρεσίας.

Στη νομοθετική εξουσιοδότηση, δη
λαδή στη σχετική εξουσιοδοτική διά
ταξη του (τυπικού) νόμου, θεμελιώνε
ται η αντίστοιχη κανονιστική αρμοδιό
τητα της Διοίκησης, δηλαδή η αρμο- 
διότητά της να θεσπίζει γενικούς και α
φή ρη μένους κανόνες δικαίου με την 
έκδοση κανονιστικών διοικητικών 
πράξεων, οι οποίες φέρουν τα χαρα
κτηριστικά του ουσιαστικού νόμου.

Σε αντίθεση με τα προγενέστερα ελ
ληνικά Συντάγματα, το Σ. 1975/1986/ 
2001 τυποποιεί με λεπτομερείς διατά
ξεις το φαινόμενο της νομοθετικής ε
ξουσιοδότησης, που ούτως ή άλλως εί
χε προ πολλού αναπτυχθεί στη συνταγ
ματική πρακτική.

Οι σχετικές διατάξεις συγκεντρώνο
νται κατά βάση στο άρθρο 43 Σ.

Σε όλες τις περιπτώσεις νομοθετικής 
εξουσιοδότησης απαραίτητη προϋπό
θεση είναι η ψήφιση, έκδοση και δημο
σίευση ενός τυπικού (κοινού) νόμου 
που να περιέχει σχετική εξουσιοδοτική 
διάταξη (μία ή περισσότερες) με την ο
ποία να παρέχεται νομοθετική εξου
σιοδότηση.

Ανάλογα με το εύρος της - ζήτημα 
που θα δούμε αναλυτικά παρακάτω -, η 
νομοθετική εξουσιοδότηση παρέχεται 
σε δύο κατηγορίες οργάνων :

Στην πρώτη κατηγορία (άρθρο 43 
παρ. 1, 43 παρ. 2 εδάφ. α', 43 παρ. 4) 
ανήκει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ως επικεφαλής της εκτελεστικής εξου
σίας (άρθρο 26 παρ. 2) μαζί πάντοτε με 
τον αρμόδιο Υπουργό.

Στη δεύτερη κατηγορία (άρθρο 43 
παρ. 2 εδάφ. β') ανήκουν όλα τα υπο
δεέστερα όργανα της εκτελεστικής ε
ξουσίας (υπουργικό συμβούλιο, Πρω
θυπουργός, Υπουργοί), καθώς και άλ

λα όργανα της Διοίκησης (π.χ. νομάρ
χης, αστυνομικός διευθυντής, διοίκηση 
ν.π.δ.δ.).

Όταν αποδέκτης της εξουσιοδότη
σης είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
(πρώτη κατηγορία) η εξουσιοδότηση 
ανήκει σε αυτόν μόνο ονομαστικά. Ο 
ουσιαστικός φορέας της εξουσιοδότη
σης είναι ο αρμόδιος Υπουργός που 
προτείνει και προσυπογράφει τη σχετι
κή πράξη, η οποία, όπως θα δούμε - λέ
γεται Προεδρικό Διάταγμα. Η προσυ- 
πογραφή, επομένως, ενώ ιστορικά σή- 
μαινε την ανάληψη από τον υπουργό 
της ευθύνης για τις πράξεις του νομάρ
χη, σήμερα πλέον είναι η ουσιαστική 
υπογραφή. Ο αρχηγός του κράτους με 
την τυπική του υπογραφή αρκείται σε 
απλό έλεγχο νομιμότητας της πράξης. 
Η αποφασιστική αρμοδιότητα και η ευ
θύνη βαρύνει τον αρμόδιο Υπουργό.

Για τη χρήση μιας νομοθετικής εξου
σιοδότησης (άρθρο 43 και 35 παρ. 1) 
αρμόδιος Υπουργός είναι ο Υπουργός 
που έχει την εποπτεία του αντίστοιχου 
τομέα της δημόσιας διοίκησης σύμφω
να με την κείμενη νομοθεσία και το 
Σύνταγμα (άρθρο 83 Σ.). Επομένως, 
αρμόδιος Υπουργός μπορεί να είναι ο 
ίδιος ο Πρωθυπουργός ή και ολόκληρο 
το υπουργικό συμβούλιο στις περιπτώ
σεις στις οποίες η αντίστοιχη αρμοδιό
τητα ανήκει σε αυτό. Επίσης, αρμόδιος 
Υπουργός μπορεί να είναι αναπληρω
τής Υπουργός ή Υπουργός άνευ χαρ
τοφυλακίου ή Υφυπουργός, εφόσον με 
απόφαση του Πρωθυπουργού ή κοινή 
απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και 
του Πρωθυπουργού του έχει ανατεθεί 
σχετική αρμοδιότητα. Συνήθως οι ε- 
ξουσιοδοτικές διατάξεις αναφέρουν 
συγκεκριμένα ποιος Υπουργός πρέπει 
να προτείνει και να προσυπογράψει.

Ανάλογα, λοιπόν, με το όργανο που 
εξουσιοδοτείται, η νομοθετική εξου
σιοδότηση ασκείται με δύο νομικούς 
τύπους : α) με κανονιστικά προεδρικά 
διατάγματα (Π.Δ.) και β) με κανονιστι
κές πράξεις άλλων (υποδεέστερων) ορ
γάνων της Διοίκησης.

Προεδρικό Διάταγμα είναι κάθε 
πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας 
με την οποία εκτελεί τους νόμους, θε
σπίζει κανόνες δικαίου ή ρυθμίζει τη 
λειτουργία του πολιτεύματος. Από τα 
προεδρικά διατάγματα μας ενδιαφέρει 
εδώ μία κατηγορία : τα κανονιστικά

προεδρικά διατάγματα, δηλαδή αυτά 
που περιέχουν κανόνες γενικούς και α- 
φηρημένους, έπειτα από εξουσιοδότη
ση τυπικού νόμου.

Κανόνες γενικούς και αφηρη μένους, 
όμως, μπορούν, όπως είδαμε - να θε
σπίσουν, έπειτα από σχετική νομοθετι
κή εξουσιοδότηση, και άλλα υποδεέ
στερα όργανα της Διοίκησης. Στην πε
ρίπτωση αυτή οι κανονιστικές πράξεις 
δεν ονομάζονται βεβαίως προεδρικά 
διατάγματα, αλλά συνήθως αποφάσεις 
(υπουργική απόφαση, απόφαση του 
νομάρχη, απόφαση της συγκλήτου του 
πανεπιστημίου κ.λ.π.) ή και αστυνομι
κές διατάξεις.

Προϋπόθεση για την υπόσταση και 
την τυπική ισχύ των κανονιστικών 
προεδρικών διαταγμάτων και των κα
νονιστικών πράξεων που εκδίδουν άλ
λα όργανα είναι βέβαια η υπογραφή 
τους (και η προσυπογραφή τους, όταν 
πρόκειται για Π.Δ.), αλλά και η δημο
σίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. Αυτό ορίζεται ρητά για τα 
Π.Δ. (άρθρο 35 παρ. 1), ενώ συνάγεται 
ερμηνευτικά και για όλες τις άλλες κα
νονιστικές πράξεις, πλην ελάχιστων ε
ξαιρέσεων για λόγους απορρήτου ή ε
φόσον ο νόμος προβλέπει ρητά άλλον 
ισοδύναμο τρόπο δημοσίευσης.

Τα κανονιστικά Π.Δ. (όχι όμως και 
οι άλλες κανονιστικές πράξεις) πρέπει 
κατά το Σύνταγμα (άρθρο 95 παρ. 1 
περ. δ') να τύχουν της προηγούμενης 
επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επι
κράτειας, που συντάσσει σχετικό πρα
κτικό με παρατηρήσεις για τη νομιμό
τητα και τη νομοτεχνική κατάστρωση 
των σχεδίων Π.Δ. που του υποβάλλο
νται. Η προηγούμενη αυτή επεξεργα
σία είναι υποχρεωτική. Βέβαια, ο Υ
πουργός που προτείνει το Π.Δ. έχει την 
ευχέρεια να μην συμμορφωθεί, με συ
νέπεια το διάταγμα να κινδυνεύει στη 
συνέχεια να ακυρωθεί από το Σ.τ.Ε. ως 
δικαιοδοτικό όργανο. Είναι άλλωστε 
προφανές ότι τόσο τα κανονιστικά 
Π.Δ. όσο και οι κανονιστικές πράξεις 
άλλων οργάνων της Διοίκησης είναι 
διοικητικές πράξεις και, επομένως, υ- 
πόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως και σε 
έλεγχο νομιμότητας από το Συμβούλιο 
της Επικράτειας, που μπορεί να τις α
κυρώσει (άρθρο 95 παρ. 1, περ. α' Σ.).

Στο άρθρο 43 Σ. προσδιορίζεται με 
αρκετή ακρίβεια το κριτήριο με το ο-
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ποίο καθορίζεται το όργανο προς το ο
ποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση και, 
συνακόλουθα, το είδος της πράξης που 
πρόκειται να εκδοθεί. Το κριτήριο αυ
τό είναι το εύρος της νομοθετικής ε
ξουσιοδότησης. Ανάλογα, λοιπόν, με 
το μεγαλύτερο ή μικρότερο εύρος της 
εξουσιοδότησης το άρθρο 43 κλιμακώ
νει σε τρεις βαθμίδες το θεσμό της νο
μοθετικής εξουσιοδότησης: 
α. γενική εξουσιοδότηση (άρθρο 43 παρ. 

4)
β. ειδική εξουσιοδότηση (άρθρο 43 παρ.

2 εδάφ. α')
γ. ειδικότερη εξουσιοδότηση (άρθρο 43 -> 

παρ. 2 εδάφ. βήΡΦ’σ ranΆ ρ χ α ιη  ' 
Στις περιπτώσεις α' και β' αρμόδιο 

όργανο είναι ο Πρόεδρος της Δημο
κρατίας με την πρόταση και την προ- 
συπογραφή του αρμόδιου Υπουργού. 
Η πράξη που πρόκειται να εκδοθεί ο
νομάζεται κανονιστικό προεδρικό διά
ταγμα, το οποίο αντίστοιχα είνα ι: 
α) γενικής εξουσιοδότησης νόμου- πλαι

σίου (άρθρο 43 παρ. 4) ή 
β) ειδικής εξουσιοδότησης (άρθρο 43 

παρ. 2 εδάφ. α").
Στην περίπτωση γ ' το αρμόδιο όργα

νο είναι αυτό που προσδιορίζει ο νόμος 
- και πάντως όργανο υποδεέστερο από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, άρα η

μπορεί να είναι και πολύ απομακρυ
σμένα από την πηγή της λαϊκής κυ
ριαρχίας (π.χ. το δ.σ. ενός ν.π.δ.δ.), πε
ριβάλλονται με νομοθετικές αρμοδιό
τητες, το Σύνταγμα τάσσει αυστηρές 
προϋποθέσεις ως προς το εύρος της ε
ξουσιοδότηση A S  I »

Η εξουσιοδοτική διάταξη, όπως και 
στην περίπτωση των κανονιστικών 
Π.Δ. ειδικής εξουσιοδότησης, μπορεί 
να περιέχεται σε οποιονδήποτε τυπικό 
νόμο που ψηφίζεται από την ολομέλεια 
ή τα τμήματα της Βουλής, τα θέματα ό
μως για τα οποία είναι συνταγματικά 
θεμιτή ή παροχή εξουσιοδότησης σε 
άλλο όργανο, εκτός από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, πρέπει να είναι κατά 
την ορολογία του Συντάγματος "ειδι
κότερα".

Το άρθρο 43 παρ. 2 εδάφ. β' επιχει
ρεί να εξηγήσει με μια ενδεικτική κα
ταγραφή παραδειγμάτων την έννοια 
του ειδικότερου θέματος : ισοδύναμα 
με τα ειδικότερα θέματα θεωρούνται

μάζονται ανάλογα με το όργανο που τις 
εκδίδει (υπουργική απόφαση, κοινή υ
πουργική απόφαση, πράξη υπουργικού 
συμβουλίου, απόφαση νομάρχου, από
φαση δ.σ., αστυνομική διάταξη κ.λ.π.), 
και είναι προφανές ότι για να αποκτή
σουν νομική υπόσταση πρέπει να δη- 
μοσιευθούν στην ΕτΚ (άρθρο 35 και 
43 Σ.), εκτός και αν προβλέπεται ρητή 
εξαίρεση στο νόμο.

Σε αντίθεση όμως με τα κανονιστι
κά π.δ., δεν υποβάλλονται στο Σ.τ.Ε. 
για προηγούμενη επεξεργασία. Αυτή 
είναι άλλωστε και η πρακτικά σημα
ντικότερη διαφορά τους : Εκδίδονται 
πιο γρήγορα από τα κανονιστικά δια
τάγματα, χωρίς τη μεσολάβηση του 
Σ.τ.Ε και του Προέδρου της Δημοκρα-

Των εξής διακαή? ^ εται Π ε 'δι
Πρέπει να διευκρινιστεί πάντως, για 

να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις 
ότι τα κανονιστικά π.δ. γενικής ή ειδι
κής εξουσιοδότησης δεν έχουν καμία 
ιεραρχική σχέση με τις κανονιστικές 

τα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, ή πράξεις άλλων οργάνων για ειδικότερα 
τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτή- θέματα. Σχηματικά μπορούμε να πού
ρα, για παράδειγμα, ο καθορισμός των με ότι οι δύο αυτές κατηγορίες κανσνι- 
προδιαγραφών της συσκευασίας ενός σακών πράξεων κινούνται παράλληλα, 
προϊόντος ή ο τρόπος υπολογισμού του Ο κοινός νομοθέτης με την εξουσιοδο-
βάρους ενός αγαθού κ.ο.κ. ή η λειτουρ-αι λ

πράξη που θα εκδοθεί είναι κανόνισα- γία των ιαματικών πηγών σε έναν συ-

κή πράξη του οργάνου αυτού (άρθρο γκεκριμένο νομό. Για τα δύο πρώτα

5AiT(c
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Χωρικών ι
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43 παρ. 2, εδάφ. β').

πολιτιστική κλ
3. Κανονιστικέc ποάϊεις άλλων

οργάνων της Aioifflm ·
"ατών, καθώς και α

Όπως τονίσαμε ήδη, η νομοθετική ε
ξουσιοδότηση δεν παρέχεται μόνο

παραδείγματα θεμιτά εξουσιοδοτείται 
J ο αρμόδιος Υπουργός και για το τρίτο 

παράδειγμα ο αρμόδιος νομάρχης.
Η έννοια "ειδικότερο θέμα" απασχό

λησε σε πολλές αποφάσεις του το 
Σ.τ.Ε., που θεωρεί στη νομολογία του
με αρκετά μεγάλη σταθερότητα ότι το 
ειδικότερο θέμα είναι εκείνο: "το οποί-

στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για 0ν αποτελεί, κατά περιεχόμενον, μερι-
την έκδοση Π.Δ. με την προσυπογρα- κωτέραν περίπτωσιν, εν σχέσει προς
φή και την πρόταση του αρμόδιου Υ- την ουσιαστικήν ρύθμισιν την γενομέ-
πουργού. Το Σύνταγμα με το άρθρο 43 νην εις το νομοθετικόν κείμενον (τυπι-
παρ. 2 εδάφ. β' επιτρέπει την παροχή κό νόμο) εις το οποίον περιέχεται η ε

τική διάταξη που θεσπίζει αναθέτει τη 
ρύθμιση ορισμένων θεμάτων είτε στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας είτε σε άλ
λο υποδεέστερο όργανο με κριτήριο το 
εύρος της εξουσιοδότησης.

Τόσο τα διάφορα κανονιστικά δια
τάγματα όσο και οι κανονιστικές πρά
ξεις που εκδίδονται κατά νομοθετική ε
ξουσιοδότηση από υποδεέστερα όργα
να είναι - ως προς τη νομική τους φύση 
- εκτελεστές διοικητικές πράξεις. 
Προσβάλλονται επομένως με αίτηση 
ακυρώσεως και υπόκεινται σε έλεγχο 
νομιμότητας (και συνακόλουθα και συ
νταγματικότητας) από το Σ.τ.Ε. (άρθρο 
95 παρ. 1 περ. α ' και 9 j  παρ. 4 2L).

νους δ
ών που

νομοθετικής εξουσιοδότησης και σε ξουσιοδοτική διάταξις". Πρέπει, επο- ωρε

άλλα υποδεέστερα όργανα της Διοίκη- μένως, η ρύθμιση ενός θέματος να γί-

'τ η ν ε φ

σης (χωρίς - εννοείται - τη συμμετοχή 
του Προέδρου της Δημοκρατίας). Τέ
τοια όργανα είναι το ίδιο το Υπουργικό 
Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός, ο Υ
πουργός κ.λ.π., αλλά επίσης ο νομάρ-

:ο ι

Ο έλεγχος αυτός που γίνεται από το 
Σ.τ.Ε. είναι ανεξάρτητος από την επε
ξεργασία στην οποία το Σ.τ.Ε. υποβάλ
λει τα σχέδια των κανονιστικών δια
ταγμάτων. Το βασικό ίσως κριτήριο με 
το οποίο το Σ.τ.Ε. ελέγχει τη νομιμότη-

νεται καταρχήν από τον ίδιο το νόμο 
και με την εξουσιοδοτική διάταξη να 
παρέχεται εξουσιοδότηση σε άλλα όρ
γανα της Διοίκησης για τη ρύθμιση με-
ρικοτέρων περιπτώσεων. Οι περιπτώ- τα αυτή των πράξεων είναι ο σεβασμός 

χης, ο αστυνομικός διευθυντής, το διοι- σεις αυτές δεν είναι αναγκαίο να είναι των ορίων της εξουσιοδότησης που έ-
κητικό συμβούλιο ενός ν.π.δ.δ., η σύ- και ήσσονος σημασίας : Μπορεί να εί- χει παράσχει ο τυπικός νόμος. Ταυτό-
γκλητος ενός Α.Ε.Ι. κ,ο.κ. ναι πολύ σημαντικές - και στην πράξη χρονα, βέβαια, ελέγχεται και η συνταγ-

Ακριβώς όμως επειδή με τον τρόπο πολύ συχνά είναι. ματικότητα της σχετικής εξουσιοδοτι-
αυτό τα όργανα της Διοίκησης που Οι κανονιστικές αυτές πράξεις ονο- κής διάταξης.

_ _ _ _ _ -----------αγαθα που απο- που π ε ρ ^ ο υ ν Τ ^ !σ ώ νή μ υ θ 'κώνςγ0τΐ
που απο-

^  I
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4. Ποοβλήυατα από πιν 
m p i w t w  Q m ou ιζ?ς 
νο μ ο β & η κ ήα  B & i m & m m ,

Το όργανο προς το οποίο παρέχεται 
η εξουσιοδότηση έχει καταρχήν τη 
διακριτική ευχέρεια να ασκήσει ή και 
να μην ασκήσει την αρμοδιότητά του 
αυτή, ανάλογα με τις συνθήκες και ε
κτιμώντας το δημόσιο συμφέρον. Εί
ναι, όμως, πολύ πιθανόν έτσι ένας νό
μος ψηφισμένος από τη λαϊκή αντι
προσωπεία να οδηγηθεί σε αδράνεια, 
επειδή η Διοίκηση και η εκτελεστική

ναι συνταγματικά θεμιτή μόνον όταν 
προβλέπεται ρητά και τα θέματα για 
τα οποία χορηγείται είναι ειδικότερα. 
Η εξήγηση είναι αυτονόητη : εφόσον η 
εξουσιοδοτική διάταξη μπορόύσε η ί
δια να χορηγήσει αυτή την εξουσιοδό
τηση απευθείας σε υποδεέστερο όργα
νο (43 παρ. 2 εδάφ. β'), μπορεί να την 
αναθέσει και δια μέσου ενός άλλου 
οργάνου.

ί , .Η τυπική i v m w  kqvovi 
σηκών πΑ. και των άλλων 
κανονιστικών ποάΕεων που 
εκδίδονται σε νοιιοθετική

ανύψωσης της τυπικής ισχύος των κα
νονιστικών Π.Δ. και των κανονιστι
κών πράξεων του άρθρου 43 παρ. 2 ε
δάφ. β' που έχουν - όπως αναλύσαμε 
παραπάνω - εκδοθεί κατά τρόπο έγκυ-
pPrAm  l y f  L J  .
1) To εύρός της εξουσιοδότησης είναι 
συνταγματικά θεμιτό, 2) σέβονται τα 
όρια της εξουσιοδότησης αυτής, 3) έ
χουν τύχει (τα Π.Δ.) της προηγούμενης 
επεξεργασίας του Σ.τ.Ε., 4) δημοσιεύ
ονται στην ΕτΚ.
Εφόσον, λοιπόν, η τυπική ισχύς αυτών 
των πράξεων ανυψώνεται και γίνεται ί
ση με την ισχύ ενός τυπικού νόμου, για 
τα κανονιστικά Π.Δ. και για τις κανονι
στικές πράξεις του άρθρου 43 παρ. 2 ε
δάφ. β ' ισχύουν όσα ισχύουν για τους

εξουσία δεν το ενεργοποιούν με την „ „
έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών t t o m o M m o n .  
πράξεων. Στην περίπτωση αυτή έχου- ν  καΤ~^---------------—
με σαφή κα,ασ,ρατήπ,,η Της βσύλη- , Η ν0 ^ , . Λή ^ μα1. ™ 7 ύ ς  ν ο μ ^  :
σης του νομοθετη, αλλά και του αρ- ^  ^  την ^  ^  ^  φύση ότι η ρύ0. - Μπορούν να καταργήσουν ή να τροπο-

ΘΡη  n i  s λ '  ̂ , μίση στην οποία προβαίνει ο τυπικός πο"ίσουν « Ρ ^ έσ τερ ο  τυπικό νόμο,
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας η αλ- ανάγκη από ^π λ η ρ ώ σ εις . ^ και κανονιστική

λο εξουσιοδοτημένο όργανό της Διοι- _  . , , πράξη.Τα κενά του τυπικου νομού ανησΐόί-ΐ^οος.ί Ττ '
, „ „ , r  "  , - Μπορούν να καταργήσουν ή να τροπο-

χουν στις εξουσιοδοτήσεις που παρεχει ποιήσουν γενικότερο n)7nK0 νόμο, (ιλ.
κησης μπορεί να κάνει ταυτόχρονη 
(σωρευτική) χρήση περισσοτέρων της 
μίας εξουσιοδοτήσεων και να εκδώσει 
ένα προεδρικό διάταγμα ή μια άλλη 
πράξη που να ρυθμίζει περισσότερα 
θέματα, στο προοίμιο των πράξεων αυ
τών πρέπει, όμως, να μνημονεύονται ό
λες οι εξουσιοδοτικές διατάξεις.

ο ίδιος ο νόμος για την έκδοση κανόνι- ^  m  γενικ6τερη κανονιστι1ίή πράξη. 
στικών Π.Δ. ή κανονιστικών πράξεων . Μπορούν να δναθέτουν και αναδρομι- 
από άλλο όργανο της Διοίκησης. Η κή ισχύ, μόνον όμως εφόσον αυτό το 
ρύθμιση, επομένως, του νόμρυ αποτε- προβλέπει και το επιτρέπει ρητά η σχε- 
λεί μαζί με τη ρύθμιση των'πράξεων τική εξουσιοδοτική διάταξη,
που εκδίδονται κατά νομοθετική εξου- Από την αντίστροφη όμως πλευρά, η

Κατά την ίδια λογική, η εξουσιοδό- σΐθδθτηση ^  KVWli°  σύστημ“ K“V0'  κατάργηση του νόμου στον 0710(0 πεμι- 
—liFTJylj) _______„ νων δικαίου.' Is άρθρων 6 κη, on " ° ' λαμβάνεται η εξουσιοδότηση δεν επι-

με
ΊΟΤίί

•λτο
κ ό κ

τηση (όταν δεν ορίζεται ρητά ότι πα- Τ . . .  , ,  „
ρέχεται εφάπαξ - μόνο μία φορά) μπο- Τ°  πΡ°Ρλημ« που ΐιθεται ειναι ΦεΡει αυτόματη κατάργηση όλων των
ρεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες πως αν ολ° ι 01 κανθνες αυτου του συ; κανονιστικών διαταγμάτων και πράξε- 
από μία φορές για την τροποποίηση ή στημ“τ0« την ιδια ' Τ  η ων αυτού του είδουζ· Η κατάργηση ή
τη συμπλήρωση των κανόνων που θε- °χε Ηχιδια η ^  τηζ νομοθετικΊζ f  τροποποίησή τους επέρχεται με νεότε-
σπίζονται. Επίσης η εξουσιοδότηση ^«σιοδοτησης δίνει μια άμεση απα- ρο ή ειδικότερο νόμο, εφόσον προβλέ-
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σταδιακά, ντηση : ΑντοΣυνταγμ" δενπρθεβλ£πε πεται ^  * με νεότερτ1 * Κ ό τ ε ρ ο
για τη ρύθμιση των θεμάτων με περισ- ” ]V ^ epei“ νομοθετικής εξουσιο- κανονιστικό διάταγμα ή πράξη της ί-

σότερα Π.Δ ή άλλες κανονιστικές ί ' 6 °  “ T ?  " Τ  Ύ  ^  ν° μΙΚήζ φύσηζ (άρθρ°  43 ^  2^  ρύθμιζε ο ίδιος απευθείας ολα τα ζητη- και4Σ .). ■

Είναι ' μ° ί? ' r £
ένα κανονιστικό Π.Δ. ή μια κανονιστι- Συμφωνα με τα παραπανω’ ^ TO7tlK11 <Η  συνε*εια στο E7t0fievo τεν^ ·

. , ,  ■ . . .  , ο,5 ισχύς των κανονιστικών προεδρικών πεΡΐβαλλονκη πράξη άλλου οργάνου, που εκδιδε- <, 7  c , ,
ται με νομοθετική εξουσιοδότηση, να διαταγμάτων ειδικής και γενικής νο-

μάτων σεάλλο όργανο της Διοίκησης δουν κατά νομοθετική εξουσιοδότηση Η β
(υπεξουσιοδότηση). Τέτοια υπεξου- αλλα 0ργανα * *  ΔιοικΤ^  εινα' ίση
σιοδοτηση είναι συνταγματικό θεμιτή \ ___ s„v~sL ;__ ______
όμως μόνο εφόσον την προβλέπει ρη
τά η εξουσιοδοτική διάταξη και εφό- 

! σον το εύρος της εξουσιοδότησης εί- 
I ναι αυτό που καθορίζεται από το άρ

θρο 43 παρ. 2 εδάφ. β'. Συνεπώς υπε-

κού νόμου, δηλαδή ίση με την ισχύ 
του τυπικού νόμου, χωρίς, βέβαια, οι 
πράξεις αυτές να παύουν να είναι ως 
προς τη νομική τους φύση διοικητικές 
πράξεις προσβαλλόμενες με αίτηση α- 7 και

! ξουσιοδότηση σε άλλο όργανο εκτός 
ο της Δη(
Πολιτιστ

κυρωσεως. Η νομοθετική εξουσιοδό-

από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εί- τΤμϊη λεΐτ°υργεί έτσ1 ως ™ ανΐσμ0ς
ΤΟ " " 1 “  σαν ^ ά ρ χ ο ο ί

ις σ τη ν  ι
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Η συνάντηση του Ορέστη μι: την 
Ηλεκτρα (Ερυθρόμορφη πελ.ϊκη 
4ου αι. (Παρίσι, Μουσείο . I ού- 
IΊρου. Αναπαραγωγή από την Ι
στορία του Ελληνικού Έθνους 
της Εκδοτικής Αθηνών).Ο

 Αισχύλος είναι ο τραγωδός 
της θεϊκής δικαιοσύνης. Και 
το έργο του αποτελεί ίσως 
την πιο αντιπροσωπευτική 
στην κλασική δραματουργία 

αναπαράσταση ενός κόσμου, όπου τα 
ανθρώπινα γεγονότα δεν μπορούν να 
νοηθούν παρά μόνον ως προβολή ενός 
σύμπαντος κυριαρχούμενου από το 
πνεύμα των θεών. Γιατί στον κόσμο 
του Αισχύλου, του ανθρώπου που είδε 
δυο φορές την πατρίδα του σε θανάσι
μο κίνδυνο και δυο φορές πάλι να δια
σώζεται και να θριαμβεύει, αφού και ο 
ίδιος μάλιστα ηρωικά πολέμησε γι' αυ
τό στον Μαραθώνα και τη Σαλαμίνα,

του
κ. Νικολάου Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ

Δικηγόρου, Διδάκτορος Νομικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Μονάχου, Ειδικού Επιστήμονα 
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Καθηγητή Ποινικών Επιστημών 
στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
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μπορεί ο μίτος της ζωής να εκτείνεται 
σε μια αλληλουχία από σκληρές δοκι
μασίες και προσκόμματα, όμως όλα 
αυτά καθορίζονται από μια υπέργεια 
και αδιασάλευτη τάξη του κόσμου, η 
οποία κατά τρόπο δυσνόητο αλλά α
κριβοδίκαιο διέπει τη μοίρα των αν
θρώπων στη ζωή.

Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος του Αι
σχύλου κινείται μέσα στο μυστήριο και 
τον φόβο, μέσα σ' ένα υπόκωφο βουη
τό από λόγια μαγικά1, τρομερές προ
φητείες, εκδικητικά φαντάσματα νε
κρών, έναν κύκλο ζωής όπου κυριαρχεί 
η βία, ο τρόμος και η ταραχή. Και ω
στόσο, μέσα από αυτή τη φοβερή αγω-

Η ιδέα της δικαιοσύνης
στην Ορέστεια 
του Αισχύλου

L T M

νία και το ανεξιχνίαστο μυστήριο, 
«που είν χι το ένδυμα του ιερού», πα
ντού ξεπροβάλλει μια απαρασάλευτη 
πίστη, π< υ  μέσα σ' αυτές τις τρομερές
δυνάμεις αναγνωρίζει «τα ίχνη, τα ση
μάδια, τα ορόσημα μιας ανώτερης αλ
λά απλώς δυσκολονόητης δικαιοσύ
νης»2. Και είναι ακριβώς αυτή η ιδέα 
της δικαιοσύνης που δίνει το αληθινό 
νόημα στα τραγικά πάθη των ηρώων 
του ποιητή, που σφραγίζει τελικά μ' έ
να πνεύμα ηθικής ανωτερότητας το 
τραγικό μεγαλείο των έργων του Αι
σχύλου3. Διάχυτη, πράγματι, σε όλες 
τις τραγωδίες του η αγωνιώδης αναζή
τηση της δικαιοσύνης φθάνει στο από
γειο της εκφραστικής της λάμψης στη 
μοναδική σωζόμενη σήμερα τριλογία, 
την Ορέστεια.

Η Ορέστεια είναι ακριβώς το έργο 
που αναπαριστά τον τελικό θρίαμβο 
της θεϊκής δικαιοσύνης σ' έναν κόσμο 
σπαρασσόμενο από μια αδιάλειπτη α
λυσίδα σκοτεινών εγκλημάτων και 
φρικαλέων ανομιών.

Η ιστορία της τριλογίας, που την α
παρτίζουν οι τραγωδίες «Αγαμέμνων», 
«Χοηφόροι» και «Ευμενίδες», έχει ως 
πυρήνα της τον σκοτεινό μύθο των Α
τρειδών.

Ο Ατρέας και ο Θυέστης είναι αδέλ
φια, υιοί του Πέλοπος και της Ιπποδά
μειας. Ο Πέλοψ όμως είχε αποκτήσει 
από μία Νύμφη και έναν άλλον υιό, τον 
Χρύσιππο, τον οποίο οι δύο πρώτοι συ- 
νεννοήθηκαν να φονεύσουν. Στη συνέ
χεια ήλθαν σε σύγκρουση μεταξύ τους 
και ο Ατρέας φόνευσε τα παιδιά του 
Θυέστη και του τα προσέφερε μάλιστα 
ως εδέσματα κατά τη διάρκεια ενός 
δείπνου. Αυτή η φοβερή ιστορία βα
ραίνει τώρα ως σκιά στην οικογένεια 
του Ατρέως και των υιών του, Αγαμέ- 
μνονος και Μενελάου. Όμως η σκοτει
νή μοίρα των Ατρειδών δεν τερματίζει 
εδώ: ο Αγαμέμνων, βασιλεύς των Μυ
κηνών και αρχιστράτηγος των Ελλή
νων στον Τρωικό πόλεμο, πρέπει κατά 
τους χρησμούς να θυσιάσει την κόρη 
του, Ιφιγένεια, προκειμένου να απο- 
πλεύσουν τα πλοία των Ελλήνων από 
την Αυλίδα. Η συνέχεια περιγράφεται 
ανάγλυφη στην τριλογία του Αισχύ
λου: στην πρώτη τραγωδία, «Αγαμέ
μνων», ο βασιλεύς Αγαμέμνων επι
στρέφει νικητής στα ανάκτορα του Άρ
γους για να βρει εκεί φρικτό θάνατο α
πό τη γυναίκα του, Κλυταιμνήστρα -



ΰ ζ ή ϊΐΐΜ ΐι
Ο Ο ρέστης στο ιι:ρό τον ίπό/./.ο)- 
να, σ τονς Δν.λψονς, αγκαλιάζει

που ποτέ δεν λησμόνησε τον άδικο χα
μό της κόρης της- συνεπικουρούμενη 
από τον εραστή της Αίγισθο, υιό επί
σης του Θυέστη. Στη δεύτερη τραγωδί
α της τριλογίας, «Χοηφόροι», ο υιός 
του Αγαμέμνονος, Ορέστης, επιστρέ
φει στα ανάκτορα ως τιμωρός και με τη 
βοήθεια της αδελφής του, Ηλέκτρας, 
εκδικείται τον φόνο του πατέρα του, 
σκοτώνοντας τους υπαιτίους, τη μητέ
ρα του και τον Αίγισθο, και φεύγει κυ
νηγημένος από τις φοβερές Ερινύες, 
χθόνιες θεές της εκδίκησης και κόρες 
της Νύχτας. Τέλος, στις «Ευμενίδες», 
τελευταίο έργο της «Ορέστειας», ο Ο
ρέστης, διωκόμενος ανελέητα από τις 
Ερινύες, καταφεύγει ικέτης με τη βοή
θεια του θεού Απόλλωνα στο άγαλμα 
της Παλλάδος στην Αθήνα. Εκεί η Α- 
θηνά τον οδηγεί σε δικαστήριο αποτε- 
λούμενο από ανθρώπους δικαστές, τον 
Άρειο Πάγο, στον οποίο προεδρεύει η 
ίδια και με την ψήφο της οποίας τελικά

ο Ορέστης αθωώνεται. Το δράμα λύνε
ται με τη μεταλλαγή των Ερινύων σε 
Ευμενίδες. Η τυφλή εκδίκηση μετα
βάλλεται σε νόμο που προστατεύει 
τους ανθρώπους, νόμο που επιβάλλει 
τη δικαιοσύνη και επαναφέρει την ι
σορροπία στην τάξη του κόσμου.

Εδώ, από τη μια πλευρά παρουσιά
ζεται ένας μύθος, όπου σε διάστημα 
μόλις δύο γενεών διαπράττονται στους 
κόλπους μιας οικογένειας τα πιο ειδε
χθή εγκλήματα: φόνοι μεταξύ αδελ
φών, συζύγων, γονέων και παιδιών. Ό
λες οι στενές οικογενειακές σχέσεις τί
θενται, κατά τρόπο ακραίο, σε αμφι
σβήτηση. Πράγματι, δεν μπορούμε να 
φαντασθούμε έναν κόσμο με γεγονότα 
πιο σκανδαλώδη και τραγικά4. Κι ω
στόσο, από την άλλη πλευρά, αυτόν α
κριβώς τον κόσμο, τον φρικαλέο και 
τρομακτικό, όπου όλα φαντάζουν σκο
τεινά και ανεξιχνίαστα, διαλέγει ο Αι
σχύλος για να καταδείξει ότι έσχατο

τον ιι;/)ό ομφα/.ό, ζητώ ντας προ
στασία. (\ι.άπο/.η Ιταλίας, Εθνικό 
Μονσι,ίο. Αναπαραγωγή από την 
Ιστορία τον Ελληνικοί’> ΈΟνοιις 
της Εκδοτικής Αθηνών).

πεπρωμένο της ανθρώπινης μοίρας εί
ναι η δικαιοσύνη. Το αρχαϊκό μεγαλεί
ο στο έργο του ποιητή είναι ακριβώς 
αυτό: ακόμη και στο απόλυτο σκότος, 
η θεϊκή δικαιοσύνη είναι πανταχού πα
ρούσα, οδηγεί το νήμα της ανθρώπινης 
ζωής από το έρεβος στο φως, από τη 
σκοτεινή αλυσίδα της βίας στην αγλαή 
ισορροπία του κόσμου. Η ίδια η ιδέα 
της δικαιοσύνης, αρχικά τρομερή και 
εκδικητική σ' ένα περιβάλλον ενοχής 
και μυστηρίου, εμφανίζεται στο τέλος 
της τραγωδίας θριαμβεύουσα, ιλαρή 
και εξανθρωπισμένη στο πρόσωπο της 
Αθηνάς και της προστατευόμενης πό
λης της, της Αθήνας, πατρίδας του Αι
σχύλου και κοιτίδας ενός ανώτερου
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πολιτισμού, για τον οποίον ο ποιητής 
δίκαια αισθάνεται υπερήφανος.

Στην Ορέστεια σηματοδοτείται μία 
μοναδική πολιτισμική αλλαγή. Πρό
κειται δηλαδή ακριβώς γι' αυτήν τη με
τεξέλιξη της δικαιοσύνης σε ορθολογι- 
κοποιημένη διαδικασία νόμιμης και α
κριβοδίκαιης κρίσης από το δικαστή
ριο του Αρείου Πάγου, σε μια εποχή 
που και το δημοκρατικό πολίτευμα έχει 
ήδη επικρατήσει στην πόλη της Παλ- 
λάδος. Ταυτόχρονα, η Ορέστεια είναι η 
απόλυτη έκφραση της πίστης στην κα
λοσύνη των θεών, μια καλοσύνη που 
δύσκολα προσφέρεται αλλά που αναμ
φισβήτητα υπάρχει5 και τελικά αυτή ε
δραιώνεται, καθορίζοντας τη μοίρα 
των ανθρώπων. Έτσι, ακόμη και στην 
πιο δραματική στιγμή της επίγειας πε
ριπέτειας η θεϊκή δικαιοσύνη οδηγεί τα 
βήματα του ανθρώπου στον τελικό θρί
αμβο του καλού. Αυτή είναι η διπλή ό
ψη του τραγικού. Αλλά και αυτή είναι 
η πίστη του Αισχύλου: η δύναμη της 
μοίρας, αρχικά απάνθρωπη, μεταβάλ
λεται για τους ανθρώπους των καλών 
προθέσεων, όπως ο Ορέστης, σ' έναν 
κόσμο λαμπερής ομορφιάς και γαλή
νης, στον κόσμο της Δικαιοσύνης. 
Ταυτόχρονα, η εξέλιξη αυτή απηχεί και 
μία βαθύτατη πίστη στον άνθρωπο. Ο 
5ος π.Χ. αιώνας, ο αιώνας του Αισχύ
λου, του Σοφοκλή και του Ευριπίδη, εί
ναι ο αιώνας της πίστης στον άνθρωπο, 
την πρόοδο και τον πολιτισμό.

Έχει παρατηρηθεί βέβαια6 ότι στην 
Ορέστεια, μέσα από ανεπαίσθητες με- 

1 ταμορφώσεις, αποκρυσταλλώνεται η 
πολιτιστική εξέλιξη του κόσμου με την 
παγίωση μιας ορθολογικής κοινωνίας 
γύρω από την «πόλιν». Για τον Αισχύ
λο δηλαδή ο πολιτισμός προκύπτει ως 
απότοκο μιας ιεράρχησης συγκρουό- 
μενων αξιών, όπου λ.χ. οι ολύμπιοι θε
οί (Απόλλων, Αθηνά) τοποθετούνται 
πάνω από τους χθόνιους (Ερινύες), οι 
Έλληνες πάνω από τους βαρβάρους 
και το αρσενικό στοιχείο πάνω από το 
θηλυκό, με τη συντριβή της Κλυται
μνήστρας ως του θηλυκού στοιχείου 
που εκπροσωπεί την ανταρσία7. Πέραν 
από τις επιμέρους όμως αυτές αναφο
ρές, βέβαιον είναι ότι η κορυφαία σύ
γκρουση του τραγικού έργου βρίσκεται 
στην τελική αντιπαράθεση της τρίτης 
τραγωδίας της Ορέστειας, μεταξύ Α
πόλλωνος και Ερινύων. Πρόκειται α
ναμφίβολα για μία διαλεκτική αντιπα

V.YJ
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ράθεση επιχειρημάτων, γεγονός που α
ντιστοιχεί, σ' ένα πρώτο επίπεδο, με την 
ανάπτυξη της διαλεκτικής στο πλαίσιο 
του δημοκρατικού πολιτεύματος. Το 
φαινόμενο θα κορυφωθεί άλλωστε αρ
γότερα στο έργο του Ευριπίδη, ο οποί
ος είναι ο ποιητής της εποχής των Σοφι
στών, της Ρητορικής και της παντοδυ
ναμίας της Εκκλησίας του Δήμου.

Σ' ένα δεύτερο επίπεδο, η Ορέστεια, 
γραμμένη το 458 π.Χ., εμφανίζεται 
χρονολογικά ελαφρώς μεταγενέστερη 
από την περίοδο των μεγάλων μεταρ
ρυθμίσεων στη λειτουργία των πολι
τειακών θεσμών αλλά και των αρμοδιο
τήτων του Αρείου Πάγου, τις οποίες ε
πέβαλε η δημοκρατική πλειοψηφία της 
εποχής, υπό την αρχηγία αρχικώς μεν 
του Εφιάλτη και μετά τη δολοφονία αυ
τού, υπό του αδιαμφισβήτητου ηγέτη 
των δημοκρατικών, του Περικλεούς8.

Είναι βέβαιο πάντως ότι το τραγικό 
έπος του Αισχύλου, υπερβαίνοντας τις 
ιστορικές αυτές συγκυρίες της εποχής 
του, δημιουργεί ένα έργο υψηλής πνο
ής και αρχαϊκού μεγαλείου, όπου η δια
μάχη Απόλλωνος και Αθηνάς αφενός 
με τις Ερινύες αφετέρου ανάγονται σε 
σύγκρουση δύο κόσμων: στον κόσμο 
της βίας και του ανορθολογικού σκό
τους -οι Ερινύες είναι κόρες της Νύ
χτας- και στον λευκό, φωτεινό, πολιτι
σμένο κόσμο του Δωδεκαθέου, θρη
σκείας της κοινωνίας της «πόλεως». Η 
ρητορική διαπάλη μεταξύ Απόλλωνος 
και Ερινύων προς το τέλος της τραγω
δίας καταδεικνύει μια βαθειά και θεμε
λιώδη διαφορά στις δύο εκδοχές σύλ
ληψης του κόσμου. Όμως η ποιητική ι
διοφυία του Αισχύλου έγκειται και σε 
τούτο: αυτός ο ανηλεής ανταγωνισμός 
δεν έχει ως έκβασή του ένα χάσμα· α
ντίθετα, η σύγκρουση καταλήγει σε μί
α επιστροφή στην αρμονία, στην υπέρ
βαση των αντιθέσεων, στην ισορροπία 
του κόσμου. Έτσι, με όχημα το πνεύμα 
της δικαιοσύνης ακόμη και οι φοβερές 
Ερινύες μετατρέπονται σε Ευμενίδες, 
σεμνές θεές, πνεύματα επιείκειας και 
ευμένειας. Πρόκειται εδώ σαφώς για 
την κατίσχυση μιας δικαιοσύνης αν
θρώπινης, μιας δικαιοσύνης του μέ
τρου, αντάξιας της πόλεως των Αθη
νών. Τον ηθικό ρόλο του μέτρου αυ
τού αποδίδουν ανάγλυφα τα λόγια της 
Αθηνάς: «Συμβουλεύω τον λαό ούτε 
τον δεσποτισμό ούτε την αναρχία να 
σέβεται και κυρίως ας μην εκδιώξει ε

ντελώς τον φόβο από την πόλη. Γιατί 
ποιος θνητός, αλήθεια, είναι δίκαιος, 
αν τίποτε δεν τον φοβίζει;»9. Και είναι 
αποκαλυπτικό της σκέψης του Αισχύ
λου ότι τις ίδιες σχεδόν εκφράσεις εί
χαν χρησιμοποιήσει λίγο πριν οι Ερι
νύες, διεκδικώντας μάλιστα εν ονόμα- 
τι του παλαιού νόμου της εκδίκησης 
το δικαίωμα να καταδιώξουν και να 
τιμωρήσουν τους ενόχους: «Είναι κα
λό να υπάρχει ο φόβος και πρέπει πά
ντα μέσα στη σκέψη να κάθεται άγρυ
πνος επόπτης· ωφέλεια φέρνει ο στε
ναγμός, όταν χαρίζει τη φρόνηση. 
Γιατί ποιος θνητός, ποια πολιτεία θα 
σέβεται τη δικαιοσύνη, αν στις καρ
διές δεν φωλιάζει ο φόβος; Σκλάβα 
ζωή να μην δεχθείς, αλλά ούτε και α
πό νόμους ελεύθερη»10.

Στο μεγαλειώδες σύμπαν του Αισχύ
λου το θρησκευτικό βάθος δίνει νόημα 
σ' έναν κόσμο, όπου στο κέντρο του 
βρίσκεται η ιδέα της δικαιοσύνης ως 
έκφραση της αγάπης των θεών για 
τους ανθρώπους. Μιας αγάπης ωστό
σο που κάποτε παίρνει δρόμους ανεξή
γητους και συχνά περνάει μέσα από 
τον πόνο, γιατί «η δικαιοσύνη σ' αυ
τούς που έχουν πονέσει προσφέρει βέ
βαια την επίγνωση»11. ■

1 Βλ. και Jacqueline de Romilly, La 
Tragedie Greque, ελλην. έκδοση, Ινστιτούτο 
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5 Andre Bonnard, ό.α., σελ. 210.
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7 Έτσι, Froma Zeitlin, ό.α.
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ρία του Ελληνικού Έθνους, 5η έκδοση, τ. Α ', 
εκδ. Ελευθερουδάκης, 1925, κεφ. Δ ', σελ. 175 
επ.

9 «το μητ’ άναρχον μήτε δεσποτούμενον α- 
στοίς περιστέλλουσι βουλεύω σέβειν, και μη 
το δεινόν παν πόλεως έξω βαλείν. τις γαρ δε- 
δοικώς μηδέν ένδικος βροτών;», Ευμενίδες, 
στίχοι 696 επ.

10 «εσθ’ όπου το δεινόν εύ και φρένων επί
σκοπον δεί μένειν καθήμενον; ξυμφέρει σω- 
φρονείν υπό στένει. τις δε μηδέν εν φάει καρ
διάς ανήρ τρέμων ή πόλις βροτών ομοίως ετ1 
αν σέβοι δίκαν; μήτ1 άναρκτον βίον μήτε δε
σποτούμενον αινέσης», Ευμενίδες, στίχοι 517 
επ.

11 «Δίκα δε τοις μεν παθούσιν μαθείν επιρ- 
ρέπει», Αγαμέμνων, στίχοι 235-236.
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Οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 
11ης Σεπτεμβρίου, ανάγκα
σαν τον Διευθυντή του FBI, 
Robert Mueller, να επανεξε
τάσει την αποστολή και τη δο

μή του Οργανισμού. Διείδε την άμεση 
ανάγκη που προέκυψε για το FBI, να ε
πικεντρώσει τις προσπάθειες του στην 
πρόληψη της τρομοκρατίας.

ρά αλλαγών, που αφορούσαν τη μετά
θεση 500 πρακτόρων από υπηρεσίες ε
γκληματολογιών ερευνών σε υπηρεσί
ες πρόληψης τρομοκρατίας, την πρό
σληψη 900 νέων πρακτόρων, την ίδρυ
ση νέας αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας 
που θα επιβλέπει τις έρευνες για την 
τρομοκρατία, καθώς και τη συνεργασία 
μεταξύ του FBI και της CIA.

Καταστολή m  τρομοκρατίας

1. Αναδόμηση της αντιτρομοκρατικής υ
πηρεσίας και του Αρχηγείου του FBI.
• Επαναπροσδιορισμός της σχέσης 

μεταξύ του Αρχηγείου και των το
πικών παραρτημάτων.

• Αναστροφή στον προσανατολισμό, 
από κατασταλτικό σε προληπτικό.

2. Ίδρυση "ομάδων άμεσης δράσης" με 
απώτερο σκοπό τον συντονισμό εθνι
κών και υπερεθνικών ερευνών.

3. Ίδρυση Εθνικής Ειδικής Αντιτρομο- 
κρατικής Μονάδας (Task Force).

4. Διεύρυνση δυνατοτήτων ανάλυσης 
με προσωπικό και τεχνολογία:
• Επέκταση της δυνατότητας άντλησης 

στοιχείων, ανάλυση οικονομικών αρ
χείων και επικοινωνιών με στόχο την 
πάταξη της τρομοκρατίας.

• Ίδρυση Γραφείου Πληροφοριών.
5. Οργάνωση της ικανότητας αντίδρα

σης σε θέματα τρομοκρατίας, κατά 
τρόπο άμεσο, ευκίνητο και ευέλικτο.

6. Εξασφάλιση πρόσθετων πόρων για 
την πάταξη της τρομοκρατίας.

7 . Επαύξηση υπερπόντιων δυνατοτή-« 0  πόλεμος κατά της τρομοκρατίας είναι η κεντρική αποστολή

και η υψηλότερη προτεραιότητα του FBI». (John uinroft, >π. ΐικωοσύνη; //// οΠρόσφατα (30.5.
2002) ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προσδιόρισε ως 
εξής τις τέσσερις βασικές αρχές για την 
αναδιοργάνωση και αναπροσανατολι- 
σμό του Οργανισμού:
(α) Κεντρική αποστολή και ύψιστη 

προτεραιότητα αποτελεί ο πόλεμος 
κατά της τρομοκρατίας. Ο Οργανι
σμός θα κινηθεί στα πλαίσια της νο
μιμότητας και της συνταγματικής 
τάξης.

(β) Βασικός στόχος είναι η "πρόληψη" 
της τρομοκρατίας. Κυρίαρχη αντί
ληψη είναι να μην περιμένουν τα ε
πόμενα χτυπήματα, αλλά να ερευ
νούν "επιθετικά" και σε πρώτο στά
διο κάθε δυνατότητα εκδήλωσης τέ
τοιας ενέργειας.

(γ) Δε θα πρέπει να παρεμβάλλονται 
γραφειοκρατικές διαδικασίες σε πε
ριπτώσεις έρευνας, παρακολούθη
σης και πρόληψης τρομοκρατικών 
δράσεων, και

(δ) To FBI θα πρέπει να δρα εκ των 
προτέρων για τη συλλογή των ανα
γκαίων πληροφοριών, ώστε να δύ- 
ναται να εντοπίζει εγκαίρως απειλές 
τρομοκρατίας.

Παράλληλα με τα ανωτέρω, προοδευ
τικά, ο Οργανισμός προέβη σε μια σει-

Οι νέεο ποοτεοαιότπτεσ του FBI
1. Προστασία των Ηνωμένων Πολι

τειών από τρομοκρατικές επιθέσεις.
2. Προστασία των Ηνωμένων Πολι

τειών από επιχειρήσεις κατασκοπί
ας και αντικατασκοπίας.

3. Προστασία των Ηνωμένων Πολι
τειών από επιθέσεις εναντίον συ
στημάτων πληροφορικής και συ
στημάτων υψηλής τεχνολογίας.

4. Μάχη ενάντια στη δημόσια δια
φθορά.

5. Προστασία των πολιτικών δικαιω
μάτων.

6. Μάχη ενάντια σε εθνικές - υπερε
θνικές εγκληματικές ομάδες και επι
χειρήσεις.

7. Εξιχνίαση σημαντικών οικονομικών 
εγκλημάτων (εγκλήματα λευκού κο
λάρου).

8. Εξιχνίαση σοβαρών εγκλημάτων βί
ας.

9. Υποστήριξη ομοσπονδιακών, πολι
τειακών, τοπικών και διεθνών συ
νεργατών, και

10. Αναβάθμιση τεχνολογικών υποδο
μών για βελτίωση της απόδοσης 
του Οργανισμού.

των και συνεργασιών.
8. Καθιέρωση στόχων για τη στρατολό- 

γηση πρακτόρων, αναλυτών, μετα
φραστών και άλλων ειδικοτήτων.

9. Διεύρυνση της εκπαίδευσης σε θέμα
τα τρομοκρατίας για πράκτορες του 
FBI και το προσωπικό συναρμοδίων 
φορέων.
Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης θα 

ανατεθεί σε υψηλόβαθμο στέλεχος της 
CIA και 25 αναλυτές να συνεργαστούν 
με πράκτορες του FBI. Αναλυτές επί
σης της CIA θα συνεργαστούν με πρά
κτορες του FBI σε τοπικά γραφεία για 
να επανεξετάσουν παλαιότερες υποθέ
σεις τρομοκρατίας. Τέλος στελέχη του 
FBI θα μετατεθούν στο Κέντρο κατα
πολέμησης τρομοκρατίας της CLA.

Ταυτόχρονα προτείνεται ανακατα
νομή πρακτόρων του Οργανισμού. Ει
δικότερα 518 πράκτορες (400 από τον 
τομέα των ναρκωτικών, 59 από το οι
κονομικό έγκλημα και άλλοι τόσοι α
πό τα βίαια εγκλήματα) θα μετακινη
θούν σε άλλους, πιο ευαίσθητους το
μείς και συγκεκριμένα 480 στην κατα
πολέμηση της τρομοκρατίας και 38 
στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και 
Εκπαίδευσης. ■
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AGFA CT

Είναι οι μοναδικές γυναίκες πυροτε
χνουργοί στην Ευρώπη. Η  αρχιφύλακας Πηνελόπη Ναύτη 
και η αστυφύλακας Χριστίνα Δήμτσα. Ανήκουν στο Τμήμα Ε -  
ξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και νιώθουν πολύ 
άνετα μέσα στη βάρους 40 κιλών ειδική στολή. Πολλά χρό
νια τώρα έχουν μάθει να αντιμετωπίζουν το φόβο, χωρίς 
φόβο. Η  «Αστυνομική Επιθεώρηση συζήτησε μαζί τους και 
μεταφέρει στους αναγνώστες της, τις σκέψεις τους, στις 
ερωτήσεις που τους απευθύναμε.

«Α .Ε.»: Φαίνεται παράτολμο μια γυναί
κα να ασχολείται με τα εκρηκτικά. Θα 
έλεγα ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. 
Έτσι δεν είναι;

«Π . Ν αύτη»: Είναι πολύ επικίνδυνο, 
μπορώ να πω ότι τα περιστατικά που έ
χουμε αντιμετωπίσει στο TEEM και ε
γώ και οι συνάδελφοί μου είναι εξαιρε
τικά δύσκολα.

«Χρ. Δήμτσα»: Φαίνεται παράτολμο μια 
γυναίκα να ασχολείται με τα εκρηκτι
κά, πιστεύω όμως εάν πάρεις τα σωστά 
μέτρα αυτοπροστασίας ο κίνδυνος πε
ριορίζεται.

«Α.Ε.»: Πώς επιλέξατε αυτήν την υπη
ρεσία;

«Π. Ν αύτη»: Είμαι από την αρχή που έ
χει ιδρυθεί το Τμήμα το 1987, τότε υ
πήρχαν πυροτεχνουργοί μόνο στο 
στρατό. Εκπαιδεύτηκαν κάποιοι αξιω
ματικοί και στην συνέχεια εκπαιδευτή
καμε εμείς. Όταν ανακοινώθηκε ότι η 
Αστυνομία θα πάρει άτομα ως πυροτε
χνουργούς ήμουνα η μοναδική γυναί
κα που έκανα αίτηση. Πέρασα με επι
τυχία τα τεστ που απαιτούνται και από 
τότε, 15 χρόνια μέχρι σήμερα, είμαι 
στο TEEM.

«Α .Ε .»: Ε σύ Χ ριστίνα;
«Χρ. Δήμτσα»: Η πρώτη φορά που έμα

θα γι' αυτή την υπηρεσία, ήταν όταν ή
μουν στην Σχολή Δόκιμη Αστυφύλα

κας.
Μας είχε κάνει μάθημα ο κύριος Ντί- 
νας, που είναι και ο διοικητής αυτής 
της Υπηρεσίας. Γενικά από αυτά που 
είδα και άκουσα, σαν υπηρεσία την 
ξεχώρισα από όλες τις άλλες στην Α
στυνομία, γι' αυτό και θέλησα να υπη
ρετήσω σε αυτήν.

«Α.Ε.»: Τι κινδύνους αντιμετωπίζετε 
στην δουλειά σας;

«Π . Ν αύτη»: Ο κίνδυνος είναι πολύ με
γάλος! Από την στιγμή που θα πάμε σε 
κάποιο περιστατικό και διαπιστώσου
με ότι είναι βόμβα ή αυτοσχέδιος ε
μπρηστικός ή εκρηκτικός μηχανισμός, 
τα πράγματα αλλάζουν. Πρέπει τα μέ
τρα που θα πάρουμε να είναι τέλεια. 
Γιατί η βόμβα είναι ένα αντικείμενο 
που δεν βλέπεις μέσα της και δεν ξέ
ρεις πότε θα γίνει το μπαμ.

«Α.Ε.»: Τι σκέψεις περνούν από το μυα
λό μιας γυναίκας του TEEM όταν τα 
πράγματα είναι δύσκολα σε μια απο
στολή μ ε  εκρηκτικά;

«Π . Ν αύτη»: Σε εκείνα τα δευτερόλεπτα 
αγωνίας, όταν η βόμβα είναι σε από
σταση αναπνοής από το πρόσωπό μου, 
κάνω το σταυρό μου παρακαλώντας το 
Θεό να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα 
και ενδόμυχα, πολύ έντονα, σκέφτο
μαι τις κόρες μου και τον άντρα μου. 
Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν 
πιο ψύχραιμη.

«Α .Ε.»: Φόβος;
«Π. Ναύτη»: Να πω ότι δεν φοβάμαι εί-

Οι βόμβες έγιναν του χεριού
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ναι
ψέμα! Όντως υπάρχει το αίσθημα του 

φόβου μέσα σου, αλλά πρέπει να έχεις 
θάρρος, υπομονή, επιμονή και πάνω α
πό όλα ηρεμία, για να μπορέσεις να α- 
νταπεξέλθεις σε αυτό που πρέπει να 
κάνεις, γιατί και το παραμικρό λάθος 
μπορεί να σου στοιχίσει τη ζωή.

«Α.Ε.»: Ποια διαδικασία ακολουθείτε, 
όταν π.χ. λάβετε σήμα για τοποθέτη
ση εμπρηστικού ή εκρηκτικού μηχα
νισμού;

«Π. Ναύτη»: Δουλεύουμε δύο άτομα σε 
καθημερινή βάση στο κέντρο της Α
θήνας. Από την στιγμή που θα πάρου
με σήμα από το κέντρο, πάμε στο ση
μείο το οποίο μας έχει δοθεί και ελέγ
χουμε τον χώρο να δούμε εάν όντως υ
πάρχει εκρηκτικός ή εμπρηστικός μη
χανισμός. Από τη στιγμή που θα διαπι
στώσουμε ότι υπάρχει βόμβα, ένας α
πό τους δύο πυροτεχνουργούς φοράει 
την ειδική στολή και κάνει την προ
σέγγιση στο αντικείμενο, μαζί με τον 
διασπαστήρα. Ο δεύτερος πυροτε
χνουργός παραμένει πίσω σε ένα χώρο 
αρκετά ασφαλή, έτσι ώστε εάν σκάσει 
η βόμβα ή τύχει κάτι άσχημο, μόνο 
στον ένα πυροτεχνουργό να τύχει και 
όχι στον άλλον. Εάν δει ότι είναι όλα 
εντάξει τότε πλησιάζει και ο δεύτερος 
πυροτεχνουργός ελέγχουνε τη βόμβα 
και ενημερώνουν τους ανωτέρους. Αυ
τή είναι η όλη διαδικασία.

«Α.Ε.»: Πώς αντιμετωπίζουν οι άντρες 
συνάδελφοι την συμμετοχή σας σε μια 
δύσκολη και επικίνδυνη αποστολή;

τους

«Π. Ναύτη»: Στην αρχή είχα 
πολλά προβλήματα επειδή ή
μουνα η μοναδική γυναίκα 
στο Τμήμα και δεν με αποδε- 
χόντουσαν οι άντρες. Τα πρώ
τα 2- 3 χρόνια μπορώ να πω 
ήταν δύσκολα, γιατί υπήρχε 
κάποια άρνηση, την οποία 
την έβλεπα στην όλη τους 
συμπεριφορά. Αυτή την 
στιγμή πάντως που μιλάμε 
με έχουν αποδεχτεί και πι
στεύω ότι, είτε δουλεύουν 
με εμένα είτε με τον Θανά
ση, ας πούμε τον συνάδελ
φό τους, είναι το ίδιο πράγ
μα. Δεν νοιώθουν ότι είναι 

με την Πόπη, η οποία υστερεί σε 
κάτι επειδή είναι γυναίκα.

«Α.Ε.»: Εσύ Χριστίνα;
«Χρ. Δήμτσα»: Πιστεύω, όπως είπε και 

η κ. Ναύτη, πως τα οποιαδήποτε προ
βλήματα εξαλείφονται με τη πάροδο 
του χρόνου, ιδιαίτερα όταν με την δου
λειά σου δημιουργείς κλίμα εμπιστο
σύνης στους συναδέλφους.

«Α.Ε.»: Στη δουλειά επάνω ο κόσμος πώς 
σας αντιμετωπίζει;

«Π. Ναύτη»: Φαίνετε λίγο αστείο αλλά 
ο κόσμος μας αντιμετωπίζει με έκπλη
ξη. Σε περιστατικά που πάμε μετά από 
κλήση για εκρηκτικό μηχανισμό, π.χ. 
σε μια Τράπεζα, όταν πάμε να ελέγ
ξουμε τον χώρο, εμένα μου λένε: «Πα
ρακαλώ περιμένετε πίσω γιατί η Τρά
πεζα δε λειτουργεί, υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα»! Μα είμαι πυροτεχνουργός 
τους λέω! «Τι λέτε Κυρία μου, περά
στε έξω». «Μα κύριε, είμαι 
πυροτεχνουργός, είμαι με τον συνά
δελφο». «Η κοπέλα είναι μαζί μου», 
λέει ο συνάδελφος και εκείνοι ξαφνιά
ζονται, «Πυροτεχνουργός γυναίκα; 
που ακούστηκε; Όσα λεφτά και να μου 
δίνανε δεν θα το πίστευα!». Δηλαδή, 
αισθάνονται κάπως περίεργα, όταν 
βλέπουν να συμμετέχει στο συνεργείο 
εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανι
σμών μια γυναίκα.

«Α.Ε.»: Πόσο επηρεάζει τη συμπερι
φορά της οικογένειας μια εργαζόμε
νη μητέρα του TEEM;

«Π. Ναύτη»: Όταν φεύγω από το TE
EM προσπαθώ όλα τα υπηρεσιακά 
να τα αφήνω στην υπηρεσία, να μην 
τα μεταφέρω στο σπίτι και το αντί
στροφο. Βέβαια οι κόρες μου δε θέ
λουν με τίποτα να κάνουν τη δου
λειά που κάνω εγώ. Πάντα υπάρχει 
το ρίσκο να μην επιστρέψεις στο 
σπίτι και τα παιδιά το καταλαβαί

νουν. Είναι αλήθεια ότι στο σπίτι έ
χουν αγωνία όταν βρίσκομαι στη δου
λειά. Γι' αυτό όταν πάω σε ένα περι
στατικό δεν τους ενημερώνω ποτέ, για
τί καταλαβαίνω ότι ανησυχούν σε πιο 
έντονο βαθμό. Διαισθάνονται ότι είναι 
ανασφαλής η δουλειά που κάνω.

«Χρ. Δήμτσα»: Κι εγώ, όπως και η κ. 
Ναύτη, δεν ενημερώνω τους γονείς 
μου ότι πηγαίνω σε επικίνδυνο περι
στατικό και τι ακριβώς κάνω. Πιστεύω 
ότι θα ανησυχήσουν και δεν θέλω να 
τους βλέπω στενάχωρη μένους.
Μια ζωή «vivere pericolosamente»\ 

Και όμως, παρά τη σκληρή και επικίν
δυνη δουλειά που κάνουν, οι δυο γυ
ναίκες - συνάδελφοι δεν έχουν μετα- 
νιώσει για την επιλογή τους: "Θα συνε- 
χίσουμε", τονίζουν, "την πορεία μας σε 
αυτή την Υπηρεσία, η δουλειά του πυ
ροτεχνουργού μας ταιριάζει, γιατί συν
δυάζει τη δράση, αλλά και την κοινω
νική προσφορά". ■

Συνέντευξη: 
Αρχ/κας Κων. Τσινάλης

Π
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Δ ε ν  χρειάζετα ι παρά μονάχα να σ ταθείς  στο τοιχάκι, όταν 
Θ’ ανεβαίνεις από τον Καραβοστάση στη Χώρα, και θα κα
ταλάβεις γ ια τί έγ ινε η αγαπημένη των καλλιτεχνών.

τμόσφαιρα ρομαντική και 
«σοφιστικέ», ειδικά πάνω στη 
Χώρα, τη Φολέγανδρο. Η κυ- 
κλαδίτικη αυτή πολιτεία δια
τηρεί ακόμα και σήμερα με

σαιωνικά στοιχεία. Τα σπίτια, ενωμέ
να το ένα δίπλα στ' άλλο, φτιάχνουν 
το εξωτερικό τείχος που κάποτε προ
στάτευε την πόλη από τις ορδές των 
πειρατών. Το νησί έπλητταν οι πειρα
τικές επιδρομές και οι κάτοικοι έπρε
πε να προστατευτούν.

Στην κορυφή δεσπόζει το Κάστρο 
που έχτισε ο Μάρκος Σανούδος στο 
1212, με την υπέροχη θέα και την κα
θαρά μεσαιωνική ατμόσφαιρα. Στο ε
σωτερικό της πόλης τα κάτασπρα σπί
τια με τα ξύλινα χρωματιστά μπαλκό
νια γεμίζουν το χώρο. Μαζί και οι εκ- 
κλησιές και οι τέσσερις πλατείες με τα 
δένδρα τους, μικρές οάσεις δροσιάς. Η 
πλατεία Δουνάβεως με τα τρία πηγά
δια, και τις εκκλησίες του Ταξιάρχη, 
του Σταυρού και του Αϊ-Νικόλα, που 
είναι και η Μητρόπολη του νησιού, η

πλατεία Κονταρίνη με άλλες τρεις εκ
κλησίες και η πλατεία του Δημοτικού 
Σχολείου με το παραδοσιακό κτίριο 
που στεγάζεται το σχολείο (δωρεά του 
Ανδρέα Συγγρού), τον Αϊ-Γιώργη και 
στην κορφή το μοναστήρι της Παναγί
ας. Από δω ψηλά ο ταξιδιώτης με κομ
μένη την ανάσα θα αγναντέψει το Αι
γαίο και θα νιώσει να απογειώνεται. Η 
Φολέγανδρος αποπνέει τον δικό της α
έρα, τη δικής της ατμόσφαιρα...

Όσοι την έχουν επισκεφθεί ομολο
γούν ότι εκείνο που σου παίρνει το 
μυαλό είναι η ώρα του δειλινού. Όταν 
το λευκό βάφεται ρόδινο κι ύστερα 
πορφυρό, δυνατό πορτοκαλί, μοβ...

Ο επισκέπτης, αν ψάχνει για μεγά
λες, εύκολες παραλίες, θα απογοητευ
τεί. Οι παραλίες είναι λίγες αλλά πανέ
μορφες. Κάποιες απ' αυτές, όπως το 
Λιβάδι, το Λατινάκι, η Βάρδα και το 
Βιτσέτζο, βρίσκονται στον Καραβο
στάση, το λιμάνι του νησιού, που, αν 
και συγκεντρώνει τους περισσότερους 
τουρίστες, δε θα 'λεγε κανείς ότι έχει

χάσει τον προσωπικό του χαρακτήρα. 
Εδώ υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία, ε
νοικιαζόμενα δωμάτια, ταβερνάκια και 
μπαράκια.

Με τα πόδια ή με καΐκι μπορείτε να 
φθάσετε στην πανέμορφη Αγκάλη. Αν 
τώρα θέλετε ν' ανακαλύψετε την πιο 
διαφορετική γωνιά του νησιού, δεν έ
χετε παρά να πάρετε το λεωφορείο και 
να φθάσετε μέχρι την Άνω Μεριά. Πα
λιές αγροτικές εγκαταστάσεις απλωμέ
νες δημιουργούν κάτι σαν αισθητικό 
γκέτο. Εδώ στεγάζεται το πλούσιο και 
πολύ ενδιαφέρον Λαογραφικό Μου
σείο, η λειτουργία του οποίου άρχισε 
το καλοκαίρι του 1988. Πρόκειται για 
"υπαίθριο-ανοιχτό μουσείο", την πιο 
σύγχρονη αντίληψη μουσείου. Χρειά
στηκε πολύς κόπος και μεράκι από αν
θρώπους του τοπικού Συλλόγου, ειδι
κευμένους στο αντικείμενο, για το στή
σιμο του. Μεγάλη ήταν και η προσφο
ρά των ντόπιων μαστόρων καθώς και η 
συνεισφορά των κατοίκων, που διέθε
σαν αντικείμενα για να ολοκληρωθεί ο 
εξοπλισμός της θεμωνιάς - μουσείου. 
Πρόσφατα στο Μουσείο προστέθηκε 
ένα πέτρινο κτίσμα που στεγάζει τη βι
βλιοθήκη και διαθέτει χώρο διαμονής 
και εργασίας για τους μελετητές που 
θα ήθελαν να εργαστούν στο χώρο. Α
πό δω, ένα μονοπάτι θα σας φέρει στην 
παραλία του Αϊ-Γιώργη, που είναι και 
η ωραιότερη του νησιού.

Επιστρέφοντας στη Χώρα, καλό εί
ναι να κάνετε μια επίσκεψη στη Χρυ- 
σοσπηλιά, ανεξερεύνητο σπήλαιο που 
προστατεύεται από την Αρχαιολογική
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Υπηρεσία, γεμάτο πανέμορφους στα- 
λακτίτες και σταλαγμίτες. Από τον Κα
ραβοστάση ναυλώστε καΐκι, που θα 
σας πάει μέχρι τη Χρυσοσπληλιά (άλ
λη απ' αυτή του Παλιόκαστρου) ,το Λι
βάδι και τον Πετούση.

Έτσι, θα γνωρίσετε κάθε σπιθαμή 
του νησιού και φεύγοντας θα νιώσετε 
πως έχετε κατακτήσει λίγη έστω από 
την ομορφιά του.

Το νησί της Φολεγάνδρου αποτελεί 
πόλο έλξης των νεαρών τουριστών, αλ
λά έχει γίνει αγαπητή και από μεγαλύ
τερες ηλικίες, κυρίως όμως από επι
σκέπτες υψηλών εισοδημάτων που επι
ζητούν εξαιρετικό τοπίο, ωραία θάλασ
σα και ησυχία. Έχει δηλαδή φιλοξενή
σει κατ' επανάληψη διακεκριμένες 
προσωπικότητες τόσο από το χώρο της 
πολιτικής όσο και από εκείνο της τέ
χνης. Λόγω αυτής της ποιότητας του

τουριστικού κοινού που επισκέπτεται 
το νησί τα προβλήματα που παρουσιά
ζονται από πλευράς αστυνομικής αρ
μοδιότητας είναι πολύ περιορισμένα.

Έτσι, παρ' όλο που η δύναμη του 
Αστυνομικού Σταθμού Φολεγάνδρου 
είναι μειωμένη σε σχέση με την οργα
νική, οι υπάρχοντες δύο αστυφύλακες 
με τη συνδρομή μιας πολιτικής 
υπαλλήλου και ενός δοκίμου, κατόρ
θωσαν —εξαντλώντας στο έπακρο τις 
υπηρεσιακές τους δυνατότητες— να 
εξαλείψουν το φαινόμενο της λαθρο
μετανάστευσης και την παρουσία των 
ναρκωτικών ουσιών στο νησί. Παράλ
ληλα συνεχής είναι ο προληπτικός έ
λεγχος και η ενημέρωση των πολιτών 
σε θέματα τροχαίας- ηχορύπανσης και 
γενικότερα αστυνόμευσης. Φυσικά 
βεβαιώνονται και παραβάσεις, όπου 
είναι απαραίτητο σύμφωνα με τις Α

στυνομικές Διατάξεις και την ισχύου- 
σα νομοθεσία.

Το αστυνομικό προσωπικό, κατά τη 
χειμερινή περίοδο, συμμερίζεται τα 
προβλήματα των κατοίκων του νησιού 
και ιδιαίτερα εκείνο της συγκοινωνίας, 
λόγω των δυσμενών καιρικών συνθη
κών, αφού το λιμάνι του χρειάζεται ο
ρισμένες βελτιώσεις για την ασφαλή 
προσέγγιση των πλοίων. Επομένως εύ
λογο είναι ότι εφόσον το χειμώνα ο α
ριθμός των πλοίων περιορίζεται πα
ρουσιάζεται η δυσκολία τροφοδοσίας 
του νησιού καθώς και έλλειψη ημερη
σίου και περιοδικού τύπου

Τέλος, παρ' όλο που από πλευράς ε
ξοπλισμού (καινουργές αυτοκίνητο, η
λεκτρονικός υπολογιστής, fax, κλπ) ο 
Αστυνομικός Σταθμός είναι πλήρης, ε
ντούτοις οι αδυναμίες του κτιρίου στο 
οποίο φιλοξενείται δημιουργούν αρκε
τά προβλήματα (ασφαλής φύλαξη κρα
τουμένων, κλπ).

Και όμως, κάτω και από τις πλέον 
δυσχερείς συνθήκες, οι συνάδελφοι 
της Φολεγάνδρου εκτελούν ευόρκως 
τα καθήκοντά τους, εξασφαλίζοντας 
στο κοινωνικό σύνολο το τόσο ανα
γκαίο αίσθημα ασφάλειας. ■

ΠΥ Αφροδίτη Κοκκίνου

ΧΡΉΣΙΜΑ I II VI Φί>\ \

Αυτόματο: 0286 
Κοινότητα (& fax): 41.285 
Αστυνομία: 41.249 
Ταξί: 094-693957 & 41.048 (οικία). 
Ενοικίαση Μοτοποδηλάτων: 
Χώρα: 41.316 και 
Καραβοστάσης: 41.448

τ
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Ο ΡΚΙΣΘΗΚΛΝ  
01 ΝΕΟΙ ΥΠΑΣΊΎΝΟΜΟΙ Β

Μ-mm; - ·'_ ε κάθε επισημότητα πραγμα- 
Β  Β  τοποιήθηκε την 1η Ιουλίου, 
στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνο
μίας, η τελετή ορκωμοσίας 148 νέων Υπα- 
στυνόμων Β'.

Την τελετή τίμησε με την παρουσία του η 
Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κων
σταντίνος Στεφανόπουλος, ο οποίος και επέ
δωσε τα ξίφη στους νέους Υπαστυνόμους.

Ο Διοικητής της Σχολής Αστυν. Διευθυ
ντής κ. Χαράλαμπος Τσοπακίδης, στην Ημε
ρήσια Διαταγή που εκφώνησε, απηύθυνε 
συμβουλές και παραινέσεις προς τους νέους 
Υπαστυνόμους, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

"... Οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες α
παιτούν να είστε σε διαρκή φυσική ετοιμότητα 
και πνευματική εγρήγορση για να αντιμετωπί
σετε το ποικιλόμορφο έγκλημα χωρίς συμβι
βασμό. Η  αντεγκληματική πολιτική είναι σα
φώς διακηρυγμένη από την Πολιτεία, η ευθύ
νη όμως για την αποτελεσματική εφαρμογή 
της ανήκει σε Σας,

Αναδειχθείτε υπέρμαχοι της ιδιαίτερης αυ
τής αποστολής σας, για να καταστείτε άξιοι 
του σεβασμού και της εκτίμησης των πολιτών.

Το έγκλημα εξελίσσεται ταχύτατα χωρίς να 
περιορίζεται πλέον από εθνικά σύνορα και 
λαμβάνει διεθνή διάσταση. Η αντιμετώπιση 
του ανήκει στις Υπηρεσίες εφαρμογής του νό
μο ” κάθε χώρας, οι οποίες ήδη προσπαθούν 
να συνεργασθούν και να εναρμονίσουν τις 
προσπάθειες τους στον Ευρωπαϊκό και Διε
θνή χώρο. Απαιτεί δε αστυνομικούς άριστα 
εκπαιδευμένους, επιστημονικά καταρτισμέ
νους, αστυνομικούς με διαμορφωμένη επαγ
γελματική συνείδηση με όποιο κόστος τούτο, 
πολλές φορές, συνεπάγεται.

Νέες και Νέοι Υπαστυνόμοι,
Να τιμήσετε τη στολή και την αποστολή 

σας, τηρώντας τον όρκο σας, για να κρατήσε
τε ψηλά τη σημαία των ιδανικών, της έννομης 
τάξης και της κοινωνικής ειρήνης. Ασφαλής 
οδηγός σας το Σύνταγμα από το οποίο δεν θα 
πρέπει να αγνοούνται τα καθήκοντα και οι πε
ριορισμοί που αυτό επιβάλλει.

Μη λησμονείτε ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί 
δοκιμάζονται είτε από κατάχρηση ελευθερίας 
είτε από κατάχρηση εξουσίας. Για να διατηρη
θούν, θα πρέπει να συνδυάζετε την ελευθερία 
με την πειθαρχία. Οφείλετε να σέβεστε τους 
πολίτες χωρίς να παραμένουν ακαταδίωκτοι 
εκείνοι που παραβιάζουν τους νόμους.

... Διατηρείτε υψηλά το κύρος και την αξιο
πρέπεια του Αστυνομικού Σώματος και εκτελεί- 
τε τα καθήκοντα σας ακριβοδίκαια έναντι των 
πολιτών, χωρίς διακρίσεις, προκαταλήψεις, ε-

δέας που αποτελεί το φωτεινό και άσβηστο 
σύμβολο του γνήσιου αθλητικού ιδεώδους. 
Εργασθείτε φιλότιμα ώστε, το παγκοσμίου εν
διαφέροντος θέμα της τελέσεως των Ολυμπια
κών Αγώνων να καταστήσει την Ελλάδα "κό
σμο ολόκληρο, κόσμο Μέγα ".

Ως Διοικητής της Σχολής, σας κατευοδώνω 
με τις θερμότερες ευχές μου. Σας κατευοδώ
νουν, επίσης, οι Αξιωματικοί της Σχολής, 
οι Καθηγητές και οι Εκπαιδευτές σας.

Σας προπέμπει ακόμη όλους, η Πολιτειακή, 
η Πολιτική, η θρησκευτική και η φυσική Ηγε
σία του Σώματος και σας καμαρώνουμε μαζί 
με τους γονείς, συγγενείς και φίλους σας, ευ
χόμενοι λαμπρή σταδιοδρομία, εκπλήρωση 
των ιδανικών και επιτυχία στα όνειρα σας..."

Στην τελετή παρέστη σύσσωμη η πολιτική 
και φυσική ηγεσία του Σώματος, ανώτατοι 
και ανώτεροι αξιωματικοί του Σώματος και 
των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι κομ
μάτων, οι καθηγητές της Σχολής, εκπρόσω
ποι συνδικαλιστικών οργανώσεων και φορέ
ων, καθώς και συγγενείς και φίλοι των νέων 
Υπαστυνόμων.

πηρεασμούς 
ή εύνοια, για 
να αισθάνο
νται ότι δεν
υπάρχουν εν
ν ο ο ύ μ εν ο ι  
και διωκόμε
νοι.

Η ισονομία είναι η κύρια έκφραση της 
δικαιοσύνης και η πειστικότερη δύναμη σε
βασμού της Έννομης Τάξης.

... Καθότι είναι κοινά αποδεκτό ότι η σημα
σία ανάπτυξης αμφίδρομης επικοινωνιακής 
σχέσης με τους πολίτες είναι προφανής, διότι 
μόνο μέσω αυτής μπορεί και πρέπει να αναδει- 
χθεί και να υποστηριχθεί το Αστυνομικό έργο.

Η  αποστολή σας απαιτεί υψηλή συναίσθηση 
ευθύνης, πειθαρχία, θάρρος και αποφασιστι
κότητα και προπάντων, εξαίρετο ήθος και ε
ντιμότητα.

... Το 2004 θα διεξαχθούν στη χώρα μας, 
στη γενέτειρα χώρα τους, οι Ολυμπιακοί Αγώ
νες. Σας καλώ να εργασθείτε από τώρα, ως 
λάτρεις και θεματοφύλακες της Ολυμπιακής I-

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α

462 Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιούλιος!Αύγουστος 2002



ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΩ ΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ--------------------------------------

Μ ι προσπάθειες των Υπηρε-
σιών Δίωξης Ναρκωτικών της 

Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού 
Σώματος και του ΣΔΟΕ για την καταπολέ
μηση των ναρκωτικών σε διεθνές επίπεδο, 
επιβραβεύθηκαν στις 3 Ιουλίου 2002 από 
την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών 
της Αμερικής.

Σε ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στο 
Ζάππειο Μέγαρο, ο πρέσβης των Η.Π.Α. κ. 
Thomas Miller παρέδωσε στον Προϊστάμε
νο κάθε υπηρεσίας από μια επιταγή ύψους 
755.930 δολαρίων, σύμφωνα με την αμερι
κανική νομοθεσία, για την ενεργό συμμε
τοχή τους στην εξάρθρωση πολυεθνικής 
οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών και

γκες αστυνόμευσης της περιοχής λόγω της 
μεγάλης αύξησης του πληθυσμού που παρα- 
τηρείται τους θερινούς μήνες, τονίζοντας ότι 
η Αστυνομική Δ/νση Χαλκιδικής έκανε ση
μαντικά βήματα στην εμπέδωση του αισθή
ματος ασφαλείας των πολιτών και ειδικά 
στον τομέα των τροχαίων ατυχημάτων.

Στην τελετή παρέστησαν ο Νομάρχης 
Χαλκιδικής κ. Βασιλάκης Βασίλειος, ο Αρ
χηγός του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Πανα
γιώτης Φούρλας, ο Γεν. Αστυν. Δ/ντής Πε- 
ρκρ. Κεντρικής Μακεδονίας Υποστράτηγος 
κ. Παναγιώτης Βιολιτζής, οι τοπικές Αρχές 
της περιοχής και πλήθος κόσμου.

α εγκαίνια έναρξης λειτουργίας 
των Τμημάτων Συνοριακής Φύλα

ξης & Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Τρί- 
γλιας, Ορμύλιας και Παναγίας Χαλκιδικής, 
πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα από τον Υ
πουργό Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλη Χρυσο- 
χοΐδη. Στο σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Υ
πουργός αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα προβλή
ματα της Χαλκιδικής και τις αυξημένες ανά-

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  
ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  
ΣΤΑ “ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ”

Μ ε ιδιαίτερη επιτυχία πραγμα
τοποιήθηκε η 10ή μέρη εκπαί
δευση 30 Αστυνομικών και 5 Λιμενικών υ
παλλήλων σε θέματα “Πυροβόλων Όπλων” 
από Αμερικανούς εκπαιδευτές. Η Θεωρητική 

εκπαίδευση έγινε στη Σχολή Μετεκπαίδευ

σης - Επιμόρφωσης στη Φιλαδέλφεια ενώ η 
πρακτική στο σκοπευτήριο της Αμυγδαλέζας. 
Στην τελετή λήξης της εκπαίδευσης και την 
απονομή των πτυχίων στους εκπαιδευόμε
νους, παρέστη ο Πρέσβυς των Η.Π.Α. στην 
Αθήνα κ. Thomas Miller, ο Αρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Φώ
τιος Νασιάκος, ο Διευθυντής της Αστυνομι
κής Ακαδημίας Υποστράτηγος κ. Φώτιος 
Λιανός, καθώς και άλλοι ανώτατοι και ανώ
τεροι αξιωματικοί του Σώματος.

συγκεκριμένα της υπόθεσης των πλοίων 
CHINA BREEZE και KOBE QUEEN, με 
απώτερο σκοπό την ενίσχυση του εξοπλι
σμού των διωκτικών υπηρεσιών της Ελλά
δας. Στην ίδια εκδήλωση έγινε ταυτόχρονα 
και παρουσίαση τεσσάρων υποθέσεων 
ναρκωτικών που εξιχνιάστηκαν την τελευ
ταία τριετία, αποτέλεσμα όπως χαρακτηρι
στικά τόνισε ο κ. Μίλερ, της στενής συνερ
γασίας των ελληνικών Υπηρεσιών Δίωξης 
Ναρκωτικών και της Αμερικανικής Ομο
σπονδιακής Υπηρεσίας Ναρκωτικών. Στην 
εκδήλωση παρέστησαν η πολιτική και φυ
σική ηγεσία του Σώματος, ο αρχηγός του 
Λιμενικού Σώματος, ανώτεροι υπάλληλοι 
του ΣΔΟΕ και άλλοι επίσημοι.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 61η 
ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

mmmmm

ψ ε την παρουσία του Υφυ-
*? πουργού Πολιτισμού σε θέ

ματα Αθλητισμού κ. Ιωάννη Κουράκη, ως 
εκπροσώπου της κυβέρνησης και του Αρ
χηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγου κ. Φώτιου Νασιάκου, πραγμα
τοποιήθηκαν φέτος οι εκδηλώσεις για τον 
εορτασμό της 61ης επετείου της Μάχης της 
Κρήτης, προς τιμήν των πεσόντων ανδρών 
της Χωροφυλακής, το 1941.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τον τερματι
σμό του Δρόμου Θυσίας προς τιμή των πεσό
ντων στη Μάχη της Κρήτης, ακολούθησε ε
πιμνημόσυνη δέηση στο Μαυσωλείο, ανα- 
γνώστηκε η Ημερήσια Διαταγή από τον Δ/τή 
του Τ.Δ.Α. Ρέθυμνου Αστυνόμο Α' κ. Γεώρ
γιο Παπακωνσταντή και έγινε προσκλητήριο 
νεκρών υπό τους ήχους τιμητικών βολών και 
κατάθεση στεφάνων. Τιμές απέδωσαν η 
Μουσική της Ελληνικής Αστυνομίας, μία δι
μοιρία Δοκίμων Υπαστυνόμων με επικεφα

λής την Πολεμική Σημαία του Σώματος και 
διμοιρίες Δοκ. Αστυφυλάκων. Στη συνέχεια 
οι επίσημοι προσκεκλημένοι ξεναγήθηκαν 
στην έκθεση φωτογραφίας και πολεμικού υ
λικού της Μάχης της Κρήτης, που έγινε σε 
αίθουσα του Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου, ενώ η εκδή
λωση έκλεισε με δεξίωση που παρατέθηκε 
στο αλσύλλιο της Σχολής.

Τις εκδηλώσεις τίμησαν επίσης με την πα
ρουσία τους, ο Σεβασμιότατος Μητροπολί
της Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Ανθι

μος, ο Βουλευτής Ρεθύμνου κ. Μανόλης 
Λουκάκης, ο Νομάρχης Ρεθύμνου κ. Μανό
λης Λίτινας, ο Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Κρήτης 
Ταξίαρχος κ. Αντώνιος Μπαγιαρτάκης, ο 
Διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων Ταξί
αρχος κ. Βασίλειος Αποστολάκης, ο Αστυνο
μικός Δ/ντής Ρεθύμνου κ. Μάρκος Πάγκα
λος, Δήμαρχοι των τοπικών Δήμων, εκπρό
σωποι Δικαστικών και Στρατιωτικών Αρχών, 
βετεράνοι Αυστραλοί και Έλληνες πολεμι
στές, καθώς και πλήθος κόσμου.

Σ εμινΑ ριο “ΕΥΡΩΠΗ”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το
σεμινάριο με την ονομασία 

“Ευρώπη”, που διοργάνωσε το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης σε συνεργασία με τον Διεθνή 
Οργανισμό Μετανάστευσης (Ι.Ο.Μ), στην Α
θήνα, στις 26-27/6/2002 και το οποίο είχε ως 
θέμα “τις γυναίκες - θύματα διακίνησης αν
θρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση”.

Σκοπός του σεμιναρίου που συγχρηματο
δοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της 
Ε.Ε., στο πλαίσιο της Κοινής Δράσης “STOP 
II”, ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτι
στων πρακτικών, καθώς και η βελτίωση των 
γνώσεων για τη αντιμετώπιση του φαινομέ
νου. Μεταξύ άλλων επισημάνθηκε η ανάγκη 
δημιουργίας σχετικού νομοθετικού πλαισίου, 
συνεργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διε
θνές επίπεδο, συντονισμού των εμπλεκομέ- 
νων φορέων, ευαισθητοποίησης της ελληνι
κής κοινωνίας, διαχωρισμού πορνείας-κατα- 
ναγκαστικής πορνείας, εκστρατείας ενημέ
ρωσης στις χώρες προέλευσης των υποψηφί
ων θυμάτων, αναγνώρισης της κατάστασης 
του θύματος, ενημέρωσης του προσωπικού 
των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και φορέων 
για αναγνώριση των θυμάτων και δημιουργί
ας καταλλήλων δομών για τη φιλοξενία των 
θυμάτων

Την έναρξη των εργασιών του σεμιναρίου

κήρυξε ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφά
λειας και Τάξης του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας, Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Τα- 
σιόπουλος, ο οποίος έχει ορισθεί με υπουργι
κή απόφαση ως Συντονιστής και Πρόεδρος 
της Οργανωτικής Επιτροπής για τη διοργά
νωση των σεμιναρίων. Τα θέματα της ημερή
σιας Διάταξης του σεμιναρίου παρουσίασε η 
Αστυνόμος Α' κα Αντωνία Ανδρεάκου της 
Δ/νσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου, 
ενώ εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας 
μίλησε ο Διευθυντής της Δημόσιας Ασφά
λειας / Α.Ε.Α. Αστυνομικός Διευθυντής κ. 
Στέφανος Σκότης.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν 45 Αξιω
ματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας από όλη 
τη χώρα, καθώς και εκπρόσωποι από χώρες

της Ευρώπης, του Δ.Ο.Μ. και συναρμοδίων 
Υπουργείων και Οργανισμών. Επίσης, εκ
πρόσωποι από χώρες της Βαλκανικής Χερ
σονήσου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
που είναι και μέλη των περιφερειακών Οργα
νισμών Συνεργασίας SECI και της Πρωτο
βουλίας Αδριατικής και Ιονίου. Μετά το πέ
ρας των εργασιών του σεμιναρίου, ο Αστυν. 
Δ/ντής κ. Στέφανος Σκότης απένειμε ανα
μνηστικές πλακέτες στους συμμετέχοντες.
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Στο πλαίσιο της βελ.τίωσης της εικόνας του αστυνομικών κτιρί
ων και δημιουργίας καλύτερων συνθηκών διαμονής και εργασίας, 
μεταστεγάστηκε πρόσφατα σε νέο σύγχρονο μισθωμένο κτίριο το Α
στυνομικό Τμήμα Άνω Λιοσίων. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν α
πό τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ. Δη- 
μήτριο Ευσταθιάόη, ενώ παμέστησαν ο Υπαρχηγός του Σώματος Α
ντιστράτηγος κ. Σπυρίδων Τσάκος, πολλ.οί ανώτατοι και ανώτεροι 
αξιωματικοί του Σώματος, οι τοπικές Αρχές και πλ.ήθος κόσμου.

ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ 
Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ

U
θεατρική ομάδα του Αρχηγείου 

I  της Ελληνικής Αστυνομίας, δη- 
μιουργήθηκε από τις Δημόσιες Σχέσεις πριν 
από τρία περίπου χρόνια. Τα μέλη της ομά
δας, αστυνομικοί, πολιτικοί υπάλληλοι και 
πυροσβέστες, κόπιασαν και μόχθησαν χωρίς 
προσωπικά οφέλη, σε ώρες εκτός υπηρεσίας 
και κατάφεραν να γίνουν οι καλύτεροι πρέ
σβεις της ανάδειξης ενός κοινωνικού προσώ
που της Αστυνομίας, μέσα από την τέχνη και 
τον πολιτισμό. Γιατί το θέατρο, είναι η συνι- 
σταμένη όλων των Τεχνών. Εκεί συναντά κα
νείς, ό,τι θείο κρύβει η ανθρώπινη ψυχή και 
πάνω από τη σκηνή το εκφράζει άμεσα και 
το περνάει στο θεατή αβίαστα, με τον πιο φυ
σικό τρόπο... Στόχος της ομάδας είναι, αφε
νός η δραστηριοποίηση του προσωπικού και 
στον πολιτιστικό τομέα και αφετέρου η μετα
ξύ τους επικοινωνία, αλλά και η επικοινωνία 
με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, μέσα από 
το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού.

Ο “Ταρτούφος” του Μολιέρου, σε σκηνο
θεσία Μανόλη Κωνσταντελάκη, είναι η τρίτη 
κατά σειρά παράσταση που έχει ανεβάσει η 
θεατρική ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας 
και με τον οποίο συνεχίζει τις παραστάσεις 
της, ενώ προηγήθηκαν το “Ζητείται Ψεύτης” 
του Δ. Ψαθά και το “Όνειρο Καλοκαιρινής 
Νύχτας” του Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Αντ. 
Διαμαντή. Οι παραπάνω παραστάσεις πα
ρουσιάστηκαν σε πολλούς Δήμους της Αττι
κής και της επαρχίας, σε σχολικά συγκροτή
ματα, σε Ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανά
γκες, σε φυλακές ανηλίκων κ.α. και στέφθη-

καν με απόλυτη |
επιτυχία. Οι πα- --------- '---------------------
ραστάσεις θα συ
νεχιστούν με τον “Ταρτούφο” μέχρι την κά
λυψη και των υπολοίπων αιτημάτων.

Η ομάδα σκηνοθετικά υποστηρίζεται από 
επαγγελματίες σκηνοθέτες, οι δε ενδυμασίες 
των παραστάσεων είναι ευγενική χορηγία της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Πολύ μεγάλη επι
τυχία επίσης, για την θεατρική ομάδα, αποτέ- 
λεσε και η συμμετοχή της, για πρώτη φορά, 
στο 18ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεάτρου που 
πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο 
στην Καρδίτσα. Η ομάδα, παρουσιάζοντας 
τον “Ταρτούφο” του Μολιέρου, απέσπασε πέ
ντε βραβεία και επαίνους, παρά τη ...βρεφική 
της ηλικία, δικαιώνοντας έτσι τις προσδοκίες 
των μελών της και όλων όσων ασχολούνται 
με αυτή. Πιο συγκεκριμένα: Ο Μ. Κωνστα- 
ντελάκης πήρε βραβείο Σκηνογραφίας και 
Βραβείο Μουσικής Επένδυσης, η Αριστέα 
Μάϊνα και ο Θανάσης Σταυρόπουλος βραβεί
ο Ενδυματολογίας, η Μάνθου - Ρούσου Βασι
λική, που έπαιξε την Ελμίρα στο έργο, Ειδικό 
Έπαινο, ενώ Ειδικός Έπαινος απονεμήθηκε 
και στην Θεατρική Ομάδα της Ελληνικής Α
στυνομίας για την ευαισθησία της στον Πολι
τισμό και την Θεατρική Τέχνη.

Τη θεατρική ομάδα αποτελούν οι: Α- 
στυν. Υποδ/ντής Κων/νος Καράτσαλος, 
Ανθ/μος Πετράκη Μαρία, Δοκ. Υπαστυνό- 
μος Νικόλαος Στεφάνου, Αστ/κες Αικατε
ρίνη Νικηφοράκη, Σταυρόπουλος Αθανά
σιος και Κόμης Αριστείδης, Π.Υ. Μάϊνα 
Αριστέα, Κουτούζου Ευαγγελία και Ρού
σου - Μάνθου Βασιλική και οι Πυροσβέ
στες Καπεζώνης Παναγιώτης και Βλάχος 
Κων/νος. Σκηνοθέτης είναι ο ιδιώτης Εμ
μανουήλ Κωνσταντελάκης.

ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟ  
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ  

ΓΙΟΡΤΑΣΕ Ο Ο.Φ.Α. ΑΘΗΝΩΝ

ε ιδιαίτερη λαμπρότητα 
γιόρτασε και φέτος ο Ό

μιλος Φίλων Αστυνομίας Αθηνών, στις 
εγκαταστάσεις του στην Εκάλη, την ε
ορτή του Προστάτη του Αγίου Παντε- 
λεήμονα.
Μετά το πέρας της εορτής, με απόφαση 
του Δ.Σ. του Ομίλου, βραβεύτηκε ο Α
στυφύλακας Στέργιος Κουτσάφτης, ο 
οποίος κατά το έτος 2001 διακρίθηκε 
για εξαίρετες πράξεις κατά την εκτέλε

ση της υπηρεσίας του και η Ζωή Δημο- 
σχάκη, κόρη του Ταξιάρχου της Ελλη
νικής Αστυνομίας κ. Αναστ. Δημοσχά- 
κη, για τις υψηλές αθλητικές διακρίσεις 
της.
Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης, η 
Διευθύντρια της Διεύθυνσης Υγειονο
μικού Υποστράτηγος κα Δανάη Βαζαί- 
ου - Κουλάκου, ο Ταξίαρχος Βόρειό - 
ανατολικής Αττικής κ. Αθανάσιος Δη- 
μάκας, η Διευθύντρια των Δημοσίων 
Σχέσεων του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης κ. Στυλιανή Σκουλάκη, οι τοπι
κές Αρχές και πλήθος κόσμου.
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Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α

4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΔΙΚΗΣ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

1Θ -  2 6  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 0 2
2ο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

το πλαίσιο της διοργάνωσης της 
36ης Πανελλήνιας Έκθεσης Λα

μίας, η Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας, 
λειτούργησε για τέταρτη συνεχή χρονιά το 
δικό της Εκθεσιακό περίπτερο, με θέμα την 
οδική ασφάλεια. Το συγκεκριμένο θέμα κα
λύφθηκε με φωτογραφικό υλικό, βίντεο, 
στατιστικά στοιχεία, επισήμανση και χαρτο
γράφηση των επικίνδυνων σημείων του οδι
κού δικτύου του Νομού, επίδειξη στο κοινό 
της χρήσης και λειτουργίας των συσκευών ε
λέγχου ταχύτητας, θορύβου οχημάτων, καθώς 
και ελέγχου μέθης οδηγών. Ανδρες της Τρο
χαίας διένειμαν εγχειρίδια κυκλοφοριακής α
γωγής για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γο
νείς, ενημερωτικά έντυπα για τα μοτοποδήλα
τα, τη χρήση ζώνης ασφαλείας, κ.λπ.

Το περίπτερο, πέραν των επισήμων προ
σώπων, το επισκέφθηκαν πολλοί μαθητές 
από τα σχολεία του Νομού και πλήθος κό
σμου απ’ όλη την Ελλάδα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ  
ΔΟΚ. ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

χαγωγικές εκδρομές πραγμα
τοποίησαν τα Εκπαιδευτικά Τμήματα 
της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Α
στυνομίας.

Το Ιο και το 2ο Εκπαιδευτικό Τμήμα, 
μετέβει στην Κόρινθο, τις Μυκήνες, το 
Ναύπλιο και την Αρχαία Επίδαυρο, όπου ε- 
πισκέφθηκαν αξιόλογα αρχαιολογικά μνη
μεία και Αστυνομικές υπηρεσίες των περιο
χών αυτών.

Το 3ο Εκπαιδευτικό Τμήμα πραγματο
ποίησε την εκδρομή του στην Αίγινα, όπου 
οι Δόκιμοι επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Κολώνα, το Ιερό της Αθηνάς Α
φαίας, τον Ι.Ν. του Αγίου Νεκταρίου κ.ά.

Αγιασμός και επίσημη τελετή έναρξης λειτουργίας των παιδικών εξοχών της Ελληνι
κής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στον Άγιο Ανόρέα Αττικής. Στην τελετή 
παρέστησαν, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομοτεχνικών και Πληροφορικής του Αρ
χηγείου και πρόεδρος του ιδρύματος Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Κανέλλος, ως εκπρόσω
πος του Σώματος, άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί του Σώματος, οι μικροί κα
τασκηνωτές και οι γονείς τους.

S Άσκηση για την αντιμετώπιση σεισμού πραγματοποιήθηκε πρόσφα
τα στο Γ  Γυμνάσω Πύργου, από την Διεύθυνση Πολιτικής Άμυνας Η
λείας, σε συνεργασία με φορείς και Υπηρεσίες του Νομού. Όλα έγιναν με 
απόλυτα φυσικό τρόπο. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν μαθητές, 
έσβησαν φωτιές, γιατροί έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, ασθενοφόρα με
τέφεραν τραυματίες, κ.λπ. Παράλληλα έγιναν διαλέξεις για το θέμα του 
σεισμού και των κινδύνων που γεννιούνται μετά την εκδήλωσή του και 
το πως αυτοί μπορούν να αντιμετωπισθούν. Από πλευράς Αστυνομικής 
Α/νσης Ηλείας, ο αρμόδιος για θέματα Πολιτικής Άμυνας, Ανθ/μος κ. 
Σπύρος Κορίζης, μίλησε για το φαινόμενο του σεισμού, τα είδη του και 
κυρίως αναφέρθηκε στο τι πρέπει να κάνουμε, είτε βρισκόμαστε σε κά
ποιο κλειστό χώρο, είτε στο δρόμο. Στην άσκηση συμμετείχαν όλοι οι μα
θητές του σχολείου που κέρδισαν μια σημαντική εμπειρία.
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Με ειδικό εκθετήριο, όπου προβλήθηκαν 
οι δραστηριότητες των Υπηρεσιών της, σχε
τικά με την προστασία του περιβάλλοντος, 
συμμετείχε η Γενική Αστυνομική Δ/νση Θεσ
σαλονίκης, στις εκδηλώσεις της 5ης Ιουνί
ου, Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. Η 
Γ.Α.Δ. Θεα/νίκης ανταποκρίθηκε θετικά 
στην πρόσκληση του συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μεί- 
ζονος Θεσ/νίκης και συμμετείχε στις εκδη
λώσεις, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά 
στην ευαισθητοποίηση αστυνομικών και πο
λιτών στα κρίσιμα ζητήματα προστασίας του 
περιβάλλοντος.

Εκπαιδευτική διημερίδα διοργανώθηκε α
πό τη Σχολή Αστυφυλάκων στην έδρα του 
ΤΔΑ Νάουσας. Παρέστησαν ο Διευθυντής 
της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος 
κ. Λιανός Φώτιος, ο Διοικητής της Σχολής 
Αστ/κων Ταξίαρχος κ. Βασίλειος Αποστολά- 
κης και στελέχη των επιτελείων της Αστυνο
μικής Ακαδημίας, της Σχολής Αστ/κων και 
όλων των Τ.Α.Α. Εκπρόσωπος της Δ.Α.Ο.Α. 
ανέπτυξε θέματα προσαρμογής του προγράμ
ματος εκπαίδευσης Δοκ. Αστυφυλάκων στην

Διάλεξη για το προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Αμφιθέατρο του 
Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών, από την Πρόεδρο του Ελ
ληνικού Συνδέσμου “Σούζαν Κόμεν”Δρ. Λυδία Ιωαννίδου 
- Μουζάκα, με θέμα την καταπολέμηση του καρκίνου του 
μαστού. Τη διάλεξη παρακολούθησε το σύνολο των γυναι
κών αστυνομικών και πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργεί
ου μας, ενώ ως εκπρόσωπος του Σώματος παρέστη η 
Δ/ντρια της Δ/νσης Υγειονομικού/Α.Ε.Α. Υποστράτηγος 
κα Δανάη Βαζαίου - Κουλάκου.

Εκπαίδευση των Διμοιριών Υποστήριξης 
των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ημαθίας, 
Κιλκίς, Σερρών, Χαλκιδικής, Πιερίας και 
Πέλλας, σε θέματα οργάνωσης και τακτικής 
αστυνομικών επιχειρήσεων, πραγματοποιή
θηκε πρόσφατα στις εγκαταστάσεις του Τμή
ματος Δοκίμων Αστ/κων Νάουσας.

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης περιελάμ- 
βανε θεωρία αλλά και πρακτική εκπαίδευση, 
με δημιουργία σχηματισμών διμοιριών για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων δημοσίων 
συναθροίσεων, συγκεντρώσεων, ειδικών κα
ταστάσεων, κ.λπ. Την εκπαίδευση πραγματο- \ 
ποίησαν δύο Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Α 
στυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.



Διαλέξεις σε Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια, με αντικείμενο την οδική ασφάλεια και συμπεριφορά, πραγματοποίησαν την παρελ- 
θούσα σχολική περίοδο η Αστυνομικές Διευθύνσεις Πρέβεζας και Ξάνθης. Στους μικρούς μαθητές έγινε στο δρόμο ενημέρωση σε α
ντικείμενα οδικής ασφάλειας και συμπεριφοράς, τους διανεμήθηκε έντυπο υλικό και έγινε προβολή βιντεοταινιών. Οι εκδηλώσεις αυ
τές, που απέσπασαν τα ευμενή σχόλια των εκπαιδευτικών, των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και των Μ.Μ.Ε., θα συνεχιστούν και 
στην επόμενη σχολική περίοδο.

Γ\α μια ακόμα φορά, η Γενική Αστυν. Δ/νση 
Θεσσαλονίκης πρόβαλε το ανθρώπινο πρόσω
πο και την κοινωνική προσφορά της Ελληνι
κής Αστυνομίας. Με πρωτοβουλία της πραγ
ματοποιήθηκε ημερήσια εκδρομή των παι
διών του παιδικού χωριού SOS Πλαγιαρίου 
Θεσσαλονίκης, στις κατασκηνώσεις του Ιερού 
Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ευόσμου, που 
βρίσκονται στη Μακρινίτσα Σιδηροκάστρου 
Σερρών, στους πρόποδες του όρους Μπέλλες. 
Τα παιδιά, τα οποία απόλαυσαν τη φυσική ο
μορφιάς γέμισαν χαρά και σκόρπισαν χαμόγε
λα, συνοδεύονταν από αντιπροσωπεία αστυ
νομικών, τις ανάδοχες μητέρες και το επιστη
μονικό προσωπικό του παιδικού χωριού SOS.

Από την καθιερωμένη παρέλα
ση για την 82η επέτειο απελευθέ
ρωσης της Αλεξανδρούπολης ό
που το Τ.Δ.Α. Κομοτηνής έλαβε 
μέρος, αποσπώντας τα συγχαρη
τήρια και τα θερμά χειροκροτήμα
τα ό

Από την εκδήλωση που πραγ
ματοποίησε στο Δημοτικό θέα
τρο Πειραιά η χορευτική ομάδα 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πει
ραιά, κατά τη λήξη της περιόδου.
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Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθησαν οι α
γώνες σκοποβολής Ενόπλων Δυνάμεων 
και Σωμάτων Ασφαλείας έτους 2002 στο 
σκοπευτήριο του Κ.Ε.Β.Ο.Π. στη Μαλα- 
κάσα και στο Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρω
να, από 20 έως 24 Μαΐου 2002. Η  οργάνω
ση των αγώνων είχε ανατεθεί στην 
Υ.Φ.Α.Α. της Ελληνικής Αστυνομίας και 
έλαβαν μέρος, εκτός από την ομάδα μας, 
το Γ.Ε.Σ., το Γ.Ε.Ν., το Γ.Ε.Α. και το Αρ
χηγείο του Λιμενικού Σώματος. Στην ομα

δική κατάταξη, στην κατηγορία Ανδρών 
και Γυναικών, η ομάδα της Ελληνικής Α 
στυνομίας κατέκτησε την 1η θέση. Στην 
τελετή λήξης και απονομή των επάθλων 
που πραγματοποιήθηκε στο Σκοπευτήριο 
Βύρωνα, παρέστησαν ο Προϊστάμενος 
Κλάδου Διοικητικού/Α.Ε.Α. Υποστράτη
γος κ. Αθανάσιος Παπαβααιλείου, ως εκ
πρόσωπος του Αρχηγού της Ελληνικής Α 
στυνομίας και πολλοί άλλοι ανώτατοι και 
ανώτεροι αξιωματικοί του Σώματος.

Δύο χρυσά μετάλλια, τρία αργυρά και ο
κτώ χάλκινα μετάλλια κατέκτησε η Ελληνι
κή Αστυνομία στους αγώνες στίβου Ενό
πλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας 
που πραγματοποιήθηκαν στη Λάρισα την 
18 και 19 Μαΐου 2002. Στην ομαδική κα
τάταξη, στους άνδρες και στις γυναίκες, η 
Αστυνομία κατέκτησε την 2η θέση. Χρυσά 
μετάλλια κατάκτησαν οι: Δοκ. Αστ/κες Γ. 
Ήλτσιος, στον ακοντισμό, Χριστοφ. Με- 
ρούσης στα 3000 μ. στιπλ και Αστ/κας Μ.

Μαλτέζου στη σφαιροβολία. Αργυρά με
τάλλια κατάκτησαν οι: Αρχ/κας Λουκάς 
Βασιλικός, στο άλμα εις ύψος, Δοκ. Α
στ/κας Χριστόφορος στα 1500 μ. και η Α
στ/κας Μαρία Λαμπούδη στη Σφαιροβολί
α. Στην τελετή λήξης των αγώνων 
παρέστησαν εκπρόσωποι όλων των 
Σωμάτων, ενώ ως εκπρόσωπος του Αρχη
γού της Ελληνικής Αστυνομίας παρέστη ο 
Γεν. Αστυν. Δ/ντής Θεσσαλίας Ταξίαρχος 
κ. Σταματίου.

Από τον τελικό ποδοσφαίρου 
του 9ου πρωταθλήματος Αστυ
νομικών Υπηρεσιών Ν. Αττι
κής, μεταξύ των ομάδων Α.Τ. 
Ομόνοιας και Δ/νσης Αστυνο
μίας ΝΑ Αττικής. Πρωταθλή- 
τρια αναδείχθηκε η ομάδα του 
A. Τ. Ομόνοιας με σκορ 5-2.

Ο 6ος Δρόμος Θυσίας, προς τιμή 
των πεσόντων κατά τη Μάχη της Κρή
της πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 
στο Ρέθυμνο.

Σημείο εκκίνησης ήταν το Μνημείο 
Πεσόντων στα Μυσσίρια Ρέθυμνου και 
σημείο τερματισμού το Μαυσωλείο 
του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων 
Ρεθύμνου, όπου φυλάσσονται τα οστά 
111 ανδρών Χωροφυλακής που έπεσαν 
κατά τη Μάχη της Κρήτης. Ο τερματι
σμός έγινε παρουσία επισήμων των τυ
πικών Αρχών και πλήθος κόσμου.

Στο δρόμο, ο οποίος ήταν 3.500 μ., οι 
τρεις πρώτοι άνδρες νικητές ήταν οι: 
Εμμανουήλ Δρανδάκης, Γεώργιος Τα- 
ταράκης και Γιάννης Παπάς, ενώ οι δύ
ο πρώτες γυναίκες ήταν η Νικολέτα 
Ξάνθου και Μαρία Αποστολάκη.

Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Βαλκανικής Αθλητικής 
'Ενωσης Αστυνομιών (USPB) και το 
Βαλκανικό Πρωτάθλημα Καράτε Α
στυνομικών, που πραγματοποιήθηκε 
στη Βάρνα της Βουλγαρίας, συμμετεί
χε. η Ελληνική Αστυνομία.

Στους αγώνες, καίτοι οι αθλητές μας 
κατέβαλαν σημαντική προσπάθεια, δεν 
κατάφεραν να κερδίσουν κάποιο με
τάλλιο.

Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Ε
πιτροπής της USI’B, συζητήθηκε η αί
τηση της ένταξης της Αθλητικής Ένω
σης της Κύπρου στην USI’B. Ο εκπρό
σωπος της Τουρκικής Αστυνομίας ζή
τησε να μην ενταχθεί η Κύπρος στην 
USI’B, επειδή δεν εκπροσωπεί, κατά 
την άποψή τους, συνολικά την Κύπρο. 
Ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αστυν. Λ' κ. Χρ. Ντζούφρας, τό
νισε ότι η Κύπρος είναι ήδη από ετών 
μέλος της Ε υρωπαϊκής Αθλητικής Έ 
νωσης Αστυνομικών (IJSPE) και της 
Διεθνούς Αθλητικής Ένωσης Αστυνο
μικών (USII’) και έχει άιυργανώσει ήδη 
με επιτυχία ένα I Ιανευρωπαϊκό I Ιρωτά- 
θλημα στην Κύπρο, ενώ είναι μέλος 
του Ο.11.1 . και τελεί υπό ένταξη στην 
Ε.Ε. Ύστερα από αυτά, η απόφαση έ
νταξης της Κύπρου θα συζητηθεί στο 
Βουκουρέστι τον Ιούνιο του 2003.

Σημ.: Λόγω πληθώρας όλης θέματα 
που δεν δημοσιεύονται θα 

σνμπεριληφθούν στο επόμενο 
____________τεύχος.____________

Επιμέλεια: Α νθ/μος Κ ων/νος Γ. Κ ατσινουλας
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Προβληματισμοί
τη ς νεολα ία ς μ α ς

TQUT0WQ έρρμνμς

350 πρωτοετείς φοιτητές και φοιτή
τριες ηλικίας 18-20 ετών που εισήχθη- 
σαν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
στο ακαδημαϊκό έτος 2001-2 με ανα
λογία αγοριών-κοριτσιών σχεδόν 1-1 
και καταγωγή που καλύπτει το Αττικό 
λεκανοπέδιο, δηλ. Αθήνα - Πειραιά, τη 
Θεσσαλονίκη και επαρχιακές πόλεις ό
πως Χανιά, Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, 
Λάρισα, Καστοριά, Καλαμάτα, Βόλο, 
και νησιά του Αιγαίου, όπως Κρήτη 
αλλά και Δωδεκάνησα, κλήθηκαν να 
απαντήσουν ανώνυμα ένα ερωτηματο-

του Καθηγητή
κ. Γιώργου ΠΙΠΕΡ0Π0ΥΛ0Υ*

λόγιο με δέκα ημιτελείς φράσεις και να 
κατατάξουν κατά σειρά προτεραιότη
τας τα προβλήματα που τους απασχο
λούν περισσότερο:

1/ χαίρομαι όταν, 2/ κοιτάζω μέσα 
μου και..., 3/ Αν μπορούσα, 4/ Γενικά 
με τους ανθρώπους, 5/ Οι σημαντικοί 
θεσμοί είναι για μένα, 6/ Δέκα χρόνια 
από σήμερα, 7/ Ο πραγματικός έρωτας, 
8/ Υποφέρω επειδή, 9/ Η αποτυχία..., 
10/ Επαγγελματικά

αγόρια και κορίτσια που σήμερα σπου
δάζουν και μετά μερικά χρόνια θα στε
λεχώσουν επιχειρήσεις και οργανι
σμούς της χώρας μας στον παραγωγικό 
χώρο ως σε θέσεις διοίκησης, επικοι
νωνίας και δημοσίων σχέσεων, λογι
στικής, χρηματοοικονομικών δραστη
ριοτήτων, ανθρώπινων πόρων, πωλή- 
σεων, μάρκετινγκ και παραγωγής.

Μια πρώτη ανάγνωση των φετινών 
απαντήσεων πιστοποιεί ότι και φέτος 
όπως είχαμε διαπιστώσει και στην περ-

Η συγκεκριμένη έρευνά μας με τη 
σπουδάζουσα νεολαία αποτελεί μία 
συνεχιζόμενη προσπάθεια που ξεκίνη
σε πριν 12 χρόνια και στοχεύει στην 
καταγραφή υποσυνείδητων τάσεων 
των ατόμων που συμμετέχουν .

Συχνά υποστηρίζω, σε αναλογία με 
τα κρατούντα στην εποχή της πληρο
φορικής, ότι «λειτουργούμε με... κασέ
τες» ή με άλλα λόγια η συμπεριφορά 
του καθένα και της καθεμιάς μας φαί
νεται να ακολουθεί συγκεκριμένες 
προδιαγραφές τις οποίες μπορούμε να 
εντοπίσουμε μέσα από κάποια ψυχο- 
κοινωνική αναλυτική διαδικασία σε 
προγενέστερους χρόνους της ζωής μας 
σε εντολές που μας έδωσαν γονείς, 
συγγενείς, δάσκαλοι, φίλοι και στην ε
ποχή της παντοδυναμίας των ΜΜΕ άλ
λα «σημαίνοντα πρόσωπα».

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν φέ
τος επιβεβαιώνουν μία παγίωση τάσε
ων που εκδηλώθηκαν τα τελευταία τρί
α χρόνια και σίγουρα απαιτούν ικανό 
χώρο για να αναλυθούν και να προβλη
θούν ολοκληρωμένα, χώρο που, οπωσ
δήποτε, δεν μπορεί να προσφέρει το 
περιοδικό όπου εδώ πρόθεσή μας είνάι 
να δώσουμε μια μικρή γεύση αυτού 
του γκάλοπ που διαφοροποιεί τις συ
ναισθηματικές συντεταγμένες και τις 
υπαρξιακές αναζητήσεις ανάμεσα σε

Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιούλιος/Αύγουστος 2002



σινή μας έρευνα φοιτητές και φοιτή
τριες εκπροσωπούν και εκφράζουν αρ
κετά παραδοσιακές θέσεις και στάσεις 
ενώ ίσως θα περίμενε κανείς περισσό
τερη επαναστατικότητα ιδιαίτερα από 
άτομα που επέλεξαν τον χώρο της Διοί
κησης Επιχειρήσεων και των Οικονο
μικών επιστημών ως στόχο καριέρας 
και επαγγελματικής αποκατάστασης.

Στην πρώτη ερώτηση ( χαίρομαι ό
ταν...) φοιτητές και φοιτήτριες καθώς 
χαίρονται την επιτυχία των στόχων 
τους μοιάζει να απολαμβάνουν τις αξί
ες της οικογένειας, της φιλίας, της κα-

Προβλήματα καθημερινής 
πραγματικότητας 
φοιτητών / τριών

Προβλήματα 
αλκοολισμού Γ 

12%  *
Χρήση και 
κατάχρηση 

εξαρτησιογόνοον''^ 
ουσιών 

17%

Σεξουαλικής φύσης 
(ανεπιθύμητη —) 

εγκυμοσύνη, κλπ)
10%

πολισμού V 
12%  "

Λ
Διαπροσωπικών 

** σχέσεων / συναισθη
ματικής φύσης 

29%

Αποτυχίας στα ^  
μαθήματα ”  

17%

Ρ Προσαρμογής 
στο περιβάλλον 

17%

ΤΑΣΕΙΣ ΦΥΓΗΣ · ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

θέλω να αλλάξω 
την προσωπική μου 

πραγματικότητα

Θέλωνααλλόξω 
την κανωνία

Τάοεις φυγής

Κορίτσια
Αγόρια

λής παρέας.
Στη δεύτερη ερώτηση (κοιτάζω μέσα 

μου και...) τα άτομα διαπιστώνουν ότι 
έχουν προτερήματα και ελαττώματα, 
ότι τους τρομάζει το χάος της ανθρώπι
νης ψυχής, ότι παρά το νεαρό της ηλι
κίας τους έκαναν πολλά λάθη στη ζωή 
τους, αλλά και ότι αισθάνονται ικανο
ποιημένοι με αυτό που είναι ή με αυτά 
που έχουν κάνει. Ζούμε στην εποχή της 
ψυχο-κοινωνικής αναζήτησης και για 
πολλά παιδιά η αναγνώριση του «ποιος 
ή ποια είμαυ> έχει ζωτικά μεγάλη ση
μασία

Στην τρίτη ερώτηση ( αν μπορού
σα...) ΔΕΝ εντυπωσιάζει τόσο ο ρομα
ντισμός του τύπου «θα διόρθωνα τον 
κόσμο» ή ακόμη « θα φρόντιζα να υ
πάρχει παντού ειρήνη» όσο οι αναφο
ρές στη ΦΥΓΗ που είναι φέτος 39% 
για τα κορίτσια (πέρσι ξεπερνούσαν το 
40% ) είναι 21% για τα αγόρια (ενώ 
πέρσι ήταν κάτω από το 20% ), η σφο-

Η τέταρτη ερώτηση ( γενικά με τους 
ανθρώπους...) βοηθά τις «προβολές» 
υποκειμενικών αναγκών. Μία πληθώ
ρα απαντήσεων περιστρέφεται στον ά
ξονα της επικοινωνίας, των γνωριμιών, 
της ανοιχτοσύνης αλλά είναι εντυπω
σιακό ότι οι μισοί σχεδόν φοιτητές και 
φοιτήτριες βλέπουν τους ανθρώπους, 
«εγωιστικούς, φίλαυτους, άπληστους» 
και μόνο σε ένα μικρό ποσοστό «... κα
λούς», «οι άνθρωποι μας απογοητεύ
ουν, μας κουράζουν, είναι αδιάφοροι ή 
μας αφήνουν αδιάφορους...»

Στην πέμπτη ερώτηση (οι 4 σημα-

ΠΕΤΗΣΕΑΐ

58%
60%

17% 14% 2° % |^ |

Οικογένεια Επάγγελμα Φίλία
- Παιδεία - 'Ερωτας

Αγόρια

Κορίτσια

7% 5%

Αθλητισμός

δρή επιθυμία για αλλαγή της κοινωνίας 
κυμαίνεται στο 40% σε αγόρια και κο
ρίτσια, ενώ οι αναφορές σε αλλαγές 
της προσωπικής ζωής και της προσωπι
κότητας είναι όπως και πέρσι 40% στα 
αγόρια και 22% για τα κορίτσια ( πέρ
σι ήταν κάτι λιγότερο από 20% ).

ντικοί θεσμοί είναι για μένα....) το 
60% των ερωτηθέντων αναφέρονται 
στην ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, την ΠΑΙΔΕΙΑ, 
την ΘΡΗΣΚΕΙΑ και την ΠΑΤΡΙΔΑ ε
νώ ανάμεσα στους υπόλοιπους εμφα
νίζονται μαζί με την οικογένεια, την 
παιδεία και τη θρησκεία και το Ε-
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ΠΑΓΓΕΛΜΑ (;) η ΦΙΛΙΑ (;) ο Α
ΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (;) ο ΕΡΩΤΑΣ . Δεν 
λείπουν και οι αναφορές στον ΘΡΥΛΟ 
και τον ΠΑΟΚ!

Στην έκτη ερώτηση ( Δέκα χρόνια α
πό σήμερα...) όπως και στην δέκατη ε
ρώτηση (επαγγελματικά...) υπάρχουν 
απαντήσεις όπου είναι εντυπωσιακή η 
ταύτιση απόψεων ανάμεσα σε φοιτητές 
και φοιτήτριες που δηλώνουν ότι « θα 
κοιτάζω πίσω και θα χαίρομαι για όσα 
πέτυχα...» ή πάλι εντυπωσιακός ο προ
βληματισμός του τύπου «καθώς περ
νούν τα χρόνια αναρωτιέσαι αν τελικά 
υπάρχει κανένα νόημα σε όλα αυτά...» 
Αλλά υπάρχει και η αντιστάθμιση στην 
απάντηση του φοιτητή που δηλώνει 
«... θα έχω μάθει περισσότερα για μέ
να, τη ζωή και τους ανθρώπους» και 
της φοιτήτρια που έγραψε ... « έχω την 
αίσθηση ότι θα έχω ολοκληρωθεί σαν 
άτομο, εργαζόμενη και μητέρα...»

Για φοιτητές και φοιτήτριες η χαρά 
επικεντρώνεται στα μαθήματα και τις 
σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλλα. Για 
τους εργαζόμενους οι απαντήσεις περι
στρέφονται σε θέματα οικογένειας, 
παιδιών και συγγενών. Και φαίνεται να 
υπάρχει σαφής αντιστοιχία ανάμεσα 
στην πέμπτη ερώτηση και στην ένατη 
και δέκατη ερώτηση όπου τα άτομα ζη
τήθηκε να σχηματίσουν πρόταση που 
αρχίζει«... απέτυχα...» και με το «...υ
ποφέρω επειδή...».

Φιλία και έρωτας

Τα θέματα έρωτα και φιλίας αποτε
λούν αιώνιες ανάγκες όλων των αν
θρώπων που φαίνεται να εντείνονται 
μέσα στα σύγχρονα πολύβουα, πολυ
πρόσωπα αλλά και συνάμα απρόσωπα 
και αλλοτριωτικά αστικο-βιομηχανικά 
μας κέντρα. Είναι σαφές ότι και στις 
δύο ομάδες υπάρχουν άτομα που θεω
ρούν δύσκολο και ακατόρθωτο πράγμα 
την επιτυχία του έρωτα και της πραγ
ματικής φιλίας, όπως υπάρχουν και ά
τομα που δηλώνουν έντονη επιθυμία 
να αγαπήσουνε και να αγαπηθούνε να 
γίνουν καρδιακοί φίλοι με άλλα άτομα. 
Υπάρχουν εκείνοι που διατείνονται ότι 
ο πραγματικός έρωτας είναι «άπιαστο 
όνειρο...» όπως υπάρχουν και εκείνοι 
που πιστεύουν ότι ο πραγματικός έρω
τας «φαίνεται μόνο στο... κρεβάτι!».

Ίσως θα υπέθετε κανείς ότι ο γάμος 
δεν απασχολεί ιδιαίτερα τα πανεπιστη
μιακά παιδιά και όμως οι απαντήσεις 
τους προβάλλουν ανάγλυφα τον βαθύ
τερο προβληματισμό τους με το θέμα 
της ανεύρεσης και διατήρησης του σω
στού συντρόφου. Εφόσον ξεπεράσουν 
τα σχόλια του τύπου «ο γάμος δεν με 
απασχολεί καθόλου...» ή πάλι «...έναν 
θεμελιακό σκοπό των ανθρώπων...» 
φτάνουμε σε εκείνους που δηλώνουν 
απερίφραστα ότι ο γάμος «σε σκλαβώ
νει και σε καταπιέζει και ... σκοτώνει 
τον έρωτα...» και εκείνους που δηλώ
νουν ότι είναι «... άμυνα στη μοναξιά 
της ζωής...» ή πάλι «... ένα λιμάνι για 
να καταφεύγω από τις φουρτούνες...».

ΜοναΕιά και ιιελανγολίη

Είναι αλήθεια ότι εδώ και μερικά 
χρόνια τα έντυπα αλλά και τα ηλε
κτρονικά μέσα μαζικής επικοινωνίας 
έχουν αφιερώσεις πολλές φορές ώρες 
και σελίδες στη συζήτηση και την ανά
λυση της μοναξιάς και της μελαγχολί
ας που ταλανίζουν τον σύγχρονο άν
θρωπο. Και τούτο συμβαίνει ακριβώς 
επειδή φαίνεται ότι εμείς οι σύγχρονοι 
Έλληνες αισθανόμαστε έντονα αυτά 
τα βασανιστικά συναισθήματα τα ο
ποία πάντοτε βασάνιζαν την ανθρωπό
τητα αλλά κατά οξύμωρο τρόπο μας
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βασανίζουν ακόμη περισσότερο σήμε
ρα παρά την έκρηξη στα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερω- 
τηθέντων συγκλίνουν στην άποψη ότι 
η μοναξιά και η μελαγχολία είναι πα- 
νάρχαιες πληγές του ανθρώπινου γέ
νους αλλά δημιουργούν άμεση εντύ
πωση και οι μεμονωμένες γνώμες του 
τύπου «... “... στη μοναξιά σε σπρώχνει 
μια γυναίκα ή ένας άνδρας...” ή πάλι 
«... ίσως χρειάζεται να το πάρουμε α
πόφαση ότι η μοναξιά θα 'ναι πάντα 
γνώριμο χαρακτηριστικό μας...».

Στην όγδοη ερώτηση (υποφέρω επει
δή ...) όπως και στην ένατη ( η αποτυ
χία...) και τη δέκατη (...επαγγελματικά 
) οι απαντήσεις φέρνουν στην επιφά
νεια συναισθήματα σχετικά με τις κάθε 
λογής λύπες, ενοχές, φόβους και ελπί
δες για το αύριο .. Οι αποτυχίες των 
φοιτητών και των φοιτητριών επικε
ντρώνονται περισσότερο στα μαθήμα
τα και στις κάθε λογής δοκιμασίες και 
εξετάσεις αλλά υπάρχουν αναφορές 
και στο θέμα της επιλογής μιας σωστής 
καριέρας και σε διαπροσωπικές και αν
θρώπινες σχέσεις μέσα και έξω από 
την οικογένεια. Υπάρχουν, όμως, και 
άτομα που δήλωσαν ότι κάθε αποτυχία 
είναι αφετηρία για νέο ξεκίνημα με 
γνώση όπως και άτομα που «υποφέ
ρουν» επειδή ΔΕΝ αντέχουν στην κρι
τική που ασκούν οι γύρω τους όταν α
ποτυχαίνουν σε κάποια τους προσπά
θεια....Τελικά δεν λείπει και το χιούμορ 
από την απάντηση της φοιτήτριας που 
ξορκίζει με τη χρήση στίχων του γνω
στού λαϊκού άσματος την προοπτική α
πόκτησης ενός πτυχίου χωρίς εξασφα
λισμένες προοπτικές επαγγελματικής 
αποκατάστασης...( πάρ' το Λίζα και 
κάντο κορνίζα....)

Τελικά τα προβλήματα της καθημε
ρινής πραγματικότητας των φοιτη- 
τών/τριών επικεντρώνονται στις δια
προσωπικές σχέσεις και την προσαρ
μογή στο περιβάλλον αλλά περιλαμβά
νουν και τα θέματα αλκοολισμού και 
ναρκωτικών, όπως και τον φόβο απο
τυχίας στα μαθήματα. ■

* Ο Γιώργος Πιπερόπουλος είναι Δρ Κοι- 
νωνιολογίας-Ψνχολογίας και Καθηγητής Ε
πικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
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1. Η Βαρσοβία χτίστηκε ανάμεσα 
στο 13ο και 14ο αιώνα στον άνω ρου 
τοο Ποταμού Βιστούλα, σημαντική 
οδός μεταφορών της εποχής. Σήμερα 
χρησιμοποιείται κυρίως από ποταμό
πλοια και μικρά κρουαζιερόπλοια.

2. Η αγορά της Παλιάς Πόλης της 
Βαρσοβίας είναι το πιο πολυσύχνα
στο μέρος της πόλης. Το άγαλμα της 
Γοργόνας, το σύμβολο της Βαρσοβί
ας, είναι το σήμα κατατεθέν της πό
λης. Φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη 
Konstanty Heyel και τοποθετήθηκε 
εκεί το 1855.

3. Η οδός Mariacka είναι ο πιο ό
μορφος δρόμος στο Gdansk που κα
τορθώνει να συγκεράσει την αρχιτε
κτονική του χθες με την πρωτοτυπία 
του σήμερα.

4. Προχωράμε σε μια λουτρόπολη 
το Gdansk, με σήμα κατατεθέν την 
εκκλησία της Αγ. Μαρίας που δεσπό
ζει στο κέντρο της πόλης και είναι η 
μεγαλύτερη μεσαιωνική εκκλησία 
χτισμένη το 1343 - 1502 με τούβλα. 
Τρίκλιτος ναός σε γοτθικό ρυθμό..

Πέμπτη 30 Μαΐου 2002  
και ώρα 06 .45

To AIRBUS της Ολυμπιακής σχίζει 
τον ορίζοντα εγκαταλείποντας τον ε
ναέριο χώρο της Ελλάδας και μας με
ταφέρει σε περίπου 3 ώρες, στη Βαρ
σοβία. Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" 
συμμετέχει στους θερινούς Αγώνες 
Special Olympics της Πολωνίας, με- 
ταφέροντας μαζί με άλλους Αστυνο
μικούς απ' όλη την Ευρώπη τη "Φλό-
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γα της Ελπίδας" σ' όλες τις μεγάλες 
πόλεις της Πολωνίας, με τελικό σταθ
μό το Πόζναν, όπου διεξήχθη η τελετή 
έναρξης των αγώνων.

Πριν ξεκινήσουμε την περιήγησή 
μας στη χώρα ας την οριοθετήσουμε λί
γο χωροταξικά. Η Πολωνία καταλαμ
βάνει το βόρειο τμήμα του Ποντοβαλτι- 
κού Ισθμού και αποτελεί μέρος της με
γάλης εκείνης πεδινής λωρίδας, που, 
χωρίς διακοπή, εκτείνεται από τη Βό
ρεια Θάλασσα έως τα Ουράλια, αποτε
λώντας κατά κάποιο τρόπο το τμήμα 
"ραφής" ανάμεσα στο γερμανικό και 
στο ρωσικό, ή σαρματικό, βαθύπεδο.

Μορφολογικά αποτελείται από μια 
μεγάλη πεδιάδα —εξάλλου "Πολωνία" 
στα σλαβικά, σημαίνει "πεδιάδα"— , ε
λαφρώς κυματοειδή στο κέντρο, πιο α
νυψωμένη στα νότια, όπου βρίσκονται 
τα Σουηδικά Όρη, τα Όρη Μπεντίντε 
και τα Τάτρα

Έχει έκταση 312.677 τ.χλμ. και 
35.000.000 κατοίκους. Το συνολικό 
μήκος των συνόρων της είναι 3.538 
χλμ από τα οποία 524 είναι ακτές.

Αστυνομεύεται από 105.000 αστυ
νομικούς και διαθέτει ένα μόνο Αστυ
νομικό Σώμα, την Εθνική Αστυνομία. 
Παράλληλα διαθέτει τους Δημοτικούς

Φρουρούς που εξομοιώνονται με τη δι
κή μας Δημοτική Αστυνομία.

Πρωτεύουσα και πρώτος σταθμός 
της περιοδείας μας, η Βαρσοβία, πόλη 
όπου διέμεναν τον 14ο αιώνα οι ηγεμό
νες της Μαζοβίας, ενώ ακολούθως έγι
νε έδρα εκλογής των Βασιλέων της 
Πολωνίας.

Το 1596 ο Βασιλιάς Σιγισμούνδος Γ’ 
Βάζα μετέφερε εκεί από την Κρακοβία 
την πρωτεύουσα του βασιλείου. Από το 
1795 έως το 1806 καταλήφθηκε από 
τους Ρώσους και ύστερα περιήλθε στην 
εξουσία του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, ο 
οποίος μετά την ειρήνη του Τιλσίτ 
(1807) την ονόμασε πρωτεύουσα του 
μεγάλου δουκάτου της Βαρσοβίας. Α
πό το 1815η πόλη ξανάγινε πρωτεύου
σα του βασιλείου της Πολωνίας υπό 
ρωσική κυριαρχία. Μετά την εξέγερση 
του 1831 υποβιβάστηκε σε πρωτεύου
σα του κυβερνείου και τέλος υπήρξε η 
ψυχή της αντιρωσικής επανάστασης 
του 1803. Μικρό κέντρο έως τα τέλη 
του 18ου αιώνα, άρχισε να μεγαλώνει 
το 19ο αιώνα από τους Γερμανούς που 
ίδρυσαν εκεί τις πρώτες βιομηχανίες υ
φαντουργίας. Είναι έδρα επισκοπής και 
Πανεπιστημίου και μετά το 1900 σπου
δαίος σιδηροδρομικός κόμβος.

5 -5θ. Δεύτερος σταθμός μας η 
πόλη Λοτζ ή σωστότερα Ουούτσ που 
αναφέρεται για πρώτη φορά το 1322, 
ανήκε στη Πρωσία από το 1793 ως 
το 1807, ύστερα στο μεγάλο δουκάτο 
της Βαρσοβίας και από το 1815 στην 
Πολωνική Ρωσία. Το βασικότερο 
μνημείο της πόλης είναι το Παλάτι 
του Izrael Kalman Poznanski σχεδια
σμένο από την Hilary MajewskL To 
μνημειώδες, νεο - μπαρόκ οικοδόμη
μα, που υπέστη τροποποιήσεις μέχρι 
το 1900, τώρα φιλοξενεί το Δημοτικό 
Μουσείο της Λοτζ. Το εσωτερικό του 
παλατιού όπως βλέπετε είναι εντυ
πωσιακό με ανάγλυφες διακοσμήσεις 
τοίχων και οροφής, με επίχρυσες επι
φάνειες, και μια μεγαλοπρέπεια που 
σε αιχμαλωτίζει...

ΙούλιοςΙΑύΥουστος 2002  - Αστυνομική Επιθεώρηση
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Πάνω: Το Βασιλικό Κάστρο της 
Βαρσοβίας ανεγέρθη προκειμένου να 
καλύψει τις ανάγκες της αυλής τον 
Βασιλιά Σιγισμούνδου Γ' Βάζα που 
μετέφερε την πρωτεύουσα της Πολω
νίας από το Κράκοβ στη Βαρσοβία. 
Η τεχνοτροπία με την οποία έχει χτι
στεί το κάστρο είναι στυλ μπαρόκ.

Δ ε ξ ιά :  Η ομάδα των αστυνομι
κών που μετέφερε τη φλόγα των Spe
cial Olympics σε όλη την Πολωνία, 
με αφετηρία τη Βαρσοβία και τελικό 
σταθμό το Πόζναν.

Κλείνοντας αξίζει να γίνει ιδιαίτερη 
μνεία σε μια πόλη - σταθμό της Πολω
νίας, το Άουσβιτς. Εκεί, όπου "υμνή
θηκε" η ανθρώπινη απαξία, εκεί όπου 
ισοπεδώθηκε η ανθρώπινη αξιοπρέ
πεια, εκεί ακριβώς όπου έγιναν οι πρώ
τες εφαρμογές των θαλάμων ασφυξίας 
για την ομαδική εξόντωση των κρα
τουμένων. Οι θάλαμοι αυτοί λειτούρ
γησαν από το Σεπτέμβριο 1941 μέχρι 
το Σεπτέμβριο 1944, οπότε και ανεστά- 
λη η λειτουργία τους κατόπιν σχετικής

διαταγής του Γ' 
Ράιχ.

Π α ρά λλη λα  
και στον ίδιο 
χώρο με τους 
θαλάμους αε
ρίων, λειτούρ
γησαν τα γνω
στά σε όλους 
κρεματόρια, ή
τοι φούρνοι ό
που έκαιγαν τα 
νεκρά σώματα 
των κρατουμέ
νων που προη
γούμενα είχαν 

εκτελεστεί ομαδικά στους θαλά
μους ασφυξίας.

Μετά τη λήξη του πολέμου, οι υ
πεύθυνοι δικάστηκαν ως εγκλημα
τίες πολέμου, ενώ ο διευθυντής του 
στρατοπέδου Άουσβιτς Ροόόλφος 
Χες, καταδικάστηκε σε θάνατο δι1 
απαγχονισμού στις 11 Απριλίου 
1947 και η ποινή εκτελέστηκε εντός 
του στρατοπέδου... ■

Υπαστ. Λ  ' Α ρ ετή  Λ ια σ ή
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80 χρόνια από τον ξεριζωμό του
Μικρασιατικού Ελληνισμού
Η μικρασιατική καταστροφή, ο 
διωγμός των Ελλήνων από τις πα- 
νάρχαιες εστίες τους και η ανταλ
λαγή πληθυσμών, σημάδεψαν τη 
σύγχρονη ελληνική ιστορία και 
διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό το 
χαρακτήρα του νεότερου και σύγ
χρονου ελληνισμού. Το σημείο 
καμπής, όμως και εκκίνησης των 
μεγαλύτερων και πλέον καταλυτι
κών αλλαγών υπήρξε η άφιξη και 
εγκατάσταση των εκατοντάδων χι
λιάδων προσφύγων. Η ενσωμάτω
ση του προσφυγικού στοιχείου ε
πέδρασε δραστικά σε όλο το φά
σμα των δραστηριοτήτων, σε ό
λους τους τομείς και τις εκφράσεις 
της κοινωνικής, της πολιτικής, της 
πολιτιστικής και της οικονομικής 
ζωής των Ελλήνων.

Οι υικοασιάτεσ ποόπαηινες

Από τον Αύγουστο του 1922 μέχρι 
την υπογραφή της συμφωνίας για την 
υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών, 
που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 
1923, είχαν ήδη φθάσει στην Ελλάδα
900.000 πρόσφυγες από τη Μικρά Ασί
α και την Ανατολική Θράκη. Ο αριθ
μός αυτό προκύπτει από τα επίσημα 
στατιστικά στοιχεία, τα οποία, όμως, 
δεν περιλαμβάνουν όσους κατέφυγαν 
σε ευρωπαϊκές χώρες ή στην Αμερική.

Το σύνολο των ατόμων που άλλαξαν 
τόπο έως το Δεκέμβριο του 1924 ήταν:
- 1.220.000 Έλληνες και 45.000 Αρμέ

νιοι που ήρθαν στην Ελλάδα,
-518.146 μουσουλμάνοι που πήγαν στην 

Τουρκία και
- 92.000 Βούλγαροι οι οποίοι πήγαν στη 

Βουλγαρία.
Η περίθαλψη των προσφύγων αντι

μετωπίστηκε αρχικά με πόρους του ελ

ληνικού κρά
τους, τις υπη
ρεσίες ιδιωτι
κών οργανώσε
ων και τη βοή
θεια του Αμε
ρικανικού Ερυ
θρού Σταυρού. 

Παρ' όλες τις φιλότιμες, αρχικά, προ
σπάθειες δεν ήταν δυνατόν να αντιμε- 
τωπισθεί ικανοποιητικά το προσφυγικό 
ζήτημα, γιατί η έκταση των προσφυγι- 
κών αναγκών ήταν πάρα πολύ μεγάλη. 
Ως εκ τούτου χρειάσθηκε η μεσολάβη
ση της Κοινωνίας των Εθνών, προκει- 
μένου να εξασφαλισθεί εξωτερική πί
στωση για τη χρηματοδότηση του τε
ράστιου έργου της αποκατάστασης. Το 
1924 τελικά, μετά από πολλές προσπά
θειες συνάφθηκε δάνειο 12.300.000 λι
ρών Αγγλίας, με όρους δυσμενείς για 
την Ελλάδα, αλλά οι πιεστικές ανάγκες 
των προσφύγων δεν επέτρεπαν δισταγ
μούς και αναβολές στην αποδοχή του 
δανείου και αυτό το γνώριζαν άριστα 
οι δανειστές μας, οι οποίοι εν πολλοίς 
υπήρξαν και υπαίτιοι -με πράξεις και 
παραλείψεις- της δεινής θέσης στην ο
ποία είχε περιέλθει η Ελλάδα.

Η διαχείριση του δανείου ανατέθηκε 
στην Επιτροπή Αποκατάστασης Προ-
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σφύγων (ΕΑΠ), τη διοίκηση της οποί
ας ανέλαβαν δύο Έλληνες και δύο ξέ
νοι: ο Στέφανος Δέλτας, ο Περικλής 
Αργυρόπουλος, ο John Campell, εκ
πρόσωπος της Τράπεζας της Αγγλίας, 
και ως πρόεδρος της Επιτροπής ο πρώ
ην πρέσβης των ΗΠΑ στην Κωνστα
ντινούπολη, Henry Morgenthau.

Το ελληνικό δημόσιο παραχώρησε ε
κτάσεις 5.000.000 στρεμμάτων στην 
Επιτροπή, για να πραγματοποιήσει το 
έργο της αποκατάστασης. Οι εκτάσεις 
αυτές προέρχονταν από δημόσιες γαί- 
ες, από απαλλοτριώσεις και επιτάξεις ι
διωτικών γαιών και ιδιοκτησίες των 
μουσουλμάνων που μεταφέρθηκαν 
στην Τουρκία. Από τους 1.220.000 
πρόσφυγες οι 579.000 εγκαταστάθη
καν στην ύπαιθρο και οι 653.000 σε α
στικά κέντρα.

Για να ενισχυθούν οι προσφυγικές 
οικογένειες της υπαίθρου η Επιτροπή 
και η ελληνική κυβέρνηση διένειμαν

στοίχισε στην Επιτροπή το 1/5 από ότι 
οι αγροτικές εγκαταστάσεις. Ως το τέ
λος του 1929 η Επιτροπή είχε χτίσει
27.000 κατοικίες και το κράτος άλλες
25.000 κατοικίες χωρίς να έχει λυθεί το 
στεγαστικό πρόβλημα των προσφύγων. 
Υπήρχαν ακόμα 30.000 οικογένειες, οι 
οποίες ζούσαν σε παράγκες και κάτω 
από άθλιες συνθήκες διαβίωσης.

Στα πολλά προβλήματα που η ζωή 
στις πόλεις δημιουργούσε στους πρό
σφυγες και πέρα από το πρόβλημα της 
στέγης, πρέπει να προστεθούν και οι 
δυσκολίες συμβίωσης (διενέξεις μετα
ξύ εντοπίων και προσφύγων, που απα
σχόλησαν τη Βουλή των Ελλήνων σε 
πολλές συνεδριάσεις) και ανταγωνι
σμού με τους ντόπιους.

Βεβαίως, σήμερα, όλα αυτά τα προ
βλήματα έχουν εξαλειφθεί, οι πρόσφυ
γες έχουν ενσωματωθεί απόλυτα με 
τους ελλαδίτες, τίποτα δεν θυμίζει τα 
παλαιά προβλήματα, τα οποία πλέον

ρασκευές που διάρκεσαν για περισσό
τερα από δέκα χρόνια. Η Ελλάδα επε
κτάθηκε στα σημερινά της σύνορα 
(πλην της Κύπρου, της Δωδεκανήσου 
και της Β. Ηπείρου). Συγχρόνως τερ
ματίσθηκε και η πολιτική της Μεγάλης 
Ελλάδας που απασχόλησε την πολιτική 
και το κράτος από τις ιδρύσεώς του. 
Αυξήθηκε ο πληθυσμός της χώρας με 
την εγκατάσταση των προσφύγων. 
Ταυτοχρόνως, επέστρεφαν από τα μέ
τωπα στους αγρούς και στα εργοστά
σια οι χιλιάδες των απολυθέντων στρα
τιωτών. Την ίδια εποχή υπήρξε σοβαρή 
πτώση της αξίας της δραχμής, η οποία 
έδωσε μια πρόσκαιρη αλλά σημαντική 
ώθηση στην εθνική παραγωγή, την ο
ποία βοήθησε και η εισαγωγή κεφαλαί
ων που είχαν τον χαρακτήρα προσφυ- 
γικών, παραγωγικών, τραπεζικών και 
βιομηχανικών δανείων.

Η ίδια σχεδόν κατάσταση επικρα
τούσε και στις λοιπές βαλκανικές χώ-

Η  αποκατάσταση των προσφύγων και η συμβολή roue; στην μετέπειτα πορεία του έθνους,

περίπου 250.000 ζώα και μεγάλες πο
σότητες γεωργικών εργαλείων.

Τα 2/3 των εξόδων της Επιτροπής 
δαπανήθηκαν με ιδιαίτερη σύνεση και 
προγραμματισμό στην Μακεδονία, με 
αποτέλεσμα να τεθούν οι βάσεις για 
πρόοδο και οικονομική άνθηση. Σε γε
νικές γραμμές, το ζήτημα της αποκατά
στασης των προσφύγων στις αγροτικές 
περιοχές πραγματοποιήθηκε με σχετι
κά μεγάλη επιτυχία. Τα μεγάλα προ
βλήματα παρουσιάστηκαν στην εγκα
τάσταση των προσφύγων στα αστικά 
κέντρα και ιδίως στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη.

Η εγκατάσταση 
στα αστικά κέντρα

Όταν η Επιτροπή άρχισε να λειτουρ
γεί, η κυβέρνηση είχε ήδη προωθήσει 
σχέδιο εγκατάστασης στα ακραία ση
μεία πέριξ των πόλεων. Οι σχεδιασμοί 
που εκπονήθηκαν δεν έλαβαν υπόψη 
τους την έλλειψη στέγης που ήδη υ
πήρχε παρά το γεγονός ότι η κυβέρνη
ση φρόντισε για την ταχύτατη ανέγερ
ση πολλών χιλιάδων νέων κατοικιών.

Η εγκατάσταση στα αστικά κέντρα,

Α ριστερά: H καταστροφή της 
Σμύρνης (λαϊκή λιθογραφία από τη 
Συλλογή I. \Ιι:λ.ι:τόποι>λοι>).

Ι Ιά ν ω :  λίποψη της Σμύρνης. 
Η περιοχή του μυγάλ.ου στρατώνα.

ρες, οι οποίες είχαν ανταλλάξει πληθυ
σμούς και προσάρτησαν εδάφη. Όλα τα 
Βαλκάνια πέρασαν την ίδια ακριβώς ε
ποχή μέσα από ένα φάσμα παρόμοιων 
κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών, 
υπό την πίεση της διεθνούς μεταπολεμι-

ξεπεράστηκαν και όλοι μας ζούμε αρ
μονικά και μονιασμένα.

Με την υπογραφή της Συνθήκης της 
Λωζάννηςτην 24η Ιουλίου 1923, ετέθη 
τέρμα σε μια μακρά πολεμική περίοδο. 
Το έτος αυτό δύναται να θεωρηθεί ση
μαντικός σταθμός για την οικονομική 
ζωή της Ελλάδας γιατί, σταμάτησαν οι 
πολεμικές συγκρούσεις, οι συνεχείς ε
πιστρατεύσεις και οι πολεμικές προπα-
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ματα υπήρξαν ιδιαίτερα οξυμένα και οι 
επιλογές για τη λύση τους περιορισμέ
νες. Η απότομη αύξηση του πληθυ
σμού, που προκάλεσε η άφιξη των 
προσφύγων, όπως ήταν φυσικό, συνο- 
δεύθηκε από την αντίστοιχη αύξηση 
των συνολικών αναγκών της χώρας σε 
γεωργικά προϊόντα και κυρίως σε δη
μητριακά και έκανε επιτακτική ανάγκη 
τη λήψη μέτρων για την αύξηση της α
γροτικής παραγωγής

Από αυτή την εποχή οι καλλιεργού
μενες εκτάσεις άρχισαν να αυξάνουν 
σημαντικά και η εκβιομηχάνιση της 
χώρας να προχωράει με άλματα. Το ει
σαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο ανα
πτύχθηκε σημαντικά, χάρις στις ξένες, 
κυρίως, πιστώσεις. Αλλά και το κρά
τος, για να δώσει εργασία στον πληθυ
σμό που είχε αυξηθεί λόγω της εγκατά
στασης των προσφύγων, ξεκίνησε την 
εκτέλεση τεράστιων έργων οδοποιίας, 
αποξηράνσεως ελών, αποστραγγίσεως 
υγρών εδαφών, οικοδομήσεως προ- 
σφυγικών συνοικισμών, βελτιώσεως 
των λιμένων, αναπτύξεως δημοτικών 
έργων κ.λπ.

Με την εκτέλεση των μεγάλων έρ
γων του Αξιού, του Λουδία και του 
Στρυμόνα, εδόθησαν για καλλιέργεια
500.000 στρέμματα νέων γαιών και 
προφυλάχθηκαν από τις πλημμύρες
1.500.000 στρέμματα και επεκτάθηκε 
η άρδευση μεγάλου μέρους εξ αυτών.

Ελήφθησαν σοβαρά μέτρα για την ε
νίσχυση της εθνικής οικονομίας, για 
τη σταθεροποίηση της δραχμής και ι
δρύθηκε η Τράπεζας της Ελλάδος. Τέ
θηκε σε εφαρμογή νέο δασμολόγιο για 
την προστασία της βιομηχανίας, ιδρύ
θηκε ο Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανι
σμός, ελήφθησαν ικανοποιητικά μέτρα

Πάνω: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος 
με την ελληνική αντιπροσωπεία κα
τά τις συζητήσεις για τη Συμφωνία 
της Λωζάνης.

κής κατάστασης στην Ευρώπη και της 
ανακατανομής των ζωνών επιρροής.

Αμεση συνέπεια των πληθυσμιακών 
ανακατατάξεων σε όλο τον βαλκανικό 
χώρο ήταν και η διανομή της μεγάλης 
γαιοκτησίας, ένα μέτρο που εξασφάλι
σε στους ακτή μονές αγρότες ένα μέσο 
επιβίωσης αλλά και την εκπλήρωση 
του πόθου απόκτησης και ιδιοκτησίας 
της γης που καλλιεργούσαν.

«Πίσω από τις μεγάλες αυτές αγρο
τικές μεταρρυθμίσεις» —τονίζει ο C1. 
Stavrianos, («The Balkans since 
1453», N.Y. 1965)— «κρυβόταν αναμ
φίβολα ο φόβος της εξέγερσης. Μετά 
από έξι χρόνια σχεδόν αδιάκοπου πο
λέμου, οι βαλκανικοί λαοί έπασχαν α
πό κάματο και απογοήτευση. Η επανά
σταση στη Ρωσία και η εξάπλωση του 
μπολσεβικισμού στην Ουγγαρία και σε 
άλλα τμήματα της Κεντρικής Ευρώ
πης, έσειε το φάσμα ενός επαναστατι
κού κύματος, που είχε τη δύναμη να 
σαρώσει ολόκληρη τη βαλκανική χερ
σόνησο. Ο φόβος αυτός ανάγκασε την 
καθεστηκυία τάξη σε κάθε χώρα, να 
πραγματοποιήσει αγροτικές μεταρρυθ
μίσεις με την ελπίδα ότι θα αμβλυν- 
θούν οι δυσαρέσκειες που εκκολά
πτουν και συντηρούν την επαναστατι
κή θύελλα». Υπ' αυτή την οπτική ερ
μηνεία στην Ελλάδα μοιράστηκαν ε
κτάσεις που αντιπροσώπευαν το 38% 
του συνόλου της καλλιεργήσιμης γης. 
Ανάλογες εκτάσεις μοιράστηκαν και 
στις λοιπές βαλκανικές χώρες.

Βεβαίως, στην Ελλάδα τα προβλή

για την σιτο- 
π α ρ α γ ω γ ή  
και ιδρύθηκε 
η Αγροτική 
Τράπεζα, η 
οποία άρχισε 
να διοχετεύ
ει μεγάλα 
κεφάλαια υ
πο στ ηρ ίζο 
ντας την γε
ωργική και 
κτηνοτροφι- 
κή παραγω
γή. Παράλ
ληλα, ιδρύ

θηκε το Ταμείο Κτηνοτροφίας, το Τα
μείο Ασφάλειας για την προστασία α
πό τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
που δύναται να πλήξουν την αγροτική 
παραγωγή και συστάθηκαν ειδικά ε
ρευνητικά κέντρα για την βελτίωση 
της ποιότητας και της ποσότητας των 
γεωργικών προϊόντων.

0  duvauiouoc
του ποοσφυνικού σ το ιχείου

Το προσφυγικό στοιχείο το οποίο υ
πήρξε ιδιαίτερα δυναμικό και δη
μιουργικό, εκμεταλλεύτηκε με τον κα
λύτερο δυνατό τρόπο την αγροτική με
ταρρύθμιση με αποτέλεσμα να αποβεί 
παράγοντας άκρως θετικός για την ελ
ληνική ζωή.

Συνέβαλαν σε όλους τους τομείς, κυ
ρίως όμως, πυκνώθηκε ο ελληνικός 
πληθυσμός σε διάφορες περιοχές της 
χώρας που ήταν αραιός εθνολογικά. 
Σπουδαιότατη υπήρξε και η συμβολή 
στον οικονομικό τομέα, όπου παρατη
ρούμε ώθηση και βελτίωση, ποιοτική 
και ποσοτική στη γεωργική οικονομία, 
γιατί οι πρόσφυγες ήταν φίλεργοι και 
πρόθυμοι να υιοθετήσουν νέες μεθό
δους καλλιέργειας και νέες καλλιέρ
γειες. Επιδόθηκαν ιδιαίτερα στην κα
πνοκαλλιέργεια. Στα αστικά κέντρα, 
προσέφεραν πολλά για την ανάπτυξη 
της βιομηχανίας και ως φτηνή εργατι
κή δύναμη και με το επιχειρηματικό 
τους πνεύμα. Πολλοί από αυτούς δια- 
κρίθηκαν αργότερα σε υψηλές θέσεις 
της οικονομικής, πολιτικής και πνευ
ματικής ζωής του τόπου. ■

Ανθ/μος Κων. Κούρος
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Κάθε φορά που ακούγετα ι η καμπάνα μ ες  το Αυγουστιάτικο  
δειλινό, σημαίνοντος σεμνά, γλυκά και μεγαλόπρεπα, η α 
ναπνοή μας γαληνεύει, γ ια τ ί σε λίγο μ α ζ ί μ ε  τον ήχο της κα 
μπάνας θα προσφέρουμε και ε μ ε ίς  σε 'Κείνη τα ποικίλα  
προβλήματα της ζωής μας.

Δ ε κ α π ε -  
ν τ α ύ γ ο υ -  
στος ο μή-Αύγουστος

«Α.Ε.»: Γέροντα Ανανία ο λαός μας 
αποκαλεί τον μήνα Αύγουστο Πάσχα 
του καλοκαιριού γιατί είναι εζολοκλή- 
ρου αφιερωμένος στην Παναγία. Θα 
θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια γ ι' αυ
τή την χαρμόσυνη εορτή που τόσο τι
μά και αγαπά ο λαός μας.

«Απ.»: Ο μήνας Αύγουστος που ανή
κει στον αστερισμό της Παρθένου, είναι 
ο μήνας της Παρθένου Μαρίας, της 
Παναγίας μας. Είναι το Πάσχα του κα
λοκαιριού, όπως είπατε, η εορτή της 
Κοιμήσεώς Της, η ημέρα του θανάτου 
και η ημέρα της Μεταστάσεώς Της στον 
ουρανό, κοντά στον Υιό και Θεό Της.

Ο Αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αν
δρόνικος Β ' (1282-1328) όρισε με διά
ταγμα όλος ο μήνας Αύγουστος να είναι 
αφιερωμένος στην Παναγία. Τι σημαίνει 
αυτό; Οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι ευλα
βούντο και αγαπούσαν την Παναγία, με
τά το Θεό όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. 
Την είχανε μανούλα, την είχανε σκέπη, 
την είχανε αγάπη, την είχανε καταφύγιο, 
την είχανε χαρά φοβερή προστασία, την 
είχανε το ψωμί και το φαγητό τους, το 
νερό και το αλάτι τους. Ήτανε η υπέρμα- 
χος Στρατηγός, η απροσμάχητος βοή
θεια, το τείχος και η καταφυγή τους. Αυ
τή η συμπεριφορά τους απέναντι στην 
Παναγία μας έχει πολύ μεγάλη σημασία 
και για μας τους σημερινούς ανθρώπους 
του εικοστού πρώτου αιώνα. Γιατί και ε
μείς σήμερα στη σκοτοδίνη της ζωής, α-

νας της Πανα
γιάς και το π ε
ριοδικό μας α 
φ ιερώ νει στη  
Μ ητέρα  του Θεού λ ίγ ες  γραμμές, μ ε  οδηγό τον λογιώ τατο  
πατέρα Ανανία Κουστένη, Αρχιμανδρίτη της Ιερός Αρχιεπ ι
σκοπής Αθηνών.
Ό ταν συζητάς μ α ζ ί του αντιλαμβάνεσαι ότι έ χ ε ις  απέναντι 
σου ένα ν κληρικό που αγαπά το Θεό και σ έβ ετα ι απ ερ ιό 
ρ ισ τα  τους ανθρώπους. Θ έλα μ ε να του κάνουμε ερ ω τή σ εις  
γύρω από τον σκοπό της συνάντησης μας, όμως η πορεία  
της συζήτησης έ δ ε ιξ ε  πως αυτό θα ζημίω νε το λόγο του. 
Έτσι τον αφήσαμε να ξεδ ιπ λώ σ ει την αγάπη του για το 
πρόσωπο της Παναγίας, της «Γλυκυτάτης Μ η τέρ α ς» , όπως 
την απ ο καλεί....

κριβώς αυτό ζητάμε, μια αγκαλιά. Ζητά
με μια αγάπη. Ζητάμε μια στοργή. Μπο
ρεί να περνάμε από διάφορες αγκόλες 
θεμιτές ή αθέμιτες, αλλά η αγκαλιά της 
Παναγιάς είναι μοναδική. Γι' αυτό και η 
ψυχή μας ό,τι και αν κάνει ακόμη και ό
ταν αμαρτάνει, προς εκείνη την αγκαλιά 
τρέχει και σε εκείνη την αγκαλιά θέλει να 
βρεθεί και να υπάρξει.

Παλαιά θυμάμαι, παιδάκια που ήμα
σταν, εάν μας μάλωνε κάποιος ή μας 
χτυπούσε στον δρόμο ή εάν πέφταμε και 
χτυπούσαμε ή εάν κάτι μας φόβιζε 
πραγματικό ή φανταστικό, τι κάναμε; 
Φεύγαμε, τρέχαμε και πηγαίναμε και πέ
φταμε στην αγκαλιά της μανούλας μας 
και εκείνη μας καθησύχαζε, μας ασπα-
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ζότανε μας θώπευε, μας έπαιρνε τον πό
νο, τον φόβο, τη στεναχώρια και ύστερα 
φεύγαμε πάλι από την αγκάλη της γαλη
νεμένοι, ειρηνικοί και καθησυχασμένοι.

Εάν η απλή μανούλα μας έκανε αυτά, 
η μεγάλη Μάνα, η Μάνα του Χριστού 
αλλά και όλου του ανθρωπίνου γένους τι 
κάνει για μας; Στέκεται μπροστά στον Υ
ιό και Θεό της και μας σκεπάζει κρυφά 
και ανάκρυφα, που έλεγαν οι παλαιοί, 
από την δίκαια του οργή, μπαίνει μπρο
στά να μην μας βλέπει Εκείνος ο Γλυκύ
τατος και Δικαιότατος και στενάχωρεί- 
ται και εξοργίζεται και λυπάται και λέει 
πως δεν τον αχούμε και στεναχωρείται! 
Μπαίνει μπροστά η Παναγιά!

Σήμερα εμείς οι άνθρωποι, οι ταλαί
πωροι άνθρωποι του 21ου αιώνα , έ
χουμε δυο μεγάλα προβλήματα: Την έλ
λειψη νοήματος στη ζωή και τον φόβο

του θανάτου.
Όταν όμως αγαπάμε τον Θεό, αγαπά

με την Παναγιά μας, αγαπάμε τους αδελ
φούς μας, γεμίζει η ψυχή μας! Είμαστε 
φτιαγμένοι από αγάπη για την αγάπη. 
Και εάν αυτήν την πηγή της αγάπης που 
έχουμε μέσα μας την κρατάμε μόνο για 
μας, αυτό είναι εγωισμός, εάν την ταπώ
νουμε αυτό είναι η κόλαση. Όταν αφή- 
σουμε να τρέχει το αθάνατο νερό αυτής 
της αγάπης εμπρός στο Θεό και εμπρός 
στους ανθρώπους, αισθανόμαστε δη
μιουργικοί, νιώθουμε γεμάτοι και προ
σφέρουμε την πραγματική λατρεία στο 
Θεό και την αληθινή διακονία στον συ
νάνθρωπο και τότε έχουμε την χαρά της 
προσφοράς την χαρά της δημιουργίας, έ

χει νόημα η ζωή μας και δεν τραγουδά
με τότε αυτό που λέει το τραγούδι «άλλη 
μια μέρα δίχως σκοπό», γιατί έχουμε 
σκοπό, έχουμε στόχο τη Θεία Βασιλεία, 
γιατί ο άνθρωπος, όπως λέει ο μεγάλος 
ιατροφιλόσοφος Βλάσης Πασκόλ, ο πο- 
λυπονεμένος αυτός και ταλαίπωρος αλ
λά και μεγάλος Χριστιανός, «ο άνθρω
πος δεν ζει, αλλά ελπίζει να ζήσει».

Και ελπίζουμε και εμείς να ζήσουμε 
κάπου αλλού αιώνια, εδώ περνάμε, φεύ
γουμε. Εδώ η ζωή μας είναι όπως λέει ο 
ποιητής σαν το ποτάμι. Κάποτε ο ποιη
τής περνούσε από το ποτάμι, και τ ' ά- 
κουσε να μιλά! Και έλεγε το ποτάμι: 
Περνώ υπέροχα τοπία, όμορφα μέρη , 
γραφικές κοιλάδες και τόσα άλλα ωραί
α, αλλά ένα παράπονο έχω πως δεν 
μπορώ να σταθώ και να ταχαρώ  φεύγω 
και όλο φεύγω! Και ο ποιητής στέκεται

και φιλοσοφεί και λ έ ε ι: Και η δική μου 
η ζωή με το ποτάμι μοιάζει!

Φεύγουμε λοιπόν ! Και δεν πάμε στην 
εκμηδένιση, δεν πάμε στον χαμό αλλά 
πάμε στον Κύριο, πάμε στην Παναγιά, 
πάμε στην αληθινή πατρίδα μας γιατί ε
δώ νοιώθουμε ξεριζωμένοι, «φευγάτοι 
και πλάνητες» που θα έλεγε ο Κυρ Αλέ
ξανδρος Παπαδιαμάντης. Όταν βάλου
με όμως ρότα για την αιώνια Πατρίδα, 
τότε αισθανόμεθα να ριζώνουμε, να έ
χουμε μέσα την ελπίδα, την πίστη, να έ
χουμε το ίδιο το πνεύμα με τους αγίους 
που εορτάζουμε.

Στον σημερινό κόσμο η Παναγία μας 
μπορεί να προσφέρει την ελπίδα, γιατί 
είμαστε ανέλπιδοι είμαστε απελπισμέ

νοι, βρισκόμαστε σε σύγχυση, είμαστε 
χωρίς ρότα είμαστε χωρίς σκοπό. Η  
Παναγία προσφέρει τα πάντα και πολ
λές φορές έρχεται χωρίς να την καλέ- 
σουμε και μας λυτρώνει χωρίς να το α- 
ντιληφθούμε, είναι μια άγνωστη ευεργέ- 
τιδα που δίνει νόημα στην ζωή μας. Άλ
λωστε όλοι την φωνάζουμε, μπορεί να 
την βρίζουμε σε κάποια στιγμή δυσκολί
ας ή πειρασμού ή ότι άλλο, αλλά στη 
δύσκολη ώρα Παναγιά μου φωνάζουμε. 
Την Παναγιά τη δέχονται όλοι, ακόμη 
και οι Μουσουλμάνοι! Ξέρετε, στους 
Μουσουλμάνους από τα 114 κεφάλαια 
που έχει το κοράνι τα 14 είναι αφιερω
μένα στην Παναγιά και την αποκαλούν 
«Δέσποινά μας και Κυρία μας Μαριάμ» 
και ποτέ δεν τη βρίζουν πάντα την επι
καλούνται. Γι' αυτό και η Παναγιά τι 
κάνει; Τους λυπάται, τους ευλογεί, τους 
ελεεί. Ακόμη και στη Λούρδη στο Παρί
σι, που είναι καθολικοί στο δόγμα, η 
Παναγιά κάνει εκεί θαύματα!

Δεν βραβεύει το δόγμα, αλλά την πί
στη των ανθρώπων, την αγάπη των αν
θρώπων. Εάν δεν είχαμε την Παναγιά 
όντως θα ήμασταν ορφανοί, όπως ορ
φανεύει το σπίτι από μάνα. Γ ι’ αυτό ας 
την χρησιμοποιούμε. Εκείνη δύο χιλιά
δες χρόνια δεν κουράστηκε να μας αγα
πά και να μας ελεεί. Ούτε θα κουραστεί 
και τώρα. Εμείς και αν κουραζόμαστε 
από τα πολλά προβλήματα της ζωής, ας 
την αναζητάμε, ας την εκμεταλευόμεθα. 
Χαίρεται και καταχαίρεται Εκείνη! Και 
αν ίσως κάποιος ρωτήσει, που είναι η 
Παναγιά; Θα του πω. Είναι στου φτω
χού το σπίτι, στου δυσκολεμένου και α
δικημένου, στη θάλασσα, στη στεριά, ο
πουδήποτε!...

«Α.Ε.»: Συγκινείτε την ψυχή αυτών 
που σας ακούν Γέροντα Ανανία, κινεί
τε το θυμικό της ψυχής του κάθε αν
θρώπου σε κατάνυξη και γόνιμο προ
βληματισμό. Σας ευχαριστούμε που 
διαθέσατε λίγο από τον πολύτιμο χρό
νο σας. Δυστυχώς ο περιορισμένος 
χρόνος δεν μας επιτρέπει να συνεχί- 
σουμε την τόσο ευλογημένη κουβέντα 
μας. Κλίνοντας την συνέντευξη μας 
θα θέλαμε να ευχηθείτε για το Σώμα 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Απ.»: Η Παναγιά να είναι μαζί σας, 
να ευλογεί, να προστατεύει, να φωτίζει 
το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας που 
στις μέρες μας το έχουμε τόση ανάγκη. ■

Συνέντευξη: Αρχ/κας Κων. Τσινάλης
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ι Στήλες του Ηρακλέους, ή 
άλλως Γιβραλτάρ, είναι ένας 
τόπος μαγικός και περίεργος 
συνάμα. Η λαϊκή φαντασία έ
χει αναμείξει την ιστορία με 
το μύθο και έχει πλάσει δικές της ξεχω

ριστές και απολύτως θελκτικές εικόνες, 
μειγνύοντας σε ένα ελκυστικό αμάλγα
μα, την αχλή των γεγονότων με τη γό
νιμη παραμυθία της αλμύρας που χτυ
πάει αλύπητα το βράχο των 7.680 
στρεμμάτων, ο οποίος σφραγίζει τη δυ
τική είσοδο της Μεσογείου.

Κατά τους σκοτεινούς χρόνους της 
αρχαιότητας, και πάντως στην προ-ο- 
μηρική εποχή, ο μεσογειακός άνθρω
πος είχε την πεποίθηση ότι κάπου στα
ματούσε ο κόσμος. Ότι υπήρχαν κά
ποια όρια και τα όρια αυτά ήταν πολύ 
συγκεκριμένα και ορατά. Τα όρια αυτά 
τα ονόμαζαν «Στήλες του Ηρακλέους 
και οφείλουν το όνομά τους στον Ηρα
κλή της ελληνικής μυθολογίας. Δεν 
γνωρίζουμε τίποτα σχετικό με τον συ
γκεκριμένο Ηρακλή και αναφερόμαστε

σε μια εποχή όπου οι Έλληνες τουλάχι
στον δεν είχαν τολμήσει να περάσουν 
στον Ατλαντικό και να πλεόσουν στις 
ακτές της Δ. Ευρώπης. Εννοείται ότι υ
πήρχαν πολλοί Ηρακλείς στην ελληνι
κή αρχαιότητα. Ένας εκ των πολλών 
Ηρακλέων (του οποίου η ύπαρξη δεν 
ορίζεται στους ιστορικούς χρόνους) ο- 
νοματοθέτησε το πέρας, το όριο του 
μεσογειακού ανθρώπου.

Η μία Στήλη του Ηρακλέους τοποθε
τείται στην αφρικανική ακτή του πορ
θμού του Γιβραλτάρ, επί του αρχαίου 
όρους Αβύλη. Ο λόφος αυτός και το έ
ναντι αυτού όρος Αλύβη ή Κάλπη, το 
σημερινό Γιβραλτάρ από μακριά φαί
νονται σαν δύο στήλες, αυτή η θεά δη
μιούργησε τον μύθο ότι ο Ηρακλής μό
λις έφθασε εκεί έστησε αυτές τις στή
λες και έγραψε επάνω «μη περαιτέρω», 
φανταζόμενος ότι εκεί ήταν το τέλος 
του κόσμου.

Καταντικρύ του λόφου της Αβύλης 
βρίσκεται η άλλη Στήλη του Ηρακλέ
ους, ο βράχος του Γιβραλτάρ και υπήρ-

Το όνομα, πιθανώς να προήλθε από κά
ποιο κοίλωμα που υπάρχει στο βράχο, 
το οποίο μοιάζει με το αρχαίο σκεύος 
«κάλπη».

Στην ακριβώς απέναντι ακτή από το 
Γιβραλτάρ, όπου βρίσκεται η Ταγγέρη, 
τον 6ο π.Χ. αιώνα, οι Φωκαείς έχτισαν 
την πόλη Τιγγενίς ή Τίγγις, σημαντικό
τατο κέντρο διαμετακομιστικού εμπο
ρίου. Πρόκειται για την πιο απομακρυ
σμένη ελληνική αποικία, που είχε κτι- 
σθεί από τον Έλληνα βασιλιά της Λι
βύης, Ανταίο και η οποία αργότερα κα
ταλήφθηκε από τους Φοίνικες και εξυ
πηρετούσε τα συμφέροντα των Καρχη- 
δονίων. Με την ίδρυση της Τίγγιδος, οι 
Φωκαείς εξούσιαζαν τα στενά του Γι
βραλτάρ και δήλωναν την παρουσία 
τους στη Β. Αφρική. Λίγο αργότερα, 
με την ίδρυση της πόλης Κάλπης, στην 
ευρωπαϊκή ακτή οι Έλληνες έλεγχαν εξ 
ολοκλήρου και αδιαμφισβήτητα τα 
στενά του Γιβραλτάρ.

Οι κάτοικοι της αρχαίας Κάλπης μι
λώντας για το Γιβραλτάρ έλεγαν ότι 
«την περιοχή ου μέγα, το δε ύψει μέγα 
και όρθιον, ώστε πόρρωθεν νησοειδές 
φαίνεται», αυτή η περιοχή που είναι 
πολύ μικρή αλλά έχει μεγάλο ύψος από
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τη θάλασσα ονομαζόταν Στήλες του Η- 
ρακλέους. Με τη ρωμαϊκή κατοχή ονο
μάσθηκε σε Mons Calpe και η ονομα
σία αυτή διατηρήθηκε έως το 711, όταν 
ο Ταρίκ μπεν Σαΐντ, μαζί με αρκετές χι
λιάδες Αράβων και Βερβέρων κατέλα
βε την απόρθητη αυτή θέση και την ο
νόμασε Τζεμπελ αλ Ταρίκ. Από την 
παραφθορά αυτού του ονόματος προ
έρχεται και η ονομασία Τζιμπραλτάρ 
και οι παρεμφερείς ονομασίες Τζιμπιλ- 
τέρα και Τζιμπεράλτα, όπως την απο-
καλούν οι Έλληνες ναυτικοί.

Μετά την απόσυρση των Αράβων ο 
βράχος του Γιβραλτάρ, ένα από τα πλέ
ον στρατηγικά σημεία του πλανήτη, υ- 
πέστη πολλές πολιορκίες μέχρις ότου 
το 1704 ο Άγγλος ναύαρχος Τζορτζ Ρο- 
ουκ, τον κατέλαβε στο όνομα της βασί
λισσας Άννας, υψώνοντας τη βρετανι
κή σημαία. Από την εποχή αυτή χρονο
λογείται η απόσυρση των Ισπανών που 
προτίμησαν να εγκαταλείψουν τα σπί
τια τους αφήνοντας τον βράχο στην α
πόλυτη βρετανική κατοχή. Την ίδια 
χρονιά που Τζορτζ Ροουκ κατέλαβε το 
Γιβραλτάρ οι Ισπανοί υποστηριζόμενοι 
από γαλλικές δυνάμεις προσπάθησαν 
να τον ανακτήσουν αλλά απέτυχαν. Α
ποτυχημένες απέβησαν και άλλες προ
σπάθειες που κατέλαβαν οι Ισπανοί, 
αλλά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η 
προσπάθεια που κατέβαλαν το 1782 υ
πό τη διεύθυνση του Γάλλου Γκριγιόν. 
Την χρονιά αυτή άφησαν την φαντασί
α τους να αυτοσχεδιάσει και οι επινοή
σεις τους είχαν καταλυτική επίδραση 
στα ζητήματα πολιορκίας και στην πυ
ροβολική τέχνη των μετέπειτα χρόνων.

Με την καθοδήγηση του δούκα του 
Γκριγιόν κατασκεύασαν τα πρώτα 
«πλωτά πυροβολεία», αφού επένδυσαν 
σκάφη με ειδική θωράκιση από ξύλο 
και ενίσχυση εξωτερικά από λαμαρί
νες, ώστε να μην διαπερνώνται από τις 
βόμβες και τις σφαίρες, τόσο από τα 
πλευρά όσο και από το κατάστρωμα. 
Τα αυτοσχέδια αυτά σκάφη είναι οι 
πρόγονοι των «θωρηκτών καταστρώ
ματος». Ταυτοχρόνως, για να έχουν 
την ικανότητα πλεύσης αυτά τα σκάφη 
λόγω του υπερβολικού βάρους των, τα 
περίζωσαν με φελλό και ασκούς γεμά
τους αέρα. Τα απρόσβλητα αυτά σκά
φη τα αγκυροβόλησαν σε απόσταση α
ναπνοής από τα οπλικά συστήματα των 
Αγγλων που κατείχαν τον βράχο. Μόνο 
που οι Άγγλοι έχοντας διασπείρει πα

ντού τους πράκτορές τους, έμαθαν για 
τις επινοήσεις των Ισπανών και προέ- 
βησαν σε δικές τους επινοήσεις, τις ο
ποίες κατάφεραν να τις κρατήσουν μυ
στικές από τους Ισπανούς πράκτορες. 
Κατασκεύασαν ειδικούς κιλλίβαντες 
σε άρματα που επέτρεπαν μεγάλη γω
νία βολής δίνοντας βεληνεκές 1.700 
γιαρδών σε μεγάλα προπυρωθέντα σε 
φούρνους σιδερένια βλήματα, τα οποί
α διαδόθηκαν πάρα πολύ αργότερα. 
Πρόκειται για τα προπυρωμένα βλήμα
τα Παιξάνς, με τα οποία ήταν εξοπλι
σμένη η «Καρτερία» του Άστιγγος.

Η επίθεση των Ισπανών ξέσπασε τον 
Ιούλιο του 1782 και οι Άγγλοι άφησαν 
τα θωρακισμένα σκάφη να αγκυροβο
λήσουν κοντά στην ακτή. Τότε άρχισαν 
να βάλλουν με τα πυρακτωμένα βλή
ματα τα οποία κατέκαψαν τα θωρακι
σμένα σκάφη. Με ελάχιστο χρονικό 
διάστημα ο δούκας του Γκριγιόν παρα
δέχθηκε την ήττα του και υπέγραψε α
νακωχή και λύση της πολιορκίας.

Έκτοτε, μια μόνο απόπειρα έγινε κα

μα του από ζώνη ουδετέρου εδάφους 
που καλείται «Λίνεα» η οποία χωρίζει 
τη βρετανική κτήση από την Ισπανία. 
Είναι η έδρα του Βρετανού αρμοστή 
και διαθέτει 32 προξενεία.. Οι κάτοικοί 
του, 28.000 όλοι κι όλοι, οι οποίοι κα
τοικούν σε ένα χώρο που έχει μήκος 
7,4 χιλιόμετρα και πλάτος μόλις 1,5 χι
λιόμετρα.

Ο πορθμός του Γιβραλτάρ, ο οποίος 
χωρίζει την Ευρώπη από την Αφρική 
και ενώνει την Μεσόγειο με τον Ατλα
ντικό ωκεανό, στο στενότερο σημείο έ
χει εύρος 14,6 χιλιομέτρων και μέγιστο 
βάθος 750 μέτρων.

Η χερσόνησος που ανήκει στην Μ. 
Βρετανία έχει διασκευαστεί σε απόρ- 
θητο φρούριο που δεσπόζει του κόλ
που της Αλγεθίρας και του πορθμού 
του Γιβραλτάρ και δικαίως θεωρείται 
το κλειδί της Μεσογείου.

Οι οχυρώσεις εκτείνονται σε όλη τη 
νότια ακτή, την δυτική αλλά και την α
νατολική πλευρά και κατά βάθος επί 
της κορυφογραμμής του όρους, στο ο-

τά του Γιβραλτάρ από τους Γάλλους η 
οποία απεκρούσθη από τον ναύαρχο 
Τζαίημς Σωμαρίς κατά τη ναυμαχία 
της Αλγεθίρας.

Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμί
ου πολέμου έγιναν πολλές μελέτες 
προσβολής του Γιβραλτάρ από χώρες 
του Άξονα, οι οποίες για διάφορους λό
γους δεν προχώρησαν στο στάδιο της 
εφαρμογής.

Το Γιβραλτάρ είναι μικρή χερσόνη
σος και πόλη που βρίσκεται στο νοτιό
τατο σημείο της ισπανικής Ανδαλουσί
ας, με τον οποίο η Ισπανία χωρίζεται α
πό το Μαρόκο με τον ομώνυμο πορ
θμό. Αποτελείται κατά το βόρειο τμή

1
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Αϊζενχάουερ, ο οποίος διοικούσε τις 
επιχειρήσεις στην Β. Αφρική.

Ο θρύλος λέει ότι το σύστημα με τις 
σήραγγες έφτανε έως το Μαρόκο και 
ότι μέσω αυτού έφτασαν στο Γιβραλ
τάρ οι πίθηκοι που συναντάει κανείς σε 
κάθε σημείο και αποτελούν την μα- 
σκότ του Βράχου. Όμως, κατά πάσα πι
θανότητα, δεν είναι αυτός ο δρόμος 
που ακολούθησαν οι πίθηκοι, γιατί δια

ποίο υπάρχουν αμέτρητα σπήλαια. Ο
χυρωματικά έργα προστατεύουν το τε
ράστιο φρούριο από τον Βορρά, δηλα
δή από την ισπανική πλευρά. Μέρος 
των οχυρωματικών έργων αποτελεί ε
κτός των άλλων μικρότερων σηράγγων 
και στοών, και η μεγάλη σήραγγα του 
κέντρου που διαπερνά την κορυφο
γραμμή εγκαρσίως από τη δυτική ακτή 
μέχρι την ανατολική.

Ο φύλακας της δυτικής εισόδου της 
Μεσογείου επιβιώνει χάρις στα παρα
δοσιακά στρατιωτικά και ναυτιλιακά έ
σοδά του. Ωστόσο, καθώς η Βρετανία 
έχει περικόψει τις δαπάνες της για την 
άμυνα, η παρουσία του βρετανικού 
στρατού στο Βράχο έχει περιοριστεί. 
Οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ έχουν ανα
πτύξει πολύ σημαντικές εξωχώριες 
τραπεζικές δραστηριότητες, παρά το 
γεγονός ότι το 70% των εργαζομένων 
απασχολείται στο δημόσιο τομέα

Σήμερα, το Γιβραλτάρ θυμίζει τη 
Μ. Βρετανία των περασμένων δεκαε
τιών. Ένας περίπατος στον κεντρικό 
δρόμο της πόλης σε ταξιδεύει πίσω 
στο χρόνο, τριάντα - σαράντα χρόνια. 
Η μόνη διαφορά με την Βρετανία εί
ναι ο λαμπερός μεσογειακός ήλιος. 
Ακόμα και οι τιμές των προϊόντων 
έρχονται από μια άλλη εποχή, αφού 
στο τεράστιας στρατηγικής σημασίας 
«Βράχο», δεν υπάρχει φόρος προστι
θέμενης αξίας. Τα ονόματα των δρό
μων θυμίζουν τις σκληρές μάχες που 
δόθηκαν προτού η Ισπανία αποχωρή
σει, αν και ποτέ μέχρι σήμερα δεν 
κρύβει τον διακαή της πόθο να επα- 
νακτήσει τον έλεγχό του. Βεβαίως, έ
χουν εξαφανισθεί εδώ και πολλά χρό
νια τα στρατιωτικά πειστήρια της ε
ποχής των ισχυρών συγκρούσεων 
Βρετανών και Ισπανών. Από αυτή 
την εποχή και ύστερα χρονολογείται 
η διάνοιξη και των περισσότερων ση
ράγγων και σπηλαίων που υπάρχουν

στο Βράχο, τα οποία στις μέρες μας 
αποτελούν τουριστικά αξιοθέατα. Το 
μεγαλύτερο μέρος του υπόγειου δι
κτύου σηράγγων ανήκει στο υπουρ
γείο Άμυνας της Βρετανίας.

Οι επισκέπτες μπορούν να ξεναγη- 
θούν άφοβα στην Μεγάλη Βόρεια Ο
δό, μια σήραγγα μήκους 2,5 χιλιομέ
τρων και αρκετά φαρδύ. Η Μεγάλη 
Βόρεια Οδός αποτελεί μέρος ενός πε
ρίπλοκου δικτύου από σήραγγες συ
νολικού μήκους 54 χιλιομέτρων. Το 
μεγαλύτερο μέρος αυτού του δικτύου 
δημιουργήθηκε στη διάρκεια του Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου και χρησιμο
ποιήθηκε σαν βάση του στρατηγού

φορετικά δεν θα είχε τεθεί το ζήτημα 
της κατασκευής υπόγειας σήραγγας 
που θα ενώνει τα δύο σημεία, δηλαδή 
την Ευρώπη με την Αφρική.

Εύλογο όμως είναι ότι ο μύθος υπο
δηλώνει το γεγονός ότι σ' αυτό το ση
μείο η Αφρική και η Ευρώπη βρίσκο
νται σε απόσταση ανάσας. Οι πίθηκοι 
κάνουν τρέλες και κοιμούνται στη μέ
ση του δρόμου, αλλά αποτελούν και 
μέρος ενός άλλου μύθου που λέει ότι 
όταν εγκαταλείψουν το Γιβραλτάρ, τό
τε θα φύγουν και οι Βρετανοί. ■

Ανθ/μος Κων. Κούρος
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Βιοτεχνία Νυφικών ■ Βαπτιστικών

με ειδικές τιμές προς τους αστυνομικούς υπάλληλους. 
Επίδειξη νυφικών με ραντεβού

Π ν ρ ρ α ς  1 9  (προέκταση Μπακνανά, όπισθεν ξενοδοχείου Lendra Marriott)

Τηλ.: 010 9200.232, 093 6623 435

Α Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ

Σ Τ Ρ Α Τ Ι I I Τ Ι Κ Λ  Ε Ι Δ Η
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΟΑΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 8Β: 85 €
(μπουφάν-παντελόνι)
ΠΗΛΗΚΙΟ: 1 7 ,5 0 €
ΠΟΥΛΟΒΕΡ: 25 €
(Σ τ ις  τιμές συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α. 18%)

I Υφασμα 
|  πελάτη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (Δέρμα Cordura) 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ (για όλα τα όπλα) 

ΘΗΚΕΣ CORDURA (made in U S A.) 

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ (S&W,‘ ECONOMY";

ΓΚΛΟΠ (Καουτσούκ - Πτυσοΰμενα) 

ΤΣΑΝΤΑΚΙΑ ΟΠΛΟΝ 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

ΣΗΜΑΤΑ 

ΦΑΚΟΙ MAG-I

ΑΡΒΥΛΑ HI-TEC (Δέρμα - Cordura)

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 31, Τ.Κ. 106 72 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 010 3610280 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΠ ΟΥΔ Η ΠΟ Τ Ε ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Σ. ΠΑΓΩΝΗΣ
Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ.-Fax 061 0 220 541

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

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

Κανακάρη 75, Πάτρα, TiUL-Fax 061 Ο 220 541

- Στολές "I 
-Πουκάμισα 
-Παντελόνια J 
-Πηλήαα
- Παπούτσια 
-Ζώνες
- Σήματα & Διακριτικά
- Παράσημα όλων των Σωμάτων

- Ειδικός εξοπλισμός
- Θήκες όπλων χαμηλής, 

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

*  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ w  
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΝΟΠΛΟΥΣ & ΑΟΠΛΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ 
ΛΑΒΕΣ (ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ■ ΣΥΝΟΔΕΙΑ? 
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ - ΣΥΛΛΗΨΗΣ)

•  ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ
#  TAE KWON DO (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ■ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ) ν
•  ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΙΔΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Γ.Γ.Α.
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ WORLD HAPK1DO FEDERATION 
HAPKIDO Λ DAN. TAE KWON DO 3 DAN

Π Λ Α Τ Ο Ν Ο Σ  18 9 , Κ Α Λ Λ ΙΘ Ε Α  
tn r ) .: 0 1 0 9 4 2 1 300, 0 1  0 9 5 21 609





στηκε ο Απόλλωνας, γιατί υπέπεσε σε

«Και είναι ο κισσός πολύς και δασύ
φυλλος», γράφει ο αρχαίος ρήτορας Αι- 
λιανός, «που ανεβαίνει, όπως τα κλή
ματα στα δέντρα τα ψηλά και γίνεται έ
να με αυτά. Είναι και η αγράμπελη πολ
λή, που ανεβαίνει προς την κορφή των 
βράχων και τους σκεπάζει. Όλα πρασι
νίζουν και ευχαριστούν τους οφθαλ
μούς. Στους λείους βράχους, που προ- 
σφέρονται για κάθισμα στους οδοιπό
ρους, υπάρχουν και άλλα πολλά-ωραία: 
Σκιαζόμενα μονοπάτια, που αποτελούν 
ένα δροσερό καταφύγιο το καλο
καίρι. Δροσερά νερά και ρυάκια 
και κελαδήματα πουλιών μελωδι
κά. Όλα αυτά ξαλαφρώνουν τον ο
δοιπόρο από τον κόπο τους. Κι α
νάμεσα από τα Τέμπη, ο Πηνειός 
κυλάει σιγά και ήρεμα. Το νερά εί
ναι λάδι. Σκιάζεται το ποτάμι και 
τα νερά του μοιάζουν να πηγάζουν 
από τα κρεμασμένα κλαδιά τους».

Αυτά είναι τα Τέμπη (από το 
«τέμνειν»), η περίφημη κοιλάδα 
της βορειοανατολικής Θεσσαλίας, 
από την οποία στα πανάρχαια χρό
νια —μιλάνε για τρία εκατομμύ
ρια χρόνια πριν— τα ύδατα της 
θεσσαλικής λίμνης βρήκαν διέξο
δο προς τη θάλασσα. Τη διασχίζει 
νωχελικά ο ποταμός Πηνειός, ο ο
ποίος δέχεται όλα τα νερά που κα
τέρχονται από τα βουνά που περι
βάλλουν τη θεσσαλική πεδιάδα. 
«Σαλαμβριάς» το μεσαιωνικό του 
όνομα —«Σαλαμβρίαν» τον αποκαλεί 
πρώτη η Άννα Κομνηνή (1150)— ο 
Πηνειός παραπέμπει στον ποτάμιο θεό 
«Πηνειό», γιο του Ωκεανού και της 
Τηθύος, που από τη νύμφη Κρέουσα α
πόκτησε τον Υψέα, βασιλιά των Λαπι- 
θών, και τη Στίλβη, μητέρα του Λαπί- 
θου και του Κενταύρου.

Η πανέμορφη κοιλάδα αρχίζει από 
το χωριό Τέμπη —παλαιότερα «Μπα
μπά», από τον ομώνυμο «Τεκέ», που 
σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση και 
σήμερα παρά τα Διόδια των Τεμπών— 
και συνεχίζει για 7 - 8 χιλιόμετρα. Η α
ριστερή της πλευρά ορίζεται από 
προύβουνα του Ολύμπου, ενώ η δεξιά 
της από τα πρόβουνα του Κίσαβου (Ο- 
σας). Κατά μήκος της πρώτης διέρχε
ται η σιδηροδρομική γραμμή, ενώ από 
τη δεύτερη ο εθνικός δρόμος Αθηνών 
Θεσσαλονίκης.

Σήμερα, από το πλάτωμα του οδικού 
δικτύου που χρησιμεύει και σαν πάρκιν, 
οι περαστικοί, αφού διαβούν τη λικνιζό
μενη κρεμαστή γέφυρα, φτάνουν στο 
προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής, 
που συνεχίζει μια λατρεία πανάρχαια.

Η πηγή της Αφροδίτης, κάτω από το 
εκκλησάκι, συνεχίζει αιώνες τώρα να 
προσφέρει στον οδοιπόρο δροσερό νε
ρό. Στην ειδυλλιακή αυτή περιοχή, τη

παράπτωμα, όταν σκότωσε το Δράκο
ντα Πύθωνα. Ο θεός του φωτός έμεινε 

^χρόνια στην κοιλάδα για καθαρμό και, 
όταν επέστρεψε στους Δελφούς, ήταν 
στεφανωμένος με δάφνες από την πηγή 
της Δάφνης. Σε ανάμνηση αυτού του 
μύθου στελνόταν δελφική θεωρία στα 
Τέμπη κάθε οκτώ χρόνια για να μετα
φέρει από εκεί δάφνες. Για τούτο και η 
οδός των Τεμπών ονομαζόταν Πύθιάς 
ή Ιερά οδός.

Ακολουθώντας κανείς το ρου του 
ποταμού ζει σε ένα περιβάλλον παρα
δείσιο. Το φως του ήλιου, που περνάει 
ανάμεσα στα κενά του πυκνού φυλλώ
ματος των δένδρων, ερωτοτροπεί φιλά
ρεσκα με τα νερά του ποταμού που ή
ρεμα κυλούν προς τον Θερμαϊκό κόλ
πο. Κυριαρχεί ο πλάτανος. «Φυτρώνει 
παντού», γράφει ο Γερμανός σοφός 
Φαλμεράυερ, «και γεμίζει κάθε κενό.

Πλατάνια βλαστάνουν στην όχθη του 
ποταμού και ξεπροβάλλουν γεμάτα 
σφρίγος από την επιφάνεια του νερού. 
Φυτρώνουν ακόμη στην κοιλάδα, και 
συναγωνίζονται τα πλατάνια, κουτσου- 
ττιές, ροδιές, μελικοκκιές, ιτιές, βελανι
διές, πουρνάρια, βελανιδιές, αγριελιές 
και δαφνοκερασιές. Φυτρώνει τέλος και 
η Πηνειΐδα δάφνη. Όλα αυτά τα φυτά 
προσφέρουν στις όχθες του ποταμού μια 

-  αμάραντη χλοερότητα. Δροσερές αύρες 
φυσάνε απαλά στο στενό πέρασμα. Το 

πεύι :ο και το ελάτι ψιθυρίζουν γλυκά 
από τις γύρω βουνοπλαγιές. Κάτα
σπρα σύννεφα κυλάνε από τις βου
νοκορφές. Ψηλά, στο σκοτεινό χά
σμαj ο μακρόλαιμος ολυμπίσιος αε
τός 1 πλαταγίζει τα φτερά του με  
στριγγιές κραυγές...».

Στο στενότερο σημείο της κοιλά
δας] εκεί που το φως του ήλιου ίσια 
που προλαβαίνει να φτάσει στα νε
ρά του ποταμού, ένα απότομο πρό- 
βουνο της Όσας πέφτει σχεδόν κά
θετα προς το βάθος της. Στην κορ
φή αυτού του πρόβουνου βρίσκο
νται τα ερείπια του συνδεδεμένου 
με -(όσους θρύλους «Κάστρου της 
Ωριάς», φρουρίου μεσαιωνικού, το 
οποίο έφερε την επωνυμία Λυκο
στόμιο. Τη θέση αυτή, κατά τον 
Πολύβιο, αρκούσαν δέκα άνδρες να 
την υπερασπίσουν. Λίγο πιο πάνω, 
στη θέση που κατά την αρχαιότητα 
καλείτο «Γραμμένον άλας», δια- 

κρίνεται ακόμη η επιγραφή του Ρωμαί
ου ανθύπατου Κάσιου Λογγίνου, ο ο- 
ποίος το 48 π.Χ. ίδρυσε δια των Τε
μπών σταθερά ο δό .

Σήμερα η καθημερινή τύρβη, οι υ
ψηλές ταχύτητες που κινούμαστε, δεν 
μας επιτρέπουν να περπατήσουμε στις 
όχθες του ποταμού, ανάμεσα στην πα
νέμορφη πυκνή βλάστηση ή να κάνου
με μια ημίωρη κρουαζιέρα με το 
«Πλοίο της Αγάπης», ένα καΐκι που 
μας περιμένει στην προβλήτα, κοντά 
στο προσκύνημα της Αγίας Παρασκευ
ής. Όμως αξίζει να το τολμήσουμε, αν 
και η «Αστυνομική Επιθεώρηση» θα 
σας πρότεινε κάτι άλλο· να διασχίσετε 
στα πόδια την κοιλάδα, έστω από τη 
νέα γέφυρα έως την Αγία Παρασκευή!

Ας αντισταθούμε μια φορά στην πεζή 
καθημερινότητα που μας περιβάλλει! ■

Κ.Δ.
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Η  θάλασσα του
ΜΠΑΡΕΝΤΣ
■ Μ βύθιση του πυρηνικού υπο- 

I  I  βρυχίου Κουρσκ, τον Αύ- 
γούστο του 2000, οφείλεται 

■ Μ σε έκρηξη ελαττωματικής 
μ Μ τορπίλης, σύμφωνα με το ε
πίσημο πόρισμα που δόθηκε στη δη
μοσιότητα πριν από λίγο καιρό. Όπως 
ανέφερε ο Ρώσος υπουργός Επιστη
μών και Τεχνολογίας Ίλια Κλεμπά- 
νοφ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ε
πιτροπής που έκανε τις έρευνες, οι δύ
ο άλλες πιθανότητες για τις οποίες εί
χε γίνει λόγος αρχικά -η σύγκρουση 
με άλλο υποβρύχιο ή η σύγκρουση σε 
νάρκη από τον Β ' Παγκόσμιο Πόλε
μο- αποκλείστηκαν. "Επομένως, η Ε
πιτροπή εμμένει στη μόνη θεμιτή εκ
δοχή που απέμεινε, στην έκρηξη της 
τορπίλης Tolstushka", υποστήριξε ο 
Ρώσος υπουργός.

Στις 12 Αυγούστου 2000, είχαν ση
μειωθεί εκρήξεις στο τμήμα του υπο
βρυχίου, στο οποίο υπήρχαν οι τορπί
λες, κατά τη διάρκεια ναυτικών ασκή
σεων, με αποτέλεσμα το υποβρύχιο να 
βυθιστεί. Το βάθος της θάλασσας στο 
συγκεκριμένο σημείο δεν ξεπερνάει τα 
100 μέτρα. Και τα 118 μέλη του πλη
ρώματος έχασαν τη ζωή τους από πνιγ
μό ή από ασφυξία, καθώς σε λίγα λε
πτά το υποβρύχιο είχε πλημμυρίσει.

Δράττοντας την ευκαιρία από το θλι
βερό γεγονός της απώλειας των 118 
μελών του θα αναφερθούμε στη θά
λασσα του Μπάρεντς. Στο αφιλόξενο 
τοπίο αυτής της απόμερης γωνιάς του 
πλανήτη και στον ονοματοθέτη της, 
τον διάσημο θαλασσοπόρο Γουλιέλμο 
Μπάρεντς, ο οποίος ανακάλυψε αυτή 
τη θάλασσα πέρα από το Βόρειο πολι

κό κύκλο, κατά μήκος των βόρειων α
κτών της Ευρώπης.

Αγνοούμε κάθε τι από τη ζωή του Γ. 
Μπάρεντς μέχρι τη στιγμή που αποφα
σίζει να πάρει μέρος σε ορισμένες θα
λάσσιες αποστολές, οι οποίες προσπα
θούσαν να φτάσουν στην Κίνα περνώ
ντας από τη Β. Ευρώπη και τη Σιβηρία. 
Οι προσπάθειες αυτές που γίνονται το 
1594 και το 1597, τον οδηγούν στην α
νακάλυψη της νήσου των Άρκτων, της 
Σπιτσβέργης, της Νέας Ζέμλιας. Διέ
πλευσε ορισμένες από τις δυσκολότε
ρες θαλάσσιες διαδρομές, τις οποίες και 
χαρτογράφησε με εξαιρετική ακρίβεια.

Συγκεκριμένα, αποτόλμησε τρεις ό
λες κι όλες προσπάθειες πλεύσης των 
βόρειων ακτών της Ευρώπης. Στις 
πρώτες δύο αποστολές συνάντησε τους 
πάγους που επιπλέουν και τον υποχρέ
ωναν σε βιαστικές επιστροφές. Στην 
τρίτη προσπάθεια, το 1596, προχώρη
σε πολύ μπροστά στις θάλασσες του 
Βορρά και δεινοπάθησε για δέκα μήνες 
μαζί με τους συντρόφους του.

Έκανε το μεγάλο λάθος, να ξεκινή-
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την ψυχραιμία του και να εμψυχώσει 
το πλήρωμά του. Τη μέρα των Χρι
στουγέννων έδωσε στο πλήρωμά του 
διπλή μερίδα φαγητού και άνοιξε ένα 
βαρελάκι ισπανικό κρασί που όμως, 
πρώτα, έπρεπε να το ξεπαγώσουν στη 
φωτιά. Η χιονοθύελλα μαινόταν έξω 
και οι αλεπούδες έτρεχαν επάνω από 
τη σκεπή του καταφυγίου σαν τρελές. 
Στο τέλος του Γενάρη, το φως της ημέ
ρας άρχισε να επανέρχεται και το πλή
ρωμα να αναθαρρεύει. Ωστόσο, όλοι 
ήταν κουρασμένοι από την παρατετα- 
μένη ακινησία, τα τρόφιμα είχαν λιγο
στέψει και κανείς δεν είχε τη δύναμη 
να κυνηγήσει ή να στήσει παγίδες για 
τις αλεπούδες.

Στο τέλος του Φλεβάρη, όταν άνοιξε 
λίγο ο καιρός, μια ομάδα με τον Μπά- 
ρεντς κατόρθωσε να πάει έως το πλοί
ο, όπου έδωσαν πραγματική μάχη για 
να εκπορθήσουν μια οικογένεια από 
λευκές αρκούδες που είχαν βρει εκεί 
καταφύγιο. Εκεί διαπίστωσαν ότι οι 
πάγοι είχαν θρυμματίσει το σκάφος, το 
οποίο δεν χρησίμευε πια παρά μόνον 
για καυσόξυλα.

Η σταθερή και καλή διάθεση του 
Μπάρεντς είχε βοηθήσει το πλήρωμα 
να κρατηθεί όλο το χειμώνα. Τώρα, ό
μως, τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. 
Έπρεπε να βρει τρόπο να φυγαδεύσει 
το πλήρωμά του. Είχε σαφή συναίσθη
ση της απελπιστικής κατάστασης που 
βρισκόταν. Δεν μπορούσαν να φύγουν 
με τα πόδια, γιατί ίσα - ίσα που στέκο
νταν. Η έλλειψη τροφής και η πολύμη

σει από τη Νέα Ζέμλια, χειμώνα και ό
πως είναι φυσικό, για τις άγριες θάλασ
σες του Βορρά, αποκλείστηκε από τους 
πάγους. Τότε, ο Μπάρεντς, ο πρώτος 
που αποφάσισε να αψηφήσει τον χει
μώνα των πολικών θαλασσών, ενεργώ
ντας με σύνεση, έδωσε διαταγή να ε- 
γκαταλείψουν το πλοίο μεταφέροντας 
όλα τα απαραίτητα για να ξεχειμωνιά
σουν σε κάποιο καταφύγιο που κατα
σκεύασαν μέσα στους πάγους. Σε λίγες 
μέρες πέφτει η πολική νύχτα, γεγονός 
που συμβάλλει στην πτώση του ηθικού 
του πληρώματος. Ο Μπάρεντς προ
σπαθεί με κάθε τρόπο να διατηρήσει

νη ακινησία είχαν χαλαρώσει τους μυς 
και εκμηδενίσει τις δυνάμεις τους και 
δεν είχαν τρόπο να μεταφέρουν τα α
παραίτητα, ούτε σκυλιά, ούτε έλκηθρα.

Η μόνη διέξοδος που του απέμενε ή
ταν δύο βάρκες που είχαν μείνει άθι
κτες από τους πάγους. Οι εργασίες επι
σκευής ξεκίνησαν τον Απρίλιο, γιατί ο 
Μάρτης ήταν πολύ ψυχρός και είχε 
πολλές καταιγίδες. Στις 13 Ιουνίου 
1957, ο Μπάρεντς και οι άντρες του ξε
κινούν, ανακουφισμένοι ότι αρχίζει η 
αρχή του τέλους της μεγάλης τους περι
πέτειας. Όλοι τους, όμως, με κόπο κα- 
τάφερναν να κρατιούνται στη ζωή. Στις 
20 Ιουνίου ο Μπάρεντς νιώθει ένα από
τομο σφίξιμο στην καρδιά. Μετά από 
λίγο χαμογελάει, βγάζει από την τσέπη 
του έναν χάρτη, πάνω στον οποίον είχε 
σχεδιάσει το ταξίδι, φωνάζει τον υπο
πλοίαρχο, του τον δίνει λέγοντάς του ό
τι πρέπει να τον πάει στην Ολλανδία 
και αφήνει την τελευταία του πνοή.

Στις 25 Σεπτεμβρίου οι δύο βάρκες έ
φτασαν στη χερσόνησο Κόλα, όπου ολ
λανδικά πλοία περιμάζεψαν όσους εί
χαν επιζήσει. Η οδύσσεια αυτών των 
ανθρώπων, των πρώτων που πέρασαν 
χειμώνα στις αρκτικές θάλασσες, τελεί
ωσε. Μια απέραντη θάλασσα είχε ανα
καλυφθεί. Το αρχιπέλαγος της Σπι- 
τσβέργης βγήκε από τα σκοτάδια και 
χαρτογραφήθηκε στους άτλαντες και το 
μέρος που ο Μπάρεντς άφησε την τε
λευταία του πνοή πήρε το όνομά του. ■

Κ.Κ.
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το ζευγάρι;
■ΗβΗΐέλειο ζευγάρι δεν υπάρχει, ό- 

Μ πως δεν υπάρχουν τέλειοι άν-
■ θρωποι. Ακόμη, δεν υπάρχει
■ ζευγάρι που να μην έχει ζήσει
■ κρίσεις, άλλοτε σοβαρές και 

άλλοτε λιγότερο σοβαρές. Και για να 
είμαστε μέσα στην πραγματικότητα, 
μπορούμε να πούμε ότι «δεν υπάρχει 
σπίτι που θα μπορούσαμε να αναρτή- 
σουμε στην πόρτα του την πινακίδα ό
τι εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα». Τα 
προβλήματα, όμως, και οι κρίσεις μπο
ρεί να είναι σωτήριες, όταν μας βοη
θούν να γνωρίσουμε καλύτερα τον ε
αυτό μας, όπως και τον σύντροφο της 
ζωής μας, όταν μας βοηθούν να προσέ
ξουμε τι είναι αυτό που πρέπει να απο
φύγουμε πάση θυσία και τι είναι αυτό 
που μας φέρνει πιο κοντά. Και αξίζει 
τον κόπο κάθε προσπάθεια για να σώ
σουμε το γάμο μας, το σημαντικότερο,- 
γεγονός της ζωής μας.

Και ενώ το μυστήριο του γάμου τε-_ 
λείται στις εκκλησίες του χωριού, όπως 
και της πόλης, με μεγαλοπρέπεια και 
τιμάται κατά κανόνα από την κοινωνί
α, συχνά φθάνει στ' αυτιά μας η είδηση 
ότι το ζευγάρι ζει εν διαστάσει ή πάει 
για χωρισμό.

Η δυσπιστία παοαηονεύει.

αντίθεση, η οποία όμως θα 
δημιουργήσει αργότερα έ
να πλήθος δυσκολιών, α
ναγκαίων όμως για την τε
λική άνθηση των συζύγων. 
Αυτό το φαινόμενο ο διά
σημος Ελβετός ψυχίατρος 
Γιουνγκ το αποκαλεί συ- 
μπληρωματικότητα του 
συνειδητού από το ασυνεί
δητο. Ας παραδεχθώ, λοι
πόν, ότι ο σύντροφός μου 
είναι διαφορετικός και ας 
τον περιβάλλω με την αγά
πη μου και τον σεβασμό 
μου. Ας δεχθώ αυτόν που 
είναι και όχι αυτόν ή αυτήν 
που θα ήθελα να είναι. Με 
τα προτερήματά του και 
τις αδυναμίες του, τις συ
νήθειες, ακόμη και τα χό
μπι του. Μακριά από μας η 
ενδόμυχη επιθυμία «εγώ 

θα τον αλλάξω». Ας είμαστε σίγουροι 
ότι οι χαρακτήρες δεν αλλάξουν. Μα
ταιοπονούμε, άδικα. Άραγε, ο δικός 
μας χαρακτήρας αλλάζει; Ασφαλώς, 
βελτιώνεται με τον αγώνα, δεν αλλάζει 
όμως. Σ' αυτό το σημείο πόσες φορές 
κοντράρονται και ματώνουν οι καρ
διές.

Τι άραγε συμβαίνει και ενώ ξεκινούν 
με όλες τις προϋποθέσεις, παρουσιάζο
νται τα πρώτα σύννεφα, που φέρνουν- 
στην ψυχή κλονισμό και στην καρδιά 
δυσπιστία; Και ακούγονται οι φράσεις: 
«Δεν είναι αυτός ή αυτή που νόμιζα». 
«Δεν παρουσίασε τον αληθινό εαυτό 
της». «Βιάστηκα, έπρεπε να περιμέ
νω». Είναι έτσι; Ή  μήπως ξεκινήσαμε 
με ψευδαισθήσεις ότι, επειδή έχουμε 
πιθανόν τα ίδια «πιστεύω», την ίδια πε
ρίπου μόρφωση, το ίδιο περίπου κοι
νωνικό επίπεδο, όλα θα πάνε τέλεια; 
Πιθανόν να νομίσαμε ότι ο γάμος είναι 
μία απλή φιλική σχέση. Καταλαβαί
νουμε όμως τι διαφορά υπάρχει ανάμε
σα στη φιλική σχέση και στη ζωή που 
καλείται το ανδρόγυνο να ζήσει;

Η διαφορετικότητα του άλληιι.

Μήπως ξεχάσαμε ότι ο σύντροφός 
μας είναι διαφορετικός; Και όμως, εί
ναι. Όχι μόνο διαφορετικοί, αλλά και 
αντίθετοι μπορεί να είναι οι σύζυγοι. 
Και αυτό που τους έφερε κοντά στην 
αρχή της γνωριμίας τους, είναι αυτή η

Οι πεοιοοίουοί από το νάιιο.

Μια άλλη βασική αιτία είναι ότι τα 
σύγχρονα ζευγάρια δεν συνειδητο
ποιούν ότι ο γάμος επιβάλλει και στους 
δύο μερικούς περιορισμούς ως προς 
την καριέρα τους. Οι δυνατότητες της 
γυναίκας για μια λαμπρή καριέρα πε
ριορίζονται από την ευθύνη του σπι
τιού και την αγωγή των παιδιών. Κάτι 
παρόμοιο συμβαίνει και στον άνδρα 
που αισθάνεται ότι η οικογένειά του 
τού απορροφά σημαντικό μέρος του 
χρόνου του. Και αυτά αποτελούν αιτίες 
προστριβών.

Η ευγένεια και π αξιοπρέπεια.

Τι άλλο μπορεί να συμβαίνει; Μή
πως ξεχάσαμε να κρατήσουμε μερικές 
αποστάσεις που η ευγένεια τις υπαγο
ρεύει και η αξιοπρέπεια τις απαιτεί και 
ήρθε γρήγορα μια εξοικείωση που κα
τεβάζει το επίπεδο των σχέσεών μας; 
Γιατί, μην το ξεχνάμε ότι είναι απα
ραίτητο στο γάμο μας να κρατάμε α-
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ποστάσεις, που φέρνουν ένα οξυγόνο 
ανανέωσης στη σχέση μας, που την 
κρατούν πάντα φρέσκια, που την κά
νουν όλο και πιο επιθυμητή. Είναι τα 
όρια της ατομικότητας, που καθι
στούν σεβαστή την προσωπικότητα ε- 
κάστου μέλους και δεν την συνθλί
βουν. Είναι η ευγένεια που πρέπει να 
διακρίνει τις σχέσεις μας, μέχρι το 
τέρμα της ζωής μας.

Από αυτοσεΒαουό στο σεΒασυό
του άλλου.

Τίθεται, όμως, και το άλλο ερώτημα. 
Μήπως μέσα στον ενθουσιασμό μας, 
αρχίσαμε στραβά; Μήπως θελήσαμε 
να τα δώσουμε όλα και κουραστήκαμε; 
Είναι και αυτό λάθος. Στο γάμο δίνου
με και παίρνουμε. Δεν το ζητάμε, έρχε
ται μόνο του. Έρχεται. Και εάν δεν έρ
θει, με τον τρόπο μας, θα το εμπνεύ- 
σουμε. Αλλιώς, θα κουραστούμε. Και 
θα είναι σε βάρος και των δύο, όταν εί
ναι μονόπλευρο το δόσιμο. Στο γάμο 
μοιραζόμαστε μερικές κοινές αξίες, θε
μελιωμένες πάνω στην έννοια «δικαίω
μα» και «καθήκον». «Έχω δικαιώματα 
και καθήκοντα απέναντι σου και συ έ
χεις τα ίδια δικαιώματα και τα ίδια κα
θήκοντα απέναντι μου». Και πάνω απ' 
όλα, την έννοια του αυτοσεβασμού, ό
πως και του σεβασμού για τον άλλον. 
Είναι νόμος απαράβατος. Εάν δεν σέ
βομαι τον εαυτό μου, δεν μπορώ να σε- 
βασθώ τον άλλον. «Έχω δικαίωμα να 
με σέβεσαι και έχεις δικαίωμα να σε 
σέβομαι». Να με εξυψώνεις και όχι να 
με μειώνεις, ιδιαίτερα μπροστά στους 
άλλους. Κι εσύ επίσης, έχεις το δικαί
ωμα να ζητάς το σεβασμό μου κι εγώ έ
χω το καθήκον να σε σέβομαι και να 
μη σε περιφρονώ ή να σε ταπεινώνω. 
Γιατί μέσα στο ζευγάρι, δεν υπάρχει α
νώτερος και κατώτερος. Και οι δύο εί
ναι ίσοι. Και επειδή ο σεβασμός είναι 
θεμελιακή αρχή για ένα γάμο υγιή και 
πετυχημένο, θα σταθούμε λίγο περισ
σότερο σ' αυτόν. Μιλήσαμε για την 
διαφορετικότητα του συντρόφου μας. 
Αυτό θα πει ότι σέβομαι τις ανάγκες 
του και τις αξίες του. Σέβομαι τους δι
κούς του, όπως κι εγώ επιθυμώ να σέ
βεται τους δικούς μου. Σέβομαι τις πα
ρέες του, τους φίλους του και ας μη ζη
λεύω αν θέλει, πότε - πότε, να βγαίνει 
με τις δικές του παρέες. Ίσα - ίσα, είναι 
ένας τρόπος να τον φέρω πιο κοντά

μου, να τον κερδίσω. Στο κάτω - κάτω, 
δεν παντρεύτηκες ένα παιδί, για να του 
κάνεις υποδείξεις ως προς τις σχέσεις 
του. Παντρεύτηκες ένα ώριμο άνδρα. 
Ας μη του επιβάλλουμε, λοιπόν, τις 
προτιμήσεις μας και ας λαμβάνουμε 
σοβαρά υπ' όψη μας τις δικές του. Ας 
τον ενημερώνουμε γύρω από τα σχέδιά 
μας, τις προθέσεις μας, και ας μην τον 
βάζουμε μπροστά από τετελεσμένα γε
γονότα. Και ας δεχόμαστε ότι έχει και 
αυτός δίκιο και δεν είναι πάντα το δί
κιο με το μέρος μας. Ας σεβόμαστε το 
σύντροφό μας στα μεγάλα θέματα αλ
λά και στα μικρά. Ας σεβόμαστε το

ρυθμό του. Ο ένας είναι πρωινός. Απο
λαμβάνει το πρωινό ξύπνημα, ακόμη 
και στις διακοπές. Ο άλλος συγκεντρώ
νεται καλύτερα τις βραδινές ώρες. Ας 
μη προσπαθήσουμε να του επιβάλλου
με το ρυθμό μας, τα γούστα μας, τις 
προτιμήσεις μας. Ας σταθούμε με σε
βασμό στις ιδιαιτερότητές του. Πρέπει 
τόσο εκείνος όσο και εγώ να νιώθουμε 
ελεύθεροι, για να εκδηλώνουμε τα αι- 
σθήματά μας και όχι για να τα καταπνί
γουμε. Ο σεβασμός και η αγάπη πηγαί
νουν μαζί. Δεν μπορεί να υπάρξει αλη

θινή αγάπη, χωρίς να σεβόμαστε τον 
άλλον. Περιττό να τονίσουμε ότι ο α
μοιβαίος σεβασμός, προϋποθέτει αμοι
βαία πιστότητα στις αρχές, στις αξίες, 
στις ιδέες πάνω στις οποίες θεμελιώσα
με το σπιτικό μας. Η αμοιβαία πιστότη
τα είναι παράγοντας σταθερότητας. Εί
ναι η επισφράγιση της οικογενειακής 
ευτυχίας.

Η ακούραστη ανάπη.

Και η αγάπη μας; Μήπως έχει κρυώ
σει;

Μήπως έχει γίνει λιγότερο εφευρετι
κή; Ας βρούμε μερικούς τρόπους να 
την ανανεώσουμε. Ένα περίπατο οι 
δυο μας, στη θάλασσα ή στο βουνό, σε 
όποιο μέρος θα τον ξεκούραζε περισ
σότερο. Ένα όμορφο εστιατόριο, για 
να τα πούμε τετ-α-τετ. Ένα φιλμ ή μια 
συναυλία, που θα απολαύσουμε μαζί. 
Ένα δωράκι απρόσμενο, που θα του μι
λήσει για την αγάπη μας. Γιατί όχι, και 
ένα ολιγοήμερο ταξιδάκι, εάν οι συν
θήκες δουλειάς ή τα παιδιά δεν επιτρέ
πουν περισσότερο. Όλα αυτά διώχνουν 
τη σκόνη της καθημερινότητας. Δεί
χνουν ότι για μας πάντα είναι ο ένας, ο 
μοναδικός. Και το έχει ανάγκη να το 
νιώσει. Είμαστε άνθρωποι. Η ζωή έχει 
γίνει μονότονη. Ένα συνεχές κυνηγη
τό. Τα νεύρα μας κουράζονται. Έτσι, 
ξεχνάμε να τον κατευοδώσουμε το 
πρωί, παίρνοντας μαζί τον πρωινό κα
φέ μας, εφ' όσον οι συνθήκες το επι
τρέπουν, να τον ρωτήσουμε πως πήγαν 
οι δουλειές του, να καμαρώσουμε κάτι 
καινούργιο που φοράει. Ίσως μου πεί
τε: Μετά από κείνη τη σκηνή που μου 
δημιούργησε, θα του κάνω υποδοχή; 
Και όμως! Έξυπνος είναι εκείνος που 
κάνει το πρώτο βήμα. Που ξέρει να 
σβήνει, να ξεχνάει. Στο γάμο κερδίζει 
εκείνος που θέλει να δίνει χαρά, που 
θέλει να ξεκουράζει.

Αναννωοίίω τα λάθη ίίου.

Ένα αγκαθάκι, που δυσχεραίνει τη 
σχέση μας, είναι η δυσκολία να ανα
γνωρίσω το λάθος μου και να μοιρα
στώ την ευθύνη σε κάποια κοινή από
φαση, σε κάποια λανθασμένη πρωτο
βουλία. Μια ομολογία παλικαρίσια, 
σώζει πολλές φορές από το ναυάγιο. 
«Δικό μου λάθος ήταν». «Βέβαια, έχω 
κι εγώ τη μερίδα της ευθύνης μου».
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Χωρίς όλα αυτά να συνοδεύονται από 
| το «αλλά», που προβάλλει σαν δίκαιο
ί λογία και τα χαλάει όλα. Μια γενναία 

χριστιανική ψυχή, μου έλεγε συχνά κα
τά τη νεότητά μου: «Η δικαιολογία εί- 

! ναι δεύτερη αμαρτία». Ομολογώ ότι με 
! βοήθησε ουσιαστικά στη ζωή μου. Έ 

νας κακός σύμβουλος είναι ότι υπάρ- 
| χουν γύρω πλήθος ζευγαριών, που βρί- 
[ σκονται σε διένεξη και γίνονται ένα 
! κακό παράδειγμα προς μίμηση. Δυστυ

χώς, δεν υπάρχει πιο ο φραγμός της 
| κοινωνίας. Απεναντίας, όλα γύρω προ- 
! τρέπουν στη διάλυση. «Τι τον κρατάς; 
! Κλείσε του την πόρτα. Σε ποιόν αιώνα 

νομίζεις ότι ζούμε»; Και άλλα πολλά, 
J που με πολλή ευκολία και συγχρόνως 
J απερισκεψία και κομπασμό, ψιθυρίζει 
! η φεμινίστρια φίλη.

ί 0  διάλογος υειώνει το γόσυα

Κάτι που χωρίζει είναι ο μονόλογος. 
Ενώ σώζει το γάμο, βοηθάει να ξεπε- 
ράσουμε ορισμένες δύσκολες ώρες, 
μειώνει το χάσμα που πάει να δημιουρ- 
γηθεί, ο διάλογος. Ένας διάλογος, ζω
ντανός, ειλικρινής. Ένας διάλογος, που 
θα έχουμε όλη τη διάθεση να ακούσου
με τον άλλον. Να μας πει τα παράπονά 
του, χωρίς να τον διακόψουμε. Να δού
με πόσο άθελά μας, ίσως απερίσκεπτα, 
τον πληγώσαμε. Να αναγνωρίσουμε το 
λάθος μας και να βρούμε σημείο επα
φής. Ένας διάλογος και όχι μονόλογος. 
Ο διάλογος που γίνεται με την επιθυμί
α της διόρθωσης και με συντριβή. Και 
ας έχει αυτός ο διάλογος σαν επισφρά- 
γιση την μαρτυρία μας ότι ο σύντροφός 
μας είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε στη 
ζωή μας και θέλουμε να μείνουμε μαζί 
για πάντα.

Η ΠΟΟΟΦΟΟά U1Q VUVOIKOC.

Επειδή απευθύνομαι και σε γυναίκες 
και γνωρίζω πόσο η γυναικεία ψυχή εί
ναι πλασμένη για προσφορά, γνωρίζω 
όμως ότι, όταν αυτό δεν γίνεται με μέ- 

j τρο, εγκυμονεί κινδύνους, θα επανέλ- 
! θω, πριν κλείσω, σε ένα ερώτημα: 

«Μήπως ξεχνάμε τον εαυτό μας»; Δεν 
[ είμαστε υπεράνθρωποι. Έχουμε ανά-
' γκη να ικανοποιούμε τους μεγάλους

στόχους της ζωής μας αλλά και τους 
μικρούς, όπως: αν έπαιζα κάποιο όργα- 

! νο, ας μη το βάλω στο περιθώριο. Πρέ-
I __________________________________________________________________________________

πει να βρω το χρόνο για να το συνεχί- 
σω. Το ίδιο, μια ξένη γλώσσα, που δεν 
τελείωσα. Μία τέχνη, που ιδιαίτερα α
γαπώ. Κάποιο σπορ. Ας μην τα αφήσω. 
Θα μου λείψουν αργότερα. Έχω ανά
γκη από λίγο δικό μου ατομικό χρόνο, 
που στο κάτω - κάτω κι αυτό το βωμό 
της οικογένειας θα υπηρετήσει και η 
δική μου προσφορά σε ποιότητα της 
ζωής θα είναι ανανεωμένη και βελτιω
μένη. Ακόμη, η εμφάνισή μου. Ποτέ 
παραμελημένη ούτε βέβαια και εξεζη
τημένη. Το μέτρο θα πρέπει να είναι ο 
δείκτης στη ζωή μου.

Το ηνεύιια των καιοών.

Μη ξεχνάμε ότι ζούμε στην εποχή 
του άκρατου φεμινισμού. Γι' αυτό και 
πολλές φορές, μειώνεται η προσφορά 
της γυναίκας σε σημείο απαράδεκτο. 
Μια φορά, φιλοξενήσαμε στο χωριό έ
να ζεύγος Γάλλων. Δεν πρόφθασαν να 
μπουν στο σπίτι και ο κύριος με πολλή 
ευγένεια, ζήτησε ένα ποτήρι νερό. Και 
η κυρία: «Να η βρύση, να και τα ποτή
ρια. Σήκω να πιεις νερό». Σας βεβαιώ, 
ντράπηκα. Και ψιθύρισα στον άντρα 
μου: «Αυτός ο γάμος δε θα κρατήσει 
πολύ». Και δεν κράτησε. Δε χρειαζό
ταν προφητική ικανότητα. Γιατί δεν ή
ταν μόνο τα λόγια. Ήταν ο τρόπος με 
τον οποίον ελέχθησαν. Δεν υπήρχε ί
χνος ευγένειας. Ήταν εντολή λοχαγού 
προς τον στρατιώτη. Αλλά, εάν μαρα
θεί το άνθος της ευγένειας στην οικο
γένεια, γρήγορα αυτή γίνεται έρημος.

Οι πηνές ανανέωση·:.

Και μπαίνω, τέλος, στο βασικό και 
καυτό ερώτημα, σχετικά με την πνευ
ματική ανανέωση. Μήπως παραμελή
σαμε τις βασικές πηγές ανανέωσης; 
Τον πνευματικό μας, τη μελέτη μας, 
την προσευχή μας; Στην Αμερική οι

ταλαίπωροι άν
θρωποι, αναζη
τούν σε κάθε 
βήμα τον ψυχί
ατρο, τον ψυχα
ναλυτή. Βεβαί
ως, σέβομαι και 
τις δύο επιστή
μες. Θα μου ε- 
πιτραπεί, όμως, 
να τονίσω, ότι 

όταν με καθαρότητα καρδιάς καταφεύ
γουμε στον φωτισμένο πνευματικό, τό
τε και τα ακατόρθωτα γίνονται κατορ
θωτά. Και η χάρη του Θεού θεραπεύει 
τα ασθενή και αναπληρώνει τα ελλεί- 
ποντα. Τότε, τα παραλυμένα γόνατα α
νορθώνονται. Και όλα γίνονται πιο εύ
κολα. Εκτός βέβαια, εάν έχουμε νοση
ρές καταστάσεις. Τότε, ασφαλώς, 
χρειάζεται η Ιατρική βοήθεια.

Εάν διαβάζαμε πιο προσεκτικά, ίσως 
και πιο τακτικά την Αγία Γραφή, το 
πνεύμα μας θα διαποτιζόταν περισσό
τερο από το πνεύμα του Θεού. Οι εντο
λές του θα μας ήταν περισσότερο οι
κείες. Και ως εκ τούτου, θα επιδρούσε 
περισσότερο μέσα μας.

Θα γίνονταν εγερτήριο σάλπισμα για 
μας και τους γύρω μας. Όπως «γυναίκα 
από ανδρός μη χωρισθήναι», «και άν- 
δρα γυναίκα μη αφιέναι», «δέδεσαι γυ- 
ναικί, μη ζήτει λύσιν». Δεν υπάρχει αν
θρώπινο πρόβλημα, που να μη βρίσκει 
τη λύση του στην Αγία Γραφή.

Οι θυοίεο αποδίδουν.

Η κατάκτηση της ζωής είναι δύσκο
λο αγώνισμα. Και χρειάζεται προσπά
θειες, κόπους, θυσίες. Στον αγώνα 
αυτόν, κάποτε, θα ματώσουμε. Πόση, 
όμως, θα είναι η ικανοποίηση, όταν, 
παρ' όλα αυτά, πετύχουμε να θεμε
λιώσουμε την οικογένειά μας «επί την 
πέτραν!» Θα δούμε, τότε, το σπιτικό 
μας να υψώνεται στέρεο, απρόσβλητο 
από τους ανέμους του κακού και των 
αδυναμιών μας. Και τα παιδιά μας να 
μεγαλώνουν μέσα στην ευτυχία, που 
χαλκεύει η ομόνοια των ψυχών, παίρ
νοντας από το παράδειγμά μας ένα 
πολύτιμο μάθημα για το πως θα θεμε
λιώσουν αργότερα και τη δική τους 
ευτυχία. ■

ΒΑΣ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
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Οργανισμός Ηνωμένων 
Εθνών__________________
http://w w w . un. org_____________

«...Κέντρο εναρμόνησης ενεργειών ε
θνών...»

(UN Chapter, 1945)

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εί
ναι ένας διεθνής οργανισμός, αποτε- 
λούμενος σήμερα από 189 ανεξάρτητα 
κράτη. Ιδρύ

θηκε στις 24 
Οκτωβρίου 
1945 από 
51, αρχικά, 
κράτη που 
δεσμεύτη
καν να 
π ρ ο σ π α 
θ ή σ ο υ ν  
να διατη- 
ρήσ ουν 
την πα- 

1 γκόσμια 
ε ι ρ ή ν η  

δια μέσου της διεθνούς συνεργασί
ας και της συλλογικής ασφάλειας. Τα 
κράτη - μέλη είναι δεσμευμένα με τις 
αρχές του Καταστατικού Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών (UN Charter), μια 
διεθνή συνθήκη που καθορίζει τα δι
καιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως 
μέλη της διεθνούς κοινότητας. Σύμφω
να με αυτή, τέσσερις είναι οι κύριοι 
στόχοι του Οργανισμού: η διατήρηση 
παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας, η

εξέλιξη φιλικών σχέσεων ανάμεσα στα 
κράτη, η συνεργασία για επίλυση διε
θνών προβλημάτων και ο σεβασμός 
στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ιστοσελίδα του Οργανισμού στο 
διαδίκτυο, όπως θα δείτε, είναι ιδιαίτε
ρα ενδιαφέρουσα.

Περιλαμβάνει πληροφόρηση για εξε
λίξεις σε θέματα παγκόσμιας ειρήνης 
και ασφάλειας, οικονομικής και κοινω
νικής εξέλιξης, ανθρώπινα δικαιώματα, 
ανθρωπιστικά ζητήματα, διεθνές δίκαιο 
κ.ά. στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, 
ρωσικά, κινέζικα και ιαπωνικά.

w w w .odccp.org:________________

Το Διεθνές Πρόγραμμα Καταπο- 
λέμησης της Μάστιγας των Ναρ
κωτικών από τα Ηνωμένα Έθνη.

Το 1990 η Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών καθιέρωσε το 
Διεθνές Πρόγραμμα Ελέγχου Ναρ
κωτικών (UNDCP) με απώτερο 
στόχο να προωθήσει συγκεντρωμέ
νη διεθνή δράση ενάντια στην παρα
γωγή διακίνηση και κατανάλωση 
των ναρκωτικών. Το πρόγραμμα αυ
τό μαζί με το Κέντρο Διεθνούς Πρό
ληψης του Εγκλήματος (CICP) αποτε
λούν τον κεντρικό άξονα των Η.Ε. για 
τον έλεγχο των Ναρκωτικών καθώς και 
για την πρόληψη του Εγκλήματος 
(ODCCP)

Ως προς τη δομή του, το Διεθνές 
Πρόγραμμα Ελέγχου Ναρκωτικών εί
ναι ένας μικρός αποκεντρωμένος οργα

νισμός ο οποίος απασχολεί συνολικά! 
180 άτομα. Εδρεύει στη Βιέννη και έ-j 
χει 22 τοπικά παραρτήματα σ' όλο τοή 
κόσμο. Διοικείται από ειδική Επιτροπή 
κατά των Ναρκωτικών που υπάγονται 
στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συ μ-1 
βούλιο των Η.Ε.

Οι προτεραιότητες του προγράμμα
τος για το 2002 - 2003 αντικατοπτρί
ζουν τις στρατηγικές που υιοθετήθη-1 
καν από τα Κράτη Μέλη στη Γενική 
Συνέλευση των Η.Ε. το 1998. Αφο
ρούν μέτρα μείωσης της ζήτησης των; 
ναρκωτικών, όπως προληπτική εκπαί
δευση και θεραπεία για εξαρτημένους 
καθώς και μέτρα μείωσης της παρα-|

γής και της διακί-| 
νησης διαμέσου μιας πιο αποτελεί 
σματικής νομοθεσίας σε εθνικό και 
τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, αναφέ- 
ρονται μέτρα καταπολέμησης του ξε-1 
πλύματος χρήματος και εναλλακτικές 
μορφές διαβίωσης των φτωχών αστι
κών κοινοτήτων που καλλιεργούν πα
ράνομες φυτείες. ■
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Ο
 ήλιος είναι όπως όλοι γνωρί
ζουμε ένα πυρακτωμένο ά
στρο που αποτελεί το κέντρο 
του ηλιακού συστήματος και 
η Γη μας περιστρέφεται γύρω 

του σε απόσταση κατά μέσο όρο 150 ε
κατομμυρίων χιλιομέτρων. Η εμφάνιση 
και εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη Γη 
οφείλεται στην ακτινοβολία που δέχε
ται από τον Ήλιο στην απόσταση αυτή. 
Αν η Γη κινείτο σε τροχιές παραπλήσιες 
του Άρη ή της Αφροδίτης (δηλαδή πιο 
μακριά ή πιο κοντά από τον Ήλιο αντί- 
στοιχα), η ζωή δεν θα είχε εμφανιστεί. 
Ο ήλιος δημιούργησε τη ζωή και είναι

απαραίτητος για τη διατήρησή της, αλ
λά μπορεί και να την βλάψει, όπως εκ
φράζεται συμβολικά στο μύθο του Δαί
δαλου και του Ίκαρου με την πτώση του 
τελευταίου όταν πλησίασε «περισσότε
ρο από όσο επιτρεπόταν» τον Ήλιο.

Το δέρμα μας —το φυσικό ανθρώπι
νο «ένδυμα»—  είναι το ωραιότερο όρ
γανο του σώματος. Καθορίζει ουσιαστι
κά την εξωτερική μας εικόνα και δια
δραματίζει σημαντικό ρόλο στην κοινω
νική και σεξουαλική ζωή. Αποτελείται 
από δύο στιβάδες (στρώματα), την επι
δερμίδα εξωτερικά (που συνεχώς ανα
νεώνεται) και το κυρίως δέρμα εσωτερι
κά, κάτω από τιςρίοίες υπάρχει το υπό
δερμα. Εκτός αποτο ωραιότερο, αποτε
λεί και το μεγαλύτερο όργανο του σώ
ματος με επιφάνεια περίπου 2 τετραγω-

Γ0U

κ. Ζαχαρία ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
Δερματολόγου - Αφροδιοιολόγου 
Αστυν. Υποδ. Υγειονομικού

νικά μέτρα και βάρος γύρω στα 4 κιλά 
και επιτελεί πολλές και σημαντικές λει
τουργίες. Είναι σημαντικό αισθητήριο 
όργανο με το οποίο επικοινωνούμε με 
το περιβάλλον (αίσθηση αφής, θερμό
τητας, ψύχους πόνου) και προστατεύει 
τον οργανισμό μας από την απώλεια υ
γρών και τις βλαπτικές επιδράσεις του 
περιβάλλοντος (μικροοργανισμοί, τοξι- 
κές ουσίες, μηχανικοί παράγοντες, δια
κυμάνσεις της θερμοκρασίας και ηλια
κή ακτινοβολία).

Η έκθεση του δέρματος στην ηλιακή 
ακτινοβολία ξεκινάει ουσιαστικά από

Φ ω τογήρανπη σ την  π ψ ιο χ ή  το » /ο ι-  
κοι τ ι/, σ τιψ νικής χινμας οι. μ ία  

γυναίκα non ι.ι·. τ ίά ιτο  συχνά στον ή- 
/ ιο  γιο  χ/ιονιο. H /ι:»κή περιοχή κά
τι·’ οπό το πηγούνι (εκεί όηλαόή π  ο» 
ίπι.ψτκ η σκιά το» πηγουνιού για /ρ ο 
νιά), γλίτω σε οπό την  φω τογήρανση  
κοι φοίνι τοι όιοφορι.τική οπό γύροι 
πι.ριο/ύ.ς που "φοιτο-γύρασσν" πολύ 
περισσότερο J

την γέννησή μας και συνεχίζεται δια βί
ου, καθημερινά και σε ποικίλη ένταση. 
Ο ήλιος εκπέμπει πολλούς τύπους ακτι
νοβολίας αλλά η ακτινοβολία που φτά
νει στην επιφάνεια της Γης και αφορά 
το δέρμα, συνίσταται από ηλεκτρομα- 
γνητική ενέργεια με μήκος κύματος με
ταξύ 290 nm και 3000 nm. (Πίνακας 1). 
Το κομμάτι αυτό της ηλιακής ακτινοβο
λίας, διακρίνεται σε 3 τμήματα («μπά- 
ντες»): το ορατό φως (με τα γνωστά 
χρώματα που ξεχωρίζουν στο ουράνιο

τόξο ή σ' ένα πρίσμα), την αόρατη υπε
ριώδη ακτινοβολία (UltaViolet = UV) 
που βρίσκεται κάτω από το Ιώδες χρώ
μα και την επίσης αόρατη υπέρυθρη α
κτινοβολία που βρίσκεται πάνω από το 
Ερυθρό χρώμα (InfaRed = IR).

Το ορατό φώς και η υπέρυθρη ακτινο
βολία είναι σχετικά αθώες για το δέρμα 
(αν και μπορούν να προκαλέσουν αύξη
ση της θερμοκρασίας, και ηλίαση σε υ
περβολική έκθεση καθώς και ξήρανση 
του δέρματος και σπανιότερα φωτο
ευαισθησία).

Η υπεριώδης ακτινοβολία (UV) είναι 
η περισσότερο βλαπτική στο δέρμα και 
διακρίνεται σε 3 μικρότερα τμήματα, 
UVA - UVB - UVC. Το όζον (03) που 
σχηματίζει ένα στρώμα στην στρατό
σφαιρα είναι ένα σωτήριο φίλτρο για 
την υπεριώδη ακτινοβολία, αφού εμπο
δίζει σημαντικό ποσοστό της να φθάσει 
στην επιφάνεια της γης. Δυστυχώς μία 
από τις επιπτώσεις του ανθρώπινου 
«πολιτισμού» στο περιβάλλον, είναι η 
συνεχιζόμενη τις τελευταίες δεκαετίες 
καταστροφή του σρτώματος αυτού από 
ουσίες που βρίσκονται στα αέρια των 
ψυγείων και τα διάφορα αεροζόλ-σπρέ- 
ϋ που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Έτσι 
αποδυναμώνεται όλο και περισσότερο η 
προστατευτική του δράση, κάτι που στο 
μέλλον θα αποκτήσει ολοένα και αυξα
νόμενη σημασία. Επίσης ένα μέρος της 
ηλιακής ακτινοβολίας απορροφάται και 
από την υπόλοιπη ατμόσφαιρα (οξυγό
νο, σταγονίδια νερού). Σημειώνεται ότι 
οι ακτίνες UVA διαπερνούν τα τζάμια 
και διεισδύουν βαθύτερα στο δέρμα, οι 
ακτίνες UVB απορροφώνται από τα 
κοινά τζάμια και οι ακτίνες UVC δεν 
φθάνουν καθόλου στην επιφάνεια της 
γης (απορροφώνται 100% από το όζον), 
αλλά μπορεί να παραχθούν από τεχνη
τές συσκευές υπεριωδών ακτινών 
(solarium). Η ποσότητα της υπεριώδους 
ακτινοβολίας που θα φθάσει τελικά στο 
δέρμα, εξαρτάται από: την διάρκεια έκ
θεσης στον ήλιο, την ένταση των ακτι
νών (ώρα, εποχή, υψόμετρο, γεωγραφι
κό πλάτος) και τη λήψη ή όχι μέτρων 
προστασίας.

Το δέρμα αμύνεται στις υπεριώδεις α
κτίνες κυρίως με την παραγωγή μελανί
νης από τα μελανινοκύτταρα του δέρ
ματος —δηλαδή το γνωστό μας «μαύρι
σμα»— , τόσο αυτόματα όσο και μετά 
από την έκθεση στον ήλιο (σε εντονότε
ρο ρυθμό). Το μαύρισμα διακρίνεται 
στο άμεσο και στο επιβραδυνόμενο που
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κρατάει περισσότερο και είναι ιδιαίτερα 
δημοφιλές (βελτίωση εμφάνισης, μόδα, 
κάλυψη ατελειών του δέρματος).

Η ικανότητα για μαύρισμα ποικίλει 
από άτομο σε άτομο και ανάμεσα στις 
διάφορες ανθρώπινες φυλές και έτσι 
διακρίνονται 6 «φωτότυποι» (Πίνακας
2), με διαφορετική ευαισθησία στην η
λιακή ακτινοβολία. Τα άτομα με φωτό- 
τυπο 1 και 2 συνήθως έχουν ανοιχτό- 
χρωμα μάτια και μαλλιά και είναι πολύ 
ευαίσθητα στον ήλιο, σε αντίθεση με 
τους πολύ μελαχρινούς και τους άχρω
μους που ανήκουν στους φωτότυπους 5 
και 6 και έχουν μεγάλη αντοχή. Η αντι
δραστική πάχυνση της επιδερμίδας με 
την επίδραση του ήλιου αυξάνει την 
προστασία του δέρματος (ενώ αντίθετα 
το ξεφλούδισμα την μειώνει). Στην ά
μυνα του δέρματος βοηθάει επίσης και 
το τριχωτό της κεφαλής (που προστα
τεύει το δέρμα της κεφαλής που είναι 
κάθετα εκτεθειμένο στον ήλιο).
Ο ήλιος βέβαια είναι απαραίτητος τόσο 
για την ζωή στην γη (φωτοσύνθεση, πα
ροχή θερμότητας κλπ) όσο και για τον 
άνθρωπο και το δέρμα του ειδικότερα 
(σύνθεση βιταμίνης D, σταδιακό προ
στατευτικό και ελαφρό μαύρισμα, μι- 
κροβιοκτόνος δράση, θεραπευτική δρά
ση σε νοσήματα όπως η ψωρίαση, η ακ
μή, η ατοπική δερματίτιδα κλπ). Μπο
ρούμε δηλαδή να πούμε ότι ο ήλιος έχει 
δύο όψεις: την ωφέλιμη / ζωογόνο και 
την επιβλαβή / ζωοφθόρο, ανάλογα με 
τον χρόνο έκθεσης βραχυπρόθεσμα ή 
μακροπρόθεσμα. Οι δυσμενείς επιπτώ
σεις του ήλιου στο ανθρώπινο δέρμα 
περιλαμβάνουν:
1) Το η λιακό έγκαυμα: είναι η συχνό

τερη και πιο γνωστή βλάβη, προκα- 
λείται από παρατεταμένη έκθεση σε 
έντονη ηλιακή ακτινοβολία και οφεί
λεται κυρίως στις UVB. Εμφανίζεται 
σε 2-6 ώρες και τα συμπτώματα (κοκ
κινίλα, πρήξιμο, φουσκάλες και πό
νος) κορυφώνονται μέσα στο πρώτο 
24ωρο. Κατά την αποχώρηση του η
λιακού εγκαύματος σε μερικές μέρες,

παρατηρείται ένα χαρακτηριστικό ξε
φλούδισμα και μαύρισμα. Η αντιμε
τώπισή του είναι συμπτωματική 
(δροσερά λουτρά, ανακουφιστικές ει
δικές λοσιόν, ασπιρίνη) μπορεί συχνά 
όμως να χρειαστεί αντιμετώπιση από 
ειδικό Δερματολόγο.

2) Τις φ ω τοτοξικές και τις φ ω τοαλ- 
λεργικές αντιδράσεις, που για να 
προκληθούν χρειάζονται εκτός από 
την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία 
και την παρουσία κάποιας ουσίας που 
εφαρμόζεται τοπικά στο δέρμα η 
λαμβάνεται συστηματικά.

Οι αντιδράσεις αυτές μπορεί να εμ
φανίζονται άμεσα ή να αργούν να α
ναπτυχθούν. Επίσης, μπορεί να εντο
πίζονται ακόμα και σε μη εκτεθειμένα 
στον ήλιο σημεία του σώματος και η 
συσχέτιση με την υπεύθυνη ουσία 
δεν είναι πάντα εύκολη. Ουσίες και 
φάρμακα που μπορεί να προκαλέ- 
σουν τέτοιου τύπου αντιδράσεις περι
λαμβάνουν φυτά και αρωματικά έ
λαια (άνηθο, μάραθο, γλυκάνισο, κα- 
ρότο, σέλινο, λαχανοειδή, λεμόνι, 
περγαμότο, κ.λπ.), προϊόντα της πίσ
σας, φάρμακα (σουλφοναμίδες, φαι- 
νοθειαζίνες, τετρακυκλίνες, τοπικά α
ναισθητικά και αντι-ισταμινικά), βα- 
φές, ρουζ, ουσίες σε σαπούνια, σα
μπουάν, αποσμητικά, after-shave, α- 
ντι-ηλιακά με χημικά φίλτρα, καθώς 
και κάποια συστατικά κρεμών και α
λοιφών κλπ.

Η αντιμετώπιση των αντιδράσεων 
αυτών, εκτός από τα ανακουφιστικά 
μέτρα και την απομάκρυνση της υ
πεύθυνης ουσίας, χρειάζεται και την 
συνδρομή του ειδικού Δερματολό
γου.

3) Ά λλες πα θή σεις όπως το πολύμορφο 
εκ φωτός ερύθημα, την ηλιακή κνί
δωση, τις πορφυρίες και την πελλά- 
γρα καθώς και τον καταρράκτη στα 
μάτια.

4) Ε πιδείνω ση δερμ ατοπα θείω ν που
προϋπάρχουν, όπως Ερυθηματώδης 
λύκος, Έρπης απλός, Μέλασμα κ.α.

5) Φ ω τογήρανση: Η μακροχρόνια έκ
θεση στον ήλιο έχει αθροιστική δρά
ση. Το δέρμα δηλαδή «μαζεύει» ώρες 
και χρόνια ηλιοέκθεσης και αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα σταδιακά την επιτά
χυνση της φυσιολογικής (χρονολογι
κής) γήρανσης του δέρματος με όλα 
τα επακόλουθα: ρυτίδες, άγριο και 
χαλαρό δέρμα, ακτινικές εφηλίδες 
(κηλίδες), ευρυαγγείες, προκαρκινω- 
ματώδεις βλάβες του δέρματος (ακτι- 
νικές υπερκερατώσεις) κ.ά. Για να γί
νει κατανοητή η επιτάχυνση της γή
ρανσης, αρκεί να φέρουμε στο μυαλό 
μας μία ηλικιωμένη αγρότισσα, που 
τα εκτεθειμένα στον ήλιο μέρη (πρό
σωπο, χέρια και V τραχήλου) έχουν 
«γεράσει» εντονότατα ενώ το υπόλοι
πο σώμα της φαίνεται σαν να έχει πο
λύ μικρότερη ηλικία!

6) Δ ερμ ατικός καρκίνος: Η υπεριώδης 
ακτινοβολία μπορούμε να πούμε ότι 
είναι ένα «πανταχού παρόν καρκινο
γόνο» (προκαλεί παραγωγή βλαπτι
κών ελεύθερων ριζών στο δέρμα και 
διαταραχές στο DNA και τα γονίδια 
καθώς και ανοσοκαταστολή δηλαδή 
πτώση της άμυνας του οργανισμού). 
Η φωτογήρανση εκτός από την αι
σθητική σημασία της, έχει και σοβα
ρές επιπτώσεις στην υγεία του δέρμα
τος, διότι σημαίνει και μεγαλύτερη 
συχνότητα δερματικών καρκίνων ό
πως είναι τα επιθηλιώματα. Για το 
κακοήθες μελάνωμα (που είναι από 
τους καρκίνους με την χειρότερη 
πρόγνωση εάν δεν διαγνωστεί έγκαι
ρα), φαίνεται ειδικότερα ότι προδια
θέτει η αθροιστική έκθεση στον ήλιο 
και τα ηλιακά εγκαύματα κυρίως κα
τά την νηπιακή και παιδική ηλικία. 
Άτομα «υψηλού κινδύνου» να εμφα
νίσουν κακοήθες μελάνωμα είναι επί
σης όσοι έχουν πολλούς ή ασυνήθι
στους / μεγάλους μελαγχρωματικούς 
σπίλους (»ελιές») στο σώμα τους, 
φωτότυπο I ή II ή κάποιος συγγενής 
τους έχει εμφανίσει μελάνωμα.

Η καλύτερη αντιμετώπιση των δερ-
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Φ» ίτσ γ η ρ α ν σ η σερματίΜ Μ
κ α ρ κ μ η ι

1
Χ λ ω μ ό  λευκ ό  (σ α ν  
πο ρσ ελά ν η ) Π ά ρα  π ο λύ  ευα ίσ θη το Κ α ίγετα ι π ο λύ  &  εύκολα . 

Π ο τέ  δ ε  μα υρ ίζει.
Κ ανένα Κ α νένα

Μ εγά λ η , εμ φ α 
ν ίζ ετα ι γρή γο ρ α .

Υ ψ η λό ς
και να ανανεώνονται 
σε τακτά διαστήματα

Π Λ ευκ ό Π ολύ  ευ α ίσ θ η το
Κ α ίγετα ι α ρ κ ετά  &  
εύκολα . Μ α υρ ίζει 
ελ ά χ ισ τα  &  δύσ κολα

Ε λάχιστο Α σ θενές
Μ εγά λη , εμ φ α 
ν ίζ ετα ι γρήγορα .

Υ ψ η λό ς

(ιδίως αν ιδρώνουμε η 
κολυμπάμε). Να ση
μειωθεί ότι το σωστό

I I I Λ ευκ ό  π ρ ο ς  μ πεζ Σ χ ετ ικ ά  ευ α ίσ θ η το Κ α ίγετα ι μ έτρ ια  
Μ α υ ρ ίζε ι μ έτρ ια Ή π ιο

Ή π ιο  /  
Μ έτρ ιο

Μ έτρ ια  /  μεγάλη Μ έτρ ιο ς
μαύρισμα με την βοή
θεια κατάλληλων αντί-

IV
Μ πεζ ή ελα φ ρά  
μ ελα γχρω μ α τικ ό Μ έτρ ια  ευ α ίσ θ η το Κ α ίγετα ι ελάχιστα . 

Μ α υ ρ ίζε ι εύκολα Μ έτρ ιο Μ έτρ ιο Μ έτρ ια Χ α μ η λό ς
ηλιακών προϊόντων, 
μπορεί να αργεί αλλά

V
Α νο ιχ τό  κ α φ έ  ή μ έτρ ια  
μ ελα γχρω μ α τικ ό

Λ ίγο  ευ α ίσ θ η το Κ α ίγετα ι σ πάνια . 
Μ α υρ ίζει π ο λύ  δύκ ο λα

Έ ν το ν ο
Έ ν το ν ο  /
Π ολύ
έντονο

Ή π ια , α ρ γή  κα ι 
σταδ ιακ ή

Π ολύ
χο μ η λ ό ς

κρατάει περισσότερο 
και προστατεύει. Αρ
μόδιος για την επιλογή

V I Σ κ ο ύ ρ ο  κ α φ έ  ή μ α ύρο Ε λά χ ισ τα  ευ α ίσ θ η το Δ εν  κα ίγετα ι ποτέ. 
Μ α υ ρ ίζε ι πο λύ  εύκολα

Π ολύ
έντο νο

Π ολύ
έντο νο

Ε λ ά χ ισ τη , α ρ γή  κα ι 
στα δ ια κ ή Ε λ ά χ ισ το ς

του κατάλληλου αντι- 
ηλιακού σκευάσματος

ματικών καρκίνων είναι η πρόληψη 
και η έγκαιρη διάγνωση! Κάθε «σπυ
ρί» που επιμένει για εβδομάδες και 
μεγαλώνει, «πληγή» που δεν κλείνει 
καθώς και κάθε «ελιά» που εμφανίζε
ται ή μεταβάλλεται αποκτώντας α- 
συμμετρία στο σχήμα (Assymetry), α
νώμαλα όρια (Border), ανομοιογένεια 
στο χρώμα (Colour) ή μέγεθος μεγα
λύτερο από 6mm δηλαδή από την γο- 
μολάστιχα που είναι στο πίσω μέρος 
ενός μολυβιού (Diameter) [μνημοτε- 
χνικά ABCD ], θα πρέπει «καλού - 
κακού» να μας οδηγήσουν στον ειδικό 
Δερματολόγο πριν να είναι αργά. 
Σημαντικό ρόλο στις επιπτώσεις από 

την έκθεση στον ήλιο, τόσο τις βραχυ
πρόθεσμες (πχ ηλιακό έγκαυμα) όσο και 
τις μακροπρόθεσμες (φωτογήρανση - 
δερματικός καρκίνος) παίζει το επάγ
γελμα και οι συνήθειες. Όσοι ασκούν ε
παγγέλματα ή ασχολούνται με σπορ που 
συνεπάγονται μακροχρόνια έκθεση 
στην ηλιακή ακτινοβολία, όπως οι α
γρότες, οι ναυτικοί αλλά και οι συνά
δελφοι Αστυνομικοί (τροχονόμοι, πεζές 
περιπολίες, μέτρα τάξεως κλπ,) έχουν ό
πως είναι προφανές επιπλέον λόγους να 
προφυλάσσονται από την ηλιακή ακτι
νοβολία, ειδικά στην χώρα μας που α
νήκει όπως είναι γνωστό στις πολύ η
λιόλουστες χώρες. Ο όρος «ηλιοθερα
πεία» περιγράφει περισσότερο «μόδα» 
και είναι παραπλανητικός, αφού κατά 
την γνώμη μου το σταδιακά και ελαφρά 
μαυρισμένο δέρμα πέρα από το ότι είναι 
υγιέστερο, είναι και πιο «ίη» από το η
λιοκαμένο ή φωτογηρασμένο δέρμα.

Η προφύλαξη από την ηλιακή ακτινο
βολία περιλαμβάνει τα παρακάτω απλά 
αλλά αρκετά αποτελεσματικά μέτρα:
1) Αποφυγή της ηλιοέκθεσης όταν είναι 

έντονη η ηλιακή ακτινοβολία δηλαδή 
τις ώρες 11 π.μ. - 4 μ.μ (που ο ήλιος

φιλτράρεται από λεπτότερο στρώμα 
ατμόσφαιρας) καθώς και το καλοκαί
ρι (που ο ήλιος είναι πιο κοντά στην 
γή, μιάς και η τροχιά της είναι ως 
γνωστόν ελλειπτική), αλλά και το χει
μώνα στα χιόνια (που αντανακλούν 
την ηλιακή ακτινοβολία).

2) Κατάλληλος ρουχισμός, καπέλο και 
γυαλιά ηλίου (σημειώνεται ότι μερι
κά διάφανα η με λεπτή ύφανση ρούχα 
δεν προστατεύουν επαρκώς).

3) Επιλογή κατάλληλου αντι-ηλιακού 
προϊόντος. Τα αντι-ηλιακά είναι προϊ
όντα που σκοπό έχουν να παρεμποδί
σουν την διείσδυση της βλαπτικής υ
περιώδους ακτινοβολίας στο δέρμα, 
είται απορροφώντας την (χημικά φίλ
τρα), είται αντανακλώντας την (φυσι
κά φίλτρα). Είναι διαθέσιμα σε διάφο
ρες μορφές (κρέμα, γαλάκτωμα, στικ 
χειλιών, Spray, Gel ανάλογα με την ε
φαρμοζόμενη περιοχή και τον τύπο 
του δέρματος) και πρέπει να προστα
τεύουν, τόσο από την UVB όσο και α
πό την UVA. Ο δείκτης προστασίας 
τους (Sun Protect Factor SPF), δηλώ
νει πόσες φορές αυξάνουν (όταν εφαρ
μοστούν) το χρονικό διάστημα που α
παιτείται για να κοκκινίσει το δέρμα 
από μία συγκεκριμένη δόση υπεριώ
δους ακτινοβολίας UVB - UVA, αλλά 
οι αναγραφόμενοι στην συσκευασία 
δείκτες δεν είναι πάντα αξιόπιστοι.

Προφανές είναι ότι τα αντι-ηλιακά 
πρέπει να μην παραμένουν στην τσά
ντα η το ντουλάπι, αλλά να γίνει ση- 
νήθεια η τακτική χρήση τους οπότε 
χρειάζεται. Πρέπει να εφαρμόζονται 
λίγη ώρα πριν την έκθεση στον ήλιο 
(που μας «φωτίζει» όχι μόνο στην πα
ραλία αλλά και στις καθημερινές μας 
δραστηριότητες είτε είμαστε ακίνητοι 
είται κινούμεθα, ακόμα και σε μια 
συννεφιασμένη καλοκαιρινή μέρα)

είναι ο ειδικός Δερμα
τολόγος, τόσο για τους 

ενήλικες, όσο και για τα παιδιά. Τα 
νήπια και τα παιδιά πρέπει να προστα
τεύονται ακόμα περισσότερο (και να 
επκαιδευτούν στην χρήση μέτρων η- 
λιοπροστασίας και αντι-ηλιακών), τα 
δε βρέφη ηλικίας κάτω από έξι μη
νών, δεν πρέπει καθόλου να εκτίθε
νται στον ήλιο.

4) Αποφυγή εφαρμογής ορισμένων καλ
λυντικών προϊόντων όπως αρωμάτων, 
πριν την έκθεση στον ήλιο. Επίσης ό
σοι λαμβάνουν φάρμακα από το στό
μα, πρέπει να γνωρίζουν εάν μπορεί να 
προκαλέσουν φωτοευαισθησία. Ιδιαί
τερα προσεκτικοί πρέπει να είναι και 
όσοι πάσχουν από παθήσεις που επι
δεινώνονται από τον ήλιο και όσοι έ
χουν ευαίσθητο φωτότυπο (Πίνακας 2)

5) Να μάθουμε όλοι να «ακούμε» το δέρ
μα μας. Αν δεν προφυλαχτήκαμε σω
στά, με τα πρώτα σημάδια ερεθισμού 
(πχ αίσθημα θερμότητας, κοκκινίλα, 
φαγούρα ή καύσος), πρέπει να διακό- 
ψουμε την έκθεση στον ήλιο, τα δε 
«παθήματα» να γίνονται «μαθήματα».

6) Έγκαιρη επίσκεψη στον ειδικό Δερ
ματολόγο, σε περίπτωση ύποπτης ε
λιάς, σπυριού ή πληγής (όπως περι- 
γράφτηκε παραπάνω) για την πρόλη
ψη και αντιμετώπιση των διαφόρων 
μορφών Δερματικού καρκίνου.
Ο μύθος της πτώσης του Ίκαρου που 

αγνόησε την συμβουλή «ηλιοπροστασί- 
ας» του Δαίδαλου, συμβολίζει τα παθή
ματα από την άγνοια των δύο προσώπων 
που μπορεί να πάρει ο Ήλιος. Όσα ανα
φέρθηκαν παραπάνω, δεν έχουν σκοπό 
να μας τρομοκρατήσουν αλλά να μας ε
νημερώσουν για τα δύο αυτά πρόσωπα, 
έτσι ώστε να επιλέγουμε το χαμογελαστό 
και να προφυλασσόμαστε από το σκυ
θρωπό, γνωρίζοντας και τηρώντας τις 
συμβουλές ηλιοπροστασίας. ■
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ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΙΑΩΝ ΓΑΜΟΥ & ΒΑΠΤΙΣΗΣ. ΠΑ ΟΑΟ ΤΟ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΟΠΙΚΟ (ΩΣ ΠΡΩΗΝ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ) ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΑΑΤΑ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ - 
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ΣΤΟΛΙΔΗΣ

Φίλε συνάδελφε,

είσαι μέλος του Λογαριασμού 
Αλληλοβοήθειας Μελών Διεθνούς 

Ένωσης Αστυνομικών (ΛΑΜΔΕΑ) γιατί:
■ Πίστεψες στην ωφελιμότητητα του θεσμού.
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- Θέλεις να εξασφαλίσεις τον εαυτό σου

αλλά και την οικσγένειά σου.
- Θέλεις να βοηθήσεις τον συνάδελφό σου.
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Τμήμα Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, 

Ικτίνου 2, Αθήνα 10552, 
τηλ. 5227330 - 5226295.

•  Όλα τα θέματα 
εξετάσεων της ΕΛ.ΑΣ. 
της τελευταίας 5ετίας.

•  Ιδανική για εξετάσεις
V  Δ ο κ ίμ ω ν  Α σ τ υ φ υ λ ά κ ω ν  
/  Δ ο κ ίμ ω ν  Υ π α σ τ υ ν ό μ ω ν  
ν '  Σ χ ο λ ή ς  Α μ χ ιφ υ λ ά κ ω ν
✓  Τ .Ε .Μ .Α .

ΔΙΤΟΜΗ ΑΝΑΔΥΣΗ 
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

•  600 πρακτικά 
παραδείγματα.

Παηχάλη ΣιψιηΗ'Άη

1ΙΑΡΑΑΟΣΕΙΣ 
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Π ασχάλης Κ. ΣΥΡΓΓΟΥΑΗΣ, Α στυνόμος Β ’ 
Π τυχιούχος Ν ομικής Σ χολής Δ.Π .Θ .
Κ αθηγητής Π οινικού Δικαίου Σ χολής Αστυφυλάκω ν. 
Τηλ. 0553-0-26681,2,3,4.

^ ...ι Γ ^  Ο π λα
Σ φ α ίρ ες

Α ξ ε σ ο υ ά ρ  Α ν τα λ λα κ τικ ά

Ε π ιτέλους , 
που έ λ ε ιπ ε  απ ό τα β ό ρ ε ια  π ροάσ τια!

Α λ ε ξ ίσ φ α ιρ α  
γ ιλ έ κ α

Ο λ α  μ α ς  τ α  ε ί δ η  
μ έ χ ρ ι  2 4  δ ό σ ε ι ς  

& μ ε  τ α χ υ δ ρ ο μ ι κ ή  α ν τ ι κ α τ α β ο λ ή

Τ 7 Ί Ρ 8 Η 0 Τ © η σ £ ω ς  2 8 . Μ α ρ ο ύ ο ι  
1  τ η λ .  6 1 4 3 2 1  1 . 6 1 2 4 1 7 6

http://www.stolidis.gr


σκότωσε

Ε
ίναι γεγονός αναμφισβήτητο ό
τι τα τελευταία χρόνια —ακό
μα και στον τόπο μας—  οι 
κλασικές σπουδές υποχωρούν 
για πολλούς και ποικίλους λό

γους. Από τη μια η τεχνολογική εξέλι
ξη δείχνει το δρόμο σε εκείνους που α- 
γωνιούν για την ε
παγγελματική τους 
αποκατάσταση και 
από την άλλη η σχε
τικότητα των πά
ντων που εισήγαγε 
ο μεταμοντερνι- 
σμός θέτει υπό αμ
φισβήτηση όχι μό
νον τη χρηστικότη- 
τα, αλλά και αυτή 
καθ' εαυτή την «α
ξία» των ανθρωπι
στικών σπουδών ή, 
τουλάχιστον των 
κλασικών σπουδών 
(αρχαίας ελληνικής 
και ρωμαϊκής γραμ
ματείας), όπως μας 
κληροδότησαν οι 
τελευταίοι αιώνες.
Πέθανε, λοιπόν, ο 
Όμηρος; Απεβίωσε 
η κλασική παιδεία;
Στο αγωνιώδες αυ
τό πρόβλημα έρχονται να απαντήσουν 
δύο Αμερικανοί καθηγητές, οι κ.κ. Vic
tor Davis Hanson και John Heath με το 
βιβλίο τους Who killed Homer? The 
demise o f  Classical Education and the 
recovery o f  Greek Wisdom, το οποίο 
κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκ
δόσεις «Κάκτος». Η προβληματική 
των Αμερικανών καθηγητών μας είναι 
πολύτιμη, αφενός για να κατανοήσου
με την άγονη (έως γελοία) προγονολα
τρεία που μας χαρακτηρίζει και αφετέ
ρου για να συνειδητοποιήσουμε το βά
ρος που καλούμαστε να σηκώσουμε 
στους ώμους μας όλοι εμείς που θέλου
με να λεγόμαστε «Έλληνες». Με αυτή 
την προοπτική σας παρουσιάζουμε τα 
αποσπάσματα που ακολουθούν και ευ-

« Α ς  πάρουμε ένα παρά
δειγμα, την τραγωδία του 
Σοφοκλή Αντιγόνη (441 
π .Χ .) που γράφτηκε στο α
πόγειο του μεγαλείου και 
της πολιτιστικής ηγεμονί
ας της Αθήνας. Μέσα σε 
λίγο περισσότερους από 
1.300 μόνο στίχους, μπο

ρεί να διακρίνει κανείς τις 
περισσότερες από τις πο
λιτισμικές παραδοχές ό
λων των Ελλήνων που ε
μείς τώρα, δυόμισι χιλιά
δες χρόνια αργότερα, θε
ωρούμε ως δεδομένες.. .» .

χαριστούμε τις εκδόσεις «Κάκτος», 
που μας παραχώρησαν τη σχετική ά
δεια.

«Στις δεκαετίες του '80 και του '90 
συντελέστηκε μία ακόμη μεταστροφή 
στον ακαδημαϊκό κόσμο και εμφανίστη

κε μία  εντελώς 
διαφορετική πρό
κληση για τον Ό
μηρο με τη μορφή 
της πολυπολιτισμι- 
κότητας. Γενικά, 
οι υποστηρικτές 
της πολυπολιτισμι- 
κότητας ανήκουν 
σε ένα από δύο 
στρατόπεδα. Μερι
κοί πιστεύουν πως 
όλοι οι πολιτισμοί 
είναι ίσοι —ο δυτι
κός δεν είναι ούτε 
καλύτερος ούτε 
χειρότερος από ο- 
ποιονδήποτε άλλο. 
Άλλοι, πιο πεισμα
τάρηδες, είναι πε
πεισμένοι ότι όλοι 
οι πολιτισμοί είναι 
ίσοι εκτός από το 
, δυτικό, που είναι 
ιδιαίτερα ιμπερια

λιστικός, ηγεμονιστικός, εθνικιστικός, 
σεξιστικός και πατριαρχικός και κατά 
συνέπεια πρέπει να μελετάται μόνο ως 
παράδειγμα του τι πάει στραβά στο σύγ
χρονο κόσμο. Και στις δύο περιπτώσεις 
οι Έλληνες χάνουν: αν είναι το ίδιο με 
τους Θράκες ή τους Καρχηδονίους, γιατί 
να μελετάμε Ελληνικά αντί για Φοινικι
κά, Χετιτικά ή Αιγυπτιακά; Αν είναι χει
ρότεροι, γιατί να τους μελετάμε, γενι
κώς;

Ποικίλοι και εντυπωσιακοί πολιτι
σμοί κατοίκησαν την αρχαία Μεσόγειο, 
πολιτισμοί που συνεχώς συναλλάσσο
νταν, δανείζονταν, μοιράζονταν, υιοθε
τούσαν και απέρριπταν πράγματα ο έ
νας από τον άλλον κατά την κρίση τους,

και όλοι τους αξίζουν επιστημονικής 
διερεύνησης. Οι Αιγύπτιοι και οι Πέρ- 
σες επηρέασαν τον κλασικό κόσμο, ενώ 
οι ίδιοι οι Έλληνες εντυπωσιάστηκαν 
κατά καιρούς από τους Σκύθες, τους 
Κέλτες και τους Καρχηδονίους. Ωστό
σο, οι πολιτισμοί ποτέ δεν ήταν και δεν 
είναι ίδιοι. Αν οι ονομασίες πρέπει ν' 
αλλαχτούν για να ταιριάζουν στους και
ρούς, πολύ πιο έντιμο θα ήταν να απο- 
καλέσουμε το πραγματικό τμήμα Κλασι
κών Σπουδών «τμήμα αντιμεσογειακών 
Σπουδών». Αν η αλήθεια εξακολουθού
σε να είναι σκοπός για τα αμερικανικά 
πανεπιστήμια, τότε θα έπρεπε να διερευ- 
νήσουμε το γιατί και το πώς μια μικρού
λα, φτωχή χώρα στα νότια Βαλκάνια 
διέφερε τόσο ριζικά από το γενικό πολι
τισμό που μοιράζονταν οι πλουσιότεροι 
γείτονες της από την άλλη πλευρά της 
θάλασσας, πώς και γιατί οι αρχές της ε
ξακολουθούν να ασκούν τόσο βαθιά ε
πίδραση ακόμη και τώρα που μιλάμε.

Όταν οι Φαραώ συνέχιζαν να κατα
ναγκάζουν μαζικά τα εργατικά χέρια για 
την κατασκευή των δικών τους πολυτε
λών τάφων, όταν ο Μεγάλος Βασιλιάς 
της Περσίας έχτιζε ανάκτορα για τον ε
αυτό του και ναούς για τους θεούς, όπου 
δεν μπορούσαν να πατήσουν οι κοινοί 
άνθρωποι, οι Έλληνες κατασκεύαζαν 
γυμναστήρια, θέατρα, δικαστήρια, δη
μόσια ναυπηγεία, αγορές και χώρους 
συνάθροισης για τους ταπεινούς πολίτες 
τους. Αυτή είναι μια διαφορετική πραγ
ματικότητα και μπορεί να αξιολογηθεί 
με απόλυτα κριτήρια. Δεν υπήρξε Πυρα
μίδα του Περικλή, Μεγάλο Ανάκτορο 
του Επαμεινώνδα ή μούμια του Αριστεί
δη. Η  Γκίζα και η Περσέπολη εξακολου
θούν να είναι ωραίες και να αποτελούν 
μνημεία του ευφυούς συνδυασμού αν
θρώπινου και υλικού κεφαλαίου, αλλά 
αποτελούν επίσης μαρτυρίες του πώς 
και γιατί χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα ερ
γατικά χέρια και οι θησαυροί — και για 
ποιους. Για ακόμα μια φορά, τίνος οι 
αρχές «καταρρέουν»;

Την ίδια χονδρικά εποχή που ο Κλει
σθένης και οι διάδοχοι του οργάνωναν 
ξανά την Αθήνα σε έννομη δημοκρατία 
οικοδομημένη σε εκκλησίες του δήμου,
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/ /  βαθιά πίστη του Θουκυδίδη στον ανθρώπινο 
νου και στη δυνατότητά του να συλλάβει τη σχέ
ση αιτίας και αιτιατού και να διακρίνει την κρυφή 
ροή των γεγονότων, κάτω από την επιφάνεια, έκα
νε την «Ιστορία» του κλασική, «κτήμα ες αεί».

Ο Αισχύλος, ένας από τους μεγαλύτερους τραγικούς ποιη
τές της ανθρωπότητας, στο επιτύμβιο επίγραμμα που συνέ
θεσε για τον εαυτό του δεν ανέφερε τίποτα άλλο εκτός από 
το ότι πολέμησε στο Μαραθώνα.

συνελεύσεις και αξιωματούχους εκλεγό
μενους από πολίτες και κλήρους, κληρο
νομικοί πρίγκιπες και ιερείς κυβερνού
σαν τους Κέλτες, τους Πέρσες (των ο
ποίων ο «Μέγας» βασιλιάς μπορούσε 
«να κάνει ό,τι ήθελε»), τους Σκύθες, 
τους Εβραίους και τους Αιγυπτίους. Δεν 
υπήρχε Επίγειος θεός Θεμιστοκλής ούτε 
Κύριος Σόλων. Ενώ οι Έλληνες αγρότες 
τελειοποιούσαν ένα σύστημα μαζικής 
μάχης στις τάξεις των οπλιτών για να 
σώσουν τη γη και τη συναινετική πάλιν 
τους, οι Καρχηδόνιοι εξακολουθούσαν 
να προτιμούν μισθοφόρους, ενώ μια τά
ξη επαγγελματιών στρατιωτικών κυ
ριαρχούσε από καιρό στην Περσία και 
στην Αίγυπτο. Ο Μιλτιάδης, εκλεγμένος 
από τον αθηναϊκό λαό για να τον διοι

κήσει στον Μαραθώνα εξαιτίας της α
ποδεδειγμένης ικανότητας του στην ηγε
σία, νίκησε ένα περσικό στρατό που εί
χε  επικεφαλής τους γιους, τους γα
μπρούς και τους ανεψιούς του Δαρείου 
— ως επί το πλείστον ανίκανους και φο
βισμένους έμπιστους του Μεγάλου Βα
σιλιά, διορισμένους σε διοικητικές θέ
σεις. Ο Λεωνίδας πεθαίνει με τους ά
ντρες του στην πρώτη γραμμή στις Θερ
μοπύλες, ενώ από ψηλά τον παρακο
λουθούσε ο βασιλιάς Ξέρξης που είχε 
θρονιαστεί στο βουνό. Στη Σαλαμίνα, ε
νώ ο Θεμιστοκλής κινάει για τη θάλασ
σα, ο Ξέρξης άλλη μια φορά τραβάει για 
το βουνό και μετά πίσω στο χαρέμι του. 
Ναι, είναι «απλώς διαφορετικά έθιμα», 
αλλά όλοι οι στρατιώτες, σε όλες τις ε

ποχές, σε όλους τους τόπους, εκτιμούν 
ένα στρατηγό που μοιάζει, πολεμάει και 
σκέφτεται σαν κι αυτούς — που πολεμά
ει μπροστά από τους άντρες του, αντί να 
κάθεται θρονιασμένος στα μετόπισθεν. 
Ενώ οι Πέρσες προσκυνούσαν το βασι
λιά πέφτοντας κατά γης στα πόδια του, 
ο Αριστοφάνης έκανε Αθηναίους πολιτι
κούς ηγέτες όπως ο Κλέων να μοιάζουν 
με συμφεροντολόγους μπούφους και 
θρησκευτικούς μάντεις να μοιάζουν με 
απλούς εμπόρους χρησμών που διαλα- 
λούν τα ψεύτικα εμπορεύματα τους. Ε
νώ ο Αισχύλος μπορούσε να υμνεί την 
εμφάνιση μιας δημοκρατικής μορφής 
δίκης με κριτές πολίτες ισότιμους του 
κατηγορούμενου στην Αθήνα, η δικαιο
σύνη στην Αίγυπτο καθοριζόταν πάντα

Ο θάνατος(;) της κλασικής παιδείας
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Ιππείς (δοτική πλευρά του Παρθενώνα). Από την παράσταση της τελετής των Παναθηναίων.

ως «ό,τι αγαπάει ο Φαραώ».
Η  μελέτη της αρχαίας Μεσογείου μας 

θυμίζει ότι, ενώ οι Έλληνες συναγωνί
ζονταν για τιμές στην πόλη μέσω δημο
σίων αξιωμάτων, «λειτουργιών» και ο
μαδικών θυσιών στη μάχη, οι Κέλτες 
και οι Σκύθες έκαναν συλλογή από κρα
νία των εχθρών τους για να τα χρησιμο
ποιήσουν ως κύπελλα. Ο Ευριπίδης αμ
φισβήτησε την ίδια την ιδέα ενός θεϊκού 
και λογικού κόσμου κατά τη διάρκεια 
θρησκευτικών εορτών που χρηματοδο
τούσε το δημόσιο- οι Καρχηδόνιοι ιερείς 
εμπλέκονταν σε βίαιους θεολογικούς 
καβγάδες και ο Φαραώ αναγορευόταν 
θεός από την παιδική του ηλικία. Ο Ξε- 
νοφάνης και ο Πλάτων έφτασαν στο ση
μείο να απορρίψουν την παράδοση περί 
ανθρωπόμορφων θεών οι Αιγύπτιοι συ
νέχιζαν να λατρεύουν θεούς με τη μορ
φή λιονταριών, βοδιών, κριαριών, λύ
κων, σκύλων, γάτων, κροκοδείλων, φι- 
διών, βατράχων και ακριδών, για να 
μην αναφέρουμε διάφορες ιδι-, φιδο-, 
γάτο- και λιονταρο-κέφαλες θεότητες με  
ανθρώπινα σώματα. Σύμφωνοι, οι Έλ
ληνες εξακολουθούσαν να σφάζουν 
«βάρβαρα» τα κατοικίδια ζώα τους κα
τά τις λατρείες τους- όμως οι δεντρολά
τρες δρυΐδες έπαιρναν οιωνούς από 
τους σπασμούς ανθρώπινων θυμάτων 
που το αίμα τους τιναζόταν προς όλες 
τις κατευθύνσεις ενώ μαχαιρώνονταν 
δεμένα σε πασσάλους, και οι Καρχηδό-

νιοι έκαιγαν παιδιά ζωντανά σε τελε
τουργικά ολοκαυτώματα. Δεν επαινούμε 
τους Έλληνες αποικοδομώντας άλλους 
πολιτισμούς, ωστόσο είναι πια καιρός 
να αντιληφθούν οι κλασικιστές και τα α
μερικανικά πανεπιστήμια ότι υπάρχουν 
πραγματικές διαφορές μεταξύ Δύσης 
και μη Δύσης, ότι θεωρούμε δεδομένες 
αυτές τις διαφορές κάθε μέρα της ζωής 
μας — και ότι διαφορές σαν κι αυτές 
γεννήθηκαν με τους Έλληνες. Εμείς, ως 
κλασικιστές, είτε μας αρέσει είτε όχι, 
πρέπει πάντα να λέμε την ενοχλητική α
λήθεια και να αποφεύγουμε το εύκολο 
ψέμα- πρέπει να πληροφορούμε τους 
μαθητές μας για την αλήθεια και να ξε
χνάμε τις συνέπειες στην καριέρα μας.

Ναι, οι Έλληνες έμαθαν να γράφουν 
προσαρμόζοντας ένα ανατολικό αλφά
βητο στις ανάγκες τους. Ωστόσο, οι Έλ
ληνες της πόλεως πολύ σύντομα μετέ
τρεψαν το νέο — και πλέον αφάνταστα 
βελτιωμένο— εργαλείο τους σε δυναμι
κή λυρική ποίηση, δράμα και ιστορία 
στα χέρια του ατόμου —όχι του κρά
τους, όχι του θεού— που έθετε ερωτή
ματα, ερμήνευε και αμφισβητούσε. Οι 
Αχαιμενίδες και οι Φαραώ, με το ελάχι
στο επιτελείο τους γραφέων και ιερέων, 
χρησιμοποίησαν τις χιλιετίες της γρα
φής και ανάγνωσης για να παραγάγουν 
από καθέδρας διακηρύξεις και βασιλικά 
αρχεία σχετικά μ ε το τι έκαναν οι μεγά
λοι άντρες. Ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδί

δης έγραψαν ιστορία — 
ελεύθερη έρευνα των γε
γονότων κάτι που οι εγ
γράμματοι της Εγγύς Α
νατολής και της Παλαιάς 
Διαθήκης δεν έκαναν. 
Οι κυβερνητικές χρονο
λογήσεις, τα θρησκευτι
κά χρονικά, τα στοιχεία 
των εκστρατειών, τα ιε
ρατεία, τα θρησκευτικά 
αποφθέγματα και η απα
ρίθμηση των δυνα
στειώ ν εξακολουθούν 
να μην είναι ιστορία. Οι 
ανατολικές εξουσίες έ
βαζαν τους καλλιτέχνες 
τους να επεξεργάζονται 
μικρά πολύτιμα αντικεί
μενα και ανάγλυφα που 
να απεικονίζουν τις κα
τακτήσεις των ηγεμό
νων ή να στολίζουν τους 

ανακτορικούς τάφους■ οι Έλληνες πα- 
ρήγαν φτηνά χρηστικά αγγεία αξεπέρα
στης ωραιότητας και δημόσιες τοιχο
γραφίες που εξυμνούσαν τη γενναιότη
τα της κοινότητας.

Η  πόλις μπορεί να φιλοξένησε λατρεί
ες εμπνευσμένες από την Ασία ή αρχιτε
κτονικούς ρυθμούς δανεισμένους από 
την Αίγυπτο, αλλά ουδείς Έλληνας πί
στευε ότι υπήρχε καλύτερη πολιτική κα
τάσταση εκτός Ελλάδας. Γνώριζαν όλοι 
ότι εκεί έξω δεν υπήρχε πόλις. Έτσι, ό
ταν στην Αμερική μιλάμε για τούτο το 
παράδοξο, την πολυπολιτισμικότητα, ε
μείς οι κλασικιστές πρέπει να είμαστε ει
λικρινείς, ακόμα και σκληροί, και να λέ
με ότι έχουμε εμπλουτιστεί με διαφορετι
κές τροφές, μουσικές, μόδες, τέχνες, λο
γοτεχνίες και γλώσσες -δορυφορικές ε
μπειρίες γύρω από το αμετάβλητο δυτικό 
κέντρο μας. Ακόμη και οι πιο ένθερμοι 
υπερασπιστές της Δύσης αναγνώριζαν 
πάντα ότι άλλοι πολιτισμοί προσφέρουν 
αισθητικά εντυπωσιακές, συγκινητικές 
εκφράσεις της ανθρώπινης κατάστασης. 
Ένα κινέζικο ποίημα, ένα αφρικανικό 
θεατρικό έργο, μια νουβέλα από το Πα- 
ντζάμπ ή οι ψαλμοί των Αμερινδών μπο
ρούν να συγκινήσουν το ανθρώπινο συ
ναίσθημα και να αποκαλύψουν την τρα
γωδία του ανθρώπου στη γη με το ίδιο 
πάθος και την ίδια ακρίβεια ενός Σοφο
κλή ή ενός Βιργιλίου». ■
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Τίπάει... να πει
π ερ ιδ ίνη σ η  (η): α. ανατροπή β. περι
στροφή γ. δυναμισμός 
λ ειμ ώ να ς  (ο): α. ψύχος β. λογοτέχνη
μα γ. λιβάδι
οίησ η  (η): α. ασθένεια β. θεραπεία γ. 
έπαρση
λ ίκ νο  (το):α . φως β. πτώση γ. κούνια

λ ειμ ώ να ς  (ο ) (λογ-σπαν.): το λιβάδι, 
ασφόδελος λειμώνας: ο Άδης..
ΕΤΥΜ. < αρχ. λειμών-ωνος αρχική 
σημ.: υγρός, ανθηρός τόπος.
Πιθ. προελ. από λατ. Iimus: λάσπη, 
βούρκος ή άλλη σημασία λοξός, πλά
γιος .

Την γλώσσα μον  
έδωσαν Ελληνική.. .

Odvettta: Ελιηης

οιηματίας (λογ.): αυτός που υπερε
κτιμά τον εαυτό του και συμπεριφέ- 

ρεται αλαζονικά.
ΕΤΥΜ. < αρχ. οίησις (αρχ. σημ.): 
γνώμη, άποψη<οίομαι: έχω την εντύ
πωση, νομίζω, έχω τη γνώμη.
ΑΝΤ. μ ετρ ιοφ ροσύνη , τα π ε ινο 
φροσύνη.

Ένας ευχάριστος προβληματισμός με μια οειρά από καθημερινές λέξεις, με οωστή μια από 

τις τρεις εκδοχες... και τις απαντήσεις... άμεσες για τυχόν αμφιβολίες οας.

(ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ )

π ερ ιδ ίνη σ η  (η ) μτγν. [ περιδινήσεως - 
εις - εων] η ροή ενός ρευστού, κατά 
την οποία οι γραμμές της ροής σχημα
τίζουν καμπύλες ή κλειστούς βρόχους 
(λ.χ. ρουφήχτρες με το νερό, οι δίνες 
στα ποτάμια, όταν υπάρχουν εμπόδια 
στο ρεύμα τους).

λετον. le a: πεδιάδα.
ΟΜΟΡΡ. λιμήν - λίμνη, ελλιμενίζω, λι
μνάζω κ.ά.
λειμωνάριο: συλλογή διδασκαλιών και 
ενάρετων πράξεων αγίων, μαρτύρων, 
μοναχών σαν είδος λογοτ. που αναπτύ
χθηκε στο Βυζάντιο, 
οίησ η  (η ) [ οιήση -εως -εις -εων] 
(λογ.) η μεγάλη ιδέα που έχει κανείς 
για τον εαυτό του.

ΣΥΝ. έπαρση (επαίρομαι: σηκώνομαι 
πιο ψηλά από τους άλλους).

- αλαζονεία (Αλαζόνες: αρχαία θρα- 
κική φυλή).
- Κομπασμός/Κομπορρημοσύνη (αρχ. 

κόμπος: θόρυβος, θόρυβος γύρω από 
το όνομα).

- ξυπασία (ξυπάζομαι<εκ-συσπάζο- 
μαι: επιδεικνύομαι με τις κινήσεις 
μου).
- υπεροψία: Κοιτάζω αφ' υψηλού, 
λίκ νο  (το) - έπιπλο μέσα στο οποίο 
κατακλίνεται και αναπαύεται το βρέ
φος.
ΣΥΝ. Κούνια, (μτφ) ο τόπος, στον ο
ποίο γεννήθηκε, δημιουργήθηκε κάτι 
σημαντικό: το λίκνο της δημοκρατίας, 
της ελευθερίας, του πολιτισμού.
ΣΥΝ. Κοιτίδα, πηγή, εστία, αφετηρία, 
πατρίδα, γενέτειρα.
ΕΤΥΜ<αρχ. λίκνον<νίκνον 
λικνίζω - ισα: κουνώ απαλά, ρυθμικά, 
ταλαντεύω ρυθμικά, 
λικλίζομαι: κουνώ αργά και ρυθμικά 
το σώμα μου.

(ΣΟΦΑ ΑΡΠΑ )
■ Η ζωή δεν ειν' αρχή κι ο θάνατος δεν 
είναι τέλος
■ Καλή μέρα!....  Καληνύχτα!.... Να
η ζωή!
■ Το σπουδαιότερο κομμάτι του Βι
βλίου της ζωής μας είναι, αναμφίβολα, 
ο επίλογός του.

Σ Ε Ν Ε Κ Α Σ

■ Η έντιμη ζωή είναι το πιο μεγάλο 
κληροδότημα, που ένας καλός γονιός 
μπορεί ν' αφήσει στα παιδιά του.
■ Η ιδέα του καθήκοντος, στο μυαλό 
ενός παιδιού είναι η βάση όλων των 
κατοπινών αρετών.
■ Δεν υπάρχει τόπος πιο ευχάριστος απ' 
την οικογενειακή εστία του ανθρώπου.

Κ ΙΚ Ε Ρ Ω Ν
Κ .Γ.Δ .

Ο Μ Ο Η Χ Α
(συνέχεια προηγουμένου)

✓  λίρα (νόμισμα) - λύρα (μουσικό όργανο)
Υ  λιτός: απλός, απέριττος - λυτός (από το λύνω)
■/ μέλλει: πρόκειται - μέλει: ενδιαφέρει - μέλι (από τη μέλισσα)
✓  Μήλος (η) (νησί) - μύλος (ο) (που αλέθει)
S  μήτρα (η) (της γυναίκας) - μίτρα (η δεσποτική)
/  μοιχός: άπιστος σύζυγος - μυχός (ο μυχός του κόλπου)
✓  ξηρός : ξερός - ξυρός: ξυράφι (επί ξυρού ακμής: στην κόψη του ξυραφιού) 

όμως: ωστόσο - ωμός (ο) ωμοπλάτη
Υ  οράριο: άμφιο διακόνου - ωράριο (από την ώρα)
✓  όρος (το): βουνό - όρος (ο):ορολογία 
Υ  ότι: πως - ό ,τ ι: οτιδήποτε
/  πάλη: από το παλεύω - πάλι: ξανά
✓  πείνα από το πεινώ - πίνα: είδος οστράκου
✓  πολυέλαιος: είδος φωτιστικού - πολυέλεος: ο γεμάτος έλεος 
Υ  ρήμα: μέρος του λόγου - ρίμα : ομοιοκαταληξία
Υ  ρήση: απόφθεγμα - ρύση (από το ρέω)
✓  σατιρικός: ειρωνικός - σατυρικός από τους Σατύρους
✓  σορός: (η) το σώμα του νεκρού - σωρός (ο): πλήθος στοιβαγμένων πραγμάτων
✓  στείρα (η ) : αυτή που δεν τεκνοποιεί - Στύρα (τα) η πόλη
Υ  σύγκληση (από το συγκαλώ) -σύγκλιση (από το συγκλίνω) - σύγκλειση 

(στην οδοντιατρική σε επαφή δοντιών).
✓  σύγχιση : ψυχικός αναβρασμός - σύγχυση : ασαφής αντίληψη
✓  στίχος: (ποιήματος) - στοίχος: η σειρά
✓  τόνος: (οξεία ή περισπωμένη) - τόννος (ο) (ψάρι) - τόνος : 1000 κιλά
✓  τύχη (η) (υποθετική δύναμη) - τείχη (τα) (οχυρωματικό κτίσμα) - τοίχοι (οι) 

(κατασκεύασμα δομικό)
✓  φύλλο (δένδρου) - φύλο : η φυλή
✓  χήρος: ο άνδρας του οποίου η σύζυγος έχει πεθάνει - χοίρος : γουρούνι
✓  χορικός από το χορός - χωρικός (από το χωριό)
✓  ψηλός (από το ύψος) - ψιλός : λεπτός
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Του Όσκαρ Γουάϊλντ*

άθε απόγευμα, γυρίζοντας α
πό το σχολείο, τα παιδιά πή
γαιναν να παίξουν στον κήπο 
του γίγαντα. Ήταν ένας μεγά
λος, πανέμορφος κήπος με α

παλό πράσινο γρασίδι. Εδώ κι εκεί στο 
χορτάρι ορθώνονταν ωραία λουλούδια 
σαν αστέρια, υπήρχαν δώδεκα ροδακι
νιές που την άνοιξη γέμιζαν ρόδινα και 
μαργαριταρένια ανθάκια και το φθινό
πωρο βάραιναν από τους πλούσιους 
καρπούς. Τα πουλιά κάθονταν στα δέ
ντρα και τραγουδούσαν τόσο γλυκά, 
που τα παιδιά σταματούσαν τα παιχνί
δια τους για να τ' ακούσουν. «Τι ευτυ

χισμένα που είμαστε εδώ!» φώναζαν 
το ένα στ' άλλο.

Μια μέρα, ο γίγαντας γύρισε. Είχε 
πάει να επισκεφτεί το φίλο του, το 
δράκο της Κορνουάλης, και είχε μείνει 
μαζί του εφτά χρόνια. Όταν τελείωσαν 
τα εφτά χρόνια, είχε πει όλα όσα ήθε
λε να πει, μια και τα ενδιαφέροντά του 
ήταν περιορισμένα, και αποφάσισε να 
γυρίσει στο κάστρο του. όταν έφτασε, 
είδε τα παιδιά να παίζουν στον κήπο.

«Τι κάνετε εδώ;" φώναξε με πολύ ά
γρια φωνή, και τα παιδιά έφυγαν τρέ
χοντος.

«Ο κήπος μου είναι δικός μου» είπε 
ο γίγαντας «δεν είναι δύσκολο να το 
καταλάβει κανείς αυτό, και δε θα επι
τρέψω να παίζει κανείς εδώ μέσα ε
κτός από μένα". Έχτισε λοιπόν μια ψη
λή μάντρα ολόγυρα κι έστησε μια τα
μπέλα.

ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ

Ήταν ένας γίγαντας πολύ εγωιστής.
Τα καημένα τα παιδιά τώρα δεν εί

χαν πουθενά να παίξουν. Προσπάθη
σαν να παίξουν στο δρόμο, αλλά ο

δρόμος ήταν γεμάτος σκόνη και κο
φτερές πέτρες, και δεν τους άρεσε. Πε
ριτριγύριζαν την ψηλή μάντρα όταν 
τέλειωναν τα μαθήματά τους και μι
λούσαν για τον όμορφο κήπο πίσω 
της. «Τι ευτυχισμένα που ήμασταν ε
κεί!» έλεγαν το ένα στ' άλλο.

Ύστερα ήρθε η άνοιξη κι ολόκληρη 
η χώρα γέμισε μπουμπούκια και μικρά 
πουλιά. Μόνο στον κήπο του εγωιστή 
γίγαντα ήταν ακόμη χειμώνας. Τα που
λιά δεν είχαν όρεξη να τραγουδήσουν 
εκεί μέσα, γιατί δεν υπήρχαν καθόλου 
παιδιά, και τα δέντρα ξέχασαν να βγά
λουν μπουμπούκια. Μια μέρα, ένα ό
μορφο λουλούδι πρόβαλε το κεφάλι 
του απ’ το χορτάρι, μα μόλις είδε την

ταμπέλα, λυπήθηκε τόσο πολύ για τα 
παιδιά, που τρύπωσε πάλι στο χώμα κι 
αποκοιμήθηκε. Οι μόνοι που χάρηκαν 
ήταν το χιόνι κι η παγωνιά. «Η άνοιξη 
τον ξέχασε αυτό τον κήπο" αναφώνη
σαν, «θα ζήσουμε λοιπόν εδώ όλο το 
χρόνο». Το χιόνι σκέπασε το χορτάρι 
με το φαρδύ λευκό μανδύα του, και η 
παγωνιά έβαψε όλα τα δέντρα ασημέ
νια. Έπειτα κάλεσαν το βοριά να μεί
νει μαζί τους κι εκείνος ήρθε. Ήταν τυ
λιγμένος με γούνες κι όλη τη μέρα 
βρυχιόταν στον κήπο και γκρέμιζε τις 
καμινάδες. «Θαυμάσιο μέρος" είπε, 
«πρέπει να καλέσουμε και το χαλάζι». 
Ήρθε λοιπόν και το χαλάζι. Τρεις ώρες 
κάθε μέρα σφυροκοπούσε τη στέγη 
του κάστρου κι έσπασε τις περισσότε
ρες πλάκες, κι ύστερα έτρεχε γύρω- 
γύρω στον κήπο όσο πιο γρήγορα μπο
ρούσε. Ήταν ντυμένο στα γκρίζα, κι η 
ανάσα του ήταν πάγος.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί καθυστερεί 
τόσο πολύ η άνοιξη" έλεγε ο εγωιστής 
γίγαντας, καθισμένος στο παράθυρο 
και κοιτάζοντας τον παγωμένο κατά- 
λευκο κήπο του «ελπίζω ν' αλλάξει ο 
καιρός».

Η άνοιξη όμως δεν ήρθε ποτέ, ούτε 
το καλοκαίρι. Το φθινόπωρο έφερε 
χρυσός καρπούς σ' όλους τους κήπους, 
αλλά στον κήπο του γίγαντα δεν έδω
σε κανέναν. «Είναι υπερβολικά εγωι
στής" είπε. Κι έτσι, βασίλευε πάντα ο 
χειμώνας, κι ο βοριάς και το χαλάζι κι 
η παγωνιά και το χιόνι χόρευαν ανάμε
σα στα δέντρα.

Ένα πρωί, ο γίγαντας ήταν ξαπλω
μένος στο κρεβάτι του όταν άκουσε 
μια πολύ όμορφη μουσική. Ηχούσε τό
σο γλυκά στ' αυτιά του, που νόμιζε ότι 
περνούσαν από κει οι μουσικοί του βα
σιλιά. Στην πραγματικότητα, δεν ήταν 
παρά μια μικρή καρδερίνα που τρα
γουδούσε έξω απ' το παράθυρό του, 
αλλά είχε τόσο καιρό ν' ακούσει πουλί 
να κελαηδάει στον κήπο του, που του 
φάνηκε η πιο όμορφη μουσική στον 
κόσμο. Έπειτα το χαλάζι σταμάτησε 
να χορεύει πάνω από το κεφάλι του, ο 
βοριάς έπαψε να βρυχιέται κι ένα εξαί
σιο άρωμα έφτασε από τ ' ανοιχτό τζά
μι. «Μου φαίνεται πως ήρθε επιτέλους 
η άνοιξη» είπε ο γίγαντας και πετάχτη- 
κε απ’ το κρεβάτι και κοίταξε έξω.

Τι είδε; Είδε ένα υπέροχο θέαμα. Α
πό ένα μικρό άνοιγμα στη μάντρα τα 
παιδιά είχαν τρυπώσει στον κήπο κι ή
ταν σκαρφαλωμένα στα κλαδιά των 
δέντρων. Σε κάθε δέντρο που έβλεπε 
ήταν κι ένα παιδάκι. Και τα δέντρα 
χαίρονταν τόσο πολύ που ξανάβλεπαν 
τα παιδιά, που είχαν σκεπαστεί με 
μπουμπούκια και ανέμιζαν απαλά τα 
μπράτσα τους πάνω από τα κεφάλια 
των παιδιών. Τα πουλιά πετούσαν ολό
γυρα τιτιβίζοντας ξετρελαμένα, και τα 
λουλούδια σήκωναν το κεφάλι τους 
απ' το πράσινο χορτάρι και γελούσαν. 
Ήταν μια πανέμορφη σκηνή, και μόνο 
σε μια γωνιά ήταν ακόμη χειμώνας. Ή
ταν η πιο μακρινή γωνιά του κήπου, κι 
εκεί στεκόταν ένα αγοράκι. Ήταν τόσο 
μικροκαμωμένο, που δεν μπορούσε να 
φτάσει τα κλαδιά του δέντρου κι έκα
νε κύκλους γύρω του κλαίγοντας πι
κραμένο. Το καημένο το δέντρο ήταν 
ακόμη σκεπασμένο με χιόνι και πάγο, 
κι ο βοριάς φύσαγε και βρυχιόταν από 
πάνω του. «Ανέβα, αγοράκι!", έλεγε 
το δέντρο, και λύγιζε τα κλαδιά του ό
σο πιο χαμηλά μπορούσε αλλά το αγό
ρι ήταν υπερβολικά μικροκαμωμένο.

Κι η καρδιά του γίγαντα έλιωσε κα
θώς κοίταξε έξω. «Τι εγωιστής που ή-

0 εγωιστής
γίγαντας
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μουν!», είπε «Τώρα καταλαβαίνω, για
τί δεν ερχόταν εδώ η άνοιξη. Θ' ανεβά
σω το αγοράκι στο δέντρο κι έπειτα θα 
γκρεμίσω τη μάντρα, κι ο κήπος μου 
θα μείνει για πάντα παιχνιδότοπος για 
τα παιδιά». Μετάνιωνε στ' αλήθεια πο
λύ γι' αυτό που είχε κάνει.

Κατέβηκε λοιπόν τη σκάλα, άνοιξε 
αθόρυβα την εξώπορτα και βγήκε στον 
κήπο. Μα μόλις τον είδαν τα παιδιά, 
τρόμαξαν όλα τόσο πολύ, που το 'βα- 
λαν στα πόδια, και στον κήπο ξανάγι- 
νε χειμώνας. Μόνο το αγοράκι δεν έ- 
τρεξε να φύγει, γιατί το τύφλωναν τα 
δάκρυα και δεν είδε το γίγαντα να έρ
χεται. Κι ο γίγαντας το πλησίασε κλε
φτά από πίσω, το πήρε απαλά στο χέρι 
του και το απόθεσε πάνω στο δέντρο. 
Και το δέντρο αμέσως μπουμπούκια
σε, και τα πουλιά ήρθαν και τραγούδη
σαν πάνω στα κλαδιά του, και το αγο
ράκι άπλωσε τα δυο του χέρια, τα τύ
λιξε γύρω απ' το λαιμό του γίγαντα και 
τον φίλησε. Τ' άλλα παιδιά, όταν είδαν 
ότι ο γίγαντας δεν ήταν πια κακός, γύ
ρισαν τρέχοντος πίσω και μαζί τους 
ήρθε κι η άνοιξη. «Είναι δικός σας ο 
κήπος τώρα, παιδάκια», είπε ο γίγα
ντας, και πήρε ένα μεγάλο τσεκούρι 
και γκρέμισε τη μάντρα. Και την ώρα 
που οι άνθρωποι πήγαιναν για ψώνια 
στις δώδεκα, βρήκαν το γίγαντα να 
παίζει με τα παιδάκια στον πιο όμορφο 
κήπο που δεν είχαν δει ποτέ.

Όλη μέρα έπαιζαν, και το απόγευμα 
πήγαν στο γίγαντα να τον αποχαιρετή- 
σουν.

«Μα πού είναι ο μικρός σας σύντρο
φος;» είπε, «το αγόρι που έβαλα πάνω 
στο δέντρο». Ο γίγαντας το αγαπούσε 
περισσότερο απ' όλα, γιατί τον είχε φι
λήσει.

«Δεν ξέρουμε», απάντησαν τα παι
διά, «έφυγε».

«Πρέπει να του πείτε να έρθει ο
πωσδήποτε αύριο» είπε ο γίγαντας. 
Αλλά τα παιδιά είπαν ότι δεν ήξεραν 
που έμενε, δεν το είχαν ξαναδεί ποτέ 
πριν κι ο γίγαντας ένιωσε μεγάλη 
θλίψη. Κάθε απόγευμα, όταν τελείωνε 
το σχολείο, τα παιδιά έρχονταν κι έ
παιζαν με το γίγαντα. Μα το αγοράκι 
που αγαπούσε ο γίγαντας δεν ξαναφά
νηκε ποτέ. Ο γίγαντας ήταν πολύ κα
λός με όλα τα παιδιά, ωστόσο λαχτα
ρούσε να δει τον πρώτο μικρό του φί
λο και μιλούσε συχνά γι' αυτόν. «Πό

σο θα 'θελα να τον δω!», έλεγε.
Πέρασαν χρόνια, κι ο γίγαντας γέ- 

ρασε κι έχασε τις δυνάμεις του. Δεν 
μπορούσε πια να παίζει, καθόταν λοι
πόν σε μια πελώρια πολυθρόνα και 
κοιτούσε τα παιδιά και θαύμαζε τον 
κήπο του. «Έχω πολλά όμορφα λου
λούδια», έλεγε, «μα τα παιδιά είναι τα 
πιο όμορφα απ' όλα τα λουλούδια».

Ένα χειμωνιάτικο πρωινό, καθώς 
ντυνόταν, κοίταξε έξω απ' το παράθυ
ρό του. Δε μισούσε πια το χειμώνα, 
γιατί ήξερε ότι ήταν απλώς η άνοιξη 
κοιμισμένη και τα λουλούδια ξεκουρά
ζονταν.

Ξαφνικά έτριψε με απορία τα μάτια 
του και κοιτούσε και δε χόρταινε. Ή 
ταν στ' αλήθεια ένα υπέροχο θέαμα. 
Στην πιο μακρινή γωνιά του κήπου έ
βλεπε ένα δέντρο σκεπασμένο ολό
κληρο με όμορφα άσπρα μπουμπού
κια. Τα κλαδιά του ήταν χρυσά και α
σημένιοι καρποί κρέμονταν απ' αυτά, 
και στη ρίζα του στεκόταν το αγοράκι 
που είχε αγαπήσει.

Γεμάτος χαρά κατέβηκε τρέχοντας ο 
γίγαντας και βγήκε στον κήπο. Διέσχι
σε βιαστικά την πρασιά και πλησίασε 
το παιδί. Κι όταν το έφτασε, το πρό
σωπό του κοκκίνισε από την οργή και 
είπε: «Ποιος τόλμησε να σε πληγώ
σει;». Γιατί στις παλάμες των χεριών 
του παιδιού υπήρχαν τα σημάδια από 
δυο καρφιά και τα ποδαράκια του.

«Ποιος τόλμησε να σε πληγώσει;» 
φώναξε ο γίγαντας. «Πες μου, για να 
πάρω το μεγάλο σπαθί μου και να τον 
σκοτώσω».

«Όχι!», απάντησε το παιδί, «γιατί 
αυτές είναι οι πληγές της αγάπης».

«Ποιος είσαι;» ρώτησε ο γίγαντας, 
και τον πλημμύρισε ένα αλλόκοτο δέ
ος και γονάτισε μπροστά στο παιδάκι.

Και το παιδάκι χαμογέλασε στο γί
γαντα και του είπε:

«Με άφησες κάποτε να παίξω στον 
κήπο σου, απόψε θα 'ρθεις μαζί μου, 
στο δικό μου κήπο, που είναι ο παρά
δεισος».

Κι όταν τα παιδάκια έτρεξαν στον 
κήπο εκείνο το απόγευμα, βρήκαν το 
γίγαντα νεκρό κάτω απ' το δέντρο, 
σκεπασμένο ολόκληρο με κατάλευκα 
μπουμπούκια. ■

* Από τη συλλογή διηγημάτων «Εννέα μα
γικά παραμύθια» (Εκδόσεις «γράμματα»).

ΟΣΚΑΡ ΟΥΑΪΛΝΤ

Ο
 Όσκαρ Φίνγκαλ Ο ’ 

Φλάερτυ Γουίλς 

Γ ουάϊλντ γεννήθηκε 

στο Δουβλίνο το 1854.

Σπούδασε στο Trinity College 

του Δουβλίνου και αμέσως 

έπειτα στην Οξφόρδη.

Η πρώτη του ποιητική συλλογή 

κυκλοφόρησε το 1881, και 

αργότερα, μετά τον γάμο του με 

την Κόνστανς Λόυντ (1884), 

δημοσίευσε μια σειρά από 

παιδικά παραμύθια.

Το «Πορτρέτο του Ντόριαν 

Γκρέη» είδε το φως της δημο

σιότητας το 1891, αλλά η πρώτη 

μεγάλη επιτυχία για τον 

Γ ουάϊλντ έμελλε να προέλθει 

από το θέατρο, με τη «Βεντάλια 

της Λαίδης Γουίντερμηαρ» 

(1892). Ακολούθησαν άλλα τρία 

θεατρικά έργα: «Μια γυναίκα 

χωρίς σημασία», «Ο ιδανικός 

σύζυγος» και «Η σημασία τού 

να είσαι τίμιος», ενώ το τέταρ

το, η «Σαλώμη», απαγορεύτηκε 

στην Αγγλία και δημοσιεύτηκε 

τελικά στη Γαλλία (1893).

Το 1895 καταδικάστηκε σε 

δύο χρόνια καταναγκαστικά 

έργα με την κατηγορία της ομο

φυλοφιλίας. Κατά την παραμονή 

του στη φυλακή γεννήθηκαν τα 

δύο αριστουργήματά του:

«Η μπαλάντα της φυλακής του 

Ρήντιγκ» και «De Profundis».

Μετά την αποφυλάκισή του το 

1897, εγκαταστάθηκε στο Παρί

σι, όπου και πέθανε το 1900.
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________________________ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ________________________

Με διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις του Αρχη
γού του Σώματος τέθηκαν σε αποστρατεία,
- Με το βαθμό του Αστυν. Δ/ντή ο Αντώ
νιος Παπαβασιλείου.
- Με το βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντή ο Γεώρ
γιος Μαγκαφάς και ο Ιωάννης Μουτεβέλης.
- Με το βαθμό του Αστυνόμου Α ' ο Κων
σταντίνος Καλτσής.
- Με το βαθμό του Αστυνόμου Β' ο Βασί
λειος Σταματιάδης
- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι:. 
Νικόλαος Βράττης, Δημήτριος Μπράγιας, 
Θεόδωρος Δριβήλας, Δημήτριος Χαριζό- 
πουλος, Ιωάννης Κλιάσσιος, Ιωάννης 
Σταμάτης, Κυριάκος Αμανατιάδης και Ιω
άννης Παπαχριστοδούλου,
- Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι:. 
Γεώργιος Μπολιεράκης, Χαράλαμπος Το- 
παλίδης, Κωνσταντίνος Τσιώκος, Λά
μπρος Μήνος, Γεώργιος Ντοβατζίδης, Νι
κόλαος Κόρλος, Χριστόφορος Βασιλάς 
και Αθανάσιος Παπακριβός

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

- Ο Ανθυπαστυνόμος Δημήτριος Αλεξαν- 
δρόπουλος που υπηρετεί στη Φρουρά του 
Μεγάρου της Γ.Α.Δ.Α., επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Αχαΐας, 
τηλ. 0946366277.
- Ο Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Ζαμπά- 
ρας που υπηρετεί στον Α.Σ. Μαρμαρίου 
Εύβοιας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 0224031333.
- Ο Αρχιφύλακας Χρήστος Σπυρόπουλος, 
που υπηρετεί στο Α.Τ. Ερμούπολης Σύ
ρου, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσί
α της Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 0281096127, 
0937481524.
- Ο Αστυφύλακας Γεώργιος Τριβέας που 
υπηρετεί στο Α.Τ. Πύλου Μεσσηνίας, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 0973046763.
- Ο Αστυφύλακας Πέτρος Παπαμιχαήλ 
που υπηρετεί στην Άμεση Δράση Αττικής, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Α.Δ. Λάρισας, τηλ. 0932377146.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΟΚ. ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ 
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΛΗΜ. ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης των Δοκί
μων Υπαστυνόμων του εκπαιδευτικού έ

τους 2001-2002 σε θέματα Δημοσίου Κα
τηγόρου, πραγματοποιήθηκαν στην έδρα 
του Μεταβατικού Πταισματοδικείου Αι
γάλεω, δύο εικονικές συνεδριάσεις. Κατά 
τις συνεδριάσεις, εκδικάστηκαν εικονικά 
πραγματικές υποθέσεις και έγινε σύνδεση 
των θεωρητικών θεμάτων με την πρακτική 
εκπαίδευση, προς επίτευξη ουσιαστικότε
ρης γνώσης και κατανόησης των καθηκό
ντων του Δημοσίου Κατηγόρου.

ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ 
ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ

ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΓΚΕΝ

Μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Επι
τρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το 
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας 
που μεταβαίνει για υπηρεσιακούς λόγους 
σε χώρες - μέλη του Σέγκεν, δεν απαιτεί
ται πλέον σφραγίδα εισόδου και εξόδου, 
που τίθεται με την τηρούμενη έως σήμερα 
πρακτική επί του φύλλου πορείας του με- 
τακινουμένου, κατά την άφιξη και την α
ναχώρηση αντίστοιχα. Η μετάβαση και η 
επάνοδος του μετακινούμενου θα βεβαιώ
νεται επί του σώματος του φύλλου πορεί
ας με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομέ
νου και με θεώρηση της αφίξεως και επα
νόδου από την υπηρεσία του.
Για μετάβαση σε χώρες εκτός Σέγκεν εξα
κολουθεί να είναι απαραίτητη η σφραγίδα 
εισόδου και εξόδου.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Με διατάξεις του Π.Δ. 112/2000, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 93/29.4.2002, 
τ.Α', επήλθαν οι ακόλουθες οργανωτικές 
και διαρθρωτικές μεταβολές:

Α. Ιδρύονται οι εξής υπηρεσίες:
- Αστυνομικό Τμήμα Υμηττού, με έδρα 

τον ομώνυμο Δήμο και διοικητική υπαγω
γή στη Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών.

- Σταθμός Τροχαίας Περάματος, με έ
δρα τον ομώνυμο Δήμο και διοικητική υ
παγωγή στο Τμήμα Τροχαίας Κορυδαλλού 
της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής.

Β. Επανακαθορίζεται η διοικητική υ
παγωγή των Τμημάτων Δίωξης Ναρκωτι
κών Αθηνών, Πειραιώς, Δυτ. Αττικής, 
ΒΑ Αττικής και ΝΑ Αττικής, τα οποία ε
φεξής, υπάγονται στην Υποδ/νση Δίωξης 
Ναρκωτικών αντί της Δ/νσης Ασφάλειας 
Αττικής.

Γ. Αναδιαρθρώνεται η Δ/νση Αστυνό
μευσης Αερολιμένος Αθηνών και οι υφι
στάμενες υπηρεσίες της αποτελούν, εφε
ξής, εσωτερική της διάρθρωση.

Παράλειψη
Στο προηγούμενο τεύχος της 

"Α.Ε.", εκ παραδρομής στο άρ
θρο "Παιδιά με προβλήματα συ
μπεριφοράς" σελ. 362, παραλεί- 
φθηκε το ονοματεπώνυμο της 
αρθρογράφου κ. Ευαγγελίας 
Μόσχου, από την οποία ζητούμε 
την κατανόησή της.

3η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑ
ΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ι.Ρ.Α.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η 3η 
Πανελλήνια Εικαστική Έκθεση των με
λών της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
που πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Ρε- 
θύμνου, στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συ
νεδρίου που διοργάνωσε η Τοπική Διοίκη
ση Ρεθύμνου. Στην Έκθεση οι αστυνομι
κοί - καλλιτέχνες παρουσίασαν έργα ζω
γραφικής, αγιογραφίας και γλυπτικής. 
Στα έργα αυτά εντυπώνονται και απεικονί
ζονται οι εμπνεύσεις, η ψυχική διάθεση, 
τα συναισθήματα και οι ιδέες που κυριαρ
χούν στον ψυχισμό του Έλληνα αστυνομι
κού - καλλιτέχνη. Και η έκθεση αυτή όπως 
κάθε έκθεση στην οποία λαμβάνουν μέρος 
μέλη του Σώματος έχει σκοπό να δώσει τη 
δυνατότητα στο Έλληνα πολίτη να κατα
νοήσει ότι και οι αστυνομικοί αποτελούν 
ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής 
κοινωνίας, το οποίο μπορεί μεν να είναι ε
πιφορτισμένο με αρμοδιότητες κατανα- 
γκαστικού χαρακτήρα, αλλά υπάρχει και ο 
αστυνομικός με καλλιτεχνική ιδιοσυγκρα
σία, ο στοχαστής του καλού και δημιουρ
γός έργων που προκαλούν ευάρεστα συ
ναισθήματα και έχουν διαχρονική καλολο
γική αξία.

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Αποστρά- 
των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλεί
ας, η οποία περιλαμβάνει Ενώσεις και 
Συνδέσμους Αποστράτων, όλων των Σω
μάτων Ασφαλείας, ανεξαρτήτως βαθμού, 
που λειτουργούν νομίμως ανά την επικρά
τεια, πραγματοποίησε με εξαιρετική επι
τυχία στην πόλη της Κορίνθου, το 3ο Πα
νελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομο
σπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών των 
Σωμάτων Ασφαλείας.

Στο πρώτο μέρος των εκδηλώσεων του
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Συνεδρίου τιμήθηκαν οι αρχές της Κόριν
θου, οι οποίες ενίσχυσαν ηθικά και υλικά 
τη διοργάνωση του. Για τον ίδιο λόγο τι
μήθηκε και η εταιρία Motor oil Hellas.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάσθηκαν α
πό τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Νι
κόλαο Κουτρουμπή τα πεπραγμένα του α- 
πελθόντος έτους και αναλύθηκαν διεξοδι
κά οι ενέργειες του Δ.Σ. Ο κ. Κουτρου- 
μπής, μεταξύ άλλων τόνισε: "Οι απόστρα- 
τοι αποτελούν ένα αξιόλογο δυναμικό της 
τοπικής κοινωνίας, το οποίο εμείς, δια των

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Εδώ και τρία χρόνια συγκρο
τήθηκε και λειτουργεί η θεατρική 
ομάδα της Ελληνικής Αστυνομί
ας, η οποία αποτελείται από α
στυνομικούς και πολιτικούς υ
παλλήλους και μέχρι σήμερα έχει 
ανεβάσει τρία θεατρικά έργα και 
πραγματοποιήσει 13 παραστά
σεις σε σχολεία, ιδρύματα και 
Δήμους σε όλη την Ελλάδα.

Με σχετική απόφαση του Αρ
χηγού του Σώματος αποφασίστη- 
κε η συνέχιση των παραστάσεων 
της ομάδας με το έργο Ταρτού
φος του Μολιέρου.

Επειδή μετά τη διοργάνωση 
των ανωτέρω παραστάσεων δια
πιστώθηκε ότι υπήρξε ιδιαίτερη 
απήχηση από το κοινό και προ
βλήθηκε το κοινωνικό έργο της 
Αστυνομίας, θεωρείται ότι οι 
δραστηριότητες της θεατρικής ο
μάδας πρέπει να συνεχιστούν με 
το ανέβασμα και άλλων παραστά
σεων γι' αυτό και η θεατρική ομά
δα είναι ανάγκη να πλαισιωθεί 
και να στελεχωθεί με νέα άτομα.

Όσοι ενδιαφέρονται και έχουν 
γνώσεις σχετικές με τις θεατρι
κές εργασίες μπορούν να υποβά
λουν λεπτομερή αναφορά στην 
υπηρεσία τους.

Ενώσεων και των Συνδέσμων, προσπα
θούμε να το οργανώσουμε και να το ενερ
γοποιήσουμε. Η  επιτυχία θα εξαρτηθεί από 
την έκταση και το βαθμό συνεργασίας των 
αποστράτων με την τοπική αυτοδιοίκηση, 
αλλά και με την εκκλησία, η οποία ανα
πτύσσει αξιολογότατο κοινωνικό έργο και 
έχει ανάγκη κοινωνικών λειτουργών και έ
μπειρων χριστιανών, για την κάλυψη των

αναγκών των διαφόρων δραστηριοτήτων 
της. Ένας σημαντικός τομέας, στον οποίο η 
συμμετοχή των αποστράτων θα είναι πολύ 
χρήσιμη, είναι ο θεσμός της συ στάσεως 
των Επιτροπών Προλήψεως Εγκληματικό
τητας σε επίπεδο Δήμων. Δεν θα ήταν επι
τρεπτό στην εισήγηση αυτή να παραλείψου
με να αναφερθούμε στη συνεργασία των α
ποστράτων με τους εν ενεργεία συναδέλ
φους μας. Τους χτεσινούς συνεργάτες μας, 
με τους οποίους έχουμε μοιρασθεί, επιτυχί
ες και αποτυχίες, χαρές και λύπες. Που βα
δίσαμε χέρι - χέρι στις κακοτοπιές και δο
κιμάσαμε τις ίδιες αγωνίες. Αισθανόμαστε 
ότι μας χρειάζονται και τους δηλώνουμε ό
τι τους κατανοούμε και τους πονάμε. Η  Α
στυνομία, η Πυροσβεστική, το Λιμενικό, ε- 
πιτελούν έργο υψίστηςσημασίας και μάλι
στα σήμερα, με πολλούς κινδύνους και κά
τω από δυσμενείς συνθήκες. Όλα έχουν γί
νει πιο δύσκολα και πιο πολύπλοκα. Γ ι' αυ
τό είναι ανάγκη να στηρίζουμε την προσπά
θεια των Σωμάτων Ασφαλείας. Αυτό πρέ
πει να κάνει όλος ο νομοταγής κόσμος, διό
τι τα Σ.Α., για να είναι αποτελεσματικά, έ
χουν την ανάγκη της συνεργασίας και της 
στηρίξεως των πολιτών. Η  Αστυνομία α
ντλεί τη δύναμή της από την κοινωνία και 
τη χρησιμοποιεί για την προστασία της. Το 
χρέος, όμως, της άμεσης συνεργασίας και 
συμπαράστασης, ανήκει πρωτίστως σε μας 
τους απόστρατους. Α ς μην αποστούμε ποτέ 
από την εκπλήρωση αυτού του χρέους. Αυ
τό θα είναι προς όφελος όλων μας, με θετι
κές συνέπειες στην κοινωνία".

Στο τρίτο μέρος του Συνεδρίου πραγμα
τοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την ανάδει
ξη του νέου Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Ε
πιτροπής. Η διάρθρωση του νέου Δ.Σ. έχει 
ως εξής: Πρόεδρος ο Νικόλαος Κουτρου- 
μπής, Α ' Αντιπρόεδρος ο Σπυρίδων Παπα- 
ναγιώτου, Β' Αντιπρόεδρος ο Ιωάννης 
Κάππος, Γεν. Γραμματέας ο Θεόφιλος Α
θανασίου, Ταμίας ο Παναγιώτης Μητσιάς, 
Ειδ. Γραμματέας ο Σωτήριος Ανδριόπου- 
λος, Αναπλ. Ταμίας ο Ηλίας Γεωργιλές, Γ' 
Εφορεία ο Στυλιανός Νέρης, ΝΙΜΤΣ - Α- 
σφ. Ταμεία ο Δημήτριος Σκλήκας, Δημ. 
Σχέσεις ο Ιωάννης Ρούμπας και Οργ. 
Γραμματέας ο Αλέξανδρος Βλάχος.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ 
ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η σύσταση του νέου Δ.Σ. και της Ελε
γκτικής Επιτροπής της Ένωσης Συνορια
κών Φυλάκων Ιωαννίνων, που προέκυψε 
από τις εκλογές που διεξήχθησαν, έχει ως 
εξής: Πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Σιαχολέ- 
βας, Α ' Αντιπρόεδρος ο Αλέξανδρος Βαγ

γέλης, Β' Αντιπρόεδρος ο Θωμάς Μανό
λης, Γεν, Γραμματέας ο Αλέξιος Ανδρού- 
τσος, Αναπλ. Γραμματέας η Μαρία Νίτα, 
Οργαν. Γ ραμματέας ο Κωνσταντίνος Κα- 
τσουλίδης και Ταμίας ο Γεώργιος Κατερί
νης. Για την Ελεγκτική Επιτροπή εξελέγη- 
σαν, ο Αιμίλιος Γιώτης, ο Αθανάσιος Κω- 
στούλας και ο Δημήτριος Παππάς.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλή
νιας Ομοσπονδίας Πολιτικού Προσωπικού 
και Κ.Φ. αποφάσισε ομόφωνα να ανακη- 
ρύξει ως προστάτη της Ομοσπονδίας τον 
Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, του οποίου το σε
πτό σκήνωμα ευρίσκεται ολόσωμο στο 
χωριό Προκόπι της Ευβοίας.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΘΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΕ 
ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, κ. Δη- 
μητρίου Ευσταθιάδη, που εκδόθηκε σύμ
φωνα με τις κείμενες διατάξεις κατόπιν 
γνωμοδότησης του πενταμελούς Υπηρε
σιακού Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλή
λων και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 691 
τ.Β’ από 4.6.2002 ΦΕΚ, απομενήθηκε 'Έ 
παινος" στους πολιτικούς υπαλλήλους, 
Βασίλειο Κατσαρό, Κωνσταντίνο Κέππα 
και Μιλτιάδη Λιανόπουλο (κλάδου ΔΕ Τε
χνικού - ειδικότητα οδηγού), επειδή κατά 
το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 προ- 
σφέρθηκαν αυθόρμητα και με τις γνώσεις 
που διαθέτουν ανέλαβαν την ανέγερση - 
κατασκευή ενός οικίσκου της Δ/νσης Τε
χνικών Εφαρμογών Ν. Ελλάδας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ 
ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Λά
ρισα συνάντηση των μελών των Δ.Σ. της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λάρι
σας και της Ένωσης Αξιωματικών Θεσσα
λίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έ
γινε ευρεία συζήτηση για ζητήματα εγκλη
ματικότητας, επισημάνθηκαν τα τοπικά 
προβλήματα των Υπηρεσιών (έλλειψη τε
χνικών μέσων, κτιριακή υποδομή, προσω
πικό, πληροφορική μηχανοργάνωση) και 
προτάθηκαν συγκεκριμένες λύσεις. Επί
σης, έγινε αναφορά στους νέους θεσμούς 
των Ειδικών Φρουρών - και των Συνορια
κών Φυλάκων και επισημάνθηκε η ανάγκη
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συνεργασίας προς όφελος του κοινωνικού 
συνόλου.
Στη συνάντηση ανταλλάχθηκαν απόψεις 
σχετικά με το "ασφαλιστικό" και η ανάγκη 
εφαρμογής του ΓΊ.Δ. 394/2001, που ανα- 
φέρεται στο ωράριο εργασίας των αστυνο
μικών. Υπήρξε δε, σύμπτωση απόψεων 
στα θέματα της αναδιάρθρωσης των Υπη
ρεσιών, που καθυστερεί χωρίς λόγο, της 
αύξησης της οργανικής δύναμης των Υπη
ρεσιών της περιφέρειας Θεσσαλίας, της 
πλήρους απεμπλοκής των αστυνομικών α
πό τις μεταγωγές κρατουμένων, της άμε
σης απαγόρευσης μετακίνησης οργανωμέ
νων οπαδών στην Π.Α.Θ.Ε. (εθνική οδό) 
και της ορθολογικότερης διάθεσης προ
σωπικού κατά τη λήψη μέτρων τάξης.

Εκφράσθηκε ομόφωνα η ανάγκη τακτι
κών συναντήσεων μεταξύ των μελών των 
Δ.Σ. των δύο Ενώσεων, για την από κοι
νού προώθηση ζητημάτων συνδικαλιστι
κού, επαγγελματικού και εργασιακού πε
ριεχομένου, που απασχολούν τον κλάδο.

Π.Ο.ΑΞΙ.Α

Την 18.8.2002 συγκροτήθηκε σε σώμα 
το νεοεκλεγέν 15μελές Διοικητικό Συμ
βούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Α
ξιωματικών, το οποίο προέκυψε από τις 
αρχαιρεσίες της 4.7.2002, του οποίου η 
σ'ύνθεση έχει ως εξής: Πρόεδρος ο Α- 
στυν. Υποδ/ντής Γεώργιος Καμαρινόπου- 
λος, Α ' Αντιπρόεδρος ο Αστυν. Α ' Αρι
στείδης Ανδρικόπουλος, Β' Αντιπρόεδρος 
ο Αστυν. Α ' Ιωάννης Πουρσανίδης, Γ ' Α
ντιπρόεδρος ο Υπαστ. Α ' Ιωάννης Χρη- 
στίδης, Γεν. Γραμματέας ο Αστυν. Α ' Γε
ώργιος Νικολόπουλος, Ειδικός Γραμματέ
ας ο Υπαστ. Α ' Γεώργιος Σουλόπουλος, 
Οργαν. Γραμματέας ο Αστυν. Α ' Αριστεί
δης Ανδρικόπουλος, Ταμίας ο Αστυν. Α' 
Μιχαήλ Καραμαλάκης, Υπεύθ. Διεθνών. 
Σχέσεων και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ο 
Υπαστ. Α ' Ματθαίος Γιαννούλης, Υπεύ
θυνος Εκδόσεων ο Υπαστ. Α ' Γεώργιος 
Σουλόπουλος.

ΠΟΑΣΥ

Το τελευταίο διάστημα η Ομοσπονδία 
έλαβε θέση σε διάφορα θέματα, όπως η 
λαθρομετανάστευση, το ασφαλιστικό ζή
τημα αλλά οι επικείμενοι Ολυμπιακοί Α
γώνες, με συγκεκριμένες προτάσεις και 
πρωτοβουλίες. Για το θέμα της λαθρομε
τανάστευσης παρατηρεί και προτείνει:

"Τον τελευταίο καιρό το πρόβλημα της 
λαθρομετανάστευσης στην περιοχή του

Έβρου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή 
της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδο
νίας, οξύνθηκε φθάνοντας σε επικίνδυνο 
σημείο για την τοπική κοινωνία.

Αποτέλεσμα της όλης κατάστασης εί
ναι οι αστυνομικοί να έχουν επιφορτισθεί 
με ξένα προς το αντικείμενό τους έργα, 
δηλαδή, τη φύλαξη των συλληφθέντων 
για μεγάλο χρονικό διάστημα σε πρόχει
ρους χώρους που δεν πληρούν τους στοι
χειώδεις όρους ασφάλειας και υγιεινής, 
με αποτέλεσμα την εξασθένηση της α
στυνόμευσης της περιοχής σε επικίνδυνο 
βαθμό αφού το σύνολο σχεδόν του αστυ
νομικού προσωπικού ασχολείται με τους 
λαθρομετανάστες.

Το αστυνομικό προσωπικό για ανθρω
πιστικούς καθαρά λόγους, επιφορτίστηκε 
όλες τις επιπλέον εργασίες (μάγειροι, 
τραπεζοκόμοι, κουρείς, καθαρίστριες 
κ.λπ.), με την προοπτική ότι το πρόβλημα 
είναι περιστασιακό και θα είχε λυθεί από 
την πολιτική ηγεσία, κάτι που δυστυχώς 
δεν έχει συμβεί.

Επειδή η αντοχή των συναδέλφων έχει 
πλέον εξαντληθεί, επειδή η κοινωνία δια
μαρτύρεται για την έλλειψη αστυνόμευ
σης, είμαστε αναγκασμένοι να αντιδρά- 
σουμε.

Για τους λόγους αυτούς συνεκλήθη το 
ΔΣ της Ομοσπονδίας σε κεντρικό ξενο
δοχείο της Αλεξανδρούπολης, με τη συμ
μετοχή των προεδρείων των πρωτοβάθ
μιων οργανώσεων Θράκης και Ανατολι
κής Μακεδονίας και εξεδόθη το κατωτέ
ρω Ψήφισμα Διαμαρτυρίας:

Η Ομοσπονδία αναγνωρίζει ότι η "νέα" 
μετανάστευση, όπως χαρακτηριστικά λέ
γεται, εμφανίζει έντονη ρευστότητα, 
πραγματοποιείται χωρίς κανέναν προ
γραμματισμό, ότι ακολουθεί παράνομα 
δίκτυα και διαδρομές, δεν είναι επιθυμη
τή από τις ευρωπαϊκές χώρες και τέλος 
είναι ανεξέλεγκτη.
Ως εκ τούτου και επειδή δεν υφίσταται 
μέχρι σήμερα μια κοινή μεταναστευτική 
πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρά τις 
κατά καιρούς συναντήσεις - συζητήσεις 
αρμοδίων των χωρών της Ε.Ε. και λοι
πών παραγόντων και επειδή κατά το μέ
ρος που αφορά τον Οργανισμό της Ελλη
νικής Αστυνομίας, ως φορέα αντιμετώπι
σης της λαθρομετανάστευσης, το βάρος 
επωμίζονται οι εργαζόμενοι στην Ελληνι
κή Αστυνομία, για τους οποίους πρέπει 
να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, έτσι ώ
στε να υπάρξουν οι επιβαλλόμενοι όροι

υγιεινής και ασφάλειας για τους ίδιους 
αλλά και για τους λαθρομετανάστες, κα
θόσον ο κίνδυνος ανάπτυξης και μετάδο
σης μολυσματικών λόγω της θερινής πε
ριόδου που διερχόμαστε είναι άμεσος. 
Κατόπιν των ανωτέρω, επειδή το κύμα 
της λαθρομετανάστευσης ογκούται και 
διέρρηξε την κύρια από ξηράς πύλη της 
χώρας, καλούμε την κυβέρνηση και τους 
αρμόδιους για την αντιμετώπιση σε κάθε 
επίπεδο φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα:

Α. Η Ομοσπονδία ταυτίζεται πλήρως 
με την πρόσφατη δημόσια δήλωση του 
Υπουργού Δημοσίας Τάξεως "ότι η χώρα 
μας πλέον έχει εξαντλήσει και το τελευ
ταίο όριο ανοχής υποδοχής μεταναστών". 
Ως εκ τούτου, η Ομοσπονδία φρονεί ότι η 
χώρα μας, όπως και λοιπές χώρες της 
Ε.Ε. έπραξαν ήδη, να κλειδώσει τα σύνο
ρά της, να χαρακτηρισθεί η λαθρομετα
νάστευση ως παράνομη εισβολή στη χώ
ρα και να αντιμετωπισθεί αναλόγως.

Β. Η Ομοσπονδία φρονεί ότι η Ε.Ε. 
πρέπει επιτέλους να διαμορφώσει μια 
κοινή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολι
τική, καθόσον το πρόβλημα θα ογκούται 
καθημερινά. Προς τούτο η Ομοσπονδία 
θα αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβου- 
λίες.εξήντλησε κάθε όριο υπομονής και 
αντοχής σε ότι αφορά τη συνεχιζόμενη 
έκθεση των εργαζομένων αστυνομικών 
σε μεταδοτικές ασθένειες. Η λήψη όλων 
εκείνων των αναγκαίων μέτρων για την 
αποτροπή ανάπτυξής τους είναι άμεση 
και για το λόγο αυτό η ανεύρεση η δη
μιουργία κατάλληλων χώρων παραμονής 
και φύλαξης των λαθρομεταναστών εί
ναι κάτι που έπρεπε ήδη να είχε συμβεί, 
όπως επίσης και ο υγειονομικός έλεγχος 
κάθε λαθρομετανάστη πριν οδηγηθεί 
στον χώρο παραμονής και φύλαξης".

***

Σχετικά με το ασφαλιστικό ζήτημα με
σολάβησαν πολλές διεργασίες και υπήρ
ξε μεγάλη κινητικότητα το τελευταίο 
χρονικό διάστημα. Χαρακτηριστική είναι 
η επιστολή με τις θέσεις - προτάσεις της 
ΠΟΑΣΥ προς τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και προς 
τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικο
νομικών κ. Νικόλαο Χριστοδουλάκη και 
τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Κων
σταντίνο Σκανδαλίδη, στην οποία αναλύ
ονται τα προβλήματα του χώρου:
"Την 4-06-2002 η κυβέρνηση κατέθεσε 
στη Βουλή το αναμενόμενο σ.ν, για τη
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"μεταρρύθμισης του συστήματος κοινω
νικής ασφάλισης".
Μετά από μελέτη των επιμέρους διατάξε- 
ών του προκύπτουν τα ακόλουθα:

Α. Διαπιστώσεις

- Παρά το γεγονός ότι α) ο Υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
με την παρ. 9 του από 15-03-2002 έγγρα
φό του προς τους κοινωνικούς εταίρους 
διαβεβαίωνε ότι "Η μεταρρύθμιση σε αυ
τή τη φάση δεν αφορά τους αγρότες, τους 
στρατιωτικούς, τους αστυνομικούς...", 
β) εσείς δημόσια είχατε δηλώσει κατά ε
πανάληψη ότι η ασφαλιστική μεταρρύθ
μιση δεν αφορά τους ένστολους, σύμφω
να με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 
1 του Σ.Ν. συμπεριλαμβάνονται οι Αστυ
νομικοί και κατ' επέκταση όλοι οι ένστο
λοι στον νέο τόπο υπολογισμού της σύ
νταξης.

- Παρά το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι του 
Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
είχαν διακηρύξει σε όλους τους τόνους ό
τι κατά τη μεταβατική περίοδο "Όσοι 
στοιχειοθετούν δικαίωμα σύνταξης ΔΕΝ 
θα θιγούν από τις μεταρρυθμίσεις", σύμ
φωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 του 
Σ.Ν. προβλέπεται ότι οι προτεινόμενες 
ρυθμίσεις συμπεριλαμβάνουν όσους α
ποχωρούν μέχρι 31-12-2007 και όχι ό
σους στοιχειοθετούν δικαίωμα σύνταξης.

- Παρά το γεγονός ότι είχε διακηρυχθεί 
σε όλους τους τόνους ότι θα επανέλθουν 
τα 35α για τους καταταγέντες από 1-01- 
1983 μέχρι 31-12-1992, αίροντας την α
δικία του Νόμου 1902/92, όπως αντικα- 
ταστάθηκε με την παρ. Ιτου άρθρου 4 
του Ν.2227/94, εν τούτοις με την παρ. 2 
του άρθρου 1 του Σ.Ν. τα 35α επανέρχο
νται μετά την1-01-2008 και με τον τρόπο 
αυτό στερούνται από τους ενδιαφερομέ
νους τα θετικά των 50ων αφού μετά τα 
25 χρόνια κάθε έτος διπλασιάζεται και 
μετά τα 30 χρόνια κάθε έτος τριπλασιά
ζεται.

R. Σονέπειεα:

Θετικές
Το προτεινόμενο σ.ν. λειτουργεί θετι

κά, όσον αφορά τους ένστολους και τον 
τρόπο υπολογισμού της σύνταξης μόνο 
για τους καταταγέντες από 1-01-1993 και 
εντεύθεν γιατί α) αυξάνεται το ποσοστό 
υπολογισμού της σύνταξής τους από

60% που ήταν στο 70% μετά την 1-01- 
2017, β) γιατί ο υπολογισμός της σύντα
ξης στα 5 τελευταία έτη που προέβλεπε 
το άρθρο 5 του Ν.2094/92 αφορούσε "Τα 
πέντε ημερολογιακά έτη που προηγού
νται του έτους εκείνου κατά το οποίο υ
ποβάλλεται η αίτηση για σύνταξη", ενώ 
με την παρ. 4 εδ. α του σ.ν. προβλέπεται 
το άθροισμα των 5 τελευταίων ετών που 
προηγούνται της ημερομηνίας αποχώρη
σης.

Αρνητικές
1. Με τον όρο όσοι αποχωρούν μέχρι 

31-12-2007 και όχι "Όσοι στοιχειοθετούν 
δικαίωμα σύνταξης" θα εξαναγκαστούν 
σε παραίτηση όσοι έχουν τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις και θα δημιουργηθεί: α) 
τεράστιο δημοσιοοικονομικό πρόβλημα 
την 31-12-2007 λόγω αθρόας εξόδου, β) 
αξεπέραστο πρόβλημα ρευστότητας στα 
Ταμεία Αρωγής και Αλληλοβοήθειας και 
γ) τεράστιο κενό στελεχών στις Υπηρεσί
ες.

2. Για τους καταταγέντες από 1-01- 
1983 έως 31-12-1992 οι απώλειες θα εί
ναι καταλυτικές γιατί:
α) θα υπολογιστεί ένα τμήμα της σύντα

ξής τους με 50α αντί των 35ων που α
νέμεναν για την άρση των αδικιών του 
Ν.2084/92 (τον οποίο η Κυβέρνηση εί
χε καταγγείλει ως αντιασφαλιστικό και 
είχε δεσμευτεί να βελτιώσει) 

β) το υπόλοιπο μέρος της σύνταξης δεν 
θα υπολογιστεί όπως μέχρι σήμερα (τε
λευταίος συντάξιμος μισθός ήτοι Β.Μ. 
+ Ε.Χ. X 80%), αλλά σύνολα μηνών 
τελευταίας 5ετίας επί 79,78 κλπ έως 
70%.

γ) οι προτεινόμενες τροποποιήσεις ως 
προς τον τρόπο υπολογισμού της σύ
νταξης ουσιαστικά ακυρώνουν στην 
πράξη τις βελτιωτικές μισθολογικές 
προαγωγές που ψηφίστηκαν με τους 
Νόμους 2512/97, 2838/2000 και την 
3016/2002, αφού ο υπολογισμός των 
συντάξιμων αποδοχών την τελευταία 
5ετία θα οδηγήσουν όλους τους ένστο
λους στην προ του 1996 (ενιαίο μισθο
λόγιο) οικονομική θέση, με δεδομένο 
το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της οικο
νομικής τους αναβάθμισης ήταν επιδό
ματα (κυρίως στους ανώτερους και α
νώτατους βαθμούς) και άρα μη συντά
ξιμες αποδοχές.

δ) οι αρνητικές επιπτώσεις γίνονται ακό
μη δυσμενέστερες και από αυτές των 
πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων αφού

επαναλαμβάνεται δυστυχώς και πάλι ο 
επαχθής διαχωρισμός μεταξύ δημοσί
ων πολιτικών υπαλλήλων και ένστο
λων πολιτών και στους μεν πρώτους 
σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 1 
του Σ.Ν. από 1-01-2003 ποσό 176 ευρό 
συνυπολογίζεται στις συντάξιμες απο
δοχές και άρα οι δυσμενείς επιπτώσεις 
μειώνονται κατά 48% περίπου, ανάλο
γη ρύθμιση δεν προβλέπεται για τους 
ένστολους παρά το γεγονός ότι στην 
αιτιολογική έκθεση γίνεται επίκληση 
των διατάξεων του Συντάγματος για ί
ση μεταχείριση. Στην πράξη για μια α
κόμη φορά οι επιταγές του Συντάγμα
τος εφαρμόζονται μονομερώς σε βάρος 
των ένστολων πολιτών και αυτοί είναι 
ίσοι ΜΟΝΟ ως προς τις υποχρεώσεις.

Γ. Οικονοιιικέε επιπτώσεις

1) Για όσους αποχωρήσουν της ενερ
γού Υπηρεσίας μέχρι 31-12-2007 ισχύ
ουν οι διατάξεις με τις οποίες μέχρι σήμε
ρα συνταξιοδοτούνται οι ένστολοι και ά
ρα δεν έχουν καμία επίπτωση.

2) Για όσους έχουν καταταγεί από 1983 
μέχρι 1992 από 1-01-2008 έως το 2017 η 
απώλεια από τη συνολική σύνταξη που 
θα έπαιρναν με το σημερινό σύστημα θα 
είναι:
α) για τους Αστυφύλακες - Αρχιφύλακες 

από 2,6% έως 2,8% κάθε έτος αρχής 
γενομένης από 31-12-2008 έως 2017 
ήτοι συνολική απώλεια το 2017 28%. 

β) για τους Ανθυπαστυνόμους από 2,8% 
έως 3% κάθε έτος αρχής γενομένης α
πό 31 - 12-2008 έως 2017 ήτοι συνολική 
απώλεια το 2017 30%. 

γ) για τους Αξιωματικούς του ΤΕΜΑ α
πό 3,1% έως 3,4% κάθε έτος αρχής γε
νομένης από 31-12-2008 έως 2017 ή
τοι συνολική απώλεια το 2017 34% 

δ) για τους Αξιωματικούς Παραγωγικής 
Σχολής από 3,5% έως 3,9% κάθε έτος 
αρχής γενομένης από 31-12-2008 έως 
2017 ήτοι συνολική απώλεια το 2017 
39%.

ε) Για όσους κατετάγησαν από 1-01-1993 
και μετά το οικονομικό όφελος θα είναι 
10% στο τελικό ποσό της σύνταξης με 
τα σημερινά δεδομένα αφού αυξάνεται 
το ποσοστό υπολογισμού της σύνταξης 
από 60% σε 70%.

Προτάσεις

Η Ομοσπονδία μας όπως είναι η πάγια
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τακτική και λειτουργία της δεν περιορί
ζεται μόνο σε διαπιστώσεις, καταγγελίες 
και αφορισμούς αλλά υποβάλλει και ε
ναλλακτικές προτάσεις προς επίλυση των 
αναφυομένων προβλημάτων και τη βελ
τίωση των αρνητικών επιπτώσεων αυ
τών.

Κατ' αρχήν η θέση μας είναι αρνητική 
ως προς την προώθηση συνολικά αυτής 
της ρύθμισης η οποία καθιστά πολύ δυ
σμενέστερη τη θέση του Αστυνομικού σε 
σχέση με τη σημερινή και θα αγωνιστεί 
μαζί με τους λοιπούς εργαζόμενους (Α- 
ΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ) να μην ψηφιστεί.

Είναι υποχρεωμένη να καταγγείλει την 
ανακολουθία της Κυβέρνησης για τους 
λόγους που προαναφέρθηκαν στις παρα
γράφους 1, 2 και 3 του κεφαλαίου Α του 
παρόντος εγγράφου.

Επειδή όμως διαβλέπει ότι η Κυβέρνη
ση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει 
στη ψήφιση του Σ.Ν. που κατέθεσε στη 
Βουλή και μάλιστα πριν από τη λήξη της 
τακτικής περιόδου της Βουλής, προτεί
νουμε:

- Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 
τους.ν. (16α) να αλλάξει διατύπωση και 
να προβλέπεται: "Για όσους στοιχειοθε
τούν δικαίωμα σύνταξης από 1-01-2008 
και όχι για όσους αποχωρούν για τους λό
γους που αναπτύχθηκαν στην παρ.1 κε
φάλαιο Ββ.

- Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του 
σ.ν. που επαναφέρει τα 35α για τους κα- 
ταταγέντες από 1-01-1983 έως 31-12- 
1992 να έχει ισχύ από τότε που τέθηκαν 
σε εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 5 
παρ. 1 του Ν. 1902/90 όπως αντικ. με άρ
θρο 4 παρ. 1 του Ν. 2227/1994.

- Στην παρ.4 του άρθρου 1 του σ.ν. με 
την οποία προστίθεται παράγραφος 18 
στο άρθρο 34 του Κώδικα Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Συντάξεων να προστεθεί η 
παράγραφος δ ως ακολούθως "Από 1 Ια
νουάριου 2003 ποσό εκατόν εβδομήντα 
έξι (176) ευρώ από τα επιδόματα του 
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και 
Σωμάτων Ασφαλείας του Νόμου 
2448/96, όπως αυτός τροποποιήθηκε με
ταγενέστερα υπόκειται σε όλες τις ασφα
λιστικές εισφορές και λαμβάνεται υπόψη 
στη βάση υπολογισμού της σύνταξης τω 
εφεξής εξερχόμενων από την Υπηρεσία, 
κατά τα 7/35 του ποσοστού αναπλήρω- 
σης της σύνταξης (80%) για κάθε έτος 
που έχουν καταβληθεί οι εισφορές", προ- 
κειμένου να επέλθει από τα λόγια στην

πράξη ίση μεταχείριση αλλά και να επι
τευχθεί κατά 48% μείωση της συνολικής 
απώλειας που θα επιφέρουν οι προτεινό- 
μενες διατάξεις.

***

Με σχετική πρόσκληση προς τον Υ
πουργό Δημόσιας Τάξης, τον Υπουργό 
Οικονομικών και τον Υπουργό Εσωτερι
κών η Π.Ο.ΑΣ.Υ. ζητά την έναρξη Συλ
λογικών Διαπραγματεύσεων, σύμφωνα 
με τον Ν.2738/1999 Ειδικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας:

"Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
στη συνεδρίαση της 12/13ης Φεβρουάρι
ου 2002, αποφάσισε να ζητήσει την έναρ
ξη διαπραγματεύσεων στα πλαίσια των 
άρθρων 4 παρ. 2 και 13 του Ν.2738/ 
1999, με σκοπό την κατάρτιση και υπο- 
γραφή
1. Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασί

ας έτους 2002-2003, που θα ρυθμίζει 
γενικώς τους όρους και τις συνθήκες 
εργασίας για τα ζητήματα που προβλέ- 
πονται στο άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 
2738/99, των αστυνομικών υπαλλήλων 
που απασχολούνται στο Δημόσιο με 
σχέση δημοσίου δικαίου και

2. Ειδικής Συλλογικής Συμφωνίας έτους 
2002-2003, που θα ρυθμίζει τους ό
ρους και τις συνθήκες εργασίας των ά
νω υπαλλήλων για όσα ζητήματα δύνα- 
νται να ρυθμισθούν βάσει του άρθρου 
13 παρ.1 του Ν.2738/1999.
Για τη διαμόρφωση των διεκδικήσεων 

και του περιεχομένου της Ειδικής Συλλο
γικής Σύμβασης Εργασίας καθώς και της 
Ειδικής Συλλογικής Συμφωνίας, το Γενι
κό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. συνεκτίμη- 
σε και έλαβε υπόψη τα προς διαπραγμά
τευση θέματα, που περιλαμβάνονται 
στην πρόσκληση που απηύθυνε η 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προς τα αρμόδια Υπουργεία 
για την κατάρτιση Γενικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας και Γενικής Συλλο
γικής Συμφωνίας έτους 2002-2003, όσα 
από αυτά αφορούν και σχετίζονται με την 
ειδική κατηγορία των ένστολων υπαλλή
λων που στελεχώνουν τα Σώματα Ασφα
λείας θα πρέπει να θεωρηθεί ότι οι διατά
ξεις του Ν. 2738/99 περιλαμβάνουν και 
τους ένστολους δημοσίους υπαλλήλους 
της Ομοσπονδίας μας, παρότι η 
Π.Ο.ΑΣ.Υ. δεν είναι ακόμη πλήρως ε
νταγμένη στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αλλά συνδε- 
δεμένη με αυτή. Πάντως, η Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
θεωρεί ότι εκπροσωπείται και δεσμεύεται

από τις συμβάσεις και συμφωνίες που θα 
συμπράξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στα γενικότερης 
σημασίας θέματα (ασφαλιστικό, υγειονο
μικό, συνταξιοδοτικό).
Για τα επιμέρους, όμως, ζητήματα του 
κλάδου, πρέπει να αναγνωριστεί στην 
πράξη και στην Π.Ο.ΑΣ.Υ., ως δευτερο
βάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, η δυ
νατότητα διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικής σύμβασης και συμφωνίας. 
Τούτο θεωρείται το πρώτο και αναγκαίο 
συνεπακόλουθο της αναγνώρισης των 
συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων και υ
παγορεύεται από τη στοιχειώδη αντίλη
ψη περί θεσμικού εκσυγχρονισμού των 
εργασιακών σχέσεων δημοσίου δικαίου. 
Η συντεταγμένη άλλωστε, και υπό το 
πνεύμα των γενικών ρυθμίσεων που συ
μπράττει η ΑΔΕΔΥ διαπραγμάτευση των 
εξειδικευμένων προβλημάτων του κλά
δου και όχι η κατά περίσταση αποσπα
σματική και υπό τύπων διαρκών διαβη
μάτων συνομιλία με τον αρμόδιο Υπουρ
γό, θα συμβάλλει στη συστη ματοποίηση 
και ιεράρχηση των σχέσεων αμφοτέρων 
των πλευρών και τον προγραμματισμό 
των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθε
σμων προθέσεών τους.

/. Θέματα διαπραγματεύσεων ειδικής 
συλλογικής σύμβασης εργασίας

1. Επέκταση των διατάξεων του Νόμου 
' 'περί τρομοκρατίας'' για την διασφάλι
ση των οικογενειών των αστυνομικών 
που δολοφονούνται κατά την εκτέλεση 
του καθήκοντος, που ακρωτηριάζονται 
κλπ

2. Τον χαρακτηρισμό του επαγγέλματος 
των αστυνομικών ως ανθυγιεινό και επι
κίνδυνο σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά 
και ιδιαιτερότητες που ορίζει ο Νόμος

3. Αναθεώρηση ισχύοντος συστήματος 
κρίσεων προαγωγών

4. Επέκταση νυχτερινής αποζημίωσης
5. Παρουσία των αστυνομικών στις επαγ

γελματικές αθλητικές εκδηλώσεις
ό.Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών - Ανακατα

νομή αστυνομικού προσωπικού με και
νούργιο οργανόγραμμα από μηδενική 
βάση.

7. Αναβάθμιση - Επανακαθορισμός του 
συστήματος εκπαίδευσης - μετεκπαί
δευσης.

8. Υπηρεσιακή εξέλιξη αστυνομικών με έ
να Αξιοκρατικό - Αδιάβλητο και Δί
καιο (Βαθμολόγιο) σύστημα κρίσεων - 
προαγωγών για όλους τους βαθμούς
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ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

(και για τους χαμηλόβαθμους που ει- 
σήλθαν με το σύστημα των Πανελλαδι
κών Εξετάσεων και τους αποφοίτους 
Λυκείων που θα μετεκπαιδευτούν).

9. Εκσυγχρονισμός του Πειθαρχικού Δι
καίου και των Εσωτερικών Κανονι
σμών Λειτουργίας

ΙΟ.Συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζο
μένων στα υπηρεσιακά συμβούλια και 
συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων 
που αφορούν τον κλάδο .

11 .Αναμόρφωση του νομικού πλαισίου 
για την χρήση των όπλων.

12. Καθ’υπέρβαση εισαγωγή παιδιών α
στυνομικών στις Αστυνομικές Σχολές 
σε ποσοστό 12% .

13. -Τροποποίηση του συνδικαλιστικού 
Νόμου 2265/1994 και αποκατάσταση 
των διωχθέντων για συνδικαλιστικούς 
λόγους προ και μετά την ισχύ του ανω
τέρω Ν όμου.

II. Θέματα διαπραγματεύσεων ειδική 
συλλογικής συμφωνίας

Η Ομοσπονδία μας εναντιώνεται επί 
σειρά ετών στην εισοδηματική πολιτική 
- πολιτική αμοιβών της Κυβέρνησης η 
οπο ία :

Α.Προκάλεσε μείωση της αγοραστι
κής δύναμης των εργαζομένων στις Ένο
πλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλεί
ας πάνω από 10% χωρίς να χορηγηθεί 
καμία χρονιά διορθωτικό ποσό.

Β.Έχει φαλκιδεύσει τις συντάξιμες α
ποδοχές και αντί για το 80% των εν ενερ- 
γεία αποδοχών οι συντάξεις να βρίσκο
νται σήμερα στο 45% εξ αιτίας των επι- 
δοματικών πολιτικών.

Γ,Έχει δημιουργήσει διαφορετικές και 
πολλές ταχύτητες αμοιβών άνισες και ά
δικες εξ αιτίας των μισθολογικών προα
γωγών και κυρίως των μη ορθολογικών 
και αναλογικών συντελεστών από βαθμό 
σε βαθμό της ιεραρχίας σε βάρος πάντο
τε του χαμηλόβαθμου προσωπικού (Α- 
στ/κες-Υπαξ/κοί-κατώτεροι Αξιωματι
κοί), με δυσμενείς επιπτώσεις στη στελέ- 
χωση και λειτουργία των Υπηρεσιών 
αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό.
Δ.Η παραπάνω κατάσταση, η οποία είναι 
αποτέλεσμα των πολιτικών επιλογών της 
Κυβέρνησης, τόσο για το μισθολόγιο ό
σο και στα πλαίσια των εισοδηματικών 
πολιτικών, έχει οδηγήσει σε απαξίωση το 
χαμηλόβαθμο προσωπικό αλλά και των 
Υπηρεσιών και δεν μπορεί να συνεχισθεί. 

Χαρακτηριστικό είναι πως το κατ' ό-

+ Ανθυπαστυνόμος ε.α. Αθανάσιος Πα- 
νάκης. Γεννήθηκε το έτος 1945 στην Αμ
φιλοχία Αιτωλοακαρνανίας. Κατετάγη 
την 1.5.1969.

Υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες των 
Α.Δ. Κυκλάδων και Λευκάδος. Υπήρξε 
έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίω- 
σε την 8.6.2002 σε τροχαίο ατύχημα.

+ Αρχιφύλακας Δίκαιος Κεκάκος. Γεν
νήθηκε το έτος 1957 στη Νίκαια Αττικής. 
Κατετάγη το 1980. Υπηρέτησε σε

διάφορες υπηρεσίες της Δ/νσης Αστυνο
μίας Πειραιά. Προ του θανάτου υπηρε
τούσε στο A' Α.Τ. Πειραιώς. Υπήρξε έγ
γαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε 
την 13.2.2001 από παθολογικά αίτια.

+ Αρχιφύλακας Αθανάσιος Καλύβας.
Γεννήθηκε το έτος 1954 στην Καλαμιά 
Αρτας. Κατετάγη την 23.2.1973. Υπηρέ
τησε σε διάφορες υπηρεσίες των Α.Δ. Δω- 
δεκανήσου, Κυκλάδων, Πρεβέζης και Ιω- 
αννίνων. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύ
ο τέκνων. Απεβίωσε την 9.7.2002.

+ Αρχιφύλακας Νικόλαος Πετρόγλου.
Γεννήθηκε το έτος 1948 στα Αμά-

μάραντα Κιλκίς. Κατετάγη την 3.2.1972. 
Υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες των 
Α.Δ. Δωδεκανήσου, Σερρών, Δράμας, 
Κοζάνης, και Καβάλας.
Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. 
Απεβίωσε την 2.7.2002 από παθολογικά 
αίτια.

+ Αρχιφύλακας Εμμανουήλ Μπονάνος.
Γεννήθηκε το έτος 1958 στον Πειραιά. 
Κατετάγη την 16.10.1981. Υπηρέτησε σε 
διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. Υπήρξε 
έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίω
σε την 4.6.2002 εξ αιτίας τροχαίου ατυχή
ματος.

+ Ανθυπασπιστής Γεώργιος Ζαφειρά- 
κης ε.α. Γεννήθηκε το έτος 1911 στη Μυ- 
ρώνεια Ολυμπίας. Κατετάγη στρατεύσι
μος στο 9ο Σύνταγμα Πεζικού την 
7.10.1932. Υπηρέτησε σε δύσκολα χρόνια 
και πάντα μάχιμος. Επέζησε στα πεδία 
των μαχών πάντοτε διαπρέποντας.

Στα 45 χρόνια κατάφερε να δημιουργήσει 
οικογένεια και στα 64 απέκτησε το 8ο παι
δί του. Απολύθηκε από τη Δ.Χ. Ηλείας 
την 31.12.1956. Απεβίωσε την 3.6.2002
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νομα μόνο «ενιαίο μισθολόγιο» του 1997 
δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των 
αστυνομικών. Με τους χαμηλούς συντε
λεστές μέχρι τον βαθμό του Αντισυνταγ- 
ματάρχη δημιούργησε μεγάλο χάσμα , 
ανισότητες και αδικίες .0  βασικός μισθός 
του νέου Αστυφύλακα είναι 160.300 
δρχ., δηλαδή λίγο πιο κάτω από την συλ
λογική σύμβαση του ανειδίκευτου εργά
τη ημεδαπού ή αλλοδαπού.

Αιτήματα

1 .Κατάρτιση νέου μισθολογίου σε ορθο
λογικότερη και αναλογικότερη βάση 
χωρίς ανισότητες και αδικίες , που θα 
έχει ως κύριο στόχο την αναβάθμιση 
των αποδοχών των χαμηλόβαθμων, το 
ύψος δε του βασικού μισθού του νέου 
Αστυφύλακα να προσδιορισθεί στα 
587 ? (200.000 δρχ)

2. Άμεση άρση από 1-1-2002 των αδι
κιών που προήλθαν από το μισθολόγιο 
του 1997 με μεγαλύτερους συντελε
στές σε ορθολογικότερη και αναλογι
κή βάση στους βαθμούς από Αστυφύ
λακα έως και Αντισυνταγματάρχη

3. Σταδιακά συνυπολογισμός του επιδό
ματος εξομάλυνσης στον προσδιορι
σμό της σύνταξης από 1-1-2002 για 
μια 4ετία 25% για κάθε έτος.

4. Επέκταση των ευεργετικών διατάξεων 
που ισχύον στις παραμεθόριες περιο
χές και στους αστυνομικούς".

***

Μετά από διεργασίες που έλαβαν χώ
ρα πρόσφατα και αφορούν θέματα που 
σχετίζονται με το Μετοχικό Ταμείο η 
ΠΟΑΣΥ ανακοινώνει ότι:

"Μετά προσπάθειες της Ομοσπονδίας 
μας ένας ακόμη στόχος υλοποιήθηκε. Υ- 
πεγράφη ύστερα από έντονες συντονι
σμένες ενέργειές μας, από τον Υπουργό 
Οικονομικών η κοινή υπουργική απόφα
ση για την εφαρμογή των μισθολογικών 
προαγωγών στο Μ.Τ.Σ.
Όπως σας γνωρίσαμε στο παρελθόν το 
Μ.Τ.Σ. αρνείτο να προωθήσει την εφαρ
μογή των μισθολογικών προαγωγών και 
έτσι ενώ από το 1997 γινόταν παρακρά
τηση για το μέρισμα και την προικοδότη
ση, το Βοήθημα Επαγγελματικής Αυτο
τέλειας (Β.Ε.Α.), με βάση τις λαμβανό- 
μενες μισθολογικές προαγωγές, το 
Μ.Τ.Σ. χορηγούσε μέρισμα όχι στον μι-

σθολογικό βαθμό του Ν.2512/97 αλλά 
στον κατεχόμενο βαθμό.

Με την απόφαση αυτή, εφαρμόζονται 
οι μισθολογικές προαγωγές των Νόμων 
2512/97 και 2838/2000, από τότε που ι
σχύουν δηλαδή αναδρομικά από το 1997.

Κατά συνέπεια θα υπάρξει σημαντική 
βελτίωση τόσο των μερισμάτων όσο και 
του Β.Ε.Α.

Μετά από τα ανωτέρω συνιστούμε στα 
μέλη μας που είναι στα πρόθυρα εξόδου 
από την ενεργό Υπηρεσία:
Ι.Να περιμένουν την εφαρμογή των νέ

ων μισθολογικών προαγωγών που ι
σχύουν από 1-07-2002 (3016/2002 
ΦΕΚ 110Α).

2. Να έχουν τεταμένη την προσοχή τους 
ώστε κατά τον χρόνο υπολογισμού του 
μερίσματος και του Β.Ε.Α. να ληφθούν 
υπόψη οι μέχρι το 2001 μισθολογικές 
προαγωγές.

3. Τα Προεδρεία των Ενώσεων παρακα- 
λούνται να ενημερώσουν τους τοπι
κούς συνδέσμους των συνταξιούχων 
για την αναδρομική εφαρμογή των μι- 
σθολογικών προαγωγών για όσους α
πολύθηκαν μέχρι σήμερα και έχουν ι
σχύ οι Ν.2512/97 και 2838/2000.

ir k  k

Μια ακόμη συνάντηση της ΠΟΑΣΥ με 
κυβερνητικά και κομματικά στελέχη έλα
βε χώρα σχετικά με το ασφαλιστικό: 

Πραγματοποιήθηκε (12-06-2002) συ
νάντηση με τον Υπουργό Δημόσιας Τά
ξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τους Υφυ
πουργούς Οικονομικών και Εργασίας 
κ.κ. Γεώργιο Φλωρίδη και Ροβέρτο Σπυ- 
ρόπουλο και τον υπεύθυνο συνδικαλι
σμού του ΠΑΣΟΚ κ. Ιωάννη Κουτσού- 
κο, σε ότι αφορά το ασφαλιστικό νομο
σχέδιο που συζητείται στη Διαρκή Επι
τροπή της Βουλής, το περιεχόμενο του ο
ποίου θίγει τους εργαζομένους στα Σώ
ματα Ασφαλείας.

Από πλευράς του κ. Υπουργού και των 
κ.κ. Υφυπουργών κατανοήθηκαν οι από
ψεις- θέσεις της Ομοσπονδίας, ως και το 
δίκαιο των αιτημάτων και αποδέχθηκαν :
1. Την άρση των αδικιών που προκάλεσε 

ο Ν. 1902/90, με την επαναφορά των 
35ων, ως τρόπου υπολογισμού της σύ
νταξης.

Με την επαναφορά των 35/35ων για τους 
καταταγέντες από 1-01-1983 και μετά, 
αυξάνεται το τελικό ποσό της σύνταξης

κατά 110 ευρώ σε σχέση με το αν υπο
λογιζόταν με 50/50α.

2. Την προσθήκη στον ασφαλιστέο μισθό 
(Β.Μ.+Ε.Χ.) του ποσού των 176 ευρώ 
και του συνόλου αυτού επί 80% από Ι 
Ο 1-2003 αυξάνει την σύνταξη κατά 
28,59 ευρώ κάθε έτος μέχρι το 2007 
και συνολικά κατά 140,8 ευρώ. Κατά 
τα λοιπά ισχύουν οι αρνητικές συνέ
πειες της μείωσης που προκύπτει μετά 
το 2008, λόγω υπολογισμού της σύ
νταξης στο μέσο όρο της τελευταίας 
πενταετίας και την σταδιακή μείωση 
του ποσοστού αναπλήρωσης από 80% 
το 2007 σε 70% το 2017, πλην όμως ε
κτιμούμε ότι πετύχαμε να περιορίσου
με την επερχόμενη ζημία κατά 80-90%. 
Η παρέμβαση της Ομοσπονδίας από τη 

στιγμή που έγινε γνωστό το περιεχόμενο 
του ασφαλιστικού νομοσχεδίου έδωσε τη 
στο ακανθώδες συνταξιοδοτικό πρόβλη
μα που δημιουργήθηκε γι' αυτούς, με την 
κατάθεση του προαναφερομένου νομο
σχεδίου, διορθώνοντας ταυτόχρονα και 
αίροντας αδικίες του παρελθόντος".

***

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ., με επιστολή της προς 
την Πρόεδρο του «ΑΘΗΝΑ 2004» κα 
Γιάννα Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη έλα
βε μια σημαντική πρωτοβουλία:
"Σας -γνωρίζουμε ότι το Επικουρικό Ταμεί
ο της Χωροφυλακής του Διοικητικού Συμ
βουλίου του οποίου μέλος είναι ο αντιπρό
εδρος της Ομοσπονδίας μας, συμφώνησε 
μ ε  την πρότασή του να σας προτείνει την 
παραχώρηση για οποιαδήποτε χρήση κρί
νετε σκόπιμο το εκτάσεως 38 στρεμμάτων 
οικόπεδο του , συμβάλλοντας έτσι ουσια
στικά στη προσπάθεια της Χώρας μας και 
της δικής σας προσωπικά για την οργάνω
ση και την διεξαγωγή των καλύτερων Ο
λυμπιακών αγώνων.

Πληροφοριακά θα θέλαμε να σας ενη
μερώσουμε ότι το προαναφερθέν οικόπε
δο βρίσκεται στην περιοχή των Μελισσί- 
ων, πολύ κοντά στις Ολυμπιακές εγκα
ταστάσεις .

Είμαστε στη διάθεσή σας να προσέλθου- 
μ ε  στα γραφεία σας, όποτε εσείς κρίνετε 
σκόπιμο, προσκομίζοντας ότι σχετικό έχει 
το Ταμείο για το οικόπεδο (τίτλοι ιδιοκτη
σίας, τοπογραφικά κλπ) προκειμένου να 
σας ενημερώσουμε πληρέστερα για την λή
ψη από σας των τελικών αποφάσεων".

Επιμέλεια: Ανθ. Κων. Κούρος
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ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
περιοδική έκδοση 

της "Νομικής Βιβλιοθήκης"

ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΑ
της Αστυφ.

Κυριακής Χασάπη 
(προσωπική έκδοση)

Ομορφος στίχος, γλυκός, θηλυκός, 
ρομαντικός, ευαίσθητος, ενίοτε 

γεμάτος προβληματισμούς και κριτι
κή για την ανθρώπινη δυστυχία, αλ
λά πάντοτε ελκυστικός και πλήρης 
συναισθημάτων. Η συλλογή ποιημά
των της συναδέλφου αποτελεί την 
ξεχωριστή γυναικεία οπτική της κα
θημερινής μας ζωής, σε κάθε της έκ
φανση. Πολλά είναι τα ποιήματα που 
μας κίνησαν το ενδιαφέρον να τα 
διαβάσουμε και να τα ξαναδιαβά
σουμε αλλά περισσότερο απ' όλα μας 
άρεσε "Το ξωκλήσι":

W
 "Ποινική Δικαιοσύνη" είναι το πιο 
σύγχρονο μηνιαίο περιοδικό που ε
ξειδικεύεται στον χώρο του ποινικού 
δικαίου. Εκδίδεται από το 1998 και α
ποτελεί ένα ολοκληρωμένο και πλήρες 

εργαλείο για τον νομικό της πράξης, 
για τον αστυνομικό, αλλά και για κάθε 
επιστήμονα. Οι 45 επιστημονικοί συ
νεργάτες του -Έλληνες και ξένοι επι
στήμονες- παρουσιάζουν τα ποινικά 
δρώμενα του ελληνικού και διεθνούς 
χώρου με μελέτες και άρθρα. Το περιο
δικό παρακολουθεί κάθε μήνα τις νο
μοθετικές εξελίξεις του χώρου, τόσο 
σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπε
δο, δίνοντας έμφαση στα σημαντικότε
ρα νομοθετήματα τα οποία και παρα
θέτει αυτούσια. Η εθνική νομολογία 
δίδεται κατά ειδικότερες θεματικές ε
νότητες με στόχο τη διευκόλυνση του 
αναγνώστη και καλύπτει τόσο τα δικα
στήρια ουσίας όσο και τον Αρειο Πά
γο. Επιπλέον, περιλαμβάνει αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιω
μάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), του Δι
καστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΔΕΚ), αποφάσεις Αλλοδαπών Δικα
στηρίων, καθώς και αποφάσεις από Α
νεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, Συνήγορος του Πολίτη 
κ.ά.). Ιδιαίτερη χρησιμότητα έχει η ε
νότητα του περιοδικού όπου παρουσιά
ζονται σε συνόψεις όλες οι αποφάσεις 

του Αρείου Πάγου

Το εκκλησάκι στον λόφο  
μόνο του στέκει 
στο πέρασμα των χρόνων.

Κρατώ ντας στα σκαλιά του 
τον κρυφό μα ς πόθο.

Κρατώ ντας στην γαλήνη του 
ένα κομμάτι απ ' την ψυχή μας.

Ένα κομμάτι
που αφήσαμε για πάντα εκεί.

από την αρχή κάθε 
έτους. Σημαντικό 
πρακτικό βοήθη
μα αποτελούν επί
σης τα υποδείγ
ματα δικογρά
φων, που συνο- 

I δεύονται από 
χρήσιμες παρα
τηρήσεις και 
πολλές φορές τη 
σχετική απόφα
ση. Τέλος, για 
την πληρέστερη 

ενημέρωση του αναγνώστη παρουσιά
ζονται οι τελευταίες επιστημονικές έ
ρευνες του χώρου, διάφορα συνέδρια 
και εκδηλώσεις, καθώς και η επισκό
πηση του νομικού περιοδικού τύπου.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Μαυρομι- 
χάλη 23, Αθήνα, τηλ. 010 3678800, φαξ 
010 3636422, http://www.nb.org - e- 
mail: info@nb.org.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ ΠΟΘΟΙ
του Αστυν. Διευθυντή 
Θεοδώρου Τρυφέρη 
(προσωπική έκδοση)

Γ"την ποιητική συλλογή του ο Θ. 
L · Τρυφέρης, καταπιάνεται με πολ
λά καθημερινά θέματα και αξίες, που 
ο σημερινός άνθρωπος έχει παρα
γκωνίσει. Περισσότερο απ' όλα, ό
μως, ο Θ. Τρυφέρης με τον ποιητικό 
του λόγο υμνεί την αγάπη, τον έρωτα 
αλλά και τον ερωτισμό, καταφέρνει 
δε να μεταφέρει ανώδυνα μηνύματα 
που εύκολα παρεξηγούνται από τους 
νεοέλληνες και αφορούν στην αξιο
κρατία και στην αγάπη προς τη θρη
σκεία και την πατρίδα. Ο στίχος του 
είναι λιτός, δουλεμένος, έξυπνος, δη
κτικός, αποκαλυπτικός, σκωπτικός, 
εμπνευσμένος. Το λεξιλόγιό του, εν
διαφέρον, πρωτότυπο, δημιουργικό. 
Ο αστυνομικός Θ. Τρυφέρης, πέρα 
από τις εικαστικές του δημιουργίες 
με τους "Εσπερινούς Πόθους" απο- 
δεικνύει ότι διαθέτει γνήσιο λογοτε
χνικό ταλέντο. Μικρό μόνο και ανε
παρκές δείγμα (λόγω χώρου) η "Φω
νή βοώντος":

Ω, Π αντοδύναμε Ουρανέ! 
Γοργάνοιξε τους αστείρευτους  
κρουνούς σου!
Αγριορίξε χιλιάδες μα ζί 
τους βροντερούς κεραυνούς σου! 
Φοβεροστείλε το θυμωμένο κατα
κλυσμό σου!
Οι άνθρωποι ξεμωράθηκαν.
Οι άνθρωποι ξέχασαν 
Ότι πλάστηκαν Άνθρωποι!
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Ατλαντικού!

πό την Υποδιεύθυνση Δίωξης 
Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Α
σφάλειας Αττικής σε συνεργασία 

με το ΣΔΟΕ, το Λιμενικό, καθώς και με 
τις διωκτικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, Γαλ
λίας και Ισπανίας, εξαρθρώθηκε ένα νέο 
μεγάλο πολυεθνικό κύκλωμα που μετέφε
ρε περίπου δύο τόνους κοκαΐνης από τη 
Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη και 
στο οποίο συμμετείχαν Έλληνες επιχει
ρηματίες.

Η κοκαΐνη —αξίας μεγαλύτερης από 
230 εκατ. Ευρώ— εντοπίστηκε στο 
φορτηγό πλοίο «Μ/V WINNER», με 
σημαία Καμπότζης που ανήκε στην 
Offshore εταιρία διαχείρισης πλοίων με 
την επωνυμία «Chariot Marine Inc», με 
έδρα τα νησιά Marshall, που παρεμπι
πτόντως στερείται φορολογικού μητρώ
ου. Παράλληλα, όλες οι οικονομικές υ
ποχρεώσεις και τα πάσης φύσεως έξοδα 
του «Μ/V WINNER» βάρυναν την ε
ταιρία «Oriental Prestige SA». Κατά 
την παραμονή του ως άνω πλοίου στον 
λιμένα Περάματος οργανώθηκε συγκα
λυμμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυν
σης Δίωξης Ναρκωτικών από κοινού με 
το ΣΔΟΕ και το Λιμενικό και τοποθετή
θηκε επί του πλοίου ηλεκτρονική συ
σκευή (πομπός), ώστε το Λιμενικό Σώ
μα να έχει τη δυνατότητα εντοπισμού 
του πλοίου οποτεδήποτε, σε οποιοδή- 
ποτε σημείο και αν βρισκόταν. Η Υπο
διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών προέβη 
σ' αυτή την ενέργεια κατόπιν πληροφο
ριών που περιήλθαν σ' αυτή και ανέφε
ραν ότι το πλοίο αυτό αγοράσθηκε με 
μοναδικό σκοπό τη μεταφορά μεγάλης 
ποσότητας κοκαΐνης από Νότιο Αμερι
κή προς Ευρώπη. Η πληροφορία αυτή 
αξιολογήθηκε ως ιδιαιτέρως βαρύνου- 
σα λόγω της μεθοδεύσεως που ακολου
θήθηκε για την αγορά του πλοίου με 
την ίδρυση μιας ουσιαστικά εικονικής 
εταιρίας η οποία εμφανιζόταν με την ο
νομασία «Chariot Marine Inc» πριν την 
αγορά του πλοίου και μετά απ' αυτή. Ι
διοκτήτες της εταιρίας φέρονται οι ΣΕ- 
ΪΝΤΗΣ Κων/νος και ΚΟΤΣΟΡΕΣ Αρι
στείδης. Και οι δύο προέβησαν σε σει
ρά ταξιδιών μεταξύ Μαδρίτης - Λονδί
νου - Κούβας. Θεωρείται βέβαιο ότι κα
τά τα ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν 
στην Ισπανία, ο ΣΕΪΝΤΗΣ Κων/νος εί

χε επαφές με αγνώστους Ισπανούς ε
μπόρους κοκαΐνης, προκειμένου να 
ρυθμίσει τον τρόπο παραλαβής της κο
καΐνης στη Νότιο Αμερική και τη μετα
φορά και παράδοση αυτής στους τελι
κούς παραλήπτες.

Επίσης παρέλαβε και μετέφερε στην 
Ελλάδα σημαντικά χρηματικά ποσά σε 
δολάρια ΗΠΑ και πεσέτες Ισπανίας, με 
τα οποία αγόρασε τελικά, πληρώνοντας 
με μετρητά το «Μ/V WINNER».

Την 15-3-2002 το παραπάνω πλοίο α
πέπλευσε από το λιμάνι του Περάματος 
με προορισμό τα Λιμάνια Μπουργκάζ - 
Βουλγαρίας και Κωσταντζα Ρουμανίας. 
Στη συνέχεια αφού παρέλαβε φορτίο σι
δήρου απέπλευσε την 19-3-2002 με προ
ορισμό το Trinitad and Tobago και 
Havana Κούβας. Έφθασε στον τελικό του 
προορισμό την 11-5-2002 και παρέμεινε 
εκεί μέχρι την 19-5-2002, ημέρα κατά 
την οποία απέπλευσε για το λιμένα 
Nicaro της Κούβας.

Την 26-4-2002 επιβιβάστηκαν στο 
πλοίο οι α) ΜΠΟΡΕΑΣ Γεώργιος, πλοί
αρχος, β) ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Συμεών, μηχα
νικός, γ) Carcedo Emmanuel Marinio, ε
νώ ήδη επέβαιναν τουλάχιστον εννέα α
κόμη άτομα ως μέλη του πληρώματος, 
διαφόρων εθνικοτήτων.

Την 22-5-2002 το πλοίο, αφού κατέ
πλευσε στον λιμένα Nicaro Κούβας φόρ
τωσε 2.300 τόνους παλιοσίδερα με σκοπό 
την μεταφορά τους στο λιμάνι Μπιλμπάο 
Ισπανίας.

Απέπλευσε ην 29-5-2002 και διαπι
στώθηκε ότι την 00.40'ώρα Ελλάδος, της 
5-6-2002 ενώ εκινείτο με ταχύτητα εννέα 
ναυτικών μιλίων, ανέκοψε ταχύτητα και

παρέμεινε σχεδόν ακίνητο μέχρι 
την 02.59' ώρα, παραλαμβάνο- 
ντας μετά βεβαιότητας, από πα- 
ραπλέον στην περιοχή σκάφος, 
άγνωστη ποσότητα κοκαΐνης.

Το περιστατικό αυτό αποτυ
πώθηκε σε πίνακες που κατα
γράφηκαν ηλεκτρονικά στο Αρ
χηγείο του Λιμενικού Σώματος.

Το γεγονός της παραλαβής 
της κοκαΐνης επιβεβαιώθηκε έμ
μεσα από τηλεφωνικές συνομι
λίες των ΣΕΪΝΤΗ Κων/νου και 
ΚΟΤΣΟΡΕ Αριστείδη, που κα
ταγράφηκαν ύστερα από τεχνική 
παρακολούθηση που διενεργή- 
θηκε κατόπιν Βουλεύματος του 
Συμβουλίου Πλημμελειοδικών 

Πειραιά, με το οποίο διατάχθηκε η άρση 
του απορρήτου του περιεχομένου των τη
λεφωνικών συνομιλιών.

Η βεβαιότητα των Ελληνικών Διωκτι
κών Αρχών για την παραλαβή μεγάλης 
ποσότητας κοκαΐνης από το «Μ/V 
WINNER» εκφράσθηκε στη Συνδυα
σμένη Ναυτική Δύναμη Κρούσης Κα- 
ραϊβικής, που περιλαμβάνει τακτικές 
δυνάμεις των ΗΠΑ - Ολλανδίας- Ηνω
μένου Βασιλείου και Γαλλίας και αφού 
διαβιβάσθηκαν τα συγκεντρωθέντα 
στοιχεία ζητήθηκε να ακινητοποιηθεί 
και ελεγχθεί το πλοίο.

Τελικά ην 06.35' ώρα της 13-6-2002, 
δύο γαλλικές φρεγάτες προσπάθησαν να 
σταματήσουν το πλοίο. Το πλήρωμα αρ- 
νήθηκε να σταματήσει κι άρχισε να α
πορρίπτει το φορτίο στη θάλασσα. Οι 
γαλλικές δυνάμεις έριξαν προειδοποιη
τικές βολές αναχαίτισης προκειμένου να 
σταματήσει το πλοίο και τελικά πέτυχαν 
την επιβίβασή τους επ' αυτού και τελικά 
τον απόλυτο έλεγχό του.

Από τη θάλασσα ανασύρθηκαν τέσ
σερα (4) δέματα τα οποία περιείχαν 80 
κιλά κοκαΐνη, ενώ συνολικά εκτιμάται 
ότι ανεβρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο 
(2) περίπου τόνοι κοκαΐνης. Από τους 
πυροβολισμούς τραυματίσθηκε σοβαρά 
ένα μέλος του πληρώματος.

Πρόκειται αναμφίβολα για μια μεγάλη 
επιτυχία των ελληνικών διωκτικών αρ
χών, η οποία μάλιστα επιβραβεύτηκε 
και από τον Αμερικανό Πρέσβη στην 
Ελλάδα κ. Τόμας Μίλλερ, με την δωρεά 
σημαντικού χρηματικού ποσού για εκ
συγχρονισμό των ελληνικών διωκτικών 
υπηρεσιών.
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Ο τοΕίκοιιανι ί (: . . .πιστολέοο

Ιο μπλε «Ρενό Μεγκάν» που έτρε
χε σαν δαιμονισμένο στον πεζό- 
δρομο της οδού Μεθώνης το πρωί 
του Σαββάτου, έδινε την εντύπωση ότι 

κάποιον κυνηγούσε μετά μανίας.
Έκανε ακριβείς και ταχύτατους ελιγ

μούς ανάμεσα στις ζαρντινιέρες. Ξαφ
νικά ο οδηγός φρέναρε και έβαλε όπι
σθεν. Με την ίδια ταχύτητα πήρε πίσω 
τη διαδρομή στον πεζόδρομο. Όταν έ
φτασε στο σημείο να κατεβεί από τον 
πεζόδρομο από το ίδιο σημείο όπου εί
χε μπει, σταμάτησε και πάλι. Ο οδηγός 
πετάχτηκε με ορμή έξω και άρχισε να 
κλωτσάει ένα μπλε Φίατ Πούντο και 
να <ρωνάζει:«θα σε εξαφανίσω», «θα 
σε λιώσω»...

Αυτή ήταν μία από τις πέντε πράξεις 
του δράματος του Δημήτρη Αϊβατζίδη, 
τοξικομανούς, που ξεκίνησε από τα 
γραφεία του ΟΚΑΝΑ, την 9-6-2002, λί
γο πριν από το περιστατικό στη Μεθώ
νης, και κατέληξε στον παράλογο πυρο
βολισμό στο σπίτι του Πρωθυπουργού 
στο Κολωνάκι, αφού πρώτα μεσολάβη
σε ο εμπρησμός ενός αυτοκινήτου και ο 
αφοπλισμός ενός ειδικού φρουρού.

Όλα ξεκίνησαν από την ανακοίνωση 
του ΟΚΑΝΑ ότι τη Δευτέρα, 10 Ιουνί
ου, θα τον «έκοβαν» από το πρόγραμμα 
μεθαδόνης. Το μυαλό του θόλωσε, αγο
ράζει μια επαναληπτική καραμπίνα, νοι
κιάζει ένα αυτοκίνητο και μεταβαίνει 
στα γραφείο του ΟΚΑΝΑ στην οδό Ε- 
ρεσού. Πυροβόλησε μια φορά σε μια 
τζαμαρία στο εσωτερικό του κτιρίου και 
απείλησε μια θεραπεύτρια να του δώ
σουν 100 mg μεθαδόνης. Τελικά του έ
δωσαν 50 mg και έφυγε.

Δύο ειδικοί φρουροί ενημέρωσαν το 
Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, άνδρες 
του οποίου προσήλθαν στο σημείο με το 
άκουσμα των πυροβολισμών.

Ακολουθεί το επεισόδιο στον πεζό
δρομο της οδού Μεθώνης και εν συνε
χεία ο Αϊβατζίδης οδεύει προς το Αστυ
νομικό Τμήμα Εξαρχείων. Εκεί βρίσκε
ται αντιμέτωπος με έναν ειδικό φρουρό, 
τον οποίο αφοπλίζει απειλώντας τον με 
την καραμπίνα. Αμέσως μετά, έριξε βεν
ζίνη στο πίσω μέρος ενός σταθμευμένου 
αυτοκινήτου και του έβαλε φωτιά.

Ξαναμπήκε στο αυτοκίνητό του και 
μέσω Ιπποκράτους κινήθηκε προς το 
Κολωνάκι και ειδικότερα στην οδό Ανα- 
γνωστοπούλου αριθ. 10, στην πρωθυ- 
πουργική κατοικία.

Εκεί σταμάτησε, κατέβηκε από το αυ
τοκίνητο και αμέσως πυροβόλησε μια 
φορά στην τζαμαρία της εισόδου της 
πολυκατοικίας. Ξαναμπήκε στο αυτοκί
νητό του και απομακρύνθηκε με ιλιγ- 
γιώδη ταχύτητα, ενώ δεχόταν τα πυρά 
των αστυνομικών της φρουράς του

ναι λάθος, είναι αφοριστικό από ένα 
περιστατικό τελικώ ς να διαμορφώνου
με εικόνα για τη γενικότερη ασφάλεια 
της χώρας. Δημιουργούμε κι ένα πρό
σθετο πρόβλημα για τη φήμη της χώ 
ρας, τη στιγμή που σε άλλες χώ ρες συμ
βαίνουν πολύ χειρότερα πράγματα».

Ο δικηγόρος του Αϊβατζίδη μεταφέ- 
ροντας μήνυμα του κατηγορουμένου 
δήλωσε: «Με παρακάλεσε να σας δώσω 
ένα μήνυμα: Ακούστε την κραυγή αγωνί
ας του. Είναι κοινωνικά αποκλεισμένος

Πρωθυπουργού. Μοτοσικλετιστής της 
ομάδας «Ζ», που τον καταδίωξε, τον 
συνέλαβε τελικά στο Κουκάκι, στην οδό 
Μπέλες αριθ. 24, με τη βοήθεια 25χρο- 
νου αλλοδαπού, που προσέτρεξε να 
συνδράμει τον αστυνομικό.

Η τρελή και ανεξέλεγκτη κούρσα 
του Αϊβατζίδη στο κέντρο της Αθή
νας, αναμφίβολα, λειτούργησε αρνητι
κά για την Ελληνική Αστυνομία. Ό 
μως το περιστατικό, εξεταζόμενο αντι
κειμενικά, αποτελεί ένα μεμονωμένο 
συμβάν, που δεν είναι δυνατόν να α
κυρώσει το επιτελούμενο από το Σώ
μα έργο. Γι' αυτό, σε σχετική με το πε
ριστατικό δήλωσή του ο Υπουργός 
Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλης Χρυσοχο- 
ΐδης ανέφερε μεταξύ άλλων πως «εί

23 χρόνια λόγω της τοξικομανίας του. 
Βιώνει αυτό τον κοινωνικό αποκλεισμό 
στο δικαίωμα για εργασία, για οικογέ
νεια. Σκεφτείτε ότι προσπάθησε να φω
νάξει κάτι που δεν αφορά μόνο τον ίδιο 
αλλά και άλλους ανθρώπους που έχουν 
το ίδιο πρόβλημα». Κλείνοντας τόνισε: 
«Δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει κακό 
σε κανένα. Έχει συνειδητοποιήσει πλή
ρω ς τι έκανε και φυσικά έχει μετανιώσει 
γι' αυτό. Πιστεύω ότι δεν είχε επίγνωση 
των πράξεών του όταν τις διέπραττε».

Τελικά, ο Αϊβατζίδης παραπέμφθηκε 
στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
Αθηνών με την σε βάρος του σχηματι- 
σθείσα δικογραφία για σωρεία αδικημά
των, όπως «απόπειρα ανθρωποκτονίας 
κατά συρροή», «ληστεία» κλπ.
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flash, bank
Ηοωίνη από την Αλβανία

S
 Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πα
ρών της Υποδ/νσης Ασφαλείας 
Ιατρών, αξιοποιώντας σχετικές 
πληροφορίες και μετά από δίμηνες δια
πραγματεύσεις και προσπάθειες, συνέ
λαβε στις 29-5-2002 κοντά στα διόδια 

Πατρών, τον Hidri Gentian, 25 ετών α
πό τα Τίρανα, κάτοικο Αθηνών, άνεργο, 
την ώρα που προσπαθούσε να πουλήσει 
σε Αστυνομικό της ως άνω Υπηρεσίας 
που παρουσιάστηκε ως υποψήφιος αγο
ραστής, ποσότητα ηρωίνης βάρους 1 κι
λού και 83 γραμμαρίων την οποία μετέ
φερε από την Αθήνα στην Πάτρα με ε
νοικιασμένο αυτοκίνητο, αντί του χρη
ματικού ποσού των 15.500 Ευρώ.

Την ίδια ημέρα και λίγο αργότερα, 
συνελήφθη ο συνεργός του ανωτέρω 
δράστη ΜΑΤΑΛΑΣ Παύλος, ετών 43, ο 
οποίος φύλαγε στην οικία του δεκαεπτά 
(17) δέματα με ηρωίνη βάρους εννέα 
(9) κιλών και 308 γραμμαρίων, ποσότη
τα την οποία κατείχαν από κοινού και 
προόριζαν για εμπορία, μια ζυγαριά α
κρίβειας την οποία κατείχαν για τη ζύ
γιση ποσοτήτων ναρκωτικών καθώς και 
δύο κινητά τηλέφωνα που χρησιμο
ποιούσαν ως μέσα επικοινωνίας για την 
αγοραπωλησία των ναρκωτικών. Επί
σης στην αυλή του σπιτιού του καλ
λιεργούσε μέσα σε γλάστρα τρία (3) 
δενδρύλλια κάνναβης.

Η παραπάνω συνολική ποσότητα η
ρωίνης είχε εισαχθεί προσφάτως στην 
χώρα μας από την Αλβανία με άγνωστο 
τρόπο.

Όλα τα δέματα ηρωίνης έφεραν πέριξ 
αυτών ποσότητα καφέ προκειμένου να 
παραπλανούν και να μην είναι εύκολη η 
εντόπισή τους από τους σκύλους ανι
χνευτές ναρκωτικών ουσιών.

Ο παραπάνω Αλβανός υπήκοος είχε 
συλληφθεί πριν δύο χρόνια στην Αθήνα 
με άλλα στοιχεία ταυτότητας, κατηγο
ρούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας 
και οπλοκατοχή, είχε προφυλακισθεί και 
εν συνεχεία αφού αποφυλακίσθηκε απε
λάθηκε στην χώρα του και επέστρεψε 
στην Ελλάδα προ διμήνου περίπου με τα 
σημερινά του στοιχεία. Με τη σύλληψη 
των ανωτέρω εμπόρων ναρκωτικών και 
την κατάσχεση της τόσο μεγάλης ποσό

τητας ηρωίνης, δόθηκε ένα ακόμη χτύ
πημα στα κυκλώματα εισαγωγής και ε
μπορίας ναρκωτικών ουσιών από την 
Αλβανία στη χώρα μας.

Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών 
Πατρών, ερευνάται σε βάθος η υπόθεση 
προκειμένου να εξακριβωθεί το μέγε
θος του κυκλώματος εμπορίας ναρκωτι
κών. Οι δράστες με την σε βάρος τους 
σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν 
στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
Πατρών.

Πτυγιού)(θ(:. . .  ηλεκτρονικό?  
ι ιατάκιας.

πό το Τμήμα Δίωξης Οικονομι
κών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης 
Ασφαλείας Αττικής εξιχνιάστηκε 

υπόθεση ηλεκτρονικού εγκλήματος, που 
αφορούσε τη διενέργεια παράνομων 
στοιχημάτων ποδοσφαίρου και παραβία
ση προσωπικών δεδομένων μέσω διαδι
κτύου (Internet), από τους χρήστες συν
δρομητικών ιστοστελίδων. Ύστερα από 
έρευνα που διενήργησε η ως άνω υπηρε
σία στο διαδίκτυο εντόπισε τις ιστοσελί
δες www.χχχ ranr. com, www. inrodos, 
com και www. zevgaria. com, οι οποίες 
περιείχαν περίεργο και κυρίως πιπεράτα 
στιγμιότυπα από δοκιμαστήρια ρούχων

τουαλέτες, γυμναστήρια, που συγκέ
ντρωνε από κάμερες που είχαν τοποθε
τηθεί σε κλειστούς χώρους στην Ελλά
δα.

Παράλληλα εντοπίστηκε και η ιστο
σελίδα w w w .moneygr.com στην οποί
α οι επισκέπτες της μπορούσαν να 
στοιχηματίσουν σε ελληνικούς αγώνες 
ποδοσφαίρου.

Ύστερα από παρακολούθηση τριών 
μηνών και μετά από κατάλληλη ψηφια
κή επεξεργασία των συλλεχθέντων στοι
χείων, εξακριβώθηκε ότι όλες οι προα- 
ναφερθείσες ιστοσελίδες ανήκαν στον 
28χρονο ΡΗΝΟ Ελευθέριο του Μιχαήλ, 
κάτοικο Αλεξανδρούπολης και απόφοι
το... της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι
στημίου της Αλεξανδρούπολης.

Οουητήοιο ναρκωτικών 
στην Κουσταλλοπηνή

1 Ι
ε ορμητήριο διακίνησης ναρκωτι
κών είχαν μετατρέψει το Στρα
τιωτικό Φυλάκιο Κρυσταλλοπη
γής Φλώρινας τρεις στρατιώτες και τέσ
σερις πολίτες που συνελήφθησαν από Α
στυνομικούς του Τμήματος Δίωξης 

Ναρκωτικών Καστοριάς, έχοντας στην 
κατοχή τους περίπου δύο κιλά χασίς και 
8,5 γραμμάρια ηρωίνης.
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Πρόκειται για τους: α) ΦΙΛΙΑΔΗ Γε- 
ώργιο του Ιωάννη, οδηγό, β) ΤΟΤΟΝΙ- 
ΔΗ Σάββα του Χαραλάμπους, εργάτη, 
γ) ΛΑΣΚΑΡΗ Ευάγγελο του Γεωργίου, 
γουνεργάτη, δ) ΠΕΤΡΙΔΗ Στέργιο του 
Κων/νου, ιδιωτικό υπάλληλο, ε) MAY - 
ΡΟΜΑΤΗ Ιωάννη του Παύλου, στρα
τιώτη, στ) ΔΙΡΧΑΛΙΔΗ Στέφανο του 
Φιλίππου, στρατιώτη, ζ) ΒΡΥΩΝΗ Ιω
άννη του Σπυρίδωνα, στρατιώτη.

Και οι τρεις στρατιώτες υπηρετούσαν 
στο στρατιωτικό φυλάκιο Κρυσταλλο
πηγής.

Δυστυχώς, δεν κατέστη εφικτό να 
συλληφθεί ο Αλβανός προμηθευτής, 
που έφερνε τα ναρκωτικά στη μεθόριο, 
αφού κατάφερε να ξεφύγει από την ενέ- 
δρα των αστυνομικών.

Κατά την επιχείρηση, άλλοι Αλβα
νοί (ομάδα υποστήριξης) πυροβολού
σαν ακατάπαυστα κατά των συναδέλ
φων, εγκαταλείποντας τελικά στον τό
πο δυο κιλά χασίς και δέκα γραμμάρια 
ηρωίνης.

Οί κίνδυνοί του διαδικτύου.

Κ
ΙΓ Ϊπ ό  την Υποδ/νση Προστασίας Α- 
Α I  νηλίκων της Διεύθυνσης Ασφά- 
■  I  λείας Αττικής συνελήφθη ο 
21χρονος ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ Δημήτριος από 
τη Σκάλα Λακωνίας, ο οποίος διαμέσου 

της ιστοσελίδας http://clubs 
pathfider.gr /Mitsosex, διακινούσε στο 
διαδίκτυο πορνογραφικό υλικό που α
πεικόνιζε ανήλικα άτομα σε άσεμνες 
στάσεις και σεξουαλικές δραστηριότη
τες, ενώ παράλληλα δημοσίευε ερωτι
κές αγγελίες και διαμεσολαβούσε για ε
ρωτική συνεύρεση ατόμων. Κλιμάκιο 
Αστυνομικών της ως άνω Υπηρεσίας 
μετέβη στη Γραμμούσα Σκάλας Λακω
νίας, όπου ύστερα από διασταύρωση 
στοιχείων που διέθεταν, εντόπισαν τον 
κατηγορούμενο. Σε νομότυπη έρευνα 
που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 
δύο (2) επεξεργαστές Η/Υ καθώς και 
πλήθος Cpcom και δισκετών, που υπο
βλήθηκαν στο Τμήμα Εργαστηρίων της 
Δ/νσης Εγκλημ/κών Ερευνών για εργα
στηριακή εξέταση.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος κατά 
τη στιγμή της έρευνας και κατάσχε
σης απούσιαζε από την οικία του και 
συνελήφθη πρωινές ώρες της 12-6- 
2002, είχε αφήσει ανοικτό τον υπολο
γιστή του στην επιφάνεια εργασίας 
του οποίου υπήρχε εικονίδιο - συντό
μευση για "ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ", 
καθώς και πλήθος φωτογραφιών ανη
λίκων και ενηλίκων προσώπων σε ά
σεμνες στάσεις.

Αναμφίβολα το φαινόμενο παρουσιά
ζει έξαρση και υπάρχει κίνδυνος μέσω 
ανάλογων ιστοσελίδων τα παιδιά να πέ
σουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευ
σης από αγνώστους, ακόμη και να εθι
στούν σε ασύμβατη σεξουαλική συμπε
ριφορά.

Γονείς, τα μάτια σας δεκατέσσερα!

Μειώθηκαν κατά 21%  

οι θάνατοι λόνω τοοναίων 
από την αογή του γοόνου.

ε καλό στάδιο βρίσκεται το πε
νταετές στρατηγικό σχέδιο μείω
σης των τροχαίων ατυχημάτων 

"Καθ' οδόν" της αρμόδιας διυπουργικής 
επιτροπής. Το περασμένο έτος, μειώθη
κε ο αριθμός των νεκρών από τροχαία 
κατά 10%, ενώ το πρώτο πεντάμηνο 
του 2002, η μείωση έφθασε το 21%. Ως 
γνωστόν, ο ανθρώπινος παράγοντας 
συμβάλλει κατά 70% στην πρόκληση 
τροχαίων ατυχημάτων. Για το λόγο αυ
τό, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης προ- 
έβη σε μια σειρά μέτρων που τελικά α
πέδωσαν αποτελέσματα· τέτοια είναι οι 
αυξημένοι έλεγχοι αλκοτέστ, η απαγό
ρευση του "σβησίματος τών κλήσεων", 
έλεγχος για ζώνες και κράνη κλπ. Πα
ράλληλα, "κυοφορείται" πακέτο νέων 
μέτρων που αφορά την κυκλοφορία πε
ριπολικών με συμβατικές πινακίδες, ώ
στε να ελέγχεται καλύτερα η "επιθετική 
οδήγηση", προωθούνται νέες εκστρα
τείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίη- 
σης των οδηγών, ενώ επίκειται νομοθε
τική ρύθμιση, για τους αλλοδαπούς που 
έχουν πάρει κλήσεις, να μην μπορούν 
να εξέρχονται από τη χώρα εάν δε τις 
πληρώσουν.

Επιμέλεια: Υπαστ. Α  'Α ρ ε τή  Λ ιασή
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ϋατιες στον , 
1έβ,πολιτισμό
m x x r u L O v

Μ Α Τ Ι Ε Σ  Σ Τ Ο Ν  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο

Q A i i i n u n
Elvis Preslev:
Ο «Αθάνατος» βασιλιάς 
της Ροκ.

Σ τις 16 Αυγούστου συ
μπληρώνονται 25 χρόνια 

από το θάνατο του Βασιλιά 
της Ροκ, Έλβις Πρίσλεϊ και ό
μως η αύρα του πλανάται ολο
ζώντανη γύρω μας, κάνοντας 
την παρουσία του αισθητή α
κόμη και σήμερα!

Γενιές και γενιές ανά το κό
σμο, μεγάλωσαν με την βε
λούδινη, μελωδική φωνή του, 
που έσβησε ξαφνικά το 1977 
στην έπαυλη Graceland στο 
Memphis.

Παρά το γεγονός όμως ότι 
«ο Βασιλιάς πέθανε», το ά
στρο του «ζει και βασιλεύει» 
έως τις μέρες μας και μάλιστα 
είναι πιο λαμπερό από ποτέ! 
Το γεγονός αυτό από μόνο του 
φανερώνει την διαχρονικότη- 
τα της καλλιτεχνικής του δη
μιουργίας.

Πρόσφατα, παρουσιάστηκε 
στο Memplus η ταινία του 
Disney με την επωνυμία «Lilo 
και Stitch» με βασικό πρωτα
γωνιστή τον «Elvis». «Οι κά
τοικοι της Graceland ενθου
σιάστηκαν και κυρίως τα μι
κρά παιδιά που δεν σταματούν 
να ρωτούν τους γονείς τους 
για τον «Βασιλιά της Ροκ», 
όπως πολύ χαρακτηριστικά 
δηλώνει ο Πρόεδρος του Ο
μίλου Elvis Presley Inc, 
Jack Soden.

Πρόκειται για μια επιχεί
ρηση ιδιαίτερα κερδοφό
ρα, ιδιοκτήτρια της οποίας 
δεν είναι άλλη από τη μο
ναχοκόρη του Elvis, Lisa 
Marie Presley. Κάθε χρόνο 
έτσι και φέτος καθώς πλη
σιάζει η επέτειος του θανά
του του μεγάλου Ροκ σταρ, 
επικρατεί πυρετός προετοι
μασιών στην έπαυλη - θρύ
λο του Meumplus. Επανεκ
δίδονται τα τραγούδια του,

καποια απ αυτα με remix 
techno groure, για να είναι 
προσαρμοσμένα στην σύγ
χρονη πραγματικότητα, προ
βάλλονται σχετικά διαφημι
στικά σποτ, πωλούνται βιβλί
α με την βιογραφία του, ενώ 
παράλληλα παρουσιάζεται 
και η ταινία «Lile και 
Stitch», η οποία είναι καθ' ο
λοκληρίαν επενδυμένη με τη 
μουσική του Elvis.

Η ιστορία διαδραματίζεται 
στη Χαβάη, όπου ένα μοναχι
κό κορίτσι, η Lilo, γεμίζει τη 
μοναξιά της ακούγοντας τους 
δίσκους του Elvis, που ανήκαν 
στους πεθαμένους πλέον γο
νείς της. Δεν έχει φίλους μέχρι 
που υιοθετεί ένα σκύλο, τον 
Stitch. Στην ταινία παρεμβάλ
λονται μπαλέτα με χορευτές, 
χαβανέζικες πιρόγες κλπ.

Σημειωτέων ότι η Χαβάη ή
ταν ένα νησί ιδιαίτερα προ
σφιλές στον Presley, δεδομέ
νου ότι ήταν η γενέτειρα της 
μητέρας του και εκεί είχε ο ί
διος γυρίσει τρεις από τις ται
νίες του, με μεγάλη επιτυχία.

Είναι φανερό λοιπόν πως ο 
«Βασιλιάς» αν και έφυγε είναι 
ακόμα εδώ και άλλοτε μας με
λαγχολεί με το νοσταλγικό 
του «Heart break Hotel» ενώ 
άλλοτε μας «ανεβάζει» με το 
του «Aloha From Hawaii»!
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«Πενθεσίλε ι α»  
εν Επιδαύοω.. .

«Η “Πενθεσί- 
λεια” είναι έργο ρο
μαντικό, εμπνευ
σμένο από την αρ
χαία ελληνική μυ
θολογία, γραμμένο 
τον 19ο αιώνα, το 
οποίο επιστρέφει 
στο Αρχαίο Ελληνι
κό Θέατρο. Το πά
θος και η συναισθη
ματική φόρτιση πη-

Έφ.υγε ο Γεώργιος MiyanXidnc-Noudooc

Α
καδημαϊκός, επιστήμονας επιφανής, χαμηλών τό
νων, με τεράστιο ερευνητικό, συγγραφικό και διδα
κτικό έργο, μια εξέχουσα προσωπικότητα που τη διέκρινε 
η ευγένεια και η σεμνότητα ,ο Γεώργιος Μιχαηλίδης- 
Νουάρος έφυγε πλήρης ημερών.

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1909, σπούδα
σε νομικά στο Πανε
πιστήμιο Αθηνών, ό
που ανακηρύχθηκε 
διδάκτορας το 1932 
και μετεκπαιδεύτηκε 
έως το 1937 στο Πα
νεπιστήμιο του Παρι
σιού (διδάκτορας) 
και του Βερολίνου. 
Ακολούθησε μια γε
μάτη γόνιμη πνευμα
τική δράση πορεία 
στο χώρο του Αστι
κού Δικαίου. Το 
1974 εκλέχτηκε τα

κτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, την οποία και υπη
ρέτησε το 1984 ως πρόεδρός της.

Η νομικοϊστορική εργασία του «Le Droit Moral de l' 
Auter» θεωρείται κλασική για τη θεμελίωση του ηθικού 
δικαιώματος του πνευματικού δημιουργού. Το 1935 απέ
σπασε γι' αυτό του το έργο το Βραβείο της Νομικής Σχο
λής των Παρισίων. Άλλα έργα του είναι τα: «Les pactes 
successoraux en droit byzantin» 1937, «Ευθύνη εκ συμβά- 
σεως και εξ αδικήματος κατά το σχέδιον του Αστικού Κώ- 
δικος» 1937, «Η  δύναμις της συμβάσεως έναντι τρίτων» 
1940, «Περί της αδελφοποιΐας εν τη αρχαία Ελλάδι και εν 
τω Βυζαντίω» 1952, «Οικογενειακόν δίκαιον» 1952-56, 
«Ενοχικόν δίκαιον» 1958, «Ο δίκαιος πόλεμος κατά τα τα
κτικά Λέοντος του Σοφού» 1961, «Ο τεχνικός πολιτισμός 
και το Αστικόν Δίκαιον» 1962, «Ερμηνεία κατ' άρθρον του 
Α.Κ. και του εισαγ. νόμου του Α.Κ.» (σε συνεργ.) 1947-87, 
«Δίκαιο και κοινωνική συνείδηση» 1972, «Ζωντανό και 
Φυσικό Δίκαιο» 1982, «Η  μητριαρχία και μερικές επιβιώ
σεις της κατά τους ιστορικούς χρόνους» 1984, «An essay 
o f  the philosophy o f  History» 1992 κ.ά.



γάζουν από την ιταλική ερμηνεία. Η ικανό
τητα να συνδυάζει το αρχαίο με το σύγχρο
νο στοιχείο είναι η προσφορά της γερμανι
κής κουλτούρας. Το κυρίαρχο στοιχείο του 
έργου, η κορύφωση του δράματος αλλά και 
το τραγικό θύμα του, είναι ο χορός των Α
μαζόνων, ο οποίος αποτελείται από νέες κο
πέλες με διαφορετικές κουλτούρες, από Ελ
λάδα, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία».

Οι ανωτέρω επισημάνσεις ανήκουν στον 
φημισμένο Γερμανό σκηνοθέτη Πέτερ Στά- 
ιν, ο οποίος σκηνοθέτησε το κλασικό πλέον 
έργο του Χάινριχ Κλάιστ «Πενθεσίλεια», σε 
σκηνικά του Διονύση Φωτόπουλου, που πα
ρουσιάστηκε την 21 και 22 Ιουνίου στην Ε
πίδαυρο.

Στην υπόθεση του έργου ζωντανεύει ο 
μύθος των Αμαζόνων και η σύγκρουση της 
βασίλισσας με τον Αχιλλέα. Στην ιδανική 
κοινωνία των Αμαζόνων το αρσενικό χρη
σιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγή και 
πρέπει να υποταχθεί πλήρως στην Αμαζό
να, να είναι το λάφυρό της. Η Πενθεσί- 
λεια, όμως, ερωτεύεται πραγματικά τον Α- 
χιλλέα, παρ’ όλο που ο έρωτας στην κοι
νωνία της θεωρείται συναίσθημα απαγο
ρευμένο. Ο επίσης ερωτευμένος Αχιλλέας 
μονομαχεί με την Πενθεσίλεια, χάνει και 
μετατρέπεται σε παθιασμένο ακόλουθό 
της. Τότε, αρχίζει ένας άλλος αγώνας, που 
σηματοδοτεί την αιώνια σύγκρουση αρσε
νικού και θηλυκού...

John Forbes Nash
«Ένας υπέροχος άνθρωπος»

Η  ταινία, που σάρωσε φέ
τος τα Όσκαρ και κέρδι

σε στα σημεία το φαβορί «Ο 
Άρχοντας των δακτυλιδιών», 
δεν είναι άλλη από την ταινία 
του Ρον Χάοναρντ «Ένας υπέ
ροχος άνθρωπος» (A beautiful 
mind). Μια αληθινή ιστορία, ε
κείνη του μαθηματικού John 
Forbes Nash, μια συγκινητική ιστορία, 
τη μάχη του με τη σχιζοφρένεια, ένα 
θριαμβευτικό φινάλε, την κατάκτηση 
του βραβείου Νόμπελ το 1994 για τη 
«θεωρία των παιγνίων» του.

Τι είναι όμως η περίφημη αυτή «θεω
ρία των παιγνίων»; Ο ιδιοφυής John 
Forbes Nash

το 1949, και ενώ βρισκόταν σε ηλικί
α μόλις 22 ετών, τόλμησε μέσω της θε
ωρίας του αυτής να αμφισβητήσει την 
οικονομική ορθοδοξία τουλάχιστον 
τριών αιώνων. Να ανατρέψει τις βε
βαιότητες για την ικανότητα της αγο
ράς να αυτορυθμίζεται. Το προσωπικό 
συμφέρον και ο ανταγωνισμός δεν είναι 
οι μόνες κινητήριες δυνάμεις του συ
στήματος, τόνισε ο Nash, αλλά υπάρχει 
πάντα ένα σημείο ισορροπίας των ατο
μικών επιλογών. Αυτή η ισορροπία βέ
βαια δεν σημαίνει απαραίτητα τη βελτί
ωση της θέσης όλων, μπορεί όμως να έ
χει και ανατρεπτικές επιπτώσεις σε ό
λους.

Επί της ουσίας, η «θεωρία των παι- 
γνίων» αναφέρεται στον κλάδο των μα
θηματικών, ο οποίος μελετά τη λήψη α
ποφάσεων από άτομα ή ομάδες σε μια 
κατάσταση που περιέχει ένα αμάλγαμα 
συγκρούσεων και συνεργασίας, δηλα

δή, την κοινωνική πραγ
ματικότητα με όλες τις 
εκφάνσεις της.

Ένα παίγνιο συνιστά 
μια ανταγωνιστική κα
τάσταση, στην οποία δύ
ο ή περισσότερα άτομα 
προσπαθούν να ικανο
ποιήσουν τις επιδιώξεις 
τους και κανένα άτομο 
δεν μπορεί να επιβάλει 
τις δικές του. Η θεωρία 

αυτή προσπαθεί με άλλα λόγια να ανα
καλύψει τη στρατηγική που πρέπει να 
ακολουθήσει κάθε παίκτης, ώστε να έ
χει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Στην ταινία, ο ήρωας του έργου 
John Forbes Nash είναι σχιζοφρε
νής. Εξαιτίας της ψυχασθένειάς του 
δεν είναι σε θέση να διακρίνει, εάν 
αυτά που βλέπει είναι πραγματικό
τητα ή ψευδαίσθηση. Ο κινηματο
γραφικός φακός εισάγει το θεατή 
στην οπτική αυτή, ακριβώς του σχι
ζοφρενούς. Στο μισό έργο τον πεί
θει ότι οι ψευδαισθήσεις του Nash 
είναι πραγματικότητα. Ο θεατής 
καλείται έτσι, αφ' ενός μεν να δια
κρίνει την πραγματικότητα από την 
ψευδαίσθηση και αφετέρου να μά
θει να ζει με τους εφιάλτες του. Για 
να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, προ- 
τείνονται τρεις λύσεις:

-Το ζήτημα δεν είναι να γιατρευτείς, 
αλλά να μάθεις να ζεις με την αρρώ
στια σου.
-Η θεραπεία ξεκινάει από τη διάγνωση. 
-Η θεραπεία συνίσταται όχι στην κα
ταστροφή, αλλά στην απομόνωση 
των βλαπτικών παραγόντων. 
Αναμφίβολα μία ταινία που θα πρέ
πει να δείτε!

Η «Mama Roma» 
ε π α ν ε κ δ ί δ ε τ α ι . . . !

υκλοφορεί σε επα- 
νέκδοση η δεύτερη 

ταινία του Πιέρ Πάο- 
λο Παζολίνι, που πολύ 
σπάνια είχε κανείς την 
ευκαιρία δει. Πρωτα
γωνιστεί η μεγάλη Ιτα
λίδα ηθοποιός Αννα 
Μανιάνι, ως Mama 
Roma, μια μεσήλικη πόρνη που ζει 
στα φτωχικά προάστια της Ρώμης με 
τον γιο της, ταγμένη στο μακρινό ό
νειρο του μικροαστισμού, που θα σώ
σει το παιδί της από την σκοτεινή κα
θημερινότητα της ανέχειας.

Μακριά από το γνωστό του ύφος ο 
Παζολίνι μας παρουσιάζει μια ταινία 
τυπικό παράδειγμα του Ιταλικού νεο
ρεαλισμού, επικεντρώνοντας το εν
διαφέρον μας στις απεγνωσμένες 
προσπάθειες μιας Ιταλίδας μάνας να 
σώσει τον γιο της από τον κατήφορο 
στον οποίο φαίνεται να κυλάει. Όπως 
όλες σχεδόν οι ταινίες του νεορεαλι
σμού, επίκεντρο είναι ο άνθρωπος 
που όμως πολλές φορές αποδεικνύε- 
ται ανήμπορος να ξεπεράσει τις δυ
σκολίες της ζωής στις φτωχογειτονιές 
της Ιταλίας. Τον τραγικό ρόλο της 
μάνας που προσπαθεί να δώσει στον 
γιο της όλα τα απαραίτητα εφόδια 
προκειμένου να ξεφύγει από τη μίζε
ρη ζωή της γειτονιάς, έχει επωμισθεί 
η μεγάλη Ιταλίδα ηθοποιός Άννα Μα- 
νιάνι προσφέροντας με την παρουσία 
της έναν τόνο κλασικό στην ταινία. 
Το τραγικό τέλος που επιλέγει να δώ
σει ο Παζολίνι μας λέει πολλά για την 
μοίρα του ανθρώπου και την αδυνα
μία σωτηρίας.
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Οταν ο αγαπημένος φίλος είναι έ
νας τεράστιος πύθωνας, βάρους 
35 κιλών, τότε το σφιχταγκάλια- 

σμα του μπορεί να σου στοιχίσει τη ζωή. 
Αυτό συνέβη σ' έναν 42χρονο Αμερικανό 
από το Κολοράντο, ο οποίος θέλει να δεί
ξει σ' έναν γνωστό του πόσο καλοί Kat α
γαπημένοι ,φίλοι είναι με τον πύθωνα του. 
Τύλιξε λοιπόν το ερπετό στο λαιμό του, 
αλλά εκείνο άρχισε να σφίγγει επικίνδυνα 
το λαιμό του, θέλοντας προφανώς να κά
νει τη δική του....επίδειξη. Έξι πυροσβέ
στες και αστυνομικοί που έσπευσαν να βο
ηθήσουν τον άτυχο άνδρα δεν κατάφεραν 
να τον απελευθερώσουν από το "αγκάλια
σμα" του πύθωνα, ο οποίος εν τω μεταξύ 
μεταφέρθηκε σώος και αβλαβής σε ζωο
λογικό κήπο. Δεν είναι, πάντως, η πρώτη 
φορά, που άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους 
επειδή εμπιστεύονται υπερβολικά τα φιλι
κά συναισθήματα....εχθρικών όντων του 
ζωολογικού βασιλείου. Μόλις προ έτους, 
ένας πύθωνας παραλίγο να στραγγαλίσει 
νεαρό μανεκέν, που τον είχε στολίσει γύ
ρω από το λαιμό του, ωσάν να επρόκειτο 
για κάτι άψυχο. Ενώ περπατούσε ανέμελη 
στην πασαρέλα, στη διάρκεια της Εβδομά
δας Μόδας στην Αυστραλία, η Κρίστι Χά- 
ιντς ένιωσε τον πύθωνα να σφίγγει επικίν
δυνα τον λαιμό της κι ευτυχώς γι' αυτήν, 
κατάφερε να απαλλαγεί εγκαίρως από 
το....αγκάλιασμα του.

κτός από τον εντοπισμό και το 
κυνήγι υπόπτων για τις τρομο
κρατικές ενέργειες στις ΗΠΑ, 
η Γαλλική Αστυνομία είχε το 

τελευταίο διάστημα έναν ακόμη μεγάλο 
πονοκέφαλο. Το κυνήγι ενός "φαντομά- 
κλέφτη", ο οποίος άδειαζε τις τσέπες, τα 
πορτοφόλια και τα χρηματοκιβώτια επιφα
νών πελατών σε ξενοδοχεία πολυτελείας, 
χωρίς κανείς να μπορεί να τον εντοπίσει. 
Παράλληλα, ζούσε και εκινείτο και ο ίδιος 
σ' αυτά ως ένας από τους πλούσιους πελά
τες, πέραν πάσης υποψίας. Επειδή όμως, 
όπως λέει και το γνωστό γνωμικό, " μια 
του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και τον

τσακώσαμε ", ο 25χρονος δράστης από 
την Κολομβία, τον οποίο οι Γάλλοι αστυ
νομικοί από τον περασμένο Δεκέμβρη κα
ταζητούσαν, συνέλαβαν πριν λίγο καιρό.

Β αρέθηκαν οι Γερμανοί να 
τρώνε όλο λουκάνικα και σου- 
κρούτ και αποφάσισαν να το 

ρίξουν στις ακρίδες! Έτσι ερμηνεύεται ο 
συνωστισμός στο νέο βερολινέζικο εστια
τόριο, που συμπεριέλαβε τα περιφρονημέ- 
να έντομα στο μενού του. Ελάχιστοι τολ
μούν να δοκιμάσουν τα μακαρόνια με κα
τσαρίδες, αλλά το κου - κους με τις ακρί
δες και τα τραγανιστά σκουλήκια έχουν γί
νει ανάρπαστα. Σύμφωνα με τον σεφ του 
εστιατορίου, εκτός από γευστικά όλα τα 
πιάτα είναι εξαιρετικά υγιεινά και άπαχα. 
Για ορισμένα ευαίσθητα στομάχια, πά
ντως, το επιδόρπιο θα πρέπει να συνοδεύ
εται από εμετοσακούλα....

Η Κίνα μπορεί να είναι διπλά πε
ρήφανη, αφού κέρδισε τη διεξα
γωγή της Παγκόσμιας Συνόδου 

Κορυφής Τουαλέτας για το 2004. Κι αυτή 
η δεύτερη επιτυχία της φαίνεται να έχει α
κόμη μεγαλύτερη σημασία για τον κινέζι
κο πληθυσμό, αφού είναι γνωστή η δυσώ
δης και τριτοκοσμική κατάσταση των δη
μόσιων αποχωρητηρίων της. Πόσο μάλ
λον όταν οι βελτιώσεις που συνεπάγεται η 
διεξαγωγή της Συνόδου για το 2004 θα 
προλειάνουν το έδαφος για τη διεξαγωγή 
των Ολυμπιακών. Υπολογίζεται ότι μέσα 
στην επόμενη τριετία θα κατασκευαστούν 
στο Πεκίνο 741 τουαλέτες υψηλών προ
διαγραφών προκειμένου να υποδεχθούν 
τους υψηλούς επισκέπτες της βιομηχανίας 
της τουαλέτας.

Π έρασε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή 
του, υποδυόμενος τη γυναίκα. 
Και φαίνεται ότι τα κατάφερε 

μια χαρά να ξεγελάσει του πάντες, αφού 
μέχρι τα 53 του χρόνια, ουδείς αντελήφθη 
το παραμικρό. Το μουσουλμανικό τσα- 
ντόρ έκρυβε μια χαρά το μυστικό του Αι

γύπτιου άνδρα, που όμως απεκαλύφθη ά
δοξα όταν μετά το θάνατο του πατέρα του, 
θέλησε να διεκδικήσει τη σύνταξη του. Ο 
αρμόδιος υπάλληλος στον οποίο απευθύν
θηκε για τα αναγκαία γραφειοκρατικά τερ
τίπια προκειμένου να εισπράξει τη σύντα
ξη, τον εξανάγκασε να αφαιρέσει το πέπλο 
που έκρυβε το φρεσκοξυρισμένο πρόσωπο 
του και η αστυνομία ανέλαβε τα περαιτέ
ρω. Για το αν ο 53χρονος Αιγύπτιος έπαι
ζε σε δύο "ταμπλώ", ήταν δηλαδή όποτε ή
θελε άνδρας και όποτε δεν ήθελε γυναίκα, 
κρύβοντας ενδεχομένως κατ' αυτό τον 
τρόπο την ομοφυλοφιλία του, δεν έγινε τί
ποτα παραπάνω γνωστό.

Π ρος αναζήτηση ψητού κοτόπου
λου βγήκε από το σπίτι του ο 
41χρονος Κέβιν Φάντσες και 

κατέληξε εγκλωβισμένος σε μια τρύπα επί 
τρία 24ωρα. Λόγω στενότητος χώρου, ο ά
τυχος πεινασμένος δεν κατάφερε επί τρία 
μερόνυχτα να πιάσει το κινητό του και να 
ειδοποιήσει την αστυνομία. Οι απελπισμέ
νες κραυγές του δεν εισακούστηκαν, επει
δή η περιοχή ήταν απομακρυσμένη και α
νάλογη απόγνωση του προκαλούσαν τα 
συνεχή τηλεφωνήματα των συγγενών του, 
που αγωνιούσαν για την τύχη του. Το τέ
λος της οδύσσειας του σήμανε, όταν κα
τόρθωσε να πραγματοποιήσει τις κατάλ
ληλες κινήσεις για να πιάσει το κινητό 
του, το οποίο σημειωτέον εξακολουθούσε 
να έχει μπαταρία.

Ο

ι προτεταμένες κοιλιές προδί
δουν δυσκινησία, τεμπελιά 
και ραχάτι και ως εκ τούτου 
δεν ταιριάζουν στα όργανα 

της τάξεως τα οποία θα πρέπει να είναι α
εικίνητα, έτοιμα για δράση και ευέλικτα. 
Με βάση αυτήν τη λογική, ο αρχηγός του 
αστυνομικού σώματος της Βόρειας Ινδίας 
καταφέρθηκε εναντίον των ευτραφών υφι
σταμένων του, τους οποίους και κάλεσε 
να συμμορφωθούν πάραυτα με τα παρα
πάνω πρότυπα. Όποιος μάλιστα δεν επιθυ
μεί ή δεν δύναται να υπακούσει και να ξε-
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χάσει την τροφαντή κοιλιά, δηλαδή το κα
λό φαγοπότι, τότε θα πάρει την άγουσα. 
Οι επιλογές είναι περιορισμένες και συ
γκεκριμένες: ή άκρατη δίαιτα και γυμνα
στική, ώστε το όργανο να αποκτήσει τη 
δέουσα εμφάνιση, ή το δρόμο για το σπίτι, 
όπου ναι μεν θα τρώει, θα πίνει και θα ρα
χατεύει, αλλά δεν θα προσβάλλει το αστυ
νομικό σώμα.

Δεν ήταν μόνο ξεχασιάρης ο άν- 
δρας από το Σαν Φραντσίσκο ο ο
ποίος προ 40ετίας βρήκε σ' έναν 

τηλεφωνικό θάλαμο ένα πορτοφόλι ήταν 
και τίμιος. Τόσο πολύ μάλιστα, που έστω 
και μετά την πάροδο τεσσάρων δεκαετιών 
επέστρεψε στον κάτοχο του το πορτοφόλι 
του, ο οποίος όμως εν τω μεταξύ είχε απο
δημήσει εις Κύριον. Το χαμένο πορτοφό
λι παρέλαβε ο γιος του, μαζί με μια επι
στολή εκείνου που το είχε βρει που εξη
γούσε τους λόγους της καθυστέρησης. Ό
ταν το βρήκε ήταν πολύ απασχολημένος 
για να βρει Αστυνομικό Τμήμα να το πα- 
ραδώσει, αργότερα έπεσε θύμα κάποιου 
ατυχήματος και το ξέχασε. Όταν το βρήκε 
σε κάποια ξεχασμένη τσέπη και το θυμή
θηκε το έστειλε όπως ακριβώς το είχε 
βρει, με την ταυτότητα του εκλιπόντος 
και τα χρήματα του.

Ε πί μακρόν ο Στέφαν Μπραϊτβάι- 
ζερ, ένας Γάλλος με νεανικό πρό
σωπο, τριγυρνούσε στην Ευρώπη 

και δούλευε ως γκαρσόν. Τις ελεύθερες ώ
ρες του επισκεπτόταν μουσεία και εξερχό
ταν με τις τσέπες γεμάτες, αφού μεταξύ 
άλλων είχε κλέψει 60 πίνακες του Μπρί- 
γκελ του Νεότερου, του Κορνέιγ ντε Λιόν 
και του Βατό και πάνω από εκατό αντικεί
μενα τέχνης, όπως σπάνια μουσικά όργα
να. Σε έναν από αυτούς τους φιλότεχνους 
περιπάτους του στη Λουκέρνη της Ελβετί
ας συνελήφθη επ' αυτοφώρω. Το τηλεφώ
νημα, που εδικαιούτο να κάνει, είχε ως α
ποδέκτη τη μητέρα του, η οποία στοργική 
και προνοητική ούσα, φρόντισε να εξαφα
νίσει από προσώπου γης όλα τα έργα τέ

χνης, που είχε ξαφρίσει ο γιος της. Τις ε
λαιογραφίες τις κατέστρεψε και τις έριξε 
στα σκουπίδια και τα υπόλοιπα αντικείμε
να τέχνης τα έριξε στο ποτάμι, ακολουθώ
ντας την αντιστροφή του λαϊκού ρητού 
"κάνε το κακό και ρίξ' το στο γιαλό". Οι 
τεχνοκριτικοί έχουν μείνει άναυδοι από 
την υπόθεση. Αφενός επειδή ο ίδιος ο κλέ
φτης δεν είχε καμία διάθεση να πουλήσει 
τα έργα, αλλά τα είχε τοποθετήσει στο δω
μάτιο του και τα θαύμαζε μόνος του, αφε
τέρου επειδή η μητέρα του δε σεβάστηκε 
καν το πάθος του γιου της και κατέστρεψε 
την ανεκτίμητη -για τον ίδιο και την τέχνη 
γενικότερα- "ιδιωτική συλλογή του", αξί
ας 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Δεν φθάνει που έμεινε έντεκα ολό
κληρα χρόνια αδίκως στη φυλα
κή, καταδικασμένος για έναν φό

νο που δεν έκανε ποτέ, αλλά όταν επιτέ
λους βρήκε το δίκιο του και αποζημιώθη
κε, εκλήθη να καταβάλει τα έξοδα παρα
μονής του στη φυλακή! Η καταδίκη του 
34χρονου Μάικλ Ομπράιαν, τον Νοέμβριο 
του 1987, βασίστηκε κυρίως στη μαρτυρί
α ενός αμφιλεγόμενου και ψυχολογικά 
προβληματικού, όπως απεδείχθη εκ των υ
στέρων, 18χρονου νεαρού, ο οποίος δήλώ- 
σε ότι κρατούσε "τσίλιες" την ώρα της δο
λοφονίας. Όπως και να έχει, η αθωότητα 
του αναγνωρίστηκε εν τέλει από το Ανώ
τατο Δικαστήριο της Βρετανίας, το οποίο 
μάλιστα επιδίκασε για λογαριασμό του α
ποζημίωση τη τάξεως των 1.030.600 Ευ
ρώ. Μόνο που από αυτά αφαιρέθηκαν 
58.665 Ευρώ για "διαμονή και τροφή" στη 
φυλάκιση κατά την παρελθούσα δεκαετία. 
Χολωμένος ο άτυχος άνδρας σχολίασε εύ
στοχα: "Δεν ζητούν έξοδα παραμονής από 
τους ενόχους, αλλά τα ζητούν από αθώους 
ανθρώπους..... ".

Η νύφη το 'σκάσε, αφήνοντας 
σύξυλο τον γαμπρό και το 
συγγενολόι του στην εκκλησία 

να την περιμένουν κι εκείνη εξαφανίστη
κε. Όχι επειδή ύστερα από δεύτερη σκέψη

θεώρησε ότι δεν ήταν ακόμη η κατάλληλη 
στιγμή για να δεσμευθεί ούτε επειδή ανα
κάλυψε ξαφνικά πως δεν ήταν αρκετά ε
ρωτευμένη με τον υποψήφιο σύζυγο της. 
Απόδειξη ότι δεν έφυγε με άδεια χέρια. 
Πήρε μαζί της δώρα της οικογένειας του 
γαμπρού, αξίας μεγαλύτερης των 150.000 
Ευρώ, αλλά και αρκετά αντικείμενα αξίας 
από το σπίτι του κι έγινε άφαντη. Εις μά- 
την περίμενε ο γαμπρός με την ανθοδέσμη 
στην εκκλησία, μιας μικρής πόλης έξω α
πό τη Λισσαβόνα, εις μάτην περίμεναν και 
οι φίλοι και συγγενείς να καμαρώσουν τη 
νυφούλα. Στην αρχή, ο γαμπρός θεώρησε 
ότι η νύφη έπεσε θύμα απαγωγής, αλλά 
πολύ γρήγορα αναγκάστηκε να παραδε
χθεί την πραγματικότητα. Η 32χρονη γυ
ναίκα, η οποία κατονομάζεται από τον 
πορτογαλικό τύπο απλώς ως Πόλα, συνε
λήφθη λίγες μέρες αργότερα στη Λισσα- 
βόνα και παραδέχθηκε την ενοχή της, κα
θότι σεσημασμένη.

Η κορυφή του Έβερεστ πάντα 
γοήτευε τους ορειβάτες. Κι 
αυτή τη φορά η ψηλότερη κο

ρυφή του είχε την τιμητική της. Ένα ζευ
γάρι Αμερικανών και μια 63χρονη γυναί
κα κατάφεραν να γευθούν από ψηλά την 
ομορφιά του κόσμου. Ο Φιλίπ και η Σού
ζαν Έσλερ από το Σιάτλ σκαρφάλωσαν 
στο βουνό, καταρρίπτοντας κάθε προη
γούμενο ρεκόρ. Οι δύο ορειβάτες, ζευγάρι 
στη ζωή, αλλά και στην ορειβασία, ξόδε
ψαν λίγα λεπτά βγάζοντας φωτογραφίες α
πό την κορυφή πριν ξεκινήσουν το τετρά
ωρο ταξίδι επιστροφής τους στο πρώτο υ
ψίπεδο της περιοχής. Το ζευγάρι, ηλικίας 
51 και 46 ετών, κατακτούν την κορυφή 
του Έβερεστ έχοντας ανεβεί μέσω Κίνας. 
Και οι δύο ξεκίνησαν από το Σιάτλ τον 
Μάρτιο. Κοντά στους Αμερικανούς θα 
πρέπει να προστεθεί και η 63χρονη Γιαπω
νέζα Ταμάε Βατανάμπε, η οποία είναι πλέ
ον η γηραιότερη που αγγίζει τα όρια της κορυ
φής του Έβερεστ. ■

ΠΥ Αφροδίτη Κοκκίνου.
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Ψ Υ Χ Α Γ Ω Γ Ι Α
Αστυνομικό πρόβλημα

__________________ Σ τ α υ ρ ό λ ε ξ ο __________________

Ο ΡΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ
1. Κυκλοφορεί με επιτυχία και η Αστυνομική.
2. Είναι οι άνδρες των Μ.Α.Τ.
3. Την αποτρέπει η Αστυνομία (αντίστρ.) - 21.
4. Είναι παντοδύναμα (αρχικά) - Αρθρο - 108.
5. Εκεί εδρεύει η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.
6. Παρατατικός αρχαίου ρήματος - Χημικό στοιχείο.
7. Κυβερνούσε τη Ρωσία πριν το 1917 (ενάρθρ.) - Αιγυπτιακή 

θεότητα.
8. Ερωτά - Το ίδιο με 7 οριζ. - Η τροχαία ελέγχει την πιστή 

τήρηση του (αρχικά).
10. Βαθμοφόρος της ΕΛ.ΑΣ. (αιτιατ.)

ΚΑΘΕΤΑ
1. Επίλεκτη ομάδα της ΕΛ.ΑΣ. (αρχικά) - Στην τροχαία υπάγεται 

(αρχικά).
2. Ευνοϊκά - Πινακίδα φορτηγών διεθνών μεταφορών.
3. Γνωστός αστυνομικός του Β. Ουγκώ.
4. Αφωνη Αθήνα - Είναι και το αποτύπωμα (δημ).
5. Είναι του Αγ. Αρτεμίου για την ΕΛ.ΑΣ. - Αστυνομικό ... 

χρώμα.
6. Υπάρχουν σε κάθε ... πανωφόρι - Τον αγοράζουν ... οι 

αδιάφοροι.
7. Χορός - Αρχικά συγκοινωνιών.
8. Θεά του Ολύμπου - 14-21.
9. Αρχή κάθε ... σοφίας - Χρησιμοποιείται στις τηλεφωνικές 

υποκλοπές (μεταφ., αντιστρ.).
10. Συγκρίνει (με άρθρο) - Υπάρχει και εκεί αστυνομικό τμήμα 

(αρχικά).
(Επιμέλεια: Λ .Λ. Σοφοκλής Χατζόπονλος)

Αύοη του σ τ α υ ρ ό λ ε ξ ο υ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Οι περιπέτειες 
του «ΙΙρωτέα»!

Λν και άοσος στη διαφυγή (ειδι
κά από τους αστυνομικούς), εχει 
αρχίσει να βαραίνει. Παρά ταύ- 
τα δε θα διστάσει να «μπει» με
σάνυχτα στο γυμναστήριο για να 
κάνει κάποιες ασκήσεις....

Π ρ έ π ε ι  γ ρ ή γ ο ρ α  ν α  β ρ ε ι  μ ια  δ ικ α ιο λ ο γ ία  
γ ια  τ η ν  π α ρ ο υ σ ία  τ ο υ  ε κ ε ί  μ έσ α ...

Δ ε ν  π ρ ο φ τ α ίν ε ι  ν α  π α ρ α β ιά σ ε ι  τ η ν  π ό ρ τ α  
το υ  Γ υ μ ν α σ τ η ρ ίο υ  κ α ι  α κ ο ΰ γ ε τ α ι  ο  
α π ε ιλ η τ ικ ό ς  ή χ ο ς  τη ς  σ ε ιρ ή ν α ς .

Ο ι  α σ τ υ φ ύ λ α κ ε ς  ε ίν α ι  α π ο φ α σ ισ μ έ ν ο ι  ν α  
μ π ο υ ν  μ ε  τ ο  κ α λ ό  ή  τ ο  ά γ ρ ιο .  Έ τ σ ι  
α ρ χ ί ζ ε ι  τ α  ψ έ μ α τ ά  του !

Κ ιν ε ίτ α ι  μ ε  ά ν ε σ η , π ισ τ ε ύ ο ν τ α ς  ό τ ι  ο ι  Η  ισ τ ο ρ ία  το υ  ό μ ω ς  δ ε ν  π ε ίθ ε ι  κ α ι  δ ε ν  
α σ τ υ φ ύ λ α κ ε ς  θ α  π ε ισ τ ο ύ ν  κ α ι θ α  τ ο ν  τ ο υ  μ έ ν ε ι  τ ίπ ο τ α  ά λ λ ο  π α ρ ά  ν α  τη ν
α φ ή σ ο υ ν  ν α  φύγει... κ ο π α ν ή σ ε ι!

Τι τον πριίόωσι· αυτή τη φορά; 
Οι πέντε πρώτοι μικροί μας φίλοι που θα μας στείλουν τις 
σωστές απαντήσεις στη λύση του αστυνομικού 
προβλήματος, θα κερδίσουν από ένα αξιόλογο δώρο.

Λύση Αστυνομικού προβλήματος 
______________ προηγουμένου τεύχους:

Η Bice αποκάλυψε ότι γνώριζε ότι ο Gino είχε δολοφονηθεί 
με ένα πυροβολισμό στη πλάτη (5 σχέδιο). Κατ' αρχάς το 
πτώμα έκειτο με το πρόσωπο στο δάπεδο (σχέδιο 2), όμως 
στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε ύπτια θέση κατά την πρώτη 
εξέταση του από τον ιατροδικαστή (σχέδιο 2). Έτσι, οποιο- 
δήποτε άτομο, μπαίνοντας στο χώρο, θα ήταν φυσικό να 
σκεφτεί ότι το χτύπημα θα προερχόταν από εμπρός. Η στά
ση λοιπόν της Bice ήταν ύποπτη.
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Φωτογραφικό Κουίζ 2

Γνωρίζεις ότι:____________________________________________________________________________________

1. Μετά από χρόνια ερευνών, μια ομάδα Γερμανών μετεω
ρολόγων ανακάλυψε ότι, για να έχουμε τη μαθηματική 
σιγουριά ότι δε θα μας χτυπήσει κεραυνός, πρέπει να κα
ταφύγουμε κάτω από μια καρυδιά; Φαίνεται πως οι αρω
ματικές ουσίες που παράγονται από τα φρέσκα φύλλα 
του φυτού δημιουργούν γύρω από το δέντρο, κατά τη 
διάρκεια της καταιγίδας, έναν δακτύλιο χαμηλής αγωγι
μότητας του ηλεκτρισμού.

2. Μια ομάδα επιστημόνων του Όρεγκον ανακάλυψε πρό
σφατα την πιο θερμή υποθαλάσσια πηγή του κόσμου; 
Βρίσκεται στην ηφαιστειακή οροσειρά Χουάν ντε Φούκα, 
που είναι βυθισμένη στη θάλασσα, περίπου 480 χιλιόμε
τρα στα ανοιχτά των συνόρων ανάμεσα στις Η.Π.Α. και 
τον Καναδά. Η θερμοκρασία ξεπερνά τους 400 βαθμούς F.

3. Το "Λειτουργικόν" είναι βιβλίο της Ανατολικής Ορθόδο
ξης Εκκλησίας, στο οποίο περιέχονται οι τρεις βυζαντι
νές θείες λειτουργίες που χρησιμοποιούνται σήμερα; Α
κόμη περιέχονται και ορισμένες άλλες ευχές και ακολου
θίες, όπως της Θείας Μετάληψης, της γονυκλισίας, τα ει- 
σοδικά κ.ά.

4. Ο Σαγγάριος είναι Ποτάμι της Τουρκίας, με μήκος 790 
χιλιόμετρα, που εκβάλει στον Εύξεινο Πόντο; Πηγάζει 
στο οροπέδιο της Ανατολίας και διασχίζει τις Ποντιακές 
Άλπεις.

5. Ο υάκινθος είναι μονοκοτυλήδονο φυτό, ιθαγενές της 
ΝΔ. Ασίας; Φ υτεύεται το φθινόπωρο και πολλαπλα- 
σιάζεται με βολβούς. Είναι ποώδες, πολυετές, μικρό, 
με χιτωνοφόρους βολβούς. Η κοινή του ονομασία εί
να ι Ζουμπούλι.

Φωτογραφικό Κουίζ 7

Ευρωπαίος λογοτέχνης του 20ού αιώνα. Γνωστή είναι
και η "Δίκη" του. Οι δύο πρώτοι που θα απαντήσουν θα
λάβουν από ένα σχετικό βιβλίο.

Βρείτε τι παρουσιάζει η φωτογραφία μας και κερδίστε. Οι 
δύο πρώτοι που θα απαντήσουν θα λάβουν από ένα 

σχετικό βιβλίο.

Ανέκόοτα

•  Ένας νεαρός πηγαίνει στον οδοντογιατρό με φοβερό 
πονόδοντο. Ο οδοντίατρος τον εξετάζει και του λέει: 
-Αυτό το δόντι πρέπει να βγει αμέσως. Κάτσε ακίνητος. 
Τότε ο άρρωστος απλώνει το χέρι του, βουτάει το 
στήθος του γιατρού και του λέει:
-Δεν νομίζω να θέλεις να πονέσουμε γιατρέ, έτσι;

•  Η συζήτηση για τις πεθερές:
- Η δική μου, λέει ένας, μας κάνει επίσκεψη μόνο δύο 
φορές το χρόνο.
-Τυχερός είσαι, παρατηρεί ο άλλος απ ' τη συντροφιά. 
Και πόσο μένει κάθε φορά;
-Έξι μήνες περίπου...

ΑΙΝΙΓΜΑ

Χιλιοτρύπητο λαγήνι που σταλιά νερό δεν χύνει. Τι είναι; 
Οι δύο πρώτοι μικροί μας φίλοι που θα μας στείλουν τις 
σωστές απαντήσεις θα κερδίσουν από ένα αξιόλογο δώρο.

Λύση αινίγματος προηγούμενου τεύχους
Η χελώνα.
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Η φωτογραφία του δψήνόϋ

Φωτογραφίζοντας την παιδική αθωότητα.

Το περιοδικό μας εύχεται χρόνια πολλά σ' αυτούς που 
γιορτάζουν:

Ιούλιο: Κοσμά και Δαμιανό 1, Κυριακή 7, Προκόπιο 8, 
Ευθυμία 11, Μαρίνα 17, Ηλία 20, Συμεών (του δια 
Χριστόν Σαλού) 21, Χριστίνα 24, Άννα 25, Παρασκευή 26, 
Παντελεήμονα 27.

Αύγουστο: Σωτήρη, Σωτηρία 6, Ευδοκία 13, Παναγιώτη, 
Παναγιώτα, Μαρία, Δέσποινα 15, Κοσμά, Διονύσιο 24, 
Ναταλία 26, Φανούριο 27, Αλέξανδρο 30.

Απολύτως ορθή απάντηση στο αστυνομικό πρόβλημα 
έδωσε η κ. Ελένη Κομπορούδη.

Στο κουίζ με τίτλο "Τι σας θυμίζει;" απάντησε σωστά η δ. 
Κατερίνα Μαντζόλη.

Απάντησαν σωστά στο φωτογραφικό κουίζ οι κ.κ.
Γεώργιος Φουντής και Νικόλαος Σταθοκωστόπουλος.

Μπορείτε να στέλνετε τις απαντήσεις σας και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του περιοδικού μας. 
astepi@otenet. gr .

Κ.Χ.Τ.

01 Γ Ε Α Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ  Τ ΟΥ Μ Η Ν Α

-  Σιμόνα, ώρα για ύπνο!
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Ε> Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγος κ. Φώτης Νασιάκος 
με επιστολή του ευχαριστεί τον συγγρα
φέα κύριο Απόστολο Π. Ευθυμιάδη για τη 
δωρεά προς τις υπηρεσίες της Ελληνικής 
Αστυνομίας τριακοσίων εξήντα βιβλίων 
του με τίτλο "Η συμβολή της Θράκης 
στους απελευθερωτικούς αγώνες του έ
θνους".

Ε >  Η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου, 
εκφράζει τις ευχαριστίες της προς την Υ
ποδιεύθυνση Ασφαλείας και του Τμήμα
τος Τροχαίας Ιωαννίνων για την πολύτιμη 
βοήθεια που παρείχαν στην διεξαγωγή 
του αγώνα Διάθλου που οργάνωσε η 
Ε.Ο.ΤΡΙ. στις 28 Απριλίου 2002, στα 
Γιάννενα.

Κ >  Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής 
Αστυνομίας Ηπείρου εκφράζει θερμά 
συγχαρητήρια στους Αξιωματικούς και 
το προσωπικό του Αστυνομικού Τμήμα
τος Κακαβιάς για τις πρόσφατες επιτυχίες 
που επιτέλεσαν στον εντοπισμό και εξάρ
θρωση εγκληματικών ομάδων που διακι
νούσαν ναρκωτικά.

Κ >  Ο κ. Νικόλαος Τσούρας ευχαριστεί 
τους Αστυφύλακες κ. Εμ. Μετοχαράκη 
και Αντ. Γεωργακόπουλο του Α.Τ. Γλυφά
δας, οι οποίοι μετά από έρευνα βρήκαν 
την κλεμμένη μοτοσικλέτα του.

Ε >  Οι υπεύθυνοι της εταιρείας SUSIE 
PUGH TASIOS PRODUCTIONS, ευχα
ριστούν θερμά τον Διοικητή του Α.Τ. Βα
σιλικής Λευκάδας, για την βοήθεια που 
τους παρείχαν κατά την διάρκεια τηλεο
πτικών γυρισμάτων διαφημιστικής κα- 
μπάνιας.

H D  Οι υπεύθυνοι της εταιρείας Α.Ε.Π., 
με επιστολή τους ευχαριστούν τους: Α
στυνόμο Α ' κ. Ζησιμόπουλο Σπυρίδωνα, 
Υ/Α' κ. Αναστασόπουλο Γεώργιο και Αν- 
θ/μο κ. Κλάγκο Κωνσταντίνο που υπηρε
τούν στο Α.Τ. Ναυπάκτου, διότι την 
18/5/2002, συνέλαβαν στο Αντίρριο 3 αλ
λοδαπούς οι οποίοι διέθεταν προς πώληση 
πλαστά C.D.

Κ >  Ο κ. Ν. Τσιλιγκαρίδης με επιστολή 
του προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. 
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, γράφει τα εξής:

"Δια της παρούσης μου θέλω να ευχαρι
στήσω τις υπηρεσίες σας για την άψογη 
συμπεριφορά που μου επέδειξαν όταν στις 
24 Νοεμβρίου 2001 τραυματίστηκα στο 
90ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθη
νών Θεσσαλονίκης και με ταχύτητα "α
στραπής" με μετέφεραν στο κρατικό Νο
σοκομείο της Θήβας".

Κ >  Ο Δήμαρχος Καλυβιών - Θορικού 
Αττικής κ. Πέτρος Φιλίππου εκφράζει τις 
ευχαριστίες του προς το Τ.Τ. Κερατέας 
και το Α.Τ. Καλυβιών για την συμμετοχή 
τους στην δράση του δήμου με θέμα: "Κα
θαρίστε την Μεσόγειο"

Η )  Η Διευθύντρια του κέντρου Αιμοδο
σίας του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Αθη
νών κ. Ευαγγελία Διγενοπούλου- Ανδρε- 
ώτη, ευχαριστεί με επιστολή της τον Αρ
χηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο, για την 
μέχρι σήμερα προσφορά αίματος της Ελ
ληνικής Αστυνομίας στους έχοντες ανά
γκη μετάγγισης αίματος.

Η )  Ο Νομάρχης Χανίων κ. Γιώργος Κα- 
τσανεβάκης με επιστολή του προς τον Α
στυνομικό Δ/ντή Χανίων κ. Εμμανουήλ 
Διαβαδιανάκη τον ευχαριστεί για τη 
συμβολή του στην επιτυχία των 
εορτασμών της 61ης επετείου της μάχης 
της Κρήτης. "Στην επιτυχία αυτή" γράφει 
στην επιστολή του ο κ. Κατσανεβάκης 
"καθοριστική ήταν η βοήθεια σας την ο
ποία προσφέρατε με προθυμία και υψηλό 
αίσθημα ευθύνης".

Η >  Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επι
τροπή ευχαριστεί τον Διοικητή και το 
Προσωπικό του Τ. Τροχαίας Θέρμης Θεσ
σαλονίκης, γιατί σε τροχαίο ατύχημα που 
συνέβη στον πρόεδρο της Παγκόσμιας Α
θλητικής Επιτροπής για αθλητές με Ανα
πηρίες κ. Pol Wautermartens, φέρθηκαν 
με άψογη συμπεριφορά. "Ιδιαίτερη και ά
ψογη ήταν η συμπεριφορά του Αρχ. κ. 
Παναγιώτη Κόγιου και του Αστυφ. κ. Βα
σίλη Μάλαμα που μας προξένησε μεγάλη 
εντύπωση και τους ευχαριστούμε θερμά".

Κ >  Ο Δ/ντής του 4ου Δημοτικού Σχολεί
ου Κέρκυρας κ. Νικόλαος Τζάνες με επι
στολή του ευχαριστεί τον Υπουργό Δημό
σιας Τάξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. "Αι
σθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις ευ
χαριστίες μου, μέσω εσάς, προς τους μο- 
τοσικλετιστές της ομάδας Ζ ' της Αστυνο
μικής Δ/νσης Κέρκυρας οι οποίοι, με τις

συνεχείς περιπολίες τους και την επιτήρη
ση που ασκούσαν στο σχολείο μας, απέ
τρεψαν εξωσχολικά άτομα τα οποία έκα
ναν χρήση ναρκωτικών ουσιών να μπουν 
στο κτίριο του σχολείου μας"

Ε >  Με επιστολή του προς τον Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο 
κ. Φώτη Νασιάκο ο Δήμαρχος Μελισσίων 
κ. Δημήτριος Τομπουλίδης, ευχαριστεί 
για την διάθεση της μπάντας της Ελληνι
κής Αστυνομίας στις εορταστικές εκδη
λώσεις στο πανηγύρι του Ιερού Ναού Ζω- 
οδόχου Πηγής Μελισσίων.

Κ >  Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπον
δία ευχαριστεί στο πρόσωπο του Υπουρ
γού Δημόσιας Τάξης κ. Χρυσοχοΐδη το 
ανθρώπινο Δυναμικό της Γενικής Αστυ
νομικής Δ/νσης Ν. Αχαίας που είχαν ως α
ποτέλεσμα την εξασφάλιση της τάξης και 
την ασφαλή διεξαγωγή των Πρωταθλημά
των Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών - 
Εφήβων - Γυναικών - νεανίδων που έγινε 
στην Πάτρα.

Κ /  Ο κ. Σοβατζίδης Θεόδωρος ευχαρι
στεί τον Διοικητή του Τμήματος Ασφα
λείας Κομοτηνής για τα μέτρα ασφαλείας 
που λαμβάνει. "Θέλω να σας ευχαριστή
σω θερμά", γράφει ο κ. Σοβατζίδης, "και 
να σας δώσω συγχαρητήρια για την ασφά
λεια που παρέχετε στην περιοχή της αρ- 
μοδιότητάς σας"

Ε >  Ο Ομογενής μας κ. Προκόπιος Ζίρον 
που διαμένει στο Λας Βέγκας - Νεβάδα 
Η.Π.Α. ευχαριστεί τον Διοικητή και τους 
άνδρες του Α.Τ. Παλλήνης για την βοή
θεια που προσέφεραν στην μητέρα του, η 
οποία διαμένει στην Παλλήνη Αττικής.

■ >  Η εταιρεία Παπάζογλου και Σια Ο.Ε. 
με επιστολή της εκφράζει την ευαρέσκειά 
της προς τον Διοικητή του Α.Τ. Ερυθρών 
Βοιωτίας, γιατί σε σύντομο χρονικό διά
στημα παρέδωσε ανευρεθείσα επιταγή 
της. "Με την πράξη του αυτή" γράφουν 
στην επιστολή τους, "συνετέλεσε στο να 
μη ζημιωθεί οικονομικώς η εταιρεία μας 
και να διαφυλαχθεί το κύρος της"

Κ >  Ο Δ/ντής του Κολεγίου Αθηνών κ. 
Κωνσταντίνος Μπίκος με επιστολή του 
προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυ
νομίας γράφει τα εξής: "Το Τμήμα της 
Μπάντας που είχατε την καλοσύνη να 
διαθέσετε για τους Αγώνες Στίβου 2002 
του Σχολείου μας, έδωσε ιδιαίτερο χρώμα
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αλληλογρα
στην εκδήλωσή μας και βοήθησε στην ε
πιτυχία τ η ς .... "

Β Ε >  Ο κ. Μιχ. Μάλλιος, Υποστράτηγος 
ε.α., ευχαριστεί τον Αστυνομικό Δ/ντή 
Ευρυτανίας και στους συνεργάτες του 
γράφει μεταξύ των άλλων και τα εξής: 
"Παρακαλώ δεχθείτε τα θερμά μου συγ
χαρητήρια για τη συμμετοχή των άξιων 
συνεργατών σας στην ανεύρεση και άμε
ση ενημέρωση μου απολεσθέντος αντι
κειμένου μου, ιδιαίτερης για μένα σημα
σίας".

εκφράξει τις ευχαριστίες του προς το πρό
σωπο του Αρχ. Κ. Παναγιώτη Βούλγαρη 
που ανήκει στη δύναμη του Τ. Τροχαίας 
Αγ. Κωνσταντίνου, γιατί σε τροχαίο ατύ
χημα που συνέβη στην περιοχή και παρό- 
τι δεν ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, ο
λόψυχα βοήθησε τους τραυματίες του α
τυχήματος αλλά και τη ρύθμιση της κυ
κλοφορίας.

Κ >  Ο επίτιμος πρόεδρος Βίνιανης Ευρυ
τανίας, κ. Βασίλειος Θεοχάρης, ευχαρι
στεί τον Διοικητή και το προσωπικό του 
Α.Τ. Κυψέλης, γιατί σε σύντομο χρονικό 
διάστημα συνέλαβαν αλλοδαπό που είχε 
προβεί σε κλοπή χρημάτων από την κ.

Σταυρούλα Στάικου.
ΗΕ> Με επιστολή του προς το Περιοδικό 
μας ο κ. Αθ. Λουκάτος, ευχαριστεί τον 
Αρχ/κα κ. Σωτήρη Τραχάνη και τον Α- 
στ/κα κ. Χαράλαμπο Χαλκίδη του Τ.Τ. 
Πατρών, γιατί με πνεύμα αυτοθυσίας βο
ήθησαν την κόρη του που ενεπλάκη σε 
τροχαίο ατύχημα στην Εθνική Οδό Αθη
νών - Πατρών. "Τους ευχαριστώ από τα 
βάθη της καρδιάς μου" γράφει στην επι
στολή του ο κ. Λουκάτος, "για την ευγενι
κή συμπεριφορά τους. Τέτοιοι άνθρωποι 
που ασκούν εξουσία τιμούν τον εαυτό 
τους, το Σώμα που υπηρετούν αλλά και 
την Πατρίδα μας". ■

Κ.Χ.Τ.
Η )  Ευχαριστίες προς τον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. 
Φώτη Νασιάκο απέστειλε η "ΠΟΛΙΤΙ
ΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤΩΝ" 
Κρήτης για την συμμετοχή Τμήματος 
Δοκίμων Υπαστυνόμων καθώς και της 
Μουσικής του Σώματος στην επιμνημό
συνη δέηση που έγινε για τους πεσόντες 
στη μάχη της Κρήτης.

Η >  Ο κ. X. Χαντζόπουλος Δ/ντής Πι
στώσεων της Eurobank ευχαριστεί το 
Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων Ασφα
λείας Θεσσαλονίκης, γιατί με κατάλλη
λους χειρισμούς και οργανωμένες κινή
σεις συνέλαβαν δύο άτομα τα οποία μέσω 
του Διαδικτύου πραγματοποιούσαν συ
ναλλαγές με σκοπό την αγορά καταναλω
τικών αγαθών, χρησιμοποιώντας πιστωτι
κές κάρτες ανυποψίαστων πολιτών.

Ο κ. Βαχτσεβάνης Παναγιώτης με ε
πιστολή που έστειλε προς τον Υπουργό 
Δημ. Τάξης κ. Μ. Χρυσοχοΐδη εξαιρεί την 
συμπεριφορά του Υπαστ. Β' κ. Νικόλαου 
Τσίρκα του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, διότι με 
ευγένεια και καλοσύνη αντιμετώπισε το 
πρόβλημά του. "Κύριε Υπουργέ" γράφει 
στην επιστολή του ο κ. Βαχτσεβάνης, "Α
στυνομικοί τέτοιου ήθους, τιμούν το Σώ
μα της Ελληνικής Αστυνομίας του οποίου 
ηγείσθε".

Η Βιομηχανία Τροφίμων ΑΦΟΙ ΧΑ- 
ΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε .Ε. προσέφερε στις χή
ρες Αστυνομικών της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονί
κης που έχουν ανήλικα τέκνα και βρίσκο
νται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση 
το ποσό των 2.500€.

Κ >  Ο κ. Λάμπρος Κ. Πετρής φιλόλογος,

Λ  γαπητέ μας συνεργάτη και φίλε, 
/ ■ α ν  και πέρασαν τέσσερις μήνες 

από τον αδόκητο θάνατό σου, η 
I  κενή θέση του γραφείου σου κά

νει τη φυγή σου πιο επώδυνη.
Ο αυστηρός λόγος του Εκκλησιαστή 

μας θυμίζει τη ματαιότητα των εγκοσμί
ων, καθαιρεί τις επάρσεις μας, μας προ
σγειώνει στη σκληρή πραγματικότητα.

Κι όμως η ψυχή δεν υποτάσσεται! Ε
ξακολουθεί να σε αναζητεί, εδώ γύρω 
μας. Στην πεζή καθημερινότητα, αλλά 
και στις υπερκόσμιες σφαίρες της αιω
νιότητας.

Εκεί που βρίσκεσαι, στη Γη των Μα- 
κάρων, το απόβραδο μην κατηφορίσεις 
στης λησμονιάς τη βρύση, μην το δάκρυ 
σου θολώσει το νερό και μας ξεχάσεις. 
Όπως δε σε ξεχνούμε και μεις...

ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΕΥΡΙΤΑΚΗΣ
(1953 -2002)

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε 
στο Τμήμα Διαφημιστικής Φωτογραφί
ας της Σχολής Σταυράκου και στο Τμή
μα Γραφικών Τεχνών της Σχολής Δοξιά- 
δη. Το 1987 προσελήφθη στο Υπουργεί
ο Δημόσιας Τάξης και τοποθετήθηκε 
στο 3ο Τμήμα Ιστορίας - Εκδόσεων της 
Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων του Αρ
χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Ερ
γάστηκε για το περιοδικό "Αστυνομική 
Επιθεώρηση" και τις "Λοιπές Εκδόσεις" 
του Σώματος. Η προσφορά του στη μη
χανοργάνωση του Τμήματος υπήρξε πο
λύτιμη. Απεβίωσε αιφνίδια, το Μεγάλο 
Σάββατο, 4 Μαΐου 2002, από παθολογι
κά αίτια.
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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:

Ensign at L lo yd ’s ·  d .a .s . ·  Μ Γ  m o n d ia l  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

Ο χ ή μ α τα  

4 έτη
ιε  0  (μ η δ έ ν )  

3  έ τ η

ζ η μ ιέ ς  τα 
2 έτη

τ ε λ ε υ τ α ία :

1 έτος Νέο όχημα
Έως 8 106,00 118,00 129,00 140,00 155,00 194,00
9-10 120,00 135,00 149,00 165,00 184,00 234,00
11-12 130,00 148,00 164,00 182,00 205,00 260,00
13-14 146,00 184,00 ^204^00 230,00 292,00

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ
ΙΠΠΟΙ 5έτη & άνω

Ο χ ή μ α τα  

4 έτη
ι μ ε  1 (μ ία )  

3 έτη
ζ η μ ιά  τα τε  

2 έτη
λ ε υ τ α ία :

1 έτος Νέο όχημα
Έως 8 118,00 129,00 140,00 155,00 194,00 252,00
9-10 135,00 149,00 165,00 184,00 234,00 304,00
11-12 148,00 164,00 182,00 205,00 260,00 338,00
13-14 166,00 184,00 204,00 230,00 292,00 380,00

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 & εξωτερικό · Διεκδίκηση αποζημιώσεων τροχαίου ατυχήματος

Κάντε τη σ ύ γκ ρ ισ η ... ΚΑΙ ΑΓΙΟΦΑΣΙΣΤΕ

llffi SiNCO&A.
IN S U R A N C E  B R O K E R S

για πληροφορίες: 0 1 0  9 2 .4 9 .8 1 1  καθημερινα9:00 - 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
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ΕΠΩΝΥΜΟ:........................................................................................................................... ΟΝΟΜ Α:..........................................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:............................................ ............................ ................................ ...............  ΠΟΛΗ:............................................. ..........................................Τ.Κ;...............................

ΤΗΛ·:......................................................................ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (π ροα ιρετικ ά ):.........................................................................  ΗΛΙΚΙΑ (π ροα ιρετικ ά ):..................... !.......

ΝΑΙ, επιθυμώ να βοηθήσω τους πρόσφυγες με μία δωρεά: □  € 15 Ο  € 30 □  € 45 □  € 60 άλλο ποσό € ...............................................
1. Θ α  κ α τα θέσ ω  τη  δ ω ρ ε ά  μου  σ τη ν  □  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: α ρ . λ ο γ . 139/920033-95 ή  σ την  □  ALPHA BANK: αρ . λ ο γ . 101-00-2002055436.
2. Θ α  σ τείλω  τα χυ δ ρ ο μ ικ ή  επ ιτα γή  στη  δ ιεύθυνσ η : UNHCR Τ α ϋγέτο υ  23, Α θήνα 154 52.
3. Θ α  σ υ ν ε ισ φ έρ ω  μ έσ ω  τ η ς  υ π η ρ εσ ία ς  winforlife τ η ς  Τ ρ ά π εζ α ς  Π ειρα ιώ ς σ την  ηλεκτρονική  δ ιεύθυ νσ η : www.winforlife.gr 
Αν επ ιθ υμ είτε  να  χ ρ ε ώ σ ε τε  τη ν  πιστω τική  σ α ς  κ ά ρ τα  τη λ εφ ω ν ή σ τε  σ το  010 67  2 6  296.
□  Παρακαλώ στείλτε μου περισσότερες πληροφορίες για την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
□  Θα με ενδιέφερε να  γίνω τακτικός/ή δωρητής/τρια

Ύπατη Αρμοστεία τον ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Ταϋγέτου 23, 154 52 Αθήνα, Τηλ.: 010 67 26 296, Fax: 010 67 26 417, www.unhcr.ch

Η Γυναίκα
της  ζωής τους!...

ν ,  %

μέλλον Η Γυναίκα
ρ/Η/\\ΚΕΣ- ΠΡΟΙΦ π ρόσφυγας

UNHCR
The UN Refugee Agency

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Τ αΰγετου  2 3 ,1 5 4  52 Αθήνα, Τηλ.: 010 67 26 296, Fax: 010 67 26 417, 

w w w .unhcr.ch

Για τα 21.000.000 πρόσφυγες που υπάρχουν στον κόσμο, 
«η γυναίκα της ζωής τους» είναι η μάνα, η κόρη, η αδελφή. 
Εκείνη που με το κουράγιο της στηρίζει την οικογένεια, 
τους γέροντες γονείς, τα ανήλικα παιδιά της, συχνά μόνη, 
όταν οι άντρες έχουν σκοτωθεί ή αγνοούνται.
Εκείνη που έχει τη δύναμη να ξαναγεννήσει τη ζωή, 
να ξαναχτίσει την ειρήνη.
Τη στιγμή αυτή, το 80% των προσφύγων είναι γυναίκες και 
παιδιά. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
είναι δίπλα τους. Όμως πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς. 
Μπορούμε.
Γιατί εμείς οι Έλληνες ξέρουμε από προσφυγιά.

...............................................................................................

http://www.winforlife.gr
http://www.unhcr.ch
http://www.unhcr.ch

