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The best just got better.

Ε π ί σ η μ η  Ε ι σ α γ ω γ ή  &  Δ ι ά θ ε σ η  
π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν  G L O C K  - Α υ σ τ ρ ί α ς

Δ.ΧΑΛΑΜΠΑΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ
Τηλ. (003) 210 9854864 - Fax. (003) 210 9825129

email, info@e-arms.gr - http://www.e-arms.gr
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Βεκίνησε φιλόδοξα πριν 18 περίπου χρόνια, στις αρχές του 
1984. Ήλθε να αντικαταστήσει τα περιοδικά που εξέδιδαν έως 
τότε τα  Σώματα Ασφαλείας και η Αγροφυλακή και υπήρξε προ- 
άγγελος της μεγαλύτερης μεταρρύθμισης του αστυνομικού 
θεσμού στην Ελλάδα, της ίδρυσης της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο ρό

λος, η σημασία και η προσφορά της στα πρώτα εκείνα χρόνια, όταν έ
πρεπε να διαμορφωθεί ενιαία αστυνομική κουλτούρα, ήταν τερά
στιος. Μα και στη συνέχεια, διαρκώς ανανεούμενη και βελτιούμενη 
λειτούργησε όχι μόνον ως δίαυλος εσωτερικής επικοινωνίας, αλλά έ
στελνε την αστυνομική μαρτυρία σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης. 
Ο λόγος για την «Αστυνομική Επιθεώρηση», το περιοδικό μας.
Το περιοδικό που μας συνόδεψε τις μακριές χειμωνιάτικες βάρδιες 
του 22.00’ - 06.00’, το περιοδικό που ανυπόμονα περίμεναν η οικογέ- 
νειά μας, αλλά και οι φίλοι μας. Το αγαπήσαμε, μιλήσαμε πολλές φο
ρές μαζί του, νιώσαμε κρυφή υπερηφάνεια όταν ακούσαμε ευμενή 
σχόλια τρίτων, άσχετων με το  Σώμα, που τυχαία έπεσε στα χέρια 
τους. Εμείς οι παλιότεροι ωριμάσαμε δημιουργικά μαζί του και σεις οι 
νεότεροι, που το θεωρήσατε δοσμένο, το νιώσατε σαν τον ομφάλιο 
λώρο που σας συνέδεε με τη μεγάλη αστυνομική οικογένεια.
Όμως οι καιροί αλλάζουν, και αλλάζουν με ασύλληπτη ταχύτητα. Μα
ζί τους αλλάζει και η κοινωνία, μας. Η γη μας μετατρέπεται σε πα
γκόσμιο χωριό και η Ελλάδα μας σε γειτονιά του. Οι αποστάσεις σμι- 
κρύνονται. Τα σύνορα καταρρέουν, η επικοινωνία καθίσταται μείζον 
«κεκτημένο» και τα  μέσα μαζικής ενημέρωσης μπαίνουν δυναμικά 
στη ζωή μας, αν δεν την καθορίζουν έως ένα μεγάλο βαθμό. Οι νέες 
προκλήσεις που προβάλλουν στον ορίζοντα απαιτούν επειγόντως νέ
ες προσεγγίσεις, νέες απαντήσεις. Και αυτό ισχύει πρωτίστως γιατην 
Αστυνομία που καλείται να εξασφαλίσει στον κάτοικο αυτού του τό
που τη δυνατότητα να ζει, να εργάζεται, να εκφράζεται και να δημι
ουργεί χωρίς αίσθημα φόβου και ανασφάλειας.
Στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης προσπάθειας η «Αστυνομική» μας «Ε
πιθεώρηση» δίνει τη θέση της στην «Αστυνομική Ανασκόπηση». Μέ
σα από τις σελίδες της συνεχίζει να υπάρχει το  αγαπημένο μας πε
ριοδικό. Με διαφορετική όμως μορφή και ποιότητα ύλης, με δομή που 
φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αστυνομικού λει
τουργήματος στον 21 ο αιώνα.
Νέα και ελκυστική σε εμφάνιση, ενδιαφέρουσα σε ύλη, έρχεται κοντά 
σας, κοντά στον αστυνομικό αλλά και τον κάτοικο αυτού του τόπου, 
φιλοδοξώντας να ανοίξει περισσότερο την Αστυνομία στην κοινωνία, 
να διευκολύνει μια αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στον αστυνομι
κό και τον πολίτη και να κάνει τα  μηνύματά μας πιο αποτελεσματικά. 
Η «Αστυνομική Ανασκόπηση», μια νέα, σύγχρονη αστυνομική φωνή 
δεν αποβλέπει μονάχα στην επαγγελματική ενημέρωση, την ενίσχυ
ση της εσωτερικής επικοινωνίας - μιας δύναμης αναμφίβολα συνε
κτικής κάθε οργανισμού - ή στην προβολή του αστυνομικού έργου. 
Φιλοδοξεί κυρίως στο να εγκαθιδρύσει μια καινούργια σχέση συνερ
γασίας με τον πολίτη. Έντιμη, ισότιμη και αξιόπιστη. Μια σχέση που 
θα τον κάνει να νιώσει το  αστυνομικό έργο στοιχείο της δικής του, 
προσωπικής του ζωής. Θέμα που τον αφορά άμεσα και στο οποίο 
μπορεί -και πρέπει- και αυτός να δώσει τη δική του απάντηση.
Η Ελληνική Αστυνομία αισθάνεται υπερήφανη γιατην εμπιστοσύνη με 
την οποίατην περιβάλλει η κοινωνία μας. Και αυτή την εμπιστοσύνη, α
νάμεσα στα άλλα επιδιώκει να ενισχύσειη «Αστυνομική Ανασκόπηση». 
Συνεχίζουμε, λοιπόν, με σεβασμό στο παρελθόν και πίστη και ελπίδα 
στο μέλλον. Γι’ αυτό και σας καλούμε να αγκαλιάσετε με αγάπη και να 
στηρίξετε τη νέα μας έκδοση, για να φτάσει ο καθημερινός μόχθος, 
η προσφορά και θυσία του αστυνομικού σε κάθε σπίτι, για να γίνει το 
κάθε σπίτι ισότιμος εταίρος στο χτίσιμο μιας νέας, πιο όμορφης, πιο 
δίκαιης και ειρηνικής ζωής.
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531 Από τη Σύνταξη.

534 Τρομοκρατία.
Μια σύγχρονη, χωρίς τοπικά όρια πρό

κληση, συχνά απρόβλεπτη, απειλεί την κοι
νωνική συνοχή και τη Δημοκρατία.

Διεθνής Αστυνομική 
Συνεργασία.

Σε ένα κόσμο που αλλάζει με ασύλληπτη 
ταχύτητα, όταν τα  σύνορα καταρρέουν και 
το έγκλημα χρησιμοποιεί την πλέον προηγ
μένη τεχνολογία, η διεθνής αστυνομική συ
νεργασία απομένει ένα από τα λιγοστά ανα
χώματα του κράτους δικαίου.

540 Ομιλία του πρωθυ
πουργού.

«'Οταν δουλεύουμε σκληρά, έχουμε απο
τελέσματα». Ομιλία του πρωθυπουργού 
στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

542 Σύνοδος του Λουξεμ
βούργου.

Θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος συζη
τήθηκαν στην 2455η Σύνοδο των Υπουργών Δι
καιοσύνης και Εσωτερικών υποθέσεωντης ΕΕ.

543 Διασυνοριακό έγκλημα.
Μια νέα μορφή εγκληματικότητας, που ε

πιβάλλει στενότερη αστυνομική συνεργα
σία των ομόρων χωρών.

546 Η Αστυνομία στο 
Βόρειο Αιγαίο.

Παρουσιάζεται η Γενική Αστυνομική Δι
εύθυνση Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η Αστυνομική Διεύθυν
ση Λέσβου.

Αναφορά στο έργο της ευαίσθητης αυ
τής ακριτικής υπηρεσίας.

551 Καταμεσής της 
θάλασσας!

ΟΆη-Στράτης ταξιδεύει στο χρόνο... Πα
ρουσίαση του μικρού αιγαιοπελαγίτικου νη
σιού που σημαδεύτηκε από τις πιο σκληρές 
εμπειρίες της σύγχρονης ιστορίας μας.

552 Οι αρμοδιότητες της 
Δημοτικής Αστυνομίας.

554 Η Αστυνομία μας χρει
άζεται τη θεωρία.

Ο Αστυν. Α’ Ιωσήφ Καμπανάκης τονίζει 
την ανάγκη της θεωρίας για ένα σύγχρονη 
αστυνομικό σώμα.

Κοινοτική αστυνόμευ
ση σε Ανατολή και Δύση.

Εξετάζονται τα  πρότυπα κοινοτικής α
στυνόμευσης σε Ανατολή και Δύση και επι- 
σημαίνονται οι διαφοροποιήσεις και ομοιό- 
τητέςτους.

562 197: Γραμμή κοινωνι
κής ευθύνης.

564 Αρχές, κριτήρια και κανόνες 
σύνταξης σχεδίων νόμων και κανονιστι
κών πράξεων. Μέρος Β’

Δικαίωμα στην πληρο
φόρηση.

Εξετάζεται το δικαίωμα του πολίτη στην 
πληροφόρηση υπό το φως της πρόσφατης 
συνταγματικής αναθεώρησης.

572 Δικονομική διερεύνη- 
ση του τροχαίου ατυχήματος.

574 Συνέντευξη.
«Είμαι το τείχος που πρέπει να σταματή

σει ο κακοποιός». Συνέντευξη με τον α- 
στυφ. Κοτσαύτη της Άμεσης Δράσης Αττι
κής.

576
του 1940.

578 1912- 2002.
Ενενήντα χρόνια από τους Βαλκανικούς 

πολέμους.

584 Γυναίκες πρόσφυγες.

Αστυπάλαια.
Η τράπεζα των Θεών.

Εθελοντισμός.
Εκτίθενται οι αρετές του εθελοντισμού 

και το πόσο επίκαιρος είναι σήμερα.

Από τον Σαμπολιόν 
στον Βέντρις.

50 χρόνια από την αποκρυπτογράφηση 
της Γ ραμμικής Β’.

562 Οι Φάροι του Αιγαίου.
Αναφορά στους πέτρινους ακρίτες των 

ακτών μας.

Επικαιρότητα.564
684 Λογοθεραπεία.
Ανάλυσης ενός σημαντικού προβλήμα

τος των παιδιών μας.

Λέσβος.
Η διαμαντόπετρα του Αιγαίου.

668 Απ’ τον Θεόφιλο στον 
Πικάσο μέσω Teriade.

Αναφορά στα μουσεία της Λέσβου.

Αγιος Αρτέμιος.
Ο προστάτης μας άγιος.

Η Αστυνομία στο έπος 612 η
κογένεια.

επικοινωνία στην οι-
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Συνέντευξη με το Γιώρ
γο Νταλάρα.

Τραγουδώντας με τον πόνο, τη χαρά και 
το πάθος.

620 Το σχολείο άνοιξε!
Και μαζί του η «οδύσσεια» της μελέτης!

622 Η δυσλειτουργική οι
κογένεια.

Θεώρηση ενός αρνητικού προτύπου οι
κογενειακής ζωής.

Υπηρεσιακά νέα.

Βιβλιοπαρουσίαση.

κόσμο.
Η Αστυνομία στον

Flash back στα
γεγονότα

642 Ματιές στον πολιτισμό.

644 Αλιεύματα.
Προτερήματα, μα και κίνδυνοι, από μια 

εξαιρετικά εύγεστη τροφή.

Λέξεις.

Internet

Παράξενα από όλο 
τον κόσμο.

654
ώρες σας.

657

Για τις ελεύθερες

Αλληλογραφία.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
"ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ" 

"POLICE REVIEW"

Διμηνιαία έκδοση του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας 

Bimonthly magazine 
of Hellenic Police Headquarters 

Λεωφ. Κηφισίας 23, Μαρούσι 151 23, 
τηλ.: 210/6854.206 

23 Kitisias Ave, Marousi, GR 151 23, 
Hellas, tel.: 210/6854.206 
Fax: (003-01) 6849.352 
e-mail: astepi@otenet.gr

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

εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή και εκ- 
δίδεται υπό την επιμέλεια του 

Γ' Τμήματος Εκδόσεων της Δ/νσης 
Δημοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου 

της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εκδ. Διευθυντής:
Α/Υ Χρήστος Μακρής 

Τηλ.:210/6854.206 
Αρχισυντάκτης:

Αστυνόμος A ' Κων/νος Δανούσης 
Τηλ.: 210/6854.609 

Διαχείριση:
Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη 

Τηλ.: 210/6828.525 
Συντάκτες:

Τηλ.: 210/6854.609, 6853.318, 6828.524 
Γραμματεία:

Τηλ.: 210/6854.207 
Διαφημίσεις:

Τηλ.: 210/6854.207 
Διεκπεραίωση:

Τηλ.: 210/6828.525 
Υπηρεσ. φωτογραφίες:

Φωτογρ. Συνεργείο ΕΛ.ΑΣ.
Τηλ.: 210/6977.560 
Εκδοτική επιμέλεια:

"ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ" Α.Ε., Λεύκης 134, 145 65, 
Κρυονέρι, Τηλ.: 210/8161.301 

Καλλιτεχνική επιμέλεια:
Βαγγέλης Καλούσης 
Ετήσιες Συνδρομές:

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.

mailto:astepi@otenet.gr


ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Mid ππειΙ  xiopfq ούναρη

Το καλοκαίρι του 2002, μια περίοδο καθοριστική 
για τη μεταπολιτευτική μας ιστορία -έκλεισε τον 
κύκλο της μεταπολίτευσης είπαν πολλοί-, η Ελλη
νική Αστυνομία είχε το  σημαντικότερο ραντεβού 
της με την ιστορία. Η μεγάλη της επιτυχία με την 

εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμ
βρη» απέπλυνε το  άγος της χώρας μας, την απάλλαξε 
από τις κατηγορίες «εχθρών» και «φίλων» ότι δεν επι
δεικνύει τον προσήκοντα ζήλο για την αντιμετώπιση 
του νοσηρού αυτού φαινομένου. Ταυτόχρονα οι συλ
λήψεις των μελών της τρομοκρατικής αυτής οργάνω
σης, η εμπλοκή τους σε σειρά κοινών αξιοποίνων πρά
ξεων (κυρίως ληστειών) και η όλη τους συμπεριφορά 
αφαίρεσαν από τη ν «17 Νοέμβρη» και τα  τελευταία πέ
πλα του μύθου που την περιέβαλε. Η ελληνική κοινω
νία σε ελάχιστο χρόνο κατανόησε τ ι ήταν αυτό που επί 
27 χρόνια απειλούσε θανάσιμα τον πολιτικό βίο και τη 
Δημοκρατία γενικότερα.

Πριν όμως από την έκρηξη του Πειραιά, που πυροδό
τησε τις καταιγιστικές εξελίξεις στοντομέα αυτό, κοινή ή
ταν η πεποίθηση -ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης το  είχε 
κατ’ επανάληψη επισημάνει- πως «η τρομοκρατία είχε ή
δη ηττηθεί ηθικά και πολιτικά» και ότι δε θα αργούσε και η 
επιχειρησιακή αντιμετώπισή της. Έτσι τα  γεγονότα της 
29ης Ιουνίου, στο λιμάνι του Πειραιά, απλά επιτάχυναν 
την προαναγγελθείσα πορεία των πραγμάτων.

Και όλα αυτά έγιναν με απόλυτο σεβασμό στη νομιμό
τητα, με απόλυτο σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα και 
τις ελευθερίες των πολιτών, για να επιβεβαιωθεί για μια α
κόμη φορά ότι η Δημοκρατία μπορεί να νικήσει τους ό-

■  ποιους επιβουλείς της χωρίς εκπτώσεις σε δικαιώματα 
και ελευθερίες. Επιβεβαιώθηκε επίσης η άποψη, που δυ
στυχώς τον τελευταίο καιρό, κάτω από την πίεση των με
γάλων τρομοκρατικών χτυπημάτων, είχε αρχίσει να ανα
διπλώνεται, ότι η «έννοια της δημοκρατίας είναι απολύ
τως συμβατή μετο αίσθημα ασφαλείας των πολιτών». Κα
νείς περιορισμός σε ελευθερίες και δικαιώματα δεν μπο
ρεί πλέον να δώσει απάντηση στο επιτακτικό αίτημα των 
πολιτών για ασφάλεια. Αντίθετα ο σεβασμός στη δημο
κρατική νομιμότητα, η αξιοποίηση όλων των δυνατοτή
των που προσφέρει η επιστήμη και η τεχνολογία και η ε
νεργοποίηση των πολιτών, η ηθική καταδίκη κάθε μορ
φής ατομικής ή συλλογικής βίας, μπορούν να λειτουργή
σουν καταλυτικά απέναντι σε κάθε απειλή εναντίον της 
κοινωνίας. Δεν είναι εξάλλου άσχετη η επισήμανση της ε
φημερίδας Guardian , λίγο μετά την 11η Σεπτεμβρίου 
2001, ότι η τρομοκρατία μπορεί να καταπολεμηθεί απο
τελεσματικά μόνον με τρ ία μέσα: «intelligence, 
intelligence, intelligence!».

Αυτό έπραξε και η Ελληνική Αστυνομία. Με επαγγελ
ματισμό που δεν έχει να ζηλέψει πλέον τίποτα από οποια
δήποτε άλλη ομόλογό της του Δυτικού Κόσμου, με σεβα
σμό στη νομιμότητα και τις διαδικασίας, κινήθηκε με ευ
φυΐα στη σκηνή του εγκλήματος, με υπομονή και επιστη
μονική μεθοδολογία και τεκμηρίωση αξιοποίησε όλα τα 
πειστήρια και απαλλαγμένη από τις φορτίσεις του παρελ
θόντος επανεξέτασε όλο το υφιστάμενο υλικό, ξεκινώ
ντας από μηδενική βάση. Καιτα αποτελέσματα δικαίωσαν 
τις προσπάθειές της.

Η συντονισμένη δράση και η ισχυρή πίεση που α
σκήθηκε ανάγκασε τον υπ’ αριθμόν ένα καταζητούμε
νο της ελληνικής τρομοκρατίας, τον επικεφαλής της ε
πιχειρησιακής δράσης της «17η Νοέμβρη», Δημήτρη 
Κουφοντίνα, να παραδοθεί μόνος του στις αστυνομι
κές αρχές. Ταυτόχρονα ο εργαστηριακός έλεγχος, η 
επιστημονική τεκμηρίωση των πειστηρίων φωτίζουν 
συνεχώς σκοτεινές πτυχές της τρομοκρατίας και οδη
γούν στη δικαιοσύνη και άλλα άτομα που δεν εντά
χθηκαν στο αρχικό κύμα συλλήψεων (προφυλάκιση 
Αγγελικής Σωτηροπούλου, κλπ).

Παράλληλα με τους εργαστηριακούς ελέγχους, η Δι
εύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας συ
νεχίζει σιωπηλά και αδιάπτωτα τ ις  προσπάθειές της για 
τη διαλεύκανση και άλλων υποθέσεων τρομοκρατίας, 
που αναπτύχθηκαν στον ελληνικό χώρο από άλλες ορ
γανώσεις, όπως ο «ΕΛΑ», η «1η Μάη», κλπ. Αν και εδώ έ
χουν να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα που έ
χουν να κάνουν με παραγραφές, το  πολυδαίδαλο του
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κόσμου της τρομοκρατικής δράσης, κ.ά. ε 
ντούτοις σήμερα οι διωκτικές αρχές είναι σε 
θέση να γνωρίζουν καλύτερα από όσο ποτέ 
σχεδόν όλες τ ις  πτυχές της εγχώριας τρο
μοκρατίας, την εμπλοκή προσώπων και το  
ρόλο που διαδραμάτισαν. Η γνώση όμως αυ
τή δεν είναι επαρκής και απαιτείται σκληρή 
και επίμονη δουλειά για  τεκμηριωθεί με α
διάσειστα στοιχεία. Σε κάθε όμως περίπτω
ση λειτουργεί αποτρεπτικά, αφού είναι σε 
θέση να αδρανοποιήσει τους επίδοξους 
δράστες από την προετοιμασία νέων εκνό- 
μων ενεργειών.

Θα ήταν όμως αφελές να πιστέψει κανείς ό
τι ο αγώνας με την τρομοκρατία τελείωσε. Α
φενός εκκρεμεί η εξιχνίαση σειράς ακόμη τρο
μοκρατικών ενεργειών και αφετέρου θα πρέπει να γίνει α
πολύτως κατανοητό ότι η τρομοκρατία -άλογη ή συγκρο
τημένη- συνιστά μια μόνιμη απειλή, που δεν εξαρτάται α
ναγκαστικά από κράτη και η οποία κινείται παντού, στο
χεύει παντού, «σα μια νέα διεθνή μη - κυβερνητική οργά
νωση της βίας χωρίς σύνορα», όπως δήλωσε πρόσφατα ο 
πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας Φελίπε Γκονζάλες.

Πανταχού παρούσα λοιπόν η τρομοκρατία. Αδιάφορα 
αν εμφανίζεται με θρησκευπκό ή πολιτικό μανδύα, αδιά
φορα αν δείχνει προτίμηση στην ατομική βία ή στα τυφλά 
χτυπήματα, είναι πάντα εξίσου επικίνδυνη για τις  δημο
κρατικές και ανοιχτές κοινωνίες, προς τις οποίες επιδει
κνύει ιδιαίτερη προτίμηση. Η καλλιέργεια κλίματος αβε
βαιότητας που επιδιώκει λεπουργεί διαλυπκά τόσο για το 
δημοκρατικό πολιτικό σύστημα όσο και για τον κοινωνικό 
ιστό και ανοίγει τις πόρτες για ενίσχυση των κατασταλτι
κών μηχανισμών, για τον περιορισμό των ατομικών δικαι
ωμάτων και ελευθεριών εν ονόματι της εμπέδωσης ενός 
αισθήματος ασφάλειας. Μια τέτοια όμως κατάκτηση δεν 
είναι απλά έωλη, αλλά και επικίνδυνη, γιατί όχι μόνον δεν 
αντιμετωπίζει ουσιαστικά και αποτελεσματικά την τυφλή 
βία και τη δράση του τρόμου αλλά την ενισχύει.

Η «11η Σεπτεμβρίου» θα μπορούσε να έχει συμβεί σε 
οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Το ίδιο και η βομ
βιστική ενέργεια στο Μπαλί ή η ομηρία 700 και πλέον 
ανθρώπων σε θέατρο της Μόσχας. Αυτό που θα πρέπει 
να κατανοήσουμε όσο το  δυνατόν εναργέστερα είναι ό
τ ι οι καμπάνες που ήχησαν πένθιμα στη Μόσχα δεν χτύ

πησαν μονάχα για τα  αθώα θύ
ματα της πλέον τραγικής ομη- 
ρίας. Χτύπησαν για όλους μας.

Γι’ αυτό απαιτείται εγρήγορ
ση. Η τρομοκρατία -άλογη ή συ
νειδητή- είναι πολυσύνθετο φαι
νόμενο και σαντέτοιο θα πρέπει 
να αντιμετωπιστεί, αν θέλουμε η 
αντίδρασή μας να έχει ουσιαστι- 

. κά αποτελέσματα. Δεν είναι α
ποκλειστικά αστυνομικό ζήτη
μα. Είναι κσπ που πρέπει να αφορά όλα τα  κράτη, όλους 
μας και τον καθένα μας ξεχωριστά. Όλοι μας μπορούμε 
να προσφέρουμε κάτι. Οι πολίτες να απομονώσουν το 
φαινόμενο ηθικά και πολιτικά, τα  κράτη να σκύψουν μέσα 
από τη διεθνή συνεργασία στις αιτίες που το εκκολά
πτουν (περιφερειακές συγκρούσεις κλπ) και η Αστυνομία 
να λειτουργήσει κυρίως αποτρεπτικά, αξιοποιώντας σύγ
χρονες μεθόδους τεκμηρίωσης και ανάλυσης και τη διε
θνή αστυνομική συνεργασία. Και η Αστυνομία μας έδειξε 
ότι μπορεί να το κάνει!

Η διεθνής όμως αστυνομική συνεργασία είναι πλέον 
μονόδρομος για όλες τις Αστυνομίες του κόσμου. Η πα
γκοσμιοποίηση της οικονομίας και των επικοινωνιών ακο
λουθείται από την παγκοσμιοποίηση ιδιαίτερα αρνητικών 
φαινομένων, όπως η τρομοκρατία και το  οργανωμένο έ
γκλημα, τα  οποία μόνον μετη διεύρυνση της αστυνομικής 
δράσης και συνεργασίας μπορούν να αντιμετωπιστούν α
ποτελεσματικά. D



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

AisBvnc Αστυνομική Συνεργασία
τικά με τις  εκδόσεις ατόμων.

Η καταπολέμηση του διε
θνούς εγκλήματος μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο με τη συνερ
γασία των Αστυνομιών, αλλά 
και άλλων διωκτικών αρχών σε 
διεθνές επίπεδο. Από την ανα
γκαιότητα αυτή δημιουργήθη- 
κε και αναπτύσσεται η διεθνής 
αστυνομική συνεργασία.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει 
συστήσει τη Διεύθυνση Διε
θνούς Αστυνομικής Συνεργα
σίας, η οποία, σύμφωνα με το 
Π .Δ. 14/2001, έχει ως αρμοδιό
τητα  τη συνεργασία με το  Υ
πουργείο Εξωτερικών και άλ

λους συναρμόδιους φορείς, γιατη ρύθμιση θεμάτων, που 
σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και άλλα 
διεθνή Fora. Επίσης έχειτη μέριμνα για το συντονισμό και 
τη συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες Διευθύνσεις - Υ
πηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για 
τα  θέματα που προαναφέρθηκαν.

Η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας 
διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήμστα:

(α) 1 ° Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Αποστολών.
(β) 2° Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης (Europol).
(γ) 3° Τμήμα Sirene, και
(δ) 4° Τμήμα Διεθνών Οργανισμών (Interpol).

Di μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν για  την 
ταχεία διακίνηση των προσώπων, αγαθών, κε
φαλαίων και υπηρεσιών από χώρα σε χώρα και 
η κατάργηση του συνοριακού ελέγχου από 
ορισμένες χώρες, κυρίως της Ευρώπης, ευ

νόησαν το διεθνές έγκλημα να λάβει μεγάλες διαστά
σεις, ώστε αποτελεί πρόβλημα ασφάλειας γ ια  τα  κρά
τη. Έτσι απασχολεί πλέον όχι μόνο τ ις  διωκτικές αρ
χές και τις  κυβερνήσεις των κρατών, αλλά και τ ις  κοι
νωνίες όλων των χωρών.

Η έρευνα για την ανακάλυψη δραστών διεθνών εγκλη
μάτων, είτε αυτοί δρουν μεμονωμένα, είτε δρουν ως μέλη 
διεθνών εγκληματικών οργανώσεων, προϋποθέτει α

νταλλαγή πληροφοριών, εξακρίβωση των στοιχεί
ων ταυτότητάς τους, ανα- 
κριτικές πράξεις σε διε- 
θνές επίπεδο και τελικά σε 
περίπτωση εντοπισμού 

τους τη σύλληψη με 
σκοπό την έκδοση, ε
φόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που 
προβλέπονται από 
τις  συμβάσεις σχε-

Σιινεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς

Επί π λέον, η Ε λλην ική  Α 
σ τυ νο μ ία  σ τον  αγώ να τη ς  
γ ια  τη ν  κα ταπ ολέμησ η  τη ς  
εγ κ λ η μ α τ ικ ό τη τα ς , σ υμ μ ε
τ έ χ ε ι κα ι σ υ ν ερ γ ά ζετα ι με 
το υ ς  π αρακάτω  δ ιεθ ν ε ίς  
οργα ν ισ μούς:

Τ ο Διεθνή Οργανισμό Εγκλη- 
ματολογικής Αστυνομίας 
(ICPO - Interpol) σε παγκόσμιο ε

πίπεδο, που στοχεύει στην εξασφάλιση της αμοιβαίας 
συνδρομής όλωντων αρχών ασφαλείας, στα πλαίσια των 
νόμων που ισχύουν στις χώρες - μέλη και σύμφωνα με το 
πνεύμα της Διακήρυξης των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 
(συμμετέχουν σ’ αυτόν συνολικά 179 κράτη).

Την Ευρωπαϊκή Αστυνομία (Europol), στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμμετέχουν όλες οι χώρες της 
Ε.Ε) στους τομείς ευθύνης της οποίας περιλαμβάνεται η 
πρόληψη και η πάταξη των ακόλουθων εγκληματικών 
δραστηριοτήτων:

-Παράνομη διακίνηση ναρκωτικών.
-Εγκλήματα στα οποία ενέχονται δίκτυα λαθρομετανά

στευσης.



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2002

-Παράνομο εμπόριο κλαπέντων οχημάτων.
-Εμπορία ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης και της 

παιδικής πορνογραφίας.
-Παραχάραξη νομίσματος και πλαστογραφία άλλων 

μέσων πληρωμής.
-Παράνομη διακίνηση ραδιενεργών και πυρηνικών ου

σιών.
-Τρομοκρατία.
-Δραστηριότητες νομιμοποίησης παράνομων προσό- 

δωνπου σχετίζονται με τις ανωτέρω μορφές εγκλήματος.
-Δραστηριότητες που υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι 

ενέχεται ένα οργανωμένο εγκληματικό κύκλωμα και 
πλήττονται δύο ή περισσότερα κράτη-μέλη.

Οι τομείς ευθύνης της Europol ενδέχεται να αυξηθούν 
μελλοντικά μετηνπροσθήκη και άλλων σοβαρών μορφών 
διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, σύμφωνα μετά ορι
ζόμενα στη Σύμβαση Europol και κατόπιν ομόφωνης α
πόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τα Εθνικά Γραφεία Sirene στα πλαίσια των κρατών- 
μελών που έχουν υπογράψει και εφαρμόζουν τη Συμφω
νία Schengen (Συμμετέχουν άλατα κράτη μέλη της Ε.Ε., 
εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Επίσης 
εφαρμόζουν τη συμφωνία η Ισλανδία και η Νορβηγία). 
Όλα τα κράτη - μέλη είναι συνδεδεμένα με την Κεντρική 
Βάση Πληροφοριών (SIS), που εδρεύει στο Στρασβούρ
γο, με ένα αυτοματοποιημένο πληροφοριακό σύστημα το 
οποίο ενημερώνει με άμεσο τρόπο τόσο τους απασχο
λούμενους μετον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορατων κρα- 
τών-μελών, όσο και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους υ
παλλήλους τους, σχετικά με το αν ένα πρόσωπο αναζη- 
τείτα ι με σκοπό την σύλληψη και την έκδοση, αν είναι α
νεπιθύμητο και αν είναι εξαφανισμένο, καθώς και αν ένα 
αυτοκίνητο αναζητείται ως κλεμμένο, ή υπεξαιρεμένο και 
γενικότερα αποτελεί αντικείμενο έρευνας. Καταχωρού- 
νται επίσης κλεμμέναή υπεξαιρεμένα διαβατήρια, δελτία 
ταυτότητας, όπλα, κλπ.

Ενόψει της Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης -γε
γονός ύψιστης σημασίας για την ευρωπαϊκή ήπειρο- η

Συμφωνία Schengen αποτελεί μέρος 
των σχετικών διαπραγματεύσεων. Πρό
σφατα (14 Οκτωβρίου 2002) οι Υπουρ
γοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών (και Δη
μόσιας Τάξης) των κρατών μελώντης ΕΕ 
και των υποψηφίων χωρών συνεδρίασαν 
προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα ιδι
αίτερης σημασίας για την εγκαθίδρυση 
ενός ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, α
σφάλειας και δικαιοσύνης με προς συζή
τηση θέματα:

•  Σένγκεν και διεύρυνση.
•  Αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών α

ποφάσεων επί ποινικών υποθέσεων.
•  Κοινή δράση για την προστασία των 

οδηγών διεθνών εμπορευματικών μετα
φορών από βίαιες επιθέσεις.

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω
σης και οι υποψήφιες χώρες προέβησαν 
σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη θέ
σπιση κατευθυντηρίων γραμμών για τη 
διαδικασία που θα οδηγήσει στην υλο
ποίηση και 

την εφαρμογή του πλήρους 
κεκτημένου του Schengen 
στα νέα κράτη μέλη. Στη συ
νάρτηση αυτή, οι υποψήφιες 
χώρες εξέτασαν την πορεία 
της προετοιμασίας για την υ
λοποίηση των σχεδίων δρά
σης Schengen, καθώς και ει
δικές πτυχές που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη στις κατευ
θυντήριες γραμμές. ______________________

Υπενθυμίζεται ότι η Προε
δρία πρότεινε, κατά την άτυπη υπουργική Σύνοδο Δικαιο
σύνης - Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) της 13ης - 14ης 
Σεπτεμβρίου 2002, την κατάρτιση κατευθυντηρίων γραμ
μών όσον αφορά τη διαδικασία που θα οδηγήσει στην υ
λοποίηση καιτην εφαρμογή του πλήρους κεκτημένου του 
Schengen στα νέα κράτη μέλη μετά απάτη διεύρυνση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κατευθυνπίριες γραμμές θα πρέπει να περιλαμβά
νουν μια γενική περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
γιατα  νέα κράτη μέλη καθώς και πληροφορίες σχετικά με 
τη διαδικασία των αξιολογήσεων Schengen, καθώς και 
πρακτικές και διαδικαστικές πτυχές της αξιολόγησης. Εκ
δηλώθηκε γενική υποστήριξη για την πρωτοβουλία και 
συμφωνήθηκε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα εγκρι- 
θούν κατά το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 28-29 Νοεμβρίου 2002 
και εν συνεχεία θα διαβιβασθούν στις υποψήφιες χώρες.

'Αλλες Συμφωνίες ■ 
Πρωτόκολλα συνεργασίας

Πέραν από τους διεθνείς αυτούς οργανισμούς, η α
νταλλαγή των πληροφοριών γίνεται και μέσω των Ελλή
νων Αστυνομικών Συνδέσμων (Liaison Officers) στην αλ
λοδαπή και τους αλλοδαπούς Αστυνομικούς Συνδέ
σμους στην Αθήνα. Έλληνες Αστυνομικοί Σύνδεσμοι έ
χουν τοποθετηθεί στην Κύπρο, την Αλβανία, τη Βουλγα-



χουν τοποθετηθεί στην Κύπρο, την Αλβανία, τη Βουλγα
ρία, την Ιταλία, καθώς και στη Γενική Γραμματεία της 
Interpol στη Λυών Γαλλίας, την Europol στη Χάγη της Ολ
λανδίας και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελ
λάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόσφατα, συστάθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο της 
Πρωτοβουλίας Συνεργασίας των Χωρών της Νοτιοανα
τολικής Ευρώπης (SECI) ένα Κέντρο Ανταλλαγής Επιχει
ρησιακών Πληροφοριών στο Βουκουρέστι Ρουμανίας, ό
που έχουν αποσπαστεί Αστυνομικοί Σύνδεσμοι από τα έ
ντεκα κράτη - μέλη της Πρωτοβουλίας, μεταξύ των οποί
ων συγκαταλέγεται και η Ελλάδα.

Επίσης, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και η Ελληνική 
Αστυνομία συμβάλλοντας στον αγώνα για την καταπολέ
μηση της εγκληματικότητας γενικότερα έχουν συνάψει:

• Συμφωνίες Αστυνομικής Συνεργασίας, Συμφωνίες Ε- 
πανεισδοχής, καθώς και Πρωτόκολλα Εφαρμογής αυ
τών, με ευρωπαϊκά και άλλα κράτη, όπως την Αίγυπτο, Αλ
βανία, Αρμενία, Βουλγαρία, Γαλλία, Η.Π.Α., Ιράν, Ισραήλ, 
Ιταλία, Κίνα, Κροατία, Κύπρο, Λιθουανία, Λετονία, Ουγγα
ρία, FYROM, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβενία, Τυνη

σία, Τουρκία και την Ουκρα
νία.

Οι Συμφωνίες αυτές και 
τα  Πρωτόκολλα προβλέ
πουν τη συνεργασία μεταξύ 
των αρμοδίων Υπηρεσιών 
στους τομείς της λαθρομε
τανάστευσης, της διακίνη
σης ναρκωτικών, της πλα
στογραφίας εγγράφων 
ταυτότητας, της τρομοκρα
τίας, του οργανωμένου ε

γκλήματος, της παράνομης διακίνησης όπλων, καθώς και 
της εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού.

•  Συμφωνία για την καταπολέμηση της λαθρομετανά
στευσης και του οργανωμένου εγκλήματος, στο πλαίσιο 
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πό
ντου, όπου συμμετέχουν έντεκα χώρες (Αλβανία, Αρμενία, 
Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Μολδαβία, 
Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία και Ουκρανία). Επίσης υπεγρά- 
φη πρόσθετο πρωτόκολλο για την καταπολέμηση του ε
γκλήματος και ιδιαπέρως των οργανωμένων μορφώντου.

•  Πρωτόκολλο Τριμερούς Συνεργασίας για θέματα 
καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, με τη 
Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Η συνεργασία ενισχύεται

Υπό την πίεση των πραγμάτων η διεθνής συνεργασία ε- 
νισχύεται. Έτσι πρόσφατα οι Υπουργοί της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών εξέτα
σαν με ποιο τρόπο θα διευκολύνουν την υλοποίηση και ε
φαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ στον τομέα της Δικαιο
σύνης καιτων Εσωτερικών Υποθέσεων στο πλαίσιο των α- 
παιτουμένων και διεξαγόμενων προσπαθειών για την ο
μαλότερη λειτουργία των δικαστικών συστημάτων των υ
ποψηφίων χωρών. Ειδικότερα, η συζήτηση περιεστράφη 
γύρω από τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιήσουν και θα 
εφαρμόσουν οι υποψήφιες χώρες την αρχή της αμοιβαί
ας αναγνώρισης των αποφάσεων επί ποινικών θεμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι, όσον αφορά το κεφάλαιο της Δικαι
οσύνης καιτων Εσωτερικών Υποθέσεων (κεφάλαιο 24), οι 
διαπραγματεύσεις προσχώρησης με μεγάλο αριθμό υ
ποψηφίων χωρών έχουν προσωρινά κλείσει. Ωστόσο, εί
ναι ιδιαίτερα σημαντικό όλες οι υποψήφιες χώρες να εξα
κολουθήσουν να επικεντρώνονται στην υλοποίηση του 
κεκτημένου της ΕΕ στον τομέα της Δικαιοσύνης και των 
Εσωτερικών Υποθέσεων.

Οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να συνεχίσουν τη με
ταρρύθμιση των νομικών καιτων δικαστικών τους συστη
μάτων προκειμένου να υλοποιήσουν και να εφαρμόσουν 
όχι μόνον το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα της Δικαιοσύ
νης καιτων Εσωτερικών Υποθέσεωντο οποίο έχει ήδη θε- 
σπισθεί αλλά και τη νέα νομοθεσία στον τομέα της Δικαι
οσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, που θα εκδοθεί 
μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης.

Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ένας 
από τους βασικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
συνεχώς θωρακίζεται. Παράλληλα στον τομέα της διε
θνούς αστυνομικής (και ευρύτερα διωκτικής και δικαστι
κής) συνεργασίας οι πρωτοβουλίες μιας Ομάδας Χωρών 
(αίφνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης) επηρεάζουν και άλλες 
ομόλογες ομάδες, με χαλαρότερους ή και συνεκτικστε- 
ρους δεσμούς. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα υπήρξε η υι
οθέτηση θεσπίσματος για το δίκαιο του κυβερνοχώρου α
πό το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Αναμφίβολα εκδηλώνονται ενστάσεις από μέρος του 
ευρωπαϊκού νομικού κόσμου για κάποια επί μέρους θέ
ματα, όπως για εκείνο της έκδοσης. Όμως, πιστεύουμε ό
τ ι με σεβασμό στον ευρωπαϊκό νομικό κεκτημένο, για το 
οποίο τόσοι αγώνες δόθηκαν, η διεθνής αστυνομική (και 
κατ’ ανάγκη δικαστική) συνεργασία είναι η μοναδική απά
ντηση που μπορεί να δοθεί στην απειλή του παγκοσμιο- 
ποιημένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Όιιν έχει*: ιιόχιικ
■οι m in,

έχεις και ηιοτελέιραια
Αυτό τόν ισ ε ο πρωθυπουργός κ. 
Κων/νος Σ ημ ίτη ς, στις 10 .10 . 2002 , 
κατά την επ ίσκεψή του στο Υπουρ
γείο Δημόσιας Τάξης. Ο κ. Σημίτης, α
φού ενημερώ θηκε για το επ ιτελούμε- 
νο έργο, μιλώντας στο προσωπικό του 
Υπουργείου είπε μεταξύ άλλων:

«Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί διαπιστώνω ότι οι επιτυχίες 
που έχει να παρουσιάσει τα τελευταία δύο χρόνια το 
Υπουργείο στους τομείς ευθύνης του, δεν οδηγούν στον 
εφησυχασμό, αλλά, αντίθετα, ενεργοποιούν ακόμη πε
ρισσότερο τα στελέχη του και την πολιτική ηγεσία του.

Ο στόχος είναι η προστασία και η ασφάλεια κάθε πο
λίτη. Όπου και αν ζει, όποια ηλικία και αν έχει, όποιες 
δυνατότητες τον χαρακτηρίζουν.

Ο στόχος είναι να φέρουμε ακόμη καλύτερα αποτε
λέσματα:

•  Στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας.
•  Στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
•  Στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

•  Στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση 
του συστήματος πληροφοριών της χώρας.

•  Στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των φυσι
κών καταστροφών.

Τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι σήμερα για τους 
εννέα πρώτους μήνες του χρόνου είναι ικανοποιητικά.

Ενδεικτικά αναφέρω:

•  Στον τομέα της οδικής ασφάλειας, μετά τη μείωση 
των ατυχημάτων που είχαμε πέρυσι, για πρώτη φορά 
μετά από πολλά χρόνια, συνεχίζεται και φέτος η θετική 
εικόνα. Συγκριτικά με το ίδιο διάστημα πέρσι, τραυματί
στηκαν σχεδόν 3.000 συμπολίτες λιγότεροι φέτος σε 
τροχαία.

•  Στον τομέα της καταπολέμησης της εγκληματικό
τητας, τα  αποτελέσματα είναι ακόμη πιο θεαματικά. 
Όλοι οι δείκτες της εγκληματικότητας (παρά επί μέρους 
φαινόμενα, κατά καιρούς) βαίνουν μειούμενοι και κινού
νται πλέον στα επίπεδα των αρχών της δεκαετίας του 
’90. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι, όπως με ενημερώ
νουν τα στελέχη του Υπουργείου, ο αριθμός των αν
θρωποκτονιών είναι ο μικρότερος της τελευταίας δεκα
ετίας στη χώρα και η αναλογία σε κατοίκους είναι η μι
κρότερη σε όλη την Ευρώπη.

•  Ειδικά στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, λύ
σαμε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε για 27 χρόνια 
τη χώρα. Μια μαύρη σελίδα της μεταπολιτευτικής μας 
ιστορίας κλείνει. Η Δημοκρατία και οι θεσμοί της αλλά 
κυρίως οι ιδέες και οι αξίες της Δημοκρατίας, αποδεί
χθηκαν πιο ισχυρές από την τυφλή και παράλογη βία. 
Αποδείξαμε για άλλη μια φορά ότι όταν έχεις στόχους 
και σχέδιο, έχεις και αποτελέσματα.

•  Και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλή
ματος υπήρξε σημαντική πρόοδος. Όπως γνωρίζετε, 
εξαρθρώθηκαν κάποια δίκτυα τα  οποία τα  περασμένα 
χρόνια έπαιζαν στο έγκλημα ένα σημαντικό ρόλο.

Όλα αυτά επιτεύχθηκαν, χάρη στη συνεχή προσπά
θεια του προσωπικού όλων των υπηρεσιών, που πολλές

Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΩΡΑ. ΑΥΤΟ ΜΠΟ
ΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΜΕ ΜΕ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ. ΚΑΙ ΘΕΛΟΥ
ΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2002

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ο
ΠΟΙΩΝ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΒΛΑ
ΒΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ, 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΒΙΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗ
ΡΗ ΥΛΙΚΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ.
φορές με αυτοθυσία, θυσιάζοντας ελεύθερο χρόνο και 
προσωπική ζωή επέτυχαν να αυξήσουν την αποτελε- 
σματικότητα και να βελτιώσουν τη σχέση με τον πολίτη. 
Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Η κυβέρνηση επέδειξε ιδι
αίτερη φροντίδα για το προσωπικό των υπηρεσιών του 
Υπουργείου, τόσο ως προς την ενίσχυση του εισοδήμα
τος του, όσο και ως προς τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας του, καθώς και του εφοδιασμού του με τον 
απαραίτητο υλικστεχνικό εξοπλισμό.

Προωθούμε τώρα ρυθμίσεις, βάσει των οποίων οι 
Αστυνομικοί που υφίστανται βλάβη κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους, εξαιτίας βίαιου συμβάντος, να 
έχουν πλήρη υλική, ψυχολογική και ηθική στήριξη.

Σήμερα στο νέο περιβάλλον, τις  σύγχρονες μορφές 
εγκληματικότητας, διαμορφώνουμε μια νέα αντίληψη 
για την ασφάλεια του πολίτη και της χώρας. Ένα νέο 
σύστημα αποτελεσματικής προστασίας.

Το σύστημα αυτό βασίζεται στη σκέψη ότι καμία απει
λή για την ασφάλεια του πολίτη δεν είναι δευτερεύουσα 
ή μικρότερης σημασίας και ότι σε κάθε απειλή αντιπα- 
ρατάσσουμε υπέρτερες δυνάμεις.

Αν το  σύγχρονο οργανωμένο έγκλημα είναι τεχνολο
γικά προηγμένο, εμείς πρέπει να χρησιμοποιούμε ακό
μη πιο προηγμένα μέσα. Αν το  οργανωμένο έγκλημα 
στηρίζεται σε διεθνή συνεργασία, οι δικές μας διεθνείς 
συνεργασίες πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικές. Αν οι 
εγκληματίες αξιοποιούν τις πληροφορίες που διακινού- 
νται μέσα από το διαδίκτυο, εμείς πρέπει να έχουμε πιο 
ισχυρό σύστημα πληροφοριών.

Πρέπει να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα πιο μπροστά 
από το πρόβλημα.

Σημαντικότερο στοιχείο του συστήματος είναι η πρό
βλεψη και ο σχεδιασμός για τη βέλτιστη αξιοποίηση και 
διασύνδεση των δυνάμεων που διαθέτουμε. Οι αλλαγές 
που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αλλά και αυτές που εί
ναι προγραμματισμένες για το  αμέσως επόμενο διάστη
μα είναι σχεδιασμένες, έτσι ώστε να εξυπηρετούν αυτό 
το στόχο: Ένα κέντρο διεύθυνσης, ένα ενιαίο σύστημα 
κατανομής δυνάμεων, μέσα από την οριζόντια διασύν
δεση όλων ανεξαιρέτως των δυνάμεων. Υπάρχει τώρα 
πια το  ενιαίο κέντρο διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας 
που αποτελείται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και 
τους επικεφαλής των υπηρεσιών και σωμάτων.

Θα αναφερθώ και σε ορισμένες άλλες αλλαγές:

•  Με τον εκσυγχρονισμό της Εθνικής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών, η χώρα θα αποκτήσει ένα αποτελεσματι
κό σύστημα πληροφόρησης για τα θέματα ασφάλειας 
που ενδιαφέρουν τη χώρα.

•  Με την καθιέρωση του Αστυνομικού της γειτονιάς 
από τις αρχές Μαρτίου του επόμενου έτους στην Αθή
να και τη Θεσσαλονίκη και από το 2004 σε ολόκληρη τη 
χώρα προωθείται ακόμη περισσότερο η πρόληψη και η

αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της παραβατι- 
κστητας στις γειτονιές. Αντιμετωπίζεται ακόμη πιο απο- 
φασισπκά αυτό που ονομάζεται μικροέγκλημα, το οποίο 
παράγει ανασφάλεια στην καθημερινή ζωή των πολιτών 
και το οποίο είμαστε αποφασισμένοι να περιορίσουμε 
ακόμη περισσότερο. Θέλουμε γειτονιές ασφαλείς για 
τους πολίτες. Ο Αστυνομικός της γειτονιάς θα είναι κο
ντά στον πολίτη. Κάθε πολίτης θα ξέρει ποιος αστυνο
μικός είναι υπεύθυνος για τη γειτονιά του και θα μπορεί 
να απευθυνθεί σ’ αυτόν για κάθε πρόβλημα.

Συνεχίζεται το πρόγραμμα «καθ’ οδόν» το οποίο έχει 
στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Το πρό
γραμμα αυτό χρειάζεται αναθεώρηση γιατί ο στόχος 
που είχε τεθεί το 2000 για μείωση κατά 20% των ατυχη
μάτων, μέσα σε μία πενταετία έχει ήδη επιτευχθεί. 
Έχουμε μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, κατά 25%. 
Θα είμαστε πιο απαιτητικοί. Και πρέπει να είμαστε ακό
μη πιο απαιτητικοί, γιατί υπάρχουν πολλά ατυχήματα 
ακόμη στην Ελλάδα με συνέπειες θανάτους και τραυ
ματισμούς πολιτών που κοστίζουν στη χώρα.

Η Ελλάδα είναι μία ασφαλής χώρα. Αυτό μπορούμε 
να το πούμε με βεβαιότητα. Και θέλουμε να συνεχίσει 
να είναι ασφαλής.

Μένουν 22 μήνες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
2004, που θα φιλοξενήσει η χώρα μας. Μέσα στο διάστη
μα που απομένει η Διεύθυνση Ασφάλειας των Ολυμπιακών 
Αγώνων θα ελέγξει τα επιχειρησιακά σχέδια που έχουν εκ
πονηθεί, τους νέους σύγχρονους εξοπλισμούς που προ
μηθευόμαστε, την επιχειρησιακή ετοιμότητα του προσωπι
κού, ώστε όλα να είναι έτοιμα για τους αγώνες. Εκφράζω 
τη βεβαιότητα πως οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας το 
2004 θα είναι ασφαλείς και δεν θα υπάρχει πρόβλημα.

Θέλουμε η Ελλάδα να είναι μία από τις πιο ασφαλείς 
χώρες της Ευρώπης. Και είναι ήδη τώρα μια από τις πιο 
ασφαλείς χώρες της Ευρώπης. Αρκεί η σύγκριση των 
σχετικών δεικτών στη χώρα μας με εκείνους των άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών.

Πιστεύουμε πως η ασφάλεια είναι ένα αγαθό που 
συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή. Συμβάλλει σε μια 
κοινωνία, η οποία αισθάνεται ότι μπορεί να δημιουργή
σει και δεν χρειάζεται να στρέφει την προσοχή της σε 
κινδύνους και να φοβάται. Έτσι μπορεί ο κάθε πολίτης 
να νιώθει σιγουριά. Και ο πολίτης που νιώθει σιγουριά 
είναι και ο πολίτης εκείνος ο οποίος δημιουργεί, συνει
σφέρει στην κοινωνική συνοχή, στην κοινωνική αλλη
λεγγύη και την πρόοδο.

Θέλουμε ένα περιβάλλον ζωής που δεν εμπνέει φόβο, 
που δεν εμπνέει ανησυχία. Ένα περιβάλλον ζωής, όπου ο 
καθένας από μας αισθάνεται ότι μπορεί να ζήσει άνετα, 
μπορεί να ζήσει ασφαλείς, μπορεί να ζήσει δημιουργικά.

Θα το πετύχουμε αυτό, συνεχίζοντας αυτή την εντα
τική προσπάθεια, την οποία έχουμε ξεκινήσει εδώ και 
μερικά χρόνια». ο
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Βέροια αστυνομικού ενΟιοφέροντοι;
στη ΕύνοΒο του Λουξεμβούργου

παράνομης διακίνησης των ναρκωτικών.
•  Αξιολόγηση των νομικών συστημάτων και της εφαρ

μογής τους σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας. Με την επιφύλαξη ορισμένων κοινοβου
λευτικών επιφυλάξεων, το Συμβούλιο κστέληξε σε γενική 
προσέγγιση όσον αφορά την απόφαση σχετικά με τη δη
μιουργία μηχανισμού αξιολόγησης των νομικών συστη
μάτων και της εφαρμογής τους σε εθνικό επίπεδο για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η απόφαση θα δημι
ουργήσει μηχανισμό αξιολόγησης, υπό καθεστώς ισοτι
μίας, των εθνικών νομικών συστημάτων για την καταπο
λέμηση της τρομοκρατίας, στα πλαίσια της διεθνούς συ
νεργασίας μεταξύ των κρατών - μελών. Κάθε κράτος - μέ
λος αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τη στενή συνεργασία 
των εθνικών του αρχών με τις ομάδες αξιολόγησης που 
συγκροτούνται στο πλαίσιο της σχετικής απόφασης, ενό- 
ψει της εφαρμογής της, τηρώντας παράλληλα τους κα
νόνες δικαίου και της δεοντολογίας που ισχύουν σε εθνι
κό επίπεδο.

•  Διαδικασία επιλογής της Διεύθυνσης της Europol.
•  Σχέδιο διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και 

σχέδιο καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης 
και της εμπορίας ανθρώπων. Το Συμβούλιο, αφού ανα
φέρθηκε στις κατευθύνσειςτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
της Σεβίλλης και στις τραγωδίες του Dover, του Porto 
Empedocle και του θοοηΙΜτης Σικελίας επισήμανε ότι το 
ζήτημα της πρόληψης και καταπολέμησης της παράνο
μης μετανάστευσης είναι μεταξύ των κορυφαίων προτε
ραιοτήτων της Ένωσης και ζήτησε την ανάληψη επείγου
σας δράσης.

Παράλληλα υπήρξαν και σημεία που εγκρίθηκαν χω
ρίς συζήτηση. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίσαμε:

✓  Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
υπηρεσιών επιβολής του νόμου των κρατών - μελών.

✓  Ενίσχυση των διαδικασιών ελέγχου διαβατηρίων 
στα σημεία εισόδου στο χώρο Schengen.

✓  Schengen και διεύρυνση, και
✓  Προστασία των οδηγών διεθνών εμπορευματικών 

μεταφορών, ώστε να μην καθίστανται θύματα του 
οργανωμένου εγκλήματος.

Η οικονομία του χώρου δεν μας επιτρέπει να αναφέ
ρουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τα επί μέρους θέ
ματα. Όσοι όμως απότους αναγνώστες μαςθαήθελανπε- 
ρισσςτερες πληροφορίες, αν δεν ικανοποιηθούν από τον 
δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(www.europa.eu.int) , μπορούν να απευθύνονται στα γρα
φεία της «Αστυνομικής Ανασκόπησης» (τηλ. 210 6854.609 
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση astepi @ otenet) π

Μια από τις σημαντικές Συνόδους του Συμβουλί
ου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δικαιοσύνη, 
τις εσωτερικές υποθέσεις και την πολπική προ
στασία υπήρξε και εκείνη του Λουξεμβούργου, 
που έλαβε χώρα στις 14 και 15 Οκτωβρίου 

2002. Τη χώρα μας εκπροσώπησε ο Υπουργός Δημό
σιας Τάξης κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Κατά την έναρξη της Συνόδου η Προεδρία εξέφρασε 
την ανησυχία της για την πολύνεκρη έκρηξη στο Μπαλί

και τη βομβιστική 
επίθεση στη Φι
λανδία, ενώ κατά 
το γεύμα οι Υ
πουργοί ενημε
ρώθηκαν από την 
κ. Carla Del 
Ponte, Εισαγγε
λέα του Διεθνούς 
Ποινικού Δικα
στηρίου για τη Γι
ουγκοσλαβία για 
το έργο της Ει
σαγγελίας και έ
κριναν ότι πρω
τεύει η ενίσχυση 
της συνεργασίας 
μεταξύ Δικαστη
ρίου και κρατών -

Τα θέματα που απασχόλησαν τη Σύνοδο του Λουξεμ
βούργου, και γ ια τα  οποία έγινε συζήτηση, υπήρξανποι- 
κίλα. Από αυτά έχουν σχέση, άμεση ή έμμεση, με την Α
στυνομία:

•  Η καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό το
μέα. Εξετάστηκε σε πρώτη φάση σχέδιο απόφασης - 
πλαισίου με το οποίο θεσπίζεται ότι τόσο η ενεργητική ό
σο και η παθητική δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα θα είναι 
αδίκημα σε όλα τα κράτη - μέλη.

•  Δήμευση των οργάνων και των προϊόντων εγκλήμα
τος. Εξετάστηκε αν οι εξουσίες δήμευσης θα πρέπει να ε- 
πεκτείνονται και σε περιουσιακά στοιχεία του δράστη, τα 
οποία δεν απορρέουν από το έγκλημα για το οποίο κατα
δικάστηκε. Οι εξέταση του θέματος θα συνεχιστεί.

•  Σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και παιδι
κή πορνογραφία. Το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική 
συμφωνία για τη σχετική απόφαση - πλαίσιο. Αναμένε
τα ι όμως η άρση ορισμένων επιφυλάξεων κοινοβου
λευτικής εξέτασης.

•  Ελάχιστες διατάξεις σχετικά με τα  στοιχεία της αντι
κειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων στον τομέα της
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Διασυνοριακή συνεργασία'

0 1 0

Η ανάπτυξη της αστυνομικής 
συνεργασίας στην Ευρώπη 
έχει μια προϊστορία. Ξεκινού
με βεβαίως με την Interpol 
μεταπολεμικά, και κάποιοι 

ιδιαίτεροι θεσμοί αστυνομικής δια
συνοριακής συνεργασίας εμφανί
ζονται τέλη δεκαετίας του 70 και 
στη δεκαετία του '80. Συνήθως 
αναπτύσσονται γύρω από κάποι
ους συγκεκριμένους άξονες εγκλη- 
μαπκότητας και ανάμεσα σε αυ
τούς νομίζω ότι ως κυριστερους 
πρέπει να μνημονεύσουμε, την 
τρομοκρατία, η οποία είναι αισθητή 
βεβαίως από τη δεκαετία του ‘70 
και του ‘80, την εμπορία ναρκωτι
κών και τη λαθρομετανάστευση.

Βεβαίως στην εποχή μας υπάρ
χουν πολλά άλλα είδη εγκληματι
κότητας, τα  οποία δημιουργούν 
την ανάγκη αυτής της συνεργασίας, αστυνομικής και 
δικαστικής, γ ια  την αντιμετώπιση του εγκλήματος. 
Οπωσδήποτε είναι και πάλι η τρομοκρατία, αλλά είναι 
και η εμπορία προσώπων, το  ξέπλυμα βρώμικου χρή
ματος, το  έγκλημα στον κυβερνοχώρο, οι προσβολές 
του περιβάλλοντος κ.ά. Θα έλεγα μάλιστα ότι σε μεγά
λο βαθμό αυτά μπορεί να τα  συνοψίσει και η αναγωγή 
μας στο οργανωμένο έγκλημα, αφού οι περισσότερες 
από αυτές τις  εγκληματικές δραστηριότητες διαπράτ- 
τονται με έναν οργανωμένο τρόπο.

Αυτή λοιπόν, η συνεργασία στην εποχή μας, η αστυνο
μική συνεργασία αναπτύσσεται με την χρήση νέων μέσων 
διωκτικής και ανακριτικής δραστηριότητας, που θεσμο- 
ποιούνται, πριν από κάποια χρόνια ήταν άγνωστα κάποια 
από αυτά τα  μέσα ή ήταν γνωστά, αλλά μόνο πρακτικά και 
χωρίς μία θεσμική πρόβλεψη. Αναφέρομαι για παράδειγ
μα στη δημιουργία διεθνών ανακριτικών ομάδων στις ε
λεγχόμενες παραδόσεις πραγμάτων, στις διασυνορια- 
κέςπαρακολουθήσεις,στηνπροστασία μαρτύρων με διε
θνή συνεργασία, στις εξετάσεις μαρτύρων, ιδιαίτερα

μαρτύρων με μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως εί
ναι το τηλέφωνο ή και βιντεοδιάσκεψη και βεβαίως τη συ
νεργασία αιπή βοηθούν και η ανάπτυξη θεσμών απλου- 
στευμένων για την έκδοση ή για τη σύλληψη. Για την οι
κονομία του χώρου θα αναφερθώ αμέσως στα χαρακτη
ριστικά αυτά και θα εξάρω ιδιαίτερα δύο.

Νέες μορφές αστυνομικής συνεργασίας

Το πρώτο χαρακτηριστικό, το  οποίο αφορά τις  νέες 
μορφές της αστυνομικής συνεργασίας, κατά τη γνώμη 
μου, είναι η διεύρυνση του βάθρου αυτής της συνεργα
σίας. Και θέλω να σας πω άτι αυτό το  οποίο σας λέω δεν 
είναι κάτι το οποίο γίνεται γενικά αποδεκτό, διότι υπάρ
χουν και άλλα μοντέλα συνεργασίας. Είναι αυτό το οποίο, 
προσωπικά, πιστεύω ότι έχει περισσότερο μέλλον. Πρό
κειται για το  εξής φαινόμενο. Στην αρχή της δεκαετίας 
του ‘90 στον ευρωπαϊκό χώρο, μια στενότερη αστυνομική 
συνεργασία για την αντιμετώπιση σοβαρών εγκλημάτων 
βίας, διακίνησης ναρκωτικών και της λαθρομετανάστευ-

ΤΟΥ
ΝΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΠΘ
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ανα
πτύχθηκε μέσω της Σύμβασης 
Σένγκεν, στην οποία συγκλή
θηκαν και συμμετέχουν πλέον 
ορισμένες μόνο από τις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ω
στόσο, γρήγορα έγινε αντιλη
πτό ότι δεν είναι εύκολη η αντι
μετώπιση της οργανωμένης ι
διαίτερα εγκληματικότητας α
πό ορισμένες μόνο ευρωπαϊ

κές χώρες. Η Σύμβαση Σένγκεν προσπάθησε να χαλαρώ
σει τους εσωτερικούς ελέγχους συνόρων και να οχυρώ
σει τα εξωτερικά σύνορα των χωρών. Φάνηκε όμως, γρή
γορα ότι το οργανωμένο έγκλημα κατορθώνει να διαπερ
νά αυτά τα εξωτερικά σύνορα των χωρών Σένγκεν και όχι 
μόνο το οργανωμένο έγκλημα και πολλές φορές και οι με
τανάστες, οι λαθρομετανάστες κατορθώνουν και διαπερ
νούν τα  σύνορα και επομένως εάν προσπαθήσουν δέκα 
χώρες μόνες τους να αντιμετωπίσουν την οργανωμένη ε
γκληματικότητα δε μπορούν να είναι αποτελεσματικές.

Για το λόγο αυτό ήδη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 
του ‘90 η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε διαρκώς να προχω
ρεί σε διαμόρφωση εργαλείων και σε ψήφιση συμβατικών 
κειμένων, που οργανώσουν αυτή τη στενότερη συνεργα
σία για την αντιμετώπιση του εγκλήματος. Πρόκειται για 
κείμενα τα οποία είτε έχουν τη μορφή συμβάσεων, είτε έ
χουν τη μορφή αποφάσεων πλαισίου, είτε τη μορφή οδη
γιών που δεσμεύουνε τις χώρες στη θέσπιση νομοθετη- 
μάτων, που οργανώνουν αυτά τα  βήματα αστυνομικής 
συνεργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλωστε σε δεκαπέντε χώρες εί
χε και μια παράδοση συνεργασίας, μέσω της Interpol, μέ
σω της συμμετοχής της και σε ευρύτερους οργανισμούς 
συνεργασίας, όπως ο Παγκόσμιος Τελωνιακός Οργανι
σμός, η διακυβερνητική συνεργασία στο πλαίσιο Τrevi και 
βέβαια τη συνεργασία για την προσπάθεια δημιουργίας 
ενός ευρωπαϊκού χώρου ασφάλειας και ελευθερίας προ
βλέπει και ο τρίτος πυλώνας της Συνθήκης της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης που αποτελεί και το  βάθρο της δημιουργίας 
της Europol.

Γρήγορα, όμως, έγινε αντιληπτό ότι ακόμη και ο ευρύ
τερος κύκλος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 
δεκαπέντε, δεν είναι επαρκής, η συνεργασία, δηλαδή,

στο πλαίσιο αυτού του κύκλου και πάλι δεν 
είναι επαρκής για την αντιμετώπιση του ορ
γανωμένου εγκλήματος, ακριβώς επειδή οι 
χώρες με τις κοινωνικές σχέσεις που υπάρ
χουνε σήμερα μετά  δίκτυα, είναι συγκοινω- 
νούντα δοχεία, δεν είναι εύκολο να δημι- 
ουργηθούνε νησίδες ασφάλειας, όταν άλ
λες χώρες δίπλα δεν έχουν ανάλογους προ
στατευτικούς θεσμούς.

Ας σκεφτούμε κάτι το  οποίο είναι πολύ α
πλό και πρακτικό, αλλά δείχνει ακριβώς αυ
τή τη δυσκολία. Όταν λέμε διασυνοριακή 
συνεργασία, σύνορα που δε διαχωρίζουν, 
αλλά οδηγούν σε επαφές, ποια σύνορα εν
νοούμε; Τα χερσαία μόνο; Προφανώς αυτό 
θα ήταν ανεπαρκές, διότι πολλές φορές δη- 
μιουργούνται και ανάγκες συνεργασίας, αλ

λά οπωσδήποτε και προβλήματα εγκληματικότητας μέ
σω θαλάσσης. Στο Αιγαίο μπορούμε να αναφερθούμε και 
στο Ιόνιο και στην Αδριατική. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υ
πάρχουνε κοινά προβλήματα που αφορούν την Ιταλία, 
την Αλβανία, την Ελλάδα, αν αναφερθώ στην Αδριατική 
και τις άλλες χώρες.

Άρα οι χώροι στους οποίους πρέπει να αναπτυχθεί η συ
νεργασία δεν είναι μόνο τα χερσαία σύνορα, αλλά και τα 
θαλάσσια. Από αέρος; Δεν έχουμε αεροπειρατείες; Δεν υ
πάρχει μια ανάγκη διασυνοριακής συνεργασίας που να α
φορά τα αεροδρόμια και την φύλαξη των αεροπλάνων; 
Σαφώς και υπάρχει. Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι η έν
νοια του διασυνοριακού εγκλήματος δεν αφορά μόνο χώ
ρες που έχουνε χερσαία σύνορα, αλλά μπορεί να αφορά 
και κάποια περίπτωση συνεργασίας, για να πω και ένα πα
ράδειγμα που αφορά τη χώρα μου, μεταξύ Ελλάδας και 
Αγγλίας ή αν θέλετε Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Έτσι, δε μπορεί παρά το πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο 
της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνερ
γασίας και της δικαστικής συνεργασίας διαρκώς να διευ
ρύνεται. Βεβαίως, υπάρχουν πολύ σημαντικοί περιφερει
ακοί οργανισμοί και υπάρχουν και στα Βαλκάνια, αλλά νο
μίζω ότι το μέλλον, και εδώ είναι το σημείο όπου σας έλε
γα ότι ίσως δε βρίσκει σύμφωνους όλους, πιστεύω ότι το 
μέλλον ανήκει στους ευρύτερους σχηματισμούς και τα  
ευρύτερα θεσμικά πλαίσια συνεργασίας.

Γ ια το χώρο της Ευρώπης ποιο είναι διαθέσιμο; Για το 
χώρο της Ευρώπης το διαθέσιμο πλαίσιο αστυνομικής 
συνεργασίας, που να εμπλέκει εάν θέλετε, όλες τις ευρω
παϊκές χώρες ή σχεδόν όλες, είναι το Συμβούλιο της Ευ
ρώπης. Διότι εάν ένας θεσμός αστυνομικής συνεργασίας 
είναι ενταγμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύει δε
καπέντε χώρες, εάν είναι όμως στο Συμβούλιο της Ευρώ
πης εμπλέκει σαράντα τρεις χώρες. Τι συνέβη λοιπόν; Ε
πειδή αυτό είχε αρχίσει να γίνεται αντιληπτό στον ευρω
παϊκό χώρο, έχει εντατικοποιηθεί η δραστηριότητα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, που αφορά την ανάπτυξη συ
νεργασίας σε ποινικά θέματα, αστυνομικής και δικαστι
κής συνεργασίας. Όχι με τη δημιουργία συγκεκριμένων 
μηχανισμών, αλλά με τη δημιουργία θεσμικών πλαισίων, 
που επιτρέπουν αιπή τη συνεργασία.

Υπάρχει λοιπόν, άλλωστε, να πω και το εξής ότι το Συμ
βούλιο της Ευρώπης είναι ένας οργανισμός, ο οποίος ε
πιτρέπει εάν θέλετε, ως ένα βαθμό και μια παγκοσμιοποί-
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ηση συνεργασίας σε αυτό το πεδίο, από τη στιγμή που 
στις εργασίες του, ως παρατηρητές μετέχουν και άλλες 
χώρες εκτός από τις  σαράντα τρεις, όπως οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, η Ιαπωνία, το Ισραήλ, μπορεί να μετέχουν χω
ρίς ψήφο, αλλά καταθέτουν τη γνώμη τους, η οποία είναι 
πολύ χρήσιμη πολλές φορές για την επεξεργασία διαφό
ρων συμβατικών κειμένων.

Τι συμβαίνει, λοιπόν, τον τελευταίο καιρό με το  Συμ
βούλιο της Ευρώπης; Ενώ παραδοσιακά γνωρίζαμε ότι η 
δραστηριότητάτου ήταν επικεντρωμένη γύρω από την ε
φαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, τον τελευταίο καιρό το Συμβούλιο της Ευρώ
πης έχει αρχίσει να επαναλαμβάνει τις συμβάσεις της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης, ώστε πλέον στη συνεργασία που ι
δρύεται με τις συμβάσεις αυτές να μην εμπλέκονται δε
καπέντε, αλλά να εμπλέκονται οι σαράντα τρεις. Να σας 
δώσω κάποια παραδείγματα: η σύμβαση προστασίαςτου 
κυβερνοχώρου από εγκλήματα κατά των διαδικτύων ή ε
γκλήματα που γίνονται μέσω των διαδικτύων. Υπάρχει 
σχετική δραστηριότητα εδώ, συμβατική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, επαναλαμβάνεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης, 
ώστε να εμπλακούν και άλλοι.

Και επίσης, το  ίδιο συμβαίνει με μία άλλη σύμβαση, η 
οποία πιστεύω ότι στο μέλλον θα αποτελέσει το  κύριο 
υπόβαθρο της αστυνομικής συνεργασίας, αστυνομι
κής και δικαστικής συνεργασίας, αλλά θα έλεγα με έμ
φαση στην Αστυνομία, που είναι οι συμβάσεις συνδρο
μής σε ποινικά θέματα.

Ανακαθορισμός σχέσεων Αστυνομίας 
και Εισαγγελίας

Το δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο θα ήθελα να ση
μειώσω εδώ είναι ότι αυτή η διεύρυνση της αστυνομικής 
συνεργασίας οδηγεί και σε ένα ανακαθορισμό των σχέ
σεων μεταξύ Αστυνομίας και Εισαγγελικών ή Δικαστικών 
Αρχών. Και εδώ αναφέρομαι σε κάτι, το οποίο ακόμη δεν 
είναι απολύτως αισθητό σε όλες τις χώρες. Θα έχει γίνει 
όμως ίσως αισθητό σε μία δεκαετία ή ίσως και νωρίτερα. 
Τι συμβαίνει; Προκειμένου να αναπτυχθεί η συνεργασία 
κατά της εγκληματικότητας, πολλές φορές χρειάζονται 
να γίνουνε ενέργειες που προϋποθέτουν δικαστική ή ει- 
σαγγελική συμμετοχή. Οι δυσμενείς για τους πολίτες α- 
νακριτικές πράξεις, δηλαδή οι ανακριτικές πράξεις που 
θίγουν σοβαρά δικαιώματα των πολιτών, όπως ιδιαίτερα 
η προσωρινή κράτηση, αλλά και άλλες που μπορούμε να 
σκεφτούμε, ακόμη και παραδείγματα παρακολούθησης 
ή ελεγχόμενων παραδόσεων, σε ορισμένες χώρες δε γί
νονται παρά μόνο με την εγγύηση της εισαγγελικής ή δι
καστικής αρχής. Σε κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης, 
ιδιαίτερα της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, ως 
ένα βαθμό και στην Αγγλία, ίδιες ανακριτικές πράξεις, δυ
σμενείς ανακριτικές πράξεις γίνονται από την Αστυνομία 
και χωρίς δικαστική συμμετοχή.

Τι θα γίνει, λοιπόν, με τη συνεργασία, η οποία αναπτύσ
σεται αυτή τη στιγμή με βάση, για παράδειγμα τη σύμβα
ση αμοιβαίας συνδρομής σε ποινικά θέματα; Θα αποδέ
χεται η μία χώρα αίτηση μίας άλλης, η οποία όμως δεν ε
νεργεί μέσω της δικαιοσύνης, αλλά ενεργεί μέσω της Α
στυνομίας; Έτσιλοιπόν γίνεται αντιληπτό, ότιπρέπει να υ
πάρξει και μια διεθνής συνεννόηση για τα  όρια δράσης Α

στυνομίας και Δικαιοσύνης. Και εδώ είναι χαρακτηριστική 
η μετάβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συμβούλιο 
της Ευρώπης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η σχετική σύμβα
ση που προβλέπει τα νέα μοντέλα αστυνομικής δραστη
ριότητας, αυτά που σας προανέφερα, τις  ελεγχόμενες 
παραδόσεις, διασυνοριακές παρακολουθήσεις και λοι
πά, η σύμβαση ονομάζεται σύμβαση δικαστικής συνδρο
μής σε ποινικά θέματα. Η ακριβώς αντίστοιχη σύμβαση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει σε πολλά θέματα ίδιες 
ρυθμίσεις. Δεν ονομάζεται σύμβαση δικαστικής συνδρο
μής, αλλά ονομάζεται σύμβαση συνδρομής σε ποινικά θέ
ματα, ακριβώς επειδή σε πολλά ζητήματα προβλέπει την 
άμεση συνεργασία Αστυνομικών Αρχών προκειμένου να 
γίνουν ορισμένες πράξεις.

Σας περιγράφω αυτό το μοντέλο συνεργασίας, που 
δημιουργεί μια ρευστότητα ορίων Εισαγγελιών και Α
στυνομίας με όρους όχι αξιολογικούς, αλλά αυστηρά 
περιγραφικούς. Υπάρχουν χώρες ενδεχομένως που θα 
έχουν ένα συνταγματικό πρόβλημα στο να αναγνωρί
σουν ως Δικαστική Αρχή την Αστυνομία, αλλά ακόμη και 
αν, στην Ελλάδα για παράδειγμα, σύμφωνα με το  Σύ
νταγμά μας η Δικαστική Αρχή έχει συγκεκριμένα χαρα
κτηριστικά και δε μπορεί να χαρακτηριστεί η Αστυνομι
κή Αρχή ως Δικαστική Αρχή.

Τι θα γίνει όμως εάν ζητηθεί από την Ελλάδα μια ελεγ
χόμενη παράδοση ή ένα βήμα αστυνομικής συνεργασίας, 
η δημιουργία μιας κοινής ομάδας για την καταδίωξη της 
εγκληματικότητας, εάν έρθει μια αίτηση από μία άλλη χώ
ρα του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου η ίδια ανακριτική 
πράξη μπορεί να γίνει απάτην Αστυνομία και επομένως το 
αίτημα συνεργασίας στην Ελλάδα το υποβάλλει Αστυνο
μική Αρχή. Αυτό το  είδος των προβλημάτων, των διεθνών, 
δημιουργείται στην Ευρώπη ανάμεσα σε πολλές χώρες 
και υπάρχει εδώ και μια δυναμική για τη δημιουργία κοι
νών μοντέλων συνεργασίας, αλλά ενδεχομένως και ένας 
ανακαθορισμός αυτών των ορίων δράσης.

Επίμετρο
Ένα τελευταίο χαρακτηριστικό, το οποίο θα ήθελα να 

πω επίσης σε σχέση με την ανάπτυξη της αστυνομικής 
συνεργασίας, είναι ότι αυτή τη στιγμή οι θεσμοί σε ορι
σμένα πράγματα προχωρούν και πιο γρήγορα από ό,τι οι 
πρακτικές δυνατότητεςτωνχωρών, προβλέπονται και μέ
σα συνεργασίας, όπως η βιντεοδιάσκεψη, η τηλεφωνική 
εξέταση μαρτύρων, για τα οποία η τεχνολογική υποδομή 
των χωρών μας δεν είναι πάντοτε έτοιμη. Εδώ το μέλλον 
θα δείξει κατά πόσο, βέβαια, θα υπάρξει αυτός ο εκσυγ
χρονισμός της τεχνολογίας που θα εππρέψει αυτού του 
είδους την αστυνομική συνεργασία.

Θα ήθελα να τελειώσω επισημαίνοντας ότι αυτό το ο
ποίο προέχει πάντοτε είναι η κοινή προσπάθεια της εξι- 
σορρόπησης των αναγκών της ασφάλειας με τα  ανθρώ
πινα δικαιώματα. Γνωρίζω ότι αυτό αποτελεί κοινή επι
δίωξη και των χωρών που βρίσκονται εδώ και συνεργάζο
νται για την προσπάθεια αντιμετώπισης της εγκληματικό
τητας και αυτό νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο, το οποίο μας 
δίνει μια αισιοδοξία.

* Το κείμενο αυτό αποτελεί εισήγηση του κ. Παρασκευό- 
πουλου στη «Συνάντηση των Αστυνομικών των βαλκανικών 
χωρώνγιατηναντιμετώπιση του διασυνορικούεγκλήματος» 
(Θεσσαλονίκη, 9 -10 Φεβρουάριου 2002).
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ιοι Αιναίοι
Απέναντι, σε απόσταση αναπνοής, στις ακτές της Μι

κρός Ασίας στικτές, πολύχρωμες παρουσίες στο 
βαθυγάλαζο του Αιγαίου η Σάμος, η Ικαριά, η Χίος, 
η Λέσβος, η Λήμνος, αιώνες τώρα ταξιδεύουν στην 
ιστορία σημαδεύοντας με το  διάβα τους τον παγκό

σμιο πολιτισμό. Στις ακτές τους περπάτησε ο Όμηρος και 
ο Αρίων. Τραγούδησαν το έρωτα και την ομορφιά η Σαπ- 
φώ κι ο Αλκαίος. Η σκέψη και το ήθος του Πυθαγόρα και 
του Πιττακού χαράχτηκαν σε ανεξίτηλους δέλτουςτου 
παγκόσμιου πνεύματος. Στα χρόνια μας ο Αργύρης Εφτα- 
λιώτης, ο Στράτης Μυριβήλης, ο Ηλίας Βενέζης, ο Θεόφι
λος, ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Γ ιώργος Βαλέτας χάραξαν 
δρόμους καινούργιους στην αναγεννημένη Ελλάδα.

Φέτος συμπληρώθηκαν 90 χρόνια από τό τε που τα  
πανέμορφα νησιά του Βορείου Αιγαίου επανήλθαν 
στους κόλπους της μητέρας Ελλάδας. Οι προαιώνιοι 
πόθοι των κατοίκων τους πήραν σάρκα και οστά στη με

γάλη πανελλήνια εξόρμηση των βαλκα
νικών αγώνων, όταν το  πολεμικό μας 
ναυτικό απέκλεισε στα στενά τον οθω
μανικό στόλο.

Από τότε συμμετέχουν ενεργά στο ε
θνικό γίγνεσθαι, στους εθνικούς αγώ
νες, τ ις  προσπάθειες για ευημερία της 
πατρίδας, αλλά και στην πνευματική 
και καλλιτεχνική πρόοδο του τόπου. Οι 
βορειο-αιγαιοπελαγίτες, δραστήριοι, 
ευπατρίδες, φ ιλελεύθεροι, βαθύτατα 
δημοκράτες, ευαίσθητοι στα μηνύμα
τα  των καιρών, μεθυσμένοι απ’ το  φως 
του μεσογειακού ήλιου, δίνουν συνε
χώς -παρά τις  αντιξοότητες- το  δυνα
μικό τους παρόν στην πορεία του έ 
θνους.

Στον κρίσιμο, μα συνάμα και ευαίσθητο αυτό χώρο η 
Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικό γί
γνεσθαι εξασφαλίζονταςτιςυποδομικές εκείνες προϋπο
θέσεις που επιτρέπουν στον πολίτη να ζει, να εργάζεται, 
να δημιουργεί και να εκφράζεται χωρίς το  φόβο του ε
γκλήματος ή της βίας.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Π ερ ιφέρειας Βο
ρείου Αιγαίου με τ ις  τρε ις  υφιστάμενες Αστυνομικές 
Δ ιευθύνσεις Λέσβου, Χίου και Σάμου εργά ζετα ι νυ
χθημερόν για  την εμπέδωση του αισθήματος ασφά
λειας τους νησιώτες ακρίτες μας. Λαμβάνοντας υπό
ψη τ ις  ιδ ια ιτερότητες του χώρου, τη  γειτνίαση με τη 
γείτονα  Τουρκία -και ό,τι αυτό σημαίνει γ ια  το  αστυ
νομικό έργο-, τ ις  γενικότερες οδηγίες του υπηρεσια
κού κέντρου σχεδιάζει με γνώση και προσοχή την α- 
ντεγκληματική της πολιτική, δίνοντας, όπως είνα ι εύ 
λογο, πρωτεύουσα σημασία στην πρόληψη του  ε 
γκλήματος ή άλλων εκδηλώσεων βίας.

Ιδιαίτερη επίσης -πρωτοποριακή μπορούμε να πούμε- 
προσοχή και επιμέλεια δίνεται στην επαγγελματική ενη
μέρωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση 
του προσωπικού της. 'Ετσι οι πρωτοβουλίες της ξεπερ
νούν, συχνά, τα  στενά υπηρεσιακά πλαίσια, πρωτοτυ
πούν και ξαφνιάζουν ευχάριστα.

Το περιοδικό μας μίλησε για όλα αυτά με τον Γενικό Α
στυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τα-
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ξίαρχο κ. Γεώργιο Καραβιώτη, και με χαρά μεταφέρει 
στους αναγνώστες του τις απαντήσεις του.

«Α.Α.»: Κύριε Γενικέ, τι είναι εκείνο που διαφοροποι
εί τη Γενική Αστυν. Δ/νση Περιφέρειας Βορείου Αιγαί
ου από τις ομόλογές της;

«Απ.»: Η Γ.Α.Δ.Π. Βορείου Αιγαίου είναι μία απότις δώ
δεκα Γ.Α.Δ. Π. που ιδρύθηκαν με το Ν. 2800/2000. Η τοπι
κή της αρμοδιότητα συμπίπτει με αυτήν των Νομαρχια
κών Αυτοδιοικήσεων Λέσβου, Χίου και Σάμου. Ο χώρος 
της τοπικής της δικαιοδοσίας είναι καθαρά νησιωτικός 
και παραμεθόριος, ο οποίος απέχει ελάχιστα ναυτικά μι
λιά από τα  απέναντι μικρασιατικά παράλια, η μικρότερη 
δε απόσταση είναι μόλις 1380 μέτρα. Το γεγονός αυτό 
διαφοροποιεί την Υπηρεσία μας από τις άλλες ομόλογές 
της, τόσο ως προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ό
σο και ως προς τις υποχρεώσεις που ανατίθενται σ’ αυ
τήν.

«Α.Α.»: Πώς προσδιορίζονται τα προβλήματα τάξης 
και ασφάλειας στην περιοχή ευθύνης σας:

«Απ.»: Οι κάτοικοι της περιοχής που αστυνομεύουμε, 
είναι φιλήσυχοι και σπάνια παρουσιάζονται σοβαρά προ
βλήματα ασφάλειας και τάξης. Οσάκις παρουσιάστηκαν 
παρόμοια προβλήματα, ήταν μεμονωμένα και η αντιμε
τώπισή τους από τις Υπηρεσίες μας ήταν άμεση και επι
τυχής. Τα σημαντικότερα προβλήματα ασφάλειας, όπως 
και στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι η λαθρομετανάστευση 

και τα  ναρκωτικά.
Για την επιτυχή αντιμετώπιση 

των προβλημάτων αυτών, το με
γαλύτερο βάρος της υπηρεσίας 
μας εδράζεται στους συγκεκρι
μένους τομείς. Συγκεκριμένα, 
διατάσσονται καθημερινά επο
χούμενες και πεζές περιπολίες, 
κυρίως σε σημεία που γειτνιά
ζουν με τα  μικρασιατικά παρά
λια, από τα  οποία συνήθως ει
σέρχονται λάθρα στη χώρα μας.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΣΒΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑ! ΜΥΤΙΛΗΝΗ!

%Kttfus ξ ν κ ί

* Α γα π ά μ ε τ ο  σ χ ο λείο .

'  Π ρ ό σ εχ ε  σ το  ό ρ ό μ ο

* Να περνάς από τις 
δισόΟσεις πεζών

* Δεν βγάζουμε ποτέ
τα χόρια από το 

αυτοκίνητο.

* Από το σχολείο 
βγαίνουμε σιγά.

* Με το ποδήλατο 
οδηγούμε δεξιά

* ΑγαπΟμε την Μυτιλήνη.

'  Πριν βιοσχίσουμε το

Βρόμο ελέγχουμε 

• Σεβόμαστε 
τους δοσκαλους μος.

* Στο αυτοκίνητο
βάζουμε τη 

ζώνη ασφαλείας 

■ Οχι μπαλα στο βρόμο.

* Στο κόκκινο ανθρωπάκι

βεν

* Χι« πράσινο 

α νθρ ω π άκι ε λ έ γ χ ο υ μ ε

«Α.Α.»: Πώς υλοποιείται το 
σχέδιο αντεγκληματικής πο
λιτικής του Υπουργείου μας 
στο χώρο αρμοδιότητάς σας;

«Απ.»: Προκειμένου να υλο
ποιήσουμε το σχέδιο αντεγκλη- 
ματικής πολιτικής του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης για το έ
τος 2002 και για να μπορούμε 
να προσδοκούμε θετικά αποτε
λέσματα, κρίναμε ότι έπρεπε το 
σχέδιο να κινηθεί με μια συγκε
κριμένη διαδικασία. Έτσι συ
στηματοποιήσαμε την υλοποίη
ση του στα παρακάτω στάδια : 
(α) Την ενημέρωση των διοικού- 
ντων, (β) Τη μελέτη του περιε
χομένου του, (γ) Την εφαρμογή 
του, και (δ) Τον έλεγχο της ε
φαρμογής του.

Ειδικότερα, για θέματα πρό
ληψης ακολουθείται συγκεκρι
μένη στρατηγική και όπως με 
θέματα της εφαρμογής του 
σχεδίου, έτσι και εδώ, οι σκέ
ψεις και οι δράσεις της Γενικής 
Διεύθυνσης, δεν είναι τυχαίες, 
αλλά στηρίζονται σε προηγού
μενο συγκεκριμένο σχεδίασμά.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Λ ' α ρ χ ω τ ι χ ά . . .  

Ετσι μιλάμε σ τοκ γέονς!

Έ ρ χ ο μ α ι κ ο ν τ ά  σ ο υ  
κ α ι σ ε  ε ν η μ ε ρ ώ ν ω !!

Ε σ ύ !  Σ κ έ ψ ο υ . . .
Χ ΟΡ Η Γ Ο Σ :  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  ΑΙ ΓΑΙ ΟΥ

▼  ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Θ Ο ΡΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Irct μιΧέμι οτονς νέο*ς!!!

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ!
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✓  Mabaivu νβ βντιστέκομβι!

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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«Α.Α.»: Η περιοχή ευθύνης σας 
γειτνιάζει με τις μικρασιατικές α
κτές. Πώς επηρεάζει το γεγονός 
αυτό το έργο σας;

«Απ.»: Όπως προαναφέρθηκε, ένα 
από τα σημαντικότερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η υπηρεσία μας εί
ναι αυτό της λαθρομετανάστευσης.
Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριου 
2001 - Αυγούστου 2002 συνελήφθη- 
καν από τις υπηρεσίες μας 1.780 αλλοδαποί λαθρομετα
νάστες, κυρίως Αφγανοί, Ιρακινοί, Ιρανοί κ.λ.π. Το πρό
βλημα της λαθρομετανάστευσης συνδέεται κυρίως με 
την εγγύτητα των μικρασιατικών παραλίων, καθ’ όσον η 
συντριπτική πλειοψηφία των λαθρομεταναστών προέρ
χεται από αυτά.

«Α.Α.»: Η Υπηρεσία σας πρωτοπορεί στη συνεχή εκ
παίδευση - μετεκπαίδευση του προσωπικού της. Μπο
ρείτε να μας το αναλύσετε περισσότερο;

«Απ.»: Βασική υποχρέωση του κάθε Γ ενικού Αστυνο
μικού Διευθυντή, προκειμένου να υλοποιηθεί το Σχέδιο 
Αντεγκληματικής Πολιτικής και γενικότερα για να μπο
ρέσουν να ανταποκριθούν οι αστυνομικοί στα καθήκο- 
ντάτους και στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, 
η οποία συνεχώς μεταλλάσσεται και εξελίσσεται, είναι 
να μεριμνά συνεχώς για την εκπαίδευση και μετεκπαί
δευση του προσωπικού σε όλα τα  αντικείμενα της α
στυνομικής δραστηριότητας.

Η υπηρεσία μας έχει επ ιδείξει ιδιαίτερη μέριμνα για 
την εκπαίδευση όλων των αστυνομικών, με συγκεκρι
μένη στρατηγική και φιλοσοφία, η οποία καλύπτει όλο 
το φάσμα της αστυνομικής δράσης (σεμινάρια, διαλέ
ξεις, έκδοσης εγχειριδίων, λεπτομερών διαταγών, ο
δηγιών, κλπ). Γ ια παράδειγμα, γ ια  τον καλύτερο συ
ντονισμό των υπηρεσιών καταρτίστηκαν από την υπη
ρεσία μας dossiers με τίτλο  «Τι πρέπει να γνωρίζω», 
στα οποία υπάρχουν οδηγίες, τόσο σε πρακτικό όσο 
και σε θεωρητικό επίπεδο, για τα  καθήκοντα, τ ις  υπο
χρεώσεις και το  ρόλο των Διοικητών Αξιωματικών και 
των επικεφαλείς των Ομάδων.

I

ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΡΟ ΛΗΨ ΗΣ
Εαϋ βρήκες το δρόμο σου! 
Βοήθησε και τους άλλους...
.(•jy  : !*# > < · 11 [ · 1 i  V  1 V iJ  Γ·1ΐ
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Η Λέσβος, η Λήμνος κι ο Άη ■ Στρά- 
της. Τρία νησιά μας, ένα τόξο που α
γκαλιάζει στοργικά το ΒΑ Αιγαίο. Αι
ώνες τώρα στέκουν φύλακες της 
Άσπρης Θάλασσας, οφθαλμοί άγρυ
πνοι των Στενών, λικνιζόμενα στο 
ρυθμό του αγέρα μέσα στο μεθυστι
κό φως της μεγάλης θάλασσάς μας, 
εκείνης που ενώνει -συνάμα και χω
ρίζει- την Ανατολή από τη Δύση. 
Προφυλακές της Δύσης, αλλά και 
κοιτίδες της «καθ’ ημάς Ανατολής».

* ' Υ ' * ·  -  
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Τα τρία αυτά νησιά, που συνιστούν και την 
εδαφική αρμοδιότητα της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Λέσβου, κατέχουν μιαν ιδιαί
τερα ευαίσθητη περιοχή της χώρας. Σε α
πόσταση αναπνοής από τα  μικρασιατικά 

παράλια, πορεύονται στο χρόνο, απαντώντας 
με επιτυχία στις προκλήσεις που προβάλλει η 
καθημερινή ζωή, αλλά και η γεωπολιτική τους 
θέση. Κι ανάμεσάτους ξεχωρίζει η Λέσβος, το 
«περιβόλι του παραδείσου», η πατρίδα της 
Σαπφούς, του Αλκαίου, του Θεόφιλου. Η Λέ
σβος του Αργύρη Εφταλιώτη, του Στρατή Μυ- 
ριβήλη και τόσων άλλων που τίμησαν και τιμούν τα ελληνι
κά και τα παγκόσμια γράμματα.

Τόπος ημιορεινός, αλλά πλούσιος, γονιμοποιείται με 
τον ιδρώτα των κατοίκων του. Χιλιάδες τα λιόδεντρα. Ε
κλεκτό το λάδι του, όπως ονομαστό το ούζο και οι παστές 
σαρδέλες του. Οι κάτοικοί του εργατικοί, φιλειρηνικοί, 
δραστήριοι και δημιουργικοί, βαθιά δημοκράτες, μπρο
στάρηδες στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες.

Σήμερα, η Λέσβος της αγροτικής καλλιέργειας και βιο
τεχνίας περνά με βήματα γοργά, αλλά σταθερά, και στο 
χώρο της τουριστικής βιομηχανίας. Οι φυσικές καλλονές 
της Μολύβου, της Πέτρας, της Ερεσσού, του Πλωμαριού, 
το απολιθωμένο δάσος στο Σίγρι, ο Παναγιά η Γοργόνα 
στη Σκάλατης Συκαμιάς,τα μεγάλαπροσκυνήματατου νη
σιού, τα ενδιαφέροντα μουσεία και η πνευματική και πολι
τιστική του ζωή προσελκύουν όλο και περισσότερους επι
σκέπτες. Όποιος επισκεφτεί τη Λέσβο, δενμπορείπαράνα 
επανέλθει στον «τόπο του εγκλήματος του».

Η σφύζουσα οικονομική ζωή δημιουργεί ευημερία, αλλά 
και προβλήματα, αφού ο στόλος των κυκλοφορούντων ο
χημάτων είναι ασύμβατος με το οδικό δίκτυοτου νησιού, το 
οποίο, παρά τις όποιες βελτιώσεις, είναι δύσκολο να αντα- 
ποκριθεί στις απαιτήσεις της ζωής του τόπου.

Παράλληλα η γειτνίαση μετά μικρασιατικά παράλια κα
θιστά τη Λέσβο την πρώτη «σκάλα» για τον «παράδεισο» 
για χιλιάδες οικονομικούς μετανάστες από ασιατικές χώ
ρες. Τα μέτρα ανάσχεσης των μεταναστευτικών πιέσεων 
δεν έχουν αποδώσει ακόμη τα  προσδοκώμενα αποτελέ
σματα και η Αστυνομία προσπαθεί με όσα μέσα και υπο
δομές διατίθενται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να ε
ξασφαλίσει αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης για εκείνους 
που τελικά «κατορθώνουν» να φτάνουν στο νησί.

Γιατο σύνολο των προβλημάτων ασφάλειας, τάξης και 
τροχαίας που αντιμετωπίζουν τα  τρία αυτά νησιά μιλήσα
με με τον Αστυνομικό Διευθυντή Λέσβου Α/Δ κ. Ευστάθιο 
Ζούμπο, ο οποίος μας είπε τα  ακόλουθα:

«Α.Α.»: Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της περιοχής ευ
θύνης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου και ποιες 
δράσεις αναπτύσσετε για την εμπέδωση αισθήματος α
σφαλείας στους κατοίκους;

«Απ.»: Η Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου υπάγεται διοι
κητικά στη Γ.Α.Δ.Π. Βορείου Αιγαίου. Αποτελείται από 
τρία νησιά, τη Λέσβο, τη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο με 
συνολική έκταση 2.154 τ.χ. και πληθυσμό 108.294 κατοί
κους. Είναι καθαρά νησιωτική και παραμεθόριος περιοχή, 
με όποια προβλήματα και ιδια ιτερότητες συνεπάγεται 
αυτό, δηλαδή συγκοινωνίας (σύνδεση με την υπόλοιπη

Ελλάδα), λαθρομετανάστευ
σης κ.λπ. Οι κάτοικοι της περιο
χής μας είναι στη μεγάλη τους 
πλειοψηφία φιλήσυχοι και τα ε
γκλήματα που υπάγονται στη 
βαριά εγκληματικότητα (λη
στείες, ανθρωποκτονίες κ.λπ.) 
είναι πολύ σπάνια. Το μεγάλο 
πρόβλημά μας, όπως άλλωστε 
και για όλες τις ακριτικές Αστυ
νομικές Διευθύνσεις, είναι οιλα- 
θρομετανάστες, οι οποίοι ε ι
σέρχονται σχεδόν καθημερινά 
στην περιοχή μας, προερχόμε
νοι από τα απέναντι τουρκικά 
παράλια. Η Υπηρεσία μας για την εμπέδωση αισθήματος 
ασφαλείας στους πολίτες, διαθέτει καθημερινά πεζές και 
εποχούμενες περιπολίες, οι οποίες διέρχονται και από τα 
πλέον απομακρυσμένα χωριά και σημεία των νησιών, επι
λύουν τα προβλήματα των κατοίκων με το καλύτερο δυ
νατό τρόπο και γενικότερα κάνουν αισθητή τηνπαρουσία 
της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα οι πολίτες να αισθάνο
νται ότι έχουν κοντά τους τον Αστυνομικό όποια ώρα τον 
χρειαστούν. Εκτός από τις περιπολίες, έχει αξιοποιηθεί 
και η Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότη
τας (ΟΠΚΕ), η οποία με επικεφαλής Αξιωματικό, εκτελεί 
κατ’ άψογο τρόπο τα καθήκοντά της, που δεν είναι άλλα 
από αυτά της πάταξης της σοβαρής εγκληματικότητας.

«Α.Α.»: Από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και το Αρ
χηγείο δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην κατεύθυνση της 
συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς με στόχο να αι
σθανθούν ως ισότιμοι συνεργάτες στην αντιμετώπιση 
της εγκληματικότητας, αλλά και προβλημάτων της κα
θημερινότητας. Πώς υλοποιείται η ιδέα αυτή στο χώρο 
ευθύνης σας;

«Απ.»: Μια από τις κυριότερες προτεραιότητες της Υ
πηρεσίας μας είναι η σύσφιγξη των σχέσεων της Αστυνο
μίας με τις λοιπές δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες και 
ιδιαίτερα με τους πολίτες. Βασικός μας στόχος είναι να 
περάσουμε το μήνυμα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης προς 
κάθε κατεύθυνση. Καθημερινά εργαζόμαστε προς αυτή 
την κατεύθυνση, ώστε φορείς και πολίτες να αισθανθούν 
τον Αστυνομικό ως ισότιμο συνεργάτη τους στην αντιμε
τώπιση της εγκληματικότητας αλλά και των οποιονδήπο- 
τε άλλων προβλημάτων.

Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, η Υπηρεσία μας 
συνεργάζεται στενά με τις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοί-
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κησης και προσπάθεια της είναι, να λειτουργήσουν τα 
Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας, ο ρόλος 
των οποίων, κατά τη γνώμη μας, είναι πολύ σπουδαίος, ι
διαίτερα για την αντιμετώπιση προβλημάτων τοπικού χα
ρακτήρα.

Εκτόςτωνπαραπάνω,διοργανώσαμεΗμερίδα στη Μυ
τιλήνη, με θέμα «Αστυνομία και Κοινωνία», στην οποία έ
λαβαν μέρος πανεπιστημιακοί καθηγητές και άλλοι αξιο- 
λογότατοι ομιλητές, ενώ συνεργαζόμαστε με τις τοπικές 
αρχές και σε θέματα καθημερινότητας, όπως τροχαίας, 
ηχορύπανσης, πλανοδίων μικροπωλητών κ.λπ.

«Α.Α.»: Βρίσκεστε εγγύτατα των τουρκικών ακτών. 
Πόσο πιεστικό είναι το πρόβλημα της λαθρομετανά
στευσης για τη Διεύθυνσή σας;

«Απ.»: Το πλέον καυτό πρόβλημα γ ιατη Διεύθυνσή μας 
είναι αυτό της λαθρομετανάστευσης, ακριβώς, λόγω της 
γειτνίασής μας με τα τουρκικά παράλια. Τη διετία 2001 - 
2002εισήλθαν στην περιοχή μας συνολικά 770λαθρομε
τανάστες. Ο μεγάλος αριθμός των λαθρομεταναστών και 
η μακροχρόνια διαμονή τους μέχρι να διεκπεραιωθούν οι

υποθέσεις τους δημιουργούν, όπως εί
ναι ευνόητο, πλείστα όσα προβλήματα, 
τα κυριότερα των οποίων είναι: 

α. Δεν υπάρχουν οι πλέον κατάλληλες 
εγκαταστάσεις για τη στέγασή τους.

β. Διατίθεται καθημερινά για τη φύλα
ξή τους μεγάλος αριθμός αστυνομικών, 
σε βάρος άλλων υπηρεσιακών ανα
γκών, όπως πεζών και εποχούμενων πε
ριπολιών, κ,λπ.

γ. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος μετάδο
σης μολυσματικών ασθενειών στους Α
στυνομικούς που εκτελούν υπηρεσία 
στον συγκεκριμένο χώρο στέγασης των 
λαθρομεταναστών.

δ. Δημιουργούνται κοινωνικά προ
βλήματα για τους κατοίκους της πε- 
ριοχής.

Παρ' όλα αυτά, η Υπηρεσία μας συ- 
νεργαζόμενη και με τις  υπόλοιπες συ- 
ναρμόδιες υπηρεσίες, καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια, ώστε η διαβίωση 
των λαθρομεταναστών να είναι ανθρώ
πινη και αξιοπρεπής.

«Α.Α.»: Η Λέσβος είναι ένα μεγάλο 
νησί. Πώς προσδιορίζεται το πρόβλη
μα των τροχαίων ατυχημάτων και ποια 

είναι τα αποτελέσματα του προγράμματος «Καθ’ οδόν 
2001-2005»;

«Απ.»: Η Λέσβος είναι το τρίτο σε μέγεθος νησί της χώ
ρας μας. Ευνόητο είναι να έχει μεγάλο οδικό δίκτυο, σε 
σύγκριση με τα υπόλοιπα νησιά, με αποτέλεσμα να υπάρ
χει αυξημένος αριθμός τροχαίων ατυχημάτων.

Στην αύξηση αυτή συντελούν, τόσο η κατάσταση του ο
δικού δικτύου, το οποίο σε πολλά σημεία του -παρά τις φι
λότιμες προσπάθειες που καταβάλλονται από τις αρμό
διες υπηρεσίες- δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανά
γκες, όσο και ο μεγάλος αριθμός των οχημάτων που κυ
κλοφορούν στην περιοχή μας. Παρ’ όλα αυτά, η Υπηρε
σία μας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Καθ’ Οδόν 
2001-2005», προσπαθεί, αφ ' ενός μεν να μειώσει τα τρο
χαία ατυχήματα και αφετέρου να διευκολύνει την κυκλο
φορία των οχημάτων, ιδίως τη θερινή περίοδο. Και πι
στεύουμε πως τα καταφέραμε καλά ως ένα σημαντικό 
βαθμό. Εάν συγκρίνουμε τα θμηνα Ιανουάριου - Αυγού- 
στου των ετών 2001 και 2002, θα διαπιστώσουμε ότι έ
χουμε μία μείωση της τάξης του 34,3% στο σύνολο των 
τροχαίων ατυχημάτων και 28,7% στους παθόντες. Η μεί
ωση αυτή οφείλεται, κυρίως, στη συνεχή εμφανή παρου
σία αστυνομικών σ ’ όλο το οδικό δίκτυο της περιφέρειάς 
μας και στη διενέργεια συνεχών και συστηματικών ελέγ
χων για τη βεβαίωση επικίνδυνων τροχονομικών παραβά
σεων (μέθη, ταχύτητα, κράνος κλπ.).

Επίσης, η Υπηρεσία μας, αποδίδοντας μεγάλη σημασία 
στον τομέα της πρόληψης έχει διοργανώσει αρκετές εκ
δηλώσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπως, Διό
δια Πρόληψης, Εβδομάδα Τροχαίας, Περίπτερο Τροχαί
ας, Διανομή εντύπου υλικού, Διανομή εκατό κρανών μετά  
από κλήρωση, Ομιλίες σε μαθητές κατά τη διάρκεια της 
μαθητικής περιόδου κ,λπ. Ο
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Κπταρεσήΐ me ΒίλαισαΓ
01 - Iipdmq ιηξίΟεύει οιο χρόνο...
D Άγιος Ευστράτιος -ο γνωστός μας Άη - Στράτης- 

είναι ένα μικρό νησί που βρίσκεται στα Ν-ΝΔ της 
Λήμνου, επιφάνειας 43,3 τετρ. χιλιομέτρων με 
τριακόσιους περίπου κατοίκους. Ο οικισμός και 
το λιμάνι του νησιού βρίσκονται στη βορειοδυτι

κή πλευρά. Το χωριό είναι σχετικά νέο, καθώς μετά τον 
καταστροφικό σεισμό του 1968 οι κάτοικοι αναγκάστη
καν να εγκαταλείψουν τα παλαιό τους σπίτια.

Στην αρχαιότητα ονομαζόταν "Νέα", διότι, σύμφωνα με 
τον Παυσανία, αναδύθηκε από τη θάλασσα την εποχή που 
καταποντίστηκε η ομηρική "Χρυσή". Κατοικήθηκε ήδη από 
τους μυκηναϊκούς χρόνους, ενώ άφθονα είναι τα λείψανα 
της ιστορικής περιόδου. Στα μέσα του 16ου αιώνα εγκα
ταστάθηκαν οι πρόγονοι των σημερινών κατοίκων.

Σύμφωνα με τις ελάχιστες μαρτυρίες περιηγητών 
φαίνεται ότι από τον 16ο αιώνα η οικονομία του νησιού 
στηριζόταν στη συλλογή βελανιδιών και στην κτηνοτρο
φία, αν και τα  ερείπια του παλαιού οικισμού δείχνουν ότι 
υπήρξαν περίοδοι ακμής, γεγονός που αποδεικνύεται 
από τα όμορφα παραδοσιακά σπίτια αλλά και τα νεο
κλασικά δημόσια κτίρια, όπως η Μαράσλειος Σχολή.

Η μετονομασία σε 'Άγιος Ευστράτιος" αποδίδεται 
στην έλευση του Οσίου Ευστρατίου στο νησί, που είχε 
εξοριστεί ως εικονολάτρης από τον Λέοντα τον Θηριώ- 
νυμο, ο οποίος είχε επαναφέρει την απαγόρευση λα
τρείας των εικόνων και προβεί σε διώξεις των εικονολα
τρών. Μετά την αναστήλωση των εικόνων ο Άγιος Ευ
στράτιος επέστρεψε στο μοναστήρι της Αυγάρου, όπου 
εγκαταβιούσε πριν την εξορία του.

Στη διάρκεια του 20ου αιώνα, λίγα χρόνια μετά την 
μετά την απελευθέρωση του 1912, ο Άγιος Ευστράτιος 
άρχισε να χρησιμοποιείται ως τόπος εξορίας. Από το 
1928 μέχρι το 1963, το  νησί συνδέθηκε με τις χειρότε
ρες στιγμές της νεώτερης ελληνικής ιστορίας, φιλοξε
νώντας χιλιάδες πολιτικούς, κυρίως, κρατουμένους.

Σήμερα, το υψηλό επίπεδο διατήρησης του φυσικού 
χώρου καθιστά το νησί ως ένα από τα καλύτερα διατη
ρημένα οικοσυστήματα στο χώρο του Αιγαίου. Το έδα
φος του είναι ηφαιστειογενές και η μεγαλύτερη πεδιά
δα του βρίσκεται στο ΒΑ μέρος στη θέση Αλωνίτσι, 
όπου παλαιότερα υπήρχε εκτεταμένος αμπελώνας. Η 
ψηλότερη κορυφή του ονομάζεται “Σημάδι" και δεν ξε
περνά τα  298 μέτρα. Μεγάλο μέρος της ακτογραμμής 
αποτελείται από απόκρημνους βράχους με σπηλιές, 
στις οποίες βρίσκουν ασφαλές καταφύγιο οι μεσογεια
κές φώκιες, καθώς η περιοχή αποτελεί φυσική συνέχεια

του θαλάσσιου πάρκου των Βόρειων Σποράδων.
Οι πληθυσμοί προστατευόμενων ειδών γερακιών φω

λιάζουν στις ανατολικές ακτές του νησιού που αποτελεί 
έναν από τους κυριότερους προορισμούς τους και τόπο 
αναπαραγωγής.

Γύρω από το νησί υπάρχουν αρκετά μικρονήσια και 
βραχονησίδες από τις οποίες σημαντικότερες είναι το 
Δασκαλιό, η Βέλια και οι Δώδεκα Απόστολοι. Στο νησί 
δεν υπάρχουν αυτοκινητόδρομοι και η πρόσβαση στις 
μικρές παραλίες γίνεται πεζή ή με βάρκες.

Τα τελευταία χρόνια ο Άη - Στράτης ανακαλύπτεται 
από λάτρεις του θαλάσσιου τουρισμού, καθώς αποτελεί 
ενδιάμεσο σταθμό των ιστιοπλοϊκών σκαφών μεταξύ 
Χαλκιδικής και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Το νησί από πλευράς αστυνομικής ευθύνης ανήκει στην 
Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου και διαθέτει Αστυνομικό 
Σταθμό με Διοικητή Αρχιφύλακα και ένα Αστυφύλακα.

Ιδιαίτερα προβλήματα ασφάλειας ή τάξης δεν υπάρ
χουν, διότι ο ολιγομελής οικισμός αποτελείται από αν
θρώπους φιλήσυχους.

Το νησί δεν αποτελεί σταθμό προσέγγισης λαθρομε
ταναστών και η μοναδική περίπτωση λαθρομετανάστευ
σης σημειώθηκε προ δεκαμήνου. Από πλευράς ναρκω
τικών υπήρξε πάλι μία και μοναδική περίπτωση και αφο
ρούσε κατοχή αποξηραμένης ινδικής κάνναβης.

Μπορεί ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Ευστρατίου να 
μην αντιμετωπίζει προβλήματα τάξης, τροχαίας κι 
ασφάλειας, όμως αποτελεί ένα σημείο επαφής των θα
λασσοδαρμένων ακριτών μας με το κράτος και τους 
εξασφαλίζει το αναγκαίο αίσθημα ασφάλειας. Είναι κο
ντά στους κατοίκους και εκείνοι του το ανταποδίδουν.

Η αστυνομική δύναμη συμμερίζεται τα προβλήματα 
και τις δυσκολίες των κατοίκων, που κατά κύριο λόγο 
εστιάζονται σ τις θαλάσσιες συγκοινωνίες κατά την πε
ρίοδο του χειμώνα με την κακοκαιρία, διότι είναι πολύ 
δύσκολο να προσεγγίσουν το λιμάνι τα καράβια της 
γραμμής και το μικρό καράβι που εκτελεί καθημερινό 
δρομολόγιο με τη Λήμνο. □
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Δημοτικί Α ιιυη ιίι

Η Δημοτική Αστυνομία είναι ένα τμήμα του αστυνο
μικού θεσμού που λειτουργεί σε όλες σχεδόν τις 
χώρες του κόσμου, με ειδικά καθήκοντα και υπο
χρεώσεις. Στη χώρα μας, αμέσως μετά την ίδρυ
ση του νεοελληνικού κράτους, στη Δημοτική 

Αστυνομία ανατέθηκαν τα  καθήκοντα άσκησης της το
πικής αστυνομίας (1833 - 1893). Μετά από 100 περίπου 
χρόνια "σιωπής", κάτω από την πίεση των νέων ανα
γκών, η Δημοτική Αστυνομία εμφανίζεται και πάλι, σε 
εκτέλεση διατάξεων του άρθρου 24, παρ. 3, του ΠΔ 
410/ 1995 για το "Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα". Πρό
σφατα , με το ΠΔ 23/ 2002 (ΦΕΚ, Α’, 19) καθορίστηκαν 
με λεπτομέρειες οι αρμοδιότητες, το σύστημα πρόσλη
ψης, τα  προσόντα, τα καθήκοντα, τα  δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις της Δημοτικής Αστυνομίας. Το πλαίσιο 
λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας αναμένεται να 
συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Υπουργού Εσωτε
ρικών κλπ για την έκδοση του "Κανονισμού Λειτουργίας" 
και τον καθορισμό του τύπου της στολής, του διακριτι
κού σήματος και της ταυτότητας του ειδικού ένστολου 
προσωπικού. Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" θα επανέλθει 
για το νέο αυτό θεσμό. Στο τεύχος αυτό παρουσιάζου
με μόνον τις αρμοδιότητες του ειδικού ένστολου προ
σωπικού.

Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας διακρίνεται 
σε ειδικό ένστολο και σε επιστημονικό και υποστηρικτι
κό προσωπικό, το οποίο απαρτίζεται, κυρίως, από μη
χανικούς, επόπτες υγείας, προσωπικό διοικητικής υπο
στήριξης και βοηθητικό προσωπικό.

Το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνο
μίας, το οποίο δεν είναι δυνατόν να είναι κατώτερο του 
1/4 του συνολικού αριθμού των υπηρετούντων στη Δη
μοτική Αστυνομία, έχει την ευθύνη άσκησης των κατω
τέρω αρμοδιοτήτων.

Αρμοδιότητες του ειδικού 
προσωπικού:

Στο ειδικό προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας 
ανατίθενται οι εξής αρμοδιότητες:

- Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφο
ρούν την καθαριότητα, την κυκλοφορία και στάθμευση 
των οχημάτων, την οικοδόμηση, την ύδρευση, την άρ
δευση, την αποχέτευση, την ηχορύπανση, τη ρύπανση 
των θαλασσών από πηγές ξηράς, την προστασία των 
επίγειων και υπόγειων υδάτινων αποθεμάτων και την 
προστασία του περιβάλλοντος.
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- Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφο
ρούν τη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων.

- Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφο
ρούν τη λειτουργία των πάσης φύσεως επιτηδευμάτων 
και επαγγελμάτων.

- Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν 
τη λειτουργία δημοτικών ή κοινοτικών εργαστηρίων και 
τον έλεγχο των υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων, 
της ρύπανσης των υδάτων και της θάλασσας.

- Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφο
ρούν τη λειτουργία όλων των καταστημάτων και επιχει
ρήσεων, των οποίων οι όροι λειτουργίας καθορίζονται 
από υγειονομικές διατάξεις.

- Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφο
ρούν την δραστηριότητα γενικά των μικροπωλητών και 
τη λειτουργία κυλικείων σε κοινόχρηστους χώρους (άλ
ση, κήπους κλπ.).

- Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν 
την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινηματογρά
φων και παρεμφερών επιχειρήσεων, που προβλέπονται 
από τους α.ν.445/1937 (Α 22) και 446/1937 (Α 23).

- Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφο
ρούν τη λειτουργία μουσικής σε δημόσια κέντρα, ύστε
ρα από σχετική άδεια όπως προβλέπεται από αστυνομι
κές διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την 
Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη.

- Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφο
ρούν την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών 
παιδιών, που προβλέπονται από αστυνομικές διατάξεις 
και δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2000/1991.

- Ο έλεγχος για την εφαρμογή των διατάξεων για την 
κοινή ησυχία, την καθαριότητα και αισθητική των πόλε
ων, ευκοσμία και ευταξία.

- Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφο
ρούν τη λειτουργία των καταστημάτων και επιχειρή
σεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων, κινημα
τογράφων ψυχαγωγικών παιδιών, εκμίσθωσης μοτο
ποδηλάτων.

- Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφο
ρούν την στάθμευση οχημάτων.

- Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφο
ρούν τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις 
οδούς.

- Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφο
ρούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας με υποδείξεις και σή
ματα των τροχονόμων.

- Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφο-
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ρούν τις εκπομπές ρύπων, θορύβων κλπ. από οχήματα.
- Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφο

ρούν τις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και 
εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς, στο δημο
τικό ή κοινοτικό δίκτυο.

- Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων του Γενικού 
Οικοδομικού Κανονισμού και των διατάξεων για τις επι
κίνδυνες οικοδομές.

- Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων για την επί
βλεψη εφαρμογής διακοπής εργασιών λόγω έλλειψης 
μέτρων ασφαλείας και υγιεινής.

- Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων για το ωρά
ριο λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης και των συ
ναφών καταστημάτων, καθώς και των εμπορικών κατα
στημάτων.

- Η αφαίρεση άδειας οικοδομής για ασφαλιστικές ει
σφορές.

- Η επιθεώρηση αμαξωμάτων κοντινών ως προς την 
εμφάνιση τους.

- Ο έλεγχος επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέρο
ντος, σχετικά με την εφαρμογή της τουριστικής νομο
θεσίας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών 
κυρώσεων κλπ.

- Η προστασία σπηλαίων.
- Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που άφορου 

ν τη ν αλιεία στα εσωτερικά ύδατα (λιμνοθάλασσες, λί
μνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί).

- Η εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων που αφο
ρούν τους χώρους εγκατάστασης πλανόδιων νομάδων.

- Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφο
ρούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδί
δουν τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς και την 
επιβολή των πάσης φύσεως προστίμων που καθορίζο
νται με τις κανονιστικές αποφάσεις.

- Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων για την προ
στασία του αστικού και περιαστικού πρασίνου.

- Οι αρμοδιότητες της Αγροφυλακής σε τοπικό επίπε
δο, όπως αυτές ορίζονται από τις  διατάξεις του 
Ν.Δ.3030/ 1954 (Α 244) "Περί Αγροφυλακής", όπως αυ
τό έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, 
και ιδίως η φρούρηση των αγροτικών κτημάτων για την 
πρόληψη της κλοπής, της φθοράς και των άλλων αδι
κημάτων, η προανάκριση γ ι’ αυτά τα  αδικήματα και η 
δίωξη και η εκδίκαση όσων διώκονται σε βαθμό πταί
σματος κατά τους ορισμούς του ανωτέρω νόμου. Η 
αστυνομία για τα αρδευτικά ύδατα σύμφωνα με τον 
ανωτέρω νόμο και τις λοιπές συναφείς διατάξεις. Οι αρ
μοδιότητες της αγροφυλακής εκτείνονται στην αγροτι
κή έκταση, αναφέρονται στα αγροτικά κτήματα, τα ακί
νητα και κινητά τα  χρησιμοποιούμενα για αγροτικές ή 
κτηνοτροφικές εργασίες ή σχετιζόμενα με τέτοιες ερ
γασίες όπως αυτά αναφέρονται ειδικότερα στον ως άνω 
νόμο και τις λοιπές σχετικές διατάξεις.

- Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφο
ρούν την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων.

- Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφο
ρούν το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές.

- Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για μεταδημότευση.
- Η θεώρηση των τιμοκαταλόγων των δωματίων των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων στις πε
ριπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά ,

όπου δεν εδρεύουν υπηρεσίες του EOT, και
- Η φύλαξη των δημοτικών ή κοινοτικών εγκαταστά

σεων και της δημοτικής ή κοινοτικής περιουσίας.

Άσκηση των αρμοδιοτήτων

Ως προς τον ειδικότερο τρόπο άσκησης αρμοδιοτή
των ρυθμίζονται τα εξής, επί μέρους, θέματα:

- Ο έλεγχος για την καθαριότητα εκτείνεται σε όλους 
τους δημόσιους, δημοτικούς, κοινοτικούς, και κοινό
χρηστους χώρους και σε τόπους αγοράς. Για την άσκη
ση της αρμοδιότητας αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του Ν.Δ.805/1971 (Α 1) και του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν. 
1080/1980 (Α246).

- Ο έλεγχος για τη στάθμευση των πάσης φύσεως 
οχημάτων εκτείνεται τόσο στους χώρους ελεγχόμενης 
στάθμευσης όσο και σε χώρους εκτός αυτών. Γ ια την 
άσκηση της αρμοδιότητας αυτής εφαρμόζονται οι δια
τάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν. 1080/80 και των άρ
θρων 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α57).

- Για τον έλεγχο της οικοδόμησης, το προσωπικό της 
Δημοτικής Αστυνομίας δικαιούται να εισέρχεται σε αυ
λές, σε ανεγειρόμενες οικοδομές και πάσης φύσεως 
κτίσματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να 
ελέγχει την ύπαρξη άδειας οικοδόμησης σε ισχύ, την 
αναγραφή του αριθμού της, την τήρηση των όρων της 
καθώς και την ύπαρξη και τήρηση των όρων κάθε άλλης 
σχετικής άδειας.

- Ο έλεγχος της αποχέτευσης περιλαμβάνει και την 
παρεμπόδιση επιχωμάτωσης ή δόμησης της φυσικής 
ροής των χειμάρρων, τον έλεγχο των νερών που χύνο
νται στους χείμαρρους και ποταμούς για να μη περιέ
χουν λύματα βιομηχανικών και βιοτεχνιών, επιχειρήσε
ων, ή οικιών, τον έλεγχο για παράνομες συνδέσεις ακι
νήτων με υδροφόρους αγωγούς ή αγωγούς των ακά
θαρτων ή βρόχινων νερών ως και παράνομες επεκτά
σεις των αγωγών αυτών. Για τον έλεγχο αυτό το προ
σωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας δικαιούται να εισέρ
χεται σε αυλές και οικήματα πάσης φύσεως, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.

- Ο έλεγχος για τη μόλυνση του περιβάλλοντος εκτεί
νεται σε κάθε πηγή και αιτία παροδική ή μόνιμη που 
προκαλεί ρύπανση ή μόλυνση στο φυσικό περιβάλλον 
(γη, αέρα, ποτάμια, λίμνες, θάλασσες, κλπ.). Στον έλεγ
χο υπόκεινται και οι εστίες καύσεως πάσης φύσεως κτι
ρίων (οικίες, ξενοδοχεία, καταστήματα, νοσοκομεία, 
βιοτεχνίες, βιομηχανίες κλπ.) καθώς και η ηχορύπανση. 
Ο έλεγχος για τη μόλυνση του περιβάλλοντος περιλαμ
βάνει και τη ρύπανση από οσμές, από εγκατάλειψη στε
ρεών αντικειμένων ή υπολειμμάτων σε δημόσιους και 
ιδιωτικούς χώρους, που δημιουργούνται από κάθε εί
δους δραστηριότητα.

- Η προστασία του υπογείου υδατικού δυναμικού πε
ριλαμβάνει και τον έλεγχο για την πρόληψη παράνομου 
ανοίγματος πηγαδιών και εκτέλεση γεωτρήσεων, τον 
έλεγχο της υπεράντλησης που δημιουργεί κινδύνους 
εξάντλησης και ελάττωσης του υπόγειου υδατικού δυ
ναμικού, τον έλεγχο της. παράνομης πώλησης, διάθε
σης, μεταφοράς ή αλλαγής χρήσεως τον, την προστα
σία από τη ρύπανση, και μόλυνση τόσο των υπόγειων 
όσο και των επιφανειακών νερών.



II ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΗρΕίάζειαι
in Βειορία

ΑΛΛΟ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΑΞΗ;

Ολοι μας έχουμε ακούσει και εξακολουθούμε να 
ακούμε συναδέλφους κατά τη διάρκεια εκπαι
δεύσεων, μετεκπαιδεύσεων, υπηρεσιακών συ
ναντήσεων, αλλά και κάθε που δίδεται αφορμή 
να λένε «άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη» και 

επειδή το  αστυνομικό επάγγελμα είναι πράξη «δεν 
υπάρχει καμία σχέση μεταξύ θεωρίας και πράξης», δη
λαδή «καμία σχέση μεταξύ αυτών που λένε οι θεωρίες 
με την αστυνομική πρακτική». Επιδιώκουν πρακτικές 
λύσεις και αποφεύγουν περίπλοκες θεωρητικές αναλύ
σεις. Δεν ενδιαφέρονται για την θεωρητική υποστήριξη 
και τεκμηρίωση των αστυνομικών ενεργειών. Θεωρούν 
ότι δεν είναι δική τους δουλειά να «ψάχνουν πίσω από 
τα φαινόμενα».

Στη συνείδηση των αστυνομικών υπάρχει μια γενι
κότερη απαξίωση των θεωρητικών αρχών των επιστη
μών. Πιστεύουν ότι οι αρχές των κοινωνικών επιστη
μών δεν επηρεάζουν την αστυνόμευση και ότι δεν 
σχετίζονται με το  επιτελούμενο αστυνομικό έργο. 
Αποδέχονται ότι η αστυνόμευση έχει δικούς της κανό
νες, οι οποίοι δεν σχετίζονται με τις  κοινωνικές εξελί
ξεις. Οι αλλαγές σε θέματα αστυνόμευσης είναι απο
τέλεσμα «εσωτερικών διεργασιών» με μεθόδους που 
χαρακτηρίζονται ως «αντίδραση στα γεγονότα». Η 
αστυνομική δράση αλλάζει όταν ήδη έχει αλλάξει το 
έγκλημα και οι μέθοδοί του ή όταν οι κοινωνικές συν
θήκες έχουν ήδη αλλάξει από καιρό.

Διαιωνίζεται το  παλιό ρητό «όλα μαθαίνονται στο 
πεζοδρόμιο». Το πεζοδρόμιο είναι το  «πεδίο της μά
χης» όπου ο αστυνομικός μαθαίνει τη δουλειά δίπλα 
στον παλιό συνάδελφο σε συνδυασμό με τη μάθηση 
μέσω δοκιμής και αποτελέσματος, λαθών και επιβρα
βεύσεων. Δεν υπάρχουν διαφορές από τη μαθητεία 
ενός νέου τεχνίτη δίπλα στον παλιό και τον έμπειρο. 
Εάν ο «παλιός» ασκεί την τέχνη του με μεθόδους «άλ
λων εποχών» ή ακόμη με λανθασμένους τρόπους αυ
τό δεν ενδιαφέρει. Στα μάτια του νέου ο παλιός κάνει 

ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ «καλά τη δουλειά του», «ξέρει τα  μυστικά», «αποφεύ-
ΚΑΜΠΑΝΑΚΗ γει τις  κακοτοπιές» και με τις  «έξυπνες τεχνικές» είναι 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Α’
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αποτελεσματικός μέσα σ’ ένα περιορισμένο πεδίο 
δράσης, το  οποίο μπορεί και ελέγχει. Ο νέος αστυνο
μικός διαιωνίζει μεθόδους και πρακτικές μόνο και μό
νο επειδή νομίζει ότι εκείνα που μαθαίνει «στο πεζο
δρόμιο» αποτελούν την πραγματική αστυνομική δρά
ση. Έτσι θα είναι ικανός να επιβιώσει επαγγελματικά.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 
ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Οι νέες ιδέες και οι καινούργιες τακτικές που προω
θούνται από την ηγεσία απορρίπτονται και πολεμούνται, 
αφού απαιτούν αλλαγές και προσαρμογές που προϋπο
θέτουν κόπο, χρόνο, ενημέρωση, επαγγελματισμό, συ
νεχή εκπαίδευση, αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπιών. 
Η αντίσταση σε κάθε καινούργιο συνοδεύεται και από 
την κάθετη απόρριψη όσων αστυνομικών εργάζονται 
θεωρητικά και εμπειρικά σε επιτελικές θέσεις. Επικρατεί 
η αντίληψη ότι δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα του 
αστυνομικού έργου και οι προτάσεις τους στερούνται 
ρεαλισμού και γνώσης της μάχιμης αστυνόμευσης. 
Όμως τα  ίδια δεδομένα που χειρίζεται ένας αστυνομι
κός στο πεζοδρόμιο χειρίζεται και ένας άλλος σε ένα 
γραφείο αλλά σε διαφορετικό αναπαραστασιακό επίπε
δο και με διαφορετικούς όρους. Παρόλα αυτά οι επι
διώξεις τους είναι κοινές, δηλαδή αντιμετώπιση φαινο
μένων που ενδιαφέρουν την αστυνομία.

Όμως ποια είναι τα  αποτελέσματα της παραδοσια
κής (σημερινής) αστυνόμευσης; Εκπληρώνονται ευρύ
τερες στρατηγικές και οι επιθυμίες των πολιτών; Γίνε
τα ι λόγος για γενικότερους δείκτες εγκληματικότητας, 
για εξυπηρέτηση του πολίτη, για συνεργατικές σχέσεις 
αστυνομίας κοινού, για γενεσιουργές αιτίες εγκλημά
των, για στρατηγικές και οργανωμένα σχέδια με γεω
γραφική επικέντρωση; Ποια είναι η άποψη των πολιτών 
τους οποίους υποτίθεται ότι υπηρετεί; Ποια είναι η 
άποψη των παρανόμων (μικροπαρανόμων και λευκού

περιλαίμιου); Ποια είναι η άποψη των προϊσταμένων; 
Ποια είναι η άποψη των ειδικών επιστημόνων περί 
αστυνόμευσης και εγκλήματος; Μάλλον δεν ενδιαφέ
ρουν και πολύ οι απόψεις εκείνων που βρίσκονται εκτός 
αστυνομίας. Η «εσωτερική» αποδοχή και αναγνώριση 
είναι πολύ πιο σημαντική. Οι κρίσεις γίνονται με το  κρι
τήριο εάν έγινε η δουλειά. Και δουλειά τις περισσότε
ρες φορές σημαίνει ευημερία αριθμών. Περισσότερες 
συλλήψεις, περισσότερες κατασχέσεις, πολλές εξιχνιά
σεις, περισσότερες διαπιστώσεις παραβάσεων, κλπ. 
Αρκεί λοιπόν που ο αστυνομικός με πονηριά και καπα- 
τσοσύνη κατόρθωσε να συλλάβει τον μικροαπατεώνα, 
τον κλέφτη ευτελών αντικειμένων, τον μικροπαράνομο, 
κλπ, την ίδια στιγμή που ο μεγαλοαπατεώνας «δουλεύ
οντας» μέσα από υπερσύγχρονα τεχνολογικά συστή
ματα, με εκλεπτυσμένες τεχνικές, οι οποίες σε πρώτη 
φάση δεν προκαλούν το κοινό αίσθημα, θησαυρίζει σε 
βάρος μιας μεγάλης μερίδας πληθυσμού ή ακόμα και 
μιας ολόκληρης κοινωνίας.

Τι σημαίνουν όλα τα  παραπάνω; Η αστυνομία μας 
δεν έχει μάθει «πώς να μαθαίνει»! Πως δηλαδή πρέπει 
να αναπροσαρμόζει τη δράση της ανάλογα τις  υπάρ- 
χουσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, οι οποίες και 
προκαθορίζουν τη δράση της. Για να ενημερωθεί για 
το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δρα θα πρέπει να 
δώσει προσοχή σ’ αυτά που λένε οι θεωρίες των κοι
νωνικών επιστημών (Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Οικο
νομικά). Για να δράσει αποτελεσματικά πρέπει πρώτα 
να έχει κατανοήσει τις κοινωνικές δυνάμεις που δρουν 
μέσα στο πλαίσιο στο οποίο και αυτή εντάσσεται. Η 
αστυνομία ασχολείται με κοινωνίες και άτομα, γ ι’ αυτό 
θα πρέπει να γνωρίζει τις  θεωρίες που ερμηνεύουν τη 
δράση τους. Έτσι η ηγεσία πρέπει να είναι ενήμερη 
για τις  επικρατούσες θεωρίες για το έγκλημα, την 
εγκληματικότητα, την κοινωνική επιρροή, την παραβα- 
τικότητα, τις κοινωνικές συγκρούσεις, κλπ ώστε να εί-
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ϋ -

Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Η θεωρία και γενικότερα η γνώση 

αποτελούν ενσωματωμένη πράξη, 
τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότε
ρο. Για να αντιμετωπιστεί ένα φαι
νόμενο θα πρέπει να γίνουν κατα
νοητές οι αιτίες του, το ιστορικό 
του, το γενικότερο κοινωνικοψυχο- 
λογικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσε
ται, οι σχέσεις του και η αλληλεπί
δραση του με άλλα στοιχεία του 
πλαισίου, κτλ. Χωρίς μια τέτοια κα
τανόηση της κατάστασης κάθε 
δράση/κίνηση της αστυνομίας θα 
τείνει να είναι τυχαία εφόσον θα 
ισοδυναμεί με τυφλή, απρογραμ
μάτιστη και μη μελετημένη ^ ε π ι
στημονική) αντίδραση, η οποία 
αφενός θα έχει περιορισμένες πι
θανότητες επιτυχίας και αφετέρου 

πιθανότατα θα περιπλέκει περισσότερο την κατάστα
ση απαιτώντας μακροπρόθεσμα περισσότερο κόπο 
μόνο και μόνο για να επανέλθει η κατάσταση στο προ 
της παρέμβασης στάδιο, εάν μπορεί να γίνει αυτό (π.χ. 
το  αψυχολόγητο πέταγμα ενός δακρυγόνου σε μια τε 
ταμένη στιγμή μιας συγκέντρωσης κάνει τα  πράγματα 
να εκτραπούν ραγδαία και οι επόμενες αστυνομικές κι
νήσεις δεν συνεισφέρουν πλέον στο αρχικό πρόβλημα, 
αλλά σε μεταγενέστερο που προκάλεσαν).

Η αναπαράσταση και η προσλαμβάνουσα αντίληψη 
των αστυνομικών προκαθορίζει σε μεγάλο ποσοστό και 
τις πράξεις τους (δεν ξεκινάει κάποιος να κάνει το γύρο 
του κόσμου όταν πιστεύει ότι ο κόσμος είναι επίπεδος!). 
Οι παρωχημένες ιδέες ή οι προκαταλήψεις των αστυνο
μικών μπορούν να αλλάξουν μέσα από εκπαίδευση σε 
θεωρίες των κοινωνικών επιστημών, κυρίως της κοινω- 
νιολογίας και της ψυχολογίας. Μέσα από αυτά τα θεω
ρητικά φίλτρα θα μπορούν να αναπαριστούν διαφορετι

ναι ικανή να χαράσσει ανάλογη 
στρατηγική και πολιτική. Ο μάχιμος 
αστυνομικός για να είναι ικανός να 
υλοποιεί την πολιτική της διοίκη
σης πρέπει μέσα στο μικρόκοσμό 
του να ερμηνεύει τ ις  θεωρίες και 
να τους δίνει πρακτικό νόημα. Η 
δράση του σύγχρονου αστυνομι
κού δεν στηρίζεται πια σε ψυχρές 
εντολές. Απαιτεί ερμηνεία κατα
στάσεων και κοινωνικών ή προσω
πικών συμβάντων που σχετίζονται 
με την αστυνομική παρέμβαση. 
Για να είναι ικανός να κάνει κάτι 
τέτο ιο  θα πρέπει να είναι εξοπλι
σμένος με γνώσεις και θεωρίες 
και να γνωρίζει τρόπους και μεθό
δους εφαρμογής τους.

κά την παρανομία και το έγκλημα και να βλέπουν τις αι
τίες πίσω από τα  φαινόμενα (π.χ. ο νεαρός που συμμε
τέχει σε ομάδα χούλιγκαν είναι ιδιαίτερος τύπος εγκλη
ματία. Είναι ένας διαταραγμένος πολίτης, ο οποίος ανή
κει σε μια κοινωνική ομάδα και ταυτίζεται με αυτή για 
λόγους που έχουν να κάνουν με τον εαυτό και την ταυ
τότητα, την ομάδα και τη δυναμική της, την εύρεση νοή
ματος κτλ, ο οποίος ασκώντας βία στους αστυνομικούς, 
εκφράζει την αντίθεση του και περιφρόνηση του στην 
εγγενή εξουσία τους, εξισώνοντάς τους με παράγοντα 
του κατεστημένου, κτλ).

Η ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ

Επειδή οι θεωρίες και οι πρακτικές ξεπερνιούνται εύ
κολα από άλλες νεώτερες και πληρέστερες θα πρέπει 
όλοι στην αστυνομία να παρακολουθούν τις εξελίξεις 
και να προσαρμόζονται ανάλογα. Η αστυνομία πρέπει 
να μπει στο παιγνίδι των συνεχών αλλαγών και ανακα
τατάξεων εάν θέλει να είναι ανταγωνιστική (για να μιλή
σουμε με όρους των επιχειρήσεων). Μια στατική και 
άκαμπτη αστυνομία είναι δυσλειτουργική. Μια αστυνο
μία που ακολουθεί τα πορίσματα των επιστημονικών 
ερευνών και αλλάζει συνεχώς είναι αποδοτική και απο
δεκτή. Δεν είναι τυχαίο που οι καλύτερες αστυνομίες 
του κόσμου έχουν εντάξει στους κόλπους τους την επι
στημονική έρευνα και καθοδηγούνται από τις θεωρίες 
που προέρχονται από αυτήν.

Οι αστυνομίες της σημερινής εποχής δεν στηρίζονται 
σε ιδεολογίες και ατεκμηρίωτες απόψεις ανθρώπων 
που νομίζουν ότι ξέρουν το σωστό. Η επιστημονική 
έρευνα μέσα από την ομαδική δουλειά και τις διακρατι
κές και διεπιστημονικές συνεργασίες υποδεικνύει 
ασφαλέστερους δρόμους, μέσω των οποίων υπάρχουν 
περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Επειδή καμία 
αστυνομία δεν ισχυρίζεται ότι έχει τις καλύτερες θεω
ρίες και τις καλύτερες μεθόδους, είναι κοινός τόπος οι 
συνεργασίες αστυνομιών τόσο σε επίπεδο έρευνας, θε
ωρίας και τεχνογνωσίας, όσο και σε επίπεδο πρακτικής 
και εφαρμοσμένης αστυνόμευσης.

Εν κατακλείδι, η (επιστημονική) θεωρία είναι απαραί
τητη στη σύγχρονη αστυνομική δράση. Τίποτα δεν αφή
νεται στην τύχη και στο άγνωστο. Οι επικρατούσες θε
ωρίες υιοθετούνται στην αστυνομική δράση, επειδή 
έχουν δοκιμαστεί στην πράξη και δουλεύουν. Θεωρία 
και (αστυνομική) πράξη βαδίζουν μαζί. Όπως λένε πολ
λοί «δεν υπάρχει τίποτα πιο πρακτικό από μια καλή θε
ωρία». Η θεωρία μας δείχνει πως προσεγγίζουμε την 
πράξη. Πολλές σύγχρονες αστυνομίες το έχουν αντιλη- 
φθεί γ ι’ αυτό όλες οι ενέργειες, οι πολιτικές και οι στρα
τηγικές τους καθοδηγούνται από τα  πορίσματα επιστη
μονικών ερευνών. Η ηγεσία έχει μάθει να υιοθετεί τα επι
στημονικά πορίσματα και να καθοδηγεί το προσωπικό 
στην εφαρμογή τους. Γ ια να συμβεί κάτι τέτοιο απαιτεί
ται ενεργοποίηση και κινητοποίηση ανθρώπινου δυναμι
κού, διάθεση πόρων και συνεχή αλλαγή των τρόπων που 
προσεγγίζουμε τα πράγματα. Εμείς τ ι κάνουμε;
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Κοινοτική λιτονήρειση 
κ  10η & Ανατολή:

Α πό την αρχή της δεκαετίας του ‘80 υπήρξε αξιο
σημείωτο ενδιαφέρον για τις αστυνομικές στρα
τηγικές και φιλοσοφίες οφειλόμενο στον αυξανό
μενο αριθμό των βίαιων εγκλημάτων, στην υψηλά 
ανταγωνιστική αγορά ναρκωτικών, στο φόβο για 

το έγκλημα, καθώς και στη διεθνοποίηση του εγκλήμα
τος. Υπήρξε επίσης, σύμφωνα με τον Bennett (1992), 
μία ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ιδιαίτερα στη Δύση 
ότι η σχέση μεταξύ της αστυνομίας και των πολιτών εί
χε φθαρεί. Όλα τα παραπάνω οδήγησαν στην υιοθεσία 
μίας νέας αστυνομικής πρακτικής (ή φιλοσοφίας), της 
κοινοτικής αστυνόμευσης, η οποία όμως (μαζί με κάποι
ες ομοιότητες) έχει πολλά διαφορετικά γνωρίσματα στη 
Δύση και στη Ανατολή.

Σ’ αυτό το σημείο ο ορισμός της κοινοτικής αστυνό
μευσης είναι αναγκαίος. Σύμφωνα με τους Trojanowicz 
και Bucqueroux (1994) κοινοτική αστυνόμευση είναι μια 
φιλοσοφία προσωποποιημένης αστυνόμευσης, όπου οι 
ίδιοι αστυνομικοί περιπολούν και εργάζονται στην ίδια 
περιοχή, από μία αποκεντρωμένη θέση, συνεργαζόμε- 

του ΓΕΠΡΓΙΟΥ ν01 ύε του0 πολίτες για να εντοπίσουν και να λύσουν 
ΑΠ. ΑΝΤΩΝΟ- προβλήματα (βλ. Καμπανάκης, I. Οκτ. 1999). Τα συστα- 

ΠΟΥΛΟΥ* τικά της κοινοτικής αστυνόμευσης είναι τρία: α) Συμμε

τοχή της κοινότητας, β) λύση προβλημάτων και γ) αλ
λαγή στη διοίκηση. Αναφορικά με το πρώτο συστατικό 
η επιτήρηση της γειτονιάς (Neighborhood watch) που 
εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και 
τη βόρεια Αμερική είναι το καλύτερο παράδειγμα συμ
μετοχής του κοινού στην αστυνόμευσης. Επιπλέον, δη
μοτικά συμβούλια, εταιρείες, εθελοντικοί ή μη οργανι
σμοί συμμετέχουν ενεργά με το να ιδρύουν θεσμικές 
ομάδες γνωστές ως συμβουλευτικές επιτροπές αστυνό
μευσης (policing consultative committees), οι οποίες 
έχουν γίνει κέντρα διακίνησης ιδεών σε θέματα αστυνό
μευσης και πρόληψης του εγκλήματος (Friedman, 
R.1992: 122). Η συμμετοχή της κοινότητας είναι ένα 
στοιχείο που έχει υιοθετηθεί στην Ανατολή, όπως και 
στη Δύση. Για παράδειγμα στη Κίνα οι αστυνομικοί ερ
γάζονται στενά με ενώσεις των κατοίκων (residents 
associations) και με άλλους οργανισμούς για να απο
τρέψουν εγκληματικές ενέργειες (Bracey, D.H. 1989: 
134). Επίσης μεγάλη προσοχή δίνεται και στην ατομική 
προσφορά στην πρόληψη του εγκλήματος, και στη μεί
ωση του φόβου του εγκλήματος, η οποία αντικατοπτρί
ζεται στην καμπάνια βελτίωσης των σχέσεων αστυνο
μίας - πολιτών και η οποία λαμβάνει μέρος στους μι
κρούς αστυνομικούς σταθμούς της γειτονιάς, τους 
Paichu Suo (Jiao, Α.Υ. 1995: 74). Ομοίως στην Ιαπωνία 
οι μίνι αστυνομικοί σταθμοί (Koban) λειτουργούν ως το 
σημείο συνάντησης μεταξύ της αστυνομίας και των (δυ
νάμει) «προμηθευτών» πληροφοριών, των πολιτών.

Το δεύτερο συστατικό, λύση των προβλημάτων, με 
τη σειρά της αποτελείται από δύο μέρη: την εντόπιση 
των προβλημάτων και την καθαυτή λύση των προβλη
μάτων. Όπως ο Leigh και οι συνεργάτες του (1996:19) 
υποστηρίζουν, η λύση των προβλημάτων μπορεί να 
περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως 
το να πείσουν τις  τοπικές αρχές να δημιουργήσουν 
ένα πρόγραμμα που θα βοηθήσει νεαρούς παραβά
τες, όπως συμβαίνει στη Δύση, ή να δρουν σαν η 
πρώτη γραμμή βοήθειας των πολιτών όπως συμβαίνει 
στην Ιαπωνία. Αναφορικά με τις αλλαγές στη διοίκη
ση, και στη Δύση και στην Ανατολή οι κοινοτικοί αστυ
νομικοί έχουν αυξημένες αρμοδιότητες και πολύ συ
χνά παίρνουν πρωτοβουλίες αντί μόνο να ακολουθούν 
διαταγές των ανωτέρων τους.
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Καθώς φαίνεται και τα  δοτικά και τα  ανατολικά συ
στήματα αστυνόμευσης ικανοποιούν τα τρία βασικά 
στοιχεία της κοινοτικής αστυνόμευσης, όπου βέβαια 
αυτή εφαρμόζεται. Παρόλα αυτά οι ομοιότητες τους 
δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά. Και στα δύο πλαίσια η 
κοινοτική αστυνόμευση ήρθε σαν αποτέλεσμα κοινωνι
κοοικονομικών ανακατατάξεων. Όπως οι Βο και Dai 
(1996) υποστηρίζουν, υπήρχε μία έλλειψη μεθόδων 
ελέγχου που να προσαρμόζονται στις νέες καταστά
σεις. Στη Δύση, και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
οι αστυνομικοί προσπάθησαν να αλλάξουν την κακή ει
κόνα που είχαν, αποτέλεσμα της διαφθοράς και αναπο- 
τελεσματικότητάς τους (Jiao,A.Y. 1995:74). Με τον ίδιο 
τρόπο η αστυνομία στη Κίνα ξεκίνησε την καμπάνια της 
πολιτισμένης αστυνομίας που λαμβάνει χώρα σε πολ
λές περιοχές σε μια προσπάθεια να αλλάξουν την εικό
να τους προς το θετικό, και να κάνουν τους πολίτες να 
νιώσουν πιο κοντά σε αυτούς.

Η τελευταία ομοιότητα της δυτικής και ανατολικής 
κοινοτικής αστυνόμευσης είναι η προσπάθεια της αστυ
νομίας να καλυτερέψει την ποιότητα ζωής των πολιτών. 
Στις Η.Π.Α. ο Trojanowicz το 1997 μετά από έρευνα σε 
229 αστυνομικά τμήματα, βρήκε ότι μερικές πρωτοβου
λίες μέσα στα πλαίσια της κοινοτικής αστυνόμευσης εί
χαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόβου του εγκλήμα
τος κατά 98% (Καμπανάκης, I. Οκτ. 1999: 617). Ομοίως 
στο Πεκίνο μετά από έρευνα που διεξήχθη, και έδειξε 
ότι οι πολίτες φοβούνται να κυκλοφορούν το βράδυ μό
νοι τους, η αστυνομία υιοθέτησε πεζές περιπολίες που 
είχαν ικανοποιητικά αποτελέσματα (Jiao, Α.Υ.1995:75).

Οι διαφορές μεταξύ της δυτικής και ανατολικής αστυ
νόμευσης είναι περισσότερες από τις ομοιότητες. Πρώ
τα είναι η κοινότητα η οποία παρόλο που η ίδια δεν εί
ναι αρχή της κοινοτικής αστυνόμευσης είναι ένα εντε
λώς διαφορετικό χαρακτηριστικό των δύο πλαισίων σε 
σχέση με τις δυσκολίες που δημιουργεί στην εφαρμογή 
της κοινοτικής αστυνόμευσης. Ο όρος κοινότητα ανα- 
φέρεται σε μία ομάδα ανθρώπων που έχουν πολλά κοι
νά: κοινή ιστορία, κοινή νοοτροπία, πεποιθήσεις κτλ. 
Στο δυτικό κόσμο όμως και κυρίως σε χώρες όπως οι 
Η.Π.Α. και Βρετανία που είναι ένα αμάλγαμα πολιτι
σμών, ιστοριών, θρησκειών και κοινωνικοοικονομικών 
θέσεων, υπάρχει περιορισμένος χώρος για ζωτική επι
κοινωνία και συλλογική δράση, στοιχεία απαραίτητα για 
την εφαρμογή της κοινοτικής αστυνόμευσης. Αντίθετα, 
στην Ανατολή και συγκεκριμένα στην Ιαπωνία, η ομοιο
γένεια είναι βασικό στοιχείο της κοινωνίας. Οι Ιάπωνες 
μοιράζονται την ίδια κουλτούρα, έθιμα, παραδόσεις και 
αξίες και συναναστρέφονται με άλλους σε πολύ μεγα
λύτερο βαθμό από ότι στη Δύση (Moriyama, Τ. 1992:4).

Συνεχίζοντας, μια ακόμα διαφορά είναι μία λειτουρ
γία της Κινέζικης και Ιαπωνικής αστυνομίας, το 
Household Register (καταγραφή νοικοκυριών) και το 
Residential Survey (οικιστική απογραφή) αντίστοιχα. 
Παρόλο που αυτές οι λειτουργίες είναι για την αστυνο
μία αποτελεσματικοί τρόποι για να ελέγξει ανάρμοστες 
συμπεριφορές και να κατανοήσει τις ανάγκες των πολι
τών, δημιουργεί ένα κίνδυνο για την Δημοκρατία καθώς, 
όπως υποστηρίζει ο Friedman (1992:195), μπορεί να 
επιφέρει τεράστιο κοινωνικό κόστος όπως απώλεια 
ιδιωτικής ζωής και ελευθερίας επιλογών. To Household
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Register και το Residential Survey είναι μάλλον αδύνα
τον να εφαρμοστούν στη Δύση και ιδιαίτερα στις Η.Π.Α. 
και Βρετανία, δύο χώρες όπου λαμβάνουν τα δικαιώμα
τα των πολιτών τους πολύ σοβαρά.

Μία πολύ σημαντική διαφορά της κοινοτικής αστυνό
μευσης σε Δύση και Ανατολή είναι η διαφορετική αντι
μετώπιση που δείχνουν οι αστυνομικοί των δύο πλαι
σίων προς αυτή, καθώς και η αντίληψη που έχουν οι 
αστυνομικοί για αυτή τη φιλοσοφία. Η αστυνομική κουλ
τούρα και η γνώμη που έχουν οι αστυνομικοί για τους 
μη παραδοσιακούς τρόπους αντιμετώπισης του εγκλή
ματος στη Δύση, συμβάλλει σε μία πολύ επιφυλακτική 
στάση απέναντι σε νεωτερισμούς όπως οι κοινοτική 
αστυνόμευση. Μία έρευνα που έγινε στο Houston των 
Η.Π.Α. έδειξε ότι οι περισσότεροι αστυνομικοί ήταν 
απρόθυμοι να αναλάβουν καθήκοντα σχετικά με την κοι
νοτική αστυνόμευση (Roberg 1994). Αντιθέτως στην Ια
πωνία η δουλειά των αστυνομικών είναι σε πολύ μεγάλο 
βαθμό βασισμένη στην διεκπεραίωση των κοινοτικών 
υποθέσεων παρά στην περιστολή του εγκλήματος 
(Bayley, D. 1991:83).

Η μεγαλύτερη διαφορά των δύο συστημάτων όμως 
είναι η ύπαρξη άτυπων μορφών ελέγχου, καθώς και 
αντιλήψεων που γενικά απουσιάζουν στο δυτικό κόσμο. 
Όπως μας πληροφορεί ο Becker (1988) οι Ιάπωνες 
έχουν καθιερώσει ηθικές επιλύσεις (ethical resolutions) 
των δυσάρεστων καταστάσεων μέσω άτυπων μηχανι
σμών που καμία σχέση δεν έχουν με τα νομικά μέσα. 
Αυτοί οι μηχανισμοί και η δι-αντίδρασή τους με τους επί
σημους μηχανισμούς έχουν ως αποτέλεσμα ένα ολο
κληρωμένο σύστημα κοινωνικού ελέγχου το οποίο ίσως 
και να είναι η εξήγηση για τους χαμηλούς δείκτες 
εγκληματικότητας στη χώρα αυτή. Επιπλέον οι Ιάπωνες 
είναι τόσο δεμένοι με την ομάδα (group) είτε αυτή είναι 
η οικογένεια, η εταιρία που εργάζονται ή η γειτονιά, που 
από φόβο μην ντροπιαστούν σε αυτή την ομάδα απο
φεύγουν τις  ανάρμοστες συμπεριφορές (Komiya

1999:376). Ομοίως στη Κίνα όπου οι πολίτες βασίζονται 
στην οικογένεια τους, στους φίλους τους και γενικότε
ρα στο στενό τους κύκλο πάντοτε υπήρχε ένας δυνατός 
δεσμός με τα  ηθικά πρότυπα (Jiao, Α.Υ. 1995:71). Το τε
λευταίο δείχνει ότι η κοινοτική αστυνόμευση στην Ανα
τολή διαφέρει από αυτή στη Δύση ως προς το ότι οι 
άτυποι μηχανισμοί κοινωνικού ελέγχου στην Ανατολή 
προϋπήρχαν ως η προσφορά της ίδιας της κοινωνίας σε 
αυτή την αστυνομική φιλοσοφία. Αντιθέτως στο δυτικό 
κόσμο η κοινοτική αστυνόμευση υπήρξε μία καινοτομία, 
μια φιλοσοφία η οποία δεν προϋπήρχε αλλά υιοθετήθη
κε και το γεγονός ότι δεν εφαρμόζεται σε όλες τις πό
λεις των Η.Π.Α. ή της Βρετανίας αποτελεί μια απόδειξη 
για αυτό (Jiao Α.Υ.1995:72).

Τελειώνοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κοινοτι
κή αστυνόμευση είναι μία ένδειξη του ότι Δύση και Ανα
τολή βλέπουν το έγκλημα, τον νόμο και την τάξη από 
διαφορετικό πρίσμα.
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191: Γραμμή ανΒρωπιάζ...

f i s h e s ®

Α πό τις 25-6-2002 ξεκίνησε να λειτουργεί η γραμ
μή ανθρωπιάς, το τριψήφιο 197, γραμμή Άμεσης 
Κοινωνικής Βοήθειας, στους κόλπους του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Σκοπός της 
είναι να βοηθήσει τα  άτομα με σοβαρά κοινωνικά 

προβλήματα όταν δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν 
μόνα τους ή όπου η κοινωνική αλληλεγγύη δεν επαρ- 
κεί. Τη «γραμμή» στελεχώνουν ψυχολόγοι, κοινωνικοί 
λειτουργοί, παιδαγωγοί κι άλλοι επιστήμονες οι οποίοι 
βρίσκονται σε εικοσιτετράωρη βάση δίπλα στους συ
νανθρώπους μας που χρειάζονται βοήθεια.

Για πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατι
κών η Άμεση Κοινωνική Βοήθεια συνεργάζεται με άλλες 
αρμόδιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, φορείς 
υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, Αστυνομία κλπ.

•  Απευθύνεται σε:
- Παιδιά και έφηβους που κακοποιούνται ή παραμε- 

λούνται.
- Ανήλικους που διώχθηκαν από την οικογένεια ή έφυ

γαν από το σπίτι.
- Γυναίκες που κακοποιούνται.
- Ενήλικες και υπερήλικες που χρειάζονται άμεση 

φροντίδα (π.χ. εγκαταλειμμένους ηλικιωμένους).
- Συνανθρώπους μας που χρειάζονται άμεση κοινωνι

κή βοήθεια.
•Ανάλογα με την περίπτωση η Άμεση Κοινωνική Βοή 

θεία προσφέρει:
- Πληροφορίες και συμβουλευτική στήριξη από ειδ 

κούς.
- Ψυχολογική βοήθεια σύντομης διάρκειας και ψυχι 

κοινωνική στήριξη σε άτομα, οικογένειες, ομάδες.
- Προσωρινή φιλοξενία αν χρειαστεί, με ξενώνει 

στην Αθήνα, στον Πειραιά και στην Θεσσαλονίκη.
- Διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες (π.χ. «Βοήθεια στο 

σπίτι»», υπηρεσίες υγείας κ.λ.π.).
- Επιτόπια άμεση κοινωνική βοήθεια σε περιπτώσεις 

μεγάλων φυσικών καταστροφών (π.χ. σεισμούς, πλημ
μύρες).

Η Α.Κ.Β. συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρω
μένου δικτύου κοινωνικής προστασίας και παρέμβασης. 

•  Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει:
- Τηλεφωνικό κέντρο.
- Συντονιστικά Κέντρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλο

νίκη με μονάδες υποδοχής και σύντομης φιλοξενίας.
- Κέντρα κοινωνικής στήριξης στην Αττική και στη Θεσ

σαλονίκη που λεπουργούν σαν οργανωμένες κοινωνικές 
υπηρεσίες και αναπτύσσουν δράση σχετική με την πρόλη
ψη, θεραπεία και ανπμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων.

- Ξενώνες Σύντομης Φιλοξενίας 
στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, που προσφέρουν κα
τάλυμα και φροντίδα σε άτομα που βιώνουν καταστά
σεις κρίσης.

- Ειδικευμένο προσωπικό φροντίζει για όλες τις απα
ραίτητες ενέργειες την επίλυση των προβλημάτων και 
την κοινωνική επανένταξη των ατόμων.

Σκοπός του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής 
Βοήθειας είναι να υποστηρίξει άτομα που αδυνατούν να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους δίχως βοήθεια, εξα
σφαλίζοντας συνθήκες άμεσης και απρόσκοπτης προ
σπέλασης των πολιτών, αποφυγή στιγματισμού και δια
κριτικότητα προσέγγισης. α

Καιροί: να ία γνωρίσουμε!!!
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ΓΕΝΙΚΗ Γάμου
• Έως €25.000 για κάλυψη όλων των εξόδων του γάμου 

και του εξοπλισμού της νέας κατοικίας
• Διάρκεια αποπληρωμής έως 48 μήνες
• Έκδοση Γενική VISA με δωρεάν συνδρομή για 1 χρόνο

• Η προσφορά ισχύει και για όλα τα ζευγάρια 
που παντρεύτηκαν το 2002
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Αρχει;, κριτήριο και κονύνες
ούνκρι; οχεΟίων νόμων 
και κανονιστικών πρόρν

6. Κανόνες σύνταξης των σχεδίων νό
μων και κανονιστικών πράξεων

α. Κατάστρωση m e νομοθετικής ύλης.
Η διατύπωση του νόμου πρέπει να είναι απλή, σαφής 

και λιτή. Πρέπει ακόμη να μην αφήνει κενά, να καλύπτει 
δηλαδή με πληρότητα τις βασικές περιπτώσεις που εν
δέχεται να εμφανιστούν.

Πρωταρχική προϋπόθεση της διατύπωσης κάθε νο
μοθετικού κειμένου ε ίν α ι: α) να έχει ο συντάκτης συ
νειδητοποιήσει με ακρίβεια όλα τα θέματα που θέλει να 
ρυθμίσει, καθώς και τις λύσεις που έχει επιλέξει και β) 
να έχει καταστρώσει (ταξινομήσει) τη νομοθετική ύλη. 
Να ξέρει, με άλλα λόγια, τ ι ακριβώς θέλει να πει και με 
ποια σειρά θα το πει. Πριν αρχίσει τη διατύπωση πρέ
πει να καταρτίσει ένα διάγραμμα, που να προβλέπει 
ακριβώς κατά κεφάλαια, άρθρα και παραγράφους, τι 
και με ποια τάξη πρέπει να ρυθμιστεί. Έπειτα από προ
σεχτική επεξεργασία του διαγράμματος αυτού, έλεγχο 
της πληρότητας και της ορθής κατάστρωσης της ύλης, 
ανακατατάξεις και συμπληρώσεις, θα διαμορφωθεί 
ένας σαφής και λεπτομερής οδηγός, ένας πλήρης πίνα
κας περιεχομένων.

Μετά την προεργασία αυτή απομένει η σύνταξη του 
κειμένου.

ΤΟΥ ΑΣΤΥΝ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΑΘΑΝ. 
ΜΠΛΑΝΗ, 

Δ/ΝΤΗ 
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

β. Σύνταξη του νομοθετικού κειμένου.
(1) Διατύπωση περιεκτική. Ορισμοί - Ορολογία :
Η διατύπωση πρέπει να είναι περιεκτική. Η περιπτω

σιολογική απαρίθμηση να αποφεύγεται. Επίσης να απο
φεύγονται οι λεπτομέρειες που μπορούν να ρυθμιστούν 
με διάταγμα ή με υπουργική απόφαση, κατά περίπτωση, 
με βάση νομοθετική εξουσιοδότηση.

Σε πολλές περιπτώσεις είναι χρήσιμο να διευκρινίζε
ται στην αρχή του νομοθετικού κειμένου το έδαφος 
εφαρμογής του ή η έννοια ορισμένων όρων. Η ανάγκη 
αυτή εμφανίζεται συχνά σε μεγάλα νομοθετήματα, 
ιδίως κώδικες (π.χ. Κ.Ο.Κ.).

Το πλεονέκτημα των νομοθετικών ορισμών είναι ότι 
αποσαφηνίζουν το πεδίο εφαρμογής του νόμου και 
προλαβαίνουν τα  ερμηνευτικά διλήμματα χωρίς περι
πτωσιολογική απαρίθμηση.

Οπωσδήποτε απαιτείται ορολογική συνέπεια. Δηλα
δή ο ίδιος όρος να χρησιμοποιείται μέσα στο ίδιο κεί
μενο πάντα με την ίδια έννοια.

Η απόκλιση όμως ή η ιδιαίτερη έννοια του όρου πρέ
πει να εισάγεται μόνον εφόσον είναι απαραίτητο, και η 
διαφορά να επισημαίνεται με σαφήνεια και ακρίβεια. Το 
παρατηρούμενο φαινόμενο της ορολογικής ασυνέπειας 
και ανακολουθίας πρέπει να καταπολεμηθεί γιατί διατα- 
ράσσει την ισορροπία του δικαίου ως αρμονικού συ
στήματος με λογική συγκρότηση.

(2) Πληρότητα της νομοθετικής ρύθμισης:
Η νομοθετική ρύθμιση πρέπει να είναι κατά το δυνα

τόν πλήρης, ακέραιη, να καλύπτει δηλαδή ολόκληρη τη 
νομοθετική ύλη στην οποία αναφέρεται. Αποσπασματι
κή ρύθμιση είναι συχνά ελλειπτική και ασαφής. Δύσκο
λα προσαρμόζεται αρμονικά στο υπόλοιπο νομοθετικό 
πλαίσιο και συνήθως προκαλεί ανυποψίαστα ερμηνευτι
κά ζητήματα γιατί έχει απροσδόκητες επιπτώσεις στην 
προϋφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση. Όπου η αποσπα
σματική νομοθετική επέμβαση είναι αναπόφευκτη, πρέ
πει να επιχειρείται ύστερα από πλήρη μελέτη του νομο
θετικού πλαισίου στο οποίο θα ενταχθεί και μετά από 
στάθμιση των μεταβολών και γενικότερων επιπτώσεων 
που ενδέχεται να προκαλέσει.

(3) Ένταξη της ρύθμισης στο υφιστάμενο δίκαιο :
Κάθε νομοθετική ρύθμιση, ανεξάρτητα αν είναι ακέ

ραιη ή αποσπασματική, προορίζεται να ενταχθεί στο 
προϋπάρχον νομικό σύστημα. Δε νομοθετούμε στο κε
νό. Κάθε νέος νόμος πρέπει να συντάσσεται με τη συ
ναίσθηση και την επίγνωση ότι θα αποτελέσει μια ακόμη 
ψηφίδα στο σύστημα του υφιστάμενου δικαίου.

Συχνά ο συντάκτης ενός σχεδίου νόμου κατέχεται μό
νο από τη σκέψη να πετύχει το συγκεκριμένο νομοθετι
κό του στόχο. Υπερεκτιμά τη σπουδαιότητα του νομο
σχεδίου που συντάσσει και υποβαθμίζει τη σημασία του 
υπόλοιπου συστήματος του δικαίου. Εισάγει αδικαιο
λόγητες αποκλίσεις ή υπερβολικές ρυθμίσεις, με απο
τέλεσμα να προκαλεί ρήγματα στην έννομη τάξη, που 
εμφανίζεται έτσι κατακερματισμένη και ανακόλουθη. 
Το φαινόμενο αυτό έχει εξαιρετικά δυσμενή επακόλου
θα σε ολόκληρο το δικαιικό μας σύστημα, που σε πολ
λούς κλάδους έχει καταντήσει χαοτικό.

Σε ορισμένα νομοθετήματα, χωρίς σοβαρό νομοθετι
κό λόγο, θεσπίζονται εξαιρέσεις και αποκλίσεις από την 
υφιστάμενη διαδικασία ή από τις ισχύουσες δικονομικές 
διατάξεις. Η ρύθμιση αυτή είναι συνήθως αποσπασμα-
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τική και ελλιπής με συνέπεια να δημιουργούνται ερμη
νευτικά ζητήματα. Προτιμότερο λοιπόν είναι να γίνεται 
παραπομπή στην ισχύουσα γενική διαδικασία ή δικονο
μία λ.χ. του κώδικα πολιτικής δικονομίας ή του κώδικα 
φορολογικής δικονομίας κ.λ.π. με σύντμηση, ενδεχομέ
νως, των προθεσμιών ή καθιέρωση μόνο των απαραίτη
των αποκλίσεων.

Συνέπεια όλων αυτών είναι να δημιουργούνται σοβα
ρά προβλήματα κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας, να 
κρατεί αβεβαιότητα, να σημειώνονται ακυρότητες, να 
γεννιέται ευθύνη του δημοσίου σε αποζημίωση, να χά
νεται πολύτιμος χρόνος και οικονομικοί πόροι σε αμφι
σβητήσεις, δισταγμούς, δίκες κ.λ.π.

(4) Αιτιολογίες - αιτιολογική έκθεση:
Δεν έχουν θέση σε νομοθετικά κείμενα αιτιολογίες. 

Οι διατάξεις του νόμου ή των άλλων κανονιστικών πρά
ξεων περιέχουν μόνο επιταγές, απαγορεύσεις, κυρώ
σεις ή διαδικασίες. Με μια λέξη νομικές ρυθμίσεις. Οι 
αιτιολογίες είναι αναγκαία προϋπόθεση, όχι όμως πε
ριεχόμενο του νομοθετικού κειμένου. Επομένως πρέπει 
να αποφεύγονται στα νομοθετικά κείμενα εκφράσεις 
όπως : «Για την ενίσχυση των εξαγωγών ιδρύεται 
.......... » ή «Για την ανάπτυξη της επαρχιακής βιομηχα
νίας καθιερώνεται.......... » ή «Ο παρών νόμος αποσκο
πεί στην εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος». Επί
σης τα νομοθετικά κείμενα δεν πρέπει να περιέχουν δια
πιστώσεις, εξαγγελίες και διαβεβαιώσεις. Κάθε τέτοια 
μνεία εισάγει στοιχεία ξένα προς την αποστολή του νό
μου, μειώνει τη σαφήνεια, τη λιτότητα και το κύρος του, 
δείχνει αμηχανία και αδυναμία.

Οι αιτιολογίες (αφορμή του νόμου, σκοπός του νο- 
μοθέτη κ.λ.π.) πρέπει να περιέχονται στην αιτιολογική 
έκθεση. Η αιτιολογική έκθεση είναι χρήσιμο βοήθημα 
για την εφαρμογή του νόμου, ιδιαίτερα όταν η έννοια 
μιας διάταξης είναι αμφίβολη. Πολλές φορές η ερμη
νεία μιας διάταξης στηρίζεται στο σκοπό του νόμου. Ο 
σκοπός λοιπόν αυτός πρέπει να μνημονεύεται στην αι- 
τιολογική έκθεση. Ερμηνευτικά επιχειρήματα είναι δυ
νατόν να αντληθούν και από τη σύγκριση προς την προ- 
ύπάρχουσα ρύθμιση, από τη χρήση διαφορετικών εκ
φράσεων ή από τη διάφορη θέση σε σχέση προς τις 
λοιπές διατάξεις του νόμου. Επομένως οι διαφορές αυ
τές είναι σκόπιμο να επισημαίνονται στην αιτιολογική 
έκθεση. Όταν ρυθμίζεται για πρώτη φορά ένα θέμα, η 
αιτιολογική έκθεση πρέπει να αναφέρει ποια αίτια οδή
γησαν στη ρύθμιση αυτή και ποιοι σκοποί επιδιώκονται. 
Όταν η ρύθμιση δεν είναι νέα αλλά γίνεται με ταυτό
χρονη κατάργηση ή τροποποίηση παλαιότερου νόμου, 
στην αιτιολογική έκθεση πρέπει να αναφέρεται ποια ζη
τήματα προέκυψαν απ’ την εφαρμογή του παλαιού νό
μου και πως αντιμετωπίζονται με τις  νέες διατάξεις.

Πάντως η αιτιολογική έκθεση δεν είναι ανάγκη να 
επαναλαμβάνει τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Απο
στολή της είναι να παρέχει άλλα χρήσιμα για την κατα
νόηση και την ερμηνεία στοιχεία και να εξηγεί γιατί ο 
συντάκτης επέλεξε τη νομοθετική ρύθμιση που περιέ- 
χεται στο νομοσχέδιο.

Αν ο νέος νόμος πρόκειται να ισχύσει αναδρομικά, 
σκόπιμο είναι να μνημονεύεται στην αιτιολογική έκθεση 
ποια αίτια επέβαλαν την αναδρομική ισχύ του.
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(5) Η διατύπωση:
Βασικό και συνηθέστατο ελάττωμα στη διατύπωση 

των νομοθετικών κειμένων είναι ο πλατειασμός. Κάθε 
λέξη περιττή, κάθε εκφραστική περίσσεια βαραίνει ανώ
φελα το κείμενο και φτωχαίνει το νόημα, κάνει τη διατύ
πωση χαλαρή και περίπλοκη, μειώνει την πυκνότητα και 
τη σαφήνειά της.

Δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στο ίδιο άρθρο δια
τάξεις που αφορούν διαφορετικά θέματα (π.χ. προαγω
γή και μετάθεση υπαλλήλων). Και αντιστρόφως, διατά
ξεις που ρυθμίζουν ενιαίο ζήτημα (π.χ. προϋποθέσεις 
για τη χορήγηση άδειας επιβατικού αυτοκινήτου δημό
σιας χρήσης) πρέπει να περιέχονται στο ίδιο άρθρο.

(6) Αποφυγή ποινικοποίησης χωρίς σπουδαίο λόγο:
Πρέπει να καταπολεμηθεί η τάση της ποινικοποίησης 

για ασήμαντες παραβάσεις. Όπου η τήρηση του νόμου 
μπορεί να εξασφαλιστεί με άλλες κυρώσεις (πειθαρχι
κές, διοικητικές, αστικές κ.λ.π.) οι ποινικές δε χρειάζο
νται. Η ποινή αποτελεί από την ίδια τη φύση της και την 
αποστολή της το έσχατο μέτρο, γιατί ενέχει κοινωνικοη- 
θική αποδοκιμασία της πράξης και του δράστη. Δεν έχει 
λοιπόν θέση όπου ο νόμος θέλει απλώς να εξαναγκάσει 
σε ορισμένη συμπεριφορά για λόγους τάξης. Η ποινή 
αρμόζει μόνο για την τιμωρία εγκλημάτων, δηλαδή πρά
ξεων που προσβάλλουν τους βασικούς όρους της κοι
νωνικής συμβίωσης. Εξάλλου, η άμετρη ποινικοποίηση 
είναι ασυμβίβαστη προς τις φιλελεύθερες δημοκρατικές 
αρχές και έχει αντίθετα προς τα επιδιωκόμενα αποτελέ
σματα γιατί καταλήγει στην άμβλυνση του νοήματος της 
ποινής και στη χαλάρωση του αισθήματος της ποινικής 
ευθύνης. Συνεπάγεται επίσης, η άμετρη ποινικοποίηση, 
αδικαιολόγητη επιβάρυνση των διωκτικών και δικαστι
κών αρχών και επομένως έχει μεγάλο κοινωνικό κόστος.
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γ. Νομοτεχνικοί κανόνες.
(1) Τίτλοι: Ο τίτλος του νόμου μπαίνει πάντοτε στην

ονομαστική, π.χ. «Τροποποίηση και συμπλήρωση του 
ν.δ........... », όχι «Για την τροποποίηση κ.λ.π.» ούτε «πε
ρί τροποποιήσεως......... κ,λ,π.».

Οι τίτλοι των κεφαλαίων, άρθρων κ.λ.π. πρέπει να 
αποδίδουν περιληπτικά το περιεχόμενό τους ή τουλάχι
στον να το χαρακτηρίζουν.

Κάθε τμήμα, κεφάλαιο και άρθρο των νομοσχεδίων 
πρέπει, καταρχήν, να έχει ιδιαίτερο τίτλο. Οι τίτλοι των 
άρθρων μπορεί να παραλείπονται σε εξαιρετικές περι
πτώσεις, στις οποίες η χρησιμοποίησή τους θα ήταν, 
από νομοτεχνική άποψη, δυσχερής. Πάντως πρέπει να 
αποφεύγεται η χρησιμοποίηση τίτλου σε ορισμένα άρ
θρα και η παράλειψή του σε άλλα.

(2) Μνεία νόμων κ.λ,π.: Οι νόμοι που μνημονεύο
νται στο κείμενο, κατά την πρώτη μνεία τους αναφέ- 
ρονται με τα  αρχικά (Ν. ή Ν.Δ. ή Α.Ν.), τον αριθμό, τη 
χρονολογία τους πλήρη (1984) και μέσα σε π α ρ έ ν ^ ι  
ση τον αριθμό ΦΕΚ όπου έχουν δημοσιευτεί π.χ. (Α’-
142),^Αττ^>βύγεται, κατά κανόνα, η παράθεση του τ ίτ 
λου,τους, to  β ιο  ισχύει και για τα  προεδρικά διατάγ- 
ματδ ή τις υπουργικές ή άλλες κανονιστικές πράξεις ή 
αποφάσεις: φ  πρόκειται για κώδικες ( n j  
κός κωδβ&ίς? μεταλλευτίβ

£ται ο τιτ- 
"παρένθεση, τουλάχιστον 

στοιχεία

(λ.χ. ξένες εταιρικές μορφές, τραπεζικές πράξεις, άγνω
στοι θεσμοί οικογενειακού δικαίου, φόροι). Στις περι
πτώσεις αυτές πρέπει να μνημονεύονται συνοπτικά τα 
αναγκαία εννοιολογικά στοιχεία του νέου όρου. Αν αυ
τό είναι αδύνατο στο κείμενο, η σχετική διευκρίνιση 
πρέπει να γίνεται τουλάχιστον στην εισηγητική έκθεση.

(8) Αποφυγή χρήσης της ένδειξης «κ.λ.π.» : Να απο
φεύγεται η χρήση της ένδειξης «κ,λ,π.» που κάνει τη ρύθ
μιση αόριστη. Η ενδεικτική απαρίθμηση υποδηλώνεται 
συνήθως με την ένδειξη «ιδίως», «κυρίως», «καταρχήν».

(9) Ξενικοί όροι: Κατά κανόνα να μη χρησιμοποιού
νται ξένοι όροι ή λέξεις στα νομοθετικά κείμενα. Όταν 
είναι απαραίτητο ή αναπόφευκτο, οι ξένοι όροι να μπαί
νουν μέσα σε παρένθεση μετά τους αντίστοιχους ελλη
νικούς. Είναι τουλάχιστον άκομψο η ελληνική γλώσσα, 
που δανείζει το λεξιλογικό πλούτο της στον κόσμο ολό
κληρο για να καθιερωθούν νέοι επιστημονικοί όροι, να 
φέρνει ατόφιους (από οκνηρία κυρίως) ξενικούς όρους 
αχρηστεύοντας τις αντίστοιχες ελληνικές λέξεις.

(10) Τριτοπρόσωπη σύνταξη στον ενεστώτα: Η δια
τύπωση να γίνεται κατά προτίμηση στο τρίτο πρόσωπο 
του ενικού και σε χρόνο ενεστώτα (π.χ. ορίζεται και όχι 
ορίζουμε, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν και όχι θα 
υποβάλουν).

(11) Καταργητικές διατάξεις και μεταβατικές ρυθμί
σεις: Όταν με το νομοσχέδιο καταργούνται διατάξεις 
προγενέστερων νόμων, οι οποίες έχουν τροποποιηθεί ή 
αντικατασταθεί, θα πρέπει να μνημονεύονται και οι δια
τάξεις που τις τροποποίησαν ή τουλάχιστον να σημειώ-

ρ λ μ - W * 1ϋ ΐν 'σ υ ν τ ο μ ο γ
ραφίες: Όταν στο κείμενο ΐ|[^βΜΐ!λλΡ^5ίΕται «όπως έχουν τροποποιηθεί» ή «όπως ισχύουν».
, πρέπει τουλάχιστον μεταβατικές ρυθμίσεις δεν πρέπει να είναι κατε-
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γουμε τυχόν σύγχυση μπορεί να προστεθεί «του νόμου 
αυτού» ή μόνο «του παρόντος».

(13) Αναφορά υπουργών: Οι υπουργοί (και τα 
υπουργεία) θα πρέπει να αναφέρονται όπως ακρι
βώς ορίζονται στο άρθρο 14 του Ν .1266/1982 (π.χ. 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης, Υπουργός Εθνικής Ά μυ
νας και όχι Υπουργός Δημοσίας Τάξεως ή Υπουργός 
Εθνικής Αμύνης).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι ανεκτή η εξής ανα
φορά: Υπουργός αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού, αντί 
Πολιτισμού.

'Οταν η λέξη υπουργός αναφέρεται σε ορισμένο 
υπουργείο γράφεται με κεφαλαίο (λ.χ. Υπουργός Δικαι
οσύνης).

(14) Δημοσίευση: Δεν χρειάζεται να προβλέπεται 
ρητά η δημοσίευση των πράξεων που από τη φύση τους 
πρέπει να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως. Αντίθετα, πρέπει να υπάρχει σχετική πρόβλεψη, 
αν ο νόμος θέλει να θεσπίσει τρόπο δημοσίευσης δια
φορετικό από εκείνον που ορίζεται στο Ν.301/1976, ή αν 
θέλει να αποκλείσει τη δημοσίευση πράξεων που κατά 
το νόμο αυτό δημοσιεύονται. Επισημαίνεται όμως ότι 
κατά το Σύνταγμα η μη δημοσίευση κανονιστικής πρά
ξης είναι ανεκτή μόνο σε εξαιρετικές και πολύ σπάνιες 
περιπτώσεις, όταν ιδίως από τη δημοσίευση θα ανέκυ
πτε κίνδυνος για την εθνική άμυνα.

(15) Νομοθετική κύρωση: Όταν κυρώνονται αδημο
σίευτες υπουργικές αποφάσεις, πρέπει οπωσδήποτε να 
παρατίθεται ολόκληρο το κείμενο.

Και όταν οι κυρούμενες αποφάσεις έχουν ήδη δημο- 
σιευθεί, σκόπιμο είναι να καταχωρίζεται το κείμενο, με 
μνεία και του αριθμού ΦΕΚ όπου έχουν ήδη δημοσιευθεί.

(16) Προθεσμίες: Οι προθεσμίες που τάσσονται στη 
διοίκηση είναι, καταρχήν, ενδεικτικές. Όπου ο νόμος 
αποβλέπει στη θέσπιση αποκλειστικής προθεσμίας πρέ
πει να το ορίζει ρητά.

(17) Δυσμενή μέτρα: Όταν προβλέπεται η λήψη δυ
σμενούς μέτρου, για το οποίο απαπείται κατά το Σύ
νταγμα ακρόαση του ενδιαφερομένου, σκόπιμο είναι να 
ορίζεται και ο τρόπος που θα ασκηθεί το δικαίωμα αυτό.

(18) Παραπομπές: Όταν κάποιο θέμα δεν ρυθμί
ζεται απευθείας από το νόμο, αλλά με παραπομπή σε 
διάταξη άλλου ισχύοντος νόμου (νομοθέτηση κατά 
παραπομπή) πρέπει να προκύπτει σαφώς αν πρόκειται 
για  γνήσια παραπομπή ή για μη γνήσια τοιαύτη, αν 
δηλ. η παραπομπή γίνεται προς τη διάταξη του άλλου 
νόμου όπως αυτή ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει 
κάθε φορά (γνήσια παραπομπή) ή, αντιθέτως, αν η 
παραπομπή γίνεται προς τη διάταξη του άλλου νόμου, 
όπως αυτή ισχύει σήμερα και όπως ισχύει σήμερα θα 
ρυθμίζει πάντοτε το θέμα του νέου νόμου, έστω και αν 
μεταγενέστερα τροποποιηθεί ως προς το απευθείας 
απ’αυτήν ρυθμιζόμενο θέμα του άλλου νόμου (μη γνή
σια παραπομπή).

Στην περίπτωση αυτή της μη γνήσιας παραπομπής εί
ναι προτιμότερο το κείμενο της διάταξης στην οποία γί
νεται η παραπομπή να ενσωματωθεί στο νέο νόμο και 
αντί για νομοθέτηση με παραπομπή να έχουμε απευθεί
ας νομοθέτηση. Αν όμως σε κάποια συγκεκριμένη πε
ρίπτωση αυτό δεν κρίνεται σκόπιμο ή είναι δυσχερές,

γιατί π.χ. η παραπομπή γίνεται προς πολλές, εκτεταμέ
νες, διατάξεις ή και προς ολόκληρο νόμο, πρέπει να κα
θορίζεται ρητώς ότι η παραπομπή γίνεται προς τη διά
ταξη του άλλου νόμου όπως αυτή ισχύει (κατά τη δημο
σίευση του νέου νόμου) ή προς τον άλλο νόμο, όπως 
αυτός ισχύει (κατάτη δημοσίευση του νέου νόμου), διό
τι, αν ρητώς ή έστω σαφώς δεν προκύπτει το αντίθετο, 
κάθε παραπομπή είναι γνησία παραπομπή και εξακο
λουθεί τη νομοθετική τύχη της διάταξης προς την οποία 
γίνεται η παραπομπή.

(19) Σειρά διατάξεων: Από απόψεως περιεχομένου 
των διατάξεων, η κατάστρωση του κειμένου πρέπει να 
ακολουθεί την εξής σειρά κατά κατηγορία διατάξεων :

(α) Γενικές διατάξεις.
(β) Ουσιαστικές διατάξεις.
(γ) Οργανωτικές διατάξεις.
(δ) Διαδικαστικές διατάξεις.
(ε) Ποινικές διατάξεις.
(στ) Τελικές διατάξεις.
(ζ) Καταργητικές διατάξεις.
(η) Διατάξεις που καθορίζουν την έναρξη ισχύος.

7. Επίλογος.
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου αφενός να 

εξασφαλίζεται η αρτιότητα, η πληρότητα, ο συντονι
σμός και η τήρηση των κανόνων, κριτηρίων και αρχών 
και αφετέρου να αποφεύγεται η σύγχυση και οι νομο
θετικές επικαλύψεις από τις πρωτοβουλίες - παρεμβά
σεις των αρμοδίων Υπουργείων, πρόσφατα, άλλαξε ο 
τρόπος λειτουργίας της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστι
κής Επιτροπής (η ιδέα και η εισήγηση ανήκει στον υπο- 
γράφοντα), η οποία υπήχθη στη Γραμματεία του Υπουρ
γικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω όμως θα πρέπει και σε κάθε Υπουργείο να 
υπάρχει ειδικό νομοπαρασκευαστικό Τμήμα (όπως 
υπάρχει στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης) ή ειδικές Ομά
δες ή Επιτροπές, στις οποίες να συμμετέχουν, εκτός 
των υπηρεσιακών παραγόντων, νομικοί και ειδικοί επι
στήμονες, και οι οποίοι θα γνωρίζουν άριστα τους ως 
άνω κανόνες. Τα εν λόγω Τμήματα ή Επιτροπές θα προ
βαίνουν στην κατάρτιση και επεξεργασία των σχεδίων 
νόμων και κανονιστικών πράξεων. Με αυτό τον τρόπο 
θα ελαχιστοποιηθούν τα  προβλήματα που αναφέρθη
καν στην εισαγωγή.

Τέλος, θα ήταν ευχής έργο, όλα τα  ανώτερα στε
λέχη της δημόσιας διοίκησης και ειδικότερα της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, να γνωρίζουν τους κανόνες σύ
νταξης σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων. Η 
εν λόγω γνώση βοηθάει και στην ερμηνεία και εφαρ
μογή των διατάξεων.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ID ΑΙΚΑΙβΜΑ 
ΖΙΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Πράγματι, όπως προκύπτει από τις προηγούμενες 
ετήσιες εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, η 
καθυστέρηση των δημοσίων υπηρεσιών να απα
ντούν στα ερωτήματα ή τις αιτήσεις που τους 
υποβάλλονται από τους πολίτες, η ελλιπής πλη

ροφόρηση, η άρνηση τους να χορηγούν στους ενδιαφε
ρομένους έγγραφα που φυλάσσονται στο αρχείο τους ή 
να εκτελούν δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε 
βάρος τους, καθώς και η επιβολή διοικητικών μέτρων δυ
σανάλογων σε σχέση με το σκοπό που επιδιώκει ο νομο- 
θέτης, αποτελούν φαινόμενα τα οποία θα μπορούσαν να 
αποδώσουν το στίγμα της παθολογίας από το οποίο πά
σχει η σύγχρονη ελληνική διοίκηση.

Η έλλειψη πληροφόρησης, εκτός του ότι συνιστά πα
ραβίαση της αρχής της διαφάνειας στη δράση της δημό
σιας διοίκησης, αποτελεί επιπρόσθετα σημαντικότατο

Ο συντακτικός νομοθέτης του 
2001 (Ζ’ Αναθεωρητική Βουλή 
των Ελλήνων, Ψήφισμα της 6ης Α
πριλίου 2001), θέλοντας να ανα- 
δείξει τη σπουδαιότητα ορισμέ
νων υποχρεώσεων της διοίκησης, 
τις ανήγαγε σε ρητές συνταγματι
κές υποχρεώσεις. Οι υποχρεώ
σεις αυτές μέχρι τώρα προβλέπο- 
νταν από νομοθετικές κυρίως δια
τάξεις ή απέρρεαν, κατά έμμεσο 
τρόπο, από γενικές συνταγματι
κές αρχές. Στην επιλογή αυτή του 
συντακτικού νομοθέτη, αναμφί
βολα, δεν ήταν άμοιρο σημασίας 
το γεγονός ότι, αν και προβλεπό- 
μενες από διατάξεις του κοινού 
δικαίου, στην πράξη οι υποχρεώ
σεις αυτές παραβιάζονταν συχνά 
από τη διοίκηση.
πρόβλημα ακριβώς γιατί συχνά οδηγεί σε απώλεια του 
ίδιου του δικαιώματος του πολίτη, θα ήταν επιβεβλημένο 
να αναφερθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις η επιτυχής επί
λυση υποθέσεων συνίσταται ακριβώς στην παροχή αξιό
πιστων πληροφοριών για τη φύση του προβλήματος και 
το νομικό ή διαδικαστικό πλαίσιο που το διέπει, καθώς και 
στην υπόδειξη των εναλλακτικών λύσεων που τυχόν 
υπάρχουν ή ακόμη και στην καθοδήγηση των πολιτών 
σχετικά με τον τρόπο υποβολής των ενστάσεων προς τα 
αρμόδια όργανα της διοίκησης (διοικητικός έλεγχος), 
απέναντι σε δυσμενείς γι αυτούς διοικητικές πράξεις.

Το δικαίωμα στην πληροφόρηση συνδέεται στενά και 
με την άρνηση χορήγησης δημοσίων και ιδιωτικών εγ
γράφων που η διοίκηση φυλάσσει στα αρχεία της. Πρό
κειται για μορφή κακοδιοίκησης που εμφανίζεται σε μι
κρότερο ποσοστό από τις παραπάνω (1,5% το 1999,
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1,7% το 2000 και 1,2% το 2001). Ποιοτικά, όμως, είναι 
εξίσου σημαντική, εφόσον καταδεικνύει τη λειτουργία 
μιας «κλειστής», αδιαφανούς και γραφειοκρατικής διοί
κησης και παραπέμπει σε παλαιότερες εποχές, όταν η 
έννοια ενός στενά νοούμενου δημοσίου συμφέροντος 
λειτουργούσε ως δικαιολογία για την παρεμπόδιση 
στην πρόσβαση στοιχείων αναγκαίων για το χειρισμό 
υποθέσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η άρνηση συνο
δεύεται συνήθως με το επιχείρημα ότι η ελεύθερη πρό
σβαση των πολιτών παρακωλύει τη λειτουργία των δη
μοσίων υπηρεσιών. Τα ίδια ισχύουν και για πολλές νο
μοθετικές διατάξεις ή πρακτικές που, χωρίς προφανή 
λόγο, επιβάλλουν το απόρρητο της διοικητικής διαδι
κασίας και έρχονται σε αντίθεση με τον εκσυγχρονισμό 
της δημόσιας διοίκησης. Σε συνδυασμό με την παρα
τηρούμενη καθυστέρηση απάντησης σε αιτήσεις των 
διοικούμενων, τα  φαινόμενα αυτά ταλαιπωρούν τους 
πολίτες στις καθημερινές συναλλαγές τους με τις δη
μόσιες υπηρεσίες και ευνοούν τη δημιουργία μιας 
«απαξιωτικής» κοινής πεποίθησης για τη λειτουργία 
της δημόσιας διοίκησης.

Το μείζον αποτέλεσμα της ύπαρξης αδιαφανών διαδι
κασιών, του μεγάλου χρόνου που απαιτείται για τη διεκ
περαίωση των υποθέσεων των πολιτών και γενικότερα 
της έλλειψης ενός ορθολογικά οργανωμένου διοικητι
κού μηχανισμού είναι η δημιουργία συνθηκών που ευ
νοούν την ανάπτυξη παράνομων συμπεριφορών και 
υποθάλπουν τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα. Η δια
φθορά δημοσίων λειτουργών συνήθως εντοπίζεται σε 
«γραφειοκρατικά» συστήματα κοινωνιών ύστερης ανά
πτυξης, τα  οποία διακρίνονται από εμφανείς δυσλει
τουργίες. Αδυνατώντας να ανταποκριθούν στις σύγχρο
νες λειτουργικές ανάγκες την πολιτών, τα συστήματα 
αυτά αποτελούν προνομιακούς χώρους εμφάνισης φαι
νομένων διαφθοράς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το πρό
βλημα εντοπίζεται (ή τουλάχιστον μπορεί εύλογα να θε
ωρηθεί ότι υποκρύπτεται), σε περιπτώσεις λ.χ. όπου 
εμποδίζεται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών: 

α) σε αποτελέσματα πειθαρχικών ελέγχων ή σε στοι
χεία αποδεικτικά προσόντων διορισμού στο δημόσιο, 

β) σε στοιχεία, οικονομικά και άλλα, που οι δημόσιες 
υπηρεσίες τηρούν στα αρχεία τους, 

γ) σε γραπτά υποψηφίων σε διαγωνισμούς, αλλά και 
δ) στην ενημέρωση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, 

η οποία όμως δεν παρέχεται, καθώς ακυρώνεται από 
χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες που προάγουν 
την αδιαφάνεια.

Στο πλαίσιο χειρισμού ικανού αριθμού υποθέσεων, 
όπου οι προσφεύγοντες ανέφεραν εμπόδια και δυσκο
λίες στην πρόσβαση τους σε διοικητικά έγγραφα, ο Συ
νήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ευθεία παραβίαση των 
σχετικών νομοθετικών διατάξεων γεγονός που με τη σει
ρά του εγείρει εύλογες υπόνοιες για την ύπαρξη ισχυρών 
υπόγειων διασυνδέσεων μεταξύ της αδιαφάνειας, της 
συναλλαγής και της διαφθοράς.

Η έννοια της πληροφόρησης και της διαφάνειας συν
δέεται στενά και με την έννοια της λογοδοσίας των δη
μοσίων υπηρεσιών, η οποία παραπέμπει στη δυνατότητα 
ελέγχου που παρέχει στον πολίτη η ύπαρξη γνωστών και 
ευκρινών κανόνων που διασφαλίζουν ότι η δράση της δη
μόσιας διοίκησης δεν υπακούει μόνο στην αρχή της νο

μιμότητας αλλά πραγματοποιείται κατά τρόπο σταθερό 
και άρα προβλέψιμο, ορθό και βασισμένο σε κανόνες 
«καλής διοικητικής πρακτικής», που εξειδικεύουν βασικές 
αρχές του δημοκρατικού κράτους δικαίου, όπως είναι η 
αναλογικότητα, η επιείκεια και η χρηστή διοίκηση. Η αύ- 
ξουσα πρόσβαση σε επίσημες πηγές πληροφόρησης επι
τρέπει στους πολίτες να εμπλακούν περισσότερο και, μέ
σα από τη καθημερινή πρακτική, πιο άμεσα στη διαδικα
σία της διαμόρφωσης των διοικητικών πράξεων ακόμη 
και στη διαδικασία κατάρτισης των σχετικών νομοθετικών 
ρυθμίσεων ή της λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο αρμο
διότητας των ΟΤΑ. Εν τέλει, όλη αυτή η διαδικασία λει
τουργεί νομιμοποιητικά για τη δράση της δημόσιας διοί
κησης, ενισχύοντας το σεβασμό προς το νόμο και την αρ
χή της νομιμότητας. Κάτι τέτοιο συμβάλλει καταλυτικά 
στην εμπέδωση μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολι

τών και διοίκησης, ακριβώς διότι αποτελεί απτή και κα
θημερινή διαβεβαίωση ότι αποστολή της διοίκησης δεν 
είναι και δεν μπορεί να είναι άλλη από το να υπηρετεί τον 
πολίτη κατά τρόπο δίκαιο, έντιμο, αποτελεσματικό και 
διαφανή.

Το άρθρο 5Α παραγρ. 1 του Συντάγματος καθιερώνει 
το δικαίωμα στην πληροφόρηση απέναντι σε όλες τις πη
γές, δημόσιες και ιδιωτικές. Συγχρόνως δε ορίζει ότι πε
ριορισμοί μπορεί να τεθούν μόνο με νόμο και εφόσον εί
ναι απολύτως αναγκαίοι, για λόγους εθνικής ασφάλειας, 
καταπολέμησης του εγκλήματος και προστασίας δικαιω
μάτων τρίτων (πχ. πνευματική ιδιοκτησία). Η νέα συνταγ
ματική διάταξη αποσκοπεί να κατοχυρώσει τη διαφάνεια 
στον ύψιστο δυνατό βαθμό. Ταυτόχρονα, όμως, αποτελεί 
πραγματικό και νομικό επιστέγασμα των συμπερασμά
των που ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διατυπώσει με έμ-
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φάση σε προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις του.
Πιο συγκεκριμένα, πριν από την τελευταία αναθεώρη

ση, το άρθρο 10 παραγρ. 1 του Συντάγματος καθιέρωνε 
ήδη την υποχρέωση της αρμόδιας αρχής να απαντά σε 
αίτηση πληροφοριών, εφόσον αυτό προβλεπόταν από το 
νόμο. Η υποχρέωση όμως αυτή ήταν ατελής, δεδομένου 
ότι, για την ενεργοποίηση της, ήταν αναγκαία η έκδοση 
νόμου. Πράγματι, ο Ν. 1599/1986 καθιέρωσε (άρθρο 16) 
το δικαίωμα των πολιτών να λαμβάνουν γνώση των διοι
κητικών εγγράφων, ενώ ο νεότερος Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας (Ν. 2690/ 1999) διεύρυνε το δικαίωμα αυτό, 
επεκτείνοντας το και στα ιδιωτικά έγγραφα που φυλάσ
σονται στις δημόσιες υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο αιτούμενος πολίτης έχει ειδικό έννομο συμφέρον. 
Είναι συνεπώς σαφής η τάση του νομοθέτη να διευρύνει 
το πεδίο εφαρμογής της αρχής της διαφάνειας και όχι να 
το περιορίσει.

Η σημασία του άρθρου 5Α παραγρ. 1 του Συντάγμα
τος συνίσταται στο ότι διευρύνει το δικαίωμα του άρ
θρου 10 παραγρ. 1, και αυτό κατά τρόπο διττό: αφενός 
μεν, ως προς το περιεχόμενο του, δεδομένου ότι η πλη
ροφόρηση είναι ευρύτερη από την αίτηση πληροφο
ριών, αφετέρου δε ως προς τον κύκλο των φορέων της 
αντίστοιχης υποχρέωσης, δεδομένου ότι το δικαίωμα 
πληροφόρησης αντιτάσσεται ακόμα και απέναντι σε 
ιδιωτικές πηγές πληροφόρησης, δυνάμει του άρθρου 25 
παραγρ. 1, το οποίο καθιερώνει την τριτενέργεια των συ
νταγματικών δικαιωμάτων. Σε ό,τι αφορά τον Κύκλο Σχέ
σεων Κράτους - Πολίτη, ο οποίος καλείται συχνά να επι
λύσει προβλήματα που ανακύπτουν από την άρνηση φο
ρέων ελεγχόμενων από αυτόν να χορηγήσουν στους εν
διαφερομένους έγγραφα που φυλάσσουν, η συνταγμα
τική αυτή διάταξη επιτρέπει την θεμελίωση μίας διττής 
υποχρέωσης της διοίκησης έναντι του πολίτη: αφενός 
μεν της χορήγησης κειμένων, όταν η υπαγωγή τους στην 
έννοια «έγγραφο» μπορεί να προκαλεί αμφίβολες, (π.χ. η 
βαθμολογία σε διαγωνισμούς), αφετέρου δε της χορή
γησης εγγράφων από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαί
ου, στα οποία δεν εφαρμόζεται ο Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν, μεταξύ 
άλλων, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ορισμένες από 
τις οποίες έχουν εξαιρεθεί από το δημόσιο τομέα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα που εμπίπτει σ’ αυτή την 
κατηγορία αποτελεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 
(1ΚΥ), το οποίο είχε αρνηθεί να χορηγήσει σε πολίτη αντί
γραφα των γραπτών συνυποψήφιου του και την αναλυτι
κή του βαθμολογία σε διαγωνισμό, στον οποίο συμμετεί
χαν μόνο οι δύο παραπάνω (υπόθεση 9966/ 2000). Με έγ
γραφο του προς το ΙΚΥ, ο Συνήγορος του Πολίτη υπο
στήριξε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 2 του Κώδι
κα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν .2690/1999), όποιος έχει ει
δικό έννομο συμφέρον δικαιούται να λάβει γνώση των 
ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται σπς δημόσιες 
υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεση του που εκκρεμεί 
ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. Σε απάντηση του, το 1ΚΥ 
αντέταξε ότι τα γραπτά δεν μπορούν να υπαχθούν στην 
κατηγορία των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται σε 
δημόσια υπηρεσία, αλλά αποτελούν «ειδική περίπτωση» 
και εν πάση περιπτώσει εντάσσονται στη λογική μιας εθι
μικής πρακτικής που, ως προς το θέμα αυτό, ακολουθεί 
το ίδρυμα από της ιδρύσεως του το έτος 1951.

Με πόρισμα του προς τον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Συνήγορος του Πολίτη 
επεσήμανε την τάση του νομοθέτη να διευρύνει το πεδίο 
εφαρμογής της αρχής της διαφάνειας -τάση η οποία πλέ
ον ενισχύεται και από το άρθρο 5Α παραγρ. 1 του Συ
ντάγματος- καθώς και ότι οποιοσδήποτε περιορισμός 
στο δικαίωμα της πληροφόρησης θα πρέπει να ερμηνεύ
εται στενά και μόνο όταν υπάρχει ειδική νομοθετική ρύθ
μιση. Αντίθετα, η επίκληση εθιμικού δικαίου ως αιτιολογία 
της διοικητικής δράσης που λειτουργεί σε βάρος του πο
λίτη δεν είναι παραδεκτό να προβάλλεται, πολύ περισσό
τερο όταν παραπέμπει σε πρακτικές παλαιότερων επο
χών και παρωχημένων νοοτροπιών, σε ό,τι αφορά στην 
δεοντολογία που πρέπει να διέπει τη στάση μιας σύγ
χρονης δημόσιας διοίκησης απέναντι στον πολίτη. Σε κά
θε περίπτωση πάντως, η διαφάνεια στη λειτουργία του 
Ιδρύματος θα συνέβαλε στη νομιμοποίηση της διαδικα
σίας με την οποία αναδεικνύονται οι επιτυχόντες στους 
διαγωνισμούς που το ίδιο διοργανώνει. Μέχρι τις 31 Δε
κεμβρίου 2001, το ΙΚΥ δεν είχε αποδεχθεί τις προτάσεις 
του Συνηγόρου του Πολίτη.

Με την αναθεωρημένη διάταξη του άρθρου 10 παρα- 
γρ. 3, απέκτησε συνταγματική ισχύ η καθιερωθείσα, για 
πρώτη φορά στο ελληνικό διοικητικό δίκαιο από το άρ
θρο 5 του Ν. 1943/ 1991, και νυν προβλεπόμενη από το 
άρθρο 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 
.2690/1999) υποχρέωση της αρμόδιας υπηρεσίας ή αρ
χής να απαντά στα αιτήματα που της υποβάλλονται από 
τους πολίτες μέσα σε ορισμένη προθεσμία, η οποία ορί
ζεται σε 60 ημέρες. Έχοντας επίγνωση του γεγονότος 
ότι, όπως και ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επισημάνει σε 
προηγούμενες εκθέσεις του, η άρνηση ή η παράλειψη 
των δημόσιων υπηρεσιών να απαντούν στις αιτήσεις των 
πολιτών αποτελεί τη συχνότερη ίσως μορφή παθολογίας 
της ελληνικής διοίκησης, ο αναθεωρητικός νομοθέτης 
του 2001 θεώρησε σκόπιμο να κατοχυρώσει την υποχρέ
ωση αυτή των δημοσίων υπηρεσιών, απέναντι σε μία εν
δεχόμενη κατάργηση της από τον κοινό νομοθέτη. Ακό
μη, στο ίδιο άρθρο κατοχυρώθηκε και η προβλεπόμενη 
από το άρθρο 2 παραγρ.2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδι
κασίας κύρωση της καταβολής χρηματικής ικανοποίησης 
στους αιτούντες. Πρέπει, όμως, να αναφερθεί ότι το φαι
νόμενο αυτό εμφανίζεται και στην έγγραφη επικοινωνία 
του ίδιου του Συνηγόρου του Πολίτη με τις δημόσιες 
υπηρεσίες. Συχνά η Αρχή αναγκάζεται να αποστέλλει 
επανειλημμένα υπομνηστικά έγγραφα, προκειμένου να 
γνωρίσει τη θέση της εμπλεκόμενης υπηρεσίας, σχετικά 
με μια υπόθεση. Η δυστοκία που συναντά ο Συνήγορος 
του Πολίτη στην επικοινωνία του με δημόσιες υπηρεσίες 
αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στην ταχεία διεκπεραίωση του 
έργου του. Παράλληλα είναι άκρως ενδεικτική της αδύ
ναμης θέσης του πολίτη απέναντι στη «διοικητική αυθε
ντία». Αφού υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες που καθυ
στερούν να απαντήσουν ή δεν απαντούν καν σε μια ανε
ξάρτητη και συνταγματικά κατοχυρωμένη Αρχή, που έχει 
ως κύριο έργο τον έλεγχο της δράσης της διοίκησης, τό
τε αναλογικά μπορεί να συμπεράνει κανείς, πόσο λιγό
τερο η ίδια υπηρεσία, σεβόμενη τις υποχρεώσεις της, 
απαντά σε αιτήσεις μεμονωμένη πολιτών.

(Από την έκθεση δραστηριότητας έτους 2001 του Συνη
γόρου του Πολίτη). Π



ΠΑΠΑΓΕ
ΣΕ 48 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

V

SUPRA 100 700.000
GRAND 100 600.000

C90 650.000
SZX 50 750.000

N E S 125 1.300.000
TRANSALP-650 2.900.000

XRV-750 3.400.000
VARADERO XL-1000 3.900.000

SH 125 1.200.000
CBR 600 3.700.000

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

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

(99.445 X 48 μήνες ή 291,84  EURO)

V

Crypton 105 650.000 (17.958 X 48
125 Z 900.000 (24.866 X 48

TT600-R 2.100.000 (56.442 X 48
YZF Re 3.700.000 (99.442 X 48

TDM 850 3.400.000 (91.382 X 48
XT 500 2.000000 (53.754 X 48
YZF Ri 4.800.000 (129.010 X 48
XT 600 2.000.000 (53.754 X 48

KAZER115 700.000 (19.340 X 48
ZX-6 NINJA 3.800.000 (102.133 X 48

KLE 500 2.200.000 (59.130 X 48
KLE 250 1.900.000 (51.076 X 48
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52,70
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΝΩ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ίου τροχαίου ατυχήματος

Της
Αστυνόμου Α’ 

Ανθής 
Φωτοπούλου 

Προϊστάμενης 
του 

ΤΟΤΑ 
Αθηνών

Ενα από τα βασικά ζητήματα / θέματα που απασχο
λούν την Ελληνική Αστυνομία, και ιδίως τις Υπη
ρεσίες Τροχαίας είναι και αυτό των τροχαίων ατυ
χημάτων. Η Ελληνική Αστυνομία προβαίνει σε ένα 
ευρύ φάσμα ενεργειών, οι οποίες κατατείνουν, 

πρωτίστως, στην πρόληψη των ατυχημάτων. Όταν 
όμως συμβεί κάποιο τροχαίο ατύχημα, με επακόλουθο 
τον τραυματισμό ή το θανάσιμο τραυματισμό ατόμου ή 
ατόμων, η Ελληνική Αστυνομία από της ενημερώσεως 
της υποχρεούται να προβεί σε ορισμένες αστυνομικές 
αλλά και προανακριτικές ενέργειες, δηλαδή καλείται, 
δια των ανακριτικών της υπαλλήλων, να ενεργήσει 
προανάκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Π.Δ.

Ορισμένες βασικές ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο 
ανακριτικός υπάλληλος είναι οι ακόλουθες: Η άμεση με
τάβαση στον τόπο του ατυχήματος και η διασφάλιση 
αυτού ανέπαφου μέχρι σφίξεως επιστημονικών συνερ
γείων, εφ’ όσον αυτό απαιτείται, η λεπτομερής έρευνα 
του τόπου, η καταγραφή υλικών ζημιών των εμπλεκομέ- 
νων οχημάτων, η εξακρίβωση στοιχείων ταυτότητας 
οδηγών, επιβατών και πεζών, η σύνταξη σχεδιαγράμμα
τος και εκθέσεως αυτοψίας, η ανεύρεση αυτόπτων μαρ
τύρων και λήψη καταθέσεων από αυτούς, η λήψη φω
τογραφιών, ο έλεγχος μέθης.

Πέραν των ανωτέρω ενεργειών ο ανακριτικός υπάλλη
λος στο πλαίσιο της διενεργούμενης προανακρίσεως,

καλείται ν’ αντιμετωπίσει και ορισμένα ειδικότερα ζητή
ματα προβαίνοντας στις κατάλληλες σύννομες ενέργει
ες, κυριότερες εκ των οποίων είναι οι ακόλουθες:

α Εξακρίβωση στοιχείων ταυτότητας - 
ενημέρωση οικείων παθόντων

Οφείλει λοιπόν να εξακριβώσει τα πλήρη στοιχεία 
οδηγών παθόντων, καθώς και άλλων ατόμων, τα οποία 
ενεπλάκησαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο ατύχημα. Σε 
περίπτωση τραυματισμού ή θανάσιμου τραυματισμού, 
σε συνεργασία κυρίως με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του 
Νοσοκομείου όπου διεκομίσθησαν οι παθόντες, πρέπει 
να προβαίνει στην αναζήτηση και ενημέρωση - ειδοποί
ηση των οικείων των παθόντων.

β. Έλεγχος ■ διαπίστωση νομιμότητας 
κυκλοφορίας οχημάτων και 
οδήγησης αυτών

Είναι απολύτως απαραίτητο να διαπιστώνει το σύννο
μο ή μη της κυκλοφορίας των εμπλεκομένων, στο ατύ
χημα, οχημάτων και να ενεργεί αναλόγως. Ειδικότερα 
πρέπει να ελέγχει με σχολαστικότητα, αν το συγκεκρι
μένο όχημα με πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας ημεδα
πής ή αλλοδαπής κυκλοφορεί νόμιμα στη χώρα. Εάν ο 
οδηγός του είναι κάτοχος ανάλογης άδειας ικανότητας 
οδηγήσεως ισχύουσας στην ελληνική επικράτεια. Ιδιαι
τέρως πρέπει να ελέγχεται με προσοχή εάν το όχημα 
ήταν ασφαλισμένο κατά το χρόνο του ατυχήματος, δη
λαδή την στιγμή τελέσεώς του και όχι την ημέρα - ημε
ρομηνία, καθόσον ενδέχεται η ισχύς του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου να αρχίζει από την συγκεκριμένη ημερομη
νία αλλά σε ώρα μεταγενέστερη του ατυχήματος, με 
συνέπεια να μη καλύπτεται ασφαλιστικά το εν λόγω 
όχημα κατά το χρόνο του ατυχήματος. Ως γνωστόν 
όταν κάποιο όχημα φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφο
ρίας χώρας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως η υπηρεσία μας 
απέχει παντός ελέγχου, όσον αφορά την ύπαρξη ή μη 
ασφαλιστηρίου. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι απέχουμε 
και του ελέγχου νομιμότητας της κυκλοφορίας, του εν 
λόγω οχήματος, καθόσον ενδέχεται κάποιο όχημα να 
φέρει πινακίδες χώρας της Ε.Ε., όμως αυτές να μην εξε-
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δόθησαν νομίμως και να έχουν τοποθετηθεί αυθαίρετα. 
Στην περίπτωση αυτή πέραν των κυρώσεων που επισύ
ρει η συγκεκριμένη παράβαση ελέγχεται και εάν το συ
γκεκριμένο όχημα είναι ασφαλισμένο, άλλως επιβάλλο
νται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις, διότι το 
Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης δεν αποζημιώνει στις πε
ριπτώσεις αυτές.

γ .  Έλεγχος μέθης ■ Τρόποι διενέργειάς της 
■ Ειδικότερα ζητήματα

Ένα άλλο θέμα στο οποίο απαιτείται ιδιαίτερη προ
σοχή είναι αυτό του ελέγχου μέθης οδηγών και πεζών, 
που πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 42 του Ν.2696/99 «Περί ΚΟΚ» ως αντικατα- 
στάθηκε από το άρθρο 42, πργ.2, του Ν.2693/2001, αλ
λά και τις  ισχύουσες κάθε φορά κοινές Υπουργικές Απο
φάσεις που σχετίζονται με τη διενέργεια του ελέγχου 
αυτού. Σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος είναι 
υποχρεωτική η λήψη αίματος ως εξής:

1) Στον θανόντα η λήψη αίματος διενεργείται από τον 
Ιατροδικαστή, κατόπιν σχετικής παραγγελίας της επιλη- 
φθείσης προανακριτικής Αρχής, και

2) Από του ζώντες με αιμοληψία η οποία διενεργείται 
από Ιατρό Νοσοκομείου ή Κλινικής, συντασσομένου 
σχετικού πρωτοκόλλου αιμοληψίας. Επί του συγκεκρι
μένου θέματος επισημαίνονται τα  ακόλουθα:

(ϊ) Στο πρωτόκολλο αιμοληψίας να αναφέρεται η 
ουσία που χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό του 
σημείου του δέρματος του ατόμου, από το οποίο ελή- 
φθη η ποσότητα αίματος, προκειμένου να αποδει- 
κνύεται ότι δεν χρησιμοποιήθηκε ουσία, η οποία τυ
χόν εμπεριείχε οινόπνευμα και τούτο προς αποφυγήν 
δημιουργίας ακυρότητας.

(ϋ) Εάν το ατύχημα εξελίχθηκε σε θανατηφόρο, δη
λαδή ο θάνατος επήλθε μετά παρέλευση κάποιου χρο
νικού διαστήματος από το χρόνο τελέσεως του ατυχή
ματος και είχε ληφθεί ποσότητα αίματος από τον τότε 
ζώντα και ακολούθως θανόντα, απαιτείται επί της ια
τροδικαστικής παραγγελίας να αναφέρεται εάν ελήφθη 
ή όχι αίμα από τον συγκεκριμένο νεκρό όταν ακόμη 
ήταν εν ζωή. Σε θετική περίπτωση θα αναφέρεται ο 
ακριβής χρόνος λήψεως του αίματος, ο χρόνος κατά 
τον οποίο έλαβε χώρα το τροχαίο ατύχημα, καθώς και 
εάν ο ανακριτικός υπάλληλος επιθυμεί (ή όχι) να προβεί 
ο Ιατροδικαστής στη λήψη αίματος από τον νεκρό, και

(Hi) Όταν το αποτέλεσμα της εξετάσεως αίματος πε
ριέρχεται στην επιληφθείσα ανακριτική αρχή και είναι 
θετικό, απαιτείται να κοινοποιηθεί αυτό εγγράφως 
στους ενδιαφερομένους προκειμένου να προβούν, εάν 
επιθυμούν, στην υποβολή αιτήματος επανεξέτασης του 
αντιδείγματος. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή καθόσον η 
μη έγγραφη ή εμπρόθεσμη γνωστοποίηση του αποτε
λέσματος της αιμοληψίας για τον καθορισμό του ποσο
στού αλκοόλης, συνιστά παραβίαση υπερασπιστικού δι
καιώματος του κατηγορουμένου και ως εκ τούτου επά- 
γεται απόλυτη ακυρότητα της πράξης της προδικασίας 
η οποία εν προκειμένω δεν μπορεί να επαναληφθεί με
τά την πάροδο της τρίμηνης προθεσμίας, εντός της 
οποίας μπορεί να επανεξετασθεί το  δείγμα αίματος.

δ . Διορισμός πραγματογνωμόνων

Από τις διατάξεις των άρθρων 183-202 του Κ.Π.Δ. πα
ρέχεται στον ανακριτικό υπάλληλο η δυνατότητα να 
προβαίνει στο διορισμό πραγματογνωμόνων, όταν κρί
νει ότι απαιτούνται ειδικές γνώσεις κάποιας επιστήμης ή 
τέχνης για να γίνει ακριβής διάγνωση και κρίση κάποιου 
γεγονότος. Συνεπώς οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται 
και σε περίπτωση διενέργειας προανακρίσεως για την 
εξακρίβωση των συνθηκών τέλεσης τροχαίου ατυχήμα
τος. Από την εμπειρία στην προανάκριση των τροχαίων 
ατυχημάτων προκύπτει ότι, ο διορισμός πραγματογνω- 
μόνων αν και ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του ανα- 
κριτικού υπαλλήλου, θεωρείται ως ενδεδειγμένος στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Σε πολύνεκρα τροχαία ατυχήματα.
2. Όταν δεν προκύπτει με σαφήνεια η υπαιτιότητα 

ενός εκ των εμπλεκομένων στο ατύχημα οχημάτων ή η 
συνυπαπιότητα περισσοτέρων εκ των εμπλεκομένων.

3. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ανακριτικός 
υπάλληλος κρίνει ότι ο διορισμός πραγματογνώμονα θα 
συμβάλει στη ορθή και αποτελεσματική διενέργεια της 
προανακρίσεως, όπως όταν πρόκειται να διευκρινιστεί 
ένα επιμέρους θέμα. Π.χ. να διαπιστωθεί εάν το συγκε
κριμένο όχημα του οποίου πιθανολογείται η εμπλοκή σε 
ορισμένο τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη, φέρει ίχνη 
επισκευών προσφάτων υλικών ζημιών μη δυνάμενα να 
διαπιστωθούν δια γυμνού οφθαλμού, αλλά μόνο από 
εξειδικευμένο και έμπειρο πρόσωπο δια της χρήσεως 
καταλλήλων χημικών ουσιών -μηχανημάτων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περίπτωση εντοπι
σμού οχήματος εμπλακέντος σε οδικό τροχαίο ατύχημα, 
το οποίο (όχημα) είχε εγκαταλείψει τον τόπο του ατυχή
ματος. Το όχημα αυτό, όταν ανευρεθεί, πρέπει να προ
σεγγίζεται με ιδιαίτερη προσοχή. Όταν παραλαμβάνεται 
π.χ. με γερανό για να αποσταλεί στα αρμόδια εργαστή
ρια, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο και αναπόφευ
κτο, λόγω του ότι η εξονυχιστική εργαστηριακή εξέταση 
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στον τόπο ανευρέσεως 
του, η προσέγγιση - παραλαβή και μεταφορά του πρέπει 
να διεξάγονται με ιδιαίτερη επιμέλεια ώστε να μην προ- 
κληθεί κίνδυνος αλλοίωσης τυχόν υπαρχόντων, ιχνών, 
αποτυπωμάτων ευρημάτων και λοιπών στοιχείων - πει
στηρίων, η ανεύρεση και πιστοποίηση των οποίων θα 
μπορούσαν να διευκολύνουν αποτελεσματικά το προα- 
νακριτικό έργο, να πιστοποιήσουν την εμπλοκή του συ
γκεκριμένου οχήματος στο ατύχημα, να τεκμηριώσουν 
την ταυτότητα ορισμένου προσώπου, να στοιχειοθετή
σουν συγκεκριμένη κατηγορία κατ’ αυτού και να συμβάλ
λουν τα μέγιστα στην απονομή της δικαιοσύνης.

Τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ανακριτικοί υπάλ
ληλοι κατά την προανάκριση των τροχαίων ατυχημάτων 
δεν δύναται ν’ αναλυθούν με επάρκεια στο πλαίσιο ενός 
μόνον άρθρου. Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περί
πτωση επιχειρήθηκε ο εντοπισμός, η αναφορά και πα
ράθεση ορισμένων ζητημάτων, στα οποία οι ανακριτικοί 
υπάλληλοι καλούνται να δώσουν βαρύτητα λόγω της 
ιδιαιτερότητας που παρουσιάζουν αλλά και των σοβα
ρών νομικών συνεπειών τους, σε περίπτωση μη νομότυ
που χειρισμού των.

573



«Είμαι ίο tei'xoc που πρέπει
Μια ουναμιϋία 
με ιοιι ΑοτυφύΠακα 
Ι ιέ ρ ρ  Καιααύιη 
inq Apconq Apdonq
AniKnq

«Α.Ε.»: Πρόσφατα, αγαπητέ Στέργιε, τιμήθηκες από 
τον Όμιλο των Φίλων της Αστυνομίας Αθηνών για 
πράξεις αξιοζήλευτες από κάθε συνάδελφο αστυνο
μικό, που τιμούν το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Πώς νοιώθεις;

«Απ.»: Δεν είναι κάτι που επεδίωξα, απλά έτυχε να φέ
ρω σε πέρας κάποιες επικίνδυνες αποστολές και η Υπη
ρεσία μου έκρινε ότι οι πράξεις μου αυτές ήταν άξιες 
για έπαινο.

«Α.Ε.»: Τόσο από τη φύση της δουλειάς σου όσο και 
από περιστατικά που έχουν καταγραφεί στη δραστη- 
ριότητά σου προκύπτει ότι ζεις διαρκώς σε έναν συ
νεχή κίνδυνο. Είναι εύκολο για τον μέσο αστυνομικό 
να ζει και να εξέρχεται με επιτυχία από οριακές κατα
στάσεις, όπως πολλές φορές έχει συμβεί σε σένα;

«Απ.»: Όχι, εύκολο δεν είναι και δεν μπορούν πιστεύω 
όλοι οι συνάδελφοι αστυνομικοί όταν τους συμβαίνει 
κάτι απρόοπτο να ανταπεξέλθουν αποφασιστικά. Πι
στεύω ότι είναι θέμα εκπαίδευσης και πόσο η καρδιά 
σου, αν αντέχει να φτάνει στα όρια, και η αδρεναλίνη 
σου να ανεβοκατεβαίνει συνεχώς. Ναι, είναι επικίνδυνα, 
αρκετές φορές έχω κινδυνεύσει και έχω φοβηθεί πάρα 
πολύ. Όμως ο Θεός ήθελε να ζήσω. Γι’ αυτό και τον ευ
χαριστώ μέσα από την καρδιά μου, όπως ένα μεγάλο 
ευχαριστώ νοιώθω και για κείνους τους συναδέλφους 
που κάποιες στιγμές χρειάστηκα τη βοήθειά τους και 
ήταν πάντα δίπλα μου.

«Α.Ε.»: Αγαπητέ Στέργιε πόσο μια έντονη υπηρεσια
κή δραστηριότητα επηρεάζει την καθημερινή σου ζωή;

«Απ.»: Δε θα έλεγα ότι με επηρεάζει άμεσα. Όταν τε
λειώνω την υπηρεσία, ασχολούμαι με τις δουλειές του 
σπιτιού και με διάφορες άλλες ασχολίες που με γεμί
ζουν ως άνθρωπο. Μου αρέσουν η καλή μουσική, οι

εξορμήσεις πάνω στο βουνό ή τη θάλασσα και γενικά 
θα έλεγα είμαι ένα άτομο που μόλις τελειώσω την υπη
ρεσία μου αρχίζω να ασχολούμαι με κάτι άλλο.

«Α.Ε.»: Πολλές φορές όμως έτυχες να εμπλακείς σε 
περιστατικά ενώ δεν ήσουν σε υπηρεσία. Γιατί;

«Απ.»: Αγαπάς αυτόν που βρίσκεται σε κίνδυνο, πα
σχίζεις να τον βοηθήσεις με οποιοδήποτε τρόπο. Έτσι 
λειτουργώ. Είναι αδιανόητο να μη βοηθήσω. Πολλές 
φορές έχω σκεφτεί ότι είμαι το τείχος που θα πρέπει να 
σταματήσω τον εχθρό.

«Α.Ε.»: Θύμισέ μας λίγο εκείνα τα γεγονότα τα πε- 
ρυσινά. Πώς ακριβώς εκτυλίχθηκε η όλη ιστορία και 
μπλέχτηκες σε εκείνο το επεισόδιο, που έγινε η αιτία 
να βραβευθείς από τον Όμιλο των Φίλων της Αστυνο
μίας Αθηνών;

«Απ.»: Ήταν ένα από τα  γεγονότα που με έχουν ση
μαδέψει, με έχουν φοβίσει αρκετά, μπορώ να πω. Τον 
περασμένο Φλεβάρη, μαζί με το συνάδελφο Γιάννη Κα- 
τσά, περιπολούσαμε στην πλατεία Βικτορίας, όταν 
ακούσαμε από το κέντρο ότι σε τράπεζα της Λεωφόρου

Αλεξάνδρας γίνεται ένοπλη ληστεία. Χωρίς να έχουμε 
εντολή από το κέντρο αποφασίσαμε από κοινού να πά
με να βοηθήσουμε τους συναδέλφους που κατά τη γνώ
μη μας χρειάζονταν βοήθεια. Εν τω μεταξύ ο ληστής εί
χε φύγει από την τράπεζα. Με εντολή του κέντρου αρ
χίσαμε να ψάχνουμε στην περιοχή, μήπως εντοπίσουμε 
το ληστή. Κάποια στιγμή θελήσαμε να κάνουμε έλεγχο 
σε ένα νεαρό ζευγάρι που περπατούσε αμέριμνα στο 
δρόμο. Όταν φτάσαμε στα πέντε μέτρα, εντελώς ξαφνι
κά, ο νεαρός έβγαλε πιστόλι και άρχισε να μας πυροβο
λεί. Φαίνεται ότι ο Θεός ήθελε να ζήσουμε γιατί παρ’ ότι 
ο ληστής στην κυριολεξία «άδειασε» το πιστόλι του επά
νω μας και από τόσο κοντινή απόσταση, δε μας πέτυχε 
ούτε μια σφαίρα. Ανταλλάξαμε πυροβολισμούς και σε 
λίγο χρονικό διάστημα ο ληστής ήταν στα χέρια μας. 
Ήταν από τα γεγονότα, όπως είπα και πιο πάνω, τα
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να σταρατποει ο κακοποιοί:»
οποία με έχουν σημαδέψει και με έχουν φοβίσει πάρα 
πολύ. Παρόλα αυτά όμως είμαστε εδώ, δε φεύγουμε 
από εδώ. Το αγαπάμε αυτό που κάνουμε.

«Α.Ε.»: Τι είναι αυτό που σε οδήγησε στην άμεση 
Δράση;

«Απ.»: Η αγάπη για το κοινωνικό σύνολο. Με κάνει και 
νοιώθω πιο άνθρωπος όταν είμαι ανάμεσά τους. Έχω 
την αίσθηση πως προσφέρω κάτι σημαντικό ακόμη και 
όταν θα περάσω μια γιαγιά στο απέναντι πεζοδρόμιο. 
Ανταποκρίνομαι στην ανάγκη αυτού του ανθρώπου.

«Α.Ε.»: Τελείωσες την υπηρεσία σου και βαδίζεις 
αμέριμνος με σκοπό να επιστρέφεις στο σπίπ σου και 
ξαφνικά μπροστά σου εκτυλίσσεται ένα γεγονός το 
οποίο το χαρακτηρίζουμε ως παράνομη πράξη, ως 
ένα γεγονός που θα πρέπει ως αστυνομικός να λά
βεις κάποια μέτρα για την καταστολή του. Το περι
στατικό όμως εγκυμονεί μεγάλο κίνδυνο. Τι κάνεις;

«Απ.»: Θα σας αναφέρω ένα περιστατικό που συνέ
βη πριν λίγο καιρό. Τελείωσα την υπηρεσία μου στις 4 
το πρωί και κατευθυνόμουν προς το σπίτι μου. Σε μια 
απόσταση γύρω στα 200 μέτρα ακούω μια βιτρίνα να 
σπάει. Πλησιάζω και διακρίνω μια σκιά μέσα στο σκοτά
δι. Συνειδητοποιώ ότι αυτός πρέπει να έχει σπάσει τη βι- 
τρίνα. Με τρόπο τον πλησίασα και με την απειλή του 
όπλου τον συνέλαβα, παρά την αντίστασή του. Σας το 
αναφέρω αυτό γιατί θέλω να πιστέψετε ότι έτσι λει
τουργώ. Θα μπορούσα να πάω σπίτι μου, να μη δώσω 
σημασία στο γεγονός. Όμως με τη σκέψη ότι ο κακο
ποιός διαπράττει παράνομη πράξη σε βάρος κάποιου 
συνανθρώπου μου αρχίζω να δουλεύω διαφορετικά μέ
σα μου και βάζω τον εαυτό μου σε κίνδυνο.

«Α.Ε.»: Στέργιε οι συνάδελφοί σου πως σε αντιμε
τωπίζουν μετά από αυτές τις επιτυχίες;

«Απ.»: Μεταξύ μας υπάρχει συναδελφικότητα. Αυτό 
είναι που διακρίνει την ομάδα «Ζ», η μεταξύ μας αλλη
λεγγύη. Αν έτυχε εγώ να διακριθώ και να τιμηθώ από 
την Υπηρεσία αυτό είναι χαρά για όλους τους συναδέλ
φους της ομάδας. Μας αρέσει αυτό, μας δένει, μας κά
νει πιο δυνατούς. Γνωρίζουμε ότι μόνοι μας είμαστε στο 
δρόμο κι αν δε βοηθήσει ο ένας τον άλλον είμαστε τε- 
λειωμένοι.

«Α.Ε.»: Σε ευχαριστώ πολύ γι’ αυτήν την ωραία συ
ζήτηση που είχαμε και εύχομαι και άλλες πολλές επι
τυχίες αλλά και πολλή προσοχή.

«Απ .»: Σε ευχαριστώ και εγώ για την καλοσύνη που εί
χες να συζητήσουμε γ ι’ αυτή μου τη διάκριση, θέλω 
όμως ειλικρινά να πιστέψεις, ότι στην ουσία δεν τιμήθη
κα εγώ, αλλά στο πρόσωπο μου όλη η Αστυνομία. Θέλω 
επίσης να πω ότι αγαπώ την ομάδα «Ζ» και πιστεύω ότι 
είναι η άμεση δράση του μέλλοντος, γιατί υπάρχουν άν
θρωποι που μπορούν να προσφέρουν πραγματικά όχι 
μόνο όσο εγώ αλλά πολύ περισσότερο.

Συνέντευξη: 
Αρχ/κας Κων/νος Τσινάλης
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Η συμβολή των αστυνομικών 
στο ελληνικό Βούμο

« ...Ό θεν  η ιταλ ική  κυβέρνησ ις κ α τέλη ξεν  εις  την  
αττόφασιν να ζητήσ η από την ελληνικήν κυβέρ· 
νησιν, ως εγγύησιν δια την ο υ δετερ ό τη τα  της Ελ
λάδος και ως εγγύησ ιν  δια την α σ φ ά λειαν  της  
Ιτα λ ία ς , το  δικαίω μα να καταλάβη  δια των εν ό 
πλων αυτής δυνάμεων, δια την δ ιάρκειαν της ση
μ ερ ινή ς  προς την Αγγλίαν ρήξεω ς, ω ρισμένα  
σ τρατηγικά  σημεία του ελληνικού εδάφ ους...» .

Α υτά, «συν πολλοίς άλλοις», απαιτούσε το ιταμό ιτα
λικό τελεσίγραφο τα  ξημερώματα της 28ης του 0- 
κτώβρη του 1940. Και η απάντηση δεν μπορούσε 
παρά να είναι «ΟΧΙ». 'Ηταν η πανάρχαιη επιταγή της 
φυλής εκείνη που μίλησε με τα  χείλη του έλληνα 

πρωθυπουργού. Ήταν ο Αισχύλος, -ο μεγάλος ποιητής 
που είχε ζητήσει στο μνήμα του να γραφεί μονάχα πως 
πολέμησε στο Μαραθώνα-, ο οποίος υπενθύμιζε στην ελ
ληνική ηγεσία της εποχής: «Ω παίδες Ελλήνων ίτε / ελευ- 
θερούτε πατρίδ’ ελευθερούτε δε / παίδας, γυναίκας, θε
ών τε πατρώων έδη/ θήκας τε  προγόνων_ νυν υπέρ πά
ντων ο αγών» (Πέρσες). Ήτανη φωνή τωνπολιορκημένων 
του Μεσολογγίου, των ηρώων του Αρκαδίου, ήταν ο Σο

λωμός κι ο Κάλβος που έψελναν ύμνους στη λευτεριά.
Και πριν καν εκπνεύσει το τελεσίγραφο, ήδη από την 

05.30’ πρωινή, ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις αριθμού 
100.000 περίπου ανδρών, με άρτιο και σύγχρονο για την 
εποχή εξοπλισμό και εφόδια, άρχισαν να εισβάλουν στην 
ελληνική μεθόριο από τις Πρέσπες έως τις ακτέςτου Ιονί- 
ου. Η φασιστική έπαρση είχε προβλέψει τα  πάντα, εκτός 
από ένα. Τη φωνή της πατρίδας! Τη φωνή εκείνη που εμ
ψύχωσε τον Έλληνα και την Ελληνίδα από το Μαραθώνα 
έως το Κούγκι και απ’ τις Θερμοπύλες έως το Εσκή Σε- 
χήρ! Τη φωνή της «απ’ τα  κόκαλα βγαλμένης» λευτεριάς.

Και έγινε το μεγάλο θαύμα! Το έθνος, παρά την αρνητι
κή πολιτική συγκυρία, ενώθηκε και με μια φωνή επανέλα
βε, από την Πίνδο έως τις νότιες εσχατιές του, βροντερά 
το «ΟΧΙ». Σε αυτό το θαύμα συνέβαλαν όλοι. Από τον μα- 
χόμενο στρατιώτη έως γέροντα ξωμάχο της πιο απομα
κρυσμένης ελληνικής γης.

Η Ηπειρώτισσα γυναίκα θα ανεβάσει πυρομαχικά στις 
πιο απόκρημνες κορφές, εκεί που η καρδιά της πατρίδας 
έπαλλε με ηρωισμό και περηφάνια. Η Ελληνίδα των πόλε
ων θα πάει εθελόντρια νοσοκόμα ή θα πλέξει κάλτσες για 
το φαντάρο του μετώπου.

Σε αυτό το θαύμα όμως είχαν ξεχωριστή συμβολή και 
οι Έλληνες Αστυνομικοί!

Οι δυνάμεις της Χωροφυλακής που επάνδρωναν τις

576



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2002

Υπηρεσίες της μεθορίου 
δέχτηκαν πρώτες τα  ιτα
λικά πυρά και μαζί με τις  
ένοπλες δυνάμεις, πλάτη 
με πλάτη, έδωσαν τις  
πρώτες μάχες στα ελλη- 
νο-αλβανικά σύνορα. Στη 
συνέχεια οι Υπηρεσίες 
της Χωροφυλακής και 
της Αστυνομίας Πόλεων 
θα αναλάβουν να υποστη- 
ρίξουντην επιστράτευση, 
να εξασφαλίσουν την πο
λιτική άμυνα -την «αερά
μυνα», όπως λεγόταν τό 
τε-, να στηρίξουντο ηθικό 
του λαού και να προστα
τεύσουν τα  μετόπισθεν α
πό το  μεγάλο κίνδυνο. 
Την «Πέμπτη Φάλαγγα», 
μια προσπάθεια των δυ
νάμεων του Άξονα, σε πα
γκόσμιο επίπεδο, που 
στόχευε στη διάβρωση
του ηθικού του αντιπά
λου, στην καλλιέργεια κλίματος ηττοπάθειας, στην ε
κτέλεση πράξεων δολιοφθοράς κλπ.

Δεν αρκέστηκαν όμως σε αυτά. Η Χωροφυλακή εκ κα
θήκοντος -έως το 1945 αποτελούσε Όπλο του Στρατεύ
ματος- οφείλε να συγκροτήσει Μονάδες Στρατονομίας 
για τα  μαχόμενα στρατεύματα. Και αποφασιστικό ρόλο 
σε αυτό έπαιξε το μηχανοκίνητο σώμα της, το  οποίο ενι- 
σχύθηκε από μικρή μηχανοκίνητη μονάδα της Αστυνο
μίας Πόλεων. Η μηχανοκίνητη αυτή δύναμη είχε οργανω- 
θείτηνπερίοδο 1938/39 και αποτελείτο απότρίκυκλες μο
τοσικλέτες BMW, με μονοθέσια και διθέσια κάνιστρα, ε
ξοπλισμένες με υποπολυβόλα Stayer.

Οι άνδρες των μονάδων αυτών αναχώρησαν από την 
Αθήνα υπό τ ις  επευφημίες των πολιτών και έφτασαν σε 
ελάχιστο χρόνο στο μέτωπο, όπου συμμερίστηκαντους 
κινδύνους και τις  κακουχίες του μαχόμενου στρατεύ
ματος, πολεμώντας συχνά και αυτοί μαζί με τους εφέ
δρους συμπατριώτες τους. Ο ρόλος τους επαινέθηκε 
κατ’ επανάληψη από τη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία 
της χώρας. Από την τελευταία μάλιστα ανατέθηκαν στο 
Γενικό Στρατονόμο, συνταγματάρχη Χωροφυλακής 
Αργύριο Δικαίο, ιδιαίτερα λεπτές αποστολές, όπως π.χ. 
η διερεύνηση του ηθικού του στρατεύματος ενόψει της 
γερμανικής επίθεσης.

Όμως δεν ήσαν μονάχα αυτοί! Ύψιστο εθνικό έργο ε- 
πιτέλεσαν και εκείνοι οι άνδρες της Χωροφυλακής που 
επάνδρωσαν τ ις  αστυνομικές υπηρεσίες που ιδρύο
νταν στα καταλαμβανόμενα εδάφη. Θα πρέπει να θυμη
θούμε πως ιδρύθηκαν δυο Ανώτερες Διοικήσεις Χωρο
φυλακής, μια στο Αργυρόκαστρο και μια στην Κορυ- 
τσά, με Διοικήσεις Χωροφυλακής, Αστυνομικά Τμήμα
τα, Τμήματα Ασφαλείας, Τμήματα Αλλοδαπών και 
Σταθμούς. Οι επιτόπιες αλβανικές αστυνομικές αρχές, 
οι οποίες εξ αρχής είχαν ταχτεί με το  μέρος των Ιταλών, 
εγκατέλειπαν τις  θέσεις με την είσοδο του ελληνικού

στρατού. Όλοι λοιπόν εκείνοι οι άνδρες πρόσφεραν ύ- 
ψιστης σημασίας υπηρεσίας στη μαχόμενη πατρίδα.

Τέλος οι άνδρες της Χωροφυλακής έμελλε να διεκπε- 
ραιώσουν και ένα άλλο, επώδυνο καθήκον! Την υποστή
ριξη της οπισθοχώρησης που άρχισε στις 12 Απριλίου 
1941 υπό την πίεση της γερμανικής επίθεσης. Και εκεί, υ
πό τραγικές συνθήκες -η διαταγή έλεγε ρητά «τυφεκίσα
τε πάντα ανθιστάμενον»- έπρεπε να προλάβουν ή και να 
καταστείλουν κάθε απόπειρα διάλυσης και απειθαρχίας. 
Και τα  κατάφεραν!

Σίγουρα οι συνάδελφοί μας της εποχής εκείνης, οι γο
νείς μας κι οι παππούδες μας δηλαδή, έκαναντο καθήκον 
τους όπως όλοι οι Έλληνες! Όμως το καθήκον αυτό αφο
ρούσε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της εθνικής άμυ
νας. ΓΓ αυτό και τους ανήκει ένα μεγάλο μερτικό από το 
ελληνικό θαύμα του 1940 -1941.

Γ ι’ αυτό και ‘μ ε ίς το υ ς  θυμόμαστε με ευλάβεια και 
σεβασμό...

ΑΣΤΥΝ. Α’ ΚΩΝ. ΔΑΝΟΥΣΗΣ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

τις αρχές της δεκαετίας του 1910 άρχισε να 
ερευνάται η δυνατότητα συνεννόησης ανάμεσα 
στα βαλκανικά κράτη, ώστε να μπορέσουν ενωμέ
να να αντιμετωπίσουν νικηφόρα την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία και να μοιραστούν τις  ευρωπαϊκές 

κτήσεις της. Η αρχή έγινε με τη σερβοβουλγαρική συν
θήκη που έγινε στις αρχές του 1912, η οποία προέ- 
βλεπε πέρα από την υποχρέωση αμοιβαίας στρατιωτι
κής βοήθειας σε περίπτωση επίθεσης από τρίτο κρά
τος και τη διανομή των εδαφών, της βόρειας και κε
ντρικής Μακεδονίας κυρίως, ανάμεσα στα δύο κράτη 
σε περίπτωση πολέμου με την Τουρκία. Σε αυτές τις

Η παράδοση της 
Θεσσαλονίκης 
στον διάδοχο 
Κωνσταντίνο.

εξελίξεις δεν μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να μεί
νει απαθής. Σύναψε συνθήκη με τη  Βουλγαρία τον 
Μάιο του 1912, η οποία προέβλεπε μεν τη συμμαχία 
των δύο κρατών έναντι της Τουρκίας, όμως δεν περιεί
χε καμία συμφωνία αναφορικά με το  μοίρασμα των ευ
ρωπαϊκών εδαφών της σε περίπτωση νίκης. Είχαν πλέ
ον διαμορφωθεί οι συσχετισμοί που οδήγησαν στην 
έναρξη του Α’ Βαλκανικού Πολέμου.

Ο Α’ Βαλκανικός Πόλεμος άρχισε τον Οκτώβριο του 
1912. Οι πρέσβεις των τριών συμμαχικών βαλκανικών 
χωρών, της Ελλάδος, της Σερβίας και της Βουλγαρίας 
στις 30 Σεπτεμβρίου/13 Οκτωβρίου 1912 επέδωσαν ένα
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τελεσίγραφο στην κυβέρνηση του σουλτάνου με απαι
τήσεις που αφορούσαν τα δικαιώματα των χριστιανικών 
κοινοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το τελεσί
γραφο δεν έγινε δεκτό και αμέσως άρχισαν οι πολεμι
κές επιχειρήσεις. Τα ελληνικά στρατεύματα της Θεσσα
λίας κατέλαβαν την Ελασσόνα και στις 9-10 Οκτωβρίου 
κέρδισαν την πρώτη μάχη στο Σαραντάπορο. Ακολού
θησε η κατάληψη της Κοζάνης και των Γρεβενών.

Στο σημείο αυτό, τέθηκε ένα στρατηγικής φύσεως δί
λημμα: Τα ελληνικά στρατεύματα θα έπρεπε να προε- 
λάσουν προς το Μοναστήρι ή να καταλάβουν τη Θεσ
σαλονίκη; Με παρέμβαση της κυβέρνησης και προσω
πικά του Βενιζέλου ο Αρχιστράτηγος της πολεμικής επι

χείρησης, διάδοχος Κωνσταντίνος, συναίνεσε στην κα
τάληψη της Θεσσαλονίκης. Μεσολάβησε η μάχη των 
Γιαννιτσών με την ήττα των τουρκικών στρατευμάτων 
και έτσι άνοιξε ο δρόμος προς τη Θεσσαλονίκη.

Οι Τούρκοι με επικεφαλής τον Χασάν Ταξίν πασά την 
23η Οκτωβρίου εγκατέλειψαν τη αριστερή όχθη του Αξι
ού και υποχώρησαν προς την Θεσσαλονίκη. Ο ελληνι
κός στρατός βάδιζε προς την ιστορική πόλη, στην οποία 
σύμφωνα με διάφορες πληροφορίες κατευθύνονταν και 
οι Βούλγαροι. Ο Ταξίν πασάς γνώριζε ότι βρισκόταν σε 
δύσκολη θέση ενώ οι Πρόξενοι της Αγγλίας, Γαλλίας, 
Γερμανίας και Αυστρίας διαβλέποντας την ελληνική νί
κη συναντήθηκαν το βράδυ της ίδιας ημέρας με τον διά
δοχο Κωνσταντίνο για σχετικές συνεννοήσεις, συνοδευ- 
όμενοι από τον Τούρκο φρούραρχο Θεσσαλονίκης. Στη 
συνάντηση αιπή υποβλήθηκαν προτάσεις περί παραδό- 
σεως της πόλης και του τουρκικού στρατού υπό τον 
όρο να κρατήσει τα όπλα του, αλλά να μείνει ουδέτερος 
μέχρι το  τέλος του πολέμου.

Η ελληνική πλευρά απαίτησε την παράδοση των 
όπλων και την απόδοσή τους στον τουρκικό στρατό με
τά  τη λήξη του πολέμου και έδωσε διορία μέχρι την 6η 
πρωινή της επομένης για απάντηση. Την 5η πρωινή ο 
Τούρκος φρούραρχος διαμήνυσε στην ελληνική πλευρά 
ότι θα παραδοθούν τα  όπλα εκτός από 5.000 που τα 
χρειάζονταν για την εκγύμναση των Τούρκων στρατιω
τών. Ο όρος δεν έγινε δεκτός. Ο φρούραρχος ζήτησε 
δίωρη προθεσμία για να συνεννοηθεί με τον Ταξίν πασά. 
Με το πέρας της δίωρης προθεσμίας το  ελληνικό Στρα
τηγείο διέταξε την προέλαση του στρατού.

Όταν, όμως, τα  ελληνικά τμήματα πλησίαζαν στις 
προφυλακές του εχθρού, εστάλη έγγραφο του Ταξίν 
πασά προς τον Αρχηγό του Ελληνικού Στρατού διάδοχο 
Κωνσταντίνο, με το οποίο αποδεχόταν τις ελληνικές 
προτάσεις: «Λαμβάνω την τιμήν να πληροφορήσω την 
Υμετέραν Υψηλότητα ότι αποδέχομαι την πρότασιν της 
Υμετέρας Υψηλότητος, ήτις εγένετο χθες».

Αμέσως διεκόπη η προέλαση του ελληνικού στρατού 
και εστάλησαν στην Θεσσαλονίκη οι αξιωματικοί Βίκτωρ 
Δούσμανης και Ιωάννης Μεταξάς προς σύνταξη του 
σχετικού πρωτοκόλλου καταθέσεως των όπλων και πα-

Η μεγάλη ναυ
μαχία των 
Δαρδανελλίων,
3 Δεκεμβρίου 
1912, όπου ακο
νίζονται τα ελλη
νικά πλοία: 
Αβέρωφ,Ψαρά, 
Ύδρα, Σπέτσε 
κλπ.
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Το ελληνικό πυ
ροβολικό κατά 

τη μάχη του Σα- 
ρανταπόρου, 10 

Οκτωβρίου 
1912.

ραδόσεως της πόλεως, με το οποίο καθοριζόταν α) η 
παράδοση και παραλαβή των όπλων του τουρκικού 
στρατού, β) ο στρατωνισμός των Τούρκων στρατιωτών, 
γ) η παράδοση της πόλης, και δ) τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των Τούρκων αξιωματικών.

Αμέσως μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου ο διά
δοχος Κωνσταντίνος τηλεγράφησε στον πρωθυπουργό 
Ελευθέριο Βενιζέλο και του γνωστοποίησε την παράδο
ση της πόλης, την έναρξη της κατάθεσης όπλων κατά τα 
συμφωνηθέντα, αλλά και το γεγονός ότι μια βουλγαρική 
μεραρχία και μια σέρβική ταξιαρχία προχωρούσαν από 
το Κιλκίς προς την Θεσσαλονίκη. «Φρονώ ότι τοιαύτη 
είσδυσις βουλγαροσερβικού στρατού δια μέσου των 
γραμμών μας αντίκειται εις συνθήκας και πνεύμα συμ- 
μαχίας. Δέον να γίνει έντονος διπλωματική ενέργεια».

Αυτή η αναφορά για τις κινήσεις των Βουλγάρων, 
κυρίως, δεν ήταν η μοναδική. Ήδη από ημέρες είχε 
καταστεί σαφές το  ενδιαφέρον των Βουλγάρων να 
μοιραστούν τη δόξα της καταλήψεως της Θεσσαλο
νίκης και να καρπωθούν ωφελήματα. Η πρόθεση των 
Βουλγάρων να αποκτήσουν συγκυριαρχία στη Θεσσα
λονίκη είχε εκδηλωθεί από την παραμονή καταλήψε
ως της πόλης. Την 3:00’ μ.μ. της 26ης Οκτωβρίου το 
ελληνικό Στρατηγείο είχε πληροφορηθεί ότι σε από
σταση 35 χιλιομέτρων από την Θεσσαλονίκη πορευό
ταν μικτή βουλγαρική ταξιαρχία και λίγα χιλιόμετρα

πίσω της μια βουλγαρική μεραρχία υπό τον στρατηγό 
Θεοδωρώφ, η οποία προέλαυνε δια της κοιλάδας του 
Στρυμόνα. 'Οταν βεβαιώθηκαν αυτές οι πληροφορίες 
ο διάδοχος Κωνσταντίνος έσπευσε να γνωστοποιήσει 
στον Βούλγαρο στρατηγό ότι ο ελληνικός στρατός εί
ναι έτοιμος να εισβάλει στην Θεσσαλονίκη και ότι κα
λό θα ήταν να απαλλάξει τους στρατιώτες του από 
την περαιτέρω πορεία προς την Θεσσαλονίκη και να 
διευθύνει τις  δυνάμεις του «εκεί όπου η στρατηγική 
ανάγκη είναι πλέον απαραίτητη».

Παρά την επιστολή του Κωνσταντίνου, ο Θεοδωρώφ 
συνέχισε την προέλασή του ρίχνοντας, μάλιστα και μερι
κές βολές κατά άοπλων Τούρκων. Το βράδυ της ίδιας 
ημέρα ο Θεοδωρώφ πληροφορούσε το βουλγαρικό 
Στρατηγείο ότι προτίθεται να εισέλθει στην Θεσσαλονίκη.

Οι σχέσεις των Ελλήνων και των Βουλγάρων αυτές 
τις ώρες ήταν πολύ δύσκολες και ξέφευγαν της αρμο
διότητας των στρατιωτικών ηγετών. Γ Γ αυτό το λόγο ο 
Κωνσταντίνος βρισκόταν σε συνεχή επαφή με τον Βε
νιζέλο και τα  υπουργεία Στρατιωτικών και Εξωτερικών 
και τους ενημέρωνε για την κατάσταση. Η απελευθέ
ρωση της Θεσσαλονίκης, όμως, ήταν γεγονός τετελε
σμένο και το φτερούγισμα της ελληνικής καρδιάς είχε 
τεθεί με την είσοδο του ελληνικού στρατού στη Θεσ
σαλονίκη που αποτέλεσε αντικείμενο πρωτοφανούς 
παλλαϊκού ενθουσιασμού. π
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Η πρώαι κρίσιμη εςοειίο από πιν απεΠευΒέρωοπ inq
«Η στιγμιαία αδυναμία της Αυστρίας την έκανε να μην ορμήσει εγκαίρως και μέσω του Νοβιπαγάρ* και να καταλάβει τη Θεσ

σαλονίκη. Χάσαμε τότε τη μοναδική ευκαιρία να δούμε στην αγκαλιά μας το σταθμό αυτό των σχεδίων μας στην Ανατολή. Εντού
τοις οι μακεδονικές περιοχές που αφαιρέθηκαν από την Τουρκία και ενώθηκαν με τα βαλκανικά κράτη θα πρέπει να αποσπα
στούν και πάλι γιατί μας είναι απαραίτητες. Η Θεσσαλονίκη και η Τεργέστη πρέπει να είναι τα ορμητήρια στη μεσόγειο της Ενι
αίας και Μεγάλης Γερμανικής αυτοκρατορίας», έγραφε ο θεωρητικός του Παγγερμανισμού δρ Τρανς Κέλλερ στο βιβλίο του «Το 
Πιστεύω», κάτι ανάλογο με το βιβλίο «Ο Αγών μου» του Αδόλφου Χίτλερ. Το κείμενο αυτό καταδεικνύει με ιδιαίτερη ευκρίνεια τη 
γεωπολιπκή θέση της πόλης στις αρχές του 20ού αιώνα. Αποδεικνύει όμως και τον αποφασιστικό ρόλο εκείνων που κατάφεραν 
να εμπεδώσουν την ελληνική κυριαρχία στην πρωτεύουσα του ελληνικού βορρά. Κι αυτό, γιατί η απελευθέρωση -το πρώτο ση- 
μανπκό βήμα- δεν αρκούσε για το σκοπό αυτό. Βασικό λοιπόν ρόλο στην εμπέδωση της ελληνικής κυριαρχίας στην πολύφερνο 
νύφη του Θερμαϊκού έπαιξαν αναμφισβήτητα οι ελληνικές αστυνομικές δυνάμεις_ η Ελληνική και η Κρητική Χωροφυλακή.

Βαλκανίων, την οποία τόσοι εποφθαλμιούσαν. Και η κρί
ση κορυφώθηκε στα χρόνια του μεγάλου πολέμου που 
ακολούθησε. Το μακεδονικό μέτωπο υπήρξε ένα από τα  
πιο κρίσιμα για τις δυνάμεις των Συμμάχων (Entente) και 
την κατάσταση έκανε ακόμη πιο ευαίσθητη ο εθνικός δι
χασμός που σημάδεψε για δεκαετίες τη χώρα μας. Σε 
αυτό το πολυσύνθετο σκηνικό οι Έλληνες αστυνομικοί 
έμελλε να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Ας πάρουμε τα 
πράγματα από την αρχή.

Στις 5 Οκτωβρίου 1912, όταν η Ελλάδα κήρυξε τον 
πόλεμο κατά τ ις  Τουρκίας, οι εθνικές δυνάμεις κατα- 
νεμήθηκαν σε δύο μέτωπα_ στο μακεδονικό και εκείνο 
της Ηπείρου. Τις δυνάμεις αυτές ακολούθησε ισχυρή 
δύναμη Χωροφυλακής (180 αξιωματικοί, 69 ανθυπα-
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Η ιστορία που διδαχθήκαμε και εκείνη που συνή
θως μελετάμε είναι ιστορία «επών», μεγάλων δη
λαδή μαχών, στις οποίες συνήθως οι εθνικές μας 
δυνάμεις αναδεικνύονται νικήτριες. Μας διαφεύ
γει έτσι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, τα γεωπο

λιτικά, οικονομικά κ.ά. συμφέροντα, τα  οποία όμως σε 
τελευταία ανάλυση έχουν ρόλο αποφασιστικό.

Όταν στις 26 Οκτωβρίου, πριν από 90 χρόνια, η γα
λανόλευκη εισήρχετο στη Θεσσαλονίκη έβρισκαν βέ
βαια δικαίωση τα όνειρα του Ελληνισμού και το αίμα του 
Παύλου Μελά και των χιλιάδων άλλων Μακεδονομάχων. 
Όμως τότε ακριβώς άρχιζε ένα νέο -εξίσου σημαντικό 
με την απελευθέρωση- κεφάλαιο, εκείνο της εμπέδω
σης της ελληνικής κυριαρχίας στην πρωτεύουσα των
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* Τουρκική λωρίδα διαχωρισμού του Μαυροβούνιου 
από τη Σερβία και επαφής της Αυστρίας με την Τουρκία 
προ των βαλκανικών πολέμων.

Από αριστερά: 
Αποψη της Θεσ
σαλονίκης στις 
αρχές του 20ού 
αιώνα.

Ο Υπομοίραρχος 
Κων. Μανωλκί- 
δης, ο οποίος με 
τους άνδρες του 
πρώτος εισήλθε 
στη Θεσσαλονί
κη το βράδυ της 
26.10.1912. 
(πάνω).

Κρηπκός χωρο
φύλακας στη 
Θεσσαλονίκη 
κατά τη διάρκεια 
του Α’ Παγκο
σμίου Πολέμου, 
(κάτω).

δη, το  οποίο ανήκε στη Στρατονομία της VII Μεραρχίας 
αποτόλμησε είσοδο στην πόλη. Υπό τα  κατάπληκτα μά
τια των νυχτερινών διαβατών διέσχισε την Εγνατία και 
εγκαταστάθηκε στο ξενοδοχείο «Όλυμπος Παλάς». 
'Ηταν η πρώτη ελληνική δύναμη που έμπαινε στην πόλη. 
Την επομένη τμήμα έφιππης Χωροφυλακής υπό τον 
αντισυνταγματάρχη Ραζέλο μαζί με τμήμα Ευζώνων ει- 
σήρχοντο επίσημα στην πόλη.

Με εντολή όμως του Ελευθερίου Βενιζέλου η αστυ
νόμευση της πόλης ανατέθηκε στην Κρητική Χωροφυ
λακή, σώμα υποδειγματικής οργάνωσης και πειθαρ
χίας. Οι πρώτοι Κρητικοί χωροφύλακες έφτασαν στην 
πρωτεύουσα του ελληνικού βορρά στις 30 Οκτωβρίου 
με επικεφαλής τον αντισυνταγματάρχη Ανδρέα Μομ- 
φεράτο, ο οποίος στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από 
τον συνταγματάρχη Ανδρέα Μπάϊρα. Η Κρητική Χω
ροφυλακή συγκρότησε το  Αρχηγείο Ασφάλειας Θεσ
σαλονίκης, ενώ οι δυνάμεις της Ελληνικής Χωροφυ
λακής αποσύρθηκαν στο εσωτερικό της Μακεδονίας, 
ιδρύοντας κατά τόπους Αστυνομικές Υπηρεσίες (Λα
γκαδά, Βοδενά, Χαλκιδική, Γιαννιτσά, κ.α.).

Η δράση των Κρητικών Χωροφυλάκων υπήρξε απο
φασιστικής σημασίας για το έθνος. Επέβαλαν με από
λυτη επιτυχία την τάξη και την ασφάλεια στην πόλη 
και συνετέλεσαν στην εκκαθάρισή της από τους Βούλ
γαρους κομιτατζήδες, στις 17.6.1913, όταν διατάχθη- 
κε η απομάκρυνση των βουλγαρικών δυνάμεων. Οι ελ
πίδες των ξένων, εχθρών και «φίλων», ότι η Ελλάδα 
δεν θα μπορούσε να επιβάλει την τάξη σε μια κοσμο
πολίτικη πόλη με πολυπολιτισμικό πληθυσμό διαψεύ- 
στηκαν. Την επομένη, 18.6.1913, ο βασιλιάς Κωνστα
ντίνος τηλεγραφούσε στον Μπάϊρα:

«Εκφράσατε την ζωηρόν ευαρέσκειαν και τα  θερμό
τατα  συγχαρητήριά μου εις την Κρητικήν Χωροφυλα
κήν και ε ις τους διοικούντας αυτήν αξιωματικούς δια 
την θαυμασίαν και επιτυχή δράσιν αυτής εν τω κατά 
των Βουλγάρων αγώνι της παρελθούσης νυκτός».

Την ίδια γενναιότητα και αίσθημα ευθύνης επέδει- 
ξαν οι ελληνικές αστυνομικές δυνάμεις της πόλης κα
τά  τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η 
πόλη και ευρύτερη περιοχή της τελούσε υπό τη διοί
κηση των γαλλικών δυνάμεων υπό τον στρατηγό Σα- 
ράιγ. Όταν μάλιστα διαπίστωσαν ότι υπήρχε κίνδυνος 
παράδοσης της πόλης στους Σέρβους, εξαιτίας της 
στάσης της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία επέμενε 
σε μια ουδετερότητα που στην πραγματικότητα ευνο
ούσε τ ις  Κεντρικές Δυνάμεις, δε δίστασαν να στασιά
σουν και να τεθούν στο πλευρό της Εθνικής Άμυνας 
(1916).

Μετά την εφαρμογή του νέου Οργανισμού της Χωρο
φυλακής (Ν. 1370/1918) το Αρχηγείο Ασφάλειας Θεσσα
λονίκης καταργήθηκε και ιδρύθηκε η Διεύθυνση Αστυνο
μίας Θεσσαλονίκης, ενώ στην πόλη εγκαταστάθηκε και η 
Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής Μακεδονίας. ο

σπιστές, 4.400 χω
ροφύλακες, 2.300 
εθνοφρουρούς και 
800 εφέδρους 
στρατιώτες με από
σπαση) με καθήκο
ντα αφενός Στρατο
νομίας και αφετέ
ρου για τη σύσταση 
Αστυνομικών Υπη
ρεσιών στα απελευ- 
θερούμενα εδάφη.
Ήδη από το 1906 η 
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή  
ασκούσε και καθήκοντα Αστυνομίας. Επικεφαλής των 
αστυνομικών δυνάμεων τέθηκαν, στο μακεδονικό μέ
τωπο ο αντισυνταγματάρχης Παύλος Ραζέλος και στο 
ηπειρωτικό ο ταγματάρχης Νικόλαος Τρουπάκης.

Προοδευτικά, με την εξέλιξη των επιχειρήσεων ιδρύ
θηκαν Αστυνομικές Υποδιευθύνσεις στην Ελασσόνα και 
στα Σέρβια και Αστυνομική Διεύθυνση στην Κοζάνη, η 
οποία λίγο αργότερα μεταφέρθηκε στη Βέροια, όπου 
και εγκαταστάθηκε η Ανώτερη Διοίκηση Χωροφυλακής 
Μακεδονίας. Τις παραμονές του Αγίου Δημητρίου οι ελ
ληνικές δυνάμεις βρίσκονταν στις παρυφές της Θεσσα
λονίκης. Τότε, το  βράδυ της 26ης Οκτωβρίου και πριν 
υπογραφεί η συνθήκη παράδοσης από τον Τούρκο αρ
χιστράτηγο Χασάν Ταξίν πασά ένα μικρό απόσπασμα 
Χωροφυλακής υπό τον υπομοίραρχο Κων/ νο Μανωλκί-



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΟΙΦΥΓΑΙ

Τ ο 2002 ανακηρύχθηκε από την Ύπατη Αρμο
στεία του Ο.Η.Ε. ως έτος αφιερωμένο στις ΓΥ
ΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, που αποτελούν σήμερα, 
μαζί με τα  παιδιά πρόσφυγες, το  80% του συ
νολικού προσφυγικού πληθυσμού του πλανήτη. 

Σκοπός της παγκόσμιας αυτής εκστρατείας θα είναι 
να καταδειχτεί η καταστροφική επίπτωση των παρα
βιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις γυναί
κες, σύμβολα της ζωής και της οικογένειας. Σκοπός 
θα είναι επίσης να τονιστεί και ο σημαντικότατος ρό

λος των γυναικών προ
σφύγων στη μετέπειτα 
προσπάθεια εδραίωσης 
της ειρήνης, της ασφάλει
ας και της ανάπτυξης στις 
χώρες τους.

Ο Ύπατος Αρμοστής 
Ρουντ Λούμπερς υπο
γράμμισε τη  μακροπρόθε
σμη δέσμευση της Ύπα

της Αρμοστείας να αναβαθμίσει το  ρόλο των γυναι
κών με ένα πρόγραμμα πέντε σημείων, που περιλαμ
βάνει την ενδυνάμωση της συμμετοχής τους στις επι
τροπές διαχείρισης των καταυλισμών και της διανο
μής βοήθειας, την ανάπτυξη προγραμμάτων γ ια  την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας, την ατομική κα
ταγραφή των γυναικών που ζητούν άσυλο, όπως 
ισχύει και γ ια  τους άνδρες, και την τακτική παροχή ε ι
δών ατομικής υγιεινής στις γυναίκες πρόσφυγες. «Οι 
γυναίκες πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της επί
λυσης των κρίσεων ανά τον κόσμο», δήλωσε.

Ο κόσμος των γυναικών 
προσφύγων με μια ματιά...·

Περισσότερες από 16,4 εκατομμύρια γυναίκες σήμε
ρα έχουν τον ιό HIV/AIDS και τα  τελευταία χρόνια το πο
σοστό των γυναικών έχει ανέλθει από το 41 στο 47 τοις 
εκατό του προσβεβλημένου πληθυσμού. Στην Αφρική, 
οι έφηβες κοπέλες έχουν πενταπλάσιες πιθανότητες να 
προσβληθούν απ’ ό,τι τα αγόρια.

Οι περισσότεροι άνθρωποι εγκαταλείπουν τα  σπίτια 
τους εξαιτίας του πολέμου και το  ποσοστό των θυμάτων 
πολέμου που είναι άμαχοι εκτοξεύτηκε τις  τελευταίες 
δεκαετίες από το πέντε τοις εκατό σε περισσότερο από 
90 τοις εκατό των θυμάτων. Το ογδόντα τοις εκατό των 
θυμάτων από όπλα μικρού διαμετρήματος είναι γυναί-
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κες και παιδιά και ο αριθμός τους ξεπερνά κατά πολύ 
τις στρατιωτικές απώλειες.

Περίπου 170 χώρες μετέχουν στη σύμβαση για την 
εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των «Γυναικών 
Προσφύγων» και στο προαιρετικό πρωτόκολλο της σύμ
βασης περιέχονται σημαντικά κείμενα για την προστα
σία των δικαιωμάτων των γυναικών και την επίτευξη της 
ισότητας των φύλων.

Το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, 
που υιοθετήθηκε το 1998, του παρέχει την εξουσία να 
εκδικάζει ευρύ φάσμα αδικημάτων, στα οποία περιλαμ
βάνονται ο βιασμός, η σεξουαλική δουλεία, η κατανα- 
γκαστική πορνεία και η καταναγκαστική εγκυμοσύνη.

Η πλειονότητα των ανθρώπων που πέφτουν θύματα 
σωματεμπορίας είναι γυναίκες, ιδίως εκείνες που προο
ρίζονται για τις παγκόσμιες βιομηχανίες πορνείας. Οι 
γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες ως προς τη σωματε
μπορία, διότι οι περισσότερες διαθέτουν ελάχιστη ατο
μική ασφάλεια, οικονομικές ευκαιρίες ή ιδιοκτησία γης. 
Οι μεγαλύτεροι αριθμοί γυναικών θυμάτων σωματεμπο
ρίας προέρχονται από τη Νοτιοανατολική και τη Νότια 
Ασία και από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 
Και το τραγικότερη, πολλά από τα  θύματα τα  απαγά- 
γουν ή τα  πωλούν σε κατάσταση δουλείας οι ίδιες οι οι- 
κογένειές τους.

Υπολογίζεται ότι 45.000 οικογένειες στη Ρουάντα 
έχουν επικεφαλής παιδιά. Το 90 τοις εκατό από αυτά εί
ναι κορίτσια.

Ενισχύοντας τις γυναίκες πρόσφυγες
για να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον

Στην Αθήνα η Υ.Α. του ΟΗΕ γ ια  τους Πρόσφυ
γες  οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων γ ια  το  2002 
με σκοπό την εξεύρεση πόρων και με την επιθυμία 
να προκαλέσει το  δημόσιο ενδ ιαφέρον αναφορικά 
με την ανάγκη τη ς  εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
των γυναικών προσφύγων, ώστε να γίνουν αυτάρ- 
κεις και να συμβάλουν στην ανοικοδόμηση των 
χωρών τους, όταν επ ιστρέφουν σε αυτές. Η Υ.Α. 
του ΟΗΕ στην Αθήνα έχε ι φ έρει σε επαφή έναν 
αριθμό δ ιακεκρ ιμένω ν Ελληνίδων γυναικών με 
σκοπό την ίδρυση της Επιτροπής Ελληνίδων Γυ
ναικών (ΕΕΓ). Συνεργαζόμενη με το  Ίδρυμα Κοι
νωνικής Εργασίας και άλλες ΜΚΟ, η ΕΕΓ πρόκει
τα ι να σ τηρ ίξε ι σχέδια που θα βοηθήσουν τη γ υ 
ναίκα πρόσφυγα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και 
ανά τον κόσμο, να αποκτήσει οικονομική ανεξαρ
τησ ία  και να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο.

Ανθρωποφάγα λιοντάρια,
κροκόδειλοι πείνα ...

Ποιος δε θυμάται τη τρομακτική οδύσσεια χιλιάδων 
νέων, που οι μάχες στο Σουδάν στα τέλη της δεκαετίας 
του 1980 τους ξερίζωσαν από τα σπίτια τους και τους 
ανάγκασαν να περιπλανώνται επί χρόνια στη σαβάνα 
της Ανατολής Αφρικής. Η περιπέτεια τους έχει περάσει 
στους αφρικανικούς θρύλους.

Τελικά έφτασαν στην Κένυα, όπου έγιναν γνωστοί ως

«τα χαμένα αγόρια του Σουδάν», 
μέχρι τη μετεγκατάσταση 4.000 
από αυτούς στις Ηνωμένες Πολι
τείες. Μέσα στο θόρυβο που πε
ριέβαλε την ιστορία αυτή των 
αγοριών λησμονήθηκε η τύχη 
αρκετών χιλιάδων κοριτσιών, 
ηλικίας οκτώ έως δέκα ετών, 
που είχαν περάσει παρόμοια 
δεινά.

Η Άτσολ Κουόλ, ήταν επτά 
ετών όταν αναγκάστηκε να φύ
γει από το χωριό της και να 
πάει με τα  πόδια πρώτα στην 
Αιθιοπία, έπειτα στο Σουδάν 
και τελικά στην Κένυα. 
«Υπήρχε ελάχιστο νερό να πι
ούμε, επιζούσαμε τρώγοντας 
φύλλα και άγριους καρ
πούς», θυμάται η έφηβη. 
«Μερικά κορίτσια τα  έφαγαν 
λιοντάρια». Σε άλλα επιτέ
θηκαν κροκόδειλοι.

π» rovi nmemm

«Στο πέμπτο χτύπημα της μασέτας έχασα τις αι
σθήσεις μου.
Οι κραυγές της κόρης μου με έκαναν να συνέλθω 
Της έκοβαν και εκείνης το χέρι».

(Από τη διήγηση πρόσφυγα από τη Σιέρρα Λεόνε, 
που περιγράφει τις σχεδόν καθημερινές αγριότητες 
του 1998).

Τα αγόρια που είχαν την τύχη να τα  επιλέξουν για με
τεγκατάσταση, ακόμα προσαρμόζονται στη νέα ζωή, 
βλέποντας για πρώτη φορά χιόνι, πλυντήρια και ουρα
νοξύστες, και προσπαθώντας να καταπιαστούν με το 
μυστηριώδη κόσμο των υπολογιστών.

Πολλά από τα  κορί
τσια εντάχθηκαν σε οι
κογένειες «υιοθεσίας» 
προσφύγων, όπου στην 
καλύτερη περίπτωση 
έγιναν οικιακές βοηθοί, 
μερ ικές φορές εξανα
γκάστηκαν να παντρευ
τούν δια της βίας και σε 
ορισμένες περιπτώσεις 
έπεσαν θύματα απαγω
γής ή σεξουαλικής επί
θεσης.

Ο κόσμος γνω ρίζει 
πλέον τα  «χαμένα αγό
ρια του Σουδάν». Τα 
χαμένα όμως κορίτσια 
της χώρας αυτής υπέ- 
μειναν μια πολύ διαφορετική μοίρα.

Κ.Χ.Τ.
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Ο ι Αρχαίοι την αποκαλούσαν «Τράπεζα των Θεών» 
και σαν τέτοια δεν μπορεί παρά να ήταν πλούσια 
και μαγευτική προς όλες τις  αισθήσεις. Πλούσια 
και μαγευτική εξακολουθεί να είναι και σήμερα η 
Αστυπάλαια.

Πλούσια σε ιστορικές μνήμες, σε παραδόσεις, σε φυ
σικές ομορφιές, σε ευγενικά αισθήματα των κατοίκων 
της. Με αποτυπωμένη τη ροή των αιώνων πάνω της, τυ
λιγμένη στους θρύλους για το πολυτραγουδισμένο κά
στρο της που στεφανώνει μια «ζωγραφιστή» «Χώρα» 
από τις ομορφότερες του Αιγαίου, αχνοσχεδιασμένη 
από μύριους κάβους, λογκάδες και αμμουδερούς όρ
μους, με ήμερα, πλαστικά βουνά, διάσπαρτη με 365 
γραφικές εκκλησίες και ξωκλήσια, η Αστυπάλαια για 
τους νιοφερμένους, η Αστροπαλιά για τους ντόπιους, 
είναι ένα αξιολάτρευτο νησί.

Στο χορό των αιώνων

Η Αστυπάλαια ταξίδεψε μέσα στους αιώνες με το ίδιο 
όνομα. Μικρές μόνο παραφθορές την εμφανίζουν και 
ως Αστουπαλιά, Αστροπαλιά, ή Στυπαλία. Κατά τη μυ
θολογία η Αστυπάλαια και η Ευρώπη ήταν κόρες του 
Φοίνικος και της Περιμήδης. Πρωτοκατοικήθηκε από 

Επιμέλεια: τους Κάρες, οι οποίοι την ονόμασαν Πύρρα για το κόκ-
Αρχ/κας κινο χρώμα της. Οι αρχαίοι για τα πολλά και μυροβόλα 
Κων/νος λουλούδια της και για τους καρπούς της την αποκα- 

Τσι νάλης λούσαν «Θεών Τ ράπεζα»

Κατά τους αρχαίους χρόνους το νησί θα πρέπει να 
παρουσίασε ιδιαίτερη ακμή, όπως μαρτυρούν διάφορα 
ευρήματα, κυρίως νομίσματα, που βρέθηκαν στη διάρ
κεια ανασκαφών, αλλά και συχνές αναφορές σε κείμενα 
αρχαίων συγγραφέων.

Κατά την ελληνιστική εποχή υπήρξε λιμάνι - σταθμός 
των Πτολεμαίων της Αιγύπτου και κατά τη ρωμαϊκή επο
χή παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη χάρη στα πολλά 
φυσικά λιμάνια της, τα  οποία αποτελούσαν ορμητήριο 
κατά των πειρατών.

Στους βυζαντινούς χρόνους η έξαρση της πειρα
τείας άλλαξε την οικιστική δομή των νησιών, με την 
παρακμή των παράλιων οικισμών, τη  μετακίνηση των 
πληθυσμών στο εσωτερικό και την ανέγερση κά
στρων για προστασία.

Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας η Αστυπάλαια ε ί
χε εξασφαλίσει προνόμια και ζούσε αυτοδιοικούμενη. 
Πήρε μέρος στην επανάσταση του 1821, αλλά, όπως 
και τα  υπόλοιπα Δωδεκάνησα, δε συμπεριελήφθη στα 
όρια του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Έμεινε υπό 
τούρκικη κυριαρχία μέχρι το  1912, οπότε που ακο
λούθησε η ιταλική κατοχή. Μαζί με τα  υπόλοιπα Δω
δεκάνησα ενσωματώθηκε επισήμως με την Ελλάδα 
στις 7 Μαρτίου 1948.

Μέχρι το  19ο αιώνα η «Χώρα» ήταν ο μοναδικός οικι
σμός των νεότερων χρόνων της Αστυπάλαιας.

Το βενετσιάνικο κάστρο με τις δύο κατάλευκες εκ-
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κλησίες στέκει αγέρωχο στην κορυφή της χερσονήσου, 
σηματοδοτώντας την αρχή της εξέλιξης του οικισμού. 
Όταν οι αιώνες ξεχείλισαν, τα  σπίτια άρχισαν να κατρα
κυλούν έξω από τα  τείχη, στις πλαγιές του λόφου μέχρι 
το λιμάνι του Πέρα Γιαλού, ένα μωσαϊκό της ιστορίας 
του νησιού. Η εικόνα της «Χώρας» με το λευκό σώμα και 
τη γαλάζια καρδιά, αφήνει άφωνο τον επισκέπτη με την 
ομορφιά και την αρμονία της.

Πάνω στο Κάστρο, ανάμεσα στις σκόρπιες κολώ- 
νες και τ ις  πελεκητές πέτρες, είναι κτισμένες δύο 
όμορφες εκκλησίες: Η Παναγία του Κάστρου και ο 
Άγιος Γεώργιος.

Ξεχωριστό στολίδι της χώρας είναι οι οκτώ συντηρη
μένοι ανεμόμυλοι στον αυχένα του λόφου απ’ όπου τα 
καινούργια σπίτια, ταιριαστά κι αυτά με το  περιβάλλον, 
κατηφορίζουν προς το λιμάνι. Κοντά στους ανεμόμυ
λους βρίσκεται το  παραδοσιακό καφενείο της Χώρας 
και λίγο πιο πάνω το Δημαρχείο, απ’ όπου ξεκινούν οι 
δύο βασικοί δρόμοι που τραβούν την ανηφόρα για το 
Κάστρο. Ο καθένας οδηγεί και σε μια ονομαστή εκκλη
σία, τη Μονή της Παναγίας της Πορταΐτισσας, ξεκινούν 
από την πλευρά του Λιβαδιού ο ένας και από την πλευ
ρά του Πέρα Γ ιαλού ο άλλος.

Η Μεγάλη Παναγιά είναι ενταγμένη σ’ ένα συγκρότημα 
πέντε ναών, οι οποίοι με φόντο τη θάλασσα δημιουργούν 
μια ξεχωριστή εικόνα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής 
της εκκλησίας είναι η βστσαλοστρωμένη αυλή της.

Η Παναγιά η Πορταΐτισσα αποτελεί το θρησκευτικό 
κέντρο του νησιού και το μεγαλύτερο του προσκύνημα. 
Άρχισε να κτίζεται το 1762 από τον τυφλό Όσιο Άνθιμο 
από την Κεφαλονιά, ο οποίος προηγουμένως είχε κτίσει 
τις μονές Ζωοδόχου Πηγής στη Σίκινο και Αγίου Γεωρ
γίου στο Καστελόριζο. Η ανέγερση κράτησε εννιά χρό
νια και στη διάρκειά της η παράδοση μιλά για πολλά 
θαύματα. Είναι αφιερωμένη στην Παναγία την Πορ
ταΐτισσα της Μονής Ιβήρων, αντίγραφο της εικόνας της 
οποίας έφερε ο Όσιος Άνθιμος στην Αστυπάλαια.

Περπατώντας πάνω σε μια δαντέλα

Οι πολυσχιδείς ακτές της Αστυπάλαιας δεν είναι πα
ρά ένα αδιάκοπο παιχνίδι της στεριάς με τη θάλασσα. 
Στη μέση περίπου του νησιού η στεριά στενεύει τόσο 
πολύ που μια λωρίδα γης μόλις 100 μέτρων συνδέει τα 
δύο τμήματα. Το Στενό, όπως το λένε οι ντόπιοι, χωρί
ζει την Αστυπάλαια στο ανατολικό «Μέσα Νησί» και στο 
δυτικό «Έξω Νησί».

Η Χώρα βρίσκεται στο «Έξω Νησί» και ο ασφαλτο
στρωμένος δρόμος για το  «Μέσα Νησί» περνά δίπλα 
από τις διαδοχικές παραλίες Μαρμάρια, από το Στενό, 
τις παραλίες Πλάκες και Μπλε Λιμανάκι και φτάνει μετά 
από 9 χλμ. συνολικής διαδρομής στην παραλία Ανάληψη 
ή Μαλτεζάνα. Λίγο πριν από τον οικισμό μια διακλάδωση 
οδηγεί στο αεροδρόμιο του νησιού (10 χλμ. από τη Χώ
ρα). Η Ανάληψη είναι ένας από τους τρεις οικισμούς της 
Αστυπάλαιας. Ονομάζεται Μαλτεζάνα, γιατί λένε άτι την 
πρωτοκατοίκησαν Μαλτέζοι πειρατές. Ο παραθεριστι- 
κός κυρίους οικισμός αγκαλιάζει τον όρμο με τον μακρύ 
μόλο, όπου αράζουν τα  ψαροκάικα και ακουμπά στα πε
ριβόλια και τ ’ αμπέλια. Εκεί βρίσκονται τα  σπουδαίας αρ
χαιολογικής σημασίας προχριστιανικά λουτρά του Τάλα
ρά και το ψηφιδωτό με το ζωδιακό κύκλο.

Επιστρέφοντας στο «Έξω Νησί» μετά το  Στενό αρχί
ζει ο χωματόδρομος που οδηγεί στο λιμανάκι του Αγί
ου Ανδρέα (1χλμ.) όπου λειτουργεί και μια ταβέρνα με 
εκλεκτούς μεζέδες. Μια άλλη διαδρομή αρχίζει από τη 
χώρα και διατρέχει τα  βουνά του «Έξω Νησιού», όπου 
εδώ οι καμπύλες τους είναι μαλακές. Οι πανοραμικές 
εικόνες της Χώρας και του Λιβαδιού στην αρχή και με
τά  η θέα των ήρεμων βουνών με τα  διάσπαρτα λευκά 
εκκλησάκια προσφέρουν μοναδική ευχαρίστηση. Πά
νω σ’ αυτή τη διαδρομή είναι το  Μοναστήρι της Φλε- 
βαριώτισσας. Γιορτά
ζει στις 2 Φεβρουάρι
ου και αυτή η μέρα εί
ναι το χειμερινό ρα
ντεβού των φίλων της 
Αστυπάλαιας απ’ όλο 
τον κόσμο.

Ξεχωριστή παρου
σία, για τις σημαντι
κές υπηρεσίες που 
προσφέρει στους κα
τοίκους αλλά και τους 
Τουρίστες του νησι
ού, κατέχει ο Αστυνο
μικός Σταθμός Αστυ
πάλαιας. Το λιγοστό 
προσωπικό του, δύο 
αρχιφύλακες και δύο 
αστυφύλακες, κατα
φέρνει να αντεπεξέρ
χεται στις δυσκολίες 
που προκύπτουν ιδι
αίτερα τους θερινούς 
μήνες που οι επισκέπτες του νησιού φτάνουν στους
5.000 προσφέροντάς τους σιγουριά και ασφάλεια.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αστυπάλαιας βρίσκεται στην 
περιοχή «Πέρα Γιαλός», κοντά στο Λιμάνι του νησιού, και 
στεγάζεται σ’ ένα κτίριο της εποχής της παλοκρατίας μα
ζί με το Λιμενικό και Τελωνιακό Σταθμό. Είναι αξιοθαύ
μαστο το έργο που εππελούν, και το διαπιστώνει κανείς 
αυτό όταν επισκεφτεί το νησί, εκεί θα διακρίνει πραγμα
τικά την προθυμία, την απστελεσματικστητα και την ευ
γένεια των ανδρών του Αστυνομικού Σταθμού. Οι συνά
δελφοι της Αστυπάλαιας συμμερίζονται τις δυσκολίες και 
τα προβλήματα των κατοίκων τις ατέλειωτες μέρες (και 
κυρίως τις νύχτες) του χειμώνα, όταν ο βοριάς και τα 
μποφόρ επιβάλλουν την κυριαρχία τους στο Αιγαίο.

Δε συμμερίζονται όμως μόνο τις δυσκολίες τους, συμ
μερίζονται τις χαρές και τις λύπες του, αποτελούν ανα
πόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας και εγγυώνται 
την ύπαρξη κλίματος ασφάλειας, που είναι αναγκαίο για 
κάθε δημιουργική δραστηριότητα και έκφραση.

Γέφυρα, λοιπόν, η Αστυπάλαια ανάμεσα στις Κυκλά
δες και τα  Δωδεκάνησα. Στις ακτές της συναντώνται τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και των δύο νησιωτικών συ
μπλεγμάτων. Κάποτε το κάστρο της είχε κλειδί και κλεί
δωνε για να μην φανερώσει τα  όμορφα κορίτσια του. 
Τώρα η Αστυπάλαια, ανοιχτή σαν τη φιλόξενη καρδιά 
των κατοίκων της, φανερώνει σε όλους τα  κάλλη της. Γ Γ 
αυτό, δεν κερδίζει συνεχώς όλο και περισσότερους και
νούργιους επισκέπτες, αλλά φίλους!
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ί| αυτό το  Σημείωμα θα ασχοληθούμε δι’ ολίγων με 
τον Εθελοντισμό. Και θα πούμε ότι ο Εθελοντι
σμός, έτσι όπως ακούγεται, είναι πράγματι μία 
όμορφη λέξη. Και ο Κωνσταντίνος Τσάτσος έλεγε 
: «Δεν μπορεί κανείς να σκέπτεται δίχως λέξεις. 

Δηλαδή, δεν μπορεί να βάλει κανείς στον νου του 
πράγματα, χωρίς συγχρόνως και να τα ονοματίσει». 
Εμείς, εδώ, θα λέγαμε: Και να τα  πράττει. Έτσι, ανάμε
σα στην πληθώρα των λέξεων που προσδιορίζουν 
πράγματα και έννοιες, ξεχωριστή θέση κατέχει και η 
λέξη Εθελοντισμός. Και πρέπει να πούμε ακόμη ότι ο 
Εθελοντισμός δεν είναι μια τωρινή λέξη. Ακούσθηκε 
εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια με εκείνο το «απαρνησά- 
σθω εαυτόν και ακολουθήτω μοι», (Ματθ.ιστ’. 24).

Η ανθρώπινη ιστορία είναι γεμάτη από αγριότητες. 
Έχει, όμως, να επιδείξει, εξίσου, και ευγενείς προσφο
ρές. Μέσα σ’ αυτές τις ωραίες κινήσεις, κορυφαία θέση 
κατέχει ο Εθελοντισμός. Όλοι μας είμαστε εθελοντές 
για μεγάλο ή μικρό χρονικό διάστημα, ή ακόμη έστω και 
για μια στιγμή. Και όλοι μας θυμόμαστε με ευγνωμοσύ
νη το γεγονός ότι δεχθήκαμε, πολλές φορές, τη βοή
θεια του Εθελοντισμού. Και ερωτώ : Εάν δεν υπήρχαν, 
έστω και αυτές οι στιγμές, πώς θα ήμασταν άραγε; Και 
ας μην ξεχνάμε ότι η ζωή μας είναι στιγμές.

Ο ψυχισμός του εθελοντή διακρίνεται για την ενεργή, 
διαυγή και ανιδιοτελή αγάπη του προς τους άλλους. Θα 
έλεγα ότι ο Εθελοντισμός είναι ένα κόσμημα για την αν
θρωπότητα. Γίνεται αυτοπροαιρέτως και χωρίς εξανα
γκασμό. Ο υπηρετών τον Εθελοντισμό πράττει και προ
σφέρει εξ ιδίας θελήσεως χωρίς την προσδοκία ανταλ
λάγματος. Ο Εθελοντισμός ταυτίζεται με την ευγενή και 
ανιδιοτελή αυτοδιάθεση του ανθρώπου. Είναι συνώνυ
μος του ανθρωπισμού, ενώ ο αντίποδάς του είναι ο 
άκρατος ατομισμός. Και μάλιστα, σήμερα, όπου αυτός 
ο ατομισμός τείνει να επικρατήσει μέσα στο πλαίσιο του 
παγκοσμιοποιημένου βαρβαρισμού.

Ο άνθρωπος του Εθελοντισμού είναι ο εθελόπονος
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εργάτης που καλλιεργεί τον αμπελώνα της αγάπης «με 
όλους τους καιρούς και τους ανέμους». Είναι ο εθε- 
λουργός που αναλαμβάνει μια σταυροφορία για την 
αναίρεση της δυστυχίας, της αγνωσίας, της αδιαφορίας, 
της ασπλαχνίας, της απελπισίας. Και, ενώ η πράξη του 
είναι πολλαπλώς αξιόμισθη, δεν δέχεται την υλική εξαρ- 
γύρωση. Καθοδηγείται και οιστρηλατείται από την αυτό
βουλη επιθυμία της προσφοράς και ανταπολαμβάνει τη 
θαυμάσια εμπειρία της υπέρβασης και της ηθικής ικανο
ποίησης. Ακούει τη φωνή της συνειδήσεώς του, αλλά και 
τη φωνή του άλλου που τον καλεί σε βοήθεια. Έχει την 
ευαισθησία να ακροάται τον άνθρωπο, να βλέπει την 
ανάγκη του και να ανταποκρίνεται στο κάλεσμά του.

Ο Εθελονπσμός είναι ατομικός, είναι και συλλογικός. 
Απστελείται από μικρές ή μεγάλες ομάδες ανθρώπων, οπό
τε φαίνεται και το έργο του. Και οι ομάδες αυτές μπορεί να 
είναι τοπικές ή και διεθνούς εμβέλειας. Κατά συνέπεια, και 
τα απστελέσματά τους, είναι και αναλόγου μεγέθους. Μια 
απήχηση της εθελοντικής προσφοράς είναι και η δημιουρ
γία του Ερυθρού Σταυρού από τον Ερρίκο Νπνάν.

Ο Εθελοντισμός, λοιπόν, αυτή η εθελοπονία, που κορυ- 
φώνεται αρκετά συχνά με την εθελοθυσία, έχει ως κίνητρο 
μόνο την αγάπη και ως έπαθλο τη θαυμαστή και τη μονα
δική εμπειρία της ατομικής υπέρβασης. Ο άνθρωπος του 
Εθελονπσμού είναι ο σιωπηλός εργάτης του ανθρωπι
σμού, για τον οποίο και η έλλειψη αναγνώρισης από τους 
άλλους και από τον ίδιο τον ευεργετούμενο, πολλές φο
ρές, δεν θα μπορούσε να αναιρέσει την απόφασή του για 
προσφορά. Επομένως, Εθελοντισμός σημαίνει αλτρου'ί- 
σμός σημαίνει ανθρωπισμός. Σημαίνει μια θεϊκή ακτίνα μέ
σα στα εσώψυχα του ανθρωπίνου όντος. Σημαίνει μια εκ
δήλωση που κάνει τον άνθρωπο όντως άνθρωπο και που 
θυμίζει τον αρχαίο ποιητή που είπε τον περίφημο εκείνο 
στίχο «ως χαρίεν εστ’ άνθρωπος, όταν άνθρωπος η».

Ο Εθελοντισμός δίνει παρηγοριά και απαντοχή ότι 
δεν έλλειψαν οι άνθρωποι. Δεν έλλειψαν αυτοί που δί
νουν ευγένεια και ουσιαστικό νόημα στη ζωή, για να μη 
γίνει ο κόσμος μια απέραντη μοναξιά, κατακυριευόμενη 
μόνο από την ύλη και το συμφέρον. Γι’ αυτούς, λοιπόν, 
τους ανθρώπους αξίζει μια αναγνώριση και να τους 
πούμε ένα ευχαριστώ, γιατί κρατούν πάντα «με λογισμό 
και όνειρο» την πυξίδα της μυθικής Πανδώρας, που 
κλείνει μέσα της τη θεόπεμπτη ελπίδα.

Ο Εθελοντισμός, η υψηλή αυτή ανθρώπινη έκφραση, 
δεν περιορίζεται μόνο στο χρονοχώρο. Είναι διαχρονική 
και αιώνια. Όπως αιώνιες είναι και οι ανάγκες της ψυ
χής, που θέλει να δίνει αλλά και να παίρνει αγάπη. Και 
ακόμη: Η προσφορά και η δραστηριότητα του Εθελο
ντισμού δεν περιορίζεται μόνο σε ζωτικές ανάγκες του 
άλλου. Επεκτείνεται και στη διάσωση ή και στην εξά- 
πλωση του πολιτισμού, της θρησκείας και της ψυχαγω
γίας. Επεκτείνεται στην προστασία της φύσης και του 
περιβάλλοντος αλλά και στη διατήρηση της παράδοσης 
του τόπου, στην εξάπλωση των γραμμάτων και των τε
χνών και σε τόσες άλλες υψηλές αποστολές.

Έτσι, ο Εθελοντισμός, πρέπει να διακρίνει όλες τις 
μεγάλες θυσίες και δραστηριότητες ανθρώπων, που 
διακατέχονται από αλτρουϊσμό και αυταπάρνηση. Κάτω 
απ’ αυτήν την έννοια ένας καλός στρατιώτης, εξυπα- 
κούεται ότι έχει και τα γνωρίσματα του Εθελοντισμού 
και της αυτοθυσίας. α
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Z. ID. ΕΑΜΠΟΑΙΟΝ ·  Μ. ΒΕΝΤΡΙΖ
Αυο ροΜοΟμοί οιην ιριιιηιΐηριι έρευνα

Κάθε λαός που γνώρισε πολιτισμική ανάταση στη 
διαδρομή του χρόνου, επινόησε, δανείστηκε ή 
προσάρμοσε κάποιο σύστημα γραφής για να εξυ
πηρετήσει τις δικές του ανάγκες. Κατά τεκμήριο, 
η ιστορία των πολιτισμών είναι συνώνυμη με την 

επινόηση της γραφής. Και η γνώση των παλαιών πολιτι
σμών αποτελεί σημαντικό μέλημα για την κατανόηση 
της ανθρώπινης φύσης, των επιτευγμάτων και την προ
ώθηση του σύγχρονου πολιτισμού. Μόνο που η γνώση 
των πανάρχαιων πολιτισμών δεν είναι τόσο εύκολη υπό
θεση και πολλές φορές χρειάζεται ιδιαίτερη προσπά
θεια, επίπονη και χρονοβόρα για την αποκρυπτογράφη
ση και ερμηνεία των βασικών του στοιχείων. Βασικοί 
«σταθμοί» στην προσπάθεια κατανόησης των αρχαίων 
πολιτισμών αποτελούν οι εργασίες του αρχαιολόγου 
Ζαν - Φρανσουά Σαμπολιόν και του αρχιτέκτονα Μάικλ 
Βέντρις. Δύο εξαιρετικά ευφυών ατόμων με μεγάλη ευ
χέρεια στη μάθηση ξένων γλωσσών, οι οποίοι σε νεα
ρότατη ηλικία κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν 
δύο νεκρές γλώσσες.

Ζαν · Φρανσουά Σαμπολιόν 
(1790-1832)

Ο Γάλλος ιστορικός και 
γλωσσολόγος, Ζαν - 
Φρανσουά Σαμπο

λιόν, θεμελίωσε την επι
στημονική Αιγυπτιολογία 

και έπαιξε αποφασιστικό 
ρόλο στην αποκρυπτο
γράφηση της αιγυπτια
κής ιερογλυφικής γρα
φής. Σε ηλικία 16 ετών 
ήταν ήδη άριστος γνώ
στης της λατινικής, της 
αρχαίας ελληνικής και 
άλλων 6 αρχαίων ανατο
λικών γλωσσών. Σπούδα
σε στο Παρίσι και έγινε 
καθηγητής Ιστορίας σε 
Λύκειο της Γκρενόμπλ. 
Από την εποχή αυτή άρ

χισε να ερευνά, να συγκεντρώνει και να μελετά ευρή
ματα σχετικά με την ιστορία της αρχαίας Αιγύπτου. 
Αυτό που απέσπασε την προσοχή του ήταν η «στήλη 
της Ροζέτας», στην μελέτη της οποίας αφοσιώθηκε 
ολοκληρωτικά. Η στήλη αυτή ανακαλύφθηκε το  1799 
στην περιοχή Ροζέτα που βρίσκεται κοντά στο Δέλτα 
του Νείλου. Στην προσπάθειά του βοηθήθηκε και από

τις  παρατηρήσεις του Άγγλου φυσικού Τόμας Γιανγκ.
Το γεγονός, όμως, που τον βοήθησε καθοριστικά 

ήταν ότι επάνω στη στήλη της Ροζέτας υπήρχε μία επι
γραφή σε τρεις γλώσσες: σε αρχαία αιγυπτιακά ιερο
γλυφικά, δημοτικά ιερογλυφικά (μία μεταγενέστερη 
απλοποιημένη μορφή ιερογλυφικών) και ελληνικά. Πρό
κειται για ένα διάταγμα που εξέδωσε ο βασιλιάς Πτολε
μαίος Ε’ της Αιγύπτου, το οποίο είχε χαραχθεί σε μαύ
ρο βασάλτη. Επί Μεγάλου Αλεξάνδρου η ελληνική 
γλώσσα ήταν διεθνής και πολλές επιγραφές τότε είχαν 
γραφεί δίγλωσσα, όπως π.χ. η επιγραφή Ράμπαδ στο 
Άλεπ με ελληνικά, συριακά, και αραβικά, η επιγραφή 
Αρράν στο Αουράν με ελληνικά και αραβικά κ.ά. Τα αι
γυπτιακά ιερογλυφικά επινοήθηκαν το 3.000 π.Χ. και 
ήταν συγχρόνως εικονογραφική και φθογγική γραφή. Η 
ιερατική (λοξή γραφή) χρησιμοποιήθηκε στα ιερατικά 
κείμενα, πρωτόκολλα κ,λπ. Η δημοτική ήταν μια απόκλι
ση της ιερατικής και εμφανίσθηκε γύρω στο 700 π.Χ. Η 
ιερογλυφική γραφή αγνοεί τα φωνήεντα και παλαιότε- 
ρα αγνοούσε και τα  ημίφωνα ί, y, και w.

Έχοντας τις γραφές που υπήρχαν στη στήλη της Ρο
ζέτας ως κλειδί, ο Σαμπολιόν το  1822 κατάφερε τελικά 
να αποκρυπτογραφήσει τα αρχαία ιερογλυφικά. Την 
ιστορική αυτή ανακάλυψη σχετικά με το  αλφάβητο των 
αιγυπτιακών ιερογλυφικών, ο ίδιος ο Σαμπολιόν εξέθε
σε σε επιστολή του στον Μ. Ντασιέ. Μετά την καίρια αυ
τή ανακάλυψη επιτεύχθηκε η ακριβής ανάγνωση των αι
γυπτιακών ιερογλυφικών και η άνθηση της αιγυπτιολο
γίας και ήρθε στο φως όλη η δόξα του πολιτισμού της 
εποχής των Φαραώ.

ΜάικΛ Βέντρις 
(1922-1956)

Πριν από πενήντα χρόνια, τον Ιούνιο του 1952, ο 
Άγγλος αρχιτέκτονας Μάικλ Βέντρις, ηλικίας τότε 
30 ετών, ανακοίνωσε δημόσια ότι κατάφερε να απο- 

κρυτπογραφήσει μια άγνωστη μέχρι τότε γραφή, την 
κρητομυκηναϊκή γραμμική γραφή τύπου Β’, στην οποία 
βρίσκονται γραμμένες πολλές πήλινες πινακίδες από 
την Κρήτη, τις Μυκήνες, την Πύλο κ.α. και, το  κυριότε- 
ρο, ότι η γλώσσα των πινακίδων αυτών ήταν η ελληνική.

Η σπουδαιότητα της ανακοίνωσης του Βέντρις, που 
έλυνε ένα μεγάλο μυστήριο της αρχαιότητας, ήταν 
ανυπολόγιστης σημασίας για την επιστήμη της αρχαι
ολογίας, αλλά και για τον ελληνικό πολιτισμό, που η 
γραπτή του παράδοση μεταφερόταν επτά περίπου αι
ώνες νωρίτερα (από τον 8ο π.Χ. στον 15ο ). Άλλαξαν 
αμέσως τα  ιστορικά δεδομένα, αφού αυτά εξαρτώνται 
και προσδιορίζονται χρονικά, κατά κύριο λόγο από τις 
γραπτές μαρτυρίες.
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Ο Μ. Βέντρις υπήρξε χαρισματικό άτομο. Μπορούσε 
να μαθαίνει εύκολα ξένες γλώσσες, είχε μια σπάνια 
συνδυαστική φαντασία, ήταν ικανός να ξεχωρίζει κα
νονικότητες μέσα στην ποικιλία και γενικά, όπως γρά
φει ο Τσάντγουικ «είχε το  χάρισμα να διακρίνει την τά 
ξη μέσα στο φαινομενικό χάος, το  χάρισμα δηλαδή 
που χαρακτηρίζει το έργο όλων των μεγάλων ανδρών». 
Δεκατεσσάρων χρόνων, ακούγοντας τον μεγάλο 
Άγγλο αρχαιολόγο σερ Άρθουρ Έβανς να εξηγεί σε 
μια διάλεξη τα  μυστήρια των μη αποκρυπτογραφημέ- 
νων γραφών της Κρήτης, αυτών που ο ίδιος ο Έβανς 
ονόμασε «μινωικές γραφές», ο μικρός Βέντρις αποφά
σισε να λύσει το μυστήριο αυτό και άρχισε να διαβάζει 
από νωρίς ό,τι σχετικό υπήρχε. Το βοήθησε επιπλέον 
πολύ το γεγονός ότι στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ασχο
λήθηκε με το  σπάσιμο μυστικών κωδίκων, γεγονός που 
όξυνε την ικανότητά του στη διερεύνηση της λειτουρ
γίας διαφόρων κωδικών συστημάτων.

Στην αρχή χρησιμοποίησε το περιορισμένο υλικό που 
είχε δημοσιεύσει ο Έβανς από την Κνωσό. Το υλικό της 
έρευνάς του αυξήθηκε με τις πινακίδες γραμμικής γρα
φής Β’ από την Πύλο που βρήκε το 1939 ο Αμερικανός 
αρχαιολόγος Carl Blegen και δημοσιεύθηκαν το 1951. Η 
μελέτη του νέου υλικού ενίσχυσε την υπόθεση του Βέ- 
ντρις ότι η γλώσσα των πινακίδων της γραμμικής γρα
φής Β’ ήταν η ελληνική, αντίθετα προς την άποψη που 
είχε μέχρι τότε επιβάλει με το  κύρος του ο Έβανς, ότι οι 
μινωικές γραφές (γραμμική Α’ που δεν έχει ακόμα απο- 
κρυπτογραφηθεί όσο και η γραμμική Β’) περιείχαν μια 
μινωική, μη ελληνική γλώσσα, αφού ο Έβανς πίστευε 
στη δύναμη του μινωικού κόσμου και στην κυριαρχία 
των Μινωιτών και στο χώρο της ηπειρωτικής Ελλά
δας.

Ο Βέντρις βοηθήθηκε αρχικά στην αποκρυπτο
γράφηση συγκρίνοντας τα  γράμματα της γραμ
μικής Β’ με υλικό από πινακίδες της επίσης γραμ
μικής κυπριακής συλλαβικής γραφής. Στη συ
νέχεια δοκίμασε την ανάγνωση των πινακίδων 
με βάση την ελληνική γλώσσα. Ο Τσάντγουικ 
αναφέρει ότι ο Βέντρις «ξεκίνησε να δοκιμά
σει την υπόθεση ότι η γλώσσα ήταν ελληνική, 
χωρίς να προσδοκά ότι αυτή η υπόθεση θα 
τον οδηγούσε κάπου». Αλλά καθώς εφάρμο
ζε τα  αξιώματά του σε περισσότερες λέξεις, 
τόσο μπροστά του εμφανιζόταν η ελληνική 
γλώσσα.

Ο Βέντρις δεν ήταν φιλόλογος και γ ι’ αυτό δεν 
μπορούσε να συνεχίσει την ανακάλυψή του χω
ρίς τη βοήθεια ενός κλασικού φιλολόγου που θα 
μπορούσε να τον βοηθήσει να ταυτίσει τις αναγνώ
σεις του με αρχαιοελληνικές λέξεις και μάλιστα αρχαιό

τατες. Αυτή η βοήθεια του ήρθε από τον Τζων Τσά- 
ντγουικ, υφηγητή των κλασικών γραμμάτων στο Πανε
πιστήμιο του Καίμπριτζ. Μαζί επεξεργάστηκαν την επί
σημη παρουσίαση της αποκρυπτογράφησης της γραμ
μικής γραφής Β' σε άρθρο τους που δημοσιεύθηκε στο 
επιστημονικό περιοδικό Journal of Hellenic Studies το 
1953 με τίτλο «Μαρτυρίες για ελληνική διάλεκτο στα μυ
κηναϊκά αρχεία».

Άνοιξε έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην αρχαιολογική 
έρευνα.

Ο Ζ.Φ. Σαμπολιόν και ο Μ. Βέντρις, δυο χαρισμα
τικά  άτομα, μας δείχνουν με τον πλέον εύγλωττο 
τρόπο τη συμβολή της προσωπικότητας στην ιστο
ρική διαδικασία.

Σήμερα, 50 χρόνια από την αποκρυπτογράφηση της 
Γραμμικής Β’, η αρχαιολογική επιστήμη έχει μπροστά 
της σειρά από προκλήσεις στις οποίες θα πρέπει να 
απαντήσει.

Ας περιμένουμε... Π
Ανθ/μος Κων. Κούρος



Η χρήση της λέξης φάρος η οποία υπονοεί τον 
όρο πυρσός ή πύργος οφείλεται αποκλειστικά 
στο επί της αιγυπτιακής νήσου Φάρου αρι
στούργημα του αρχιτέκτονα Σώστρατου δηλα
δή τον ονομαστό Φάρο της Αλεξάνδρειας.

Με την πάροδο του χρόνου η χρησιμότητα των πυρ
σών γινόταν όλο και πιο προφανής. Τις φωτιές δεν τις 
άναβαν πια στο έδαφος, όπως αρχικά, αλλά πάνω σε 
ψηλούς πύργους και είναι βέβαιο ότι σ’ αυτή τη συνή
θεια προηγήθηκαν οι Φοίνικες και πιθανόν οι Αιγύπτιοι 
διότι θα ήταν παράλογο να σκεφτεί κανείς ότι ο Νεχώ 
και ο Άνων ο Καρχηδόνιος αγνοούσαν την ουσιώδη 
συμβολή των πυρσών για την ασφάλεια της ναυσι
πλοΐας. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ευρήματα σχετικά 
με τις θέσεις πάνω στις οποίες είχαν ανεγερθεί οι πυρ- 
σοφόροι πύργοι. Οι πηγές πάνω σ αυτό το θέμα είναι 
πολύ φτωχές. Ελάχιστα κείμενα αρχαίων συγγραφέων, 
επιγράμματα, οδοιπορικά, απεικονίσεις από αγγεία ανά
γλυφα η νομίσματα και πολύ σπάνια ερείπια η λείψανα.

Στη Ελλάδα η ναυσιπλοΐα έπαιξε και εξακολουθεί να 
παίζει σημαντικό ρόλο. Το ανάπτυγμα των ελληνικών 
ακτών είναι 15000 χλμ. και για να γίνει κατανοητή η κλί
μακα αυτό ισούται με τα  6\10 των ακτών της αφρικανι
κής ηπείρου. Με δεδομένο ότι οι ελληνικές θάλασσες εί
ναι γεμάτες από νησιά, βραχονησίδες και πολύπλοκες 
ακτές, είναι φανερή η χρησιμότητα των φάρων για τον 
ασφαλή πλού. Αναλυτικά το  Ελληνικό Φαρικό Δίκτυο 
σήμερα αποτελείται από 243 Σταθερούς Φανούς, 852 
Αναλάμποντες Πυρσούς, 57 Επιτηρούμενους Φά
ρους, 150 Φωτοσημαντήρες, 2 Σχεδίες-Πλωτούς Στό
χους, 2 Ραδιοφάρους και 2 RACON . Συνολικά 1308 θέ
σεις. Οι παραπάνω πυρσοί λειτουργούν με ηλεκτρικό 
ρεύμα, ασετιλίνη και ηλιακή ενέργεια. Σύμφωνα με την 
Υπηρεσία Φάρων την τελευταία πενταετία υλοποιήθηκε 
πρόγραμμα για την μετατροπή όλων των πυρσών σε 
ηλιακούς ηλεκτρονικούς.

Η ομαλή λειτουργία των αυτόματων φάρων ελέγχεται 
από σκάφη τα  οποία ενημερώνουν για τυχόν ανωμαλίες 
τις λιμενικές αρχές οι οποίες στη συνέχεια αναφέρουν 
στην Υπηρεσία Φάρων για να αποκατασταθεί η βλάβη. 
Η λειτουργία των επιτηρούμενων φάρων ελέγχεται από 
τους φαροφύλακες που υπηρετούν σε κάθε φάρο. Στο 
πλαίσιο της προσπάθειας εκσυγχρονισμού η Υπηρεσία 
Φάρων σε συνεργασία με το ερευνητικό Πανεπιστημια
κό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιο- 
στών του ΕΜΠ υπέβαλε πρόταση για πιλοτική εγκατά
σταση ενός συστήματος τηλε-παρακολούθησης και τη- 
λε-ελέγχου της λειτουργίας των Ελληνικών Φάρων. Το 
σύστημα το οποίο βρίσκεται σε πιλοτική φάση, θα προ
σφέρει τη δυνατότητα για άμεσο εντοπισμό βλαβών και 
την ταχεία επισκευή τους.

Ένα σημαντικό τμήμα των πυρσών που βρίσκονται 
στην Ελλάδα είναι οι πέτρινοι φάροι οι οποίοι κατα
σκευάστηκαν μετά το1821. Αυτή την περίοδο το φαρικό

Οπως αποκαλύπτεται α
πό αρχαία κείμενα και 
ευρήματα οι φάροι ήταν 
γνωστοί στην αρχαιότη
τα. Ακόμα και στην προϊ
στορική εποχή, φ α ίνε
ται πως οι άνθρωποι ά
ναβαν φω τιές σε ορι
σμένα σημεία της α
κτής, για να διευκολύ
νουν τους θαλασσινούς 
τη νύχτα με το πρωτόγο
νο αυτό είδος φάρου.
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δίκτυο αναπτύσσεται εμπειρικά και όχι 
σαν αποτέλεσμα συνολικού σχεδια- 
σμού. Με την προσάρτηση των Επτα
νήσων, της Θεσσαλίας, της Μακεδο
νίας και της Κρήτης, το  φαρικό δίκτυο 
μεγαλώνει και συγχρόνως οι διεθνείς 
πιέσεις υποχρεώνουν πλέον στην συ
στηματική ανάπτυξή του. Κατά την πε
ρίοδο 1941-1945 λόγω βομβαρδισμών 
και εγκατάλειψης το μεγαλύτερο τμή
μα του φαρικού δικτύου καταστράφη
κε. Την ίδια εποχή με την προσάρτηση 
της Δωδεκανήσου εντάσσονται στην 
ελληνική επικράτεια νέοι φάροι με απο
τέλεσμα να υπάρχουν σήμερα 120 πα
ραδοσιακοί πέτρινοι φάροι από τους 
οποίους οι μισοί περίπου βρίσκονται σε 
μέτρια ως κακή κατάσταση η οποία οφείλεται σε μεγά
λο βαθμό στην κατάργηση των φαροφυλάκων.

Οι φάροι εκτός από την αναμφισβήτητη σημασία τους 
για τους χρήστες, δηλαδή για τους ναυτικούς είναι και 
οικοδομήματα στα οποία ζει και εργάζεται ο άνθρωπος, 
ο υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία τους. Μαζί δημι
ουργούν ένα σύνολο του οποίου προορισμός είναι να 
παράγει φως. Ο φάρος δεν μπορούσε στο παρελθόν να 
λειτουργήσει χωρίς την παρουσία του ανθρώπου και ο 
άνθρωπος ήταν άμεσα εξαρτημένος από αυτόν, ο οποί
ος ήταν και σπίτι του και χώρος που στέγαζε τις αμέ
τρητες ώρες μοναξιάς κοντά σε μια άγρια και αφιλόξε
νη φύση. Οι φάροι εκτός από την φωτιστική πηγή και 
την οικία του φαροφύλακα διέθεταν και αποθηκευτι
κούς χώρους, αφού λειτουργούσαν με πετρέλαιο.

Οι φάρος δεν είναι κτίσμα παραδοσιακό με την στε
νή έννοια του όρου που απαιτεί εξέλιξη βασισμένη σε 
βιώματα μιας ομάδας που ζει σε ένα συγκεκριμένο τό
πο, δεν είναι όμως και το τυπικό επίσημο κτίριο επειδή 
συνδυάζει το σχεδιασμένο από τον μηχανικό κτίσμα με 
την ανάγκη προσαρμογής του στις ιδιαπερότητες του 
χώρου ανέγερσής του. Πρόκειται για μια μόνιμη κατα
σκευή που είχε σκοπό να διαρκέσει και έπρεπε να αντι
στέκεται στα δύσκολα φυσικά φαινόμενα. Τα υλικά οι
κοδομής προέρχονται από τα  πετρώματα του συγκεκρι
μένου τόπου και μόνο τα  θυρώματα, τα  «γκωνάρια» και 
απολήξεις του δώματος, του πύργου και φαρόσπιτου 
κατασκευάζονται από καλύτερης ποιότητας λίθους του 
ευρύτερου χώρου. Ορισμένα δομικά υλικά μόνο αν αυ
τό ήταν απαραίτητο, μεταφέρονταν από αλλού. Εκτός 
από τα καθαρά δομικά μέρη δηλαδή βοηθητικά χτίσμα
τα, κατοικία φαροφυλάκων και πύργο, ο φάρος αποτε
λείτο και από το φωτιστικό κλωβό και το φωτιστικό μη
χάνημα, στοιχεία καθαρά βιομηχανικά. Όλα αυτά απο
τελούσαν ένα σύνολο κατασκευασμένο αρχιτεκτονικά 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε χωρίς να αλλοιώνεται ο προο
ρισμός του φάρου να υπάρχει πολυμορφία στον τρόπο 
σχεδιασμού της οικίας και των βοηθητικών χώρων. Αυ
τό, μαζί με την ποικιλία των δομικών υλικών, καθώς και 
την πολυμορφία των χώρων είναι που κάνει τους φά
ρους ενδιαφέροντες από πολλές απόψεις. Οα ήταν λοι
πόν πολιτιστική σπατάλη σε μια εποχή που η χρηστική 
σημασία των φάρων λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας 
μειώνεται, να απαξιωθούν και τελικά να καταστραφούν

θαυμάσια κτίρια που είναι μνημεία τόσο της ναυτικής 
όσο και της βιομηχανικής παράδοσης. Αυτό το ζήτημα 
προβληματίζει τον Διεθνή Οργανισμό Φαρικών Αρχών 
(IALA) ο οποίος κατά την διάρκεια της 10ης Συνόδου 
που έγινε από 21 έως 25 Μαίου στις Σπέτσες αποφάσι
σε τα  εξής: 1ον Την εντατικοποίηση της προβολής των 
παραδοσιακών φάρων μέσω διαδικτύου.2ον Τον προσ
διορισμό κριτηρίων και τρόπων αξιολόγησης των φά
ρων για την περαιτέρω αξιοποίησή τους. 3ον Την πρό
ταση τρόπων εναλλακτικής χρήσης τους ,4ον Την δια
μόρφωση αρχικού σχεδίου πρότασης για την εν συνε
χεία υποβολή του σε διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανι
σμούς πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως UNESCO και 
άλλοι, προκειμένου να βρεθούν οι πόροι για την συντή
ρηση και προβολή των Φάρων.

Σε μια εποχή κατά την οποία η ανάγκη για την διατή
ρηση της παράδοσης φαίνεται μεγάλη, η εκμετάλλευση 
αυτών των χτισμάτων μπορεί να είναι αποφασιστική για 
το μέλλον τους. Οα μπορούσαν να στεγάσουν μουσεία, 
να χρησιμεύσουν σαν ξενώνες, να παραχωρηθούν σε 
ιστιοπλοϊκούς ομίλους και να μετατραπούν σε ιστιο
πλοϊκά και αλιευτικά καταφύγια. Θα μπορούσαν να χρη
σιμεύσουν και σαν αποκεντρωμένοι καλλιτεχνικοί σταθ
μοί υπό την εποπτεία της Σχολής Καλών Τεχνών.

Ταυτόχρονα, σε πανεπιστημιακό επίπεδο, θα ήταν 
δυνατόν να λειτουργήσουν σαν σταθμοί παρατήρη
σης και υποστήριξης για τα  τμήματα θαλάσσιας βιο
λογίας. Επίσης, να μετατραπούν σε μετεωρολογικούς 
και γεωλογικούς σταθμούς. Στις περιπτώσεις που το 
κράτος και οι τοπικές αρχές δεν ενδιαφέρονται για 
την αξιοποίησή τους, μια ενδιαφέρουσα λύση θα ήταν 
να παραχωρηθούν σε ιδιώτες με τον σαφή όρο ότι θα 
αποκατασταθούν και θα συντηρηθούν χωρίς να γίνουν 
παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν την 
ιδιαιτερότητά τους. π

Π. Υ.
Ζωή Κωσταβάρα
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επικαιρόιητα
ϊο  υπουργείο ρυι; επινκέιρτπκε

ο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης επισκέ- 
φθηκε στις 10 Οκτωβρίου ο Πρωθυ
πουργός κ. Κώστας Σημίτης, όπου, σε 

σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό την
προεδρία του, ενημερώθηκε από την πολιτι
κή ηγεσία και τις υπηρεσίες του Υπουργεί
ου, για το  σχεδίασμά και τις  δράσεις του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, καθώς και για 
το  έργο που έχει γίνει, όσον αφορά την 
ασφάλεια του πολίτη.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με
τείχαν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μι- 
χάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υφυπουργός κ. Ευ
άγγελος Μαλέσιος, ο Γενικός Γραμματέας 
κ. Δημήτρης Ευσταθιάδης, ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Φώ
της Νασιάκος, ο Διοικητής της Εθνικής 
Υπηρεσίας Πληροφοριών κ. Παύλος Απο- 
στολίδης και ο Αρχηγός του Πυροσβεστι
κού Σώματος Αντιστράτηγος Παναγιώτης 
Φούρλας.

Μετά τη σύσκεψη που διήρκεσε περί
που μιάμιση ώρα, ο Πρωθυπουργός κ. 
Κώστας Σημίτης, παρουσία της πολιτικής 
ηγεσίας και της ηγεσίας των υπηρεσιών 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, δήλω
σε μεταξύ άλλων:

«...Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί διαπιστώνω ότι 
οι επιτυχίες που έχει να παρουσιάσει τα τε
λευταία δύο χρόνια το Υπουργείο στους το
μείς ευθύνης του, δεν οδηγούν στον εφησυ
χασμό, αλλά, αντίθετα, ενεργοποιούν ακόμη 
περισσότερο τα  στελέχη του και την πολιτι
κή ηγεσία του. Ο στόχος είναι η προστασία 
και η ασφάλεια κάθε πολίτη. Όπου και αν 
ζει, όποια ηλικία και αν έχει, όποιες δυνατό
τητες τον χαρακτηρίζουν. Ο στόχος είναι να 
φέρουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα:

Στην καταπολέμηση της εγκληματικότη
τας, στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, 
στην καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, στην καλύτερη και αποτελε
σματικότερη οργάνωση του συστήματος 
πληροφοριών της χώρας και στην αποτελε
σματικότερη αντιμετώπιση των φυσικών κα
ταστροφών...»

Στη συνέχεια, ο κ. Πρωθυπουργός ανα
φέρθηκε στα αποτελέσματα των διαφόρων 
τομέων, για τους εννέα πρώτους μήνες του 
χρόνου, τα  οποία χαρακτήρισε πολύ θετικά. 
(Ολόκληρη η ομιλία του κ. Σημίτη δημοσιεύ
εται στη σελ. 540).

I  Κ. EllillC
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επικοιρόιητα
ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ 67Η Δ.Ε.Θ.

Με μεγάλη επιτυχία λειτούργησε και 
φέτος το Πληροφοριακό Κέντρο της 
Ελληνικής Αστυνομίας στην 67η Διε

θνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα εγκαίνια 
του περιπτέρου πραγματοποιήθηκαν την 
7-9-2002, από τον Υπουργό Δημόσιας Τά
ξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Τον κ. Υπουργό και τους άλλους καλε
σμένους υποδέχτηκε ο Γενικός Αστυνομι
κός Δ/ντής Θεσ/νίκης Υποστράτηγος κ. 
Νικηφόρος Τζατζάκης, ο οποίος στην ομι
λία του τόνισε: «Η φετεινή γιορτή συμπί
πτει με ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις, για την 
Αστυνομία, για την Πολιτεία στην μεγαλύ
τερη ασύμμετρη απειλή, την τρομοκρατία, 
που ταλάνισε κυρίως την εξωτερική πολι
τική και την πολιτική άμυνας και ασφάλει

ας της χώρας μας για πολλά χρόνια. Η 
εγκληματικότητα είναι ένα κοινωνικό φαι
νόμενο. Υπάρχει σε όλες τις ανθρώπινες 
κοινωνίες και ευχερέστερα αναπτύσσεται 
στις ανοικτές και δημοκρατικές. Το έγκλη
μα έχει παγκοσμιοποιηθεί, με όλες τις αυ
τονόητες αρνητικές επιπτώσεις. Η Αστυ
νομία μάχεται κατά του εγκλήματος με με- 
θοδικότητα, υπομονή, επιμονή, συνέπεια 
και συνέχεια. Για την αποτελεσματική της 
δράση η πολιτική και φυσική ηγεσία του 
Υπουργείου σχεδιάζει και λαμβάνει δρα
στικά μέτρα με συνεχή βελτίωση και προ
σαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις, επι
διώκοντας να οικοδομήσει μία Αστυνομία 
σύγχρονη, επαγγελματική, αποτελεσματι

κή, με ανθρώπινο πρόσωπο, μία Αστυνο
μία κοντά στον πολίτη.

Για το  σκοπό αυτό το Αρχηγείο της 
Αστυνομίας, στο πλαίσιο της αντεγκλημα- 
τικής πολιτικής που χάραξε η πολιτική 
ηγεσία, θέτει στόχους και προτεραιότητες 
και λαμβάνει μια σειρά μέτρων τα  οποία 
εφαρμόζονται, σε όλη την επικράτεια. Οι 
στόχοι και οι προτεραιότητες αυτές, προ- 
έκυψαν μέσα από διαδικασίες μελέτης και 
ανάλυσης των δεδομένων, των επιστημο
νικών ερευνών, των απόψεων των κοινωνι
κών φορέων, της διεθνούς εμπειρίας, αλ
λά και της επεξεργασίας των παραμέ
τρων, που συνθέτουν το «Νέο Περιβάλλον 
Ασφάλειας», με τις νέες μορφές βίας και 
ειδικότερα με τις ασύμμετρες απειλές, 
όπως είναι η τρομοκρατία, οι μαζικές με
ταναστεύσεις, τα ναρκωτικά, η εκμετάλ
λευση γυναικών και παιδιών. Προκειμένου

να καταστήσουμε την Αστυνομία αποτελε
σματική και ανοιχτή στην κοινωνία, σχε
διάσαμε και υλοποιούμε μία σειρά μέ
τρων, προγραμμάτων και τακτικών που 
συμβάλλουν στη βελτίωση της αποδοτικό- 
τητας και αξιοπιστίας των ενεργειών μας. 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, στο 
νομό μας, ιδρύθηκαν και δραστηριοποιού
νται 5 Ομάδες.

Πρόληψης και Καταστολής της Εγκλη
ματικότητας (οι γνωστές Ο.Π.Κ.Ε.), ενερ
γοποιήθηκαν Ομάδες Δίωξης Ναρκωτι
κών, λειτουργούν καθημερινά σε μόνιμη 
βάση 90 Πεζές και 340 Εποχούμενες Πε
ριπολίες, ιδρύθηκαν και λειτουργούν 4 
Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης, ενισχύθη-

καν οι Υπηρεσίες μας με 270 Ειδικούς 
Φρουρούς, υπήρξε σημαντική ανανέωση 
σε υλικοτεχνικά μέσα (αυτοκίνητα, μέσα 
επικοινωνίας, θερμικές κάμερες, σύγχρο
νος οπλισμός κ.λπ.), αναδιαρθρώθηκε η 
Διεύθυνση Τροχαίας, με τη δημιουργία 4 
νέων Τμημάτων στην περιφέρεια. Επί
σης, οι Υπηρεσίες μας ανέπτυξαν μία σει
ρά δραστηριοτήτων, όπως, Εκθέσεις 
Τροχαίας, ενημερωτικές εκδηλώσεις σε 
σχολεία, συμμετοχή σε πανεπιστημιακές 
ημερίδες, οργάνωσαν διεθνείς Αστυνομι
κές συναντήσεις εργασίας, στα πλαίσια 
καταπολέμησης του διασυνοριακού 
εγκλήματος.

Με αίσθημα ευθύνης και εγρήγορσης 
απέναντι στα προβλήματα που προκύ
πτουν από την εξέλιξη της εγκληματικότη
τας, εφαρμόσαμε σύστημα αυξημένης 
αστυνομικής επιτήρησης με συνδυασμό 

πεζών και εποχούμε
νων περιπολιών, ώστε 
να καλύπτεται αστυ
νομικά όλος ο χώρος 
του Νομού. Συγχρό
νως η επιτυχημένη 
δράση των Υπηρε
σιών Συνοριακής Φύ
λαξης, οδήγησε στην 
ποιοτική και ποσοτική 
αύξηση του επιπέδου 
ασφάλειας του πολί
τη και στη μείωση της 
εγ κ λ η μ α τ ικ ό τη τα ς . 
Έτσι δεν υπάρχει σή
μερα περιοχή, δεν 
υπάρχει χώρος χωρίς 
την καθημερινή, συ
νεχή, και πυκνή αστυ
νομική επιτήρηση. 
Και αυτό το  βιώνει 
καθημερινά ο πολί
της αλλά το αποδει- 

κνύουν και οι στατιστικές. Οι δείκτες 
εγκληματικότητας στην περιοχή μας κι
νούνται πτωτικά και μάλιστα σε επίπεδα 
της τάξης του 30 - 40%, πρωτόγνωρα 
δηλαδή για τη χώρα μας». Στη συνέχεια 
ο κ. Γενικός κάλεσε τον κ. Υπουργό να 
εγκαινιάσει το  Πληροφοριακό Κέντρο.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μιχά- 
λης Χρυσοχοίδης, αφού ευχαρίστησε 
τους παρευρισκομένους για τη μαζική 
τους παρουσία στην τελετή των εγκαινίων 
του Περιπτέρου τόνισε μεταξύ άλλων:

«Είμαστε υπερήφανοι για το έργο της 
Ελληνικής Αστυνομίας, για τις μεγάλες της 
επιτυχίες κατά την τρομοκρατίας και την 
έντονη παρουσία της σ’ ολόκληρη τη χώ-
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ρα. Η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται κοντά 
στους πολίτες, αναστρέφοντας το αρνητι
κό κλίμα και την απομόνωση που είχε υπο- 
στεί κατά τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μια 
αστυνομία αποτελεσματική, δημοκρατική 
που σέβεται τα  ανθρώπινα δικαιώματα, 
ενώ οι επιτυχίες της δεν περιορίζονται μό
νο στην εξάρθρωση της 17Ν, αλλά επε- 
κτείνονται σ’ όλους τους τομείς για την πά
ταξη της εγκληματικότητας...»

Αναφερόμενος στην Γενική Αστυνομι
κή Διεύθυνση Θεσσαλονίκης είπε ότι 
έχει ξεπεράσει όλες τ ις  προσδοκίες, επι- 
σημαίνοντας πως οι άνδρες και το  προ
σωπικό των αστυνομικών υπηρεσιών στη 
Θεσσαλονίκη έχουν να επιδείξουν σημα
ντικό έργο, αφού -όπως σημείωσε- παρά 
τους ετερόκλητους πληθυσμούς που δέ
χθηκε η πόλη κατάφεραν να ανταποκρι- 
θούν με το  παραπάνω.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 
Πληροφοριακού Κέντρου, προβάλλονταν 
βιντεοταινία, με τη δραστηριότητα των 
Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, εκ
θέματα από το Μουσείο της Υποδ/νσης 
Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελ
λάδος, συσκευή μέτρησης ταχύτητας, και 
φωτογραφικό υλικό, που απεικονίζει 
αστυνομικές δραστηριότητες, ενώ στον 
εξωτερικό χώρο του περιπτέρου υπήρχε 
ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών μη
χανισμών, περιπολικό και μοτοσικλέτα. 
Στους επισκέπτες του Περιπτέρου διανέ
μονταν το περιοδικό «Αστυνομική Επιθεώ
ρηση», καθώς ενημερωτικό έντυπο υλικό 
με θέματα και συμβουλές αστυνομικού 
ενδιαφέροντος.

Στα εγκαίνια του περιπτέρου παραβρέ
θηκαν ο εκπρόσωπος του Παναγιωτάτου 
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, βουλευ
τές, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας, 
ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώμα

τος, οι πρόεδροι των συνδικαλιστικών 
ενώσεων της Αστυνομίας, εκπρόσωποι 
της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοί
κησης, προξενικών, δικαστικών, στρατιω
τικών και πανεπιστημιακών αρχών της 
πόλης, εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης, φορέων και οργανισμών, 
πρόεδροι επιμελητηρίων, ανώτατοι και 
ανώτεροι αξιωματικοί της Αστυνομίας, 
απόστρατοι αξιωματικοί, αστυνομικό και 
πολιτικό προσωπικό της ΓΑΔ Θεσ/νίκης, 
καθώς και άλλοι καλεσμέ
νοι.

Μετά το πέρας των εγκαι
νίων ακολούθησε δεξίωση 
στο συνεδριακό Κέντρο I.
Βελλίδης, προς τιμή όλων 
των προσκεκλημένων.

- Τις καλύτερες εντυπώ
σεις, για  την παρουσία της 
Ελληνικής Αστυνομίας, 
στην 67η Διεθνή Έκθεση, 
σχημάτισαν ο πρωθυπουρ
γός της χώρας κ. Κώστας 
Σημίτης, υπουργοί της κυ

βέρνησης, βουλευτές, η σύζυγος του 
πρωθυπουργού κ. Δάφνη Σημίτη, κα
θώς και πλήθος κόσμου, που επισκέ- 
φτηκαν το περίπτερο. Όλοι τους απο
κόμισαν τις  θετικότερες εντυπώσεις για 
τη δραστηριότητα της Ελληνικής Αστυ
νομίας και το  έργο που προσφέρει στην 
κοινωνία μας, ενώ τα  κολακευτικότερα 
και ευμενή σχόλια των επισκεπτών εί
χαν την ανάλογη προβολή των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης.
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ειικιιρίηη
ΣΥΣΚΕΨΗ ΥΠΟ ΤΟΝ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΗΣ Κ. Μ ΑΛΕΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕ
ΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (C 41)

[το Υ.Δ.Τ. πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, 
υπό τον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης 
κ. Μαλέσιο, με σκοπό την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των απαιτήσεων για την 
κατασκευή και διασύνδεση των Επιχειρη

σιακών Κέντρων Ολυμπιακής Ασφάλειας 
(C 41),που σύμφωνα με απόφαση της Διυ
πουργικής Επιτροπής Συντονισμού Ολυ
μπιακής Προετοιμασίας (ΔΕΣΟΠ) έχει 
ανατεθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 
ο σχετικός διαγωνισμός.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γ.Γ. ΥΔΤ κ. 
Ευσταθιάδης, ο Γ.Γ. ΟΑ/ΥΠ.ΠΟ. κ. Καρτά- 
λης, ο Γ.Γ. Γ.Ε.ΕΘ.Α. κ. Τραυλός, ο Διευ- 
θύνων Σύμβουλος της Ο.Ε.Ο.Α. κ. Σπα- 
νουδάκης και υπηρεσιακοί παράγοντες 
των εν λόγω Υπουργείων και του Υ.Ε.Ν.

Αποφασίσθηκε για λόγους συμβατότη
τας, διαλειτουργικότητας και χρόνου υλο
ποίησης να ενταχθούν στον πιο πάνω δια
γωνισμό και τα  παρακάτω έργα που σχετί
ζονται άμεσα με τη λεπουργία των Κέ
ντρων αυτών και για τα  οποία έχουν ολο
κληρωθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της 
ολοκλήρωσης, μελέτες ή διαγωνισμοί: 

α. Η αναβάθμιση του συστήματος πλη
ροφορικής Υ.Δ.Τ. και η ανάπτυξη των μη
χανογραφικών εφαρμογών Ολυμπιακής 
Ασφάλειας,

β. Η ανάπτυξη Συστήματος Κλειστού

Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) για το 
οδικό δίκτυο και όμοιου Συστήματος κα
θώς και συστημάτων αισθητήρων για τις 
Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις.

γ. Η ανάπτυξη και λειτουργία του Ολυ
μπιακού Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμε
νικού Σώματος και η εγκατάσταση συστη
μάτων Ασφαλείας σε λιμένες, καθώς και η 
πρόβλεψη για ασύρματη μετάδοση εικό
νας από θαλάσσια και εναέρια μέσα.

δ. Η ανάπτυξη και λειτουργία των Κέ
ντρων συντονισμού και Επιχειρήσεων του 
Πυροσβεστικού Σώματος.

ε. Η χρήση Ενιαίου Ψηφιακού Συγκανα- 
λικού Συστήματος Ασφάλειας, τύπου 
TETRA ή ισοδυνάμου, με στόχο την απο
κλειστική κάλυψη των αναγκών επικοινω
νίας των Κύριων Αρχών Ασφάλειας και 
των Υπηρεσιών Άμεσης Ανάγκης κατά τη 
διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, με ευ
χέρεια επεκτασιμότητάς του.

στ. Η προμήθεια συστημάτων λήψης -  
μετάδοσης εικόνας από αέρα (δύο συστή
ματα FLIR και ένα αερόπλοιο) και ενός Κι
νητού Επιχειρησιακού Κέντρου.

ΣΥΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕ
ΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ 
ΒΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Υ πό την προεδρία του Υφυπουργού Δη
μόσιας Τάξης κ. Ευάγγελου Μαλέσιου, 
ολοκληρώθηκε πρόσφατα στο Υπουρ

γείο Δημόσιας Τάξης, η σύσκεψη με θέμα 
την αντιμετώπιση των κρουσμάτων βίας 
στους αθλητικούς χώρους.

Η σύσκεψη αιπή πραγματοποιήθηκε με

πρωτοβουλία του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και με αφορμή την έναρξη της νέας 
αθλητικής περιόδου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, η εκπρόσω
πος του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού 
κα Μωραΐτου-Οικονομίδου, ο Γενικός 
Γραμματέας της Ε.Π.Ο. κ. Ιωάννης Οικο- 
νομίδης, ο Πρόεδρος της Ε.Π.Α.Ε. κ. Αθα
νάσιος Κανελλόπουλος, ο Πρόεδρος της 
Δ.Ε.Α.Β. κ. Αντώνης Αντωνιάδης, οι Πρόε
δροι ή εκπρόσωποι των μεγαλύτερων πο
δοσφαιρικών σωματείων που προβαίνουν 
σε οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων 
και υψηλόβαθμοι Αξιωματικοί της Ελληνι
κής Αστυνομίας.

Εξετάσθηκαν τα  προληπτικά μέτρα που 
θα ληφθούν την νέα αθλητική περίοδο, 
αξιολογήθηκαν οι σχετικές προτάσεις και 
επαναβεβαιώθηκε η βούληση για συνερ
γασία όλων των συναρμοδίων και εμπλε- 
κομένων φορέων για την αποτελεσματικό
τερη αντιμετώπιση του φαινομένου της 
βίας στις αθλητικές εκδηλώσεις.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης αποφασί- 
σθηκαν τα  κατωτέρω μέτρα που αφο
ρούν κυρίως:

_ Την διαρκή συνεργασία των ΠΑΕ, ΚΑΕ 
και λοιπών σωματείων με τις αρμόδιες 
αστυνομικές αρχές, πριν από κάθε οργανω
μένη μετακίνηση οπαδών ποδοσφαιρικών 
ομάδων ή άλλων αθλητικών σωματείων.

_ Την έγκαιρη ειδοποίηση της Αστυνο
μίας για τα  προγραμματισμένα δρομολό
για μετακίνησης των οργανωμένων συνδέ
σμων οπαδών των ομάδων.

_ Την παράδοση, πριν από την αναχώ
ρηση, καταλόγου με τον αριθμό των οχη
μάτων και τα  ονόματα των επιβαινόντων σε 
κάθε όχημα.

_ Τον ορισμό ενός προσώπου ως υπευ
θύνου αποστολής, προκειμένου να υπάρ
χει συνεχής συνεργασία με την Αστυνομία, 
η οποία θα αναλάβει τη συνοδεία τους.

_ Την εκπόνηση εκ μέρους της Ελληνι
κής Αστυνομίας, για κάθε αθλητική συνά
ντηση χωριστά, σχεδίου για την ασφαλή 
μετακίνηση από και προς το στάδιο, κα
θώς και για την πρόσβαση, παραμονή και 
αποχώρηση των οργανωμένων ομάδων 
από τις κερκίδες.

Ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Ευ
άγγελος Μαλέσιος, στις δηλώσεις του, 
εξέφρασε την πεποίθηση ότι όλοι οι εμπλε
κόμενοι φορείς, οι παράγοντες αλλά και οι 
φίλαθλοι θα επιδείξουν πνεύμα συνεργα
σίας στην κοινή προσπάθεια για την εξά
λειψη του φαινομένου της βίας στις αθλη
τικές εκδηλώσεις.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΑΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΛΑΣΤΩΝ 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στο πλαίσιο της Κοινής Ευρωπαϊκής Δράσης 
«ODYSSEUS», διοργάνωσε στην Κύπρο, από 23/9/2002 έως 25/9/2002, σεμινάριο με 
θέμα την ανίχνευση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Σκοπός του σεμιναρίου, που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εππροπή της 
Ε.Ε., ήταν η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, καθώς και η εξειδίκευση των αρμοδίων 
στελεχών των υπηρεσιών ελέγχου Διαβατηρίων και άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών, για 
την αποτελεσματική άσκηση του ελέγχου των προσώπων, κατά τη διέλευση των εξωτε
ρικών συνόρων. Στο σεμινάριο ανέπτυξαν σχεπκές διαλέξεις, έλληνες και ξένοι ειδικοί, 
Αξιωματικοί Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, κα
θώς και Αξιωματικοί της Κυπριακής Αστυνομίας.
Στις εργασίες του τριήμερου σεμιναρίου συμμετείχαν εκπρόσωποι της Αλβανίας, της 
Βουλγαρίας, της Γεωργίας, της Ουκρανίας, της Ρουμανίας, της Ρωσίας της Τουρκίας, 
της Αιγύπτου, του Μαρόκου, του Λιβάνου, της Αρμενίας και της Συρίας. Επίσης διαπι
στευμένοι στην Κύπρο διπλωματικοί αξιωματούχοι από τις Πρεσβείες και τα Προξενεία 
των Κρατών- Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αυστραλίας, των Η.Π.Α., του Κανα
δά και της Νορβηγίας.
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Στα πλαίσια της Διεθνούς Αστυνομικής
* L Συνεργασίας, αντιπροσωπείες αστυνομι-

κών από ιην Ουγγαρία και τη Χιλή έγιναν
δεκτές στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης,
όπου είχαν συνεργασία με υπηρεσιακούς

__n παράγοντες.

B L1 b k j ·

. «

J

Από την τελετή Αγιασμού που πραγματοποιήθη
κε στο Τ.Δ.Α. Ξάνθης για την έναρξη της εκπαί
δευσης των Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών 
Φρουρών, όπου χοροστάτησε ο Μητροπολίτης 
Ξάνθης & Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμων. Παρα
βρέθηκε ως εκπρόσωπος του Σώματος ο Γεν. 
Αστυν. Δ/ντής Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και 
Θράκης, Ταξίαρχος κ. Γεώργιος Ανδραβίζος. 
Επίσης, στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής προσφο
ράς του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, διε- 
νεργήθηκε εθελοντική αιμοδοσία Συνοριακών 
Φυλάκων του Τ.Δ.Α. Ξάνθης και συγκεντρώθηκαν 
συνολικά 267 μονάδες αίματος, οι οποίες διατέ
θηκαν στην Κεντρική Τράπεζα Αίματος της Ελλη
νικής Αστυνομίας.

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο εκπαίδευσης Ελ
ληνικής Αστυνομίας της 2ης εκπαιδευτικής σειράς β περιόδου, το 
οποίο παρακολούθησαν 79 σύνεδροι εκπαιδευτές αστυνομικοί των 

Τ.Δ.Α. Καρδίτσας - Νάουσας - Γρεβενών - Ξάνθης - Κομοτηνής - Διδυ
μοτείχου και των Γραφείων Εκπαίδευσης των Αστυνομικών Δ νσεων 

Β. Ελλάδας, στο οποίο δίδαξαν αστυνομικοί εκπαιδευτές από το Τμή
μα Εκπαίδευσης Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Την 
Κομοτηνή επισκέψθηκε και ο Διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων Τα
ξίαρχος κ. Βασ. Αποστολάκης. ο οποίος μίλησε στους Συνέδρους και

στο προσωπικό του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ* Ν α ρ χ ω τ ι χ ά . . .  

Έτσι μιλάμε σχονς νέους!

Έ ρ χ ο μ α ι  κ ο ν τ ά  σ ο υ  
κ α ι  σ ε  ε ν η μ ε ρ ώ ν ω ! !
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ΧΟΡΗΓΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ

Στο πλαίσιο εφαρμογής των Σχεδίων Αντεγκληματικής 

Πολιτικής, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρει

ας Βορείου Αιγαίου, κυκλοφόρησε αφίσα με κεντρικό 

μήνυμα «Έρχομαι κοντά σου και σε ενημερώνω!! Εσύ! 

Σκέψου...», καθώς επίσης και άλλα ενημερωτικά έντυ

πα, τα οποία διενεμήθησαν από γυναίκες αστυνομι

κούς των Α.Δ. Λέσβου, Χίου και Σάμου σε μέρη που 

συχνάζει κυρίως η νεολαία (καφετερίες, πάρκα κ.λπ.).

Ήταν όλοι εκεί. Οι περισσότεροι, ψυχή τε και σώμσπ. Οι λί
γοι που έλλειπαν ήσαν δικαιολογημένοι. Εξάλλου, γνωρίζουν 
καλά κι αυτοί πως με δύο απουσίες μένουν στην ίδια (!) τάξη.

Την 22-6- 2002, στην Ιτέα, η τάξη Δοκ. Ανθυπομοιράρχων 
1978-1981 στάθηκε -όπως κάθε χρόνο- πιστή στις «επάλξεις 
του καθήκοντος». Σαρανταπεντάρηδες (πάνω - κάτω) τώρα, οι 
νυν Αστυν. Υποδ/ντές συναντήθηκαν για να αναπολήσουν το 
παρελθόν, να επαναβεβαιώσουν τη φιλία τους, να ανταλλάξουν 
απόψεις για το μέλλον. Τους έβλεπες, όμως, να διατηρούν αρ
κετή δόση από τη νεανική τρέλα τους. Καλόβουλοι άντρες, συν 
- άδελφοι, φίλοι.

Κι ανάμεσά τους, πέρα και πάνω απ’ αυτούς, ένα μπου
κέτο λουλούδια που συνέθεταν τα παιδιά και οι γυναίκες 
των Αξιωματικών, σκόρπιζε απλόχερα ανοιξιάτικο χρώμα 
στο καλοκαιρινό σκηνικό...

Το τραπέζι -σχεδόν πάνω στο κύμα- μεστότατο εδεσμάτων 
και τα συνωδά αυτών εν αφθονία. Πάντως ουδείς ψαρομεζές 
έμεινε ... στο παράπονο και τα ποτά ετιμήθησαν δεόντως. 
Περί την 4η πρωινή σε άλλη (;) παραλία, τα παγωτά ή γλυκά 
διανθίστηκαν με πειράγματα, ανέκδοτα και παραλειπόμενα. 
Την επομένη το πρωί, ξενάγηση στους Δελφούς κι ύστερα 
ουζάκι στο Γαλαξίδι...

Υπέροχα, θαυμάσια, θεσπέσια, εξαίσια. Και του χρόνου (στη 
Θεσσαλονίκη) παιδιά!!!

Εκπαίδευση επτά αστυνομικών σε θέματα τηλεπικοινωνιών και κλει

στών κυκλωμάτων βίντεο και τηλεόρασης, πραγματοποιήθηκε πρό

σφατα στη Σ.Ε.Τ.ΤΗΛ. στον Πύργο Ηλείας. Η εκπαίδευση, που διήρκη- 

σε δεκαοκτώ εβδομάδες, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια συνεργα

σίας Στρατού και Αστυνομίας. Εξειδικευμένο πολιτικό και στρατιωτικό 

διδακτικό προσωπικό ανέλαβε την ανάπτυξη των εν λόγω θεμάτων, 

μεταδίδοντας στους αστυνομικούς τεχνογνωσία απαραίτητη στο να 

αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις. Τα πτυχία 

στους αποφοιτήσαντες επέδωσε ο Διοικητής της Σχολής Συνταγμα

τάρχης Τεχνικού κ. Θεοδόσιος Μυρίτης.
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Υ Υ Μ  V I

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε 

και φέτος η Κοίμηση της Θεοτόκου 

στον φερώνυμο Ι.Ν. των Παιδικών εξο

χών της Ελληνικής Αστυνομίας, στον 

Αγιο Ανδρέα Αττικής. Την παραμονή τε- 

λέσθηκε Μέγας Εσπερινός μετ’ αρτο

κλασίας και στη συνέχεια έγινε περιφο

ρά του Εππαφίου της Θεοτόκου.

■

Στη Γαλλία, για εκπαίδευση στη γρήγορη και ασφαλή οδήγη
ση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, μετέβησαν πρόσφατα πέ
ντε εκπαιδευτές (Α/Β’ Απόστολος Μπαμπίλης, Ανθ. Χαράλ. 
Κυτίνος, Αρχ. Γρηγ. Νιώρας, Αστ. Θωμ. Παγούρας και Αστ. 
Παν. Κόκλας) του Τμήματος Ειδικής Μετεκπαίδευσης Οδη
γών (Τ.ΕΙ.Μ.Ο.). Το πρόγραμμα περιελάμβανε δύο εβδομά
δες εκπαίδευση, με την πρώτη εβδομάδα να περιέχει θεω
ρητικά θέματα ασφαλούς και γρήγορης συνοδείας επισήμων 
με μοτοσικλέτες, καθώς και πρακτική εξάσκηση στους δρό
μους του Παρισιού, από την διάσημη Γαλλική Υπηρεσία μο- 
τοσικλετιστών C.R.S., η οποία φημίζεται για τις επιδείξεις 
στα ακροβαπκά με μοτοσικλέτες. Η δεύτερη εβδομάδα πε- 
ριελάμβανε πρακτική εξάσκηση γρήγορης και ασφαλούς 
οδήγησης αυτοκινήτου, σε ειδική πίστα αυτοκινήτων και εκ
παίδευση με εξομοιωτή - μηχάνημα ολισθηρότητας και φρε- 
νογράφο. Γενικά, η εκπαίδευση ήταν πολύ συναρπαστική, 
ενώ οι εκπαιδευθέντες απεκόμισαν χρήσιμες γνώσεις, τις 
οποίες στη συνέχεια, μέσα από το Τ.ΕΙ.Μ.Ο. θα μεταδώσουν 
στους συναδέλφους που θα εκπαιδεύονται σ’ αυτό.

Η ετήσια 'Εκθεση Τροχαίας του Τμήματος Τρο

χαίας Σερρών πραγματοποιήθηκε και φέτος, 

στο κτίριο της ΔΕΠΚΑ Σερρών, με κεντρικό θέ

μα «δίκυκλο - πεζός και διαβάσεις πεζών - οδή

γηση αλκοόλ». Σκοπός της Εκθεσης, την οποία 

επκτκέφθηκσν όλοι οι μαθητές των Δημοτικών 

Σχολείων της πόλης και αρκετός κόσμος, ήταν η 

ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα κυκλο- 

φοριακής αγωγής.
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Η ποδοσφαιρική ομάδα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου Κρήτης 
κατάκτησε φέτος το 20ο Εργασιακό Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, κερδίζο
ντας στον τελικό τη ΔΕΗ στα πέναλτι με σκορ 4-3. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
η ομάδα έφτασε στον τελικό αήττητη.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στον 
Αγιο Ανδρέα Αττικής, όπου λειτουργούν οι 
Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής Αστυνο
μίας, προσφέρθηκαν με την ίδια αφοσίωση, 
δύναμη και επιτυχία, οι χαρές της κατασκη- 
νωτικής ζωής στους μικρούς μας φίλους, 
παιδιά του εν ενεργεία και αποστρατεία 

αστυνομικού και πολιτι
κού προσωπικού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας. Εκεί 
τα παιδιά είχαν τη δυνα
τότητα να περάσουν ένο 
20ήμερο ξένοιαστο και 
ευχάριστο με τη συμμετο
χή τους σε όλες τις δρα
στηριότητες της κατασκή
νωσης.

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν πρόσφατα στο Κλειστό 
Γυμναστήριο Ηλιούπολης, οι αγώνες Πάλης Ενόπλων Δυνά
μεων και Σωμάτων Ασφαλείας, έτους 2002, όπου, στην ομα
δική κατάταξη, η Ελληνική Αστυνομία κατάκτησε την 1η θέ
ση στην Ελληνορωμαϊκή και την 2η στην Ελεύθερη πάλη.

Τουρνουά ποδοσφαίρου για την οικονομική ενίσχυση 
συναδέλφου του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσε
ων Χανίων, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, μεταξύ 
των ποδοσφαιρικών ομάδων των Αστυν. Δ/νσεων Λα- 
σιθίου - Ηρακλείου - Ρεθύμνου και Χανίων. Νικητής 
αναδείχθηκε η ομάδα της Αστυν. Δ/νσης Λασιθίου με 
σκορ 2-1 και κατάκτησε το κύπελλο της διοργάνωσης.
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Με τον πολύ καλό χρόνο 13 ώρες 
και 07’, παρά πς ιδιαίτερα αντίξοες 
καιρικές συνθήκες, κατάφερε να 
τερματίσει ο υπερμαραθωνοδρό- 
μος Σ/Φ Σπύρος Αγάθος, που υπη
ρετεί στο Τμήμα Συνοριακής Φύλα
ξης Παλαιοκαστρίτσας Κέρκυρας, 
στον αγώνα δρόμου του «Ευχίδειου 
Άθλου», 110 χλμ., Πλαταιές · Δελ
φοί. Θερμά συγχαρητήρια!

Στο πλαίσιο κοινωνικής συναίνεσης και προσέγγισης του πολίτη, για τη 

στήριξη του έργου της Αστυνομίας για την καταπολέμηση της μάστι

γας τω\* ναρκωτικών, η Α.Δ. Ημαθίας διοργάνωσε αθλητική εκδήλωση 

καλαθοσφαίρισης μεταξύ των ομάδων της Αστυν. Δ/νσης Ημαθίας, του 

Δικηγορικού Συλλόγου Ημαθίας, Ε.Λ.Μ.Ε. Ημαθίας και Κέντρου πρόλη- 

ψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών «Πρόσβαση». Η εκδήλωση 

στέφθηκε από απιτυχία και απέσπασε τα ευμενή σχόλια όλων των το
πικών φορέων.

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος συμμετείχε στο 30ο Συνέδριο της USPE, που πραγματοποιήθηκε στο Ντίσελ- 
ντορφ της Γερμανίας με κύριο στόχο την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Διοίκησή της και κατάφερε να έχει εκπρόσωπο στο 
νέο της σχήμα και μάλιστα στη θέση του Αντιπροέδρου, τον Αστυν. Υποδ/ντή I. Καραπανάγο.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες Υδατοσφαίρισης - Κολύμβησης Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, 
έτους 2002. Οι αγώνες διεξήχθησαν στην Αθήνα και στη Σύρο και η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας κατάκτησε την 5η θέση.

Στην Κομοτηνή διεξήχθησαν φέτος οι αγώνες Άρσης Βαρών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, έτους 2002. 
Στην ομαδική κατάταξη, η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας κατάκτησε την 3η θέση.

Την 4η θέση κατέλαβε η ομάδα Καλαθοσφαίρισης της Ελληνικής Αστυνομίας, στους αγώνες καλαθοσφαίρισης Ενόπλων 
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, έτους 2002, που διεξήχθησαν στο κλειστό γυμναστήριο του ΑΣΑΕΔ και στο κλειστό του 
Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου.

Δύο ασημένια (100 μ. και άλμα εις ύψος) μετάλλια και ένα χάλκινο (επιτραπέζια αντισφαίριση), κατάκτησε ο αθλητής της 
Ελληνικής Αστυνομίας Ανθ/μος Νικόλαος Καραντάκος, στο 14ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αιμοκαθαιρομένων & Μεταμο- 
σχευμένων και προκρίθηκε στο 2ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στην Ουγγαρία.

Την 2η θέση κατάκτησε η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας στους αγώνες Χειροσφαίρισης Ενόπλων Δυνάμεων και Σω
μάτων Ασφαλείας, έτους 2002, που διεξήχθησαν στην Αθήνα και την Καβάλα.

Αγώνες σκοποβολής, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την ιστορική επέτειο της Ελληνίδας Ηρωίδας Μανιά- 
τισσας, στο Διρό, συνδιοργάνωσε ο Αθλητικός Όμιλος Μάνης «Νίκανδρος» με την Ελληνική Αστυνομία. Στις εκδηλώσεις, εκ 
μέρους του Αρχηγού του Σώματος, παρέστη ο Δ/ντής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος κ. Φώτιος Λιανός.

Στη Λέρο πραγματοποιήθηκαν φέτος οι αγώνες Ιστιοπλοΐας Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, έτους 2002, με 
σκάφη τύπου LASER. Οι αθλητές μας κατέβαλαν ιδιαίτερη προσπάθεια και κατάφεραν να πάρουν το χρυσό μετάλλιο στην 
ομαδική κατάταξη.

V.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΟΗΙΙΑΚΙΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ & ΔΥΣΛΕΞΙΑ
Ενός oiouq ipciq poBmcq 
Ουοκοϋεύειαι στα μαθήματα

να από τα  μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνι
κής οικογένειας είναι τα  μαθησιακά προβλήματα 
των παιδιών. Περίπου ο ένας στους τρεις μαθη
τές αντιμετωπίζει δυσκολίες στην μάθηση, οι 
οποίες μπορεί να οφείλονται σε κάποια μορφή 

δυσλεξίας. Το ποσοστό στην Ελλάδα είναι αρκετά υψη
λό καθώς ανέρχεται στο 6-7% των παιδιών προσχολι- 
κής και σχολικής ηλικίας.

Υπεύθυνο για  τα  προβλήματα αυτά φέρεται να ε ί
ναι ένα γονίδιο που κληρονομείται από γενιά σε γε
νιά, ενώ σημαντικό.ρόλο παίζει και το  άσχημο κλίμα 
μέσα στην οικογένεια. Σύμφωνα με ειδικούς η κακή 
επίδοση των παιδιών στο σχολείο επηρεάζει έντονα 
την ψυχολογική τους κατάσταση και τη  συμπεριφο
ρά τους. Ένας μαθητής που δεν τα  καταφέρνει στα 
μαθήματα σταδιακά απομονώνεται και αργά ή γρή
γορα μπαίνει στο περιθώριο. Το τραγικό είναι ότι η 
αποτυχία στο σχολείο έχει ως επακόλουθο την 
απόρριψη από την ίδια του την οικογένεια. Η εξέλ ι
ξη αυτή αδικεί με το  χειρότερο τρόπο τα  παιδιά με 
μαθησιακές δυσκολίες, όταν μάλιστα τα  περισσότε
ρα από αυτά μπορεί να έχουν αρκετές ικανότητες 
και ταλέντα, που όμως συχνά δεν τους δ ίνετα ι η ευ
καιρία να τα  αναδείξουν

Οι μαθησιακές δυσκολίες
και η δυσλεξία δεν είναι ανικανότητα.
Τα δυσλεκτικά παιδιά απλά εμπεδώνουν τα όσα μα

θαίνουν και γ ι αυτό χρειάζονται βοήθεια .πρέπει να έλ

θει πρώτα από την οικογένεια. Το χειρότερο που μπορεί 
να συμβεί σε ένα παιδί με κάποιες μαθησιακές δυσκο
λίες είναι η αδιαφορία των δικών του, η αναβλητικότητα, 
η απόρριψη. Και εδώ ο ρόλος της οικογένειας είναι κα
ταλυτικός. Οι γονείς οφείλουν να ενδιαφερθούν, να 
προσέξουν, να προβληματιστούν με κάθε ένδειξη μαθη
σιακής δυσκολίας. Γυρίζοντας την πλάτη στο πρόβλημα 
αρνούμενοι να το αποδεχτούν, δυναμιτίζουν το  μέλλον 
του παιδιού και της οικογένειας γενικότερα. Πρέπει με 
.την πρώτη υποψία να αναζητήσουν τη βοήθεια ειδικού 
και όσο συντομότερα τόσο καλύτερα.

Η έγκαιρη διάγνωση
είναι σωτήρια για το παιδί
Όσο οι γονείς αργούν να αντιληφθούν ή να δεχτούν 

το πρόβλημα ανοίγει η ψαλίδα σε βάρος του παιδιού. 
Προβλήματα που θα μπορούσαν να εξαλειφθούν με την 
έγκαιρη αντιμετώπιση, υπονομεύουν το μέλλον του παι
διού αν καθυστερήσουν.

Δυστυχώς έχει διαπιστωθεί ότι όσο μεγαλώνει το  παι
δί, τόσο μειώνεται η αποτελεσματικότητα της θεραπεί
ας. Πολύ μικρές βελτιώσεις μπορούμε να επιφέρουμε 
στις μαθησιακές δυσκολίες και στη δυσλεξία όταν το 
παιδί έχει τελειώσει το  Δημοτικό ή βρίσκεται στις αρχές 
του Γυμνασίου.

Αντίθετα όταν η διάγνωση γίνεται κατά την προσχολι- 
κή ηλικία, στο νηπιαγωγείο ή ακόμη και στις πρώτες τά
ξεις του Δημοτικού, το ποσοστό επιτυχίας είναι εξαιρε
τικά υψηλό.

Με την προσχολική διάγνωση δίνεται η δυνατότητα 
στην οικογένεια και στο δάσκαλο να βοηθήσουν το παιδί 
ώστε να βελτιωθεί σημαντικά η επίδοσή του στο σχολείο. 
Έτσι θα αποφύγει και τα σοβαρά ψυχολογικά τραύματα 
που προξενούν εξ αιτίας της μαθησιακής δυσκολίας και 
της ταπεινωτικής καθημερινής σχολικής αποτυχίας.

Κλειδί λοιπόν είναι ο έγκαιρος προβληματισμός των 
γονιών, οι οποίοι οφείλουν να παρατηρούν με προσοχή 
τη συμπεριφορά του παιδιού τα πρώτα χρόνια.

Με την πρώτη υποψία να απευθύνονται στον ειδικό 
Λογοπαθολόγο, ο οποίος είναι και ο μόνος αρμόδιος να 
κάνει τη διάγνωση.

Βέβαια ποτέ δεν είναι αργά, αφού το σήμερα είναι πά
ντοτε προτιμότερο από το αύριο.

Οι δυσλεκτικοί δια νόμου εξετάζονται μόνο προφορι
κά, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, απαλλάσσο
νται από τις γραπτές εξετάσεις και εξετάζονται μόνο
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προφορικά από το δημοτικό μέχρι και το πανεπιστήμιο, 
έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται επί ίσοις όροις.

Πώς να εντοπίσετε τις 
μαθησιακές δυσκολίες.

Εάν το παιδί σας παρουσιάζει στην καθημερινή του 
συμπεριφορά κάποια από τα παρακάτω συμπτώματα, 
μην αδιαφορήστε! Ούτε όμως να πανικοβληθείτε! Το 
καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να συμβουλευτείτε 
άμεσα τον ειδικό Γιατρό για να ελεγχθεί το ενδεχόμενο 
να παρουσιάζει δυσλεξία ή να εμφανίσει μαθησιακές 
δυσκολίες στη σχολική του επίδοση.

Τα συμπτώματα διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, 
αλλά και από παιδί σε παιδί.

Συμπτώματα στην προσχολική ηλικία
Δεν γνωρίζει την ηλικία του.
Χρησιμοποιεί άλλοτε το  δεξί και άλλοτε το  αριστε
ρό χέρι.
Είναι αδέξιο και αργό όταν φορά τα  παπούτσια του ή 
το  παλτό του.
Δυσκολεύεται να κουμπωθεί η φορά ανάποδα τα  πα
πούτσια του.
Παραπατά, σκοντάφτει, ρίχνει πράγματα κάτω. 
Δυσκολεύεται να στηριχθεί εναλλάξ στο κάθε του πόδι. 
Δεν έχει αίσθηση του ρυθμού.
Κρατά αδέξια το  μολύβι ή το πιέζει με δύναμη και εμ
φανίζει ακατάστατη εργασία.
'Οταν χρωματίζει δυσκολεύεται να μείνει μέσα στο 
περίγραμμα.
Δεν μπορεί να χειριστεί το ψαλιδάκι.
Δεν έχει ευχέρεια λόγου ή τραυλίζει.
Αντιστρέφει γράμματα σχήματα ή αριθμούς, όταν 
γράφει ή αντιγράφει.
Δεν μπορεί να προσφέρει όλους τους ήχους λέει π.χ. 
λ αντί ρ, ζ αντί δ.
Μιλά μωρουδιακά δώνω αντί δίνω, εμένα αντί εγώ. 
Αναμειγνύει τις συλλαβές ή μπερδεύει τη σειρά των 
λέξεων σε μια πρόταση.
Δεν μπορεί να βάλει σε σειρά τις σκέψεις του, χάνει 
τον ειρμό και αναλώνεται σε άσχετες λεπτομέρειες, 
όταν διηγείται μια ιστορία.
Ξεχνά μια εντολή ή ένα μήνυμα και ξαναρωτά.
Δεν μπορεί να θυμηθεί ποιήματα ή στίχους ή να με
τρήσει μέχρι το πέντε ή το δέκα.
Συγχέει τα  χρώματα, παίζει νευρικά με κάποια αντι
κείμενα, δεν συγκεντρώνεται.

Συμπτώματα στη Σχολική Ηλικία
ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Διαβάζει αργά, χωρίς ροή και χρώμα, δεν χρησιμο
ποιεί σημεία στίξης.
Παραλείπει, αντικαθιστά ή προσθέτει γράμματα, συλ
λαβές ή και λέξεις.
Χάνει τη σειρά στο βιβλίο.
Μπερδεύει λέξεις που μοιάζουν οπτικά.
Δεν κατανοεί αυτά που διαβάζει.
ΓΡΑΦΗ
Δεν μπορεί να γράψει από μνήμης το όνομά του (τα 
μεγάλα παιδιά νηπιαγωγείου).
Παραλείπει, προσθέτει, αντικαθιστά γράμματα, συλ

λαβές, λέξεις.
Δεν χρησιμοποιεί σημεία στίξης.
Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη ακόμα και σε λέξεις 
που έχει συστηματικά διδαχθεί.
Δεν μπορεί να αντιγράψει γρήγορα από τον πίνακα. 
Αντιστρέφει γράμματα ή και αριθμούς.
Μπερδεύει γράμματα που μοιάζουν ηχητικά.
Γράφει με κεφαλαία και μικρά σε μια πρόταση. 
Γράφει με μικροσκοπικά ή τεράστια γράμματα μέσα 
στην ίδια πρόταση.
Δεν αφήνει κενά ανάμεσα στις λέξεις ή αφήνει πολύ 
μεγάλα.
Δεν μπορεί να αναπτύξει σωστά μια έκθεση. 
Χρειάζεται πολύ χρόνο για να ολοκληρώσει τις εργα
σίες του σχολείου.
Δυσκολεύεται να γράψει πάνω στις γραμμές του τε
τραδίου.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γράφει αντίστροφα τους αριθμούς.
Δυσκολεύεται να μάθει την προπαίδεια.
Δεν αναγνωρίζει μεγέθη.
Δυσκολεύεται να κατανοήσει τις αριθμητικές έννοιες. 
Μπερδεύει τα μαθηματικά σύμβολα.

Η αναζήτηση ειδικού
Στην ερώτηση ποιος είναι ειδικός να προσφέρει αξιό

πιστη διάγνωση και ουσιαστική βοήθεια στο παιδί σας η 
απάντηση δεν είναι εύκολη. Στην Ελλάδα μια σειρά από 
ειδικότητες όπως παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, κ.α. εμπλέκο
νται με τη δυσλεξία και τις μαθησιακές δυσκολίες, χω
ρίς να διαθέτουν τις γνώσεις που απαιτούνται 

Οι Λογοπαιδικοί Πανεπιστημιακού επιπέδου θεωρού
νται οι πλέον αρμόδιοι για την αντιμετώπιση των προ
βλημάτων αυτών.

Αντιμετώπιση - Αποκατάσταση
Μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία δεν είναι προ

βλήματα που αντιμετωπίζονται με ενιαία θεραπεία. Κά
θε παιδί είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, έχει τις 
του ιδιαιτερότητες και δεδομένου ότι η σοβαρότητα της 
κατάστασης ποικίλλει, η θεραπευτική προσέγγιση είναι 
διαφορετική από παιδί σε παιδί.

Για αυτόν ακριβώς το λόγο το πρόγραμμα αποκατά
στασης πρέπει να είναι εξστομικευμένο και να εφαρ
μόζεται σε ατομικές συνεδρίες. Η διάρκεια της 
κάθε συνεδρίας είναι 45 λεπτά και επανα
λαμβάνεται δυο με τρεις φορές την 
εβδομάδα, ανάλογα με την περίπτωση.

Ο χρόνος αποκατάστασης εξαρ- 
τάται από την περίπτωση, σε 
γενικές γραμμές όμως 
χρειάζεται τουλάχι
στον ένα έτος, π

Καλογεροπούλου
Ιωάννα
Λογοπαθολόγος -  

Λ ογοπαιδικός 
Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι.



s

«Όμορφη και παράξενη πατρίδα 
Ωσάν αυτή που μου ‘λάχε δεν είδα»

(Οδ. Ελότης)

Α πέραντοι ελαιώνες και πευκοδάση, εκτεταμένες 
αμμουδιές, οι κλειστοί κόλποι της Γέρας και της 
Καλλονής και το απολιθωμένο δάσος -ένα μονα
δικό φυσικό μνημείο- είναι τα  χαρακτηριστικά της 
πανέμορφης Λέσβου. Το ήπιο κλίμα, οι απείρου 

κάλλους φυσικές ομορφιές, ο προσηνής χαρακτήρας 
των Λεσβίων, η μακραίωνη ιστορία του νησιού, τα καλο
διατηρημένα βυζαντινά κάστρα, τα  πνευματικά μεγέθη 
που ανέδειξε, είναι μερικά από τα  πλεονεκτήματα της 
Λέσβου που δεν μπορούν να αφήσουν αδιάφορο τον 
επισκέπτη.

Οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν Πελασγοί, αλλά 
το νησί πήρε το όνομά του από τον Λέσβο που έφτασε 
μαζί με τους Λαπίθες από τη Θεσσαλία. Γνώρισε μεγά
λη ακμή από την αρχαϊκή ακόμα εποχή ιδρύοντας 11 
σημαντικές πόλεις στα μικρασιατικά παράλια, αλλά και 
στη Θράκη και στην Αίγυπτο. Παράλληλα σημειώθηκε 
ιδιαίτερη ακμή στα γράμματα και στις τέχνες και ιδίως 
στην ποίηση με φημισμένους εκπροσώπους την Σαπφώ, 
τον Αλκαίο, τον Αρίωνα, τον Τέρπανδρο. Στη φιλοσοφία 
με τον Πιττακό τον Μυτιληναίο, εκ των επτά σοφών αλ
λά και τον Θεόφραστο. Στη ζωγραφική με τον αξεπέρα
στο λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο και τον Γ. Ιακωβίδη. Στη 
σύγχρονη ποίηση και πεζογραφία με τους Βενέζη, Μυ- 
ριβήλη, Βερναρδάκη, Εφταλιώτη, τον ονομαστό εκδότη 
Στρατή Ελευθεριάδη (Τεριάντ) και στο απόγειο της δό
ξας τον νομπελίστα Οδυσσέα Ελύτη.

Πλούσια η Λέσβος και σε αξιοθέατα, γεμάτη με κά
θε είδους φυσικά καλούδια που πλούσια της έδωσε 
ο πλάστης.

Η ΑιναιοπεΠανίτικη 
Οιαμανιόπετρα 
inq Omvdnonq

Η πόλη απλωμένη σε εφτά λόφους, με το κάστρο 
στην κορυφή του πευκώνα, τα αρχοντικά κατά μήκος 
της προκυμαίας και τον Άγιο Θεράποντα στη μέση, η 
Μυτιλήνη είναι μια πόλη με πανάρχαια ιστορία που μα
γεύει τον επισκέπτη. Στις συνοικίες της και στο κέντρο 
της πόλης θα συναντήσει κανείς, βίλες βαυαρικού, προ
βηγκιανού και νεοκλασικού ρυθμού. Σε αρκετά καλή κα
τάσταση δεσπόζει το κάστρο, το οποίο έχτισε ο Ιουστι
νιανός επάνω σε αρχαία ερείπια. Στο εσωτερικό σώζο
νται η κατοικία των Γατελούζων και ο πύργος της βασί
λισσας με τα  οικόσημα των Γατελούζων.

Το αρχαίο θέατρο στην περιοχή της Αγίας Κυριακής 
θεωρείται εφάμιλλο με το  θέατρο της Επιδαύρου, με 
χωρητικότητα 15.000 θεατών. Χτίστηκε στα Ελληνιστικά 
χρόνια και μετασκευάστηκε κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. 
Εξαιρετικής ομορφιάς είναι τα  ψηφιδωτά που βρέθηκαν 
σε αρχαία έπαυλη και απεικονίζουν σκηνές από τις κω
μωδίες του Μένανδρου, το Ρωμαϊκό σπίτι στην έξοδο 
της αγοράς, το  Γενί Τζαμί, το  παραδοσιακό σπίτι της 
Μαρίκας Βλάχου, το μεγάλο νεκροταφείο του 4ου και 
3ου π.Χ. αιώνων, ο Άγιος Θεράπων (οικοδομήθηκε στη 
θέση ενός αρχαιότατου Ασκληπιείου) όπου στο εσωτε
ρικό του υπάρχει μνημείο με τα  λείψανα του Ιγνάτιου
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Ουγγροβλαχίας.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρου

σιάζουν το αρχαιολογικό μουσείο 
με ευρήματα ανασκαφών από την 
προϊστορική ακόμα εποχή, το μου
σείου Θεοφίλου με μια εκτεταμένη 
συλλογή από έργα του διάσημου 
λαϊκού ζωγράφου και το μουσείο 
Τεριάντ.

Η καίρια θέση του νησιού, η 
έκτασή του και η σπουδαιότητα 
της πνευματικής του προσφοράς 
το έχουν καταστήσει και διοικητι
κό κέντρο όπου βρίσκεται η έδρα 
του Υπουργείου Αιγαίου, της Περι
φέρειας Βορείου Αιγαίου και του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η Λέσβος, όμως, δεν είναι μόνο 
η Μυτιλήνη. Απ’ άκρη σ’ άκρη αυ
τό το  νησί έχει ενδιαφέρον. Τόσο 
μεγάλο ενδιαφέρον που δεν ξέ
ρεις από πού να ξεκινήσεις και που να σταματήσεις. 
Αγιάσος. Είναι χτισμένη στη βουνοπλαγιά του Ολύ- 
μπου με παραδοσιακή αρχιτεκτονική και αποτελεί τόπο 
προσκυνήματος, γιατί στον ομώνυμο ναό βρίσκεται η Ιε
ρά Εικόνα της Παναγίας με την επιγραφή «Μήτηρ Θεού, 
Αγία Σιών». Πλήθος προσκυνητών συρρέει τον Δεκαπε- 
νταύγουστο για να προσκυνήσει την Θαυματουργό εικό
να. Ανθεί η αγγειοπλαστική. Γίνεται καρνάβαλος με σάτι
ρες του χαρακτηριστικού τοπικού γλωσσικού ιδιώματος. 
Αγία Παρασκευή. Κάθε χρόνο τον Μάιο οργανώνε
ται η γιορτή του ταύρου, προς τιμήν του Αγίου Χαράλα
μπου, με ιπποδρομίες.
Βατερά. Έχει τη μεγαλύτερη αμμουδιάτου νησιού και 
είναι από τα  μεγαλύτερα τουριστικά θέρετρα.
Ερεσός. Η πατρίδα της Σαπφούς. Διαθέτει από τις ω
ραιότερες παραλίες.
Θέρμη. Χαρακτηριστικό χωριό με γραφικό λιμάνι. Έχει 
ιαματικές πηγές και ωραία ξενοδοχεία. Μερικά χιλιόμε
τρα έξω από τη Θερμή βρίσκεται το  Μοναστήρι του Αγίου 
Ραφαήλ, στο οποίο φυλάσσονται τα  λείψανα του Αγ. Ρα
φαήλ, ο οποίος μαρτύρησε με φρικτό θάνατο από τους 
Τούρκους. Βρέθηκε οικισμός από την εποχή του Χαλκού 
(3.000 π.Χ.)
Καλλονή. Βρίσκεται στο κέντρο του νησιού, στον μυ
χό του ομώνυμου κόλπου, γνωστού για της μοναδικής νο
στιμιάς σαρδέλες. Βορειοδυτικά της Καλλονής βρίσκεται 
η Ιερά Μονή Λειμώνος -φημισμένο προσκύνημα- η οποία 
διαθέτει πλουσιότατη βιβλιοθήκη χειρογράφων. Στην 
Καλλονή διασώζονται τα  ερείπια του αρχαίου Ναού των 
Μέσσων (4ο αιώναπ.Χ.), που ήταντο θρησκευτικό κέντρο 
τωνΑιολέων.
Αντισσα. Στο όρος Όρδυμνος, βρίσκεται η Ιστορική 
Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Εορτάζει στις 8 
Μαΐου και στις προθήκες της φυλάσσονται πλήθος από 
ιερά κειμήλια και χειρόγραφα.
Μήθυμνα. Πασίγνωστη κωμόπολη με πανέμορφο κά
στρο που ανακαινίσθηκετην εποχή των Γατελούζων, γνω
στή με το  όνομα Μόλυβος. Γνωρίζει τεράστια τουριστική

ανάπτυξη και διαθέτει σύγχρονες ξε
νοδοχειακές μονάδες. Χαρακτηρι
στική είναι η παραλία της Εφταλούς 
όπου έζησε ο Αργύρης Εφταλιώτης. 
Πέτρα. Γραφική παραλία με αμ
μουδιά. Γνωστή από το βράχο με τα 
110 σκαλιά, πάνω στον οποίο είναι 
χτισμένη η εκκλησία της Παναγίας 
της Γλυκοφιλούσας. Παράγεται ξε
χωριστή ποικιλία ούζου. Κοντά στην 
Πέτρα βρίσκεται η Άναξος με ωραία 
αμμουδιά και το  χαρακτηριστικό ο
ρεινό οικισμό Πετρί.
Πλωμάρι. Δ ιαθέτε ι το  μεγαλύ
τερ ο  λιμάνι μετά τη  Μυτιλήνη. 
Π αράγει το  παγκοσμίως φημ ι
σμένο ούζο Πλωμαρίου.
Σίγρι. Είναι ο καλύτερος ψαρότο

πος της Λέσβου. Έχει ωραίες παραλίες για μπάνιο. Απέ- «Παναγιά η Γορ- 
ναντι από το χωριό βρίσκεται το νησάκι Νησιώπη με απο- Υ°να>“ 0 " ! Σκάλα 
λιθωμένα δένδρα. Οι σημαντικότερες συγκεντρώσεις α- ΣυκαΜ'ός 
πολιθωμένων δέντρων βρίσκονται στις περιοχές Σιγρίου,
Ερεσού και Άντισσας.
Συκαμ ιά . Ο ρεινό  χω ριό, π α τρ ίδα  το υ  Σ τρα τή  
Μ υριβήλη, γνω στή γ ια  την  Π αναγιά  τη  Γοργόνα.
Εκλεκτός ψαρότοπος, με ω ραίες ψ αροταβέρνες.
Ο επ ισκέπ της μπ ορεί να απολαύσει το  θεσπέσιο 
ηλ ιοβασ ίλεμα.
Μανταμάδος. Χωριό γνωστό από τον Ιερό Ναό Παμ- 
μεγίστων Ταξιαρχών, όπου βρίσκεται το θαυματουργό ει
κόνισμα του Αρχάγγελου, που είναι φτιαγμένο από πηλό 
και αίμα. Το χωριό έχει παράδοση στην τέχνη της αγγει
οπλαστικής. Στη θαλάσσια περιοχή του βρίσκεται συστά
δα ηφαιστειογενών νησιών.

Κάθε γωνιά της Λέσβου είναι ποτισμένη με το  ιστο
ρικό βάλσαμο του διαχρονικού ελληνισμού και τις ιδι
αιτερότητες του λεσβιακού χαρακτήρα. Δίχως άλλο, 
όμως, πρόκειται για μια ελληνική γωνιά που αξίζει κά
ποιος να την επισκεφθεί γ ι όσους λόγους αναφέραμε 
και για άλλους τόσους που ο χώρος δεν μας επιτρέπει 
να επεκταθούμε. ο
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λ ί  I I  ΐΕίφΜΟ IIOV
Πικίια ρέιω leriade

Θεόφιλος Χατζημιχαηλ, Ερωτόκριτος και Αρετούσα.

ίε έναν τόπο με βαριά κληρονομιά στη λογοτεχνία 
και την ποίηση, δεν μπορούσε να λείψει και η ζω
γραφική. Ο ίδιος ο τόπος με τις πανέμορφες γω
νιές του προκαλεί την εικαστική έκφραση να ανα- 
δειχτεί. Ο κόλπος της Γέρας, η Παναγιά της Πέ

τρας, η Παναγιά η Γοργόνα, τα  δάση με τα  λιόδεντρα, 
στιγμές ξεχωριστές από την καθημερινότητα της τοπι
κής ζωής, στιγμές από τη ζωή της απέναντι ακτής, απ’ 
τ ’ Αϊβαλί και τη Σμύρνη. Και ήρθε 
το πλήρωμα του χρόνου και το 
φως της Λέσβου βρήκε διέξοδο 
στην πρωτόγονη παλέτα του τα
πεινού, και συνάμα μεγάλου, Θε
όφιλου Χατζημιχαήλ.

Γεννημένος στα 1868, στο 
προάστιο της Μυτιλήνης Βαρειά, 
ο Θεόφιλος από νωρίς κατάλαβε 
ότι δεν μπορούσε τίποτα άλλο να 
κάνει παρά να ζωγραφίζει. Έτσι 
το πάθος του τον οδήγησε στη 
Σμύρνη, όπου βρίσκει τον κατάλ
ληλο χώρο να παραδοθεί στο με
γάλο του έρωτα. Από τη Σμύρνη 
η ζωή θα τον φέρει στα χωριά του Πηλίου, όπου άλλοτε 
λοιδορούμενος κι άλλοτε οικτιρώμενος, άλλοτε ντυμέ
νος τσολιάς κι άλλοτε Μεγαλέξαντρος, θα ζωγραφίζει 
αφηγούμενος δια του χρώματος και της γλώσσης ιστο
ρίες απ’ τις μεγάλες του έθνους στιγμές.

Μετά την απελευθέρωση του νησιού του θα επιστρέ
φει στη γενέτειρά του για πεθάνει (1934) δημιουργώ
ντας. Για να μας δώσει μια ζωγραφική γεμάτη ζωντάνια, 
δροσιά, αυθορμητισμό και χρωματική ευφορία. Στις 
σκηνές του αναμιγνύονται, συχνά με ένα τρόπο πρωτό
τυπο, συγκινητικό και διασκεδαστικό, παλικάρια, ερω
τευμένες κοπέλες, πόλεμοι, ναυμαχίες, πολέμαρχοι της 
Τροίας μαζί με αγωνιστές του ’21, ειδυλλιακά τοπία. Η 
χρωματική ποιότητα του έργου του, ο πλούτος των 
χρωμάτων και οι σπάνιοι τόνοι του και, τέλος, η θαυμά
σια χρήση του αιγαιοπελαγίτικου φωτισμού αποτελούν 
κάποιες από τις  αρετές του έργου του.

«Οφείλουμε χάριτες», γράφει ο συντοπίτης του 
Οδυσσέας Ελύτης, «στον Θεόφιλο μου μας έδειξε, χω
ρίς ο ίδιος να έχει την πρόθεση αυτή, πόση δύναμη κρύ
βεται μέσα στην αθωότητα και τ ι όπλο αποτελεσματικό 
μπορεί ν’ αποβεί στα χέρια εκείνου που κρατά μακριά 
του τις ωφελιμιστικές σκοπιμότητες ή που τις υπερακο
ντίζει - που κάνει το ίδιο. Η ροπή του να θαυμάζει τους
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ήρωες ο μικρόσωμος κι αδύναμος αυτός άνθρωπος, 
κρύβει ένα βαθύτερο νόημα. Ζητούσε να φτάσει από 
άλλο δρόμο τα μεγέθη τους. Κι απ’ αυτόν, στις μάχες 
που έδωσε, βγήκε νικητής».

Τύχη όμως αγαθή για την πατρίδα και την τέχνη η συ
νάντησή του, στα τέλη του βίου του, με τον άλλο συ
μπατριώτη του, τον Στρατή Ελευθεριάδη - Teriade (1897 
- 1983). «Του ζήτησα», σημειώνει ο Ελευθεριάδης, «να 
μου κάνει έργα, γιατί φοβόμουνα πως εκείνα που είχε 
κάνει στους τοίχους θα εξαφανιζόντουσαν αργότερα. 
Τα έργα του μου άρεσαν πολύ, γιατί είχαν μια δροσιά, 
αλλά και κείνη την ποιότητα που μόνο στις αληθινές 
καλλιτεχνικές δημιουργίες συναντάει κανείς».

Στα 1965 ο Ελευθεριάδης έκτισε στη Βαρειά με έξο
δά του το Μουσείο Θεόφιλου, σε σχέδια του αρχιτέκτο
να Γιώργου Γιαννουλέλλη, το προίκισε με 86 πίνακες 
του «αλαφροΐσκιωτου» ζωγράφου και το δώρισε στο 
Δήμο Μυτιλήνης και μέσω αυτού στους φιλότεχνους 
όλου του κόσμου.

Και λίγο πιο πάνω, το Μουσείο - Βιβλιοθήκη του Ελευ
θεριάδη - Teriade, ένας πολύτιμος καλλιτεχνικός θη
σαυρός, όπου συναντώνται μερικά από τα  μεγαλύτερα 
ονόματα της παγκόσμιας τέχνης. Κριτικός τέχνης ο 
ίδιος σταδιοδρόμησε στο Παρίσι και σας εκδότης στο

Πάνω. Henry
Matisse,
Dernieres
oeuvres de
Matisse.
Αριστερά,
Θεόφιλος
Χατζημιχαήλ,
Μυτιλήνη.
Ο μόλος.

Κάτω,άνδρες 
του Σταθμού 
Τουριστικής 
Αστυνομίας 
Μυτιλήνης με 
τον Διευθυντή 
του Μουσείου - 
Βιβλιοθήκης 
Ελευθεριάδη - 
Teriade.

χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας, ιδρύοντας στα 
1937 τον εκδοτικό οίκο Verve (οίστρος), που εξέδιδε το 
τριμηνιαίο ομώνυμο περιοδικό. Παράλληλα με την έκ
δοση του Verve, επηρεασμένος από τα μεσαιωνικά χει
ρόγραφα, συνέλαβε την έκδοση των «Μεγάλων Βι
βλίων», χειροποίητων δηλαδή εκδόσεων σε πολύ μικρό 
αριθμό αντιτύπων με ενιαία θεματική ενότητα, υπογε
γραμμένων από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Αυτός ο μεγάλος θησαυρός -σε κάθε αίθουσα υπάρ
χει κι ένα ατόφιο "Μεγάλο Βιβλίο"- φιλοξενείται σήμερα 
στη Μυτιλήνη, δίπλα ακριβώς στις δημιουργίες του τα
πεινού αλλ’ εμπνευσμένου Θεόφιλου. Το Μουσείο - Βι
βλιοθήκη του Ελευθεριάδη - Teriade είναι Νομικό Πρό
σωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στην Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου.

Ο Θεόφιλος, ο Ματίς, ο Μιρό και ο Πικάσο περιμέ
νουν τον εμπνευσμένο επισκέπτη στη Βαρειά της Μυ
τιλήνης να τον ανεβάσουν ψηλότερα, περιμένουν 
όμως και τον αμύητο για να τον πείσουν πως η τέχνη 
δεν του είναι κάτι το αδιάφορο, αλλά θα μπορούσε να 
του γίνει θέμα οικείο αν αφήσει τα  μάτια της ψυχής 
του ορθάνοιχτα. ο
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

I  ΑΓΙΟΙ ΑΡιΕΜΙΟΙ
νια ιον Επππνα αοιυνομικο

«Αμέσως τον 
άρπαξαν οι 
υ π η ρ έ τ ε ς  
και αφού τον γύμνωσαν, τον παρέδω· 
σαν στα χέρια των δημίων. Αυτοί τ έ 
ντωσαν τα χέρια και τα πόδια του, τα έ 
δεσαν και άρχισαν να τον χτυπούν με 
χοντρές λουρίδες από δέρμα βοδιού 
στην κοιλιά και στη ράχη μέχρι που

κ ο υ ρ ά σ τη 
καν και αντι- 
καταστάθη- 

καν από άλλους. Τέσσερις βάρδιες άλ
λαξαν, το αίμα είχε κοκκινίσει τη γη, ε 
κείνος όμως, παρά τους αφόρητους πό
νους, ούτε ένα στεναγμό δεν έβγαλε, 
ούτε μια λέξη δεν είπε, ενώ το πρόσω
πο του φαινόταν ήρεμο και γαλήνιο».
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ίεγονός μαρτυρημένο από την ιστορία και την προ
σωπική πείρα του καθενός αποτελεί ότι για την επι
τέλεση του χρέους μας έχουμε ανάγκη από ηθικά 
ερείσματα και φωτεινά πρότυπα, που επέδειξαν 
θάρρος ανυποχώρητο, προκειμένου να υπερασπι- 

σθούν ανώτερες αξίες και ιδανικά, που αγωνίσθηκαν με 
καρτερία, χωρίς συμβιβασμούς, που υπηρέτησαν τα 
αγαθά της αγάπης, της ειρήνης της ευνομίας, της ελευ
θερίας και θυσίασαν τη ζωή τους για την πίσπι στον 
αληθινό Θεό.

Ο άγιος Αρτέμιος ήταν στολισμένος με τις αρετές αυ
τές και με την επίσημη καθιέρωσή του ως προστάτη της 
Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί το πρότυπό μας στο 
δύσκολο έργο που μας ανέθεσε η πολιτεία να επιτελού- 
με και δικαίως αναμένει από εμάς ο λαός.

Ο άγιος έζησε την εποχή του Μ. Κωνσταντίνου και 
ήταν αυτόπτης μάρτυς της εμφανίσεως του σημείου 
του Τιμίου Σταυρού στον ουρανό με τη προτροπή προς 
τον αυτοκράτορα «εν τούτω νίκα». Υπήρξε άνθρωπος 
ευγενής, χαρακτήρας δυνατός, με καθαρή σκέψη, που 
είχε συνείδηση των προβλημάτων της εποχής του και 
αληθινό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την πρόοδό 
του. Πηγή όμως των μεγάλων του χαρισμάτων ήταν η 
βαθιά χριστιανική του πίστη για την οποία και καυχιόταν. 
Εκτιμώντας τα  μεγάλα του χαρίσματα ο άγιος εκείνος 
αυτοκράτορας, ο Μέγας Κωνσταντίνος, τον διορίζει 
ανώτερο διοικητή σε διάφορα μέρη της αυτοκρατορίας. 
Δέχεται ο Αρτέμιος την ευθύνη σαν να του την ανέθεσε 
ο ίδιος ο Θεός και εργάζεται άοκνα για την ευνομία, την 
ειρήνη και την ασφάλεια των πολιτών. Όπου υπηρέτησε 
αποδείχθηκε άξιος μεγάλης εμπιστοσύνης και προσέ- 
φερε έργο άξιο κάθε επαίνου.

Ήλθε όμως ο καιρός που στο θρόνο της Κωνσταντι
νουπόλεως ανέβηκε ο Ιουλιανός, που έμεινε στην ιστο
ρία με την προσωνυμία «παραβάτης». Ο νέος αυτοκρά
τορας συλλαμβάνει και θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο 
επαναφοράς της λατρείας των ειδώλων σε όλη την αυ
τοκρατορία. Θέλει να γυρίσει πίσω την ιστορία. Πραγ
ματοποιεί μάλιστα ο ίδιος περιοδείες στο κράτος για να 
επιβάλει τις ιδέες του.

Έτσι έρχεται στην Αντιόχεια, όπου υπηρετούσε ως 
ανώτερος διοικητής ο Αρτέμιος. Ο Ιουλιανός οργανώνει 
εκδηλώσεις μέσα από τις οποίες προσπαθεί να διασύρει 
το Χριστιανισμό και την Εκκλησία. Διατάζει να υποβά
λουν σε βασανιστήρια τους χριστιανούς. Αυτήν ακριβώς 
τη στιγμή σήμανε η ώρα του χρέους για τον Αρτέμιο, ο 
οποίος ως ανώτερος διοικητής ήταν παρών. Το προσω
πικό του συμφέρον (η εύνοια του βασιλιά), το  μεγαλείο 
του αξιώματος, έρχονται αντιμέτωπα με το καθήκον της 
υπερασπίσεως του δικαίου. Και ο Αρτέμιος ήταν μεγά
λος. Δεν ήταν ένας υπαλληλίσκος που απλώς εκτελού- 
σε εντολές κοιτάζοντας το συμφέρον και το «βόλεμά» 
του, όπως ίσως θα έκαναν άλλοι σύγχρονοί του αξιω- 
μστούχοι. Είχε συναίσθηση της ευθύνης του. Υψώνει 
λοιπόν το παράστημα του και με θάρρος λέει στον αυ
τοκράτορα: «Πώς τολμάς, βασιλιά, να χρησιμοποιείς 
την παρανομία; Τι κακό σου έκαναν οι Χριστιανοί και ζη
τείς την εξόντωση τους; Δε γνωρίζεις ότι είναι οι καλύ
τεροι πολίτες του κράτους σου;» Σαν πληγωμένο θηρίο 
αντέδρασε ο Ιουλιανός. Ώστε έτσι; Ένας αξιωματούχος

του, τολμούσε να τον ελέγξει δημόσια; Τον καθαιρεί 
αμέσως από το αξίωμα του και τον υποβάλλει σε φοβε
ρά βασανιστήρια.

Στο συναξάρι του διαβάζουμε τα εξής: «Αμέσως τον 
άρπαξαν οι δορυφόροι και αφού τον γύμνωσαν τον πα
ρέδωσαν στα χέρια των δημίων, οι οποίοι αφού του έδε
σαν τα  χέρια και τα  πόδια τον τέντωσαν στα τέσσερα 
σημεία του ορίζοντα και άρχισαν να τον χτυπούν με χο
ντρές λουρίδες από δέρμα βοδιού (μαστίγιο) στην κοι
λιά και στη ράχη μέχρι που κουράστηκαν και αντικατα- 
στάθηκαν τέσσερις φορές. Το αίμα είχε κοκκινίσει τη 
γη... Εκείνος όμως, παρά τους αφόρητους πόνους, ού
τε στεναγμό, ούτε κάποιο λόγο είπε και το πρόσωπο του 
φαινόταν ήρεμο και γαλήνιο» (Βίκτωρος, Μέγας Συνα
ξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας).

Τίποτα δεν κατέβαλε το  γενναίο φρόνημα και την 
αδούλωτη ψυχή του Αρτεμίου. Ο Ιουλιανός διατάσσει 
τον αποκεφαλισμό του. Εκείνος δέχεται το θάνατο μέ
νοντας πιστός στο θέλημα του Θεού, που είναι η Αγάπη 
και η Δικαιοσύνη. Η τίμια κεφαλή του έπεσε από το ξί
φος του δημίου, αλλά η ψυχή του πέταξε στο θρόνο του 
Θεού για να δώσει την καλή απολογία και να πάρει από 
τα  χέρια του Δικαίου Κριτή το  στεφάνι της δόξας.

Ο θάνατος του Αγ. Αρτεμίου δεν ήταν ήττα. Όχι, ήταν 
νίκη, θρίαμβος. Ήττα θα ήταν αν υποχωρούσε, αν έμε
νε αδιάφορος, αν υπέκυπτε στις απειλές, αν υποκρινό
ταν, αν πρόδιδε Εκείνον που αγάπησε. Ο Άγιος Αρτέ
μιος δεν πέθανε. Πέρασε με το θάνατό του στην αιώνια 
ζωή. Απόδειξη της συνεχούς παρουσίας του τα πολλά 
θαύματα που επιτελεί από τότε μέχρι σήμερα.

Ίσως ο άγιος Αρτέμιος καλεί όλους εμάς τους αστυ
νομικούς να μιμηθούμε το παράδειγμα του, ώστε να δώ
σουμε τη δική μας μαρτυρία και το δικό μας μαρτύριο, 
στη σημερινή πολύπαθη και ταραγμένη κοινωνία μας.
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Η επικοινωνία 
αιην
οικογένεια

Το περιοδικό «Προσέγγιση», η έκδοση ενημέρωσης και 
έκφρασης του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολυ
μπου, στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής εφαρμό
ζει και την «διαπαιδαγωγική συμβουλευτική» της οποί
ας τα ευεργετικά αποτελέσματα τοποθετούνται σε βά
θος χρόνου. Από την πρόσφατη αυτή αξιέπαινη έκδο
ση που είναι αφιερωμένη στην εφηβεία προέρχονται 
τα άρθρα που δημοσιεύουμε και τα οποία φρονούμε ό
τι θα σας είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για μια εύκρατη και υ
γιή επικοινωνία μέσα στην οικογένεια αλλά και στον ευ
ρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Καλλιεργώντας την υγιή επικοινωνία 
μέσα στην οικογένεια.

Πολλοί γονείς θεωρούν ότι ο κύριος σκοπός της επι
κοινωνίας είναι να ενημερώσουν τα παιδιά τους. Έτσι, 
πιστεύουν ότι το να πουν στα παιδιά πως πρέπει να 
τρώνε λαχανικά και φρούτα ή να προσέχουν το δρόμο 
από τη μία και την άλλη πλευρά, πριν να τον διασχίσουν, 
είναι αρκετό για να εκφράσουν την αγάπη και το  ενδια
φέρον τους. Αυτό βέβαια δίνει πληροφορίες για τη δί
αιτα και την ασφάλεια. Όμως, η επικοινωνία έχει και μια 
άλλη σημαντική λειτουργία: είναι σαν μια αμφίδρομη 
γέφυρα, που συνδέει τα συναισθήματα των γονέων με 
εκείνα του παιδιού τους. Η υγιής επικοινωνία είναι πολύ 
καθοριστικής σημασίας, επειδή βοηθάει το  παιδί να 
αναπτύξει μια υγιή προσωπικότητα και καλές σχέσεις 
με τους γονείς και τους άλλους. Δίνει με τον τρόπο αυ
τόν την ευκαιρία στο παιδί να γίνει ευτυχισμένο, ασφα
λές και υγιές άτομο.

Η υγιής επικοινωνία είναι σημαντική επειδή βοηθά
ει το παιδί.

Να αισθανθεί ότι το φροντίζουν και είναι αγαπητό.
Να πιστέψει ότι είναι σημαντικό και έχει αξία για τους 

γονείς του.
Να αισθάνεται ασφάλεια και ότι δεν είναι εντελώς 

μόνο με τις ανησυχίες του.
Να μάθει να μιλάει στους γονείς για τα αισθήματα και

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 

ΜΑΡΙΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 

ΠΑΙΔΟ- 
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ 
Α’ ΕΣΥ, 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
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τις ανάγκες του άμεσα, ευθέως.
Να μάθει πώς να διαχειρίζεται τα αισθήματά του και 

επομένως να μην παρασύρεται από αυτά και αντιδρά με 
υπερβολικό τρόπο, χωρίς προηγούμενη σκέψη.

Να μιλάει στους γονείς ανοιχτά, όχι μόνο τώρα, αλλά 
και στο μέλλον.

Επίσης, η υγιής επικοινωνία βοηθάει εσάς, τους γο
νείς.

Να αισθανθείτε πιο κοντά στο παιδί σας.
Να μάθετε τις ανάγκες του παιδιού σας.
Να μάθετε ποιοι είναι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι, 

ώστε να βοηθήσετε το παιδί σας στην ανάπτυξή του.
Να διαχειρίζεστε το δικό σας stress και τις ματαιώ

σεις και απογοητεύσεις που μπορεί να σας επιφυλάξει 
το παιδί σας.

Η υγιής επικοινωνία μέσα στην οικογένεια απαιτεί να 
καταβάλουν προσπάθεια όλα τα  μέλη της.

Οι οδηγίες που ακολουθούν θα μπορούσαν να βοη
θήσουν στο «χτίσιμο» μιας γέφυρας επικοινωνίας με 
δυνατές και στέρεες βάσεις ανάμεσα στους γονείς 
και στα παιδιά.

Να είστε διαθέσιμοι:
Τα παιδιά έχουν ανάγκη να αισθάνονται ότι οι γονείς 

τους είναι διαθέσιμοι γ ι’ αυτά. Αυτό σημαίνει ότι μπο
ρούν να αφιερώσουν χρόνο στα παιδιά τους. Ακόμη και 
το να περνάτε κάθε μέρα έστω και 10 λεπτά με κάθε ένα 
από τα παιδιά σας βοηθάει να ενδυναμώσετε τις γέφυ
ρες της επικοινωνίας. Το να είστε διαθέσιμος επίσης, 
σημαίνει να καταφέρετε να δημιουργήσετε μια ατμό
σφαιρα ηρεμίας και να «συντονιστείτε» πριν να αρχίσε
τε  να ακούτε το  παιδί σας ή να του μιλάτε για κάτι ση
μαντικό.

Να είστε καλός ακροατής:
Το να είστε καλός ακροατής βοηθάει το παιδί σας να 

αισθανθεί άνετα, ακόμη κι όταν είναι αναστατωμένο και 
δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε προκειμένου να καθορί
σετε και να επιλύσετε το πρόβλημα που το απασχολεί.

Ρωτήστε το  παιδί σας για τις ιδέες και τα  αισθήματά 
του, πριν να ξεκινήσει να σας μιλάει. Επίσης, προσπα
θήστε να καταλάβετε ακριβώς αυτό που σας λέει, γιατί 
αυτό είναι πολύ σημαντικό για το παιδί σας, ακόμη κι αν 
δε σημαίνει τίποτε για σας. Το να είστε καλός ακροατής 
δε σημαίνει ότι είστε υποχρεωμένοι να συμφωνείτε με 
όσα λέει το παιδί σας. Αν το βοηθήσετε να ηρεμήσει, τό
τε  θα μπορεί στη συνέχεια να ακούσει και όσα έχετε να 
του πείτε εσείς.

Δείξτε ότι μπορείτε να το καταλάβετε:
Αυτό σημαίνει, να είστε σε θέση να συντονιστείτε με 

το παιδί και να εναρμονιστείτε μαζί του σε τέτοιο βαθμό, 
ώστε να του δώσετε να καταλάβει, πως όχι μόνο παίρ
νετε στα σοβαρά τα  συναισθήματά του, αλλά ότι μπο
ρείτε να κατανοήσετε απόλυτα το πώς νιώθει, («να μπεί
τε  στο πετσί του»).

Μπορείτε να δείξετε κατανόηση, ακόμη και αν δεν 
συμφωνείτε με το παιδί σας. Αυτό σημαίνει ότι εκτιμάτε 
τα συναισθήματά του και δεν έχει σχέση με το τ ι είναι 
σωστό και τ ι είναι λάθος.

Βεβαιωθείτε ότι στέλνετε σωστά το μήνυμά σας:
Κατ’ αρχήν θα πρέπει να είστε καλός ακροατής. Εάν 

αφήσετε το παιδί σας να σας μιλήσει πρώτο εκείνο και 
του δείξετε το ενδιαφέρον και τη φροντίδα σας, τότε θα

είναι σε θέση να σας ακούσει με καλύτερη ψυχική διά
θεση. Επίσης, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όσα λέτε, ο 
τόνος της φωνής σας και όλος ο τρόπος σας γενικά, εί
ναι εναρμονισμένος με όσα λέτε και στέλνει το ίδιο μή
νυμα στο παιδί. Για παράδειγμα: αν γελάτε τη στιγμή 
που λέτε «όχι» είναι πολύ πιθανό το παιδί σας να νιώσει 
μπερδεμένο και να μην ξέρει τ ι είναι αυτό που πραγμα
τικά θέλετε να πείτε. Θα πρέπει να επικοινωνείτε με το 
παιδί σας, δίνοντας έμφαση στο προφορικό μήνυμα που 
του απευθύνετε, για να κατανοήσει αυτό που θέλετε να 
κάνει. Ακόμη κι όταν προσπαθείτε να βάλετε όρια και 
κανόνες στη συμπεριφορά ενός πολύ μικρού παιδιού 
προσχολικής ηλικίας, μπορείτε να του μιλάτε ενώ το 
έχετε στην αγκαλιά σας.

Επιλέξτε λέξεις που δηλώνουν το πώς αισθάνεστε, 
όταν θέλετε να επαινέσετε και να επιβραβεύσετε τη συ
μπεριφορά του παιδιού σας. Μπορείτε για παράδειγμα 
να του πείτε «είμαι τόσο ευτυχισμένος» όταν μαζέψει 
και τακτοποιήσει τα  παιχνίδια του.

Ενθαρρύνετε επίσης το παιδί σας να επιβραβεύει τον 
εαυτό του. Ο έπαινος βοηθάει τα παιδιά να ξεπεράσουν
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τις δύσκολες καταστάσεις.
Χρησιμοποιείστε εκφράσεις που δηλώνουν πώς αι

σθάνεστε εσείς, προκειμένου να κατανοήσει το παιδί τι 
σας δυσαρεστεί στον τρόπο συμπεριφοράς του. Για πα
ράδειγμα, μπορείτε να πείτε «όταν δεν μπορώ να σε 
βρω αισθάνομαι απογοήτευση....... και θυμό». Αυτό άλ
λωστε είναι προτιμότερο από το να πείτε:

«Πού εξαφανίστηκες; Πού ήσουν πάλι;».
Να λέτε στο παιδί σας τ ί σκέφτεστε και πώς αισθά

νεστε.
Αποφύγετε όμως να του λέτε πώς θα έπρεπε εκείνο 

να σκέφτεται ή να αισθάνεται.
Να είστε θετικό πρότυπο για το  παιδί σας:
Τα μικρά παιδιά διδάσκονται περισσότερο από το 

παράδειγμα των γονέων παρά από τ ις  συμβουλές 
τους. Τα παιδιά αντιγράφουν και λειτουργούν χρησι
μοποιώντας τους τρόπους επικοινωνίας των γονέων 
τους. Εάν οι γονείς χρησιμοποιούν πολλές λέξεις 
που δηλώνουν τα  συναισθήματά τους, τότε και τα 
παιδιά μαθαίνουν να κάνουν το ίδιο.

Ακόμη κι όταν οι γονείς δίνουν έμφαση στην έκ
φραση των συναισθημάτων τους, παρόλο που μπο
ρεί να τσιρίζουν, κάνοντας κάτι που πληγώνει ή χρη

σιμοποιώντας «παρατσούκλια» και πάλι τα  παιδιά μα
θαίνουν ότι το  να εκφράσεις αυτά που νιώθεις είναι 
ένας καλός τρόπος αντιμετώπισης των έντονων συ
ναισθημάτων.

Το να μιλήσεις για τα συναισθήματά σου, παρά να τα 
εκφράσεις παρορμητικά, με εκδραμάτιση (acting out) 
περνώντας στην πράξη, βοηθάει σημαντικά στην από
κτηση αυτοελέγχου.

Ακόμη μπορείτε να βοηθήσετε τα  παιδιά σας να ανα
γνωρίζουν και να ονομάζουν τα  συναισθήματά τους, επι
λέγοντας τις σωστές και πιο κατάλληλες λέξεις προκει
μένου να τα  εκφράσουν τόσο στο σπίτι, όσο και στο 
σχολείο.

«Οι έφηβοι είναι παθιασμένοι, οξύθυμοι και παρασύ- 
ρονται από τις ορμές τους, ιδιαίτερα τις σεξουαλικές, 
που δεν προσπαθούν να συγκρατήσουν.

Αλλάζουν εύκολα και είναι άστατοι στις επιθυμίες 
τους, που είναι τόσο περαστικές, όσο και έντονες....

Και τα  λάθη τους πάντοτε δεν τα χαρακτηρίζει το μέ
τρο, αλλά η υπερβολή...

Φτάνουν στα άκρα, και στην αγάπη και στο μίσος. Πι
στεύουν ότι είναι παντογνώστες...». (Αριστοτέλης - 4ος 
αιώνας π.Χ.). ο
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Κρατώνται; ταν επικοινωνία 
ανοιχτά ανάμεσα σε γονείζ 

και εφήβους
Υ πάρχουν «μυστικά» για την καλή επικοινωνία; Ενώ 

η εφηβεία είναι μια περίοδος «δοκιμασίας», τόσο 
για τα  άτομα που την περνούν, όσο και για τα  άτο
μα που ζουν μαζί τους, το σπίτι δε χρειάζεται να εί
ναι ένα πεδίο μάχης, αν και οι δύο γενιές κάνουν 

προσπάθεια να καταλάβουν η μια την άλλη.
Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς:
Δώστε όλη σας την προσοχή στο παιδί σας, όταν σας 

μιλάει. Μη διαβάζετε, παρακολουθείτε τηλεόραση ή κά
νετε άλλες δουλειές.

Ακούστε το με ηρεμία. Επικεντρώστε την προσοχή 
σας στο να ακούσετε και να κατανοήσετε την άποψη 
του παιδιού σας.

Μιλήστε στο παιδί σας εγκάρδια και ευχάριστα, όπως 
θα κάνατε και σε κάποιον ξένο. Ο τόνος της φωνής σας 
μπορεί να επηρεάσει και τον τόνο της συζήτησης.

Κατανοήστε τα συναισθήματα των παιδιών σας, ακό
μα και αν δεν εγκρίνετε τη συμπεριφορά τους. Προ
σπαθήστε να μην είστε ο «δικαστής».

Αφήστε ένα «παράθυρο ανοιχτό» για όλα τα  θέμα
τα. Γίνετε ένας γονιός «ανοιχτός» στο να δέχεται 
ερωτήσεις.

Αποφύγετε να υποτιμάτε, να μειώνετε τα  παιδιά σας 
και να κοροϊδεύετε ερωτήσεις και παρατηρήσεις τους 
που μπορεί να φαίνονται σε σας ανόητες και αφελείς.

Ενθαρρύνετε το παιδί σας να επεξεργαστεί νέες ιδέ
ες μέσα από τη συζήτηση. Ακούστε το  και μετά πείτε 
του τις  απόψεις σας, απλά και ειλικρινά. Η αγάπη και 
αμοιβαίος σεβασμός μπορούν να συνυπάρξουν ακόμη 
και με αντίθετες απόψεις.

Βοηθείστε τα  παιδιά σας να «χτίσουν» την αυτο
εκτίμησή τους, ενθαρρύνοντάς τα  να συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες της δικής τους επιλογής και όχι της 
δικής σας.

Σχολιάστε τα  παιδιά σας συχνά και κατάλληλα. Συ
νήθως θεωρούμε δεδομένα τα  θετικά πράγματα και επι
κεντρωνόμαστε στα αρνητικά. Όλοι όμως έχουν ανάγκη 
για εκτίμηση και έπαινο.

Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να συμμετέχουν μαζί σας 
στη λήψη αποφάσεων της οικογένειας και την επίλυση 
διαφόρων προβλημάτων.

Καταλάβετε ότι τα  παιδιά σας χρειάζονται να προκα- 
λούν τις  απόψεις σας και τους τρόπους με τους οποί
ους ενεργείτε, για να πετύχουν τον αποχωρισμό από 
σας που είναι ουσιαστικός για τη δική τους ταυτότητα. 

Τι μπορούν να κάνουν οι έφηβοι:

Αποφεύγετε να βλέπετε τους γονείς σας σαν 
εχθρούς. Να είστε σίγουροι ότι σας αγαπούν και θέλουν 
το καλύτερο για σας, ακόμα και αν δε συμφωνείτε απα
ραίτητα με τον τρόπο που δείχνουν τα αισθήματά τους.

Κατανοήστε ότι και οι γονείς σας είναι άνθρωποι, με 
τις δικές τους ανασφάλειες, ανάγκες και αισθήματα.

Ακούστε τους γονείς σας με ανοιχτό μυαλό, με ευρύ
τητα σκέψης και καλοπροαίρετα. Προσπαθήστε να δεί
τε τις καταστάσεις και από τη δική τους σκοπιά.

Μοιραστείτε μαζί τους τα  συναισθήματά σας, έτσι 
ώστε, να μπορέσουν να σας καταλάβουν καλύτερα.

Ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας στο σπίτι 
και στο σχολείο. Οι γονείς σας, τότε, θα είναι πιο πρό
θυμοι να σας δώσουν την ανεξαρτησία που θέλετε και 
χρειάζεστε.

Κάντε προτάσεις για πρακτικές βελτιώσεις σε θέ
ματα που δεν σας αρέσουν στην οικογένεια ή στο 
σχολείο σας.

Να είστε τόσο εγκάρδιοι και καλοπροαίρετοι με 
τους γονείς σας, όσο θα ήσασταν με τους γονείς των 
φίλων σας.

«Υπάρχουν τόσα πολλά και διαφορετικά επίπεδα προ
σέγγισης που αναπτύσσουμε όταν πραγματικά κάνουμε 
προσπάθεια να επικοινωνήσουμε.

Η διάθεση και η προσπάθεια είναι ο οδηγός της ποιό
τητας... Γιατί η ποιότητα είναι η δημιουργία πολλών επι
πέδων ανάγνωσης του ίδιου θέματος.

Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να είναι κατανοητοί από 
τους γύρω τους. Ίσως αυτό να είναι η απόλυτη ευτυχία: 
να μας καταλάβουν οι διπλανοί μας.

Το αποτέλεσμα πάντως εξαρτάται από το πόσο εμείς 
θέλουμε να προσπαθήσουμε να γίνουμε κατανοητοί 
στους γύρω μας. Προς την κατεύθυνση αυτή βοηθούν 
πολύ και τα συναισθήματά μας.

Μέσω των συναισθημάτων επικοινωνούν πιο εύκολα 
οι άνθρωποι. Το συναίσθημα ως ενέργεια είναι ο πιο 
γρήγορος τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων».

(Πίνα Μηάους, Χορογράφος).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ:
ΝΟΤΑ ΒΟΥΡΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΕΤΡΑΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ
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ΓΜΡΓΟΙΝΪΑΑΑΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: 

ΥΠ/ΜΟΣ Α’ 
ΑΡΕΤΗ ΛΙΑΣΗ, 

ΑΝΘ/ΜΟΣ ΚΩΝ. 
ΚΟΥΡΟΣ

TpovouDtdviaq ιον πόνο, 
ιη χαρά και ίο πόθοι;

Ο Γιώργος Νταλάρας, από τους μεγαλύτερους Έλλη
νες καλλιτέχνες στο χώρο του τραγουδιού, με κα- 
ριέρα στην Ελλάδα και στο εξω τερικό, βρίσκεται 
στην κορυφή των προτιμήσεων του κοινού για δε
καετίες. Παρά το φόρτο των επαγγελματικών του υ
ποχρεώσεων δέχτηκε με μεγάλη προθυμία να μιλή
σει στην Αστυνομική Ανασκόπηση, για τη ζωή του, 
για την τέχνη που με σεμνότητα υπ ηρετεί, για το  
μυστικό της επιτυχίας του, για τα όνειρά του, για το  
μέλλον του τραγουδιού στην πατρίδα μας, αλλά και 
για το νέο πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας...

«Α.Α.»: Κ. Νταλάρα, ακο
λουθείτε μια διαδρομή δε
καετιών με μεγάλη επιτυ
χία στο τραγούδι. Τι είναι 
αυτό που σας ώθησε 
και σας μύησε στο τρα
γούδι;

«Γ. Ν.»: Γεννήθηκα 
στον Πειραιά στα προ- 
σφυγικά της Κοκκινιάς. 
Η μητέρα μου κατάγεται 
από τη Μικρά Ασία και ο 

πατέρας μου, λαϊκός μου
σικός ο ίδιος, καταγόταν α

πό οικογένεια λαϊκών μου
σικών τρεις γενιές. Δενθαή- 
ταν υπερβολή να πω ότι γεν
νήθηκα μουσικός. Οι πρώτες 
μου μνήμες είναι στενά δεμέ
νες με το σμυρναίικο, το ρε

μπέτικο και το λαϊκό τρα
γούδι, ενώ βέβαια, λ ί

γο αργότερα α
γάπησα πο

λύ τα τρα
γούδια

του Θεοδωράκη, του Χατζιδάκι και των άλλων μεγάλων 
Ελλήνων συνθετών που έγραφαν τραγούδια σαν τα λαϊ
κά, αλλά χρησιμοποιώντας την ποίηση και τον «έντεχνο» 
λόγο μίλησαν στην ψυχή μας μ ’ ένα διαφορετικό τρόπο 
για τη ζωή και τους ανθρώπους. Αγάπησα το τραγούδι α
πό τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Παιδίμε στήριξε, με 
βοήθησε στα δύσκολαπαιδικάμου χρόνια, μου έδωσε χα
ρά, ευχαρίστηση, υπερηφάνεια, έδωσε νόημα στη ζωή 
μου και γενικά, κάνοντας έναν απολογισμό μπορώ να πω 
ότι αν ξανάρχιζα δεν θ ’ άλλαζα καμία από τις  επιλογές 
μου. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο 
στη ζωή μου καλύτερα από το να παίζω και να τραγου
δάω.

«Α.Α.»: Μιλήστε μας για τα πρώτα σας βήματα.
«Γ. Ν.»: Όσοδύσκοληήτανηζωήμουσανπαιδίτασκλη- 

ρά χρόνια της δεκαετίας του ‘60, τόσο εύκολα ήταν τα 
πρώτα βήματά μου στη μουσική. Είχα την εξαιρετική τύχη 
να μ ’ αγκαλιάσουν και να μ ’ εμπιστευτούν συνθέτες σαν 
τον Κουγιουμτζή, τον Λόιζο και τον Καλδάρα, ποιητές σαν 
τονΛευτέρη Παπαδόπουλο που στέκεται δίπλα μου μέχρι 
σήμερα σαν πατέρας, σαν μεγάλος αδελφός, ή σαν τον 
Μάνο Ελευθερίου. Ήταν άνθρωποι που μου έδωσαν φω
νή και λόγο ύπαρξης στη δύσκολη δεκαετία του 70 και μου 
έδωσαν τις βάσεις, τη δύναμη και την υποδομή να μπορώ 
να στηρίζωτις επιλογές μου χωρίς συμβιβασμούς, να μπο
ρώ δηλαδή να διαλέγω καλά τραγούδια και καλούς χώ
ρους για να παίζω ζωντανά τη μουσική μου και να κάνω τη 
δουλειά μου μ ’ένα τρόπο καθαρό, διαυγή στηρίζοντας τη 
σχέση μου με το κοινό σε ηθικές βάσεις με αλήθεια και σε
βασμό στον ακροατή.

«Α.Α.»: Ποιο είναι το μυστικό που σας διατήρησε τό
σα χρόνια στην κορυφή;

«Γ. Ν.»: Νομίζω ότι αυτά που είπα παραπάνω απαντούν 
την ερώτησή σας και επιπλέον νομίζω ότι το μυστικό της 
κορυφής δεν υπάρχει γιατί δεν υπάρχει κορυφή. Όταν εί
σαι μουσικός για να μπορέσεις να ζήσεις και να συμφι
λιωθείς με τη μουσική δεν μπορείς και δεν πρέπει να κά
νεις αγώνα πρωταθλητισμού. Πρέπει να κάνεις αυτό που 
σε εμπνέει, αυτό που αγαπάς ακόμα και με κίνδυνο να εί
σαι εκτός μόδας ή εκτός κλίματος ή καμιά φορά με κίνδυ-
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νο να κάνεις επιλογές που δεν αρέσουν στον πολύ κόσμο. 
Όμως η τέχνη, η δεξιότητα, η έμπνευση δεν είναι μόδα. Αν 
το κριτήριό σου είναι απλά ν’αρέσεις, ακόμα και αν το πε- 
τύχεις σε μια συγκεκριμένη στιγμή, υπάρχει κίνδυνος να 
μην μπορέσεις να το συνεχίσεις. Εάν κάνεις αυτό που ξέ
ρεις και αυτό που πιστεύεις είναι σίγουρο ότι είσαι ο εαυ
τός σου και κάνεις κάτι αληθινό. Αυτό μακροχρόνια θα φέ
ρει και την επιτυχία. Το κυριότερο όμως είναι ότι θα χτίσει 
μια σχέση εμπιστοσύνης με το κοι νό πολύ ισχυρή. Αυτό εί
ναι που λέτε εσείς «το τόσα χρόνια», η διάρκεια δηλαδή 
που είναι και το πιο σημαντικό.

«Α.Α.»: Ποια στοιχεία σας συναρπάζουν στη δουλειά 
που κάνετε;

«Γ. Ν.»: Τώρα πια η πιο μεγάλη μου χαρά στη δουλειά 
είναι τα καινούργια πρόσωπα, οι καινούργιοι μουσικοί, τα 
καινούργια τραγούδια και το να μπορώ μέσα από τη δου
λειά να προτείνω τους καινούργιους ανθρώπους με αξία. 
Τότε η ικανοποίησή μου είναι απερίγραπτη. Χαίρομαι δι
πλά και καμαρώνω όταν ο κόσμος αναγνωρίσει σε ένα νέο 
καλλιτέχνη την αξία και την ευαισθησία που είδα εγώ πριν 
έρθει σε επαφή με τον πολύ κόσμο.

«Α.Α.»: Έχει κόστος η επιτυχία που τόσα χρόνια απο
λαμβάνετε;

«Γ.Ν.»: Τεράστιο. Το μεγαλύτερο κακό της επιτυχίας εί
ναι η επωνυμία, η φήμη και οι παρενέργειες της φήμης αυ
τής. Και όσο περνούν τα χρόνια τόσο περισσότερο αντι
λαμβάνομαι ότι αυτό το αναγκαίο κακό, ο ξενιστής, στην 
ουσία της δουλειάς μας που λέγεται φήμη, δημοσιότητα ή 
όπως αλλιώς ονομάζεται, αλλοιώνει, παρά βοηθάει την 
ουσία της δουλειάς μας που είναι να κάνουμε μουσική.

«Α.Α.»: Θα θέλαμε να μας περιγράφετε το ρόλο που 
παίζει η έμπνευση στον καλλιτέχνη και στην καλλιτεχνι
κή δημιουργία γενικότερα.

«Γ. Ν.»: Τέχνη χωρίς έμπνευση δεν υπάρχει. Αυτή η μα
ζικής παραγωγής μουσική που βγαίνει φασόν για να κα
λύψει τις  ανάγκες της μόδας δεν έχει βέβαια σχέση με 
καλλιτεχνική δημιουργία. Είναι σαφές ότι αυτό που θα 
μείνει πίσω από την πολύπαθη ιστορία που λέγεται τρα
γούδι θα είναι μόνο αυτά τα τραγούδια, οι μουσικές και οι 
στίχοι δηλαδή που βγήκαν μέσα από τον πόνο, την χαρά 
και το πάθος των εμπνευσμένων ανθρώπων που έγραψαν 
από εσωτερική ανάγκη, από ταλέντο, με αγάπη και γνώση 
για τη μουσική και όχι για να καλύψουν εμπορικά ή οικο
νομικά κενά. Δεν είναι τυχαίο που τόσα χρόνια μετά, σ ’ 
αυτά τα εμπνευσμένα τραγούδια πατάνε όλοι για να φτιά
ξουν απομιμήσεις και κατά το κοινώς λεγόμενο, για να 
βγάλουν μεροκάματο. Τα τραγούδια που θα μείνουν ό
μως θα είναι πάντα αυτά που άξιζε τον κόπο να γραφτούν. 
Και μην ξεχνάμε ότι σε έναν τόπο όπως η Ελλάδα και οι άλ
λες Μεσογειακές χώρες, το κοινωνικό περιβάλλον, οι α
ντιθέσεις, οι αδικίες, οι ανισότητες, αλλά και η καθημερι
νή ζωή με το πάθος της ήταν πηγές έμπνευσης για το ελ
ληνικό τραγούδι.

«Α.Α.»: Υπάρχουν σήμερα εμπνευσμένοι καλλιτέχνες;
«Γ. Ν.»: Βεβαίως υπάρχουν. Υπάρχουν σπουδαίοι τρα

γουδοποιοί, συνθέτες, στιχουργοί και μουσικοί μέσα

στον ορυμαγδό της τηλεόρασης, των τηλεοπτικών παρα
θύρων και τον παραμορφωτικό καθρέφτη μιας αμφισβη
τούμενης αισθητικής μόδας. Γοάφουν διαμάντια που έ
χουν αυθεντικότητα, πρωτοτυπία, σχέση με την κουλτού
ρα μας και την προσωπικότητα μας, όπως υπάρχουν και 
σπουδαίοι ερμηνευτές με γνώση και ταλέντο που ακο
λουθούν το κάλεσμα της ψυχής τους και εμπιστεύονται 
το ένστικτό τους όπως κάνουν οι πραγματικοί καλλιτέ
χνες, άσχετα από το πόσο γνωστοί και διάσημοι είναι.

«Α.Α.»: Υπήρξαν στιγμές κατά τη διάρκεια της καριέ- 
ρας σας που να φοβηθήκατε ότι θα χάσετε τα πάντα;

«Γ. Ν.»: Ποτέ μα ποτέ δεν θεώρησα μια καριέρα κεκτη- 
μένη. Αυτό που ήταν 
δικό μου πάντα, ή
ταν οι γνώσεις μου 
και η αγάπη μου για 
τη μουσική, τα χ ι
λιάδες τραγούδια α
πό όλο τον κόσμο 
που έχω ξεχωρίσει 
και φυλάξει στην ψυ
χή μου και οι μουσικοί 
δρόμοι που σκαλίζω 
στην κιθάρα μου από μ ι
κρό παιδί. Αυτά είναι κομ 
μάτι του εαυτού μου και 
δεν κινδυνεύω να τα 
χάσω ποτέ. Ίσως για 
αυτό ένοιωθα στη ζωή 
μου τόσο ασφαλής 
γ ια τί δεν θεώρησα τ ί
ποτα άλλο, πέρα από 
αυτά που μου ανήκουν, 
κεκτημένα.

«Α.Α.»: Έχετε
καταφέρει πολλά 
πράγματα στη 
δουλειά σας, αι
σθάνεστε ικανο
ποιημένος και ευ
τυχισμένος;

«Γ. Ν.»: Από 
λυτά. Αλλά αυ
τό που με κά
νει πιο ικανο
ποιημένο και 
ευ τυ χ ισ μ έ 
νο, και δεν 
θα σταμα
τήσω να το 
λέω, είναι ό
τι μπορώ να 
κάνω δουλειά μου, το 
μεράκι μου. Είμαι ευ 
τυχισμένος που μπο
ρώ να παίζω μουσική 
και να τραγουδάω. 
Αυτό θα μου έφτανε,
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της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής. Το ίδιο συνέβη με 
πολλούς καλλιτέχνες που παρά το ταλέντο τους δεν είχαν 
την τύχη να βρουν το δρόμο τους εύκολα.

«Α.Α.»: Όταν θέλετε να ξεκουραστείτε μετά από μια 
κουραστική περιοδεία ανά τον κόσμο, πως το κατα
φέρνετε;

«Γ. Ν.»: Σταματώντας τα πάντα και ζώντας κοντά στη 
φύση και κυρίως κοντά στη θάλασσα.

«Α.Α.»: Αποφασίσατε να συνεργαστείτε με μεγάλους 
καλλιτέχνες διεθνούς αναγνώρισης και να τραγουδή
σετε latin σε μια εποχή που κυριολεκτικά κατακλύζεται 
από ανατολίτικους ρυθμούς και διασκευές τραγουδιών 
της Ανατολής. Υπάρχει λόγος που δεν τραγουδάτε κι ε
σείς αμανέδες και τσιφτετέλια; Η στροφή σας στο latin 
τι ακριβώς σηματοδοτεί;

«Γ. Ν.»: Είναι η συνέχεια σε ένα μακρύ μουσικό ταξίδι 
που το κάνω μόνος μου. Αυτή η απόφαση είναι σύμπτω
ση. Όσο αγαπώ την ελληνική λαϊκή μουσική τόσο συγκι- 
νούμαι και από τις μπαλάντες της Μεσογείου. Το ότι ο χώ
ρος μας εδώ είναι ένα σταυροδρόμι αναμέσα στην δυτική 
και στην ανατολική κουλτούρα δεν είναι ένα φιλολογικό 
σχήμα. Το πιστεύω απόλυτα. Αυτό που σήμερα χρησι
μοποιείται σαν όρος έθνικ είναι αυτό που έκαναν οι Έλλη
νες μουσικοί εδώ και 50 χρόνια. Ο Τσιτσάνης που έγρα
φε ρεμπέτικα τραγούδια έχει μελωδίες που μοιάζουν με 
μπαλάντες της Μεσογείου και εισαγωγές στα τραγούδια 
του που μπορούν να εκτελεστούν σαν προκλασικές σου
ίτες. Ο Χιώτης στα λαϊκά τραγούδια είχε στοιχεία της  λα
τινοαμερικανικής μουσικής παιγμένα με το μπουζούκι 
του. Ο Καλδάρας χρησιμοποίησε πάρα πολλές φορές με 
πρωτότυπο τρόπο σχήματα και δρόμους από την αραβι
κή μουσική. Ο Μαρκόπουλος χρησιμοποίησε παραδο
σιακά στοιχεία και έκανε μπαλάντες που θύμιζαν τα ωραι
ότερα τραγούδια της Ιρλανδίας. Και βέβαια ο Μίκης Θε- 
οδωράκης συγκέρασε με έναν εμπνευσμένο τρόπο τη δυ
τική μουσική με το Βαμβακάρη και τον Τσιτσάνη. Εμείς 
λοιπόν σαν Έλληνες μουσικοί -εγώ τουλάχιστον έτσι το 
αισθάνομαι- έχουμε υποχρέωση να μην μένουμε στα κε- 
κτημένα. Μέρος λοιπόν αυτής της αναζήτησης είναι και 
οι συνεργασίες με μουσικούς και τραγουδιστές από άλ
λες χώρες που αγαπώ και θαυμάζω, με πρώτη ματιά φαί
νονται διαφορετικές μεταξύ τους, έχουν όμως ένα κοινό 
γνώρισμα. Εναρμονίζονται άριστα με το ύφος και το ήθος 
της δικής μας μουσικής κουλτούρας.

έτσι και αλλιώς, πόσο μάλλον που από αυτή τη δουλειά 
μου κέρδισα την αγάπη, την εμπιστοσύνη και την απο
δοχή του κόσμου. Αισθάνομαι πολύ τυχερός άνθρω
πος γ ιατί χάρη σε αυτό τον κόσμο έχω κερδίσει πολύ 
περισσότερα από όσα είχα φανταστεί σε όλα τα επίπε
δα.

«Α.Α.»; Η ικανοποίησή σας αυτή έχει συνάφεια με τη 
συνεχή προσπάθεια στη δουλειά σας για περισσότε
ρες επιτυχίες και αναγνώριση; Και τι θα συμβουλεύατε 
τους καλλιτέχνες με ταλέντο που αντιμετωπίζουν δυ
σκολίες στην αναγνώριση της δουλειάς τους;

«Γ. Ν.»: Νομίζω πως τα τελευταία χρόνια έχει δυσκολέ
ψει πραγματικά η δουλειά του μουσικού και του τραγουδι
στή. Πριν από δεκαπέντε - είκοσι χρόνια, θα έλεγα ότι είναι 
μάλλον δύσκολο μουσικοί με ταλέντο να μην καταφέρουν 
να φέρουν τη δουλειά τους σε επαφή με το κοινό, είτε μέ
σα από ζωντανές εμφανίσεις είτε μέσα από τη δισκογρα
φία. Με τις σημερινές συνθήκες όμως της τηλεόρασης, 
των εύκολων τραγουδιών και την αντιμετώπιση των δισκο- 
γραφικών εταιρειών που θέλουν εύκολες λύσεις και εξυ
πηρετούν μόνο έτοιμες συνταγές χωρίς να επενδύουν στα 
πραγματικά ταλέντα. Τα πράγματα έχουν πραγματικά δυ
σκολέψει. Βέβαια, εγώ σαν άνθρωπος, από τη φύση μου 
είμαι πεισματάρης. Πάντως, δεν θα συμβούλευα κανένα 
νέο μουσικό να κσταφύγει στη θεωρία του χαμένου ταλέ
ντου εάν δεντα καταφέρει με τηνπρώτη προσπάθεια. Ού
τε, πάλι, να βρει διέξοδο στη λύση ενός σουξέ, αλλά να ε- 
πιμείνει σε αυτό που πιστεύει κάνοντας τουλάχιστο ντο με
ράκι του ακόμα και με κίνδυνο να μη διακριθεί. Να σας θυ
μίσω μόνο την περίπτωση του Χάρη και του Πάνου Κατσι- 
μίχα όταν έκαναν τα «Ζεστά Ποτά», ένα δίσκο στον οποίο 
στηρίχτηκαν αρκετοί νέοι τραγουδοποιοί. Είχαν εισπρά- 
ξει για χρόνια ολόκληρα τις κλειστές πόρτες όλων των ε
ταιρειών. Και ο δίσκος όταν βγήκε όχι μόνο έκανε τερά
στιες πωλήσεις, αλλά όπως είπα και πριν έβαλε τις βάσεις
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«Α.Α.»: Μιλώντας για παρακμή σήμερα στο τραγούδι, 
τι ακριβώς εννοούμε;

«Γ. Ν.»: Εννοούμε, δυστυχώς, αυτό ακριβώς που βλέ
πουμε. Ευκαιριακοί που υποδύονται τους τραγουδιστές, 
εργολάβοι που υποδύονται τους συνθέτες και όλα αυτά με 
την ενίσχυση των εταιρειών, με την υποστήριξη της τηλε
όρασης και της παραοικονομίας της νύχτας. Και μέσα σ ’ 
αυτήν την πραγματικότητα υπάρχουν συνθέτες και τρα
γουδιστές με όμορφα τραγούδια που εκφράζουν τα συ
ναισθήματα και τη μοναξιά των ανθρώπων και των νέων 
που δεν φωνάζουν, δεν επιδεικνύονται, δεν εκφράζονται 
μέσα από τη σύγχρονη τάξη πραγμάτων. Αυτό που κάπο
τε ήταν η κύρια έκφραση του κόσμου έγινε περιθώριο. Το 
αυτονόητο έγινε εξαίρεση. Θα τα καταφέρει το καλό τρα
γούδι; Είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος και πιστεύω στη 
δύναμη του καλού τραγουδιού. Πέρυσι στο «ΖΥΓΟ» είχα
με κοντά μας ένα μικρό κοράσι που ζει σ ’ αυτή την παρά
νοια και παρ ’ όλα αυτά η ψυχή της και το μυαλό της την ο
δήγησαν να μάθει σαντούρι και να τραγουδάει με έναν αγ
γελικό τρόπο που την έμαθαν οι παππούδες της. Είναι η μι
κρή Αρετή Κετιμέ. Ή όπως την είπε πολύ σωστά ο φίλος 
μου Σταμάτης Φασουλής, η Αρετή των Ελλήνων. Αυτή εί
ναι το μέλλον του ελληνικού τραγουδιού.

«Α.Α.»: Ποιους ανθρώπους έχετε ως πρότυπα και 
ποιους θαυμάζετε;

«Γ. Ν.»: Πολλούς. Τον Βαμβακάρη, τον Τσιτσάνη, τον 
Χστζιδάκι, τον Θεοδωράκη, τον Κουγιουμτζή, τον Λοίζο,

τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον Νίκο Γκάτσο. Όλους ό
σους εν γνώση τους ή χωρίς να το ξέρουν με βοήθησαν, 
ξεκινώντας μόνος μου πολλά χρόνια πριν, να χτίσω ένα ο
πλοστάσιο με αποθέματα γνώσης, εμπειρίας και αρχών 
στη ζωή μου και στη δουλειά μου, από τις οποίες δεν πα- 
ρέκκλινα ποτέ όποιο κόστος και αν είχε αυτή μου η από
φαση. Και τελειώνοντας ήθελα να πω για το μυστικό που 
με ρωτήσατε στην αρχή της συνέντευξης αν υπάρχει κά
ποιο, είναι μόνο αυτό. Να μην αλλάζεις ποτέτις αρχές σου 
για τις οποίες έχεις κοπιάσει και έχεις δουλέψει σαν καλλι
τέχνης και το κυριότερο, σαν πολίτης, σαν άνθρωπος.

«Α.Α.»: Θα θέλαμε να αξιολογήσετε την Αστυνομία 
του σήμερα.

«Γ. Ν.»: Δεν μ ’ αρέσει να μιλάω για πράγματα που δεν 
ξέρω σε βάθος. Θα ήμουν όμως άδικος αν δεν αναγνώρι
ζα ότι έχει γίνει πρόοδος τόσο μέσα στο ίδιο το σώμα όσο 
και στις σχέσεις της αστυνομίας με τους πολίτες. Γ ία να 
εξαλειφθείη αντίληψη περίμπάτσων και χαφιέδων χρειά
ζεται προσπάθεια και από τις δύο πλευρές. Πρέπει να γί
νει συνείδηση ότι οι αστυνομικοί είναι μέρος μιας ευνο
μούμενης δημοκρατικής πολιτείας όταν δρουν και συ
μπεριφέρομαι σαν πολίτες με υποχρεώσεις αλλά και δι
καιώματα ίσα με όλους τους άλλους πολίτες της χώρας. 
Έτσι μόνο θα εξαλειφθεί η αντίληψη περί μπάτσων, χα
φιέδων και παρακράτους που έχει ταλανίσει τη νεώτερη 
ιστορία του τόπου μας. Έχουμε πολύ δρόμο για αυτό αλ
λά νομίζω ότι είμαστε σε καλή αρχή.

Ε Τ Ε Γ Α Ο Κ Α Θ Α Ρ Ι Ϊ Τ Η Ρ Ι Α  

M E G A  S T A R

Τα 40 χρόνια πείρας μας
στον καθαρισμό & 6αφή δερμάτινων, καθαρισμό & λίπανση γουναρικών,

αλλαγές χρωμάτων δερμάτινων
εγγυώνιαι την Άριστη Ποιότητα και τις Λογικές Τιμές

Α . Β Ο Υ Α Ι Α Γ Μ Ε Α Ή Ε  £ 7 5 ,  Α Γ .  Α Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Ε  
010 97.S2.187 -  010 97.52 157 w w w .
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Η σχολική περίοδος «άνοιξε» και μαζί της χιλιάδες 
μαθητές και γονείς άρχισαν έναν κοινό αγώνα 
στο κυνήγι της μάθησης, και της επιτυχίας, μέσα 
από το διάβασμα και την μελέτη. Την μελέτη και 
τη μάθηση που στις μέρες μας πολλές φορές 

κάθε άλλο παρά ελκυστική είναι για τα  νεαρά βλαστά
ρια μας, αφού εναγώνια αναζητούν μέσα από τις  πολ
λές σχολικές και εξωσχολικές ενασχολήσεις τους λί
γη ώρα να παίξουν, να μιλήσουν, να χαρούν και να ξε- 
δώσουν.

Στην αγωνιώδη αυτή πορεία για μάθηση μερικές επι
σημάνσεις από γονείς, δασκάλους, καθηγητές και παι
δαγωγούς μας λύνει απορίες μας και συνδράμει πι
στεύουμε αποτελεσματικά στο ξεπέρασμα των δυσκο
λιών που ανακύπτουν και που φορτίζουν και ταλανίζουν 
πάρα πολύ όλη την οικογένεια.

Πρακτικές επισημάνσεις για την μελέτη 
Η μάθηση για να οικοδομηθεί σε γερά θεμέλια και η 

γονική βοήθεια και παρουσία για να είναι ευεργετική 
και καρποφόρα, αλλά και με μακρόχρονη εμβέλεια, 
χρειάζεται οι γονείς να μάθουν τα  παιδιά τους πώς να 
«μαθαίνουν» και όχι πώς να υποκαθιστούν και ανα
πληρώνουν.

Οι γονείς γι' αυτό οφείλουν να εμπνεύσουν στο 
παιδί, ότι όσο μεγαλώνει πρέπει μόνο του, με τον προ
σωπικό του αγώνα και τη δική του δραστηριότητα να 
υπερνικά τις  δυσκολίες και τα  εμπόδια. Είναι κανόνας 
ζωής, ότι οι γονείς δεν πρέπει να διευκολύνουν υπερ
βολικά τη ζωή των παιδιών τους, εξαφανίζοντάς τους 
κάθε δυσκολία.

Το παιδί χρειάζεται και στις σχολικές απαιτήσεις να 
σκληραγωγηθεί, ώστε απ’ εκεί να αρχίσει η άσκηση και 
με αισιοδοξία και υπευθυνότητα να αντιμετωπίζει όσα 
θετικά ή αρνητικά η ζωή του επιφυλάσσει.

Και στη μάθηση σημαντικότατο ρόλο παίζει η ενθάρ
ρυνση. Ας βρίσκουν οι γονείς και γενικά οι παιδαγωγοί 
τα  θετικά στοιχεία, που διαθέτει και κρύβει το κάθε παι
δί, και ας βοηθήσουν ώστε ανασύροντάς τα  να τα  ενερ
γοποιήσει. Μετά δε ας υποδεικνύουν τις αδυναμίες και 
αποτυχίες. Η ενθάρρυνση και όχι η απόρριψη αποτελεί 
βασικό παράγοντα αυτοεκτιμήσεως και δραστηριοποιή- 
σεως, στοιχεία βασικότατα για τη μάθηση.

Οι γονείς οφείλουν να κατανοήσουν, ότι η μάθηση και 
η αληθινή σπουδή δεν είναι εύκολη διαδικασία, είναι

me μεΠέτπς!
Ιο σχολείο άνοιξε!
ίου KOI ο «Μαζί
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επίπονη και μακρόπνοη. Και γ ι’ αυτό ας προετοιμάζουν 
τον νέο ότι πρέπει να γυμναστεί «όχι για εύκολο φορτίο, 
αλλά για να αποκτήσει γερές πλάτες».

Ο τρόπος επικοινωνίας, έκφρασης και παρέμβασης 
των γονιών στις σχολικές υποχρεώσεις του παιδιού δια
δραματίζει καθοριστικό ρόλο στη σχολική πορεία του.

Το παιδί πρέπει να έχει το  έναυσμα μέσα από το 
άμεσο περιβάλλον του για ν’ αναπτυχθεί το  ενδιαφέ
ρον του για μάθηση και γενικά το  παιδί χρειάζεται την 
πλήρη στήριξη των γονιών του σε όλες τις  φάσεις της 
σχολικής ζωής αρχίζοντας από τ ις  πρώτες τάξεις του 
δημοτικού.

Ο γονιός την αγάπη για τη γνώση και τη μάθηση σαν 
αξίες της ζωής τις μεταδίδει κυρίως με το ίδιο του το πα
ράδειγμα. Όταν ο γονιός ενδιαφέρεται να μαθαίνει και
νούργια πράγματα, είναι ανοικτός στη γνώση, αν διαβάζει 
βιβλία, τότε πραγματικά οδηγεί τα παιδιά του στη γνώση.

Τα παιδιά με γονείς που τα  απειλούν, τα  τιμωρούν, τα 
κριτικάρουν και αμφιβάλλουν για όσα λένε περιορίζουν 
τους ορίζοντες και τις επιλογές τους, τα  απορρίπτουν ή 
και ακόμη αδιαφορούν, συνήθως αποτυγχάνουν.

Το σημαντικό για ένα παιδί που ξεκινά το σχολείο εί
ναι να μάθει να οργανώνει το  χρόνο του και να μελετά 
με τρόπο αποδοτικό. Απαραίτητο να κάνουμε τα  παιδιά 
ν’ αντιληφθούν ότι το  σχολείο είναι αυτονόητα το καθή
κον τους, να επιμένουμε να εκφράζονται σωστά να με
λετούν καθημερινά χωρίς ν’ αφήνουν κενά. Το δημοτικό 
είναι η σχολική βαθμίδα όπου το παιδί πρέπει να μάθει 
να μην αφήνει κενά.

Οι ειδικοί μας λένε πως αρκούν για τη μελέτη στις 
πρώτες τάξεις του Δημοτικού 2-3 ώρες και στις τελευ
ταίες τάξεις του Δημοτικού και στο Γυμνάσιο 3-4 ώρες. 
Στη Β’ Λυκείου 5-6 ώρες ενώ στη Γ’ Λυκείου 7-8 ώρες.

Το παιδί από μικρή ηλικία πρέπει να αποκτήσει αφαι
ρετική ικανότητα, έτσι πρέπει να το μάθουμε:

- να κάνει μια πρώτη ανάγνωση στο μάθημά του, μετά
- να υπογραμμίζει αυτά που θεωρεί σημαντικότερα 

και
- μετά να προσπαθεί να τα  μάθει.
Στα μαθήματα που χρειάζεται αναδιήγηση (π.χ. Ιστο

ρία, Θρησκευτικά κ.λ.π.) καλό είναι να επισημαίνονται 
κάποιες χαρακτηριστικές εκφράσεις του βιβλίου και να 
συστήνεται στο παιδί να τις απομνημονεύει για να πλου
τίζει το  λεξιλόγιό του.

Άριστες επιδόσεις έχουν τα παιδιά με γονείς που:
- ενδιαφέρονται, ασχολούνται με τη μελέτη των παιδιών
- αναπτύσσουν σχέσεις με το  σχολείο.
- κάνουν διάλογο με τα  παιδιά
- τα  στηρίζουν συναισθηματικά και
- έχουν υψηλές προσδοκίες απ’ αυτά.
Οι γονείς θα πρέπει να αποτρέπουν τα  παιδιά από την 

αποχαύνωση και την υπέρμετρη εξειδίκευση των ηλε
κτρονικών υπολογιστών.

Κάνουμε το μαθητή παιδί μας χαρούμενο, ευτυχι
σμένο, επιτυχημένο:

•  Όταν του προσφέρουμε αποδοχή, αγάπη και ανα
γνώριση όπως τώρα είναι και όχι όπως θα το θέλαμε 
να είναι.

• Αν του μαθαίνουμε από νωρίς ν’ αγαπά την γνώση 
και όχι να του την απαιτούμε.

•  Αν του εκφράζουμε τους λόγους που το καμα

ρώνουμε.
•  Όταν θυμούμαστε ότι η υποχρέωσή μας ως γονείς 

συνίσταται στο να παρέχουμε τις κατάλληλες συνθήκες 
για μόρφωση και μελέτη.

•  Αν ενδιαφερόμαστε για το  αν το παιδί μας αγαπά 
να μαθαίνει και όχι για το αν αποκτά καλούς βαθμούς.

•  Αν διακριτικά τα επιβλέπουμε, τα  βοηθούμε και 
ελέγχουμε το αποτέλεσμα, επαινώντας τις καλές προ
σπάθειες αλλά και υποδεικνύοντας ποιες είναι οι ελλεί
ψεις και οι προχειρότητες.

Τελειώνουμε με τα πάντα επίκαιρα λόγια του κινέζου 
σοφού Κουάν-Τζού (7ος π.Χ. αι.):

«Αν τα  σχέδιά σου είναι για ένα χρόνο, σπείρε σιτάρι,
Αν είναι για δέκα χρόνια, φύτεψε ένα δένδρο,
Αν είναι για εκατό χρόνια, μόρφωσε τον κόσμο...»
Καλή σχολική χρονιά! □
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ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΒΑΛΙΜΗΤΗ 

ΑΣΤΥΝ. 
Δ/ΝΤΗ (ΥΓ) - 
ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

H ΐισλειτουρνικϋ 
ιικονένειο
Η σύγχρονη οικογένεια είναι πολύ πιο επιρρεπής 

σε συγκρούσεις από ότι ήταν οι διάφορες μορ
φές της παραδοσιακής οικογένειας. Η σχέση 
μας με τους άλλους είναι που μεταμορφώνει την 
ταυτότητα μας. Όσο περισσότεροι είναι αυτοί οι 

άλλοι, όσο πιο μακριά από το χώρο του σπιτιού γεω
γραφικά, συναισθηματικά ιδεολογικά φτιάχνουμε δε
σμούς τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες για καβγάδες 
με τους δικούς μας ανθρώπους. Δεν είναι μόνο οι συ
γκρούσεις περισσότερες αλλά επιπλέον δεν υπάρχουν 
εύκολοι τρόποι για την επίλυση διαφωνιών αφού λεί
πουν οι κοινές βάσεις για την αξιολόγηση του είναι κα
λό και κακό, λογικό και παράλογο. (Gergen 1991).

Τα μέλη της οικογένειας προσπαθούν να συντονίσουν 
τις πράξεις και τις αλληλεπιδράσεις τους επιδιώκοντας 
βραχυπρόθεσμους και μακρυπρόθεσμους στόχους που 
απορρέουν από σαφείς και αποδεκτούς σκοπούς αξίες 
κάλλ. Χωρίς όμως σαφείς κατευθυντήριες γραμμές, τα 
μέλη της οικογένειας είτε βασίζουν τις αλληλεπιδράσεις 
τους σε κώδικες και κανόνες που ήδη έχουν γίνει δυ- 
σλειτουργικοί, είτε τους απορρίπτουν συνειδητά, χωρίς 
να έχουν κάποιες ξεκάθαρες εναλλακτικές λύσεις. Έτσι 
αυξάνεται η σύγχυση, η απογοήτευση, αμφιβολία, οι εν- 
δοπροσωπικές και διαπροσωπικές συγκρούσεις.

Τα συμπτώματα δυσλειτουργίας της σύγχρονης οικο
γένειας είναι εκδηλώσεις προβλημάτων επεξεργασίας 
πληροφοριών που συνδέονται με εσωτερικές αναπαρα
στάσεις (σκοπούς, αξίες, ρόλους, κώδικες συμπεριφο
ράς) οι οποίες ρυθμίζουν τις πράξεις και τις αλληλεπι
δράσεις στα πλαίσια της οικογενειακής ζωής.

Οικογενειακή ταυτότητα

Το σύνολο των πεποιθήσεων των μελών της οικογέ
νειας ορίζεται σαν οικογενειακός μύθος. Αυτός συνδέ
εται με το αίσθημα του «ανήκειν» και την έννοια της οι
κογενειακής ταυτότητας, καθώς και με την έννοια της 
οικογενειακής φαντασίωσης. Οι οικογενειακοί μύθοι 
εκφράζονται μέσω των οικογενειακών τελετουργιών 
και επηρεάζουν τους ρόλους και την τελετουργία της 
οικογένειας. Ορισμένοι οικογενειακοί μύθοι ευνοούν 
την εκδήλωση συγκεκριμένης παθολογίας ακόμα και 
συμπτωμάτων.

Η οικογένεια πριν θέσει αίτημα για θεραπεία στον 
ψυχοθεραπευτή έχει δοκιμάσει έναν ορισμένο αριθμό 
λύσεων. Οι εσωτερικές αυτές λύσεις απέβησαν είτε ως 
μη επαρκείς είτε και έγιναν αντικείμενο κριτικής από

τον έξω κόσμο. Σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων οι 
παρεμβάσεις προτείνονται και με την σκέψη ότι οι δυ
σκολίες προέρχονται από το «είδος βοήθειας» που πα
ρείχε η οικογένεια στον ασθενή. Η οικογένεια χαρα
κτηρίζεται τότε ως συμβιωτική, παθογόνα, αλλοτριωτι
κή ή και αιμομεικτική.

Κάθε φορά που υπάρχει αίτημα για βοήθεια από την 
οικογένεια ο κίνδυνος είναι να απαντήσει ο ψυχοθερα
πευτής με βάση τους κοινωνικούς μύθους, χωρίς να λά
βει υπόψη την οικογενειακή μυθική διάσταση. Οι οικο-
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γενειακοί μύθοι περιέχουν πολλούς κρυφούς κανόνες 
που κρύβονται πίσω από το περίβλημα των οικογενεια
κών στερεοτύπων και της καθημερινής ρουτίνας.

Όταν οι πεποιθήσεις γίνονται άκαμπτες και δεν προ
σαρμόζονται πια στην πραγματικότητα του οικογενεια
κού συστήματος, καταλήγουν στην σύσταση ενός «μύ
θου» που μοιράζονται τα μέλη της οικογένειας και ο 
οποίος είναι αναμφισβήτητος γιατί έχει τον χαρακτήρα 
μιας «αλήθειας» και δεν μπορεί να τεθεί σε αμφισβήτη
ση ακόμα και αν φέρνει πόνο. Ο μύθος γίνεται μια δομή 
που εμποδίζει την αλλαγή και την προσαρμογή της οι
κογένειας σε νέες ισορροπίες (Ferreira, A 1963).

Η εμπλεγμένη οικογένεια.

Στην εμπλεγμένη οικογένεια κυριαρχεί ο μύθος της 
αρμονίας και της αμοιβαιότητας, έτσι ώστε η διαφωνία, 
ακόμα και η πρωτοβουλία να μετατρέπονται σε πράξεις 
προδοσίας. Τα μέλη της οικογένειας δεν μπορούν ξεκά
θαρα να πουν «εγώ» (εγώ αυτό θέλω, αυτό πιστεύω, αυ
τό σκέφτομαι, αυτό επιθυμώ). Οι προσωπικές ανάγκες 
και επιθυμίες διαλύονται ο εαυτός χάνει τα  διακριτά του 
όρια, η συμπεριφορά καθορίζεται από τύψεις ή πίκρες 
ή από πρόσκαιρο αλλά μη εκφραζόμενο ανοικτά θυμό.

Τις δυαδικές σχέσεις έχουν αντικαταστήσει οι τριγωνι
κές, όπου συχνά το παιδί, μέσα από ένα σύμπτωμα προ
στατεύει την οικογένεια από την αποκάλυψη συζυγικής 
δυσαρμονίας. Ειδικότερα αυτό μπορεί να συμβεί σε ανα
πτυξιακές τάσεις του κύκλου ζωής της οικογένειας, όπου 
αναδύεται ο φόβος αποχωρισμού, η υπεραπασχόληση, η 
κατάργηση του χώρου για προσωπική διαφοροποίηση, 
που αναστέλλει τις αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν.

Στην οικογένεια φαίνεται μια επιφανειακή αρμονία 
που ουσιαστικά καταργεί τα  βαθιά συναισθήματα, την 
αλληλοκατανόηση.

Όμοια εμπλεγμένες όμως είναι και οι οικογένειες που 
έχουν χτίσει στον θυμό, την νευρικότητα στην κριτική, 
στην απόρριψη. Εδώ συνήθως κυριαρχεί η υπεργενίκευ- 
ση των αρνητικών χαρακτηριστικών, που προσάπτουν ο 
ένας στον άλλο και συνολικά στην οικογένεια. Η «εμπό
λεμη» κατάσταση είναι τρόπος ζωής που όλοι υποχρε- 
ούνται να υποστούν, η προσωπική θέση του καθένα είναι 
εξίσου ασαφής. Όλοι έχουν μάθει να «παλεύουν» για να 
«παλεύουν». Μικρή όμως δεξιότητα αποκτούν στο να δί
νουν λύσεις σε προβλήματα. Και σε αυτού του τύπου την 
επικοινωνία εμποδίζονται οι στενές, ουσιαστικές διαπρο
σωπικές σχέσεις, η έκφραση των πραγματικών αναγκών 
του κάθε μέλους της οικογένειας (π.χ ανάγκες εξάρτη
σης - ανεξαρτησίας) και υπάρχει μια διαταραχή στην ρε
αλιστική αντίληψη για την σχέση. Στην «μια σου και μία 
μου» σχέση γονιών εμπλέκεται παιδί με ψυχοπαθολογία. 
Το παιδί παγιδεύεται μη μπορώντας να κάνει το βήμα για 
μια ζωή αυτόνομη έξω από την οικογένεια.

Θεραπευτική παρέμβαση 
■ μέθοδος προσέγγισης

Ο θεραπευτής οικογένειας θα προτείνει παρεμβά
σεις που θα οδηγούσαν στην κατασκευή μαζί με την 
οικογένεια ενός εναλλακτικού συστήματος αξιών, ένα 
καινούργιο σύνολο πεποιθήσεων, που θα καθόριζε 
συμπεριφορές κατάλληλες για  τ ις  τρέχουσες εξελι-

Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο  Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΑ Σ
(οικογένειας)

Η λειτουργούσα οικογένεια 
έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1. Έχει το είδος της ισορροπίας που της επιτρέπει όχι μόνο 
να υιοθετεί αλλά ακόμα και να επιδιώκει την αλλαγή. Η ισορ
ροπία αυτή διαφέρει από την ομοιόσταση, η οποία δρα για να 
διατηρήσει το status quo της οικογένειας κατά την παρουσία 
της αλλαγής. Ως ομοιόσταση νοείται η τάση ενός συστήματος 
να ελέγχει τον εαυτό του με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλί
ζει μια συνεχή εσωτερική ισορροπία σαν απάντηση στις υφι
στάμενες αλλαγές.

2. Τα συναισθηματικά προβλήματα θεωρείται ότι αφορούν 
το σύνολο της οικογένειας με στοιχεία σε κάθε άτομο. Συναι
σθηματικό πρόβλημα δεν υπάρχει που να αφορά ένα άτομο.

3. Η συναισθηματική επαφή διατηρείται ανάμεσα στις γεν- 
νιές με όλα τα μέλη της οικογένειας.

4. Υπάρχει ένα ελάχιστο «συγχώνευσης» fusion μεταξύ των 
μελών και η απόσταση δεν χρησιμοποιείται για να επιλύει προ
βλήματα.

5. Τα προβλήματα που δημιουργούνται μεταξύ δύο μελών 
της οικογένειας μπορούν να επιλυθούν από τα ίδια τα άτομα. 
Οποιαδήποτε επέμβαση τρίτου (τριγωνισμός) προς διαιτη
σία, κριτική ή επίλυση της φιλονεικίας αποθαρρύνεται.

6. Διαφορές μεταξύ των μελών της οικογένειας δεν είναι α
πλώς ανεκτές αλλά ενθαρρύνονται.

7. Κάθε μέλος μπορεί να λειτουργεί επιλεκτικά χρησιμο
ποιώντας είτε την λογική είτε το συναίσθημα με τα υπόλοι
πα μέλη της οικογένειας.

8 . Είναι πλήρως αντιληπτό τι «παίρνει» λειτουργικά το κάθε 
μέλος από τον εαυτό του και τι από τους «άλλους». Υπάρχουν 
οι περιοχές της ταύτησης και της διαφοροποίησης.

9. Το «κενό» του κάθε μέλους είναι γνωστό στην οικογένεια 
η οποία του επιτρέπει να διατηρεί το «κενό» του και δεν κάνει 
καμία προσπάθεια για να του το καλύψει.
10 . Η διατήρηση ενός θετικά συναισθηματικού κλίματος 

προέχει του τι «πρέπει» ή του είναι «σωστό» να γίνεται.
11. Κάθε μέλος αισθάνεται καλά ζώντας μέσα στην οικογέ

νεια και αυτό προσδιορίζει την λειτουργικότητα της. Όταν ένα 
ή περισσότερα μέλη ισχυρίζονται ότι υπάρχει πρόβλημα, τότε 
πράγματι υπάρχει.

12 . Τα μέλη της οικογένειας μπορούν να χρησιμοποιούν 
τους υπόλοιπους σαν πηγή ανατροφοδότησης και μάθησης, 
αλλά όχι σαν εχθρό.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

καθαρότερη κρίση 
και ωριμότητα από τα  
υπόλοιπα, και να τον 
εκπαιδεύσει γ ια  να 
συνεισφέρει στην 
ισορροπία της οικο
γένειας. Αυτή είναι η 
επ ιστημονική μέθο
δος της συστημικής 
ψυχοθεραπείας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

κτικές φάσεις, ώστε να δοθεί στον καθένα και ιδ ια ίτε
ρα στον αναφερόμενο ασθενή ένας καινούργιος ρό
λος. Στόχος συνεπώς της θεραπείας δεν είναι να 
απαλλάξουμε την οικογένεια από τ ις  πεποιθήσεις γ ε 
νικά, αλλά να επιτρέψουμε την τροποποίηση και την 
εξέλιξη τους. Ανάμεσα στο «όλα είναι τέλεια» και στο 
«τίποτα δεν αξίζει» οι οικογένειες έχουν την δυνατό
τητα  να διακρίνουν όχι έναν, αλλά πολλούς εναλλα
κτικούς δρόμους. Η προετοιμασία για την οικοδόμη
ση μιας οικογένειας χρειάζεται να είναι ταυτόχρονα 
και προετοιμασία για την αποδόμηση της, αφού έχει 
διανύσει τον αναγκαιούντα κύκλο της ζωής.

Η διαγνωστική διαδικασία συνίσταται στην συνάντη
ση όλης της οικογένειας και στην αναγνώριση όλων 
των πλευρών και των τρόπων της οικογενειακής λει
τουργίας. Ο ψυχοθεραπευτής προσπαθεί να καταλά
βει τους ρόλους και τις  συνήθειες κάθε μέλους και τις 
σχέσεις μεταξύ τους.

Παρατηρεί τις σχηματισμένες συμμαχίες, την ποιότη
τα  του γάμου και του γονεικού υποσυστήματος, τα  πρό
τυπα επικοινωνίας, το βαθμό εμπλοκής ή απομόνωσης 
των ατόμων και του τρόπου που εκφράζουν τα  συναι
σθήματα τους. Ιδιαίτερη προσοχή δίδει προς τις συνή
θειες κάθε ατόμου στο σύμπτωμα και στο ρόλο που παί
ζει στην διατήρηση του. Προσπαθεί να ανακαλύψει πως 
η οικογένεια αντιδρά στο σύμπτωμα και τ ι είδους εντά
σεις υπάρχουν γύρω από αυτό.

Ο ψυχοθεραπευτής προσεγγίζει την οικογένεια ως 
εξής: Μπορεί να συναντήσει όλη την οικογένεια τόσο 
μαζί όσο και ξεχωριστά. Μπορεί να συναντήσει ένα 
μέλος της οικογένειας χωρίς να είναι απαραίτητο να 
δει και τα  άλλα μέλη εφόσον αυτά δεν το  επιθυμούν. 
Επίσης μπορεί να δει τον ασθενούντα σε θεραπεία, 
και να κάνει διευθέτηση στην υπόλοιπη οικογένεια 
για  να αναπτύξει θετικές ενισχύσεις προς τον νο- 
σούντα. Τέλος εάν μια οικογένεια δυσλειτουργεί 
μπορεί ο θεραπευτής να επιλέξει το  άτομο που έχει

Ι.Δ έκ λερ η ς  Μιχαήλ, 
Συστημική θεωρία, 
Εκδόσεις Σάκκουλα.

2. Δέκλερης Μιχαήλ, 
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των, Εκδόσεις Σάκ
κουλα.
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ας, Εκδόσεις Κέδρος.

5. Paul Watzlawick, Η γλώσσα της αλλαγής, Εκδόσεις Κέ
δρος.

6. C. Whitaker - A. Nappier, Οικογένεια μαζί όμως αλλοιώτι- 
κα, Εκδόσεις Κέδρος.

7. R. Sugnner - J. Cleese, Οικογένεια η σύγχρονη Οδύσεια, 
Εκδόσεις Κέδρος.

8. V. Satir, Πλάθοντας ανθρώπους, Εκδόσεις Κέδρος.
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα Π.Α. και αποφάσεις 
του Αρχηγού του Σώματος 
τέθηκαν σε αποστρατεία,
■ Με το βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντή, ο Γεώρ- 
γιος Γ ιοξάς, Νικόλαος Μακρής, Νικόλαος Ζαρέ- 
ντης, Αναστάσιος Καλογήρου και Κωνσταντίνος 
Χαμηλάκης.

■ Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι, Γε
ώργιος Μπούρας, Μ αυρουδής Παπακων
σταντίνου, Θεοφάνης Πατσιαούρας, Θεόδω
ρος Αγγελής, Γεώργιος Βασιλειάδης, Γεώρ
γιος Δημόπουλος, Αναστάσιος Ζιγκερίδης, 
Πολυδεύκης Θώδης και Ιωάννης Κολαξίδης, 
Βασίλειος Μπάρζος.
■ Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Γρηγό- 
ριος Πέππας, Δημήτριος Μήττας, Ιωάννης Σπα
νός, Ιωάννης Κόκκινης, Βάιος Κανιούρας, Ευθύ
μιος Σεφέρης, Βασίλειος Αθανασιάδης, Γρηγό- 
ριος Χονδρός, Μιχαήλ Ιωαννίδης, Θεοφάνης 
Ψυχογιός, Βασιλική Μετσίνη, Ιωάννης Διώτης, 
Βασίλειος Πολίτης, Αχιλλέας Ρούκος, Χρήστος 
Γαράφας, Ηλίας Αθανασόπουλος, Απόστολος 
Κωστόπουλος, Πασχάλης Χστζόπουλος, Ευάγ
γελος Φούφλιας, Δημήτριος Λουκάς, Στέργιος 
Βίδουρας, Νικόλαος Καρακασίδης, Πρόδρομος 
Κρήτας, Χρήστος Αρβανίτης, Ιουλία Αναστασο- 
πούλου, Φώτιος Πέτσιας, Αντώνιος Κοσκινάς, 
Βασίλειος Αναστασιάδης, Λάμπρος Τζωρτζό- 
πουλος, Γεώργιος Μιχαλόπουλος, Δημήτριος 
Αντωνόπουλος, Ιωάννης Βάρδας και Δημήτριος 
Κασσέρης.
■ Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Ιωάννης Τα- 
σκούδης, Θεόφιλος Ιωάννου, Κωνσταντίνος 
Κιρκούσης, Γρηγόριος Δημητρόπουλος, Αν- 
δρέας Λιόρδος, Κωνσταντίνος Μαγκαφάς, Ευ
άγγελος Λιασκώνης, Παρασκευάς Καλτσίδης, 
Σωτήριος Λένος, Κωνσταντίνος Νταλής, Ανδρέ- 
ας Καζακίδης και Ευριπίδης Αμανατίδης,
■ Έλυσε την υπαλληλική της σχέση η Πολιτική 
Υπάλληλος Μαρία Μαγουλή.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

■ Ο Αστυνόμος Β’ Γεώργιος Χαμπίπης, που 
υπηρετεί στο Α.Τ. Στυλίδας, επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 
0976400423, 0238022222.
■ Ο Υπαστυνόμος Β’ Σωτήριος Ξυνός, που υπη
ρετεί στο Τ.Δ.Α. Ξάνθης, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 0541062803, 
0932583467.

■ Ο Αρχιφύλακας Δημήτριος Τζακώστας, που 
υπηρετεί στον Αστυν. Σταθμό Κασταρίου Λα
κωνίας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήπστε υπηρεσία της 
ΓΑΔΑ ή της Α.Δ. Φθιώτιδας, τηλ. 0977251417.
■ Ο Αρχιφύλακας Ηλίας Παπαδόπουλος, που 
υπηρετεί στο Α.Τ. Σουφλίου, επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 
0554022100, 0945936449.
■  Ο Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Βασιλείου, 
που υπηρετεί στο Α’ Αστυν. Τμήμα Πειραιά, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Λάρισας, 
τηλ. 0973637263.
■ Ο Αρχιφύλακας Γεώργιος Πανάγος, που υπη
ρετεί στο Α.Τ. Γυθείου Λακωνίας, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονί
κης, τηλ. 0974254309.
■  Ο Αρχιφύλακας Βασίλειος Κόντος, που υπη
ρετεί στο Α.Τ. Νέας Μάκρης, επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία της Δ.Α.Α. Αττικής, τηλ. 
0974737744.
■ Ο Αρχιφύλακας Ευστάθιος Αλαμάνος, που 
υπηρετεί στο Α.Τ. Λευκίμης Κέρκυρας, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 
0661054363, 0944603292.
■ Αρχιφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. παρα
λίας Άστρους Αρκαδίας, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α., τηλ 7648227, 
0944970429.
■ Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. Ακρο- 
πόλεως, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από τις Α.Δ. Λευκάδας, Άρτας, Ιω- 
αννίνων ή Πρέβεζας, τηλ. 0976258258.
■ Ο Αστυφύλακας Ευθύμιος Σπανός, που υπη
ρετεί στην Ο,Π.Κ.Ε. Καλλιθέας Αττικής, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Μεσση
νίας, τηλ. 0103450776, 0977124714.
■ Ο Αστυφύλακας Νικόλαος Ντόντης, που υπη
ρετεί στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Ηρακλείου 
Κρήτης, τηλ. 0937098900, 2720072.
■ Ο Αστυφύλακας Σταύρος Φραγκογιάννης, 
που υπηρετεί στον Α.Σ. Καρνών Λακωνίας (του 
Α.Τ. Περιφέρειας Σπάρτης), επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Ακαρνανίας, Αιτω
λίας, Λευκάδας ή Άρτας, τηλ. 0731025342, 
0972917813.

■ Ο Αστυφύλακας Νικόλαος Φωτεινάκης, που 
υπηρετεί στο Α.Τ. Τροπαίων Αρκαδίας, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 
097709737, 0797222210.
■ Ο Αστυφύλακας Απόστολος Δράκος, που 
υπηρετεί στην Δ.Α.Α. (Υποδ/νση Δίωξης Ναρ
κωτικών), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Α.Δ. Αιτωλίας, τηλ. 0107757494.
■ Ο Αστυφύλακας Σπυρίδων Μεσιακάρης, που 
υπηρετεί στο Α.Τ. Παπάγου, επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Κέρκυρας, τηλ. 
0106668963, 0972776700.
■ Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Δ/νση Άμε
σης Δράσης Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 
0932377752.

ΙΔΡΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Συνιστώνται στα Επιτελεία των Γενικών Αστυνο
μικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, 
καθώς και των Αστυνομικών Διευθύνσεων Νο
μών, Γραφεία Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλι
σμού Πληροφορική, τα οποία, με εξαίρεση τη 
διοικητική τους υπαγωγή, ως προς την ειδική 
τους αποστολή, την εκπαίδευση του προσωπι
κού και τον υλικοτεχνικό τους εξοπλισμό υπά
γονται στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχη
γείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία 
αλληλογραφούν απ' ευθείας για θέματα αρμο- 
διότητάς τους, με παράλληλη ενημέρωση των 
διοικητικά προϊσταμένων αυτών κλιμακίων.

Τα Γραφεία Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλι
σμού Πληροφορικής έχουν ως αποστολή την 
παρακολούθηση και τεχνική υποστήριξη σε 
πρώτο επίπεδο της λειτουργίας του περιφερει
ακού εξοπλισμού πληροφορικής, την άμεση 
αποκατάσταση συνήθων βλαβών ή δυσλειτουρ
γιών σε όλο τον εξοπλισμό πληροφορικής των 
Υπηρεσιών που λειτουργούν στην περιφέρεια 
δικαιοδοσίας της οικείας Γενικής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης ή Αστυνομικής Διεύθυνσης, την 
υποβοήθηση των τεχνικών της Διεύθυνσης Πλη
ροφορικής του Αρχηγείου, για τον εντοπισμό 
και αποκατάσταση των βλαβών, καθώς και την 
εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα τεχνι
κής υποστήριξης και χρήσης μηχανογραφικού 
εξοπλισμού και εφαρμογών πληροφορικής.



ΣΥΣΚΕΨΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΥΦΥ
ΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕ
ΝΤΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑ- 
ΛΕΙΑΣ(0 41)

Στο Υ.Δ.Τ. πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, 
υπό τον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Ευάγ
γελο Μαλέσιο. με σκοπό την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των απαιτήσεων για την κατα
σκευή και διασύνδεση των Επιχειρησιακών 
Κέντρων Ολυμπιακής Ασφάλειας (C 41), που 
σύμφωνα με απόφαση της Διυπουργικής Επι
τροπής Συντονισμού Ολυμπιακής Προετοιμα
σίας (ΔΕΣΟΠ) έχει ανατεθεί στο Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας, ο σχετικός διαγωνισμός. Στη 
σύσκεψη συμμετείχαν ο Γεν. Γραμματέας του 
ΥΔΤ κ. Δημήτριος Ευσταθιάδης, ο Γεν. Γραμ
ματέας ΟΑ/ΥΠ.ΠΟ. κ. Καρτάλης, ο Γεν. Γραμ
ματέας Γ.Ε.ΕΘ.Α. κ. Τραυλός, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της Ο.Ε.Ο.Α. κ. Σπανουδάκης και 
υπηρεσιακοί παράγοντες των εν λόγω Υπουρ
γείων και του Υ.Ε.Ν.

Αποφασίσθηκε για λόγους συμβατότητας, 
διαλειτουργικότητας και χρόνου υλοποίησης 
να ενταχθούν στον πιο πάνω διαγωνισμό και τα  
παρακάτω έργα που σχετίζονται άμεσα με τη 
λειτουργία των Κέντρων αυτών και για τα οποία 
έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται στο στάδιο 
της ολοκλήρωσης, μελέτες ή διαγωνισμοί: 

α. Η αναβάθμιση του συστήματος πληρο
φορικής Υ.Δ.Τ. και η ανάπτυξη των μηχανογρα
φικών εφαρμογών Ολυμπιακής Ασφάλειας, 

β. Η ανάπτυξη Συστήματος Κλειστού Κυ
κλώματος Τηλεόρασης (CCTV) για το οδικό δί
κτυο και όμοιου Συστήματος καθώς και συστη
μάτων αισθητήρων για τις Ολυμπιακές Εγκατα
στάσεις.

γ. Η ανάπτυξη και λεπουργία του Ολυμπια
κού Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώ
ματος και η εγκατάσταση συστημάτων ασφα
λείας σε λιμένες, καθώς και η πρόβλεψη για 
ασύρματη μετάδοση εικόνας από θαλάσσια και 
εναέρια μέσα.

δ. Η ανάπτυξη και λεπουργία των Κέντρων 
συντονισμού και Επιχειρήσεων του Πυροσβε
στικού Σώματος.

ε. Η χρήση Ενιαίου Ψηφιακού Συγκαναλι- 
κού Συστήματος Ασφάλειας , τύπου TETRA ή 
ισοδυνάμου, με στόχο την αποκλειστική κάλυ
ψη των αναγκών επικοινωνίας των Κύριων Αρ
χών Ασφάλειας και των Υπηρεσιών Άμεσης 
Ανάγκης κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών 
Αγώνων, με ευχέρεια επεκτασιμότητάς του. 

στ. Η προμήθεια συστημάτων λήψης -  με

τάδοσης εικόνας από αέρα (δύο συστήματα 
FLIR και ένα αερόπλοιο) και ενός Κινητού Επι
χειρησιακού Κέντρου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ 
ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕ
ΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΟ ΛΟΥ
ΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης, την 15/10/2002, μετέβη στο Λου
ξεμβούργο και συμμετείχε στη Σύνοδο Υπουρ
γών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα εξής θέμα
τα: άσυλο, παράνομη μετανάστευση, τρομο
κρατία, Europol και το κείμενο κοινής δήλωσης 
για την προστασία των οδηγών οχημάτων 
εμπορικής χρήσης από βίαιες επιθέσεις.

Παράλληλα στα πλαίσια της Συνόδου, πραγ
ματοποιήθηκε σύσκεψη με τις υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες, για την ενημέρωσή τους σε θέ
ματα διεύρυνσης αναφορικά με το Shengen. 
Για τα  ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα αποτελέσματα 
της διάσκεψης μπορείτε να απευθυνθείτε στην 
ιστοσελίδα της ΕΕ (Συμβούλιο, 12894/02, δελ
τίο τύπου 308): www.ue.eu.int ή στα γραφεία 
μας (Α/Α’Δανούσης, 6854.609).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗΝ ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης πραγματοποίησε, επίσημη επί
σκεψη στη Σλοβενία, όπου και συναντήθηκε με 
τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Rado Bokinc.

Οι δύο υπουργοί συνομίλησαν για ζητήματα 
κοινής αρμοδιότητας και στη συνέχεια υπέγρα
ψαν τη Συμφωνία Αστυνομικής Συνεργασίας με
ταξύ των δύο χωρών, με την οποία προσδοκά- 
ται περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας της 
Ελλάδος και της Σλοβενίας στην καταπολέμηση 
της εγκληματικότητας και ιδιαίτερα των οργα
νωμένων μορφών τής. Ιδιαίτερη μέριμνα θα λη- 
φθεί στην καταπολέμηση: της τρομοκρατίας, 
της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, 
της παράνομης μετανάστευσης, της διακίνησης 
κλεμμένων οχημάτων, του λαθρεμπορίου 
όπλων, πυρηνικών ραδιενεργών και άλλων υλι
κών και του οικονομικού εγκλήματος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ

Στις ενέργειες της Ελληνικής Αστυνομίας 
για την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη, αλλά και
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στον συνολικό σχεδίασμά για την συνέχεια, 
αναφέρθηκε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. 
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την ωριαία συνά
ντηση που είχε στον Λευκό Οίκο με τον Βοηθό 
Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Προέδρου 
Μπους, αρμόδιο για θέματα τρομοκρατίας και 
τον στρατηγό Τζον Γκόρντον.

Παράλληλα εξετάσθηκε σε βάθος η συνερ
γασία για την αντιμετώπιση της διεθνούς τρο
μοκρατίας, η προετοιμασία για την ασφαλή 
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 
2004 αλλά και ο ρόλος της Ελλάδας σε ό,τι 
αφορά την αποτροπή τρομοκρατικής δράσης 
στα Βαλκάνια.

«Ενημερώσαμε τον στρατηγό Γ κόρντον, ο 
οποίος είναι ο συντονιστής στο Εθνικό Συμ
βούλιο Ασφαλείας για τα  θέματα της τρομο
κρατίας, για τον τρόπο με τον οποίο οργανώ
σαμε τη δουλειά μας για την εξάρθρωση της  
τρομοκρατίας στη χώρα μας και πως θα συνε- 
χίσουμε. Η συζήτηση περιστράφηκε κυρίως 
στα θέματα που αναφέρονται στο ρόλο της 
Ελλάδας στη διεθνή προσπάθεια εναντίον της 
τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήμα
τος, στο ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή των 
Βαλκανίων και πώς αυτή μπορεί να βοηθήσει 
στην ανασυγκρότηση της περιοχής για τη 
σταθερότητα και την ειρήνη. Νομίζω πως ήταν 
μια πάρα πολύ εποικοδομητική συζήτηση και 
αναδείξαμε πραγματικά το ρόλο της χώρας 
στην προσπάθεια που γίνεται τον τελευταίο 
καιρό για την ειρήνη και σταθερότητα στην 
περιοχή», δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης κατά την 
έξοδό του από τον Λευκό Οίκο και αναφέρθη
κε στη συνέχεια στην διοργάνωση των Ολυ
μπιακών Αγώνων που, όπως είπε, ήταν «ένα 
από τα  σημαντικά θέματα που εθίγη». «Εξηγή
σαμε ότι έχουμε μεγάλες προσδοκίες να ορ
γανώσουμε επιτυχημένους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, ένα αιώνα μετά την πρώτη ανάληψη 
των Αγώνων από τη χώρα μας» σημείωσε και 
επισήμανε «την προσπάθεια που γίνεται στον 
τομέα της ασφάλειας, σε συνεργασία με τις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διμερώς, 
αλλά και στο πλαίσιο της συμβουλευτικής 
ομάδας των επτά χωρών. Πιστεύω ότι είμαστε 
σε καλό σημείο. Πρέπει να προβλέψουμε και 
να προετοιμάσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια 
ενάντια σε κάθε κίνδυνο που μπορεί να προ- 
βλεφθεί. Νομίζω ότι η προσπάθεια για την ορ
γάνωση της ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώ
νων θα στεφθεί με επιτυχία».

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι Πρέ
σβεις των δυο χωρών, Γιώργος Σαββαΐδης και 
Τομ Μίλερ, ο Διευθυντής της Αντιτρομοκρατι- 
κής Υπηρεσίας Υποστράτηγος Στέλιος Σύρ-
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α
ρος, ο Υπεύθυνος Ασφάλειας των Ολυμπιακών 
Αγώνων Υποστράτηγος Κωνσταντινίδης και 
στελέχη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας 
του Λευκού Οίκου.

Με την υπ’ αριθμ. 43500/5691 διυπουργική 
απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος 
Β’ της 12.8.2002, καθορίσθηκαν τα  επιτρεπόμε
να όρια οινοπνεύματος ως εξής:

1. Απαγορεύεται η οδήγηση επιβατηγών 
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, φορτηγών αυ
τοκινήτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος με
γαλύτερο των 3,5 τόνων, σχολικών και λοιπών 
κατηγοριών λεωφορείων, ασθενοφόρων, οχη
μάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμά
των, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, από 
οδηγό στον οργανισμό του οποίου υπάρχει οι
νόπνευμα σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,20 
γραμμάρια ανά λίτρο αίματος (0,20gr/l), με- 
τρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή από 
0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκ- 
πνεόμενου αέρα και άνω, όταν η μέτρηση γί
νεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συ
σκευή αλκοολομέτρου.

Η αυτή απαγόρευση ισχύει και για την οδή
γηση οχήματος οποιοσδήποτε κατηγορίας, 
από οδηγό που είναι κάτοχος αδείας οδήγησης 
επί χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ετών.

2. Η διαπίστωση της ύπαρξης οινοπνεύμα
τος στον οργανισμό του οδηγού γίνεται με τη 
μέθοδο της αιμοληψίας ή με συσκευή αλκοο
λομέτρου από τον εκπνεόμενο αέρα, σύμφωνα 
με τα  διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρ
θρου 42 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) όπως αντικα- 
ταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 
2963/2001.

3. Στους οδηγούς της παρ.1 του παρόντος 
άρθρου και μόνο για το πρόστιμο των εκατόν 
σαράντα έξι ευρώ και 74 λεπτά, που προβλέπει 
η διάταξη της παραγράφου 7α του άρθρου 42 
του ν. 2696/1999 όπως ισχύει, τούτο επιβάλλε
ται αν η μέγιστη συγκέντρωση οινοπνεύματος 
κυμαίνεται από 0,20 έως 0,80 γραμμάρια ανά 
λίτρο αίματος, μετρούμενη με τη μέθοδο της 
αιμοληψίας και σε 0,10 έως 0,40 χιλιοστά του 
γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν 
η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με 
αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μια νέα πνευματική περίοδος άρχισε για τη 
Θρησκευτική υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνο
μίας, με την καθιέρωση Θείας Λειτουργίας για 
όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Αττικής. 
Κάθε Κυριακή και εορτή, καθιερώθηκε να εκ
κλησιάζεται στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων

(α) Για την εξάρθρωση της 
τρομοκρατίας:

Με αφορμή τις εξελίξεις στο θέμα της τρομο
κρατίας η Π.Ο.ΑΞΙ.Α. ανακοινώνει τα εξής:

1. Η Ελληνική Αστυνομία, με αιχμή του δό- 
ρατος την «Αντπρομοκρατική Υπηρεσία» (Διεύ
θυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων 
Βίας) πέτυχε να εξαρθρώσει την τρομοκρατική 
οργάνωση «Ε.Ο. 17Ν» και συνεχίζει με αμείω
τη ένταση τις προσπάθειές της για την πλήρη 
εξάρθρωση του φαινομένου της τρομοκρατίας 
που ταλάνισε τη χώρα τα τελευταία 27 έτη.

2. Οι Έλληνες Αστυνομικό,ί με απόλυτο σε
βασμό στην τήρηση των διατάξεων του Συ
ντάγματος, των Νόμων και των διεθνών κανό
νων των σχετικών με την προστασία των ατομι
κών δικαιωμάτων των εμπλεκομένων προσώ
πων, με υπομονή, επιμονή, μεθοδικότητα, απο
φασιστικότητα και επαγγελματισμό, πέτυχαν 
να αξιοποιήσουν σε απόλυτο βαθμό όλα τα  
στοιχεία, με αποτέλεσμα δεκαεπτά (17) μέλη 
της ανωτέρω οργάνωσης να συλληφθούν και 
να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

•  Η προσήλωση αυτή στην τήρηση των νό
μων αντιμετωπίσθηκε ευμενώς από τα  Μ.Μ.Ε. 
και τους πολίτες και δημιούργησε τις προϋπο
θέσεις για μία δίκαιη δίκη, ενώ παράλληλα απο
κατέστησε την τρωθείσα για τους γνωστούς 
λόγους του παρελθόντος, εμπιστοσύνη της 
κοινωνίας στην Αστυνομία.

3. Για να επιτευχθεί το παραπάνω αποτέλε
σμα, πολλοί Αστυνομικοί εργάσθηκαν επίπο
να και αδιάλειπτα ολόκληρα 24ωρα. Εγκατέ- 
λειψαν τις οικογένειες τους, υπερβαίνοντας 
τα  συνήθη όρια σωματικής και ψυχικής αντο
χής του μέσου ανθρώπου και τούτο το έπρα- 
ξαν συναισθανόμενοι την ευθύνη και το χρέ
ος που είχε για το συγκεκριμένο θέμα η Ελ
ληνική Αστυνομία απέναντι στην πατρίδα 
μας, τη διεθνή κοινότητα, τα αθώα θύματα 
και τις οικογένειές τους.

4. Θέλουμε να καταστήσουμε γνωστό στους 
Έλληνες πολίτες ό,τι γενικά οι Αστυνομικοί, 
οσάκις παρίσταται ανάγκη, δίνουν τον καλύτε
ρο εαυτό τους, μη φειδόμενοι κόπων και προ
σωπικών θυσιών, προκειμένου εμπεδώσουν το 
αίσθημα ασφαλείας και να προστατεύσουν την 
κοινωνία από το έγκλημα, παρά τη συνειδητή 
προσπάθεια ορισμένων να υποβαθμίσουν το 
έργο μας, να μας «λοιδορήσουν» και εν τέλει 
να μας καταστήσουν ανενεργούς.

5. Διαβεβαιώνουμε τον ελληνικό λαό ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία των Αστυνομικών δια
θέτουν ικανότητες, μόρφωση, επαγγελματισμό 
και θέληση για εκπλήρωση της αποστολής 
τους, για τούτο οι πολίτες με εμπιστοσύνη θα 
πρέπει να απευθύνονται στις Αστυνομικές Υπη
ρεσίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
τους και να είναι σίγουροι ότι τα νόμιμα αιτή- 
ματά τους θα ικανοποιηθούν.

6. Προειδοποιούμε ό,τι οι προσπάθειες που 
καταβάλλονται για σπίλωση συναδέλφων μας,

που είχαν ενεργό ρόλο στην όλη υπόθεση, με 
απώτερο σκοπό την ακύρωση του έργου τους, 
δεν θα τελεσφορήσουν, γιατί ακράδαντα πι
στεύουμε ότι ο ελληνικός λαός δεν παραπλα- 
νάται πλέον.

7. Καλούμε την Πολιτεία να επιλύσει τα προ
βλήματα των Αστυνομικών, όπως αυτά τίθενται 
από τις συνδικαλιστικές τους Οργανώσεις, να 
βελτιώσει την εκπαίδευσή τους και να ενισχύ- 
σει την υλικοτεχνική υποδομή των Υπηρεσιών, 
προκειμένου από καλύτερη θέση μπορέσουμε 
να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες μορφές 
εγκληματικότητας, γεγονός απαραίτητο για 
την εύρυθμη λειτουργία του κράτους και της 
κοινωνίας.

8. Τέλος καλούμε, την πολιτική και υπηρε
σιακή ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
να πράξει το καθήκον της απέναντι στους πρω
ταγωνιστές αυτής της επιτυχίας Αστυνομικούς, 
επιβραβεύοντάς τους υλικά και ηθικά (χορηγώ
ντας τους υλική αμοιβή και προάγοντάς τους 
βαθμολογικά), διότι έτσι θα καταδειχθεί το μέ
γεθος της επιτυχίας και θα αυξηθεί το ενδια
φέρον των λοιπών Αστυνομικών στην καθημε
ρινή υπηρεσιακή τους δράση, γεγονός που θα 
έχει καταλυτικά αποτελέσματα στη μάχη κατά 
της εγκληματικότητας.

(β) Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό:
Η Π.Ο.ΑΞΙ.Α. με ανοιχτή επιστολή προς τον 

πρωθυπουργό της χώρας δηλώνει ότι:
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών 

Αστυνομίας είχε την ευκαιρία να σας ενημερώ
σει για τα πορίσματα των Τακτικών και Εκτά
κτων Συνεδρίων της, τα  οποία συνοψίστηκαν 
στα Ψηφίσματα που σας απέστειλε.

Σ ’ αυτά περιγράφονται σαφώς και τεκμηριώ
νονται τα θεσμικά, οικονομικά, εργασιακά και 
συνδικαλιστικά προβλήματα του προσωπικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, από τα οποία άλλα 
μεν χρονίζουν άλυτα, άλλα δε δημιουργήθηκαν 
πρόσφατα, λόγω της παγκόσμιας, ευρωπαϊκής 
και ελληνικής συγκυρίας, για τούτο και παρέλ- 
κει κατά την γνώμη μας η επανάληψη της κα
ταγραφής τους.

Με την επιστολή μας αυτή και επ’ ευκαιρία 
της τιμητικής για όλους μας επισκέψεως σας 
στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης την 10-10- 
2002 -δηλωτικής του μεγίστου προσωπικού εν- 
διαφέροντός σας και της ευαισθησίας σας για 
το κοινωνικό αγαθό της ασφάλειας του πολίτη- 
επιθυμούμε να σας εκθέσουμε τις παρακάτω 
σκέψεις -τις οποίες ευελπιστούμε να σας πα
ρουσιάσουμε ενδελεχώς σε μια συνάντηση μα
ζί σας- καθόσον καθίσταται επείγουσα εθνική 
και κοινωνική ανάγκη η ενασχόλησή σας με τα 
προβλήματά μας και η άμεση λύση πολλών εξ  
αυτών.

Δεν θα ήταν υπερβολή να τονίσουμε ότι το 
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας σε κρί
σιμες, για το λαό και τη χώρα στιγμές, εν όψει 
ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
την ανάληψη της προεδρίας αυτής και της 
επιτυχούς έκβασης της πανεθνικής προσπά-
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θείας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
2004, έπραξε και εξακολουθεί να πράττει 
στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το καθήκον 
του. Με λίγα, εν σχέσει με άλλες ευρωπαϊ
κές αστυνομικές Υπηρεσίες μέσα, φέρνει σε 
πέρας την αποστολή της πάταξης της τρο
μοκρατίας, της αντιμετώπισης του οργανω
μένου εγκλήματος και της λαθρομετανά
στευσης, κάτι που μέχρι πρότινος φάνταζε 
ακατόρθωτο.

Στην προσπάθεια αυτή το προσωπικό της 
Ελληνικής Αστυνομίας (αστυνομικό και πολι
τικό) δεν εφείσθη μόχθου καθημερινού, αρ
γιών ή εξαιρέσιμων ημερών εργασίας επί 
24ώρου βάσεως, θάρρους, θυσιών και αυτα
πάρνησης. Ευρισκόμενο σε μια διαρκή εγρή
γορση και με αναπτερωμένο το ηθικό και αυ
ξημένο πλέον κύρος, αναβαθμίζει ως ιδιαίτε
ρη διοικητική και κοινωνική μονάδα την πα
ρουσία και προσφορά στην ελληνική κοινω
νία, ώστε να εμπεδώσει το μείζον αγαθό της 
κοινωνικής ασφάλειας και γαλήνης, που απο
τελεί την εδραία βάση κάθε κοινωνικής, πολι
τιστικής, αλλά και πολιτικής προόδου.

Ουδείς όμως μοχλός της διοικητικής μη
χανής όσο συνειδητοποιημένος και αποτελε
σματικός κι αν είναι, εν σχέσει πάντοτε με τις 
αναλογίες της ελληνικής συγκυρίας, δεν 
μπορεί να συνεχίσει να αποδίδει και να πολ
λαπλασιάζει την προσφορά του χωρίς την 
ανάλογη προσφορά μέσων, μεθόδων και ευ
καιριών εκ μέρους της Πολιτείας. Κανένας 
μηχανισμός δεν μπορεί να λειτουργεί ως τα- 
νυσμένο τόξο διαρκώς, αν δεν συντηρείται 
με τα καλύτερα υλικά.

Κύριε Πρωθυπουργέ, Είναι καιρός να 
εγκύψετε επί των κυριοτέρων αιτημάτων 
μας, που δεν είναι ασφαλώς αιτήματα συντε
χνιακού χαρακτήρα, αλλά άπτονται της απο
τελεσματικής λειτουργίας της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του εκσυγχρονισμού της και 
της αδήριτης ανάγκης προσαρμογής της 
στις νέες συνθήκες.

Επιζητούμε επιτέλους την προσωπική σας 
ενεργοποίηση και την διαβίβαση συγκεκριμέ
νων εντολών προς τους αρμοδίους υπουρ
γούς, προκειμένου επισπεύσουν την άμεση 
ικανοποίηση των χρονιζόντων αττημάτων μας.

Η κατάκτηση και η διατήρηση υψηλού επι
πέδου αστυνόμευσης, ασφάλειας και διαφά
νειας, που αποτελούν τα σύγχρονα αιτήματα 
όλης της ευρωπαϊκής κοινωνίας απαιτούν 
την ικανοποίησή τους. Και εμείς διαρκώς 
αποδεικνύουμε ότι είμαστε ικανοί να τα προ
σφέρουμε, εάν εξοπλισθούμε με όσα το ευ
ρωπαϊκό status παρόμοιων υπηρεσιών θεω
ρ ε ί αυτονόητα.

Γνωρίζοντας ότι η ασφάλεια του Πολίτη 
και της Κοινωνίας αποτελεί άμεση προτεραι
ότητα σας, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα δείξε
τε το ανάλογο ενδιαφέρον και την δέουσα 
αποφασιστικότητα για το μέλλον του Έλλη
να Αστυνομικού.

Ταξιαρχών το προσωπικό μιας Υπηρεσίας με 
τα  μέλη της οικογένειά τους.

Παράλληλα ξεκίνησαν όλες οι πνευματικές 
εκδηλώσεις όπως τα  μαθήματα των κατηχητι
κών σχολείων, οι ομιλίες, τα  μαθήματα βυζαντι
νής μουσικής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ

Για την περίοδο 2002 -  2003 θα επαναλει- 
τουργήσουν Τμήματα ταε κβο ντο και χορού 
για παιδιά ηλικίας από 6 - 1 8  ετών. Αιτήσεις 
νέων εγγραφών θα γίνονται δεκτές καθημερι
νά και κατά τις εργάσιμες ημέρες από τη 
Γραμματεία του Τμήματος Εκπαίδευσης της 
ΓΑΔΑ. Με την αίτηση εγγραφής συνυποβάλλε
ται ιατρική βεβαίωση παθολόγου ιατρού και 
δύο φωτογραφίες. Πληροφορίες στο τηλ. 
6441333, εσ. 6553.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΛΑΡΙΣΑΣ

Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας σχετικά με το 
θόρυβο που δημιουργήθηκε στον τοπικό τύπο 
για τις κατασχέσεις σε Ιντερνετ Καφέ, σημειώ
νει άτι:

1. Οι Αστυνομικοί έχουν καθήκον (υποχρέω
ση, απορρέουσα από τους Νόμους της Πολιτεί
ας και τους Κανονισμούς του Σώματος) να 
εφαρμόζουν τους Νόμους του κράτους.

2. Κριτές των Νόμων δεν μπορεί να είναι οι 
Αστυνομικοί, οι οποίοι εντέλλονται από την Πο
λιτεία να τους εφαρμόζουν προς κάθε κατεύ
θυνση και αδιακρίτως.

3. Οι εκτελούντες ευόρκως και ευσυνειδή- 
τω ςτα  καθήκοντάτους ούτε «σερίφηδες» είναι, 
ούτε για υπερβάλλοντα ζήλο μπορούν να κατη- 
γορηθούν.

4. Οι Αστυνομικοί δεν νομοθετούν, αλλά εκ 
της αποστολής τους υποχρεούνται να εφαρμό
ζουν τους Νόμους που η Βουλή των Ελλήνων 
θεσπίζει και αυτό ακριβώς κάνουν.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συλλογικές διαπραγματεύσεις έτους 
2002 -  2003

Στη διαμόρφωση του πλαισίου διεκδικήσε
ων και των ειδικότερων ρυθμίσεων του περιε
χομένου της Συλλογικής Σύμβασης, καθώς 
και της Συλλογικής Συμφωνίας για το έτος 
2002-2003, το Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Π./Υ.Δ.Τ., αφού 
συνεκτίμησε τα  δεδομένα στο χώρο των υπη
ρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυ
ροσβεστικού Σώματος κατέληξε με ομόφωνη 
απόφασή του, η οποία επικυρώθηκε από το 
10ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας, να 
θέσει προς διαπραγμάτευση τις ακόλουθες 
προτάσεις τις οποίες επιφυλάσσεται να ανα
πτύξει και προφορικά, κατά τη διάρκεια των 
απευθείας διαπραγματεύσεων.

1. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Α. Θεσμικά

1. Σύσταση θέσης Γενικού Διευθυντή Πολι
τικού Προσωπικού στο ΥΔΤ.

2. Στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώμα
τος συνιστάται Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού 
με δύο Τμήματα. Στη Δ/νση και τα  Τμήματα 
προΐστανται Πολιτικοί Υπάλληλοι των κατηγο
ριών Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., σύμφωνα με τον εσωτε
ρικό κανονισμό. Με απόφαση του Αρχηγού 
του Πυροσβεστικού Σώματος ορίζονται επι
πλέον δύο υπηρεσιακές μονάδες σε επίπεδο 
Δ/νσης στις οποίες προΐστανται πολιτικοί 
υπάλληλοι των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., 
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις ώστε να κα
ταστεί εφικτή η λειτουργία του νεοσύστατου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλή
λων του Πυροσβεστικού Σώματος.

3. Κατάργηση της Δ/νσης Αγροφυλακής, 
ως υπηρεσία του Υ.Δ.Τ. και υπαγωγή του προ
σωπικού της στην Δημοτική Αστυνομία, το Αρ
χηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ή Π.Σ., σύμ
φωνα με τις επιθυμίες του.

4. Σύσταση Διεύθυνσης Διαβατηρίων στο 
Υ.Δ.Τ. ή το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνο
μίας.

Η Κεντρική και Περιφερειακή διάρθρωση 
της Δ/νσης και οι αρμοδιότητές της να καθο- 
ρισθούν με Π.Δ., που προτείνεται από τον 
Υπουργό Δημόσιας Τάξης και εκδίδεται κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρ
θρου 28 του Ν. 2800/2000 (Α’-41).

Προτείνεται να είναι υπηρεσία με αμιγή 
υπηρεσιακή συγκρότηση από πολιτικό προσω
πικό, ώστε να μην επιβαρυνθεί το αστυνομικό 
προσωπικό με γραφειοκρατικές και διοικητι
κές εργασίες ξένες προς την αποστολή του.

Στις θέσεις προϊσταμένων των υπηρεσιών, 
Διευθυντών και Τμηματαρχών να τοποθετού
νται πολιτικοί υπάλληλοι.

Εθελούσια έξοδος με ευεργετικά κίνητρα 
για την συνταξιοδότηση συναδέλφων με υπη
ρεσία άνω των 30 ετών.

5. Νέες προσλήψεις, 300 τουλάχιστον εξει- 
δικευμένων πολιτικών υπαλλήλων, για την κά
λυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των Υπη
ρεσιών την προσεχή 3ετία (2002-2004).

6. Άσκηση καθηκόντων Δημοσίου Κατηγό
ρου αποκλειστικά από πολιτικούς υπαλλή
λους, πτυχιούχους ΠΕ/Α’ Διοικητικού - Οικο
νομικού (άρθρο 16 ν.2800/2000).

7. Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου 
Συντονισμού και Στρατηγικής Δημόσιας Τά
ξης, που θεσμοθετήθηκε με το ν.2800/2000, 
να ανατεθούν σε πολιτικό υπάλληλο ΠΕ Διοι
κητικού - Οικονομικού.

8. Στελέχωση της Δ.Α.Ο.Α. και με γλωσσο
μαθείς πολιτικούς υπαλλήλους, στους οποί
ους θα χορηγείται το θεσμοθετημένο ειδικό 
επίδομα.

9. Στελέχωση όλων των Ασφαλιστικών Τα
μείων του ΥΔΤ, με πολιτικό προσωπικό.

10. Να εξετασθεί η δυνατότητα για τοπο
θέτηση Διευθυντών πολιτικών υπαλλήλων

Συνέχεια στη σελίδα 632
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗ Σ Π.Ο.ΑΣ.Υ

(α) Συνταξιοδοτικά:
Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. απευθυνόμενη προς τον  
Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομι
κών κ. Νικόλαο Χριστοδουλάκη παρατηρεί 
ότι:

Μ ε την παρ. 2 του άρθρου 5 του σ.ν. περί 
'Τροποποίησης και συμπλήρωσης της συ- 
νταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και 
άλλες διατάξεις1' δίδεται η δυνατότητα να 
αναγνωρίσουν ως συντάξιμο τον χρόνο που 
μεσολάβησε από την κλήση τους προς κα
τάταξη ή την κύρωση των πινάκων επιτυ
χίας, μέχρι την κατάταξη ή τον διορισμό 
τους αντίστοιχα, τα  πρόσωπα των παρ. 1 και 
2 του άρθρου 40 του Ν.2190/1994 (Φ.Ε.Κ 
28Α) και της παρ. 23 του άρθρου 8 του 
Ν.2366/95 (Φ.Ε.Κ 256Α), με την καταβολή 
του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών 
από τους ίδιους.

Η διάταξη αυτή επιλύει το ασφαλιστικό 
πρόβλημα ενός αριθμού Αστυνομικών, πλην 
όμως στις ευεργετικές αυτές διατάξεις δεν 
συμπεριελήφθησαν ταυτόχρονα:

α) Υπαξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλεί
ας, Χωροφύλακες, Αστυφύλακες, Πυροσβέ
στες που αποτάχθηκαν ή απολύθηκαν από 
το Σώμα κατά το χρονικό διάστημα από 24- 
07-1974 μέχρι 18-03-1983 και επαναπροσλή- 
φθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 5 του Ν .1339/83 (ΦΕΚ 35Α), 
για τους οποίους ο εκτός υπηρεσίας χρόνος 
αναγνωρίστηκε ως πραγματικός και λαμβά- 
νεται υπ’ όψιν στη χορήγηση χρονοεπιδόμα- 
τος και μισθολογικών προαγωγών σύμφωνα 
με το άρθρο 6 του Ν.2265/94 (ΦΕΚ 202Α).

Ο χρόνος αυτός, όμως, με τον προανα- 
φερθέντα Νόμο (2265/94) δεν θεωρείται συ
ντάξιμος για τυπικούς λόγους καθόσον οι 
διατάξεις αυτού δεν θεσμοθετήθηκαν σύμ
φωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του Συντάγμα
τος και ως εκ τούτου δεν έχουν συνταξιοδο- 
τική - ασφαλιστική ισχύ.

β) Οι Αστυνομικοί που, ως μέλη Διοικητι
κού Συμβουλίου αστυνομικών οργανώσεων, 
αποτάχθηκαν για παραπτώματα που είχαν 
άμεση σχέση με την συνδικαλιστική τους 
δράση (τρεις στο σύνολο) και δεν συμπεριε- 
λήφθησαν στις ευεργετικές διατάξεις της  
παραγράφου 12 του άρθρου 1 του  
Ν.2265/94 (ΦΕΚ 209Α) επειδή κατά τη διάρ
κεια εφαρμογής του Νόμου δεν ήταν στην 
ενέργεια.

Για τα  πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται 
στο άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 1339/83, όπως 
συμπληρώθηκε με το  άρθρο 6 του  
Ν.2265/94 από το Υ.Δ.Τ. υποβλήθηκαν κατά 
καιρούς αλλεπάλληλα αιτήματα για αναγνώ
ριση του εκτός υπηρεσίας χρόνου, που θ ε
ωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και 
ως συντάξιμος. Το Υπουργείο σας (Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους) δέχθηκε το αίτημα 
ως δίκαιο και με το υπ' αριθμ. 2023342/

401/0092 από 9-06-1995 έγγραφό του γνω
στοποιεί στο Υ.Δ.Τ. ότι η αποδοχή του αιτή
ματος θα εξεταστεί κατά την κατάρτιση συ- 
νταξιοδοτικού νομοσχεδίου.

Προτεινόμενες διατάξεις:
1) Μετά το τέλος της παραγράφου 2 του 

άρθρου 5 του Σ.Ν. "Τροποποίηση και συ
μπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας 
του Δημοσίου και άλλες διατάξεις" προστί
θεται εδάφιο ως ακολούθως: "Τα πρόσωπα 
του άρθρου 6 του Ν.2265/94 (ΦΕΚ 209Α) 
μπορούν με αίτησή τους να αναγνωρίσουν 
τον εκτός υπηρεσίας χρόνο, που λογίζεται 
πραγματική υπηρεσία, ως συντάξιμο, με την 
καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών 
εισφορών από τους ίδιους".

2) Στο άρθρο 5 του Σ.Ν. 'Τροποποίηση 
και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομο
θεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις" 
προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως: 
Η παράγραφος 12 του άρθρου 1 του  
Ν.2265/94 τροποποιείται - συμπληρώνεται: 
"Αστυνομικοί που ως μέλη Διοικητικού Συμ
βουλίου Αστυνομικών Οργανώσεων, αποτά
χθηκαν για πειθαρχικά παραπτώματα που 
είχαν άμεση σχέση με την συνδικαλιστική 
τους δράση, δικαιούνται να ζητήσουν επα
νεξέταση των πειθαρχικών τους υποθέσεων, 
υποβάλλοντας σχετική αίτηση εντός ανα
τρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών από τη 
δημοσίευση του παρόντος. Οι αιτήσεις εξε 
τάζονται από τα  αρμόδια όργανα τα  οποία 
επέβαλαν τις πειθαρχικές ποινές. Ο εκτός 
υπηρεσίας χρόνος των Αστυνομικών που 
επανέρχονται στην ενέργεια κατ’ εφαρμογή 
των ανωτέρω διατάξεων λογίζεται ως χρό
νος πραγματικής υπηρεσίας, χωρίς να δικαι
ούνται αναδρομικές αποδοχές ή αποζημίω
ση για οποιαδήποτε αιτία. Οι ασφαλιστικές 
σχέσεις αυτών ρυθμίζονται από τις ισχύου- 
σες διατάξεις που διέπουν τους οικείους 
ασφαλιστικούς φορείς του προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Τα ανωτέρω πρόσω
πα μπορούν με αίτησή τους να αναγνωρί
σουν τον εκτός υπηρεσίας χρόνο, που λογί
ζεται πραγματική υπηρεσία, ως συντάξιμο, 
με την καταβολή του συνόλου των ασφαλι
στικών εισφορών από τους ίδιους".

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης προς τον 
οποίον κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται 
να υποβάλλει σχετικό αίτημα για τη δεύτε
ρη προτεινόμενη διάταξη, ως συναρμόδιος.

(β) Χρόνος ετοιμότητας:
Η ΠΟΑΣΥ απευθυνόμενη προς τις Πρωτο
βάθμιες Οργανώσεις διευκρινίζει ότι:

«Με το υπ’ αριθμ. 02/111 από 6-03-2002 
έγγραφό μας προς τον Αρχηγό του Σώμα
τος θέσαμε το ζήτημα της διάθεσης των συ
ναδέλφων σε υπηρεσία ετοιμότητας, απαι
τώντας να εφαρμοσθεί άμεσα η παρ. 1 του 
άρθρου 3 του Π.Δ. 394/2001 λογίζοντας τον

χρόνο ετοιμότητας ως χρόνο διατεταγμένης 
υπηρεσίας.

Σας είναι επίσης γνωστό ότι μέχρι σήμε
ρα, καίτοι επανειλημμένα η Ομοσπονδία 
υπενθύμισε το όλο ζήτημα ουδεμία απάντη
ση λάβαμε. Το γεγονός αυτό μας δίδει το δι
καίωμα να υποθέσουμε ότι η ηγεσία μας αρ- 
νούμενη να δώσει απάντηση αποδέχεται έμ 
μεσα ότι έχουμε δίκιο.

Έτσι η Ομοσπονδία προχώρησε στο 
επόμενο βήμα καταθέτοντας αγωγές ενώ
πιον διοικητικών δικαστηρίων, απαντώντας 
την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του  
Π.Δ. 394/2001 και συγκεκριμένα τον υπο
λογισμό του χρόνου ετοιμότητας ως χρόνο 
εργασίας.

Επειδή ωστόσο το όλο ζήτημα θα πρέπει 
να τεθεί και από όλες τ ις Πρωτοβάθμιες Ορ
γανώσεις που αντιμετωπίζουν παρόμοιο 
πρόβλημα, σας καλούμε να καταθέσετε  
προσωπικές αγωγές αποζημιώσεων κατ’ 
εκείνων των διοικήσεων που διαθέτουν συ
ναδέλφους σε υπηρεσία ετοιμότητας χωρίς 
να λογίζουν τον χρόνο αυτό ως χρόνο εργα
σίας σύμφωνα με το Π.Δ. 394/2001».

(γ) Στελέχωση Υπηρεσιών Ασφαλείας:
Μ ε έγγρα φ ό τη ς  η Π .Ο .Α Σ .Υ . α π ευθύ

νετα ι στον Αρχηγό του  Σώ ματος γ ια  ζή
τημα  που προέκυψ ε σχετικά  με τη  σ τελ έ
χωση αναβαθμισμένω ν Τμημάτω ν Ασφα
λ ε ία ς  σε Υ π οδιευθύνσ εις Α σφ αλείας, και 
προτείνει:

α) Να στελεχωθούν επαρκώς οι συγκεκρι
μένες Υπηρεσίες, έτσι ώστε να είναι σε θέση 
να ανταποκριθούν στον σκοπό της αναβάθ
μισής τους και κατ’ εξοχή στο ρόλο τους  
και

β) Σε περίπτωση που ως νεοϊδρυθείσες 
Υπηρεσίες στελεχωθούν από αστυνομικό 
προσωπικό εκτός Νομού, τούτο να γίνει από 
την υφισταμένη επετηρίδα μεταθέσεων, 
έτσι, ώστε να μην προκληθούν προβλήματα, 
τα  οποία θα κληθούμε εκ των υστέρων να 
αντιμετωπίσουμε.

(δ) Αποζημίωση αστυνομικών - θυμά
των αξιοποίνων πράξεων:
Η ΠΟΑΣΥ λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 
ότι την 12.09.2002 η Επιτροπή Ελευθεριών 
και Δικαιωμάτων των πολιτών, Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου συνεδρίασε και εξέδωσε 
γνωμοδότηση σε ό,τι αφορά την αποζημίω
ση των θυμάτων αξιοποίνων πράξεων, δια
τείνεται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και 
στον Αρχηγό παρατηρώντας ότι:

«Η εν λόγω γνωμοδότηση ενισχύει την 
προσπάθειά μας σε ό,τι αφορά τη διασφάλι
ση και των συναδέλφων και των οικογενειών 
τους σε περίπτωση που καταστούν θύματα  
εγκληματικής ενέργειας.
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Τέλος, θεωρούμε ότι η προώθηση της θε
σμικής ρύθμισης του σχετικού αιτήματος 
μας έχει σημαντικά καθυστερήσει, γεγονός 
που εκθέτει όλους μας».

(ε) Εξύμνηση εγκληματικών πράξεων:
Η ΠΟΑΣΥ, λαμβάνοντας αφορμή από την 
διαδήλωση υπέρ της τρομοκρατικής οργά
νωσης «17 Νοέμβρη» που έλαβε χώρα πρό
σφατα, προέβη στην εξής ανακοίνωση:

Επειδή θα κληθούμε σήμερα να διασφα
λίσουμε μια ιδιότυπη στα παγκόσμια χρονι
κά "συγκέντρωση" υπέρ δολοφόνων, οφεί
λουμε να σημειώσουμε τα  εξής:

- Αδυνατούμε να αντιληφθούμε και να δε
χθούμε την κατάλυση θεσμών, ως και τη δη
μιουργία κλίματος ανασφάλειας από υπο- 
στηρικτές δολοφόνων σε βάρος απλών πο
λιτών και ειδικώς σε βάρος εργαζομένων 
στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

- Σε κάθε εργασιακό χώρο εκδηλώνονται 
υπερβολές που αδικούν κάποιους συμπολί
τες μας. Τούτο όμως δεν αποτελεί δικαιολο
γία στους όποιους αδικούμενους και πολύ 
περισσότερο σε τρίτους, να αυτοδικούν και 
μάλιστα να αφαιρούν ζωές.

- Η Πολιτεία έχει όλους εκείνους τους μη
χανισμούς και δύναται να διασφαλίσει την 
ευνομία και την δημοκρατία. Η περαιτέρω  
ανοχή της τρομοκρατίας εκθέτει όλους.

(ς) Συνάντηση με τον Υπουργό Οικο
νομικών:

I. Πραγματοποιήθηκε την 4.10.2002 συ
νάντηση της Ομοσπονδίας με τον Υπουργό 
Οικονομικών κ. Νικόλαο Χριστοδουλάκη, 
προκειμένου αναζητηθεί λύση στο χρόνιο 
αίτημα των αστυνομικών, για το  οποίο ομό
θυμα και η κοινωνία συμφωνεί, που αφορά 
την θέσπιση διατάξεων, έτσι, ώστε να δια
σφαλίζονται οι αστυνομικοί και οι οικογέ
νειες τους που καθίστανται θύματα εγκλη
ματικών ενεργειών.

II. Ο Υπουργός Οικονομικών έθεσε υπό
ψη της Ομοσπονδίας, το θεσμικό πλαίσιο 
που με δική του ευθύνη καταρτίσθηκε και 
αφορά την ρύθμιση του όλου ζητήματος.

Η Ομοσπονδία ανέπτυξε και τις  δικές της 
θέσεις, έτσι, ώστε στην επόμενη συνάντηση 
η οποία θα πραγματοποιηθεί (πραγματοποι
ήθηκε) στις 15 Οκτωβρίου 2002, ημέρα Τρί
τη και ώρα 18.00’να διαμορφωθεί το τελικό 
κείμενο του θεσμοθετήματος.

III. Από πλευράς της Ομοσπονδίας τέθη
κε επίσης ερώτημα σε ό,τι αφορά το χρονι
κό όριο ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου. 
Ο Υπουργός Οικονομικών δεσμεύθηκε ότι η 
ψήφιση του θα πραγματοποιηθεί μέχρι τ έ 
λος του χρόνου.

IV. Επειδή σκοπός της Ομοσπονδίας, αλ
λά και επιθυμία των αστυνομικών είναι να 
πραγματοποιούνται θετικά βήματα και όχι

συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την ύπαρ
ξη αυτονόητων λύσεων, αναστέλλει την 
πραγματοποίηση της πανελλαδικής ένστο
λη διαμαρτυρίας για την 8-10-2002 , με την 
πίστη ότι ο Υπουργός Οικονομικών που ανέ
λαβε προσωπικά να δώσει λύση σε ένα χρό
νιο αίτημα των αστυνομικών, εξασφαλίζο
ντας αυτούς και τις οικογένειες τους όταν 
καθίστανται θύματα εγκληματικών ενεργει
ών, θα υλοποιήσει την δέσμευση του αυτή.

(ζ) Ανοιχτή επιστολή στον 
Πρωθυπουργό

«Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ως γνωστό η Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Αστυνομικών Υπαλλήλων είναι δευτεροβάθ
μια συνδικαλιστική οργάνωση των αστυνο
μικών της χώρας. Έχει στους κόλπους της 
πενήντα μία (51) Πρωτοβάθμιες Οργανώ
σεις, όσοι και οι Νομοί της Χώρας και εκ
προσωπεί αυτή τη στιγμή τριάντα εννέα 
(39.000) μέλη ανεξαρτήτως βαθμού.

Ενόψει του προσεχούς ερχομού σας στο 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, θέλουμε να 
θέσουμε υπόψη σας τα εξής και επ ’ ευκαι
ρία να συναντηθούμε μαζί σας, για μια πιο 
αναλυτική αναφορά:

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για όλους μας η 
παρουσία σας στο Υπουργείο Δημόσιας Τά
ξης, καθόσον τούτο δηλώνει το προσωπικό 
σας ενδιαφέρον για τον σημαντικό αυτό ορ
γανισμό. Άλλωστε, η παιδεία, η υγεία και η 
Αστυνομία αποτελούν εθνική υπόθεση και 
αυτή κατά την ταπεινή μας άποψη είναι και 
η θέση της ελληνικής κοινωνίας, καθότι η 
ευρύτερη λειτουργία των αναφερομένων 
θεσμών έχουν να κάνουν με τη διασφάλιση 
των πολυτιμότερων αγαθών του Έλληνα πο
λίτη. Πρωτεύουσα βεβαίως θέση και αξία 
κατέχει η ανθρώπινη ζωή, η διασφάλιση της 
οποίας κατά ένα μεγάλο μέρος είναι ευθύνη 
του κλάδου μας.

Ο οργανισμός της Ελληνικής Αστυνομίας 
χρόνια αποτελούσε ένα λησμονημένο και 
παρεξηγημένο οργανισμό. Η αναγκαιότητα 
της άρτιας οργάνωσης και λειτουργίας της 
Ελληνικής Αστυνομίας στις ημέρες μας 
αναδεικνύεται καθημερινά και η κοινωνία 
απαιτεί επιτακτικά τον αστυνομικό να τον 
έχει πλάι της.

Τούτο όμως σημαίνει συνειδητή δουλειά 
από όλους, αλλά ταυτόχρονα και το ενδια
φέρον της Πολιτείας, έτσι, ώστε ο οργανι
σμός της Ελληνικής Αστυνομίας να εξοπλι- 
σθεί με όλα εκείνα τα εχέγγυο για να είναι 
σε θέση να ανταποκρίνεται στη μεγάλη του 
αποστολή, δεδομένου ότι νέες υποχρεώ
σεις, νέα ζητήματα, νέα επιπρόσθετα καθή
κοντα έρχονται να καταστήσουν το έργο 
του Έλληνα Αστυνομικού πιο υπεύθυνο, πιο 
αντίξοο και πιο επικίνδυνο.

Είναι παντοίος γνωστό ότι η Ομοσπονδία 
κατέβαλε και καταβάλει μία σοβαρή και 
υπεύθυνη προσπάθεια, μακριά από μικρο
πολιτικές και μικροσυνδικαλιστικές κατα
στάσεις, να αναδείξει τα προβλήματα του 
οργανισμού και των εργαζομένων σε αυτό 
αστυνομικών και σε ειλικρινή συνεργασία με 
την πολιτική και αστυνομική ηγεσία, να 
πραγματοποιεί θετικά βήματα και για τον 
οργανισμό και για το ανθρώπινο δυναμικό 
αυτού. Θέλουμε δε να πιστεύουμε ότι το θε
τικό αυτό έργο που στις ημέρες μας ανα- 
δείχθηκε περισσότερο από κάθε άλλη χρο
νική στιγμή πρέπει κατά την γνώμη μας να 
αξιοποιηθεί και για την αναβάθμιση του ορ
γανισμού και για την καλύτερη θέση του 
Έλληνα Αστυνομικού.

Εκτιμούμε ότι ο ερχομός σας στο Υπουρ
γείο Δημόσιας Τάξης θα συνοδεύεται και με 
υλοποιήσιμες εξαγγελίες θετικού περιεχο
μένου τόσο για τον οργανισμό, όσο και για 
το αστυνομικό προσωπικό.

Το αστυνομικό προσωπικό αναμένει από 
εσάς έμπρακτα να δηλώσετε το ενδιαφέρον 
σας γ ι' αυτό, καθόσον ο Έλληνας Αστυνομι
κός είναι ο εργαζόμενος εκείνος που παρά 
τη μεγάλη του προσφορά η Πολιτεία συνε
χίζει να τον αδικεί. Πιο συγκεκριμένα:

- Ολάκερη η ελληνική κοινωνία αναγνωρί
ζει και δέχεται ότι η εργασία του αστυνομι
κού είναι επικίνδυνη. Άλλωστε ποιος μπορεί 
να ισχυρισθεί το αντίθετο. Δυστυχώς όμως 
η Πολιτεία δεν έχει δεχθεί μέχρι σήμερα να 
θεσμοθετήσει την αυτονόητη και δεδομένη 
αυτή πραγματικότητα.

- Ο αστυνομικός κόσμος ποτέ δεν ζήτησε 
μια ευνοϊκή μεταχείριση. Εκείνο όμως που 
διακαώς επιθυμεί και θα μας επιτρέπει να 
αναφερθούμε, απαιτεί, είναι μια ίση μεταχεί
ριση και ίση αντιμετώπιση με τους λοιπούς 
εργαζομένους της χώρας, δηλαδή πραγμα
τική αμοιβή για την νυχτερινή εργασία, Κυ
ριακές και αργίες, υπερεργασία κ.λπ.

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να τονίσουμε 
ιδιαίτερα ότι το αστυνομικό προσωπικό αντι
μετωπίζεται διαφορετικά και αρνητικά ακό
μη και εντός του αυτού οικονομικού πλαισί
ου που εντάχθηκε ερήμην του. Π.χ. οι εργα
ζόμενοι στις Ένοπλες Δυνάμεις τυγχάνουν 
ευνοϊκότερης μεταχείρισης έναντι των ερ
γαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας. Συγκε
κριμένα υπάρχουν επιδόματα, όπως αυτό 
της ειδικής απασχόλησης που είναι κατά 
εξήντα ευρώ (20.000 δρχ περίπου μηνιαίως) 
μειωμένο στους εργαζομένους στα Σώματα 
Ασφαλείας.

Επειδή και οι αστυνομικοί είναι άνθρωποι 
και εργαζόμενοι σκληρά και επειδή δικαιού
νται και αυτοί και οι οικογένειές τους της δι
καιούμενης αντιμετώπισης, αναμένουμε με 
ελπίδα ικανοποίησης, τις εξαγγελίες σας».
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στις Δ/νσεις και τα  αντίστοιχα Οικονομικών, 
Τεχνικών, Πληροφορικής και Χρηματικού στο 
Αρχηγείο (ΠΕ, Οικονομολόγοι, Μηχανικοί και 
Επιστήμονες Πληροφορικής), καθώς και στα 
Ασφαλιστικά Ταμεία και τα  Πρατήρια.

11. Σύσταση Τμημάτων Πολιτικού Προσω
πικού στην Αχαΐα, Θεσσαλία και Κρήτη με επι
κεφαλής πολιτικούς υπαλλήλους και αυτοτε
λή Γραφεία Πολιτικού Προσωπικού στις ΓΑΔ 
των λοιπών Περιφερειών.

12. Σύσταση Τμημάτων Εκπαίδευσης Πολι
τικού Προσωπικού στις Διευθύνσεις Εκπαί
δευσης των Αρχηγείων της Ελληνικής Αστυ
νομίας και του ΠΣ.

13. Θεσμοθέτηση της συμμετοχής μέχρι 
δύο τουλάχιστον πολιτικών υπαλλήλων στη 
Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Αναγνώριση του 
πτυχίου της Σχολής ως μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών ή εξαιρετικός τίτλος σπουδών που 
συνυπολογίζεται ως ουσιαστικό προσόν για 
την εξέλιξη των υπαλλήλων στους βαθμούς 
Διευθυντή και Τμηματάρχη. Χορήγηση του 
εκπαιδευτικού επιδόματος και στους φοιτού- 
ντες πολιτικούς υπαλλήλους με τους ίδιους 
όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις που χορη
γείται στο αστυνομικό προσωπικό.

14. Στον Οργανισμό των Παιδικών Κατα
σκηνώσεων - Ειδικού Λογαριασμού Αλληλεγ
γύης με νομοθετική ρύθμιση να συμμετέχουν 
με ψήφο ένας υπηρεσιακός παράγοντας του 
πολιτικού προσωπικού και ένας εκπρόσωπος 
της Ομοσπονδίας μας στο Δ.Σ.

15. Με απόφαση του ΥΔΤ, κατ’ αναλογική 
εφαρμογή του Ν.2087/1992 και ύστερα από 
σύμφωνη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών 
συμβουλίων, δύνανται να μεταταχθούν κατό
πιν αιτήσεώς τους πολιτικοί υπάλληλοι των 
υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας σε 
υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και 
το αντίθετο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το 
ασφαλιστικό καθεστώς των υπό μετάταξη 
υπαλλήλων.

Β. Υγειονομική Περίθαλψη
1. Επέκταση της πρόσθετης περίθαλψης 

για χορήγηση γυαλιών οράσεως και φακών 
επαφής.

2. Πλήρης οδοντιατρική περίθαλψη, με 
εξαίρεση την ακίνητη προσθετική.

Γ. Υγιεινή και Ασφάλεια
1. Συγκρότηση Επιτροπής Υγιεινής και 

Ασφάλειας (άρθρο 30 παρ.3 του ν.2768).
Στις περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυνα

μίας εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για 
συγκρότηση Επιτροπών Υγιεινής και Ασφά
λειας, να υλοποιηθεί άμεσα η πρόταση της Ει
δικής Επιτροπής που είχε συγκροτηθεί στο 
Υπουργείο Οικονομικών για το σκοπό αυτό.

2. Αμεσα πρέπει να επεκταθούν οι ρυθμί
σεις που ισχύουν για τα  βαρέα και ανθυγιεινά 
επαγγέλματα του ιδιωτικού τομέα με αφετη
ρία τον ΚΒΑΕ του ΙΚΑ, όπως επιβάλλει άλλω
στε και η σχετική συνταγματική αρχή της ισό
τητας και ισονομία των πολιτών.

3. Τροποποίηση και βελτίωση του 
Π.δ.904/1978.

4. Χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής 
εργασίας στο πολιτικό προσωπικό, όπως 
ακριβώς καταβάλλεται και το πολιτικό προ
σωπικό του Υ.ΕΘ.Α.

5. Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί για όλους 
τους υπηρετούντες ΠΥ σε Τμήματα και Υπη
ρεσίες όπου υπάρχουν κρατητήρια.

6. Ειδικές στολές, υποδήματα και γάντια 
για τους εργατοτεχνίτες του ΚΟΚ και το προ
σωπικό καθαριότητας.

7. Χορήγηση δωρεάν μιας φιάλης γάλα για 
το ανωτέρω προσωπικό και το προσωπικό 
που χειρίζεται Η/Υ.

Δ. Εκπαίδευση - Επιμόρφωση
1. Έγκαιρη, σαφής και πλήρης δημοσιοποί

ηση όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
2. Προσδιορισμός του αριθμού των ΔΥ που 

θα εκπαιδεύεται κάθε περίοδο - έτος, του 
αριθμού των εκπαιδευτών, των ειδικοτήτων 
και των κριτηρίων επιλογής.

3. Αποκέντρωση της εκπαιδευτικής διαδι
κασίας της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 
του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης, με 
πρόβλεψη και εθνικών πόρων για την χρημα
τοδότησή τους. Διαμόρφωση δύο επιπέδων 
προγραμμάτων (ένα για τα  υψηλόβαθμα στε
λέχη, ένα για τους άλλους υπαλλήλους).

4. Στις νέες εξελίξεις η συμμετοχή στην εκ
παιδευτική διαδικασία των εργαζομένων, η 
εκπαίδευση και επιμόρφωση των συνδικαλι
στών στελεχών, των συνδικαλιστικών οργα
νώσεων, καθώς και η ανάπτυξη δυνατοτήτων 
ανάλυσης, μελέτης και τεκμηρίωσης των θέ- 
σεών τους, είναι επιβεβλημένη.

5. Εκπαίδευση - Μετεκπαίδευση πολιτικών 
υπαλλήλων σε σχολείο του εξωτερικού με 
έξοδα της Υπηρεσίας.

6. Κατάρτιση του συνόλου του πολιτικών 
υπαλλήλων στην χρήση Η/Υ σε συνεργασία 
με το ΕΚΔΔ/ΙΔΕ. Εγκατάσταση ολοκληρωμέ
νης πληροφορικής υποδομής σ’ όλα τα  γρα
φεία των πολιτικών υπαλλήλων. Εκπαίδευση 
με την μέθοδο «job-training» για την πληρέ
στερη επαφή των χρηστών με τα μηχανήμα
τα.

7. Προγράμματα εξειδίκευσης προσωπικού 
σε κρίσιμες ειδικότητες.

8. Αξιοποίηση των εκπαιδευτικών δομών 
του ΥΔΤ στο κέντρο και την περιφέρεια για 
την σε μόνιμη και περιοδική βάση επιμόρφω
ση (γενική, ειδική, επαγγελματική, διαρκή) 
των πολιτικών υπαλλήλων (4 εκπαιδευτικές 
σειρές ανά έτος).

Ε. Ασφαλιστικό
Ο ν.2084/1992 «Αναμόρφωση Κοινωνικής 
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» έθεσε τις 
προϋποθέσεις και τα  όρια ηλικίας για τους 
εργαζομένους στο Δημόσιο και θέσπισε νέες 
ρυθμίσεις για τον υπολογισμό της κύριας σύ
νταξης και το ύψος των ασφαλιστικών εισφο
ρών.
Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο 
διακρίθηκαν σε τέσσερις (4) κατηγορίες:

Α) Σε όσους διορίσθηκαν μέχρι 31-12-1982 
και θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης 
μέχρι 31-12-1997.

Β) Σε όσους διορίσθηκαν μέχρι 31-12-1982 
και θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης 
μετά την 1-1-1998.

Γ) Σε όσους διορίσθηκαν από 1-1-1983 μέ
χρι 31-12-1992 και θεμελιώνουν δικαίωμα συ- 
νταξιοδότησης μετά την 1-1-1998 και

Δ) Σε όσους διορίσθηκαν από 1-1-1993 και 
μετά.

Προοδευτικά από την (Α) έως και την (Δ) 
κατηγορία οι όροι και οι προϋποθέσεις για 
συνταξιοδότηση γίνονται δυσμενέστεροι, τα  
όρια ηλικίας αυξάνονται και ο υπολογισμός 
της κύριας σύνταξης για μεν τις δύο (2) κατη
γορίες γίνεται με τα  λεγάμενα τριακοστά πέ
μπτα, ενώ για τις δύο (2) τελευταίες με πε
ντηκοστά.

Για την κατηγορία (Β) και (Γ) παραβιάσθη- 
κε κάθε έννοια δικαίου αφού οι υπάλληλοι 
που ανήκουν σε αυτές προσλήφθηκαν με άλ
λους όρους, ενώ καλούνται να συνταξιοδοτη- 
θούν με δυσμενέστερους και μάλιστα διαφο
ροποιημένους ανάλογα με την ημερομηνία 
διορισμού τους.

Αποκορύφωμα των βλαπτικών για τους ήδη 
εργαζομένους, κατά την ισχύ του νόμου, αλ
λά και διασπαστικών για τη συνοχή των εργα
ζομένων ρυθμίσεων του ν.2084/1992, αποτε
λεί η αντισυνταγματική διάκριση ανάμεσα 
στις δύο πρώτες αφενός και στις δύο δεύτε
ρες αφετέρου κατηγορίες εργαζομένων σε 
ό,τι αφορά στον υπολογισμό της κύριας σύ
νταξης. Γ ια όσους υπαλλήλους δηλαδή, διο
ρίσθηκαν μέχρι 31-12-1997 η κύρια σύνταξη 
υπολογίζεται με τριακοστά πέμπτα, ενώ για 
όσους διορίσθηκαν από 1-1-1983 και μετά θε
μελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1- 
1998 και όσους διορίσθηκαν μετά την 1-1- 
1993 δηλαδή μετά την ισχύ του ν.2084/1992, 
η κύρια σύνταξη υπολογίζεται σε πεντηκοστά.

Σε μία στοιχειωδώς ευνομούμενη πολιτεία 
κατ’ αρχήν, δεν θεσπίζονται δυσμενέστερες 
διατάξεις που ν’ ανατρέχουν σε χρόνο προγε
νέστερο της ισχύος του νόμου γιατί έτσι πα- 
ραβιάζεται η αρχή της προστατευόμενης 
εμπιστοσύνης του πολίτη. Στην προκειμένη 
περίπτωση, όμως, οι διατάξεις του νόμου 
ισχύουν ex nunc, ενώ οι συνέπειές του θίγουν 
κατηγορίες ήδη εργαζομένων, οι οποίοι προ
σλήφθηκαν με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, είναι αδιανόητο, με την τυχαία  
και αυθαίρετη επιλογή μιας ημερομηνίας (31- 
12-1992) και εντεύθεν, χωρίς άλλα ουσιώδη 
κριτήρια, να μειώνεται για τους υπαλλήλους 
το ποσό της κύριας σύνταξης.

Βάσει του σκεπτικού να αναπτύχθηκε, πρώ
τη υποχρέωση της Πολιτείας, πριν από οποι
αδήποτε συζήτηση για ασφαλιστικά και συ- 
νταξιοδοτικά ζητήματα, είναι η κατάργηση 
των διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα στους 
ήδη εργαζόμενους, κατά την ισχύ του 
ν.2084/1992 και η ενιαία τόσο από πλευράς 
ορίων όσο και από πλευράς ποσού σύνταξης, 
αντιμετώπιση των ήδη υπηρετούντων κατά 
την ημερομηνία ισχύος του ως άνω νόμου.
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Η ΠΟΠΠ/ΥΔΤ, εκτιμά ότι το ασφαλιστικό 
ζήτημα είναι μέγα θέμα και κατά τη φάση 
του κοινωνικού διαλόγου σε συνεργασία με 
την ΑΔΕΔΥ θα διαμορφώσει και θα καταθέ
σει συγκεκριμένες προτάσεις για το πολιτικό 
προσωπικό, ώστε να υπάρξουν σχετικές νο
μοθετικές πρωτοβουλίες από την πολιτική 
ηγεσία του ΥΔΤ (π.χ. ασφαλιστική και συντα- 
ξιοδοτική εξομοίωση με ένστολο προσωπικό, 
ασφάλιση των υπηρετούντων υπαλλήλων 
της Αγροφυλακής και εφόσον το επιθυμούν 
στα Ασφαλιστικά Ταμεία τη ς  Ελληνικής 
Αστυνομίας κ.λπ.).

ΣΤ. Ασκηση Συνδικαλιστικών Διακαιωμάτων
Έκδοση απόφασης του Υπουργού Δημό

σιας Τάξης, που θα ρυθμίζει την χορήγηση 
άδειας απουσίας άσκησης από τα  καθήκοντα 
συνδικαλιστικών στελεχών των αντιπροσω
πευτικών Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων 
Οργανώσεων του χώρου.

Ζ. Αδειες
Αύξηση της κανονικής άδειας κατά δέκα ερ
γάσιμες ημέρες, κατ' αντιστοιχία της βραχεί
ας μετά των ημερών πορείας, που δικαιούται 
το αστυνομικό και πυροσβεστικό προσωπικό.

Η. Εορτή του Αγ. Αρτεμίου, Ημέρα Αργίας
ΟΗ Ομοσπονδία μας συνηγορεί στο αίτημα 

που έχει υποβληθεί από τα σωματεία των έν
στολων συναδέλφων για καθιέρωση με νομο
θετική ρύθμιση της 20ης Οκτωβρίου, ημέρας 
εορτής του Αγίου Αρτεμίου, προστάτη της 
Αστυνομίας, ως επίσημης αργίας.

II. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ 2002-2003 
Α. Οικονομικά

1. Εισοδηματική ενίσχυση των πολιτικών 
υπαλλήλων, ως κίνητρο ευθύνης ή ειδικών 
συνθηκών, ύψους 60.000 δρχ. αναπροσαρμο
ζόμενο ετησίως, με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης. 
Η ειδική αυτή ρύθμιση να νομοθετηθεί κατά 
την ψήφιση του νέου μισθολογίου των δημο
σίων υπαλλήλων. Με αιτιολογημένη πρόταση 
του Υπουργού, ο οποίος θα τεκμηριώσει με 
επιχειρήματα το πολιτικό προσωπικό Ειδικών 
Καθηκόντων και δικαιολογείται ειδική αμοιβή 
λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα των προσφε- 
ρόμενων υπηρεσιών (κατηγορία υπαλλήλου 
του στενού πυρήνα του κράτους ΕΥΠ Υπ. Οι
κονομικών, ΕΛ.ΑΣ. Π.Σ. κ.λπ.).

2. Αποζημίωση για την πέραν του 5νθημέ- 
ρου απασχόληση, στο πολιτικό προσωπικό, 
όπως στο αστυνομικό και πυροσβεστικό προ
σωπικό, με αύξηση του ποσού στις 12.000 δρχ.

3. Δωρεάν μετακίνηση των πολιτικών υπαλ
λήλων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όπως 
το  ένστολο προσωπικό. Έκδοση Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Δημόσιας 
Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας για την μετα
κίνηση των πολιτικών υπαλλήλων, όπως το έν
στολο προσωπικό, στα πλοία της ακτοπλοΐας, 
με μειωμένο εισιτήριο (50%).

4. Θεσμοθέτηση χρηματικών βραβείων αρι
στούχων μαθητών για όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης (Υ.ΕΘ.Α. και άλλα Υπουργεία).

Οι πόροι προέρχονται από τα έσοδα των Πρα
τηρίων και Λεσχών.

5. Το εκλογικό επίδομα να χορηγηθεί στο 
σύνολο των υπηρετούντων στις υπηρεσίες 
του ΥΔΤ, στο ύψος του ποσού που χορηγείται 
στους υπαλλήλους του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔΑ (υπάλλη
λοι ΥΈΣ.).

6. Επέκταση του επιδόματος Διοίκησης και 
επιτελικής ευθύνης και στους Πολιτικούς 
Υπαλλήλους των υπηρεσιών της Ελληνικής 
Αστυνομίας και ΠΣ, με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις που καταβάλλεται στο ένστο
λο προσωπικό.

7. Θέσπιση ποσοστού 10% των εσόδων 
από τα  πρόστιμα που επιβάλλονται για παρα
βάσεις του ΚΟΚ υπέρ των Ασφαλιστικών μας 
Ταμείων.

8. Χορήγηση τεχνικού επιδόματος 20% επί 
του κατεχόμενου Μ.Κ., στο τεχνικό προσωπι
κό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

9. Αύξηση του επιδόματος μεταφραστών 
από 10.000 που ισχύει σήμερα σε 20.000 δρχ.

10. Υπερωρίες
Με το άρθρο 15 του ν.2592/1998 (Α’-57) 

τροποποιήθηκε το άρθρο 18 του ν.2470/1997 
(Α’-40).

Με την νεώτερη νομοθετική ρύθμιση δεν 
υφίσταται πλέον το πλαφόν ωρών υπερωρια- 
κής απασχόλησης (200 - 600 ώρες) και επι
τρέπεται η εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέ
ρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, μόνο για 
υπαλλήλους Υπηρεσιών που λειτουργούν  
όλες τις ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, 
μόνο για υπαλλήλους Υπηρεσιών που λει
τουργούν όλες τις ημέρες του μήνα ή σε 
12ωρη βάση. Προτείνεται η αύξηση του πο
σού των υπερωριών για το πολιτικό προσωπι
κό ώστε η χορήγησή τους να καλύπτει αδια
κρίτως όλους τους υπηρετούντες πολιτικοί 
υπάλληλοι στα Αρχηγεία της Ελληνικής Αστυ
νομίας και Π.Σ. (ελάχιστος αριθμός υπερω
ριών 20 ώρες το μήνα, ανώτερος αριθμός 
υπερωριών 60 ώρες το μήνα ανά υπάλληλο).

11. Δυνατότητα Θέσπισης Πόρου σε Ειδικό 
Λογαριασμό για το Πολιτικό Προσωπικό

Με νομοθετική ρύθμιση να συσταθεί Ειδι
κός Λογαριασμός για το πολιτικό προσωπικό.

Δυνατότητα για την θέσπιση πόρου σε Ει
δικό Λογαριασμό υπάρχει τόσο από τα  έσοδα 
της Αστυνομίας για την περιφρούρηση των 
αθλητικών εκδηλώσεων (άρθρο 33 του 
ν. 2800/2000) όσο και από τη θεσμοθέτηση ει
δικού τέλους χαρτοσήμου κατά την έκδοση 
διαβατηρίων, εφόσον η αρμοδιότητα αυτή πε- 
ριέλθει τελικά στο Υπουργείο Δημόσιας Τά
ξης ή την Ελληνική Αστυνομία.

Με τις παραπάνω προτάσεις επιτυγχάνο
νται τα  εξής:

1. Ικανοποιούνται τα  δίκαια οικονομικά αι
τήματα των πολιτικών υπαλλήλων καθόσον 
εναρμονίζονται στον μέσο όρο των οικονομι
κών απολαβών των υπαλλήλων άλλων υπηρε
σιών της Δημόσιας Διοίκησης.

2. Καταργείται η ανενεργή υπηρεσία της 
Αγροφυλακής και το ολιγάριθμο προσωπικό 
της, εφόσον το επιθυμεί, μεταφέρεται στο 
Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο στελεχώνουν
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και αποκαθιστούν την εύρυθμη λειτουργία 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ή στην Δη
μοτική Αστυνομία, την οποία ενισχύουν με τις 
γνώσεις και εμπειρίες τους στην πρώτη φάση 
λειτουργίας της.

3. Ανοίγονται προοπτικές σταδιοδρομίας 
και εξέλιξης στο πολιτικό προσωπικό με την 
σύσταση Διεύθυνσης Διαβατηρίων και ανα
βαθμίζεται η διοικητική εκπροσώπηση του πο
λιτικού προσωπικού στο Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης και τα  Αρχηγεία της Ελληνικής Αστυνο
μίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Δημι- 
ουργείται γόνιμο έδαφος για δημιουργική 
προσπάθεια και εμπεδώνεται αίσθημα ασφά
λειας στο πολιτικό προσωπικό, που με τα συ
γκεκριμένα μέτρα έχει όλα τα  εχέγγυο, αλλά 
και τα κίνητρα για την βελτίωση της απόδοσης 
και την αύξηση της παραγωγικότητάς του.

4. Τακτοποιούνται ομαλά όλες οι εκκρεμό
τητες και επιλύονται τα  προβλήματα που ανα
φύονται από την εμπλοκή σε διοικητικά ζητή
ματα του ένστολου με το πολιτικό προσωπικό.

5. Το πολιτικό προσωπικό τακτοποιεί «τα 
του οίκου του» και οι Υπηρεσιακές μονάδες 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης λειτουρ
γούν χωρίς προσκόμματα. Αποφεύγονται 
εγκλίσεις, παρεξηγήσεις, τριβές, νομικές 
ανακολουθίες και εμπλοκές που παραλύουν 
την διάθεση των Υπαλλήλων και ταλαιπωρούν 
άνευ ουσιαστικού λόγου και αιτίας την ομαλή 
άσκηση του έργου των υπηρεσιών του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Αντιστράτηγος Αναστάσιος Καρυώτης
Αρχηγός Χωροφυλακής
(1909 - 2002)

Πλήρης ημερών έφυγε πρόσφατα ο επίτι
μος Αρχηγός Χωροφυλακής, αντιστράτηγος 
Αναστάσιος Καρυώτης. Ο μεταστάς γεννήθη
κε το 1909 στη Φλόκα Ηλείας και κατατάχτη- 
κε στη Χωροφυλακή την περίοδο του μεσο
πολέμου, σε μια εποχή ιδιαίτερα ταραγμένη. 
Κατά τη Μάχη της Κρήτης (Μάιος 1941) βρέ
θηκε ανθυπομοίραρχος στο Ρέθυμνο, όπου 
ένωσε τις δυνάμεις του με τους άλλους αγω- 
νισθέντες συναδέλφους του και κατοίκους 
του νησιού. Στη συνέχεια υπηρέτησε σε διά
φορες Υπηρεσίες του Σώματος κατά τα κρίσι
μα χρόνια της Κατοχής και του Εμφυλίου πο
λέμου. Ως Αρχηγός της Χωροφυλακής (1969 
- 1971) κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες 
για τον εκσυγχρονισμό του Σώματος (νέες, 
ενιαίες στολές για ανωτέρους και κατωτέ
ρους, οργάνωση υπηρεσιών, εξορθολογι- 
σμός και μείωση γραφειοκρατικών εργασιών, 
κατάρτιση δετούς προγράμματος εκσυγχρο
νισμού, κλπ). Ο αντιστράτηγος Καρυώτης, 
παρά τη δυσμενή συγκυρία της εποχής της 
αρχηγίας του, υπήρξε ένας σταθμός στην 
εξέλιξη των αστυνομικών πραγμάτων στη νε
ώτερη Ελλάδα. Για την εποχή του, το έργο 
και τη γενικότερη προσφορά του στην πατρί
δα η «Αστυνομική Ανασκόπηση» θα παρου
σιάσει μικρό αφιέρωμα στο τεύχος μηνός Δε
κεμβρίου 2002.

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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του Γεωργίου Δημήτραινα, εκδ. "Νομική Βιβλιοθήκη", σελ. 261 (τηλ. 010  3678800, 
http ://w w w .nb.org και e-m ail: info@ nb.org).

Το έργο αυτό είναι η πρώτη μονογραφία με αντικείμενο το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες στο χώρο της ποινικής επιστήμης. Ο συγγραφέας προσεγγίζει δογματικά και ερμηνευτικά ορισμέ
να καίρια ζητήματα που αναφύονται από την εφαρμογή του ν. 2331/1995. Τα ελληνικά δικαστήρια, αν και καταφεύ
γουν όλο και συχνότερα στην εφαρμογή του, αναζητούν ακόμη την όποια κυ
ρωτική λογική και δογματική συνοχή του ν. 2331/1995, με αποτέλεσμα να κα
ταγράφονται συχνά τάσεις αντιφατικές και αλληλοσυγκρουόμενες.

Το έργο αποτελείται από τρία κεφάλαια: α) το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 
ως ποινικά ενδιαφέρουσα συμπεριφορά, β) το ελληνικό κυρωτικό εγχείρημα, 
γ) το μέλλον του ν. 2331/1995.

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη φαινομενολογία και τα  εγκλημα- 
τολογικά χαρακτηριστικά του εγκλήματος, καθώς και στην απαξία του φαινο
μένου στη διεθνή τάξη, επισημαίνεται η σύνδεση του φαινομένου με το οργα
νωμένο έγκλημα και επιχειρείται η αποτύπωση κάποιων πρώτων παραδοχών 
ως προς την αναζήτηση του προστατευόμενου εννόμου αγαθού.

Στο επόμενο γίνεται αναφορά στην προϊστορία της τυποποιήσεως και τα 
σύγχρονα νομοτεχνικά χαρακτηριστικά της, καθώς και στον προσδιορισμό της 
προηγούμενης "εγκληματικής δραστηριότητας", του "ενεργητικού υποκειμέ
νου του εγκλήματος" και της "νομικής φύσης, των ειδικών όρων και των προϋ
ποθέσεων της ειδικής δήμευσης του άρθρου 2 του ν. 2331/1995".

Τέλος, το  τρίτο κεφάλαιο του έργου είναι αφιερωμένο στο μέλλον του 
ν. 2331/1995.

ΛΟΒΟΤΟΜ Η,
Ελληνικό Ταμπλόϊντ, του Ανδρέα Αποστολιδη, Εκδόσεις Αγρα, σελ. 356.

Ο Ανδρέας Αποστολίδης με αυτό το έργο μας εκπλήσσει ευχάριστα, καθώς η γραφή του εισάγει χαρακτηριστικά 
εντελώς ασυνήθιστα και καινοτόμα στο ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Μερικές από τις καινοτομίες συνοψίζο
νται: α) στην απουσία κεντρικού ήρωα, β) η ιστορία δεν έχει «καλό τέλος», γ) δεν υπάρχει ομάδα υπόπτων και το κλα
σικό ερώτημα «ποιος είναι ο ένοχος;», δ) οι εγκληματικές δραστηριότητες δεν αφορούν ένα είδος εγκλήματος αλλά 
περισσότερα, ε) σημαντικό ρόλο παίζουν οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες με τη συμμετοχή πολλών εγκλημα
τιών και περιπτώσεις ταυτόχρονης συμμετοχής σε παραπάνω από μία εγκληματική ομάδα, στ) ρεαλιστικότητα στην 
περιγραφή παράνομων ενεργειών.

Το μυθιστόρημα ξεκινά με μία περίεργη κλοπή ιατρικών μηχανημάτων, η συνέχεια μας αποκαλύπτει καλά οργα
νωμένες εγκληματικές δραστηριότητες, όπως απάτες ασφαλιστικών εταιρειών, προστασία με εκβιάσεις κέντρων δια
σκέδασης, εμπόριο ανθρώπων και οργάνων τους, λαθρεμπόριο πετρελαίου, πορνεία, εθνικιστικές εκκαθαρίσεις, αν

θρωποκτονίες, στις οποίες συμμετέχουν άνθρωποι της εξουσίας, των επιχειρήσεων, του 
περιθωρίου, της νυχτερινής ζωής, της δημοσιογραφίας, της ιατρικής, κ.α. Όπως είναι φυ
σικό το οργανωμένο έγκλημα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς διαφθορά κρατικών υπαλ
λήλων, χωρίς τη χρήση βίας για διατήρηση των εγκληματικών ομάδων και χωρίς τη συμ
μετοχή της εξουσίας και του τύπου. Η πλοκή δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα, 
αφού ο συγγραφέας χρησιμοποιεί πραγματικά γεγονότα, τα οποία έχουν συμβεί τα  τε
λευταία χρόνια στην Ελλάδα. Ακόμη και γεγονότα που φαίνεται ότι αποτελούν μυθοπλα
σία αποδεικνύονται μετά την έκδοση του βιβλίου αληθινά.

Παράλληλα με τη δράση των αστυνομικών ενάντια στην οργανωμένη εγκληματικότητα 
περιγράφεται και η εσωτερική λειτουργία της αστυνομίας, οι ίντριγκες και οι μηχανορρα
φίες, οι λεπτές ισορροπίες για τη διατήρηση του συστήματος, οι συγκρούσεις μεταξύ 
αστυνομικών ή υπηρεσιών, οι αντιπαραθέσεις εκσυγχρονιστών και παραδοσιακών, οι ενέρ
γειες και η σκέψη των υψηλόβαθμων στελεχών κ.α.

Η Λοβοτομή εκτός από αστυνομικό είναι και κοινωνικό μυθιστόρημα. Παρουσιάζεται η 
σύγχρονη ελληνική κοινωνία με την «γκρίζα ζώνη« της, όπως αυτή διαμορφώνεται την τε
λευταία δεκαετία με τις ευρύτερες κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις που συνέβησαν στο 
εσωτερικό της. Αυτές οι αλλαγές επηρέασαν αναπόφευκτα και την μορφή και το είδος των 
εγκληματικών συμπεριφορών.

Το βιβλίο αξίζει να διαβαστεί από όποιον επιθυμεί να αποκτήσει μια εικόνα για τις  δια
στάσεις και τη λειτουργία του οργανωμένου εγκλήματος.
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ΜΝΗΜΟΝΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ,
των Σπ. Παπαδάκη, Κ. Οικονομίδη και Δ. Γεωργαλή, 
προσ. έκδοση.

Από τους Αστυν. Β’ Σπυρίδωνα Παπαδάκη και Κωνσταντίνο 
Οικονομίδη και τον Αστυφύλακα Δημήτριο Γεωργαλή εκδό- 
θηκε βιβλίο (εκπαιδευτικό βοήθημα) που αφορά στις ενέργει
ες των ανακριτικών υπαλλήλων.

Το εν λόγω έργο που έχει εκδοθεί σε δύο τόμους, εξακο- 
σίων σελίδων έκαστος, είναι χωρισμένο σε δώδεκα κεφάλαια 
ταξινομημένα κατά αντικείμενο. Στα δώδεκα αυτά κεφάλαια 
μπορεί κάποιος να μελετήσει και να συμβουλευτεί ολοκληρω
μένες δικογραφίες με προανακριτικές και υπηρεσιακές ενέρ
γειες, διευκρινιστικές σημειώσεις και όλα τα  έντυπα που χρη
σιμοποιούνται, συμπληρωμένα με εικονικά παραδείγματα.

Επίσης, υπάρχει πίνακας για τα κυριότερα πταίσματα και 
πίνακας στον οποίο εμφαίνεται που απευθύνονται και που κοι
νοποιούνται τα ενημερωτικά σήματα εγκλημάτων. Είναι δε 
απαραίτητο όχι μόνον στους εκτελούντες υπηρεσία Αξιωματι
κού Υπηρεσίας και 
στους άλλους βαθμο
φόρους, αλλά και για 
τους υποψηφίους για 
τους βαθμούς του Αρ- 
χιφύλακα και Ανθυπα- 
στυνόμου, του Τ.Ε.Μ.
Ανθυπαστυνόμων, κα
θώς και για τους 
Αστυφύλακες Παρα
γωγικής Σχολής, οι 
οποίοι συχνά εκτε- 
λούν χρέη Αξιωματι
κού Υπηρεσίας.

Το κόστος και των 
δύο τόμων ανέρχεται 
στο χρηματικό ποσόν 
των 40 ευρώ. Για τους 
σπουδαστές των 
αστυνομικών Σχολών παρέχεται διευκόλυνση μετά από συ
νεννόηση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε 
στα τηλέφωνα: 0977233106, 0972280555, 6913115, 6977353.

ΜΝΗΜΟΝΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Α Ν Α Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Ο Υ  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Υ  

ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ

Τάξη · Ασφάλεια · Τροχοία - Αγορανομία 
Πρακτική και θεωρία

Σχέδια δικογραφιών, όπως ισχύουν σήμερα
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Η γνώση του σκέπτομαι" 
το πρώτο στοιχείο της μάθησης

5.000 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ,
μια ιστορία διαχείρισης κρίσεων, 
του Ταξιάρχου Γεωργίου Καραβιώ- 
τη, τηλ. 02510  42339

Το εγχειρίδιο "5.000 διαμάντια” που συ- 
νέγραψε ο Γενικός Αστυν. Διευθυντής 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ταξίαρχος 
Γεώργιος Καραβιώτης, είναι το πρώτο 
από τα τρία μέρη μιας φανταστικής ιστο
ρίας διαχείρισης κρίσης και έχει ως σκο
πό το ρόλο που αναλαμβάνει να διαδρα
ματίσει η Αστυνομία, προκειμένου να 
αντιμετωπίσει διάφορες κρίσεις, γενικά.

Επιδίωξη του συγγραφέα είναι να δημι
ουργήσει στους αναγνώστες και ιδιαίτε
ρα στους υπεύθυνους διαχείρισης κρίσε
ων, μια νέα φιλοσοφία αναλυτικής σκέ
ψης, σε όλα τα πεδία της διαχείρισης κα
θώς και τη γνώση του "σκέπτομαι" ως 
πρώτο στοιχείο μάθησης, ώστε η σκέψη 
και η γνώση αυτή να αποτελέσουν τις βά
σεις για τις παραπέρα διαδικασίες που 
σχετίζονται με την περαιτέρω οργάνωση, 
μέθοδο, σύστημα και πράξη.

Το εγχειρίδιο αυτό πρόκειται να εκδο
θεί σύντομα και στην αγγλική γλώσσα.

ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ
Ευρωστίνης Κορινθίας (ιστορικές και λαογραφικές προσεγγίσεις) του Αστυν.
Α’ Δημήτρη Κάσσιου, προσ. έκδοση, σελ. 463 , τηλ. 5810256 .

Ο εκλεκτός συνάδελφος Δ. Κάσσιος, παλαιό στέλεχος του περιοδικού μας, συνέλεγε για χρό
νια το  υλικό αυτού του βιβλίου το  οποίο επεξεργάστηκε και εξέδωσε σε βιβλίο, δηλώνοντας μ’ αυ
τόν τον τρόπο την μεγάλη του αγάπη για τον τόπο καταγωγής του.

Ο συγγραφέας ομολογεί ότι υπήρξε πολύ δύσκολη η αναζήτηση και η ταξινόμηση των ψηγμά
των της ιστορίας και της παράδοσης, αλλά μετά από πολυετείς, επίμονες και διεξοδικές έρευνες 
στις βιβλιοθήκες, στα γενικά αρχεία του κράτους, σε εφημερίδες και προφορικές πληροφορίες, 
κατάφερε να φέρει στο φως και να δημοσιεύσει ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του τόπου 
του. Πρόκειται πάντως, για μια πολύ καλή δουλειά και επαινετέα στην εποχή μας που οι έννοιες 
της πολιτιστικής κληρονομιάς και της εθνικής παράδοσης τείνουν σταδιακά σε υποχώρηση μπρο
στά στο πνεύμα της παγκοσμιοποίησης που παρασέρνει στο διάβα της τις τοπικές ιδιαιτερότη
τες. ΓΓ αυτό, ιδιαίτερα, σήμερα, παρουσιάζεται επιτακτική η ανάγκη καταγραφής και διατήρησης 
των στοιχείων του παρελθόντος τα  οποία φωτίζουν την ζώσα πραγματικότητα και κρατούν σε 
εγρήγορση τα ιστορικά και πολιτιστικά αντανακλαστικά. Π
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Η Λστυνιριι .οιον κοσμά
Πορνο - sites παγίδες 
από τη βρετανική αστυνομία

Η Βρετανική Αστυνομία ανέπτυξε ένα σύστημα αυτό
ματης καταγραφής και ανίχνευσης όσων επισκέπτο
νται ή ψάχνουν για ερωτικές εικόνες ανήλικων κορι- 

τσιών και αγοριών στο Internet.
Το σύστημα της βρετανικής αστυνομίας δημιουργεί 

πλαστά sites, τα  οποία θεωρητικά περιέχουν ερωτικές ει
κόνες ανηλίκων, και κατόπιν τα  καταχωρεί στις διάφορες 
search engines μέσω των λέξεων - κλειδιών, τα  οποία 
χρησιμοποιούν συνήθως οι παιδεραστές.

Στα sites αυτά όμως εμφανίζονται επανειλημμένα 
προειδοποιήσεις στους χρήστες για το γεγονός ότι η 
πρόσβαση είναι παράνομη, καθώς και για τις πιθανές 
ποινές που επιφυλάσσονται, ενώ ταυτόχρονα καταγρά
φεται και η προσωπική διεύθυνση του επισκέπτη.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, σκοπός του 
συστήματος είναι αφενός να φοβίσει όσους επισκέπτο
νται για πρώτη φορά τέτοιου είδους sites και αφετέρου 
να οδηγήσει στη σύλληψη όσων συνεχίζουν να τα  επι
σκέπτονται, αγνοώντας τις σχετικές προειδοποιήσεις.

Σύμφωνα με τον επιθεωρητή κ. Darreh Brookes, το σύ
στημα βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και έξι μήνες και έχει 
ήδη βοηθήσει στη σύλληψη αρκετών παιδεραστών, ενώ 
σύντομα οι πληροφορίες που συλλέγονται θα μεταβιβά
ζονται και στις αστυνομικές δυνάμεις άλλων κρατών.

Χάθηκαν όπλα και Η/Υ από το FBI

Ια μέτρα ασφαλείας ακόμη και στο εσωτερικό του 
FBI μπαίνουν τώρα στο μικροσκόπιο, έπειτα από τη 
- διόλου κολακευτική - αποκάλυψη πως περισσότε
ρα από 700 όπλα και 400 φορητοί υπολογιστές "έκαναν 
φτερά" από την υπηρεσία τα  τελευταία τρία χρόνια.

Οι περισσότεροι από τους φορητούς υπολογιστές 
ανήκαν στο FBI και αρκετοί εξ αυτών περιείχαν απόρ
ρητες πληροφορίες, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό 
Υπουργείο Δικαιοσύνης. Παράλληλα, δύο από τα  όπλα 
που εκλάπησαν χρησιμοποιήθηκαν ήδη σε ένοπλες λη
στείες, ενώ ένα άλλο χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία 
ενός ατόμου, αφότου εκλάπη από το σπίτι ενός πρά
κτορα του FBI στη Νέα Ορλεάνη.

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποδί
δουν τις "περίεργες" αυτές κλοπές σε λάθη της γραφει
οκρατίας. Πράγματι, αρκετά όπλα είχαν δοθεί σε άλλες 
κυβερνητικές υπηρεσίες, χωρίς όμως να επιστραφούν 
ποτέ, όπως μεταδίδει το BBC.

Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα της Washington 
Post, τα  αρχεία του FBI είναι τόσο ελλιπή, που οι αξιω- 
ματούχοι της Υπηρεσίας δεν μπορούσαν να πουν με βε
βαιότητα ποιες πληροφορίες βρίσκονταν αποθηκευμέ- 
νες στους φορητούς υπολογιστές που εκλάπησαν.

Για να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλ
λον, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Η.Π.Α. έχει δώσει
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Βρετανία: πιο χα
λαρή νομοθεσία 
για μαριχουάνα.

Η Βρετανία που κάπο
τε  είχε τα  μεγαλύτε
ρα ποσοστά χρη

στών κάνναβης στην Ευ
ρώπη ανακοίνωσε πρό

σφατα ότι χαλαρώνει τη 
νομοθεσία της για το  κά
πνισμα μαριχουάνας.

Η χρήση κάνναβης θα 
εξακολουθήσει να είναι 
παράνομη πράξη, αλλά η 
προσωπική της χρήση 
και η κατοχή μικρών πο
σοτήτων δε θα συνεπά
γεται πλέον τη σύλληψη.

Η απόφαση, την οποία 
ανακοίνωσε ο Υπουργός 

Εσωτερικών Ντέϊβιντ Μπλάνκετ στο Κοινοβούλιο, προ- 
κάλεσε έντονη κριτική του Συντηρητικού κόμματος και 
ορισμένων στελεχών των Εργατικών, ωθώντας σε πα
ραίτηση τον πρώην επικεφαλής του αγώνα κατά των 
ναρκωτικών και συμβούλου του Πρωθυπουργού, Κιθ 
Χέλαγουες, ο οποίος υποστήριξε ότι η Βρετανία προ- 
χωρά πιο μακριά στο δρόμο της αποποινικοποίησης 
από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο.

Ο Μπλάνκετ προσπάθησε να συμβιβάσει τα  πράγμα
τα, τονίζοντας ότι παρόλο που η κάνναβη θα ενταχθεί 
στην ίδια νομική κατηγορία με τα  αντικαταθλιπτικά και 
τα στεροειδή, η εμπορία της θα αντιμετωπίζεται με με
γαλύτερη αυστηρότητα και θα ενισχυθούν τα προ
γράμματα κατά των ναρκωτικών.

Πέντε εκατομμύρια άνθρωποι στη Βρετανία χρησι
μοποιούν συστηματικά μαριχουάνα, ενώ οι κρατικές 
στατιστικές δείχνουν ότι η έξη αυτή παρουσιάζει τάση 
ενίσχυσης αυτή παρουσιάζει τάση ενίσχυσης κατά την 
τελευταία 20ετία.

εντολή για εντατικοποίη
ση των ελέγχων και την 
υιοθέτηση αυστηρότε
ρων μέτρων ασφαλείας 
στο FBI.

απουσία από το σχολείο αποτελεί προθάλαμο της 
παραβατικότητας.

Μαζί με τους γονείς θα τιμωρούνται και οι ιδιοκτήτες 
καταστημάτων, στα οποία συχνάζουν οι μαθητές πί
νοντας καφέ, τρώγοντας ή παίζοντας μπιλιάρδο εν 
ώρα μαθήματος.

Επίσης, προβλέπεται να συνταχθεί λίστα ατόμων 
που απαγορεύεται να αγοράζουν ή να κατέχουν 
όπλα, καθώς και να συντονιστούν σε εθνικό επίπεδο 
οι επιμέρους βάσεις δεδομένων που αφορούν δα
κτυλικά αποτυπώματα ή πληροφορίες για το  DNA. 
Πέραν αυτών, η αστυνομία θα έχει “άμεση και απευ
θείας" πρόσβαση και σε δεδομένα προσωπικού χα
ρακτήρα που βρίσκονται στα αρχεία τραπεζών, ή δη
μοσίων υπηρεσιών.

Πέραν αυτών, ο κύριος όγκος της "αντεγκληματικής 
δαπάνης" αφορά στην αύξηση της δύναμης της Αστυ
νομίας και της Χωροφυλακής.

Η κυβέρνηση που εξελέγη υποσχόμενη να μειώσει 
τον αριθμό των απασχολούμενων στον δημόσιο τομέα, 
δημιουργεί 13.000 νέες θέσεις εργασίας για αστυνομι
κούς και χωροφύλακες. Επιπλέον προσωπικό θα προ- 
σληφθεί για να ελαττωθούν οι ώρες απασχόλησης των 
υπαρχόντων αστυνομικών, ενώ οι συμβασιούχοι θα μο
νιμοποιηθούν.

Ταυτόχρονα θα ληφθούν μέτρα οργανωτικού χαρα
κτήρα, όπως η υπαγωγή της Χωροφυλακής 
(Gendarmerie) στο Υπουργείο Εσωτερικών και όχι πλέ
ον στο Υπουργείο Άμυνας, όπου υπαγόταν ως παρα- 
στρατιωτικό σώμα. Η κίνηση αυτή ελπίζεται ότι θα βελ
τιώσει τον συντονισμό των δύο σωμάτων, τα  οποία συ
χνά δρούσαν ανταγωνιστικά.

Επίσης, για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτα
κτης ανάγκης, τα  νέα μέτρα προβλέπουν τη δημιουρ
γία σώματος εφέδρων, το οποίο θα αποτελείται από 
αστυνομικούς που έχουν συνταξιοδοτηθεί στο διάστη
μα της περασμένης πενταετίας.

Αναδιοργάνωση της Γαλλικής 
Αστυνομίας.

Νέο πακέτο μέτρων εξαγγέλθηκε από τη Γαλλική 
Κυβέρνηση βελτίωση των παροχών αστυνόμευσης 
στους πολίτες.

Ο υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης Νικο- 
λά Σαρκοζί δήλωσε πως "όταν πρόκειται για την ασφά
λεια, δεν υπάρχουν περιορισμοί στον προϋπολογισμό".

Αυτό που επιδιώκεται είναι η συστηματική αντιμετώ
πιση των μικροεγκλημάτων που γίνονται περισσότερο 
αισθητά από τον μέσο πολίτη.

Ένα από τα  πλέον πρωτότυπα μέτρα που ανακοι
νώθηκαν συνίσταται στην τιμωρία των γονέων, των 
οποίων τα  παιδιά "την κοπανούν" από το σχολείο. Η 
λογική του μέτρου αυτού είναι ότι η συστηματική

6 3 7



dis
k l

ac
k

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ-ΘΡΙΛΕΡ

Εκρηξη οργής προκάλεσαν οι στυγερές δολοφονίες 
των: Γεωργίου Πουρνάρα, Γεωργίου Τριανταφύλ- 
λου και Βασιλείου Αδάμου, οι οποίοι είχαν εξαφανι- 
σθεί μυστηριωδώς την 17-8-2002 στην περιοχή 
Μπράλλου Φθιώτιδας και εξιχνιάσθηκαν από άνδρες 

του Τμήματος Ασφάλειας Λαμίας.
Ειδικότερα, οι ανωτέρω είχαν μεταβεί στον Κόμβο 

Μπράλλου, μετά από προηγούμενη συνεννόηση με 
τον εποχικό Πυροσβέστη Ηλία Λιασκώνη, ο οποίος 
θα τους πουλούσε έναν κυνηγετικό σκύλο. Μετά 
από υπερβολική καθυστέρηση των αγοραστών, οι 
συγγενείς τους δήλωσαν την εξαφάνισή τους στο 
οικείο Αστυνομικό Τμήμα και άρχισαν έρευνες για 
την εξεύρεσή τους. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα 
εντοπίστηκαν στον Κόμβο του Μπράλλου σταθμευ- 
μένα και εγκαταλειμμένα τα  αυτοκίνητα του Πουρ
νάρα και του Αδάμου.

Ακολούθως, αναζητήθηκε και εντοπίστηκε ο πουλη
τής του σκύλου, Ηλίας Λιασκώνης, ο οποίος εξεταζό
μενος κατέθεσε ότι το προαναφερόμενο ραντεβού θα 
γινόταν στην πατρική του οικία, στο χωριό Σκαμνός. 
Όμως, όπως είπε, δεν πραγματοποιήθηκε, διότι οι 
τρεις κυνηγοί δεν ήταν συνεπείς στη συνάντηση. Σε 
έρευνα που έγινε στην οικία του Λιασκώνη, βρέθηκε το 
κινητό τηλέφωνο του Αδάμου. Ο Λιασκώνης ισχυρί- 
σθηκε ότι το  είχε αγοράσει από τον ίδιο προ εικοσαη- 
μέρου. Πάντως, καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασής 
του, έπεσε σε πλήθος αντιφάσεων. Συνεχίζοντας την 
κατάθεσή του ισχυρίσθηκε ότι ο Αλβανός υπήκοος 
Αλμπάν Λάλα είχε πωλήσει ένα καλάσνικοφ στον Τρια- 
νταφύλλου, δύο στον Αδάμο και ένα στον Λουκά Κού- 
σουλα, έναντι του ποσού των 300.000 δρχ. έκαστο, αλ
λά δεν τον είχαν εξοφλήσει παρά τις  ενοχλήσεις του. 
Για το λόγο αυτό και προκειμένου να τους εξαναγκά
σει να εξοφλήσουν την οφειλή τους, εκμεταλλευόμε
νοι το γεγονός της τρομοκρατίας στη χώρα μας, απο
φάσισαν και τηλεφώνησε ο Λιασκώνης σε ραδιοτηλεο
πτικό σταθμό της Κεντρικής Ελλάδος, «προλέγοντας» 
ότι «σε 3-4 ημέρες θα απαχθούν 4 άτομα με αντάλ
λαγμα την απελευθέρωση του Σάββα Ξηρού». Όμοιο 
τηλεφώνημα έγινε πάλι από τον Λιασκώνη την 15-8- 
2002 στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό, με το  ίδιο περιεχό
μενο. Μετά απ’ αυτή την εξέλιξη, ο Λιασκώνης, με πρό
φαση την πώληση κυνηγετικού σκύλου στον Αδάμου 
και στον Τριανταφύλλου, έκλεισε ραντεβού στον Κόμ
βο Μπράλλου. Στο ίδιο ραντεβού είχε προσκαλέσει και 
τον Λουκά Κούσουλα. Στη συνάντηση, τελικά, δεν πή
γε ο Κούσουλας, πήγαν όμως οι Τριανταφύλλου, Αδά
μου και Πουρνάρας.

Ο Λιασκώνης συνεχίζοντας την απολογία ισχυρίζε
τα ι ότι πήγε στο ραντεβού με το αυτοκίνητό του μαζί 
με τον Λάλα, ο οποίος με την απειλή ενός όπλου κα- 
λάσνικοφ, που κρατούσε, εξανάγκασε και τους τρεις 
να επιβιβασθούν στο αυτοκίνητο του Λιασκώνη και να 
μεταβούν στην περιοχή «χαράδρα Ασωπού» του 
όρους Οίτη. Εκεί, ο Λάλα πυροβόλησε με την κυνη
γετική καραμπίνα του Λιασκώνη και σκότωσε τους 
ανωτέρω, τους οποίους στη συνέχεια ο Λιασκώνης 
πέταξε στη χαράδρα.

Τις απογευματινές ώρες της 18-8-2002, καθ’ υπόδει
ξη του Λιασκώνη, μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Ασφα
λείας Λαμίας στη «χαράδρα Ασωπού», όπου τους υπέ
δειξε το  σημείο που έλαβαν χώρα οι ανθρωποκτονίες, 
καθώς και το  σημείο που πέταξε τα  πτώματα.

Κατά την αυτοψία του χώρου βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν τέσσερ ις κάλυκες από φυσ ίγγια κυνη
γετικού όπλου και προσωπικά αντικείμενα των δο- 
λοφονηθέντων.

Την επομένη ανασύρθηκαν μετά από επιχείρηση 
των ανδρών της ΕΜΑΚ, οι σοροί των τριών δολο
φονημένων.

Ο Αλμπάν Λάλα, όταν πληροφορήθηκε τα  γεγονό
τα βρισκόταν στην πατρίδα του. Αμέσως αρνήθηκε 
όλες τ ις  κατηγορίες που του προσήψε ο Λιασκώνης 
και ήρθε με τη θέλησή του στην Ελλάδα όπου παρα
δόθηκε στις αστυνομικές Αρχές και έθεσε εαυτόν 
στην διάθεση της ελληνικής Δικαιοσύνης.
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Συνελήφθη.... Μονομάχος

Από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της 
Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής αποκαλύφθηκε 
«χάκερ», ο οποίος διείσδυσε σε εμπιστευτικό υλικό 
των Ενόπλων Δυνάμεων. Ειδικότερα, καταγγέλθηκε ότι, 
στο διαδίκτυο κατασκευάστηκε ιστοσελίδα με τίτλο 

«ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ», δια μέσου της οποίας δημοσιοποιού
νταν από το Internet, εμπιστευτικό υλικό των Ενόπλων 
Δυνάμεων, με σκοπό την αλλαγή στάσης και συμπερι
φοράς των στελεχών του.

Κατόπιν διερεύνησης της εν λόγω ιστοσελίδας, από 
αξιωματικό του ως άνω Τμήματος, διαπιστώθηκε ότι 
υπήρχαν δύο ιστοσελίδες, η μία σε server της Αμερι
κής (F.S.N.) και η άλλη σε server της Κρήτης 
(pathfinder).

Στη συνέχεια και μετά από μετάβαση κλιμακίου της 
Υπηρεσίας στην Κρήτη και στον Server Pathfinder, 
εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά αποτυπώματα, τα οποία 
μετά από ηλεκτρονική επεξεργασία αποδείχτηκε ότι 
αντιστοιχούσαν στον Σ.Δ., γεν. 1971 στην Αθήνα, κατ. 
Παγκρατίου, οδός Πρατίνου, αριθ.9, στρατιωτικό.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, εξετα
ζόμενος ομολόγησε ότι αυτός είναι ο ιδριπής, δημιουρ
γός και ιδιοκπίτης της ιστοσελίδας «ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ».

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε κρύπτη ένας 
σκληρός δίσκος Η/Υ και 233 CD Rom, τα οποία σύμ
φωνα με τον κάτοχό τους, περιείχαν το  σύνολο των 
δημοσιευθέντων αναφορών και απορρήτων διατα
γών του Γ.Ε.Σ.

Η προκαταρκτική έρευνα ολοκληρώθηκε και υπο
βλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Το σκηνικό... μιας 
προαναγγελθείσας δολοφονίας

Από την Υποδ/νση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής 
και Ιδιοκτησίας εξιχνιάστηκε η υπόθεση εύρεσης ακέ
φαλου πτώματος ανδρός, που βρέθηκε τεμαχισμένο 
σε δύο μέρη στη Σαρωνίδα.

Ειδικότερα την 12.7.2002 και περί ώρα 17.00’ στο 
42,3 χιλμ. Εθν. Οδού Αθηνών - Σουνίου (Σαρωνίδα) 
βρέθηκε ακέφαλο πτώμα ανδρός, τεμαχισμένο σε 
δύο μέρη μέσα, σακούλες απορριμμάτων και σε κα
τάσταση προχωρημένης σήψης. Όπως προέκυψε 
από εργαστηριακές εξετάσεις το  πτώμα ανήκε στον 
ΠΕΤΣΗ Αλέξανδρο του Ελευθερίου, γεν.1949 στη 
Φλώρινα, κάτοικο εν ζωή Αθηνών, οδού Μαυρομιχά- 
λη 139 (Εξάρχεια).

Για τον ανωτέρω είχε δηλωθεί εξαφάνιση από τους 
οικείους του την 7.6.2002 στο Α.Τ. Εξαρχείων, το 
οποίο και διενήργησε αρχικά προανάκριση.

Το θύμα ήταν σε διάσταση με τη σύζυγό του τα  τε 
λευταία 17 χρόνια, διέμενε προσωρινά επί της οδού 
Μαυρομιχάλη 139, ενώ τακτικά φιλοξενούνταν στο 
διαμέρισμα της Κ., στην οδό Νικ. Ουρανού 58, στα 
Εξάρχεια, με την οποία διατηρούσε φιλικές σχέσεις τα 
τελευταία επτά χρόνια. Από δεκαετίας όμως εκείνη, 
παράλληλα, διατηρούσε φιλικές σχέσεις και με τον φε- 
ρόμενο ως δράστη της αποτρόπαιης αυτής δολοφο
νίας MARIE WASIF του TAWFIQ, γεν. 1964 στην Πα

λαιστίνη, κάτ. Ζωγράφου, οδός Κλεοβούλη 24, σερβι
τόρο.

Την 24.5.2002 η Κ. αναχώρησε για το Δερβένι Κο
ρινθίας, όπου εργαζόταν ως τραγουδίστρια σε νυχτε
ρινό κέντρο. Στην οικία της επέστρεψε απογευματινές 
ώρες της 26.5.2002 και πρωινές ώρες της επομένης 
διαπίστωσε ότι από το διαμέρισμά της απούσιαζαν 
διάφορα αντικείμενα τόσο δικά της, όσο και του θύμα
τος, ενώ είδε και κηλίδες αίματος σε ορισμένα σημεία 
και φθορές στον καναπέ του σαλονιού.

Την 29 ή 30.6.2002 η Κ. ξενοίκιασε το διαμέρισμα 
όπου διέμενε και αρχές Ιουλίου μετέβη στον αδελφό 
της στην Γερμανία, προκειμένου εργασθεί εκεί επί 
τρίμηνο περίπου και εν συνεχεία να επιστρέψει στην 
Ελλάδα.

Σε αυτοψία που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία 
που εξίχνιασε το έγκλημα, με τη σύμπραξη αρμόδιων 
συνεργείων της Δ/νσης Εγκλημ. Ερευνών σε διάφορα 
σημεία του διαμερίσματος βρέθηκαν κηλίδες αίματος 
και μετά την εργαστηριακή τους εξέταση από το Τμή
μα DNA της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών πι
στοποιήθηκε ότι το  γενετικό υλικό (DNA) ταυτιζόταν με 
αυτό του θύματος.

Απογευματινές ώρες της 3.9.2002 προσήχθη στην 
ως άνω Υπηρεσία, ο κατηγορούμενος και εξεταζόμε
νος, αρχικά, έπεσε σε αντιφάσεις σχετικά με τις κινή
σεις του την ημέρα της δολοφονίας και την επομένη 
καθώς και για τον λόγο του τραυματισμού του.

Στην συνέχεια ομολόγησε την πράξη του και ισχυ
ρίστηκε ότι την 26.5.2002 μετά την εργασία του, πε
ρί ώρα 03.30’, επισκέφθηκε το  θύμα που βρισκόταν 
στο διαμέρισμα της Κ. μετά από ραντεβού που είχε 
κανονίσει μαζί του, την 24-5-2002, προκειμένου να 
μάθει εάν το  θύμα ενδιαφέρεται και διατηρεί σχέση 
μαζί της για να πάψει, σε θετική περίπτωση, να εν- 
δ ιαφέρεται εκείνος.

Κατά τη συζήτησή τους, στην κουζίνα του διαμερί
σματος, το  θύμα του επετέθη, βρίζοντάς τον με μα
χαίρι που πήρε πάνω από το τραπέζι και τον τραυμά
τισε στο δεξί πόδι. Εκείνος προσπάθησε να φύγει αλ
λά το  θύμα που πρόλαβε πριν την πόρτα εισόδου του 
διαμερίσματος όπου του επετέθη εν νέου χτυπώντας 
τον με μουσικό όργανο (μπουζούκι). Τότε εκείνος 
αρχικά τον χτύπησε με μπουκάλι, και στη συνέχεια 
με μπαλτά, στο κεφάλι.

Όταν συνειδητοποίησε ότι ο ΠΕΤΣΗΣ ήταν νεκρός, 
τεμάχισε με μαχαίρι που πήρε από την κουζίνα, το 
πτώμα σε τρία μέρη (στο κεφάλι και στη μέση) και στη 
συνέχεια έβαλε τα  κομμάτια σε πλαστικές σακούλες 
απορριμμάτων. Για να εξαφανίσει τα  ίχνη που πρόδι- 
δαν την πράξη του, καθάρισε τους χώρους του διαμε
ρίσματος από τα  αίματα και έκοψε ένα κομμάτι από 
τον καναπέ του σαλονιού που είχε λερωθεί. Στη συνέ
χεια τοποθέτησε το πτώμα στο πορτμπαγκάζ του αυ
τοκινήτου της Κ., πέταξε τον μπαλτά και το μαχαίρι, με 
τα  οποία τεμάχισε το  πτώμα, σε κάδο απορριμμάτων 
έξω από την πολυκατοικία και μετέφερε το πτώμα σε 
θαμνώδη περιοχή της Λ. Αθηνών - Σουνίου όπου, και 
πέταξε σε δύο διαφορετικά σημεία το  σώμα και το κε
φάλι. Αργότερα ο κατηγορούμενος υπέδειξε σε αστυ-
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νομικούς της ως άνω υπηρεσίας το σημείο όπου πάτα
ξε και βρέθηκε το τεμαχισμένο πτώμα, ενώ καθ’ υπό
δειξή του, στο 60, 3ο χιλμ. της Λ. Αθηνών - Σουνίου, σε 
θαμνώδη περιοχή, βρέθηκε και το κεφάλι του θύματος.

Εξιχνίαση επτά ληστειών τραπεζών

Από αστυνομικούς της Υποδ/νσης Δίωξης Εγκλη
μάτων κατά ζωής και ιδιοκτησίας εξιχνιάστηκε 
κύκλωμα που διενεργούσε ληστείες Τραπεζών 
στην περιοχή Αθηνών.

Ειδικότερα από αστυνομικούς της Άμεσης Δρά
σης, τ ις  μεσημβρινές ώρες της 9.9. 2002 από την 
περιοχή Πλάκας, προσήχθη στο 2ο Τμήμα Εγκλη
μάτων κατά της ιδ ιοκτησίας ο Χ.Ο. του Λ., ετών 23, 
γ ια τί φερόταν ως ενοικιαστής ΙΧΕ αυτ/του μάρκας 
Hyundai Atos, χρώματος μαύρου, με το  οποίο δ ιέ 
φυγαν οι τρ ε ις  δράστες που διέπραξαν την ληστεία 
στο υποκατάστημα της ΕΤΕ στην οδό Ηλιουπόλεως 
και Καφαντάρη την 9.9.2002.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι ο 
Χ.Ο. τις πρωινές ώρες της 9.9. 2002 από γραφείο ενοι- 
κιάσεως αυτοκινήτων στη Λ. Συγγρού νοίκιασε στο 
όνομά του το προαναφερθέν αυτοκίνητο, το οποίο πα
ρέδωσε στον Αλβανό GJONI HARALLAB του MARKO 
ετών 25 με σκοπό να χρησιμοποιηθεί στη διάπραξη λη
στείας σε Τράπεζα.

Ο ανωτέρω Αλβανός μαζί με τους ομοεθνείς του: 1) 
ELEZI ADMIRIM του PETRI, ετών 26 και 2) Άτομο με 
όνομα RONALDO α.λ,σ. είχαν συστήσει ομάδα (σπεί

ρα) και από κοινού ενεργούντες, από αρχές Αυγού- 
στου 2002 με τον ίδιο τρόπο διέπραξαν τις  παρακάτω 
πέντε ληστείες τραπεζών:

1) Την 9-9-2002 σε βάρος της ΑΤΕ στην οδό Ηλιου
πόλεως και Καφαντάρη στην Δάφνη από την οποία 
αφαίρεσαν 30.000Ευρώ.

2) Την 2-9-2002 σε βάρος της ΕΤΕ στην οδό Φρα- 
ντζή 14-16 Ν. Κόσμος από την οποία αφαίρεσαν 
22.716 Ευρώ.

3) Την 19-8-2002 σε βάρος της ΕΤΕ στην οδό Αμφι- 
θέας και Παλαιολόγου Π. Φάληρο από την οποία αφαί
ρεσαν 10.565 Ευρώ.

4) Την 8-8-2002 σε βάρος ΕΤΕ στην οδό Ορφέως 
77, στα Πετράλωνα, από την οποία αφαίρεσαν 
17.913 Ευρώ, και

5) Την 2-8-2002 σε βάρος της ΕΤΕ στην οδό Λέ- 
νορμαν 255 Κολωνός από την οποία αφαίρεσαν
18.000 Ευρώ.

Επίσης οι ανωτέρω μαζί με τον ομοεθνή τους 
KASEMI ον FESTIM του XHELIL ετών 25, που δολοφο
νήθηκε για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών από συ
μπατριώτες του την 22-4-2002 στον Κολωνό, με δια
φορετική σύνθεση ομάδας κάθε φορά διέπραξαν και 
τις  παρακάτω δύο (2) ληστείες τραπεζών:

6) Την 23-1-2002 σε βάρος της ΑΤΕ στην οδό Αγ.Δη- 
μητρίου 80, στον Αγ. Δημήτριο, από την οποία αφαίρε
σαν 21.140 Ευρώ και 1.314 δρχ.

7) Την 4-2-2002 σε βάρος της ΕΤΕ στην οδό Φρα- 
ντζή και Θαρύππου, στο Ν. Κόσμο, από την οποία 
αφαίρεσαν 23.000 Ευρώ.

Από τους ανωτέρω συνελήφθησαν οι Χ.Ο. και ELEZI, 
ενώ οι λοιποί δράστες αναζητούνται.

Στην κατοχή του  συλληφ θέντος ELEZI βρέθη
καν και κατασχέθηκαν 650 Ευρώ προερχόμενα 
από τ ις  ληστείες.

Το ενοικιασμένο αυτοκίνητο, που χρησιμοποιήθηκε 
στην πρώτη ληστεία, βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην 
περιοχή Ταύρου και εντός αυτού βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν ένα περίστροφο 38άρι πλήρες φυσιγγίων, 
καπέλα τύπου τζόκεϊ και γυαλιά ηλίου και μπλουζάκια 
και τσαντάκια μέσης που φορούσαν οι δράστες κατά 
την διάπραξη της ληστείας.

...Ο επιλοχίας της παιδεραστίας

Από την Υποδ/νση Προστασίας Ανηλίκων, σχηματί- 
σθηκε δικογραφία σε βάρος του Π.Γ. του Λ., γεν. 
1973 στο Αίγιο, επιλοχία, γιατί μέσω προσωπικής 
ιστοσελίδας που είχε δημιουργήσει από την 31.7. 2002 
στο διαδίκτυο διακινούσε πορνογραφικό υλικό αιμομι

κτικού περιεχομένου, όπου συμμετείχαν παιδιά, έθετε 
σε δημόσια θέα αρχεία αναπαραγωγής εικόνας και 
ήχου (Video) αναλόγου περιεχομένου, ενώ παράλληλα 
εξυμνούσε την αιμομιξία και παρακινούσε τους επι
σκέπτες τις σελίδες του σε τέτοιου είδους σεξουαλι
κές σχέσεις. Την προαναφερόμενη ιστοσελίδα είχαν 
επισκεφθεί περίπου 170.000 άτομα.

Στελέχη της Υποδ/νσης Προστασίας Ανηλίκων με 
συνδρομή ειδικού τεχνικού Αστυνομικού της Δ/νσης 
Εγκλ/κών Ερευνών μετέβησαν στην Αλεξανδρούπο
λη, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη την 
13.20’ ώρα της 23-9-2002, ο οποίος απολογούμενος 
παραδέχθηκε τ ις  σε βάρος του κατηγορίες, ισχυρι- 
ζόμενος ότι διακινούσε το  παιδικό αιμομικτικό υλικό 
έχοντας άγνοια των συνεπειών του νόμου και ότι το 
υλικό αυτό το  είχε «κατεβάσει» από αντίστοιχες δι
ευθύνσεις του διαδικτύου στο εξωτερικό, ενώ πολ
λές από τ ις  φωτογραφίες, σύμφωνα με τους ισχυρι
σμούς του, προέρχονταν από πρόσωπα, η διεύθυν
ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των οποίων βρίσκε-
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τα ι αποθηκευμένη στον υπολογιστή του.
Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, με την 

παρουσία εκπροσώπου της Δικαστικής Αρχής, βρέθη
καν και κατασχέθηκαν 102.CP/DVD πορνογραφικού 
περιεχομένου, 76 ταινίες βίντεο VHS, μια κεντρική μο
νάδα ηλεκτρονικού περιεχομένου, 9 δισκέτες Η/Υ, κα
θώς και μεγάλος αριθμός περιοδικών πορνογραφικού 
περιεχομένου.

Ο 29χρονος επιλοχίας παραδόθηκε σε άνδρες του 
966 Λόχου Στρατονομίας, προκειμένου οδηγηθεί στον 
κ. Εισαγγελέα Στρατοδικείου Ξάνθης, λόγω ειδικής 
δωσιδικίας.

Στοιχεία · ανάσα:
«Καθ’ οδόν» με σταθερή μείωση των 
τροχαίων και των θυμάτων.

[υνεχίζεται η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων σε 
όλη την επικράτεια και κατά το πρώτο οκτάμηνο του 
έτους 2002 κατά ποσοστό 15,7% σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2001.

Η μείωση ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους 
που τέθηκαν από το δεύτερο ετήσιο πρόγραμμα οδι
κής ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, στο 
πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού «Καθ’ οδόν 
2001 - 2005» για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Αστυνομικός... μαϊμού, 
βιαστής ανηλίκων

Από Αστυνομικούς της Υποδ/νσης Προστασίας Ανη
λίκων, κατόπιν πολύμηνων επισταμένων ερευνών, 
εντοπίστηκε την 6-9-2002, ο Μ.Α., ετών 50, οικοδό
μος, ο οποίος όπως, προέκυψε από την έρευνα, από το 
μήνα Μάρτιο έτους 2001 έως και την 28-8-2002 εντόπι

ζε αγόρια ηλικίας 9 έως 11 ετών, κυρίως σε παιδικές χα
ρές, των Πατησίων, Κυψέλης, Ν. Φιλαδέλφειας, Ν. Ιω
νίας και Κολωνού, τα οποία αφού εξαπατούσε, δηλώνο
ντας ότι είναι αστυνομικός (δεν έφερε στολή) που ανα
ζητεί παιδιά, τα οποία είχαν διαπράξει αξιόποινες πρά
ξεις, τα  οδηγούσε σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, νεοανα- 
γειρόμενες οικοδομές και υπόγεια πολυκατοικιών, όπου 
με την απειλή μαχαιριού τα εξανάγκαζε να υφίστανται 
σε βάρος τους ασελγείς πράξεις.

Ο δράστης αναγνωρίσθηκε μετά βεβαιότητας από έξι 
ανηλίκους παθόντες, οι γονείς των οποίων είχαν υποβάλει 
σχετικές μηνύσεις στην ως άνω Υπηρεσία.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε 
σε βάρος του και η οποία αφορά σωρεία αδικημάτων, 
οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών.

στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα σημειώθηκαν:
985 θανατηφόρα ατυχήματα έναντι 1.163 το 2001, 

178 λιγότερο (ποσοστό μείωσης 15,5%).
1.405 σοβαρά ατυχήματα έναντι 1.739 το 2001 - 

334 λιγότερα (ποσοστό μείωσης 19,2%).
8.957 ελαφρά ατυχήματα έναντι 10.565 το 2001 - 

1608 λιγότερα (ποσοστό μείωσης 15,2%).

Τα ανωτέρω στοιχεία αναλύονται ως εξής:
1.126 νεκροί έναντι 1.301 το 2001 - 175 λιγότεροι 

(ποσοστό μείωσης 13,5%).
1.790 βαριά τραυματίες έναντι 2.275 το 2001 - 485 

λιγότεροι (ποσοστό μείωσης 21,3%).
13.357 ελαφρά τραυματίες έναντι 15.655 το 2001 - 

2.256 λιγότεροι (ποσοστό μείωσης 14.4%).

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας συνέβαλαν σημαντικά στη 
μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, αναπτύσσοντας σει
ρά δράσεων τόσο σε προληπτικό επίπεδο (ενισχυμένη 
αστυνόμευση «επικίνδυνων» σημείων του οδικού δικτύ
ου) όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο (βεβαίωση επικίν
δυνων παραβάσεων).
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Η ΘΕΪΚΗ ΚΑΛΛΑΣ 1977-2002: 
Εικοσιπέντε χρόνια μοναξιάς

Ιτις 16 Σεπτεμβρίου 1977 σιώπησε η πιο εκφραστική 
φωνή της όπερας. Με αφορμή τη συμπλήρωση είκο
σι πέντε χρόνων από το θάνατο της Μαρίας Κόλλας, 
το Φεστιβάλ Αθηνών, σε συνεργασία με το Διεθνές Καλ
λιτεχνικό Κέντρο Athenaeum, τίμησε τη μνήμη της με 

μια σημαντική συναυλία.
Η Φιλαρμονική Χορωδία της Πράγας και η Συμφωνική 

Ορχήστρα των Βαλκανίων, υπό τη διεύθυνση της Δού
λης Ψυχούλη, με σολίστ τους Ειρήνη Τσιρακίδου (σο
πράνο), Μαρκέλα Χατζιάνο (μέτζο - σοπράνο), Cesar 
Guttierrez (τενόρο) και Δημήτρη Καβράκο (μπάσο), πα
ρουσίασαν στις 16 Σεπτεμβρίου έργα των Γιόχαν Σε- 
μπάστιαν Μπαχ, Μότσαρτ και Βέρνη στη μνήμη της κο
ρυφαίας λυρικής τραγουδίστριας, η οποία απογειώνο
ντας την τέχνη της έδωσε το φιλί της ζωής στην όπερα. 
Κυριολεκτικά έσωσε το μουσικό θέατρο από το σνομπι- 
σμό, το ανέραστο στυλιζάρισμα και την άτολμη ερμη
νεία, αναγεννώντας την πλανητική απήχησή του.

Πριν από το μεσουράνημα της Κάλλας στη Σκάλα του 
Μιλάνου, τη δεκαετία του 1950, και την εμψύχωση ρό
λων τους οποίους τραγούδησε, για πρώτη φορά στην 
Ιστορία, με όλες τις  ίνες του σώματός της και με όλες 
τις χορδές της ψυχής της, το λυρικό θέατρο κινδύνεψε 
να πνιγεί για πάντα στη θανάσιμη αγκαλιά των σνομπ. 
Έμοιαζε να έχει χαριστεί στη μπλαζέ επιτήδευση των 
φωνών, στη στομφώδη ισοπέδωση των απαιτητικών ρό
λων και στη διακοσμητική αντίληψη της όπερας ως εί
δους κοσμικού γκαλά. Πριν ανατείλει το άστρο της Σε- 
σίλιας Σοφίας Άννας Μαρίας Καλογεροπούλου, αμέσως 
μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στο ρεπερτόριο των 
λυρικών θεάτρων της Ευρώπης κυριαρχούσαν τα  έργα 
του Βάγκνερ και του Βέρνη.

Όταν έλαμψε η Κάλλας όμως, όλα αυτά έσβησαν. Τα 
αηδόνια εξαφανίστηκαν και οι πομπώδεις ντίβες εκτοπί
στηκαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τώρα πλέον 

η Λουτσία δεν εξερευνά 
νευρωτικά στρατοσφαιρι- 
κές φωνητικές επιδόσεις, 
αλλά ρίχνει ανατομικές μα
τιές στα εσώψυχά της. Το 
δράμα της Βιολέτας μετα
τοπίζεται από την κόντρα μι 
ύφεση της πρώτης πράξης 
στα ντουέτι της δεύτερης. Η 
Λαίδη Μάκβεθ, η Άμπιγκάίλ, 
η Νόρμα και άλλες αξέχα
στες ηρωίδες κυριεύουν με 
την αλήθεια τους τη σκηνή.

Η Κάλλας, έστω κι αν διέ
θετε τεχνική ανώτερη από 
πολλές συναδέλφους της ή 
ήχο πλουσιότερο από πολ
λές ντίβες της εποχής της, 
δεν είχε ούτε την πιο ωραία 
ούτε την πιο ομοιογενή φω
νή. Ωστόσο, υπήρξε η πιο 
πειστική αοιδός των παθών, 
η πιο πολύμορφη μούσα
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των επιθυμιών. Ποιος να μη λυγίσει μπροστά στο μυ
στήριο της καρδιάς της, όταν πάλλεται ολόκληρη από 
την οργή της Μήδειας, όταν εξαϋλώνεται μέσα στη διά
φανη προσευχή της Νόρμας, όταν βουλιάζει στη με
λαγχολία της Αμίνας, όταν συντρίβεται από την από
γνωση της Ιμογένης, όταν παραδίνεται στη μελαγχολία 
της Οφηλίας, ρόλοι οι οποίοι για πρώτη φορά ερμηνεύ
ονται τόσο καταλυτικά; «Οι κινήσεις της σε έκαναν να 
ανατριχιάζεις», μνημονεύει ο σκηνοθέτης Λουκίνο Βι- 
σκόντι. «Για μένα υπάρχει ένα κενό στο σύμπαν, ένα 
άνοιγμα στο σύμπαν, κι εσύ τραγουδάς από κει», της ψι
θυρίζει ερωτικά, μέσα από την ποίησή του, ο σκηνοθέ
της Πιέρ Πάολο Παζολίνι, συμπυκνώνοντας τα συναι
σθήματα όλων μας.

20 ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΜΑΝΟ ΛΟΪΖΟ 
«Ο δρόμος είχε τη δική μας ιστορία!»

Πταν απέδρασε 
πρόωρα, ανα
πάντεχα και 
β ιαστικά γ ια  την 
α ιω νιότητα, νιώ

σαμε βαθιά την 
απώλεια. Γιατί με
γαλώσαμε μαζί. 
Μας πήρε από το 
χέρι και μας οδή
γησε, χωρίς να το 
ξέρει, στα μουσικά 
μονοπάτια. Γ ι’ αυ
τό, τό τε  και τώρα, 
μετά  ε ίκοσ ι χρό
νια, σαν σεργια- 
νούν οι ίδ ιες ε ικό
νες στο μυαλό και 

πλημμυρίζει την καρδιά η μουσική του, σκεφτό
μαστε με αγαλλίαση ότι ευτυχώς ο δρόμος του 
Μάνου Λουΐζου είχε τη  δική μας ιστορία!

Ο Μάνος Λόίζος, κυπριακής καταγωγής, γεννήθη
κε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 22 Οκτωβρί
ου 1937. Σπουδάζει στο Αβερώφειο Γυμνάσιο και 
στο Ωδείο Ιωαννίδη, πρώτα βιολί και μετά κιθάρα. Γύ- 
ρω στο 1954 δημιουργεί με τους φίλους του μια μι
κρή κομπανία και παίζουν στις γειτονιές και στα μα
θητικά πάρτι. Το καλοκαίρι του 1955 έρχεται στην 
Αθήνα και γράφεται στη Φαρμακευτική Σχολή. Τον 
επόμενο χρόνο διακόπτει και γράφεται στην Ανωτά- 
τη Εμπορική, γιατί τη θεωρεί πιο κοντά στα ενδιαφέ- 
ροντά του. Την αφήνει όμως και αυτή για τη μεγάλη 
του αγάπη: τη μουσική.

Επιλεγμένη δικογραφία: Ο Σταθμός (1968), Θα
λασσογραφίες (1970), Ευδοκία (1971), Να’ Χαμέ Τι 
Να’ Χαμέ (1972), Καλημέρα Ήλιε, Τα Τραγούδια Του 
Δρόμου (1974), Τα Νέγρικα (1975), Τα Τραγούδια 
Μας (1976), Τα Τραγούδια Της Χαρούλας (1979), Για 
Μια Μέρα Ζωής (1980), Γράμματα Στην Αγαπημένη, 
σε στίχους Ναζίμ Χικμέτ (εκδόθηκε μετά το  θάνατό 
του, το  1983).



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2002

Υπήρξε η συνείδηση της ανθρωπότητας

Υπήρξε η συνείδηση της ανθρωπότητας», έστω και 
για μια στιγμή, όταν διακινδύνευε τη ζωή, την ελευ
θερία του και τα  εισοδήματά του για την αναγνώ
ριση της αθωότητας του λοχαγού «Ντρεϋφούς». 
Έκτοτε το  «Κατηγορώ» θα παραμείνει ένας άσβεστος 

φάρος που θα φωτίζει τον αγώνα των ανθρώπων ενά
ντια στην αδικία, την προκατάληψη, τους εθνικισμούς, 
το σκοταδισμό, τις  χωρίς ηθικό έρεισμα πολιτικές και 
άλλες σκοπιμότητες.

Ο λόγος για τον Εμίλ Ζολά, που πέθανε κάτω από πε
ρίεργες συνθήκες στις 29 Σεπτεμβρίου 1902. Πλήθος 
ανθρώπων τον ακολούθησε στην τελευταία του κατοικία 
και ακόμη μεγαλύτερο συνοδέυσε τη σποδό του, όταν 
αυτή μεταφέρθηκε στο Πάνθεον.

Εμείς, οι μεγαλύτεροι, που μέσα από τις  σελίδες των 
λαϊκών εκδόσεων του «Κατηγορώ» νιώσαμε την πρώτη 
μας αποστροφή απέναντι στην προκατάληψη και τον 
αυταρχισμό, έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να ξανακοι
τάξουμε με νηφαλιότητα και το υπόλοιπο λογοτεχνικό 
έργο του μεγάλου Γάλλου συγγραφέα και παροτρύνου
με τα  παιδιά μας να «μεταλάβουν» μέσα από τις σελί
δες του τα νάματα της δικαιοσύνης και της ελευθερίας.

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ 
διέβη τον Ρουβικώνα της ζωής

Από τους σημαντικότε
ρους και συνάμα αμ
φιλεγόμενους μεταπο
λεμικούς πεζογράφους, - 
άγνωστος σε πολλούς- ο 

Αλέξανδρος Κοτζιάς βρί
σκεται φέτος ξανά στο 
προσκήνιο της επικαιρό- 
τητας, με τη συμπλήρωση 
10 χρόνων από το θάνατό 
του.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 
1992 έφυγε από τη ζωή 
για πάντα σε ηλικία 66 
χρόνων ο δημιουργός της 
«φανταστικής περιπέτει
ας», της «Πολιορκίας», 
του «Ιγουάριου» και της «Αντιποίησης αρχής».

Ίσως ο Αλέξανδρος Κοτζιάς να μην πρόλαβε να 
αγαπηθεί από τους αναγνώστες, η συγγραφική οι
κογένεια όμως τον τιμά  και περιμένει ο χρόνος να 
τον δικαιώσει.....

« Ούτε γάτα, ούτε ζημιά»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ 
Δέκα χρόνια μετά....

0 «χαζούλης» έφυγε. Τα ελαττώματα όμως του μι
κροαστού νεοέλληνα, που φορτώθηκε στους ρό
λους του, έμειναν!

Ο Γιάννης Γιωνάκης, ένας από τους μεγάλους του ελ
ληνικού κινηματογράφου και θεάτρου έφυγε πρόσφατα 
σε ηλικία 80 ετών. Κατάφερε με τις ανεπανάληπτες ερ
μηνείες του να σκιαγραφήσει τα  πολλά πρόσωπα του 
νεοέλληνα των δεκαετιών ’50 και ’60. Υπήρξε από τους 
βασικότερους ερμηνευτές των έργων του Δημήτρη Ψα- 
θά, αλλά και ο μεγάλος θεατρικός συγγραφέας είχε 
βρει στο πρόσωπο του Γκιωνάκη τον ιδανικό ενσαρκω- 
τή των «ηρώων του».

Έκανε το θεατρικό του ντεμπούτο το 1944 με το Θέ
ατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν στο έργο του Αλέξη Σο
λωμού «Ο τελευταίος ασπροκόρακας». Ακολούθησαν οι 
παραστάσεις «Ο βυθός» του Μ. Γκόρκι και ο «Βυσσινό- 
κηπος» του Τσέχωφ, που τον οδήγησαν σε μια από τις 
πλέον συναρπαστικές πορείες στο θέατρο και τον κινη
ματογράφο.

Βα θυμάστε βέβαια τη femme fatale, την ωραία ξαν- 
θιά που βγήκε από το σπιτάκι του σταθμάρχη στην 
κλασική πλέον ταινία «Ούτε γάτα, ούτε ζημιά». 
Πρόκειται για μια από τις μεγάλες κυρίες του ελληνικού 
κινηματογράφου, την Ίλυα Λυβικού, που σιωπηλά και 

με αξιοπρέπεια πέρασε στην αντίπερα όχθη της ζωής 
λίγο καιρό πριν. Η Αιμιλία Χατζάκη, έτσι ήταν το πραγ
ματικό της όνομα, γεννήθηκε το  1919 στο Ηράκλειο της 
Κρήτης. Γρήγορα την κέρ
δισε το θέατρο και ο κι
νηματογράφος. Στο 
πλευρό του Βασίλη Λο- 
γοθετίδη πρωταγωνί
στησε σε πολλές παρα
γωγές, όπως «Ένα βό
τσαλο στη λίμνη», «Δε
σποινίς ετών 39»,
«Σάντα Τσικί- 
τα», «Δελη- 
σ τ α ύ ρ ο υ  
και υιός», 
κ.ά. □



Του Κων/νου 
Λιοπρασίτη 

Αστυ κτηνιάτρου 
Αστυν. Δ/ντή 

Καθηγητή 
Αστυνομικών 

Σχολών

ΤΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑmn ο ιιιιρ ο ρ  par
Με τον όρο «ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ» καθορίζουμε όλους 

τους ζώντες οργανισμούς της Θάλασσας, των 
λιμνών, των ποταμών, των ιχθυοτροφείων, που 
αποτελούν μία θρεπτική, υψηλής βιολογικής 
αξίας τροφή για τον άνθρωπο.

Ταξινομώντας τα  αλιεύματα των θαλασσών και των 
γλυκέων υδάτων σχηματίζουμε τ ις  ακόλουθες κατη
γορίες:

ΨΑΡΙΑ: (α) Με οστέινο σκελετό - οστειχθύες (Μπαρ
μπούνια, λιθρίνια, Σαργούς-Γλώσσες), και (β) Με χόνδρι
νο σκελετό - χονδριχθύες(Γαλέος, ρίνες, σελάχια, φά
λαινες κλπ.).

ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ: (α) Γυαλιστερές-Μύδια - Στρείδια - 
Αχινοί, και (β) Σωλήνες - Αχιβάδες - Κυδώνια.

ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ: (α) Οκταπόδια-Μοσχιοί, Καλαμάρια, 
και (β) Θράψαλα, σουπιές κλπ.

ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ: (α) Αστακοί, Γαρίδες, Καραβίδες, 
και (β) Καβούρια κλπ.

Η έλλειψη παρασίτων και φλεγμονών είναι βασικό κριτή
ριο επιλογής μας στα ψάρια

Η κατανάλωση των αλιευμάτων ξεκινάει από 4.000 π.χ. 
Στην αρχή ήταν προνόμιο διατροφής των κατοίκων των 
παραθαλάσσιων περιοχών, άτομα και ομάδες αποκλει
στικά ιχθυοφάγοι, χαρακτηρίζονται για την ζηλευτή 
υγεία και την μακροβιότητά τους, όπως είναι οι Ιάπωνες, 
Κινέζοι κλπ.

Σήμερα με τα σύγχρονα μέσα αλιείας, επεξεργασίας 
και κυρίως συντήρησης και μεταφοράς, προτιμιόνται και 
καταναλίσκονται και από πληθυσμούς της ενδοχώρας 
απομακρυσμένων από τη θάλασσα περιοχών.

Ειδικά η χρήση του τεχνητού ψύχους (νιφάδες τριμ
μένου πάγου) και η κατάψυξη στη χώρα μας εξασφαλί
ζουν στην Ελληνική Οικογένεια άριστα από θρεππκή 
άποψη και οικονομικά προϊόντα όπως είναι τα αλιεύματα 
σ’ όλη την επικράτεια.

Προκειμένου να επιλέξουμε το είδος του αλιεύματος 
για τη διατροφή μας από την Αγορά χρειάζονται γνώσεις 
τόσο του είδους (ο αριθμός τους φτάνει στις 25.000 πε
ρίπου στην ελληνική αγορά, διακινούνται περί τα 300 εί
δη), και της ποιότητας, αλλά και της φρεσκότητας, που 
είναι και ο βασικός παράγων της επιλογής τους από τον 
καταναλωτή.

Η αναγνώριση του είδους αποτελεί βασική προϋπόθε
ση για μία σωστή αγορά, και τούτο καθορίζεται από το 
μέγεθος, το χρώμα, το σχήμα, τα βραχιοκαλύμματα, τα 
λέπια, τα πτερύγια και άλλα ανατομικά στοιχεία και η 
διαφοροποίηση μεταξύ ομοίων αλλά που διαφέρουν σε 
ορισμένα γνωρίσματα:
Μπαρμπούνι* - Κουτσομούρα 
Λιθρίνι* - Μπάλάς 
Θράψαλο* - Καλαμάρι 
Οκταπόδι* - Μοσχιός 
Γλώσσα* - Ζακέττα - Φασσί

Για την επιλογή της φρεσκότητας θα επικαλεσθούμε 
την παροιμία ότι «ΤΟ ΨΑΡΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΒΡΩΜΑΕΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ» πράγματι πέραν της αλληγορικής σημασίας 
που έχει στην κυριολεξία η αλλοίωση αρχίζει από το κε
φάλι και συγκεκριμένα στα μπαγιάτικα, αλλοιωμένα, τα 
μάτια γίνονται θολά, τα βράγχια φαιά με δυσάρεστη 
οσμή. Τα κριτήρια φρεσκότητας και ακαταλληλότητας 
των ψαριών φαίνονται στον πίνακα που παρατίθεται.

Τα οστρακοειδή πρέπει να είναι ζώντα κατά την αγορά 
τους και τούτο φαίνεται από το κέλυφος, πρέπει να είναι 
κλειστό.

Περιέχουν υγρό, καθαρό και άοσμο. Σάρκα γερά προ- 
σκολλημένη στο κέλυφος που σε τσίμπημά τους με καρ
φίτσα ή ρίχνοντας λίγες σταγόνες λεμονιού προκαλεί 
συστολή του σώματος.



ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Η ποιοτική κατάταξη των διαφόρων ειδών αλιευμά
των δεν στηρίζεται στην χημική σύνθεση των συστατι
κών (πρωτεΐνες - λίπη, ανόργανες ουσίες), αλλά κυ
ρίως στους οργανοληπτικούς χαρακτήρες του κάθε εί
δους (ως η γεύση, η οσμή, η σύσταση και η περιεκτι- 
κότητά τους σε λίπος) και φυσικά η προτίμησή τους εί
ναι θέμα της προσφοράς και ζήτησης.

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Τα αλιεύματα υπερέχουν των κρεάτων των κατοικί
διων ζώων λόγω της ύπαρξης πολλών ακόρεστων λι
παρών οξέων των σειράς ωμέγα-3 και η σάρκα τους 
αφομοιώνεται σε ποσοστό μέχρι 98% (υψηλός δείκτης 
πεπτικότητας) που αποδεικνύεται η χρησιμότητα των 
θρεπτικών συστατικών από τον ανθρώπινο οργανισμό.

Σημαντικό στοιχείο της επιλογής μας είναι και η μη 
ύπαρξη παρασίτων και φλεγμονών είτε στην επιφάνεια 
ή στην σάρκα ή στα κοιλιακά τοιχώματα ως ασκαρίδες 
και νηματώδεις ή Strogyloides.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2002

α/α Σημεία Φρέσκα Αλλοιωμένα

1. ΟΦΘΑΛΜΟΣ Διαυγής, κυρτός, κόρη 
μαύρη, γυαλιστερή

Κοίλος στη μέση 
γαλακτόχρους

κόρη γκρίζα

2. ΒΡΑΓΧΙΑ έγρά, χωρίς βλέννη, με 
γυαλιστερό χρώμα από 
ροδαλό έως ερυθρό 
(αίματος)

Θαμπά, κιτρινω
πά, με γαλακτό- 
χρωμη βλέννη

3. ΟΣΜΗ των βράγ
χιων, του δέρμα

τος, κοιλιακής 
κοιλότητας

Χαρακτηριστικά 
ευχάριστη 
(των θαλασσινών 
φυκιών)

Αποσύνθεση
(δυσοσμία)

4. ΛΕΠΙΑ ΚΑΙ 
ΠΤΕΡΥΓΙΑ

Στερεά κολλημένα στο 
δέρμα, γυαλιστερά

Θαμπά, αποκολλώ- 
νται εύκολα από 
το δέρμα

5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΧΡΩΜΑ

Ζωηρό, μεταλλικό και ιρι- 
δίζον

Αποχρωματισμός 
από το  φυσικό του 
(θαμπό)

6. ΣΑΡΚΑ Συμπαγής, ελαστική, 
προσκολλημένη πάνω 
στο σκελετό κατά την 
τομή στην κοιλιακή χώρα, 
διαφανής και λαμπερή

Πλαδαρή, 
αδιαφανής, μη 
προσκολλημένη 
στο σκελετό

7. ΙΧΝΗ ΠΙΕΣΗΣ - 
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 

ΔΑΚΤΥΛΟΥ

Απηλλαγμένα ή ελάχιστα Φέρουν πιέσεις 
στο σώμα

8. ΚΟΙΛΙΑΚΑ
ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

Συμπαγή - ελαστικά Πλαδαρά - 
διόγκωση κοιλία

Το βασικό μειονέκτημα όλων των αλιευμάτων είναι ότι 
αλλοιώνονται πολύ εύκολα γ ι’ αυτό και επιβάλλεται τα 
νωπά να συντηρούνται με καθαρό τριμμένο πάγο σε 
αναλογία 1 χιλ/μο αυτού με 2 χιλιόγραμμα ψαριών από 
την αλίευση τους μέχρι την τήρησή τους σε θερμοκρα
σία 0ο C και εντός ψυκτικού χώρου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. «Τρόφιμα καιΚαταναλωτής», Έκδοση του Κέντρου 
Ελέγχου Τροφίμων,Διεύθυνση Κτηνοτροφικής Θεσσα
λονίκης, 1998.

2. Π.Δ. 786/78 περί αλιευμάτων - Αθήναι.
3. Π.Δ. 290/92 περί αλιευμάτων - Αθήναι.
4. «Ο μύθος και η αλήθεια για τη διατροφική αξία των 
θαλασσινών» Σωφρόντος £. Παπουτσόγλου - Εργαστή
ριο Εφηρμοσμένη Υδροβιολογική - Αθήνα, Τριπτόλεμος 
113,2001
5. «Υγιεινή Τροφίμων Ζωτικής Προέλευσης» Τόμος 
Β ’,Αχιλλέας Πανέτσος, 1984 - Θεσσαλονίκη
6. «Εκτροφή και παθολογία ιχθύων» Τόμος Α ’, Γ. Φώ
της, 1999, Αναπλ. Καθηγητής Κτην. Σχολή Α.Π.Θ., Θεσ
σαλονίκη

Χ Ρ Η Σ Ι Μ Α  Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α  - Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Σ

1. Η γενετική δομή του ανθρώπου, που αφορά στη διατροφή του, τον εντάσσει στους παμφάγους οργανισμούς.
2. Ο άνθρωπος, επομένως, πρέπει να καταναλώνει, καθημερινά, σύνθετα γεύματα με πρωτεΐνες, κατά προτίμηση 
ζωικής προελεύσεως, υδατάνθρακες και λίπη με αυξημένα επίπεδα πολυακόρεστων λιπαρών οξέων και, ασφα
λώς ανόργανα στοιχεία και βιταμίνες.
3. Επειδή, όλοι οι ζωικοί ιστοί περιέχουν χοληστερόλη, επιβάλλεται η κατανάλωση εκείνων που περιέχουν χαμη
λά επίπεδα κορεσμένων και υψηλά επίπεδα ακόρεστων λιπαρών οξέων.
4. Όλοι οι υδρόβιοι ζωικοί οργανισμοί, εντάσσονται, σε ποικίλο ποσοστό, στην καπιγορία των προϊόντων με αντι- 
χοληστερινική δράση.
5. Όλοι οι υδρόβιοι ζωικοί οργανισμοί, εντάσσονται σε ποικίλο ποσοστό, στη μοναδική κατηγορία των προϊόντων 
με άριστο συνδυασμό πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας, ιχνοστοιχείων και βιταμινών, καθώς και ορισμένοι από 
αυτούς (οστρακοειδή) με αξιόλογα επίπεδα γλυκογόνου.
6. Όλοι οι υδρόβιοι, ζωικοί οργανισμοί, άλλος πολύ, άλλος λιγότερο, όχι μόνο καλύπτουν επαρκέστατα τις ανά
γκες του καταναλωτή σε αμινοξέα, πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, αλλά μπορεί να θεω
ρηθούν εύλογα ως αποθήκη φυσικών φαρμάκων για την πρόληψη πολλών ασθενειών, ως φυσικό φαρμακείο.
7. Το ελληνικό καταναλωτικό κοινό κυρίως λόγω παρατιληροφορήσεως, σε συνδυασμό ωστόσο και με τον τρόπο 
ζωής του, ανέπτυξε διατροφικές συνήθειες στα πλαίσια των οποίων, η κατανάλωση ζωικών υδρόβιων οργανι
σμών, είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.
8. Επιβάλλεται αλλαγή των διατροφικών συνηθειών του ελληνικού καταναλωτικού κοινού με σκοπό την αύξηση 
καταναλώσεως προϊόντων του υδάτινου περιβάλλοντος.

6 4 5



Π Ε Μ Π Τ Η
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Μην. 11 - Εβδομ~49 
Ανατ. Ηλιου: 7.19 
Δύσις Ηλίου: 5.07 
Σελήνη 24 ημερών
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Στεφάνου οσιομάρτυρος, Ειρηνάρχου, Κορασιού

Ημέρα της Ελληνικής
Αστυνομίας

Ο  Έ λ λ η ν α ς  Αστυνομικός

αμεροληψίας. ανιδιοτέλειας κα, “  ^  του αδ„ ρ ίιω ς  φυλής, εθνικά
✓  Σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες κ ^ ηεμαιοφύλακας της ειρήνης και του m -

τητας. γλώσσας *° ι̂ ^ ^ ^ Ζ ^ έ ί α ς  και διατήρησης των πανανθρώπινων αξιω 
λιτισμουτους ,ο συντελεστής Ψ α, κατασΤ0λή ,ου εγκλήματος.

✓  Τελεί σε διαρκή ετοιμότητα γιατην' Ρ ^ εύμσ, ος και της έννομης τάξης, 
Ζ Ζ ^ Γ — Γαναγκώ ν, πήντοτε σθμφώνα μετο ΐυνταγμα

λύ καλά ότι, ακόμη και στον πρ ανθρώπινες υπάρξεις.
πρέπει να αντιμετωπίζει τ ς , και απαιτεί ψυχική και ηθικηα-
Έχει επίγνωση ότι το έργο του είναιιδι0™ " ’ νθήκες και καταστάσεις όπου πολλές 
ν το ^ !μ Ζ /δ ύ ν °υς, ^ « Ζ ^ Ζ α ^ ^ ώ ί σ η ΐ ^ ^ ν 610. σιην οποία οι πολίτες α-

» .

• ™ s g s z s ls s z & ^ ’ ^ — “ " ~

και τη συμπαράσταση των πολιτών.



Β ιο τ ε χ ν ία  Ν υ φ ικ ώ ν  - Β α π τ ισ τ ικ ώ ν

με ειδικες τιμές προς τους αοτυνομικους υπαλλήλους.
Επίδειξη νυφικών με ραντεβού

Πνρρας 19 ηροέκιααη Μηακνανά, ότηοθεν ξενοδοχείου Lendra ilfem'o//)l
TrjX.: 010 9200.232, 093 6623 435

ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 
ΕΛ.ΑΣ - Ε.Σ - ΠΥΡ/ΚΗΣ  

ΣΗΜΑΤΑ ΕΛ.ΑΣ - Ε.Σ - ΠΥΡ/ΚΗΣ, 
ΠΗΛΙΚΙΑ - ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΑΡΒΥΛΑ MAGNliM HI - TEC
ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΓΙΛΕΚΑ ΙΙΙΑ

(5 0 0  Ευρύ σε 6 άτοκες δόσεις)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΤΟΛΗ £  7 5  Ευρύ
( Υφασμα σελάισ)

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ 1 0  Ε υ ρ ^
(Ύφασμα πελάιη)

I  ΑΝ Ο ΙΧΤΑ  ΟΛΗ Μ ΕΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Ν. ΦΛΟΥΤΖΗ 25 (ΠΥΛΕΣ ΚΕΛΒ, ΚΕΒΟΠ), 
_ ΧΑΪΛΑΡΙ ΤΗΛ.010 5326379

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

*  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ A ΥΤΟΑΜΥΝΑ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΝΟΠΛΟΥΣ & ΑΟΠΛΟΥΣ ΑΝΉΠΑΛΟΥΣ 
ΛΑΒΕΣ (ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ 
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ■ ΣΥΛΛΗΨΗΣ)

#  ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ
♦ TAE KWON DO (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ · ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ)
•  ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Γ.Γ.Α.
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ WORLD HAPKIDO FEDERATION 
HAPKIDO Δ DAN, TAE KWON DO 3  DAN y

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

3$·
Silver Eagle No 2

Σ Κ Ο Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ  
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ  
Η Μ Υ Η Τ Ι Κ Ο Σ  
Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ  
& ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ Σ  
Ε Ξ Ο Π Π Ι Σ Μ Ο Σ

Δάβαρης Αλέξανδρος
Τ Μ ε Γ α ξ ά  29  Π α ι α ν Ι α ^ τ η λ :  2 1 0 6 6 4 0 2 5 ^6 6 4 0 2 2 9  
w e b  s i t e :  w w w . s k o m a t . g r  e - m a i l :  i n f o @ s k o m a t . g r

http://www.skomat.gr
mailto:info@skomat.gr
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να πει «Την γλώσσα μου 
έδωσαν Ελληνική»
(Οδυσσέας Ελατής)

Ενας ευχάριστος προβληματισμός με μια σειρά από κα
θημερινές λέξεις, με σωστή μία από τις τρεις εκδοχές... 
και τις απαντήσεις άμεσες για τυχόν αμφιβολίες σας.

Αναδίφηση(η)
α. κατεδάφιση β. λεπτομερής έρευνα γ. επανατο

ποθέτηση 
Εικοτολογία (η)
α. εικονογραφία β. διαφθορά γ. λόγος χωρίς από

δειξη
Οτρηρός(ο)
α. φανερός β. αιχμηρός γ. δραστήριος 
Σηπεδών(η)
α. σαπίλα β. καταστροφή γ. ταραχή 
Υποτονθορύζω
α. ψιθυρίζω β. υβρίζω γ. υποσκάπτω 
Αδολεσχία (η)
α. ασθένεια β. δόλια ενέργεια γ. φλυαρία

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Αναδίφηση (η):
Η συστηματική, λεπτομερειακή έρευνα, ιδιαίτερα αρ

χείων, εγγράφων κ.ά. 
ουσ. αναδίφης και αναδιφητής (ο) 
αναδιφώ:ερευνώ εξαντλητικά αναζητώντας κάτι 
ΕΤΥΜ. αρχ. αναδιφώ: αναζητώ ψηλαφώντας 
ΠΑΡΑΓ. φυσιοδίφης, ιστοριοδίφης.

Εικοτολογία (η):
[των εικοτολογιών]
-Η αυθαίρετη διατύπωση εκδοχών και συμπερασμά

των, η διερεύνηση με υποθέσεις και η συζήτηση χωρίς 
αποδείξεις.

-Κάθε έκφραση απόψεως χωρίς επαρκή στήριξη.
ΣΥΝ. Πιθανολογία, υπόθεση
ΕΤΥΜ. εικοτολογώ (αρχ. εικώς -ότος: δεόντως, όπως 

πρέπει ,από το ρήμα έοικα: ομοιάζω (εικόνα).

Οτρηρός -ά -ό (αρχ.)
Εργατικός, ακάματος, δραστήριος, φιλόπο
νος.
ΕΤΥΜ. οτρύνωιωθώ, προτρέπω+ηρός (με άλ
λη σημασία πον -ηρός, μοχθ-ηρός.

Σηπεδών (η):
[σηπεδόνος] η σήψη, η σαπίλα.
ΕΤΥΜ. αρχ. σήπομαι + καταλ. επίθημα ε-δών. 
όμοια κατάληξη τερη-δών, κοτυλη-δών.

Υποτονθορύζω ρ.:
μουρμουρίζω, ψιθυρίζω, τραγουδώ σιγά. 
ΕΤΥΜ. υποτονθορίζω - υπο+τονθορίζω<τορ- 
θορύζω θόρ<θόρυβος

Αδολεσχία (η)
[αδολεσχιών] :η υπερβολική σε μάκρος ομιλία, φλύα

ρη και κουραστική ομιλία.
ΣΥΝ. πολυλογία, φλυαρία, περιττολογία, κενολογία 

.βερμπαλισμός.
ΑΝΤ. λακωνικότητα ΟΥΣ. αδολεσχής
ΕΤΥΜ. αδολεσχής α στερ+Εαδο=ευχάριστος, αυτός 

που δεν μιλάει ευχάριστα.

Παρώνυμα

Χαρακτηρίζονται λέξεις που έχουν παραπλήσια μορ
φή (παρά+ονομα) όχι όμως και την ίδια σημασία (οπό
τε είναι συνώνυμα) , ούτε συμπίπτουν στην προφορά 
(οπότε είναι ομόηχα), αλλά πιθανόν να μοιάζουν στον 
τονισμό, την προφορά ή τον γραμματικό τύπο.

Τα πιο συνηθισμένα παρώνυμα που δημιουργούν δυ
σκολίες είναι:

αγία - αγυία: δρόμος (αγυιόπαις)
αγνεία (αγνός) - άγνοια
αθέρας:στάχυ, κόψη, αφρός - αιθέρας
αίσθημα (αισθήσεις) - συναίσθημα (ψυχική κατάσταση)
αμαρτωλός - αρματολός (άρματα)
αμνησία - αμνηστία
αναγκαιότητα (ότι επιβάλλει η ανάγκη) - ανάγκη 
(υποχρέωση που επιβάλλουν οι συνθήκες) 
ανία: πλήξη - άνοια : εξασθένηση των διανοητικών 
κυρίως λειτουργιών συνηθ.στους ηλικιωμένους(νους) 
ανακύκληση (κύκλος) - ανακύκλωση (επαναχρησι- 
μοποίηση υλικού).
αχρησία (η μη χρησιμοποίηση) - αχρηστία: η μη χρη
σιμότητα
γένεση: η αρχή, προέλευση - γέννηση (γεννώ)
δεινή (δεινός) - δίνη (στρόβιλος)
διακόσμηση - διάκοσμος (ότι χρησιμοποιείται στη
διακόσμηση, στολίδια)
δρομέας - δρομαίος: ταχύς
έκλειψη - έκθλιψη (φωνήεντος)
έλαιο - έλεος: ευσπλαχνία
(συνεχίζονται)

Είπαν για την γλώσσα μας

«" ’Ακόυσα στον ’ Αγιο Πέτρο της Ρώμης το Ευαγγέ
λιο σε όλες τις γλώσσες. Η Ελληνική αντήχησε, άστρο 
λαμπερό μέσα στη νύχτα» (Γκαίτε).

«Όλος ο κόσμος πρέπει να μάθει Ελληνικά , γιατί η 
Ελληνική γλώσσα μας βοηθάει πρώτα απ’ όλα να κατα
λάβουμε τη δική μας γλώσσα» (Ζακλίν Ντε Ρομιγύ, Γαλ- 
λίδα Ακαδημαϊκός). α

Κ.Γ.Σ.



Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Υ
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 8 Β :8 5 €  
(μπουφάν-παντελόνι)
ΠΗΛΗΚΙΟ: 17,50€
ΠΟΥΛΟΒΕΡ: 25 €
( Στις τιμές ουμπεριλαμβάνεται Φ.ΠΛ 18%)

V Υφασμα 
Γ πελάτη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (Δέρμα Cordura) 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ (για όλα τα όπλα) 

ΘΗΚΕΣ CORDURA (made in U S A.) 

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ (S&W, "ECONOMY”)

ΓΚΛΟΠ (Καουτσούκ -  Πτυσσόμενα) 

ΤΣΑΝΤΑΚΙΑ ΟΠΛΟΝ 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

ΣΗΜΑΤΑ 

ΦΑΚΟΙ MAG

ΑΡΒΥΛΑ HI-TEC (Δέρμα - Cordura)

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 31, Τ.Κ. 106 72 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 010 3610280 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

J U c id tliL

ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΉΣΤΙΚΑ
Μ ΠΟΜ Π ΟΝΙΕΡΕΣ* ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ  

ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.

Ανεξαρτησίας 83 (τε'ρμα Λεωφ. 208), Αργυρούπολη
τηλ. 9939732-9927673

Φωτογραφία - Παραγωγή VIDEO

Βαπτίσεων 

Ο  Αρραβώνων 

Ο Αρχείο
συνδέσεις

Μούγιου - Τζεντέμη Δήμητρα

Παπαναστασίου 38, Κ. Πατήσια, Τηλ.: 83.28.098
(Πλησίον Ηλ. Σταθμού Ay. Νικολάου)
Υποκατάστημα Σλήμαν 26, τηλ.: 010 69.97.972

Ο Π Τ Ι Κ Α
Γυαλιά Οράσεως-Γυαλιά Ηλιου 

Φακοί Επαφής-Εγχρωμοι Φακοί 
Ειδικές Παραγγελίες 

Παιδικό Τμήμα
2 0 %  Ε Κ Π Τ Ω Σ Η

Optic Design
Γωγώ Τσιμπερδώνη

Πτυχιούχος Οπτικός

Ιερά Οδός 270 -12242 Αιγάλεω  
Τηλ.: 53.10.407 · 59.00.735 - FAX: 58.19.195

Δ Ε Κ Τ Α  Ο Λ Α  Τ Α  Τ Α Μ Ε Ι Α



EUROPEAN NETWORK OE POLICE WOMEN IENPI
•  Άτομα - συνδέσμους του Δικτύου σε κάθε χώρα.
•  Κεντρικά Γραφεία.
•  Διαδικασία Εκλογών.
•  Διεθνή Δίκτυα ΕΝΡ.
•  Μέλη - Υποστήριξη.
•  Αιτήσεις Εγγραφής στο Δίκτυο.
•  Δελτία Τύπου, και
•  Εκδόσεις

Οι γυναίκες συνάδελφοι (αλλά και οι άνδρες) μπο
ρούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.enp.ne ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία για τη θέ
ση της γυναίκας αστυνομικού, επίκαιρο προβληματισμό 
για το αστυνομικό έργο και εκδόσεις σχετικές με θέμα
τα αστυνομικού, κοινωνικού και εγκληματολογικού εν
διαφέροντος.

Το σημαντικότερο όμως που μπορεί να αποκομίσει 
κάποιος είναι μια πανοραμική εικόνα του γυναικείου 
αστυνομικού χώρου στο παγκόσμιο χωριό. α

Το Ίδρυμα "Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αστυνομικών -Γυναι- 
κών" ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συ
νεδρίου για γυναίκες Αστυνομικούς στο Noord 
wijker hout /ΟΛΛΑΝΔΙΑ στις 23 Μαρτίου 1989. Εί
ναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που δρα 

εντελώς ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κυβέρνηση, πο
λιτικό κόμμα ή άλλη ομάδα και στηρίζεται στις βασικές 
αρχές της ισότητας για την ανθρωπότητα, της ελευθε
ρίας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Το 1996 δό
θηκε επίσημα στο ανωτέρω Ίδρυμα το status του "μη - 
κυβερνητικού οργανισμού", και έτσι λειτουργεί συμβου
λευτικά στα πλαίσια του Οικονομικού και Κοινωνικού 
Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών.

Αυτό συνεπάγεται ότι το Ίδρυμα ΕΝΡ δεν μπορεί τώρα 
να ορίσει επίσημους εκπροσώπους στα Ηνωμένα Έθνη.

Η ιστοσελίδα, που "είναι κρεμασμένη" στο Internet, πε
ριλαμβάνει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την 
ιστορία του Δικτύου ΕΝΡ και τους αντικειμενικούς στό
χους του. Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να αντλήσετε 
πληροφορίες για:

•  Τη Διοίκηση (Εκτελεστικό Συμβούλιο και Γενικό 
Συμβούλιο του Δικαίου)

www.enp.ne

http://www.enp.ne
http://www.enp.ne
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Πλακάκια -Είδη Yyicivijc 
Έπιπλα Μπάνιου

Δια8έτουμε μεγάλη ποικιλία 
σχεδίων και χρωμάτων

Κηφισιά - Λ. Κηφισίί^ 286, 14563 
Τηλ 0108010107 - Τηλ/Fax: 010-8083649

Λ. ΠΑΤΕΗΕ Α .Β .Ε.Ε.
Α Λ Ε ΞΙΣΦ Α ΙΡ Α  Κ ΡΥΣΤΑΛΛΑ ■ Ε ΙΔ ΙΚ Ε Σ  Κ Α ΤΑ ΣΚ ΕΥΕΣ

• ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΤΡΙΠΛΕΞ - ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ
• ΘΕΡΜΟΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ & ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ
• ΚΡΥΠΑΛΛΙΝΑ ΣΤΈΓΑΣΤΡΑ ΕΙΣΟΔΩΝ ·  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΡΥΠΑΛΛΑ
• ΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΠΛΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
• ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΕΣ ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ ·  FLOAT GLASS
• ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΕΣ ΣΚ Α Λ Ε Σ» ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ
• ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ & ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ·  ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ Ν ΚΟΣΜΟ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 400,
153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛ.: +30 210 6611933,
FAX: +30 210 6047460

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΥΜΗΤΤΟΥ 156, ΠΑΓΚΡΑΤΊ,
11636 ΑΘΗΝΑ,
ΤΗΛ.: +30 210 7019510,
+30 210 7017564, +30 210 7516310,
FAX: +30 210 7522311, KIN.: 6945 391040

w w w .patsisglass.gr e-mail:patsis@patsisglass.gr 
--------------------------------------------------------------------------—'

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΖΑΝΤΩΝΦ1Ν
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ · ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ & ΑΛΛΑΓΗ

μ* ΚΑΜ λγο η  irn m u m n
ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 

ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
χωρίς προκαταβολή έως 36 δόσεις

Καραθεοδωρή 31 & Γ Βλάχου ■ Ν Ψυχικό 
τηλ.: 67.46.300 - 67.22.236

Σ .  Π Α Γ Ω Ν Η Σ
Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ.-Fax 061 0 220 541

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

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

δικό σας ύφασμα

- Στολές
- Πουκάμισα
- Παντελόνια 
-Πηλίιαα
- Παπούτσια 
-Ζώνες
- Σήματα & Διακριτικά
- Παράσημα όλων των Σωμάτων

- Ειδικός εξοπλισμός
- Θήκες όπλων χαμηλής, 

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

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

http://www.patsisglass.gr
mailto:patsis@patsisglass.gr
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Ε να πεντάχρονο κοριτσάκι συνέλαβαν οι αμερικανι

κές τελωνειακές αρχές στο αεροδρόμιο « Κένεντι 

» της Νέας Υόρκης, το  οποίο ενεργούσε ως «βα

ποράκι » για το  κολομβιανό καρτέλ ναρκωτικών. Το κο

ριτσάκι ταξίδευε ασυνόδευτο από την Μπογκοτά στην 
αμερικανική μητρόπολη και οι ασυνήθιστα φουσκωμέ

νες τσέπες στο φορεματάκι του κίνησαν την περιέρ

γεια των τελωνειακών, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ήταν 

γεμάτες από σακούλες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 

ενός κιλού. Το παιδί παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές, 
ενώ κανείς δεν εμφανίστηκε για να το  αναζητήσει. 

Έχοντας εξαντλήσει όλες τις πιθανές μεθόδους μετα

φοράς ναρκωτικών, το κολομβιανό καρτέλ των ναρκω
τικών ανακάλυψε στο πρόσωπο των μικρών παιδιών το 

καλύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσον. Μέχρι 

πρότινος. Γατί η μικρούλα, που συνελήφθη στο αερο

δρόμιο, δεν ήταν το  πρώτο βαποράκι. Λίγες μέρες 
πριν, οι τελωνειακοί είχαν συλλάβει έναν 13χρονο με 

87 προφυλακτικά γεμάτα κοκαΐνη.

Πόση ώρα άραγε μπορεί να περιμένει ένα βρέφος 
στην τράπεζα; Μέχρι και επτά ολόκληρες ώρες! 

Τόσες έμεινε ένας μπόμπιρας 18 μηνώ και μάλι
στα κλειδωμένος στο χρηματοκιβώτιο. Η μαμά του, 

υπάλληλος της τράπεζας, μη έχοντας προφανώς που 
να αφήσει τον μικρό, τον είχε πάρει μαζί της στη δου

λειά. Εκείνος, πάλι, μη ξέροντας πως αλλιώς να περά

σει την ώρα του έπαιζε κρυφτούλι. Μπαινόβγαινε στο 
χρηματοκιβώτιο της τράπεζας έως ότου την προκα
θορισμένη ώρα το χρηματοκιβώτιο κλείδωσε αυτόμα
τα  με το  παιδί μέσα. Μόνο που, για τον φόβο των λη

στών, το  χρηματοκιβώτιο όταν κλείσει δεν ανοίγει αν 
δεν συμπληρωθούν οι ώρες που πρέπει να παραμείνει 

κλειστό. Έτσι, ο μικρός έμεινε κλειδωμένος έως ότου 
ξανάνοιξε η τράπεζα και όλες αυτές τις  ώρες τον πα
ρακολουθούσε μια εσωτερική κάμερα, ενώ οι πυρο

σβέστες, που έσπευσαν να βοηθήσουν, δεν μπόρεσαν 
να κάνουν τίποτα περισσότερο από του να του κρα

τούν συντροφιά με παιδικά τραγούδια.

Ε λλείψει κατασκόπων (!) η Αμερικανική Υπηρεσία 

Πληροφοριών CIA επιχείρησε να εκπαιδεύσει γά

τες, τις οποίες εφόδιασε με όλα τα  απαραίτητα 
ηλεκτρονικά συστήματα, προκειμένου να κατασκοπεύ

σουν για λογαριασμό της πλανηταρχίας. Κι επειδή, φυ
σικά, μια γάτα δεν φοράει κοστούμι για να κρύψει εκεί 
τα  μυστικά της δουλειάς, οι επιστήμονες της CIA υπέ

βαλαν τη γάτα σε εγχείρηση και τοποθέτησαν όλον τον 
απαραίτητο εξοπλισμό στο εσωτερικό της, μετατρέπο- 

νταςτην ουρά....σε κεραία. Κατασκεύασαν ένα έκτρωμα 
της φύσης με την τεχνολογία, κατήγγειλαν οι φιλόζωοι 
της υπηρεσίας, η οποία πάντως αναγκάστηκε να απο
σύρει την κατάσκοπο-γάτα, αφού στην πρώτη κιόλας

αποστολή της έπεσε θύμα τροχαίου, πριν προλάβει καν 

να φθάσει στον προορισμό της, πόσο μάλλον να δώσει 

«ραπόρτο».

Τ υχερός μέσα στην ατυχία του ήταν ένας Αυστρα

λός, ο οποίος έγινε εκατομμυριούχος, κερδίζοντας 

το λότο με τους αριθμούς εισαγωγής του στο νο

σοκομείο. Ο 50χρονος άνδρας από τη Μελβούρνη, κα

θηλωμένος στο «κρεβάτι του πόνου» με σπασμένο πόδι, 

κοίταξε τους αριθμούς στο «μπρασελέ» που του φόρε

σαν οι νοσοκόμοι κατά την εισαγωγή του στο νοσοκο

μείο και τους σημείωσε στο τυχερό δελτίο. Αυτό ήταν, η 
τύχη του χαμογέλασε πλατιά και τώρα προφανώς δεν 

βλέπει την ώρα της εξόδου του από το νοσοκομείο για 

να παραλάβει τα  κέρδη του.

Α ιεσώθη από την αστυνομία κλέφτης ο οποίος επι
χειρούσε να διαρρήξει διαμέρισμα στη σουηδική 

πόλη Μάλμο, όταν εγκλωβίστηκε στον ανελκυ

στήρα. Ο 39χρονος πέρασε 11 ώρες στον ανελκυστή

ρα, ο οποίος οδηγούσε στο διαμέρισμα που σκόπευε να 

διαρρήξει. Ήταν ρυθμισμένος ώστε να κλειδώνει αν πα- 

ραβιαστεί, όπως και έγινε, με αποτέλεσμα ο επίδοξος 
διαρρήκτης να απελευθερωθεί τελικώς από την αστυ

νομία, αλλά μόνο για να οδηγηθεί στο κελί.

Ο ι εκπλήξεις αρέσουν στις γυναίκες, αλλά αιφνι- 
διάζουν τους άνδρες. Κάτι τέτο ιο συνέβη όταν 

το  κορίτσι ενός Νορβηγού θέλησε να του κάνει 
έκπληξη, κρύβοντας το  δαχτυλίδι των αρραβώνων 

τους στο φαγητό του. Εκείνος ανίδεος το  κατάπιε κι 
εκείνη έμεινε σύξυλη να τον κοιτάζει. Όταν του απο

κάλυψε το .... μυστικό, εκείνος αιφνιδιάστηκε μεν, το
αντιμετώπισε όμως με μπόλικο χιούμορ. «Τώρα είμαι 
κατά 24 καράτια βαρύτερος», είπε, πριν προσθέσει ότι 
«αξία έχει πάντα ο εσωτερικός κόσμος του άλλου». 

Πάντως, μέχρι το δαχτυλίδι των αρραβώνων τους να 
βρει διέξοδο δια της φυσικής οδού, το  ζευγάρι αρρα- 

βωνιάστηκε με δανεικό και «όχι αγύριστο » δαχτυλίδι, 
αφού αργά ή γρήγορα θα εξωτερικευτεί ο .... εσωτερι

κός κόσμος του νέου.

Τ ο προεδρείο του δικαστηρίου της Χάγης που εκλή- 
θη να εκδικάσει την υπόθεση ενός 39χρονου άν- 

δρα με....βρωμερά πόδια θα πρέπει να ένιωσε του

λάχιστον δυστυχισμένο και ανήμπορο να επιβάλει την 
τάξη. Διότι ο κατηγορούμενος επέμενε να βγάζει τα  πα

πούτσια του σε κάθε περίπτωση, αδιαφορώντας για την 
«μπόχα» που ανέδιδαν ακόμη και ενώπιον του δικαστη
ρίου. Ο 39χρονος άνδρας από το Ρότερνταμ βρέθηκε 

κατηγορούμενος, έπειτα από παραβίαση του κανονι
σμού της βιβλιοθήκης τοπικού πανεπιστημίου, σύμφω
να με την οποία δεν επιτρέπεται να βγάζει κανείς τα πα-
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πούτσια του, όταν βρίσκεται στο χώρο της. Πόσο μάλ

λον, όταν τα  ιδρωμένα πόδια του «ζέχνουν» από μακριά. 

Εκείνος, ωστόσο, αδιαφόρησε γ ι αυτό, όπως αδιαφό

ρησε και για την ενόχληση της μύτης των δικαστών του, 
κατά την εκδίκαση της υπόθεσης του για παρενόχληση 

της τάξεως στη βιβλιοθήκη. Σε δεύτερη φάση θα πρέπει 

να απολογηθεί και για την προσβολή του δικαστηρίου, 
ενώπιον του οποίου επίσης δεν δίστασε να βγάλει τα 

παπούτσια του.

Συχνά οι εγκληματίες έχουν κάπ ευαισθησίες, που δη

μιουργούν υπαρξιακά προβλήματα στους υποτιθέ
μενους άσπιλους και ηθικά αμόλυντους. Χαρακτηρι

στικό είναι το παράδειγμα των 800 κρατουμένων στις φυ

λακές υψίστης ασφαλείας του Ρίο ντε Τζανέιρο, οι οποί
οι αποφάσισαν να δωρίζουν τα γεύματα τους μία φορά 
τον μήνα σε μία τράπεζα τροφίμων. Συγκινημένοι από ένα 
τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ, που παρουσίαζε το πρόβλημα 
της εξαθλίωσης των αστέγων στη Βραζιλία, οι βαρυποινί
τες προσφέρθηκαν να στερηθούν το μεσημεριανό τους, 
για να βοηθήσουν τους πένητες συνανθρώπους τους. 
Όταν λοιπόν πρωτοεμφανίστηκε η πρωτοβουλία, συγκε

ντρώθηκαν 300 κιλά φαγητό και 720 πορτοκάλια. Η Τρά
πεζα Τροφίμων του Ρίο τα  διανέμει σε 30 οργανισμούς, 

που αναλαμβάνουν τη σίτιση αστέγων και φτωχών.

Ε νας νεαρός άστεγος που συνελήφθη από τη βελγι
κή αστυνομία βρήκε μεν στέγη στο κελί του αστυνο

μικού τμήματος, όπου μεταφέρθηκε, έμεινε όμως 

χωρίς τροφή και νερό επί τρεις ημέρες επειδή οι αστυ
νομικοί απλώς τον ξέχασαν! Παρά το γεγονός ότι όλα τα 
κελιά του τμήματος είναι εφοδιασμένα με κάμερες, ο 

έγκλειστος επαίτης δεν έγινε αντιληπτός επειδή ο ίδιος 
δεν μετακινήθηκε από τη θέση του και οι κάμερες καλύ
πτουν μόνο ένα τμήμα του κελιού. Η παρουσία του 

30χρονου άστεγου έγινε αντιλητπή την τρίτη ημέρα της 
κράτησης του, όταν οι αστυνομικοί έφεραν καινούργιο... 

ένοικο στο διπλανό κελί. Με φωνή τρεμάμενη και κουρα
σμένη, ακούστηκε να λέει: «Σας παρακαλώ, μη με ξεχνά

τε». Αυτό ήταν. Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν πάραυτα 
και τον μετέφεραν στο πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου 

διαπιστώθηκε ότι όλα πήγαιναν καλά. Τώρα, βέβαια, μπο
ρεί να κάνει μήνυση, αφού σύμφωνα με το βελγικό Δί
καιο, απαγορεύεται η κράτηση πέραν του 24ωρου χωρίς 
απόδοση κατηγορία. Το ερώτημα είναι αν θα τολμήσει 

κάπ τέτοιο.

Οποία τραγική στιγμή, αλήθεια, για θύτη και θύμα σε 

πόλη της Γερμανίας, όταν μια μεσήλικας οδηγός 
«πάτησε» τρεις φορές (!) με το αυτοκίνητο της 

έναν ανύποπτο υπερήλικα, ο οποίος προσπάθησε τη λά

θος στιγμή να διασχίσει τον δρόμο. Σύμφωνα με τα στοι
χεία της αστυνομίας, η 53χρονη γυναίκα επιχείρησε να

ξεπαρκάρει το αυτοκίνητο της, που είχε σταθμεύσει 

μπροστά από ένα φαρμακείο. Την ώρα που εκείνη έκανε 

όπισθεν, κατέβηκε από το πεζοδρόμιο ένας 82χρονος άν- 

δρας, τον οποίο παρέσυρε άθελα της. Νιώθοντας ότι κά
π συμβαίνει, έκανε και πάλι μπροστά. Θεωρώντας ότι 

μάλλον έκανε λάθος και τίποτα δεν συμβαίνει, έκανε και 
πάλι όπισθεν, πριν κινηθεί και πάλι προς τα μπροστά και 

πίσω, έως στου καταφέρει να βγει από τη θέση της στη 

λεωφόρο, παρασύροντας ξανά και ξανά το θύμα της. Το 
οποίο, ως εκ θαύματος, διεσώθη και νοσηλεύεται με βα

ριά τραύματα στο νοσοκομείο, ενώ εκείνη άγνωστο αν θα 
συνέλθει ποτέ από το σοκ!

Τ α αγοράκια της Βρετανίας ζήλέψαν το ταλέντο, την 
επιμονή και το θάρρος του μικρού ήρωα της ταινίας 
«Μπίλι 'Ελιοτ: Γεννημένος Χορευτής» και σπεύδουν 

να επιδείξουν πς χορευπκές τους ικανότητες στο βασιλι
κό μπαλέτο του Λονδίνου, προκειμένου να κατακτήσουν 
το κοινό. Για όσους δεν είχαν την τύχη να δουν την πραγ
ματικά θαυμάσια ταινία, προ διετίας, στη βρετανική επαρ
χία, αρχίζει να παίρνει μαθήματα μπαλέτου δίπλα σε μικρά 

κορπσάκια της μικρής του πόλης, στις ώρες, που ο πατέ
ρας του τον στέλνει να μάθει μποξ, συνεχίζοντας την οι
κογενειακή παράδοση. Ένα εξαιρετικό δράμα με ευτυχέ

στατο τέλος, αφού ο μικρός καταφέρνει με το πείσμα και 
το ταλέντο του να υπερκεράσει τις αντιρρήσεις του πατέ

ρα του και να γίνει πρωτοχορευτής του βασιλικού μπαλέ

του της Βρετανίας. Σπς θετικές συνέπειες αυτής της εξαι
ρετικής ταινίας αποδίδουν οι άνθρωποι του βασιλικού 

μπαλέτου τη μεγάλη προσέλευση μικρών αγοριών φέτος 
στις τάξεις του, τόσο μεγάλη ώστε να ξεπερνά ακόμη και 
αυτή των κορπσιών.

Μέα ράτσα σκύλου, που διαθέτει κατά 1/4 τα χαρα

κτηριστικά του τσακαλιού και κατά 3/4 αυτά του 
χάσκι, έχουν δημιουργήσει Ρώσοι επιστήμονες. Οι 

ειδικοί αναφέρουν πως ούτε το τσακάλι αλλά ούτε και το 
χάσκι θα μπορούσαν να σταθούν επάξια στο πλευρό των 

αστυνομικών δυνάμεων, δεδομένου ότι το τσακάλι δια
θέτει ελάχιστη εμπιστοσύνη στον άνθρωπο και είναι ανυ
πάκουο, ενώ το χάσκι έπειτα από χρόνια συμβίωσης με 

τον άνθρωπο έχει χάσει σημαντικές κυνηγετικές ικανό
τητες. Οι απόλυτα κυνηγετικοί σκύλοι, όπως αποκαλού- 
νται, ειδικεύονται στην ανίχνευση εκρηκτικών και ναρκω
τικών ουσιών, καθώς και στο κυνήγι εγκληματιών. Η πα
ραγωγή της νέας αυτής ράτσας έχει προκαλέσει πολλές 
αντικρουόμενες απόψεις. Οι Βρετανοί -γνωστοί φιλόζω
οι όταν πρόκειται για τα  ζώα άλλων- χαρακτηρίζουν το 

θέμα αμφιλεγόμενο από ηθικής πλευράς. Από την άλλη, 
οι Ρώσοι είναι πολύ ικανοποιημένοι, γιατί πιστεύουν ότι 
δημιούργησαν τον απόλυτο διώκτη του εγκλήματος, α

Επιμέλεια
“ Π.Υ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΚΚ ΙΝΟΥ
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Οριζόντια
1. Είναι οι περισσότεροι στην ΕΛΑΣ.
2 .0  Συνταγματάρχης της αστυνομίας.
3. Τον εξάρθρωσε η Αγγλική Αστυνομία, (αρχ.).
4. Άρθρο (αρχ.) - Λέξη της αρχαίας που υπάρχει 

στο έμβλημα της σχολής υπαστυνόμων.
5. Απαραίτητα για το πέταγμα- Ρήμα που αναφέρε- 

ται σε υποσχέσεις
6. Συσσώρευση άμμου σε παραθαλάσσιες περιο

χές - Υπάρχει στο πεντάγραμμο(αντιστρ,).
7. Ειδικότητητα ιατρού (αρχικά) - Έγινε δυο φορές 

στη Κωνσταντινούπολη (αρχ. αιτ.)
8. Ρήμα περιέργειας
9. Απλός απέριττος, φτωχικός (με άρθρο) Αρχικά 

Αστυνομικής Υπηρεσίας.
10. Δείχνει- Αποθήκη σιτηρών(ξεν).

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΌΙΛΙΖΙΝϋΙΖ U  W  Z01VXZ3 
m  Ι»-ϋ13Θ-Η>ί 6 Z3IW 0ZV1V '8 V3 -NV L VZI 
-λλ '9 N03V -VdOGO S IVdVdV'AA fr VI1ON3 
-V31 ε  V G -llld ll Ζ lOdOGOVIW Ί  :V13GV>I 

OVII-VN 01 Z01IV Ο 
‘6 B V lU d  '8 HZUW-VdO L NOIV-VNIG '9 01  
-3GV- Vd31<t>'S IVGZ3XdV-IVfr ZX’Vdl X  ZH1N 
-λθλ3ΐν Z Z3MWA0A1ZV Ί- :VllNOZIdO

(To σταυρόλεξο και το Αστυνομικό πρόβλημα, 
μας το  έστειλε ο Δόκιμος Αστυφύλακας Σοφοκλής 
Χατζόπουλος, τον οποίο και ευχαριστούμε. Το ίδιο 
περιμένουμε και από άλλους αναγνώστες του πε
ριοδικού μας).

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Κάθετα
1. Έτσι αποκαλούνται οι άνδρες της υπηρεσίας 

εσωτερικών υποθέσεων της ΕΛΑΣ.
2. Διακριτικό δόκιμου Αστυφύλακα- Ράιτ, αμερικά

νικο ο.κ.
3. Αρχικά παλαιού Στρατιωτικού Σώματος της 

επαρχίας - Αρχαία... σκουλαρίκια.
4. Όμοια γράμματα - Βιβλικό βουνό.
5. Αναφέρεται για τη συνεχή εξουσία αλλά για... 

ανταλλακτικά - Μάρκα αυτοκινήτου.
6. Το ίδιο με 4α οριζόντια - Δε διαφέρουν.
7. Δορυφόροι του Μ- Αρχικά αποστράτου.
8. Ακαταστασίες, ατσαλοσύνες (αρχ).
9. 28 - Βάζω (αρχ) - Το και πριν από λέξη που αρχί

ζει από φωνήεν.
10. Ο τελευταίος (καθ.) - Αραβικό άρθρο.
11. Πολιτική κίνηση των Εβραίων για την εθνική 

τους αποκατάσταση στην Παλαιστίνη.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11
1

Στο Τμήμα Μεταγωγών, ένας αστυνομικός επιτη
ρούσε τα 8 κελιά με 24 κρατουμένους, ανά τρεις σε 
κάθε κελί, όπως στο σχήμα.

3 3 3

3 3

3 3 3
Οι κρατούμενοι έχουν το δικαίωμα να πηγαίνουν ο 

ένας στο κελί του άλλου. Ο αστυνομικός έκανε κάθε 
μία ώρα έλεγχο, αθροίζοντας τους κρατουμένους σε 
κάθε πλευρά και διαπίστωνε ότι ήσαν 9. Μια μέρα 
απέδρασαν 4, αλλά ο αστυνομικός δε κατάφερε να το 
διαπιστώσει, παρόλο που έκανε έλεγχο. Πώς έγινε 
αυτό;

>  oigpXo ο ιο  iDi3A]D(b bmup ‘id3X £jsg ο ι  
d iλ d iia d A z 3dlm id » boQpy o i  bmrlp 3a d»3 , ^ouri 
n o i d iia d A ldpA ra^ d a3 s^Dudp ‘DiAoyoiDNig d io u  

-p» i3d{| d a  n o i liAnoDid I q d  D03rl bDpirodu o  

ZAOXA31 AONBWAOJ 
-HOdU ZOlVWHVaOdU AOXIWONA1ZV HZAV

ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ...

•  To βορειότερο νησί των Κυκλάδων και το δεύτε
ρο σε έκταση μετά την Νάξο είναι η Άνδρος. Παλιότε- 
ρα ονομαζόταν Υδρούσα εξαιτίας των πολλών χει- 
μάρρων και των άφθονων πηγών που έχει.
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Ποιο φιλμ σας θυμίζει;
Σκηνή από μεγάλη προπολεμική κινηματογραφική 

παραγωγή. Τρεις από τους αναγνώστες μας που θα 
απανπίσουν σε πιο μυθιστόρημα βασίστηκε η ταινία 
αυτή και ποιος είναι ο συγγραφέας του, θα κερδί
σουν το αντίστοιχο βιβλίο.

«Ο Captain! my Captain!»

«Ο Captain! m y Captain! our fearful trip is done,
The ship has weather’d  every rack, the prize we 

sought is won,
The port is near, the bells I hear, the people all 

exulting...».

Οι πρώτοι στίχοι από το ποίημα «Ο Captain! my 
Captain!» του μεγάλου Αμερικανού ποιητή Walt 
Whitman (1819-1892), από την ποιητική του συλλο
γή Leaves of Grass, έκδοση 1865. Το ποίημα πρω- 
τοδημοσιεύτηκε στον Saturday Press (New York, 
Nov. 4, 1865).

Τρεις από τους αναγνώστες μας που θα μας απα
ντήσουν σωστά, θα κερδίσουν από ένα βιβλίο, και ο 
πρώτος που θα μας απαντήσει σε ποιον αναφέρεται 
η ποιητική αυτή σύνθεση θα κερδίσει ένα CD κλασι
κής μουσικής.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας οδηγός, οδηγώντας στον Εθνικό δρόμο, 
ακούει από το ραδιόφωνο αυτή τη δραματική έκκλη
ση: «Προσοχή ... Προσοχή... ένας τρελός κινείται 
στην Εθνική οδό Αθηνών Λαμίας στο αντίθετο ρεύμα 
κυκλοφορίας... Προσοχή...».

-Ένας τρελός; γελάει ο οδηγός, κάνοντας ζιγκ ζαγκ 
για να μη συγκρουστεί με τα  αυτοκίνητα που έρχονται 
καταπάνω του. Εδώ οι τρελοί είναι εκατοντάδες!

Η δασκάλα βάζει μια έκθεση στη τάξη με τίτλο 
«Διαλέξτε όποιο θέμα θέλετε αρκεί να μη ξεπερνά τις 
200 λέξεις».

Ο Γιαννάκης αναπτύσσει το θέμα του με τον ακό
λουθο τρόπο: «Προχθές έβαψα με κόκκινο βερνίκι το 
παγκάκι στον κήπο, (αυτές είναι οι 9 λέξεις. Τις υπό
λοιπες τις 191 τις είπε ο Πατέρας μου όταν κάθισε 
επάνω του)».

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΜΗΝΟΥ

•  Ο Σάβος είναι ποτάμι της Βαλκανικής χερσονή
σου που πηγάζει στο ορεινό σύστημα Τρίγκλαβ των 
Ιουλιανών Άλπεων; Έχει μήκος 940 χιλιόμετρα και 
εκβάλει στο Δούναβη.

•  Ο Λεβάντες είναι ισχυρός άνεμος που πνέει κυ
ρίως στη δυτική Μεσόγειο θάλασσα και στις ακτές 
της Γαλλίας και της Ισπανίας; Αποκτά τη μέγιστη 
έκταση του στην περιοχή των στενών του Γιβραλτάρ. 
Είναι ανατολικός άνεμος, που επικρατεί συνήθως κα
τά  το  φθινόπωρο και την άνοιξη.

Χωρίς λόγια .... από το Αφγανιστάν.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΙΖ 1.

Βρείτε ποιον 
παρουσιάζει η 
φ ω τ ο γ ρ α φ ί α  
μας και κερδί
στε. Έγραψε το 
βιβλίο η «Αβά- 
στακτη ελα
φρότητα του ε ί
ναι». Στις σελί
δες του παρου
σιάζονται οι 
δ ρ α μ α τ ι κ έ ς  
στιγμές των γε
γονότων της 
Πράγας του 

1968. Οι δύο πρώτοι που θα απαντήσουν θα λά
βουν από ένα αντίτυπο του ανωτέρω βιβλίου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΙΖ 2.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ΟΙ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΤΙΠΟΤΑ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ;

ΟΛΑ ΕΚΤΟΣ 
ΑΠΟ ΣΕΛΑ.

Το περιοδικό μας εύχεται χρόνια πολλά σ’ 

αυτούς που γιορτάζουν:

Το Σεπτέμβριο: Ζαχαρία, 5. Μιχαήλ, 6. Μαρία, 

8. Ιωακείμ και Άννα, 9. Σταύρο, Σταυρούλα, 14. 

Νικήτα, 15. Σοφία, Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη, 17. 

Πρόδρομο, 23.

Τον Οκτώβριο: Κυπριανό, 2. Διονύσιο, 3. Θω

μά, 6. Λουκά, 18. Αρτέμιο, 20. Ιάκωβο, 23. Δη- 

μήτριο, 26. Αναστασία 29.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Απάντησαν στο αστυνομικό πρόβλημα οι: Εγγο- 
νίδης Χαράλαμπος, Καρακατσάνη Νεκταρία, Γιάννα 
Κοκολάκη, Χρηστίδη Ηλέκτρα.

Το αίνιγμα έλυσαν οι: Εύη Μηκέ, Νικόλαος Κορώνης, 
Ηλίας Καμπούρης, Στεφανίδου Παρασκευή, Κώστας Γε- 
ωργιάδης, Καμπορούδη Ελένη, Μαρία Γάάανίδου.

Στο φωτογραφικό κούίζ 1 απάντησαν σωστά οι: 
Κωνσταντίνος Τσινορέμας, Παρασκευή Στεφανίδου, 
Σοφία Πανάγου, Θεόφιλος Παυλίδης, Παναγιώτης 
Γεωργακόπουλος, Μαρία Γάίτανίδου, Γ.Πουλιάνος.

Στο φωτογραφικό κούίζ 2 απάντησαν σωστά οι: 
Ανδρέας Λογγαράκης, Θεόφιλος Παυλίδης, Βασιλική 
Φρουντζή, Αικατερίνα Μαντζόλη, Μαρία Γάάανίδου, 
Γ. Πουλιάνος.

Υστερόγραφο:

Μπορείτε να στείλετε τις απαντήσεις σας και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του περιοδικού μας: 
astepi@otonet. gr (είναι απαραίτητη και η καταχώ- 
ρηση της ταχυδρομικής σας διεύθυνσης ή του τηλε
φώνου σας).

Κ.Χ.Τ.
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*+  Η Επ ίκουρος καθηγήτρια Δρ. Χριστίνα Μαρ- 
βάκη, Προϊστάμενη του Τμήματος Νοσηλευτικής της 
Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ευχαρι
στεί θερμά τον Υποδιοικητή Τροχαίας Καλλιθέας 
Αστυνόμο Α’ κ. Γεώργιο Πανταζόπουλο, γ ια  την πα
ρουσίαση του θέματος «Τροχαία Ατυχήματα» στους 
σπουδαστές.

‘• Ο κ .  Απ όστολος Μιχόπουλος με επ ιστολή 
του, προς την ηγεσ ία  του  Υπουργείου Δημόσιας 
τά ξης  εκφ ράζει την ευαρέσκειά  του  προς το  Τμή
μα Τροχαίας Κηφισ ιάς και ιδ ια ιτέρω ς προς τον 
Ανθ/μο κ. Ν ικόλαο Κωτσάκη, τον ίζοντας ότι: «Η 
ευγένεια , η κα-λοσύνη, οι γνώ σεις του  σε θέματα 
που αφορούν το  κυκλοφοριακό, αλλά ιδ ια ιτέρω ς η 
αξιοζήλευτη  ικανότητά  του  να ρυθμ ίζει την  κυκλο
φορ ία  τον  καθιστούν πρότυπο τρο-χονόμου».

* Ο κ .  Π α να γ ιώ της  Τσόκας και οι καταστη
ματάρχες τη ς  περιοχής του Αγίου Παντελεήμονα 
Αχαρνών ευ χαρ ισ τούν  με επ ιστολή το υ ς  τον  
Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Μιχ. Χρυσοχοίδη, γ ια 
τ ί  μετά από εντολή του, δ ιετέθη ειδ ικευμένο Αστυ
νομικό προσωπικό γ ια  την ομαλή απομάκρυνση με
γάλου αριθμού αλλοδαπών που δημιουργού-σαν 
οξύτατα  προβλήματα στην πλατεία του  Αγίου Πα
ντελεήμονα  Αχαρνών. «Σας ευχαρ ισ τούμ ε, κ. 
Υπουργέ, γ ια τ ί σε σύντομο χρονικό δ ιάστημα τα  
προβλήματα που εί-χαν δημ ιουργηθεί στην πλα
τε ία  του  Αγ. Παντελεήμονα Αχαρνών λόγω τη ς  συ
νάθροισης των αλλοδαπών, μειώθηκαν κατά 80%», 
γράφουν στην επιστολή τους.

*+  Η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Καρδίτσας 
ευχαριστεί τη  Δ/νση του Τ. Δ. Α. Καρδίτσας για  τη 
φιλοξενία στις εγκαταστάσεις της, χορευτικών συ
γκροτημάτων από το  εξωτερικό κατά τ ις  εκδηλώσεις 
«Καράίσκάκεια 2002».

*+  Η Δ /ντρ ια  του Α ’ Δημοτικού Σχολείου Ερμού- 
πολης Σύρου, κ. Αικατερίνη Κατσικογιάννη, με επι
στολή της ευχαριστεί τον Υπαστυνόμο Α’ κ. Νικόλαο 
Τσιτωνάκη, που υπηρετεί στο A. Τ. Ερμούπολης, για 
την ενημέρωση που έκανε στα παιδιά του Σχολείου 
σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής.

*+  Η Π ανελλήνιος Ομοσπονδία Αποστράτων 
Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας απέστειλε προς 
τον κ. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο 
κ. Φώτη Νασιάκο ευχαριστήρια επιστολή, εκφράζο
ντας την ικανοποίηση των αποστράτων για  την επι
τυχία  της Ελληνικής Αστυνομίας στην αντιμετώπιση 
της τρομ οκρα τία ς .

*  Ο  κ. Φ ρειδερ ίκος Μπουνέλης σε επιστολή 
του προς τον κ. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας κ. Φώ

τη Νασιάκο εκφράζει τις  εγκάρδιες ευχαριστίες του 
προς το πρόσωπο του Αστυνομικού Διευθυνπί Αλε
ξανδρούπολης κ. Νικολάου Δερμερνούδη, ο ο-ποίος, 
μετά από συντονισμένες ενέργειες, κατάφερε να βρει 
το  σώμα του νεκρού γιου του, που πνίγηκε στα νερά 
του ποταμού Φονιά στη Σαμοθράκη. «Είμαι υποχρεω
μένος», γράφει στην επιστολή του ο κ. Μπουνέλης, 
«να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον κ. Δερ
μερνούδη, κ. Αρχηγέ, γιατί χάρη στις δικές του υπε
ράνθρωπες ενέργειες βρέθηκε ο γιος μου. Τέτοιοι άν
θρωποι κοσμούν την Αστυνομία και πρέπει να διαφυ- 
λάσσονται ως πολύτιμο διαμάντι στις τάξεις του Σώ
ματος για το  καλό της κοινωνίας και της Αστυνομίας».

* *  Ο Δ ιο ικ η τή ς  του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Ιωαννίνων, κ. Ηλίας Καραντώνης, με 
επ ιστολή του  εκφράζει τ ις  ευχαρ ισ τίες του  προς 
τον Π. Υ. ΔΕ/Β κ. Αναστάσιο Κόκκα γ ια  την άψογη 
παρουσία του  κατά την  επιμόρφωση και μετεκπαί
δευση που παρείχε στο προσωπικό ασφαλείας 
του νοσοκομείου.

* *  Ο Δήμαρχος Αργοστολιού Κεφαλονιάς, κ. Γε
ράσιμος Φόρτες, με επιστολή του προς την πολιτική 
και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας εκ
φράζει τ ις  ευχα-ριστίες του προς την Αστυνομική Δ ι
εύθυνση Κεφαλονιάς και Ιθάκης με αφορμή το  πρό
σφατο γεγονός της εξιχνίασης εγκληματικών πράξε
ων στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς.

• Ο κ ,  Ιω άννης Ζώης, διευθυντής του Ελληνι
κού Προγράμματος στο Michigan της Αμερικής, με 
επιστολή του προς τον κ. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνο
μίας, Αντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο, εκφράζει την 
ευγνωμοσύνη του εξαίροντας την προσωπικότητα 
του Διοικητή του A. Τ. Κορωπίου, Αστυνόμου Α’ κ. Γε
ωργίου Τσακαγιάννη, γ ια  το  ήθος, την ευγένεια και 
την καλοσύνη που επέδειξε, συμβάλλοντας αποφα
σιστικά στην επίλυση μακροχρόνιου προβλήματος 
που αντιμετώπιζαν οι ομογενείς κάτοικοι της περιο
χής Κορωπίου.

**· Ο Π ρ έσ β η ς  τη ς  Πολωνίας, κ. G regorz 
D ziem idow icz, σε επ ιστολή του  ευ χα ρ ισ τε ί το ν  
Γενικό Αστυνομ ικό Δ ιευθυντή  Φ θιώ τιδας, Υπο
σ τράτηγο  κ. Ο δυσσέα Κουτσοποδιώ τη, γ ια  τη  
θερμή υποδοχή που του  επ ιφ ύλαξαν στην πόλη 
τη ς  Λαμίας.

^ Ο κ .  P e te r  Kapoukakis, Βοηθός Ακολούθου 
Ασφαλείας του πρώην Προέδρου της Αμερικής κ. 
Clinton, εκφράζει ευχαριστίες προς τον Διευθυντή 
Υπηρεσίας Προστασίας Επισήμων, Αστυνομικό Δ/ντή 
κ. Αθανάσιο Βασιλάρα. «Θα θέλαμε», γράφει στην 
επιστολή του ο κ. Kapoukakis, «να σας εκφράσουμε 
τ ις  θερμές μας ευχαριστίες για  τη  συμμετοχή των
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δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας που συμμετεί
χαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη του πρώην Προέ
δρου των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Clinton στη Σάμο 
για  το  5ο Ετήσιο Συμπόσιο του Ιδρύματος Παπαν- 
δρέου στο διάστημα 7-9 Ιουλίου 2002».

* *  Ο Π ρ ο ϊσ τά μ εν ο ς  του  Ιερού Ναού Αγ. Φω
τε ινή ς  Νεαπόλεως Καβάλας, Α ιδεσ ιμότατος κ. 
Ηλίας Κωνσταντινίδης, με επιστολή του ευχαριστεί 
τον  Αστυνομικό Δ ιευθυντή  τη ς  Αστυνομ ικής 
Δ/νσης Καβάλας, κ. Στυλιανό Εγγλέζο, γ ια  τη  συ
γκατάθεσή του να αγωνισθούν ο ι άνδρες ποδο
σφαιρ ιστές της διευθύνσεώς του  με την ποδο
σφαιρική ομάδα των παλαιμάχων Α.Ο. Καβάλας. 
Τα έσοδα από τον αγώνα θα διατεθούν γ ια  την ανέ
γερση του  Ιερού Ναού Αγ. Φωτεινής.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λάρισας με 
επιστολή της ευχαριστεί το  διοικητή της 1 ης Στραπάς, 
Ανπστράτηγο κ. Δημήτριο Φάσσαρη, για την απόφασή 
του να επιτρέψει την είσοδο των αστυνομικών υπαλ
λήλων στο πρατήριο της 1ης Στραπάς στη Λάρισα.

Η Ένωση Ελλήνων Παραγωγών Ηχογραφη- 
μάτων με επιστολή της ευχαριστεί τον Δ/ντή Ασφα
λείας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχο κ. Γεώργιο Κόκκινη 
γ ια  την συνεχή και επιτυχή δραστηριοποίηση τους 
στον αγώνα για την πάταξη της κασετοπειρατείας.

*+  Η Ένωση Ελλήνων παραγωγών Ηχογραφη- 
μάτων συγχαίρει και ευχαριστεί τους άνδρες και τον 
Προϊστάμενο της ομάδας ΟΠΚΕ 2, Υ/Α κ. Ιωάννη Νι
κήτα της Γεν. Αστυν. Δ/νση Αττικής, γ ια  τη  συνεχή 
και επιτυχή βοήθειά τους στον αγώνα για  την πάτα
ξη της κασετοπειρατείας.

» Ο κ .  Γεώ ργιος Μπάρλας, με επιστολή του, 
ευχαριστεί τον Ανθ/μο κ. Βάιο Ζορμπά, που υπηρε
τε ί στο A. Τ. Ζωγράφου, γ ια  την ευγενική και αν
θρώπινη συμπεριφορά που επέδειξε κατά τη  δ ιευ
θέτηση προβλήματος του.

* *  Ο Α νθ /μ ο ς  κ. Ερρίκος Π έτσ ιος σε επιστολή 
του  ευχαρ ιστεί το  περιοδικό «Αστυνομική Επιθεώ
ρηση» γ ια  την ικανοποίηση του οικονομικού α ιτή
ματος, βοηθώντας τον έτσ ι να επιλύσει προβλήμα
τα  που προέκυψαν από σοβαρό τροχα ίο  ατύχημα 
που του συνέβη εν ώρα υπηρεσίας.

*·· Ο Π ρ έσ β η ς  της Αυστραλίας στην Αθήνα, κ. 
Stuart Hume, ευχαριστεί με επιστολή του τον Αστυ
νομικό Δ/ντή τη ς  Γεν. Αστυν. Δ/νσης Περιφέρειας 
Κρήτης, Ταξίαρχο Αντώνιο Μπαγιαρτάκη, γ ια  την 
άψογη οργάνωση των μέτρων ασφάλειας του Αυ
στραλού Πρωθυπουργού John Howard κατά τη 
διάρκεια τη ς  επίσκεψής του στην Κρήτη.

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
(1903 - 2002)

Πρώιοί n p o cO p o q  mq Iflfln viK n q  flnpoKpaiiaq

Πλήρης ημερών, 99 ετών, 
έφ υγε ο Μιχαήλ Στασινό- 
πουλος, ο πρώτος Πρόε
δρος της Ελληνικής Δημοκρα

τίας μετά την Μεταπολίτευση. 
Γιος του Δημητρίου Στασινό- 
πουλου και τη ς  Αικατερίνης 
Σκοπέλου, γεννήθηκε, στις 27 
Ιουλίου του 1903, στη Μεσσή

νη και μεγάλωσε στην Καλαμάτα. Η δικαστική, πανε
πιστημιακή και λογοτεχνική σταδιοδρομία του άρχι
σε νωρίς, παράλληλα και στους τρεις  αυτούς τομείς, 
ενώ πλούσιο ήταν και το  συγγραφικό του έργο.

Το 1920, εμφανίστηκε στη λογοτεχνική σκηνή με ποιή
ματα και μεταφράσεις Γάλλων ποιητών, το  1924 αποφοί
τησε απάτη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
το 1929 έγινε εισηγητής στο Συμβούλιο Επικράτειας. Το 
1934 ο Μιχαήλ Στασινόπουλος αναγορεύτηκε διδάκτορας 
της Νομικής Σχολής, το 1937 πάρεδρος Επικράτειας και 
το 1938 αναγορεύτηκε υφηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθη
νών, στην έδρα του Διοικητικού Δικαίου και ένα χρόνο αρ
γότερα έκτακτος καθηγητής στην έδρα του Διοικητικού 
Δικαίου της Παντείου.

Το 1943 έγινε σύμβουλος Επικράτειας καιτακηκός κα
θηγητής Διοικητικού Δικαίου στην Πάντειο. Τ ο 1947τοπο
θετήθηκε πολιτικός σύμβουλος της Στρατιωτικής Διοική- 
σεως Δωδεκανήσου στο μεταβατικό στάδιο που μεσολά
βησε έως την ενσωμάτωση των νησιών στην Ελλάδα. Το 
διάστημα 1948 - 1951 υπήρξε πρόεδρος της επιτροπής 
που συνέταξε τον Υπαλληλικό Κώδικα. Το 1952 ανέλαβε 
για πρώτη φορά κυβερνητικό αξίωμα ως υπουργός Προε
δρίας και Εργασίας στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του Δη
μητρίου Κιουσόπουλου.

Το 1967 ανακηρύχτηκε επίτιμος διδάκτορας του Πανε
πιστημίου του Μπορντό. Το 1968 εξελέγη μέλος της Ακα
δημίας Αθηνών στην τάξη των ηθικών και πολιτικών επι
στημών. Το 1969 εξέδωσε απορριπτική απόφαση για τη 
νομιμότητα του δικτατορικού καθεστώτος των συνταγμα
ταρχών και απομακρύνθηκε από τη θέση του προέδρου 
του Συμβουλίου της Επικράτειας.

Το 1974, στις πρώτες μεταδικτατορικές εκλογές του 
Νοεμβρίου, εξελέγη πρώτος βουλευτής Επικράτειας, με 
το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Παραιτήθηκε σπς 
18 Δεκεμβρίου, δέκα μέρες μετά το δημοψήφισμα με το ο
ποίο καταργήθηκε η βασιλεία, όταν η νέα βουλή τον εξέ
λεξε προσωρινό Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η 
προεδρική του θητεία διήρκεσε ως τις 19 Ιουνίου 1975, ο
πότε το αξίωμα ανέλαβε ο Κωνσταντίνός Τσάτσος. Την ί
δια χρονιά αποκαταστάθηκε στο δικαστικό σώμα ως επίτι
μος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικράτειας.

Ο πρωθυπουργός κ. Κώστας Σημίτης, αναφερόμενος 
στο θάνατο του Μιχαήλ Στασινόπουλου, δήλωσε μεταξύ 
άλλων για τον μεταστάντα: «Η μακρά πορεία του Μιχαήλ 
Στασινόπουλου κόσμησε το δημόσιο βίο της χώρας. Ως 
δάσκαλος της νομικής επιστήμης, ως ανώτατος δικαστι
κός λειτουργός και ως ακαδημαϊκός υπηρέτησε υποδειγ
ματικά τη Δικαιοσύνη, τηρώντας κατά γράμμα τη δημο
κρατική νομιμότητα και μάλιστα σε χαλεπούς καιρούς. 
Θα μείνει στην ιστορία η απορριπτική απόφασή του, ως 
προέδρου του Συμβουλίου της Επικράτειας, για τη νομι
μότητα του δικτατορικού καθεστώτος των συνταγματαρ
χών. Η πράξη του εκείνη αποτέλεσε δείγμα γραφής του 
δυτικού νομικού πολιτισμού και δικαίως εξελέγη από τη 
Βουλή των Ελλήνων πρώτος Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας μετά τη Μεταπολίτευση».



ΜΗΠΩΣ ΑΣΦΑΛ1ΖΕΣΘΕ 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 Lloyd’s · ||| D.A.S. · &  MONDIAL ASSISTANCE

Ε Ξ Α Μ Η Ν ΙΑ ΙΑ  Ο Λ ΙΚ Α  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ρ Α  Τ Ρ Ι Π Λ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ ΙΑ Σ  ( Ε . Ι . Χ . )

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ
ΙΠΠΟΙ 5έτη & άνω

Οχήματα | 

4  έτη

J8 0 (μηδέν] 

3 έτη
1 ζημιές τα 

2 έτη
τελευταία: 

1 έτος Νέο όχημα
Έως 8 1 0 6 ,0 0 1 1 8 ,0 0 1 2 9 ,0 0 1 4 0 ,0 0 1 5 5 ,0 0 1 9 4 ,0 0

9 - 1 0 120,00 1 3 5 ,0 0 1 4 9 ,0 0 1 6 5 ,0 0 1 8 4 ,0 0 2 3 4 ,0 0

11-12 1 3 0 ,0 0 1 4 8 ,0 0 1 6 4 ,0 0 1 8 2 ,0 0 2 0 5 ,0 0 2 6 0 ,0 0

1 3 - 1 4 1 4 6 ,0 0 1 6 6 ,0 0 1 8 4 ,0 0 ^ 2 0 4 ^ 2 3 0 ,0 0 2 9 2 ,0 0

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ
ΙΠΠΟΙ 5έτη & άνω

Οχήματα 
4 έτη

ι με 1 (μία) 
3 έτη

ζημιά τα τε 
2 έτη

λευταία:
1 έτος Νέο όχημα

Έως 8 1 1 8 ,0 0 1 2 9 ,0 0 1 4 0 ,0 0 1 5 5 ,0 0 1 9 4 ,0 0 2 5 2 ,0 0

9 - 1 0 1 3 5 ,0 0 1 4 9 ,0 0 1 6 5 ,0 0 1 8 4 ,0 0 2 3 4 ,0 0 3 0 4 ,0 0

11-12 1 4 8 ,0 0 1 6 4 ,0 0 1 8 2 ,0 0 2 0 5 ,0 0 2 6 0 ,0 0 3 3 8 ,0 0

1 3 - 1 4 1 6 6 ,0 0 1 8 4 ,0 0 2 0 4 ,0 0 2 3 0 ,0 0 2 9 2 ,0 0 3 8 0 ,0 0

Για Ε.Ι.Χ. άνω των 10 ετών, οδηγούς κάτω των 25 ετών καθώς 
και επιπλέον καλύψεις επικοινωνήστε μαζί μας.

• Αίτηση ασφάλισης τηλεφω νικώ ς · Παράδοση συμβολαίου αυθημερόν στο χώρο σας · Άμεση αποστολή εξειδ ικευμένου 

συνεργάτη στον τόπο του ατυχήματος για διαφύλαξη των συμφερόντων σας · Ρυμούλκηση σε συνεργείο  επ ιλογής σας 

• Κάλυψη ιατρικών δαπανών σε Ελλάδα & εξω τερικό · Δ ιεκδίκηση αποζημιώσεων τροχαίου ατυχήματος

K q v t d  τ η  σ ύ γ κ ρ ι σ η . . .  Κ Α Ι Α Π Ο Φ Α ΣΪΣΤΕ

S iNCOsa
IN S U R A N C E  BROKERS

για πληροφορίες: 0 1 0  9 2 .4 9 .8 1 1  καθημερινα9:00 - 5:00
Λ. Συγγρού 1 0 2  & Α. Ζίννη 4 0 ,  1 1 7  4 1  Αθήνα Τηλ.  0 1 0  9 2 . 4 9 . 8 1 1  Fax. 0 1 0  9 2 . 4 9 . 7 6 0  w ww .s in co .g r

http://www.sinco.gr


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ UNICEF
Ξενίας 1 ,115 27 Αθήνα
Τηλ. 210 7484184, www.unicef.gr

κοσμο μαςι

Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α  U N I C E F  
ΑΘΗΝΑ: Ξενίας 3, Πλ. Μαβίλη, Τηλ.: 210 7799056  
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: I. Δέλλιου 2, Πλ. Συντριβανίου, Τηλ.: 2310 286916 
ΠΑΤΡΑ: Καραϊσκάκη 102 & Ερμου, Τηλ.: 2610 277785 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: Μιχελιδάκη 19, Τηλ.: 2810 283442  
ΧΑΝΙΑ: Ελ. Βενιζέλου 62, Εθνικό Στάδιο, Τηλ.: 28210 20325 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Χαρ. Τρικούπη 40, Πλ. Πάργης, Τηλ.: 26510 83510 
ΚΑΙ ΣΤΑ Π Ε Ρ Ι Π Τ Ε Ρ Α  UNI CEF

■ · 7 ‘ ί *  >  «*..

http://www.unicef.gr

