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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΣ
Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας

0 Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας γεννήθηκε στη Ραχούλα Καρδίτσας, το 
έτος 1952. Κατετάγη στο Σώμα της τέως Χωροφυλακής το 1970. Αποφοί
τησε πρώτος από τη Σχολή Αξιωματικών το 1976, όπως πρώτος, επίσης, 

αποφοίτησε από το σύνολο σχεδόν των Σχολών και σεμιναρίων που παρα
κολούθησε.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικής της Σχολής Ξένων Γλωσσών της Ελ
ληνικής Αστυνομίας.

Μετεκπαιδεύτηκε στο εξωτερικό και έλαβε μέρος σε πολλές διεθνείς συνα
ντήσεις, για θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος ενώ εκροσώπησε την Ελληνική 
Αστυνομία σε διάφορες ομάδες, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπηρέτησε κυρίως σε μάχιμες υπηρεσίες του Σώματος 
Στους βαθμούς του Αστυνομικού Διευθυντή και Ταξιάρχου (1996-2000) διετέ- 

λεσε Διευθυνπίς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας.
Στις 8 Μαΐου 2000 προήχθη στο βαθμό του Υποστρατήγου και υπηρέτησε δια

δοχικά ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας και Προϊστάμενος
του Κλάδου Ασφαλείας και Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Προήχθη στο βαθμό του Αντιστράτηγου την 3/8/2001, 
οπότε και ανέλαβε καθήκοντα Αρχηγού του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

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

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΡΕΙΖΗΣ
Υπαρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας

Ονέος Υπαρχηγός γεννήθηκε στη Μυτιλήνη της Λέσβου το έτος 1950. Κατε
τάγη στο Σώμα της τέως Χωροφυλακής το έτος 1968. Αποφοίτησε από τη 
Σχολή Αξιωματικών το έτος 1976.

Υπηρέτησε αποκλειστικά σε μάχιμες και νευραλγικές υπηρεσίες του Σώματος. 
Προήχθη στο βαθμό του Αντιστράτηγου την 3-8-2001.
Προ της προαγωγής του κατείχε τη θέση του Διευθυντή Αστυνομκών Επιχει

ρήσεων Αττικής.
Την 10/3/2003 ανέλαβε καθήκοντα Υπαρχηγού του Σώματος της Ελληνικής 

Αστυνομίας.
Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.



ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2003

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
Προϊστάμενος Επιτελείου 

του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

D Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας γεννήθηκε 
το 1950 στα Βασιλικά Βοιωτίας. Κατατάχθηκε στο Σώμα της τέως Χωροφυ
λακής το έτος 1968.

Αποφοίτησε δεύτερος από τη Σχολή Αξιωματικών το 1977.
Είναι πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπι

στημίου Αθηνών και απόφοιτος των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής και Ιταλικής 
της Σχολής Ξένων Γλωσσών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπι
στημίου Αθηνών και ομιλεί και γράφει επτά ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική,
Γερμανική, Ισπανική, Ιταλική, Ολλανδική και Πορτογαλική.

Μετεκπαιδεύτηκε στο εξωτερικό (Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία) και έλαβε μέ
ρος σε πολλές διεθνείς συναντήσεις αστυνομικού ενδιαφέροντος. Από το 1998 
είναι μόνιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας 
(EUROPOL). Το Νοέμβριο 1999 εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση της 
INTERPOL στη Σεούλ Κορέας ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού για να εκπροσωπεί την Ευρώπη για τρία 
χρονιά (1999-2002) και το Φεβρουάριο του 2003 του απονεμήθηκε ο τίτλος του επιτίμου μέλους της πιο πάνω αναφερόμενης 
Εκτελεστικής Επιτροπής.

Υπηρέτησε σε μάχιμες Υπηρεσίες της Νησιωτικής Ελλάδας (Λέσβος, Κυκλάδες) καθώς και σε επιτελικές του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

Στους βαθμούς του Αστυνομικού Διευθυντού και Ταξιάρχου διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συ
νεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στις 2 Μαρτίου 2001 προήχθη στο βαθμό του Υποστρατήγου, συνεχίζοντας να υπηρετεί ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Διε
θνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και στις 4 Αυγούστου 2001 τοποθετήθηκε ως Προϊστάμενος Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Προήχθη στο βαθμό το,υ Αντιστράτηγου την 11/3/2003, οπότε και ανέλαβε καθήκοντα Προϊ
σταμένου του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής ΑάΤυνομίας.

Είναι έγγαμος και πατέρας ενός παιδιού.

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ
Γενικός Επιθεωρητής Ελληνικής Αστυνομίας

Ονέος Γενικός Επιθεωρητής της Ελληνικής Αστυνομίας γεννήθηκε στον 
Κονισκό -Τρικάλων το έτος 1949. Κατετάγη στο Σώμα της τέως Χωρο
φυλακής το έτος 1968.

Αποφοίτησε από την Σχολή Αξ/κών Χωρ/κής το έτος 1977.
Είναι πτυχιούχος της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστή

μων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.
Το 1990 αποφοίτησε από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης 

Αστυνόμων.
Το 1998 αποφοίτησε από την Σχολή Επιτελών Εθνικής ‘Αμυνας.
Παρακολούθησε όλα τα επαγγελματικά σεμινάρια και ειδικεύσεις (Τροχαί- 

ας-Ασφάλειας-Αστυν. Επιχειρήσεων) και υπηρέτησε σε όλες τις μάχιμες Υπη
ρεσίες (Τ ροχαίας-Αστυ νομίας-Ασφάλειας).

Στο βαθμό του Ταξιάρχου υπηρέτησε ως Δ/ντής της Δ/νσης Τροχαίας του 
Αρχηγείου και ως Υποστράτηγος υπηρέτησε ως Γενικός Αστυνομικός Διευ
θυντής Θεσσαλονίκης. Προήχθη στο βαθμό του Αντιστράτηγου την 
11/3/2003, οπότε και ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Επιθεωρητού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Είναι παντρεμένος με την γιατρό Λίτσα Φωτίου και έχει μια κόρη φοιτήτρια της Νομικής και ένα γιο μαθητή Λυκείου.



Ανοιξιάτικες "αποδράσεις" 
μόνο με €30 το μήνα!

ΓΕΝΙΚΗ Easy 30
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

€3.000 με μηνιαία δόση μόνο €30 για τον πρώτο χρόνο 

Δ ιάρκεια  αποπληρωμής 48 μήνες 

Έκδοση ΓΕΝΙΚΗ Visa ή M astercard £

με δωρεάν συνδρομή για 1 χρόνο

ΔΟΡΟ
Ένα σακίδιο εξοχής 
πλήρως εξοπλισμένο

Ε π ικοινω νήσ τε μ αζί μας

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ TJ



από τον εκδότη

Βε βαριά τα σύννεφα του πολέμου και της διεθνούς τρο

μοκρατίας να σκιάζουν την ανθρωπότητα, αλλά και με την 

αναμονή της υπογραφής στη χώρα μας της διεύρυνσης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία της «Με

γάλης Ευρώπης» των 25, κλείνουμε το ανοιξιάτικο τεύχος μας 

προσβλέποντας στο «Πάσχα των Ελλήνων».

Η ειρήνη, ηθικό και λογικό αγαθό, πέρα και πάνω από κά

θε κοινωνικοπολιτικό σύστημα, αφορά τη ζωή όλων των αν

θρώπων, οποιουδήποτε χρώματος ή ιδεολογίας και είναι η 

προϋπόθεση για τη δημιουργική εξέλιξη του πολιτισμού. Και 

όποια πολιτική, στην παγκόσμια ιδεολογική διαμάχη, εναρ

μονίζεται με το πνεύμα της ειρήνης και ενσωματώνει στις 

θέσεις της τους ειρηνικούς στόχους, κερδίζει ηθικά και αφή

νει έκθετους όσους καταπολεμούν, υποτιμούν η διαβάλλουν 

τους στόχους αυτούς.

Το ζήτημα της εξασφάλισης ενός χώρου ειρήνης και ελευ

θερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, αποτελεί μια από τις ση

μαντικότερες πτυχές του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και 

αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης από τους αρμόδιους 

υπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη συνεδρίαση 

του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

στις Βρυξέλες και τη Βέροια. Τα σχετικά με τις δύο αυτές συ

νεδριάσεις θα βρει ο αναγνώστης στις επόμενες σελίδες, 

όπως και άλλα θέματα που αναφέρονται:

•  Στο πρόγραμμα του τρέχοντος έτους για την αποτελεσμα

τικότερη αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών.

•  Στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής 

Αστυνομίας που μετά από τρία χρόνια επιτυχούς λειτουργίας 

και καινοτόμου δράσεως, επεκτείνει τις αρμοδιότητές της και 

στον ευρύτερο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης.

•  Στον Αστυνομικό της Γειτονιάς , τη νέα μορφή αστυνό

μευσης, που άρχισε να εφαρμόζεται πιλοτικά για να αντιμετω

πιστούν τα προβλήματα των πολιτών κατά τον πλέον αποτελε

σματικό τρόπο.

•  Στη Βιομετρική που αναφέρεται στην αυτόματη αναγνώρι

ση ενός προσώπου, από τα φυσικά η συμπεριφεριολογικά του 

χαρακτηριστικά.

•  Στην ενδοοικογενειακή βία και πως ενδείκνυται να αντιμε

τωπίζεται από τους αστυνομικούς.

•  Στον πόλεμο...και την καπηλεία της θρησκείας.

Ευχόμαστε εγκάρδια 

Καλό Πάσχα 

Χρόνια Πολλά
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Μ Α Ρ Τ Ι Ο ΣΠεοιεχήιιεκα
134 η Νέα Ηγεσία 
του Σώματος.

Σημείωμα του εκδότη.

Περιεχόμενα.

137
138
140 Η Αεροπειρατεία σε
αεροσκάφος των τουρκικών 
αερογραμμών.

Ολονύκτιο θρίλερ που αναστάτωσε την 
Αθήνα και την Άγκυρα.

142 Υπηρεσία Εσωτερικών 
Υποθέσεων.

Αναδρομή στο έργο της Υπηρεσίας Εσω
τερικών Υποθέσεων.

146 Για την εξασφάλιση 
ενός χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Η υπό την ελληνική Προεδρία της Ε.Ε. συ
νεδριάσεις του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων.

150 Αποτελεσματικότεροι
κατά των ναρκωτικών.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού μετά τη 
συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής 
για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών και 
το πρόγραμμα του τρέχοντος έτους.

15:ΙΑ Βιομετρικά 
Χαρακτηριστικά.

Η βιομετρική αναφέρεται στην αυτόματη 
αναγνώριση ενός προσώπου που βασίζεται 
στα φυσικά η συμπεριφεριολογικά χαρα
κτηριστικά του. Αυτή η μέθοδος αναγνώρι
σης προτιμάται πέρα από τις παραδοσιακές 
μεθόδους που περιλαμβάνουν τους κωδι
κούς πρόσβασης και τους αριθμούς PIN.

158

πιστούν τα προβλήματα των πολιτών κατά 
τον πλέον αποτελεσματικότερο τρόπο.

162 Η Εσωτερική Ασφάλεια 
στην Ε.Ε.

Τα ζητήματα της εσωτερικής ασφάλειας 
αποτελούν μία από τις σημαντικότερες πτυ
χές του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και η 
ανάγκη αυτή έχει αναχθεί σε ύψιστη προτε
ραιότητα για όλα τα κράτη μέλη.

166 Έγκλημα στον 
Κυβερνοχώρο (Μέρος Β’).

Ανατομία της πλέον σύγχρονης και ιδιαίτε
ρα επικίνδυνης μορφής εγκληματικότητας.

170 Το στρες των 
Αστυνομικών και η Ελληνική 
Αστυνομία (Μέρος Β’).

Το ζήτημα του στρες των Αστυνομικών 
βρίσκεται ακόμα στα πρώτα στάδια έρευνας 
στην Ελλάδα. Εδώ εξετάζονται συνοπτικά οι 
βασικές παράμετροι του στρες των Αστυνο
μικών και προτείνονται τρόποι αντιμετώπι
σής τους.

174 Ενδο-οικογενειακή βία: 
Κακοποίηση Γυναικών

Για τον αστυνομικό πού καλείται να επέμ- 
βει, ο ρόλος μοιάζει δύσκολος. Κατά πρώ
τον, στην Ελλάδα, η σωματική κακοποίηση 
δεν υπάγεται στα αδικήματα για τα οποία 
ισχύει η αυτόφωρη διαδικασία και ο θύτης 
δεν διώκεται εφ’ όσον η παθούσα αποφασί
σει να μην υποβάλει μήνυση. Πως πρέπει 
λοιπόν να αντιμετωπίσει την κατάσταση ο 
αστυνομικός;

178

Ο Αστυνομικός 
της Γειτονιάς.

Ο θεσμός του “Αστυνομικός της Γειτο
νιάς" είναι μια νέα, σύγχρονη μορφή 
αστυνόμευσης, που ήδη άρχισε να εφαρμό
ζεται, με την οποία επιδιώκεται να αντιμετω-

Ο Αστυνομικός στον 
Παλαιό Ελληνικό 
Κινηματογράφο.

Οι ταινίες του παλαιού Ελληνικού Κινημα
τογράφου (1955-1975) καθρεπτίζουν το κοι
νωνικό πρόσωπο και την ιδεολογία της επο
χής τους. Σ’ αυτές τις ταινίες παρουσιάζο
νται και δρουν αστυνομικοί με μεγάλη συ
χνότητα μεταφέροντας το «άρωμα»... μιας 
άλλης εποχής.

182

184 Ιστορία της 
Θρησκευτικής Υπηρεσίας της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

Η θρησκευτική υπηρεσία της Ελληνικής 
Αστυνομίας, είναι ένας χώρος πνευματικής 
δράσης και ενημέρωσης σε πνευματικά θέ
ματα

187 Οι Αστυνομικοί που 
εξελέγησαν πρόσφατα στη 
Νομαρχιακή και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.

Αναλυτικός κατάλογος των εν ενεργεία 
και εν αποστρατεία Αστυνομικών που εξελέ
γησαν κατά τις πρόσφατες εκλογές σε Νο
μαρχίες, Δήμους και Κοινότητες.

192 Μικρή Ιστορία της 
Αστυνομίας (Μέρος Β’).

Βραχεία αναφορά στην εξέλιξη του αστυ
νομικού θεσμού στην Ελλάδα.

196 Ζορζ Σιμενόν.
Αφιέρωμα για τα εκατό χρόνια από τη γέν

νηση του συγγραφέα αστυνομικών μυθιστο
ρημάτων.

198 Επικαιρότητα.

296 Ο Αστυνομικός της 
Γειτονιάς στην Αθήνα 
του Μεσοπολέμου.

268 Η Πολεμική 
ανεμοθύελλα... και η καπηλεία 
της Θρησκείας.

212 Βυζαντινοί Περίπατοι 
στην Αθήνα (Μέρος Β’).

214 Η Ανάσταση του
Χριστού, εγγύηση και της 
δικής μας Ανάστασης.

Skid Car.
Ενημέρωση από τον Διοικητή των 

Τ.ΕΙ.Μ.Ο. σχετικά με τον Προσομοιωτή Οδή
γησης (Skid Car).

216 Οδοιπορικό 
στη Σκιάθο.
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218 Πασχαλινό 
διήγημα.

2 9 9 Παρουσίαση
Συναδέλφων.

Αγωγή και τρίτη224
ηλικία.

228 Υπηρεσιακά Νέα.

236 Βιβλιοπαρουσίαση. 

238 Τα Laser στην
αντιμετώπιση προβλημά
των όρασης.

242 Flash Back
στα γεγονότα.

94Κ 2003 Ευρωπαϊκό 
Έτος για τα 
Ατομα με Αναπηρίες.

94R  ,Ματιές στον 
Πολιτισμό.

258
252

Λέξεις.

Παιδιά Ασφάλεια 
και Internet.

254
256

Παράξενα.

Για τις ελεύθερες 
ώρες σας.

Αλληλογραφία.

Φωτο Εξωφύλλου: Συμεών Σαββί- 
δης (γύρω-γύρω όλοι «π. 1900 λάδι σε 
ξύλο, Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη».)

0  ο

Ιστορία της Θρησκευ
τικής Υπηρεσίας της Ε. Α.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
α ν α σ κ ό τ τ η  σ η

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
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και εκδίδεται υπό την επιμέλεια 

του Γ' Τμήματος Εκδόσεων 
της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων 

του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εκδ. Διευθυντής:
Α/Δ Χρήστος Μακρής 

Τηλ.:210/6854.206 
Αρχισυντάκτης:

Α/Υ 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 7 ευρώ. Ιδιωτών 10 ευρώ. 

Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Εταιρίες 20 ευρώ. 
Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ.

Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών, απηχούν τις δι
κές τους απόψεις και όχι απαραίτητα εκείνες του Αρχηγεί
ου της Ελληνικής Αστυνομίας.
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Αεροπειρατεία
i t  η ι ι ι κ  taw l o p m  q t iM ia i
Αίσιο τέλος είχε την 28 Μαρτίου 2003 η περιπέτεια των 
194 επιβατών και του εννεαμελούς πληρώματος του α
εροσκάφους στο οποίο εκδηλώθηκε αεροπειρατεία λί
γο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Κων
σταντινούπολης, καθώς κατόπιν διαπραγματεύσεων 
που διήρκεσαν τέσσερις ώρες και ύστερα από συντονι
σμένη επιχείρηση υπό την καθοδήγηση του Αρχηγού 

της Ελληνικής Αστυνομίας κ Φώτη Νασιά- 
κου, ο αεροπειρατής συνελήφθη από αστυ
νομικούς της Ειδικής Κατασταλτικής Αντι- 
τρομοκρατικής Μονάδας στο διεθνές αερο
δρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η ταν μια δύσκολη στιγμή για τη χώρα μας, αφού 
θα μπορούσαν να υπάρχουν πολλά θύματα σε 
περίπτωση μη καλού χειρισμού επεσήμανε αμέ
σως μετά τη λήξη του επεισοδίου ο υπουργός 
Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο 

οποίος εξέφρασε σε δηλώσεις του την ικανοποίησή του 
για τη στάση που επέδειξε η Ελληνική Αστυνομία, και 
συνεχάρη τον αρχηγό κ Φώτιο Νασιάκο και όλους τους 
άνδρες και τις γυναίκες που συνεισέφεραν στην απόλυ
τη επιτυχία της όλης επιχείρησης.

Σχεδόν δύο ώρες διήρκεσε το αεροπορικό θρίλερ 
της πτήσης του τουρκικού αεροπλάνου μέχρι την προ
σγείωσή του στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα στις 23.55’ της 28 Μαρτίου 2003 , 
προσγειώθηκε στον διεθνή αερολιμένα Αθηνών «Ελευ
θέριος Βενιζέλος» αεροσκάφος των τουρκικών αερο
γραμμών, στο οποίο είχε εκδηλωθεί αεροπειρατεία.

Το αεροσκάφος εκτελούσε την πτήση ΤΚ 160 από 
Κωνσταντινούπολη για Άγκυρα και απογειώθηκε την 
22.15’ ώρα από το διεθνές αεροδρόμιο Κωνσταντινού
πολης. Στο αεροσκάφος τύπου AIRBUS Α-310 επέβαι- 
ναν 194 επιβάτες και 9μελές πλήρωμα. Οι επιβάτες 
ήταν: 176 υπήκοοι Τουρκίας (121 άνδρες, 50 γυναίκες 
και 5 ανήλικοι), 9 Γερμανοί υπήκοοι (4 άνδρες, 3 γυ
ναίκες και 2 ανήλικοι), 4 Αυστριακοί, 4 υπήκοοι Ελβε
τίας (3 άνδρες και 1 ανήλικος), 2 Ολλανδοί, 2 Δανοί, 1 
Γάλλος, 1 Βρετανός, 2 υπήκοοι Ιαπωνίας (1 άνδρας, 1 
γυναίκα) και 2 Ρώσοι.

Μεταξύ των επιβατών ήταν και οι τούρκοι βουλευτές 
του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυ
ξης Βαχίτ Ελντέμ και Τουρχάν Τσομέζ, ο πρώην βου
λευτής και υπουργός Ισίν Τσελεμπί και ο βουλευτής του 
Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Μαχμούτ Γιλντίζ.

20χρονος 
Τούρκος αε- 
ροπειρατής 
Οζγκούρ 
Γ κενσασλάν

Είκοσι λεπτά μετά την απογείωση, επιβάτης της πτή
σης που καθόταν στην θέση 10Ε, εισήλθε στο πιλοτήριο 
και επέδειξε στον Κυβερνήτη αυτοσχέδια ζώνη που φο
ρούσε κάτω από τα ρούχα του, ισχυριζόμενος ότι φέρει 
εκρηκτικά. Παράλληλα απειλώντας τον συγκυβερνήτη 
με ξυριστική λεπίδα που έθεσε στο λαιμό του απαίτησε 
την προσγείωση του αεροσκάφους αρχικά στο Βερολί
νο και μετά στην Αυστρία.

Ο κυβερνήτης δήλωσε ότι δεν επαρκούν τα καύσιμα 
και έπεισε τον αεροπειρατή να οδηγήσει το αεροσκά
φος στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενι
ζέλος» για ανεφοδιασμό.

Μετά από διαβουλεύσεις με τον Πύργο Ελέγχου 
του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών το αεροσκάφος 
προσγειώθηκε στις 23.55’ ώρα και οδηγήθηκε σε 
ασφαλή περιοχή.

Τέθηκε αμέσως σε εφαρμογή το Σχέδιο Αντιμετώπι
σης Καταστάσεων Ανάγκης και συγκλήθηκε στον Αερο
λιμένα το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, υπό τον Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Φώτιο Να
σιάκο. Ακολούθησαν διαπραγματεύσεις μεταξύ του 
δράστη και διαπραγματευτών της Ελληνικής Αστυνο
μίας, μέσω του Κυβερνήτη. Στις 03.05’ της 29/3/03 απε
λευθερώθηκαν οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώμα
τος, πληντου κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη.

Ο αεροπειρατής συνέχισε να απαιτεί τον ανεφοδια
σμό του αεροσκάφους για να μεταβεί στο Βερολίνο. 
Στη συνέχεια δόθηκε εντολή από τον Αρχηγό της Ελλη
νικής Αστυνομίας στην Ε.Κ.Α.Μ. για να επέμβει. Η επι
χείρηση πραγματοποιήθηκε στις 03.10’ και είχε σαν 
αποτέλεσμα την αναίμακτη σύλληψη του δράστη. Ο 
δράστης είναι ο τούρκος υπήκοος GENCASLAN 
OZGUR του ABDULLAH και της SUNA που γεννήθηκε 
στις 15 Αυγούστου 1983 στο BOGAZLIYAN και είναι 
Μηχανικός Αυτοκινήτων.

Ο συλληφθείς δήλωσε ότι προέβη στην ενέργεια 
αυτή για να πετύχει την μετάβαση του στη Γερμανία 
προκειμένου να επισκεφτεί την έγκυο σύζυγο του, για
τί οι Γερμανικές Αρχές δεν του χορηγούσαν προξενι
κή θεώρηση.

Ο δράστης έφερε πάνω του: Μια (1) αυτοσχέδια πλα
στική ζώνη με δεκαέξι (16) θέσεις - υποδοχές μέσα στις 
οποίες υπήρχαν δώδεκα κεριά μήκους περίπου 20 εκα- 
τοστών(στις βάσεις των κεριών είχαν επικολληθεί χάρτι
να καλύμματα ανοικτού γκρίζου χρώματος, όμοιου με 
το περίβλημα της δυναμίτιδας) και τρία (3) ξυραφάκια.

Επιβάτες, πλήρωμα και αεροπειρατής οδηγήθηκαν 
σε χώρους της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης του Αερολι
μένα Αθηνών και αφού ολοκληρώθηκαν οι σχετικές 
διαδικασίες αναχώρησαν οι επιβάτες του αεροσκάφους



στις 9 το πρωί για την Άγκυρα, με άλλο αεροσκάφος 
που αφίχθηκε από την Τουρκία ενώ το πλήρωμα ανα
χώρησε λίγο αργότερα με το αεροπλάνο στο οποίο εκ
δηλώθηκε η αεροπειρατεία.

Ο δράστης με την δικογραφία που σχηματίσθηκε 
σε βάρος του οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμε- 
λειοδικών Αθηνών , ο οποίος του άσκησε ποινική δίω
ξη για τα κακουργήματα της κατάληψης αεροσκά
φους και της παραβίασης κανόνων αεροπλοΐας. Επί
σης του ασκήθηκε δίωξη για το πλημμέλημα της πα
ράνομης οπλοφορίας.

Το χρονικό της πτήσης- θρίλερ 
λεπτό προς λεπτό:

22.15: Απογειώνεται από το διεθνές αεροδρόμιο 
της Κωνσταντινούπολης το Αιρ Μπας 310 
των τουρκικών αερογραμμών για την πτή
ση 190, με προορισμό την Άγκυρα.

22.35: Ο αεροπειρατής σηκώθηκε από τη θέση του 
και ανέφερε στο πλήρωμα του αεροσκά
φους ότι είναι ζωσμένος με εκρηκτικά και α
νάγκασε τον πιλότο να αλλάξει πορεία και να 
κατευθυνθεί αρχικά προς τη Σμύρνη. Ωστό
σο και πάλι άλλαξε γνώμη και ζήτησε να ο
δηγήσει το αεροπλάνο προς την Αθήνα προ- 
κειμένου να εφοδιαστεί με καύσιμα και στη 
συνέχεια να αναχωρήσει για το Βερολίνο.

23.40: Το αεροπλάνο εισέρχεται στο FIR Αθηνών.
23.41 : Το αεροπλάνο βρίσκεται πάνω από το νησί 

της Χίου.
23.42: Δύο αεροσκάφη F-16 απογειώθηκαν από το 

στρατιωτικό αεροδρόμιο της Αγχιάλου και 
συνόδευαν «διακριτικά» το αεροπλάνο.

23.44: Γίνεται η πρώτη επικοινωνία με τον πύργο ε
λέγχου του αεροδρομίου των Αθηνών.

23.55: Προσγειώνεται το αεροπλάνο στο «Ελευθέ
ριος Βενιζέλος».

00.24: Τα δύο F-16 επέ
στρεψαν στο 
στρατιωτικό αε
ροδρόμιο της Αγ- 
χιάλου.

00.26: Αρχίζουν συνομι
λίες με τον αερο- 
πειρατή.

02.55: Άρχισε η απελευ
θέρωση των επι
βατών

03.10 : Επέμβαση της 
Ε.Κ.Α.Μ. και αναί
μακτη σύλληψη 
του δράστη.

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2003

Το αεροσκάφος των τουρκικών αερογραμμών μόλις 
έχει προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βε
νιζέλος».

Ολονύκτιο θρίλερ που αναπιότωσε τπν Αθήνα και την Αγκυρα
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α  E I D T E P I K D N  Υ Π Ο Β Ε Ϊ Ε Π Ν
ΥπύΟεινμη Πειιαυργίηι; και αποιεΠεομαιικότηιαΐ
Μετά από τρία χρόνια επιτυχούς λειτουργίας και καινό· 
τόμου δράσεώς της, που την οδήγησε στην καλλιέργεια 
κλίματος εμπιστοσύνης με τους πολίτες, η Υπηρεσία Ε
σωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας επε
κτείνει πλέον τις αρμοδιότητές της και στον ευρύτερο 
χώρο της Δημόσιας Διοίκησης. Ως αυτοτελής αστυνο
μική υπηρεσία υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας και ονομάζεται «Διεύθυνση Ε
σωτερικών Υποθέσεων».Έχει έδρα την Αθήνα, ενώ πα
ράρτημα αυτής, η «Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέ
σεων Βόρειας Ελλάδας», λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη.

Η ιδέα για την σύσταση μιας εξειδικευμένης υπη
ρεσίας έρευνας και δίωξης παραβατικών συμπε
ριφορών, που εκδηλώνονται από αστυνομικούς, 
εδράζεται στο πνεύμα αυτοκάθαρσης που χαρα
κτηρίζει την Ελληνική Αστυνομία και όχι το ότι η 

Αστυνομία παρουσιάζει περισσότερα κρούσματα τέτοι
ων συμπεριφορών από άλλους κλάδους της διοικητικής 
λειτουργίας.

Πρωταρχική επιδίωξη της νεοσύστατης αυτής υπηρε
σίας ήταν η θεσμική και ηθική καταξίωσή της και για το 
λόγο αυτό έδρασε με γνώμονα την αντικειμενικότητα, 
την αμεροληψία, αλλά και την απαιτούμενη κατά περί
πτωση αυστηρότητα.

Η δράση που εκδηλώθηκε και οι πρωτοβουλίες που 
λήφθηκαν στα τρία χρόνια λειτουργίας από την Υπηρε
σία Εσωτερικών Υποθέσεων, κατέρριψαν το μύθο ότι, η 
διαφθορά είναι τόσο διαβρωτική και σύνθετη, που είτε 
δε δύναται να αντιμετωπισθεί είτε η προσπάθεια που 
πρέπει να καταβληθεί προϋποθέτει τόσο γενναίες το
μές, που στην ουσία είναι απίθανο να συμβεί. Καταδεί- 
χθηκε ότι, με τη θέσπιση του απαιτούμενου νομοθετικού 
πλαισίου και την σύσταση ειδικών υπηρεσιών, άρτια ορ
γανωμένων και στελεχωμένων, δύναται η προσπάθεια 
καταπολέμησης της διαφθοράς, σε όποια μορφή και 
έκταση αυτή εκδηλώνεται να έχει θετικά αποτελέσματα.

Με βάση τα διευρυμένα καθήκοντά της, η Υπηρεσία 
αυτή, έχει ως αποστολή, τη διερεύνηση, εξιχνίαση και 
δίωξη, σε όλη την επικράτεια των εγκλημάτων, που δια- 
πράττουν ή συμμετέχουν Αστυνομικοί όλων των βαθ
μών, Συνοριοφύλακες και Ειδικοί Φρουροί και προβλέ- 
πονται από τον Ποινικό Κώδικα, τη νομοθεσία περί ναρ
κωτικών, νομοθεσία περί παιγνίων, νομοθεσία περί 
όπλων, νομοθεσία περί αρχαιοτήτων, νομοθεσία περί 
λαθρεμπορίας, και τη νομοθεσία περί αλλοδαπών. Επί
σης των εγκλημάτων των άρθρων 235,236 και 385 του 
Π.Κ. που διαπράττουν ή συμμετέχουν υπάλληλοι του

ευρύτερου δημόσιου τομέα, πλην των πολιτικών υπαλ
λήλων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Η προα
νάκριση και η προκαταρκτική εξέταση που ενεργείται 
από τη Διεύθυνση και από την Υποδιεύθυνση Εσωτερι
κών Υποθέσεων εποπτεύεται από τους εισαγγελείς εφε- 
τών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Η δραστηριότητά της έχει στόχο διττό, αφ’ ενός να 
λειτουργήσει αποθαρρυντικά και κατασταλτικά για 
τους επιλήσμονες του καθήκοντος Αστυνομικούς, ενώ 
ως προς τους πολίτες να παγιώσει την βεβαιότητα σ’ 
αυτούς, ότι η Αστυνομία δεν αποτελεί χώρο στον οποίο 
είναι ανεκτές οι έκνομες συμπεριφορές του προσωπι
κού της, αλλά αποτελεί Σώμα το οποίο θεωρεί ότι η αυ
στηρά σύννομη λειτουργία και δράση, με την απαραί
τητη κοινωνική και ανθρώπινη ευαισθησία, είναι υπο
χρεωτικά μονόδρομος, στην εκτέλεση του υπηρεσια
κού καθήκοντος.

Η Ελληνική Αστυνομία με την ίδρυση και λειτουργία 
της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, προχώρησε σε 
μία, κατά κοινή ομολογία καινοτόμο, για την ελληνική δι
οικητική πραγματικότητα, επιτυχημένη οργανωτική με
ταρρύθμιση και τούτο γιατί έκανε πράξη, αυτό που η θε
ωρία επιβάλλει να εφαρμοσθεί για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου της διαφθοράς.

Παρά την αρχική επιφυλακτικότητα, τις αμφισβητή
σεις, τις αμφιβολίες, αναφορικά με τη θετική έκβαση 
του εγχειρήματος, μετά τα πρώτα τρία χρόνια δραστη- 
ριοποίησής της η Υπηρεσία, εισπράττει πλέον την επι
δοκιμασία και την εμπιστοσύνη των πολιτών, της συ
ντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων αστυνομικών, 
των δικαστικών κύκλων, τα ευμενή σχόλια του πολιτι
κού κόσμου και τις θετικές αναφορές των ΜΜΕ. Η από
λυτη όμως επιβράβευση της προσπάθειας που κατέβα
λε η Υπηρεσία, προήλθε από την Ειδική Μόνιμη Επιτρο
πή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, 
καθώς και από την GRECO (Ομάδα Κρατών κατά της 
Διαφθοράς) του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίες σε 
εκθέσεις τους, αναγνωρίζουν την επιτυχία και την απο- 
τελεσματικότητα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσε
ων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αναγνώριση όμως της μέχρι στιγμής επιτυχίας αυτής, 
αποτελεί και η επέκταση των αρμοδιοτήτων της συγκε
κριμένης Υπηρεσίας στον ευρύτερο χώρο της Δημόσιας 
Διοίκησης, σχετικά με συγκεκριμένα αδικήματα, όπως 
θεσμοθετήθηκε με τον πρόσφατο Ν. 3103/29-1-2003. Οι 
πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία 
Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και 
να καταγγείλουν περιστατικά διαφθοράς, όπως εκβίαση 
και δωροδοκία κατά τις συναλλαγές τους με το δημό
σιο. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων θα αναλαμβά
νει τη διερεύνηση των καταγγελιών και την δίωξη όσων 
εμπλέκονται σε παράνομες πράξεις.
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Η επίσημη έναρξη της γραμμής επικοινωνίας των πο
λιτών με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ανακοι
νώθηκε πρόσφατα από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης 
κ. Μιχάλη Χρυσοχόίδη και το τηλέφωνο επικοινωνίας εί
ναι: 210 9285100, για όλη την Ελλάδα και για τη Θεσ
σαλονίκη: 2310 531704.

Αστυνομίας, αποτελεί μια υπηρεσία πρότυπο λειτουρ
γίας και αποτελεσματικότητας.

Αυτό όμως στο οποίο θα ήθελα να επικεντρώσουμε 
τη σκέψη μας για λίγο, είναι στο γιατί η Υπηρεσία Εσω
τερικών Υποθέσεων αποτελεί έναν επιτυχή και αποτελε
σματικό μηχανισμό. Και οι απαντήσεις που μπορώ να

Πίνακας στον οποίο εμφαίνεται η συνολική δραστηριότητα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων 
από την έναρξη λειτουργίας της (25-10-1999) έως και την 31-12-2002

1. Αναφορές-Καταγγελίες- Πληροφορίες 1739

2. Δικογραφίες
Κατόπιν παραγγελίας διαφόρων εισαγγελικών αρχών 189
Δικογραφίες που σχηματίσθηκαν 
για καταγγελίες της ΔΕΥ 230

3. Σύνολο Δικογραφιών 419
4. Σύνολο Υποθέσεων 1928

Διαβιβάσθηκαν σε άλλες αρχές 
5. για τα περαιτέρω ύστερα 

από την αρχική διερεύνηση 726
Ερευνήθηκαν χωρίς να προκύψουν 

6. στοιχεία ενοχής και τέθηκαν 
σε διαρκή εκκρεμότητα. 387

7. Εκκρεμούσες καταγγελίες 115

8. Ποινικές διώξεις

Αστυνομικών 255
Ιδιωτών 229
Συνοριοφυλάκων 1
Ειδικών Φρουρών 4
Πολιτ. Υπαλλήλων ΥΔΤ 5

9. Σύνολο Ποινικών διώξεων 494
10. Αυτόφωρα 77

11. Συλλήψεις επ’αυτοφώρω

Αστυνομικών 61
Ιδιωτών 112
Συνοριοφυλάκων 1
Ειδικών Φρουρών —

Πολιτ. Υπαλλήλων ΥΔΤ 2
12. Σύνολο συλλήψεων 176

Τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων επισκέφθηκε 
πρόσφατα και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μιχά- 
λης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος εξήρε τις δραστηριότητες 
και τα αποτελέσματα της Υπηρεσίας, τονίζοντας μετα
ξύ άλλων:

«...Πριν από τρία περίπου χρόνια, όταν ιδρύθηκε η 
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυ
νομίας, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εξέφρασαν τον σκε
πτικισμό και την αμφιβολία τους για το αποτέλεσμα της 
προσπάθειας αυτής. Σήμερα, όλοι συμφωνούν ότι η 
προσπάθεια αυτή είχε αποτελέσματα.

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, αποτελεί την 
καλύτερη απόδειξη, ότι η διαφθορά δεν αποτελεί έναν 
ανίκητο αντίπαλο με μυθικές διαστάσεις αλλά ένα έκνο- 
μο φαινόμενο, το οποίο με τη σταθερή βούληση ελέγ
χου του, τη μεθοδική και επίμονη δουλειά, τη στοχοθε- 
σία και την κατάλληλη στρατηγική, μπορεί να περιορι- 
σθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, απ’ ότι ίσως μπορεί να 
περίμενε κανείς. Είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε ότι 
η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής

δώσω είναι οι εξής:
•  Γιατί έδρασε τολμηρά και με υπευθυνότητα, χαρά

ζοντας νέου τύπου στρατηγικές οργάνωσης και 
πρωτοποριακές μεθόδους λειτουργίας, σε ένα το
μέα στον οποίο δεν υπήρχε κανενός είδους πρότε- 
ρη τεχνογνωσία.

•  Γ ιατί απέφυγε την παγίδα να μετατραπεί σε ένα μη
χανισμό «καταγραφής συμβάντων» και «διαπίστω
σης του φαινομένου» της διαφθοράς, μη παρέχο
ντας κανένα ουσιαστικό έργο για τον Πολίτη. Αντι- 
θέτως κινήθηκε με καινοτόμο τρόπο, φέρνοντας 
ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα και οδήγησε 
στην καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης με τους 
Πολίτες.

•  Γ ιατί απέφυγε το να αποτελέσει ένα στείρο, διωκτι
κό «μηχανισμό-φόβητρο» για τις υπόλοιπες αστυ
νομικές υπηρεσίες. Σε συνεννόηση και συνεργασία 
με τους διοικούντες των άλλων τμημάτων, καλλιέρ
γησε ένα κλίμα αλληλοβοήθειας και υποστήριξης 
στο έργο τους, το οποίο λειτούργησε αποτέλεσμα-



τικά και για τις δύο πλευρές.
•  Γιατί διατήρησε τα απαραίτητα υπηρεσιακά και επι

χειρησιακά αντανακλαστικά της, για τη διαπίστωση 
και τη δίωξη των έκνομων συμπεριφορών και δεν 
επαναπαύτηκε στην επιτυχία και την επιβράβευση.

• Γ ιατί δεν αφέθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της μέχρι 
στιγμής λειτουργίας της, να δράσει ασύντακτα και 
σπασμωδικά αλλά αντιθέτως παρήγαγε διαρκώς 
στρατηγική και αξιολογούσε τα αποτελέσματα της, 
βάσει της επιχειρησιακής ανάλυσης των εκάστοτε 
δεδομένων.

• Γ ιατί τέλος, έδρασε συνολικά με ορθολογικό τρόπο 
και πίστη στη νομιμότητα, προασπίζοντας το Δημό
σιο Συμφέρον χωρίς «εκπτώσεις» και «συμψηφι
σμούς», έχοντας πάντα ως γνώμονα το απαραίτητο 
μέτρο της ανθρώπινης και κοινωνικής ευαισθησίας.

Ως Κυβέρνηση και ως Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
δεν θέλουμε να τρέφουμε αυταπάτες και ψευδαι
σθήσεις, ότι μια και μόνη Υπηρεσία - όσο επιτυχη
μένη κι αν είναι αυτή, όπως η Υπηρεσία Εσωτερικών 
Υποθέσεων -είναι σε θέση από μόνη της να εξαλεί
ψει παντελώς το φαινόμενο της διαφθοράς στο Δη
μόσιο Τομέα. Κάτι τέτοιο, θα έθετε σε κίνδυνο τη 
σοβαρότητα της βούλησης μας για την αντιμετώπι
ση του φαινομένου και θα αποτελούσε ένδειξη απα
ράδεκτης άγνοιας των δυνατοτήτων, θέλουμε να 
τοποθετούμε ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους, 
που να παράγουν ορατό σε όλους και μετρήσιμα 
αποτελέσματα, ώστε με μεθοδικότητα να είμαστε 
σε θέση να αξιολογούμε τη δράση μας και να βελ
τιωνόμαστε ως προς τις υπηρεσίες που οφείλουμε 
να παρέχουμε στον Πολίτη...»

Απευθυνθήκαμε στο Διευθυντή της υπηρεσίας, 
Αστυνομικό Διευθυντή κ. Βασίλειος Σερδάρη, ο οποί
ος με σαφήνεια απάντησε στις ερωτήσεις μας.

- Κύριε Διευθυντά θα θέλατε να μας προσδιορί
σετε την έννοια της διαφθοράς και τις παραμέ
τρους της;

«Η διαφθορά δεν έχει ούτε τοπικό ούτε περιστασια- 
κό χαρακτήρα. Δεν αποτελεί παρθενογένεση της 
εποχής μας και είναι διαχρονικό φαινόμενο, συναφές 
με την άσκηση της εξουσίας. Ο Αριστοτέλης είχε επι- 
σημάνει σχετικά με την διαφθορά, ότι τα αξιώματα 
πρέπει να είναι ως προς την συναπτόμενη εξουσία, ή 
μικρής εμβέλειας και μεγάλης διάρκειας, ή μεγάλης 
εμβέλειας και μικρής διάρκειας.

Κοινός αποδεκτός ορισμός της διαφθοράς διεθνώς 
δεν έχει καταγραφεί, διότι υπάρχουν, ηθικές, κοινωνι
κές και πολιτιστικές διαφορές μεταξύ των κρατών, οι 
οποίες εκφράζονται και στο περιεχόμενο που κάθε 
κοινωνία προσδίδει στο όρο διαφθορά.

Παρότι υπάρχει δυσχέρεια προσδιορισμού της έν
νοιας της διαφθοράς, ευχερέστατη είναι η διαπίστω
σή της και δυσμενή τα αποτελέσματά της. Όπως πα
ραστατικά περιέγραψε ένας Ιταλός δικαστής, η δια
φθορά είναι σαν τον ελέφαντα που παρά του ότι είναι 
δύσκολο να τον περιγράφεις, είναι απίθανο να μην τον 
αντιληφθείς.

Η διαφθορά προσπαθεί να εισχωρήσει εκουσίως ή 
ακουσίως σε όλες τις μορφές της κρατικής εξουσίας, 
εξελίσσεται συστηματικά και εκκολάπτεται χρονικώς. 
Όταν βρει πρόσφορο έδαφος, ενεργοποιείται αυτό
ματα. Ενώ κάποιες φορές κάμπτεται, επανεμφανίζεται 
με διάφορη μορφή αναλόγως των συνθηκών και της 
εξέλιξης των ιδεολογημάτων.

- Ως προς το προσωπικό της Αστυνομίας;
- «Η παραβατικότητα των Αστυνομικών, όπως 

προκύπτει από τη μελέτη των υποθέσεων, είναι πε- 
ριστασιακή μη εντασσόμενη στο πλαίσιο της οργα

νωμένης εγκληματικότητας. Αποτελεί κατά κύριο 
λόγο εκδήλωση ανθρώπινης ακρισίας που εδράζε
ται στην πεποίθηση, ότι η εγκληματική αυτή δρα
στηριότητα δεν θα αποκαλυφθεί.

Για να δοθεί σαφής απάντηση περί της διαφθοράς 
εντός του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, θα 
πρέπει να δούμε ορισμένες πτυχές των ερμηνειών αυ
τών, για να βοηθήσουν στο να καταλήξουμε σε ασφα
λές συμπέρασμα.

Περί διαφθοράς πρόκειται όταν:
Οι παράνομες πράξεις των οργάνων στοχεύουν 

στην πρόσκληση ατομικών εξωύπηρεσιακών ωφελη
μάτων και εντάσσονται στο γενικό πνεύμα αποδοχής, 
ανοχής και του αυτονόητου που επικρατεί στην δη
μόσια υπηρεσία, έχουν την ευλογούσα ανοχή της πο
λιτείας και την ανομολόγητη συμπάθεια του συνδικα
λισμού και δεν προκαλούν την έντονη αποστροφή των 
πολιτών.»

- Ποια μέτρα πιστεύετε ότι μπορούν να περιορί
σουν το φαινόμενο;

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η ανάσχεση του φαινομέ
νου μπορεί να γίνει με:

•  Θέσπιση δρακόντειων νόμων και αυστηρών ποι
νών.

•  Οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση του κρατι
κού υπαλλήλου ώστε να ισχυροποιηθεί έναντι των πει
ρασμών, ενώ,

•  Άλλοι προτάσσουν μέσω της παιδείας πρόταση 
αξιών όπως ισονομία, τιμιότητα, διαφάνεια.

Παρά το γενικόλογο των εννοιών είναι γεγονός ότι 
ο χώρος της παιδείας μπορεί να αποτελέσει το πρώτο 
εργαστήρι δημιουργίας αξιών.

- Κατά την άποψή σας ποια είναι η χειρότερη δια
φθορά;

- Χειρότερη διαφθορά είναι η κυριαρχούσα αίσθηση 
ότι ζυμώνωντας το κράτος ή βλάπτοντας την αφηρη- 
μένη αρχή της νομιμότητας κανέναν δεν ζημιώνουμε.
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Πραγματοπ οιήθηκε στις Βρυξέλλες η πρώτη υπό 
την ελληνική Προεδρία συνεδρίαση του Συμβουλί
ου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Στα  
θέματα  Εσωτερικών Υποθέσεων προήδρευσε ο Υ
πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης.

Κ ατά την πρώτη ημέρα του Συμβουλίου εξετά
σθηκαν τα θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων:

- Η πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέ
σπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώρι
ση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών 

και των ανιθαγενών ως προσφύγων ή ως προσώπων 
που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους,

- Η πρόταση οδηγίας για το δικαίωμα στην οικογενει
ακή επανένωση,

- Το θέμα της ενίσχυσης των διαδικασιών ελέγχου των 
διαβατηρίων στα σημεία εισόδου της ζώνης του Σέγκεν 
(ενημέρωση από μέρους της Επιτροπής), και η συζήτηση 
προσανατολισμού σχετικά με τη μελέτη κατανομής βα
ρών όσων αφορά στη διαχείριση των εξωτερικών συνό
ρων, τη μελέτη σκοπιμότητας για τη βελτίωση των ελέγ
χων των θαλασσίων συνόρων, την αποτελεσματικότητα 
των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πόρων σε κοινοτικό 
επίπεδο, και τέλος η ανοικτή συζήτηση, καταπολέμησης 
του οργανωμένου εγκλήματος στα Δυτικά Βαλκάνια.

Ο κ. Χρυσοχοίδης στην αρχική του τοποθέτηση τόνι
σε ότι η ελληνική Προεδρία σε συνέχεια της θεματολο
γίας του Τάμπερε και της Σεβίλλης, έχει θέσει σε προ
τεραιότητα την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης 
και στο πλαίσιο αυτό έχουν ιδιαίτερη σημασία:

1. Η κατανομή των βαρών στη διαχείριση των εξωτε
ρικών συνόρων,

2. Ο κοινός φορέας διαχείρισης των εξωτερικών συ

νόρων.
3. Η συνεργασία με τρίτες χώρες για την καταπολέ

μηση της λαθρομετανάστευσης.
Η οδηγία για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για 

την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων 
χωρών και των ανιθαγενών ως προσφύγων ή ως προ
σώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους 
λόγους σκοπεύει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο διε
θνούς προστασίας βασισμένο σε υπάρχουσες διεθνείς, 
κοινοτικές υποχρεώσεις και πρακτική των κρατών-με- 
λών, διαχωρίζοντας τις δύο συμπληρωματικές κατηγο
ρίες των προσφύγων και των ατόμων στην κατηγορία 
της επικουρικής προστασίας. Η πρόταση περιλαμβάνει

προβλέψεις για ελάχιστα δικαιώματα και οφέλη για τις 
ανωτέρω κατηγορίες.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο δεύτερο μέρος της 
οδηγίας. Υπήρξε γενική συμφωνία για τα δικαιώματα 
που πρέπει να χορηγηθούν στους πρόσφυγες, ενώ 
υπήρξαν διαφορές στην εκτίμηση για το επίπεδο των δι
καιωμάτων που θα χορηγηθούν στα άτομα υπό καθε
στώς επικουρικής προστασίας. Κάποιες χώρες θέλουν 
να χορηγούν ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων, ενώ άλλες θέ
λουν χαμηλότερο επίπεδο δικαιωμάτων σε σχέση με 
τους πρόσφυγες, σε μια σειρά θεμάτων(για την διατή
ρηση της οικογενειακής ενότητας, τις άδειες διαμονής, 
τη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων, τη πρόσβαση 
στην εργασία, της κοινωνικής πρόνοιας).

Μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου παρέμειναν σε 
εκκρεμότητα θέματα που αφορούν, τη διατήρηση της 
οικογενειακής ενότητας, τη χορήγηση αδειών διαμονής, 
τη πρόσβαση στην εργασία, τη κοινωνική πρόνοια, την 
υγεία και τη πρόσβαση σε υπηρεσίες ενσωμάτωσης, τα 
οποία το Συμβούλιο θα εξετάσει σε επόμενη συνεδρία
ση κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας.

Όσον αφορά την οδηγία για το δικαίωμα της οικο
γενειακής επανένωσης, που συζητείται στο Συμβού
λιο επί τρία χρόνια, σκοπός της είναι να καθορισθούν 
οι συνθήκες υπό τις οποίες ένα μέλος οικογένειας 
ενός υπηκόου τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένει νόμι
μα στο έδαφος κράτους-μέλους και έχει εύλογες 
προοπτικές να αποκτήσει το δικαίωμα μόνιμης διαμο
νής, μπορεί να εισέλθει και διαμένει σε αυτό το κρά- 
τος-μέλος, ώστε να διατηρηθεί η οικογενειακή ενότη
τα, ανεξαρτήτως εάν η οικογενειακή σχέση ανεφύη 
πριν ή μετά την είσοδο στην χώρα.

Σημαντική είδηση αποτελεί το γεγονός ότι μετά από 
μακρές διαβουλεύσεις επήλθε πολιτική συμφωνία επί 
της Οδηγίας, η οποία αποτελεί σημαντικό στοιχείο της 
πολιτικής της Ένωσης για την νόμιμη μετανάστευση και 
την ενσωμάτωση των μεταναστών. Με την οδηγία αυτή 
ρυθμίζονται θέματα σημαντικά όπως ο ορισμός των με
λών της οικογένειας (ο/η σύζυγος του συντηρούντος-αι- 
τούντος την οικογενειακή επανένωση, τα τέκνα και τα 
θέματα νόμιμης ηλικίας των ερχομένων σε γάμο),οι 
προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος επανένωσης 
(σταθερά εισοδήματα, κοινωνική ασφάλιση κλπ), η οικο
γενειακή επανένωση προσφύγων και οι προϋποθέσεις 
της, τα δικαιώματα των μελών της οικογένειας που επα- 
νενώνεται (θέματα πρόσβασης στην εκπαίδευση και 
στην απασχόληση) και η διαδικασία απορρίψεων ή ανά
κλησης αιτήσεων εισόδου και διαμονής.

146



ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2003

Στην ανοιχτή συζήτηση για το οργανωμένο έγκλημα 
στα Δυτικά Βαλκάνια ο προεδρεύων κ. Χρυσοχοΐδης τό
νισε στους ομολόγους του ότι πρόθεση της ελληνικής 
Προεδρίας είναι να αναδείξει τις πολιτικές διαστάσεις 
του ζητήματος του οργανωμένου εγκλήματος στα Δυτικά 
Βαλκάνια, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία:

•  Τη πρόταση της Προεδρίας για την ευρωπαϊκή 
προοπτική των Βαλκανίων

•  Το μη περιορισμό της ενασχόλησης της Ε.Ε μόνο 
με αστυνομικά μέτρα για τα Βαλκάνια (θεσμοί, δη
μοκρατία, οικονομική ανάπτυξη, ευρωπαϊκή προοπτική)

•  Τη παρακολούθηση της συνέχειας στις δεσμεύσεις 
που ανέλαβαν οι χώρες της περιοχής να εφαρμόσουν 
τα συμπεράσματα της διάσκεψης του Λονδίνου της 
25ης Νοεμβρίου του 2002.

•  Τη παρακολούθηση της «προόδου» αυτών των χω
ρών και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε την ανάγκη πολυτο- 
μεακής-συνολικής προσέγγισης και συνεργασίας 
αστυνομικών, διωκτικών και δικαστικών αρχών καθώς 
και αναβάθμισης του ρόλου της Ευρωπόλ, στο πρό
βλημα της αντιμετώπισης της οργανωμένης εγκλημα
τικότητας επισημαίνοντας ιδιαίτερα:

1. Την ανάγκη καταπολέμησης της διαφθοράς
2. Την ενίσχυση του ρόλου των θεσμών και της διαδι

κασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης
3. Τους τομείς βασικής προτεραιότητας(αστυνομία, 

άσυλο, μετανάστευση και δικαστική συνεργασία).
4. Τα διατιθέμενα κονδύλια (από το πρόγραμμα 

CARDS, διατίθενται 10% για δικαστική συνεργα
σία, συνολικά 460 εκατομμύρια ευρώ 2002- 
2006, ενώ έχουν ήδη διατεθεί 108 εκατομ. ευρώ 
(1998-2001).

5. Την άντληση διδαγμάτων εμπειρίας από την διεύ
ρυνση (προγράμματα αδελφοποίησης και άλλα 
ανάλογα και στις βαλκανικές χώρες).

Ο κ. Χρυσοχοΐδης συνοψίζοντας τις παρεμβάσεις των 
συναδέλφων του διαπίστωσε ότι υπάρχει διάχυτη 

αποφασιστικότητα εκ μέρους όλων για την καταπολέ
μηση του οργανωμένου εγκλήματος αποφασιστικά και 
ενεργά στα Δυτικά Βαλκάνια, με στενή παρακολούθη
ση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι χώρες της 
περιοχής.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε το Συμβούλιο για 
την πορεία των εργασιών προετοιμασίας της μελέτης 
σκοπιμότητας για τα θαλάσσια σύνορα, της οποίας η 
πρώτη έκθεση θα δημοσιευθεί αυτή την εβδομάδα και η 
τελική έκθεση τον Ιούνιο 2003 τονίζοντας τα βασικά 
στοιχεία της ως εξής:

•  Καθορισμός 3 θαλασσίων ζωνών (Βαλτική, Μάγχη 
και Μεσόγειος)

•  Καθορισμός διόδων λαθρομετανάστευσης 
•  Αξιοποίηση αποτελεσμάτων άσκησης τρίτων 
•  Αναθεώρηση σύμβασης Montego Bay για ενσωμά

τωση μεταναστευτικών θεμάτων 
•  Συμμόρφωση με διεθνείς συμβάσεις και όργανα, 

συστήματα αυτόματου εντοπισμού 
•  Εξέταση της παραμέτρου της συνεργασίας με τρί

τες χώρες

Ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι ελληνική Προεδρία, έχει 
συμπεριλάβει στις βασικές προτεραιότητές της τα 

θέματα μετανάστευσης και διαχείρισης των εξωτερικών 
συνόρων της Ένωσης. Επισήμανε ωστόσο ότι απαιτού
νται αυξημένη χρηματοδότηση των νέων αναβαθμισμέ
νων μορφών συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, 
τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθόσον 
αποτελούν κοινό πρόβλημα στην Ένωση, ανεξάρτητα 
από τη γεωγραφική θέση κάθε χώρας και την κοινωνική 
υποδομή της. Σημαντική είναι εν προκειμένω η προώ
θηση της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες στον τομέα 
αυτό.

Η ελληνική Προεδρία υπέβαλε ως βάση προβληματι
σμού για την προετοιμασία της ουσιαστικής συζήτησης 
στο Συμβούλιο Κορυφής της Θεσσαλονίκης μια σειρά 
σημαντικών ερωτήσεων στο Συμβούλιο αναφορικά με 
το θέμα της αποτελεσματικής χρήσης των κοινοτικών 
χρηματοδοτικών πόρων για επαναπατρισμό των μετα
ναστών και των αιτούντων άσυλο των οποίων έχει απορ- 
ριφθεί η αίτηση, την διαχείριση των συνόρων και την δη
μιουργία προγραμμάτων μετανάστευσης και ασύλου σε 
τρίτες χώρες ως εξής:

•  Τρόπος αντιμετώπισης της κατανομής βαρών ολο
κληρωμένα, με συμπερίληψη όλων των κρατών μελών, 
δεδομένου ότι και οι διατιθέμενες πιστώσεις για το 
άσυλο, την μετανάστευση και τη διαχείριση των συνό
ρων αντιστοιχούν σε μικρό ποσοστό των εσωτερικών 
πολιτικών της Ένωσης

• Αντικειμενικοί παράγοντες που καθορίζουν την κα
τανομή των βαρών στα εξωτερικά σύνορα(αποδεκτοί 
τύποι δαπανών, διεύρυνση προγράμματος ARGO)

• Ανάγκη αναθεώρησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου για 
τους πρόσφυγες, βάσει της αξιολόγησης της επιτρο
πής, υιοθετώντας τυχόν ευρύτερη προσέγγιση σε πολι
τικές ένταξης και επιστροφής 

•  Δυνατότητα θέσπισης ειδικού χρηματοδοτικού μέ
τρου επιστροφής και υποστήριξης της κοινοτικής εξω
τερικής δράσης, με προβληματισμό για την έκταση της 
απαιτούμενης αναδιανομής κοινοτικών πόρων που δια
τίθενται στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της 
Ένωσης

•  Δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης της συνεργα
σίας των τρίτων χωρών με την Ε.Ε.

Η Προεδρία κατέγραψε τοποθετήσεις αντιπροσωπει
ών, ζητώντας να αποστείλουν γραπτές προτάσεις, οι 

οποίες ελήφθησαν υπόψη, για την επεξεργασία νέου 
εγγράφου που θα απετέλεσε βάση συζήτησης στο Άτυ
πο Συμβούλιο της Βέροιας, σε συνδυασμό με συμπερί
ληψη θέματος ανάπτυξης Αξιωματικών Συνδέσμων στα 
Βαλκάνια.

Η ΕΈπιτροπή σε σχέση με την μελέτη κατανομής των 
βαρών ανέφερε ότι απαιτούνται συγκρίσιμα δεδομένα 
και στοιχεία από τα κράτη - μέλη για να μπορέσει να 
φέρει εις πέρας τη μελέτη της (θέματα εξοπλισμού, εκ
παίδευσης συνοριοφυλάκων, ανταλλαγή πληροφοριών) 
πριν τον Ιούνιο 2003.

Τέλος, το Συμβούλιο Υπουργών ενημερώθηκε από 
τον Επίτροπο Vitorino για την πορεία των διαπραγ
ματεύσεων με την Ελβετία στα θέματα Κεκτημένου 
Σένγκεν.

147



Υποθέσεων, για την αποτελεσματική διάθεση των υφι
σταμένων κοινοτικών πόρων στους τομείς της μετανά
στευσης, του άσυλου, των συνόρων και της πολιτικής 
επαναπατρισμού, σε σχέση με άλλους κοινοτικούς τομείς, 
και το θέμα της κατανομής του βάρους και της αλληλεγ
γύης για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρωντης Ένω
σης, σε συσχετισμό με την καλύτερη οργάνωση των επι
χειρησιακών κυρίως αρμοδιοτήτων του κοινού φορέα των 
επί κεφαλής των συνόρων των κρατών - μελών.

Υπήρξε ευρεία συναίνεση για την ανάγκη θωράκισης 
των συνόρων και διατύπωσης μίας πολιτικής επιστρο
φής. Η Ελληνική προεδρία τόνισε την ανάγκη δημι
ουργίας ενός Κοινοτικού Ταμείου Επιστροφής, το 
οποίο θα επιφορτισθεί με την χρηματοδότηση των δα
πανών επιστροφής των ατόμων που ευρίσκονται πα
ράνομα στην Ένωση.

Από τον προεδρεύοντα Έλληνα υπουργό τονίστηκε 
ό,τι για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης κα
θίσταται σημαντική η άμεση αναβάθμιση του δικτύου 
των Αξιωματικών Συνδέσμων Μετανάστευσης στις τρί
τες χώρες και ο ουσιαστικός ρόλος που επιβάλλεται να 
διαδραματίσει στον επιτόπιο συντονισμό των κοινών πο
λιτικών και τη συνεργασία της Ένωσης με τρίτες χώρες.

Κατά τη διάρκεια της πρωινής συνεδρίασης παρου
σιάστηκε επίσης η πρόσφατη βρετανική πρωτοβουλία 
για το άσυλο, που αφορούσε πρακτικά μέτρα δημιουρ
γίας ενός συστήματος περιοχών αναμονής για τις περι
πτώσεις λαθρομεταναστών, αλλά και ατόμων των οποί
ων έχει απορριφθεί η αίτηση για χορήγηση ασύλου κα
θώς και τρόπους κατανομής των σε συσχετισμό με ορι
σμένα κριτήρια (πληθυσμού, εισοδήματος κ.λπ.), και δη
μιουργία σε συνεργασία με τρίτες χώρες κινήτρων επι
στροφής των ατόμων αυτών στις χώρες καταγωγής.

Τέλος, η πρώτη ημέρα έληξε υπό την Προεδρία του 
υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ
ντρωσης, κ. Κώστα Σκανδαλίδη με τη συζήτηση για τη 
διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου με κοινές βασικές 
παραμέτρους για τα εθνικά προγράμματα ένταξης των 
νομίμων μεταναστών που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη.

Ο Έλληνας υπουργός τόνισε την ανάγκη ανάληψης 
πρωτοβουλιών της ΕΈ. και σε πολιτικό επίπεδο και 
προς τα ΜΜΕ που να προβάλουν τη διαμόρφωση μιας 
νέας κοινής αντιμετώπισης του θέματος της ένταξης 
των μεταναστών.

Επίσης, πρότεινε την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης για 
θέματα ένταξης, που θα παρουσιάζεται κάθε χρόνο από 
την εκάστοτε Προεδρία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊ
κή Επιτροπή, στην οποία θα αποτυπώνονται οι εμπειρίες 
και οι πρακτικές, οι εξελίξεις για επίτευξη σύγκλισης κα
θώς και τα αποτελέσματα στα κράτη μέλη της Ένωσης 
από την προώθηση συγκεκριμένων κοινών πολιτικών 
που θα αποφασίζονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου.

Καταλήγοντας, ο Έλληνας υπουργός επιβεβαίωσε 
την προσήλωση της ελληνικής Προεδρίας στην ολο
κλήρωση των εκκρεμών νομοθετικών εργαλείων για 
τους νόμιμους μετανάστες, όπως επιβάλλει η Σεβίλλη, 
αλλά και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για την προώθηση των μέτρων ενσωμάτωσης και κοι
νωνικής ένταξης.

Ολοκληρώθηκε στη Βέροια το διήμερο των εργασιών 
του Άτυπου Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έλαβε χώρα 
την 28η και 29η Μαρτίου, στο πλαίσιο άσκησης της 
Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ελλάδα.

Ιιο mv 
εξασφάλιση

CVDC Χώρου

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Άτυπου Συμβου
λίου, οι αρμόδιοι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
συζήτησαν θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

και την εξασφάλιση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας 
και δικαιοσύνης.

Το πρωί της πρώτης ημέρας οι αρμόδιοι υπουργοί 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την Προεδρία του 
υπουργού Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, εξέτα
σαν αρχικά το επίκαιρο θέμα των συνεπειών του πολέ
μου στο Ιράκ. Το επόμενο θέμα που εξέτασαν είναι το 
πρόβλημα των πιθανών μετακινήσεων πληθυσμών και 
προσφύγων. Και για τα δύο θέματα υπήρξε απόλυτη 
ομοφωνία των υπουργών και επιβεβαιώθηκε η ανάγκη 
υποστήριξης των πληθυσμών που μπορεί να δοκιμα- 
σθούν, με βάση στοιχεία που χορηγήθηκαν από τον 
Επίτροπο Vitorino.

Κατά την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των υπουργών 
για το θέμα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, του 
οργανωμένου εγκλήματος και της λαθρομετανάστευ
σης, υπήρξε ευρεία συναίνεση για αναβάθμιση της συ
νεργασίας μεταξύ των κρατών - μελών, με μέτρα όπως 
η αναζωογόνηση των δραστηριοτήτων της Task Force 
στην Ευρωπόλ με τις υπάρχουσες δομές και η ταχύτερη 
ανταλλαγή πληροφοριών.

Άλλο σημαντικό θέμα που συζητήθηκε κατά την διάρ
κεια του πρωινού είναι η καταπολέμηση της λαθρομετα
νάστευσης και η αποτελεσματική διαχείριση των εξωτε
ρικών συνόρων της Ένωσης. Και τα δύο αυτά καίρια ζη
τήματα καθίστανται ιδιαίτερα σημαντικά ενόψει της δι
εύρυνσης, των επικείμενων θεσμικών αλλαγών που εξε
λίσσονται στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση και της αποτίμη
σης των πολιτικών επιταγών της Σεβίλλης στο Ευρωπαϊ
κό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης.

Σε σχέση με τα ανωτέρω καθίσταται σημαντικός ο προ
βληματισμός των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

INFORMAL SESSION OF JUSTICE AND HOME AFFAIRS 
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
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ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ & 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΡΑΒΔΟΙ

ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ?

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
Ζώνες από 7.000 δρχ.

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΓΙΛΕΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3Α 

III NIJ STANDARD
θήκες όπλων από 6.000 δρχ,

Θήκες αξεσουάρ από 3.500 δρχ.

ΜΕΓΕΘΗ: SM, MD, LRC, XL, XXL

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Από 4.500 δρχ. Σιο I  A t  I  I t i l L  θα β ρ είτε .........

εξειδικευμένο εξοπλισμό, 
όπλα και πυρομαχικά, 
ζώνες και θήκες 
των πιο γνωστών οίκων 
Αμερικής και Ευρώπης 
στη μεγαλύτερη ποικιλία 
που υπάρχει στην Ελλάδα.. . .
Με την ποιότητα των προϊόντων μας 
και τις ειδικές τιμές
στηρίζουμε αυτούς που μας προστατεύουν.

T A C T I C A L A i m
Δημητσάνας 16 ,1 1 5  22 Αθήνα, τηλ.: 64.48.527 Βυτίνης 4 ,1 1 5  23 Αθήνα, τηλ.: 69.23.095, fax  69.18.673

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

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


Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Η καταπολέμηση των ναρκωτικών αποτελεί μείζον  

ζήτημα το οποίο απασχολεί ολοένα και περισσότερο 
την ελληνική κοινωνία. Στην παρούσα χρονική στιγ
μή και μπροστά στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης συνεδρίασε πρόσφατα υπό την προεδρία 
του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη η Διυπουργική Ε
πιτροπή για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών ώ
στε να σταθμιστούν τα σημεία επιτυχίας του Σχεδίου 
και να επισημανθούν οι νέες προοπτικές δράσης. Α
μέσως μετά τη λήξη των εργασιών της Επιτροπής ο κ. 
Πρωθυπουργός προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις.

Η Διυπουργική Επιτροπή 
για την Καταπολέμηση 
των Ναρκωτικών εξέτα
σε την πορεία του Εθνι
κού Σχεδίου Δράσης για 

την αντιμετώπιση της εξάρτη
σης και συμφωνήσαμε στον 
προγραμματισμό για το τρέχον 
έτος.

Μέσα στην πρώτη χρονιά 
εφαρμογής του Εθνικού Σχεδί
ου Δράσης:

1. Επεκτάθηκε το Δίκτυο Πρόληψης με τη δημιουργία 
νέων Κέντρων και την εφαρμογή προγραμμάτων 
πρόληψης και στις Ένοπλες Δυνάμεις.

2. Πολλαπλασιάστηκαν, το χρόνο αυτό, τα θεραπευ
τικά προγράμματα όλων των τύπων και λειτούργη
σαν νέες θεραπευτικές υπηρεσίες στα αστικά κέ
ντρα και την περιφέρεια. Σήμερα οι θέσεις θερα
πείας έχουν αυξηθεί κατά 32% σε σχέση με το 
2001.

3. Αυξήθηκαν ουσιαστικά οι προϋπολογισμοί των θε
ραπευτικών φορέων και ενισχύθηκαν σε προσωπι
κό, ώστε να διευρύνουν και να αναβαθμίσουν τις 
υπηρεσίες που προσφέρουν.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, μέσα στο 2002 οι 
θάνατοι από χρήση ναρκωτικών ουσιών μειώθηκαν κατά 
30% σε σχέση με το 2001. Πρόκειται για κάτι που συμ
βαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας. Αυτό αποδεικνύ- 
ει ότι ο στόχος που θέσαμε για την αντιστροφή της αυ
ξητικής τάσης των θανάτων είναι ένας στόχος εφικτός.

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα πολλά να κάνουμε. 
Γι' αυτό συνεχίζουμε και εντείνουμε τις προσπάθειες 
μας. Μέσα στο 2003:

•  Αναλαμβάνουμε νομοθετική πρωτοβουλία για τη

διαφορετική ποινική αντιμετώπιση του χρήστη ουσιών. 
Ο χρήστης ουσιών είναι ασθενής, δεν είναι εγκλημα
τίας. ΓΓ αυτό επιβάλλεται η μείωση της ανωτάτης ποι
νής σε ένα χρόνο, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋπο
θέσεις για περισσότερες ευκαιρίες στη θεραπεία και 
την απεξάρτηση. Επιβάλλεται επίσης η μη αναγραφή 
της καταδίκης στο ποινικό μητρώο, γιατί έτσι βοηθούμε 
την κοινωνική επανένταξη του χρήστη.

• Συνεχίζουμε την προσπάθεια, βεβαίως, για τον 
έλεγχο και την καταστολή της διακίνησης ναρκωτικών. 
Η εμπορία ναρκωτικών θα εξακολουθεί να μας βρίσκει 
σταθερά αντιμέτωπους.

•  Προωθούμε ένα συνολικό προγραμματισμό για 
δραστηριότητες πρόληψης της χρήσης ουσιών, σε όλη 
την Ελλάδα, που θα αγκαλιάζουν ολόκληρη την εκπαι
δευτική κοινότητα. Γ Γ αυτό και θα υπάρχουν περισσό
τερα προγράμματα. Προγράμματα για μαθητές, εκπαι
δευτικούς και για τις οικογένειες.

• Συνεχίζουμε την αύξηση των θεραπευτικών προ
γραμμάτων και την επέκταση των θεραπευτικών υπηρε
σιών, με τη μεγαλύτερη εμπλοκή και συνεργασία και 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και το ΕΣΥ πρέπει να 
βοηθήσει σ' αυτή την κατεύθυνση. Στόχος μας είναι η 
κατάργηση της λίστας αναμονής, που είναι λίστα για τη 
ζωή, γιατί η ζωή δεν περιμένει. Δεν πρέπει κανείς να πε
ριμένει για να έχει τη θεραπεία που χρειάζεται.

Πρέπει, όμως, να υπογραμμίσουμε ότι, πέρα από τα μέ
τρα αυτά, χρειάζεται και κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη. 
Δεν είναι μόνο η Πολιτεία, η οποία έχει υποχρέωση να 
παίρνει πρωτοβουλίες. Το πρόβλημα της εξάρτησης δεν 
μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με πρωτοβουλίες της Πσ 
λιτείας. Χρειάζεται, πάνω απ’ όλα, η ενεργός συμπαρά
σταση της κοινωνίας και τότε θα έχουμε αποτελέσματα.

Αδικαιολόγητες αντιδράσεις, όπως η πρόσφατη στη 
Θεσσαλονίκη, εναντίον της λειτουργίας Θεραπευτικών 
Υπηρεσιών, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Η κοι
νωνία δεν μπορεί να σπρώχνει στη γωνιά ανθρώπους 
που υποφέρουν. Αυτές οι αντιδράσεις λυπάμαι που στη
ρίζονται από κάποιες τοπικές αρχές- απηχούν απαρά
δεκτες αντιλήψεις και βρίσκουν την κάλυψη σ’ έναν κοι
νωνικό συντηρητισμό που δεν είναι σύμφωνος με την 
κοινωνία, την οποία επιδιώκουμε, την κοινωνία που βοη
θά τους αδύναμους.

Θέλουμε την αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς φορείς και 
τις τοπικές κοινωνίες ενεργούς συμπαραστάτες στην 
προσπάθειά μας. Το φαινόμενο των ναρκωτικών δεν κά
νει εξαιρέσεις, μας αφορά όλους. Όλοι μαζί μπορούμε 
να το αντιμετωπίσουμε.

Το Πρόγραμμα για το 2003 ακριβώς αποσκοπεί στην 
όλο και μεγαλύτερη ενεργοποίηση της κοινωνίας για να 
περιορίσουμε το φαινόμενο τα επόμενα χρόνια.

| Συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών)
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ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2003

Στο διήμερο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. με πρω
τοβουλία των Υπουργείων Εξωτερικών, Υγείας, Δημ. Τάξης και Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Ευρω
παϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο 
Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Ευάγγελος Μαλέσιος υπήρξε βασικός ομιλητής, ο οποίος αναφέρθηκε 
στην επιστημονική τεκμηρίωση, στην καθημερινή πράξη και τις πολιτικές επιλογές, για μια αποτελε
σματική πολιτική για τα ναρκωτικά.

Η μείωση της προσφοράς των ναρκωτικών με νο
μοθετικά και αστυνομικά μέτρα αποτελεί πάγια 
στρατηγική των περισσότερων κρατών στον κό
σμο εδώ και αρκετές δεκαετίες. Ωστόσο, η αυ
στηρότητα των πολιτικών καταστολής, που ολοέ

να εντείνετε, δεν έχει οδηγήσει στη μείωση της χρήσης 
ναρκωτικών ουσιών ούτε στην εξάλειψη των οργανωμέ
νων δικτύων λαθρεμπορίου.

Ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, με τις επιπτώσεις της 
παγκοσμιοποίησης, ο αγώνας όλωντων κρατών κατά των 
ναρκωτικών αποκτά νέα μορφή και περιεχόμενο.

Η φύση των σχέσεων ανάμεσα στην πολιτική εξουσία 
και στο οργανωμένο έγκλημα, σε συνθήκες παγκοσμιο
ποίησης, εξελίσσεται έτσι που ορισμένοι αναλυτές προ
βλέπουν ότι σύντομα οι διεθνείς λαθρέμποροι των ναρ
κωτικών θα χρηματοδοτούν τα κέντρα θεραπείας και α
ποκατάστασης στα κράτη «θύματα»!

Ο αγώνας κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, θεω
ρείται εδώ και πολλά χρόνια σαν μια κυρίως αστυνομική 
υπόθεση. Ωστόσο, παρά την σταθερή αύξηση των υπη
ρεσιών δίωξης, δεν παύουν να αυξάνονται ούτε οι ποσό
τητες των ναρκωτικών στην αγορά ούτε ο αριθμός των 
χρηστών. Ακόμη και όταν τα χτυπήματα που δέχονται εί
ναι σοβαρά, τα δίκτυα των λαθρεμπόρων αναδιοργανώ
νονται χάρη στη συνεχή μετακίνηση. Τόσο σημαντικά εί
ναι τα κέρδη από την διακίνηση των ναρκωτικών, ώστε κά
θε εξαρθρωμένη συμμορία δίνει αμέσως την θέση της σε 
κάποια άλλη.

Η ανεπάρκεια των απλών αστυνομικών μέτρων, να επι
λύσουν το πρόβλημα των ναρκωτικών, μας οδηγεί ή πρέ
πει να μας οδηγήσει στο άμεσο μέλλον σε δύο σημαντικές 
αποφάσεις:

Α. Η πρώτη απόφαση αφορά τον εμπλουτισμό του α
γώνα κατά των ναρκωτικών σε διεθνές, περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο με νέες πολιτικές και δράσεις.

Σήμερα, τόσο οι χώρες παραγωγής όσο και κατανάλω
σης ναρκωτικών πρέπει να αντιληφθούν ότι το πρόβλημα 
των ναρκωτικών δε συνιστά μια απλή αστυνομική ή δικα
στική υπόθεση.

Ο διεθνής χαρακτήρας τους εμφανίζεται αμέσως μόλις 
αναλογιστούμε ότι για παράδειγμα η ηρωίνη, που κυκλο
φορεί στις φλέβες του τοξικομανή, προέρχεται από τους 
αγρούς της παπαρούνας ορισμένων χωρών και το οποίο 
για αυτές αποτελεί ένα-συχνά μοναδικό- πόρο ζωής για 
τους αγροτικούς πληθυσμούς τους.

Στη σημερινή συγκυρία, η Ελλάδα, μια χώρα με ανε

πτυγμένη στρατηγική μείωσης της προσφοράς ναρκωτι
κών και με πολυετή εφαρμογή μέτρων δίωξης του λαθρε
μπορίου των ναρκωτικών υποστηρίζει την ανάγκη μιας 
σφαιρικής πολιτικής στον τομέα του οργανωμένου λα
θρεμπορίου ναρκωτικών έτσι όπως αναπτύσσεται ειδικό
τερα στα Βαλκάνια.

Κατά την διάρκεια της Προεδρίας στην Ε.Ε. η Ελλάδα 
ανέλαβε την πρωτοβουλία να διαμορφωθεί ένα συνεκτι
κό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ε. Ε. και των Βαλκα
νικών χωρών για την καταπολέμηση της παραγωγής και 
διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή, εκπονώντας ένα 
Σχέδιο Δράσης.

Στο προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης δίνεται έμφαση στη 
νομική θωράκιση και στην μεταφορά τεχνογνωσίας προς 
τις βαλκανικές χώρες, στη συνεργασία διαμέσου ανταλλα
γής πληροφοριών και κοινών επιχειρησιακών δράσεων με 
τις διωκτικές αρχές των βαλκανικών χωρών αλλά και στη 
βοήθεια γιατην ανάπτυξη, την προσέλκυση ξένων επενδύ
σεων και την καταπολέμηση της ανεργίας στην περιοχή.

Β. Η δεύτερη απόφαση, εξίσου σημαντική, είναι να 
στρέψουμε την προσοχή μας στις καθαρά εθνικές ρίζες 
του κακού. Το να ρίχνουμε στις παραγωγές και διαμετα- 
κομιστικές χώρες την ευθύνη για ένα από τα σοβαρότερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στις ίδιες μας 
τις κοινωνίες, το πρόβλημα δηλαδή της τοξικομανίας εί
ναι αποπροσανατολιστική τακτική. Άλλωστε, θα πρέπει 
να συνυπολογίσουμε στις αποφάσεις μας πως η παρα
γωγή των συνθετικών ναρκωτικών, που πολλοί υποστηρί
ζουν ότι θα είναι το ναρκωτικό του μέλλοντος, παράγεται 
στις ανεπτυγμένες χώρες και από αυτές εξάγεται σε όλο 
τον κόσμο. Η τοξικομανία, καθώς και πολλές αντικοινωνι
κές δραστηριότητες, είναιτο υποπροϊόντης πολιτισμικής 
κρίσης στις ίδιες τις αναπτυγμένες χώρες. Αν αποφασί
σουμε να καταπολεμήσουμε τις αιτίες της τοξικομανίας, 
και όχι την φαινομενολογία της, θα πρέπει να αναγνωρί
σουμε ότι δεν αρκεί να πολλαπλασιάζονται οι σκύλοι και 
τα ηλεκτρονικά μηχανήματα ούτε καν τα προγράμματα 
αποτοξίνωσης.

Θα πρέπει να κατευθυνθούμε σε μια βαθιά ανάλυση 
των πολιτικοοικονομικών ηθών που ισχύουν στις σύγχρο
νες κοινωνίες μας και να τις αναθεωρήσουμε σφαιρικά. Ε
άν δεν υιοθετήσουμε μια τέτοια απόφαση μπορούμε να 
είμαστε σίγουροι, ότι η τοξικομανία θα συνεχίσει να κυ
ριαρχεί και θα προστεθεί μαζί με την φτώχεια, το ρατσι
σμό και την ανεργία, στον κατάλογο των άλυτων προβλη
μάτων, που αδιάκοπα καταγγέλλουμε αλλά αδυνατούμε 
να επιλύσουμε.
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ΙΙΙΜ ΕΤΝΜ  ΜΡΑΚΤΗΝΠΙΚλ
Η βιομετρική αναφέρεται στην αυτόματη αναγνώ

ριση ενός προσώπου που βασίζεται στα φυσικά ή 
συμπεριφεριολογικά χαρακτηριστικά του. Αυτή η 

μέθοδος αναγνώρισης προτιμάται πέρα από τις πα
ραδοσιακές μεθόδους που περιλαμβάνουν τους κω
δικούς πρόσβασης και τους αριθμούς PIN.

από την μέτρηση ενός μέρους του ανθρώπινου σώματος 
και περιλαμβάνουν: α) Το δακτυλικό αποτύπωμα, β) Την 
αναγνώριση προσώπου, γ) Την αναγνώριση της ίριδας 
του οφθαλμού, δ) την αναγνώριση του αμφιβληστροει
δούς και ε) την αναγνώριση της γεωμετρίας του χεριού.

Τα συμπεριφεριολογικά βιομετρικά χαρακτηριστι
κά βασίζονται σε μετρήσεις και δεδομένα που προ
έρχονται από μια ενέργεια του ατόμου και περιλαμ
βάνουν: α) Την αναγνώριση της φωνής, και β) Την 
αναγνώριση της υπογραφής 

Ένα βιομετρικό σύστημα είναι ουσιαστικά ένα σύ
στημα αναγνώρισης προτύπων που κάνει έναν πηο-. 
σωπικό προσδιορισμό μερχιν-καθόρισμό της αυθεντι
κότητας ενός σμγκεΚρίμένου φυσικού ή συμπεριφε- 
ριολογικοΰ^αρακτηριστικού που κατέχεται από το 
χρήατή. Ένα σημαντικό ζήτημα στο σχεδίασμά ενός 

ίακτικού βιομετρικού συστήματος είναι να καθορι- 
/ στεί πώς ένα άτομο αναγνωρίζεται. Ανάλογα με το 
πλαίσιο, ένα βιομετρικό σύστημα επαλήθευσης (πι
στοποίηση ταυτότητας) ή ένα σύστημα αναγνώρισης. 

Επαλήθευση - αναγνώριση: Υπάρχουν δύο διαφορε-

τη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  

ΝΙΚΗΤΑ  
Γ. ΜΕΝΕΞΗ

Τ ο πρόσωπο που αναγνωρίζεται η ταυτότητά του 
πρέπει να είναι φυσικά παρόν στο σημείο ελέγ
χου. Ο επαλήθευση της ταυτότητας που βασίζεται 
στις βιομετρικές τεχνικές προλαμβάνει την ανάγκη 
να νρπσιυοποιπθεί ένας κωδικόο πρόσβασης. Με 

την αυξανόμρνη-χρήόη^τωνυπολογιστών ως οχημόΓτα-^ 
,ογίας πληροφοριών, είναι απαραίτητο να πε- 

ίοριστεί η πρόσβαση στα ευαίσθητα/προσωπικά στοι
χεία. Με την αντικατάσταση των PIN, οι βιομετρικές τε
χνικές μπορούν ενδεχομένως να αποτρέψουν την αναρ
μόδια πρόσβαση σε μηχανήματα ΑΤΜ, κινητά τηλέφω
να, έξυπνες κάρτες desktop PCs, τερματικούς σταθ
μούς, και δίκτυα υπολογιστών. Τα PIN και οι κωδικοί 
πρόσβασης μπορούν να ξεχαστούν, και οι συμβατικές 
μέθοδοι επαλήθευσης της ταυτότητας όπως τα διαβα
τήρια και οι άδειες οδήγησης μπορούν να πλαστογρα- 
φηθούν, να κλαπούν, ή να χαθούν. Κατά συνέπεια τα 
βιομετρικά χαρακτηριστικά απολαμβάνουν ένα έντο' 
ενδιαφέρον. Οι διάφοροι τύποι βιομετρικώ\ΓχρρβΚτηρι- 
στικών χρησιμοποιούνται για τον_σ£^ιραγματικό χρόνο 
πρόθδισριρμό της ταυτότητας^νός ατόμου.

Τα φυσικά βιομετρικά χαρακτηριστικά βασίζονται σε 
μετρήσεις και δεδομένα που προέρχονται απευθείας
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τικοί τρόποι να επιλυθεί η ταυτότητα ενός προσώπου: 
επαλήθευσι/και αναγνώριση. Επαλήθευση: περιλαμβά
νει την επ<βεβαίωση ή μη της απαιτημένης ταυτότητας 
ενός προσώπου. Αναγνώριση: περιλαμβάνει την από
δειξη της ταυτότητας ενός προσώπου. Το καθένα από 
χι ανωτέρω έχει πολύπλοκες παραμέτρους και θα μπο
ρούσε πιθανώς να λυθεί καλύτερα από ένα ορισμένο 
βιομετρικό σύστημα.

Η βιομετρική είναι μια γρήγορα εξελισσόμενη τεχνο
λογία που ευρέως χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την 
αναρμόδια πρόσβαση σε ΑΤΜ, τα κινητά τηλέφωνα, τις 
έξυπνες κάρτες, desktop PCs, τους τερματικούς σταθ-



ΞΕΧΝΑΖ ΟΤΙ 
ΤΑ ΦΟΡΑΖ!

•  ΠερίβλημαιΑδιάβροχο δέρμα (υδρόφοβο 
2,0 - 2,2mm), υψηλής ανθεκτικότητας. 
Επιτρέπει την αναπνοή του ποδιού.

•  Σόλα: Ελαστική αντιολισθητική, αντικραδα- 
σμική και αντιστατική νιτριλίου. Ανθεκτική 
σε λιπαντικά και χημικά.

•  Αυτοκαθαριζόμενο προφίλ
•  Σύμφωνα με τις προδιαγραφές Ε.Ε. 

ΕΝ-344.
•  Ανασηκωμένα άκρα για άνετο περπάτημα.
•  Ειδική διαμόρφωση με καμπύλη για σταθε

ρό κράτημα σε μεταλλική σκάλα.
•  Εσωτ. Σόλας: Πατέντα 

HAIX-MSL-System 
(Micro-Soft-Light): 

Αφρώδες υλικό, 
αντικραδασμικό, 

θερμομονωτικό και 
αδιαβροχοποιητικό.

•  Πάτοι: Ειδικοί ανατομικοί, αφαιρούμενοι 
και πλενόμενοι με εξαιρετική απορροφητι
κή ικανότητα για τον ιδρώτα, γρήγορο 
στέγνωμα.

•  Κλιματισμός: Πατέντα ΗΑΙΧ- climate - 
system: θερμομονωτικό υλικό "Micro-Dry- 
Lining". Κρατάει σταθερή τη θερμοκρασία 
του ποδιού στο κρύο και στη ζέστη. Με το 
περπάτημα οι υδρατμοί διοχετεύονται 
προς τα άνω ανοίγματα.

•  Εσωτ. επένδυση: Υδροσκοπική μαλακή 
επένδυση. Βοηθάει στην απορρόφηση της 
εσωτερικής υγρασίας και επιτρέπει την 
αναπνοή του ποδιού. Προστατεύει το πόδι 
από τις εσωτερικές τριβές.

•  Κατάλληλα για αθόρυβο περπάτημα.

~po0^r-&Q! ra  δίκτυα υπολογιστών. Μπορεί να χρησιμο
ποιηθεί κατάτη-διάρκεια των συναλλαγών που διευθύ
νονται μέσω του τηλεφώνου και Διαδικτύου (ηλεκτρονι
κό εμπόριο και ηλεκτρονικές-τραπεζικές εργασίες).

Υπάρχει μια άλλη πιθανή εφάρμογή που μπορεί να 
οδηγήσει στην ανάπτυξη της βιομέχρικής τεχνολογίας 
και αυτός είναι αυτοματοποιημένος έλεγχος συνόρων. 
Διάφοροι διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι'ασχολούνται με 
τις αερομεταφορές, όπως ο ΙΑΤΑ, έχουν! αναπτύξει σχε
τική έρευνα για τον αυτοματοποιημένο έλεγχο συνό
ρων για περισσότερο από δέκα έτη.,Αρχικά, το πρό
γραμμα αυτό ξεκίνησε ως μηχανισμός για να διευκολύ
νει τη μετάβαση των επιβατών μέσω των κορεσμένων 
αερολιμένων. Η λογική πίσω ρπό αυτό ήταν ότι υπάρχει 
ένας πεπερασμένος αριθμός αερολιμένων, και ότι ενώ 
αναγνωρίζετε ήι^σπρογραμματισμός και η ανάπτυξη 
πϋν^ίέων-σέρολιμένων παίρνουν χρόνο, η αύξηση στην 
παγκόσμια κυκλοφορία επιβατών, στην δεκαετία του 
‘90, πραγματοποιούταν με γεωμετρική πρόοδο. Για να 
αποσυμφορηθούν οι αερολιμένες και να φθάνουν οι επι
βάτες γρήγορα στον προορισμό τους έπρεπε να βρεθεί 
ένας αποτελεσματικός τρόπος..

Η βιομετρική φάνηκε να προσφέρει μια πιθανή λύ
ση σε αυτό το πρόβλημα και οι διάφορες δοκιμές πραγ
ματοποιήθηκαν σε όλο τον κόσμο αναλόγως. Πιο πρό
σφατα, και ειδικά μετά από τα τραγικά γεγονότα της 
11ης Σεπτεμβρίου του 2001, η έμφαση έχει μετατοπι
στεί ελαφρώς από τη διευκόλυνση επιβατών προς την 
ασφάλεια. Υπάρχει συνεπώς ένα ανανεωμένο ενδιαφέ
ρον για την ιδέα της χρησιμοποίησης της βιομετρικής 
σε συνδυασμό με τον έλεγχο συνόρων. Υπάρχουν στην 
πραγματικότητα τέτοια συστήματα ελέγχου βιομετρι- 
κών χαρακτηριστικών ήδη στη λειτουργία (στον αερολι
μένα Ben Gurion στο Ισραήλ,στον αερολιμένα Schiphol 
του Αμστερνταμ και στον Αερολιμένα του Σίνδνεύ. Οι 
Αμερικανικές Αρχές έχουν θέσει συγκεκριμένο χρονικό 
ορίζοντα ( το έτος 2004), όπου για την είσοδο στις ΗΠΑ 
θα απαιτείται η κατοχή ταξιδιωτικού εγγράφου, το 
οποίο θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένα βιομετρικά χα
ρακτηριστικά. Σε αντίθετη περίπτωση για την είσοδο θα 
απαιτείται προξενική θεώρηση VISA, η οποία θα φέρει 
και αυτή ενσωματωμένα βιομετρικά χαρακτηριστικά. Η

Σε κάθε σου βήμα ζείς έντονα. 

Αν θέλεις  να είναι βήμα 

σιγουριάς και σταθερότητας, 

αντοχής και ευελιξίας, 

εμπιστέψου τα άρβυλα 

ΗΑΙΧ SPECIAL FORCE.

Μοναδικά χαρακτηριστικά τα 

αναδυκνείουν ως κορυφαία 

για επαγγελματίες σε κάθε 

στιγμή και χώρο δράσης.

Φόρα τα πάντα.

Η διαφορά θα φανεί 

όταν τα βγάλεις!

SAFELAND: Δημητοάνας 16,155 22 Αμπελόκηποι 
Τηλ./Fax: 010 6470010, E-mail: sales@safeland.gr 
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τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα παράνομες δηλ. 
δραστηριότητες με διεθνείς προεκτάσεις χρησιμοποι
ούν σε ευρεία κλίμακα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. 
Πέρα από τις συμβατικές μεθόδους ελέγχου γνησιότη
τας ταξιδιωτικών εγγράφων (μακροσκοπικός έλεγχος, 
συσκευές ελέγχου γνησιότητας) ο έλεγχος βιομετρικών 
χαρακτηριστικών εξασφαλίζει μεγαλύτερο αποτέλεσμα 
εντοπίζοντας και τις περιπτώσεις ομοιότητας του νέου 
παράνομου κατόχου του διαβατηρίου με τον αρχικό νό
μιμο κάτοχο (look alike), όπου το διαβατήριο δεν έχει 
υποστεί καμία εξακριβώσιμη νόθευση.

Παρακάτω παρατίθεται μια πολύ απλή περιγραφή 
ορισμένων βιομετρικών μεθόδων, ώστε.γα^ίν&ι κατα— 
νοητή η λειτουργία τους.τιαί'σ'σέόπός που αυτές κα
λούνται να εξυπηρετήσουν.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΧΕΡΙΟΥ
ή  η τεχνική χρησιμοποιεί τη γεωμετρική μορφή 

/  του χεριού για την επικύρωση της ταυτότητας ενός 
χρήστη. Η πιστοποίηση ταυτότητας που χρησιμο

ποιεί τη γεωμετρία χεριών είναι ένα ενδιαφέρον πρό
βλημα. Τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα χε
ριών δεν είναι αρκετά περιγραφικά για τον προσδιορι- 

, σμό. Εντούτοις, είναι πιθανό να επινοηθεί μια μέθοδος 
το συνδυασμό των διάφορων μεμονωμένων χαρα

κτηριστικών γνωρισμάτων για να επιτευχθεί σίγουρη 
επαλήθευση. Γεωμετρία χεριών σε συνδυασμό με τα 
δακτυλικά "όΤτοτυπωμάτα: Αντίθετα από τα δακτυλικά 
αποτυπώματα, τοδνθρώηινο χέρι δεν είναι μοναδικό. 
Κάποιος μπορεί να χρησιμοποΐήσει-το^^κος, το πάχος, 
και την κυρτότητα δάχτυλων για τους σκοπούς της 
λήθευσης αλλά όχι για την αναγνώριση. Για μερικά είδη 
ελέγχου πρόσβασης όπως τον έλεγχο μετανάστευσης

πλέον, το στοιχείο γεωμετρίας χεριών είναι ευκολότερο 
να ληφθεί με την απλή χρήση σαρωτή, όπως αναφέρ
θηκε. Γ ια την λήψη άλλων βιομετρικών χαρακτηριστι
κών, όπως ίριδας και αμφιβληστροειδούς ο ειδικός φω
τισμός είναι απαραίτητος. Πρόσθετα, η γεωμετρία χε
ριών μπορεί να συνδυαστεί εύκολα με άλλη βιομετρική 
τεχνική, δηλαδή δακτυλικό αποτύπωμα. Κάποιος μπορεί 
να προβλέψει ένα σύστημα όπου τα δακτυλικά αποτυ
πώματα χρησιμοποιούνται για (την σπάνια) αναγνώριση 
και η γεωμετρία χεριών χρησιμοποιείται για (τη συχνή) 
επαλήθευση.

X

και συνόρων, η χρήση βιομετρικού χαρακτηριστικού 
όπως το δακτυλικό αποτύπωμα μπορεί να μην είναι επι
θυμητή καθόσον είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί σαν^ 
παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του ατόμοσ 
τέτοιες καταστάσεις είναι επιθυμητό να υπάρξει ένα 
βιομετρικό σύστημα που είναι ικανοποιητικό για την 
επαλήθευση και να μην θίγει το_άτσ|ίο στο βαθμό που 
αυτό γίνεται με την λήψτη δακτυλικού αποτυπώματος. Η 
τοποθέτηση του χεριού σε επιφάνεια σάρωσης 
(scanner) ελαχιστοποιεί την ενόχληση του ατόμου. Επι-

ΓΛΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ:

Μ εταξύ όλωντωΓβϊΟρεηαικώΜ τεχνικών, η επαλή
θευση της ταυτότητας τουότόμρυιμε βάση το 
δακτυλικό αποτύπωμα είναι η παλαίότερη μέθο

δος που έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στις πολυάριθ
μες εφαρμογές. Ο καθένας άνθρωπος είναι γνωστό < 
έχει μοναδικά, αμετάβλητα δακτυλικά αποτυπώματα.. 
Μια αυτόματη αναγνώριση των ανθρώπων που βασίζε
ται στα δακτυλικά αποτυπώματα απαιτεί ότι το δακτυ
λικό αποτύπωμα εισόδου αντιστοιχείται με έναν μεγά
λο αριθμό δακτυλικών αποτυπωμάτων σε μια βάση δε
δομένων (η βάση δεδομένων FBI περιέχει περίπου 70 
εκατομμύριο δακτυλικά αποτυπώματα!). Για να μειώ^ 
σει το χρόνο αναζήτησης και την υπολογιστική πο> 
πλοκότητα, είναι επιθυμητό να ταξινομηθούν ρυία τα 
δακτυλικά αποτυπώματα με έναν ακριβή-τ^αι συνεπή 
τρόπο βάσει αλγορίθμων, έτσι ώστε-Τοδακτυλικό απο
τύπωμα εισόδοίΜΐβέπει-ττα^ντιστοιχηθεί σε μόνο ένα 
υποσύνολό πΰνδακτυλικών αποτυπωμάτων στη βάση 
δεδομένων. Η ταξινόμηση δακτυλικών αποτυπωμάτων 
είναι μια τεχνική για να τεθεί ένα δακτυλικό αποτύπω
μα σε ένας από τους διάφορους εκ των προτέρων 
προσδιορισμένους τύπους που καθιερώθηκαν.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:

Η διαδικασία ανάκτησης προσώπου, που είναι γνω
στή ως ανίχνευση προσώπου, μπορεί να καθοριστεί 
ως εξής: Δίνεται μια παγωμένη ασπρόμαυρη εικό

να που περιέχει πολλά πρόσωπα ( αίθουσα διαβατηρια- 
κού ελέγχου αερολιμένα) και εντοπίζεται η θέση και το 
μέγεθος κάθε ανθρώπινου προσώπου που αυτή περιέ
χει. Κάθε πρόσωπο κατηγοριοποιείται και ανιχνεύεται 
se βάσεις δεδομένων βάσει μετρήσιμων χαρακτηριστι
κών του όπως απόσταση οφθαλμών μεταξύ τους, από
σταση μύτης κ.λ.π. Τρεις διαφορετικές ομάδες χαρα
κτηριστικών λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του 
ανθρώπινου προσώπου. Απόδοση: 85% επιτυχία ανί
χνευσης, λανθασμένο ποσοστό 0,04% του αριθμού των 

ημείων ανάλυσης και σε 1 λεπτό ανίχνευση εικόνας 
320χ240.

ΙΡΙΔΑ ΟΦΘΑΛΜΟΥ:

Η μορφολογία της ίριδας είναι μοναδική σε κάθε άν
θρωπο, όπως το δακτυλικό αποτύπωμα και πολύ 
σταθερή. Για το λόγο αυτό παρέχει έναν από τους 

πλέον ασφαλείς τρόπους αναγνώρισης. Τα συστήματα 
αναγνώρισης της ίριδας είναι φιλικά προς τον χρήστη σε
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πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης επειδή για την αποτύπωση 
της μορφολογίας της ίριδας χρησιμοποιείται απλή βι
ντεοκάμερα δεν δημιουργεί κινδύνους για την υγεία.

Η βιομετρική και η χρήση των βιομετρικών χαρακτη
ριστικών πέρα από την όποια ιδεολογική, θρησκευτική 
ή άλλη αμφισβήτηση, είναι ένα νέο πεδίο τεχνολογικής 
έρευνας που συνεχώς εξελίσσεται και υπόσχεται να 
προσφέρει πολλά σε τομείς της ανθρώπινης δραστη
ριότητας που σχετίζονται ιδιαίτερα με την ασφάλεια. Εί
ναι απόλυτα απαραίτητο η χρήσης τους να γίνεται μέσα 
στα αυστηρά τεθέντα νομικά πλαίσια που έχουν θεσπι- 
σθεί από την πολιτεία, ώστε να μην παρατηρηθεί σε κα
μία περίπτωση κατάχρηση των ατομικών δικαιωμάτων 
του πολίτη στον τομέα των ευαίσθητων προσωπικών 
του δεδομένων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑ 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ENSCHEDE/SDU

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟI ΤΟΠΟΙ (SITES) 
www. Imagistechnologles. com 
http://biometrics, cse. msu. edu/

* Προϊσταμένου του Εργαστηρίου Διερεύνησης 
Πλαστογραφίας Παραχάραξης Κιβδηλείας της 

Διεύθυνσης Εγκληματολογιών Ερευνών

Με το σουηδικό 

αλεξίσφαιρο γιλέκο 

της S.B.A. BASIC V NIJ

θα αντιμετωπίσεις κάθε 

πρόκληση με σιγουριά.

Κατασκευασμένο από τις 

ισχυρότερες ίνες στον 

κόσμο Dyneema 

και με βάρος μόλις 1,5kg, 

σου προσφέρει την 

ασφάλεια και την ευελιξία 

που χρειάζεσαι σε δύσκολες 

καταστάσεις. Σε συνδυασμό 

με τις ειδ ικές θωρακισμένες 

πλάκες επιπέδου III και IV 

είσαι έτοιμος για κάθε 

ενδεχόμενο,

Τώρα ξέρεις  πόση ασφ ά λεΐ^  

θα νιώθεις την στιγμή της 

δράσης!

S c u e o r s b
Β ο Ο ϋ  A r o x x i r

Π ρ οδ ιαγραφ ές
> Υλικό Κατασκευής: Dyneema: η ισχυρότερη δομή ινών του 

κόσμου, το υψηλότερο επίπεδο προστασίας εύκαμπτου υλικού.
> Ρυθμιζόμενοι ιμάντες για μεγαλύτερη άνεση.
« Ειδικές βήκες για θωροκιομένες πλάκες επιπέδου III και IV
• Υλικό Φορέα(εξωτ/κή επένδυοη):από nylon με τσέπες για υπο

δοχή πλάκας και υμόντες προσαρμογής από SPANTEX Εσωτερι
κό με υποαλλεργική και αντιιδρωτική επένδυση C00LMAX

> Σύμφωνα με το δ ιεθνές πρότυπο ποιόπ)τας ISO 9000
> Εγγύηση 10 χρόνια αμετΰβληπ) προστατευτική ικανότητα.
> Επίπεδο προστασίας ΜΙΑ NIJ (National Institute of Justice USA)
'  Επιπλέον: Αντιμαχαιρική προστασία 25 Joules
'  Σε 3 χρώματα: λευκό, μπλε και μαύρο. ·  Βάρος: 1,5 kg.

θωρακισμένη
Πλακα
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Τηλ./Fax: 010 6470010, E-mail: sales@safeland.gr 
KENDAL Α.Ε.: Ρέθυμνου 1, 106 82 Αθήνα, Τηλ. 010 8218502
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Πληγές  
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Κ ό σ μ ο υ

W ounds  
of the W o r ld

D o c t o r s  o 
W o r id

of the

x m  i f i DU MOND|
1EC £

Κάντε τα λεπτά σας 
λεπτά ζωής...

______________  . . * Λ ο  ν$Α
You can make a change 
by sparing your change...

Μ π ορείς και εσύ  
να β ο η θή σ εις

ΕΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:141/29611217 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 001-29534144 

ALPHA BANK: 199-00-2002-002401 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ:36 88 783 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:0020400307661

Για τους κατόχους καρτας VISA, AMEX, DINERS, 
MASTERCARD οτο τηλέφωνο 210 64 40 300

Your co n trib u tio n  
is im p o rta n t

NATIONAL BANK OF GREECE: 141/2961 1217 
COMMERCIAL BANK OF GREECE: 001-29534144 
ALPHA BANK: 199-00-2002-002401 
BANK OF CYPRUS: 36 88 783 
AGRICULTURAL B A N K :0020400307661

For the credi t -card holders VISA, AMEX, DINERS, 
MASTERCARD call 210 64 40 300

Α θή να : Λ εω φ  Α λ ε ξά ν δ ρ α ς  2 0 7 , 1 15 2 3  Α θήνα , 

τ η λ .: 2 1 0  6 4  4 0  3 0 0  fax: 2 1 0  64 4 0  3 1 0 , e -m ail: in fo @ m d m g re e c e .g r  

Ο εο α α λ ο ν ίκ η : Ιω νος Δ ρ α γούμ η  6 5 , 5 4  6 3 0  Θ εσ σ α λον ίκη , 

τηλ ./fax : 2 3 1 0  5 6  66  4 1 , e -m a il: m d m th e @ o te n e t.g r  

w w w .m d m g r e e c e .g r

A th en s : 2 0 7  A lexan dras  Α ν., 1 15 2 3  A thens,

te l.: 2 1 0  6 4  4 0  3 0 0  fax: 2 1 0  6 4  4 0  3 1 0 , e -m a il: in fo @ m d m g re e c e .g r

T h e s s a lo n ik i:  lonos D rago um i 6 5 , 5 4  6 3 0  T h es s a lo n ik i

te l./fa x : 2 3 1 0  5 6  6 6  4 1 , e -m a il: m d m th e @ o te n e t.g r

w w w .m d m g re e c e .g r

mailto:info@mdmgreece.gr
mailto:mdmthe@otenet.gr
http://www.mdmgreece.gr
mailto:info@mdmgreece.gr
mailto:mdmthe@otenet.gr
http://www.mdmgreece.gr


ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΟΠΛΟ ΖΟΥ!

ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ

ΕΠΟΧΙΑΚΑ 
ΕΙΔΗ

ΤΕΝΤΕΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Γ. Π ΙΣ ΙΝ Α Σ  - Γ. Ν Α Ν Ο Σ
I. ΦΟΚΑ 109 - ΓΑΛΑΤΣΙ

τηλ. 2932 386 ■ 2130 619 κιν. 093 2 414526 - 097 746 5354 
ΕΚΘΕΣΗ: ΤΡΑΛΛΕΩΝ120. ΓΑΛΑΤΣΙ. τηλ. 22.22.243

Α Φ Ο ίΓ

ΓΤ /Σ ΙΣΜ Ε Τ Ζ Ο ΓΑ Ο Υ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΑΣ 
ΣΕ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 

ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32 τηλ. 2103612651
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ
ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΟΥΤΕΡ - ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ 

T-SHIRT ΚΑΙ POLO

ΤΖΑΚΕΤ - ΠΟΥΛΟΒΕΡ 
ΜΠΕΡΕΔΕΣ - ΤΖΟΚΕΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ΜΠΟΤΑΚΙΑ HI-TECH

ΐ
I
3

Ζεις κάθε μέρα τον κίνδυνο. 

Έρχεσαι αντιμέτωπος με 

πρωτόγνωρες καταστάσεις. 

Υπάρχουν στιγμές που το φως θα 

μπορούσε να σε σώσει από 

δύσκολες περιστάσεις.

Αν οι απαιτήσεις σου είναι πολύ 

υψηλές, εμπιστέψου τον 

SCORPION, τον φακό της 

Streamlight, που σου λύνει τα 

χέρια.

Με μόνο 12,5 cm μήκος και 

6.500 κεριά, είναι μια φωτεινή 

δύναμη που την κατάλληλη 

στιγμή μπορεί να σου σώσει

τη ζωή.

STREflmilGHT
Π ρ οδ ια γρ α φ ές

•  12 Ά  εκατοστά μήκος ·  6.500 κεριά ισχύς
•  Σώμα ανοδιωμένου αλουμινίου επενδεδυμένο 

με λαβή απά καουτσούκ
•  Ειδικά επεξεργασμένο κάτοπτρο για 

ομοιόμορφη δέσμη φωτός «Ειδικά 
κρύσταλλα απά LEXAN "  «Αδιάβροχος

•  Χρησιμοποιεί 2 μπαταρίες λιθίου 3V
•  Μ ε ρυθμιζόμενη δέσμη φωτός
•  Εργονομικάς διακόπτης 0N/0FF στο πίσω μέρος, 

ώστε να διεκολύνει τη λαβή όπλου
ή άλλου αντικειμένου με το  άλλο χέρι

•  Ανταλλακτική λυχνία XENON

www.safelan

SAFELAND: Δημητσάνας 16,155 22 Αμπελόκηποι 
Τηλ./Fax: 010 6470010, E-mail: sales@safeland.gr 
KENDAL A.E.: Ρέθυμνου 1,106 82 Αθήνα, Τηλ. 010 8218502

http://www.safelan
mailto:sales@safeland.gr


«Ο Αστυνομικός me Γειτονιάς
Στο πλαίσιο αναζήτησης αποτελεσματικότερων τρό
πων αντιμετώπισης της εγκληματικότητας και της ε 
μπέδωσης του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, το 
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αποφάσισε, την 
καθιέρωση του θεσμού του Αστυνομικού της γειτο
νιάς, ο οποίος άρχισε να εφαρμόζεται από το μήνα 
Μάρτιο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ το 2004 θα ε
πεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα.

Ερχεται σε ε
παφή με τους 
κατο ίκους, 
συνομιλεί μαζί 
τους προσεγ
γίζει με ενδια
φέροντα προ
βλήματα τους 
και αναζητεί 
από κοινούς 
τρόπους επί
λυσής τους.

0 “Αστυνομικός της Γειτονιάς” είναι μια νέα, σύγ
χρονη μορφή αστυνόμευσης με την οποία επιδιώ
κεται να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των πο
λιτών κατά τον πλέον αποτελεσματικότερο τρόπο. 
Εκφράζει μία νέα φιλοσοφία επέμβασης που δίνει 

προτεραιότητα και βαρύτητα στην πρόληψη των προ
βλημάτων που προκαλούν την εγκληματικότητα και 
στην επίλυση αυτών με τη επαφή και τη συνεργασία με 
τους πολίτες.

Είναι μία πρόσθετη αστυνομική δράση, δίπλα στις άλ
λες αστυνομικές δραστηριότητες που έρχεται να καλύ
ψει και να συμπληρώσει τα κενά και τις ελλείψεις αυτών 
και να εγκαινιάσει την αρχή για μία νέα σχέση τη Αστυ
νομίας με τους πολίτες, προκειμένου να ικανοποιηθούν 
περισσότερο οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις αυ
τών για συνεχή και αποτελεσματική ασφάλεια.

Πρακτικά αυτή η μέθοδος αστυνόμευσης αποσκοπεί 
να φέρει την Αστυνομία πιο κοντά στις καθημερινές 
ανάγκες των πολιτών. Μέσα από τις συνεχείς επαφές 
και τις πρωτοβουλίες για εντοπισμό, προσέγγιση και 
επίλυση των προβλημάτων που υποβαθμίζουν την πε
ριοχή, σε επίπεδο γειτονιάς, επιδιώκουν να εδραιωθεί 
μία σταθερή σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, που φυ
σιολογικά θα καταλήξει στη συνεργασία και στην ενερ

γό συμμετοχή των κατοίκων πάνω σε οποιοδήποτε θέμα 
που απειλεί την ασφάλεια της γειτονιάς τους και κλονί
ζει το αίσθημα ασφαλείας τους.

Έτσι, ο νέος θεσμός, σε συνδυασμό με τις υπάρχου- 
σες περιπολίες προσδοκάται ότι θα αλλάξει το κλίμα 
στις γειτονιές, θα παγιώσει στην κυριολεξία το αίσθημα 
ασφαλείας των πολιτών και θα μετασχηματίσει την εκ 
των υστέρων απρόσωπη καταστολή σε πρόληψη με αν
θρώπινο πρόσωπο και κοινωνική ευαισθησία.

Για την πιλοτική εφαρμογή του θεσμού επιλέχθηκαν 
35 Αστυνομικά Τμήματα στην Αττική και 7 στη Θεσσα
λονίκη. Η επιλογή έγινε με κριτήρια πληθυσμιακά, 
εγκληματικότητας και ορισμένες ιδιαιτερότητες που πα
ρουσιάζουν κάποιες περιοχές. Η περιοχή αρμοδιότητας 
κάθε Τμήματος χωρίστηκε σε τομείς, ανάλογα με την 
έκταση και την πυκνότητα κατοίκησης.

Αποστολή
Η αποστολή γενικά του Αστυνομικού της Γειτονιάς θα 

μπορούσε να προσδιοριστεί ως:
• Η προστασία της γειτονιάς από την εγκληματικότη

τα μέσα από μια σειρά ενεργειών και κυρίως προ
ληπτικών δράσεων.

•  Η εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των κατοί
κων με την καθημερινή «επώνυμη» παρουσία του 
στη γειτονιά και το έντονο ενδιαφέρον του για 
έλεγχο της εγκληματικότητας.

•  Η προσέγγιση των πολιτών και η δημιουργία αμοι
βαίων σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας μέ
σα από τη συνεχή επαφή και επικοινωνία μαζί τους, 
αλλά και μέσα από τον τρόπο αναγνώρισης και δι
ευθέτησης των προβλημάτων τους.

• Η ευαισθητοποίηση των κατοίκων και φορέων της 
γειτονιάς προς την κατεύθυνση της ενεργού συμ
μετοχής τους στη διαχείριση των προβλημάτων 
τους και την πάταξη γενικά της τοπικής εγκληματι
κότητας.

Η αποστολή αυτή εκπληρώνεται με την εκδήλωση 
μιας σειράς δραστηριοτήτων στο επικοινωνιακό, προ
ληπτικό και ελεγκτικό επίπεδο, στο πλαίσιο των οποίων 
ο Αστυνομικός της Γειτονιάς:

• Περιπολεί μέσα στον τομέα του, έρχεται σε επαφή 
και σε προσωπική γνωριμία με τους κατοίκους, τους 
επαγγελματίες, τους εκπροσώπους των εμπορικών, πο
λιτιστικών, αθλητικών συλλόγων, ενώσεων συνταξιού
χων, μεταναστών και άλλων κοινωνικών φορέων, τους 
Διευθυντές των τοπικών οργανισμών, Δημοσίων Υπηρε
σιών κ.λπ., συνομιλεί μαζί τους, κανονίζει συναντήσεις, 
διερευνά τα παράπονα τους, προσεγγίζει με ενδιαφέ
ροντα προβλήματάτους, αναζητεί από κοινού τρόπους 
επίλυσής τους και γενικά επιδιώκει τη διείσδυση και την 
ενσωμάτωσή του στην τοπική κοινωνία, ώστε να αποτε- 
λέσει μέρος της καθημερινής ζωής των πολιτών, να
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γνωρίσει καλύτερα οποιοδήποτε χαρακτηριστικό στοι
χείο του χώρου που επιτηρεί και να μετατραπεί τελικά 
σε «πρώτη κεραία» της γειτονιάς.

•  Έχει ως πρώτη προτεραιότητα τη συνεχή παροχή 
υπηρεσιών εξυπηρέτησης στους κατοίκους της γειτο
νιάς πάνω σε ποικίλα ζητήματα αυτών (αιτήματα, πα
ράπονα, καταγγελίες, συμβάντα, αδικήματα, συνδρο
μές κ.λπ.) ενημερώνοντας ταυτόχρονα αυτούς για την 
περαιτέρω εξέλιξη και πορεία των θεμάτων τους.
•  Καταγράφει την εγκληματικότητα της γειτονιάς, 
τους παράγοντες που την προκαλούν και την ενισχύ
ουν, τα ιδιαίτερα προβλήματα καθώς και κάθε άλλο 
σοβαρό θέμα που υποβαθμίζει τη γειτονιά και την ποι
ότητα ζωής των κατοίκων της και εισηγείται στην Υπη
ρεσία του, σε συνεργασία με τους κατοίκους και τους 
φορείς της γειτονιάς, τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων 
αντιμετώπισης αυτών, ώστε να εξασφαλίζονται οι 
ομαλές συνθήκες στη γειτονιά και να δημιουργείται 
το αναγκαίο κλίμα ασφαλείας.
•  Επιλύει από μόνος του μικρά, αλλά σημαντικά για 
τους κατοίκους προβλήματα και επιλαμβάνεται σε 
πολλά άλλα θέματα καθημερινότητας που υποβαθμί
ζουν τη γειτονιά και απειλούν την ασφάλεια των κα
τοίκων, προτού αυτά εξελιχθούν σε πραγματικά αστυ
νομικά προβλήματα, αναπτύσσοντας προς τούτο 
ανάλογες, κατά την κρίση του, δράσεις χωρίς να 
εμπλέκει την Υπηρεσία του, εφόσον φυσικά η συμβο
λή της δεν είναι απαραίτητη.
•  Απευθύνεται μέσω της Υπηρεσίας του ή και απ’ ευ
θείας για ήσσονος σημασίας θέματα σε άλλες συ- 
ναρμόδιες Υπηρεσίες ή δημόσιους και ιδιωτικούς ορ
γανισμούς, δημόσιες επιχειρήσεις κ,λπ. για την ενερ
γοποίηση αυτών και την από κοινού επίλυση των προ
βλημάτων, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.
•  Πραγματοποιεί τακτικές επισκέψεις στα σχολεία 
της περιοχής του και ενημερώνεται από τους Διευθυ
ντές, εκπαιδευτικούς και Συλλόγους γονέων για τα 
υπάρχοντα προβλήματα και προωθεί τη λήψη μέτρων 
προστασίας των μαθητών από τις παράνομες δρα
στηριότητες (διακίνηση ναρκωτικών, κρούσματα βίας 
κ.λπ.). Παράλληλα αναπτύσσει πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούν στη δημιουργία φιλικών σχέσεων Αστυ
νομίας - μαθητών και δασκάλων (οργανώνει παρου
σιάσεις στα σχολεία για την πρόληψη τροχαίων ατυ
χημάτων, την αντικοινωνική συμπεριφορά, την σχολι
κή και εξωσχολική βία την κακομεταχείριση ανηλίκων 
κ.λπ. προγραμματίζει επισκέψεις μαθητών σε κτίρια 
της αστυνομίας και σε γραφεία, βραβεύει αυτούς 
όταν συντρέχουν λόγοι κ.λπ.
•  Επισκέπτεται χώρους που συχνάζουν ηλικιωμένοι 
(οίκοι ευγηρίας, ΚΑΠΗ κ.λπ.) και αναπτύσσει πρωτο
βουλίες πρόληψης που στοχεύουν στη βελτίωση της 
πραγματικής τους ασφάλειας και τόνωση του αισθή
ματος ασφαλείας.
•  Προσπαθεί να είναι κοντά σ' όλα τα γεγονότα και 
συμβάντα του τομέα του, συμβάλλοντας με την πα
ρουσία του, ιδιαίτερα στους χώρους διάπραξης 
εγκληματικών πράξεων, στην αποκατάσταση του αι
σθήματος ασφαλείας των παθόντων πολιτών, ενώ 
ταυτόχρονα παρέχει κάθε βοήθεια και αρωγή προς

αυτούς και παράλληλα συλλέγει πληροφορίες που 
μπορούν να βοηθήσουν τους επιληφθέντες συναδέλ
φους του στην εξιχνίαση και τη γρήγορη περαιτέρω 
διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών.
• Αναζητά και επισκέπτεται τα θύματα των εγκλημα
τικών πράξεων, τα οποία αποτελούν μια ιδιαίτερη εύ
θραυστη κατηγορία του κοινωνικού συνόλου που δια
κατέχεται από αισθήματα ανασφάλειας και φόβου, με 
σκοπό την ενημέρωση τους για την εξέλιξη της υπό
θεσης, την ανταλλαγή πληροφοριών κ.λπ.
•  Εισηγείται στην Υπηρεσία του την οργάνωση και 
την πραγματοποίηση αστυνομικών επιχειρήσεων 
υπό τύπο εξορμήσεων με τις πεζές και εποχούμενες

Π ρα γματο 
ποιεί τακτικές 
επισκέψε ις  
στα σχολεία 
της περιοχής 
του και ανα
πτύσσει προ- 
τ ω β ο υ λ ί ε ς

περιπολίες και τις λοιπές διαθέσιμες δυνάμεις της 
υπηρεσίας του όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο για τό
νωση του αισθήματος ασφαλείας των κατοίκων της 
γειτονιάς του ή την εξουδετέρωση εγκληματογόνων 
παραγόντων.

που αποσκο
πούν στη διμι- 
ουργία φιλι
κών σχέσεων 
Αστυνομίας- 
μαθητών.

.<?. -  ' . *

•  Συμμετέχει σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται 
από τους φορείς της γειτονιάς καθώς και σε συγκε
ντρώσεις ή συναντήσεις των κατοίκων, στις οποίες 
συζητούνται προβλήματα που τους απασχολούν, αλ
λά και άλλα θέματα που ενδιαφέρουν την περιοχή ή 
θέματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά και πα- 
ραβατικότητα ανηλίκων, τη χρήση ναρκωτικών κ.λπ.
• Ενισχύει, ενθαρρύνει και συμμετέχει σε πρωτο
βουλίες συλλόγων γονέων, εθελοντών, θεραπευτι
κών κοινοτήτων και λοιπών κοινωνικών φορέων της 
γειτονιάς, που στοχεύουν γενικά στην πρόληψη της 
εγκληματικότητας.
•  Σχεδιάζει και εισηγείται ενέργειες που ευαισθητο
ποιούν και συνεγείρουν τους κατοίκους προς την κα
τεύθυνση της ενεργού συμμετοχής τους σε προ
γράμματα πρόληψης της εγκληματικότητας.
•  Αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την έκδοση και δια
νομή ενημερωτικών φυλλαδίων με οδηγίες για τον 
τρόπο προστασίας των κατοίκων από την εγκληματι
κότητα.
•  Εισηγείται στην Υπηρεσία του την οργάνωση δια
λέξεων σε συνεργασία με τους φορείς της γειτο
νιάς για θέματα αντιμετώπισης της παραβατικότη-
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τας των ανηλίκων, τη δίωξη των ναρκωτικών, της 
πρόληψης της μικροεγκληματικότητας, της προβο
λής του έργου του κ.λπ.
• Καταγράφει και έχει στη διάθεσή του όλα τα κοι
νωνικά και οικονομικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη 
γειτονιά (πληθυσμια-

Η εφαρμογή του θεσμού αυτού εκτιμάται 
ότι θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα, ενώ 
δεν αποκλείεται και να αναδειχθεί στο μο-' 

ντέλο αστυνόμευσης του αύριο.

κή σύνθεση, επαγγέλ
ματα, επιχειρήσεις, 
καταστήματα, υπηρε
σίες, σύλλογοι, εκπαι
δευτικά ιδρύματα, κέ
ντρα ψυχαγωγίας, κέ
ντρα νεότητας, κέ
ντρα ανοικτής προ
στασίας ηλικιωμένων,
εγκληματογόνες περιοχές ή άλλες προβληματικές 
περιοχές με μειωμένο αίσθημα ασφαλείας κ.λ,π.)
• Εισηγείται στη Υπηρεσία του τις αναγκαίες βελτιώ
σεις των προγραμμάτων πρόληψης των πεζών και 
εποχούμενων περιπολιών καθώς και τις απαιτούμενες 
παρεμβάσεις στον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας 
τους, με σκοπό οι περιπολίες αυτές να εκπληρώσουν 
πλήρως την αποστολή τους.
•  Συνεργάζεται με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς ή

Ψυχολόγους των Αστυνομικών Τμημάτων.
•  Συντάσσει σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικές 
εκθέσεις για τα προβλήματα της γειτονιάς του, τις 
ενέργειές τους και τα αποτελέσματα αυτών.
•  Εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που προσιδιάζει στη γε
νική αποστολή του.

Στολή ■ Τεχνικός εξοπλισμός · Μέσα

Ο Αστυνομικός της γειτονιάς κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του, τις παρουσιάσεις του στους φορείς 
της γειτονιάς, τις διαλέξεις και συγκεντρώσεις για θέ
ματα εγκληματικότητας και γενικά σε όλες τις σχετικές 
δημόσιες εκδηλώσεις φέρει κανονικά τη στολή του.

Ως στολή υπηρεσίας έχει καθορισθεί η μπατλ-ντρές 
με μπερέ και διακριτική ένδειξη δηλωτική της υπηρε
σίας που θα εκτελεί «Αστυνομικός της γειτονιάς».

Φέρει επίσης οπλισμό, χειροπέδες, σφυρίχτρα, 
αστυνομική ράβδο, φορητό ασύρματο ή συσκευή 
κινητού τηλεφώνου για να έχει άμεση επικοινωνία 
με την Υπηρεσία του, τους φορείς και τους πολίτες 
της γειτονιάς καθώς και φορητό Η/Υ (PALMTOP) 
εφόσον υπάρχει δυνατότητα.

Σε κάθε Αστυνομικό 
Τμήμα θα εγκατασταθεί 
σταθμός βάσης ασυρ
μάτου, ώστε να εξασφα
λίζεται η επικοινωνία με 
το φορητό ασύρματο, 
εφόσον για την επικοι
νωνία επιλέγει αυτό το 
μέσον.

Μέσα στη γειτονιά του 
εκτελεί πάντοτε υπηρεσία με τα πόδια. Σε εξαιρετικές 
όμως περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιεί και υπηρε
σιακό μοτοποδήλατο, ποδήλατο ή και αυτοκίνητο μικρών 
διαστάσεων και μικρού κυβισμού.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει υψηλές προσδοκίες από 
την εφαρμογή του θεσμού αυτού και υπάρχει η εκτί
μηση ότι σύντομα θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα, 
ενώ δεν αποκλείεται και να αναδειχθεί στο μοντέλο 
αστυνόμευσης του αύριο.

Τα αστυνομικά τμήματα σε Αττική και Θεσσαλονίκη, όπου εφαρμόζεται 
ο θεσμός του αστυνομικού της γειτονιάς

Α’ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ AOHNQN Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"
ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6 Α ΠΕΙΡΑΙΑ 10 Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10
ΑΓ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 12 Β ΠΕΙΡΑΙΑ 12 ΑΓ ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ 7
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΝ 14 Γ ΠΕΙΡΑΙΑ 6 ΑΧΑΡΝΩΝ 12
ANQN ΠΑΤΗΣΙΩΝ 14 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 8 Β ΑΙΓΑΛΕΩ 12
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 14 ΝΙΚΑΙΑΣ 10 Β ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 10
ΚΥΨΕΛΗΣ 14 ΡΕΝΤΗ 5 ΙΛΙΟΝ 8
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 10 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 10 ΧΑΐΔΑΡΙ 8
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 11
ΠΕΤΡΑΛΩΝΟΝ 8 Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ

Α ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 8 Α ΘΕΣΜΙΚΗΣ 16
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10 I ΘΕΣΜΙΚΣ 10

Α’ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 12 ΙΒ ΘΕΣΜΙΚΗΣ 13
ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10 ΑΝΩ ΠΟΛΗ 10
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 4 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10 ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 12
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 12 ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8
ΚΟΡΩΠΙ 7 ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8 ΤΟΥΜΠΑ 20
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Μία από τις σημαντικότερες πτυχές του Ευρω
παϊκού οικοδομήματος υπήρξε ανέκαθεν η 
αντιμετώπιση των θεμάτων της εσωτερικής 
ασφάλειας. Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, η ανά
γκη αυτή έχει αναχθεί σε ύψιστη προτεραιότη

τα για όλα τα κράτη μέλη. Τούτο αποδεικνύεται από τη 
θεσμική κατοχύρωση αυτού του χώρου αρχής γενομέ- 
νης με τις διατάξεις του τρίτου πυλώνα της Συνθήκης 
του Μάαστριχτ1 και, εν συνεχεία, με την περαιτέρω ενί
σχυση τους μέσα από την Συνθήκη του Άμστερνταμ2.

Μάλιστα, η Συνθήκη της Νίκαιας, η οποία σημειωτέον 
βρίσκεται στο στάδιο της επικύρωσης από τα κράτη μέ
λη, εντατικοποιεί ακόμη περισσότερο τις υφιστάμενες 
δομές αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας3. Μέσα 
από αυτή την Ευρωπαϊκής διάστασης θεσμοποίηση, τα 
κράτη μέλη προέβησαν στη σύσταση συγκεκριμένων 
μηχανισμών ασφάλειας, με συγκεκριμένες λειτουργικές 
δομές, και με απώτερο σκοπό την από κοινού αξιοποίη
ση τους για το συμφέρον όλων των Ευρωπαίων πολι
τών. Οι μηχανισμοί, λοιπόν, που σήμερα βρίσκονται σε

ΤΟΥ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ  
ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Α *
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πλήρη εξέλιξη για την κατοχύρωση της εσωτερικής 
ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι εξής:

•  Το σύστημα πληροφοριών Schengen
• Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol)
•  Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δικαστικής Συνεργασίας 

(Eurojust)
•  Η Ομάδα Αρχηγών Αστυνομιών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Police Chiefs Task Force)

To σύστημα πληροφοριών Schengen τέθηκε σε λει
τουργία τον Μάρτιο του 1995, με βάση τη Συνθήκη 
Schengen (1990)1, και περιλαμβάνει την κεντρική βά
ση δεδομένων που βρίσκεται στο Στρασβούργοδ, κα
θώς και τα εθνικά συστήματα πληροφοριώνθ 
Schengen των κρατών μελών. Το όλο σύστημα υπο- 
βοηθείται από ένα μικρότερο σύστημα πληροφοριών 
γνωστό ως SIRENE7. Γενικώς, το σύστημα πληροφο
ριών Schengen διαθέτει μια ευρύτατη γκάμα πληρο
φοριώνθ για πρόσωπα και αντικείμενα που απασχο
λούν τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές των κρα
τών μελών, και έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει αποτε
λεσματικά στην υποβοήθηση των αστυνομικών ερευ
νών. Σ’ αυτό το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών 
συμμετέχουν ακόμη η Νορβηγία και η Ισλανδία, ενώ 
το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία έχουν ήδη αρχί
σει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή τους στο άμεσο 
μέλλον. Να υπογραμμισθεί εδώ ότι το κεκτημένο 
Schengen έχει ήδη ενσωματωθεί με ξεχωριστό πρω
τόκολλο στη Συνθήκη του Άμστερνταμ.

Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol), με 
έδρα τη Χάγη, Ολλανδία, άρχισε να λειτουργεί σε 

περιορισμένη μορφή τον Ιανουάριο του 19949 και 
από τον Ιούλιο του 1999 έχει αναλάβει πλήρως τα κα
θήκοντα της10, με βάση τη Σύμβαση Europol (1995)". 
Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό κέντρο ανταλλαγής και 
ανάλυσης πληροφοριών, με απώτερο σκοπό την υπο
στήριξη και συντονισμό των ερευνών των κρατών με
λών στην καταπολέμηση σοβαρών μορφών οργανω
μένου εγκλήματος. Η Europol δεν διαθέτει καμία 
απολύτως εκτελεστική αρμοδιότητα, όπως διενέρ
γεια συλλήψεων, ανάκριση μαρτύρων και δραστών, 
συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και άλλων συναφών 
αστυνομικών καθηκόντων.

Ο σο αφορά στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δικαστικής 
Συνεργασίας (Eurojust), πρόκειται για ένα νέο βασι

κά εγχείρημα στο οποίο έχουν εναποθέσει τις ελπίδες

τους όλα τα κράτη μέλη και αναμένεται να δώσει μια 
καινούργια ώθηση στον τομέα της δικαστικής συνεργα
σίας. Η προσωρινή μονάδα της Eurojust άρχισε να λει
τουργεί το Μάρτιο του 200 Τ2, με προσωρινή έδρα τη 
Γραμματεία του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες και από 
αρχές τρέχοντος έτους έχει συσταθεί πλήρως η κανονι
κή υπηρεσία της Eurojust'3. Σκοπός της νέας αυτής υπη
ρεσίας είναι ο συντονισμός των δικαστικών ερευνών, η 
διευκόλυνση των αιτημάτων δικαστικής συνδρομής και 
γενικά η βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών, σε στενή συνεργασία με την 
Europol. Και στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να επι- 
σημάνουμε ότι η Eurojust δεν διαθέτει αυτούσιες δικά-

2-003

2003

στικές αρμοδιότητες, όπως, για παράδειγμα, η άσκηση 
ποινικής δίωξης, η έκδοση εντάλματος σύλληψης, η διε
νέργεια ανακριτικών πράξεων κλπ, οι οποίες παραμέ
νουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των εθνικών δικα
στικών αρχών.

Η Task Forse Αρχηγών Αστυνομιών Ευρωπαϊκής

'Treaty  on European U nion, T itle VI, Provisions on C o 
operation  in the fie ld of Justice and H om e Affairs, 
Article K .1.9.

“Provisions on police and judicial cooperation in criminal 
matters, Title VI, Αρθρο 29 και επόμενα, ο.π.

“Για παράδειγμα, η ίδρυση της Eurojust προβλέπεται για 
πρώτη φορά μέσα από διατάξεις της Συνθήκης: άρθρο 31 
“Combating Crime-Role of Eurojust”

‘ Convention applying the Schengen Agreement of 14 June 1985 
between the Goverments of the States of the Benelux Economic 
Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic, 
on the gradual abolition of checks at their common borders, (1990)

5C.SIS =  Central Schengen Information System 
SN. SIS =  National Schengen Information System  
7SIRENE =  Supplem entary Information Requests at the  

National Entry
' Εκτιμάται ότι στο σύστημα υπάρχουν συνολικά 9, 7 εκατ. κα
ταχωρήσεις από τις οποίες οι 1,3 εκατ. αφορούν πρόσωπα 

τα  οποία απασχολούν τις  αστυνομικές αρχές για  διάφορα  

αδικήματα ή τους έχει απαγορευθεί η είσοδος ή αναζητού- 
νται με σκοπό την έκδοση, ενώ οι υπόλοιπες καταχωρήσεις 
(8,4 εκατ.) αφορούν διάφορα αντικείμενα όπως κλεμμένα  

οχήματα και έγγραφα. Βλέπε JUSTICE Report, (2000), “The 

Schengen Information System-A human rights audit, p.7.
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Ένωσης συστήθηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμ
βουλίου14 με σκοπό να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Αστυ
νομική συνεργασία στην καταπολέμηση του διασυνο
ριακού εγκλήματος σε συνεργασία με την Europol. Πρό
κειται για ένα μέτρο που αποβλέπει κυρίως στη βελτίω
ση της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των αστυ
νομιών των κρατών μελών μέσα από την κοινή εμπειρία 
και τις οδηγίες των αρχηγών τους. Η Task Forse έχει 
ήδη αναλάβει τις δραστηριότητες της και τα μέλη της 
συναντιόνται σε τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνο- 
ντας αποφάσεις για συντονισμό κοινών επιχειρήσεων. 
Ειδικά μετά τις τρομοκρατικές ενέργειες της 11ης Σε
πτεμβρίου στις ΗΠΑ, η Task Forse έχει αναπτύξει έντο
νη δραστηριότητα όπως άλλωστε και στις προετοιμα
σίες για την προστασία της εισαγωγής του Ευρώ.

κτός όμως αυτών των οργάνων, πρέπει να επιοημά-
νουμε ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

έχουν ακόμη στη διάθεση τους και κάποιες άλλες μορ
φές συνεργασίας, όπως η Ιντερπόλ15 και ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Τελωνείων16, που ναι μεν δεν ανήκουν στις 
δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως αξιοποιούνται 
πλήρως, αφού όλα τα κράτη μέλη είναι ταυτόχρονα και 
μέλη αυτών των διεθνών οργανισμών.

Έχοντας, λοιπόν, υπόψη τα παραπάνω, θα μπορούσε 
κανείς να υποθέσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπί
σει όλες εκείνες τις απαραίτητες δομές που απαιτού
νται για την θωράκιση της εσωτερικής της ασφάλειας 
και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα θα αναμένονταν 
θετικά στην καταπολέμηση της διεθνούς εγκληματικό
τητας. Δυστυχώς, όμως, η παρούσα κατάσταση του διε
θνούς οργανωμένου εγκλήματος καταδεικνύει εντελώς 
το αντίθετο και μάλιστα σε όλους τους τομείς. Οι πρό
σφατες, για παράδειγμα, τρομοκρατικές επιθέσεις στις 
ΗΠΑ απέδειξαν, μεταξύ άλλων, ότι οι Ευρωπαϊκές υπη
ρεσίες εφαρμογής του νόμου απέτυχαν να συντονίσουν 
τις προσπάθειες τους που θα οδηγούσαν στη έγκαιρη 
σύλληψη των υπόπτων ή τουλάχιστον στη ματαίωση 
των σχεδίων τους. Πέραν όμως αυτού, τα τελευταία 
χρόνια οι αρμόδιες αρχές κατάσχουν, σε επίπεδο Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 5 τόνους ηρωίνης, 40 τό
νους κοκαΐνης και πάνω από 10 εκατ. χάπια ecstasy17. Το 
εμπόριο ανθρώπων βρίσκεται σε έξαρση και υπολογίζε
ται ότι 120.000 γυναίκες και παιδιά μεταφέρονται ετη- 
σίως από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη16, ενώ 
εκτιμάται ότι περίπου 500.000 μετανάστες19 εισέρχονται 
παράνομα κάθε χρόνο στις χώρες της Ευρωπαϊκής

'Ministerial Agreement on the Establishment of the Europol 
Drugs Unit, Copenhagen, 2 June 1993 

'O J E C  C 185 /01 , 01 /07 /1999 , Council Com m unication  
concerning the taking up of the activities of Europol.

1 'OJEC, C 316,27.11.1995, Council Act of 26 July 1995 drawing up 
the Convention based on Article K.3 of the Treaty on European 
Union, on the establishm ent of a European Police Office. 

"OJEC, L 324, 21.12.2000, Council Decision of 14 December 
2000 setting up a Provisional Judicial Co-operation Unit. 

"O JE C , L 63/1, 06.03.2002, Council Decision of 28 February 
2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight 
against serious crime. Στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου (14/15.12.2001), στο Laeken, επί Βελγικής 
Προεδρίας, αποφασίστηκε ότι η οριστική έδρα τη ς  Eurojust 
θα είναι η Χάγη, Ολλανδία
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Ένωσης. Ακόμη, περίπου 1,3 εκατ. οχήματα κλέπτονται 
σε ετήσια βάση εκ των οποίων το 30%-40% δεν ανευρί
σκονται ποτέ20. Το ξέπλυμα χρήματος από όλες τις διά
φορες δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος 
υπολογίζεται ότι ανέρχονται μέχρι και 1, 3 τρις Ευρώ, 
ποσό που αντιπροσωπεύει περίπου το 5% του παγκό
σμιου ακαθάριστου εθνικού προϊόντος21. Το οργανωμέ
νο έγκλημα, με άλλα λόγια, βρίσκεται σε έξαρση και 
κατ’ επέκταση η αποτελεσματικότητα των δομών τη 
εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προ
βάλλει με ερωτηματικά που σχετίζονται με τη λειτουργι
κότητα των εν λόγω δομών, με την ευρύτερη νομική, 
κοινωνική και πολιτική τάξη των κρατών και, βεβαίως, με 
το σύνολο του θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ας δούμε, όμως, συνοπτικά το πρόβλημα στην ουσια
στική του μορφή και πως τούτο μπορεί να αντιμετω-

14 Presidency Conclusions, Tam pere, 15/16 October 1999, No 
44 “ The European Council calls for the establishment of a 
European Police Chiefs operational Task Fprce to 
exchange, in co-operation with Europol, experience, best 
practices and information on current rends in cross border 
crime and contribute to the planning of operative actions”.

"International Criminal Police Organisation-lnterpol (Διεθνής 
Οργανισμός Εγκληματολογικής Αστυνομίας). Ιδρύθηκε το  
1923 στη Βιέννη με τη  συμμετοχή, από Ελληνικής πλευράς, 
του αείμνηστου καθηγητού εγκληματολογίας Γαρδίκα. Τα  
κράτη-μέλη της Interpol είναι σήμερα 179. Η έδρα της είναι 
στη Λυών.

" Ο  Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων, γνωστός ως World 
Customs Organisation (WCO), ιδρύθηκε το  1952 και αποτε- 
λείται από 137 κράτη μέλη. Εδρεύει στις Βρυξέλλες.
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πισθεί. Καταρχήν, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι μηχανι
σμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτουργούν σήμε
ρα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για το καλύτερο δυ
νατό αποτέλεσμα. Οι προσπάθειες αυτές, όμως, λαμβά
νουν χώρα μέσα σ' ένα περιοριστικό θεσμικό πλαίσιο 
αφού η αστυνομική και δικαστική συνεργασία των κρα
τών μελών διέπεται ολοκληρωτικά από τις διατάξεις του 
τρίτου πυλώνα της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένω
ση. Τούτο σημαίνει ότι η συνεργασία αυτή στηρίζεται 
και υλοποιείται, κατά κύριο λόγο, σε μία διακυβερνητική 
βάση όπου κυριαρχεί απαρέγκλιτα ο σεβασμός της αρ
χής της εθνικής ανεξαρτησίας. Τα κράτη μέλη διατη
ρούν, δηλαδή, το δικαίωμα να χειρίζονται τα θέματα της 
εσωτερικής ασφάλειας σύμφωνα με τους κανόνες των 
εθνικών τους νομοθετικών πλαισίων. Αποτέλεσμα αυτού 
του περιοριστικού θεσμικού πλαισίου είναι οι περιορι
σμένες αρμοδιότητες και δυνατότητες των μηχανισμών 
ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βασικά εξα
ντλούνται σε ένα ρόλο συντονισμού και υποστήριξης 
των αστυνομικών και δικαστικών ερευνών που διεξάγο
νται στα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια περιορίζεται και η 
αποτελεσματικότητα τους στην καταπολέμηση του διε
θνούς οργανωμένου εγκλήματος.

Α υτή η πραγματικότητα είναι πλήρως αντιληπτή από 
τα κράτη μέλη και γ ι’ αυτό το λόγο, άλλωστε, έχουν 

γίνει τελευταία κάποια επιπρόσθετα βήματα προκειμέ- 
νου να καλυφθούν ορισμένα κενά και να ενδυναμωθεί η 
συνεργασία τους σ’ αυτόν τον ευαίσθητο χώρο. Έτσι, η 
συνθήκη του Άμστερνταμ προβλέπει τη δημιουργία κοι
νών ομάδων έρευνας22, με συμμετοχή και εκπροσώπων 
της Europol. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι και αυτή η πρω
τοβουλία δεν μπορεί να υλοποιηθεί παρά μόνο μέσα 
στο ίδιο περιοριστικό θεσμικό πλαίσιο που αναφέρθηκε 
παραπάνω. Δηλαδή, οι αρμοδιότητες μιας τέτοιας κοι
νής επιχειρησιακής ενέργειας παραμένουν επίσης πε
ριορισμένες, αφού η συμμετοχή εκπροσώπων της 
Europol ή άλλων εκπροσώπων διεθνών οργανισμών και 
κρατών έχουν απλώς χαρακτήρα συμβουλευτικό και δι
ευκολύνουν τις επαφές και την ανταλλαγή πληροφο
ριών χωρίς ουσιαστικές εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Κ άλιστα, θα μπορούσε να υποστηριχθεί η άποψη ότι 
τα περιθώρια που παρέχονται από το υφιστάμενο 

θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελ
τίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και της αποτε- 
λεσματικότητας των μηχανισμών εσωτερικής ασφαλεί

ας, έχουν ήδη εξαντληθεί. Είναι μάλλον καιρός να επα- 
νεξετασθεί το όλο θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λει
τουργούν αυτοί οι οργανισμοί και ακολούθως να επανε- 
κτιμηθούν οι λειτουργικές τους δομές. Ως ένα πρώτο 
βήμα θα μπορούσε να αποτελέσει το παράδειγμα της 
OLAF, της υπηρεσίας για την καταπολέμηση της απά
της της διαφθοράς και άλλων συναφών οικονομικών 
ατασθαλιών που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό και 
τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπηρεσία 
αυτή λειτουργεί, από τον Ιούνιο του 1999, στο πλαίσιο 
του πρώτου πυλώνα της Συνθήκης, με βάση τους Κανο
νισμούς 1073/1999 και 1074/1999 που οριοθετούν ένα 
περιορισμένο μεν αλλά επαρκή και δυναμικό πλαίσιο 
αρμοδιοτήτων και έρευνας. Ένα άλλο παράδειγμα, στο 
σκεπτικό της ίδιας προσέγγισης, αποτελεί το διεθνές δι
καστήριο για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονίας στο 
οποίο έχουν δοθεί περιορισμένες εκτελεστικές αρμο
διότητες όπως η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, η λή
ψη καταθέσεων κατηγορουμένων κλπ που διευκολύ
νουν την εκτέλεση της αποστολής του.

Εν συμπεράσματι, η συντριπτική πλειοψηφία των 
κρατών μελών είναι σε μεγάλο βαθμό διατακτικά 

στην ιδέα να παραχωρήσουν έστω και ένα μικρό μέ
ρος εκτελεστικών αρμοδιοτήτων για το χειρισμό θε
μάτων εσωτερικής ασφάλειας. Οι προσπάθειες που 
καταβάλλονται σε όλους τους τομείς εξαντλούνται κυ
ρίως στην εναρμόνιση, στο συντονισμό και εκσυγχρο
νισμό των νομοθετικών τους οπλοστασίων, αλλά και 
στην προκειμένη περίπτωση, με πολλά προβλήματα 
και εμπόδια. Σίγουρα απέχουμε πολύ από τη σύσταση 
και λειτουργία μιας κοινής Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής 
Αρχής23, ενός Ευρωπαϊκού Ποινικού Κώδικα και μιας 
Ευρωπαϊκής Ποινικής Δικονομίας στο πλαίσιο πάντο
τε του τρίτου πυλώνα. Είναι επίσης αδιαμφισβήτητο 
ότι τα συνταγματικά πλαίσια των κρατών μελών πρέ
πει να είναι απολύτως σεβαστά. Όμως, είναι εξίσου 
αδιαμφισβήτητο ότι το οργανωμένο έγκλημα δεν μπο
ρεί να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά σε εθνική μόνο 
βάση, αλλά μόνο μέσα από συλλογικές προσπάθειες 
στις οποίες πρωτεύοντα ρόλο θα διαδραματίζουν θε
σμικά κατοχυρωμένα όργανα με σεβασμό στο εθνικό 
και διεθνή δίκαιο και, κυρίως, με απόλυτο σεβασμό 
στα ανθρώπινα δικαιώματα.

*Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας 
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Europol

"D rugs Information Bulletin, Special Edition, “Production and 
Trafficking of Drugs-A European Union Perspective”, 
Europol, Organised Crime Department, Drugs Group, 2001 
καθώς επίσης και Drugs Information Bulletin, “European 
Union situation report on drug production and drug 
trafficking 2000-2001, Europol, Open Version 2002.

"E uropean  Commission, Press Release, "Trafficking in 
wom en”, 06 March 2001

"E uropean Commission, Press Release, 10 July 2001, 
“Speech of Antonio Vitorino: Migratory flows and the  
European labour market".

“ Europol, “An overview on motor vehicle crime from a 
European perspective”, March 2001.

“'Europol, “Counter-Money Laundering: A European Union 
Perspective”, June 2002.

22 Ή δη οι Υπ ουργοί Δ ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υπ οθέ
σεων έχουν αποφασίσει γ ια  την  υλοποίηση αυτού του  
μέτρο υ, βλέπε O JEC, C 357 /06 , 13.12.2000, Council 
Recom m endation of 30 N ovem ber 2000  to M em ber 
S tates in respect of E u ro p o l’s ass istance  to jo int 
investigative team s set up by the M em ber States.

“ Ακόμη και η π ρόταση τη ς  Επιτροπής “έγ γ ρ α φ ο  
υπ’αρίθμ. C O M  (2001) 715, 11 .12 .2001” που υπ οβλήθη
κε το  περασμένο έτο ς  γ ια  τη  σύσταση και λειτουργία  
μιας κοινής Ευρωπαϊκής Ε ισαγγελικής Α ρχής γ ια  την  
προστασία των οικονομικών συμφερόντω ν τη ς  Ευρωπαϊ
κής Ένωσης, συναντά μεγάλα  νομικά και συνταγματικά  
εμπόδια σε εθνικό επίπεδο, παρά την ομολογουμένω ς  
μεγάλη πρόοδο των κρατών μελών που έχ ε ι επ ιτευχθεί 
στα πλαίσια το υ  πρώτου πυλώνα.
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KYBEPNOXDPOi
To OicBvcq «ΠΓΝΕΙΒΑΙ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Μορφές Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων

Οι κατωτέρω μορφές εγκλημάτων καθορίστηκαν και 
προσυπογράφηκαν από τα κράτη μέλη που έλαβαν μέ
ρος στην σύνταξη της Σύμβασης για τον κυβερνοχώρο 
την 23-11-2001 στην Βουδαπέστη.

Εγκλήματα κατά της εμπιστευτικότητας, ακεραιότη
τας και διαθεσιμότητας των δεδομένων των ηλεκτρονι
κών υπολογιστών.

ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΥΠΑΣΤΎΝΟΜΟΥ Α’*

1. Παράνομη πρόσβαση (Illegal Access)
Σύμφωνα με το 2ο άρθρο της Σύμβασης κάθε μέλος 

θα θεσπίσει νομοθετικά και άλλα μέτρα που είναι απα
ραίτητα για να καθιερώσει ως ποινικά αδικήματα σύμ
φωνα με την εσωτερική του νομοθεσία, όταν διαπράτ- 
τεται εκ προθέσεως η πρόσβαση σε ολόκληρο ή σε μέ
ρος συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς δι
καίωμα. Το μέρος μπορεί να απαιτεί ότι, το αδίκημα θα 
διαπράττεται ή με παραβίαση των μέτρων ασφάλειας ή 
με το σκοπό αποκτήσεως ηλεκτρονικών δεδομένων ή 
για άλλο παράνομο σκοπό ή σε σχέση με ένα σύστημα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, που συνδέεται με άλλο σύ
στημα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό να ποινικοποιήσει αυτό 
που στη γλώσσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι 
γνωστό ως «hacking». Ο όρος στα ελληνικά μπορεί να 
αποδοθεί ως «εισβολή». Ως εισβολή μπορεί να οριστεί η 
ενέργειες του εισβολέα «hacker» να εισέλθει (διεισδύ- 
σει-αποκτήσει πρόσβαση), με διάφορους τεχνικούς

τρόπους, σε ξένα συστήματα υπολογιστών. Προστα- 
τευόμενο έννομο αγαθό είναι η ασφάλεια του ηλεκτρο
νικού συστήματος, δηλαδή η πρόληψη της πρόσβασης 
από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Αποτελεί δηλαδή το 
άρθρο αυτό, το «ηλεκτρονικό αντίστοιχο στον κυβερνο
χώρο» της διατάραξης οικιακής ειρήνης (άρθρο 334 
Π.Κ.). Όπως δηλαδή ο δικαιούχος της κατοικίας έχει το 
δικαίωμα να ορίζει ποιος μπορεί να εισέρχεται και να 
παραμένει σ’ αυτήν, έτσι και ο «δικαιούχος» του ηλε
κτρονικού υπολογιστή δικαιούται να ορίζει ποιος θα τον 
χρησιμοποιεί και ποιος θα «εισέρχεται« σ’ αυτόν.

Ο δικαιολογητικός λόγος της ποινικοποιήσεως της 
παράνομης πρόσβασης συνίσταται στο γεγονός ότι, ο 
κάθε κάτοχος ή χρήστης ηλεκτρονικού υπολογιστή πρέ
πει να έχει το δικαίωμα να ορίζει ο ίδιος, τα άτομα που 
μπορούν να έχουν πρόσβαση ή εξουσία χρήσεως του 
υπολογιστή ή του συστήματος υπολογιστή.

Ο όρος «πρόσβαση» περιλαμβάνει την «χωρίς εξου
σιοδότηση είσοδο» σε ολόκληρο τον ηλεκτρονικό υπο
λογιστή ή μέρος αυτού (π.χ. σε επιμέρους φακέλους). 
Δεν περιλαμβάνει όμως την χωρίς δικαίωμα αποστολή 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή φακέλων.

Για τη θεμελίωση της υποκειμενικής υποστάσεως 
απαιτείται πρόθεση, όπως αυτός προσδιορίζεται σύμ
φωνα με το εσωτερικό δίκαιο κάθε μέλους κράτους. Οι 
περισσότερες νομοθεσίες των κρατών μελών του Συμ
βουλίου της Ευρώπης περιλαμβάνουν διατάξεις σχετι
κές με την παράνομη πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολο
γιστή.

2. Αθέμιτη παγίδευση-Υποκλοπή (illegal interception)
Σύμφωνα με το 3ο άρθρο της Συμβάσεως κάθε μέλος 

θα πρέπει να θεσπίσει νομοθετικά και άλλα μέτρα που 
είναι απαραίτητα για να καθιερώσει ως ποινικά αδική
ματα σύμφωνα με την εσωτερική του νομοθεσία, όταν 
διαπράττεται εκ προθέσεως η παγίδευση ·  υποκλοπή, 
που γίνεται με τεχνικά μέσα, από μη δημόσια εκπομπή 
δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, από, προς ή μέ
σα σ’ ένα σύστημα υπολογιστών, συμπεριλαμβανομέ
νων ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών από ένα σύστημα 
υπολογιστών, που «μεταφέρει» τέτοια στοιχεία. Ένα
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μέλος μπορεί να απαιτήσει ότι το αδίκημα διαπράττεται 
με παράνομο σκοπό ή σε σχέση με ένα σύστημα υπο
λογιστών, το οποίο συνδέεται με άλλο σύστημα.

Η διάταξη αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε μορ
φή υποκλοπής ηλεκτρονικών δεδομένων, είτε αυτά δια- 
κινούνται δια του κυβερνοχώρου με μεταφορά φακέλων 
(file transfer), είτε με e-mail, είτε με fax.

Προστατευόμενο έννομο αγαθό είναι «το δικαίωμα 
στην ιδιωτική ζωή και της ασφάλειας των τηλεπικοινω
νιών στον κυβερνοχώρο». Αποτελεί δηλαδή το άρθρο 
αυτό, το «ηλεκτρονικό αντίστοιχο στον κυβερνοχώρο» 
της παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνημάτων 
και της προφορικής συνομιλίας (υποκλοπής).

Στην ελληνική έννομη τάξη η συμπεριφορά αυτή προ- 
βλέπεται στην στο άρθρο 370 Α παρ.1 και 2 Π.Κ. Σύμ
φωνα με αυτό όποιος αθέμιτα παγιδεύει ή με οποιαδή
ποτε άλλο τρόπο παρεμβαίνει σε τηλεφωνική σύνδεση 
ή συσκευή με σκοπό να πληροφορηθεί ή να μαγνητο
φωνήσει το περιεχόμενο τηλεφωνικής συνδιάλεξης με
ταξύ τρίτων τιμωρείται με φυλάκιση. Η χρησιμοποίηση 
από τον δράστη των πληροφοριών ή μαγνητοταινιών 
που αποκτήθηκαν με αυτόν τον τρόπο θεωρείται επιβα- 
ρυντική περίπτωση. Επίσης, όποιος αθέμιτα παρακο
λουθεί με ειδικά τεχνικά μέσα ή μαγνητοφωνεί προφο
ρική συνομιλία μεταξύ τρίτων τιμωρείται με φυλάκιση.

3. Επέμβαση σε δεδομένα (Data interference)
Σύμφωνα με το 4ο άρθρο της Συμβάσεως κάθε μέλος 

θα πρέπει να θεσπίσει τέτοια νομοθετικά και άλλα μέ
τρα που είναι απαραίτητα για να καθιερώσει ως ποινικά 
αδικήματα, σύμφωνα.με την εθνική του νομοθεσία, όταν 
διαπράττονται εκ προθέσεως η καταστροφή (dama
ging), η διαγραφή (deletion), η χειροτέρευση (deteriora
tion), η μεταβολή (alteration), ή η απόκρυψη (suppres
sion) δεδομένων χωρίς δικαίωμα.

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να προστατεύσει τα 
δεδομένα (data) και τα προγράμματα των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών ως «υλικές υποστάσεις» από οποιαδήποτε 
επέμβαση (παρεμβολή), που γίνεται με πρόθεση πρό
κλησης ζημιάς σ¥ αυτά. Προστατευόμενο έννομο αγα
θό είναι η ακεραιότητα και η κανονική λειτουργία ή χρή
ση των αποθηκευμένων δεδομένων ή των προγραμμά
των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ως εγγύτερο άρθρο στην ελληνική έννομη τάξη μπο
ρεί να θεωρηθεί αυτό της 
φθοράς ξένης ιδιοκτησία (άρ
θρο 381 Π.Κ.).

Δεδομένα υπολογιστή (computer data) είναι κάθε ανα
παράσταση (representation) γεγονότων (facts), πληρο
φοριών ή εννοιών (concepts) σε μορφή κατάλληλη για 
επεξεργασία σε σύστημα υπολογιστή, συμπεριλαμβανο
μένου προγράμματος κατάλληλο να προκαλέσει σ¥ ένα 
σύστημα υπολογιστή την εκτέλεση μιας λειτουργίας.

Σύμφωνα με το 5ο άρθρο της Συμβάσεως κάθε 
μέλος θα πρέπει να θεσπίσει τέτοια νομοθετικά και 
άλλα μέτρα, που είναι απαραίτητα, για να καθιερώ
σει ως ποινικά αδικήματα, σύμφωνα με την Εθνική 
του Νομοθεσία, όταν διαπράττεται εκ προθέσεως η 
σοβαρή παρεμπόδιση, χωρίς δικαίωμα, της λει
τουργία ενός συστήματος υπολογιστή, που γίνεται 
με πρόσθεση (Inputting), μεταφορά (transmitting), 
καταστροφή (damaging), διαγραφή (deleting), χει
ροτέρευση (deterioration), μεταβολή (alteration), ή 
απόκρυψη (suppression) δεδομένων υπολογιστών.

Το προστατευόμενο έννομο αγαθό στο άρθρο αυτό 
είναι το δικαίωμα του χρήστη να έχει μια «κανονική» λει
τουργία του υπολογιστή του. Η διάταξη αυτή ποινικο- 
ποιεί, αυτό που στην γλώσσα των ηλεκτρονικών υπολο
γιστών είναι γνωστό ως «computer sabotage» (δολιο
φθορά ηλεκτρονικού υπολογιστή).

5. Κακή γρήση συσκευών (misuse of devises)
Σύμφωνα με το 6ο άρθρο της Συμβάσεως κάθε μέλος 

θα πρέπει να θεσπίσει τέτοια νομοθετικά και άλλα μέ
τρα, που είναι απαραίτητα προκειμένου να καθιερώσει 
ως ποινικά αδικήματα σύμφωνα με την Εθνική του Νο
μοθεσία, όταν διαπράττονται εκ προθέσεως και χωρίς 
δικαίωμα η παραγωγή, πώληση, η προετοιμασία για 
χρήση εισαγωγή, διανομή ή με οποιαδήποτε άλλο τρό
πο διάθεση μιας συσκευής συμπεριλαμβανομένου προ
γράμματος υπολογιστή που έχει σχεδιαστεί ή προσαρ
μοστεί πρωτίστως για τους σκοπούς διάπραξης οποιου- 
δήποτε από τα αδικήματα που θεμελιώνονται στα άρ
θρα 2-5 της Συμβάσεως.

Στην ελληνική έννομη τάξη το άρθρο αυτό αντιστοιχεί 
με το 370 Α παρ. 7 Π.Κ. Σύμφωνα με αυτό, όποιος δια
θέτει στο εμπόριο ή με άλλον τρόπο προσφέρει για 
εγκατάσταση τεχνικά μέσα ειδικά μόνο για την τέλεση 
των πράξεων παρ.1 και 2 αυτού του άρθρου ή δημόσια 
διαφημίζει ή προσφέρει τις υπηρεσίες του για την τέλε
σή τους τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή.

Ε γ κ λ ή μ α τ α  σ χ ε τ ι ζ ό -  
μ ε ν α

μ ε  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ς  υ 
π ο λ ο γ ι σ τ έ ς4. Επέίΐβαση σε σύστημα 

(System Interference)
Σύστημα ηλεκτρονικού

υπολογιστή (computer 
system) σημαίνει κάθε συ
σκευή ή ομάδα συσκευών που 
είναι εσωτερικώς συνδεδεμέ- 
νες μεταξύ των ή με άλλες 
σχετικές συσκευές, μια ή πε
ρισσότερες από τις οποίες 
επεξεργάζονται αυτομάτως 
δεδομένα (data), σύμφωνα με 
κάποιο πρόγραμμα.

Α) Πλαστογραφία σχετιζό- 
μενη με ηλεκτρονικούς υπο
λογιστές (Computer related 
Forgery)

Διαπράττει όποιος από 
πρόθεση και χωρίς δικαίωμα 
προβαίνει στην εισαγωγή, με
ταβολή, διαγραφή ή απόκρυ
ψη δεδομένων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών με σκοπό τα δε
δομένα αυτά να θεωρούνται ή
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να χρησιμοποιούνται για νόμιμους σκοπούς σαν να ήταν 
αυθεντικά.

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να εναρμονίσει την 
«παραδοσιακή» πλαστογραφία, με αυτή (την πλαστο
γραφία) που διαπράττεται με ηλεκτρονικά μέσα. Το 
προστατευόμενο έννομο αγαθό είναι το ίδιο με αυτό 
του άρθρου 216 Π.Κ. (σε συνδ. με το άρθρο 13 παρ.Γ, 
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 Ν 1805/88), δη
λαδή η ασφάλεια, αξιοπιστία, πίστη και εγκυρότητα των 
ηλεκτρονικών δεδομένων, των οποίων η χρήση έχει έν- 
νομες συνέπειες.

Β) Απάτη σχετιζόμενη με ηλεκτρονικούς υπολογι
στές (Computer related Fraud)

Διαπράπει όποιος από πρόθεση και χωρίς δικαίωμα 
προκαλεί απώλεια περιουσίας σε κάποιον άλλον με:

1) οποιαδήποτε εισαγωγή, τροποποίηση, διαγραφή ή 
απόκρυψη δεδομένων ηλεκτρονικού υπολογιστή

2) οποιαδήποτε δόλια επέμβαση στην λειτουργία 
ενός συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή με 
σκοπό να επιφέρει οικονομικό όφελος στον εαυ
τό του ή σε άλλον.

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να εναρμονίσει την 
«παραδοσιακή» απάτη, με αυτή (την απάτη) που δια- 
πράττεται με ηλεκτρονικά μέσα. Το προστατευόμενο 
έννομο αγαθό είναι το ίδιο με αυτό του άρθρου 386 Π.Κ. 
Αντιστοιχεί δε το άρθρο 386 Α Π.Κ., όπως αυτό προστέ
θηκε με το άρθρο 5Ν. 1805/88.

Εγκλήματα σχετιζόμενα 
με το περιεχόμενο

Α) Εγκλήματα σχετικά με την παιδική πορνογραφία
Διαπράπει όποιος από πρόθεση και χωρίς δικαίωμα 

και κατωτέρω συμπεριφορά:
1) Παράγει παιδική πορνογραφία δια μέσω συστήμα

τος ηλεκτρονικού υπολογιστή
2) Προσφέρει ή διαθέτει παιδική πορνογραφία δια 

μέσω συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή
3) Διανέμει ή μεταδίδει παιδική πορνογραφία δια μέ

σω συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή
4) Προμηθεύει ή προμηθεύεται παιδική πορνογραφία

δια μέσω συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή 
για τον εαυτό του ή για άλλον

5) Κατέχει παιδική πορνογραφία σε σύστημα ηλε
κτρονικού υπολογιστή ή σε άλλο μέσο αποθήκευ
σης δεδομένων ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Για το σκοπό αυτό η παιδική πορνογραφία περιλαμ
βάνει πορνογραφικό υλικό που οπτικά αναπαριστά:

1) Ανήλικο που εμπλέκεται σε σαφή σεξουαλική συ
μπεριφορά

2) Άτομο που παριστάνει τον ανήλικο και εμπλέκεται 
σε σαφή σεξουαλική συμπεριφορά

3) Ρεαλιστικές εικόνες που παριστάνουν ανήλικο να 
εμπλέκεται σε σεξουαλική σαφή συμπεριφορά

Πορνογραφία είναι γενικά η αναπαράσταση της ερω
τικής συμπεριφοράς. Αναπαράσταση σε βιβλία, πίνα
κες, κινηματογραφικές ταινίες κ.λ.π. Γενικά η εξέλιξη 
της τεχνολογίας (π.χ. φωτογραφική μηχανή, κινηματο
γράφος κ.λ.π.) συνέβαλε τα μέγιστα στον πολλαπλασια
σμό και τη διάδοση του πορνογραφικού υλικού.

Οι εμπλεκόμενοι στο θέμα παράνομοι εκμεταλλεύο
νται τη διαφορά νομοθεσίας από κράτος σε κράτος, κα
θότι αλλού η παιδική πορνογραφία θεωρείται αδίκημα 
με καθορισμένη αντικειμενική υπόσταση, ενώ αλλού 
εμπίπτει στο γενικό Νόμο περί ασέμνων, Οι σχετικού 
(Διεθνείς) όροι που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο για 
θέματα πορνογραφίας είναι: «cyber porn» (κυβερνο- 
πορνό) και «cyber-sex» (κυβερνοσέξ). Γενικά η πώληση 
σεξ και ειδικότερα η πορνογραφία αποτελεί τη μεγαλύ
τερη βιομηχανία του κυβερνοχώρου. Ατυχώς η βιομη
χανία αυτή έχει πέσει στα χέρια επιχειρηματιών, οι οποί
οι έχουν δημιουργήσει χιλιάδες τοποθεσίες (sites) που 
πουλάνε σεξ οποιοσδήποτε μορφής.

Η παιδική πορνογραφία είναι μια ειδικότερη μορφή 
της πορνογραφίας. Περιλαμβάνει υλικό με ανήλικους 
σε «σεξουαλικές-ερωτικές επαφές». Το υλικό αυτό δια
νέμεται δια μέσω του διαδικτύου, με διάφορους τρό
πους. Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει εδώ είναι: 
Πώς μπορεί στην πράξη να διαπιστωθεί ότι το εικονιζό- 
μενο στην πορνογραφική σκηνή άτομο, είναι ανήλικο;

Πριν την ανάπτυξη και διάδοση του διαδικτύου η 
ικανοποίηση των σχετικών με την παιδική πορνογρα
φία ιδιαιτεροτήτων γινόταν με άλλα μέσα π.χ. κλει
στές ομάδες (club) ατόμων, «σεξοτουρισμός» σε διά
φορες χώρες κ.λ.π.

Γνωστές περιπτώσεις διακινήσεως παιδικού πορνο
γραφικού υλικού στο διαδίκτυο αποτελούν, η λεγάμενη 
επιχείρηση «Operation Stardust», κατά την οποία συνε- 
λήφθη και καταδικάστηκε ο Βρετανός καθολικός ιερέας 
Άντριαν Μακ-λι και η επιχείρηση «Eye of a Needle», κα
τά την οποία εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα παιδερα
στίας μετά από συντονισμένη προσπάθεια είκοσι τριών 
αστυνομιών, συμπεριλαμβανομένης και της Χώρας μας, 
με τη συμμετοχή του Τομέα Εξέτασης Ψηφιακών Πει
στηρίων του Εργαστηρίου Γραφολογίας της Δ.Ε.Ε.

Σχετικά εγκλήματα 
με πνευματικά δικαιώματα

Το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ποινικοποιήσει 
την συμπεριφορά εκείνη που θεωρείται ως αξιόποινη
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σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες:
1) Πράξη των Παρισίων 24-7-1971,
2) Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των καλ

λιτεχνικών δημιουργημάτων,
3) Συμφωνία Εμπορίου σχετική με τα δικαιώματα της 

πνευματικής ιδιοκτησίας,
4) Συνθήκη WIPO για τα πνευματικά δικαιώματα,
5) Διεθνή σύμβαση για την προστασία των παραγω

γών, εκτελεστών Φωνογραφικών Ραδιοφωνικών 
Οργανισμών που καταρτίσθηκε στη Ρώμη.

Συμπεράσματα

Η τεχνολογία, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ο 
κυβερνοχώρος έχουν εισέλθει για τα καλά στη ζωή 
μας. Ακόμα και στην επαγγελματική ζωή του νομικού, 
η γραπτή-έντυπη δομή του Δικαίου τείνει να αντικα- 
τασταθεί από την «ηλεκτρονική εποχή του Δικαίου». 
Όποιος αρνείται ν’ ασχοληθεί με τη σύγχρονη τεχνο
λογία ομοιάζει με αυτόν που, όταν ανακαλύφθηκε το 
αυτοκίνητο αρνιόταν να ανέβει σ’ αυτό και προτιμού
σε να πηγαίνει με το γαϊδουράκι ή στην καλύτερη πε
ρίπτωση με το άλογο.

Η προσέγγιση των νομικών θεμάτων που αφορούν 
τον κυβερνοχώρο ενέχει τη δυσκολία ότι, προϋποθέτει 
όχι μόνο νομικές, άλλα μέχρι ένα βαθμό τουλάχιστον 
και τεχνικές γνώσεις σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογι
στών (computer) και διαδικτύου (Internet). Είναι πολύ 
δύσκολο να ανπληφθεί κάποιος τα συμβαίνοντα στο πε
δίο του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, χωρίς την κα
τοχή αυτών των τεχνικών γνώσεων. Οι τεχνικές όμως 
γνώσεις δεν επαρκούν για την κατανόηση της νομικής 
διάστασης του θέματος. Αυτό σε πρακτικό επίπεδο ση
μαίνει ότι, για την κατανόηση των νομικών θεμάτων του 
διαδικτύου, ο νομικός πρέπει να διαθέτει τεχνικές γνώ
σεις, ο δε τεχνικός πρέπει να κατέχει τουλάχιστον βασι
κές νομικές γνώσεις.

Το ήδη υπάρχον «νομικό οπλοστάσιο» δεν επαρκεί 
για την αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώ
ρο. Γι’ αυτό απαραίτητη καθίσταται η θέσπιση νέων 
αντικειμενικών υποστάσεων εγκλημάτων, που να θέτουν 
όρια στη συμπεριφορά όσων χρησιμοποιούν το διαδί
κτυο. Κατά τη θέσπιση των διατάξεων αυτών πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και οι 
λοιπές Συνταγματικές Αρχές, που ισχύουν στον κοινό 
«Δικαιϊκό χώρο».

Οι Εισαγγελικές, Δικαστικές, Αστυνομικές κ.λ.π. 
Αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής τις απαιτούμενες 
γνώσεις, για την αντιμετώπιση του εγκλήματος 
στον κυβερνοχώρο. Και αυτό είναι πολύ λογικό, 
αφού ουδεμία εκπαίδευση έχουν υποστεί μέχρι τώ
ρα. Είναι βέβαιο δε ότι, εάν η Πολιτεία δε φροντί
σει για την εκπαίδευσή τους στα αντίστοιχα θέμα
τα, θα υπάρξει (στο πολύ σύντομο μέλλον) αδυνα
μία απονομής ορθής δικαιοσύνης σε θέματα εγκλη
ματικότητας του κυβερνοχώρου και ηλεκτρονικής 
εγκληματικότητας γενικότερα. Απαραίτητη επομέ
νως καθίσταται η άμεση εκπαίδευση, όσων Αρχών 
(Εισαγγελικών, Δικαστικών, Αστυνομικών) ασχο
λούνται με θέματα διαδικτύου και ηλεκτρονικής 
εγκληματικότητας γενικότερα.

Πηγές

Σ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2003

1) Συνέδριο «Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και δικτυο- 
πειρατεία «Hacking»» - 30 & 31-10-2001, συνδιοργάνωση 
από το Γενικό Επιτελείο Στρατού & Εθνικό & Καποδιστρια- 
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2) Ποινικά Χρονικά σελ. 675-686 «Διαδίκτυο και Ποινικό 
Δίκαιο-Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο»-Ιωάννου Αγγελή, Ει
σαγγελέα Πρωτοδικών.

3) Σύμβαση για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον 
Κυβερνοχώρο του Συμβουλίου της Ευρώπης · 23-11-2001.

4) Εγχειρίδιο της Europol που αφορά τη Νομοθεσία για 
την παιδική πορνογραφία στα κράτη μέλη ·  Νοέμβριος 
2000.

5) Συμπεράσματα συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων σε 
θέματα Πληροφορικής Τεχνολογίας στα πλαίσια της 
Europol.

6) «Hacking Exposed, Network Security Secrets & 
Solutions» ·  loel Scambray, Stuart McClure, George Klurtz 
•  Αμερικάνικη έκδοση 2001.

7) «Digital Evidence and Computer Crime» · Eoghan 
Casey ·  Αμερικανική Έκδοση 2000.

8) «Secrets of a Super Hacker ·  The Knightmare» - Αμε
ρικανική Έκδοση 1994.

*Εξεταστή Ψηφιακών Πειστήριών
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To ffipeq των αστυνομικών

TOY 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

N. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Η κατάσταση στην Ελληνική Αστυνομία

Στην Ελλάδα δεν έχει ερευνηθεί ακόμα το θέμα του 
στρες των αστυνομικών. Μέσα από το περιοδικό «Νέα 
Αστυνομία» που εκδίδει η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.Α.Σ.Υ.) και την εφημερί
δα «Σύγχρονη Αστυνομία» που εκδίδει η Ένωση Αστυ
νομικών Υπαλλήλων Αττικής (Ε.Α.Υ.Α.), μπορεί κανείς να 
διαπιστώσει μια σειρά από στρεσογόνους παράγοντες, 
στα αιτήματα προς την ιεραρχία που αναφέρουν οι ίδι
οι οι αστυνομικοί και αφορούν στα εξής:

1) Διασφάλιση των οικογενειών των πεσόντων αστυ
νομικών εν ώρα υπηρεσίας (Νέα Αστυνομία, 
2001:16)

2) Νομικό πλαίσιο χρήσης όπλων (Νέα Αστυνομία, 
2001:17 και Σύγχρονη Αστυνομία, 2001:7)

3) Αναδιάρθρωση υπηρεσιών (Νέα Αστυνομία, 
2001:17, Σύγχρονη Αστυνομία, 2001:6 και Νέα 
Αστυνομία, 2002:5)

4) Έλλειψη προσωπικού και βαθμοφόρων (Νέα Αστυ
νομία, 2002:4)

5) Σύστημα κρίσεων και προαγωγών (Νέα Αστυνομία, 
2001:17)

6) Πειθαρχικό δίκαιο (Νέα Αστυνομία, 2001:17)
7) Μεταθέσεις - αποσπάσεις (Σύγχρονη Αστυνομία, 

2001:6)
8) Μισθολογικά - συνταξιοδοτικά προβλήματα (Σύγ

χρονη Αστυνομία, 2001:6 και Νέα Αστυνομία, 
2001:17)

9) Απασχόληση αστυνομικών σε ξένο προς την υπη

ρεσία έργο (Νέα Αστυνομία, 2001:17 και Σύγχρονη 
Αστυνομία, 2001:7)

10) Συνεχής αύξηση γραφικών υπηρεσιών με παράλ
ληλη μείωση του προσωπικού που τις διεκπεραι- 
ώνει (Νέα Αστυνομία, 2002:5)

11) Ωράριο εργασίας (Νέα Αστυνομία, 2001:16 και 
Σύγχρονη Αστυνομία, 2001:7)

12) Νυκτερινή απασχόληση (Νέα Αστυνομία, 2001:17 
και Σύγχρονη Αστυνομία, 2001:7)

13) Υπερεργασία χωρίς επιπλέον αμοιβή (Νέα Αστυ
νομία, 2002:4)

14) Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας (Σύγχρονη 
Αστυνομία, 2001:5 και Νέα Αστυνομία, 2002:5)

15) Συνθήκες κράτησης των κρατουμένων σε πολλές 
αστυνομικές υπηρεσίες (Σύγχρονη Αστυνομία, 
2001:5)

16) Υλικοτεχνική υποδομή (Σύγχρονη Αστυνομία, 
2001:6)

Πολλά από τα παραπάνω αιτήματα βρίσκονται στην 
πορεία επίλυσης ή σε διάλογο με την ιεραρχία, ενώ αλ
λά παραμένουν. Η ύπαρξη των αιτημάτων αυτών επιβε
βαιώνει μια ψυχοπιεστική πραγματικότητα, η οποία απο- 
τυπώνεται και στα συμπεράσματα του 7ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Αξιωματικών της Αστυνο
μίας - Π.Ο. ΑΞΙ.Α. (Αστυνομική Επιθεώρηση, 2002:82). 
Σε αυτά παρουσιάζεται μια αναλυτικότερη καταγραφή 
των προβλημάτων σε δυο άξονες, τα οικονομικά και τα 
θεσμικά προβλήματα. Αν και πολλά θέματα είναι κοινά 
δεν θα παρουσιάσουμε τη σχετική καταγραφή, διότι εί
ναι έξω από τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Διαπιστώνουμε ότι τα παραπάνω αιτήματα ταξινομού
νται κατά Territo και Vetter (1981), με έμφαση στα προ
βλήματα από την οργανωτική δομή και από τα χαρα
κτηριστικά του δημοσίου τομέα. Γεγονός που ενισχύε- 
ται και από διάφορες έρευνες, ότι δηλαδή οι αστυνομι
κοί δέχονται μεγάλη πίεση από προβλήματα που αφο-
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ρούν την οργανωτική δομή της υπηρεσίας και το «κλί
μα» που υπάρχει στο εργασιακό τους περιβάλλον 
(Kirkcaldy et all, 1995). Ιδιαίτερα στη χώρα μας, όπου η 
ανάγκη δημιουργίας μιας νέας φυσιογνωμίας της αστυ
νομίας περνά μέσα από ένα μεταβατικό στάδιο, κατά το 
οποίο «είναι ξεκάθαρο ότι το πρότυπο της ΕΛ.ΑΣ είναι 
μη καθορισμένο» (Παπακωνστανπίς, 2001:23).

Τα περισσότερα από τα αιτήματα των Ελλήνων αστυ
νομικών αποτελούν ψυχοπιεστικές καταστάσεις που 
μπορούν δυνητικά, συνυπολογιζόμενες με άλλους πα
ράγοντες να έχουν επιπτώσεις στην υγεία τους. Φυσικά 
η παραπάνω καταγραφή, μέσα από τα έντυπα των αστυ
νομικών, δεν έχει την εγκυρότητα μια έρευνας, ούτε 
αποτελεί μια ιεράρχηση των προβλημάτων με βάση την 
σπουδαιότητα, αλλά μια απλή παράθεση των προβλημά
των, όπως οι ίδιοι οι αστυνομικοί τα αντιλαμβάνονται.

Παραδόξως στην καταγραφή αυτή δεν παρουσιάζε
ται κανένα αίτημα που να αφορά στην προληπτική ψυ
χική υγιεινή και στην ανάπτυξη στρατηγικών και τεχνι
κών καταπολέμησης του στρες και των διαφόρων μορ
φών του. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι δεν έχουν κατα
νοηθεί, όλες οι διαστάσεις των σοβαρών επιπτώσεων 
του στρες στο επάγγελμα του αστυνομικού.

Οι επιπτώσεις του στρες 
στον αστυνομικό

Το χρόνιο στρες μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα 
στη σωματική και ψυχική υγεία, καθώς και σε προβλή
ματα συμπεριφοράς.

Ενδεικτικά θα αναφερθούμε στα προβλήματα υγείας 
που αποδεδειγμένα προκαλεί το στρες και αφορούν ει
δικότερα το καρδιοαναπνευστικό σύστημα (ισχαιμική 
προσβολή, έμφραγμα του μυοκαρδίου, άσθμα, ιδιοπα
θή υπέρταση), το γαστρεντερικό (γαστρίτιδα, έλκος 
στόμαχου, έλκος δωδεκαδάκτυλου, ελκώδης κολίτιδα, 
ευερέθιστο έντερο) και τις ασθένειες του Κ.Ν.Σ. (νευ
ρώσεις, ψυχώσεις). Επίσης σε προβλήματα όπως κεφα
λαλγίες, τριχόπτωση, στοματικές και δερματικές παθή
σεις, μυϊκές συσπάσεις ή νευρικά τικ, ευερέθιστη κύ
στη, αμηνόρροια, πρόωρη εκσπερμάτιση ή ανικανότητα 
(Smith, 1987).

Ο αστυνομικός, όπως μας λένε σχετικές έρευνες έχει 
διπλάσια πιθανότητα από το γενικό πληθυσμό να προ
σβληθεί από ασθένειες του καρδιοαναπνευστικού και 
να πεθάνει πρόωρα εξαπίας τους (McCraty et all, 1999).

Η κατάχρηση αλκοόλ και καπνού, άλλες επικίνδυνες 
συμπεριφορές, η κατάθλιψη και η υψηλή αυτοκτονι- 
κότητα, καταγράφονται παγκοσμίως ως τα πλέον δια
δεδομένα αποτελέσματα του χρόνιου στρες των 
αστυνομικών.

Ενδεικτική είναι η έρευνα του πανεπιστήμιου του 
South Wales στην Αυστραλία για την υγεία των αστυνο
μικών κατά την οποία διερευνήθηκε ο τρόπος ζωή 852 
ατόμων με τα παρακάτω αποτελέσματα. Περίπου οι μι- 
σοί άνδρες (48%) και πλέον των δυο τρίτων των γυναι
κών (40%) έκαναν υπερβολική χρήση αλκοόλ, ιδιαίτερα 
οι νεότεροι. Το 27% των ανδρών και το 32% των γυναι
κών ανέφεραν ότι κάπνιζαν. Οι μισοί περίπου (άνδρες 
46% και γυναίκες 47%) πίστευαν ότι είναι υπέρβαροι. Το 
21% των ανδρών και το 24% των γυναικών ανέφεραν ότι

δεν γυμνάζονται. Τέλος το 12% των ανδρών και το 15% 
των γυναικών ανέφεραν μέτρια έως σοβαρά συμπτώμα
τα στρες (Richmond, 1998).

Η κατάχρηση αλκοόλ αποτελεί συχνά μια λανθασμέ
νη στρατηγική καταπολέμησης του στρες. Οι Territo και 
Vetter (1981), αναφέρουν ένα 25% των αστυνομικών να 
έχει σοβαρά προβλήματα με το αλκοόλ.

Ο αστυνομικός έχει έξι μίση φορές περισσότερες πι
θανότητες από το γενικό πληθυσμό να αποπειραθεί να 
αυτοκτονήσει, όπως καταλήγει αριθμός ερευνών για 
την αύξηση των αυτοκτονιών των αστυνομικών από το 
1930 στις ΗΠΑ (Dantzker, 1986).

Οι παραπάνω συμπεριφορές οδηγούν το αστυνομικό 
προσωπικό σε αρνητική εργασιακή επίδοση, σε αδυνα
μία λήψης αποφάσεων, σε αλλεπάλληλες απουσίες από 
την εργασία, σε ασθένειες και πρόωρη συνταξιοδότηση 
(Le Doux and McCaslin, 1981).

Τι πρέπει να γίνει

Η αντιμετώπιση του στρες πρέπει να βασίζεται σε πο- 
λυεπίπεδες μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες πα
ρεμβάσεις. Οι μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις αφορούν 
κυρίως σε δομικές αλλαγές στην αστυνομία και στον 
επανακαθορισμό του ρόλου της. Βραχυπρόθεσμα 
όμως θα μπορούσαν να υλοποιηθούν δράσεις όπως:

•  Η ατομική ψυχολογική συμβουλευτική και υποστή
ριξη των αστυνομικών και των οικογενειών τους.

•  Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη μέσα 
από ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης στην ανα
γνώριση και διαχείριση του στρες. Τα προγράμμα
τα αυτά μπορούν να αφορούν στη σωματική υγεία 
και ευεξία, στη συναισθηματική ευεξία, στην εκμά
θηση δεξιοτήτων για τις διαπροσωπικές σχέσεις 
και την ενεργητική επίλυση προβλημάτων, στην ερ
γασιακή επίδοση και αποτελεσματικότητα, στο 
«κλίμα» στο χώρο εργασίας, στις οικογενειακές 
σχέσεις κ.α.

•  Η συστηματική διερεύνηση των διαστάσεων του 
προβλήματος με ποιοτικοποσοτικές μεθόδους.

•  Η αξιοποίηση ενός συστήματος ηθικών αμοιβών 
για την επιβράβευση της αποτελεσματικότητα και 
των υπηρεσιακών επιτυχιών.

•  Η δημιουργία σύγχρονης υπηρεσιακής κουλτού
ρας και κώδικα δεοντολογίας.

Συμπέρασμα

Το πρόβλημα που περιγράψαμε είναι σύνθετο και η 
προσέγγισή του πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα 
δομικά χαρακτηριστικά της αστυνομία (π.χ. τον ημι- 
στρατιωτικό χαρακτήρα της κ.α.). Ωστόσο είναι απαραί
τητη η συστηματική καταγραφή, η διερεύνηση και κυ
ρίως η σύγχρονη και τολμηρή αντιμετώπιση των αιτίων.

Το στρες αποτελεί ένα παράγοντα που μπορεί, αν δεν 
ελεγχθεί, να υπονομεύσει σταδιακά την αποτελεσματι
κότητα των αστυνομικών υπηρεσιών. Για να είναι όμως 
αποτελεσματικές οι όποιες παρεμβάσεις κατά του 
στρες στην αστυνομία θα πρέπει οι στρεσογόνοι παρά
γοντες στο συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον να 
τροποποιηθούν (Murphy, 1996).
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Η προβληματική του στρες θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη κατά το σχεδίασμά πολιτικών, ιδιαίτερα στην 
προσπάθεια για την αναδιάρθρωση των αστυνομικών 
υπηρεσιών που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Παπακωνσταντής (Νέα Αστυνομία, 2001:23), δίνει 
ιδιαίτερη σημασία και στο ρόλο της υπηρεσίας στην χώ
ρα μας: «Είναι αναγκαία μια ιεράρχηση των προβλημά
των και η έναρξη μιας διαδικασίας επανακαθορισμού 
του ρόλου της αστυνομίας». Σε αυτόν τον επανακαθο
ρισμό είναι απαραίτητη η δημιουργία μιας σύγχρονης 
«υπηρεσιακής κουλτούρας», η οποία θα λαμβάνει υπό
ψη τις παραμέτρους που θίξαμε στο παρόν άρθρο. Εί
ναι σημαντικό και η υπηρεσία και οι αστυνομικοί να είναι 
ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι για το στρες, όπως 
εξίσου σημαντικό είναι να υπάρχουν εξειδικευμένες 
υποδομές για την υποστήριξη και υποβοήθησή τους.

Ας μην ξεχνάμε ότι όταν οι εργαζόμενοι υποφέρουν 
από στρες «νοσεί» και ο ίδιος ο θεσμός.
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ΕνΟο-πικπγενειπκπ βί

Κηκαιοιιση Γιναικήν
Εισαγωγή

Το φαινόμενο της ενδο-οικογενειακής βίας είναι κα- 
ταγεγραμμένο σε παγκόσμιο επίπεδο εδώ και τουλάχι
στον 2.500 χρόνια (Fenoglio, 1989). Η βίαιη συμπερι
φορά κατά των γυναικών έχει υπάρξει, όχι μόνο κοινω
νικά, αλλά και νομικά1 αποδεκτή, ειδικά ως μέθοδος με 
την οποία ο άντρας μπορεί να “συμμορφώνει” την σύ
ζυγο, την κόρη αλλά και την μητέρα του.

Μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 70, οι επιστή
μες της ψυχολογίας και ψυχιατρικής, αντιμετώπιζαν την 
κακοποίηση σαν ένα σύμπτωμα της ψυχοπαθολογίας 
του θύτη. Με άλλα λόγια, ο θύτης ήταν ένα άτομο που 
έπρεπε να αντιμετωπισθεί ως ασθενής. Το παγκόσμιο 
φεμινιστικό κίνημα που υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματι
κό κατά την δεκαετία του 70, έγινε η αιτία να επανεξε
ταστεί το σοβαρότατο αυτό παγκόσμιο πρόβλημα μέσα 
από ένα νέο πολιτικο-κοινωνικό πρίσμα (Wiehe, 1998).

Σήμερα, είναι πλέον αποδεκτό ότι η κακοποίηση μίας 
γυναίκας από τον σύντροφο της δεν είναι σύμπτωμα 
ψυχοπαθολογίας ενός ατόμου αλλά αποτέλεσμα μιας 
ολόκληρης κοινωνίας πού νοσεί. Οι εκδηλώσεις βίας κα
τά των γυναικών είναι αποτέλεσμα (1) των κοινωνικών 
ρόλων πού αποκτούν τα άτομα (άντρες & γυναίκες) μέ
σα από τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης, αλλά και (2)

της ανυπαρξίας ουσιαστικών ηθικών, κοινωνικών αλλά 
και έννομων συνεπειών γιά τον θύτη.

Ο Κύκλος της βίας
Η κακοποίηση είναι μία χρόνια οικογενειακή κατάστα

ση η οποία όμως χαρακτηρίζεται από στάδια τα οποία 
διαφέρουν μεταξύ τους σε ένταση και επικινδυνότητα. 
Τα τέσσερα αυτά στάδια περιγράφονται στην διεθνή βι
βλιογραφία ως ο Κύκλος της Βίας (Woods, 1992). Στον 
Πίνακα 1 περιγράφονται οι συμπεριφορές θύτη καί θύ
ματος κατά στάδιο.

Ο ρόλος του Αστυνομικού
Για τον αστυνομικό πού καλείται να επέμβει, ο ρόλος 

μοιάζει δύσκολος. Κατά πρώτον, στην Ελλάδα, η σωμα
τική κακοποίηση δεν υπάγεται στα αδικήματα για τα 
οποία ισχύει η αυτόφωρη διαδικασία και ο θύτης δεν 
διώκεται εφ’όσον η ποθούσα αποφασίσει να μην υπο
βάλει μήνυση. Πως πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσει 
την κατάσταση ο αστυνομικός;

•  Τι πρέπει να πει στον θύτη;
•  Τι να συμβουλεύσει το θύμα;
•  Έχει ‘δικαίωμα’ να παροτρύνει το θύμα να προχω-

Στάδιο 1
Η Περίοδος του “Μέλιτος”

Αυτός Αυτή

Ζηλεύει και εκφράζει την αγάπη του Αποδέχεται την ζήλια του και την ερμηνεύει
σαν εξάρτηση σαν ερωτικό ενδιαφέρον

Στάδιο II
Η Σταδιακή Συγκέντρωση Εντασης

Αυτός Αυτή

Αρχίζει να κάνει αρνητική κριτική Καταναλώνει ενέργεια και χρόνο 
στο να προσέχει την συμπεριφορά της

Φωνάζει συχνά για ασήμαντες αιτίες Αποφεύγει διαλόγους για σοβαρά 
οικογενειακά θέματα και λήψη αποφάσεων

Εκφράζει κατηγορίες και έντονα παράπονα Πιστεύει ότι έχει την ευθύνη 
του ελέγχου της κατάστασης

Επιρρίπτει σε εκείνη την ευθύνη 
για την δική του συμπεριφορά

Προσπαθεί να αποτρέψει κρίσεις βίας

1 Ένα παράδειγμα αποτελεί ένας νόμος του 19ου αιώνα περί των δικαιωμάτων του συζύγου στην εφαρμογή σωματικής 
τιμωρίας. Ο νόμος όριζε ότι ο σύζυγος είχε δικαίωμα να χτυπά την γυναίκα του χωρίς περιορισμούς εφόσον χρησιμοποι
ούσε ένα κομμάτι ξύλο, όχι φαρδύτερο από το μέγεθος ενός αντίχειρα (British Common Law: “Rule of thumb", 1864)
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Στάδιο III 
Η έκρηξη

•  Η ένταση απελευθερώνεται με διάφορους βίαιους τρόπους (ξυλοδαρμοί, βρισιές, απειλές, καταστροφή αντι
κειμένων, στέρηση ελευθερίας, κ,λ,π)

•  Κάθε φορά είναι πιο δυνατή και πιο επικίνδυνη

•  Συχνά επεμβαίνουν οι γείτονες ή η αστυνομία

•  Γιά ένα μικρό χρονικό διάστημα αμέσως μετά, υπάρχει μία περίοδος κατά την οποία το θύμα δέχεται να συζη
τήσει την πιθανή διαφυγή του

Στάδιο IV
Επιστροφή στην Περίοδο του "Μέλιτος”

Αυτός Αυτή

Νοιώθει πολύ άσχημα, ζητά να τον συγχωρέσει Είναι έντονα σοκαρισμένη και σχεδόν 
δεν ‘πιστεύει’ τι συνέβη

Δηλώνει ότι οι βίαιες εκρήξεις δεν θα 
επαναληφθούν και παρακαλεί 

να γίνει πιστευτός

Ακούει, δέχεται και ελπίζει

Καταλαμβάνεται από μια αισιόδοξη 
διάθεση για το μέλλον

Οι αμυντικοί μηχανισμοί της άρνησης 
και της λήθης αρχίζουν να ενεργούν έντονα, 

η σοβαρότητα του βίαιου επεισοδίου μειώνεται 
στην μνήμη της και η επικινδυνότητα 

της κατάστασης υποτιμάται

Περιστασιακά, κάνει όνειρα και πλάνα Νοιώθει ξανά επιθυμητή

ρήσει σε μήνυση η “συμβάλλει” έτσι στην διάλυση μίας 
οικογένειας;

•  Να είναι αυστηρός προς τον θύτη όταν η ίδια του η 
σύζυγος με μαυρισμένα μάτια, συχνά ματωμένη, με ση
μάδια ξυλοδαρμού σε όλο της το σώμα, ζητά συγνώμη 
για την “αναστάτωση που προκάλεσε”;

•  Να πεί κάτι στα παιδιά πού τρομαγμένα παρακο
λουθούν όλη την σκηνή; Τι να τους πεί όμως;

Π ΙΝ Α Κ Α Σ  2

ΤΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 
ΤΟΥ ΒΙΑΙΟΥ ΑΝΤΡΑ

• Εχει πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση (την οποία 
καλύπτει πίσω από ένα αλαζονικό προσωπείο) 
και βαθειά κρυμμένα αισθήματα κοινωνικής 
ανεπάρκειας

Τελικά, είναι ο ρόλος του αστυνομικού αντικειμενικά 
δύσκολος, η φαίνεται έτσι διότι δεν έχει ίσως και ο ίδιος 
ξεκαθαρίσει μέσα του τι ακριβώς ‘φταίει’ σε αυτές τις 
περιπτώσεις; Για να κατανοήσει κανείς το φαινόμενο 
της ενδο-οικογενειακής βίας γενικά, βοηθάει το να γνω
ρίζει (α) το ψυχολογικό προφίλ ενός θύτη, (β) τα αποτε
λέσματα της χρόνιας θυματοποίησης της συντρόφου 
του αλλά και (γ) τις κοινωνικές δυνάμεις που επιτρέπουν 
και συντηρούν τέτοιες καταστάσεις. Αλλωστε, η πρώτη 
ερώτηση που αυθόρμητα έρχεται στο μυαλό του αστυ
νομικού, αλλά και κάθε άλλου ανθρώπου είναι:

Γιατί οι γυναίκες παραμένουν σε σχέσεις όπου η 
συναισθηματική, σωματική αλλά και συχνά η σεξουα
λική κακοποίηση τους είναι δεδομένη;

Οι Πίνακες 2 & 3 παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά 
θύτη και θύματος, αντίστοιχα, ενώ ο Πίνακας 4 παρου
σιάζει τις ψυχοκοινωνικές αιτίες που δεν αφήνουν το θύ
μα να απομακρυνθεί από τον θύτη.

Είναι σημαντικό για τον αστυνομικό, όπως και για κά
θε επαγγελματία που έρχεται σε επαφή με θύματα χρό
νιας κακοποίησης, να κατανοήσει έναν από τούς ισχυ-

(οχι εύκολα αναγνωρίσιμα από φίλους 
η συνεργάτες)

1 Στις διαπροσωπικές του σχέσεις δεν ξέρει πώς 
να διεκδικήσει, μπορεί μόνο να απαιτεί 
Οταν δεν μπορεί να απαιτήσει (π.χ. στον εργα
σιακό χώρο), γίνεται επιθετικός αλλά μεταθέτει 
τον θυμό του σε λιγώτερο έπικίνδυνους “στό
χους” όπως η σύζυγος η τα παιδιά 
Προς την σύντροφο του φέρεται κτητικά, με ζή
λεια και καχυποψία, λόγω του έντονου φόβου 
εγκατάληψης/απόρριψης πού βιώνει από τα 
παιδικά του χρόνια
Εχει μεγάλη δυσκολία στον έλεγχο των παρορ- 
μήσεων
Συστηματικά μεταθέτει τις ευθύνες γιά οτιδήπο
τε του συμβαίνει στους άλλους (σύζυγο, συνερ
γάτες, πελάτες, κ.λ.π)
Έχει ευμετάβλητη συναισθηματική κατάσταση 
με σημαντικό αριθμό συμπτωμάτων κατάθλιψης 
και αγχωδών διαταραχών
Σαν παιδί έχει υπάρξει μάρτυρας η και θύμα εν- 
δο-οικογενειακής βίας
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ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Pagelow, 1981 & Saunders, 1995

•  Άγχος χωρίς καθαρή αιτία
•  Προβλήματα ύπνου
•  Αδιαφορία και χαμηλά επίπεδα ενέργειας
•  Έλλειψη ελπίδας για το μέλλον
•  Απώλεια μνήμης για συγκεκριμένα γεγονότα
•  Απομάκρυνση από το κοινωνικό περιβάλλον
•  Μετάθεση του θυμού γιά τον θύτη σε στόχους 

λιγότερο επικίνδυνους, συνήθως στα παιδιά η 
στούς συνεργάτες

•  Νοιώθει ενοχές, αισθάνεται αποτυχημένη
•  Δεν είναι σίγουρη για την κρίση της και αναρω

τιέται αν φταίει
•  Δείχνει να φοβάται τις εκρήξεις του συντρόφου 

της
•  Δεν εκφράζει, η εκφράζει με δισταγμό τις από

ψεις της μπροστά του
•  Ζητά άδεια από τον σύντροφο της για καθημερι

νές διαδικασίες όπως για να ξοδέψει τα χρήματα 
της ή για να συναντηθεί με φίλες της

•  Παρουσιάζει αυτοκαταστροφικές συμπεριφο
ρές όπως κατανάλωση ουσιών και αλκοόλ

•  Σκέφτεται συχνά την αυτοκτονία

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΕΝ ΦΕΥΓΕΙ 

Walker & Browne, 1985

•  Γιατί δεν είναι οικονομικά-επαγγελματικά ανε
ξάρτητη

•  Γιατί πιέζεται από το άμεσο οικογενειακό περι
βάλλον να παραμείνει στον γάμο, ανεξάρτητα 
από το τίμημα της απόφασης αυτής

•  Γ ιατί φοβάται (και συχνά έχει δίκιο) άτι ο σύ
ντροφος της θα την εκδικηθεί

•  Γιατί οι θρησκευτικές πεποιθήσεις της επιβάλ
λουν να παραμείνει με τον σύζυγο της μέχρι τον 
θάνατο της

•  Γιατί θέλει να μην στερήσει από τα παιδιά της 
την παρουσία τού πατέρα

•  Γ ιατί λυπάται τον σύντροφο της
• Γιατί είναι ψυχολογικά εξαρτημένη: Αισθάνεται 

ανασφαλής και ανεπαρκής όταν σκέφτεται ότι 
πρέπει να φροντίζει μόνη της τον εαυτό της

•  Γ ιατί αισθάνεται ένοχη και υπεύθυνη για τις πρά
ξεις τού συζύγου της και πιστεύει ότι η δική της 
συμπεριφορά προκαλεί τα βίαια επεισόδια

•  Γ ιατί δεν έχει πού να πάει
•  Γ ιατί πιστεύει ότι κάποια στιγμή εκείνος θα στα

ματήσει να της φέρεται βίαια διότι την αγαπάει...

ρότερους μηχανισμούς ψυχολογικής άμυνας, τον μηχα
νισμό της άρνησης. Είναι ένας μηχανισμός που λει
τουργεί ασυνείδητα και μέσα από τον οποίο το θύμα 
μπορεί και ‘παραβλέπει’ την ύπαρξη κάποιων επώδυνων 
στοιχείων της εξωτερικής κυρίως πραγματικότητας 
(Freud, 1937). Με τον καιρό, καθώς το θύμα αρνείται 
κάποιο μέρος της αλήθειας πού δεν αντέχει, ο αμυντι
κός μηχανισμός επηρεάζει ως και τον βαθμό της επί
γνωσης της σοβαρότητας της κατάστασης.

Με ποίο τρόπο λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίζει ο 
αστυνομικός ένα βίαιο ενδοοικογενειακό συμβάν;

Ο αστυνομικός πρέπει να θυμάται πάντα ότι:

•  ΚΑΝΕΙΣ άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα να χρησιμο
ποιεί βία στις διαπροσωπικές του σχέσεις

•  Η χρήση βίας αποτελεί ποινικό αδίκημα

• Η βία στην οικογένεια δεν είναι ποτέ περαστική

• Η ψυχολογία των παιδιών επηρεάζεται αρνητικά 
καθώς προσπαθούν να επιβιώσουν συναισθηματικά 
σε ένα περιβάλλον στο οποίο ο φόβος έχει αντικα
ταστήσει τον σεβασμό.

•  Η απουσία ενός βίαιου πατέρα είναι πιο απαραίτη
τη από την βίαιη παρουσία του

•  Ο στόχος σε μία στιγμή έντονης και βίαιης ενδο-οι- 
κογενειακής κρίσης είναι η υποστήριξη τού θύμα
τος, όχι της "οικογένειας”

•  Οτιδήποτε και να κάνει το θύμα, δεν μπορεί να προ
λάβει ένα μελλοντικό βίαιο επεισόδιο διότι η συ
μπεριφορά του συζύγου της σχετίζεται με μηχανι
σμούς πέρα από τον έλεγχο της.

•  Να μην υποτιμήσει τυχόν ενδείξεις οτι η ζωή η η 
σωματική ακεραιότητα του θύματος βρίσκονται σε 
κίνδυνο και να μην διστάσει να προβεί σε σύλληψη

Τά παιδιά
Συχνά τα παιδιά (κυρίως προσχολικής και σχολικής 

ηλικίας) είναι επίσης θύματα κακοποίησης, είτε του πα- 
τέρα-θύτη, η της μητέρας-θύματος (Frude, 1989). Ακό
μα όμως και αν τα ίδια δεν είναι δέκτες της βίας, η συ
νεχής παρακολούθηση βίαιων επεισοδίων μεταξύ των 
γονέων προκαλεί σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς 
αργότερα. Ο παρατηρητής της βίας μετατρέπεται συ
χνά σε ‘πρωταγωνιστή’ όταν βρεθεί σε στρεσογόνες 
διαπροσωπικές καταστάσεις (Widom, 1989)

Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει μερικά χαρακτηριστικά συ
μπτώματα των παιδιών τα οποία επιβιώνουν μέσα σε βί
αιες οικογένειες.

Ειδικές Αστυνομικές Μονάδες
Εδώ και δύο δεκαετίες σχεδόν, στην Μεγάλη Βρετα

νία όπως και στις Η.Π.Α οι αστυνομικές αρχές έχουν 
διαμορφώσει ειδικές μονάδες άμεσης επέμβασης σε 
περιπτώσεις ενδο-οικογενειακής βίας (Domestic
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 

ΕΝΔΟ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ 
Browne & Herbert, 1997

•  Εύκολα χρησιμοποιούν ψέματα και δικαιολογίες 
στις διαπροσωπικές τους σχέσεις

•  Ακόμα και αν δεν δέχονται την βία, την θεωρούν 
φυσικό κομμάτι της σχέσης ενός ζευγαριού

•  Είναι βίαια προς τα μικρότερα τους αδέλφια, άλ
λα παιδιά ή ζώα

•  Δεν έχουν καθαρή εικόνα των προσωπικών τους 
ορίων

•  Συχνά θεωρούν τους εαυτούς τους υπεύθυνους 
για ότι συμβαίνει στους γονείς

•  Στην εφηβεία δυσκολεύονται να δημιουργήσουν 
έναν ισότιμο ρόλο σε σχέση με το άλλο φύλο

•  Αργότερα, σαν ενήλικες με δικές τους οικογένει
ες, συχνά καταλήγουν να εφαρμόζουν τις ίδιες 
βίαιες μεθόδους επίλυσης διαπροσωπικών προ
βλημάτων

Violence Units). Ο στόχος τους είναι διπλός: (α) προ
σφορά άμεσης, εξειδικευμένης βοήθειας στα θύματα 
αλλά και καθοδήγηση στους θύτες, και (β) ευαισθητο- 
ποίηση και σωστή ενημέρωση των αστυνομικών γύρω 
από ενδο-οικογενειακά συμβάντα. Μερικές από τις 
οδηγίες πού δίνονται στούς αστυνομικούς των τμημά
των είναι οι εξής:

•  Ανταποκριθείτε άμεσα σε κάθε σχετική κλίση. Εάν 
στο τηλέφωνο είναι το θύμα, δείξτε υπομονή διότι 
πιθανώς βρίσκεται σε σόκ

•  Προτεραιότητα έχει η ασφάλεια του θύματος και 
των παιδιών

•  Ολες οι ερωτήσεις προς το θύμα γίνονται ενώ ο θύ
της είναι σε άλλο δωμάτιο

•  ΠΟΤΕ μην προσπαθήσετε να συμβάλετε σε δια
πραγμάτευση. Είναι σχεδόν πάντα σε βάρος του 
θύματος και των παιδιών

•  Μην προσφέρετε ελπίδα. Προσφέρετε ακριβείς 
πληροφορίες γύρω από την ενδοοικογενειακή βία 
όπως έχετε ενημερωθεί

•  Φροντίστε γιά την μεταφορά της γυναίκας και των 
παιδιών σε μέρος ασφαλές όταν αυτό σας ζητηθεί

•  Φεύγοντας, φροντίστε να έχουν στην κατοχή τους 
ταυτότητες, διαβατήρια, κ.λ.π, φάρμακα εάν υπάρ
χει χρόνιο πρόβλημα, διορθωτικά γυαλιά, ατζέντα 
τηλεφώνων φίλων & συγγενών, βιβλία και τετράδια 
σχολείου, κ.λ.π

Τραγικές Αλήθειες

Η κακοποίηση γυναικών από τους συντρόφους τους 
συμβαίνει σε όλες τις ηλικίες και όλα τα οικονομικά και 
κοινωνικά στρώματα, κρύβεται απλώς καλύτερα στις οι
κογένειες πού βρίσκονται σε πιό άνετη, κοινωνικοοικο
νομικά, θέση. Από τις εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώ
σεις σωματικής κακοποίησης, ελάχιστες φτάνουν στα 
αστυνομικά τμήματα, και ακόμα λιγώτερες στα δικαστή
ρια. Από αυτές τις τελευταίες πολλές αντιμετωπίζονται 
νομικά μετά τον βιαίο θάνατο της γυναίκας...

*Διπλωματούχος τού Αμερικανικού Συμβουλίου 
Εγκληματολογικών-Δικαστικών Εξεταστών
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Με τον όρο «Παλαιό Ελληνικό Κινηματογράφο» 
εννοούμε τη βιομηχανική περίοδο της μαζικής- 
εμπορικής παραγωγής ταινιών που χαρακτηρί
ζει την περίοδο 1955-1975. Ο εμπορικός κινημα
τογράφος άνθησε γιατί υποστηρίχτηκε από ένα 

μετεμφυλιακό και προσφάτως αστικοποιημένο κοινό, 
που από τη μια είδε στη μεγάλη οθόνη ήρωες και κατα
στάσεις που του θύμιζαν τα προβλήματά του, τα ήθη 
του, την ιδεολογία του και έβρισκε πολλά κοινά χαρα
κτηριστικά (φτώχεια, εσωτερική μετανάστευση, εξεύρε
ση δουλειάς, προσπάθεια για ανέλιξη και κοινωνική κα
ταξίωση, κ.α.) και από την άλλη ο κινηματογράφος απο
τελούσε μια φτηνή και προσιτή διασκέδαση για όλη την 
(φτωχή) οικογένεια (Παραδείση, 1991).

Οι ταινίες αυτής της περιόδου τυποποιούνται σε κω
μωδίες, αισθηματικά δράματα, μιούζικαλ, αστυνομικές, 
κοινωνικής καταγγελίας, ιστορικές, φουστανέλας, κ.α. 
(Παραδείση, 1991). Σε πολλά από αυτά τα είδη υπάρ
χουν ρόλοι αστυνομικών. Στο παρόν σημείωμα θα ανα
φερθούμε μόνο στον αστυνομικό της κωμωδίας και της 
αστυνομικής ταινίας.

Η ΚΩΜΩΔΙΑ

ΤΟΥ 
ΙΩΣΗΦ 

ΚΑΜΠΑΝΑΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Α’

Η κωμωδία όπως και τ ’άλλα είδη του παλαιού ελληνι
κού κινηματογράφου κυριαρχείται από τη μικροαστική 
ηθική και ανάγει σε αξίωμα την ιδεολογία του «βολέμα
τος» και της κοινωνικής αναρρίχησης πάσει θυσία. Η 
κωμωδία στηρίζεται στην άμεση σχέση που έχει με την 
επικαιρότητα και τα καυτά προβλήματα που αντιμετωπί
ζουν οι άνθρωποι που έχουν αφήσει το χωριό και έχουν 
έρθει στην Αθήνα. Οι ταινίες αυτές καθρεπτίζουν την μι
κροαστική ιδεολογία της εποχής τους, μιας εποχής με
τάβασης από την προπολεμική αγροτική Ελλάδα στην 
ιδιόμορφα αστικοποιημένη Ελλάδα, όπως αυτή αναδύε
ται μέσα στη δεκαετία του ‘60. Ένα άλλο στοιχείο των 
κωμωδιών είναι οι κωμικοί ηθοποιοί που χάρη στο ταλέ
ντο τους και την ευρηματικότητά τους υπερβαίνουν τις 
πολλές σκηνοθετικές και αισθητικές ατέλειες των ται
νιών και τις κάνουν δημοφιλές θέαμα και για τον σημε
ρινό θεατή (Κούκιος, 1982( Βακαλόπουλος, 1982( Πα
ραδείση, 1991). «Οι κωμωδίες, πολιτικά συντηρητικότα
τες, αποτυπώνουν εν τούτοις άθελά τους και λόγω της

φύσης του μέσου μια σειρά από πληροφορίες για τη με- 
τεμφυλιακή Ελλάδα (οικονομική κρίση, ανεργία, το όνει
ρο για κοινωνική ένταξη) που είναι δύσκολο να βρεθούν 
σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τέχνης και λόγω της λο
γοκρισίας της εποχής. Ταυτόχρονα διασώζουν και το 
ανθρώπινο πρόσωπο μιας κοινωνίας που έχει πια εξα
φανιστεί (αλληλεγγύη της γειτονιάς, συντροφικότητα 
και οικογενειακή σύμπνοια μπροστά σε μια «εξωτερική 
απειλή», κ.α.) δημιουργώντας κάποια συγκίνηση στους 
σημερινούς θεατές, πράγμα που δεν καταφέρνουν πολ
λές σύγχρονες ταινίες (Παραδείση, 1991). Πρόθεση του 
παρόντος σημειώματος είναι να εντοπίσει μερικά χαρα
κτηριστικά στοιχεία που παρουσιάζουν οι αστυνομικοί 
της εποχής σ’αυτές τις ταινίες.

Συνήθως παρουσιάζονται να δρουν ως μονάδες ή 
ανά δύο και η δράση τους οφείλεται στη δική τους αντί
ληψη και τακτική περί αστυνομίας και αστυνόμευσης. Η 
καθοδήγηση από προϊσταμένους εξαντλείται σε διατα
γές μέσα σε γραφεία (μεταφορά κρατουμένων, χωρι
σμό αντίπαλων κατά λογομαχίες). Οι προϊστάμενοι εμ
φανίζονται μέσα στα γραφεία τους να δέχονται τους 
ήρωες-πρωταγωνιστές και να παρεμβαίνουν κατευνα- 
στικά για τη λύση των διαφορών. Συνήθως ο αστυνομι
κός που αναλαμβάνει δράση είναι ο αστυφύλακας που 
περιπολεί πεζός στη γειτονιά. Εμφανίζεται πάντα σε κρί
σιμα σημεία (κατά τη διάρκεια της παράβασης, κατά τη 
συμπλοκή ή παρεξήγηση) και αναλαμβάνει να κυνηγή
σει ή να συλλάβει τον παραβάτη, να λύσει την σύ
γκρουση ή να οδηγήσει τις αντιμαχόμενες πλευρές στο 
αστυνομικό τμήμα. Ο αστυνομικός είναι παρόν αμέσως 
μόλις τον χρειάζεται ο/η ήρωας/ηρωίδα ή η πλοκή του 
έργου, δρα με σωφροσύνη χρησιμοποιώντας την δική 
του κρίση και λογική και δίνει πάντα δίκαιες λύσεις. Η 
παρέμβασή του και το κύρος του, που πηγάζουν από τη 
φύση του επαγγέλματος που ασκεί εξουσία, δεν αμφι
σβητούνται σε καμία περίπτωση. Αντίθετα η πλοκή του 
σεναρίου και οι ήρωες έχουν ανάγκη την παρέμβασή 
του για να βγουν από αδιέξοδα ή δύσκολες καταστά
σεις, γι’αυτό και δέχονται αναντίρρητα την επαγγελμα
τική του αυθεντία.

Στις περισσότερες (φαρσο) κωμωδίες ο ρόλος του 
αστυνομικού είναι μικρός με δευτερεύουσα σημασία και 
μόνο σε ελάχιστες είναι πρωταγωνιστικός με την ιδιότη-
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τα του αστυνομικού να κυριαρχεί (Ο Ηλίας του 16ου, 
1959, του Αλέκου Σακελλάριου( Ο Αδελφός μου ο Τρο
χονόμος, 1963, του Φιλίππου Φυλακτού( Ο Μελέτης 
στην Άμεσο Δράση, 1966, του Χρήστου Κυριακόπου- 
λου( Η Κόμισα της Φάμπρικας, 1969, του Ντίμη Δαδή- 
ρα), Σ’αυτές τις ταινίες σημαντικό χρόνο καταλαμβάνει 
η παρουσίαση της προσωπικής ζωής του αστυνομικού, 
ο οποίος έχει τις ίδιες ακριβώς ανθρώπινες ιδιότητες 
και ευαισθησίες με τους άλλους ήρωες. Τρέφει αισθή
ματα για μια κοπέλα, πρέπει να αποκαταστήσει την 
αδελφή του, επηρεάζεται από τα προβλήματα που 
έχουν άλλοι άνθρωποι, συμπάσχει και βοηθάει, αντιμε
τωπίζει χρόνια οικονομικά προβλήματα, κ.α. Τα στοιχεία 
αυτά κατατάσσουν τους αστυνομικούς στην ίδια μικρο
αστική τάξη, στην οποία ανήκουν και οι περισσότεροι 
θεατές των ταινιών και τους κάνουν πιο οικείους και 
προσιτούς.

Στο «υπηρεσιακό μέρος» της ζωής του αστυνομικού 
αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 
κατά κανόνα έχουμε μια αποδεκτή 
και καλοδεχούμενη απ’όλους αστυ
νομική παρέμβαση, η οποία τοπο
θετείται μέσα στα αποδεκτά όρια 
του νόμου, των αστυνομικών κανο
νισμών αλλά και των κοινωνικών 
κανόνων. Ενώ οι σχέσεις αστυνο
μίας και κοινού εκείνης της περιό
δου είναι προβληματικές (μετεμ- 
φυλιακές συγκρούσεις-δικτατο- 
ρία) ο κινηματογραφικός αστυ
νομικός της κωμωδίας παρου
σιάζεται συμπαθής, αφοσιωμέ- 
νος και άψογος στο καθήκον 
του, ενώ οι γκάφες του τονίζουν 
τις ομοιότητες που έχει με τους 
άλλους πρωταγωνιστές της κω
μωδίας, αποκτώντας έτσι κι αυ
τός την ανάλογη συμπάθεια 
του κοινού, που τρέφει προς 
τους άλλους χαραισήρες.

Στη σημερινή εποχή δικαί
ως πολλοί αναπολούν τους 
αστυνομικούς της ελληνικής 
κωμωδίας για τους εμπιστευ
τούν όχι την επίλυση της με
ταξύ τους αφελούς παρεξή
γησης αλλά του πολύτιμου, 
για σήμερα, αγαθού της 
ατομικής ασφάλειας και της 
ομαλής κοινωνικής διαβίω
σης, ιδιαίτερα στα αστικά 
κέντρα (Ξανθούλης, 1997).
Ο αστυφύλακας της γειτο
νιάς είτε αυτός είναι ο 
υπερκινητικός Ηλίας του 
16ου (Κ. Χατζηχρήστος) 
είτε ο αδέκαστος τροχο
νόμος (Ν. Σταυρίδης) εί
ναι σήμερα περιζήτητος 
από τους πολίτες περισ
σότερο από ποτέ.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Στο τέλος της δεκαετίας του ‘50 και αρχές της δεκαε
τίας του ‘60 ο ελληνικός κινηματογράφος επιχειρεί μια 
απόπειρα δημιουργίας «φιλμ νουάρ», με όλα τα χαρα
κτηριστικά αυτού του είδους: βαθύ μυστήριο που δια- 
λευκαίνεται μόνο στο τέλος, νυχτερινές σκηνές καταδίω
ξης με βροχή, ύπαρξη μοιραίας γυναίκας που παρασύρει 
στην καταστροφή κάποιον από τους ώριμους πρωταγω
νιστές του δράματος. Όμως παρά την εμπορική τους επι
τυχία οι ταινίες αυτές παρέμειναν ελάχιστες και δεν δη
μιούργησαν πραγματικά είδος (Παραδείση, 1991). Ενώ η 
κωμωδία επέτυχε εξαιτίας περισσότερο των σπουδαίων 
κωμικών, η αστυνομική ταινία δεν αναπτύχθηκε, αφού εί
ναι δύσκολο είδος. Απαιτούνται ταυτόχρονα σπουδαίοι 
ηθοποιοί και σπουδαίοι ρυθμοί με έντονη δράση. Λίγες 
ήταν οι καλές προσπάθειες για αποτελέσματα ανάλογα 
αυτών των μαιτρ του είδους, των αμερικάνων και γάλλων.

Οι ταινίες που ξεχωρίζουν διαθέτοντας ταχύ
τητα στην



εναλλαγή εικόνων, κίνηση του φακού, καταδιώξεις, ύφος, 
ενότητα και ρυθμό είναι το «Έγκλημα στα Παρασκήνια, 
1960» του Ντίνου Κατσουρίδη, θέμα παρμένο από το 
ομώνυμο αστυνομικό μυθιστόρημα του Γιάννη Μαρή, η 
«Ληστεία στην Αθήνα, 1969» του Βαγγέλη Σερντάρη και ο 
«Ζεστός Μήνας Αύγουστος, 1966» του Σωκράτη Καψά- 
σκη (Σολδάτος, 1989).

Άλλες γνωστές αστυνομικές ταινίες της περιόδου εί
ναι: «Πανικός, 1969», «Κατάχρηση Εξουσίας, 1971», 
«Έγκλημα στο Κολωνάκι, 1959», «Έγκλημα στην Ομό
νοια, 1962», «Έγκλημα στο Καβούρι, 1974», «Ενώ Σφύ
ριζε το Τραίνο, 1961», «Λίγο πριν Ξημερώσει, 1963», 
«Νιάτα στο Πεζοδρόμιο, 1964», «Αμφιβολίες, 1964», 
«Απαγωγή, 1964», «Κραυγή, 1964», «Αδίστακτοι, 
1965», «Ο Λαμπίρης Εναντίον των Παρανόμων, 1967», 
«Η Ώρα της Αλήθειας, 1969», κ.α. (Βαλούκος, 1998( 
Σολδάτος, 1989).

Οι ελληνικές αστυνομικές ταινίες προσπαθούν να 
βρουν αντιστοιχίες με τα αμερικάνικα και γαλλικά φιλμ 
νουάρ, χωρίς όμως να ξεφεύγουν από το κλασικό σχή
μα παράνομη πράξη, αποκάλυψη, τιμωρία. Άλλωστε 
οποιαδήποτε ανατροπή του θα προϋπόθετε τη σύ
γκρουση με τη λογοκρισία και μ’ ένα ηθικό κατεστημένο 
(Σολδάτος, 1989). Τις περισσότερες φορές είναι παρό
ντα τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του αστυνομικού κο
κτέιλ, δηλαδή: α) ένας περίεργος φόνος, και β) ένας 
αστυνομικός-ντετέκτιβ που με σειρά συλλογισμών φωτί
ζει το μυστήριο (Βαλούκος, 1984).

Συνήθως οι αστυνομικές ταινίες είναι μεταφορές ή 
επηρεασμένες από αντίστοιχα έργα αστυνομικής λογο
τεχνίας. Τα γνωρίσματά τους είναι εκείνα του αστυνομι
κού μυθιστορήματος. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται 
στο κλασικό ερώτημα-αίνιγμα «ποιος είναι ο δολοφό
νος». Υπάρχει ένας αστυνομικός-καταλύτης που συγκε
ντρώνει και συστηματοποιεί τις σπαρμένες εν
δείξεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμπλη
ρώνει με τη μέθοδο του παζλ το πορ
τρέτο του δολοφόνου. Ο ήρωας 
αστυνομικός κατέχει χαρακτηριστι
κά του ντετέκτιβ τύπου Σερλοκ 
Χόλμς. Είναι ένας καλός παρα
τηρητής «που τακτοποιεί τα 
διάσπαρτα στοιχεία σε μια 
γραμμική ενότητα, αποκαθι- 
στώντας τη λογική τάξη των 
πραγμάτων. Έτσι «η λύση 
του προβλήματος δεν είναι 
παρά μια απλή επανατοπο
θέτηση των δεδομένων, 
που ελέγχονται με τη σιδε
ρένια λογική ενός σκακι
στή» ενώ «μια επιτόπια 
έρευνα τον οδηγεί στην επι
σήμανση κάποιων λεπτομε
ρειών, που αποτελούν το κύ
ριο υλικό μιας πολύπλοκης και 
σκληρής συλλογιστικής, που 
οδηγεί στη λύση του μυστηρίου:
(Βαλούκος, 1984).

Συνήθως οι τρόποι που παρεμβαί
νουν οι αστυνομικοί χωρίζονται σε δύο

μεγάλες κατηγορίες που ακολουθούν οι δύο σημαντι
κές σχολές του αστυνομικού μυθιστορήματος. Στην 
πρώτη ο αστυνομικός λύνει το έγκλημα μέσα από μια 
προσεκτικά διατυπωμένη σκέψη που περιλαμβάνει την 
τακτοποίηση διαφόρων ενδείξεων σ’ένα σύστημα λογι
κής (Σερλοκ Χολμς, Ηρακλής Πουαρό). Στην δεύτερη ο 
αστυνομικός επεμβαίνει με τη δυναμική του παρουσία 
και γίνεται ο καταλύτης της δράσης, μέσα από την 
οποία προκύπτει η λύση (αστυνομικοί του Τσάντλερ, 
Χάμετ, Κέιν) (Βαλούκος, 1986)

Ο δικός μας αστυνόμος Μπέκας του Γ ιάννη Μαρή ανή
κει μάλλον στην πρώτη κατηγορία. Παρουσιάζεται ως 
«ένας κοινός τύπος, που μάλλον χαρακτηρίζεται από χο- 
ντροκοπιά και αδεξιότητα σε σχέση με τις συμπεριφορές 
των αστών. Δεν δείχνει αλλά είναι έξυπνος και λίγο πιο 
τολμηρός από τον καθένα. Έχει μια διαίσθηση αλάνθα
στη. Εκεί που οι συνάδελφοί του και ο προϊστάμενός του 
βλέπουν μια καθαρή περίπτωση, ο αστυνόμος οσμίζεται 
κάποια κενά, κάτι δεν του στέκεται καλά. Ξέρει ότι τα 
πράγματα δεν είναι τόσο καθαρά όσο δείχνουν. Η πραγ
ματικότητα είναι ένα μπερδεμένο κουβάρι που θέλει πολ
λή δουλειά και σκέψη για να το ξεμπερδέψει. Κάποιες 
πρωτοβουλίες που παίρνει τον φέρνουν σε σύγκρουση 
με τους προϊσταμένους του (εκπροσώπους μιας γραφει
οκρατικής νοοτροπίας)». «Κάνει μια ήρεμη ζωή, είναι χρό
νια παντρεμένος με μια συμπαθητική παχουλή γυναίκα, 
ζει σε λαϊκή γειτονιά, κυκλοφορεί με το λεωφορείο. Κάνει 
συντηρητική ζωή, όπως οι περισσότεροι έλληνες εκείνη 
την εποχή. Αντιπροσωπεύει ένα πολιτιστικό πρότυπο και 
μια ηθική που συγκρούεται με την ηθική των πλουσίων». 
Είναι «φορέας μιας απόλυτης ηθικής και μιας τετράγω
νης αντίληψης για τη ζωή που διεισδύει, λόγω της δου
λειάς του, στον διεφθαρμένο κόσμο της μεγαλοαστικής 
τάξης. Άνθρωπος ντόμπρος, τίμιος, αυθόρμητος και λι

γάκι πρωτόγονος με μια «επαρχιώτικη» κριτική για 
την αστική τάξη». «Κερδίζει χωρίς να είναι ο 

αντιπροσωπευτικός τύπος αστυνομικού, 
ο εκπρόσωπος ενός βίαιου κατασταλ

τικού μηχανισμού. Αντίθετα, διαθέ
τει πολλές ευαισθησίες και διατη

ρεί ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
που παραπέμπουν σε ένα οι
κείο τύπο ανθρώπου» (Σπηλιό- 
πουλος, 1984( Τσοκόπουλος, 
1998( Καλαμαράς, 2000).

Στις ελληνικές αστυνομι
κές ταινίες ο αστυνομικός 
φθάνει στη λύση του μυ
στηρίου και στην επιτυχία 
με τη διανοητική δουλειά 
και την επίμονη έρευνα για 
στοιχεία και λεπτομέρειες, 

τα οποία ταιριασμένα κα
τάλληλα οδηγούν στην αλή

θεια. Η δυναμική δράση του 
(χρήση όπλου, ανθρωποκυνη

γητό, σωματική βία, κλπ) περιο
ρίζεται σε μερικές σκηνές όταν 

συνήθως «έχουν τελειώσει όλα» και 
ο δράστης ή οι δράστες έχουν απο

καλυφθεί. Δείχνει να έχει ισχυρή πρόσω-
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πικότητα, να κατευθύνει με μαεστρία 
και σιγουριά τους υφισταμένους του 
και να ελέγχει πλήρως όλες τις ενέρ
γειες των αστυνομικών που ασχο
λούνται με την υπό έρευνα υπόθεση.
Οι υφιστάμενοι πιστεύουν στις ικα
νότητες του και τον υπηρετούν πι
στά συμβάλλοντας στην εξέλιξη της 
υπόθεσης. Φροντίζει πάντα να είναι 
στο κατάλληλο σημείο, ώστε να πέ
φτει στην αντίληψή του η «ύποπτη 
κίνηση» ή με την παρατηρητικότη- 
τά και την επιμονή του να εντοπίζει 
τα «αξιόλογα στοιχεία» που έχουν 
αφήσει οι δράστες στο τόπο του 
εγκλήματος ή στα μέρη από τα 
οποία πέρασαν. Η δράση του 
αστυνομικού είναι καταλυτική για 
να επικρατήσει το «Καλό», η 
«Ηθική» και το «Δίκαιο του Νό
μου» γ ι’αυτό γίνεται συμπαθής 
από τους θεατές, οι οποίοι αι
σθάνονται ότι ανήκουν στην 
πλευρά του «Καλού» και του 
«Δικαίου» και επιθυμούν να 
αποδοθεί «Δικαιοσύνη». Όπως 
γράφει χαρακτηριστικά ο Ρα- 
φαηλίδης (1984) «έχουμε ανά
γκη από δολοφόνους προκειμένου να 
αισθανόμαστε εξ αντιδιαστολής καλύτεροι εμείς οι 
«καλοί», που δεν θα ξέραμε πώς να ονομάσουμε την 
καλοσύνη μας, χωρίς την άρνησή της».

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η μελέτη 
ταινιών του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου μπορεί 
να μας δώσει πολλά στοιχεία για την ένταξη του αστυ
νομικού στο κοινωνικό περιβάλλον της εποχής και τις 
σχέσεις του με τον κόσμο. Ακόμα περισσότερο μας δεί
χνει τα πρότυπα αστυνομικών που θα επιθυμούσαν να 
έχουν οι πολίτες. Δεν είναι τυχαία τα χαρακτηριστικά 
του ευαίσθητου, τίμιου και συμπαθητικού αστυνομικού 
της κωμωδίας, ούτε η τετράγωνη λογική, ο επαγγελμα
τισμός και η αποτελεσματικότητα του ήρωα της αστυ
νομικής ταινίας. Ανάλογα χαρακτηριστικά παρατηρού
νται και στον σύγχρονο ελληνικό και ξένο κινηματογρά
φο, όπως και στη σύγχρονη αστυνομική λογοτεχνία, 
από την οποία αντλεί σενάρια ο κινηματογράφος. Μόνο 
που σήμερα στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο 
παρουσιάζονται έντονα τα ρεαλιστικά στοιχεία της 
αστυνομικής δράσης με όλα τα θετικά και τα (πολλά) 
αρνητικά στοιχεία των σύγχρονων αστυνομικών (δράση 
στο περιθώριο, αλκοόλ, άγνοια της περιπλοκότητας του 
κόσμου που δρουν, ανασφάλεια, διατήρηση εύθραυ
στων ισορροπιών, ασάφεια στον ορισμό του παράνο
μου, διαφθορά, διασυνδέσεις με οργανωμένο έγκλημα 
και διεφθαρμένους πολιτικούς κλπ). Γνωρίζουμε ότι ο 
Μπέκας δεν μπορεί να δράσει αποτελεσματικά στον ση
μερινό κόσμο. Τη θέση του έχουν ήδη πάρει ο αστυνό
μος Χαρίτος (Π. Μάρκαρης) και ο αστυνόμος Ιούλης 
(Α. Αποστολίδης), οι οποίοι αξίζει να μελετηθούν είτε 
στην τηλεοπτική τους εκδοχή (Χαρίτος) είτε στην μυθι
στορηματική τους δράση. ο
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η

Ο εκσυγχρονισμός στην Ελληνική Αστυνομία συνε
χ ίζετα ι, μάλιστα δε σε ορισμένες περιπτώσεις τα 
μέσα, οι μέθοδοι και η επαγγελματική κατάρτιση  
του Προσωπικού είναι εντυπωσιακή και πρωτόγνω
ρη για τα ελληνικά δεδομένα.

Η προμήθεια στο Τμήμα Ειδικής Μετ/σης Οδηγών 
του εξομοιωτή οδήγησης SKID-CAR, ενός πρω
τοποριακού μηχανήματος και σημαντικού μέσου 
εκπαίδευσης των οδηγών αυτοκινήτων, φανερώ
νει την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται 

από την πολιτεία για την επαγγελματική κατάρτιση των 
Αστυνομικών οδηγών σε σύγχρονες μορφές και τρό
πους εκπαίδευσης.

Η παρουσίαση του SKID-CAR έγινε στο αυτοκινητο
δρόμιο Μεγάρων από τον Διοικητή του Τ. ΕΙ. Μ. Ο Αστυνό
μο Β’ Μπαμπίλη Απόστολο. Η A. Α. συνομίλησε μαζί του 
και μεταφέρει στους αναγνώστες της πολύτιμες πληρο
φορίες για την χρησιμότητα του μηχανήματος αυτού.

A. Α.: Είναι αλήθεια  πως πολύ λίγα σ το ιχεία  γνωρί
ζουμε για τον  εξομοιω τή SKID-C AR κ. Μπαμπίλη, ιδιαί
τερα  εμ ε ίς  στο χώ ρο της Αστυνομίας. Θ α θέλαμε να μας  

πείτε ορισμένα στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν τους  
αναγνώ στες του περιοδικού μας να το γνωρίσουν κα
λύτερα.

- To SKID-CAR είναι ένα μηχάνημα ολισθηρής οδήγη
σης, δημιουργεί στον οδηγό την αίσθηση ότι βρίσκετε σε 
ολισθηρό οδόστρωμα και του δίνει την δυνατότητα να α
ποκτήσει εμπειρία την οποία θα χρειαστεί σε δύσκολες 
στιγμές οδήγησης. Κατασκευάστηκε στη Σουηδία και α- 
ποτελείται από μεταλλικά τμήματα που σχηματίζουν ένα 
ορθογώνιο πλαίσιο και τα οποία προσαρμόζονται κάτω α
πό το αυτοκίνητο. Η μεταλλική αυτή κατασκευή στηρίζε
ται σε ρόδες υψηλής αντοχής. Με ειδικές καλωδιώσεις 
συνδέεται με τη μηχανή του αυτοκινήτου καθώς και με ει
δικό μηχανισμό από ηλεκτρικές και υδραυλικές αντλίες 
και συνδέσεις τοποθετημένες στο πορτ-μπαγκάζτου αυ
τοκινήτου.

Υπάρχει ειδικό ηλεκτρονικό χειριστήριο που χρησιμο
ποιεί ο συνοδηγός εκπαιδευτής και ο οποίος καθορίζει 
την ολισθηρότητα της οδήγησης. Αυτή επιτυγχάνεται με 
την απώλεια πρόσφυσης των ελαστικώντου αυτοκινήτου 
που δημιουργείται από την ανύψωση του οχήματος με τις 
υδραυλικές αντλίες.

A. Α.: κ. Αστυνόμε, πολλοί από τους αναγνώ στες μας  

θα ήθελαν να πληροφορηθούν μ ε  ποιον τρόπο γίνεται 
η εκπαίδευση των οδηγώ ν μ ε  το  SKID-CAR;

- Θα πρέπει να σας πω ότι εδώ στο Τμήμα Ειδικής 
Μετεκπαίδευσης Οδηγών, η εκπαίδευση γίνεται με 
ψυχαγωγικό τρόπο για να μπορεί ο μαθητής πιο εύ
κολα να δέχεται τις  υποδείξεις του δασκάλου ώστε 
να έχουμε εμπέδωση της διδασκαλίας στο εκατό 
τοις εκατό. Ο εκπαιδευόμενος οδηγεί το SKID-CAR 
και στις στροφές ο εκπαιδευτής συνοδηγός, με το 
χειριστήριο, δημιουργεί την απώλεια πρόσφυσης 
των τροχών του αυτοκινήτου με το οδόστρωμα, με α
ποτέλεσμα να δίνει την αίσθηση στον οδηγό του αυ
τοκινήτου ότι μετατοπίζεται το πίσω ή το εμπρός μέ
ρος του οχήματος από το δρόμο, ανάλογα όπως α
ναφέραμε με το τ ι θα επιλέξει ο εκπαιδευτής.

A. Α.: Τι προσφέρει σ τον οδηγό αυτοκινήτου η οδή
γηση του εξο μ ο ιω τή  κα ι πόσο α ντα π οκρ ίνετα ι σ την  

πραγματικότητα;
- Σκοπός του εξομοιωτή ταχύτητας είναι να μάθει σε τέ

λειο βαθμό στους οδηγούς την σωστή αντίδραση σε πε
ριπτώσεις ιδιαίτερης ολισθηρότητας του δρόμου. Φα
νταστείτε ότι ξαφνικά βρίσκεσθε σε ένα δρόμο με ολι
σθηρό οδόστρωμα με χιόνια, πάγο, λάδια, και διαπιστώ
νετε ότι το αμάξι σας αλλάζει την κανονική του πορεία α
πό το δρόμο και πρέπει να κάνετε κάτι για να το επαναφέ
ρετε στην κανονική του πορεία. To SKID-CAR λοιπόν δη
μιουργεί στον οδηγό τηντέλεια αντίδραση σε αυτές τις α
ντίξοες συνθήκες.

Η οδήγηση μοιάζει, όπως αναφέραμε, με την κίνηση σε 
πραγματικές συνθήκες βροχής, χιονιού, πάγου και ο ο
δηγός οφείλει σε κάθε περίπτωση να ενεργήσει με τον 
τρόπο που εκπαιδεύεται με σκοπό να αποφύγει μια δυ
σάρεστη κατάσταση.

A. Α.: Είναι πολύ σημαντικά τα όσα μα ς  α ναφ έρετε κ. 
Μπαμπίλη. Τα απ οτελέσ μ α τα  τι δείχνουν από τη ν  ε 
μπειρία των εκπαιδευομένω ν;

- Τ α αποτελέσματα είναι ορατά αμέσως τις επόμενες η
μέρες εκπαίδευσης τους. Με την οριακή οδήγηση σε
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στροφές του δρόμου με αυτοκίνητα που δεν έχουν τον ε- 
ξομοιωτή SKID-CAR φαίνετε καθαρά η αντίδραση τους 
σε κάθε κίνδυνο που υποτίθεται προκύπτει ξαφνικά μπρο
στά τους. Άλλωστε είναι τόσες πολλές οι ευχαριστίες των 
εκπαιδευομένων μετά το πέρας της εκπαίδευσης από την 
προσωπική τους εμπειρία στο δικό τους υπηρεσιακό ή ι
διωτικό αυτοκίνητο, που γίνεται αντιληπτό πόσο ανα
γκαία είναι η εξοικειώσει για όλους τους συναδέλφους με 
τον SKID.

Ολυμπιάδα του 2004, με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί ο κίν
δυνος κατά τη μεταφορά τους.

A. A.: Κ. Μτταμπίλη να σας ευχαριστήσω πολύ για την  
τόσο κατατοπιστική «ξενάγηση» στον εξομοιω τή SKID- 
CAR. Ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.

- Κι εγώ σας ευχαριστώ που μέσα από το περιοδικό μας 
γίνεται γνωστός ο SKID-CAR στους Συναδέλφους και πι
στεύω θα βοηθήσει όσους τον «γνωρίσουν».

A. Α.: Θα ήταν «ευχής έργον» για όλους τους Αστυ
νομικούς να γνωρίσουν το SKID-C AR ε ν ’ όψη μάλιστα  

και της Ολυμπιάδας του 2004 όπου οι καταστάσεις α
παιτούν υψηλό Δ ίκτη  επαγγελματισμού.

- Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο το Τμήμα Ειδικής Μετεκ
παίδευσης οδηγών έχει επιφορτιστεί να εκπαιδεύσει ση
μαντικό αριθμό αστυνομικών οδηγών, οι οποίοι θα είναι οι 
συνοδοί των αθλητών και των επισήμων προσώπων στη

Συνέντευξη: Αρχ/κας Τσινάλης Κωνσταντίνος

Υστερόγραφο: Π ολλές ευχαρ ισ τίες  σ τους εκπ α ιδευ τές  του  
Τμήματος Ε ιδ ικής Εκπαίδευσης Οδηγών: Ανθ/μους, Κότινο Χα
ράλαμπο, Χρυστοφυλίδη Παντελή,

Ν ιώ ραΓοηγόριο, στονΑ ρχ/καΓοαφ άκο  Κλεάνθη και σ τους Α 
στυφ ύλακες Ζαφ είρη  Ν ικόλαο Παγουρά Θωμά Και Κόκλα Πανα
γιώτη. Οι ά ρ ισ τες  γνώσεις τους βοήθησαν και το ν  συντάκτη τη ς  
στήλης να «γευ τε ί» τ ις  ω φ έλειες του  skid  car.



Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η

θρησκευτική Υπηρεσία
me ΕΠΠπνικπ̂  Ασιυνομίας
Α φορμή για την πρωτο

βουλία που πήραμε ή
ταν η διαπίστωση ότι 
πολλοί συνάδελφοι, αν 
και γνωρίζουν τον π.

Νεκτάριο, δεν έχουν μία σα
φή αντίληψη και ολοκληρω
μένη εικόνα για το έργο και 
την αποστολή της θρησκευτι
κής υπηρεσίας.

Γνωρίζοντας το βεβαρημέ
νο πρόγραμμα του π. Νεκτά
ριου, προσπαθήσαμε να είμα
στε συνεπείς στο ραντεβού 
μας. Μας καλωσόρισε στο 
γραφείο του με πατρικό α
σπασμό και πολύ αγάπη.

Το γραφείο του με τις α- 
ναρτημένες ιερές εικόνες 
φαίνεται σαν μικρό παρεκκλήσι. Πίσω απ’ το γραφείο 
του δεσπόζει η μεγαλόπρεπη εικόνα του Παντοκράτο
ρα. Σε περίοπτη θέση βρίσκονται οι πλακέτες και τα α
ναμνηστικά μετάλλια που κατά καιρούς του έχουν απο- 
νεμηθεί από υπηρεσίες για το πνευματικό και κοινωνικό 
του έργο, από τη συμμετοχή του σε συνέδρια. Σε ξεχω
ριστή θέση είναι οι φωτογραφίες των αρχιερέων που έ
χουν διατελέσειπροϊστάμενοιτης θρησκευτικής υπηρε
σίας.

Προτού αναφερθούμε στο έργο της θρησκευτικής υ
πηρεσίας, θα σκιαγραφήσουμε πρώτα την προσωπικό
τητα του π. Νεκτάριου, αστυνόμου Α’, Διευθυντή της 
Υποδιεύθυνσης Θρησκευτικού της Ελληνικής Αστυνο
μίας. Να επισημάνουμε ότι κάθε δραστηριότητα της υ
πηρεσίας αυτής αντανακλά στο πρόσωπο του αρχιμαν
δρίτη Διευθυντή της, αφού δεν υπάρχουν διορισμένοι 
άλλοι ιερωμένοι για να υποβοηθήσουν το έργο του.

Ο αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος, κατά κόσμον 
Σταύρος, γεννήθηκε το 1956 στο Μοναστηράκι Γορτυ- 
νίας του νομού Αρκαδίας. Από μικρός έδειξε ιδιαίτερο 
ζήλο για την εκκλησία γ ι’ αυτό φοίτησε στην Αθωνιάδα 
εκκλησιαστική σχολή του Αγίου Όρους, όπου για μία πε
νταετία, γνώρισε από κοντά τον ορθόδοξο μοναχισμό - 
ήταν προστατευόμενος της Ιεράς Μονής Ιβήρων - και 
την πνευματική παράδοση της Ορθοδοξίας. Συνέχισε 
τις σπουδές του στην ανωτέρα εκκλησιαστική σχολή 
Αθηνών και τη Θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

Σαν φοιτητής, ο π. Νεκτάριος συνεργάστηκε με τον 
πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Μεταλληνό στο «Χρι

στιανικό κίνημα Ειρήνης» και 
στην προσπάθεια για την ενό
τητα των χριστιανικών δυνά
μεων της χώρας.

Ειδικεύτηκε σε αντιαιρετι- 
κά θέματα και σε θέματα νεο
λαίας μετηνπαρακολούθηση 
ειδικών σεμιναρίων της Ιεράς 
Συνόδου και με τη φοίτησή 
του στο φροντιστήριο κατη
χητών της Αποστολικής Δια
κονίας. Δραστηριοποιήθηκε 
στο «Διαβαλκανικό σύνδεσμο 
Ορθοδόξων νεολαιών». Σαν 
στενός συνεργάτης του αει
μνήστου π. Αντωνίου Αλεβι- 
ζόπουλου, παρακολούθησε 
το σεμινάριο για την αντιμε
τώπιση των αιρέσεων.

Από το 1984 έως το 1986 υπηρέτησε σαν θεολόγος 
καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης σε Γυμνάσια και Λύκεια 
Αθηνών. Το 1991, επί αρχιεπισκόπου Αθηνών Σεραφείμ, 
προσήλθε στις τάξεις του Ιερού Κλήρου καιέλαβετο μο
ναχικό όνομα Νεκτάριος. Διετέλεσε Ιεροκήρυκας της 
Ενορίας Αγίου Ανδρέα Άνω Πατησίων και Προϊστάμενος 
της ενορίας Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου, όπου ανήγειρε 
το νέο μεγαλοπρεπή ναό.

Το 1996 προσλήφθηκε ως Διευθυντής της Θρησκευ
τικής Υπη ρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας κατόπιν επι
λογής. Στη θέση αυτή, για μία επταετία περίπου, έχει α
ναπτύξει μεγάλο ποιμαντικό και ιεραποστολικό έργο με 
περιοδείες σε ολόκληρη την Ελλάδα, ομιλίες, διαλέξεις, 
διανομή εντύπων, ίδρυση ναών, βιβλιοθηκών, αντιαιρε- 
τικό αγώνα, ποιμαντική ασθενών, κατηχητικά σχολεία, ί
δρυση σύναξης γονέων, ασκεί ποιμαντικό έργο στους 
νέους στην κατασκήνωση της Αστυνομίας στη Νέα Μά
κρη, πρτοσκυνηματικές εκδρομές στο Άγιο Όρος και 
τους Αγίους Τόπους, οργανώνει πνευματικές και πολιτι
στικές εκδηλώσεις για τους υπηρετούντες στα Σώματα 
Ασφαλείας. Με πρωτοβουλία του ανακαινίσθηκαν τα 
Γ ραφεία της Θρησκευτικής Υπηρεσίας, ο κεντρικός να
ός της Αστυνομίας καθώς και τα υπόλοιπα παρεκκλήσια 
των Σχολών της Αστυνομίας.

Διανέμει την Αγία Γ ραφή, εικόνες και άλλα βιβλία, συ
νεργάζεται με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 
της Ελλάδας, ενώ από το 1999 εκδίδει το περιοδικό της 
θρησκευτικής υπηρεσίας «Ορθόδοξα Αστυνομικά Μη
νύματα».

Σκοπός του περιοδικού είναι να μεταφέρει τα ορθό-

Παραπλεύρως του I. Ναού βρίσκε
ται η θρησκευτική υπηρεσία της  
Ελληνικής Αστυνομίας, ένας χώ
ρος πνευματικής δράσης και ενη
μέρωσης σε πνευματικά θέματα. 
Ή ταν έντονη η επ ιθυμία μας να 
παρουσιάσουμε τη θρησκευτική  
υπηρεσία και να σκιαγραφήσουμε 
με ταπεινές προεκτάσεις την αθό
ρυβη αλλά πολυκύμαντη δραστη
ριότητα του δ ιευθυντή της αρχι
μανδρίτη π. Νεκτάριου Κιούλου.
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δόξα πνευματικά μηνύματα προς το προσωπικό της 
Αστυνομίας, ώστε να υπάρξει πνευματική βοήθεια στα 
πολλά και ποικίλα ψυχικά και πνευματικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει και ο κάθε αστυνομικός σήμερα.

Αρθρογραφεί επίσης σε πολλά εκκλησιαστικά έντυπα 
και έχει εκδώσει βιβλία θρησκευτικού περιεχομένου.

Σπουδαίες εκκλησιαστικές προσωπικότητες διακόνη- 
σαν στη θρησκευτική υπηρεσία της αστυνομίας και αξί
ζει να σημειωθεί ότι όλοι τους χειροτονήθηκαν αργότε
ρα αρχιερείς:

1940-1950 Ο Μακαριστός αρχιμανδρίτης Γερμανός 
ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ, μετέπειτα επίσκοπος Συνόδων ΗΠΑ.

1951-1954 Ο Μακαριστός αρχιμ. Φρουμέντιος 
ΝΑΣΙΟΣ, μετέπειτα Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως Πα
τριαρχείου Αλεξάνδρειας.

1968-1976 ο αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος ΛΕΝΗΣ, σή
μερα Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

1977-1995 ο αρχιμανδρίτης Ευσέβιος ΠΙΣΤΟΛΗΣ, σή
μερα Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας.

Σε Σύνοδο της Ιεραρχίας της εκκλησίας της Ελλάδος, 
με ψηφοφορία που έγινε μεταξύ των Μητροπολιτών, πε- 
ριελήφθη στους «εκλόγιμους» Μητροπολίτες και ο αρ
χιμανδρίτης π. Νεκτάριος Κιούλος.

Ευχόμαστε από την καρδιά μας, να τον δούμε και Ιε
ράρχη, όπως συνέβη και με τους προκατόχους του ό
που, απ’τη νέατου θέση, θα συνεχίσει το ποιμαντικό του 
έργο για την ενδυνάμωση και τη σωτηρία και άλλων ψυ
χών της κοινωνίας μας που τόσο πολύ στη σημερινή μας 
εποχή, έχουν ανάγκη διδασκαλίας και καθοδήγησης.

Θυμηθήκαμε μία συνάντηση που είχαμε τον προη
γούμενο χρόνο με τον π.Νεκτάριο στο Μοναστήρι της 
Παναγίας Κορυφής Καμαρίου Κορινθίας. Εκεί επέλεξε 
να διανύσειτην ολιγοήμερη άδειά του, προσκεκλημένος 
απάτην αδελφότητα της Ιεράς Μονής. Η παρουσία του 
στην Κορυφή μαθεύτηκε αμέσως και γ ι’ αυτό η εκκλησία 
της Ζωοδόχου Πηγής γέμισε από προσκυνητές που πα- 
ρακολούθησαντη Θ. Λειτουργία, την οποίατέλεσε ο πα- 
νοσολογιώτατος ενώ η ερμηνεία του Ευαγγελίου με τα 
σύντομα και μεστά λόγια του άγγιξε τις καρδιές τους.

Η θρησκευτική υπηρεσίαπροκαλείτοενδιαφέροντου 
ημερήσιου και περιοδικού Τύπου γι’ αυτό και τα εκτενή 
ρεπορτάζ για το πνευματικό έργο της υπηρεσίας, έχουν 
μεγάλη απήχηση στο αναγνωστικό τους κοινό.

Το ένθετο περιοδικό «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗ
ΝΙΣΜΟΣ» της εφημερίδας «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ», 
στις 13-1-2002, με τίτλο Αστυνομικοί με «ταυτότητα» 
γράφει μεταξύ των άλλων:

Άγνωστη στον πολύ κόσμο, η θρησκευτική υπηρεσία 
της ελληνικής αστυνομίας επιτελεί σημαντικό έργο, εν
δυναμώνοντας πνευματικά τους φύλακες της έννομης 
τάξης και υποστηρίζοντάςτους στο δύσκολο έργοτους.

Η αντιμετώπιση «νεοσατανιστικών συμμοριών» που 
κάτω από την επίφαση μιας διεστραμμένης θρησκευτι
κότητας εγκληματούν σε βάρος των ανυποψίαστων θυ
μάτων τους απαιτεί από τον αστυνομικό βαθύτερη γνώ
ση του φαινομένου, των μεθόδων και της δράσης τέτοι
ων ομάδων.

Η επαγγελματική αρτιότητα του Έλληνα αστυνομικού 
δεν εξαρτάται μόνο από την εκπαίδευση την οποία λαμ
βάνει ή από το διαρκές αίτημα για πλήρη και σύγχρονο 
εξοπλισμό αλλά και από το κατά πόσο είναι πνευματικά 
ολοκληρωμένος ως άνθρωπος. Η αντιμετώπιση κάθε 
μορφής παραβατικότητας και η αναγκαστική συνανα

στροφή με το σύνολο των ανθρώπων 
που παρανομούν και γενικότερα πα
ρεκκλίνουν από τις νόμιμες και παρα
δεδεγμένες κοινωνικές συμπεριφο
ρές, επιβάλλει στον αστυνομικό να γί
νεται κοινωνός ευρύτερων πνευματι
κών εμπειριών, οι οποίες θα τον ενδυ
ναμώνουν και θα τον οδηγούν κάθε 
φορά που έρχεται αντιμέτωπος με 
τους φορείς του κοινού εγκλήματος.

Το ρόλο του «πνευματικού καθοδη
γητή» καλείται να παίξει η θρησκευτι
κή υπηρεσία της Αστυνομίας, ιδιαίτε
ρα μάλιστα τούτη την εποχή, κατά την 
οποία η ελληνική κοινωνία γίνεται δέ
κτης παραθρησκευτικών μηνυμάτων 
από ομάδες που δύσκολα αποκαλύ
πτουν την πραγματική τους προέλευ
ση και τους στόχους τους.

Ρωτήσαμε τον π.Νεκτάριο να μας 
συνοψίσει σε λίγες λέξεις το πνευμα
τικό έργο της θρησκευτικής υπηρε
σίας « Ο αστυνομικός, μας είπε, έχει α
νάγκη από ηθική και πνευματική συ
μπαράσταση στο δύσκολο έργο του.
Πρέπει να δούμε τον άνθρωπο αστυ
νομικό στα καθημερινά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει και να του παρέξου- 
με ψυχολογική στήριξη. Οι πράξεις 
του αστυνομικού έχουν βαρύτητα στο 
κοινωνικό περιβάλλον και γι’ αυτό 
χρειάζεται τη δική μας συνδρομή».

Η θρησκευτική υπηρεσία εργάζεται 
για την πνευματική θωράκιση των 
Ελλήνων αστυνομικών και τα μέλη των 
οικογενειώντους με την προσευχή, τη 
θεία λατρεία και τα αγιαστικά μέσα 
της εκκλησίας.

Η θρησκευτική υπηρεσία δραστη
ριοποιείται στους εξής τομείς: Λα
τρευτικό, ποιμαντικό, ιεραποστολικό, 
κοινωνικό και πολιτιστικό. Αναλυτικότερα, το σημαντικό 
ποιμαντικό έργο κάθε τομέα παρουσιάζει τις κατωτέρω 
διαστάσεις.

Η Θεία Λατρεία τελείται ανελλιπώς στον κεντρικό ναό 
και στα παρεκκλήσια της αστυνομίας που είχαν δημι- 
ουργηθεί στην Αττική και στην υπόλοιπη χώρα. Καθιε
ρώθηκαν ειδικές λατρευτικές εκδηλώσεις για τους ια
τρούς της αστυνομίας, τους οδηγούς, τις μητέρες α
στυνομικούς, τους πολύτεκνους, τους αθλητές αστυνο
μικούς (στις 26 Οκτωβρίου) για το τμήμα ηθών (την Ε’ 
Κυριακή των νηστειών) κλπ. Βάσει ειδικού προγράμμα
τος τελείται το μυστήριο της εξομολογήσεως. Με ιδιαί
τερη μεγαλοπρέπεια τελούνται οι εορτές - πανηγύρεις 
του Αγίου Αρτεμίου, των Παμ. Ταξιαρχών, της Αγίας Ει
ρήνης και του Αγίου Παντελεήμονος, προστάτη του ομί
λου φίλων της αστυνομίας. Οργανώνονται ειδικές λα
τρευτικές εκδηλώσεις στην επαρχία με τη μεταφορά τε
μαχίων ιερού λειψάνου του Αγίου Αρτεμίου για ευλογία 
των αστυνομικών.

Οι ποιμαντικές περιοδείες είναι πολλές. Με την ευλο
γία των κατά τόπους Μητροπολιτών γίνονται αγιαστικές 
πράξεις, ομιλίες, διαλέξεις και διανέμονται έντυπα και 
βιβλία πνευματικού περιεχομένου.
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Καθιερώθηκαν προσκυνηματικές εκδρομές σε διάφο
ρα μοναστήρια, στο Άγιον Όρος, στους Αγίους Τόπους 
κλπ. Ο περίπλους του Αγίου Όρους επιτρέπει και στις 
γυναίκες αστυνομικούς να προσκυνήσουν τις Ιερές Ει
κόνες και τα Άγια Λείψανα των Ιερών Μονών.

Με το σύνθημα «ο νόμος του θεού εις τους ανθρώ
πους του νόμου» η θρησκευτική υπηρεσία διαθέτει εκα
τοντάδες αντίτυπα της Καινής Διαθήκης στις υπηρεσίες 
και στους αστυνομικούς.

Δανειστική βιβλιοθήκη έχει δημιουργηθεί στα κε
ντρικά γραφεία της υπηρεσίας με βιβλία θρησκευτι
κού, ιστορικού, παιδαγωγικού και μορφωτικού περιε
χομένου.

Αναδιοργανώθηκε με την έκ
δοση κανονισμού, το πνευματι
κό κέντρο της θρησκευτικής υ
πηρεσίας όπου γίνονται διάφο
ρες πνευματικές εκδηλώσεις, 
προβολές, ομιλίες, συνάξεις γο
νέων, εκθέσεις, μαθήματα Βυ
ζαντινής μουσικής, μαθήματα 
κατηχητικού κλπ.

Και οι ποιμαντικές εκδηλώ
σεις είναι πολλές. Για τους πρω
τοετείς και τους αποφοίτους δο
κίμους έχουν καθιερωθεί ειδι
κές εκδηλώσεις με αναμνηστικά 
δώρα και επαίνους.

Συστάθηκε επιτροπή αντιαι- 
ρετικής διακονίας και έγιναν ει
δικές ημερίδες αστυνομικών για 
πνευματική επιμόρφωση και εκ
κλησιαστική ενημέρωση. Με έ
ντυπα και σχετικές ομιλίες γίνε

ται διαφώτιση για κοινωνικά θέματα, όπως το αλκοόλ, το 
κάπνισμα, οι αμβλώσεις. Προσκαλούνται επιφανείς ομι
λητές για θέματα πνευματικής ενημέρωσης. Για τα θέ
ματα του γάμου και της οικογένειας γενικότερα γίνεται 
διαρκής ενημέρωση με διαλέξεις και έντυπα.

Με σήμα προς όλες τις υπηρεσίες της Αστυνομίας και 
στο Πυροσβεστικό Σώμα γίνεται ενημέρωση για τα ιε
ραποστολικά προγράμματα της εκκλησίας, διακονία ε
νημέρωσης γονέων, λαϊκό πανεπιστήμιο Αρχιεπισκο
πής, Φροντιστήριο κατηχητών - ιεραποστολής και αντι- 
αιρετικής διακονίας.

Γίνονται εκδηλώσεις κατά του ρατσισμού και έχει κα
θιερωθεί ημέρα προσευχής για την ειρήνη του κόσμου.

Στο χώρο της αστυνομίας καλλιεργείται η ιδέα και της 
Ορθόδοξης εξωτερικής ιεραποστολής, με ομιλίες, προ
βολές και τη διάθεση του περιοδικού «Πάντα τα έθνη», 
προσφορά της «Αποστολικής Διακονίας».

Με πρωτοβουλία αστυνομικών ανεγέρθησαν σχολείο 
και ορφανοτροφείο στην Ουγκάντα ενώ προγραμματί
ζεται η ανέγερση ιερού ναού. Η θρησκευτική υπηρεσία 
επικοινωνεί μέσω ΙΝΤΕΡΠΟΛ με τις αντίστοιχες υπηρε
σίες της Ευρώπης και της Αυστραλίας.

Γίνονται επισκέψεις ασθενών αστυνομικών στα διά
φορα νοσηλευτικά ιδρύματα της Αττικής. Κατά τακτά 
χρονικά διαστήματα τελείται το μυστήριο του Αγίου Ευ- 
χελαίου για τους ασθενείς. Στην εορτή των Αγίων Αναρ
γύρων τελείται ειδική Θεία Λειτουργία για τους ιατρούς 
και το νοσηλευτικό προσωπικό της αστυνομίας.

Τους θερινούς μήνες λειτουργεί ειδικό πρόγραμμα 
της θρησκευτικής υπηρεσίας για την ποιμαντική διακο

νία των παιδιών των αστυνομικών που παραθερίζουν 
στις κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα.

Βασικό έργο της θρησκευτικής υπηρεσίας είναι η ο- 
ριοθέτηση της Ορθόδοξης πίστης και η ενημέρωση για 
τις αιρέσεις και τις παραθρησκείες, με σειρά μαθημά
των στις Σχολές, σχετικών άρθρων, ομιλιών, διαλέξεων 
κλπ.

Η θρησκευτική υπηρεσία καλύπτει ποιμαντικά με την 
παρουσία της, Θ. Λατρεία, τελετές, ομιλίες, τις ομο
σπονδίες αποστράτων, το εθνικό τμήμα της Ι.Ρ.Α., τους 
συνδικαλιστικούς φορείς, τις ενώσεις πολιτικού προσω
πικού του Υ.Δ.Τ., την αθλητική ένωση αστυνομικών, 
τους ομίλους φίλων αστυνομίας.

Επικοινωνεί και συνδράμει τους αστυνομικούς με πο
λιτιστικά ενδιαφέροντα, ζωγραφική, αγιογραφία, βυζα
ντινή μουσική, παραδοσιακούς χορούς, θέατρο, φωτο
γραφία κ.ά. Οργανώνει εκθέσεις στο πνευματικό της κέ
ντρο και συμμετέχει στην ετήσια καθιερωμένη πολιτι
στική εκδήλωση των αστυνομικών στο Ζάππειο.

Διαρκές είναι το ενδιαφέρον της θρησκευτικής υπη
ρεσίας για την ίδρυση και συντήρηση των ναών στους 
χώρους της αστυνομίας. Επίσης μεγάλο είναι το ενδια
φέρον για τις γυναίκες αστυνομικούς και ιδιαίτερα τις 
μητέρες.

Ποιμαντική διακονία ασκείται και για το Πυροσβεστι
κό Σώμα με επίκεντρο το Αρχηγείο και την Πυροσβεστι
κή Ακαδημία.

Ο π. Νεκτάριος για το πολύπλευρο αυτό εκκλησιαστι
κό, κοινωνικό και πολιτιστικό του έργο, έλαβε τον Οκτώ- 
βρη του 1999, έπαινο από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της 
Εκκλησίας της Ελλάδος.

Παρακολουθώντας βήμα-βήμα όλες τις δραστηριό
τητες της θρησκευτικής υπηρεσίας, καταλήξαμε στη 
σκέψη ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί για να καλύψει ε- 
παρκώςτις υπάρχουσες ανάγκες σε όλη την επικράτεια.

Ήδη με πρωτοβουλία του π. Νεκτάριου, οι Μητρο
πολίτες στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν α
στυνομικές σχολές, όρισαν ιερείς συνεργάτες για τη 
λατρευτική και ποιμαντική μέριμνα των δοκίμων α
στυφυλάκων.

Ο διευθυντής της θρησκευτικής υπηρεσίας, όταν 
βρίσκεται στην έδρα της υπηρεσίας, αναλώνει το 
χρόνο του μεταξύ του I. Ναού των Παμ. Ταξιαρχών, 
του γραφείου του και του πνευματικού κέντρου, που 
βρίσκεται παραπλεύρως. Η πόρτα του γραφείου του 
είναι πάντοτε ανοιχτή σε κάθε συνάδελφο που για 
κάποιο λόγο θα φτάσει μέχρι εκεί. Ο Π. Νεκτάριος θα 
τον δεχτεί με χαρά, θα τον ακούσει με προσοχή και 
θα συζητήσει τα προβλήματά του με πατρική στορ
γή. Το τηλέφωνο της θρησκευτικής υπηρεσίας είναι 
το 210 7788142.

Ο I. Ναός των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μηχαήλ και 
Γαβριήλ πανηγυρίζει στις 8 Νοεμβρίου. Γιορτάζει επί
σης στις 5 Μάίου, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης 
και στις 20 Οκτωβρίου, εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυ
ρος Αρτεμίου, προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Κάθε Κυριακή τελείται Θεία Λειτουργία.

Να υπενθυμίσουμε ότι κοντά στο μεγαλοπρεπή ναό 
βρίσκεται το ιστορικό παρεκκλήσι της Παναγίας Χελω- 
νούς ή Χελιδωνούς, όπου τελέστηκε το γνωστό θαυμα
στό σημείο του Αγίου Νεκταρίου.

Γιορτάζει ανήμερα της Ζωοδόχου Πηγής.

Αστυνόμος Α'Δημήτρης Ευστ. ΚάσσιοςΒΆ.Τ. Αιγάλεω
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Κατά τις τελευταίες νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, αρκετοί συνάδελφοι, προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, τιμήθηκαν με 
την ψήφο θέση να των συμπολιτών μας. Το γεγονός αυτό μας χαροποιεί όλους και βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρου
σιάσουμε τους συναδέλφους στις περιφέρειες που εξελέγησαν.

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ 0Ν0Μ /Μ 0 ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤ/ΗΣΗ

1 ΑΝΘ /Μ Ο Σ Α ΒΡΑΜ ΑΚΗΣ Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Σ ΖΙΧΝΗ ΣΕΡΡΕΣ Σ
2 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ ΑΒΡΑΜ Η Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘ ΙΩΝ ΖΑΚΥΝΘ Ο Σ Σ
3 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΚΥΝΘ Ο Υ ΑΙΤ ΩΛ/ΚΑΡΝ ΑΝ ΙΑ Σ
4 ΑΡΧ/ΚΑΣ Α ΓΡΙΜ ΑΝ Η Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΒΩΝ Η ΡΑΚΛΕΙΟ Σ
5 Π.Υ ΑΔΑΜ ΑΚΟ Σ Ν ΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Φ ΩΚΙΔΑ Σ
6 Α /Υ Ε Α Α Δ ΑΜ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Σ ΒΩΛΑΚΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Δ
7 Α Ν Θ /Μ Ο Σ ΑΔ ΑΜ Ο Σ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙΘ ΗΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ
8 ΑΡΧ/ΚΑΣ Α Θ ΑΝΑΣΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ Ν ΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΩΝ Ο Σ ΑΧΑΪΑ Σ
9 Α ΣΤ/ΚΑΣ Α ΙΒΑΖΙΔΗ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑ Σ
10 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΑΚΟ ΥΜ IΑΝ ΑΚΗ  Σ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΥΒΡΙΤΟ Υ ΡΕΘ ΥΜ ΝΟ Σ
11 Α Ν Θ /Μ Ο Σ ΑΛΜ ΑΛΟ ΓΛΟ Υ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠ Ο ΛΛΩ ΝΙΑΣ Θ ΕΣ/Ν ΙΚΗ Σ Σ
12 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΑΝ ΑΓΝ Ω ΣΤΟ Υ ΕΛΕΝΗ ΖΗΛΕΥΤΗ ΤΡΙΚΑΛΑ Π
13 Α Ν Θ /Μ Ο Σ ΑΝ ΔΡΕΑΣ Χ ΡΗ ΣΤΟ Σ Α ΡΤΕΜ ΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗ Σ Σ
14 Α Ν Θ /Μ Ο Σ Α Ν ΔΡ Ο Ν ΙΚ ΙΔ Η Σ Π ΙΕΤΡΟΣ ΚΟ ΡΕΣΤΕΙΩΝ ΚΑΣΤΟ ΡΙΑ Σ
15 Υ Π Ο ΣΤΡ /ΓΟ Σ ΕΑ Α Ν ΤΩ Ν Α ΚΟ Σ ΣΑΡΑΝ ΤΟ Σ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ Δ
16 ΕΑ ΑΝ ΤΩ Ν ΙΟ Υ  ΠΟ ΛΥΚΑΡΠΟ Σ ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗ Σ Σ
17 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΑΝ ΤΩ Ν ΙΟ Υ  Φ ΩΤΙΟ Σ ΠΛΑΤΑΝΟ Υ ΑΙΤ ΩΛ/ΚΑΡΝΑΝ ΙΑ Σ
18 Α Ν Θ /Μ Ο Σ ΑΠ Ο ΣΤΟ ΛΙΔΗ Σ ΣΤΑΥΡΟ Σ ΕΛΕΥΘ ΕΡΩ Ν ΚΑΒΑΛΑ Π
19 ΕΦ Α Π Ο ΣΤΟ ΛΟ Υ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟ ΡΔΕΛΙΟ Θ ΕΣ/Ν ΙΚΗ Σ Σ
20 ΕΦ ΑΡΒΑΝ ΙΤΙΔΗ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΗ ΔΟ Ν Α Θ ΕΣ/Ν ΙΚΗ Σ Μ
21 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΑΡΓΥΡΟ Σ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠ Ο ΛΛΩ ΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ Σ
22 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΑΣΑΡΙΔΗ Σ ΑΝ ΤΩ Ν ΙΟ Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑ Σ
23 Α Ν Θ /Μ Ο Σ ΒΑΡΜ ΑΖΗΣ ΣΤΕΦ ΑΝ Ο Σ ΠΕΤΡΑ ΠΙΕΡΙΑ Σ
24 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗ Σ ΝΙΚΟ ΛΑΟ Σ Χ ΕΡΣΟ ΝΗ ΣΟ Σ Η ΡΑΚΛΕΙΟ Σ
25 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ ΒΑΣΙΛΑΚΟ Σ ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ ΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑ Σ
26 Α ΣΤ/ΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Υ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΚΥΝΘ Ο Υ Α ΙΤΩ Λ/ΚΑΡΝΑΝ ΙΑ Σ
27 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΒΕΛΩΝ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΟΜΦΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ
28 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΒΕΡΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ Σ Ο ΡΟ Π ΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙ Π
29 Α Ν Θ /Μ Ο Σ ΒΛΑΧΟ Π Ο ΥΛΟ Σ ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ Σ
30 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΒΛΑΧΟ Π Ο ΥΛΟ Σ ΣΤΑΥΡΟΣ Α Γ  ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗ Σ Σ
31 Α Ν Θ /Μ Ο Σ ΒΟ ΒΟ ΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Σ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σ
32 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΒΟ ΛΓΑΡΗ Σ ΚΟΣΜ ΑΣ Α ΡΤΑ ΑΡΤΑ Σ
33 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΒΟ ΤΣΙΟ Σ ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΔΕΝ ΔΡΟ Υ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ
34 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΒΟ ΥΛΓΑΡΗ Σ ΧΡΗ ΣΤΟ Σ ΑΓ ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ Θ ΙΩΤΙΔΑ Σ
35 Α ΣΤ/ΚΑΣ ΒΡΗ ΣΣΑΡΗ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜ ΠΑΚΑ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ
36 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΡΑΝ ΤΑΠ Ο ΡΟ Υ ΛΑΡΙΣΑ Σ
37 Α Ν Θ /Μ Ο Σ ΓΑΛΑΝΟ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ ΡΑΓΚΙΣΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝ ΙΑ ΑΝ ΤΙΔ
38 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΝΔΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Π
39 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΙΦ ΙΓΕΝΕΙΑ ΣΑΡΑΝ ΤΑΠ Ο ΡΟ Υ Λ Α ΡΙΣΑ Σ
40 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΑΜ ΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Σ
41 Υ Π Ο ΣΤΡ /ΓΟ Σ ΕΑ ΓΕΩΡΓΑΣ Π ΑΝΤΕΛΗΣ Μ ΟΝ ΕΜ ΒΑΣΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ Δ
42 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΓΕΩΡΓΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ ΟΥΣΟ ΥΡΩΝ ΧΑΝΙΑ Σ
43 Α Ν Θ /Μ Ο Σ ΓΕΩ ΡΓΙΑΔΗ Σ ΚΩΝ /Ν Ο Σ ΚΟ ΡΙΝ Ο Σ ΠΙΕΡΙΑ Σ
44 ΣΦ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΥΦ Ω Ν ΑΜ ΥΝ ΤΑΙΟ Φ ΛΩ ΡΙΝΑ Π
45 Α Ν Θ /Μ Ο Σ ΓΙΑΚΙΣ ΙΚΛΟ ΓΛΟ Υ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΛΟ ΓΓΟ Σ Π ΡΕΒΕΖΑ Σ
46 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΓΙΑΛΟ ΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΡΜ ΙΑΔΩΝ ΛΑΣΙΘΙ Π
47 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΓΙΑΝΑΡΑΚΗΣ ΕΜ Μ ΑΝ Ο ΥΗ Λ ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Σ
48 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟ Σ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ Σ
49 ΑΝΘ /Μ Ο Σ ΓΙΑΡΜ ΑΣ Π ΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΠ Ο ΛΛΩ ΝΙΑΣ Θ ΕΣ/Ν ΙΚΗ Σ Σ
50 ΑΡΧ /Κ Α Σ ΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟ Μ Μ ΕΝ Ο Υ Α ΡΤΑ Σ
51

52

ΑΣΤ/ΚΑΣ
ΑΡΧ /Κ Α Σ

ΓΚΑΛΙΤΣΑΣ Μ ΗΝΑΣ 
ΓΚΑΤΖΙΟΓΙΑΣ Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Σ

ΚΛΕΙΣΟ ΥΡΑ
ΕΝΙΠΕΑΣ

ΚΑΣΤΟ ΡΙΑ
ΛΑΡΙΣΑ ΑΝ ΤΙΔ

53 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ ΓΚΟ ΛΦ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΘΗ ΣΑΜ ΟΣ Σ
54 ΑΣΤ/ΚΑ Σ ΓΚΟΤΣΗΣ Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Σ Φ ΕΡΡΕΣ ΕΒΡΟΣ Σ
55 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΓΚΟ ΥΛΙΩΝΗΣ ΑΘ ΑΝΑΣΙΟ ΕΣΤΙΑΙΩ ΤΙΔΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ
56 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΓΚΟ ΥΝ ΤΕΤΣΙΟ Σ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑ Σ
57 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΓΚΟ ΥΤΣΙΚΑΣ Φ ΩΤΙΟ Σ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ Σ
58 ΑΝΘ /Μ Ο Σ ΓΟ ΥΛΑΣ ΛΑΜ ΠΡΟ Σ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΑ Σ
59 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΓΟΥΛΑΣ Ν ΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΦ Ω Ν ΙΟ Υ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Σ
60 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΓΟ ΥΝ ΑΔΑΚΗ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΥΟ ΝΕΡΙΔΑ ΧΑΝΙΑ Σ
61 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΥΜ ΕΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑ Σ
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ 0Ν0Μ /Μ 0 ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤ/ΗΣΗ

62 ΑΝΘ /Μ Ο Σ ΔΑΓΚΛΗ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠ Ο ΛΛΩ ΝΙΑΣ Θ ΕΣ/Ν ΙΚΗ Σ Π
63 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΔΕΛΒΕΔΕΡΗ Σ ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΕΡΡΕΣ Σ
04 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Υ  Θ ΕΟ ΔΩ ΡΟ Σ ΥΠ ΑΤΗ Σ Φ Θ ΙΩ ΤΙΔΑ Σ
65 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΔΗ Μ Ο ΛΕΝ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΜ ΒΩΤΙΔΟ Σ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σ
66 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ ΔΙΟ Ν Υ ΣΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ ΧΡΗ ΣΤΟ Σ ΕΡΕΤΡΙΑ Ε ΥΒΟ ΙΑ Σ
67 Α Ν Θ /Μ Ο Σ ΔΟ Ν ΤΣΗ Σ Χ ΡΗ ΣΤΟ Σ ΓΟ ΥΜ ΕΝ ΙΣΣΑ ΚΙΛΚΙΣ Π
68 Υ Π ΑΣΤ/Μ Ο Σ ΕΑ Ε ΥΘ ΥΜ ΙΑΔΗ Σ Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ Θ ΕΣ/Ν ΙΚΗ Σ Θ ΕΣ/Ν ΙΚΗ Σ Σ
69 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΕΧΙΑΔΗ Σ ΔΗ Μ Ο ΣΘ ΑΝ Η Σ ΤΡΙΓΩΝ Ο Υ ΕΒΡΟΣ Α Ν ΤΙΔ
70 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΖΑΜ Π ΑΡΑΣ ΑΝ ΤΩ Ν ΙΟ Σ ΑΠ Ο ΔΟ ΤΙΑΣ Α ΙΤΩ Λ/ΚΑΡΝ ΑΝ ΙΑ Σ
71 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΖΑ Ρ Ο Ν ΙΚ Ο Λ ΑΟ Σ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Σ ΚΤΗΜ ΕΝΙΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝ ΙΑ Π
72 Α Ν Θ /Μ Ο Σ ΖΑ Φ Ε ΙΡΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ ΖΑ Φ Ε ΙΡ ΙΟ Σ ΔΗ Μ Η ΤΣΑΝ Α ΑΡΚΑΔΙΑ Σ
73 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΖΑ Φ Ε ΙΡΟ Υ  ΚΩΝ/ΝΟΣ Κ  Ν ΕΥΡΟ ΚΟ Π ΙΟ Υ ΔΡΑΜ Α Σ
74 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟ Σ ΕΡΕΤΡΙΑ ΕΥΒΟΙΑ Σ
75 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ ΖΑΧ Α ΡΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Σ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ Σ
76 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ ΖΕ Ρ Β Ο Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΦ ΑΚΙΑ ΧΑΝ ΙΑ Π
77 Υ Π ΑΣΤ/Μ Ο Σ ΕΑ ΖΙΓΚΕΡΙΔΗ Σ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟ Σ Η ΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΕΣ Σ
78 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΖΟ ΥΡ ΙΔ Α ΚΗ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙ Η ΡΑΚΛΕΙΟ Σ
79 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ ΖΩ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ ΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑ Σ
80 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΖΩ Ν ΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ ΥΛΛΟ Υ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Σ
81 Υ Π Ο Δ/Ν ΤΗ Σ ΕΑ Η ΡΑΚΛΗ Σ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Σ ΒΑΣΙΛΙΚΑ Θ ΕΣ/Ν ΙΚΗ Σ Σ
82 ΑΡΧ/ΚΑΣ Θ ΑΝ Ο Σ ΑΝ ΔΡΕΑΣ ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ
83 ΑΡΧ/ΚΑΣ Θ Ε Ο Δ Ω Ρ ΑΚ Η Σ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Σ Φ Ο ΙΝΙΚΑΣ ΡΕΘ ΥΜ ΝΟ Σ
84 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΙΑΤΡΟ ΥΔΗΣ ΛΑΜ Π ΡΟ Σ ΤΑΡΑΣΙΟ Υ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Σ
85 ΣΦ ΙΩΑΝΝΟ Υ ΧΡΗ ΣΤΟ Σ Φ Λ Ω ΡΙΝ Α Φ ΛΩ ΡΙΝΑ Σ
86 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΚΑΚΑΝ Η Σ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑ Σ
87 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΚΑΚΑΦ ΩΝ Η Σ Φ ΩΤΙΟ Σ ΤΡΙΤΕΑ ΑΧΑΙΑ Σ
88 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΚΑΚΛΑΜ ΑΝΟ Σ Μ ΙΧΑΗΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗ Σ Σ
89 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ ΚΑΚΟ ΥΡΗ Σ ΛΕΩΝ ΙΔΑΣ Α ΙΤΩ ΛΙΚΟ Υ Α ΙΤΩ Λ /Κ Α Ρ Ν Α Ν ΙΑ Σ
90 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΚΑΛΑΜ ΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑ Σ
91 ΥΠ Ο ΣΤΡ/ΓΟ Σ ΕΑ ΚΑΛΑΜ Π ΑΛΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ Σ
92 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΚΑΛΛΑΝ ΤΖΗ Σ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΘΩΜΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Σ
93 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΚΑΛΛΙΑΚΟ ΥΔΑΣ ΚΩΝ /Ν Ο Σ Α Μ Φ ΙΚΛΕΙΑ Φ Θ ΙΩΤΙΔΑ Σ
94 Π.Υ ΚΑΛΛΙΝ ΤΕΡΗ Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑ Σ
95 ΑΣΤ/ΚΑΣ Κ ΑΛ Ο ΓΕΡΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ ΕΣΣΑΛΙΩ ΤΙΔΑ Φ Θ ΙΩ ΤΙΔΑ Σ
96 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ ΚΑΝ ΑΒΟ Σ ΑΡΓΥΡΙΟ Σ Α ΡΓΙΘ ΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Σ
97 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΚΑΝ ΤΑΣ ΣΕΡΑΦ ΕΙΜ ΕΛΑΤΕΙΑ Φ Θ ΙΩΤΙΔΑ Π
9β ΑΡΧ/ΚΑΣ ΚΑΠ ΑΝ ΤΑΗ Σ ΑΝ ΤΩ Ν ΙΟ Σ ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ
99 ΑΣΤ/ΚΑΣ Κ ΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ ΕΛΙΣΣΟ ΥΡΓΩΝ Α ΡΤΑ Σ
ιοο Υ Π ΑΣΤ/Μ Ο Σ Β ΚΑΡΑ ΓΚ ΙΟ ΖΟ ΓΛΟ Υ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΟΥΡΠΗ Μ ΑΓΝΗ ΣΙΑ Σ
ιο ί ΣΦ «Α Ρ Α Μ Π Α Σ Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Σ ΚΟ ΖΙΑΚΑ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ
102 Υ Π ΑΣΤ/Μ Ο Σ ΕΑ ΚΑΡ Α Μ Π Ε ΤΣΟ Σ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Σ ΕΡΕΤΡΙΑ ΕΥΒΟ ΙΑ Σ
103 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΚΑΡΑΝ ΑΣΙΟ Σ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΝΔΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ
104 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΚΑΡΑΠ ΑΝ Ο Σ Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Σ ΜΕΣΟΓΓΙ Α ΙΤΩ Λ/ΚΑΡΝ ΑΝ ΙΑ Σ
105 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ ΚΑΡΑΤΖΙΝ Η Σ ΕΥΘ ΥΜ ΙΟ Σ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΑΙΤΩ Λ/ΚΑΡΝΑΝ ΙΑ Σ
106 Τ Α Ξ /Ρ Χ Ο Σ Ε Α ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗ Σ Σ
107 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΚΑΡΒΑΛΑ Ν ΙΚΟ ΛΛΕΤΑ ΠΡΑΜ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σ
108 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ ΚΑΡΝ ΑΡΗ Σ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΑΓΑΝ Ο Υ ΗΛΕΙΑΣ Σ
109 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΚΑΡΥΚΗΣ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟ Σ Μ ΥΚΗΝΑΙΩΝ ΑΡΓΟ ΛΙΔΑ Σ
n o  ΣΦ Κ ΑΡΥΠ ΔΗΣ Θ ΕΟ ΔΩ ΡΟ Σ Κ ΝΕΥΡΟ ΚΟ Π ΙΟ Υ ΔΡΑΜ Α Σ
111 ΥΠ ΑΣΤ/Μ Ο Σ ΕΑ ΚΑΡΥΠ ΙΔΗ Σ ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΟ ΣΜ Ο Σ Θ ΕΣ/Ν ΙΚΗ Σ Σ
112 ΥΠ ΑΣΤ/Μ Ο Σ ΕΑ Κ ΑΡ Υ Ω ΤΗ Σ ΠΑΝΑΤΙΩΤΗΣ ΒΟ ΥΛΙΑΓΜ ΕΝ Η ΑΤΤΙΚΗ Σ Σ
113 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΚΑΣΑΠ ΙΔΗ Σ ΚΩΝ/ΝΟΣ Κ ΝΕΥΡΟ ΚΟ Π ΙΟ Υ ΔΡΑΜ Α Π
114 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ ΚΑΤΕΡΟ Σ ΑΠ Ο ΣΤΟ ΛΟ Σ ΑΡΤΑ ΑΡΤΑ Π
115 ΣΦ ΚΑΤΣΑΝ Ο Σ ΑΓΓΕΛΟ Σ Α Γ Δ Η Μ Η ΤΡΙΟ Υ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σ
116 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ Σ ΕΥΘ ΥΜ ΙΟΣ Α Μ Φ ΙΣΣΑ Φ ΩΚΙΔΑ Σ
117 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟ Σ ΣΩ ΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑ Σ
118 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ Θ ΕΣΤΙΕΩΝ ΑΙΤΟΛ/ΚΑΡΝ ΑΝ ΙΑ Σ
119 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΚΑΤΣΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΟ Σ ΚΕΡΑΜ Ω ΤΗ Σ ΚΑΒΑΛΑ Σ
120 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΚΑΨ Η Σ Π ΑΝΤΕΛΗΣ Μ ΑΣΤΙΧΩΧΩ ΡΙ ΧΙΟ Σ Σ
121 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΚΕΚΑΤΟ Σ ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΛΕΙΟ Υ-ΠΡΟ ΝΩΝ ΚΕΦ ΑΛΗ ΝΙΑ Π
122 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΚΕΚΟ Σ ΧΡΗ ΣΤΟ Σ Ο ΡΕΙΝΗ ΣΕΡΡΕΣ Σ
123 ΤΑΞ/ΡΧΟ Σ ΕΑ ΚΕΦ ΗΣ Ν ΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΕΡΝ ΩΝ ΑΡΤΑ Δ
124 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΚΙΡΤΑΣ ΑΝ ΤΩ Ν ΙΟ Σ ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΣΕΡΡΕΣ Σ
125 Α Ν Θ /Μ Ο Σ Κ ΛΕΦ ΤΟ ΓΙΩ ΡΓΟ Σ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μ ΑΡΚΟ ΠΟ ΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗ Σ Σ
126 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ ΚΟ ΓΙΟ Σ Α Ν ΔΡΕΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΑ Σ
127 Α Ν Θ /Μ Ο Σ ΚΟ ΙΟ Ν ΙΑΣ ΑΘ ΑΝΑΣΙΟ Σ ΛΙΔΩΡΙΚΙ Φ Ω ΚΙΔΑ Σ
128 ΕΦ Κ Ο ΚΚΙΝ Ο Σ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Σ ΔΥΜΗ ΑΧΑ'ίΑ Μ
129 ΤΑΞ/ΡΧΟ Σ ΕΑ Κ Ο ΚΜ Ο ΤΟ Σ Α Θ ΑΝΑΣΙΟ Σ ΛΙΔΩΡΙΚΙ Φ Ω ΚΙΔΑ Σ
130 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΚΟ ΚΜ Ο ΤΟ Σ Ν ΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙ Φ Ω ΚΙΔΑ Σ
131 Α Ν Θ /Μ Ο Σ ΚΟ ΛΑΞΗ Σ ΓΕΡΑΣΙΜ Ο Σ ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Σ Σ
132 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΚΟ ΛΥΒΑΚΗ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΘ ΥΜ ΝΟ ΡΕΘ ΥΜ ΝΟ Σ
133 ΑΣΤ/ΚΑΣ Κ Ο Ν ΤΟ ΓΙΩ ΡΓΙΟ Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ ΑΚΡΑΚΩΜ Η Φ Θ ΙΩ ΤΙΔΑ Σ
134 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ ΚΟ Ν ΤΟ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΗ ΡΟ ΒΟ ΥΝ Ι Α ΡΤΑ Π
135 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΚΟ Ν ΤΟ Σ Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Σ ΠΑΜ ΒΩΤΙΔΟ Σ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σ
136 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΚΟ Ν ΤΟ Χ Ρ ΙΣΤΟ Π Ο ΥΛ Ο Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒΡΟ ΣΤΙΝΗ ΚΟ ΡΙΝ Θ ΙΑ Π
137 ΑΡΧ/ΚΑΣ Κ Ο ΣΜ ΙΔΗ Σ ΣΤΕΦ ΑΝ Ο Σ ΠΟ ΛΥΚΑΣΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ Σ
138 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΚΟΤΖΑΜ  ΙΧΑΛΗΣ Μ ΙΧΑΗΛ ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΑ Π
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Α/Α ΒΑΘΜΟΣ 0Ν0Μ /Μ 0 ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤ/ΗΣΗ

139 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΚΟ ΤΣΙΡΗ Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΥΜ Η ΑΧΑΪΑ Σ
140 ΤΑ Ξ /ΡΧ Ο Σ ΕΑ ΚΟ ΥΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΝΤΙ Π
141 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΚΟ ΥΡΕΤΣΗ Σ ΑΘ ΑΝΑΣΙΟ Σ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗ Σ Σ
142 Υ Π Ο ΣΤΡ /ΓΟ Σ ΕΑ ΚΟ ΥΡΛΕΤΗ Σ ΑΠ Ο ΣΤΟ ΛΟ Σ ΘΟ ΥΡΙΑ Μ ΕΣΣΗ ΝΙΑ Σ
143 Α ΣΤΥ Ν Ο Μ Ο Σ ΕΑ ΚΟ ΥΣΙΔΗ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Μ Π ΕΛΟ ΚΗ Π Ο Ι ΘΕΣ/Ν ΙΚΗ Σ Σ
144 ΑΡΧ/ΚΑΣ Κ Ο ΥΤΡΟ Μ ΑΝ Ο Σ Χ ΡΗ ΣΤΟ Σ Λ ΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟ ΙΩ ΤΙΑ Σ
145 ΣΦ ΚΟ ΥΤΣΙΔΗ Σ ΑΡΗ Σ Κ ΝΕΥΡΟ ΚΟ Π ΙΟ Υ ΔΡΑΜ Α Σ
146 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΚΡΙΚΩΝΗΣ Ν ΑΠΟ ΛΕΩΝ ΤΖΟ ΥΜ ΕΡΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σ
147 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΚΥΚΡΙΑΚΑΚΗ Σ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ Ο Ν ΕΝ ΒΑΣΙΑ ΛΑ ΚΩ Ν ΙΑ Σ
148 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΚΥΚΡΙΑΚΟ ΥΛΙΑΣ Δ Η Μ Η ΤΡΙΟ Σ ΘΕΡΑΠ Ν ΩΝ ΛΑΚΩ Ν ΙΑ Σ
149 Α Ν Θ /Μ Ο Σ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ Σ ΑΛΕΞ/Π Ο ΛΗ ΕΒΡΟ Σ Μ
150 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΚΩΝ ΣΤΑΝ ΤΑΣ Α Θ ΑΝΑΣΙΟ Σ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ Σ
151 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΚΩ ΣΤΑΡΕΛΛΟ Σ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π ΑΝΑΙΤΩΛΙΟ Υ Α ΙΤ  ΩΛ/ΚΑΡΝΑΝ ΙΑ Σ
152 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΛΑΖΑΡΗ Σ Μ ΙΧΑΗΛ ΔΗΝΗ ΑΧΑΙΑ Σ
153 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΛΑ ΛΑ  ΕΥΘ ΥΜ ΙΑ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σ
154 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΛΕΝΟ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΔΝΑ ΠΙΕΡΙΑ Σ
155 ΤΑΞ/ΡΧΟ Σ ΕΑ ΛΕ Π ΙΔΑ Σ ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ ΚΑΣΤΡΟ ΗΛΕΙΑΣ Σ
156 Α Ν Ο /Μ Ο Σ ΛΕΡΙΔΗ Σ ΧΡΗ ΣΤΟ Σ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ Σ
157 ΑΡΧ/ΚΑΣ Λ ΕΩ Ν ΑΚΗ Σ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΕΡΡΕΣ Σ
158

159

ΑΡΧ/ΚΑΣ
Α Ν Θ /Μ Ο Σ

Λ ΙΟ ΛΙΟ Σ ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ 
Λ ΙΟ ΥΠ ΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΙΓΙΝΙΟ
Ν ΕΑΠ Ο ΛΗ

ΠΙΕΡΙΑ Σ
Π

160 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ Λ Ο Υ ΚΟ Υ Μ Η Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΓΑ Π ΡΕΒΕΖΑ Σ
161 Υ Π Ο ΣΤΡ /ΓΟ Σ ΕΑ ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο ΡΕΣΤΙΑΔΑ ΕΒΡΟΣ Α Ν ΤΙΔ
162 ΑΣΤ/ΚΑΣ Μ ΑΓΓΟ ΥΦ Η Σ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΥΜ Φ ΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ
163 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΜΑΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜ Π Ο Σ Φ ΙΛΟ Θ ΕΗ ΑΡΤΑ Σ
164 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΜΑΚΑΡΟΥΝ ΗΣ Μ ΕΝΕΛΑΟ Σ ΠΙΝΔΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ
165 ΑΡΧ/ΚΑΣ Μ ΑΚΡΟ ΓΙΑΝ Ν Η Σ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΑΛ ΙΚΑΡΝ ΑΣΣΟ Σ Η ΡΑΚΛΕΙΟ Σ
166 ΑΡΧ/ΚΑΣ Μ ΑΛΑΔΑΚΗ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΙΡΕΣ Η ΡΑΚΛΕΙΟ Σ
167 ΑΝΘ /Μ Ο Σ Μ ΑΛΑΝΔΡΑΚΗ Σ ΕΥΤΥΧΙΟ Σ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σ
168 ΣΦ Μ ΑΝΘ Ο Σ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΣΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ
169 ΤΑ Ξ /ΡΧ Ο Σ ΕΑ Μ ΑΝ ΙΑΤΗ Σ Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Σ Ο ΙΧΑΛΙΑ Μ ΕΣΣΗ ΝΙΑ Δ
170 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ Μ ΑΝ Ω ΛΟ ΥΔΑΚΗ Σ Ν ΙΚΗ Φ Ο ΡΟ Σ Ν ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Σ Σ
171 ΑΡΧ/ΚΑΣ Μ ΑΡΓΩ Ν Η Σ ΧΡΥΣΟ ΣΤΟ Μ Ο Σ ΤΕΤΡΑΦ ΥΛΙΑ ΑΡΤΑ Σ
172 Α Ν Θ /Μ Ο Σ Μ ΑΡΙΝ Η Σ Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Σ ΚΥΠ ΡΙΝ Ο Σ ΕΒΡΟ Σ Σ
173 ΑΡΧ/ΚΑΣ Μ ΑΡΚΑΝ ΤΩ ΝΑΚΗ Σ ΠΕΤΡΟΣ ΙΤΑΝΟΣ ΛΑΣΙΘΙ Σ
174 ΑΣΤ/ΚΑΣ Μ ΑΡΚΟ Υ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ ΠΙΖΑΝΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σ
175 ΑΡΧ/ΚΑΣ Μ ΕΡΤΣΙΩ ΤΗ Σ Χ ΡΗ ΣΤΟ Σ Φ ΑΛΟ ΡΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ
176 ΤΑΞ/ΡΧΟ Σ ΕΑ Μ Η ΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΡΟ Π ΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙ Δ
177 ΑΡΧ/ΚΑΣ Μ Η ΤΡΟ Π Ο ΥΛΟ Σ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟ Σ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗ Σ Σ
178 Α ΣΤ/ΚΑ Σ Μ ΙΧΑΛΗ Σ ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ ΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑ Σ
179 ΑΣΤ/ΚΑΣ Μ ΙΧΑΛΟ Π Ο ΥΛΟ Σ Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Σ ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑ Σ
180 ΑΡΧ/ΚΑΣ Μ Ο Ν ΙΑΚΗ Σ ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ ΞΥΝΙΑΔΑΣ Φ Θ ΙΩΤΙΔΑ Σ
181 ΑΡΧ /Κ Α Σ Μ Ο ΣΧΟ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΝΙΑΔΑΣ Φ Θ ΙΩΤΙΔΑ Σ
182 ΑΣΤ/ΚΑΣ Μ Ο ΥΓΓΟ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ ΑΡΚΑΔΟ ΝΟ Σ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ
183 ΑΡΧ/ΚΑΣ Μ Ο ΥΣΜ Ο ΥΛΙΔΗ Σ ΗΛΙΑΣ Κ Ν ΕΥΡΟ ΚΟ Π  ΙΟΥ ΔΡΑΜ Α Σ
184 ΑΣΤ/ΚΑΣ Μ Π ΑΚΑΛΗ Σ ΒΗ ΣΣΑΡΙΩΝ ΑΙΘΗΚΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ
185 Α Ν Θ /Μ Ο Σ Μ Π ΑΛΑΟ ΥΡΑΣ ΧΡΗ ΣΤΟ Σ ΠΕΤΡΑ ΠΙΕΡΙΑ Σ
186 ΑΡΧ/ΚΑΣ Μ ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΩΛΑΚΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Σ
187 ΑΣΤ/ΚΑΣ Μ Π ΑΜ Π ΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΦΛΙ ΕΒΡΟΣ Μ
188 ΣΦ Μ Π ΑΜ Π ΑΚΟ Σ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ Π Η ΓΗ Φ ΛΩΡΙΝΑ Σ
189 ΑΣΤ/ΚΑΣ Μ Π ΑΜ Π ΙΛΗ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΩΝ Α ΡΚΑΔΙΑ Σ
190 ΑΣΤ/ΚΑΣ Μ Π ΑΡΣΑΚΗ Σ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΡΦ ΥΩΝ ΕΥΒΟ ΙΑ Σ
191 ΑΣΤ/ΚΑΣ Μ ΠΕΓΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΖΙΑΚΑ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ
192 ΥΠ ΑΣΤ/Μ Ο Σ ΕΑ Μ Π ΕΚΙΑΡΗ Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ ΛΕΒΙΔ ΙΟ Υ ΚΟ ΡΙΝ Θ ΙΑ Σ
193 Υ Π ΑΣΤ/Μ Ο Σ ΕΑ Μ Π ΕΚΙΑΡΗ Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ ΛΕΒΙΔΙΟ Υ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΝΤΙΔ
194 ΑΣΤ/ΚΑΣ Μ ΠΕΝΙΑΣ ΘΩΜ ΑΣ ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ
195 Α ΡΧ /Κ Α Σ Μ Π ΙΔΕΚΑΣ Π Ο ΛΥΧΡΟ Ν Η Σ ΔΙΔΥΜ Ο ΤΕΙΧΟ ΕΒΡΟ Σ Σ
196 ΑΡΧ/ΚΑΣ Μ ΠΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ ΡΑ ΓΚΙΣΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΝΤΙ Π
197 ΑΡΧ/ΚΑΣ Μ Π ΛΟ ΥΣΗ Σ ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ Σ
198 ΑΡΧ/ΚΑΣ Μ Π Ο Μ Π Ο ΤΗ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ ΑΡΚΑΔΟ ΝΑ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ
199 ΑΡΧ/ΚΑΣ Μ Π Ο ΤΗ Σ ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ Α Ν ΔΡ Ο Υ ΣΑ Μ ΕΣΣΗ ΝΙΑ Σ
200 ΑΣΤ/ΚΑΣ Μ Π Ο ΥΚΟ ΥΒΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Σ ΑΙΘ ΗΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ
201 ΑΡΧ/ΚΑΣ Μ ΠΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΝ ΑΝ ΤΩΝ ΑΡΤΑ Σ
202 ΑΣΤ/ΚΑΣ Μ Π Ο ΥΣΕΚΑΣ Α Ν ΤΩ Ν ΙΟ Σ ΚΑΡΔΑΜ ΗΛΑ Χ ΙΟ Σ Σ
203 ΤΑ Ξ /ΡΧ Ο Σ ΕΑ ΝΑΖΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Σ ΕΒΡΟΣ ΕΒΡΟΣ Σ
204 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σ
205 ΑΡΧ/ΚΑΣ Ν ΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟ Σ Θ ΕΟ ΔΩΡΙΑΝΩ Ν ΑΡΤΑ Σ
206 ΣΦ ΝΑΣΤΟΣ Θ ΩΜ ΑΣ ΑΜ ΥΝ ΤΑΙΟ Φ ΛΩ ΡΙΝΑ Σ
207 ΑΣΤ/ΚΑΣ Ν ΙΚΟ ΛΟ ΥΛΗ Σ ΕΥΡΙΠ ΙΔΗΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Σ
208 ΑΡΧ/ΚΑΣ Ν ΤΑΣΚΑΓΙΑΝ Ν Η Σ ΧΡΗ ΣΤΟ Σ ΠΕΤΑ Α ΡΤΑ Σ
209 ΑΣΤ/ΚΑΣ Ν ΤΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΧΑ ΪΑ ΑΧΑΪΑ Σ
210 ΑΡΧ/ΚΑΣ Ν ΤΕΚΑΣ Θ ΕΟ ΔΩ ΡΟ Σ ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΑΙΤ ΩΛ/ΚΑΡΝΑΝ ΙΑ Σ
211 ΑΡΧ/ΚΑΣ Ν ΤΙΖΛ ΙΔΗ Σ ΣΤΕΡΓΙΟ Σ ΚΥΠ ΡΙΝ Ο Σ ΕΒΡΟΣ Π
212 ΑΡΧ/ΚΑΣ Ν ΤΟ ΒΟ ΛΗ Σ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜ ΒΟ ΥΝ ΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗ Σ
213 Υ Π Ο ΣΤΡ /ΓΟ Σ ΕΑ Ν ΤΟ ΒΟ ΛΟ Σ ΓΕΩΡΓΙΟ Σ ΝΙΑΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑ Σ
214 Π.Υ Ν ΤΟ ΡΜ Π ΑΣ Χ ΡΗ ΣΤΟ Σ ΚΟ ΙΛΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑ Σ
215 ΑΡΧ/ΚΑΣ Ν ΤΟ ΥΜ ΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ ΑΚΡΑΚΩΜ Η Φ Θ ΙΩΤΙΔΑ Σ
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Α/Α ΒΑΘΜΟΣ 0Ν0Μ /Μ 0 ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤ/ΗΣΗ

216 ΑΣΤ/ΚΑΣ Ν ΤΡΙΤΣΟ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ ΑΡΓΑΡΙΤΗ Θ Ε ΣΠ Ρ Ω ΤΙΑ Σ
217 ΑΡΧ/ΚΑΣ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΑΚΗ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙ Η ΡΑΚΛΕΙΟ Σ
218 ΑΡΧ/ΚΑΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ  ΕΥΣΤΑΘ ΙΟ Σ ΑΡΑΧΘ Ο Σ ΑΡΤΑ Σ
219 ΑΝΘ /Μ Ο Σ ΠΑΖΑΡΛΗΣ ΑΘ ΑΝΑΣΙΟ Σ ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΕΡΡΕΣ Σ
220 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ Π ΑΪΚΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Σ ΑΜΑΞΑΔΩΝ ΞΑΝΘΗ Σ
221 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ ΑΛΕΣΙΝ Α ΒΟΙΩΤΙΑ Σ
222 ΑΣΤ/ΚΑΣ Π ΑΛΗ Ο ΓΙΑΝ Ν Η Σ ΑΔΡΕΑΣ Δ Ο Μ Ο ΚΟ Σ Φ Θ ΙΩΤΙΔΑ Σ
223 ΥΠ Ο ΣΤΡ/ΓΟ Σ ΕΑ ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ /Ν Ο Σ ΔΩΡΙΟ Μ ΕΣΣΗ ΝΙΑ ΑΝ ΤΙΔ
224 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ Π ΑΝΑΓΑΚΗ Σ ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ ΑΜ Ο ΡΓΟ Σ ΑΜ Ο Ρ ΓΟ Σ Σ
225 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΑΚΟ Π Ο ΥΛΟ Σ Π ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ ΕΣΣΑΝΙΔΑ ΑΧΑΪΑ Σ
226 ΑΝΘ /Μ Ο Σ ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟ Σ ΧΑΡΑΛΑΜ Π Ο Σ ΠΕΡΑΜ Α ΑΤΤΙΚΗ Σ Σ
227 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟ Υ ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ ΕΥΡΥΜ ΕΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Π
228 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ Π Α ΠΑΓΕΩ ΡΓΟ Π Ο ΥΛΟ Σ Φ ΩΤΙΟ Σ ΡΙΟ ΑΧΑΪΑ Σ
229 ΥΠ Ο Δ/Ν ΤΗ Σ Π ΑΠΑΓΙΑΝΝ ΑΚΗ Σ Μ ΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΡΑΚΛΕΙΟ Σ
230 ΑΡΧ/ΚΑΣ Π ΑΠΑΓΙΑΝΝ Η Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗ Σ Σ
231 ΤΑΞ/ΡΧΟΣ ΕΑ ΠΑΠΑΓΡΗ ΓΟ ΡΙΟ Υ ΧΡΗ ΣΤΟ Σ Α Γ ΚΩΝ /Ν Ο Σ Φ Θ ΙΩΤΙΔΑ Σ
232 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΥΚΗ ΛΑΣΙΘΙ Σ
233 ΑΣΤ/ΚΑΣ Π ΑΠΑΔΗ Μ Η ΤΡΟ Π Ο ΥΛΟ Σ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΙΟ ΑΧΑΪΑ Σ
234 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΣΤΙΑΙΩ ΤΙΔΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ
235 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΠΑΠΑΔΟ ΓΙΑΝΝ ΑΚΗ Σ ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΜ Π Η Σ ΡΕΘ ΥΜ ΝΟ Σ
236 ΑΡΧ/ΚΑΣ Π ΑΠΑΔΟ Π Ο ΥΛΟ Σ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α Γ  Α Θ ΑΝΑΣΙΟ Σ ΘΕΣ/Ν ΙΚΗΣ Σ
237 ΑΡΧ/ΚΑΣ Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο ΣΣ ΤΑ Υ Ρ Ο Σ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗ Π
238 ΑΣΤ/ΚΑΣ Π ΑΠΑΔΟ Π Ο ΥΛΟ Σ ΣΤΥΛΙΑΝ Ο Σ Κ ΝΕΥΡΟ ΚΟ Π ΙΟ Υ ΔΡΑΜ Α Σ
239 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΠΑΠΑΕΥΘ ΥΜ ΙΟ Υ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ
240 ΑΡΧ/ΚΑΣ Π ΑΠΑΙΩΑΝ Ν Ο Υ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΔΗ Ψ Ο Σ ΕΥΒΟΙΑ Σ
241 ΑΡΧ/ΚΑΣ Π ΑΠΑΙΩΑΝ Ν Ο Υ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΦ ΥΡΙ Α ΤΤΙΚΗ Σ Σ
242 Α ΣΤ/ΚΑ Σ Π ΑΠ Α Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΚ Ο Υ  Θ ΕΟ ΔΩ ΡΟ Σ Θ ΕΣ/Ν ΙΚΗ Σ Θ ΕΣ/Ν ΙΚΗ Σ Σ
243 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΠΑΠΑΜ ΙΧΑΗΛ Ν ΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ
244 ΑΣΤ/ΚΑΣ Π ΑΠΑΝΙΚΟ ΛΑΟ Υ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΤΡΑ ΠΙΕΡΙΑ Σ
245 ΑΣΤ/ΚΑΣ Π ΑΠΑΧΡΗΣΤΟ Σ ΛΑΖΑΡΟ Σ ΛΟ ΥΡΟ Σ Π ΡΕΒΕΖΑ Σ
246 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΠΑΠΠΑΣ Α Θ ΑΝΑΣΙΟ Σ ΑΧΕΡΟ Ν ΤΑΣ Θ ΕΣΠ ΡΩ ΤΙΑ Σ
247 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ ΠΑΠΠΑΣ Ν ΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΔΕΝ ΔΡΟ Υ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ
248 Π .Υ Ε Α Π ΑΡΑΣΙΔΗ Σ ΓΕΩΡΙΟΣ Π ΡΟ ΣΟ ΤΣΑΝ ΗΣ ΔΡΑΜ Α Π
249 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟ Σ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σ
250 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ ΠΑΤΡΩΝ ΙΔΗ Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΓΕ ΙΡΟ Υ ΕΒΡΟΣ Σ
251 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΠΑΤΣΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟ Σ ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΕΡΡΕΣ Σ
252 Α/ΔΝ ΤΗ Σ ΕΑ ΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Σ ΓΟ ΥΜ ΕΝ ΙΣΣΑ ΚΙΛΚΙΣ Σ
253 ΑΣΤ/ΚΑΣ Π ΕΤΡΟ Π Ο ΥΛΟ Σ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΟ ΡΔΑΝ Ο Υ ΗΛΕΙΑΣ Σ
254 ΑΣΤ/ΚΑΣ Π ΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ ΑΝΑΡΙ Π ΡΕΒΕΖΑ Σ
255 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΠΙΠΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΕΦ ΥΡΙ ΑΤΤΙΚΗ Σ Σ
256 ΣΦ ΠΙΣΠΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟ Ν ΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σ
257 ΑΣΤ/ΚΑΣ Π ΙΣΤΕΥΟ Σ Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Σ ΣΙΚΥΩΝ ΙΩΝ ΚΟ ΡΙΝ Θ ΙΑ Σ
258 ΤΑΞ/ΡΧΟ Σ ΕΑ Π ΛΑΓΙΑΝ Ν ΑΚΟ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Γ ΣΤΕΦ ΑΝ Ο Σ ΑΤΤΙΚΗ Σ Σ
259 ΑΡΧ/ΚΑΣ Π ΛΑΣΤΗ ΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΑΛΕΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ
260 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ Α Θ ΑΝΑΣΙΟ Σ Φ ΑΛΩΡΕΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ
261 ΑΡΧ/ΚΑΣ Π Ο ΛΥΧΡΟ ΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ Σ Μ ΑΝ ΤΑΜ ΑΔΟ Υ ΛΕΣΒΟ Σ Σ
262 ΕΦ Π Ο ΥΛΙΟ Σ ΧΡΗΣΤΟ Σ Π ΑΛΑΙΟ Π ΥΡΓΟ Σ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ
263 ΑΡΧ/ΚΑΣ Π ΡΟ ΔΡΟ Μ Ο Υ Θ ΕΟ ΔΩ ΡΟ Σ ΓΟ ΥΜ ΕΝ ΙΣΣΑ ΚΙΛΚΙΣ Π
264 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗ ΕΥΡΥΤΑΝ ΙΑ Α Ν ΤΙΔ
265 ΣΦ ΡΑΡΡΑΣ Φ ΩΤΙΟ Σ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟ Σ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σ
266 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΡΕΠΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΜ ΙΣΣΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Π
267 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΡΗ ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΛΥΜ Π ΙΑ ΗΛΕΙΑΣ Π
268 Υ Π Α Σ Τ /Μ Ο Σ Β Ε Α ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΦ Ν Ο ΥΣΙΩ Ν Φ Θ ΙΩ ΤΙΔΑ Σ
269 ΣΦ ΣΑΜ ΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΑΣΜ Α Φ ΛΩΡΙΝΑ Σ
270 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΣΑΜ Ω ΝΑΚΗ Σ Μ ΙΧΑΗΛ ΚΑΣΤΕΛΛΙ Η ΡΑΚΛΕΙΟ Σ
271 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΣΑΡΡΗ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟ ΥΤΣΟ Π Ο ΔΙ ΑΡΓΟ ΛΙΔΑ Σ
272 Υ Π Ο ΣΤΡ/ΓΟ Σ ΣΑΡΡΗ Σ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ ΑΓΝΗ ΣΙΑ Μ ΑΓΝΗ ΣΙΑ ΑΝΤΙΝ
273 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ ΣΑΤΡΑΣ ΣΤΑΜ ΑΤΙΟΣ Α Γ ΜΗΝΑΣ ΧΙΟΣ Σ
274 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΣΒΕΤΖΟ ΥΡΗ Σ Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΕΥΡΥΤΑΝ ΙΑ Σ
275 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΣΕΡΕΜ ΕΤΗ Σ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Σ Α Π Ο ΔΟ ΤΙΑΣ ΑΙΤ Ω Λ /Κ Α ΡΝ Α Ν ΙA Σ
276 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΣΙΔΕΡΑΣ Χ ΡΗ ΣΤΟ Σ Φ ΕΡΡΕΣ ΕΒΡΟΣ Π
277 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΣΙΔΗ ΡΟ Π Ο ΥΛΟ Σ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕΤΟΣ Φ ΛΩ ΡΙΝΑ Σ
278 Υ Π Ο Δ /Ν ΤΗ Σ ΕΑ ΣΙΣΜ ΑΝΙΔΗΣ ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ ΠΥΚΡΟ ΛΙΜ Ν Η ΚΙΛΚΙΣ Δ
279 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ ΣΚΛΗΡΟ Σ Φ ΙΛΙΠΠΟ Σ ΑΠΟΛΛΩ ΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ Σ
280 ΑΡΧ/ΚΑΣ
281 ΑΡΧ/ΚΑΣ

ΣΜ ΑΡΓΙΑΝ Ν ΑΚΗ Σ Ν ΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΠ Η ΛΙΩΤΗ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΣΤΕΛΛΙ
ΑΠ Ο ΔΟ ΤΙΑΣ

Η ΡΑΚΛΕΙΟ Σ
Μ

282 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΣΠ ΥΡΑΚΟ Σ Α Θ ΑΝ ΑΣΙΟ Σ ΑΘΗΝΑΙΩ Ν ΑΤΤΙΚΗ Σ Σ
283 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΣΤΑΘ ΑΚΟ Π Ο ΥΛΟ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ ΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Σ
284 ΣΦ ΣΤΑΘ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σ
285 ΣΦ
286 Υ Π ΑΣΤ/Μ Ο Σ Β

ΣΤΑΜ ΑΤΗ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΤΑΜ ΑΤΗ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κ Ν ΕΥΡΟ ΚΟ Π ΙΟ Υ 
ΣΤΡΑΤΟ Υ

ΔΡΑΜ Α Σ
Σ

287 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΣΤΑΜ Ο ΥΛΗ Σ ΑΓΓΕΛΟ Σ ΠΑΜ ΙΣΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Σ
288 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ ΣΤΑΥΡΟ Π Ο ΥΛΟ Σ ΠΕΤΡΟΣ ΑΕΤΟ Σ Μ ΕΣΣΗ ΝΙΑ Σ
289 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟ Υ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σ
290 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΣΤΕΜ Π ΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Σ Φ ΕΝ Ε Ο Υ Κ Ο ΡΙΝ Θ ΙΑ Σ
291 ΕΦ ΣΤΕΡΓΙΟ Υ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗ Σ Μ
292 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΣΥΡΑΚΗ Σ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΝΙΑ ΧΙΟ Σ Σ
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Α/Α ΒΑΘΜΟΣ 0Ν0Μ /Μ 0 ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤ/ΗΣΗ

293 ΥΠ ΑΣΤ/Μ Ο Σ ΕΑ ΣΧΟΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΚΟ Π ΤΟ ΑΧΑΪΑ Σ
294 Α Ν Θ /Μ Ο Σ ΣΩ ΤΗ ΡΙΑΔΗ Σ ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ ΚΑΣΣΑΒΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Σ
295 Α Ν Θ /Μ Ο Σ ΤΑΠ ΕΙΝ Ο Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΑΪΑ ΑΧΑΪΑ Σ
296 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ Σ ΑΝΤΩΝΙΟ Σ ΚΡΥΟ ΝΕΡΙΔΑ ΧΑΝΙΑ Σ
297 Α ΣΤ/ΚΑΣ ΤΖΑΝΗ Σ ΕΜ Μ ΑΝ Ο ΥΗ Λ ΠΑΡΑΠΟ ΤΑΜ Ο Σ Θ ΕΣΠ ΡΩΤΙΑ Σ
298 Α Ν Θ /Μ Ο Σ ΤΖΙΒ ΙΤΖ ΙΔ Η Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑ Π ΕΛΛΑ Σ
299 Α Ν Θ /Μ Ο Σ ΤΖΟ Υ ΡΤΖΟ Σ Α Θ ΑΝΑΣΙΟ Σ ΓΟ ΥΜ ΕΝ ΙΣΣΑ ΚΙΛΚΙΣ Α Ν ΤΙΔ
300 Υ Π Ο ΣΤΡ /ΓΟ Σ ΕΑ ΤΖΩ Ρ ΤΖΗ Σ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Σ Φ ΑΛΑΙΣΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑ Σ
301 ΑΡΧ /Κ Α Σ ΤΙΓΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΚΡΙΤΩΝ ΚΑΣΤΟ ΡΙΑ Π
302 Υ/Β  ΕΑ ΤΟ ΚΑ Μ Α Ν Η Σ ΧΡΗ ΣΤΟ Σ Ο Ρ Φ ΕΑ ΕΒΡΟΣ Σ
303 ΤΑΞ/ΡΧΟ Σ ΕΑ ΤΟ ΠΚΑΡΙΔΗ Σ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟ Σ ΑΛΕΞ/Π Ο ΛΗ ΕΒΡΟΣ Σ
304 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ ΤΣΑΓΚΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σ
305 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗ Σ Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ ΩΡΑΙΟ ΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣ/Ν ΙΚΗΣ Σ
306 ΔΝΩ /Μ ΠΤ Τ7ΑΚ7ΤΑΡΑ7 Α Ω Α Ν Α 7Ι07 (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΑ Σ
307 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΤΣΑΤΣΟ Σ ΑΘ ΑΝΑΣΙΟ Σ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ Σ
308 ΑΣΤΥ Ν Ο Μ Ο Σ ΕΑ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ Σ Θ ΕΟ ΧΑΡΗ Σ ΣΙΔΗ ΡΟ ΚΑΣΤΡΟ ΣΕΡΡΕΣ Σ Ο Ο Ο Ο Ο
309 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟ Σ ΑΓΡΑΦΩ Ν ΕΥΡΥΤΑΝ ΙΑ Π <  <  £  2  >■
310 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΤΣΙΜ Π ΛΗ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σ Ο Ο 5  CD
311 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ ΤΣΙΜ Π Ο Υ Κ ΑΣ ΚΩΝ /Ν Ο Σ ΠΕΤΡΑ ΠΙΕΡΙΑ Σ £8=  < 1
312 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΤΣΙΟ Ν ΤΖΙΟ Σ ΠΑΝΤΕΛΣΗΣ ΑΝ Ω ΚΑΛΑΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σ S  £
313 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΤΣΙΟ ΥΚΗ Σ Λ Α Μ Π ΡΟ Σ ΙΤΑΜ ΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Π <  <
314 ΣΦ ΤΣΙΠ Ν ΙΔΗ Σ Α Ν ΔΡΕΑΣ Κ ΝΕΥΡΟ ΚΟ Π ΙΟ Υ ΔΡΑΜ Α Σ
315 Α ΣΤ/ΚΑΣ ΤΣΙΡΩ Ν Η Σ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΛΥΜ Π ΙΑ ΗΛΕΙΑΣ Π
316 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΤΣΙΩΝΑΣ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟ Σ ΠΑΜ ΙΣΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Σ
317 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ ΤΣΙΩΝ Η Σ Α Θ ΑΝΑΣΙΟ Σ ΕΞΑΠ ΛΑΤΑΝ Ο Σ ΠΕΛΛΑ Σ C_____ <
318 ΑΡΧ/ΚΑΣ Φ ΕΚΟ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟ Υ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ Η- , Η Ζ  ■ J. ^  ·
319 Α Ν Ο /Μ Ο Σ Φ ΙΛΟ Σ ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ Μ ΕΣΣΗ ΝΙΑ Μ ΕΣΣΗ ΝΙΑ Σ <  c  Ε  <  w

320 Υ/Β ΕΑ Φ ΙΛΟ ΣΟ ΓΛΟ Υ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Φ ΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑ Σ
321 Α Ν Ο /Μ Ο Σ Φ ΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Σ Ν ΙΚΗ Φ Ο ΡΟ Υ Φ ΩΚΑ ΡΕΘ ΥΜ ΝΟ Σ
322 Υ Π Ο ΣΤΡ /ΓΟ Σ ΕΑ Φ Ω Κ ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΙΑ ΗΛΕΙΑΣ Σ
323 Α Ν Θ /Μ Ο Σ Φ Ω ΤΙΑΔΗ Σ Ν ΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΕΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑ Σ
324 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ ΑΡΑΧΘ Ο Σ ΑΡΤΑ ΑΝ ΤΙΔ
325 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΧΑΛΚΙΔΗ Σ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΕΣ Σ
326 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Σ ΤΑΞΙΑΡΧΗ Σ ΙΝΑΧΟΣ Σ
327 ΑΡΧ/ΚΑΣ Χ ΑΡ Π Ο Υ ΖΑ Ν Η Σ ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ Μ ΑΔΥΤΟ Υ ΘΕΣ/Ν ΙΚΗ Σ Σ
328 ΑΣΤ/ΚΑΣ Χ ΑΣΑΠ Η Σ Π ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΡΝΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ Σ
329 Α Ν Θ /Μ Ο Σ ΧΑΤΖΑΚΗ Σ Α Ν ΤΩ Ν ΙΟ Σ ΚΙΣΑΜ Ο Σ ΧΑΝΙΑ Σ
330 Α ΣΤ/ΚΑΣ Χ ΑΤΖΗ Α Ρ ΓΥ Ρ Η Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΝΙΑΔΑΣ Φ Θ ΙΩΤΙΔΑ Σ
331 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΧΑΤΖΗ Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΤΑΜ ΙΑ ΛΑΡΙΣΑ Σ
332 Α Ν Θ /Μ Ο Σ ΧΑΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟ Σ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Σ Α ΛΙΣΤΡΑΤΗ Σ ΣΕΡΡΕΣ Σ
333 ΑΡΧ/ΚΑΣ Χ Η ΡΑ Σ Θ ΕΟ ΔΩ ΡΟ Σ ΓΟΜΦΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Σ
334 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΧΟ ΥΔΑΛΑΚΗ Σ Μ ΙΧΑΗΛ Μ ΥΘΙΜ ΝΗ ΧΑΝ ΙΑ Π
335 ΑΡΧ/ΚΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑ Σ
336 ΑΣΤ/ΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ ΧΡΗ ΣΤΟ Σ ΜΕΛΙΤΗ Φ ΛΩ ΡΙΝΑ Σ
337 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ ΧΡΙΣΤΟ Φ ΙΛ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Χ ΑΡΑΛΑΜ Π Ο Σ ΑΕΤΟ Σ Μ ΕΣΣΗ ΝΙΑ Σ
338 ΑΝ Θ /Μ Ο Σ ΧΡΟ Ν Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΖΑΧΑΡΟ ΗΛΕΙΑΣ Δ
339 ΑΡΧ/ΚΑΣ Χ ΡΥ ΣΑ Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ν ΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ ΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Σ
340 ΑΣΤ/ΚΑΣ Ψ ΩΜ ΙΑΔΗ Σ ΧΑΡΙΛΑΟ Σ ΘΕΣ/Ν ΙΚΗ Σ Θ ΕΣ/Ν ΙΚΗΣ Σ □

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  2 0 0 2

Εσοδα

Υπόλοιπο έτους 2001 106.957,76
Συνδρομές 
προσωπικού - 
ιδιωτών 315.039,30
Διαφημίσεις 34.957,19
Τόκοι 6.274,7

Έξοδα

Εκτύπωση - βιβλ., μοντάζ - 
χαρτί συσκευασίας, 
καλλιτεχνική επιμ. 211.588,64

Ταχυδρομικά - 
Μεταφορικά τέλη 36.764,91

5.911,65Φ.Π.Α.
Οικονομ. ενισχύσεις 67.525,80
Μικροδαπάνες 5.319,03
Έκθεση εικαστικών 1.399,26
Επιστροφή
συνδρομών 2.797,18
Προμήθεια
και επισκευή Η/Υ 1.286,02

ΑΘΡΟΙΣΗ 463.228,96
ΜΕΙ0Ν ΕΞΟΔΑ 332.592,49
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 130.636,47

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 115.856,21

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 14.432,00
ΤΑΜΕΙΟ 348,26

ΣΥΝΟΛΟ 130.636,47
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940

ΤΟΥ ΑΣΤΥΝ. 
ΥΠΟΔ/ΝΤΗ 

ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΔΑΝΟΥΣΗ

Οι παραμονές του ελληνοϊταλικού πολέμου βρήκαν 
τα δύο Αστυνομικά Σώματα με άρτια για την εποχή ορ
γάνωση και εξοπλισμό, επαρκές προσωπικό και υψηλό 
ηθικό. Σημαντικότεροι σταθμοί ήταν η οργάνωση μηχα
νοκινήτων μονάδων με τρίκυκλες μοτοσικλέτες BMW, 
με κάνιστρα μιας ή δυο θέσεων και εξοπλισμένες με 
υποπολυβόλα Stayer, και η αντικατάσταση του πεπαλαι
ωμένου οπλισμού της Χωροφυλακής με σύγχρονα τυ
φέκια Mannlincher (1938 - 1939).

Έτσι με την κήρυξη του πολέμου έπρεπε να ανταπο- 
κριθούν στη φωνή της πατρίδας και το έπραξαν με τον 
πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Στήριξαν την επιστρά
τευση, διευκόλυναν την προώθηση των εφέδρων στο 
μέτωπο, εξασφάλισαν την πολιτική άμυνα -την «αερά
μυνα», όπως λεγόταν τότε- στα μετόπισθεν, αντιμετώπι
σαν τα κρούσματα κερδοσκοπίας που υπονόμευαν τον 
αγώνα, και, το κυριότερο, στάθηκαν φραγμός στην «Πέ
μπτη Φάλαγγα», που οι δυνάμεις του Άξονα είχαν οργα
νώσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό να καλλιερ
γήσουν πνεύμα ηττοπάθειας, να προπαγανδίσουν το
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άσκοπο του αγώνα, να εκτελεσουν δολιοφθορές, κλπ.
Η Χωροφυλακή όμως ήταν υπεύθυνη και για την 

άσκηση της Στρατονομίας των μαχόμενων μονάδων. 
Και εδώ έδωσε το παρόν το μηχανοκίνητο σώμα της, 
ενισχυμένο από μικρή μηχανοκίνητο μονάδα της Αστυ
νομίας Πόλεων. Οι Έλληνες αστυνομικοί στο μέτωπο 
συμμερίστηκαν τους κινδύνους και τις κακουχίες του 
μαχόμενου λαού, πολέμησαν πλάτη - πλάτη μαζί του και 
διεκπεραίωσαν επικίνδυνες και κάποιες φορές ιδιαίτερα 
λεπτές αποστολές.

Παράλληλα άλλες δυνάμεις του Σώματος ανέλα- 
βαν το καθήκον να ιδρύσουν Αστυνομικές Υπηρε
σίες στα εδάφη που καταλαμβάνονταν, αφού η Αλ

βανική Αστυνομία, σύμμαχος των Ιταλών επιδρομέ
ων, εγκατέλειπε τις θέσεις της. Ιδρύθηκαν τότε δυο 
Ανώτερες Διοικήσεις Χωροφυλακής, μια στην Κορυ- 
τσά και μια στο Αργυρόκαστρο, Διοικήσεις Χωροφυ
λακής, Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφάλειας, 
Τμήματα Αλλοδαπών (Υπηρεσίες Αντικατασκοπίας) 
και Σταθμοί. Οι Υπηρεσίες αυτές προσέφεραν έργο 
ύψιστης εθνικής σημασίας.

Το πλέον επώδυνο καθήκον όμως της Χωροφυλα
κής ήταν η στήριξη της οπισθοχώρησης, που διατά

χτηκε στις 12 Απριλίου 1941, υπό την πίεση της γερ
μανικής επίθεσης. Έπρεπε να προλάβει, ή να κατα- 
στείλει, κρούσματα διάλυσης. Και τα κατάφερε μέ
χρι την 20ή Απριλίου 1941, όταν πια άρχιζε η μεγά
λη νύχτα για το έθνος...

Κι όμως ο ένοπλος αγώνας δεν τελείωσε για τους 
Έλληνες αστυνομικούς... Είχαν να δώσουν ένα ακόμη 
μεγάλο παρόν! Και το έδωσαν στη μάχη της Κρήτης! 
Και το έδωσαν παιδιά αμούστακα! Οι Δόκιμοι Χωροφύ
λακες της Σχολής Ρεθύμνου υπό τη γενναία καθοδήγη
ση του ταγματάρχη τότε Ιακώβου Χανιώτη.

Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΠΟΛΕΩΝ

Αποχωρώντας η ελληνική κυβέρνηση για την Κρήτη 
έδωσε εντολή στα δύο Αστυνομικά Σώματα να παραμεί
νουν στις θέσεις τους και να προστατεύσουν τον ελλη
νική λαό από την επερχόμενη λαίλαπα. Και αυτό έπρα- 
ξαν. Όταν την 27η Απριλίου 1941 τα γερμανικά στρα
τεύματα έμπαιναν στην πόλη της Αθήνας άρχιζε η μα
κρόχρονη «ηχηρή σιωπή», στην οποία πρώτη συμμετεί
χε η Αστυνομία Πόλεων, η οποία κράτησε αποστάσεις 
ασφαλείας από τις αρχές κατοχής, συνέδραμε τους 
διωκόμενους πατριώτες, υπέθαλψε τους καταδιωκόμε- 
νους Εβραίους συμπολίτες της (ξεχωριστή η περίπτωση 
του Αστυνομικού Διευθυντή Αθηνών Αγγέλου Έβερτ), 
συμμετείχε σθεναρά στην εθνική αντίσταση.

Στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν το Σώμα δοκι
μάστηκε, όπως όλος ο ελληνικός λαός, με αποκορύφω
μα την εμφύλια σύγκρουση των Δεκεμβριανών του 1944, 
στην οποία είχε μεγάλο μερτικό σε αίμα αδελφικό.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 υπό την καθοδήγη
ση της Βρετανικής Αστυνομικής Αποστολής άρχισε η 
αναδιοργάνωση της Αστυνομίας, η οποία στις αρχές 
της επόμενης δεκαετίες απόκτησε την οριστική της 
διάρθρωση, η οποία λειτούργησε έως την κατάργηση 
του Σώματος στα 1984: Αρχηγείο, 4 Αστυνομικές Διευ
θύνσεις στην Αθήνα, τον Πειραιά, την Πάτρα και την 
Κέρκυρα, Αστυνομικές Υποδιευθύνσεις, Αστυνομικά 
Τμήματα Τάξης, Υποδιευθύνσεις ή Τμήματα Γενικής 
Ασφάλειας, Υποδιευθύνσεις ή Τμήματα Τροχαίας, Υπο
διευθύνσεις ή Τμήματα Αγορανομίας και Υπηρεσία Άμε
σης Δράσης. Βασικός όμως πυρήνας του αστυνομικού 
έργου υπήρξε το Αστυνομικό Τμήμα Τάξης, η περιφέ
ρεια του οποίου διαιρείτο σε τομείς και αυτοί σε «σκο
πιές». Η «σκοπιά», ο αστυνομικός δηλαδή της γειτονιάς, 
-όπως την καθιέρωσε η αρχική Βρετανική Αστυνομική 
Αποστολή- υπήρξε η βάση της αστυνόμευσης στο χώρο 
εδαφικής δικαιοδοσίας της Αστυνομίας Πόλεων.

Το 1953 εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιοδικό 
«Αστυνομικά Χρονικά», το οποίο και λειτούργησε μέχρι 
το 1983. Σταθμοί στον εκσυγχρονισμό του Σώματος 
υπήρξαν η οργάνωση του R/T Κέντρου (1959) με ασυρ
ματοφόρα οχήματα και μοτοσικλέτες, του γνωστού μας 
«100» και η πρόσληψη γυναικών αστυνομικών το 1969, 
η οποία όμως προβλεπόταν από το 1924.

Στα χρόνια που ακολούθησαν τα δύο Αστυνομικά Σώ
ματα, αμιλλώμενα άλληλα, κατέβαλαν κάθε δυνατή 
προσπάθεια εκσυγχρονισμού και εύορκης εκπλήρωσης 
του έργου τους.
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Το Σώμα της Χωροφυλακής αντιμετώπισε σοβαρότε
ρα προβλήματα από εκείνο της Αστυνομίας κατά τη 
διάρκεια της εχθρικής κατοχής εξαιτίας αφενός της με
γάλης διασποράς του στον ελλαδικό χώρο και αφετέ
ρου λόγω των ειδικών συνθηκών που δημιουργήθηκαν 
στην ύπαιθρο χώρα (πολιτικές εντάσεις, συγκρούσεις 
αντιστασιακών ομάδων, κλπ). Πολλοί από τους άνδρες 
του κάτω από την πίεση των δυνάμεων κατοχής εγκατέ- 
λειψαν τις τάξεις του και στελέχωσαν την εθνική αντί
σταση, άλλοι λιποτάκτησαν και πολλοί πέρασαν στη Μέ
ση Ανατολή όπου συνέχισαν τον αγώνα του έθνους. Δεν 
είναι άσχετο το γεγονός ότι η Εθνική Πολιτοφυλακή, η 
Αστυνομία δηλαδή του ΕΛΑΣ οργανώθηκε κατά τα πρό
τυπα της Χωροφυλακής και στελεχώθηκε από αξιωματι
κούς της. Στο τέλος της κατοχής η δύναμή του είχε μει
ωθεί σε βαθμό που δεν επέτρεπε τη στοιχειώδη λει
τουργία του.

Από τις πλέον επώδυνες στιγμές του η εμφύλια σύ
γκρουση των Δεκεμβριανών του 1944 και η άμυνα του 
Συντάγματος Μακρυγιάννη. Στα χρόνια που ήρθαν 
ακολούθησε την ταραγμένη μοίρα του τόπου με απο
τέλεσμα να έχει ένα σημαντικό μερίδιο στο αδελφικό 
αίμα που χύθηκε κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου 
(1946- 1949).

Καθοριστικά γεγονότα στη μεταπολεμική πορεία της 
Χωροφυλακής υπήρξαν η απεξάρτησή της από το Στρά
τευμα στα 1945, κάτω από την πίεση της βρετανικής 
αστυνομικής αποστολής., και η θέσπιση του Κώδικα 
(1955), του Οργανισμού του Σώματος, που επέτρεψε 
την προοδευτική μετατροπή της σε ένα σύγχρονο και 
αποκλειστικά αστυνομικό οργανισμό. Η «αποστρατικο- 
ποίησή» της, με την έννοια του απεγκλωβισμού της από 
την αντίληψη του μαχόμενου στρατιωτικού σώματος, 
υπήρξε μακρά και επώδυνη, αφού μέχρι και το 1949 βρι
σκόταν στην πρώτη γραμμή του πυρός.

Στα χρόνια που ακολούθησαν έγιναν επαναστατικά 
βήματα και η Χωροφυλακή μετατράπηκε έτσι σε ένα 
σύγχρονο ευρωπαϊκό αστυνομικό σώμα. Βελτιώθηκε 
σημαντικά ο εξοπλισμός της σε οχήματα, οπλισμό και 
επικοινωνίες, αναβαθμίστηκε η εκπαίδευση στις πα
ραγωγικές σχολές, καθορίστηκε ενιαία στολή για 
ανωτέρους και κατωτέρους, εισήχθησαν νέες επιστη
μονικές μέθοδοι εργασίας, έγινε εξορθολογισμός της 
γραφειοκρατίας της, υιοθετήθηκαν οι πρώτες εφαρ
μογές της μηχανοργάνωσης (1968) -η Χωροφυλακή 
υπήρξε πρωτοπόρος στον τομέα αυτό σε σύγκριση με 
τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα-, εκδόθηκε το περιοδικό 
«Επιθεώρηση Χωροφυλακής» που λειτούργησε μέχρι 
το 1983, και κατατάχθηκαν οι πρώτες γυναίκες χωρο
φύλακες στα 1972.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η Ελληνική Αστυνομία ιδρύθηκε το 1984 με ταυτό
χρονη κατάργηση των προϋφισταμένων Αστυνομικών 
Σωμάτων, της Ελληνικής Χωροφυλακής (1833 - 1984) 
και της Αστυνομίας Πόλεων (1921 - 1984). Στο προσω
πικό των Σωμάτων που καταργήθηκαν δόθηκε η δυνα

τότητα να ενταχθούν στη νέα Αστυνομία.. Δεν επρόκει- 
το για απλή ενοποίηση, αλλά για μια ριζική αστυνομική 
μεταρρύθμιση, η οποία αποσκοπούσε -και το πέτυχε- 
να αποτελέσειτομή στις σχέσεις κοινωνίας και κράτους.

Μια τέτοια όμως αλλαγή προϋπόθετε τον εκσυγχρο
νισμό, τον εκδημοκρατισμό και τελικά τον μετασχηματι
σμό των μέσων εξουσίας, την μετατροπή τους δηλαδή 
σε λειτουργίας υπέρ του λαού. Στο προσωπικό των 
αστυνομικών οργανισμών που καταργήθηκαν επιτράπη- 
κε, με δηλώσεις τους, να ενταχθούν στο νέο θεσμό. Δεν 
επρόκειτο επομένως για ενοποίηση, αλλά για μια ριζική 
καινοτομία, για την ίδρυση μιας νέας, διαφορετικής 
Αστυνομίας, απαλλαγμένης από το βάρος που οι αρνη
τικές ιστορικές συγκυρίας είχαν προσάψει στα δύο 
προηγούμενα Αστυνομικά Σώματα, ενός οργανισμού 
προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών και μέσο στήριξης
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της λαϊκής κυριαρχίας.
Η Ελληνική Αστυνομία είναι υπεύθυνη για την κατο

χύρωση και διατήρηση της δημόσιας τάξης, την προ
στασία της δημόσιας και κρατικής ασφάλειας και την 
εξασφάλιση της πολιτικής άμυνας της χώρας, ενώ πα
ράλληλα συμμετέχει στην εξασφάλιση της εθνικής άμυ
νας σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις. Συγκροτεί
ται από Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες. Οι τε
λευταίες είναι οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις και 
οι Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτές.

Η πορεία του νέου Αστυνομικού Σώματος υπήρξε αρ
χικά δυσχερής, γιατί έπρεπε όχι μόνον να συγκεράσει 
δυο διαφορετικές αστυνομικές αντιλήψεις, αλλά, κυ
ρίως, στο να δημιουργήσει μια νέα, σύγχρονη και εντε
λώς διαφορετική αστυνομική κουλτούρα, μια κουλτού
ρα που θέλει τον αστυνομικό και τον πολίτη συνοδοιπό

ρους στον αγώνα για μια κοινωνία δίκαιη, ειρηνική, χω
ρίς βία και έγκλημα.

Επί πλέον εισήχθησαν νέοι για τα αστυνομικά πράγ
ματα θεσμοί, που εγγυώνται μια ελπιδοφόρο πορεία 
του Σώματος. Επετράπη η συνδικαλιστική έκφραση του 
προσωπικού της Αστυνομίας, καθιερώθηκε δίκαιο σύ
στημα μεταθέσεων, ενώ οι παραγωγικές Αστυνομικές 
Σχολές εντάχθηκαν στο σύστημα των Πανελληνίων εξε
τάσεων, εξασφαλίζοντας έτσι προοδευτικά την ποιοτική 
αναβάθμιση του προσωπικού.

Παράλληλα μεσολάβησε σειρά διαρθρωτικών μεταρ
ρυθμίσεων, με σημαντικότερες την ίδρυση του Αρχηγεί
ου της Ελληνικής Αστυνομίας και των Γενικών Αστυνο
μικών Διευθύνσεων Περιφέρειας (Φεβρουάριος 2000), 
που επιτρέπουν την περισσότερο αποτελεσματική διεύ
θυνση του αστυνομικού έργου.



«  Όλα τα μυθιστορήματα μου, όλη η ζωή μου δεν 
ήταν παρά η αναζήτηση του γυμνού ανθρώπου »

(Από π α λα ιότερη  σ υ ν έν τευ ξη  
του  σ υγγρα φ έα )

Πριν από 100 χρόνια γεννήθηκε στη Λιέγη του 
Βελγίου ο Ζωρζ Σιμενόν, ένας από τους πιο διά
σημους συγγραφείς, με πάνω από 400 τίτλους 
βιβλίων στο ενεργητικό του. Ο Σιμενόν έγινε διά
σημος όχι για το σύνολο των έργων του, αλλά 

για τα αστυνομικά του μυθιστορήματα που αγαπήθη
καν σ’ όλο τον κόσμο, αφού μεταφράστηκαν σε πολ
λές γλώσσες.

Ο πασίγνωστος αυτός συγγραφέας χρησιμοποίησε 
κατά την διάρκεια της συγγραφικής του καριέρας εί
κοσι εφτά ψευδώνυμα με τα οποία υπέγραφε διηγήμα
τα, λαϊκά μυθιστορήματα και νουβέλες.

Σε ηλικία 16 ετών προσλαμβάνεται στην πιο συντη
ρητική καθολική εφημερίδα της πόλης, την «Καζέτ ντε 
Λιεζ». Την εργασία του αυτή την θεωρεί σαν το καλύ
τερο σχολείο για έναν εκκολαπτόμενο μυθιστοριογρά- 
φο, που κάνοντας την λάντζα της εφημερίδας συλλέ
γει εμπειρίες και μαθαίνει να τις εκφράζει. Εργαζόμε
νος σαν δημοσιογράφος γνωρίζει ανθρώπους όλων 
των κοινωνικών στρωμάτων, αποκτά εμπειρίες και μια

ασυνήθιστη για την ηλικία του ανεξαρτησία και κοινω
νικότητα.

Παρά το γεγονός ότι η δουλειά στην εφημερίδα του 
αρέσει, η αγάπη για το μυθιστόρημα τον κάνει να με
τακομίσει στο Παρίσι, όπου βρίσκει δουλειά σαν γραμ
ματέας ενός συγγραφέα με έντονη πολιτική δραστη
ριότητα, του Μπινέ-Βαλμέρ. Ο καινούργιος εργοδότης 
του τον συστήνει αργότερα στον μαρκήσιο ντε Τρασύ 
στην υπηρεσία του οποίου ο «μικρός Σιμ» όπως τον 
ονόμαζαν γνωρίζει τον κόσμο της αριστοκρατίας.

Το πραγματικό του όμως όνειρο είναι να γίνει συγ
γραφέας. Έτσι εγκαταλείπει τον μαρκήσιο σ’ έναν από 
τους πολλούς πύργους του στην επαρχία και εγκαθί
σταται πάλι στο Παρίσι όπου γνωρίζει τον εκδότη Εζέν 
Μερλ που τον προτρέπει ν’ ασχοληθεί με το γράψιμο. 
Ο ίδιος ο Σιμενόν ονόμαζε τα πρώτα αυτά μυθιστορή
ματα «δακρύβρεχτες ιστοριούλες», αλλά παραδεχόταν 
ότι η συγγραφή τους τον βοήθησε να μάθει πως γρά
φεται ένα μυθιστόρημα, το οποίο πέρα από την όποια 
αφέλεια πρέπει να υπακούει σε κάποιους κανόνες δο
μής θέματος και χαρακτήρων.

Κατά την ίδια περίοδο ο Σιμενόν αρχίζει να ενδιαφέ- 
ρεται για τη ναυσοπλοΐα και μαζί με την πρώτη του γυ
ναίκα αρχίζει τα ταξίδια, με ένα μικρό πλοίο το οποίο 
σύντομα αντικαθιστά μ’ ένα δυνατότερο, τον «Οστρο- 
γότθο». Στη διάρκεια των ταξιδιών αυτών γράφει το 
μυθιστόρημα με τον τίτλο «Πιέτρ ο Λετονός», στο 
οποίο για πρώτη φορά κάνει την εμφάνισή του ο επι
θεωρητής Μαιγκρέ που έκανε τον δημιουργό του διά
σημο σ' όλο τον κόσμο.

Ο Μεγκρέ δεν είναι ούτε ο Ηρακλής Πουαρώ ούτε 
ο Φιλίπ Μαρλόου. Δεν τον χαρακτηρίζει ούτε η εκκε- 
ντρικότητα του πρώτου ούτε η μοναχικότητα και απαι
σιοδοξία του δεύτερου. Βέβαια ο Μαιγκρέ έχει σαφώς 
περισσότερα κοινά στοιχεία με τον Μαρλόου, γιατί και 
οι δυο ήρωες μολονότι κινούνται σε διαφορετικές χώ
ρες, δραστηριοποιούνται σ’ έναν κόσμο πιο ρεαλιστικό 
από τον κόσμο του ήρωα της Αγκάθα Κρίστι.

Ο Μαιγκρέ είναι στην προσωπική του ζωή ένας 
απλός άνθρωπος που ζει στο Παρίσι μια ήρεμη ζωή. Εί
ναι λάτρης της μπύρας και του καλού κρασιού και πολ
λές φορές επιστρέφει στο σπίτι του αναλογιζόμενος τι 
καλό του έχει ετοιμάσει η κυρία Μαιγκρέ, που φημίζε
ται για τις εξαιρετικές μαγειρικές της ικανότητες.

Ο επιθεωρητής Μαιγκρέ, τώρα, εμπιστεύεται περισ
σότερο τη διαίσθησή του παρά την τεχνολογία. Βέ
βαια δεν αρνείται την αποδεικτική αξία των δακτυλικών 
αποτυπωμάτων, άλλά είναι φανερό ότι για την εξιχνία- 
ση των υποθέσεων του στηρίζεται περισσότερο στο
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ένστικτό του που δεν τον προδίδει ποτέ.
Ο Σιμενόν, ο οποίος προσέδωσε αρκετές από τις 

ιδιότητες του στον ήρωά του, δεν πίστευε στην ύπαρ
ξη ενόχων. Έβρισκε τρόπο να δικαιολογεί τους θύτες, 
θεωρώντας τους θύματα μιας κοινωνίας που τους έκα
νε εγκληματίες. Αναφερόμενος στη αμερικανική μαφία 
έλεγε πως δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι αυτή γεννή
θηκε στο Μπρούκλιν, τη πιο φτωχή περιοχή της Νέας 
Υόρκής. Έλεγε, ότι όταν κάποιος σε ηλικία έντεκα χρο- 
νών δέχεται μαχαιριές, είναι πολύ φυσικό να γίνει αρ
γότερα ληστής. Πολλές φορές δείχνει κατανόηση και 
για τους δολοφόνους, κατανοώντας ότι συνηθισμένοι 
και καθ’ όλα έντιμοι άνθρωποι μπορούν κάτω από εντε
λώς απρόβλεπτες συνθήκες να ξεπεράσουν τα όρια.

Ο Μαιγκρέ αντιμετωπίζει την δουλειά του κρατικού 
λειτουργού με την εντιμότητα ενός τυπικού Γάλλου της 
γενιάς του. Δεν αμφιβάλλει ότι η δουλειά του είναι να 
εξιχνιάζει το έγκλημα. Συγχρόνως όμως σκέφτεται ότι 
ο ρόλος του είναι πολύ δεσμευτικός όπως και ο ρόλος 
των δικαστών που καλούνται να αποφασίσουν μέσα σε 
μικρό σχετικά διάστημα για την ζωή ενός ανθρώπου.

Οι ανησυχίες αυτές του Ζώρζ Σιμενόν και οι απόψεις 
του για πολλά άλλα σημαντικά ζητήματα φανερώνουν 
έναν άνθρωπο με ευαισθησία. Είχε το σθένος να κο- 
ντραριστεί με πολλούς δημοσιεύοντας ένα ρεπορτάζ 
με τον τίτλο «Η Αφρική που μιλάει», στο οποίο αναφε
ρόταν στην καταστροφική επίδραση των αποικιοκρα
τιών στην Μαύρη Ήπειρο. Πίστευε ότι η αποικιοκρατία 
προσβάλει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου.

Αυτός ο άνθρωπος με τις ιδιαίτερες ευαισθησίες κα- 
τηγορήθηκε, ότι κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου γύριζε ταινίες με θέμα τα αστυνομικά του βι
βλία σε συνεργασία με τις κατοχικές δυνάμεις. Κάτω 
από αυτές τις συνθήκες αναγκάστηκε να μετακομίσει 
στις Η.Π.Α. και μετά από δεκαετή παραμονή εκεί επέ
στρεψε με την δεύτερη σύζυγό του και τα παιδιά τους 
στην Ευρώπη και εγκαταστάθηκε στη Λωζάνη. Εκεί, με
τά από δραματικές οικογενειακές περιπέτειες με απο
κορύφωμα τον εγκλεισμό της γαλλοκαναδής συζύγου 
του, καθώς και της κόρης τους, σε ψυχιατρική κλινική 
και την αυτοκτονία της τελευταίας, φτάνει και το τέλος 
του Μαιγκρέ. Το τελευταίο μυθιστόρημα με ήρωα τον 
επιθεωρητή κυκλοφόρησε το 1972 (Ο Μαιγκρέ και ο 
κύριος Κάρολος). Μετά την έκδοση αυτού του βιβλίου 
ο Σιμενόν ασχολήθηκε με την συγγραφή της αυτοβιο
γραφίας του. Πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου του 1989 
στην Ελβετία, στο σπίτι του στην Λωζάνη, που ο ίδιος 
επέμενε να αποκαλεί «τελευταία κατοικία».

Π. Υ. Ζωή Κωσταβάρα

Αριστερά:
Ο Σιμενόν με
ηθοποιούς που
κατά
καιρούς
ενσάρκωσαν
τον επιθεωρητή
Μαιγκρέ.
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επικοιρόιητο
Μ ε ιδ ια ίτερη  λαμπ ρότητα, 
με παρελάσεις και ομιλίες  
σε όλες τ ις  Α σ τυνομικές Υ 
π ηρεσίες γ ιορτάσ τηκε και 
φ έτο ς  η επ έτειο ς  τη ς  εθ ν ι
κής μας π αλιγγενεσίας.

Ιτην ημερήσια διαταγή του ο Υπουρ
γός Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλης Χρυ- 
σοχοΐδης παρατήρησε ότι «η φετινή 
επέτειος μας δίδει και πάλι την ευκαιρία 

να αναλογιστούμε πως η ελευθερία η 
οποία ποτέ δεν χαρίζεται αλλά κατακτά- 
ται, χρειάζεται κόπους και συνεχείς προ
σπάθειες για να διατηρηθεί. Τα αγαθά 
της ελευθερίας εξασφαλίζονται με την 
προσωπική και συλλογική προσπάθεια 
όλων μας, κάθε ώρα, κάθε μέρα που 
περνά. Ιδιαίτερα για όλους εμάς που 
έχουμε ως αποστολή τη διαφύλαξη της 
ασφάλειας και την προστασίας της ζωής 
των πολιτών, οι προσπάθειες για τη δια
φύλαξη της ελευθερίας και των άλλων 
δημοκρατικών κατακτήσεων πρέπει να 
είναι ακατάπαυστες και ακόμη εντονότε
ρες. Το χρέος μας αυτό αποτελεί ελάχι
στο φόρο τιμής στους ήρωες του 1821». 

Στην ημερήσια διαταγή του ο Αρχηγός

του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Φώτιος 
Νασιάκος τόνισε ότι «Τιμάμε την εθνική 
μας επέτειο, που αποτελεί το σημαντικό
τερο γεγονός στη νεότερη ελληνική 
ιστορία και υπενθυμίζει στην ανθρωπό
τητα ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύνα
μη από τη βούληση των λαών να ζουν και 
να δημιουργούν ελεύθερα. Τετρακόσια 
ολόκληρα χρόνια το ελληνικό έθνος έζη- 
σε κάτω από το ζυγό ενός ανελέητου κα- 
τακτητή, βασανίστηκε, επέφερε, αλλά 
δεν έχασε στιγμή την ελπίδα και την 
προσδοκία της εθνικής του αποκατάστα
σης. Η ψυχή του Έλληνα δεν υποδουλώ-
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θηκε και το πνεύμα του δε λύγισε ποτέ. 
Ο ελληνισμός αφιερώνει τη σκέψη του 
στη μνήμη των αγωνιστών του εικοσιένα 
και υποκλίνεται με ευλάβεια σε όλους 
εκείνους που με τους αγώνες, το αίμα 
και τη θυσία τους μας χάρισαν το πολύ
τιμο αγαθό της λευτεριάς. Εμείς, οι 
Έλληνες Αστυνομικοί, υπέρμαχοι των 
κοινωνικών ιδανικών και αξιών της ασφά
λειας των πολιτών και της κοινωνικής ευ
ημερίας, ακολουθώντας το ιστορικό μας 
πεπρωμένο, θα συνεχίσουμε να δίνουμε 
καθημερινά τον αγώνα μας με πίστη 
στην πατρίδα και την ελευθερία, για μια 
Ελλάδα ασφαλή, ισχυρή και περήφανη, 
αντάξια των προγόνων μας».

Τον πανηγυρικό της ημέρας στο Αρ
χηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκ
φώνησε ο Αστυν. Δ/ντής κ. Χρήστος 
Μακρής της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεω- 
νΑΕΑ, τον οποίο παρουσίασε ο Ταξίαρ- 
χος κ. Δημήτριος Κτενάς.

Στην εκδήλωση παρέστη σύσσωμη η 
υπηρεσιακή ηγεσία και αντιπροσωπείες 
από κάθε Διεύθυνση του Υπουργείου.

Το επίκεντρο βέβαια των εκδηλώσε
ων και φέτος ήταν η καθιερωμένη 
στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας, 
ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρα
τίας, όπου η Ελληνική Αστυνομία έλα
βε μέρος με μηχανοκίνητα και πεζοπό
ρο τμήματα ανδρών και γυναικών, κα
θώς και με εναέρια μέσα, αποσπώντας 
τα ευμενή σχόλια του κοινού.

Στην παρέλαση της συμπρωτεύουσας 
η Αστυνομία συμμετείχε με πεζοπόρο 
τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων (αν
δρών και γυναικών) του Τμήματος Δοκί
μων Αστυφυλάκων Νάουσας, τα οποία 
διακρίθηκαν για την άρτια οργάνωση και 
την άψογη εμφάνιση.
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ε ιΐΝ ίρ η ιιι
IVNANTHIH ΙΟ Υ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο Η Μ Ο ΙΙΑ ΙΤ Α ΪΗ Ι ΜΕ ΙΟ Ν  ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΙΠ ΤΕΡΙΚΠ Ν  ΙΟ Ι  ΒΟ ΥΛ ΓΑ ΡΙΑ !

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μιχά- 
λης Χρυσοχοΐδης συναντήθηκε την 
7η Απριλίου με τον ομόλογό του 

Υπουργό Εσωτερικών της Βουλγαρίας κ. 
Georg i Petkanov, στο πλαίσιο της διήμε
ρης επίσκεψης που πραγματοποίησε στη 
χώρα μας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην 
οποία συμμετείχε και ο Υφυπουργός Εσω
τερικών της Βουλγαρίας κ. Boyko Kotzev, 
καθώς και αξιωματούχοι των δύο χωρών, 
επιβεβαιώθηκε το καλό κλίμα συνεργα
σίας και αποφασίστηκε η περαιτέρω ενί
σχυσή της, σε κεντρικό και περιφερειακό 
επίπεδο.

Μεταξύ άλλων αποφασίστηκαν:
• Η συμμετοχή αξιωματικών της 

Βουλγαρικής Αστυνομίας σε σεμινάρια 
που διοργανώνει η Ελληνική Αστυνομία, 
στο πλαίσιο της άσκησης της Προε
δρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη 
χώρα μας, με θέματα όπως είναι τα ναρ
κωτικά, οι κλοπές αυτοκινήτων, η ασφα
λής διεξαγωγή μεγάλων αθλητικών συ
ναντήσεων κ.α.

• Η περαιτέρω ενδυνάμωση του θε
σμού των μηνιαίων διασυνοριακών συνα

ΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

τρων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και αυτών προς τις τρίτες χώ
ρες, με έμφαση, λόγω των περιστάσεων, 
στην Τουρκία.

Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η βαρύτητα 
που αποδίδεται στην καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και στις διαστάσεις που 
αποκτούν οι παράμετροι της ασφάλειας 
στην εποχή μας, μέσα από τη διεθνή συ
νεργασία και στην περίπτωσή μας με 
σταθμό τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Τέλος, επιβεβαιώθηκε από τον κ. 
Υπουργό η πολιτική βούληση για τη 
συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος στα Δυτικά Βαλκάνια, ως 
συνέχεια της Διάσκεψης του Λονδί
νου, με πρώτο σταθμό τη συνάντηση 
κορυφής με τις χώρες αυτές στη Θεσ
σαλονίκη. Περίγραμμα των ελληνικών 
προτάσεων παρουσιάστηκε επίσημα 
στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύ
νης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που 
πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο 
στις Βρυξέλλες.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μιχά- 
λης Χρυσοχοΐδης παράθεσε γεύμα εργα
σίας στους πρέσβεις των χωρών - μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Υπουρ

γείο Δημόσιας Τάξης στο πλαίσιο της 
άσκησης της ελληνικής Προεδρίας

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, έθιξε από την πλευ
ρά του τα ζητήματα που απασχολούν την 
ελληνική Προεδρία στο σκέλος της Δικαι

οσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων.
Ενδεικτικά αναφέρθηκε στη σύσταση 

του κοινού φορέα φύλαξης των εξωτερι
κών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στον καταμερισμό των βαρών και στην 
προσπάθεια να υιοθετηθούν οι οδηγίες 
που προδιέγραψε η Σύνοδος της Σεβίλ
λης. Έδωσε το πολιτικό στίγμα που συ
νέχει τα ζητήματα αστά, συνδέοντας τα 
επιμέρους στοιχεία τους με τον ανα
γκαίο προβληματισμό για μια συνεκτική, 

πολυδιάστατη και 
κοινή μεταναστευ- 
τική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένω
σης.

Στη συζήτηση 
που ακολούθησε 
αναδείχθηκε η ση
μασία της αντιμε
τώπισης της λα
θρομ ετα νά σ τευ 
σης, μέσα από τη 
διττή της διάστα
ση, δηλαδή των μέ

ντήσεων, που πραγματοποιούνται στις 
όμορες περιοχές.

•  Η ενεργοποίηση, σε κεντρικό επίπε
δο, επιτροπής εμπειρογνωμόνων, για συ
νεργασία σε θέματα ανταλλαγής πληρο
φοριών, καθορισμού τομέων δράσης 
αστυνομικού ενδιαφέροντος και παρακο
λούθησης της υλοποίησης των δράσεων.

Στην εν λόγω συνάντηση επιβεβαιώθη

κε ακόμη η βούληση για διεύρυνση της 
συνεργασίας, στον τομέα της πλήρους 
ενσωμάτωσης της Βουλγαρίας με το κοι
νοτικό κεκτημένο.

Τέλος, συμφωνήθηκε να εξετασθεί η 
αναθεώρηση της υπάρχουσας διμερούς 
συμφωνίας για θέματα αστυνομικής συ
νεργασίας, προκειμένου να εναρμονιστεί 
με τα νέα δεδομένα.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΗΡΠΙΝΗΣ

Ιο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στο 
πλαίσιο του πυλώνα Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρω

παϊκής Ένωσης, διοργάνωσε διεθνές εκ
παιδευτικό σεμινάριο που πραγματοποι
ήθηκε στην Αθήνα, με αντικείμενο τις 
πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα των βαλ
κανικών οδών της ηρωίνης- εμπλεκόμε
νες εγκληματικές οργανώσεις-Modus 
operandi- νέες τάσεις. Το σεμινάριο, το 
οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προ
γράμματος FALCONE, εντάχθηκε στο 
πρόγραμμα της ελληνικής Προεδρίας.

Η διοργάνωση αυτή, αποσκοπεί στην 
καλύτερη γνώση του φαινομένου του ορ
γανωμένου εγκλήματος και της μάστιγας 
των ναρκωτικών, στην εξεύρεση και ανά
λυση τρόπων αντιμετώπισης, στη βελτίω
ση των επαγγελματικών ικανοτήτων των 
υπευθύνων για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος μέσω της δι
εύρυνσης των γνώσεών τους, καθώς επί
σης και μέσω της ανταλλαγής εμπειριών 
τους στο πεδίο αυτό. Στόχος, επίσης, 
του σεμιναρίου είναι και η σε βάθος ενη
μέρωση αξιωματικών των εξειδικευμένων 
Αστυνομικών Υπηρεσιών Δίωξης Ναρκω
τικών, καθώς και υπαλλήλων των λοιπών 
διωκτικών αρχών της χώρας μας, αλλά 
και των χωρών που συμμετέχουν.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπρόσω
ποι των κρατών-μελών της Ε.Ε., της 
Πρωτοβουλίας Συνεργασίας για τη Νο
τιοανατολική Ευρώπη (SECI), του Ευρω
παϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρ
κωτικών και Τοξικομανίας, των Ηνωμέ
νων Εθνών, της Europol, της Interpol και 
άλλων διεθνών οργανισμών. Επίσης, 
συμμετείχαν εκπρόσωποι των αρμοδίων 
αρχών της Αλβανίας, Βουλγαρίας, Κροα
τίας, Πολωνίας, Σλοβενίας, ΗΠΑ, Κανα
δά, Κύπρου, Ουγγαρίας, Ουκρανίας, 
ΠΓΔΜ, Σερβίας και Μαυροβούνιου, Βοσ- 
νίας-Ερζεγοβίνης, Ρουμανίας, Ρωσικής 
Ομοσπονδίας και Τουρκίας.

Από ελληνικής πλευράς ως παρουσια- 
στές - εισηγητές ήταν: αρμόδιοι εκπρό
σωποι του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας, εκπρόσωποι από τις λοιπές 
συναρμόδιες διωκτικές αρχές και λοιπά 
συναρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες, 
ΣΔΟΕ / Κεντρική Υπηρεσία Δίωξης Ναρ
κωτικών και Όπλων, Τελωνεία / Γενική Δι
εύθυνση Τελωνείων

Λιμενικό Σώμα, Ο.ΚΑ.ΝΑ, Σ.Ο.Δ.Ν., 
Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Υγεί
ας και Πρόνοιας, Υπουργείο Δικαιοσύ
νης, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Επίσης, παρουσιάσεις πραγματοποι
ούν εκπρόσωποι της Europol, της 
Interpol, των Ηνωμένων Εθνών, της Ευ
ρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών 
και Τοξικομανίας, του SECI, της Κεντρι
κής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δίωξης Ναρ
κωτικών της Ιταλίας, της Εθνικής Υπηρε
σίας Εγκληματολογιών Πληροφοριών 
του Ηνωμένου Βασιλείου κ.λπ.

Την Ελληνική Αστυνομία, που είχε την 
ευθύνη της διοργάνωσης, εκπροσώπη
σαν στελέχη της Δ/νσης Δημόσιας

Ασφάλειας του Αρχηγείου, της Δίωξης 
Ναρκωτικών των Δ/νσεων Ασφαλείας 
Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και 
των Τμημάτων Δίωξης Ναρκωτικών από 
όλη την χώρα.

Στις σχετικές παρουσιάσεις, οι 
συμμετέχοντες περιέγραψαν την κα
τάσταση της περιοχής και των χω
ρών τους, τ ις  δραστηριότητες των 
Διεθνών Οργανισμών, τ ις  δραστη
ριότητες και τα προγράμματα που 
αναπτύσσονται, καθώς επίσης και 
παραδείγματα ανάλυσης υποθέσε
ων που είχαν σημαντική επίπτωση 
στην καταπολέμηση των διεθνών 
εγκληματικών οργανώσεων δ ιακίνη
σης ναρκωτικών.
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ειικιιρίιιτα
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΩΝ ΗΠΑ

Μ ε πρωτοβουλία της Υπηρεσίας 

Μετανάστευσης του Τμήματος 

Δικαιοσύνης της Πρεσβείας των 

ΗΠΑ, βραβεύτηκαν 37 αστυνομικοί, για 

τη συμβολή τους στον αγώνα κατά της 

λαθρομετανάστευσης.

Η τελετή βράβευσης πραγματοποι

ήθηκε στην κατοικία του Πρέσβη των 

Η.Π.Α. Τα βραβεία δόθηκαν από τον 

Πρέσβη κ. Τ. Μίλερ.

Χ αρακτηριστικό στιγμιότυπό απο 

την τελετή εγκαινίων του μετα- 

στεγασθέντος Αστυνομικού 

Τμήματος Αλίμου. Στα εγκαίνια πραγ

ματοποιήθηκαν από τον Γεν. Γραμμα

τέα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξε- 

ως κ. Δημήτριος Ευσταθιάδης και πα- 

ρέστησαν ο Γενικός Επιθεωρητής 

Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Νικη

φόρος Τζατζάκης και οι Υποστράτη

γοι κ. Γεώργιος Αγγελάκος και Γεώρ

γιος Κανέλλος.

ε πρωτοβουλία του Τ.Δ.Α. Ξάν

θης πραγματοποιήθηκε εθελο

ντική αιμοδοσία 71 εκπαιδευομέ- 

νων πρωτοετών Δοκίμων Αστυφυλά

κων, σε κινητή μονάδα αιμοληψίας του 
Περιφερειακού Νοσοκομείου Αλεξαν

δρούπολης. Από το σύνολο των μονά

δων αίματος 57 διατέθηκαν στην κε

ντρική Τράπεζα Αίματος της Ελληνικής 

Αστυνομίας και 14 μονάδες στην Τρά

πεζα Αίματος Ξάνθης.
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την αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Δ.Α. 
Κομοτηνής πραγματοποιήθηκε η 
ετήσια τακτική γενική συνέλευση 

των μελών της Ένωσης Αξιωματικών 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Οι ερ
γασίες της Συνέλευσης ολοκληρώθη
καν με την έκδοση ομοφώνου ψηφίσμα
τος δια του οποίου καλείται η πολιτική 
και υπηρεσιακή ηγεσία να προχωρή
σουν το συντομότερο δυνατό στην επί
λυση των σοβαρών και μακροχρόνιων 
θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων 
όπως αυτά επισημαίνονται στο ψήφι
σμα του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Ϊ το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα άρ

σης βαρών Α’ ανδρών και Α’ Ελπί

δων, συμμετείχαν οι πρωτοετείς 

Δόκιμοι Αστυφύλακες του Τ.Δ.Α. Κο

μοτηνής Κωνσταντίνος Γκαρίπης και 

Βασίλειος Κωνσταντινίδης, μέλη της 

Ολυμπιακής Ομάδας άρσης βαρών. Ο 

Κ. Γκαρίπης κατάκτησε από δύο πρώ

τες νίκες και στις δύο κατηγορίες.

Ϊτην αίθουσα εκδηλώσεων του 

Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων 

πραγματοποιήθηκε τελετή στην 

οποία το Ίδρυμα «Ελευθέριος Βενιζέ- 

λος» παρέδωσε στη Γεν. Αστυν. Δ/νση 

Περιφέρειας Κρήτης μια καλαίσθητη 

και σημαντικής ιστορικής αξίας φωτο

γραφία του Ελευθερίου Βενιζέλου. Την 

φωτογραφία παρέλαβε ο ως Γενικός 

Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας 

Κρήτης Υποστράτηγος κ.Αντώνιος 

Μπαγιαρτάκης.
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Μ ερική άποψη εκθεμάτων από το περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας το οποίο 
είχε παραχωρηθεί από τους διοργανωτές της έκθεσης «Diana 2003» που πραγ
ματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο M.E.C. στην Παιανία από 3-6 Απριλίου. 

Την οργάνωση του περιπτέρου είχε αναλάβει η Ομάδα Σκύλων του Τ.Ε.Ε.Μ., η οποία 
σε επίδειξη των ικανοτήτων της απέσπασε τα πλέον ευμενή σχόλια.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Με απόφαση του Αρχηγού του Σώματος Αντιστράτηγου κ. Φωτίου Νασιάκου πραγ
ματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα «αντιτρομοκρατική πολιτική ανωτέρων λειτουρ
γών - διαχείριση κρίσεων». Η διεξαγωγή του σεμιναρίου προτάθηκε από την Πρε

σβεία των Η.Π.Α. στο πλαίσιο της Ολυμπιακής Συμβουλευτικής Ομάδας και της προσφε- 
ρόμενης συνδρομής στην Ολυμπιακή Εκπαίδευση.

•  Τον ετήσιο χορό της πραγματο
ποίησε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλ
λήλων Κιλκίς σε κοσμικό κέντρο της 
πόλης. Την εκδήλωση τίμησαν ο Υφυπ. 
Οικονομικών κ. Γεώργιος Φλωρίδη, το
πικοί βουλευτές, ο Νομάρχης, παρά
γοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
εκπρόσωποι των Τοπικών Αρχών.

•  Διημερίδα για την πρόληψη των 
τροχαίων ατυχημάτων και την πρόλη
ψη - καταπολέμηση των ναρκωτικών 
ουσιών διοργάνωσε πρόσφατα η Α.Δ. 
Φθιώτιδας. Στην εκδήλωση παραβρέ
θηκαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολί
της Φθιώτιδας κ.κ. Νικόλαος, ο Νο
μάρχης, ο Δήμαρχος, ο Γεν. Αστυν. 
Δ/ντής Περιφ. Στερεός Ελλάδος, εκ
πρόσωποι τοπικών φορέων και συλλό
γων και σπουδαστές δευτεροβάθμιας 
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

• Διημερίδα επίσης, για την πρόλη
ψη των τροχαίων ατυχημάτων και της 
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών διορ- 
γάνωσε πρόσφατα και η Α.Δ. Εύβοι
ας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 
Δήμαρχοι του νομού, εκπρόσωποι της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προϊ
στάμενοι Δημοσίων Υπηρεσιών, εκ
πρόσωποι τοπικών φορέων και συλλό
γων και σπουδαστές δευτεροβάθμιας 
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

•  Στο πλαίσιο του ετήσιου μνημό
συνου υπέρ των πεσόντων Αστυνομι
κών κατά την εκτέλεση του καθήκο
ντος η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή
λων Ροδόπης πραγματοποίησε και 
εθελοντική αιμοδοσία με πολύ μεγάλη 
συμμετοχή των μελών της Ένωσης.

•  Ξεκίνησε το πρόγραμμα της Γενι
κής Ολυμπιακής Εκπαίδευσης του 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνο
μίας το οποίο θα ολοκληρωθεί τον 
Ιούνιο. Την εκπαίδευση θα παρακο
λουθήσει το σύνολο του προσωπικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και 
το προσωπικό του Λιμενικού, της 
ΕΥΠ, του Πυροσβεστικού Σώματος 
και των Ενόπλων Δυνάμεων που θα 
προσφέρει τις υπηρεσίες του κατά τη 
διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.
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Από το 14ο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Χιονοδρο
μίας Αστυνομικών, που 
έγινε στο Χιονοδρομικό 
Κέντρο Βασιλίτσας Γρε- 
βενών. (δεξιά).

Από τον ποδοσφαιρικό 
αγώνα μεταξύ των ομά
δων ΤΔΑ Ξάνθης και 
Αθλητικής Ένωσης 
Αστυν. Β. Ελλάδος, 
(κάτω).

Από την εκπαιδευτική 
επίσκεψη του Τμήματος 
Στελεχών Υπηρεσιών 
Ασφαλείας του ΙΕΚ Κο
ρυδαλλού στο Τμήμα 
Τουριστικής Αστυνομίας 
Αθηνών, (πάνω).

Από τη βράβευση των 
αγώνων Σκοποβολής 
Ενόπλων Δυνάμεων και 
Σωμάτων Ασφαλείας 
έτους 2003, στο Σκοπευ
τήριο Βύρωνα. Στην τε
λετή απονομής παρέστη 
ο προϊστάμενος Κλάδου 
Διοικητικού/ΑΕΑ Υπο
στράτηγος κ. Αναστά
σιος Δημοσχάκης ως εκ
πρόσωπος του Αρχηγού 
του Σώματος.
(αριστερά).

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κ. Κούρος
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Η Αστυνομία me «ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ»
οιην ΕΠΠύΟα ίου μεοοποΗεμου
Η ταχεία αστικοποίηση της χώρας, από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1950 και εντεύθεν, η αλματώδης 
αύξηση των οχημάτων και κυρίως η «κάθετη» πο- 
λεοδομική ανάπτυξη των μεγάλων αστικών κέ
ντρων επέφεραν και αλλαγή στον τρόπο αστυνό

μευσης. Ειδικά στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσα
λονίκη η ίδρυση Υπηρεσιών Άμεσης Ανταπόκρισης 
—της Άμεσης Δράσης της Αστυνομίας Πόλεων και της 
Άμεσης Επέμβασης της Χωροφυλακής— έδωσαν το 
σύνθημα για το πέρασμα από την πεζή στην εποχούμε
νη αστυνόμευση. Ήταν αναμφίβολα —ή φάνηκε ότι 
ήταν— μια απαίτηση της εποχής. Η προσπάθεια όμως 
για άμεση ανταπόκριση στις κλήσεις των πολιτών εξα
φάνισε τον σκοπό αστυφύλακα ή χωροφύλακα, τον άν
θρωπο που είχε την ευθύνη μιας συγκεκριμένης περιο
χής, που ήξερε τους επαγγελματίες του χώρου για τον 
οποίο ήταν υπεύθυνος και όχι μόνον. Έτσι η αστυνό
μευση έγινε «κάπως» απρόσωπη. Έφτανε (και φτάνει) 
το περιπολικό της Άμεσης Δράσης σχετικά έγκαιρα, οι 
αστυνομικοί δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, όμως εί
ναι πλέον «απρόσωποι». Σπάνια το ίδιο πλήρωμα θα 
επέμβει στην ίδια ακριβώς περιοχή και, αν αυτό συμβεί, 
αφού εκτελέσει το καθήκον του, θα αποχωρήσει εξίσου 
γρήγορα όπως έφτασε.

Έτσι σήμερα που ξαναγίνεται λόγος για Αστυνομία 
της «εγγύτητας», για τον αστυνομικό της γειτονιάς (ήδη 
έγινε εκτενής αναφορά στο προηγούμενο τεύχος), μοι
ραία έρχεται στο νου μας η αστυνόμευση των αστικών 
κέντρων 70 χρόνια νωρίτερα, όταν στην Ελλάδα του Με
σοπολέμου έγιναν κάποιες φιλότιμες προσπάθειες 
αστυνομικού εξορθολογισμού και εκσυγχρονισμού.

Το αστυνομικό σύστημα του ΙΘ’ αιώνα κατέρρευσε 
κάτω από το βάρος όχι των αμαρτιών του μόνον, αλλά 
κυρίως κάτω από το βάρος της κρατικής δυσλειτουρ
γίας, μιας θλιβερής κατάστασης που είχε τις ρίζες της 
στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Το διφυές αστυνομικό 
σύστημα των Βαυαρών (Χωροφυλακή και Δημοτική 
Αστυνομία) αναμφίβολα ήταν από πλευράς νομοθετικής 
πληρότητας επαρκές. Όμως οι αγκυλώσεις της ελληνι
κής κοινωνίας της εποχής ήταν τέτοιες που δεν επέτρε
παν την πλήρη εφαρμογή του, με αποτέλεσμα να οδη
γηθεί σε αποτυχία. Οι αστυνομικές μεταρρυθμίσεις του 
δεύτερου ημίσεως του ΙΘ' αιώνα (Διοικητική Αστυνομία 
Αθηνών - Πειραιώς, Στρατιωτική Αστυνομία, Αστυφυλα- 
κή, κλπ) περιέπλεξαν μάλλον παρά διευκόλυνα τα πράγ
ματα. Το σημαντικότερο όμως μειονέκτημα ήταν η απο
τυχία της Διοικητικής Αστυνομίας Αθηνών - Πειραιά 
(1849), η οποία φιλοδοξούσε να ακολουθήσει τα βήμα
τα της νεοσύστατης τότε Μητροπολιτικής Αστυνομίας

του Λονδίνου (1829). Έτσι στα 1906 ανατίθεται στη Χω
ροφυλακή, παράλληλα με τα καθήκοντά της (της χωρο
φυλακής δηλαδή) και η άσκηση της τοπικής αστυνο
μίας. Το Σώμα όμως δεν ήταν οργανωμένο, την εποχή 
εκείνη για να ανταποκριθεί σε τέτοια καθήκοντα, ειδικό
τερα μάλιστα για μεγάλα αστικά κέντρα.

Ήδη με τον Οργανισμό της Χωροφυλακής (1918) που 
εκπόνησε, αφού «ώδινεν όρος» η Ιταλική Αστυνομική 
Αποστολή (1912 - 1918) η οποία είχε μετακληθεί στην 
Ελλάδα από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, επισημαινόταν η 
ανάγκη ίδρυσης ειδικής Αστυνομικής Υπηρεσίας για την 
αστυνόμευση των πόλεων Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονί
κης, Πατρών και Κέρκυρας' Μια αποτυχημένη απόπει
ρα της Βρετανικής Αστυνομικής Αποστολής υπό τον Sir 
Frederick Haliday να χρησιμοποιήσει δυνάμεις της τότε 
Χωροφυλακής για τη στελέχωση Υπηρεσιών αστυνό
μευσης μεγάλων αστικών κέντρων οδήγησε στην ίδρυ
ση νέου, πολιτικού πλέον Αστυνομικού Σώματος, της 
Αστυνομίας Πόλεων2 πάνω σε σύγχρονες βάσεις με 
πρότυπο τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου. Ο 
Sir Frederick Haliday είχε την εμπιστοσύνη όλων των κυ
βερνήσεων της περιόδου 1919 - 1929 και κατάφερε έτσι 
να οργανώσει ένα υποδειγματικό για την εποχή του 
αστυνομικό σώμα και σύστημα, που βάση του, πυρήνας 
του ήταν η αστυνόμευση της εγγύτητας. Ο αστυφύλα
κας της γειτονιάς3.

Σε κάθε μια από τις πόλεις που λειτούργησε τελικά 
το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων (Αθήνα, Πειραιά, Πά
τρα και Κέρκυρα) ιδρύθηκε από μία Αστυνομική Διεύ
θυνση, η οποία διαρθρωνόταν από Αστυνομικά Διαμε
ρίσματα και Αστυνομικά Τμήματα. Παράλληλα λει
τουργούσαν Τμήματα Γενικής Ασφάλειας, Τμήματα 
Αγορανομίας (Αθήνα και Πειραιά) και Τμήματα Τροχαί
ας (Αθήνα και Πειραιά)4.

Το αστυνομικό κατάστημα «ένθα τα γραφεία του 
Αστυνομικού Τμήματος» καθορίσθηκε ως «κέντρον πό
σης ενεργείας»και η δικαιοδοσία του υποδιαιρέθηκε σε 
δύο ή περισσότερες περιοχές, που κατά συνθήκη ονο
μάστηκαν «τομείς». Κάθε τομέας υποδιαιρέθηκε σε 
«σκοπιές» και για τη φρούρηση κάθε σκοπιάς απασχο
λούνταν «ημέρας τε και νυκτός εις ή πλείονες σκοπά». 
Εκτός όμως από τους σκοπούς αυτούς σε κάθε τομέα, 
ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες, διατίθεντο επί 
πλέον σκοποί ακίνητοι, περίπολοι και σκοποί τροχαίας 
κίνησης. Καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας ανά οκτά- 
ωρο στο Αστυνομικό Τμήμα εκτελούσαν δύο κατά κα
νόνα Υπαστυνόμοι Β’ ή Α’ τάξης, από τους οποίους ο 
ένας, «ο αξιωματικός επιθεωρήσεως», περιπολούσε σε 
όλη την περιφέρεια της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος για κά-
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θε τομέα ήταν Αρχκρύλακας, ενώ στις θέσεις των σκο
πών (ακίνητων και κινητών) διατίθεντο Αστυφύλακες.

Ο σκοπός λοιπός αστυφύλακας ήταν ο πυρήνας της 
αστυνομικής δράσης. Κινείτο, σύμφωνα με προκαθορι
σμένο δρομολόγιο στο χώρο ευθύνης του, βαδίζοντας 
«μετά σοβαρότητος και αξιοπρέπειας, περιερχόμενος 
την σκοπιάν του με βήμα κανονικήν και διανύων περίπου 
4 χιλιόμετρα την ώραν». Παρακολουθεί τα πάντα, γνω
ρίζει τους επαγγελματίες του χώρου ευθύνης του, επι
λύει επί τόπου μικροπροβλήματα και στο τέλος της υπη
ρεσίας του «εγχειρίζει προς τον αρχιφύλακα, επόπτην 
του τομέως του, έγγραφον αναφοράν εκθέτων τα κατά 
το διάστημα της υπηρεσίας του λαβόντα χώραν εν τη 
δικαιοδοσία του γεγονότα, άτινα πειέπεσαν υπό ταην 
άμεσον αντίληψίν του ως και τα οπωσδήποτε περιελθό- 
ντα εις γνώσιν του».

Έτσι λοιπόν η Αστυνομία, για πρώτη φορά στην Ελ
λάδα, ήλθε «εγγύς» του πολίτη. Ο σκοπός αστυφύλα
κας δεν περιπολούσε απλά, αλλά γινόταν αποδέκτης 
παραπόνων και καταγγελιών, γινόταν αρωγός των χει- 
μαζομένων πολιτών, γινόταν ο ενδιάμεσος πολίτη και 
πολιτείας. Δεν είναι λοιπόν παράξενο που η εμφάνιση 
των πρώτων αστυφυλάκων - σκοπών προκάλεσε τα ευ
μενέστατα σχόλια των πολιτών και του τύπου των μεγά
λων αστικών κέντρων.

Και όχι μόνον αυτό. Απέναντι στην άτεγκτη, «μηδενική 
ανοχή» που οι Ιταλοί καραμπινιέροι είχαν εμφυτεύσει 
στην Κρητική Χωροφυλακή (τόπος και χρόνος έχουν 
πλέον αλλάξει) ο κανονισμός απαιτεί από τον Αστυφύ
λακα - σκοπό «διαρκώς να έχη προ των οφθαλμών του, 
ότι ο νόμος δεν εφαρμόζεται δια τραχέων μέσων, αλλά 
μετριοπαθώς και συνεπώς, και ότι η κοινή γνώμη απεκ- 
δέχεται παρά των αστυνομικών υπαλλήλων άσκησιν 
πρωτοβουλίας, εσκεμμένης εν παντί ενεργείας και ει 
δυνατόν αποφυγήν παραπομπής εις τα δικαστήρια υπο
θέσεων και μικροζητημάτων, άτινα δια της μετριοπάθει
ας, φρονήσεως και καλής θελήσεως θεραπεύονται το 
ταχύτερον και ριζικώτερον»*.

«Ο Αστυνομικός υπάλληλος έχει ακόμα υπόψη του 
ότι το καθήκον του είναι όχι μόνον η σύλληψις των αδι- 
κοπραγούντων, αλλ’ επίσης και η υπεράσπισις και η 
βοήθεια πάντων των νομιμοφρόνων πολιτών και ότι, 
κατ’ ακολουθίαν, μεθ' ης προθυμίας ενεργεί δια την 
πρόληψιν αξιοποίνου πράξεως ή δια την σύλληψιν των 
εγκληματούντων, μετά της αυτής επίσης προθυμίας 
οφείλει να προσφέρη και οιανδήποτε άλλην υπηρε
σίαν... προς το κοινόν... ανεξαρτήτως τάξεως, κοινω
νικής θέσεως...».

Η νέα αυτή αστυνομική αντίληψη για τα αστυνομικά 
πράγματα ήταν φυσικό να επηρεάσει και τη λειτουργία 
του ετέρου, του πρεσβυτέρου αστυνομικού σώματος, 
της Χωροφυλακής. Το Σώμα, μετά την έκδοση του νέου 
οργανισμού του (1935), ο οποίος παγίωσε την αστυνο
μική τάξη στη χώρα (η Θεσσαλονίκη, το μήλο της έρι- 
δος, παρέμεινε τελικά στη Χωροφυλακή), υιοθέτησε το 
νέο θεσμό, καθιερώνοντας πλέον τον «σκοπό - τοποθέ- 
τη», ο οποίος — επαγγελματίας αστυνομικός πλέον— 
θα έρχεται σε άμεση επαφή με τους πολίτες του χώρου 
ευθύνης του.

Σήμερα που, παρόλο το απρόσωπο των κοινωνιών 
μας, καθίσταται και πάλι κοινή απαίτηση ο «αστυνομικός

της γειτονιάς», καλό είναι να στραφεί η σκέψη μας 
στους συναδέλφους μας εκείνους που πριν 70 - 80 χρό
νια έφεραν στην Ελλάδα μια νέα αντίληψη για τη σχέση 
Αστυνομίας - πολίτη. □

Πάνω: Από την τελετή εγκατάστασης 
της Αστυνομίας Πόλεων στην Αθήνα 
(14.1. 1925). Διακρίνονται ο τότε Υ
πουργός Εσωτερικών Γ. Κονδύλης και 
ο ιδρυτής και πρώτος Αρχηγός του Σώ
ματος Sir Frederick Haliday (με το μπα
στούνι).

Στη μέση: Ο πρώτος Αστυνομικός Διευ
θυντής Αθηνών Ιωάννης Καλυβίτης, με- 
τέπειτα Αρχηγός της ΑΠ.

Κάτω αριστερά: Ο πρώτος τροχονό
μος, ο αστυφύλακας Κανάρης, στην Α
θήνα ρυθμίζει την κίνηση στη διασταύ
ρωση Βουκουρεστίου - Πανεπιστημίου.

Κάτω: Αστυνομικοί που στελέχωσαν τα 
Β’ και Γ  Αστυνομικά Τμήμα της Αθήνας.

1 Η Κέρκυρα και η Πάτρα συμπεριλήφθηκαν στη ρύθμιση 
αυτή όχι εξαιτίας του πληθυσμού τους, αλλά εξαιτίας 
της θέσης και του ρόλου τους στο δίκτυο των θαλασ
σίων συγκοινωνιών (ήταν οι πύλες της Ελλάδας προς 
τη Δύση).

2 Νόμος 2461 του 1920 «Περί Αστυνομίας Πόλεων» 
(φεκ, A ’,).

3 Τότε υπήρχαν ακόμη γειτονιές, ενώ τώρα η έννοια της 
γειτονιάς (με την κοινοτική της συγκρότηση) μένει να 
επαναπροσδιοριστεί.

4 ΒΔ της 17 louviou/9 Ιουλίου 1921 «Περί συνθέσεως του 
προσωπικού των Αστυνομικών Υπηρεσιών... κλπ».

5 Άρθρα 146 και 147 του ανωτέρω Β.Δ.

Α/Υ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΝΟΥΣΗΣ
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Η Πολεμική ανεμοθύελλα...
κοι η κππηΠείο ιπς Βρπακείπς

Η  θρησκευτική συνείδηση, συνεχίζει ο Μακαριότα
τος Αλβανίας, καλείται να ανπσταθεί, ώστε να 
μείνει το θρησκευτικό συναίσθημα στον ιερό ρό
λο του: την ειρήνευση, την καταλλαγή, τη συγ
γνώμη, την επούλωση των τραυμάτων. Στα αλλε

πάλληλα διαθρησκειακά συνέδρια των τελευταίων ετών, 
οι εκπρόσωποι διαφόρων θρησκειών συμφώνησαν ότι η 
θρησκεία οφείλει να φέρνει και να στηρίζει την ειρήνη 
στον κόσμο_ ότι βία και τρομοκρατία -ατομικής, ομαδι
κής ή κρατικής προελεύσεως- είναι αντίθετα στο αληθι
νό πνεύμα της θρησκείας και καταδίκασαν ιδιαίτερα τη 
βία και τον πόλεμο που γίνονται με επίκληση του θελή
ματος του Θεού. Συγχρόνως, οι μετέχοντες ανέλαβαν 
την υποχρέωση να κάνουν δική τους την κραυγή όσων 
υφίστανται βία και επίσης να συμβάλουν με όλες τους 
τις δυνάμεις για την εξασφάλιση της ελευθερίας και της 
αξιοπρέπειας κάθε προσώπου και λαού.

Αθόρυβος, ανθρώπινος και ουσιαστικός ο Μακαριότα
τος Αναστάσιος κατάκτησε την διεθνή αποδοχή και κατα-

«Οσοι π ισ τεύουν ε ις  «τον Θεό τη ς  ε ι

ρήνης» (Ρωμ. 15:33 Φ ιλιπ. 4 :9  Εβρ. 

13:20) πολύ π ερ ισ σ ότερ ο  όσ ο ι τά 

χθηκα ν  να Τον υπ ηρετούν, δεν μπ ο

ρούν παρά να επ αναλαμβάνουν επ ί

μονα τη ν  ικ εσ ία  ’’υπέρ τη ς  ε ιρ ήνης  

του  σύμπ αντος κόσμου ’’ κα ι να προ

σπαθούν μ ε  όσες δυνάμεις δ ιαθέτουν  

για να επ ικρατήσουν σ τη  γη μας η δ ι

καιοσύνη κα ι η ε ιρήνη.Η  θρησ κευτική  

συνείδηση κ α λε ίτα ι να α ντισ τα θε ί, ώ

σ τε  να μ ε ίν ε ι το  θρ ησ κευ τικό  συνα ί

σθημα σ τον  ιερό  ρόλο του : τη ν  ε ιρ ή 

νευση, τη ν  κα ταλογή , τη  συγγνώμη, 

τη ν  επούλωση των τραυμάτω ν»,τονί

ζει με παρέμβασή του στα του πολέ

μου στο Ιράκ ο μακαριότατος Αρχιε

πίσκοπος Τιράνων και πόσης Αλβα

νίας κ.κ. Αναστάσιος, η πολυσχιδής 

προσωπικότητα του οποίου είναι α

ναγνωρισμένη από όλους όσους 

ασχολούνται με τα θρησκευτικά δρώ

μενα παγκοσμίως. Η Αστυνομική Ανα

σκόπηση, με αφορμή την αγωνιώδη 

αυτή επισήμανση, παρουσιάζει 

στους αναγνώστες της τον σεπτό ιε

ράρχη μέσα από δηλώσεις του ,ομι

λίες του και συγγράμματά του.

Το Αγωνιώδες μήνυμα του  μ α κα ρ ιό τατου  αρχιεπ ισκόπ ου Αλβανίας  
κ.κ . Α ναστάσ ιου για το  εκ ρ η κ τικ ό  μ ίγμα Ο εο ύ -π ο λ ιτ ική ς
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ξίωση. Αποτελείτο φωτεινό παράδειγμα δημιουργίας υ
πέρ του ανθρώπου για ολόκληρο τον κόσμο.

Η Ιεραποστολή 
και οι σύγχρονες τραγωδίες

« Η Ιεραποστολή, τόνισε μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκο
πος Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος στο Ινστιτούτο Πατριάρ- 
χου Αθηναγόρα στην Καλιψόρνια, όπου μίλησε πρόσφα
τα, αποκτά σήμερα νέες διαστάσεις μετά την ανακατανο
μή της πολιτικής και οικονομικής δυνάμεως.

Το ιεραποστολικό έργο αποτελεί μέρος του γενετικού 
υλικού της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία καλείται να δι
δάξει όλα τα έθνη και να μοιραστεί μαζί τους ό,τι διαθέτει, 
χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Αλβανίας,, όπου η 
Ορθοδοξία, χωρίς διαχωριστικές γραμμές και διακρίσεις 
μεταξύ φύλων, εθνών και θρησκειών, εφαρμόζει προ
γράμματα κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά κ.ά. 
που αφορούν κάθε άνθρωπο, όπου και να ανήκει.

Στο πλαίσιο της ιεραποστολικής προσπάθειας η 
Ορθόδοξη Εκκλησία θα βρεθεί ασφαλώς αντιμέτωπη 
και με δύο μεγάλες σύγχρονες τραγωδίες, τη φτώχεια 
και το έιτζ, και θα πρέπει να ανταποκριθεί στο κάλεσμα 
για ουσιαστική συμπαράσταση στον χειμαζόμενο άν
θρωπο, ζούμε μια νέα εποχή αποστολικής αναγεννήσε- 
ως, που ξεπερνά τα τοπικά όρια και έχει τη μορφή της 
παγκοσμίου αντιλήψεως, τη φλόγα, το πνεύμα, αλλά 
και το ήθος που απαιτούνται για μια τέτοια προσπάθεια. 
Γι ’ αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να αρθεί στο 
ύψος των περιστάσεων. ”

Η ηρεμία της μορφής του και ο ήπιος, μειλίχιος λόγος 
του αφενός αλλά και οι πολυετείς θεωρητικές και πρακτι
κές του γνώσεις του εξασφάλισαν την δημιουργία στην 
Αλβανία του μοναδικού προτύπου αρμονικής συμβίωσης 
και συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών φυλών και θρη
σκειών. Μεγάλο το κοινωνικό, εκπαιδευτικό, οικοδομικό, 
περιβαλλοντικό και ποιμαντικό του έργο.

Για τον χώρο της διακονίας του, 
την Αλβανία

’’ Είμαστε σε έναν χώρο αναφέρει που ένας άγιος εκπλη
κτικός περπάτησε και έχουμε το σκήνωμά του, ο άγιος Κο
σμάς ο Αιτωλός. Θυμάμαι πολλές δικές του φράσεις, αλλά 
θα σας πω μία από αυτές. "Ο χριστιανισμός, λέει, χρειάζε
ται δύο φτερούγες για να πετάξειμέχρι τονπαράδεισο. Την 
ταπείνωση και την αγάπη ”. Ασφαλώς μια ορθοδοξία χωρίς 
τα δύο αυτά βασικά στοιχεία καταλήγει να γίνει μια ορθο
δοξία - νάιλον, που δεν είναι αληθινή και βεβαίως δενμπο- 
ρείνασυγκινήσει τον σύγχρονο άνθρωπο και δεν μπορεί να 
μεταφέρει πνοή ζωής στην παγκόσμια κοινωνία.

Κανένα σύνορο δεν μπορεί να σταματήσει την παρου
σία του Θεού. Το μόνο που μπορεί να Τον σταματήσει εί
ναι η υποκρισία και η αλαζονεία. Ο Θεός είναι πάντα κοντά 
σε αυτούς που είναι πονεμένοι, που έχουν την ανάγκη 
του, που βρίσκονται στη στέρηση και στη δοκιμασία. Νο
μίζω ότι ποτέ ο Θεός δενέπαψε να είναι στην Αλβανία, για
τ ί αυτή η χώρα ήταν πάντα σε μεγάλη δοκιμασία και σε με
γάλη φτώχεια. ’ Όμως ο Θεός δεν θέλει να περάσει τα σύ
νορα σεβόμενος την ελευθερία του κάθε ανθρώπου. Ό
ταν εκ των προτέρων ξέρει ότι δεν τον θέλουν, διακριτικά
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D Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πόσης Αλβανίας 

κ.κ. Αναστάσιος ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ , γεννήθηκε στον Πει
ραιά το 1929.Σπούδασε Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθη

νών, Θρησκειολογία, Ιεραποστολική και Εθνολογία σε Πανεπι
στήμια της Γερμανίας. Μελέτησε από το 1970 τα διάφορα θρη
σκεύματα. Σπούδασε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, λατινικά, ι
ταλικά, ισπανικά, σουαχίλι, αλβανικά όλα πολύτιμα εφόδια στην 

κατανόηση και στον σεβασμό άλλων πολιτισμών. Διδάκτορας 

της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1970) διε- 
τέλεσε κοσμήτορας της ιδίας Σχολής (1983-86) αναγορεύτηκε 

επίτιμος διδάκτορας, της Θεολογικής Σχολής Τίμιου Σταυρού 

Η.Π.Α. και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Ιωαννί- 
νων κ.α Μέλος πολλών διεθνών επιστημονικών εταιρειών .πρό
εδρος της Επιτροπής Παγκοσμίου Ιεραποστολής του Παγκο
σμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (1984-1991), έχει δημοσιεύσει 8 

θρησκειολογικά βιβλία, έχει συγγράψει άνω από 80 πραγματεί
ες και άνω των 150 άρθρων σε διάφορες γλώσσες, χειροτονή
θηκε διάκονος (1960), πρεσβύτερος(1964), επίσκοπος Ανδρού- 
σης(1972) είναι από το 1991 στο Θρόνο του Προκαθημένου της 
Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης χ Εκκλησίας της Αλβανίας.

υποχωρεί. Εδώ στην Αλβανία μπορεί κανείς να ξαναζήσει 
με αυθεντικό, προσωπικό, υπαρξιακό τρόπο, πολλά κεί
μενα της Καινής Διαθήκης”.

Διάλογος με σεβασμό στον άλλο

” Τριάντα χρόνια πριν είχε αρχίσει η προσπάθεια διαλό
γου εκπροσώπων των διαφόρων θρησκευμάτων, δεν ή
ταν ένας διάλογος για να κάνουμε μια καινούργια θρη
σκεία, αλλά ήταν η προσπάθεια να μελετήσει και να α
κούσει με σεβασμό ο ένας τον άλλο.
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η
α ν  α σ  κ ο π η σ η

"Μακρύς, ο κατάλογος των θυμάτων του πο
λέμου που άρχισε στο Ιράκ: γυναικόπαιδα, πε- 

σόντες ή μελλοθάνατοι μα
χητές, διεθνής οικονομία, 
διεθνής νομιμότητα, ΟΗΕ, 
αλήθεια και δικαιοσύνη και 
πολλά ακόμα άμεσα ή έμμε
σα θύματα. Ανάμεσα σε αυ
τά κινδυνεύει να βρεθεί και 

η θρησκεία. Ηγετικά χείλη των αντιμαχομένων 

χρησιμοποίησαν ήδη θρησκευτική ορολογία 

επικαλούμενοι τον Θεό. Στην εποχή μας οι 
θρησκείες εξακολουθούν βεβαίως να έχουν ε
πιρροή, αλλά δεν καθορίζουν τις αποφάσεις 

των πολιτικών ηγετών και των οικονομικών 

παραγόντων. Αυτές λαμβάνονται με κριτήρια 

ποικίλων ε
κτιμήσεων 

και συμφε
ρόντων”.

Στις μέρες μας έχουμε ένα περίεργο φαινόμενο: ενώ ο 
20ός αιώνας άρχισε με εκείνη τη χαρακτηριστική κραυγή 
του Νίτσε ”ο Θεός πέθανε ”, στην αρχή του 21 ου αιώνα η 
θρησκεία είναι κάτι όχι απλώς ενδιαφέρον αλλά κάτι πά
ρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν ξέρουμε πού μπορεί τε
λικά να οδηγήσει από τις συγκρούσεις που παρουσιάζο
νται, η πίστη είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που πρέπει 
και οι χριστιανοί που έχουν αδιαφορήσει γι ’ αυτήν να την 
προσέξουν.

Η ορθόδοξη εκκλησία καλείται να ακτινοβολεί τη δύνα
μη, την πίστη και τη χάρη του ζωντανού θεού, να κηρύττει 
το μυστήριο του "εν Τριάδι” Θεού με τον λόγο και την ύ
παρξή της. Να μεταμορφώνει τονμετανοούντα άνθρωπο 
σε κάθε εποχή και κάθε τόπο, να τον ανυψώνει, να συ
γκροτεί μια κοινωνία αλληλεγγύης, μια κοινωνία ελευθέ
ρων αγαπώμενων ανθρώπων. Να οδηγεί τον άνθρωπο 
στη λύτρωση. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τις βασικές μας 
ορθόδοξες θέσεις ως προς τη θεία μέθεξη στον άσβεστο 
πόθο για τη θέωση.

Αν η ορθοδοξία πάψει να δίνει προτεραιότητα και έμ
φαση στην πίστη, στην αγάπη, στην ελπίδα δεν πρόκειται 
να καλύψει το κενό με εξωτερικά ψιμύθια άλλων δραστη
ριοτήτων πλούτου, εξουσίας, δόξας, μεγάλων εορτών. Γ ϊ 
αυτό απαιτείται μια αδιάκοπη επαγρύπνηση, κυρίως για 
να μην αντικαταστήσουμε την εξουσία της αγάπης με την 
αγάπη της εξουσίας”.

Η απάλυνση της φτώχειας

'Ή  εκκλησία οφείλει να κάνει τους πιστούς πιο ευαί
σθητους στο πρόβλημα. Βλέπετε στατιστικές που μας λέ

νε Η ότι σήμερα 800 εκατομμύρια άνθρωποι πρόκειται να 
πεθάνουν γιατί δεν έχουν τα στοιχειώδη. Οτι πάνω από 3 
δισεκατομμύρια ζουν με λιγότερα από 2 ευρώ την ημέρα.

Θέλω να θυμίσω ότι ο Χριστός διάλεξε μια μορφή ζωής 
λιτή και την εκούσια φτώχεια. Σε πολλά χριστιανικά περι
βάλλοντα υπάρχει ένα είδος παράνοιας. Πολλοί χριστια
νοί θαυμάζουν και υμνούν συνεχώς τον λόγο και το έργο 
του Χριστού αλλά στην πράξη υιοθετούν τη νοοτροπία ό
τι μόνο ο πλούτος έχει αξία..

Ο λόγος του Χριστού:" Συμπαραστάθηκα στους φτω
χούς και τους ταπεινούς, επέμεινα στο χρέος της αλλη
λεγγύης προς κάθε άνθρωπο, το επεξέτεινα πέρα από κά
θε φυλετικό ή θρησκευτικό όριο, στον άγνωστο, τον ξένο, 
τον διαφορετικό. Ζήτησα να είσαστε φιλόστοργοι και γεν
ναιόδωροι. Τι μου φωνάζετε λοιπόν συνεχώς Κύριε - Κύ
ριε, και δεν κάνετε αυτό που σας έχω πει

Η περικοπή αυτή φωτίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο την α
ξία του κάθε ανθρώπου που για ποικίλους λόγους ζει σε 
ανέχεια. Σε όσους βρισκόμαστε σε δύσκολες συνθήκες 
και στερήσεις χαρίζει την ειρήνη, την αξιοπρέπεια και την 
εμπιστοσύνη στον Χριστό, τον φίλο και αδελφό των φτω
χών για να σταθούμε όρθιοι στη δοκιμασία μας.

Παρακινεί όλους μας, είτε έχουμε πολλά είτε λίγα, να 
δείξουμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας προς κάθε άνθρω
πο αρχίζοντας από τον άμεσο κύκλο της οικογένειας μας, 
των συγγενών μας, της γειτονιάς μας, της χώρας μας αλ
λά και επεκτείνοντας την εμβέλεια του νου και της καρδιάς 
μας για την ανακούφιση της φτώχειας όπου γης ”.

Κοινωνία αγάπης

"Στην εξέλιξη του σημερινού κόσμου, σημειώνει στο 
βιβλίο του «Παγκοσμιότητα και Ορθοδοξία » των εκδό
σεων Ακρίτας, πρωταγωνιστούν συνήθως η σύμπτωση 
συμφερόντων, η τεχνοκρατική οργάνωση και όχι το χά
ρισμα, η έμπνευση της αγάπης... η τάση ενοποιήσεως 
δεν αναβλύζει ‘ενδόν’, από πνευματική ωριμότητα για 
την ανεύρεση των άλλων ανθρώπων εν αγάπη αλλά επι
βάλλεται ‘έξωθεν’ , από άψυχους παράγοντες, ως τρό
πος συμπεριφοράς.

Το ζητούμενο είναι η προσφορά λύσεων για ενότητα, 
για δημιουργία μιας κοινωνίας αγάπης και όχι ενός άμορ
φου κοινωνικού συνονθυλεύματος.

Από διάφορες πλευρές ακούονται διαμαρτυρίες, ότι ή 
παγκοσμιοποίηση κινείται προς κατευθύνσεις πού δεν ε
ξασφαλίζουν τις βασικές ανθρώπινες αξίες, τη δικαιοσύ
νη, τον σεβασμό της. ταυτότητος των ανθρώπων, την πο
λυμορφία των ανθρωπίνων πολιτισμών. Ότι ή νέα παγκό
σμια τάξη, πού διευθύνεται από τις πολυεθνικές, είναι ερ
γαλείο πιέσεων για νέες μορφές αποικιοκρατίας.

Ή παγκοσμιοποίηση ανοίγει για την ανθρωπότητα υπέ
ροχες δυνατότητες και απροσδόκητες προοπτικές. Άλλα 
και συνεπιφέρει αλυσιδωτές αναταραχές και ανακατατά
ξεις. Ανεξάρτητα όμως από τις θετικές ή αρνητικές επι
πτώσεις, αυτή συντελείται χωρίς νατηνεμποδίζουντυχόν 
αναστεναγμοί ή εξορκισμοί των μη οικονομολόγων.

Στο ζητούμενο αυτό το ορθόδοξο ήθος επιβάλλει ειλι
κρινή σεβασμό στην ιδιαιτερότητα και την ελευθερία του 
άλλου, ανεξαρτήτως του τι πιστεύει ή του αν πιστεύει. Φα
νατισμός και ξενοφοβία, μετατροπή του εκκλησιαστικού 
φρονήματος σε ιδεολογικά σκευάσματα δεν συμβαδί-
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ζουν με το ελεύθερο πνεύμα της Ορθοδοξίας.
Χρειάζεται νηφάλια κατανόηση, ήρεμη κριτική αντιμε

τώπιση, συνέπεια και συνεργασία με τους ανθρώπους κα
λής θελήσεως για την επικράτηση της ειρήνης και τη συ
ναδέλφωση όλων των λαών».

Η νοηματοδότηση 
της ζωής του ανθρώπου

” Το μεγάλο ζητούμενο από την Εκκλησία θα παραμένει 
ή πνευματική αναγέννηση του άνθρωπου, ή εν Χριστώ 
σωτηρία, ή νοηματοδότηση της ζωής. Έτσι προσφέρει το 
σημαντικότερο: καλλιεργεί συνειδήσεις, διαμορφώνει 
προσωπικότητες πού με τη συνέπεια του βίου τους ενι
σχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα της κοινωνίας και το 
ζωογονούν.

Το πιο αναγκαίο στη σύγχρονη εποχή είναι άνθρωποι 
πού διαθέτουν χαρακτήρα, δράμα, αντοχή και ανυπόκρι
τη αγάπη, πού στηρίζουν την αντίσταση στον εγωκεντρι
σμό - ατομικό, εθνικό ή φυλετικό. Η αλαζονεία, η μανία της 
εξουσίας και η υποκρισία δεν αποτελούν χαρακτηριστικά 
μόνο των δυνατών και των μεγάλων κρατών, αλλά υφέρ- 
πουν και ζου ν στις ψυχές όλων μας.

Ή Εκκλησία δεν μπορεί να ανήκει στη λέσχη των δυνα
τών και των πλουσίων. Ή δύναμη της Ορθοδοξίας δεν 
ταυτίστηκε ούτε στηρίχθηκε στην άσκηση της κοσμικής 
εξουσίας.

Ή παρουσία της Εκκλησίας οφείλει να είναι αδιάκοπα 
προφητική και κριτική στα διάφορα φαινόμενα αναλγη
σίας απέναντι στην εξαθλίωση. Με θυσιαστική άσκηση 
της διακονίας της.

Με πρόσκληση σε συνεχή και συνεπή μετάνοια, με 
διαρκή συμμετοχή σε προσπάθειες για δικαιοσύνη και ει
ρήνη. Με ζωή λιτότητας, ασκήσεως και εγκράτειας.

Οι Μακαρισμοί, όπως τους διετύπωσε στην επί του ο
ρούς ομιλία Του ο Χριστός, καθορίζουν το αυθεντικό ή
θος της.

Σκοπός της ορθόδοξης χριστιανικής ζωής παραμένει ή 
απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και αυτός ο σκοπός ε
πηρεάζει άμεσα τις ανθρώπινες σχέσεις σε τοπικό και οι
κουμενικό επίπεδο.

Διότι «ο καρπός του Πνεύματος» δεν είναι κάποιες πτή
σεις σε εξωκόσμιουςχώρους αλλά «αγάπη, χαρά, ειρήνη, 
αγαθοσύνη, πίστη πραότητα, εγκράτεια» (Γαλ. 5:22), υ
πέρβαση δηλαδή της ανθρώπινης επιθετικότητας και των 
κοινωνικών συγκρούσεων, εναρμόνιση των σχέσεων με
ταξύ ανθρώπων και λαών.

Ή παγκοσμιότητα και οικουμενικότητα αποτε
λούν βασικό στοιχείο της πίστεως και της προσδο
κίας του. Ο πιστός είναι πεπεισμένος ότι το γνήσιο 
θρησκευτικό βίωμα έχει τη δύναμη να συνεισφέρει 
αποφασιστικά με δημιουργικές επεμβάσεις, βασι
ζόμενο στις αιώνιες αρχές σεβασμού του κάθε αν
θρώπινου προσώπου, της ελευθερίας, της ειρήνης, 
της δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Να προσφέρει 
νόημα στη ζωή του άνθρωπου και υπέρβαση της α
γωνίας του θανάτου.

Ή οικουμενικότητα είναι μέσα στο αίμα των ορθοδό
ξων, το οποίο αδιάκοπα καθαίρεται με το αίμα του Χρι
στού, του Λυτρωτού του κόσμου. Στη θέση μιας παγκο- 
σμιοποιήσεως πού μετατρέπει λαούς και ανθρώπους σε

πολτό χρήσιμο για τους οικονομικούς σκοπούς μιας ανώ
νυμης ολιγαρχίας, το ορθόδοξο βίωμα και δράμα προτεί
νει και καλείσε προσπάθεια για κοινωνία αγάπης.

Το αυθεντικά χριστιανικό είναι: Να πιστεύει κανείς ε
κεί οπού όλα φαίνονται χωρίς ελπίδα. Διότι στηρίζεται 
στη βεβαιότητα ότι τελικά κάποιος Άλλος ρυθμίζει την 
εξέλιξη του σύμπαντος, «Ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, 
ο παντοκράτωρ» (Άποκ. 1:8). Να ζει με τη βεβαιότητα ό
τι ή παγκόσμια κοινωνία αγάπης ελευθέρων προσώπων 
είναι ιδανικό για το οποίο αξίζει να αγωνίζεται. Να δρα 
δημιουργικά στο τοπικό με προοπτική το παγκόσμιο_ 
να ανταποκρίνεται υπεύθυνα στο συγκεκριμένο χρέος, 
με προσανατολισμό και σκοπό ζωής το Άπειρο - τον θεό 
της Αγάπης.

Συνεχίζουμε τη σταυρική πορεία της ζωής μας προ- 
σβλέποντας στην Ανάσταση. Όποιος ουσιαστικά πιστεύ
ει στον Χριστό, πού προσέλαβε και ανακαίνισε όλο το αν
θρώπινο, οποίος μετέχει συνειδητά στη θεία λατρεία, ε
πιστρέφει στην καθημερινότητα για να εκτελέσει το χρέ
ος του στο τοπικό προσβλέποντας στο παγκόσμιο.

Όταν είμεθα αυθεντικοί ως πρόσωπα, οργανικώς εντε- 
ταγμένα στον τόπο μας, είμεθα “παγκόσμιοι". Αλλά και α- 
ντιστρόφως για να είναι κανείς τοπικά αυθεντικός, πρέπει 
να είναι παγκόσμιος στο πνεύμα, στην αγάπη του”.

“Η πολεμική α
νεμοθύελλα που 

ξέσπασε δεν 

πρέπει να συ- 
μπαρασύρει και 
την ιερότητα της 

θρησκείας, μο- 
λύνοντας τις 

καρδιές των αν
θρώπων με πί
κρα και εχθρότη
τα για τη θρη

σκεία του άλλου. Χειρότερες καταστροφές και 
από τα όπλα μαζικής καταστροφής μπορεί να 

προκαλέσει η έξαψη θρησκευτικής μισαλλοδο
ξίας. Η ραδιενέργεια του μίσους, εμπλουτισμέ
νη με “ουράνιο” θρησκευτικού πάθους διαρκεί 
και μετά το τέλος των πολεμικών συγκρούσε
ων, επί δεκαετίες, ίσως επί αιώνες -όπως συ
νέβη με τις σταυροφορίες και τους “ιερούς πο
λέμους” του παρελθόντος”.
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Άγιοι Ασώματοι 
(11ος αιώνας)

Βρίσκεται στην πλατεία Αγίων Αργύρων και είναι 
«χωμένη» γύρω στα 2 μ. κάτω από επιφάνεια του 

εδάφους, λόγω της μεταγενέστερης διαμόρφωσης του 
χώρου.

Πρόκειται για απλό σταυροειδή"1 εγγεγραμμένο ναό 
με νάρθηκα, με τρούλο αθηναϊκού τύπου.®

Οι ακαλαίσθητες προσθήκες του 19ου και 20ου αιώ
να προκάλεσαν κάποιες παραμορφώσεις, αλλά το 1960 
αποκαταστάθηκε στην αρχική του μορφή.

Δυο πλακίδια που ανήκαν πιθανότατα σε ζωφόρο,'31 
όμοια με εκείνα των Αγίων Θεοδώρων, διευκόλυναν την 
χρονολόγηση του ναού στο β’ μισό του 11ου αιώνα.

Άγιοι Ανάργυροι 
(11ος αιώνας)

Βρίσκεται στην πλατεία Αγίων Αναργύρων. Είναι να
ός σταυροειδής εγγεγραμμένος. Ο χαρακτηριστι

κός αθηναϊκός τρούλος του, χωρίζεται με ένα οριζόντιο 
γείσο σε δυο τμήματα.

Έχει δεχτεί πολλές παρεμβάσεις, έχει καλυφθεί με 
τσιμεντοκονίαμα και τα κεραμίδια του είναι σύγχρονα.

Καπνικαρέα 
(11ος αιώνας)

Β ρίσκεται στη μέση της οδού Ερμού και τον 19ο αι
ώνα κινδύνευε να κατεδαφιστεί από τον αρχιτέ

κτονα Leo von Klenze, λόγω της διάνοιξης του δρόμου. 
Σώθηκε τελικά από τον πατέρα του Όθωνα, τον Λουδο
βίκο της Βαυαρίας.

Ο ναός είναι σύνθετος τετρακιόνιος σταυροειδής με 
νάρθηκα και τρουλαίο παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας 
στην Β. πλευρά του. Εξωτερικά δίνει την εντύπωση της 
ευρυχωρίας με την κλιμάκωση των στεγών και της εναλ
λαγής ευθειών και καμπύλων γραμμών.

Παραδοσιακά ονομαζόταν εκκλησία της βασιλοπού
λας και του Πρέντζα. Σύμφωνα με μια άποψη, η ονομα
σία Καπνικαρέα προέρχεται από τον κτήτορα του ναού,

τον Καπνικάρη που ήταν ο εισπράκτορας του καπνικού 
φόρου, δηλαδή φόρου οικοδομών που επιβαλλόταν κα
τά τη βυζαντινή εποχή σε κάθε καπνοδόχο.

Εκτός από το πλινθοπερίκλειστο141 σύστημα και τις 
πλάκες με τα κουφικά151 γράμματα, τον ναό κοσμούν 
μαρμάρινοι κιονίσκοι στα παράθυρα.

Άγιοι Θεόδωροι 
(11ος αιώνας)

Ο ναός βρίσκεται πίσω από την πλατεία Κλαθμώνος.
Είναι σύγχρονος της Καπνικαρέα αλλά βαρύτε

ρος και ογκωδέστερος. Στο κάτω μέρος μαρμάρινοι 
δομοί σχηματίζουν σταυρούς. Στην είσοδο της δυτικής 
πλευράς υπάρχουν εντοιχισμένες πλάκες. Στη μία από 
αυτές γράφει ότι τον παλιό ναό ξανάκτισε ο σπαθαρο- 
κανδιδάτος' Νικόλαος Καλόμαλος, ενώ σε μια άλλη 
αναφέρεται η χρονολογία.

Πρόκειται για σπάνια μορφή του δίστυλου τύπου 
όπου οι δυτικοί πεσσοί είναι ενωμένοι με το δυτικό τμή
μα. Ο τρούλος είναι οκτάπλευρος με δίλοβα παράθυρα. 
Το καμπαναριό ανήκει σε μεταγενέστερη εποχή.
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Κάτω από το δάπεδο του βρέθηκαν τάφοι, γεγονός 
που παραπέμπει στην ύπαρξη νεκροταφείου.

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος 
(11ος -12ος αιώνας)

Βρίσκεται στην 
οδό Ερεχθέ- 

ως. Δεν έχει δε
χτεί σημαντικές 
παρεμβάσεις στον 
αρχικό τύπο του 
που είναι σταυρο
ειδής εγγεγραμ
μένος με οκτά
πλευρο αθηναϊκό 
τρούλο. Σύμφωνα 
με ιστορικές πη
γές, Το 1687, κατά 
την διάρκεια της 
πολιορκίας της Ακρόπολης από τους Βενετούς, στή
θηκαν κοντά του δυο ολμοβόλα που κατέστρεψαν την 
Ν.Δ. πλευρά του Παρθενώνα. Κατά την διάρκεια των 
εργασιών στερέωσης, κοντά στους στρωτήρες της 
κεράμωσης της στέγης βρέθηκε χάλκινο νόμισμα, της 
εποχής του Αλεξίου Α’ Κομνηνού (1081-1118), γεγο
νός που βοηθάει στην χρονολόγηση του ναού.

Άγιος Νικόλαος Ραγκαβάς 
(11ος αιώνας)

Πρυταν ε ίου ,  
στην πιο αρι
στοκρατική πε
ριοχή της Αθή
νας κατά τους 
βυ ζα ν τ ι ν ού ς  
χρόνους. Έχει 
κτιστεί μέχρι 
την μέση με 
α κ α τ έ ρ γ α -  

στους πωρόλιθους, ενώ από τη μέση και πάνω ακολου
θεί το πλινθοπερίκλειστο σύστημα.

Στην αρχική του μορφή ήταν σταυροειδής εγγεγραμ
μένος με αθηναϊκό τρούλο, αλλά έχει δεχτεί πολλές 
προσθήκες. Στην τοιχοδομία υπάρχει εντοιχισμένα αρ
χαίο κιονόκρανο. Αρχαίοι κίονες βρίσκονται και στον πε
ριβάλλοντα χώρο.

Κατά τη διάρκεια των Τουρκοβενετικού πολέμου, το 
1687 μια οβίδα κτύπησε την εκκλησία και κατέστρεψε το 
Ιερό Βήμα.

Β ρ ίσκε τα ι  
στην οδό

Μεταμόρφωση του Σωτήρα 
(14ος αιώνας)

Β ρίσκεται στην Β. πλευρά της 
Ακρόπολης, στην οδό Κλεψύ

δρας.
Λόγω των μικρών διαστάσεών του 

ονομάστηκε «Σωτηράκης».
Ανήκει στον τύπο του απλού σταυ

ροειδούς εγγεγραμμένου ναού.
Μπροστά από τον ναό υπάρχει ο τά

φος του Οδυσσέα Ανδρούτσου, τον 
οποίο έριξαν από τον ιερό βράχο και 
το σώμα του έπεσε κοντά στο ναό.

Άγιοι Απόστολοι του Σολάκη 
(Τέλος 10ου αιώνα)

Β ρίσκεται στο χώρο της Αρχαίας Αγοράς. Η ονομα
σία του Σολάκη προέρχεται πιθανότατα από το 

όνομα της οικογένειας στην οποία ανήκε. Η εκκλησία 
έχει κτιστεί πάνω στα θεμέλια ενός Νυμφαίου του 2ου 
αιώνα μ.Χ.

Πρόκειται για απλό τετρακιόνιο σταυροειδή εγγε
γραμμένο ναό με διαγώνιες κόγχες που είναι χαρακτη
ριστικές για τους ναούς της Αρμενίας.

Η τοιχοδομία στα χαμηλά τμήματα είναι κατασκευα
σμένη από μεγάλους δόμους ενώ στο πάνω μέρος είναι 
κτισμένο με το πλινθοπερίκλειστο σύστημα διακοσμη
μένο με οδοντοτές ταινίες και κουφικά γράμματα. □

"’Στην κάτοψή του έχει ορθογώνιο σχήμα, ενώ στη 
στέγη οι δυο καμάρες διασταυρώνονται και σχημα
τίζουν σταυρό. Στο κέντρο του σταυρού υψώνεται ο 
τρούλος.

(2)Τρούλος μικρός, κομψός και συνήθως οκτάπλευ
ρος.

®Το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ επιστυλίου και 
γείσου στους αρχαίους ναούς ιωνικού ρυθμού και 
καλύπτεται από ανάγλυφες διακοσμήσεις. Σ' αυτή 
τη περίπτωση μια μαρμάρινη «ταινίαψε ανάγλυφες 
παραστάσεις.

m Τρόπος δόμησης αποτελούμενος από ορθογώνιους 
λίθους πλαισιωμένους από κόκκινα λεπτά τούβλα τα 
οποία δημιουργούν διάφορα σχέδια στη τοιχοδομία.

<5> Γοάμματα του παλαιοαραβικού αλφαβήτου.
<6) Βυζαντινός αξιωματούχος.

Π. Υ. Ζωή Κώστα βάρα
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Η Ανάσταιη ίου Κριοιοή
ερ η ο η  και ιηι; Οικιιι; ροι; Avamaonq

Πάντα η ψυχή του ανθρώπου ψάχνει κάπου να ξε
κουραστεί ιδιαίτερα όταν τα πολλά και ποικίλα 
προβλήματα της ζωής «γονατίζουν» το είναι του 
ανθρώπου. Ψάχνει λοιπόν και προσπαθεί κάπου 
να πιαστεί κάπου να νοιώσει ανάπαυση γιατί το 

έχει ανάγκη. Πολλοί προσπάθησαν μα λίγοι τα κατάφε- 
ραν και αυτοί οι λίγοι βρήκαν ξεκούραση στην εκκλησία 
του Αναστημένου Χριστού, γιατί 
όπως λέει και ο Καβάφης «μόνο 
σε Σένα Χριστέ η ψυχή μου ξα
ποσταίνει».

Πάσχα 2003. Γύρω μας ο πό
λεμος πληγώνει την ψυχή μας 
και αβίαστα ψάχνουμε κάπου ο 
λόγος του Θεού να απαλύνει τις 
καρδιές μας. Έτσι, μ’ αυτό τον 
προβληματισμό κατευθύναμε τα 
βήματά μας στο κελί του πατρός 
Ανανία Κουστένη, του ευλογημέ
νου αυτού Γέροντος των Εξαρ- 
χείων που τόσες και τόσες ψυ
χές βρίσκουν ανάπαυση στα λό
για του.

Α.Α.: Πάτερ Ανανία, πλησιά
ζει το Πάσχα. Το γεγονός της 
Αναστάσεως του Χριστού είναι 
ένα γεγονός μοναδικό στην 
ιστορία του ανθρώπινου γένους. Θα ήθελα να μας 
πείτε ορισμένες σκέψεις, έτσι όπως η δική σας καρ
διά το αισθάνεται για την Ανάσταση του Χριστού, το 
έχουμε ανάγκη.

-  Η Ανάσταση του Χριστού είναι γεγονός πέραν του 
τάφου και είναι μυστήριο. Με τη σκέψη και τη λογική 
δεν γίνετε κατανοητή, γι’ αυτό και μερικοί την απορρί
πτουν. Βιώνεται όμως η Ανάσταση με την ψυχή και με 
την πίστη. Τότε γνωρίζουμε τον Αναστάντα Χριστό και 
νοιώθουμε τη δύναμη της αναστάσεώς Του και ζούμε 
από τη γη τη χαρά της αναστάσεως και την προσμονή 
αυτής. Γιατί ο Κύριος ανέστη εκ των νεκρών και πάτησε 
το θάνατο, και τη φθορά και το κακό, και δεν ξαναπέθα- 
νε, γι’ αυτό ονομάζετε Πρωτότοκος εκ των νεκρών. 
Εμείς ανασταινόμαστέ ψυχικά και πνευματικά, πεθαί
νουμε όμως και πεθαίνοντας πηγαίνουμε κοντά στον 
αναστάντα, διότι ο ίδιος μας έχει πει «ο πιστεύων εις 
εμέ κάν αποθάνει ζήσετε». Γι’ αυτό και η εκκλησία κάνει 
το ξόδι, την κηδεία δηλαδή, μια θριαμβευτική πορεία 
από το σπίτι του μεταστάντος στην εκκλησία και από 
την εκκλησία στο μνήμα. Οι παλιοί χριστιανοί κρατού
σαν στα χέρια τους φοίνικες και δάφνες που είναι τα

σύμβολα της νίκης. Μετά την Ανάσταση του Χριστού ο 
θάνατος είναι πλέον ένας μεταφορέας που μας μετα
φέρει από την εδώ ταλαιπωρία στην αιώνια ανάπαυση, 
κοντά στο Χριστό και έτσι από κατάρα που ήταν στην 
αρχή ο Θάνατος, γίνεται ευλογία. Η Ανάσταση του Χρι
στού μας είναι εγγύηση και της δικής μας αναστάσεως, 
της κοινής αναστάσεως που θα γίνει κατά τη Δευτέρα 

Παρουσία στο τέλος του κό
σμου. Γι’ αυτό και τα σώματά 
μας κοιμούνται στα νεκροτα
φεία, γι’ αυτό τα λέμε και κοιμη
τήρια και περιμένουν την ανά
στασή τους. Να έρθει η ψυχή να 
μπει μες στα σώματα να τα ζωο
γονήσει και να τα κάνει πνευματι
κά και θα έχουμε στην ανάστα
ση, τα ίδια τα σώματά μας τα 
οποία θα έχουνε μπει πλέον στο 
μήκος κύματος της αφθαρσίας 
και της αθανασίας και θα γίνουν 
πραγματικά και αιώνια.

Οι έλληνες αισθανόμεθα 
ιδιαίτερα την Ανάσταση του 
Χριστού γιατί περάσαμε δου
λεία στους Τούρκους 400 χρό
νων και καταλάβαμε καλύτερα 
από άλλους πόσο κακό είναι η 
σκλαβιά και μάλιστα στην αμαρ

τία και στο θάνατο. Γ Γ αυτό και το γένος μας όταν άρ
χισε να ανασταίνεται το 1821 βροντοφωνούσε Χρι
στός Ανέστη απαντούσε Αληθώς Ανέστη και πρόσθε
τε και η Ελλάς Ανέστη. Και στις ημέρες μας υπάρχει 
μεγάλη δυσκολία στην οικουμένη και με τον πρόσφα
το πόλεμο στο Ιράκ η Ανάσταση του Χριστού έχει να 
πει πολλά σε όλους μας ακόμα και στους άπιστους. 
Γ ιατί είναι η μόνη δύναμη η οποία ζωοποιεί και η οποία 
καταργεί κάθε πόλεμο, ειρηνεύοντας τις καρδιές των 
ανθρώπων και συμφιλιώνοντάς τες ανάμεσάτους. Ευ- 
χόμεθα στο Σώμα της αστυνομίας μας που είναι οι φύ
λακες άγγελοί μας από τον Αρχηγό μέχρι τον τελευ
ταίο αδελφό μας που υπηρετεί εκεί, ο Αναστημένος 
Χριστός να χαρίζει τη δύναμή του, την αγάπη του, την 
πνοή του, την ειρήνη του και να φρουρεί αυτό το Αθά
νατο Σώμα καθώς και τις οικογένειες αυτών και την 
πατρίδα μας και την οικουμένη ολόκληρη.

A. Α.: Ευχαριστούμε πολύ γέροντα.
- Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Πάσχα! Καλή Ανάσταση! 

Χριστός Ανέστη!

Συνέντευξη :Αρχ/κας Τσινάλης Κωνσταντίνος
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ EXTRA

jJ  j j j j J i i j jy jL i j j

ϋυυ υ̂ι/ΙΙυίι i/u-jJ
Αξιοποιήστε σήμερα με τον καλύτερο τρόπο 

το μηνιαίο μισθό σας και εξασφαλίστε 

μεγαλύτερο εισόδημα κάθε μήνα.

Ανοίξτε Λογαριασμό Μισθοδοσίας EXTRA* 

στην Τράπεζα Κύπρου που σας προσφέρει:

Τα υψηήότερο επιτόκια 
τπε αγοράε,

• Δυνατότητα υπερανάΑπψπε μέχρι Β JJ J IT 11 LI LI £ι

n
* Ισχύει για δημοσίους υπαλλήλους & συνταξιούχους.

Το επιτόκιο ισχύει για τα πρώτα €  5000 μέχρι τις 31/12/2003. Για μεγαλύτερα ποσά ισχύει η μέγιστη κλίμακα ταμιευτηρίου 2,25%.
Το μέγιστο όριο υπερανάληψης έχει ορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και είναι €  1.500

P H O N E B A N K IN G
800.11.800.800

w w w . b a n k o f c y p r u s . g r

Ν έ < *  £ Π 0 * Η  \ £ < Λ Τ < η θ έ σ · £ ΐ Α ; \ /

7  5  R  A  Τ  λ  Ε  Υ  Μ Ι Λϋ ·Α  V Λ

Τ ράπιζα Κόπρου

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Ο Υ  Κ Ο Σ Μ Ο Υ

http://www.bankofcyprus.gr


Η ιστορία του νησιού ακολουθεί τα χνάρια της 
προϊστορίας και ιστορίας όλου του ελλαδικού 
χώρου. Στο λόφο Κεφάλα, στο ΝΑ τμήμα, βρέ
θηκαν όστρακα και άλλα αντικείμενα που δεί
χνουν ότι το μέρος κατοικήθηκε από τη νεολι

θική περίοδο ως και τους κλασικούς χρόνους. Σύμ
φωνα με τον μύθο η πόλη της Σκιάθου κατοικήθηκε 
από τους Μυκηναίους που ήρθαν στο νησί από την 
Θεσσαλία με αρχηγό τον Πελία. Σύμφωνα με άλλη πη
γή οι πρώτοι κάτοικοι ήσαν Πελασγοί που ήρθαν από 
την Θράκη. Είναι πολύ πιθανό κατά τους προϊστορι
κούς αυτούς χρόνους, το όμορφο αυτό νησί να κίνη
σε το ενδιαφέρον των Κρητών που ήσαν δεινοί θα
λασσοπόροι και γνώστες του Αιγαίου.

Τον 8ο αιώνα την εποχή κατά την οποία έχουμε την 
ίδρυση πολλών αποικιών από τις ελληνικές πόλεις- κρά
τη, στο λιμάνι της Σκιάθου εγκαθίστανται Ευβοείς. Μπαί
νουμε πια στην περίοδο για την οποία έχουμε σαφή ιστο
ρικά στοιχεία, έτσι γνωρίζουμε ότι κατά την διάρκεια των 
Περσικών πολέμων οι Σκιαθίτες έπαιξαν σημαντικό ρόλο 
βοηθώντας τους υπόλοιπους Έλληνες στον αγώνα τους 
κατά των Περσών. Μετά τον νικηφόρους αυτούς πολέ
μους εντάχτηκαν στην Α’ Αθηναϊκή Συμμαχία.

ΣΚΙΑΘΟΣ
«ανεβοκατέβηκα γραφικά στενό- 
σόκκακα, θαύμασα ηλιοβασιλέμ- 
ματα από υψώματα που αγνάντευ· 
αν στην απεραντωσύνη των ουρά· 
νών και των νερών, λούσθηκα σε 
κατάχρυσες αμμουδιές είδα παρα
δεισ ιακές τοπ οθεσ ίες όπως οι 
Κουκουναριές της Σκιάθου»

Κώστας Ουράνης

Την περίοδο της ευημερίας διέκοψε ο Πολοποννη- 
σιακός πόλεμος, κατά τη διάρκεια του οποίου η Σκιά
θος έπαιρνε το μέρος του ενός ή του άλλου από τους 
αντιμαχόμενους. Τελικά ακολούθησε την Αθήνα στην 
Β’ Αθηναϊκή Συμμαχία. Έρχεται όμως μια νέα δύναμη 
που προσπαθεί να συσπειρώσει τους Έλληνες ενα
ντίον των Περσών_ πρόκειται για τον φίλιππο Β’ ο 
οποίος μετά την μάχη της Χαιρώνειας εγκαθιστά στη 
Σκιάθο ολιγαρχικό πολίτευμα. Η νέα περίοδος ευημε
ρίας σταματά τι 146 π.χ όταν το νησί καταλαμβάνεται 
από τους Ρωμαίους. Αλλοι σημαντικοί σταθμοί στην 
ιστορία της νήσου είναι η κατάληψή της από τους Βε- 
νετούς το 1207, οπότε κτίστηκε ένα φρούριο στη είσο
δο του λιμανιού. Όταν η Σκιάθος επανήλθε στο Βυζά
ντιο, οι κάτοικοι έκτισαν ψηλά στο βράχο, σε φυσικά 
οχυρωμένη τοποθεσία το Κάστρο, το οποίο έγινε πρω
τεύουσα του νησιού μέχρι το 1829. Η πόλη αυτή ήταν 
αθέατη από τη θάλασσα και οι κάτοικοι ένοιωθαν 
ασφαλείς από τους πειρατές. Κατά τη διάρκεια της 
δεύτερης κατάληψης από του Βενετούς τα προνόμια 
που είχαν εξασφαλίσει οι κάτοικοι παραβιάζονταν, κι
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έτσι επαναστάτησαν. Η μεγάλη καταστρο
φή ήρθε όταν το νησί κατέλαβε ο περίφημος 
Χάίρεντίν Μπαρμπαρόσα, ο οποίος σύμφω
να με άγνωστο μοναχό:«άλλους πολυτρό- 
πως επαίδευσεν, άλλους εκαρατόμησε και 
άλλους κωπηλατείν δεσμώτας ηνάγκασεν».

Στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, 
το νησί το οποίο λεηλατήθηκε κατ’ επανάλη
ψη από τους Τούρκους, δεν μπορούσε παρά 
να συμμετέχει ενεργά, αξιοποιώντας τη ση
μαντική ναυτική του δύναμη.

Μπροστά στο λιμάνι της Σκιάθου βρίσκεται 
μια μικρή χερσόνησος. Εδώ κτίστηκε από 
τους Βενετούς το φρούριο στο οποίο ανα
φερθήκαμε. Εδώ βρίσκεται επίσης ανάγλυφη 
σε στήλη η μορφή του Αλέξανδρου Παπαδια- 
μάντη. Στο νησί υπάρχει και το σπίτι- μουσείο 
του συγγραφέα στο οποίο εκτίθενται φωτο
γραφίες και προσωπικά του αντικείμενα.

Στα αξιοθέατα του νησιού ανήκουν τα λείψανα του 
αρχαίου τείχους, το καρνάγιο κι ο Μεγάλος Ταρσανάς, 
όπου σήμερα γίνονται μόνο επισκευές σκαφών.

Ο επισκέπτης δεν πρέπει να παραλείψει να επισκε- 
φτεί τη Λίμνη ΒΑ του λιμανιού, όπου βρίσκεται υδροβιό
τοπος για αποδημητικά πουλιά.

Η Σκιάθος έχει να επιδείξει στον επισκέπτη της πολ
λές ενδιαφέρουσες εκκλησίες Η Εκκλησία των Τριών Ιε
ραρχών, όπου φυλάσσονται εικόνες από εκκλησίες του 
Κάστρου, η Εκκλησία της Παναγιάς της Λίμνιας, όπου 
φυλάσσεται η κάρα του Παπαδιαμάντη. Στην πλατεία 
μπροστά από την εκκλησία υπάρχει η προτομή του ακα
δημαϊκού και συγγραφέα Αλέξανδρου Μωραϊτίδη. 
Άλλες εκκλησίες είναι η του Αγίου Νικολάου και του 
Αγίου Φανουρίου από την οποία η θέα προς την πόλη εί
ναι εξαιρετική. Στο Κάστρο βρίσκονται η Αγία Μαρίνα, 
Άγιος Νικόλαος και η περίφημη εκκλησία, ο Χριστός στο 
Κάστρο. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι επίσης η μονή της 
Ευαγγελίστριας όπου τον Σεπτέμβριο του 1807 δόθηκε 
ο όρκος της ελευθερίας.

Η μονή του Αγίου Χαραλάμπους, όπου μόνασε ο Μω- 
ράίτίδης και η περίφημη μονή της Παναγιάς της Κουνί- 
στρας του 17ου αιώνα με την εικόνα της Παναγίας για 
την οποία ακούγονται πολλοί θρύλοι: ονομάζεται Εικο- 
νίστρα επειδή εμφανίστηκε, Κλωνίστρια επειδή βρέθη
κε σε κλαδί και Κουνίστρα επειδή «αιωρούνταν».

Η Παναγία η Κουνίστρα είναι πολιούχος της Σκιάθου 
και γιορτάζει στις 21 Νοεμβρίου. Άλλες ενδιαφέρουσες 
μονές είναι του Αγίου Ιωάννη, το κρυφό σχολειό επί 
Τουρκοκρατίας και η μονή Κεχριάς τουίθου αιώνα που 
έχει ένα καλοδουλεμένο ξυλόγλυπτο τέμπλο.

Ένας τόσο πλούσιος σε ιερούς χώρους τόπος 
που ενέπνευσε τους Παπαδιαμάντη και Μωραϊτίδη 
τους δυο «αγίους» της ελληνικής λογοτεχνίας, να 
γράψουν τα πολύ ατμοσφαιρικά και γλαφυρά αρι
στουργήματα εμπνευσμένα από την ιδιαίτερή τους 
πατρίδα. Ιδιαίτερα κατά την άνοιξη που η φύση ε ί
ναι πολύ απλόχερη σ’ αυτό το όμορφο νησί, σε συν
δυασμό με την γιορτή του Πάσχα, τα έθιμα παρου
σιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι δυο Σκιαθίτες 
αναφέρονται εκτενώς σ’ αυτά.

Το μοιρολόι ή θρήνος της Παναγίας που τραγουδιέ
ται στη Σκιάθο από παιδιά τα οποία πηγαίνουν από σπί
τι σε σπίτι και από γυναίκες που ξενυχτούν τον Εσταυ
ρωμένο. Σήμερα το μοιρολόι αυτό εξακολουθεί να ψάλ
λεται από αγόρια την Μ. Πέμπτη. Ο Παπαδιαμάντης θυ
μάται ότι την Μ. Τετάρτη οι μαθητές του Δημοτικού Σχο
λείου έφτιαχναν ένα καλαμένιο σταυρό που τον στόλι
ζαν με κρίνα και παπαρούνες που είχαν μαζέψει στους 
αγρούς και λίγα τριαντάφυλλα από τους κήπους. Τον 
σταυρό αυτό τον περιέφεραν τη Μ. Πέμπτη στις γειτο
νιές τραγουδώντας:

«Βλέπεις εκείνο το Βουνί, με κόκκινη παντιέρα,
Εκεί σταυρώσαν το Χριστό, των πάντων Βασιλέα»,
και οι γυναίκες τους φίλευαν κόκκινα ζεστά ακόμα αυ

γά, βαμμένα «με ριζάρι, κινάβαρι και όξος».
Οι νοικοκυρές ζύμωναν αυγοκουλούρες και κοκ- 

κώνες (παιδικές κουλούρες),που ήταν η χαρά μι
κρών και μεγάλων μετά από την παρατεταμένη πε
ρίοδο νηστείας.

Ένα άλλο πασχαλιάτικο έθιμο είναι αυτό της διαρπα- 
γής των λαμπάδων. Ο Παπαδιαμάντης γράφει σχετικά: 
«Αι λαμπάδαι αι ανημμέναι επί του Επιταφίου είναι εξό- 
χως θαυματουργοί και μάλιστα εν ώρα τρικυμίας , εις 
την θάλασσαν. Όθεν οι ναυτικοί, όσοι τυχόν επεδήμουν 
εις το χωρίον, εφιλοτιμούντο να τας αρπάσωσιν όλας, 
ζηλοτύπως δε απηγόρευον εις γεωργούς και χειρώνα- 
κτας να τολμήσουν να βάλωσι χείρα».

Ο Μωράίτίδης, στο διήγημά του «Άρατε πύλας» γρά- 
φει:«Η ιερά τελετή εξηκολούθησεν εν τάξει και έληξεν 
ωσαύτως εν τάξει. Και αυτή η διαρπαγή των λαμπάδων 
εγένετο υπό των ναυτών εν τακτική αταξία».

Ένα άλλο τοπικό έθιμο που έχει εκλείψει σήμερα, 
όπως ο τελετουργικός, πασχαλινός χορός «Καμάρα» 
που χόρευαν την Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα οι γυ
ναίκες, ενώ την Τρίτη του Πάσχα οι άντρες χόρευαν 
κλέφτικα.

Αυτά τα Σκιαθίτικα έθιμα όπως και άλλα πολλά ανή
κουν στον κύκλο των δρώμενων του βορειοελλαδι
κού χώρου και αποτελούν αντικείμενα μελέτης της λα
ογραφίας.

Π.Υ. Ζωή Κώστα βάρα

217



Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

TOY 
Α. ΠΑΓΩΝΗ 
(ΑΚΤΑΙΟΣ)

I  τιμωρία του αιθέρα
[κείνο το συγνεφιασμένο υγρό πρωινό, σκοτάδι 

ακόμα, η Ιερουσαλήμ βρίσκονταν σε μεγάλο ανα
βρασμό!.. Έφιπποι Ρωμαίοι στρατιώτες οπλισμέ
νοι με τις βαριές αστραφτερές τους πανοπλίες, 
γυρόφερναν με ξέφρενο καλπασμό στα λιθόστρω

τα καλντερίμια, σκορπίζοντας το τρόμο στο πέρασμά 
τους!.. Την ίδια εκείνη ώρα, κάποιος άνθρωπος χωμέ
νος μέσα στον κουρελιασμένο του χιτώνα βάδιζε βια
στικά μέσα σ’ ένα απόμερο σοκάκι που έβγαζε στ’ αρ- 
γαστήρια των Εβραίων καλφάδων. Έξω από ένα πλιν- 
θόχτιστο μισοπεσμένο καλύβι, σταμάτησε αλαφιασμέ
νος από το μακρύ δρόμο και βάλθηκε να βροντάει απα
νωτά, επίμονα, με τα δυό του χέρια, τη ξύλινη σαραβα
λιασμένη πόρτα.

- Ποιος είναι; ρώτησε από μέσα μια φοβισμένη αντρί- 
κια φωνή.

- Εγώ είμαι Χαλίλ, ο Μάλχος, ο υπερέτης του αρχιε
ρέα του Καϊάφα, άνοιξέ μου, σου φέρνω παραγγελιά 
βιαστική τ ’ αφέντη μου!.. Η πόρτα υποχώρησε τρίζο
ντας και στ’ άνοιγμα φάνηκε δειλά ένας μαυριδερός 
αχαμνός ανθρωπάκος. Είχε γκρίζα, κασιδιασμένη, 
αραιά γενειάδα, μαλλιά ξεφτισμένα, μάτια μικρά τσί- 
μπλικα και μύτη γαμψιά, ίδια μ’ όρνιου!..

Φορούσε μια κελεμπία μ’ απανωτά μπαλώματα και 
πανωθέ της, ποδιά από καμηλόδερμα, μισοκαμένη και 
βρόμικια...

- Είμαι στις διαταγές τ ’ αφέντη σου, είπε με φωνή 
σβραχνή...
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ΕΙΔΙΚΟ ΕΚ ΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι.Χ.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

•ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ «ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
• ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΗΓΟΥ «ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ 

•ΟΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Με τη σιγουριά και την αξιοπιστία της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΣΦΑΑΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (Ευρώ)

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
B/M /

Φορ. Ιττττοι 4 5 6 7 8 9 10

6 99,16 108,64 118,13 127,61 137,10 146,59 156,07

■N
l 1 00 106,27 116,85 127,43 138,01 148,59 159,17 169,75

9-10 129,98 142,22 154,45 166,69 178,92 191,16 203,39

11 -12 135,42 148,49 161,57 174,64 187,71 200,78 213,85

13 και άνω 144,27 158,70 173,13 187,56 202,00 216,43 230,86

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΝΗΣΩΝ*
B/M/

Φορ. Ιπποι 4 5 6 7 8 9 10

6 74,37 81,48 88,60 95,71 102,83 109,94 117,06

00Ih- 79,70 87,64 95,57 103,51 111,44 119,38 127,31

9-10 97,49 106,66 115,84 125,02 134,19 143,37 152,54

11 -12 101,57 111,37 121,17 130,98 140,78 150,58 160,39

13 και άνω 108,20 119,02 129,85 140,67 151,50 162,32 173,14

* Πλην Ν. Θεσ/νικης & Νήσων Ρόδου, Κέρκυρας, Κρήτης & Εύβοιας

ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 
•Αίτηση Ασφάλισης Τηλεφωνικώς «Παράδοση Συμβολαίου στο Χώρο σας 
•Άμεση Αποστολή Εξειδικευμένου Συνεργάτη στον Τόπο του Ατυχήματος 

•Κάλυψη Ιατρικών Δαπανών σε Ελλάδα & Εξωτερικό 
•Διεκδίκηση Αποζημιώσεων Τροχαίου Ατυχήματος

για ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
τ η λ  210  6532565  κ α θ η μ ε ρ ιν ά  9:00 - 18:00

MiG ΧΡΗΜΑΤΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΥΘΑΓΟΡΑ 5, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΗΛ: 210 6532565
FAX: 210 6526081
eoiail: oiigfins@>otenet.qr
web: www.oiig.wxs.org

ia

INSURANCE CO S.A. 
Α Ν Ω Ν Υ Μ Η  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η  F T A I P IA
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Και πρόστεσε:
- Πές μου, τι θέλει;
- Πέντε σιδερόκαρφα!.. αποκρίθηκε ο Μάλχος...
Πέντε σουβλερά καρφιά, επανέλαβε, που νάναι μια

πιθαμή στο μάκρος, με πλατύ κεφάλι και χοντρά ίσαμε 
το μικρό μου δάχτυλο!.. Αλλά πρόσεξα. Χαλίλ... Θέλει 
να τα φτιάξεις τώρα αμέσως!.. Κι όσο για τον κόπο σου, 
σ’ αμοιβή απλόχερα!.. Μ’ ένα ολάκερο αργυρό δηνάριο, 
για το καθ’ ένα από δαύτα!.. Ένα χαμόγελο ικανοποίη
σης τρεμόπαιξε στα χείλη του γύφτου!.. Κατόπι είπε μι- 
σοκλείνοντας το δεξί του μάτι, σημαδιακά:

-Σίγουρα Μάλχο θα τα θέλει για κείνον, τον ψευτο
προφήτη από την Ναζαρέτ, τον Ιησού, που μας παρα
σταίνει το γιό του Θεού!.. Και πρόστεσε:

- Κάτσε να τα φτιάξω, να του τα πας, μαζί με τα τα
πεινά μου σεβάσματα..

Ο υπερέτης του αρχιερέα, ο Μάλχος, ύστερα από το 
μεγάλο εκείνο θάμα της συγκόλλησης του κομμένου 
του αυτιού από τον Ιησού είχε πιστέψει στη Θεία Του 
δύναμη!... Έτσι, τώρα πια, αλλαγμένος, έβλεπε με συ
μπάθεια το δράμα του Θεανθρώπου, περιοριζόμενος 
βαριόκαρδα, απλά στο να εκτελεί - μη μπορώντας να 
κάνει διαφορετικά - τις εντολές τ ’ αφέντη του... Κάθισε 
καταγής οκλαδόν εκεί σε μια άκρη του εργαστηριού, 
ανάμεσα σε πυκνούς καπνούς και παρακολουθούσε τον 
ξεμπράτσωτο γύφτο το Χαλίλ, να σφυροκοπάει το πυ- 
ρομένο σίδερο στ’ αμόνι κι ένας κρύος ιδρώτας περιέ
λουσε το κορμί του... Και μόνη η σκέψη πως σε λίγο, αυ
τό το μυτερό καρφί θα σφηνωθεί απ’ το δήμιο στις σάρ
κες τ ’ άκακου εκείνου Ανθρώπου, τον έκανε ν’ ανατρι

χιάζει σύγκορμος...
Σε κάποια στιγμή ένιωσε δάκρυα καφτά να τρέχουν 

στα μάγουλά του...
Έμεινε έτσι βυθισμένος σε μια έκσταση απελπισίας 

και τρόμου, όταν ξάφνου τον πλησίασε ο γύφτος...
- Έτοιμα, γρύλισε με τη σβραχνή του φωνή, καθώς 

του’ δεινε ζεστά ακόμα απ’ τη φωτιά, τα καρφιά...
Ο Μάλχος τα πήρε αμίλητος, του μέτρησε τα πέντε 

αργυρά νομίσματα, με την προσωπογραφία του Καίσα- 
ρα. Χαιρέτισε ψυχρά κι έφυγε!..

Ο Ιησούς φορτωμένος στους αδύναμους ώμους Του, 
το βαρύ σταυρό, ακολουθούμενος ξωπίσω από τους 
δυό κακούργους ληστές και τη φρουρά των Ρωμαίων 
έφιππων στρατιωτών, που με τα μαστίγια και τις φονικές 
του λόγχες, ανάγκαζαν τους μελλοθάνατους να συντο
μεύουν, το δρόμο τους προς το Γολγοθά!..

«Λαός δυσεβής και παράνομος». Ξοπίσω ακολουθού
σε η κουστωδία των Εβραίων με ουρλιαχτά προπορευ- 
ομένων των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων, με τελευ
ταίους τη μάνα και τους άλλους συγγενείς του Ιησού. 
Ανάμεσα στον όχλο, ακολουθούσε και ο γύφτος ο Χα
λίλ... Σε κάποια ώρα, ο Ιησούς εξαντλημένος απ’ το μα
κρύ ανηφορικό δρόμο και το βαρύ του σταυρού φορτίο, 
σωριάστηκε κάτω λιπόθυμος!.. Τότε, ένας έφιππος 
στρατιώτης από τη φρουρά βρίζοντας χυδαία, πλησία
σε τον Ιησού κι άρχισε να τον χτυπάει βάναυσα με το 
μαστίγιο... Το αίμα, άφθονο άρχισε να τρέχει, από την 
πληγιασμένη Του ράχη!

Προσπάθησε να στηλωθεί στα πόδια του, αλλά ανή
μπορος γονάτισε πίσω κάτω από το βάρος του σταυ
ρού!.. Τότε, κάποιος μεσόκοπος άντρας λεγόμενος Σί- 
μωνας Κυρηναίος, προσφέρθηκε να φορτωθεί το σταυ
ρό του Ιησού!.. Έτσι, βαδίζοντας αντάμα κι ύστερα από 
μια εξαντλητική πορεία επάνω στα κοφτερά κακοτρά
χαλα βράχια και τ ’ αγριάγκαθα, φτάσανε επάνω στη κο
ρυφή του Γολγοθά!.. Εκεί, ο δήμιος μαζί με τους όμοι- 
ούς του, αφού πρώτα γύμνωσαν τον Ιησού αφήνοντάς 
του μονάχα με τη σκελέα Του τον ξάπλωσαν ανάσκελα 
επάνω στο σταυρό, του’ δεσαν τα χέρια και τα πόδια 
σφιχτά με χοντρά σχοινιά και κατόπι άρχισαν το μακά
βριο έργο του καρφώματος!.. Τ' Άγιο Του αίμα άρχισε 
να βάφει το ξύλο του σταυρού, καθώς ο σκληροτράχη
λος δήμιος του’ μπήγε στις σάρκες τα σουβλερά εκείνα 
φοβερά καρφιά!!..

«Ην δε ώρα έκτη και εσταύρωσον αυτόν».
(Η’ Ευαγγέλιον Εκ του κατά Λουκάν).
Ο Χαλίλ ο σιδεράς, τρυπωμένος ανάμεσα στο πλή

θος, παρακολουθούσε κι αυτός από κοντά τη μακάβρια 
εκτέλεση της σταύρωσης του Ιησού, ασυγκίνητος!..

Σε κάποια στιγμή νιώθει... σίδερο καφτά, το χωμένο 
στον κόρφο του πουγκί, με τα πέντε αργυρά δηνάρια, 
να του... τσουρουφλίζει το στέρνο!!..

Έντρομος, πάσχισε ν' απαλλαγεί από δαύτο...
Και τότε έκπληκτος και τρομοκρατημένος βλέπει να 

πέφτουν μέσα απ’ αυτό μπροστά στα πόδια του... πέντε 
πυρακτώμενα καρφιά!!..

Όμοια σα κι εκείνα πούχε φτιαγμένα σήμερα το 
πρωί!..

«Είχε τιμωρηθεί από το Θεό για το μεγάλο του αμάρ
τημα!!.. □
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λεν Ι ι  ίο Ρεχίσω ποιε...
Σε μια εποχή που οι ηθικές αξίες τείνουν να εκλείψουν 
και η αυτοθυσία για τον συνάνθρωπο φαίνεται σαν «ό
νειρο θερινής νυκτός», σαν χαρμόσυνη πασχαλιάτικη 
καμπάνα ακούστηκε η είδηση πως δυο συνάδελφοι Α
στυνομικοί της Αμεσης Δράσης αψηφώντας τον κίνδυ
νο για την ίδια τους τη ζωή, έσωσαν από βέβαιο θάνα
το συνάνθρωπο μας που είχε πέσει θύμα ληστείας και 
στη συνέχεια πετάχτηκε από τους ληστές στα μανια
σμένα νερά της Πειραϊκής θάλασσας. Η «Αστυνομική Α
νασκόπηση» συνομίλησε μαζί τους, με τον Αρχιφύλα- 
κα Παύλο Παπύλια και τον Αστυφύλακα Παναγιώτη 
Μπεσίρη και παρουσιάζει την ενδιαφέρουσα αυτή συ
νέντευξη στο αναγνωστικό της κοινό.

ναγιώτης, και ο πολίτης και πέσαμε στο νερό. Πλησιά
ζοντας το άτομο είδαμε ότι ήτανε γυναίκα. Με τι βοή
θεια του πολίτη, προσεχτικά την τραβήξαμε προς την 
ακτή. Η γυναίκα δεν μπορούσε να μιλήσει, είχε πάθει 
σοκ. Αφού της κάναμε μαλάξεις και μασάζ για να ανέβει 
η θερμοκρασία τη σηκώσαμε στα χέρια με τον Πανα
γιώτη και την ανεβάσαμε πάνω στο δρόμο που απείχε 
εκατόν πενήντα μέτρα από την ακτή και την βάλαμε στο 
περιπολικό. Χωρίς καθυστέρηση και έπειτα από συνεν
νόηση με το κέντρο μας, την πήγαμε στο Τζάνειο νοσο
κομείο. Οι γιατροί μας είπαν ότι ούτε δέκα λεπτά ζωής 
έχει επειδή είχε μελανιάσει όλο της το σώμα. Όμως φαί
νεται ο Θεός είδε την αγωνία μας και την προσπάθειά 
μας και η γυναίκα σώθηκε. Εκ των υστέρων μάθαμε, 
στην προανάκριση που άσκησε το λιμενικό, ότι η γυναί
κα είχε ληστευθεί και ότι την είχανε πετάξει στη θάλασ
σα αδίσταχτοι ληστές. Η γυναίκα βρισκότανε μέσα στο 
νερό από τις 6:00, μέχρι τις 8:00 το πρωί γι’ αυτό και εί
χε παγώσει.

A. Α.: Είναι μεγάλη τιμή για όλους εμάς τους Αστυ
νομικούς και ιδιαίτερα για την Αμεση Δράση που υπη
ρετείτε, η αυτοθυσία που δείξατε σώζοντας με κίνδυ
νο της ζωής σας έναν συνάνθρωπο μας.

- Παύλος Παπύλιας. Αυτό είναι το καθήκον μας ως 
Αστυνομικοί και έχω την αίσθηση πως όλοι οι συνάδελ
φοι το ίδιο θα κάνανε εάν βρισκότανε στη δική μας θέ
σει. Δεν μπορείς να παραβλέψεις το γεγονός ότι ένας 
συνάνθρωπό σου πεθαίνει και συ μένεις αδιάφορος. 
Δεν το αντέχει η καρδιά σου.

- Παναγιώτης Μπεσίρης: Ναι έτσι είναι όπως τα λέει 
ο Παύλος. Είμαστε Αστυνομικοί που ως σκοπό βάλαμε 
στη δουλειά μας να βοηθούμε τον συνάνθρωπο μας, 
έστω και αν αυτό στη σημερινή κοινωνία ακούγεται ως 
σχήμα οξύμωρο.

A. Α.: Πως ακριβώς έγινε το γεγονός;
Εκτελούσαμε τη μέρα εκείνη, διατεταταγμένη υπηρε

σία, από 5:30 το πρωί μέχρι 13:00 το μεσημέρι. Εκτε
λούσαμε περιπολία στην περιοχή του Πειραιά και συ
γκεκριμένα την ακτή Θεμιστοκλέους. Στο ύψος περίπου 
του Σταυρού ένας πολίτης μας ενημέρωσε ότι ένα άτο
μο βρίσκεται μέσα στη θάλασσα και ζητά απεγνωσμένα 
βοήθεια. Πραγματικά μαζί με τον πολίτη κατεβήκαμε και 
πήγαμε προς τη θάλασσα στο σημείο που μας υπέδει
ξε. Είδαμε το άτομο που μας καλούσε σε βοήθεια, σε 
απόσταση εβδομήντα περίπου μέτρα από την ακτή, δεν 
ξέραμε εάν ήταν άντρας ή γυναίκα. Η πρώτη μας σκέ
ψη ήταν να πέσουμε στο νερό, δημιουργούνταν όμως 
επικίνδυνοι κυματισμοί στη θάλασσα λόγο του ότι επι
κρατούσαν αντίξοες συνθήκες, φυσούσε δυνατός αέ
ρας και είχε μείον δύο βαθμούς θερμοκρασία. Στη σκέ
ψη όμως ότι ο συνάνθρωπος μας κινδυνεύει με γρήγο
ρες κινήσεις βγάλαμε τις στολές μας και εγώ και ο Πα

Α. Α.: Μια ολόκληρη επιχείρηση δηλαδή για τη διά
σωση αυτής της γυναίκας.

- Παύλος Παπύλιας: Ναι, θα έλεγα πως όλα πήγαν 
«κατ’ ευχήν». Γι’ αυτό και δεχθήκαμε τα συγχαρητήρια 
του κέντρου της Άμεσης Δράσης, των προϊσταμένων 
μας και του κ. Αρχηγού.

A. Α.: Πως αισθάνεστε μετά από αυτό το γεγονός;
- Παναγιώτης Μπεσύρης: Είναι μια εσωτερική κατά

σταση την οποία δεν μπορεί να εκφράσει κανείς εύκο
λα. Δεν θα ξεχάσω όταν ήρθε το παιδί της, μας κοίταγε 
στα μάτια, μας είπε και εμένα και του Παναγιώτη σας 
ευχαριστούμε πολύ που σώσατε τη μητέρα μου.

- Παύλος Παπύλιας: Και εγώ δεν θα ξεχάσω το βλέμ
μα της γυναίκας τη στιγμή που πλησιάζαμε να τη σώ
σουμε μέσα στη θάλασσα, ήταν μία στιγμή που δεν αγο
ράζεται με τίποτα άλλο στον κόσμο. Αισθανθήκαμε 
πρώτα απ’ όλα άνθρωποι και ότι με τέτοια περιστατικά 
εκπληρώνουμε την αποστολή μας ως Αστυνομικοί.

A. Α.: Εκδηλη φαντάζομαι θα είναι και η ευχαριστία 
της γυναίκας που σώσατε;

- Παύλος Παπύλιας: Ναι τα λόγια της σε γεμίζουν χα
ρά. Από σήμερα μας είπε σαν δικά μου παιδιά θα σας 
αγαπώ και αλλάζει ριζικά μέσα μου η γνώμη που είχα 
για την Αστυνομία. Και πολύς κόσμος θα έλεγα μαθαί
νοντας το περιστατικό από τα μέσα μαζικής ενημέρω
σης, μίλησαν με θετικά σχόλια και η αστυνομία δέχθη
κε ένα θετικό μήνυμα.

A. Α.: Παναγιώτη πως νοιώθουν οι συνάδελφοί σας 
με αυτό το περιστατικό;

- Παναγιώτης Παπύλιας: Την στιγμή που τελειώσαμε 
όλο το περιστατικό ήρθανε και μας βρήκανε και οι συ-
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νάδελφοι της Άμεσης Δράσης, μας δώσανε συγχαρη
τήρια για την πράξη μας αυτή. Εμείς όμως τους είπαμε 
ότι δεν κάναμε τίποτα σπουδαίο, άλλωστε δουλειά μας 
είναι να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο και ότι το 
ίδιο μπορούσαν να κάνουν και αυτοί χωρίς δεύτερο δι
σταγμό. Και έβλεπα στα μάτια τους ότι θέλανε να είναι 
στη θέση τη δίκιά μας, να μπορούσαν να προσφέρουν 
και αυτοί και όπως και εμείς αυτό το ελάχιστο που προ- 
σφέραμε και προσφέρουμε καθημερινά στην κοινωνία. 
Και νομίζω αυτό θέλει η κοινωνία από την αστυνομία, να 
είναι δίπλα της και να την στηρίζει στις δύσκολες στιγ
μές που θα της τύχουν.

- A. Α. Σας έδειξαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
σίγουρα αισθανθήκατε πολύ όμορφα. Ο κόσμος πως 
σας βλέπει μετά από αυτό το γεγονός;

- Παύλος Παπύλιας: Ναι, το έχει μάθει πολύς κό
σμος μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις 
εφημερίδες που γράψανε εκείνες τις μέρες για μας. 
Καταλάβαμε ότι ο κόσμος, μας αισθάνεται σαν ένα δι
κό του άνθρωπο που όταν τον χρειαστεί θα είναι δίπλα 
του, και θέλω να πιστεύω πως αυτό επεκτείνεται και 
σε όλους τους συναδέλφους αστυνομικούς, ανεξάρ
τητα αν αυτός λέγετε Παπύλιας ή Μπεσύρης. Πι
στεύω ότι σε κάθε αστυνομικό πλέον θα βλέπουν έναν 
Παναγιώτη, έναν Παύλο, τον οποίο θα φωνάξουν για 
να τους συμπαρασταθεί σε κάτι, είτε αυτό είναι θέμα 
ζωής, είτε θέμα κάποιου καθημερινού περιστατικού 
που μπορούμε να τύχουμε.

- A. Α.: Πάντως η όλη σας αυτή στάση φανερώνει 
έναν ευγενή, ψυχικό κόσμο που εκφράζεται με αυτο
θυσία για τον συνάνθρωπο.

-Παναγιώτης Μπεσύρης: Δεν συμβαίνει μόνο σε 
εμάς, πιστεύω ότι ο μέσος όρος στην αστυνομία το έχει 
αυτό το χάρισμα, γιατί είναι Χάρισμα να έρχεσαι σε αυ
τό το Σώμα που λέγεται Ελληνική αστυνομία, γιατί προ
σφέρεις σε οποιοδήποτε πόστο και αν είσαι.

- Παύλος Παπύλιας: Προσπαθείς να προσφέ
ρεις το καλύτερο και το μέγιστο δυνατό στον 
Έλληνα πολίτη, στον ευρωπαίο πολίτη. Κοιτάς πως 
να προσφέρεις, καμιά φορά αγνοώντας ακόμη και 
τη δική σου ζωή.

A. Α.: Τελειώνουμε αυτή τη συνέντευξη και με ειλι
κρίνεια ομολογώ πως είστε άξιοι θαυμασμού, είναι 
κρίμα που δεν μας επιτρέπει ο χρόνος να συνεχίσου- 
με την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση μας.

- Και εμείς ευχαριστούμε που μας δόθηκε η δυνα
τότητα να γνωριστούμε με τους αναγνώστες του πε
ριοδικού μας, επιτρέψτε μας να κάνουμε μία ευχή, τώ
ρα με τον πόλεμο στο Ιράκ, όλοι οι μεγάλοι να σκύ
ψουν με αγάπη και συμπόνια στα παιδιά, στις γυναί
κες και γενικά στην τόσο ταλαιπωρημένη ανθρώπινη 
προσωπικότητα, αγνοώντας οποιαδήποτε οικονομικά 
ή άλλα συμφέροντα.

Συνέντευξη 
Αρχ. Κωνσταντίνος Τσινάλης



Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Afidyii κοι Τρίιπ lira
«Έπαρε γέρου συμβουλή και παιδεμένου γνώση » λέει ο λαός μας,και σε πρόσφατο διε
θνές συνέδριο αφιερωμένο στους παππούδες και τις γιαγιάδες, οι ερευνητές κατέλη
ξαν, ότι είναι πολύ ευεργετική για τους νεαρούς βλαστούς μας η παρουσία των ηλικιω
μένων συγγενών και βελτιώνουν τις προοπτικές των παιδιών σε πολύ μεγαλύτερο βαθ
μό από ότι οι παρουσία μόνο των γονέων τους. Η Αστυνομική Ανασκόπηση θέλοντας να 
αναδείξει την μεγάλη προσφορά των απομάχων της ζωής προς τις «χειμαζόμενες» νε
ότερες γενιές, ιδιαίτερα στον σύγχρονους απαιτητικούς καιρούς μας ,με ιδιαίτερη χα
ρά φιλοξενεί αποσπάσματα από την σχετική εισήγηση του κ. Νικολάου Πετρουλάκη.

D Μεγάλος Βασίλειος,ο μεγάλος αυτός παιδαγω
γός της νεότητας, αναφερόμενος στο κεφάλαιο 
του Ευαγγελίου του Λουκά, όπου ο Χριστός φαί
νεται «υποτασσόμενος τοις γονεύσι αυτού» παρα
τηρεί ότι «δει τα τέκνα τιμάν τους γονείς» και πα

ρουσιάζει το παράδειγμα των πελαργών για την αγάπη 
προς τους γέροντας γονείς τους και λέγει (σε μετά
φραση) «η δε φροντίδα των πελαργών για τους γηρα- 
σμένους γονείς τους είναι αρκετή για να κάνει τα παιδιά 
μας ν’ αγαπούν τους γονείς τους, αν ήθελαν να προσέ
ξουν. Αλλ’ οπωσδήποτε κανείς δεν είναι λειψός στο 
μυαλό, ώστε να μην καταλαβαίνει ότι είναι επαίσχυντο - 
αισχύνη άξιον - να φαίνεται στην αρετή κατώτερος από 
τα εντελώς άλογα πουλιά. Οι πελαργοί, όταν ο γονέας 
τους γυμνωθεί τελείως από πτερόρροια των γηρατιών, 
τον βάζουν ανάμεσά τους και τον ζεσταίνουν με τα φτε
ρά τους και του ετοιμάζουν άφθονες τροφές και τον 
βοηθούν όσο γίνεται στο πέταγμα ανασηκώνοντάς τον 
απαλά με τη φτερούγα ένας από τα δεξιά και άλλος από 
τα αριστερά. Και είναι τούτο τόσο πασίγνωστο, ώστε με
ρικοί την ανταπόδωση των ευεργεσιών τους την ονομά
ζουν αντιπελάργωση». Για τη συμπεριφορά αυτή των 
πελαργών αναφέρονται και ο Πλούταρχος και ο σοφι
στής Αιμίλιος Κλαύδιος.

Θα θέλουν λοιπόν τα σημερινά παιδιά να φανούν κα
τώτερα από τα άλογα πουλιά;

Οι διάφορες κοινωνίες, αντιμετωπίζουν διαφορετικά 
τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Είναι γνωστό ότι στην κοι
νωνία των Εσκιμώων, όπου είναι αναγκαία η συνεχής με
τακίνηση των οικογενειών και η παρουσία γερόντων δυ
σκολεύει τις μετακινήσεις αυτές, οι γέροντες, ύστερα 
από μια ορισμένη ηλικία, οδηγούνται στην έρημο των 
πάγων και εγκαταλείπονται εκεί, για ν’ αποθάνουν και να 
διευκολύνουν έτσι τη ζωή των παιδιών τους. Στην αρ
χαία Ελλάδα, στα Ομηρικά χρόνια, δεν υπήρχε σεβα
σμός για τη γεροντική ηλικία - ο Λαέρτης ήταν εξόρι
στος, ο εκάστοτε βασιλιάς ή ηγεμόνας, όταν γερνούσε, 
διωχνόταν από το γιο του, ο Πηλέας, για παράδειγμα, 
έτυχε κακομεταχείρισης κ.λ,π. Το ίδιο συνέβαινε και στα 
χρόνια του Περικλή. Στη θεωρία οι νόμοι ήταν υπέρ των 
γερόντων και τα παιδιά ήταν υποχρεωμένα να συντη
ρούν τους γέροντες γονείς (τέτοια υποχρέωση δεν εί

χαν στην περίπτωση που οι γονείς δεν είχαν ενδιαφερ
θεί για την εκπαίδευσή τους). Πέρα όμως από τη θεω
ρία, μόνο οι Σπαρτιάτες εφάρμοζαν τους νόμους και σέ
βονταν τους γέροντες, για τους οποίους φύλασσαν πά
ντα τιμητικές θέσεις στις δημόσιες συγκεντρώσεις. 
Στην Αθήνα οι γέροντες είχαν εγκαταλειφθεί, γι’ αυτό 
και σε αρκετά σημεία οι τραγωδίες και οι κωμωδίες κά
νουν λόγο για το γεγονός αυτό (Αριστοφάνους Αχαρ- 
νής, στ. 676, κ.ε., Σφήκες 605 κ.ε. Η παραπάνω στάση 
των αρχαίων Ελλήνων δικαιολογείται από την ψυχρή λο
γική και θυμίζει τη συμπεριφορά των Εσκιμώων. Ο συ
ναισθηματισμός ήταν κάτι το άγνωστο. Οι συνεχείς πό
λεμοι έκαναν τους πολίτες τραχείς. Οι κυβερνήτες 
έπρεπε να είναι χαλύβδινοι και να στηρίζονται σε ισχυ
ρό στρατό, δηλ. στους νέους. Ο Ησίοδος με ένα στίχο 
του εκφράζει τις ελληνικές τάσεις, σχετικά με την απο
στολή και τα καθήκοντα κάθε ηλικίας. Η δουλειά είναι 
για τους νέους, οι συμβουλές για τους ενηλίκους και οι 
προσευχές για τους γέροντες (έργα νέων, βουλαί μέ
σων, ευχαί δε γερόντων). Οι Τρώες σε αντίθεση με τους 
Έλληνες, είχαν μεγάλο σεβασμό προς τους γέροντες. 
Παροιμιώδης εξάλλου μένει η του Αινείου ευσέβεια.

Η σύγχρονη οικονομική ζωή κατευθύνεται από τους 
νέους και ο κόσμος των επαγγελμάτων είναι ανοι
κτός μόνον για τους νέους. Οι νομοθεσίες όλων των 

κρατών προστατεύουν τη νεότητα για την εξεύρεση ερ
γασίας. Οι επιχειρήσεις, επίσης, ζητούν προσωπικό με
ταξύ 20 και 30 ετών ή κάτω των 35 και όχι πάνω από 40, 
όπως γράφουν οι αγγελίες στις εφημερίδες. Βέβαια 
υπάρχουν δουλειές για τις οποίες η νεανική ηλικία είναι 
η μόνη κατάλληλη, αλλά υπάρχουν και πολλές εργασίες 
που μπορεί να πει κανείς πως θα γίνουν καλύτερα από 
ένα άτομο μέσης ηλικίας, που θα συνδυάζει τη μόρφω
ση και την εμπειρία. Ο κόσμος λοιπόν σήμερα είναι ανοι
κτός προς τους νέους. Αυτό σημαίνει πως οι άλλες ηλι
κίες και ιδίως η γεροντική θεωρούνται σχεδόν άχρηστες, 
και η προσφώνηση «γέρος» είναι πολύ κοντά στην ύβρη.

Η κοινωνία μας ακόμα δεν έχει καθορίσει κανόνες, 
που να ορίζουν τις υποχρεώσεις των νέων απέναντι 
στους γέροντες και κυρίως τις υποχρεώσεις των τέκνων 
για τη βοήθεια των γονέων τους, όταν αυτοί βρίσκονται
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σε ανάγκη. Ακόμα και στην περίπτωση που γίνεται κάτι 
τέτοιο, φαίνεται πως γίνεται με το «ζόρι» και οι γέροντες 
αισθάνονται πως είναι ανεπιθύμητα πρόσωπα.

Δεν υπάρχει ακριβής διαχωριστική γραμμή ανάμεσα 
στη μέση ηλικία και στη γεροντική. Συνήθως ο χρόνος 
της συνταξιοδότησης θεωρείται από πολλούς, ως η αρ
χή της τρίτης ηλικίας, αν και οι ίδιοι οι συνταξιοδοτού- 
μενοι δεν θέλουν να το παραδεχθούν. Μέσα στην οικο
γένεια ο παράγοντας που δείχνει πως το ανδρόγυνο αρ
χίζει μια νέα ζωή, είναι όταν ο ρόλος γονιών - παιδιών, 
αντιστρέφεται, τότε δηλ. που τα παιδιά αρχίζουν να εν- 
διαφέρονται για τους γονείς, όπως έκαναν μέχρι τώρα 
οι γονείς τούς, γι’ αυτά, δίνοντας σ' αυτούς συναισθη
ματική και οικονομική -αν χρειάζονται- βοήθεια. Όταν 
μάλιστα ο ένας των γονέων αποθάνει, τότε ο περιλειπό- 
μενος, έχει μεγαλύτερη ανάγκη συναισθηματικής κυ
ρίως, αλλά και οικονομικής ενίοτε, βοήθειας. Σ’ αυτές 
τις περιπτώσεις ο μόνος γονέας συχνά παραλαμβάνεται 
από τα παιδιά του ή αν δεν ζει μαζί τους, τα παιδιά 
έχουν την φροντίδα του.

Η βοήθεια των παιδιών στους γέροντες γονείς και πο
λύ περισσότερο στο μόνο ζώντα πρέπει να είναι κυρίως 
συναισθηματική. Ο γονέας είναι ανάγκη να βοηθηθεί να 
καταλάβει πως η ζωή γι’ αυτόν δεν τελείωσε και ότι δι
κοί του άνθρωποι βρίσκονται κοντά του. Κοινωνικές 
έρευνες που έχουν γίνει στις ΗΠΑ, στη Μ. Βρετανία 
και στη Δανία έδειξαν πως ένα μεγάλο ποσο
στό ατόμων τρίτης ηλικίας έχουν κοντά 
τους τουλάχιστον ένα παιδί, που ενδιαφέ- 
ρεται γι’ αυτά. Αρκετοί συγκατοικούν με 
τα παιδιά τους, περισσότεροι όμως βρί
σκονται σε απόσταση ολίγων χιλιομέτρων 
από την κατοικία των παιδιών τους. Στις 
χώρες του τρίτου κόσμου, όπου υπάρ
χει η συνήθεια παιδιά και γονείς να ζουν 
στο ίδιο χωριό, είτε και στο ίδιο σπίτι, η 
επαφή και επικοινωνία ανάμεσα σε παι
διά και γέροντες γονείς είναι πολύ μεγά
λη. Το ίδιο συνέβαινε και στα δικά 
μας χωριά, μέχρι τουλάχιστο 
τα χρόνια του πολέμου.

ε την ενηλικίω- 
ση και απομά
κρυνση των 

παιδιών η οικογέ
νεια ως θεσμός 
υφίσταται δυνατό 
χτύπημα, γιατί 
αλλάζει ο πυρή
νας της, που συν
δέει τα παιδιά. Οι 
άδειες φωλιές 
των παιδιών πα
ραμένουν ανοι
κτές στο πατρικό 
σπίτι και είναι 
έτοιμες να τα δε
χτούν σε χρονιά
ρες ημέρες ή σε 
άλλες ευκαιρίες

οικογενειακών συναντήσεων. Με το θάνατο της μητέ
ρας ή του πατέρα, το πατρικό σπίτι αρχίζει να διαλύεται. 
Πέρα όμως από τα παιδιά εκείνος που θα υποστεί το βα
ρύτερο πλήγμα, θα είναι ο περιλειπόμενος σύζυγος. Η 
στέρηση του ή της συζύγου θα είναι βαρύτατο πλήγμα, 
στην περίπτωση μάλιστα που ήταν μακρά η συμβίωση 
του ή ζούσαν μόνοι τους, μακριά από τα παιδιά τους. Σε 
άλλες κοινωνίες, όπως στην Ινδία, η χήρα βρίσκεται σε 
πολύ χειρότερη θέση από τις χήρες της Δύσης. Στις πε
ρισσότερες περιοχές της Ινδίας οι χήρες δεν επιτρέπε
ται να φέρουν ενδύματα με ζωηρά χρώματα, ούτε να εν- 
διαφέρονται για την εν γένει εμφάνισή τους, ούτε να 
συμμετέχουν σε εορταστικές εκδηλώσεις και κυρίως σε 
νυφικές τελετές. Αυτά είναι κατάλοιπα των παλαιών δο
ξασιών στην Ινδία που επέβαλλαν τη θυσία της χήρας 
και το κάψιμό της, μαζί με το σώμα του νεκρού συζύγου 
της. Και στα δικά μας χωριά μέχρις εσχάτων η χήρα, 
έφερε μαύρη ενδυμασία και μαύρο κάλυμμα κεφαλής 
δια βίου και σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις έκοβε τα 
μαλλιά της και τα εναπόθετε στο φέρετρο του συζύγου 
της. Ήταν αδιανόητο να υπανδρευτεί εκ νέου ή να συμ
μετέχει σε ευφρόσυνες τελετές. Σημειώνονταν και 
ακρότητες - βάφονταν τα πάντα στο σπίτι μαύρα, 
ασπρόρουχα, σεντόνια, κεντήματα, κουρτίνες, σκεπάζο
νταν οι καθρέφτες και έμειναν κρεμασμένες στους τοί

χους φωτογραφίες μόνο των νεκρών συγγενών. 
Εν όψει αυτής της πραγματικής αναστά

τωσης που δημιουργείται στο πατρικό 
σπίτι από το θάνατο του ενός των συ

ζύγων και αν ακόμα δεν σημειώνο
νται οι ακρότητες που προαναφέρα- 

με γεννάται άμεση η ανάγκη συ
μπαράστασης των παιδιών προς τον 
εναπομείναντα γονέα. Η συμπαρά

σταση βέβαια πρέπει να υπάρχει 
και όταν ακόμα ζουν και οι δύο γο
νείς, για να διασκεδάζεται η θλίψη 

τους από το αντίκρυσμα των άδειων 
κρεβατιών των παιδιών τους.

Σε μια σύγχρονη κοινωνία, 
στην οποία οι ανάγκες για 

περίθαλψη αναξιοπα- 
θούντων ατόμων 

είναι μεγάλες, οι 
π α ρ ε χ ό μ ε ν ε ς  

από το Κράτος 
υπηρεσίες πρέ

πει να πραγματο
ποιούνται στα 
πλαίσια της οικο
γένειας, της ορ
γανωμένης συνοι
κίας, των τοπικών 
πολιτιστικών συλ
λόγων, αλλά και 
της ενορίας. Προ- 
κειμένου δε περί 
γερόντων γονέων 
τον πρώτο λόγο 
ασφαλώς πρέπει 
να έχει η οικογέ-
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νειά τους, δηλαδή τα παιδιά. Η σχέση μεταξύ γονέων 
και των ενήλικων τέκνων τους έχει αγνοηθεί κατά τα τε
λευταία χρόνια, αλλά οπωσδήποτε είναι μια σχέση που 
πρέπει να προσεχθεί καλά απ’ όλους τους παραπάνω 
παράγοντες και ιδίως από την Εκκλησία. Είναι ανάγκη 
να εξετασθεί η αλλαγή των ρόλων γονέων-τέκνων, και 
να γίνει κατανοητό τι σημαίνει η αλλαγή αυτή των ρό
λων για τα ενήλικα παιδιά, τα οποία οφείλουν να αναλά
βουν τις ευθύνες τους για τους γονείς τους, αλλά και 
για τους γονείς, οι οποίοι πρέπει να τηρήσουν μια συνε
τή στάση κατά τη διάρκεια των γηρατειών τους, έναντι 
των παιδιών τους. Χρήσιμη είναι η προσευχή του ηλι
κιωμένου, την οποία ο θεολόγος Κώστας Κούρκουλας 
αναφέρει στο _Αγγελμα της Ημέρας της 5ης Δεκεμβρί
ου 1997 «Κύριε. Συ γνωρίζεις ότι προχωρώ πλέον στο 
γήρας. Βοήθησέ με να αντιληφθώ και εγώ αυτήν την 
πραγματικότητα, ώστε να μη γίνομαι βάρος στους γύρω 
μου. Απάλλαξέ με από του να επιμένω στις ιδέες μου με 
πείσμα γεροντικό. Δεν ζητώ να βελτιώσεις τη μνήμη 
μου, αλλά να απαλύνεις τις κρίσεις μου για τη μνήμη 
των άλλων. Σφράγισε τα χείλη μου από του να κουράζω 
τους άλλους με βαρετές διηγήσεις από το παρελθόν 
μου, με λεπτομέρειες και επαναλήψεις. Δίδαξέ μου τη 
σημασία των λόγων του Αποστόλου Παύλου «όσο ο 
εξωτερικός άνθρωπος φθείρεται, τόσο ο εσωτερικός 
ανανεώνεται (Β’ Κορ.δ.15). Τέλος ενίσχυσέ με να στηρί
ζομαι γερά στο βραχίονά Σου έως ότου αναπαυθώ στην 
αγκαλιά Σου. Αμήν».

Επειδή το ενδιαφέρον για τις ιδιόμορφες αυτές σχέ
σεις μεταξύ γονέων παιδιών, έχει τραβήξει την προ
σοχή κοινωνιολόγων, ψυχολόγων, άρχισαν να εκδί- 

δονται σχετικά βιβλία, με ευρεία κυκλοφορία, που τονί
ζουν τις υποχρεώσεις γονέων-παιδιών, ένα τέτοιο βιβλίο 
είναι το -Πως θα φροντίζαμε τους γέροντες-με οδηγίες

λεπτομερείς που αναφέρονται στην ασφάλεια κυρίως 
των γερόντων γονέων, την αποφυγή των ατυχημάτων, 
τη διατροφή τους, την καθαριότητά τους, την ψυχαγω
γία τους και τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών της ζω
ής τους με την ανύψωση του ηθικού τους, τον καθημε
ρινό έλεγχο της υγείας τους και την αντιμετώπιση έκτα
κτων προβλημάτων. Επειδή δε η περιποίηση αυτή είναι 
πολύ κουραστική και περικλείει ενίοτε και κινδύνους για 
τη σωματική και ψυχική υγεία των επιφορτισμένων με τη 
φροντίδα των γερόντων γονέων παιδιών τους, το βιβλίο 
απευθυνόμενο στο πρόσωπο που έχει αναλάβειτη φρο
ντίδα, του δίνει οδηγίες σε ιδιαίτερο κεφάλαιο με τον 
τίτλο «Πρόσεξε τον εαυτό σου». Η θεραπαινίδα - κυρίως 
η κόρη, πρέπει πρώτα- πρώτα να καθορίσει ακριβώς το 
έργο που έχει να κάνει κάθε μέρα και ώρα, να ζητά βοή
θεια όταν υπάρχει ανάγκη, από γιατρό ή άλλα πρόσω
πα, να κάνει διαλείμματα, να φεύγει από το σπίτι και να 
περνά λίγες ώρες με φιλικά πρόσωπα, να βρίσκει ευκαι
ρίες για ψυχαγωγία, και κυρίως να μη συγκρίνει την πο
λύ βαριά δουλειά που κάνει με τη δουλειά άλλων προ
σώπων, που δεν έχουν την ευθύνη της φροντίδας γερό
ντων γονέων. Η βαριά κατάσταση των χρονίως πασχό- 
ντων γονέων ή εκείνων που υποφέρουν από άνοια ή τη 
νόσο του Αλτσχάϊμερ (Altzheimer) , επιβαρύνει ακόμα 
περισσότερο αυτόν που τους φροντίζει, γι’ αυτό και οι 
προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται απ’ αυτόν θα 
είναι ιδιαιτέρως προσεκτικές, για να μη τεθεί σε κίνδυνο 
η σωματική, αλλά κυρίως η ψυχική του υγεία.

Η ουσιώδης φροντίδα που πρέπει να κυριαρχεί από 
κάθε άποψη στη φροντίδα των ηλικιωμένων, είναι να 
εξασφαλίζεται γι’ αυτούς η δυνατότητα διατήρησης, στο 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, της αυτονομίας και της αυ- 
τάρκειάς τους, ώστε να μπορούν να κρατήσουν τη θέση 
τους στην οικογένεια, διατηρώντας έτσι και την προσω
πική τους αξιοπρέπεια. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονί-
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σουμε το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι ηλικιωμένοι, 
στην κοινωνική και οικογενειακή ζωή, συμβάλλοντας 
πολλές φορές και στα οικονομικά βάρη της οικογένειας.

Υ πολογίζεται ότι σήμερα στη χώρα μας με πρόβλεψη 
πληθυσμού 11.000.000 κατοίκων αναλογούν περί
που 1.500.000 άτομα της τρίτης ηλικίας. Η αύξηση 

του αριθμού των ηλικιωμένων έχει σοβαρές επιπτώσεις 
στην υγεία και την οικονομία. Καθώς και κοινωνικές δυ
σκολίες. Π.χ. η κατά κεφαλή δαπάνη για θέματα υγείας 
σε άτομα άνω των 75 ετών είναι 4-6 φορές μεγαλύτερη 
από ό,τι για άτομα του γενικού πληθυσμού.

Πολλά προβλήματα λύνονται, αλλά και δημιουργού- 
νται με τη συγκατοίκηση των ηλικιωμένων με τα παιδιά 
τους. Όπως γράφει η Δρ Μ.Βιολάκη-Παρασκευά, σε μια 
τελευταία μελέτη γης για την «Ιατροκοινωνική θεώρηση 
του γήρατος»: «Η συγκατοίκηση των ηλικιωμένων με τα 
παιδιά και τα εγγόνια τους, δεν είναι επιθυμητή, τόσο 
για τον ηλικιωμένο, που η ανεξαρτησία του μπορεί να 
μειώνεται, όσο και για τις νεότερες γενιές. Συχνά εκ
φράζεται η επιθυμία και από τους ηλικιωμένους και από 
τα παιδιά τους για τη διατήρηση μιας γειτνίασης, αυτό 
να λέγεται «οικειότητα εξ αποστάσεως» ή «γειτονική συ
γκατοίκηση». Η ύπαρξη τέτοιων σχέσεων είναι ιδιαίτερα 
ευεργετική για τους ηλικιωμένους, όχι μόνο για τις συ
χνές επαφές που πραγματοποιούνται ανάμεσα στα μέ
λη της μιας και της άλλης γενιάς, αλλά επίσης και για 
την προσφορά των ηλικιωμένων σ’ αυτά τα νέα μέλη της 
κοινωνίας και το συναίσθημα που αποκομίζουν οι ηλι
κιωμένοι για τη χρησιμότητά τους. Οι οικογενειακές 
σχέσεις φαίνεται έτσι να διατηρούνται σε σημαντικό 
βαθμό. Ευτυχώς στη χώρα μας οι οικογενειακοί θεσμοί 
διατηρούνται σε ικανοποιητικό επίπεδο και οι αλληλεπι
δράσεις από το οικογενειακό περιβάλλον συμβάλλουν 
θετικά στο κοινωνικό σύνολο».

Η λύση αυτής της «γειτνίασης» είναι νομίζω η καλύ
τερη, για τα χρόνια μας. Στις περιπτώσεις βέβαια που οι 
γονείς είναι υπέργηροι ή κατάκοιτοι ή πάσχοντες από 
άνοια ή τη νόσο του Altzheimer, στις βαριές δηλαδή κα
ταστάσεις υπάρχει ανάγκη θεραπαινίδας.

Σ’ όλες τις περιπτώσεις οι συχνές επισκέψεις των ενή
λικων παιδιών τους προς τους γέροντες θα είναι συνε
χείς και μάλιστα με τη συνοδεία των τέκνων τους, ώστε 
το παράδειγμά τους να είναι το καλύτερο μάθημα για τη 
μελλοντική στάση και των δικών τους παιδιών. Στο σχο
λείο σήμερα, αλλά και στο σπίτι, δεν έχουν θέση οι συμ
βουλές, ούτε και οι σχετικές ομιλίες. Από την πράξη όλα 
αυτά φάνηκαν χωρίς αποτέλεσμα. Τα λόγια παραμέ
νουν μόνο, για να καλύπτουν τον τύπο. Το κήρυγμα μό
νο του δεν είναι καρποφόρο. Η βίωση των πραγμάτων 
και των καταστάσεων, η ενεργός συμμετοχή για τη λύ
ση του κάθε παρουσιαζόμενου προβλήματος, η συναι
σθηματική διέγερση, η ζωντανή παρουσία θα βοηθήσει, 
ώστε τα νέα παιδιά να αναπτύξουν μια ιεραρχία αξιών 
τέτοια, που θα τα οδηγήσει σε μια ανθρώπινη ζωή, στα 
πλαίσια της οποίας θα τιμούν τους γέροντες και τους 
γονείς τους, όπως και όταν πρέπει. Έτσι βλέπουμε σή
μερα το έργο της αγωγής. Γονείς και δάσκαλοι να δί
νουν ευκαιρίες στα παιδιά να ζουν πραγματικές κατα
στάσεις, από τις οποίες θα αναβλύζουν οι αξίες, που 
πρέπει ν' αποκτήσουν τα παιδιά. Αξίες κοινωνικές, αξίες

επιστημονικές, αξίες αισθητικές, αξίες ηθικές, αξίες της 
εποχής μας. Ο σεβασμός προς τους γονείς και τους γέ
ροντες γενικά περιέχεται μέσα στις κοινωνικές και ηθι
κές αξίες. Το παιδί με τη βίωση των αξιών αυτών αποκτά 
ηθικά ερείσματα και ικανότητα για την τήρηση ηθικών 
κανόνων. Οι αξίες υλοποιούνται και πραγματώνονται 
στα διάφορα αγαθά του πολιτισμού. Η αγωγή κάνει δυ
νατή τη προσέγγιση όλων των αξιών και παρέχει την 
ελευθερία στον άνθρωπο να επιλέγει την ανώτερη αξία 
που θα τον καταστήσει ολοκληρωμένη προσωπικότητα. 
Με μια ορθή οικογενειακή και σχολική αγωγή το παιδί 
αποκτά καλές συνήθειες και αρετές, που αποτελούν τη 
βάση για την ηθική του ζωή. Για την πραγματοποίηση 
της ηθικής αγωγής απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα 
παραδείγματα γονέων και δασκάλων και τα κατάλληλα 
πρότυπα ζωής που αυτοί παρουσιάζουν. Η αγάπη προς 
τον άνθρωπο και ο σεβασμός προς τους γονείς είναι 
δυο από τις ακατάλυτες και αιώνιες εκείνες αξίες, που 
βοηθούν τον άνθρωπο να συλλάβει το αληθινό νόημα 
της ζωής και να εκπληρώσει τον προορισμό του.

D άνθρωπος σήμερα κατέχεται από μια σύγχυση ανά
μεσα στον υλικό και πνευματικό πολιτισμό. Η δύνα
μη της μηχανής και του πλούτου, τον κάνει να νιώ

θει ισχυρός, αλλά και να λησμονεί, ότι είναι άνθρωπος.

Έτσι οδηγείται στο χάος και την απόγνωση, γιατί χωρίς 
πυξίδα χάνει την αξία του. Η προσήλωση στην ύλη και η 
άρνηση των πνευματικών αγαθών έχουν οδυνηρές συ
νέπειες για το σημερινό άνθρωπο. Η άρνηση αυτών τον 
παραμορφώνει και τον κάνει να χάνει την ισορροπία της 
ψυχής του. Και εδώ βρίσκεται η ευθύνη των πνευματι
κών ανθρώπων. Να αντισταθούν στην ηθική και πνευμα
τική κρίση της εποχής μας. Είναι ανάγκη η επιστήμη και 
η τεχνολογία να μπουν στην υπηρεσία της αγάπης, με 
βαθιά συναίσθηση των υποχρεώσεων του κάθε ανθρώ
που προς τον εαυτό του και προς το συνάνθρωπό του.

Η συναισθηματική νοημοσύνη, η συναισθηματική δη
λαδή σύνθεσή μας με το άλλο, είναι ένας τρόπος να 
απελευθερωθούμε αρκετά από το ΕΓΩ μας και να δώ
σουμε κάτι και για τον άλλο. Η μετάβαση από το ΕΓΩ 
στο ΕΣΥ είναι το πρώτο βήμα για την αυτοπραγμάτωσή 
μας, για την πορεία μας προς την τελειότητα. Καθένας 
καταλαβαίνει πόσο γιγαντώνεται η πορεία από το ΕΓΩ 
στο ΕΣΥ, όταν το ΕΣΥ είναι οι γονείς μας.

*  Εισήγηση του δρ. Νικολάου Β. Πετρουλάκη στο συνέδριο 
της Ελληνικής Εταιρίας Θυματολογίας με θέμα 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ
Υπό την προεδρία του Αρχηγού της 

Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Φω
τίου Νασιάκου και τη συμμετοχή δύο Αντι
στράτηγων του Στρατού Ξηράς, συνήλθε 
το Συμβούλιο Κρίσεων Αντιστράτηγων Ελ
ληνικής Αστυνομίας και έκρινε διατηρητέο 
τον Αντιστράτηγο Χαράλαμπο Χριστοφα- 
ρέίζη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Υ- 
παρχηγού του Σώματος.

Επίσης έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσα- 
ντες τη σταδιοδρομία τους, τους Αντιστρά
τηγους Σπυρίδωνα Τσάκο και Ιωάννη Πανη- 
γυράκη, στους οποίους απονεμήθηκε ο τίτ
λος του Επίτιμου Υπαρχηγού και Προϊστα
μένου Επιτελείου του Σώματος αντίστοιχα.

- Υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Φωτί
ου Νασιάκου και με τη συμμετοχή του Υ
παρχηγού του Σώματος Αντιστράτηγου 
Χαράλαμπου Χριστοφαρέίζη και ενός Αντι
στράτηγου του Στρατού Ξηράς, συνήλθε 
το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Αξιωματι
κών της Ελληνικής Αστυνομίας και έκρινε 
τους Υποστρατήγους Αστυνομίας γενικών 
και ειδικών καθηκόντων ως ακολούθως:

1. Προακτέους στο βαθμό του Αντι
στράτηγου, τον Νικόλαο Τασιόπουλο, ο 
οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του Προϊ
σταμένου του Επιτελείου του Αρχηγείου 
και τον Νικηφόρο Τζατζάκη, ο οποίος α
νέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Επιθε
ωρητή Αστυνομίας.

2. Διατηρητέους, τους: Βασίλειο Κων- 
σταντινίδη, Γεώργιο Αγγελάκο, Γεώργιο 
Κανέλλο, Διονύσιο Κουτσομπίνα, Αναστά
σιο Δημοσχάκη, Στυλιανό Σύρρο,

Ευστράτιο Κυριακάκη και Δανάη Κουλά
κου (Υγειονομικό).

3. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιο
δρομία τους με το βαθμό του Αντι
στράτηγου, τους: Παναγιώτη Βιολιντζή, Α
ντώνιο Παυλίδη, Φώτιο Λιανό και

Οδυσσέα Κουτσοποδιώτη. Στους ανωτέ
ρω απονεμήθηκε ο τίτλος του Επιτίμου της 
θέσης που κατείχαν.

Υπό την προεδρία του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Φω
τίου Νασιάκου και μέλη τον Υπαρχηγό του 
Σώματος Αντιστράτηγο Χαράλαμπο Χρι- 
στοφαρεΐζη και τον Γενικό Επιθεωρητή Α
στυνομίας Αντιστράτηγο Νικηφόρο Τζα
τζάκη, το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ο
λοκλήρωσε τις κρίσεις των ανωτάτων αξιω
ματικών γενικών και ειδικών καθηκόντων 
της Ελληνικής Αστυνομίας με την κρίσητων 
Ταξιάρχων ως ακολούθως:

1. Προήγαγε στο βαθμό του Υποστρατή

γου, τους: Γ εώργιο Κόκκινη, Κων/νο Τζέκη, 
Σταμάτιο Σταματίου, Νικόλαο Τσιράκη, Α
θανάσιο Γκοτσόπουλο, Γεώργιο Ανδραβί- 
ζο, Θεόδωρο Ρέγκλη, Φώτιο Μπουραντά, 
Ιωάννη Μαρνά, Πρόδρομο Καρρά και Α
ντώνιο Μπαγιαρτάκη.

2. Έκρινε διατηρητέους, τους: Νικόλαο 
Τριανταφύλλου, Γ εώργιο Μητρόπουλο, Νι
κόλαο Τσούκαλη, Βασίλειο Αποστολάκη, 
Δημήτριο Παππά, Χρήστο Χρήστου, Σω
τήριο Τσενέ, Γεώργιο Νικολόπουλο, Δημή- 
τριο Καραγιώτη, Γ ρηγόριο Μαργώνη, Αθα
νάσιο Δημάκα, Αθανάσιο Κατσάρα, Δημή- 
τριο Τσιουβάρα, Βασίλειο Τσιατούρα, 
Κων/νο Μαυρίδη, Χρήστο Δρακόπουλο, Α- 
σημάκη Γκόλφη, Αντώνιο Σκουμπόπουλο 
και Κων/νο Γιαννούλη.

3. Έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες 
τη σταδιοδρομία τους με το βαθμό του Υ
ποστρατήγου, τους: Γεώργιο Καραβιώτη, 
Ιωάννη Λουΐζο, Δημήτριο Ίντο, Νικόλαο 
Στρατάκη, Δημήτριο Νικολακόπουλο, Πα
ναγιώτη Μπρέκη, Λάμπρο Χλέτση, Χαράλα
μπο Κατσιαβό, Γεώργιο Κοντζόγλου και 
Δημήτριο Υπερήφανο (Αστυκτηνίατρο).

■ Στη συνέχεια, με απόφαση του Αρχη
γού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγου Φωτίου Νασιάκου έγιναν οι τοποθε
τήσεις των Υποστρατήγων γενικών καθη
κόντων του Σώματος, ως ακολούθως: Βα
σίλειος Κωνσταντινίδης, στη Δ.Α.Ο.Α. όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής, Γεώργιος Αγγε- 
λάκος στη Γ.Α.Δ.Α. όπου υπηρετεί, ως Γενι
κός Αστυνομικός Διευθυντής, Γεώργιος 
Κανέλλος, στον Κλάδο Οικονομικοτεχνι- 
κών Μέσων και Πληροφορικής/ΑΕΑ όπου 
υπηρετεί, ως Προϊστάμενος, Διονύσιος 
Κουτσομπίνας, στον Κλάδο Ασφάλειας και 
Τάξης/ΑΕΑ, ως Προϊστάμενος, Αναστά
σιος Δημοσχάκης, στον Κλάδο Διοικητι- 
κού/ΑΕΑ, ως Προϊστάμενος, Στυλιανός 
Σύρρος, στη Δ.Α.Ε.Ε.Β. όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής, Ευστράτιος Κυριακάκης, στη 
Δ/νση Εγκληματολογιών Ερευνών όπου υ
πηρετεί, ως Διευθυντής, Γεώργιος Κόκκι
νης, στη Γ.Α.Δ.Π. Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, ως Γενικός Αστυνομικός Διευ
θυντής, Κων/νος Τζέκης στη Γ.Α.Δ. Θεσσα
λονίκης, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυ
ντής, Σταμάτιος Σταματίου, στη Γ.Α.Δ.Π. 
Θεσσαλίας όπου υπηρετεί, ως Γενικός Α
στυνομικός Διευθυντής,

Νικόλαος Τσιράκης στη Γ.Α.Δ.Α. ως βοη
θός Γ ενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττι
κής, Αθανάσιος Γκοτσόπουλος στη 
Γ.Α.Δ.Π. Πελοποννήσου όπου υπηρετεί, ως 
Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής, Γεώρ
γιος Ανδραβίζος στη Γ.Α.Δ.Π. Κεντρικής 
Μακεδονίας, ως Γ ενικός Αστυνομικός Διευ

θυντής, Θεόδωρος Ρέγκλης, στη Γ.Α.Δ.Π. 
Ηπείρου όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυ
νομικός Διευθυντής, Φώτιος Μπουραντάς, 
στη Γ.Α.Δ.Π. Δυτικής Ελλάδας, ως Γενικός 
Αστυνομικός Διευθυντής, Ιωάννης Μαρ- 
νάς, στη Γ.Α.Δ.Π. Στερεός Ελλάδας, ως Γε
νικός Αστυνομικός Διευθυντής, Πρόδρο
μος Καρράς, στη Δ/νση Αστυνομίας Θεσ
σαλονίκης όπου υπηρετεί, ως Διευθυ\πής, 
Αντώνιος Μπαγιαρτάκης, στη Γ.Α.Δ.Π. 
Κρήτης όπου υπηρετεί, ως Γ ενικός Αστυ
νομικός Διευθυντής.

■ Με πρόεδρο τον Αρχηγό της Ελληνι
κής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Φώτιο Να- 
σιάκο και μέλη τον Υπαρχηγό του Σώματος 
Αντιστράτηγο Χαράλαμπο Χριστοφαρέίζη 
και τον Γ ενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Α
ντιστράτηγο Νικηφόρο Τζατζάκη, το Ανώ
τατο Συμβούλιο Κρίσεων προέβη στην κρί
ση των Αστυνομικών Διευθυντών γενικών 
και ειδικών καθηκόντων ως ακολούθως:

1. Προήγαγε στο βαθμό του Ταξιάρχου, 
τους: Ευάγγελο Πύλη, Αριστείδη Κυρια- 
κούδη, Στυλιανό Τσούφη, Ευάγγελο Κυλά- 
φα, Αναστάσιο Κατσαρό, Παναγιώτη Γό- 
γουλο, Δημήτριο Λαβδή, Ανδρέα Μίχα, Ιω
άννη Τσιρώνη, Φώτιο Ρήγα, Κωνσταντίνο 
Μπαλατσό, Νικόλαο Ασημακόπουλο, Νικό
λαο Λουλούδα, Κωνσταντίνο Τσιάμη, Δη- 
μήτριο Καρρά, Δημήτριο Κτενά, Ιάκωβο 
Θεοδώρου, Περικλή Πασχαλίδη, Επαμει
νώνδα Κοντούλη, Γρηγόριο Αναγνώστου, 
Νικόλαο Δαβίλλα, Παναγιώτη Γιαννούλα, 
Στέφανο Σκότη, Παναγιώτη Αδαμίδη, Χρή
στο Ιορδανίδη, Νικόλαο Γεωργίου, Ιωάννη 
Τετράδη, Παύλο Αντωνίου, Ιωάννη Χουλιά
ρα, Χρήστο Λουκά, Μάρκο Πάγκαλο, Γιαν- 
νίκα Σακκά, Χρύσανθο Τσαντρίζο, Νικόλαο 
Χαλιάσο (Υγειονομικό-ιατρό), Γεώργιο Στε- 
φανόπουλο (Υγειονομικό-ψυχολόγο), Βα
σίλειο Γεωργόπουλο (Αστυκτηνίατρο).

2. Έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες 
τη σταδιοδρομία τους με το βαθμό του Τα
ξιάρχου, τους: Σπυρίδωνα Κόρκο, Εμμα
νουήλ Διαβαδιανάκη, Δημήτριο Καραλή,

Γεώργιο Καριοφυλλίδη, Γεώργιο Σκλα- 
βούνο, Δημήτριο Μουρκογιάννη, Σοφοκλή 
Γώγο, ΒασίλειοΤραούση, Γεώργιο Αρ
μυρό, Δημήτριο Τσατσαρώνη, Ανδρέα Ρή
γα, Άγγελο Τασιά, Παναγιώτη Ανδρικόπου- 
λο, Πρόδρομο Ιωσηφίδη, Δημήτριο Πετά- 
χτη, Μενέλαο Παναγιωτουνάκο, Γεώργιο 
Καραγκούνη, Ιωάννη Ροτσό, Ανέστη Πε- 
τρακόπουλο, Κωνσταντίνο Μαρατσόλα, 
Δημήτριο Κουσαξίδη, Κωνσταντίνο Γκάζι- 
νο, Πέτρο Παπαγεωργίου, Στέφανο Δημό- 
πουλο, Δημήτριο Ντάσκα, Παναγιώτη Μπα- 
μπίλη, Βασίλειο Ολπασαλή, Νικηφόρο
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Πλακουτσή, Σωτήριο Καραλή, Γεώργιο Α- 
θανασόπουλο, Ιωάννη Μεγάλο, Πέτρο 
Καλκούνο, Ευριπίδη Πλακιά, Θωμά Γιαν- 
νούλη, Χριστίνα Ζερβά, Γεώργιο Καββα- 
δία, Ανάργυρο Ζάννο, Ευδοκία Κωνστα- 
ντάκου, Γρηγόριο Ντούσκα, Ιωάννη Δόση, 
Γεώργιο Τζάλλα, Χαράλαμπο Τσοπακίδη, 
Βασίλειο Ντίνα, Χρήστο Στεφάνου, Αντώ
νιο Καραβασίλη, Κωνσταντίνο Αποστολό- 
πουλο, Σπυρίδωνα Ασημακόπουλο, Δημή- 
τριο Χρυσικόπουλο, Δημήτριο Πράπα, Ευ
στάθιο Ζούμπο, Γεώργιο Δημόπουλο, Γε
ώργιο Κουλούρη, Χρήστο Ξερουδάκη, Ιω
άννη Παπαχρήστο, Βασίλειο Κόκιο, Πέτρο 
Κουράκο, Ιωάννη Ξενάκη, Γεώργιο Κου- 
τσονικολή, Στέργιο Μίχο και Νικόλαο Δη- 
μητριάδη (Οδοντίατρο).

■ Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνι
κής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Φώτιου 
Νασιάκου έγιναν οι τοποθετήσεις των Τα
ξιαρχών γενικών και ειδικών καθηκόντων 
του Σώματος, ως ακολούθως: Νικόλαος 
Τριανταφύλλου, στη Δ/νση Αστυνομικού 
Προσ/κού/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως 
Δ/ντής, Γεώργιος Μητρόπουλος, στη 
Δ/νση Αλλοδαπών /Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί 
ως Δ/ντής, Νικόλαος Τσούκαλης, στην Υ- 
πηρ. Ασφαλ. Βουλής Ελλήνων, όπου υπη
ρετεί, ως Δ/ντής, Βασίλειος Αποστολάκης, 
από Σχολή Αστυφ/κων Ελλην. Αστυνομίας 
στην Αστυνομική Ακαδημία, ως Δ/ντής, Δη- 
μήτριος Παππάς, στη Δ/νση Αστυν. 
Επιχ/σεων Αττικής, όπου υπηρετεί, ως 
Δ/ντής, Χρήστος Χρήστου, στη Δ/νση Α
στυνομίας Πειραιά, όπου υπηρετεί, ως 
Δ/ντής, Σωτήριος Τσενές, στη Δ/νση Α
σφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων, όπου υπη
ρετεί, Γεώργιος Νικολόπουλος, στη Δ/νση 
Οικονομικών / Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως 
Δ/ντής, Δημήτριος Καραγιώτης, στη Σχο
λή Εθνικής Ασφάλειας, όπου υπηρετεί, ως 
Διοικητής, Γρηγόριος Μαργώνης, στη 
Γ.Α.Δ. Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας, όπου υ
πηρετεί, ως Γενικός Αστυν. Δ/ντής, Αθανά
σιος Δημάκας, από Δ/νση Αστυν. Βορειο- 
Ανατολικής Αττικής στη Γ.Α.Δ.Α., ως Βοη
θός Γενικού Αστυνομικού Δ/ντή, Αθανά
σιος Κατσάρας, στη Αστυν. Δ/νση Ημα
θίας, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής, Δημήτριος 
Τσιουβάρας, στη Δ/νση Αστυν. Αερολιμένα 
Αθηνών όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής, Βασί
λειος Τσιατούρας, στη Δ/νση Ασφάλειας 
Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Δ /ν τ ή ς ,  

Κων/νος Μαυρίδης , στη Αστυν. Δ/νση Η
ρακλείου, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής, Χρή
στος Δρακόπουλος, στη Γ.Α.Δ. Περιφ. Ιο- 
νίων Νήσων, όπου υπηρετεί ως Γενικός Α
στυν. Δ/ντής, Ασημάκης Γκόλφης, στη Σχο

λή Μετεκ/σης Επιμορφ. Ελλην. Αστυνο
μίας, όπου υπηρετεί, ως Διοικητής, Αντώ
νιος Σκουμπόπουλος, στην Αστυν. Δ/νση 
Πέλλας, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής, 
Κων/νος Γιαννούλης, στη Δ/νση Τεχνικών 
/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής, Ευάγγε
λος Πύλης, από Δ/νση Ασφ. Θεσ/νίκης στη 
Γ.Α.Δ. θεσ/κης, ως Βοηθός Γενικού Αστυν. 
Δ/ντού, Αριστείδης Κυριακούδης, στην 
Α.Δ. Δράμας, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής, 
Στυλιανός Τσούφης, από Α.Δ. Πρέβεζας 
στην Α.Δ. Ακαρνανίας, ως Δ/ντής, Ευάγγε
λος Κυλάφας, στην Α.Δ. Εύβοιας, όπου υ
πηρετεί, ως Δ/ντής, Αναστάσιος Κατσα- 
ρός, στην Α.Δ. Ιωαννίνων, όπου υπηρετεί, 
ως Δ/ντής, Παναγιώτης Γόγουλος, από 
Δ/νση Τροχαίας Αττικής στην Δ/νση Αστυ
νομίας Νοτιο-Ανατολικής Αττικής, ως 
Δ/ντής, Δημήτριος Λάβδης, στη Δ/νση Α
στυν. Επιχ/σεων ©εσ/νίκης, όπου υπηρε
τεί, ως Δ/ντής, Ανδρέας Μίχας, από Δ/νση 
Αστυν. Αερολ. Αθηνών στη Σχολή Αστυφυ
λάκων, ως Διοικητής, Ιωάννης Τσιρώνης, α
πό Δ/νση Άμεσης Δράσης Αττικής στη 
Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών, ως Δ/ντής, Φώ
τιος Ρήγας, στη Δ/νση Ασφ. Αττικής, όπου 
υπηρετεί, ως Υποδ/ντής, Κων/νος Μπαλα- 
τσός, από Υποδ/νση Μεταγωγών-Δικαστη- 
ρίων Αθηνών στη Δ/νση Αστυνομίας Δυτι
κής Αττικής, ως Δ/ντής, Νικόλαος Ασημα- 
κόπουλος, από Δ/νση Αστυν. Νοτιο-Ανατο- 
λικής Αττικής στην Α.Δ. Χαλκιδικής, ως 
Δ/ντής, Νικόλαος Λουλούδας, στη Δ/νση 
Τροχαίας/ Α.Ε.Α, όπου υπηρετεί, ως 
Δ/ντής, Κων/νος Τσιάμης, από Α.Δ. Κυκλά
δων στη Γ.Α.Δ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου, ως 
Γ ενικός Αστυν. Δ/ντής, Δημήτριος Καρράς, 
από Α.Δ. Άρτας στην Α.Δ. Αχαΐας, ως 
Δ/ντής, Δημήτριος Κτενάς, από Υπηρεσία 
Ασφ. Βουλής των Ελλήνων στη Δ/νση Εσω
τερικών Λειτουργιών/Α.Ε.Α., ως Δ/ντής, Ιά
κωβος Οεοδώρου, από Δ/νση Ασφ. ©εσ/νί
κης στην Α.Δ. Σερρών, ωςΔΛπής, Περικλής 
Πασχαλίδης, στηνΑ,Δ. Κιλκίς, όπου υπηρε
τεί, ως Δ/ντής, Επαμεινώνδας Κοντούλης, 
στη Δ/νση Πληροφορικής/ Α.Ε.Α., όπου υ
πηρετεί, ως Δ/ντής, Γρηγόριος Αναγνώ
στου, στην Υπηρεσία Ασφ. Προέδρου Δη
μοκρατίας, ως Δ/ντής, Νικόλαος Δαβίλλας, 
στην Δ/νση Ασφ. Ολυμπ. Αγώνων, όπου υ
πηρετεί, Παναγιώτης Γιαννούλας, από 
Δ/νση Αλλοδαπών στη Δ/νση Εκπαίδευσης 
I Α.Ε.Α., ως Δ/ντής, Στέφανος Σκότης,στη 
Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας /Α.Ε.Α., όπου 
υπηρετεί, ως Δ/ντής, Παναγιώτης Αδαμί- 
δης, από Δ/νση Ασφ. Ολυμπ. Αγώνων στη 
Δ/νση Τροχαίας Αττικής, ως Δ/ντής, Χρή
στος Ιορδανίδης, από Α.Δ. Πιερίας στην

Α.Δ. Λάρισας, ως Δ/ντής, Νικόλαος Γεωρ
γίου, στηνΑΑ Καρδίτσας, όπου υπηρετεί, 
ως Δ/ντής, Ιωάννης Τετράδης, από Δ/νση 
Αστυν. Πειραιά στη Γ.Α.Δ. Περιφ. Βορείου 
Αιγαίου, ως Γενικός Αστυν. Δ/ντής, Παύλος 
Αντωνίου, στην Υποδ/νση Εγκλημ. Ερευ
νών Βορείου Ελλάδος, όπου υπηρετεί, ως 
Δ/ντής, Ιωάννης Χουλιάρας, στη Δ.Δ.Α.Σ./ 
Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής, Χρήστος 
Λουκάς, από Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας/ 
Α.Ε.Α. στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής 
Αστυνομίας, ως Διοικητής, Μάρκος Πά
γκαλος, από Α.Δ. Ρεθύμνης στην Α.Δ. Χα
νιών, ως Δ/ντής, Γιαννίκας Σακκάς, από 
Α.Δ. Μεσσηνίας στη Δ/νση Αστυνομίας Βο- 
ρειο-Ανατολικής Αττικής, ως Δ/ντής, Χρύ
σανθος Τσαντρίζος, από Δ/νση Δημόσιας 
Ασφάλειας στη Δ/νση Κρατικής Ασφάλει- 
ας/Α.ΕΑ, ως Δ/ντής, (Υγειον.) Στέργιος Γ ι- 
ουτίκας, στο Κ.Ι. Οεσ/κης, όπου υπηρετεί, 
ως Δ/ντής, (Υγειον.) Κων/νος Αντωνάκης 
στη Δ/νση Υγειονομικού όπου υπηρετεί, (Υ- 
γειον.) Νικόλαος Χαλιάσος, στο Κ. I. Αθη
νών, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής, (Υγειον.) 
Γεώργιος Στεφανόπουλος, στο Κ.Ι. Αθη
νών, όπου υπηρετεί και (Αστυκτ.) Βασίλει
ος Γεωργόπουλος στη Δ/νση Αστυνομίας 
Βορειο-Ανατολικής Αττικής, όπου υπηρε
τεί, συνεχιζόμενης της απόσπασής του 
στονΕ.Φ.Ε.Τ.

■ Υπό την προεδρία του Γ ενικού Επιθε
ωρητή Αστυνομίας Αντιστράτηγου Νικη
φόρου Τζατζάκη και τη συμμετοχή τεσσά
ρων Υποστρατήγων του Σώματος, συνε
δρίασε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Α
ξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και 
έκρινε τους Αστυνομικούς Υποδιευθυντές 
γενικών και ειδικών καθηκόντων. Π ροήχθη- 
σανγια πλήρωση κενών θέσεων στο βαθμό 
του Αστυνομικού Διευθυντή οι: Αντώνιος 
Γαλανός, Ευστράτιος Σαπίδης, Βα
σίλειος Λουράκης, Δρόσος Μπουγούδης, 
Χρήστος Φράγγος, Χρήστος Τσοβόλας, 
Ιωάννης Δημητρακόπουλος, Δημήτριος 
Πανόπουλος, Αντώνιος Βιτωράκης, Σταύ
ρος Ζωτάκης, Πολύκαρπος Δημητρόπου- 
λος, Δημήτριος Παπαγιάννης, Σωτήριος 
Μαλιδάκης, Πολυδεύκης Καλφόπουλος, 
Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Λεωνίδας 
Τσώλης, Γεώργιος Ανδρουτσόπουλος, 
Παναγιώτης Γκουβεντάρης, Ευάγγελος 
Βαχλάς, Ιωάννης Γκότσινας, Γρηγόριος 
Γ ουργούλης, Θεόδωρος Κάτσιαρης, Στέρ- 
γιος Αποστολίδης, Γεώργιος Χονδρός, 
Γ ρηγόριος Δουμέντζιανος, Ιωάννης Μαυ- 
ρέλης, Γεώργιος Λάππας, Δημήτριος Κό- 
τσαρης, Γεώργιος Ξυνός, Χρήστος Μα- 
κρής, Αριστείδης Μπουρνάκας, Ζήσης Μα-
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ραγκοζούδης, Γεώργιος Ντόβολος, Δημή- 
τριος Σταφυλάς, Αντώνιος Προεστάκης, 
Παναγιώτης Τακάκης, Θεόδωρος Ψυχά- 
ρης, Μαργαρίτης Ντομάζης, Δημήτριος 
Καντάς, Βασίλειος Μάλλιος, Αναστάσιος 
Κάτσιρος, Γεώργιος Καζακίδης, Ευστά
θιος Γκαγκαρέλης, Νικόλαος Αθανασιά- 
δης, Σπυρίδων Γεωργίου, Κωνσταντίνος 
Σολδάτος, Γεώργιος Λέκκας, Χρήστος Διά
κος, Θεόδωρος Κορμίστινος, Μανούσος- 
Στέφανος Κουμεντάκης, Στέφανος Σιαψα- 
λάκης, Γ εώργιος Χρούσος, Ιωάννης Θεο- 
λογίτης, Βασίλειος Τραούδας, Ιωάννης 
Μάρκου, Γεώργιος Δούλγερης, ΙωάννηςΤι- 
μπλαλέξης, Νικόλαος Μπίκος, Διονύσιος 
Μπουλούτας, Παναγιώτης Σδρόλιας, Γε
ώργιος Σαξώνης, Αρτέμιος Πουρνάρας, 
Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, Μιχαήλ 
Πάστρας, Ιωάννης Φτεργιώτης, Γ εώργιος 
Καραμπούτης, Γ εώργιος Παπαδόπουλος, 
Διονύσιος Παγάνης, Ευάγγελος Δημήτρο- 
γλου, Εμμανουήλ Παπαδογιωργάκης, Ιω
άννης Μπαλαμάτσιας, Νικόλαος Μέρδης, 
Κωνσταντίνος Βαλκανιώτης, Αθανάσιος 
Μπάτρας, Δημήτριος Λουράντος, Κωνστα
ντίνος Παπαδόπουλος, Ιωάννης Αθιανός, 
Βασίλειος Βραχάς, Χρήστος Παληοκώ- 
στας, Ιωάννης Γεωργοκώστας, Κωνσταντί
νος Γεωργαντάς, Ιωάννης Χαρούδης, Γε- 
ώργιος Αθανασίου, Ναπολέων Θεοδωρής, 
Δημήτριος Κοντόπουλος, Ιωάννης Τάκος, 
Θεόδωρος Τρυφέρης, Κωνσταντίνος Σακ
κάς, Αθανάσιος Μπουντούρης, Περικλής 
Τσιάκος, Γεώργιος Τσεκούρας, Ζαχαρίας 
Κορνηλάκης, Γεώργιος Καρβέλας, Κων
σταντίνος Καλοδήμος, Νικόλαος Γεωργιό- 
πουλος, Αθανάσιος Ρέμπελος, Γεώργιος 
Σακονίδης, Νικόλαος Λαζαρίδης, Γεώρ
γιος Κουράκος, Αριστείδης Καρτάνος, Α
θανάσιος Τουπλικιώτης, Ανάργυρος Γεωρ- 
γίου, Αναστάσιος Ναστούλης, Γεώργιος 
Κουσκουλής, Δημήτριος Χριστοφοράτος, 
Χρίστος Νικολόπουλος, Κωνσταντίνος Κο
ντοδήμος, Αθανάσιος Παλαιοπάνος, Αρι
στοτέλης Καρατζάς, Ελευθέριος Οικονό
μου, Δημήτριος Γιαννελάκης, Ανδρέας 
Κουτρουμάνης, Δημήτριος Γιαταγάνης, Α
λέξιος Αδαμόπουλος, Βασίλειος Μωυσής, 
Βασίλειος Κυσανδράκης, Ευάγγελος Δη- 
μητρουλάκος, Γεώργιος Τσακλάς, Φώτιος 
Πουλής, Δημοσθένης Λαζαρίδης, Πέτρος 
Μούγιος, Άρης Μποτζατζής, Παναγιώτης 
Κέσαρης, Βασίλειος Γεωργόπουλος, Χρι
στόδουλος Χριστοδουλής (Ειδικών καθη
κόντων - Εγκλ/κών Εργαστηρίων).

Προήχθησαν στο βαθμό του Αστυνομι
κού Διευθυντή, εκτός οργανικών θέσεων, ε- 
νόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, λόγω

συμπληρώσεως 35ετίας ή καταλήψεώς 
τους από το όριο ηλικίας, οι: Αντώνιος Κα- 
λάττζάκης, Γεώργιος Αρβανίτης, Στυλιανός 
Φώτης, Χαράλαμπος Σωτηρόπουλος, Αλέ
ξανδρος Χρονόπουλος, Ναπολέων Λιόλιος.

Συνεδρίασε το Ανώτερο Συμβούλιο 
Κρίσεων Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυ
νομίας υπό την προεδρία του Γενικού Επι
θεωρητή Αστυνομίας Αντιστράτηγου Νικη
φόρου Τζατζάκη και με τη συμμετοχή τεσ
σάρων Υποστρατήγων του Σώματος και έ
κρινε τους Αστυνόμους Α’.

Προήχθησαν για πλήρωση κενών θέσε
ων στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυ- 
νπ) οι: Ιωάννης Χαλκιάς, Σωτήριος Χρονό
πουλος, Γεώργιος Νικολόπουλος, Νικόλα
ος Καλάίτζάκης, Δημήτριος Τσιούτσιος, 
Κωνσταντίνος Σκαλτσάς, Παναγιώτης Ραϊ- 
κάκος, Γ εώργιος Κορφοξυλιώτης, Γεώρ- 
γιος Τσάίρίδης, Κωνσταντίνος Μητρόπου- 
λος, Γεώργιος Καραβίτης, Αντώνιος Λαζό- 
πουλος, Αναστάσιος Φέστας, Εμμανουήλ 
Σταγάκης, Ιωάννης Μιχαηλίδης, Νικόλαος 
Παππάς, Γεώργιος Μπούρχας, Πέτρος 
Διαμαντέας, Λεωνίδας Παγκάκης, Θεόδω
ρος Χατζόπουλος, Δημήτριος Σταμάτης, 
Παναγιώτης Κάβαλος, Σωτήριος Γ αλάνης, 
Ευάγγελος Κώτσης, Γεώργιος Μητσάκος, 
Παναγιώτης Τσέλος, Χαράλαμπος Χατζηε- 
φραιμίδης, Ιωάννης Λάμπος, Ιωάννης 
Φουτνούλης, Λάμπρος Μαρκάκης, Ιωάν
νης Τζώρτζης, Λεωνίδας Χαϊδός, Ιωάννης 
Μακκάς, Εμμανουήλ Δρακάκης, Κλεάνθης 
Στυλιάρας, Παναγιώτης Τσιαφίδης, Ανα
στάσιος Καντζιλιέρης, Παύλος Μπουτού- 
ρης, Νικόλαος Γκαϊδατζής, Απόστολος 
Κολτσίδης, Γεώργιος Κακαβάς, Δημήτριος 
Ανδρικόπουλος, Αστέριος Μαρκόπουλος, 
Κωνσταντίνος Σαμαρτζής, Νικόλαος Ρίζος, 
Μιχαήλ Ρήγας, Κωνσταντίνος Κοματσιού- 
λης, Ιωάννης Τσολάκος, Νικόλαος Γεωργί
ου, Σταύρος Βαλλίδης, Βασίλειος Κανά- 
λης, Ιωάννης Γιαννόπουλος, Σεραφείμ 
Μαργώνης, Γεώργιος Βασιλόπουλος, Εμ
μανουήλ Χαχαριδάκης, Θεόδωρος Κουρο- 
παλάτης, Κωνσταντίνος Γάτος, Γεώργιος 
Τσακαγιάννης, Ιωάννης Τσολάκης, Κων
σταντίνος Κορμάς, Χαράλαμπος Τουλκερί- 
δης, Σπυρίδων Φελώνης, Χαράλαμπος Μη- 
νόπετρας, Γ εώργιος Κωνσταντινίδης, Αθα
νάσιος Βασιλόπουλος, Σάββας Κυριακί- 
δης, Δήμος Δρασκίδης, Απόστολος Καρα- 
γκιοζίδης, Φώτιος Παπανδρέου, Φώτιος 
Λιοτσάκης, Δημήτριος Πατίτσας, Γεώργιος 
Καλονόμος, Ελευθέριος Λώλος, Βασίλειος 
Κορδαλής, Δημήτριος Αλαμανιώτης, Αντώ
νιος Κούκουρας, Αθανάσιος Κοντομήτρος, 
Παναγιώτης Φλήρης, Χρήστος Τσιάμης,

Κωνσταντίνος Κουζέλης, Νικόλαος Ντζελ- 
βές, Σπυρίδων Ζαχαράκης, Κωνσταντίνος 
Ζαρμακούπης, Τρύφων Ούρδας, Κυριάκος 
Μίχας, Ευστάθιος Μαντζώρος, Κωνσταντί
νος Στάθης, Φώτιος Μασσός, Θεμιστοκλής 
Χαρίσης, Χρήστος Δεσποτέλης, Δημή- 
τριος Τσακνάκης, Γεώργιος Παλιούρας, Α
θανάσιος Παπάζογλου, Εμμανουήλ Σγου- 
ράκης, Παναγιώτης Καρανάσιος, Χρήστος 
Καλλίνης, Γεώργιος Καπέλλος, Παναγιώ
της Λέφας, Γεώργιος Καμπέρης, Χρήστος 
Ντζούφρας, Ιωάννης Λιακόπουλος, Χρή
στος Κώτουζας, Βασίλειος Κουσούτης, Α
θανάσιος Καρατζάς, Γεώργιος Πόκας, Ιω
άννης Λιούκας, Σπυρίδων Γλύμης, Χρή
στος Μαγκλάσης, Βασίλειος Κίος, Ευάγγε
λος Βενάρδος, Ανδρέας Πίτσιος, Αναστά
σιος Ντίνας, Αθανάσιος Γάκης - Βλάχος, 
Γεώργιος Λιθοξόπουλος, Ιωάννης Κοτσά- 
μπασης, Θεόδωρος Παυλίδης, Θεόδωρος 
Σπηλιόπουλος, Χρήστος Αγγελάκης, Γε- 
ώργιος Παπακωνσταντής, Δημήτριος Ανα- 
γνωστόπουλος , Θεοχάρης Αγόρης, Κων
σταντίνος Κεχαγιάς, Παύλος Παπαδημη- 
τρίου, Παναγιώτης Μητσέλος, Δημήτριος 
Μπονατάκης, Χαράλαμπος Κολτσίδας, Αν
δρέας Θεοδωρόπουλος, Ιωάννης Παναγό- 
πουλος, Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, Δη- 
μήτριος Ανδριανάκης, Ιωάννης Δικόπου- 
λος, Κυριάκος Σάσσαρης, Γεώργιος Βαμ
βακερός, Αντώνιος Γλυνός, Κωνσταντίνος 
Μπλετσόγιαννης, Γεώργιος Κρινής, Δημή- 
τριος Σκαρλάτος, Ευάγγελος Κόκκαλης, 
Ιωάννης Μεσοδιακάκης, Αθανάσιος Σπυ- 
ρόπουλος, Δημήτριος Γιαννακάρας, Πανα
γιώτης Παμλίδης, Γεώργιος Φύκας, Ιωάν
νης Αθανασάκος, Ηλίας Μαντάς, Κωνστα
ντίνος Πιτσιδήμος, Επαμεινώνδας Μπλα- 
τζής, Θεοφάνης Μπρακούλιας, Περικλής 
Μπελής, Ιωάννης Κοσμαδάκης, Ιωάννης 
Δρόσος, Αναστάσιος Αλεξόπουλος, Αθα
νάσιος Κωτόπουλος, Ανδρέας Πίππος, Ιω
άννης Μαντάς, Πέτρος Νηφάκος, Νικόλα
ος Καραούλης, Κωνσταντίνος Αθανασό- 
πουλος, Ιωάννης Γιαννακούρης, Γεώργιος 
Μαλιαχόβας, Ευάγγελος Μασιάς, Δημή- 
τριος Κάτοικος, Γεώργιος Φλέσσας, Σταύ
ρος Διαμαντάκος, Εμμανουήλ Κουκουρά- 
κης, Διονύσιος Φιλόπουλος, Επαμεινών
δας Τουλίτσης, Δημήτριος Τσώτας, Σταύ
ρος Γαϊτανίδης, Νικήτας Μενεξής, Δημή- 
τριος Τσιότσιος, Πέτρος Κατσιαδάς, Ιωάν
νης Κραβαρίτης, Αθανάσιος Παπάδης, Γε
ώργιος Πλιάτσικας, Παναγιώτης Γαρα- 
ντζιώτης, Γεώργιος Περβολαράκης, Επα
μεινώνδας Γκούρλιας, Κωνσταντίνος Στε- 
φανίδης, Κωνσταντίνος Ράλλης, Ιωάννης 
Σιούτης, Γεώργιος Μαρκαντωνάκης, Ηλίας
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Τσιβίκης, Δημήτριος Σιάχος, Νικόλαος Ζώ- 
ης, Πραξιτέλης Καραχάλιος, Δημήτριος 
Μαστρογιάννης, Βασίλειος Λαγός, Χριστό
δουλος Αλεξόπουλος, Γεώργιος Π ρωτογε- 
ράκης, Δημήτριος Γκιουλέας, Γεώργιος 
Ρερρές, Παναγιώτης Δρακίδης και

Πηνελόπη Μηνιάιη (ειδικών καθηκόντων 
- Εγκληματολογιών Εργαστηρίων).

■ Υπό την προεδρία του Προϊστάμενου 
του Κλάδου Διοικητικού του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτη
γου Αναστάσιου Δημοσχάκη και την συμ
μετοχή τεσσάρων Ταξιάρχων της Ελληνι
κής Αστυνομίας, το Κατώτερο Συμβούλιο 
Κρίσεων πραγματοποίησε τις κρίσεις των 
Αστυνόμων Β’, της Ελληνικής Αστυνομίας 
και αποφάσισε:

1 .Την προαγωγή στο βαθμό του Αστυνό
μου Α’ των κατωτέρω Αστυνόμων Β’ Γενι
κών Καθηκόντων:

Δημοσθένη Καλαμπαλίκη, Ιωάννη Φρα
γκίσκο, Νικόλαο Γιαννέλο, Ιωάννη Μακρή, 
Ταράσιο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Ραμιώ- 
τη, Φώτιο Λιάχα, Χρήστο Γούσιο, Σωτήριο 
Ντούσκα, Δημήτριο Κοτσιάφτη, Κωνστα
ντίνο Περάκη, Γεώργιο Γαλάνη, Ελένη Μι- 
χελακάκη, Ιωάννα Στράβα, Κωνσταντίνα 
Κορώνη, Ιωάννη Κυριαζή, Γεώργιο Καρα
φλό, Ασπασία Χατζηδάκη, Σωτήριο Πανού- 
ση, Γεώργιο Ζουμπιάδη, Γεώργιο Βασιλά- 
κη, Κωνσταντίνο Μητρομάρα, Αθανάσιο 
Τζίμα, Κωνσταντίνο Ζαχαρόπουλο, Πανα
γιώτη Κουτσονικολή, Αικατερίνη Πηδηκτά- 
κη, Δέσποινα Μασέλη, Φώτιο Παλαιογιάν- 
νη, Κωνσταντίνο Χονδρογιάννη, Ηλία Κα
ψούλη, Κωνσταντίνα Νικολακάρου, Στυ- 
λιανή Σταυρουλάκη, Κωνσταντίνο Σκούμα, 
Χαράλαμπο Μανώλη, Ελένη Δημητριάδου, 
Ανδρέα Βλάχο, Κωνσταντίνο Λίβα, Αριστεί
δη Τζελέπη, Δημήτριο Χριστόπουλο, Ιωάν
νη Σεϊντή, Ιωάννη Καρασαντέ, Χριστόφορο 
Γώγο, Ανδρέα Μπούζη, Εμμανουήλ Βελε- 
γράκη, Κωνσταντίνο Κλέτσα, Χρήστο Σπη- 
λιωτόπουλο, Ιωάννη Ζαχαρόπουλο, Ιωάν
νη Χαραλαμπίδη, Μητροφάνη Λαμπριανί- 
δη, Δημήτριο Κουρσουμπά, Ανδρέα Παπι- 
γκιώτη, Παναγιώτη Νικολετόπουλο, Στέ
φανο Τζιβάρα, Θωμά Ράμμο, Κωνσταντίνο 
Κωστάκη, Κωνσταντίνο Κονδύλη, Κωνστα
ντίνο Λαγουδάκη, Διονύσιο Λουκόπουλο, 
Χαράλαμπο Αλεβίζο, Γεωργία Σαρκαβέ- 
λου, Αθανάσιο Κατερινόπουλο, Δημήτριο 
Δαλαχάνη, Γεώργιο Λεκάκη, Παναγιώτη 
Δρακάκη, Βλάσιο Βαλατσό, Σωτήριο Κα- 
ραπέτσα, Ευστράτιο Κουρασάνη, Στυλια
νό Αρτσιδάκη, Ιωάννη Φραγκάκη, Αθανά
σιο Πολυνάκη, Δημήτριο Γιαταγάνα, Σπυ
ρίδων Τυρολόγο, Ανδρέα Αλέρτα, Φώτιο

Νικολόπουλο, Ανδρέα Βασιλόπουλο, Θεό
δωρο Τούντα, Νικόλαο Ροδοσνιώτη, Δημή- 
τριο Βαϊόπουλο, Ανδρέα Αυγέρη, Κωνστα
ντίνο Νουράκη, Στυλιανό Μιχαλόπουλο, 
Χρήστο Σοπιάδη, Γεώργιο Τσιρογιάννη, 
Χρήστο Δακουρά, Αδαμάντιο Μητρόπου- 
λο, Ιωάννη Γαρεφαλάκη, Εμμανουήλ Μα- 
ζωνάκη, Βασίλειο Γιαννακάκο, Νικόλαο Ξε- 
ζωνάκη, Γεώργιο Παπουτσάκη, Νικόλαο 
Ντούσκα, Ανδρέα Σαμπέρη, Λεωνίδα Κο- 
λαϊτη, Κωνσταντίνο Χατζάκη, Βασίλειο Κυ- 
ριακόπουλο, Νικόλαο Δημητρόπουλο, Βα
σίλειο Βαβούλη, Δημήτριο Τσιάβα, Από
στολο Κυριακίδη, Παναγιώτη Σαμαρά, Ιω
άννη Ανεστόπουλο, Δημήτριο Τριγώνη, Ιω
άννη Παπατριανταφύλλου, Θεοφάνη Μαυ
ρομάτη, Νικόλαο Κούστα, Γεώργιο Χωραΐ
τη, Βασίλειο Λορεντζάτο, Μιχαήλ Φαζάκη, 
Νικόλαο Αραμπατζή, Δημήτριο Αρβανίτη, 
Νικόλαο Γεωργακόπουλο, Κωνσταντίνο 
Παπαθανασάκη, Χρήστο Γκανίδη, Βασί
λειο Κωστόπουλο, Αναστάσιο Ηλιόπουλο, 
Μενέλαο Κωστάρη, Νικόλαο Μενεξίδη, Μι
χαήλ Κοκκινάκη, Δημήτριο Χούντα, Ιωάννη 
Ρούσση, Θωμά Σάνδρο, Αβραάμ Κοσκερί- 
δη, Φώτιο Δομζαρίδη, Βασίλειο Χανόπου- 
λο, Κωνσταντίνο Κόντη, Εμμανουήλ Γεωρ- 
γιακάκη, Παναγιώτη Αντωνόπουλο, Κων
σταντίνο Γλυκέρδα, Γεώργιο Κονσολάκη, 
Γεώργιο Τσαχάκη, Πέτρο Αλμπάνη, Αν
δρέα Τσαουρδά, Νικόλαο Ζησιμόπουλο, 
Παναγιώτα Αργύρη, Μωυσή Μωυσίδη, Πα
ναγιώτη Αλεξανδρόπουλο, Βασίλειο Σταυ- 
ρόπουλο, Αναστάσιο Κάϊντα, Σπυρίδων Κα- 
λαφατάκη, Θεόφιλο Σαββίδη, Εμμανουήλ 
Παπαδάκη, Λεωνίδα Πισκοτάκη, Γεώργιο 
Δοξαστάκη, Νικόλαο Βουτυράκη, Πανα
γιώτη Βαλέση, Νικόλαο Καραγιάννη, Βασί
λειο Κουλούκη, Παναγιώτη Μαρίνο, Χρή
στο Μπακάλη, Παναγιώτη Τζαμουλιά, Νι
κόλαο Κουτσούμπα, Εμμανουήλ Πετάση, 
Ιωάννη Νεραντζάκη, Φώτιο Καραχάλιο, Γε
ώργιο Σταυράκη, Μιχαήλ Πάππο, Γρηγό- 
ριο Ραπτόπουλο, Δημήτριο Θωμάκο, Κων
σταντίνο Κοντογιάννη, Παναγιώτη Κορδο- 
λαίμη, Κωνσταντίνο Φώσκολο, Ευστάθιο 
Πανίκα, Λιβέριο Παλλικάρη, Δημοσθένη 
Χρήστου, Κωνσταντίνο Σαρακατσάνο, Νι
κόλαο Κόκκινη, Νικόλαο Πιστιώλη, Αθανά
σιο Κατσάρα, Αναστάσιο Ρήγα, Ιωάννη Πο
λύζο, Θεόδωρο Κολοκυθά, Ιωάννη Σταύ
ρου, Ευθύμιο Στέφο, Ηλία Καψιώτη, Ιωάν
νη Ζάχο, Νικόλαο, Καρκαβέλια (Υπηρεσίας 
γραφείου), Νικόλαο Μασίνα, Θεόδωρο Φι- 
λιππόπουλο, Θωμά Βαλομάνδρα, Βασίλειο 
Σιαλμά, Στέφανο Δήμτση, Μανούσο Μεγα- 
λακάκη, Ιωάννη Σπανό, Κωνσταντίνο Μεθυ- 
μάκη, Κωνσταντίνο Μπενακίδη, Αντώνιο Α-

γαπάκη, Βασίλειο Κατσίβελο, Αλέξανδρο 
Μάρκου, Νικόλαο Σταυρακάκη, Γεώργιο 
Τσαγκάρη, Δημήτριο Κουτσουπιά, Ιωάννη 
Ανάστο, Σπυρίδων Παπαδάκη, Σταύρο 
Σταθούλη, Βασίλειο Κατεβάτη,

2. Την προαγωγή στο βαθμό του Αστυ
νόμου Α’ των κατωτέρω Αστυνόμων Β’ Ν.Δ. 
649/1970:

Αντώνιο Κοκκάλα, Ιωακείμ Δημανίδη, Ε
λένη Κώτση - Γαλατιανού, Απόστολο Αντω
νόπουλο, Μιχαήλ Αδαμίδη, Ευθύμιο Τσιά- 
ρα, Γεώργιο Παππά, Εμμανουήλ Ματαλ- 
λιωτάκη, Ευάγγελο Σιούτα, Λάμπρο Πρέ- 
ντζα, Λεωνίδα Χαριτίδη, Απόστολο Μαγ- 
γιώρο και Νικόλαο Μιχαλακάκο.

Επίσης, το Συμβούλιο αποφάσισε την 
προαγωγή στο βαθμό του Αστυνόμου Α', 
του Αστυνόμου Β’ Ειδικών Καθηκόντων (Ιε
ρέα) Σταύρου Κιούλου.

■ Υπό την προεδρία του Προϊστάμενου 
του Κλάδου Διοικητικού του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγου Α
ναστάσιου Δημοσχάκη και την συμμετοχή 
τεσσάρων Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυ
νομίας, το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων 
πραγματοποίησε τις κρίσεις των Υπαστυ- 
νόμων Α’, της Ελληνικής Αστυνομίας και α
ποφάσισε:

1. Την προαγωγή στο βαθμό του Αστυ
νόμου Β' των κατωτέρω Υπαστυνόμων Α’ 
Παραγωγικής Σχολής:

Κων/νου Τσιτούνη, Δήμου Μαριόλη, Πα
ναγιώτη Σουλιώτη, Κωνσταντίνου Κοκτσί- 
δη, Εμμανουήλ Χαιρετάκη, Χαράλαμπου 
Θεοχάρη, Γεώργιου Καλόγηρου, Γεωρ
γίας Μπαλαμπάνη, Γεώργιου Μπακαλά- 
ρου, Παναγιώτη Πούπουζα, Ελένης Κορό
μηλά, Χρήστου Μανούρα, Γεώργιου Σου- 
λόπουλου, Αριστείδη Μούρτου, Παρα
σκευής Γ ούλα, Αδάμ Παραδεισανού, Νικό
λαου Κανάτα, Νικολέτας Χριστοφιλάκη, 
Θεόδωρου Κεραμά, Βασιλείου Κωστούλα, 
Ασημάκη, Χριστοδουλίδη Λεμονιάς Τζοβό- 
λου, Ιωάννη Κατσιαμάκα, Κωνσταντίνου 
Γκουμπέτη, Βασιλείου Βράντζα, Δημητρί- 
ου Θωμόπουλου, Αντώνιου Τζιτζή, Δημη- 
τρίου Μπακόλα, Νικόλαου Τρικαλίτη, Ιωάν
νη Αριστομενόπουλου, Αγαμέμνωνα Ανα- 
γνωστόπουλου, Χρήστου Καμπύλη, Γεώρ- 
γιου Βασιλείου, Αικατερίνης Παπαδοπού- 
λου, Γεώργιου Παπαδόπουλου, Χαράλα
μπου Καλόγηρου, Θεόδωρου Όψιμου, 
Σπυρίδωνα Αντωνίου, Πολύχρονη Ρεκού- 
τη, Βασιλείου Ρόκκου, Ιωάννη Νταλαχάνη, 
Δημητρίου Πέτσα, Παντελή Τίγκα, Ιωάννη 
Αντωνόπουλου, Δημητρίου Μπριλάκη, Η
λία Προύτσου, Αθανάσιου Τέλλιου, Χριστό
φορου Μάρκου, Ιωάννη Σκριάπα, Παναγιώ-
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τη Γεωργόπουλου, Σμαραγδής Απανωμερι- 
τάκη, Παναγιώτη Τσιγγούνη, Κωνσταντίνου 
Ξέρα, Ανδρέα Μπαμπαλούκα, Μαρίας Πα- 
γώνη, Σταύρου Κεσελίδη, Ευάγγελου Μπα- 
λάνου, Στυλιανού Βαρδιάμπαση, Σταμάτιου 
Μπούκα, Γεώργιου Καράί'σκου, Βασιλείου 
Αναγνώστου, Δημητρίου Δάβαλου, Από
στολου Κουφού, Ιωάννη Καραμανλή, Δημη
τρίου Αυγερινού, Βλάσιου Δεδέκη, Δημη
τρίου Παπαδήμου, Βασιλείου Τζομάκα, Πα
ναγιώτη Κατσιάμπα, Αθανάσιου Ζωβοϊλη, 
Παναγιώτας Θερμογιάννη, Παναγιώτη Κολ- 
λίντζα, Βασιλείου Αθανασόπουλου, Ιωάννη 
Σαραντόπουλου, Αντώνιου Δουκάκη, Ζώη 
Κύρκου, Εμμανουήλ Κοπασάκη, Ιωάννη 
Σκούρα, Θωμά Καρανάσιου, Νικόλαου Σπυ- 
ριδάκη, Παναγιώτη Σχίζα, Αριστείδη Μπαρ- 
μπούτη, Σωτήριου Νικολακόπουλου, Λουκά 
Ζήση, Μαρίνου Σταγάκη, Σταύρου Πανταζή, 
Αναστάσιου Ματσούκα, Πρωτοσίλαου Κω- 
στάζου, Ιωάννη Ταλαμπίρη, Κωνσταντίνου 
Λάμπρη, Ευστράτιου Γανίτη, Λάζαρου Ε- 
λευθεριάδη,Φωτίου Αποστολού, Παύλου 
Γιαβρούτα, Σάββα Ανανιάδη, Παναγιώτη 
Κουράκου, Γ εώργιου Σπηλιόπουλου, Γ εώρ- 
γιου Κεβόπουλου, Νικόλαου Παπαδόπου- 
λου, Ιωάννη Τζίμα, Αθανάσιου Ηλιόπουλου, 
Χαράλαμπου Καλτσή, Γεώργιου Πριόβο- 
λου, Δημητρίου Σίδερη, Πέτρου Παυλόπου- 
λου, Νεκτάριου Αγγελή, Ανδρέα Χαμουζά, 
Ηλία Φυτιλάκου, Ανδρέα Τσαπικούνη, Διο
νύσιου Μαρίνου - Ξάνθου, Χαράλαμπου Κα- 
λεντεριάδη, Νικόλαου Γιανναράκη, Κων
σταντίνου Δροσάκη, Γεώργιου Μήτσου, Ιω
άννη Μπουραντά, Στυλιανού Μαραγκάκη, 
Κωνσταντίνου Χριστόπουλου, Ευάγγελου 
Μανώλη, Χρήστου Ψωμάρα, Καλλιόπης Σα- 
κελλαρίου, Χρήστου Φελούρη, Λεμονιάς 
Νάτσιου, Ιωάννη Πενταγιώτη, Γεώργιου 
Ματαλιωτάκη, Ιωάννη Βασιλείου, Γεώργιου 
Φιλίππου, Δημητρίου Παλιογιάννη, Σπυρί
δωνα Αλαμάνου, Σπυρίδωνα Σπυνθουράκη, 
Θωμά Στίμου, Γ ρηγορίου Χύτα, Απόστολου 
Ιωαννίδη, Αναστάσιου Δημαρά, Ηλία Αξιο- 
τόπουλου, Χρήστου Δημόπουλου, Βασιλεί
ου Λαλιώτη, Βασιλείου Λάππα, Αριστοτέλη 
Τσιόγκα, Ιωάννη Κυριακόπουλου, Παντε
λή Κουκαρή, Αλέξανδρου Περράκη, Χαρά
λαμπου Μαυρίδη, Νικόλαου Βασαλάκη, Ιω
άννη Φουντουλάκη, Γεώργιου Συκιωτάκη, 
Ευθύμιου Κακαγιά, Αθανάσιου Χολέβα, Βα
σιλείου Κοντού, Ανδρέα Δασκαλά, Πανα
γιώτη Τσιαντή, Εμμανουήλ Σπανουδάκη, 
Ευάγγελου Καράπαπα, Παναγιώτη Μουρε- 
λάτου, Παναγιώτη Πίκουλα, Χρήστου Σι- 
μούλη, Δημητρίου Κανούτα, Θεοφάνη Δα
μάσκου, Ηλία Αλεβιζόπουλου, Γεώργιου 
Λαζάρου, Κωνσταντίνου Κάλφα, Κων
σταντίνου Γραμματικού, Δημήτριου Γιαλα-

μά, Δημητρίου Γιοβανίδη,
2. Την προαγωγή στο βαθμό του Αστυ

νόμου Β’ των κατωτέρω Υπαστυνόμων Α’ 
Ν.Δ. 649/1970:

Κυπαρίσση Μποτάίτη, Χρήστου Κουμου- 
ρίδη, Ιωάννη Χρηστίδη, Κωνσταντίνου Τρια- 
νταφύλλου, Νικόλαου Χορέβα, Μιχαήλ Σαβ- 
βανάκη, Βασιλείου Νούση, Χρήστου Γαλά- 
νη, Νικόλαου Μπαξεβανίδη, Κωνσταντίνου 
Μεσίτσα, Νικόλαου Κατόπη, Παναγιώτη Κο- 
λοκούρη, Ζήση Κούτρα, Ιωάννη Ανδρινό- 
πουλου, Πέτρου Πετράτου, Νικόλαου Βούλ
γαρη, Ζώη Ναστούλη, Νικόλαου Πέτρου, 
Κωνσταντίνου Αγγέλη, Δημητρίου Αργυρό- 
πουλου, Αθανάσιου Λουκόπουλου, Στυλια
νού Δαμβακεράκη, Κωνσταντίνου Παπαδη- 
μητρίου, Γεώργιου Κουτρουμάνου, Ευάγγε
λου Λαγού, Ανέστη Αγαθαγγελίδη, Γεώργι- 
ου Γ ιουρούκη, Σάββα Κυριακίδη, Θεόδωρου 
Γκούντα, Ιωάννη Πανόπουλου, Δημητρίου 
Τσούνη, Ιωάννη Βέσκου, Αντώνιου Στεφά
νου, Κωνσταντίνου Ματθαιάκη, Νικόλαου 
Πανάρετου, Ιωάννη Χρήστου, Νικόλαου 
Σπανού, Μιχαήλ Μπιλάλη, Σπυρίδωνα Μπαϊ- 
λη, Γεώργιου Καραγεώργου, Κωνσταντίνου 
Ντοβίνου, Ηλία Κουλούρη, Γεώργιου Πάσι- 
ου, Αναστάσιου Αναστόπουλου, Ματθαίου 
Πετρόπουλου, Ευάγγελου Υφαντή, Αντώνι
ου Πασσαδέλη και Νικόλαου Ρίμπα.

3. Τηνπροαγωγή στο βαθμό του Αστυν. Υ
ποδιευθυντή του Αστυνόμου Α’ Ειδικών Κα
θηκόντων- Υγειονομικού Ιωάννη Μαρουδιά 
και την προαγωγή στο βαθμό του Αστυνό
μου Β’ των Υπαστυνόμων Α’ Ειδικών Καθη
κόντων - Εγκληματολογιών Εργαστηρίων: 
Νικόλαου Τάίρη, Αικατερίνης Κονδύλη.

4. Τηνπροαγωγή στο βαθμό του Υπαστυ- 
νόμου Α’ του Υπαστυνόμου Β’ Ν .Δ. 649/1970 
Χρυσού Εμμανουήλ.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ο Υπαστυνόμος Α’ Χρυσόστομος Αγγε- 
λόπουλος, που υπηρετεί στο Τ.Α. Τρικάλων, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑ- 
ΔΑ, τηλ. 2431063021,6944845885.

Ο Αρχιφύλακας Ιωάννης Μακαρόνας, 
που υπηρετεί στο Α.Τ. Άνδρου Κυκλάδων, ε
πιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑ- 
ΔΑ, τηλ. 6937697029.

Ο Αρχιφύλακας Στυλιανός Αλεβίζος, 
που υπηρετεί στο Α.Τ. Τροπαίων Αρκαδίας, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. 
Δωδεκανήσου, τηλ. 6973502132.

Ο Αρχιφύλακας Γεώργιος Πανάγος,
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που υπηρετεί στο Α.Τ. Γυθείου Λακωνίας, ε
πιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔ 
Θεσσαλονίκης, τηλ 6974254309.

Η Αστυφύλακας Μαρία Κουρμούλη, 
που υπηρετεί στο Επιτελείο της Α.Δ. Ακαρ
νανίας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό της από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της ΓΑΔΑ, τηλ. 6947770034,2332051070.

Ο Αστυφύλακας Δημήτριος Κιχίδης, 
που υπηρετεί στη Δ/νση Αστυνομίας ΒΑ Ατ
τικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της ΓΑΔ Θεσσαλονίκης ή της Α.Δ. Σερρών 
και Χαλκιδικής , τηλ. 6977736168, 
2106049891.

Ο Αστυφύλακας Δημήτριος Καλλίνικος, 
που υπηρετεί στην Υποδ/νση Διοικητικών Ε- 
ξετάσεων/ΓΑΔΑ, επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήπο
τε υπηρεσία της ΓΑΔ Θεσσαλονίκης ή της 
Α.Δ. Καστοριάς, τηλ. 6936338324, 
2109200754.

Ο Αστυφύλακας Γ εώργιος Μπαμπίλης, 
που υπηρετεί στο Α.Τ. Τρίπολης Αρκαδίας, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. 
Ιωαννίνων, τηλ. 6974913361.

Ο Αστυφύλακας Αντώνιος Τζούνας, 
που υπηρετεί στην Υποδ/νση Τροχαίας Αθη
νών (ΤΟΤΑ), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της Α.Δ. Δωδεκανήσου, τηλ. 2523629, 
2517129.

ΠΑΙΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ

1. Αγρογιάννης Κωνσταντίνος του Χρή
στου (Αρχ/κας) ΤΕΙ ΠρεβέζηςΤμ. Λογιστικής.

2. Ανδρινόπουλος Γεώργιος του Κωνστα
ντίνου (Αρχ/κας) ΤΕΙ Χαλκίδας Τμ. Διοίκη
σης Επιχειρήσεων.

3. Βλάχος Θωμάς του Ζήση (Υπαστυν. Α’ 
Α.Δ. Ημαθίας), Τμ. Ελεγκ. Και Ασφ. Εργα
σιών Καλαμάτας.

4. Γεροβασίλης Δημήτριος του Στεργίου 
(Ανθ/μος) ΤΕΙ Λαμίας Τμ. Ηλεκτρολογίας.

5. Γ ιαννοπούλου Ζαχαρούλατου Νικολά
ου (Αστυν. Υποδ/ντής ε.α.) Οικονομικό Πα
νεπιστήμιο Αθηνών.

6. Γ ιαννοπούλου Κωνσταντίνα του Δημη
τρίου (Αρχ/κας, Α.Τ. Κορώνης), Μαθηματικό 
Ηρακλείου Κρήτης.

7. Δημοσχάκη Ζωή του Αναστασίου (Υπο
στράτηγος, Προϊστάμενος Κλάδου Διοικη- 
τικού/ΑΕΑ) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθη-
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νών Τμ. Διαιτολογίας - Διατροφολογίας.
8. Δούλφη Μαρία του Ιωάννη (Αρχ/κας 

Δ.Κ.Α.), Πανεπιστήμιο Αθηνών.
9. Ευθυμίου Κωνσταντίνος του Ελευθερί

ου (Αστυν. Α’) Πολυτεχνείο ΠατρώνΤμ. Μη
χανολόγων.

10. Ζαρογκίκα Ευφροσύνη της Νικολί- 
τσας (Αρχ/κας AT Αγίου Στεφάνου), Φιλολο
γία Πατρών.

11. Ίμβρου Σοφία του Στυλιανού 
(Αρχ/κας) Πανεπιστήμιο Πειραιά.

12. Καραγκιοζίδης Μιχαήλ του Αποστό
λου (Αστυν. Α’ ΤΔΑ Διδυμοτείχου), ΤΕΙ Ηπεί
ρου.

13. Καρανίκα Ασημίνα του Θωμά 
(Ανθ/μος ε.α.) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

14. Καρζής Ελευθέριος του Γεωργίου 
(Ανθ/μος AT Νέας Φιλαδέλφειας), Σχ. Αξιω
ματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

15. Κονταξής Νικόλαος του Παράσχου 
(Αρχ/κας Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας/ΑΕΑ) 
ΤΕΙ Αθηνών Τμ. Τεχν. Τροφίμων.

16. Κονταξής Παναγιώτης του Παράσχου 
(Αρχ/κας Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας/ΑΕΑ) 
ΤΕΙ Πειραιά Τμ. Ηλεκτρονικών.

17. Μάγιου Χρυσούλα του Βασιλείου 
(Ανθ/μος) Πάντειο Πανεπιστήμιο.

18. Μάλλιου Φωτεινή του Βασιλείου (Τα- 
ξίαρχος ε.α.), Μοριακή Βιολογία - Γενετι- 
κή/Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο.

19. Μαρκαντωνάκης Ιωάννης του Γεωργί- 
ου (Αστυν. Υποδ/ντης ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Λασιθί- 
ου) Σχ. Πολιτικών Δομικών Έργων Κρήτης.

20. ΜιχαλάτουΣοφίατης Ασπασίας (Π.Υ.) 
ΤΕΙ Λαμίας Τμ. Νοσηλευτικής.

21. Μουστέλη Γεωργία - Χριστίνα του Δή
μου (Αστυν. Β' Α.Τ. Βελεστίνου), Νοσηλευτι
κή ΤΕΙ Λάρισας.

22. Μπαρούνη Παναγιώτα της Αγγελικής 
(Π.Υ. Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας/ΑΕΑ) Οι
κονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

23. Ντόκου Ειρήνη του Διονυσίου (Υπα- 
στυνόμος ε.α.) Νομική Αθηνών.

24. Παπαβασιλείου Ιωάννης του Ματθαί
ου (Αρχ/κας, Α.Τ. Ιεράπετρας) ΤΕΙ Ηρακλεί
ου Τμ. Φυτικής Παραγωγής.

25. Ρηγόπουλος Χρήστος του Αντωνίου 
(Π.Υ. Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας/ΑΕΑ) ΤΕΙ 
Χαλκίδας Τμ. Μηχανολογίας.

26. Σαρηκώστα Μερόπη του Γεωργίου 
(Αρχ/κας) Πάντειο Πανεπιστήμιο.

27. Σταματάκη Έλλη του Αδαμάντιου (Α
στυν. Υποδ/ντής) Νομική Αθηνών.

28. Στασινού Δήμητρα του Σπυρίδωνος 
(Αστυν. Υποδ/ντης/ΥΜΕΤ Αττικής), Παιδα
γωγική Αθηνών.

29. Στριγάς Ανδρέαςτου Λάμπρου (Π.Υ., 
Δ.Τ.Ε.Ν.Ε.) ΤΕΙ Πληροφορικής Χαλκίδας.-

30. Τσιουμάρης Αναστάσιος του Νικολά

ου (Αστυν. Α' Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας/Α- 
ΕΑ) Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμ. Οργ. και Διοί
κησης Επιχειρήσεων.

31. Τρυφωνόπουλος Αλκιβιάδης του Πα
ναγιώτη (Αρχ/κας ε.α.), Νομική Αθηνών.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΤΟΚΕΤΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
11παρ.2του ν.3103/2003 (ΦΕΚ Α-23), α
πό 27.2.1992, οι γυναίκες υπάλληλοι και 
οι γυναίκες σύζυγοι των εν ενεργεία, 
των συνταξιούχων και όσων πέθαναν εν 
ενεργεία ή συνταξιούχων ασφαλισμέ
νων στον Κλάδο Υγείας του Επικουρι
κού Ταμείου Υπαλλήλων Αστυνομίας 
Πόλεων (ΕΤΥΑΠ), δικαιούνται για κάθε 
τέκνο, εφάπαξ επιδόματος φυσιολογι
κού τοκετού, πέραν αυτού που χορηγεί 
το Δημόσιο στους ασφαλισμένους του. 
Το ύψος του επιδόματος αυτού,η διαδι
κασία χορήγησής του και κάθε άλλη α
ναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με α
πόφαση του Υπουργού Εργασίας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από 
πρόταση του Δ.Σ. του Ταμείου.

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ

Με απόφαση των Ομοσπονδιακών Κοινο
βουλίων η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γιουγκοσλαβίας μετονομάστηκε σε «Σερβία 
και Μαυροβούνιο» (Serbia and 
Montenegro).

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΩΓΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του 
ν.3103/2003 (ΦΕΚ Α-23), μέτοχοι του ειδι
κού λογαριασμού αρωγής καθίστανται υπο
χρεωτικά εκτός από τους εν ενεργεία αστυ
νομικούς και πολιτικούς υπαλλήλους και οι 
συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

Όλοι οι ανωτέρω εφόσον το επιθυμούν 
παραμένουν μέτοχοι μετά την έξοδό τους 
από την Υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότη-
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O E M  ΑΤΑ Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ Σ Ε Κ Δ Ο ΣΗ  Β ΙΒ Λ ΙΟ Υ  Μ Ε

ΘΕΜΑΤΑ 
ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Του Αστυν. Β' Νικ. Δερβεντζη 
του Τ.Τ. Κηφισιάς,

καθηγητή των Σχολών Ελληνικής Αστυνομίας και Σ.Π.Α.
στο μάθημα της Τροχαίας

“ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ”
Π ε ο ό ε ι 13 κεφάλαια (232 σελ.1

Α) Δικονομικές& Υπηρεσιακές ενέργειες για τροχαίο ατύχημα με:
*  Υπηρεσιακό όχημα ·  θανατηφόρο ·  Τραυματισμό 

(νέο έντυπο έκθεσης αυτοψίας ισχύον από 1.6.2002)
•  Υλικές ζημιές ·  Εγκατάλειψη ·  Ειδικές περιπτώσεις 

Β) Κανονισμός λειτουργίας Δ.Χ.Ε. (Ταξί)
Γ) 50 πρακτικά θέματα ελέγχου οχημάτων 
Δ) Ασφάλιση οχημάτων
Ε) Όλα τα έντυπα που αφορούν το τροχαίο ατύχημα 
ΣΤ) Όλα τα πρόστιμα σε ευρώ
Ζ) Ελεγχοι οχημάτων (ΙΧΕ - ΙΧΦ - ΔΧΦ- Αγροτικό - Μηχ. Έργων) 
Η) Αυτόφωρο μέθης

Ειδική τιμή για τους; συναδέλφους 15 ευρώ
Τηλέφωνα παραγγελίας: 

Με την αγορά κάθε βιβλίου 210 2621.070 -210 6445.685 (fax)
έ ν α  CD με το περιεχόμενά του________ 210 6476683 κινητό: 6977-208028



υπηρεσιακά
σης, για πέντε έτη, μετά τη συμπλήρωση 
των οποίων διαγράφονται αυτοδικαίως. 
Ως ημερομηνία του χρόνου συμπλήρωσης 
του χρόνου διαγραφής θεωρείται η 31η 
Δεκεμβρίου.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩ
ΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 11 
παρ. 5 και 6 του ν.3103/2003 (ΦΕΚ Α-23), 
στις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών Ε
νόπλων Δυνάμεων μπορεί να είναι μέλη οι 
απόστρατοι αξιωματικοί και Ανθυπαστυνό- 
μοι της Ελληνικής Αστυνομίας. Για την εγ
γραφή τους απαιτείται να υποβάλλουν σχε
τική αίτηση και κατά το χρόνο που είναι εγ
γεγραμμένοι υποχρεούνται να καταβάλ- 
λουντις αντίστοιχες με τους ομοιόβαθμους 
του Στρατού Ξηράς εισφορές.

Η εισφορά που προβλέπεται από τις δια- 
τάξειςτου εδαφίου β' της πρώτης παραγρά
φου του άρθρου 4 του ν.δ. 1171/1972 υπέρ 
της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ε
νόπλων Δυνάμεων δεν καταβάλλεται από 
τους εν ενεργεία αξιωματικούς και Ανθυπα- 
στυνόμουςτης Ελληνικής Αστυνομίας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, η θεσμο
θετημένη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δι
κτύου Πρόληψης του Εγκλήματος 
(EUCPN) στις 24 και 25 Φεβρουάριου 2003, 
σε ξενοδοχείο των Αθηνών.

Στη συνάντηση συζητήθηκανπερισσότε- 
ρα από 20 θέματα: διαδικαστικά, οργανωτι
κά και άλλα σχετιζόμενα με τις λεγάμενες 
καλές ή βέλτιστες πρακτικές πρόληψης 
της εγκληματικότητας, τις υποχρεώσεις 
του Δικτύου να συνδράμει με επιστημονικά 
τεκμηριωμένες εκθέσεις το Συμβούλιο και 
την Επιτροπή, τις ερευνητικές προτεραιό
τητες κ.α.

Επίσης παρουσιάστηκε η ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
2002-2003, το Σχέδιο Δράσης 2003-2004, 
συζητήθηκε το «Συνέδριο Βέλτιστων Πρα
κτικών Πρόληψης του 2003», η οργάνωση 
της βράβευσης του καλύτερου προγράμ
ματος πρόληψης καθώς και θέματα του Ευ- 
ρωβαρόμετρου που συνδέονται με τον φό
ρο του εγκλήματος κ.α.

Το Δίκτυο είναι ένας ευέλικτος μικροορ
γανισμός που προσφέρει και διαχέει μεθό
δους και πρακτικές βέλτιστων τρόπων πρό

ληψης της εγκληματικότητας. Ιδρύθηκε 
στις 28 Μάίου του 2001, με απόφαση του 
Συμβουλίου των Υπουργών Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων με απώτερο 
στόχο οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
να ζουν σε ένα χώρο δημοκρατικό και α
σφαλή.

Ειδικότερα:
- συνδράμει στη δημιουργία διαφόρων 

μορφών πρόληψης σε επίπεδο Ευρωπαϊ
κής Ένωσης,

- υποστηρίζειτιςεγκληματοπροληπτικές 
δραστηριότητες σε επίπεδο κρατών και

- ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των τοπι
κών κοινωνιών που αφορούν την πρόληψη 
της εγκληματικότητας της περιοχής τους.

Οι μορφές εγκληματικότητας στις οποί
ες κυρίως εστιάζεται είναι:

- η νεανική παραβατικότητα
- η εγκληματικότητα των αστικών περιο

χών και
- τα εγκλήματα που συνδέονται με τα 

ναρκωτικά (διακίνηση ναρκωτικών, ληστεί
ες, κλοπές, διαρρήξεις οικιών κ.λπ.)

Στις συναντήσεις του Δικτύου, που φιλο
ξενούνται στη χώρα που ασκεί την Προε
δρία, συμμετέχουν μόνο οι εθνικοί εκπρό
σωποι των κρατών-μελώντης Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και οι αναπληρωτές τους, εκπρό
σωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γε
νικής Γραμματείας του Συμβουλίου της 
Ε.Ε., ο Γραμματέας του Δικτύου καθώς και 
εκπρόσωποι του Παρατηρητηρίου της Λισ- 
σαβόνας γιατα Ναρκωτικά και της Europol.

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ 
ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Στο άρθρο 20 του ν. 3103 προβλέπεται ότι: 
«Στις εν  λόγω Σχολές εισάγονται άνδρες και 
γυναίκες. Τα  προσόντα των υποψηφίων και οι 
προκαταρκτικές εξετάσ εις, στις οποίες υπο
βάλλονται, είναι κοινές και γ ια  τα  δύο φύλλα.»

Επίσης, με προεδρικό δ ιάταγμα έγινε τρο
ποποίηση των διατάξεω ν του  ΠΔ 4 /1995  για  
την «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και 
Αστυφυλάκων με το  σύστημα των γενικών εξε 
τάσεων» και προβλέπεται «να έχουν ανάστημα  
(άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70μ. χω
ρίς υποδήματα», ενώ για  τον έλεγχο  τη ς  αθλη
τικής επίδοσης, οι υποψήφιοι υποβάλλονται 
στα εξή ς  αγωνίσματα:

Α. Δρόμος 100μ. σε χρόνο 16” (μια προ
σπάθεια)

Β. Δρόμος 1.000μ. σε χρόνο 4 ’ και 2 0 ” (μια 
προσπάθεια)

Γ. Άλμα σε ύψος με φ όρα τουλάχιστον  
1 ,ΟΟμ. (τρεις προσπάθειες)

Δ. Άλμα σε μήκος με φ όρα τουλάχιστον  
3,60μ. (τρεις προσπάθειες)

Ε. Ρίψη σφαίρας (7,275χλγ) σε απόσταση 
τουλάχιστον 4,50, ως μέσο όρο ρίψης με το  
δ εξί και το  αριστερό χέρ ι ανά προσπάθεια 
(τρεις προσπάθειες ανά χέρι)».

Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΥΔΤ

Με την υπ. αριθ. 2764 Συνοδική Απόφα
ση που λήφθηκε στη συνεδρία της Διαρ
κούς Ιεράς Συνόδου της 17ης Μαρτίου και 
σε απάντηση σχετικού αιτήματος, εγκρίθη- 
κε το αίτημα περί ανακηρύξεως του Οσίου 
Ιωάννου του Ρώσου του Ομολογητού, ως 
προστάτη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Πολιτικού και Κ.Φ. του Υπουργείου Δημο
σίας Τάξεως.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Α. Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δι- 
ευρυμένου Διοικητικού Συμβουλίου της 
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. συζητήθηκαν διεξοδικά τα άμεσα 
και πιεστικά προβλήματα που απασχολούν 
την Υπηρεσία και το αστυνομικό προσωπικό. 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα παρακάτω προ
βλήματα:

α. Χορήγηση Επιδόματος Διοίκησης στους 
κατωτέρους αξιωματικούς.

β. Χορήγηση Αποζημίωσης για νυκτερινή α
πασχόληση και στους αξιωματικούς ανεξαρ
τήτως βαθμού για όποιον, όσο και όποτε εκτε- 
λεί υπηρεσία νυκτερινές ώρες.

γ. Νέο Μισθολόγιο, η συζήτηση για το ο
ποίο θα αρχίσει τον προσεχή μήνα όπως δη
μόσια έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση.

δ. Αύξηση της αποζημίωσης για την πέραν 
του δνθημέρου εργασία σύμφωνα με τις 
προσδοκίες μας και τις υποσχέσεις του Υ
πουργού Δημόσιας Τάξης.

ε. Αναγνώριση του επαγγέλματος ως επι
κινδύνου για τους υπηρετούντες στα Σώματα 
Ασφαλείας με ταυτόχρονη χορήγηση ανάλο
γου επιδόματος.

στ. Αύξηση των Οργανικών Θέσεων των εκ 
του ΤΕΜΑ προερχόμενων αξιωματικών με 
ταυτόχρονη καθιέρωση θέσεων Αστυνομικού 
Υποδιευθυντή, στην ενέργεια, για τους αξιω
ματικούς αυτούς.

ζ. Προαγωγή των Ανθυπαστυνόμων σε α
ξιωματικούς μετά την συμπλήρωση ορισμέ
νων ετών υπηρεσίας στο βαθμό.

η. Ομαλή εξέλιξη της επετηρίδας ενόψει 
των προσεχών κρίσεων λόγω της έντονης δυ
σαρέσκειας που υποβόσκει μεταξύ των αξιω
ματικών εξαιτίας των περυσινών «μη κρίσε
ων».

θ. Επέκταση της γνωστής 3ετίας «Κονδύ- 
λη» και για τους αξιωματικούς με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις που ισχύει για το λοι
πό αστυνομικό προσωπικό.

ι. Σ’ ότι αφορά τη θέσπιση νέων μορφών Α
στυνόμευσης (π.χ. Αστυνομικός της Γειτο
νιάς) δενπρέπει σε καμία περίπτωση να γίνουν 
βεβιασμένες-πρόχειρες ενέργειες και χωρίς 
τη συμμετοχή-προτάσειςτης Π.Ο.ΑΞΙ.Α., πριν 
από τη λήψη οποιοσδήποτε απόφασης.

Μετά από εποικοδομητική συζήτηση και α-
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φού διαπιστώθηκε καθυστέρηση στην επίλυ
ση των ανωτέρω προβλημάτων ομόφωνα α- 
ποφασίστηκε:

α. Έκτακτο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομο
σπονδίας μας στην Αθήνα με συμμετοχή των 
αντιπροσώπων, των μελών των Διοικητικών 
Συμβουλίων των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων και 
όσων εκ των απλών μελών μας επιθυμούν (α
νοικτό Συνέδριο).

β. Ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
των μελών μας έξω από το Υπουργείο Δημό
σιας Τάξης.

γ. Διοργάνωση Ημερίδας σχετικά με το 
«Σχέδιο Νόμου για την οπλοφορία, τη χρήση 
όπλων από αστυνομικούς και την εκπαίδευσή 
τους σε αυτά».

δ. Διοργάνωση Ημερίδας σχετικά με την ε- 
πιχειρούμενη αναμόρφωση του Αστυνομικού 
Εκπαιδευτικού Συστήματος.

ε. Αποστολή ανοικτής επιστολής στον κ. 
Πρωθυπουργό, ο οποίος υποσχέθηκε επίλυ
ση των προβλημάτων μας κατά την επίσκεψή 
του στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης τον Ο
κτώβριο του 2002, στην οποία θα περιγράφε- 
ται η κωλυσιεργία των αρμοδίων.

Β. Σχετικά με το νόμο για την «Έκδοση 
Διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία 
και άλλες διατάξεις» η ΠΟΑΞΙΑ θεωρεί ότι εί
ναι αρνητικός για την Υπηρεσία και το Προ
σωπικό επειδή:

1. Επιφορτίζει την Αστυνομία με πρόσθε
το ξένο έργο για την εκτέλεση του οποίου θα 
απαιτηθεί μεγάλος αριθμός αστυνομικών 
χωρίς παράλληλα να αυξηθεί η οργανική δύ
ναμη του Σώματος και να προσληφθεί το α
νάλογο προσωπικό.

2. Ουδείς πόρος υπέρ των Ασφαλιστικών 
μας Ταμείων καθιερώνεται.

3. Περιέχει διατάξεις βάσει των οποίων εί
ναι δυνατό με απόφαση του αρμοδίου Συμ
βουλίου οι Αστυνομικοί να στερούνται την μι- 
σθολογική τους προαγωγή καίτοι η πάγια νο
μολογία του Αρείου Πάγου απαγορεύει κάτι 
τέτοιο και οι ένστολοι των λοιπών Σωμάτων 
(Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, Πυροσβε
στικού, Λιμενικού) λαμβάνουντην μισθολογι- 
κή τους προαγωγή μόλις συμπληρώσουντον 
προβλεπόμενο χρόνο χωρίς καμία προϋπό
θεση.

■ Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω 
νόμου οι Αστυνομικοί δύ νανται κατόπιν απο
φάσεων του αρμοδίου Συμβουλίου να στε
ρηθούν την μισθολογική τους προαγωγή ε
φόσον έχουν τιμωρηθεί.

α. Με ανώτερη πειθαρχική ποινή.
β. Με μία πειθαρχική ποινή ύψους τουλά

χιστον 300 ευρώ.
γ. Με δύο πειθαρχικές ποινές συνολικού ύ

ψους 300 ευρώ μέσα σε χρονικό διάστημα έ
ξι μηνών για το αυτό παράπτωμα ή τρεις πει
θαρχικές ποινές προστίμου συνολικού ύ
ψους τουλάχιστον 300 ευρώ για διαφορετι
κά παραπτώματα μέσα σε χρονικό διάστημα 
έξι μηνών.

■ Οι αστυνομικοί στερούνται την μισθο-

λογική τους προαγωγή για ένα έτος αν αμε- 
τάκλητα καταδικαστούν για εγκλήματα που 
προβλέπονται από τον νόμο για την Υπηρε
σία Εσωτερικών Υποθέσεων και για δύο το 
πολύ εξάμηνα στις λοιπές περιπτώσεις που 
προβλέπεται δυνατότητα, κατόπιν αποφά- 
σεως του αρμοδίου Συμβουλίου στέρησης 
της μισθολογικής προαγωγής τους.

Η μισθολογική προαγωγή των αστυνο
μικών που τελούν σε διαθεσιμότητα ή έχουν 
παραπεμφθεί ενώπιον Πειθαρχικού Συμ
βουλίου ή με βούλευμα σε δίκη αναστέλλε
ται για τόσο χρόνο διαρκεί η εκκρεμοδικία.

Αστυνομικοί που κατά την έναρξη ι
σχύος του ανωτέρω νόμου έχουν στερηθεί 
την μισθολογική τους προαγωγή από τα αρ
μόδια Συμβούλια επανακρίνονται και η μι- 
σθολογική προαγωγή μπορεί να μην τους 
χορηγηθεί το πολύ για δύο εξάμηνα από την 
ημερομηνία κατά την οποία θεμελίωσαν το 
δικαίωμα.

Η Ομοσπονδία μας ζήτησε κατ' επανά
ληψη από τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τά
ξης την πρόσληψη προσωπικού για την 
έκδοση των διαβατηρίων, την καθιέρωση 
πόρων για τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία α
πό το έργο αυτό και την κατάργηση της 
κρίσης για την χορήγηση των μισθολογι-

κών προαγωγών όπως γίνεται για όλους 
τους λοιπούς ένστολους και όπως παγίως 
έχει νομολογήσει ο Άρειος Πάγος, δυστυ
χώς όμως όπως αποδεικνύεται ομιλήσαμε 
σε «ώτα μη ακουόντων».

Ειδικά για το θέματης στέρησης μισθολο- 
γικής προαγωγής σας γνωστοποιούμε ότι, 
όποιος συνάδελφος αντιμετωπίσει στο μέλ
λον τέτοιο θέμα η Ομοσπονδία μας αναλαμ
βάνει με έξοδά της την υποχρέωση, με το 
Νομικό μας Σύμβουλο, να προσφύγει στα 
αρμόδια δικαστήρια επειδή είμαστε σίγου
ροι για την δικαίωση.

Ο αναγκαίος για την κοινωνία, όσο ποτέ 
άλλοτε εκσυγχρονισμός του Σώματος, ό
πως φαίνεται από τις διατάξεις του ψηφι- 
σθέντος νόμου όχι μόνο δεν γίνεται, με απο
κλειστική ευθύνη του κ. Υπουργού Δημό
σιας Τάξης, αλλά οπισθοδρομούμε.

Όσο δε αφορά τη βελτίωση της θέσης του 
προσωπικού ο κ. Υπουργός διακατεχόμενος 
από μία «νεοφιλελεύθερη» αντίληψη, υιοθε
τεί αρτηριοσκληρωτικές απόψεις του μακρι
νού παρελθόντος που οδηγούν τον αστυνο
μικό στην αγκαλιά «προστατών» και «πατρό- 
νων» για να εξασφαλίσειτο αυτονόητο, δηλα
δή την ομαλή υπηρεσιακή του διαδρομή.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κ. Κούρος

Σ τις  1184 σ ελ ίδ ες  rrαν ό ν ο  τό μ ω ν  περιέχοντοα:

♦  Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ε ς  δ ικ ο γ ρ α φ ίες  μ ε  π ρ ο α ν α κ ρ ιτ ικ ές  
κ α ι ά λ λ ες  υ π η ρ εσ ια κ ές  ε ν έρ γ ε ιες .

♦  Δ ιε υ κ ρ ιν ισ τ ικ έ ς  σ η μ ε ιώ σ ε ις  &  όλα  τα  έν τυ π α  που 
χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τ α ι σ τη ν  π ρά ξη.

♦  Π ίν α κ ες  ό λω ν τ ω ν  π τα ισ μ ά τω ν .

♦ Ο λ ε ς  ο ι  Υ π η ρ ε σ ίε ς  σ τ ις  ο π ο ίες  π ρ έ π ε ι να  α π ευ θ ύ ν ο ν τα ι 
&  να κ ο ιν ο π ο ιο ύ ν τ α ι ο ι σ η μ α τ ικ έ ς  α ν α φ ο ρές 
τω ν  π ο ιν ικ ώ ν  α δ ικ η μ ά τ ω ν .

♦  Τα π ε ρ ισ σ ό τερ α  α δ ικ ή μ α τ α  το υ  Ι Ι Κ &  τω ν  Ε ιδ . Π ο ιν . Ν ό μ ω ν, 
τ ις  α ν α κ ρ ιτ ικ έ ς  &  λ ο ιπ ές  εν έ ρ γ ε ιε ς ,
κ α θώ ς κ α ι σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ικ ά  δ ε ίγ μ α τ α  εκ θ έσ ε ω ν .

Τιμή και των δύο τόμων 40
Τηλ. Π αραγγελίας:

6944 514409, 210 5202292, 210 6913065 
210 6913115, 697 2280555, 210 6977401
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Α Π Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Η ΟΜΗΡΙΚΗ ΑΙΘΙΟΠΙΑ ΚΑΙ Η ΛΕΣΒΟΣ
ΤΟ Υ  Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΟ Υ  Α Ο Η Ν Α Γ Ο Ρ Α  

ΕΚ Δ ΕΛΕΥΣΙΣ», Σ Ε Λ 360 . ΤΗ Λ . 3 6 3 2 5 0 6

ή ΟΜΗΡΙΚΗ 
ΑΙΘΙΟΠΙΑ

και ή ΛΕΣΒΟΣ

0

μακαριστός Μέγας Πρωτο- 
σύγκελος του Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως και 

Μητροπολίτης Παραμυθίας, 
υπήρξε δεινός μελετητής, μέγας 
αρχαιογνώστης και πολυγραφό- 
τατος. Τα ενδιαφέροντά του 
εκτός από τα εκκλησιαστικά ζη
τήματα προεκτείνοντας στους 

lSJl, τομείς της αρχαιογνωσίας και
της γλωσσολογίας. Ανάμεσα 

στις πάμπολλες μελέτες του είναι και η παρού
σα, η οποία αφορά την εντρύφηση του συγγραφέα στα 
ομηρικά έπη μέσα από τα οποία με αριστοτεχνικό τρό
πο, μας παρουσιάζει αλήθειες που με την απλή ανά
γνωση και επιφανειακή μελέτη δεν είχαμε αντιληφθεί. 
Αξίζει να διαβαστεί ως μια σοβαρή πρόταση ερμηνείας 
των ομηρικών επών.

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ · ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ 
Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

ΤΟ Υ  Π Α Ν ΤΕ Λ Η  Π Α Π Α Σ ΤΑ Θ Η  

ΤΗ Λ 210  - 6 7 9 3 7 6 4 . 6 7 7 8 6 0 0 . 6 1 3 1 2 9 2

Η ελληνική βιβλιογραφία παρόλο που αναπτύχθηκε τα 
τελευταία χρόνια δεν κάλυψε μέχρι σήμερα με επάρ
κεια το θέμα του Εσωτερικού Ελέγχου. Το συγκεκρι

μένο βιβλίο, έρχεται να καλύψει με επιστημονικό τρόπο 
το κενό που υπήρχε. Το σύγγραμμα αυτό διαπραγματεύ

εται τον Εσωτερικό Έλεγχο σε όλες του 
τις διαστάσεις ως ένα εργαλείο σύγχρο
νης και αποτελεσματικής διοίκησης, απα
ραίτητο για την αντιμετώπιση των καθη
μερινών προκλήσεων. Βασισμένο στην 
πολυετή εμπειρία του συγγραφέα στο
χεύει να συγκεράσει τη θεωρητική προ
σέγγιση των διεθνών προτύπων με τις 
ιδιαιτερότητες της πρακτικής εφαρμο
γής του Εσωτερικού Ελέγχου.

Η δίτομη έκδοση απευθύνεται σε 
εσωτερικούς ελεγκτές, ιδιωτικού και δημόσιου το

μέα καθώς και σε εξωτερικούς ελεγκτές, σε στελέχη 
επιχειρήσεων, μέλη διοικητικών συμβουλίων και σε 
συμβούλους επιχειρήσεων. Επίσης, αποτελεί ένα ολο
κληρωμένο εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια κάθε εί
δους εκπαιδευτών, κυρίως καθηγητών πανεπιστημια
κών σχολών και εισηγητών σεμιναρίων.

Αναπτύσσονται τόσο το θεωρητικό όσο και το πρα
κτικό μέρος του Εσωτερικού Ελέγχου ουσιαστικά απο
σκοπεί εκτός των άλλων στο να αποσαφηνιστούν τα 
όρια, οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες, οι εξουσίες και το 
σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας μίας σύγχρονης Διεύ
θυνσης - Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Μεταξύ των 
άλλων οι ενότητες του έργου αναφέρονται: στην Ιστο
ρική εξέλιξη της ελεγκτικής , στον εσωτερικό έλεγχο, 
στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, στην οργάνωση του

τμήματος ελέγχου, στη διαδικασία ελέγχου, στη σύ
νταξη έκθεσης, υποβολή, συζήτηση έκθεσης, λήψη 
αποφάσεων, υλοποίηση και αξιολόγηση του εσωτερι
κού ελέγχου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Αποφάσεις και πρακτική του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου

ΤΩ Ν  Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Υ  Μ Α Γ Γ Α Ν Α , Κ ΑΙ Λ ΙΛ Α Σ K A P A TZA  

ΕΚ Δ. Ν Ο Μ ΙΚ Η  Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Η  ·. ΣΕΛ. 370  

ΤΗ Λ . 210  3 6 7 8 8 0 0 . H TTP : W W W .N B  O R G  ΚΑΙ Ε- 
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" ο έργο περιλαμβάνει την Ευ
ρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμά
των του Ανθρώπου μέσα από 

επιλεγμένες αποφάσεις του Ευ
ρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιω
μάτων του Ανθρώπου. Παρατίθε
ται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαι
ωμάτων του Ανθρώπου σε πλή- 

ι ρες κείμενο, καθώς και τα μετα
γενέστερα 1ο, 2ο, 6ο, 7ο και 
11ο Πρόσθετα Πρωτόκολλα. 

Επιλέχθηκαν οι αντιπροσωπευτικότερες αποφάσεις των 
τελευταίων ετών. Επιπλέον, παρουσιάζεται η πρακτική 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ένας πρακτικός οδηγός 
για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άσκησης της 
προσφυγής στο Δικαστήριο, καθώς και υπόδειγμα προ
σφυγής με χρήσιμες επεξηγήσεις υπό τη μορφή υπο
σημειώσεων για τη συμπλήρωσή του. Στο τέλος του βι
βλίου υπάρχει πίνακας των χωρών που έχουν επικυρώ
σει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώ
που και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα, καθώς επίσης και 
πίνακας με τις υποθέσεις κατά της Ελλάδας που εκδι- 
κάσθηκαν από το Δικαστήριο. Το έργο βοηθάει συνολι
κά στην κατανόηση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου και των δυνατοτήτων που προσφέρονται 
στον απλό πολίτη για την προάσπιση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του και την θωράκισή του απέναντι στην 
κρατική αυθαιρεσία.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο Δ Η Γ Ο Σ  Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ Υ  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Υ  

_ Τ Ο Υ  Α Λ Κ ΙΒ ΙΑ Δ Η  ΤΖ Ε Λ Ε Π Η
I. 80 , ΤΗ Λ . 2 8 2 1 5 3 7 . 6 9 4 4 9 2 1 3 1 8Ti' ο βιβλίο αυτό είναι το πρώτο 
μιας σειράς εκδόσεων επί θε
μάτων που αφορούν στην ερμη

νεία και την εφαρμογή του Υπαλ
ληλικού Κώδικα. Πρόκειται για αυ
τοτελή βιβλία που με απλό και κα
τανοητό τρόπο αναλύουν τα συ
γκεκριμένα θέματα που περιλαμ
βάνουν. Αποτελούν απαραίτητα 

βοηθήματα, τόσο για τον κάθε υπάλληλο, ώστε να γνω
ρίζει τις υποχρεώσεις του και τα δικαιώματά του, όσο 
και για τη διοίκηση, για να εφαρμόζει το νόμο σε συ- 
ντρέχουσα περίπτωση.
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«ΠΥΝΙΜΙΚΝ

ΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ 

Α/Δ(ΥΓ) 
ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ 

ΜΩΡΑΙΤΗ 
ΑΎ(ΥΓ) 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΩΝ*

Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για τις 
χειρουργικές επεμβάσεις με Laser προκειμένου 
να διορθώσουμε τις διαθλαστικές ανωμαλίες 
που δυσχεραίνουν την όρασή μας (μυωπία, 
αστιγματισμός, υπερμετρωπία κ,λ,π.) και που 

κατ’ επέκταση μειώνουν την ποιότητα της ζωής μας (δέ
σμευση με γυαλιά, φακούς επαφής κ.λπ.)

Πρέπει κατ’ αρχήν να επισημάνουμε ότι οι επεμβάσεις 
αυτές - σε συνεχή εξέλιξη έχουν ήδη μακρόχρονη 
εφαρμογή και παρακολούθηση (τόσο στο εξωτερικό, 
όσο και στη χώρα μας) έτσι ώστε τα αποτελέσματά 
τους θεωρούνται πλέον ιδιαίτερα αξιόπιστα.

Θα προσπαθήσουμε - μπαίνοντας στη θέση του 
ασθενούς να δώσουμε μια γενική εικόνα και να απαντή
σουμε στα πιο συνήθη από τα ερωτήματα που τίθενται, 
όπως για παράδειγμα: ποιές επεμβάσεις, με LASER 
διορθώνουν την όραση, πώς γίνονται και πόσο αποτε
λεσματικές είναι, ποιά προβλήματα όρασης αντιμετωπί
ζουν καλύτερα κ.λπ.

Το μυωπικό μάτι διαφέρει από το εμμετρωπικό (μάτι 
χωρίς μυωπία ή άλλη διαθλαστική ανωμαλία) τις περισ
σότερες φορές κατά το ότι είναι μερικά χιλιοστά μικρό
τερο ή μεγαλύτερο - ως προς τον προσθοπίσθιο άξονα. 
Ως εκ τούτου, οι φωτεινές ακτίνες που περνούν από τον 
κερατοειδή δεν επικεντρώνονται πάνω ακριβώς στον

αμφιβληστροειδή του ματι
ού, για να δημιουργήσουν 
τις καθαρές εικόνες που θα 
πρέπει να βλέπουμε.

Επειδή είναι πρακτικά 
αδύνατον να «μικρύνουμε» ή 
να «μεγαλώσουμε» το μάτι, 
αυτό που μπορούμε να κά
νουμε είναι να διαμορφώ
σουμε με το LASER το πά
χος του κερατοειδούς (της 
εξωτερικής διάφανης πρό

σθιας επιφάνειας του ματιού) επιτυγχάνοντας με άλλο 
τρόπο το ίδιο αποτέλεσμα, χωρίς να επεμβαίνουμε στη 
γενικότερη φυσιολογική αρχιτεκτονική του ματιού.

Έτσι λοιπόν όλες σχεδόν οι επεμβάσεις με LASER 
που αφορούν διαθλαστικά προβλήματα - στηρίζονται 
σε μία - όπως απλά θα λέγαμε - «γλυπτική» επί του κε- 
ρατοειδούς ώστε να εξασφαλισθεί το κατάλληλο πά
χος που θα επιτρέψει την σωστή επικέντρωση των 
φωτεινών ακτινών επί του αμφιβληστροειδούς και την 
απαλλαγή του ασθενούς από τα γυαλιά ή τους φα
κούς επαφής του.

Η μεγάλη εξέλιξη της τεχνολογίας τόσο των LASER, 
αλλά κυρίως των ηλεκτρονικών υπολογιστών επιτρέπει 
την με μεγίστη ακρίβεια μέτρηση του απαραίτητου πά
χους του κερατοειδούς προεγχειρητικά κατόπιν ειδικών 
εξετάσεων.

ΠΟΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ;
Η λεπτομερής εξέταση από τον οφθαλμίατρο είναι η 

απαραίτητη προϋπόθεση. Αυτή θα καθορίσει με ακρί
βεια τους βαθμούς της μυωπίας που πρέπει να διορθω
θούν, το πάχος του κερατοειδούς ώστε να εκτιμηθεί η 
δυνατότητα επέμβασης με Laser και την ύπαρξη τυχόν 
παραγόντων που θα καθιστούσαν μια επέμβαση απαγο
ρευτική.

Στη συνέχεια γίνεται λεπτομερής «χαρτογράφηση» 
της πρόσθιας επιφάνειας του ματιού με χρήση ειδικών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, ώστε να υπάρχει μια εκτί
μηση του αποτελέσματος πριν ακόμα φθάσουμε στο 
χειρουργείο.

Αν ο ασθενής φέρει φακούς επαφής θα πρέπει να 
τους αφαιρέσει για κάποιο διάστημα πριν την πραγμα
τοποίηση των εξετάσεων αυτών.

ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ME LASER, 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΤΟΥΣ;

Βεβαίως όχι. Πρέπει να υπάρχουν ορισμένες προϋ
ποθέσεις για να μπορεί κανείς να υποβληθεί σε επέμ-
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

βάση και να προσδοκά ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
1. Η ηλικία: Ο ασθενής θα πρέπει κατά προτίμηση να 

έχει συμπληρώσει τα 19-20 έτη, επειδή στην ηλικία αυ
τή η μυωπία δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμη. Η μυωπία 
θεωρείται σταθερή όταν δεν έχει μεταβληθεί τα τελευ
ταία 2-3 έτη για αυτή την ηλικία, ενώ για μεγαλύτερους 
ασθενείς το τελευταίο έτος.

2. Η γενικότερη υγεία: Σε σοβαρά προβλήματα (π.χ. 
Σακχαρώδης διαβήτης) η επέμβαση αποφεύγεται επει
δή οι παθήσεις επηρεάζουν τη σταθερότητα της μυω
πίας.

3. Η κατάσταση του κερατοειδούς του ματιού: Πα
θήσεις όπως ο κερατόκωνος, οι χρόνιες θολερότητες, 
οι λοιμώξεις του κερατοειδούς ή το πολύ λεπτό πάχος 
του, καθιστούν τον ασθενή μη κατάλληλο για LASER.

4. Η ύπαρξη ενός μόνο οφθαλμού.
Το ευτύχημα είναι ότι η ραγδαία εξέλιξη της τεχνο

λογίας επιτρέπει σε όλο και περισσότερους ασθενείς 
(το ποσοστό προσεγγίζει το 80%) να έχουν τη δυνα
τότητα εκλογής αυτών των μεθόδων Laser προκειμέ- 
νου να αντιμετωπίσουν το διαθλαστικό τους πρόβλη
μα όρασης.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ) 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ;

Οι παραλλαγές είναι αρκετές, αλλά δύο είναι οι συνη- 
θέστερες επεμβάσεις που πραγματοποιούνται.

1. PRU (Φωτοδιαθλασπκή κερατεκτομή).
Κατ’ αυτήν την πιο συνηθισμένη και κατά τεκμήριο 

ασφαλέστερη μέθοδο, γίνεται σμίλευση του κερατοει- 
δούς με το Laser απευθείας στην επιφάνεια αφού αφαι- 
ρεθεί πρώτα ένα πολύ λεπτό στρώμα κυττάρων το 
οποίο στη συνέχεια αναγεννάται με φυσιολογικό τρόπο.

Είναι μέθοδος ιδιαίτερα αποτελεσματική σε βαθμούς 
μυωπίας έως 7 (επτά) και αστιγματισμού έως 2(δύο).

Η διάρκεια της επέμβασης είναι 3-4 λεπτά για κάθε 
μάτι και στη συνέχεια ο ασθενής θα πρέπει να φέρει ει
δικό φακό επαφής για 2-3 ημέρες. Υπάρχει ήπια ενό
χληση (τσούξιμο) για το διάστημα αυτό, ενώ στη συνέ
χεια η όραση αποκαθίσταται σταδιακά και σταθεροποι
είται σε 3-6 μήνες (Βεβαίως στο διάστημα αυτό βλέ
πουμε ικανοποιητικά).

Χρήση ειδικών κολλυρίων για το απαιτούμενο διά
στημα είναι η συνέχεια της θεραπείας μέχρι την στα
θεροποίηση.

2. LASIU (LASER IN SITU - ΚΕΡΑΤΟΣΜΙΛΕΥΣΗ)
Με τη χρήση ειδικού μηχανήμα

τος (κερατοειδοτόμος) γίνεται ένα 
επιφανειακό κόψιμο στην επιφάνεια 
του κερατοειδούς με τη μορφή λε
πτής φέτας. Αφού ανασηκωθεί αυτή 
η φέτα εφαρμόζεται το Laser και 
στη συνέχεια το κομμάτι επαναφέ- 
ρεται στη θέση του.

Είναι μέθοδος αποτελεσματική σε 
μυωπία έως και 10 βαθμούς ή σε 
συνύπαρξη υψηλότερου αστιγματι

σμού (πάνω από 2 βαθμούς).
Η διάρκειά της είναι περίπου 10 λεπτά για κά

θε μάτι και υπάρχει ενόχληση για μερικές ώρες

μετά την επέμβαση.
Η αποκατάσταση της όρασης είναι ικανοποιητική με

τά 3-4 ημέρες και απαιτείται χρήση ειδικών κολλυρίων.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΕΠΩΔΥΝΟ ΕΙΝΑΙ;

Κατά τη διάρκεια της εγχείρησης με Laser ανεξάρτη
τα της μεθόδου δεν υπάρχει καμία απολύτως ενόχληση 
ή πόνος.

Δεν απαιτείται γενική αναισθησία, παρά μόνο τοπικά 
αναισθητικά κολλύρια που ενστάζονται μερικά λεπτά 
πριν την επέμβαση.

Μετά το τέλος της επέμβασης δεν υπάρχει ανάγκη 
νοσηλείας και ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του.

ΠΟΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ;

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ;
Λ α μ β ά νο ντα ς  

υπόψη ότι σημαντι
κή παράμετρος εί
ναι το πόσοι βαθμοί 
πρέπει να διορθω
θούν, οι μέχρι τώρα 
μελέτες δείχνουν 
ότι το αποτέλεσμα 
είναι σχεδόν 100% 
επιτυχημένο για 
διόρθωση μυωπίας 
έως και 7 βαθμούς, 
ενώ κυμαίνεται σε 
ποσοστό άνω του 
90% σε διορθώσεις 
από 7 έως 10 βαθ
μούς.

Θα πρέπει βέβαια να κατανοήσουμε ότι επιτυχημένο 
αποτέλεσμα δεν θεωρείται οπωσδήποτε το απόλυτο 
«μηδέν». Το αποτέλεσμα είναι καλό ακόμη και με μικρό 
υπόλειμμα (απόκλιση) ο,5 έως 1,0 βαθμό και ο ασθενής 
μπορεί άνετα να λειτουργήσει χωρίς καμία ανάγκη βοη
θητικών γυαλιών ή φακών επαφής.

Εξαιρετικά σπάνια μπορεί να εμφανισθούν κάποιες 
επιπλοκές όπως για παράδειγμα μόλυνση - φλεγμονή 
του ματιού, θόλωση του κερατοειδούς, ξηροφθαλμία, 
μη απόλυτα ικανοποιητική ποιότητα όρασης κ.λ.π.

Τονίζεται ότι τα ποσοστά αυτών των επιπλοκών είναι 
κάτω από 0,5% και στην πλειονότητά τους αντιμετωπί
ζονται επιτυχώς, είτε με φαρμακευτική αγωγή, είτε με 
περιορισμένη επανάληψη του Laser 3-4 μήνες μετά την 
αρχική επέμβαση.

Κλείνοντας την σύντομη αυτή ενημέρωση, θα πρέπει 
να πούμε ότι οι επεμβάσεις με Laser για τις διαθλαστικές 
ανωμαλίες, δεν αποτελούν τόσο «θεραπευτική» προσέγ
γιση, αλλά μια πρόσφορη επιλογή για πολύ μεγάλο αριθ
μό ανθρώπων που θέλουν να χαρούν την ομορφιά της 
ζωής και του κόσμου μας χωρίς την χρήση βοηθητικών 
γυαλιών, φακών επαφής ή άλλων μέσων, που πολλές 
φορές αποτελούν «δέσμευση» και περιορισμό.

*του Οφθαλμολογικου Τμήματος 
του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών
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ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ

Α πό το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής, της 
Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, εξιχνιάσθηκε 
η ανθρωποκτονία σε βάρος της Λευκοθέας Τσε- 

μεκίδου, που έλαβε χώρα τις βραδινές ώρες της 
22.2.2001, εντός του ενεχυροδανειστηρίου που δια
τηρούσε στον ημιώροφο της πολυκατοικίας της 
οδού Εγνατία 12 στη Θεσσαλονίκη.

Δράστες είναι οι, Α.Α. και Σ.Α., κάτοικοι Αιγείρου 
Ροδόπης, οι οποίοι προσήχθησαν και ομολόγησαν 
την πράξη τους, την τέλεση της οποίας συναποφάσι
σαν. Οι δράστες επέλεξαν το συγκεκριμένο ενεχυρο
δανειστήριο, με υπόδειξη του πρώτου δράστη, που 
το είχε επισκεφθεί ως πελάτης. Έτσι, μετέβησαν σ’ 
αυτό ως πελάτες και αφού κατοπτέυσαν το χώρο για 
να μεθοδεύσουν τις επόμενες κινήσεις τους και επα
νήλθαν αποφασισμένοι να διαπράξουν τον φόνο και 
να αφαιρέσουν από το ενεχυροδανειστήριο, χρυσα
φικά και κοσμήματα.

Εντός του ενεχυροδανειστηρίου ήταν μόνο του το 
θύμα, που τους άνοιξε και μπήκαν μέσα. Ενώ ανύπο
πτη η Τσεμεκίδου τους επεδείκνυε προς πώληση κο
σμήματα, την ακινητοποίησαν και ο πρώτος εκ των 
δραστών της κατάφερε πολλαπλά κτυπήματα με μα
χαίρι, συνεπεία των οποίων εξέπνευσε.

Ακολούθως, οι δύο δράστες αφαίρεσαν 56 σακου
λάκια με χρυσαφικά κοσμήματα (ενέχυρα) αξίας 
7.000.000 δραχμών και το χρηματικό ποσόν των 
750.000 δραχμών και αποχώρησαν, παίρνοντας ο 
πρώτος των δραστών το μαχαίρι με το οποίο δολο
φόνησε την άτυχη γυναίκα, το οποίο απέκρυψε σε 
άγνωστο σημείο.

Σε νομότυπες έρευνες που διεξήχθησαν στις οι
κίες των δραστών, στην Αίγειρο Ροδόπης, βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν:

Στην οικία του πρώτου δράστη, χρυσά κοσμήματα, 
που ερευνάται αν είναι μέρος των κλαπέντων και ένα 
πιστόλι Walter των 9mm, με σιγαστήρα, δύο γεμιστή
ρες των 8 φυσιγγίων, δύο φυσίγγια των 9mm και ένα 
φυσίγγιο των 0,38mm.

Στην οικία του δευτέρου δράστη, χρυσά κοσμήμα
τα που ερευνάται αν είναι μέρος των κλαπέντων.

Το μεγαλύτερο μέρος των κλαπέντων όπως ισχυ- 
ρίσθηκαν, πώλησαν σε κλεπταποδόχους που αναζη- 
τούνται.

Άνδρες της ανωτέρω υπηρεσίας ανεζήτησαν και 
εντόπισαν τους δράστες αξιοποιώντας ευρήματα, 
πειστήρια και ίχνη στον τόπο του εγκλήματος.

10.000 ΧΑΠΙΑ «ΕΚΣΤΑΣΙΣ»
ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ

υνελήφθη από άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρ
κωτικών Ιωαννίνων ο υπήκοος Βουλγαρίας 
Denkov Simeon, εκπαιδευτής πολεμικών τεχνών 

της Αστυνομίας της Βουλγαρίας και πρωταθλητή του 
τζούντο, κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου 
περί ναρκωτικών.

Προ μηνός περίπου, είχε περιέλθει σε γνώση της 
ανωτέρω υπηρεσίας πληροφορία περί σπείρας Ελ

λήνων και Βουλγάρων, η οποία διακινεί μεγάλες πο
σότητες χαπιών «έκστασις», τα οποία εισάγει στην 
Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας.

Αξιωματικός της Δίωξης κατόρθωσε να έρθει σε 
επαφή με άτομο ελληνικής καταγωγής ονόματι Τάκη 
Νικολάίδη και παριστάνοντας τον αγοραστή ενδια
φέρθηκε για την αγορά δέκα χιλιάδων (10.000) χα
πιών «έκστασις», αντί του ποσού των είκοσι χιλιάδων 
(20.000) ευρώ.

Μετά από περίπου δεκαπέντε ημέρες, πραγματο
ποιήθηκε στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης πρώτη συ
νάντηση με τον Denkov Simeon, τον οποίο σύστησε 
στον εικονικό αγοραστή ο Νικολαϊδης, φέροντας ως 
δείγματα είκοσι (20) χάπια «έκστασις», τα οποία είχε 
τοποθετημένα μέσα σε τροχό βέσπας. Σε επανειλημ
μένες τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Denkov και τον 
Νικολάίδη, κλείστηκε νέο ραντεβού στην Καλαμαριά 
Θεσσαλονίκης, για την παράδοση των χαπιών. Αφού 
πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, προσερχόμενος ο 
Denkov και αφού βεβαιώθηκε για την ύπαρξη των 
χρημάτων από την πλευρά του αγοραστή, παρέδωσε 
ένα πλαστικό δοχείο από λάδι αυτοκινήτου, μέσα στο 
οποίο υπήρχαν συνολικά εννέα χιλιάδες τριακόσια 
ενενήντα τέσσερα (9.394) χάπια «έκστασις» διαφό
ρων χρωμάτων και λογοτύπων. Κατά τη ώρα της πα
ράδοσης συνελήφθη ο Denkov Simeon, ο οποίος και 
παραπέμφθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημ/κών 
Θεσσαλονίκης.

Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων συνεχίζει 
τις έρευνες για να εντοπίσει και να συλλάβει και τα 
υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος.

ΕΞΙΧΝΙΑΣΕΙΣ ΛΗΣΤΕΙΩΝ

πό άνδρες του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής 
της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης εξιχνιά
σθηκαν οι ληστείες που έλαβαν χώρα σε βάρος 

πιστωτικών ιδρυμάτων.
Συγκεκριμένα εξιχνιάσθηκαν:
α. Ληστεία σε βάρος υποκαταστήματος Εμπορικής 

Τράπεζας Εύοσμου Θεσσαλονίκης που έλαβε 
χώρα την 26-9-2002.

β. Ληστεία σε βάρος υποκαταστήματος Εθνικής 
Τράπεζας Ν. Μηχανιώνας που έλαβε χώρα την 
4-10-2002.

γ. Ληστεία σε βάρος υποκαταστήματος Εμπορικής 
Τράπεζας Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης που 
έλαβε χώρα την 14-2-2003.

Μετά από επίπονη συστηματική και χρονοβόρα 
έρευνα και αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών εντο
πίσθηκαν οι, Λ. Κ. κάτοικος Αθηνών και A. Β. κάτοικος 
Τρικάλων οι οποίοι τέθηκαν υπό συνεχή και διακριτι
κή παρακολούθηση απ’ όπου και διαπιστώθηκε ότι επί 
τριήμερο κατόπτευαν υποκατάστημα Τράπεζας της 
Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Αποτέλεσμα όλων 
των προαναφερομένων ενεργειών ήταν καθ’ όν χρόνο 
ο πρώτος δράστης είχε μεταβεί στην Εθνική Τράπεζα 
επί της οδού Β. Όλγας 95 στην Θεσσαλονίκη προς 
παρατήρηση με σκοπό την ληστεία να ακινητοποιηθεί 
και να προσαχθεί στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής. 
Στη συνέχεια προσήχθη και ο δεύτερος δράστης.
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Εξεταζόμενοι οι δύο δράστες, ομολόγησαν την 
διάπραξη των προαναφερομένων τριών ληστειών και 
την διάπραξη άλλων οκτώ ληστειών στην Αθήνα και 
ενός ξενοδοχείου, επίσης στην Αθήνα, από όπου 
αφαίρεσαν πλην των χρημάτων και το πιστόλι τύπου 
Beretta του ενόπλου φρουρού του υποκαταστήμα
τος της Αγροτικής Τράπεζας στο Χαϊδάρι.

ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ...

πό άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών/ΔΑΑ εξαρ
θρώθηκε σπείρα εμπόρων ναρκωτικών που εισή- 
γαγε από την Αλβανία και διακινούσε στην πε

ριοχή της Αττικής σημαντικές ποσότητες ηρωίνης.
Συγκεκριμένα συνελήφθησαν οι L.R., D.A. και Z.D. 

Η σύλληψη των ανωτέρω επιτεύχθηκε μετά από κα
τάλληλη αξιοποίηση πληροφορίας η οποία αφορού
σε σπείρα Αλβανών που διέμεναν στην Νίκαια και 
στην Αθήνα και διακινούν σημαντικές ποσότητες 
ναρκωτικών. Μετά από επισταμένες έρευνες, εντοπί
σθηκε στην Νίκαια, μέλος της σπείρας και τέθηκε 
υπό παρακολούθηση.

Με συντονισμένη επέμβαση των ανδρών της Δίω
ξης, αφού πρώτα εξακριβώθηκε ο χώρος απόκρυ
ψης των ναρκωτικών που ήταν σε διαμέρισμα στην 
περιοχή Αχαρνών, επιτεύχθηκε η σύλληψή τους και 
η κατάσχεση των ναρκωτικών. Στην κατοχή των συλ- 
ληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1. Ποσότητα ηρωίνης βάρους 1.008 γραμμαρίων.
2. Τέσσερα κινητά τηλέφωνα.
3. Το χρηματικό ποσό των 1.290 ευρώ.
4. Ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Α πό άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών/ΔΑΑ εξαρ
θρώθηκε σπείρα Ελλήνων και Τούρκων εμπόρων 
ναρκωτικών, η οποία κατείχε και διακινούσε ση

μαντικές ποσότητες ηρωίνης σε δόσεις - φιξάκια, 
αποκλειστικά σε τοξικομανείς της περιοχής Ομόνοι
ας και της πλατείας Βάθης. Συνελήφθησαν οι, S.A., 
Δ.Π., Α.Π. και ο Κ. Α..

Ύστερα από συστηματική παρακολούθηση εντο
πίστηκαν οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι 
διέμεναν σε ξενοδοχείο της πλατείας Βάθης και επα
κολούθησε αστυνομική επιχείρηση με αποτέλεσμα 
να συλληφθούν όλοι και να βρεθούν τα κατασχεθέ- 
ντα τόσο στο ξενοδοχείο, όσο και σε σπίτι «καβά- 
ντζα» στην περιοχή Κορυδαλλού.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν:

1. Ποσότητα ηρωίνης συνολικού βάρους 280 
γραμμαρίων.

2. Το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ.
3. Δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας.
4. Μία μηχανική ζυγαριά ακρίβειας για ζύγιση ναρ

κωτικών.
Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματί- 

σθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγε
λέα Πλημ/κών Αθηνών.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΑ ΧΩΝΕΨΕΙ

πό άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών/ΔΑΑ συνελή- 
φθη ο Σ.Ζ. κατά το χρόνο που επέστρεφε στις Δι
καστικές Φυλακές Κορυδαλλού μετά από πενθή

μερη άδεια, επειδή αποπειράθηκε την εισαγωγή ναρ
κωτικών ουσιών στην εν λόγω φυλακή.

Σε γνώση της Δίωξης είχαν περιέλθει πληροφο
ρίες οι οποίες ήθελαν τον συλληφθέντα, που εξέ- 
τιε ποινή καθείρξεως, κατά την επάνοδο του στις 
Δ.Φ. Κορυδαλλού, από τακτικές άδειες που ελάμ- 
βανε, να εισάγει εκεί και διακινεί σημαντικές πο
σότητες ηρωίνης. Μετά από σχετική έρευνα και 
σε συνεργασία με την Διεύθυνση και Φρουρά των 
Δικαστικών Φυλακών Κορυδαλλού ο Σ.Ζ. συνελή- 
φθη στο θυρωρείο των φυλακών, ενώ επιχειρούσε 
να εισαγάγει εκεί την ηρωίνη που έφερε εντός του 
στομάχου του γεγονός όπου διαπιστώθηκε, με 
επιστημονικά μέσα στο Γ.Κ. Νοσοκομείο Νίκαιας 
και την οποία απέβαλε δια της φυσικής οδού σε 
διάφορα χρονικά διαστήματα μέχρι τις  μεσημβρι
νές ώρες της 5-3-2003.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- Έξι αυτοσχέδια δεματίδια με ηρωίνη, περιτυλιγ- 

μένα με μονωτική ταινία, συνολικού μικτού βάρους 
56 γραμμαρίων.

- Περιτυλίγματα τριών ομοίων δεματιδίων με υπο
λείμματα ηρωίνης, τα οποία είχαν διαρρηχθεί εντός 
του στομάχου του συλληφθέντος.

Ο συλληφθείς παρέμεινε νοσηλευόμενος υπό 
φρούρηση λόγω της μεγάλης ποσότητας ηρωίνης 
που είχε διαρρεύσει στο στόμαχό του, από την διά
λυση τριών εκ των 9 με ηρωίνη δεματιδίων που είχε 
καταπιεί.

Εξεδόθη ένταλμα σύλληψης, μετά την έξοδό του, 
από το νοσοκομείο όπου εφρουρείτο και οδηγήθηκε 
ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμ/κων Πειραιά.

ΛΑΘΡΑΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

νδρες του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλη
μάτων της ΔΑΑ ύστερα από τετράμηνη έρευνα 
εξάρθρωσαν κύκλωμα επεξεργασίας και διάθε

σης λαθραίων καυσίμων.
Ως μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται οι: Κ.Η., 

Χ.Η., Μ.Μπ., Ε.Π. και άγνωστο άτομο με δηλωθέντα 
ψευδή στοιχεία.

Ειδικότερα τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποι
ούσαν ενοικιασμένο χώρο στο 24ο χλμ. της Ν.Ε.Ο. 
Αθηνών - Κορίνθου στη Μάνδρα - Αττικής, όπου με
τέφεραν λαθραία πετρέλαιο, τύπου ναυτιλίας, το 
οποίο με σχετική επεξεργασία μετέτρεπαν σε αντί
στοιχο καύσιμο κίνησης και θέρμανσης και στη συ
νέχεια το διακινούσαν στην αγορά.

Από τους παραπάνω συνελήφθησαν, στη Μάν- 
δρα-Αττικής, ο Ε.Π., που οδηγούσε βυτιοφόρο όχη
μα με 20.000 λίτρα λαθραίου πετρελαίου και ο Κ.Η., 
ιδιοκτήτης του ανωτέρω βυτιοφόρου και εκ των 
εγκεφάλων του κυκλώματος.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στον προαναφερθέ- 
ντα χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
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- Περίπου 165.000 λίτρα λαθραίου πετρελαίου 
(επεξεργασμένου και μη).

- Έξι (6) μεταλλικές υπέργειες δεξαμενές.
- Δυο (2) αυτοκίνητα δεξαμενές.
- Τριακόσια (300) μεταλλικά δοχεία (βαρέλια).
- Ένας (1) αφροσυμπιεστής.
- Δύο (2) ηλεκτροκινητήρες με αντλία.
- Μία (1) μηχανή διάλυσης - καθορισμού πετρελαι

οειδών.
- Δύο (2) πλαστές, αυτοσχέδιες, πινακίδες κυκλο

φορίας.
Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματι- 

σθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα 
Πλημ/κών Αθηνών.

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΕΥΡΩ

νδρες του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών 
Εγκλημάτων της ΔΑΑσυνελήφθησαν στην Αθήνα 
οι, Α.Ρ. υπήκοος Ιταλίας, Κ.Ρ. υπήκοος Νιγηρίας 

και M.L. υπήκοος Καμερούν, κατηγορούμενοι για 
συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και απόπειρα 
απάτης κατά συναυτουργία.

Οι ανωτέρω συλληφθέντες, εμφανίστηκαν σε επι
χειρηματία καταστήματος αναψυχής της Αττικής και 
αποπειράθηκαν να τον εξαπατήσουν, ισχυριζόμενοι 
ότι έχουν στην κατοχή τους ποσό 15.000.000 ευρώ, 
τα οποία όμως είχαν χρωματίσει με μαύρο χημικό 
υγρό, για να μη γίνουν αντιληπτά κατά την εξαγωγή 
τους από το Καμερούν.

Ι Για να τον πείσουν περί του αληθούς των ισχυρι
σμών τους, προέβησαν σε σχετική επίδειξη αποχρω
ματισμού, εμποτίζοντας δύο μαύρα χαρτονομίσμα
τα, μαζί με ένα γνήσιο του επιχειρηματία, μέσα σε ει

δικά χημικά υγρά, τα οποία όπως ισχυρίσθηκαν είναι 
πολύ ακριβά.

Έτσι, του ζήτησαν ποσό 300.000 ευρώ, σε χαρτο
νομίσματα των 50 ευρώ, προκειμένου να αποχρωμα
τίσουν 600.000 ευρώ, από τα προαναφερθέντα «μαύ
ρα» χαρτονομίσματα και να του τα παραδώσουν.

Ο καταγγέλλων, αντιλαμβανόμενος το σκοπό των 
κατηγορουμένων, παρουσιάσθηκε στο Τμήμα Δίω
ξης Οικονομικών Εγκλημάτων και κατήγγειλε τα 
ανωτέρω γεγονότα.

Κατόπιν αυτών, προσημειώθηκε το χρηματικό πο
σό των 100.000 ευρώ, για να παραδοθεί στους δρά
στες, οι οποίοι συνελήφθησαν, αφού προηγουμένως 
είχαν επιδείξει, σε δωμάτιο ξενοδοχείου Αθηνών, τα 
δήθεν «μαύρα» χαρτονομίσματα, που ουσιαστικά 
ήταν μαύρο χαρτί και τα υγρά αποχρωματισμού 
τους, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Οι δράστες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, 
οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Α.Ο.

Από άνδρες του Τμήματος Οικονομικών Εγκλη
μάτων της Δ.Α. Θεσσαλονίκης συνελήφθη ο Π.Α. 
γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλλη

ψης το οποίο εκδόθηκε ύστερα από αίτημα της ανω

τέρω υπηρεσίας επειδή είχε μεταβεί στο υποκατά
στημα της Alfa Bank στο Κορδελιό και ευρωποίησε 
170 πλαστά χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων 
Η.Π.Α. με πλαστό δελτίο ταυτότητος.

Ο δράστης εντοπίσθηκε ύστερα από επίπονες και πο
λύμηνες έρευνες και αφού οδηγήθηκε στην Τράπεζα 
αναγνωρίσθηκε ανεπιφύλακτα από υπαλλήλους της.

Στην κατ’ οίκον έρευνα που έγινε και στο δωμάτιο 
της αδελφής του Κ.Ε., βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
(8) οκτώ παρόμοια πλαστά χαρτονομίσματα των 100 
δολαρίων Η.Π.Α.

2. Συνελήφθη ο Π.Γ. κάτοικος Γιαννιτσών, γιατί εί
χε δώσει ως «δώρο» τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ 
στον διοικητικό - οικονομικό Δ/ντή του Νοσοκομείου 
Γιαννιτσών προκειμένου να μην προωθήσει αναφο
ρά που είχε συντάξει προς την Νομαρχιακή Αυτοδι
οίκηση Πέλλας και αφορούσε μειοδοτικό διαγωνι
σμό που είχε πλειοδοτήσει ο κατηγορούμενος για 
παράδοση πετρελαίου στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών 
και υπήρχαν τιμολόγια υπερτιμολογημένα.

3. Συνελήφθη έξω από υποκατάστημα τράπεζας 
της Θεσσαλονίκης ο Π.Σ. κατά τη στιγμή που επιχει
ρούσε να λάβει προσωπικό δάνειο ύψους 3.000 ευ
ρώ με τη χρήση πλαστών δικαιολογητικών (προσω
ρινό δελτίο ταυτότητος, εκκαθαριστικό εφορίας και 
βεβαίωση αποδοχών ανύπαρκτης επιχείρησης).

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλα
στά πιστοποιητικά Δήμου, πιστωτικές κάρτες που εί
χε αποκτήσει κατά το παρελθόν κατά τον ίδιο τρόπο, 
μπλοκ επιταγών και το χρηματικό ποσό των 2.600 
ευρώ, προερχόμενο από λήψη προσωπικού δανείου 
από άλλη Τράπεζα.

Από τις συνεχιζόμενες έρευνες στην οικία και το 
κατάστημα του συλληφθέντος βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν άλλες 48 πιστωτικές κάρτες και κάρτες 
ανάληψης μετρητών εκδοθείσες την τελευταία τε
τραετία, με τη χρήση πλαστών δικαιολογητικών και 
στοιχεία ανύπαρκτων ατόμων. Επίσης βρέθηκαν 
πλαστές σφραγίδες επιχειρήσεων και υπαλλήλων, 
δεκάδες πλαστά πιστοποιητικά διαφόρων Δήμων, 
φωτοαντίγραφα πλαστών προσωρινών δελτίων ταυ
τότητος και πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών - μισθο
δοσίας ανύπαρκτων επιχειρήσεων.

Από τα κατασχεθέντα, τέσσερις πιστωτικές κάρ
τες, επτά προσωπικά δάνεια και ένα πλαστό προσω
ρινό δελτίο ταυτότητος, αφορούσαν τη σύζυγο του 
συλληφθέντος, η οποία συνελήφθη επειδή σε βάρος 
της εκκρεμούσαν τρεις δικαστικές αποφάσεις με τις 
οποίες καταδικάσθηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 
δύο ετών για πλαστογραφία και απάτη και μη κατα
βολή ασφαλιστικών εισφορών.

Από τη μέχρι τώρα αστυνομική έρευνα διαπιστώ
θηκε ότι οι προαναφερόμενοι δράστες κατά την τε
λευταία 4ετία προσκομίζοντας πλαστά δικαιολογητι- 
κά σε διάφορες Τράπεζες της Θεσσαλονίκης , κα
τόρθωσαν να λάβουν τουλάχιστον 13 προσωπικά 
δάνεια ύψους 39.000 ευρώ, να τους χορηγηθούν 
τουλάχιστον 50 πιστωτικές κάρτες και απροσδιόρι
στος αριθμός μπλοκ επιταγών.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κ. Κούρος
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2 0 0 3  ΕΥΝΙΙΜΪΜ ΕΤΙΙ
για ία άιομο με avannpicq

«Τα κράτη μέλη δεν κάνουν αρκετά για να εξασφαλί
σουν στα 37 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία στην Ευ
ρώπη ίσα δικαιώματα μετά άτομα που δεν έχουν ειδικές 
ανάγκες. Τα δικαιώματα για τα οποία κάνουμε λόγο 
μπορούν να συνοψιστούν ως δικαιώματα στην ’’πρό
σβαση” - πρόσβαση σε μια εργασία, πρόσβαση στα κτί
ρια, πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στο 
διαδίκτυο. Αυτά τα δικαιώματα μπορεί ενδεχομένως 
ήδη να υπάρχουν στα χαρτιά, όχι όμως στην πραγματι
κότητα. Το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με αναπηρία 
πρέπει να σημάνει την έναρξη μιας μόνιμης αλλαγής 
για τους «αθέατους πολίτες μας», τόνισε σε ομιλία της 
η Ελληνίδα επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Άννα 
Διαμαντοπούλου.

Η Αστυνομική Ανασκόπηση ως ελάχιστη προσφορά 
στους αθέατους φίλους μας φιλοξενεί το άρθρο του 
συναδέλφου Αστυν.Υποδ/ντη κ. Βασιλείου Κρομμύδα*
που ακολουθεί.

ΑΝΑΠΗΡΙΑ δεν σημαίνει πάντα ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ και γιατί 
στη θέση του ΑΝΑΠΗΡΟΥ μπορεί κάλλιστα να βρεθεί ο 
καθένας μας.

Απευθυνόμενος προς όλους, σαν Γονιός που η μοίρα 
του χρέωσε μια «ειδική πραγματικότητα» απρόσμενη και 
αναγκαστική, οφείλω να τους πω ότι εμείς οι γονείς Ανά
πηρων παιδιών καταφέραμε να αποδεχθούμε την κατά
σταση τους, χωρίς να φοβόμαστε ή να αδιαφορούμε.

διεκδικούμε το καλύτερο αύριο γι' αυτά και έχουμε το 
δικαίωμα και την ελπίδα να πιστεύουμε ότι τα παιδιά 
μας δίνουν μια μάχη με προοπτική, παλεύουν για την 
αναγνώριση του πολέμου τους και ότι κάποια στιγμή 
όλοι θα κατανοήσουν πως το μόνο που ζητούν είναι η 
κοινωνική τους αναγνώριση και κατοχύρωση της διαφο
ρετικότητας τους. Είμαστε οι εκφραστές του Συλλογι
κού Κινήματος των παιδιών με Αναπηρίες, αλλά πρώτα 
απ’ όλα, είμαστε γονείς παιδιών που βρίσκονται και ζουν 
ανάμεσα μας, επιβαρημένα μεν με κινητικές ή νοητικές

, , , .. εκπτώσεις,
Οι Ευρωπαίοι με Αναπηρία αρνουνται καθημερινά τον παθητικό ρολο και διεκδικουν αλλά που

τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό στερέωμα της Ευρώπης,

Α Θ Η Ν Α  2 0 0 4
ΠΑΡΑΟΛΥΜ ΠΙΑΚΟΙ ΑΓΟΝΕΣ

Λ

για μια κοινωνία χωρίς φραγμούς, χωρίς απομονώσεις, χωρίς ανισότητες

«Η επιλογή της φετινής 
χρονιάς ως Ευρωπαϊκού 
έτους για τα άτομα με 
Αναπηρίες τους δίνει την 
ελπίδα να πιστέψουν ότι 
ίσως ήρθε η ώρα να κα
ταλάβουν όλοι, πως η 
Αναπηρία είναι ζήτημα 
ανθρώπινων δικαιωμάτων 

και ότι συνειδητά πλέον θα τους αναγνωρίσουν το δι
καίωμα στην ομοιότητα παρά τις όποιες ιδιαιτερότητες.

ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΝ μια ιδιαίτερη προσοχή, ούτε ζη
τούν παράλογες εκτιμήσεις. Ξέρουν ότι δεν μπορεί κα
νείς να τους δώσει πίσω αυτά που έχουν χαμένα αλλά 
ότι μπορούν όλοι να τους βοηθήσουν να κερδίσουν την 
αξιοπρέπεια και την ελευθερία τους, την ομαλή ένταξη 
τους στην ανθρώπινη κοινότητα και την αποφυγή της 
απομόνωσης τους.

Τα Ανάπηρα άτομα δεν χρειάζονται κηδεμονία ούτε 
υπερπροστασία, πολύ δε περισσότερο λύπηση και πε
ρίεργη κατόπτευση. Αυτό που τους χρειάζεται είναι να 
τα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη σαν προσωπικότητες, 
σαν άτομα με δυνατότητες ίσης συμμετοχής στα κοινω
νικά δρώμενα και όχι σαν όντα με μειονεξίες. Γιατί

παλεύουν να κατοχυρώ
σουν έμπρακτα τις ιδιαί

τερες ικανότητες τους και το δικαίωμα τους στη διαφο
ρετικότητα.

Με κάθε ενέργεια μας, παλεύουμε να διατρανώσουμε 
προς όλες τις κατευθύνσεις, πως δεν αποτελούμε ξε
χωριστό κομμάτι της Ελληνικής κοινωνίας, πως δεν επι
ζητούμε τον οίκτο και την παρηγοριά κανενός και πως 
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ίδια μεταχείριση, 
όπως των άλλων μελών της, απλά προσαρμοσμένη στις 
ιδιαιτερότητες των παιδιών μας.

Σίγουρα, σαν οικογένειες, έχουμε μεγαλύτερες και ει
δικότερες ανάγκες, όχι γιατί το θελήσαμε εμείς, αλλά 
γιατί έτσι αποφάσισε ο Παντοδύναμος. Αυτές τις ανά
γκες παλεύουμε να καλύψουμε, μέσα από την αναζήτη
ση των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων μας και όχι με 
απλωμένο το χέρι της ζητιανιάς.

Στην προσπάθεια μας αυτή επιζητούμε και την ηθική 
αλλά και την υλική στήριξη όλων.

Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν στον τό
πο μας, για να εξασφαλισθεί το καλύτερο σήμερα και το 
άγνωστο αύριο των παιδιών μας και το κυριότερο θα 
πρέπει επί τέλους να χτισθεί ο δρόμος της συμμετοχής 
τους και να πέσουν οι φράχτες του κοινωνικού τους 
αποκλεισμού, γιατί η Ζωή δεν είναι Ηρωική Πράξη, ούτε 
χρειάζεται να την κατανικήσεις, το μόνο που χρειάζεται
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είναι να τη ζήσεις και να επιτρέψεις και στους άλλους να 
διαβούν τους δρόμους της συμμετοχής.

Ας προσπαθήσουμε επιτέλους να δούμε τον κό
σμο μέσα από τα δικά τους μάτια κι ας αντιληφθού- 
με πως αυτά που σε μας φαντάζουν αυτονόητα, για 
εκείνα είναι τόσο δύσκολα, που εμείς ούτε το μέγε
θος της δυσκολίας τους μπορούμε να νιώσουμε, και 
σε κάθε τους δύσκολο, μα επιτυχημένο βήμα, ας τα 
δώσουμε ένα σημάδι αναγνώρισης και ας τα πά
ρουμε μαζί μας στην πορεία προς το φως, χωρίς ν’ 
αφήσουμε κανένα πίσω.

2003 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΑ 
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Έτος περισυλλογής, προβληματισμού, διεκδικήσεων. 
Εμένα μούρχεται να ουρλιάζω 111!.

Να ουρλιάζω αναζητώντας τα πολλά ΓΙΑΤΙ της Ανη- 
μπόριας των υπευθύνων να κατανοήσουν τον κόσμο 
των παιδιών μας και να δώσουν άμεσα ουσιαστικές λύ
σεις στα προβλήματα και Βασικές τους ανθρώπινες 
ανάγκες.

Τους βλέπω να προσπαθούν να κτίσουν θεόρατες 
τσιμεντένιες κολώνες κι αναρωτιέμαι με παράπονο:

«Δεν θάταν πιο σωστό να κτίσουν πρώτα τις ανθρώπι
νες κολώνες και μετά να προχωρήσουν παραπέρα ;»

Γιατί, άραγε, να προγραμματίζονται και να εκτελού- 
νται έργα για όλους, χωρίς μέσα σ’ αυτούς να υπολογί
ζονται τα Ανάπηρα Άτομα;

Γ ιατί, να μου λένε συνέχεια πως είμαι Ευρωπαίος πο
λίτης και να μην απολαμβάνει το Ανάπηρο παιδί μου 
όσα απολαμβάνει το παιδί του Άγγλου, του Γάλλου, του 
Γερμανού κ,λ,π. πολίτη ;

Γ ιατί, θα πρέπει ως μέλος του Συλλόγου Γ ονέων του 
Ειδικού Σχολείου να παλεύω για τη δημιουργία Κέντρων 
Εκπαίδευσης και Απασχόλησης των παιδιών που απο
φοιτούν από το Σχολείο ή για την εζεύρεση και διάθεση 
θεραπευτικού 1/2  εζειδικευμένου προσωπικού στο Σχο
λείο ή στα Εργαστήρια, ή για τη δημιουργία Κέντρων 
Φύλαζης και Μέριμνας των μη απασχολήσιμων ανάπη
ρων παιδιών ; Γ ιατί θα πρέπει κάθε λίγο και λιγάκι να 
«φορτώνομαι» στους συντοπίτες μου για να μαζέψω 
χρήματα για το ταμείο του Συλλόγου, διοργανώνοντας 
«φιλανθρωπικές» εκδηλώσεις ή ζητώντας οικονομική 
ενίσχυση, προκειμένου να καλυφθούν οι βασικές ανά
γκες των παιδιών μας για εκπαίδευση, απασχόληση και 
θεραπεία ; θεωρείται κάποιος υπερβολικός να πιστεύει

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2003

ότι αυτές οι ανάγκες θα πρεπε να καλύπτονται από την 
οργανωμένη κοινωνία (Κράτος, Νομαρχία, Δήμο) ή μή
πως πρόκειται περί εζηζητημένων επιδιώζεων;

Μήπως στο τέλος κάποιος καταντά γραφικός με το να 
τα ζητά επανειλημμένα χωρίς να γίνεται τίποτε και πως 
άραγε θα αποφύγει την κατηγορία για αυτοπροβολή ή 
κακοπροαίρετη εκμετάλλευση αδυναμιών;

Όσο κι αν προσπαθώ να βρω άκρη στα ερωτηματικά 
μου, πάντα στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγω : «Κανείς 
έζω από το χώρο της οικογένειας των Αναπήρων δεν θα 
μπορέσει να μας καταλάβει εύκολα, γιατί απλούστατα 
δεν ζεί το πρόβλημα κι όσο θα γίνονται προσπάθειες για 
μας, ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ, δεν θα μπορέσουμε ποτέ, ως κοινω
νία, να φθάσουμε εκεί, που άλλες ήδη είναι εδώ και πολ
λά χρόνια».

θέλω να πω πολλά, να γράψω πολλά, να κατηγορήσω 
πολλούς, μα, γυρνώντας το βλέμμα μου δίπλα, αντικρύ- 
ζω το βλέμμα του Αλέζανδρου, του ανάπηρου παιδιού
μου και παγώνω, στέκομαι σ' αυτό II!........

Είναι ένα βλέμμα, όπως πάντα, φωτεινό, ανέμελο μα 
τούτη τη στιγμή είχε και κάτι πιο ζεχωριστό από τις άλ
λες μέρες. Ήταν σαν να μου έλεγε:

«- Είσαι Πατέρα, να φτιάζουμε μια βόμβα και να τη ρί- 
ζουμε από ψηλά; Έχω έναν τύπο έτοιμο, είναι απλός, 
για άκου:

- θα κλέψουμε τα χρώματα απ’την Ανατολή,
Το όνειρο απ’ τη Δύση,
Όλες τις νότες απ' τη μουσική,
Δέκα αγκαλιές με παιδικές ματιές 
Κι όσα ποιήματα χωράει ο νους,
Κι εκεί, που η υποκρισία περισσεύει 
θα βάλουμε ΑΓΑΠΗ III!
- Τι λες; Είσαι να ρίζουμε τη βόμβα : Κι αν μας συλ- 

λάβουν θα τους πούμε :

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΟΧΟΙ ΣΑΣ ΑΓΑΠΑΜΕ

θέλουμε να ζούμε μαζί σας, χωρίς αποκλεισμούς, χω
ρίς αποστροφές, χωρίς ψευτιά και οίκτο ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
ΝΑ ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΨΗΛΟΤΕΡΑ»

Έσκυψα και τον φίλησα κι αναρωτήθηκα πως μ' ένα 
βλέμμα μπορούσε τόσα να μου πεί και πώς μ’ αυτό μπο
ρούσε να σταματήσει κάθε κακή μου σκέψη.

Εκ μέρους των Γονιών και των παιδιών του συλλόγου 
μας ευχαριστώ Όλους όσους δεν μας αγνοούν»

*Προέδρου συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 
σχολείου ειδική αγωγής Νάουσας.
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μός
Η Ελληνική τέχνη «περιοδεύει» 

την Ευρώπη
Με αφορμή την ελληνική προεδρία, σαράντα εκθέ

σεις σχετικά με τον διαχρονικό ελληνικό πολιτισμό 
έχουν προγραμματισθεί για το εξάμηνο που διανύουμε, 
από τη μια άκρη της Ευρώπης ως την άλλη:

- Στο Βέλγιο, στην έδρα του Στρατηγείου του ΝΑΤΟ, 
στη Μονς, ήδη λειτουργεί η έκθεση «Αθήνα το Λίκνο 
της Δημοκρατίας», ενώ στις Βρυξέλλες το κοινό απο
λαμβάνει δύο εκθέσεις: την αρχαιολογική έκθεση που 
είναι αφιερωμένη στον χορό και τη μουσική με τον τίτλο 
«Τα δώρα των μουσών», που στη συνέχεια θα μετα
φερθεί στο Βερολίνο, και την έκθεση φωτογραφίας 
από τα έργα στην αθηναϊκή Ακρόπολη

- Η Πράγα απολαμβάνει τους θησαυρούς της αρχαί
ας χρυσοχοΐας με την έκθεση «Το ελληνικό κόσμημα» 
που θα συνεχίσει στη Βαρσοβία και στη Βουδαπέστη.

- Στο Αμστερνταμ λειτουργεί ήδη η έκθεση «Το Αι
γαίο των Νομισμάτων», που θα συνεχίσει στη Δανία.

- Στο Μουσείο του Πανεπιστημίου Τάμπερε της Φιν
λανδίας λειτουργεί η έκθεση «Ελληνική γραφή».

- Στο Δουβλίνο σηκώθηκε η αυλαία της έκθεσης θεα
τρικών κοστουμιών «Μια σκηνή για τον Διόνυσο».

- Στη Στοκχόλμη το κοινό θα συνεχίζει να δοκιμάζει τις 
«Γεύσεις των Μινωιτών και Μυκηναίων» έως 29 Ιουνίου.

- Στη Μαδρίτη γνώρισαν τις «Όψεις της καθημερινής 
ζωής στο Βυζάντιο», ενώ η ίδια έκθεση λειτουργεί και 
στη Λισσαβόνα.

- Στο κτίριο της Ουνέσκο στο Παρίσι άνοιξε η έκθεση 
«Για την ενότητα ενός μοναδικού ναού», αφιερωμένη 
στα γλυπτά του Παρθενώνα.

- Το Μουσείο του Καπιτωλίου στη Ρώμη αναμένει στις 
21 Μάίου τις «Αντανακλάσεις του Βυζαντίου» και,

- Η Βιέννη μια θαυμάσια επιτύμβια στήλη του 5ου αι
ώνα π.Χ. στο επίκεντρο της επανέκθεσης της αρχαίας 
ελληνικής Συλλογής του Μουσείου Ιστορίας της Τέ

χνης-
Εκτός από τις εκθέσεις που ήδη λειτουργούν πρόκει

ται να λειτουργήσουν εννέα ακόμη εκθέσεις:
Έκθεση έργων Αλέξη Ακριθάκη στη Νέα Εθνική Πι

νακοθήκη του Βερολίνου, Κλασικές Μνήμες Ελλήνων 
Καλλιτεχνών στο Μουσείο Σακίμπ Σαμπαντσί στην Κων
σταντινούπολη, έκθεση Ιωάννη Αβραμίδη, Παναγιώτη 
Τέτση, Δημήτρη Μυταρά, Χρίστου Καρρά και Ντίκου

Βυζαντίου στο κτίριο 
του Κοινοβουλίου στις 
Βρυξέλλες, έκθεση ζω
γραφικής «Ολυμπιακοί 
αγώνες-πέντε κρίκοι 
Αθλητικού Συναγωνι
σμού, Αλληλεγγύης, 
Πολιτισμού, Ελπίδας 
και Ειρήνης» στο Παλά- 
τσο Ρεάλε της Νάπολης, 
του Γιάννη Κουνέλη στο 
κτίριο της Ουνέσκο στο 
Παρίσι, ομαδική έκθεση 
στο Συμβούλιο της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης, έκ
θεση πολλαπλών του 
Σπύρου Βασιλείου και

ζωγραφικής του Μιχάλη Γεωργά στη Λευκωσία, έκθεση 
Κίκου Λανίτη και Γιάννη Μίχα στη Ρίγα της Λετονίας 
και τη Βίλνιους της Λιθουανίας. Επίσης, θα αναπτυ
χθούν τρεις φωτογραφικές εκθέσεις στο Στρασβούργο, 
οι «Τρανς-φωτομεταφορές» στο Λουξεμβούργο, έκθε
ση Τάκη Τλούπα στο Δουβλίνο και «Ο Σεφέρης ως φω
τογράφος» στη Στοκχόλμη.

Αυτή είναι η πατρίδα μου
Πριν λίγο καιρό περισσότερες από 1.200 προσωπικό

τητες από το χώρο της πολιτικής της τέχνης και της δη
μοσιογραφίας, έγιναν αποδέκτες μιας πρωτότυπης 
πρότασης: να συμβάλουν στη δημιουργία μιας έκθεσης 
για την προβολή της Ελλάδας, παραχωρώντας μια φω
τογραφία από το προσωπικό τους αρχείο. Μια εικόνα 
αντιπροσωπευτική της δικής τους άποψης για την δυ
ναμική της χώρας ή και για την ιδιαιτερότητα του ελλη
νικού τρόπου ζωής.

Ανάμεσα σε κείνους που πρόθυμα ανταποκρίθηκαν 
ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπου- 
λος, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, οι εικαστικοί Μυ
ταράς και Φασιανός, και πλήθος άλλων. Οι περίπου 200 
φωτογραφίες που συγκεντρώθηκαν αρχικά, φιλοξενή
θηκαν στο ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, στο πλαίσιο της έκθεσης 
«ΜΕΤΑ: «Παγκόσμιες Ελληνικές Αξίες». Οι φωτογρα
φίες της έκθεσης ομαδοποιήθηκαν σε δώδεκα θεματι
κούς κύκλους- π.χ. Κόσμος-Cosmos, Έρως-Eros, Αναρ- 
χία-Anarchy, κ,λπ. Στη συνέχεια συγκεντρωμένες σ’ ένα 
λεύκωμα έβαλαν πλώρη για το εξωτερικό, φιλοδοξώ
ντας να παίξουν ρόλο «καρτ-βιζίτ» της χώρας μας στο 
εξάμηνο που διανύουμε και η Ελλάδα έχει της προεδρία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτοί που έφυγαν
Στο τέλος του Φλεβάρη και τις αρχές του Μάρτη αυ

τής της δύσκολης χρονιάς, «της δίκης του αιώνα» και 
του «παράλογου πολέμου», «έφυγαν» τρεις άνθρωποι 
του θεάτρου. Πρώτος «έφυγε» ο Τίτος Βανδής, τον 
ακολούθησε ο Δημήτρης Ποταμίτης κι από κοντά ο Μί- 
μης Κουγιουμτζής. Και οι τρεις έγραψαν ιστορία του 
ελληνικού θεάτρου.

Ο Τίτος Βανδής ήταν από τους πιο αγαπητούς ηθο
ποιούς της γενιάς του με καριέρα στην Ελλάδα και στην 
Αμερική. Γεννημένος στην Αθήνα, έζησε τα παιδικά του 
χρόνια στην Καβάλα, την Ελβετία, την Γ αλλία και την Θεσ
σαλονίκη όπου σπούδασε στο Ωδείο και τη Δραματική
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Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 
1934 έκανε το ντεμπούτο του ως η
θοποιός στο έργο του Σ. Μελά «Ιού
δας» σε παραγωγή του Εθνικού Θε
άτρου. Συνεργάστηκε από το 1940 
με τους θιάσους της Μαρίκας Κοτο
πούλη και της Κατερίνας και με όλα 
σχεδόν τα κρατικά θεατρικά σχήμα
τα της εποχής. Το 1965 έφυγε για 
την Αμερική. Έπαιξε στο Μπρο- 
ντγουέι, αλλά έγινε ευρύτερα γνω
στός από την κινηματογραφική του 

παρουσία (Ποτέτην Κυριακή, Εξορκιστής, Ton Καπί, κ.α). 
Το 1979 επέστρεψε στην Ελλάδα, παίζοντας με την Έλλη 
Λαμπέτη στη «Φιλουμένα Μαρτουράνο». Το 1983 συνερ
γάζεται με το Εθνικό Θέατρο, το ΚΘΒΕ κ.α. Βραβεύτηκε 
δύο φορές από το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης.

Ο Δημήτρης Πο- 
ταμίτης ήταν πολυ
σύνθετο ταλέντο. Η
θοποιός, σκηνοθέτης, 
συγγραφέας, ποιη
τής.. Γεννήθηκε στη 
Λεμεσό της Κύπρου 
το 1945 και σπούδασε 

στη Δραματική Σχολή Αθηνών. Πρωτόπαιξε στο θίασο 
Κατράκη- Σολωμού, ενώ το 1989 ερμήνευσε τον «Ορέ- 
στη» στην Επίδαυρο. Πριν από 29 χρόνια δημιούργησε το 
Θέατρο Έρευνας και παρουσίασε πολλές πρωτοπορια
κές παραστάσεις. Έργα που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία 
ήταν:το «Έκβους», «Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι», 
«Άνθρωπος ελέφαντας», «Μπίλι ο ψεύτης», «Άσκηση πέ

ντε δακτύλων» κ.α. Πριν ένα χρόνο, το θέατρο έκλεισε, ό
χι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και ηθικούς. Σ’ έ
να μάλιστα «μανιφέστο» που κυκλοφόρησε ο ίδιος τον 
Νοέμβρη του 2002, επεσήμανε ότι «δεν μπορεί να αντι- 
σταθεί στον κουλτουριάρικο χαβαλέ και την κουλτουριά- 
ρικη τσόντα».

Ο Μίμης Κουγιουμ- 
τζής, σκηνοθέτης και 
καθηγητής στη σχολή 
Κουν, ταύτισε τη ζωή 
του με το Θέατρο Τέ
χνης, συνεχίζοντας το 
έργο του δασκάλου 
του, Καρόλου Κουν.
Έφυγε στα 67 του χρό
νια, αλλά πρόλαβε νά
νοι «παρών» στην πρε
μιέρα του τελευταίου 
του έργου «Μια φορά κι 
ένα λεπτό», στη σκηνή 
του θεάτρου της οδού 
Φρυνίχου. Γεννημένος στον Πειραιά το 1936, ο Κουγι- 
ουμτζής μαθήτευσε στη σχολή του Θεάτρου Τέχνης. 
Πρωτοεμφανίστηκε το 1959 στο έργο του Ζαν Ζενέ «Υ
ψηλή εποπτεία». Συνέχισε στις παραστάσεις του Καρό
λου Κουν ενώ από το 1977 άρχισε να σκηνοθετεί. Το 
1994 εγκαινίασε την Παιδική Σκηνήτου Θέατρο Τέχνης, 
ανεβάζοντας τον αγαπημένο του «Μικρό Πρίγκιπα» του 
Αντουάν Ντε Σεντ Εξυπερύ, σε μια ξεχωριστή παρά
σταση. Αγαπημένη του ασχολία ήταν να κινηματογρά
φε! πρόβες και παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης, δη
μιουργώντας έτσι ένα σπάνιο αρχείο.

Κινητές Βιβλιοθήκες

11ους πρώτους μήνες της νέας χρονιάς, δεκά- 
ς στελέχη δημοσίων και κινητών βιβλιοθηκών 
έθηκαν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν 
ι σειρά σεμιναρίων στα οποία διδάχθηκαν τρό
πους για να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παι

διών, πως θα τους προτείνουν τα κατάλληλα βι
βλία, πως από μια εικόνα, ένα αίνιγμα ή μια φαι
νομενικά άσχετη συζήτηση θα αντιληφθούν τι εί
ναι γι’ αυτά ελκυστικό. Το πρόγραμμα ονομάζε
ται «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης 
από Κινητές Βιβλιοθήκες» και υποστηρίζεται με 
κοινοτικά κονδύλια του υπουργείου Παιδείας.

Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 26 κινητές βιβλιο
θήκες από 32 ειδικά διαμορφωμένα πούλμαν στα 
οποία αναλογούν ένας οδηγός και δύο βιβλιοθη- 
κονόμοι που ταξιδεύουν εναλλάξ, σταθμεύοντας 
σε 1.000 περίπου διαφορετικά σημεία το μήνα.

Κινητές βιβλιοθήκες υπήρχαν και παλιότερα, 
αλλά η εικόνα που παρουσίαζαν ήταν αποκαρ
διωτική και οι συλλογές είχαν πάψει από καιρό να 
εμπλουτίζονται. Από το 1999 η κατάσταση άλλα
ξε. Οι κινητές βιβλιοθήκες έπαψαν να λειτουρ
γούν ερασιτεχνικά και οι 26 συνδέθηκαν οργανι

κά με ισάριθμες δημόσιες βιβλιοθήκες, αποκτώ
ντας πρόσβαση σε ικανοποιητικές συλλογές, το 
δε ανθρώπινο δυναμικό εκπαιδεύτηκε. Από τις 46 
κινητές βιβλιοθήκες της χώρας, κινητές διαθέ
τουν αυτές της Βέροιας, της Φλώρινας, της Δρά
μας, των Σερρών, και των Γρεβενών, της Κέρκυ
ρας, του Κιλκίς, των Ιωαννίνων, της Κόνιτσας και 
του Καρπενησιού, της Λαμίας, της Λάρισας, και 
της Λιβαδειάς, της Ναυπάκτου, του Πύργου, του 
Ρεθύμνου, της Σπάρτης, της Σάμου, της Ρόδου, 
της Χίου, και της Χαλκιδικής. Προορισμοί τους 
πόλεις και χωριά όπου δεν υπάρχει σχολική βι
βλιοθήκη, αλλά ούτε καν πρακτορείο εφημερί
δων.

Στόχος του προγράμματος είναι να βρίσκο
νται τα λεωφορεία εν κινήσει και μετά το τέλος 
της σχολικής χρονιάς, επισκεπτόμενα στρατώ
νες, παιδικές κατασκηνώσεις, οίκους ευγηρίας, 
νοσοκομεία. Το2004 θα διοχετευθούν χρήματα 
στις υπάρχουσες κινητές, οι οποίες έχοντας 
ενταχθεί και στο πρόγραμμα της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας, σύντομα θα εξασφαλίζουν 
στους χρήστες τους πρόσβαση και στο Ιντερ- 
νέτ.

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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νο πει «Την γλώσσα μου  

έδω σαν Ελληνική»
(Οδυσσέας Ελύτης)

Προβληματισμός με μια σειρά από καθημερινές λέξεις, 
με σωστή μία από τις τρεις εκδοχές ... και τις απαντή
σεις άμεσες για τυχόν αμφιβολίες σας.

- Πεσιμισμός
α. δυναμισμός β. τάση για πτώση γ. απαισιοδοξία 
-μισαλλόδοξος
α. διαλλακτικός β. φανατικός γ. εμπαθής στο δια

φορετικό 
-πλησμονή
α. αφθονία β. έλλειψη γ. πλησίασμα.
-παρωδία
α. γελοιοποίηση β. μίμηση γ. παράδοση, 
-ραδιουργία
α. πλεκτάνη β. εκπομπή γ. ευκολία

- πεσιμισμός (ο)
- Η ψυχική διάθεση και στάση ζωής στην οποία ο άν

θρωπος έχει την τάση να βλέπεις τα πράγματα μόνο 
άσχημα, μόνο δυσάρεστα.

- Η πίστη ότι το κακό και ο πόνος κυριαρχούν επί του 
καλού.

- Η θεωρία που πρεσβεύει ότι ο κόσμος είναι ο χειρό
τερος απ’ όλους που μπορούν να υπάρξουν.

πεσιμιστής (ο), πεσιμίστρια (η), πεσιμιστικός.
ΕΤΥΜ. Μεταφορά από ξένο όρο γαλλ. pessimisme 

λατιν. pessimus: χείριστος υπερθ. του malus: Κακός. 
ΣΥΝΩΝ. Απαισιοδοξία, απελπισία

- μισαλλόδοξος
- Εκείνος που μισεί όσους πιστεύουν σε διαφορετικές 

από αυτόν (ηθικές, πολιτικές κ. ά. ιδέες).
- Αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ανοχής σε 

ότι διαφέρει απ’ ό,τι είναι κοινά παραδεκτό, σε ό,τι πα
ραδέχεται ο ίδιος.

ΑΝΤΙΘ. Ανεκτικός, ανοιχτός, ελαστικός, διαλλακτικός. 
ΕΤΥΜ. Μισώ + αλλόδοξος. Η λ. μαρτυρείται από το 

1826.

- πλησμονή (η)
- η μεγάλη ποσότητα από κάτι.
- Το αίσθημα πληρότητας, κορεσμού.
ΣΥΝΩΝ. αφθονία, πληθώρα, χορτασμός.
ΑΝΤΙΘ. Έλλειψη, σπανιότητα, στέρηση.
ΕΤΥΜ. από το ρ. πίμπλημι: γεμίζω αορ. έπλησα
- πλησ + επίθεμα (μονή)
όπως και στα φλεγ-μονή, πη-μονή.

- παρωδία (η)
- σατιρική μίμηση ύψους, θέματα έργου.
- διακωμώδηση, εξόφθαλμα ανεπιτυχής.

Εκτέλεση ή αναπαραγωγή διαδικασίας όχι πραγμα
τική αλλά γελεία ή κωμική.

ΣΥΝ. γελοιοποίηση, φτηνή απομίμηση.

- ραδιουργία(η)
α. πλεκτάνη β. εκπομπή γ. ευκολία 
-δόλια και μυστική δράση σε βάρος κάποιου.

-η σχεδιασμένη προσπάθεια που έχει στόχο να βλά
ψει κάποιον.

ΣΥΝ. μηχανορραφία, πλεκτάνη, σκευωρία, δολοπλο
κία, ίντρικα.

Επιθ. ραδιούργος, -α, -ο (λογ): δολοπλόκος, μηχα- 
νορράφος, σκευωρός.

ΕΤΥΜ. ρόδιος: εύκολος και -ουργια(έργο).

Παρώνυμα
συνέχεια από προηγούμενο τεύχος  

-ποιόν (ποιότητα) - πύον (πυώδης).
- πρόγονος - προγονός: παιδί προηγούμενου γάμου.
- πρόσκομμα: εμπόδιο - πρόσχωμα (χώμα).
- πρότυπο: υπόδειγμα - πρωτότυπο (π.χ. μετάφραση  

από το  πρωτότυπο).
- ρήξη (ρηγνύω) - ρίψη (ρίπτω).
-ρ ιπ ή  (ρίπτω) -ρ ο π ή  (ρέπω).
- σήραγγα: δίοδος - σύριγγα (ένεση).
- στερώ (αφαιρώ) -υστερώ  (υπολείπομαι).
- στήλη : πέτρινη πλάκα - στύλος: κολώνα.
- στίβος (για αθλητισμό) -στοίβα: σωρός.
- σφαγείο: τόπος σφαγής - σφάγιο: σφαχτό.
- σφήκα (έντομο) - σφ ίγγα (της Αιγύπτου).
- σχολείο - σχόλιο (σχολιάζω).
- τελω νείο - τελώνιο: δαιμόνιο.
- τεχνητός: μη φυσικός -τεχνικός: με τέχνη.
-υ δ ρ ό  -(ύ δ ω ρ ) - ιδρώς (ιδρώνω).
- φ ορά (π.χ. βέλους) - φ όρα  (η) - φ όρα (τα/η)

(βγάζω στη φόρα, αποκαλύπτω).
- φτενός: λεπτός -φτηνός.
- χαραμάδα (πόρτας) - χαραματιά: χάραγμα.
- χείλος (το) -χυλός(ο): πολτός δημητριακών.
- χορός - χώρος.
- χωριό - χωρίο (κειμένου).
- ψ εύδος - ψευδός.
- ώμος - ωμός.
- ωφέλεια: χρησιμότητα - όφελος: κέρδος.
- ω φέλημα (ωφελώ) - οφ ειλήματα  (οφείλω).

250



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
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Λ Α Β Ε Σ  (Α Κ ΙΝ Η Τ Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Σ  · ΣΥ Ν Ο Δ Ε ΙΑ Σ  

ΕΞΟ ΥΔΕΤΕΡΩ ΣΗ Σ - ΣΥΛΛΗΨ Η Σ)

*  Α Υ ΤΟ Α Μ Υ Ν Α  & Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η  Ρ Α Β Δ Ο Σ

#  TA E  K W O N  DO  (Α ΓΩ Ν ΙΣΤ ΙΚ Ο  - Π Α Ρ Α Δ Ο ΣΙΑ Κ Ο )

•  ΕΛ ΑΣΤΙΚ Ο  Ω Ρ Α Ρ ΙΟ  Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ ΣΗ Σ Β Α ΣΕ Ι ΤΩΝ Α Ν Α Γ Κ Ω Ν
Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Ο Λ Ο  Τ Ο  Χ Ρ Ο Ν Ο

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Γ.Γ.Α.
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ WORLD HAPKIDO FEDERATION 
HAPKIDO Δ DAN. TAE KWON DO 3 DAN

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 189, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
tn r ) . :  01 0 9421  300, 01 0  9521 609

Φίλε συνάδελφε,

είσαι μέλος του Λογαριασμοί! 
Αλληλοβοήθειας Μελών Διεθνούς 

Ένωσης Αστυνομικών (ΛΑΜΔΕΑ) γιατί: 
Πίστεψες στην ωφελιμότητητα του θεσμού.
- Δεν θέλεις να γίνεις αυριανός επαίτης.
- Θέλεις να εξα ^Μ ^ρ^ςτον εαυτό σου 

\λάκομήτην φ ι-^έ^είά  σου.
Θέλεις νά ^ηθή(^© τ0ν^^ά δελφ ό  σου.

για να ρα κιόλας,

ι ι  j  j ^/VA.v|y ι |

θα ωφελήσει και (χυτούς και εσένα.

ΛΑΜ ΔΕΑ /Ελληνικό  
Τμήμα Διεθνούς Ένωσης Αχπυνομικών, 

Ικτίνου 2, Αθήνα 10552, 
τηλ. 5227330 - 5226295.

— I
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛ.ΑΣ, ΣΤΡ/ΚΑ ΕΙΔΗ
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 

ΕΛ.ΑΣ - Ε.Σ - ΠΥΡ/ΚΗΣ 
ΣΗΜΑΤΑ ΕΛ.ΑΣ - Ε.Σ - ΠΥΡ/ΚΗΣ, 

ΠΗΛΙΚΙΑ- ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 
ΑΡΒΥΛΑ MAGNUM HI - TEC
ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΓΙΛΕΚΑ ΙΙΙΑ
(500 Ευρώ σε 6 άτοκες δόσεις)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ fS Ευρώ
» (/Υφασμα πελάτη)

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ 10 Ευρώ 
(Ύφασμα πελάτη)

^ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ.

Μ :ΜΜ

Ν. ΦΛΟΥΤΖΗ 25 (ΠΥΛΕΣ ΚΕΔΒ, ΚΕΒΟΠ), 
ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.210 5326379 

210 5810513

ΕΘΝΙΚΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

με ειδικό μειωμένο τιμολόγιο
τα αυτοκίνητα του προσωπικού της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Παντός τύπου δανειοδοτήσεις 

από την ΕΤΕ

Για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στον πρώην συνάδελφό σας 

κ. ΑΡ. ΑΛΕΞ0Π0ΥΛ0 
στα τηλ. 6397 150 - 6014 037 

οικ. 60 10 199, κιν. 0944 454983 fax: 6016 459



Παιϋιύ κοι ασφύλεια στο
Τα παιδιά είναι αναμφισβήτητα ένα μεγάλο κομμά
τ ι της κο ινότητας των χρηστών του Κυβερνοχώ- 
ρου. Δεν είναι λίγοι οι γονείς που κάνουν τα πρώτα 
του «σερφαρίσματα» στο ίντερνετ με την βοήθεια  
των παιδιών τους. Μέρα με τη μέρα όλο και περισ
σότεροι άνθρωποι μπαίνουν σε αυτό τον καινούρ
γιο κόσμο και αργά ή γρήγορα θα αποτελεί αναπό
σπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής, όπως 
είναι σήμερα την τηλεόραση και το τηλέφωνο. Εί
ναι απαραίτητο για τα παιδιά του σήμερα να γνωρί
ζουν τις  νέες τεχνολογίες. Πόσο ασφαλής είναι αυ
τός ο νέος κόσμος ; Κινδυνεύουν τα παιδιά μας ;

Τ ο ίντερνετ είναι όπως και ο κόσμος, έχει από όλα. 
Όπως μπορεί ένα παιδί να βγει από το σπίτι του και 
να πάει όπου θέλει, έτσι και στο ίντερνετ, μπορεί να 
επισκεφτεί ότι θέλει. 0  γονέας όταν επιτρέπει στο 
παιδί να βγει μόνο του μια βόλτα έξω, βασίζεται 

στη σχέση εμπιστοσύνης που υπάρχει μεταξύ τους, ότι 
δεν θα πάει σε κάποια επικίνδυνα μέρη. Το ίδιο μπορεί 
να συμβαίνει και με το ίντερνετ. Μόνο που εδώ υπάρ
χουν κάποιοι μηχανισμοί ασφαλείας, οι οποίοι περιορί
ζουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένες σελίδες.

Εργαλεία-φίλτρα
Υπάρχουν προγράμματα-φίλτρα όπως το SurfWatch, 

το NetNanny, το CyberPatrol και άλλα, τα οποία βοη-

ΤΟΥ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ  
Β. ΤΣΑΚΙΡΗ 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ A

θούν στο να μείνουν τα παιδιά μακριά από σελίδες με 
απρεπές, ανήθικο ή επικίνδυνο περιεχόμενο. Υπάρχουν 
κάποιοι τρόποι που βοηθούν τον γονέα να ελέγχει τι κά
νει και τι βλέπει το παιδί του στο ίντερνετ.

Διδάξτε στα παιδιά την ασφάλεια και την 
μυστικότητα στο ίντερνετ

Αφιερώστε χρόνο για να μιλήσετε με τα παιδιά και να 
τους εξηγήσετε για ποιους λόγους θα πρέπει να μην δί
νουν προσωπικά τους στοιχεία, διεύθυνση κατοικίας, 
τηλεφωνικούς αριθμούς, κωδικούς πιστωτικών καρτών. 
Ζητήστε τους να σας ενημερώσουν αμέσως αν κάποιος 
ζητήσει να του δώσουν τέτοια στοιχεία.

Εξηγήστε τους επίσης, ότι όταν βρίσκονται σε ομά
δες συζητήσεων (chat rooms) στην πραγματικότητα δεν 
γνωρίζουν με ποιόν ακριβώς συνομιλούν και ότι κατά το 
παρελθόν, πολλά παιδιά έχουν πέσει θύματα κακοποιών 
ή ανθρώπων με αντικοινωνική συμπεριφορά.

Συμβουλέψτε τα να μην δίνουν ραντεβού για να συ
ναντηθούν με αγνώστους που συνομίλησαν μαζί τους 
σε ένα chat room. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος 
άντρας με παιδοφιλική συμπεριφορά, να συστηθεί ως
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Ίπεονει

κορίτσι και να ζητήσει από ένα νεαρό αγόρι να συνα
ντηθούν για να γνωριστούν, αλλά στην πραγματικότητα, 
αυτός θα έχει άλλες προσδοκίες από τη συνάντηση αυ
τή και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το τέλος της ιστο
ρίας αυτής.

Πληροφορήστε τους ότι υπάρχει μεγάλος κίν
δυνος, μπαίνοντας σε κάποια «πονηρή» σελίδα 
που προσφέρει δήθεν «δωρεάν» πρόσβαση στα 
φωτογραφικά αρχεία της, είναι πολύ πιθανό, η τη 
λεφωνική σύνδεση που έχει τη στιγμή εκείνη με 
τον παροχέα πρόσβασης στο ίντερνετ (με την 
ανάλογη χρέωση) να αλλάξει αυτόματα (χωρίς να 
διακοπεί η σύνδεση) και να γυρίσει σε σύνδεση με 
χρέωση του τύπου «090’» όπου το κάθε λεπτό κο
στίζει λίγο ή πολύ ένα ευρώ. Για να γίνει πιο εύ
κολα κατανοητό, μία ώρα παραμονής στη σελίδα 
θα χρεωθεί 60 ευρώ ή 20.500 δραχμές!

Διδάξτε στα παιδιά ότι το ίντερνετ είναι ένας μικρό- 
κοσμος. Εξαρτάται από την προσωπικότητα και το ήθος 
του κάθε ανθρώπου σε ποιες σελίδες θα πάει και τι πε
ριεχόμενα θα δει. Όπως όταν θα βγει μια βόλτα, υπάρ
χει κίνδυνος να βρεθεί σε επικίνδυνους ή λάθος χώ
ρους, έτσι μπορεί να συμβεί και στο ίντερνετ.

Γενικά, προσπαθήστε να οικοδομήσετε μια σχέση 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Προσπαθήστε να γνωρίσετε 
τον «ιντερνετικό» του κόσμο

Καθίστε μαζί με το παιδί σας όταν είναι συνδεδεμένο 
με το ίντερνετ. Όσο περισσότερο χρόνο αφιερώσετε 
μαζί, τόσο καλύτερα θα μπορέσει να κατανοήσει τους 
περιορισμούς οι οποίοι είναι αναγκαίοι.

Προσπαθήστε να μην απαγορεύσετε αλλά να υπαγο
ρεύσετε τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι να γί
νουν. Μην δώσετε την αντίληψη του «απαγορευμένου 
καρπού» για τις επίφοβες σελίδες, αλλά βοηθήστε να

τις κατανοήσουν ως παγίδες, που θα έχουν μόνο ζημίες 
και θα πρέπει να αποφύγουν.

Έλεγχος
Βέβαια πέρα από όλα, καλό είναι να μπορεί ο γονέας 

να ελέγχει «ιδίοις όμασι» κατά τακτά χρονικά διαστήμα
τα, τις σελίδες που επισκέφθηκε το παιδί. Μπορεί να γί
νει αυτό; Βεβαίως.

Ανοίγοντας μία σελίδα στο ίντερνετ, αυτή κατεβαίνει 
στον υπολογιστή και αποθηκεύεται για γρήγορη ανά
κτηση, εκτός σύνδεσης (off line) στον κατάλογο 
C:/Windows/Temporary Internet Files. Έτσι μπορείτε να 
ανοίξετε τον κατάλογο αυτό και να δείτε ποιες σελίδες 
έχουν επισκεφτεί όλοι οι χρήστες του συγκεκριμένου 
υπολογιστή, ποια ημέρα και ποια ώρα.

Ανοίγοντας τον Internet Explorer επιλέγετε το 
«Εργαλεία» (Tools) και μετά το «Επιλογές Ίντερνετ» 
(Internet Options). Στο παράθυρο που ανοίγει, επιλέγε
τε το «Γενικά» (General). Η δεύτερη επιλογή είναι τα 
«Προσωρινά Αρχεία Ίντερνετ» (Temporary Internet 
Files) όπου μπορείτε να τα σβήσετε όλα ή να καθορί
σετε πόσο χώρο στο σκληρό δίσκο μπορούν να κατα
λαμβάνουν τα αρχεία αυτά. Συνιστώ να δώσετε τουλά
χιστον 1 Gigabyte χώρο και να μην τα διαγράψετε αν 
δεν τα ελέγξετε.

Συμβουλές για ασφαλές σερφάρισμα
Μη δίνετε ποτέ σε κανέναν που είναι online σε ένα 

chat room, σε πίνακα ανταλλαγής μηνυμάτων (message 
board), με email ή με σύντομα μηνύματα (instant 
message) καμία πληροφορία σχετικά με εσάς και την οι- 
κογένειά σας, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στο άτο
μο που θα της πάρει να μπορέσει να σας συναντήσει 
προσωπικά, έστω και παρά τη θέλησή σας

Οι γονείς σας θα πρέπει να γνωρίζουν τον κωδικό πρό
σβασης (password) που έχετε, έτσι ώστε να μπορούν να 
μπαίνουν και αυτοί στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυ
δρομείου (email account) που έχετε αν χρειαστείτε βοή
θεια. Αλλοιώς ΚΑΝΕΝΑΣ άλλος δεν θα πρέπει να ξέρει 
τον κωδικό αυτό, ΟΥΤΕ ο καλύτερος φίλος ή φίλη σας

Ποτέ μη δεχτείτε να συναντήσετε προσωπικά κάποιο 
άτομο αν δεν ενημερώσετε πρώτα τους γονείς σας. 
Αφήστε τους γονείς σας να γνωρίζουν τους φίλους που 
έχετε στο ίντερνετ

Μην απαντάτε ποτέ σε κείμενα με αισχρή, εκφοβι
στική ή απειλητική γλώσσα. Γνωρίστε το γεγονός αμέ
σως στον παροχέα ίντερνετ ή στους γονείς ή τους δα
σκάλους σας

Παράξενα αρχεία, Email ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
ίσως να περιέχουν κρυφά προγράμματα ή ιούς οι οποί
οι μπορούν να καταστρέψουν τον υπολογιστή σας ή να 
δώσουν πρόσβαση στο email σας σε τρίτα άτομα, τα 
οποία δεν θα θέλατε να έχουν. Αν λάβετε κάτι τέτοιο, 
μην το ανοίξετε, αλλά απλά διαγράψτε το

Αν κάποιο άτομο σε ένα μία ομάδα συζήτησης (chat 
room) λέει πράγματα τα οποία σας κάνουν να μη νοιώ
θετε άνετα, εγκαταλείψτε το αμέσως και ενημερώστε 
τους γονείς σας

Καλό σερφάρισμα !
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νας άνδρας προσπάθησε να διαρρήξει ένα κατάστη- 
μα, αλλά ο συναγερμός τον πρόδωσε και αμέσως η 
αστυνομία κατέφθασε στο σημείο της ληστείας. 

Ακούγοντας τις σειρήνες των περιπολικών, ο διαρρή
κτης φοβήθηκε και μπήκε για να κρυφτεί σε έναν μεγά
λο καταψύκτη. Δεν πρόσεξε όμως και έκλεισε την πόρ
τα. Έτσι εγκλωβίστηκε σε συνθήκες ψύχους. Ο ίδιος 
άρχισε να καλεί σε βοήθεια, αλλά η φωνή του δεν ακου- 
γόταν πίσω από τη βαριά πόρτα. Τελικά, για καλή του 
τύχη, οι αστυνομικοί είχαν μαζί τους έναν εκπαιδευμένο 
σκύλο που μύρισε την περιοχή γύρω από τον καταψύ
κτη οδηγώντας τους αστυνομικούς να τον ανοίξουν. Ο 
διαρρήκτης δήλωσε ευτυχισμένος που συνελήφθη, 
αφού διαφορετικά θα είχε πεθάνει από το κρύο.

Ένας άνδρας εισήλθε σε κατάστημα πώλησης υπο
δημάτων στην πόλη Σβελμ στη Γερμανία. Είδε το ζευ
γάρι που του άρεσε, το φόρεσε και έφυγε χωρίς να 
πλήρώσει, αφήνοντας στο ράφι τα δικά του παπού
τσια, με τα οποία είχε μπει στο κατάστημα. Οι υπεύθυ
νοι του καταστήματος αντιλήφθηκαν την κλοπή και ει
δοποίησαν την αστυνομία, η οποία και εντόπισε αμέ
σως τα ίχνη του κλέφτη. Ο άνθρωπος αυτός φορούσε 
παπούτσι με ορθοπεδικό πάτο και είτε είχε ξεχάσει εί
τε δεν γνώριζε ότι οι ορθοπεδικοί πάτοι στη Γ ερμανία 
φέρουν τον αριθμό του ασφαλιστικού μητρώου όσων 
τους έχουν αγοράσει. Έτσι η αστυνομία δεν δυσκο
λεύτηκε να τον ανακαλύψει.

Ιο μόνο που δενπερίμεναν ν’ ακούσουν οι μουσουλ
μάνοι περίοικοι ενός τεμένους στη Χάγη είναι τον

μουεζίνη τους να....νιαουρίζει. Κι όμως, νιαούρισμα
ήταν αυτό που ακουγόταν από τα μεγάφωνα του τεμέ
νους πρόσφατα, αφού μια γάτα είχε εγκλωβιστεί στον 
πυργίσκο του τεμένους και άγνωστο πως κατάφερε ν 
ανοίξει τα μεγάφωνα και να φωνάζει για....βοήθεια. Ο 
ιδιοκτήτης της αναγνώρισε το νιαούρισμα κι έσπευσε 
στο κοντινό αστυνομικό τμήμα για να ζητήσει την απε
λευθέρωση της. Τέλος καλό, όλα καλά για την ψιψίνα, 
αλλά και για τους έκπληκτους πιστούς.

ίια γάμο πήγαινε ένα ζευγάρι Νεοζηλανδών στο Ουέ- 
λιγκτον αλλά κατέληξαν ο καθένας σπίτι του, αφού 
προηγουμένως καθύβρισαν ο ένας τον άλλον, επειδή 
κανείς τους δεν ήθελε να πληρώσει τα γαμήλια έξοδα 

στο ληξιαρχείο. Οι καλεσμένοι τους έμειναν εμβρόντη
τοι, όταν αντί για εκείνο το «ναι, δέχομαι» άκουσαν νύ
φη και γαμπρό να ανταλλάσσουν μεταξύ τους ύβρεις 
για το ποιος θα πληρώσει τα 57 ευρώ στο ληξιαρχείο!

ί ια το Σίδνεϊ της Αυστραλίας ξεκίνησαν δύο 19χρονοι 
φοιτητές από τη Βρετανία, στο Σίδνει ταξίδεψαν, αλ
λά Σίδνεϊ δεν είδαν, αφού βρέθηκαν στον Καναδά. Η 

Έμα και ο Ραούλ έκλεισαν εισιτήρια μέσω Ίντερνετ και 
όταν ήρθε η ώρα πήγαν στο αεροδρόμιο για το μακρινό 
ταξίδι τους στην Αυστραλία. Όλα εξελίχθηκαν....κανονι
κά, πολύωρη πτήση, αλλαγή αεροπλάνου στο μέσον 
της διαδρομής, αναμονή στο αεροδρόμιο. Η αλήθεια εί
ναι ότι κάτι ψυλλιάστηκαν, όταν χρειάστηκε να αλλά
ξουν αεροπλάνο για το Χάλιφαξ του Καναδά. Να ταξι
δεύει κανείς για Αυστραλία μέσω Καναδά; Γιατί όχι, σκά
φθηκαν και συνέχισαν ανέμελοι το ταξίδι τους, μέχρι τη

στιγμή που λίγο πριν από την προσγείωση, η αεροσυ
νοδός καλωσόρισε τους επισκέπτες στο «Σίδνεϊ της Νέ
ας Σκωτίας», μια πόλη 25.000 κατοίκων.

Ιυμβαίνουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες!! Μια ορθο
πεδική επέμβαση σε νεαρό μπασκεμπολίστα στέ- 
φθηκε από απόλυτη επιτυχία, με τη διαφορά ότι έγι
νε σε λάθος πόδι Ο 17χρονος Κιθ Σμιθ χειρουργήθηκε 

στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Οκλαχόμα για την 
αφαίρεση ενός οστού από τη φτέρνα του. Μόλις ξύπνη
σε από την επέμβαση διαπίστωσε ότι το γερό πόδι του 
ήταν αυτό που είχε χειρουργηθεί. Η οικογένειά του νε
αρού, που υποφέρει από αφόρητους πόνους, σκέφτεται 
να στραφεί δικαστικά κατά των υπευθύνων.

Ιην ευρηματικότητα του Ροβινσώνα Κρούσου είχε ο 
62χρονος Ρίτσαρντ Βαν Φαμ, ο οποίος κατόρθωσε 
να επιβιώσει επί τέσσερις μήνες στον Ειρηνικό Ωκε
ανό μέχρι που τον ανακάλυψε σκάφος του αμερικανι

κού ναυτικού. Ο βιετναμέζικης καταγωγής Αμερικανός 
είχε ξεκινήσει για μια ημερήσια εκδρομή με το σκάφος 
του, όταν μια ξαφνική καταιγίδα κατέστρεψε το κατάρτι 
και τη μηχανή του, θέτοντας παράλληλα εκτός λειτουρ
γίας τον ασύρματο. Ο ναυαγός δεν έχασε την ψυχραι
μία του και επιβίωσε τρώγοντας πουλιά και χελώνες και 
μαζεύοντας το νερό της βροχής. Για καλή του τύχη δεν 
καταστράφηκε η γεννήτρια του σκάφους, οπότε είχε τη 
δυνατότητα κάποιες φορές να παρακολουθεί τηλεόρα
ση από μια μικρή συσκευή που είχε μαζί του.

Ιο ιστιοφόρο σκάφος του Γάλλου θαλασσοπόρου 
Ολιβιέ ντε Κερσοσόν, ο οποίος προσπαθεί να καταρ- 
ρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ περίπλου της γης, δέχθη

κε επίθεση από γιγάντιο καλαμάρι στη μέση του Ατλα
ντικού. «Βρισκόμουν στο τιμόνι, όταν ένιωσα περίερ
γους κραδασμούς. Διακόψαμε την πορεία μας και προ
σπαθούσαμε για ώρα να καταλάβουμε τι συμβαίνει. 
Όταν ο ύπαρχος, Ντιντιέ Ραγκό κατέβηκε στο αμπάρι, 
είδε από το φινιστρίνι ότι τα ύφαλα του σκάφους πιέζο
νταν από τις βεντούζες καλαμαριού», λέει ο κυβερνή
της. Το ιστιοφόρο «Τζερόνιμο» ξεκίνησε το περιπετειώ
δες ταξίδι του πλέοντας δυτικά από γαλλικό λιμάνι στις 
αρχές του χρόνου, ενώ για να καταρρίψει το παγκόσμιο 
ρεκόρ, ο Κερσοσόν πρέπει να ολοκληρώσει τον περί
πλου της γης μέχρι τις 16 Μαρτίου.

Η στήλη των επιστολών έχει σε κάθε εφημερίδα τη 
δικής της ξεχωριστή θέση. Μάλιστα, για ορισμέ
νους αναγνώστες είναι από τις πιο αγαπημένες εί

τε επειδή τους αρέσει να τη διαβάζουν είτε επειδή τους 
αρέσει να γράφουν σ’ αυτή. Στην Ινδία, ένας 53χρονος 
άνδρας έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, αφού στη 
διάρκεια της μακράς επιστολογραφικής καριέρας του 
έστειλε και δημοσιεύτηκαν σε διάφορες εφημερίδες 
1.226 επιστολές. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν μόλις 
602 επιστολές. Όπως εξηγεί ο ίδιος στο πρακτορείο 
«Ρόιτερς», τα πάντα στην καθημερινότητα του έχουν τη 
σημασία τους. «Για μένα, κανένα ζήτημα δεν είναι ασή
μαντο. Μερικές φορές δεν μπορώ να κοιμηθώ, αν κά
ποιο ζήτημα μ’ απασχολεί», ισχυρίζεται και δηλώνει ότι 
θα συνεχίσει να γράφει στις εφημερίδες για όλα όσα
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τον ενοχλούν, είτε αυτές τα θεωρούν σημαντικά για να 
τα δημοσιεύσουν, είτε όχι. Παράλληλα, ωστόσο, δηλώ
νει ότι πάντα νιώθει υπερήφανος, όταν κάποια επιστο
λή του με παράπονα για τα κακώς κείμενα της πόλης 
του, ή της χώρας του, προκαλούν το ενδιαφέρον των 
κυβερνητικών ιθυνόντων. Γιατί οι εφημερίδες έχουν και 
αυτόν τον εποικοδομητικό χαρακτήρα. Προσφέρουν 
στους πολίτες τη δυνατότητα να διαμαρτυρηθούν, να 
κρίνουν και να επικρίνουν τους αρμόδιους, αλλά και να 
προτείνουν λύσεις, οι οποίες κάποτε μπορεί να αποτε
λόσουν πηγή έμπνευσης των ιθυνόντων για την αντιμε
τώπιση χρόνιων προβλημάτων.

Ιον έπνιξαν οι τύψεις τον 37χρονο Νορβηγό κλέφτη, 
ο οποίος επέστρεψε στο γκαράζ της αστυνομίας 
το αυτοκίνητο που είχε «βουτήξει» λίγα λεπτά νω

ρίτερα. Φρόντισε μάλιστα προηγουμένως να γεμίσει 
το ντεπόζιτο με βενζίνη, μία ενέργεια, που συγκίνησε 
την αστυνομία. «Ενθαρρύνουμε όλους τους εγκλημα
τίες να ακολουθήσουν το παράδειγμα του. Αλλά δεν 
χρειάζεται να βάζουν βενζίνη, ειδικά αν δεν πληρώ
νουν», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας στο 
Όσλο, ο οποίος δεν διευκρίνησε αν θα απαγγελθούν 
κατηγορίες στον ευσυνείδητο κλέφτη. Στη Βρετανία 
πάλι ρόλο ληστή αναλαμβάνει η ίδια η αστυνομία, για 
να καταδείξει τις ανεπάρκειες στα μέτρα ασφαλείας 
των καταστημάτων. Άνδρες με πολιτικά ξεχύθηκαν σε 
εμπορικό κέντρο του Ουοργουικσάιρ και ξάφρισαν τα 
μαγαζιά. Η συνολική λεία τους ανήλθε σε 4.000 στερ
λίνες και σε μία περίπτωση ένας αστυνομικός βγήκε 
από κατάστημα παιχνιδιών με έναν τεράστιο αρκούδο 
ανά χείρας.. Η επιχείρηση ξένισε τους άνδρες, που 
έχουν συνηθίσει να κυνηγούν τους κλέφτες και όχι να 
ακολουθούν τα χνάρια τους. Πάντως για πρώτη φορά 
δεν τα πήγαν κι άσχημα....

Λεοπάρδαλη που ξέφυγε από ζωολογικό κήπο του 
Νέου Δελχί αναστάτωσε πρόσφατα προάστιο της 
ινδικής πρωτεύουσας για οκτώ ώρες, έως ότου οι 
αρχές πετύχουν να τη ναρκώσουν και να την επιστρέ

φουν στο κλουβί της. Έξι άτομα τραυματίστηκαν κατά 
τη διάρκεια της τρελής καταδίωξης του αιλουροειδούς, 
ενώ ένας κτηνίατρος τραυματίστηκε από σφαίρα αστυ
νομικού, που προσπαθούσε να σταματήσει το επικίνδυ
νο θηλαστικό. Η λεοπάρδαλη τραυμάτισε έξι εργάτες 
βιομηχανίας, οι οποίοι προσπάθησαν να την πιάσουν 
ζωντανή. Οι πλημμελώς εξοπλισμένες δυνάμεις της 
αστυνομίας, που έσπευσαν να εγκλωβίσουν το θηρίο 
δεν κατάφεραν, ωστόσο, παρά να εξοργίσουν τη λεο
πάρδαλη, που διέφυγε από τον κλοιό της. Χρειάστηκε η 
επέμβαση ειδικών κτηνιάτρων, εξοπλισμένων με όπλα 
αναισθητικών βελών για να δώσουν λύση στην περιπέ
τεια της λεοπάρδαλης.

Αύο επίδοξοι ληστές στον Καναδά ανακάλυψαν με 
τον χειρότερο δυνατό τρόπο ότι είναι απαραίτητο 
να ξέρεις οδήγηση εάν θέλεις να κλέψεις αυτοκίνη
το. Τη νύχτα της παραμονής της πρωτοχρονιάς, δύο 

ανήλικοι πλησίασαν υπάλληλο πιτσαρίας, που παρέδιδε 
πίτσες με το αυτοκίνητο του και απαίτησαν να τους πα- 
ραδώσει τις πίτσες και τα χρήματα που είχε πάνω του.

Οι δύο ληστές αποφάσισαν αμέσως μετά να κλέψουν 
και το αυτοκίνητο του άτυχου υπαλλήλου. Η απόδραση 
τους απέτυχε, όμως, καθώς διαπίστωσαν ότι κανείς 
τους δεν γνώριζε πως να οδηγήσει αυτοκίνητο με χει
ροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Το εγκληματικό ερασιτε
χνικό δίδυμο άλλαξε και πάλι γνώμη αποφασίζοντας να 
διατηρήσει πίτσες και χρήματα. «Το δίλημμα ετέθη με
ταξύ φαγητού και αυτοκινήτου και ήξεραν πως να χειρι- 
σθούν την πίτσα», ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνο
μίας. Οι δύο νέοι συνελήφθησαν, ενώ η αστυνομία επέ
στρεψε ακόμη και τις πίτσες στους ιδιοκτήτες τους.

Μ ια 25χρονη γυναίκα στην πόλη Κοτσαμπάμπα, στην 
κεντρική Βολιβία, εναλλάσσει θηλάζοντας στο στή
θος της τη 14μηνη κορούλα της και ένα κουτάβι μό

λις 15 ημερών, το οποίο διέσωσε από έναν κάδο σκουπι- 
διών. Η νεαρή γυναίκα, όπως δήλώσε, δεν δίστασε να 
θέσει υπό την προστασία της το μικρό σκυλί, όταν διαπί
στωσε ότι πέθαινε από ασιτία, προσφέροντας του το γά
λα της.. Η σχετική είδηση επισημαίνει ότι η μαμά είναι 
σύζυγος περιοδεύοντος στιλβωτή παπουτσιών και ότι ο 
θηλασμός τόσο του παιδιού της όσο και του κουταβιού 
γίνεται δημόσια,, στην κεντρική πλατεία της χώρας «!4 
Σεπτεμβρίου». Οι εφημερίδες της χώρας δεν παραλεί
πουν να σημειώσουν την τρυφερότητα με την οποία η 
γυναίκα φροντίζει το σκυλί όπως και ότι στις ώρες που 
θηλάζει στην πλατεία μαζεύεται πολύς κόσμος.

Οδηγός των τρένων υψηλών ταχυτήτων της Ιαπωνίας 
έδωσε νέο νόημα στη φράση «πήρα έναν υπνάκο». 
Ο 33χρονος οδηγός, το όνομα του οποίου δεν ανα
κοινώθηκε, αποκοιμήθηκε 8 λεπτά καθώς οδηγούσε με 

ταχύτητα 270 χιλιόμετρα την ώρα ένα από τα πιο γρή
γορα τρένα της χώρας στο οποίο επέβαιναν 800 άν
θρωποι. Κανένας δεν τραυματίστηκε, καθώς το σύστη
μα του αυτόματου πιλότου ετέθη σε λειτουργία και ακι- 
νητοποίησε το τρένο στον επόμενο σταθμό της Οκαγιά- 
μα, περίπου 547 χιλιόμετρα δυτικά του Τόκιο. Ήταν η 
πρώτη φορά στο ιστορικό της εταιρείας που καταγρά- 
φηκε να κοιμάται οδηγός της. Το περιστατικό έγινε γνω
στό όταν οι ελεγκτές βρήκαν τον οδηγό να κοιμάται στη 
θέση του. «Είμαστε σοκαρισμένοι. Η επιχείρηση μας 
στηρίζεται στην εμπιστοσύνη που μας έχουν οι επιβάτες 
μας», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας

ίερμανός που βρισκόταν στα δικαστήρια για υπό
θεση αποζημίωσης αρνήθηκε να δεχθεί τη δικα
στική διαδικασία εφόσον στους δικαστές συμπε- 
ριλαμβάνονταν και γυναίκες. Ο άνδρας έχει ανοι

κτούς λογαριασμούς με το 50% της ανθρωπότητας 
επειδή, όπως εξήγησε, στο παρελθόν έπεσε θύμα 
απάτης από τη σύζυγο του. Η εν λόγω κυρία είχε πα
ρουσιαστεί με ψεύτικα στοιχεία και στην πραγματι
κότητα ήταν δίγαμη, με αποτέλεσμα ο άνδρας, του 
οποίου τα στοιχεία δεν έγιναν γνωστά, να βλέπει σε 
κάθε γυναίκα το πρόσωπο της δικής του. Επειδή 
όμως τα προσωπικά του κάθε διαδίκου δεν αφορούν 
τη δικαιοσύνη, το δικαστήριο του Ντάρμσταντ απέρ- 
ριψε το αίτημα για δικαστήριο με ανδρική σύνθεση. 
Μεταξύ αυτών που έλαβαν την απόφαση βρίσκονταν 
και δύο γυναίκες δικαστίνες....

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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Οριζόντια
1. Πριν την ενοποίηση (της ΕΛΛ.ΑΣΤ.) ένας πρώτος 

βαθμός.
2. Αυτός και ο βήχας δε κρύβονται, β. Πρόθεση.
3. Και τέτοιες πηγές.
4. Όχι πολλές, β. Σ' αυτό το όρος βρέθηκε η κιβωτός 

του Νώε.
5. Ηχηρό ΝΕΟ, β. Αναστεναγμός, γ. Ίδια.
6. Άηχη ΡΗΣΗ, β. Άηχο ΣΟΚ, γ. Απαραίτητο για να βλέ

πουμε.
7. Το να εκτελεστεί κάτι (με άρθρο).
8. Γράμμα Αλφαβήτου, β. Νεαρό άλογο.
9. Πρωταθλήτρια Κολύμβησης (πεταλούδα) Έλλη
10. Ζουλού, πυγμαίοι... της Αφρικής, β. Κίνδυνος.
11. Εκτός λειτουργίας, β. Άρνηση ξενικά.
Κάθετα
1. Οι ΔΙΑΚΟΠΕΣ του χειμώνα.
2. Όμορφος ·  ευχάριστος.
3. Ιταλική ομάδα ποδοσφαίρου, β. Άηχο ριφιφί.
4. Αφτιά (αρχαία), β. Πονηρό ζώο.
5. ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ οργάνωση, β. Γυναικείο χαϊδευτικό.
6. Ακέφαλη θυσία, β. Διάφορα γράμματα.
7. Επί σειρά ετών υπεύθυνος κατασκηνώσεων 

ΕΛΛ.ΑΣΤ. (Αστ/μος) στην ΑΤΤΙΚΗ.
8. Μέχρι, ως, β. Συγκρατεί μαλλιά γυναικών.
9. Διαιτητής ποδοσφαίρου ΕΘΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, μέλος 

ΦΙΦΑ.
10. Υποθέτει, β. Μέσα στη ΡΩΣΙΑ, γ. Είναι ο άνθρωπος.
11. Σαστισμένος ή βρίσκεται σε αμηχανία, β. Αρχικά 

Σκακιστικής Ομοσπονδίας.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ήταν ένα μεγάλο κατάστημα με κοσμήματα μεγά

λης αξίας. Όπως φανταζόταν ο Αστυνόμος Δημητρί- 
ου, όταν θα ήταν γεμάτο θα έδειχνε εντυπωσιακό. Τώ
ρα τα μισά του ράφια ήταν άδεια και τα πολύτιμα αντι
κείμενα είχαν κάνει φτερά. Ο ιδιοκτήτης φαινόταν κα- 
ταστεναχωρημένος και έπιανε συνέχεια ένα μεγάλο 
καρούμπαλο στο κεφάλι του.

«Ήταν μεσημέρι και ήμουν μόνος στο κατάστημα. 
Σκέφτηκα να εκμεταλλευτώ τον ελεύθερο χρόνο και 
να καθαρίσω λίγο το πάτωμα στην είσοδο. Πήρα ένα 
κουβά γεμάτο νερό από την τουαλέτα και μια σφουγ
γαρίστρα. Κατευθύνθηκα προς την είσοδο κρατώντας 
τον κουβά και τη σφουγγαρίστρα, όταν ξαφνικά βρέ
θηκα μπροστά σε ένα γεροδεμένο άντρα. Σε κλάσμα
τα του δευτερολέπτου αισθάνθηκα να με χτυπάει στο 
κεφάλι κάτι πολύ σκληρό. Σωριάστηκα στο πάτωμα 
και έχασα τις αισθήσεις μου. Μόλις συνήλθα αντίκρι
σα το φοβερό θέαμα που βλέπετε και εσείς τώρα. 
Μου είχαν αδειάσει το μαγαζί.

«Να κάνω κάποιες ερωτήσεις;», ρώτησε ο Αστυνό
μος Δημητρίου.

«Βεβαίως.
«Το στεγνό πάτωμα και ο γεμάτος κουβάς δείχνουν 

ότι δεν είχατε αρχίσει το σφουγγάρισμα...»
«Μα βέβαια. Σας το είπα από την αρχή. Εκείνη τη 

στιγμή έφερνα τον κουβά και τη σφουγγαρίστρα», 
απάντησε ο καταστηματάρχης.

«Η πόρτα ήταν ανοιχπί εκείνη τη στιγμή;»
«Βέβαια, δεν υπήρχε κανείς λόγος να την κλείσω 

και μάλιστα μέρα μεσημέρι. Ο κακοποιός εκμεταλλεύ
τηκε το ότι ήταν μεσημέρι, ότι ήμουν μόνος και δεν εί
χε κόσμο και έκανε καλά τη δουλειά του», απάντησε 
πάλι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

«Και με όλα αυτά τα ψέματα που μας λες νομίζεις ότι 
έκανες τη δουλειά σου ε;» είπε με έμφαση και κατηγο
ρηματικά ο μικρός ντέτεκτιβ. «Στο τμήμα θα μας απο
καλύψεις γιατί σκηνοθέτησες όλη αυτή την ιστορία.

Ποια λεπτομέρεια πρόδωσε τον καταστηματάρχη 
(οι νικητές θα αποκτήσουν μετά από κλήρωση πέντε 
cd με ελληνική και ξένη μουσική).

ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ
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Κατ’ αρχήν η επιμονή της Εντίθ να προσλάβει και 
τον νεαρό της εξάδελφό ως σωματοφύλακα στην 
κρουαζιέρα και επιπλέον το γεγονός ότι ο νεαρός 
προετοίμαζε το έδαφος για να μείνει ανενόχλητος την 
ώρα του δείπνου και να κλέψει τα κοσμήματα από το 
χρηματοκιβώτιο, το συνδυασμό του οποίου του είχε 
πει η Εντίθ. Επειδή όμως λόγω της άρνησής σας δεν 
το κατάφερε, η κ. Μωρεά ανέλαβε την επιχείρηση, 
της έπεσε όμως το βραχιόλι της, που την πρόδωσε!
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ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ

Εκπαίδευση ·  Παιδεία
Δεν εκπαιδευόμαστε καλά, παρά μόνο ενόσω ψυ

χαγωγούμαστε. Η τέχνη της διδασκαλίας δεν είναι 
κάτι άλλο, παρά η τέχνη του να διεγείρει κανείς την 
περιέργεια των τρυφερών υπάρξεων, για να την ικα
νοποιεί μετά η δε περιέργεια αυτή δεν είναι έντονη 
και ρωμαλέα, παρά μέσα σ’ ένα ευτυχισμένο πνεύμα. 
Όσες γνώσεις διαπερνάει κάποιος με τη βία στις νε
ανικές ψυχές, δεν κατορθώνει παρά να τους προκα- 
λέσουν σύγχυση και πελαγοδρομία. (Ανατόλ Φρανς)

Θέληση
Μόνοι μας γινόμαστε ετούτο ή εκείνο, το σώμα μας 

είναι κήπος και κηπουρός του η θέλησή μας, θέλεις 
να φυτρώσει τσουκνίδα ή μαρούλι, θέλεις να σπείρεις 
ύσσωπο ή θυμάρι, θέλεις να έχεις ένα είδος χόρτου 
ή διαφορετικών ειδών βότανα, θέλεις να τον ερημώ
σεις με τη φυγοπονία σου ή να τον λιπάνεις με το μό
χθο σου; Στη θέλησή σου μόνο είναι να τον κάμεις 
όπως θέλεις. (Σαίξπηρ).

Θεός ·  Θρησκεία
Πολλοί άνθρωπο ανακράζουν: «Χριστέ μου! Χριστέ 

μου!» Κι’ όμως κατά τη στιγμή της κρίσης θε να βρί
σκονται πιο μακριά του, σε σύγκριση με όσους δεν 
τον γνώρισαν ποτέ τους. (Δάντης)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΙΖ (Ιο ).

«Η ανθρώπινη καρδιά δε βρίσκει γαλήνη, μέχρι τη 
στιγμή που κατορθώνει να αναπαυθεί σε σένα Θεέ». 
Στα λόγια του ο άνθρωπος βρίσκει τη πραγματική γα
λήνη, ποιος είναι; (οι νικητές θα αποκτήσουν μετά 
από κλήρωση από ένα βιβλίο λογοτεχνίας).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΙΖ (2ο)
«Εκεί που τελειώνει ο νόμος αρχίζει η τυραννία». 

Ιστορικά έμειναν τα λόγια του. Ποιος είναι; (οι νικητές 
θα αποκτήσουν μετά από κλήρωση από ένα βιβλίο 
λογοτεχνίας).
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01 ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Απάντησαν στο αστυνομικό πρόβλημα οι: Κατερίνα Μαντζόλη, Σοφία 
Πανάγου, Παυλίδης Θεόφιλος,

Στο φωτογραφικό κουίζ 1 απάντησαν σωστά οι: Γεωργακόπουλος Πα
ναγιώτης, Μπόλτση Βασιλική, Κατερίνα Μαντζόλη, Σοφία Πανάγου, Εγγο- 
νίδης Χαράλαμπος, Στεφανίδου Μαρία,

Απάντησαν σωστά στο φωτογραφικό κουίζ 2:
Μπόλτση Βασιλική,
Στο Κουίζ 3 οι: Τσάμη Βασιλική, Σοφία Πανάγου, Αναστασία Ράλλη, Μα

ρία Πάνου,

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ:

Μάρτιο: Σαράντη (9), Χριστόδουλο (16), Αλεξη, Αλεξία (17), Κύριλλο 
(18), Ευάγγελο, Ευαγγελία (25).

Απρίλιο: Νικήτα (3), Λεωνίδα (15), Γεώργιο, Γεωργία (28), Μάρκου (25).

Υστερόγραφο 1.
Στον μικρό Παναγιώτη Χαλκίδη από την Ξάνθη πολλές ευχαριστίες για 

τα καλά σας λόγια.
Υστερόγραφο 2.
Μπορείτε να στείλετε τις απαντήσεις σας με fax στο τηλ. 2106849352 (εί

ναι απαραίτητη και η καταχώρηση της ταχυδρομικής σας διεύθυνσης ή 
του τηλεφώνου σας).

Αρχ. Κωνσταντίνος Τσινάλης



Ο Π Τ I Κ Α
Γυαλιά Οράσεως-Γυαλιά Ηλιου 

Φακοί Επαφής-Εγχρωμοι Φακοί 
Ειδικές Παραγγελίες 

Παιδικά Τμήμα
2 0 %  Ε Κ Π Τ Ω Σ Η

Optic Design
Γω\ώ Τσψπερδώνη

Π τυ χ ιο ύ χ ο ς  Ο π τ ικ ό ς

Ιερά Οδός 270 -12242 Αιγάλεω 
Τηλ.: 53.10.407 · 59.00.735 - FAX: 58.19.195

Δ Ε Κ Τ Α  Ο Λ Α  ΤΑ Τ Α Μ Ε Ι Α

Φωτογραφία ■ Παραγωγή VIDEO

Γόμων

Βαπτίσεων

Αρραβώνων

Αρχείο
συνδέσεις

Μούγιου - Τζεντέμη Δήμητρα
Παπαναστασίου 38, Κ. Πατιίσια, Τηλ.: 83.28.098
(Πλησίον Ηλ. Σταθμού Αγ. Νικολάου)
Υποκατάστημα Σλήμαν 26, τηλ.: 010 69.97.972

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

J ltc L d tin

ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΙΙΤΙΣΤΙΚΑ
Μ ΠΟΜ ΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 

ΑΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.

Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυρουπόλη
τηλ. 9939 732-9927 673

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ
Ε Τ Ρ A T I I I Τ Ι Κ  Α Ε ΙΑ Ι Ι

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 8Β: 85€
(μπουφάν-παντελόνι) },Υφασμα 

πελάτηΠΗΛΗΚΙΟ: 17,50€
ΠΟΥΛΟΒΕΡ: 25 €
( Στις τιμές ουμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 18%)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (Δέρμα Cordura) 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ (για όλα ία όπλα) 

ΘΗΚΕΣ CORDURA (made in U S A ) 

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ (S&W, “ECONOMY”)

ΓΚΛΟΠ (Καουτσούκ - Πτυσσόμενα) 

ΤΣΑΝΤΑΚΙΑ ΟΠΛΩΝ 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

ΣΗΜΑΤΑ 

ΦΑΚΟΙ MAG

ΑΡΒΥΛΑ HI-TEC (Δέρμα - Cordura)

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 31, Τ.Κ. 106 72 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 010 3610280 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑ ΚΟΛΠ



ηιΜΑονυννη

Ο κ. Μανώλης Μαυροφοράκης και η σύζυγός 
του, σε επιστολή τους προς τον Διοικητή της Τροχαίας 
Κερατέας Αστυνόμο Α’ κ. Παπαναγιώτου Δημήτριο ανα
φέρουν τα εξής: «Αισθανόμαστε την υποχρέωση να εκ- 
φράσουμετις θερμές μας ευχαριστίες στο προσωπικό 
του Τμήματός σας και ιδιαίτερα στον Υποδιοικητή Υπα- 
στυνόμο Α’ κ. Παν. Φλεβάρη, την Ανθυπαστυνόμο κα. Αικ. 
Παπαθανασίου, τον Ανθυπαστυνόμο κ. Ελ. Καρασαββίδη 
και τον Αρχιφύλακα κ. Σπ. Ρεπάνη για την αμέριστη βοή
θεια και κινητοποίηση τους για την διάσωση του γιου μας 
κατά τον τραυματισμό του από τροχαίο ατύχημα την 20 
Ιουλίου 2002 στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας με την άμεση 
μεταφορά του στο Νοσοκομείο Παίδων ΑΓΛΑΪΑ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ. Τέτοιες ενέργειες αξίζουν κάθε έπαινο.

Ο κ. Μ παλεστράβος Δημήτριος σε επιστολή του 
προς τον Διοικητή του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης 
Κοτύλης Ξάνθης γράφει τα εξής: «Σας παρακαλώ να δια
βιβάσετε τις θερμές μου ευχαριστίες και τα συγχαρητή
ρια στους Συνοριακούς φύλακες Αγγελαδακη Εμμανου
ήλ, Γούναρη Νικόλαο, Χριστακίδη Γρηγόριο και Καραυ- 
σώλη Λυσίμαχο, οι οποίοι τις πρωινές ώρες της 1 -3-2003, 
εκτελώντας περιπολία στην ακτή Βελόνης, συνέλαβαν 
επ’ αυτοφώρω τον διαρρήκτη της οικίας μου, επιδεικνύο
ντας αυξημένη παρατηρητικότητα και εκτελώντας τα κα- 
θήκοντάτους με ιδιαίτερο ζήλο. Τέτοιου είδους επιτυχίες 
συμβάλλουν στην εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας 
των πολιτών.

Η Ένωση Ελλήνων Παραγωγών Ηχογραφημά- 
των σε επιστολή της προς τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο αναφέρει τα 
εξής: «Η Ένωση μας θα ήθελε να συγχαρεί και να ευχαρι
στήσει θερμά τον Αστυφύλακα Πλάγο Ιωάννη και τον ει
δικό φρουρό Παπάζογλου Βασίλειο από το Αστυνομικό 
Τμήμα Ακροπόλεως για την επιτυχή δράση τους στον α
γώνα κατά της πειρατείας και μάλιστα στην πολύ δύσκο
λη περιοχή της οδού Γερανίου.

Η κ. Πελαγία Τηλικούδη σε επιστολή της προς 
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Μ. Χρυσοχοΐδη γράφει 
μεταξύ άλλων τα εξής: «Θέλω να ευχαριστήσω από καρ
διάς τον επικεφαλή της Ο.Π.Κ.Ε. Κιλκίς Αστυνόμο Β¥ κ. 
Θεοχαράκη Ηλία καιτον Αστυφ. κ. Κωνσταντίνο Ασίκη κα
θώς και όλη την τοπική ομάδα πρόληψης, γιατί αφού συ
νέλαβαν τον γιο μου που έκανε σωρεία κλοπών στο Πολύ- 
καστρο Κιλκίς εξ’ αιτίας της χρήσης ηρωίνης, στην συνέ
χεια του συμπαραστάθηκαν με πολλούς τρόπους και τον 
βοήθησαν να κάνει απεξάρτηση της ναρκωτικής ουσίας 
που τόσο ταλαιπώρησε το παιδί μου ώστε σήμερα να είναι 
ένας φυσιολογικός νέος. Τέτοιες πράξεις τιμούν την 
Ελληνική Αστυνομία και εσάς προσωπικά κ. Υπουργέ.»

Η κ. Κωνσταντίνα Βιτωράτου, Γενική Δ/ντρια 
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος σε επιστολή της 
προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλη Χρυσο
χοΐδη εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τη Διεύθυνση 
Εγκληματολογιών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας 
για την σημαντική συμβολή της στην αντιμετώπιση του ε
γκλήματος της Απάτης. «Ιδιαίτερα», γράφει στην επιστο

λή της, «επιθυμούμε να εκφράσουμετην ευαρέσκειά μας 
προς τον Διευθυντή της Υπηρεσίας αυτής Υποστράτηγο 
κ. Ευστράτιο Κυριακάκη, ο οποίος διαβλέποντας τη ση
μασία αλλά και τη ν αναγκαιότητα της πρόληψης της α
πάτης στο αρχικό στάδιο εκδήλωσης αυτής, με ευχαρί
στηση αποδέχθηκε σχετικό αίτημά μας για ενημέρωση 
του προσωπικού μας ως προς τον έγκαιρο και ακριβή ε
ντοπισμό των πλαστών εγγράφων που υποβάλλονται στα 
καταστήματα μας για τη χορήγηση πιστωτικών καρτών ή 
προσωπικών και καταναλωτικών δανείων. Οφείλουμε, ε
πίσης, να συγχαρούμε τόσο τον Αστυνόμο Α’ κ. Νικήτα 
Μενεξή για τον όλο συντονισμό του θέματος, όσο και 
τους έμπειρους εισηγητές του σεμιναρίου, Αστυνόμο Α¥ 
κ. Ν. Σκαρτσή και Ανθυπαστυνόμο κ. Ν. Στεφάνου, οι ο
ποίοι με την άριστη επαγγελματική τους κατάρτιση και 
την άρτια επιστημονική τους γνώση κάλυψαν κατάτρόπο 
άψογο και πλήρη το αντικείμενο».

Η κ. Πηγιάκη Καλλιόπη με επιστολή της προς 
το περιοδικό Αστυνομική Ανασκόπηση εκφράζειτις ευχα
ριστίες της προς τον Αρχ. Παπαγιαννάκη Πέτρο του Α.Τ. 
Ρεθύμνου για την προσπάθεια που κατέβαλε σε επίλυση 
σοβαρού πρόβλημά της.

Ο κ. Αναστάσιος Κόκας Πρόεδρος της Πα
νελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικού Προσωπικού και Κ.Φ. 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σε επιστολή της προς 
τον πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Κιούλο 
προϊστάμενο της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνι
κής Αστυνομίας αναφέρει τα εξής: «Η Ομοσπονδία μας 
αισθάνεται την ανάγκη να σας ευχαριστήσει για το ποιμα
ντικό ενδιαφέρον που επιδείξατε προς το Πολιτικό Προ
σωπικό του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης».

Ο κ. Γιάννης Τσουρογιάννης με επιστολή του 
ευχαριστεί τον Αστυφ. κ. Δημήτριο Δουλγερίδη του Γ¥ 
Α.Τ. Πειραιά καιτον Ειδικό Φρουρό κ.Σταύρο Τσιριγώτη 
του ιδίου Τμήματος, οι οποίοι με βαθύ αίσθημα ευθύνης 
για τη τέλεση του καθήκοντος τους σε σύντομο χρόνο συ
νέλαβαν το δράστη της κλοπής της μοτοσικλέτας του.

Ο Δ/ντής του Γ ραφείου στην Αθήνα της Υπάτης 
Αρμοστείας του OH Ε για τους πρόσφυγες κ. R. White εκ
φράζει τις ευχαριστίες του προς το Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης για τις υπηρεσίας τις οποίες τους παρείχαν προ- 
κειμένου να διεξαχθεί επιτυχώς η επίσκεψη του Ύπατου 
Αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες R. Lubbers

Ο κ. Albert Corcos Διευθύνων σύμβουλος της 
Ανώνυμης Γενικής Εταιρίας Τσιμέντων ΗΡΑΚΛΗΣ σε επι
στολή της προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Μ. Χρυ- 
σοχοΐδη γράφει μεταξύ άλλων τα εξής: «Μετά τη λήξη 
τωνπρόσφατωνγεγονότωνπουδημιουργήθηκανστοερ- 
γοστάσιο μας στη Χαλκίδα, καθώς και στην ευρύτερη πε
ριοχή, επιθυμώ, αφενός να σας ευχαριστήσω για την υ
ποστήριξή σας και αφετέρου να εκφράσω την ευαρέ
σκειά μου στους Αξιωματικούς και τις δυνάμεις που συμ
μετείχαν στην εκτόνωση της κατάστασης. Συγκεκριμένα 
θα ήθελα να επισημάνω τη θετική συμβολή του Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. Φώτη Να-
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------- ( ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ )-------------- .

A’ - Β’ - Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ για τις 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ■ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
με ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ...!

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΙΣ 
ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Κωλέττη 15 & Εμμ. Μπενάκη, 106 81 Αθήνα 
Τηλ.:210- 38.31.672 - 210-38.04.797 Fax: 210-38.04.797

Η επιλογή της  
αστυνομίας...

Προκατασκευασμένη
Σκοττίά

Πρωτοποριακού Design διαστάσεων 
1.64mxl.64m ή 1.64mx2.20m

Πλεοντκτήματα:
Εύκολη μεταφορά και άμεση εγκατάσταση χωρίς 
να απαιτείται ειδική υποδομή.
Αποτελεσματική προστασία από ίο κρύο και τη 
ζέστη λόγω άριστης θερμομονωτικής ικανότητας 
των υλικών κατασκευής.
Καθρεπτίζοντα εξωτερικά τζάμια που δεν 
επιτρέπουν την εκ των έξω ορατότητα του 
εσωτερικού της.
Εσωτερικές διαστάσεις που επιτρέπουν την άνετη 
παραμονή των σκοπών.
Λιαθέτουν:
Θέρμανση και εξαερισμό.
Πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση με φωτιστικά
ασφαλείας
και ένδειξη εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας.
Επαναφορτιζόμενο προβολέα.
Χημική τουαλέτα, (κατ’επιλογή)

ΤΣΙΜΙΣΚΗ 82. 546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΗΛ: 2310 287 143, ΦΑΞ: 2310 265 723 

Q  GI ENT S e nla'l; glentos@lhe.forlhnet.gr http://www.kibo.gr

Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ.-Fax 061 Ο 220 541

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

}με ή χωρίς 
δικό σας ύφασμα

- Στολές
- Πουκάμισα
- Παντελόνια .
-Πηλύαα
- 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

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

Η Ασφαλιστική Εταιρεία 
"ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε."

σε συνεργασία
με το Πρακτορείο Ασφαλειών 
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

προσφέρει σε όλα τα μέλη της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ειδική έκπτωση στα αυτοκίνητα Ι.Δ. χρήσεως

14%
στις συμπληρωματικές καλύψεις

20%
Επίσης ασφαλίζει με ειδικό τιμολόγιο 

τα σπίτια των ανδρών των 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με την αρμόδια 
κα Παπαστεργιάδου Φωτεινή  

στα τηλ.: 50 21 580 fax.: 50 21 580  
τηλ. οικίας: 23 20 655  ή στο 693 /  71 44 565

mailto:glentos@lhe.forlhnet.gr
http://www.kibo.gr


Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

σιάκου, του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρει
ας Στερεός Ελλάδος Υποστράτηγου κ. Οδυσσέα Κου- 
τσοποδιότη, του Αστυνομικού Διευθυντή Εύβοιας κ. 
Ευάγγελου Κυλάφα και του Διοικητή του Αστυνομικού 
Τμήματος Δραπετσώνας Αστυνόμου κ. Παναγιώτη Κριά- 
λη, στο να επιλυθεί το θέμα χωρίς σοβαρές επιπτώσεις.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας της Κύπρου κ. Τά
σος Παναγιώτου σε επιστολή του προς τον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο α
ναφέρει τα εξής: «Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευ
χαριστίες και εκτίμησή μου τόσο στο πρόσωπο σας όσο 
και σε ολόκληρο το Αστυνομικό Σώμα, για τη βοήθεια, υ
ποστήριξη και αγάπη που έδειξαν τα μέλη της Ελληνικής 
Αποστολής στη Βοσνία στους Κύπριους συναδέλφους 
τους. Η συμπαράσταση που τους έδειξαν τους βοήθησε 
να ξεπεράσουν τις αρχικές δυσκολίες και να νιώσουν ότι 
βρίσκονται σε μια δεύτερη οικογένεια».

Η Δ ιοίκηση της ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ομόφωνα συγχαί- 
ρειτον Αστυφύλακα κ. Παύλο Παπίλιαπου υπηρετεί στην 
Άμεση Δράση Αττικής για την εξαιρετική και ανθρώπινη 
πράξη που ενήργησε ώστε να διασωθεί άτυχη γυναίκα 
(θύμαληστείας), απόσίγουρο πνιγμό στην ακτή Μιαούλη, 
με κίνδυνο της ζωής του.

Το Δ .Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων Αστυνομι
κών Ν. Ροδόπης συγχαίρει τον Αστυνομικό Δ/ντή Ν. Ρο
δόπης, Αστυνομικό Δ/ντή κ. Δολαπτσόγλου Σιδέρη διότι 
με την καθοδήγηση του όλο το Αστυνομικό Προσωπικό 
της Α/Δ Ροδόπης παρουσίασε σημαντικές επιτυχίες στην 
καταπολέμηση των ναρκωτικών, της μικροεγκληματικό- 
τητας, της λαθρομετανάστευσης καθώς και στον τομέα 
της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και την μείωση των 
τροχαίων ατυχημάτων.

Ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντήςτης Γ.Α.Δ. Πε- 
λοποννήσου κ. Αθανάσιος Γκοτσόπουλος εκφράζει τις 
ευχαριστίες του προς τον Συνταγματάρχη κ. Αντώνιο 
Καλαμογεώργο, Διοικητή KEMX Ναυπλίου για την αμέ- 
ριστη βοήθεια που παρείχε στις Δυνάμεις της Ελληνι
κής Αστυνομίας κατά την διεξαγωγή του Άτυπου Συμ
βουλίου Υπουργών Εργασίας και κοινωνικών υποθέσε
ων που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο.

Ο Σύλλογος Γονέων του ειδικού Σχολείου Νά
ουσας, ευχαριστεί τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Συνοριακής φύλαξης 
νομού Η μαθίας για την δωρεά 2.250 ευρώ για τις ανάγκες 
του συλλόγου. «Η δωρεά σας» γράφει στην επιστολή 
τους, «συγκίνησε ιδιαίτερα όλα τα Μέλη του Συλλόγου 
μας αλλά και τους απλούς ανθρώπους της τοπικής κοι
νωνίας, αφού με την πράξη σας αυτή έγινε αντιληπτό πως 
υπάρχουν ΑΝΘΡΩΠΟΙ, που νοιάζονται για μας, που απο
δέχονται τους προβληματισμούς μας και μας συμπαρα
στέκονται στην πορεία και στον αγώνα μας, προς αναζή
τηση κάθε αχτίδας ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο.

Ο κ. Αντώνιος Μαστράφης εκφράζει τα θερμά 
του συγχαρητήρια στην Α/Δ Ξάνθης καθώς και στο Τμή
μα Τροχαίας Ξάνθης για την πλήρη και υποδειγματική α
σφάλεια που παρείχαν στους δύο Ποδηλατικούς Αγώνες 
που διεξήχθησαν στην πόλη της Ξάνθης.

Η Δ ιεύ θυ ν σ η , οι εκπαιδευτικοί και οι μαθη
τές του TEE Α’ κύκλου του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 
εκφράζουν τις θερμές τους προς την Δ/νση Δημοσίων 
Σχέσεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, για την πλή
ρη ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία των υπηρε
σιών της Δ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών και της Δ/νσης 
Άμεσης Δράσης.

Ο κ. Χρηστός Σαλταγιάννης ευχαριστεί τους 
Άνδρεςτης Υποδ/νσης Ασφάλειας Βόλου διότι σε σύντο
μο διάστημα συνέλαβαν τους δράστες της κλοπής προϊ
όντων της επιχείρησής του αξίας πολλών εκατομμυρίων.

Η Φώσκολου Μπολένα ευχαριστεί τους Αστυ
φύλακες της Υποδ/νσης Τροχαίας Αθηνών κ.κ. Μαρίνο 
Καραφυλλίδη και Αναστάσιο Ντούκα για την άμεση βοή
θεια που τους παρείχαν στην διακομιδή ασθενούς στο 
Νοσοκομείο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Η Διοίκηση του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Κιάτου σε επι
στολή της προς τον Γ ενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής 
Υποστράτηγο κ. Γεώργιο Αγγελάκο, γράφουντα εξής: «Οι 
σπουδαστές της ειδικότητας «Στελέχη Υπηρεσιών Ασφα
λείας», σας ευχαριστούν για την υποδοχή, την ξενάγηση 
καιτην ενημέρωση που είχαν κατά την επίσκεψη τους στην 
Γ.Α.Δ.Α. Στην διάρκεια της κατάρτισής τους στο ΙΕΚ, η ε
πίσκεψη στην Κεντρική Υπηρεσία σας ήταν από τις περισ
σότερο πολύτιμες και δυνατές εμπειρίες τους. Ο χρόνος 
που διέθεσαν οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων τα οποία ε- 
πισκέφθηκαν οι καταρτιζόμενοι, τόσο πολύτιμος για εσάς, 
να είστε σίγουροι ότι θα λειτουργήσει θετικά στην επαγ
γελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη των σπουδαστών».

Η Π ΑΝ ΑΧΑΪΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ευχαρι
στεί τον Διευθυντή της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Αίγι
ου Αστυν. Υπ/διευθυντή κ. Νικόλαο Μπίκο για την άψογη 
σχεδίαση των μέτρων τάξης μεταξύ των ομάδων μπάσκετ 
Παναχάίκής ·  Κεραυνού Αίγιου. Ευχαριστίες το Δ.Σ. εκ
φράζει και στον Αστυν. Α’ κ. Τσουκαλά Διονύσιο Διοικητή 
Α.Τ. Αιγίου, για τη προσπάθεια εφαρμογής όλων των λη- 
φθέντων μέτρων, τα οποία είχαν εμφανή επιτυχία.

Ο Π ρ ό εδ ρ ο ς της επιτροπής ερευνών κ. Μ. 
Δερμιτζάκης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι
στημίου Αθηνών ευχαριστεί τον Αστυφύλακα κ. Γ άίτάνη 
Σπύρο της Υπηρεσίας Ασφαλείας Προέδρου Δημοκρα
τίας για το ενδιαφέρον που έδειξε και την συνεισφορά 
του στην αποφυγή οικονομικών προβλημάτων στην 
Υπηρεσία μας μετά από απώλεια αξιόγράφου της.

Ο Π ρ ό εδρ ο ς και Διευθύνων Σύμβουλος της 
Mediterranean Maritime S.A. κ. Γεώργιος Γυφτάκης ευ
χαριστεί την Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνο
μίας Αττικής για την τιμητική πλακέτα που του απένει- 
μαν για την οικονομική προσφορά του στην οικογένεια 
του θανόντος Αστυνομικού εν ώρα καθήκοντος Αρχ.
Δημητρίου Κοτζιά. α

Αρχ. Κωνσταντίνος Τσινάλης
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ΜΗΠΩΣ ΑΣΦΑΛΪΖΕΣΘΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ
}

ΑΠ' ΟΣΟ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ:

Κάντε τη σύγκριση & αποφασίστε!
ΤΩΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΤΙΜΗ “ΤΡΙΠΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ” ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ!

και Αστική Ευθύνη και Νομική Προστασία και Οδική Βοήθεια

Ε Ξ Α Μ Η Ν ΙΑ ΙΑ  Ο Λ ΙΚ Α  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ρ Α  Τ Ρ ΙΠ Λ Η Σ  Π Ρ Ο Σ ΤΑ Σ ΙΑ Σ  ( Ε . Ι .Χ . )

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ
ΙΠΠΟΙ 5έτη & άνω

Οχήματα 

4 έτη
JE 0 (μηδέν] 

3 έτη

ζημιές τα 

2 έτη
τελευταία: 

1 έτος Νέο όχημα
Έως 8 119,00 133,00 146,00 160,00 179,00 225,00
9 -1 0 132,00 150,00 167,00 190,00 214,00 273,00
11-12 144,00 165,00 184,00 211,00 238,00 305,00
13-14 162,00 185,00 206,00 238,00 269,00 345,00

Για Ε .Ι.Χ . άνω των 10 ετών, οδηγούς κάτω των 2 5  ετών καθώς 
και επιπλέον καλύψεις επικοινωνήστε μαζί μας.

Ε ΤΗ Σ ΙΑ  Ο Λ ΙΚ Α  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ρ Α  Τ Ρ ΙΠ Λ Η Σ  Π Ρ Ο Σ ΤΑ Σ ΙΑ Σ  (Μ ΟΤΟ)

ΚΥΒΙΚΑ
5έτη & άνω

Μοτό με 

4 έτη
0 (μηδέν) i 

3 έτη

ζημιές τα τε 

2 έτη

λευταία:

1 έτος Νέο μοτό
125cc-250cc 112,00 120,00 128,00 136,00 150,00 162,00
2 5 1 (χ & ά ν ω 144,00 160,00 174,00 190,00 212,00 234,00

• Α ίτηση ασφ άλισ ης τη λ ε φ ω ν ικ ό ς  · Παράδοση συμβολα ίου  α υθημερόν στο χώρο σας 

• Αμεση αποστολή εξε ιδ ικ ευ μ έν ο υ  συνεργάτη  στον τόπο του ατυχήματος γ ια  δ ια φ ύλα ξη  τω ν σ υμφ ερόντω ν σας 

• Ρ υμούλκηση σε σ υνερ γε ίο  επ ιλογής σας · Κ άλυψ η ια τρ ικώ ν δαπανών σε Ελλάδα & εξω τερ ικό  

• Δ ιεκδ ίκη σ η  αποζημ ιώ σεω ν τροχα ίου ατυχήματος
ΚΩΔ.
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I Λ. Συγγρού 102 & Α. Ζίννη 40, 117 41 Αθήνα Τηλ. 210 92.49.811 Fax. 210 92.49.760 www.sinco.gr

http://www.sinco.gr


unicef

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ T H I UNICEF

-ενιας ι, m  27 Αυηνα,
Τηλ.: 210 7484184, www.unicef.gr

ΑΘΗΝΑ: Ξενίας 3, Πλ. Μαβίλη 
Τηλ.: 210 7799056 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: I. Δέλλιου 2 
Πλ. Συντριβανίου, Τηλ.: 2310 286916 
ΠΑΤΡΑ: Καραϊσκάκη 102 & Ερμού 
Τηλ.: 2610 277785
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: Μιχελιδάκη 19 
Τηλ.: 2810 283442
ΧΑΝΙΑ: Ελ. Βενιζε'λου 62, Εθνικό Στάδιο 
Τηλ.: 28210 20325 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Χαρ. Τρικούπη 40 
Πλ. Πάργης, Τηλ.: 26510 83510

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε και στείλτε μας αυτό 
το κουπόνι: UNICEF Ξενίας 1,115 27 Αθήνα.
Πολύ σύντομα θα έχετε στα χέρια σας το διαφημιστικό φυλλάδιο.

Επώνυμο: 

Όνομα:__

u n i c e f #
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