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Καλοκαιρινές "αποδράσεις" 
από €15 το μήνα!

Επικοινωνήστε μαζί μας

80111600 300

ΓΕΝΙΚΗ Easy 15
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
• Μηνιαία δόση από €15 για τον πρώτο χρόνο
• Έκδοση ΓΕΝΙΚΗ Visa ή Mastercard 

με δωρεάν συνδρομή για 1 χρόνο
• Περίοδος προσφοράς δανείου έως 31/7/2003

ΑΩΡΟ
Ένα πλήρες σετ παραλίας!

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
t



από τον εκδότη

ΑΕΤΥΝΟΜΙΚΗ

Η έσα σε ένα κόσμο που αλλάζει με ταχείς, άγνωστους 

έως τώρα, ρυθμούς. Σε ένα κόσμο που δεν υπάρχει τ ί

ποτα που να μην επηρεάζεται, άμεσα ή έμμεσα, από το 

παγκόσμιο γίγνεσθαι, όλα τα προβλήματα επιβάλλουν 

νέου είδους, συνολική και πολυεπίπεδη, αντιμετώπιση. Απαιτού

νται νέες πολιτικές, ευέλικτες και αναπροσαρμοζόμενες εκάστο- 

τε, ανάλογα με τα μηνύματα και τις απαιτήσεις των καιρών. Ο 

κόσμος μας έγινε πλέον πολύ μικρός, οι αποστάσεις και τα 

όποια εμπόδια στην επικοινωνία εκμηδενίστηκαν και καμιά δρά

ση δεν μπορεί να διεκδικεί επιτυχές τέλος, αν δεν λαμβάνει συ

νεχώς υπόψη της τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Η νέα αυτή πραγματικότητα επέφερε δραματικές, ποιοτικές κυ

ρίως, αλλαγές και στην εγκληματικότητα, δημιουργώντας, εκτός 

των άλλων και ανεξάρτητα από τις πραγματικές της διαστάσεις, και 

ένα έντονο αίσθημα ανασφάλειας, που υπονομεύει κάθε δημιουρ

γική προσπάθεια ατόμων και φορέων, απειλεί τα ατομικά δικαιώμα

τα και τις ελευθερίες όλων μας. Η αλλαγή του προφίλ της παραδο

σιακής εγκληματικότητας, η εμφάνιση νέων μορφών της που συνά- 

πτονται άμεσα με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, σε συν

δυασμό με τη μάστιγα της διαφθοράς, συγκροτούν ένα νέο τοπίο 

που απαιτεί άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, με βάση επιστημονικές μελέτες, ανα
λύσεις δεδομένων, εκτίμηση αναλογών εμπειριών και δράσεων και 

τα μάτια διαρκώς στραμμένα στον κόσμο, το προηγούμενο έτος το 

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης εκπόνησε σχέδιο αντεγκληματικής πο

λιτικής, η εφαρμογή του οποίου άρχισε άμεσα. Η εκτίμηση των 

αποτελεσμάτων της πρώτης εφαρμογής του έχει αναμφίβολα θετι

κό πρόσημο. Όμως κατέδειξε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώ

ρια βελτίωσης. Με βάση την ενιαύσιο αυτή πρώτη εμπειρία, το 

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έκρινε ότι θα πρέπει -με τις αναγκαίες 

βέβαια βελτιώσεις και προσαρμογές- να συνεχιστούν οι προσπά

θειες με την ίδια κατά βάση φιλοσοφία και για το τρέχον έτος.

Έτσι, λοιπόν, με κύριους στόχους την καταπολέμηση των ναρ

κωτικών, την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, της 

εμπορίας ανθρώπων, με στόχο τη σεξουαλική και οικονομική τους 

εκμετάλλευση, και της λαθρομετανάστευσης θα πορευτεί η Ελλη

νική Αστυνομία και το 2003, χωρίς όμως να αμελήσει και άλλους το

μείς, όπως η αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας -της εγκλη

ματικότητας, δηλαδή, του δρόμου-, η οποία, παρόλο που δεν έχει 

λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, αναμφίβολα, επηρεάζει το κλίμα 

ασφάλειας και την ποιότητα της καθημερινής ζωής των πολιτών.

Παράλληλα το Σώμα προετοιμάζεται συστηματικά για την αντι

μετώπιση της μεγαλύτερης πρόκλησης της ιστορίας του. Την 

ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Και εδώ, η επιτυχής 

ήδη αντιμετώπιση των προβλημάτων τάξης και ασφάλειας που προ- 

έκυψαν από την Προεδρία της ΕΕ αυτό το εξάμηνο, μας επιτρέπει 

να αισιοδοξούμε πως όλα θα πάνε καλά, πως θα φανούμε αντάξιοι 
των προσδοκιών του λαού μας.
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Σημείωμα του εκδότη

Ο νέος Υφυπουργός 
Δημόσιας Τάξης

Στόχοι και 
προτεραιότητες της 
Ελληνικής Αστυνομίας 
για το 2003

Για την εξασφάλιση 
ενός χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης

Οικογένεια και 
παραβατικότητα ανηλίκων

34 κΕυρώπη των 25

Ταμείο Αρωγής 
Αστυνομικών (Τ.Α.Α.Σ.)

4? 1ο Τμήμα Προστασίας 
Ανηλίκων

Τα πρώτα βήματα της 
Αστυνομίας στο Ελληνικό 
Κράτος

Θέατρο Ελληνικών 
χορών «ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ», 
μισός αιώνας προσφοράς

Νερό,
Τα αποθέματα εξαντλούνται

58 η παρουσία του πατέρα

Η μέλισσα και 
ο άνθρωπος

Η αντιστοιχία των βαθ
μών στις Ένοπλες Δυνάμεις και 
τα Σώματα Ασφαλείας

Έρικ Αμπλερ

Το αληθινό Βυζάντιο

92 
94
100 Μεσοποταμία, 
η χώρα του Τίγρη και 
του Ευφράτη

1ΠΊ Η γενοκτονία των 
Ελλήνων του Πόντου

Η Ελλάδα των 
Βαλκανικών Πολέμων

Μανθάνων Οργανισμός 
και Διοίκησης Γνώσης

24
Συνέντευξη 
με τον 
Γενικό 
Γραμματέα 
της Interpol 
Ronald
Kenneth Noble

Πεοιεχί
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110 Τα γυαλιά δεν είναι 
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116 Βυζαντινοί περίπατοι 
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118 Μικρές αποδράσεις

124

68
76
86

Επικαιρότητα

Υπηρεσιακά Νέα

Βιβλιοπαρουσίαση

Flash back

114 Πολιτισμός

τ , πάει... να πει

122 Παράξενα 
απ’ όλο τον κόσμο

126
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Αλληλογραφία

Εξώφυλλο: Η ιστορική φω
τογραφία των Αθηνών με 
τους αρχηγούς των Κρατών 
της Ενωμένης Ευρώπης 
των 25.

Η τεχνολογία .. 
εξελίσσεται

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
"ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ"

"POLICE REVIEW"

Διμηνιαία έκδοση του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας 

Bimonthly magazine 
of Hellenic Police Headquarters 

Λεωφ. Κηφισίας 23, Μαρούσι 151 23, 
τηλ.: 210/6854.609 

23 Kifisias Ave, Marousi, GR 151 23,
Hellas, tel.: 210/6854.609 
Fax: (003-210) 6849.352 
e-mail:astana@mail.gr

* Σύμφωνα με την 9010/1/16-γ από 5/1/2001 
Απόφαση του Υ.Δ.Τ. 

εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή 
και εκδίδεται υπό την επιμέλεια 
του 3ου Τμήματος Εκδόσεων 

της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εκδ. Διευθυντής:
Α/Δ Χρήστος Μακρής 

Τηλ. :210/6854.206 
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.
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ου της Ελληνικής Αστυνομίας.
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Προσφύγων

20 Ιουνίου

ί ί Αν είχα μια ευχή, 0α ήθελα να μπορούαα να ξαναγεννηθώ - σαν κάποιος ά λ λ ο ς .··
Sethayseelan Raju, 15 ετών, από τη Σρι Λάνκα '  '

ί ί Με πονάει άταν με αποκαλοάν πράσφυγα.
Zinnah M ansally, 22  ετών, από τη Λ ιβερία V

ί ί Παλιές φωτογραφίες... ά,τι πολυτιμάτερο μπορέααμε να διασώσουμε
Konal Mustafa Zade, 18 ετών, από το Αζερμπαϊτζάν

ί ί Σκέφτηκα να αφήαω πίσω μου την πόρτα ξεκλείδωτη... νόμιζα πως 0α γυρνούαα γρήγορα πίσω...
Jelena Ijacic, 18 ετών, από το Μαυροβούνιο V

ί ί Είναι άλα τόσο δύσκολα... Όμως, ελπίζω... και παραμένω δυνατός... και 0α τα καταφέρω! · ·
R em alias  Chinandala, 19 ετών, από την Αγκόλα '  '

Παιδιά και Έφηβοι Πρόσφυγες
Αξίζουν ένα Μέλλον

U N H C R
T he UN R efu g ee Agency

Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους ΙΙρόσφυγες 

Γιατί εμείς οι Έλληνες ξέρουμε από προσφυγιά

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 6 7 2 6 2 9 6 ,  Αριθμ.  Λογαρ.  Alpha Bank:10100  2 00 20  5 54 36  - Εθνική Τράπεζα: 1 3 9 / 9 2 0 0 3 3 - 9 5 ,  www. unhcr . gr

http://www.unhcr.gr


ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

νέοι; Υφυπουργοί; Αημόυιοι; Td^nq
Πανιελπΐ Τνεηικι'Οηζ

Νέος υφυπουργός Δη
μόσιας Τάξης ορκί
στηκε την 5η Μαΐου, 
ο κ. Παντελής Τσερ- 
τικίδης. Βουλευτής 

Πιερίας του ΠΑΣΟΚ. Ο κ.
Τσερτικίδης γεννήθηκε στην 
Κατερίνη, στις 9 Μαρτίου 
1957. Το 1981 τελείωσε τις 
σπουδές του στην Αρχιτε
κτονική Σχολή και αμέσως 
ξεκίνησε την επαγγελματι
κή του σταδιοδρομία στην 
Κατερίνη.

Διετέλεσε Πρόεδρος του 
Συλλόγου Διπλωματούχων 
Μηχανικών Πιερίας (1984- 
1985) και Δημοτικός Σύμ
βουλος Κατερίνης (1987- 
1993).

Την ίδια περίοδο ήταν 
Αντιπρόεδρος του Δημοτι
κού Συμβουλίου και της 
Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης.

Από το 1993 έως σήμερα 
εκλέγεται βουλευτής στο νομό Πιερίας.

Το 1996, στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, εξελέγη αναπληρωματικό μέλος της Κε
ντρικής Επιτροπής.

Το 2002 εκλέγεται μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Αναπληρωτής 
Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ.

Είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
Είναι παντρεμένος με την αρχιτέκτονα Μαρία Κακούρη και έχει δύο παιδιά.

7



— —

liin i κιι iporepiiiiirct
inq EdrlnviKiiq Aoiuvopfaq
yin io 2003
Την ανάγκη της συνέχισης και το 2003 της 
αντεγκληματικής πολιτικής της περασμέ-

Βασικές προτεραιότητες
Ειδικότερα βασικές προτεραιότητες δράσης της Ελ

ληνικής Αστυνομίας για το 2003 αποτελούν:

- Η καταπολέμηση των Ναρκωτικών
Καταπολέμηση κυρίως της οργανωμένης μορφής, αλλά 
και της μικροδιακίνησης, η οποία αποτελεί σημαντικό 
τροφοδότη της μικροεγκληματικότητας, καθώς και η ενί
σχυση της συνεργασίας με άλλους φορείς πρόληψης.

νης χρονιάς, με τις απαραίτητες βελτιώ
σεις και προσαρμογές που προέκυψαν α
πό την εφαρμογή της, αλλά και από τις 
διαρκώς δημιουργούμενες νέες απαιτή
σεις σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται συ
νεχώς, επισημαίνει το Αρχηγείο της Ελλη
νικής Αστυνομίας με εγκύκλιό του προς ό-

- Η αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος
Καταπολέμηση κυρίως των μορφών του, που ανάγο
νται στη λαθρομετανάστευση, στα ναρκωτικά, στη 
σεξουαλική εκμετάλλευση, στην παράνομη διακίνηση 
όπλων και εκρηκτικών, στα οικονομικά εγκλήματα γε
νικά, στο ηλεκτρονικό έγκλημα, στις ληστείες και τα 
άλλα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και στο ξέπλυ
μα χρήματος, ως συνακόλουθο έγκλημα όλων των 
μορφών οργανωμένου εγκλήματος.

λες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες, στην ο
ποία και καθόρισε τους στόχους και τις 
προτεραιότητες του τρέχοντος έτους. 
Και αυτό στο πλαίσιο της αντεγκλημα- 
τικής πολιτικής, που σχεδίασε το Υ

- Η αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό 
τη σεξουαλική και οικονομική τους εκμετάλλευση
Εντατικοποίηση των ελέγχων και αυστηρή εφαρμογή 
των διατάξεων του προσφάτως ψηφισθέντος Νόμου 
(3064/2002).

πουργείο Δημόσιας Τάξης και που για 
φέτος στοχεύει στην αναβάθμιση των 
υπηρεσιών που παρέχουμε με την ανά
πτυξη πρωτοβουλιών σε συνεργασία 
με τους Ο.Τ.Α. και την κινητοποίηση

- Η αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας
Αντιμετώπιση κυρίως των μορφών εκείνων που προ- 
καλούν φόβο και ανασφάλεια, όπως κλοπές - διαρρή
ξεις, κλοπές οχημάτων, κλοπές και μικροληστείες στο 
δρόμο κινητών τηλεφώνων, πορτοφολιών, μικροπο- 
σών, αρπαγές τσαντών, κλοπές από αυτοκίνητα, κ.ά.

κάθε ενεργού πολίτη.
Στο σχεδίασμά συνεκτιμήθηκαν μελέτες 
και αναλύσεις δεδομένων, επιστημονικές 
έρευνες, απόψεις κοινωνικών φορέων αλ
λά και η ελληνική και διεθνής εμπειρία. Ε

- Η αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης
Συνεχείς έλεγχοι νομιμότητας στο εσωτερικό της χώ
ρας, επικέντρωση στην εξάρθρωση δικτύων, περαιτέ
ρω δραστηριοποίηση των Τμημάτων Συνοριακής Φύ
λαξης και εντατικοποίηση γενικώς των ελέγχων για 
την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή της.

πίσης λήφθηκαν υπόψη οι εξελίξεις, οι ο
ποίες τρέχουν με ταχύτατους ρυθμούς, η 
αναβάθμιση της εγκληματικότητας, η 
τρομοκρατία , οι μαζικές μεταναστεύσεις 
και η χρήση υπερσύγχρονης τεχνολογίας 
για τη διάπραξη εγκλημάτων.

- Η Προεδρία στην Ε.Ε. που ολοκληρώνεται το πρώ
το εξάμηνο του 2003
Συνέχιση της προσπάθειας και ολοκλήρωση της ήδη 
επιτυχημένης μέχρι σήμερα πορείας, τόσο στη λήψη 
αποτελεσματικών μέτρων ασφάλειας - τάξης και τρο
χαίας στις συνεδριάσεις συμβουλίων, συνεδρίων και 
άλλων εκδηλώσεων που στο πλαίσιο της προεδρίας
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θα γίνουν στη χώρα μας, όσο και στην προώθηση των 
θέσεων και προτεραιοτήτων της χώρας μας, ώστε 
αυτές να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της Προε
δρίας μας.

- Οι Ολυμπιακοί Αγώνες
Το 2003, ως προολυμπιακό έτος, αποτελεί τη σημα
ντικότερη χρονιά σε όλους τους τομείς προετοιμα
σίας της Ελληνικής Αστυνομίας για την εκπλήρωση 
της αποστολής της το 2004. Η ολοκλήρωση του σχε- 
διασμού, η δοκιμαστική εφαρμογή των σχεδίων, η εκ
παίδευση του προσωπικού και η ανάπτυξη του υλικο- 
τεχνικού εξοπλισμού, ο έλεγχος των δομών που ήδη 
έχουν θεσμοθετηθεί και στελεχωθεί, απαιτούν αφε
νός μεν στενή συνεργασία όλων των Υπηρεσιών και 
ιδιαίτερα των Υπηρεσιών των Ολυμπιακών Πόλεων με 
την Δ.Α.Ο.Α. και αφετέρου ευαισθητοποίηση του 
προσωπικού μας, ώστε και μέσα από την ανάπτυξη 
του πνεύματος εθελοντισμού να συμβάλλουμε με 
όλες μας τις δυνάμεις στην επίτευξη του εθνικού αυ
τού στόχου.

Οι δράσεις του Σώματος
Οι θεμελιακοί στρατηγικοί στόχοι του Αρχηγείου, οι 

οποίοι παραμένουν οι ίδιοι και το 2003 και που αποτυ
πώνουν και εκφράζουν τη φιλοσοφία της Πολιτείας 
στον κρίσιμο αυτό χώρο, αφορούν:

- τη βελτίωση της Αστυνομίας ως οργανισμού,
- την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εγκλήματος,
- την ποιοτική αναβάθμιση των αστυνομικών υπηρε

σιών που παρέχονται προς τον Έλληνα πολίτη με 
απόλυτο σεβασμό στα συνταγματικά του δικαιώμα
τα, από μια σύγχρονη, αποτελεσματική Αστυνομία 
που θα βρίσκεται κάθε στιγμή κοντά του.

Για την υλοποίηση αυτών των θεμελιακών στό
χων, οι δράσεις που θα αναπτυχθούν για το 2003 
στοχεύουν:

• Στη βελτίωση της μέριμνας για τον Αστυνομικό, 
σ’ όλες τις πτυχές του επαγγέλματος του, 
όπως: Η δια βίου εκπαίδευση και εξειδίκευσή 
του, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του, η ανύ
ψωση του ηθικού και της αυτοεκτίμησής του, η 
δημιουργία αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας του, 
η αξιοκρατική μεταχείρισή του, η κοινωνική κατα
ξίωσή του, η προβολή και αναγνώριση του έργου 
του, η επιβράβευση και ο έπαινος των καλυτέ
ρων, η πιστή τήρηση των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεών του, αλλά και η αντιμετώπιση με 
αυστηρότητα των όποιων κρουσμάτων διαφθο
ράς που υπονομεύουν το επιτελούμενο έργο και 
υποβαθμίζουν τη θετική εικόνα των προσπαθει
ών του συνόλου του προσωπικού.

• Στην κατανόηση, εμπέδωση και πιστή εφαρμογή 
από όλο το προσωπικό, της αντεγκληματικής πο
λιτικής, καθώς επίσης και στην αφομοίωση των θε
σμικών και άλλων αλλαγών που έχουν επιτευχθεί
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μέχρι σήμερα ώστε με την ενεργό συμμετοχή του 
να συμβάλει στην περαιτέρω προσαρμογή του Σώ
ματος στις νέες συνθήκες ασφαλείας αλλά και τις 
απαιτήσεις της κοινωνίας.

•  Στη μέριμνα για συνεχή εκσυγχρονισμό του υλι- 
κοτεχνικού εξοπλισμού του προσωπικού και των 
Αστυνομικών Υπηρεσιών.

•  Στη βελτίωση των χώρων στέγασης (εξωτερικά 
και εσωτερικά), των Αστυνομικών Υπηρεσιών, όπως 
οι χώροι εργασίας, υποδοχής κοινού, διαμονής, 
κράτησης κ.λ.π., καθώς και της λειτουργίας υπο
στηρικτικών δομών βελτίωσης των συνθηκών εργα
σίας του προσωπικού.

•  Στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον πολίτη,
με μείωση του χρόνου ανταπόκρισης στα αιτήματά 
του, με έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για την πο
ρεία των υποθέσεών του, με την προσφορά υπη
ρεσιών σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις, με 
ευαισθησία και κατανόηση προς τις κοινωνικά ευά
λωτες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, με την επί
δειξη πραγματικού ενδιαφέροντος για τα καθημε
ρινά προβλήματα που τον απασχολούν και του δη
μιουργούν φόβο και ανασφάλεια, ώστε να εμπεδώ
σουμε και να εδραιώσουμε το αίσθημα ασφάλειας 
των πολιτών αλλά και να ενισχύσουμε ακόμη πε
ρισσότερο την αξιοπιστία μας.

•  Στη βελτίωση της εμφανούς αστυνόμευσης με τις
πεζές και εποχούμενες περιπολίες, αλλά και με το 
νέο θεσμό του αστυνομικού της γειτονιάς, που λει
τουργεί από 17-3-2003 στην Αθήνα και τη Θεσσα
λονίκη και από το 2004 πρόκειται να λειτουργήσει 
σε όλα τα αστικά κέντρα της χώρας.

•  Στην ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών για
επίλυση καθημερινών προβλημάτων στις γειτο
νιές, εξασφάλιση της κοινής ησυχίας και την εν
δυνάμωση της συνεργασίας με τους τοπικούς 
φορείς και ευαισθητοποιημένους πολίτες με στό
χο την ενίσχυση των προληπτικών δράσεων αντί 
των κατασταλτικών.

•  Στην ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου της 
Αστυνομίας, μέσα από παρεμβάσεις κοινωνικού 
χαρακτήρα, και στη συνεχή βελτίωση της επικοι
νωνίας της Αστυνομίας με τους πολίτες και την 
κοινωνία. Η ενημέρωση με βάση την τεκμηριωμένη 
πληροφόρηση, η δημιουργία και διατήρηση καλής 
πίστης και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ Ελληνι
κής Αστυνομίας και κοινού, η κατανόηση εκ μέρους 
των πολιτών ορισμένων μορφών «ενοχλητικής» _ 
αλλά σύννομης και επιβεβλημένης εκ των πραγμά- 
των_ αστυνομικής δράσης, καθώς και η δημιουργία 
προϋποθέσεων συμπαράστασης απέναντι στη δρά
ση αυτή, θα εξακολουθήσουν να αποτελούν τους 
βασικούς άξονες της επικοινωνιακής μας πολιτι
κής, με στόχο την προβολή του κοινωνικού προσώ

που της αστυνομίας και την ανάδειξη του συνολι
κού μας έργου μέσα από δράσεις που θα βελτιώ
νουν καθημερινά την εικόνα μας και θα είναι απο
δεκτές από την κοινωνία. Προς την κατεύθυνση αυ
τή επιβάλλεται η ανάπτυξη δράσεων όπως: Ενί
σχυση των επαφών με την τοπική κοινωνία, πραγ
ματοποίηση ενημερωτικών επαφών, συμμετοχή και 
συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης και ορθή πα
ρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεών μας, 
εκδηλώσεις, εκθέσεις, παροχή οδηγιών προς τους 
πολίτες, τόσο για την προφύλαξή τους από το 
έγκλημα, όσο και στην αποφυγή των συνεπειών 
των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και η έγκαιρη 
ενημέρωση τους σε περιπτώσεις εκτάκτων γεγονό
των ή ακραίων καιρικών φαινομένων.

•  Στη συνέχιση, επαναπροσδιορισμό και περαιτέ
ρω ανάπτυξη των δράσεων που έχουν εφαρμο- 
σθεί τα προηγούμενα χρόνια και είχαν σημαντι
κά αποτελέσματα.

•  Στην εξάρθρωση των οργανωμένων εγκληματι
κών ομάδων, καθώς και στην διερεύνηση των πα
ραμέτρων και των συνθηκών που τις συνδέουν με 
τα μικρότερης βαρύτητας εγκλήματα και οι οποίες 
ενισχύουν τη δράση τους.

Με βάση τις παραπάνω προτεραιότητες που τίθε
νται σε Εθνικό επίπεδο, για το 2003, το Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνομίας προσδιόρισε με σαφήνεια 
τους στόχους του για το τρέχον έτος, οι οποίοι επικε
ντρώνονται:

- Ως προς την εγκληματικότητα
Τα εγκλήματα για τα οποία τίθενται στόχοι είναι, οι 
κλοπές - διαρρήξεις, οι ληστείες, οι κλοπές οχημάτων 
και η σεξουαλική εκμετάλλευση, καθώς και όσα 
εγκλήματα(π.χ. προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, 
παράνομα παίγνια, ζωοκλοπή, κ.λ.π.) απασχολούν το
πικά συγκεκριμένες περιοχές. Σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει πάντα θα επιδιώκεται το μέγιστο δυνατό απο
τέλεσμα, τόσο όσον αφορά τη μείωση του αριθμού 
των διαπραττομένων εγκλημάτων όσο και την αύξηση 
των εξιχνιάσεων.

- Ως προς την Οδική Ασφάλεια:
Επιδιώκεται η μείωση των νεκρών και των παθόντων 
από τροχαία ατυχήματα σε ποσοστό 5%, σε σχέση 
με τους νεκρούς του έτους 2002, βάσει και του προ
γράμματος «Καθ’ οδόν 2001-2005», καθώς και η δια
τήρηση στα ίδια επί πεδα με το προηγούμενο έτος 
του αριθμού των ελέγχων μέθης, ταχύτητας, της ζώ
νης και κράνους.

- Ως προς την Ποιότητα ζωής των πολιτών:
Προβλέπεται διατήρηση του αριθμού των ελέγχων 
για την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης στα ίδια επί
πεδα με το 2002, καθώς και περαιτέρω μείωση του 
χρόνου ανταπόκρισης στις κλήσεις και τα αιτήματα 
των πολιτών.
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Πραγματοποιήθηκε την 8.5.2003 στις 
Βρυξέλλες, η δεύτερη επί ελληνικής 
Προεδρίας συνεδρίαση του Συμβουλί
ου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υπο
θέσεων. Στα θέματα Εσωτερικών Υπο
θέσεων προήδρευσε ο υπουργός Δημό
σιας Τάξης κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης.

Σ το τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων τα θέματα που 
εξετάσθηκαν ήταν:
- Η πρόταση οδηγίας για τη θέσπιση ελάχιστων προ
τύπων για την αναγνώριση και το καθεστώς των 
υπηκόων τρίτων χωρών και των απάτριδων ως προ
σφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνώς προ
στασίας για άλλους λόγους.

- Η πρόταση οδηγίας για τη θέσπιση σχετικά με το κα
θεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν 
επί μακράν σε κράτος μέλος της Ένωσης.

- Η συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Σεβίλ
λης ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσ
σαλονίκης.

- Ο διορισμός δύο αναπληρωτών Διευθυντών της 
Europol.

Στο πρώτο θέμα, η πρόταση οδηγίας σκοπεύει να δη
μιουργήσει ένα πλαίσιο διεθνούς προστασίας βασισμένο 
στις υπάρχουσες διεθνείς κοινοτικές υποχρεώσεις και 
την πρακτική των κρατών - μελών, διαχωρίζοντας τις δύο 
συμπληρωματικές κατηγορίες των προσφύγων και των 
ατόμων στην κατηγορία της επικουρικής προστασίας.

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις υποχρεώ
σεις των κρατών - μελών έναντι της Σύμβασης της Γε
νεύης για τους πρόσφυγες, συμφώνησε να μη χορηγεί
ται κατ’ αρχάς καθεστώς πρόσφυγα στα άτομα τα 
οποία “προκαλούν” τους λόγους δίωξης τους μετά τη 
φυγή τους από τη χώρα καταγωγής τους και να προ
στεθούν οι λόγοι δημόσιας τάξης στους λόγους για 
τους οποίους δεν θα χορηγείται άδεια παραμονής 
στους πρόσφυγες.

Τα σημαντικότερα εναπομένοντα σημεία διαφωνιών 
μεταξύ των κρατών - μελών εστιάζονται στην επέκταση 
των παροχών στα μέλη της οικογένειας (ορισμένα κρά- 
τη-μέλη υποστηρίζουν ότι τα μέλη της οικογένειας θα

πρέπει να έχουν ίδιες παροχές με το δικαιούχο της προ
στασίας ενώ άλλα κράτη - μέλη υποστηρίζουν ότι η χο
ρήγηση παροχών στα μέλη της οικογένειας πρέπει να 
αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών - μελών) 
και στο θέμα της πρόσβασης στην εργασία των δικαι
ούχων επικουρικής προστασίας (ορισμένα κράτη - μέλη 
επιθυμούν πλήρη διακριτική ευχέρεια από πλευράς 
τους να καθορίζουν τις συνθήκες πρόσβασης στην ερ
γασία ενώ άλλα θεωρούν ότι το δικαίωμα αυτό πρέπει 
να καθορίζεται στην Οδηγία.).

Το Συμβούλιο παρέπεμψε στην Επιτροπή Μονίμων 
Αντιπροσώπων τα υπόλοιπα εκκρεμή σημεία για επε
ξεργασία, καθόσον η συζήτηση έδειξε ότι ένας συνολι
κός συμβιβασμός θα ήταν πιθανόν να επιτευχθεί κατά 
τη διάρκεια του επόμενου Συμβουλίου του Ιουνίου.

Στο δεύτερο θέμα, της οδηγίας για τους επί μακρών 
διαμένοντες, σημειώθηκε πρόοδος στις εργασίες του 
Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος της ήρθη 
το εμπόδιο της συμπερίληψης των προσφύγων που δη
μιουργούσε προβλήματα σε πολλά κράτη - μέλη, με υιο
θέτηση κοινής δήλωσης του Συμβουλίου και της Ευρω
παϊκής Επιτροπής, ότι η τελευταία θα καταθέσει ιδιαίτε
ρο σχέδιο οδηγίας για τους πρόσφυγες και τα πρόσωπα 
που απολαμβάνουν επικουρικής προστασίας, σε σχέση 
με τη χορήγηση στις κατηγορίες αυτές του καθεστώτος.

Περαιτέρω, το Συμβούλιο έδωσε τις απαραίτητες πο
λιτικές κατευθύνσεις στις αρμόδιες επιτροπές του Συμ
βουλίου, προκειμένου να προχωρήσουν στη διευθέτηση 
των υπόλοιπων εκκρεμών ζητημάτων επί του συνόλου 
της οδηγίας.

Επί του τρίτου θέματος της συνέχειας στα συμπερά
σματα της Σεβίλλης, ο προεδρεύων του Συμβουλίου κ. 
Χρυσοχοίδης παρουσίασε στο Συμβούλιο την πορεία 
υλοποίησης των θεμάτων που αφορούν την καταπολέ
μηση της λαθρομετανάστευσης, την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των συνόρων, την πολιτική επιστροφής και 
τη συνεργασία με τρίτες χώρες.

Ο Έλληνας Υπουργός αφού επεσήμανε την πρόοδο 
στην έγκριση πολλών θεμάτων (π.χ. έγκριση Δουβλίνου II, 
οικογενειακής επανένωσης, ολοκλήρωση συμπερασμά
των για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη κ,λπ.) τόνι
σε την καθυστέρηση σε σειρά άλλων θεμάτων και κάλε- 
σε τους συναδέλφους του και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να εργαστούν όλοι μαζί για την ταχεία διεκπεραίωσή 
τους μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης.
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Ειδικότερα, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε 
πρόθεση της ελληνικής Προεδρίας, σε συ
νεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να 
υποβάλει συμπεράσματα στο Συμβούλιο για 
την κατανομή των βαρών για τα εξωτερικά 
σύνορα, την ανεπάρκεια των κοινοτικών πό
ρων που διατίθενται στο τομέα Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων, τη δημιουργία 
μηχανισμού αξιολόγησης της συνεργασίας 
τρίτων χωρών με την Ευρωπαϊκή Ένωση για 
θέματα μετανάστευσης, την πολιτική επιστρο
φής και τέλος την εμβάθυνση της επιχειρη
σιακής συνεργασίας των κρατών - μελών (κοι
νές επιχειρήσεις, πιλοτικά σχέδια, κοινός φο
ρέας, αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης- 
ILO), με απώτερο στόχο την κοινή διαχείριση των εξω
τερικών συνόρων της Ένωσης.

Ο Επίτροπος Βιτορίνο παρουσίασε συνοπτικά τα απο
τελέσματα της μελέτης Visa Information System, αναφέ- 
ροντας σχετικώς τις οικονομικές διαστάσεις του σχετι
κού εγχειρήματος, τις οποίες πρέπει να εκτιμήσει το Συμ
βούλιο τόσο για τη λειτουργία του συστήματος σε κε
ντρικό επίπεδο (CVIS) όσο και σε εθνικό επίπεδο (NVIS).

Τέλος, το Συμβούλιο ενέκρινε, μετά από πρόταση του 
Δ.Σ. της Europol, το διορισμό, κατόπιν επιλογής, δύο 
αναπληρωτών Διευθυντών της υπηρεσίας αυτής.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, οι υπουργοί Εσωτε
ρικών Υποθέσεων υπέγραψαν πρωτόκολλο, το οποίο 
τροποποιεί τη Σύμβαση σχετικά με τη χρήση της πλη
ροφόρησης στον τελωνειακό τομέα όσον αφορά τη δη
μιουργία αρχείου φακέλων τελωνειακών ερευνών 
(FIDE), εργασία η οποία ολοκληρώθηκε επί ελληνικής 
Προεδρίας.

Στη συνέχεια εξετάσθηκαν θέματα, που αφορούν στο 
χώρο της Δικαιοσύνης.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΤΡΟΙΚΑ» Ε.Ε.
ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ, 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 
ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε την 22.4.2003 στη Θεσσαλονίκη, η 
συνάντηση «τρόικα» Ε.Ε. με χώρες των Δυτικών Βαλκα
νίων, καθώς και με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την 
Τουρκία.

Στη συνάντηση, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία της 
ελληνικής Προεδρίας και εντάσσεται στο πλαίσιο των 
εξωτερικών σχέσεων του τομέα Δικαιοσύνης και Εσω
τερικών Υποθέσεων, συμμετείχαν οι υπουργοί Δικαιο
σύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Αλβανίας, της 
ΠΓΔΜ, της Σερβίας-Μαυροβουνίου, της Κροατίας, της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας 
και της Τουρκίας, καθώς και υψηλόβαθμοι αξιωματού- 
χοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γεν. Γραμματείας 
του Συμβουλίου και της Europol.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκε:
- Η κατάρτιση και η αποστολή από τις χώρες της Δια

δικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (Αλβανία, 
ΠΓΔΜ, Σερβία - Μαυροβούνιο, Κροατία, Βοσνία - Ερζε

γοβίνη,) καταλόγου επιτευγμάτων με μέτρα για την κα
ταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που θα 
έχουν ήδη εφαρμοσθεί. Τα μέτρα αυτά θα παρουσιά
σουν επίσημα στη Συνάντηση Κορυφής της Θεσσαλονί
κης, στη βάση των αυτοδεσμεύσεων που οι χώρες αυ
τές ανέλαβαν στη Διάσκεψη του Λονδίνου.

- Η κατάρτιση από τον Ιούνιο και μετά, Εθνικών Σχε
δίων Δράσης, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος σε μεσοπρόθεσμη βάση, με την υποστήρι
ξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Η ενίσχυση του ρόλου της Europol στην περιοχή, για 
την αποτελεσματική εφαρμογή των σχεδίων δράσης και 
την άμεση υλοποίηση αυτών που έχουν αποφασισθεί σε 
πολιτικό επίπεδο. Η εισαγωγή της απαραίτητης νομοθε
σίας από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ώστε να κα
ταστεί δυνατή η σύναψη συμφωνιών συνεργασίας μετα
ξύ Europol και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

- Η συνεργασία των αρμοδίων Αρχών των χωρών 
των Δυτ. Βαλκανίων με τους Αξιωματικούς Συνδέ
σμους των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο πλαίσιο της δημιουργίας του Δικτύου των Αξιω
ματικών Συνδέσμων.

- Η ανάθεση στο Σύμφωνο Σταθερότητας της εξέτα
σης των προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες θα μπο
ρούσε να φιλελευθεροποιηθεί το καθεστώς θεωρήσεων 
στον ενδοβαλκανικό χώρο, με την υποστήριξη και ενερ
γό συμμετοχή των ενδιαφερομένων χωρών. Έτσι, παρέ
χεται στους πολίτες μεγαλύτερη ελευθερία στη διακίνη
ση, αλλά και στην κυκλοφορία αγαθών. Παράλληλα, η 
ενίσχυση του τομέα του ελέγχου των συνόρων τους και 
ο συντονισμός των μεταξύ τους σχετικών δράσεων. Με 
τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται στην πράξη η θέληση και 
ικανότητα των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για συ
νεργασία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο υπουργός Δημό
σιας Τάξης κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην προγραμμα
τισμένη ομιλία του αναφέρθηκε στο «Οργανωμένο 
έγκλημα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη: η συνέχεια από 
τη Διάσκεψη του Λονδίνου της 25ης Νοεμβρίου μέχρι τη 
συνάντηση κορυφής της Θεσσαλονίκης του Ιουνίου 
(προσδιορισμός πιθανών μελλοντικών βημάτων)». Συ
γκεκριμένα τόνισε ότι:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σύνολό της, αποδίδει ιδιαί
τερη σημασία στην καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά 
και ευρύτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η πρόοδος
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στο ζήτημα αστό, ως απόλστη προτεραιότητα, θα είναι ο 
καταλύτης για την πορεία των αναγκαίων αλλαγών στην 
περιοχή. Πιστεύω δε ότι η Διάσκεψη του Λονδίνου απέ
δειξε ότι η προτεραιότητα αυτή δεν είναι σχήμα λόγου.

Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστήσει σαφές, 
ως μία κατ’ εξοχήν πολιτική κίνηση, ότι θα σταθεί αρω
γός των χωρών της Διαδικασίας Σύνδεσης και Σταθερο
ποίησης στον αγώνα για την καταπολέμηση του οργα
νωμένου εγκλήματος, μέσα και από χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς. Έχει καλέσει τις χώρες αυτές, όπως απε- 
δείχθη στο Λονδίνο, να αναγάγουν τον αγώνα αυτό σε 
εθνική τους στρατηγική, να δεσμευθούν με συγκεκριμέ
νες υποχρεώσεις στη λήψη βημάτων προόδου σε εθνι
κό και περιφερειακό επίπεδο.

Η ελληνική, λοιπόν, Προεδρία, ως ο πρώτος σταθμός 
με την προοπτική να παραδώσει τη σκυτάλη στην ιταλική, 
ανέλαβε αμέσως την υποχρέωση της παρακολούθησης 
του εγχειρήματος αυτού στην μετά το Λονδίνο εποχή.

Η βάση υπάρχει και δεν είναι άλλη από τις δικές σας 
δεσμεύσεις που προσαρτήθηκαν, ως ενιαίο σύνολο, στη 
Διακήρυξη του Λονδίνου, δηλαδή τα γνωστά London 
Areas of Priority Action. Πάνω στη βάση αυτή, παρου
σιάσαμε στους εταίρους, ήδη από τον Φεβρουάριο, 
έναν διαδικαστικό χάρτη, ο οποίος θα διευκόλυνε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να στήσει από την πλευρά της ένα 
μηχανισμό παρακολούθησης. Σήμερα, είμεθα μάρτυρες 
την πραγματοποίησης ενός από τα προτεινόμενα μέσα 
στο διαδικαστικό χάρτη, δηλαδή της συζήτησης για το 
οργανωμένο έγκλημα μεταξύ της «τρόικας» και των χω
ρών της Διαδικασίας Σύνδεσης και Σταθεροποίησης, με 
την παρουσία και των τριών υποψηφίων χωρών.

Η εισαγωγή αυτή με διευκολύνει να σας απευθύνω το 
μήνυμα για το τι πρακτικά αναμένει από εσάς η Ευρω
παϊκή Ένωση, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία της 
συνάντησης κορυφής στην Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο, 
στο σκέλος του οργανωμένου εγκλήματος.

Εάν και πιστεύω ότι και εσείς θα έχετε ήδη από την 
πλευρά σας προβεί σε ανάλογες προπαρασκευαστικές 
ενέργειες, θα ήταν χρήσιμο, έχοντας ως βάση τις επι- 
μέρους για κάθε χώρα της Διαδικασίας Σύνδεσης και 
Σταθεροποίησης δεσμεύσεις του Λονδίνου, να προετοι
μάσετε ένα πρακτικό επιτευγμάτων ή ένα κατάλογο επι
τευγμάτων, για να το παρουσιάσετε επισήμως στη Θεσ
σαλονίκη. Δηλαδή, μία σελίδα με τρία έως τέσσερα μέ
τρα μέσα από το γενικότερο πλαίσιο των δεσμεύσεών 
σας στο Λονδίνο, τα οποία θα έχουν ήδη εφαρμοσθεί. 
Οι συναντήσεις δε της «τρόικας» της Ευρωπαϊκής Ένω
σης με τους εκπροσώπους σας, σε υπηρεσιακό επίπε
δο, οι οποίες ήδη έχουν εκκινήσει για την προετοιμασία 
της Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο, παρέχουν το πλαίσιο της 
συνεργασίας για τη διαμόρφωση αυτών των πρακτικών 
ή των καταλόγων επιτευγμάτων.

Η δική σας, λοιπόν, θετική ανταπόκριση στην πρότα
ση αυτή, θα συνεισφέρει τα μέγιστα και θα δικαιολογή
σει, σε πρακτικό πλέον επίπεδο, το εξάμηνο περίπου 
που μεσολάβησε από τη σύγκληση της Διάσκεψης του 
Λονδίνου, προδιαγράφοντας επίσης βήματα και για το 
μέλλον. Δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση - αναφέρω μάλιστα και το ηχηρό μήνυμα της 
πρόσφατης συνάντησης στην Αθήνα με την υπογραφή 
της προσχώρησης των δέκα νέων μελών - είναι ανοιχτή

και έτοιμη να ενισχύσει, με απώτερο στόχο την ένταξη, 
την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της Διαδικασίας 
Σύνδεσης και Σταθεροποίησης.

Εκεί, εξάλλου, επικεντρώνει τις προσπάθειές της η 
ελληνική Προεδρία σε συνεργασία με τους εταίρους και 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη χάραξη μίας εμπλουτι
σμένης πολιτικής, στην παρουσίαση ενός νέου οράμα
τος ως απότοκο της συνάντησης κορυφής της Θεσσα
λονίκης του Ιουνίου.

Συνεπώς, αυτή η πολιτική, αυτό το όραμα, θα πρέπει 
να αξιοποιηθεί από τις χώρες σας αγαπητοί μου συνά
δελφοι, να σας εμπνεύσει δηλαδή, για να εντείνεται το δι
κό σας αγώνα, τις δικές σας προσπάθειες για την εφαρ
μογή των δεσμεύσεών σας, στη δική μας δε περίπτωση 
στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Τέλος, σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, δηλαδή από 
τον Ιούνιο και μετά, οι χώρες της Διαδικασίας Σύνδεσης 
και Σταθεροποίησης, θα μπορούσαν να καταρτίσουν 
εθνικά σχέδια, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη σειρά της θα συνεισφέρει 
με εμπειρογνωμοσύνη, χρησιμοποιώντας ενδεχομένως 
και το κεκτημένο του προενταξιακού συμφώνου κατά 
του οργανωμένου εγκλήματος, που είχε υπογράφει πα- 
λαιότερα με τις χώρες που πρόσφατα εντάχθηκαν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σας ευχαριστώ, με την πεποίθηση ότι η πρότασή μου 
για τη σύνταξη των πρακτικών επιτευγμάτων ή ένα κα
τάλογο επιτευγμάτων θα συναντήσει τη θετική, με πολι
τική βούληση, αποδοχή σας.

Ϊτο πλαίσιο άσκησης της ελληνικής Προεδρίας, 
πραγματοποιήθηκε την 20.5.2003, στο Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης, υπουργική συνάντηση της «Τρόι
κα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομο

σπονδίας, για θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι υφυπουργοί Δικαι
οσύνης και Εσωτερικών της Ιταλίας, ο υπουργός Δι
καιοσύνης και ο υφυπουργός Εσωτερικών της Ρω
σίας, συνοδευόμενοι από ανώτατους αξιωματού- 
χους. Επίσης, συμμετείχε ο Επίτροπος Antonio 
Vitorino, συνοδευόμενος από εκπροσώπους της Ευ
ρωπαϊκής Επιτροπής και από εκπρόσωπο της Γεν. 
Γραμματείας του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν 
τα εξής θέματα:

- Βασικές προτεραιότητες στον τομέα των εξωτε
ρικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέ
ματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

- Οργανωμένο έγκλημα και ειδικότερα:
- Νομιμοποίηση παράνομων προσόδων (ξέπλυμα 

χρήματος)
- Ναρκωτικά 
- Κλεμμένα οχήματα 
- Παράνομη διακίνηση ανθρώπων 
- Δίκτυο Αξιωματικών Συνδέσμων 
- Συνεργασία σχετικά με τη Δικαστική μεταρρύθμι

ση στη Ρωσία και
- Μετανάστευση, επανεισδοχή και διαχείριση 

συνόρων.



ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

7η Μ ι ιο η  Αρκ ιρ ιι
Αστυνομιών ίων Ευρωπαϊκών χωρών
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, της 7ης Συ

νόδου “Task Force” των Ευρωπαίων Αρ

χηγών Αστυνομιών, που έλαβε χώρα στην 

Αγία Πελαγία, Κρήτης (19-20.5.2003), 

στην οποία προήδρευσε ο Αρχηγός της 

Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος

7πΣ2ν/3^γών Ε̂ ο ίί^
7 th T a ^ F o rc e

fleeting
oĵ hmi Police Chiefs

κος Φώτιος Νασιάκος.

D κύριος σκοπός της κοινής συνεδρία
σης των Αρχηγών Αστυνομιών, είναι η 
περαιτέρω βελτίωση της αστυνομικής 
συνεργασίας και ιδιαίτερα της ανάπτυ
ξης συνεργασίας στον επιχειρησιακό 

τομέα. Στην Σύνοδο συμμετείχαν οι αρχηγοί 
Αστυνομίας των κρατών - μελών της Ευρω
παϊκής Ένωσης, της Europol, της Eurojust, 
της Ευρωπαϊκής Εππροπής και της Ευρωπαϊ
κής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL). Επί
σης, συμμετείχαν οι αρχηγοί των Αστυνομιών 
των νεοενταχθεισών χωρών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, οι αρχηγοί των Αστυνομιών από τις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Βουλγαρία,
Ρουμανία, Τουρκία), καθώς και ο αρχηγός 
Αστυνομίας της Νορβηγίας.

Στο πλαίσιο των διήμερων εργασιών, το
νίσθηκε και επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά, η ανα
γκαιότητα στενότερης συνεργασίας σε ό,τι αφορά:

- στην καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος 
στην Ευρώπη και ειδικά στα Βαλκάνια,

- στη λαθρομετανάστευση,
- στη λήψη μέτρων ασφάλειας, κατά τη διεξαγωγή ση

μαντικών αθλητικών γεγονότων και ιδιαίτερα των 
Ολυμπιακών Αγώνων,

- στην προστασία του ευρώ από τη κιβδηλεία, την πα
ραχάραξη και

- στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Με τη λήξη των εργασιών της Συνόδου, ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας, μεταξύ των άλλων, δήλωσε: «Θε

ωρώ ότι η Σύνοδος είναι ιστορική, τόσο γιατί γίνεται για 
πρώτη φορά μετά τη σημαντική διεύρυνση της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης, όσο και για τα θέματα που συζητήθηκαν. Οι 
συναντήσεις των Ευρωπαίων Αρχηγών Αστυνομίας, 
έχουν μέλλον και ουσιαστικό έργο να επιτελέσουν. Απο
τελούν το παρόν και το μέλλον της ευρωπαϊκής, και όχι 
μόνο, ασφάλειας. Μιας ασφάλειας που οι πολίτες της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης δικαιούνται να θεωρούν ως αναφαί
ρετο δικαίωμά τους και οι Αρχηγοί να το εισπράττουμε, 
ως ύψιστη υποχρέωσή μας να το εξασφαλίζουμε.

Θέλω να πιστεύω ότι, δεν είναι μακριά η στιγμή που οι 
Αρχηγοί των Αστυνομιών της Ευρώπης θα επικοινωνούν 
με μια «κόκκινη» τηλεφωνική γραμμή, για να επιλύουν κρί
σιμες καταστάσεις που απειλούν την ασφάλεια των Ευ
ρωπαίων πολιτών».
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ΜανΒύνων οργανισμός
& Οιοίκηαπ yvuunq

«Αν η φύση έκανε ένα πράγμα λιγότερο 
δεκτικό αποκλειστικής ιδιοκτησίας από 
οπδήποτε άλλο, αυτό είναι η δράση της 
σκεπτόμενης δύναμης που ονομάζεται ιδέα:
... Κανείς δεν κατέχει λιγότερη επειδή όλοι 
οι άλλοι την κατέχουν ολόκληρη. Όποιος 
λαμβάνει μία ιδέα από εμένα, λαμβάνει 
εκπαίδευση χωρίς να μειώνει την δική 
μου '  όπως αυτός που ανάβει τη δάδα 
του από την δική μου, λαμβάνει φως χωρίς 
να συσκοτίζει εμένα».

Τόμας Τζέφερσον.

Του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΓΓΥΝ.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ*

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχε μεγάλη 
έλλειψη ειδικευμένων στελεχών και υπαλλή
λων / εργατών (1ο Πρόβλημα). Το γεγονός αυ
τό οδήγησε, στις ΗΠΑ και Δ. Ευρώπη -κυρίως 
Αγγλία- στην συστηματική εντός του οργανι

σμού εκπαίδευση (1η λύση). Η εκπαίδευση αφορούσε 
στη συγκεκριμένη εργασία και στη στενή περιγραφή κα
θηκόντων. Παρείχε γνώσεις πρακτικές και συγκεκριμέ
να εργαλεία, για βελτίωση της αποτελεσμστικότητας. 
Αυτό κράτησε ως τη δεκαετία του 70.

Η πρώτη αυτή λύση οδήγησε σ’ ένα δεύτερο μεγάλο 
πρόβλημα: Την υλοποίηση των γνώσεων (2ο πρόβλη
μα). φάνηκε καθαρά πρώτον, ότι ένα πενιχρό ποσοστό 
γνώσεων μεταφέρθηκε στην πράξη. Και δεύτερο, ότι κά
ποιες κοινωνικές ικανότητες και η δημιουργική φαντασία 
δεν αποτελούσαν μέρος της εκπαιδευτικής προσπάθει
ας. Έτσι οδηγηθήκαμε στη δεύτερη λύση που είναι η 
ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων (2η λύση, με εργα
στηριακές μεθόδους που βάζουν τον εκπαιδευόμενο και 
όχι τον εκπαιδευτή στο επίκεντρο με αυτοανάπτυξη, βιω- 
μαηκή εκπαίδευση και προγράμματα πάνω στην εργασία 
(on-the-job). Η Σχολή Peters and Waterman (In Search of 
Excellence) είναι χαρακτηριστική αυτής της περιόδου 
που κράτησε ως το 1985. Όπως επίσης η σημερινή τάση 
για εκπαίδευση βασισμένη σε Competencies / δεξιότητες 
είναι υπόλοιπο αυτής της λύσης.

Το νέο πρόβλημα, που εμφανίστηκε κυρίως στην Αμε
ρική, ήταν το πρόβλημα της παιδείας, νοοτροπίας (3ο 
πρόβλημα).

Οι ενδυναμωμένοι εργαζόμενοι δεν μπορούν να απο
δώσουν όσο θα ήταν δυνατόν, μέσα σε παλαιές δομές 
και μη ευθυγραμμισμένες κουλτούρες. Είχαμε εξαιρετι
κές μεθόδους ατομικής ανάπτυξης, αλλά αδύναμες με
θόδους οργανωσιακής μάθησης. Οι συγκεντρωτικές, ιε
ραρχικές δομές δεν προσφέρονταν. Έτσι φθάνουμε

στη τρίτη λύση της ανάπτυξης οργανωσιακής μάθη
σης (3η λύση).

Όλες οι σχολές Ολικής Ποιότητας (Deming), Κύκλων 
Ποιότητας, οργανωσιακού μετασχηματισμού (Owen), 
συστηματικής ανάπτυξης της οργάνωσης που μαθαίνει 
(Senge) κινούνται στην κατεύθυνση αυτή. Επίσης η σχο
λή του Μάνατζμεντ της γνώσης (Knowledge 
Management) είναι μέρος της τρίτης λύσης.

Στην Ελλάδα η εξέλιξη είναι περίπου η ίδια, με μία 
υστέρηση περίπου (15) χρόνων. Δειλά-δειλά κάποιοι 
πρωτοπόροι οργανισμοί μπαίνουν στη λύση (3). Και 
αυτό θα αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα 
πρέπει να επισημανθεί ότι η Ε.Ε. απάντησε στην Αμε
ρικανική πρόκληση με την στρατηγική - αντζέντα της 
Λισαβόνας του 2000 (οικονομία γνώσης απασχόλη
σης και κοινωνικής συνοχής).

ΜΑΝΘΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ
(Learning Organisation)

Ο Οργανισμός που μαθαίνει (learning organisation) 
αποτελεί μία σύγχρονη φιλοσοφία και πρακτική οργά
νωσης και διοίκησης. Ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο της 
Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) με κύριο συντελεστή τον Ρ. Senge 
και πολύ σύντομα, μετά το 1990, διαδόθηκε σε όλες τις 
ανεπτυγμένες χώρες.

Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, μάθηση δεν είναι 
απλά η απόκτηση γνώσης και εμπειριών. Μάθηση είναι 
η σταθερή αλλαγή της σκέψης, της αντίληψης και της 
συμπεριφοράς που προκύπτει ως έμμεσο ή άμεσο απο
τέλεσμα από τη γνώση και την εμπειρία. Για παράδειγ
μα, μάθηση δεν είναι η απόκτηση της γνώσης σχετικά 
με το πώς μπορώ να ακούω σωστά, αλλά η αλλαγή στον 
τρόπο με τον οποίο ακούω, σύμφωνα με τη γνώση που 
απόκτησα. Έτσι η μάθηση επιτυγχάνεται μόνον, όταν 
μια νέα γνώση μεταφράζεται σε διαφορετική συμπερι
φορά, η οποία εφαρμόζεται και επαναλαμβάνεται. Τελι
κά είμαστε όχι το τι διακηρύττουμε, αλλά ότι κατά συνή
θεια κάνουμε.

Με βάση τον προηγούμενο ορισμό, οργανωσιακή μά
θηση είναι η συνεχής αλλαγή (βελτίωση) της λειτουρ
γίας ή της δράσης ενός οργανισμού μέσω των κοινών 
γνώσεων, νοημάτων και κατανοήσεων. Η οργανωσιακή 
μάθηση, συνεπώς, στηρίζεται στη δημιουργία νέων κοι
νών γνωστικών μοντέλων (γνώσεων), τα οποία βελτιώ
νουν τη δράση, τη συμπεριφορά και την αποτελεσματι- 
κότητα των ατόμων, των ομάδων και του οργανισμού 
στο σύνολό του.
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1945— ►
Πι= έλλειψη Π3= Μη ευθυγραμμισμένες

εξειδικευμένων στελεχών Π2= Ατελής Εφαρμογή Γνώσεων νοοτροττίες/τταιδίες

Λι= Συστηματική εκπαίδευση Λ2= Ανάπτυξη προσωπικών Λ3= μανθάνων οργανισμός
ικανοτήτων, αυτοανάπτυξη (Learning Organization)

__s>1970 — Μ  985 — ‘ 2000

Προβλήματα και Λύσεις στην Εξέλιξη της Εκπαίδευσης μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Σύμφωνα με τον C. Argyris η 
μάθηση των ατόμων δεν συνεπά
γεται απαραίτητα τη μάθηση της 
οργάνωσης. Εάν π.χ. ένα άτομο 
μετατεθεί ή συνταξιοδοτηθεί και 
δεν παραμείνουν στον οργανι
σμό τα όσα γνωρίζει, τότε ασφα
λώς ο οργανισμός δεν έχει μά
θει. Πρέπει να είναι κατανοητό 
ότι οι οργανώσεις είναι ολότητες 
και όχι αθροίσματα ατόμων. Το 
ίδιο και η οργανωσιακή μάθηση 
δεν είναι το άθροισμα των ατομι
κών μαθήσεων.

Κατά τον Huber οργανωσιακή 
μάθηση σημαίνει επεξεργασία 
πληροφοριών με σκοπό την αύξηση του εύρους των δυ
νητικών συμπεριφορών. Με αυτήν την έννοια η οργανω- 
σιακή μάθηση ως διαδικασία περιλαμβάνε την απόκτη
ση- δημιουργία νέας γνώσης, την επικοινωνία -διανο
μή, την κοινή ερμηνεία της με κοινά κριτήρια και σημεία 
αναφοράς, την οργανωσιακή της αποθήκευση ώστε να 
υπάρχει προσβασιμότητα και οργανωσιακή μνήμη και 
μέσω αυτών αλλαγή, βελτίωση και προσαρμογή.

Ο Κ. Popper επανεισάγει τον ρόλο του ενεργούντος 
ανθρώπου στο κόσμο με μια τριπλή διάκριση. Ο πρώτος 
κόσμος είναι αυτός των πραγμάτων - φυσικών αντικει
μένων, ο δεύτερος κόσμος είναι της υποκειμενικής 
εμπειρίας και ο τρίτος κόσμος είναι αυτός των προτά- 
σεών μας.

Σύμφωνα με το μοντέλο του νευρογλωσσολογικού 
προγραμματισμού (NLP) βασική παραδοχή είναι ότι ο 
εσωτερικός μας χάρτης δεν είναι η ίδια η πραγματικό
τητα. Άρα και οι συμπεριφορές μας δεν είναι αντίδραση 
στην εξωτερική πραγματικότητα, αλλά στην φιλτραρι
σμένη μέσα μας αναπαράστασή της, δηλαδή στον νοη- 
τικό χάρτη μας. Γι’ αυτό ο καθένας μας έχει διαφορετι
κό χάρτη για την ίδια πραγματικότητα.

Βασικό στοιχείο της μάθησης του ατόμου είναι η αλ
λαγή των νοημάτων, νοητικών χαρτών δηλαδή γνώσε
ων, αξιών, παραδοχών, σημασιών τα οποία είναι κατα- 
χωρημένα στον ανθρώπινο εγκέφαλο και σαν λογισμικό 
Η/Υ προγραμματίζουν την δράση, στάση, αντίδραση, 
αντίσταση και εν γένει συμπεριφορά των ατόμων. Για να 
μετακινηθεί το άτομο συμπεριφορικά από μια θέση σε 
μια άλλη χρειάζεται αποπαγιοποίηση, δηλαδή διακοπή - 
απομάθηση και μετάβαση στη νέα θέση με μάθηση και 
επαναπαγιοποίηση.

Σύμφωνα με τους προηγούμενους ορισμούς:
«Μαθησιακός Οργανισμός» (Learning Organisation) 

είναι ο οργανισμός που με το συνεχή μετασχηματισμό 
των εμπειριών σε γνώση και το συνεχή πειραματισμό 
μαθαίνει διαρκώς και δημιουργεί νέα γνώση, αναπτύσ
σει κοινά γνωστικά μοντέλα μεταξύ των ανθρώπων, με 
αποτέλεσμα να κάνει συνεχείς βελτιωτικές αλλαγές, 
που προωθούν την αποτελεσματικότητα και διαμορφώ
νουν το περιβάλλον του.

Πιο πρακτικά, ο οργανισμός που μαθαίνει, χαρα
κτηρίζεται από:

•  Κουλτούρα / νοοτροπία και κλίμα συνεχούς

μάθησης,
•  ανταλλαγή της γνώσης μεταξύ όλων των αν

θρώπων,
•  συνεχείς βελτιωτικές αλλαγές, καινοτομίες,
•  δημιουργία και παραγωγή γνώσης και διάχυση 

αυτής,
•  απόκτηση νέων κοινών γνωστικών μοντέλων / κοινά 

σημεία αναφοράς, δηλαδή κοινές γνώσεις, ερμηνεί
ες, αρχές, παραδοχές, αξίες, πιστεύω και εικόνες,

•  συστημική σκέψη, έμφαση στο μέρος και το όλο 
(βλέπω και το δένδρο και το δάσος),

•  συνεχή παρακολούθηση και προσαρμογή στο περι
βάλλον,

• συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη όλου του αν
θρώπινου δυναμικού,

•  μάθηση να μαθαίνουμε να σχεδιάζουμε το μέλλον 
και να προσδιορίζουμε το περιβάλλον παρά να 
προσαρμοζόμαστε σ’ αυτό.

Επίπεδα Μάθησης
Υπάρχουν (3) βασικά επίπεδα μάθησης σύμφωνα με 

τους Argyris και Schon:
Το πρώτο επίπεδο μάθησης έχει την έννοια ότι η ορ

γάνωση εντοπίζει και διορθώνει τα λάθη της σύμφωνα 
με τους υφιστάμενους στόχους και σχεδίασμά. Συνί- 
σταται δηλαδή στην προσαρμογή της συμπεριφοράς 
για να επιτευχθούν οι υπάρχοντες στόχοι με βάση τα 
υφιστάμενα σχέδια, χωρίς να αλλάζει η θεμελιώδης φύ
ση των δραστηριοτήτων της. Οι Argyris και Schon απο- 
καλούν αυτό το επίπεδο μάθησης «μονό κύκλο μάθη
σης» (single loop learning), ενώ ο Senge το αποκαλεί 
«προσαρμοσμένη μάθηση» (adaptive learning).

Το δεύτερο επίπεδο μάθησης συμβαίνει όταν πέραν 
του εντοπισμού και της διόρθωσης των λαθών, η οργά
νωση επανεξετάζει - αλλάζει και αναθεωρεί τους υφι
στάμενους στόχους, πολιτικές, πρότυπα και σχεδίασμά 
με αποτέλεσμα να επεκτείνει τις ικανότητές της. Σε αυ
τή την περίπτωση έχουμε τον διπλό κύκλο μάθησης 
(double loop learning, generative learning) και η μάθηση 
αποτελεί μια συνεχή διαδικασία.

Το τρίτο επίπεδο μάθησης αποτελεί τον τρίτο κύκλο 
μάθησης (Deutero-learning, Argyris) και αναφέρεται στη 
μάθηση της ίδιας της διαδικασίας μάθησης, δηλαδή μα
θαίνω πως να μαθαίνω (learning to learn).
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Τεχνικές Οργανωσιακής Μάθησης
Προκειμένου οι οργανισμοί να αναπτύξουν την οργα- 

νωσιακή μάθηση και να τείνουν προς τους μανθάνοντες 
οργανισμούς εφαρμόζουν διάφορες τεχνικές οι οποίες 
αφορούν συνήθως τους παρακάτω τομείς:

Νοοτροπία μάθησης: έμφαση στην αξία της συνε
χούς μάθησης, βελτίωσης, ανάπτυξης και καινοτομίας, 
στον πειραματισμό, στην κατανόηση των λαθών και 
αποτυχιών, στην ανάπτυξη λελογισμένου κινδύνου και 
στο διάλογο.

Οργανωτικές δομές: ευέλικτες, οριζόντιες και απο
κεντρωμένες δομές που διευκολύνουν τη συμμετοχή, 
την ανταλλαγή και διάχυση της γνώσης.

Διαδικασία λήψης αποφάσεων: Ολοκληρωμένα συ
στήματα πληροφοριών. Συστήματα που διευκολύνουν τη 
διάχυση, την ανταλλαγή και τη μεταφορά της γνώσης.

Διατμηματικές ομάδες: ομάδες από διαφορετικές 
λειτουργίες ή οργανωτικές μονάδες, ανεπτυγμένοι μη
χανισμοί οριζόντιας συνεργασίας και ολοκλήρωσης.

Εκπαίδευση/Ανάπτυξη: σχεδιασμένες, μακροπρόθε
σμες εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές ενέργειες «στη 
δουλειά και έξω από τη δουλειά», διαδικασίες μάθησης 
από την εμπειρία (επιτυχίες, αποτυχίες), διαδικασίες 
ανταλλαγής εμπειριών και «μοιράσματος» της γνώσης 
μεταξύ ατόμων, ομάδων, γραφείων, τμημάτων και ορ
γανωτικών μονάδων.

Συστήματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων: εκτετα
μένη χρήση εργαλείων μάθησης.

Σύστημα ανταμοιβών, αξιολόγησης, ανάθεσης υπευ
θυνοτήτων που ενθαρρύνουν, δημιουργούν κίνητρα και 
υποστηρίζουν τη μάθηση.

Τα (5) γνωστικά πεδία της τέχνης 
και πρακτικής ενός μαθησιακού 

οργανισμού.
Οι πέντε μαθησιακές αρχές, που μαζί με τα χαρακτη

ριστικά του νέου ρόλου της ηγεσίας, αποτελούν τον 
οργανισμό που μαθαίνει, είναι οι ακόλουθες:

1. Προσωπική κυριαρχία (Personal Mastery)
Για τον Ρ. Senge «προσωπική κυριαρχία» σημαίνει 

προσωπικό όραμα (personal vision) και δημιουργική 
ένταση (creative tension), πιο συγκεκριμένα είναι:

•  Η ανάπτυξη της ικανότητας να ξεκαθαρίζουμε τι εί
ναι σημαντικό και γιατί είναι σημαντικό.

•  Η συνειδητοποίηση ενός χάσματος μεταξύ της πα
ρούσας και μιας επιθυμητής κατάστασης η οποία 
έχει ως αποτέλεσμα μια «δημιουργική ένταση» 
(creative tension) η οποία, με τη σειρά της, κινητο
ποιεί το άτομο για την κάλυψη του χάσματος, δη
λαδή για βελτίωση και ανάπτυξη.

•  Η δημιουργία της δυνατότητας να καλύψουμε το 
χάσμα (αυτοανάπτυξη).

•  Η ικανότητα και η προσπάθεια του καθενός να ξε
καθαρίζει και να εμφανίζει το προσωπικό του όρα
μα, να εστιάζει τις ενέργειές του, να μαθαίνει, να 
επιμένει να είναι υπομονετικός, να αντιλαμβάνεται 
και να αντιμετωπίζει την πραγματικότητα όσο γίνε
ται αντικειμενικά.

•  Η συνεχής ανάπτυξη της ελεύθερης βούλησης και 
της δημιουργικής φαντασίας.

•  Η ηγεσία του εαυτού μας (αυτογνωσία, αυτοπαρα
κίνηση κ.λ.π.).

2. Νοητικά Μοντέλα (Mental Models)
Αν ζωγραφίσετε σε ένα χαρτί ένα κύκλο και ρωτήσε

τε μερικούς ανθρώπους τι είναι αυτό που βλέπουν τότε, 
αν και το σχήμα είναι πολύ απλό και η ερμηνεία του εξί
σου εύκολη, οι απαντήσεις που θα πάρετε θα ποικίλουν. 
Στην ερώτηση «τι βλέπετε» κάποιοι βλέπουν ένα χαρτί, 
άλλοι βλέπουν ένα κύκλο, κάποιοι άλλοι ένα δαχτυλίδι 
ανάλογα με τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα, ακόμα 
και τη διάθεση εκείνη τη χρονική στιγμή. Στο χώρο των 
οργανισμών τώρα, αναλογιστείτε τις δυσκολίες που πι
θανώς να προκύπτουν όταν τα στελέχη ενός οργανι
σμού ερμηνεύουν διαφορετικά, στοιχεία που θα καθο
ρίσουν κρίσιμες στρατηγικές και άλλες αποφάσεις. 
Επειδή λοιπόν τα νοητικά μοντέλα επηρεάζουν τον τρό
πο που σκεφτόμαστε απαιτείται:

•  να κατανοήσουμε τον τρόπο σκέψης μας καθώς και 
τους παράγοντες εκείνους που τον επηρεάζουν 
(προηγούμενες εμπειρίες, στερεότυπα, συναισθη
ματική διάθεση),

•  να κάνουμε τον τρόπο σκέψης μας ορατό και κατα
νοητό στους άλλους προκειμένου να μπορούν να 
ακολουθούν τους συλλογισμούς μας,

•  να αναρωτηθούμε και να κατανοήσουμε τον τρόπο 
που σκέφτονται και ενεργούν οι άλλοι,

•  να συνειδητοποιήσουμε ότι σκοπός δεν είναι να πο
λεμήσουμε τα νοητικά μοντέλα, αλλά να τα αξιο- 
ποιήσουμε.

3. Κοινό όραμα (Shared Vision)
Είναι το αποτέλεσμα μίας διαδικασίας που επιδιώκει 

τη δημιουργία ενός κοινού σκοπού και στόχου που ενώ
νει και δεσμεύει τους ανθρώπους και τους ωθεί στην 
επίτευξη και εκπλήρωση.

4. Ομαδική μάθηση (Team Learning)
Είναι δύσκολο να περιγράφεις με συμβατικούς όρους 

μια ομάδα η οποία θα μπορεί να αναπτύσσει διαρκώς 
τον εαυτό της μέσω της συνεχούς μάθησης. Το σίγου
ρο είναι πώς το μυστικό της επιτυχίας, βρίσκεται ανά
μεσα στους ανθρώπους που την αποτελούν. Οι δεσμοί 
που θα αναπτύξουν μεταξύ τους, το κλίμα της συνερ
γασίας τους, οι τυπικές και άτυπες σχέσεις τους και βέ
βαια ο τρόπος που θα ενώσουν, θα ευθυγραμμίσουν και 
θα χρησιμοποιήσουν τις επιμέρους δυνάμεις τους για 
την επίτευξη των στόχων τους, είναι οι κρίσιμοι παρά
γοντες επιτυχίας.

5. Συστημική σκέψη (Systems Thinking)
Η πέμπτη μαθησιακή αρχή ενώνει τις (4) προηγούμε

νες σ’ ένα σύστημα ολότητας, το οποίο υπαγορεύει ότι 
η μεμονωμένη ύπαρξη της κάθε αρχής δεν εξασφαλίζει 
απολύτως τίποτα, διότι τα πάντα είναι αλληλοεξαρτώ- 
μενα και αλληλοεπηρεαζόμενα μέσα στο εσωτερικό και 
εξωτερικό περιβάλλον, όπου υπάρχουν, κινούνται και 
δραστηριοποιούνται άνθρωποι και οργανισμοί.

Οι νέοι ρόλοι του ηγέτη σ’ έναν 
οργανισμό που μαθαίνει είναι:

•  Σχεδιαστής - Designer
• Φροντιστής - Steward
•  Δάσκαλος - Teacher
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Οι ρόλοι των ηγετών συνδέο
νται άμεσα με την οργανωσιακή 
μάθηση και την μαθησιακή οργά
νωση (μανθάνοντα οργανισμό).
Οι ηγέτες έχουν την ευθύνη να 
αναπτύξουν την οργανωσιακή 
μάθηση και να δημιουργήσουν 
τον μανθάνοντα οργανισμό. Δη
λαδή, είναι αυτοί που θα χτίσουν 
την μαθησιακή οργάνωση δημι
ουργώντας τις απαραίτητες προ
ϋποθέσεις (κουλτούρα, συστήμα
τα, δομές κ.λ.π.), καταργώντας 
τα εμπόδια της μάθησης και απο
τελώντας οι ίδιοι κρίσιμες πηγές 
μάθησης για τους συνεργάτες 
τους. Αυτό ασφαλώς απαιτεί νέους μαθησιακούς ρό
λους, ώστε να ανταποκριθούν στην ευθύνη που έχουν να 
δημιουργήσουν τις οργανώσεις, στις οποίες τα άτομα 
συνεχώς θα διευρύνουν τις δυνατότητές τους και θα 
αναπτύσουν την ικανότητά τους να δημιουργούν το μέλ
λον τους. Σύμφωνα με τον Senge, το έργο των ηγετών 
για το χτίσιμο της μαθησιακής οργάνωσης συνίσταται 
στη δημιουργία μιας βασικής προϋπόθεσης και σε τρεις 
βασικούς ηγετικούς ρόλους.

Η βασική προϋπόθεση που πρέπει να δημιουργή
σουν οι ηγέτες για το χτίσιμο της μαθησιακής οργάνω
σης είναι η καλλιέργεια της «δημιουργικής έντασης» 
(creative tension) στους ανθρώπους. Όπως ήδη έχει 
αναφερθεί η «δημιουργική ένταση» εκφράζει την επιθυ
μία του ατόμου να περάσει από την παρούσα πραγματι
κότητα σε μια μελλοντική (επιθυμητή) η οποία αποτελεί 
το όραμά του. Αυτή η επιθυμία «δημιουργική ένταση» 
πυροδοτεί ενδιαφέροντα για αναζήτηση πηγών γνώσε
ων και πληροφοριών, απελευθερώνει ενέργεια και δυ
νάμεις του ατόμου που του χρειάζονται για να φέρει την 
πραγματικότητα πιο κοντά στο όραμα. Οι ηγέτες πρέπει 
να βοηθήσουν τα άτομα να έχουν ξεκάθαρη εικόνα για 
το «πού θέλουν να είναι» και να αντιλαμβάνονται την 
πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Φυσικά, 
ευθύνη των ηγετών είναι να κάνουν τα άτομα να πιστέ
ψουν ότι μπορούν να φέρουν την υφιστάμενη πραγμα
τικότητα κοντά στο όραμα και όχι το όραμα κοντά στην 
πραγματικότητα.

Πέραν αυτής της ευθύνης για τη δημιουργία της πρω
ταρχικής προϋπόθεσης της μάθησης, οι ηγέτες για να 
χτίσουν τις μαθησιακές οργανώσεις πρέπει να παίζουν 
με επιτυχία τους παρακάτω ρόλους, σύμφωνα με τον Ρ. 
Senge.

Ρόλος σχεδιαστή: Ο ηγέτης συλλαμβάνει και συγκε
κριμενοποιεί τις κυρίαρχες ιδέες του σκοπού, της απο
στολής και του οράματος. Στη συνέχεια πρέπει να σχε
διάσει τις στρατηγικές, τις πολιτικές, τις δομές, τα συ
στήματα μετατρέποντας τις ιδέες σε επιχειρησιακές 
αποφάσεις και αναπτύσσοντας τη στρατηγική σκέψη 
της ομάδας του. Επίσης, κύριο στοιχείο αυτού του ρό
λου είναι ο σχεδιασμός των διαδικασιών - συστημάτων 
μάθησης, δηλαδή του μηχανισμού συνεχούς προσαρ
μογής, βελτίωσης και πρόδρασης.

Ρόλος «φροντιστή»: Πρόκειται περισσότερο για στυλ

Τα τρία επίπεδα μάθησης (Argyris & Schon)

συμπεριφοράς κα νοοτροπίας. Αυτή η συμπεριφορά εκ
φράζεται σε δύο επίπεδα. Πρώτον, ο ηγέτης εξυπηρετεί 
και νοιάζεται πραγματικά για τους συνεργάτες του προ- 
σφέροντας τη βοήθεια και την υποστήριξή του. Δεύτε
ρον, ο ηγέτης αισθάνεται και συμπεριφέρεται ως υπη
ρέτης του δημόσιου συμφέροντος, του γενικότερου 
σκοπού και της αποστολής της οργάνωσης. Έχει δε την 
πεποίθηση ότι οι προσπάθειές του θα έχουν αποτελέ
σματα και θα κάνουν τους συνεργάτες του και την ορ
γάνωση συνολικά ικανούς για επιτυχίες και υψηλό επί
πεδο προσωπικής ικανοποίησης.

Ρόλος δασκάλου: Ο ρόλος του δασκάλου στη μαθη
σιακή οργάνωση, κυρίως συνίσταται στη διευκόλυνση 
και την υποστήριξη των ανθρώπων να κανανοήσουν την 
πραγματικότητα πίσω από τις επιφανειακές συνθήκες 
και γεγονότα. Ο ηγέτης βοηθάει τον καθένα στην οργά
νωση να κατανοήσει τις ριζωμένες πεποιθήσεις και να 
αναθεωρήσει και επαναπροσδιορίσει νέες απόψεις για 
την πραγματικότητα και νέες ρυθμίσεις για το μέλλον.

Οργανωσιακή εμπόδια 
και ανικανότητες μάθησης.

Ο Senge έχει εντοπίσει και αναλύσει τρία βασικά ορ- 
γανωσιακά εμπόδια στην μάθηση. Την μεγάλη τμηματο- 
ποίηση, τον ανταγωνισμό και την αντιδραστική λογική 
σε αντιδιαστολή με την προδραστική.

Η τμηματοποίηση ως οργανωτικός ή γεωγραφικός 
σχεδιασμός αποτελεί στοιχείο και του νοητικού μας μο
ντέλου δηλαδή του τρόπου που σκεπτόμαστε.

Έτσι, οδηγεί σε μονοδιάστατες προσεγγίσεις, στην 
ανυπαρξία συνέργειας, στην αδυναμία μάθησης και 
στην αδυναμία ανάπτυξης κοινών νοητικών - γνωστικών 
μοντέλων. Τα άτομα από κάθε «λειτουργική ειδικότητα» 
βλέπουν μόνο μια πλευρά του μεγαλύτερου προβλήμα
τος, πράγμα που σημαίνει « κατακερματισμός » του 
προβλήματος και η οποία εμποδίζει την συνολική εικόνα 
και την «οριζόντια μάθηση» στην οργάνωση. Επίσης 
τμηματοποίηση και κατακερματισμός είναι η αδυναμία 
των στελεχών να δουν τις σχέσεις μεταξύ των βραχυ
πρόθεσμων ενεργειών και των μακροπρόθεσμων συνε
πειών τους, καθώς και τις σχέσεις αιτίας - αποτελέσμα
τος. Κατακερματισμός αφορά και το διαχωρισμό μετα
ξύ των ιεραρχικών επιπέδων που εκφράζεται με την 
αδυναμία των στελεχών των υψηλών και των χαμηλών 
ιεραρχικών επιπέδων να κατανοήσουν τη «δράση» που
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απαιτείται μεταξύ τους και τις ουσιαστικές αλληλεπι
δράσεις των αποφάσεων, των ενεργειών και των συ
μπεριφορών τους.

Ο ανταγωνισμός, παρά τα θετικά στοιχεία (επινόηση, 
τόλμη, επιμονή κ.λ,π.) διότι αποτελεί βασικό κίνητρο για 
μάθηση και βελτίωση, πολλές φορές, αποτελεί ένα «μα
θησιακό εμπόδιο». Συχνά αποπροσανατολίζει τα άτομα 
και τα κάνει να ανταγωνίζονται ακόμη και με άτομα που 
θα έπρεπε αρμονικά να συνεργάζονται. Αυτός ο ατομι
κισμός ασφαλώς εμποδίζει την οργανωσιακή μάθηση, 
που αποτελεί κατ’εξοχήν συλλογική διαδικασία.

Τέλος η αντιδραστική λογική σε αντιδιαστολή με 
την προδραστική εκφράζει την συνήθεια των ανθρώ
πων να αλλάζουν ή να μαθαίνουν μόνο ως αντίδραση σε 
εξωτερικά ερεθίσματα όταν τα προβλήματα συμβούν. 
Πρόκειται δηλαδή για μια στάση αδράνειας που προέρ
χεται από τον εφησυχασμό και την αυταρέσκεια. Αυτή η 
στάση εμποδίζει την ύπαρξη μιας δημιουργικής έντα
σης που είναι βασική προϋπόθεση της μάθησης.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ
(Knowledge Management)

Η διοίκηση γνώσης ως εργαλείο και υποσύνολο της 
οργανωσιακής μάθησης και του μανθάνοντος οργανι
σμού εστιάζει περισσότερο σε οργανωτικά, τεχνολογι
κά και πληροφοριακά στοιχεία, ενώ η οργανωσιακή μά
θηση εστιάζει περισσότερο σε συμπεριφορικά και πολι
τισμικά στοιχεία.

Για να προσδιορίσουμε την έννοια της οργανωσιακής 
γνώσης θα πρέπει να ορίσουμε τη γνώση, ιδιαίτερα σε 
αντιδιαστολή με άλλες παρεμφερείς έννοιες. Ο όρος 
«δεδομένα» εκφράζει μια διατεταγμένη αλληλουχία συ
γκεκριμένων στοιχείων. Αυτά τα δεδομένα μετά την επε
ξεργασία - ερμηνεία που υφίστανται μετατρέπονται σε 
πληροφορία η οποία δηλώνει ένα νόημα, μία διευθέτη
ση στοιχείων - αντικειμένων, έτσι ώστε να αναδειχθούν 
οι μεταξύ τους σχέσεις. Τώρα οι πληροφορίες αυτές 
όταν υπόκεινται σε μία αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη 
κρίση μετατρέπονται σε γνώση. Όταν η γνώση συνδυά
ζεται με τον τρόπο εφαρμογή της μετατρέπεται σε τε
χνογνωσία.

Επίσης η ατομική γνώση όταν μεταδίδεται και σε άλ
λους γίνεται συλλογική και όταν διατρέχει ολόκληρο 
τον οργανισμό γίνεται οργανωσιακή. Τέλος, η γνώση 
μπορεί να είναι ρητή (explicit), δηλαδή επίσημη, μετρή
σιμη, αξιολογήσιμη και αποθηκεύσιμη, μπορεί να είναι 
και άρρητη (tacit), υποκειμενική, εμπειρική, ανεπίσημη.

Έτσι, η Διοίκηση της Γνώσης θα μπορούσε να ορισθεί 
ως ένα σύστημα λειτουργιών που έχουν ως αντικείμενο 
την παραγωγή, δημιουργία, απόκτηση, πρόσκτηση γνώ
σης και την αναπαράσταση, αποθήκευση, διάδοση και 
αξιοποίησή της. Σήμερα η γνώση αποτελεί έναν από 
τους πολυτιμότερους πόρους ενός Οργανισμού (νοητι- 
κό κεφάλαιο / Intellectual capital). Η ποσοτική της έκ
φραση δηλαδή η μέτρηση και ο συνυπολογισμός της 
στην αξία ενός Οργανισμού αποτελεί πεδίο της Διοίκη
σης της Γνώσης.

Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί ότι επενδύοντας ο 
Οργανισμός στην γνώση του ανθρώπινου δυναμικού

δημιουργεί συνεχώς προστιθέμενη αξία, ενώ όλες οι άλ
λες επενδύσεις του Οργανισμού σε υλικά μέσα υφίστα- 
νται μία απομείωση της αξίας η οποία εκφράζεται με τον 
συντελεστή ετήσιας απόσβεσης

Βασικοί άξονες 
της διοίκησης της γνώσης:

Η δημιουργία - απόκτηση γνώσης μπορεί να πραγ
ματοποιηθεί μέσα στον οργανισμό, υπηρεσιακά ή να 
αποκτηθεί από το περιβάλλον εξωϋπηρεσιακά. Η δημι
ουργία οργανωσιακής γνώσης μπορεί να αφορά την 
νέα γνώση ή την μετατροπή της άρρητης σε ρητή. Συ
νεπώς η οργανωσιακή μάθηση, έρευνα και ανάπτυξη (R 
& D), η αναζήτηση νέων καινοτομικών ιδεών και λύσεων 
αποτελούν μηχανισμούς δημιουργίας γνώσης. Η ύπαρ
ξη συστημάτων, διαδικασιών, ικανοτήτων και νοοτρο
πίας αποτελούν προϋποθέσεις για την δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος το οποίο θα ενθαρρύνει και θα υποστη
ρίζει τη δημιουργία γνώσης.

Η αναπαράσταση της γνώσης μέσω εκθέσεων, γρα
φημάτων, αριθμών κ,λ,π. βοηθά στην εν γένει αξιοποίη
σή της λόγω αυτής της κωδικοποίησης.

Η αποθήκευση της γνώσης μέσω της κωδικοποίη
σης και της σύγχρονης τεχνολογίας των Η/Υ (Data 
mining) η γνώση περνάει σε βάσεις δεδομένων ώστε να 
είναι προσπελάσιμη, αξιοποιήσιμη και να αποτελεί έτσι 
την οργανωσική μνήμη και την κοινή ιδιοκτησία του ορ
γανισμού.

Η διάδοση της γνώσης δεν αποτελεί μία απλή μετα
φορά πληροφοριών μέσω ενημερωτικών εντύπων, τε
χνικών εγχειριδίων, επιχειρησιακών σχεδίων, εκθέσεων, 
τυποποιημένων επιχειρησιακών διαδικασιών (S.O.Ps), 
αλλά απαιτεί ουσιαστική επιμόρφωση και εκπαίδευση 
στην χρήση σύγχρονων τεχνολογιών όπως νοήμονα συ
στήματα (expert systems) και συστήματα υποστήριξης 
αποφάσεων (Decision Support Systems), δηλαδή απαι
τείται σύζευξη των νέων τεχνολογιών με τους Οργανι
σμούς με παράλληλη υπέρβαση της τεχνοφοβίας και 
εξοικείωση με την πληροφορική και τις επικοινωνίες.

Η αξιοποίηση της γνώσης σημαίνει ότι αυτή ενσω
ματώνεται στα προσφερόμενα αγαθά (προϊόντα, υπη
ρεσίες) στις τεχνολογίες, στα συστήματα, στους μηχα
νισμούς συντονισμού και ελέγχου, στις διαδικασίες, 
στις μεθόδους και εργαλεία, στις αποφάσεις και συμπε
ριφορές κ,λ.π. Τα παραπάνω είναι ουσιαστικά η χρήση 
της γνώσης στην πράξη και η μετατροπή της σε αξία για 
τον Οργανισμό.

Η ενσωματωμένη πλέον γνώση αποτελεί την υποδομή 
για την δημιουργία νέας γνώσης.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η Διοίκηση της Γνώ
σης συνίσταται στην δημιουργία των προϋποθέσεων, 
της υποδομής, του σχεδιασμού, της υλοποίησης και 
του ελέγχου των προηγουμένων δραστηριοτήτων που 
αφορούν την γνώση.-

Πρακτικά Εργαλεία 
Διοίκησης της Γνώσης:

Οργανωτική και τεχνολογική υποδομή
Η διοίκηση γνώσης απαιτεί πολλαπλά κανάλια διάδο

σης και μεταφοράς της γνώσης όπως είναι τα συστή-
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ματα πληροφορικής (Data mining, expert 
systems κλπ) και τηλεπικοινωνιών (intranet, 
videoconferencing).

Επίσης απαιτεί μία οργανωτική οντότητα 
έστω και πρώτης βαθμίδας (γραφείο) ή 
ακόμη ορισμό υπευθύνου με ρόλους και ευ
θύνες για τον σχεδίασμά, την υλοποίηση 
και τον έλεγχο της διοίκησης γνώσης. Ήδη 
σε μεγάλους Οργανισμούς έχουν δημιουρ- 
γηθεί θέσεις Διευθυντών Γνώσης και σε μι
κρούς Οργανισμούς έχουν ορισθεί υπεύθυ
νοι γνώσης.

Κλίμα γνώσης και κίνητρα μάθησης :
Η δημιουργία, διάδοση και αξιοποίηση 

της γνώσης προϋποθέτει κατάλληλο και φι
λικό κλίμα που ευνοεί και υποστηρίζει την 
γνώση. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι πι
στεύουν σε αυτή και έχουν ενδιαφέροντα 
και κίνητρα να αναζητήσουν, εξερευνήσουν και δημι
ουργήσουν νέα γνώση, καθώς και διάθεση να την μοι- 
ρασθούν με τους συναδέλφους τους. Σημαντικό ρόλο 
στην διαμόρφωση ενός τέτοιου κλίματος παίζουν τα 
στελέχη και κυρίως ο διοικητής του οργανισμού με την 
παροχή κινήτρων παρώθησης των εργαζομένων προς 
μία κατεύθυνση ιεραρχημένων και συγκεκριμένων σκο
πών και στόχων του οργανισμού.

Πειθαρχία και ευελιξία:
Η γνώση παράγεται μέσα από τυπικές θεσμοθετημέ

νες διαδικασίες και βάσεις δεδομένων αλλά και μέσα 
από την ατομική πρωτοβουλία, διαίσθηση και άτυπες 
διαπροσωπικές επαφές. Επειδή η τυπικότητα εμποδίζει 
την δημιουργικότητα γι’ αυτό χρειάζεται μία ισορροπία 
ανάμεσα στις δύο αυτές συνιστώσες με την συνισταμέ- 
νη του να διοικεί κανείς με τόση τυπικότητα - πειθαρχία, 
όσο χρειάζεται (just enough discipline).

Υποστήριξη από Ηγεσία :
Όπως για κάθε πρόγραμμα αλλαγής έτσι και για την 

εισαγωγή της διοίκησης της γνώσης απαιτείται η 
έμπρακτη υποστήριξη της ηγεσίας με την εξασφάλιση 
των απαιτούμενων πόρων και υποδομής και η έμφαση 
στην σπουδαιότητά της για την επιβίωση και επιτυχία 
ενός Οργανισμού στο σύγχρονο και μελλοντικό περι
βάλλον.

Η μετάβαση προς την μαθησιακή οργάνωση απαι
τεί τα εξής βήματα:

•  Μύηση των ανθρώπων στις έννοιες της οργανω- 
σιακής μάθησης

•  Δημιουργία ομάδας εργασίας που περιλαμβάνει 
δύο κατηγορίες συμμετεχόντων:
- ένθερμους υποστηρικτές της έννοιας, που πιστεύ

ουν στη συνεχή βελτίωση
- ανθρώπους που θα επηρεάσουν τη λήψη απο

φάσεων
•  Συζήτηση : « Τι μας λείπει για να γίνουμε οργάνω

ση που μαθαίνει; Πώς θα το πετύχουμε; Τι μας 
εμποδίζει».

•  Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου & σχεδίου δρά
σης από 10-12 σημεία

•  Επεξεργασία δήλωσης - αποστολής με συμμετοχι
κή διαδικασία

•  Επικοινωνία, εξασφάλιση δέσμευσης ανθρώπων
•  Υλοποίηση

Τα (2) μεγάλα βήματα στην εκπαίδευση 
με τα (6) ερωτήματα:

Βήμα 1ο : Να συνδεθεί η εκπαίδευση με τους στό
χους του οργανισμού και να μετριέται η αποδοτικότητα.

Βήμα 2ο : Να υιοθετηθεί ένα σύστημα μετατροπής 
του οργανισμού σε οργανισμό μάθησης και όχι απλά εκ
παίδευσης.

Ερώτημα 1 : Τι συγκεκριμένα αποτελέσματα θέλουμε 
να επιτύχουμε;

Ερώτημα 2 : Σε ποια θέματα υπάρχει χάσμα μεταξύ 
στόχων και πραγματικής κατάστασης;

Ερώτημα 3 : Πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι;
« Αν απαντηθούν τα παραπάνω τότε προσδιορίζουμε 

τις επιθυμητές συμπεριφορές »
Ερώτημα 4 : Πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι άν

θρωποι μας;
Ερώτημα 5 : Τι είδους αξίες και πιστεύω πρέπει να 

εμφυσήσουμε;
Ερώτημα 6: Ποιες είναι οι αντίστοιχες δεξιότητες και 

ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν.

Επαγγελματισμός
Ο επαγγελματισμός έχει διαφορετικές έννοιες, σε διά

φορα μέρη και διάφορες εποχές και μπορεί να αναφέ- 
ρεται σε οργανώσεις, σε εργαζόμενους ή και στα δύο.

Ορισμένοι διοικητές αναφέρονται σε εμπράγματες 
βελτιώσεις όπως Η/Υ, επικοινωνίες, εξοπλισμός, όπλα 
κλπ, ως σημεία επαγγελματισμού. Στην πραγματικότη
τα, ένας οργανισμός μπορεί να έχει όλους αυτούς τους 
εμπράγματους δείκτες, αλλά ακόμη να μην έχει επαγ
γελματισμό, αν οι εργαζόμενοι αδυνατούν να συμμορ
φωθούν προς τις επαγγελματικές απαιτήσεις. Δηλαδή η 
υπόθεση ότι αλλαγές αυτού του είδους θα αυξήσουν 
αυτόματα τον επαγγελματισμό μεταξύ των υπαλλήλων, 
δεν είναι έγκυρη. Ως επαγγελματοποίηση έχει περιγρά
φει η διαδικασία νομιμοποίησης την οποία ένας κλάδος 
περνάει καθώς επιδιώκει να βελτιώσει την κοινωνική του 
θέση. Ο επαγγελματισμός αφορά την υιοθέτηση ενός 
συνόλου αξιών και στάσεων, από τα μέλη ενός Κλά-
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δου, Σώματος που είναι σύμφωνες με μία επαγγελματι
κή ιδεολογία.

Στα χαρακτηριστικά του επαγγελματισμού περιλαμ
βάνονται :

- επαγγελματική θεωρία και βιβλιογραφία
- έρευνα
- κώδικας ηθικής
-συμμετοχή σε επιστημονικές και επαγγελματικές 

ενώσεις
- ύπαρξη ενός ευπροσδιόριστου ακαδημαϊκού πεδίου 
γνώσης

- αφοσίωση στην αυτοβελτίωση
Τα στελέχη στις σημερινές και μελλοντικές συνθήκες 

δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικά χωρίς την κατοχή 
του επιστημονικού υπόβαθρου κάθε γνωστικού πεδίου. 
Το ταλέντο και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της προ
σωπικότητας είναι σημαντικά, αλλά δεν αρκούν χωρίς 
την κατοχή της γνώσης.

Επίσης ικανότητες και εμπειρίες χωρίς σπουδές, εξει- 
δίκευση και γνώση είναι αδύνατο να αναπτυχθούν. Βέ
βαια η εμπειρία αποτελεί μάθηση και διαδικασία συσ
σώρευσης της γνώσης, όμως χωρίς επιστημονικό υπό
βαθρο οδηγεί πρώτον σε επικίνδυνο εμπειρισμό και 
δεύτερον ο χρόνος απόκτησης της γνώσης είναι πολ- 
λαπλασίως μεγαλύτερος απ’ ότι απαιτεί η σπουδή της 
ήδη συσσωρευμένης και κωδικοποιημένης γνώσης.

Η εμπειρία ως βίωμα προσωπικής πρακτικής γνώσης 
όταν δεν στηρίζεται στην επιστημονική θεωρία και κα
τάρτιση οδηγεί στον εμπειρισμό. Ο Ουάϊλντ είπε ότι 
« πείρα είναι το όνομα που δίνει κάποιος στα λάθη 
του», ο δε Φρόϋντ έγραψε ότι «η πείρα διδάσκει αργά 
- αργά και το τίμημα της είναι τα λάθη που κάνουμε». 
Από την άλλη πλευρά ο Αϊνστάιν παρατήρησε ότι η 
απλή αλήθεια είναι ότι: καμία μέτρηση, κανένα πείρα
μα, καμία παρατήρηση δεν μπορεί να γίνει χωρίς το 
σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο, με άλλα λόγια η θεωρία 
αποφασίζει τι μπορούμε να παρατηρήσουμε στην κα
θημερινή πράξη.

Προσπάθεια Αλλαγών:
Η προσπάθεια μετεξέλιξης ενός ισχυρού και μακρό

βιου συστήματος σε μανθάνοντα οργανισμό έχει (4) εκ
δοχές σύμφωνα με το διασκευασμένο θεωρητικό μο
ντέλο του καθηγητή Ν. Μουζέλη του LSE περί πολιτι
σμικής ενσωμάτωσης :

α. Περιθωριοποίηση των αλλαγών: Το σύστημα αντι
στέκεται στις αλλαγές και έτσι σιγά - σιγά το νέο στοι
χείο δεν διαχέεται και χωρίς να καταργείται, οδηγείται 
σταδιακά στο περιθώριο της λειτουργίας του μεγα συ
στήματος.

β. Αφομοίωση: Πλήρης ένταξη και υποταγή του νέ
ου στην κυρίαρχη πραγματικότητα με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ παλαιού και νέου.

γ. Συγκρητισμός: Ο συμβιβασμός και μείξη μεταξύ πα
λαιού και νέου σε μία κατάσταση άτακτης συνύπαρξης.

δ. Δημιουργική ενσωμάτωση: Εδώ οι αλλαγές προ
ξενούν μία μεταρρυθμισπκή τομή στην δομή, οργάνω
ση και λειτουργία του συστήματος αφού το ίδιο το σύ
στημα δεν είναι πλέον το ίδιο με το παλαιό.

Σε όλα τα ιεραρχικά συστήματα, τα κατώτερα κλιμά

κια θεωρούν ότι τα ανώτερα κλιμάκια γνωρίζουν περισ
σότερα από ό,τι πραγματικά γνωρίζουν και τείνουν να 
διοχετεύουν πληροφορίες στην κορυφή. Ο εγγενώς 
διάσπαρτος και πεπερασμένος χαρακτήρας της υπηρε
σιακής γνώσης, θέτει όρια σε αυτή την τάση, διότι όπως 
έχει τονίσει ο νομπελίστας Hayek « κανένας άνθρω
πος δεν είναι σε θέση να αποκτήσει την πλήρη γνώ
ση που θα του επιτρέψει τον έλεγχο των γεγονότων ».

Ενώ δεν μπορεί να υπάρξει συντονισμένη δράση με 
διάρκεια και αποτελεσματικότητα, χωρίς κάποιας μορ
φής ιεραρχία, εν τούτοις ένα ιεραρχικό σύστημα, όπως 
ένας οργανισμός, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει παρά μό
νο εάν παράγει, διαχέει και διασυνδέει την γνώση σε 
όλα του τα μέλη.

Σε τελική ανάλυση η γνώση συνιστά κοινό αγαθό. Κα
νείς δεν γίνεται φτωχότερος όταν μοιράζεται την γνώση 
του με τους συναδέλφους του, το αντίθετο μάλιστα. Το 
ερώτημα είναι αν επιδιώκει να την μοιράζεται, αν νοιώ
θει τον εαυτόν του ως ενεργό μέλος μίας κοινότητας, αν 
του δίνεται η δυνατότητα να συνεισφέρει στο κοινό κα
λό του οργανισμού. Αυτή η στάση όμως δεν υφίσταται 
a priori, αλλά προκύπτει, καλλιεργείται, ενθαρρύνεται. 
Πράγματι καλλιεργείται και ενθαρρύνεται όταν πιστεύ
ουμε ότι η εκπαίδευση δεν είναι είδος πολυτελείας, δη
λαδή κόστος και μάλιστα περιττό, αλλά μία παραγωγική 
επένδυση του οργανισμού προς τον εργαζόμενο αλλά 
και επένδυση του ίδιου του εργαζομένου στον εαυτό 
του, οπότε μιλάμε για συνεπένδυση.

Διότι είναι γνωστό πως ένα από τα βασικά χαρακτη
ριστικά του επαγγελματισμού είναι και η αφοσίωση 
στην αυτοβελτίωση, η οποία λειτουργεί ως μία συνεχώς 
αυτοδιευρυνόμενη σπείρα με προστιθέμενη αξία για τον 
εργαζόμενο και τον οργανισμό.

Τότε και μόνον τότε θα δημιουργήσουμε σύστημα 
συνεχούς μάθησης και γνώσης, ρητής και άρρητης 
-η  οποία δεν απουσιάζει, δεν μετατίθεται, δεν συ- 
νταξιοδοτείται και δεν αποστρατεύεται από τον 
Οργανισμό- εάν αλλάξουμε τον νοητικό μας χάρτη 
και τον τρόπο που σκεπτόμαστε, τρόπος που προσ
διορίζεται έτσι από την στάση μας για την εκπαί
δευση, από την αντίληψή μας για την οργανωσιακή 
γνώση, ως και από την φιλοσοφία μας για την μα
θησιακή οργάνωση, δηλαδή να μαθαίνουμε πώς να 
μαθαίνουμε (learning to learn).

*0 Αστυν.Δ/ντης Γρηγόριος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ είναι Πτυχιού- 
χος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Τμ. Οργαν. 
Δ/σης Επιχειρήσεων(πρώηνΑΣΟΕΕ).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
1. Management and the Organizational Behaviour - Laurie J. 

Mullins (Pitman Publishing 1996)
2. Police Organization and Management - M.L.Dantzker, Ph D 

(Buttwrworth Heinemann 1999)
3. Police Administration - C. Swanson, L. Terrho, R. Taylor 

Mac Millan.
4. Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης τ. 1- 6 Σάκκουλας.
5. Οικονομικός Ταχυδρόμος 

07-12-2002, 15-03-2003 και 15-5-2003
6. Executive (Team)

Μάιος / Ιούνιος 1999 τ. 9 
Νοέμβριος / Δεκέμβριος 1999 τ. 12
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Ronald Kenneth Noble
Πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία που 
είχαμε με τον Γενικό Γραμματέα της 
Interpol και Αρχηγό της, Ronald 
Kenneth Noble, και αυτό αποτελεί ξε
χωριστή τιμή για την «Αστυνομική Ανα
σκόπηση». Το γραφείο του κ. Noble 
στεγάζεται στο κτίριο της Interpol 

στην οδό Charles de Gaulle στη Λυών μέσα σ’ ένα κα- 
ταπράσινο περιβάλλον με πανοραμική θέα. Γεννημέ
νος το 1956 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με 
Διδακτορικό από τη Νομική Σχολή του Stanford, κα- 
θηγητής εν ενεργεία στον τομέα του Δικαίου στο Πα
νεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (N.Y.U.) με αμέτρητες 
διακρίσεις, σε αφοπλίζει, με την ευθύτητά του και σε 
«καθηλώνει» με τη σαφήνεια των λεγομένων του.

Α.Α. Περιγράψτε μας το ρόλο της Interpol ως πα
γκόσμιου οργανισμού.

Η Interpol υφίσταται προκειμένου να συνεισφέρει 
στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου κόσμου. Ιδρύθηκε 
στη Βιέννη το 1923, με σκοπό να επεκτείνει και να διευ
κολύνει την αστυνομική συνεργασία σε διασυνοριακό 
επίπεδο. Από το 1989, η Γεν. Γραμματεία εδρεύει στη 
Λυών της Γαλλίας. Η Interpol συμπεριλαμβάνει 181 κρά
τη - μέλη και εκτός από τα Κεντρικά Γραφεία στη Λυών, 
πρόσφατα συστήθηκαν Τοπικά Γραφεία στις πόλεις 
Harare, Abidjan, Nairobi, Buenos Aires και σύντομα στο 
San Salvador. Επίσης, υφίσταται γραφείο - σύνδεσμος 
στη Μπανκόνγκ.

Το 2001, ο Οργανισμός προχώρησε σε μια εκ βάθρων 
αναδόμηση, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετω
πίσει τις αυξημένες προκλήσεις του εγκλήματος του 
21ο αιώνα.

Δεδομένου ότι αποτελούμε τον μεγαλύτερο διεθνή 
Οργανισμό για την καταπολέμηση του εγκλήματος, στό
χος μας είναι να παράσχουμε μια μοναδική κλίμακα ου
σιαστικών υπηρεσιών, στην κοινωνία επιβολής του νό
μου, προκειμένου να βοηθηθεί στη διεθνή προσπάθεια

για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Η Interpol παί
ζει ένα ρόλο «κλειδί» στη διευκόλυνση των αστυνομικών 
υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να επικοινω
νούν σε ένα ασφαλές και αξιόπιστο επίπεδο, σε πραγ
ματικό χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδο
μάδα και 365 ημέρες το χρόνο.

Α.Α. Θα μπορούσατε να μας περιγράφετε τις σύγ
χρονες δομές του διεθνούς εγκλήματος και τους λό
γους της ραγδαίας αύξησής του;

1503
Μια ακόμη επικίνδυνη τάση που παρατηρούμε είναι 

ότι οι εγκληματικές οργανώσεις θα συνεχίζουν να πα- 
ραλλάσσονται, να συμπεριλαμβάνουν δραστηριότητες 
που θεωρούνται χαμηλού ρίσκου (χαμηλά ποσοστά επι
τήρησης από την αστυνομία ή χαμηλές ποινές στην πε
ρίπτωση καταδίκης. Αυτά αφορούν τομείς όπως το πε
ριβαλλοντικό έγκλημα, παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευ
ματικής ιδιοκτησίας (IPR), λαθρεμπόριο τσιγάρων και 
ως ένα βαθμό η παράνομη διακίνηση ανθρώπων.

Παρατηρείται ότι τα εγκληματικά δίκτυα όλο και πε
ρισσότερο συνεργάζονται μεταξύ τους. Για παράδειγ
μα, η Ντράγκεντα συνεργάζεται με όλες τις ιταλικές 
εγκληματικές οργανώσεις, η Cosa Nostra και η 
Camorra, όπως επίσης οι εγκληματικές οργανώσεις 
στην Τουρκία με αυτές στην Νότια και Δυτική Αμερική 
και την Αυστραλία

Εάν οι εγκληματίες δρούσαν σε έναν κόσμο χωρίς σύ
νορα, η επιβολή του νόμου δεν θα μπορούσε να συ
γκροτηθεί από τα εθνικά σύνορα. Η σημαντική συνει
σφορά που θα μπορούσε να προσφέρει η Interpol σ’ αυ
τό τον τομέα είναι να χτίσει πάνω στις υφιστάμενες υπη
ρεσίες και να επικεντρωθεί στο να γίνει ακόμη περισσό
τερο επιχειρησιακή και δραστήρια.

Α.Α. Δώστε μας λίγα πρακτικά επεξηγηματικά στοι
χεία, ώστε να κατανοήσουμε το εύρος των δραστη
ριοτήτων της Interpol.

Θα σας δώσω μια ιδέα του μεγέθους της κίνησης μη
νυμάτων που χειριζόμαστε παραθέτοντας κάποιους 
αριθμούς: Το 2002 ανταλλάχθηκαν διαμέσου καναλιών 
της Interpol περισσότερα από 2.700.000 μηνύματα. Το 
ίδιο έτος τα κράτη - μέλη μας έστειλαν περισσότερα
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από 90.000 μηνύματα. Τα μηνύματα αυτά περιείχαν επι
χειρησιακή πληροφόρηση στον τομέα επιβολής του νό
μου και πολύ συχνά απαιτείται άμεση απάντηση από 
πλευράς μας. Όλα τα εισερχόμενα μηνύματα εξετά
σθηκαν και όταν το πρόσωπο που αναφερόταν σε κά
ποιο από αυτά ήταν γνωστό, συγκεντρώσαμε πληροφο
ρίες σχετικά με τις εγκληματικές δραστηριότητές του 
και ενημερώσαμε άμεσα όλες τις εμπλεκόμενες χώρες.

Για να γίνουν όλα αυτά πιο κατανοητά, θα σας παρα
θέσω ένα παράδειγμα.

Τον Αύγουστο του 2002, η Χιλή ζήτησε την βοήθεια 
της Interpol για τη διαλεύκανση ενός φόνου. Ο ύποπτος 
εφέρετο να φθάνει στην Νότιο Αφρική. Η μονάδα κατα
δίωξης φυγάδων, που διαθέτουμε, επικοινώνησε με την 
Interpol στην Πραιτόρια, η οποία τελικά επιβεβαίωσε την 
άφιξη του υπόπτου και μας ζήτησε να αποστείλουμε την 
«Ερυθρή Αγγελία» (διεθνή αγγελία μας που αφορά 
όποιον αναζητείται για φόνο), καθώς και υλικό αναγνώ
ρισης. Ύστερα από δύο ημέρες, κατά τη διάρκεια των 
οποίων η μονάδα καταδίωξης φυγάδων συνεργάστηκε 
με την Interpol του Σαντιάγκο και την Interpol της Πραι- 
τόρια, ο ύποπτος συνελήφθη και ακολούθησαν διαβου- 
λεύσεις μεταξύ των δύο χωρών για την έκδοσή του.

Η Interpol βοηθά τις αστυνομικές Αρχές να διαβιβά
ζουν μεταξύ τους πληροφορίες υψίστης σημασίας σχε
τικά με τη διάπραξη εγκλημάτων χρησιμοποκ^ΛαΤΎο 
σύστημα των διεθνών αγγελιών σχετικά 
αναζητούνται για σύλληψη ή αναφορικι 
εγκλημάτων.

Μια διεθνής αγγελία της Interpol αποτελεί έγγραφο 
που συνδράμει την παγκόσμια κοινότητα επιβολής νό
μου, να ανταλλάξει πληροφορίες σχετικά με εξαφανι- 
σθέντα άτομα, άγνωστης ταυτότητας πτώματα, άτομα 
που αναζητούνται γιατί διέπραξαν σοβαρά εγκλήματα, 
καθώς και εγκληματικά «modus operandi». Περιλαμβά
νει όλη εκείνη την πληροφόρηση πού απαιτείται, για να 
αναγνωριστεί ένα άτομο και παράλληλα προσφέρει όλο 
το απαραίτητο νομικό υπόβαθρο. Οι αγγελίες της 
Interpol αποτελούν ένα ουσιαστικό εργι
χνευση διεθνών φυγάδων. Η Γεν. Γραμματεία 1κ 
ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα που μείωσε ουσιαστικά 
το χρόνο που απαιτείται για την έκδοση αγγελιών.

Α.Α. Φυσικά, η Interpol, δεν στοχεύει μόνο στο να 
παρέχει πληροφορίες και να διαμοιράζει μηνύματα.

Με τις ποικίλες έρευνες ανάλυσης εγκλημάτων που εκ
πονεί η Interpol επιτυγχάνει να παράσχει στις χώρες - μέ
λη πολύτιμο υλικό, μέσω μίας διεθνούς προοπτικής, σε 
θέματα όπως τα δίκτυα παράνομης διακίνησης συνθετι
κών ναρκωτικών, τα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων, υπο
στηρικτικές δραστηριότητες τρομοκρατικών ομάδων.

Δημοσιεύει περιφερειακές και παγκόσμιες εκτιμήσεις 
για την απειλή του εγκλήματος, οι οποίες σκοπεύουν να 
βοηθήσουν τους ιθύνοντες της Αστυνομίας έτσι 
ώστε, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις απειλές 
των εγκληματιών, τόσο στις περιοχές τους όσο και 
στο επίπεδο της διεθνούς κοινότητας. Οι προβλέψεις 
και τα συμπεράσματα που συμπεριλαμβάνονται σ' 
αυτές τις εκτιμήσεις, είναι το αποτέλεσμα του συν
δυασμού εγκληματολογικών πληροφοριών που ανα- 
φέρονται από τα κράτη μέλη στους εμπειρογνώμονες

της Γ.Γ. της Interpol.
Το 1999, κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης στον Fort 

Worth του Τέξας, οι αμερικανικές ταχυδρομικές Αρχές 
κατάσχεσαν μία λίστα ατόμων από κάθε ήπειρο που 
ήταν συνδρομητές δικτύου που παρείχε υλικό παιδικής 
πορνογραφίας. Καταγράφηκαν πάνω από 389.000 συν
δρομές. Μόλις τελείωσε η αστυνομική έρευνα στις Ηνω
μένες Πολιτείες, ζητήθηκε από την Interpol να αναλύσει 
το εμπιστευτικό υλικό, από τη σκοπιά των πιθανών πα
ράνομων ενεργειών που επρόκειτο να ξεκινήσουν σε 
χώρες πέρα από τη Βόρεια Αμερική. Επαγωγικά, η Γεν. 
Γραμματεία της Interpol παρήγαγε ξεχωριστές βάσεις 
δεδομένων αναφορικά με περισσότερες από 60 χώρες, 
τις οποίες ακολούθως, κοινοποίησε σ’ εκείνες τις χώρες 

®?,: μέλη που διαθέτουν κατάλληλη νομοθεσία ενάντια 
ιαίδική πορνογραφία.

αυτής της προσέγγισης εκπονήθηκαν χι- 
ς-σε αρκετές χώρες. Ως εκ τούτου, κατα
συνεχίζουν να κατάσχονται μεγάλες πο

σότητες πορνογραφικού υλικού.
Παράλληλα, τακτοποιήθηκε ένας σημαντικός αριθμός 

εμπλεκομένων ατόμων, πολλοί εκ των οποίων εργάζο
νται με παιδιά ή κατέχουν υπεύθυνες δημόσιες θέσεις.

Αυτή, αποτελεί την μεγαλύτερη υπόθεση εμπορευμα
τοποιημένης παιδικής εκμετάλλευσης που εξιχνιάστηκε 
ποτέ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Α.Α. Ποιες οι διαφορές μεταξύ Interpol και Europol; 
Η Interpol με την Europol είναι δύο εντελώς διαφορε- 

γ&νισ$οί, ο καθένας εκ των οποίων εκτελεί ένα 
^δ ιαφορετικό ρόλο. Δεν υπάρχει σύμβαση που να δε-

: σμεύέι τα κράτη - μέλη της Interpol σε συνεργασία. Η 
Europol απ’ την άλλη μεριά, είναι ένας οργανισμός που 
δημιουργήθηκε από μία σύμβαση.

Η Interpol αποτελεί έναν παγκόσμιο αστυνομικό ορ
γανισμό αποτελούμενο από 181 κράτη - μέλη. Η Europol 
αποτελεί ένα περιφερειακό αστυνομικό οργανισμό που 
συμπεριλαμβάνει 15 χώρες, και θεωρητικά θα μπορού
σε μια μέρα επεκτεινόμενος να συμπεριλάβει και τις 46 
χώρες της Ευρώπης. Η Interpol δεν έχει γεωγραφικά 
σύνορα και δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο στη βούληση 
ενός κράτους να γίνει μέλος, αρκεί το κράτος αυτό να 
προτίθεται να αποδεχτεί το καταστατικό της Interpol. 
Τόσο η Interpol όσο και η Europol συστήθηκαν με γνώ
μονα τη βελτίωση της διεθνούς αστυνομικής συνεργα
σίας, αλλά δραστηριοποιούνται με διαφορετικό τρόπο.

Η Interpol διαθέτει τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων 
σε διεθνές επίπεδο αναφορικά με διεθνή εγκλήματα και 
εγκληματίες. Η Interpol είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο 
ώστε οποιοδήποτε από τα κράτη - μέλη της να μπορεί να 
ελέγχει τις βάσεις δεδομένων μας με απώτερο σκοπό 
τον καθορισμό της ταυτότητας και του παρελθόντος των
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υπόπτων ή καταζητούμενων εγκληματιών.
Η Interopl εκδίδει παγκόσμια αγγελίες που περιλαμβά

νουν την τακτοποίηση φυγάδων, εξαφανισμένων προσώ
πων, κλεμμένων έργων τέχνης, επικίνδυνων προσώπων 
κ.λπ. Παράλληλα, πραγματοποιεί σε παγκόσμιο επίπεδο 
έρευνες με στόχο να συνδράμει τα κράτη - μέλη της στο 
να προλάβουν ή να πατάξουν εγκληματικές ενέργειες.

Η Europol εμπλέκεται ουσιαστικά σε περιφερειακές 
πρωτοβουλίες και έρευνες, στις οποίες αφιερώνει υψη
λούς πόρους και ιδιαίτερη προσοχή που αφορούν εγκλή
ματα υψίστης σοβαρότητας για την Ευρώπη. Είναι απα
ραίτητο να τονιστεί σ’ αυτό το σημείο ότι η Europol δια
θέτει την μεγαλύτερη ομάδα αναλυτών σε επίπεδο περι
φερειακών αστυνομικών Οργανισμών παγκοσμίως, και 
αυτοί οι αναλυτές δίδουν κύρος στο έργο του Οργανι
σμού. Συνάμα, η Europol φέρει την ευθύνη για την έρευ
να παραχάραξης του ευρώ στα πλαίσια της Ευρώπης, 
ενώ η Interpol φέρει την ευθύνη παροχής συνδρομής στην 
έρευνα που εκπονούν κράτη - μέλη της αναφορικά με την 
παραχάραξη άλλων νομισμάτων από τον κόσμο καθώς 
και του ευρώ, έξω, όμως, από τα όρια της Ευρώπης.

Υπάρχουν κι άλλες ομοιότητες όπως και διαφορές 
μεταξύ των δύο Οργανισμών, αλλά αυτό που θα ήθελα 
να τονίσω είναι ότι η Interpol είναι υπερήφανη για τουι 
ισχυρούς δεσμούς που έχει με την Europol και θεω| 
την συνεισφορά της τελευταίας, στην kc 

του εγκλήματος, ιδιαίτερα σημαντική. - -

πόι η Interpol με

οποιαδήπστε

Α.Α. Σε ποιους τομείς συνεργάζοντα 
την Europol;

Τον Νοέμβριο 2001, υπογράψαμε με την Europol ένα 
μνημόνιο συνεργασίας. Ο αντικειμενικός στόχος αυτής σμός έχει άμεση 
της συμφωνίας είναι η επέκταση της συνεργασίας με- μεις. Αλλά,

στερος, επιτρέψτε 
πρωτοβουλιών και 
απευθείας οι 

Μια από 
Interpol

Για κράτη που είναι μέλη και στους δύο Οργανι
σμούς, τέτοιες ξεκάθαρες συμφωνίες επιφέρουν φανε
ρά οφέλη. Ένα καλό παράδειγμα αυτού του δεδομένου, 
αποτελεί η ελληνική πρωτοβουλία να ζητήσει από την 
Europol και να επιτύχει την οργάνωση εκπαιδευτικού 
σεμιναρίου στελεχών της σε θέματα βιοτρομοκρατίας. 
Η Interopol και η Europol έχουν συμφωνήσει να υπο
στηρίζουν και να αναπτύξουν κοινές και συντονισμένες 
προσπάθειες εκπαίδευσης σ’ αυτόν τον τομέα. Ο αντι
κειμενικός στόχος αυτών των εκπαιδευτικών σεμιναρίων 
είναι να νιώσουν οικεία οι Έλληνες αστυνομικοί με τις 
τεχνικές και πρακτικές εκδοχές του προβλήματος, 
όπως επίσης και να τους παρασχεθεί πληροφόρηση 
σχετικά με βασικές τεχνικές πρόληψης, αντίδρασης και 
ασφάλειας. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτά 
τα σεμινάρια νομικά θέματα, βασικές ιατρικές προοπτι
κές, σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, πολιτική 
αντιμετώπισης των ΜΜΕ, καθώς και αστυνομική πολιτι
κή σε ανακριτικά ζητήματα. Το ακροατήριο στο οποίο 
στοχεύουμε θα είναι οι ανακριτικές αστυνομικές ομά
δες. Αυτό βέβαια αποτελεί μια πολύ σημαντική υπόθε
ση, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη μας τη φανερή πρόθε
ση τρομοκρατικών ομάδων όπως η Αλ Κάιντα να χρησι
μοποιήσουν βιολογικά και χημικά όπλα.

Α.Α. Ποιο είναι το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ της 
Interpol και των εθνικών αστυνομικών δυνάμεων.

Είναι σημαντικό για μένα να γίνει κατανοητό ότι ο λόγος 
ύπαρξης της Interpol δεν είναι άλλος από το να παράσχει 

Λ  υπηρεσίες στα κράτη - μέλη της. Μ’ αυτή την προοπτική,

ταξύ των δύο Οργανισμών. η

Πρακτικά, το μνημόνιο συνεργασίας επιΐ 
στους δύο Οργανισμούς την ανταλλαγή επιχειρησιακών 
και στρατηγικών πληροφοριών στα πλαίσια ορισμένων 
ερευνών. Παράλληλα, απαιτεί την αμφίδρομη επικοινω
νία των δύο Οργανισμών πριν υιοθετήσο 
σης για διαπραχθέντα εγκλήματα, με απώτερ 6σκοπό 
να αποφευχθούν ταυτόσημες ενεργειες. Μοιραζόμαστε 
τους ίδιους στόχους και οφείλουμε στα κράτη - μέλη 
μας να διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο εποικοδομητικές 
και αμοιβαία επικερδείς σχέσεις.

Ένα καλό παράδειγμα αυτής της συνεργασίας απο
τελεί η εισαγωγή του ευρώ στη διεθνή αγορά. Δεδομέ
νου ότι θεωρήθηκε πιθανό, η εισαγωγή του ευρώ, να 
αποτελέσει καλή ευκαιρία παράνομης δραστηριότητας 
από εγκληματίες, η Interpol και η Europol συνεργάστη
καν από τη φάση σχεδιασμού του νομίσματος.

Οι δύο Οργανισμοί ανταλλάσσουν πληροφορίες σχε
τικά με προσπάθειες παραχάραξης του ευρώ και έτσι 
προέβησαν σε συλλήψεις ατόμων που προέκυψαν στα 
πλαίσια εξειδικευμένων ερευνών. Όλες οι πληροφορίες 
σχετικά με έρευνες και προσπάθειες που εκπονήθηκαν 
έξω από τα όρια της ΕΈ. κοινοποιήθηκαν διαμέσου των 
καναλιών της Interpol, ενώ την ίδια στιγμή η Europol συ
ντόνιζε τις ίδιες πληροφορίες μέσα στην Ε.Έ. Αυτή η 
μορφή συνεργασίας αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα το γεγο
νός ότι και οι δύο Οργανισμοί μπορούν να συνεργα
στούν ιδιαίτερα αποδοτικά.

εια στην οποία προβαίνει ο Οργανι- 
με τις εθνικές αστυνομικές δυνά- 

:\p j να είμαι όσο το δυνατόν ακριβέ- 
ιου να σας δώσω δύο παραδείγματα 

ιίων από τα οποία επωφελήθηκαν 
ίμικές δυνάμεις στα κράτη - μέλη μας. 

πιο σημαντικές δραστηριότητες της 
ριασμό του συνόλου της κοινότητας 

νόμου σήμερα, είναι η σύλληψη φυγά- 
φυγάδες κινούνται συνεχώς και δράττονται 

όλων των ευκαιριών, συχνά χρηματοδοτώντας τη φυγή 
τους από το νόμο με επιπλέον εγκληματικές δραστη
ριότητες. Διασχίζουν πολιτικά ή γεωγραφικά σύνορα με 
ασυλία και υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη στα παγκό
σμια συστήματα δικαιοσύνης. Η Interpol υποστηρίζει τις 
χώρες - μέλη της με έγκαιρη προσέγγιση, εντοπισμό και 
καταδίωξη των φυγάδων σε διεθνές επίπεδο. Ήδη λει
τουργεί μια νέα υπηρεσία ερευνών, η Υποδιεύθυνση 
Εντοπισμού Δραστών, που ασχολείται αποκλειστικά με 
θέματα δραπετεύσεων, η οποία συστάθηκε στο πλαίσιο 
αναδόμησης της Γεν. Γραμματείας της Interpol, το Σε
πτέμβριο του 2001.

Δευτερευόντως, θα ήθελα να αναφέρω μια συγκε
κριμένη δράση της Interpol στο πλαίσιο της αντιτρο- 
μοκρατικής της δραστηριότητας. Το Σεπτέμβριο 
2002, η Interpol δημιούργησε την Ομάδα Άμεσης Διά
δοσης Πληροφοριών σε θέματα τρομοκρατίας (FTF), 
πάλι στα πλαίσια της Γεν. Γραμματείας. FI ως άνω 
ομάδα έχει σχεδιαστεί να εργάζεται σε θέματα τρο
μοκρατίας, χωρίς να ασχολείται με απόρρητες πλη
ροφορίες, αντιθέτως, στηρίζεται κυρίως στη συλλογή
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πληροφοριών, έτσι ώστε να χρησιμεύει ως ένα σύ
στημα καθοδήγησης αστυνομικών ενεργειών υπό
πτων τρομοκρατικών ενεργειών σε διάφορες χώρες. 
Αυτό επιτυγχάνεται με τη συγκέντρωση και διανομή 
λιστών από ύποπτους τρομοκράτες.

Από τον Οκτώβριο του 2002 η Ομάδα Άμεσης Διάδο
σης Πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικές δραστη
ριότητες, απέστειλε σε όλες τις χώρες - μέλη έναν αριθ
μό επιχειρησιακών αναλυτικών αναφορών, όπως επίσης 
λίστες με πάνω από 500 ονόματα υπόπτων τρομοκρα
τών δραστηριοτήτων από διάφορες τρομοκρατικές 
ομάδες. Τα κράτη - μέλη βρήκαν ιδιαιτέρως χρήσιμη αυ
τή τη μορφή επιχειρησιακής υποστήριξης.

Α.Α. Η Αθήνα θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2004. Ποιο ρόλο καλείται να διαδραματί
σει η Interpol αναφορικά με το παγκοσμίου ενδιαφέ
ροντος αυτό αθλητικό γεγονός;

Η Interpol καλείται να παίξει έναν ιδιαίτερα σημαντικό 
ρόλο σε τόσο υψηλές διεθνείς εκδηλώσεις όπως αυτή. Η 
Γεν. Γραμματεία απέστειλε αξιωματικούς της στους χει
μερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Salt Lake City, προ- 
κειμένου να παράσχουν επιτόπου βοήθεια και υποστήρι
ξη. Την ίδια τακτική ακολούθησε στο Παγκόσμιο Κύπελ
λο στην Ιαπωνία και στην Ν. Κορέα, αλλά και στο Πτ 
σμιο Οικονομικό Forum στο Νταβός της 
εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την εμι 
σ’ αυτές τις μεγάλες εκδηλώσεις ήταν 
μες. Έχουν ήδη γίνει επαφές με τις ελλη’ 
φορικά με τους θερινούς Ολυμπιακούς που θα λάβουν 
χώρα στην Αθήνα. Η Interpol θα παράσχει μέσα και βοή
θεια γενικότερα τόσο από τη Γεν. Γραμματεία όσο και 
από το Εθνικό Κεντρικό Γραφείο μας στην Αθήνα.

\ " ^ ι* .
Α.Α. Θα μπορούσατε να μας̂  μιλήσετε για τους 

στρατηγικούς στόχους της Interpol;
Βρίσκομαι ήδη στο τρίτο έτος της θητείας μου και 

υποστηρίζομαι σε όλα τα επίπεδα από μερικούς απ' 
τους καλύτερους επαγγελματίες στον ι κόσμο, 
μια ομάδα και έτσι ενεργούμε. Προερχόμαστε αι 
φορετικές χώρες, υπόβαθρα και κουλτούρες, αλλά μοι
ραζόμαστε έναν κοινό σκοπό: Εργαζόμαστε προκειμέ- 
νου να βοηθήσουμε τα κράτη - μέλη μας στη μάχη ενά
ντια στο διεθνές έγκλημα. Εργαζόμαστε σκληρά προ- 
κειμένου να εφαρμόσουμε τις σημαντικές αλλαγές που 
αποφασίστηκαν να γίνουν μετά την 11 Σεπτεμβρίου 
2001. Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στην Ν.Υόρκη 
και τη Ουάσινγκτον έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη της Interpol. Κανένας δεν μπορεί να ξεπερά- 
σει την επίδραση που είχε η τρομοκρατία, με τις διάφο
ρες μορφές της, στις αστυνομικές δεσμεύσεις παγκο- 
σμίως, στα εθνικά Κεντρικά Γ ραφεία μας (NCB) και στη 
Γεν. Γραμματεία. Αλλά οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμ
βρίου αποτέλεσαν το πιο δραματικό παράδειγμα του 
κινδύνου που ελλοχεύει μια παγκόσμια τρομοκρατική 
οργάνωση για όλο τον κόσμο. Αυτές οι επιθέσεις κόστι
σαν τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων από 77 χώρες. Ασχέ
τως με το τι ο καθένας μας θεωρούσε ως άμεση προτε
ραιότητα πριν την 11η Σεπτεμβρίου, από εκείνη την ημέ
ρα έχει δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 
τρομοκρατίας.

Σε γενικές γραμμές, η Interpol μάχεται να εξελίξει την 
Interpol σε ένα οργανισμό που επικεντρώνει το ενδια
φέρον της στις παρακάτω επιδιώξεις.

1. Διαθεσιμότητα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την 
εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο, για επιχειρησιακή 
βοήθεια και χειρισμό κρίσεων στα κράτη - μέλη.

2. Μια συμπαγή δομή επικοινωνιών σε επίπεδο τέτοιο 
ώστε όλες οι χώρες μέλη της Interpol να μπορούν να 
λαμβάνουν και να αποστέλλουν πληροφορίες σε πραγ
ματικό χρόνο.

3. Υψηλής ποιότητας ασφαλή δίκτυα και ένα δίκτυο 
επικοινωνίας κρίσιμων πληροφοριών μεταξύ πολιτών 
και αστυνομίας.

4. Ευφυής, σκληρά εργαζόμενους και ειλικρινείς 
αστυνομικούς τόσο στη Γ εν. Γ ραμματεία όσο και στα 
Περιφερειακά Γ ραφεία, για να διασφαλίζεται σε ικανο
ποιητικό βαθμό η εξυπηρέτηση της περιφέρειας.

5. Βάση Δεδομένων με στοιχεία ανάλογα με τις προ
τεραιότητες μιας περιοχής ή μιας χώρας.

6. Ολοκληρωμένες αστυνομικές υπηρεσίες από πλευ
ράς επιχειρησιακής βοήθειας, εκπαίδευσης, και ανταλ
λαγή των πλέον αξιόπιστων πρακτικών, οι οποίες θα 
μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τους τις τοπικές ιδιαιτε
ρότητες και τις εξειδικευμένες ανάγκες.

7. Ακόμα πιο σύντομη έκδοση αγγελιών για καταζη- 
,νρ άτομα, στηριγμένη σε ένα σύστημα προτεραι-

ίτερη έμφαση στην τρομοκρατία και στις 
εγκλήματος, που αποτελούν απειλή για 
και την ευημερία των πολιτών.

ΑΑ Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή δύναμη.

Κι εγώ σας ευχαριστώ και αντεύχομαι καλή δύναμη 
στο δικό σας έργο

Υπαστυν. Α' Αρετή Λιασή 
Ανθ/μος Κων. Κούρος
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ατμόσφαιρας της οικογένειάς του.
Αφομοιώνεται με το πνεύμα της χωρίς αντίσταση. Δέ

χεται, χωρίς να καταλαβαίνει τις αξίες ή ότι άλλο πρε
σβεύει η οικογένεια, τις σκέψεις, τα ήθη και τα έθιμά 
της. Όλα αυτά έρχονται στο παιδί σαν κάτι αυτονόητο 
και γι’ αυτό του εντυπώνονται σταθερά και αξέχαστα.

Οι θεωρίες που ασχολούνται με την οικογένεια ως 
παράγοντα εγκληματογένεσης, κινούνται σε δύο κατευ
θύνσεις. Η μια αφορά τη “μη πλήρη” από άποψη δομής 
οικογένεια (“Broken Home”) και η δεύτερη τη “μη πλή
ρη” από άποψη λειτουργίας οικογένεια.

Με τον όρο “μη πλήρης από άποψη δομής οικογένεια 
ή διαλυμένη οικογένεια” εννοούμε το οικογενειακό σχή
μα του οποίου η δομή δεν είναι πλήρης λόγω θανάτου, 
διαζυγίου κ.λ.π., ενώ με τον όρο “μη πλήρης από άποψη 
λειτουργίας οικογένεια” υποδηλώνουμε περισσότερο 
διαταραχή στις διαπροσωπικές σχέσεις, παρά την φαι
νομενική “πληρότητα” της οικογένειας.

Ο θάνατος του ενός εκ των δύο συζύγων, η εγκατάλει
ψη και το διαζύγιο θεωρήθηκαν αιτίες οι οποίες, με τον 
έναν ή τον άλλον τρόπο, οδηγούν στην εκδήλωση απο- 
κλίνουσας ή παραβαπκής συμπεριφοράς. Ιδιαίτερη βα
ρύτητα δόθηκε στους παράγοντες εγκατάλειψη και δια-

Παρόλο που τα αίτια της παιδικής και 
εφηβικής παραβατικότητας δεν έχουν 
ακόμη σαφώς διευκρινιστεί, η έρευνα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
έχει δείξει ότι δεν είναι καθόλου υπερ
βολή αυτό που συχνά λέγεται ότι
“πίσω από κάθε εγκληματικό άτομο, 
υπάρχει μια εγκληματική οικογένεια”.

& ΠαραΒαιικάιπιιι ονηϋίκοιν

Του
ΧΡΗΣΤΟΥ

ΔΕΣΠΟΤΕΛΛΗ
ΑΣΤΥΝ.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ι
εκινώντας από τη θέση πως “ο εγκληματίας αρχίζει 
από μικρός”, η κοινωνιολογία της απόκλισης 
έστρεψε την προσοχή της στην αναζήτηση της ρί
ζας του “κακού”, κατά κύριο λόγο, στους θεσμούς 
δηλαδή της κοινωνικοποίησης και ειδικότερα στην 

οικογένεια και το σχολείο.
Μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στη διαδικασία κοινωνι

κοποίησης στα πλαίσια της οικογένειας και τη σημασία 
της στην εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς. Η οι
κογένεια αποτελεί το πρωταρχικό βιολογικό και κοινωνι
κό κύτταρο, είναι ο ενδιάμεσος τύπος ανάμεσα στη φυ
σική ομάδα και στη κοινωνική, που δημιουργείται σύμ
φωνα με τους κανόνες της κοινωνίας.

Είναι αναμφισβήτητο πως το παιδί στην πρώιμη φάση 
της παιδικής ηλικίας, συγκροτεί, στα πλαίσια της οικο
γένειας, τη βάση της προσωπικότητάς του.

Το παιδί στα πρώτα χρόνια της ανάπτυξής του είναι 
τελείως αφημένο στην επιρροή του πνεύματος και της

ζύγιο, δηλαδή στις περιπτώσεις εκείνες που η διάλυση 
της οικογένειας οφείλεται σε υπαιτιότητα των ίδιων των 
συζύγων. Κι αυτό γιατί οι περιπτώσεις αυτές έγιναν αντι
ληπτές ως κατ’ εξοχήν εγκληματογόνες περιπτώσεις.

Όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζουν αυτές οι έρευ
νες, το παιδί που μεγαλώνει με τον ένα γονιό αισθάνε
ται συναισθηματικό κενό, αποξενώνεται σταδιακά απ’ 
αυτόν, αφού έτσι κι αλλιώς ο γονιός δεν μπορεί να του 
παρέχει την πρέπουσα ανατροφή. Ειδικά όταν εκλείπει 
η μητέρα τα πράγματα δυσκολεύουν, καθώς η συνεχής 
απουσία της, αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση σωστής 
αγωγής. Το παιδί σ’ αυτή την περίπτωση παρασύρεται 
πιο εύκολα από το κακό παράδειγμα, καθώς του λείπει 
η οικογενειακή θαλπωρή, ο δρόμος και η γειτονιά γίνο
νται σπίτι του.

Σε μια μεγαλύτερη ηλικία(14 έως 18), όταν η αγωγή 
στο σπίτι είναι περιορισμένη, μεγαλύτερη επικινδυνό- 
τητα έχει ο ορφανός από πατέρα, γιατί δεν υπάρχουν
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τα οικονομικά μέσα διαβίωσης που παραδοσιακά παρέ
χει αυτός, με αποτέλεσμα να χάνεται ουσιαστικά και η 
παρουσία της μητέρας, η οποία αναγκάζεται να δου
λεύει, σε υποδεέστερη συχνά εργασιακή απασχόληση.

Πολύ χειρότερα γίνονται τα πράγματα, όπως προα- 
ναφέραμε, στην περίπτωση της διάλυσης της οικογένει
ας λόγω εγκατάλειψης ή διαζυγίου. Στην περίπτωση αυ
τή βρισκόμαστε σε μια εντελώς διαφορετική περίπτω
ση. Ο πατέρας εγκαταλείπει συνήθως τη μητέρα με τα 
ανήλικα παιδιά, χωρίς οικονομική κάλυψη και το παιδί 
ζει σε μια αρκετά τεταμένη ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις εκείνες όπου οι γονείς δεν έρχονται εύκο
λα σε συμφωνία για την επιμέλειά του. Στην περίπτωση 
αυτή, οι ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, καθώς ανα
πόφευκτα συνδέονται με μια αυξανόμενη αναποτελε
σματικότητα της γονικής επίβλεψης και τη μη επιβολής 
πειθαρχίας, αλλά και παρέχουν πρότυπα επιθετικότη
τας και ασυνέπειας, αποτελούν δείγμα ανυπαρξίας αγά
πης και στοργής .

Αντίθετα βέβαια, επιστημονικές έρευνες επισημαί
νουν ότι η οικογένεια είναι ένας μόνο από τους φορείς 
κοινωνικοποίησης και για το λόγο αυτό δεν πρέπει να 
υπερτιμάται η σημασία του παράγοντα “διαλυμένη οι
κογένεια” στην εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς.

Στις παραπάνω έρευνες και υποθέσεις αυτές, η απου
σία του ενός από τους δύο γονείς, το διαζύγιο κ.λ,π. δεν 
αποδείχθηκε αποφασιστικής και αποκλειστικής σημα
σίας παράγοντας στην εκδήλωση παραβατικής συμπε
ριφοράς των ανηλίκων, επειδή οι παράγοντες αυτοί 
συνδέονται άμεσα με άλλους παράγοντες μέσα στην οι
κογένεια, όπως είναι η οικονομική ανέχεια, οι συγκρού
σεις, η χαλάρωση των ανθρωπίνων σχέσεων, η χαλά
ρωση του κοινωνικού ελέγχου κ.λ,π.

Έτσι οι έρευνες στρέφουν την προσοχή τους σε στοι
χεία που είναι περισσότερο συνυφασμένα με τη λει
τουργία της οικογένειας και την ποιότητα της οικογενει
ακής ζωής, ασχολήθηκαν δηλαδή με οικογένειες που 
χαρακτηρίζονται “μη πλήρεις από άποψη λειτουργίας” 
ή αποδιοργανωμένες.

Με τον όρο “μη πλήρης από άποψη λειτουργίας” εν
νοείται η οικογένεια εκείνη στα πλαίσια της οποίας συ
ναντά κανείς φαινόμενα αποδιοργάνωσης και δυσλει
τουργίας, όπως η κακοποίηση και η παραμέληση των 
ανηλίκων, η χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, άλλες μορ
φές αποκλίνουσας ή εγκληματικής συμπεριφοράς, συ
γκρούσεις μεταξύ συζύγων κ.λ.π.

Η εγκληματικότητα των ίδιων των γονέων θεωρήθηκε 
βασικός παράγοντας ανάπτυξης παραβατικής συ
μπεριφοράς των ανηλίκων. Σύμφωνα με τους νό

μους της μίμησης , που ανέπτυξε ο Trade, η μί
μηση είναι ο βασικός παράγοντας που ενισχύει την 
εγκληματικότητα, καθώς όλες οι σημαντικές πράξεις τε
λούνται κάτω από την επίδραση του κακού παραδείγ
ματος. Μάλιστα η μίμηση γίνεται πιο έντονη όσο περισ
σότερο συνδεδεμένο είναι το υποκείμενο με το αντικεί
μενο της μίμησης.

Παρόμοιες έρευνες έχουν καταγράψει την ύπαρξη 
ανάλογης επικινδυνότητας σε παιδιά που προέρχονται 
από γονείς αλκοολικούς ή από ιερόδουλες.

Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών παρουσιάζουν

μια υψηλή αναλογία τέτοιων περιπτώσεων στον καταγε- 
γραμμένο παραβατικό ανήλικο.

Η παραβατικότητα των ανηλίκων αυτών εξηγείται εύ
κολα από το γεγονός ότι η αγωγή και το περιβάλλον κοι
νωνικοποίησής τους είναι αυτό που τους παρασύρει αρ
χικά στην σύμπραξη τους, ως συνεργών στις διάφορες 
εγκληματικές πράξεις (κλοπές, ναρκωτικά κ.λ.π.) των 
γονιών τους και στη συνέχεια του μοναδικού κοινωνικού 
ρόλου που ξέρουν και έμαθαν καλά, της εγκληματικής 
“σταδιοδρομίας”.

Γονείς - εγκληματίες, τρόφιμοι φυλακών, γονείς που 
έχασαν τον πνευματικό τους προσανατολισμό και παλεύ
ουν στη χίμαιρα των ψευδαισθήσεων να γεμίσουν τη ζωή 
τους με εφήμερες και ανήθικες απολαύσεις, πατέρες 
που γυρεύουν λησμονή στο ποτό, στα ναρκωτικά, στη 
χαρτοπαιξία, μητέρες που έπνιξαν τον έλεγχο της συνει- 
δήσεως και επιδίδονται στην ικανοποίηση διεστραμμέ
νων ενστίκτων, παρασυρμένες στον ίλιγγο του πάθους 
της σάρκας, σίγουρα αποτελούν κακά πρότυπα και οδη
γούν στην ανάπτυξη εγκληματικής συμπεριφοράς.

Σημαντικότατος επίσης παράγοντας στην παιδική και 
εφηβική εγκληματικότητα είναι και η ποιότητα των δια
προσωπικών σχέσεων των δύο γονιών μεταξύ τους, οι 
γαμικές, όπως λέγονται χαρακτηριστικά, συγκρούσεις 
μέσα στην οικογένεια.

Η ενότητα, η αγάπη και η επικοινωνία των γονιών με
ταξύ τους αποτελεί τη σπονδυλική στήλη της αγωγής 
και της σωστής κοινωνικοποίησης των νέων. Από τα 
πρώτα βήματα του παιδιού μέχρι τη στιγμή που θα φύ
γει από το σπίτι πρέπει να νοιώθει ότι οι γονείς του είναι 
ένα. Το παιδί είναι ο καρπός αγάπης των γονιών, μια 
στενή σχέση αγάπης και κατανόησης, αλληλοβοήθειας 
και συγκριτικότητας, όπου μέσα από την ομαλή και 
διαρκή επικοινωνία (οπτική, λεκτική και σωματική) θα 
αποτελόσουν το ιδανικό οικογενειακό κλίμα για να ευ
δοκιμήσουν οι νέοι βλαστοί. Μια άριστη οικογενειακή 
ατμόσφαιρα δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για 
σωστή ανάπτυξη της προσωπικότητας.

Ο μεγάλος παιδαγωγός Χαραλαμπόπουλος I. μας 
συμβουλεύει σχετικά “διά την ηθικήν ανάπτυξιν το παιδί 
έχει ανάγκην να διδαχθεί και προπάντος να ιδή την ηθι
κήν προσωποποιούμενην και εφαρμοζομένην με το πα
ράδειγμα”.

Αντίθετα, αν ο ένας μετράει τα δικαιώματα του άλλου 
με τη μεζούρα, ζυγίζει τις δουλειές ή τις υπηρεσίες που 
προσφέρει για να ανταμειφθεί ανάλογα, σίγουρα δημι- 
ουργούνται αρνητικές συνθήκες που θα καταλήξουν σε 
προστριβές και τραυματικές εμπειρίες, που τελικά στό
χο θα έχουν το παιδί, στο οποίο, όπως επισημαίνουν οι 
εγκληματολόγοι, οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι, θα δη- 
μιουργηθούν νευρικές και γενικότερα ψυχολογικές και 
συναισθηματικές ταραχές.

Υπάρχουν γονείς που έδιωξαν την αγάπη, τον αλλη
λοσεβασμό, την αλήθεια και συμμάχησαν με το μίσος, 
τη ζήλια, το ψέμα, εμποδίζοντας έτσι κάθε αγνό και 
ωραίο να θρονιαστεί στις αθώες παιδικές ψυχές.

Σήμερα η οικογένεια περνάει κρίση. Αυτό είναι αδιαμ
φισβήτητο. Το αποδεικνύει άλλωστε ο μεγάλος αριθμός 
διαζυγίων. Κραυγές απόγνωσης ακούγονται καθώς τρο
μεροί ύφαλοι απειλούν να τσακίσουν το πλοίο της οικο
γένειας. Στις περισσότερες οικογένειες εργάζονται και
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οι δύο γονείς και μάλιστα σε μια κοινωνία σκληρού 
ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα ο χρόνος που αφιερώνε
ται στην οικογένεια να περιορίζεται σημαντικά.

Ειδικότερα, η γυναίκα με την είσοδο της στο χώρο ερ
γασίας, εκτός από σύζυγος και μητέρα, είναι συγχρό
νως και επαγγελματίας. Στην προσπάθεια της να πετύ- 
χει σ' όλους τους ρόλους, κουράζεται πολύ περισσότε
ρο, ο χρόνος που αφιερώνει στην οικογένεια είναι ανα
γκαστικά λιγότερος και η καθημερινή της ζωή είναι ένας 
συνεχής αγώνας δρόμου για να τα προλάβει όλα, κου
βαλώντας συγχρόνως ενοχές για την ανεπάρκειά της.

Η έλλειψη χρόνου λοιπόν, το άγχος, ο κόπος, δεν επι
τρέπουν τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων και επικοι
νωνίας μεταξύ των συζύγων, αλλά και των παιδιών, με 
αποτέλεσμα συνήθως την αποξένωση και την εχθρότητα.

Η έλλειψη επικοινωνίας, η εχθρότητα, η δυσαρμονία 
αυτή των σχέσεων των συζύγων, που οφείλεται επίσης 
σε άγνοια της σημασίας του γάμου, σε ανωριμότητα ή 
και σε εγωισμό, δημιουργεί ανεξίτηλα τραύματα στα 
παιδιά, τσαλακώνοντας τη ψυχή τους.

Μελέτες που εξέτασαν την επίδραση των παιδικών 
εμπειριών στη συμπεριφορά των μετέπειτα γονιών προς 
τα παιδιά τους, έδειξαν πως όσοι μεγαλώνουν σε οικο
γένειες με ασταθείς διαπροσωπικές σχέσεις και συζυγι
κή ένταση αφενός μεν εμφανίζουν συχνότερα διατα- 
ραγμένη συμπεριφορά στην παιδική ηλικία, αφετέρου 
είναι πιο πιθανό να έχουν έλλειψη αυτοελέγχου ως ενή
λικοι, καθώς και ασταθείς ή διαταραγμένους γόμους.

HLoise Despert, ψυχοθεραπεύτρια, γράφει: “μέσα 
στις ομάδες των παιδιών που παρουσιάζουν ψυχι
κές διαταραχές και παραβατική συμπεριφορά, τα 
περισσότερα από αυτά προήρχοντο από οικογένειες με 

διαταραγμένες συζυγικές σχέσεις, αδιάφορα εάν είχαν 
καταλήξει ή όχι σε διαζύγιο”.

Η οικογένεια είναι το εργαστήρι που σφυρηλατούνται 
οι αυριανοί εργάτες του καλού, είναι η εστία όπου καίει 
άσβεστη η φλόγα της πίστεως στο θεό, είναι το περιβό
λι που καλλιεργείται η βασίλισσα των αρετών, “η αγά
πη”. Αν αυτή η αγάπη δεν υπάρχει ανάμεσα στους γο
νείς, πως θα μεταδοθεί στα παιδιά;

Σημαντική αιτία, που οδηγεί στη σύγκρουση μεταξύ 
των συζύγων, είναι ο τρόπος ανατροφής και διαπαιδα
γώγησης των παιδιών. Το γεγονός ότι υπάρχουν δύο 
παιδαγωγοί, δημιουργεί εκ των πραγμάτων μία αντιπα
λότητα μεταξύ των συζύγων. Ο πατέρας από τη φύση 
πιο αυστηρός, η μητέρα πιο επιεικής. Κάποτε συμβαίνει 
και το αντίθετο. Ο ένας από τους δύο είχε ίσως κάποιον 
αυταρχικό πατέρα, υπέφερε και δεν θέλει το παιδί του 
να υποστείτην καταπίεση. Υποχωρεί. Ο άλλος το εκλαμ
βάνει σαν αδυναμία και έρχεται η σύγκρουση.

'Οταν αυτή η σύγκρουση έχει οδυνηρές συνέπειες για 
τα παιδιά μας, δεν έχουμε το δικαίωμα να υψώνουμε τον 
εγωισμό μας και χάρις αυτού του εγωισμού να τραυμα
τίζουμε την ψυχική υγεία των παιδιών μας και την μετέ- 
πειτα εξέλιξή τους.

Αλλά, εξίσου σημαντικός παράγοντας, που συνδέεται 
με την παραβατικότητα των ανηλίκων είναι η ποιότητα 
της σχέσης των γονιών με τα παιδιά τους.

Ως κυριότερες μεταβλητές στις σχέσεις των γονιών 
προς τα παιδιά τους προσδιορίζονται κυρίως η έλλειψη

γονικής επίβλεψης, η σκληρή ή παθητική ή αδιάφορη 
αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων από 
τους γονείς, ο ακατανόητος ή σκληρός τρόπος επιβο
λής πειθαρχίας στα παιδιά, η απεριόριστη παροχή υλι
κών αγαθών κ.α.

Η γενική εικόνα που προκύπτει από τις διάφορες έρευ
νες δείχνει πως οι γονείς των παραβστικών ανηλίκων:

✓  Είναι υπερβολικά αυστηροί, με σκληρή πειθαρχία.
Στις οικογένειες αυτές καταπνίγεται κάθε ίχνος ελεύ

θερης πρωτοβουλίας, ενώ οποιοδήποτε δείγμα ανεξαρ
τησίας στιγματίζεται. Οι γονείς θέτουν δεκάδες “σιδη- 
ρούς κανόνες” πειθαρχίας, τους οποίους επιβάλλουν με 
αυστηρές ποινές, αποθαρρύνοντας κάθε σχέση του 
παιδιού με πρόσωπα που δεν ανήκουν στο οικογενειακό 
περιβάλλον. Ένα τόσο καταπιεστικό καθεστώς “προκα- 
λεί” εξέγερση.

Τα περισσότερα προβλήματα τιμωρίας και πειθαρ
χίας που αντιμετωπίζουν σήμερα οι γονείς προέρχονται 
από το ότι, χωρίς να το καταλαβαίνουν, περιμένουν πε
ρισσότερη τελειότητα από το παιδί τους π.χ. στα τέσ
σερα του, θέλουν να συμπεριφέρεται σαν να είναι επτά 
χρονών.

Απίστευτο θα μπορούσε να πει κάποιος, κι όμως οι 
περισσότεροι γονείς είναι πολύ λίγο ρεαλιστικοί στο ση
μείο αυτό.

Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι η βία προκαλεί βία. 
Η κατανόηση, η αποδοχή, η ανεκτικότητα, η μεγαλοψυ
χία, η υπομονή είναι φάρμακο κατά των ανεπιθύμητων 
αντιδράσεων του παιδιού.

Αν είναι αναπόφευκτο να τιμωρήσουν το παιδί, πρέπει 
πρώτα να καταλάβουν γιατί τιμωρείται, να βεβαιωθούν 
ότι δεν το τιμωρούν για να το κάνουν να πονέσει ή για 
να το εκδικηθούν, επειδή δε συμπεριφέρεται όπως εκεί
νοι θέλουν. Και βέβαια, σε καμία περίπτωση, δεν επι
τρέπεται ο ξυλοδαρμός ή άλλες ποινές που εξευτελί
ζουν το παιδί και μειώνουν την αξιοπρέπειά του.

Η στέρηση (π.χ. εξόδου, τηλεόρασης, γλυκού κ.λ.π.) 
είναι μια ποινή που προτείνεται ως πλέον ανώδυνη.

✓  Είναι υπερβολικά ανεκτικοί, με χαλαρή ή ακόμα 
και ανύπαρκτη πειθαρχία.

Ο χρόνος που διατίθεται στις περιπτώσεις αυτές για 
τη φροντίδα -ψυχολογική και ψυχοκοινωνική- του παι
διού είναι ελάχιστος. Ο γονεϊκός έλεγχος, ισχνός στην 
καλύτερη περίπτωση, πιθανό να είναι και τόσο εξασθε- 
νισμένος και χαλαρός, ώστε ακόμη και τα μικρά παιδιά 
να πηγαινοέρχονται όπου και όπως θέλουν, όλες της 
ώρες της ημέρας και της νύχτας. Και όταν σποραδικά 
επιχειρείται να ασκηθεί κάποιος έλεγχος, αυτός περιο
ρίζεται στην επιβολή κάποιων ποινών.

Όταν μάλιστα χρησιμοποιείται η σωματική τιμωρία 
μέσα σε ένα πλαίσιο αστοργίας, προκαλεί στο παιδί 
ανταποδοτική επιθετικότητα. Αυτό με τη σειρά του είναι 
η αρχή του ολισθηρού δρόμου, που οδηγεί στην παιδι
κή εγκληματικότητα.

Το χειρότερο όμως στην διαπαιδαγώγηση των παι
διών, πέρα από την αυστηρή ή χαλαρή πειθαρχία, είναι 
η ασυνεπής πειθαρχία. Η αλλοπρόσαλλη στάση των γο
νιών, αναφορικά με την πειθαρχία συναντάται σε όλους 
τους τύπους παραβατικής συμπεριφοράς.
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Η ασυνέπεια των γονιών στην επιβολή της πειθαρχίας 
περιγράφεται από τον Derek Wright ως εξής: "'Οταν 
στην οικογένεια δεν υπάρχει συνέπεια στον τρόπο πει- 
θαρχικότητας του παιδιού, το παιδί, όχι μόνο θα διατε- 
λεί σε σύγχυση για το τι είναι σωστό και τι λάθος, αλλά 
και στο εξής δεν θα αγανακτεί όταν βλέπει την αδικία 
και θα μάθει ότι το αν θα αμειφθεί ή θα τιμωρηθεί δεν 
εξαρτάται καθόλου από τη δική του συμπεριφορά. Αυ
τό το τελευταίο σημείο είναι τόσο σημαντικό. Όταν μέ
σα στην οικογένεια υπάρχει συνέπεια στη συμπεριφορά 
των γονιών απέναντι στο παιδί, τότε και εκείνο μαθαίνει 
ότι, σε μεγάλο βαθμό, η συμπεριφορά του προσδιορίζει 
και το πώς θα το αντιμετωπίζουν οι άλλοι. Αν αντίθετα 
το παιδί μάθει να αποσυνδέει τη δική του συμπεριφορά 
από τις αμοιβές και τις τιμωρίες που του επιβάλλουν οι 
άλλοι, θα νιώθει πιο πολύ αδύναμο να επηρεάσει τον 
κοινωνικό του περίγυρο. Αυτό με τη σειρά του, θα οδη
γήσει σε αυτήν την γενικευμένη αποξένωση από την κοι
νωνία, που οι κοινωνιολόγοι έχουν παρατηρήσει ότι 
αποτελεί κύριο γνώρισμα των νεαρών παραβατών. Πολ
λές μελέτες έχουν επισημάνει ότι στους νεαρούς παρα
βάτες κυριαρχεί μια μοιρολατρική στάση. Τα παιδιά αυ
τά έχουν την εντύπωση ότι ο μοναδικός τρόπος για να 
εξασφαλίσουν μια προβλέψιμη ανταπόκριση από τους 
άλλους, είναι να προκαλέσουν την οργισμένη αγανά
κτηση τους, με πράξεις κλοπής και βανδαλισμού’’.

Οι γονείς δεν πρέπει να είναι ούτε αυταρχικοί ούτε 
αδιάφοροι, αλλά να διακατέχονται από μια ειλικρινή διά
θεση για συζήτηση και να είναι οικείοι, προσιτοί, πρό
σωπα εμπιστοσύνης, στήριξης, αγάπης, ελπίδας, πράγ
μα που θα έχει ως συνέπεια την τόνωση του αυτοσυναι- 
σθήματος, το οποίο τόσο σημαντικό είναι σ’ αυτήν την 
ηλικία.

✓  Εμφανίζονται ψυχροί, άκαμπτοι, περιοριστικοί 
και καταπιεστικοί ή αντίθετα υπερβολικά υπερ
προστατευτικοί, χαλαροί στη γονική επίβλεψη.

Στην πρώτη περίπτωση τέτοιων προβληματικών οικο
γενειών, η σχέση γονιού - παιδιού χαρακτηρίζεται από 
έλλειψη αγάπης, ενδιαφέροντος, ζεστασιάς , συμπάθει
ας και στοργής. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την 
ενίσχυση της αντιπαλότητας στη σχέση γονιού - παιδιού.

Το άγχος της δουλειάς, η κούραση και ο εκνευρι
σμός, οδηγούν τους γονείς σε ψυχική απόσταση από τα 
παιδιά τους, στα οποία ξεσπούν επάνω τους πολλές φο
ρές (ενδοοικογενειακή βία).

Πρέπει όλοι να ξέρουμε ότι τα ίχνη της οικογενειακής 
ανατροφής συνοδεύουν το νέο σε όλη του τη ζωή. Ο κα
κοποιός του σήμερα είναι το χθεσινό παραμελημένο 
παιδί, στο οποίο δεν δόθηκε αγάπη και κατανόηση.

Στη δεύτερη περίπτωση της υπερπροστατευτικής οι
κογένειας, η υπερπροστατευτική στοργή δημιουργεί 
παιδιά απαιτητικά, που δεν μαθαίνουν να συμμορφώνο
νται στις διάφορες υποχρεώσεις ζωής, ώστε να αντι
στέκονται στους διάφορους πειρασμούς. Είναι φυσικό 
να δημιουργούνται κατ’ αυτό τον τρόπο οι προϋποθέ
σεις για την μελλοντική τους δυσπροσαρμοστικότητα 
και την ενδεχόμενη παραβατικότητά τους.

Ο υπερπροστατευτικός γονιός πρέπει να ξέρει πως η 
υπερπροστασία μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες ομα
λής προσαρμογής και κοινωνικότητας των παιδιών και

αυξάνει της πιθανότητες αποκλίνουσας συμπεριφοράς.
Οι υπερπροστατευτικοί γονείς εμφανίζονται πρόθυ

μοι να δώσουν κάθε υλικό αγαθό που θα ζητήσουν τα 
παιδιά, καθώς και ελευθερίες που οι ίδιοι ουδέποτε γεύ
τηκαν σε αντίστοιχη έκταση, νομίζοντας έτσι ότι εκπλη- 
ρούν τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Κατά βάση 
καλύπτουν ρόλους που ενδεχομένως αδυνατούν να εκ- 
φράσουν με πραγματική αφοσίωση, αγάπη και ψυχική 
επικοινωνία.

Για τη σωστή κοινωνικοποίηση του παιδιού χρειάζε
ται η οικογενειακή ζωή να έχει ευλυγισία, να είναι ευ
χάριστη καταφυγή στην πνιγηρή και άγρια ζωή της επι
βολής στον κοινωνικό στίβο. Το παιδί πρέπει να νιώθει 
αυτό το καταφύγιο, να αυτοεπιβεβαιώνεται συνεχώς.

Μ έσα σ’ ένα πλαίσιο επιτήρησης “από απόσταση”, 
όπως λέει ο Μπερνάρ Μύλντροφ, το παιδί θα ολο
κληρώνεται σαν άνθρωπος, μεγαλώνοντας και συ

νειδητοποιώντας πως δεν είναι αυτό που έχει πάντα άδι
κο, ούτε κι αυτό που έχει πάντα δίκιο.

Η διακριτικότητα, ο σεβασμός στη γνώμη του, οδη
γούν το παιδί στο δρόμο της σωστής ελευθερίας.

Οι γονείς πρέπει να ξέρουν ότι όταν το παιδί μεγαλώ
νει σε ένα παγερό ή αδιάφορο ή εχθρικό οικογενειακό 
περιβάλλον ενδέχεται να καταλήξει σε φτωχή αυτοεκτί
μηση, που το γεμίζει από μειονεξίες.

Ένα αίσθημα κατωτερότητας το καταπνίγει συχνά και 
δεν του δίνει δύναμη να αγωνισθεί. Γίνεται ένα παθητι
κός δέκτης. Το ίδιο υπάρχει περίπτωση να συμβεί και 
στην αντίθετη περίπτωση, όταν έχουμε υπερπροστασία.

Όταν δηλαδή το παιδί ζει σε μία ατμόσφαιρα που το 
πνίγει η αγάπη και δεν του δίνει οξυγόνο αυτενέργειας, 
που είναι το οξυγόνο για την αυτοεκτίμιση.

31



Το άτομο που ζει χωρίς αυτοεκτίμιση υιοθετεί μια 
αμυντική συμπεριφορά, που διακατέχεται από μία αυ
ξανόμενη επιθετικότητα, με διαταραγμένες προσωπικές 
σχέσεις.

Εάν επίσης γίνει κατορθωτό να μη δημιουργηθούν 
στα παιδιά ενοχές ή αν βοηθηθούν από την οικογένεια 
να απαλλαγούν απ’ αυτές, θα έχει γίνει ένα μεγάλο βή
μα στην υγιή ολοκλήρωση της προσωπικότητάς των.

Τα αποθέματα ενοχής δηλητηριάζουν τη χαρά της 
ζωής, κάνουν τον άνθρωπο δυστυχισμένο και γεννούν 
συμπλέγματα κατωτερότητας και επιθετικότητας προς 
τον εαυτό του και τους τρίτους.

✓  Κακοποιούν - παραμελούν τα παιδιά τους.
Στην Ελλάδα παρατηρούνται, όπως και σε άλλες χώ

ρες, κρούσματα κακοποίησης και παραμέλησης παι
διών από τους γονείς, όταν αυτοί συνήθως αντιμετωπί
ζουν προσωπικές δυσκολίες ή έχουν διαταραγμένη 
προσωπικότητα ή συμπεριφορά.

Οι μορφές κακοποίησης ποικίλουν και μπορεί να είναι 
σωματική, ψυχολογική, παραμέληση, σεξουαλική παρα
βίαση - αιμομιξία, παιδική εργασία, έκθεση του παιδιού 
για μακρύ χρονικό διάστημα σε διάφορες μορφές εν- 
δοοικογενειακής βίας, χωρίς το ίδιο να υφίσταται σω
ματικές κακώσεις. Η Αγάθωνις Γεωργοπούλου υπολογί
ζει ότι 5.000 - 10.000 παιδιά προσχολικής ηλικία υφί- 
στανται κακοποίηση ή παραμέληση από το οικογενεια
κό τους περιβάλλον. Οι υπολογισμοί αυτοί της κακοποί
ησης, που φαίνονται σχετικά χαμηλοί, οφείλεται στην 
απουσία συστήματος υποχρεωτικής αναφοράς και στη 
απροθυμία του ιατρικού προσωπικού να εμπλακεί προ
σωπικά σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Η θυματολογία σήμερα, δίνει ιδιαίτερη σημασία στη 
μη θυματοποίηση των παιδιών και των εφήβων από 
την κακοποίηση που υφίστανται από γονείς, κηδεμό
νες, παιδαγωγούς και άλλους δήθεν προστάτες τους 
για την ουσιαστική μείωση της εγκληματικότητας, όχι 
μόνο των ανηλίκων αλλά και των ενηλίκων.

Ο καλύτερος τρόπος διαπαιδαγώγησης του παιδιού

δεν είναι η πρόκληση σωματικής κακοποίησης, αλλά ο 
διάλογος που κάνει ο γονιός μαζί του, για να καταλάβει 
το παιδί τη σημασία του κανόνα που θέλουμε να του δι
δάξουμε. Όταν τον παραβαίνει, με το διάλογο ο γονιός 
οφείλει να το κάνει να αντιληφθεί τη ζημιά που προκά- 
λεσε στο θύμα και κυρίως με το παράδειγμά του.

Καμιά διδασκαλία δεν ευδοκιμεί αν εκείνος που διδά
σκει τον κανόνα, ο ίδιος τον παραβαίνει. Η μίμηση και η 
ταύτιση αποτελούν τον καλύτερο τρόπο διαπαιδαγώγη
σης. Η ηθική αγωγή, το καλό παράδειγμα, η πειθώ και ο 
έλεγχος χωρίς ακρότητες από τους γονείς πλάθουν τον 
ενάρετο ανήλικο. Όταν τα αγριότερα ζώα της ζούγκλας 
αγαπούν και φροντίζουν τα παιδιά τους, έρχονται οι ίδι
οι οι γονείς και κακοποιούν ή ακόμη υψώνουν δολοφο
νικό χέρι στα ίδια τους τα παιδιά.

Η οικογένεια πρέπει να είναι το φυτώριο μέσα στο 
οποίο ανθίζει η αγάπη. Όπως το φυτό χωρίς νερό και 
ήλιο δεν μπορεί να αναπτυχθεί, έτσι και χωρίς την αγά
πη η οικογένεια δεν μπορεί να προκόψει. Μια αγάπη 
πλούσια όχι κυριαρχική, ταπεινή όχι εξουσιαστική, υπο
μονετική και ανεκτική, χωρίς απειλές και εκβιασμούς.

Η μητέρα είναι εκείνη που σηκώνει τους ώμους της το 
μεγαλύτερο βάρος.

Η μητρική στοργή και η μητρική αγάπη αποτελούν το 
ευνοϊκότερο περιβάλλον για την άνθηση όλων των 
υγιών έξεων του παιδιού. Ο ιερός Αυγουστίνος έλεγε 
ότι αν του δώσουν καλές μητέρες θα μπορέσει να αλ
λάξει την όψη του κόσμου.

✓  Εντάσσουν το παιδί σε ένα “σιδηρό” πρόγραμμα 
σχολικής και εξωσχολικής δραστηριότητας.

Πολλοί γονείς, ιδίως στη σημερινή εποχή, “φορτώ
νουν” τα παιδιά τους με πολλές σχολικές και εξωσχολι
κές δραστηριότητες (φροντιστήρια μαθημάτων σχολεί
ων, ξένων γλωσσών, μουσικής, χορού, κ.λ.π.) με αποτέ
λεσμα να αφήνουν ελάχιστα περιθώρια χρόνου στο παι
δί τους για παιχνίδι και πραγματική ψυχαγωγία ή άλλες 
δημιουργικές δραστηριότητες, καλλιτεχνικού ή αθλητι
κού χαρακτήρα.

Ακόμη και στα παιδιά της Α’ Δημοτικού Σχολείου, 
σύμφωνα με έρευνα της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, ο χρόνος κστανέμεται αποκλει
στικά ανάμεσα στο διάβασμα και την τηλεόραση, η 
οποία καταλήγει να είναι κύρια πηγή ψυχαγωγίας, με 
όλες τις αρνητικές συνέπειες που έχει αυτό.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια έρευνα, “είναι το μεγα
λύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε, όταν αναγκά
ζουμε το παιδί να ζει μια καταπιεστική ζωή που είναι 
υποχρεώσεις και μόνο”.

Ο σημαντικότερος κίνδυνος είναι η ανάπτυξη του άγ
χους “να τα προλάβω όλα”. Τα παιδιά αυτά αργότερα 
κινδυνεύουν να γίνουν πολύ ευαίσθητα, με έλλειψη σι
γουριάς για τον εαυτό τους.

Κάθε μικρή αποτυχία θα μεγαλοποιείται και θα θεω
ρείται μεγάλη ήττα, κυρίως όταν έχει δοθεί από το πε
ριβάλλον του υπερβολική σημασία στις επιδόσεις στο 
σχολείο.

Ο έφηβος, όπως παρατηρεί η παιδοψυχολόγος Μ. 
Ζερβάκη, “μπορεί να εξαρτηθεί άμεσα και απόλυτα από 
τους οργανωτές του χρόνου του, τους γονείς του, με το 
πιο πιθανό αποτέλεσμα να παρουσιάσει πολύ περισσό-
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τέρα συμπτώματα ανωριμότητας από του συνομήλι
κους του που έζησαν σε διαφορετικές συνθήκες. Υπάρ
χει κίνδυνος να μην “ανακαλύψει” τη δική του ταυτότη
τα και να μην μπορέσει να ανεξαρτητοποιηθεί από τους 
γονείς του.

Μία άλλη, πιθανή συνέπεια, είναι το παιδί αυτό κάπο
τε να αντιδράσει δυναμικά, να φύγει από το σπίτι , να 
κάνει τολμηρά πράγματα, κακές παρέες, να αναπτύξει 
παραβατικότητα και να διαταραχθούν οι σχέσεις με 
τους γονείς του.

Σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, η οικογένεια, κυ
ρίως στην Ελλάδα, φαίνεται να χρησιμοποιεί μια παρα
δοσιακή αξία, όπως είναι αυτή της εκπαίδευσης, με συ
νεχείς πιέσεις για μεγαλύτερες επιδόσεις (ενώ τα παι
διά δείχνουν να αδιαφορούν), προκειμένου να καλύψει 
άλλα κενά που την απειλούν.

Έτσι η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, πέραν από την 
καθαυτή αξία που έχει ως μέσο πραγμάτωσης της μόρ
φωσης, έχει αναχθεί, για λόγους κοινωνικής κινητικότη
τας, σε θέμα άμεσης σημασίας για την ελληνική οικογέ
νεια, με τεράστιο οικονομικό αλλά κυρίως ψυχολογικό 
κόστος για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Η πληθώρα των ερευνών μέχρι σήμερα, έχει καταδεί- 
ξει πολλές άλλες οικογενειακές μεταβλητές που 
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την παιδική και εφη

βική παραβατικότητα. Τέτοιες μεταβλητές είναι οι ανα
χρονιστικές και ανεπαρκείς πρακτικές κοινωνικοποίη
σης, τα ασαφή όρια στην οικογένεια, τα ανεπαρκή ή “δι

πλά” γονεϊκά μηνύματα, η αντιφατική κοινωνική συμπε
ριφορά, η δυσπιστία στην επικοινωνία σχολείου - οικο
γένειας, η έλλειψη κοινών οικογενειακών ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων κ,λ,π.

Απ’ όλη την πορεία της μέχρι σήμερα επιστημονικής 
έρευνας, προκύπτει ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την 
οικογένεια, τις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα σ’ αυτή και 
όλους τους αντικειμενικούς παράγοντες που την περι
βάλλουν και βοηθούν στην μορφοποίησή της ως σημεία 
δόμησης παραβατικότητας των ανηλίκων.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΔΙΑΣΚΕΨΗ
EUROPEAN
CONFERENCE
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EUROPEENNE

ίε μια τελετή γεμάτη συμβολισμούς στην Αρχαία 
Αγορά «σ’ αυτό εδώ τον χώρο, που πριν 2.500 
χρόνια συναναστρέφονταν άνθρωποι, από δια
φορετικές ηπείρους και φυλές, εμείς σήμερα 
αποδεικνύουμε ότι η Ιστορία δεν έχει τέλος», εί

πε ο Πρωθυπουργός Κ,Σημίτης- υπογράφηκε η συνθή
κη προσχώρησης. Οκτώ πρώην χώρες του ανατολικού 
συνασπισμού και δύο της Μεσογείου προστέθηκαν στα 
ήδη 15 μέλη της Ε.Ε. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα μία 
από τις χώρες-μέλη υπήρξε ο τόπος που πρωταγωνί
στησε στις διευρύνσεις της ευρωπαϊκής οικογένειας. 
Πρώτα η ίδια η ελληνική ένταξη στην Αθήνα, έπειτα η δι
εύρυνση του 1995 στην Κέρκυρα και τώρα, η μεγαλύτε
ρη διεύρυνση που δημιουργεί τη νέα Ευρώπη.

Οι ηγέτες των 15 και των οκτώ της Ανατολικής Ευρώ
πης μίλησαν με έμφαση για το «τέλος της διαιρεμένης 
Ευρώπης». Ο Γερμανός καγκελάριος Σρέντερ θύμισε 
ότι είναι επικεφαλής μιας χώρας που άρχισε το Β’ Πα
γκόσμιο Πόλεμο που οδήγησε στη διαίρεση της Ευρώ
πης, η οποία λήγει τώρα, ενώ ο προεδρεύων Κώστας 
Σημίτης τόνισε ότι «σήμερα ξεπερνάμε τη διαίρεση 
που προκάλεσε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος». Αντίστοι
χες σκέψεις εξέφρασαν και άλλοι ηγέτες με φράσεις 
όπως «σήμερα αρχίζει πραγματικά ο 21ος αιώνας» ή 
«σήμερα πέφτει ουσιαστικά το τείχος του Βερολίνου» 
των πρωθυπουργών της Ουγγαρίας και της Ολλανδίας. 

Η εθνική διάσταση όμως της 16ης Απριλίου ήταν,

ασφαλώς, η ένταξη της Κύπρου. «Είναι η μεγαλύτερη 
μέρα μετά την ανεξαρτησία της», είπε χαρακτηριστικά 
ο πρόεδρος Τάσος Παπαδόπουλος παρόντων και των 
πρώην προέδρων Γλ. Κληρίδη και Γ.Βασιλείου.

Ως ιστορική εθνική επιτυχία όμως, ας κρατήσουμε ότι 
οι δύο στους 25 ευρωπαίους ηγέτες που υπέγραψαν τη 
Συνθήκη για τη Νέα Ευρώπη ήσαν Έλληνες και μίλησαν 
ελληνικά: ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και ο Πρό
εδρος της Κύπρου Τάσος Παπαδόπουλος.

Πρωτεούσα...............................Ταλίν
Γλώσσα ..................................... Εσθονική
Νόμισμα.....................................Κορόνα
Πληθυσμός ............................... 1,4 εκατ.
ΑΕΠ............................................ 6.2 δισ. Ε
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ: .................. 4.300 Ε
Ανεργία: ................................... 2,4%
Εξαγωγές εντός της Ε.Ε............76,5%
Ρυθμός αύξησης πληθυσμού: ....-0,52% 
Στρατός:.....................................282.716

Το Ταλίν είναι μία από τις καλύτερα διατηρημένες 
μεσαιωνικές πόλεις της Ευρώπης. Και ο τουρισμός 
του αντιπροσωπεύει το 15% του εθνικού ΑΕΠ. Η 
Εσθονία είναι «ξαπλωμένη την ανατολική όχθη της
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Βαλτικής Θάλασσας και μετράει 1.400 λίμνες και 
1.521 νησιά. Οι Εσθονοί λατρεύουν τη σάουνα και 
απολαμβάνουν την έντονη ζεστή θαλπωρή της στις 
μακρές γκίζες ημέρες του χειμώνα. Και παίζουν με 
το Ιντερνέτ. Η Εσθονία είναι μία από τις πιο συνδε- 
δεμένες χώρες του κόσμου με το Ιντερνέτ. Κύριο 
χαρακτηριστικό του λαού είναι η λεγάμενη «οικονο
μική σοφία», δηλαδή η ικανότητα να λαμβάνει τις 
σωστές οικονομικές αποφάσεις την κατάλληλη 
στιγμή. Οι Εσθονοί καταφέρνουν επίσης έστω και 
την τελευταία στιγμή να βρίσκουν λύσεις ακόμη και 
στα πιο δύσκολα προβλήματα.

ΚΥΠΡΟΣ

Πρωτεύουσα............................. Λευκωσία
Γλώσσα .....................................Ελληνικά/Τουρκική
Νόμισμα.....................................Κυπριακή λίρα
Πληθυσμός ............................... 800.000
ΑΕΠ............................................ 10,1 δισ. Ε
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ....................15,177 Ε
Ανεργία.......................................4%
Εξαγωγές εντός της Ε.Ε............ 47,7%
Ρυθμός αύξησης πλυθυσμού.....0,57%
Στρατός.....................................137.3222

Η Κύπρος είναι το σταυροδρόμι μεταξύ της Ευ
ρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Με μνημεία 
από όλους τους πολιτισμούς που έχουν συναντη
θεί στο νησί της Αφροδίτης. Διατηρεί, εξάλλου, 
αρχαίες παραδόσεις, όπως το περίφημο Φεστιβάλ 
των κρασιών. Ο Τουρισμός, η βιομηχανία ενδυμά
των και χειροτεχνίας -κεντήματα, πήλινα, χάλκινα. 
Και εμπορική Ναυτιλία. Από το 1974 με την τουρ
κική κατοχή στο βόρειο τμήμα της, το νησί έχει 
δύο χωριστές κοινότητες από Ελληνοκύπριους και 
Τουρκοκύπριους.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Πρωτεύουσα
Γλώσσα ....................................Λιθουανική
Νόμισμα....................................Λίτας
Πληθυσμός .............................. 3.696.000
ΑΕΠ............................................8,5δισ. Ε
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ...................2.300 Ε
Ανεργία......................................13,1%
Εξαγωγές εντός Ε.Ε.................47,9%
Ρυθμός αύξησης πληθυσμού.....-025%
Στρατός....................................733.415

Η Βίλνα είναι μια γοητευτική γραφική πόλη, που ιδρύ
θηκε το 1579. Το Πανεπιστήμιο της είναι μια πόλη μέσα 
στην πόλη με κτίρια στιλ Αναγέννησης που διαχωρίζο
νται με πολλές εσωτερικές αυλές. Η Λιθουανία είναι η 
πιο μεγάλη από τις βαλτικές χώρες. Με 80% Λιθουα- 
νούς, 11% Πολωνούς και 7% Ρώσους. Η Λιθουανία με
τράει χίλια χρόνια ιστορίας, πολυάριθμες λίμνες, τρε
χούμενα νερά, μεγάλα δάση, και 99 χιλιόμετρα μιας αμ
μουδερής παραλίας με εντυπωσιακούς αμμόλοφους.

ΛΕΤΟΝΙΑ

Πρωτεύουσα............................. Ρίγα
Γλώσσα.....................................Λετονική
Νόμισμα.....................................Λατς
Πληθυσμός ................................ 2.417.000
ΑΕΠ............................................ 13,4 δισ. Ε
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ................... 5.540 Ε
Ανεργία...................................... 16,5%
Ρυθμός αύξησης πληθυσμού.....-0,77%
Στρατός.................................... 464.843

Η Ρίγα χτίστηκε το 1201 και είναι η μεγαλύτερη πό
λη στις βαλτικές χώρες. Διαθέτει το πιο ψηλό, -43 μέ
τρα- άγαλμα Ελευθερίας στην Ευρώπη. Η Λετονία 
σκεπάζεται με τεράστια δάση, που προμηθεύουν ξυ
λεία στις βιομηχανίες κατασκευής και χαρτιού. Παρά
γει εξάλλου, υφαντουργικά και καταναλωτικά προϊό
ντα. Με άφθονη χλωρίδα, η Λετονία κυνηγά και ψα
ρεύει. Το 56% του πληθυσμού είναι Λετονοί και το 30% 
Ρώσοι. Πάνω από το ένα τρίτο ζει στην πρωτεύουσα.

ΜΑΛΤΑ

Πρωτεύουσα.............................Βαλέτα
Γλώσσα .....................................Μαλτέζικη/Αγγλική
Νόμισμα.....................................Μαλτέζικη λίρα
Πληθυσμός ............................... 390.000
ΑΕΠ............................................ 4 δισ. Ε
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ................... 10.340
Ανεργία.......................................5,3%
Εξαγωγές.εντός της Ε.Ε............33,5%
Ρυθμός αύξησης πληθυσμού......0,73%
Στρατός.....................................78.909

θεωρείται ως η πλέον ευρωπαϊκή από τις 10 υπό 
ένταξη χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νησί της 
Μάλτας έχει «αγκυροβολήσει» στην καρδιά της Μεσο
γείου. Η ιστορία της μετράει πολλές χιλιετίες και έχει 
«χωνέψει» πολλούς πολιτισμούς. Η πανίσχυρη κι επι
βλητική οχύρωση της μαρτυρεί τη γενναία απόφαση 
των Μαλτέζων να υπερασπιστούν το νησί τους. Ο του
ρισμός καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής 
δραστηριότητας στο νησί. Αλλά σημαντική ανάπτυξη 
γνωρίζει και ο τομέας των υπηρεσιών, χάρη στην προ
σαρμογή της αμειβόμενης εργασίας στις αλλαγές των 
συνθηκών.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Πρωτεύουσα............................. Βουδαπέστη
Γλώσσα ..................................... Ουγγρική
Νόμισμα.................................... Φορίντ
Πληθυσμός ................................ 10.024.000
ΑΕΠ............................................57,9 δισ. Ε
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ................... 5.660 Ε
Ανεργία...................................... 5,7%
Εξαγωγές εντός της Ε.Ε........... 75,1%
Ρυθμός αύξησης πληθυσμού.....-ο,3%
Στρατός.................................... 2.039.710
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Η Βουδαπέστη, με πλούσια ιστορία, πολιτισμό και διά
σημες θεραπευτικές πηγές, έχει καβαλικέψει το Δούνα
βη. Διαθέτει από το 1896 το πρώτο μετρό της Ευρώπης. 
Η Ουγγαρία, με πλούσια λιβάδια και γόνιμη γη, παράδει
σος για τα αποδηματικά πουλιά, καθρεφτίζεται στη λίμνη 
Μπάλατον, την πιο μεγάλη της Κεντρικής Ευρώπης. Η 
Ουγγαρία είναι η γέφυρα της ευρωπαϊκής Ανατολής με 
την ευρωπαϊκή Δύση. Αλλά και η χώρα της μελομανίας. 
Η ουγγαρέζικη φολκλορική μουσική έχει εμπνεύσει με
γάλους Πολωνούς συνθέτες Λιστ, Μπάρτοκ, Κόνταλι...

Π Λ Α Λ Ν Ι ΑΠ ΟΛΩΝΙΑ

Πρωτεύουσα.............................. Βαρσοβία
Γλώσσα.......................................Πολωνική
Νόμισμα.....................................Ζλότι
Πληθυσμός..................................38.653.000
ΑΕΠ.............................................172,2δισ.Ε
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ................... 3.800 Ε
Ανεργία....................................... 12,3%
Εξαγωγές εντός Ε.Ε..................... 70,5%
Ρυθμός αύξησης πληθυσμού...........-0,02%
Στρατός........................................ 8.120.098

Στον 17ο αιώνα ήταν μία από τις πιο ισχυρές χώρες 
της Ευρώπης. Με μεγάλη ιστορία. Και μεγάλους Πολω
νούς: ο αστρονόμος Κοπέρνικος, ο συνθέτης Σοπέν, η 
φυσικός Μαρίας-Κιουρί-Σκλοντόβσκα, Αντρέϊ Βάιντα, 
Ρομάν Πολάνσκι, Κριστφ Κισλόφσκι, Λεχ Βαλέσα και βέ
βαια ο πάπας Ιωάννης-Παύλος ο Β’. Στο Πανεπιστήμιο 
της Βαρσοβίας υπάρχει έδρα Νεοελληνικών σπουδών, 
το δε Πανεπιστήμιο της Κρακοβίας ιδρύθηκε το 1364. Η 
Πολωνία είναι η πιο μεγάλη αγροτική χώρα από τις 10 
υποψήφιες χώρες -γιαυτό άλλωστε την αποκαλούν 
«Γολιάθ της διέυρυνσης»- και διεκδικεί ένα μεγάλο 
κομμάτι από την ΚΑΠ. Διαθέτει πλούσιες πηγές, με με- 
ταλλλεύματα και ορυκτό αλάτι. Το αλατωρυχείο της Βιέ- 
λιζκα είναι μια ολόκληρη πόλη σε βάθος 135 μέτρων.

ΤΣΕΧΙΑ

Πρωτεύουσα............................Πράγα
Γλώσσα....................................Τσεχική
Νόμισμα................................................Τσεχική κορώνα
Πληθυσμός.............................. 10.270.000
ΑΕΠ......................................... 63,3δισ. Ε
Κστά κεφαλήν ΑΕΠ................. 6.200 Ε
Ανεργία....................................8%
Εξαγωγές εντός Ε.Ε.................. 68,6%
Ρυθμός αύξησης πληθυσμού.......-0,07%
Στρατός................................... 2.012.779

Η Πράγα με πάνω από χίλια χρόνια ιστορία, διαθέτει 
θησαυρούς αρχιτεκτονικής με διαφορετικά στιλ. Το 
95% της χώρας καλύπτεται από λόφους και βουνά, πα
ραδείσους για τους σκιέρ και τους περιπατητές. Κι έχει 
ένα παγκόσμιο ρεκόρ: 900 πηγές μεταλλικού νερού. Λί
γο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Τσεχία 
ήταν στις 10 πρώτες βιομηχανικές χώρες του κόσμου. 
Και μέχρι το 1938 ήταν η μόνη Δημοκρατία της Κεντρι

κής Ευρώπης. Οι Τσέχοι είναι εργατικοί και πειθαρχιμέ- 
νοι. Για τον λόγο αυτόν και χώρισαν την πάλαι ποτέ Τσε
χοσλοβακία με «βελούδινο», αναίμακτο τρόπο Πρωτο
πόροι και οπαδοί της ευρωπαϊκής ιδέας. Γνωστή σ’ όλον 
τον κόσμο η μπίρα της.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Πρωτεύουσα...........
Γλώσσα...................

......... Μπρατισλάβα
......... Σλοβάκική

Νόμισμα..................
Πληθυσμός.............

..........Σλοβάκική κορώνα

.......... 5.400.000
ΑΕΠ......................... ......... 22,9δισ.Ε
Κατά κεφαλή ΑΕΠ............. 4.240 Ε
Ανεργία..............................19,4%
Εξαγωγές εντός Ε.Ε..........59,1%
Ρυθμός αύξησης πληθυσμού...0,14% 
Στρατός............................... 1.136.775

Η Μπρατισλάβα έχει μια πλούσια κληρονομιά από με
σαιωνικά και μπαρόκ κτίρια. Και είναι στην εκκλησία της 
Λέβοκα ο πιο υψηλός γοτθικός βωμός στον κόσμο. Στο 
βόρειο ορεινό τμήμα της χώρας βρίσκεται η πιο μικρή αλ- 
πική οροσειρά του κόσμου. Η σλοβάκική ομάδα χόκεϊ στον 
πάγο είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η Σλοβακία επικοι
νωνεί με τις γειτονικές χώρες με το Δούναβη. Στον Β’ Πα
γκόσμιο Πόλεμο οι Σλοβάκοι αντιστάθηκαν στους Ναζί. 
'Ηταν μάλιστα η δεύτερη σε μέγεθος έξέγερση μετά τη Γι
ουγκοσλαβία. Τα φρούρια στις κορυφές των λόφων έχουν 
τα σημάδια από τις πολλές εισβολές που έχει δεχθεί η χώ
ρα. Το 86% του πληθυσμού είναι Σλοβάκοι. Και υπάρχει 
μια ισχυρή ουγγρική μειοψηφία. Και Τσιγγάνοι.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Πρωτεύουσα...........................Λιουμπλιάνα
Γλώσσα...................................Σλοβενική
Νόμισμα.................................Τολάρ
Πληθυσμός............................1.998.000
ΑΕΠ........................................20,9 δισ. Ε
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ................10.450 Ε
Ανεργία..................................5,7%
Εξαγωγές εντός Ε.Ε............... 63,8%
Ρυθμός αύξησης πληθυσμού.....0,14%
Στρατός.....................................414.878

Η Λιουμπλιάνα είχε ιδρυθεί από τους Ρωμαίους. Δια
θέτει ένα Πανεπιστήμιο για 20.000 φοιτητές, που ζω
ντανεύει την πολιτιστική ζωή της πόλης. Η Σλοβενία 
ήταν κάποτε τμήμα της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατο
ρίας κι έπειτα της Γιουγκοσλαβίας. Κατάφερε να επι
βιώσει στο πέρασμα των αιώνων λόγω της συνοχής και 
της αποφασιστικότητας του λαού της. Είναι μετά την 
Κύπρο η πιο πλούσια υποψήφια χώρα. Από τις τουριστι
κές ατραξιόν της Σλοβενίας ξεχωρίζουν τα περίφημα 
σπήλαια της Ποστόνα με φανταστικό ντεκόρ από στα- 
λακτίτες και σταλαγμίτες. Οι επιγραφές που σώζονται 
βεβαιώνουν ότι οι πρώτοι τουρίστες εμφανίστηκαν στη 
Σλοβενία το 1213.

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου



ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

C90 
SZX 50 

NES125 
TRANSALP-650 

XRV-750 
VARADERO XL-1000 

SH125 
CBR 600

650.000 (17.958 X 48 μήνες ή 52,70 EURO)
750.000 (20.721 X 48 μήνες ή 60,81 EURO)

1.300.000 (34.940 X 48 μήνες ή 102,54 EURO)
2.900.000 (77.944 χ 48 μήνες ή 228,74 EURO)
3.400.000 (91.382 χ 48 μήνες ή 268,18 EURO)
3.900.000 (104.821 X 48 μήνες ή 307,62 EURO)
1.200.000 (32.253 X 48 μήνες ή 94,65 EURO)
3.700.000 (99.445 X 48 μήνες ή 291,84 EURO)

WpHA Crypton 105 650.000 (17.958 X48 μήνες ή 52,70 EURO)
125 Z 900.000 (24.866 X48 μήνες ή 72,97 EURO)

π  600-R 2.100.000 (56.442 X48 μήνες ή 165,64 EURO)
YZF Re 3.700.000 (99.442 X48 μήνες ή 291,84 EURO)

TDM 850 3.400.000 (91.382 X 48 μήνες ή 268,18 EURO)
XT 500 2.000000 (53.754 X48 μήνες ή 157,75 EURO)
YZF Ri 4.800.000 (129.010 X 48 μήνες ή 378,61 EURO)
XT 600 2.000.000 (53.754 X48 μήνες ή 157,75 EURO)

KAZER 115 
ZX-6 NINJA

700.000
3.800.000

(19.340
(102.133

x48  

X 48

μήνες ή 56,76 
μήνες ή 299,73

EURO)
EURO)

KLE 500 2.200.000 (59.130 X48 μήνες ή 173,53 EURO)
KLE 250 1.900.000 (51.076 X48 μήνες ή 149,87 EURO)

ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ, ΧΩΡΙΣ έξοδα γραμματίων

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 198
τηλ. 77.03.886, 77.16.670, fax 77.15.498, service 77.01.177



Γνωρίστε tic υπηρεσίες μας
Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ.)

Το Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ.) είναι Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρα· 
κτήρα, με έδρα την Αθήνα, στεγάζεται στην οδό Βου
λής 16 και συστάθηκε το 1999, με τη συγχώνευση του 
πρώην Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής 
(Τ.Α.Α.Χ.), στο πρώην Ταμείο Αρωγής Οπλιτών Χωρο
φυλακής (Τ.Α.Ο.Χ.), το οποίο μετονομάστηκε σε 
Τ.Α.ΑΣ., σύμφωνα με το Ν. 2676/99.
Βασικός στόχος του Ταμείου είναι η βελτίωση των πα
ροχών- η αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος- προς τους 
μετόχους του. Μία βελτίωση που θα γίνει με την καλύ
τερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της κινητής 
και ακίνητης περιουσίας του και τη διατήρηση αλλά και 
βελτίωση των κοινωνικών του πόρων, χωρίς όμως επι
βάρυνση των μετόχων του.

Τ ο Τ.Α.ΑΣ. τελεί κι αυτό υπό την εποτττεία του της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσε
ων επί πλέον δε η ασφαλιστική του νομοθεσία και 
λειτουργία του, παρακολουθείται και από το 4ο 

Τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

Του ΑΣΤΥΝ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

ΑΛΕΞΙΟΥ 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Μέτοχοι του Ταμείου είναι:
α) Όλο το εν ενεργεία Αστυνομικό προσωπικό, που 

προέρχεται από το Σώμα της π. Ελληνικής Χωρο
φυλακής (μέτοχοι π.Τ.Α.Ο.Χ. και Τ.Α.Α.Χ. που εί
χαν ιδρυθεί το 1926).

β) Το Αστυνομικό προσωπικό, που κατά την κατάτα
ξή του στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας κατα- 
νεμήθηκε στα πρώην Τ.Α.Ο.Χ. και Τ.Α.Α.Χ. και μετά 
την 5-1-1999 (ημερομηνία ίδρυσης) στο νέο ενο
ποιημένο Ταμείο μας.

γ) Οι πολιτικοί υπάλληλοι του Ταμείου.
Οι μέτοχοι του Ταμείου διακρίνονται σε παλαιούς και 

νέους ασφαλισμένους. Νέοι ασφαλισμένοι θεωρούνται 
όσοι εισήλθαν στην ασφάλιση μετά την 1-1-1993, για 
τους οποίους ο τρόπος καταβολής των προς το Ταμείο 
εισφορών τους και υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήμα
τος τους, είναι διαφορετικός από εκείνον για όσους ει- 
σήλθαν στην ασφάλιση πριν την ημερομηνία αιπή.

Το Ταμείο είναι οργανισμός Πρόνοιας και σκοπός του 
είναι:

Η χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους 
μετόχους του, όταν αυτοί εξέρχονται του Σώματος της 
Ελληνικής Αστυνομίας και του Ταμείου οι πολιτικοί 
υπάλληλοί του. Εφάπαξ βοήθημα χορηγείται σε όσους 
μετόχους συνταξιοδοτούνται, διαφορετικά σε περίπτω
ση μη συνταξιοδότησής τους δικαιούνται ή επιστροφής 
των μέχρι της εξόδου τους από το Σώμα εισφορών που 
κατέβαλαν στο Ταμείο, υπολογιζόμενες εντόκως, με 
επιτόκιο που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργα
σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εφάπαξ βοηθήμα
τος, που θα τους χορηγηθεί όταν συνταξιοδοτηθούν 
από οποιονδήποτε φορέα, σύμφωνα με τη διαδικασία 
της διαδοχικής ασφάλισης.

Επίσης το Ταμείο, για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
των μετόχων του, χορηγεί προσωπικά δάνεια, με ευνοϊ
κό γι’ αυτούς επιτόκιο.

Το Ταμείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμ
βούλιο, αποτελούμενο από: 

α) Τον αρχαιότερο κατά βαθμό μέτοχό του, που υπη
ρετεί στο Νομό Αττικής, ο οποίος είναι και πρόε
δρος του Δ.Σ.

β) Έναν ανώτερο Αξιωματικό του Σώματος, 
γ) Έναν Αρχιφύλακα ή Αστυφύλακα, με δεκαετή του

λάχιστον υπηρεσία στο Σώμα, 
δ) Έναν εκπρόσωπο της (ΠΟΑΞΙΑ). 
ε) Έναν εκπρόσωπο της (ΠΟΑΣΥ). 
στ) Έναν υπάλληλο με βαθμό Α’ του Υπουργείου Οι

κονομικών.
ζ)) Έναν υπάλληλο με βαθμό Α’ του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Οι Αστυνομικοί που μετέχουν στη σύνθεση του Δ.Σ., 

πρέπει να είναι μέτοχοι του Ταμείου.
Πρόεδρος του Δ.Σ. σήμερα είναι ο Αρχηγός του Σώ

ματος Αντιστράτηγος κ Φώτιος Νασιάκος.
Η Διεύθυνση του Ταμείου στελεχώνεται από Αστυνομι

κό προσωπικό. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας, τοποθετείται ο Διευθυντής, ο Υποδιευθυ
ντής, ο Γραμματέας του Ταμείου και του Διοικητικού Συμ
βουλίου, που είναι ανώτεροι Αξιωματικοί του Σώματος για 
τις δύο πρώτες θέσεις και κατώτεροι για τις άλλες δύο.

Το λοιπό προσωπικό είναι πολιτικοί υπάλληλοι του Τα
μείου και Αστυνομικοί. Σήμερα υπηρετούν επτά (7) πο
λιτικοί υπάλληλοι, [δύο (2) ΠΕ και πέντε (5) ΔΕ] και εί
κοσι (20) Αστυνομικοί.

Τα έσοδα του Ταμείου προέρχονται από: 
α) Τις ασφαλιστικές εισφορές των μετόχων του. 
β) Τους κοινωνικούς πόρους, 
γ) Την εκμετάλλευση της περιουσίας του.
Στις ασφαλιστικές εισφορές περιλαμβάνεται η πά

για κράτηση που γίνεται στις μηνιαίες αποδοχές τους 
και είναι:
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α) Για τους παλαιούς ασφαλισμένους, 5% στο άθροι
σμα των Βασικού τους μισθού, χρονοεπιδόματος 
και ενός σταθερού ποσού για όλους τους μετόχους 
269,99' (το σταθερό ποσό είναι το σύνολο των επι
δομάτων και εξομάλυνσης και ειδικής απασχόλη
σης του άγαμου νεοδιοριζομένου Αστυφύλακα), 

β) Για τους νέους ασφαλισμένους, 4% στο σύνολο 
των τακτικών μηνιαίων αποδοχών τους, 

γ) Για τους πολπικούς υπαλλήλους του 7% στο σύνολο 
του Βασικού τους μισθού και χρονο-επιδόματός τους. 

Κάθε άλλη κράτηση που γίνεται στις αποδοχές τους 
υπέρ του Ταμείου και προβλέπεται από Νόμο (σε περίπτω
ση προαγωγής τους, καταβολής πρόσθετης αμοιβής κλπ).

Οι Κοινωνικοί πόροι έχουν θεσμοθετηθεί από την 
Πολιτεία, για την ενίσχυση της ασφαλιστικής κάλυψης 
του Αστυνομικού προσωπικού, σαν αντιστάθμισμα του 
έργου που προσφέρουν στον Ελληνικό λαό και είναι: 

α) Το προϊόν του Ενσήμου της Ελληνικής Αστυνο
μίας, κατά ποσοστό 68%.

β) Κράτηση 1,5% στα μισθώματα που καταβάλλει η 
Ελληνική Αστυνομία για τη στέγαση των Υπηρε
σιών της

γ) Κράτηση 3% στα ποσά που καταβάλλει η Ελληνική 
Αστυνομία για κάθε προμήθεια που πραγματοποιεί 
για τις ανάγκες της.

δ) Τα 4/5 του προϊόντος από την εκποίηση του αχρή
στου υλικού-ιματισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, 

ε) Το τίμημα ειδών ιματισμού.
Τα έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του, 

προέρχονται από την απόδοση της κινητής και της ακί
νητης περιουσίας του.

Τα έξοδα του Ταμείου είναι: 
α) Τα εφάπαξ βοηθήματα ή η επιστροφή των εισφο

ρών που καταβάλλονται στους μετόχους τους, 
β) Οι δαπάνες λειτουργίας του ( μισθοδοσία πολιτικού 

του προσωπικού, λειτουργικές του δαπάνες κλπ). 
γ) Φόροι που καταβάλλονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Οικονομική κατάσταση του Ταμείου

Τ ο σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του 
Ταμείου, κατά την σύστασή του (5-1-1999), ανήρχε- 

το σε 66.896.242.759 δρχ. (196.320.595,04 €) στο τέ
λος του 2002 ήταν 81.758.646.899 δρχ. 
(239.937.334,99 €). Από τα ποσά αυτά, τα 
4.000.000.000 δρχ. (11.738.811 €) είναι η αξία της ακί
νητης περιουσίας του Ταμείου και παραμένει σταθερή.

Σήμερα η οικονομική κατάσταση του Ταμείου, έχει 
ως εξής:

α) Ρευστά διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος 
193.133.255,66 €(82,45%). 

β) Προμέτοχα (αγρομέτοχα)
455.574,76 €  (0,19%). 

γ) Δάνεια μετόχων 
3.994.497,29 €(1,71%).

δ) Χρεόγραφα (αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές) 
24.933.951,97 €(10,64%). 

ε) Ακίνητη περιουσία
11.738.811,00 €(5,01%).

Σύνολο
234.256.099,68 €

Η κινητή περιουσία του Ταμείου, περιλαμβάνει τα

ρευστά διαθέσιμα και τις επενδύσεις σε διάφορα χρη
ματοοικονομικά προϊόντα, σύμφωνα με την ισχύουσα 
Νομοθεσία (κρατικά ομόλογα, προμέτοχα, αμοιβαία κε
φάλαια, Μετοχές εταιριών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. δά
νεια μετόχων). Τα ρευστά διαθέσιμα υποχρεωτικά από 
το Νόμο κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό στην Τρά
πεζα της Ελλάδος, ο οποίος έχει συσταθεί και λειτουρ
γεί ειδικά για τα διαθέσιμα των Ασφαλιστικών Ταμείων 
και οι αποδόσεις του την τελευταία τριετία, ήταν αρ
κούντως ικανοποιητικές (1999 7,80%, 2000 6,83%, 2001 
6,61% και 2002 5,24%).

Η αξιοποίηση και διαχείριση γενικά της όλης περιου
σίας του Ταμείου, γίνεται με αποφάσεις του Διοικητικού 
του Συμβουλίου, σε σύγχρονες μορφές επενδύσεων, οι 
οποίες προβλέπονται και καθορίζονται από σχετικές 
διατάξεις των αρμοδίων Αρχών (Υπουργείων Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οικονομικών, Τράπεζας 
της Ελλάδος).

Το Ταμείο έχει στην ιδιοκτησία του σημαντική ακί
νητη περιουσία και ειδικότερα:

α) Κτίριο τεσσάρων (4) ορόφων, στην οδό Ιουλιανού 
36 στην Αθήνα, εμβαδού 1.786 τ.μ. σε οικόπεδο 
εκτάσεως 1.067 τ.μ.. Στο κτίριο αυτό κατά το πα
ρελθόν, στεγάζονταν Υπηρεσίες την πρώην Ελλη
νικής Χωροφυλακής και της Ελληνικής Αστυνομίας 
στη συνέχεια και για το λόγο αυτό συνδέεται ιστο
ρικά με το Αστυνομικό Σώμα. Σήμερα λόγω της πα- 
λαιότητάς του δεν χρησιμοποιείται και παραμένει 
κενό. Λόγω της ιδιαιτερότητας της κατασκευής 
του, έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο.

β) Δύο (2) όμορα οικόπεδα στην οδό Πατησίων 91-93 
στην Αθήνα, συνολικής εκτάσεως 2.462 τ.μ. Το ένα 
είναι μισθωμένο στο θέατρο «ΜΙΝΩΑ» και το άλλο 
σε ιδιώτη σαν χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων και 
αποφέρουν στο Ταμείο ετήσια καθαρά έσοδα
112.000 ευρώ.

γ) Διαμέρισμα 3ου ορόφου σε οικοδομή στην οδό 
Βουλής 16 στην Αθήνα, εμβαδού 90 τ.μ.

δ) Διαμέρισμα 3ου ορόφου σε οικοδομή στη οδό Γε
ρανιού 41 στην Αθήνα, εμβαδού 161 τ.μ.
Τα δύο διαμερίσματα χρησιμοποιούνται από το Τα
μείο, για την κάλυψη των στεγαστικώντου αναγκών.

Γιατο ακίνητο της Πατησίων 91-93 βρίσκεται στο στά
διο αξιολόγησης των σχετικών προτάσεων της ΚΕΔ και 
την επιλογή της πλέον συμφέρουσας για το Ταμείο.

Το κόστος αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του, 
είναι αρκετά υψηλό, εκτιμάται σε 5.000.000 ευρώ για το 
κτίριο της Ιουλιανού και σε 27.000.000 ευρώ για το ακί
νητο της Πατησίων και είναι μέσα στις οικονομικές του 
δυνατότητες.

Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του, θα επιφέ
ρει σημαντική αύξηση στα έσοδά του, τα οποία για μεν 
το κτίριο της Ιουλιανού σήμερα είναι μηδενικά, για δε το 
ακίνητο της Πατησίων πολύ λίγα.

(βλέπε πίνακα πίσω)

Παροχές

Ϊο Ταμείο που έχει σήμερα περί τους 31.500 μετόχους, 
έχει χορηγήσει εφάπαξ βοηθήματα:
Το 1999 αρχικά σε 672 μετόχους και συμπληρωματι

κά σε 43.
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ΕΤΗ 1999 % 2000 | % 2001 % 2002 %

Ε Σ Ο Δ Α

ΕΙΣώΟΡΕΣ ΑΣΦ. 24.062.500,00€ 49,09% 25.412.500,00€ 53,72% 26.653.000,00€ 52,97% 27.762.000,00€ 55,18%
ΚΟΙΝ ΠΟΡΟΙ 6.477.000,00€ 13,21% 6.887.000,00€ 14,56% 6.024.000,00€ 11,97% 6.800.000,00€ 13,52%
ΠΡΟΣΟΔΟΙ 18.477.000,00€ 37,70% 15.002.000,00€ 31,72% 17.639.000,00€ 35,06% 15.750.000,00€ 31,30%
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 49.016.500,00€ 100,00% 47.301.500,00€ 100,00% 50.316.000,00€ 100,00% 50.312.000,00€ 100,00%

Ε Ξ Ο Δ Α

ΕΦΑΠΑΞ 19.645.500,00€ 96,00% 36.206.000,00€ 97,93% 40.980.000,00€ 97,47% 24.614.000,00€ 97,34%
ΛΟΙΠΑ 818.000,00€ 4,00% 766.500,00€ 2,07 % 1.065.500,00€ 2,53% 673.000,00€ 2,66%
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 20.463.500,00€ 100,00% 36.972.500,00€ 100,00% 42.045.500,00€ 100,00% 25.287.000,00€ 100,00%
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 28.553.000,00€ 10.329.000,00€ 8.270.500,00€ 25.025.000,00€

Στα έσοδα και έξοδα του Ταμείου, από τη σύστασή του μέχρι σήμερα παρατηρείται να υπάρχει σημαντικό 
πλεόνασμα σε κάθε χρήση, οι εισφορές των ασφαλισμένων να αποτελούν το 49% έως 55% των εσόδων, οι 
κοινωνικοί πόροι να αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων και τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας 
του, να αποτελούν το 31% έως το 38% των εσόδων.

Το 2000 αρχικά σε 1.082 μετόχους και συμπληρωμα
τικά σε 68.
Το 2001 αρχικά σε 1.090 μετόχους και συμπληρωμα
τικά σε 236.
Το 2002 αρχικά σε 585 μετόχους και συμπληρωματι
κά σε 179.
Εκτιμάται ότι κατά την επόμενη πενταετία, ο μέσος 

αριθμός κατ’ έτος, των αρχικών εφάπαξ θα ανέρχεται 
σε 900 και των συμπληρωματικών σε 150.

Ο μέσος όρος των νέων μετόχων, που κάθε χρόνο 
ασφαλίζονται στο Ταμείο, ανέρχεται σε 950, υπάρχει 
δηλαδή ισορροπία εξόδων-εισόδων μετόχων σ’ αυτό.

Πώς υπολογίζεται το εφάπαξ

ίο εφάπαξ βοήθημα, που χορηγεί το Ταμείο, στους 
Αστυνομικούς μετόχους του, υπολογίζεται ως εξής: 
α) Για τους παλαιούς ασφαλισμένους είναι το γινόμε

νο του 92% των αποδοχών του μήνα αποχώρησης 
(Βασικός Μισθός, χρονοεπίδομα και ένα σταθερό 
ποσό για όλους 269,99€), επί τα έτη ασφάλισης 
στο Ταμείο. Στον χρόνο ασφάλισης, λαμβάνονται 
υπόψη και οι μήνες ασφάλισης του τελευταίου 
έτους.

β) Γ ια τους νέους ασφαλισμένους είναι το γινόμενο 
του 70% των συντάξιμων αποδοχών τους επί των 
οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί τα έτη 
ασφάλισης στο Ταμείο.

γ) Γ ια τους πολιτικούς υπαλλήλους του, το εφάπαξ 
βοήθημα είναι το γινόμενο του 132% των τακτικών 
τους αποδοχών του μήνα αποχώρησης (Βασικός 
μισθός - χρονοεπίδομα) επί τα έτη ασφάλισης στο 
Ταμείο.

Σε όσους έχει χορηγηθεί εφάπαξ βοήθημα και επα
νέρχονται στην Υπηρεσία, λόγω ακύρωσης της πράξης 
αποστρατείας τους, συνεχίζεται η μετοχική τους σχέση 
με το Ταμείο και κατά την νέα διαγραφή τους, δικαιού
νται να λάβουν από το Ταμείο εφάπαξ βοήθημα, που 
υπολογίζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την ημερο
μηνία της νέας οριστικής τους διαγραφής. Είναι υπο
χρεωμένοι κατά την επάνοδό τους να επιστρέφουν στο 
Ταμείο το αρχικό εφάπαξ βοήθημα που έλαβαν, έντοκα

και με ανατοκισμό, άλλως παρακρατείται αυτό υποχρε
ωτικά από το Ταμείο εντόκως και με ανατοκισμό, κατά 
τη χορήγηση του νέου.

Με την ενοποίηση των Ταμείων, επήλθε μία αύξηση 
στο εφάπαξ βοήθημα, η οποία ανάλογα με τον βαθμό 
του μετόχου, ήταν της τάξεως του 23% έως 36%. Η αύ
ξηση αυτή ήταν σημαντική και η ενοποίηση λειτούργη
σε θετικά για τους μετόχους.

Το επόμενο έτος (2000) η αύξηση στο εφάπαξ βοή
θημα, επίσης υπήρξε σημαντική, λόγω εφαρμογής των 
μισθολογικών προαγωγών (Ν. 2838/2000) και ήταν της 
τάξεως του 8% έως 16%.

Γ ια το έτος 2001, η αύξηση ήταν της τάξεως του 3% 
έως 8% και για το έτος 2002 της τάξεως του 4% έως 15 
% λόγω των βελτιωτικών μισθολογικών τροποποιήσεων 
του Ν. Ν.3016/2002.

Η συνολική αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος για τα 
έτη αυτά είναι της τάξεως του 59% έως 73%.

Χωρίς την ενοποίηση και τις μισθολογικές προαγω
γές, η αύξηση στο εφάπαξ βοήθημα, για το ίδιο χρονικό 
διάστημα, σύμφωνα με την εισοδηματική πολιτική, θα 
ήταν της τάξεως του 21,70%.

Παρατηρείται μια σημαντική βελτιωτική για τους με
τόχους διαφορά.

Αν και το εφάπαξ βοήθημα αυξήθηκε, στα επίπεδα 
που προαναφέρονται, δεν έγινε αντίστοιχη αύξηση και 
στις εισφορές των μετόχων του Ταμείου, οι οποίες αυ
ξήθηκαν κατά 38,05%.

Η χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος είναι άμεση. Το 
χρονικό διάστημα από της εισόδου της αίτησης του με
τόχου στο Ταμείο, εφόσον συνοδεύεται από τα προβλε- 
πόμενα δικαιολογητικά, μέχρι της ημέρας που δύναται 
να το εκταμιεύσει ο μέτοχος, είναι το ανώτερο είκοσι 
(20) ημέρες.

Σήμερα παρατηρείται καθυστέρηση στην έκδοση των 
αναγκαίων δικαιολογητικών, με αποτέλεσμα ο μέτοχος 
να υποβάλλει την αίτηση του στο Ταμείο ,πολύ μετά από 
την έξοδο του από το Σώμα και να δημιουργείται η εντύ
πωση καθυστέρησης ικανοποίησης του αιτήματος του. 
Ήδη έχει δρομολογηθεί η διαδικασία και μετά από λίγο 
διάστημα, με την έκδοση και συλλογή των απαιτούμε-



ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

νων δικαιολογητικών, δε θα ασχολείται πλέον ο μέτο
χος, αλλά οι καθ’ ύλη αρμόδιες Υπηρεσίες, από τις οποί
ες θα μεριμνά το Ταμείο για την παραλαβή τους. Ο μέ
τοχος κατά την έξοδό του από το Σώμα, θα υποβάλλει 
στην Υπηρεσία που τον αποστρατεύει, μία απλή προς το 
Ταμείο αίτηση. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, θα 
είναι η απλούστευση των διαδικασιών για τον μέτοχο 
και η λήψη του εφάπαξ βοηθήματός σε πολύ συντομό
τερο από πριν χρόνο.

Προοπτικές ■ Στόχοι.

Προ διετίας καταργήθηκε ο κοινωνικός πόρος που 
προερχόταν από την εφαρμογή της περί αλλοδαπών 

Νομοθεσίας (πρόστιμα κλπ) και από 01-01-2003 και αυ
τός που προερχόταν από τη σφράγιση των μέτρων και 
σταθμών, σημαντικοί για το Ταμείο πόροι. Πρέπει να κα
ταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για την διατήρηση των 
εναπομεινάντων κοινωνικών πόρων και την βελτίωση 
τους, ειδικά του Ενσήμου της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 
οποίος και αποτελεί τον κυριότερο από αυτούς. Φρο
νούμε ότι με την ευαισθητοποίηση όλου του Αστυνομι
κού προσωπικού και την απόλυτη εφαρμογή του μέ
τρου της χρήσης του ενσήμου, όπου από το Νόμο προ- 
βλέπεται, θα επέλθει σημαντική βελτίωση των εσόδων 
του. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από 01-01-2002, που 
όλη την αρμοδιότητα διαχείρισης του Ενσήμου έχει το 
Ταμείο, μέσω του Γραφείου Ενσήμου της Ελληνικής 
Αστυνομίας, αυξήθηκαν τα έσοδα του πόρου αυτού, αν 
και δε γίνεται χρήση του σε σημαντικό αριθμό εγγρά
φων που γινόταν κατά το παρελθόν (άδειες παραμονής 
και εργασίας αλλοδαπών).

Το Ταμείο καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειες για την 
καλλύτερη αξιοποίηση της κινητής του περιουσίας, τη
ρώντας και εφαρμόζοντας συνετή επενδυτική πολιτική, 
επενδύοντας τα αποθεματικά του σε τομείς που κατά 
περίοδο και περίπτωση ενδείκνυνται, παρακολουθώ
ντας την οικονομική κατάσταση και συγκυρία των αγο
ρών, με θετικά μέχρι σήμερα αποτελέσματα στον τομέα 
αυτό. Φρονούμε ότι τα αποτελέσματα αυτά θα ήταν κα
τά πολύ καλλίτερα, αν το νομοθετικό πλαίσιο επέτρεπε 
στο Ταμείο την πρόσληψη συμβούλων διαχείρισης και 
υπηρετούσε σ’ αυτό εξειδικευμένο προσωπικό.

Η πλήρης αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του 
Ταμείου, θα αποτελέσει σημαντική πηγή εσόδων του 
και επιβάλλεται να συνεχισθούν και ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες της. Εδώ θα πρέπει να τονισθεί η δυσκαμ
ψία του ισχύοντος Νομοθετικού πλαισίου, το οποίο λει
τουργεί αποτρεπτικά για την άμεση αξιοποίησή της, κα
θιστώντας κατά βάση την Κτηματική Εταιρεία του Δη
μοσίου, ως την μόνη επιλογή του Ταμείου για την αξιο
ποίηση αυτής. Από την μέχρι σήμερα συνεργασία του 
με την ΚΕΔ, το Ταμείο δεν είναι ικανοποιημένο, πλην 
όμως δεν έχει δυνατότητα άλλης επιλογής. Ίσως η θε
σμοθέτηση οργάνου από την πολιτεία, αντίστοιχου της 
ΚΕΔ, που θα είχε σαν αρμοδιότητα την παρακολούθηση 
της ακίνητης περιουσία των Ασφαλιστικών Οργανισμών 
και παροχή συμβουλών στις Διοικήσεις τους, να έδινε 
άμεση λύση στο πρόβλημα αυτό, δεδομένου ότι η ακί
νητη περιουσία τους, αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της 
όλης περιουσίας τους.

Είναι δυνατή η ενίσχυση των πόρων του Ταμείου, με 
την είσοδο σ’ αυτό νέων μετόχων, άλλων κλάδων εργα
ζομένων, συναφών με το Αστυνομικό επάγγελμα, όπως 
είναι οι Συνοριοφύλακες και οι Ειδικοί Φρουροί.

Η ολοκλήρωση της πλήρους μηχανοργάνωσης του 
Ταμείου και η στελέχωσή του με το εξειδικευμένο προς 
τούτο προσωπικό, θα βελτιώσει κατά πολύ την λειτουρ
γία του και θα αναβαθμίσει τις προσφερόμενες στους 
μετόχους του υπηρεσίες.

Το προσωπικό που το στελεχώνει σήμερα, σχεδόν 
στο σύνολό του, με μέριμνα του Ταμείου έχει παρακο
λουθήσει ειδικά σεμινάρια πληροφορικής και η διεύ
θυνσή του (Διευθυντής - Υποδιευθυντής), ετήσια προ
γράμματα θεμάτων που έχουν σχέση με την οργάνω
ση, τη λειτουργία και την επενδυτική πολιτική των 
Ασφαλιστικών Οργανισμών, στο Οικονομικό Πανεπι
στήμιο Αθηνών.

Η από της συστάσεώς του μέχρι σήμερα οικονομική 
πορεία του Ταμείου, κρίνεται κατ’ αρχήν θετική και εξε
τάζεται η δυνατότητα χορήγησης αύξησης στο εφάπαξ 
βοήθημα που χορηγεί στους μετόχους του, πέραν αυτής 
που κάθε χρόνο προκύπτει μέσα από την εισοδηματική 
πολιτική της πολιτείας (αναπροσαρμογή μηνιαίων αποδο
χών ή με άλλον τρόπο βελτίωση τους). Η δυνατότητα χο
ρήγησης αύξησης και του ύψους αυτής, μπορεί να προ- 
κύψει μόνο μέσα από αναλογιστική μελέτη, η οποία θα 
εξετάσει την οικονομική κατάσταση του Ταμείου και την 
προοπτική βιωσιμότητάς του. Η ανάθεση εκπόνησης της 
σχετικής μελέτης, είναι στις άμεσες προτεραιότητές του.

Από το Ταμείο έχει κινηθεί η διαδικασία αναγνώρισης 
σαν χρόνου ασφάλισης και του χρόνου φοίτησης στη 
Σχολή Χωροφυλάκων-Αστυφυλάκων, για τους καταταγέ- 
ντες στο Σώμα πριν το 1996.

Το Ταμείο θα διαθέτει σύντομα και ιστοσελίδα στο 
Internet, μέσα από την οποία θα δύναται ο μέτοχος να 
ενημερώνεται για ότι έχει σχέση με αυτό (υποχρεώσεις - 
δικαιώματα, παροχές, σχετικά δικαιολογητικά κλπ) και 
θα μπορεί να επικοινωνεί άμεσα με το ηλεκτρονικό ταχυ
δρομείο.

Το Ταμείο για 
την αξιοποίη
ση της ακίνη
της περιου
σίας του απο
φάσισε την 
αναπαλαίωση- 
ανακαίνιση του 
κτιρίου της 
οδού Ιουλια- 
νού και σήμε
ρα βρίσκεται 
στο στάδιο 
υπογραφής 
της σχεπκής 
με την Κτημα- 
τική Εταιρία 
του Δημοσίου 
(ΚΕΔ) σύμβα
σης. Το κτίριο 
αυτό, επειδή 
συνδέεται άμε
σα με την Ιστο
ρία του Σώμα
τος της Ελληνι
κής Αστυνο
μίας, πρόθεση 
του Ταμείου εί
ναι, να συνεχι- 
σθεί η χρήση 
του από το Σώ
μα και να χρη
σιμοποιηθεί 
για πολιτιστι- 
κούς-κοινωνι- 
κούς σκοπούς, 
στο πλαίσιο 
των πολιτιστι
κών του δρα
στηριοτήτων 
(λειτουργία 
Μουσείου, Λέ
σχης του Σώ
ματος κλπ).
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Ε ίναι αλήθεια ότι η κάθε μορφής κακοποίηση των 
παιδιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο παγκόσμιο 
σκηνικό αυξάνεται με τρομακτική ταχύτητα. Ποιοι 
επιλαμβάνονται της αντιμετώπισης αυτής της συ
νεχόμενης αύξησης; Ποιες είναι οι αιτίες γι' αυτή 

την κατάσταση; Θα υπάρξει φως στο τούνελ, ή ο δρό
μος δεν έχει γυρισμό; Η A. Α. επισκέφτηκε το 1ο Τμήμα 
Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Προστασίας 
Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής και συζή
τησε για το θέμα αυτό με την Τμηματάρχη του Τμήμα
τος, Αστυνόμο Α’ κ. Γεωργία Λύτινα.

«Α.Α.»: κ. Αστυνόμε Ποια είναι η αποστολή και το 
έργο της Υπηρεσία σας;

- Το 1ο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύ
θυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφα
λείας Αττικής, ασχολείται κυρίως με τον ανήλικο που 
έχει πέσει θύμα οποιοσδήποτε μορφής κακοποίησης, 
σεξουαλικής ή σωματικής. Ασχολείται επίσης με τις εξα
φανίσεις ανηλίκων σε συνεργασία με το Τμήμα Αναζη
τήσεων. Μέσα στις αρμοδιότητες του επίσης είναι να 
ασχολείται με την πάταξη του φαινομένου της παιδικής 
πορνογραφίας και γενικά με την πρόληψη της εγκλημα
τικότητας σε βάρος ανηλίκων από ενήλικες.

«Α.Α.»; Ποιοι θεωρούνται ανήλικοι κ. Λύτινα;
- Σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ποινικού Κώδικα 

ανήλικοι είναι αυτοί που διατρέχουν το έβδομο έτος 
της ηλικίας τους έως και το δέκατο έβδομο έτος συ
μπληρωμένο. Περαιτέρω οι ανήλικοι χωρίζονται σε 
παιδιά και εφήβους. Παιδιά θεωρούνται εκείνα που 
διατρέχουν από το έβδομο έτος της ηλικίας τους μέχρι 
το δωδέκατο και έφηβοι εκείνα που διατρέχουν το δω
δέκατο έτος μέχρι το δέκατο έβδομο έτος. Προωθείται 
όμως σχέδιο νόμου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
που αλλάζει αυτές τις ηλικίες. Σύμφωνα λοιπόν με αυ
τό το σχέδιο νόμου το όριο της ανηλικότητας φτάνει 
μέχρι το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας, αύξηση κατά 
ένα έτος από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή από το 
έβδομο στο δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας. Δεν έχει 
ψηφιστεί ακόμη αλλά θα είναι πολύ θετικό για τους 
ανηλίκους, γιατί συμπλέει με τη διεθνή σύμβαση για τα 
δικαιώματα του παιδιού που η χώρα μας έχει κυρώσει 
με το νόμο 2101/92 όπου και εκεί ως όριο της ανηλι
κότητας έχει τεθεί το δέκατο όγδοο έτος. Επίσης 
εναρμονίζεται με τον Αστικό Κώδικα, σε ότι αφορά θέ
ματα επιμέλειας, γονικής μέριμνας κ.λ.π.

«Α.Α.»: Κατά καιρούς τόσο στην έντυπη δημοσιο
γραφία όσο και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, 
έχουν ακουσθεί οι επιτυχίες της Υπηρεσίας σας ιδιαί
τερα σε θέματα που αφορούν υποθέσεις παιδικής 
πορνογραφίας μέσο του Διαδικτύου.

- Είμαστε ευαισθητοποιημένο. Το θέμα της κακοποίη
σης των ανηλίκων είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που δεν 
αφήνει αδιάφορο κανέναν. Ένα από τα θέματα που 
απασχολεί την Υπηρεσία μας είναι και αυτό της κατα
πολέμησης της διακίνησης υλικού παιδικής πορνογρα
φίας μέσου του διαδικτύου. Η παιδική πορνογραφία εί
ναι ένα κομμάτι που ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία

της σεξουαλικής εκμετάλλευσης του παιδιού και περι
λαμβάνει την παιδική πορνεία, την πορνογραφία και τον 
σεξουαλικό τουρισμό. Με την νέα τεχνολογία, ιδιαίτερα 
διαμέσου του internet, η διακίνηση υλικού παιδικής πορ
νογραφίας έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Είναι ένα 
θέμα που δεν απασχολεί μονάχα την Ελλάδα, αλλά και 
τη διεθνή κοινότητα και όλο τον κόσμο. Η Υπηρεσία μας 
τον τελευταίο χρόνο έχει εξοπλιστεί με τον απαιτούμε- 
νο τεχνολογικό εξοπλισμό και έχει στελεχωθεί από άτο
μα που γνωρίζουν τη λειτουργία και τη χρήση των ηλε

κτρονικών υπολογιστών. Έτσι μέσα στον τελευταίο χρό
νο έχουμε εξιχνιάσει οκτώ περιπτώσεις διακίνησης υλι
κού παιδικής πορνογραφίας, στο οποίο συμμετείχαν 
άτομα υπεράνω υποψίας, ακόμα και εκπαιδευτικοί. 
Όλες αυτές οι περιπτώσεις εξιχνίασης που σας ανέφε
ρα, ξεκίνησαν από την Υπηρεσία μας. Ύστερα από 
surfing που γίνεται στο internet από τους αστυνομικούς 
μας -που ασχολούνται με αυτό το θέμα- εντοπίζονται 
οι επίμαχες ιστοσελίδες, ενημερώνεται ο εισαγγελέας, 
ο οποίος διατάζει προκαταρκτική εξέταση ή προανάκρι
ση ανάλογα με την περίπτωση και από εκεί και πέρα 
ασχολούμαστε εμείς με την εξιχνίαση της υπόθεσης.

«Α.Α.»: Να μας μιλήσετε κ. Λύτινα και για τη δυσκο
λία της εξιχνίασης των εγκλημάτων αυτών.

- Η δυσκολία αντιμετώπισης των μέσω INTERNET 
διαπραττομένων εγκλημάτων, δεν συνίσταται τόσο 
στην διαδικασία εξιχνίασης, όσο στο στάδιο εντοπι
σμού των δραστών καθώς οι καταγγελίες από τους πο
λίτες είναι ελάχιστες και ειδική ομάδα Αστυνομικών 
της Υπηρεσίας μας, αναγκάζεται να σερφάρει στο 
INTERNET για τον εντοπισμό sites με υλικό παιδικής 
πορνογραφίας, καθώς και παιδοφιλικό περιεχόμενο. 
Επίσης πολλοί δράστες προκειμένου να είναι δύσκο
λος έως αδύνατος ο εντοπισμός τους, χρησιμοποιούν
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ξεις εις βάρος τους. Συνελήφθη τέλη Αυ- 
γούστου του 2002. Επίσης θεωρώ πολύ 
σημαντική την τελευταία περίπτωση που 
απασχόλησε την υπηρεσία μας, όπου 
εξαρθρώθηκε κύκλωμα αποτελούμενο 
από έξι ενήλικες που εξωθούσε στην πορ
νεία δύο αδελφές έντεκα και δέκα τρία 
χρονών αντίστοιχα. Αυτό έγινε την περα
σμένη βδομάδα. Και οι έξι δράστες συνε- 
λήφθησαν και προφυλακίστηκαν. Είναι 
πάρα πολλές οι περιπτώσεις, απλώς εν
δεικτικά σας ανέφερα ορισμένες.

«Α. Α»: Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρό
λος της οικογένειας στην πρόληψη και 
αντιμετώπιση των ανηλίκων.

- Ο ρόλος της οικογένειας είναι πολύ ση
μαντικός. Η οικογένεια είναι ο πρώτος φο
ρέας κοινωνικοποίησης του παιδιού. Όλοι οι 
γονείς πρέπει να μάθουν με προσοχή να 
ακούνε τα παιδιά μας, και για το παραμικρό 
θέμα που τα απασχολεί. Έτσι τους δίνουν 
τη δυνατότητα να τους μιλήσουν για κάποιο 
θέμα που ενδεχομένως τα φοβίζει, όπως 

ένα θέμα σεξουαλικής κακοποίησης. Πρέπει να ήμαστε 
κοντά στα παιδιά μας. Θα τους μιλάμε για αυτόν τον κίν
δυνο που διατρέχουν, όπως τα ενημερώνουμε και για 
κάθε άλλο κίνδυνο που τα απειλεί, όπως π.χ. να προσέ
χουν από τα αυτοκίνητα, κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να 
λέμε στα παιδιά μας για τον κίνδυνο που διατρέχουν σε 
ότι αφορά τα θέματα σεξουαλικής κακοποίησής τους. 
Μερικές φορές το θεωρούμε ταμπού, όμως πρέπει να 
ενημερώνουμε τα παιδιά για την ύπαρξη αυτού του κιν
δύνου, ώστε να μπορούν και να τον αντιμετωπίσουν. Να 
φροντίζουμε τα παιδιά μας να έχουν αυτοεκτίμηση, για
τ ί συνήθως κακοποιούνται παιδιά με χαμηλή αυτοεκτί
μηση. Το παιδί πρέπει να αναγνωρίζει την αξία του, να 
ξέρει ότι είναι άνθρωπος, ότι έχει μια υπόσταση ότι έχει 
μια αξία. Αν λείπει η επιβράβευση, αν λείπει η καλή συ
μπεριφορά απέναντι στο παιδί, αυτό το κάνει να νοιώθει 
ότι είναι πολύ κατώτερο και είναι ευάλωτο σε κάθε μορ
φής κακοποίηση. Είναι πιο ευάλωτο το παιδί αυτό από 
ένα παιδί που έχει γνώση της αξίας του, που έχει έναν 
εγωισμό ας το πούμε απλά. Δυστυχώς ορισμένοι γονείς 
δεν κάνουν τίποτα γι’ αυτό τον πράγματι δύσκολο ρόλο 
τους.

«Α. Α»: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε 
κ. Λύτινα. Θα πρέπει με πολύ προσοχή να ενσκήψου- 
με στη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών, ώστε να 
αποφευχθούν όλα όσα προηγουμένως αναφέρατε. 
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε, 
ήταν πολύ σημαντικά.

- Κι εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία 
να πω κάποια πράγματα για τις δραστηριότητες του 
1ου Τμήματος Ανηλίκων της Ασφάλειας Αθηνών.

Υστερόγραφο: Πολλές ευχαριστίες στον Υπαστυνό- 
μ ο Α ’ κ. Ευάγγελο Βασιλάκη.

Συνέντευξη: Αρχ/κας Κωνσταντίνος Χρ. Τσινάλης

για τη δημοσίευση της ιστοσελίδας τους στο 
INTERNET, φορείς παροχής υπηρεσιών INTERNET της 
αλλοδαπής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση για τον εντο
πισμό του ηλεκτρονικού αποτυπώματος (IP διεύθυν
σης), απαιτείται η στενή συνεργασία μέσω INTERPOL ή 
EUROPOL με το κράτος που “φιλοξενεί” την ιστοσελί
δα. Επίσης πολλοί δράστες συνδέονται στο INTERNET, 
μέσω κινητών τηλεφώνων, κάτι που καθιστά ιδιαίτερα 
πολύπλοκη αλλά όχι και αδύνατη την διαδικασία που 
ακολουθείται για τον εντοπισμό των δραστών.

«Α. Α»:. Τι υποθέσεις εξίχνιασε η υπηρεσία σας κα
τά το διάστημα των τελευταίων 2 ετών;

-Έχουμε εξιχνιάσει πάρα πολλές υποθέσεις. Η πιο 
σημαντική είναι η σύλληψη ενός ατόμου που διέπρα- 
ξε οχτώ βιασμούς εις βάρος ανηλίκων, οι οποίοι επί
σημα είχαν καταγγελθεί στην Υπηρεσία μας καθώς 
και σε άλλες υπηρεσίες της Αττικής. Η δράση αυτού 
του ατόμου είχε αρχίσει από τον Μάρτιο του 2001 και 
τερματίστηκε με την σύλληψη του αρχές Σεπτεμβρί
ου του 2002. Ήταν πολύ δύσκολη περίπτωση γιατί 
δρούσε σε διάφορες περιοχές της Αττικής και ήταν 
δύσκολος ο εντοπισμός του. Επί ενάμιση χρόνο κα
θημερινά κάναμε περιπολίες σε διάφορα σημεία της 
Αττικής προκειμένου να εντοπίσουμε αυτό το άτομο. 
Ήταν το μεγαλύτερο αγκάθι για την Υπηρεσία μας 
αυτή η υπόθεση, η οποία εξαρθρώθηκε από το προ
σωπικό της τον Σεπτέμβρη του 2002, σε παιδική χα
ρά στην περιοχή της Κυψέλης. Ο άνθρωπος αυτός 
οδηγήθηκε στην δικαιοσύνη, τώρα είναι προφυλακι
σμένος και τον Οκτώβριο πρόκειται να γίνει η δίκη 
του. Άλλη πάλι πολύ σημαντική επιτυχία της Υπηρε
σίας μας ήταν η σύλληψη ενός ατόμου, η οποία έγινε 
σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Καισαρια- 
νής. Το άτομο αυτό είχε δημιουργήσει πανικό στην 
περιοχή του Νέου Κόσμου. Επί μισό έτος και παρα
πάνω εντόπιζε ανήλικες και ενεργούσε “κακές” πρά
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Νειελληνικύ κράιις
Όταν τα πρώτα μπαϊράκια του επαναστατημέ- 

νου έθνους έσκιζαν το σκοτάδι της μακραίω

νης σκλαβιάς, όταν οι ραγιάδες πίστεψαν ότι 

δεν μπορούσαν να ζήσουν άλλο κάτω από τον 

καταθλιπτικό ζυγό του Ανατολίτη δυνάστη, ό

ταν πήραν τα όπλα για της «πατρίδος την ε

λευθερία και την πίστιν του Χριστού την αγία», 

βροντοφωνάζοντας «Λευτεριά ή θάνατος», εί

ναι πραγματικά εκπληκτικό πώς ένα από τα 

πρώτα μελήματά τους ήταν η εξασφάλιση της 

τάξης και της ασφάλειας. Όλοι οι πρώτοι 

«Οργανισμοί» του επαναστατημένου Γένους · 

Πελοποννησιακή Γερουσία, Γερουσία Δυτικής 

Ελλάδος, Νομική Διάταξις Ανατολικής Χέρσου 

Ελλάδος- έλαβαν μέριμνα για τον τομέα της ά

σκησης της Αστυνομίας, ενώ, τέλος, το πρώτο 

Σύνταγμα, το «Προσωρινόν Πολίτευμα της 

Ελλάδος» που ψήφισε η Α’ Εθνική Συνέλευση 

(Επίδαυρος, 9.1. 1Θ22), προέβλεπε τη λει

τουργία Υπουργείου Αστυνομίας, του οποίου 

καθήκον καθοριζόταν «η πάταξις της αναρχίας 

και αταξίας, αίτινες παρατηρούνται κατά την 

διάρκειαν ανωμάλων καταστάσεων». Το αστυ

νομικό σύστημα όμως που καθιέρωσε η Επα

νάσταση, καθώς και εκείνο που επέβαλε ο 

πρώτος Κυβερνήτης της χώρας, μάρτυρας Ιω

άννης Καποδίστριας, εξαιτίας των πραγματικά 

«ανωμάλων συνθηκών» δεν έγινε δυνατόν να 

τελεσφορήσουν. Έτσι μόλις το 1833, πριν 170 

δηλαδή χρόνια, μπορούμε να πούμε πως τέθη

καν οι βάσεις ενός συγχρόνου για την εποχή 

και τα ελληνικά δεδομένα αστυνομικού συστή

ματος. Με την ευκαιρία, λοιπόν αυτή, θα ανα

φερθούμε περιληπτικά στα πρώτα βήματα 

του αστυνομικού θεσμού στο νεοελληνικό

Η αταξία και η αυθαιρεσία, που ξεκινούσαν από τα 
χρόνια του πρώτου εμφυλίου (1824 - 1825) και 
έφτασαν στην αποκορύφωσή τους την περίοδο 
που ακολούθησε τη δολοφονία του Ιωάννη Κα- 
ποδίστρια, είχαν γίνει μόνιμη κατάσταση στον 

απελευθερωμένο ελλαδικό χώρο. Όσες περιοχές δεν 
βρίσκονταν υπό τουρκική κατοχή, τελούσαν υπό την «τυ
ραννική διοίκηση» των οπλαρχηγών. Η ισχύς της κυβέρ
νησης -ο ι Γαλλικές δηλαδή μπαγιονέτες- ήταν περιορι
σμένη μέσα στα τείχη του Ναυπλίου. Έτσι, όταν έφθα- 
σαν στην Ελλάδα οι Βαυαροί, μπορούμε να πούμε πως 
δεν υπήρχε τίποτα από ότι θα μπορούσε κανείς να ονο
μάσει στοιχειώδη κρατική οργάνωση. 0  Όθωνας, όμως, 
και η Αντιβασιλεία του, είχαν μαζί τους 5.000 βαυαρικές 
λόγχες, σε αντίθεση με τον άτυχο Καποδίστρια που δεν 
είχε τίποτα άλλο από τις λιγοστές αποσκευές του.

Η Αντιβασιλεία, λοιπόν, έπρεπε να χτίσει από το μηδέν, 
να δημιουργήσει θεσμούς σε έναν τόπο που δεν ανα
γνώριζε καμιά αρχή για 13 ολόκληρα χρόνια. Και σίγου
ρα έσφαλε σε πολλά σημεία, όπως στην αψυχολόγητη 
διάλυση των ατάκτων. Θα πρέπει όμως να της αναγνω
ρίσουμε ότι η πίεση του χρόνου που δεχόταν δεν της 
επέτρεπε πολλά περιθώρια επιλογών. Ίσως θα έπρεπε 
στον τομέα της κρατικής οργάνωσης να βάλει και λίγο 
«ανατολίτικο» χρώμα στο «ευρωπαϊκό» κρασί της, όπως
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τόνιζε αργότερα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
Στην πρώτη διακήρυξή της προς τον ελληνικό λαό, 

στο όνομα του βασιλιά Όθωνα (25.1./ 6.2. 1833), τόνιζε 
πως η πρώτη φροντίδα θα ήταν «η ανόρθωσις και στε- 
ρέωσις της κοινής ησυχίας και ευταξίας, ώστε να απο
λαμβάνει καθείς εξίσου ανενοχλήτως και ανεπηρεά- 
στως νόμιμον ασφάλειαν...». Στις 9/21. 2. 1833 δόθηκε 
αμνηστία και καθορίστηκαν σε πρώτη φάση οι νομοθε
τικοί όροι «περί τιμωρίας των κατά της κοινής ασφαλεί
ας εντός την επικράτειας εγκλημάτων και σφαλμάτων». 
Παράλληλα γενικές διατάξεις αστυνομικού ενδιαφέρο-

χής «ιδυοφής» (άρθρο 2) και το στοιχείο αυτό είναι αρ
κούντως ενδιαφέρον ως προς τον ακραιφνή ή μη αστυ
νομικό χαρακτήρα του.

Η διοικητική διάρθρωση της Χωροφυλακής υπήρξε 
ανάλογη με τη διοικητική διαίρεση της χώρας: Νομούς, 
Επαρχίες και Δήμους. Έτσι για κάθε Νομό -αρχικά το 
Βασίλειο είχε 10- προβλέφθηκε μια Μοίρα (Division) συ- 
γκειμένη από πεζούς και έφιππους χωροφύλακες. Σε 
κάθε Επαρχία μια Υπομοιραρχία και σε κάθε Δήμο (ή σε 
επίκαιρα σημεία) μία Ενωμοτία (10 άνδρες) ή Σταθμός 
(2 - 3 άνδρες). Μια Υπομοιραρχία αποτελείτο από τρεις

ντος προβλέφθηκαν στις νομοθετικές ρυθμίσεις για τις 
επί των Εσωτερικών και των Στρατιωτικών Γραμματείες 
της Επικράτειας και τις αρμοδιότητες των Νομαρχών.' 
Κάτω από αυτό, το προϋπάρχον, νομοθετικό καθεστώς 
ιδρύθηκε το Σώμα της Χωροφυλακής (Gendarmerie) 
στις 20.5/ 1.6. 1833, ημέρα των γενεθλίων του Όθωνα.2

Η Χωροφυλακή:

Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του σχετικού Βασιλικού 
Διατάγματος «συσταίνεται Χωροφυλακή (Gendarmerie), 
σκοπός της οποίας είναι να στερεώση και να διαφυλάτ- 
τη την κοινήν ασφάλειαν, επιτηρούσα με άγρυπνον όμμα 
εις το να προλαμβάνηται πάσα διατάραξις της κοινής 
ησυχίας και να εμποδίζηται πάσα εγκληματική επιχείρη- 
σις, και παρεμβαίνουσα με δραστηριότητα και ταχύτητα 
προς ανακάλυψιν και σύλληψιν των κακούργων, οσάκις 
ήθελεν πραχθή έγκλημα τ ί χρέος της ιδίας είναι και να 
διατηρή την ισχύν των νόμων καθ' όλην την περιφέρειαν 
του κράτους, κατά τα στρατόπεδα και εις τον στρατόν». 
Ταυτόχρονα, τουλάχιστον στην αρχή, ανέλαβε και καθή
κοντα φύλαξης συνόρων.

Το Σώμα υπήρξε αρχικά «συμπληρωματικόν μέρος 
του στρατού> και στη συνέχεια το πρώτο του Όπλο (μέ
χρι το 1945). Η «υπηρεσία»του χαρακτηρίστηκε εξ αρ-

έως πέντε Ενωμοτίες. Έτσι η πρώτη οργανική δύναμη 
καθορίστηκε σε 1 ταγματάρχη - Αρχηγό (Corpscom- 
mandanten), 10 Μοιράρχους (Divisionchefs), 24 Υπομοι
ράρχους (Lieutenants) Α’ και Β' (και αργότερα Γ’) τάξης, 
1 καταλυματία, 103 Ενωμοτάρχες (Brigadiers) Α’ και Β’ 
τάξης και 120 έφιππους χωροφύλακες (Gendarms) και 
800 πεζούς. Εύλογο ήταν η αρχική αυτή δύναμη να ανα
προσαρμοστεί, ανάλογα με τις περιστάσεις.

Πρότυπο για την ίδρυση της Ελληνικής Χωροφυλα
κής υπήρξε η Γαλλική. Από αυτή ελήφθησαν τόσον ο 
Οργανισμός (το από 20.5/ 1.6. 1833 ΒΔ) όσο και ο Κα
νονισμός της. Ο τελευταίος (2910/ 10.11. 1833) αποτε- 
λείται από 283 άρθρα (και IX προσωρινούς ορισμούς) 
και αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κείμενο, πολύτιμη 
για την κατανόηση του αστυνομικού θεσμού στα πρώτα 
βήματά του στην αναγεννημένη Ελλάδα.3

Για τη στελέχωση του Σώματος επιλέγηκαν επιφανείς 
αγωνιστές της Επανάστασης. Ως Αρχηγός επιλέγηκε ο 
Γ άλλος Φιλέλληνας και «Σαινσιμονιστής» Γ ραγιάρ. Φαί
νεται πως προτάθηκε θέση Μοιράρχου και στον Μα- 
κρυγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε, γιατί, όπως τονίζει, δεν 
ήθελε να «μπει στα στενά» (να φορέσει, δηλαδή, ευρω
παϊκή στολή).4

Η κυβέρνηση προσπάθησε να δώσει κύρος στο νέο 
Σώμα και φαίνεται πως παρά τις δυσκολίες το πέτυχε. Ο

(1) Άτακτοι αγω
νιστές. Η απο
κατάστασή τους 
υπήρξε ένα από 
τα πλέον πιεστι
κά προβλήματα 
της χώρας, που 
τροφοδότησε 
την έξαρση της 
ληστείας (Αθή
να, Γεννάδειος 
Βιβλιοθήκη).

(2) Ο καθηγη
τής και Αντιβα- 
σιλιάς Georg L. 
Maurer (Αθήνα, 
Γεννάδειος Βι
βλιοθήκη).

(3) Χωροφυλακή 
και Ναυτικό στη 
Χαλκίδα. Από 
αριστερά 2 
έφιπποι χωρο
φύλακες. Αξιω
ματικός Χωρο
φυλακής συζητά 
με αξιωματικό 
του Ναυτικού, 
ενώ δεξιά χωρο
φύλακας χαιρε
τά ναυτικό (Αθή
να, Ιστορικό 
Μουσείο).
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Maurer σημειώνει στα 1835: «Για να δώσουμε μεγαλύτε
ρο γόητρο στη Χωροφυλακή καί για να προσελκύσουμε 
στο σημανπκό αστό σώμα περισσότερους άνδρες, κα
θορίσαμε μεγαλύτερους μισθούς από ότι είχαν οι άν
δρες του τακτικού στρατού και ωραιότερη στολή...». 
Πράγματι η στολή τους ήταν εντυπωσιακή. Ιμάτιο (χιτώ
νιο) και πανταλόνια από βαθύ μπλε (brue de roi). Λευκά 
μεταλλικά κουμπιά με τυπωμένο το βασιλικό στέμμα, 
κρεμεζόχροα επίρραφα, Επωμίδες από λευκό μέταλλο, 
λεπιδωτές, σε κρεμεζόχροο ύφασμα με λευκούς θυσά
νους (franges). Ελαφρά περικεφαλαία με περιπωγώνια 
από λευκό μέταλλο, ενώ σε λευκό επίσης μέταλλο ήταν 
τα βασιλικά παράσημα (εθνόσημο). Οι πεζοί έφεραν γαλ
λική «καραβίνα ελικοειδώς έσωθεν τετορνευμένη. σπάθη 
με λευκόν αορτήρα, πιστόλα εις λευκόν λωρίον εξαρτώ- 
μενον...», ενώ οι έφιπποι «κυρτή σπάθην με απλήν σιδη
ράν λαβίδα εν σιδηρά θήκη..., δύο πιστόλια...».

Οι πρώτοι Μοίραρχοι άρχισαν την προσπάθεια στρα- 
τολόγησης ανδρών, πλην όμως αντιμετώπισαν σημαντι
κές δυσκολίες, αφού το έργο τους υπονομεύθηκε από 
τους πρώην οπλαρχηγούς. Η βαυαρική άποψη ότι οι 
« Έλληνες δεν συμπαθούσαν την τάξη και τους κανόνες» 
ελέγχεται μάλλον ως ανακριβής και φαίνεται πως οι 
αντιδράσεις είχαν σχέση με τη γενική δυσαρέσκεια που 
ακολούθησε τη διάλυση των ατάκτων.

Παρά τις δυσκολίες το Σώμα στελεχώθηκε και ανα
πτύχθηκε, σύμφωνα με τα δεδομένα των «Χωροφυ
λακών» άλλων χωρών (Gendarmerie Γαλλίας, 
Carabinieri Ιταλίας, κ.λπ.), σε πιστό «παραστάτη» του 
καθεστώτος και του κράτους. Ειδικά για την ελληνική 
πραγματικότητα η Χωροφυλακή αποτέλεσε τον βασι
κό κορμό του ελληνικού αστυνομικού συστήματος 
για 90 περίπου χρόνια, δηλαδή μέχρι την ίδρυση της 
Αστυνομίας Πόλεων, η οποία ανέλαβε με κατά κοινή 
ομολογία με επιτυχία την αστυνόμευση των μεγάλων 
αστικών κέντρων της χώρας.

Η Δημοτική Αστυνομία

Αντίθετα με τη Γαλλία, όπου υπήρχε (παράλληλα με 
τη Δημοτική Αστυνομία) και μόνιμο Αστυνομικό Σώμα 
υπό τον άμεσο έλεγχο του Υπουργείου Εσωτερικών, η 
άσκηση της τοπικής «αστυνομίας» ανετέθη αποκλειστι
κά στους Δήμους. Το πιθανότερο είναι ότι η Αντιβασι- 
λεία υιοθέτησε το σύστημα αυτό από αδυναμία του 
προϋπολογισμού να στηρίξει και άλλο «κρατικό» αστυ
νομικό σώμα. Έτσι με τις πρώτες νομοθετικές ρυθμίσεις 
για την τοπική αυτοδιοίκηση -το  ΒΔ για τους Δήμους- 
ανετέθη σε αυτή το έργο της τοπικής αστυνόμευσης.5 
Μάλιστα το ΒΔ αναφέρει ότι η «δια του Δημάρχου διευ- 
θυνομένη Αστυνομική διοίκησις περιλαμβάνει όλους 
τους κλάδους της κατωτέρας τοπικής και αγρονομικής 
αστυνομίας». Η προγραμματική αυτή διάταξη είναι κα
θοριστική για το χαρακτήρα της Δημοτικής Αστυνομίας, 
όπως με ιδιαίτερη σαφήνεια και λεπτομέρειες προσδιο
ρίστηκε στη συνέχεια (1836).6

Η άσκηση της Δημοτικής Αστυνομίας διακρίθηκε σε 
δύο λειτουργίες, με τα αυτά βέβαια όργανα. Στη Διοι
κητική, η οποία αναφέρεται στην εκτέλεση των νόμων 
και την πρόληψη των εγκλημάτων και στη Δικαστική, η 
οποία συνίσταται στη διενέργεια όλων των αναγκαίων 
προανακριτικών πράξεων για τη βεβαίωση και εξιχνίαση 
διαπραχθέντων αδικημάτων.

Αν και το ΒΔ για τη Δημοτική Αστυνομία υπήρξε ένα 
υποδειγματικό για την εποχή του και μακρόπνοο νομο- 
θέτημα, εντούτοις ο θεσμός δε λειτούργησε. Ακολού
θησε την τύχη και το επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης. Οι δημοτικοί Αστυνομικοί Κλητήρες συνήθως εξε
λίσσονταν σε τραμπούκους των εκάστοτε Δημάρχων. 
Έτσι, κάτω από το βάρος των αμαρτιών του, το σύστη
μα της Δημοτικής Αστυνομίας καταργήθηκε το 1893 
από το Χαρίλαο Τρικούπη (ιδρύθηκε, στη θέση της ,η 
Στρατιωτική Αστυνομία με όχι όμως καλύτερα αποτελέ-
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(4) Η εξέγερση 
της Ακαρνα
νίας (1836). Η 
Χωροφυλακή 
βρέθηκε αντι
μέτωπη με σει
ρά στάσεων 
κατά τη διάρ
κεια της Οθω
νικής περιό
δου.

(5) Δημοτικός 
Κλητήρας (Δη
μοτικής Αστυ
νομίας, 1833 - 
1893).

(6) «Τραμπού
κοι» της Δημο
τικής Αστυνο
μίας.

σματα).7 Ο βασικός της όμως νόμος είχε μακρά πορεία, 
σχεδόν εκατονταετή, αφού ρύθμιζε με λεπτομέρειες 
την άσκηση της τοπικής αστυνομίας.

Χω ροφυλακή και Αστυνομία

Το ζήτημα αν η Χωροφυλακή υπήρξε «Αστυνομία» ή 
και «Αστυνομία» απασχόλησε τη βιβλιογραφία πολύ 
νωρίς.® Τα πράγματα όμως αρκετά απλά. Με βάση τις 
σημερινές αντιλήψεις υπήρξε Σώμα «γενικής αστυνο
μίας» σε αντίθεση με το σύστημα Δημοτικής Αστυνο
μίας, που αναφερόταν στην «κατωτέρα τοπική και 
αγρονομική αστυνομία».

Για τις αντιλήψεις όμως της εποχής η Χωροφυλακή 
ήταν «χωροφυλακή» και όχι «αστυνομία». Ήταν η δημό
σια δύναμη, η οποία στήριζε το καθεστώς και το κράτος 
και εμπέδωνε το γενικό αίσθημα δημόσιας ασφάλειας 
(δίωξη ληστών, κακούργων, εξασφάλιση ελευθέρας με
τακίνησης πολιτών, κ.λπ.).

Για το λόγο αυτό, όταν το 1906 καταργήθηκε το 
προηγούμενο σύστημα Στρατιωτικής Αστυνομίας και 
Αστυφυλακής, η Χωροφυλακή επιφορτίστηκε με την 
άσκηση της αστυνομίας, ενώ οι αξιωματικοί της «ανα- 
λαμβάνοντες την εκτέλεση αστυνομικών καθηκόντων, 
εξακολουθούσι υπέχοντες τας κατά τας κειμένας διατά
ξεις υποχρεώσεις αυτών ως αξιωματικών της χωροφυ
λακής».’ Από τότε μάλιστα απέκτησε το δικαίωμα της 
έκδοσης Αστυνομικών Διατάξεων.'0

Αυτά ήταν τα πρώτα βήματα του αστυνομικού θεσμού 
στο νεότευκτο ελληνικό κράτος. Από τότε πέρασαν 170 
χρόνια. Η χώρα, και το αστυνομικό μας σύστημα, γνώρι
σε περιπέτειες και δοκιμασίες. Από το 1920 η Χωροφυ
λακή μοιράστηκε την ευθύνη της αστυνόμευσης της χώ
ρας μες την Αστυνομία Πόλεων. Το διφυές αυτό αστυνο
μικό σύστημα ολοκλήρωσε τον ιστορικό του κύκλο, για 
να δώσει τελικά τη θέση του στη σύγχρονη Ελληνική 
Αστυνομία, ένα Σώμα που συγκροτήθηκε για να αντιμε

τωπίσει τις νέες προκλήσεις της εποχής μας. Ένα Σώμα 
που ήδη, στη πρώτη εικοσαετία της λειτουργίας του, μας 
επιτρέπει να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο...

' Γεωργίου Καραβίτη - Κων/νου Δανούση, Εγχειρ ίδ ιο Ιστο
ρ ία ς  τη ς  Ελληνικής Αστυνομίας, Αθήνα 1977, 28-30.

1 Βλέπετε ΦΕΚ 21 της 3.6.1833 και Georg Ludw. Von Maurer, 
Ο Ελληνικός λαός. Μετάφραση Όλγας Ρομπάκη. Αθήνα 1976, 
σελ. 572 - 574.

3 Δημοσιεύθηκε ως Παράρτημα στο ΦΕΚ 8 (1835). Ο Κανο
νισμός φέρει ημερομηνία 29.10/ 10.11. 1833 και το εγκριτικό 
ΒΔ 13/25. 12. 1834. Συνοδεύτηκε από εκτενή εισαγωγή -μετά
φραση στην ελληνική των από 10.4. 1821 «Οδηγιών» του Γαλ
λικού Υπουργείου Στρατιωτικών για την εφαρμογή του από 
29.10.1820 Κανονισμού της Γαλλικής Χωροφυλακής, οι οποίες 
δημοσιεύθηκαν ελληνικά και γερμανικά στο Ναύπλιον το 1835 
από το Τυπογραφείο Κ.Α. Ράλλη. Βλέπετε Κων/νου Αντωνίου, 
Ιστορία  τη ς  Ελληνικής Βασ ιλικής Χωροφυλακής, τόμος 1ος, 
Αθήναι 1965, σελ. 66 - 67.

* «Διορίζουν το ν  Γοαλλάρη τον  Γάλλο και μ ε  δ ιορίζουν κΓ 
εμένα  ε ις  την  οδηγίαν του  και να βάλω τα  στενά. “Ο ύτε ε ις  την  
οδηγίαν του  Γοαλλιάρη μπαίνω, τους είπα, ούτε τα  φ ορέματά  
μου  βγάζω"». Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα. Εισαγωγή - 
σχόλια: Σπύρου I. Ασδραχά. Εκδόσεις Α. Καραβία [χ.χ.τ.], σελ. 
352.

3 Βλέπετε άρθρα91 και 95του από 27.12.1833 ΒΔ « Π ερ ίΔ ή -  
μω ν κ.λπ .».

* ΒΔτης 31.12. 1836/ 12.1. 1837 «Π ερ ί Δημοτικής Αστυνο
μίας» (ΦΕΚ, 85/31.12. 1836).

7 Νόμος ΒΡΠΗ’(2188) του 1893, ο οποίος ίσχυσε από 1.1. 
1894.

'  Θ. Ν. Φλογαΐτη, Λεξικόν Νομικής, Εν Αθήναις 1898 (λήμμα 
«Χωροφυλακή»)_ Κων. Γαρδίκα, Εγκληματολογία. Τόμος Β’, 
τεύχος Β’. Αθήναι 1949, σελ. 15, και Κων. Αντωνίου, ό.π., σελ. 
68 - 69.

* Νόμος ΓΡΞΕ' της 3.8. 1906. Ειδικότερα βλέπετε άρθρο 51. 
Επίσης για τη λεπτή αυτή διάκριση βλέπετε Γεωργίου Καραβί
τη - Κων/νου Δανούση, Εγχειρίδιον..., ό.π., σελ. 73 - 75.

,0 Εξεδίδονταν κατά εξουσιοδότηση του ΒΔ της 31.12. 1836/ 
12.1. 1837 «Π ερίΔημοτικής Αστυνομίας· (ΦΕΚ, 85/ 31.12.1836).

Κων/νος Δανούσης 
Αστυν. Υποδ/ντής εα
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χορός-Σύμπ
Δωδεκανήσων.

ϊ Χ ( )0 ¥  πέρασαν από τότε ποα η αξέχαστη 
Δόρα Στρατού ίδρυσε το Σωματείο '«Ελληνικοί 
Χοροί Δάρα Στρατού». Μισός αιώνας αδιάκοπης 
π ρ ο ά φ ο ρ ^ Μ ΐ ί ώ ^ ^ α  όσους γνωρίΓ.

τητα. Τα σπουδαΐσ αποτελέβΊ
Β

την εμπνευσμένη Δόρα αλλά 

στρατεύθηκαν ολοκληρωτικά ή ερικά για τον ί
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Πολλοί παλαιοί συνεργάτες και φίλοι της Δόρας 
Στράτου, θυμούνται πώς έτρεχε από χωριό σε 
χωριό και από πόλη σε πόλη για έρευνες, διαλέ
γοντας ηλικιωμένους άνδρες και γυναίκες χο
ρευτές, τους οποίους καλούσε στην Αθήνα για 

μια ή δύο εβδομάδες, τους παραχωρούσε σπίτι, τροφή 
και κάποιο μισθό και αυτοί μάθαιναν στους νέους του 
συγκροτήματος τους χορούς που είχαν να κάνουν απο
κλειστικά με την ιδιαίτερη πατρίδα τους.

Με συστηματική επιτόπια έρευνα, καθώς και με ανα
ζητήσεις και έρευνες σε βιβλιογραφία και ιστορικές πη
γές, προσπάθησε και πέτυχε να μείνει όσο πιο κοντά γί
νεται στα πρότυπα της αυθεντικής παράδοσης. Απαίτη
σε εμμονή στη λεπτομέρεια και εισέπραξε ένα θαυμά
σιο αποτέλεσμα, το οποίο αντέχει σε κάθε επιστημονική 
κριτική από λαογράφους, εθνολόγους, μουσικολόγους, 
και ενδυματολόγους.

Με βασικές αρχές πάντα την πίστη στη μεγάλη χρη
στική αξία της παράδοσης για το σημερινό άνθρωπο, 
την ανάγκη για συνεχή δημιουργία, χωρίς νεωτερι
σμούς, το υψηλό καλλιτεχνικό και επιστημονικό επίπε
δο, την προσοχή στη λεπτομέρεια, τη σεμνότητα και την 
έμφαση στις ανθρώπινες σχέσεις δημιούργησε μια πα
γκόσμια πρωτοπορία στο είδος της.

Μέσα στα δημιουργικά της χρόνι -έζησε 85 γεμάτα 
ζωή και δράση χρόνια- διέγραψε μια τροχιά που άφη
σε φωτεινά σημάδια στο ελληνικό στερέωμα. Πάλεψε 
να κρατήσει όρθια την παράδοση και να αποδείξει ότι 
η Αρχαιότητα, το Βυζάντιο και το σήμερα είναι η αρ
χή, η μέση και η άκρη του Ελληνισμού. Κάλυψε σχε
δόν ολόκληρη τη διαδρομή του 20ου αιώνα και δημι
ούργησε ένα έργο μοναδικό, του οποίου η αξία παίρ
νει διαστάσεις εθνικής επιβίωσης, ιδιαίτερα την τε
λευταία δεκαετία. Τα αποτελέσματα από τους δρό
μους που ακολούθησε, η πρωτοπορία της και η έκτα
ση των δραστηριοτήτων της έτυχαν παγκόσμιας ανα
γνώρισης.

«Η παράδοση δεν διδάσκεται, βιώνεται. Αν δεν μπο
ρείς να τη νιώσεις, καλύτερα να μην ασχοληθείς», επα
ναλάμβανε η Δόρα στην τότε μαθήτρια και στη συνέ
χεια δασκάλα χορού κα Κασσιανή Δικαιουλάκου, σε 
μια από τις ερευνητικές της επισκέψεις που έκανε στη 
Σιάτιστα Κοζάνης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κ ύρια εκπαιδευτική δραστηριότητα του Θεάτρου 
αποτελούν τα οργανωμένα μαθήματα ελληνικού δη
μοτικού χορού (λειτουργούν συνολικά 28 τμήματα). 

Εκτός από τα μαθήματα αυτά, που προσφέρει από το 
1988 και τα οποία καταξίωσαν το Θέατρο διεθνώς σαν 
έναν από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανι
σμούς στον τομέα του παραδοσιακού πολιτισμού, έχει 
επίσης και μια σειρά από άλλες δραστηριότητες εξίσου 
σημαντικές.

Το Θέατρο βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι λει
τουργούσε σαν μια άτυπη σχολή και πριν από το 1988 
αφού ήταν το κυριότερο φυτώριο για δασκάλους χο
ρού. Πάνω από 200 πρωτοχορευτές του Θεάτρου ίδρυ

σαν δικά τους χορευτικά συγκροτήματα σε όλη την επι
κράτεια και στο εξωτερικό, μεταλαμπαδεύοντας τις 
γνώσεις που απέκτησαν εκεί. Τα σκήπτρα στην συνέ
χεια έλαβαν οι δικοί τους πλέον μαθητές, όπου με τη 
σειρά τους στελέχωσαν άλλα συγκροτήματα, δημιουρ
γώντας έτσι μια ποσοτική και ποιοτική άνθηση του ελ
ληνικού χορού στις ημέρες μας.

Το 1988 μαζί με τα μαθήματα χορού ξεκινούν και τα 
πρώτα σεμινάρια χορού στην Πλάκα, οι διαλέξεις, και οι 
βραδιές κάθε Πέμπτη, όπου αρχίζει πλέον να γίνεται μια 
μελετητική προσέγγιση των χορών αλλάζοντας την μέ
χρι τότε επικρατούσα αντίληψη -ακόμα και στους ίδι
ους τους δασκάλους- ότι δηλαδή ο χορός είναι μόνο 
για διασκέδαση ή μόνο για θέαμα.

Κομβική στιγμή για την αλλαγή αυτή υπήρξε το 1 ο Συ
νέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Λάρισα μόλις ένα 
χρόνο πριν, το 1987. Οι υποψήφιοι ερευνητές γνωρί
στηκαν μεταξύ τους και με ξένους συναδέλφους τους, 
πήραν την ώθηση και τις κατευθύνσεις , και ξεκίνησαν 
τότε ο καθένας στο χώρο του μια πορεία που συνεχίζε
ται με γοργούς ρυθμούς μέχρι σήμερα.

Από το 1996 βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη και 
τα μαθήματα παραδοσιακού τραγουδιού και παραδο-

Η Δόρα Στρά- 
του. Οι 7.000 
παραστάσεις, 
τις οποίες παρα
κολούθησαν 
σχεδόν
2.700.000 θεα
τές από 25 χώ
ρες των πέντε 
Ηπείρων, προσ
δίδουν έμπρα
κτα και έναν οι
κουμενικό χαρα
κτήρα στη δρα
στηριότητα της.

Τοπικοί χοροί 
και ενδυμασίες - 
Σαλαμίνα 
Αττικής.
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Αριστερά: Χο
ρός Ρόδου- 
Δωδεκανήσου.

Δεξιά: Χορός 
Κέρκυρας- 
Επτανήσου.

σιακών οργάνων, ένα είδος που κινδύνευε να χαθεί και 
οι χορευτές να μείνουν χωρίς ζωντανή μουσική. Σα
ντούρι, τουμπερλέκι, ούτι, λύρα κρητική, κανονάκι, γκάι
ντα, τσαμπούνα, είναι μερικά από τα όργανα, τα οποία 
μπορεί να διδαχθεί κανείς .

Ένας άλλος τομέας όπου το Θέατρο προσπάθησε να 
σταματήσει την εξαφάνιση ενός σημαντικού και όμορ
φου στοιχείου της παραδοσιακής μας ζωής είναι το πα
ραδοσιακό κέντημα. Ενώ έχουν χαθεί πολλές γνώσεις 
προς αυτήν την κατεύθυνση κατάφερε να καταγράψει 
και να περισώσει περίπου 100 βελονιές, για τις οποίες 
πρόκειται να εκδοθεί άμεσα και ένα βιβλίο-εγχειρίδιο. Οι 
βελονιές αυτές είναι ιδιόμορφες, με βυζαντινή καταγω
γή, διαφορετικές συνήθως από τις «ευρωπαϊκές» βελο
νιές που χρησιμοποιούνται στα αστικά εργόχειρα ή τα 
ασπροκεντήματα.

Το Θέατρο είναι μεταξύ άλλων και ένας εκδοτικός 
οίκος γνωστός σε όλα τα βιβλιοπωλεία και τα κατα
στήματα δίσκων για το μέγεθος των σειρών του και 
την υψηλή ποιότητά τους. Σε αυτές πρέπει να προ
στεθούν και οι αντίστοιχες σειρές της «Διεθνούς 
Οργάνωσης Λαϊκής Τέχνης».

Στη σπουδαία προσφορά της Δόρας Στράτου, με την 
ευκαιρία συμπλήρωσης 50 χρόνων δημιουργικού έρ
γου, αναφέρεται και ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Ευάγγε
λος Βενιζέλος, ο οποίος μεταξύ άλλων επισημαίνει:

«Στο συνολικό έργο της Δόρας Στράτου αποτυπώ- 
νεται η κυρίαρχη ιδεολογία μιας ολόκληρης εποχής 
Σήμερα, μισό αιώνα μετά, τα σύγχρονα επιστημονικά 
εργαλεία μπορούν να το διαφωτίσουν διαφορετικά, 
επιτρέποντας νέες αναγνώσεις και ερμηνείες. Οπωσ
δήποτε όμως το πρωτοποριακό έργο της μεγάλης αυ
τής Ελληνίδας έχει καταγραφεί στην ιστορία του νεο
ελληνικού πολιτισμού, ως μια από τις σημαντικότερες 
και αποτελεσματικότερες πρωτοβουλίες διάσωσης και 
έρευνας ενός σημαντικότατου τομέα της άυλης πολι
τιστικής μας κληρονομιάς».

Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ  
ΓΙΑ Τ ΙΣ  ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΕΣ

Σήμερα το Σωματείο 
διαθέτει ένα πλούσιο 
φωτογραφικό, μουσικό 
και οπτικοακουστικό αρ
χείο. Πάνω από 10.000 
λαογραφικά βιβλία και 
άρθρα για το χορό, την 
εθνογραφία και άλλα 
συναφή θέματα. 2.500 
αυθεντικές παραδοσια
κές φορεσιές και πάρα 
πολλά εξαρτήματα και 
κοσμήματα.

Με τη συστηματική κινηματογράφηση των τοπικών 
συγκροτημάτων που πέρασαν από το θέατρο, αλλά και 
με πολλές επιτόπιες έρευνες στα χωριά, σχηματίστηκε 
ένα ακόμα μοναδικό σε μέγεθος και αξία αρχείο. Με βά
ση το αρχείο αυτό ελέγχεται σήμερα η πιστότητα των 
χορών που παρουσιάζονται στις παραστάσεις, ώστε να 
μην αποκλίνουν από το αυθεντικό.

Το μέγεθος του ρεπερτορίου επίσης είναι τεράστιο 
σε σύγκριση με κάθε άλλο συγκρότημα:

Μπορεί να παρουσιάσει 80 διαφορετικές περιοχές 
της Ελλάδας. Δηλαδή έχει για κάθε περιοχή, χωριό ή 
νησί την αντίστοιχη φορεσιά, τους χορούς και τη μου
σική σε αυθεντική εκτέλεση.

Μέχρι τώρα έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα αυ
τά περίπου 3.000 άτομα.

Η αυθεντική παρουσίαση των χορών από τα μουσικο- 
χορευτικά συγκροτήματα με τις αυθεντικές τους τοπι
κές φορεσιές, έδωσαν πρώτοι στο Θέατρο την παγκό
σμια αίγλη του.

Το πνεύμα της διδασκαλίας τους ποτέ δεν περιορί
στηκε μόνο στις κινήσεις, αλλά, συνδέθηκε απαραίτητα 
και με όλα τα άλλα αυθεντικά παραδοσιακά στοιχεία 
που συνθέτουν το χορό.

Οι 7.000 περίπου παραστάσεις που δόθηκαν συνολι
κά, τις οποίες παρακολούθησαν σχεδόν 2.700.000 θεα
τές από 25 χώρες των πέντε Ηπείρων προσδίδουν 
έμπρακτα και έναν οικουμενικό χαρακτήρα στη δραστη- 
ριότητά του.

Το συγκρότημα έχει τιμηθεί με πολλές διακρίσεις, με
ταξύ των οποίων το Διεθνές Βραβείο Θεάτρου και το 
βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών.

Σήμερα το Θέατρο αποτελεί τη βασική πηγή πληρο
φόρησης και ενημέρωσης για χιλιάδες μουσικοχορευτι- 
κό συγκροτήματα και ερευνητές του ελληνικού παρα
δοσιακού πολιτισμού σε όλον τον κόσμο.

Πιστεύω, ότι σαν επίλογος δεν θα χρειαζόταν ούτε 
μισή λέξη παραπάνω, πέρα από τα αξέχαστα λόγια που 
είπε η Μελίνα μας για τη Δόρα Στράτου τον Δεκέμβριο 
του 1993: « Ήταν εμπνεύστρια, αγαπούσε την Ελλάδα 
πιο πολύ από κάθε τι. Η ιδεολογία της ήταν η Ελλάδα 
και η ίδια την αντιπροσώπευε».

Ιο μεγάλο έργο που άφησε πίσω της η Δόρα αλλά 
και η συνέχισή του μέχρι σήμερα με την ίδια αγάπη 
και πάθος από τα αξιόλογα στελέχη-συνεχιστές 

της, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Δ.Σ. από το 
1987, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Άλκη 
Ράπτη, καθιστούν το έργο αυτό έναν πραγματικό εθνι- 
κοπολιτιστικό θησαυρό.

Επιμέλεια: Π. Υ. Γιώργος Χονδροματίδης

Πηγές:
- Περιοδικό «Διεθνής Οργάνωση Λαϊκής Τέχνης»
- «Η Ζωή της Δόρας Στράτου» της Κατερίνας Αγραφιώτη
- Κείμενα της κ. Αγγελικής Χριστοφιλοπούλου
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Με τη σιγουριά και την αξιοπιστία της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΣΦΑΑΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΞΑΜ ΗΝ ΙΑΙΑ  Ο ΛΙΚΑ ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΡΑ (Ευρώ)

Ν. Α ΤΤ ΙΚ Η Σ
B/M /

Φορ. Ιπποι 4 5 6 7 8 9 10

6 9 9 ,1 6 1 08 ,64 1 18 ,13 127,61 137 ,10 146 ,59 1 56 ,07

7 - 8 106 ,27 1 16 ,85 127 ,43 138,01 148 ,59 159 ,17 1 69 ,75
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Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Α Σ  & Ν Η ΣΩ Ν *
Β/Μ /

Φορ. Ιπποι 4 5 6 7 8 9
1 0

6 74 ,37 81 ,48 88 ,60 95,71 102 ,83 1 09 ,94 1 1 7 ,0 6

οοIh- 7 9 ,70 8 7 ,6 4 95 ,57 103,51 1 11 ,44 119 ,38 127,31

9 - 1 0 9 7 ,4 9 106 ,66 1 15 ,84 125 ,02 1 34 ,19 143 ,37 152,541

11 -12 101 ,57 1 11 ,37 121 ,17 130 ,98 140 ,78 150 ,58 1 60 ,39

13 και άνω 108 ,20 119 ,02 1 29 ,85 140 ,67 151 ,50 162 ,32 173 ,14 )

* Πλην Ν. Οεσ/νικης & Νήσων Ρόδου, Κέρκυρας, Κρήτης & Εύβοιας
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•Κάλυψη Ιατρικών Δαπανώ ν σε Ελλάδα & εξω τερ ικό  
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

“Πολλοί από τους πολέμους αυτού 
του αιώνα έγιναν για το πετρέλαιο, 
αλλά οι πόλεμοι του επόμενου αιώνα 
θα γίνουν για το νερό”

Ισμαήλ Σεραγκελτνίν 
Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας (1995)

Κάθε χρόνο μειώνονται δραματικά τα αποθέματα πόσι
μου νερού στον πλανήτη μας. Ο μισός πληθυσμός της 
Γης δεν έχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό, ενώ ένα δισεκα
τομμύριο άνθρωποι δεν έχουν καν πρόσβαση σε “ασφα
λές” νερό. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την επάρ
κεια των υδάτινων πόρων θεωρούνται πλημμελή, ενώ 
οι γεωπολιτικοί αναλυτές θεωρούν ότι οι πόλεμοι του 
άμεσου μέλλοντος θα έχουν ως βασική αιτία το νερό.

Επισήμανση του προβλήματος 
______ και προτάσεις

Άκρως ανησυχητικά για το μέλλον του πλανήτη είναι 
τα στοιχεία της έκθεσης που συνέταξε η “Παγκόσμια 
Επιτροπή για το Νερό στον 21ο Αιώνα”. Ο Οργανισμός 
Ηνωμένων Εθνών, που χρηματοδότησε τη σύνταξη της 
εν λόγω έκθεσης, υποστηρίζει πως η κατάσταση επιδέ
χεται βελτίωση και μάλιστα εντυπωσιακή. Εάν οι κυβερ
νήσεις του πλανήτη θέσουν σε άμεση προτεραιότητα το 
ζήτημα του νερού, όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη θα 
αποκτήσουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε καθαρό νε
ρό μέσα στα επόμενα 25 χρόνια.

Ο ειδικός επιστήμονας των Ηνωμένων Εθνών σε θέ
ματα νερού, Μπράιαν Απλετον, αποκαλύπτει ότι καθη
μερινώς 5.000 παιδιά των αναπτυσσόμενων χωρών πε
θαίνουν από ασθένειες οι οποίες σχετίζονται με το νερό. 
Η Παγκόσμια Επιτροπή για το Νερό απευθύνει έκκληση 
προς το σύνολο των κυβερνήσεων του πλανήτη να ανα
λάβουν κοινές πρωτοβουλίες, προκειμένου να συμβάλ
λουν στη βελτίωση της παγκόσμιας υγιεινής.

Η συγκεκριμένη έκθεση παρουσιάστηκε στο Δεύτερο 
Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό, του οποίου οι εργα
σίες έγιναν στην Ολλανδία τον Μάρτιο. Λίγες ημέρες 
αργότερα περισσότεροι από 10.000 αντιπρόσωποι 160 
χωρών συμμετείχαν στο Τρίτο Παγκόσμιο Φόρουμ για 
το Νερό, που πραγματοποιήθηκε στο Κιότο της Ιαπω

νίας, με στόχο να προταθούν συγκεκριμένες λύσεις. Φι
λοδοξία του Παγκόσμιου Φόρουμ για το Νερό είναι να 
αποτελέσει το φορέα που θα λειτουργεί ως διαμεσολα
βητής σε διασυνοριακές διαφορές στις πλέον ευαίσθη
τες γεωπολιτικά περιοχές του πλανήτη, για να αποφευ
χθεί η “λύση" διάτων όπλων....

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί πως ο χρόνος εξαντλείται επι
κίνδυνα και, αν οι κυβερνήσεις δεν δραστηριοποιηθούν 
σύντομα, τότε η παγκόσμια κρίση που έχει προκληθεί 
λόγω του φαινομένου της έλλειψης πόσιμου νερού, θα 
τεθεί εκτός ελέγχου.

Στο δεύτερο Παγκόσμιο Φόρουμ Νερού, πιστοποιή
θηκε ότι τα αποθέματα νερού ανά τον κόσμο δεν είναι 
αρκετά για να καλύψουν τις ανάγκες της ανθρωπότητας 
στον 21ο αιώνα. «Τα αποθέματα νερού καθώς και τα οι
κοσυστήματα μέσα στα οποία εντάσσονται βρίσκονται 
υπό την απειλή της μόλυνσης, της αλόγιστης χρήσης 
και των έντονων κλιματικών αλλαγών...», αναφέρεται 
στην τελική διακήρυξη του Φόρουμ και επισημαίνεται 
παράλληλα ότι σκοπός όλων θα πρέπει να είναι η περι
φρούρηση των υδάτινων πόρων του πλανήτη.

Τα συμπεράσματα του Φόρουμ ήταν ιδιαίτερα ανησυ
χητικά σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο να ξεσπάσουν νέ
οι πόλεμοι και συγκρούσεις, με αντικείμενο αυτή τη φο
ρά το νερό. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι βασικές διενέξεις 
στην Αφρική τα επόμενα 25 χρόνια θα έχουν ακριβώς 
αυτό τον χαρακτήρα και προέβλεψε ότι:

- 48 χώρες θα αντιμετωπίσουν φαινόμενα έντονης και 
συνεχούς λειψυδρίας,

- το ήμισυ του πληθυσμού του πλανήτη δεν θα έχει 
πρόσβαση σε καθαρό, πόσιμο νερό,

- οι «περιβαλλοντικοί πρόσφυγες» θα φτάσουν τα 100 
εκατομμύρια.

______ Η γεωπολιτική των υδάτων__

Ειδικοί πολιτικοί αναλυτές, επιτροπές και ιδρύματα 
που ασχολούνται με ζητήματα Διεθνών Σχέσεων, προει
δοποιούν ότι στον πλανήτη θα ξεσπάσει σύντομα μια 
σειρά από “πολέμους για το νερό”, καθώς κάθε κράτος

ϊ Μέχρι το 2025 θα πρέπει να υπάρξει αύξηση της τάξης του 20% του πόσιμου νερού που θα καταναλώνεται
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θα προσπαθήσει ν’ αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο 
των πολύτιμων αποθεμάτων. Ήδη στην Αραβική Χερσό
νησο, στην Κύπρο, στο Ισραήλ, στην Ιορδανία, στη Μάλ
τα τα αποθέματα γλυκού νερού της επιφάνειας και του 
υπεδάφους τελειώνουν.

Μια από τις αιτίες δημιουργίας πολιτικής έντασης εί
ναι ότι κάποιες χώρες αντλούν σε υπερβολικό βαθμό το 
νερό ποταμών, οι οποίοι στη συνέχεια διασχίζουν κι άλ
λες χώρες. Σ’ ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν πάνω από 
214 ποταμοί που περνούν από τουλάχιστον δύο χώρες. 
Όμως, δεν μπορεί να επιβληθεί κανένας κανονισμός 
που να καθορίζει τη διανομή και τη χρήση αυτών των 
διεθνών υδάτων.

Η Μέση Ανατολή είναι μια από τις πρώτες περιοχές 
στον πλανήτη όπου θα δημιουργηθεί ένταση σχετικά με 
το νερό. Ο πρώην Ισραηλινός πρόεδρος Γ. Ράμπιν δή
λωσε κάποτε ότι ακόμα κι αν δεν υπήρχε άλλη αιτία, το 
νερό θα αρκούσε για να προκαλέσει πόλεμο μεταξύ των 
Ισραηλινών και των Παλαιστινίων.

Ήδη το επίπεδο της Νεκρός Θάλασσας έπεσε πε
ρισσότερο από τα εννέα μέτρα, ενώ ο κάποτε ορμητι
κός ποταμός Ιορδάνης μεταβλήθηκε πλέον σ’ έναν αξιο
λύπητο οχετό,λόγω της υπερβολικής άντησης υδάτων 
από την Ιορδανία. Τα υψίπεδα του Γ κολάν, από πού πη
γάζει ο Ιορδάνης είναι το σημείο που δημιουργεί τα πε
ρισσότερα προβλήματα στις ειρηνευτικές συνομιλίες 
μεταξύ Ισραήλ και Συρίας.

Παρόμοια είναι η κατάσταση στην κατεχόμενη 
ζώνη του Νοτίου Λιβάνου όπου οι ειρηνευτικές συ
νομιλίες προσκρούουν στο ζήτημα της διαχείρισης 
των υδάτων του ποταμού Λιτάνι, ο οποίος διέρχεται 
από την περιοχή.

Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση του GAP 
(Great Anatolian Project), που αφορά στην κατασκευής 
συστήματος φραγμάτων προκειμένου να δεσμευθούν 
τα νερά του Τίγρη και του Ευφράτη. Η ολοκλήρωση του 
προγράμματος αυτού στην περιοχή της Ανατολίας ανα

μένεται να πυροδοτήσει τεράστιες εντάσεις μεταξύ των 
κρατών που υδροδοτούνται από τα δύο ιστορικής ση
μασίας ποτάμια.

Αναλαμβανόμενος αυτή τη νέα μορφή περιβαλλοντι
κών διενέξεων, ο ΟΗΕ προετοιμάζεται να μετατρέψει το 
Περιβαλλοντικό του Πρόγραμμα (UNEP) σε αυτόνομο 
όργανο διαμεσολάβησης. Ήδη, οι αρμόδιοι του προ
γράμματος παρουσιάζουν τις πρώτες τους επιτυχίες 
στην περίπτωση της Βολιβίας και του Περού, για τα 
διαμφισβητούμενα υδάτινα κοιτάσματα της λίμνης Τιτι- 
κάκα, ενώ εξίσου θετικά ήταν τα αποτελέσματα της πα
ρέμβασής του και στις περιπτώσεις του ποταμού Ζαμ- 
βέζι και της λίμνης Τσαντ στην Αφρική.

Οι περιπτώσεις δύο ή και περισσοτέρων χωρών, οι 
οποίες μοιράζονται ένα ποτάμι δεν περιορίζονται, φυσικά, 
στα, λίγο έως πολύ, γνωστά παραδείγματα της Μέσης 
Ανατολής και της Τουρκίας. Στις περισσότερες μάλιστα 
περιπτώσεις, αρκετές από τις λεγάμενες αναπτυσσόμε
νες χώρες εξαρτώνται άμεσα από κοινούς υδροφόρους 
ορίζοντες και τα ποτάμια που συντηρούν τις καλλιέργειες 
και τροφοδοτούν τις μεγάλες πόλεις με πόσιμο νερό.

Στην Ασία, ο Γάγγης αποτελεί τη βασικότερη πηγή 
ύδρευσης του 1 δισεκατομμυρίου κατοίκων της Ινδίας, 
αλλά και του Μπαγκλαντές, ενώ πέντε χώρες της κε
ντρικής Ασίας (Καζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν, 
Τουρκμενιστάν και Ουζμπεκιστάν) μοιράζονται τους πο
ταμούς Αμού Νταριά και Σιρ Νταριά. Η λίμνη Αράλη που 
τροφοδοτείται από αυτούς τους δύο ποταμούς, έχει χά
σει το 50% της έκτασής της και τα 3/4 περίπου τού υδά
τινου όγκου της, λόγω των αρδευτικών έργων που 
πραγματοποιήθηκαν για τις καλλιέργειες μπαμπακιού. 
Το αποτέλεσμα είναι ότι 3 εκατομμύρια από τα συνολι
κά 55 εκατομμύρια των κατοίκων της περιοχής αντιμε
τωπίζουν άμεσο πρόβλημα ύδρευσης.

Οι τρεις ποταμοί που τροφοδοτούν τις βόρειες πε
διάδες της Κίνας είναι σοβαρότατα μολυσμένοι, με απο
τέλεσμα την καταστροφή της υγείας των κατοίκων και

Σκηνές της κα
θημερινής ζωής 
στη Σρι Λάνκα.

σε έναν πλανήτη που θα φιλοξενεί CVVCQ δ ΐΰ ε Κ Ο Τ Ο μ μ ύ ρ Κ Ι Κ Ο Τ Ο ΙΚ Ο υ ς , από έξι σήμερα.
______________________________________________________________________________________________________ Διεθνής Επιτροπή για το Νερό
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Στην Ινδία οι 
βροχές δεν 
ήταν αρκετές 
και η λίμνη 
Rajkot στέγνω
σε. Γυναίκες και 
παιδιά βγήκαν 
προς αναζήτη
ση νερού

τον περιορισμό της αρδευόμενης γης. Ο Κίτρινος ποτα
μός που τροφοδοτεί το μεγαλύτερο κομμάτι της Κινέζι
κης γεωργίας, έμεινε χωρίς νερό για 226 μέρες το 1997.

Στη βόρεια Κίνα βρίσκονται τα δύο τρίτα (2/3) της 
καλλιεργήσιμης γης αλλά μόνο το ένα πέμπτο (1/5) των 
υδάτων της Κίνας. Καθώς οι ανάγκες για νερό από τις 
πόλεις, τη βιομηχανία και τη γεωργία αυξάνουν, το έδα
φος στεγνώνει. Στο διάστημα 1991 και 1996, η στάθμη 
των υπόγειων υδάτων της βόρειας Κίνας έπεφτε με 
ρυθμό της 1,5 μέτρα ετησίως.

Στην περιοχή της Ινδοκίνας, η ένταση κλιμακώνεται 
σχετικά με το μέλλον του ποταμού Μακόνγκ, καθώς κα
τά μήκος του έχουν κατασκευαστεί φράγματα (Κίνα, Λά- 
ος), ενώ πραγματοποιείται και συνεχής εκτροπή των 
υδάτων του (Ταϊλάνδη). Οι εργασίες αυτές επηρεάζουν 
άμεσα την Καμπότζη και το Βιετνάμ, που “βλέπουν” τον 
συνολικό όγκο νερού που θα έπρεπε να καταλήγει σε 
αυτές, να μειώνεται σημαντικά, χρόνο με τον χρόνο.

Αν η κατάσταση, όμως, είναι ανησυχητική στην Ασία, 
στην Αφρική μπορεί να χαρακτηριστεί ως τραγική. Σύμ
φωνα με τον Ζορζ Ιλνέκα, εκπρόσωπο του Περιβαλλο
ντικού Προγράμματος του ΟΗΕ:

«Στην Αφρική βρίσκονται 19 από τις 25 χώρες του 
κόσμου, όπου το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού 
δεν έχει πρόσβαση σε καθαρό νερό. Στην Αλγερία και 
την Τυνησία, λόγου χάρη, οι ανάγκες του πληθυσμού 
σε πόσιμο νερό ξεπερνούν ήδη κατά 10% τα αντίστοι
χα αποθέματα.

Από φέτος, 8 εκατομμύρια περίπου Αιθίοπες ενδέχε
ται να αντιμετωπίσουν άμεσο πρόβλημα επιβίωσης, λό
γω ασιτίας - φαινόμενο που θα προκληθεί από την έλ
λειψη του νερού. Η Αιθιοπία, μαζί με το Σουδάν και την 
Αίγυπτο, είναι οι μεγαλύτερες από τις 8 “διψασμένες 
χώρες”, που αντλούν νερό από τον Νείλο. Και όλα αυτά, 
ενώ ο πληθυσμός της Αιγύπτου ενδέχεται, μέσα στις 
επόμενες τρεις δεκαετίες, να ξεπεράσει τα 100 εκατομ
μύρια, από 65 εκατ. που είναι σήμερα».

Η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης έχει καθορίσει πε
ρισσότερα από εβδομήντα πιθανά σημεία συρράξεων 
με αιτία το νερό. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται τα εξής:

•  Ο ποταμός Κολοράντο (σύγκρουση μεταξύ Μεξι
κού και ΗΠΑ).

•  Ο ποταμός Παρανά (σύγκρουση μεταξύ Αργεντι
νής και Βραζιλίας).

•  Οι ποταμοί Τίγρης και Ευφράτης (σύγκρουση με
ταξύ Τουρκίας, Συρίας και Ιράκ).

•  Ο ποταμός Ιορδάνης (σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ 
και Ιορδανίας).

•  Ο ποταμός Νείλος (σύγκρουση μεταξύ Αιγύπτου 
και Αιθιοπίας).

•  Το Δέλτα του Οκοβάνγκο (σύγκρουση μεταξύ Να
μίμπιας και Μποτσουάνας).

•  Ο ποταμός Γάγγης (σύγκρουση μεταξύ Ινδίας και 
Μπαγκλαντές).

•  Ο ποταμός Μεκόνγκ (σύγκρουση μεταξύ Καμπό
τζης, Λάος, Ταϊλάνδης και Βιετνάμ).

______Και η Ελλάδα κινδυνεύει_______

Οι περιβαλλοντολόγοι εκτιμούν ότι τα επόμενα χρόνια 
θα επικρατήσουν έντονα καιρικά φαινόμενα στις μεσο
γειακές χώρες, με λειψυδρία και ξηρασία στις νότιες πε
ριοχές και πλημμύρες και σφοδρές βροχοπτώσεις στις 
βόρειες. Τόσο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όσο και 
ομάδα Βρετανών επιστημόνων του Πανεπιστημίου East 
Anglia σε εκθέσεις τους, μιλούν για αύξηση της θερμο
κρασίας στην Ελλάδα τα επόμενα 30 χρόνια, από 1 έως 
5 βαθμούς Κελσίου. Μιλούν, επίσης, για παρατεταμένο 
καύσωνα, τον οποίο θα διαδεχτούν πλημμύρες, συρρί
κνωση των δασικών εκτάσεων, λειψυδρία, ξηρασία των 
αγροτικών καλλιεργειών και εξαφάνιση ειδών της πανί
δας και χλωρίδας.

Αν δεν αυξηθούν οι βροχοπτώσεις τα επόμενα χρό
νια, το πρόβλημα της λειψυδρίας θα γίνει μόνιμο για 
ορισμένες περιοχές της χώρας, όπως η Ανατολική Ελ
λάδα, τα νησιά του Αιγαίου, η Θεσσαλία, η Ανατολική 
και Κεντρική Πελοπόννησος.

Όμως, εκτός του προβλήματος της μείωσης των απο
θεμάτων, η ποιότητα του νερού στην Ελλάδα κινδυνεύ
ει και από το φαινόμενο της υφαλμύρωσης, δηλαδή της 
εισροής θαλάσσιου νερού στα υπόγεια ύδατα. Το πρό
βλημα της υφαλμύρωσης άρχισε να γίνεται πιο έντονο, 
στις δεκαετίες του 70 και του '80 με την εντατικοποίη
ση της γεωργίας.

Σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε
χνείου, πρόβλημα λειψυδρίας θα αντιμετωπίσουν τα νη
σιά του Αιγαίου τα επόμενα δέκα χρόνια.

Το πρόβλημα του νερού είναι ζωτικής σημασίας για 
την ανθρωπότητα και δεν αφήνει περιθώρια για αναβο
λές και ευχολόγια. Πρέπει όλοι μας να ευαισθητοποιη
θούμε και να πιέσουμε, ώστε να βρεθούν έγκαιρα οι κα
ταλληλότερες λύσεις. Η ανθρωπότητα δεν θα αντέξει 
μια τόσο σκληρή δοκιμασία και κανένας δεν μπορεί να 
παίζει με το μέλλον της ανθρωπότητας.

Ανθ/μος Κ. Κούρος

Πηγές: Reuters, Associated Press, ΑΠΕ, εφημ. «Ημερή
σια», δικτυακός τόπος focus.

2 6  χ ώ ρ ε ^  σε ολόκληρο τον κόσμο α ντιμ ετω π ίζο υν  έλλειψ η  νερού και 
οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. /

Αλι Σαντι, Αντιπρόεδρός του Παγκόσμιου Συμβουλίου για το Νερό
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ΠΒΠΠΕΙ—

I ιιρουσιι ίου ποιειο
Μέσα στην τραγικότητα της εποχής μας και στις τό
σες αντιφάσεις της, έχουμε και μια καλή πλευρά. 
Τη ζωντανή παρουσία του πατέρα μέσα στην οικο
γένεια. Σήμερα, ο πατέρας συμμετέχει περισσότε
ρο από άλλοτε στη ζωή της οικογένειας. Τουλάχι
στον, οι περισσότεροι, το επιθυμούν, άλλο αν πά
ντα δεν το καταφέρνουν, λόγω ελλείψεως χρόνου.

Η παρουσία του πατέρα είναι ένα μεγάλο προνό
μιο για τη φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού, 
για τη σιγουριά του. «Με το να έχεις πατέρα, 
αισθάνεσαι πάνω απ’ όλα, ότι εξαρτάσαι από 
δύο δυνάμεις και όχι μόνο από μία», εξηγεί ο 

ψυχαναλυτής Ντιντιέ Ντυμά. Ένας πατέρας είναι 
ένας άλλος χώρος οικοδομής.

Είναι ένα γεγονός, λοιπόν, αξιοσημείωτο για την 
εποχή μας, ότι οι περισσότεροι άνδρες επιθυμούν να 
είναι αληθινοί πατέρες, παρόντες κοντά στα παιδιά 
τους και υποφέρουν, όταν ο φόρτος των εργασιών 
τους ή άλλοι σοβαρότεροι λόγοι, τους υποχρεώνουν 
να μένουν στο περιθώριο.

Η ζεστή παρουσία

ΤΗΣ Β. ΠΑΝΑ- 
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Τον παρελθόντα Σεπτέμβριο, σε μια διάλεξη σε γο
νείς μαθητών νηπιαγωγείου, ήταν συγκινητικό ότι το 
ακροατήριο ήταν πλήθος και από μπαμπάδες, που με 
ιδιαίτερη προσοχή, όχι απλώς παρακολουθούσαν άλ
λα συμμετείχαν στα προβλήματα της αγωγής των παι
διών τους. Στο καυτό τους ερώτημα «πώς να βρουν 
τον καιρό», ο ομιλητής επανέλαβε τη σύσταση της 
διάσημης Γαλλίδας Παιδαγωγού Ιατρού και Ψυχανα- 
λύτριας Φρανσουάζ Ντολτό: «Με τον πατέρα, εκείνο 
που έχει σημασία, είναι η ποιότητα της σχέσεως, που 
υπολογίζεται και όχι η ποσότητα». Έλεγε συγκεκριμέ
να: «Σας ζητώ 10 λεπτά την ημέρα. Αυτό αρκεί. Αλλά, 
κατά την διάρκεια των 10 λεπτών, να είσαστε ολότε- 
λα στο παιδί σας. Τηλεόραση και τηλέφωνο κλειστά. 
Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία, είναι να είσαι διαθέ
σιμος στα παιδιά σου όταν θα είσαι παρών, έστω και 
αν έχεις λίγο χρόνο». Το ίδιο άλλωστε, ισχύει και για 
την εργαζόμενη μητέρα. Σημαντικό, λοιπόν, ρόλο παί
ζει η ποιότητα της παρουσίας, πολύ περισσότερο από 
την χρονική διάρκεια. Αμφότεροι οι γονείς μπορούν 
άλλωστε να κάνουν ζωντανή την παρουσία τους, ακό
μη και με ένα ζεστό τηλεφώνημα: «Τι κάνεις; Σε σκέ
πτομαι. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να έρθω πιο γρήγο
ρα». Και όχι, ελεγκτικό: «Διάβασες; Σε ποια σελίδα εί
σαι; Όταν θα έρθω θα σε εξετάσω». Τα πρώτα μηνύ

ματα δίνουν ζεστασιά. Τα δεύτερα παγώνουν.
Σημαντικό, επίσης, ρόλο για την παρουσία, του πα

τέρα, παίζει το, πώς χειρίζεται το θέμα η μητέρα. «ΓΓ 
αυτό το θέμα έχω ανάγκη νάχω τη γνώμη του πατέρα 
σου για ν’ αποφασίσω». Η «θα μιλήσουμε στο τηλέ
φωνο με τον πατέρα σου γ ι’ αυτό το θέμα». Έτσι, αμ- 
φότεροι, παρά τις μεγάλες δυσκολίες της εποχής, δί
νουν το παρόν, δείχνουν ότι διακατέχονται από αμοι
βαίο σεβασμό, σπουδαίο δίδαγμα για τα παιδιά τους. 
Παράλληλα, μ’ αυτόν τον τρόπο, τους δίνουν να κα
ταλάβουν ότι η απάντησή τους σχετικά με το θέμα 
τους είναι ώριμος καρπός συζήτησης και συνεργα
σίας μεταξύ τους, που κοινό στόχο έχουν την επιτυ
χία του παιδιού τους στη ζωή. Αυτό και μόνο, δίνει τε
ράστια σιγουριά στο παιδί.

Η αυθεντία του πατέρα

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις δυσκολίες, που συ
ναντούν στις μέρες μας οι γονείς για ν’ ανταποκρι- 
θούν στο ρόλο τους, εκτός από την έλλειψη χρόνου. 
Αυτό ισχύει περισσότερο για τον πατέρα, που κατά 
κανόνα του λείπει η αναγκαία εκπαίδευση για ν’ 
ανταποκριθεί. Και στη μητέρα υπάρχει αυτή η έλλει
ψη. Αντικαθίσταται, όμως εν μέρει, από τα βιώματά 
της. Από την ενεργό παρουσία της μητέρας της, στην 
αγωγή τη δική της. Γιατί η μητέρα της ήταν η μοναδι
κή τροφός και παιδαγωγός στην οικογένεια. Το βλέ
πουμε άλλωστε στο κοριτσάκι, στα παιχνίδια του με 
την κούκλα, πόσο αρέσκεται να παίζει το ρόλο της 
μητέρας. Ενώ για τον άνδρα, η παρουσία του ως παι
δαγωγού, ήταν άγνωστη. Ο πατέρας, πριν από το με
σοπόλεμο, ήταν απών αλλά πάντα παρών. Δεν έδινε, 
όμως, το μπιμπερό, δεν έσερνε το καροτσάκι, δεν 
βοηθούσε γενικά στις οικιακές εργασίες. Ήταν βέ
βαια αυτός, που μοχθούσε για να υπάρχουν όλα στο 
σπίτι. Ήταν παρών, σοβαρός και αξιοπρεπής στο 
τραπέζι, στην εκκλησία, στον περίπατο της Κυριακής, 
στις οικογενειακές συγκεντρώσεις. Η στοργή του 
ήταν σίγουρη, όχι πάντα έκδηλη και όσοι είχαμε την 
τύχη να έχουμε ένα πολύ στοργικό πατέρα, πρέπει να 
ομολογήσουμε με την απόσταση του χρόνου που 
αντιμετωπίζουμε τώρα το θέμα και σε σύγκριση με τη 
σημερινή κατάσταση, ότι ήταν πάντα μετρημένη. Ο 
πατέρας ήταν αυθεντία. Ο δωρητής παντός αγαθού, 
που εξασφάλιζε την οικονομική άνεση, τη σιγουριά 
στην οικογένεια, την αξιοπρέπεια, συχνά, την καύχη
ση, όχι αδίκως, στην γυναίκα του και στα παιδιά του. 
Πολλές φορές, όμως, συνέβαινε και το αντίθετο. 
Αγνοούσε την οικογένεια. Σπαταλούσε τον κόπο του 
με μερικούς «παλιόφιλους» στο καπηλειό και η γυναί-

" ΜοΤου πανκΰιτμια ημέρα ιιμήζ στην οικονένειη
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κα εκαλείτο με αξιοπρέπεια να καλύψει την απουσία 
του, ν' ανταποκριθεί στο δύσκολο, πολλές φορές, δυ
σκολότατο, έργο της συντήρησης, της αγωγής των 
παιδιών τους, με τρομερή αξιοπρέπεια, με κλειστό το 
στόμα της, για να σώσει την τιμή του ανδρός της, αλ
λά και της οικογένειας της.

Οι καιροί, όμως, άλλαξαν. Αυτές οι έννοιες είναι κά
πως ξένες, στην εποχή μας. Και βέβαια, για πολλά 
χειροκροτούμε τις αλλαγές και κυρίως για το πνεύμα 
συνεργασίας, που υπάρχει σήμερα μέσα στην οικο
γένεια. Μόνο που νοσταλγικά ζηλεύουμε την αξιο
πρέπεια εκείνης της εποχής.

Ο σημερινός πατέρας δεν έχει, λοιπόν, πρότυπα 
ούτε βιώματα από τη δική του παιδική ηλικία, γ ι’ αυτό 
το έργο του είναι περισσότερο δύσκολο απ' αυτό της 
μητέρας. Ας μην ξεχνάμε επίσης, ότι οι αντιδράσεις 
στην εκμάθηση του ρόλου του είναι συνήθως προσ
διορισμένες από τον τρόπο που έζησε την παιδική 
του ηλικία και από τις σχέσεις που είχε τόσο με τον 
πατέρα του όσο και με τη μητέρα του.

Το εύθραυστο της πατρότητας

Για να είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να ομολογή
σουμε ότι ο ρόλος του πατέρα, σήμερα, έχασε την 
αυθεντικότητά του. Πολλοί δεν ξέρουν πώς να φερ
θούν με τα παιδιά τους. Άλλοι παίζουν το ρόλο του 
μεγάλου αδελφού. Άλλοι του φίλου. Πού να οφείλε
ται άραγε; Σε τρεις βασικούς λόγους κυρίως, το απο
δίδουν οι ειδικοί επιστήμονες:

•  Στην κοινωνία, που δεν στηρίζει, όπως άλλοτε, το 
πατρικό κύρος με την ανοχή της. Αλλά και στην 
έλλειψη σεβασμού, που είναι διάχυτη σε όλα τα 
κοινωνικά στρώματα και σε όλες τις βαθμίδες 
έναντι σε κάθε θεσμό.

•  Στο εύθραυστο του γάμου, που έχει σαν κύριο 
θύμα την πατρότητα. Μην ξεχνάμε ότι η αγάπη 
του παιδιού προς τον πατέρα, περνά από τη μη
τέρα. Επί πλέον, ένας άνδρας, που παίρνει δια
ζύγιο από τη γυναίκα του, σχεδόν πάντα, παίρνει 
διαζύγιο και από τα παιδιά του, μας διαβεβαιώ- 
νουν σύγχρονοι κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι. 
Σαν παράδειγμα αναφέρεται ότι στα 2,5 εκατομ
μύρια παιδιά που ζουν στη Γαλλία σήμερα με ένα 
μόνο γονιό, το 85% ζουν μόνο με τη μητέρα! 
Έτσι, ένας στους δύο πατεράδες δεν βλέπουν τα 
παιδιά τους παρά σπάνια, μετά από περίοδο 5 
χρόνων.

•  Στην εξασθένηση του θρησκευτικού συναισθή
ματος. «Δεν μπορείς να είσαι πατέρας, αν δεν 
γνωρίζεις να είσαι υιός», γράφει ο Ξαβιέ Λα- 
κρουά, σύγχρονος Θεολόγος και Φιλόσοφος και 
συμπληρώνει: «Θα μπορούσε να γίνει μία θαυμά
σια έρευνα, σχετικά με τη σύγχρονη εξασθένηση 
του θρησκευτικού συναισθήματος και την ύπαρ
ξη του εύθραυστου στην πατρότητα».

Η σύγχυση των ρόλων

Πάντως, ένα είναι βέβαιο. Ότι ένα παιδί μεγαλώνο
ντας, έχει ανάγκη από ένα πρότυπο γυναικείο αλλά

επίσης και από ένα πρότυπο ανδρικό. Ο ένας από τους 
δύο γονείς, δεν μπορεί να παίξει και τους δύο ρόλους. 
Μερικές φορές, οι ρόλοι του πατέρα και της μητέρας 
συγχέονται. Υπάρχουν, όμως, και ρόλοι που αποκλει
στικά ανήκουν στον πατέρα, οσοδήποτε δυναμική και 
αν είναι η μητέρα. Και είναι παιδαγωγική ανάγκη βαθύ
τατη, αυτή η φυσική διαφορά των ρόλων να παραμένει 
σεβαστή. Την έχει απόλυτα ανάγκη το παιδί.

Το να είσαι πατέρας ή μητέρα, η διαφορά δεν είναι 
μόνο βιολογική ή ψυχοσυναισθηματική. Είναι επίσης 
πνευματικής τάξεως. Η πατρότητα και η μητρότητα 
δεν είναι πράγματι αυθεντικές, παρά εφ’ όσον έχουν 
πνευματικές διαστάσεις. Δεν πρόκειται μόνο για δυο 
λειτουργίες ή για τύπους ικανοτήτων, αλλά για δυο

Ο δεσμός που 
συνδέει τον πα
τέρα με το γιο 
του ή την κόρη 
του, είναι διαφο
ρετικός απ' αυ
τόν, που συνδέ
ει μια μητέρα με 
το παιδί της. 
Υπάρχουν και 
ρόλοι που απο
κλειστικά ανή
κουν στον πατέ
ρα, όσο δυναμι
κή και αν είναι η 
μητέρα.
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Η διαφορά της 
σεξουαλικής 
ταυτότητας του 
παιδιού, ανάμε
σα στους γεννή
τορες του, το 
απλό γεγονός 
ότι ο ένας απ' 
αυτούς είναι του 
αυτού φύλου 
με αυτό και ο 
άλλος διαφορε
τικού, παίζει ένα 
αποφασιστικό 
ρόλο για τη γέν
νηση της συνεί
δησης της δικής 
του σεξουαλικής 
ταυτότητας, 
η οποία θα 
δημιουργηθεί 
από ένα παιχνίδι 
ταύτισης 
και διαφοροποί
ησης.

τροποποιήσεις του δώρου του Θεού ή για δυο κλίσεις 
διαφορετικές. Ο ένας φέρνει, περιέχει και δίνει στον 
κόσμο. Ο άλλος καθιστά γόνιμη τη γυναίκα και λαμ
βάνει απ’ αυτή ένα παιδί. Ο καθένας έχει τον τρόπο 
του να δεχθεί και να δώσει. Γιατί η γυναίκα λαμβάνει 
το παιδί από τον άνδρα και ο άνδρας το λαμβάνει από 
τη γυναίκα.

Η διαφορά της σεξουαλικής ταυτότητος, ανάμεσα 
στους γεννήτορές του, το απλό γεγονός ότι ο ένας εξ 
αυτών είναι του αυτού φύλου με αυτό και ο άλλος 
διαφορετικού, παίζει ένα αποφασιστικό ρόλο για τη 
γέννηση της συνείδησης της δικής του σεξουαλικής 
ταυτότητας, η οποία θα δημιουργηθεί από ένα παι
χνίδι ταύτισης και διαφοροποίησης.

Γεννημένο από τη διαφορά των φύλων, θα είναι 
κατ’ αρχάς μια ευεργεσία για το παιδί που θα μεγα
λώσει πάνω στο βράχο αυτής της διαφοροποίησης. 
Κάθε άλλη προσπάθεια, όπως π.χ. για οικογένειες 
ομοφυλοφίλων, στερούν το παιδί από ένα δικαίωμα 
και από ένα καθήκον. Να δώσουν στο παιδί τους ό,τι 
εξαρτάται απ’ αυτούς, για να έχει γερά θεμέλια για 
την ανάπτυξή του.

Ζούμε στην εποχή, που πλήθος παραδοσιακά στε
ρεότυπα προσηλωμένα στον άνδρα και στη γυναίκα, 
ξεπεράστηκαν, (αμφίεση, κόμμωση, κοσμήματα, κά
πνισμα...). Νομίσαμε ότι έτσι καταργούμε τις διαφο
ρές των φύλων. Να όμως, που άλλοι σκόπελοι πα
ρουσιάστηκαν: ισότητα και ταυτότητα. Ίσος με ποιόν; 
Αλλά η γυναίκα είναι φορέας ενός θησαυρού. Θα 
ήταν κρίμα, λοιπόν, να μπει στην ίδια γραμμή με τον 
άνδρα, είτε με την υποταγή είτε με τη μίμηση. Εξ άλ
λου, ο δεσμός που συνδέει τον πατέρα με το γιο του 
ή την κόρη του, είναι διαφορετικός απ’ αυτόν, που

συνδέει μια μητέρα με το παιδί της. Μια διαφορά για 
την οποία οι ψυχολόγοι ομόφωνα μας λένε ότι είναι 
μια ευεργεσία αναγκαία για την ψυχοσυναισθηματική 
ανάπτυξη του παιδιού. Αλλά και αυτή η σύλληψη του 
παιδιού, από τη συνάντηση της διαφοράς των δύο 
φύλων γίνεται.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της εποχής μας 
και του πολιτισμού μας, είναι η γενική κρίση των δια
φορών. Έχουμε κρίση της ταυτότητας της γυναίκας, 
όπως και του άνδρα. Το παιδί όμως, έχει ανάγκη 
από συγκεκριμένες μορφές διαφοροποίησης, ανά
μεσα στον πατέρα και στη μητέρα. Η μικτή φοίτηση 
στα σχολεία, έχει θεωρηθεί σαν πηγή ευεργεσιών. 
Καιρός, όμως, να σκεφθούμε πιο σοβαρά. Λίγες εί
ναι οι στιγμές που υπάρχει κάποια ελάχιστη διαφο
ροποίηση στα φύλα. Και όμως, είναι ανάγκη να δο
θεί προσοχή σε μια γυναικεία καλλιέργεια, όπως και 
σε μια ανδρική.

Ποιος, επί παραδείγματι, λαμβάνει υπ’ όψη του και 
τους μιλάει για τις ιδιαιτερότητες, των κοριτσιών, ως 
προς την εκλογή του επαγγέλματος; Ποιος βοηθάει 
τα παιδιά, αγόρια ή κορίτσια, να σκεφθούν γύρω στην 
έννοια του ανδρισμού ή της θηλυκότητας; Και όμως, 
η αγωγή δεν μπορεί να είναι ουδέτερη. Γιατί δεν μπο
ρεί κανείς ν’ αρνηθεί τη διαφορά ή να την ξεπεράσει. 
Ο άνδρας έχει πολλά να μάθει από τη γυναίκα του, 
όπως και η γυναίκα από τον άνδρα. Ως εκ τούτου, 
μπορούμε να καταλάβουμε το συμφέρον που υπάρ
χει για κάθε παιδί να είναι προικισμένο και από τους 
δύο διαφορετικούς γονείς.

(■Συνεχίζεται με το Β' μέρος που αναψέρεται στην πρακτι
κή πλευρά του θέματος)
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ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ - ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΑΝΒΔΝΟνΜΓ

Τα 40 χρόνια πείρας μας
στον καθαρισμό & 6αφή δερμάτινων, καθαρισμό & λίπανση γουναρικών,

αλλαγές χρωμάτων δερμάτινων
εγγυώνται την Άρισιη Ποιότητα και τις Λογικές Τιμές
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Το Ασφαλιστικό Γοαφείο του κ. Γ. Παπαχρήστου ανακοινώνει ότι ως Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικής 
Πρακτόρευσης Τ . ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε”, έχει την δυνατότητα να παρέχει στο προσωπικό της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ειδικά εκπτωτικά τιμολόγια στα ΕΙΧ και τις κατοικίες, συνεργαζόμενη με 
σειρά από γνωστές και μεγάλες εταιρίες της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς.
Το ετήσιο ολικό κόστος ασφαλίστρων για την Αστική Ευθύνη ΕΙΧ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
Όλες οι Συμπληρωματικές καλύψεις είναι προαιρετικές και παρέχονται είτε μεμονομένες, είτε σε 
πακέτα με ποσοστό εκπτώσεως μέχρι και 40%.

ΙΠΠΟΙ Β/Μ 3 Β/Μ 4 Β/Μ 5 Β/Μ 6 Β/Μ 7 Β/Μ 8 Β/Μ 9 Β/Μ 10
6 141,56 160,99 180,42 199,86 219,29 238,72 258,15 277,58

7-8 155,85 177,25 198,63 220,03 241,42 262,82 284,20 305,60
9-10 171,98 195,58 219,18 242,79 266,39 290,00 313,60 337,21
11-12 206,59 234,94 263,29 291,65 320,00 348,36 376,72 405,07
13-14 246,34 280,16 313,97 347,78 381,59 415,41 449,22 483,03

15 & άνω 285,54 324,74 363,93 403,12 442,31 481,50 520,70 559,89

Επίσης η Τ . ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε REAL TECHNO SERVICES” ,  σας παρέχει Υπηρεσίες και 
πακέτα συνδιασμένων Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet Tellas, Otenet, Hellas On Line, 
Internet Hellas και Forthnet.

'--■■■■asSr

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΙΟΙ A.E
Ασφαλιστική Πρακτόρευση

3ης Σεπτεμβρίου 96 & Χέϋδεν, Πλ. Βικτρωρίας, 104 34
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Η μέλισσα και
ο

Του ΠΑΣΧΑΛΗ 
ΧΑΡΙΖΑΝΗ 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ*

Η οργάνωση των μελισσών σε κοινωνίες 

και ο τρόπος ζωής τους κέντρισε το ενδια
φέρον των επιστημόνων για την παραπέ
ρα μελέτη τους και την εμβάθυνση στον 

τρόπο ζωής τους. Αναζητώντας κανείς 

την αρχή και την γένεση της μελισσοκο
μίας χάνεται στα βάθη των αιώνων. Ό άν
θρωπος εκμεταλλεύθηκε την μέλισσα α
πό τα πρώτα χρόνια της εμφάνισης του 

στην Γη, χρησιμοποιώντας τα διάφορα 

προϊόντα της και τις υπηρεσίες της με την 

επικονίαση πού επιτελεί στα διάφορα φυ
τά, καλλιεργούμενα και μη. Παρ’ όλη, ό
μως, την μακροχρόνια συνύπαρξη της μέ
λισσας και του ανθρώπου, ο τελευταίος 

δεν κατάφερε να την εξημερώσει. Η ελλη
νική μελισσοκομία κατέχει μία αξιόλογη 

θέση στον διεθνή χώρο. Για την Ελλάδα ή 

συμβολή της μελισσοκομίας είναι διπλή. 
Ή πρώτη, ή άμεση, άφορα την ακαθάρι
στη αξία παραγωγής, ή οποία μόλις καλύ
πτει το 2,45% της ζωικής παραγωγής, 
1,07% της φυτικής παραγωγής και 0,74% 

της συνολικής ακαθάριστης αξίας της α
γροτικής παραγωγής. Ή δεύτερη, ή έμμε
ση, αφορά την αύξηση της φυτικής παρα
γωγής, λόγφ του ρόλου πού παίζει ή μέ
λισσα στην επικονίαση των καλλιεργειών. 
Ή προσφορά της μέλισσας στην δεύτερη 

περίπτωση είναι ανεκτίμητη.

Ή ανάπτυξη και ή κοινωνία 
των μελισσών

Ή μέλισσα είναι κοινωνικό έντομο, ζει δηλαδή σε με
γάλες ομάδες και συναντούμε 3 βιολογικές μορφές (κό
στες). Κάθε κοινωνία έχει μία βασίλισσα πού είναι το 
αναπαραγωγικό θηλυκό, μερικές δεκάδες κηφήνες πού 
είναι τα αρσενικά και από αρκετές χιλιάδες εργάτριες 
πού είναι τα στείρα θηλυκά πού εκτελούν όλες τις ερ
γασίες μέσα και έξω από την κυψέλη.

Ή βασίλισσα ζει 2 με 3 χρόνια, ζευγαρώνει μία φορά 
στην ζωή της με πολλούς κηφήνες πού πολλές φορές 
μπορεί να είναι και 15. Έκτοτε παραμένει μέσα στην κυ
ψέλη επιδιδόμενη στην ωοτοκία. Με καλές καιρικές 
συνθήκες και καλή μελιττοφορία ή βασίλισσα μπορεί να 
γεννά καθημερινά ακόμη και 1.500 αυγά. Ή μοναδική 
της τροφή είναι ο βασιλικός πολτός πού παράγουν οί 
νεαρές εργάτριες. Κατά την χειμερινή περίοδο και σε 
περιόδους ξηρασίας οι εργάτριες την ταΐζουν με μείγ
μα μελιού και γύρης. Ό κύριος ρόλος των κηφήνων εί
ναι ή σύζευξη τους με την βασίλισσα. Ή παρουσία τους 
μέσα στην κυψέλη βοηθάει στην θέρμανση της και στην 
ωρίμανση του μελιού. ΟΊ κηφήνες ποτέ δεν συλλέγουν 
τροφή, ούτε παράγουν κερί, ούτε ταΐζουν τον γόνο.

Οι εργάτριες εκτελούν σχεδόν όλες τις εργασίες της 
κυψέλης. Από την στιγμή πού θα εκκολαφθούν, αρχί
ζουν τις διάφορες εργασίες μέσα στην κυψέλη και μετά
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έξω από την κυψέλη. Οι δουλειές πού κάνουν οι εργά
τριες έχουν περίπου την παρακάτω σειρά: καθαρίζουν 
τα κελιά, εκτρέφουν και περιποιούνται τον γόνο και την 
βασίλισσα, δέχονται νέκταρ από τις συλλέκτριες εργά
τριες για επεξεργασία, πακετάρουν την γύρη μέσα στα 
κελιά, χτίζουν κηρήθρες και καθαρίζουν την φωλιά από 
διάφορα άχρηστα υλικά. Αργότερα, κάνουν αέρα με τα 
φτερά τους, φρουρούν την είσοδο της κυψέλης και τε
λευταία πετούν έξω για την συλλογή τροφής.

Οι εργάτριες είναι μικρότερες σε μέγεθος από τους 
κηφήνες και την βασίλισσα. Κατά την διάρκεια της άνοι
ξης και του καλοκαιριού ζουν περίπου 1 μήνα, ενώ κατά 
την διάρκεια του χειμώνα 5 - 6 μήνες.

Όπως όλα τα έντομα, έτσι και οι μέλισσες έχουν δια
φορετική δράση από τον άνθρωπο. Βλέπουν 4 μόνο 
χρώματα, το υπεριώδες, το μπλε, το πράσινο-μπλέ και 
το κίτρινο. Δεν μπορούν να διακρίνουν το κόκκινο χρώ
μα, όπως συμβαίνει με τον άνθρωπο, ενώ βλέπουν το 
υπεριώδες πού δεν μπορεί να δει ο άνθρωπος.

Ή φωλιά της μέλισσας

Στη φύση ή φωλιά της μέλισσας είναι ένα κοίλωμα σε 
βράχο ή δένδρο, όπου κατασκευάζουν κηρήθρες με 
εξαγωνικά κελιά, στα όποια εκτρέφουν γόνο και αποθη
κεύουν νέκταρ και γύρη. Κατά την σμηνουργία πού είναι 
ο φυσικός τρόπος πολλαπλασιασμού των μελισσών, ή

παλιά βασίλισσα εγκαταλείπει την μητρική κυψέλη και 
με την βοήθεια ανιχνευτριών εργατριών βρίσκει κατάλ
ληλη φωλιά και εγκαθίσταται.

Με γρήγορο ρυθμό οι νεαρές εργάτριες χτίζουν κη
ρήθρες με το κερί που παράγουν στους κηρογόνους 
αδένες τους. Για την παραγωγή 1 κιλού κεριού πρέπει 
να καταναλώσουν 8,5 κιλά περίπου μέλι, θα απαιτηθούν
66.000 μελισσοώρες και θα κατασκευαστούν 77.000 
εξαγωνικά κελιά. Ή ακρίβεια και ή αντοχή των κατα
σκευασμένων κηρήθρων είναι άξιες θαυμασμού. Κάθε 
κιλό κεριού πού θα γίνει κηρήθρα μπορεί να κρατήσει 
22 κιλά μέλι, δηλαδή, βάρος πάνω από 20 φορές περισ
σότερο από το δικό του.

Οι δραστηριότητες και ή συμπεριφορά 
των μελισσών

Οι μέλισσες με τις δραστηριότητες τους πάντοτε μα
γεύουν τον άνθρωπο είτε με την εργατικότητα τους είτε 
για την θαυμαστή τους επικοινωνία. Οι παράγοντες πού 
επηρεάζουν την συμπεριφορά της μέλισσας μπορεί να 
είναι εσωτερικοί, όπως κληρονομικότητα, ηλικία, ορμό
νες ή εξωτερικοί, όπως θερμοκρασία, φως, χημικές ου
σίες κ.τ.λ.

Τα ζώα πού ζουν σε κοινωνίες, όπως οι μέλισσες, τα 
μυρμήγκια, οι τερμίτες κ.ά. δείχνουν μια εξειδίκευση 
στις διάφορες εργασίες. Σε κάθε δεδομένη στιγμή μόνο 
ένα μέρος από τα άτομα συλλέγουν τροφή, ενώ άλλα 
σε άλλο μέρος αποθηκεύουν τροφή, μία άλλη Ομάδα 
εκτρέφει τα νεαρά, άλλη Ομάδα φρουρεί την φωλιά 
κ.τ.λ. Αυτή ή κατανομή της εργασίας αυξάνει την απο- 
τελεσματικότητα του όλου έργου τους. Στις μέλισσες ή 
κατανομή της εργασίας γίνεται βάσει της ηλικίας.’ Ενα 
άλλο χαρακτηριστικό των κοινωνικών εντόμων είναι ή 
ύπαρξη επικοινωνίας, δηλαδή ή μεταβίβαση μηνυμάτων 
από το ένα στο άλλο άτομο της κοινωνίας.

Για τις μέλισσες επικοινωνία σημαίνει ανταλλαγή 
Οπτικών, ακουστικών ή χημικών ερεθισμάτων με την 
απλούστερη τους μορφή. Οι χημικές ουσίες πού χρησι
μοποιούν οι μέλισσες στην επικοινωνία τους ονομάζο
νται φερομόνες. Ή επικοινωνία τους είναι περισσότερο 
ενστικτώδης και δεν σημαίνει νοημοσύνη ή εξυπνάδα.

Οι μέλισσες για να συλλέξουν τροφή πετούν σε μα-

Κεντρί εργά
τριας. Στο τε
τραγωνισμένο 
πλαίσιο. Η άκρη 
του κεντριού σε 
μεγέθυνση όπου 
φαίνονται τα 
άγκιστρα. Το δη
λητήριο παράγε- 
ται από την 2η - 
18η ημέρα και 
όσο δηλητήριο 
χάνεται από την 
μέλισσα δεν 
αντικαθίσταται.
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Συλλεκτρια μέ
λισσα κατά την 
συλλογή νέ- 
κταρος και γή- 
ρης. Στην προ
σπάθεια της 
αυτή, μεταφέ
ρει γύρη από 
άνθος σε άν
θος που το τε
λικό αποτέλε
σμα είναι η γο
νιμοποίησή 
τους (δεξιά).

Σμήνος μελισ
σών σε χον
δρό κλαδί κατά 
την άνοιξη. 
Εκεί θα παρα
μείνουν για λί
γες ώρες μέχρι 
να βρει και
νούρια φωλιά 
(κάτω). Οι μέλισσες, γνωστές από τα προϊόντα πού παράγουν, μαγεύουν πάντοτε τον 

άνθρωπο είτε με την εργατικότητα τους είτε για την θαυμαστή τους επικοινωνία.

Φρεσκοκτισμέ- 
νη κηρήθρα με 
τα εξάγω νικά 
κελιά. Διακρί- 
νονται οι πρώ
τες σταγόνες 
μελιού.

κρινές αποστάσεις πού μπορεί να φθάσουν τα 6 χιλιό
μετρα. Για την συλλογή νέκταρος και γύρης οι συλλέ- 
κτριες κάνουν κατά μέσο όρο 10-15 ταξίδια την ημέρα, 
αν και οι συλλέκτριες νέκταρος μπορούν να κάνουν και 
150 ταξίδια. Ό χρόνος πού χρειάζεται για την συλλογή 
ενός φορτίου για την γύρη είναι 10 μέχρι και 187 λεπτά, 
ενώ για το νέκταρ 30 λεπτά μέχρι και 150. ‘ Ενα δυνατό 
μελίσσι (30.000 - 40.000 μέλισσες) μπορεί να συλλέξει 3

κιλά ή και περισσότερο νέκταρ την ημέρα πού αυτό με- 
τατρέπεται σε μέλι και μπορεί να ξεπεράσει τα 100 κιλά 
τον χρόνο. Κάθε μελίσσι καταναλώνει 15 - 30 κιλά γύρη 
τον χρόνο και 60 - 80 κιλά μέλι. Γ ια να συλλεχθεί αυτή ή 
ποσότητα της τροφής απαιτείται ένας πολύ μεγάλος 
αριθμός ταξιδιών πού είναι 1.000.000 ταξίδια ετησίως 
για την συλλογή γύρης και σχεδόν 4.000.000 ταξίδια για 
την συλλογή νέκταρος.

Ωφέλειες του ανθρώπου 
από την μέλισσα

Ή μεγαλύτερη ωφέλεια πού έχει Ο άνθρωπος είναι ή 
επικονίαση πού επιτελεί στα καλλιεργούμενα και μη φυ
τά. Ή ωφέλεια πού έχει Ο άνθρωπος από την επικονία- 
ση δεν μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς, αλλά αναφέ- 
ρεται ότι είναι περίπου 150 φορές μεγαλύτερη από την 
αξία Μ του μελιού και κεριού πού παράγει ή μέλισσα. 
Ή ωφέλεια από την επικονίαση είναι ακόμη μεγαλύτερη, 
όταν σκεφτούμε ότι ή επικονίαση είναι ή αφετηρία πα
ραγωγής τροφής για τον άνθρωπο και τα άλλα ζώα. Γ ια 
παράδειγμα, Ο σπόρος πού θα παραχθεί από την επι- 
κονίαση της μηδικής έχει κάποια αξία, αλλά με τον σπό
ρο αυτό θα παραχθεί σανός και αυτός με την σειρά του 
θα δώσει την δυνατότητα να παραχθεί κρέας και γάλα. 
Ετσι ή επικονίαση γίνεται ένας βασικός και απαραίτη
τος κρίκος σε μία αλυσίδα παραγωγής γεωργικών προϊ
όντων. Οι μέλισσες, όμως, είναι γνωστές στον άνθρω
πο από τα προϊόντα πού παράγουν, τα οποία είναι το 
μέλι, το κερί, ή γύρη, Ο βασιλικός πολτός, ή πρόπολη 
και το δηλητήριο. Κάθε ένα από αυτά παράγεται με ει
δική διαδικασία και έχει μεγάλη οικονομική σημασία για 
τον άνθρωπο είτε σαν τροφή είτε σαν φάρμακο, ενώ 
ανάλογα με το προϊόν έχουμε την κατάλληλη βιολογική 
και θεραπευτική αξία.

*Από το π ερ ιοδ ικό  Π εμπ τουσ ία  τ. 1 -Δεκεμβριος 1999

64



PEU PRODUCTS

Ο ΥΛ Ω Φ  Π/\/\ IN/1E 9 Α Ν Ω  ΙΛΙΣΙΑ 15771 A O H N A  
Τι»Λ. 210-7717527,210-7717640 Fax:210-7753038 
ο-ιν·«·ΙΙ: nlvacom@>otonot.o»
wc»l> site : w w w .n lv a co m -VI»

PELI 
PRODUCTS, S .4 . r t

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 
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Τράπεζα Ελλάδος 29.635.081,56 Κ ε φ ά λ α ι ο 32.074.484,31

Εθνική Τράπεζα 640.642,19

Δάνεια 744.836,81 Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς 8.546,15

Χρεώγραφα 1.051.089,23 Εντάλματα πληρωτέα 6 218,38

Ακίνητο μικτή αξία οικοπέδων Χαρτόσημο μισθωμάτων 469,79

και κτισμάτων 2.949,38 Εγγυήσεις ενοικιαστών 1.837,79

Μείον αποσβέσεις κτισμάτων 2.544,39 404,99 Χαρτόσημο δημοσίου 20,19

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 14.810,47

Μείον αποσβέσεις επίπλων &

λοιπού εξοπλισμού 3.834,79 10.975,68

32.083.030,46 32.083.030,46

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Αθήνα, 18 Απριλίου 2003

ΚΩΝ-ΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α'

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α ’

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

I /
;  4  ^

ΜΗΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΝ 
ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ'

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΚΟΣ 
ΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α.



C ρ I Ο β I κ ό

Η αντιστοιχία των Βαθμών στις Ένοπλες

ΣΤΡΑΤΟΣ
ΞΗΡΑΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ XT/
ΝΑΥΤΙΚΟ *

B P ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

tllll ΝΑΥΑΡΧΟΣ ιιιι^ ΠΤΕΡΑΡΧΟΣ

am ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ m ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ IK9 ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΣ

m m ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ I I » ΥΠΟΠΤΕΡΑΡΧΟΣ

am ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
ϊ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ \ w m ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ

am ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ m ΑΝΤΙ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ mss» ΑΝΤΙΣΜΗΝΑΡΧΟΣ

m a ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ i ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ιιιm ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΣ

■ ■ ΛΟΧΑΓΟΣ ί ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΙΝ3» ΣΜΗΝΑΓΟΣ

■ ■ ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ m ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Η » ΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΣ

ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ n ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ 1 » ΑΝΘΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΣ

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ 1 ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ » ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ

ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ i ΑΡΧΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣ 9
ΑΡΧΙΣΜΗΝΙΑΣ

.-ip ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ 19 ΕΠΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣ 9 ΕΠΙΣΜΗΝΙΑΣ

Ψ ΛΟΧΙΑΣ 9 ΚΕΛΕΥΣΤΗΣ 9 ΣΜΗΝΙΑΣ

a ΔΕΚΑΝΕΑΣ ψ ΔΟΚ. ΚΕΛΕΥΣΤΗΣ ΥΠΟΣΜΗΝΙΑΣ

w
C.

ΛΟΧΙΑΣ ΕΠΥ W ΚΕΛΕΥΣΤΗΣ ΕΠΥ ΣΜΗΝΙΑΣ ΕΠΥ

ΔΕΚΑΝΕΑΣ ΕΠΥ ψ ΔΙΟΠΟΣ ΕΠΥ w ΥΠΟΣΜΗΝΙΑΣ ΕΠΥ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΝΑΥΤΗΣ ΣΜΗΝΙΤΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

m



ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ m

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΎΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β’
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ΣΩΜΑ
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ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
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ΠΥΡΑΡΧΟΣ
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ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ

ΠΥΡΑΓΟΣ
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ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ Π.Σ. ΑΡΧΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣ

ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ Μ.Π.Σ. ΕΠΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣ

ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΟΣ
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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ

ΔΟΚ. ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ ΔΟΚ. ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΑΣ ΔΟΚ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ



ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ»

Η επίσημη παρουσίαση του θεσμού 
«Αστυνομικός της Γειτονιάς» που 
σχεδίασε και εφαρμόζει η Ελληνική 

Αστυνομία, πραγματοποιήθηκε την 4η 
Ιουνίου 2003, σε ειδική εκδήλωση, στο 
Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα 
Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού 
κ. Κώστα Σημίτη .

Ο «Αστυνομικός της Γειτονιάς» 
εντάσσεται στο πλαίσιο της αντεγκλη- 
ματικής πολιτικής του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης, με κεντρικό στρατηγικό 
άξονα την διασφάλιση ενός περιβάλλο
ντος ασφάλειας από μια Αστυνομία, 
σύγχρονη, αποτελεσματική και πάντα 
κοντά στον πολίτη.

Στην εκδήλωση έγινε παρουσίαση του 
θεσμού και των μέχρι τώρα αποτελεσμά
των του και παρέστη η πολιτική και υπη
ρεσιακή ηγεσία, καθώς και ανώτατοι και 
ανώτεροι αξιωματικοί.

Με τον «Αστυνομικό της Γειτονιάς», η 
Ελληνική Αστυνομία «εγκαινιάζει» μια 
νέα προοπτική στις σχέσεις Αστυνομίας 
και πολιτών, προκρίνοντας μια νέα φι
λοσοφία δράσης με βασική προτεραιό

τητα την πρόληψη της μικροεγκληματι- 
κότητας στις γειτονιές. Ο «Αστυνομικός 
της Γειτονιάς» προσεγγίζει, σε συνερ
γασία με τους κατοίκους και τους τοπι
κούς φορείς, τα προβλήματα που σχε
τίζονται με την ασφάλεια στις γειτονιές, 
παρεμβαίνει για την επίλυσή τους, συμ
βάλλει στην πρόληψη της εγκληματικό
τητας και ενδυναμώνει το αίσθημα 
ασφάλειας των πολιτών.

Ο θεσμός εφαρμόζεται ήδη ως πιλοτικό 
πρόγραμμα από την 17η Μαρτίου 2003, 
σε 35 Αστυνομικά Τμήματα της Αττικής 
και 2 της Θεσσαλονίκης. Στο πιλοτικό πρό
γραμμα, συμμετέχουν συνολικά 354 Αστυ
νομικοί, που δραστηριοποιούνται σε ισά
ριθμες γειτονιές των πόλεων αυτών.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα εφαρμόζε
ται στις ακόλουθες Διευθύνσεις Αστυ
νομίας:
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Αθηνών
Σε 103 «γειτονιές» των Αστυνομικών 
Τμημάτων Αγίου Δημητρίου, Αγίου Πα- 
ντελεήμονα, Αμπελοκήπων, Καλλιθέ
ας, Κυψέλης, Νέας Σμύρνης, Παγκρα
τίου, Πατησίων και Πετραλώνων.

Βορειοανατολικής Αττικής
Σε 70 «γειτονιές» των Αστυνομικών 
Τμημάτων Κηφισίας, Αμαρουσίου, Νέ
ου Ηρακλείου, Αγίας Παρασκευής, Α’ 
Ν. Ιωνίας, Χολαργού και Χαλανδρίου.

Νοτιοανατολικής Αττικής
Σε 33 «γειτονιές» των Αστυνομικών 
Τμημάτων Ηλιούπολης, Α’ Γλυφά
δας, Ελληνικού, Αργυρούπολης και 
Κορωπίου.

Δυτικής Αττικής
Σε 67 «γειτονιές» των Αστυνομικών 
Τμημάτων Α’ Περιστεριού, Β’ Περιστε
ριού, Χαϊδαρίου, Αγίων Αναργύρων, 
Αχαρνών, Β’ Αιγάλεω και Ιλίου.

Πειραιά
Σε 61 «γειτονιές» των Αστυνομικών 
Τμημάτων Α' Πειραιά, Β’ Πειραιά, Γ’ 
Πειραιά, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Νίκαιας, 
Κορυδαλλού και Κερατσινίου.

Θεσσαλονίκης
Σε 20 «γειτονιές» των Αστυνομικών 
Τμημάτων Άνω Πόλης και Γ Θεσσα
λονίκης.

Οι «Αστυνομικοί της Γειτονιάς» επι- 
λέχθηκαν από επιτροπή αξιωματικών 
που συστάθηκε για το σκοπό αυτό και 
στην οποία συμμετείχε και ψυχολό
γος της Ελληνικής Αστυνομίας. Επί
σης, τόσο οι ίδιοι όσο και οι Διοικητές 
των Αστυνομικών Τμημάτων όπου 
εφαρμόζεται το πρόγραμμα, παρακο
λούθησαν εξειδικευμένα σεμινάρια 
αναφορικά με τη φιλοσοφία του θε
σμού, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότη
τες και γενικότερα θέματα που θα 
τους απασχολήσουν κατά την εκτέλε
ση του έργου τους.

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα κρίνο- 
νται ιδιαίτερα θετικά και ενθαρρυντικά 
για την πορεία του θεσμού, ο οποίος το 
έτος 2004 θα επεκταθεί και στην υπόλοι
πη χώρα.
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Π ραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις 
της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας η τε
λετή αποφοίτησης και απονομή μετα

πτυχιακών διπλωμάτων στους 36 ευδόκι
μα αποφοιτήσαντες σπουδαστές της 6ης 
εκπαιδευτικής σειράς.

Την τελετή τίμησε με την παρουσία 
του και απένειμε τα διπλώματα η Α.Ε. ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνστα
ντίνος Στεφανόπουλος. Στην τελετή 
παρέστησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Αττι
κής κ.κ. Παντελεήμων, ο Υπουργός Δη
μόσιας Τάξης κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, 
ο Υφυπουργός κ. Παντελής Τσερτικί- 
δης, ο Γεν. Γραμματέας/ΥΔΤ κ. Δημή- 
τριος Ευσταθιάδης, ο Αρχηγός του Σώ
ματος Αντιστράτηγος κ. Φώτιος Νασιά- 
κος, Ο Γεν. Επιθεωρητής Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Νικηφό
ρος Τζατζάκης, ο Προϊστάμενος του 
Κλάδου Οικονομικοτεχνικών Μέσων 
Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Κανέλλος, 
ο Δ/ντής της Αστυν. Ακαδημίας Ταξίαρ- 
χος κ. Βασίλειος Αποστολάκης ο Διοι
κητής της Σχολής Ταξίαρχος κ. Δημή- 
τριος Καραγιώτης, ανώτατοι και ανώτε
ροι αξιωματικοί του Σώματος, βουλευ
τές, εκπρόσωποι κομμάτων, και συγγε
νείς των σπουδαστών.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αναμνηστικά στιγμιότυπα από την 
αποφοίτηση:

Α. 59 σπουδαστών του Τμήματος Ξέ
νων Γλωσσών της Σχολής Μετεκπαίδευ
σης και Επιμόρφωσης Νέας Φιλαδέλφει
ας. Τα πτυχία στους αποφοίτους, επέδω
σε ο Δ/ντής της Αστυνομικής Ακαδημίας 
Ταξίαρχος κ. Βασίλειος Αποστολάκης.

Β. 55 σπουδαστών του Τμήματος Ξέ
νων Γλωσσών της Σχολής Μετεκπαίδευ
σης και Επιμόρφωσης Παραρτήματος 
Θεσσαλονίκης. Τα πτυχία στους αποφοί
τους, επέδωσε ο βοηθός Γ.Α.Δ.Θ. Τα
ξίαρχος κ. Ευάγγελος Πύλης.
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ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥΣ Β’ 
TOY Τ.Ε.Μ.Α.

Πραγματοποιήθηκε την 30η Μαΐου η 
τελετή ορκωμοσίας των νέων Υπα- 
στυνόμων Β’ στη Σχολή Μετεκπαί
δευσης και Επιμόρφωσης της Νέας Φι

λαδέλφειας και της Θεσσαλονίκης 
αντίστοιχα.

Στη Σχολή της Νέας Φιλαδέλφειας τα 
πτυχία και τα ξίφη επέδωσε ο Υφυ
πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Παντελής 
Τσερτικίδης και παρέστησαν ο Προϊ
στάμενος Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστράτη
γος κ. Νικόλαος Τασιόπουλος, ο Δ/ντής 
της Αστυνομικής Ακαδημίας Ταξίαρχος 
κ. Βασίλειος Αποστολάκης, ανώτατοι 
και ανώτεροι αξιωματικοί και συγγενείς 
των αποφοιτούντω .

Στο Παράρτημα της Σχολής Μετεκ
παίδευσης και Επιμόρφωσης στη Θεσ
σαλονίκη τα πτυχία και τα ξίφη επέδω
σε ο Υποστράτηγος κ. Κωνσταντίνος 
Τζέκης, ενώ παρέστησαν παράγοντες 
της πόλης, ανώτεροι αξιωματικοί και 
συγγενείς

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (CEPOL) ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Ιο δεύτερο Διοικητικό Συμβούλιο Ευρω
παϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας πραγ
ματοποιήθηκε στις 13 και 14 Μαΐου 

2003 στην Κέρκυρα, στο πλαίσιο της 
Ελληνικής Προεδρίας.

Στη συνάντηση έλάβαν μέρος περίπου 
70 άτομα μεταξύ των οποίων, αντιπροσω
πείες από τα 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης και εκπρόσωποι άλλων ευ
ρωπαϊκών Οργανισμών (Europol, 
European Commission, Council).

Τα κυριότερα από τα θέματα που συ
ζητήθηκαν, είναι τα ακόλουθα:

- Πεπραγμένα και έκθεση αξιολόγησης 
για το μέλλον της CEPOL.

- Ετήσια αναφορά σχετικά με τις δρα
στηριότητες της Ευρωπαϊκής Αστυνο
μικής Ακαδημίας για το 2002.

- Ανακοινώσεις από την Προεδρία και 
το Διοικητικό Διευθυντή της CEPOL.

- Ετήσιο πρόγραμμα για το 2004.
- Πρακτικά του Συνεδρίου της 5-6 Μαρ
τίου 2003.

- Σχέδιο προϋπολογισμού για το 2004.
- Συνεργασία της Ευρωπαϊκής Αστυνο

μικής Ακαδημίας με άλλα επιστημονι
κά και ερευνητικά ιδρύματα με αντικεί
μενο την αστυνομική επιστήμη.

- Ομοιόμορφη εκπαίδευση στα σεμινά

ρια που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Αστυ
νομική Ακαδημία.

- Συνεργασία με την Europol.
- Παρουσίαση του προγράμματος ερ
γασιών της επερχόμενης ιταλικής 
Προεδρίας.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ 
Δ.Α.Ο.Α ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 
ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ

Π ραγματοποιήθηκε στις 14.5.2003 ενη
μερωτική συνάντηση στελεχών της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομι

κών Υπαλλήλων με τον Διευθυντή της 
ΔΑΟΑ Υποστράτηγο κ. Βασίλειο Κωνστα- 
ντινίδη, τον Υποδιευθυντή, Ταξίαρχο κ. 
Σωτήριο Τσενέ και στελέχη του Τμήματος

Ανθρώπινου Δυναμικού, της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων (ΔΑΟΑ).

Τα θέματα που αναφέρθηκαν κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης ήταν: ο ακριβής 
αριθμός του απασχολούμενου με την 
ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων προ
σωπικού, το ωράριο εργασίας, η διαμονή, 
διατροφή και μετακίνηση του προσωπι
κού, η υγειονομική περίθαλψη του προσω
πικού τόσο στους χώρους εργασίας όσο 
και στους χώρους διαμονής.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΗΣ Α.Δ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α. Πολύ θετικά σχολιάστηκε το γεγο
νός της εθελοντικής δενδροφύτευσης 
στη θέση Ροβιά του Δήμου Καρπενησι
ού από τα τοπικά ΜΜΕ, που πραγματο
ποιήθηκε με πρωτοβουλία της οικείας 
Αστυνομικής Διεύθυνσης. Η δενδροφύ
τευση έγινε σε δασική έκταση που κατά 
το παρελθόν είχε καταπατηθεί και στην 
προσπάθεια συνέδραμαν το Δασαρχείο

Καρπενησιού, ο Δήμος και η Πυροσβε
στική Υπηρεσία.

Β. Από την Α.Δ. Ευρυτανίας διοργα- 
νώθηκε ανοικτή δημόσια Έκθεση Τρο
χαίας και Κυκλοφοριακής Αγωγής στο 
συνεδριακό Κέντρο και στο Πάρκο Κυ- 
κλοφοριακής Αγωγής της πόλης. Στην 
εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Γεν. Αστυν. 
Δ/ντής Περιφ. Στερεός Ελλάδας Υπο
στράτηγος κ. Ιωάννης Μαρνάς, ο Αστυν. 
Δ/ντής κ. Θεοφάνης Βότσης και εκπρό
σωποι των τοπικών Φορέων.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

ραγματοποιήθηκε από 5 - 6 Ιουνίου

Β2003 στο Λουξεμβούργο, η τελευ
ταία προγραμματισμένη επί ελληνι- 
Προεδρίας, Σύνοδος Υπουργών Δι
καιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, 

στην οποία θα προήδρευσαν οι Υπουρ
γοί Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλης Χρυσο- 
χο'ίδης και Δικαιοσύνης κ. Φίλιππος Πε- 
τσάλνικος.

Την πρώτη ημέρα της Συνόδου συζη
τήθηκαν τα παρακάτω θέματα αρμοδιό
τητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης: 

- Το καθεστώς των υπηκόων τρίτων 
χωρών που διαμένουν επί μακρόν σε 
κάποιο κράτος - μέλος της Ε.Ε.

- Η θέσπιση ελάχιστων προτύπων για 
την αναγνώριση και το καθεστώς 
υπηκόων τρίτων χωρών και απάτρι- 
δων, ως προσφύγων και ως πρόσω
πα που χρειάζονται διεθνή προστα
σία.

- Η θέσπιση ελάχιστων προτύπων όσο 
αφορά τις διαδικασίες χορήγησης ή 
αφαίρεσης του καθεστώτος του 
πρόσφυγα στα κράτη-μέλη.

- Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής που αφορά στα εξωτερικά σύ
νορα.

- Η έκθεση που αφορά στη λαθρομε
τανάστευση, τους ελέγχους στα σύ
νορα και τον καταμερισμό των δα
πανών.

- Η έκθεση που αφορά στον έλεγχο 
των θαλασσίων συνόρων.

- Η ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής για 
την μετανάστευση, την ένταξη και 
την απασχόληση και,

- Η ανακοίνωση σχετικά με το καθε
στώς για τη διεθνή προστασία και τα 
συστήματα VIS (θεωρήσεις Visa) SIS 
και SIS II (Σένγκεν).

Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από την τε
λετή εγκαινίων του μεταστεγασθέντος 
Αστυνομικού Τμήματος Σχηματαρίου
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ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ

Ιούς μήνες Μάρτιο και Απρίλιο διεξή- 
χθησαν δυο ιστιοπλοϊκοί αγώνες στο

Σαρωνικό:
1. «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκαφών

Κλάσης J24»
2. «Παστρικάκεια, Κύπελλο Αναστασί

ου Σούλη, 2003»
Και στους δύο αγώνες έλαβε μέρος η 

ιστιοπλοϊκή ομάδας της Ελληνικής Αστυ
νομίας με το υπηρεσιακό σκάφος 
«Hellenic Police Ε.Α. -5» όπου κέρδισε νί
κη δεύτερη (και στους δύο αγώνες).

ξίαρχο κ. Ευάγγελο Πύλη, στο Ψυχολογι· 

κό Κέντρο Βορείου Ελλάδος, στο Φιλώ 

ρο, όπου προσφέρθηκαν δώρα και γλυ

κά στα παιδιά που φιλοξενούνται.

ίε ειδική εκδήλωση ο Διευθυντής της 
Α.Δ. Πέλλας Ταξίαρχος Αντώνιος 
Σκουμπόπουλος ευχαρίστησε της κα 

Ευθυμία Γουναρά - Βυρώζη για τη δωρεά 
ικανού χρηματικού ποσού προς την Α.Δ. 
Πέλλας και της απένειμε αναμνηστική 
πλακέτα με το έμβλημα του Σώματος.

τιγμιοτυπο απο την επίσκεψη αντί

προσωπειας αστυνομικών της

Λ *  Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης με επικεφα

λής τον Α’ Υποδ/ντή της Γ.Α.Δ.Θ. Τα-

Α νταλλαγή αναμνηστικών πλακετών κατά την επίσκεψη 

των 4ετών Δοκίμων της Σχολής Αξιωματικών στην Α.Δ. 

Δώδεκα νήσου από τον Διοικητή της Σχολής Ταξίαρχο κ. 

Χρήστο Λουκά και τον Δ/ντή της Α.Δ. Δωδεκανήσου Αστυν. 
Δ/ντή κ. Ηλία Χαλυβόπουλο.

73



επικαιροιπια Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Η ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Ο ι σπουδαστές της Σχολής Εθνικής 
Ασφάλειας με επικεφαλής τον 
Υποδιοικητή αυτής, Αστυν. Δ/ντή 

κ. Νικόλαο Κωνσταντόπουλο πραγμα
τοποίησαν πενθήμερο εκπαιδευτικό 
ταξίδι στη Γαλλία. Κατά την εκεί πα
ραμονή τους επισκέφθηκαν διάφορες 
υπηρεσίες της Γαλλικής Αστυνομίας 
όπως το Ινστιτούτο Ανωτέρων Σπου
δών Εσωτερικής Ασφάλειας, το Γρα
φείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέ
σεων της Γεν. Αστυνομικής Δ/νσης, τη 
Δ/νση Διεθνούς Αστυνομικής και Τε
χνικής Συνεργασίας, τη Μονάδα Συ
ντονισμού Καταπολέμησης Τρομο
κρατίας, τη Δ/νση Άμυνας και Πολιτι
κής Προστασίας, τις Ομάδες Τήρησης 
Τάξης, την Προεδρική Φρουρά, την 
Κεντρική Αστυνομική Δ/νση Πλωτής 
Χωροφυλακής που αστυνομεύει το 
Σηκουάνα, το Κέντρο Επιχειρήσεων 
της Γαλλικής Αστυνομίας και το πολε
μικό Μουσείο των συμμαχικών δυνά
μεων στην πόλη Caen.

2ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Ιτην Άγκυρα της Τουρκίας, από 24 - 
26.4.2003, διοργανώθηκε το 2ο 
Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανωμάλου 
δρόμου Αστυνομικών.
Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε 

με πέντε αθλητές, οι οποίοι πέτυχαν 
σημαντικές διακρίσεις. Συγκεκριμένα, 
στο ατομικό γυναικών η Δόκιμος 
Αστυφύλακας Ξένια Καζιμίροβα κατέ- 
κτησε το χρυσό μετάλλιο (1η θέση). 
Στο ομαδικό ανδρών, η ομάδα της 
Ελληνικής Αστυνομίας κατάκτησε το 
χάλκινο μετάλλιο (3η θέση) με τους 
Αστυφύλακες Χριστόφορο Μερούση 
(4η θέση), Σωτήριο Μπλιάνο (6η θέ
ση), Ιωάννη Περήφανο (12η θέση) και 
Χρήστο Βαξεβάνη (14η θέση).

Στους αγώνες έλαβαν μέρος συνο
λικά 28 άνδρες και 13 γυναίκες, που 
υπηρετούν στις Αστυνομίες της Ελλά
δος, της Γιουγκοσλαβίας, της Βουλ
γαρίας, της Ρουμανίας, της Τουρκίας 
και της Π.Γ.Δ.Μ.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ι αγώνες του Βαλκανικού Πρωτα
θλήματος πραγματοποιήθηκαν με 
απόλυτη επιτυχία στο Κοπαόνικ

Σερβίας και Μαυροβούνιου. Η ελληνική 
ομάδα στην τελική κατάταξη κατέλαβε 
την 5η θέση μεταξύ οκτώ ομάδων. Με
τά τη λήξη των αγώνων συνήλθε η 
Εκτελεστική Επιτροπή της USPB με τη 
συμμετοχή των εκπροσώπων των Αστυ
νομιών των βαλκανικών χωρών και έλα
βε αποφάσεις της αρμοδιότητάς της.

Αλβανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Τουρ
κία, Βουλγαρία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, 
Σερβία και Μαυροβούνιο, ΠΓΔΜ, Σλο
βενία και Ρουμανία. Σκοπός του σεμι
ναρίου είναι η ανταλλαγή πληροφοριών 
και γνώσεων.

Από το διήμερο σεμινάριο που πραγματο
ποιήθηκε σε ξενοδοχείο των Αθηνών για το 
φαινόμενο της κλοπής οχημάτων. Έλαβαν 
μέρος αξιωματικοί εξειδικευμένων υπηρε
σιών απ’ όλες πς χώρες της Ε.Ε., από την

Από το διήμερο σεμινάριο για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας σε 
σχέση με τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα ήταν συγχρηματοδοτούμενο με την Ευρωπαϊκή Εππροπή και έγινε στο πλαί
σιο της κοινής ευρωπαϊκής δράσης του προγράμματος ΑΓΙΣ.
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Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ.-Fax 061 0 220 541

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

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

}με η χωρίς 
δικό σας ύφασμα

- Στολές
- Πουκάμισα
- Παντελόνια
- Πηλήαα
- Παπούτσια
- Ζώνες
- Σήματα & Διακριτικά
- Παράσημα όλων των Σωμάτων

- Ειδικός εξοπλισμός
- Θήκες όπλων χαμηλής, 

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

Κ ανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ.-Fax 061 0 220 541

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

1 4 %
στις συμπληρωματικές καλύψεις

20%
Επίσης ασφαλίζει με ειδικό τιμολόγιο 

τα σπίτια τωνανδρώντων 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για περισσότερες πήηροφορίες 
επικοινωνήστε με την αρμόδια 

κα Παπαστεργιάδου Φωτεινή 
ina.: 50 21 580 fax.: 50 21 580 

τη λ. Οικίας: 23 20 655 6937144 565

ΤΕΝΤΕΣ

'ν v v w n i / /  / / /IΗ //Λ ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ

ΕΠΟΧΙΑΚΑ 
ΕΙΑΗ

ΤΕΝΤΕΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Γ. ΠΙΣΙΝΑΣ - Γ. ΝΑΝΟΣ
I. ΦΩΚΑ 109-ΓΑΛΑΤΣΙ

τηλ. 2932 386 - 2130 619 KIV. 093 2 414526 - 097 746 5354 
ΕΚΘΕΣΗ: ΤΡΑΛΛΕΩΝ120, ΓΑΛΑΤΣΙ, τπλ. 22.22.243

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΖΑΝΤΩΝ
(ΠΑΝΤΟΣ ΤΎΠΟΥ)

ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ - ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ

η[
ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΚΑΛΟΣ 

Ειδικές τιμές για Αστυνομικούς

υ Υ ι
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 58, ΜΟΣΧΑΤΟ (έναντι πρώην ΕΛΒΙΝ) 

Τηλ.: 48.33.896 - 7, κιν. 69 77 255445 
Κινητό Συνεργείο 693 455219



ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

■ Με διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις του 
Αρχηγού του Σώματος τέθηκαν σε απο
στρατεία:

- Με το βαθμό του Αστυν. Διευθυντή οι, 
Αντώνιος Λαμπρινίδης.

- Με το βαθμό του Αστυνόμου Β' οι, Λά
ζαρος Παπακωστάκης, Θεόδωρος 
Πλεξίδας και Δημήτριος Ευαγγελόκω- 
στας.

- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' οι, 
Λάμπρος Αλέστας και Ευστράτιος 
Τεσσέρης.

- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι, 
Δημήτριος Καλογιαννίδης, Ρίζος Γκο- 
γκάκης, Γεώργιος Μπούρμας, Αθανά
σιος Σαλμάς, Αναστάσιος Παπαδόπου- 
λος, Γεώργιος Παλιούρας, Παναγιώτης 
Χριστοφορίδης, Παντελής Καραϊσαρ- 
λής, Παναγιώτης Γρηγοράκος, Γεώρ
γιος Πλατανίτης, Σπυρίδων Κλείδωνας, 
Αναστάσιος Κατσωνόπουλος, Βικτωρία 
Πασχάκη και Στυλιανή Στρατέα.

- Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, 
Ισίδωρος Μιρμιγκίδης, Γεώργιος 
Σταυρακάκης, Ιωάννης Δημητρακό- 
πουλος, Δημήτριος Ντοκουμές, Ιωάν
νης Φουρναράκης, Κωνσταντίνος Γκό- 
ντοβος, Νικόλαος Σεργεντάνης, Μα
ρία Μουστακαλή, Γεώργιος Μπάλτος, 
Φώτιος Κακούρης, Σταύρος Νίκου, Φί
λιππος Φούσκαρης, Καλλιόπη Λαρε- 
ντζάκη, Μιλτιάδης Μπέτσας, Βασίλει
ος Σταθόπουλος, Μιχαήλ Μανίκας, 
Κωνσταντίνος Νάνος, Νικόλαος Άραπ, 
Αθανάσιος Αλέκογλου, Δημήτριος Σω
τήρης, Δημήτριος Παπαβασιλείου, 
Ευάγγελος Κόκκινης, Ευθύμιος Λά
λος, Ευστράτιος Κουτρούμπας, Γεώρ- 
γιος Κατσογρεσάκης, Θωμάς Σιλιό- 
γκας, Γεώργιος Καρυοφυλλίδης, Αρι
στοτέλης Κράβαρης, Αθανάσιος Κα
νατάς, Γεώργιος Καρασμάίλης, Γεώρ
γιος Παπαγεωργίου, Νεράτζης Ξανθό- 
πουλος, Αργύριος Νικολακόπουλος, 
Παναγιώτης Παπάίωάννου, Βασίλειος 
Μακρής, Ιωάννης Τζίκος, Γεώργιος 
Μαγιάννης, Σωτήριος Βελής, Γεώρ
γιος Κουτρουμάνης, Μαρίνος Παπάίω
άννου - Παπαγιαννόπουλος, Σάββας 
Κουντουράς, Στυλιανός Ίβρος, Βασί
λειος Μακρής, Σπυρίδων Μαντζούκης, 
Ιωάννης Αλεξόπουλος, Κωνσταντία 
Βερζαμάνη, Νίκανδρος Μαυρίδης, 
Σπυρίδων Τσιάκλας, Κυριάκος Καλο- 
γεράκης, Παναγιώτης Χαραλαμπό- 
πουλος, Πέτρος Καλαντζής, Κωνστα

ντίνος Μπαλτάς, Γεώργιος Βανταρά- 
κης, Ιωάννης Χαρτοφύλης, Λυμπέρης 
Γκότσης, Γεώργιος Σπανέας, Βασίλει
ος Στεφάνής, Μηνάς Παπαδάκης, Χρι
στόφορος Καφφεσάκης, Ζαχαρίας 
Μητροφάνης, Ευάγγελος Μαργαρί
της, Παντελής Καψής, Πέτρος Νάκος, 
Δημήτριος Τσακίρης, Παναγιώτης Κε- 
φαλληνός, Ηλίας Κολοκυθάς, Δημο
σθένης Μαυρογόνατος, Σταύρος 
Κουρμούσης, Κωνσταντίνος Μακρής, 
Ιωάννης Μέγας, Στέργιος Μακρίδης, 
Θεοδόσιος Αναοτασόπουλος, Γεώρ
γιος Ξυπολιτάκης, Γεώργιος Πάκος 
και Γ εώργιος Καπελλάκης.
Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Βασί
λειος Γάίλαόγλου, Αριστοτέλης Γκιό- 
κας, Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης, Θεο
φάνης Κοσμάς, Ηλίας Γάπάνος, Δημή- 
τριος Χριστόπουλος, Δημήτριος Βιδι- 
νιώτης, Νικόλαος Παλέγκας, Αθανά
σιος Γούλας, Αθανάσιος Ψαράγκα- 
θος, Ηλίας Επιτρόπου, Αθανάσιος Νι- 
κολάίδης, Γεώργιος Μπέκιος και Δη- 
μήτριος Ιωαννίδης.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

■ Ο Αστυφύλακας Σεραφείμ Τσοχαντά- 
ρης που υπηρετεί στο Α.Τ. Φιλοθέης, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. 
Φθιώτιδος, τηλ. 2106813645,6977685363.

Ο Αστυφύλακας Δημήτριος Κιχίδης 
που υπηρετεί στο Τμ. Δίωξης Λαθρομετα
νάστευσης Αν. Αττικής, επιθυμεί να μετατε
θεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης 
ή των Α.Δ. Σερρών, Χαλκιδικής και Κιλκίς, 
τηλ. 2106049891,6977736168.

■ Η Αστυφύλακας Ευφροσύνη Σιαφάκα 
που υπηρετεί στο Τ.Α. Πτολεμάίδος, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
της από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. 
Ιωαννίνων, Πρέβεζας ή Θεσπρωτίας, τηλ. 
6942607995,2651057201.

Η Αστυφύλακας Βαρβάρα Κατσούλη 
που υπηρετεί στο Τ.Α. Μυτιλήνης, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της α
πό οποιαδήποτε Α.Δ. Ανατολικής Μακεδο
νίας ή Θράκης, τηλ. 2251023333, 
2251024380.

Ο Αστυφύλακας Γεώργιος Τριβέας 
που υπηρετεί στο Α.Τ. Πύλου Μεσσηνίας, ε
πιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της

Γ. Α.Δ. Α., τηλ. 6974390002.

Ο Αστυφύλακας Γ εώργιος Μπαμπί- 
λης, που υπηρετεί στο Α.Τ. Τρίπολης Αρκα
δίας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Α.Δ. Ιωαννίνων, 6974913361.

Ο Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. 
Αντιμάχειαςτης Α.Δ. Δωδεκανήσου, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. 
Λέσβου, τηλ. 2242051222, 2242051889, 
6973803068.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στην 
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να μετατε
θεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Κιλκίς, τηλ. 
6977543646.

Αστυφύλακας Σπυρίδων Ζήσης που υ
πηρετεί στο Β’ Α.Τ. Φιλιατών Θεσπρωτίας, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
ΓΑΔΑ ή της Α.Δ. Δωδεκανήσου, τηλ. 
6934728237,2664041790.

ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟ 
- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ Ε.Α.Υ.Α.

Πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα οι αρ
χαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού και 
Εποπτικού Συμβουλίου του προμηθευτι
κού - Καταναλωτικού Συνεταιρισμού 
Ε.Α.Υ.Α. Το Δ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα με 
την εξής σύνθεση: Πρόεδρος ο Αθανά
σιος Μαγουλάς, Αντιπρόεδρος ο Σταύρος 
Μπαλάσκας, Γεν. Γραμματέας ο Νικόλαος 
Καραδήμας, Ταμίας ο Ταξιάρχης Μανέ- 
λας, και Μέλη οι Γεώργιος Μπολάνης, 
Χρήστος Μπακαράς και Λεωνίδας Ζησιμό- 
πουλος.

Επίσης, συγκροτήθηκε σε σώμα και το 
Δ.Σ. του Εποπτικού Συμβουλίου με την 
εξής σύνθεση: Πρόεδρος ο Θεόδωρος 
Πελέκης και Μέλη ο Ευάγγελος Φώτης και 
ο Παναγιώτης Σιανδρής.

ΠΑΙΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ

1. Σαμιώτη Μαρία - Βάνα του Γεωργίου 
(Αρχ/κας, Α.Δ. Λάρισας), Οικονομικό Πα
νεπιστήμιο Αθηνών.

2. Σχορετσανίτη Μαρία του Κωνσταντίνου 
(Αρχ/κας, Υ.Α. Λάρισας), Νομική Θράκης.
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3. Γούσιος Κωνσταντίνος του Ηλία 
(Αρχ/κας, Υ.Α. Λάρισας), ΤΕΙ Ηρακλείου.

4. Καρπουζάς Νικόλαος του Στεφάνου 
(Αρχ/κας, Υ.Α. Λάρισας), ΤΕΙ Λάρισας.

5. Τσιάρα Ζωή του Κυριάκου (Αστ/κας, 
Α.Δ. Λάρισας), Παιδαγωγική Ακαδημία 
Φλώρινας.

6. Χρυσόμαλλος Σωκράτης του Θεοδώ
ρου (Υ/Α, A’ Α.Τ. Λάρισας), Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

7. Χυτά Χριστίνα του Χρήστου (Αρχ/κας, 
Υ.Α. Λάρισας) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 
ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

Από τη Δ/νση Οικονομικών/Τμ.4ο γνωρί
ζονται τα ακόλουθα:

- Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του 
ν.2768/1999 (Α-273 χορηγήθηκε στο 
αστυνομικό προσωπικό επίδομα αυξη
μένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μο
νάδων που προσδιορίζεται σε ώρες 
νυχτερινής απασχόλησης.

- Με τις διατάξεις της (2/16661/0022 
από 6.3.2000 κ.υ.α. καθορίσθηκαν οι 
δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέ
σεις καταβολής του στο δικαιούχο 
αστυνομικό προσωπικό.

- Με τη (8002/32/264-α από 17.4.2000 
διαταγή της Δ/νσης Οικονομικών/ 
ΑΕΑ μας καθορίστηκε η διαδικασία 
καταβολής του.

- Με τις (8002/32/264 από 20.7.2000 και 
8002/32/264-κδ από 14.9.2000 διατα
γές της Δ/νσης Οικονομικών/ΑΕΑ εξει
δικεύτηκε ποιο αστυνομικό προσωπι
κό καθίσταται δικαιούχο και ο τρόπος 
υποβολής των δικαιολογητικών.

- Με τις εγκρινόμενες κατ' έτος πιστώ
σεις και με σκοπό και στόχο την ομα
λή λειτουργία των Υπηρεσιών που για 
την επίτευξη της αποστολής τους 
απαιτείται το προσωπικό τους να εκτε- 
λεί υπηρεσία μόνιμα σε εναλλασσόμε
νες (βάρδιες) και σε 24ωρη, 12ωρη, 
8ωρη ή 6ωρη βάση, το επίδομα αυξη
μένης επιχειρησιακής ετοιμότητας 
Μονάδων καταβάλλεται σ’ αυτό δηλ. 
το προσωπικό και όχι στο περιστασια- 
κά απασχολούμενο.

Επισημαίνεται ότι όσοι αστυνομικοί 
ακολουθούν ωράριο γραφείου δικαιού
νται του επιδόματος όταν εκτελούν υπη
ρεσία μόνο μάχιμη προς αντικατάσταση 
των υπαγομένων στα (β) και (γ) εδάφια 
της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ.

394/2001, (δηλ. μόνον όσοι εκτελούν υπη
ρεσία σε αλλαγές 24ωρης, 12ωρης, 
8ωρης ή 6ωρης βάσης καθώς και οι μοτο- 
σικλετιστές και οι ακίνητοι ρυθμιστές τρο
χαίας κίνησης).

Από τον έλεγχο των στοιχείων που πε
ριήλθαν στην Διεύθυνση Διαχείρισης Χρη- 
ματικού/ΑΕΑ, διαπιστώθηκαν προβλήμα
τα ως προς την εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων και διαταγών.

Ύστερα από αυτά για τον αποτελεσμα
τικότερο και ασφαλέστερο έλεγχο των κα
ταστάσεων στις οποίες καταχωρούνται οι 
δικαιούχοι του επιδόματος Αυξημένης 
Επιχειρησιακής Ετοιμότητας εντελλόμεθα 
τα ακόλουθα:

Τη σύνταξη με αποκλειστική ευθύνη 
των Διευθυντών - Διοικητών των Υπηρε
σιών και σε καθημερινή βάση καταστάσε
ων με στοιχεία αντίστοιχα αυτών που συ- 
ντάσσονται κάθε μήνα, στις οποίες θα 
υπογράφουν, ο αστυνομικός που εργά- 
σθηκε, ο Αξ/κός Υπηρεσίας και ο Διευθυ
ντής - Διοικητής της Υπηρεσίας. Στις εν 
λόγω καταστάσεις και σε ξεχωριστή στή
λη να εμφανίζονται επί πλέον τα συνήθη 
καθήκοντα που εκτελεί έκαστος στην 
Υπηρεσία του (π.χ. Διοικητής, Υποδ/τής, 
γραμματέας κ.λπ.).

Σε περίπτωση που ο εκτελέσας νυκτερι
νή υπηρεσία αδυνατεί να υπογράψει, στην 
κατάσταση θα υπογράφουν μόνο ο 
Αξ/κός Υπηρεσίας και ο Διευθυντής - Διοι
κητής της Υπηρεσίας, ο δε εκτελέσας νυ
κτερινή Υπηρεσία Αστυνομικός θα υπο
γράφει αυτές υποχρεωτικά στο τέλος της 
εβδομάδας.

Με βάση τις ανωτέρω καθημερινές κα
ταστάσεις θα συντάσσονται στο τέλος 
εκάστου μηνός, όπως μέχρι σήμερα, οι 
συγκεντρωτικές καταστάσεις, οι οποίες 
θα αποστέλλονται - υποβάλλονται εντός 
του α’ πενθημέρου του επόμενου μήνα 
στη Δ/νση Διαχείρισης Χρηματικού.

Οι διατιθέμενοι, οι προσωρινά μετακι
νούμενοι (Άρθρο 20 π.δ. 69/97) σε Υπηρε
σίες της Ελληνικής Αστυνομίας και οι δια
τιθέμενοι, οι προσωρινά μετακινούμενοι 
και οι αποσπασμένοι σε Υπηρεσίες ή φο
ρείς εκτός της Ελληνικής Αστυνομίας θα 
συμπεριλαμβάνονται στις μηνιαίες κατα
στάσεις των Υπηρεσιών που ανήκουν ορ
γανικά, ύστερα από σχετική βεβαίωση 
που θα προσκομίζουν έγκαιρα από την 
Υπηρεσία ή τον Φορέα που έχουν διατε
θεί, μετακινηθεί ή αποσπαστεί. Η βεβαίω
ση θα περιέχει όλα τα στοιχεία όπως μέ
χρι σήμερα και επί πλέον εάν για την πα- 
ρασχεθείσα νυκτερινή υπηρεσία (σε υπη

ρεσίες - φορείς εκτός της Ελληνικής 
Αστυνομίας) καταβλήθηκε ή όχι αποζη
μίωση και σε θετική περίπτωση το ύψος 
αυτής. Εξυπακούεται ότι οι αστυνομικοί 
στους οποίους καταβλήθηκε αποζημίωση 
δεν θα συμπεριλαμβάνονται στις σχετικές 
μηνιαίες καταστάσεις και η σχετική βεβαί
ωση καταβολής αυτής θα παραμένει στο 
αρχείο.

Οι αποσπασμένοι σε Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Αστυνομίας θα συμπεριλαμβά- 
νονται στις καταστάσεις των Υπηρεσιών 
στις οποίες έχουν αποσπασθεί.

Τα διαλαμβανόμενα στη β’ παράγραφο 
της παρούσας θα έχουν εφαρμογή και για 
το προσωπικό αυτό.

Η κατά τα ανωτέρω αποζημίωση θα κα
ταβάλλεται για κάθε ώρα νυχτερινής απα
σχόλησης και μέχρι 48 ώρες το μήνα κατ' 
ανώτατο όριο.

Από τις Υπηρεσίες να καταβάλλεται 
προσπάθεια ώστε να μη διατίθενται οι 
αστυνομικοί για νυκτερινή απασχόληση 
πέραν των 48 ωρών μηνιαία.

Δεν δικαιούνται την ανωτέρω αποζημίω
ση οι υπηρετούντες στην Υπηρεσία Ασφα
λείας Βουλής των Ελλήνων και στην Ε.Υ.Π.

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματι- 
κού/ΑΕΑ στην οποία κοινοποιείται η πα
ρούσα παρακαλείται όπως στο εξής, εφ’ 
όσον κατά τον έλεγχο των καταστάσεων 
διαπιστώνει ότι έχουν συμπεριληφθεί ονό
ματα μη δικαιούχων αστυνομικών, να επι
στρέφει αυτές στην αποστέλλουσα Υπη
ρεσία για την ορθή σύνταξή τους και να 
κοινοποιεί όλη την αλληλογραφία στην 
Προϊσταμένη Υπηρεσία αυτής επιπέδου 
Αστυν. Δ/νσης και άνω για τον πειθαρχικό 
έλεγχο των υπευθύνων καθώς και στην 
Υπηρεσία μας.

Οι Γεν. Αστυν. Δ/νσεις, Αττικής, Θεσ/νί- 
κης και Περιφέρειας, οι Δ/νσεις Αστυνο
μίας, οι Αστυν. Δ/νσεις και οι εξομοιούμε- 
νες με αυτές Υπηρεσίες στις οποίες θα 
κοινοποιείται η προαναφερόμενη αλληλο
γραφία από την Δ/νση Διαχείρισης Χρη
ματικού, παρακαλούνται όπως κινούν τη 
διαδικασία για τον πειθαρχικό έλεγχο των 
υπαιτίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΠΔ 22/1996, ενημερώνοντας και την Διεύ
θυνση Οικονομικών/ΑΕΑ.

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ 
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Ο Όμιλος Προσκυνητών Αγίου Όρους 
«Η Βασίλειός», ανάμεσα στους σκοπούς 
του έχει και την ανέγερση της Βασιλειά-
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υπηρεσιακό
δος, που θα περιλαμβάνει κεντρικό τρίκλι- 
το Ναό, Γηροκομείο, Ορφανοτροφείο, Νο
σοκομείο κ.λπ. Όσοι από το προσωπικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας επιθυμούν να 
γίνουν κτήτορες του Ναού και των Ιδρυ
μάτων Αγάπης και να λαμβάνουν μέρος 
στις προσκυνηματικές επισκέψεις, μπο
ρούν να επικοινωνήσουν στα τηλ. 
6633985, 6633928, 6476304, 7488415.

ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

«Λερναια Υδρα 2003»

Πραγματοποιήθηκε την 23η Μαΐου 
2003, σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών 
και για πρώτη φορά, ταυτόχρονα 
στηθεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Ηρά
κλειο, μέσω συστήματος τηλεπολυδιάσκε- 
ψης, η τέταρτη κατά σειρά πολυκλαδική 
Άσκηση Ολυμπιακής Ασφάλειας, με την 
κωδική ονομασία «Λερναία Ύδρα 2003».

Στην Άσκηση συμμετείχαν αξιωματικοί 
των κυρίων φορέων ασφαλείας των Ολυ
μπιακών Αγώνων του 2004 (Ελληνική 
Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Πυροσβεστικό 
Σώμα, Ε.Υ.Π.), των Ενόπλων Δυνάμεων και 
της Ο.Ε.Ο.Α «Αθήνα 2004», καθώς και στε
λέχη των εμπλεκομένων φορέων (ΕΚΑΒ, 
Ο.Α.Σ.Π., Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας) και του Υπουργείου Τύπου 
και ΜΜΕ, τόσο της Αθήνας, όσο και των 
υπολοίπων τεσσάρων πόλεων.

Η Άσκηση έγινε με προσομοίωση περι
στατικών σε πραγματικό ολυμπιακό περι
βάλλον. Η δομή και η μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε προσέφερε στους συμμετέ- 
χοντες την ευκαιρία εκπαίδευσης, συνερ
γασίας και συντονισμού, καθώς και τη δυ
νατότητα δοκιμασίας συστημάτων - προ
σχεδίων και διαδικασιών του κοινού σχε- 
διασμού, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο ήταν η 
συνεργασία και ο συντονισμός όλων των 
εμπλεκομένων φορέων, υπό ενιαία ολυ
μπιακή διοίκηση.

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της 
Άσκησης αποτέλεσε αντικείμενο συστη
ματικής προετοιμασίας και συνεργασίας 
των εμπλεκομένων Φορέων με την Ομά
δα Σχεδιασμού Ασκήσεων της Διεύθυν
σης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων και 
της αντίστοιχης ομάδας κάθε συμμετέ- 
χουσας πόλης.

Η κωδική ονομασία «Λερναία Ύδρα», που 
δόθηκε, υποδηλώνει κατάσταση πολλα
πλών και ταυτόχρονων απειλών, που απαι
τεί άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ - 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι κάτοχοι της συλλογής των Οργανι
κών Νόμων και Κανονισμών της Ελληνικής 
Αστυνομίας - Δημ. Δημητρόπουλου θα 
πρέπει να γνωρίζουν ότι το 1ο Ενημερωτι
κό τεύχος θα τους αποσταλεί ονομαστικά 
κατά το δίμηνο Ιουνίου - Ιουλίου, στις δι
ευθύνσεις που έχουν αναγράψει στις 
υπεύθυνες δηλώσεις τους. Οι απεσπα- 
σμένοι σε διάφορες Υπηρεσίες θα πρέπει 
να απευθυνθούν για την παραλαβή, στους 
υπεύθυνους αλληλογραφίας της Υπηρε
σίας που ανήκουν οργανικά σε περίπτωση 
που το Ενημερωτικό δεν περιέλθει στην 
Υπηρεσία που έχουν αποσπασθεί.

ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Ο συνάδελφος Χαράλαμπος Μούσκος, 
που συλλέγει - ανταλλάσσει περιοδικά 
(κόμικς), της περιόδου ’50 - 75, επιθυμεί 
να επικοινωνήσει με συναδέλφους που 
έχουν το ίδιο χόμπι, τηλ. 2027870, 
6932389862.

ΙΔΡΥΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Οι εκπρόσωποι των δευτεροβαθμίων 
Συνδικαλιστικών Αστυνομικών, Πυροσβε
στών, και Λιμενικών Οργανώσεων της χώ
ρας, πραγματοποίησαν την 1η Περιφερει
ακή Συνδιάσκεψη στις 23 και 24.5.2002 
στην πόλη της Δράμας, όπου κοινά και 
ομόφωνα κατάληξαν μεταξύ των άλλων 
στη δρομολόγηση σημαντικών για τους 
εργαζόμενους στο χώρο των Σωμάτων 
Ασφαλείας Δράσεων και ενεργειών. Συ
γκεκριμένα:

α) Συμφωνήθηκε η ίδρυση Τριτοβάθ
μιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την 
επωνυμία Συνομοσπονδία Σωμάτων 
Ασφαλείας Ελλάδας, με έδρα την Αθήνα 
και σκοπό την εξύψωση του ηθικού και 
υλικού επιπέδου των υπηρετούντων στα 
Σώματα Ασφαλείας της χώρας.

Στην ιστορική αυτή απόφαση κατάλη
ξαν ομόφωνα όλα τα μέλη των Διοικητι
κών Συμβουλίων των Δευτεροβαθμίων 
Οργανώσεων και οικείων κλάδων, ώστε να 
ενοποιηθεί η συνδικαλιστική δράση στο 
επίπεδο των κοινών εκπροσωπήσεων και 
προβλημάτων.

β) Αποφασίσθηκε η κοινή δράση, έτσι 
ώστε η δέσμευση της κυβέρνησης για την

αναγνώριση της εργασίας του αστυνομι
κού, του πυροσβέστη και του λιμενικού 
κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος 
χρόνου να γίνει πραγματικότητα και να 
μην οδηγηθεί στις καλένδες.

Για το λόγο αυτό καταρτίστηκε συγκε
κριμένη πρόταση, η οποία έχει ως παρα
κάτω:

1) Να θεσμοθετηθεί, όπως το αστυνομι
κό, πυροσβεστικό και λιμενικό προσωπι
κό υπαχθεί στα βαρέα-ανθυγιεινά και 
επικίνδυνα επαγγέλματα.
2) Να χορηγηθεί επίδομα επικίνδυνης 
και ανθυγιεινής εργασίας με ενιαίο χα
ρακτήρα.
3) Το επίδομα αυτό να ανήκει στο συ
ντάξιμο μισθό, κατά την έννοια των δια
τάξεων του κώδικα πολιτικών και στρα
τιωτικών συντάξεων, όπως εκάστοτε 
ισχύουν.
4) Το επίδομα αυτό να συνυπολογίζεται 
για όλο το αστυνομικό, πυροσβεστικό 
και λιμενικό προσωπικό επί του βασικού 
μισθού του Αοτυν. Δ/ντή και αντιστοί- 
χως με ποσοστό 20%.
γ) Απευθύνεται έκκληση και προειδο

ποίηση σε όσους απεργάζονται την υπο- 
βάθμιση της αποστολής και της λειτουρ
γίας της Αστυνομίας και του Πυροσβεστι
κού Σώματος, με τη μεταφορά αρμοδιοτή
των και λειτουργιών των οργανισμών αυ
τών προς τις Ένοπλες Δυνάμεις. Ελπίζου
με ότι τελικά οι πολιτικές και υπηρεσιακές 
ηγεσίες δεν θα συνυπογράψουν την προ
ωθούμενη νομοθετική ρύθμιση, με την 
οποία τα μέσα αερομεταφοράς Αστυνο
μίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώμα
τος, περιέρχονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, 
με ότι αυτό συνεπάγεται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Α. Η ΠΟΑΞΙΑ, απευθυνόμενη στις Πρω
τοβάθμιες Ενώσεις και γενικά σ’ όλες τις 
Υπηρεσίες γνωρίζει ότι: Την 9-10 Μαΐου 
2003 Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας, 
συμμετείχε στις εργασίες της Σύσκεψης 
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρω
παϊκού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συν
δικάτων (C.E.S.P.), στη Λευκωσία της Κύ
πρου. Με τη λήξη των εργασιών της Σύ
σκεψης εξεδόθη το κατωτέρω Ψήφισμα: 

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αστυνο
μικών Συνδικάτων (C.E.S.P.), Οργάνωση 
μη Κυβερνητική του Συμβουλίου της Ευ
ρώπης που αντιπροσωπεύει 300.000 χιλιά
δες αστυνομικούς από 18 χώρες πραγμα
τοποίησε στη Λευκωσία τη Σύσκεψη της
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Εκτελεστικής Επιτροπής.
Καλωσορίζουμε στην οικογένεια του 

C.E.S.P. τους συναδέλφους μας των Κά
τω Χωρών μέλη της συνδικαλιστικής ορ
γάνωσης ANPV που προσχώρησαν στην 
Οργάνωσή μας.

To C.E.S.P.:
- Εκφράζει την έντονη ανησυχία του 

απέναντι στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
που επιδιώκουν τη μείωση των κοινωνικών 
δικαιωμάτων των αστυνομικών σε θέματα 
οικονομικά - χρηματικά - κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης αυξάνο
ντας το όριο ηλικίας των συντάξεων.

Μη μπορώντας να αποδεχθεί το κοινω
νικό αυτό ολίσθημα, το CESP στηρίζει 
τις πρωτοβουλίες όλων των μελών του 
σχετικά με τις εθνικές συνδικαλιστικές 
δραστηριότητες που αναπτύσσουν για 
τα θέματα αυτά.

- Εκφράζει την ανησυχία του για την αυ
ξανόμενη απειλή του οργανωμένου 
εγκλήματος, παράγοντα υποβάθμισης 
της δημοκρατίας στον τομέα της μεταχεί
ρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
των σεξουαλικών κακοποιήσεων.

- Εκφράζει τη λύπη του για την έλλει
ψη εναρμόνισης των ευρωπαϊκών νομοθε
τικών και δικαστικών διατάξεων.

- Ζητά να καθορισθεί μια σαφέστερη 
ευρωπαϊκή θέση για τη χρήση των όπλων 
από τις αστυνομικές δυνάμεις.

- Καταδικάζει έντονα όλες τις μορφές 
τρομοκρατίας και απαιτεί από τις ευρω
παϊκές κυβερνήσεις να προβούν στην 
πλήρη και αποφασιστική καταπολέμησή 
της.

- Ζητά την άμεση επίλυση του κυπρια
κού προβλήματος που υφίσταται από την 
τουρκική εισβολή και κατοχή του 1974.

- Απαιτεί οι Ευρωπαίοι αστυνομικοί να 
απολαμβάνουν όλοι ανεξαιρέτως το σύνο
λο των συνδικαλιστικών τους δικαιωμά
των σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ
θρων 5 και 6 του τροποποιημένου Ευρω
παϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

Β. Η ΠΟΑΞΙΑ απευθυνόμενη στο Αρχη
γό του Σώματος σχετικά με το σύστημα 
κρίσεων - αξιολόγησης αξιωματικών - 
Ανθυπαστυνόμων του Π.Δ. 24/97 παρατη
ρεί οτι: Το τελευταίο χρονικό διάστημα 
αναμορφώθηκαν δύο βασικά νομοθετή- 
ματα που αφορούν στο αστυνομικό προ
σωπικό (Μεταθέσεις - Πειθαρχικό Δίκαιο) 
ενώ τέθηκε σε τροχιά υλοποίησης και η 
συμμετοχή εκλεγμένων εκπροσώπων μας 
στα Πειθαρχικά Συμβούλια και στα Συμ
βούλια Μεταθέσεων.

Οι θετικές αυτές μεταβολές επέρχονται 
ομολογουμένως με την δική σας προσω
πική συμβολή, έχουν την δική σας σφρα
γίδα και αποδεικνύουν και τα δικά σας 
οράματα για το μελλοντικό υπηρεσιακό 
γίγνεσθαι.

Όμως, κύριε Αρχηγέ, για την ολοκλή
ρωση αυτού του κοινού οράματος χρειά
ζεται η ουσιαστική συμμετοχή μας στη 
σχεδίαση του μέλλοντος μας. Απαιτείται 
και η αναμόρφωση του Π.Δ. 24/97 «Κρί
σεις - Προαγωγές - Αξιολόγηση, Αξιωμα
τικών - Ανθυπαστυνόμων», για να οδηγη
θούμε πραγματικά σε μία εύρυθμη, δημο
κρατική, διάφανη και αψεγάδιαστη εσωτε
ρική λειτουργία.

Πρέπει να υλοποιήσουμε ένα σύστημα 
Κρίσεων - Προαγωγών απαλλαγμένο από 
λοιδορίες για αδιαφάνεια και αναξιοκρα- 
τία εκ μέρους των θιγομένων. Πρέπει να 
θεσμοθετήσουμε ένα σύστημα Κρίσεων - 
Προαγωγών υγιές και όχι τραυματισμένο, 
όπως γίνεται μέχρι σήμερα από ψιθύρους 
και δημοσιεύματα για αυθαιρεσίες και 
εξωθεσμικές παρεμβάσεις υπέρ των ευ- 
νοουμένων.

Η αναμόρφωση του ισχύοντος συστή
ματος Κρίσεων - Προαγωγών, πρέπει 
απαραίτητα να περιλαμβάνει και την δική 
μας συμμετοχή. Είναι αίτημα όλων των 
Πανελληνίων Συνεδρίων μας.

Δεν επιδιώκουμε την αφαίρεση της 
εξουσίας νομοθετημένων οργάνων της 
Πολιτείας. Δεν επιδιώκουμε νομή εξου
σίας. Επιδιώκουμε μια άλλη αντίληψη 
εξουσίας. Μιας εξουσίας που κάθε αξιω
ματικός αποκλειστικά με ποιοτικά και 
αξιοκρατικά κριτήρια θα μπορεί να ελπίζει 
για ένα καλύτερο μέλλον και κυρίως να 
αξιοποιείται υπέρ όλων των άλλων.

Γ. Η ΠΟΑΞΙΑ σχετικά με την υπογραφή 
της Συνθήκης διεύρυνσης της Ε.Ε. και του 
άτυπου Συμβουλίου Κορυφής που έλαβαν 
χώρα στην Αθήνα, τονίζει:

Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνο
μίας, σε μια κορυφαία για την πατρίδα 
μας και τους αδελφούς μας Κυπρίους, 
χρονική συγκυρία, με κόπο, επαγγελματι
σμό και υψηλή συναίσθηση της αποστο
λής του εξασφάλισε,, σε περιβάλλον από
λυτης ασφάλειας, την διεξαγωγή των ερ
γασιών για την υπογραφή της Συνθήκης 
διεύρυνσης της Ε.Ε. και του άτυπου Συμ
βουλίου Κορυφής.

Αποδείξαμε για μία ακόμη φορά, μη 
φειδόμενοι κόπων και προσωπικών θυ
σιών, ότι μπορούμε και ότι η Πολιτεία πρέ
πει να μας εμπιστεύεται. Για να επιτευ

χθεί, όμως, το θετικό αποτέλεσμα της τή
ρησης της τάξης και της ασφάλειας σε 
όλες τις εκδηλώσεις, όλο το προσωπικό 
της Αστυνομίας (αξιωματικοί - βαθμοφό
ροι - Αστυφύλακες) εργάσθηκε κατ’ επα- 
νάληψιν τουλάχιστον 16 ώρες, με ελάχι
στο ενδιάμεσο χρόνο ανάπαυσης, φθάνο- 
ντας στα όρια της αντοχής του.

Είναι γεγονός ότι κατά την διάρκεια των 
μέτρων εμφανίσθηκαν προβλήματα διοι
κητικής μέριμνας και υπήρξαν διαμαρτυ
ρίες από το προσωπικό όλων των βαθμών. 
Διαβεβαιώνουμε την Πολιτεία ότι το σύνο
λο του αστυνομικού προσωπικού και μπο
ρεί και θέλει να ανταποκριθεί στα καθήκο- 
ντά του οσάκις παραστεί ανάγκη, αλλά 
τούτο δεν πρέπει να εκληφθεί ως αδυνα
μία, αλλά να αφυπνίσει τους αρμοδίους 
να ασχοληθούν με τον άνθρωπο αστυνο
μικό. Επιβάλλεται άμεσα:

α. Να δημιουργηθεί υπηρεσία Διοικητι
κής Μέριμνας, η οποία αφού έχει στην 
διάθεσή της τα απαραίτητα κονδύλια 
κ.λπ. μέσα, να υποστηρίζει τους μαχόμε- 
νους αστυνομικούς που λαμβάνουν μέτρα 
σε εκδηλώσεις μεγάλης έκτασης.

β. Να εφαρμοσθεί το Π.Δ. 394/2001 
(ωράριο εργασίας αστυνομικού προσωπι
κού), ώστε οι ώρες που οι αστυνομικοί 
όλων των βαθμών εργάσθηκαν επιπλέον 
να υπολογισθούν στον εβδομαδιαίο χρό
νο εργασίας.

γ. Να αποζημιωθούν οι αστυνομικοί για 
την υπερωριακή τους απασχόληση σύμ
φωνα με την πρόταση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. (100 
ευρώ την ημέρα, σε όσους συμμετείχαν 
στα μέτρα και 75 ευρώ την ημέρα, σε 
όσους τέθηκαν σε επιφυλακή).

δ. Να ρυθμισθεί παγίως ωριαία υπερω- 
ριακή αποζημίωση για τους αστυνομικούς 
όλων των βαθμών οσάκις καλούνται να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε παρό
μοιες εκδηλώσεις ή περιστατικά που 
απαιτούν την εκτέλεση υπηρεσίας πέραν 
του ωραρίου.

Τέλος, καταγγέλλουμε στον ελληνικό 
λαό τους φυσικούς αυτουργούς που με 
βόμβες «μολότοφ» επιτέθηκαν στους 
εκτελούντες υπηρεσία αστυνομικούς, κα
θώς και τους καθοδηγητές τους, επιση- 
μαίνοντας ότι δεν μπορεί εμείς να αγωνι
ζόμαστε και την ώρα της μάχης να αντι
μετωπίζουμε και εσωτερικό μέτωπο.

Δ. Η ΠΟΑΞΙΑ εξέδωσε σχετική ανακοί
νωση που αφορά στο ΦΕΚ Α’ 22.4.2003, 
που δημοσιεύθηκε στο 100/15.4.2003 
Π.Δ. περί τοποθετήσεων - μεταθέσεων - 
αποσπάσεων και λοιπών μετακινήσεων
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αστυνομικού προσωπικού, τονίζοντας ότι:
Το νέο αυτό Π.Δ. επιλύει σε μεγάλο βαθ

μό πολλά προβλήματα που ταλάνιζαν το 
αστυνομικό προσωπικό. Σημαντικές καινο
τομίες που περιλαμβάνονται στο νέο Π.Δ. 
είναι οι εξής:

α. Όλες οι μεταθέσεις του αστυνομικού 
προσωπικού μέχρι το βαθμό του Αστυν. 
Υποδ/ντή γίνονται από 5μελή Συμβούλια 
στα οποία μετέχουν (3) εκπρόσωποι της 
Υπηρεσίας, (1) εκπρόσωπος της 
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και (1) της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

β. Δημιουργούνται πέραν των γνωστών 
Συμβουλίων, που μέχρι τώρα λειτουργού
σαν στο Αρχηγείο μας και αποφάσιζαν τις 
μεταθέσεις και Συμβούλια στις Γ.Α.Δ. Αττι
κής, Θεσσαλονίκης, στις Διευθύνσεις των 
Γενικών αυτών Αστυν. Δ/νσεων και στις Α.Δ. 
των νομών, τα οποία αντικαθιστούν τα μο- 
νοπρόσωπα όργανα, δηλαδή τους Διευθυ
ντές των Υπηρεσιών αυτών σχετικά με τις 
μεταθέσεις εντός της δικαιοδοσίας τους 
που αυτοί αποφάσιζαν. Δηλαδή, οι μεταθέ
σεις εντός των Γενικών Αστυνομικών Διευ
θύνσεων, των Αστυνομικών Διευθύνσεων 
των Νομών και των Διευθύνσεων των Γενι
κών Αστυνομικών Διευθύνσεων αποφασίζο- 
νται από δμελή Συμβούλια, στα οποία μετέ
χουν (1) εκπρόσωπος της τοπικής Ένωσης 
Αξιωματικών και (1) εκπρόσωπος της τοπι
κής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων.

γ. Οι Αστυνόμοι Α' και Αστυν. Υποδ/ντές 
δεν θα μετατίθενται από μία περιοχή μετά
θεσης σε άλλη με πρωτοβουλία της Υπηρε
σίας, αλλά μόνο με αίτησή τους. Σε περί
πτωση, όμως, που υπάρχει κενή οργανική 
θέση του βαθμού τους σε άλλη περιοχή με
τάθεσης (π.χ. νησιά) αυτοί μπορεί να απο- 
σπασθούν μέχρι δύο χρόνια για να καλύ- 
ψουν τη θέση αυτή και μετά επιστρέφουν 
σε Υπηρεσία που επιθυμούν, της περιοχής 
μετάθεσης από την οποία προέρχονται.

δ. Κατά την εξέταση από το Ανώτατο 
Συμβούλιο Μεταθέσεων των προσφυγών 
των Αστυν. Διευθυντών παρίστανται οι 
Πρόεδροι της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και της Π.Ο.ΑΣ.Υ

Στην διαμόρφωση του νέου Π.Δ. για τις 
μεταθέσεις, η Ομοσπονδία μας έδωσε με
γάλο αγώνα και πιστεύουμε ότι το φλέγον 
αυτό θέμα λύθηκε οριστικά υπέρ του προ
σωπικού.

Ε. Η ΠΟΑΞΙΑ με ανακοίνωσή της 
απευθύνεται στο Αρχηγό του Σώματος 
προτείνοντας:

Σε όλα τα Συνέδρια της Ομοσπονδίας 
και στα ψηφίσματα που έχουν εκδοθεί έχει 
διαπιστωθεί η ανάγκη βελτίωσης της θέ
σης δύο ομάδων βαθμοφόρων του αστυ
νομικού προσωπικού, των εκ του ΤΕΜΑ

προερχόμενων αξιωματικών και των Ανθυ- 
παστυνόμων.

Οι αστυνομικοί των βαθμών αυτών απο
τελούν τη ραχοκοκαλιά του Σώματος.

Όμως, κύριε Αρχηγέ, οι ανωτέρω αισθά
νονται περιθωριοποιημένοι και τείνουν να 
καταστούν ανενεργοί λόγω της μακράς 
παραμονής στους διάφορους βαθμούς.

Το μέλλον τους σύμφωνα με το ισχύον 
πλαίσιο, που αφορά στην εξέλιξή τους εί
ναι ζοφερό και τούτο έχει αρνητικές συνέ
πειες στην όλη υπηρεσιακή λειτουργία.

Κύριε Αρχηγέ, θεωρούμε ότι οι αστυνο
μικοί αυτοί χρήζουν ιδιαίτερα θετικής αντι
μετώπισης από την Υπηρεσία, για τόνωση 
του ηθικού τους και βελτίωση της θέσης 
τους. Για τούτο, προτείνουμε όπως συστή
σετε Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να κα
ταρτίσει νέο θεσμικό πλαίσιο με στόχο την 
αύξηση των οργανικών θέσεων των εκ του 
ΤΕΜΑ προερχομένων αξιωματικών με κα
θιέρωση παράλληλα καταληκτικού βαθμού 
Αστυν. Υποδ/ντή στην ενέργεια και την 
προαγωγή των Ανθυπαστυνόμων σε αξιω
ματικούς μετά την συμπλήρωση ορισμέ
νων ετών υπηρεσίας.

ΣΤ. Σχετικά με τη θεσμοθέτηση επικίν
δυνου και ανθυγιεινού επιδόματος για το 
αστυνομικό προσωπικό, η ΠΟΑΞΙΑ πληρο
φορεί ότι:

Την 14.5.2003 ολοκλήρωσε το έργο της 
η συσταθείσα Επιτροπή από τον Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας για το αναφερό- 
μενο θέμα αντικείμενο. Η Επιτροπή αποφά
σισε ομόφωνα να προτείνει προς την πολι
τική και υπηρεσιακή ηγεσία του Σώματος:

α. Την αναγνώριση του επαγγέλματος 
ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού και παράλ
ληλα τη χορήγηση επιδόματος.

β. Το ύψος του επιδόματος να είναι για 
τους μισθοδοτούμενους μέχρι το βασικό 
βαθμό του Υ/Β’, 20% του βασικού μισθού 
του Υ/Β' και για τους μισθοδοτούμενους με 
βασικό μισθό τουλάχιστον Υ/Α’ και άνω 
20% του βασικού μισθού του Αστυν. Διευ
θυντή.

- Η χορήγηση επιδόματος αυτού, έχει 
σοβαρές συνέπειες, επειδή θεωρείται 
τακτικό επίδομα και λαμβάνεται υπόψη 
στον καθορισμό της σύνταξης.

- Η Ομοσπονδία σε συνεργασία με τις 
άλλες Ομοσπονδίες των εργαζομένων 
στα Σώματα Ασφαλείας έδωσε μεγάλο 
αγώνα για να φτάσουμε στο παραπάνω 
αποτέλεσμα.

- Καλούμε τον κ. Υπουργό να υλοποιήσει 
την υπόσχεση - δέσμευση, που μας 
έδωσε μετά τις κοινές κινητοποιήσεις

μας (17.12.2002, μέχρι 30.6.2003) και 
αφού αποδεχθεί πλήρως την πρόταση 
της Επιτροπής να θεσμοθετήσει δια νό
μου που θα ψηφισθεί στη Βουλή.

Ζ. Σχετικά με το θέμα της χορήγησης απο
ζημίωσης για νυκτερινή απασχόληση των 
αστυνομικών, η ΠΟΑΞΙΑ ανακοινώνει ότι:

Με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.4 
εδ. 5 Ν.2768/1999 χορηγείται στο αστυνο
μικό προσωπικό επίδομα αυξημένης επι
χειρησιακής ετοιμότητας Μονάδων, το 
οποίο προσδιορίζεται σε ώρες νυκτερινής 
απασχόλησης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 της 
2/16661/0022 από 6.3.2000 κοινής απόφα
σης των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Οι
κονομικών, καθορίσθηκε όπως η αποζη
μίωση για νυκτερινή απασχόληση κατα
βάλλεται στο αστυνομικό προσωπικό που 
εκτελεί νυκτερινή υπηρεσία (ώρες 22.00 - 
06.00) σύμφωνα με τις διατάξεις των εδα
φίων β’ και γ ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
Π.Δ. 394/2001.

Από την μελέτη των εδαφίων β’ και γ' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 
394/2001, προκύπτει ότι δικαιούχοι νυκτε
ρινής αποζημίωσης είναι οι αστυνομικοί 
που εκτελούν εξωτερικές ή εσωτερικές 
Υπηρεσίες σε αλλαγές 24ωρης, ή 16ωρης, 
ή 12ωρης, ή 8ωρης, ή 6ωρης βάσης, όπως 
σκοποί Αστυνομικών Καταστημάτων ή 
Κρατητηρίων, αστυνομικοί σκοποί, εξερευ
νητές, οδηγοί και πληρώματα περιπολικών, 
γερανοφόρων, ανακριτικών και άλλων αυ
τοκινήτων, επόπτες σκοπών, Αξιωματικοί 
Επιθεώρησης και Υπηρεσίας, τηλεφωνη
τές, διαβιβαστές, χειριστές τηλεφωνικών 
κέντρων R/T και τηλετύπων.

Επίσης, όσοι διατίθενται σε υπηρεσία 
περιπολίας, αστυνομικής επέμβασης, 
αστυνομικών ελέγχων, συνοδειών, δικα
στηρίων, σηματοδότησης και κάθε άλλη 
σχετική υπηρεσία που αφορά την αποστο
λή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τέλος, όσοι εκτελούν υπηρεσία μοτοσι- 
κλετιστή, τάξης ή ασφάλειας, ή τροχαίας 
και ακίνητου σκοπού ρυθμιστή τροχαίας κί
νησης σε αλλαγές 6ωρης βάσης.

Με το εδάφιο 2 της παρ. 1 του Π.Δ. 
394/2001 ο Διοικητής κάθε Υπηρεσίας ανά
λογα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανά
γκες και τις δυνατότητες της υπηρεσίας 
του καθορίζει και τα συστήματα εργασίας. 
Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι το αστυνομικό 
προσωπικό δεν διατίθεται σε υπηρεσία μό
νο με συστήματα κυλιόμενων ή εναλλασ
σόμενων αλλαγών. Όπως δε προκύπτει 
από την αστυνομική πρακτική, ελάχιστες

80



ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

υπηρεσίες διατάσσονται με σύστημα αλ
λαγών και η συντριπτική πλειοψηφία είναι 
υπηρεσίες που εκτελούνται καθ’ όλο το 
24ωρο ανάλογα με τις ανάγκες.

Οι Διοικητές των Αστυνομικών Υπηρε
σιών σύμφωνα με το εδάφιο 5 της παρ. 1 
του άρθρου 1 του Π.Δ. 394/2001 εργάζο
νται ώρες γραφείου, πλην, όπως προκύπτει 
από τις διατάξεις του Π.Δ. 141/91 (Άρθρ. 
25-31) αυτοί έχουν υποχρέωση συνεχούς 
ελέγχου και εποπτείας της υπηρεσίας 
τους, εκτάκτων επιθεωρήσεων όλες τις 
ώρες του 24ωρου και παρουσίας στην υπη
ρεσία τους οσάκις παρίσταται ανάγκη. Ακό
μη, οι Διοικητές, όπως και οι εκτελούντες 
γραμματειακή ή γραφική υπηρεσία λοιποί 
αστυνομικοί, μπορεί να διατίθενται και σε 
άλλες υπηρεσίες με διαταγές προϊστάμε
νων υπηρεσιών οιαδήποτε ώρα του 
24ώρου. Δηλαδή οι Διοικητές δεν εργάζο
νται μόνο ώρες γραφείου αλλά και άλλες 
ώρες του 24ωρου (απόγευμα - νύκτα).

Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι όποι
ος αστυνομικός εκτελεί οιαδήποτε υπηρε
σία μετά την 22.00 μέχρι 06.00 ώρα την 
εκτελεί σύμφωνα με τις διατάξεις των εδα
φίων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
Π.Δ. 394/2001 και συνεπώς σύμφωνα με την 
2/16661/0022 από 6-3-2000 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας 
Τάξης, δικαιούται αποζημίωσης για νυκτερι
νή εργασία, οιοσδήποτε δε ισχυρισθεί το 
αντίθετο θα πρέπει να δεχθεί παράλληλα 
ότι οι αστυνομικοί δεν μπορεί να διατίθενται 
σε υπηρεσία ώρες 22.00 - 06.00.

Επειδή οι ώρες νυκτερινής απασχόλη
σης δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 6,5 εκα
τομμύρια για το αστυνομικό προσωπικό, το 
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυν
ση Οικονομικών) εξέδωσε σειρά διαταγών, 
με τις οποίες σκοπό είχε να καθορίσει ποι
οι αστυνομικοί δικαιούνται αποζημίωσης 
για νυκτερινή απασχόληση και τις προϋπο
θέσεις καταβολής τους. Οι διαταγές όμως 
αυτές τελικά κατέληξαν να αποκλείσουν 
μερίδα αστυνομικών (αξιωματικούς εκτε
λούντες περιστασιακά νυκτερινή υπηρε
σία, υπηρετούντες σε Υπηρεσίας Ασφάλει
ας Βουλής - Ε.Υ.Π. κ.λπ.) από το να λάβουν 
αποζημίωση για νυκτερινή απασχόληση 
παρά τα αντιθέτως οριζόμενα από την 
Υπουργική Απόφαση.

Σημειώνουμε εδώ ότι ο ισχυρισμός του 
κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης ότι το 
Υπουργείο Οικονομικών δεν αυξάνει τα 6,5 
εκατομμύρια ώρες που δικαιούται κατ’ 
έτος το αστυνομικό προσωπικό, λόγω κό
στους, δεν ευσταθεί, λαμβανομένου υπό
ψη ότι η αποζημίωση κατά ώρα νυκτερινής

απασχόλησης αυξάνεται από 1.7.2003 στις
1.000 δρχ. από 625 δρχ.

Εφόσον, όμως, ήθελε ο κ. Υπουργός να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα θα έπρεπε να 
φροντίσει να αυξηθεί το σύνολο των ωρών 
που μπορεί κατ’ έτος να δικαιολογήσει η 
αστυνομία και όχι να συμπράξει στον δι
πλασιασμό της ωριαίας αποζημίωσης.

Η πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία πει
σματικά και στενά ερμηνεύοντας τα πράγ
ματα, αρνείται στους αξιωματικούς αποδο
χές που δικαιούνται, παρανόμως και αντι- 
δεοντολογικώς, σχετικά με την νυκτερινή 
αποζημίωση. Δεν αντιλαμβάνονται ότι ανα
τρέπουν την οικονομική ιεραρχία.

Η. Με αφορμή τα σοβαρά θεσμικά, οι
κονομικά και εργασιακά προβλήματα που 
μας απασχολούν, για τα οποία υπάρχουν 
κατ’ επανάληψη δεσμεύσεις για την επίλυ
σή τους από την πολιτική και υπηρεσιακή 
ηγεσία, το Δ.Σ. της ΠΟΑΞΙΑ συνήλθε σε 
Τακτική Συνεδρίαση την 19.5.2003 και εκτί
μησε την σημερινή κατάσταση.

Την επομένη 20.5.2003 συνεδρίασε το 
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με την συμμετοχή 
και των Προέδρων και Γεν. Γραμματέων 
των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, όπου και 
συζητήθηκαν τα παρακάτω προβλήματα - 
αιτήματα:

α. Ωράριο εργασίας αξιωματικών (Π.Δ. 
394/2001)

Αποτελεί την αιχμή του δόρατος των 
διεκδικήσεών μας διότι επιζητούμε την τή
ρηση των ισχυόντων νόμων, διατάξεων και 
Υπουργικών Αποφάσεων που καθορίζουν 
τις εργασιακές μας σχέσεις. Ειδικά για το 
«ακανθώδες» αυτό ζήτημα διαπιστώνεται, 
παρά τις κατ’ επανάληψη διαμαρτυρίες 
μας, μια αυταρχική συμπεριφορά της ιε
ραρχίας προς τους κατώτερους και ανώτε
ρους αξιωματικούς - κυρίως Διοικητές 
Αστυν. Τμημάτων - με αποτέλεσμα να ανα- 
τρέπονται οι εργασιακές σχέσεις και να 
υποχρεώνονται αυτοί να εργάζονται σχε
δόν ολόκληρο το 24ωρο, λαμβάνοντας ως 
ανταμοιβή για τούτο οικονομική υποβάθμι- 
ση εκ μέρους της Πολιτείας, λαμβανομέ
νου υπόψη ότι δεν τους χορηγούνται νυ
κτερινά και υπερωρίες.

β. Αποζημίωση για νυκτερινή απασχόλη
ση

Καθοριστικής σημασίας πρόβλημα, κα
θόσον αναιτιολόγητα και παράνομα δεν 
χορηγείται στους αξιωματικούς. Το πρό
βλημα αυτό παρά τις έντονες διαμαρτυ
ρίες και καταγγελίες μας, η Διοίκηση αρ- 
νείται να το λύσει, και γι’ αυτό η Ομο
σπονδία προσέφυγε δικαστικώς, προκειμέ-

νου διεκδικήσει την καταβολή του στους 
δικαιούχους. Τονίζουμε ότι οι ώρες εργα
σίας επιβάλλεται και πρέπει να καταχω- 
ρούνται στα σχετικά βιβλία για την μελλο
ντική διεκδίκηση αποζημίωσης (υπερωρίες 
- νυκτερινά).

γ. Επέκταση του επιδόματος διοίκησης 
(60 ευρώ)

και στους κατώτερους αξιωματικούς 
όπως κατ’ επανάληψη (τρις) δημόσια έχει 
δεσμευθεί η πολιτική μας ηγεσία. Για το 
θέμα αυτό αισιοδοξούμε για την επίλυσή 
του εντός των προσεχών ημερών, 

δ. Αναγνώριση της τριετία Κονδύλη 
και για τους αξιωματικούς με τους ίδιους 

όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για 
το λοιπό αστυνομικό προσωπικό.

ε. Αύξηση οργανικών θέσεων αξιωματι
κών ΤΕΜΑ

Με καθιέρωση παράλληλα καταληκτικού 
βαθμού Αστυν. Υποδ/ντή στην ενέργεια. 
Προαγωγή Ανθυπαστυνόμων σε αξιωματι
κούς μετά τη συμπλήρωση ορισμένων 
ετών υπηρεσίας. Αυτό το ζήτημα βρίσκεται 
στο στάδιο υλοποίησης.

στ. Αναμόρφωση του συστήματος κρί
σεων - αξιολόγησης αξιωματικών - Ανθυ
παστυνόμων

Ήδη για το θέμα με επιστολή μας ζητή
σαμε από τον κ. Αρχηγό την συγκρότηση 
σχετικής Επιτροπής με την συμμετοχή μας 
στην επεξεργασία αυτού του καθοριστικού 
ζητήματος, για το μέλλον μας και το μέλ
λον του Οργανισμού μας.

ζ. Αναγνώριση του επαγγέλματος μας 
ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού 

Για το θέμα αυτό θα υπάρξει κοινή ανα
κοίνωση όλων των Ομοσπονδιών των ερ
γαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας.

η. Ορισμός εκπροσώπων στα Συμβούλια 
Μεταθέσεων

Με το υπ' αριθμ. 25/2003 από 7-5-2003 
έγγραφό μας σας ενημερώσαμε σχετικά 
γι' αυτό το θέμα και σ’ εφαρμογή του σχε
τικού Π.Δ. 100/15-4-2003 ορίσαμε ως εκ
πρόσωπους μας.

θ. Οικονομική κατηγοριοποίηση προσω
πικού

Με διάφορες κατά καιρούς αποφάσεις 
της πολιτικής και υπηρεσιακή ηγεσίας 
έχουν αναγνωρισθεί επιπλέον αποδοχές 
σε συναδέλφους ορισμένων υπηρεσιών με 
συνέπεια να έχει ανατραπεί η αρχή της 
ίσης οικονομικής μεταχείρισης που πρέπει 
να διέπει την λειτουργία ενός ένστολου 
οργανισμού ως η Αστυνομία.

Η Ομοσπονδία μας είναι κάθετα αντίθε
τη προς τούτο, διότι όπως είναι γνωστό οι 
αστυνομικοί δεν υπηρετούν σε υπηρεσίες
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που αυτοί επιθυμούν, αλλά τοποθετούνται 
σε διάφορες υπηρεσίες του Σώματος με 
πρωτοβουλία των αρμοδίων υπηρεσιακών 
παραγόντων με συνέπεια να μην έχουν 
όλοι τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τις 
επιπλέον αποδοχές. Η ανεπίτρετπη και εν 
πολλοίς ανήθικη αυτή κατάσταση, αποτε
λεί θρυαλλίδα στα θεμέλια του Σώματος, 
αδρανοποιεί μεγάλο μέρος του προσωπι
κού, προσανατολίζει τους αστυνομικούς 
σε αναζήτηση προστατών εντός και εκτός 
του Σώματος και προκαλεί αισθήματα πι
κρίας και αγανάκτησης σε όσους από 
εμάς δεν επιλέξαμε πλάγιες οδούς...

ι. Προσχέδιο Υπουργικής Απόφασης για 
αποζημίωση του προσωπικού της Ελληνι
κής Αστυνομίας για λήψη μέτρων τάξης 
και ασφάλειας στους αθλητικούς χώρους. 
Για το θέμα αυτό μας διαβιβάσθηκε η σχε
τική απόφαση και θα καταθέσουμε τις 
προτάσεις μας προσεχώς.

ια. Μονιμοποίηση Συνοριοφυλάκων - 
Ειδικών Φρουρών - Διεύρυνση καθηκό
ντων τους.

Ο τρόπος με τον οποίο το Υπουργείο 
μας επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρό
βλημα δημιουργεί εμφυλιοπολεμικό κλί
μα και παράλληλα αφαιρεί από την κα
θημερινή συνολική αστυνομική δράση 
προσωπικό, που και ικανό είναι και θα 
μπορούσε υπό προϋποθέσεις να επιλύ
σει στο μέλλον το φλέγον θέμα της έλ
λειψης προσωπικού από τις μάχιμες 
υπηρεσίες. Επισημαίνουμε ότι μετά το 
τέλος της συνεδρίασης του διευρυμέ- 
νου Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, επισκε- 
φθήκαμε τον κ. Υπουργό, όπου του εκ
θέσαμε τα παραπάνω ζητήματα. Ο κύ
ριος Υπουργός δεσμεύθηκε για μία ακό
μη φορά ότι:

- Το Επίδομα Διοίκησης στους κατώτε
ρους αξιωματικούς μέχρι τέλους της προ
σεχούς εβδομάδας θα λυθεί.

- Το ζήτημα της ρύθμισης της Τριετίας 
Κονδύλη θα ενσωματωθεί με τροπολογία 
σε τρέχον συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο 
που θα εισαχθεί προς ψήφιση στο Εθνικό 
Κοινοβούλιο.

- Υπήρξε διάσταση απόψεων όσον αφο
ρά την αποζημίωση για νυκτερινή εργα
σία και την οικονομική κατηγοριοποίηση 
του προσωπικού. Ωστόσο ως προς το δεύ
τερο ζήτημα ο κύριος Υπουργός κατανόη
σε τις επιφυλάξεις μας και υιοθέτησε εν 
μέρει τα επιχειρήματά μας.

- Ως προς τα υπόλοιπα ζητήματα θα 
υπάρξουν νέες διαβουλεύσεις τόσο με 
την πολιτική όσο και με την υπηρεσιακή 
ηγεσία.

ΠΕΝΘΗ

+ Αστυν. Δ/ντής 
'. ^ Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  

" V  Γρυλλιάς. Γεννήθη
κε το έτος 1945 στη 

■ ,^ Λ ^ Λ ιμ ίν η  Άρτας. Κατε- 
τάγη το έτος 1968 

Β κ α ι υπηρέτησε σε 
Ι · ^ ^ ·  διάφορες υπηρε
σίες των Α.Δ. Καβάλας, Σερρών, Αιτω
λοακαρνανίας, Ηλείας και Λευκάδας. 
Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέ 
κνου. Απεβίωσε την 10.3.2003 από πα
θολογικά αίτια.

+ Ανθυπαστυνόμος 
Δημήτριος Παπαοι- 
κονόμου. Γεννήθη
κε το έτος 1959 στη 
Λάρισα. Κατετάγη 
το έτος 1978 και 
υπηρέτησε σε διά
φορες υπηρεσίες 

της ΓΑΔΑ και τελευταία στο Επιτελείο 
της Α.Δ. Δωδεκανήσου. Υπήρξε άγα
μος: Απεβίωσε την 27.3.2002 από παθο
λογικά αίτια.

+ Ανθυπαστυνόμος 
Σπυρίδων Μπέττας. 
Γεννήθηκε το έτος 
1959 στην Πάτρα. 
Κατετάγη το έτος 
1981 και υπηρέτησε 
σε διάφορες υπηρε
σίες της ΓΑΔΑ. 

Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέ
κνων. Απεβίωσε την 24.4.2003 από παθο
λογικά αίτια.

f  ·

+ Ανθυπαστυνό
μος Ιωάννης Φωτο- 
κεχαγιάς. Γεννήθη
κε το έτος 1947 
στη Λεύκη Κοζά
νης. Κατετάγη το 
έτος 1969 και υπη
ρέτησε σε διάφο

ρες υπηρεσίες της ΓΑΔΑ και των Α.Δ. 
Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Κα
βάλας και της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης. 
Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέ
κνων. Απεβίωσε την 12.2.2003 από πα
θολογικά αίτια.

Νευροκόπι Δράμας. Κατετάγη το έτος 
1979 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρε
σίες των Α.Δ. Ροδόπης και Δράμας. 
Υπήρξε έγγαμος και πατέρας τριών τέ
κνων. Απεβίωσε την 30.4.2003 συνεπεία 
τροχαίου ατυχήματος.

+ Αρχιφύλακας Ιω
άννης Κοτσιφάκης. 
Γεννήθηκε το έτος 
1958 στην Άνω 
Βιάννο Ηρακλείου. 
Κατετάγη το έτος 
1983 και υπηρέτη
σε σε διάφορες 

υπηρεσίες της ΓΑΔΑ και της Α.Δ. Ηρα
κλείου. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας 
δύο τέκνων. Απεβίωσε την 30.1.2003 
από παθολογικά αίτια.

+ Αρχιφύλακας 
Αναστάσιος Φού
ντας. Γεννήθηκε το 
έτος 1960 στο Πε
τρωτό Φθιώτιδος. 
Κατετάγη το έτος 
1979 και υπηρέτησε 
σε διάφορες υπηρε

σίες της ΓΑΔΑ και της Α.Δ. Φθιώτιδος. 
Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέ
κνων. Απεβίωσε την 22.1.2003 από παθο
λογικά αίτια.

+ Αρχιφύλακας Ιω
άννης Βαρδής. Γεν
νήθηκε το έτος 1959 
στο Βατό Αιτωλοα
καρνανίας. Κατετά
γη την 5.7.1982 και 
υπηρέτησε σε διά
φορες υπηρεσίες 

της Α.Δ. Χίου και της Δ/νσης Αστυν. Δυτι
κής Αττικής. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε 
την 24.4.2003 από παθολογικά αίτια.

+ Αρχιφύλακας Γεώργιος Μπακαλώνης. 
Γεννήθηκε το έτος 1954 στη Γιαννιτσού 
Φθιώτιδος. Κατετάγη το έτος 1977 και 
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
ΓΑΔΑ. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός 
τέκνου. Απεβίωσε την 30.3.2003 από πα
θολογικά αίτια.

+ Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Ζαφειρι
ού. Γεννήθηκε το έτος 1960 στο Κάτω

+ Αρχιφύλακας Δημήτριος Γιαπράκης. 
Γεννήθηκε το έτος 1960 στην Κέλλη Φλώ-

82



ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

ρίνας. Κατετάγη το έτος 1983 και υπηρέ
τησε σε διάφορες υπηρεσίες της Α.Δ. Ρέ
θυμνου. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας 
τριών τέκνων. Απεβίωσε την 1.5.2003 συ
νέπεια τροχαίου ατυχήματος.

+ Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Παπα- 
στεργίου. Γεννήθηκε το έτος 1950 στο 
Λουτρό Λάρισας. Κατετάγη το έτος 1973 
και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες 
της Α.Δ. Δωδεκανήσου. Υπήρξε έγγαμος 
και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την
25.2.2003 από παθολογικά αίτια.

+ Αστυφύλακας 
Γεώργιος Πανα- 
γουλόπουλος. Γεν
νήθηκε το έτος 
1967 στην Αθήνα. 
Κατετάγη το έτος 
1988 και υπηρέτη
σε σε διάφορες 

υπηρεσίες της ΓΑΔΑ. Υπήρξε έγγαμος. 
Απεβίωσε την 24.4.2003 συνεπεία τρο
χαίου ατυχήματος.

+ Αρχιφύλακας Γεώργιος Αγραφιώ
της. Γεννήθηκε το έτος 1959 στο 
Αγναντερό Καρδίτσας. Κατετάγη το 
έτος 1984 και υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της ΓΑΔΑ και της Α.Δ. Τρι
κάλων. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας 
δύο τέκνων. Απεβίωσε την 25.3.2003 
από παθολογικά αίτια.

+ Αστυφύλακας Γεώργιος Αργύρης. Γεν
νήθηκε το έτος 1969 στην Καρδίτσα. Κα
τετάγη το έτος 1993 και υπηρέτησε σε 
διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔΑ. Υπήρξε 
έγγαμος. Απεβίωσε την 30.4.2003 από 
παθολογικά αίτια.

+ Αστυφύλακας Ιω
άννης Μπαλντής. 
Γεννήθηκε το έτος 
1976 στη Θεσσαλονί
κη. Κατετάγη το έτος 
1996 και υπηρέτησε 
σε διάφορες υπηρε
σίες της ΓΑΔΑ. Υπήρ

ξε έγγαμος. Απεβίωσε την 16.1.2003 συνε
πεία τροχαίου ατυχήματος.

+ Αστυφύλακας Ιωάννης Δούρος. Γεννή
θηκε το έτος 1965 στο Αίγιο Αχαΐας. Κα
τετάγη το έτος 1991 και υπηρέτησε σε

διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔΑ και της 
Α.Δ. Κεφαλονιάς. Υπήρξε έγγαμος και πα
τέρας ενός τέκνου. Απεβίωσε την
30.4.2003 από παθολογικά αίτια.

^  Κωνσταντίνος Παπ- 
πάς. Γεννήθηκε το 
έτος 1966 στο Δια- 
λεκτό Τρικάλων. Κα- 

■ E r  τετάγη το έτος 1990 
και υπηρέτησε σε 
διάφορες υπηρεσίες 

της ΓΑΔΑ. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την
26.2.2003 από παθολογικά αίτια.

+ Αρχιφύλακας Παύλος Λεζπουρίδης. 
Γεννήθηκε το έτος 1958 στην Ποντοκώ
μη Κοζάνης. Κατετάγη το έτος 1980 και 
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
ΓΑΔΑ (κυρίως στην Υ.Φ.Α.Α.). Υπήρξε 
έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απε
βίωσε την 26.2.2003 συνεπεία τροχαίου 
ατυχήματος.

+ Υποστράτηγος 
ε.α. Γεώργιος Τρί- 
ψας. Γεννήθηκε το 
έτος 1932 στο 
Άργος. Κατετάγη 
στο Σώμα της τ. Χω
ροφυλακής το 1953. 
Υπηρέτησε σε διά

φορες υπηρεσίες της Μακεδονίας, της 
Α.Δ. Φθιώτιδος και της ΓΑΔΑ. Υπήρξε έγ
γαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίω
σε την 16.5.2003.

+ Συνοριακός Φύλακας Θεόδωρος Γραμ- 
μόζης. Γεννήθηκε το έτος 1976 στην Αθή
να. Κατετάγη το έτος 1999 και υπηρετού
σε στο Α.Τ. Δελβινακίου. Υπήρξε άγαμος. 
Απεβίωσε την 6.3.2003.

+ Αστυφύλακας Βλάσιος Λιλιούδης. Γεν
νήθηκε το έτος 1963 στο Σουφλί Έβρου. 
Κατετάγη το έτος 1988 και υπηρέτησε σε 
διάφορες υπηρεσίες των Α.Δ. Φλώρινας, 
Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου. Υπήρξε 
έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. Απε
βίωσε την 8.4.2003 συνεπεία τροχαίου 
ατυχήματος.

+ Ειδικός Φρουρός Σάββας Ιωσηφίδης. 
Γεννήθηκε το έτος 1972 στη Βέροια Ημα
θίας. Κατετάγη το έτος 2000 και υπηρέ

τησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔΑ. 
Υπήρξε έγγαμος. Απεβίωσε την 12.5.2003 
συνεπεία τροχαίου ατυχήματος.

+ Συνοριακός Φύλακας Ταξιάρχης 
Μπουζινέκης. Γεννήθηκε το έτος 1968 
στη Θεσσαλονίκη. Κατετάγη το έτος 
2000 και Υπηρέτησε στην Α.Δ. Καβά
λας. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 
9.2.2003.

+ Αστυν. Δ/ντής Α' 
ε.α. Παναγιώτης 
Μπακής. Γεννήθηκε 
το έτος 1923 στην 
Πελάνα Λακωνίας. 
Υπηρέτησε σε διά
φορες Αθηνών και 
Πειραιώς. Υπήρξε 

έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απε
βίωσε την 8.4.2003.

| + Ανθυπαστυνόμος 
m \  ε.α. Ιωάννης Μαρο- 

πάκης. Γεννήθηκε το 
J Ρ έ τ ο ς  1935 στις Κα- 

-ΪΓ λύβες Αποκορώνου 
Χανίων· Κατετάγη το 

.-χ  έτος 1956 και υπη- 
■ ■ ■  ρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της Α.Δ. Χανίων. Υπήρξε έγγα
μος και πατέρας τριών τέκνων. Απεβίωσε 
την 20.3.2003 από παθολογικά αίτια.

+ Ανθυπαστυνόμος 
ε.α. Ηλίας Γιαννακά- 
κης. Γεννήθηκε το 
έτος 1945 στοΓεωρ- 
γίτσι Λακωνίας. Κα
τετάγη το έτος 1966 
και υπηρέτησε σε 
διάφορες υπηρεσίες 

της Τροχαίας Αθηνών. Αποστρατεύθηκε 
το έτος 1996. Υπήρξε έγγαμος και πατέ
ρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 18.4.2003 
από παθολογικά αίτια.

+ Δοκ. Υπαστυνό- 
μος Κωνσταντίνος 
Π απ αναστασ ίου. 
Γεννήθηκε το έτος 
1984 στη Λαμία. 
Υπήρξε άγαμος. 
Απεβίωσε την
11.5.2003 συνεπεία 

τροχαίου ατυχήματος.
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Α. Με αφορμή την κοινή συνεδρία
ση ίο υ  Διοικητικού και του Γενικού 
Συμβουλίου της ΠΟΑΣΥ, που πραγμα
τοποιήθηκε την 6-5-2003 σχετικά με 
την προσπάθεια εξομοίωσης των Συ
νοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρου
ρών με τους Αστυνομικούς, με την 
ανάθεση σ’ αυτούς αμιγώς αστυνομι
κών καθηκόντων, η Ομοσπονδίας προ- 
έβη στην εξής ανακοίνωση:

Τα μέλη του Διοικητικού και του Γε
νικού Συμβουλίου εξέφρασαν έντονα 
την ανησυχία και τον προβληματισμό 
τους για την ενότητα και την ομοιογέ
νεια της Ελληνικής Αστυνομίας. Ενό
τητα και ομοιογένεια που μετά από 
πολλά χρόνια επετεύχθη σε κάποιο 
βαθμό με την ενοποίηση των δύο πρώ
ην αστυνομικών σωμάτων και που κιν
δυνεύει άμεσα με την παράλληλη λει
τουργία χωριστών αστυνομιών Ειδι
κών Φρουρών και Συνοριακών Φυλά
κων.

Η ανάθεση αμιγώς αστυνομικών κα
θηκόντων σε Συνοριακούς Φύλακες 
και Ειδικούς Φρουρούς (π.χ. τροχονο- 
μικοί έλεγχοι, πεζές περιπολίες, γραμ
ματειακή εργασία κ.λπ.), δημιουργεί 
εκτός των άλλων και ζητήματα νομι
μότητας των ενεργειών τους, που εκ
θέτουν το κύρος της Αστυνομίας και 
των ιδίων ατομικώς, καθώς διατάσσο- 
νται να εκτελούν καθήκοντα και υπη
ρεσίες για τις οποίες δεν έχουν εκ
παιδευτεί.

Αναγνωρίζοντας προφανώς την 
αγωνία και την αναγκαιότητα της ερ
γασιακής αποκατάστασης των νέων 
αυτών εργαζομένων, αλλά και μη 
όντας διατιθέμενοι να εκχωρήσουμε 
κανένα αστυνομικό καθήκον, που με 
αναγνωρισμένη επιτυχία και αυταπάρ
νηση εδώ και δεκαετίες οι αστυνομι
κοί υπηρέτησαν, προστατεύοντας πα
ράλληλα τους συνταγματικά κατοχυ
ρωμένους θεσμούς της δημόσιας τά 
ξης, ασφάλειας και ανθρώπινης αξιο
πρέπειας, το Διοικητικό και Γενικό 
Συμβούλιο αποφάσισε την διαμόρφω
ση πέντε αρχών πλαισίου, μέσα από 
τις οποίες το υπό κατάρτιση νομο
σχέδιο θα πρέπει να κινηθεί.

1. Μη αντίταξη στη μονιμοποίηση 
και εργασιακή αποκατάσταση των Ει
δικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλά
κων.

2. Σαφής οριοθέτηση καθηκόντων 
Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυ
λάκων.

3. Διαμόρφωση οργανογράμματος 
και τροποποίηση του ανάλογα με τις 
ανάγκες.

4. Μη πρόσληψη άλλων Ειδικών 
Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων

5. Αποδοχή ένταξης των Ειδικών 
Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων 
στα ασφαλιστικά μας ταμεία.

Ενδεικτικό της μείζονος σπουδαιό- 
τητας του θέματος και της διάστασης 
που έχει λάβει, είναι η επί δίωρο πα
ρουσία και συμμετοχή στη συζήτηση 
του κ. Αρχηγού του Σώματος, οποίος 
μεταξύ των άλλων ζήτησε την άμεση 
γνωστοποίηση - καταγγελία σ' αυτόν 
κάθε περίπτωση τυχόν ανάθεσης 
αστυνομικών καθηκόντων στους Ειδι
κούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύ
λακες.

Σημαντική και θετική ήταν και η πα
ρουσία του Υπουργού καθώς και του 
νέου Υφυπουργού κ. Τσερτικίδη.

Από πλευράς του κ. Υπουργού δη
λώθηκε ότι:

1. Το τοπίο θα ξεκαθαρίσει με το 
υπό κατάρτιση σχέδιο νόμου και θα 
υπάρξουν όλες εκείνες οι ασφαλιστι
κές δικλείδες για τα ακριβή καθήκο
ντα των Ειδικών Φρουρών και Συνο
ριακών Φυλάκων.

2. Δεν ονομάζονται, ούτε προβλέπε- 
ται και ούτε πρόκειται να ονομασθούν 
αστυνομικοί, οι Ειδικοί Φρουροί και οι 
Συνοριακοί Φύλακες

3. Δεν πρόκειται να διαταραχθεί το 
ισχύον αξιοκρατικό σύστημα πρόσλη
ψης αστυνομικού προσωπικού μέσω 
των Πανελλαδικών εξετάσεων, το 
οποίο κατά γενική ομολογία είναι το 
πλέον επιτυχημένο.

Β. Με ανακοίνωσή της η ΠΟΑΣΥ 
διαμαρτύρεται έντονα για την πλημμε
λή μέριμνα κατά τη διάρκεια των 
αστυνομικών μέτρων στη Σύνοδο Κο
ρυφής της Ε.Ε. Επ’ αυτού σημειώνε
ται ότι:

Οι εργαζόμενοι στην Ελληνική

Αστυνομία το τελευταίο χρονικό διά
στημα κλήθηκαν επανειλημμένα να 
εργασθούν φιλότιμα και με αυτοθυ
σία σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις και 
αστυνομικές επιχειρήσεις όπως, εξάρ
θρωση της τρομοκρατίας, αντιπολεμι
κά συλλαλητήρια , δίκη της 17 Ν κ.λπ.

Οι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν 
αδιαμαρτύρητα και με απόλυτη επιτυ
χία, υπερβαίνοντας κατά πολύ το 
ωράριό τους, αγγίζοντας τα όρια της 
ανθρώπινης αντοχής.

Σήμερα, για άλλη μια φορά, οι συ
νάδελφοι καλούνται να δώσουν τον 
καλύτερό τους εαυτό, να εργασθούν 
υπερωριακά τουλάχιστον 18 ώρες το 
24ωρο συνεχώς, για να εξασφαλίσουν 
την απόλυτη ασφάλεια στην σύνοδο 
των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, όλοι αναμέναμε ότι θα 
εκτιμηθούν οι προσπάθειες των συνα
δέλφων και ότι θα υπάρξει ανάλογη 
ανταπόκριση.

Δυστυχώς, διαψευσθήκαμε για άλ
λη μια φορά, καθότι διαπιστώθηκε:

- Προχειρότητα και ανευθυνότητα 
για την εξασφάλιση χώρου διαμο
νής των συναδέλφων από την πε
ριφέρεια, μολονότι η Πολιτεία κα
λύπτει πλέον οικονομικά την δαπά
νη αυτή.

- Έλλειψη διο ικητικής μέριμνας 
(ακόμη και νερού) σε πάρα πολλές 
περιπτώσεις (Βάρη, Καβούρι, Βού
λα κ.α).

Η Ομοσπονδία καλεί και πάλι τους 
συναδέλφους, παρά τις δικαιολογημέ
νες διαμαρτυρίες τους, όπως αρ
θούν στο ύψος των περιστάσεων και 
ζητά την υλική τους αποζημίωση με 
την καταβολή αμοιβής για την υπερω- 
ριακή τους απασχόληση, ήτοι 100 ευ
ρώ την ημέρα για όσους καθ’ οιονδή- 
ποτε τρόπο απασχοληθούν για την 
λήψη μέτρων τάξης, ασφαλείας και 
τροχαίας και 75 ευρώ την ημέρα σε 
όσους τεθούν σε επιφυλακή.

Γ. Με αντικείμενο το ζήτημα των Συ
νοριακών Φυλάκων και των Ειδικών 
Φρουρών οι εκπρόσωποι των 51 Πρω
τοβαθμίων Οργανώσεων της χώρας 
συγκεντρώθηκαν έκτακτα την
22.4.2003 στην αίθουσα συνεδριάσε
ων της Ομοσπονδίας και προέβησαν
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στην κατωτέρω καταγγελία:
Με μια υπηρεσιακή διαταγή, οι Συ

νοριακοί Φύλακες και οι Ειδικοί Φρου
ροί «βαπτίστηκαν» από 19.4.2003 
αστυνομικοί και εξαπλώθηκαν από 
άκρο σε άκρο σε όλη τη χώρα, καταρ
γώντας στην πράξη την αξιοκρατική 
είσοδο των αστυνομικών που μέχρι 
σήμερα γινόταν μέσω των Πανελλαδι
κών Εξετάσεων.

Τούτο, αποτελεί καίριο πλήγμα στη 
χρόνια υγιή προσπάθεια για αναβάθ
μιση της Αστυνομίας και των Αστυνο
μικών. Πιο συγκεκριμένα, απευθυνό
μενοι προς την ελληνική κοινωνία επι
σημαίνουμε τα εξής:

1. Δεν μπορούμε να δεχθούμε σκη
νές απείρου κάλλους καθόσον από τις 
στημένες στολές στο δρόμο ένας ου
σιαστικά είναι αστυνομικός, οι δε πε- 
ριστοιχίζοντες αυτόν «κάνουν» τον 
αστυνομικό, γεγονός που εγκυμονεί 
πολλαπλούς κινδύνους και για τους 
πολίτες, αλλά και για τους ίδιους τους 
εαυτούς τους.

2. Δεν μας είναι επιτρεπτό να απο
δεχθούμε την διαίρεση της Ελληνικής 
Αστυνομίας, 20 χρόνια από την ενο
ποίησή της.

3. Δεν μας είναι επιτρεπτό σε ένα 
κατεξοχήν οργανισμό που πρέπει να 
τον διέπει η άρτια εκπαίδευση και η ε ι
δίκευση, μέσα από αξιοκρατικές και 
διαυγείς διαδικασίες, να αποδεχθού
με την επιστροφή στο παρελθόν, επι
θυμώντας και επιζητώντας ένα αστυ
νομικό άβουλο, δουλοπρεπή και εκτε- 
λούντα αναιτιολόγητα ό,τι ήθελε δια- 
ταχθεί.

4. Δεν μας είναι επιτρεπτό, ως ελεύ
θεροι πολίτες και σκεπτόμενοι εργα
ζόμενοι, να αποδεχθούμε την υποκα
τάστασή μας από στρατεύματα και 
τούτο πρέπει να γίνει αντιληπτό και ο 
καθείς να αναλάβει τις  ευθύνες του.

Προ αυτής της διαμορφούμενης 
επικίνδυνης πραγματικότητας, καλού
με την κυβέρνηση, αλλά και τα πολιτι
κά κόμματα της χώρας που σιωπούν:

- Να σταματήσει η είσοδος νέων 
στρατευμάτων από το παράθυρο 
στην Αστυνομία με τα γνωστά 
προσχήματα,

- Να διατηρηθεί το σημερινό σύστη

μα εισόδου στελεχών στην Ελληνι
κή Αστυνομία, μέσω των Πανελλα
δικών Εξετάσεων.

- Να ενταχθούν οι Συνοριοφύλακες 
στις Ένοπλες Δυνάμεις, αφού εξέ- 
λιπαν οι ανάγκες για τις οποίες 
προσλήφθηκαν (άλλωστε το μεγα
λύτερο μέρος εξ αυτών προέρχε
ται) . Αν δε είναι αναγκαίοι για τη 
διασφάλιση ακριτικών περιοχών 
π.χ. από τη λαθρομετανάστευση 
εφόσον επίκειται και η μονιμοποίη
σή τους, να τοποθετηθούν για να 
καλύψουν τις ανάγκες αυτές.

- Να καταγραφούν, όλες εκείνες οι 
υπηρεσιακές ανάγκες, έτσι ώστε 
οι Ειδικοί Φρουροί να επιτελέσουν 
την αποστολή για την οποία αρχι
κά υπήρξε η ανάγκη αυτής της 
πρόσληψης (φρούρηση στόχων) 
και να διατεθούν σύμφωνα με τις 
ανάγκες αυτές.

Τέλος, εμείς οι εκπρόσωποι των 
αστυνομικών όλης της χώρας, όντας 
υποχρεωμένοι, να διασφαλίσουμε την 
εύρυθμη λειτουργία της Αστυνομίας 
και να δηλώσουμε την αντίθεσή μας 
στους απεργάζοντες ηθελημένα ή όχι 
τη σταδιακή κατάργηση της Ελληνι
κής Αστυνομίας.

(Με αφορμή την εξαγγελθείσα έν
στολη διαμαρτυρία της 2ας Μάίου 
2003 στην Κατερίνη, η οποία κρίθηκε 
αναγκαία, ύστερα από υπηρεσιακές 
ενέργειες που δημιούργησαν γενική 
αναστάτωση στο αστυνομικό προσω
πικό η πολιτική και φυσική ηγεσία συ
ζήτησε με το προεδρείο της Ομο
σπονδίας και δήλωσε ότι:

«δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας για το 
αστυνομικό προσωπικό, καθόσον δεν 
αποτελεί στις προθέσεις του Υπουρ
γείου και του Αρχηγείου η εξομοίωση 
συνοριοφυλάκων και ειδικών φρου
ρών με τους αστυνομικούς, τονίζο
ντας ταυτόχρονα ότι ούτε από το 
προωθούμενο νομοσχέδιο που αφορά 
την όλη δομή, εξέλιξη, λειτουργία 
κ.λπ. των προαναφερθέντων προκύ
πτει ανάλογη πρόθεση»),

Δ. Η ΠΟΑΣΥ με αφορμή την εορτή 
της 1ης Μάίου προέβη στην εξής ανα
κοίνωση:

Η φετινή Πρωτομαγιά, ημέρα μνή
μης και αγώνα των εργαζόμενων όλου 
του κόσμου, σημαδεύεται ανεξίτηλα 
από την συνεχή προσπάθεια της κυ
βέρνησης να συρρικνώσει τα δικαιώ
ματα των εργαζομένων της χώρας 
(ασφαλιστικό, περιορισμός δικαιωμά
των, εργασιακό).

Η 1η Μάίου του 2003 με την φόρτι
ση που συνοδεύει τον εορτασμό της, 
αφού συνδέεται με τον αγώνα για κοι
νωνική δικαιοσύνη, σηματοδοτεί συ
νάμα τις θέσεις, τα οράματα και τις 
προοπτικές του συνδικαλιστικού μας 
κινήματος.

Οι εργαζόμενοι αστυνομικοί στην 
χώρα μας, αντιμετωπίζουν ολοένα και 
περισσότερα προβλήματα (εργασια
κά, θεσμικά, οικονομικά). Προβλήμα
τα που ανακύπτουν ιδίως από την μη 
εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων 
που αφορούν το χρόνο εργασίας.

Είναι αδιανόητο σήμερα ο Έλλη
νας αστυνομικός να εξακολουθεί να 
αγωνίζεται και για τα αυτονόητα. Να 
αγωνίζεται για ανθρώπινες συνθήκες 
εργασίας (εφαρμογή ωραρίου, νυ
χτερινά, εξαιρέσιμες, αργίες, υπερω
ρίες, κ.λπ.), για ζητήματα που σε άλ
λους κλάδους εργαζομένων έχουν 
προ πολλού λυθεί και θεωρούνται δε
δομένα.

Η ολοένα αύξηση της εγκληματικό
τητας και οι νέες μορφές του εγκλήμα
τος δεν αφήνουν κανένα περιθώριο 
στην κυβέρνηση για αδράνεια, στο 
βαθμό που το έγκλήμα μας απασχολεί 
όλο και πιο πολύ στην καθημερινή ζωή.

Οι εργαζόμενοι στην Ελληνική 
Αστυνομία ζητούν άμεσα τον επανα
προσδιορισμό και τον επαναπροσανα- 
τολισμό του ρόλου και της αποστολής 
αυτής. Διεκδικούν και απαιτούν:

Ισότιμη αντιμετώπιση με τους άλ
λους Δημοσίους Υπαλλήλους και πα
λεύουν, για αντικειμενικές - αξιοκρα
τικές - αδιάβλητες διαδικασίες στο 
σύνολο των υπηρεσιακών τους μετα
βολών και δραστηριοτήτων, καθώς 
και για ένα ανθρώπινο ωράριο εργα
σίας. Ο φετινός εορτασμός της Πρω
τομαγιάς να γίνει αφετηρία για ένα 
νέο δυναμικό ξεκίνημα όλων των ερ
γαζομένων.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

,̂ ΤΥΝΟΜΙΑ
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ρόκειται για μια συλλογή νό
μων που περιλαμβάνει τις βα
σικές διατάξεις που ρυθμί

ζουν τη δομή, τα καθήκοντα, τις 
ενέργειες, τα δικαιώματα, τις 
υποχρεώσεις και την ευθύνη 
των φορέων άσκησης αστυνό
μευσης (κυρίως της Ελληνικής 

Αστυνομίας, αλλά και της Δημοτικής Αστυνομίας, της 
Ε.Υ.Π., του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, 
του ΣΔΟΕ, της ιδιωτικής αστυνομίας και της Europol. Οι 
νόμοι αυτοί συνθέτουν μια λειτουργική ενότητα. Και 
τούτο, διότι αφενός μεν διαμορφώνουν ένα ειδικό νομι
κό καθεστώς για τους φυσικούς φορείς των οργάνων 
στα οποία ανατίθεται η άσκηση αστυνομικής εξουσίας, 
αφετέρου δε, ρυθμίζουν τις νομικές και υλικές ενέργει
ες αυτών, οι οποίες συνδέονται άμεσα και αναπόφευκτα 
με έντονες επεμβάσεις στις ατομικές ελευθερίες και τα 
δικαιώματα των ατόμων. Πρόκειται για μια προσπάθεια 
που αναμένεται να καλύψει ένα ουσιαστικό κενό στις 
ανάγκες συστηματοποίησης της νομικής ενημέρωσης 
και των νομικών και των οργάνων που είναι επιφορτι
σμένα με την άσκηση αστυνομικής εξουσίας. Η συλλο
γή νόμων θα ενημερώνεται διαρκώς ανά εξάμηνο.

ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

\
,,,ΙΛΟ· *

μ τ ι γ κ λ μ μ ι* *
ΠΟΜΤϊΚΒ

. ^ Γ Ι%£ιϊ Saaessa

Η παρούσα μελέτη θέτει σε διάλογο με την ελ
ληνική κοινωνία μια νέα πρόταση αντεγκλη- 
ματικής πολιτικής με κέντρο της τον Πολίτη, 

οι βασικοί άξονες της οποίας είναι: Οι αλλαγές 
στην οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Η αναβάθμιση της εκπαί
δευσης και της εργασιακής θέσης των Ελλήνων 

' αστυνομικών. Ο συντονισμών των σωμάτων δίω
ξης της εγκληματικότητας. Η μελέτη των πραγματικών 
διαστάσεων της εγκληματικότητας. Η συμβολή των θυ
μάτων στον έλεγχο της εγκληματικότητας. Η καταπολέ
μηση του οργανωμένου εγκλήματος. Η αλλαγή πολιτι
κής για τη χρήση και την εμπορία ναρκωτικών ουσιών. Η 
αντιμετώπιση του φαινομένου της τρομοκρατίας. Η χά
ραξη ορθολογικής και μακρόπνοης μεταναστευτικής πο
λιτικής. Η επιτάχυνση των ρυθμών απονομής της ποινι
κής δικαιοσύνης. Η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η μεταρρύθμιση των πειθαρ
χικών διαδικασιών. Η ίδρυση του Ινστιτούτου Δικαστη
ριακών Μελετών και Σωφρονιστικής Πολιτικής και η ριζι
κή μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού συστήματος.

V Ευάγγελου Στεργιουλη 
ων Σχεσεων της Europol 
Εκδ. Νομική ΒιβλιοθήκηI  Η

 Ευρωπαϊκή Αστυνομική
Υπηρεσία άρχισε να λει- 
τουργεί στα πλαίσια του 

Τρίτου Πυλώνα της Συνθήκης 
I  για την Ε.Ε 11994) και ανελαβε 

πλήρη καθήκοντα τον Ιούλιο 
του 1999. Πρόκειται για ένα 
νέο αστυνομικό οργανισμό ο 
οποίος εδραιώνεται καθημερι
νά στη συνείδηση της ενωτι- 
κής ευρωπαϊκής προοπτικής.

Σ’ αυτή την εργασία περι- 
γράφεται η οργάνωση και 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας 
από την ίδρυσή της, τα καθήκοντα και οι δραστηριότη- 
τές της μέχρι σήμερα και τέλος, παρατίθεται το νομο
θετικό πλαίσιο το οποίο την διέπει.

Αναμφίβολα, η παρούσα εργασία έρχεται να καλύψει 
ένα κενό στη βιβλιογραφία, ενώ ταυτόχρονα θέτει μια 
σειρά ζητημάτων για περαιτέρω επιστημονική έρευνα 
στο χώρο της αστυνομικής συνεργασίας στον ευρωπαϊ
κό χώρο και στο διεθνή, για την αντιμετώπιση της διαρ
κώς μεταλλασσόμενης διεθνούς εγκληματικότητας.
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5οπουλου 
Ξκδ. Idios

ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΠΟΙΗΣΗ D Δήμος Παπαδόπουλος γεννήθη

κε στον Πλάτανο Αιγίου και στα
διοδρόμησε στην τέως Χωροφυ

λακή. Από το 1950 έχει γράψει πολ
λά ποιήματα, διηγήματα, χρονο
γραφήματα και θεατρικά εκ των 
οποίων τα περισσότερα έχουν δη- 
μοσιευθεί σε διάφορα περιοδικά 
και εφημερίδες. Οι «Βηματισμοί» 
είναι η δεύτερη ποιητική του συλ

λογή με πολλά ενδιαφέροντα ποιήματα. Χαρακτηρι
στικό δείγμα της ευαισθησίας του Δ. Παπαδόπουλου το 
ποίημα «Στη δραχμή που φεύγει»:

...Πέρασανχρόνια. Πέρασες.
Και οι καιροί αλλάζουν 
Άλλο καινούργιο νόμισμα 
Θα σ’ αντικαταστήσει 
Μα σίγουρα οι αλλαγές 
Λιγάκι με τρομάζουν 
Το νιώθω ...ξένο το ΕΥΡΩ 
Σε είχα αγαπήσει...
Δραχμούλα μου τι να σου πω 
Να σ’ αποχαιρετίσω;
ΕΝΑ μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
Που βοήθησες να ζήσω.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων. Κούρος
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Α.Γ.Σ. ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
\

*  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΝΟΠΛΟΥΣ & ΑΟΠΛΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ 
ΛΑΒΕΣ ΙΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ · ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ 
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ■ ΣΥΛΛΗΨΗΣ)

*  ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ
*  TAE KWON DO (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ■ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ)
Φ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

/

ΜΙΧΑΛΗΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Γ.Γ.Α.
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ WORLD HAPKIDO FEDERATION 
HAPKIDO Δ DAN. TAE KWON DO 3 DAN

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

Φωτογραφία ■ Παραγωγή VIDEO

Γόμων 

Banτίσεων 

Αρραβώνων 

Αρχείο 

Στοϋισμοί
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Παπαναστασίου 38, Κ. Πατήσια, Τηλ.: 83.28.098
(Πλησίον Ηλ. Σταθμού Αγ. Νικολάου)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛ.ΑΣ ΣΤΡ/ΚΑ ΕΙΔΗ
ΕΤΟΙΜΕΣ ς Λ εΣ 

ΕΛ.ΑΣ Ε.Σ ΠΥΡ/ΚΗΣ 
ΣΗΜΑΤΑ ΕΛ.ΑΣ Ε.Σ ΠΥΡ/ΚΗΣ 

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ 
ΠΗΛΙΚΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΑΡΒΥΛΑ MAGNUM HI - TEC

Μπλουζάκια:
Ο.Π.Κ.Ε. ΥΜ.ΕΤ 

ΔΙΩΞΗ ΛΑΘΡ/ΣΗΣ 
Ειδ. Φρουρών Υ.Ε.Φ.Κ.- Φ*

LΑΝΟΙΧΤΑ ΟΑΗ ΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
■......... ...............

Ν. ΦΛΟΥΤΖΗ 25 (ΠΥΛΕΣ ΚΕΔΒ, ΚΕΒΟΠ), 
ΧΑΪΔΑΡΙ

Τ Η Λ  210 5326379/5810513

με ειδικό μειωμένο τιμολόγιο
της τάξης του 35%  

τα αυτοκίνητα του προσωπικού της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στον πρώην συνάδελφό σας 

κ. ΑΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ 
στα τηλ. 6397 150-6014 037 

οικ. 60 10 199, κιν. 0944 454983 fax: 6016 459
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ΕΝΟΠΛΗ ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ

Ιτην περιοχή της Κυψέλης (στη συμβολή των οδών 
Κεφαλληνίας και Καλύμνου), τις πρώτες πρωινές 
ώρες της 11.5.2003, έλαβε χώρα ένοπλη συμπλοκή 
μεταξύ Αλβανών κακοποιών και ανδρών του Τμήματος 

Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας/ΔΑΑ, με αποτέλεσμα το 
θανάσιμο τραυματισμό ενός κακοποιού και τον τραυ
ματισμό δύο αστυνομικών και μιας γυναίκας.

Το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας αναζητούσε 
τον Αλβανό Suleiman Dervish, ο οποίος χρησιμοποιού
σε διάφορα ψευδώνυμα και διωκόταν με ένταλμα σύλ
ληψης από τον 19ο Τακτικό Ανακριτή Αθηνών. Το 
ένταλμα είχε εκδοθεί για οκτώ ένοπλες ληστείες σε 
Τράπεζες των Αθηνών, τις οποίες είχε διαπράξει με άλ
λους πέντε ομοεθνείς του (δυο εκ των συνεργατών του 
είχαν συλληφθεί στις αρχές του έτους).

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αναζητούμενος κακο
ποιός, συνέχιζε τη δράση του, έχοντας συστήσει νέα 
σπείρα, διαπράττοντας ένοπλες ληστείες σε τράπεζες 
και ξενοδοχεία.

Την 00:50’ της 11.5.2003, ομάδα δέκα αστυνομικών 
του Τμήματος Εγκλημάτων κστά Ιδιοκτησίας/ΔΑΑ, που

συμμετείχαν στην επιχείρηση αναζήτησης και σύλληψης 
του Suleiman Dervish, κστάφεραν να τον εντοπίσουν 
(παρακολουθώντας σύνεργό του) στην περιοχή της Κυ
ψέλης, σε μπαρ της οδού Κεφαλληνίας, μαζί με άλλους 
τέσσερις ομοεθνείς του. Λίγη ώρα μετά από τον εντοπι
σμό τους οι Αλβανοί κακοποιοί βγήκαν από το μπαρ. Οι 
τρεις από αυτούς κστευθύνθηκαν σε σταθμευμένο αυ
τοκίνητο και συνελήφθησαν αμέσως οι δύο εξ αυτών, 
χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο αναζητούμενος μαζί με ομο
εθνή του αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, 
οι οποίοι εκινούντο για να τους συλλάβουν και άρχισαν 
να πυροβολούν εναντίον τους. Οι αστυνομικοί ανταπέ
δωσαν τα πυρά με αποτέλεσμα να τραυμαπστεί θανάσι
μα ο Vesho Adriatik, στα χέρια του οποίου βρέθηκε ένα 
πιστόλι των 9mm. Από τα πυρά των Αλβανών τραυματί
στηκε σοβαρά ο Αρχιφύλακας Αλέξανδρος Παπαδημη- 
τρόπουλος και ο Αρχιφύλακας Σπυρίδωνας Νίκου.

Ο αναζητούμενος Suleiman Dervish πυροβολώντας 
συνεχώς προς το μέρος των αστυνομικών, οι οποίοι 
και ανταπέδιδαν κατάφερε να διαφύγει. Από τους πυ
ροβολισμούς τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι η Ει
ρήνη Χρυσουλάκη κατά τη στιγμή που έβγαινε από την 
είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει.

Ο ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

υνελήφθη από άνδρες του Τ.Α. Ξάνθης ο Σ.Σ. και 
παραπέμφθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
της πόλης, γιατί σε νομότυπη κατ’ οίκον έρευνα 

στην οικία του ανευρέθη και κατασχέθηκε επαναληπτι
κό πυροβόλο όπλο-τυφέκιο γερμανικής προελεύσεως, 
σε έρευνα σε αγροικία ιδιοκτησίας ιδίου που βρίσκεται 
στο Ν. Ζυγό Ξάνθης ανευρέθησαν και κατασχέθηκαν 
ένα δίκαννο κυνηγετικό όπλο και δέκα φυσίγγια κυνη
γετικού όπλου, στη συνέχεια, σε έρευνα που έγινε στο 
γραφείο του, στο κτίριο της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης, βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν τέσσερα πλαστά δελτία αστυνομικής ταυτό
τητας πολιτών, μία περούκα, δεκατρία ασυμπλήρωτα 
πλαστά έντυπα αδειών οδήγησης οχημάτων, μία 
στρογγυλή σφραγίδα με ένδειξη «Ελληνική Δημοκρα- 
τία-Νομαρχία Ξάνθης-Δ/νση Υγείας», μία στρογγυλή 
σφραγίδα με ένδειξη «Ελληνική Δημοκρατία Νομαρ
χιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας-Δράμας-Ξάνθης», δύο 
σφραγίδες ιατρού, πενήντα έξι φ/α αστυνομικών δελ
τίων ταυτότητας με παραποιημένα στοιχεία, ένα ροζ 
φύλλο χάρτου στο οποίο ανέγραφε αριθμούς αδειών 
οδήγησης οχημάτων, και ένα ασυμπλήρωτο ατομικό 
βιβλιάριο υγείας.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ο ανωτέρω 
δράστης ομολόγησε ότι την 3.2.2003 προσκόμισε σε 
κατάστημα κινητής τηλεφωνίας πλαστά φ/α αστυνομι
κού δελτίου ταυτότητας και εκκαθαριστικού σημειώ
ματος με ψευδή στοιχεία, προκειμένου να επιτύχει τη 
σύναψη σύμβασης με εταιρία κινητής τηλεφωνίας.

Επίσης κατά την προανάκριση προέκυψε ότι κατά το 
παρελθόν προέβη στην ανανέωση ισχύος ατομικού βι
βλιαρίου υγείας της θέτοντας πλαστές σφραγίδες και 
υπογραφές των ιατρών.

Α πό άνδρες της Α.Δ. Χανίων συνελήφθησαν οι Ιρα- 
κινοί J.F. και A.S., οι οποίοι είχαν ενωθεί προκειμέ
νου να εκτελέσουν κλοπές - ληστείες και για τον 

σκοπό αυτό κρατούσαν από ένα μαχαίρι με λάμα μή
κους 8 εκατοστών.

Συγκεκριμένα, τα μεσάνυχτα της 5.5.2003 στη συμ
βολή των οδών Σέλινου και Μονής Γωνιάς της πόλης 
των Χανίων, επετέθησαν στον Νικόλαο Λεβάκη, του κα- 
τάφεραν αλλεπάλληλα κτυπήματα με μαχαίρια και 
αφού τον τραυμάτισαν σοβαρά, του απέσπασαν ένα κι
νητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό των 5 ευρώ που εί
χε στην τσέπη του. Οι ίδιοι στη συνέχεια άρπαξαν την 
τσάντα που κρατούσε η φοιτήτρια Δήμητρα Ζάιτς που 
περιείχε 120 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και προσωπι
κά της έγγραφα.

Οι δράστες μετά την πράξη τους τράπηκαν σε φυγή. 
Η ποθούσα κάλεσε βοήθεια και έσπευσε να την βοη
θήσει ο Ρουμάνος Emanuel Cojocar. Οι δράστες, 
όμως, στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τα κλο
πιμαία, τον τραυμάτισαν με τα μαχαίρια τους σοβαρά 
και τράπηκαν σε φυγή.

Οι δράστες αναζητήθηκαν και εντοπίστηκαν από 
περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων. Συ- 
νελήφθη ο A.S, ενώ ο J.F τράπηκε σε φυγή εγκατα- 
λείποντας το μαχαίρι του. Συνελήφθη μετά από λί
γες ώρες στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, όπου διέ
μεναν προσωρινά.

Στην κατοχή τους βρέθηκε ένα ακόμη μαχαίρι και τα 
δύο κινητά τηλέφωνα της φοιτήτριας. Το ποσό των 120 
ευρώ το κατανάλωσε σε οινοπνευματώδη ποτά ο πρώ
τος δράστης. Το τηλέφωνο του πρώτου παθόντα πρό
λαβαν και το έδωσαν σε συμπατριώτη τους αγνώστων 
στοιχείων ταυτότητας.
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Α πό τη Δίωξη Ναρκωτικών/ΔΑΑ, σε συνεργασία με 
τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Τμήματος Δίωξης 
Ναρκωτικών του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και του Λιμενικού 

Σώματος και την Αρχή διώξεως ναρκωτικών των Η.Π.Α. 
(D.E.A.), διερευνάτο από το έτος 1999 η δράση οργα
νωμένου κυκλώματος, που είχε δραστηριότητα στις 
μεταφορές μεγάλων φορτίων κοκαΐνης με πλοία, από 
την Ν. Αμερική στην Ευρώπη και κυρίως στην Ισπανία, 
στην οποία εμπλέκονταν Νοτιαμερικανοί προμηθευτές 
κοκαΐνης, καθώς και Ισπανοί και Έλληνες πλοιοκτήτες. 
Τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες ανταλλάσσονταν 
αμφίδρομα με τις ισπανικές Αρχές και συνδυαζόμενα 
με όσα συλλέχτηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, 
οδήγησαν στην οργάνωση επιχείρησης των ισπανικών 
και βρετανικών Αρχών που πραγματοποιήθηκε την
8.5.2003 και είχε σαν αποτέλεσμα την επέμβαση πολε
μικών πλοίων κατά του Μ Ν  CORK, στον Ατλαντικό 
ωκεανό περί τα 400 ν.μ. από τις ισπανικές ακτές.

Παράλληλα, από την Δίωξη Ναρκωτικών/ΔΑΑ πραγ
ματοποιήθηκαν αιφνιδιαστικές επιχειρήσεις στην πε
ριοχή Πειραιώς κάτω από τις εντολές και οδηγίες του 
Επόπτη Εισαγγελέα Εφετών επί υποθέσεων ναρκωτι
κών και υπό την καθοδήγηση του Εισαγγελέα Πρωτο
δικών Πειραιά.

Από τις ισπανικές Αρχές συνελήφθησαν οι Έλληνες 
υπήκοοι, Π.Φ., Δ.Γ., Τσ.Γ., Π.Χ., Στ.Λ., Π.Ι., Σ.Π. και ο 
Δομινικανός F.P.F.

Από τις ελληνικές Υπηρεσίες προσήχθησαν και εξε
τάσθηκαν οκτώ άτομα και σχηματίσθηκε δικογραφία, η 
οποία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Πει
ραιά. Στην συνέχεια εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης 
σε βάρος των: Π.Γ., Π.Γ. και κατά των επτά Ελλήνων 
που επέβαιναν στο πλοίο και συνελήφθησαν από τις 
ισπανικές Αρχές.

Κατασχέθηκαν:
1. Από τις ισπανικές και βρετανικές Αρχές ποσότητα 

κοκαΐνης βάρους 3,6 τόνων περίπου και το ΜΛ/ CORK.
2. Από τις ελληνικές Αρχές μεγάλος όγκος αποδει

κτικού υλικού που έχει σχέση με την δραστηριότητα 
των μελών του οργανωμένου κυκλώματος, το οποίο 
ταξινομείται, αναλύεται και διασταυρώνεται για περαι
τέρω εκμετάλλευση.

Από το 1999 οι ελληνικές διωκτικές Αρχές διερευ- 
νούσαν τη δράση οργανωμένου κυκλώματος, που 
δραστηριοποιείτο από πολλών ετών, στις μεταφορές 
μεγάλων φορτίων κοκαΐνης, με πλοία από τη Ν. Αμερι
κή στην Ευρώπη και κυρίως στην Ισπανία.

Το κύκλωμα δρούσε σε στενή διασύνδεση με ισπα
νικές οργανώσεις μεγαλοδιακινητών ναρκωτικών και 
συγκεκριμένα ενεργούσε συνεργαζόμενο με τον Ισπα
νό μεγαλέμπορο κοκαΐνης Jose Remon Prado Bugallo.

Για τη μεταφορά της κοκαΐνης χρησιμοποιούσαν το 
ΜΛ/ COPK το οποίο κατέπλευσε στον Πειραιά την 
3.1.1999 και το Μάρτιο του ιδίου έτους ανελκύθηκε σε 
ναυπηγείο του Περάματος. Στη συνέχεια οδηγήθηκε 
σε ναυπηγείο στην Ελευσίνα όπου παρέμεινε μέχρι την 
6.4.2002. Στη συνέχεια απέπλευσε ρυμουλκούμενο με 
προορισμό την Τουρκία. Έκτοτε τα ίχνη του πλοίου χά
θηκαν και εντοπίσθηκε μερικούς μήνες αργότερα στη 
Μαυριτανία. Ο εντοπισμός του πραγματοποιήθηκε 
όταν αστυνομικοί της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών 
παρακολουθούσαν ναυτικούς, μέλη του κυκλώματος 
και διαπίστωσαν, ότι μετέβαιναν αεροπορικώς στην 
Ισπανία. Ειδοποιήθηκαν οι ισπανικές Αρχές, οι οποίες 
αφού τους εντόπισαν στο αεροδρόμιο, τους έθεσαν 
υπό παρακολούθηση και διαπίστωσαν, ότι μετέβησαν 
στην Μαυριτανία.

Το πλοίο ανήκει στην πλοιοκτήτρια εταιρία 
Riversham Holding L.T.D. με έδρα το Γιβραλτάρ. 
Εμφανίζονταν ως γιοτ ή θαλαμηγός χωρίς στην πραγ
ματικότητα να πληρεί τις προϋποθέσεις αυτές. Πρό
κειται για παλιά τορπιλάκατο του γερμανικού Ναυτι
κού, μήκους 42 μέτρων με ισχυρές μηχανές.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τη συμφωνία για την 
επισκευή του πλοίου και την εποπτεία της πορείας των 
επισκευαστικών εργασιών είχε ο Π.Γ. Ο προαναφερό- 
μενος είναι Γραμματέας του Δ.Σ. και εκπρόσωπος στην 
Ελλάδα της ναυτιλιακής εταιρείας Dick Van Der Kamp 
Maritime Co με έδρα τη Λιβερία, η οποία είναι εγκατε
στημένη στην Ελλάδα και ασχολείται με αγοραπωλη
σίες πλοίων. Σαν άμεσος συνεργάτης του Π.Γ., φέρεται 
ο Π.Γ., ο οποίος ήταν υπεύθυνος μαζί με τον πλοίαρχο 
Π.Φ. για την επισκευή του πλοίου και κατά το παρελθόν 
είχε πραγματοποιήσει πολλά ταξίδια μ’ αυτό.

Το πλοίο μετά την κατάσχεση οδηγήθηκε στο λι
μάνι Vigo, στη Γαλικία της Ισπανίας για λεπτομερή 
έρευνα.

Με συντονισμένες ενέργειες των ελληνικών διωκτι
κών Αρχών ενεργήθηκαν έρευνες, οικιών, εταιριών και 
αποθηκών των εγκεφάλων του κυκλώματος και στα 
γραφεία της εταιρίας του Π.Γ. Συνελέγη αποδεικτικό 
υλικό, όπως διάφορα έγγραφα εταιριών, δηλωτικά κι- 
νήσεως τραπεζικών λογαριασμών, έγγραφα που αφο
ρούν το M/V CORK και άλλα πλοία. Το υλικό αυτό αξιο
λογείται από τη Δίωξη και από Υπαλλήλους του 
Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής.

ΤΟ ΦΩΤΟΜΟΝΤΕΛΟ

Α πό Αστυνομικούς του Τμήματος Ηθών της Δ/νσης 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν οι υπή
κοοι Βουλγαρίας: (α) Ρ.Λ. 24 ετών και (β) Κ.Δ. 25 

ετών, διότι η πρώτη -η  οποία σημειωτέον είναι γνωστό 
φωτομοντέλο με ποικίλη φωτογραφική δραστηριότητα 
στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο καθώς και στο χώ
ρο της μόδας- διαπραγματεύτηκε την επ’ αμοιβή έκ
δοση τόσο της ιδίας, όσο και της δεύτερης δράστιδος 
έναντι αμοιβής 200 ευρώ, σε αστυνομικό, ο οποίος πα

ρουσιάστηκε ως πελάτης. Και οι δύο δράστιδες στε
ρούνταν υγειονομικού πιστοποιητικού και δεν υποβάλ
λονταν σε τακτικό, κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, 
ενώ δεν διέθεταν την σχετική άδεια εγκατάστασης στο 
οίκημα όπου εκδίδονταν.

Όπως διαπιστώθηκε από την διενεργηθείσα προα
νάκριση η πρώτη δράστιδα είχε συλληφθεί και κατά το 
παρελθόν για την ίδια παράβαση.

Οι συλληφθείσες με τη σχηματισθείσα δικογραφία 
οδηγήθηκαν στον αρμοδία Εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσ
σαλονίκης.
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ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

' I I  στερα από κατάλληλη αξιοποίηση και εκμετάλλευ- 
■  ση πληροφοριών, εξαρθρώθηκε τριμελής σπείρα 
I  αρχαιοκαπήλων, με διεθνή δράση, που ενεργούσε 

συστηματικά λαθρανασκαφές και παράνομο εμπόριο 
αρχαιοτήτων στην περιοχή της Κρήτης.

Ειδικότερα, από εξαμήνου τουλάχιστον, περιήλθαν 
στο Τμήμα Αρχαιοκαπηλίας/ΔΑΑ πληροφορίες, σύμ
φωνα με τις οποίες συγκεκριμένα άτομα κατείχαν πα- 
ρανόμως αρχαία αντικείμενα και αναζητούσαν αγορα
στές για την παράνομη διάθεσή τους. Για το σκοπό αυ
τό είχαν έρθει από κοινού σε αναζήτηση υποψήφιου 
αγοραστή για την πώληση των αρχαίων αντικειμένων 
που κατείχαν, τόσο στην περιοχή της Κρήτης, όσο και 
στην περιοχή των Αθηνών.

Κατά το στάδιο των ερευνών συνέδραμαν αστυνομι
κοί της Υποδ/νσης Ασφάλειας Ηρακλείου και της Α.Δ. 
Ρεθύμνου. Συνελήφθησαν οι: Α.Χ., Μ.Χ. και Τσ.Λ.

Οι συλληφθέντες κατελήφθησαν στην διασταύρωση 
Μπαλί της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου Ρεθύμνου, 
όταν έξω από την οικία του Μ.Χ. είχαν τοποθετήσει 
όλοι μαζί εντός του ΙΧΕ αυτοκινήτου που οδηγούσε ο 
Τσ.Λ., 120 αρχαία αντικείμενα (πήλινα, χάλκινα, γυάλι
να), κατάλληλα συσκευασμένα με σκοπό να τα μετα
φέρουν για να τα πουλήσουν σε άγνωστο αλλοδαπό 
αγοραστή.

Ειδικότερα κατασχέθηκαν:
Τριάντα οκτώ πήλινα αρχαία αντικείμενα διαφό

ρων διαστάσεων και απεικονίσεων, χρονολογούμε
να κυρίως στους Γεωμετρικούς έως Βυζαντινούς 
χρόνους (ειδώλια, κύπελλα, κ.λπ.), ένα πήλινο γυ

ναικείο ειδώλιο, ένα πήλινο ειδώλιο μινωικών χρό
νων, ένας πήλινος φορητός βωμός διακοσμημέ
νους με ανάγλυφες παραστάσεις του 7ου π.χ. αιώ
να, μία πήλινη κάλπη τεφροδόχου αγγείου του 8ου 
π.Χ. αιώνα, ένα μαρμάρινο κεφάλι των ρωμαϊκών 
χρόνων, ένας πέτρινος πέλεκυς του 4.000 π.Χ., ένα 
αρχαίο στέλεχος, μία ανάγλυφη γυναικεία προτομή 
ρωμαϊκών χρόνων, δύο κομμάτια οψιανού, δέκα έξι 
λύχνοι, πέντε γυάλινα μυροδοχεία ρωμαϊκών χρό
νων, μία μολύβδινη μήτρα για την κατασκευή ειδω
λίων, μία πέτρινη σφραγίδα Μινωικών χρόνων από 
στεατίτη, 25 χάλκινα αντικείμενα διαφόρων απεικο
νίσεων και παραστάσεων χρονολογούμενα στους 
Γεωμετρικούς έως Βυζαντινούς χρόνους, ένα μο- 
λύβδινο και τρία χάλκινα νομίσματα.

Στην συνέχεια σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
στην οικία του Μ.Χ., βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ως 
παράνομα κατεχόμενα, δύο κυνηγετικά όπλα, 101 κυ
νηγετικά φυσίγγια, ένα ζεύγος κιάλια, δύο ανιχνευτές 
μετάλλων, τέσσερα κυνηγετικά μαχαίρια, ένα πήλινο 
κεφάλι ταύρου μαζί με τέσσερα όστρακα, δύο χάλκινα 
νομίσματα και ένα χάλκινο ειδώλιο ύψους 13cm.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του Τσ.Λ., 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν άνω των πεντακοσίων πή
λινων οστράκων, αγγείων και ειδωλίων.

Τα κατασχεθέντα, επιδείχθηκαν σε αρμόδιο αρχαι
ολόγο του Μουσείου Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος 
αποφάνθηκε ότι όλα εμπίπτουν στις διατάξεις του νό
μου Περί Αρχαιοτήτων, είναι τεράστιας εμπορικής, 
ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας και χρονολογού
νται στους Γεωμετρικούς έως Βυζαντινούς χρόνους 
(3000 π.Χ. 1453).

ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΜΑΛΑΜΑ...

ίυνελήφθη από άνδρες του Τ.Α. Ζωγράφου η νοση- 
λεύτρια Ο.Χ. κατηγορούμενη για απάτες, πλαστο
γραφίες και κλοπές κατά συρροή. Η κατηγορούμε

νη προκάλεσε τις υποψίες διευθυντού Τραπέζης όταν 
είχε μεταβεί σε υποκατάστημα της Νόβα Μπανκ για να 
της χορηγηθεί πιστωτική κάρτα, προσκομίζοντας πλα
στά δικαιολογητικά, ο οποίος και ειδοποίησε αμέσως 
το οικείο Τμήμα Ασφάλειας.

Κατά την προανάκριση προέκυψε ότι η Ο.Χ. ενόσω 
εργαζόταν ως αποκλειστική νοσοκόμα στο νοσοκο
μείο «Ερρίκος Ντυνάν» αφαίρεσε από ασθενείς τα 
δελτία ταυτότητας και τα εκκαθαριστικά σημειώματα 
και στη συνέχεια, παρουσιαζόμενη σε διάφορες Τρά
πεζες κατόρθωσε εξαπατώντας τους υπαλλήλους να 
εκδώσει πιστωτικές κάρτες και να λάβει προσωπικά 
δάνεια. Με τη μέθοδο αυτή κατόρθωσε να προβεί σε 
αγορές και αναλήψεις ύψους 83.000 ευρώ. Σε έρευνα 
που έγινε στο σπίτι της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
πειστήρια της δραστηριότητάς της. Στη συλληφθείσα 
είχε επιβληθεί και ποινή φυλάκισης 6 μηνών για πα
ρεμφερή παράνομη δραστηριότητα.

ΣΠΕΙΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Α πό άνδρες του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της 
Ιδιοκτησίας της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονί
κης, εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε αυτοκίνητα 

από την Ελλάδα και το εξωτερικό που αφού αλλοίωνε 
τους αριθμούς πλαισίου και κινητήρα με διάφορες 
μηχανικές επεμβάσεις, τα διέλυαν στα επί μέρους 

τμήματα και τα πουλούσαν ως ανταλλακτικά. Συγκε
κριμένα, συνελήφθησαν δύο άτομα, κάτοικοι Θεσσα

λονίκης μετά από έρευνα που διεξήχθη σε μάνδρα 
εμπορίας μεταχειρισμένων ανταλλακτικών αυτοκινή

των, που διατηρούσαν στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. 

Εντός της μάνδρας υπήρχε και ένα φορτηγό γεμάτο 
με ανταλλακτικά αυτοκινήτων τα οποία είχε μεταφέρει 

από την Ολλανδία ο ένας εκ των κατηγορουμένων.
Η αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται, για την εξα

κρίβωση των συνθηκών τέλεσης των κλοπών και των 
στοιχείων ταυτότητας διακινητών και ενδιάμεσων 
αποδεκτών σε συνεργασία με τις Αρχές του Βελγίου, 

της Ολλανδίας και της Ιταλίας.
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ΑΛΒΑΝΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ, 
ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

ξαρθρώθηκε σπείρα Αλβανών λαθρεμπόρων ναρ

κωτικών, η οποία εισήγαγε στην χώρα μας και δια

κινούσε μεγάλες ποσότητες ηρωίνης - κοκαΐνης - 

ecstasy και ακατέργαστης κάνναβης (φούντας) και 

ήταν από τους κυριότερους προμηθευτές ναρκωτικών 

στους αθίγγανους της περιοχής της Δυτικής Αττικής. 

Συνελήφθησαν οι Αλβανοί M.G. και C.R.

Σε γνώση της Δίωξης είχαν περιέλθει πληροφορίες 

σύμφωνα με τις οποίες Αλβανοί λαθρέμποροι ναρκω

τικών εισάγουν στην χώρα μας σημαντικές ποσότη

τες σκληρών ναρκωτικών και ακατέργαστης κάννα

βης, τις οποίες στη συνέχεια διακινούν, κυρίως, σε 

αθίγγανους των περιοχών της Δυτικής Αττικής και σε 

τοξικομανείς της περιοχής του κέντρου των Αθηνών. 

Ύστερα από κατάλληλη εκμετάλλευση των σχετικών 

πληροφοριών, εντοπίστηκαν οι ανωτέρω Αλβανοί 

υπήκοοι και μετά από πολυήμερη συστηματική παρα

κολούθηση διαπιστώθηκε ότι οι Αλβανοί λαθρέμπο

ροι πραγματοποιούσαν συχνές επαφές κυρίως με 

αθίγγανους, σε υπαίθριους χώρους. Τόσο κατά τη 

διάρκεια των επαφών όσο και κατά την είσοδο και 

έξοδο από το σπίτι τους στην περιοχή Γκύζη, ελάμ- 

βαναν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης.

Κατόπιν αυτών, συνεργάτης της Δίωξης, προσέγγι

σε τους προαναφερόμενους και «παρήγγειλε» ποσό

τητα ναρκωτικών για «επικείμενη μεγάλη αγορά». 

Έτσι τις βραδινές ώρες της 9.5.03 ο πρώτος των συλ- 

ληφθέντων εξήλθε με προφυλάξεις από την οικία και 

κατευθύνθηκε στη διασταύρωση των οδών Σούτσου 

και Λ. Αλεξάνδρας για να την παραδώσει, όπου μετά 

από συντονισμένη και άμεση επέμβαση ανδρών της 

Δίωξης, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Στη συνέ

χεια συνελήφθη και ο δεύτερος Αλβανός υπήκοος και 

σε έρευνα που επακολούθησε στην οικία τους βρέθη

καν και κατασχέθηκαν: ποσότητα ηρωίνης βάρους 

3.840 γραμμαρίων, ποσότητα κοκαΐνης βάρους 1.163 

γραμμαρίων, 3.975 δισκία ecstasy, ποσότητα ακατέρ

γαστης κάνναβης βάρους 990 γραμμαρίων, ένα πι

στόλι με γεμιστήρα των 9mm και 12 φυσίγγια, το χρη

ματικό ποσό των 120 ευρώ, μία ηλεκτρονική ζυγαριά 

ακρίβειας και δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Οι ανωτέρω συλληφθέντες, με τη δικογραφία που 

σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν ενώπιον 

του κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών.

ΘΛΙΒΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΧΩΡΙ

Α πό άνδρες της Α.Δ. Λευκάδας διενεργήθηκε 

διακριτική και μεθοδική έρευνα μετά από 

σχετική καταγγελία με την οποία εκφράσθη- 

κε ανησυχία για τη ζωή της Κωνσταντίνας Σκλα- 

βενίτη κατοίκου Κατωχωρίου, η οποία είχε να δώ

σει σημεία ζωής για αρκετό χρονικό διάστημα. 

Αμέσως εξετάσθηκε η κόρη της εξαφανισμένης, η 

οποία υπέπεσε σε αντιφάσεις, αποκρύπτοντας το 

γεγονός ότι η μητέρα της είχε αποβιώσει. Αντιθέ- 

τως, ισχυρίσθηκε ότι η μητέρα της έχει μεταβεί 

στην Πάτρα. Παράλληλα διενεργήθηκε εξονυχι

στική έρευνα από άνδρες του Α.Τ. Βασιλικής και 

του Α.Σ. Βλυχού στον προαύλιο χώρο της οικίας 

της στο Κατωχώρι Λευκάδας, όπου βρέθηκε αν

θρώπινο πτώμα ενταφιασμένο και επιμελώς κα

λυμμένο.

Κατά την απολογία της, η κόρη της εξαφανισμέ

νης δήλωσε ότι η μητέρα της απεβίωσε την 

30.12.2002, αλλά αυτή έκρυψε το θάνατό της και την 

ενταφίασε κρυφά στον προαύλιο χώρο της οικίας 

της, ισχυριζόμενη ότι προέβη στην ενέργεια αυτή 

γιατί δεν είχε χρήματα για τα έξοδα της κηδείας και 

για να καρπούται τη σύνταξή της μητέρας της.

Για την εξακρίβωση των αιτίων του θανάτου της 

Σκλαβενίτη διενεργήθηκε νεκροψία- νεκροτομή και 

τοξικολογική εξέταση από την Ιατροδικαστική Υπη

ρεσία Ιωαννίνων απ’ όπου προέκυψε ότι η θανούσα 

έφερε κάταγμα στο αριστερό βρεγματικό οστούν 

της κεφαλής, από το οποίο προήλθε ο θάνατος.

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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διαβάζεται «χωρίς ανάσα». Χαρακτηριστικό του τρόπου 
γραιρής του Άμπλερ είναι ο ρεαλισμός της γραφής και 
η προσοχή με την οποία αντιμετώπιζε στα κείμενά του 
τις «δύσκολες» λεπτομέρειες, που αφορούσαν τεχνικά 
θέματα. Αυτός ήταν ο λόγος, που προτιμούσε για ήρω- 
ές του μηχανικούς, ικανούς να αντιμετωπίσουν με πει
στικότητα τα τεχνικά προβλήματα τα οποία συχνά τίθε- 

_  ,  ,  νται στα βιβλία του και έτσι η λύση τους να γίνεται απο-
« Σ υ γ γ ρ α φ ε α ς  ε ί μ α ι  κ ύ ρ ι ε .  δεκτή στους αναγνώστες

Γ ρ ά φ ω  β ιβ λ ία ,  μ υ θ ισ τ ο ρ ή μ α τ α ,  
κ υ ρ ίω ς  α σ τ υ ν ο μ ικ ά  μ υ θ ισ τ ο ρ ή μ α τ α » .

ER IC

a m b l e r

ΒΡΟΜΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ

K lllM l· Π Ό  
II Ν 1 Ζ.1ΚΗ

ΜΙ ΓΛΦΙ’Λ '- "
Ι Α Β Ρ 1 Η Λ  ν

Α Γ Ρ Λ

Μ’ αυτό τον τρόπο δήλωσε την επαγγελματική 
του ταυτότητα ο Έρικ Άμπλερ, στον αξιωματι
κό που τον υποδέχτηκε όταν κατατάχπικε εθε
λοντής στο στρατό, το 1940. Στην πραγματικό
τητα τα βιβλία του χαρακτηρίστηκαν «μυθιστο

ρήματα κατασκοπείας», ένας ορισμός που δεν έβρισκε 
σύμφωνο τον συγγραφέα.

Ο Έρικ Άμπλερ, ο οποίος γεννήθηκε το 1909 στο Λον
δίνο και πέθανε το 1989 άφησε πίσω του εξαιρετικά βι
βλία. Ανήκει στους συγγραφείς που δεν απέκτησαν τό
σο μεγάλη αναγνωσιμότητα όπως η Αγκάθα Κρίστι και ο 
Ζώρζ Σιμενόν, είχε όμως ένα απαιτητικό κοινό. Στα βι
βλία του ξέρει να συνδυάζει τα ιστορικά δεδομένα με 
μια πλοκή, που κάνει την ιστορία να

Τα πρώτα πέντε βιβλία του αναφέρονται στα προπο
λεμικά ταραγμένα Βαλκάνια, την «πυριτιδαποθήκη της 
Ευρώπης», το σημείο αναφοράς των πολιτικών εξελίξε
ων της γηραιός ηπείρου πριν από τον Β' Παγκόσμιο Πό
λεμο, το γεωγραφικό σημείο των μεγάλων μεταπολεμι
κών ανακατατάξεων και εκπλήξεων που σημάδευσαν 
την ιστορία της νεώτερης Ευρώπης. «Η Μάσκα του Δη- 
μητρίου», το αριστούργημά του Αμπέρ αυτής της πε
ριόδου, αναφέρεται σε έναν ταλαντούχο απατεώνα που 
το 1922 ξέφυγε από την κόλαση της φλέγόμενης Σμύρ
νης και από ανειδίκευτος εργάτης, έγινε ένας από τους 
πιο αδίστακτους και ικανούς εγκληματίες της Ευρώπης. 
Επιδιδόμενος σε φόνους, ληστείες, πολιτικές δολοφο

νίες, εμπόριο ναρκωτικών, τραπεζικές απάτες 
κατάφερε να μένει αόρατος, επειδή κανένας 
δεν είχε δει ποτέ το πρόσωπό του.

ο βιβλίο αυτό το οποίο κυκλοφόρησε στην 
Αμερική λίγο πριν το ξέσπασμα του Β’ Πα
γκοσμίου Πολέμου, έγινε μεγάλη εκδοτική 

επιτυχία και χαρακτηρίστηκε από έγκυρες 
αμερικάνικες εφημερίδες ως «αριστούργη
μα» και «βιβλίο του μήνα».

Ο Άμπλερ υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της 
μεγάλης αυτής επιτυχίας, επειδή βρισκόταν 
εκείνη την εποχή στην Ν. Υόρκη. Σύντομα 
επέστρεψε στην Αγγλία και κατατάχτηκε 
στο στρατό. Κατά την διάρκεια του πολέμου 
συνεργάστηκε ως συγγραφέας με τον σκη
νοθέτη John Huston, στη δημιουργία ται
νιών που τους είχε αναθέσει το Προπαγαν
διστικό Τμήμα Ψυχολογικού Πολέμου. Με
τά τον πόλεμο, εκτός από συγγραφέας, 
διακρίθηκε και σαν σεναριογράφος, παρ’ 
όλη τη δεδηλωμένη του απογοήτευση από 
την ερήμην του μεταφορά της «Μάσκας 
του Δημητρίου» στην μεγάλη οθόνη. Πί
στευε ότι ο συγγραφέας αδικείται αν δεν 
μπορεί να ασκήσει καταλυτικό έλεγχο 
στο έργο του. Στην προκειμένη περίπτω
ση δεν ενέκρινε ούτε τον πρωταγωνιστή, 
ούτε την σκηνοθεσία και θεώρησε μεγά
λο μειονέκτημα ότι το έργο είχε όλα τα 
στοιχεία ενός τυπικού «sleeper», δηλα
δή της φτηνής ταινίας που προβάλλεται 
για χρόνια και φέρνει πολλά κέρδη. 

Όταν την πρωτοείδε είπε χαρακτηριστικά: «Μου κόπη-
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Ο Eric Ambler, 
λοχαγός, τον 
Δεκέμβριο του 
1943 στην Ιταλία,

Ο ηθοποιός 
Jack Hawkins, ο 
Eric Ambler και 
ο συγγραφέας 
Nikolas 
Monsarrat.

στε είχαν καταγραφεί τα αποτελέσματα της χρήσης της 
ατομικής βόμβας και των χημικών όπλων. Εκ θέσεως, 
λοιπόν, ο Άμπλερ στηλιτεύει τον παραλογισμό του πολέ
μου και την ανοησία των ανθρώπων, που πιστεύουν ότι η 
χρήση βίας είναι δυνατόν να λύσει μακροπρόθεσμα τα 
προβλήματα της ανθρωπότητας.

*Ο ι φω τογραφ ίες είνα ι από το  β ιβλίο «Ή μάσκα του  Δημη- 
τρίου» τω ν εκδόσεω ν ΑΓΡΑ, Αθήνα 2001.

Π. Υ. Ζωή Κωσταβάρα

καν τα πόδια. Προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου ότι 
οι συγγραφείς των θρίλερ δεν θα έπρεπε να είναι τόσο 
φαντασμένοι, αλλά απέτυχα».

Παρά την αυστηρή αυτή κριτική, ο Άμπλερ δεν ήταν 
αντίθετος με τη μεταφορά μυθιστορημάτων στον κι
νηματογράφο. Αντίθετα, σε μία τουλάχιστον περί

πτωση («Το γεράκι της Μάλτας» του Dashiell Hammett), 
πίστευε ότι η κινηματογραφική μεταφορά υπήρξε ακό
μα καλύτερη από το βιβλίο.

Η μεταπολεμική συγγραφική δραστηριότητα του 
Άμπλερ συνεχίστηκε με το ίδιο στιλ, τη σφιχτοδεμένη 
πλοκή, τη γνώση της ιστορίας και των πολιτικών δρώμε
νων στα Βαλκάνια, επεκτείνοντας το συγγραφικό του 
καμβά σε γε
γονότα που 
διαδραματί
ζονται και 
εκτός Ευρώ
πης, όπως 
στην Ινδονη
σία και την 
Μαλαισία. Ο 
Άμπλερ δεν 
έμεινε ανε
πηρέαστος  
από τις μετα- 
π ο λ ε μ ι κ έ ς  
π ο λ ι τ ι κ έ ς  
εξελίξεις, δεν 
πήρε όμως 
σαφή θέση 
απέναντι σ’ 
αυτές. Αντί
θετα από το 
συγγραφικό 
στυλ της 
εποχής, δεν
έθεσε στα βιβλία του σαφή όρια ανάμεσα στους «κα
λούς» και «κακούς» και τα μυθιστορήματά του δεν τα 
χαρακτηρίζει σαφής ιδεολογική τοποθέτηση. Ένα είναι 
βέβαιο, το γεγονός ότι απεχθανόταν βαθιά όλα τα ολο
κληρωτικά καθεστώτα και συμπονούσε πολλούς από 
τους ήρωές του, οι οποίοι μπλέκονταν λόγω περιστάσε
ων σε καταστάσεις που αντικειμενικά τους ξεπερνού- 
σαν. Αυτό δε σημαίνει ότι όλοι οι ήρωές του είναι αξιο- 
σέβαστοι. Σ’ ένα χαρακτηριστικό βιβλίο της μεταπολεμι
κής περιόδου, με το τίτλο «Βρόμικη ιστορία», μυθιστο- 
ρείται ο βίος και η πολιτεία του Άρθουρ Λάμπιντελ Σίμ- 
σον, ενός μίζερου τυχοδιώκτη που στην διάρκεια της 
πολυτάραχης ζωής του επαγγέλλεται εναλλάξ, τον 
διερμηνέα, τον σερβιτόρο και τον προαγωγό. Ο ήρωας 
του βιβλίου, κατά την παραμονή του στην Αθήνα προ
σπαθεί απεγνωσμένα να αποκτήσει ένα έγκυρο διαβα
τήριο, αφού εξ αιτίας κάποιας λοβιτούρας, έχει αναγκα
στεί να αποποιηθεί το βρετανικό. Οι προσπάθειές του 
αποτυγχάνουν, ο Βρετανός υποπρόξενος τον αντιμετω
πίζει σαν «ειδεχθές υποκείμενο» και ο μόνος δρόμος 
που του απομένει είναι η παράνομη απόκτηση ταξιδιω
τικού εγγράφου. Στη προσπάθειάτου να δώσει λύση, γί
νεται μισθοφόρος μιας εταιρείας στην Αφρική όπου,
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Ιο αληθινό
Η ορχονιική κοι 

ρασιΠικπ οοϋιιείο
Η 29η Μαϊου 1453, είναι η αποφράδα ημέρα που η «Πό
λις εάλω». Ο Ελληνισμός θυμάται την επέτειο με βου
βό πόνο και προστρέχει διψασμένος στις αστήρευτες 
πηγές να ξεδιψάσει αλλά και να παρηγορηθεί στα νά
ματα της άσβεστης και αιωνίου πνευματικής ελπίδας.
Η «Αστυνομική Ανασκόπηση» θέλοντας να ενημερώ
σει τους αναγνώστες της προσέφυγε στα λιτά και α
πέριττα κείμενα του μακαριστού κυρ-Φώτη Κόντο- 
γλου που «κατά γενική ομολογία, είναι ένας από τους 
μεγάλους Δασκάλους του Γένους. Με όλο το λογοτε
χνικό του έργο, αλλά και με την ίδια του τη ζωή, φω
ταγωγεί το νόημα της εθνικής και θρησκευτικής πα
ράδοσης των Ελλήνων. Ό τι προήλθε από την ευλογη
μένη του γραφίδα, δεν έχει μόνο αισθητική αξία, αλλά 
και χυμούς αγνά ελληνικούς, «πηγή ζωής»και για τις 
«επόμενες γενιές», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται 
στο προλογικό σημείωμα της έκδοσης*.

Τ ι ήτανε, αληθινά, εκείνο το Βυζάντιο, εκείνη η Κων
σταντινούπολη; Παραμυθένιος κόσμος! Όχι μονα
χά η αρχαία πολιτεία, μα κι η καινούρια, ως του 
σουλτάν - Χαμίτ τα χρόνια. Είχα γνωρίσει έναν χρι
στιανό Ανατολίτη κοσμογυρισμένο, που έζησε 

πολλά χρόνια στην Ευρώπη και στην Αμερική, στη Λό- 
ντρα, στο Παρίσι, στη Ρώμη, στη Νέα Υόρκη. «Όλες αυ
τές οι μεγάλες πολιτείες, μου έλεγε, είναι σπουδαίες, 
μα σαν την Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει άλλη στην 
οικουμένη, κι ούτε βρίσκεται στον ντουνιά τέτοια επίση
μη αρχοντικιά και βασιλική πολιτεία».

Στα χρόνια των Βυζαντινών «η βασιλεύουσα Πόλις» θα 
είχε μια εξωτική κι αλλόκοτη μεγαλοπρέπεια. Χίλιοι κου- 
μπέδες (τρούλλοι) κατάχρυσοι λαμποκοπούσανε μέσα 
στη βλογημένη αυτή αφεντοπολιτεία. Στη μέση στεκό
τανε, σαν ήλιος, η Αγιά Σόφιά, και γύρω της ήτανε σκορ- 

Του ΦΩΤΗ πισμένες οι άλλες εκκλησίες με τους χρυσούς κουμπέ- 
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ δες, σφαίρες ουράνιες, που λες και γυρίζανε γύρω στον

ήλιο. Δεν φαινόντανε πως ήτανε κτίρια κανωμένα από 
τον άνθρωπο, αλλά σαν να κατεβήκανε από τον ουρανό 
και σταθήκανε απάνω στη γη. Κι από μέσα ήτανε κατα- 
στολισμένες με ψηφιά, με χρωματιστά μάρμαρα, με 
σμάλτα, με ζωγραφιές, που θαρρούσε κανένας πως 
μπαίνει σε ουράνια παλάτια. Είχανε δίκιο οι παλιοί Κινέ
ζοι που λέγανε πως αυτά τα κτίρια ήτανε «κάποια παλά
τια μεγάλα και λαμπερά, που από μέσα μοιάζανε σαν τα 
χρυσά φτερά του φασιανού την ώρα που πετά».

Ανάμεσα στις ακαταμέτρητες εκκλησιές, στα παλά
τια και στα μοναστήρια, που σκεπάζανε ανεξερεύνητα 
μυστήρια, ήτανε χτισμένα τα σπίτια και τα αμέτρητα 
παζάρια που μερμήγκιαζε ο κόσμος, κόσμος καλοπε- 
ρασμένος, τα χάνια, τα μαγαζιά, φωλιές γεμάτες ζωή 
και κίνηση. Εδώ κι εκεί πρασινίζανε κάποια περιβόλια 
με ψηλά δέντρα μέσα στην πολιτεία, μα ένα γύρω τη 
ζώνανε, σαν ολόδροσο στεφάνι, ανθισμένοι κήποι, 
δάση με πλατάνια, με δρυς, με κυπαρίσσια, με καβά-
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κια (λεύκες), που ρίχνανε τον πυκνό ίσκιο τους απάνω 
σε ξωτικά κιόσκια, σε βρύσες με κρυσταλλένια νερά, 
ενώ από παντού χλιμιντρούσανε χαρούμενα τα λυγε
ρά άτια (άλογα) της Ανατολής, κι ακουγόντανε κάτι 
τραγούδια που μοιάζανε με ψαλμωδίες. Ανάμεσα στα 
δέντρα βοσκούσανε ζαρκάδια.

Μα σαν γύριζε κανένας τη ματιά του κατά τη θάλασ
σα, ευφραινότανε ακόμα πιο πολύ από το θαυμαστό πα
νόραμα. Ο Βόσπορος, αυτός ο εξαίσιος θαλασσινός πο
ταμός, δρόσιζε με τα νερά του τα πόδια της πολιτείας, 
ρεματίζοντας ανάμεσα σ’ αυτή και στην καταπράσινη 
Ανατολή, με τη Χρυσούπολη και με τα παλάτια που πα
ραθερίζανε οι Κωνσταντινουπολίτες. Όπου να στεκότα
νε άνθρωπος έβλεπε μπροστά του ένα μαγικό θέαμα, 
τις ήμερες ακρογιαλιές του μπογαζιού ανάμεσα στα δέ
ντρα που βουΐζανε από το γλυκό φύσημα τ ’ αγεριού. 
Ακαταμέτρητο πλήθος από καράβια λογιών - λογιών, 
από βάρκες, από μαούνες, από καΐκια, από μπιαντάδες,

αρμενίζανε παντού, άλλα με πανιά κι άλλα με κουπιά. Τα 
λιμάνια ήτανε γεμάτα από καράβια αραγμένα στους μό
λους ή φουνταρισμένα ανοιχτά. Κάστρα θεόρατα, τρίδι
πλα κι ακατάλυτα, ζώνανε την αξετίμητη πολιτεία, από 
στεριά κι από θάλασσα, με χίλιες καστρόπορτες, μ’ αμέ
τρητες τάμπιες και πύργους, όλα αρματωμένα καλά με 
στρατό, με βάρδιες που ξαγρυπνούσανε.

Το Σαββατόβραδο, κατά το δειλινό, η ατμόσφαιρα 
γέμιζε από τη γλυκιά βουή που κάνανε χιλιάδες καμπά
νες και που ανέβαινε σαν ψαλμωδία απάνω από την 
αγιασμένη πολιτεία, από τη Νέα Σιών, «ήχος καθαρός 
εορταζόντων». Πανηγυρική μεγαλοπρέπεια! Μοναχά το 
Βυζάντιο κατέβασε στη γη την ουράνια αρμονία.

Για τους Βυζαντινούς, η πατρίδα τους ήτανε η Κιβω
τός της αληθινής θρησκείας, και είχανε πόθο να τραβή
ξουνε μέσα σ’ αυτή όλα τα έθνη της γης, και να τα σώ- 
σουνε φωτισμένα από το ανέσπερο φως του Ευαγγελί
ου. Γι’ αυτό, ένας αυτοκράτορας μιλώντας στους στρα-

Αναπαράσταση 
των μνημείων 
της Κωνσταντι
νούπολης κατά 
τους βυζαντι
νούς χρόνους 
από τον Jean - 
Leon
Huens(nep. 
“National 
Geographic”, 
τχ 64, Δεκέμ
βριος 1983).

95



«Ο τελευταίος 
Παλαιολόγος» 
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■χαρακτική, 
1932-1985», 
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τηγούς του που πηγαίνανε να πολεμήσουνε καταπάνω 
σε βάρβαρους λαούς, τους παράγγελνε να φέρνονται 
με ευσπλαγχνία στους νικημένους και να μην τους βιά
ζουνε να πληρώνουνε φόρους. «Εμείς, έλεγε, δεν θέ
λουμε να σκλαβώσουμε τους άλλους, αλλά η δόξα μας 
κι η τιμή μας είναι να γίνουνε ευτυχισμένοι κι ελεύθεροι 
μαζί μας». Όσοι αλλόθρησκοι πηγαίνανε στην Πόλη από 
ξένες χώρες απορούσανε πώς γινότανε οι χριστιανοί, 
που είχανε τέτοια πλούσια και μεγαλόπρεπη πολιτεία, 
να λατρεύουνε για Θεό τους έναν ταπεινό, τυραννισμέ- 
νο, καρφωμένο απάνω σ’ ένα ξύλο, ενώ περιμένανε να 
δούνε να προσκυνάνε κάποιο είδωλο χρυσοντυμένο, με 
περήφανη όψη, με κορμί γίγαντα.

Στο Βυζάντιο η θρησκεία βασίλευε απάνω σε όλα. Με 
όλη τη ζωηρή δραστηριότητα που είχανε οι Βυζαντινοί 
στα εγκόσμια, η σκέψη τους κι η καρδιά τους ήτανε πά
ντα γυρισμένη στην άλλη ζωή, στην αιώνια ζωή. Στο νου 
τους είχανε μέρα - νύχτα τα λόγια του Παύλου: «Ου γαρ 
έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν, αλλά την μέλλουσαν επι- 
ζητούμεν». Τούτη η αφοσίωση στη μέλλουσα ζωή, στη 
βασιλεία των ουρανών, έκανε ώστε και το σύστημα της 
επίγειας ζωής τους να πάρει κάποιον χαρακτήρα αιω
νιότητας, σαν μια ατελής προεικόνιση «εκείνου του και
νού αιώνος, του θαυμαστού». Όχι μοναχά τα θρησκευ
τικά αισθήματά τους, μα και τα κοσμικά, είχανε χαρα
κτήρα λειτουργικό. Για όποιον είναι σε θέση να νοιώσει 
καλά τι είναι αυτό το «λειτουργικό», ποτές άλλη φορά η

ομαδική ζωή των ανθρώπων δεν έφταξε σ’ ένα τέτοιο 
πνευματικό ύψος.

Όσοι θελήσανε και θέλουνε να κρίνουνε το Βυζάντιο 
με τον συνηθισμένο χονδροειδή αντιπνευματικό τρόπο 
και με τις γνωστές ανόητες ευφυολογίες, και να το γε
λοιοποιήσουνε σε βαθμό που να ονομάζουνε «βυζαντι
νισμό» κάθε αφηρημένη συζήτηση και ουτοπία, αυτοί 
φανερώνουνε μ’ αυτό πόσο ανίδεοι είναι από αληθινή 
πνευματικότητα, με όλους τους ψεύτικους τίτλους της 
σοφίας και της επιστήμης που είναι στολισμένοι.

Το Βυζάντιο είναι πολύ λεπτό πράγμα για να μπορέ
σουνε να το πιάσουνε τα χοντροκανωμένα εργαλεία 
τους. Το Βυζάντιο είναι η αληθινή χριστιανική θρησκεία, 
ανάμεσα στα ψεύτικα και ελεεινά παραμορφωμένα 
ομοιώματάτης, που τα φτιάξανε λαοί βάρβαροι και υλι
στές, ανίκανοι να την καταλάβουνε και να την αισθαν
θούνε. Για τούτο, το Βυζάντιο κρίνεται από τους λεγά
μενους σοφούς του κόσμου όπως κρίνεται το Ευαγγέ
λιο, δηλ. σαν μωρία, μπροστά στη δική τους γνώση, κι η 
γνώμη τους ίσια - ίσια, πως το Βυζάντιο είναι «μωρία», 
πιστοποιεί πως αληθινά στάθηκε η Νέα Σιών, η έμψυχος 
κιβωτός, που μέσα σ’ αυτή φυλάχθηκε η επαγγελία του 
Θεού προς τους ανθρώπους πως θα γίνουνε τέκνα του, 
και «η μακαρία ελπίς της αιωνίου ζωής». Όσο νοιώσανε 
οι υλικοί άνθρωποι τι λέγει ο Παύλος για το Ευαγγέλιο 
και για τη σοφία του Θεού, άλλο τόσο νοιώσανε κι οι 
ιστορικοί κι οι επιστήμονες της κοσμικής γνώσης, «οι
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συζητηταί του αιώνος τούτου» όπως λέγει ο Παύλος, τι 
είναι το Βυζάντιο.

Να, τι λέγει ο Παύλος για την ψεύτικη σοφία τους και 
για την αληθινή του Θεού: «Ουχί εμώρανεν ο Θεός την 
σοφίαν του κόσμου τούτου; Επειδή γαρ εν τη σοφία του 
Θεού ουκ έγνω ο κόσμος δια της σοφίας τον Θεόν, ευ- 
δόκησεν ο Θεός δια της μωρίας του κηρύγματος σώσαι 
τους πιστεύοντας. Επειδή και Ιουδαίοι σημείον αιτούσι, 
και Έλληνες σοφίαν ζητούσιν, ημείς δε κηρύσσομεν Χρι
στόν εσταυρωμένον, Ιουδαίοις μεν σκάνδαλον, Έλλησιν 
δε μωρίαν, αυτοίς δε τοις κλητοίς, Ιουδαίοις τε και Έλλη- 
σι, Χριστόν Θεού δύναμιν και Θεού σοφίαν». «Τα μωρά 
του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ίνα τους σοφούς καται
σχύνη, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ίνα 
καταισχύνη τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου και τα 
εξουθενωμένα εξελέξατο ο Θεός και τα μη όντα (τις ου
τοπίες και τις θρησκοληψίες), ίνα τα όντα (τις θετικές 
επιστήμες, τον ορθολογισμό, και την εμπειρική γνώση) 
καταργήση». «Σοφίαν δε λαλούμεν εν τοις τελείοις, σο
φίαν δε ου του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του 
αιώνος τούτου, των καταργουμένων. Αλλά λαλούμεν σο
φίαν του Θεού εν μυστηρίω, την αποκεκρυμμένην, ην 
προώρισεν ο Θεός προ των αιώνων εις δόξαν ημών, ην 
ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου έγνωκεν». (Νο
μίζει κανείς πως αυτά τα λόγια τα λέγει το Βυζάντιο). 
«Μηδείς εαυτόν εξαπατάτω. Ει τις δοκεί σοφός είναι, μω
ρός γενέσθω, ίνα γένηται σοφός. Η γαρ σοφία του κό

σμου τούτου, μωρία παρά τω Θεώ εστιν». «Ημείς μωροί 
δια Χριστόν, υμείς δε φρόνιμοι εν Χριστώ. Ημείς ασθε
νείς, υμείς δε ισχυροί. Υμείς ένδοξοι, ημείς δε άτιμοι».

Απάνω στο Βυζάντιο ήτανε γραμμένος ο λόγος του 
Παύλου; «ο καυχώμενος, εν Κυρίω καυχάσθω». Όλες οι 
καρδιές, από τον βασιλιά ως τον πιο φτωχόν καντηλανά
φτη ή βαρκάρη, ή στρατιώτη ή ξωχάρη, αυτά τα λόγια εί
χανε μέσα. Η προσευχή ήτανε η ζωή τους. Κι η τυπική 
ακόμα ευσέβεια σε κάποιους αυτοκράτορες ή άρχοντες, 
δείχνει πως υποταζόντανε στον πνευματικό νόμο της 
θρησκείας κι εκείνοι που δεν ήτανε σε θέση να τον νοιώ
θουνε και να ευφρανθούνε από τη γλυκύτητα «του ζώ- 
ντος ύδατος του αλλομένου εις ζωήν αιώνιον». Ακόμα κι 
εκείνοι που δε μπορούσανε να νικήσουνε τη φυσική κα
κία τους, ήτανε ευλαβείς, ένα πράγμα παράδοξο.

Ο Νικηφόρος Φωκάς έκανε κάθε μέρα την προσευχή 
του, και στον πόλεμο φορούσε από μέσα, κάτω από τον 
θώρακά του ένα παλιόρασο του θείου του ασκητή Γε
ωργίου του εντω Μαλεώ που είχε αγιάσει, για να τον φυ
λάγει. Ο Αλέξιος Κομνηνός όποτε ήτανε να πάγει σε κα
μιά εκστρατεία, έβαζε τα πολεμικά σχέδιά του κάτω από 
την αγία Τράπεζα, κι όλη τη νύχτα προσευχότανε γονα
τιστός απάνω στα σκαλοπάτια του ιερού, και το πρωί 
έπαιρνε το σχέδιο που έβγαινε κάτω από το σκέπασμα 
της αγίας Τράπεζας, γιατί πίστευε πως του το έδινε ο 
αρχάγγελος Μιχαήλ. Ο Ιωάννης Τσιμισκής γονάτιζε σαν 
παιδί μπροστά στην αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας πα-

Η αποφράδα 
Τρίτη του 1453. 
«Η Άλωσις της 
Κωνσταντινου
πόλεως» από 
τους Τούρκους 
στις 29 Μαίου 
1453 και η ύστα· 
τη δραματική 
αντίσταση των 
υπερασπιστών 
της (έγχρωμη 
λαϊκή λιθογρα
φία, Αθήνα, 
Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο).
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ρακαλώντας με δάκρυα να του δώσει ο Θεός έναν άγγε
λο φύλακα που να τον φωτίζει κατά τον πόλεμο.

Όσο σφίγγεται το Βυζάντιο από τους βαρβάρους, κι 
όσο η ψυχή υποφέρνει και πονά, τόσο γυρίζει τα μάτια 
του κατά τον ουρανό. Ο βασιλιάς Θεόδωρος Δούκας ο 
Λάσκαρις σύνθεσε τον Μέγαν Παρακλητικόν Κανόνα 
στην Παναγία, που είναι γεμάτος από συντριβή, ταπείνω
ση και πίστη. Ο Λέων ο Σοφός εποίησε τα εξαίσια Εωθινά 
που τα ψέλνουνε στον Όρθρο κάθε Κυριακή κι ο γυιός 
του Κωνσταντίνος φιλοτέχνησε τα εξαποστειλάρια. Κι άλ
λοι πολλοί βασιλιάδες ψέλνανε ή υμνογραφούσανε. Αλλά 
κι οι ομιλίες που κάνανε στους στρατιώτες και στον λαό, 
είχανε κι εκείνες ύφος θρησκευτικό κι ήτανε γεμάτες ευ- 
λάβεια και πίστη. Ο πικραμένος λόγος που έβγαλε ο τε
λευταίος βασιλιάς του Βυζαντίου, Κωνσταντίνος ο Παλαι- 
ολόγος, ήτανε σαν νεκρώσιμο τροπάρι. Το Βυζάντιο είναι 
η προεικόνιση απάνω στη γη της βασιλείας των ουρανών, 
όσο ήτανε δυνατό να πραγματοποιηθεί από την ανθρώ
πινη ατέλεια μέσα στον κόσμο της φθοράς.

Σαν μπήκανε οι Σταυροφόροι σ’ αυτή την πολιτεία του 
Χριστού, δεν καταλάβανε τίποτα από τον μυστικό πλού
το που έκλεινε μέσα της, μ’ όλο που λεγότανε Χριστια
νοί. Αυτοί θαμπωθήκανε από «το έξωθεν του ποτηριού 
και της παροψίδος», από τα κτίρια, από τα πλούτη της, 
από τα υλικά πράγματα που κρύβανε από κάτω τους τα 
πνευματικά μυστήρια, όπως η στολή του αρχιερέως 
συμβολίζει, με το χρυσάφι και τις πολύτιμες πέτρες, την 
πνευματική μεγαλοπρέπεια της λατρείας. Εκείνοι οι βά
ναυσοι τυχοδιώκτες κοιτάζανε με λαιμαργία τα ακριβά 
στολίσματα της Πόλης, και θέλανε να τ ’ αρπάξουνε για 
να τα φάνε.

Πού να καταλάβουνε πως εκείνη η μεγά
λη εκκλησιά ήτανε εκκλησιά της Σοφίας 
του Θεού. Κανωμένη κατά τον ναό του Σο- 
λομώντας, που τον στόλισε με ό,τι ακριβό 
και θαυμαστό είχε ο άνθρωπος για να τιμή
σει τον Θεό. Πού να καταλάβουνε εκείνη 
την αρχιτεκτονική, εκείνη την αγιογραφία, 
τα σκεύη, την ψαλμωδία, την υμνωδία, που 
όλα ήτανε ήχοι που βγαίνανε από σάλπιγ
γες πνευματικές. Αυτοί αρπάξανε τα μαλά
ματα, τα δισκοπότηρα, τ ’ αρτοφόρια, τα 
άμφια, τα καπάκια από τα Ευαγγέλια, ακό
μα και τα χρυσά ψηφιά από τους τοίχους. 
Τα βιβλία, που είχε μυριάδες ή τα κοιτάζα
νε με απορία, σε τι θα μπορούσανε να χρει- 
ασθούνε, και τα πετούσανε. Το ίδιο και τα 
εξαίσια εικονίσματα, έργα αξετίμητα, τα 
καίγανε από φανατισμό, ή λιανίζανε κρέας 
απάνω τους. Τέτοιος είχε καταντήσει ο Χρι
στιανός σ’ αυτούς τους υλόφρονες βαρβά
ρους, που καταβρωμίζανε την πηγή απ’ 
όπου τον πήρανε.

Ύστερα από αιώνες οι απόγονοί τους 
ημερέψανε, χτίσανε μεγάλες πολιτείες, 
ανοίξανε πανεπιστήμια, κάνανε βιβλιοθή
κες, μουσεία, ακαδημίες. Μα με όλα αυ
τά, δεν είναι σε θέση να νοιώσουνε πάλι 
τι είναι το Βυζάντιο, όχι στην εξωτερική 
του όψη, αλλά στη βαθιά ουσία του, την 
πνευματική. Γι’ αυτούς είναι κεκλεισμένη 

η Πύλη η κατά Ανατολάς. Γιατί εργάζονται «δια την 
βρώσιν την απολλυμένην», επειδή, κατά τον ευαγγε
λιστή Ιωάννη, «ο ων εκ της γης, εκ της γης εστι και 
εκ της γης λαλεί». Ερευνούν εξωτερικά με «τον νουν 
της σαρκός αυτών», χωρίς να μπορούνε να πάνε πιο 
βαθιά απ’ ό,τι νοιώθουνε οι σαρκικές αισθήσεις. Δεν 
έχουνε «πνευματικόν οφθαλμόν, ούτε πνευματικόν 
ους» και «ψηλαφούσι τοίχον εν τω σκότει». Ούτε καν 
υποπτεύονται, μέσα στην αλαζονεία τους, πως υπάρ
χει τίποτα «το τιμιώτατον», κάτω από την ταφόπετρα 
που την ψάχνουνε και που τη μελετούνε με το εγκό
σμιο σύστημά τους. Δεν έχουνε αυτί για να ακού
σουνε «τους αλαλήτους στεναγμούς του Πνεύμα
τος», που βγαίνουνε από τα νεκρά και ξερά κόκκαλα 
που σκαλίζουνε σαν τυμβωρύχοι.

Ένας άγιος γράφει: «Αισχρόν εστι τους φιλοσάρκους 
περί των πνευματικών πραγμάτων ερευνήσαι, ώσπερ 
και πόρνην περί σωφροσύνης λαλήσαι. Οι έχοντες την 
πεποίθησιν αυτών εν τοις σαρκικοίς, οι τοιούτοι ως εν 
νυκτομαχία διάγουσι, και σκότος ψηλαφούσιν, έξωθεν 
όντες της χώρας της ζωής και του φωτός. Εκείνη γαρ η 
χώρα τοις αγαθοίς και ταπεινόφροσι, και τοις καθαρί- 
σασι τας εαυτών καρδίας κεκλήρωται».

Το Βυζάντιο είναι όπως «η Ιερουσαλήμ και η βασιλεία 
του Θεού, η εντός ημών κεκρυμμένη. Αυτή η χώρα νε
φέλη εστί της δόξης του Θεού, εις ην μόνον οι καθαροί 
τη καρδία εισελεύσονται του θεάσασθαι το πρόσωπον 
του Δεσπότου και καταυγασθήναι τους νόας αυτών δια 
της ακτίνος και λαμπηδόνος του φωτός Αυτού».

Πηγή: Από τα  «Μυστικά Άνθη·’,με έργα  του  Κυρ-Φώτη Κό- 
ντογλου τω ν εκδόσεω ν Παπαδημητρίου.

98



Ο Π Τ Ι Κ Α
Γυαλιά Οράσεως-Γυαλιά Ηλιου 

Φακοί Επαφής-Έγχρωμοι Φακοί 
Ειδικές Παραγγελίες 

Παιδικό Τμήμα
20% ΕΚΠΤΩΣΗ

Optic Design
Γωγώ Τσιμπερδω νη

Πτνχιοόχος Οπτικός

Ιερά Οδός 270 -12242 Αιγάλεω 
Τηλ.: 53.10.407 - 59.00.735 - FAX: 58.19.195

Δ Ε Κ Τ Α  Ο Λ Α  Τ Α  Τ Α Μ Ε Ι Α

Enule/cv/ie 

d u u p c W W

Μ < 1 X 4 1

ΝΥΦΙΚΑ ·  ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ
Μ Π Ο Μ Π Ο Ν Ι Ε Ρ Ε Σ  · Δ Ω Ρ Α ·  Κ Ο Υ Μ Π Α Ρ Ο Υ  

Λ Α Μ Π Α Δ Ε Σ · Σ Τ Ε Φ Α Ν Α · Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Τ Ε ΙΡ ΙΑ

Μ Π ΕΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεαχρ. 208), Αργυρούπολη 

τηλ 210 99 39 732 -9 9  27 673

Α Φ Ο ί ί j / ~

ςΤ/ΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΑΣ 
ΣΕ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 

Ε Π Ι ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ
ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Φ Ο Υ Τ Ε Ρ  - Μ Π Λ Ο Υ Ζ Α Κ ΙΑ  
T -S H IR T  Κ ΑΙ PO LO

Τ Ζ Α Κ Ε Τ  - Π Ο Υ Λ Ο Β Ε Ρ  
Μ Π Ε Ρ Ε Δ Ε Σ  - Τ Ζ Ο Κ Ε Υ

Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣΜ Ο Σ  Α Ξ Ε Σ Ο Υ Α Ρ  
Μ Π Ο ΤΑ Κ ΙΑ  H I-TE C H

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ
Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α  Ε Ι Δ Η

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 8Β: 85Ευρώ 
(μττουφάν-τταντελόνι)
ΠΗΛΗΚΙΟ: 17,50Ευρώ
(με ύφασμα πελάτη)
ΠΟΥΛΟΒΕΡ
(σπς τιμές συμττεριλαβάνεται Φ .Π Α  18%)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (Δέρμα Cordura) 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ (για όλα τα όπλα) 

ΘΗΚΕΣ CORDURA (made In USA) 

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ (S&W, ECONOMY)

ΓΚΛΟΠ (καουτσούκ - πτυσσόμενα) 

ΤΣΑΝΤΑΚΙΑ ΟΠΛΩΝ 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

ΣΗΜΑΤΑ

ΦΑΚΟΙ MAG-UTE 

ΑΡΒΥΛΑ HI-TECH (Δέρμα-Cordura)

Α Κ Α Δ Η Μ ΙΑ Σ  31. ΤΚ  106 72 Α Θ Η Ν Α , ΤΗΛ: 210-3610280 
Α Π Ο ΣΤΟ Λ Η  Ο Π Ο Υ Δ Η Π Ο ΤΕ  Μ Ε ΑΝ ΤΙΚΑ ΤΑΒ Ο ΛΗ



ΜΕΙΟΠΟΤΑΜΙΑ
Η ήρα ιοο lip  κοι ιου
Τα τελευταία γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο 
Ιράκ, εκτός από την αναμφισβήτητη πολιτική και οικο
νομική τους σημασία έχουν και μια άλλη παράμετρο 
που απασχόλησε τις σελίδες του παγκόσμιου Τύπου: 
πρόκειται για τις καταστροφές και λεηλασίες που έ 
χουν υποστεί μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι. Κανέ
νας δεν έμεινε ασυγκίνητος στη θέα των απελπισμένων 
αμάχων που δοκιμάστηκαν κατά την διάρκεια των βομ
βαρδισμών, όμως ο πόλεμος έφερε μια ακόμα απώλεια, 
της οποίας η σημασία είναι διαχρονική και που κατά γε
νική ομολογία ήταν δυνατόν να αποφευχθεί.

Σπασμένο κεφά
λι αγάλματος. 
(Μουσείο 
Βαγδάτης).

Di πληροφορίες 
σχετικές με τις 
κ α τ α σ τ ρ ο φ έ ς  
αναφέρουν το 
Μουσείο και τη 

Βιβλιοθήκη της Βαγδά
της, το μουσείο του Τι- 
γρίτ, άλλα υπάρχουν 
υπόνοιες ότι και άλλα 
μουσεία και χώροι αρ
χαιολογικών ανασκα- 
φών λεηλατήθηκαν 

και καταστράφη
καν. Εκτός από 
την Βαγδάτη, 
σ φ ο δ ρ ο ύ ς  
β ο μ β α ρ δ ι 
σμούς έχει 
υποστεί η Βα
βυλώνα, εκεί 
όπου βρισκό
ταν ένα από 

τα 7 θαύμα
τα του αρ
χαίου κό
σμου, οι 
περίφημοι 

κρεμαστοί 
κήποι. Σφοδρές μάχες έγιναν κο

ντά στην αρχαία πόλη Ουρ, η

οποία σύμφωνα με τη Βίβλο ήταν η πατρίδα του Αβρα
άμ, καθώς επίσης πλησίον των πόλεων Ουρούκ και Νι- 
νευή. Οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες, δεν έχει γίνει 
γνωστό πόσο μεγάλο είναι το μέγεθος των απωλειών 
καθώς και το εάν οι υπεύθυνοι των Μουσείων και των 
αρχαιολογικών χώρων μερίμνησαν ώστε να απομακρυν
θούν τα πιο σημαντικά ευρήματα, αφού η προηγούμενη 
εμπειρία από τον πόλεμο του Κόλπου έδειξε ότι οι κα
ταστροφές και κλοπές ήταν κάτι το αναμενόμενο.

Πρέπει να πούμε ότι η κατακραυγή σ’ ότι αφορά τέ
τοιου είδους λεηλασίες είναι στις μέρες μας μεγάλη, και 
οι αρχαιοκάπηλοι δεν μπορούν να ελπίζουν ότι θα που
λήσουν τα καταγεγραμμένα αυτά αντικείμενα στην επί
σημη ελεύθερη αγορά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν 
θα βρεθούν πάμπλουτοι συλλέκτες, οι οποίοι θα τα αγο
ράσουν αντί αδρής τιμής και θα τα κρατήσουν μακριά 
από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το τι ακριβώς συνέβη κατά την διάρκεια του πολέμου 
στα Μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους του 
Ιράκ θα το μάθουμε όταν ηρεμίσουν τα πνεύματα και οι 
υπεύθυνοι καταμετρήσουν τις απώλειες.

Για την ώρα θα ήταν χρήσιμο να αναφερθούμε 
στην περιοχή αυτή του κόσμου όπου άνθισε ένας 
πλούσιος πολιτισμός και στην σημασία αυτής της 
κληρονομιάς, που τα ίχνη της σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει να χαθούν.

Τι ήταν κατ’ αρχάς η Μεσοποταμία; Ήταν η μεταξύ 
του Τίγρη και του Ευφράτη χώρα που καταλάμβανε τις 
επαρχίες της σημερινής νοτιοανατολικής Συρίας, της 
βορειοανατολικής Τουρκίας και του Ιράν, καθώς και όλο 
το σημερινό Ιράκ.

Οι πληροφορίες που έχουν σήμερα οι επιστήμονες γι’ 
αυτόν τον αρχαίο πολιτισμό, οφείλονται στην αποκρυ
πτογράφηση της σφηνοειδούς γραφής. Βρέθηκαν πολ
λές πήλινες πινακίδες, με εικονογραφικά σύμβολα, σε 
σχήμα σφήνας, που αργότερα πήραν γραμμική μορφή. 
Η σημασία την οποία έδιναν στην γραφή οι κάτοικοι της 
Μεσοποταμίας φαίνεται και από το γεγονός ότι οι γρα
φείς αποτελούσαν ένα είδος κόστας, που είχε τον δικό 
τους προστάτη θεό, τον Ναμπού, με σύμβολο την γρα
φίδα. Στα κείμενα αυτά έχουμε αναφορές σχετικές με 
το εμπόριο και την οικονομία, καταλόγους και αναμνη
στικές περιγραφές των βασιλέων, ιδιωτικές και δημό
σιες επιστολές όπως τα «Γράμματα της Αμάρνα», που 
αποτελούν το αρχείο της διπλωματικής αλληλογρα
φίας, το περίφημο «Έπος του Γκιλγκαμές», συμβόλαια

Στα βήματα ενός από τους αρχαιότερους πολιτισμούς του κόσμου.
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ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

Πάνω:
Βραχιόλια από
χρυσό και
πολύτιμους
λίθους.
(Μουσείο
Βαγδάτης).

Αριστερά: 
Αναστηλωμένη 
λύρα από τάφο 
της Ουρ. 
(Βρετανικό 
Μουσείο).

Κάτω:
Χρυσό βασιλικό 
κράνος 
(Μουσείο 
Βαγδάτης).

και οικονομικά έγ
γραφα.

Τα στοιχεία 
τα οποία έχουν 
διασωθεί, μας 
πληροφορούν 
ότι από την 
6η χιλιετία 
π.Χ. έγινε η πρώτη 
σε μόνιμη βάση 
εγκατάσταση κατοί
κων στο Ν. Ιράκ.
Αρχικά οι Σουμέριοι 
και αργότερα οι Ακ- 
κάδιοι, Βαβυλώνιοι και 
Ασσύριοι δημιούργησαν 
στην ευρύτερη περιοχή έναν 
από τους σημαντικότερους πολι
τισμούς του αρχαίου κόσμου. Οι κάτοικοι της Μεσοπο
ταμίας έπαιξαν πρωτοποριακό ρόλο στον τομέα της 
αγροτοκαλλιέργειας, της αστικού τύπου κοινωνικής και 
πολιτικής οργάνωσης των πόλεων-κρατών τους και 
έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις επιστήμες: η διαίρε
ση της ώρας σε 60 λεπτά και του κύκλου σε 360 μοίρες 
είναι επίτευγμα των Βαβυλωνίων. Στον Κώδικα του Χα- 
μουραμπί που χαράχτηκε σε λίθινο οβελίσκο τον 18ο 
π.Χ. αιώνα υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στον 
γιατρό, τον χειρούργο και τον κτηνίατρο. Οι αστρονό- 
μοι-ιερείς είχαν χαρτογραφήσει τα πιο σημαντικά 
άστρα. Γνώριζαν επίσης να χρησιμοποιούν τα ορυκτά 
και να καθαρίζουν τα μέταλλα με τη μέθοδο των διαδο
χικών ψησιμάτων.

Οι θρησκευτικές αντιλήψεις στηρίζονταν στη θεοποίη
ση των φυσικών φαινομένων. Με την πάροδο του χρόνου 
οι θεοί αποδεσμεύτηκαν από την σύνδεσή τους με τα φυ
σικά φαινόμενα και απέκτησαν ανθρώπινες ιδιότητες
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Πάνω:
Αναπαράσταση 
του ζιγκουράτ 
(λατρευτικό 
οικοδόμημα) 
της Ουρ.

Στη μέση:
Επιτραπέζιο
παιχνίδι
(Βρετανικό
Μουσείο).

Κάτω:
Πήλινη πινακίδα 
με λογιστικό κεί
μενο (Μουσείο 
Λούβρου).

που εργάζονταν στους 
βασιλικούς αγρούς. Οι 
δούλοι ήσαν οι αιχμά
λωτοι πολέμου ή εκεί
νοι οι οποίοι λόγω χρε
ών έχαναν την ελευθε
ρία τους. Σε κάποιες 
περιπτώσεις οι δούλοι 
μπορούσαν να απελευ
θερωθούν, ακόμα και 
να υιοθετηθούν.

Στην διοίκηση της οι
κογένειας ο πατέρας 
έπαιζε τον αποφασιστι
κό ρόλο. Ο σεβασμός 
στο πρόσωπό του ήταν 
νομοθετικά ρυθμισμέ
νος, αφού σύμφωνα με 
τον προαναφερθέντα 
Κώδικα του Χαμουρα- 
μπί: «Εάν ο γιος κτυπή- 

σει τον πατέρα του, να του κόψουν το χέρι» Την εξουσία 
αυτή την κληρονομούσε ο μεγαλύτερος γιος και αν τα 
παιδιά ήταν ανήλικα, η μητέρα. Αν δεν υπήρχαν άρρε- 
νες απόγονοι η περιουσία περιερχόταν στις κόρες.

Οι περισσότερες οικογένειες είχαν μονογαμικό χαρα- 
ισήρα, Ο σύζυγος μπορούσε να ζητήσει διαζύγιο με την 
προϋπόθεση ότι θα επέστρεφε όχι μόνο την προίκα που 
είχε πάρει από την οικογένεια της συζύγου, αλλά και 
επιπλέον πρόστιμο.

Εκτός από τα γραπτά κείμενα, παίρνουμε πληρο
φορίες από τα διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα 
που είναι αποτέλεσμα ανασκαφικών ερευνών. Πρό
κειται για αντικείμενα καθημερινής χρήσης αλλά και 
λατρευτικού χαρακτήρα, συνδεδεμένα με εξαιρετικά 
γεγονότα, όπως π.χ. οι κηδείες. Η ανασκαφές που 
έγιναν στην αρχαία πόλη Ουρ έφεραν στο φως δυο 
νεκροταφεία της 3ης χιλιετίας π.Χ. Εδώ βρέθηκαν 
1850 τάφοι, εκ των οποίων οι 16 χαρακτηρίστηκαν 
βασιλικοί εξ αιτίας της κατασκευής, αλλά και του πε
ριεχομένου τους. Τις βασίλισσες συνόδευαν πανά
κριβα κοσμήματα, ενώ οι τάφοι των βασιλέων περιεί
χαν, άρματα, σφραγιδοκυλίνδρους, χρυσά εγχειρί
δια, μουσικά όργανα, επιτραπέζια παιχνίδια. Τα μέλη 
της βασιλικής οικογένειας συνοδεύονταν στον άλλο 
κόσμο από άντρες και γυναίκες της αυλής και στρα
τιώτες που είχαν καθήκον να φυλάνε μετά θάνατον 
τους υψηλούς νεκρούς. Οι επιστήμονες πιστεύουν 
ότι η θυσία αυτών των ανθρώπων ήταν εκούσια, επει
δή ο βασιλιάς ήταν ισάξιος με τον θεό, άρα η θυσία 
αυτή είχε θρησκευτικό χαρακτήρα.

Αυτός ο πλούσιος και ενδιαφέρων πολιτισμός έχασε 
τον 6ο π.Χ. αιώνα την ανεξαρτησία του από τους Πέρ- 
σες. Αργότερα κατακτήθηκε από τον Μ. Αλέξανδρο και 
ο ελληνικός πολιτισμός άλλαξε τον τρόπο ζωής των κα
τοίκων της Μεσοποταμίας που επηρεάσθηκαν από την 
επαφή τους με τις ελληνικές πόλεις, αφομοιώνοντας τα 
επιτεύγματα της κλασικής περιόδου που άφησαν ανεξί
τηλη τη σφραγίδα τους σ’ όλη τη περιοχή.

Π.Υ. Ζωή Κωσταβάρα

Φ Φ Φ Φ Φ

και μορφή. Στην κορυφή του Πανθέου ήταν ο Αν (Ου
ρανός), οι σύζυγοί του Ανούμ, θεά της βροχής και Κι 
θεά της γης.

Οσο αφορά την πολιτική και κοινωνική οργάνωση της 
κάθε πόλης, στην κορυφή της πυραμίδας βρισκόταν ο 
βασιλιάς ο οποίος είχε την εξουσία δοσμένη από τον 
τους θεούς. Οι πολιτικές και στρατιωτικές αποφάσεις 
λαμβάνονταν από συμβούλια γερόντων και νέων με την 
συμμετοχή των θεών.

Στα θέματα της δικαιοσύνης ανώτατος κριτής ήταν ο 
Σαμάς ο θεός του Ήλιου με τους απογόνους του την 
Αλήθεια και τον Ισοτιμία. Ο βασιλιάς είχε την υποχρέω
ση να διασφαλίζει την απόδοση της δικαιοσύνης. Η ποι
νή του θανάτου επιβαλλόταν σε περιπτώσεις ανθρωπο- 

δοσίας και μοιχείας. Οι υπο- 
ς συχνά εκδικάζονταν μέσα 
)υς ναούς και ο κατηγορού
μενος ορκιζόταν «στη ζωή 
του θεού ή της θεάς» για να 
πηρίξει τα λεγόμενό του.

Οι κάτοικοι των πόλεων 
της Μεσοποταμίας ήσαν 
στη συντριπτική τους πλειο- 
ψηφία ελεύθεροι. Οι έχο- 
πες περιουσία, κατείχαν τα 
ίιοικητικά και θρησκευτικά 
ξιώματα. Άλλη τάξη αποτε- 
•ύσαν οι κολίγοι, ελεύθεροι 
άτες γης και οι μουκενού
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Η Γενοκτονία
ίων Ελλήνων ίου Πόντου

(1916-1922)

Άνω δεξιά: 
Καραβάνι 5.000 
χριστιανών προ
σφύγων από τη 
Χαρπούτ, στο 
τραγικό τους 
ταξίδι προς τη 
θάλασσα.

Του 
ΑΝΤΩΝΗ 

ΠΑΥΛΙΔΗ- ΔΡΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ, 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΠΟΝΤΙΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Φ  JC.

Η Βουλή των Ελλήνων, ως γνωστόν, με ομόφωνη 
απόφασή της το Φεβρουάριο του 1994, έλαβε 
μια ιστορική απόφαση: όρισε τη 19η Μαΐου ως 
ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων 
του Πόντου κατά την περίοδο 1916-1922. Θα 

αποπειραθούμε μια νηφάλια προσέγγιση του θέματος 
αυτού και των μηνυμάτων που εκπέμπει, αν και γνωρί
ζουμε ότι είναι «δύσκολο» και δημιουργεί εντάσεις ιδι
αίτερα στην πλευρά πέραν του Αιγαίου.

Τα τελευταία χρόνια τίθενται έντονα κάποιες ενδια
φέρουσες απόψεις. Λέγεται π.χ., ότι δεν πρέπει η χώρα 
μας να προκαλεί την Τουρκία με αποφάσεις, όπως αυ
τή της Βουλής το 1994, ότι πρέπει να αφαιρεθούν άμε
σα από τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας όλα όσα ενο
χλούν την Τουρκία, κ.λπ. Όλοι αυτοί οι «ειδικοί» εκφρά
ζουν όχι την πραγματικότητα, αλλά μάλλον την επιθυ
μία τους για το πώς θα ήθελαν να είναι τα πράγματα.

Σε πολλές περιπτώσεις προχωρούν σε επικίνδυνες 
για την αποτελεσματικότητα των απόψεών τους υπερα
πλουστεύσεις. Υποστηρίζουν για παράδειγμα, ότι κατά 
την περίοδο εκείνη είχαμε πόλεμο και στον πόλεμο πα
ρουσιάζονται αγριότητες απ’ όλες τις πλευρές. Αγνο
ούν όμως ότι το ολοκαύτωμα των Ελλήνων του Πόντου 
(και της υπόλοιπης Μ. Ασίας) ξεκίνησε πολύ πριν το 
1919 που έγινε η απόβαση των Ελλήνων στη Σμύρνη και 
ότι τα γυναικόπαιδα που υπέστησαν κυρίως αυτές τις 
αγριότητες, δεν συμμετείχαν σε κανένα πόλεμο. Ο αφα- 
νισμός των χριστιανικών εθνοτήτων από το μικρασιατι
κό χώρο είχε προαποφασιστεί, όπως όχι μόνο το πλή
θος των διαθέσιμων πηγών μαρτυρά, αλλά ακόμη και 
αξιόλογοι Τούρκοι επιστήμονες (όπως πχ ο Taner 
Akham) αποδέχονται.

Η ιδεολογία του σύγχρονου τουρκικού κράτους αντι
κατοπτρίζεται στα διδακτικά εγχειρίδια, αλλά και στα 
μνημεία, όπου τα σύμβολα δεν είναι πάντοτε θετικά. Το

μνημείο του Τοπάλ Οσμάν, του Άϊχμαν των Ποντίων, που 
δεσπόζει στο λόφο της Κερασούντας και το μνημείο του 
αρπακτικού Τούρκου νικητή απέναντι στον καταρρεύσα- 
ντα Έλληνα στο Αφιόν Καραχισάρ, δεν είναι προφανώς 
φωτεινά ιδεολογικά σύμβολα. Αυτά, παρότι θα μπορού
σαν να μας κάνουν απαισιόδοξους για το μέλλον των ελ
ληνοτουρκικών σχέσεων,δεν θα πρέπει να μας εμποδί
σουν να εργαζόμαστε με επιμονή για τη διαμόρφωση 
ενός άλλου κλίματος στις σχέσεις των δύο λαών.

Ο αγώνας των ποντιακών φορέων μετά το 1994 έχει 
ως στόχο την αναγνώριση της γενοκτονίας από το τουρ
κικό κράτος. Ο στόχος όμως αυτός, παρότι φαίνεται 
υπερβολικά φιλόδοξος αν συνυπολογιστούν όσα παρα
θέτουμε, δεν πτοεί τους Ποντίους, που ως φορείς της 
ιδεολογίας της ειρήνης και της δημιουργικής συνεργα
σίας, δεν έχουν άλλο δρόμο. Γνωρίζουν κάτι που αγνο
ούν οι τεχνικοί των διεθνών μας σχέσεων. Ότι αν πετύ
χαιναν από νωρίς στο στόχο τους αυτό, η ιστορία των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά το 1922 θα ήταν διαφο
ρετική. Δεν θα είχε ούτε Σεπτεμβριανά, ούτε Κυπριακό, 
ούτε Ίμια. Η ιδεολογία στην οποία αναφερθήκαμε είναι 
που γεννά την επιθετικότητα. Ο αγώνας συνεπώς των 
Ποντίων είναι αγώνας πρωτίστως για την ειρήνη.

Οι υγιείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, δεν μπο
ρούν να οικοδομηθούν πάνω στην παραχάραξη ή την 
αποσιώπηση της αλήθειας, γιατί αυτή,αργά ή γρήγορα 
θα γίνει γνωστή. Η νέα γενιά της Τουρκίας δεν είναι 
υποχρεωμένη να μολύνεται από το άγος του εγκλήμα
τος εναντίον των Ελλήνων του Πόντου κατά την περίο
δο 1916-1922. Η ιστορική αποκατάσταση, παρά την αρ
χική έκπληξη ή ακόμη και οδύνη που θα επιφέρει για 
την άγνωστη μέχρι τότε αλήθεια, στη συνέχεια μπορεί 
να λειτουργήσει λυτρωτικά για την τουρκική κοινωνία. 
Θα θέσει ισχυρές βάσεις για μια διαρκή ειρήνη μεταξύ 
των δύο χωρών. Μια τέτοια πράξη άλλωστε δεν είναι 
μοναδική στο πεδίο των διεθνών σχέσεων. Ο Βίλυ 
Μπραντ πριν από αρκετά χρόνια, γονάτισε στο μνημείο 
του εβραϊκού ολοκαυτώματος. Πολύ λίγα χρόνια πέρα
σαν από τότε που ο Γερμανός Πρόεδρος έκανε το ίδιο 
στα Καλάβρυτα, αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα, ότι η 
σημερινή Γερμανία δεν έχει καμία σχέση με το γενο- 
κτόνο ναζιστικό καθεστώς.

Το λόγο λοιπόν έχει η σύμμαχος Τουρκία. Ένα νέο το
πίο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, -όπου η ειρήνη θα εί
ναι σταθερή και διαρκής, που δεν θα καταρρέει βίαια κά
τω από το βάρος κάποιου τυχαίου γεγονότος, όπως συνέ
χεια από το 1922 μέχρι σήμερα επαναλαμβάνεται- είναι 
αναγκαίο όσο ποτέ. Το τοπίο αυτό το δικαιούνται οι λαοί 
των δύο χωρών και το απαπαύν οι νέες συνθήκες.
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Ηεπετειακή έκθεση «Η Ελλάδα των Βαλκανι
κών Πολέμων 1912-1913» έρχεται να αναδεί- 
ξει διάφορες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πτυ
χές όχι μόνο της πολιτικής, οικονομικής και 
κοινωνικής κατάστασης στη χώρα, κατά τη 

δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, αλλά και της πολι
τιστικής και εκπαιδευτικής.

Τα εκθέμστά της, φωτογραφικά ντοκουμέντα, κείμε
να, αποκόμματα Τύπου, πίνακες, αντικείμενα, εκδόσεις 
κ.α- έρχονται να δείξουν ότι αυτή η δεκαετία και τούτοι 
οι πόλεμοι άλλαξαν ριζικά τη φυσιογνωμία της χώρας, 
όχι μόνο ως προς την έκτασή της αλλά και ως την ανά
πτυξή της σε όλα τα επίπεδα..

Ξεχωρίζουν αντικείμενα που παρουσιάζονται για 
πρώτη φορά στο κοινό, όπως η πρώτη ελληνική σημαία 
που υψώθηκε στο Διοικητήριο της Χίου, ο θυρεός του 
ελληνικού προξενείου στη Σάμο, ένα τουρκικό μπαϊρά
κι, το μοναδικό χιώτικο γραμματόσημο πριν από την 
ένωση με την Ελλάδα.

Αξιοπρόσεκτη ματιά:
- Στη φωτογραφία του αεροπόρου Δ. Καμπέρου, κα

θότι στους Βαλκανικούς Πολέμους χρησιμοποιήθη
καν για πρώτη φορά αεροπλάνα.

- Στα παιχνίδια που απεικονίζουν το Θρυλικό θωρηκτό 
«Αβέρωφ».

- Στα ασημένια τάματα των στρατιωτών. Στο μενού 
του γεύματος των Φιλελευθέρων στον Ελευθέριο 
Βενιζέλο, που επηρεασμένο από τα γεγονότα περι
λαμβάνει ζωμό Νέστου, σαλάτα Λαχανά και παγωτό 
«βόμβα Αβέρωφ».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το τμήμα της έκθεσης που 
«ξεδιπλώνεται» στον διάδρομο και περιλαμβάνει βιβλία, 
λιθογραφίες, λογοτεχνικά κείμενα, υλικό θεατρικών πα
ραστάσεων, αλλά και την τελευταία λέξη της τεχνολο
γίας, όσον αφορά τον κινηματογράφο και την τέχνη της 
φωτογραφίας. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι έδωσαν την ευ
καιρία στους Έλληνες και ξένους φωτογράφους, να 
εφαρμόσουν τη νέα τέχνη, αυτήν της φωτογραφίας, 
αποθανατίζοντας γεγονότα, καθοριστικά μάλιστα για 
την τύχη της χώρας.

Επιμέλεια : Π. Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου.
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Η έκθεση «Η Ελλάδα των 
Βαλκανικών Πολέμων 1912-13» 
στο Μέγαρο του Κοινοβουλίου 
έως τον Σεπτέμβριο.
Επισκέπτες Σαββατοκύριακα 
10-π.μ.- 6μ.μ. Μαθητές ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
Προσφέρεται σε όλους κατάλογος δωρεάν 
μαζί με αναμνηστικές καρτ-ποστάλ και 
αναμνηστικό μετάλλιο.
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Πάνω: To Ελλη
νικόν Στρατηγεί- 
ov. Ο δαφνοστε
φής Βασιλεύς 
και ο πολυμήχα
νος Πρωθυ
πουργός Ελευ
θέριος Βενιζέ- 
λος μετά του 
επιτελείου, κα- 
θορίζοντες εν 
Χατζή-Μπεηλίκ 
τους όρους της 
εν Βουκουρε- 
στίω συνθήκης, 
τη 14 Ιουλίου 
1913. Η λαϊκή 
εκόνα βασίζεται 
σε φωτογραφία 
που δημοσιεύ
τηκε στον ελλη
νικό και ξένο τύ
πο της εποχής.
Ο Σωτήρης Χρη- 
στίδης μετέφερε 
με ακρίβεια λε
πτομέρειες, 
όπως το πένθος 
του Κωνσταντί
νου για τον πα
τέρα του 
Γεώργιο Α’.

Στη μέση: Καρ- 
τέλλα Τόμπολας 
-PENINSULE 
DES BALKANS- 
Χρονολογείται 
μεταξύ 1912 και 
1913.

Κάτω: Ο Κ.Πα- 
λαμάς και ο 
Γ.Δροσίνης.

■ Κ
« *

«Πανα- 
θήναια του 
1912», επιθεώ- 
ρησις σε πρά
ξεις τρεις. Μου
σική παρτιτούρα 
της διασκευής 
του «Μαύρου 
Γάτου».

105



ΑΙΤΥΝΙΜΙΚΗ

Η χώρα μας κατέχει τη δεύτερη θέση 
στον κόσμο σε αριθμό πνιγμών.

Η μεγαλύτερη χαρά του καλοκαιριού που τόσο εύκο
λα μπορούν να απολαύσουν οι Έλληνες, το μπάνιο στη 
θάλασσα, μπορεί να μετατραπεί σε παγίδα θανάτου για 
όσους δεν εφαρμόζουν τα βασικά μέτρα πρόληψης.

Στους κινδύνους του καλοκαιριού συγκαταλέγονται 
τα ταχύπλοα και τα τζετ σκι, πολλοί ιδιοκτήτες των οποί
ων επιμένουν να κάνουν ελιγμούς «επίδειξης» κοντά 
στις παραλίες.

Αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία της Παγκό
σμιας Οργάνωσης Υγείας, που παρουσίασε ο Τομέ
ας Πρόληψης Ατυχημάτων του ΕΚΑΒ. Συγκεκριμένα

η χώρα μας κατατάσσεται δεύτερη στη λίστα με 
τους περισσότερους θανάτους από πνιγμούς και 
εισροφήσεις, με 2,36 θανάτους ανά 100.000 πληθυ
σμού, ενώ στη πρώτη θέση βρίσκεται η Ιαπωνία με 
2,56 θανάτους από πνιγμό ανά 100.000 πληθυσμού. 
Αμέσως μετά τη χώρα μας είναι η Αργεντινή με 
2,14 θανάτους ανά 100.000 πληθυσμού. Η μεγάλη 
πλειονότητα των θυμάτων ήταν άνδρες (77%), ενώ 
σχεδόν ένα στα δύο άτομα ήταν ηλικίας άνω των 60 
ετών. Ο γνωστότερος παράγοντας κινδύνου για 
τους πνιγμούς των λουσμένων είναι το «φαγητό 
πριν από το μπάνιο», ωστόσο οι ειδικοί επισημαί
νουν ότι και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ευ- 
θύνεται για σημαντικό αριθμό πνιγμών.
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Κίνδυνοι από σκάφηΠ λα τα σκάφη και ιδιαίτερα τα ταχύπλοα και τα τζετ
I  σκι αποτελούν έναν επιπλέον κίνδυνο για τους λου- 

U  όμενους. Είναι ενδεικτικό πως την περασμένη δεκα
ετία σημειώθηκαν 191 σχετικά ατυχήματα με 134 τραυ
ματίες και 53 νεκρούς. Το ΕΚΑΒ εφιστά την προσοχή 
των ιδιοκτητών ταχυπλόων και τζετ σκι και τους συμ
βουλεύει να μένουν μακριά από πολυσύχναστες παρα
λίες και να λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας (σωσίβια, φω
τοβολίδες κ.α). Όσον αφορά στους λουσμένους, αυτοί 
θα πρέπει να ειδοποιούν τις λιμενικές αρχές στη περί
πτωση που κάποιο ταχύπλοο σκάφος κάνει επικίνδυ
νους ελιγμούς κοντά στις ακτές.

Επίσης είναι πολύ σημαντικό οι ψαροντουφεκάδες

να χρησιμοποιούν για την ασφάλεια τους συρόμενη 
σημαδούρα.

Ξέρετε ότι...:
Ο Πλάτωνας θεωρούσε αμόρφωτο όποιον δεν ήξε
ρε κολύμπι;
Ο Καίσαρας και ο Καρλομάγνος ήταν δεινοί κολυμ
βητές;
Για πρώτη φορά άνθρωπος διέσχισε κολυμπώντας 
τη Μάγχη το 1875;
Ο Τζόνι Βαϊσμίλερ είχε κάνει 67 παγκόσμια ρεκόρ 
στην κολύμβηση και δεν είχε χάσει ούτε έναν αγώνα; 
Η Αλισον Στρίτερ έχει διασχύσει κολυμπώντας 36 
φορές τη Μάγχη ;
Ένας ναυαγοσώστης από το Γκάλβεστον του Τέ
ξας, ο Κολόμπο ντε Ρόι, έσωσε από πνιγμό 907 αν
θρώπους στα σαράντα χρόνια υπηρεσίας του ως 
ναυαγοσώστης;

Χρήσιμα για το κολύμπι

Ιο ανθρώπινο σώμα αποτελεπαι κατά 70% από νερό 
και έχει ουδέτερη πλευστότητα, δηλαδή μπορεί και 
επιπλέει στο νερό. Δεν επιπλέουν όμως το ίδιο όλοι 
οι άνθρωποι. Παίζει ρόλο η κατασκευή του σώματος 

(βάρος οστών και μυϊκής μάζας και η περιεκτικότητα 
του σώματος σε λίπος). Επειδή το λίπος έχει μικρότερο 
ειδικό βάρος από το νερό, επιπλέει καλύτερα ένας πα
χύσαρκος από έναν αδύνατο. Υπάρχουν όμως και άλλοι 
παράγοντες. Οι μύες πρέπει να είναι χαλαροί διότι μόνο 
τότε έχουν την τάση να επιπλέουν. Αντίθετα, οι σφιγμέ
νοι μύες έχουν την τάση να βυθίζονται. Επίσης βοηθά 
και η ποσότητα του αέρα που έχουμε στα πνευμόνια 
μας. Δοκιμάστε το εξής: πάρτε μια μεγάλη αναπνοή και 
κρατήστε την όσο μπορείτε. Θα διαπιστώσετε ότι ύστε
ρα από λίγο, καθώς ο αέρας χρησιμοποιείται και λιγο
στεύει, αυξάνει η τάση του σώματος για βύθισμα. Το 
σωστό είναι να παίρνετε μικρές και συχνές αναπνοές 
ώστε να μένει κάπως σταθερή η ποσότητα του αέρα 
στα πνευμόνια. Υπάρχει ακόμα ένας παράγοντας που 
σχετίζεται με τη φυσική. Κάθε δράση δημιουργεί αντί
δραση. Έτσι, όσο περισσότερο προσπαθείτε να κρατή
σετε το κεφάλι μακριά από το νερό τόσο περισσότερο 
θα βυθίζεστε. Το ίδιο ισχύει και για τα χέρια και πόδια. 
Αν λοιπόν θέλετε να επιπλέετε χωρίς προβλήματα, το 
σώμα πρέπει να είναι μέσα στο νερό, ακόμα και μέρος 
του κεφαλιού.

Τι να προσέχουμε όταν κολυμπάμε
Στη θάλασσα
•  Δεν πρέπει να απομακρυνόμαστε από την ακτή, ει

δικά αν δεν γνωρίζουμε καλό κολύμπι ή είμαστε 
κουρασμένοι. Σκεφτείτε ότι η επιστροφή θα είναι 
περισσότερο κουραστική.

•  Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ούτε στιγμή χωρίς 
επιτήρηση και προστασία. Το κακό μπορεί να συμ
βεί πολύ γρήγορα (από 1-5 λεπτά) και χωρίς προει
δοποιητικό θόρυβο ή φασαρία.

•  Οχι βουτιές σε περιοχές που δεν γνωρίζουμε το βά
θος ή τη διαμόρφωση του βυθού.

•  Δεν κολυμπάμε σε περιοχές, όπου υπάρχουν προ
ειδοποιητικές πινακίδες (για μόλυνση, ρεύματα ή 
οτιδήποτε άλλο).

Όσοι θέλουν 
να απολαύ
σουν χωρίς 
«απρόοπτα» το 
θαλάσσιο μπά
νιο, να μην κα
ταναλώνουν 
φαγητό και αλ- 
κοολούχα πο
τά αρκετές 
ώρες πριν κο
λυμπήσουν, 
ενώ θα πρέπει 
να λαμβάνουν 
σοβαρά υπό
ψη τους τον 
παράγοντα 
«κόπωση» και 
να μην επιχει
ρούν βουτιές 
σε άγνωστα 
νερά, καθώς 
μπορεί να 
προκληθούν 
βαριές αναπη
ρίες από πρό
σκρουση 
στον βυθό , 
στα βράχια 
η σε άλλα 
αντικείμενα.
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•  Δεν μένουμε πολύ ώρα στον ήλιο -ιδιαίτερα στα 
πρώτα μπάνια- γιατί υπάρχει κίνδυνος για εγκαύμα
τα ή ηλίαση. Αν αισθανθούμε ρίγος ή ζαλάδα, βγαί
νουμε αμέσως από τη θάλασσα.

•  Αν κουραστούμε κολυμπώντας, δεν χρειάζεται πα
νικός. Μένουμε ακίνητοι στην επιφάνεια σε οριζό
ντια θέση και συνεχίζουμε ήρεμα, όταν ξεκουρα
στούμε.

•  Αν πάθουμε “κράμπα”, δεν πρέπει να φοβηθούμε. 
Χαλαρώνουμε το μέρος του σώματος που “πιάστη
κε” με τοπικό μασάζ και με αργές κινήσεις επιστρέ
φουμε στην ακτή.

•  Δεν ξεπερνάμε τις σημαδούρες που δείχνουν τα 
όρια έξω από τα οποία επιτρέπεται να κινούνται μό
νο τα ταχύπλοα σκάφη.

•  Αν αντιληφθείτε κολυμβητή να ζητεί βοήθεια και 
δεν μπορείτε να τον βοηθήσετε, καλέστε και εσείς 
σε βοήθεια.

•  Προσοχή στα δυνατά κύματα. Τα νερά μπορούν εύ
κολα να παρασύρουν ένα παιδί όταν υποχωρούν.

•  Κολυμπάτε με παρέα, αν αστό είναι δυνατόν.

Σε πισίνες
•  Ποτέ δεν βουτάμε αν δεν έχουμε ελέγξει το βάθος 

της πισίνας και τη διαμόρφωσή της.
•  Δεν βιαζόμαστε στο βατήρα, αφήνουμε χρόνο στον 

προηγούμενο να βουτήξει.
• Το χλώριο της πισίνας μπορεί να προκαλέσει ζημιά 

στα μάτια. Καλό είναι να φοράμε προστατευτικά 
γυαλιά.

Σε ποτάμια και λίμνες
• Τα ρεύματα των ποταμών μπορεί να παρουσιάσουν 

κινδύνους ειδικά για τα παιδιά.
•  Το νερό στα βαθύτερα μέρη του ποταμού κινείται 

με διαφορετική ταχύτητα.
•  Αν παρασυρθούμε από το ρεύμα, ξαπλώνουμε ανά

σκελα και αφηνόμαστε να κατεβούμε το ποτάμι με 
τα πόδια μπροστά και απλωμένα τα χέρια. Ετσι εί
ναι πιο εύκολο να κρατήσουμε σε απόσταση τυχόν 
εμπόδια.

•  Δεν πρέπει να κουραστούμε πολεμώντας ενάντια 
στο ρεύμα. Σε λίγη ώρα το ρεύμα θα εξασθενίσει 
και θα μπορέσουμε να βγούμε στην όχθη.

•  Τα πόδια μας πρέπει να βρίσκονται στην επιφάνεια 
του νερού. Διαφορετικά μπορεί να πιαστούν σε κά
ποιο εμπόδιο.

• Δεν κάνουμε ακροβασίες προσπαθώντας να εντι- 
πωσιάσουμε τους άλλους.

Φαγητό+αλκοόλ+κολύμπι = SOS

Α ν έχουμε φάει πρέπει να αφήσουμε αρκετή ώρα να 
περάσει πριν μπούμε στο νερό. Πρέπει να δώσουμε 
στο πεπτικό μας σύστημα το χρόνο που χρειάζεται 

για να αρχίσει τη διαδικασία της αφομοίωσης της τρο
φής. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το αίμα 
συγκεντρώνεται στο στομάχι. Αν πέσουμε στο νερό 
αμέσως μετά το φαγητό, το αίμα που χρειάζεται για τη 
χώνευση θα στραφεί προς τους μύες που χρειάζονται 
ενέργεια για την κολύμβηση. Υπάρχει περίπτωση να πα
ρουσιαστεί τάση ή ακόμα και εμετός και να πάθουμε
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αναρρόφηση με συνεπαγόμενο πνιγμό, αφού οι συσπά
σεις του λάρυγγα εμποδίζουν την εισροή οξυγόνου.

Συμβουλές
* Μην κολυμπάτε ποτέ μόνοι σας.
• Αν δεν ξέρετε καλό κολύμπι, φοράτε σωσίβιο.
' Μην πέφτετε στο νερό αν νιώθετε κουρασμένοι.
' Μην κολυμπάτε σε μέρη που υπάρχουν ρεύματα.
* Αν βρεθείτε σε ρεύμα, κολυμπήστε λοξά μέχρι να 

βγείτε από αυτό. Μην κολυμπάτε ενάντια στο ρεύ
μα γιατί θα εξαντληθείτε γρήγορα.

* Αποφεύγετε τις βουτιές αν δεν γνωρίζετε τα νερά.
• Μην φοράτε ωτοασπίδες, όταν κάνετε βουτιές, για

τί μπορούν να τραυματίσουν το αφτί, καθώς αυξά
νει η πίεση με το βάθος.

1 Μην κολυμπάτε όταν υπάρχει κακοκαιρία (δυνατοί 
άνεμοι, ομίχλη).

' Μη μασάτε τσίχλα (ή οτιδήποτε άλλο) όταν κολυ
μπάτε.

* Μην μπαίνετε στο νερό αν έχετε φάει. Ανάλογα με 
το μεγέθος του γεύματος αφήστε να περάσει ένα 
διάστημα από μισή έως και μία ώρα.

• Ποτέ να μην πέφτετε στο νερό αν έχετε καταναλώ
σει αλκοολούχα ποτά. Το αλκοόλ μειώνει την αντί
ληψη, κάνει πιο αργές τις αντιδράσεις, μειώνει την 
ικανότητα κολύμβησης και διευκολύνει την απώ
λεια θερμότητας του σώματος μέσα στο νερό.

• Καλό είναι να μάθετε την τεχνική της τεχνητής ανα
πνοής και τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ηλία
σης και θερμοπληξίας.

Τι κάνουμε σε περίπτωση πνιγμού

Β λέπουμε κάποιον στη θάλασσα με το κεφάλι ριγμέ
νο πίσω. Το στόμα του είναι ανοικτό, αλλά δεν βγαί
νει φωνή. Δεν μπορεί να αναπνεύσει και γι’ αυτό δεν 

μπορεί να φωνάξει για βοήθεια. Τα χέρια του κινούνται 
άτσαλα και γρήγορα έξω από το νερό. Πλατσουρίζει 
σαν να παίζει με το νερό. Αλλά δυστυχώς, ο άνθρωπος 
αυτός κινδυνεύει άμεσα από πνιγμό. Αν ο εγκέφαλος 
στερηθεί το οξυγόνο, μέσα σε πέντε περίπου λεπτά τα 
κύτταρά του σταματούν να λειτουργούν με αποτέλεσμα 
το θάνατο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάντα έτοιμοι για 
να προλάβουμε μια τέτοια κατάσταση. Όταν δούμε λοι
πόν κάποιον να πνίγεται (δηλαδή δυσκολεύεται να μεί
νει στην επιφάνεια του νερού, ζητεί βοήθεια, ή επιπλέει 
μπρούμυτα χωρίς σημάδια ζωής), είναι σημαντικό να μη 
χάσουμε την ψυχραιμία μας.

•  Πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, καλούμε τις πρώτες 
βοήθειες ή βάζουμε κάποιον άλλον να το κάνει.

•  Μετά πρέπει να βγάλουμε το άτομο που πνίγεται 
στη στεριά. Αν έχει τις αισθήσεις του και είναι κο
ντά, μπορούμε να του πετάξουμε κάτι για να πια
στεί (σχοινί, σωσίβιο). Διαφορετικά θα χρειαστεί να 
τον βγάλουμε εμείς έξω. Προσοχή καθώς τον πλη
σιάζουμε! Πρέπει να είμαστε καλοί κολυμβητές για
τί υπάρχει περίπτωση πάνω στον πανικό του να γα
ντζωθεί πάνω μας και να πνιγούμε και οι δύο. Ρυ
μουλκούμε το θύμα σε θέση ανάσκελα, κρατώντας 
το κεφάλι του έξω από το νερό, και στην ξηρά το 
ξαπλώνουμε ανάσκελα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

•  Ανασηκώνουμε το σαγόνι του και γέρνουμε το κε

φάλι του ελαφρά προς τα πίσω, για να ελευθερώ
σουμε την αναπνευστική οδό.

•  Πιέζουμε δυνατά το στήθος με τα χέρια στο κέντρο 
του στήθους για να βγει το νερό που ίσως έχει κα
ταπιεί το θύμα.

• Ελέγχουμε την αναπνοή του. Δεν αρκεί να μείνου
με στο ανεβοκατέβασμα του στήθους. Πρέπει να 
βάλουμε το αφτί μας στο στόμα του και να ακού
σουμε προσεκτικά για κάποιον ήχο ανάσας.

•  Αν δεν υπάρχει αναπνοή, χρησιμοποιούμε τη μέθο
δο της τεχνητής αναπνοής.

Πώς γίνεται η τεχνητή αναπνοή

0 στόχος της τεχνητής αναπνοής είναι να ανοίξει την 
αναπνευστική οδό και να αποκαταστήσει την ανα
πνοή και την κυκλοφορία. Σκουπίστε το στόμα του 

θύματος και καλύψτε το με το δικό σας. Εκπνεύστε στο 
στόμα του θύματος δύο φορές. Παρακολουθήστε το 
στήθος του. Πρέπει να ανασηκώνεται με την κάθε σας 
εκπνοή. Αφήστε το στήθος να κατεβεί πριν δώσετε τη 
δεύτερη εκπνοή. Αν δεν παρατηρήσετε το «φούσκωμα» 
στο στήθος του θύματος, γύρετε ακόμα πιο πίσω το κε
φάλι του και ξαναδοκιμάστε. Το κεφάλι πρέπει να είναι 
στη σωστή θέση (ούτε πολύ μπροστά αλλά ούτε και πο
λύ πίσω). Αν δεν υπάρχει σφυγμός, πρέπει να κάνουμε 
μαλάξεις στο στήθος του θύματος πριν δοκιμάσουμε 
πάλι. Βάζουμε τα χέρια στο κέντρο του στήθους (ανά
μεσα στις θηλές) και πιέζουμε 15 φορές. Εφαρμόζουμε 
τεχνητή αναπνοή και ελέγχουμε πάλι για σφυγμό. Συνε
χίζουμε τη διαδικασία των μαλάξεων και της τεχνητής 
αναπνοής μέχρι να αποκατασταθεί η αναπνοή και η καρ
διακή λειτουργία ή μέχρι να έλθει ιατρική βοήθεια.

Χρήσιμες διευθύνσεις

•  Η Ελληνική Κολυμβητική Ομοσπονδία στεγάζεται στο 
Ολυμπιακό στάδιο στο Μαρούσι. Μπορείτε να πάρετε 
πληροφορίες που αφορούν στα αθλήματα της κολύμβη
σης, καθώς και για τα αθλητικά σωματεία της περιοχής 
σας στο τηλέφωνο: (210) 6827582 

•  Ελληνική Ναυαγοσωστική Ακαδημία (E.N.A.K.-S.L.S. 
Hellas), Σαπφούς 116 - Καλλιθέα 17676, Πλατεία Κύ
πρου, Αθήνα και στα τηλέφωνα: (210) 9575470 και (694) 
303053. Παραδίδονται μαθήματα και πτυχία για όλες τις 
ειδικότητες ναυαγοσώστη, βοηθού, επαγγελματία, αρ
χηγού και εκπαιδευτή.
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Ια piliti Dev εήοι μόνο
UUUU Τι πρέπει να π ρ ο σ έ ξ ε τ ε

ό τ α ν  α γ ο ρ ά ζ ε τ ε  γ υ α λ ι ά  η λ ίο υ

Οι υπεριώδεις ακτίνες του ή
λιου δεν είναι βλαπτικές μό
νο για την επιδερμίδα. Η α
λόγιστη έκθεση στον ήλιο 
μπορεί να προκαλέσει σο
βαρές βλάβες και στα μάτια. 
Τα γυαλιά ηλίου είναι άκρως 
απαραίτητα για την υγεία 
των ματιών.
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καλά στο πρόσωπό σας. Γιατί οι υπεριώδεις ακτίνες 
μπορούν να διεισδύσουν από τις «χαραμάδες»...

Πόσα είδη φακών κυκλοφορούν
Στην αγορά κυκλοφορούν:
1. Οι φωτοχρωματικοί φακοί, οι οποίοι έχουν τη μο

ναδική ιδιότητα να σκουραίνουν ή να «ανοίγουν» αυτο
μάτως, ανάλογα με την ένταση του ηλιακού φωτός.

2. Οι καθρεπτίζοντες φακοί, οι οποίοι μειώνουν τη 
λάμψη του φωτός. Είναι οι πιο κατάλληλοι για τους λά- 
τρεις των θαλασσίων και χειμερινών σπορ.

3. Οι φακοί polarised, οι οποίοι μειώνουν τη λάμψη 
που προέρχεται από την αντανάκλαση του φωτός σε 
οριζόντιες επιφάνειες. Οι φακοί polarised είναι ιδανικοί 
για την οδήγηση και τα θαλάσσια σπορ.

4. Οι φακοί σταθερής πυκνότητας, οι οποίοι επιτρέ
πουν τη διέλευση ενός ορισμένου ποσού ηλιακού φω
τός και χρώματος. Οι φακοί αυτοί απορροφούν κατά 
100% την υπεριώδη ακτινοβολία.

Τι λοιπόν πρέπει να προσέξει κανείς 
όταν τα αγοράζει;

Πρώτα πρώτα, το υλικό από το οποίο είναι κατα
σκευασμένοι οι φακοί. Το υλικό πρέπει να είναι 
όμοιο με εκείνο των οφθαλμικών κρυστάλλων. Αν 
υπάρχουν ανωμαλίες στην επιφάνεια των φακών 
μπορούν να προκαλέσουν στρέβλωση του ειδώλου, 
να οδηγήσουν σε κόπωση των ματιών 
και να προκαλέσουν πονοκεφάλους.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, καλό θα 
ήταν να απευθύνεται κανείς στα έγκυρα καταστήμα
τα οπτικών ειδών. Τα φθηνά γυαλιά που πωλούνται 
στα περίπτερα, σχεδόν πάντα, είναι αμφιβόλου ποι- 
ότητος και μπορούν να προκαλέσουν σημαντική 
φθορά στα μάτια, μεγαλύτερη από εκείνη που θα εί
χατε αν δεν φορούσατε καθόλου γυαλιά. Κι αυτό, 
γιατί όταν φοράτε σκούρα γυαλιά, η κόρη των μα
τιών διαστέλλεται, επιτρέποντας να περάσει μεγα
λύτερη ποσότητα υπεριώδους ακτινοβολίας. Έτσι, 
αν τα γυαλιά δεν απορροφούν την υπεριώδη ακτι
νοβολία, τότε η φθορά των ματιών είναι μεγαλύτε
ρη. Βέβαια, όλα τα γυαλιά δεν απορροφούν το ίδιο 
την υπεριώδη ακτινοβολία. ΓΓ αυτό όταν βλέπετε 
την αυτοκόλλητη ένδειξη «UV ABSORBENT» φρο
ντίστε να ρωτήσετε σε ποιο ποσοστό. Τα καλά γυα
λιά ηλίου πρέπει να είναι 100% απορροφητικά.

Όσον αφορά το χρώμα των φακών, είναι μία παράμε
τρος που καθορίζεται ανάλογα με την ευαισθησία που 
εμφανίζει κάθε άνθρωπος στο φως. Π.χ. άλλοι προτι
μούν καφέ χρώμα, άλλοι γκρι και άλλοι πράσινο. Βέ
βαια, η τελευταία λέξη της μόδας θέλει τους φακούς να 
έχουν χρώμα μπλε.

Επίσης, όσοι ασχολούνται με τα σπορ της θά
λασσας ή του χιονιού, τότε θα πρέπει να προσέ
ξουν τα γυαλιά που θα αγοράσουν να μειώνουν τη 
λάμψη. Η λάμψη που δημιουργείται από το έντο
νο ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει πονοκεφά
λους, ζαλάδες ή ακόμη και παροδική τύφλωση. ΓΓ 
αυτό το λόγο, πολλοί σκιέρ χρησιμοποιούν γυαλιά 
τα οποία διαθέτουν φίλτρα μπλε φωτός. Τα γυα
λιά αυτά είναι ακατάλληλα για γενική χρήση, αλλά 
ό,τι πρέπει για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ.

Και μία τελευταία συμβουλή: 'Οταντελικώς αποφασί
σετε να «ξοδευτείτε», μη βιαστείτε να αγοράσετε το 
πιο ακριβό κι επώνυμο ζευγάρι γυαλιών. Φροντίστε 
να αγοράσετε εκείνο ακριβώς το ζευγάρι που καλύ
πτει τις ανάγκες σας.

Ό,τι κι αν επιλέξετε τελικά, προσέξτε να εφαρμόζει

Ο ι υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου δεν είναι βλα
πτικές μόνο για την επιδερμίδα. Σύμφωνα με 
τους ειδικούς, η αλόγιστη έκθεση στον ήλιο 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες και στα 
μάτια. Τέτοιες βλάβες μπορεί να είναι η φωτο

κερατίτιδα ή κάποια καψίματα, ενώ μακροχρόνια μπο
ρεί να προκληθεί ακόμη και καταρράκτης. Με άλλα 
λόγια, τα γυαλιά ηλίου δεν είναι μόνο θέμα μόδας, αλ
λά και άκρως απαραίτητα για την υγεία των ματιών. 
Ωστόσο, όλα τα γυαλιά ηλίου δεν προσφέρουν την 
ίδια προστασία έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας.
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γοοηιο ια
Υ πάρχει σε πολλούς η αντίληψη ότι τα καρδιαγγει- 

ακά νοσήματα (αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, 
στεφανιαία νόσος, αρτηριοπάθεια των κάτω 
άκρων) και ιδιαίτερα η στεφανιαία νόσος είναι νο
σήματα που αφορούν κυρίως τους άνδρες. Λόγω 

του παραπάνω γεγονότος δεν δίδεται πολλές φορές ιδι
αίτερη σημασία στην πρόληψη αλλά ούτε και στην θε
ραπεία των γυναικών με ανάλογο νόσημα. Βέβαια είναι 
αληθές, ότι η πιθανότητα ανάπτυξης στεφανιαίας νό
σου είναι μικρότερη στις γυναίκες απ’ ό,τι στους άνδρες 
της ίδια ηλικίας. Ο κίνδυνος θανάτου από στεφανιαία 
νόσο σε μία γυναίκα είναι παρόμοιος με τον κίνδυνο που 
διατρέχει ένας άνδρας 10 χρόνια νεώτερός της.

Στην πραγματικότητα όμως τα πράγματα είναι λίγο 
διαφορετικά, όπως παρουσιάζονται μέσα από μεγάλες 
στατιστικές μελέτες. Συγκεκριμένα, πάνω από 40% 
των θανάτων των γυναικών που ζουν σε ανεπτυγμένα 
κράτη, οφείλεται σε κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα και

Τςς
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 

Α Δ(ΥΓ) 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ*

κυρίως σε στεφανιαία νόσο. Για παράδειγμα στην 
Αμερική το 1977 καταγράφηκαν 500.000 θάνατοι γυ
ναικών από καρδιαγγειακό νοσήματα, ενώ υπήρχαν 
μόνο 250.000 θάνατοι γυναικών από όλους μαζί τους 
καρκίνους. Από τα παραπάνω καταλαβαίνει κανείς ότι 
το πρόβλημα είναι σημαντικό και η συχνότητα των νο
σημάτων αυτών δεν θα πρέπει να υποτιμάται στο γυ
ναικείο φύλο.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο του προβλήματος είναι 
ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο για 
σοβαρές επιπλοκές (συμπεριλαμβανομένου και του θα
νάτου), όταν υποστούν κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο ή 
οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Οι στατιστικές λένε ότι 
το 38% των γυναικών σε σχέση με το 25% των ανδρών 
θα πεθάνει μέσα σε ένα χρόνο μετά από έμφραγμα του 
μυοκαρδίου. Επί πλέον οι γυναίκες με στεφανιαία νόσο 
έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν αιφνιδίως, ως 
πρώτη και τελευταία εκδήλωση της νόσου, από ότι οι 
άνδρες με στεφανιαία νόσο. Ο αιφνίδιος θάνατος, ως 
πρώτη εκδήλωση στεφανιαίας νόσου, αφορά τα 2/3 
των γυναικών και μόνο το 1/4 των ανδρών.

Οι παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακό νοσήμα
τα είναι παρόμοιοι με αυτούς των ανδρών: το κάπνι
σμα, η υπέρταση, η υπερλιπιδαιμία, ο σακχαρώδης 
διαβήτη, η παχυσαρκία κ.ά. Περισσότερα από 50% των 
εμφραγμάτων που συμβαίνουν στις γυναίκες οφείλο
νται στο κάπνισμα.

Οι κυριότερες διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναι
κών, όσον αφορά την στεφανιαία νόσο εντοπίζονται 
στη συμπτωματολογία και στη διάγνωση της νόσου. 
Όσον αφορά τα συμπτώματα, οι γυναίκες εμφανίζουν 
συχνότερα από τους άνδρες κοιλιακό πόνο, δύσπνοια, 
ναυτία και εξάντληση, ως εκδήλωση οξέως εμφράγμα
τος. Παρ’ όλα αυτά το κυριότερο και συχνότερο σύ
μπτωμα και στα δύο φύλα είναι ο πόνος στο στήθος.

Όσον αφορά τη διάγνωση, ορισμένες από τις διαθέ
σιμες εξετάσεις που χρησιμοποιούνται για τη διάγνω
ση της στεφανιαίας νόσου παρουσιάζουν μειωμένη 
αξιοπιστία στις γυναίκες. Π.χ. η δοκιμασία και το σπιν
θηρογράφημα μυοκαρδίου δίδουν πολλές φορές ψευ- 
δώς θετικά αποτελέσματα.

Είναι γνωστό ότι η συχνότητα της στεφανιαίας νό
σου αυξάνει στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Αυ
τό οφείλεται και στην ελάττωση των επιπέδων των οι- 
στρογόνων που παράγονται στις ωοθήκες. Αναφέρε- 
ται ότι η αναπλήρωση των οιστρογόνων κατά την εμ
μηνόπαυση θα μπορέσει να μειώσει 50% τον κίνδυνο 
του εμφράγματος και σε μικρότερο βαθμό τον κίνδυνο 
εγκεφαλικού επεισοδίου. Όμως η θεραπεία αυτή είναι 
δυνατόν να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου 
του μαστού και θρομβοφλεβίτιδας. Έτσι η θεραπεία 
αυτή πρέπει να εξατομικεύεται.

Η πρόγνωση των γυναικών μετά από επεμβάσεις
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επαναιμάτωσης είναι επίσης λιγότερο καλές σε σύγκρι
ση με τους άνδρες, (ιδιαίτερα μετά από BY PASS).

Συμπερασματικά, τα καρδιαγγειακά νοσήματα απο
τελούν σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας 
μεταξύ των γυναικών. Έτσι θα πρέπει να δοθεί περισ
σότερη σημασία στην πρόληψη και την αντιμετώπιση 
των γυναικών με στεφανιαία νόσο.

Πορτοκαλάδα και υπέρταση

Μια από τις πιο συχνές ερωτήσεις προς τον γιατρό 
είναι αν τα πορτοκάλια ανεβάζουν την πίεση. Είναι δύ
σκολα να αναλυθεί το πώς ξεκίνησε αυτός ο μύθος. 
Μία πιθανή εξήγηση ίσως βρίσκεται οτο γεγονός ότι 
μετά από κάθε αιμοδοσία προσφέρουν στον αιμοδότη 
πορτοκαλάδα. Όμως αυτό γίνεται απλώς για να ανα
πληρωθούν τα υγρά που χάνει ο οργανισμός από την 
αφαίρεση του αίματος. Θα μπορούσε να δοθεί και λε
μονάδα, βυσσινάδα ή ακόμη και σκέτο νερό. Γιατί λοι
πόν ο μύθος της δήθεν «υπερτασικής» δράσης των 
πορτοκαλιών εξακολουθεί να υπάρχει;

Φαίνεται ότι ισχύει η ρήση του «Μέχρι να ξεκινήσει η 
αλήθεια, το ψέμα έχει κάνει το γύρο του κόσμου». 
Ποια όμως είναι η αλήθεια για το πορτοκάλι, το πορ
τοκάλι είναι ένα νοστιμότατο και υγιεινό φρούτο. Είναι 
πλούσιο σε κάλιο. Το κάλιο, όταν καταναλώνεται με τις 
τροφές έχει την ιδιότητα να μειώνει την αρτηριακή πίε
ση. Τα πορτοκάλια όχι μόνον δεν ανεβάζουν την πίεση 
αλλά τη μειώνουν.

Αυτό που ανεβάζει την πίεση είναι το Νάτριο. Νάτριο 
σημαίνει αλάτι και αλάτι σημαίνει αυξημένη αρτηριακή 
πίεση. Και βέβαια το περισσότερο αλάτι το παίρνουμε 
κατά τη διάρκεια της παρασκευής των φαγητών και 
από το καθημερινό ψωμί που καταναλώνουμε.

Θα μπορούσαμε να μην χρησιμοποιήσουμε καθόλου 
αλάτι στο μαγείρεμα. Μόνο ο άνθρωπος απ’ όλα τα ζώα 
του πλανήτη καταναλώνει περισσότερο αλάτι από κά
λιο. ΓΤ αυτό το λόγο στους ανθρώπους η αρτηριακή πίε
ση είναι πολύ διαδεδομένη (ένας στους τρεις πάσχει 
από υπέρταση στις ανεπτυγμένες χώρες).

Τα πορτοκάλια εκτός από το κάλιο 
περιέχουν και άλλες ωφέλιμες ουσίες 
όπως η βιταμίνη C. Υπάρχουν λοι
πόν στοιχεία που αρχίζουν να μας 
πείθουν ότι η καθημερινή κατανά
λωση 200-250 γραμμαρίων χυ
μού από πορτοκάλια μειώνει τον 
κίνδυνο και για τα εγκεφαλικά 
επεισόδια.

Πλούσια σε κάλιο είναι και τα 
ακτινίδια, οι μπανάνες, οι πατά
τες κ.ά. Βέβαια όταν αναφερόμα
στε σε χυμό πορτοκαλιού εννοού
με τον φρεσκοστυμμένο χυμό από 
πορτοκάλια και όχι τα προϊόντα του 
εμπορίου που διαφημίζονται.

*Η Α/Δ Σ.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ υπηρετεί στο Κεντρικό Ια

τρείο Αθηνών.

Στο ιχεία  από το  περιοδικό του ΕΛ.Ι. ΚΑΡ.

«Στους ρυθμούς τη ς  καρδ ιάς .»

Περισσότερα 
από 50% των 
εμφραγμάτων 
που συμβαί
νουν στις γυ
ναίκες οφεί

λονται στο 
κάπνισμα.

Τα πορ
τοκάλια

μόνον
δεν
ανεβά
ζουν 

την πίε
ση αλλά 

την μειώ
νουν.
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νωτής, η Κυβέλη, ο Νέζερ, η Κατσέλη, ο Κωτσόπουλος, 
ο Χόρν, ο Ζερβός, η Λαμπέτη, ο Κούρκουλος, ζωντα
νεύουν μαζί με δεκάδες άλλους ηθοποιούς, ενώ ο Νίκος 
Χατζηκυριάκος-Γκίκας, ο Γιάννης Μόραλης, ο Αντώνης 
Φωκάς, ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Δημήτρης Μυταράς, ο 
Νίκος Εγγονόπουλος, ο Διονύσης Φωτόπουλος, ο Γ ιάν
νης Μέτζικωφ, είναι μερικοί μόνο από τους 37 σιωπη
λούς πρωταγωνιστές των παραστάσεων που τα κο
στούμια τους φώτισαν πολύπλοκους ρόλους, ερμήνευ
σαν κρυφά νοήματα και κέρδισαν το θερμό χειροκρό
τημα των θεατών.

«Μια συλλογή μοναδική για το δυτικό θέατρο» είναι ο 
πλούτος του Εθνικού, σύμφωνα με την ενδυματολόγο 
Ρένα Γεωργιάδου που μαζί με τον Γιάννη Μέτζικωφ 
αποτελούν τα δύο πρόσωπα -κλειδιά προκειμένου όλοι 
αυτοί οι «θησαυροί του Εθνικού», να πάρουν τη μορφή 
μιας έκθεσης, εμπνευστής της οποίας ήταν ο καλλιτε
χνικός διευθυντής του Θεάτρου Νίκος Κούρκουλος. 
«Όνειρό» του ή έκθεση να ταξιδέψει, σ’ ολόκληρη τη 
χώρα και το εξωτερικό.

«Δεν έχω αισθανθεί μεγαλύτερη συγκίνηση, γιατί αυ
τή η έκθεση είναι φορτισμένη από μνήμες ανθρώπων 
που τα φόρεσαν» ομολογεί η διευθύντρια της Εθνικής 
Πινακοθήκης, Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, υπενθυμίζο
ντας ότι στο παρελθόν η Εθνική Πινακοθήκη έχει φιλο
ξενήσει το έργο ενός μόνου ενδυματολόγου του Τζεφι- 
ρέλι. «Η έκθεση δίνει ένα μήνυμα σεβασμού που πρέπει 
να έχουμε στο απόθεμα ιστορίας μας, στα ζωντανά κομ
μάτια της ιστορίας μας», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της 
Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, Ευγένιος Γιαννακόπουλος.

1. Γιάννης Μέτζικωφ 
(1993), «Μήδεια»
2. Βασίλης Φωτόπουλος 
(1979), «Προμηθέας δεσμώτης»
3. Αλέκος Φασιανός 
(1979), «Όρνιθες»
4. Αντώνης Φωκάς
(1960) , «Φοίνισσες»
5. Νίκος Χατζηκυριάκος Γ κίκας
(1961) , «Αγία Ιωάννα» Μπερν. Σω.

Ένα γοητευτικό ταξίδι θεατρικού πλούτου 
και ομορφιάς επτά δεκαετιών.

Εκατοντάδες κοστούμια, μάσκες μπέρτες, σπαθιά, 
περούκες, στολίδια, κοσμήματα, αξεσουάρ, όλα κειμή
λια ιστορικής αξίας, που κρύβουν περισσότερα από 60 
χρόνια θεατρικής διαδρομής, βρίσκονταν εγκαταλε- 
λειμμένα χρόνια ολόκληρα στα υπόγεια του Εθνικού 
Θεάτρου. Ώσπου η καταγραφή τους έδωσε την ιδέα για 
την πραγματοποίηση μιας μεγάλης έκθεσης. Αυτήν που 
με τίτλο Ένδυμα Θεάτρου» φιλοξενείται στην Εθνική Πι
νακοθήκη και είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα της Πο
λιτιστικής Ολυμπιάδας. Στην έκθεση-σταθμό εκτίθενται 
250 κοστούμια παραστάσεων της πρώτης κρατικής μας 
σκηνής, από το 1948 μέχρι σήμερα. Μεγάλες μορφές 
της υποκριτικής τέχνης έφεραν στο σώμα τους κοστού
μια σε χαρακτηριστικά θεατρικά έργα, ενώ σημαντικοί 
ζωγράφοι συμμετείχαν στην παραγωγή τους σχεδιάζο
ντας ενδύματα και αξεσουάρ. Η έκθεση Ένδυμα θεά
τρου» δίνει έμφαση στους πρωταγωνιστές του ελληνι

κού θεάτρου και βοηθά τους 
θεατές είτε να θυμηθούν είτε 
να γνωρίσουν στιγμές και 
ρόλους, ενώ η ομορφιά των 
ενδυμάτων κυριαρχεί ως αυ
τόνομο εικαστικό γεγονός. Ο 

Βεάκης, 
η Παξι- 
νού, ο Μι-
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Ταξίδι στην Κύπρο με οδηγούς 
τους ευρωπαίους ζωγράφους.

Ms την ευκαιρία της ένταξης της Μεγαλονήσου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μου
σείο παρουσιάζεται μια άγνωστη εικόνα της Κύπρου, 
αυτή που είδαν και αποτύπωσαν περίπου 120 περιηγη
τές καλλιτέχνες από το 1700 μέχρι το 1960. Η έκθεση με 
τίτλο «Ταξιδιώτες ζωγράφοι στην Κύπρο 1700-1960» πε
ριλαμβάνει 350 σπάνια έργα και αντικείμενα τέχνης. Τα 
εκθέματα καλύπτουν τρεις αιώνες και προέρχονται από 
τη συλλογή του Κώστα και της Ρίτας Σεβέρη. Τα θέμα
τα των έργων παρουσιάζουν μνημεία από την αρχαία 
βυζαντινή, μεσαιωνική, οθωμανική και βρετανική περίο
δο του νησιού, σκηνές καθημερινής ζωής, όπως και την 
εξέλιξη της αρχιτεκτονικής και της ενδυμασίας.

Ο επισκέπτης θα θαυμάσει σπάνιες εκδόσεις, πα
λιά αντικείμενα και κοστούμια εποχής σημαντικών 
ιστορικών προσώπων, όπως τη μοναδική ιδιωτική 
συλλογή με θέμα την Αικατερίνη Κορνάρο, τελευταία 
βασίλισσα της Κύπρου, αλλά και καθημερινών αν
θρώπων του κυπριακού λαού.

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ αφότου έφυγε
ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ

Πέρασαν δέ
κα χρόνια από 
το θάνατο του 
συναδέλφου και 
πασί γνωστου 
ερμηνευτή των 
δημοτικών μας 
τ ρ α γ ο υ δ ι ών ,
Χρήστου Πα- 
νούτσου.

Γεννήθηκε το 
1922 στα Λακ
κώματα Αχαΐας 
και το 1948 κα
τατάχθηκε στο 
Σώμα της Αστυ
νομίας Πόλεων. Υπηρέτησε στην Τροχαία Αθηνών και 
στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Μαθήτευσε δίπλα 
στον διακεκριμένο λαογράφο και μουσικολόγο Σίμω
να Καρρά και σπούδασε βυζαντινή μουσική στο Ωδείο 
Αθηνών. Συνεργάστηκε για πολλά χρόνια στο τότε 
Ε.Ι.Ρ. με τον Παντελή Καββακόπουλο και τον Χρόνη 
Αϊδονίδη και ήταν μέλος για πολλά χρόνια της χορω
δίας της Ιεράς Μητροπόλεως Αθηνών.

Το 1973 αποστρατεύθηκε από το Σώμα και 
αφιερώθηκε ολόψυχα στο δημοτικό τραγούδι στο 
οποίο διέπρεψε. Περιόδευσε σε κάθε σημείο της 
Γης, όπου υπάρχουν Έλληνες τραγουδώντας σε 
διάφορες συναυλίες. Πάντα χαμογελαστός και 
κεφάτος διέτρεχε τις πόλεις και τα χωριά του Μό
ριά και της Ρούμελης, σε φεστιβάλ και γιορταστι
κές εκδηλώσεις συλλόγων και σωματείων.

Την.....Ιστορία της πήρε πίσω η Κρήτη.

Για την απόκτηση των πέντε πολύτιμων μεταλλίων 
της συλλογής Βολτολίνα, που σχετίζονται με την πε
ρίοδο της Βενετοκρατίας στην Κρήτη, το Ιστορικό 
Μουσείο Κρήτης χρειάστηκε να κινητοποιήσει ως χο
ρηγούς γνωστούς συλλέκτες, μέλη της Εταιρείας 
Κρητικών Ιστορικών Μελετών. Οι δωρητές «υιοθέτη
σαν από ένα μετάλλιο και κάλυψαν το κόστος της 
αγοράς του. Έτσι, έπειτα από μερικούς αιώνες, τα 
σπάνια αυτά τεκμήρια της Κρητικής Ιστορίας επέ
στρεψαν στο νησί και παρουσιάστηκαν σε ειδική εκ
δήλωση, στην οποία παρέστη η γενική γραμματέας 
του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Μενδώνη.Τα μετάλλια 
κόπηκαν για να τιμηθούν επιφανή πρόσωπα που συν
δέθηκαν με την Ιστορία της Ενετικής Κρήτης. Πέρα 
από την μεγάλη ιστορική τους αξία, τα μετάλλια απο
τελούν και σημαντικά έργα τέχνης, δημιουργήματα 
διάσημων Ευρωπαίων και προικισμένων ντόπιων χα
ρακτών. Θα ενταχθούν στη νομισματική συλλογή του 
Ιστορικού Μουσείου, η οποία, μετά τον εμπλουτισμό 
της με δωρεές και αγορές, επανεκτίθεται με τη συν
δρομή του υπουργείου Πολιτισμού.

Επιμέλεια: Π. Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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Γ Βηιινοί περιπαιοι
οιην ΑΙήνα

Παντάνασσα ή Αθηνιώτισσα
(15ος αιώνας)

Β ρίσκεται στην πλατεία Μοναστηρακίου. Τώρα 
που τα έργα του μετρά έχουν τελειώσει ή εκκλη
σία δεσπόζει πάλι στην μικρή πλατεία. Αυτή την 

περίοδο συνεχίζονται τα έργα εσωτερικής αποκατά-

ρούσαν να συνεχιστούν μόνο νοερά υπενθυμίζοντας 
στους σύγχρονους Αθηναίους ότι η πόλη τους εκτός 
από το λαμπρό παρελθόν και το προβληματικό παρόν 
έζησε πολλούς αιώνες βυζαντινού πολιτισμού που βρή
κε την αποτύπωσή του σε εκκλησιαστικά μνημεία από 
τα οποία έμειναν ελάχιστα, δυσδιάκριτα ίχνη.

Στα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα ιδρύονται οι πρώτες χρι
στιανικές εκκλησίες. Είναι η εποχή κατά την οποία οι 
χριστιανοί έχουν αποκτήσει δύναμη και επιρροή. Δεν 
υπάρχουν όμως κατά την εποχή εκείνη μέσα στην πόλη 
πολλά ελεύθερα οικόπεδα κι έτσι οι νέες αυτές εκκλη
σίες βρίσκονται στην περιφέρεια των Αθηνών. Υπάρ
χουν όμως και εξαιρέσεις, όπως η Μεγάλη Παναγία, 
του δεύτερου τέταρτου του 5ου αιώνα, η οποία ονομα-

Παντάνασσα ή 
Αθηνιώτισσα 
στην πλατεία 

Μοναστηρακίου 
(αριστερά). 

Το εσωτερικό 
της Βιβλιοθήκης 

του Αδριανού 
όπου βρισκόταν 
η Μεγάλη Πανα

γία (Τρίκογχο) 
(δεξιά).

στάσης του ναού.
Πρόκειται για βυζαντινή τρίκλιτη βασιλική η οποία 

αποτελούσε το καθολικό γυναικείας μονής και ήταν 
αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου.

Οι μοναχές ασχολούντο με την υφαντουργεία και 
τροφοδοτούσαν με τα χειροτεχνήματά τους του εμπό
ρους της περιοχής.

Στο λόφο του Αστεροσκοπείου, κοντά στον σύγχρο
νο ναό της Αγίας Μαρίνας βρίσκεται ένας αρχαϊκός 
ναΐσκος με μεταγενέστερο τρούλο.

Κάποια στοιχεία δείχνουν ότι στη θέση του υπήρχε 
κατά την αρχαιότητα δεξαμενή νερού.

Η χρονολόγηση γίνεται με βάση τις τοιχογραφίες στο 
εσωτερικό του, οι οποίες είναι του 13ου αιώνα.

Βυζαντινοί περίπατοι
Η περιοχή του κέντρου της Αθήνας ήτα πολύ πλούσια 

σε βυζαντινές εκκλησίες οι οποίες όμως χάθηκαν μέσα 
στις ταραγμένες εποχές που άφησαν τα σημάδια τους 
σ’ αυτή την πόλη. Έτσι οι βυζαντινοί περίπατοι θα μπο-

ζόταν και Τετράκογχο. Ο ναός κτίστηκε στο αναγνω
στήριο της βιβλιοθήκης του Αδριανού. Αποτελείτο από 
μια κεντρική αίθουσα από την οποία ανοίγονταν τέσσε
ρις κόγχες. Η πολυτέλεια και η λαμπρότητα των ευρη
μάτων παραπέμπουν σε κτίσμα αυτοκρατορικό και 
πολλοί ερευνητές αποδίδουν την κατασκευή του ναού 
αυτού στην αυτοκράτειρα Ευδοκία, η οποία ήταν αθη
ναϊκής καταγωγής. Ο ναός αυτός καταστράφηκε προς 
το τέλος του 5ου αιώνα και στην ίδια θέση κτίστηκε τον 
11 ο-12ο αιώνα νέα εκκλησία. Το οικοδόμημα αυτό κατά 
τους επόμενους αιώνες είχε υποστεί πολλές προσθή
κες και παραμορφώσεις. Τελικά το μνημείο χάθηκε κα
τά την διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών που έγιναν 
μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε την αγορά το 1885.

Η καταστροφή του μνημείου αυτού εξόργισε τον Δ. 
Καμπούρογλου μεγάλο προστάτη της βυζαντινής Αθή
νας, ο οποίος αναφώνησε όταν το έμαθε: «Κατάρατοι 
αι κρημνίσανται αυτήν χείρες!».

Στην εξωτερική πλευρά της Βιβλιοθήκης του Αδρια- 
νού υπήρχε ένας μικρός ναός αφιερωμένος στους Τα
ξιάρχες, με την ονομασία «Ασώματοι του Σκαλία» Κτί-
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στηκε πιθανότατα τον 11ο αιώνα και δεν απέμειναν από 
αυτόν παρά μόνο λίγες τοιχογραφίες.

Δυο άλλοι ναοί που βρίσκονταν στο κέντρο της Αθή
νας και οι οποίοι χάθηκαν αδικαιολόγητα είναι ο ναός 
του Προφήτη Ηλία του Σταροπάζαρου ο οποίος μετά 
την επανάσταση χρησιμοποιήθηκε για ένα διάστημα 
σαν νοσοκομείο. Ήταν μεγάλος, σταυροειδής εγγε
γραμμένος ναός με νάρθηκα. Ο τρούλος του είχε διπλό 
θόλο. Ακριβώς δίπλα στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία 
βρισκόταν ο «Ταξιάρχης της Αγοράς». Στα μέσα του 
19ου αιώνα οι δυο αυτοί ναοί κατεδαφίστηκαν.

Ο Μακριγιάννης αναφέρεται στο ναό του Αγίου Γε
ωργίου του Αλεξανδρινού που ήταν κτισμένος στους 
πρόποδες της Ακρόπολης και ο οποίος ανατινάχτηκε 
κατά την υποχώρηση των Ελλήνων από το Κάστρο υπό 
την πίεση του Κιουταχή.

Μοναδικοί μάρτυρες των κατεστραμμένων αυτών 
μνημείων είναι τα σχέδια και οι απεικονίσεις των λίγων 
περιηγητών αρχαιολόγων και αρχιτεκτόνων που ενδια
φέρθηκαν και γι αυτά τα μνημεία και δεν επικέντρωσαν 
το ενδιαφέρον τους μόνο στα έργα της Ελληνικής και 
Ρωμαϊκής αρχαιότητας.

Επιμέλεια Π.Υ. Ζωή Κωσταβάρα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ και Φωτογραφίες

Υπουργείο Πολιτισμού: Στα ίχνη της Βυζαντινής Αθήνας.
Δ. Καμπούρογλου: Ιστορία των Αθηναίων.
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ( 24 Δεκεμβρίου 1975) Επτά ημέρες: 

Βυζαντινή Αθήνα.

Πάνω:
Οι Αγιοι Ασώμα- 
τοι στα Σκαλία, 
στην εξωτερική 
πλευρά της Βι
βλιοθήκης του 
Αδριανού. 
(Gaspari 1844). 
Κάτω: Αριστερά 
ο Προφήτης 
Ηλίας και δεξιά 
Ταξιάρχης της 
Αγοράς. (Du 
Moncel 1843).

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΖΑΝΤΕΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜ ΑΤΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
1ο. Ελ Βενιξελου 15 - Αγ. Βαρβάρα,

ΙΠλ.:54.41.488, 56.17.556, fax: 56.16.599 
2ο. Μεγ. Αλεξάνδρου 43 · Αιγάλεω 
3ο. Γρπγ. Λαμπράκπ 243 - Νίκαια
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Ν. Πόρος

Τα νησιά του Αργοσαρωνικού δίνουν στους Αθηναί
ους τη δυνατότητα για μια εύκολη απόδραση από 
το νέφος και την καθημερινότητα του κλεινού ά· 
στεως. Ιδιαίτερα η Αίγινα, ο Πόρος και το Αγκίστρι 
είναι για πολλούς από τους κατοίκους της Αθήνας 
πιο κοντά από τις παραλίες της Αττικής, αφού α
πέχουν, μισή έως μια ώρα από τον Πειραιά.

Μ ε δεδομένη την συχνότητα των δρομολογίων 
κατά τους θερινούς μήνες, είναι φανερό ότι 
ακόμα και μια μονοήμερη εκδρομή με προορι
σμό τα νησιά αυτά είναι εφικτή. Για τους πολύ 
βιαστικούς επισκέπτες διοργανώνονται μονοή

μερες κρουαζιέρες για μια σύντομη γνωριμία με τα τρία 
νησιά του Αργοσαρωνικού. Εκτός της δυνατότητας ολι
γοήμερων διακοπών στο καθαρό περιβάλλον, στην ιδιαι
τερότητα του τοπίου τους και στις φιλόξενες ακρογια
λιές τους, συνδυάζουν ταυτόχρονα, πλούσια ιστορία, εν
διαφέρουσα αρχιτεκτονική καθώς και αρχαιολογικά και 
βυζαντινά μνημεία μεγάλης σημασίας.

Ο επισκέπτης- περιηγητής, που θέλει να ανακαλύψει

περισσότερο την κρυμμένη ομορφιά τους, μπορεί να 
χρησιμοποιήσει σαν βάση ένα από τα νησιά αυτά κι από 
εκεί να κάνει εκδρομές στα υπόλοιπα. Μπορεί επίσης να 
πάρει μέρος σε οργανωμένες εκδρομές με προορισμό 
την Κόρινθο, τις Μυκήνες και την Επίδαυρο.

ΑΙΓΙΝΑ

Ιο νησί βρίσκεται στη μέση του Σαρωνικού. Φθάνο- 
ντας στο λιμάνι ο επισκέπτης βλέπει τα χρωματιστά 
νεοκλασικά σπίτια μιας εποχής που το εμπόριο άκ

μαζε στο νησί. Στην πόλη της Αίγινας βρίσκονται το Κυ
βερνείο του Καποδίστρια και η Μητρόπολη του Αγίου 
Διονυσίου, όπου ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση του ελ
ληνικού κράτους. Δυο χιλιόμετρα βορειότερα βρίσκεται 
το σπίτι στο οποίο έζησε για κάποιο διάστημα και δημι
ούργησε ο Νίκος Καζαντζάκης.

Το σημαντικότερο αρχαιολογικό μνημείο, είναι ο ναός 
της Αφαίας στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Ο ναός εί
ναι περίπτερος με 6 δωρικούς κίονες στην μπροστινή 
και πίσω πλευρά, ενώ οι μακρές πλευρές είχαν από 12 
κίονες η κάθε μια. Είχε κατασκευαστεί από ντόπιο πω
ρόλιθο και τα θαυμάσια αετώματα, παρίσταναν κατορ
θώματα Αιγινητών ηρώων κατά την διάρκεια του Τρωι
κού Πολέμου. Τα γλυπτά αυτά εξαγοράστηκαν από τον

Ν Αιγί'

Τροτ»**" Μ. Υ Μ Μ

Υδρα

Ν. Kef n i l  AU lavttoc

'N.ttvr(a
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1. Χάρτης των 
νήσων Αίγινα, 
Αγκίστρι, 
Πόρος.
2. Ο Ναός της 
Αφαίας στην 
Αίγινα.
3. Αποψη από 
το Αγκίστρι.
4. Το γραφικό 
λιμάνι της 
Αίγινας.

πατέρα του Όθωνα, τον Λουδοβίκο τον Α’ της Βαυαρίας 
και αποτελούν τα σημαντικότερα εκθέματα του Μουσεί
ου του Μονάχου.

Ένα άλλο εύρημα που δείχνει την σημασία της Αίγι
νας κατά την αρχαίους χρόνους είναι η Κολώνα, το μό
νο που απέμεινε από τον ναό του Απόλλωνα του 6ου 
π.Χ. αιώνα. Ο επισκέπτης μπορεί να επισκεφτεί το Αρ
χαιολογικό Μουσείο, στο οποίο βρίσκονται κάποια ανά
γλυφα από τον ναό της Αφαίας, το άγαλμα του Ηρακλή 
από τον ναό του Απόλλωνα και μια μαρμάρινη Σφίγγα 
του 6ου π.Χ. αιώνα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το Μου
σείο του γνωστού γλύπτη Καπράλου που στεγάζεται 
στο εργαστήρι του καλλιτέχνη.

Στην Παλαιοχώρα, η οποία ήταν πρωτεύουσα του 
νησιού από τον 9° έως τον 19° αιώνα σώζονται 36 από 
τα 565 εκκλησάκια που κτίστηκαν εκεί από τους εμπό
ρους του νησιού. Απέναντι είναι το Μοναστήρι του Αγί
ου Νεκταρίου (ανακηρύχτηκε άγιος το 1961). Στην 
γιορτή του Αγίου (9 Νοεμβρίου) συρρέει πλήθος κό
σμου από κάθε σημείο της Ελλάδας. Πολύ κοντά βρί
σκεται το Μοναστήρι της Παναγίας της Χρυσελαιό- 
ντισσας (17 αιώνα) απ’ όπου μπορεί κανείς να θαυμά
σει μια πολύ όμορφη θέα.

Στο ψηλότερο σημείο του νησιού, κοντά στο χωριό 
Ανίτσαιο βρίσκονται τα ερείπια του ναού του Δία, 
(530 μ.).

Εκείνο που θα εντυπωσιάσει αναμφισβήτητα τον επι
σκέπτη είναι τα πολλά φιστικόδεντρα που φυτρώνουν σ’ 
όλο το νησί, τα οποία δίνουν το γευστικότερο και πλέον 
ονομαστό φιστίκι στον κόσμο. Ονομαστά επίσης είναι τα 
διακοσμημένα με ζωηρά χρώματα πήλινα κανάτια της

Αίγινας, τα οποία ανάγουν την τεχνική κατασκευής τους 
στην αρχαία αγγειοπλαστική.

ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Ονομάζεται χαϊδευτικά «Αγκιστράκι» και προσφέρεται 
για γαλήνιες διακοπές. Αν και τα ψάρια έχουν μειω
θεί, εξακολουθεί να είναι ο παράδεισος των ψαρο- 

ντουφεκάδων, που βρίσκουν ακόμα στα νερά του αρκε
τούς ροφούς. Παρά το γεγονός ότι είναι κοντά στην 
Αθήνα και συγκεντρώνει αρκετό κόσμο, προσφέρεται 
για ήρεμες και ανέμελες διακοπές κοντά στους πεντα
κάθαρους και καταπράσινους κολπίσκους. Στο Αγκίστρι 
υπάρχει καλή τουριστική υποδομή με αρκετά ξενοδο
χεία, και ταβέρνες. Εκτός από τις πολυσύχναστες πα
ραλίες που λόγω της εύκολης πρόσβασης είναι κατάλ
ληλες για οικογένειες, υπάρχουν και πιο γαλήνιες, όπως 
στην περιοχή της λίμνης Απονήσου. Η λίμνη αυτή ξη
ραίνεται το καλοκαίρι και οι κάτοικοι της περιοχής συλ
λέγουν το αλάτι που χρησιμεύει για την συντήρηση του 
καρπού της ελιάς, όταν μετά την συγκομιδή περιμένει 
να μεταφερθεί στο ελαιοτριβείο. Η ιστορία της νήσου 
ακολουθεί τα χνάρια των άλλων νήσων του Αργοσαρω- 
νικού. Σ’ ότι αφορά τη σύγχρονη ιστορία κατά την διάρ-
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Πόρος: Άποψη 
της πόλης.

κεια των Ορλωφικών, κατέφυγε στο νησί ένας 
από τους πρωτεργάτες της, ο Μητρομάρας με μέλη 
της οικογένειας του και άλλους επαναστάτες. Ο Μη
τρομάρας μαζί με τους άντρες του σκοτώθηκαν από 
τους Τούρκους, ενώ τα γυναικόπαιδα πουλήθηκαν 
στα σκλαβοπάζαρα.

ΠΟΡΟΣ
« Η  μ ικ ρ ή  Β ε ν ε τ ία  τ ο υ  Α ρ γ ο σ α ρ ω ν ικ ο ύ »

Μ οιάζει σαν προέκταση της Αργολίδας, επειδή ο 
Ισθμός που τον χωρίζει από την ξηρά είναι πολύ 
στενός. Είναι ένα καταπράσινο νησί, με πολλές μι

κρές παραλίες με καθαρές αμμουδιές και πεύκα που 
φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Οι αρχαίοι ονόμαζαν το νη
σί Καλαύρεια λόγω της θερινής δροσερής αύρας.

Ο κεντρικός δρόμος του λιμανιού που σφύζει από 
ζωή, είναι γεμάτος από ταβέρνες, καφετέριες και μπα- 
ράκια, τα οποία λειτουργούν κατά την διάρκεια όλου 
του χρόνου, λόγω της γειτνίασης με τον Γαλατά. Η πό
λη είναι κτισμένη πάνω σε λόφο, από την κορυφή του 
οποίου έχουμε πανοραμική θέα της περιοχής. Στην ανα
τολική πλευρά του λιμανιού βρίσκεται το Μπούρτζι κτι
σμένο το 1830 για την προστασία του νησιού.

Πλησιάζοντας το νησί βλέπει κανείς το ψηλό ρολόι 
που κτίστηκε το 1927 και τα όμορφα νεοκλασικά πέτρινα 
σπίτια, που είναι στολισμένα με πολύχρωμα λουλούδια. 
Εδώ βρίσκεται ο πρώτος πολεμικός Ναύσταθμος της Ελ
λάδας που λειτουργεί σήμερα ως κέντρο εκπαίδευσης 
του Πολεμικού Ναυτικού και η κατοικία του βασιλιά

Όθωνα, η οποία αρχιτεκτονικά αποτελεί μικρογραφία 
του κτιρίου της Ελληνικής Βουλής. Στο νησί βρίσκεται η 
Βίλα Γαλήνη, στην οποία φιλοξενήθηκαν διάσημοι επι
σκέπτες, όπως ο Γιώργος Σεφέρης. Το όμορφο αυτό 
σπίτι αποτέλεσε το σκηνικό όπου γυρίστηκαν πολλές 
από τις ταινίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου. 
Πιο κάτω βρίσκονται τα ερείπια του Ρώσικου Ναυστάθ
μου που λειτούργησε από τα μέσα του 18ου αιώνα ως 
ναυπηγείο και επισκευαστική βάση του Ρωσικού Ναυτι
κού. Ακριβώς απέναντι βρίσκεται το πανέμορφο νησάκι 
Δασκαλιό με το γραφικό εκκλησάκι του. Σε θαυμάσια θέ
ση με πανοραμική θέα και μέσα σε καταπράσινο περι
βάλλον βρίσκεται το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής. 
Μέσα στο ναό βρίσκεται ένα θαυμάσιο ξυλόγλυπτο τέ
μπλο του 17ου αιώνα από την Καππαδοκία.

Στον Πόρο, κατά την αρχαιότητα υπήρχε ναός του 
Ποσειδώνα χρονολογούμενος τον 6° αιώνα π.Χ. που 
ήταν στην συνείδηση των Ελλήνων άσυλο για ναυαγούς 
και πρόσφυγες. Λέγεται ότι στο ναό αυτόν αυτοκτόνησε 
ο ρήτορας Δημοσθένης, όταν οι Μακεδόνες κυρίευσαν 
την Αθήνα.

Το νησί ακολούθησε την ιστορία της Πελοποννήσου 
και το 1821 βοήθησε σημαντικά τον απελευθερωτικό 
αγώνα των Ελλήνων.

Όποιος βρεθεί στις 6 Δεκεμβρίου στον Πόρο θα πα
ρακολουθήσει τη Δοξολογία και την περιφορά της ει
κόνας του Αγίου Νικολάου σε ανάμνηση της ναυμαχίας 
της Έλλης.

Π. Υ. Ζωή Κώστα βάρα
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να πει « Τ η ν  γ λ ώ σ σ α  μ ο υ  

έ δ ω σ α ν  Ε λ λ η ν ικ ή »

(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.

Πολλά μπορεί να σημαίνει η πρόθεση κατά ως 
πρώτο συνθετικό λέξεων. Συμφωνία, εναντιότη
τα, κατάταξη, μερισμό η και επαύξηση της έννοι
ας του δευτέρου συνθετικού. Μια σειρά σύνθε
τες λέξεις με το κατά σας δίνουν την ευκαιρία να 

κατανοήσετε την πολλαπλή του σημασία, 
καταβοή- Α: κατακραυγή. Β: ηχώ. Γ: μουρμουρητό. 
καταβολή- Α: νίκη. Β: τουφεκιά. Γ: εξάντληση, 
κατάκορος- Α: καυγατζής. Β: υπερπλήρης. Γ: κστα- 

κουρεμένος.
κατακρουνισμός- Α: ψυχρολουσία. Β: παροξυσμός. 

Γ: κατρακύλισμα.
καταρροή- Α: πτώση. Β: καταστροφή. Γ: συνάχι, 
κατανεύω- Α: κατανοώ. Β: καταρρέω. Γ: συγκατατί- 

θεμαι.
κατατονία- Α: ιδιαίτερος τονισμός. Β: συλλαβισμός. 

Γ: γενική παράλυση.
κατατρύχω- Α: βασανίζω. Β: βιάζομαι. Πκακολογώ. 
κατάφωρος- Α: έντονος. Β: κατηφορικός. Γ: καταφανής, 
καταύγασμα- Α: απομεινάρι. Β: συμπέρασμα. Γ: έντο

νη λάμψη.
καταχθόνιος- Α: που σχεδιάζει το κακό ύπουλα. Β: 

παμπάλαιος. Γ: πανούργος.
κάτοπτος: Α: αντανακλαστικός. Β: κουρασμένος. Γ: 

ολοφάνερος.

Απαντήσεις
καταβοή- Α: κατακραυγή, επίκριση, αποδοκιμασία, 
καταβολή- Γ: εξάντληση , εξουθένωση, πληρωμή πο

σού. Καταβολές(κληρονομικά στοιχεία η προσωπικές 
εμπειρίες και ερεθίσματα).

κατάκορος- Β: υπερπλήρης, γεμάτος, μεστός, υπερ
κορεσμένος, μεταφορικά υπερβολικός, φορτικός.

κατακρουνισμός- Α: ψυχρολουσία, κρύο ντους, κα- 
ταιγισμός-καταιόνηση με κρύο νερό.

καταρροή- Γ: συνάχι, κατάρρους, φλεγμονή του βλεν
νογόνου της αναπνευστικής οδού, που προκαλεί έκκρι- 
ση υδαρούς υγρού, σπανιότερα ροή προς τα κάτω.

κατανεύω- Γ: συγκατατίθεμαι με νεύμα, ΣΥΝ. συναι
νώ, εγκρίνω, αποδέχομαι, παραδέχομαι, επιδοκιμάζω.

κατατονία- Γ: φαινόμενο της πρώιμης άνοιας η γενι
κής παράλυσης, οπότε το σώμα πέφτει σε ακινησία.

κατατρύχω- Α: βασανίζω, υποβάλλώ σε ταλαιπωρίες 
και βάσανα, κάνω κάποιον να υποφέρει. ΣΥΝ. καταπο
νώ, εξαντλώ, ταλαιπωρώ.

κατάφωρος- Γ:καταφανής, κατάδηλος, ολοφάνερος, 
οφθαλμοφανής, χειροπιαστός, 

καταύγασμα- Γ: έντονη λάμψη, φωτισμός.

καταχθόνιος- Α: (μτφ) αυτός που ενεργεί κρυφά και 
ύπουλα, δόλιος και ραδιούργος, που σχεδιάζει το κακό 
ύπουλα. Κυριολεκτικά αυτός που υπάρχει, που ζει η συ- 
ντελείται κάτω από το έδαφος.

κάτοπτος- Γ: ολοφάνερος, που είναι ορατός από πα
ντού, περίοπτος.

Η καλή γλώσσα

«Ει τις εν λόγω ου πταίει, ούτος τέλειος ανήρ». (Ιάκ. γ ’ 2). 
Η καλή γλώσσα φανερώνει την καλή καρδιά, καρδιά 
ενός ανθρώπου με αυτοκυριαρχία. Η καλή γλώσσα είναι 
πάντοτε όργανο αλήθειας, παρηγοριάς, ειρηνεύσεως. 

Τρόποι κυριαρχίας της γλώσσας

Δεν θα πω αυτή τη λέξη, γιατί πληγώνει.
Δεν θα υπενθυμίσω εκείνο το γεγονός, γιατί στενο- 
χωρεί.
Δεν θα μιλήσω απότομα, γιατί θα μεταμεληθώ 
Δεν θα πω κακό για τον άλλον, γιατί αυτό είναι κου
τσομπολιό.
Δεν θα διακόψω τον άλλον, όταν μιλάει γιατί είναι 
αγενές.
Δεν θα το πω αυτό το αστείο, γιατί είναι χυδαίο. 
Δεν θα πετιέμαι σαν τον κόκορα, γιατί αυτό λέγεται 
προπέτεια.
Δεν θα φλυαρώ, γιατί αυτό δείχνει ελαφρότητα. 
Δεν θα μεταφέρω μία ανεξέλεγκτη πληροφορία, 
γιατί υπάρχει φόβος να μην είναι σωστή κι οι άλλοι 
να την πιστέψουν.
Δεν θα χρησιμοποιώ υπονοούμενα, γιατί αυτό δεν 
είναι σωστό.
Δεν θα μιλάω όταν είμαι θυμωμένος, γιατί θα μετα- 
νοιώσω, για όσα πω.
Θα φροντίζω να μιλάω, όταν πρέπει και με όσα 
πρέπει.
Θα είμαι εύκολος να πω κάτι καλό για τον άλλον. 
Θα δικαιολογώ κάπως τους διπλανούς μου στο 
φταίξιμό τους.
Θα βρίσκω πάντα ένα ενισχυτικό λόγο για τους μει
ονεκτικούς, τους αδύνατους, τους πονεμένους.
Θα προσπαθώ να μιλάω ευγενικά σε όλους.
Θα κάνω ό,τι μπορώ, για να δημιουργώ ευχάριστη 
ατμόσφαιρα.
Θα μιλάω με ειλικρίνεια, καθαρά, σταράτα, αθό
ρυβα.
Θα αγωνισθώ να ακούω περισσότερο και λιγότερο 
να μιλάω.
Θα προσπαθώ να μιλώ με τη σιωπή μου.
Πάντοτε με γλυκύτητα, με μετριοφροσύνη, με σύ
νεση, με αγάπη.
Ποτέ εναντίον της αλήθειας, ποτέ με θυμό, ποτέ με 
νεύρα.

Κ.Γ.Σ.
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Παγωτό με γεύση που «σε ανεβάζει στα ύψη» διαλα- 
λούσε όλο καμάρι πως πουλάει πλανόδιος παγωτα- 
τζής στους δρόμους της πρωτεύουσας της Χιλής, 
και πράγματι το παγωτό του ήτανε εντελώς διαφορετι

κό, αφού αυτό με γεύση σοκολάτας είχε «ολίγη» κο
καΐνη. Όμως, για κακή του τύχη, ένας αστυνομικός 
εκτός υπηρεσίας αγόρασε το παγωτό «σοκολάτα», ει
δοποίησε τους συναδέλφους του για την ύποπτη γεύση 
του και αργότερα συνέλαβαν τον «μερακλή» παγωτατζή 
στο σπίτι του όπου βρισκόταν αρκετή ποσότητα κο
καΐνης. Λίγο βορειότερα, και συγκεκριμένα στο Νέο Με
ξικό των ΗΠΑ, ένας ανύποπτος άνδρας αγόρασε από 
δημοπρασία της αστυνομίας ένα αυτοκίνητο. Ανοίγο- 
ντας όμως το ντουλαπάκι, βρήκε μια σακούλα με 5 κιλά 
κοκαΐνης και ειδοποίησε την αστυνομία. Έγινε γνωστό 
πως το αυτοκίνητο είχε κατασχεθεί από την υπηρεσία 
δίωξης ναρκωτικών το 2001, όμως οι αστυνομικοί μάλ
λον «ξέχασαν» να το ψάξουν.

Α κόμα κι ένας επαγγελματίας δύτης θα έμενε κατά
πληκτος, βλέποντας την τεράστια τσούχτρα πού 
έκανε την εμφάνιση της στις κεντρικές ακτές της Ια

πωνίας. Το βάρος της μπορεί να φτάσει τα 150 κιλά, ενώ 
πρωτοέκανε την εμφάνιση της στα νερά της Ιαπωνίας 
στα μέσα Αυγούστου, διώχνοντας από τη θάλασσα ακό
μα και τον πιο θαρραλέο κολυμβητή.

Ιο πρώτο κλωνοποιημένο πλάσμα στον κόσμο, το πρό
βατο που ονομάστηκε Ντόλι, υποβλήθηκε σε ευθανα
σία επειδή έπασχε από πνευμονική νόσο, ανακοινώ
θηκε από το Ινστιτούτο Ρόσλιν του Εδιμβούργου, στη 

Σκωτία, στο οποίο η Ντόλι οφείλει την ύπαρξη της. Η 
Ντόλι ήταν το 1996 το πρώτο πρόβατο που κλωνοποιή- 
θηκε στον κόσμο από κύτταρο ενήλικου θηλαστικού. Η 
γέννηση της αποκαλύφθηκε το 1997. Η απόφαση να υπο
βληθεί σε ευθανασία ελήφθη έπειτα από κτηνιατρική εξέ
ταση, η οποία έδειξε ότι έπασχε από εξελισσόμενη κατά 
στάδια πνευμονική νόσο, αναφέρεται στην ίδια ανακοί
νωση. Η Ντόλι υπέφερε και από πρώιμη αρθρίτιδα.

Α υστραλός ληστής «τσαντάκιας» στάθηκε ιδιαίτερα 
άτυχος όταν απέσπασε την τσάντα οδηγού τζιπ σε 
προάστιο του Σίδνεϊ και ανακάλυψε ότι ο ιδιοκτήτης 

της τσάντας μετέφερε δηλητηριώδη ερυθρόμορφη οχιά, 
μήκους ενάμισυ μέτρου. Ο ιδιοκτήτης της τσάντας είχε 
πιάσει το επικίνδυνο ερπετό λίγα λεπτά νωρίτερα, στον 
χώρο στάθμευσης εμπορικού κέντρου. «Ας γίνει αυτό ένα 
καλό μάθημα στους ληστές. Το φίδι δεν θα φταίει εάν δα
γκώσει τον άνθρωπο αυτό», είπε ο οδηγός του τζιπ. Το 
δάγκωμα της ερυθρόμορφης οχιάς μπορεί ακόμη και να 
αποβεί μοιραίο ιδιαίτερα εάν προέλθει από ενήλικο φίδι.

Ιεξανός καλλιτέχνης της δερματόστιξης, που τυγχά
νει να είναι και πιστός Χριστιανός, έσπασε το παγκό
σμιο ρεκόρ αντοχής τατουάζ, καθώς εργάστηκε πά

νω στο σώμα φίλου του, χωρίς διακοπή, για πάνω από 
30 ώρες. Ο καλλιτέχνης Μπόμπι Ντάραν πέτυχε να κα
λύψει το σώμα καλού του φίλου, έπειτα από 30 ώρες 
συνεχούς εργασίας, διακοσμώντας το δέρμα του υπο
μονετικού φίλου με παραστάσεις δράκων, νεκροκεφα
λών, κεραυνών, νεφών, και βέβαια του Ιησού. Ο Ντάρεν

ανέφερε ότι ξόδεψε σε μία ημέρα μελάνη μιας εβδομά
δας στο σώμα του φίλου του. «Τα τατουάζ δεν πονάνε 
πολύ, υπέφερα, όμως, να κάθομαι σ’ αυτήν την καρέκλα 
για 30 ώρες», είπε ο Μπίλ Ντέιβις. Και όλα αυτά παρά τη 
σθεναρή αντίσταση της εκκλησίας στα τατουάζ,τα 
οποία θεωρεί ως μείζον αμάρτημα.

Ιο πρώτο όχημα στον κόσμο, το οποίο εγκαινίασε την 
εποχή του αυτοκινήτου το 1886, εξακολουθεί να κυ
κλοφορεί χάρη στο μεράκι του ευρηματικού Τζον 

Μπέντλεϊ. Δεν πρόκειται βέβαια για το αυθεντικό τρίκυ- 
κλο του Καρλ Μπένζ το οποίο βρίσκεται στο γερμανικό 
Μουσείο στο Μόναχο, αλλά για ακριβές αντίγραφο με 
υλικά της εποχής, που διατίθεται σε 100 κομμάτια με την 
αστρονομική τιμή των 64.000 ευρώ. Το μόνο πρόβλημα 
είναι ότι ο σχεδιασμός του κινητήρα ακολουθεί πιστά το 
πρωτότυπο, με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί με τη συμ
βατική βενζίνη αλλά με καθαρή βενζίνη. Είναι άλλωστε 
γνωστό ότι ο πρώτος οδηγός του τρίκυκλου, που δεν 
ήταν άλλος από τον ίδιο τον Μπενζ, δεν γέμιζε το ρεζερ
βουάρ του στο βενζινάδικο αλλά....στο φαρμακείο!

Κάποιοι αναζητούν στο δάσος την ηρεμία, άλλοι την 
έμπνευση και άλλοι....το ταίρι τους. Συγκεκριμένα, 
σε ένα ξέφωτο του δάσους του Ντόνταου στη Γερ

μανία υπάρχει ένα δένδρο ηλικίας 500 ετών, ο κορμός 
του οποίου είναι γεμάτος από ερωτικά μηνύματα. Για 
πρώτη φορά το υπεραιωνόβιο δένδρο χρησιμοποιήθηκε 
ως «προξενήτρα» πριν από 112 χρόνια από την κόρη 
ενός δασοφύλακα, η οποία απευθυνόταν στον εκλεκτό 
της καρδιάς της.. Λίγα χρόνια αργότερα, το δένδρο 
έκανε το θαύμα του και έκτοτε πολλά απεγνωσμένα ζευ
γάρια ζητούν τη....βοήθεια του μέχρι σήμερα. Από το
1927 δε, το γερμανικό ταχυδρομείο επιτρέπει την επι
κόλληση επιστολών στον κορμό του δένδρου, αίροντας 
το απόρρητο της αλληλογραφίας κατ’ εξαίρεση.

ίάτα, που βρέθηκε στο εσωτερικό εμπορευματοκιβω
τίου, επέζησε από ταξίδι τριών εβδομάδων και διέ
σχισε έτσι, άθελα της, τον Ατλαντικό φθάνοντας στην 
Αγγλία. Το κέντρο καραντίνας του Κόλτσεστερ έδωσε 

το όνομα «Ντάιαμοντ Λιλ» στην τυχερή γάτα, η οποία θα 
παραμείνει υπό την στοργική εποπτεία τους για έξι μή
νες. Η Λιλ πραγματοποίησε ταξίδι που θα ζήλευε ακόμη 
και ο Κολόμβος, καθώς εισήλθε λάθρα στο κοντέίνερ 
στο Σικάγο, αλλά πέρασε από τη Βιρτζίνια και τη Νέα 
Υόρκη, προτού περάσει τον Ατλαντικό για τα Ευρωπαϊ
κά παράλια. «Η γάτα είναι εκνευρισμένη και δεν επιτρέ
πει σε κανέναν να την πλησιάσει. Είναι, όμως, νωρίς και 
θα συνηθίσει γρήγορα το νέο της περιβάλλον», λέει ερ
γαζόμενος στο κέντρο καραντίνας.

ΟΤζιοβάνι Ταλούτο γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου στο 
Παλέρμο της Ιταλίας το 1954. Το ίδιο και ο Τζιοβάνι 
Ταλούτο. Μόνο που πρόκειται για δύο εντελώς δια
φορετικά πρόσωπα, ένα μπάρμαν κι έναν ωρολογοποιό 

τις περιπέτειες των οποίων με τις ιταλικές Αρχές εξιστο
ρεί ο ανταποκριτής των «Τάιμς» στη Ρώμη. Η πρώτη φο
ρά που οι δυο άνδρες έμαθαν ο ένας την ύπαρξη του άλ
λου ήταν όταν κλήθηκαν να υπηρετήσουν την πατρίδα. 
Όταν ο αξιωματικός ζήτησε το «παρουσιάστε» από τους
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στρατιώτες του, οι δύο άνδρες βγήκαν μπροστά και 
διεκδίκησαν την ταυτότητα τους. Από τότε η μοίρα τους 
έλαχε να συμβαδίζει, όχι πάντα για καλό. Όταν ο μπάρ- 
μαν αποφάσισε να παντρευτεί και ζήτησε πιστοποιητικά 
από τις Αρχές, έμαθε ότι είναι ήδη παντρεμένος. Αργό
τερα έλαβε από την εφορία μια κλήση να πληρώσει φό
ρο διπλάσιο από τα ετήσια έσοδα του και μια άλλη φορά 
έλαβε κλήση για υπερβολική ταχύτητα, ενώ δεν διαθέτει 
καν αυτοκίνητο. Αλλά το καλύτερο ήλθε στα 40 του χρό
νια, όταν οι Αρχές τον ενημέρωσαν ότι μπορούσε να συ- 
νταξιοδοτηθεί, αφού ένας «έξυπνος» υπολογιστής είχε 
προσθέσει τα ένσημα των δύο ανδρών.

Αντιτρομοκρατική ομάδα της αστυνομίας της Δανίας 
εισέβαλε σε σπίτι οικογένειας στην Κοπεγχάγη, πα- 
ρεξηγώντας χιουμοριστικό μήνυμα στον αυτόματο 
τηλεφωνητή της οικογένειας. «Μας έπιασαν ομήρους τα 

δύο παιδιά μας. Βιαστείτε. Βοηθήστε μας μετά το μπιπ. 
ΤώραΙ», έλεγε το μήνυμα. Οι αρχές, όμως, που ειδοποιή
θηκαν από φίλους της οικογένειας, νόμισαν ότι το μήνυ
μα έλεγε: «Μας έπιασαν ομήρους με δύο παιδιά» και απέ- 
στειλαν στην περιοχή ειδικευμένη ομάδα αντιμετώπισης 
περιστατικών ομηρίας. Η οικογένεια στο προάστιο Γκλά- 
ντσαξτης Κοπεγχάγης δοκίμασε μία από τις εντονότερες 
εμπειρίες της ζωής της βλέποντας τους πάνοπλους 
αστυνομικούς να εισβάλουν με προτεταμένα όπλα στο 
κατά τα άλλα ήσυχο σπίτι τους. Ο δυναμισμός, τον οποίο 
επέδειξαν τα συνήθως ήπιων τόνων σκανδιναβικά όργα
να, ενδέχεται μάλιστα να οδηγήσει την αστυνομία στα 
αστικά δικαστήρια, με τον ιδιοκτήτη του τηλεφωνητή να 
ζητά χρηματική αποζημίωση για ψυχική οδύνη.

Ϊε μία προσπάθεια να διαχωρίσουν εαυτούς από τους 
αστυνομικούς-μαϊμούδες οι Βούλγαροι άνδρες δυ
νάμεων ασφαλείας αποφάσισαν και επιβαίνουν εις το 
εξής στην ίδια μάρκα περιπολικού, για να αναγνωρίζο

νται εύκολα τόσο από τους ντόπιους όσο και από τους 
ξένους. Διακόσια πενήντα αυτοκίνητα Όπελ Άστρα θα 
περιπολούν τις κεντρικές λεωφόρους της χώρας, σύμ
φωνα με τον αρχηγό του σώματος. Η πρωτοβουλία έχει 
ως αποδέκτες και τους ξένους επισκέπτες, οι οποίοι 
έχουν πέσει θύματα πειρατείας από επιτήδειους, που 
παριστάνουν τους αστυνομικούς. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι το 2002 64 αυτοκίνητα, 24 εκ των οποίων με ξένες πι
νακίδες, σταμάτησαν στους υποτιθέμενους ελέγχους 
της αστυνομίας για να διαπιστώσουν στη συνέχεια ότι οι 
ένστολοι άνδρες δεν ήθελαν τις ταυτότητες, αλλά τα 
πορτοφόλια τους. Στο μέλλον οι τουρίστες θα γνωρί
ζουν αφενός σε ποιό τύπο αυτοκινήτου επιβαίνουν οι 
αστυνομικοί και αφετέρου πως μοιάζουν, αφού κατά 
την είσοδο τους στη χώρα θα ενημερώνονται από φω
τογραφίες για το παρουσιαστικό τους.

Ναυάγιο ελληνικού πλοίου ηλικίας 2.400 ετών, το αρ
χαιότερο που έχει ανακαλυφθεί στη Μαύρη Θάλασ
σα, έφερε στο φως στα ανοιχτά της Βάρνας αμερικα

νική εξερευνητική αποστολή που οργάνωσε ο διάσημος 
από την ανακάλυψη του «Τιτανικού» Ρόμπερτ Μπάλαρντ 
και καθοδήγησε ο ωκεανολόγος Νίτουάιτ Κόλμαν. Σύμφω
να με ανακοινώσεις, το πλοίο κρύβει τεράστιο πλούτο πλη
ροφοριών από τη χρυσή εποχή του αρχαίου εμπορίου και

είναι γεμάτο αμφορείς, σε έναν από τους οποίους βρέθη
καν τα κόκαλα ενός γιγαντιαίου είδους γατόψαρου, που 
συναντάται στις περιγραφές του Στράβωνος.

ΟΤζιμ Μπάτλερ, δεινός καουμπόης, ούτε που το φα
νταζόταν τι μπορεί να πάθει, όταν γράφτηκε στους 
αγώνες ροντέο Βάνγκα, στη Νότια Ουαλία της Αυ
στραλίας. Την ώρα που πήγαινε να καβαλήσει ένα άλο

γο, αυτό «παλάβωσε», έβαλε τον καουμπόη κάτω, ξά
πλωσε πάνω του και άρχισε να ξύνεται!!. Το «χάπενινγκ» 
διήρκεσε δέκα λεπτά και κανένα από τα δύο «ζωντανά» 
δεν έπαθε τίποτε. Μάλιστα, ο καουμπόης, ύστερα από 
ένα τέταρτο, καβάλησε άλλο άλογο και διαγωνίστηκε.

Μέχρι σήμερα η ηλεκτρική σκούπα περιοριζόταν 
στην οικιακή χρήση, ευφυέστατοι, ωστόσο κλέ
φτες στο Παρίσι βρήκαν κι άλλο τρόπο να την αξιο- 

ποιήσουν, αυτόν για την αρπαγή κοσμημάτων από βι- 
τρίνα καταστήματος.. Τέσσερις άνδρες που επέβαιναν 
σε μοτοσικλέτες έσπασαν τις βιτρίνες κοσμηματοπωλεί
ου σε αριστοκρατική περιοχή του Παρισιού και χρησι
μοποιώντας ηλεκτρική σκούπα που λειτουργεί με μπα
ταρία άρπαξαν αστραπιαία τα πολυτελή είδη. «Η χρήση 
της ηλεκτρικής σκούπας αποτελεί ασφαλώς καινοτο
μία», παραδέχθηκε με κάποια δόση θαυμασμού εκπρό
σωπος της αστυνομίας που πρόσθεσε πως πιθανότατα 
οι κλέφτες ξεσήκωσαν την ιδέα από κάποια ταινία και 
πως ασφαλώς θα τη χρησιμοποιήσουν ξανά. Η επίθεση 
αυτή ήταν η τελευταία μιας σειράς ενόπλων ληστειών 
μέσα στο μεσημέρι σε διάσημα κοσμηματοπωλεία της 
γαλλικής πρωτεύουσας.

Μ ε τη συνοδεία της αστυνομίας επιστρέφουν πολλοί 
μαθητές στην Ανατολική Τουρκία στο σπίτι τους, 
αφότου παραλαμβάνουν τον έλεγχο τους από το 

σχολείο καθώς πάντα κάθε τέτοια εποχή παρατηρούνται 
αυξημένα κρούσματα βιαιοπραγίας γονιών κατά των παι
διών τους, αν οι βαθμοί τους είναι απογοητευτικοί. Επι
πλέον, έχει δημιουργηθεί μια ειδική τηλεφωνική γραμμή 
βοήθειας για τους μαθητές και ήδη έχουν τηλεφωνήσει 
αρκετοί μαθητές αναζητώντας υποστήριξη, ενώ ομάδες 
της αστυνομίας περιπολούν καθημερινά στις γειτονιές 
για να προλάβουν τυχόν βιαιοπραγίες. Σύμφωνα με τους 
γιατρούς, κάθε Ιούνιο υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων 
κακομεταχείρισης, καθώς οι γονείς περιμένουν πολλά 
από τα παιδιά τους, θεωρώντας πως μια θέση στο πανε
πιστήμιο θα τους οδηγήσει σε μια καλύτερη ζωή.

νας Ινδός ακτιβιστής επιδεικνύει μπροστά στον φω
τογραφικό φακό ότι κάθε κοινός θνητός μπορεί να 
βάλει φωτιά στο στόμα του, χωρίς να διαθέτει μαγι

κές ικανότητες, καθώς το μυστικό κρύβεται στην απο
κλειστική χρήση καμφοράς. Η προαναφερόμενη επίδει
ξη αποτελεί μέρος μια εκστρατείας που εγκαινίασαν οι 
αστυνομικές Αρχές της Βομβάης σε συνεργασία με 
ομάδες ακτιβιστών, κατά εκατοντάδων αγυρτών που 
πλασάρονται ως μάγοι και θεραπευτές πραγματοποιώ
ντας ανάλογα «θαύματα» και εκμεταλλεύονται προς 
όφελος τους την ευπιστία των συντοπιτών τους.

Επιμέλεια Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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Η τεχνολογία... εξέΠωσειαι

οποίο βρίσκεται ενσωματομένος ένας επεξεργαστής 
8bit. Ίσως είναι το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη 
εξαιρετικά λεπτών υπολογιστών και τηλεοράσεων.

1. Γυαλί......και τσιπάκι?

0 πρόεδρος της Semiconductors Energy 
Laboratory (SEL) σε συνεργασία με τη Sharp, πα
ρουσιάζει ένα πολύ λεπτό κομμάτι γυαλί στο

2. Για κουβεντούλα!

να ρομποτάκι 
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς  
που μπορεί να 

πάρει 40 διαφορετι
κές εκφράσεις, ενώ 
διαθέτει λεξιλόγιο 
χιλιάδων λέξεων. 
Το ρομποτάκι δημι- 
ουργήθηκε από την 
Business Design 
Laboratory και έχει 
ήδη κυκλοφορήσει 
στην αγορά στην τ ι
μή των 4.200 ευρώ.

4. B ack  up στο μπρελόκ μου?

ι χωρητικότητες του μέχρι στιγμής είναι 64, 128, 
256, 512ΜΒ ενώ είναι θέμα χρόνου να εμφανι
στούν μεγαλύτερες. Οι διαστάσεις και το βάρος 

εξαιρετικά μικρά, στο μέγεθος ενός αναπτύρα. Η το

ποθέτηση πολύ εύκολη, αρκεί να υπάρχει USB έξοδος 
στον υπολογιστής μας. Η μηχανή αυτή αποθηκεύει τα 
αρχεία μας και μας διευκολύνει στη μεταφοράς τους 
σε άλλη μηχανή. Η αναγνώριση της από τα Windows 
γίνεται αυτόματα.

3. Τηλέφωνο και GPS

Ιο πρώτο κινητό τη
λέφωνο που διαθέ- 
ται λειτουργία εντο
πισμού μέσω δορυφο

ρικού συστήματος 
GPS (Global Posi
tioning System). Ο 
χρήστης είναι σε θέση 
να βλέπει σε χάρτη το 
ακριβές σημείο που 
βρίσκεται ενώ σε περί
πτωση που ο κάτοχος 
τέτοιου τηλεφώνου 
αντιμετωπίσει κάποιο 
πρόβλημα είναι εύκο
λος ο εντοπισμός 

του...αν βέβαια το επιθυμεί ο ίδιος....

5. Πληκτρολόγια.... παλάμης!

α σπαστά αυτά πληκτρολόγια 
προορίζονται για τους υπολογι
στές παλάμης. Ιδανικό για 

όσους κινούνται συνεχώς ενώ συ
νεργάζεται άψογα με την υποστήρι
ξη της ελληνικής γλώσσας.
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6. Σκυλιά που μιλάνε?

ρησιμοποιώντας 
την ίδια μέθοδο με 
αυτής που εφαρ

μόζουν οι ενήλικες 
στα μικρά παιδιά, έτσι 
και οι επιστήμονες ξε
κίνησαν την προσπά
θεια να μάθουν στα 
ρομποτικά σκυλιά να 
μιλάνε. Ως «πειραμα
τόζωα» χρησιμοποιού
νται τα δημοφιλή ρο
μποτικά σκυλιά της 
Sony, Aibo, που έχουν 

προηγμένο σύστημα αναγνώρισης φωνητικών εντολών.

7. VIRTUAL KEYBOARD......
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΣΤΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ

Η εικόνα του πληκτρολογίου μπορεί να εμφανι
στεί με τη βοήθεια ειδικού προβολέα στην επι
φάνεια του γραφείου ή σε επίπεδη επιφάνεια. Η

Siemens κατα
σκεύασε και 
εξασφάλισε την 
άδει εμπορικής 
εκμετάλλευσης 
του μελλοντικού 
αυτού πληκτρο
λογίου, το οποίο 
θα κυκλοφορί- 
σει στις αρχές 
του επόμενου 
έτους. Η τιμή 
του κυμένεται 

στα 150 δολάρια και θα βρει εφαρμογή στους φο
ρητούς υπολογιστές και στα κινητά τηλέφωνα.

8. Ενοικίαση ταινιών και τραγουδιών 
μέσω INTERNET

Πέντε μεγάλα στούντιο άρχισαν να παρέχουν την 
ενοικίαση ταινιών και τραγουδιών από 1,99 έως 4,99 
δολάρια. Τα συμπιεσμένα αρχεία έχουν μέγεθος 

περίπου 500ΜΒ και για τη μεταφορά τους μέσω δικτύ

ου στον υπολογιστή του εκάστστε χρήστη απαιτείται περί
που μία ώρα με DSL σύνδεση ή καλωδιακού μόντεμ. Η ποι
ότητα των ταινιών είναι αντίστοιχη με των βίντεο VHS. 
Προβάλλονται αμέτρητες φορές σ ένα 24ωρο. Παραμέ
νουν στον δίσκο του χρήστη έως 30 ημέρες και διαγράφο
νται αυτόματα όταν λήξει η άδεια χρήσης. Τα αρχεία δεν 
αναπαράγονται εαν αποσταλούν σε άλλον υπολογιστή, 
ενώ η εγγραφή των τραγουδιών σε CD είναι εφικτή. Κάθε 
τραγούδι θα πωλείται περίπου ένα δολάριο.

W E B  P A G E S
WWW.YDT.gr

^//FORTHNET.GR/INFO 

WWW HEILENCPRESS.COM 

WWW.CWEMWIA.COM 

WWW.HUMORSEARCh co m  

wvw.fWEsaoGce* 

WWW.DtAKOPES.GR 

WWW.EUROIROnER.COM 

WWWRETROSPECTIV.COM

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ 

ΠΡΟΓΝΟΣΗ ΚΑΙΡΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤ. ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΜΗΧΑΝΗ ΑΜΑΣΗΤΗΣ ΧΙΟΥΜΟΡ 

ΥΓΕΙΑ ' « Κ Η ΣΗ , ΔΙΑΤΡΟφη 

ΤΑ ΞΙΔ Ι ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΤΑ ΞΙΔ Ι ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

0  Κ°ΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΓΙΑ
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Οριζόντια
1. Πασίγνωστο μνημείο στη χώρας μας, β. Εντάξει 

(ξενικά).
2. Μεθυσμένος (μ.τ.φ.)
3. Μισό τυρί, β. Οργανισμός συγκοινωνιών, γ. Ίρι

δα, ουράνιο τόξο (καθαρ.)
4. Έκφραση προσώπου, β. Γυναικείο χαϊδευτικό 

όνομα
5. Χωρίς αρχή το 4α οριζόντια, β. Μάρκα πετρελαι

οειδών
6. Η άκρη του αλετριού (που σκάβει), β. Αμερικά- 

νος ράμπο
7. Άφωνη ΛΕΤΑ, β. Παλαιό μάρκα φορτηγών
8. Άρθρο (πληθ.), β. Αναστεναγμός, γ. Επόμενη 

μέρα
9. Νεαρός Κομουνιστής, β. Κάρολος .... αξέχα

στος σκηνοθέτης μας
10. Αδερφός του Μωϋσή, β. Το όνομα του ΣΙΡΑΚ
11. Ίδια σύμφωνα, β. Κατακτήσεις.

Κάθετα
1. 1ος βαθμός Αστυνομικού
2. Και αυτός δικάζεται για τις τρομοκρατικές επιθέ

σεις της 17Ν.
3. Μισό ΡΥΖΙ, β. Ατέλειωτο ΟΣΙΟ, γ. Δύο έχει η 

ΡΙΡΙΚΑ (ανάποδα)
4. Βουνό (καθ), β. Όχι πάνω
5. Σύνδεσμος προτάσεων, β. Ίδια σύμφωνα, γ. Κα

τοικίδιο πτηνό ύποπτο φυγής
6. Γίνεται με αβγά
7. Άρθρο γαλλικό, β. παιδική ασθένεια, γ. Υπάρχω
8. Χαλινάρια, β. Ένας ευαγγελιστής
9. Είναι το κοράκι, β. Κίνηση στο σκάκι
10. Ιερή - Άγια, β. Ομόηχα φωνήεντα
11. Αξέχαστος πρόεδρος του ΠΕΡΟΥ

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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((Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον συνάδελφο Βασίλη 
Τερζόπουλο για την αποστολή του Σταυρολέξου).

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ερίεργη ιστορία, μουρμούρισε ο Αστυνόμος Δη- 
μητρίου και απευθύνθηκε στον άνδρα που είχε 
μπροστά του. «Δεν σας κρύβουμε κύριε Δημη- 

τρόπουλε ότι είσαστε ο πρώτος ύποπτος για την κλο
πή από τα γραφεία της εταιρίας «Ανυψωτική» των 
σχεδίων για το χτίσιμο του νέου ουρανοξύστη της 
Θεσσαλονίκης. Ήσασταν από τα υψηλά στελέχη της 
εταιρίας και γνωρίζατε ότι οι λεπτομέρειες που υπήρ
χαν σ’ αυτά τα ειδικά σχέδια δεν είχαν αντίγραφα», εί
πε ο Αστυνόμος Δημητρίου στον Μόσχο Δημητρό- 
πουλο κατά την επίσκεψή του στην πολυτελή βίλα του 
τελευταίου.

«Και γιατί παρακαλώ με θωρείτε ύποπτο;» είπε ο 
Δημητρόπουλος κάνοντας μια αποδοκιμαστική γκρι- 
μάτσα.

«Είχατε κατηγορηθεί πολλές φορές για ατασθα
λίες και το Διοικητικό Συμβούλιο σας είχε απολύσει. 
Άρα είχατε το κίνητρο της εκδίκησης. Τέλος πάντων, 
θέλουμε να μας πείτε πού ήσασταν χθες το βράδυ».

«Γλένταγα με ένα φίλο μου μπορεί να σας το επι
βεβαιώσει και εκείνος στο ρέστοραν «Πιερό». Μετά 
το γλέντι με συνοδέυσε στο σπίτι γιατί ήμουν πολύ 
μεθυσμένος. Με άφησε έξω από την πόρτα και εγώ 
περπάτησα δίπλα στην πισίνα προς την είσοδο.

«Χωρίς να το καταλάβω, καθώς ήμουν μεθυσμένος, 
έπεσα μέσα στην πισίνα. Κατάφερα με χίλιους κόπους 
να βγω, αλλά όταν έφτασα στην είσοδο διαπίστωσα 
ότι είχα χάσει τα κλειδιά μου. Θα τα είχα χάσει στην 
πισίνα ή στο δρομάκι προς τα εκεί. Ξανάκανα το δρό
μο σπιθαμή προς σπιθαμή, ανάβοντας το ένα σπίρτο 
μετά το άλλο, ψάχνοντας στο δρομάκι. Τρομοκρατή
θηκα στην ιδέα ότι μπορεί να τα είχα χάσει μέσα στην 
πισίνα αλλά ευτυχώς στο τέλος τα βρήκα δίπλα στον 
αναβατήρα της πισίνας. Γύρισα σπίτι, έβγαλα τα 
βρεγμένα ρούχα μου και έπεσα «ξερός». Κοιμήθηκα 
μακαρίως μέχρι αργά σήμερα το πρωί. Αν θέλετε κά
νετε έρευνα, ακόμα τα νωπά ρούχα μου θα βρίσκο
νται στο μπάνιο».

«Δεν μπορείτε να αρνηθείτε όμως ότι θα είχατε σοβα
ρό κίνητρο για αυτή τη κλοπή», απά\πησε ο Αστυνόμος.

«Ναι, δεν μπορώ να πω. Θα χαρώ για κάθε ζημία 
που θα πάθουν. Αλλά δεν έχετε δικαίωμα να με υπο-
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τπεύεστε χωρίς αποδείξεις».
Όμως μας λέτε παραμύθια κύριε Δημητρόπουλε», 

τον διέκοψε ξαφνικά ο Αστυνόμος. Έκανες μία γκάφα 
που θα τη θυμάσαι σε όλη σου τη ζωή. Εσύ έκανες 
την κλοπή και το ξέρεις πολύ καλά. Απλά, προσπάθη
σες να δημιουργήσεις άλλοθι γιατί γνώριζες ότι εσέ
να θα υποψιαζόμασταν πρώτα». Όμως τα έκανες 
«μούσκεμα».

Ποιά λεπτομέρεια στην κατάθεσή του πρόδωσε 
τον Δημητρόπουλο;

(Οι νικητές θα αποκτήσουν αξιόλογα CD δημοτικής 
και κλασσικής μουσικής).

ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Όπως δήλωσε ο καταστηματάρχης είχε χτυ
πηθεί την ώρα που κρατούσε ένα κουβά γεμά
το νερό. Αν όμως συνέβαινε κάτι τέτοιο τότε 
το νερό θα έπρεπε να είχε χυθεί κατά την πτώ
ση του στο πάτωμα. Το στεγνό όμως πάτωμα 
και ο γεμάτος κουβάς δείχνουν ότι ο κύριος 
αυτός έλεγε ψέματα.

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ 

Παιδεία
Οι γονείς πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα 

στα τέκνα τους, δείχνοντας συνάμα στοργική διαγω
γή απέναντι τους, να τους εκφράζουν με γλυκό ύφος, 
κατά τη συζήτηση, όλες εκείνες τις αβρές λεπτότη
τες, που και στους πιο μεγάλους είναι τόσο αρεστές: 
την καλοκαγαθία, τις συχνές παραινέσεις, τις ενδει
κτικές αγάπης και τρυφεράδας φροντίδες τους 
κ.ο.κ., ώστε αυτά να παίρνουν τους γεννήτορές τους 
πιο πολύ σαν φίλους, υπερασπιστές, προστάτες κι 
οδηγούς στο δρόμο της ζωής τους.

ΤΕΗΛΟΡ
Εγωισμός

Δεν είναι κακό το να νομίζει ο άνθρωπος πως δια
θέτει κάτι το ξεχωριστό διότι είναι πράγμα φυσικό να 
αγαπάει κανείς τον εαυτό του. Μόνο ο υπερβολικός 
εγωισμός είν’ αξιοκατάκριτος. Όχι, λοιπόν, το ν’ αγα
πάς απλώς τον εαυτό σου, αλλά το να τον λατρεύεις 
πιο πολύ απ’ όσο πρέπει, είναι αυτό που συνιστά τον 
«άγονο εγωισμό».

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Υγεία

«Αφού περάσει τις τα εξήκοντα, άλλο ιατρικόν εις τα 
πάθη του σχεδόν δεν τον μένει, παρά την δίαιταν. Δέ
κα σχεδόν έτη είναι οπού βασανίζομαι από την αρθρί
τιδα, και δεν εξόδευσα ούτε δεκάρα σόλδια εις ιατρι
κά, και όμως βλέπεις ότι ζω ακόμη. Χρεωστώ την μα
κροζωίαν ταύτην εις μόνην την δίαιταν. Τροφή μετρία 
και εύπεπτος, κίνησις του σώματος, όσον είναι δυνα
τόν, εις την κλίνην αφού νυκτώσει, και έξω της κλίνης 
πριν ανατείλει ο ήλιος, κατοικία φωτεινή και ευάερος, 
ταύτα μεταχειρίζου και λείπε από ιατρικά άλλα».

ΑΔ. ΚΟΡΑΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΙΖ 1

Στην ιστορία θα μείνουν οι φράσεις του:
«Είναι ψρικτό να πέσει κανείς στην αγκαλιά του ζω

ντανού θεού, είναι όμως ο μόνος δρόμος που οδηγεί 
στη λύτρωση». Υπαρξιστής φιλόσοφος του 19ου αιώ
να. (Βρείτε τη λύση και κερδίστε από ένα αξιόλογο βι
βλίο αναλόγου ενδιαφέροντος).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΙΖ 2
Φιλόσοφος που έζησε τον 17ο αιώνα ποιος είναι:

Οι νικητές θα αποκτήσουν από ένα αξιόλογο 
CD κλασσικής ή Δημοτικής Μουσικής.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΑΣ

ΣΚΑΚΙ

Συνάδελφοι θυσιάστε λίγο από το χρόνο σας με 
μια χρήσιμη θυσία σε ματ δύο κινήσεων. Μια ωραία 
θυσία μπλοκαρίσματος!

Παίζουν τα μαύρα: KEISER 
Παίζουν τα λευκά: COULTER

8 · κ ·  Μ Μ
7 μ  φ m m i
6 Η 11 3 SB
5 §§| ·# ϋ 1 ·
4 Μ&Μ Η ϋ§
3 έ iP̂ M#\W
2 ■ m m m
1

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ

ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
(Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον συνάδελφο Βασίλη 

Τερζόπουλο για την αποστολή του Σκάκι).
(Οι νικητές θα αποκτήσουν από ένα CD κλασικής 

μουσικής).

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΟΛΛΑ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ:

ΜΑΙΟ:
Ειρήνη, 5. Ιωάννη (του Θεολόγου), Αρσένιο, 8. Θε

όδωρο, 16. Κωνσταντίνο, Ελένη, 21. Ιωάννη του Ρώ
σου, 27.

ΙΟΥΝΙΟ:
Κύριλλο, 9. Βαρθολομαίο, Βαρνάβα, 11. Πέτρο, 

Παύλο, 29. Απόστολο, 30.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Απάντησαν στο αστυνομικό πρόβλημα οι:
Αγγελική Γκόρα, Μαρία Διαμαντή, Σοφία Πα- 
νάγου, Τζένη Γαλανοπούλου, Ιωάννης Μορφο- 
γιάννης, Κατερίνα Φλώρου, Θανάσης Αλεβιζά- 
τος, Θεόφιλος Παυλίδης, Χρήστος Μανωλακά- 
κης, Νίκη Ζάχου, Θεοδώρα Παππά.

Στο φωτογραφικό κουΐζ 1 απάντησαν σωστά οι: 
Χριστόφορος Νικολαϊδης.

Στο φωτογραφικό κουΐζ 2 απάντησαν σωστά οι: 
Μαρία και βιβή Στεφανίδου, Παναγιώτης Γεωρ- 
γακόπουλος.

Υστερόγραφο:
Μπορείτε να στείλετε τις απαντήσεις σας με fax 

στο τηλ. 2106849352 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
του περιοδικού μας. astepi@otonet. gr (είναι απαραί
τητη και η καταχώρηση της ταχυδρομικής σας διεύ
θυνσης ή του τηλεφώνου σας).
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ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

Ο κ. Παύλος Τσομίδης, σε επιστολή του προς το 
Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο κ. 
Γεώργιο Αγγελάκο, γράφει τα εξής: «Θα ήθελα μέσα από 
αυτή την επιστολή να ευχαριστήσω την Ελληνική Αστυνο
μία για τη βοήθεια που μου παρείχε στις 27/3/2003, κατά 
τη μεταφορά της εγκύου γυναίκας μου στο Νοσοκομείο 
«Λητώ» για να γεννήσει».

Η οικογένεια του κ. Ιωάννη Νεοφώτιστου, ευ
χαριστεί τον ανθ/μο κ. Ανδρέα Ντάλια, του A. Τ. Αγ. Αναρ
γύρων, γιατί με κίνδυνο της ζωής του έσωσε τον οκτά
χρονο γιο της από επικίνδυνο κακοποιό.

Ο κ. Βασίλειος Διοματάρης, σε επιστολή προς 
τον επικεφαλή της Ο.Π. Κ. Ε. Αττικής Αστυνομικό Υποδιευ
θυντή κ. Γιαννακόπουλο Παντελή, ευχαριστεί θερμά τον 
Αστυφύλακα κ. Αντώνιο Μενούνο που υπηρετεί στη 
ΟΠΚΕ Κολωνού. «Τον ευχαριστώ θερμά γιατί με αυτα
πάρνηση, θάρρος, συναίσθημα ευθύνης, αλτρουϊσμό αλ
λά και αποτελεσματικές ενέργειες έσωσε τη ζωή μου με
τά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχα. Ο κ. Αντώνιος 
Μενούνος τιμά όχι μόνο την λέξη Αστυνομικός, αλλά και 
τη λέξη Άνθρωπος...»

Ο κ. Αργυρής Γκογκίδης, σε επιστολή του προς 
τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Σχηματαρίου Αστυ
νόμο Α' κ. Νικόλαο Στεργίου, ευχαριστεί θερμά τους 
Αστυφύλακες κ.κ. Μανώλη Μαλαράνη, Λουκά Λουκά, και 
Κων/νο Ταρσή γιατί με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο 
ενήργησαν ώστε να αποσοβηθεί σοβαρό τροχαίο ατύχη
μα στην Εθνική οδό Αθηνών - Θεσ/νίκης μετά από «σπά
σιμο» ελαστικού του αυτοκινήτου του. «Τους αξίζουν θερ
μά συγχαρητήρια» γράφει στην επιστολή του.

Ο κ. Χρηστός Κοντάτος, Πρόεδρος της Διε
θνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) στην Ελλάδα και ο 
Γενικός Γραμματέας αυτής κ. Φρειδερίκος Μαρκόπου- 
λος, σε επιστολή τους προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέ
σεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ευχαρι
στούν όλους όσους συνετέλεσαν στην πραγματοποίηση 
της επιτυχημένης ημερίδας στη Λευκάδα.

Ο κ. Αχιλ. Καραγιάννης, πρόεδρος της Τοπικής 
Επιτροπής Ποδηλασίας Δωδεκανήσου ευχαριστεί θερμά 
την Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου για την απο
στολή Αστυνομικής Δύναμης στους αγώνες ποδηλασίας 
που πραγματοποιήθηκαν στη Ρόδο στις 29 και 30/3/2003.

Ο κ. Ιωάννης Καρατζιώτης, Γ ενικός Γ ραμματέ 
ας Περιφέρειας Θεσσαλίας σε επιστολή του προς τον Γ ε
νικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας Υποστράτηγο κ. 
Σταμάτη Σταματίου γράφει τα εξής: «Με τη παρούσα επι
στολή μου, την οποία και παρακαλώ να κοινοποιήσετε σ’ 
όλατα στελέχη και το προσωπικό της Υπηρεσίας σας, θέ
λω να σας εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για την ά
μεση, καθολική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
τραγικού και πρωτοφανούς δυστυχήματος στα Τέμπη 
που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Είναι κάτι παραπάνω από 
φανερό, ότι στις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν, λέ
ξεις όπως «ανθρωπιά, θυσία, κόπος και αλληλεγγύη»,

που συνήθως στην εποχή μας αμφισβητούνται ή χάνουν 
το νόημά τους, ξαναβρήκαν στα πρόσωπά σας το περιε
χόμενο, τη ψυχή και τη προσφορά στον ανθρώπινο πόνο 
και τη δυστυχία, ξεπερνώντας κάθε έννοια του υπηρεσια
κού καθήκοντος».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α ΛΕ.Ξ, ευχαρι
στεί την Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης, για τη συμβολή 
της στην επιτυχημένη διοργάνωση του 4ου Rally Sprit 
Ξάνθης.

Ο κ. Χρηστός Μάντζιος, ευχαριστεί σε επιστο
λή του τους Συνοριοφύλακες του Α.Τ. Αγ. Αθανασίου 
Θεσσαλονίκης κ. Ελευθέριο Γάτο και Περικλή Παπακων
σταντίνου για την βοήθεια που του παρείχαν κατά τη με
ταφορά του τραυματισμένου φίλου του από κυνηγητικό 
όπλο σε νοσοκομείο της περιοχής. «Έκαναν πράγματα 
που άλλοι θα έπρεπε να είχαν κάνει και γ ι’ αυτό πάντα θα 
τους ευγνωμονώ», γράφει στην επιστολή του.

Ο κ. Turhan Comez με επιστολή του προς τον 
Γ ενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο κ. 
Γεώργιο Αγγελάκο, γράφει τα εξής: «Επιθυμώ να σας ευ
χαριστήσω προσωπικά καθώς και εκ μέρους όλων των ε
πιβατών του αεροσκάφους ERGEN Ε των Τουρκικών Αε
ρογραμμών στο οποίο εκδηλώθηκε αεροπειρατεία, για 
το θερμό ενδιαφέρον και την φιλική συμπεριφορά που ε- 
πιδείξατε, όπως και για την βοήθεια που μας προσφέρα- 
τε κατά τη διάρκεια της προσγείωσης του αεροσκάφους 
και της παραμονής μας.

Ο Πρέσβης της Ουκρανίας στην Ελλάδα, κ. 
Victor Kalnyk, ευχαριστεί σε επιστολή του την Υποδιεύ
θυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης για τις υπηρεσίες που 
παρείχαν κατά την επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου κ. 
Leonid kuchma στη Θεσσαλονίκη.

Οι κ .κ .. Γεώργιος και Γεωργία Τζογάνη, γο
νείς του πρόσφατα αποβιώσαντος σε τροχαίο ατύχημα 
την 22-12-2002 Δόκιμου Αστυφύλακα Τζογάνη Επαμει
νώνδα, με επιστολές τους προς τον Δ/ντή Αστυνομικής 
Ακαδημίας, Ταξίαρχο κ. Αποστολάκη Βασίλειο, το Διοικη
τή και το προσωπικό του Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου, ευχαριστούν 
για την αμέριστη συμπαράσταση που έτυχαν στο βαρύ 
τους πένθος και τις τιμές που αποδόθηκαν εκ μέρους του 
Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγχαρητήρια επιστολή έστειλε η Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων: «Θεωρούμε υπο
χρέωσή μας να συγχαρούμε δημόσια τον Αστυιφύλακα 
κ. Ζαραβέλα Δημήτριο που υπηρετεί στην Υποδ/νση 
Ασφάλειας Ιωαννίνων, γιατί αψηφώντας τον κίνδυνο για 
τη ζωή του, «βούτηξε» στα παγωμένα νερά της λίμνης 
των Ιωαννίνων, για να σώσει από βέβαιο θάνατο, γυναί
κα η οποία καλούσε απελπισμένα σε βοήθεια.

Ο κ. Γεώργιος Μποτής, σε επιστολή του προς 
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλη Χρυσοχόίδη, ευ
χαριστεί την Αστυνόμο Β’ κ. Θάλεια Ζαφείρη που υπηρε
τε ί στο Α.Τ. Αμαρουσίου. «Κύριε Υπουργέ», γράφει στην
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επιστολή του, «σας συγχαίρω για την επιλογή τέτοιων συ
νεργατών σας. Αν τέτοια άτομα επιλέγετε για την Ελληνι
κή Αστυνομία, να είστε βέβαιος ότι διαθέτετε τις καλύτε
ρες κεραίες μηνυμάτων προς τον πολίτη για ασφάλεια, ε
μπιστοσύνη και γενικότερα για την πολιτική αναβάθμιση 
του τόπου μας».

Ο κ. Αρχ/κας Ευάγγελος Χατζημπέης, που υ
πηρετεί στο Α.Τ. Φιλύρας του νομού Ροδόπης ευχαριστεί 
την Ένωση αστυνομικών υπαλλήλων Νομού Ροδόπης για 
τη αμέριστη φροντίδα και βοήθεια που πρόσφερε τόσο 
στον ίδιο, όσο και σε μέλος της οικογένειάςτου. Ιδιαίτερα 
ευχαριστεί τον πρόεδρο της Ένωσης Ανθ/μο κ. Ιωάννη 
Τσαβδαρτζή.

Ο Δήμαρχος Ορφέα Έβρου Πουλιλιός Ευάγγε
λος, σε επιστολή του προς τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο, ευχαριστεί 
για την διάθεση ενός ουλαμού ανδρών Δοκίμων Αστυφυ
λάκων του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτεί
χου, για την συμμετοχή τους στις εορταστικές εκδηλώ
σεις της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

Ο κ. Σταμόγλου Δημήτριος, Πρόεδρος του 
Συνδέσμου προπονητών ποδοσφαίρου Ν. Δράμας σε ε
πιστολή του προς το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας γράφει μεταξύ άλ
λων τα  εξής: «Αποδείξατε ότι η Αστυνομία που τόσο δει- 
νοπαθεί στο καθημερινό της έργο δεν ξεχνά την ανθρω
πιστική της αποστολή και στην πρώτη ευκαιρία το απο- 
δεικνύει εκμηδενίζοντας αποστάσεις».

Ο κ. Χρηστός Τουρλουμούσης, ευχαριστείτον 
Υπαστυνόμο Β’ Ιωάννη Αναγνωστόπουλο που Υπηρετεί 
με απόσπαση στη Διεύθυνση Αλλοδαπών/ΑΕΑ, για τη χο
ρήγηση μίας φιάλης αίματος, την οποία είχε επείγουσα α
νάγκη η νοσηλευόμενη σύζυγός του στο Αντικαρκινικό 
Νοσοκομείο Πειραιώς «ΜΕΤΑΞΑ».

Ο κ. Βασίλειος Λικάκης, σε επιστολή του προς 
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ε
ξαιρεί την αποτελεσματικότητα της Α’ Ο.Π.Κ.Ε. Λαμίας 
για την σύλληψη δύο δραστών κλοπής πετρελαίου της 
εταιρίας του.

Η Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός, σε επιστολή της προς 
τον Δ/ντή Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας Ταξίαρχο κ. 
Χρήστο Ιορδανίδη γράφει τα εξής:« θα θέλαμε να σας ευ
χαριστήσουμε για τα άριστα μέτρα που λάβατε στους α
γώνες του final four καθώς και για την άριστη προστασία 
των μέτρων ασφαλείας της ομάδας μας».

Ο κ. Βαφειάδης Χαράλαμπος, ευχαριστεί με ε
πιστολή του, τον Αστυφύλακα της Άμεσης Δράσης Θεσ
σαλονίκης κ. Αναστάσιο Δημητρίου και Χατζηζώη Ιωάννη 
γιατην άμεση εύρεση του κλεμμένου μοτοποδηλάτου του.

Η Ε.Π.Ο.Ε. εταιρεία προστασίας οπτικοακουστι- 
κών έργων, σε επιστολή της προς τον Αρχηγό της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο, ευχα

ριστεί τα  στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτι
κής Αττικής, Αστυνόμο Β' κ. Μπουράνη Χρήστο, Αρχ/κες 
κ. κ. Μίχο Δημήτριο, Κωνσταντίνου Αντώνιο και τους 
Αστυφύλακες κ.κ. Ξύδη Γεώργιο, Γκότση Αθανάσιο, και 
Μπαστούνα Αλέξανδρο.

Ο κ. Ιωάννης Τσολάκος, Πρόεδρος της Ένωσης 
Αξιωματικών Αστυνομικών Ηπείρου, σε επιστολή του προς 
τον Δ/ντη Αστυνομικών επιχειρήσεων Αττικής Ταξίαρχο κ. 
Παππά Δημήτριο γράφει τα εξής: «Εκ μέρους των Αξ/κών 
της Ενώσεως μας που συμμετείχαν στη λήψη των μέτρων 
τάξεως, κατά την άτυπη σύνοδο Ηγετών Ευρωπαϊκής Ενώ
σεως, ως επικεφαλής των Διμοιριών Υποστήριξης των 
Αστυνομικών Διευθύνσεων Ιωαννίνων, Άρτης, Θεσπρω
τίας και Πρεβέζης, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις 
θερμές ευχαριστίες μας σε σας προσωπικώς και στο Προ
σωπικό της Υπηρεσίας σας, που ασχολήθηκε και συντόνι
σε την τακτοποίηση, διαμονή, σίτιση και λοιπή διοικητική 
μέριμνα του Προσωπικού των Διμοιριών μας με άριστο 
τρόπο, καθώς και για τον άψογο συντονισμό των κινήσεων 
τους καθόλη τη διάρκεια των μέτρων».

Η οικογένεια του κ. Χρήστου Χασάπογλου, εκ
φράζει τις εγκάρδιες ευχαριστίες της προς τον Αρχιφ. κ. 
Νικόλαο Δήμου του Α.Τ. Μολάων Λακωνίας γιατί με αυτο
θυσία καιπραγματικό κίνδυνο της ζωήςτου απέτρεψετην 
ολοσχερή καταστροφή του σπιτιού του που προήλθε α
πό φωτιά.

Ο κ. Παν. Ανδριόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέ
σμου Διοικητών Ποδοσφαίρου Αχαΐας σε επιστολή του 
προς τον Διοικητή του Α.Τ. Αιγίου Αστυνόμου Α κ. Τσουκα- 
λά Διονύσιο, μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής, «θα θέλαμε 
να σας ευχαριστήσουμε για τα μέτρα Τάξης που πήρατε 
στον αγώνα μεταξύ των ομάδωντης Α’ κατηγορίας ΖΗΡΙΑ 
- ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ. Μετην ενέργεια σας αιπή δείχνετε 
το υψηλό αίσθημα ευθύνης που σας διακατέχε».

Ο κ. Γρηγόρης Μπεκιάρης, σε επιστολή του 
προς το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» αναφέ
ρει τα εξής: «Θέλω να ευχαριστήσω τα Σώματα Ασφά
λειας και ιδιαιτέρως το Α.Τ. Χαλανδρίου για την άψογη 
συμπεριφορά και την ανθρώπινη μεταχείριση που μου 
παρείχαν τις  ημέρες κρατήσεως μου στα κρατητήρια 
του Τμήματος. Εκεί διαπίστωσα το επίπεδο που διανύει 
σήμερα η Αστυνομία μας, διότι αυτή η συμπεριφορά 
δεν ήταν μεμονωμένη στο άτομό μου, αλλά και σε άλλες 
προσαγωγές που γίνονταν σε αλλοδαπούς και Έλλη
νες. Εάν αυτό συμβαίνει και στα υπόλοιπα Αστυνομικά 
Καταστήματα, σε αυτό το βαθμό, η Ελληνική Αστυνομία 
θα έχει μόνο φίλους».

Ο κ . Δημήτριος Κόνσουλας, σε επιστολή 
του ευχαρ ιστείτον Ανθ/μο κ. Γρηγόρη Παπαδόπουλο 
που υπηρετεί στο 5ο Α.Τ. Πατρών, γ ιατί του συμπαρα
στάθηκε σε δύσκολη οικογενειακή του κατάσταση. 
«Αισθάνομαι την υποχρέωση να εκφράσω δημόσια την 
ευγνωμοσύνη μου προς το πρόσωπο του...», γράφει 
στην επιστολή του.

Επιμέλεια Αρχιφ. Κων/νος Τσινάλης
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RISK INTERNATIONAL DEFENCE SYSTEMS LTD.
Λ. Αμφιθέας 187 -17563 Π. Φάληρο - Αθήνα 
Τηλ. (+30) 210 9854864 - Fax. (+30) 210 9881733 
email, info@risk-defence.gr - http://www.risk-defence.gr
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mailto:info@risk-defence.gr
http://www.risk-defence.gr
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Κάντε τα λεπτά σας 
λεπτά ζωής...
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You can make a change 
by sparing your change...

Μ π ορείς και εσύ  
να β ο η θή σ εις

Ε Θ Ν Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α :  1 4 1 / 2 9 6 1 1 2 1 7  
Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α :  0 0 1 - 2 9 5 3 4 1 4 4  

A L P H A  B A N K :  1 9 9 - 0 0 - 2 0 0 2 - 0 0 2 4 0 1  
Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Κ Υ Π Ρ Ο Υ :  3 6  8 8  7 8 3  

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α :  0 0 2 0 4 0 0 3 0 7 6 6 1

Γιο τ ο υ ς  κ α τ ό χ ο υ ς  κ α ρ τ α ς  V I S A .  A M E X ,  D I N E R S ,  
M A S T E R C A R D  στο τ η λ έ φ ω ν ο  2 1 0  6 4  4 0  3 0 0

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

N A T I O N A L  B A N K  OF G R E E C E :  1 4 1 / 2 9 6 1  1 2 1 7  
C O M M E R C I A L  B A N K  OF G R E E C E :  0 0 1 - 2 9 5 3 4 1 4 4  
A L P H A  B A N K :  1 9 9 - 0 0 - 2 0 0 2 - 0 0 2 4 0 1  
B A N K  OF C Y P R U S :  3 6  8 8  7 8 3  
A G R I C U L T U R A L  B A N K : 0 0 2 0 4 0 0 3 0 7 6 6 1

For  the c r e d i t - c a r d  h o l d e r s  V I S A ,  A M E X ,  D I N E R S ,  
M A S T E R C A R D  c al l  2 1 0  6 4  4 0  3 0 0

Αθήνα: Λεωφ Αλεξάνδρας 207, 115 23 Αθήνα, 
τηλ : 210 64 40 300 fax: 210 64 40 310, e-mail: info@mdmgreece.gr 

Θεσσαλονίκη: Ίωνος Δραγούμη 65, 54 630 Θεσσαλονίκη, 
τηλ./fax: 2310 56 66 41 , e-mail: mdmthe@otenet.gr 

w w w .m  dm greece .g r

Athens: 207 Alexandras Αν., 115 23 Athens.
tel.: 210 64 40 300 fax: 210 64 40 310, e-mail: info@mdmgreece.gr 
Thessaloniki: lonos Dragoumi 65. 54 630 Thessaloniki, 
tel./fax: 2310 56 66 41. e-mail: mdmthe@otenet gr 
www.mdmgreece.gr

Πληγές  
του Κ όσ μου Wounds

o f  the W orld
Γιατρο ί D o c to rs  o f  « h e

τουΚόσμου W o r ld

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

