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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Β
 Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γιώργος Βουλγαρά- 

κης, στην ομιλία του στη Διακομματική Επιτροπή 

της Βουλής για την αντιμετώπιση των 

ναρκωτικών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πρόταση για 

θεσμοθέτηση του «Εθνικού Συντονιστή» που θα εκφράσει 

σε εθνικό επίπεδο τη Νέα Στρατηγική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά, που συνίσταται 

στη μείωση της προσφοράς και ζήτησης των ναρκωτικών, 

κρίνοντας ταυτόχρονα απαραίτητη την ειλικρινή συνεργα

σία των θεσμικών παραγόντων της κοινωνικής ζωής και 

τη δυναμική της ανοιχτής Κοινωνίας των Πολιτών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής του Αρχηγεί

ου της Ελληνικής Αστυνομίας για σύγχρονη και αποτελε

σματική Αστυνομία με κοινωνικές ευαισθησίες κοντά στον 

πολίτη, καλούνται όλες οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυ

νομίας να εφαρμόσουν την από 17-6-2005 εγκύκλιο διατα

γή του κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας με θέμα «Οι προ

σαγωγές ατόμων ως προληπτική και κατασταλτική ενέρ

γεια στην άσκηση της αστυνομικής αρμοδιότητας», σύμ

φωνα με την οποία, εκτός των άλλων, δεν επιτρέπεται να 

προσάγονται σε αστυνομικές Υπηρεσίες άτομα που κατέ

χουν και επιδεικνύουν δελτίο ταυτότητας, όταν η προη

γούμενη συμπεριφορά τους δεν δημιουργεί υπόνοιες ή 

δεν συνδέεται αιτιωδώς με διάπραξη εγκληματικής ενέρ

γειας, ήτοι εγκύκλιος που προκάλεσε τα θετικά σχόλια της 

ανεξάρτητης διοικητικής αρχής «ο συνήγορος του πολίτη» 

που απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή προς τον Αρχηγό 

Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο Αγγελά- 

κο.

Ο ρόλος του Αστυνομικού στη σύγχρονη κοινωνική 

πραγματικότητα καθίσταται πολυδιάστατος, καθόσον για 

να έχει επιτυχία, πρέπει να λειτουργεί μέσα από συλλογι

κές διαδικασίες, που στηρίζονται στη συνεργασία Αστυνο

μίας και Κοινωνίας με γνώμονα πάντα τον απόλυτο σεβα

σμό στα δικαιώματα των πολιτών

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

. ΠΟΡΝΟΥ ΒΟΥΑΓΑΡΑΚΗ ΙΤΗ  ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟ
ΠΗ ΤΗ Ι ΒΟΥΑΗΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΙΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΝ ΗΑΡΚΗΤΙΚηΝ
ρόβλημα της διπλανής πόρτας που συχνά χτυπά
ει και τη δική μας, το ζήτημα των ναρκωτικών, μία 
παγκόσμια απειλή, αφορά εδώ και πολλά χρόνια 
το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

* Δεν ξεχωρίζει οικονομική ή κοινωνική τάξη, 
μόρφωση, ηλικία ή επάγγελμα.
*Δεν περιορίζεται από εθνικά σύνορα.
*Δεν αντιμετωπίζεται με ευχολόγια ούτε με εξορκι- 
σμούς αλλά με συγκεκριμένη δράση που υπαγορεύε
ται από την υποχρέωση να αναμετρηθούμε με την πα
ρούσα κατάσταση αλλά και να θωρακίσουμε μακρο
πρόθεσμα το σημαντικότερο κεφάλαιο της Ελλάδας 
που είναι τα ίδια τα παιδιά μας.
Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης είναι σαφές ότι η δρά
ση μας για να είναι αποτελεσματική πρέπει να έχει 
συγχρόνως προληπτικό και κατασταλτικό χαρακτήρα 
και να αναπτύσσεται τόσο σε εθνικό όσο και σε διε
θνές επίπεδο.
Οι κύριοι άξονες των προσπαθειών μας εκφράζονται 
από το Πενταετές Ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
κατά των Ναρκωτικών 2001-2006 και από τη Νέα 
Αντεγκληματική Πολιτική του 2005.
Στον τομέα της πρόληψης, την οποία θεωρούμε πρω

ταρχική μέριμνά μας, δώσαμε προτεραιότητα στον 
εντοπισμό και την καταγραφή των εγκληματογόνων πε
ριοχών καθώς και στη διενέργεια συστηματικών προ
ληπτικών ελέγχων σε χώρους όπου συχνάζουν οι νέοι. 
Προχωρήσαμε στο σχεδίασμά και την υλοποίηση στο- 
χευμένων δράσεων σε συνεργασία με φορείς κρατι
κούς και μη, με τον ΟΚΑΝΑ, με Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, έχοντας πάντοτε σαν στόχο την ανά
δειξη του προβλήματος και την ενημέρωση των πολι
τών.
Με λίγα λόγια, προσπαθούμε να τοποθετούμε το φαι
νόμενο της εγκληματικότητας σε συγκεκριμένες δια
στάσεις, να λαμβάνουμε υπόψη τις επικρατούσες τοπι
κές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, αντιμετωπίζοντας τα 
κρούσματα διακίνησης ναρκωτικών αλλά και εγκλημα
τικότητας εν γένει σε επίπεδο Αστυνομικής Διεύθυν
σης Νομού.
Παράλληλα πραγματοποιήσαμε ημερίδες και αθλητικές 
εκδηλώσεις σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς φο
ρείς, όπως επίσης και ενημερωτικές διαλέξεις στα 
σχολεία με σκοπό την ευαισθητοποίηση του συνόλου

της κοινωνίας απέναντι στο ζήτημα.
Στον τομέα της καταστολής επανεξετάσαμε την επάρ
κεια των υπαρχουσών δομών, ιδρύσαμε συμπληρωματι
κές Υπηρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών, ενώ παράλληλα, 
συγκροτούμε Ομάδες Δίωξης Ναρκωτικών στα νεόι- 
δρυθέντα Τμήματα Ασφάλειας Αττικής.
Επιτύχομε επίσης τον καλύτερο συντονισμό των Διω
κτικών Αρχών (Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικό Σώμα, 
Τελωνεία, ΣΔΟΕ) στα πλαίσια του Συντονιστικού Οργά
νου Δίωξης Ναρκωτικών.
Εστιάσαμε κατά κύριο λόγο στην πάταξη της μικροδια- 
κίνησης και στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας 
που σχετίζεται με τη διακίνηση και χρήση ναρκωτικών.

Σε εθνικό επίπεδο και στη βάση ενός Προγράμματος 
Εθνικής Στρατηγικής στοχεύσαμε:
1. Στην καταπολέμηση των οργανωμένων κυκλωμάτων 
διακίνησης ναρκωτικών, της διασυνοριακής τους δρά
σης και της νομιμοποίησης των εσόδων τους (ξέπλυμα 
χρήματος)
2. Στην αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών μέ
σω του Internet
3. Στην αναχαίτιση της σχετιζόμενης με τη διακίνηση 
και χρήση ναρκωτικών εγκληματικότητα (κλοπές, λη-
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στείες του δρόμου).
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού αναβαθμίσαμε 
τις υπηρεσίες μας ιδρύοντας 5 νέα Τμήματα Δίωξης 
Ναρκωτικών στην Επικράτεια, καθώς και 228 Ομάδες 
Δίωξης Ναρκωτικών που κινητοποιούνται στα Τμήματα 
Ασφάλειας όλης της χώρας.
Παράλληλα, συστήσαμε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών 

του Αερολιμένα Θες/νίκης και αναβαθμίσαμε τη γραμ
μή επικοινωνίας 109 του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης 
της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.
Ταυτόχρονα χορηγήθηκε στις αρμόδιες Υπηρεσίες ο 
κατάλληλος υλικοτεχνικός εξοπλισμός, με αποτέλε
σμα σήμερα οι υπηρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών να δια
θέτουν την πλέον σύγχρονη υποδομή.
Επίσης ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στη συνεχή εκ
παίδευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας 
και στη δημιουργία διευρυμένων πλεγμάτων διεθνών 
συνεργασιών και ανταλλαγής πληροφοριών που αξιο- 
ποιούν τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία.
Σημαντικές είναι και οι Νομοθετικές ρυθμίσεις που 
προωθήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Εθνικής 
Στρατηγικής.
Η αρμοδιότητα διερεύνησης υποθέσεων ξεπλύματος 
χρήματος και διάδοσης των ναρκωτικών μέσω του δια
δικτύου ανατέθηκε στις Υποδιευθύνσεις Δίωξη Ναρκω
τικών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα ρυθμίστηκε το θέμα των ελεγχόμενων πα
ραδόσεων ναρκωτικών στο εσωτερικό της Χώρας και, 
τέλος, ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του Κειμένου της 
σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά 
την καταστροφή κατασχεθεισών ποσοτήτων ναρκωτι
κών.
Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας συμμετέχουν 
στις εργασίες της Μονάδας Οικονομικών Πληροφοριών 
(Επιτροπή του Αρ 7 για το ξέπλυμα χρήματος) και στην 
Επιτροπή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης Ενημέρω
σης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά στο πλαίσιο 
του συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα νέα 
συνθετικά ναρκωτικά (Early Warning System).
Οι δρόμοι των ναρκωτικών είναι διεθνείς και η ανάσχε
ση της ροής τους μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη διε
θνή συνεργασία. Για το λόγο αυτό, την ενίσχυση δηλα
δή της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της Ασφά
λειας, πραγματοποιήθηκαν επίσημες συναντήσεις σε 
τρίτες χώρες. Αναφέρω ενδεικτικά τις τελευταίες επι
σκέψεις μου στο Πακιστάν, τη Βουλγαρία, την Αλβανία. 
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών συζητήθη
καν θέματα εντατικοποίησης συνοριακών ελέγχων κα
θώς επίσης και η ανάπτυξη του κατάλληλου πληροφο
ριακού δικτύου για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των 
πληροφοριών σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. 
Επιπλέον, υπογράφηκαν συμφωνίες με στόχο την ου
σιαστική αντιμετώπιση του κοινού προβλήματος της 
διακίνησης των ναρκωτικών.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει το Πρόγραμμα και στην εκπαί
δευση των Αστυνομικών σχετικά με τη συμπεριφορά 
που πρέπει να επιδεικνύουν απέναντι στους χρήστες, 
τη νομοθεσία που αφορά τα ναρκωτικά, αλλά και το

σύνολο των επιχειρησιακών πρακτικών.
Για το λόγο αυτό, πολύ Αστυνομικοί λαμβάνουν μέρος 
σε διεθνή σεμινάρια που διοργανώνονται από την 
Europol, την Interpol κ.α..
Με αυτόν τον τρόπο, αλλά και μέσα από τη συμμετοχή 
σε κοινές επιχειρησιακές δράσεις έχει ενδυναμωθεί η 
συνεργασία μας με διεθνείς Οργανισμούς (Europol, 
Interpol, SECI, Πρωτοβουλία της Αδριατικής και του Ιο- 
νίου, Διαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώ
πης, Οικονομική Συνεργασία Εύξεινου Πόντου), γεγο
νός που κρίνουμε απαραίτητο, ειδικά στην αντιμετώπι
ση των νέων συνθετικών ναρκωτικών. Για το λόγο αυτό, 
όλες οι επιχειρησιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής 
Αστυνομίας συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
“LOGO_PROJECT” για την καταπολέμηση διακίνησης 
του Ecstasy.
Επίσης, αποφασίστηκε η συμμετοχή μας στις εργασίες 
των Αναλυτικών φακέλων Εργασίας της Europol. 
Στόχος μας είναι η χώρα μας να συμβάλλει αποφασι
στικά στην Ασφάλεια, τη Σταθερότητα και την Ανάπτυ
ξη της ευρύτερης περιοχής.
Στην οριοθέτηση των διαστάσεων της Νέας Αντεγκλη- 
ματικής Πολιτικής για την αντιμετώπισης του προβλή
ματος των Ναρκωτικών συνέβαλε και ο απολογισμός 
των ενεργειών από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του Ειδι
κού Επιχειρησιακού Προγράμματος κατά των Ναρκω
τικών.

Τα αποτελέσματα αυτού του πλέγματος ενεργειών σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι σημαντικά. Ενδεικτι
κά αναφέρω ότι:
* Το 2004 οι Υποθέσεις περί ναρκωτικών μειώθηκαν 
κατά 23% σε σχέση με το 2003 και 18% σε σχέση με 
το 2002.

Τα έτη 2003-2004 παρουσιάστηκε μεγάλη αύξηση 
στις κατασχέσεις συνθετικών ναρκωτικών (έχουν κατα
σχεθεί 260.000 δισκία ecstasy, με τελευταία επιτυχία 
την κατάσχεση 100.000 δισκίων πριν από ένα μήνα).

Το 2004 παρουσιάστηκε σε σχέση με τα προηγούμε
να χρόνια αύξηση των κατασχέσεων ποσοτήτων κάννα
βης, ηρωίνης, κοκάίνης και μεθαδόνης.

Οι Ελληνικές Διωκτικές Αρχές εξάρθρωσαν ύστερα 
από 2ετή έρευνα πολυμελή σπείρα Ελλήνων που διακι
νούσαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης σε συνεργασία 
με μεγαλοδιακινητές κοκάίνης από την Ισπανία, το 
Βέλγιο και την Ολλανδία.
* Επίσης, τον Αύγουστο του 2004, η Ελληνική Αστυνο
μία, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του 
Λιμενικού Σώματος και του ΣΔΟΕ, καθώς και με αρχές 
ξένων άλλων χωρών, συνέλαβαν έξι άτομα στην προ- 
σπάθειά τους να εισάγουν μεγάλη ποσότητα κοκάίνης 
από τα νησιά της Μαρτινίκα στην Καλαμάτα.Παρά το 
γεγονός ότι ο αγώνας για την καταπολέμηση των ναρ
κωτικών είναι τα τελευταία χρόνια περισσότερο οργα
νωμένος και παρά τις πολλές επιτυχίες σε επιχειρη
σιακό επίπεδο, το πρόβλημα μοιάζει να μας υπερβαί
νει. Βρίσκεται διαρκώς δίπλα μας, για να μην πω μπρο
στά μας. Γιατί, αν και εφαρμόζουμε νέες μεθόδους και
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χρησιμοποιούμε σύγχρονα μέσα, τα ναρκωτικά μοιά
ζουν με το χαμαιλέοντα: αλλάζουν και ως προς τη σύ
σταση αλλά και -πράγμα που είναι εξίσου σημαντικό- 
ως προς τις κοινωνικές αναπαραστάσεις που υπηρε
τούν.
Επιτρέψτε μου να εξηγήσω τι εννοώ χρησιμοποιώντας 
ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα: Τα μέχρι τώρα 
αποτελέσματα του Ειδικού Επιχειρησιακού Προγράμ
ματος κατά των Ναρκωτικών, έχουν οδηγήσει τους Αν
θρώπους της Ελληνικής Αστυνομίας -μεταξύ άλλων- 
στο εξής συμπέρασμα:
Σήμερα ο μεγάλος κίνδυνος βρίσκεται κυρίως στα συν
θετικά ναρκωτικά τύπου ecstasy, που αναδείχτηκαν 
στο πλαίσιο ενός νέου τρόπου ζωής και διασκέδασης. 
Και βρίσκεται εκεί όχι μόνο γιατί αυτά παρουσιάζουν 
κατακόρυψη αύξηση, αλλά κυρίως διότι η χρήση των 
χημικών αυτών σκευασμάτων δημιουργεί μια διαφορε
τική αντίληψη περί συνεπειών, τόσο σε ατομικό-βιολο- 
γικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Συγκεκριμένα πολλοί είναι αυτοί που -λανθασμένα- πι
στεύουν ότι η χρήση των ουσιών αυτών δεν απειλεί 
άμεσα τον οργανισμό, αγνοώντας βέβαια τις μέσο και 
μακροπρόθεσμες καταστροφικές συνέπειες για την 
υγεία.
Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη αυτή κατηγορία ναρκωτι
κών δεν συνδέεται με συγκεκριμένες περιθωριακές 
ομάδες και με την απωθητική εικόνα του ρακένδυτου 
εξαρτημένου. Τώρα χρήστης μπορεί εν δυνάμει να εί
ναι ο οποιοσδήποτε και η εικόνα της νευρικής υπερδιέ
γερσης που δημιουργούν τα νέα αυτά ναρκωτικά συγ- 
χέεται με την εξωστρέφεια και τον δυναμισμό και επει
δή δεν προξενεί αποτρεπτικές αναπαραστάσεις στη 
συνείδηση των νέων, κάνει τη δουλειά μας περισσότε
ρο δύσκολη.
Μία πρόσθετη δυσκολία έγκειται στο ότι καλούμαστε, 
σήμερα περισσότερο από ποτέ, να συμφιλιώσουμε, 
στο πλαίσιο του αγώνα για την καταπολέμηση των ναρ
κωτικών δύο φαινομενικά αντίθετες παραμέτρους: την 
αμείλικτη στάση μας απέναντι σε αυτά και τη συνεχή 
προσπάθειά μας να μην δημιουργήσουμε α φ ' ενός ηθι
κό πανικό και αφ? ετέρου κοινωνική ανοχή.
Οφείλουμε να υπερασπιστούμε την πολυπολιτισμική, 
ανοιχτή, αλλά όχι και διάτρητη κοινωνία, μια κοινωνία 
δηλαδή που δεν θα αφήνει χώρο για πρακτικές περι
θωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού των πιο 
αδύναμων μελών της, αλλά ούτε θα επιτρέπει την αυ
τοκατάργησή της.
Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, είμαστε υποχρεω
μένοι να επικαιροποιούμε τη στρατηγική μας, να επα
νεξετάζουμε συνεχώς τους άξονες και τη φιλοσοφία 
της. Να λαμβάνουμε υπόψη όλες τις παραμέτρους, να 
αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία. Και αυτό προσπαθούμε να 
κάνουμε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

Στόχος του Υπουργείου μας είναι να καταστεί το πρό
βλημα των ναρκωτικών υπόθεση όλων μας. Επειδή 
ακριβώς είναι φαινόμενο πολυδιάστατο, στην εκδήλω
σή του συντελούν αίτια που διαπερνούν όλο το κοινω

νικό φάσμα. Για την αντιμετώπισή του, λοιπόν, θα πρέ
πει να καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες ώστε 
να διαμορφωθεί ένα ευρύ πολυκλαδικό πλαίσιο συνερ
γασίας με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, τους φορείς 
και τους Οργανισμούς που σχετίζονται με το πρόβλη
μα.
Αναγκαία θεωρείται επίσης η ειλικρινής συνεργασία 
όλων των παραγόντων της κοινωνικής ζωής, πανεπι
στημίων, ΜΜΕ, ιδιωτικών φορέων και μεμονωμένων 
ατόμων.
Η δική μας πρόταση βασίζεται στη θεσμοθέτηση του 
Εθνικού Συντονιστή που θα εκφράσει σε εθνικό επί
πεδο την Νέα Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
για τα Ναρκωτικά. Η Στρατηγική αυτή συνίσταται στη 
μείωση της προσφοράς και ζήτησης των ναρκωτικών. 
Αναλαμβάνει δράση κατά της παραγωγής ναρκωτικών, 
της συνοριακής τους διακίνησης αποσκοπώντας πα
ράλληλα στον έλεγχο των προδρόμων χημικών ου
σιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους και 
εντείνοντας την προληπτική δράση κατά του εγκλήμα
τος, που συνδέεται με αυτά.
* Ο Εθνικός Συντονιστής, πρόσωπο υψηλού θεσμικού 
κύρους, θα βρίσκεται σε απευθείας επαφή με τον 
Πρωθυπουργό και το πρωθυπουργικό γραφείο.
* Θα συντονίζει το θεσμικό, νομικό, οργανωτικό, διοι
κητικό και οικονομικό πλαίσιο του αγώνα κατά των ναρ
κωτικών, κατ? αρχήν και κατά βάση σε επίπεδο πρόλη
ψης και στη συνέχεια σε επίπεδο καταστολής.
* Ο Εθνικός Συντονιστής θα αποτελεί το διαμεσολαβη- 
τικό κρίκο μεταξύ των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης, 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Εθνικής Αμυνας, Οικονομίας, 
Υγείας, Παιδείας, Δικαιοσύνης και Εξωτερικών.
* Θα επιβλέπει τον Οριζόντιο Ολιστικό Συντονισμό ως 
προϊστάμενος ενός σώματος με ιεραρχικά αυξημένες 
εξουσίες για λήψη αποφάσεων στην άμεση υπηρεσία 
του Πρωθυπουργού.
* Ο Εθνικός Συντονιστής θα μεριμνά για την ανάπτυξη 
μιας κοινής προσέγγισης σε θέματα πρόληψης και κα
ταστολής των ναρκωτικών τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊ
κής Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο.
* Θα επιδιώκει την εντατικοποίηση της συνεργασίας 
των διαφόρων θεσμικών φορέων και την εναρμόνιση 
των προτύπων σε ότι αφορά την πρακτική της Δίωξης.
* Τέλος, θα ελέγχει το επίπεδο συνεργασίας στο πε
δίο της εφαρμογής του νόμου, της ποινικής δίωξης και 
της εγκληματολογικής έρευνας.

Η διάδοση των ναρκωτικών σήμερα σχετίζεται με τον 
κοινωνικό πεσσιμισμό, την αίσθηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, το εργασιακό άγχος, την εντεινόμενη 
ανασφάλεια και πλήθος άλλων παραγόντων που χαρα
κτηρίζουν τη σύγχρονη ζωή και που η αντιμετώπισή 
τους υπερβαίνει τις δικές μας αρμοδιότητες. Εξακο
λουθούμε, ωστόσο, να πιστεύουμε ότι για την επιτυχία 
μιας αποστολής όπως αυτής του Εθνικού Συντονιστή 
είναι απαραίτητη, εκτός από την ειλικρινή συνεργασία 
των θεσμικών παραγόντων της κοινωνικής ζωής και η 
δυναμική της ανοιχτής Κοινωνίας των Πολιτών.
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01 Π Ρ Ο ΙΑ ίΙΓΕ ! ΑΤΟΜΟΝ ΟΙ ΠΡΟΑΗΠΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΙΑΑΙΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΗΝ ΑΣΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΜΟΑΙΟΤΗΙΑΣ
Στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα ο αστυνομι
κός καλείται να λειτουργήσει μέσα από συλλογικές 
διαδικασίες που στηρίζονται στη συνεργασία Αστυνο
μίας και κοινωνίας. Ο ρόλος του καθίσταται πλέον πο
λυδιάστατος, πολύμορφος και καθοριστικός ώστε να 
επιβάλλεται η προώθηση σύγχρονων μορφών αστυνό
μευσης, επικεντρωμένων στην επίλυση των προβλη
μάτων της καθημερινότητας των τοπικών κοινωνιών 
και η εφαρμογή τακτικών και πρακτικών, ικανών να αυ
ξήσουν την αποτελεσματικότητά του, με απόλυτο πά
ντα σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών.

Η πρακτική της προσαγωγής πολιτών στο αστυνο
μικό κατάστημα προς εξακρίβωση της ταυτότη
τάς τους και συλλογή στοιχείων προς διερεύνη- 

ση τυχόν τελεσθέντος ή αποτροπή προπαρασκευαζο- 
μένου εγκλήματος, προβλέπεται από το άρθρο 74 παρ. 
15 περ. θ’ του Π.Δ. 141/2001, όπου ορίζεται ότι ο αστυ
νομικός σκοπός «Οδηγεί στο αστυνομικό κατάστημα 
για εξέταση άτομα τα οποία στερούνται στοιχείων απο
δεικτικών της ταυτότητάς τους ή τα οποία, εξαιτίας του 
τόπου, του χρόνου, των περιστάσεων και της συμπερι
φοράς τους δημιουργούν υπόνοιες διάπραξης εγκλη
ματικής ενέργειας. Στη συνέχεια της ίδιας διάταξης 
ορίζεται ότι «Τα προσαγόμενα στο αστυνομικό κατά
στημα άτομα δέον όπως μη παραμένουν σ’ αυτό πέραν 
του χρόνου, ο οποίος είναι απολύτως αναγκαίος για τον 
σκοπό για τον οποίο προσήχθησαν. Περαιτέρω από το 
άρθρο 95 παρ. 1 του ιδίου Π.Δ. προβλέπεται ότι «Σε πε
ρίπτωση διάπραξης οποιουδήποτε εγκλήματος, η Ελ
ληνική Αστυνομία οφείλει να επιλαμβάνεται, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τη 
βεβαίωσή του, τη συλλογή των αποδείξεων και πειστη
ρίων, την αναζήτηση και σύλληψη του δράστη και την 
παράδοσή του στην αρμόδια δικαστική αρχή. Προς 
τούτο δύναται η Αστυνομία να προσκαλεί ή προσάγει, 
για εξέταση στα Αστυνομικά καταστήματα τα άτομα για 
τα οποία υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι ενέχονται 
στη διάπραξη του εγκλήματος.

Από το άρθρο 96 παρ. 3 του Π.Δ. 141/1991 προβλέ- 
πεται ότι «Σωματικές έρευνες, έρευνες σε μεταφορικά 
μέσα και μεταφερόμενα αντικείμενα και έρευνες σε 
ιδιωτικούς χώρους μη προσιτούς στο κοινό που δεν 
υπάγονται στην έννοια της κατοικίας, γίνονται όταν 
υπάρχει σοβαρή υπόνοια τελέσεως αξιοποίνου πράξε- 
ως ή απόλυτη ανάγκη». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο

119 περιπτ. δ’ του ιδίου Π.Δ. «Όταν υπάρχει υπόνοια 
φυγής, ένεκα της προηγούμενης διαγωγής ή της συ
μπεριφοράς που δείχνει το πρόσωπο που συλλαμβάνε- 
ται, δεσμεύεται με χειροπέδες, για την πρόληψη από
δρασης».

Όπως είναι γνωστό, από λειτουργική άποψη, η Αστυ
νομία διακρίνεται σε διοικητική και δικαστική. Η πρώτη, 
πέραν από την άσκηση καθαρώς διοικητικών καθηκό
ντων (εφαρμογή κανόνων διοικητικού δικαίου), έχει ως 
έργο την πρόληψη του εγκλήματος. Ενεργεί λοιπόν, 
έξω από τη σφαίρα της ποινικής δικαιοδοσίας της Πο
λιτείας. Η δεύτερη ασκεί καθήκοντα ανακριτικά (προ
καταρκτική εξέταση και προανάκριση), όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο άρθρο 251 του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας με σκοπό τη «συλλογή και διατήρηση των 
αποδείξεων και προς εξασφάλιση των ιχνών του εγκλή
ματος». Αναπτύσσει δηλαδή, τη δραστηριότητά της στο 
πεδίο της καταστολής του εγκλήματος, γ ι’ αυτό και ο 
χαρακτήρας της είναι οιονεί δικαστικός, αφού προετοι
μάζει την πληρέστερη και ασφαλέστερη άσκηση της δι
καιοδοσίας των ποινικών δικαστηρίων.

Στο πλαίσιο άσκησης της προληπτικής δραστηριότη
τας της Ελληνικής Αστυνομίας για την αποτελεσματική 
πρόληψη, είναι αναγκαίο να παρέχεται στο προσωπικό 
της σημαντικό πεδίο ελιγμών και πρωτοβουλιών κατά 
την εκτέλεση της αποστολής της. Η μορφή με την 
οποία εκδηλώνεται συνήθως η ως άνω προληπτική δρά
ση της Αστυνομίας έχει το χαρακτήρα σωματικών ερευ
νών, ερευνών μεταφορικών μέσων, ελέγχου προσώπων 
ή χώρων κ.λ.π. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι ενέργειες 
των οργάνων της διέπονται από την αρχή της νομιμό
τητας (άρθρα 103 παρ. 1 και 120 παρ. 2 Συντάγματος). 
Η αστυνομική εξουσία δε νοείται ως αυτοτελής ή αυτό
νομη, ούτε ισχύει το δόγμα «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».

10



ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005

Κάθε δημοκρατικό κράτος δικαίου αυτοκαθορίζει τους 
κανόνες βάσει των οποίων δρουν τα όργανά του. Βασι
κή προϋπόθεση ύπαρξης και λειτουργίας του δημοκρα
τικού κράτους δικαίου θεωρείται, μεταξύ άλλων, η ανα
γνώριση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων υπέρ 
των πολιτών (άρθρο 4 κ.επ. Συντάγματος). Ειδικότερα, 
οι αστυνομικοί έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται με σε
βασμό στην ανθρώπινη αξία, όπως επιβάλλεται από τη 
θεμελιώδη αρχή της έννομης τάξης μας (άρθρο 2 παρ. 
1 Συντάγματος) και από τον Κώδικα δεοντολογίας του 
αστυνομικού (Π.Δ. 254/2004). Περιστατικά που έχουν 
επιοημανθεί από το Συνήγορο του Πολίτη, καθώς και 
αυτά που έρχονται κατά καιρούς στη δημοσιότητα από 
άλλους φορείς και τα Μ.Μ.Ε. και αφορούν αντικανονι
κούς ελέγχους και προσαγωγές εκθέτουν δημόσια την 
Ελληνική Αστυνομία και πρέπει να εκλείψουν.

Κατ’ αρχήν, ως προς τη διενέργεια σωματικών ερευ
νών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η «σοβαρή υπόνοια 
τελέσεως αξιόποινης πράξης ή απόλυτη ανάγκη» (άρ
θρο 96 παρ. 3 Π.Δ. 141/1991). Η συνδρομή των προϋ
ποθέσεων αυτών πρέπει να βασίζεται σε ειδικά αντικει
μενικά ή υποκειμενικά στοιχεία, τα οποία να είναι επαρ
κή και πρόσφορα να δικαιολογήσουν κατά νόμο τη σω
ματική έρευνα. Η έννοια των «υπονοιών» ή της «απόλυ
της ανάγκης» είναι ωστόσο, αναπόσπαστα συνδεδεμέ- 
νη με το πρόσωπο εκείνου στον οποίο παρέχεται από 
το νόμο το δικαίωμα να τις αξιολογεί, δηλαδή του επι- 
ληφθέντα αστυνομικού. Όπως είναι γνωστό, σε κανένα 
νομοθετικό κείμενο δεν περιλαμβάνεται ορισμός της 
έννοιας του υπόπτου ή των υπονοιών. Γίνεται όμως δε
κτό ότι υπόνοια είναι η πιθανολογική κρίση κάποιου 
(αρμοδίου) προσώπου, ο επαγωγικός του συμπερα
σμός, περί τέλεσης εγκλήματος, στην οποία κρίση ή 
συμπερασμό καταλήγει με τη δεδομένη ψυχολογική 
του συγκρότηση αξιολογώντας τις κατ’ αυτό υφιστάμε
νες ενδείξεις (βλ. Ν. Λίβου. Η δικονομική θέση των καθ' 
ων υφίστανται υπόνοιες περί τελέσεως εγκλήματος, 
Ποιν. Χρ. ΜΕ, σελ. 1103 επόμ.). Η αβεβαιότητα αυτή 
σχετικά με το περιεχόμενο των παραπάνω εννοιών, κα
ταλήγει μοιραία σε αβεβαιότητα περί τη νομική τους 
φύση, δηλαδή περί τα δικαιώματα του υπόπτου προ
σώπου. Απλή υποστήριξη από τον ελεγχόμενο πολίτη 
της άποψης ότι για τη σωματική του έρευνα απαιτείται 
παρουσία εισαγγελέα - ανεξάρτητα από το γεγονός του 
εσφαλμένου της άποψης - δεν συνιστά ασφαλώς πρά
ξη επίμεμπτη ή ύποπτη, όταν ο ελεγχόμενος αρκείται 
σε αυτό και δεν παρεμποδίζει ή δεν ασκεί βία κατά τον 
έλεγχο. Επομένως, μόνο το στοιχείο αυτό δεν αρκεί για 
τη θεμελίωση «σοβαρής υπόνοιας» ικανής να νομιμο
ποιήσει το επαχθές μέτρο της σωματικής έρευνας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του Συ
ντάγματος, κανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβά- 
νεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο 
νόμος. Όπως μάλιστα, γίνεται δεκτό, σύλληψη είναι η 
υποβολή προσώπου στην φυσική εξουσία κρατικών ορ
γάνων με σκοπό ή αποτέλεσμα την (προσωρινή έστω) 
στέρηση της ελευθερίας του. Δεν αποτελεί αντιθέτως, 
σύλληψη (και άρα ούτε περιορισμό της προσωπικής 
ελευθερίας), αλλά περιορισμό της ελευθερίας κινήσε- 
ως, το σταμάτημα ύποπτου πεζού ή οχήματος από 
αστυνομικό όργανο για τον έλεγχο της ταυτότητας ή 
τον έλεγχο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, 
έστω και αν οι έλεγχοι αυτοί συνεπάγονται ενδεχομέ

νως μετάβαση στο αστυνομικό τμήμα, από όπου ο 
ελεγχόμενος αφήνεται ελεύθερος μόλις περατωθεί, 
εντός εύλογου χρόνου, ο έλεγχος (βλ. II. Δαγτόγλου. 
Ατομικά Δικαιώματα. 1999, σε. 230 επόμ.).

Η προσαγωγή του υπόπτου στο αστυνομικό κατά
στημα συνιστά εξ’ ορισμού, ένα επαχθές καταναγκα- 
στικό μέτρο που αναφέρεται στην ελευθερία κίνησης 
του πολίτη, δοθέντος ότι στην περίπτωση αυτή το άτο
μο τίθεται υπό τη φυσική εξουσίαση του αστυνομικού, 
πολλές φορές μάλιστα με δέσμευση. Ενόψει του χαρα
κτήρα του μέτρου αυτού, επιβάλλεται όπως η όλη δια
δικασία των προσαγωγών συνδυάζεται με προσήλωση 
στο σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και στα ατομικά 
δικαιώματα του πολίτη, δικαιώματα που αποτελούν κα- 
τάκτηση του νομικού πολιτισμού μας, καθόσον ακόμη 
και η πρόληψη και δίωξη του εγκλήματος δεν επιτρέπε
ται να γίνεται έναντι οποιουδήποτε τιμήματος.

Ειδικότερα, οι ως άνω διατάξεις του Π.Δ.141/1991 
πρέπει να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται, κατά την 
ορθή τους έννοια, υπό το πρίσμα της προαναφερόμε- 
νης συνταγματικής επιταγής. Η επίδειξη δελτίου ταυτό
τητας, πρέπει, κατ' αρχή, ν’ απαλλάσσει τον ελεγχθέντα 
από το ενδεχόμενα προσαγωγής για πρόσθετή εξακρί
βωση στοιχείων. Ωστόσο, η προσαγωγή πολίτη που κα
τέχει αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητάς του επιτρέ
πεται στην περίπτωση που η συμπεριφορά του (και όχι 
απλώς ο τόπος, ο χρόνος ή οι περιστάσεις) κινεί υπό
νοιες διάπραξης εγκλήματος, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 74 παρ. 15 περ. θ’ του II Π.Δ. 141/1991. Προσα
γωγή προσώπων προς εξακρίβωση της (ανεπισήμως 
λεγομένης) «δικαστικής ταυτότητας» (δηλαδή του αν 
τυχόν φυγοδικούν), πέραν του ήδη επιδειχθέντος δελ
τίου αστυνομικής ταυτότητας, αδιακρίτως και χωρίς αι
τιώδη σύνδεση προς εγκληματική ενέργεια, δεν είναι 
σύννομες, καθόσον αντιβαίνουν κατ’ αρχή, στον ανωτέ
ρω συνταγματικό κανόνα. Συναφώς, επισημαίνεται ότι 
ενδεχόμενος υψηλός βαθμός εγκληματικότητας σε συ
γκεκριμένο δημόσιο χώρο επιτρέπει, προφανώς, την 
πύκνωση της αστυνόμευσης αυτού και την επέμβαση 
εφόσον αναφύεται η παραμικρή εξατομικευμένη ένδει
ξη, όχι όμως και την αντιμετώπιση όλων των παρατυχό- 
ντων πολιτών ως εκ προοιμίου υπόπτων, αφού οι πολί
τες δεν υποχρεούνται να συνδέουν προς ορισμένο «νό
μιμο» σκοπό τη φυσική τους παρουσία σε δημόσιο χώ
ρο (βλ. Ζωή Παπάίωάννου. Περιεχόμενο και όρια της 
αστυνομικής εξουσίας, 2004, σελ. 354 επ.).

Περαιτέρω, η δέσμευση των προσαγόμενων με χει
ροπέδες πρέπει να γίνεται μόνο όταν η προηγούμενη 
διαγωγή ή συμπεριφορά του ατόμου δημιουργεί υπό
νοια φυγής (άρ. 119 περ. δ’ Π.Δ. 141/1991). Υπενθυμί
ζεται ότι την αστυνομική δράση (και τη διοικητική δρά
ση γενικότερα) διέπουν οι αρχές της αναγκαιότητας και 
της αναλογικότητας (βλ. Α. Τάχου. Το Δίκαιο της Δημό
σιας Τάξης 1990, σελ. 54 επ.). Ειδικότερα, το μέτρο της 
δέσμευσης πρέπει να εφαρμόζεται μόνον εφόσον κρί- 
νεται πράγματι αναγκαίο και η πιθανότητα της απόδρα
σης δεν αντιμετωπίζεται με άλλο ηπιότερο μέσο (π.χ. 
αυξημένη επιτήρηση). Απλή «αρνητική» συμπεριφορά 
των ελεγχομένων, η οποία άλλωστε εξηγείται από στοι
χειώδες ένστικτο αυτοσυντήρησης, δεν συνιστά άνευ 
ετέρου λόγο δέσμευσης. Ο αστυνομικός έχει, από την 
ιδιότητά του και την ειδική κυριαρχική σχέση που τελεί, 
έννομη υποχρέωση άψογης συμπεριφοράς.

Επίσης, η προσαγωγή πολιτών για προανακριτική
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εξέταση, είτε αφορά κατηγορούμενο είτε μάρτυρα για 
συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα, πρέπει ασφαλώς να χω- 
ρεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας, όπως άλλωστε προβλέπει ρητά και η προ- 
αναφερόμενη διάταξη του άρθρου 95 παρ. 1 Π.Δ. 
141/1991. Ειδικότερα, από τη διάταξη του άρθρου 251 
Κ.Π.Δ. προβλέπεται η αρμοδιότητα των αστυνομικών 
ανακριτικών υπαλλήλων να συγκεντρώνουν χωρίς χρο
νοτριβές πληροφορίες για το έγκλημα και τους υπαιτί
ους, να εξετάζουν μάρτυρες και κατηγορούμενους και 
γενικά να ενεργούν οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τη 
συλλογή και διατήρηση των αποδείξεων, καθώς και για 
την εξασφάλιση των ιχνών του εγκλήματος, μετά από 
σχετική παραγγελία του εισαγγελέα ή αυτεπαγγέλτως 
στις περιπτώσεις αυτοφώρου κακουργήματος ή πλημ
μελήματος ή στις περιπτώσεις που από την καθυστέ
ρηση απειλείται άμεσος κίνδυνος, κατά την κρίση πά
ντοτε του ενεργούντος ανακριτικού υπαλλήλου (άρθρο 
243 παρ. 2 Κ.Π.Δ.). Ως τέτοιος «κίνδυνος» θεωρείται και 
ο κίνδυνος να ματαιωθεί ή δυσχερανθεί η βεβαίωση του 
εγκλήματος, η ανακάλυψη του δράστη ή και τη διενέρ
γεια συγκεκριμένης προανακριτικής πράξης (βλ. Α. Κο- 
νταξή Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 1994, σελ. 1223 
επόμ.). Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όπου οι ανακριτικοί 
υπάλληλοι ενεργούν κατόπιν εισαγγελικής παραγγε
λίας, καλούν τους μάρτυρες με τη διαδικασία των άρ
θρων 213 και 229 Κ.Π.Δ., ενώ τον κατηγορούμενο με 
εκείνη των άρθρων 270 επόμ. Κ.Π.Δ. Δηλαδή, η κλήση 
είναι έγγραφη (κλήση μάρτυρα μπορεί να γίνει και προ
φορικά σε κατεπείγουσες περιπτώσεις κατά το άρθρο 
213 παρ. 2 Κ.Π.Δ.) και σε περίπτωση μη εμφάνισης για 
την προσαγωγή απαιτείται η έκδοση εντάλματος βίαιης 
προσαγωγής. Αντιθέτως, στις περιπτώσεις του αυτο
φώρου εγκλήματος ή κινδύνου από την καθυστέρηση 
(άρθρο 243 παρ. 2 Κ.Π.Δ.), ενόψει του επείγοντος των 
περιστάσεων, η προσαγωγή προς εξέταση των ως άνω 
προσώπων απαλλάσσεται εξαιρετικά των προαναφερο- 
μένων διατυπώσεων (έγγραφη κλήση - έκδοση εντάλ
ματος).

Σ’ ότι αφορά το χρόνο που είναι αναγκαίος για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας της προσαγωγής, επιβάλ
λεται, με κάθε προσπάθεια, να περιορίζεται στον απολύ
τως αναγκαίο προς τούτο. Επισημαίνεται ότι κάθε υπέρ
βαση του ως άνω χρόνου θα μπορούσε να προσλάβει 
ακόμη και διαστάσεις ποινικού αδικήματος (κατακράτη
ση παρά το Σύνταγμα κ.λ.π.). Ο σεβασμός της προσωπι
κότητας του πολίτη επιβάλλει όπως αυτός ενημερώνεται 
- έστω κατά προσέγγιση - για τον αναμενόμενο χρόνο 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξακρίβωσης. Το Αρχη
γείο Ελληνικής Αστυνομίας προωθεί την οριστική λύση 
στο πρόβλημα με την ηλεκτρονική διασύνδεση των αστυ
νομικών τμημάτων με κεντρική βάση δεδομένων όπου θα 
τηρούνται στοιχεία όλων των πολιτών που διώκονται νό
μιμα. Η εν λόγω ηλεκτρονική εφαρμογή (Pofice on line) 
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται η ολοκλήρωσή 
της.

Η Αστυνομία ενεργεί πάντα για τη διασφάλιση της δη
μόσιας τάξης με σταθερή όμως προσήλωση στο σεβα
σμό της ανθρώπινης αξίας και των θεμελιωδών δικαιω
μάτων των πολιτών, όπως αυτά κατοχυρώνονται στο διε
θνές δίκαιο και την εσωτερική έννομη τάξη. Συναφώς, το 
Συμβούλιο της Επικράτειας που επεξεργάσθηκε τις προ- 
αναφερόμενες διατάξεις του Π.Δ. 141/1991, στα σχετικά 
πρακτικά συνεδριάσεως τονίζει ότι «οι ενέργειες των

αστυνομικών που εντάσσονται είτε στη γενική είτε στη 
δικαστική αστυνόμευση, κείνται εντός των ορίων του Συ
ντάγματος και των Νόμων, περιέχουν δε ακριβή και λε
πτομερειακή ρύθμιση, ενόψει και των δεδομένων της νο
μολογίας. Κατά συνέπεια, οι περιορισμοί που εισάγουν 
στα αντίστοιχα ατομικά δικαιώματα, πρέπει να θεωρη
θούν ως κατ’ αρχήν ανεκτοί κατά το Σύνταγμα. Πρόκει
ται δε πάντοτε περί διατάξεων που έχουν λάβει πάγια 
διατύπωση και έχουν τύχει μακροχρόνιας εφαρμογής».

Ύστερα από τα ανωτέρω και στο πλαίσιο υλοποίησης 
της στρατηγικής μας, για σύγχρονη και αποτελεσματική 
Αστυνομία με κοινωνικές ευαισθησίες κοντά στον πολίτη, 
ορίζουμε ότι:

α. Οι αστυνομικοί δεν επιτρέπεται να συνδέουν την έν
νοια του υπόπτου διάπραξης εγκληματικής ενέργειας με 
τυχόν προκαταλήψεις τους για το χρώμα, το φύλο, την 
εθνική καταγωγή, την ιδεολογία και τη θρησκεία, το σε
ξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, την αναπηρία, την 
οικογενειακή κατάσταση, την οικονομική και κοινωνική 
θέση ή άλλο διακριτικό στοιχείο του πολίτη, αλλά απο
κλειστικά με εξατομικευμένες ενδείξεις που προκύπτουν 
από τη συμπεριφορά του.

β. Δεν επιτρέπεται να προσάγονται σε αστυνομικές 
υπηρεσίες άτομα, δεσμευόμενα μάλιστα με χειροπέδες, 
παρότι κατέχουν και επιδεικνύουν στους αστυνομικούς 
δελτίο ταυτότητας, όταν η προηγούμενη συμπεριφορά 
τους δεν δημιουργεί υπόνοιες ή δεν συνδέεται αιτιωδώς 
με διάπραξη εγκληματικής ενέργειας.

γ. Πολίτες που προσάγονται στο αστυνομικό κατά
στημα για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους και τη 
συλλογή στοιχείων προς διερεύνηση τυχόν τελεσθέντος 
ή αποτροπή προπαρασκευαζομένου εγκλήματος πρέπει 
να παραμένουν σε αυτό μόνον κατά τον απολύτως ανα
γκαίο προς τούτο χρόνο.

δ. Οι αστυνομικοί πρέπει να τηρούν, τόσο κατά τον επί 
τόπου έλεγχο όσο και εντός των αστυνομικών Υπηρε
σιών, στον απόλυτο βαθμό, τους κανόνες του Κώδικα 
αστυνομικής δεοντολογίας.

ε. Οι προσαγωγές πολιτών στο αστυνομικό κατάστη
μα, προκειμένου εξεταστούν προανακριτικά, πρέπει να 
γίνονται κατ' εφαρμογή όσων προβλέπονται στον Κώδι
κα Ποινικής Δικονομίας.

στ. Οι απαντήσεις που δίδονται προς τους πολίτες ή 
προς το Συνήγορο του Πολίτη, όταν ζητούνται διευκρινί
σεις για ενέργειες κατά τους αστυνομικούς ελέγχους και 
τις προσαγωγές, πρέπει να είναι αιτιολογημένες και 
ύστερα από διερεύνηση της συνδρομής όλων των προϋ
ποθέσεων που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις. Δεν 
επιτρέπεται η παράκαμψη της αιτιολογίας με απλή ανα
φορά του τύπου. «Όλες οι υπηρεσιακές ενέργειες υπήρ
ξαν σύννομες» ή «μέσα στο πλαίσιο των ισχυουσών δια
τάξεων». Η εξέταση του καταγγέλοντα, όπως προβλέπε- 
ται από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Π.Δ. 
22/1996, είναι απαραίτητη, προκειμένου μην εγείρονται 
υπόνοιες πρόθεσης συγκάλυψης τυχόν παρανομιών από 
τους αστυνομικούς.

(Με αφορμή την εγκύκλιο διαταγή του Αρχηγού του 
Σώματος για τις προσαρμογές ατόμων ως προληπτική 
και κατασταλτική ενέργεια στην άσκηση της αστυνομι
κής αρμοδιότητας, η ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του 
Πολίτη» συγχαίρει το Αρχηγείο και επισημαίνει ότι πέραν 
του ορθού διατακτικού της, χαρακτηρίζεται από πληρό
τητα νομικής επιχειρηματολογίας και συνεκτιμά τα σύγ
χρονα διεθνή δεδομένα).
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με έκπτωση στα ασφάλιστρα 
και εξόφληση σε 12 άτοκες 

μηνιαίες δόσεις

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΛΩΝ

HP ΑΘΗΝΑ ΛΟΙΠΗ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

1-6 176,31 143,90 140,31
7-8 188,01 152,45 148,50

9-10 214,58 171,84 167,09
11- 12 230,40 183,40 178,17
13-14 247,81 196,10 190,36
15-20 266,96 210,08 203,76
21-25 288,03 225,46 218,51
26-30 311,20 242,38 234,73
31-40 336,69 260,98 252,57

41 & ΑΝΩ 364,73 281,45 272,20

Πακέτο Καλύψεων Ασφαλιζ. Ποσά
Σωματικές Βλάβες 500.000€
Υλικές Ζημίες 100.000€
Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 15.000€
Κάλυψη από Ανασφάλιστο Όχημα 30.000€
Προστασία Ασφαλίστρου
Φροντίδα Ατυχήματος - Διαμετακόμιση
Φροντίδα Υγείας

Δεκιές όλες οι πισιωιικές κάριες! Έκδοση νέας πισιωπκής κάριας αυθημερόν!



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Σ
τις ΒρυςεΛες απο ά ΐ  ιουνιου μέχρι και ι ινιαιου 
2005 διοργανώθηκε η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Αστυνομίας από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική 

Ένωση (Ε.Ρ.Α.). Η Ελληνική Αστυνομία εκπροσωπή
θηκε από τον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικού, Υπο
στράτηγο κ. Ασημάκη Γκόλφη, με συμμετοχή μουσι
κών από τα Τμήματα Μουσικής Αθηνών και Θεσσα
λονίκης, της Ελληνικής Αστυνομίας (σύνολο 26 άτο
μα).

Κατά την πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων (28 Ιουνί
ου 2005), πραγματοποιήθηκε, στην κεντρική πλατεία 
Βρυξελλών (Grand Platz), η τελετή έναρξης, παρου
σία του Αρχηγού της Βελγικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγου κ. Herman Fransen, πολιτικών παραγόντων και 
αντιπροσωπειών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και εκπροσώπων αστυνομικών ευ
ρωπαϊκών χωρών, σύμφωνα με σχετική πρόσκληση 
της οργανωτικής Επιτροπής. Η εκδήλωση είχε πανη
γυρικό χαρακτήρα. Οι μουσικές αντιπροσωπείες της 
Ελλάδας, Πολωνίας και Βελγίου με μπάντες, παιάνι
σαν για μισή ώρα η κάθε μια, διάφορα εθνικά μουσι
κά άσματα ενώ στο τέλος όλοι μαζί παιάνισαν τον 
ύμνο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ένωσης.

Πέραν των προσκεκλημένων και συμμετεχόντων, 
την πανηγυρική αυτή εκδήλωση παρακολούθησαν 
πλήθος κόσμου που είχαν συγκεντρωθεί στο χώρο, 
ειδικά για την εκδήλωση. Ο εντυπωσιασμός, τα ευμε
νή σχόλια, αλλά και οι θερμές εκδηλώσεις των πα- 
ρευρισκομένων, δημιούργησαν μια ιδιαίτερα θερμή 

ατμόσφαιρα, συγκινησιακή σε πολ
λές περιπτώσεις από τις επευφημίες 
Ελλήνων μεταναστών. Μετά την εκ
δήλωση, ακολούθησε δεξίωση προς 
τιμή των συμμετεχόντων, σε ειδική 
αίθουσα του Δημαρχείου της πόλης
των Βρυξελλών. (Στον ίδιο χώρο τις
πρωινές ώρες είχαν πραγματοποιη

θεί και δοκιμαστικές ασκήσεις για την επίσημη απο
γευματινή εκδήλωση).

Την Τετάρτη, 29-6-2005, από τις πρωινές ώρες έως 
την 21η βραδινή ώρα, οι εκδηλώσεις πραγματοποιή
θηκαν στην πόλη Nivelles του Βελγίου.

Τόσο η συμμετοχή των αστυνομιών όσο και οι πο
λιτικοί παράγοντες και λοιποί φορείς της πόλης, με 
προβολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον ημε
ρήσιο Τύπο έδωσαν στην εκδήλωση πρωτοφανή δη
μοσιότητα, τονίζοντας τις σχέσεις αστυνομίας - πολι
τών.

Την Πέμπτη 30-6-2005, επαναλήφθηκε το ίδιο πρό
γραμμα πλησίον της πόλης Charles - le - roi.

Στους χώρους των εκδηλώσεων πραγματοποιήθη
κε επίδειξη των Ειδικών Δυνάμεων της Ομοσπονδια
κής Αστυνομίας (καταβάσεις αστυνομικών από ελικό
πτερο, έλεγχος αυτοκινήτων, επίδειξη έρευνας με 
αστυνομικούς σκύλους για ναρκωτικά, εκρηκτικά, κα
θώς και ακινητοποίηση ύποπτων ατόμων).

Την Παρασκευή 1-7-2005 η ίδια εκδήλωση πραγμα
τοποιήθηκε στην πόλη Mallines με τοπικές εκδηλώ
σεις και τη συμμετοχή των εκεί παραγόντων, αστυνο
μικών, πολιτικών και δημοτικών εκπροσώπων. Το 
βράδυ πραγματοποιήθηκε δεξίωση στο Αρχηγείο της 
Βελγικής Αστυνομίας στις Βρυξέλλες, με ομιλίες, χαι
ρετισμούς και έκφραση ευχαριστηρίων της Οργανω
τικής Επιτροπής προς τους συμμετέχοντες.

Σκοπός των εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Αστυνο
μικής Ένωσης ήταν η πολυμερής συμμετοχή αστυνο
μικών εκπροσώπων χωρών - μελών της ΕΈ. με στό
χο, μέσω των μουσικών εκδηλώσεων, να παρουσιά
σουν στους πολίτες ένα διαφορετικό πρόσωπο του 
αστυνομικού από αυτό που ίσως είναι συνηθισμένοι 
να βλέπουν μέσω της καταστολής του εγκλήματος 
και να περάσουν ένα νέο μήνυμα εφαρμογής του νό
μου, με αμφίδρομη υποστήριξη του αστυνομικού 
προς τον πολίτη και του πολίτη προς τον αστυνομικό.

14
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ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι.Χ. 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ 

ΟΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (ευρώ) 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ioO-t' tVh9··00'1

B/M

φορ. ίπποι^\^^ 2 3 4 5 6 7 8 9 10
έως 6 112,20 119,17 126,13 133,10 140,06 147,03 153,99 160,96 167,92

7-8 120,83 128,60 136,36 144,13 151,90 159,67 167,44 175,21 182,98

9-10 146,81 155,80 164,78 173 ,76 182,75 191,73 200,71 209,69 218,68

11-12 153,41 163,00 172,60 182 ,20 191,80 201,39 210,99 220,59 230,19

13 και άνω 164,13 174,73 185,33 195 ,93 206,52 217,12 227,72 238,31 248,91

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ*
Β/Μ

φορ. ίπ π ο ι^ \^ 2 3 4 I 6 7 8 9 1 0

έως 6 84,15 89,38 96,60 99 83 105,05 110,27 115,50 120,72 125,94

7-8 90,62 96,45 102,27 108 ,1 0 113,93 119,75 125,58 131,41 137,23

9-10 110,11 116,85 123,59 130 ,32 137,06 143,80 150,53 157,27 164,01

11-12 115,05 122,25 129,45 136,65 143,85 151,04 158,24 165,44 172,64

13 και άνω 123,10 131,05 138,99 146,94 154,89 162,84 170,79 178,73 186,68

Πλήν Νομού Θεσσαλονίκης και Νήσου Κρήτης, όπου ισχύει ανάλογο εκπτωτικό τιμολόγιο.

- Αίτηση Ασφάλισης Τηλεφωνικώς - Παράδοση Συμβολαίου στο χώρο σας 
- Σε ατυχήματα χωρίς υπαιτιότητα επισκευή οχήματος χωρίς επιβάρυνση

σε συμβεβλημένα συνεργεία

Τώρα και εΕόφληση σαφαλίστρων με πιστωτική κάρτα

INSURANCE CONSULTANTS

MiG ΧΡΗΜΑΤΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Λ. Δημοκρατίας 55 (έναντι Πενταγώνου). Ν. Ψυχικό 
τηλ: 210 6777764, φαΕ: 210 6729760 
web: www.mig.gr 
e-mail: insurance@mig.gr

@ ¥ v ® r a i ® i
INSURANCE COS.A . 

Α Ν Ω Ν Υ Μ Η  ΑΣΦΑΛ ΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

http://www.mig.gr
mailto:insurance@mig.gr
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με τον Αρχηγό της Βελγικής Αστυνομίας

Τον συναντήσαμε στο γραφείο του στο 
Αρχηγείο της Βελγικής Αστυνομίας, ένα 
ζεστό μεσημέρι του Ιουλίου. Μας υττοδέ· 
χθηκε εγκάρδια μ’ ένα πλατύ χαμόγελο και 
μια καταδεκτικότητα, γνωρίσματα που 
ταιριάζουν απόλυτα στο χαρακτήρα ενός 
Βέλγου. Διετέλεσε αρχηγός της Βελγικής 
Χωροφυλακής από το 1998 μέχρι το 2000, 
χρονιά που ενοποιήθηκε η αστυνομία του 
Βελγίου, ενώ από τις 4 Δεκεμβρίου 2000  
είναι αρχηγός του νέου αστυνομικού σώ
ματος, δηλαδή της Ομοσπονδιακής Αστυ
νομίας του Βελγίου.
Γεννημένος τον Οκτώβριο του 1943 στην 
Βελγική πόλη Wolverteoi, «μυήθηκε» από 
πολύ μικρός στην αστυνομική φιλοσοφία
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και πρακτική από τον ο πατέρα του που ή
ταν Ταξίαρχος της τότε Χωροφυλακής. 
Σήμερα πατέρας ενός γιου και μιας κόρης 
αλλά και παππούς με δύο μικρές εγγονές, 
είναι γεμάτος ενέργεια, κέφι για ζωή, αλλά 
και για προσφορά στο Σώμα που ηγείται. 
Μας μίλησε για το σημείο καμπής στη Βελ
γική Αστυνομία, που ήταν η στιγμή της ε 
νοποίησης των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά 
και για τη συνθετική εξέλιξη του νέου Σώ
ματος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Α
ναφέρθηκε στη Δικαστική Αστυνομία και 
τα καθήκοντά της, στο ρόλο της Διεθνούς 
Αστυνομικής Συνεργασίας και για πολλά 
άλλα θέματα σχετικά με το θεσμό της Α
στυνομίας.



ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005

«Αστυνομική Ανασκόπηση». Κύριε Αρχηγέ, από την

1Π Ιανουάριου 2001 λειτουργεί ένα νέο αστυνομικό 
σώμα στο Βέλγιο, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία. 
Ωστόσο, δεν είναι και η μοναδική Αστυνομία στο 
Βέλγιο.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία συνεργάζεται στενά με 
την τοπική αστυνομία η οποία είναι κάτι το εντελώς 
ξεχωριστό. Για να σας δώσω να καταλάβετε, το Βέλ
γιο είναι χωρισμένο σε 584 επιμέρους κοινότητες, 
και 196 αστυνομικές ζώνες. Ως εκ τούτου, η Τοπική 
Αστυνομία κάθε ζώνης αστυνομεύει μία ή παραπάνω 
κοινότητα. Η αστυνομία κάθε ζώνης, δηλαδή η Τοπι
κή Αστυνομία, υπάγεται στους τοπικούς άρχοντες, 
τον Δήμαρχο, τον Κοινοτάρχη κ.λπ., ενώ η Ομοσπον
διακή Αστυνομία υπάγεται απ’ ευθείας στο Υπουρ
γείο Εσωτερικών και Δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει αμ
φιβολία βέβαια πως κάθε μία από τις τοπικές αστυ
νομίες είναι σε στενή συνεργασία με την Ομοσπον
διακή Αστυνομία, η οποία συχνά συντονίζει κοινές 
δράσεις, αστυνομικές επιχειρήσεις κλπ.
Η πόλη των Βρυξελλών είναι χωρισμένη σε 19 κοι
νότητες και 16 αστυνομικές ζώνες με ισάριθμες 
αστυνομικές υπηρεσίες. Στο σημείο αυτό αξίζει να 
τονισθεί το γεγονός ότι η Τοπική Αστυνομία ασχο- 
λείται αναγκαστικά με θέματα καθημερινής αστυνό
μευσης (αστυνομικούς της γειτονιάς κ.λπ.), ενώ η 
Ομοσπονδιακή Αστυνομία έχει σαν κύρια αποστολή 
την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος. Σ’ αυτή 
την κατεύθυνση, συντονίζει το έργο των επιμέρους 
αστυνομικών τοπικών Υπηρεσιών. Αναμφίβολα ο 
Ομοσπονδιακή Αστυνομία είναι μια πιο εξειδικευμέ- 
νη μορφή Αστυνομίας με εξειδικευμένο αντικείμε
νο.

Α.Α.: Όσο αφορά σε θέματα καθημερινότητας, 
όπως για παράδειγμα προβλήματα τροχαίας, πως 
κατανέμεται η αρμοδιότητα μεταξύ Τοπικής και 
Ομοσπονδιακής Αστυνομίας;

Πολύ απλά, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία, είναι υπεύ
θυνη για τους αυτοκινητόδρομους σε όλο το Βέλγιο, 
ενώ για τα καθημερινά προβλήματα τροχαίας σε κά
θε ζώνη είναι υπεύθυνη η Τοπική Αστυνομία. Στην 
περίπτωση κατά την οποία έχουμε για παράδειγμα 
προβλήματα από μια διαδήλωση σε μια πόλη, από 
την οποία (διαδήλωση ) δύνανται να προκόψουν σο
βαρότερα προβλήματα εγκληματικότητας, τότε 
επεμβαίνουμε και συντονίζουμε σειρά ενεργειών σε 
στενή συνεργασία με τις κατά τόπους αστυνομικές 
Αρχές.

Α.Α.: Όσο αφορά στην πρόσφατη ενοποίηση των 
Σωμάτων Ασφαλείας και την συνθετική εξέλιξη του 
νέου Σώματος, τι προβλήματα αντιμετωπίσατε και 
πώς τα ξεπεράσατε;

Εμείς δεν αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα προβλήματα, 
για το λόγο ότι δεν επιλέξαμε την ύπαρξη μιας και 
μόνης αστυνομίας. Χωρίσαμε την αστυνόμευση σε 
τοπικό (Τοπική Αστυνομία) και σε εξειδικευμένο 
αντικείμενο (Ομοσπονδιακή Αστυνομία). Θεωρήσα
με ότι με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε μια πιο δη
μοκρατική αστυνόμευση, υπό την έννοια ότι η Τοπι
κή Αστυνομία υπάγεται στους τοπικούς άρχοντες 
που είναι δημοκρατικά εκλεγμένοι από το λαό, ενώ 
η Ομοσπονδιακή Αστυνομία υπάγεται στην κυβέρνη
ση που ομοίως είναι εκλεγμένη από το λαό.
Οσο αφορά σε επιμέρους θέματα, όπως η στολή για 
παράδειγμα, αποφασίστηκε η θέσπιση ενιαίας στο
λής με διαφορετικά διακριτικά. Δηλαδή η Τοπική 
Αστυνομία έχει μπλε διακριτικά, ενώ η Ομοσπονδια
κή ωχρά. Παράλληλα, είναι εφ ικτές και οι εσωτερι
κές μετακινήσεις. Μπορεί δηλαδή κάποιος αστυνομι
κός από Τοπική Αστυνομία να μετατεθεί κατόπιν επι
λογής στην Ομοσπονδιακή και το αντίστροφο. Έτσι, 
έχει καθιερωθεί ένα μοναδικό, επιτρέψτε μου να πω, 
«καθεστώς ισότητας». Ολοι μπορούν να «ανέλθουν 
ιεραρχικά και όλοι έχουν την ίδια αντιμετώπιση από 
την Πολιτεία σε θέματα, οικονομικά, νομικά κ.λπ. 
Παράλληλα είμαστε στο πρόθυρα δημιουργίας ενός 
εσωτερικού συστήματος επικοινωνίας παρόμοιο με 
το δικό σας TETRA, όπου θα επιτυγχάνεται πολύ
πλευρη επικοινωνία, τόσο ανάμεσα στις αστυνομι
κές υπηρεσίες όλης της χώρας, όσο και με άλλες 
συναρμόδιες αρχές (π.χ. δικαστικές κ.λπ.). Με τον 
τρόπο αυτό θα επιτύχουμε αυτό που ονομάζουμε 
«σταυροδρόμι πληροφοριών », ένα κέντρο δηλαδή 
σφαιρικής πληροφόρησης με τις Αρχές, που κρίνεται 
απαραίτητο.

Ο
Police

Α.Α. Δεδομένου του γεγονότος ότι στην Ελληνική 
Αστυνομία γίνονται συζητήσεις σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την δημιουργία Δι
καστικής Αστυνομίας, είδαμε ότι εδώ ήδη έχετε Δι
καστική Αστυνομία που υπάγεται στην Ομοσπον
διακή Αστυνομία. Υπάρχουν απόψεις που θεωρούν 
ότι η Δικαστική Αστυνομία θα ήταν αποδοτικότερη 
εάν λειτουργούσε υπαγόμενη στο Υπουργείο Δικαι
οσύνης.
Πώς κρίνεται αυτή την άποψη;

Για εμάς είναι αδιανόητο η Δικαστική Αστυνομία να 
υπάγεται οπουδήποτε αλλού εκτός από την Αστυνο
μία. Είναι μία παράδοση που σε μας διατηρείται 
από την εποχή του Ναπολέοντα και φυσικά δεν 
προτιθέμεθα να την αλλάξουμε για τον απλούστατο 
λόγο ότι θεωρούμε ότι σε κανένα άλλο Υπουργείο 
δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αποδοτικότερα. 
Ως διεύθυνση, υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό, 
ενώ αναφέρει αποκλειστικά στον αρμόδιο Εισαγγε
λέα. Η Δικαστική Αστυνομία στο Βέλγιο αριθμεί 
3.146 άτομα σε σύνολο 40.000 περίπου αστυνομι
κών, οι οποίοι είναι κατανεμημένοι σε 27 επιμέρους
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τούν σ’ αυτή την Υπηρεσία φέρουν πολιτική περιβο- 
λή. Η συγκεκριμένη Υπηρεσία διεξάγει έρευνες, που 
αφορούν κυρίως στο οργανωμένο έγκλημα, προβαί
νουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμέ- 
νου να παρουσιαστεί η κάθε περίπτωση, στον αρμό
διο προς κρίση Εισαγγελέα. Σήμερα, η Δικαστική 
Αστυνομία συλλέγει όλα τα στοιχεία για να ολοκλη
ρωθεί -όπου απαιτείται- μια δικογραφία. Προβαίνει 
σε έρευνες με την εποπτεία της Εισαγγελίας και γε
νικότερα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 
να παρουσιαστεί ο υπαίτιος στην Δικαιοσύνη. 
Παλαιότερα (επανέρχομαι στο αρχικό σας ερώτημα), 
πριν την ενοποίηση και για μικρό χρονικό διάστημα, 
η Δικαστική Αστυνομία είχε υπαχθεί στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επι
θυμητά και έτσι τα πράγματα επανήλθαν στην προ
τεραία κατάσταση. Εξάλλου, απ’ όσο είμαι σε θέση 
να γνωρίζω από συζητήσεις, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Δικαστική Αστυνομία στα περισσότερα 
τουλάχιστον ευρωπαϊκά κράτη ανήκει στο Αρχη
γείο  Αστυνομίας της κάθε χώρας.

Α.Α.: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ποιο είναι το σημείο 
επαφής της Βελγικής Αστυνομίας με την Ευρωπαϊ
κή Δικαιοσύνη γνωστή ως Eurojust.

Η Eurojust είναι συντονιστικό όργανο δεν μπορεί να 
διεξάγει έρευνες και ως εκ τούτου προσωπικά δεν 
βλέπω σημείο επαφής σε επιχειρησιακό επίπεδο, 
παρά μόνο σε συντονιστικό, ίσως.

Α.Α.: Για να επανέλθουμε λίγο στα εσωτερικά της

Ο
Police

Βελγικής Αστυνομίας, μετά την ενοποίηση, ποια εί
ναι η βαθμολογική σας εξέλιξη;
Πριν την ενοποίηση και όσον αφορά στη Χωροφυλα- 
ική η βαθμολογική μας εξέλιξη ήταν περίπου σαν τη 
δική σας. Μετά την ενοποίηση, υφίστανται τέσσερις 
επιμέρους βαθμοί: Δύο βαθμοί για το κατώτερο προ
σωπικό και δύο για τους αξιωματικούς.
Ο πρώτος βαθμός, ο βασικός, είναι αυτός που κατέ- 
χουν οι αστυνομικοί εξερχόμενοι από τη σχολή βα

σικής εκπαίδευσης. Ύστερα από κάποια χρόνια και 
κατόπιν εξετάσεων μπαίνουν στη δεύτερη βαθμίδα 
που είναι και η τελευταία για το κατώτερο προσωπι
κό. Όσο αφορά στους αξιωματικούς και εδώ οι βαθ
μοί είναι δύο: Επιθεωρητής και Γενικός Επιθεωρητής. 
Ειδικά για την Τοπική Αστυνομία, υφίστανται και κά
ποιοι βοηθητικοί βαθμοί που κατέχονται από αστυνο
μικούς που εκτελούν αποκλειστικά καθήκοντα Τρο
χαίας.
Για κάθε βαθμίδα προϋποτίθενται συγκεκριμένες 
σπουδές. Για την πρώτη και δεύτερη βαθμίδα απαι
τείται βασική μόρφωση (Λύκειο), ενώ για τους αξιω
ματικούς απαιτείται πανεπιστημιακό πτυχίο. Κάθε 
προαγωγή ακολουθείται από πρόγραμμα ειδικής εκ
παίδευσης που ξεκινάει από 6 μήνες και δύναται να 
φτάσει μέχρι τα 2 χρόνια, με διαλείμματα πρακτικής 
εξάσκησης.
Οι αξιωματικοί υποχρεούνται να περάσουν εκπαι
δεύσεις σε θέματα διοίκησης (μάνατζμεντ), πρακτι
κής αστυνόμευσης, δικαίου κ,λπ., οι οποίες είναι ιδι
αίτερα αυστηρές και εντατικές, αφού οι άνθρωποι 
αυτοί θα κληθούν να διοικήσουν. Παράλληλα, όμως, 
όλες οι βαθμίδες υποχρεούνται να διέρχονται από 
ταχείες εκπαιδεύσεις κι αυτό αφορά στην ενημέρω
ση και στη διαφώτιση του προσωπικού σε νέες πρα
κτικές (ευρωπαϊκές ή διεθνείς).

Α.Α.: Και μια τελευταία ερώτηση κ. Αρχηγέ, κάπως 
εξειδικευμένη. Με ποια κριτήρια επιλέγετε τους 
αξιωματικούς που εκπροσωπούν τη Βελγική Αστυ
νομία στον «τρίτο πυλώνα» Εσωτερικής Υπόθεσης 
και Δικαιοσύνης;

Τις ομάδες εργασίας του «τρίτου πυλώνα» που μας 
αφορά, παρακολουθούν αποκλειστικά αξιωματικοί 
που υπηρετούν στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομι
κής Συνεργασίας, η οποία υπάγεται απευθείας στον 
Αρχηγό. Η πολιτική που ακολουθείται, όπως αντι- 
λαμβάνεσθε, χαράσσεται σε επίπεδο Αρχηγείου και 
υλοποιείται από τα στελέχη της Διεύθυνσης που σας 
προείπα. Οι αξιωματικοί που υπάρχουν εκεί, είναι 
όλοι εξέχοντα στελέχη, με άριστη γνώση πλέον των 
δύο ξένων γλωσσών καθόσον όπως αντιλαμβάνεστε 
είναι ο καθρέπτης της Αστυνομίας μας στο εξωτερι
κό. Επιπλέον και πέραν των πανεπιστημιακών τίτλων 
που διαθέτουν όλοι, οι περισσότεροι διαθέτουν με
ταπτυχιακούς τίτλους και εξειδικευμένες εκπαιδεύ
σεις για να μπορούν να ανταποκρίνονται ικανοποιη
τικά στα καθήκοντά τους.

Α.Α.: Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που μας 
διαθέσατε και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έρ
γο σας.

Εγώ σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτη- 

σΓ| Υ/Α’ Αρετή Κ. Λιασή
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Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ THE ΝΕΑΝΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΕ ΚΑΙ ΟΙΥΝΔΡΟΜΝ
THE ΑΕΤΥΝΟΜΙΑΕ ETON ΠΡΟΑΗΦΗ THE

Του Υποστράτηγου κ. Στέφανου Σκότη 
Δ/ντή της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής

Οι ανήλικοι αποτελούν κατηγορία πληθυσμού με ιδιαι
τερότητες, τόσο ως προς την ψυχοσύνθεση και την 
ταυτότητά τους, όσο και ως προς τη νομική ικανότητά 
τους σε σχέση με τους ενήλικες. Αυτές οι ιδιαιτερότη
τες άλλοτε προσλαμβάνονται από τους ενήλικες ως 
«φυσιολογικές» και άλλοτε ως «μη φυσιολογικές». 
Έτσι, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο αποδεκτών και μη α
ποδεκτών συμπεριφορών, που συνιστά και το μέτρο 
της κανονικότητας του ανήλικου, όπως αυτή γίνεται α
ντιληπτή από τους ενήλικες και από το σύστημα θε
σμών που αυτοί δημιούργησαν.

Η Αστυνομία είναι η πρώτη επίσημη μορφή κοινωνι
κού ελέγχου, με την οποία έρχεται σε επαφή ο ανήλι
κος παραβάτης, μετά από τις ανεπίσημες πηγές κοι
νωνικού ελέγχου (γονείς, δάσκαλοι, γειτονιά) και ταυ
τόχρονα οι Αστυνομικοί είμαστε οι πρώτοι εφαρμο
στές του δικαίου στο κατώφλι του συστήματος της δι
καιοσύνης ανηλίκων.

Η πρόληψη της παραβατικότητας, αλλά και η πα
ρέμβαση στις περιπτώσεις που έχουμε τέλεση αξιό

ποινης πράξης, αποτελούν το κύριο έργο μας, χωρίς 
όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν καταβάλλουμε προ
σπάθεια να παρέχουμε υπηρεσίες και σε περιπτώσεις 
όπου το παιδί είναι θύμα μιας αξιόποινης πράξης, 
όπως είναι οι περιπτώσεις κακοποίησης και εκμετάλ
λευσης. Παρακολουθούμε τη διεθνή πραγματικότητα 
και έχουμε συνεργασία με τις αστυνομίες άλλων χω
ρών για αντίστοιχα θέματα, όπως επίσης έχουμε και 
επιδιώκουμε παράλληλα τη συνεργασία με οποιοδή- 
ποτε φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό που ασχολείται με το 
παιδί.

Εξέλιξη κατά την τελευταία
δεκαετία -χαρακτηριστικά

Από τις αρχές τις δεκαετίας του 1990 στην Ευρω
παϊκή Ένωση παρατηρείται η συνεχής αύξηση της λε
γάμενης μικρομεσαίας εγκληματικότητας. Είναι εν
διαφέρον ότι η εγκληματικότητα των ανηλίκων έχει τα 
πρωτεία σ’ αυτή την εξέλιξη σε όλες τις χώρες της 
Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα, σε χώρες όπως η Γαλλία, η 
Γερμανία, η Ιταλία και η Μεγάλη Βρετανία η εγκλημα
τικότητα των ανηλίκων ξεπερνά το 20% της συνολικής 
εγκληματικότητας.

Ολοένα και μεγαλύτεροι αριθμοί νέων διολισθαί
νουν προς τη συστηματική κοινωνική απειθαρχία. Ένα 
δε μικρότερο, αλλά αυξανόμενο μέρος αυτών, διολι
σθαίνει στην παραβατικότητα, ακόμα και τη σοβαρή 
εγκληματικότητα.

Το πρόβλημα εμφανίζεται και ως κρίση των θεσμών 
η οποία δεν φαίνεται να είναι παροδική. Οι γονείς πε
ριορίζουν τη φροντίδα τους προς τα παιδιά, αλλά και 
χάνουν το κύρος τους απέναντι τους. Το σχολείο και 
η γειτονιά υποχωρούν ως θεσμοί που προσφέρουν 
συνοχή φροντίδα και νόημα στη ζωή και σκοπούς για 
το μέλλον. Στις συνθήκες αυτές, συχνά το παιδί βρί
σκεται σε κατάσταση ανομίας και μόνιμης απογοή
τευσης. και οργής.

Στην Ευρώπη και άλλες χώρες, η «δεύτερη γενιά» 
μεταναστών χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλότερη πα
ραβατικότητα και σκληρή εγκληματικότητα σε σύ
γκριση με άλλες κατηγορίες ανηλίκων.

Είναι ενδιαφέρον ότι η εγκληματικότητα των ανηλί
κων στις ευρωπαϊκές χώρες (και την Ελλάδα) παρου-
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σιάζει νέες μορφές που δεν έχουν συναντηθεί στο πα
ρελθόν και μάλιστα σ’ αυτές τις κλίμακες. Αυξάνονται 
η απειθαρχία. Η επιθετική συμπεριφορά, η σχολική 
και εξωσχολική βία. Επίσης, αυξάνονται τα συμμορια- 
κά φαινόμενα και η ανάπτυξη μιας «κουλτούρας του 
δρόμου» που αντιτίθεται στην «κουλτούρα της πει
θαρχίας των θεσμών».

Στις μεγάλες πόλεις εμφανίζονται στέκια νέων με 
αυξανόμενα στοιχεία παραβατικότητας που φοβίζουν 
τους περαστικούς και τους περίοικους. Η εκτεταμένη 
χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ - που αγγίζει και ηλι
κίες παιδιών του Δημοτικού - εντείνει την κατάσταση. 
Οι μορφές αυτές παίρνουν ένα συστηματικό και μόνι
μο χαρακτήρα, χάνοντας το συνηθισμένο παλαιότερα 
συγκυριακό και ευκαιριακό τους χαρακτήρα της «νεα
νικής ανεμελιάς».

Ως προς την παραβατικότητα των ανηλίκων, η Ελ
λάδα ακολουθεί τις ευρύτερες εξελίξεις στην Ευρω
παϊκή Ένωση με μια καθυστέρηση μεταξύ δύο και πέ
ντε ετών. Μέχρι στιγμής, χαρακτηρίζεται από μικρό
τερα μεγέθη ανήλικης παραβατικότητας, αλλά συγ
χρόνως και από μιαν ισχυρή δυναμική διαφοροποίη
σης και ανόδου.

Το φαινόμενο της παραβατικότητας ανηλίκων είναι 
πολυσύνθετο και πολυδιάστατο και η αντιμετώπισή 
του, απαιτεί δράση σε διάφορα επίπεδα, επίπεδο οι
κογένειας, εκπαίδευσης (σχολείο), ευρύτερου κοινω
νικού περιβάλλοντος, μέσων μαζικής ενημέρωσης, τε 
χνολογίας, ποινικής δικαιοσύνης, ψυχαγωγίας κ.ά.

Μια σειρά παραγόντων που συμβάλλουν στο γενικό 
πλαίσιο της παραβατικής συμπεριφοράς των νέων, 
της θυματοοποίησής τους και της τροφοδότησης της 
βίας εκ μέρους τους, που διαμορφώνει αλλά και κα
θορίζει την συμπεριφορά των νέων και με τον ένα ή 
άλλο τρόπο εμπλέκουν τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Ελληνικής Αστυνομίας, έχουν να κάνουν ενδεικτικά

Α. Την επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος, 
την διαδικασία προσαρμογής και το σύστημα αξιών 
των νέων.

Ανάμεσα στις παραμέτρους που επιδρούν στη δια
μόρφωση θετικών στάσεων των νέων απέναντι σε πα- 
ρεκκλίνουσες και εγκληματικές συμπεριφορές περι
λαμβάνονται και τα ίδια τα  συστήματα Αξιών και νέων 
που κυριαρχούν και διαμορφώνονται ανάμεσα στις 
διάφορες ομάδες νεολαίας, τα οποία αποτελούν συ
χνά και την αιτιώδη αφορμή για την παρέμβαση του 
ποινικού νομοθέτη ή προκαλούν την επέμβαση της 
πολιτείας.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι, μια σειρά από κα
ταστάσεις που ανάγονται και στην σφαίρα της ιδιωτι
κής ζωής των ανηλίκων συχνά - και χωρίς αυτό να εί
ναι δυνατόν να διαπιστωθεί ή ανακαλυφθεί έγκαιρα - 
καθιστούν τους ανήλικους θύματα μέσα και από το 
ίδιο τους το οικογενειακό περιβάλλον.

Β. Την αλλαγή των συνθηκών στην Ελλάδα ιδίως 
κατά την τελευταία 10ετία.

Την τελευταία 10ετία η χώρα μας κατακλύζεται από

π λ η  θ υ - 
σ μ ι α κ έ ς  
ο μ ά δ ε ς  
π ο υ  
έ χ ο υ ν  
στόχο την 
καλύτερη 
διαβίωση 
και ένα 
καλύτερο 
α ύ ρ ι ο .
Άτομα που ζούσαν κάτω από τα όρια της φτώχειας 
και κοινωνικά αποκλεισμένα προστίθενται στην Ελλη
νική κοινωνία.

Ο «δρόμος» αποδείχθηκε ότι ήταν ένας τρόπος ερ
γασίας ή εξεύρεσης χρημάτων μέσω επαιτείας. 
Έχουμε δηλαδή από τη μία ανήλικα άτομα που εργά
ζονται στο δρόμο με την ανοχή της οικογένειας αφού 
η ίδια δεν μπορεί να αντεπεξέλθει των όποιων ανα
γκών και από την άλλη άτομα ανήλικα και απροστά
τευτα που τα εκμεταλλεύονται διάφοροι προς όφελος 
των με αντάλλαγμα την προστασία δημιουργώντας 
σχέσεις εξάρτησης.

Έτσι δεν εμπιστεύονται τον ενήλικα που θέλει να τα 
βοηθήσει προσκολλώντας σε ενήλικες προαγωγούς 
θυματοποιώντας πλέον τον εαυτό τους. Θύματα εκ
μετάλλευσης γίνονται άβουλα με χαμηλή αυτοεκτίμη
ση ενώ συχνά κυριαρχεί η κατάθλιψη με αποτέλεσμα 
τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.

Γ. Την Ενδοοικογενειακή βία και την βία στο σχο
λείο.

Στο πλαίσιο της οικογένειας οι νέοι - δράστες και 
ταυτόχρονα θύματα - υπόκεινται ταυτόχρονα πολλα
πλές και σε πολλά επίπεδα κακοποιήσεις τόσο από 
την οικογένεια, όσο και από το κοινωνικό περιβάλλον 
άμεσο ή ευρύτερο. Σε μια συνοπτική σκιαγράφηση 
του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας επιση- 
μαίνονται οι κύριες μορφές οι οποίες είναι η σωματι
κή ή σεξουαλική κακοποίηση και η ψυχολογική βία 
ενώ προηγείται συχνά η λεκτική επίθεση με την μορ
φή ύβρεων, απειλών, καθώς και περιορισμοί, απομό
νωση και άλλες μορφές κακομεταχείρισης.

Όσον αφορά τη βία που εκδηλώνεται στο πλαίσιο 
των άμεσων διαπροσωπικών σχέσεων χαρακτηριστι
κό παράδειγμα αποτελεί η εκδήλωση της βίας στο 
χώρο του σχολείου είτε ως ομαδικό φαινόμενο είτε 
ως ατομικό. Εδώ παρατηρούνται συμπεριφορές, που 
θυματοποιούν μερίδα μαθητών, ενώ παράλληλα οι ίδι
οι οι δράστες φαίνεται να αποτελούν το προϊόν μιας 
θυματοποίησης που έχει προηγηθεί (κυρίως στην οι
κογένεια).

Δ. Την εμπορευματοποίηση του ελευθέρου χρόνου 
και της διασκέδασης.

Ένα σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη και διάδοση 
προβληματικών καταστάσεων που εμπλέκουν νέους 
διαδραματίζει το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και 
ειδικότερα η «βιομηχανία ελεύθερου χρόνου» που
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έχει αναπτυχθεί στις προηγμένες κοινωνίες. Η κατά
σταση αυτή, έχει ως αποτέλεσμα την εμπορευματο- 
ποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων και τη μετα
τροπή του σε ανταλλάξιμη σε χρήμα «υπηρεσία».

Για μια μεγάλη μερίδα νέων η εμπορευματοποίηση 
δεν διαπιστώνεται σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο 
τους γιατί αυτός δεν υπάρχει.

Ε. Την ουσιοεξάρτηση και την εξάρτηση από το αλ
κοόλ

Το πρόβλημα της τοξικοεξάρτησης και της βαριάς 
χρήσης ουσιών αποτελεί πάγιο πρόβλημα για τις κοι
νωνίες. Σχετικά με την απάντηση στο γιατί οι νέοι 
παίρνουν ναρκωτικά υπάρχουν πολλά επίπεδα προ
σεγγίσεων. Βέβαια, δεν είναι δυνατό να αρνηθεί κα
νείς τη σημαντικότητα και την επίδραση των προσω
πικών και διαπροσωπικών πλαισίων και σχέσεων συ
ναναστροφής που συμβάλλουν στην εξάπλωση της 
χρήσης. Ωστόσο μια σειρά από παράγοντες συμβάλ
λουν επίσης στο πρόβλημα όπως:

Ο πειραματισμός, η απελπισία και η αδυναμία αντι
μετώπισης προβλημάτων, η ψυχαγωγική και η περι- 
στασιακή χρήση που μπορεί να μετατραπεί σε συστη
ματική ως επακόλουθο των αντιδράσεων των γονέων, 
των γειτόνων, των δασκάλων και όλων των σημαντι
κών ενηλίκων στη ζωή του εφήβου κ.λ.π.

Είναι όμως αναγκαίο να τονισθεί ότι δεν είναι μόνον 
οι «διάσημες» παράνομες ψυχοτρόπες ουσίες (χασίς 
βαριά ναρκωτικά) που αποτελούν πρόβλημα. Διαφαί- 
νεται τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας ότι η συ
στηματική ή βαριά χρήση αλκοόλ αποτελεί μία σημα
ντική παράμετρο, η οποία έχει επιδράσεις τόσο στην 
υγεία των ανηλίκων, όσο και στη στάση που διαμορ
φώνουν απέναντι σε αυτοκαταστροφικές συμπεριφο
ρές, αλλά και απέναντι στο νόμο. Ιδιαίτερα κρίσιμο 
εδώ είναι να επισημανθεί, ότι δεν πρόκεπαι μόνον για 
χρήση ή κατάχρηση κατανάλωσης αλκοόλ, αλλά και 
για χρήση αλκοολούχων νοθευμένων ποτών (μπό
μπες). Στην υπέρ - κατανάλωση αλκοόλ - και κυρίως 
νοθευμένου - στηρίζεται η «βιομηχανία» της διασκέ
δασης.

ΣΤ. Την συμμετοχή στην παραβατικότητα που αφο
ρά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Ειδικά για αυτές θα πρέπει να τονιστεί ο μεγάλος 
σκοτεινός αριθμός των παραβάσεων αυτών, η μεγάλη 
ποσοστιαία συμβολή τους στο σύνολο της παραβατι- 
κότητας των ανηλίκων αλλά και ο υψηλός βαθμός κιν
δύνου που προκαλείται από αυτού του είδους τις πα
ραβάσεις τόσο για τους ίδιους τους δράστες όσο και 
για τα θύματα. Οι παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. που δια- 
πράττονται από ανήλικους έχουν ως κοινό χαρακτη
ριστικό τους ανάμεσα στα άλλα - την έλλειψη κυκλο- 
φοριακής αγωγής και παιδείας αλλά και την υποτίμη
ση του κινδύνου.

Ζ. Την βία στους αθλητικούς χώρους.
Τα επεισόδια βίας που καταγράφονται στη διάρκεια 

πριν ή μετά από αθλητικούς αγώνες αποτελούν ένα

κρίσιμο πρόβλημα για την Ελληνική Αστυνομία.
Το φαινόμενο του χουλιγκανισμού στην Ελλάδα πο

τέ  δεν έλαβε τις μαζικές διαστάσεις που γνώρισε στην 
Ευρώπη. Στη χώρα μας η βία στα γήπεδα συνδέεται 
με τη θεσμοθέτηση του επαγγελματικού αθλητισμού, 
τη διάδοση σχετικών προτύπων από το εξωτερικό ει
δικότερα και την ανάπτυξη συλλόγων και συνδέσμων 
οργανωμένων οπαδών. Η εμφάνιση του φαινομένου 
συνδέεται με την εμπορευματοποίηση του αθλήματος 
και την ενίσχυση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις 
ΠΑΕ.

Ας σημειώσουμε εδώ ότι οι πιο σκληροπυρηνικοί 
φανατικοί οπαδοί βλέπουν σε συμβολικό επίπεδο την 
αστυνομία ως μια απειλή και πολλές φορές ζητούν 
αφορμή για σύγκρουση μαζί της. Οι Αστυνομικοί πρέ
πει να γνωρίζουν αυτή την ιδιάζουσα στάση του οπα
δού που είναι διατεθειμένος να καταφύγει σε βία προ- 
κειμένου να υπερασπίσει, σύμφωνα με το δικό του 
πλαίσιο σκέψης, την τιμή της αγαπημένης του ομά
δας. Η καλλιέργεια καχυποψίας απέναντι στους πα
ράγοντες, το εκρηκτικό κλίμα με τις δηλώσεις αγανά
κτησης εκ μέρους των ΠΑΕ και των οργανωμένων φί
λων και οπαδών των ομάδων ο οικονομικός ανταγωνι
σμός των ΠΑΕ αλλά και ο ρόλος των ΜΜΕ που καλ
λιεργούν το φανατισμό μέσα από την προβολή με 
δραματικό τρόπο επεισοδίων και αντιδικιών που απο
τελούν το πλαίσιο πάνω στο οποίο διαμορφώνεται μία 
εκρηκτική ατμόσφαιρα που συμβάλλει στη δημιουρ
γία επεισοδίων.

Η φαινομενολογία της 
παραβοτικότητας των νέων 
σύμφωνα με στοιχεία 
της Ελληνικής Αστυνομίας.
Σε ότι αφορά τα στοιχεία σχετικά με την παραβατι

κότητα των ανηλίκων αυτά προέρχονται από τις αστυ
νομικές αρχές που επιλαμβάνονται και όχι από τις δι
καστικές αρχές οι οποίες ασκούν την ποινική δίωξη. 
Θα πρέπει φυσικά να έχουμε υπόψη μας ότι τα στατι
στικά δεδομένα τα οποία αφορούν ανηλίκους που κα- 
τηγορήθηκαν από τις αστυνομικές αρχές δεν είναι 
αντιπροσωπευτικά των πραγματικών διαστάσεων του 
φαινομένου της παραβοτικότητας ανηλίκων.

Από τα τηρούμενα στοιχεία, δεν παρουσιάζονται 
ιδιαίτερες αυξομειώσεις στις περιπτώσεις παραβατι- 
κότητας ανηλίκων από το έτος 1999 μέχρι το 2003. 
Από μια σύντομη ανάλυση αυτών των στοιχείων προ
κύπτει ότι:

α) Η συντριπτική πλειοψηφία των ανήλικων εγκλη
ματιών διαπράττει παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.(Ν. 
2696/99).

β) Η συντριπτική πλειοψηφία των συλληφθέντων 
ανηλίκων σε όλα τα εγκλήματα είναι 13-17 ετών.

γ) Μετά τα εγκλήματα του Κ.Ο.Κ. ακολουθούν οι 
κλοπές (απλές και διακεκριμένες) παραβάσεις του νό
μου περί αλλοδαπών, του νόμου περί ναρκωτικών και 
η επαιτεία.

δ) Στις κλοπές και στα ναρκωτικά η συντριπτική 
πλειοψηφία των ανηλίκων δραστών είναι ημεδαποί,
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ενώ στην επαιτεία και στις παραβάσεις του νόμου πε
ρί αλλοδαπών η συντριπτική πλειοψηφία είναι αλλο
δαποί.

ε) Σε όλα τα εγκλήματα το ποσοστό των δραστών 
αγοριών είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό των 
κοριτσιών, εκτός από το έγκλημα της επαιτείας όπου 
τα αγόρια υπερτερούν πολύ λιγότερο ενώ τα έτη 
2002 τα ποσοστά είναι μοιρασμένα.

στ) Κλοπές. Στο έγκλημα της κλοπής το 10% περί
που των συλληφθέντων συνολικά δραστών είναι ανή
λικοι. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι 13-17 ετών ενώ 
τα έτη 2002 και 2003 έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθ
μός των δραστών μέχρι 12 ετών.

ζ) Ναρκωτικά. Οι συλληφθέντες ανήλικοι για κατο
χή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών είναι 13 έως 17 
ετών και αποτελούν το 1% του συνόλου των συλλη- 
φθέντων.

Συμπερασματικά θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι 
γενικά τα ποσοστά συμμετοχής των ανηλίκων στην 
συνολική εγκληματικότητα στη χώρα μας είναι σχετι
κά πολύ μικρά εκτός των παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. 
όπου το θέμα θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο 
ιδιαίτερου προβληματισμού.

Θα πρέπει να επισημανθεί ως αναδυόμενο πρόβλη
μα, το οποίο εμφανίσθηκε την τελευταία 5ετία, το γε
γονός της παραβατικής συμπεριφοράς τόσο ενηλί
κων όσο και ανηλίκων δραστών κλοπών ή ληστειών 
του δρόμου, μικροποσών και κινητών τηλεφώνων με 
θύματα ανηλίκους.

Τέλος σε ότι αφορά την παραβατική συμπεριφορά 
ομάδων ανηλίκων (συμμορίες ανηλίκων), το φαινόμε
νο αυτό στη χώρα μας είναι αφενός μεν σπάνιο αφε
τέρου δε έχει εντελώς ευκαιριακό χαρακτήρα και εμ
φανίζεται ως μεμονωμένο περιστατικό και σπάνια στα 
μεγάλα αστικά κέντρα.

Προληπτική Δράση της Ελληνικής
Αστυνομίας

Είναι σημαντικό για όλους εμάς που ασχολούμαστε 
με το παιδί, να είμαστε σε θέση να μεταφέρουμε τον 
προβληματισμό μας και να προσπαθούμε ν’ αντλούμε 
κουράγιο από τη βεβαιότητα ότι δεν είμαστε μόνοι 
στον αγώνα, αλλά ότι τις  δικές μας προσπάθειες έρ
χονται να στηρίξουν και να ενισχύσουν κι άλλοι άν
θρωποι που με τις γνώσεις, την εμπειρία και την ευαι
σθησία τους, μπορούν να προσφέρουν πολλά.

Ο τομέας λοιπόν της πρόληψης στον οποίο και διε
θνώς δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα, είναι ένα μεγάλο κε
φάλαιο, που προσωπική μου άποψη είναι ότι μόνη της 
η Αστυνομία ελάχιστα πράγματα είναι σε θέση να συ
νεισφέρει. Εδώ η Αστυνομία είναι που έχει απόλυτη

ανάγκη την συνεργασία με όλους τους φορείς προ
στασίας του παιδιού αλλά και με ευαισθητοποιημέ
νους συλλόγους και ιδιώτες, όπως επίσης και με την 
τοπική, αυτοδιοίκηση. Θεωρώ τον ρόλο της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στον τομέα της πρόληψης εξαιρετικά 
σημαντικό για το λόγο ότι σε συνεργασία με την Αστυ
νομία, μπορεί να κινητοποιήσει τους πολίτες προς το 
σκοπό αυτό.

Μιλώντας για την πρόληψη της παραβατικότητας 
των ανηλίκων εδώ θα ήθελα να σταθώ λίγο και να επι- 
σημάνω ορισμένο πράγματα.

Η αύξηση της εγκληματικότητας στη χώρα μας, αλ
λά και με διεθνές επίπεδο, η ποιοτική διαφοροποίηση 
της παραβατικότητας των ανηλίκων, είναι θέματα που 
πρέπει ν' απασχολήσουν όλους μας γιατί το πρόβλη
μα χτυπά κάθε πόρτα όσο ερμητικά κλειστή κι αν θέ
λουμε να την κρατήσουμε.

Από την πλευρά της η Αστυνομία στον τομέα της 
πρόληψης, λειτουργεί εξειδικευμένες Υπηρεσίες ανη
λίκων, ενεργεί τακτικούς ελέγχους σε χώρους όπου 
συχνάζουν ανήλικοι και ιδιαίτερα σε χώρους όπου η 
παραμονή τους είναι απαγορευμένη από το νόμο, 
όπως είναι αίθουσες ηλεκτρονικών παιγνίων, κέντρα 
όπου απαγορεύεται από το νόμο η χορήγηση οινο
πνευματωδών ποτών σε ανηλίκους. Από τους χώρους 
αυτούς γίνονται προσαγωγές ανηλίκων, όπου καλού
νται και οι γονείς τους, οι οποίοι ενημερώνονται σχε
τικά, στους δε ανηλίκους απευθύνονται συστάσεις. 
Αντίθετα στους ιδιοκτήτες και υπεύθυνους των προα- 
ναφερομένων καταστημάτων, όταν διαπιστώνεται απ’ 
αυτούς διάπραξη αξιόποινης πράξης, συλλαμβάνο- 
νται και εφαρμόζονται σε βάρος τους διοικητικά μέ
τρα.

Παράλληλα έχουμε θέσει σε προγράμματα εφαρ
μογής και άλλες δραστηριότητες, όπως είναι η συ
νεργασία με σχολεία, συλλόγους γονέων και κηδεμό
νων κ,λ,π. για την ενημέρωση σε θέματα όχι μόνο πα
ραβατικότητας, αλλά και ναρκωτικών, αλκοολισμού, 
κακοποίησης κ.λ,π., ενώ οι προσπάθειες για την αντι
μετώπιση του φαινομένου της επαιτείας των ανηλίκων 
στα φανάρια, σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως 
είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.) είχαν 
το θετικό, αποτέλεσμα της σχεδόν εξάλειψης αυτού 
του φαινομένου.

Οι προσπάθειες της Αστυνομίας επικεντρώνονται 
κυρίως στην εξάρθρωση σπειρών εκμεταλλευτών 
ανηλίκων, συχνότερα αλλοδαπών, οι οποίες φέρνουν 
τους ανηλίκους για τους σκοπούς αυτούς.

Η χώρα μας μετέχει στις τακτικές συναντήσεις της 
Μόνιμης Εργασίας της INTERPOL με θέματα προστα
σίας ανηλίκων, από τις οποίες αποκομίζει σημαντική 
εμπειρία από τον τρόπο αντιμετώπισης των θεμάτων 
αυτών σε διεθνές επίπεδο.
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Θέματα όπως της υπερεδαφικής αρμοδιότητας, 
των εξαφανίσεων ανηλίκων, της διακίνησης ανηλίκων, 
της παιδοφιλίας και πορνογραφίας, τίθενται επί τάπη- 
τος και αναζητούνται λύσεις μέσω της διεθνούς 
εμπειρίας.

Σκοπός είναι μια ευρύτερη καμπάνια ενημέρωσης 
πρώτα απ’ όλα των ίδιων των αστυνομικών και στη συ
νέχεια του κοινωνικού συνόλου σε τέτοια θέματα, κα
θώς και τη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστο
σύνης ανάμεσα στην Αστυνομία και τον πολίτη.

Για τα παραπάνω θέματα υπάρχει στενή συνεργα
σία με φορείς που ασχολούνται με την προστασία του 
ανηλίκου και κυρίως φορείς, όπως για παράδειγμα εί
ναι το Ινστιτούτο Υγείας και Παιδιού, το οποίο λει
τουργεί από το 1976 στη Χώρα μας και παρέχει εξει- 
δικευμένες υπηρεσίες κοινωνικής και ψυχολογικής 
στήριξης σε ανηλίκους θύματα σωματικής και σεξου
αλικής κακοποίησης.

Όπως, για την κάλυψη κυρίως περιπτώσεων παι
διών που χρήζουν άμεσης προστασίας, είτε πρόκειται 
για παιδιά που έχουν εγκαταλείψει το σπίτι τους, είτε 
πάλι για παιδιά από οικογένειες που αντιμετωπίζουν 
κρίση και πρέπει να απομακρυνθούν για μικρό χρονι
κό διάστημα, πρέπει να ιδρυθούν και να λειτουργή
σουν ξενώνες, ως ενδιάμεση και προσωρινή λύση 
ανάγκης οι οποίοι θα προσφέρουν υπηρεσίες στέγα
σης, αίτησης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ψυ- 
χοκοινωνικής στήριξης, επανασύνδεσης με το σχο
λείο ή επαγγελματικό προσανατολισμό, στήριξης για 
επαγγελματική αποκατάσταση, επανασύνδεσης με το 
οικογενειακό περιβάλλον εφόσον υπάρχει η εξεύρεση 
μόνιμου πλαισίου διαμονής (ανάδοχη φροντίδα, κοι
νωνικά διαμερίσματα, ιδρύματα) ή απόκτηση εφοδίων 
για να ζήσει αυτόνομα στην κοινότητα.

Η λειτουργία τέτοιων ξενώνων ουσιαστικά θα έλυνε 
τα χέρια της Αστυνομίας, κυρίως στις περιπτώσεις 
εγκαταλελειμμένων παιδιών, με την παροχή άμεσης 
και ολοκληρωμένης προστασίας.

Είναι απαραίτητο να μεταδώσουμε μια θετική εικό
να στα προγράμματα της πρόληψης τα οποία θα στο
χεύουν σε ειδικές υψηλού κινδύνου, όπως είναι τα 
παιδιά που ζουν στους δρόμους και τα παιδιά με ανα
πηρίες.

Ουσιαστικά η κοινωνία προστατεύεται καλύτερα με 
την επανένταξη του νέου παρά με τη τιμωρία του. Ο 
νέος που θα ενταχθεί στο έγκλημα αποτελεί χτύπημα 
στη ρίζα της κοινωνίας, στο ίδιο της το μέλλον.

Οι πόροι που χρειάζονται για την προτεινόμενη 
προσέγγιση είναι σαφώς μικρότεροι των πόρων κατα
στολής και φυλάκισης. Ο τομέας λοιπόν της πρόλη
ψης στον οποίο και διεθνώς δίδεται ιδιαίτερη βαρύτη
τα, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, που προσωπική μου 
άποψη είναι ότι μόνη της η Αστυνομία ελάχιστα 
πράγματα είναι σε θέση να συνεισφέρει. Εδώ η Αστυ
νομία είναι που έχει απόλυτη ανάγκη την συνεργασία 
με όλους τους φορείς προστασίας του παιδιού αλλά 
και με ευαισθητοποιημένους συλλόγους και ιδιώτες, 
όπως επίσης και με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο νέος ρόλος της Ελληνικής
Αστυνομίας
Όλα όσα προαναφέρθηκαν αποτελούν ζητήματα 

που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εμπλέκουν τον σκλη
ρό πυρήνα της ποινικής καταστολής και ιδιαίτερα τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Πα
ρόλα αυτά έχει αποδειχθεί ότι η καταστολή μέσα από 
την εγκληματοποίηση συμπεριφορών και την αυστη- 
ροποίηση της ποινικής καταστολής είναι αναποτελε
σματική και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα πα
ρά επιλύει συγκρούσεις.

Τίθεται, επομένως, ως κρίσιμο ζήτημα η ανάγκη 
μιας σφαιρικής παρέμβασης για τα προβλήματα που 
προαναφέρθηκαν στο πλαίσιο μιας προληπτικής πολι
τικής κοινωνικού χαρακτήρα, η οποία θα ελαχιστοποι
εί τον κατασταλτικό ρόλο της αστυνομίας, ενώ πα
ράλληλα θα συμβάλλει στην διάπλαση κοινωνικά 
υπεύθυνων πολιτών.

Γ ια την Ελληνική Αστυνομία, ο τρόπος παρέμβασης 
στο πεδίο του ελέγχου της εγκληματικότητας και της 
θυματοποίησης των ανηλίκων ταυτίζεται - ή οφείλει 
να ταυτίζεται - τόσο με τον εκσυγχρονισμό των υπη
ρεσιών της, όσο και με τον επαναπροσδιορισμό της 
αποστολής της. Αυτό είναι εμφανές και από το γεγο
νός ότι σήμερα στην Ελληνική Αστυνομία διαγράφε
ται η τάση να αντιμετωπίζεται η εγκληματικότητα, η 
παραβατική συμπεριφορά και η θυματοποίηση των 
ανηλίκων με ιδιαίτερη περίσκεψη.

Η τάση αυτή δεν είναι ανεξάρτητη από το γεγονός 
ότι - σε επίπεδο επιτελικού σχεδιασμού τουλάχιστον - 
έχει γίνει αντιληπτό όπως εξάλλου και η επιστήμη δια
πιστώνει - πως η εγκληματικότητα και η θυματοποίη
ση των ανηλίκων (ειδικά στο στάδιο της εφηβείας) εί
ναι ένα σύνθετο πρόβλημα που δεν προσφέρεται για 
λύσεις - προκατασκευασμένες αλλά απαιτεί την πο
λυδιάστατη παρέμβαση.

Από τα παραπάνω προκύπτει ένα ουσιαστικό συ
μπέρασμα, το οποίο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπό
ψη: Ο,τι δηλαδή οι νέες ανάγκες και το νέο περιβάλ
λον που διαμορφώνεται απαιτούν για την αντιμετώπι
ση ορισμένων προβληματικών καταστάσεων κυρίως 
σε ό,τι αφορά στους ανήλικους τη συνεργασία δια
φόρων φορέων. Από την άποψη αυτή θα ήταν λάθος 
η εκτίμηση, η οποία θα πρόκρινε την Ελληνική Αστυ
νομία ως μοναδικό φορέα ελέγχου αυτών των κατα
στάσεων, οι οποίες είναι αποτέλεσμα των σύνθετων 
κοινωνικών προβλημάτων και των συνθηκών διαβίω
σης στη σύγχρονη κοινωνία.

Οι προβληματικές καταστάσεις που εμπλέκουν 
τους ανήλικους σχετίζονται με τα προβλήματα της 
κοινωνίας των ενηλίκων κυρίως και ότι κάθε παρέμβα
ση δεν μπορεί να περιορίζεται σε δράσεις και πρωτο
βουλίες ενός μόνον φορέα αλλά απαιτείται μια συνο
λική σφαιρική προσέγγιση και συνεργασία όλων των 
φορέων τυπικού και άτυπου κοινωνικού ελέγχου, σε 
δράσεις συντονισμένες, ορθολογικά διαστρωματωμέ- 
νες κατά κατηγορία πληθυσμού στο χώρο και το χρό
νο και ένα θεσμικό πλαίσιο που θα τυποποιεί και θα 
ρυθμίζει αυτές τις δράσεις συνολικά.
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C n iM lS G im f f l l

PO LICE ESSEN TIALS
l a m H is m c H M

The b est just got better!

STEALTH

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΣΟΛΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ 
ΣΚΑΛΑΣ/ΣΧΟΙΝΙΟΥ

ΒΑΘΥΤΕΡΕΣ 
ΕΣΟΧΕΣ ΣΟΛΑΣ

ΣΟΥΕΤ ΚΟΛΑΡΟ 
ME CAMBRELLE

Λ/ο 7

ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΑΠΟ ΙΜΑΝΤΑ 
ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ

1150 ΝΤΕΝΙΕ NYLON

ΔΕΡΜΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΦΤΕΡΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ

3D2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΠΑΤΟΣ

STEALTH LEATHER

Δέρμα 
Δερμάτινο κολάρο 

Αντιολισθητική σόλα 
3D αποσπώμενος πάτος 

750gr

STEALTH WATERPROOF

Δέρμα 
1150 Ντενιέ Nylon 

Σουέτ κολάρο 
Μεμβράνη TEC-Proof 
Αντιολισθητική σόλα 

3D αποσπώμενος πάτος 
695gr

CLASSIC

Δέρμα
1150 Ντενιέ Nylon 
Σουέτ κολάρο 
Αντιολισθητική σόλα 
Αποσπώμενος πάτος 
650gr

CLASSIC LEATHER

Δέρμα
Σουέτ κολάρο 
Αντιολισθητική σόλα 
Αποσπώμενος πάτος 
730gr

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος & Διάθεση: ΚΟΣΜΑΚ Α.Ε., Κοντογιαννη 5, 14123 Λυκόβρυση 
Τ 210 2836934-7, F: 210 2836933, e-mail: cosmacsa@otenet.gr, www.magnumboots.com

mailto:cosmacsa@otenet.gr
http://www.magnumboots.com


ΟΤΑΝ Η ΑΠΥΝΙΜΙΑ
ΐν ΐίΤ Λ Ι

Καταδιώξεις, ταχύτητα, κίνδυνος, εκκωφα- 
ντικές σειρήνες να ηχούν συνεχώς...Κατα
στάσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν την κα
θημερινότητα της Ομάδας «Ζ», του Τμήμα
τος δικυκλιστών της Άμεσης Δράσης. Και 
πάνω απ’ όλα μία άσβεστη αγάπη για τις μο
τοσικλέτες, οι οποίες είναι γΓ αυτούς το έτερον ήμισυ τους. Σε μια επο 
χή όπου οι κυκλοφοριακές συνθήκες είναι αυξημένες η Ομάδα «Ζ» φα
ντάζει σαν μοναδική λύση στην άμεση και γρήγορη συνδρομή της Ελ 
ληνικής Αστυνομίας προς τον πολίτη και τις ανάγκες του

μένη Υπηρεσία θεωρείται μία από τις πλέον μάχιμες 
υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Κινούνται πά
ντοτε σε ζεύγη καθ’ όλη τη διάρκεια της θωρης βάρ
διας. Οι «Ζητάδες» καταφθάνουν πρώτοι σε κάθε εί
δους περιστατικό (ληστείες, κλοπές, συλλήψεις κακο
ποιών), που η υπηρεσία τους διστάσει λόγω της ευ
κολίας κίνησης του δικύκλου, με αποτέλεσμα να είναι 
ευάλωτοι και να εκτίθενται σε συνεχή κίνδυνο. Εκτός 
από την πάταξη των διάφορων μορφών εγκληματικό-

Η ΟΜΑΔΑ «Ζ» είναι το τμήμα δικυκλιστών των Διευ
θύνσεων της Άμεσης Δράσης Αττικής και Θεσσαλονί
κης. Η ιστορία της ομάδας ξεκίνησε στις 17.2.1979 
στην Αθήνα, όταν με απόφαση της ηγεσίας ιδρύθηκε 
η Ομάδα «Ζ». Λίγα χρόνια αργότερα, λόγω της επιτυ
χίας που είχε η σύσταση αυτής της ομάδάς στην 
Αθήνα, και συγκεκριμένα το 1985 συγκροτείται 
και στην Θεσσαλονίκη αντίστοιχη Υπηρεσία 
αστυνομικών δικυκλιστών. Και στις δύο πό
λεις η ομάδα στελεχώνεται, αρχικά από δι- 
κυκλιστές της Τροχαίας, ενώ στη συνέ
χεια προστίθενται και άλλοι αστυνομι
κοί οι οποίοι επιθυμούσαν να υπηρετή
σουν στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Η 
δύναμη της ομάδας αρχικά ήταν μόλις 
δέκα άτομα στην Αττική και δέκα στην 
Θεσσαλονίκη. Αποστολή του Τμήματος 
των μοτοσικλετιστών ήταν η κάλυψη 
των συστημάτων συναγερμού τα  οποία 
είναι συνδεδεμένα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της 
Άμεσης Δράσης και η έγκαιρη άφιξη της Αστυνομίας 
σε σοβαρά συμβάντα. Η επιλογή των Αστυνομικών για 
την Ομάδας «Ζ» γινόταν με κριτήρια το ήθος, το θάρ
ρος, το χαρακτήρα και πάνω από όλα την ικανότητα 
οδήγησης μοτοσικλέτας. Σήμερα η αποστολή της 
έχει διευρυνθεί. Οι δικυκλιστές της Άμεσης Δράσης 
καταφθάνουν πάντα πρώτοι σε σοβαρά συμβάντα 
αστυνομικού ενδιαφέροντος και φυσικά, η συγκεκρι-
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τητας, η Ομάδα «Ζ» έχει να επιδείξει ένα αξιοσημείω
το έργο στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς και ει
δικότερα παροχή Άμεσης Βοήθειας στον πολίτη. Πολ
λά ευχαριστήρια καταφθάνουν στην Διεύθυνση Άμε
σης Δράσης καθημερινά τα οποία αναφέρονται στην 
συνδρομή των αστυνομικών δικυκλιστών σε κάθε εί
δους περιστατικό, όπως προπομποί σε άμεσες μετα
φορές ασθενούντων ατόμων σε διάφορα νοσηλευτικά 
ιδρύματα, συνοδείες ξένων επισήμων που επισκέπτο
νται τη χώρα μας, αθλητικές εκδηλώσεις κ.α. Σε κάθε 
περίπτωση πάντως οι άνδρες της φροντίζουν πάντα 
να επιτελούν σωστά το έργο και να έχουν μια επιβλη
τική παρουσία καθώς πολλές φορές είναι, λόγω της 
φύσης της υπηρεσίας που εκτελούν, η βιτρίνα της Ελ
ληνικής Αστυνομίας. Όπως οι ίδιοι οι αστυνομικοί λέ
νε η ψυχική ανάταση που λαμβάνουν από την βοήθεια 
που προσφέρουν είναι η πιο σημαντική αμοιβή για αυ
τούς και τους βοηθά να παραβλέπουν όλους τους κιν
δύνους που καθημερινά αντιμετωπίζουν. Ο μοτοσι- 
κλετιστής της Άμεσης Δράσης εκτελεί την πλέον επι
κίνδυνη αποστολή διότι εκτός από τυχόν κακοποιούς 
που ενεδρεύουν κινδυνεύει από τις καιρικές συνθή
κες, από άλλους οδηγούς και από άλλους διάφορους 
κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με την φύση της υπη
ρεσίας του. Η επικινδυνότητα αυτή φαίνεται από το 
πλήθος των τραυματισμών που παρατηρούνται στη 
συγκεκριμένη υπηρεσία αλλά και από τον κατάλογο 
των θυμάτων που έχει η Ομάδα «Ζ». Οι δικυκλιστές 
που έχουν χάσει την ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα 
εν ώρα καθήκοντος είναι οι:

1. Αστυφύλακας Σπυρίδων ΛΑΔΙΑΣ (1979)
2. Αρχιφύλακας Αντώνιος ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ (1987)
3. Αστυφύλακας Ευάγγελος ΓΟΝΤΙΚΑΣ (1991)
4. Αστυφύλακας Ανδρέας ΛΑΟΥΡΔΑΣ (1995)
5. Αστυφύλακας Ανδρέας ΚΟΤΣΙΑΣ (2002)
Δύο ακόμα δικυκλιστές της Ομάδας «Ζ» έχουν 

τραυματισθεί θανάσιμα και συγκεκριμένα το 1991 ο 
Αστυφύλακας Δημήτριος ΚΩΣΤΑΣ σε συμπλοκή με 
κακοποιούς στο Ταχυδρομείο της Καλλιθέας και το

2003 ο Αστυφύλακας Παναγιώτης ΔΗΜΟΣ σε κατα
δίωξη υπόπτου. Μέσα στην ομάδα είναι φανερή η 
αγάπη για το εργασιακό τους αντικείμενο και για τα 
δίκυκλα. Άλλωστε η λέξη «ομάδα» δεν χρησιμοποιεί
τα ι τυχαία, αλλά όπως οι ίδιοι οι αστυνομικοί τονίζουν, 
θέλει να εκφράσει το πνεύμα της ομαδικότητας και 
της ομοψυχίας μεταξύ των αστυνομικών που υπηρε
τούν στη συγκεκριμένη Υπηρεσία. Σε αυτό ακριβώς 
το πνεύμα εντάσσεται και η μοναδική γυναίκα δικυ- 
κλιστής η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις αξιώ
σεις και τις υποχρεώσεις της υπηρεσίας, η Αστυφύ
λακας κ. Αικατερίνη Λιάγκα.

Προϊστάμενος της Ομάδας «Ζ» Αττικής είναι ο 
Αστυνόμος A ’ κ. Δημήτριος Στεργιόπουλος ενώ στη 
Θεσσαλονίκη ο Ανθυπαστυνόμος κ. Ιωάννης Μοσχί- 
δης. Αν και δεν υπάρχει άμεση επαφή μεταξύ των δύο 
Υπηρεσιών, εάν παρατηρήσει κανείς τους άνδρες των 
δύο ομάδων, Αττικής και Θεσσαλονίκης θα δεί καθα
ρά πως η νοοτροπία που τους διέπει είναι ακριβώς η 
ίδια. Διαθέτουν το ίδιο σθένος και θάρρος, διακατέ
χονται από την ίδια αγάπη για τα δίκυκλα και την ίδια 
ομοψυχία.Η λέξη «ζευγάρι» για αυτούς δεν περικλείει 
μόνο την έννοια του συναδέλφου με τον οποίο θα 
εκτελέσουν υπηρεσία μαζί αλλά τον φίλο με τον οποίο 
θα μιλήσουν για τις έννοιες τους, θα προβληματι
στούν, και το πιο σημαντικό είναι ο άνθρωπος στον 
οποίο θα στηρίξουν την ζωή τους κατά τη διάρκεια 
της υπηρεσίας. Οι ίδιοι λένε πως την μεγαλύτερη ψυ
χική ανάταση την λαμβάνουν στις περιπτώσεις όπου 
συνοδεύουν κάποια ετοιμόγεννη γυναίκα στο μαιευ
τήριο ή όταν συνοδεύουν κάποιο ασθενοφόρο με βα
ριά τραυματία. Η ευγνωμοσύνη που εισπράττουν από 
τα βλέματα των πολιτών είναι για αυτούς η μεγαλύτε
ρη ανταμοιβή.

Η οδική ικανότητα και ο ηρωισμός που επιδεικνύ
ουν οι μοτοσικλετιστές της Άμεσης Δράσης στους 
ρυθμούς που οι συνθήκες τους υποχρεώνουν αξίζουν 
συγχαρητήρια. Οι αφηγήσεις που μπορεί κανείς να
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ακούσει από τους μοτοσικλετιστές πολλές. Τα περι
στατικά στα οποία επιλαμβάνονται ακόμη περισσότε
ρα και θα χρειαζόμασταν να αφιερώσουμε πολλές σε
λίδες για να τα καταγράψουμε. Και μέσα σε όλα αυτά 
οι καθημερινοί κίνδυνοι οι οποίοι κάνουν την μέρα 
ενός αστυνομικού-μοτοσικλετιστή να φαντάζει περι
πέτεια μέσα σε μία μεγαλούπολη. Και όμως η φλόγα 
της προσφοράς στον πολίτη παραμένει για αυτούς το 
ίδιο δυνατή κάθε φορά που ανεβαίνουν στο δίκυκλο 
τους για να εκτελέσουν υπηρεσία.
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Αστυνόμος A ’ κ. Δημήτριος Στεργιόπουλος: «Η 
Ομάδα «Ζ» αποτελεί την αιχμή του δόρατος της Άμε
σης Δράσης και της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότε
ρα. Είναι από τις πλέον επικίνδυνες υπηρεσίες, γιατί 
εκτός των οδικών και καιρικών συνθηκών ο δικυκλι- 
στής έχει να ψυχολογήσει, να κρίνει και τελικά να παί
ξει κορώνα - γράμματα εκείνα τα ατελείωτα και κρίσι
μα δευτερόλεπτα της ασυνείδητης έξαρσης της πα
ράνοιας του εγκληματία με τον οποίο έρχεται αντιμέ
τωπος. Η αποστολή της Ομάδας «Ζ» είναι ποικιλό
μορφη. Αναμφισβήτητα το μέλλον της άμεσης αντα
πόκρισης στην αάναγκη του συμπολίτη μας είναι η 
μοτοσικλέτα. Ο πολίτης συνειδητά ή όχι θέλει την 
Αστυνομία όσο πιο γρήγορα κοντά του. Η παρουσία 
των δικυκλιστών με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση 
του πολίτη κρίνεται όλο και πιο απαραίτητη».

Ανθυπαστυνόμος Ιωάννης Μοσχίδης: «Οι συνάδελ
φοι της Ομάδας «Ζ» της Θεσσαλονίκης είναι μία οικο
γένεια. Υπάρχει μεγάλη αγάπη για το αντικείμενο της 
Υπηρεσίας αλλά και για τα δίκυκλα. Γνωρίζουμε όλοι 
πως καθημερινά καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αρ
κετές δυσκολίες, όμως αυτό δεν μας εμποδίζει να ερ
χόμαστε με την ίδια όρεξη να εκτελέσουμε την Υπη
ρεσία μας. Η αποστολή του αστυνομικού - δικυκλιστή 
είναι πολύ σημαντική, καθώς, λόγω των συνθηκών 
που επικρατούν στις δυο μεγάλες πόλεις της Ελλά
δας (υπερβολικός αριθμός αυτοκινήτων, κυκλοφορια- 
κό κ.λπ.) πρέπει να ανταποκριθεί καθημερινά σε όλο 
και πιο πολλά περιστατικά των οποίων η φύση ποικίλ
λει. Το γεγονός αυτό θέτει πολύ υψηλά κριτήρια για 
την επιλογή ενός αστυνομικού ο οποίος θα επιλεγεί 
να υπηρετήσει στην Ομάδα «Ζ» και κάνουν την υπη
ρεσία που εκτελεί ιδιαίτερα επικίνδυνη».

Αρχ/κας Θεόδωρος Δημοσχάκης 
Φωτογραφίες: Αστ/κας Θωμάς Μπούργος



ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ:
SMITH & WESSON 

ΔΙΑΘΕΣΗ: IMI/JERICHO, 
SPRINGFIELD/HS, 

STEYR, GLOCK, CZ, 
BERETTA, HK, 

SIG-SAUER, WALTHER

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΓΙΛΕΚΑ 
NIJ IMA KAYSER

(ΕΠΙΣΗΜΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ)

ΤΣΑΝΤΑΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
& ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

(TACTICAL, VEGA, ULTIMATUM, MAROM DOLPHIN)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ & ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ-ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ:

CCI/BLAZER-SPEER/LAWMAN-GOLDDOT- 
FEDERAL/AMERICAN EAGLE, HYDRASHOCK, 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ & ΤΥΠΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ)

CASCO, ESP, TAIWAN 
ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΑΡΜΟΥ-ΑΛΥΣΙΔΑΣ:

SMITH & WESSON, ALCYON, TAIWAN
ΦΑΚΟΙ: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ (MAGLITE), ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ (XENONLIGHT) 

ΛΑΒΕΣ ΟΠΛΩΝ: HOGUE, PACHMAYR, UNCLEMIKE’S 
ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ, ΓΥΑΛΙΑ: HOPPE’S, PELTOR, SILENTA, S&WΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΘΗΚΕΣ:

UNCLEMIKE'S, SIDEKICK, 
GUNMATE, VEGA, TACTICAL 

GOULD & GOODRICH

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

OUTERS USA
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΕ ΛΑΔΙΑ-SPRAYS, 

ΟΒΕΛΟΥΣ, ΨΗΚΤΡΕΣ 
ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ
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Αποτελεί εξαιρετική τιμή και χαρά για το περιοδικό μας, η φιλοξενία συνέντευξης με τη 

«σιδηρά κυρία» του Ομίλου «Φίλοι Αστυνομίας Αθηνών». Η κ. Ψημένου, γόνος παλαιός 

οικογένειας των Αθηνών, έχει στο ενεργητικό της πλούσια φιλανθρωπική δραστηριό

τητα η οποία ξεκινά από τα εφηβικά της χρόνια όταν προσέφερε τις υπηρεσίες της με- 

σούντος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ως εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού. Με σπου

δές στο πιάνο και την άριστη γνώση της γαλλικής και της αγγλικής έταξε σκοπό της ζω

ής της, από τα δύσκολα χρόνια της κατοχής, τότε που ο πόνος και η φτώχεια περίσσευε, 

τη βοήθεια στον πάσχοντα συνάνθρωπο. Ο γάμος της με τον γνωστό δικηγόρο Ιωάννη 

Ψημένο δεν στάθηκε ικανό εμπόδιο στη φιλανθρωπική της δραστηριότητα. Απενα

ντίας, αρωγός στο έργο της στάθηκε με αγάπη και κατανόηση και ο σύζυγός της.

Η κ. Ψημένου το παλαιότερο ενεργό μέλος του Ομίλου «Φίλοι Αστυνομίας Αθηνών» μας 

υποδέχθηκε στα γραφεία του Ομίλου με τον αέρα, την απλότητα και τη φιλικότητα ενός 

παλαιού Φίλου. Ενός Φίλου δοκιμασμένου στο αμόνι του χρόνου που έχει αποδείξει τα 

ισχυρά φίλια αισθήματά του ενεργά, έμπρακτα και, κυρίως, χωρίς να αναμένει «αντα

ποδοτικά οφέλη».
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Α.Α.: Κυρία Ψημένου, πότε ιδρύθηκε ο Ομιλος 
«Φίλοι Αστυνομίας Αθηνών και με ποίο στόχο;

Ξεκίνησε μετά από τη λήξη του Β Παγκοσμίου Πο
λέμου, πριν από 60 χρόνια. Η κατάσταση της Ελ
λάδας την περίοδο αυτή ήταν τρομακτική. Η Αστυ
νομία μας σχεδόν διαλυμένη βρισκόταν σε οικονο
μική δυσπραγία. Στην ίδια κατάσταση ήταν και ο 
Στρατός. Μια ομάδα από γνωστές κυρίες της Αθή
νας αποφάσισαν τη δημιουργία συλλόγων προκει- 
μένου να μπορέσουν να βοηθήσουν το κράτος και 
τους βασικούς του μηχανισμούς να ορθοποδήσουν. 
Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν Όμιλοι για την Αστυ
νομία και το Στρατό. Στον Όμιλο του Στρατού, προ
έδρευε η κυρία Παπάγου, ενώ στον Ομιλο για την 
Αστυνομία, η κυρία Αλεξανδρή, σύζυγος του γνω
στού τραπεζίτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο περιελάμ- 
βανε 12 μέλη. Ο χαρακτήρας του Ομίλου βέβαια 
ήταν και είναι μη κερδοσκοπικός και τα μέλη του 
επιχορηγούσαν τις εκάστοτε δραστηριότητες του. 
Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι η προσπάθεια αυτή 
αγκαλιάστηκε από την Αστυνομία, η οποία και μας 
παρεχώρησε ένα γραφείο στο τότε Αρχηγείο της 
(Βασ. Σοφίας και Πανεπιστημίου).

Α.Α.: Πότε αρχίσατε να δραστηριοποιείστε στον 
Όμιλο;

Η κυρία Αλεξανδρή με πλησίασε από τον πρώτο κιό
λας καιρό και μου ζήτησε να βοηθήσω. Εγώ ήμουν 
τότε νιόπαντρη. Με την πάροδο του χρόνου, και για 
λόγους υγείας απεχώρησε η Αντιπρόεδρος και έτσι 
εξελέγην εγώ σ’ αυτή τη θέση που την κατείχα για 
45 συναπτά έτη. Ουσιαστικά συμμετέχω σ’ αυτή 
την προσπάθεια εδώ και 50 χρόνια. Κατά το χρόνο 
που κατείχα τη θέση της Αντιπροέδρου, έκανα μέ
λος τη δεσποινίδα Θεολόγου, η οποία ήταν αδελφή 
της συζύγου του γνωστού τραπεζίτη Πεσματζό- 
γλου. Από σεβασμό τότε, παραιτήθηκα και της πα- 
ρεχώρησα τη θέση της Αντιπροέδρου. Η ίδια, προ
χωρημένης τότε ηλικίας, ως ένδειξη ευγνωμοσύ
νης άφησε μέρος της περιουσίας της στον Όμιλο. 
Μετά το θάνατο της δεσποινίδος Θεολόγου ανέλα
βα πάλι Αντιπρόεδρος με Πρόεδρο την κυρία Ιωα- 
κείμογλου, ένα υπέροχο μέλος που δούλεψε πολύ 
και στερέωσε τον Όμιλο. Η κυρία Ιωακείμογλου δια- 
τέλεσε Πρόεδρος του Ομίλου για 30 χρόνια! Ακο
λούθησε η κυρία Ιλντα Δαπόλα η οποία όμως εξαι- 
τίας του γεγονότος ότι ήταν προκεχωρημένης ηλι
κίας και πολύ άρρωστη δεν μπορούσε να προσφέ
ρει αυτά που ήθελε στον Όμιλο. Εδώ και δύο χρό

νια, μετά το θάνατο της κυρίας Δαπόλα, ανάλαβα 
εγώ τα ηνία του Ομίλου και υπόσχομαι να κάνω ότι 
είναι ανθρωπίνως δυνατόν.

Α.Α.: Μιλήστε μας λίγο για τις δραστηριότητες 
του Ομίλου;

Η ενεργός δραστηριότητα μας ξεκινάει από τις 
πρώτες ημέρες που ιδρύθηκε ο Όμιλος. Όμως, με 
την ανάληψη της προεδρίας από την κυρία Ιωακεί- 
μογλου ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε ακόμα περισ
σότερο. Τότε, με τα έσοδα από τις διάφορες εκδη
λώσεις αγοράσαμε τμηματικά έκταση 12 στρεμμά
των στην Εκάλη. Δηλαδή επενδύσαμε χρήματα που 
προέκυψαν από χορούς και λαχειοφόρους αγορές 
που πραγματοποιούσε ο Όμιλος μας για την Αστυ
νομία, πληρώνοντας μηνιαίες δόσεις επί χρόνια. 
Πρέπει να τονίσω ότι τότε ο κόσμος αγαπούσε πο
λύ την Αστυνομία και προσέφερε από το υστέρημα 
του.
Αυτές οι αγορές ύστερα από πολλά χρόνια και με
τά το θάνατο της κυρίας Ιωακείμογλου απέδωσαν 
στον Όμιλο μια σεβαστή περιουσία. Τα κτίσαμε με 
αντιπαροχή και πήραμε 2 μεγάλες μεζονέτες. Η μία 
απ’ αυτές νοικιάστηκε και η άλλη πωλήθηκε.
Στην αρχή στο κτήμα στην Εκάλη δημιουργήσαμε 
ένα Πρεβατόριο που φιλοξενούσε για είκοσι χρό
νια, 80 αδενοπαθή παιδιά Αστυνομικών. Είμαστε 
βέβαια στην δεκαετία του 1950, πολύ δύσκολα χρό
νια για την πατρίδα μας που εύχομαι να μην ξανάρ- 
θουν. Στο ίδιο χώρο στεγαζόταν Δημοτικό σχολείο 
και τα παιδιά έμεναν ως οικότροφοι.
Η Αστυνομία τότε μας είχε παραχωρήσει ένα αυτο-
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κίνητο με οδηγό και είχε αναλάβει τη φύλαξη του 
Πρεβατορίου.
Το ανώτερο κτίσμα το κρατήσαμε μέχρι τη στιγμή 
που η Αστυνομία είχε πλέον εδραιωθεί και εξέλει- 
παν οι λόγοι ύπαρξης και λειτουργίας του. Λίγο αρ
γότερα στην ίδια περιοχή κτίστηκε και το εκκλησά
κι του Αγίου Παντελεήμονα που υπάρχει μέχρι σή
μερα.

Έχοντας κλείσει πλέον ο Ομιλος εξήντα χρόνια ζω
ής, διαθέτει ικανούς πόρους που τον βοηθούν να 
επεκτείνει τις δραστηριότητές του. Πρόσφατα λοι
πόν ο Όμιλος πρότεινε στο Αρχηγείο να παράσχει 
τη βοήθειά του όπου αυτή είναι αναγκαία. Σ’ αυτό 
το πλαίσιο συνεισφοράς, προτιθέμεθα να προβούμε 
άμεσα σε δωρεά αλεξίσφαιρων γιλέκων σε αστυνο
μικούς, καθώς και στην εγκατάσταση κλειστού κυ
κλώματος τηλεόρασης σε όσα Τμήματα των Αθηνών 
δεν διαθέτουν. Έχουν γίνει ήδη οι απαραίτητες συ
νεννοήσεις γ ι’ αυτά τα θέματα με την ηγεσία της 
Αστυνομίας και έχε ι εγκριθεί η δωρεά.

Α.Α. Για 60 ολόκληρα χρόνια λοιπόν, ο Ομιλος συ
νεχίζει στο ίδιο πάντα πνεύμα της προσφοράς.

ΓΓ αυτό το λόγο συστήθηκε ο Ομιλος και αυτός ε ί
ναι ο λόγος ύπαρξής του. Οι προσπάθειες τόσων 
δεκαετιών και οι σωστές ενέργειες την κατάλληλη 
στιγμή βοήθησαν αποφασιστικά ώστε ο Ομιλος να 
αποκτήσει μια στερεή οικονομική βάση. Με αυτά τα 
δεδομένα, η σωστή αξιοποίηση των πόρων αποτε
λε ί για εμάς μια μεγάλη πρόκληση. Επί της ουσίας, 
οι σκοποί του Ομίλου δεν άλλαξαν, απλά, αυτή την 
περίοδο μπορούμε να κάνουμε δυναμικότερη την

Α.Α.: Στις προσπάθειες σας αυτές βρίσκεται αρω· 
γό την Ελληνική Αστυνομία;

Πάντα, και από τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαρι
στήσω το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και 
τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου, 
για τη βοήθεια και τη συμπαράσταση που μας προ
σφέρουν όταν τη ζητήσουμε, προκειμένου να διευ
κολυνθεί το έργο μας. Επ’ ευκαιρία θα ήθελα να σας 
ενημερώσω για μια καινούργια απόφαση του Ομί
λου όσον αφορά στις οικονομικές ενισχύσεις που 
δίδουμε. Αποφασίστηκε, προκειμένου να γ ίνει γνω
στό το έργο μας, το μήνα Οκτώβριο, να μεταβεί κλι
μάκιο κυριών του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλα τα 
Αστυνομικά Τμήματα και να καταγράψουμε εμείς 
προσωπικά τις περιπτώσεις αυτές που χρήζουν οι
κονομική βοήθεια. Το διαδικαστικό σκέλος βέβαια 
θα το αναλάβει και πάλι το Αρχηγείο. Μ’ αυτή την 
ενέργεια ο Ομιλος σκοπεύει να κάνει γνωστό σε 
όλους το έργο μας και την αγάπη μας για την Αστυ
νομία που είναι «φύλακας Αγγελος» για τον κάθε 
Έλληνα πολίτη. Ο Αστυνομικός προσφέρει τόσα 
πολλά στη σημερινή κοινωνία και θα πρέπει απ’ 
όλους τους πολίτες να χαίρει συμπαράστασης και 
αγάπης.

Α.Α.: Σας ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς.

Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή δύναμη στο 
δύσκολο έργο της Αστυνομίας.

μιακών σπουδών.

προσφορά μας. Με το 
ίδιο πνεύμα και διάθε
ση στην προσπάθειά 
μας για προσφορά 
στον Αστυνομικό και 
στην Αστυνομία, απο
φασίσαμε πρόσφατα 
να δίνουμε στους πολύ
τεκνους Αστυνομικούς 
και στις χήρες Αστυνο
μικών με πολλά παιδιά, 
ένα βοήθημα κάθε Χρι
στούγεννα και Πάσχα. 
Επίσης, κάθε χρόνο 
βραβεύουμε τα αρ ι
στούχα παιδιά των 
Αστυνομικών και δίνου
με υποτροφίες για την 
περάτωση Πανεπιστη-
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Π αντελόνια 5.11 Tactical Π ουκάμισα 5.11 Tactical Μ πλουζάκια 5.11 Tactical

7 μοντέλα -  7 χρώ ματα 6 μοντέλα -  10 χρώ ματα 3 μοντέλα -  8 χρώ ματα

Γιλέκο 5.11 Tactical Vest Υπόδυση Εσώ ρουχα

1 μοντέλο -  4 χρώ ματα 4 μοντέλα -  2 χρώ ματα 4 μοντέλα -  5 χρώ ματα

“ U ndercover” Εφεδρικό Σύστημα εξοπ λισμού Τζάκετ

4 μοντέλα Ενσω μάτω ση σε 9 ενδύματα 5 μοντέλα -  4 χρώ ματα

Την πλήρη σειρά των προϊόντων 5.11 Tactical Series θα την βρείτε στα παρακάτω εξουσιοδοτημένα καταστήματα.
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Η ανάγκη για μια σωστή αντεγκληματική πολιτική εί
ναι κατεπείγουσα. Η αντεγκληματική αυτή πολιτική 
πρέπει να εδράζεται, κυρίως, στην πρόληψη, να στη
ρίζεται σε αρχές και να έχει συγκεκριμένους στόχους. 
Είναι αναγκαία η συνεργασία κοινωνίας - πολιτείας. 
Για να έχει ελπίδες επιτυχίας απαιτείται η πλήρωση ο
ρισμένων όρων. Ανάμεσα σ’ αυτούς, ένας σημαντικός 
είναι η αναγκαία νομοθετική μεταρρύθμιση στο χώρο 
του ουσιαστικού και του δικονομικού ποινικού δικαί
ου.

Τα τελειτταία χρόνια στη χώρα μας παριστάμεθα 
μάρτυρες μιας ποσοτικά και ποιοτικά διαφορο
ποιούμενης, σε σχέση με παλαιότερα χρόνια, 

εγκληματικότητας. Διαπιστώνουμε, πράγματι, κρού
σματα εγκληματικής βίας, με αυξανόμενη τη συμμε
τοχή αλλοδαπών δραστών, ολοένα ογκούμενη κατά
χρηση εξαρτησιογόνων ουσιών, με τις  γνωστές άμε
σες και έμμεσες παρενέργειες, εμφάνιση νέων μορ
φών εγκλημάτων που συνδέονται με την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας, αλλά και όξυνση της οικονομικής 
εγκληματικότητας και των προσβολών κατά του περι
βάλλοντος.

Η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των αλλοδα
πών και δη των λαθρομεταναστών χρήζει ειδικότερης 
διαπραγμάτευσης. Θα την επιχειρήσουμε προσεχώς. 
Στο παρόν άρθρο θα περιορισθούμε σε μία γενική θε
ώρηση των τρόπων τους οποίους θα πρέπει τόσο η 
πολιτεία, όσο και η κοινωνία, να αναπτύξουν προκει- 
μένου να θέσουν κάποιους φραγμούς στην παρατη
ρούμενη ποσοτική αύξηση και ποιοτική χειροτέρευ
ση, προς βαρύτερες μορφές, εγκληματικότητας του 
καιρού μας. Αυτό μόνο μέσα στα πλαίσια μιας φωτι
σμένης ορθολογικής και συνεπούς αντεγκληματικής 
πολιτικής μπορεί να γίνει. Μια τέτο ια  πολιτική πρέπει 
να αναπτύσσεται, ταυτοχρόνως σε διαφορετικά επί
πεδα και προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Οφείλει 
να στηρίζεται σε στρατηγικές που βασίζονται στα πο
ρίσματα των επιστημονικών ερευνών και να υλοποιεί
τα ι μέσω ειδικώς εκπονημένων προγραμμάτων βρα
χυπρόθεσμης μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης 
στόχευσης, από ειδικά καταρτισμένους ανθρώπους. 
Ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Η ανάγκη για άμε
ση παρέμβαση είναι επιτακτική.

Οι αρχές στις οποίες θα πρέπει να στηριχθεί η πο
λιτειακή δράση είναι: ο σεβασμός στα θεμελιώδη δι
καιώματα του ανθρώπου και η συμμόρφωση προς τις 
επιταγές μιας ορθής αντεγκληματικής πολιτικής.

Στόχοι μιας τέτο ιας αντεγκληματικής πολιτικής δεν 
μπορεί παρά να είναι η πρόληψη του εγκλήματος και 
η εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας στους πολί
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τες, η καταστολή του, η προστασία και ικανοποίηση 
των θυμάτων των εγκλημάτων και η κοινωνική ένταξη 
των εγκληματιών.

Οι κατευθύνσεις τις  οποίες οφείλει να ακολουθήσει 
αυτή η πολιτική δεν είναι άλλες από εκείνες τις  οποί
ες έχουν χαράξει, κατά καιρούς οι σχετικές Αποφά
σεις και Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
ενώ τα μέσα τα  οποία θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει 
να είναι προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικό
τητα.

Για να υπάρχουν ελπίδες επιτυχίας, απαιτείται:
1. να συνειδητοποιηθεί ότι το  ζήτημα της εγκλημα

τικότητας αφορά όλους τους πολίτες και δεν είναι 
υπόθεση μόνο του κράτους. Η πολιτεία, ασφαλώς, 
έχει την κύρια ευθύνη και τον πρώτο λόγο. Οφείλει να 
δημιουργεί τα πλαίσια δράσης, να χαράσσει γενικές 
κατευθύνσεις, να συντονίζει τις  προσπάθειες όλων. 
Γιατί πραγματικά, μόνο με συνολική, συλλογική δρά
ση μπορούμε να αναμένουμε ότι θα περισταλεί και 
ελεχγθεί το εγκληματικό φαινόμενο. Οφείλουμε να 
ενεργοποιηθούμε και να συνεργασθούμε όλοι και μέ
σα στα πλαίσια του κράτους, όπου τούτο είναι εφικτό, 
και σε επίπεδο κοινότητας. Σημαντικός, γ ι’ αυτό το λό
γο, είναι ο ρόλος ο οποίος θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες πρέ
πει να κληθούν να μετάσχουν σε αυτή την προσπά
θεια, να ενθαρρυνθούν και ενισχυθούν καταλλήλως 
για να αναπτύξουν ειδικές υπηρεσίες, παραλλήλως 
με τη χρησιμοποίηση εθελοντών. Είναι απολύτως 
αναγκαία η συνεργασία των φορέων του επισήμου 
κοινωνικού ελέγχου (αστυνομίας, εισαγγελίας, δικα
στηρίων, υπηρεσίας “επιμελητών ανηλίκων και επιμε
λητών κοινωνικής αρωγής” - ας ελπίσουμε ότι σύντο
μα αυτή η τελευταία θα λειτουργήσει - σωφρονιστι
κών υπηρεσιών) με εκείνους του ατύπου (οικογένεια, 
σχολείο, εκκλησία, ΜΜΕ κ.λ,π.). Η πολιτεία οφείλει να 
δημιουργήσει τις  προϋποθέσεις και να εξεύρει τα μέ
σα για την ενεργητική συμμετοχή των πολιτών, τόσο 
στην επεξεργασία, όσο και στην εφαρμογή της αντε- 
γκληματικής πολιτικής.

2. να επιδιωχθεί μια ολοκληρωτική αλλαγή του τρό
που προσέγγισης του εγκληματικού ζητήματος. Βάση 
της αντιμετώπισής του θα πρέπει να αποτελέσει η 
πρόληψη, ιδιαίτερα η κοινωνική. Σε περίπτωση απο
τυχίας της, επιβάλλεται η αποτελεσματική καταστολή 
του εγκλήματος και η σύμφωνη με τις  βασικές αρχές 
ενός κράτους δικαίου μεταχείριση των εγκληματιών.
Η σημερινή κατάσταση ανισορροπίας που παρουσιά
ζεται, μεταξύ ενός υπερανεπτυγμένου - και παραταύ- 
τα, αναποτελεσματικού - τομέα κρατικής καταστολής 
και ενός ουσιαστικώς ανυπάρκτου, τομέα πρόληψης 
της εγκληματικότητας, πρέπει να παύσει να υπάρχει.

Η κύρια προσπάθεια πρόληψης, όπως είναι φυσικό, 
πρέπει να καταβληθεί στον χώρο των νέων. Αν χαθεί 
η μάχη σ’ αυτόν, πολύ λίγα πράγματα μπορούν να γ ί
νουν στη συνέχεια. Γνωρίζουμε πως οι συνθήκες της 
ζωής παρεμβαίνουν στη διαδικασία κοινωνικοποίη
σης, πως οι συμπεριφορές εξαρτώνται από τις  περι

στάσεις, τη φύση και την ποιότητα των κοινωνικών 
σχέσεων, πως οι νέοι - κοινωνιολογικά - είναι εκείνοι 
που επηρεάζονται περισσότερο από τις  κοινωνικές 
αλλαγές, μια και προσβλέπουν σ’ αυτές και για την 
επιβεβαίωση της ανεξαρτησίας τους. Οι κοινωνικοπο- 
λιτικές επιδράσεις είναι ισχυρότερες στη νεαρή ηλι
κία. Οι ταχείες κοινωνικές αλλαγές, η γενίκευση των 
επιδράσεών τους στα διάφορα κοινωνικά συστήματα, 
η διαφοροποίηση των ομάδων ανθρώπων και η αύξη
ση των λειτουργικών ομάδων - πράγμα που έχει ως 
συνέπεια την ταχεία τροποποίηση των σχέσεων μετα
ξύ τους -, η ορατότητα των αντιθέσεων και διαφορών 
που γίνονται, έτσι, λιγότερο ανεκτές, η αντιπαλότητα 
των ανταγωνιστικών συμφερόντων, έχουν πολύ σημα
ντική επίδραση στους νέους και τους οδηγούν σε μία 
μη ελεγχόμενη επιθετικότητα, η οποία δημιουργείται 
από την εξασθένιση των διαπροσωπικών σχέσεων, ιδ ι
αίτερα όταν δεν τους προσφέρονται τα  αναγκαία 
αντισταθμίσματα και όταν τα υπάρχοντα κοινωνικά 
πρότυπα είναι αρνητικά. Αυτό το κενό, οφείλει να κα
λύψει μια σωστή αντεγκληματική πολιτική.

Με βάση την πρόληψη, η πολιτειακή δράση πρέπει 
να αναπτυχθεί σε τρ ία επίπεδα: Σ’ ένα πρώτο, γενικό, 
απευθυνόμενη στο σύνολο του πληθυσμού. Σ’ αυτό η 
παρέμβαση έχει ως στόχο την τροποποίηση των όρων 
του ευρύτερου φυσικού και κοινωνικού περιβάλλο
ντος και σ’ αυτήν εντάσσονται όλα τα  αναγκαία γ ι’ αυ
τό το σκοπό, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτι
στικά, γενικά μέτρα. Σ’ ένα δεύτερο, όπου επιχειρείται 
η έγκαιρη επισήμανση τυχόν προβλημάτων και πα
ρέμβαση στη ζωή ομάδων ή ατόμων που πιθανολο
γείται, βασίμως - εξαιτίας της κατάστασης στην οποία 
βρίσκονται - πως κινδυνεύουν να οδηγηθούν στην πα
ράβαση του ποινικού νόμου. Εδώ αναπτύσσονται τα 
διάφορα κοινωνικο-παιδαγωγικά μέτρα αρωγής και
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προστασίας. Τέλος, σ’ ένα τρ ίτο επίπεδο - στην περί
πτωση που βρισκόμαστε μπροστά σε άτομα που 
έχουν, ήδη, περάσει στην εγκληματική πράξη - ενερ
γοποιούνται μέτρα κοινωνικού ελέγχου, τα  οποία 
στοχεύουν στην πρόληψη της υποτροπής και στην 
κοινωνική ένταξη των δραστών.

Όλα αυτά βεβαίως, πρέπει να υλοποιούνται μέσω 
ειδικών προγραμμάτων ενιαίας κατεύθυνσης, συν

δυασμένων μεταξύ τους, στα οποία θα πρέπει να κλη
θούν να μετάσχουν άτομα με ζήλο και διάθεση προ
σφοράς, εφοδιασμένα με τις  αναγκαίες επιστημονι
κές γνώσεις. Τα προγράμματα αυτά, παραλλήλως, 
πρέπει να βασίζονται, αλλά και να επιζητούν και την 
ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών. Η δημι
ουργία νέων θεσμών και υπηρεσιών, καθώς και ο εκ
συγχρονισμός των υπαρχόντων, είναι απολύτως ανα
γκαίοι.

Εξάλλου, ειδική μέριμνα, πρέπει να ληφθεί, μέσω 
και της δημιουργίας νέων υπηρεσιών, για την προ
στασία των θυμάτων των εγκλημάτων. Ένα μέτρο 
προς τη σωστή κατεύθυνση θα ήταν λ.χ. η, σύμφωνα 
με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1983, καθιέρωση της 
υποχρέωσης της πολιτείας να αποζημιώνει τα  θύματα 
εγκλημάτων βίας, στην περίπτωση ανεξιχνίαστων 
εγκλημάτων ή αδυναμίας του δράστη να τα  αποζη
μιώσει.

Εξειδικευμένοι φορείς, ενδεικτικώς αναφερόμενοι, 
όπου επιβάλλεται να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, με τη 
λήψη μέτρων και χρησιμοποίηση μέσων (όπως: ανά
πτυξη υπηρεσιών σωστής και έγκαιρης ενημέρωσης, 
δημιουργία κέντρων υποδοχής, λήψη μέτρων τεχνι
κής προφύλαξης, ανάπτυξη εναλλακτικών προγραμ
μάτων, λήψη διοικητικών μέτρων, παροχή οικονομι
κών κινήτρων ,κ,α. κατά περίπτωση) είναι εκείνοι _του 
οργανωμένου εγκλήματος, της οικονομικής εγκλημα
τικότητας, της διακίνησης και κατάχρησης εξαρτη- 
σιογόνων ουσιών, της προστασίας του περιβάλλο
ντος, της προστασίας των καταναλωτών, της παρά
νομης διακίνησης προσώπων, της προστασίας της νε
ότητας, της ενδοοικογενειακής βίας, ειδικών μορφών 
βίαιης εγκληματικότητας, τροχαίων κ.λ,π.

Για την άσκηση της προαναφερθείσας πολιτικής 
απαραίτητοι όροι οι οποίοι πρέπει να εξασφαλισθούν 
είναι:

α. η σωστή επιλογή, εκπαίδευση συνεχής επιμόρ
φωση και ορθολογική οργάνωση όλων των φορέων 
του επίσημου κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος 

β. η δημιουργία της αναγκαίας υλικοτεχνικής υπο
δομής στις υπηρεσίες του επίσημου κοινωνικού ελέγ- 
χου

γ. η ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας 
δ. η ανάπτυξη της εγκληματολογικής επιστημονι

κής έρευνας, τόσο μέσα στα πλαίσια των υπαρχόντων 
εθνικών και πανεπιστημιακών επιστημονικών κέντρων, 
όσο και μέσα στα πλαίσια εκείνων που, επιτέλους 
οφείλουν να ιδρυθούν (τουλάχιστον στα υπουργεία 
Δικαιοσύνης Δημ. Τάξης και Εσωτερικών), 

ε. η νομοθετική μεταρρύθμιση στον χώρο του ου

σιαστικού και του δικονομικού ποινικού δικαίου.
Η απονομή της ποινικής δικαιοσύνης πρέπει να ε ί

ναι ταχεία και αποτελεσματική. Οι παρατηρούμενες 
καθυστερήσεις δεν περιφρουρούν το κύρος της. Εί
ναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα για την περιστολή 
τους, χωρίς να βλαβούν θεμελιώδη δικαιώματα των 
εμπλεκομένων στις ποινικές δίκες προσώπων.

Εξάλλου, είναι επιτακτική ανάγκη να αποκαθαρθεί η 
νομοθεσία μας - η οποία έχει και ανάγκη κωδικοποίη
σης - από ένα σημαντικό αριθμό άσκοπων ποινικών 
διατάξεων, τις  οποίες αγνοούν ακόμη και οι δικαστές, 
οι οποίοι καλούνται να τις  εφαρμόσουν πολύ περισ
σότερο οι πολίτες προς τους οποίους απευθύνονται. 
Αυτό σημαίνει ευρεία απεγκληματοποίηση συμπερι
φορών - ο έλεγχος των οποίων μπορεί και επιβάλλε
τα ι να γίνεται από άλλα, εξωποινικά, συστήματα ελέγ
χου - μια και η σημερινή τραγελαφική κατάσταση της 
ποινικοποίησης σχεδόν κάθε “παρεκκλίνουσας” συ
μπεριφοράς, όχι μόνο οδηγεί σε καθυστερήσεις στην 
απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, λόγω υπερφόρ
τωσης των Δικαστηρίων με χιλιάδες “υποθέσεις” , αλ
λά και νοθεύει και περιπλέκει τα  πράγματα, αφού, 
εκτός των άλλων, η ποινική κύρωση που θα’ πρεπε να 
προβλέπεται και επιβάλλεται μόνο σε σοβαρές περι
πτώσεις, χάνει μεγάλο μέρος της αξιοπιστίας και ση
μασίας της στη συλλογική συνείδηση των πολιτών.

Τέλος, για  τη μεταχείριση των δραστών εγκλημά
των και την κοινωνική τους ένταξη στην ελεύθερη κοι
νωνία, πρέπει να ληφθούν σημαντικά μέτρα. Έμφαση 
πρέπει να δίνεται - όπου είναι εφικτό - στην εξωιδρυ- 
ματική μεταχείριση και στην ημιελεύθερη διαβίωση, 
με ανάπτυξη των διαφόρων εναλλακτικών τρόπων 
εκτέλεσης της ποινής (εργασία προς όφελος της κοι
νότητας, δοκιμασία υπό επιμέλεια κ.λ.π.), καθώς, επί
σης της διαμεσολάβησης - δικασπκής και κοινωνικής 
- και των άλλων τρόπων εξωδικαστικής ρύθμισης των 
συγκρούσεων. Η φυλακή πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνο ως το  έσχατο μέσον, όταν δεν μπορεί να απο
φευχθεί. Στους κρατουμένους πρέπει να εξασφαλίζε
τα ι εκπαίδευση, από καταλλήλως καταρτισμένο προ
σωπικό, και εργασία, για την ανάπτυξη των δεξιοτή
των τους, με στόχο την προώθησή τους, μετά την 
αποφυλάκιση, προς απασχολήσεις νόμιμες, μέσα στα 
πλαίσια του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας, μέ
σω μιας ιδιότητας και ενός ρόλου κοινωνικώς αποδε
κτού.

Αυτά όλα σημαίνουν πως έχουμε πολλή δουλειά να 
κάνουμε και πρέπει να ανασκουμπωθούμε. Πρέπει, 
επιτέλους να αντιμετωπίσουμε με υπευθυνότητα ένα 
τόσο σοβαρό ζήτημα.

Σε ορισμένους από τους αναγνώστες όσα προανα- 
φέρθηκαν πιθανώς να φαντάζουν ως εξωπραγματικά. 
Θα ήθελα να τους διαβεβαιώσω πως δεν είναι έτσι. 
Προκύπτουν ως πορίσματα εμπειρικών ερευνών. Αυ
τό ή μερικά από αυτά - με μικρότερη ή μεγαλύτερη 
επιτυχία - ήδη εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. Και να 
τους τονίσω πως αν, έστω και τώρα, την ύστατη ώρα, 
δεν ενεργοποιηθούμε, σε λίγο θα είναι πολύ αργά.
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ΑΣ Τ ΥΝΟΜΙ ΚΗ

Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ  Τ Η Σ  Μ Α Λ Τ Α

Η Μάλτα είναι μια χώρα με περιορισμένη 

εδαφική έκταση (μόλις 316 km^) και πα

ρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες:

Είναι κατ’ αρχήν η πιο μικρή χώρα από τις 

10 τελευταίες που εντάχθηκαν στην Ε.Ε. 

και ταυτόχρονα μία από τις πιο πυκνοκα- 

τοικημένες περιοχές στον κόσμο (συγκε

ντρώνει περισσότερους από 1.200 κατοί

κους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο).

Στο έδαφος της δεν έχει ποταμούς και δεν 

διαθέτει επαρκείς φυσικούς πόρους.

Η απομόνωση αυτή λόγω θαλάσσης, με 

πλησιέστερη ηπειρωτική ακτή τα 100 χι

λιόμετρα περίπου και χωρίς χερσαία σύ

νορα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επηρέ

ασε καθοριστικά την όλη οργανωτική δο

μή και λειτουργία της αστυνομίας.

Το κρατίδιο της Μάλτας αποτελείται από 
τρία νησιά:

Τη Μάλτα με 246 km2, το  Gozo με 67 km2 και 
το Camino με 3 km2.

Βρίσκεται στα ανοιχτά της Μεσογείου σε από
σταση 93 km νότια της Σικελίας και 288 km από την 
Τυνησία. Η γεωγραφική της θέση την κατέταξε ιστο
ρικά σ' έναν αξεπέραστο -από στρατηγικής σημα
σίας- θύλακα της ευρύτερης περιοχής, τον οποίο κα
τά  καιρούς πολλοί επωφελήθηκαν. Το γεγονός ότι 
υπήρξε σημείο υποχρεωτικής διέλευσης απετέλεσε 
και την αιτία να δεχθεί στην πορεία των αιώνων πολ
λαπλές επιρροές.

Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης 
, μια χώρα τόσο μικρή, χρειάζεται περισσότερο από 
ποτέ τη διεθνή συνεργασία στον αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας, της διακίνησης ναρκωτικών και του 
δουλεμπορίου.

Οι 400.000 περίπου κάτοικοι της χώρας ζουν συ
γκεντρωμένοι στη Μάλτα σε μια έκταση 30X15 km. 
Όλα τα ανωτέρω χαρακτηριστικά δείχνουν ότι η Μάλ
τα  είναι ένα κράτος μικρογραφία με ότι αυτό συνε
πάγεται. Κυρίως με μια μικρή διοίκηση και κάποιες 
δυνάμεις ασφαλείας περιορισμένες.

Το σύστημα διακυβέρνησης της Μάλτας είναι 
βασισμένο στο Βρετανικό μοντέλο Westminster, με 
Πρόεδρο επικεφαλής της χώρας και Πρωθυπουργό 
επικεφαλής της κυβέρνησης.

Το μοναδικό Νομοθετικό Σώμα αποτελείται από 
65 Μέλη και στεγάζεται σε κτίριο με έδρα την πρω
τεύουσα Valleta. Λόγω των περιορισμένων χώρων και 
μέσων που διαθέτει, στο ίδιο κτίριο συστεγάζονται 
και οι υπηρεσίες Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, οι 
οποίες αποτελούν ένα ενιαίο Υπουργείο.
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γου επιστρέφει στην Αστυνομία, η 
οποία επιπροσθέτως ασκεί και την 
ποινική δίωξη (ως εισαγγελική αρ- 
ΧΠ).

Από τις  αρμοδιότητες που διαθέ
τε ι η Αστυνομία της Μάλτας διαφαί- 
νεται ότι σκοπός του ενισχυμένου 
ρόλου της είναι «να διατηρήσει τη 
Μάλτα ως μια χώρα ασφαλή».

Οργάνωση

Ο περιορισμένος αριθμός 
προσωπικού υποχρέωσε την Αστυ
νομία να μοιράζεται με άλλες Υπη
ρεσίες την οργάνωση και πολλές 
άλλες αποστολές της.

Οργανωτικά, για να πετύχει 
τους στόχους της, ίδρυσε 8 βασι
κές Υπηρεσίες.

Η εναέρια και θαλάσσια φύλαξη της χώρας 
έχει ανατεθεί στις ένοπλες δυνάμεις.

Η Αστυνομία της Μάλτας είναι ένα Σώμα 
Ασφαλείας που δεν οπλοφορεί και ιδρύθηκε στις 12 
Ιουλίου του 1814 από τον κυβερνήτη του Νησιού Sir 
Thomas Maitland.

Ο Αρχηγός της αστυνομίας έχει το αξίωμα του 
Επιτρόπου και είναι επικεφαλής 1.834 Αστυνομικών 
εκ των οποίων οι 106 είναι αξιωματικοί.

Νομικό Πλαίσιο

Η αποστολή, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της 
Μαλτέζικης Αστυνομίας διέπονται από τον Ποινικό 
Κώδικα της Μάλτας (Νομοθετικό Κεφάλαιο 9) και από 
το Νόμο περί της Αστυνομίας (Νομοθετικό Κεφάλαιο 
164).

Στο πλαίσιο της αποστολής της προβλέπεται κυ
ρίως:

Η πρόληψη, η διατήρηση της δημόσιας τάξης και 
η σύλληψη των δραστών αξιόποινων πράξεων και η 
παρουσίαση των ενοχοποιητικών στοιχείων στη δικαι
οσύνη.

Σε πρόσφατες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα 
παραχωρήθηκαν επιπλέον ανακριτικές αρμοδιότη
τες στην Αστυνομία, τις  οποίες μοιράζεται με τις Δι
καστικές Αρχές.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του ανακριτικού έρ-

ΐ _  „

1. Το Γραφείο Στρατηγικής και 
Προγραμματισμού, το  οποίο ασχο- 
λείτα ι με θέματα ανθρώπινου δυνα
μικού, εκπαίδευσης, εσωτερικών 
υποθέσεων, τεχνολογίας και σχέσε
ων με την κοινωνία και τα μέσα επι
κοινωνίας.

Επίσης συναποφασίζει με το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης-Εσωτερι- 
κών για θέματα που σχετίζονται με 

την Ε.Ε. και έχει απ' ευθείας επαφές με οικονομικές 
Υπηρεσίες προκειμένου να εξασφαλίσει τους ανα
γκαίους οικονομικούς πόρους για την εύρυθμη λει
τουργία της.

2. Το Γραφείο Οικονομικών, υπεύθυνο να επεξερ
γάζεται τους προϋπολογισμούς της Αστυνομίας.

3. Τις Αστυνομικές Μονάδες Επικράτειας.
Σ’ ολόκληρη την επικράτεια διαθέτει 11 Αστυνομικά 

διαμερίσματα και 25 Αστυνομικά Τμήματα. Εκτός από 
τις  φυσικές της αρμοδιότητες έχει αναλάβει επίσης 
και το διοικητικό μέρος ελέγχου των πυροβόλων 
όπλων σε ιδιώτες καθώς και την έγκριση των αδειών 
για δημόσιες συναθροίσεις.

4. Το Γραφείο Διερεύνησης Εγκλημάτων.
Η Υπηρεσία αυτή ασχολείται με τρεις τομείς:
Α)με τα  σοβαρά εγκλήματα Β) με εγκλήματα περί 

των ναρκωτικά και Γ)με οικονομικά εγκλήματα.
Διαθέτει: ί.Τομέα Κινητών Μονάδων που έχουν την 

ικανότητα να ανταποκρίνονται άμεσα και να επεμβαί
νουν σ’ ολόκληρη την επικράτεια ϋ. Τομέα Κλεμμένων 
Οχημάτων ίϋ. Τομέα Δίωξης Ναρκωτικών και ίν. Υπη
ρεσία Πληροφοριών για ποινικά θέματα

5. Το Εγκληματολογικό Εργαστήριο που ασχολεί- 
τα ι με την υποστήριξη των μονάδων αυτοψίας στον 
τόπο του εγκλήματος και με τις  εκθέσεις της Επιστη
μονικής Αστυνομίας (φωτογραφία, δακτυλικά αποτυ
πώματα κ.λπ.)

6. Το Γραφείο Ηθών και Δίωξης Οικονομικών
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Μετάφραση-Επιμέλεια: 
Π.Υ. Γιώργος Χονδροματίδης

Από το Ισπανικό Αστυνομικό 
Περιοδικό «Guardia Civil», 

Μάιος 2005.
Tniente Coronet de G.C. Jose Duque

Η Αστυνομία της Μάλτας λό
γω της περιορισμένης εδαφικής 
έκτασης και του περιορισμένου 
αριθμού πολιτών που αστυνο
μεύει έχει τη δυνατότητα να βρί
σκεται

κοντά στους πολίτες, να 
πετυχαίνει την έντονη δραστη- 
ριοποίηση του Προσωπικού της και να θέτει υψη
λούς στόχους αποτελεσματικότητας στον αγώνα κα
τά  της εγκληματικότητας και της προστασίας του πε
ριβάλλοντος.

Μέσα στις προτεραιότητές της έχει εντάξει την αυ
ξημένη κοινωνική προσφορά προς τους πολίτες και 
την παροχή μεγαλύτερης συνδρομής στα θύματα 
εγκληματικών ενεργειών.

Η Διεθνής Αστυνομική Συνεργασία που είχε μέχρι

Εγκλημάτων που σχετίζονται με 
σεξουαλικού χαρακτήρα αδική
ματα.

7. Τις Υπηρεσίες Προστα
σίας. Σ’ αυτές ανήκουν: η Μο
νάδα Προστασίας Προσωπικο
τήτων, η Ομάδα Ειδικών Απο
στολών (SAG) και η Μονάδα 
Πολλαπλών Επεμβάσεων (δια
δηλώσεις κ.λ,π). Στην ίδια Υπη
ρεσία ανήκει επίσης η Τροχαία, 
η Έφιππη Αστυνομία, το Μετα
γωγών, το Κέντρο Επιχειρήσεων 
και ο Διοικητικός Τομέας Εφαρ
μογής της Νομοθεσίας

8. Την Ειδική Μονάδα υπεύ
θυνη για τον έλέγχο των Μετα
ναστών στα Λιμάνια και Αερο
δρόμια της χώρας. Η ίδια Μονά
δα είναι επιφορτισμένη και με 
την ασφάλεια των ημεδαπών και 
αλλοδαπών τουριστών καθώς 
και με τη Διεθνή Αστυνομική Συ
νεργασία (EUROPOL,
INTERPOL & SIRENE).

» %

σήμερα, δημιούργησε άριστες διμερείς σχέσεις ειδ ι
κά με την Ιταλία και το  Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε ευρύτερο επίπεδο, από το 1971, συνεργάζεται 
στενά με την INTERPOL.

Η γεωγραφική θέση της Μάλτας την εντάσσει δ ιε
θνώς μέσα στα περάσματα της παράνομης διακίνη
σης μεταναστών που έχουν κέντρο τη Σικελία. Το γε
γονός αυτό ανάγει το Νησί σ’ ένα από τα  επικίνδυνα 
σημεία της Ε.Ε., παρ’ όλο που το  πλαίσιο ελέγχου 

και αστυνόμευσης της χώ
ρας θεωρείται αποτελεσματι
κό.

Το έτος 2003 συνελήφθη- 
σαν συνολικά 500 παράνομοι 
μετανάστες προερχόμενοι 
από την Λ ιβερία, Αίγυπτο, 
Πακιστάν, Σομαλία και Αιθιο
πία.



ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΕ 6 0  ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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INNOVA 125 1990 Ευρώ (42,86 EURO X 60 μήνες)
SH 150 3090Ευρώ (66,55 EURO χ 60 μήνες)

FES 150 NEW 3900Ευρώ (84,98 EURO X 60 μήνες)
NSS 250 JAZZ 5990Ευρώ (130,52 EURO X 60 μήνες)

XL 125 VARADER0 4900Ευρώ (106,77 EURO χ 60 μήνες)
XL 650 7700Ευρώ (165,85 EURO χ 60 μήνες)

XL 1000 VARADER0 11500Ευρώ (250,58 EURO X 60 μήνες)
XR 125 2750Ευρώ (59,92 EURO χ 60 μήνες)

CRF 450 MOTARD ΘΟΟΟΕυρώ (193,86 EURO X 60 μήνες)
CB 500 61ΟΟΕυρω (132,91 EURO X 60 μήνες)

CB 600 F HORNER 7950Ευρώ (173,23 EURO χ 60 μήνες)
CBF 600 NEW 7100Ευρώ (154,70 EURO X 60 μήνες)

CBF 600S NEW 7300Ευρώ (159,06 EURO χ 60 μήνες)
CBR 125 2750Ευρώ (59,92 EURO χ 60 μήνες)

CBR 600 Rr4 11200Ευρώ (244,04 EURO χ 60 μήνες)
CBR 1100 Xx4 13990Ευρώ (304,84 EURO χ 60 μήνες)

FZR-fazer 7700Ευρώ (165,85 EURO X 60 μήνες)
YZF R6 11220Ευρώ (241,67 EURO X 60 μήνες)
XT 660 6650Ευρώ (143,24 EURO X 60 μήνες)

TDM 900 9900Ευρώ (213,24 EURO χ 60 μήνες)
YZF RJ (2004) 14900Ευρώ (320,94 EURO χ 60 μήνες)

XL 650 7700Ευρώ (165,85 EURO X 60 μήνες)
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ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 198
τηλ. 77.03.886, 77.16.670, fax 77.15.498, service 77.52.336
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Η ΚΡΗΤΗ
Αερία, Δολιχή, Ιδαία, Κουρήτης, Μακαρόνησος, Τελχι- 

νία, Κρήτη. Ονομασίες του νησιού που χαρακτηρίζουν 
διάφορες ιστορικές περιόδους. Η ιστορία της Κρήτης 
είναι πολύ πλούσια από τη μυθολογική ακόμα εποχή. 
Σύμφωνα με τον Ησίοδο (Θεογονία) είναι ο τόπος που 
γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Δίας γ ι’ αυτό ονομάστηκε 
Κρηταγενής Δίας. Στην Κρήτη μετέφερε ο Δίας την Ευ
ρώπη, την κόρη του βασιλιά της Φοινίκης Αγήνορα την 
οποία παντρεύτηκε. Από το γάμο αυτό γεννήθηκε ο Μί- 
νωας, ο Ραδάμανθυς και ο Σαρπηδόνας. Ο Μίνωας έγι
νε παντοδύναμος βασιλιάς την Κνωσού, τόσο δυνατός 
που με αφορμή τη δολοφονία στην Αθήνα του γιου του 
Ανδρόγεω, επέβαλε στους Αθηναίους κεφαλικό φόρο. 
Έπρεπε δηλαδή η Αθήνα να στέλνει εφτά νέες και εφτά 
νέους ως τροφή στον Μινώταυρο, το τέρας που ήταν 
μισός άνθρωπος και μισός ταύρος και ζούσε μέσα σε 
έναν λαβύρινθο. Ο μύθος συνεχίζεται με τον Θησέα, ο 
οποίος βοηθούμενος από την κόρη του Μίνωα, Αριάδ
νη, σκότωσε τον Μινώταυρο και έσωσε την Αθήνα από 
τον κεφαλικό φόρο. Με τον τρανό Μίνωα σχετίζεται και 
ένας από τους μεγαλύτερους αρχιτέκτονες και αερο- 
πλόους της ελληνικής Μυθολογίας, ο Δαίδαλος που κα
τασκεύασε τα ανάκτορα του Μίνωα και αυτός τον φυ
λάκισε για να μην μπορεί να κατασκευάσει άλλο τέτοιο 
αριστούργημα.
Νεολιθική εποχή (6500 -  2800 π.Χ.)

Εκτός από τη μυθολογία οι αρχαιολογικές ανασκα- 
φές ρίχνουν άπλετο φως στην μακραίωνη ιστορία της 
Μεγαλονήσου. Πρώτος ο Άγγλος αρχαιολόγος Άρθουρ 
Έβανς το 1900 ανακάλυψε ολόκληρο νεολιθικό συνοικι
σμό κάτω από το Μινωικό ανάκτορο της Κνωσού. Επί
σης, ανακάλυψε προκεραμικό οικισμό που χρονολογεί
ται στο τέλος της 7ης χιλιετίας. Τα ευρήματα που ολοέ
να έρχονταν στο φως μας επέτρεψαν να σχηματίσουμε 
μια αρκετά σαφή εικόνα της αρχαιότερης Νεολιθικής 
περιόδου στην περιοχή της Κνωσού.
Εποχή χαλκού (2800 -  1900 π.Χ.)

Γύρω στο 3000 π.Χ. παρουσιάζεται εξέλιξη του πολι
τισμού με τη δημιουργία πόλεων όχι μόνο στα παράλια

Η Κρήτη κρατά με σεβασμό και πείσμα 
τις μνήμες των αγώνων για την Ελλάδα 
και την Ελευθερία. Το αιώνια αδούλωτο 
πνεύμα των Κρητικών δεν ωφέλησε 
μόνο το νησί αλλά και ολόκληρη την Ελ
λάδα. Όλοι οι Έλληνες φέρουμε μέσα 
μας τον «κρητικό αέρα», ο οποίος απο
τελεί σοβαρό πλεονέκτημα να κατα
κτήσουμε νέους ρόλους. Η αφοσίωση 
στην αρχή της ελευθερίας αλλά και η υ
περηφάνεια, αξίες που θωρακίστηκαν 
στην Κρήτη όσο πουθενά βρίσκονται 
βαθιά στις συνειδήσεις όλων των Κρη
τικών. Η Κρήτη δεν παρέδωσε και δεν 
παραδίδει ποτέ τα όπλα των πατέρων 
και των παππούδων που πολέμησαν 
τον κατακτητή και κράτησαν για πάντα 
ελεύθερα τα απόκρημνα βουνά και τις 
μακριές παραλίες της.
Σε ένα τέτοιο τόπο, η τήρηση του νό
μου και της τάξης τίθεται-εκ των πραγ- 
μάτων-σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Η 
Ελληνική Αστυνομία πρέπει να συμ
βάλλει στη διαμόρφωση ενός νέου ο
ράματος για το νησί, να δείξει στην 
Κρητική κοινωνία το σωστό βηματισμό 
με σύνεση και συναίνεση.
Από την πλευρά μας πάντα πιστεύαμε 
και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι 
στην Κρήτη οι κοινωνίες δικαιούνται 
και οφείλουν να αυτοδεσμεύονται. Οι 
Κρητικοί δεν θα πάψουμε ποτέ να αγω
νίζονται για τα δίκια, την ελευθερία και 
την προκοπή τους.
Όμως, η εξέλιξη και η προκοπή μας ε· 
ξαρτάται από μας τους ίδιους. Αλλω
στε, αυτό είναι το απώτερο νόημα των 
κρητικών αγώνων, ως αποτέλεσμα ε-
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σωτερικής ρήξης, έμπνευσης και ανά
τασης .... για ελευθερία και προκο
πή......  Για το λόγο αυτό οι Κρητικοί
πρέπει να ξεπεράσουμε την όποια επι
κίνδυνη συνήθεια, προκειμένου να α
ναβαθμίσουμε ποιοτικά την πολιτική 
και κοινωνική μας ζωή.
Η Ελληνική Αστυνομία, στην προσπά- 
θειά της να αποτελέσει σημαντικό α
ρωγό και πρωταγωνιστή για την βελ
τίωση των συνθηκών διαβίωσης, χωρίς 
σε καμία περίπτωση να συγκρουστεί 
με το αδούλωτο πνεύμα των Κρητικών, 
ζητά λοιπόν την αυτοδέσμευσή τους. 
Να συνειδητοποιήσουν δηλαδή οι Κρη
τικοί την ιστορική και πολιτισμική 
τους συνέχεια.
Τα όποια σημάδια κοινωνικής παρακ
μής, τα οποία τροφοδοτούν την ανα
σφάλεια των πολιτών, αποπροσανα
τολίζουν τους νέους, υποβαθμίζουν 
την ποιότητα ζωής των Δημοτών και υ
πονομεύουν επικίνδυνα το μέλλον των 
τοπικών κοινωνιών, πρέπει να σταμα
τήσουν. Ένα μεγάλο βήμα έγινε με την 
υπογραφή της διακήρυξης ενάντια 
στην παράνομη οπλοχρησία, τον Ιού
λιο στα Ανώγεια. ενός νέου οράματος 
για τον τόπο μας.
Είμαι βέβαιος ότι η Ελληνική Αστυνο
μία βρίσκεται συνεχώς δίπλα στους 
Κρήτες, παρέχοντάς τους ασφάλεια 
αλλά και ζητώντας τη συμβολή τους με 
σκοπό τη θωράκιση ενός μοναδικού ο
ράματος που βασίζεται στις διαχρονι
κές αρχές και αξίες που έχει υπηρετή
σει και καθιερώσει εκατοντάδες χρό
νια αυτός ο τόπος.

αλλά και στα άγονα βουνά. Την εποχή αυτή αρχίζει η 
επεξεργασία των πολύτιμων λίθων και του ελεφαντόδο
ντου. Η Μινωική Κρήτη ήταν ισχυρή ναυτική δύναμη 
στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Η δύναμή της αυτή της 
επιτρέπει να έχει συναλλαγές και να εμπορεύεται (Αυ
τό αποδεικνύεται από τα ευρήματα της Ζάκρου) με την 
Κύπρο, την Αίγυπτο και τα παράλια της Μέση Ανατολή.

Ο πολιτισμός της Κρήτης γύρω στο 1900 π.Χ. ήταν 
ιδιαίτερα ανεπτυγμένος σε όλους τους τομείς. Τα διά
φορα ευρήματα, μάλιστα, μαρτυρούν τη συμμετοχή της 
γυναίκας στα κοινά. Τότε χτίστηκαν τα Μινωικά παλά
τια. Από τα ευρήματα της Κνωσού μπορούμε να δούμε 
την ανάπτυξη της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της κε
ραμικής και της μεταλλοτεχνίας. Τα μινωικά κέντρα της 
Κρήτης ήταν: η Κνωσός, η Φαιστός, τα Μάλλια και η 
Ζάκρος. Υπήρχαν όμως και πολλές άλλες πόλεις κυ
ρίως στο κέντρο και στα ανατολικά του νησιού. Την 
εποχή αυτή η Κρήτη ήταν ενωμένη υπό την ηγεσία του 
ονομαστού στα πέρατα της «οικουμένης» βασιλιά Μί- 
νωα.

Μετά από μεγάλο σεισμό που έγινε το 1700 π.Χ. τα 
ανάκτορα ξαναχτίζονται ενώ παρουσιάζεται αυξημένη 
οικοδομική δραστηριότητα στις Αρχάνες, τα Χανιά και 
την Κυδωνιά. Τα ευρήματα εκείνης της εποχής είναι 
πολλά και μαρτυρούν την άνοδο του πολιτισμικού επι
πέδου της εποχής. Απομεινάρια εκείνης της περιόδου 
αυτής βλέπουμε στους περισσότερους αρχαιολογικούς 
χώρους.

Ο λαμπρός αυτός πολιτισμός χάνεται ξαφνικά γύρω 
στο 1100 π.Χ. από άγνωστη μέχρι σήμερα αιτία. Από 
την καταστροφή αυτή και μετά ο Μινωικός πολιτισμός 
συνεχίζεται σαν τμήμα του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Οι 
Αχαιοί εκμεταλλεύτηκαν την καταστροφή αυτή και ισχυ
ροποίησαν την θέση τους στο νησί.
Εποχή του σιδήρου (1100-67 π.Χ.)

Μετά τη μεγάλη καταστροφή και γύρω στον 10ο αιώ
να π.Χ. το νησί αποικήθηκε από Δωριείς οι οποίοι όπως 
ήταν φυσικό μετέφεραν στην Κρήτη τον πολιτισμό
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τους. Οι κάτοικοι του νησιού κατέφυγαν στα βουνά και 
σε απόκρημνες περιοχές, ενώ οι Δωριείς εγκαταστάθη
καν στις σημαντικότερες τότε, πόλεις του νησιού: Κνω
σό, Φαιστό, Γόρτυνα, Τύλισο, Χερσόνησο, Κυδωνιά, Ση- 
τεία. Αποτέλεσμα της εισόδου των Δωριέων ήταν να 
πάρει νέα μορφή η τέχνη με την χρησιμοποίηση του σι
δήρου. Ο πολιτισμός συνεχίζει την ανάπτυξή του με πε
ρισσότερο Δωρικές και ανατολικές επιρροές. Το νησί 
συνεχίζει να είναι εμπορικό κέντρο.

Ρωμαϊκή περίοδος (67 π.Χ. -  330 μ·Χ·)
Η σπουδαιότητα της γεωγραφικής θέσης της Μεγαλονή- 
σου ήταν αναγνωρισμένη από την αρχαιοτάτη ακόμα ε
ποχή και υπήρξε ουσιαστικός παράγοντας στην ανάπτυ
ξη του εμπορίου. Πέραν των άλλων όμως, η γεωπολιτική 
της αξία αναγνωρίστηκε στο έπαρκο και από τους Ρωμαί
ους, οι οποίοι την «ποθούσαν διακαώς» και την απέκτη
σαν, για να έχουν τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της Α
νατολικής Μεσογείου. Από τη ρωμαϊκή περίοδο ως τις μέ
ρες μας η γεωπολιτική αξία της Κρήτη διαρκώς αυξάνε
ται.

Βυζαντινή περίοδος και αραβοκρατία (330 -  
961 μ.Χ.)
Η Κρήτη από τα μέσα του 4ου αιώνα μ.Χ. έως τις αρχές 
του 13ου ήταν επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 
Με την ένταξη της Κρήτης στο ανατολικό Βυζάντιο και 
μέχρι την κατάκτηση από τους Άραβες, δεν υπήρχαν ση
μαντικά γεγονότα.

Τον 9ο αιώνα οι Άραβες κατάκτησαν το νησί και το 
χρησιμοποιούσαν ως πειρατικό λημέρι εναντίον των νη
σιών του Αιγαίου. Οχύρωσαν την πόλη του Ηρακλείου 
και έσκαψαν μια μεγάλη τάφρο, απ’ όπου πήρε την ονο
μασία Χάνδακας. Στο Ηράκλειο τότε και συγκεκριμένα 
στη πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου λειτουργούσε μια 
από τις μεγαλύτερες πιάτσες του διεθνούς δουλεμπορί
ου και εμπορίας των κουρσεμένων αγαθών.

Το 961 ο Νικηφόρος Φωκάς ξεκίνησε με πολυάριθμα 
στρατεύματα για την απελευθέρωση του νησιού. Ο 
διωγμός που υπέστησαν οι Άραβες από το βυζαντινό 
στρατό ήταν εκτεταμένος. Αυτή η πολεμική επιχείρηση 
όμως, επέφερε την απελευθέρωση του νησιού.

Ενετοκρατία (1204-1669 μ.Χ.)

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Οι στόχοι που τέθηκαν στις Αστυνομικές Δ/νσεις 
από τη Γενική Αστυνομική Δ/νση έχουν επιτευχθεί 
σε μεγάλο ποσοστό διότι εφαρμόσθηκε σε ικανο
ποιητικό επίπεδο (και συνεχίζεται με πιο εντατικούς 
ρυθμούς) η εφαρμογή του Σχεδιασμού Αντεγκλη- 
ματικής Δράσης. Επίσης, εφαρμόζονται στο πλαί
σιο του ανωτέρω σχεδιασμού ειδικά σχέδια που εκ
πονήθηκαν με διαταγές του Αρχηγείου και της 
Γ.Α.Δ.Π. Κρήτης, για  την αντιμετώπιση της ιδιάζου- 
σας εγκληματικότητας σε ορισμένες περιοχές του 
νησιού:

Ειδικό Σχέδιο Διανομαρχιακών Επιχειρή
σεων της Γ.Α.Δ.

Ειδικό Σχέδιο «Ιπποπόταμος» για την αντι
μετώπιση και καταστολή της καλλιέργειας ινδικής 
κάνναβης στο Νομό Ρεθύμνης.

Ειδικό Σχέδιο Αστυνόμευσης Χερσονήσου 
- Μαλίων του Νομού Ηρακλείου.

Στην επιτυχία του γενικότερου Σχεδιασμού Αντε- 
γκληματικής Δράσης, παρέχει ειδική υποστήριξη 
στις Αστυνομικές Δ/νσεις, η Υποδ/νση Αστυνομικών

Τον 10ο αιώνα, η Κρήτη προσφέρθηκε από τον αυτοκρά- 
τορα Αλέξιο ως δώρο στον Βονιφάτιο τον Μομφερρατι- 
κό, ο οποίος με τη σειρά του την παραχώρησε στη Δημο
κρατία της Βενετίας. Από το 1212 έως το 1669 η Κρήτη 
παρέμεινε υπό την κυριαρχία της Βενετίας, εκτός από τα 
Σφακιά που εν μέρει διατήρησαν την ανεξαρτησία τους. 
Στο νησί κατέφθασαν Ενετοί ευγενείς οι οποίοι ως κάτο
χοι γης το διαίρεσαν σε έξη τμήματα: Του Σταυρού, του 
Αγίου Μάρκου, του Καστέλου, των Αγίων Αποστόλων, 
του Dorsoduro και του Αγίου Παύλου. Επειδή ο Χάνδα
κας (Ηράκλειο) συνεχώς μεγάλωνε χτίστηκαν νέα ισχυρά 
τείχη. Παρά την υποδούλωση του νησιού στους Ενετούς, 
οι τέχνες και τα γράμματα γνώρισαν ιδιαίτερη άνθιση, μέ
χρι που το νησί κατακτήθηκε από τους Τούρκους. Φαίνε
ται ότι οι βυζαντινές και οι ενετικές επιρροές διασταυ
ρούμενες προσέφεραν γόνιμο έδαφος για μια νέα πολιτι
στική ανάπτυξη. Πολλοί ήταν οι Βυζαντινοί λόγιοι που κα
τέφυγαν στην Κρήτη και πολλοί Κρητικοί είχαν τη δυνατό
τητα να ταξιδέψουν στην Ιταλία για σπουδές. Τότε ανα- 
δείχθηκαν αρκετοί λογοτέχνες και εικαστικοί, όπως ο Β. 
Κορνάρος με τον αξεπέραστο «Ερωτόκριτο» και ο ζω
γράφος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ή Ελ Γ κρέκο.

Τουρκοκρατία
Τον 17ο αιώνα μετά τους Ενετούς, οι Τούρκοι είναι οι 

νέοι κατακτητές του νησιού. Στις 23 Ιουνίου 1645 κατέ- 
φθαναν στην Κρήτη 100 πολεμικά πλοία, 350 μεταγωγι
κά, 50.000 στρατιώτες με αρχηγό τον Γιουσούφ πασά 
και τον Μουράτ αγά. Αποβιβάστηκαν χωρίς ουσιαστική 
αντίσταση στα Χανιά και συγκρούστηκαν με τους Ενε-
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Επιχειρήσεων Κρήτης (Π.Δ. 40/2001), με έδρα της 
Γ.Α.Δ., στην οποία υπάγεται απ' ευθείας και οι Ειδι
κές Αστυνομικές Υπηρεσίες Δίωξης Εγκληματικό
τητας (ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε.) που λειτουργούν από το 
1995. Σε κάθε Νομό λειτουργεί ένα Τμήμα Αστυνο
μικών Επιχειρήσεων και μια Υπηρεσία ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. 
Επιπροσθέτως, ειδική υποστήριξη παρέχουν οι 
Ομάδες Πρόληψης -  Καταστολής Εγκληματικότη
τας (Ο.Π.Κ.Ε.) Μυλοποτάμου Ρεθύμνης και Μεσσα- 
ράς Ηρακλείου, οι οποίες συγκροτήθηκαν και δρα
στηριοποιούνται από το Φεβρουάριο του τρέχο
ντος έτους.

______ Υποστράτηγος Νικόλαος Ασημακόπουλος

τούς στο νησάκι Θοδωρού όπου μετά από 4 ώρες 
σκληρής μάχης οι Ενετοί ανατινάχτηκαν παίρνοντας μα
ζί τους πολλούς Τούρκους. Στη συνέχεια πολιόρκησαν 
το φρούριο των Χανιών από στεριά και θάλασσα. Η πό
λη παραδόθηκε στις 22 Αυγούστου 1645 με όρους που 
οι Τούρκοι δεν τήρησαν. Σταδιακά κατακτήθηκε όλη η 
περιοχή Χανίων εκτός από τα Σφακιά. Οι κατακτητές 
προχώρησαν και κατέκτησαν το Ρέθυμνο. Με γοργούς 
ρυθμούς κατέλαβαν όλο το νησί και στις 29 Μαΐου 1648 
άρχισε η πολιορκία του Χάνδακα. Το φρούριο είχε άρι- 
στη δόμηση και οι πολιορκημένοι διέθεταν εξαιρετικό 
φρόνημα και σθένος. Όμως μετά από την προδοσία του 
Ενετού αξιωματικού και λιποτάκτη Ανδρέα Μπαρότση, 
που έδειξε τα αδύνατα σημεία του οχυρού, το φρούριο 
άρχισε να χάνει την δύναμή του και στις 16 Σεπτεμβρί
ου 1669 (μετά από 21 χρόνια πολιορκίας!) παραδόθηκε. 
Οι απώλειες για όλο το νησί ήταν τρομακτικές. Από
500.000 κατοίκους που είχε το νησί πριν τον πόλεμο, 
μετά τα όσα πέρασε ο πληθυσμός του μειώθηκε στις
50.000 ψυχές! Οι πόλεις καταστράφηκαν και οι κάτοικοι 
εκδιώχτηκαν στα βουνά.

Αντιδράσεις κατά του δυνάστη
Οι πρώτες αντιδράσεις των Κρητών κατά των Τούρκων 
σημειώθηκαν με τους χαϊνηδες (αντάρτες που ζούσαν 
κρυμμένοι στα βουνά), ενώ η πρώτη σημαντική επανα
στατική δραστηριότητα έγινε 23 χρόνια μετά από την κα- 
τάκτηση με την επανάσταση του Μοτσενίγου, που όμως 
καταπνίγηκε. Η επανάσταση του Δασκαλογιάννη που ξε
κίνησε στα Σφακιά το 1770 είχε την ίδια κατάληξη. Η είδη
ση του Μεγάλου Ξεσηκωμού του Γένους έφτασε αργά

στην Κρήτη από έμπορους Σφακιανούς. Στις 21 Μαΐου 
1821 έγινε συνέλευση στα Σφακιά όπου αποφασίστηκε 
και οργανώθηκε η επανάσταση που είχε ατυχή κατάληξη 
λόγω απουσίας ηγέτη. Στο μεταξύ οι Τούρκοι είχαν ζητή
σει βοήθεια από τον Μωχάμετ Άλη της Αιγύπτου, ο οποί
ος με πολυάριθμο στρατό και στόλο αποβιβάστηκε στην 
Σούδα και βοήθησε τους Τούρκους να καταπνίξουν την ε
πανάσταση. Γιατρία χρόνια η Κρήτη αντιστεκόταν με πεί
σμα, απασχολώντας το στρατό του Μωχάμετ Άλη στο νη
σί.

Οι απώλειες, όμως, ήταν πολύ μεγάλες και τελικά οι 
μόνοι που αντιστέκονταν ήταν οι «καλησπέρηδες» και οι 
«χαϊνηδες» που κρυμμένοι στα βουνά έκαναν κλεφτοπό
λεμο.

Στις 2 Αυγούστου 1824, 15 Σφακιανοί κατέλαβαν την 
Γραμβούσα καθιστώντας την κέντρο των επαναστατι
κών επιχειρήσεων των επόμενων ετών. Στις 5 Ιανουάρι
ου 1828 ο Χατζημιχάλης Νταλιάνης αποβιβάστηκε στην 
Γ ραμβούσα ως ο νέος αρμοστής, αλλά σκοτώθηκε 
ηρωικά στις μάχες που έγιναν με αποκορύφωση την πσ 
λιορκία στο Φραγκοκάστελο. Νέος αρμοστής ορίστηκε 
ο Γερμανός βαρόνος Ρέινεκ ο οποίος μετά από λίγους 
μήνες αντικαταστάθηκε από το φιλοπόλεμο Χάιν. Τα 
χρόνια 1828 και 1829 ο αγώνας δυναμώθηκε και οι Κρη
τικοί απελευθέρωναν όλο και περισσότερα χωριά.
Όμως το μέλλον της Κρήτης δεν διαγραφόταν από τις 
νίκες των Κρητικών αλλά από τις ευρωπαϊκές κυβερνή
σεις. Στο Πρωτόκολλο του Λονδίνου στις 30 Φεβρουά
ριου 1830 όπου αποφασίστηκαν τα οριστικά σύνορα 
του ελληνικού κράτους η Κρήτη δεν ήταν μέσα...

Η Κρήτη στην Αίγυπτο
Στις 22 Ιανουάριου 1831 ο Σουλτάνος χάρισε την Κρήτη 
στους Αιγυπτίους σαν προσφορά στον Μωχάμετ Άλη για 
τις υπηρεσίες του. Η νέα διοίκηση του νησιού προσπάθη
σε να φέρει γαλήνη και ηρεμία. Όμως η βαριά φορολογία 
και οι αδικίες σε βάρος των Κρητικών προκάλεσαν νέο ξε
σηκωμό. Στη Μονή Αρκαδίου έγινε μία από τις σημαντικό
τερες μάχες του Κρητικού Αγώνα. Εκεί οι πολιορκημένοι 
ανατινάχτηκαν για να μην αιχμαλωτιστούν από τους κα
τακτητές. Το γεγονός μαθεύτηκε σε όλη την Ευρώπη και 
προκάλεσε τη συμπάθεια των ευρωπαϊκών λαών, αλλά ό
χι και των κυβερνήσεων.

Μετά από πολλές διπλωματικές και πολεμικές περιπέ
τειες παραχωρήθηκε από τις Μεγάλες Δυνάμεις αυτο
νομία στους Κρήτες. Στις 2 Νοεμβρίου 1898 ο τελευταί
ος Τούρκος στρατιώτης εγκατέλειπε το νησί και ξεκι
νούσε νέος αγώνας για την ένωση με το μητρικό κορ



μό.
Ύπατος Αρμοστής της αυτόνομης Κρήτης ορίστηκε 

από τις Μεγάλες Δυνάμεις ο πρίγκιπας Γεώργιος που 
εγκαταστάθηκε στα Χανιά. Υπό την επιτήρηση του Γε
ωργίου σχηματίστηκε κυβέρνηση και σύνταγμα με τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο ως υπουργό Δικαιοσύνης. Οι πολι
τικές ισορροπίες ήταν ιδιαίτερα λεπτές και πολύ εύκολα 
επήλθε ρήξη μεταξύ του Αρμοστή και του Βενιζέλου. 
Τότεο Ελ. Βενιζέλος οργανώθηκε και με την υποστήρι
ξη σημαντικών προσωπικοτήτων της Κρήτης κήρυξε 
επανάσταση (Θέρισο). Εκεί οργανώθηκε Προσωρινή 
Κυβέρνηση Κρήτης η οποία τύπωσε εφημερίδα, γραμ
ματόσημα και έκανε εσωτερικό δάνειο 100.000 δρχ. Οι 
μικροσυρράξεις ήταν αναπόφευκτες και τον Νοέμβριο 
του 1905 υπεγράφη στις Μουρνιές πρωτόκολλο τερμα
τισμού της επανάστασης με θρίαμβο του Βενιζέλου. Νέ
ος Αρμοστής ορίστηκε ο Αλεξ. Ζάί'μης τον Δεκέμβριο 
1906. Στις 24 Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση της Κρητικής 
Πολιτείας εξέδωσε ψήφισμα που διακήρυττε την ένωση 
της Κρήτης με την Ελλάδα, όμως δεν αναγνωρίστηκε 
από την ελληνική κυβέρνηση. Ο πόθος για την ένωση 
ήταν μεγάλος και όταν υψώθηκε ελληνική σημαία στο 
φρούριο Φιρκά, οι Μεγάλες Δυνάμεις ενοχλήθηκαν και 
τον Αύγουστο του 1909 αποβιβάστηκαν 250 άνδρες και 
έκοψαν τον ιστό της σημαίας.

Η ανάληψη της διακυβερνήσεως της Ελλάδας από 
τον Βενιζέλο έδωσε ελπίδες για την ένωση. Έτσι την 1η 
Οκτωβρίου 1912 και ύστερα από την κήρυξη πολέμου 
της Ιταλίας στην Τουρκία ο Βενιζέλος κάλεσε τους 
Κρήτες βουλευτές να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση 
της ελληνικής βουλής όπου ανακοινώθηκε η κοινοβου
λευτική ένωση Ελλάδας και Κρήτης. Όμως η αυτονο
μία συνέχιζε μέχρι την νίκη των Βαλκανικών Πολέμων 
όπου άνοιξε ο δρόμος για την ένωση. Η επίσημη ένωση 
της Κρήτης με την Ελλάδα έγινε την 1η Δεκεμβρίου 
1913 όπου υψώθηκε στον Φιρκά η ελληνική σημαία.

Ο πόλεμος του 1940

Α γ ία  Γ σ λή νη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΝΙΩΝ

Οι Υπηρεσίες της Α.Δ. Χανίων αστυνομεύουν το 
Νομό Χανίων που έχει έκταση 2.375 τ.χ. και πληθυ
σμό 148.163 κατοίκων.

Τα βασικά προβλήματα που απασχολούν τις Υπη
ρεσίες της Αστυνομικής Δ/νσης αφορούν παραβά
σεις:

της Α.Δ. Περί Ζωοκλοπής, φαινόμενο που 
τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε ύφεση και αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι έπειτα από συνεχείς ελέγ
χους έχουν σωφρονιστεί οι ιδιοκτήτες ποιμνιοστα
σίων.

Η γεωγραφική θέση του νησιού δελέαζε από την αρχαιό
τητα κάθε κατακτητή. Έτσι και οι Γερμανοί ήθελαντην 
Κρήτη ως βάση ανεφοδιασμού για τις μάχες που έδιναν 
στην Αφρική. Καταστρώθηκε το σχέδιο Ερμής που πρό- 
βλεπε επίθεση από αέρα στο νησί. Πρώτος στόχος ήταν 
το αεροδρόμιο των Χανίων Μάλεμε. Στις 20 Μαΐου 1941

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Οι Υπηρεσίες της Α.Δ. Ρεθύμνης αστυνομεύουν το 
Νομό Ρεθύμνης που έχει έκταση 1.496 τ.χ. και πλη
θυσμό 81.781 κατοίκων.

Τα βασικά προβλήματα που απασχολούν τις Υπη
ρεσίες της Αστυνομικής Δ/νσης αφορούν:

Ναρκωτικά (φυτείες ινδικής κάνναβης, ηρω
ίνη και κοκαΐνη)

Μικροεγκλη- 
ματικότητακαι προ
βλήματα καθημερινό
τητας (κλοπές, διαρ
ρήξεις, κυκλοφορια- 
κό)

Καταστήμα
τα (κέντρα διασκέδα
σης, μπαρ, καφετέ- 
ριες) ευρισκόμενα 
στην παλαιά πόλη του 
Ρεθύμνου (ηχορύπαν- 
ση, άδειες ίδρυσης 
και λειτουργίας).
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Του νόμου Περί όπλων, με τους άσκοπους 
πυροβολισμούς σε διάφορα κοινωνικά γεγονότα. Για 
την εξάλειψη του φαινομένου αυτού έχει δοθεί μεγά
λη έμφαση κατά το παρελθόν με αποτέλεσμα να έχει 
περάσει το μήνυμα στην κοινωνία και να βαίνει μει- 
ούμενο.

Οι Υπηρεσίες της Α.Δ. Χανίων κατά το διάστημα 
των τελευταίων μηνών σημείωσαν μεγάλες επιτυχίες 
στις εξιχνιάσεις κλοπών, στην ανακάλυψη χώρων 
καλλιέργειας φυτών ινδικής κάνναβης, στη σύλληψη 
εμπόρων ναρκωτικών, στην εξάρθρωση κυκλώματος 
εμπορίας βρεφών και στη σύλληψη λαθρομετανα
στών.

άρχισε η επίθεση στα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο 
με αεροπλάνα και αλεξιπτωτιστές. 350 μεταγωγικά, 750 
βομβαρδιστικά και 16.000 αλεξιπτωτιστές. Οι Κρητικοί ή
ταν άοπλοι, αφού ο Μεταξάς είχε κατασχέσει τα κυνηγε
τικά όπλα. Με μοναδική βοήθεια τα γεωργικά τους εργα
λεία και λίγα όπλα που είχαν κρύψει, αντιστάθηκαν για 10

Καταδιωκτικά έγγραφα (το πρώτο 5μηνο 
του 2005 εκτελέστηκαν 539 καταδιωκτικά έγγραφα 
και εκκρεμούν 790 σε σύνολο 1060)

Παραβάσεις της Α.Δ. Περί ζωοκλοπής 
Παραβάσεις των Ν. Περί Όπλων και Περί 

Ναρκωτικών
Η Αστυνομική Δ/νση σε συνεργασία με το οικείο 

Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων εφαρμόζοντας το 
Σχέδιο Αντεγκληματικής Δράσης δραστηριοποιήθηκε 
με ικανοποιητική επιτυχία στην εξιχνίαση ληστειών, 
στη σύλληψη λαθρομεταναστών, στη βεβαίωση πα
ραβάσεων του Ν. Περί Όπλων, στη μείωση των τρο
χαίων ατυχημάτων ως αναμενόμενο λόγω του αυστη
ρότερου τροχονομικού ελέγχου

μέρες. Αρκετές για να ματαιωθούν οι επιθέσεις ενάντια 
στη Μάλτα, την Κύπρο και την Μ. Ανατολή και να καθυ
στερήσει η επίθεση κατά της Ρωσίας. Τα αντίποινα από 
τους Γερμανούς ήταν φρικτά. Όμως οι Κρητικοί δεν έπα- 
ψαν να αγωνίζονται. Από τις σημαντικότερες ενέργειες 
της κρητικής αντίστασης ήταν η απαγωγή του Γερμανού 
στρατηγού Κράιπε από τα Σπήλιά Ηρακλείου στις 13 Αυ- 
γούστου 1944.

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ο νομός Χανίων με πρωτεύουσα τα Χανιά, χωρίζεται 

σε πέντε επαρχίες: Κυδωνιάς, Αποκορώνου, Κισσάμου, 
Σέλινου και Σφακίων.

Στο βόρειο τμήμα του νομού, απλώνεται η μεγάλη πε
διάδα των Χανίων, που την κυκλώνουν προστατευτικά 
από τις τρεις πλευρές της τα Λευκά Όρη. Στα γόνιμα 
χώματά της ευδοκιμούν τα περισσότερα από τα 17 εκα
τομμύρια ελαιόδεντρα του νησιού, δάση από πορτοκα
λιές και αρκετοί αμπελώνες.

Στα αρχαιολογικά ενδιαφέροντα του νομού συγκατα
λέγονται:

- Η Απτέρα, η ίδρυση της οποίας τοποθετείται στη 
Γεωμετρική περίοδο, παρόλο που η πόλη αναφέρεται 
στις πινακίδες της Γραμμικής Β’ γραφής της Κνωσού 
(A-pa-ta wa).

- Η Λίσσος, η οποία κατά τους κλασικούς χρόνους 
ήταν γνωστή για τις ιαματικές πηγές της.

- Η Φαλάσαρνα, σημαντικό λιμάνι της κλασικής και 
ελληνιστικής περιόδου με πολύ αξιόλογες εγκαταστά
σεις. Η πόλη καταστράφηκε από τους Ρωμαίους κατα- 
κτητές.

Στα ενετικά μνημεία ανήκουν το Φραγκοκάστελλο 
που κτίστηκε το 1371 και το κάστρο Σέλινο στην Παλαι- 
οχώρα.

Σημαντικό φυσικό στολίδι του νομού είναι το Φαράγγι 
της Σαμαριάς μήκους 18 χλμ. (το μεγαλύτερο φαράγγι 
της Ευρώπης). Στον Αλίκαμπο βρίσκεται η εκκλησία της 
Παναγιάς Δεμένης που είναι διακοσμημένη με εξαιρετι
κές τοιχογραφίες του Γ. Παγωμένου, ενός από τους 
πρώτους καλλιτέχνες της Κρητικής Σχολής. Αξιόλογο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι ιστορικές μονές 
Γουβερνέτου και Αγίας Τριάδας που βρίσκονται στην 
περιοχή Ακρωτηρίου.

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Ο νομός Ρεθύμνου με πρωτεύουσα το Ρέθυμνο βρί

σκεται ανάμεσα στα Λευκά όρη και τον Ψηλορείτη. Εί
ναι στα ανατολικά του νομού Χανίων και ο πιο ορεινός 
από τους νομούς της Κρήτης, γ ι’ αυτό η κύρια ασχολία 
των κατοίκων είναι η κτηνοτροφία. Ο νομός χωρίζεται 
στις επαρχίες: Ρεθύμνου, Μυλοποτάμου, Αμαρίου και 
Αγ. Βασιλείου.

Ο πιο ενδιαφέρον από αρχαιολογική άποψη χώρος εί
ναι η Ελεύθερνα που καλύπτει μια ευρύτερη περιοχή, οι 
κύριοι πυρήνες της οποίας βρίσκονται στους δύο λό
φους Πυργί και Νησί. Ελληνιστικοί αναλημματικοί τοίχοι 
και κτήρια, ρωμαϊκά οικοδομήματα και μία παλαιοχρι
στιανική βασιλική είναι τα κύρια λείψανα στην ανατολι
κή πλαγιά του λόφου. Στη δυτική κλιτύ του λόφου, στη
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θέση Ορθή Πέτρα, βρίσκεται το νεκροταφείο των υστε- 
ρογεωμετρικών - αρχαϊκών χρόνων, τμήμα του οποίου 
έχει καλύψει ρωμαϊκή κτηριακή φάση.

Άλλο αξιοθέατο είναι (στο οροπέδιο Νίδα) το Ιδαίον 
Άντρο, ο τόπος γέννησης του Δία, για να προστατευθεί 
από τον πατέρα του τον Κρόνο, που θα τον κατάπινε 
ζωντανό, όπως είχε κάνει πιο πριν στους αδελφούς και 
τις αδελφές του. Εδώ τον έτρεφε η κατσίκα - νύμφη 
Αμάλθεια και προστατευόταν από τους Κουρήτες, οι 
οποίοι χόρευαν και χτυπούσαν τα όπλα τους για να κα- 
λύψουν το κλάμα του μωρού Δία. Ανασκαφές έχουν φέ
ρει στο φως πολλά μινωικά ευρήματα στο οροπέδιο της 
Νίδας.

Στα πιο σύγχρονα ιστορικά αξιοθέατα ανήκουν η Μο
νή Αρκαδίου και η Μονή Πρέβελη.

Πολλές είναι οι φυσικές ομορφιές του νομού όπως το 
κουρταλιώτικο φαράγγι που διαρρέει ο Μέγας Ποταμός 
ο οποίος πηγάζει από πέντε πηγές που σχηματίζουν 
ένα μεγάλο καταρράκτη. Η παράδοση λέει ότι οι πηγές 
αυτές προήλθαν όταν ο Αγιος Νικόλαος ακούμπησε την 
παλάμη του σε ένα βράχο. Άλλα φαράγγια είναι το 
Πρασανό και του Κοτσυφού.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή των 
Ανωγείων, που δημιουργήθηκαν από κτηνοτρόφους, 
στις αρχές του 13ου αι. Υπήρξαν κέντρο επαναστατών 
στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και πυρήνας αντίστασης 
κατά της γερμανικής κατοχής. Ήταν ένα από τα κύρια 
μέρη στα οποία οδηγήθηκε και κρατήθηκε από τους 
αντάρτες απαγωγείς του ο Γερμανός στρατηγός Φον 
Κράιπε, πριν φυγαδευτεί στην Αφρική. Σε αντίποινα οι 
Γερμανοί σκότωσαν (1944) όλους τους άντρες του χω
ριού και ισοπέδωσαν στην κυριολεξία τα κτίρια, εκτός 
από την εκκλησία του Ιωάννη Βαπτιστή, με αξιόλογες 
τοιχογραφίες. Τα Ανώγεια ξαναχτίστηκαν μετά τον πό
λεμο. Οι Ανωγειανοί διατηρούν έντονη την παραδοσια
κή μορφή ζωής στην ενδυμασία, τη διατροφή, την ιδιά- 
ζουσα γλώσσα που χρησιμοποιούν και ακόμα στις εκδη
λώσεις της κοινωνικής ζωής.

Αρκετά είναι τα παραθαλάσσια θέρετρα του νομού 
όπως η Αγία Γαλήνη, όπου εκεί βρίσκεται το σπήλαιο 
του Δαίδαλου που ήταν το εργαστήριό του, σύμφωνα 
με την μυθολογία. Πολλά είναι και τα παραδοσιακά χω
ριά που διατηρούν τα ήθη .

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο νομός Ηρακλείου με πρωτεύουσα το Ηράκλειο, τη 

μεγαλύτερη από τις πόλεις της Κρήτης με το μεγαλύτε
ρο λιμάνι, είναι ο μεγαλύτερος από τους νομούς της 
Κρήτης και βρίσκεται ανάμεσα στους νομούς Ρεθύμνου 
και Λασιθίου.. Οι παραλίες του νομού είναι πολλές και 
ικανοποιούν κάθε επισκέπτη. Διαθέτει ψηλά και επιβλη
τικά βουνά που είναι σε άλλα σημεία καταπράσινα και 
σε άλλα βραχώδη. Ακόμα διαθέτει μεγάλες και εύφο
ρες πεδιάδες όπως αυτή της Μεσαράς. Ο νομός χωρί
ζεται στις επαρχίες: Πυργιωτίσσης, Καινούργιου, Μονο- 
φατσίου Βιάννου, Πεδιάδος Τεμένους και Μαλεβιζίου.

Στο νομό Ηρακλείου υπάρχουν τα περισσότερα αξιο
θέατα από αρχαιολογικής άποψης, όπως:

- Η Κνωσός, που αποτελεί την καρδιά του Μινωικού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Οι Υπηρεσίες της Α.Δ. Ηρακλείου αστυνομεύουν το 
Νομό Ηρακλείου που έχει έκταση 2.641 τ.χ. και πλη
θυσμό 295.312 κατοίκων, που αντιστοιχεί στο 49% του 
πληθυσμού της Κρήτης και είναι η τέταρτη σε μέγε
θος πόλη της Ελλάδας. Η πόλη του Ηρακλείου συγκε
ντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων 
της Νήσου κατά το δμηνο Απριλίου -  Οκτωβρίου δέ
χεται το 50% της συνολικής τουριστικής κίνησης στην 
Κρήτη.

Τα βασικά προβλήματα που απασχολούν τις Υπηρε
σίες της Αστυνομικής Δ/νσης αφορούν:

- Τους αλλοδαπούς οικονομικούς μετανάστες, ιδίως 
στις περιοχές της πόλης του Ηρακλείου, των Μοιρών, 
Τυμπακίου, Αρκαλοχωρίου, Χερ
σονήσου, Μαλίων και Αμμουδά- 
ρας Γαζίου.

- Τις αλλοδαπές εργαζόμενες 
γυναίκες που εξωθούνται στην 
πορνεία.

- Την ηχορύπανση από τη μου
σική των κέντρων διασκέδασης 
και από τα δίκυκλα οχήματα.

- Το έντονο κυκλοφοριακό και

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Οι Υπηρεσίες της Α.Δ. Λασιθίου αστυνομεύουν το 
Νομό Λασιθίου που έχει έκταση 1.818τ.χ. και πληθυ
σμό 75.903 κατοίκων που κατανέμονται κυρίως στις 
πόλεις Αγ. Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας και Νεά
πολης. Ο πληθυσμός του Νομού αυξάνεται υπέρμε
τρα κατά την τουριστική περίοδο.

Η εγκληματικότητα στην περιοχή ευθύνης της 
Αστυν. Δ/νσης αντιπροσωπεύει περίπου το 5% της 
συνολικής εγκληματικότητας της Κρήτης. Αυτό οφεί
λεται αφενός στη διαφορετική νοοτροπία που διακρί
νει τους κατοίκους του Νομού, οι οποίοι στο σύνολό 
τους είναι φιλόνομοι και φιλοπρόοδοι, αφετέρου σπς 
προσπάθειες που καταβάλλουν οι αστυνομικές Υπη
ρεσίες για την καλύτερη δυνατή αστυνόμευση αξιο- 
ποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες του υπάρχο- 
ντος ανθρώπινου και υλικοτεχνικού δυναμικού. Από
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την ανυπαρξία χώρων στάθμευσης στο Ηράκλειο, Αμ- 
μουδάρα, Χερσόνησο και Μάλια.

- Τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και 
την αντικοινωνική συμπεριφορά νεαρών αλλοδαπών 
εξ’ αιτίας του αλκοόλ, στη Χερσόνησο και στα Μάλια.

Η δραστηριότητα και αποδοτικότητα των Υπηρε
σιών της Αστυνομικής Δ/νσης κρίνεται ικανοποιητική 
στο σύνολό της, ιδιαίτερα στην εφαρμογή του Σχεδί
ου Αντεγκλημστικής Δράσης και των Ειδικών Σχεδίων 
που αφορούν τις τουριστικές περιοχές. Εξαιρετική, 
μάλιστα κρίνεται η δραστηριότητα της Αστυν. Δ/νσης 
για την αντιμετώπιση κατά την παρελθούσα αγωνιστι
κή περίοδο των έκτροπων που παρουσιάζονταν πριν, 
κατά και μετά τους ποδοσφαιρικούς αγώνες των ομά
δων της ΑΈΘνικής (ΟΦΗ και Εργοτέλης).

τα σημανπκά προβλήματα του Νομού είναι η καλ
λιέργεια ινδικής κάνναβης. Γι’ αυτό το λόγο πραγμα
τοποιούνται συνεχείς περιπολίες και εξερευνήσεις με 
το σύνολο της δύναμης της Δ/νσης και του ΤΑΕ Λα- 
σιθίου με τη συνδρομή ελικοπτέρου, τα αποτελέσμα
τα είναι πλέον από ικανοποιητικά. Για την αντιμετώπι
ση των ληστειών και της μικροεγκλημαπκότητας το 
κύριο βάρος στις πόλεις και στην ύπαιθρο για την 
πρόληψη και καταστολή φέρουν η ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. και 
το ΤΑΕ Λασιθίου με εξίσου ικανοποιητικά αποτελέ
σματα. Το πρόβλημα της οπλοφορίας, οπλοκατοχής 
και άσκοπων πυροβολισμών αντιμετωπίζεται με επι
τυχία.

Τα τελευταία χρόνια η περιοχή δέχτηκε λαθρομε
τανάστες στα ΝΑ παράλια του Νομού με σκοπό την 
εξεύρεση εργασίας ή τη μετάβασή τους σε άλλη χώ
ρα της Ευρώπης, ως εκ τούτου προέκυψε η ανάγκη 
ύπαρξης ειδικών χώρων κράτησης αλλοδαπών και 
ιδίως αυτών από μαζικές εισόδους.

Πολιτισμού. Κατά την παράδοση ήταν η έδρα του βασι
λιά Μίνωα. Με τον χώρο του ανακτόρου της Κνωσού 
συνδέονται οι συναρπαστικοί μύθοι του Λαβύρινθου με 
τον Μινώταυρο και του Δαίδαλου με τον Ίκαρο. Η Κνω
σός κατοικήθηκε συνεχώς από τη Νεολιθική Εποχή 
(7.000 - 3.000 π.Χ.) έως τα Ρωμαϊκά χρόνια.
Αναφέρεται ως Ko-no-so στα κείμενα της Γραμμικής 
γραφής Β’ (μυκηναϊκής) του 14ου αιώνα π.Χ.

- Η Φαιστός, είναι ο δεύτερος, μετά την Κνωσό, 
σπουδαιότερος αρχαιολογικός χώρος. Τριγύρω της 
υπάρχουν επιβλητικά βουνά με πιο γνωστό τον Ψηλο
ρείτη. Στη Φαιστό βασίλεψε η δυναστεία του Ραδάμαν
θυ, γιου του Δία και αδελφού του Μίνωα. Ήταν πολύ 
πλούσια και δυνατή πόλη και διέθετε δικά της νομίσμα
τα.

- Τα Μάλια, όπου έχουμε παρουσία του ανθρώπου 
από τη Νεολιθική εποχή (6000-3000 π.Χ.). Η κατοίκηση 
στην περιοχή υπήρξε συνεχής από τα μέσα της 3ης χι
λιετίας ως το τέλος της προϊστορίας. Εντοπίσθηκαν 
σπίτια προανακτορικού οικισμού (2500-2000 π.Χ) κάτω 
από το ανάκτορο και ταφές της ίδιας εποχής κοντά στη 
θάλασσα.

- Η Γόρτυνα που κατοικήθηκε για πρώτη φορά στο 
τέλος της νεολιθικής εποχής (3000 π.Χ.), ενώ η επόμενη 
περίοδος ανάπτυξής της είναι η υστερομινωική εποχή 
(1600-1100 π.Χ. - μινωική αγρέπαυλη με ιερό στη θέση 
Καννιά Μητρόπολης). Λείψανα της αρχαϊκής περιόδου 
(7ος αιώνας π.Χ.) εντοπίστηκαν στην περιοχή της Ακρό
πολης,. Η ανάπτυξη της πόλης συνεχίζεται και στην ελ
ληνιστική εποχή (3ος-2ος αιώνας π.Χ).

- Οι Αρχάνες. Στο λόφο Φουρνί αποκαλύφθηκαν συ
νολικά 26 κτήρια, τα περισσότερα ταφικά. Η χρήση του 
νεκροταφείου χρονολογείται από το 2400 π.Χ. έως το 
1200 π.Χ. Τα περισσότερα ταφικά κτήρια χρησιμοποιή
θηκαν για πολλές δεκαετίες και χαρακτηρίζονται από 
τις αλλεπάλληλες ταφές.

- Η Αμνισός, όπου η κατοίκηση αρχίζει από την μεσο- 
μινωική περίοδο (19ος αιώνας π.Χ.). Το όνομα αναφέρε- 
τα ι ως a-mi-mi-so στις πινακίδες Γ ραμμικής γραφής Β’. 
Τον 7ο αιώνα π.Χ. (αρχαϊκή εποχή) ιδρύθηκε το ιερό 
του Διός Θενάτα, το οποίο παρέμεινε σε χρήση μέχρι 
τον 2ο αιώνα μ.Χ.
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ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ο ανατολικότερος από τους νομούς της Κρήτης είναι ο 
νομός Λασιθίου με πρωτεύουσα τον Άγιο Νικόλαο, μια 
μικρή πόλη με γραφικό λιμάνι.. Κύριες ασχολίες των κα
τοίκων είναι η κτηνοτροφία και η γεωργία, και τα κύρια 
προϊόντα που παράγονται είναι λάδι, ελιές, σιτηρά, στα
φίδες, πρώιμα κηπευτικά και μπανάνες αφού το κλίμα 
στα νότια είναι πολύ θερμό, για παράδειγμα η περιοχή 
της Ιεράπετρας έχει την μεγαλύτερη ηλιοφάνεια και την 
μικρότερη βροχόπτωση. Πατάτες και μήλα παράγονται 
στο εύφορο οροπέδιο του Λασιθίου. Ο νομός χωρίζεται 
στις επαρχίες: Μιραμπέλου, Λασιθίου, Ιεράπετρας και 
Σητείας.

Στον νομό υπάρχουν πολλά ήσυχα χωριουδάκια και 
παραλίες. Φυσικά δεν λείπει η κοσμοπολίτικη ζωή στην 
πρωτεύουσα του νομού και στην Ελούντα. Πολλά είναι 
και τα αξιοθέατα του νομού όπως το καταπράσινο το
πίο που διαθέτει, το φοινικόδασος του Βάι και το δάσος 
πεύκων και κυπαρισσιών του Σελάκανο. Ακόμα το εντυ
πωσιακό σπήλαιο Δικταίο Άνδρο όπου μεγάλωσε ο Δίας 
και το ανάκτορο της Ζάκρου, που είναι το τέταρτο σε 
μέγεθος της Μινωικής Κρήτης. Βρισκόταν σε σημαντικό 
στρατηγικό σημείο, σε ασφαλισμένο κολπίσκο, και ήταν 
κέντρο εμπορικών ανταλλαγών με τις χώρες της Ανατο
λής, όπως φαίνεται από τα ευρήματα (χαυλιόδοντες 
ελέφαντα, φαγεντιανή, χαλκός κλπ). Έχει δύο κύριες οι
κοδομικές φάσεις: το παλαιότερο κτίσθηκε το 1900 π.Χ.

1 1 ' 1T ;L"
1 J  τ·

περίπου, ενώ το νεώτερο γύρω στο 1600 π.Χ. και κατα
στράφηκε όπως και τα άλλα κέντρα της Μινωικής Κρή
της, στα 1450 π.Χ. Το ανάκτορο αποτέλεσε το κέντρο 
διοίκησης, θρησκείας και εμπορίου. Το περιστοίχιζε η 
πόλη. Στο χώρο δεν έγινε νέα οικοδόμηση, εκτός από 
κάποιες καλλιέργειες. Στο “Φαράγγι των Νεκρών”, 
όπως λέγεται το φαράγγι που φθάνει από την Πάνω Ζά- 
κρο στην Κάτω, αποκαλύφθηκαν ταφές σε σπήλαια στις 
πλαγιές του.

Κ κοντά στην Ελούντα βρίσκεται το φρούριο Σπιναλό- 
γκα (στην είσοδο του κόλπου της Ελούντας, όπου κατά 
την αρχαιότητα υπήρχε φρούριο των Ολουνιτών. Το 
1579 κτίσθηκε από τους Βενετούς ισχυρότατο φρούριο. 
Το 1903, με απόφαση της Κρητικής Πολιτείας, ορίστηκε 
ως τόπος διαμονής των λεπρών της Κρήτης). Από ιστο
ρικής πλευράς μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 
Μονή Τοπλού έχουν πολλά να δείξουν. Ακόμη σημαντι
κές πόλεις του νομού είναι η Σητεία και η Ιεράπετρα.

Ανθ/μος Κών/νος Κούρος
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ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:

6 .  ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το 2003 ανακηρύχθηκε από το  Συμβούλιο Υπουρ
γών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως “Ευρωπαϊκό 
Έτος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες” . Στόχος του Ευρω
παϊκού Έτους ήταν να βγάλει από το  περιθώριο τα 
άτομα αυτά και να προωθήσει την ενεργότερη συμ
μετοχή τους σε όλες τις  εκφάνσεις της κοινωνικής ζω
ής. Μάλιστα ο χαρακτηριστικός τίτλος που του απο
δόθηκε ήταν: “Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόμων με Ανα
πηρία: Ένα όραμα για το  μέλλον” . Το έτος αυτό 
εγκαινιάσθηκε τον Ιανουάριο του ίδιου χρόνου στην 
Αθήνα λόγω και της προεδρίας της ΕΕ που είχε η χώ
ρα μας. Στην συνάντηση αυτή, που πήραν μέρος όλα 
τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ως πρωταρχικός σκοπός ανα
γνωρίστηκε η ανάγκη να μεταδοθεί σε όλη την Ευρώ
πη το  μήνυμα του δικαιώματος των ατόμων με ανα
πηρίες για αποδοχή, πλήρη συμμετοχή και ενσωμά
τωση στην κοινωνία.

Επίσης την ίδια χρονιά, η Βουλή των Ελλήνων υπερ
ψήφισε και καθιέρωσε την 3η Δεκέμβρη κάθε χρόνου 
ως Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Η μέρα αυτή 
δίνει έτσ ι την δυνατότητα να αναδειχθούν θέματα ζω
τικής σημασίας που συνδέονται με την άσκηση θεμε
λιωδών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Ο κύριος στόχος 
τόσο της Εθνικής Ημέρας όσο και του Ευρωπαϊκού 
Έτους είναι να δοθεί έμφαση στους φραγμούς και 
την προκατάληψη που αντιμετωπίζουν τα  άτομα με ει
δικές ανάγκες και να υπάρξει πρόοδος στην ισότιμη 
εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων. 
Έχουν περάσει κιόλας 2 χρόνια από το έτος σταθμό 
για τα  άτομα με ειδικές ανάγκες που ζούνε στη γη
ραιό Ήπειρο και οι κύριες αξίες που προωθήθηκαν ε ί
ναι οι εξής:

* Εξάλειψη των εμποδίων και την αποφυγή των συ
μπεριφορών εκείνων που οδηγούν σε διακρίσεις και 
σε κοινωνικό αποκλεισμό

* Δημιουργία ενός προσιτού περιβάλλοντος για τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες

* Ανεξάρτητη διαβίωση, ώστε να μπορούν να αντε
πεξέρχονται στις υποχρεώσεις της καθημερινής ζωής

Η ανεξάρτητη διαβίωση ειδικότερα, αποτελεί ένα

πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής των ατόμων με ε ι
δικές ανάγκες. Η αυτο-εξυπηρέτησή τους, η αυτονο
μία τους και γενικά η διευκόλυνση της καθημερινότη- 
τάς τους μέσα σε ένα περιβάλλον φιλικότερο προς τα 
άτομα αυτά, πρέπει να θεωρούνται πλέον στοιχειώδη 
μέσα στην κοινωνική πραγματικότητα. Μια πραγματι
κότητα που είναι γεμάτη με προβλήματα τόσο στο 
ατομικό όσο και στο κοινωνικό επίπεδο.

Οι τυφλοί, οι παραπληγικοί, οι κωφάλαλοι αποτε
λούν χαρακτηριστικά παραδείγματα ατόμων που αντι
μετωπίζουν τρομερές δυσκολίες καθημερινά. Για να 
κατανοήσουμε όμως το μέγεθος των δυσκολιών αυ
τών θα ήταν διαφωτιστικό αν βιώναμε μια τέτο ια  
εμπειρία ή έστω αν βρισκόμασταν σε ένα παρόμοιο 
περιβάλλον ομοιοπαθητικής κατάστασης. Ομοιοπα
θητικής με την έννοια που περιγράφεται στο αγγλικό 
ρητό του “put your feet into his shoes” και σε ένα ε ι
κονικό περιβάλλον με ελεγχόμενες συνθήκες. Έχετε 
δηλαδή φανταστεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια 
από τ ις  αισθήσεις σας και αυτή να μην υπάρχει? Έχε
τε ποτέ αναλογιστεί παραδείγματος χάρη, τον εαυτό 
σας έστω και για  1 λεπτό της ημέρας χωρίς την όρα
σή σας? Αυτομάτως το  90% των ασχολιών ή των 
ενεργειών που μέχρι πριν λίγο ήταν δεδομένο ότι μπο
ρούσατε να εκτελέσετε, αυτομάτως ακυρώνεται. Ας 
προσπαθήσουμε λοιπόν να σκεφτούμε τον εαυτό μας 
για  λίγο ή έστω να πλησιάσουμε νοερά στο “μαγικό” 
κόσμο των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Αν και οι αριθμοί δεν αποτυπώνουν πάντα σωστά 
και δεν αντικατοπτρίζουν κατά-ανάγκη την πραγματι
κότητα, κάποιες φορές όμως είναι σημαντικοί ώστε 
να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της προβληματι
κής όσων αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

* Ένας στους 3 συνανθρώπους μας έρχεται καθη
μερινά σε επαφή με κάποιο άτομο με αναπηρία.

* Περισσότεροι από 38 εκατομμύρια άνθρωποι 
στην ΕΕ έχουν κάποιο είδος αναπηρίας. Στα πλαίσια 
της στρατηγικής της ΕΕ γίνεται ιδιαίτερη μνεία για τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες που αντιπροσωπεύουν το 
14,5% των Ευρωπαίων πολιτών.

* Σύμφωνα με το τελευταίο πανευρωπαϊκό census
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της EUROSTAT του 2001, στην ΕΕ υπάρχει ένα αχρη- 
σιμοποίητο εργατικό δυναμικό ατόμων με ειδικές ανά
γκες που ξεπερνούσε κατά πολύ τα 23 εκατομμύρια.

* Μόνο το 46% εκείνων που δηλώνουν μέτρια ανα
πηρία εργάζονται και μόλις το 24% εκείνων που δη
λώνουν βαριά αναπηρία απασχολούνται στην αγορά 
εργασίας.

* Κατά μέσον όρο, τα  παιδιά με ειδικές ανάγκες 
λαμβάνουν λιγότερη εκπαίδευση και έχουν μεγαλύτε
ρα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου σε σχέση με 
τα υπόλοιπα παιδιά.

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, ένα στα 
είκοσι άτομα σε παγκόσμιο επίπεδο έχει κάποια ανα
πηρία. Περισσότερα από τα  τρ ία στα τέσσερα από 
αυτά ζουν σε μια αναπτυσσόμενη χώρα και τις  περισ
σότερες φορές συγκαταλέγονται στις φτωχότερες 
τάξεις. Κατά τις  πρόσφατες εκτιμήσεις της Παγκό
σμιας Τράπεζας, αντιπροσωπεύουν τον ένα στους πέ
ντε φτωχότερους ανθρώπους στον κόσμο.

Η ένδεια και η αναπηρία μάλιστα μοιάζουν άρρηκτα 
συνδεδεμένες στις χώρες αυτές. Οι φτωχοί άνθρωποι 
με ειδικές ανάγκες βρίσκονται σε έναν φαύλο κύκλο. 
Η αναπηρία αυξάνει την ένδεια, ενώ οι άνθρωποι που 
ζουν σε συνθήκες ένδειας τείνουν να αποκτούν ανα
πηρίες λόγω του υποσιτισμού, της άθλιας στέγασης, 
των επικίνδυνων επαγγελμάτων και της αυξημένης έκ
θεσης στη βία. Στόχος επομένως δεν μπορεί να είναι 
άλλος από το  να ενσωματώσουμε αυτά τα άτομα σε 
μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, που θα συμβάλλει 
ουσιαστικά στην προσπέλαση των φραγμών της σύγ
χρονης νοοτροπίας αποκλεισμού.

Η προκατάληψη και ο ρατσισμός που αντιμετωπί
ζουν τα  άτομα με ειδικές ανάγκες και οι φραγμοί που 
συναντούν στην εκπαίδευση, την απασχόληση αλλά 
και στις πιο απλές προσπάθειες μετακίνησής τους, 
δείχνουν ότι είναι πολύ πιο τρω τοί στον κοινωνικό 
αποκλεισμό από τους πολίτες χωρίς ειδικές ανάγκες.

Πρόσφατες μελέτες της UNESCO δείχνουν ότι μό
λις 1 με 2 % των παιδιών με ειδικές ανάγκες στις ανα
πτυσσόμενες χώρες συμμετέχουν στην εκπαίδευση. 
Η κοινωνικοποίηση στην εκπαίδευση είναι μια εξαιρε
τικά σημαντική διάσταση για τα παιδιά αυτά, πράγμα 
το οποίο ισχύει και για τα  παιδιά χωρίς ειδικές ανά
γκες. Και οι δύο ομάδες παιδιών μπορούν να ωφελη
θούν από την συνύπαρξη στο ίδιο εκπαιδευτικό περι
βάλλον. Μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς αποτε
λεί τη βάση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, κα
θώς συμβάλλει ουσιαστικά στην προσπέλαση των 
φραγμών της σύγχρονης νοοτροπίας που αναφέρα
με.

Ό λες οι προτάσεις του κοινωνικού διαλόγου σε 
εθνικό και σε υπερεθνικό επίπεδο για την αποφυγή

του αποκλεισμού των ατόμων με ειδικές ανάγκες, δεί
χνουν πως ο δρόμος επίτευξης της κοινωνικής ενσω
μάτωσής τους μπορεί να πραγμστωθεί μέσω της 
ενεργής συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. 
Υπάρχουν πολλές πολιτικές που προτείνουν λύση στο 
πρόβλημα συμμετοχής αλλά πρέπει να δώσουμε ιδ ι
αίτερη προσοχή στη σωστή χρήση των επιλεγόμενων 
μεθόδων ενσωμάτωσης. Η τηλεργασία για παράδειγ
μα (η εργασία από το  σπίτι μέσω υπολογιστών) απο
τελεί μία σύγχρονη μορφή απασχόλησης στην αγορά 
εργασίας. Μπορεί κάλλιστα όμως σε ορισμένες περι
πτώσεις η χρήση τέτοιων μορφών απασχόλησης για 
τα άτομα με ειδικές ανάγκες να καταστήσει ακόμη πιο 
έντονο το  αίσθημα του αποκλεισμού, καθώς οι δια
προσωπικές ή οι κοινωνικές σχέσεις του ατόμου με ε ι
δικές ανάγκες με τους συναδέλφους του είναι από 
περιορισμένη έως και μηδενική. Σε τέτο ιες περιπτώ
σεις, προκειμένου να ενισχυθούν οι σχέσεις με τους 
συναδέλφους του, θα ήταν ωφελιμότερο ο εργαζόμε
νος με ειδικές ανάγκες να νιώθει την προτροπή και το 
κίνητρο να δίνει το παρόν στο χώρο εργασίας του ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα.

Καθιστώντας τις  μεταφορές προσιτές στα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, βελτιώνεται παράλληλα η άνεση, η 
ποιότητα και η εξυπηρέτηση των υπολοίπων ανθρώ
πων. Οφείλουμε όλοι μας να κατανοήσουμε πως η 
σωστή εξυπηρέτηση των αναγκών τους είναι προς 
όφελος όλου του κοινωνικού συνόλου. Η ανακοίνωση 
άλλωστε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια «Ένωση 
χωρίς Φραγμούς» περιλαμβάνει διάφορες δεσμεύ
σεις για την προώθηση της δυνατότητας πρόσβασής 
τους σε πολλούς τομείς.

Στις μέρες μας όμως στην Ελλάδα, τα άτομα με ε ι
δικές ανάγκες αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια και ου
σιαστικά προβλήματα κάθε φορά που επιχειρούν να 
χρησιμοποιήσουν τις  δημόσιες συγκοινωνίες. Για πα
ράδειγμα, η ανάγνωση του πίνακα των δρομολογίων 
και η εύρεση της σωστής θέσης για επιβίβαση, δυ
σκολεύουν σε μεγάλο βαθμό τους ανθρώπους με 
προβλήματα οράσεως ή και εκείνους με μαθησιακές 
δυσκολίες. Επίσης η επιβίβαση σε ένα μέσο μεταφο
ράς μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες και σε αν
θρώπους με κινητικά προβλήματα καθώς είναι σχεδόν 
ακατόρθωτο να ανέβουν ψηλά σκαλοπάτια. Γ ια τους 
χρήστες αναπηρικής καρέκλας, η διαφορά ύψους 
αποτελεί ανυπέρβλητο πρόβλημα. Οι περισσότεροι 
διάδρομοι στα ελληνικά τραίνα και τα λεωφορεία είναι 
στενοί, καθιστώντας δύσκολη την προσπέλαση από 
άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε ώρες αιχμής μάλιστα 
όχι μόνο δεν προλαβαίνουν να φτάσουν σε μια ασφα
λή θέση πριν από την αναχώρηση αλλά αναλογιζόμε- 
νοι ότι οι χειρολαβές για τους όρθιους επιβάτες δεν 
είναι εύχρηστες σε ανθρώπους με αναπηρία στους 
βραχίονες, καταλαβαίνουμε τη δυσμενή τους θέση. 
Τέλος άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν γνωρί
ζουν πού, πότε και από ποια πλευρά του οχήματος 
πρέπει να επιβιβαστούν. Γενικότερα, οι άνθρωποι που

55



δυσκολεύονται να επιβιβαστούν σε ένα λεωφορείο, 
τραίνο ή τραμ μπορεί να δυσκολευτούν ακόμη περισ
σότερο να αποβιβαστούν από αυτό.

Τόσο η ΕΕ αλλά ακόμη περισσότερο η Ελλάδα, 
χρειάζεται να καταβάλουν προσπάθειες ώστε να κα
ταστήσουν πιο προσιτά τα  μέσα μαζικής μεταφοράς, 
όχι μόνο για τα  άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά και για 
άλλες ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
όπως τους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους με μει
ωμένη κινητική ικανότητα. Σε αυτούς συμπεριλαμβά- 
νονται επίσης άνθρωποι με προσωρινούς τραυματι
σμούς, γονείς με παιδιά, άτομα που μεταφέρουν 
ογκώδεις και βαριές αποσκευές. Τα άτομα όμως με 
ειδικές ανάγκες εκτίθενται πιο συχνά στα καταστρε
πτικά αποτελέσματα των διακρίσεων, του αποκλει
σμού, της προκατάληψης ή της δεισιδαιμονίας και 
της άρνησης συμμετοχής.

Μια βιωματική τέτο ια  εμπειρία μπορεί να κάνει τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες ακόμα πιο περιθωριοποιη
μένα και πιο ευάλωτα σε αρνητικές κοινωνικές συ
μπεριφορές που μπορούν να επιδεινώσουν μια ανα
πηρία και στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί να περι
λαμβάνουν μέχρι και σωματική και ψυχολογική κακο
ποίηση. Αυτή η περιθωριοποίηση των ατόμων με ειδ ι
κές ανάγκες μειώνει τις  ευκαιρίες τους να συμβάλουν 
παραγωγικά στην κοινωνία και αυξάνει τον κίνδυνο να 
παγιδευτούν στην ένδεια και στον φαύλο κύκλο που 
προαναφέραμε. Η τεράστια οικονομική και συναισθη
ματική πίεση, με την οποία τα άτομα με ειδικές ανά
γκες έρχονται αντιμέτωπα, συχνά οδηγεί σε προβλη
ματικές προσωπικές σχέσεις. Ενδεικτικά τα  ποσοστά 
διαζυγίου και τα  ποσοστά χωρισμού είναι σαφώς 
υψηλότερα σε ζευγάρια στα οποία τουλάχιστον ο 
ένας από τους δύο αντιμετωπίζει κάποια αναπηρία 
[Disabled People's International European Union 
Committee (2000)]

Παρόλες όμως τις  δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
άνθρωποι αυτοί, οφείλουμε να αντιπαραθέσουμε το 
συναισθηματικό τους κόσμο και το  πώς πραγματικά 
νιώθουν. Οι μη-ανάπηροι άνθρωποι θα έπρεπε αντίθε
τα πρώτοι να προσέξουμε τα άτομα με ειδικές ανά
γκες για  να δούμε τ ι μπορούμε να μάθουμε εμείς από 
αυτούς, πως αυτό μπορεί να πληροφορεί τις  σκέψεις 
μας και τις  πράξεις μας. Οι μη-ανάπηροι άνθρωποι 
πρέπει να προσπαθήσουμε να ακούσουμε τις  φωνές 
τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η απάντηση του 
Στήβεν Χώκιν (πλέον δημοφιλής και αξιοσέβαστος 
επιστήμονας με αναπηρία, κατέχει την έδρα του Νεύ- 
τωνα) σε ερώτηση του δημοσιογράφου Πώλ Καν το 
Δεκέμβριο 2004.

Κ αν: Π ώ ς  ε π η ρ ε ά ζ ε ι η α ν α π η ρ ία  σ ο υ  τ η ν  ο π τ ικ ή  σ ο υ  

γ ια  τ η  ζ ω ή , εσ ένα  τ ο ν  ίδ ιο ;

Χ ώ κιν: Υ π ο θ έ τ ω  πως ό λ ο ι μ α ς  ε ίμ α σ τ ε  λ ίγ ο -π ο λ ύ  α ν ί

κ α ν ο ι σ ε  κ ο σ μ ικ ό  ε π ίπ ε δ ο . Π ο ια  ε ίν α ι η  δ ια φ ο ρ ά  α νά μ ε

σ α  σ ε  μ ε ρ ικ ο ύ ς  μ ύ ε ς  λ ιγ ό τ ε ρ ο υ ς  ή π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο υ ς ; Η  

α ν α π η ρ ία  δεν  ε π η ρ ε ά ζ ε ι π ρ α γ μ α τ ικ ά  τ η  σ υ ν α ίσ θ η σ ή  

μ ο υ . Τ η  β λ έ π ω  σ α ν  μ ία  δ υ σ χ έρ ε ια  ό π ω ς  η  α χ ρ ω μ α τ ο 

ψ ία  Ν ιώ θ ω  ό μ ω ς  ό τ ι ο  σ κ ο π ό ς  τη ς  ζ ω ή ς  μ ο υ  ε ίν α ι να  

β γ ά λ ω  κ ά τ ι θ ε τ ικ ό

α π ό  τ η  δ ια φ ο ρ ά  μ ο υ , κ α ι ό χ ι να  τ η ν  α ρ ν η θ ώ . Π ρ έ π ε ι 

να  ζ ω  π ιο  έ ν τ ο ν α ...

Και εμείς ας αναλογιστούμε και ας ξεφύγουμε από 
την ετικετοποίηση των τυπικών “μπλε” ανθρώπων και 

ας έρθουμε πιο κοντά στα ίδια τα  άτομα με ειδικές 
ανάγκες. Είναι πλέον καιρός να υιοθετήσουμε μια νέα 

φιλοσοφία. Η εξασφάλιση της ανθρώπινης υπόστα
σής τους δεν είναι απλά δικαίωμά τους για να το διεκ- 
δικήσουν, είναι υποχρέωση όλων μας να το διασφαλί

σουμε ...

Δημήτρης Μπακαλίδης 

Καθ. Κοινωνιολογίας 
ΤΔΑ Διδυμοτείχου 

Ιούνιος 2005
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MITEKIIAIAEVIHI
ΕΠΜΟΡΦΒΙΙΙ

Ολοκληρώθηκε η μεταστέγαση της Σχολής Με
τεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης από τις  γνω
στές εγκαταστάσεις της Ν. Φ ιλαδέλφειας, 

στις νέες, στην Αμυγδαλέζα -  Αττικής. Με τον τρόπο 
αυτό, δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στους εκ
παιδευόμενους κατά τη νέα εκπαιδευτική περίοδο 
που θα φοιτήσουν σε όλα τα  σεμινάρια της Σχολής 
(ΤΕΜΕΣ, ΤΕΜΑ -  ξένες γλώσσες κ.λπ.) και που θα 
προέρχονται από την επαρχία, να διαμένουν δωρεάν 
στις νεόδμητες εγκαταστάσεις της Σχολής, εφόσον 
βέβαια το επιθυμούν.

Η συνολική κτιριακή υποδομή ανέρχεται σε 105 δω

μάτια (μονόκλινα -  δίκλινα -  τρίκλινα -  τετράκλινα) 
συνολικής χωρητικότητας 347 κλινών.

Εξετάζεται παράλληλα η δυνατότητα σίτισης των 
φιλοξενούμενων, στα εστιατόρια της Σχολής Αξιωμα
τικών Ελληνικής Αστυνομίας (που στεγάζονται στον 
ίδιο χώρο) με μικρό κόστος.

Οι νέοι αυτοί χώροι της Σχολής έχουν τη δυνατότη
τα πάρκιν για όλους τους διαμένοντες σ’ αυτή. Πα
ράλληλα, λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο, 
δύο κυλικεία, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη 
δημιουργία και άλλων υπηρεσιών (καθαριστήρια 
κ.λπ).

Επιμέλεια : Αρχ/κας Θεόδωρος Δημοσχακης
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f  y /  από το 1924

αφο/ ς ΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32 ® f i S

Σταθμοί ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΑ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ 
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΤΗΝ ΜΠΑΤΛ-ΝΤΡΕΣ 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ
9 8  ευρώ (ραπτικά)

ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΤΖΑΚΕΤ - ΠΟΥΛΟΒΕΡ 
ΜΠΕΡΕΔΕΣ - ΤΖΟΚΕΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ΜΠΟΤΑΚΙΑ HI-TECH

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΑΣ 
ΣΕ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 
ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

“ Τ Σ Ο Κ Ο Σ ”
MEMBER OF DISPENCING 

OPTICIAN LONDON 
Σωκράτους 40 & Πειραιώς 
Τΐ|λ, 210.m4888-524.2444'

ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΝ Η ΘΑ ΦΟΡΕΣΟΥΝ 
ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ Η ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ

Μετά απο πολυετείς σπουδές στο εξωτερικό 
επιστρέψαμε και δημιουργήσαμε έναν

Ο Π Τ ΙΚ Ο  Ο ΙΚ Ο  200 τ .μ

Για εσάς τοος Αστυνομικούς και τις οικογένειες σας 
που αφανώς προσφέρετε τεράστιο έργο στην κοινωνία μας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟ ΣΦ Ο ΡΑ  
Για τα π α ιδ ιά  με ε ιδ ικ ά  προβλήματα

I ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΩΡΕΑΝ



Αοιυνομικός Σιαβμός Αγίας Αννας

Για προσκυνηματικούς λόγους βρεθήκαμε στο Άγιον 
Όρος και συγκεκριμένα στην Ιερά Σκήτη της Αγίας 
Άννας. «Εκμεταλλευόμενοι» την παρουσία μας στον 
αγιασμένο αυτό τόπο συναντηθήκαμε με συναδέλ
φους αστυνομικούς που υπηρετούν εκεί και συζητή
σαμε μαζί τους. Ο Διοικητής του Αστυνομικού Σταθ
μού Ανθ/μος κ. Καραμφυλλίδης Φίλιππος με πολύ χα
ρά απάντησε στις ερωτήσεις μας.

Α.Α: Κ. Καραμφυλλίδη, υπ ηρετείτε σε μια ιδ ιό 
μορφη Υπηρεσία που δε συναντάτα ι σε άλλη πε
ριοχή της Ελλάδας. Δώ στε μας λ ίγ ες  πληροφο
ρ ίες  με τ ις  οπ οίες το  αναγνω στικό μας κο ινό θα 
τη  γνω ρίσει καλύτερα.
- Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στην Ιερά Σκήτη Αγ. 
Αννας στο Αγιον Ό ρος, στο ΝΔ άκρο της χερσο
νήσου του Αθω, σε υψόμετρο 330 μ. από τη θά
λασσα και ο Αστυνομικός μας Σταθμός απέχει 
2000 μ. από το Λ ιμάνι.
Η Υπηρεσία υπήρχε πριν από το 1940. Και με νό
μο του κράτους κατέστη Αστυνομικό Φυλάκιο το 
1957 μέχρι τ ις  6-2-2001, οπότε αναβαθμίστηκε σε 
Αστυνομικό Σταθμό.
Το όρια ευθύνης της Υπηρεσίας είνα ι από την Ιερά 
Μονή Αγ. Παύλου μέχρι την Ιερά Σκήτη της Κερα

σιάς. Περιλαμβάνει την Ιερά Μονή Αγ. Παύλου, τις  
Ιερές Σκήτες Αγ. Αννας, Μ ικράς Αγ. Άννας, Νέας 
Σκήτης, Καρουλίων, Κατουνακίων, Αγ. Βασιλείου 
και Κερασιάς. Στη δικαιοδοσία της ανήκει και η πε
ριοχή της κορυφής του Αθω με υψόμετρο 2033 μ.

Α.Α: Α ντιμ ετω π ίζετα ι κάποια προβλήματα λόγω  
της ιδ ιομορφ ίας του εδάφους;
- Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγ. Αννας ίσως είνα ι η 
μοναδική Υπηρεσία στην Ελλάδα η οποία αστυνο
μεύει μια περιοχή που δεν έχ ε ι καθόλου οδικό δ ί
κτυο. Αυτό δημιουργεί πολλά και ποικίλα προβλή
ματα, σχετικά  με την αντιμετώπιση του οποιουδή- 
ποτε περιστατικού, όσο απλό ή δύσκολο και αν ε ί
ναι. Φ ανταστείτε ό τι χρέη περιπολικού αυτοκινή
του εκ τελε ί ο «Χελιδόνης», ένα μουλάρι, το οποίο 
ανήκει στη δύναμη του Σταθμού.

Α.Α: Π οιος ε ίνα ι ο χρόνος εργασ ίας του αστυνο
μικού προσωπικού στον Α στυνομικό Σταθμό;
- Ο χρόνος εργασίας γ ι’ αυτούς που υπηρετούν 
στον Αστυνομικό Σταθμό αλλά και στο Αγ. Ό ρος 
γενικότερα χω ρίζετα ι σε δέκα εργάσιμες ημέρες 
και σε δέκα ανάπαυσης. Φυσικά δεν ισχύει αυτό το 
πρόγραμμα, όταν έχουμε κανονική άδεια  ή όταν 
ισχύουν έκτακτα μέτρα αστυνόμευσης, όπως τώ
ρα λόγου χάριν που βρίσκεται εντός του Αγ.
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Ό ρους ο πρίγκιπας της Αγγλίας Κάρολος.

Α.Α: Πώς σας αντιμετω π ίζουν ο ι μοναχοί;
- Η υπηρεσία, και λόγω θέσεως και τρόπου ζωής, 
είνα ι συνυφασμένη με τη μοναχική πολιτεία. Οι 
σχέσεις μας -  θα τολμούσα να πω -  είνα ι άριστες. 
Ό ταν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που αγωνί
ζονται να διορθώσουν τον εαυτό τους, τα προβλή
ματα ελαχιστοποιούνται. Παράλληλα όμως και 
εσύ προβληματίζεσαι, αλλοιώ νεσαι προς το καλό. 
Το αισθανόμαστε αυτό, όταν βγαίνουμε έξω από 
το Αγ. Ό ρος, αφού είμαστε τόσο γαλήνιοι, χωρίς 
άγχος.

Α.Α: Υ π ηρετείτε πολλά χρόνια  στο Αγ. Ό ρος;
- Με μια διακοπή 4 χρόνων περίπου, υπηρετώ 17 
χρόνια περίπου και ελπίζω να με αξιώ σει ο Θεός 
από εδώ να πάρω και τη σύνταξή μου.

Α.Α: Ισως γ ι’ αυτούς που δεν ε ίνα ι π αντρεμένοι 
τα  πράγματα να ε ίνα ι πιο εύκολα. Εσείς όμως 
που έχ ετε  ο ικο γένεια  αντιμετω π ίζετε προβλήμα
τα ;
- Είναι δύσκολο να βρίσκεσαι μακριά από την ο ικο
γένεια . Όμως με τη βοήθεια του Θεού τα τυχόν 
προβλήματα ξεπερνιόνται. Ιδ ια ίτερα εάν η σύζυ
γος αισθάνεται ό τι ο σύζυγος υπηρετεί στο «Περι
βόλι της Παναγίας», παίρνει κουράγιο και σε κάθε 
τυχόν δυσκολία σε κείνη απευθύνεται.

Α.Α: Σας έχ ε ι επ ηρεάσει πολύ το  Αγ. Ό ρος, γ ια  
να μ ιλάτε με τόση αγάπη γ ι’ αυτό!
- Η συναναστροφή μας με τους μοναχούς, όπως
σας είπα και προηγουμένως, σ μ ιλεύει το χαρακτή
ρα μας. Και πώς να μην τον σμ ιλεύει, όταν έρχεσαι 
σε επαφή με ανθρώπους, όπως τον ονομαστό Γέ
ροντα Παΐσιο, το Γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώ- 
τη, το φημισμένο Γέροντα Ανθιμο, που έμενε εδώ 
δίπλα μας, και τόσους άλλους που ακολουθούν τα 
χνάρια τους και ζουν ακόμη. Αυτούς όμως τους 
«κρύβει» ο Θ εός.....από αυτούς γευόμαστε το λό
γο τους και τη δύναμη της προσευχής τους. Πώς 
λοιπόν να μην αλλοιώ νεσαι προς το καλό; Ε ίναι 
εμπειρία την οποία ζούμε καθημερινά.

Α.Α: Α ναφ έρατε προηγουμένω ς ό τι στη δύναμη 
του Αστυνομικού Σταθμού εντάσ σ ετα ι και ένας 
ημίονος
- Όσο κι αν φ ανεί ευτράπελο, το μουλάρι είνα ι συ- 
νυφασμένο με την υπηρεσία μας. Είναι ένας από 
μας, ανήκει στη δύναμη του Σταθμού και η παρου
σία του είνα ι απαραίτητη. Σ κεφ τείτε περιπτώσεις 
που χρειάζετα ι να μετακινηθώ στην περιοχή ευθύ
νης μου και να πάω 3 και 4 ώρες πεζοπορία, σε

Ο Ανθ/μος Φίλιππος Καραμφυλλίδης με τον 
Αρχ/κα Γεώργιο Τσαρικμάνη και τον «Χελιδόνη».

υψόμετρο πάνω από χ ίλ ια  μέτρα, γ ια  υποθέσεις 
που αφορούν τον Αστυνομικό Σταθμό. Ή να μετα
φέρω τραυματισμένους προσκυνητές ή περιηγη
τές  από την κορυφή του Αθωνος των 2033 μ. κάτω 
στο λιμάνι κάνοντας δρόμο 5-6 ωρών.

Α.Α: Θα λέγαμε ό τι ο «Χελιδόνης» ε ίνα ι η «Αμε
ση Δράση» του Αστυνομικού Σταθμού.
- Ακριβώς! Το «100» της Αγ. Αννας, όπως πολλές 
φορές τον αποκαλούν ο ι μοναχοί. Ε ίναι μάλιστα 
και διάσημος, μια και πολλά περιοδικά έχουν δη
μοσιεύσει την φωτογραφία του. Πιστεύω ό τι είνα ι 
το μοναδικό μουλάρι χρεωμένο στην Ελληνική 
Αστυνομία, γ ια  το οποίο δαπανά ετησίω ς για  ζωο
τροφ ές και συναφή περίπου 750 ευρώ.

Α.Α: Κ. Ανθυπαστυνόμε, ευχαριστούμε γ ια  τη συ
νέντευξη  που μας παραχωρήσατε και ευχόμαστε 
καλή συνέχεια  στο έργο σας.
- Και εγώ σας ευχαριστώ .

Συνέντευξη : Αρχ/κας Κων/νος Χρ. Τσινάλης

61



επίκαιρο™
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Γιώρ
γος Βουλγαράκης, συναντήθηκε πρό
σφατα με τον Πρόεδρο της Δημοκρα
τίας, κ. Κάρολο Παπούλια. Κατά τη διάρ
κεια της συνάντησης, ο κ. Υπουργός 
ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρα
τίας για θέματα αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Ο κ. Βουλγαράκης, εξερχόμενος του 
Προεδρικού Μεγάρου, μεταξύ άλλων, 
δήλωσε: « Είχα τη δυνατότητα να ενημε
ρώσω τον Πρόεδρο για όλα τα θέματα 
της αρμοδιότητας του Υπουργείου, να 
μπω σε μία αναλυτική συζήτηση για θέ
ματα και της Αστυνομίας και της Πυρο
σβεστικής άλλα και της Εθνικής Υπηρε
σίας Πληροφοριών και να μπορέσω να 
του εξηγήσω τ ι είναι αυτό το οποίο έχει 
γίνει και τι είναι αυτό το οποίο σχεδιάζε
ται να γίνει. Είχα, επίσης, την ευκαιρία να 
καλέσω τον κ. Πρόεδρο στο Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης, να επισκεφθεί το Συ
ντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής 
και επίσης να επισκεφθεί τη Γενική Αστυ
νομική Διεύθυνση Αθηνών, το Εγκλημα- 
τολογικό Τμήμα, για να δει τα εργαστή
ρια που υπάρχουν. Και αποδέχθηκε με 
πολύ μεγάλη χαρά τις προσκλήσεις αυ
τές ο κ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας και 
μάλιστα προσδιορίστηκε ο χρόνος για 
την Πυροσβεστική στις αρχές του Ιουλί
ου.

Είχα, επίσης, τη δυνατότητα να ακού
σω πάρα πολύ προσεκτικά τις συμβου
λές του, γιατί έχει μία πολύ μεγάλη πεί
ρα κοινοβουλευτική και πολιτική, και τις 
υποδείξεις του σε ζητήματα πολιτικής, 
τα οποία αφορούν την ασφάλεια του πο
λίτη, τη σιγουριά, την αποτελεσματικότη- 
τα και την δημοκρατική αντίληψη. Και νο
μίζω ότι οι συμβουλές αυτές είναι πράγ
ματι πολύ χρήσιμες για οποιονδήποτε 
καλείται να σχεδιάσει πολιτική».

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Ολοκληρώθηκε η πενθήμερη επίσημη επίσκεψη του Υφυ
πουργού Δημόσιας Ασφάλειας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κί
νας κ. Sun Mingshan στην Ελλάδα (15-19/6/2005), η οποία ως 
γνωστόν, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας που 
αναπτύσσεται μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, ενόψει της διεξαγω
γής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008 στο Πεκίνο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Mingshan και η κινεζική 
αντιπροσωπεία συναντήθηκαν με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης 
κ. Γιώργο Βουλγαράκη. Υπήρξαν επίσης συνομιλίες με αντιπρο
σωπεία Ελλήνων αξιωματούχων του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης, επικεφαλής των οποίων ήταν ο Υφυπουργός Δημόσιας Τά
ξης κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης.

Στις ανωτέρω συναντήσεις, οι οποίες εντάσσονται στο πλαί
σιο μεταφοράς της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που απέ
κτησε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης της χώρας μας, κατά το 
σχεδίασμά και την υλοποίηση του προγράμματος ασφάλειας 
των Ολυμπιακών Αγώνων, συζητήθηκαν θέματα ασφάλειας των 
Ολυμπιακών Αγώνων. Επίσης, συζητήθηκε η διεύρυνση της συ
νεργασίας και σε άλλους τομείς, όπως το οργανωμένο έγκλημα, 
τα ναρκωτικά, την ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα ασφά

λειας και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.
Επιπλέον, ο κ. Mingshan και η κινεζική αντιπροσωπεία ξεναγή- 

θηκαν στα επιχειρησιακά κέντρα της Ελληνικής Αστυνομίας και 
στη Γ.Α.Δ.Α., όπου κατά την περίοδο των Ολυμπιακών και Παρα- 
ολυμπιακών Αγώνων λειτουργούσε το Ολυμπιακό Κέντρο Ασφά
λειας (Ο.Κ.Α.). Επισκέφθηκαν επίσης, το Ο.Α.Κ.Α.

Τέλος, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν άσκηση της 
Ε.Κ.Α.Μ. της Ελληνικής Αστυνομίας, στις εκπαιδευτικές της 
εγκαταστάσεις, όπου και έλαβαν σχετική ενημέρωση.
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ΑΣ Τ Υ Ν Ο ΜΙ Κ Η
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Γιώργος Βουλγαρά- 
κης, μετέβη στις 13 Ιουλίου στις Βρυξέλλες, όπου θα 
συμμετείχε στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου 
Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας. Στη συνέχεια πραγματοποίησε προ
γραμματισμένη επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασί
λειο, όπου συναντήθηκε στις με τον ομόλογό του 
Υπουργό Εσωτερικών, κ. Charles Clarke. Στη συνάντη
ση συζητήθηκαν θέματα διμερούς ενδιαφέροντος και 
γενικότερα θέματα αστυνομικής συνεργασίας στο πλαί
σιο της Προεδρίας της Ε.Ε. από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο κ. Βουλγαράκης ενημέρωσε τον ομόλογό του 
Υπουργό για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ώστε να καταστεί η ευρύ
τερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης, μια 
περιοχή ασφάλειας, σταθερότητας και ανάπτυξης. Επί
σης, συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση στην Αθήνα, 
βαλκανικής διάσκεψης, όπου θα συζητηθούν θέματα 
αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος και τρομο
κρατίας, με τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου, ως 
προεδρεύουσας χώρας της Ε.Ε. Στο πλαίσιο της συνά
ντησης, έγινε επίσης ευρεία ανταλλαγή απόψεων για το 
θέμα της αντιμετώπισης της λαθρομετανάστευσης και 
ο κ. Βουλγαράκης προσκάλεσε τον Βρετανό Υπουργό 
να παρευρεθεί στην Αθήνα, στην τετραμερή διάσκεψη 
που προγραμματίζεται για το θέμα αυτό, στο άμεσο 
μέλλον, με τη συμμετοχή του Πακιστάν, του Ιράν και 
της Τουρκίας. Επιπλέον, ο κ. Βουλγαράκης ενόψει της 
διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, εξέφρασε τη βούληση της ελληνι
κής πλευράς για μεταφορά στις βρετανικές Αρχές,

εμπειρίας και τεχνογνωσίας από την εφαρμογή του 
σχεδιασμού της Ολυμπιακής ασφάλειας στη χώρα μας.

Ο Υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου 
αποδέχτηκε την πρόταση αυτή και ευχαρίστησε τον 
Έλληνα Υπουργό για τη συμβολή του στην Έκτακτη Σύ
νοδο των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υπο
θέσεων της Ε.Ε. και εξέφρασε τη κατανόηση του για τις 
επιφυλάξεις που διατύπωσε η ελληνική πλευρά για το 
θέμα της διατήρησης δεδομένων στις τηλεπικοινωνίες.

Επίσης ο κ. Charles Clarke ευχαρίστησε τον κ. Βουλ- 
γαράκη για τη συμπαράσταση της Ελλάδος στη χώρα 
του, με αφορμή τις πρόσφατες τρομοκρατικές ενέργει
ες στο Λονδίνο.

Τέλος, ο κ. Υπουργός συναντήθηκε με τον Έλληνα 
οδηγό του λεωφορείου στο οποίο σημειώθηκε βομβι
στική επίθεση στο Λονδίνο στις 7.7.2005, κ. Γιώργο Ψα- 
ραδάκη.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΙΝΕΖΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ενημερωτική επίσκεψη Κινέζων αξιωμστούχων πραγματοποιήθηκε 
(7-6-2005) σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο με
ταφοράς της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που απέκτησε το 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, κατά το σχεδίασμά και την υλοποίηση 
του προγράμματος ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων.

Πρόκειται για 20 αξιωματούχους της πόλης Tianjin της Κίνας, μία 
από τις τέσσερις Ολυμπιακές Πόλεις που θα φιλοξενήσει τους Ολυ
μπιακούς Αγώνες του 2008.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιελάμβανε:
* ενημέρωση των Κινέζων αξιωμστούχων από στελέχη της Δ.Α.Ο.Α. 

για θέματα διαχείρισης κρίσεων, σχεδιασμού και συντονισμού μέτρων 
Ολυμπιακής ασφάλειας και

* επίσκεψη στα επιχειρησιακά κέντρα της Ελληνικής Αστυνομίας, 
στη Γ.Α.Δ.Α. και στο Ο.Α.Κ.Α.

Επισημαίνεται άτι η συνεργασία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
με αξιωματούχους της Ολυμπιακής Πόλης Tianjin θα συνεχιστεί, στο 
πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας που αναπτύσσεται σε θέματα 
Ολυμπιακής ασφάλειας, ενόψει της διεξαγωγής των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2008 στην Κίνα.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας 

Τάξης, κ. Λεωνίδας Ευαγγελίδης, πραγματοποίησε 

(23.5.2005) διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Αυστρία. 

Τον κ. Γενικό συνοδέυσαν ο Δ/ντής Δ/νσης Ασφάλειας 

Ολυμπιακών Αγώνων Υποστράτηγος κ. Σωτήριος Τσε- 

νές, καθώς και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες του 

Υπουργείου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Γενικός συνα

ντήθηκε με Αυστριακούς αξιωματούχους και συζήτησε 

θέματα διμερούς ενδιαφέροντος. Μεταξύ άλλων συζη

τήθηκαν θέματα σχετικά με: το μοντέλο ασφάλειας των 

Ολυμπιακών Αγώνων, την παράνομη μετανάστευση, τη 

διαχείριση συνόρων και το άσυλο. Επίσης, ο κ. Ευαγγε- 

λίδης επισκέφθηκε το Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριοφυ- 

λάκων στο Traiskirchen.
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επικαιροιητι
ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ TOY AMERICAN HELLENIC INSTITUTE ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Γιώργος Βουλ- 
γαράκης συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της 
ομογενειακής οργάνωσης American Hellenic 

Institute.
Η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ήταν εθιμοτυπική και 
έγινε με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψης της 
αντιπροσωπείας στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα συνα
ντήθηκε με τους:

* Gene Rossides, Πρόεδρο του American Hellenic 
Institute,

* Nick Larigakis, Γενικό Γραμματέα του American 
Hellenic Institute,

* Ted Spyropoulos, πρόεδρο του Hellenic 
American National Council,

* Errika Spyropoulou, μέλος του American Hellenic 
Institute και

* Kostas Alexakis, μέλος του American Hellenic
Institute.

ΔΕΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Στις 29 Ιουνίου η Δήμαρχος Αθηναίων κ. Ντόρα Μπακογιάν- 
νη, παρέθεσε δεξίωση στο Δημαρχιακό Μέγαρο προς τιμήν 
της ηγεσίας και των στελεχών του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης για την εποικοδομητική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί 
μεταξύ των δύο φορέων. Στη δεξίωση παρέστησαν ο Υφυ
πουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης, ο Αρ
χηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος 
Αγγελάκος, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντι
στράτηγος κ. Χρήστος Σμέτης και άλλα στελέχη του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης και του Δήμου της Αθήνας.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, κ. 
Λεωνίδας Ευαγγελίδης, μετέβη πρόσφατα στο Λουξεμ
βούργο και συμμετείχε στη Σύνοδο των Υπουργών Δικαι

οσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. Τον κ. Ευαγγελίδη 
συνοδέυσαν υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Στη 
συνάντηση, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

- Η ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευ
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο: «το Πρόγραμμα της Χάγης: δέκα 
προτεραιότητες για τα πέντε προσεχή χρόνια - Μια συνεργασία 
για την ευρωπαϊκή ανανέωση στους τομείς της ελευθερίας, της 
ασφάλειας και της δικαιοσύνης»

ΤΙΜΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ^
Σε μια σεμνή τελετή ο Πρόεδρος της NetMed κ. Κώστας ρ  

Μπακούρης βράβευσε τα μέλη της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής 
(Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος) που συμμετείχαν r  
στην εξάρθρωση του κυκλώματος πειρατείας στη Ρόδο. To L 
συγκεκριμένο κύκλωμα, από το 1997 μέχρι πρόσφατα υπέκλε- 
πταν τηλεοπτικά καλωδιακά σήματα της ανωτέρω εταιρίας και - 
ακολούθως τα αναμετέδιδαν σε εξαπατηθέντες συνδρομητές 
τους, σε διάφορες περιοχές της Ρόδου, έναντι μηνιαίας συν
δρομής.

- Η πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου Δ.Ε.Υ. για τη σύστα
ση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) ως οργά

νου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την 

καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης στη Μεσόγειο 

(Λιβύη)
- Η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Προστασίας των 

Εξωτερικών Συνόρων των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης(Αςβηογ) και
- Οι σχέσεις της Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκα

νίων.
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
«ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»

Ημερίδα με θέμα «Θεσμοί καιπαραβατικότητατων 
νέων» διοργανώθηκε από τη Σχολή Εθνικής 
Ασφάλειας στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο 

Μαρούσι.

Στην ημερίδα παρέστησαν ο Γεν. Γραμματέας του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ. Λεωνίδας Ευαγγελίδης 
και ο Προϊστάμενος Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος κ. 
Αναστάσιος Δημοσχάκης καθώς και ανώτατοι και ανώ
τεροι αξιωματικοί.
Την ημερίδα παρακολουθήσαν οι σπουδαστές της Σχο
λής Εθνικής Ασφάλειας και ανώτεροι αξιωματικοί αστυ
νομικών Υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας αναπτύχθηκαν εισηγή
σεις για τη νεανική παραβατικότητα από εκπροσώπους 
της Εκκλησίας, της πολιτικής, του Δικασπκού Σώματος, 
της πανεπιστημιακής κοινότητας, από αξιωματικούς 
της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και από εκπροσώ
πους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Συμμετείχαν ως εισηγητές:
* ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γεώργιος Σούρλας, 
* η Βουλευτής κα. Λιάνα Κανέλλη,
* ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κ. 
Ιερόθεος,

* ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Πέτρος Κακ
καλής

* ο Δήμαρχος Κορυδαλλού κ. Στέφανος Χρήστου,
* ο Διευθυντής της ΔΑΑ Υποστράτηγος κ. Στέφανος 
Σκότης,

* η Εγκληματολόγος κα Ευτυχία Κατσιγαράκη,
* η Αναπλ. Διευθύντρια Ινστιτούτου Πολιτικής Κοινω- 
νιολογίας κ. Ιωάννα Τσίγκανου,
* η Αναπλ. Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κοι
νωνικών και Πολιτικών Επιστημών κα Έφη Λαμπροπού- 
λου,

* ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημί
ου Αθηνών κ. Νέστωρ Κουράκης,
* ο Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνι
κών και Πολιτικών Επιστημών κ. Ιάκωβος Φαρσεδάκης,
* ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημί
ου Αθηνών κ. Αντώνης Μακρυδημήτρης 
* ο Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνι

κών και Πολιτικών Επιστημών κ. Αντώνης Μαγγανάς 
* ο Καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης κ. Παναγιώτης Τζαμαλίκος.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν:
* Οι θεσμοί ως θεμέλιο της Δημοκρατίας
* Μεταϋλιστικές αξίες και νέοι. Προκλήσεις για την πο
λιτική και το κράτος σήμερα.

* Η δυσλειτουργία των θεσμών και η νεανική παραβα
τικότητα.

* Νεολαία και το μέλλον της Δημοκρατίας στην εποχή 
της παγκοσμιοποίησης
* Οικογένεια και παραβατικότητα.
* Όψεις εκδήλωσης φαινομένων βίας, αμφισβήτησης 
και παραίτησης στο ελληνικό σχολείο.
* Η εκκλησία και η νεανική παραβατικότητα.
* Παραβατικότητα νέων και Τοπικά Συμβούλια πρόλη
ψης εγκληματικότητας
* Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην κοινωνι
κοποίηση των νέων και στην πρόληψη της παραβατικό- 
τητας.

* Η συνδρομή της Αστυνομίας στην πρόληψη της νε
ανικής παραβατικότητας.

* Η αντιμετώπιση της παραβατικότητας των νέων από 
τη Δικαιοσύνη.

* Μαζική επικοινωνία: Ειδήσεις, βία, επιδράσεις.
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ειΐΜίροτητο
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ VISA HELLAS

Διοργανώθηκε στην Αίγλη Ζαππείου, από την «Visa 
Hellas», ειδική τελετή στην οποία θα τιμήθηκε η Ελληνι
κή Αστυνομία και συγκεκριμένα 12 Υπηρεσίες της, οι 
οποίες συνέβαλαν αποφασιστικά στην εξάρθρωση κυ
κλωμάτων απάτης και πλαστογραφίας με πιστωτικές 
κάρτες κατά το έτος 2004.

Στην τελετή παρέστησαν ο Υφυπουργός Δημόσιας Τά
ξης κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης και ο Γεν. Επιθεωρητής 
Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Στυλιανός Σύρος. Ο 
Αρχηγός του Σώματος Αντιστράπιγος κ. Γεώργιος Αγ- 
γελάκος απέστειλε σύντομο χαιρετισμό μη δυνάμενος 
να παραβρεθεί λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Η Visa Hellas απένειμε τιμητικές πλακέτες, και έγινε 
δωρεά ενός φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή στους 
Διοικητές των βραβευόμενων Τμημάτων. Παράλληλα 
προσφέρθηκε το ποσό των 10.000 ευρώ στο λογαρια
σμό αρωγής ορφανών τέκνων του Αστυνομικού, του Πυ
ροσβεστικού, του μόνιμου και με σύμβαση αορίστου 
χρόνου Πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνο
μίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, των Συνοριακών

Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών.
Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που βραβεύ- 

θηκαν είναι οι εξής:
* Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων Αρ

χαιοκαπηλίας και Ηθών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττι

κής
* Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων Αρ

χαιοκαπηλίας και Ηθών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσ
σαλονίκης

* Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ν.Α. Αττικής
* Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Β.Α. Αττικής
* Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής
* Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής
* Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου
* Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρόδου
* Τμήμα Ασφάλειας Ομονοίας
* Τμήμα Ασφάλειας Ακροπόλεως
* Τμήμα Ασφάλειας Αερολιμένα Αθηνών
* Τμήμα Ασφάλειας Ναυπλίου

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 
ΤΟΥ Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.

Ο Υπουρ
γός Δημό
σιας Τάξης κ. 
Γ ι ώ ρ γ ο ς 
Β ο υ λ γ α ρ ά - 
κης επέδωσε 
τα πτυχία 
στους 69 
Αστυνόμους 
Α’ που απο

φοίτησαν από το Τμήμα Μετεκπαίδευσης Επιτελών - 
Στελεχών, της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφω
σης της Αστυνομικής Ακαδημίας. Στην τελετή αποφοί
τησης παρίστατο ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
κ. Γιώργος Αγγελάκος και ο Προϊστάμενος του Επιτε- 
λείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης.

Εθιμοτυπικές επισκέψεις πραγματοποίησε σε Αστυ
νομικές Διευθύνσεις της Βορείου Ελλάδας ο Υπαρχη- 
γός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Γεώρ
γιος Κανέλλος. Στιγμιότυπο από την επίσκεψή του κ. 
Υπαρχηγού στην Α.Δ. Ξάνθης, όπου διακρίνονται ο Γ εν. 
Αστυν. Δ/ντής Περιφ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά
κης Υποστράτηγος κ. Αθανάσιος Κατσάρας, ο Αστυν. 
Δ/ντής κ. Κωνσταντίνος Λιάκος, ο Α’ Υποδ/ντής κ. Δή
μος Δασκαρίδης και ο Β’ Υποδ/ντής κ. Γεώργιος Βαμ

βακερός. __________________
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΦΙΛΑΟΛΗ ΣΤΑΣΗ

Η Π.Α.Ε. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. αναδείχθη- 
κε ομόφωνα ως η ποδοσφαιρική ομάδα 
της Α’ Εθνικής Κατηγορίας που, κατά 
την περασμένη αγωνιστική περίοδο, 
επέδειξε και εφάρμοσε πρακπκές που 
τιμούν τον αθλητισμό, αναδεικνύουν το 
φίλαθλο πνεύμα και αποτέλεσαν διαφή
μιση του ποδοσφαίρου, τηρώντας πα
ράλληλα στο μέγιστο βαθμό την ισχύου- 
σα αθλητική νομοθεσία.

Η ανάδειξη πραγματοποιήθηκε στο 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, παρουσία 
του Υπουργού κ. Γιώργου Βουλγαράκη 
και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας, Αντιστράτηγου κ. Γεώργιου Αγγε- 
λάκου, σε συνεδρίαση της Ειδικής Επι
τροπής που συγκροτήθηκε για το σκοπό 
αυτό.

Ως γνωστό, η Ειδική Επιτροπή συ
γκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης, κ. Βουλγαράκη το 
Μάιο του 2005, με έργο:

* την αναζήτηση, συλλογή και αξιολό
γηση όλων των αναγκαίων στοιχείων 
σχετικά με τη συμπεριφορά των αθλη
τών, των παραγόντων και των φιλάθλων

των ομάδων πο
δοσφαίρου της 
Α’ Εθνικής Κα
τηγορίας και

* την ανάδει
ξη - αναγνώριση 
της καλύτερης 
ομάδας από 
πλευράς τήρη
σης της σχετι
κής νομοθε
σίας, προβολής 
του φίλαθλου 
πνεύματος και 
γενικά διαφήμι
σης του ποδο
σφαίρου.

Στην Επιτροπή συμμετείχαν: ο Προϊ
στάμενος Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνο
μίας, Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Μη- 
τρόπουλος, ως πρόεδρος, ο Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνο
μίας, Ταξίαρχος κ. Ιωάννης Μαυρέλης, 
ως εισηγητής και ο δημοσιογράφος κ.

Γιάννης Διακογιάννης, ο πρόεδρος του 
Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύ
που (ΠΣΑΤ), δημοσιογράφος κ. Γιάννης 
Θεοδωρακόπουλος, ο σύμβουλος Δ.Σ. 
Ε.Π.Ο. - υπεύθυνος γηπέδων ΟΥΕΦΑ, κ. 
Θεόδωρος Θεοδωρίδης, ο πρόεδρος 
της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης 
Βίας (ΔΕΑΒ), κ. Περικλής Βασιλάκης και 
ο δημοσιογράφος κ. Αντώνης Πανού- 
τσος, ως μέλη.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ -  ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ -  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2004 -  2005

Υπό την προεδρία του Υπουργού, κ. Γιώργου Βουλγα- 
ράκη, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης σύσκεψη με θέμα: «Αποτίμηση - διαπιστώσεις - 

προβλήματα αγωνιστικής ποδοσφαιρικής περιόδου 2004-2005, 
προτάσεις - εκτιμήσεις κατά τη νέα αγωνιστική περίοδο 2005- 
2006».

Στη σύσκεψη, που έγινε ύστερα από αίτημα του Προέδρου 
της Ε.Π.Α.Ε., κ. Αλέξανδρου Λυκουρέζου, παρέστησαν, από 
πλευράς Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ο Υφυπουργός κ. Χρή- 
στος Μαρκογιαννάκης, ο Γενικός Γραμματέας, κ. Λεωνίδας Ευ- 
αγγελίδης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτη
γος κ. Γεώργιος Αγγελάκος, καθώς και υπηρεσιακοί παράγο
ντες του Υπουργείου και του Αρχηγείου.

Παρέστησαν επίσης ο Υφυπουργός Αθλητισμού, κ. Γεώργιος 
Ορφανός, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Ισί
δωρος Ντογιάκος, ο Πρόεδρος της Ε.Π.Α.Ε. κ. Αλέξανδρος Λυ- 
κουρέζος, ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Α.Β., κ. Περικλής Βασιλάκης, οι 
Αθλητικοί Δικαστές, κ.κ. Βασίλειος Κωστόπουλος, Στέφανος 
Πανταζόπουλος, Γεράσιμος Βρυώνης, Βασίλειος Πορτοκάλης 
και Δημήτριος Λευκός, καθώς και άλλοι παράγοντες.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης έγινε αποτίμηση και ανάλυση των 
στοιχείων και των παραμέτρων που κατεγράφησαν κατά τη 
διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2004-2005, ενώ αναπτύχθη
καν επιμέρους εκτιμήσεις και συζητήθηκαν προτάσεις για τη 
διεξαγωγή του νέου πρωταθλήματος.
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επικαιρύτπτι
ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β’

Η τελετή ορκωμοσίας 218 νέων Υπαστυνόμων Β_ 
πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου στη Σχολή 
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Τα ξίφη 

στους νέους αξιωματικούς επέδωσε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, κ. Κάρολος Παπούλιας, παρουσία της 
πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας της Ελληνικής 

Αστυνομίας.
Η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας εί

ναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και ισότιμη με τις Πα
νεπιστημιακές Σχολές και τις αντίστοιχες Παραγωγικές 
Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. Αποστολή της είναι να 
εκπαιδεύει τους Δόκιμους Υπαστυνόμους και να τους 
παρέχει τις κατάλληλες γνώσεις για την άρτια επαγγελ
ματική τους κατάρτιση, καθιστώντας τους ικανά στελέ
χη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή γίνεται 
όπως και σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με 
το Σύστημα Ενιαίου Απολυτηρίου. Η φοίτηση είναι διάρ
κειας 8 εξαμήνων. Το διδακτικό προσωπικό, απαρτίζε
ται από διακεκριμένους καθηγητές Πανεπιστημίων, ει
δικούς επιστήμονες και αξιωματικούς.

Από το εκπαιδευτικό έτος 2004-2005, η Σχολή λει
τουργεί σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Αμυ- 
γδαλέζα στις Αχαρνές Αττικής.Προς τιμήν των νέων 
Υπαστυνόμων Β’ διοργανώθηκε εκδήλωση στο καφέ- 
εστιατόριο «Ύδραυλις», στο Άλσος Ελληνικού Στρατού, 
στην οποία συμμετείχαν μετά των συζύγων -  συνοδών 
τους οι νέοι Υπαστυνόμοι, καθώς και οι πέντε πρώτοι 
Δόκιμοι Υπαστυνόμοι από κάθε μια από τις άλλες τάξεις 
και οι τρεις τελειόφοιτοι Δόκιμοι Αστυφύλακες από κά
θε Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων που βρίσκονται για 
πρακτική εκπαίδευση σε Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α.

Ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος 
Αγγελάκος στο σύντομο χαιρετισμό του μεταξύ άλλων 
τόνισε: «Η ημέρα ανάληψης των καθηκόντων των αστυ
νομικών και ειδικότερα των νέων αξιωματικών, όπως 
εσείς σήμερα, είναι μια ημέρα με ξεχωριστή σημασία. 
Σηματοδοτεί την έναρξη μιας πορείας διαρκούς προ
σφοράς στον άνθρωπο. Να είστε υπερήφανοι για την 
επιλογή σας αυτή. Η Πολιτεία από την πλευρά της με 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση, σας παρέδωσε σήμερα 
στην ελληνική κοινωνία, όχι απλά με ένα τίτλο σπουδών 
που επάξια κατακτήσατε και αποτελεί αδιαμφισβήτητο 
πειστήριο της επαγγελματικής επάρκειας και προσωπι
κής σας αξίας, αλλά με μια ευρύτερη παιδεία, για να 
μπορέσετε να ανταποκριθείτε στην υψηλή αποστολή, 
την οποία καλείστε να επιτελέσετε. Οι απαιτήσεις και οι 
προσδοκίες της κοινωνίας από εμάς είναι υψηλές. Η 
ασφάλεια των πολιτών και ο σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, είναι έννοιες ταυτόσημες και άρρηκτα 
συνδεδεμένες με το λειτούργημα του αστυνομικού. Οι 
πολίτες δικαιούνται και πρέπει να αισθάνονται ασφα
λείς».

68
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ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΟΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τελετή απονομής μεταπτυχιακών δι
πλωμάτων στους σπουδαστές της Σχο
λής Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής 
Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε στις 
17.6.2005 στην έδρα της Σχολής στο 
Μαρούσι. Τα διπλώματα στους απόφοι
τους απένειμε ο Πρόεδρος της Δημο
κρατίας, κ. Κάρολος Παπούλιας, παρου
σία της πολπικής και υπηρεσιακής ηγε
σίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πρόκειται για 40 αποφοίτους της 8ης 
Εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής Εθνι
κής Ασφάλειας, οι οποίοι προέρχονται 
από την Ελληνική Αστυνομία, τις Ένο
πλες Δυνάμεις, το Πυροσβεστικό και Λι
μενικό Σώμα, την Ε.Υ.Π. και την Κυπρια
κή Αστυνομία. Ειδικότερα, πρόκεπαι για:

* 3 Αστυνομικούς Διευθυντές, 21 
Αστυνομικούς Υποδιευθυντές και 6 
Αστυνόμους Α’ της Ελληνικής Αστυνο
μίας,

* 2 Ανππύραρχους του Πυροσβεσπ- 
κού Σώματος,

* 1 Αντιπλοίαρχο του Λιμενικού Σώμα
τος,

* 2 Πολιτικές Υπαλλήλους της Ε.Υ.Π.,
* 1 Πολιτική Υπάλληλο του Γ.Ε.ΕΘ.Α., 

μία του Γ.Ε.Α. και μία του Γ.Ε.Ν., καθώς 
και

*  2 Αστυνόμους Β’ της Κυπριακής 
Αστυνομίας.

Η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας λεπουρ-

γεί από το 1997 και υπάγεται στην Αστυ
νομική Ακαδημία της Ελληνικής Αστυνο
μίας. Αποστολή της είναι η μετεκπαίδευ
ση και η επιμόρφωση των ανώτερων 
στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας σε 
όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη 
στρατηγική και την πολιτική εθνικής 
ασφάλειας.

Στη Σχολή μπορούν επίσης, να φοιτή
σουν ανώτερα στελέχη των Ενόπλων 
Δυνάμεων, του Λιμενικού και Πυροσβε
στικού Σώματος, αξιωματικοί της Κυ
πριακής Αστυνομίας, καθώς και υπάλλη
λοι του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Η φοίτηση στη Σχολή είναι διάρκειας 
6 μηνών και το διδακτικό προσωπικό, 
απαρτίζεται από διακεκριμένους καθη

γητές Πανεπιστημίων, ειδικούς επιστή
μονες και αξιωματικούς. Η διδακτέα ύλη 
αφορά θέματα όπως: διακρατικές σχέ
σεις, Διεθνείς Οργανισμοί, Ευρωπαϊκό 
Δίκαιο, κρατική ασφάλεια, διαχείριση 
κρίσεων, διοίκηση και οργάνωση του 
κράτους και πολιτική και διπλωματική 
ιστορία.

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β’ TOY Τ.Ε.Μ.Α.

Πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχο
λής Μετεκπαίδευσης-Επιμόρφωσης η τελετή ορκω
μοσίας 31 νέων Υπαστυνόμων Β ’ , απόφοιτων του 
Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυ- 
παστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Τα ξίφη στους νέους αξιωματικούς παρέδωσε ο Γεν. 
Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, κ. Λε
ωνίδας Ευαγγελίδης, παρουσία του Αρχηγού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου κ. Γεώργιου Αγ- 
γελάκου, του Προϊστάμενου του Επιτελείου του Αρ
χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου 
κ. Αναστάσιου Δημοσχάκη και υπηρεσιακών παραγό
ντων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Ανάλογη τελετή ορκωμοσίας 25 νέων αξιωματικών 
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο παράρτη
μα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, 
όπου τα ξίφη στους νέους αξιωματικούς παρέδωσε 
ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, κ. Νικόλαος 
Τσιαρτσιώνης, παρουσία του Γεν. Επιθεωρητή Αστυ
νομίας Β. Ελλάδος, Αντιστράτηγου κ. Ευστράτιου

Κυριακάκη και 
υ π η ρ ε σ ια κ ώ ν  
π α ρ α γ ό ν τ ω ν  
του Υπουργεί
ου Δημόσιας 
Τάξης.

69



ειικαιροτπτα
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Επίσημη επίσκεψη 
πραγματοποίησε ο 
Αρχηγός της Ελλη

νικής Αστυνομίας, Αντιστρά
τηγος κ. Γεώργιος Αγγελά- 
κος, στη Ρουμανία (9- 
11/6/2005) κατά τη διάρκεια 
της οποία συναντήθηκε με 
τον Υφυπουργό Εσωτερικών 
της Ρουμανίας κ. Anghel 
Andreescu και τον ομόλογό 
του, Γενικό Επιθεωρητή της 
Ρουμανικής Αστυνομίας, κ.
Dan Valentin Fatuloiu.

Στο πλαίσιο των συναντή
σεων συζητήθηκαν μεταξύ 
άλλων θέματα που αφορούν: 
το οργανωμένο έγκλημα, τη 
διακίνηση ναρκωτικών, την 
εμπορία ανθρώπων, τη διακί
νηση πυροβόλων όπλων- 
εκρηκτικών και ΡΒΧ υλικών 
και την τρομοκρατία.

Στη συνάντηση του κ. Αρχηγού με τον Υφυπουργό Εσωτερι
κών της Ρουμανίας έγινε αναφορά:

1. Στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων και την εν
δυνάμωση της συνεργασίας, στους τομείς της τρομοκραπας 
και του οργανωμένου εγκλήματος, ιδιαίτερα της καταπολέμη
σης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και της εμπορίας 
ανθρώπων (Τrafficking)

2. Στη δημιουργία και λειτουργία του Διαβαλκανικού Κέντρου 
Μελετών Ασφάλειας και Εκπαίδευσης, με σκοπό την αξιοποίη
ση της τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα ασφάλειας που 
αποκτήθηκε από τον σχεδίασμά και την επιτυχή εφαρμογή του 
μοντέλου Ολυμπιακής Ασφάλειας, προς όφελος των κρατών 

της περιοχής.
Η ρουμανική πλευρά επικεντρώθηκε:
- Στη μεταφορά από την Ελληνική Αστυνομία της τεχνογνω

σίας και εμπειρίας που αποκτήθηκε από τη διεξαγωγή των Ολυ
μπιακών Αγώνων σε θέματα ασφάλειας, όπως για παράδειγμα 
η αντιμετώπιση κρίσεων διασυνοριακού χαρακτήρα και ΧΒΡΠ 

απειλών
- Στην υποστήριξη, ενόψει ένταξης της Ρουμανίας στην Ευ

ρωπαϊκή Ένωση, για τη δημιουργία των απαιτούμενων δομών 
στην εφαρμογή του κεκτημένου Scengen.

Στη συνάντηση του κ. Αρχηγού με τον Ρουμάνο ομόλογό του, 
επιβεβαιώθηκε η πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στις Αστυνο
μίες των δύο χωρών και συμφωνήθηκε η αναβάθμιση της κοινής 
προσπάθειας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλή
ματος στη Βαλκανική και στην ευρύτερη περιοχή του Εύξεινου 

Πόντου.
Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση στο άμεσο 

μέλλον επίσκεψης στην Ελλάδα στελεχών της Ρουμανικής 
Αστυνομίας, προκειμένου να ενημερωθούν σε θέματα:

- Οργάνωσης και επιχειρησιακής δράσης των ειδικών μο
νάδων επέμβασης

- Οργάνωσης της λειτουργίας του μηχανισμού άμεσης 
ανταπόκρισης της Αστυνομίας και άμεσης επέμβασης των 
αστυνομικών δυνάμεων σε περιστατικά ασφάλειας

Αντίστοιχα, Έλληνες αξιωματικοί θα επισκεφθούν τη 
Ρουμανία για την ενημέρωσή τους σε θέματα ηλεκτρονικού 
εγκλήματος (antihacking) και επιστημονικής Αστυνομίας 
(ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά-Modus Operandi Ρουμά
νων εγκληματιών, ανάλυση DNA κ,λπ.).

Ο κ. Αρχηγός προσκάλεσε τον Γεν. Επιθεωρητή της Ρου
μανικής Αστυνομίας, κ. Dan Valentin Fatuloiu, να επισκεφθεί 
τον προσεχή Οκτώβριο την Αθήνα, στο πλαίσιο της πραγ
ματοποίησης τριμερούς συνάντησης των Αρχηγών των 
Αστυνομιών Ελλάδας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας, για θέμα
τα καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και ιδιαί
τερα του διασυνοριακού εγκλήματος.

Τέλος ο κ. Αρχηγός, με την ευκαιρία της επίσκεψής του 
στη Ρουμανία, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Κέντρο 
Ανταλλαγής Πληροφοριών και Υποστήριξης Αστυνομικών 
Επιχειρήσεων Νοτιοανατολικής Ευρώπης (S.E.C.I.), κατά 
την οποία επιβεβαιώθηκε ο ενεργός ρόλος της Ελλάδας στη 
μέχρι σήμερα επιτυχή λειτουργία του, αλλά και στις προ
σπάθειες περαιτέρω αναβάθμισής του.

Να σημειωθεί ότι το S.E.C.I. (South East Cooperation 
Initiative-Περιφερειακό Κέντρο Πρωτοβουλίας Συνεργασίας 
Ν.Α. Ευρώπης) ιδρύθηκε στο πλαίσιο συμφωνίας που υπο- 
γράφηκε στο Βουκουρέστι στις 26-5-1999, μεταξύ 12 χωρών 
της Ν.Α. Ευρώπης (Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, 
Π.Γ.Δ.Μ., Μολδαβία, Κροατία, Σερβία-Μαυροβούνιο, Βοσ- 
νία-Ερζεγοβίνη, Τουρκία, Ουγγαρία και Σλοβενία), για την 
πρόληψη και καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήμα
τος στην περιοχή.
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ

Πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα τα εγκαίνια του νέου 
Αστυνομικού Μεγάρου της Α.Δ. Φωκίδος Την κορδέλα 
των εγκαινίων έκοψε ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης κ. 
Χρήστος Μαρκογιαννάκης, ο οποίος στην ομιλία του 
αναφέρθηκε στους άμεσους και στους μακροπρόθε
σμους στόχους του Υπουργείου.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Προϊστάμενος Επιτελεί- 
ου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης ο 
οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι «Η Ελληνική Αστυνομία, 
ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα όλων των αστυνομικών, των 
πολιτών και των θεσμικών παραγόντων, για την εγκατά
σταση όλων των Κεντρικών Υπηρεσιών σε ένα νέο σύγ
χρονο κτίριο. Για μας το κτίριο αυτό αποτελεί συνέχιση 
του κτιριολογικού προγράμματος του Υπουργείου Δη
μοσίας Τάξης, που σχεδιάστηκε και υλοποιείται με με- 
θοδικότητα και περιλαμβάνει ανέγερση, αγορά ή ενοι- 
κίαση εκ θεμελίων νέων κτιρίων για τη στέγαση αστυνο
μικών Υπηρεσιών σε όλη τη χώρα».

Ο Αστυν. Δ/ντής Φωκίδας κ. Νικόλαος Τσαπικούνης 
τόνισε ότι «το νεόδμητο Αστυνομικό Μέγαρο Φωκίδας, 
στους χώρους του οποίου πρόσφατα μεταστεγάσθηκαν 
η Α.Δ. Φωκίδος, τα Α.Τ, Τ.Τ., Τ.Α. και Τ.Μ.Δ. Άμφισσας 
είναι αποτέλεσμα συνεχούς και επίμονης προσπάθειας 
των τελευταίων ετών, ύστερα από τις πιεστικές ανάγκες 
στέγασης που δημιουργήθηκαν και εντάθηκαν με την 
ίδρυση και λειτουργία στην πόλη μας του Τμήματος Με
ταγωγών Δικαστηρίων, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας 
στο Νομό μας και 2ου Σωφρονιστικού καταστήματος 
(Φυλακές Μαλανδρίνου)».

Το Αστυνομικό Μέγαρο Φωκίδας καλύπτει επιφάνεια 
2.580 τ.μ συνολικά και οι χώροι του μελετήθηκαν, ώστε 
να είναι επαρκείς και κατάλληλοι για τους εργαζομένους 
Αστυνομικούς και Πολιτικούς υπαλλήλους και να παρέ
χουν τις καλύτερες Υπηρεσίες στους πολίτες του Νο
μού. Στο ισόγειο του Αστυνομικού Μεγάρου, λειτουρ
γούν το Αστυνομικό Τμήμα και το Τμήμα Μεταγωγών Δι
καστηρίων, στο Α’ όροφο το Τμήμα Τροχαίας και το Τμή
μα Ασφαλείας και στο Β’ όροφο το επιτελείο της Α.Δ Φω

κίδας. Οι χώροι κράτησης λειτουργούν σε ειδικά δια
μορφωμένο χώρο 200 τ.μ. και κατασκευάσθηκαν σύμ
φωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές της Επιτροπής Αν
θρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά και με την ευαισθησία που 
απαιτεί η σύγχρονη αντίληψη, διαθέτουν ιματιοθήκες για 
τους κρατούμενους, κλιματισμό, φυσικό φωτισμό και αε

ρισμό και ιδιαίτερους χώρους επισκεπτηρίου και επικοι
νωνίας αυτών με τους δικηγόρους τους και σύγχρονους 
και ανθρώπινους χώρους υγιεινής. Στο Α' υπόγειο του 
κτιρίου έχουν κατασκευασθεί αίθουσα αθλητισμού, αί
θουσα σκοπευτηρίου και αποθήκες. Το γυμναστήριο και 
το σκοπευτήριο πρόκειται να εξοπλιστούν με τα ανα
γκαία υλικοτεχνικά μέσα, ώστε να καταστεί δυνατή η 
άθληση των Αστυνομικών και η εξάσκηση αυτών στη 
χρήση των όπλων. Το Β’ υπόγειο του κτιρίου λειτουργεί 
ως χώρος στάθμευσης των υπηρεσιακών οχημάτων.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΑΜΟΥ

Πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα τα εγκαίνια του νέου Αστυνομικού Μεγά
ρου της Α.Δ. Σάμου. Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψε ο Γεν. Αστυν. Δ/ντής 
Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου, Ταξίαρχος κ. Ευστάθιος Γκαγκαρέλης. Στην εκ
δήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων 
του νομού.

Οι χώροι του νέου κτιρίου είναι μεγάλοι και άνετοι και προσφέρουν καλύ
τερες συνθήκες εργασίας.

Ο Αστυν. Δ/ντής Σάμου κ. Βασίλειος Γατσάς στην ομιλία του, μεταξύ άλλων 
τόνισε ότι: «...Το νέο Αστυνομικό Μέγαρο είναι ένα σύγχρονο κτίριο που ήδη 
αποτελεί στολίδι για την πόλη της Σάμου, στο οποίο ο πολίτης θα νοιώθει ότι 
εξυπηρετείται σε μια υπηρεσία αντάξια της θέσης της χώρας μας στο πολιτι
σμένο κόσμο. Επιπλέον, το νέο κτίριο αποτελεί και έναν εργασιακό χώρο 
αντάξιο της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής εκτίμησης του Έλληνα πολίτη, 
του κοινωνικού ρόλου της Αστυνομίας μας και του προσωπικού της».

71



επικαιροτηιο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ»

Πραγματοποιήθηκε (30/5-10/6/2005) στην 
Σχολή Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης 
στην Αθήνα εκπαίδευση με θέμα «Οικονο

μική Ανάλυση Εγκλημάτων», η οποία πραγματοποιή
θηκε από αναλυτές της Μονάδας Ανάλυσης της 
Europol. Η εκπαίδευση περιλάμβανε εξειδικευμένες 
τεχνικές ανάλυσης εγκληματολογιών πληροφοριών 
και έρευνας της οικονομικής πλευράς των εγκλημά
των και ιδιαίτερα της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και την χρησιμοποίηση 
του τραπεζοοικονομικού συστήματος από τις εγκλη
ματικές οργανώσεις.

Η εκπαίδευση έγινε στα πλαίσια του δετούς Ειδι
κού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ελληνικής 
Αστυνομίας κατά των Ναρκωτικών και την παρακο
λούθησαν 17 Έλληνες αξιωματικοί της Ελληνικής 
Αστυνομίας, προερχόμενοι από Υπηρεσίες όλης της 
Ελλάδας, ένας αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, 
ένας υπάλληλος των Τελωνείων και ένας υπάλληλος του 
Σ.Δ.Ο.Ε.

Η παραπάνω εκπαίδευση παραδόθηκε για πρώτη φορά σε 
κράτη μέλη της Ε.Ε., γι’ αυτό ακριβώς και εποπτεύτηκε από τον 
ίδιο τον επικεφαλής της Μονάδας Ανάλυσης της Europol κ. 
Antonio Saccone. Αναλυτές της Europol, έχουν παραδώσει στο 
παρελθόν άλλες δύο φορές παρόμοια σεμινάρια για Επιχειρη
σιακή Ανάλυση στην Ελλάδα, μία φορά το έτος 2001 και μία το 
2004 στα πλαίσια της προετοιμασίας για την Ολυμπιακή Ασφά
λεια. Τα σεμινάρια αυτά είναι μοναδικά στο είδος τους στην Ευ

ρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Κατά την παραμονή του στη χώρα μας ο επικεφαλής της 

Μονάδας Ανάλυσης της Europol κ. Antonio Saccone επισκέ- 

φθηκε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο 

κ. Γεώργιο Αγγελάκο. Κατά τη συνάντηση συζήτησαν θέμα

τα συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας και της Europol 

για την αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος στην 

Ευρώπη και στην Ελλάδα, μέσω σύγχρονων μεθόδων ανά

λυσης εγκληματολογιών πληροφοριών.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ κ. ΑΡΧΗΓΟΥ 
ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗ Σ Γ Α Δ .Π .

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Την 22.6.2005 ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 

Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Αγγελάκος, πραγματο

ποίησε υπηρεσιακή επίσκεψη σε Υπηρεσίες της 

Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο κ. Αρχηγός 

είχε συνάντηση αρχικά με τον Γενικό Αστυν. Δ/ντή 

Περιφέρειας Πελοποννήσου Υποστράτηγο κ. Χρή- 

στο Δρακόπουλο και τους Δ/ντές των Αστυν. Δ/νσε- 

ων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και 

Μεσσηνίας, στην έδρα της Γ.Α.Δ., όπου συζητήθη

καν θέματα που απασχολούν τις Υπηρεσίες και προ

βλήματα που αντιμετωπίζουν στην πορεία υλοποίη

σης της αντεγκληματικής πολιτικής έτους 2005.Στη 

συνέχεια είχε διαδοχικές συναντήσεις στις έδρες 

των Α.Δ. Αρκαδίας και Μεσσηνίας με τους Δ/ντές 

του Επιτελείου και τους Δ/τές των Τμημάτων των 

Δ/νσεων, καθώς και στην έδρα του Τμήματος Τρο

χαίας Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας στο Κιάτο, με τον Δ/τή και προσωπικό του Τμήματος.

Στις συναντήσεις του ο κ. Αρχηγός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο πρόβλημα των ναρκωτικών και στην οδική ασφάλεια και 

παρότρυνε το προσωπικό να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΟΤΙΟΑ- 
ΦΡΙΚΑΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας και της 
μεταφοράς της Ολυμπιακής εμπειρίας και τεχνογνω
σίας, κλιμάκιο υψηλόβαθμων Αξιωματούχων της Μη- 
τροπολιτικής Αστυνομίας της Πραιτόρια (Νότια Αφρι
κή), πραγματοποίησε (16/06/2005) επίσκεψη στη χώρα 
μας. Η επίσκεψη έγινε ενόψει της διοργάνωσης από τη 
Νότια Αφρική, του Παγκόσμιου κυπέλλου ποδοσφαίρου 
της FIFA το 2010.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ 

ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης κ. 

Χρήστο Μαρκογιαννάκη είχε το Προεδρείο της Ομο

σπονδίας Υπαλλήλων Προσωπικού Ασφαλείας Ελλάδος 

όπου συζητήθηκαν όλα τα προβλήματα που απασχο

λούν τον κλάδο και έχουν σχέση με το Υπουργείο Δη

μόσιας Τάξης. Αποφασίσθηκαν τα εξής:

- Η σύσταση ομάδας εργασίας στην οποία θα συμμε

τέχουν και εκπρόσωποι των εργαζομένων, η οποία θα 

μελετήσει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει το 

εργασιακό καθεστώς του προσωπικού ασφαλείας των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλει

ας, προκειμένου να γίνει η αναγκαία νομοθετική παρέμ

βαση προς επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν 

και

- Η άμεση έναρξη αυστηρών ελέγχων προκειμένου να 

εντοπιστούν οι εταιρίες παροχής ιδιωτικής ασφάλειας 
που δεν εφαρμόζουν το νόμο.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων 

Προσωπικού Ασφαλείας Ελλάδος δήλωσε ότι αναστέλ

λει τις απεργιακές κινητοποιήσεις που είχε ξεκινήσει.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Ο
 Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Γ ιώργος Βουλ- 
γαράκης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώ
ρησε (30/06/2005) στο Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης, παρουσίασε την πρόταση διαλόγου για την ίδρυ
ση του Σώματος της Ελληνικής Αγροφυλακής. Στην πα

ρουσίαση παρέστη και ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης 
κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης έχει αποστείλει την πρό
ταση διαλόγου σε όλα τα συναρμόδια Υπουργεία. Επί
σης αποστέλλεται σε όλα τα πολιτικά κόμματα, σε συ- 
ναρμόδιους φορείς, στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., στις Νομαρχίες, σε 
Συλλόγους Γεωπόνων, Δασολόγων, Κτηνιάτρων, Γεωλό
γων, σε Δικηγορικούς Συλλόγους, σε οικολογικές οργα
νώσεις και στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία.

ΣΕΡΒΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Διήμερη επίσκεψη αξιωματούχων της Σερβικής Αστυνομίας 
πραγματοποιήθηκε (11 και 12-7-2005) στο Υπουργείο Δημόσιας Τά
ξης και σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ειδικότερα. Η επί
σκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μεταφοράς της εμπειρίας 
και της τεχνογνωσίας που απέκτησε το Υπουργείο Δημόσιας Τά
ξης, κατά το σχεδίασμά και την υλοποίηση του προγράμματος 
ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων και ύστερα από αίτημα του 
Σερβικού Υπουργείου Εσωτερικών, ενόψει της διοργάνωσης του 
34ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 
στο Βελιγράδι (15-25/9/2005).



επικαιροτητα
ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 
ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων 
με την ευκαιρία της παρουσίας στη χώρα μας και σε 
περιοχή της Πιερίας του Θεοφιλέστατου Επισκόπου 

Bukoba (Τανζανίας) κ. Ιερωνύμου, (στην Επισκοπή του οποίου 
με εισφορές των μελών -Αστυνομικών Υπαλλήλων- κατασκευ
άζεται Γυμνάσιο -  Οικοτροφείο, παρόμοιο με αυτό που με 
πρωτοβουλία μας και εισφορές των μελών μας κατασκευά
σθηκε και λειτουργεί από διετίας περίπου στην Ουγκάντα), την 
εορτή της Μεσοπεντηκοστήςτέλεσε στον Ι.Ν. Αγίας Άννης Κα
τερίνης επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών 
των συναδέλφων που έπεσαν στην εκτέλεση του καθήκοντος, 
παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Κίτρους και Κα
τερίνης κ.κ. Αγαθόνικου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου 
Bukoba κ.κ. Ιερώνυμου.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΚΟΡΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ

Η Μαριάννα, κόρη του αποβιώσαντος συναδέλφου Ιωάννη 

Δαρδαμάνη και τελειόφοιτος της Θεολογίας, τιμήθηκε με το 

χρυσό μετάλλιο στον 20ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης 

που έγινε στην Αθήνα για το 2005. Ο διαγωνισμός πραγματο

ποιήθηκε από τη Χορωδία και Ορχήστρα Νέων του Ομίλου της 

UNESCO, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παι

δείας. Στον ίδιο διαγωνισμό βραβεύθηκε με το αργυρό μετάλ

λιο και η Μαρία Δαρδαμάνη, μητέρα της Μαριάννας!

Προσφορά τιμητικής πλακέτας απο τον Α.Δ. Κοριν
θίας Ταξίαρχο κ. Γεώργιο Ξυνό στον Υπουργό Εσωτερι
κών της Κίνας κατά την επίσκεψή του στην Κόρινθο.

★  ^  ̂

Επίδοση επιταγών και αναμνηστικών στις οικογένειες 
των αδικοχαμένων συναδέλφων Διονυσίου Αλεβιζόπου- 
λου και Αθανασίου Δρακόπουλου.

★  ★ ★ ★ ★
Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας διοργάνωσε για έβδο

μη συνεχή φορά η Α.Δ. Φθιώτιδος, την οποία εγκαινία
σε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Παπαθανασί
ου παρουσία του Υφυπουργού Υγείας κ. Αθανασίου 
Γ ιαννόπουλου.
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Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από την έναρξη των ερ
γασιών του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Πανελλή
νιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων 
Ασφαλείας που έγιναν στο αμφιθέατρο του Πολεμικού 
Μουσείου την 10.6.2005.

Η Α.Δ. Ορεστιάδας διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα την 
καταπολέμηση των ναρκωτικών στην πόλη της Ορε
στιάδας. Την έναρξη της Ημερίδας κήρυξε ο Γεν. 
Αστυν. Δ/ντής Περιφ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά
κης Υποστράτηγος κ. Αθανάσιος Κατσάρας. Ο Αστυν. 
Δ/ντής Ορεστιάδας κ. Κωνσταντίνος Δρόσος εξήγησε 
τους λόγους διοργάνωσης της Ημερίδας και θεώρησε 
επιβεβλημένη την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας 
από την Αστυνομική Δ/νση.

Η Α.Δ. Καβάλας, στο πλαίσιο του εορτασμού της Πα
γκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών διοργάνωσε 
Ημερίδα, με σκοπό την ενημέρωση της νεολαίας και 
των πολιτών γενικότερα. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε 
παρουσία του Γεν. Αστυν. Δ/ντή Περιφ. Ανατολικής Μα
κεδονίας και Θράκης Υποστράτηγου κ. Αθανασίου Κα- 
τσάρα, των τοπικών πολιτικών, θρησκευτικών, δικαστι
κών, στρατιωτικών Αρχών και φορέων.

Οι σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας με 
επικεφαλής τον Διοικητή της Ταξίαρχο κ. Γεώργιο Τσε- 
κούρα πραγματοποίησαν εκπαιδευτικό ταξίδι στο Βέλ
γιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο όπου επισκέφθηκαν 
την Europol, την Commision, το ΝΑΤΟ και το Δικαστή
ριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η Τοπική Διοίκηση Αθηνών της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών θέλοντας να τιμήσει τους πολύτεκνους 
συναδέλφους διοργάνωσε γιορτινή εκδήλωση στην 
οποία επιδόθηκαν χρηματικές επιταγές και αναμνηστι
κά από τον Γεν. Γραμματέα του Εθνικού Τμήματος κ. 
Βασίλειο Ευαγγέλου. Ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Αθηνών κ. 
Ιωάννης Καραπατάκης τόνισε ότι η εκδήλωση έχει συμ
βολικό χαρακτήρα και δείχνει το ενδιαφέρον της Δ.Ε.Α. 
για την πολύτεκνη οικογένεια.

Αντιπροσωπεία Κινέζων αστυνομικών από την πόλη 
Tianjin επισκέφθηκε το Εθνικό Τμήμα της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών, όπου και ενημερώθηκαν για 
τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της Ένωσης, 
ιδίως για τις αλληλοεξυπηρετήσεις μεταξύ των μελών 
όλων των κρατών.
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Επιμέλεια : Ανθ/μος Κων/νος Γ. Κούρος

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρ
κωτικών, πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο «Απόστολος 
Νικολαΐδης», φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ 
ομάδων της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών/ΔΑΑ και 
της Ανοικτής Θεραπευτικής Κοινότητας «ΣΤΡΟΦΗ». Νι
κητής αναδείχθηκε η ομάδα της Δίωξης με αποτέλεσμα 
4-2.

Στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Αστυνομικών Διευ
θύνσεων της χώρας έτους 2004-2005 προκρίθηκαν 
στον τελικό και αγωνίσθηκαν οι ομάδες της Α.Δ. Ιωαννί- 
νων και της Υποδ/νσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Η συ
νάντηση διεξήχθη στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Τού- 
μπας και νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της Υποδ/νσης 
Τροχαίας Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα 4-1.

Στο πλαίσιο της αντεγκληματικής πολιτικής η Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης διοργάνωσε Ημερίδα με αντικείμενο τη 
βίαιη και επιθετική συμπεριφορά στον αθλητισμό με ει
σηγητές καθηγητές από το ΤΕΦΑΑ του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στον τελικό αγώνα Κυπέλλου του ΙΒ’ Πρωταθλήματος 
Ποδοσφαίρου Αστυνομικών Υπηρεσιών Αττικής που 
διεξήχθη στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», μεταξύ 
των ομάδων της Φρουράς/ΥΔΤ και του Α.Τ. Ακροπόλε- 
ως νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα του Α.Τ. Ακροπόλεως 
με 1-0.

Η αντιπροσωπευτική ποδοσφαιρική ομάδα της Α.Δ. 
Αλεξανδρούπολης έλαβε μέρος στον Πανευρωπαϊκό 
γύρο μεταξύ Αστυνομικών των ευρωπαϊκών κρατών 
στην πόλη Riccione της Ιταλίας και επέστρεψε θριαμ- 
βεύτρια, κατακτώντας το σχετικό κύπελλο, κερδίζοντας 
2-1 την Αστυνομία του Μιλάνου.

Στον τελικό αγώνα Πρωταθλήματος του ΙΒ’ Πρωτα
θλήματος Ποδοσφαίρου Αστυνομικών Υπηρεσιών Αττι
κής που διεξήχθη στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαϊ- 
δης», μεταξύ των ομάδων της ΥΠΕ1ο και της ΔΑΕΕΒ, 
νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της ΥΠΕ με 4-1.
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις του 

Αρχηγού του Σώματος τέθηκαν σε απο

στρατεία,

- Με το βαθμό του Αστυν. ΥποδΜ ή οι, 
Απόστολος Αντωνόπουλος, Θωμάς 

Σκούρας και Χρηστός Πάτσος.

- Με το βαθμό του Αστυν. Β’ ο Αντώνιος 

Γεωργιάδης.

- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ ο 

Ευάγγελος Σμιγάδης.

- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι, 
Αναστάσιος Αφεντουλίδης, Θεόδωρος 
Δαβίλλας, Χρήστος Δημητρέλλος, Ιωάν

νης Σαμαλέκης, Σταυρόπουλος Πέτκος, 

Σωτήριος Μαρουλάς, Σωτήριος Πιπερ- 
τζής, Χρήστος Στράτος, Βασίλειος Ραυ- 
τόπουλος, Θεμιστοκλής Θωμόπουλος, 

Εμμανουήλ Γ αζάνος, Αθανάσιος Φαρά- 
ντος, Γρηγόριος Ζαπάντης, Γεώργιος Α- 
λαμανιώτης, Κωνσταντίνος Κοντογιάν- 

νης, Δημήτριος Κορομηλιάς, Αριστείδης 
Τσιουγκράνας, Ιωάννης Γκιουλέκας, Η- 

λίας Γεωργίου, Αναστάσιος Τουμανό- 
γλου, Στυλιανός Ταρτσόγλου, Αντώνιος 
Ανδριανόπουλος, Αναστάσιος Φερενί- 
δης, Νικόλαος Μουτζούρης και Αστέριος 
Θεοδωρίδης.

-Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, 
Ευάγγελος Παπατσίμπας, Όλγα Θεοδω- 
ροπούλου, Γεώργιος Αποστολόπουλος, 
Νικόλαος Βάσης, Ευστάθιος Γεωργιά- 

δης, Γ εώργιος Γ κίνης, Κυριάκος Αναστα
σίου, Απόστολος Χατζηκωτούλας, Χρή
στος Δελλής, Γεώργιος Σταθόπουλος, 
Βασίλειος Κουλούρας, Θεόδωρος Πατρί- 
καλος, Αντώνιος Καϊσίδης, Διονύσιος Ζή
σης, Γεώργιος Τσιόκος, Γεώργιος Καρα- 
μπουγίκης, Ιωάννης Παυλάκης, Νικόλα

ος Παπαχρήστου, Βασίλειος Φωτίκας, 
Χρήστος Τζώτζος, Παναγιώτης Μπε- 
χλούλης, Κωνσταντίνος Κουτσουρελά- 

κης, Κωνσταντίνος Σκορπάς, Δημήτριος 
Αργυρόπουλος, Παναγιώτης Σελτσιώ- 

της, Ορέστης Σαρήκας, Γεώργιος Χαλ- 
λής, Δημήτριος Τσαπρούνης, Γεώργιος 
Τριανταφύλλου, Γεώργιος Κατσιαφλιά- 

κας, Αθανάσιος Γκούμας, Γεώργιος Μοί- 
ρος, Αθανάσιος Καραγιάννης, Γεώργιος 
Ζιώζιας, Λάμπρος Παληόπουλος, Ιωάν
νης Παρχαρίδης, Κωνσταντίνος Γερο- 
στάμουλος, Γεώργιος Μπακατσέλος,

Άγγελος Μπεκιάρης, Νικόλαος Δαφνο
μήλης, Ιωάννης Κωνσταντινόπουλος, Κυ

ριάκος Πολύμερος, Γεράσιμος Βελής, 

Κωνσταντίνος Νανούσης, Δημήτριος 
Δούλας, Διονύσιος Κουρέας, Κωνσταντί

νος Γιλδίζης, Κωνσταντίνος Κουτόνιας, 

Γεώργιος Τσακαλιός, Κωνσταντίνος Να- 
ζιράκης, Κοσμάς Φουντόγλου, Δημή- 

τριος Βλάχος, Ιωάννης Καπατσούλιας, 

Λάμπρος Ανδρέογλου, Παναγιώτης Τ σίγ- 

γανος, Γεώργιος Δαρβίρας, Θεόδωρος 
Δασκαλόπουλος, Ιγνάτιος Κουντουρα- 

τζής, Ηλίας Γιατράκος, Κωνσταντίνος 
Σουπιώνης, Θωμάς Κόκκινος, Στέφανος 

Κοζκόζης, Γεώργιος Κατσιαβριάς, Γεώρ
γιος Στράντζαλης, Στέφανος Πατσιαρί- 
κας, Ανδρέας Ντιώνιας, Γεώργιος Μαβί- 

δης, Αθανάσιος Καραχρήστος, Χαράλα
μπος Σταμάτης, Αλέξανδρος Ρίζος, Ιωάν

νης Κουκούτζης, Χρήστος Κατσούλας, 
Θωμάς Βαλμαντώνης, Φώτιος Βασιλά- 
κος, Χαράλαμπος Αβραμίδης, Εμμανου

ήλ Μαθιουδάκης, Χαρίκλεια Παπαχρη- 
στάκη, Αναστάσιος Φαρμάκης, Αντώνιος 

Αγγελής, Ευάγγελος Τάτσης, Χρήστος 
Ρουπακιάς, Παναγιώτης Παπαθωμάκος, 
Ευάγγελος Μαλιγιάννης, Γεώργιος Δε- 
σποτέλλης, Κωνσταντίνος Σπυρόπου- 

λος, Βασίλειος Λιλές, Γεώργιος Φουντου- 
λάκης, Θεοδόσιος Γκρόζος, Κωνσταντί
νος Μακρυγιάννης, Τηλέμαχος Μυλω
νάς, Νικόλαος Ανδρεαδάκης, και Πανα
γιώτης Χατζηπαζαρλής.

-Με το βαθμό του Αρχκρύλακα οι, Κων

σταντίνος Τσακιρίδης, Γεώργιος Παπα- 
δόπουλος, Κωνσταντίνος Τσέλιος, Κων

σταντίνος Σβάνος, Γεώργιος Δημητριά- 
δης, ΣτέργιοςΛεωνάκης, Δημήτριος Κολ- 
λάτος, Γεώργιος Ταρτσόγλου, Σάββας 
Κοτσαμαρίκογλου και Πέτρος Καραβασί- 

λης.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

-Αστυνόμος Β’ που υπηρετεί στην Υπη
ρεσία Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρα

τίας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία των Α.Δ. Χανίων ή Ρεθύμνης, τηλ. 

6945759240.

-Ο Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Λιό- 
τσιος που υπηρετεί στο Α.Τ. Αγίου Γερμα- 
νού Φλώρινας, επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία της Α.Δ. Λάρισας ή της

Γ.Α.Δ. Αττικής, τηλ. 6944245902, 

6977316671.

-Ο Αρχιφύλακας Παναγιώτης Αποστο

λόπουλος, που υπηρετεί στη Δ/νση Α

σφάλειας Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποια

δήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Μεσσηνίας, 

τηλ. 6972847505.

- Ο Αρχιφύλακας Πολύδωρος Γούσης 

που υπηρετεί στη Δ/νση Τροχαίας Ηγου
μενίτσας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υ

πηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ή της 
Α.Δ. Ημαθίας, τηλ. 6937708677.

- Ο Αστυφύλακας Δημήτριος Παντέρης 
που υπηρετεί στο Α.Τ. Τριπόλεως, επιθυ

μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. 
Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Χίου, Σάμου ή 

Ιονίων νήσων, τηλ. 6944866518, 

2651077440.

- Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. 

Ζακύνθου, επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Α.Δ. Πιερίας ή της Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης, τηλ. 6997054985.

- Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. 
Κοζάνης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υ
πηρεσία της Γ.Α.Δ. Αττικής, τηλ. 
6938352457.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TETRA

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέρ
γειας απαντώντας σε σχετικό ερώτημα 
για την εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία από κεραιοδιατάξεις του 

TETRA που βρίσκονται εγκατεστημένα 
σε αυτοκίνητα της Ελληνικής Αστυνομίας 
απάντησε ό,τι δεν παρουσιάζεται υπέρ

βαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του 
κοινού σε εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της χρή
σης του εν λόγω τηλεπικοινωνιακού συ
στήματος, όπως αυτά έχουν καθοριστεί 
στην υπ’ αρίθμ. 53571/3839 ΦΕΚ 1105 
τ.Β' από 6 Σεπτεμβρίου 2000 Κοινή Υ
πουργική Απόφαση, η οποία βασίσθηκε
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στην υπ’ αρίθμ. L199 (1999/519/EC) από 

30.7.1999 απόφαση του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλους τους χώ

ρους εντός και πλησίον των οχημάτων 

της Ελληνικής Αστυνομίας όπου πραγμα

τοποιήθηκαν οι μετρήσεις.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΩΝ 
ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ

Με σχετική απόφαση του κ. Υπουργού 

Δημόσιας Τάξης που δημοσιεύθηκε την

7.6.2005 (ΦΕΚ 828 τ.Β’), προβλέπεται ότι 

η ισχύς των Αδειών Κατοχής Κυνηγετικών 
Όπλων που είχαν χορηγηθεί από τις Υπη
ρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας μετά 

την 7.1.1994 και λήγουν μέχρι την 

31.12.2005, παρατάθηκε μέχρι την ημε

ρομηνία αυτή. Εντός της ως άνω ημερο
μηνίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υ

ποβάλλουν δικαιολογητικά για ανανέωσή 
τους στα Αστυνομικά Τμήματα ή Τμήματα 

Ασφαλείας του τόπου κατοικίας τους.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Γενική 

Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλε
κτρονικής Διακυβέρνησης -, στο πλαίσιο 

των προσπαθειών του για την ταχύτερη 

και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση 

του πολίτη στις καθημερινές συναλλαγές 

του με τη Διοίκηση, προχώρησε στη θε
σμοθέτηση νέων διατάξεων, με το νόμο 

3345/2005 (Φ.Ε.Κ. 138/AV16-6-2005) “Οι
κονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοι
κήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμά

των” , με τις οποίες βελτιώνονται και καθί

στανται οι διοικητικές διαδικασίες, περισ

σότερο ευέλικτες και αποδοτικές.

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν στα εξής:

* Βεβαίωση του γνησίου της υπογρα
φής του ενδιαφερομένου πολίτη, από ο
ποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.

* Κατάργηση της βεβαίωσης του γνη
σίου της υπογραφής του ενδιαφερομέ
νου πολίτη, όταν προσέρχεται αυτοπρο

σώπως για υποθέσειςτου στις υπηρεσίες 

του δημοσίου τομέα ή στα Κ.Ε.Π.

* Επικύρωση αντιγράφων ιδιωτικών εγ

γράφων και εγγράφων που έχουν εκδοθεί 

από αλλοδαπές αρχές.

Άμεση συνέπεια των ρυθμίσεων αυτών 

είναι η ταχύτερη και χωρίς κόστος εξυπη

ρέτηση των πολιτών, ευελιξία στη διαδι

κασία της επικύρωσης αντιγράφων εγ

γράφων και αποδοτικότερη Δημόσια Δι

οίκηση. Συγκεκριμένα, με την προσθήκη 
της φράσης “ή τα Κ.Ε.Π.” , στη διάταξη 

της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/99, 

διευρύνεται το δικαίωμα των πολιτών να 

ζητούντη βεβαίωση του γνησίου της υπο

γραφής τους και από τα Κ.Ε.Π., αίρονται 
οι όποιες αμφισβητήσεις από τη Διοίκη

ση, για τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα 

των Κ.Ε.Π. και αποσαφηνίζεται ο ρόλος 

τους, δεδομένου ότι αποτελούσε σύνη- 
θες φαινόμενο, δημόσιες υπηρεσίες να 

μην αποδέχονται τη βεβαίωση του γνησί

ου της υπογραφής του πολίτη, που είχε 
γίνει από Κ.Ε.Π. και να τον υποχρεώνουν 

να μεταβεί, για το σκοπό αυτό, σε άλλη δι
οικητική ή αστυνομική αρχή. Επίσης, κα- 

ταργείται η περιττή διαδικασία βεβαίω

σης του γνησίου της υπογραφής, όταν ο 

πολίτης προσέρχεται ο ίδιος στις δημό

σιες Υπηρεσίες ή τα Κ.Ε.Π. και καθιερώ

νεται, για πρώτη φορά, το δικαίωμα των 

πολιτών, να ζητούν από όλες τις διοικητι

κές αρχές και τα Κ. Ε. Π., τη ν επικύ ρωση α
ντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων και εγ

γράφων, που έχουν εκδοθεί από αλλοδα
πές αρχές, από ακριβή αντίγραφα αυτών, 

όταν αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγό
ρο ή δημόσια αρχή.

Σε σχέση με τις νέες ρυθμίσεις παρα
θέτουμε ειδικότερα, για ενημέρωσή σας, 

τις ακόλουθες επισημάνσεις:

Βεβαίωση του Γνησίου της Υπογραφής

* Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητά 
τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 

του, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή 

τα Κ.Ε.Π. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 

η προσκόμιση του δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων 

που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 

2690/1999, δηλαδή η σχετική προσωρινή 
βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το δια
βατήριο (άρθρο 16, παρ. 3 του ν. 

3345/05).
* Όταν ο ενδιαφερόμενος προσέρχε

ται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του 
στις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα ή τα 

Κ.Ε.Π., προσκομίζοντας το δελτίο αστυ

νομικής ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρω

τότυπα έγγραφα, δεν απαιτείται η βεβαί

ωση του γνησίου της υπογραφής του (άρ
θρο 16, παρ. 4 του ν. 3345/05).

Επικύρωση Αντιγράφων Εγγράφων

* Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζη
τά, από όλες τις διοικητικές αρχές και τα 

Κ.Ε.Π, την επικύρωση αντιγράφου από το 

πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο 

της διοικητικής αρχής που το εξέδωσε. Α
ντίγραφα των ανωτέρω επικυρώνονται 

και από δικηγόρους ή συμβολαιογρά
φους, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέ- 

πουν την άσκηση των λειτουργημάτων 
τους (άρθρο 16, παρ. 5 του ν.3345/05).

Επισημαίνεται ότι, με την προσθήκη 

της λέξης “διοικητικής” παγιώνεται νομο

θετικά ο κανόνας που τίθεται με την α- 

ριθμ. 233/2000 γνωμοδότηση της Ολομέ
λειας του Νομικού Συμβουλίου του Κρά

τους, που έγινε αποδεκτή από τον Υ

πουργό ΕΣ.Δ.Δ.Α. σύμφωνα με την οποία 

από τη Διοίκηση μπορούν να επικυρω
θούν, σε εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 

2690/1999, αντίγραφα εγγράφων που εκ- 

δίδονται μόνο από Διοικητικές Αρχές και 
όχι από αυτές που είναι μεν Δημόσιες αλ

λά όχι Διοικητικές, όπως λόγου χάρη, τα 
δικαστήρια.

Διευκρινίζεται ότι, εξακολουθεί να ι

σχύει η προγενέστερη ρύθμιση του Κώδι

κα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 
2690/1999), κατά την οποία την επικύρω

ση αντιγράφων εγγράφων μπορεί να ζη

τήσει ο ενδιαφερόμενος πολίτης και από 

δικηγόρους ή συμβολαιογράφους, σύμ
φωνα με τις διατάξεις που διέπουν τα λει

τουργήματα αυτά.
® Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί 

να ζητά, από όλες τις διοικητικές αρχές 

και τα Κ.Ε.Π., την επικύρωση αντιγράφων 
ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έ

χουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, από 
ακριβή αντίγραφα αυτών, εφόσον έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρ
χή (άρθρο 16, παρ. 5 του ν. 3345/05).

Διευκρινίζεται ότι, εξακολουθεί να ι

σχύει η προγενέστερη ρύθμιση του Κώδι-



κα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 

2690/1999), κατά την οποία δεν απαιτεί

ται η επικύρωση απλών αντιγράφων εγ
γράφων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή 

διοικητική αρχή, αν τα αντίγραφα αυτά 

συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 

του άρθρου 3 του ίδιου Κώδικα υπεύθυνη 

δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος 

βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.

Εξαίρεση:

Στις περιπτώσεις που ορισμένες υπη

ρεσίες κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη εξαί
ρεσης εγγράφων ή διαδικασιών, από τις 

ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση 
αντιγράφων εγγράφων, κατά τα ανωτέ

ρω, πρέπει να προωθήσουν άμεσα την έκ
δοση κοινής απόφασης του Υπουργού Ε

σωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο
κέντρωσης και του κατά περίπτωση αρ

μόδιου Υπουργού, εξηγώντας τους ειδι
κούς λόγους που επιβάλλουν την εξαίρε

ση αυτή (παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 

3345/05).

Το σχέδιο της εν λόγω κοινής υπουργι

κής απόφασης πρέπει να υποβληθεί στην 
Υπηρεσία μας, το συντομότερο δυνατόν 

και να αναφέρονται σ ’ αυτό, συνοπτικώς, 
οι ειδικοί λόγοι που επιβάλλουν τις εξαι
ρέσεις.

Υποχρεώσεις των Διοικητικών Αρχών.

1. Όλες οι Διοικητικές Αρχές εί
ναι υποχρεωμένες να βεβαιώνουν το γνή

σιο της υπογραφής και να επικυρώνουν 
αντίγραφα εγγράφων, σύμφωνα μετά ως 
άνω οριζόμενα. Η αρμοδιότητα για τη 
διεκπεραίωση των διαδικασιών αυτών α

πό τα Κ.Ε.Π., δεν καταργεί την υποχρέω
ση διεκπεραίωσής τους απότις λοιπές Δι

οικητικές Αρχές. Κατά συνέπεια, επιση
μαίνουμε εκ νέου ότι, είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
τόσο η άρνηση Διοικητικής ή Αστυνομι

κής Αρχής να προβεί στη διεκπεραίωση 
των ανωτέρω διαδικασιών, με το πρόσχη

μα ότι αρμόδια για αυτό είναι τα Κ. Ε. Π ., ό
σο και η παραπομπή για τις συγκεκριμέ
νες διοικητικές πράξεις σε άλλη Διοικητι
κή ή Αστυνομική Αρχή.

2. Η Διοίκηση υποχρεούται να αποδέ

χεται, όπως τα πρωτότυπα:
α) τα επικυρωμένα, κατά τα α

νωτέρω, αντίγραφα εγγράφων και 
β) τα απλά αντίγραφα εγγράφων που ε

ξέδωσε διοικητική αρχή και συνοδεύο

νται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 
3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας υ

πεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφε

ρόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοι

χείων (άρθρο 16, παρ. 6 του ν. 3345/05).

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ 

ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ΔΙΑΔΠ/5185από 16.3.2005 απόφαση του 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. αναζητούνται εφεξής, αυ- 

τεπαγγέλτως, από τις αρμόδιες για την 
έκδοση διοικητικών πράξεων Υπηρεσίες, 

τα πιστοποιητικά γέννησης, οικογενεια
κής κατάστασης, εγγραφής ανδρών στα 

μητρώα αρρένων και τα αποσπάσματα ή 
αντίγραφα ληξιαρχικής πράξης, γέννη

σης, γάμου ή θανάτου που εκδίδονται α

πό τους δήμους και τις κοινότητες.
2. Ειδικότερα, όπου από τις κεί

μενες διατάξεις για την έκδοση διοικητι
κών πράξεων (προσλήψεις προσωπικού 

κ,λπ.) προβλέπεται, ως δικαιολογητικό, η 

προσκόμιση ενός από τα παραπάνω π ι
στοποιητικά ή αποσπάσματα, αυτά θα α- 

ναζητούνται από την Αστυνομική Υπηρε
σία. Προς τούτο, ο ενδιαφερόμενος πολί

της, κατά την κατάθεση της αίτησης, θα 
καλείται να σημειώσει σ' αυτή ότι συναινεί 
στην αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από 
την Υπηρεσία. Η συγκατάθεση του πολίτη 
είναι απαραίτητη, καθόσον στο πιστοποι

ητικό ή απόσπασμα αναγράφονται ακόμη 
και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Στη 

συνέχεια και εντός 24ώρου από την πα
ραλαβή της αίτησης, η Αστυνομική Υπη
ρεσία απευθύνει έγγραφο, διαμέσου τη- 

λεομοιοτύπου (φαξ) προς τον αρμόδιο 
δήμο ή κοινότητα. Οτύποςτου εγγράφου 

προβλέπεται από το παράρτημα I της α
νωτέρω απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α σχε
τικής και περιλαμβάνει, τον τίτλο της Υπη
ρεσίας, τα στοιχεία ταυτοποίησης του 

προσώπου για το οποίο ζητείται το πιστο
ποιητικό ή το απόσπασμα, το σκοπό της 
αναζήτησης του πιστοποιητικού, καθώς 
και αν απαιτείται η υποβολή του πρωτό

τυπου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά 
περίπτωση διατάξεις. Ο τίτλος της Αστυ
νομικής Υπηρεσίας πρέπει να περιλαμβά
νει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται α
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πό τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 3 του 

Π.Δ. 75/1987 (αρμόδιος χειριστής, τηλέ

φωνο, οπωσδήποτε τηλεομοιότυπο 
κ.λπ.). Με το ίδιο έγγραφο μπορεί να ζη

τούνται πιστοποιητικά ή αντίγραφα για 

περισσότερα του ενός άτομα. Επισημαί- 

νεται ότι όσοι πολίτες δεν επιθυμούν την 

αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πιστοποιη

τικού από την Υπηρεσία το προσκομίζουν 

οι ίδιοι.

3 .0  αρμόδιος Δήμος ή Κοινότη
τα εντός 48 ωρών από τη λήψη του εγ

γράφου υποχρεούται να αποστείλει μη 
τηλεομοιοτυπία το πιστοποιητικό ή αντί

γραφο στην Υπηρεσία που το αναζητά. Η 
αποστολή πιστοποιητικού ή αντίγραφου 

ταχυδρομικώς, γίνεται μόνο στην περί

πτωση κατά την οποία απαιτείται η υπο
βολή του σε πρωτότυπο, αλλά και στην 

περίπτωση αυτή οι Υπηρεσίες οφείλουν 

να προωθούν την όλη διαδικασία, με βά
ση το αντίγραφο της τηλεομοιοτυπίας, 

πληντης έκδοσης της τελικής διοικητικής 

πράξης. Επίσης, οφείλουν να εφαρμό
ζουν τη νομοθεσία για τη διακίνηση εγ

γράφων με τηλεομοιοτυπία μεταξύτων Υ
πηρεσιών (Ν. 2672/1998) και ιδιαίτερα τις 
διατάξεις που αφορούν την ισχύ και την 

αρχειοθέτησή τους, καθώς και το άρθρο 

10 του Ν. 3230/2004 για τη επικύρωσή 
τους. Σημειώνεται ότι η επικοινωνία μετα

ξύ Αστυνομικών Υπηρεσιών και δήμων ή 
κοινοτήτων θα γίνεται μόνο με τη χρήση 
τηλεομοιοτυπίας και όχι με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (e-mail), καθόσον δεν έχει 
θεσπιστεί η χρήση της ψηφιακής υπογρα

φής για τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Α
στυνομίας.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και με 

στόχο την άμεση ανταπόκριση των Υπη
ρεσιών στη νέα διαδικασία, οι αρμόδιες 

Διευθύνσεις Κλάδων του Αρχηγείου Ελ
ληνικής Αστυνομίας θα μεριμνήσουν για 

τον ανασχεδιασμό των εντύπων αιτήσεων 
οι οποίες διατίθενται στους πολίτες για 

τις διαδικασίες αρμοδιότητάς τους που 
απαιτείται ως δικαιολογητικό το πιστο

ποιητικό γέννησης, οικογενειακής κατά
στασης, εγγραφής ανδρών στα μητρώα 

αρρένων και το απόσπασμα ή αντίγραφο 
ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γάμου ή 

θανάτου, προσθέτοντας σημείωση επί 
της οποίας θα δηλώσει ο πολίτης τη συ
ναίνεσή του για την αυτεπάγγελτη αναζή
τησή του. Σημειώνεται ότι στα έντυπα αυ

τά δεν συμπεριλαμβάνονται οι αιτήσεις 
που χρησιμοποιούνται από τα Κέντρα Ε-
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ξυπηρέτησης Πολιτών.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Εξυπηρέτη
σης Αποστράτων της Δ/νσης Δημοσίων 

Σχέσεων εγκατέστησε και λειτουργεί η
λεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη δι

εύθυνση www.dds4@ mopo.gr.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΟΔΗΓΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝ.

ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ

Η Γεν. Αστυν. Διεύθυνση Περιφέρειας 

Αν. Μακεδονίας -  Θράκης εφαρμόζοντας 
σχετική διαταγή του Αρχηγού του Σώμα
τος πραγματοποίησε «Εβδομάδα Οδικής 

Ασφάλειας Δικύκλων», οι οδηγοί των ο
ποίων σύμφωνα με τις στατιστικές συμ
μετέχουν σε μεγάλο ποσοστό στα τρο
χαία ατυχήματα και στην ηχορύπανση. 

Κατά τη διάρκεια της «Εβδομάδας Οδι
κής Ασφάλειας Δικύκλων» οι Υπηρεσίες 
της Γεν. Αστυν. Δ/νσης διενέργησαν εκ

στρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποί- 
ησης οδηγών των δικύκλων οχημάτων 
που μεταξύ άλλων περιλάμβανε:

1. Τη διανομή από ειδικά συνερ

γεία τροχαίας, ενημερωτικών φυλλα
δίων, τα οποία εκτυπώθηκαν σε συνεργα

σία με τη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφ. 

Αν. Μακεδονίας -  Θράκης.
2. Τηνπληροφόρησηγιατιςσυνέ- 

πειες της μη ασφαλούς και πειθαρχημέ- 
νης οδήγησης, με συνεντεύξεις στα τοπι
κά ΜΜΕ.

3. Την πραγματοποίηση συναντή
σεων των Διοικητών Τροχαίας με Συλλό

γους δικυκλιστών σε χώρους συγκέντρω
σής των, για ανταλλαγή απόψεων και ε

νημέρωση.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Η Ελληνική Αστυνομία διοργάνωσε 

στην Αθήνα σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Α
στυνομικής Ακαδημίας (CEPOL), με θέμα 

«Διαχείριση πλήθους κατά τη διάρκεια

μεγάλων αθλητικών γεγονότων». Στο σε

μινάριο συμμετείχαν είκοσι ανώτεροι α
ξιωματικοί της Αστυνομίας, ειδικοί σε θέ

ματα διαχείρισης πλήθους κατά τη διάρ
κεια μεγάλων αθλητικών γεγονότων, από 
κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Ελλάδα, Γερμανία, 
Αγγλία, Γ αλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Φιλαν

δία, Ιταλία, Ισπανία, Λιθουανία, Λετονία).

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, 
Έλληνες αξιωματικοί μετέφεραν την ε

μπειρία και τεχνογνωσία που αποκτήθηκε 
από τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Α

γώνων 2004 και ειδικότερα, το μοντέλο δι

οίκησης, τα σχέδια αντιμετώπισης ασύμ
μετρων απειλών και διαχείρισης κρίσεων. 

Παράλληλα, αξιωματικοί από τη Γ αλλία, 
τη Φιλανδία και την Ολλανδία, ανέπτυξαν 
θέματα που αφορούν στο σχεδίασμά και 
τη λήψη μέτρων κατά τη διάρκεια μεγά
λων συγκεντρώσεων.

Συγκροτήθηκαν επίσης τρεις ομάδες 
εργασίας, υπό μορφή άσκησης επί χάρ
του, βασισμένης σε σενάρια ανάλογα με 

αυτά που εφαρμόστηκαντην περίοδο της 
ολυμπιακής προετοιμασίας. Τον συντονι
σμό είχε η Ομάδα Σχεδιασμού Ασκήσεων 
της Ελληνικής Αστυνομίας (ΔΑΟΑ). Στη 

συνέχεια οι συμμετέχοντες επισκέφθη- 
καντα επιχειρησιακά κέντρα της Ελληνι

κής Αστυνομίας, όπου και τους έγινε σχε
τική ενημέρωση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Εκπαιδευτική διημερίδα πραγματοποι
ήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Α
στυφυλάκων στα Γρεβενά.

Στη διημερίδα, η οποία διοργανώθηκε 
στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το 

προσεχές εκπαιδευτικό έτος, παρέστη ο 
Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτη
γος κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης και συμ
μετείχαν ανώτεροι και ανώτατοι αξιωμα
τικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά τη διάρκεια της διημερίδας μετα
ξύ των άλλων, συζητήθηκαν θέματα ό
πως:

* Τα προβλήματα που παρουσιάστη
καν κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτι
κού προγράμματος, εκπαιδευτικής πε

ριόδου 2004-2005.
* Τον σχεδίασμά του εκπαιδευτικού 

προγράμματος της προσεχούς εκπαι
δευτικής περιόδου.

* Την επιλογή κατάλληλου εκπαιδευτι
κού και διδακτικού προσωπικού.

* Τις μεθόδους πρακτικοποίησης της 
διδασκαλίας.

Ζ* Την ίδρυση και λειτουργία πρότυ

που εκπαιδευτικού Αστυνομικού Τμήμα
τος στις Σχολές Αστυφυλάκων.

* Την αξιοποίηση των εμπειριών και 
γνώσεων που αποκτήθηκαν από τη διορ

γάνωση και ασφαλή διεξαγωγή των Ολυ
μπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων.

Ο σκοπός της διημερίδας αφορά την ο
μοιόμορφη διαχείριση θεμάτων που αφο
ρούν την εκπαίδευση και γενικότερα, η α

ναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήμα
τος των Σχολών Αστυφυλάκων.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΕΦΗΒΟΥ

Λειτουργεί ήδη απότηνθη Ιουνίου 2005 
η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του 
Παιδιού και του Εφήβου η οποία απαντά

ει στο 1177. Το 1177 καλεί όποιος έχει α
νάγκη συμβουλής, υποστήριξης ή βοή
θειας σχετικά με θέματα που αφορούν 
στην ψυχική υγεία της οικογένειας, σε γο
νείς, παιδιά, εφήβους, εκπαιδευτικούς, ε- 
παγγελματίες ψυχικής υγείας και κοινω
νικής φροντίδας κ.α. Ο εύκολος, γρήγο
ρος, άμεσος και εφόσον κάποιος επιθυ
μεί ανώνυμος τρόπος πρόσβασης δίνει 
τη δυνατότητα να διευκολυνθεί η ανα
γνώριση προβλημάτων σε πρώιμα στά

δια. Η τηλεφωνική γραμμή 1177 στελεχώ
νεται από διεπιστημονική ομάδα. Ο ενδια
φερόμενος μπορεί να καλέσει δωρεάν το 
1177 από οποιοδήποτε τηλέφωνο Δευτέ
ρα μέχρι Παρασκευή 9.30’- 20.30' και 
Σάββατο 9.30’-14.00’.

Η Τοπική Διοίκηση Αθηνών της Διε
θνούς Ένωσης Αστυνομικών, γιορτάζο
ντας τα 40 χρόνια από την ίδρυση του Ελ
ληνικού Εθνικού Τμήματος, θέλοντας να
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τιμήσει όλους όσου πρωτοστάτησαν και 

με πολλούς αγώνες δημιούργησαν τη 

Δ.Ε.Α., εξέδωσε σε συνεργασία με τη 

Δ/νση Κοινόχρηστης Τηλεφωνίας του 0 - 

ΤΕ, αναμνηστική τηλεκάρτα. Οιτηλεκάρ- 

τες δεν είναι μόνον εμπορικό μέσο, αλλά 

και συλλεκτικό είδος που ταξιδεύουν σε 

ολόκληρο τον πλανήτη.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανοιχτού 
στίβου που πραγματοποιήθηκε την 25 και 

26 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο Άργους, 

στην κατηγορία παίδων, διακρίθηκε ο 

Γιώργος, γιος του Αστυν. Α’ Βασιλείου 

Δημητρίου που υπηρετεί στο Α.Τ. Λιβα

δειάς καταλαμβάνοντας την 1η θέση στα 

110 μ. μετ’ εμποδίων και την 4η θέση στα 

200 μ. Μετά από αυτή την επιτυχία θα 

συμμετάσχει στο Βαλκανικό Πρωτάθλη

μα Παίδων -  Κορασίδων που θα γίνει στην 

Τρίπολη.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ

Ο Αρχιφύλακας Αντώνιος Δημόπουλος 
που υπηρετεί στο Τμ. Τροχαίας Κορυδαλ
λού έχει κατασκευάσει και λειτουργεί δί
κιά του ιστοσελίδα (www.dimopoulos), 
που

περιλαμβάνει πλούσιο και ενδιαφέρον 

θεματολόγιο

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατόπιν των εκλογών που διενεργήθη- 

καντην 12.6.2005 εξελέγειτο νέο Δ.Σ. του 
Ομίλου το οποίο απαρτίζεται ως εξής: 

Πρόεδρος ο Ιωάννης Μαθιουδάκης, Α' Α

ντιπρόεδρος ο Χαράλαμπος Παντελιάς, 
Β’ Αντιπρόεδρος ο Μιχαήλ Λουτριανά- 

κης, Γεν. Γραμματέας ο Νίκος Κωνστα- 
ντόπουλος, Ταμίας ο Μιχαήλ Παναγιάς, 

Δημ. Σχέσεις η Ευφροσύνη Κρανιδά και 
Ειδ. Γραμματέας ο Διονύσιος Τζίντζελης.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.Α!

Την 8.7.2005 διεξήχθησαν αρχαιρεσίες 
για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμ

βουλίου της Ομοσπονδίας, Εξελεγκτικής 

Επιτροπής, Εκπροσώπων στα Ασφαλιστι

κά Ταμεία, τα Συμβούλια Μεταθέσεων και 

τα Πειθαρχικά Συμβούλια.

Για το Δ.Σ. εξελέγησαν οι εξής:

Τακτικά μέλη οι, Αστυν. Υποδ/ντής 

Κων/νος Αναγνώστου, Αστυνόμος Β’ 

Ματθαίος Γιαννούλης, Αστυνόμος Β' 

Κων/νος Γκαϊτατζής, Αστυνόμος Α’ Αντώ

νιος Δαριβιανάκης, Αστυνόμος Β' Χαρά

λαμπος Θεοχάρης, Αστυνόμος Α ’ Δημο

σθένης Καλαμπαλίκης, Αστυν. Δ/ντής Γ ε- 

ώργιος Καμαρινόπουλος, Αστυνόμος Α ’ 

Μιχαήλ Καραμαλάκης, Αστυνόμος Α ’ Α

θανάσιος Κατερινόπουλος, Αστυν. Υ

ποδ/ντής Δήμος Κοκμοτός, Αστυνόμος Β’ 

Βασίλειος Μαστρογιάννης, Αστυνόμος Β’ 

Αθανάσιος Παπαμαργαρίτης, Αστυνόμος 

Α ’ Ιωάννης Πουρσανίδης, Αστυν. 
Υποδ/ντής Παναγιώτης Τσιμπίδης, Α

στυν. Υποδ/ντής Ιωάννης Τσολάκος.

Αναπληρωματικά Μέλη οι, Αστυνόμοι 

Α' Αριστείδης Ανδρικόπουλος και Δημή- 
τριοςΓεωργατζής.

Γ ια την Εξελεγκτική Επιτροπή οι, Υπα- 

στυνόμος Β’ Ιωάννης Γιαννούλης, Ανθυ- 

παστυνόμος Ευστάθιος Μητρόπουλος, 

Υπαστυνόμος Α ’ Κανέλλος Νικολάου και 

Αναπλ. ο Αστυνόμος Β’ Γεώργιος Κανέλ

λος.

Γιατα Συμβούλια Μεταθέσεων οι Αστυ

νόμοι Α ’ Δημήτριος Γεωργατζής και (Α

ναπλ.) Μιλτιάδης Ζαφείρης.

Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων οι, 

Ανθυπαστυνόμος Ευστάθιος Μητρόπου

λος και (Αναπλ.) Υπαστυνόμος Α ’ 
Κων/νος Δεληδάκης.

Γ ια τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΤΑΑΣ -  Ε- 

ΤΕΧ οι Αστυνόμος Β’ Ιωάννης Κατσιαμά- 
κας και (Αναπλ.) Αστυνόμος Β’ Νικόλαος 

Πέτρου. ΕΤΥΑΠ -  ΤΑΥΑΠ -  ΚΥΥΑΠ οι Α

στυν. Δ/ντής Χρήστος Πάνος και (Αναπλ.) 

Αστυνόμος Α’ Ιάκωβος μαρουλής.

Γ ια τα Πειθαρχικά Συμβούλια Αθηνών 

οι,
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο 

ανθ/μων, αρχ/κων, αστ/κων οι, Υπαστυ
νόμος Β’ Ιωάννης Γ ιαννούλης και (Αναπλ.) 

Αστυνόμος Β’ Ιωάννης Δημητρακόπου- 
λος.

Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβού
λιο ανθ/μων, αρχ/κων, αστ/κων οι, Αστυ
νόμος Β’ Βασίλειος Βράντζας και (Ανα

πλ.) Υπαστυνόμος Α’ Ιωάννης Γούσιας.

Πειθαρχικό Συμβούλιο Υπαστυνόμων 
οι, Αστυνόμος Β’ Παντελής Τίγκας και (Α

ναπλ.) Αστυνόμος Α’ Γεώργιος Τηλελής.

Πειθαρχικό Συμβούλιο Αστυνόμων οι, 

Αστυν. Υποδ/ντής Δημήτριος Μπέττας 

και (Αναπλ.) Αστυν. Υποδ/ντής Γεώργιος 
Παλιούρας.

Πειθαρχικό Συμβούλιο Αστυνομικών 

Υποδιευθυντών ο Αστυν. Δ/ντής Χρήστος 

Πάνος.

Γ ια τα Πειθαρχικά Συμβούλια Θεσσα
λονίκης οι,

Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο 
Ανθ/μων, Αρχ/κων, Αστ/κων. οι, Υπαστυ
νόμος Α ’ Αστέριος Κόμματός και (Αναπλ.) 

Υπαστυνόμος Β’ Κων/νος Χρυσόπουλος.

Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβού
λιο ανθ/μων, αρχ/κων, αστ/κων. οι, Αστυ

νόμος Α ’ Αριστείδης Τζελέπης και (Ανα

πλ.) Αστυνόμος Β’ Κων/νος Δούβαλης.

Πειθαρχικό Συμβούλιο Υπαστυνόμων 
οι, Αστυνόμος Β’ Κων/νος Γκάίντατζής και 
(Αναπλ.) Αστυνόμος Α’ Αθανάσιος Πολυ- 
νακης.

Πειθαρχικό Συμβούλιο Αστυνόμων ο 
Αστυν. Υποδ/ντής Γεώργιος Λιθοξόπου- 
λος.

Στην Αθήνα την 15η Ιουλίου συγκροτή

θηκε σε σώμα το νεοεκλεγέν 15μελές Δι

οικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., που 

προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της

8.7.2005 ως εξής:

Πρόεδρος ο Γεώργιος Καμαρινόπου- 

λος, α ’ Αντιπρόεδρος ο Κων/νος Γκαϊντα-

τζής
β’ Αντιπρόεδρος ο Δήμος Κοκμοτός, γ ’ 

Αντιπρόεδρος ο Κων/νος Αναγνώστου,

Γενικός Γραμματέας ο Δημοσθένης 

Καλαμπαλίκης, Ειδικός Γ ραμματέας ο Ιω

άννης Τσολάκος, Οργανωτικός Γ ραμμα

τέας ο Αθανάσιος Παπαμαργαρίτης, Τα

μίας ο Μιχαήλ Καραμαλάκης, Υπεύθυνος 

Διεθνών Σχεσεων ο Μιχαήλ Καραμαλα- 

κης, Υπεύθυνος Δημόσιων Σχέσεων και 

Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ο Ιωάννης
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Τσολακος, Υπεύθυνος Εκδόσεων ο Αθα

νάσιος Παπαμαργαρπης και 

Μέλη οι, Αριστείδης Ανδρικόπουλος, 

Ματθαίος Γιαννούλης, Αντώνιος Δαρι- 

βιανάκης, Χαράλαμπος Θεοχάρης, Βασί
λειος Μαστρογιάννης, Ιωάννης Πουρσα- 

νίδηςκαι Παναγιώτης Τσιμπιδης.

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Το Δ.Σ. της Ένωσης Αξιωματικών Περι

φέρειας Θεσσαλίας που προέκυψε μετά 

τις πρόσφατες αρχαιρεσίες έχει ως εξής: 

Πρόεδρος ο Αστυν. Α’ Μιλτιάδης Ζαφεί- 
ρης, Α ’ Αντιπρόεδρος ο Αστυν. Α’ Νικόλα
ος Ράκος, Β’ Αντιπρόεδρος ο Υπαστ. Β’ 
Σεραφείμ Καφετζής, Γεν. Γραμματέας ο 

Αστυν. Α ’ Γεώργιος Αγάκος, Ειδ. Γ ραμμα- 
τέας ο Αστυν. Β’ Αθανάσιος Καλαμπάκας, 
Ταμίας ο Υπαστυν. Α ’ Ηλίας Βαλκανιώτης 

και Μέλη οι, Αστυνόμοι Α ’ Ιωάννης Διαμα
ντής, Κωνσταντίνος Δαμιανός και Ευάγ
γελος Βαϊράμης.

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  

ΘΡΑΚΗΣ

Η Ένωση Αξιωματικών Ανατολικής Μα
κεδονίας -  Θράκης, πραγματοποίησε αρ

χαιρεσίες για την ανάδειξη αντιπροσώ
πων στην ΠΟΑΞΙΑ και εξελέγησαν οι, Α

στυν. Υποδ/ντής Δήμος Κοκμοτός και ο Α
στυν. Α’ Γ εώργιος Γ κοδοσίδης.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υ

πάλληλων Θεσσαλονίκης που προέκυψε 

μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες έχει ως 
εξής: Πρόεδρος ο Γεώργιος Αναστασιά- 
δης, Γεν. Γραμματέας ο Ηλίας Βασιλά- 

κης, Α ’ Αντιπρόεδρος και υπ. Δυτικού το

μέα ο Σωτήριος Ζαχαράκης, Β’ Αντιπρόε
δρος και Αναπλ. Ταμίας ο Στέργιος Δρό

σος, Ταμίας και υπεύθ. Κεντρικού Τομέα 
ο Δημήτριος Χρυσούλας, Υπεύθυνος 

Δημ. Σχέσεων ο Γεώργιος Λαμπάδας, Α
ναπλ. Γεν. Γ ραμματέας και αν. Δημοσίων 

Σχέσεων ο Σταύρος Καλογερόπουλος, 

Οργαν. Γ ραμματέας και υπ. Ανατ. Τομέα 

ο Χρήστος Γούλας και Μέλη οι, Δημή- 
τριος Παδιώτης, Βασίλειος Πουρνάρας, 

Ιωάννης Σπυρίδης, Κωνσταντίνος Τεκερ-

λέκης και Γ εώργιος Φεστερίδης.Γ ια την 

Ελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι, Πρό

εδρος ο Βασίλειος Γιαννακόπουλος, Γεν. 

Γ ραμματέας ο Θεόδωρος Χαχαμίδης και 

Αντιπρόεδρος ο Αλέξανδρος Χουβαρ- 
δάς. Τακτικό Μέλος στα Συμβούλια Με

ταθέσεων ο Σταύρος Καλογερόπουλος 

και Αναπληρωματικός ο Στέργιος Δρό
σος.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρο

δόπης, πραγματοποίησε αρχαιρεσίες για 
την ανάδειξη αντιπροσώπων στην ΠΟΑ- 

ΣΥ και εξελέγησαν οι, Ιωάννης Τσαβδαρ- 
τζής, Χρύσανθος Αμουτζάς, Ιωάννης Πε- 

τρίδης, Κωνσταντίνος Ζαρμπάπης, Στυ
λιανός Τάίρίδης, Δημήτριος Φεγγομύτης 
και Χρήστος Άτσαλος.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υ

πάλληλων Βοιωτίας που προέκυψε μετά 

τις πρόσφατες αρχαιρεσίες έχει ως εξής: 
Πρόεδρος ο Σπυρίδων Κίτσος, Αντιπρόε

δρος ο Γεώργιος Βόμπρας, Γ εν. Γ ραμμα
τέας ο Στέφανος Ρεντίφης, Ταμίας ο Ευ

θύμιος Μαγκλάρας, Οργ. Γ ραμματέας ο 

Λουκάς Λουκάς και Μέλη οι, Χρήστος 
Κουτρομάνος και Ηλίας Τουλίτσης. Για 

την Εξελεγκτική Επιτροπή οι Βασίλειος 
Ντεβενές, Αναστασία Κουβλή και Νικόλα

ος Μπεθάνης. Αντιπρόσωποι στην ΠΟΑ- 

ΣΥ οι, Γεώργιος Χαλβατζής, Δημήτριος 

Σιδέρης, Στέφανος Ρεντίφης, Νικόλαος 
Τριανταφύλλης, Ιωάννης Πανταζής και 

Σωτήριος Δρένιος. Γ ια το Συμβούλιο Με

ταθέσεων ο Γεώργιος Χαλβατζής. Για τη 
γραμματεία Γυναικών οι, Παρασκευή Οι
κονόμου, η Μαρία Κοκμοτού και η Ανα
στασία Κουβλή.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

Πραγματοποιήθηκαν στις 14 Ιουνίου 

2005 οι εκλογές του Σωματείου Ειδικών 

Φρουρών Αττικής για την ανάδειξη του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου 

η νέα σύσταση έχει ως εξής: Πρόεδρος ο 

Βασίλειος Ντούμας, Αντιπρόεδρος ο Ευ
στράτιος Μαυροειδάκος, Γ εν. Γ ραμματέ-

ΑΣ Τ ΥΝ Ο Μ Ι ΚΗ
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005

ας ο Δημήτριος Ακριβός, Ταμίας ο Πα- 

σχάλης Πασχαλίδης, Αναπλ. Γεν Γραμ.ο 

Ιωάννης Φαναριώτης και Αναπλ. Ταμίας ο 

Δημήτριος Ζαρκάδας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Οι Αστυνομικοί της Ένωσης Αστυνομι

κών Υπαλλήλων Αττικής και οι συνάδελ

φοι από τις πρωτοβάθμιες Οργανώσεις 

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνο
μικών Υπαλλήλων, που συγκεντρώθηκαν 

την 23η Ιουνίου 2005, έξω από το κτίριο 
της Γ.Α,Δ.Α.,εξέδωσαντο κατωτέρω Ψή
φισμα Διαμαρτυρίας:

* Πριν ένα χρόνο η χώρα μας διοργά- 

νωσε σε περιβάλλον απόλυτης ασφάλει
ας τους Ολυμπιακούς Αγώνες με αποτέ

λεσμα να γίνουμε αποδέκτες πολλών και 
ειλικρινών συγχαρητήριων από «εχθρούς 

και φίλους», όπου το μεγαλύτερο βάρος 
το σήκωσε η Αττική.

* Σήμερα όλοι μας, με πρώτη τη υπη

ρεσιακή και πολιτική ηγεσία της Ελληνι

κής Αστυνομίας υπερηφανευόμαστε ότι 

εξάγουμε τεχνογνωσία, εμπειρία και δια
φημίζουμε τη χώρα μας δικαίως ως την α
σφαλέστερη, ζητώντας παράλληλα από 

τους πολίτες άλλων χωρών να μας επι- 
σκεφθούν.

* Ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη ε
πίσκεψή του στο Υπουργείο Δημόσιας 

Τάξης εξέφρασε την ευαρέσκεια καιτα ει
λικρινή του συγχαρητήρια προς τους Α

στυνομικούς για την αποτελεσματικότη- 

τά τους, την εμπέδωση κλίματος ασφά
λειας προς τους πολίτες και επανέλαβε 

κατηγορηματικά ότι όλες οι δεσμεύσεις 
της Κυβέρνησης προς αυτούς θα τηρη

θούν στο ακέραιο.
* Την προώθηση με ιδιαίτερη σπουδή 

από το ΥΔΤ προς επικύρωση, σχεδίου 

Π.Δ. που αφορά «μετακινήσεις -  αποσπά

σεις -  μεταθέσεις Ειδικών Φρουρών και 
Συνοριακών Φυλάκων», ιδίως σε μία χρο
νική στιγμή που οι ευπαθείς στόχοι αυξά

νονται, η εγκληματικότητα δεν μειώνεται 
στους επιθυμητούς ρυθμούς και παρου

σιάζεται έλλειψη δύναμης στην Αττική (α

πό τις προκηρυχθείσες 220 θέσεις καλύ
φθηκαν μόνο οι 15 στις τελευταίες μετα
θέσεις), η όποια, δε, μετακίνησή τους 

στην περιφέρεια και θα αδικήσει κατάφο- 
ρατους αστυνομικούς υπαλλήλους.
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υπηρεσιακό
* Τηνεπιχειρούμενη «ομογενοποίηση» 

των Ειδικών Φρουρών και των Συνορια

κών Φυλάκων με τους Αστυνομικούς. Ε

γκρίνουμε ομόφωνα το παρόν ψήφισμα 

και καλούμε όλους τους πολίτες να στα

θούν αλληλέγγυοι στον αγώνα μας, απαι

τώντας αφενός την άμεση απόσυρση του 

προαναφερθέντος Π.Δ. και αφετέρου την 

άμεση ικανοποίηση των παρακάτω χρονι- 

ζόντων αιτημάτων:

Α. ΘΕΣΜΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

* Ρύθμιση επιτέλους του χαρακτηρι

σμού της εργασίας του Αστυνομικού ως 

επικίνδυνης και ανθυγιεινής (χρόνο με το 

χρόνο αυξάνεται δυστυχώς ο κατάλογος 

των συναδέλφων που έχασαντη ζωή τους 

σε ώρα καθήκοντος ή τραυματίστηκαν 

βαριά).

* Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρε

σιών στην Αττική και στους υπόλοιπους 

νομούςτηςχώρας, με ορθή ανακατανομή 

του αστυνομικού προσωπικού.

* Εφαρμογή των διατάξεων που αφο

ρούν τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλει

ας.

* Ουσιαστική μεταρρύθμιση της αστυ

νομικής εκπαίδευσης και διατήρηση του ι- 

σχύοντος συστήματος προσλήψεων 

στην Ελληνική Αστυνομίας, μέσω των Πα

νελληνίων εξετάσεων.

* Βαθμολόγιο για το χαμηλόβαθμο α

στυνομικό προσωπικό, με κίνητρα και 

προοπτική εξέλιξης για όλους.

* Βελτίωση των διατάξεων του Κώδικα 

Μεταθέσεων, σύμφωνα με την πρότασή 

μας (Για τους υπηρετούντες στην Αττική 

δύο «2» επιπλέον μόρια).

* Αναπλήρωση της απώλειας εισοδή

ματος των παθόντων εν υπηρεσία και τε- 

λούντων σε υπηρεσία γραφείου, σε αναρ- 

ρωτικές άδειες, ελεύθεροι υπηρεσίας 

κ.λπ. (πενθήμερα, επιδόματα).

* Αποκατάσταση διωχθέντων για συνδι

καλιστικούς λόγους.

* Πλήρης εφαρμογή του Π.Δ. 394/2001 

για το χρόνο εργασίας του αστυνομικού 

προσωπικού.

* Θωράκιση του Αστυνομικού κατά την 

εκτέλεση της υπηρεσίας του, από εγκλή

σεις αντιπερισπασμού που δυσχεραίνουν 

το έργο του (διαδικασία αυτοφώρου).

Β’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

* Αύξηση του βασικού μισθού από 720 
_ σε 860 _, σύμφωνα με την προεκλογική 

δέσμευση του Πρωθυπουργού.
* Αποζημίωση για την παρουσία των Α

στυνομικών σε επαγγελματικές αθλητι
κές συναντήσεις . Ο σχετικός νόμος 

2800/2000 περί αποζημίωσης για πέμπτη 

συνεχή χρονιά δεν τυγχάνει εφαρμογής.
* Χορήγηση διορθωτικού ποσού 2,5% 

ως συμπλήρωμα της εισοδηματικής πολι

τικής έτους 2005 για την αναπλήρωση 

του απολεσθέντος εισοδήματος, καθό
σον την προηγούμενη χρονιά υπήρξε νέο 

μισθολόγιο για τους εργαζόμενους στο 
Δημόσιο Τομέα και οι μόνοι οι οποίοι εξαι
ρέθηκαν προκλητικά ήταν οι Αστυνομικοί.

* Χορήγηση οικονομικών κινήτρων για 
τους υπηρετούντες στο Λεκανοπέδιο Ατ
τικής προκειμένου να αντιμετωπίσουν το 
αυξημένο κόστος ζωής και να αποφύγουν 

τη δεύτερη και τρίτη εργασία ώστε να επι
βιώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

Ως γνωστόν, όλα τα παραπάνω εκκρε
μή ζητήματα -  αιτήματα η σημερινή κυ

βέρνηση ως αξιωματική αντιπολίτευση 
πριν λίγο καιρό στήριζε και ενίσχυε καθώς 
αναγνώριζε το δίκαιο του περιεχομένου 

τους και δεσμευόταν για άμεση λύση. Η 
στασιμότητα, όμως, που παρατηρείται 
αγγίζει πλέον τα όρια του εμπαιγμού.

Καλούμε την πολιτική και υπηρεσιακή 
ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας να πά
ρουν δημοσίως ξεκάθαρη θέση για το δί
καιο των αιτημάτων μας, προωθώντας ά
μεσα λύσεις.

Εξουσιοδοτούμε το Δ.Σ. της Ένωσής 
μας να επιδώσειτο παρόν ψήφισμα στην 
πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του Σώ

ματος, στις ηγεσίες των Υπουργείων Δι
καιοσύνης και Οικονομικών, στην Πρόε

δρο της Βουλής των Ελλήνων και στα πο
λιτικά κόμματα και τέλος να επιδιώξει με 
κάθε πρόσφορο τρόπο στα πλαίσια των 
καταστατικών αρχών του σωματείου μας, 
την υλοποίηση των αιτημάτων μας.

Η ΠΟΑΣΥ με ανακοίνωσή της απευθύ
νεται στους συναδέλφους και στις συνα- 

δέλφισσες, προκειμένου να τους ενημε
ρώσει γιατη συνάντηση (24 Ιουνίου 2005) 
με τον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης κ. 
Χρήστο Μαρκογιαννάκη και τον Αρχηγό 
του Σώματος Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο 
Αγγελάκο που έλαβε χώρα μετά τη

συγκέντρωση έξω από τη ΓΑΔΑ και την

πορεία στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν αντιπρόσω
ποι της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή
λων Αττικής, της Πανελλήνιας Ομοσπον

δίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, της Πα
νελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Λι
μενικού Σώματος και της Πανελλήνιας Ο

μοσπονδίας Ενώσεων Πυροσβεστικού 
Σώματος:

Δυστυχώς, τόσο από την πολιτική όσο 
και από τη υπηρεσιακή ηγεσία δεν πήρα

με καμία ουσιαστική απάντηση στα δίκαια 

αιτήματά μας. Θέλουμε, όμως, να σας 
διαβεβαιώσουμε ότι ο αγώνας μας θα συ

νεχιστεί και θα δικαιωθεί, γιατί το δίκιο εί
ναι με το μέρος μας. Μπορεί να μας λυπεί 
το γεγονός ότι από την πλευρά των συνα
δέλφων δεν υπήρξε η αναμενόμενη αντα

πόκριση, να είστε όμως και πάλι βέβαιοι ό
τι οι εκατοντάδες των συναδέλφων που 
πορεύτηκαν από τη λεωφόρο Αλεξάν

δρας ως την είσοδο του Υπουργείου, έ
στειλαν ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση.

Το επόμενο «ραντεβού», σύμφωνα με 
τις αποφάσεις του Διοικητικού και του Γε

νικού Συμβουλίου, παραμένει για τις 24 
Ιουλίου 2005 στην Αθήνα, ανήμερα της ε
πετείου για την αποκατάσταση της Δημο

κρατίας.
Καλείστε να είστε όλοι εκεί!
* Το οφείλουμε στους 19.000 συναδέλ

φους μας που ζουν κάτω από το όριο της 
φτώχειας, το οφείλουμε σε όλους εκεί
νους που βιώνουν καθημερινά τα υπηρε
σιακά προβλήματα, την ανασφάλεια και 
την αβεβαιότητα γιατο αύριο, σε όλους ε
κείνους που καταφεύγουν στη δεύτερη 
και στην τρίτη δουλειά για να ζήσουν με α
ξιοπρέπεια.

* Το οφείλουμε στην Ομοσπονδία και 
στον ίδιο μας τον εαυτό, σε μια περίοδο 

κατά την οποία είναι φανερό πλέον, ότι ο 
εφησυχασμός θα οδηγήσει στην ακύρω
ση των κατακτήσεών μας. Γνωρίζουμε ότι 
ασκείται άδικη κριτική στην Ομοσπονδία 
από συναδέλφους - μόνιμους απόντες α
πό τις κινητοποιήσεις, μόνιμους θαμώνες 
των λεσχών και των καφενείων, μόνιμους 
αδιαφορούντες και «εγκλείστους» στους 
τέσσερις τοίχους του σπιτιού τους. Οφεί
λουμε, όμως, να αγωνιστούμε και για αυ
τούς.

Οι προκλήσεις που επιβάλλουν τη συμ

μετοχή μας στην κινητοποίηση της 24 ης 
Ιουλίου 2005 είναι πολλές:

Επί ενάμιση χρόνο η κυβέρνηση δεν έ
δωσε καμία ουσιαστική λύση στα οξυμέ-
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να προβλήματά μας, οικονομικά και υπη
ρεσιακά.

* Το εισόδημά μας μειώνεται φέτος 
τουλάχιστον κατά 2%.

* Τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, τα 
όρια ηλικίας και οι διασφαλίσεις για την ε- 
πικινδυνότητα του επαγγέλματος ανά πά
σα στιγμή κινδυνεύουν να ανατραπούν. 
Τις προηγούμενες ημέρες οι Ιταλοί συνά
δελφοι επί μια βδομάδα ήταν στους δρό
μους, αλλά χάθηκαν «εν μια νυκτί» τα α
σφαλιστικά τους δικαιώματα.

* Άρχισε η «απόσυρση» των αστυνομι
κών, ως κύριων φορέων της δημόσιας α
στυνομικής αρχής με τη γιγάντωση των ι
διωτικών εταιρειών ασφαλείας.

* Η επιχειρούμενη «ομογενοποίηση» α
στυνομικών, ειδικών φρουρών και συνο
ριακών φυλάκων υποβαθμίζει συνολικά 
την Ελληνική Αστυνομία, όταν τα νέα ευ
ρωπαϊκά δεδομένα και οι διεθνείς προ
κλήσεις επιβάλλουν τη δημιουργία αστυ
νομικών οργανισμών με υψηλό δείκτη ε
παγγελματισμού και συγκεκριμένα πρό
τυπα εκπαίδευσης.

* Είναι εύκολο να γίνουμε «δραγάτες», 
αλλά με μια τέτοια εξέλιξη δεν θα έχουμε 

χάσει μόνον οι ίδιοι. Θα έχει χάσει περισ
σότερο η ελληνική κοινωνία, η οποία πλη
ρώνει υπέρογκους φόρους προσβλέπο- 
ντας σε ένα αξιόπιστο και αξιόμαχο αστυ
νομικό σώμα.

* Την πολιτική της προηγούμενης κυ
βέρνησης την πληρώσαμε ακριβά. Το ε
ρώτημα είναι αν θα ανεχθούμε τη συνέχι
ση της ίδιας τακτικής εις βάρος του Ορ
γανισμού μας και του μέλλοντος μας.

Η ΠΟΑΣΥ με την ευκαιρία της Παγκό
σμιας Ημέρας Ναρκωτικών (26 Ιουνίου 
2005) παρατηρεί τα εξής: 
Η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτι

κών βρίσκει την Ελληνική Αστυνομία σε 
μια κρίσιμη στιγμή της 20χρονης ιστορι
κής της διαδρομής, μετά την ενοποίηση 
της Αστυνομίας Πόλεων και της Ελληνι

κής Χωροφυλακής. Η ελληνική κοινωνία 
ξεπέρασε αγκυλώσεις του παρελθόντος 
και αγκάλιασε την προσπάθειά μας για 
την αναβάθμιση του ρόλου της δημόσιας 
αστυνομικής αρχής, γνωρίζοντας ότι 
μπορούμε να προσφέρουμε σημαντικό 
έργο και στον τομέα της αντιμετώπισης 
κοινωνικών προβλημάτων.

Η μάστιγα των ναρκωτικών, σε ό,τι μας 

αφορά ως Έλληνες Αστυνομικούς, δυ
στυχώς εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται 

από τις υπηρεσίες μας στο πλαίσιο της

λογικής της καταστολής και μόνον. Η κα
ταπολέμηση αυτής της μάστιγας εξα
ντλείται συνήθως στο κυνήγι των μικρο- 
διακινητών και των απλών χρηστών - θυ

μάτων, ενώ η δίωξη του χονδρεμπορίου 
έχει αφεθεί στον ηρωισμό των συναδέλ
φων που υπηρετούν στις κεντρικές υπη
ρεσίες της Ασφάλειας Αττικής και της α
ντίστοιχης της Θεσσαλονίκης.

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυ
νομίας, δεν έχει χαραχθεί μια τολμηρή 
πολιτική επαναπροσδιορισμού του ρό
λου των αστυνομικών υπηρεσιών, ενώ α

πουσιάζουν παντελώς, είτε κάνουν δειλά 
- δειλά την εμφάνισή τους οι πολιτικές 
πρόληψης και ενημέρωσης των πολιτών 
για το μείζον κοινωνικό αυτό πρόβλημα. 
Τολμηρές πρωτοβουλίες, όπως ο αστυ
νομικός της γειτονιάς, τα τοπικά συμβού

λια πρόληψης της εγκληματικότητας, οι 
προσλήψεις κοινωνιολόγων και ψυχολό
γων στα αστυνομικά τμήματα κ,λπ. δεν υ- 
ποστηρίχθηκαν από την πολιτεία με απο
τέλεσμα να έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οιτελευταί- 
ες εξαγγελίες του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης κ. Γιώργου Βουλγαράκη για την α
νάγκη χάραξης μιας νέας ενιαίας εθνικής 
στρατηγικής με στόχο τη μείωση της προ

σφοράς και ζήτησης ναρκωτικών στη χώ
ρα μας, θα λάβουν σάρκα και οστά και δεν 

θα παραμείνουν στα χαρτιά. Η πρόταση 
του κ. Υπουργού για τη θεσμοθέτηση 
«Εθνικού Συντονιστή», προσώπου με υ

ψηλό θεσμικό κύρος και αρμοδιότητες 
που θα βρίσκεται σε απευθείας επαφή με 
τον πρωθυπουργό και θα αποτελεί τον 
συνδετικό κρίκο μεταξύ υπουργείων και 

φορέων που συμμετέχουν στον «πόλεμο» 
κατά των ναρκωτικών, εκτιμούμε ότι κινεί
ται προς τη σωστή κατεύθυνση καιχρήζει 

άμεσης υλοποίησης.
Την ίδια ώρα, όμως, είμαστε υποχρεω

μένοι να τονίσουμε ότι πρόσφατοι χειρι
σμοί της πολιτικής ηγεσίας μιας σειράς 
εκκρεμών ζητημάτων (ίδρυση νέων αστυ- 
νομικώντμημάτων, κατάργηση αστυνομι
κών σταθμών, μεταθέσεις ειδικών φρου
ρών και συνοριακών φυλάκων κ.λπ.) δεν 
βοηθούν την αναβάθμιση του κύρους και 
του έργου των Ελλήνων Αστυνομικών. Α- 

ντιθέτως, δημιουργούν πρόσθετα προ
βλήματα, τα οποία εκ των πραγμάτων υ
πονομεύουν τις καλές προθέσεις όλων 
μας για την καταπολέμηση της μάστιγας 
των ναρκωτικών.

Η ΠΟΑΣΥ λαμβάνοντας αφορμή από

την εγκύκλιο για τις «προσαγωγές, μετα
χείριση και δικαιώματα κρατουμένων από 
τις Αστυνομικές Αρχές» παρατηρεί:

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορη- 
θήκαμε ότι από το Αρχηγείο της Ελληνι
κής Αστυνομίας εκδόθηκε εγκύκλιος (α- 
ριθ. πρωτ. 7100/22/4 α) προς όλες τις α

στυνομικές υπηρεσίες με θέμα τη διαδι
κασία προσαγωγών πολιτών στο πλαίσιο 
της προληπτικής και κατασταλτικής α
στυνόμευσης. Επειδή, όμως ανάλογες 
διαταγές στο παρελθόν είχαν παραμείνει 
στις γραμματείες των υπηρεσιών χωρίς 
να γίνει η απαραίτητη ενημέρωση των συ
ναδέλφων και στην πράξη καταστρατη
γήθηκε το περιεχόμενό τους από την ίδια 
τη διοίκηση, καλούμε:

- Τα μέλη μας, να αναζητήσουν τη συ
γκεκριμένη εγκύκλιο, να ενστερνιστούν 
το περιεχόμενό της και να απαιτήσουν 
την εφαρμογή της στο ακέραιο, καθόσον 

η καταπάτηση των δικαιωμάτωντωνπολι- 
τών όχι μόνο δεν συνάδει με τις δημοκρα

τικές μας αρχές και τον Κώδικα Αστυνομι
κής Δεοντολογίας, αλλά συνιστά και ποι
νικό αδίκημα, όπως αναφέρεται στην ίδια 
την εγκύκλιο. Όπου δε ζητούνται από την 
πλευρά της διοίκησης δραστηριότητες 
(αθρόες προσαγωγές, δέσμευση με χει
ροπέδες κ,λπ.) που έρχονται σε ευθεία α

ντίθεση με το περιεχόμενο της εγκυκλίου 
αυτής, να καταγγέλλονται ονομαστικά οι 
παρανομούντες και να ζητείται η τιμωρία 
τους.

- Την υπηρεσιακή ηγεσία να δώσει στη 
δημοσιότητα την εγκύκλιο και να εκδώσει 
περαιτέρω πρακτικές οδηγίες προς τους 

πολίτες. Για να εφαρμοστεί η στρατηγική 
για μια σύγχρονη και αποτελεσματική Α
στυνομία με κοινωνικές ευαισθησίες, κο
ντά στον πολίτη, οφείλει να γνωρίζει τόσο 
ο αστυνομικός όσο και ο πολίτης τα δικαι
ώματα και τις υποχρεώσεις του.

- Την πολιτική ηγεσία να διασφαλίσει 
στους Αστυνομικούς ένα σύγχρονο υπη
ρεσιακό περιβάλλον, εφοδιάζοντάς τους 
με τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και εφό
δια ( police on lin e , εγχειρίδια αστυνομι
κών δράσεων κ.λπ.) για να νιώθουν οι ίδι
οι ασφαλείς κατά την ενάσκηση των κα
θηκόντων τους και να αποφεύγεται η τα
λαιπωρία των πολιτών.

Τα τελευταία κρούσματα αμφισβητού
μενων υπηρεσιακών ενεργειών και αστυ
νομικής δράσης (δέσμευση με χειροπέ
δες 15χρονου στην Πάτρα, τραγικός θά
νατος κρατουμένου στα κρατητήρια της
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Πτολεμαΐδας, πυροβολισμός 71χρονου 
στη Λάρισα κ.ά.), καταδεικνύουν το μέγε- 

θοςτου προβλήματος καιτις ευθύνες που 
βαρύνουν την Υπηρεσία και τους υπηρε- 

τούντες σε αυτή. Η Ομοσπονδία, χωρίς 
καμία διάθεση προστασίας και συγκάλυ
ψης των όποιων υπαιτίων, οφείλει να δη

λώσει προς πάσα κατεύθυνση, πάντως, ό
τι δεν θα συνεργήσει στην αναζήτηση εξι

λαστήριων θυμάτων.
Η ΠΟΑΣΥ, με επιστολή της προς τον Υ

πουργό Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιο 
Βουλγαράκη επανέρχεται στο ζήτημα 
των Δοκίμων Αστυφυλάκων που σπουδά

ζουν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σημειώνοντας:

Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 314/7α από

5.4.2005 έγγραφού μας, για το οποίο μέ
χρι σήμερα ουδεμία απάντηση δόθηκε α
πάτην αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου 

της Ελληνικής Αστυνομίας, παρακαλού- 
με να έχουμε τις απόψεις της Υπηρεσίας 
για το θίγόμενο ζήτημα, καθόσον όμοια α
παίτηση (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης 

περί μη εγγραφής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας) 
των υποψηφίων Δοκίμων Αστυφυλάκων, 

προβλέπεται και από τη νέα εγκύκλιο της 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης /ΑΕΑ.
Η απαίτηση αυτή είναι παράνομη και α

ντισυνταγματική διότι εξαναγκάζει σε δια
γραφή από ΤΕΙ-ΑΕΙ υποψήφιους Δόκι

μους Αστυφύλακες, με συνέπεια να απω- 
λέσουν το δικαίωμα να είναι φοιτητές και 
να συνεχίσουντις σπουδέςτους, γεγονός 
που διευκολύνει την άνοδο τηςποιότητας 

των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας 
και να κινδυνεύουν να καταστούν εγκα- 

λούμενοι ποινικά και πειθαρχικά λόγω υ

ποβολής "ψευδούς” δήλωσης.
Η Ομοσπονδία μας εμμένει στις αρχι

κές της απόψεις, όπως αυτές διατυπώθη
καν στο παραπάνω έγγραφό της και ανα
μένει την εκδήλωση των οφειλόμενων υ
πηρεσιακών ενεργειών για την επίλυση 
του ζητήματος. Η κατάσταση αυτή δεν 

μπορεί να συνεχιστεί περαιτέρω ούτε εί
ναι δυνατόν να υπάρξει ανοχή διαιώνισης 
της παρανομίας αυτής, τη στιγμή που εί
ναι γνωστό σε όλους ότι η Σχολή Αστυφυ
λάκων δεν κατέχει ισοτιμία ΑΕΙ ή ΤΕΙ (η Ο
μοσπονδία το επιδιώκει χωρίς μέχρι σή
μερα να το επιτύχει), αλλά αναφέρεται α 
πλά ως Σχολή υπερδιετούς κύκλου σπου

δών.
Παρακαλούμε να έχουμε τις όποιες α

πόψεις σας το ταχύτερο δυνατόν για να 
προβούμε και στις δικές μας περαιτέρω

νόμιμες ενέργειες προς κάθε αρμόδιο.
Το ωράριο λειτουργίας των νυχτερινών 

κέντρων και των κέντρων διασκέδασης 

προβληματίζει την Εκτελεστική Γραμμα- 
τεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Μετά τα τελευταία 
συμβάντα στη Λάρισα μετατηλεφωνήμα- 

τα -  φάρσες και τις αόριστες καταγγελίες 
από διάφορες περιοχές της χώρας, εις 

βάρος της Αστυνομίας, που τροφοδο
τούν και συντηρούν το παλαιό καθεστώς 

της παροχής «προστασίας» σε συγκεκρι

μένα καταστήματα, οφείλουμε να επιση- 
μάνουμε την αταλάντευτη θέση μας για 
την έγκαιρη αντιμετώπιση παρόμοιων 
φαινομένων. Από πλευράς των καταγγελ- 

λόντων τίθεται το ερώτημα και εκφράζε
ται ταυτόχρονα η απορία, πώς συγκεκρι
μένα κέντρα τηρούν απαρέγκλιτα το ωρά
ριο, όταν την ίδια ώρα και στην ίδια περιο
χή, άλλα παραμένουν ανοικτά μέχρι πρω

ίας, με αποτέλεσμα να εγείρονται εύλογα 
ερωτηματικά από τους θαμώνες και τους 

περίοικους για τη λειτουργία της τοπικής 

αστυνομίας...
Επειδή και στο παρελθόν είχαμε τονίσει 

με έμφαση ότι η διαφθορά έχει «ονοματε

πώνυμο» και ουδείς δικαιούται να κάνει τα 
στραβά μάτια, η Ομοσπονδία επανέρχε
ται στο θέμα, δηλώνοντας ότι προέχει η 

πιστή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθε
σίας για το ωράριο λειτουργίας των κέ
ντρων διασκέδασης. Εναπόκειται δε στην 

πολιτεία η επανεξέταση του ισχύοντος ω
ραρίου, με στόχο την πλήρη απελευθέ
ρωσή του, εφόσον κριθεί τούτο σκόπιμο 

στο πλαίσιο του διαλόγου με τους ενδια
φερομένους. Εξάλλου η υπ’ αριθμόν 

1011/22/19κθ από 20-12-95 υπουργική α
πόφαση σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του 
Ν. 2207/94 και στο παρελθόν αποτέλεσαν 

αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης και 
κριτικής των εμπλεκομένων φορέων, α

φήνοντας να εννοηθεί ότι το θέμα δεν εί
χε τότε κλείσει οριστικά.

Η Ομοσπονδία από την πλευρά της θα 
επιδιώξει συναντήσεις με τους εκπροσώ- 
πουςτου επαγγελματικού κόσμου καιτων 
εργαζομένων στο χώρο της ψυχαγωγίας 

προκειμένου να υπάρξει αμφίδρομη ενη
μέρωση. Επειδή δεπιστεύουμε, ότιηπρό- 

ληψη είναι η καλύτερη θεραπεία του ό
ποιου προβλήματος, καλούμαστε όλοι να 
καταθέσουμε τις προτάσεις μας.

Η ΠΟΑΣΥ, σχετικά μετο πρόσφατο τρο

μοκρατικό χτύπημα στο Λονδίνο εξέδωσε 
την κατωτέρω ανακοίνωση:

Οι τελευταίες δολοφονικές επιθέσεις
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στη βρετανική πρωτεύουσα, αλλά και σε 

τουριστικές πόλεις στα τουρκικά παρά
λια, προκάλεσαν ένα νέο κύκλο συζητή
σεων και αντιπαραθέσεων για τη λήψη νέ

ων αντιτρομοκρατικών μέτρων σε ευρω
παϊκό και διεθνές επίπεδο.

Για άλλη μια φορά βλέπουμε, όμως, ότι 

ανατροφοδοτείται ο φαύλος κύκλος της 

βίας.
Ο δείκτης επικινδυνότηταςτου καθημε

ρινού έργου των αστυνομικών αυξάνεται 

διαρκώς, χωρίς να λαμβάνονται από την 
πλευρά της πολιτείας τα απαραίτητα μέ

τρα για την ασφάλεια και την προσωπική 
ακεραιότητά τους. Απεναντίας, σε ό,τι 
μας αφορά, διαπιστώνεται μια υποτονική 

έως αδιάφορη στάση της πολιτείας, που 
εντείνει την ανησυχία όλων μας.

Μάλιστα, σε συνδυασμό με την ακο
λουθητέα ατελέσφορη πολιτική για την α
ντιμετώπιση των χρονιζόντων προβλημά
των μας (οικονομικών και θεσμικών) η 
τρομοκρατική απειλή επιβάλλει όσο ποτέ, 

την άμεση κινητοποίησή μας προκειμέ
νου να καταδείξουμε στην ελληνική κοι
νωνία τόσο τα αδιέξοδα του λεγάμενου α- 
ντιτρομοκρατικού αγώνα, όσο και τον 

πραγματικό ρόλο της Αστυνομίας μας.
Υπό αυτό το πρίσμα, η επικείμενη κινη

τοποίηση της 24 ης Ιουλίου 2005, αποκτά 
πέραν των άλλων, ένα πρόσθετο ειδικό 
βάρος, αυτό της απερίφραστης καταδί
κης των εγκλημάτων της τρομοκρατίας 
και της ειλικρινούς συμπάθειας προς τα 
θύματα της τρομοκρατίας απανταχού 
της Γης.

Καλούμε την κυβέρνηση να λάβει συ
γκεκριμένα μέτρα για τη θωράκιση του α
στυνομικού επαγγέλματος και την ανα

βάθμιση του έργου των Ελλήνων αστυνο
μικών, χωρίς εκπτώσεις, επενδύοντας σο

βαρά στο αγαθό της ασφάλειας και της 
έννομης τάξης και λαμβάνοντας υπόψη 
της τις επιθυμίες τόσο των αστυνομικών, 
όσο και της ελληνικής κοινωνίας. Πρέπει 
άμεσα να διατεθούν κονδύλια για την εκ
παίδευση του προσωπικού και για τον ε
ξοπλισμό του ιδίου καιτων υπηρεσιών με 
την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.

Η Ομοσπονδία ανέλαβε σχετική πρω 
τοβουλία σε ανύποπτο χρόνο και το όλο 
θέμα συζητήθηκε στην Ευρωπαϊκή Συνο
μοσπονδία Αστυνομικών στο Λουξεμ

βούργο. Τα αποτελέσματα των παρεμβά- 
σεώντης στα κοινοτικά όργανα καιτις ευ

ρωπαϊκές κυβερνήσεις θα δημοσιοποιη

θούν προσεχώς.

Επιμέλεια : Ανθ/μος Κων/νος Γ. Κούρος
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ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

+  Αστυνό- 

[ μος Β ’ Νικό

λαος Κου- 

κ ο ύ τ σ ε λ ο ς . 

Γεννήθηκε το 

έτος 1959 

| στα Τρίκαλα. 

Κατετάγη την 

19.9.1983 και 

υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 

Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης. Απεβίωσε την

24.5.2005 από παθολογικά αίτια.

+  Αρχιφύ- 

λακας Άγγε

λος Κράβα- 

ρης. Γεννή

θηκε το έτος 

1955 στη Φή- 

I κη Τρικάλων.

! Κ α τ ε τ ά γ η  

την 17.12.1977 και υπηρέτησε σε διάφο

ρες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης 

και των Α.Δ. Δωδεκανήσου και Μαγνη

σίας. Υπήρξε έγγαμος. Απεβίωσε την 

26.2.2005.

+  Αρχιφύ- 

λακας Ανα

στάσιος Πα- 

π α γ ε ω ρ γ ί -  

ου. Γεννή

θηκε το έτος 

1958 στο 

Ν ε ο χ ώ ρ ι ο  

Ν α υ π α -

κτίας. Κατετάγη την 6.7.1981 και υπηρέ

τησε σε διάφορες υπηρεσίες των Α.Δ. 

Βοιωτίας και Ευρυτανίας. Υπήρξε έγγα

μος και πατέρας τριών τέκνων. Απεβίω

σε την 10.7.2005 συνεπεία ατυχήματος 

με κυνηγετικό όπλο.

+ Αρχιφύ- 

λακας Χρή- 

στος Δήμου. 

Γεννήθηκε το 

έτος 1958 

στην Καρδί

τσα. Κατετάγη 

την 5.7.1982 και υπηρέτησε σε διάφο

ρες υπηρεσίες της ΓΑΔΑ, και των Α.Δ. 

Εύβοιας και Καρδίτσας. Υπήρξε έγγα

μος και πατέρας τεσσάρων ανήλικωντέ- 

κνων. Απεβίωσε την 30.4.2005 από πα

θολογικά αίτια.

Ι
+  Αρχκρύλα- 

κας Χαράλα

μπος Κατσιού- 

λης. Γεννήθηκε 

το έτος 1955 στο 

Μεταξά Κοζά

νης. Κατετάγη 

την 10.1.1983 

και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες 

της Α.Δ. Κοζάνης. Υπήρξε έγγαμος και 

πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την

7.6.2005 από παθολογικά αίτια.

+ Ανθυπαστυνόμος Ιωάννης Αλεξό- 

πουλος. Γεννήθηκε το έτος 1963 στον 

Γρύλλο Ηλείας. Κατετάγη την 28.2.1985 

και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες 

των Α.Δ. Δωδεκανήσου, Αρκαδίας και 

της ΓΑΔΑ. Τελευταία υπηρετούσε ως 

πυροτεχνουργός στο TEEM. Υπήρξε έγ

γαμος και πατέρας ενός αγοριού. Απε

βίωσε την 4.5.2005 από παθολογικά αί

τια.

+  Αστυφύ

λακας Ματθαί

ος Μπιρλής. 

Γεννήθηκε το 

έτος 1983 στη 

Χίο. Κατετάγη 

την 2.11.2001 

και υπηρέτησε 

σε διάφορες υπηρεσίες της Γ Α Δ Α  Υ

πήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 3.7.2005 

συνεπεία τροχαίου ατυχήματος.

+ Αστυφύλακας Δημήτριος Σιαφά- 

κας. Γεννήθηκε 

το έτος 1968 

στο Προάστιο 

Ζ- f  Καρδίτσας. Κα-

τετάγη την 

17.5.1989 και υ- 

πηρετησε 

διάφορες υπη

ρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. Απεβίωσε την

20.6.2005 συνεπεία τροχαίου ατυχήμα

τος.

+  Υπαρχηγός της Αστυνομίας Πόλε

ων Γεώργιος Λυμπέρης. Γεννήθηκε το έ

τος 1912 στο Ευπάλιο Δωρίδος. Κατετά

γη το έτος 1936 στο Σώμα της τα, Αστυν. 

Πόλεων και υπηρέτησε σε μάχιμες υπη

ρεσίες των Αθηνών, στη Σχολή Εθνικής 

Αμύνης, στην Α.Δ. Κερκύρας και στη Γε

νική Δ/νση Εθνικής Ασφάλειας. Υπήρξε 

έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. Απε

βίωσε από παθολογικά αίτια την 

4.7.2005.

+ Αστυφύλακας Θεόφιλος Ιωαννίδης. 

Γεννήθηκε το έτος 1965 στην Καλλίφυτο 

Δράμας. Κατετάγη την 15.7.1991 και υ

πηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 

Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης. Υπήρξε έγγαμος 

και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την

8.6.2005 συνεπεία τροχαίου ατυχήμα

τος.

+ Ταξίαρχος

Ι
ε.α. Νικόλαος 

Τσίτουρας. Γεν

νήθηκε το έτος 

1935 στον Άρη 

Μεσσηνίας. Κα

τετάγη την 20.2.1960 και υπηρέτησε σε 

διάφορες Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. και 

του Υ.Δ.Τ. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε 

την 18.4.2005 από παθολογικά αίτια.



ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ

Από Αστυνομικούς της Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι., της Υποδιεύθυν

σης Ασφαλείας ΝΑ Αττικής και των οικείων Τμημά
των Ασφαλείας, σε συνεργασία με Συνοριακούς Φύ
λακες και Αστυνομικούς ΟΠΚΕ της Α.Δ. Τρικάλων, 
μετά από αξιοποίηση στοιχείων συνελήφθησαν στα 
Τρίκαλα και τον Πειραιά οκτώ αλλοδαποί (επτά άν- 
δρες και μία γυναίκα) ενώ αναζητούνται πέντε ακόμη 
συνεργοί τους που διέφυγαν τη σύλληψη, οι οποίοι 
αποτελούσαν μέλη δύο ομάδων (σπείρες) που διέ- 
πρατταν διακεκριμένες κλοπές και κλοπές πολυτε

λών Ι.Χ.Ε αυτοκινήτων.
Από την έρευνα σε συνεργασία με την Διεύθυνση 

Εγκληματολογικών Ερευνών προέκυψε ότι οι συλλη- 
φθέντες μαζί με άλλα ακόμη άγνωστα άτομα που 
αναζητούνται, είχαν συστήσει σπείρες με διαρκή και 
δομημένη δράση και ενεργούντες σε πολλές περι
πτώσεις από κοινού με διαφορετική σύνθεση ομά
δας κάθε φορά διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές σε 
διαμερίσματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής και 
κυρίως σε μονοκατοικίες των προαστίων με τον ίδιο 

χαρακτηριστικό τρόπο δράσης.
Συγκεκριμένα, αφού επέλεγαν τις οικίες των παθό- 

ντων με κριτήριο την πολυτέλεια, τα υπόγεια ή κλει
στά γκαράζ, την εύκολη πρόσβαση και διαφυγή, την 
έλλειψη συστημάτων ασφαλείας, εισέρχονταν σε αυ
τές νυχτερινές ώρες κατά τον χρόνο που οι ένοικοι 
κοιμόντουσαν εντός, παραβιάζοντας τον ομφαλό της 
πόρτας ή παραβιάζοντας παράθυρα και πόρτες 
μπαλκονιών και αφαιρούσαν χρήματα, τιμαλφή, ηλε
κτρονικά είδη, ερευνούσαν τσάντες των παθόντων 
τις οποίες στη συνέχεια εγκατέλειπαν στο ίδιο ή σε 
άλλο σημείο και στις περισσότερες των περιπτώσε
ων αφαιρούσαν τα κλειδιά αυτοκινήτων και εν συνε
χεία τα ίδια τα αυτοκίνητα, μετά οποία διέφευγαν και

τα χρησιμοποιούσαν για την μεταφορά λαθρομετα

ναστών ή τα διοχέτευσαν στην εγχώρια αγορά (σε 

άλλους κακοποιούς) ή τα εξήγαγαν στις χώρες κα

ταγωγής τους.
Με τον προαναφερόμενο τρόπο η πρώτη σπείρα 

διέπραξε είκοσι κλοπές - διαρρήξεις σε οικίες αφαι- 

ρώντας (κοσμήματα, τιμαλφή, ηλεκτρονικά - ηλε

κτρικά είδη, μετρητά και δώδεκα κλοπές Ι.Χ.Ε αυτο

κινήτων, συνολικής αξίας περίπου 1.500.000 ευρώ.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 

δύο κλεμμένα Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα, ηλεκτρονικά είδη 

(φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφω

να, τηλεοράσεις, φωτογραφικές μηχανές, ραδιοκα

σετόφωνα, μετασχηματιστές, ραδιοκασετόφωνα αυ

τοκινήτου, τρίποδα φωτογραφικών μηχανών, ηχεία 

αυτοκινήτων, εκτυπωτές Η/Υ, στερεοφωνικά, πλη

κτρολόγια Η/Υ), ρολόγια χειρός, γυναικείες τσάντες, 

μέρος των οποίων αναγνωρίστηκαν από τους παθό- 

ντες και τους αποδόθηκαν και διαρρηκτικά εργαλεία 

(ειδικά διαμορφωμένα κλειδιά για διαρρήξεις, κα

τσαβίδια) καθώς και άλλα αντικείμενα.

Η δεύτερη σπείρα μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί 

ότι έχει διαπράξει έξι κλοπές - διαρρήξεις σε οικίες 
από τις οποίες αφαίρεσαν (κοσμήματα, τιμαλφή, 

ηλεκτρονικά - ηλεκτρικά είδη, μετρητά και έξι κλοπές 
ΙΧΕ αυτοκινήτων εκ των οποίων βρέθηκαν τα πέντε , 

συνολικής αξίας περίπου 500.000 ευρώ. Στην κατο

χή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, πυ- 

ρομαχικά και μικροποσότητα κοκαΐνης, χειροπέδες, 

μία αστυνομική ράβδος, δέκα τρεις συσκευές κινη

τής τηλεφωνίας, μέρος των οποίων αναγνωρίστηκαν 

από τους παθόντες και τους αποδόθηκαν.
Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος 

τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγ

γελέα.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Από άνδρες της Υποδ/νσης Ασφαλείας Ηρακλείου εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας βρεφών τριών αλλοδα

πών, που είχε την έδρα του στο Ηράκλειο Κρήτης. Τα μέλη του κυκλώματος έφερναν έγκυες γυναίκες από τη 
Βουλγαρία στην χώρα μας, κυρίως μικρής ηλικίας, οι οποίες ήταν στον τελευταίο μήνα της κύησης τους. Τις 
φιλοξενούσαν σε σπίτια δικά τους ελέγχοντάς τες συνεχώς και αφού γεννούσαν πωλούσαν τα παιδιά έναντι 
αμοιβής σε άτεκνες οικογένειες Ελλήνων. Αστυνομικοί της Ασφάλειας έθεσαν τους ανωτέρω σε παρακολού
θηση και αφού συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία, παρουσιάστηκαν ως άτεκνοι γονείς και κατόρθωσαν 
να συμφωνήσουν την αγορά ενός βρέφους, με τους δυο εκ των τριών κατηγορουμένων, χωρίς την διαδικασία 
νόμιμης υιοθεσίας, έναντι του ποσού των 15.000 ευρώ. Τη στιγμή της αγοραπωλησίας και ενώ ο ένας από τους 
κατηγορουμένους είχε παραλάβει ένα μέρος των χρημάτων επενέβησαν οι αστυνομικοί και συνέλαβαν τα μέ
λη του κυκλώματος. Στην κατοχή τους βρέθηκαν επίσης, εκτός των χρημάτων, δύο συσκευές κινητής τηλε
φωνίας, οι οποίες και κατασχέθηκαν. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και την σύλληψη και του τρί
του μέλους του κυκλώματος. Οι συλληφθέντες με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν 

στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΚΛΟΠΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Άνδρες της Υποδ/νσης Ασφαλείας Ηρακλείου, σε 
συνεργασία με άνδρες του Α.Τ Βιάννου Ηρακλείου, 
εξίχνιασαν κλοπή εικόνων μεγάλης αρχαιολογικής 
αξίας, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί από την Ι.Μ. Αγίας 
Μονής Βιάννου Ηρακλείου. Ύστερα από επισταμένες 
έρευνες, την 16-6-2005, συνελήφθησαν τέσσερα άτο

μα που στην κατοχή τους βρέθηκαν οι κλεμμένες ει
κόνες. Ακόμη δύο ημεδαποί δεν συνελήφθησαν λόγω 
παρέλευσης του αυτοφώρου και αναζητούνται άλλα 
δύο άτομα. Οι ανωτέρω, ενεργούντες από κοινού, εί
χαν αφαιρέσει τις εικόνες, την 12.4.2005, με σκοπό 
την πώληση τους.
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ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΗΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Από την Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνελήφθη ένα άτομο κατηγορούμενο για πλαστο

γραφία, κλοπή, απάτη κατ’ εξακολούθηση, παράβαση του Νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων 

και παράβαση του Νόμου περί όπλων. Συγκεκριμένα ύστερα από πληροφορίες που περιήλθαν στη συγκεκρι

μένη υπηρεσία και σε συνεργασία με τις αμερικάνικες αρχές, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς μέσω του Διαδι

κτύου, από έτους 2004 εξέδιδε πιστωτικές κάρτες, τράβελτσεκ και επιταγές, αφού πρώτα είχε υφαρπάξει τε

χνηέντως στοιχεία Αμερικανών πολιτών, συνεργαζόμενος με άτομα τα οποία είχε στρατολογήσει στις Η.Π.Α 

για να διεκπεραιώνουν την αλληλογραφία των Τραπεζών και συγχρόνως να του αποστέλλουν τις πιστωτικές 

κάρτες, τα τράβελ τσεκ και τις επιταγές. Όπως προέκυψε από την έρευνα πραγματοποιούσε παράνομες ανα

λήψεις με αποτέλεσμα να ιδιοποιηθεί το ποσό των 60.000 δολαρίων. Στα θύματά του συγκαταλέγονται τουλά

χιστον 300 Αμερικάνοι πολίτες. Από τις αμερικάνικες αρχές εκτιμάται ότι με την συμπλήρωση της λίστας των 

παθόντων, το ποσό της παράνομης ιδιοποίησης θα ξεπεράσει το ποσό των 355.000 δολαρίων. Κατόπιν των 

ανωτέρω και αφού εξακριβώθηκαν τα ηλεκτρονικά στοιχεία του δράστη διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα στην 

οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: τρία πιστόλια, πέντε γεμιστήρες, 963 φυσίγγια, διαφόρων διαμε

τρημάτων, τέσσερα κυνηγετικά όπλα-κατεχόμενα άνευ νομίμου αδείας της αρμόδιας αρχής, ένα ξίφος με κο- 

κάλινη λαβή και λάμα μήκους 60 εκατοστών, ένας φορητός Η/Υ, μία κεντρική μονάδα Η/Υ, ένα έγχρωμο φω

τοτυπικό μηχάνημα, πέντε δελτία ταυτότητας Ελλήνων πολιτών για τα οποία είχε δηλωθεί απώλεια από τους 

κατόχους τους, δέκα πιστωτικές κάρτες Αμερικάνων υπηκόων, δύο βιβλιάρια καταθέσεων με χρηματικό ποσό 

ύψους 45.000 ευρώ, πέντε λευκά μπλοκ επιταγών της Τράπεζας των Η.Π.Α. Ακόμα βρέθηκαν και κατασχέθη

καν δύο ντοσιέ περιέχοντα 192 λευκές επιταγές Τραπεζών των Η.Π.Α, 4.000 εκτυπωθείσες σελίδες μέσω Δια

δικτύου με προσωπικά στοιχεία ταυτότητας Αμερικανών πολιτών, ένα βιβλίο 250 σελίδων σε κάθε μία εκ των 

οποίων αναγράφονταν τα στοιχεία ταυτότητας Αμερικανών πολιτών και οι κάρτες που έχουν εκδοθεί επ' ονό- 

ματι τους, 17 εντυπώματα διαφόρων σφραγίδων, ένα ξενόγλωσσο ντοσιέ το οποίο περιείχε οδηγίες για τον 

τρόπο κατασκευής πιστωτικών καρτών και τέλος τα χρηματικά ποσά των 200 ευρώ και 18 δολαρίων Η.Π.Α. Ο 

κατηγορούμενος με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγε

λέα.

ΦΥΓΟΔΙΚΟΣ ΜΕ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση Αστυνομικών της 
ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε Ηρακλείου και ομάδας Ειδικών Φρουρών του ΤΑΕ Ηρα
κλείου, στην αγροτική περιοχή Αγία Ειρήνη Δήμου Αγίας Βαρβάρας Ν. 
Ηρακλείου, στην οποία συνελήφθη, πλησίον του ποιμνιοστασίου του, ο 
φυγόδικος.

Κατά τη σύλληψή του βρέθηκε εντός του αυτοκινήτου ένα δίκαννο 
κυνηγετικό όπλο ο αριθμός του οποίου είχε αποξεστεί με δύο φυσίγγια 
στις θαλάμες του, καθώς και μία φυσιγγιοθήκη με φυσίγγια.

Σε νομότυπη κατ’ οίκον έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν σε παρακείμενο τις οικίας του χώρο μία χειροβομβίδα, 
εξαρτήματα πολεμικού όπλου σφαίρες πυροβόλων όπλων, διαφόρων 
διαμετρημάτων, μικροποσότητα κοκαΐνης και σπόροι ινδικής κάνναβης. 

Σε βάρος του ανωτέρω εκκρεμούσαν για εκτέλεση: 
α) Βούλευμα Συμβουλίου Πλημ/κών Ηρακλείου και ένταλμα σύλλη

ψης Ανακρίτριας Β’ Τμήματος Πλημ/κών Ηρακλείου για απόπειρα αν
θρωποκτονίας κατά συρροή (16.11.2003) στη κεντρική πλατεία του Δή
μου Μοιρών Ηρακλείου, σε βάρος κατοίκων Μοιρών.

β) Απόφαση Τριμ/λούς Εφετείου Κρήτης, με την οποία διατάσσεται η 
σύλληψη και προσωρινή κράτησή του, μέχρι εκδίκασης της υπόθεσης, 
εκβίασης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, σύστασης συμμορίας κ.λπ., 
που αν και είχε κληθεί νόμιμα δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.

γ) Καταδικαστική Απόφαση του Μον/λούς Πλημ/κείου Ηρακλείου, με 
την οποία είχε καταδικαστεί σε 12 μήνες φυλάκιση και χρηματική ποινή 
300.000 δρχ., για παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και παράβαση 
παράνομης κατοχής πυρομαχικών, (29.5.1997) στον Πρινιά Ηρακλείου.

ΑΔΕΡΦΙΑ ΕΤΟΙΜΟΠΟΛΕΜΑ

Από άνδρες της ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Χα

νιών συνελήφθησαν, δύο άτομα 

(αδέλφια), διότι ύστερα από αξιολό

γηση πληροφοριών, σε γενόμενη 

έρευνα στις οικίες τους, βρέθηκαν 

και κατασχέθηκαν: ένα εύχρηστο 

υποπολυβόλο, ένα εύχρηστο πολε

μικό τυφέκιο με γεμιστήρα και σβη- 

σμένο τον αριθμό, ένα εύχρηστο 

πολεμικό τυφέκιο, ένα εύχρηστο κυ

νηγετικό όπλο με γεμιστήρα, χωρίς 

αριθμό, ένα εύχρηστο κυνηγετικό 

τυφέκιο χωρίς αριθμό, κατεχόμενο 

παράνομα, μία κυνηγετική καραμπί- 

να δσφαιρη αντί 3σφαιρη, ένα περί

στροφο, τριάντα οκτώ φυσίγγια δια

φόρων διαμετρημάτων, δύο ξιφο

λόγχες και τρεις γεμιστήρες υποπο- 

λυβόλου. Οι συλληφθέντες με την 

σε βάρος τους σχηματισθείσα δικο

γραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο 

Εισαγγελέα.

89



ΔΑΣΟΣ ΑΠΟ ΧΑΣΙΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗ
ΤΗΣ

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης δυνάμεων 
της Α.Δ. Ρεθύμνου, με την υποστήριξη ελικοπτέρου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, βρέθηκαν στην αγροτική 
τοποθεσία Σφακάκι του Δ.Δ. Καμαριώτη, Δήμου Τυ- 
λίσσου Ηρακλείου, πλησίον των ορίων με το Νομό 
Ρεθύμνης, χίλια τριακόσια (1.300) συνολικά δεν
δρύλλια κάνναβης, ύψους από 0,50 μέχρι 1.70 μέτρα 
τα οποία καλλιεργούσαν επιμελώς σε ειδικά διαμορ

φωμένο και περιφραγμένο χώρο.
Τα δενδρύλλια ξεριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, ο 

χώρος εξερευνήθηκε και φωτογραφήθηκε από συ
νεργείο του ΓΕΕ/ΑΔ Ρεθύμνης. Τα ανευρεθέντα πει
στήρια περισυνελλέγησαν και κατασχέθηκαν για πε
ραιτέρω έρευνα - αξιοποίησή τους.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΙΚΡΟΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Από άνδρες της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του 

Τ.Α. Χανίων, συνελήφθησαν τρία άτομα που παρέμε

ναν παράνομα στην χώρα μας επ’ αορίστου σύμφω

να με αίτηση χορήγησης πολιτικού ασύλου, διότι 

ύστερα από αξιολόγηση πληροφοριών για κατοχή 

και διακίνηση ναρκωτικών, σε γενόμενη κατ’ οίκον 

έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθη

καν: α) ποσότητα ηρωίνης σε οκτώ συσκευασίες, συ

νολικού βάρους 32 γραμμαρίων., β) το χρηματικό 

ποσό των 890 ευρώ, τρεις συσκευές κινητής τηλε

φωνίας και δ) μέσα συσκευασίας ηρωίνης. Οι συλλη- 

φθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βά

ρος τους οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγ

γελέα.

«ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ» ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Από άνδρες του ΤΑΕ Χανίων, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τ.Α. Χα
νίων και της ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Χανίων, συνελήφθησαν δύο άτομα, διότι, ύστερα από αξιολόγηση πληροφοριών, 
βρέθηκε στην τοποθεσία Βατόλακκος του Δ.Δ. Κάμπων του Δήμου Κεραμειών, χώρος καλλιέργειας 741 δεν
δρυλλίων ινδικής κάνναβης, περιφραγμένος και διαμορφωμένος κατάλληλα για τη σωστή ανάπτυξη των φυ
τών που ήδη είχαν ξεπεράσει το ένα μέτρο. Οπως προέκυψε από την προανάκριση, ο συγκεκριμένος χώρος 
καλλιέργειας είχε εκμισθωθεί από τους δύο συλληφθέντες οι οποίοι μετά την σύλληψη τους με τη δικογραφία 
που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ Τ.Α.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α. Από άνδρες του Τ.Α.Ε Ηρακλείου συνελήφθησαν τρία άτομα, 

διότι σε έλεγχο που έγινε στο Ι.Χ.Φ αυτοκίνητό τους χωρίς αριθμό κυ
κλοφορίας βρέθηκαν 13 προβατοειδή. Το Ι.Χ.Φ. συνοδευόταν από άλ
λο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα τα 
οποία επίσης συνελήφθησαν. Όπως προέκυψε από την προανάκριση 

οι συλληφθέντες είχαν αφαιρέσει τα προβατοειδή από ποιμνιοστά
σιο. Ως εκ τούτου οι δράστες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε 

βάρος τους οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Β. Ύστερα από πληροφορίες που περιήλθαν για την ύπαρξη φυ

τείας δενδρυλλίων κάνναβης στην περιοχή Μετόχι Κασταμονίτσας, 
άνδρες του Τ.Α.Ε Ηρακλείου εντόπισαν και έθεσαν σε παρακολούθη

ση την εν λόγω φυτεία. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι 
προσήλθαν στην φυτεία. Η φυτεία ήταν επιμελώς καλλιεργημένη σε 

δύσβατο σημείο, και μέσα σε πυκνή βλάστηση η οποία παρείχε πλή
ρη κάλυψη, και εκτεινόταν σε τρία επίπεδα με 50,110 και 90 δεν
δρύλλια κάνναβης αντίστοιχα ύψους από 0,5 έως 2 μέτρα. Τα δεν

δρύλλια ποτίζονταν από αυτόματο δίκτυο άρδευσης υποκλέπτοντας 
το νερό από σωλήνα άρδευσης. Μετά την σύλληψη τους οι δράστες 

οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Γ. Από άνδρες του Τ.Α.Ε Ηρακλείου σε συνεργασία με άνδρες του 

Α.Τ. Μοιρών σε αγροτική περιοχή του νομού συνελήφθη ένας ημεδα

πός, ο οποίος εντός θερμοκηπίου ιδιοκτησίας του, διατηρούσε 200 

δενδρύλλια ινδικής κάνναβης, κυμαινόμενου ύψους σε διάφορες φά
σεις καλλιέργειας. Σε κατ’ οίκον έρευνα στην οικία του δράστη, βρέ

θηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα και 3 φυσίγγια, πο
σότητα ακατέργαστης ινδικής κάνναβης βάρους 1 γραμμαρίου και 18 

χάπια άγνωστης προέλευσης.

«ΑΝΟΙΓΑΝ» ΟΤΙ ΕΒΡΙΣΚΑΝ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ

Από προανάκριση που διενήργησε 

το Τμήμα Ασφαλείας Ρεθύμνου ανα

φορικά με διάρρηξη περιπτέρου στο 

Ρέθυμνο προέκυψαν στοιχεία σε βά

ρος ενός ατόμου το οποίο και συνε

λήφθη μετά από ένταλμα σύλληψης 

που εκδόθηκε σε βάρος του. Στην 

συνέχεια της προανάκρισης και σε 

συνεργασία με άλλες αστυνομικές 

υπηρεσίες του νομού προέκυψε πως 

ο συλληφθείς είναι ένας από τους 

δράστες κυκλώματος-διαρρήξεων σε 

περίπτερα- μικροκαταστήματα στις 

περιοχές Ρεθύμνου- Χανίων. Συγκε

κριμένα, αφού εξουδετέρωναν τα συ

στήματα συναγερμού όπου αυτά 

υπήρχαν, διέρρηξαν δύο περίπτερα, 

τρία καταστήματα(πρακτορείο ΠΡΟ- 

ΠΟ, καφενείο και κρεοπωλείο), ένα 

Super-Market και δύο μικροκαταστή- 

ματα, από τα οποία είχαν αφαιρέσει 

κινητά τηλέφωνα, τσιγάρα, κάρτες κι

νητής τηλεφωνίας και τηλεκάρτες 

συνολικής αξίας περίπου 50.170 ευ

ρώ περίπου, κατά δήλωση των ιδιο

κτητών των επιχειρήσεων.
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ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κο
ρυδαλλού συνελήφθησαν, την 9-6-2005, τέσσερα 
άτομα για κατοχή και εμπορία ναρκωτικών ουσιών. 
Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 

α) Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 18 
κιλών και 300 γραμμαρίων β) Ποσότητα ηρωίνης συ
νολικού βάρους 3 κιλών και 66 γραμμαρίων 

γ)Ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους 2,4 γραμ
μαρίων

δ)Μία ζυγαριά ακρίβειας 
ε) Τέσσερα κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους σχηματι- 

σθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα 
Πλημ/κών Αθηνών.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ Τ.Α.Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΥΚΛΩΜΑ «ΘΑΝΑΤΟΥ» ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ
Από άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας συνελήφθησαν 
τέσσερα άτομα κατηγορούμενοι για παράβαση του 
Νόμου «Περί Ναρκωτικών». Συγκεκριμένα περιήλθαν 
πληροφορίες στην συγκεκριμένη Υπηρεσία ότι κύκλω
μα εμπορίας ναρκωτικών δρα στις περιοχές Βύρωνα- 
Καισαριανής- Παγκρατίου. Τα άτομα εντοπίσθηκαν α
πό αστυνομικούς και τέθηκαν υπό παρακολούθηση. 
Έτσι σε προκαθορισμένο ραντεβού που είχαν οι κατη
γορούμενοι για να πουλήσουν ποσότητα ναρκωτικής 
ουσίας σε τοξικομανή συνελήφθησαν μετά από επέμ
βαση των ανδρών της παραπάνω Υπηρεσίας. Στην κα
τοχή του ενός βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα φιξάκι η
ρωίνης και σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθη
καν 545 γραμμάρια ηρωίνης, 1.090 γραμμάρια κάννα
βης και 3,3 γραμμάρια κοκαΐνης. Τις ανωτέρω ποσότη
τες προμήθευε με την συνδρομή των υπολοίπων συλ- 
ληφθέντων σε τοξιμομανείς των ανωτέρω περιοχών.

Α. Άνδρες του Τ.Α.Ε Ρεθύμνου αξιοποιώντας κατάλληλα σχετική πληροφορία στο Δ.Δ. Πρασσές κατόρθω
σαν να συλλάβουν τρία άτομα στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1) Ένα εύχρηστο αυτόματο πολεμικό τυφέκιο, τύπου καλάσνικοφ, με ενσωματωμένη ξιφολόγχη
2) Ένα εύχρηστο ημιαυτόματο πιστόλι μάρκας CZ
3) Ένα εύχρηστο εξάσφαιρο περίστροφο
4) Πέντε γεμιστήρες και 1.700 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων. Τα ανωτέρω τα είχαν επιμε- 

λώς κρυμμένα στο περιβάλλοντα χώρο της οικίας τους.
Β. Από άνδρες του Τ.Α.Ε Ρεθύμνου σε συνεργασία με άνδρες του Α.Τ Μοιρών συνελήφθη ένα άτομο το 

οποίο σε δύο θερμοκήπια ιδιοκτησίας του καλλιεργούσε συνολικά 501 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης, ύψους 
από 0,25 έως 1,5 μέτρα, 221 ρίζες φυτών κάνναβης, 980 γραμμάρια κάνναβης και ένα κουτί που περιείχε 12 
γραμμάρια σπόρους κάνναβης. Ακόμη στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Ένα πιστόλι, μία 
γεμιστήρα με τρία φυσίγγια, δέκα οκτώ χάπια άγνωστης προέλευσης και κάνναβη βάρους 3,56 γραμμαρίων. 
Επίσης συνελήφθη ακόμη ένα άτομο, διότι γνώριζε και κάλυπτε τη δραστηριότητα του ανωτέρω δράστη. Όλοι 
οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

ΕΦΕΡΝΑΝ ΤΟ «ΘΑΝΑΤΟ» ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΠ’ ΑΥΤΟΦΩΡΩ...

Από άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Α.Δ. 

Ηρακλείου συνελήφθησαν τρία άτομα, δύο αλλοδαποί και 

ένας ημεδαπός, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου 

περί Ναρκωτικών. Συγκεκριμένα περιήλθαν πληροφορίες 

στην συγκεκριμένη υπηρεσία πως δύο αλλοδαποί εισάγουν 

ναρκωτικές ουσίες από την χώρα τους στην Κρήτη τις οποί

ες και διακινούσαν στις ανατολικές περιοχές του Νομού 

Ηρακλείου. Συγκεκριμένα αφού οι αστυνομικοί πληροφορή- 

θηκαν ότι ο ένας εκ των δραστών είχε αφιχθεί από το εξω

τερικό έθεσαν υπό παρακολούθηση το ξενοδοχείο όπου 

διέμενε μαζί με τον συμπατριώτη του. Αφού τους επισκέ- 

φτηκε ο τρίτος εκ των δραστών απεχώρησε από το ξενοδο

χείο. Σε ικανή απόσταση ακινητοποιήθηκε από αστυνομι

κούς και επάνω του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 149 δισκία 

έκσταση. Στη συνέχεια σε νομότυπη έρευνα πού έγινε στο 

δωμάτιο του ξενοδοχείου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συ

νολικά: 16,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 327 δι

σκία έκσταση, 14 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας SPECIAL 

Κ, 8,9 γραμμάρια κοκαΐνης, 286 γραμμάρια έκσταση σε 

υγρή μορφή και 32,3 γραμμάρια του διεγερτικού ναρκωτι

κού poppers. Οι δράστες με την σε βάρος τους σχηματι- 

σθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Από άνδρες της Ομάδας «Ζ» Θεσσαλονίκης 

συνελήφθη ένα άτομο που μαζί με έναν σύ

νεργό του την 14.7.2005, εισήλθαν σε πολυκα

τάστημα στην περιοχή Πολίχνης Θεσσαλονί

κης και με την απειλή π ιστολώ ν απέσπασαν 

από τα ταμεία το ποσό των 1.623 ευρώ. Εκδό- 

θηκαν αμέσως αναζητήσεις μέσω του κέντρου 

της Άμεσης Δράσης και σε λίγη ώρα οι δρά

στες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της 

Ομάδας «Ζ». Κατά την καταδίωξη οι δράστες 

πυροβόλησαν αρκετές φορές εναντίον των 

αστυνομικών, προκειμένου να αποφύγουν τη 

σύλληψη. Οι αστυνομικοί προσπαθώντας να 

εκφοβίσουν και να συλλάβουν τους δράστες 

πυροβόλησαν στον αέρα. Τελικά, σε κοντινή 

απόσταση συνελήφθη ο ένας εκ των δραστών 

στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ένα πιστόλι 

με πλήρη γεμιστήρα και φυσίγγιο στη θαλάμη, 

ενώ ο άλλος κατόρθωσε να διαφύγει. Ο συλ- 

ληφθείς στη προσπάθεια του να διαφύγει 

τραυματίσθηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε 

φρουρούμενος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. 

Επιμέλεια: Αρχ/κας Θεόδωρος Δημοσχάκης
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ΤΩΝ ΑΣΤΥΝ. Α’ ΣΩΤΗΡΙΟΥ I. ΠΑΝΟΥΣΗ 

ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ΤΗΛΕΛΗ

Οι δύο Αστυνόμοι Α ’ που 
υπογράφουν το ανωτέρω 

έργο υπηρετώντας για 

μεγάλο χρονικό διάστημα 

στο Επιτελείο του Αρχηγεί
ου της Ελληνικής Αστυνο

μίας και χειριζόμενοι ένα 

εξειδικευμένο θέμα όπως 

είναι οι πειθαρχικές υποθέ

σεις των αστυνομικών 

προχώ ρησαν στη δημι

ουργία ενός τεχνικού βι

βλίου που πραγματεύεται τις πειθαρχικές υπο
θέσεις των αστυνομικών. Στο βιβλίο περιλαμβάνεται:

- το πρωτότυπο κείμενο του ΠΔ 22/1996 «Πειθαρχικό 

Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού» με τις τροποποιή

σεις, - αναλυτική ερμηνεία των άρθρων, - νομολογία Δι
οικητικών Δικαστηρίων, - υποδειγματικά σχέδια εγγρά

φων, - σχέδια Εκθέσεων και Διοικητικών εγγράφων, - ο

δηγίες για τη συγκρότηση και παρουσίαση διοικητικών 

δικογραφιών, - πρότυπα σχέδια Ε.Δ.Ε., - γενικές οδη

γίες αντιμετώπισης διαφόρων πειθαρχικών υποθέσεων 

- υποδείγματα Εκθέσεων Πορισμάτων Ε.Δ.Ε. και Π.Δ.Ε. 

- αναλυτική παράθεση των δικαιωμάτων του εγκαλου- 

μένου, - την εξέλιξη και τα στάδια όλων των πειθαρχι

κών υποθέσεων.

Διαφθορά

Α ν ιι6 ι< ι< Ρ 0 ο ρ ί Ι

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗ

ΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΠΘ 

ΕΚΔ. «ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ», ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 23, ΤΗΛ.

210 3678800

Ι
ο ενδιαφέρον για τη διαφθορά 

είναι έντονο και σχετικά επίκαι

ρο, ενώ η μέχρι πρότινος κάλυ
ψη του θέματος εξαντλούνταν 
περίπου στη δωροδοκία. Η πα

ρούσα μονογραφία εξετάζει το 

πολυδιάστατο φαινόμενο της 
διαφθοράς, το οποίο δεν είναι 
μόνο ένα πρόβλημα «κορυφής», 

αλλά ένα πρόβλημα που αφορά 

όλα τα επίπεδα εξουσίας, αρμο
διότητας, ισχύος, επιρροής ή 

επιτηδειότητας. Περιλαμβάνει 
ζητήματα όπως προσέγγιση της διαφθοράς στα πλαί

σια του ΟΗΕ, του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας Τράπε

ζας, διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς, το νομοθετικό έργο του ΟΟΣΑ για την κα

ταπολέμηση της διαφθοράς και ειδικότερα της δωρο
δοκίας, εννοιολογικός προσδιορισμός της δωροδο

κίας και της διαφθοράς, διαφθορά και ποινικός έλεγ
χος του εγκλήματος κ.α. Το έργο συμπληρώνεται με 
Παραρτήματα σχετικών νομοθετικών κειμένων, ελλη
νικών και ξενόγλωσσων.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΓΥΡΩ ΒΡΕΛΛΗ-ΒΡΟΝΤΑΚΗ, ΕΠ. ΔΙΚΗΓΟ

ΡΟΣ ΕΚΔ. «ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ», ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 23, 

ΤΗΛ. 210 3678800

Ε
ν έκδοση αυτή παρου- 
άζονται όλες οι νομοθε- 
ιές ρυθμίσεις σχετικά 
με την ιθαγένεια. Περιλαμ
βάνει τη βασική νομοθεσία, 

δηλαδή το νέο Κώδικα Ελ
ληνικής Ιθαγένειας (Ν 
3284/2004) μαζί με τις σχε
τικές διατάξεις της Συνθή
κης της Ευρωπαϊκής Κοινό
τητας, του Συντάγματος και 
του Αστικού Κώδικα. Ακο
λουθούν τα Διεθνή Συμβατικά Κείμενα, τα οποία πα
ρατίθενται κατά χρονολογική σειρά, καθώς και επιμέ- 
ρους νομοθετήματα που αφορούν σε θέματα ιθαγέ
νειας. Σε παράρτημα παρουσιάζονται σε μία ενότητα 
τα νομοθετήματα των ετών 1856-1955 και σε άλλη 
των ετών 1955-2004. Το έργο συμπληρώνεται με εκτε
νές αλφαβητικό ευρετήριο που διευκολύνει σημαντι
κά τον αναγνώστη στην έρευνά του, ενώ με τη μορφή 
υποσημειώσεων παρατίθενται κατά περίπτωση οι 
προϊσχύουσες μορφές του άρθρου, ώστε να μπορεί ο 
αναγνώστης να βλέπει τη διαδοχική πορεία και μορφή 
της διάταξης που τον ενδιαφέρει. Αποτελεί ένα εύ
χρηστο εγχειρίδιο απευθυνόμενο όχι μόνο σε νομι
κούς, αλλά και σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες που 
ασχολούνται με τα οικεία ζητήματα (π.χ. Νομαρχίες, 
Δήμους, Αστυνομία κ.ά.).

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
ΕΚΔ. ΔΕΔΕΜΑΔΗ, ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 42, ΤΗΛ. 210-

3633620

Η επιστήμη του δικαίου σήμερα 

έχει καταλάβει ένα τεράστιο/ 

φάσμα που αρχίζει από τ ις / 

πλέον γενικές αρχές του δικαί

ου για να φτάσει στο σύγχρο

νο διαστημικό δίκαιο. Χιλιάδες! 

τόμοι εξειδικευμένων σ υ γ - ί 

γραμμάτων χρειάζονται γ ια /  

να στηθεί η μοντέρνα νομική J 

βιβλιογραφία. Μπρος σ ’ α υ - / 

τόν τον όγκο ο άνθρωπος,] 

ο επαγγελματίας με τις κ α - / 

θημερινές έγνοιες, ο υπάλ

ληλος, ο σπουδαστής είναι πολύ φυσικό να 

σταθούν αμήχανοι και τρομαγμένοι.
Έτσι η καθημερινή πραγματικότητα έκανε όσο ποτέ άλ
λοτε πιο απαραίτητη την ύπαρξη ενός εύχρηστου, πε
ριληπτικού αλλά και περιεκτικού βοηθήματος που θα 
καλύπτει τις βασικότερες έννοιες (όρους) του πολυ
δαίδαλου χώρουτου Δικαίου. Ενός βοηθήματοςπου να 
κατατοπίζει τον αναγνώστη του, χωρίς να τον εξανα
γκάζει να ξανοίγεται στο πέλαγος των αλληλοσυ- 
γκρουόμενων νομικών θεωριών και απόψεων.
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ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005

ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΙΤΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ 
ΤΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ

•  r πανεκδόθηκε για ένατη φορά 

Γ π λ ή ρ ω ς  ανανεωμένο και 

L  εμπλουτισμένο το βιβλίο του 

συναδέλφου Λάζαρου Λαμττρα- 

κάκη του Τ.Τ. Τρικάλων σχετικά 

με τα τροχαία ατυχήματα.
Το εν λόγω βιβλίο είναι χωρισμέ-1 

νο σε επτά κεφάλαια ταξινομη-J 
μένα κατ’ αντικείμενο, είναι δε χρή

σιμο για όλους τους Αστυνομικούς που επιλαμβάνονται 
τροχαίων ατυχημάτων και τροχαίων παραβάσεων. Στο 

παραπάνω σύγγραμμα μπορεί κάποιος να μελετήσει 
και να συμβουλευτεί πως σχηματίζονται οι ολοκληρω
μένες δικογραφίες τροχαίων ατυχημάτων, για τις προ- 
ανακριτικές ενέργειες του επιλαμβάνοντος αστυνομι
κού καθώς και για άλατα έντυπα που χρησιμοποιούνται 
συμπληρωμένα με υποθετικά παραδείγματα. Περιέχει 
επίσης περιγραφές -  αναλύσεις τροχαίων ατυχημά
των, φωτογραφίες -  σχεδιαγράμματα αυτών και χρήσι
μες οδηγίες για την κυκλοφοριακή αγωγή οδηγών και 
πεζών, καθώς και ερμηνεία άρθρωντου Κ.Ο.Κ. και σχε
τικών άλλων διατάξεων.

Η αξία του βιβλίου για τους συναδέλφους ανέρχεται 

στο χρηματικό ποσό των τριάντα 30 ευρώ. Για οποια
δήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 
τηλέφωνο 6972-231189.

ΙΕΣ, ΑΡΧΕΣ 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Γ.ΔΟΥΚΑ 
ΕΚΔ. ΛΙΒΑΝΗ, ΣΟΛΩΝΟΣ 98, ΤΗΛ. 210-3661200

D
κόσμος που έρχεται είναι γεμάτος από ευκαιρίες! 
Περισσότερα κράτη κα ι! 
λαοί δίνουν τη μάχη γ ια Ι 
την ελευθερία και τη δημο-| 
κρατία, αφήνοντας πίσω τους| 

δεκαετίες (ή και αιώνες) απο
λυταρχικής διακυβέρνησης. Η | 
απελευθέρωση των αγορώνΙ 
και του εμπορίου, η πιο ελεύ-Ι 
θέρη κίνηση ανθρώπων, γνώ -ί 
σεων, κεφαλαίων και τεχνολο-| 
γίας, η ανάπτυξη νέων τερά-Ι 
στιων αγορών, όπως η Κίναι 
(που αυξάνει το εθνικό της ε ι-Ι 
σόδημα με ρυθμούς της τά-* 
ξης του 10% ετησίως και σε είκοσι πέντε χρόνια θα 
έχει περίπου το ίδιο ΑΕΠ με την Ιαπωνία), η Ινδία, η 
Βραζιλία, η Ρωσία, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των κρα
τών της ΝΑ Ασίας, η οικονομική ολοκλήρωση μέσα 
στον χώρο της δικής μας Ευρώπης, οι νέες τεχνολο
γίες, που επιτρέπουν πολύ ευκολότερη πρόσβαση σε 
πληροφορίες, σε γνώσεις, σε πελάτες και αγορές, δί
νουν σε κάθε άνθρωπο τη δυνατότητα να αναπτύξει 
τα ταλέντα και τη δημιουργικότητά του.
Ό λα αυτά αποτελούν μεγάλη ευκαιρία και πρόκληση 
για εμάς τους Έλληνες. Η ιστορία μας, η πνευματική 
μας κληρονομιά, η αρχαία ελληνική σκέψη, μας δεί
χνουν ότι μπορούμε. Μας προστάζουν να κοιτάμε 
μπροστά, να δούμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, να 
δείξουμε εξωστρέφεια και να φύγουμε «πρόσω ολοτα
χώς».

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΔΗΜ. Π. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΚΔ. ΔΕΔΕΜΑΔΗ, ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 42, ΤΗΛ. 210-3633620

Άγνοια νόμου δεν αναγνωρίζεται από την Πολιτεία και κατά συνέπεια αυτή ούτε ω- 
φελείτονπολίτη, ούτε μπορεί να την επικαλεστεί. Αντίθετα, όμως, κάθεενέργειάτου, 
που αντιβαίνει στις διατάξεις του Νόμου, ή κάθε παράλειψη, επισύρει εναντίον του 

παραβάτη ποινή ή περιουσιακή ζημιά.

Πώς, όμως μπορεί κάποιος να γνωρίζει τους νόμους, όταν και πολλοί είναι και η ορολογία - συχνά και η στρυφνότη- 
τα στη σύνταξή τους - κάνει δύσκολη την κατανόησή τους. Η ανάγνωση των νόμων από τους μη νομικούς ελάχιστα 
θα τους ωφελήσει, μάλλον θα προσθέσει σύγχυση στις περιπτώσεις που τους απασχολούν παρά διαφώτιση. Πό
σες περιουσιακές ή άλλες ζημιές δεν έπαθαν, ή δεν κινδύνεψαν να πάθουν, πολλά άτομα από την άγνοια των νόμων 
και μόνο;

Η έλλειψη καταλλήλων βιβλίων για την κατανόηση της ελληνικής νομοθεσίας στάθηκε αφορμή για τη σύνταξης του 
7τομου Νέου Πρακτικού Δικηγόρου, με τρόπο συνοπτικό αλλά κατά κύριο λόγο απλό και εκλαϊκευμένο. Εποπτεύ- 
ων του έργου τονίζει στον πρόλογο ότι: «Προσπαθήσαμε με τους νομικούς συνεργάτες μας να εξηγήσουμε όσο 
μπορούσαμε περισσότερες διατάξεις της νομοθεσίας μας. Έτσι αναγκαστικά απομακρυνθήκαμε από την ξερή νο
μική γλώσσα και αυστηρή ορολογία με σκοπό να διευκολυνθούν οι αναγνώστες μας.
Το βιβλίο αυτό, πιστεύουμε, ότι θα αποτελέσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό βοήθημα για όλους τους έλληνες πολίτες 
και είμαστε απόλυτα βέβαιοι πως θα τους διαφωτίσει σφαιρικά πάνω στα νομικά θέματα που τους απασχολούν. Τη 
χρησιμότητα του έργου θα την αντιληφθούν, όταν χωρίς κόπο και απώλεια χρόνου θα βρίσκουν με το ευρετήριό του 
τη διάταξη που ισχύει για το κάθε θέμα».
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΜΑΔΑΣ
ΠΤΙΛΙΜΝ) ιΔΙ'ΦΜιΙΟ/ΔΙ =
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ

Ο
μάδα Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας 

(ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ.) και εκπροσώπων Πολιτικής 

Προστασίας, υπό τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυ

νομίας Νότιας Ελλάδος, Αντιστράτηγο κ. Στυλιανό 

ΣΥΡΟ, επισκέφθηκε από την 28.06.05 έως και την 

30.06.05, την πόλη των Βρυξελλών, όπου συμμετείχε 

σε ενημερωτικές επισκέψεις στα αρμόδια Οργανα 

της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΝΑΤΟ, σχετικά με 

προστασία κρίσιμων υποδομών της ΕΕ από ανθρω- 

πογενείς ενέργειες (εγκληματικές - τρομοκρατικές 

ενέργειες ή ατυχήματα), καθώς επίσης και φυσικές 

καταστροφές ή τεχνολογικά ατυχήματα.

Την παραπάνω επίσκεψη διοργάνωσε ο Ευρωβουλευ

τής κ. Σταύρος Λαμπρινίδης, με την ιδιότητα του Αντι

πρόεδρου της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δ ι

καιοσύνης και Εσωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινο

βουλίου και έγινε στο πλαίσιο επιμορφωτικών επι

σκέψεων που παρέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών επισκέψεων, οι Ελλη

νες αξιωματούχοι, συνοδευόμενοι από ομάδα διαπι

στευμένων δημοσιογράφων και λοιπών προσκεκλη

μένων του παραπάνω Ευρωβουλευτή, είχαν την ευ

καιρία να επισκεφθούν την έδρα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και

τις εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ όπου συναντήθηκαν με 

ανώτερα και ανώτατα στελέχη των παραπάνω θεσμι

κών Οργάνων.

Στη διάρκεια των τριήμερων συζητήσεων, Αξιωματι

κοί της Ελληνικής Αστυνομίας, σε διαδοχικές επισκέ

ψεις, ενημέρωσαν, τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και αρμόδιο Επίτροπο για τη Δικαιοσύνη, 

την Ασφάλεια και τις Πολιτικών Ελευθεριών, κ. 

Frattini, τον Έλληνα Επίτροπο Περιβάλλοντος και Πο

λιτικής Προστασίας, κ. Σταύρο Δήμα, καθώς και ανώ

τερα στελέχη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετι

κά με το Σχεδίασμά του Προγράμματος Ασφάλειας 

των Ολυμπιακών Αγώνων, και παράλληλα δόθηκε η 

ευκαιρία να ανταλλαγούν γνώμες, απόψεις και 

εμπειρίες από το σχεδίασμά για την προστασία των 

εθνικών ζωτικών υποδομών.
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, οι Ευρωπαίοι Επί

τροποι και τα στελέχη του Κοινοβουλίου, συνεχάρη- 

σαν την Ελληνική αποστολή για την επιτυχή διοργά

νωση του προγράμματος Ασφάλειας των Ο.Α.2004, 

επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο Ολυμπιακός 

Σχεδιασμός θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για 

την επιτυχή διεξαγωγή μεγάλων αθλητικών και κοι

νωνικών εκδηλώσεων της ΕΕ, καθώς επίσης και βα

σική πηγή άντλησης στοιχείων για το εκπονούμενο 

Πρόγραμμα Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών της ΕΕ. 

Την τελευταία ημέρα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 

στην έδρα του ΝΑΤΟ, όπου έγιναν ενημερωτικές δια

λέξεις από αρμόδιους ανώτερους επιτελείς για τις 

δυνατότητες και τις αναπτυχθείσες δραστηριότητές 

του ΝΑΤΟ σε διεθνή κλίμακα στο τομέα διαχείρισης 

κρίσεων με τη χρήση στρατιωτικών μέσων, ειρηνευτι

κών αποστολών, ανθρωπιστικών αποστολών βοήθειας 

και πολιτικής προστασίας και δόθηκε ευκαιρία στους 

Ελληνες αξιωματούχους, μεταξύ άλλων, να παρου

σιάσουν τα διδάγματα και τις εμπειρίες από την πα- 

ρασχεθείσα συνεργασία και συνδρομή του ΝΑΤΟ 

στην υλοποίηση του Προγράμματος Ασφάλειας των 

Ο.Α.2004.
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Ιστορική αναδρομή.
Υπάρχουν γραπτές πηγές που φανερώνουν ότι 

ήταν γνωστή σε μερικούς λαούς πριν αρκετές χιλιε
τίες. Ό πως όλα τα φυσικά φαινόμενα προσπάθησαν 
να την ερμηνεύσουν επικαλούμενοι την υπόθεση της 
θεϊκής τιμωρίας ή παρέμβασης κακών πνευμάτων και 
την αντιμετώπιζαν ανάλογα, δηλαδή με ξόρκια, τελε

τουργικές πράξεις, αλλά και με πρωτόγονες χει

ρουργικές επεμβάσεις όπως αποδεικνύεται και από 

αρχαιολογικά ευρήματα (κρανία με κρανιοανάτρηση, 

που, παραδόξως, μερικές φορές φαίνεται να επιβίω

σαν κάποιοι ασθενείς μετά την επέμβαση). Πρώτα 

δείγματα υποτυπώδους επιστημονικής αντιμετώπι

σης της κεφαλαλγίας συναντώνται στα κείμενα του 

Ιπποκράτη, ο οποίος περιγράφει διάφορες μορφές 

κεφαλαλγίας και διαχωρίζει την ημικρανία με τα συ

μπτώματα που τη συνοδεύουν, όπως την «αύρα».

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει απασχολήσει 

σοβαρά την Ιατρική και πρόσφατα μόνο έχει γίνει συ

στηματική ταξινόμηση όλων των μορφών κεφαλαλ

γίας, από τη Διεθνή Εταιρεία Κεφαλαλγίας, πράγμα 

που οδήγησε στη καλύτερη κατανόηση και αντιμετώ-

υχνή και πολλές φορές βασανιστική νευρολογι-

Σκή εκδήλωση που άλλοτε αποτελεί αυτοτελή νό
σο, αλλά συχνότερα συνοδεύει άλλες παθολογι
κές καταστάσεις. Ενίοτε προκαλεί πανικό επειδή στη 

συνείδηση του κοινού έχει συνδεθεί με σοβαρά εν- 
δοκρανιακά νοσήματα (μηνιγγίτιδες, εγκεφαλίτιδες, 
όγκους, αιμορραγίες κ.α.) τα οποία όμως είναι πολύ 

σπάνια.
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πιση του προβλήματος.

Επιδημιολογία.
Σήμερα θεωρείται σαν η συχνότερη νευρολογική 

εκδήλωση και ένα από τα συχνότερα σύνδρομα χρό
νιου πόνου. Στις ΗΠΑ το 0,3% των ανδρών και το 
0,5% των γυναικών που επισκέπτεται το γιατρό ανα
φέρει τη κεφαλαλγία σαν το κύριο σύμπτωμα. Η συ
χνότητα όμως είναι πολύ μεγαλύτερη, δεδομένου ότι 
πολλοί πάσχοντες από κεφαλαλγία δεν επισκέπτο
νται γιατρό αλλά παίρνουν μόνοι τους διάφορα φάρ
μακα. Πάντως ποικίλει στις διάφορες μελέτες, με τον 
επιπολασμό να κυμαίνεται από 30% μέχρι 80%. Στην 
Ελλάδα οι τελευταίες έρευνες παρουσιάζουν ετήσιο 
επιπολασμό περίπου 30% με συχνότερη την εμφάνι
ση στις γυναίκες (Α:Γ=1:2). Έτσι φαίνεται ότι περί
που 10 άνδρες και 20 γυναίκες, μεταξύ 100 Ελλήνων 
θα παρουσιάζουν μέσα σε ένα χρόνο μία φορά του
λάχιστον κεφαλαλγία. Συχνότερη μορφή είναι η κε
φαλαλγία τύπου τάσεως, δεύτερη σε συχνότητα η 
ημικρανία, ενώ σπανιότερη είναι η αθροιστική κεφα
λαλγία η οποία είναι η μόνη που προσβάλλει συχνό
τερα τους άνδρες.

Γενικοί, περιβαλλοντικοί, κλιματολογικοί, δι
αιτητικοί και ψυχολογικοί παράγοντες φαίνεται ότι 
συμμετέχουν στην εμφάνιση κεφαλαλγίας σε διαφο
ρετικό βαθμό στη κάθε μορφή της.

Ταξινόμηση.
Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες ταξινόμησης των 

κεφαλαλγιών με σκοπό να διευκολύνουν τη διαφορι
κή διάγνωση για ειδικότερη (αιτιολογική) θεραπευτι
κή αντιμετώπιση. Ο βασικός διαχωρισμός γίνεται με 
κριτήριο τη συνύπαρξη οργανικής βλάβης ή αιτιολο- 
γικού παράγοντα για να χαρακτηρισθούν δευτεροπα
θείς, αντίθετα με τις πρωτοπαθείς στις οποίες δεν 
υπάρχει προφανής αιτία. Τα όρια δεν είναι πάντα σα
φή μεταξύ πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς κεφα
λαλγίας, γιατί συχνά έχουν τις ίδιες κλινικές εκδηλώ
σεις, αλλά και γιατί δευτεροπαθείς μπορούν μετά 
από χρόνια να χαρακτηρισθούν πρωτοπαθείς εάν 
εξακολουθήσουν να υπάρχουν και μετά τη διακοπή 
της επίδρασης του αιτιολογικού παράγοντα που τις 
προκαλούσε. Επίσης πρωτοπαθείς είναι δυνατόν να 
παρουσιάζουν επιδείνωση υπό την επίδραση κάποι
ων παραγόντων οπότε συγχέονται με δευτεροπα
θείς.

Εν τούτοις θα παραθέσουμε μία ταξινόμηση 
των κεφαλαλγιών αφού προφανώς είναι πολύ σημα
ντική για διαγνωστικούς και προγνωστικούς λόγους, 
αλλά κυρίως επειδή η αιτιολογική διάγνωση θα προσ
διορίσει τις  θεραπευτικές μας επιλογές.

Α. ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ.
1. Κεφαλαλγία τάσεως: α) επεισοδιακή, β) χρόνια. 

Ο μηχανισμός που την προκαλεί συνίσταται σε σύ
σπαση των μυών του αυχένα ή των κροτάφων. Χαρα
κτηρίζεται από επεισόδια ελαφρού ή μέτριου άλ
γους, διάρκειας λίγων λεπτών μέχρι και ημερών. Το 
άλγος είναι πιεστικό ή συσφυκτικό, αμφοτερόπλευρο

και δεν επιδεινώνεται με τη φυσική δραστηριότητα. 
Συνυπάρχουν φωτοφοβία ή και ηχοφοβία, όχι όμως 
ναυτία.

2. Ημικρανία ή αγγειακή κεφαλαλγία.
α) ημικρανία χωρίς αύρα (κοινή). Πρόκειται για 

επεισοδιακό πονοκέφαλο, διάρκειας 4 - 72 ωρών, 
ετερόπλευρης εντόπισης με σφυγμώδη χαρακτήρα, 
μεγάλης έντασης που επιδεινώνεται με τη προσπά
θεια και συνοδεύεται από ναυτία, ηχο-φωτοφοβία και 
δεν ακολουθεί εστιακά νευρολογικά συμπτώματα 
(αύρα).

β. Ημικρανία με αύρα (κλασική). Εκείνο που χαρα
κτηρίζει τη μορφή αυτή είναι τα πρόδρομα συμπτώ
ματα που περιλαμβάνονται στον όρο «αύρα». Αυτή 
αποτελείται από ένα σύνολο εστιακών νευρολογικών 
συμπτωμάτων, προερχομένων από το εγκεφαλικό 
στέλεχος ή το φλοιό, με βαθμιαία εμφάνιση και διάρ
κεια 20 - 30 λεπτά πριν την εγκατάσταση της κεφα
λαλγίας. Τα συμπτώματα αυτά μπορούν να έχουν τη 
μορφή οπτικών διαταραχών (οπτικές ψευδαισθήσεις, 
σκοτώματα «σπινθηροβόλο σκότωμα», τειχοψίες, 
φωταψίες), παραισθησιών, οσφρητικών ή και γευστι
κών ψευδαισθήσεων. Την αύρα ακολουθεί βύθιος πό
νος που εξελίσσεται σε σφυγμώδη και αυξάνεται σε 
ένταση. Σπάνια ο πόνος είναι συνεχής ή διαξιφιστι- 
κός. Εντοπίζεται ετερόπλευρα, ενίοτε όμως και αμ- 
φοτερόπλευρα οπισθοβολβικά ή περικογχικά, αλλά 
συνήθως μετωποκροταφικά και μπορεί να ακτινοβο
λεί προς την ινιακή ή αυχενική περιοχή. Συνήθως εμ
φανίζεται πρωινές ώρες και σπάνια αφυπνίζει τον 
ασθενή. Συχνά συνοδεύεται από ναυτία ή και εμετό, 
ωχρότητα, ρίγος, ηχοφωτοφοβία και σπανιότερα από 
διάρροια, οσμοφοβία, υπεροσμία, δίψα και λιποθυμι- 
κή τάση. Ο πάσχων προτιμά να διακόψει κάθε δρα
στηριότητα (συνήθως η προσπάθεια αυξάνει την 
ένταση του πόνου στον ασθενή) και να αποσυρθεί σε 
σκοτεινό και ήσυχο χώρο. Η διάρκεια του πόνου κυ
μαίνεται από 2 μέχρι 72 ώρες, εκτός και διακοπεί με 
τη χρήση αναλγητικών, τα οποία δεν είναι πάντα απο
τελεσματικά. Έχει παρατηρηθεί ότι η πρόκληση εμε
τού ή ο ύπνος είναι δυνατό να διακοψουν την κρίση.

γ. οφθαλμοπληγική ημικρανία. Συνυπάρχει και δι
πλωπία λόγω πάρεσης οφθαλμοκινητικών μυών.

δ. ημιπληγική ημικρανία. Παροδική ημιπάρεση συ
νοδεύει τη κρίση.

ε. αμφιβληστροειδική ημικρανία. Συνοδεύεται από 
παροδική απώλεια οράσεως ενός οφθαλμού.

ζ. περιοδικά σύνδρομα της παιδικής ηλικίας, τα 
οποία μπορεί να είναι προμηνύματα ημικρανίας ή να 
συνδυάζονται με ημικρανία.

3. Αθροιστική κεφαλαλγία. Πρόκειται για προσβο
λές μονόπλευρού περικογχικού έντονου πόνου που 
εμφανίζεται κατά ομάδες κρίσεων. Κάθε προσβολή 
διαρκεί από 15 λεπτά μέχρι 3 ώρες με συχνότητα μία 
κάθε 2 ημέρες μέχρι 8 την ημέρα και συνοδεύεται 
από μονόπλευρη ερυθρότητα επιπεφυκότος, δα
κρύρροια, σύστοιχη ρινόρροια με οίδημα και μικρή 
πτώση του βλεφάρου.

3. Σύνδρομο μεικτής κεφαλαλγίας. Εμπλέκονται 
διάφοροι μηχανισμοί.
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Β. ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΙΣ.
1. Μετατραυμστικές οξείες ή 

χρόνιες, που παραμένουν μετά 
από κρανιοεγκεφαλικές κακώ
σεις.

2. Αγγειακές ενδοκρανιακές. 
α) οξύ ισχαιμικό ή θρομβοεμβο- 
λικό εγκεφαλικό επεισόδιο, β) 
ενδοκρανιακό αιμάτωμα (ενδοε- 
γκεφαλικό, επισκληρίδιο ή υπο- 
σκληρίδιο), γ) υπαραχονειδής 
αιμορραγία ε) αρτηρίτιδα (π.χ. 
γιγαντοκυτταρική) στ) φλεβική 
θρόμβωση (οπισθοβολβική ή 
θρόμβωση σηραγγώδους κόλ
που).

3. Μη αγγειακές ενδοκρανια- 
κές διαταραχές, α) υψηλή πίεση

εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) όπως υδροκέφαλος 
και καλοήθης ενδοκρανιακή υπέρταση, β) χαμηλή 
πίεση ΕΝΥ (οσφυονωτιαία παρακέντηση, άλλα αίτια 
ροής, ΕΝΥ γ) ενδοκρανιακές λοιμώξεις (μηνιγγίτιδες, 
εγκεφαλίτιδες), δ) μη μολυσματικές φλεγμονώδεις 
νόσοι (ενδοκράνια σαρκοείδωση).

ε) χημικός ή μηχανικός ερεθισμός των μηνίγγων, 
στ) ενδοκράνια νεοπλάσματα.

4. Γενικά αίτια, α) φαρμακευτικές ή χημικές κεφα
λαλγίες (από νιτρώδη, μονοξείδιο του άνθρακα, αλ
κοόλ κ.ά. ) β) κεφαλαγλίες οφειλόμενες σε χρόνια 
χρήση ουσιών ή απότομη διακοπή αυτών (εργοταμί- 
νη, καφεΐνη, ναρκωτικά). Επισημαίνεται ότι υπερβολι
κή χρήση ακόμη και αναλγητικών ενίοτε οδηγεί σε 
χρονία κεφαλαγία «κατάχρηση αναλγητικών» οπότε 
επιβάλεται προοδευτική διακοπή, γ) μεταβολικά αί
τια, όπως υπογλυκαιμία, υπερκαπνία, υποξυγοναιμία 
(μεγάλα υψόμετρα ή άπνοια κατά τον ύπνο) δ) υψη
λός πυρετός.

5. Αρτηριακή υπέρταση. Σημειωτέον ότι παρά τη 
γενική εντύπωση πως η αρτηριακή υπέρταση προκα- 
λεί κεφαλαλγία, τούτο δεν ισχύει παρά μόνο σε εξαι
ρετικές περιπτώσεις όπως οξεία υπερτασική κρίση, 
φαιοχρωμοκύτωμα, κακοήθης υπέρταση, προεκλαμ- 
ψία ή εκλαμψία της κυήσεως.

6. Εξωκρανιακά αίτια, α) βλάβες σπλαχνικού κρανί
ου (ωτίτιδες, παραρινοκολπίτιδες, οφθαλμικά αίτια, 
όπως οξύ γλαύκωμα ή διαθλαστικές ανωμαλίες) β) 
βλάβες γνάθων, οδόντων και σιαλογόνων αδένων γ) 
κροταφογναθική αρθρίτιδα δ) νευραλγίες (τριδύμου, 
οπισθοβολβική, μεθερπητική κ.ά.) διαβητική νευρίτι
δα ε) βλάβες του αυχένα (θλάση μυών, κατάγματα 
ΑΜΣΣ, μυοσυνδεσμικές φλεγμονές).

Επίσης έχουν περιγράφει ειδικές μορφές κεφαλαλ
γίας που δεν περιλαμβάνονται στη προηγούμενη τα
ξινόμηση όπως η «ιδιοπαθής διαξιφιστική κεφαλαλ
γία», η «κεφαλαλγία εξωτερικής πιέσεως», η «κεφα
λαλγία από ψυχρό ερέθισμα», η «καλοήθης κεφαλαλ
γία από βήχα» η «καλοήθης κεφαλαλγία προσπάθει
ας» και «κεφαλαλγίες της σεξουαλικής δραστηριότη
τας».

9 8

Κλινικές εκδηλώσεις.
Η κεφαλαλγία εμφανίζεται σε μεγάλη ποικιλία, ανά

λογα με το τύπο ή την αιτία της και χαρακτηρίζεται 
από την εντόπιση, την ένταση, τα συνοδά ή πρώιμα 
συμπτώματα, τη συχνότητα, τη διάρκεια και το βαθ
μό ανταπόκρισης στα συνήθη αναλγητικά.

Θα περιορίσουμε την αναφορά μας σε κάποιες 
μορφές κεφαλαλγίας που έχουν το χαρακτήρα του 
επείγοντος, που πιθανόν να οφείλονται σε σοβαρά 
αίτια και έχουν ανάγκη άμεσης νοσηλείας. Όπως 
έντονη κεφαλαλγία με αιφνίδια εισβολή, ινιακή εντό
πιση που δεν θυμίζει προηγούμενο επεισόδιο, μπορεί 
να οφείλεται σε υπαραχνοειδή αιμορραγία ή ρήξη 
ανευρύσματος. Επίσης έντονη κεφαλαλγία (που δεν 
υποχωρεί με τα συνήθη αναλγητικά) που συνοδεύε
ται από υψηλό πυρετό δυσκαμψία του αυχένα και πι
θανόν συγχυτικά φαινόμενα μπορεί να οφείλεται σε 
μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα που απαιτούν άμεση με
ταφορά στο νοσοκομείο.

Κλιματολογικοί παράγοντες ή άλλοι όπως 
stress, αϋπνία, κόπωση, κατανάλωση τυριών, σοκο
λάτας, χυμών φρούτων, κόκκινων κρασιών είναι δυ
νατό να προκαλούν κρίσεις σε άτομα που υποφέρουν 
από κεφαλαλγίες.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ.
Θα περιορισθούμε στην αναφορά των βασικών θε

ραπευτικών αρχών των πρωτοπαθών κεφαλαλγιών 
και κυρίως της ημικρανίας που είναι η συχνότερη.

Έτσι η θεραπεία της ημικρανίας πρέπει να έχει δύο 
συνιστώσες. Η πρώτη αφορά την ημικρανιακή κρίση 
και η δεύτερη τη πρόληψη που σκοπό έχει τη μείωση 
της συχνότητας και της έντασης των κρίσεων.

Για την αντιμετώπιση των κρίσεων χορηγούνται συ
νήθη αναλγητικά (παρακεταμόλη ή ασπιρίνη), μη στε- 
ροειδή αντιφλεγμονώδη, αντιεμετικά (μετοκλοπρο- 
παμίδη), εργοταμίνη αλλά και κατασταλτικά του ΚΝΣ 
(βενζοδιαζεπίνη). Τελευταία έχει εισαχθεί νέα κατη
γορία φαρμάκων (τρυπτάνες) με ικανοποιητικά απο
τελέσματα στην αντιμετώπιση των κρίσεων μεγάλου 
ποσοστού ασθενών. Πρέπει να τονισθεί ότι καλύτερα 
αποτελέσματα έχουμε με όλα τα θεραπευτικά σχή
ματα εάν αυτά χορηγηθούν εγκαίρως, δηλαδή κατά 
την έναρξη της κρίσης ή τη διάρκεια των πρώιμων 
συμπτωμάτων (αύρας).

Παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή 
πρέπει να εφαρμόζεται απομάκρυνση του πάσχοντος 
από κάθε πιθανό αιτιολογικό ή εκλυτικό παράγοντα 
και κλινοστατισμός, ήτοι ανάπαυση σε σκοτεινό περι
βάλλον με ηχητική μόνωση και ηρεμία.

Η προληπτική θεραπεία αφορά πρώτον 
αποφυγή κάθε παράγοντα που προκαλεί ημικρανία 
στον ασθενή και δεύτερο τη χρήση φαρμάκων για με
γάλα χρονικά διαστήματα (από 3 μέχρι 6 μήνες). Τέ
τοια φάρμακα είναι 1, ανταγωνιστές των βάδρενεργι- 
κων υποδοχέων (προπρανολόλη κ.ά.) 2 ανταγωνιστές 
των 5-ΗΤ2 υποδοχέων (πιζοτιφένιο) 3. αντικαταθλη- 
πτικά (αμιτρυπτιλίνη ή νέας γενεάς SSRI) 4. αναστο
λείς διαύλων ασβεστίου 5. αντιισταμινικά 6. οιστρο- 
γόνα 7. εναλλακτικές θεραπείες.

Του Αλέκου I. Μανωλάκου 
Αστυνομικού Διευθυντή (Υ.Γ) 

Παθολόγου
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1/6 - 15/7, 16/8 - 30/9 
ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

45 ΕΥΡΩ
7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

295 ΕΥΡΩ

16/7- 15/8
ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

60 ΕΥΡΩ
7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

395 ΕΥΡΩ
•  ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕΧΡΙ 12 ΧΡΟΝΩΝ FREE ·  ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 12 ΧΡΟΝΩΝ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ
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τηλ.:23750.22970-71 -72 
fax: 23750.23190 

e-mail:toroneos@hol.gr
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ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Έπειτα από 6 χρόνια το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
ξανανοίγει τρεις σημαντικές συλλογές του: Τα χάλκινα, τη 
συλλογή αγγείων και μικροτεχνίας και την αίθουσα της Θή
ρας.

Η Συλλογή Χαλκών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσεί
ου είναι σήμερα μια από τις πλουσιότερες στον κόσμο συλ
λογές χάλκινων πρωτότυπων έργων. Σ’ αυτήν περιλαμβά
νονται εκτός από τα μεγάλα χάλκινα αγάλματα όπως ο πε
ρίφημος Ζευς (ή Ποσειδών), ένα πλήθος από μοναδικά έρ
γα μικροτεχνίας.

Η Συλλογή Αγγείων και Μικροτεχνίας θεωρείται από τις 
σημαντικότερες του κόσμου λόγω της ποιότητας και του 
αριθμού των αγγείων.

Η επανέκθεση στην αίθουσα της Θήρας δίνει την ευκαι
ρία στο κοινό να θυμάται τις περίφημες τοιχογραφίες της 
«άνοιξης», των «πυγμάχων» και των «αντιλοπών καθώς και 
μοναδικά αγγεία με παραστάσεις από τον κόσμα της ξηράς 
και της θάλασσας.

ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΧΤΙΖΕΤΑΙ

Η αρχιτεκτονική μελέτη του Νέου Μουσείου Ακρόπολης 
σχεδιάστηκε ειδικά για να στεγάσει και να αναδείξει τα αρ
χιτεκτονικά γλυπτά των κτηρίων της Ακρόπολης.

Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα τα οποία αποκαλύφτηκαν 
κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στο οικόπεδο Μακρυ- 
γιάννη υπήρξαν επίσης καθοριστικός παράγοντας για τη 
διαμόρφωση της μελέτης κι τον τρόπο κατασκευής του 
Μουσείου.

Ειδικοί υαλοπίνακες θα αποτελόσουν το διαφανές δάπε
δο στο ισόγειο του μουσείου προσφέροντας μ’ αυτόν τον 
τρόπο τη δυνατότητα στον επισκέπτη να βλέπει την αρχαι
ολογική ανασκαφή.

Η ανέγερση του Νέου Μουσείου Ακρόπολης θα έχει ολο
κληρωθεί στα τέλη του 2006.

Η παρούσα έκθεση με τον τίτλο «Νέο Μουσείο Ακρόπο
λης. Δημιουργώντας το εκθεσιακό του ύφος» στεγάζεται 
στο κτήριο και πειραματίζεται με το εκθεσιακό ύφος του 
Μουσείου. Πρόκειται για τη δημιουργία κατάλληλων συν
θηκών φωτισμού και τη αναθεώρηση στην τοποθέτηση και 
ταξινόμηση των εκθεμάτων.

Η Έκθεση έχει υποδεχτεί πάνω από 20.000 επισκέπτες 
μέχρι σήμερα. Οι επισκέπτες ξεναγούνται από αρχαιολό
γους οι οποίοι μέσα από τη συζήτηση αποσπούν τη γνώμη 
των επισκεπτών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΑΛΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΗΡΑΣ

Λ

100



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Τρίτη 2

ΜΟΛΙΕΡΟΥ Ο ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΑΤΗΣ 

Πέμπτη 4 και Παρασκευή 5 

LOS TARANTOS 

EL MUSICAL 

Τρίτη 9

HOWARD SHORE 

Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ 

Πέμπτη 11 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΟΝΤΗΣ 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ- Χελιδών ηδομένη...

Α’ Μέρος: Μουσική και τραγούδια από κωμωδίες του Αρι
στοφάνη

Β’ Μέρος: Ανθολογία τραγουδιών του συνθέτη 
Δευτέρα 22 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΥΚΟΣ

Α’ Μέρος: Σουίτα κοντσερτάντε για κιθάρα και ορχήστρα 
Β' Μέρος: Ημερολόγιο για περαστικούς 

Τετάρτη 24

50 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 

24 Αυγούστου 1955- 24 Αυγούστου 2005 

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Θα ακουστούν έργα που παρουσιάστηκαν στην εναρκτήρια

συναυλία του Φεστιβάλ Αθηνών το 1955

Πέμπτη 25
ΔΗΠΕΘΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΡΤΑΤΖΗ ΕΡΩΦΙΛΗ

Κυριακή 28 και Δευτέρα 29

ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΠΟΛΣΟΪ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
ΤΣΟΥΣΕΠΕ ΒΕΡΝΤΙ ΜΑΚΒΕΘ

Τετάρτη 31

ΜΠΑΛΕΤΟ CULLBERG

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Πέμπτη 1

ΜΠΑΛΕΤΟ CULLBERG 
Παρασκευή 2 
ΔΗΠΕΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ 
ΟΥΙΛΛΙΑΜ ΣΑΙΞΠΗΡ ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΝΥΧΤΑ 
Σάββατο 3
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

ΔΗΠΕΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ- ΟΥΙΛΛΙΑΜ ΣΑΙΞΠΗΡ ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΝΥ
ΧΤΑ

Δευτέρα 5 και Τρίτη 6

ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ-ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ (OSSIPOV) 
σε έργα Ρώσων συνθετών και Σταύρου Ξαρχάκου 
Τετάρτη 7
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ
Έργα: Glinka, Rachmaninoff kai Scriabin
Σάββατο 10 Κυριακή 11 και Δευτέρα 12
ENGLISH NATIONAL BALLET
ΣΕΡΓΚΕΪ ΠΡΟΚΟΦΙΕΦ ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ
Τετάρτη 14
ΔΗΠΕΘΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΙΣΧΥΛΟΥ: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
Παρασκευή 16
ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ATHENAEUM 
ΜΝΗΜΗ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ 

Έργα: Beethoven,Schumann, Brahms 
Σάββατο 17 και Κυριακή 18 
DRESDENER STAATSKAPELLE 
Έργα Beethoven, Brahms 
Πέμπτη 22 και Παρασκευή 23 
ΛΟΙΤΖΙ ΚΕΡΟΥΜΠΙΝΙ ΜΗΔΕΙΑ 
Κυριακή 25

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΟΥΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 22 
Τρίτη 27

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Τετάρτη 28 
UTE LEMPER 
VOYAGE 

Παρασκευή 30 
ΟΠΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 

VASIL TOLE ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΠΙΔΑΥΡΙΩΝ 
ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

Μνήμες Αρχαίου Δράματος
Έκθεση Κοστουμιών Κ.Θ.Β.Ε
30 Χρόνια Επίδαυρος
Θεατρικά Κοστούμια από παραστάσεις αρχαίου ελ

ληνικού δράματος
(Ενδύματα, Μάσκες, Καπέλα, Φωτογραφίες, Οπτικο- 

ακουστικό υλικό)
Το θεατρικό κοστούμι είναι πολύτιμος μάρτυρας των 

θεατρικών πεπραγμένων και αφηγείται την περιπέτεια 
του θεάτρου.

Στη φετινή έκθεση τα θεατρικά κοστούμια τα οποία 
εκτίθενται μας θυμίζουν σημαντικές στιγμές από την

τριακονταετή πλούσια ιστορία του Κρατικού Θεάτρου 
Βορείου Ελλάδας στην Επίδαυρο. Στα εκτιθέμενα ενδύ
ματα απεικονίζονται οι τάσεις και οι τομές που αποτολ- 
μήθηκαν κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων και 
μπορούμε να πούμε ότι τα ιστορικά αυτά κοστούμια 
αποτελούν σήμερα αυτό
νομα έργα τέχνης.

Τα θεατρικά αυτά ενδύ
ματα εκτίθενται σ’ ένα κτή
ριο το οποίο μέχρι πριν 
από πέντε χρόνια χρησί
μευε σαν αποθήκη και σή
μερα έχει διαμορφωθεί σε 
μουσείο και βρίσκεται στο 
χώρο της Επιδαύρου.
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BATMAN BEGINS

Α Σ Τ Υ Ν ΟΜΙ ΚΗ

Ο Μπρους Γουέιν ως παιδί παρακολουθεί με τα ίδια του τα μάτια την εν ψυχρώ 
δολοφονία των γονιών του. Από τότε κατηγορεί συνεχώς τον εαυτό του ως υπεύ
θυνο και αυτό το αίσθημα του δημιουργεί ένα αποφασιστικό για τη ζωή του τραύ
μα. Ο Μπάτμαν γίνεται ο Τιμωρός της αδικίας.

Ο Μπάτμαν επιστρέφει αλλά είναι διαφορετικός από εκείνον που ξέραμε. Ο 
Κρίστοφερ Νόλαν δημιούργησε, χωρίς να αλλάξει τον βασικό μύθο, έναν ήρωα 
πιο σκοτεινό και γήινο και συγχρόνως λιγότερο κόμικ.

Ο ίδιος ο σκηνοθέτης αναφερόμενος στον μύθο του Ανθρώπου-Νυχτερίδας 
υποστηρίζει ότι ο Μπάτμαν είναι σίγουρα ο πιο συναρπαστικός υπερήρωας επει
δή είναι ο πιο ανθρώπινος και τρωτός. Η μουσική της ταινίας βοηθάει πολύ στη 
δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας και η παρουσία του Κρίστιαν Μπέηλ 
στον πρωταγωνιστικό ρόλο δίνει στην ταινία έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ»

Την 1η Ιουνίου σε συνεργασία με το ίδρυμα Τσαρού- 
χη, το Κέντρο Πολιτισμού «Ελεύθερη Έκφραση» έκανε 
εγκαίνια και πραγματοποίησε την πολιτιστική εκδήλω
ση, παρουσιάζοντας μέρος από το ζωγραφικό και ποιη
τικό έργο του Γιάννη Τσαρούχη.

Για το ποιητικό έργο του Γιάννη Τσαρούχη μίλησε ο 
ποιητής Νάνος Βαλαωρίτης. Ο μουσικοσυνθέτης Αλέ- 
ξης Νασάκης που μελοποίησε το έργο του Γιάννη Τσα
ρούχη, έπαιξε με την κέλτικη άρπα του μερικά δείγμα
τα.

Ποιήματα διάβασαν η ποιήτρια Μαρία Λαγγουρέλη 
και οι ηθοποιοί Κώστας Δίπλαρος και Ντίνος Μακρής. Η 
έκθεση ζωγραφικής είναι από τη συλλογή του συλλέκτη 
και φίλου του Γιάννη Τσαρούχη Δ.Μ. Ο φωτογράφος 
Γιώργος Τουρκοβασίλης παρουσίασε στιγμιότυπα από 
τη ζωή του τιμώμενου ζωγράφου και ποιητή.

Τους σκοπούς για το Κέντρο Πολιτισμού «Ελεύθερη 
Έκφραση» ανακοίνωσε ο γραμματέας και συγγραφέας 
Γιώργος Γιάνναρης.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
«Πέθανε ο Ποιητής που κινήθηκε από τη διαλεκτική 

της ψυχής και του μυαλού και όχι από τη διαλεκτική της 
ανάγκης».

Στις 23 Ιουνίου άφησε την τελευταία του πνοή στην 
Αθήνα ο Μανόλης Αναγνωστάκης.

Ο Αναγνωστάκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 
1925, σπούδασε ιατρική και ειδικεύτηκε στην ακτινολο
γία στη Βιέννη.

Για την πολιτική του δράση φυλακίστηκε στο διάστη
μα 1948- 1951 ενώ το 1949 καταδικάστηκε σε θάνατο 
από το έκτακτο στρατοδικείο.

Ο Αναγνωστάκης υπήρξε στοχαστής, ιδεολόγος και 
στα ποιήματά του είναι διάχυτη η απαισιοδοξία και κυ
ριαρχούν οι μνήμες του παρελθόντος και οι οραματισμοί 
του μέλλοντος. Περιγράφει τις φρικαλεότητες του πολέ

μου, τη μοναξιά, τη διάψευση, το 
θάνατο.

Παραθέτουμε ένα χαρακτηριστι
κό δείγμα του ύφους του ποιητή:

Το σκάκι 
Έλα να παίξουμε 
Θα σου χαρίσω τη βασίλισσά 

μου
(Ήταν για μένα μια φορά η αγαπημένη 
Τώρα δεν έχω πια αγαπημένη)
Θα σου χαρίσω τους πύργους μου 
(Τώρα πια δεν πυροβολώ τους φίλους μου 
Έχουν πεθάνει καιρό πριν από μένα)
Κι ο βασιλιάς αυτός δεν ήταν ποτέ δικός μου  
Κι ύστερα τόσους στρατιώτες τι τους θέλω: 
(τραβούν μπρος τυφλοί χωρίς καν όνειρα)...

102 Επιμέλεια : Π.Υ Ζωή Κωσταβάρα



Ανεξαρτησίας 83 
(τε'ρμα Λεωφ. 208) Αργυρούπολη 
Γηλ.: 210.9939.732 - 210.99.27.673

Δ ε κ τ έ ς  π ισ τω τικές  κ ά ρ τε ς  VISA

ΝΥΦΙΚΑ
ΒΑΙΓΠΣΤΙΚΑ

Μπέλλου Ανδρομάχη & ΣΙΑ Ο.Ε.

Επιλέγουμε και Διαφέρουμε

Μπομπονιέρες
Λαμπάδες

Στέφανα

Προσκλητήρια

Ειδικές τιμές
για το προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ
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Ο Θερβάντες ήταν ένας από τους μεγαλύτε
ρους συγγραφείς της ισπανικής αναγέννησης. 
Γεννήθηκε στο Αγκάλε ντε Χενάρες το 1547 και 
πεθανε στη Μαδρίτη την ίδια μέρα που πέθανε 
ο Σαίξπηρ, στις 23 Απριλίου 1616. Η μόρφωσή 

του ήταν άρτια και συμπληρώθηκε αργότερα από τη 
μελέτη αρχαίων κλασικών.

Το 1571 πήρε μέρος στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου 
κάτω από τις διαταγές του Δον Χουάν της Αυστρίας. 
Κατά τη διάρκεια της μάχης έχασε το αριστερό του 
χέρι, οπότε αναγκάστηκε «να δοξάσει το άλλο χέρι», 
όπως έλεγε ο ίδιος. Οι περιπέτειές του συνεχίστηκαν 
όταν το 1575 αιχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους 
κουρσάρους και πουλήθηκε σκλάβος στο Αλγέρι 
όπου παρέμεινε για πέντε χρόνια αιχμάλωτος αφού 
απέτυχαν όλες του οι προσπάθειες να αποδράσει. 
Όταν απελευθέρώθηκε, γύρισε στην Ισπανία και 
ασχολήθηκε με διάφορες εργασίες που μετά βίας του 
επέτρεπαν να ζει. Μόνο όταν εκδόθηκε το βιβλίο του 
«Δον Κιχφτης» που έγινε μεγάλη επιτυχία, ο Θερβά
ντες έλυσε το οικονομικό του πρόβλημα και μπόρεσε 
να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη συγγραφή.

Ο «Δον Κιχώτης» γράφτηκε στα χρόνια 1605-161 
και είναι ένα από τα σημαντικότερα μυθιστορήματα 
και αποτελεί σταθμό στην παγκόσμια λογοτε
χνία. Στο έργο απεικονίζεται η ευαισθησία 
και τα υψηλά αναγεννησιακά ιδανικά 
της εποχής. Ο ιππότης ήρωάς του 
έπρεπε για να προσεγγίσει τα ιδανι
κά της δικαιοσύνης και της ευγένει
ας να χάσει την επαφή του με τους 
ανθρώπους και την πραγματικότητα 
και να βυθιστεί σ’ έναν κόσμο συγκι
νητικού ονείρου όπου ο Δον Κιχώ

της παραπαίει ανάμεσα στο γελοίο και 
δες.

(Πως ο φτωχός ιδαλγός της Μάντσα με
ταμορφώνεται σε Δον Κιχώτη)

...Το πρώτο πράγμα που έκανε, ήτάν να καθαρίσει 
τα όπλα των προπαππούδων του που, ξεχασμένα από 
αιώνες σε μια γωνιά, ήταν γεμάτα σκουριά και μού
χλα. Τα καθάρισε και τα επισκεύασε όσο καλύτερα 
μπορούσε, παρατήρησε όμως ότι είχαν μια μεγάλη 
έλλειψη, άτι δηλαδή δεν υπήρχε κανονική περικεφα
λαία, αλλά μόνο μια απλή κάσκα. Ωστόσο, διόρθωσε 
με την εφευρετικότητά του το κακό, φτιάχνοντας με 
χαρτόνι κάτι που έμοιαζε μ’ ελαφριά ημικυκλική περι
κεφαλαία, η οποία, αφού ενώθηκε με την κάσκα, έδω
σε κάτι που έμοιαζε με πλήρη περικεφαλαία. Η αλή
θεια είναι πως, για να δοκιμάσει αν ήταν γερή κι αν 
μπορούσε να αντέξει στις σπαθιές, τράβηξε το ξίφος 
του και τη χτύπησε δυο φορές μέσα σε μια στιγμή 
όμως, χάλασε ό,τι είχε κοπιάσει να φτιάξει μια ολό
κληρη βδομάδα. Επειδή του κακοφάνηκε η ευκολία με 
την οποία είχε γίνει λιώμα η περικεφαλαία, και για να 
ασφαλιστεί από έναν τέτοιο κίνδυνο, την ξαναέφτιαξε 
απ’ την αρχή, ενισχύοντάς την από μέσα με σιδερέ

νιες ταινίες, ώσπου στο τέλος έμεινε ευχαριστη- 
μένος_ και δίχως να θελήσει να επαναλάβει το 

πείραμα, πίστεψε πως είχε φτιάξει μια περι
κεφαλαία απ’ το πιο φίνο ατσάλι.

Ύστερα πήγε να δει το 
άλογό του, και παρόλο που αυτό 

είχε πιο πολλά βαθουλώματα 
στα πλευρά του απ' όσες γραμ
μές το ρεάλι, και πιο πολλούς 
λεκέδες και μπαλώματα από το 
άλογο του γελωτοποιού Γκονέ- 
λα, cni tantym rellis et ossa fyit, 
αυτουνού του φάνηκε ότι δεν το 
έφτανε ούτε ο Βουκεφάλας, το 
άλογο του Μεγάλου Αλεξάν
δρου, ούτε ο Μπαμπιέκα, το

■ I
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άλογο του Σιντ. Τέσσερις μέρες χρειάστηκε για να 
βρει τ ι όνομα του ταίριαζε, γιατί, κατά τη γνώμη του, 
δεν ήταν δίκαιο να μείνει δίχως αξιόλογο όνομα το 
άλογο ενός τόσο διάσημου ιππότη, που ήταν μάλιστα 
τόσο καλό από μόνο του. Έτσι, προσπαθούσε να του 
βρει ένα ταιριαστό όνομα, που θα δήλωνε τ ι ήταν πριν 
γίνει αυτό πλανόδιος ιππότης και τ ι θα ήταν στο εξής. 
Γιατί ήταν λογικό, αφού ο αφέντης του θα άλλαζε 
ζωή, να αλλάξει κι αυτό όνομα και να πάρει ένα άλλο, 
ξακουστό και χτυπητό, όπως άρμοζε στην καινούρια 
τάξη και στην καινούρια ζωή που είχε ήδη αρχίσει. 
Αφού λοιπόν έφτιαξε, έσβησε και περιέκοψε, χάλασε 
και ξαναμπάλωσε πολλά ονόματα στην μνήμη και στη 
φαντασία του, κατέληξε να το πει Ροσινάντη, όνομα 
κατά τη γνώμη του έξοχο, εύηχο και δηλωτικό τού τι 
ήταν το άλογο προηγουμένως, και τ ι ήταν τώρα, δη
λαδή το πρώτο και μπροστά απ’ όλα τα άλογα του κό
σμου.

Αφού έδωσε στο άλογό του ένα όνομα τόσο 
του γούστου του και ευχαριστήθηκε, θέλησε να πάρει 
κι ο ίδιος ένα όνομα, και με τη σκέψη αυτή πέρασε άλ
λες οχτώ μέρες, για να καταλήξει στο Δον Κιχώτης. ΓΓ 
αυτό, όπως είπαμε, οι συγγραφείς αυτής της τόσο 
αληθινής ιστορίας είπαν ότι αναμφίβολα θα λεγόταν 
Κιχάδα, και όχι Κεσάδα, όπως διαβεβαίωναν κάποιοι 
άλλοι. Τότε θυμήθηκε όμως ότι ο ανδρείος Αμάδης 
δεν είχε αρκεστεί να ονομάζεται απλώς και μόνον 
Αμάδης, αλλά είχε προσθέσει και το όνομα του βασι
λείου και της πατρίδας του για να την κάνει πιο ξα
κουστή. Έτσι, ονομάστηκε Αμάδης ο Γαλάτης. Κι ο 
Δον Κιχώτης λοιπόν θέλησε, ως καλός ιππότης, να

προσθέσει στο όνομά του το όνομα της πατρίδας του, 
και ονομάστηκε Δον Κιχώτης από τη Μάντσα, δείχνο
ντας έτσι, κατά τη γνώμη του, σαφέστατα τη ράτσα 
του και την πατρίδα του και θεωρώντας πως την τ ι
μούσε πολύ παίρνοντας το όνομά της.

Αφού λοιπόν καθάρισε τα όπλα και διόρθω
σε την περικεφαλαία του, αφού έδωσε όνομα στο 
άλογο και εξασφάλισε και το δικό του, πείστηκε ότι το 
μόνο που του έλειπε πια, ήταν να βρει μια δέσποινα να 
την ερωτευτεί, διότι ένας πλανόδιος ιππότης δίχως 
αγάπη είναι δέντρο δίχως φύλλα και καρπούς και σώ
μα δίχως ψυχή...

(Μιγκέλ ντε Θερβάντες «Δον Κιχώτης» Τ. 1 Εκδόσεις 
γράμματα)

Ο ι ε ικ ό ν ε ς  ε ίν α ι τ ο υ  β ρ α β ε υ μ έ ν ο υ  μ ε  Ε ιδ ικ ό  Κ ρ α τ ι

κ ό  Β ρ α β ε ίο  σ χ ε δ ια σ τ ή  Σ β ε τ λ ίν , α π ό  τ ο  π α ιδ ικ ό  β ιβ λ ίο  

« Δ ο ν  Κ ιχ ώ τ η ς »  τ ω ν  ε κ δ ό σ ε ω ν  Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς

105



Η Κ
ΥΡ

ΙΑ 
ΠΟ

Υ Ε
ΕΑ

ΦΑ
ΝΙΙ

ΤΗ
ΚΕ

c /  σ  τ  & tr ο ju  t  u  ό  Jfif t? ( )  t  o  r  ά ρ  η  μ  a

Αυτή είναι η ιστορία - που μου τη διηγήθηκαν πριν 
αρκετά χρόνια σαν αληθινό περιστατικό αρχεία 
της παρισινής μυστικής αστυνομίας - μιας γυ

ναίκας που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς και εντελώς 
ανεξήγητα στη διάρκεια της Παγκόσμιας Έκθεσης 
του 1900.

Όπως την πρωτάκουσα, η ιστορία αρχίζει 
με την άφιξη στη Μασσαλία μιας Αγγλίδας μαζί με 
τη νεαρή, άβγαλτη κόρη της, ένα δεκαεφτάχρονο 
κοριτσόπουλο. Η μητέρα ήταν η ντελικάτη, όμορφη 
χήρα ενός Άγγλου αξιωματικού που είχε υπηρετήσει 
στις Ινδίες. Οι δυο γυναίκες μόλις είχαν φτάσει από 
τη Βομβάη με προορισμό την πατρίδα τους. Ξέρο
ντας ότι φτάνοντας στην Αγγλία έπρεπε να ταξιδέ
ψει αμέσως στο Παρίσι για να υπογράψει κάτι χαρ
τιά σχετικά με την περιουσία του άντρα της, η χήρα 
άλλαξε σχέδια την τελευταία στιγμή. Στη Βομβάη 
επιβιβάστηκαν σ’ ένα ατμόπλοιο για τη Μασσαλία κι 
από κει πήγαν κατευθείαν στο Παρίσι, προκειμένου 
να συναντήσει κάτι δικηγόρους και να τελειώσει τη 
δουλειά πριν περάσουν τη Μάγχη για να εγκαταστα
θούν μόνιμα στο χωριό του Βάρβικσερ όπου είχε 
γεννηθεί.

Στο Παρίσι επικρατούσε τόση κοσμοσυρ
ροή λόγω της Έκθεσης, ώστε μακάριζαν την τύχη 
τους όταν ο αμαξάς, τις  άφησε στην πόρτα του Κρι- 
γιόν κι έμαθαν ότι τους είχαν κρατήσει δωμάτιο. Χά
ρη στο προνοητικό τους τηλεγράφημα από τη Μασ
σαλία, σαν από θαύμα είχαν προλάβει ένα διαμέρι
σμα σε μια πτέρυγα του ξενοδοχείου. 'Ηταν δυο 
κρεβατοκάμαρες με θαυμάσιο, άνετο σαλόνι με θέα 
προς την Πλάς ντε λα Κονκόρντ.

Η κοπέλα είχε έναν ακόμη λόγο να χαίρεται που 
δε χρειαζόταν να ψάχνουν για δωμάτιο από πόρτα 
σε πόρτα. Η μητέρα της είχε εξαντληθεί φοβερά 
από το ατέλειωτο σιδηροδρομικό ταξίδι και τώρα 
ήταν τόσο ωχρή που η κοπέλα κάλεσε αμέσως το 
γιατρό του ξενοδοχείου. Από μέσα της ευχήθηκε ο 
γιατρός να μιλούσε αγγλικά, γιατί τόσο αυτή όσο και 
η μητέρα της δεν ήξεραν λέξη από γαλλικά.

Ο γιατρός κατέφθασε και πράγματι μιλού
σε λίγα αγγλικά. Ήταν ένας σκονισμένος κι άπλυτος 
ανθρωπάκος με ρυτιδιασμένο πρόσωπο που μόλις 
και φαινόταν πίσω από τις πυκνές φαβορίτες του. 
Στην μπουτονιέρα του φάνταζε περίοπτα η ταινία 
της Λεγεώνας της Τιμής. Αφού εξέτασε για κάμπο
ση ώρα την κουρασμένη γυναίκα που ήταν ξαπλω
μένη στο μισοσκότεινο δωμάτιο και της έκανε λίγες 
ερωτήσεις, φώναξε την κόρη στο σαλόνι και της εί
πε στα ίσα ότι η κατάσταση της μητέρας της ήταν 
σοβαρή. Ούτε συζητιόταν καν να φύγουν για την 
Αγγλία την άλλη μέρα. Την επομένη ίσως να ήταν 
κάπως καλύτερα για να μπορεί να μεταφερθεί σε νο
σοκομείο.

Για όλα αυτά θα φρόντιζε ο ίδιος. Στο με
ταξύ η κοπέλα έπρεπε να πεταχτεί σπίτι του για να 
φέρει κάποιο φάρμακο που θα τις έδινε η γυναίκα 
του. Θα ήταν δύσκολο να το ετοιμάσει τόσο γρήγο
ρα οποιοδήποτε φαρμακείο. Δυστυχώς ο γιατρός

έμενε στην άλλη άκρη του Παρισιού και δεν είχε τη
λέφωνο. Με όλο το Παρίσι στο πόδι λόγω της πανη
γυρικής ατμόσφαιρας δε θα 1 ταν φρόνιμο να βασι
στούν σε κάποιον άλλο για τη δουλειά. Τη διαβεβαί
ωσε ότι πραγματικά θα κέρδιζαν χρόνο και θα ανη
συχούσαν λιγότερο αν πήγαινε η κοπέλα. Ο γιατρός 
θα της έδινε ένα σημείωμα για τη γυναίκα του, το 
οποίο είχε αρχίσει κιόλας να γράφει στα γαλλικά στο 
τραπέζι του σαλονιού. Κάτω στον προθάλαμο, την 
ανέλαβε με πολύ συμπόνια ο διευθυντής του ξενο
δοχείου, αφού κουβέντιασε πρώτα έντονα με το για
τρό. Τη βοήθησε ο ίδιος να μπει σε μια άμαξα K a t  απ’ 
όσο μπόρεσε να καταλάβει η κοπέλα, έδωσε λεπτο
μερείς οδηγίες στον αμαξά να την πάει σ’ ένα συ
γκεκριμένο σπίτι της Ρύ Βάλ ντέ Γκράς.

Από τη στιγμή εκείνη άρχισε το μαρτύριο 
της κοπέλας, γιατί η σαραβαλιασμένη άμαξα προ
χωρούσε με βήμα σημειωτόν στους γεμάτους κό
σμο δρόμους και, όπως κατάλαβε αργότερα,ο αμα
ξάς ακολουθούσε συχνά την αντίθετη κατεύθυνση. 
Θα νόμιζε κανείς ότι το σπίτι στη Ρύ Βάλ ντέ Γ κράς 
βρισκόταν στην άλλη άκρη του κόσμου, όταν τελικά 
η άμαξα σταμάτησε μπροστά του. Η κοπέλα κόντε
ψε να πεθάνει από γεράματα μέχρι να της ανοίξουν 
την πόρτα όταν χτύπησε το καμπανάκι. Η γυναίκα 
του γιατρού, όταν φάνηκε τελικά, διάβασε το σημεί
ωμα ξανά και ξανά_ ύστερα, μουρμουρίζοντας και 
κουδουνίζοντας τα κλειδιά της άφησε το κορίτσι στο 
σαλόνι και πήγε να φέρει το φάρμακο. Η μικρή περί- 
μενε τόση ώρα που κόντεψε να βάλει τα κλάματα 
από την απόγνωση, μέχρι η γυναίκα να βρει, να τυ
λίξει και να της παραδώσει το φάρμακο.

Ύστερα το ατέλειωτο ταξίδι της επιστροφής με 
ταχύτητα χελώνας ήταν ένας ακόμη εφιάλτης. Τελι
κά, όταν ο αμαξάς επέμενε με μουλαρίσιο πείσμα να 
την οδηγήσει σε κάποιο ξενοδοχείο της Πλάς Βα- 
ντόμ, η κοπέλα πήδησε στο δρόμο. Πανικόβλητη τώ
ρα ζήτησε τη βοήθεια κάποιου περαστικού νεαρού 
που το ξενικό του ντύσιμο της έδωσε να καταλάβει 
ότι επρόκειτο για συμπατριώτη της.

Ο νεαρός στεκόταν ακόμη φρουρός δίπλα 
της πέντε λεπτά αργότερα, όταν επιτέλους έφτασε 
στη ρεσεψιόν του Κριγιόν και ζήτησε το κλειδί της. 
Ο υπάλληλος, ο ίδιος που της είχε δώσει την πένα 
να υπογράψει στο βιβλίο όταν έφτασαν εκείνο το 
πρωί, την κοίταξε σαν να την έβλεπε για πρώτη φο
ρά και ρώτησε ήρεμα: «Ποιόν επιθυμεί να δει η μα- 
ντμαζέλ;» Ακούγοντας τα λόγια αυτά, ένα παγερό 
χέρι τρόμου της έσφιξε την καρδιά. Ο πανικός, που 
αρνιόταν να τον παραδεχτεί όταν τον πρωτόνιωσε 
καθώς καθόταν πασπατεύοντας νευρικά το μαντίλι 
της στο σαλόνι του γιατρού στην Αριστερή Όχθη, 
την κυρίεψε ξαφνικά τώρα. Ήταν ένας πανικός που 
είχε γεννηθεί όταν, παρά τη διαβεβαίωση του για
τρού ότι δεν είχε τηλέφωνο, άκουσε το δυνατό του 
κουδούνισμα πίσω από την καρυδένια πόρτα του 
γραφείου του.

Σ’ αυτή λοιπόν τη δυσάρεστη θέση βρισκό
ταν η νεαρή Αγγλίδα που στεκόταν εκεί μπροστά
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στη ρεσεψιόν του παρισινού ξενοδοχείου_ ξένη 
στην πόλη και χωρίς να γνωρίζει λέξη από την άγνω
στη γλώσσα. Το ίδιο εκείνο πρωί είχε φτάσει από την 
Ινδία αφήνοντας την άρρωστη μητέρα της στη φρο
ντίδα του εσωτερικού γιατρού ενώ η ίδια έφυγε να 
φέρει κάποιο φάρμακο. Στην προσπάθεια αυτή, μια 
διαβολική συνωμοσία ανάμεσα σε αφύσικες συ
μπτώσεις και φαινομενικά άσχετους περαστικούς εί
χε γίνει αιτία να χάσει τέσσερις ολόκληρες ώρες.

Όμως τώρα, κρατώντας το μπουκάλι με το 
φάρμακο στο χέρι, είχε επιτέλους φτάσει στο ξενο
δοχείο. Και ποιό ήταν το αποτέλεσμα; Ο υπάλληλος 
της ρεσεψιόν, ο ίδιος άνθρωπος που τους είχε δεί
ξει με τόσες ρεβεράντσες το δωμάτιό τους εκείνο το 
πρωινό, την κοιτούσε τώρα ανέκφραστα σαν να ήταν 
κάποια μισότρελη κοπελίτσα που γύρευε να μπει σε 
ξένο δωμάτιο.

Μα όχι, η δεσποινίς πρέπει να κάνει λάθος. 
Μήπως πήγατε σε κάποιο άλλο ξενοδοχείο; Δυο 
ακόμη υπάλληλοι κατέφθασαν φουριόζοι να πάρουν 
μέρος στη διαμάχη. Όλοι την κοίταξαν σαν να την 
έβλεπαν για πρώτη φορά. Η μαντμαζέλ λέει ότι το 
δωμάτιό της είναι το No 342; Α, μα εκεί μένει ο μεσιέ 
τάδε. Ναι, ένας παλιό Γάλλος πελάτης. Το κρατά 
εδώ και δυο βδομάδες τώρα, μπορεί και περισσότε
ρο. Α, όχι, δεν είναι δυνατόν να τον ενοχλήσουμε. 
Και σ’ όλο το διάστημα, ο προθάλαμος γύρω της 
ήταν γεμάτος από βιαστικούς ξένους διαφόρων 
εθνικοτήτων.

Η κοπέλα ζήτησε να δει τις  καρτέλες των 
πελατών, για να βρει ότι δεν υπήρχε η δική τους στο 
αρχείο της μέρας εκείνης που μόνη της είχε συ
μπληρώσει το ίδιο πρωί, ενώ η κουρασμένη μητέρα 
της στεκόταν δίπλα της δίνοντάς της οδηγίες τ ι να 
γράψει. Κι όμως, ενώ ο υπάλληλος ξεφύλλιζε τις 
καρτέλες μπροστά της, το εντυπωσιακό δαχτυλίδι 
με την κόκκινη πέτρα στο δάχτυλό του, που το είχε 
προσέξει όταν της έδινε την πένα πριν πέντε ώρες, 
έλαμπε ακόμη σαν βουβή επιβεβαίωση.

Από τη στιγμή εκείνη και μετά δε συνα
ντούσε μπροστά της παρά κλειστές πόρτες. Ο ίδιος 
γιατρός του ξενοδοχείου που την είχε στείλει σε μια 
μάταιη αναζήτηση στην άλλη άκρη του Παρισιού 
ισχυριζόταν τώρα, με όλες τις χαρακτηριστικές χει
ρονομίες των συμπατριωτών του, ότι δεν την είχε 
στείλει σε καμιά τέτοια δουλειά. Επέμενε ότι ποτέ 
δεν τον είχαν καλέσει να εξετάσει τη μητέρα της κι 
ούτε που την είχε δει ποτέ στη ζωή του. Ο ίδιος δι
ευθυντής ξενοδοχείου, που με τόση φροντίδα την εί
χε ανεβάσει στο αμάξι όταν ξεκινούσε για την άκαρ
πη προσπάθειά της, αρνιόταν τώρα με έμφαση το 
καθετί. Μάλιστα, κατάφερε να το κάνει με το ίδιο συ
μπονετικό ενδιαφέρον, λέγοντας ότι η μαντμαζέλ 
πρέπει να ήταν κουρασμένη και προσφέρθηκε να 
της διαθέσει ένα άλλο δωμάτιο μέχρι να συνέλθει 
και να θυμηθεί σε ποιό ξενοδοχείο έμενε στ’ αλή
θεια, ή ώσπου να εξακριβωθεί που βρισκόταν η μη
τέρα της και τα πράγματά τους, αν...

Όση ώρα μιλούσε, πίσω από τον ευγενικό τόνο

της φωνής του διακρινόταν η υποψία ότι όλο το μυ
στήριο ήταν κατασκεύασμα της αρρωστημένης φα
ντασίας της.

Η μόνη της βοήθεια και παρηγοριά ήταν ο Εγγλέ
ζος που αναφέραμε προηγουμένως. Μια όμορφη 
κοπέλα τον είχε πλησιάσει στο δρόμο ζητώντας τη 
βοήθειά του και γ ’ αυτό και μόνο αποφάσισε να την 
πιστέψει ενάντια σε κάθε άλλη μαρτυρία που είχε 
πείσει το υπόλοιπο Παρίσι. Ο νεαρός αποδείχθηκε 
πολύτιμο στήριγμα, με μεγάλο πείσμα και δύναμη. Η 
πίστη του σ’ αυτήν θα πρέπει πράγματι να ξεπερ- 
νούσε κάθε λογική γιατί σιγά σιγά σχημάτισε στο 
μυαλό του την υποψία ότι, για κάποιο ασύλληπτο λό
γο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι - οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, 
ακόμα και οι αστυνομικοί - ήταν ανακατεμένοι σε κά
ποια συνωμοσία με σκοπό να σκεπάσουν την εξα
φάνιση της χαμένης γυναίκας. Η υποψία του αυτή 
μεγάλωσε όταν, ύστερα από καθυστέρηση μιας μέ
ρας, κατάφερε να μπει και να επιθεωρήσει το δωμά
τιο 342. Τότε ανακάλυψε ότι είχε αλλαχτεί το καθετί 
απ’ όσα θυμόταν η κοπέλα.

Έμενε τώρα ν’ αποδείξει το μηχανισμό της 
συνωμοσίας και να μαντέψει τ ’ άγνωστα ελατήριά 
της. Θα πρέπει να υπήρχαν ισχυρά κίνητρα για να 
συνωμοτήσει όλο το Παρίσι στην αθόρυβη εξαφάνι
ση μιας ασήμαντης γυναίκας η οποία, απ' όσο ήξε
ρε η κόρη της, δεν είχε κανέναν εχθρό στον κόσμο. 
Τελικά χρειάστηκε να εξαγοραστεί η ομολογία ενός 
από τους ταπετσέρηδες που είχαν δουλέψει όλη τη 
νύχτα για να μεταμορφωθεί το δωμάτιο 324, για ν’ 
αρχίσει να λύνεται το μυστήριο.

Όταν η ιστορία αυτή έφτασε στ’ αυτιά μου 
είχε χάσει πια κάθε συναισθηματικό περιεχόμενο και 
είχε γίνει άχρωμη σαν σπαζοκεφαλιά. Πράγματι, εί
χε καταντήσει κάτι σαν παιχνίδι σαλονιού που όλοι 
έψαχναν να βρουν τ ι μπορεί να είχε συμβεί στην 
εξαφανισμένη γυναίκα. Θέλετε κι εσείς να δοκιμά
σετε να λύσετε αυτό το αίνιγμα; Αν ναι, σταματήστε 
εδώ το διάβασμα, κλείστε το περιοδικό και σκεφθεί- 
τε.

Λοιπόν; Τι βρήκατε; Φανταστήκατε γιατί ο 
γιατρός άρχισε - ναι, αυτός την άρχισε - αυτή τη μυ
στηριώδη συνωμοσία σιωπής για την τύχη της δύ- 
στυχης χήρας; Αν όχι ακούστε:

Όταν ο γιατρός εξέτασε την Αγγλίδα πελά
τισσα του ξενοδοχείου, ξέροντας και την προέλευσή 
της, κατάλαβε ότι η αρρώστια της ήταν ο «μαύρος 
θάνατος», ναι, η πανούκλα, που την είχε φέρει από 
την Ινδία. Η πρώτη αντίδρασή του ήταν να κερδίσει 
χρόνο για να πάρουν την άρρωστη από το απειλού
μενο ξενοδοχείο. Ύστερα, όταν μερικές ώρες αργό
τερα η γυναίκα πέθανε, μπήκε στη συνωμοσία κι η 
ίδια η αστυνομία, με σκοπό να κρατηθεί πάση θυσία 
κρυφός ο θάνατός της και προ πάντων η αιτία του 
θανάτου της. Γιατί, έτσι και μαθευόταν το γεγονός, 
όλο το Παρίσι θ’ άδειαζε την ίδια νύχτα κι αυτό θα 
ήταν καταστροφικό για την πόλη, που είχε ποντάρει 
τόσα πολλά στην επιτυχία της Διεθνούς Έκθεσης, 
για την οποία είχαν δαπανηθεί τεράστια ποσά.
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κόσ
μο Θύμα δεξιοτέχνη του είδους έπεσε και ο υπουργός 

Δημόσιας Τάξης της Λιθουανίας, το γεμάτο πορ
τοφόλι του οποίου έκανε «φτερά» ενώ δειπνούσε 

σε εστιατόριο της ιδιαίτερης πατρίδας του. Η τοπική 
αστυνομία του Κάουνας, δεύτερης μεγαλύτερης πό
λης της χώρας, λέγεται ότι πήρε «πατριωτικά» την 
υπόθεση και «ορκίστηκε» να εντοπίσει τον 
δράστη ,προκειμένου να αποκαταστήσει την τιμή και 
την υπόληψη της. Τώρα, ο πορτοφολάς, ή είχε προ
σωπικά με τον υπουργό, δεδομένου ότι βρισκόταν 
στον τόπο του, είτε ήταν υπερβολικά τολμηρός, είτε, 
απλούστατα, ήταν αυτό που λέμε «απολιτίκ» και δεν εί
χε ιδέα για την ταυτότητα του θύματος του. Ωστόσο, 
το πιθανότερο είναι τίποτα από τα παραπάνω δεν θα 
αποτελέσει ικανοποιητική δικαιολογία για τους «θιγέ- 
ντες» αστυνομικούς, οι οποίοι βρίσκονται ήδη προς 
αναζήτησιν του.

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Στην Κόστα Ρίκα, όπου ένας 47χρονος άνδρας είχε 
την φαεινή ιδέα να υποδυθεί τον Οσάμα μπιν Λά- 
ντεν κατέληξε στο νοσοκομείο, όταν ένας ταξιτζής, 

ενεργώντας αυθορμήτως στη θέα του υποτιθέμενου 
τρομοκράτη, τον πυροβόλησε δύο φορές στο στομά
χι. Φορώντας μια πλαστική μάσκα του Λάντεν, ο άν
δρας είχε κατατρομάξει νωρίτερα αρκετούς ταξιτζή
δες, οι οποίοι ωστόσο, δεν αντέδρασαν. Όχι, όμως κι 
ο τελευταίος, με τον οποίο θεωρώντας ότι ενεργούσε 
στο πλαίσιο της νόμιμης αυτοάμυνας πυροβόλησε χω
ρίς δισταγμό τον κακόγουστο «φαρσέρ».

Μπορεί κανείς να μεθύσει με τσάι; Ναι, ή τουλάχι
στον αυτό πιστεύουν οι αστυνομικές Αρχές της 
Καλιφόρνια, που έχουν συλλάβει δεκάδες οδη

γούς υπό την....επήρεια της κάβα, ενός αρωματικού
τσαγιού που παρασκευάζεται με βάση τις ρίζες ενός 
είδους πιπεριάς. Η κάβα δεν θεωρείται ναρκωτική ου
σία, αλλά η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρ
μάκων την έχει ταξινομήσει ως διατροφικό συμπλήρω
μα, που χρησιμοποιείται για να καταπολεμήσει το άγ
χος. Ωστόσο, οι αστυνομικοί στην Καλιφόρνια διαπί
στωσαν ότι οι οδηγοί που συνέλαβαν «κενό βλέμμα»,

Η αλματώδης πορεία της τεχνολογίας στοχεύει πά
ντα στη διευκόλυνση του σύγχρονου καταναλωτή, 
όπως αποδεικνύει άλλωστε και η πιλοτική πρακτι

κή, την οποία εφαρμόζει ήδη γερμανική αλυσίδα σού
περ μάρκετ και αφορά στην πληρωμή μέσω δακτυλι
κών αποτυπομάτων. Οι πελάτες των καταστημάτων 
Edeka, λοιπόν, στον γερμανικό νότο θα μπορούν να 
επισκέπτονατι το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς τους, 
να ψωνίζουν ό,τι επιθυμούν και στη συνέχεια να «σκα- 
νάρουν» το αποτύπωμα τους στο ταμείο κι έτσι να 
πληρώνουν για τα αγαθά που αγόρασαν χωρίς να κα
θυστερούν με την αναζήτηση χρημάτων ή πιστωτικών 
καρτών. Το μόνο που χρειάζεται είναι να συνδέσουν 
τον τραπεζικό λογαριασμό τους με τα λογιστικά αρ
χεία του καταστήματος και όλα θα δουλεύουν από μό
να τους, χωρίς το φόβο κλοπών ή άλλου είδους ατα
σθαλιών, αφού το δακτυλικό αποτύπωμα είναι κάτι 
που δεν αντιγράφεται.

δεν μπορούσαν να ελέγξουν τους σιελογόνους αδένες 
τους, αδυνατούσαν να οδηγήσουν προσεκτικά και 
ήταν πολύ πιο χαλαροί και γαλήνιοι από ό,τι είθισται 
για όσους κάθονται στο τιμόνι. Ίσως να έφταιγε το ότι 
όσοι συνελήφθησαν ομολόγησαν ότι είχαν καταναλώ
σει μεταξύ 10 και 20 φλιτζανιών τσαγιού;

Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει στην Μπογκοτά της
Κολομβίας για την.......παράτυπη σύλληψη ενός

δουλευταρά γαϊδουράκου, ο οποίος μετά μια κο
πιαστική μέρα με το κάρο στους δρόμους της πόλης 
συγκρούστηκε μ’ ένα μεθυσμένο μοτοσυκλετιστή, ο 
οποίος κατέληξε σοβαρά στο νοσοκομείο. Ο γαϊδου- 
ράκος με κατεστραμμένο κάρο και τραυματισμένο πό
δι συνελήφθη και μεταφέρθηκε στον κοντινότερο 
σταθμό της Πυροσβεστικής. Κι εδώ αρχίζει η νομική 
περιπέτεια του Πάτσο, όπως είναι το όνομα του τε
τράποδου παραβάτη, ο οποίος περιμένει να κριθεί η 
τύχη του υπό απαράδεκτες συνθήκες κράτησης και 
χωρίς να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη νομική διαδι
κασία για τη σύλληψη του, όπως τουλάχιστον διαμαρ
τύρονται οι φιλόζωοι συνήγοροι.

Νεαρός πιλότος της βρετανικής αεροπορίας κατά- 
φερε να καταπλήξει την αγαπημένη του, προσφέ- 
ροντας της μια πίτσα που μετέφερε με το εκπαι

δευτικό ελικόπτερο, με το οποίο εκτελούσε άσκηση. Ο 
25χρονος ερωτευμένος πιλότος υπολόγισε άριστα τις 
συντεταγμένες κι όταν βρέθηκε πάνω απ’ το σημείο 
όπου βρισκόταν τοκορίτσι του, έριξε την πίτσα, όπως 
αποκαλύπτει σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας 
«Σαν». Αν και βιάστηκε λίγο να προσφέρει το δώρο του 
δεδομένου ότι αργεί ακόμη η μέρα του Αγίου Βαλεντί
νου, εντούτοις ξεπέρασε σε φαντασία τις όποιες 
προσδοκίες της καλής του, επιδεικνύοντας παράλλη
λα....απαράμιλλη τόλμη, αφού ουσιαστικά αγνόησε
τις ενδεχόμενες συνέπειες της πράξεως του. Εκπρό
σωπος του Βρετανικού Υπουργείου Αμύνης, πάντως, 
άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι ο νεαρός θα τιμωρηθεί, 
χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τη μορφή της πειθαρ
χικής ποινής, η οποία θα του επιβληθεί

Δεν θα μπορούσε να λείπει από το Βιβλίο Γκίνες ο 
δίχρονος συνταξιούχος Γουόλτερ Καβάνα από την 
Καλιφόρνια, αφού πρόκειται για τον άνθρωπο με 

τις περισσότερες πιστωτικές κάρτες στον κόσμο, αλλά 
και το μακρύτερο πορτοφόλι. Ο 61 χρονος έχει στην 
κατοχή του 1497 πιστωτικές κάρτες, ενώ το ειδικό του 
πορτοφόλι μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι και 800 από 
αυτές. Το πορτοφόλι σε σχήμα ακορντεόν ζυγίζει πε
ρίπου 15 κιλά και αν κρεμαστεί από ένα κτίριο 30 ορό
φων αγγγίζει το έδαφος. Το παλτό του Αμερικανού 
έχει επίσης διαμορφωθεί έτσι ώστε να χωρά 200 κάρ
τες. «Όλα άρχισαν το 1969μετά από στοίχημα που 
έβαλα με έναν φίλο μου», εξηγεί ο Καβανά. «Αποφα- 
σίαμε να ανταγωνιστούμε για το ποιος θα συγκέντρω
νε τις περισσότερες κάρτες μέσα σε έναν χρόνο. Στο 
τέλος της χρονιάς εγώ είχα 143 κάρτες και ο φίλος 
μου 138».
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υπόλοιπα Ολυμπιακά Αθλήματα
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ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΝΟΠΛΟΥΣ & ΑΟΠΛΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ 
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*  TAE KWON DO (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ)
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ΠΛΑΤΩΝΟΣ 189, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
inR.: 210 9421 300, 210 9521 609

ΑΓ, ΔΗΜΗΤΡΙ0Υ 
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ0Σ 
τηλ/fax: 210 9703138
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σήματα & διακριτικά 
αλεξίσφαιρα 
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Η Ηλεκτρονική Σελίδα της Πανελλήνιας Ομο
σπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Στο διαδύκτιο λειτουργεί εδώ και αρκετό καιρό η 
Ηλεκτρονική Σελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπον
δίας Αστυνομικών Υπαλλήλων με την ηλεκτρονι
κή διεύθυνση www.poasv.gr

Πρόκειται γ ια  μία ιστοσελίδα πλήρως ενημερω 
μένη όσον αφόρα τα  συνδικαλιστικά δρώμενα 
του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και στην 
οποία ανα πάσα στιγμή ο κάθε Αστυνομικός 
Υπάλληλος μπορεί να ανατρέξει και να πληρο- 
φορηθεί τ ις  τελευ τα ίες  ε ξελ ίξ ε ις  του κλάδου.
Η ιστοσελίδα επίσης παρέχει πληροφορίες για 
το ιστορικό, καταστατικό, τη σύνθεση και τις  κα
τά τόπους ενώσεις της ομοσπονδίας. Παρέχεται 
ακόμη ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο για 
συνέδρια και συμβούλια που πραγματοποιήθηκαν 
ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Τα τελευτα ία  
νέα, ανακοινώσεις και δελτία  τύπου βρίσκονται 
στο δεξ ί μέρος της ιστοσελίδας γ ια να είναι άμε
σα προσβάσιμα με ένα click του ποντικιού στον 
οποιονδήποτε.

Αξιόλογη είνα ι η στήλη της ενημέρωσης που 
εκτός των άλλων προσφέρει άμεσα διαθέσιμα

γεν ικά  θέματα νομοθεσίας που αφορούν το 
Αστυνομικό προσωπικό. Παράλληλα δημοσιέυει 
τα κατά καιρούς άρθρα και μ ελέτες  που αφορούν 

τον κλάδο.

Το φωτογραφικό υλικό καθώς και τα video που 
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μπορούν να δώ
σουν αρκετές πληροφορίες γ ια  τ ις  κατά καιρούς 
δραστηριότητες και δράση της Ομοσπονδίας ιδ ι
α ίτερα σε Αστυνομικούς ο ι οποίοι βρίσκονται 
εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής και δεν έιναι σε 
θέση να έχουν άμεση ενημέρωση. Πέραν τούτου 
απο την ιστοσελίδα παρέχετα ι και ηλεκτρονικά 
το περιοδικό που εκδ ίδετα ι απο την Πανελήνια 
Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, με ανα
φορά στα περιεχόμενα και τα σημαντικότερα θέ
ματα τρέχοντος και παλαιών τευχών.

Τέλος, μέσω της δυκτιακής πύλης της Π.Ο.Α.Σ.Υ 
παρέχονται χρήσιμες δ ιασυνδέσεις με άλλους 
δυκτιακούς τόπους όπως Υπουργεία, Δημόσιες 
Υπηρεσίες και sites ευρύτερου ενδιαφέρτοντος .

Επιμέλεια :Αστ/κας Θωμάς Μπούργος

110

http://WWW.POASY.GR


ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005

U  t  #  Ψ  M l \  4  Ψ  *

€Π €Τ€ΙΟ £ TOY ΠθΛ€ΜΟΥ TOY ύΥΡΟΥ

«Η Α/ΤΑΠΑΜΗΣΗ Ί ί ι /i Γ /-  
λαικλ/ι τη/  / A A m  y a \ h
ΣήΤΗ/ΗΑ ΤΗ/ Φ/ΑΗ/ Ml 
ΤΗ/ ΡΑτΜδο/ » .

Η αυταπάρνηση, η τόλμη, το  θάρρος, η αν

δρεία  και η πατριωτική Α ρετή  των θρυλικών 

ηρωίδων δρεπανηφόρων Μανιατισσών ελά- 

μπρυνον τον Ιερό Αγώνα του Ε ικοσ ιένα και 

διέσω σαν τη  φυλή και την Πατρίδα από βέβα ι

ον εξολοθρεμοαφανισμό ...», γράφ ει ο συγ

γραφέας.

Για τον εορτασμό της ιστορικής μνήμης από 

τον Πόλεμο του Δυρού αλλά  και της προσφο

ράς της γυνα ίκας Μ ανιάτισσας, καθιερώθηκαν 

να πραγματοποιούνται κάθε καλοκαίρι, από 22 

μέχρ ι 26 Ιουνίου, σύνολο εκδηλώσεων που 

αφ ορούν αναπαράσταση της ιστορικής μάχης 

(«ήχος και φως»), παραδοσιακούς μαν ιάτι

κους χορούς, αγώ νες σκοποβολής, ο μ ιλ ίες  και 

καταθέσεις στεφάνων.

Στη φωτό διακρίνεται ο Πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου 
"ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ” κ. Δημήτριος Καλφακάκος
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Τ ο Ψαροντούφεκο είναι η πιο οικολογική μορ
φή ψαρέματος. Ο ψαροντουφεκάς είναι ο 
μόνος ψαράς που μπορεί να επιλέξει το θή
ραμά του. Αν μάλιστα έχει παιδεία και συνεί
δηση θα επιλέξει το μεγάλο ψάρι που ξέρει 
ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Τα δί

χτυα, αντίθετα, το παραγάδι ή η τράτα είναι τυφλά 
μέσα, πιάνουν οτιδήποτε, μικρό - μεγάλο, συχνά κα
ταστρέφουν και το βυθό, αν τυχόν εγκαταλειφθούν 
σ’ αυτόν. Οι ψαροντουφεκάδες δεν έχουν σχέση με 
τους παράνομους ψαράδες όσους δηλαδή χρησιμο
ποιούν φιάλες οξυγόνου για να στρώσουν εύκολο 
τραπέζι με θαλασσινά. Αγαπούν τη θάλασσα, είναι 
αθλητές που κρατούν την αναπνοή τους για να κα- 
ταδυθούν και να βγάλουν μια αξιοπρεπή ψαριά. 
Τους αρέσει να χάνονται στη μαγεία του βυθού και 
αφιερώνουν ώρες ατελείωτες σε συναρπαστικές 
υποβρύχιες αποδράσεις. Ψαροντούφεκο, σύμφωνα 
με τον νόμο, μπορεί κανείς να κάνει από την ηλικία 
των 16 ετών και άνω. Θεωρητικώς τουλάχιστον, κα
θώς οι περισσότεροι το αγνοούν ή το παραβλέπουν, 
πρέπει να είναι εφοδιασμένοι και με την ειδική «ατο
μική ερασιτεχνική άδεια αλιείας». Αυτή εκδίδεται 
από οποιοδήποτε Λιμεναρχείο της χώρας και έχει 
διετή ισχύ, που μπορεί να ανανεωθεί με την ίδια δια
δικασία για άλλα 2 χρόνια (κόστος 3 ευρώ). Για την 
έκδοσή της - από λίγα λεπτά της ώρας έως μερικές 
ημέρες, ανάλογα με το Λιμεναρχείο - είναι απαραί
τητη η αστυνομική ταυτότητα, το Α.Φ.Μ. και 2 φωτο
γραφίες. Χρειάζεται, επίσης έντυπο (μπλε βιβλιάριο) 
της άδειας και παράβολο. Το συνολικό κόστος ανέρ
χεται στα 25 - 30 ευρώ.
Οι περισσότεροι ψαροκυνηγοί είναι πια αθλητές, κά
νουν προπόνηση κι έχουν πάρα πολύ καλές επιδό
σεις, με αποτέλεσμα να ψαρεύουν σε πολύ πιο βαθιά 
νερά από παλαιότερες εποχές.
Το βάθος που ψαρεύει κανείς εξαρτάται κυρίως από 
τη φυσική του κατάσταση και την εποχή. Το χειμώνα 
εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να ψαρέψεις σε πο
λύ μεγάλα βάθη. Η θάλασσα είναι πολύ κρύα, οι συν
θήκες δεν βοηθούν και η ορατότητα είναι συχνά πε
ριορισμένη. Ειδικά σε μεγάλα βάθη το ψάρεμα θέλει 
καλή φυσική κατάσταση, καλή διατροφή και το κυ- 
ριότερο σωστή εκπαίδευση στην ελεύθερη κατάδυ
ση. Αν κάποιος δεν ξέρει να καταδύεται δεν μπορεί 
να κάνει ψαροντούφεκο; Η αλήθεια είναι ότι ακόμα 
και για αθλητές με εμπειρία δεκαετιών ο κίνδυνος 
στο βυθό ανά πάσα στιγμή παραμονεύει. Ο μεγαλύ
τερος «εχθρός» των ψαροκυνηγών θεωρείται η υπο- 
ξία. Η ξαφνική απώλεια των ασθήσεων εξαιτίας της 
έλλειψης οξυγόνου στον εγκέφαλο, συνήθως γύρω 
στα 5 μέτρα βάθος, κατά τη διάρκεια της ανάδυσης, 
έρχεται γρήγορα και ύπουλα, με επόμενο συχνά 
στάδιο τον πνιγμό. «Κίνδυνοι όταν κάποιος είναι εκ
παιδευμένος και τηρεί τους κανόνες ασφάλειας, δεν

υπάρχουν». Ακόμη και η υποξία αποφεύγεται, όταν 
υπάρχει δεύτερο άτομο που παρακολουθεί από την 
επιφάνεια της θάλασσας τον ελεύθερο δύτη. Αν δεν 
το ξεχνούσαμε αυτό το 99% των θανατηφόρων ατυ
χημάτων στη θάλασσα θα είχε αποφευχθεί. «Αν έχει 
κανείς καθαρό μυαλό και ξέρει που βρίσκεται, μπο
ρεί να αποφύγει τις  κακοτοπιές, αρκεί να είναι εκ
παιδευμένος και να μην πανικοβληθεί σε μια άτυχη 
στιγμή, λέει ο επί σειρά ετών αθλητής Δημήτρης 
Κάλλιας.
Ψαροντούφεκο σημαίνει υγεία, άθληση, καθαρτήριο 
της ψυχής.
Εξοπλισμός.
Ζώνη βαρών, μάσκα ή αναπνευστήρας, μαχαίρι, 
πλωτήρας (σημαδούρα), πτερύγια (βατραχοπέδιλα) 
στολή, ψαροντούφεκο.
Βασικές τεχνικές στο υποβρύχιο ψάρεμα.
Καρτέρι: η υποβρύχια στατική παραμονή του ψαρο- 
ντουφεκά σε προεπιλεγμένα σημεία στο βυθό, π.χ. 
φυκιάδα ή συστάδα από πέτρες, και η αναμονή του 
θηράματος. Υπάρχουν αθλητές που μπορούν να μεί
νουν και 2,5 με 3 λεπτά κάτω απ’ το νερό. 
Πλανάρισμα: βαθύ ή ρηχό, η κάθετη εφόρμηση 
προς ένα προεπιλεγμένο σημείο του βυθού για έναν 
ψαροντουφεκά που μπορεί να κατέβει σε ένα σεβα
στό βάθος. Το θήραμα δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει 
να αντιληφθεί τον ψαροντουφεκά, που έρχεται κα- 
τακόρυφα από πάνω του, καθώς διαθέτει μόνο πλευ
ρικά και όχι μετωπιαία μάτια.
Ψαχτήρι: η κλασική τεχνική για ψάρεμα σε ύφαλο, 
για ψάρια που κρύβονται σε τρύπες του βυθού, ο 
ψαροντουφεκάς πηγαίνει στο σημείο που έχει εντο
πίσει ένα αξιόλογο ψάρι (ροφό, σαργό, κ.λπ.), κυ
ρίως πετρόψαρα, και ανιχνεύει το σημείο με σωστή 
τεχνική και ήρεμες κινήσεις.

Πηγές : Περιοδικά «Ταχυδρόμος», «Ψάρεμα»

Π.Υ Αναστασία Πετράκη
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Οι υπεριώδεις Ακτινοβολίες δρουν βαθιά στο δέρμα 
όλες τις εποχές του χρόνου, προξενώντας βλάβες τό
σο στα κύτταρα, όσο και στο Κολλαγόνο.
Το δέρμα μας αποτελείται από δύο στιβάδες την εξω
τερική που καλείται επιδερμίτιδα και την εσωτερική 
που ονομάζεται χόριο. Η επιδερμίδα μας αποτελεί το 
φυσικό «κάλυμμα» του οργανισμού μας και μας προ- 
φυλλάσει από οποιονδήποτε εξωτερικό παράγοντα. 
Στη βασική στιβάδα φιλοξενούνται τα μελανοκύτταρα 
που παράγουν τη μελανίνη, στα οποία οφείλουμε το 
χρώμα του δέρματός μας. Όσο πιο πολύ μελανίνη 
εναποτίθεται στο δέρμα, τόσο πιο μαύρο φαίνεται αυ
τό. Όταν η υπεριώδης ακτινοβολία έλθει σε επαφή με 
τα μελανοκύτταρα, τα ερεθίζει για μεγαλύτερη παρα
γωγή μελανίνης και κατά συνέπεια για μαύρισμα του 
δέρματος. Η μελανίνη απορροφά σημαντικές ποσό
τητες ακτινοβολίας και έτσι αποτελεί τη φυσική ασπί
δα του οργανισμού μας. Η υπερβολική έκθεση στην 
υπεριώδη ακτινοβολία προκαλεί εκτός των άλλων και 
βλάβη των αγγείων του δέρματος. Στη βλάβη αυτή 
οφείλεται το κόκκινο χρώμα που παίρνουν τα ακάλυ
πτα μέρη του σώματος όταν εκτίθενται στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Το χόριο του δέρματος βρίσκεται κάτω 
από την επιδερμίδα και είναι πλούσιο σε ισχυρές ίνες 
κολλαγόνου και ελαστίνης, που δίνουν στο δέρμα 
σφρίγος και ελαστικότητα. Όσο μεγαλώνουμε το δέρ
μα χάνει μέρος της ελαστικότητάς του και ρυτιδώνε
ται. Σύμφωνα με υπολογισμούς, το δέρμα μας μετά 
την ηλικία των 18 ετών χάνει 1% της βιολογικής του 
δύναμης κάθε χρόνο. Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο 
έχει παρόμοια αποτελέσματα με το γήρας, κάνοντας 
το δέρμα μας να φαίνεται πιο γερασμένο απ’ ό,τι εί
ναι. Χαρακτηριστικά σημεία της γήρανσης του δέρ

ματος είναι η εμφάνιση ρυτίδων, μελαχρωματικών κη- 
λίδων (φακίδες), ευρεαγγειών (διεύρυνση μικρών αγ
γείων του δέρματος), ατροφία (λεπτό και εύθραυστο 
δέρμα) και η γενική χαλάρωση του δέρματος το οποίο 
εύκολα πλέον πτυχώνεται.
Μέχρι τώρα ξέραμε ότι η ηλιακή ακτινοβολία έχει άμε
ση σχέση με την εμφάνιση καρκίνου του δέρματος. 
Τώρα πλέον γνωρίζουμε την ακριβή φύση αυτής της 
σχέσης. Έτσι, ένας ακόμα σημαντικός λόγος για να 
πούμε όχι στην παρατεταμένη ηλιοθεραπεία είναι ότι 
η ακτινοβολία του ηλίου είναι σωρευτική, το ίδιο και η 
βλάβη που επέρχεται από την υπερβολική έκθεση σ’ 
αυτήν. Σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Αντικαρκινι- 
κού Ινστιτούτου των Η ΠΑ, η συνολική ποσότητα της 
ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται κάθε άτομο κατά 
τη διάρκεια της ζωής του έχει άμεση σχέση με τον κίν
δυνο που διατρέχει να αναπτύξει μελάνωμα. Πρόκει
ται για την πιο επικίνδυνη μορφή του καρκίνου του 
δέρματος, τα κρούσματα του οποίου διπλασιάζονται 
στη χώρα μας κάθε είκοσι χρόνια, από το 1960 και με
τά. Η μελέτη των Αμερικανών επιστημόνων απέδειξε 
ότι ένα 10% στην αύξηση της μέσης ετήσιας διάρκει
ας της ηλιακής έκθεσης συντελεί στην αύξηση του 
κινδύνου ανάπτυξης μελανώματος κατά 19% στους 
άντρες και 16% στις γυναίκες. Επίσης, σύμφωνα με 
την ίδια έρευνα, το γεγονός ότι ορισμένα άτομα μαυ
ρίζουν πιο εύκολα από άλλα δεν σημαίνει ότι κινδυ
νεύουν λιγότερο να εμφανίσουν καρκίνο του δέρμα
τος.

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ:
Η σωστή επιλογή είναι το πρώτο βήμα για να αποφύ-



ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005

γουμε τις ολέθριες συνέπειες . Το επιλέγουμε λοιπόν, 
ανάλογα με τον φωτότυπό μας, τις συνθήκες ηλιοφά
νειας, το σημείο του σώματος (πρόσωπο ή σώμα) στο 
οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε.
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ:
Ο ήλιος απελευθερώνει τις  ελεύθερες ρίζες που 
εκτός των άλλων ευθύνονται και για την πρόωρη γή
ρανση της επιδερμίδας. Πιο συγκεκριμένα, οι βιταμί
νες A,C και Ε έχουν αποδεδειγμένα αντιοξειδωτική 
δράση. Μπορούμε, λοιπόν, να καταναλώνουμε τρο
φές που περιέχουν αυτές τις βιταμίνες ή να τις παίρ
νουμε με τη μορφή συμπληρωμάτων.
ΓΥΑΛΙΑ:
Απαραίτητο αξεσουάρ όχι μόνο τους καλοκαιρινούς 
μήνες αλλά όλο τον χρόνο, καθώς η ηλιακή ακτινοβο
λία είναι εξίσου επικίνδυνη και τον χειμώνα. Σύμφωνα 
με τους ειδικούς, τα κρύσταλλα των γυαλιών πρέπει 
να εμποδίζουν το 90% των ακτινών UVA και UVB. ΓΓ 
αυτό θα πρέπει να επιδεικνύουμε την απαιτούμενη 
προσοχή πριν αγοράσουμε γυαλιά ηλίου.
ΗΛΙΟΣ:
Με την ορατή ακτινοβολία του μας δίνει το φως, με 
την υπέρυθρη τη θερμότητα χωρίς την οποία δεν 
υπάρχει ζωή και με την υπεριώδη συμβάλλει δραστι
κά στη σύνθεση της βιταμίνης D, που είναι απαραίτη
τη για τη σωστή ανάπτυξη του σκελετού μας. Δεν 
πρέπει, επίσης, να ξεχνάμε και την αντικαταθλιπτική 
δράση του ήλιου.
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ:
Όταν γίνεται χρήση φωτοευαίσθητων φαρμάκων 
(αντιβιοτικά, αντικαθλιπτικά ή φάρμακα με τοπική 
χρήση, όπως οι θεραπείες για την ακμή), τα αντηλια
κά προϊόντα πρέπει να έχουν ολική προστασία από τις 
ακτίνες UVA, UVB και τις υπέρυθρες και να μην προ- 
καλούν ερεθισμούς.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ:
Είναι ανθεκτικό στο νερό και τον ιδρώτα, έχει φωτο- 
σταθερό φίλτρο, είναι υπαλλεργικό, προστατεύει από 
όλο το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας (UVA, UVB 
και υπέρυθρες), δεν βάφει και έχει μορφή κρέμας για 
το πρόσωπο και γαλακτώματος ή ζελέ για το σώμα. 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ:

το καλοκαιρινό αξεσουάρ για τις καλοκαιρινές εξό
δους στις παραλίες. Ψεκάζουμε τακτικά, ύστερα από 
κάθε βουτιά, το πρόσωπο και απλώνουνε εκ νέου το 
αντηλιακό προϊόν. Χαρίζει δροσιά και ενυδατώνει την 
επιδερμίδα.

ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΗΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
1. Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο, κυρίως μεταξύ 
10 π.μ. και 4 μ.μ.
2. Αποφύγετε την πολύωρη ηλιοθεραπεία.
3. Χρησιμοποιείτε πάντα αντηλιακά πριν και κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης στον ήλιο καθώς και μετά το 
μπάνιο ή αν ιδρώσετε.
4. Αρχίστε την ηλιοθεραπεία σταδιακά ώστε να προ
λάβει να προσαρμοστεί ο οργανισμός σας.
5. Επιλέξτε αντηλιακά νεότερης γενιάς που παρέχουν 
ταυτόχρονα προστασία και από τα δύο είδη υπεριώ
δους ακτινοβολίας (UV-A και UV-B) αλλά και από την 
υπέρυθρη (IR) η οποία προκαλεί εγκαύματα.
6. Προτιμάτε πάντα τα  φυσικά αντηλιακά, επειδή τα 
χημικά περιέχουν ουσίες οι οποίες δρουν σαν ορμό
νες στον οργανισμό των πειραματόζωων προκαλώ- 
ντας αναπτυξιακές ανωμαλίες. Επίσης, κάποιες απ’ 
αυτές σε εργαστηριακά πειράματα, επιταχύνουν την 
αύξηση των καρκινικών κυττάρων.
7. Οι δείκτες προστασίας του αντηλιακού θα πρέπει 
να είναι υψηλοί αν - Καίγεστε εύκολα από τον ήλιο και 
μαυρίζετε δύσκολα ή ποτέ. - Στη διάρκεια όλου του 
χρόνου βρίσκεστε σε κλειστούς χώρους και δεν εκτί-Ι 
θεοτε στον ήλιο. Αν έχετε υποστεί μεταμόσχευση νε
φρού.
8. Χρησιμοποιείτε γυαλιά ηλίου, τα οποία απορρο
φούν τις υπεριώδεις ακτίνες.
9. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και συμβουλή για
τρού αν - Είστε ηλικιωμένοι (υπάρχει κίνδυνος έλλει
ψης βιταμίνης D) - Παίρνετε φάρμακα (υπάρχει κίνδυ
νος αλλεργικών ή τοξικών δερματικών αντιδράσεων).
10. Τα παιδιά κινδυνεύουν να πάθουν ηλιακά εγκαύ
ματα, τα οποία συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμ
φάνισης μελανώματος σε μεταγενέστερη ηλικία. Πριν 
από την ηλικία των 6 μηνών προσοχή στη χρήση των 
αντηλιακών, γιατί το δέρμα τους είναι πολύ απορρο

Πόσο προστατευμένοι είμαστε όση ώρα κολυμπάμε. 
Μόνο τα σημεία του σώματος που βρίσκονται κάτω 
από την επιφάνεια της θάλασσας είναι απολύτως 
προστατευμένα από την ηλιακή ακτινοβολία. Το πρό
σωπο, οι ώμοι, τα χέρια και ο λαιμός εξακολουθούν να 
είναι εκτεθειμένα στις καυτές ακτίνες του ήλιου.

Πηγές 1. Περιοδικό Υγεία και Fitness
2. Ηλ. Διεύθυνση www.bodyandhealth.com

3. Ιατρικός σύμβουλος Sid Kirchhimer

Π.Υ Αναστασία Πετράκη

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ:
Η μοναδική καταγάλανη θάλασσα σε όλο τον κόσμο. 
Αλλά και η περιοχή που προσφέρει την πιο υγιεινή 
διατροφή για να ενθαρρύνουμε την παραγωγή μελα
νίνης από τον οργανισμό. Τα άφθονα λαχανικά και 
φρούτα σε κόκκινη ή πορτοκαλί απόχρωση, που 
έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C και βήτα - 
καροτίνη, φροντίζουν γ ι’ αυτό. Μ’ άλλα λόγια οι ντο
μάτες, τα καρότα, οι πιπεριές και τα ροδάκινα.
ΝΕΡΟ:
Το ιαματικό νερό σε σπρέι αποτελεί πλέον απαραίτη
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«Αν και ναυτική η χώρα μας, 5.704 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους την εικοσαετία 1980-1999 σε 
θάλασσες και πισίνες. Ομάδες υψηλού κινδύνου τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι.

Παρά το γεγονός ότι είμαστε μια κατεξοχήν ναυτι
κή χώρα, είκοσι παιδιά κάτω των 14 χρόνων και 15 
έφηβοι ηλικίας 15 έως 19 χρόνων υπολογίζεται ότι χά
νουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στην Ελλάδα από πνιγ
μό, ο οποίος αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από 
ατυχήματα για παιδιά στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της εικοσαετίας 1980- 
1999 έχουν καταγρφεί 5.704 πνιγμοί εκ των οποίων οι 
666 αφορούν παιδιά και εφήβους. Το 67% των πνιγ

μών και παρ’ολίγον πνιγμών συμβαίνει στη θάλασσα 
και ένα σημαντικό ποσοστό 25% πισίνες. Περισσότε
ρο επιρρεπή στους πνιγμούς είναι τα αγόρια, ενώ η 
πιο επικίνδυνη ηλικία είναι μεταξύ των 15-19 ετών γε
γονός που αποδίδεται στην ανάπτυξη ριψοκίνδυνων 
και παρορμητικών συμπεριφορών των εφήβων, την 
αυξημένη ενασχόληση με θαλάσσια σπορ και την πι
θανή κατανάλωση αλκοόλ.

Τα υπάρχονται στοιχεία δείχνουν πως οι πνιγμοί 
των παιδιών στις πισίνες δεν είναι άγνωστοι στην ελ
ληνική επικράτεια. «Οι πνιγμοί και οι παρ’ ολίγον πνιγ-
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μοί σε παιδιά ηλικίας κάτω των 15 χρόνων συμβαίνουν 
συνήθως στη θάλασσα και στις πισίνες» λέει ο για
τρός κ Σπυριδόπουλος συνεργάτης του ΚΕΠΠΑ. Υπο
λογίζουμε ότι από τα 20 παιδιά που πνίγονται ετησίως 
στη χώρα μας, τα πέντε χάνουν τη ζωή τους σε πισί
να. Επιπλέον, για κάθε οκτώ ατυχήματα παιδιών στην 
πισίνα, το ένα θα αποβεί μοιραίο».

«Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί σε λίγα δευτερόλε
πτα. Το μικρό παιδί βυθίζεται στο νερό και πνίγεται 
σιωπηλά. Δεν θα υπάρξει κραυγή για βοήθεια. Το παι
δί μπορεί να πνιγεί σε χρόνο τόσο λίγο όσο είναι το 
χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να απαντήσετε 
στο τηλέφωνο» γράφουν οι ειδικοί του Κέντρου 
Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων (ΚΕΠ
ΠΑ). Ως «τραγικό και σιωπηλό θάνατο» χρακτηρίζει ο 
ακαδημαϊκός κ. Δ,Τριχόπουλος, τον παιδικό πνιγμό, 
«δυστυχώς, όμως, επειδή η πιθανότητα να συμβεί κά
τ ι τέτοιο είναι μικρή, κανείς δεν το σκέφτεται παρά 
μόνον εάν έρθει αντιμέτωπος με αυτό ή μάθει από τις 
ειδήσεις για ένα τέτοιο περιστατικό».

Το πρόβλημα των παιδικών πνιγμών στις πισίνες 
δεν αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία. Στις ΗΠΑ, κάθε 
χρόνο πνίγονται 300 παιδιά ηλικίας κάτων των 5 ετών 
σε πισίνες που συνήθως ανήκουν στις οικογένειες 
τους. Η Επιτροπή Ασφαλείας Καταναλωτικών Προϊό
ντων της χώρας αυτής ανέλυσε τους πνιγμούς των μι
κρών παιδιών σε πισίνες τριών πολιτειών και κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι μόνο για το 31% των θυμάτων οι 
γονείς γνώριζαν ότι ήταν μέσα ή γύρω από την πισίνα 
την ώρα του συμβάντος. Το 69% των παιδιών βρέθη
καν στο νερό ενώ οι γονείς τους νόμιζαν ότι ήταν κά
που αλλού (συνήθως μέσα στο σπίτι, στον κήπο ή στη 
βεράντα). Και το χειρότερο είναι πως στο 77% των πε
ριπτώσεων τα παιδιά είχαν διαφύγει της προσοχής 
των γονέων για λιγότερο από πέντε λεπτά, ενώ σε 
όλες ο πνιγμός ήταν σιωπηλός, δίχως σπασμωδικό 
χτύπημα του νερού, ή κάποια κραυγή που να προει
δοποιεί πως το παιδί κινδυνεύει.

Μέτρα για σφαλή κολύμβηση.
Εφόσον υπάρχουν μικρά παιδιά σε σπίτι με πισίνα, 

πρέπει:
* Να υπάρχει φράχτης γύρω-γύρω ύψους τουλάχι

στον 4 ποδιών με πόρτες ασφαλούς κλειδώματος, 
που να διαχωρίζει την πισίνα από την κατοικία και την 
περιοχή που παίζουν τα παιδιά, για να μην υπάρχει 
πρόσβαση σε αυτήν.

* Απομακρύνετε τα παιχνίδια από την πισίνα και γύ

ρω από αυτήν, μόλις τελειώσει το παιχνίδι και η επί
βλεψη.

* Τοποθετήστε σε εμφανές σημείο κοντά στην πισί
να τηλεφωνική συσκευή με το νούμερο ΕΚΑΒ (166) 
γραμμένο.

* Πρέπει να γνωρίζετε καρδιοαναπνευστική αναζω
ογόνηση.

Σωτήριες Συμβουλές για τους γονείς:
* Μην αφήνετε ούτε για ένα δευτερόλεπτο το παιδί 

χωρίς επίβλεψη μέσα ή δίπλα στο νερό.
* Φροντίστε να μάθει το παιδί κολύμπι όσο το δυ

νατόν νωρίτερα (συνήθως μετά την ηλικία των 4 χρό
νων) αλλά από εξειδικευμένο δάσκαλο. Καλό είναι να 
συμμετέχετε στα μαθήματα κολύμβησης.

* Μην νομίζετε ότι το παιδί σας είναι «απρόσβλητο» 
από τον πνιγμό, επειδή ξέρει καλό κολύμπι. Μέχρι την 
ηλικία των 7 χρόνων πρέπει να το παρακολουθείτε συ
νέχεια όσο βρίσκεται μέσα ή δίπλα στο νερό.

* Μάθετε στο παιδί σας να μην κολυμπάει ποτέ μό-
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νο, να μην τρέχει ποτέ γύρω από την πισίνα, να μην 
κάνει σε άλλα παιδιά «πατητή» και να μην κάνει ποδή
λατο γύρω από την πισίνα.

* Μην ταΐζετε το παιδί που παίζει στην πισίνα και να 
μην το αφήνετε να μασάει τσίχλα.

* Μην αφήνετε το παιδί να βουτάει με το κεφάλι.

Στη θάλασσα:
* Δεν αφήνουμε τα παιδιά κοντά στο νερό χωρίς 

επίβλεψη, ακόμη κι αν ξέρουν να κολυμπούν.
* Δεν επαναπαυόμαστε στα μπρατσάκια, στις κου

λούρες, στα στρώματα, τα βαρκάκια και άλλα φου
σκωτά παιχνίδια της θάλασσας, διότι δημιουργούν 
ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Αντίθετα, χρησιμοποιείτε 
σωσίβια (life jacket).

* Δεν τους επιτρέπουμε το κολύμπι αν δεν έχουν 
περάσει τουλάχιστον 2 ώρες από το τελευταίο γεύμα.

* Δεν τα αφήνουμε να κάνουν βουτιές στη θάλασσα 
αν δεν σιγουρευτούμε πρώτα ότι τα νερά είναι βαθιά 
και ασφαλή.

* Αποτρέπουμε τα παιδιά να παίζουν επικίνδυνα 
παιχνίδια στο νερό.

* Τους φοράμε πάντα σωσίβια όταν βρίσκονται πά
νω σε σκάφη ή λαμβάνουν μέρος σε θαλάσσια αθλή
ματα.

* Αποφεύγουμε το κολύμπι κοντά σε κινούμενα 
σκάφη ή παραλίες με τζετ-σκι και άλλα θαλάσσια 
σπορ, που μπορεί να αποβούν επικίνδυνα για τα παι
διά.

* Δεν τους επιτρέπουμε να απομακρύνονται κολυ
μπώντας από την ακτή χωρίς επίβλεψη.

Πως να προστατέψουμε τα παιδιά από 
τον ήλιο.

* Μην εκθέτετε ποτέ τα βρέφη ηλικίας κάτων των 6 
μηνών στον ήλιο, ακόμα και αν έχουν σκούρο δέρμα.

* Να θυμάστε ότι τα βρέφη έχουν πολύ ευαίσθητο 
δέρμα και μπορούν να υποστούν ηλιακό έγκαυμα 
ακόμα κι αν βρίσκονται σε σκιερό μέρος.

* 'Οταν το μωρό περάσει τους 6 μήνες, βάζετε αντη- 
λικά με φυσικά φίλτρα (οξείδιο του ψευδαργύρου και 
δειοξείδιο του τιτανίου), ιδίως αν έχει εαίσθητο δέρ
μα.

* Να ενθαρρύνετε το παιδί να φορά ανοιχτόχτωμα 
ρούχα, καθώς και καπέλο, κατά προτίμησιν με ειδικό 
προστατευτικό για τον αυχένα, όταν παίζει εκτός σπι
τιού ή δίπλα στη θάλασσα.

* Τα παιδιά σχολικής ηλικίας καλύτερα να γυμνάζο
νται πριν από τις 10 το πρωί και μετά τις 4 το απόγευ
μα, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

* Εκπαιδεύστε τα παιδιά από μικρά να αλείφουν το 
δέρμα τους με αντηλιακό. Είναι απαραίτητο όλες τις 
ηλιόλουστες μέρες του χρόνου, ακόμα και στο σχολι
κό λεωφορείο (αν κάθονται σε μεσημβρινό παράθυ
ρο). Προτιμήστε κάποιο από τα παιδικά αντηλιακά, 
ώστε να διασκεδάζουν όταν το χρησιμοποιούν.

* Μάθετε το παιδί να θεωρεί το αντηλιακό τόσο 
απαραίτητο όσο και την οδοντόπαστα του.

* Δώστε το καλό παράδειγμα -το παιδί θα σας μι-

μηθεί.
* Να θυμάστε ότι πριν από τα 18 μας χρόνια έχου

με δεχθεί το 50% και πλέον της ποσότητας της υπε
ριώδους αντινοβολίας, στην οποία θα εκτεθούμε σε 
όλη μας τη ζωή.

Διακοπές και με το μωράκι μας.
* Ένα χορτάτο και καθαρό μωρό είναι καλή συ

ντροφιά και για την ταβέρνα. Το λίγο μεγαλύτερο 
απαιτεί περισσότερη προσοχή. Μπρείτε, όμως, να το 
έχετε στο καρότσι του, δίπλα σας, ώστε να βρίσκεται 
στο ίδιο ύψος με εσάς, να μπορεί να παρακολουθεί τα 
τεκταινόμενα και να μην νιώθει μοναξιά και γκρινιάζει.

* Το παιδί ζεσταίνεται ή κρυώνει όσο κι εσείς. Προ
σαρμόστε, λοιπόν, το ντύσιμό του με το δικός σας και 
μην κάνετε υπερβολές προς καμία κατεύθυνση.

* Σε ό,τι αφορά στην τήρηση του προγράμματος,
φροντίστε να μην του αλλάξετε τις ώρες των γευμά
των και του ύπνου, γ ιατί αυτό μπορεί να 
σημαίνει....γκρινιάρικο μωρό που θα σας ταλαιπωρεί.

* Το μωρόσας μπορεί, ούτως ή άλλως, να αναστα
τωθεί από την αλλαγή, οπότε να έχετε περισσότερα 
νυχτερινά ξυπνήματα. Σ’ αυτήν την περίπτωση χρειά
ζεται την αγκαλιά σας για να ηρεμήσει και να νιώσει 
ασφάλεια στο άγνωστο περιβάλλον. Μην του το στε
ρήσετε.

* Να έχετε στο μυαλό σας ότι οι επόμενες εκδρο
μές σας θα είναι πιο εύκολες και μεγαλώνοντας ένα 
κοινωνικό παιδί θα μπορείτε άνετα νατό  παίρνετε μα
ζί σας.

Το φαρμακείο της..........μαμάς.
Ένα μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα για τις 

πρώτες βοήθειες πρέπει να περιλαμβάνεται οπωσδή
ποτε στις αποσκευές μας.

1. Μια κορτιζονούχα ή αντισταμινική αλοιφή 
για τα τσιμπίματα και αυτοκόλλητους επιδέσμους για 
μικροατυχήματα.

2. Γάζες και αντισηπτικό διάλυμα.
3. Αλοιφή ή σπρέι για εγκαύματα.
4. Αντιπυρετικά.
5. Αντιαλλεργικό σιρόπι.
6. Στικ αμμωνίας και τα φάρμακα που χρησιμο

ποιεί ένα παιδί με χρόνιο νόσημα (π.χ άσθμα)
Απαραίτητο είναι, επίσης, το βιβλιάριο υγείας του, 

το τηλέφωνο του παιδίατρου που το παρακολουθεί, 
καθώς και το τηλέφωνο ενός παιδιάτρου της περιο

χής·
Αφροδίτη Κοκκίνου ΠΥ/ΤΕ Α’
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ιΧπίΚί 2̂ .^
ΠίΟΚΙΗ

ο

Λ ειτουργεί από το Μάιο του 2000 στην περιοχή 
των Σπάτων, και δημιουργός του είναι ο Ζαν 
Ζακ Λεσουέρ. Είναι το μοναδικό στο είδος του πάρκο 

στην χώρα μας και ένα από τα τρία μεγαλύτερα στον 
κόσμο. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να περπα
τήσουν μέσα στα μεγάλα κλουβιά του, το καθένα από 
τα οποία αποτελεί τον μικρόκοσμο της κάθε ηπείρου 
με την ανάλογη χλωρίδα και πανίδα. Θα έχετε την ευ
καιρία να δείτε 2000 πουλιά από 300 διαφορετικά εί
δη (μία από τις τρεις μεγαλύτερες συλλογές πουλιών 
στον κόσμο). Έτσι σήμερα μπορείτε να δείτε αντι
προσωπευτικά είδη της ελληνική πανίδας, όπως λύ
κος, καφέ αρκούδα, αλεπούδες, αγριόγατες κ.α. Θα 
θαυμάσετε τους Λίγκες της Ευρώπης, τα Ουαλαμπί 
της Αυστραλίας, καθώς και τον Κόσμο των Ερπετών 
με τους πύθωνες, τους βόες και άλλα φίδια ερπετά 
και έντομα. Το πάρκο έχει και μια μικρή φάρμα με πό- 
νι, κατσίκες πάπιες, χήνες, όπου οι μικροί επισκέπτες 
μπορούν ελεύθερα να χαϊδέψουν τα ζώα.. Επίσης κα- 
μηλοπαρδάλεις, ζέβρες, αντιλόπες, λάμα, λεοπαρδά- 
λεις και λιοντάρια των χιονών. Μαϊμούδες πίθηκοι αλ
λά και ιπποπόταμοι περιλαμβάνονται μεταξύ των ζώ
ων που φιλοξενούνται στα 128 στρέμματα του πάρ
κου.
Το πάρκο είναι μέλος της Ένωσης Ζωολογικών Κή
πων και Ενυδρείων, και τηρεί όλες τις αυστηρές προ
διαγραφές της, σχετικά με το μέγεθος των κλουβιών, 
την ιατρική παρακολούθηση, την ενημέρωση του κοι
νού κ.τ,λ. Συμμετέχει επίσης σε εννέα ευρωπαϊκά 
προγράμματα αναπαραγωγής απειλούμενων ειδών. 
Πως θα πάτε: Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο (τηλ. 210 
6634.724) βρίσκεται ση θέση Υαλού (πρώτη στροφή 
αριστερά μετά το νεκροταφείο), στα Σπάτα.. Μπορεί
τε να πάτε με το λεωφορείο «319» από τον σταθμό 
Δουκίσσης Πλακεντίας από την Αττική Οδό (έξοδος 
18 για Σπάτα από το αεροδρόμιο ή έξοδος 16Ρ από 
Ελευσίνα).
Λειτουργεί από τις 09.00 ως τη δύση του ήλιου. Εισι
τήριο: 11 ευρώ, για παιδιά 3-11 ετών 9 ευρώ, για παι
διά κάτω των 3 ετών και για άτομα με ειδικές ανάγκες 
η είσοδος είναι ελεύθερη.

Επιμέλεια : Π.Υ/Τ.Ε. Α’ Αφροδίτη Κοκκίνου



Περισσότερο από κάθε ιψ ό  πρόσωπο ο λαός τιμά και 
σέβεται την Παναγία την οποία επικαλείται σε κάθε 
δύσκολη στιγμή της ζωής. Είναι πίστη του λαού ότι η 
Παναγία συνεχώς παρακαλεί τον Χριστό για το καλό 
των ανθρώπων. Γι’ αυτό όπως θα έλεγε και ο Γεώργιος 
Αικατερινίδης οι θεομητορικές εορτές της έχουν ξε
χωριστή θέση στη συνείδηση του ελληνικού λαού, ιδι
αίτερα της Κοιμήσεως της στις δεκαπέντε Αυγούστου 
με τη νηστεία και τις παρακλήσεις που προηγούνται ό
λο το Δεκαπενταύγουστο.

Α.Α. με σεβασμό αφιερώνει στη μνήμη της τις λί-

Ηγες γραμμές που ακολουθούν. Σημαντική βοή
θεια στη προσπάθειά μας στάθηκε το βιβλίο του 

Δημήτρη Δουκάτου «Τα καλοκαιρινά».
Ευλαβικά σε όλα τα μήκη και τα  πλάτη της ελληνι

ά . \ ία .

κής γης ο λαός αρχίζει από την πρώτη Αυγούστου να 
προετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή. Οι εκκλησίες 
γεμίζουν και αρχίζουν οι ιερές παρακλήσεις του «Μι
κρού και του Μεγάλου Παρακλητικού κανόνος» . Τα 
λυρικά και λογοτεχνικότατα τροπάρια τους, απευθύ
νονται στην Παναγία, με πνεύμα λυτρωτικό «από πε
ριστάσεις και θλίψεις και ανάγκες» και θυμίζουν, με 
την ομαδική συμμετοχή, όσο και με τη δειλινή ώρα 
τους, τους αντίστοιχους «Χαιρετισμούς» της Άνοιξης, 
τ ’ απογεύματα -  βράδια της Μ. Σαρακοστής.

Σαρακοστή και τώρα, αλλά μικρή, «του Δεκαπε- 
νταύγουστου», φέρνει την κατάνυξη και την κάποια, 
οποιαδήποτε, προσδοκία στις ευαίσθητες ψυχές.

Τα τροπάρια και των δύο αυτών παρακλήσεων, που 
ψάλλονται εναλλάξ βράδυ παρά βράδυ, στις εκκλη- 
σιές μας, παρουσιάζουν μια αμεσότητα προσευχής, 
ένα ειλικρινές «άνοιγμα καρδιάς» προς την Παναγία. 
Στενάζει η ψυχή και φωνάζει με πόνο, Παναγία μου 
βοήθησέ με! Παναγία μου σώσε το παιδί μου!

Σημασία έχει κι η μελωδική ψαλμωδία των τροπα-
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ρίων αυτών, που είναι πιο κοντά στο λαϊκό μουσικό αί
σθημα, ώστε να σιγοψάλλονται από όλους. Συνηθί
ζουν ιδιαίτερα οι πιστοί να συμμετέχουν σιγαλά στις 
απανωτές εκκλήσεις προς την Παναγία «Διάσωσον 
από κινδύνων» «Επίβλεψον» και στα εξαποστειλάρια 
«Απόστολοι εκ περάτων...».

Είναι λοιπόν τα βράδια αυτά του Αυγούστου γεμά
τα ιερά συναισθήματα προς την Παναγία, γιατί είναι η 
μεγάλη Μάνα, η Μάνα του Χριστού αλλά και όλου του 
ανθρώπινου γένους, η οποία όπως λέγει ένας σοφός 
Γέροντας των ημερών μας Στέκεται μπροστά στον Υιό 
και Θεό της και μας σκεπάζει από την δίκαιη οργή 
του, «μπαίνει» μπροστά να μην μας βλέπει Εκείνος ο 
Γλυκύτατος και Δικαιότατος Ιησούς και στεναχωρεί- 
ται και εξοργίζεται και λυπάται!

Σήμερα εμείς οι άνθρωποι, του 21ου αιώνα, έχουμε 
δυο μεγάλα προβλήματα: Την έλλειψη νοήματος στη 
ζωή και τον φόβο του θανάτου.

Οταν όμως αγαπάμε τον Θεό, αγαπάμε την Πανα
γιά μας, αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας, γεμίζει η ψυ
χή μας! Είμαστε φτιαγμένοι από αγάπη για την αγά
πη. Και εάν αυτήν την πηγή της αγάπης που έχουμε 
μέσα μας την κρατάμε μόνο για μας, αυτό είναι εγωι
σμός, είναι η κόλαση. Όταν αφήσουμε να τρέχει το 
αθάνατο νερό αυτής της αγάπης εμπρός στο Θεό και 
εμπρός στους ανθρώπους, αισθανόμαστε δημιουργι
κοί, νιώθουμε γεμάτοι_ και προσφέρουμε την πραγ
ματική λατρεία στο Θεό και την αληθινή διακονία στον 
συνάνθρωπο. Τότε έχουμε την χαρά της προσφοράς 
την χαρά της δημιουργίας, έχει νόημα η ζωή μας και 
δεν τραγουδάμε τότε αυτό που λέει το τραγούδι «άλ
λη μια μέρα δίχως σκοπό», γιατί έχουμε σκοπό, έχου
με στόχο τη Θεία Βασιλεία, γιατί «ο άνθρωπος δεν ζει 
αλλά ελπίζει να ζήσει».

Και ελπίζουμε και εμείς να ζήσουμε κάπου αλλού αι
ώνια, εδώ περνάμε, φεύγουμε. Εδώ η ζωή μας είναι 
όπως λέει ο ποιητής σαν το ποτάμι. Κάποτε ο ποιητής 
περνούσε από το ποτάμι, και τ ’ άκουσε να μιλά! Και 
έλεγε το ποτάμι: Περνώ υπέροχα τοπία, όμορφα μέ
ρη, γραφικές κοιλάδες και τόσα άλλα ωραία, αλλά 
ένα παράπονο έχω πως δεν μπορώ να σταθώ να τα 
χαρώ, φεύγω και όλο φεύγω! Και ο ποιητής στέκεται 
φιλοσοφώντας και λ έ ε ι : Και η δική μου η ζωή με το 
ποτάμι μοιάζει!

Φεύγουμε λοιπόν! Και δεν πάμε στην εκμηδένιση, 
δεν πάμε στον χαμό αλλά πάμε στον Κύριο, πάμε 
στην Παναγία, πάμε στην αληθινή πατρίδα μας. Στον 
σημερινό κόσμο η Παναγία μας μπορεί να προσφέρει 
την ελπίδα, γιατί είμαστε ανέλπιδοι είμαστε απελπι
σμένοι, βρισκόμαστε σε σύγχυση, είμαστε χωρίς ρό
τα είμαστε χωρίς σκοπό. Η Παναγία προσφέρει τα πά
ντα και πολλές φορές έρχεται χωρίς να την καλέσου- 
με και μας λυτρώνει χωρίς να το αντιληφθούμε, είναι 
μια άγνωστη ευεργέτιδα που δίνει νόημα στην ζωή 
μας. Στη δύσκολη ώρα Παναγιά μου φωνάζουμε. Την 
Παναγιά τη δέχονται όλοι, ακόμη και οι Μουσουλμά
νοι! Την αποκαλούν «Δέσποινά μας και Κυρία μας Μα- 
ριάμ» και ποτέ δεν τη βρίζουν πάντα την επικαλούνται. 
Γι’ αυτό και η Παναγία τ ι κάνει; Τους λυπάται, τους

ελεεί!
Δεν βραβεύει το δόγμα αλλά τη πίστη των ανθρώ

πων, την αγάπη των ανθρώπων. Εάν δεν είχαμε την 
Παναγία όντως θα ήμασταν ορφανοί, όπως ορφανεύ
ει το σπίτι από μάνα. Γ Γ αυτό ας την προσκαλούμε 
στις χαρές και στις λύπες μας . Εκείνη δυο χιλιάδες 
χρόνια δεν κουράστηκε να μας αγαπά και να μας ελε
εί. Ούτε θα κουραστεί και τώρα. Εμείς και αν κουρα
ζόμαστε από τα πολλά προβλήματα της ζωής, ας την 
αναζητάμε, ας την «εκμεταλλευόμεθα». Χαίρεται και 
καταχαίρεται Εκείνη! Και αν ίσως κάποιος ρωτήσει, 
που είναι η Παναγιά; Θα του απαντήσουμε. Είναι στου 
φτωχού το σπίτι, στου δυσκολεμένου και αδικημένου, 
στη θάλασσα, στη στεριά, οπουδήποτε!

Οι καμπάνες των εκκλησιών, μικρών μεγάλων, μο
ναστηριακών, αντηχούν ακόμα στο ελληνικό ύπαιθρο 
και στις πόλεις, μ’ ένα γλυκύτατο τόνο προσκαλώντας 
μικρούς και μεγάλους στην πανανθρώπινη γιορτή 
της.

Ε π ιμ έ λ ε ια : Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ς  Χ ρ . Τ σ ιν ά λ η ς
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Ε Από τα Φάρασα της αγιότεκνης Καππαδοκίας, 
βαπτισμένος από τον άγιο Αρσένιο, ο μικρός Αρ
σένιος, έρχεται στην Κόνιτσα της ηρωικής Ηπεί

ρου. Με λίγα γράμματα, με λίγα βιβλία, με πολλές προ
σευχές, ο πάντα ασθενής, προσέρχεται να μονάσει 
στις ιερές μονές Στομίου, Εσφιγμένου, Φιλοθέου, Σταυ
ρονικήτα και Σινά και σε κελλιά και καλύβια της αγιο- 
ρείτικης ερήμου.

Ο ασκητής Γέρων Παΐσιος, περί του οποίου πολλά εί
παν και λέγουν, έγραψαν και θα γράψουν, υπήρξε πά
ντα ασκητικός, λιτός, νηστειπής, εγκρατής και αγωνι
στής. Η απέραντη μνήμη του, η φυσική ευφυΐα του, το 
πηγαίο χιούμορ του, η ακούραστη φιλοπονίατου, η διά-

Ο Γέροντας Παΐσιος, ο αυθεντικός 
πατέρας της Ορθοδοξίας, ήταν ο 
απλανής οδηγός στην πίστη και 
στη ζωή των Χριστιανών. Διέθετε  
βαθιά γνώση της ανθρώπινης ψυ· 
χής και είχε πλουσιότατη πνευμα
τική εμπειρία που ήταν ριζωμένη 
στο Άγιον Όρος που έζησε ασκη
τικά για περισσότερο από 40 χρό
νια γενόμενος μύστης της θεω
ρίας του άκτιστου φωτός.

κρίση και κάθε του χάρισμα δόθηκαν στη φι
λανθρωπία. Άνθρωποι πολλοί απ’ όλα τα μέρη 
βρήκαν την ίαση, τη βοήθεια, την ενίσχυση, 
την παραμυθία, τον στήριγμά και την καθοδή
γηση. Τους συνοδέυσαν οι ευχές και προσευ
χές του. Η ευλογία του αποτελεί σταθμό της 
ζωής πολλών.

Οι διηγήσεις του Γέροντος Παϊσίου μένουν 
στη μνήμη όλων όσων τον γνώρισαν. Για να 
φανεί ο τρόπος βοήθειας σημειώνονται ενδει- 
κτικώς λίγα περιστατικά:

...«Η ανίατη ασθένεια χτύπησε την πόρτα 
του σπιτιού του στην Γαλλία. Το μικρό παιδί 
του είχε προσβληθεί από λευχαιμία. Έτρεξε 
παντού από γιατρό σε γιατρό. Ελπίδα και φως, 

όμως, από πουθενά δεν έβλεπε, όλοι τον απογοήτευαν. 
Βρισκόταν σε απελπιστική κατάσταση, όταν συνάντησε 
κάποιον Έλληνα, που βρισκόταν στην Γ αλλία και του μί
λησε για το Άγιον Όρος και τον γέροντα Πάΐσιο. Τον 
πληροφόρησε ότι ο γέροντας αυτός έχει βοηθήσει πολ
λούς ανθρώπους με τη Χάρη του Θεού και μάλιστα σε 
χειρότερη κατάσταση απ' ό,τι βρισκόταν εκείνος.

Έφυγε τότε ο πατέρας για την Ελλάδα κι ήρθε στο 
Άγιον Όρος. Μόλις τον αντίκρυσε στην αυλή, άρχισε να 
τον παρακαλά με κλάματα για το παιδί του. Ο Γέρο
ντας, όμως, του εξηγούσε ότι εκείνος δεν μπορούσε να 
κάνει τίποτα κι ότι μόνο ο Θεός μπορεί.

Ο πατέρας, όμως, σαν να μην άκουγε, συνέχιζε να 
παρακαλά με δάκρυα στα μάτια. Κάποια στιγμή ο Γέ-
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ροντας ρώτησε πως λέγανε το παιδί του κι αφού πλη- 
ροφορήθηκετο όνομα του παιδιού, μπήκε στο κελί του, 
για να προσευχηθεί. Παρακάλεσε τους παρευρισκόμε- 
νους να περιμένουν λίγο έξω.

Σε λίγο ξαναβγήκε έξω ο Γέροντας χαμογελαστός 
και είπε:

- Πήγαινε στο σπίτι σου κι ο Θεός θα βοηθήσει το παι
δί σου να γίνει καλά!

Έφυγε ο πατέρας και την άλλη μέρα επέστρεψε αε
ροπορικώς στη Γαλλία. Όταν έφτασε στο σπίτι του, με 
έκπληξη είδε το παιδί του όρθιο και γερό να παίζει. Γε
μάτος χαρά ζήτησε από την σύζυγό του και τον μικρό 
να τον πληροφορήσουν για το τι είχε γίνει.

Ο μικρός του διηγήθηκε ότι, όπως ήταν άρρωστος 
στο κρεβάτι του, μπήκε ξαφνικά μέσα στο δωμάτιο ένας 
παππούλης με ράσα, πλησίασε κοντά στο κρεβάτι του, 
τον χάιδεψε και τον ευλόγησε. Μόλις εξαφανίστηκε ο 
παππούς, έγινε τελείως καλά. (Όλη η περιγραφή του μι
κρού για τον παππού που είχε δει έμοιαζε απόλυτα 
στον Γέροντα).

Ο πατέρας θέλησε να μάθει τ ι ώρα έγιναν όλα αυτά 
κι όταν του είπαν, έμεινε έκπληκτος, γιατί ήταν η ώρα 
εκείνη, που ο Γέροντας μπήκε στο κελί του και προσευ
χόταν για το παιδί.

Ο πατέρας γεμάτος ευγνωμοσύνη για την γρήγορη 
επέμβαση του γέροντα Παΐσιου γύρισε στο Άγιον 
Όρος, για να ευχαριστήσει τον Γέροντα για την μεγάλη 
του φιλανθρωπία κι αγάπη. 'Ηταν οικονομία Θεού, για 
να μάθουμε κι εμείς από τον ίδιο τον πατέρα το γεγο
νός».

Ο Γέροντας Παϊσιος αγαπούσε τους νέους, ιδιαίτερα 
εκείνους που είχαν μπλεχτεί σε αιρέσεις και παραθρη- 
σκείες: «Είχε έρθει στον Γέροντα κάποιος πλούσιος 
που για χρόνια ήταν μαθητής με όλη την οικογένειά του 
στον Ινδό γκουρού Μαχαράτζι. Είχε πάρει μάλιστα την 
μύηση που έδινε ο γκουρού, είχε δηλαδή «πάρει την 
γνώση», όπως λένε στην γλώσσα τους. Έτρεχαν σε με- 
γαλουπόλεις της Ευρώπης να δουν τον γκουρού τους,

πληρώνοντας πολλά χρήματα.
Ο Γέροντας με το διορατικό του χάρισμα του απεκά- 

λυψε διάφορα περιστατικά από την ζωή του, που κανέ
νας δεν γνώριζε και τον συμβούλευε να πιάσει μια δου
λειά, έστω και αν δεν υπήρχε οικονομική ανάγκη, γιατί 
η δουλειά θα του έκανε καλό.

Εντυπωσιασμένος από τα πνευματικά χαρίσματα του 
Γέροντα, τον ρώτησε για τον διαλογισμό και τις διάφο
ρες άλλες τεχνικές.

- Κοίταξε παιδί μου, τον διέκοψε με καλοσύνη ο Γέ
ροντας. Δεν έχουν σημασία οι τεχνικές. Προσπαθείτε 
και εσείς, αλλά εκεί που σκάβετε δεν υπάρχει χρυσός, 
αλλά διάβολος. Ο Χριστός είναι ο χρυσός».

Η τελείωσή του, έξω από το Περιβόλι της Πανα
γίας, που τόσο αγάπησε, έγινε, ως γράφει στον απέριτ
το τάφο του, για νάναι κοντά στον άγιο Αρσένιο, στον 
θαυματουργό πατέρα του, στο μοναστήρι του αγίου Ιω- 
άννου του Θεολόγου, στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης.

Θεωρήσαμε καλό τώρα να γράψουμε μόνο αυτά, στο 
περιοδικό μας, θα μπορούσαμε να γράψουμε πολύ πε
ρισσότερα. Μένουμε εδώ. Να ωριμάσει ο καρπός και 
νάναι γλυκύτερος. Ο Γέροντας Παΐσιος ταξίδευσε για 
τον ουρανό. Δεν θα ξαναδούμε τους χιλιάδες προσκυ
νητές να κατακλύζουν το κελί του. Το μονοπάτι χορτά
ριασε. Ένας ακόμη Άγιος αναχώρησε. Το κύριο θέμα 
μένει να είναι τι κάνουμε εμείς. Ας μας θυμάται, το 
έχουμε ανάγκη. Εμείς πάντα θα τον θυμόμαστε.

Π η γ ή :

1) . Π ε ρ ιο δ ικ ό  «Π Ρ Ω ΤΑ Τ Ο Ν », Π Ε Ρ ΊΟ Δ Ο Σ  Β ’Σ Ε Π Τ Ε Μ - 

Β Ρ ΙΟ Σ  -  Ο Κ Τ Ω Β Ρ ΙΟ Σ  1994.

2 ) . Π ε ρ ιο δ ικ ό  «Π Ε Μ Τ Ο Υ Σ ΙΑ »

3 ) .« Β ΙΟ Σ  Γ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  Π Α ΙΣ ΙΟ Υ  Τ Ο Υ  Α Γ ΙΟ Ρ Ε ΙΤ Ο Υ », Ιε - 

ρ ο μ ο ν ά χ ο υ  ΙΣ Α Α Κ

4 ) . «Σ Κ Ε Υ Ο Σ  Ε Κ Λ Ο ΓΗ Σ », Ιε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ  Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Δ Ο Υ 

Λ Ο Υ  Α Γ ΙΟ Ρ Ε ΙΤ Ο Υ

Επιμέλεια : Κ.Χ.Τ.
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\  S u j τ ο  e a jp T f?

θ ά  χ ά ρ η  u r t  ψ ιίρ ΐ μ ρ ν .

'  O  'y jv io s  p o o  u a ro (U C ( , 

a u r o  EiWc 'Χ ίρ τ ,μ ο υ .^
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Θ ά  εύ χετ< *<  ΐ τ ό ϊ/Ιο 7 ρ < Λ Ρ  

γ ά χ ω  7 r , K ^ y ^ t r  
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eκείνος πού, γιά  
νά πιστεφει καί 
α γαπ ήσει τό  θ εό , 
ζητά θαύματα, δεν 

εχει αρχοντιά. Γ ιά  τό 
θ εό  αυτό εχ ει αξία  
κα ί "μ ίτρα  **.· Τό νά 
αγαπήσει ό άνθρω
πος τό θεά, μόνο καί 
μόνο, επ ειδ ή  είνα ι 
άναθός.

Γέρων Παίσιος 
6 αγιορείτης.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1 .Υπονοεί και την ψυχική αντοχή, το θάρρος (καθαρ.)
-  Μεγάλη στρατιωτική μονάδα.
2. Έχουντα ιδανικά τους (ανπστρ.) -  Η «Τρισεύγενη», 
θεατρικό έργο του.
3. Δεν είναι πάντοτε εχθρός (αιτ. καθαρ.) -  Δύο 
όμοια... απογευματινά.
4. Το «Τρίτο» αιματοκύλησε την ανθρωπότητα -  Κοι
λότητα του σώματος.
δ.Υπάρχουν και τέτοια δίκτυα.
Θ.Γάλλος άνδρας -  Ώριμη η ηλικία του (καθαρ.).
7.Μας δυσαρεστεί (το νεκρό γράμμα είναι X). 
Θ.Πλατεία των Αθηνών, που απασχολεί αρκετούς τρο
χονόμους.
9. 'Εχει ανάγκη από ιδιαίτερες φροντίδες και περιποι
ήσεις -  Στο τέλος αυτού του αιώνα άρχισαν οι Σταυ
ροφορίες -  Ζήλευε το Δία.
10. Γαλλικό και -  Η πρώτη είσπραξη της ημέρας (γεν. 
δημ.) -  Ξένο μέτρο επιφανειών.
11. Αμερικανός... θείος -  Σημαίνουν και τους δραστή
ριους και ορμητικούς.
12. Εθνικός μας ευεργέτης (με άρθρο) -  Χαρακτηρίζο
νται έτσι συγκρινόμενα.

ΚΑΘΕΤΑ
1 .'Ενα από τα προσόντα του πρέπει να είναι η καλλι- 
φωνία -  Το σημείο που απέχει το ίδιο από τα άκρα. 
2.«Οίνος κάτοπτρον...» έλεγαν οι αρχαίοι (αντίστρ.) -  
Αυτός... που χρόνια δεν κοιτά.
Θ.Στοιχείο που περιέχεται στο αλάτι -  Μουσική νότα.
4. Ποταμός της Μακεδονίας, που χύνεται στο Θερμαϊ
κό κόλπο (γεν. καθαρ.).
5. Επίρρημα της δημοτικής με τη σημασία του «πλέον»
- Η αρχή μιας ατελείωτης σειράς.
Θ.Μορφή φαρμάκου (αντίστρ.) -  Είναι ορισμένα καλ
λυντικά παρασκευάσματα.
7.Γαλλική αίθουσα -  Η τελευταία μας κατοικία 
(πληθ.).
Θ.Ισπανικό άρθρο -  Τώρα δεν... είναι (καθαρ.) -  Όχι 
δύο.
9. Ελληνικό νησί.

ΙΟ.Μετράει την ηλεκτρική αντίσταση -  Μαύρο πουλί.
11. Γυναικείο επάγγελμα -  Κοινά λέγεται λαγουδέρα 
(γεν. καθαρ.).
12. Έχει το σκοπό του -  Παλιός χορός αν ξαναδιαβα
στεί -  Από τα τρία τα... τρία.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

IOXVIO -  ΗΙΛΙΙΛίνίΛΙ 11- IXVdOX -  WO OI· HNIdOiN 
-VT6 VN3 -  Ο ΙΗ  -  ZOV8 V1VIAIHNIAI -  W T L  
I3 0 I0 W  "  IUVX9 VN3 -  VILI'S ZONOIAlXVIWfr 
ΙΙΛΙ -  NO IdlVN X ZV lO d3 -  λΟΝ'Ζ 0 1 3 W -  IO XVIV ' I-

V130VX

VII -  IV N II
O Z l  IOXINV3N -  IW T U  dXV -  31Φ3Ι -  13ΌΙ· 
VdH -  VI -  OdOW'6 VIONOWO'8 IOXI1HVXON3 Z 
dHNV -  WOO VXIVO'8 VW Oil -  XlVdfr ΙΛΙ1ΛΙ -  NOV 
-VUIlNVe ZVIAIVWU  -  low Z  νίΛΙΟΙ -  IIIM/NAVl

VIlNOZIdO

ΛΟΓΙΑ ΣΟΦΩΝ
Όταν κανείς φαίνεται στην ηλικία σαν πατέρας της γυ

ναίκας του, κινδυνεύει να μην είναι πατέρας των παι

διών του.

ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ

Η αρετή έχει πολλούς δασκάλους και λίγους αγωνι

στές.
ΚΑΣΤ

Εκείνοι που μπορούν να δώσουν καλές συμβουλές, 

έχουν συνήθως τη γνώση να τις κρατούν για τον εαυ

τό τους.

ΦΕΝΕΛΟΝ

Το πλεονέκτημα του να είσαι ξύπνιος είναι ότι μπορείς 

πολύ εύκολα να κάνεις τον κουτό. Το αντίθετο είναι 

εκείνο που παρουσιάζει τη δυσκολία.

ΤΟΥΧΟΛΣΚΙ

Ένα βιβλίο είναι επιτυχία όταν άνθρωποι που δεν το 

έχουν διαβάσει, παριστάνουν πως το έχουν διαβάσει.

ΜΠΑΝΤΕΫ

Καταλαβαίνεις αμέσως ότι γέρασες, όταν μπορείς να 

κάνεις τις ρυτίδες του προσώπου σου, που βλέπεις 

στον καθρέπτη, να εξαφανιστούν, βγάζοντας απλώς 

τα γυαλιά σου.

ΦΑΟΥΛΕΡ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ύστερα από το τηλεφώνημα του Υπαστυνόμου 
Νοταρά, που του ζητούσε τη βοήθειά του για την 
εξάρθρωση μιας συμμορίας ληστών που δρούσε 
στην περιοχή του, ο Αστυνόμος Δημητρίου απο
φάσισε να επισκεφθεί τον παλιό του υφιστάμενο. 
Έτσι, το επόμενο πρωινό, ο Αστυνόμος Δημητρί
ου καθόταν στο γραφείο του Υπαστυνόμου Νοτα
ρά, με τον οποίο συζητούσε.
«Η συμμορία αυτή μ’ έχει κάνει να χάσω τον ύπνο 
μου, κύριε Αστυνόμε», είπε, ενώ η απελπισία και η 
κούραση διακρινόταν καθαρά στην έκφραση του 
προσώπου του. «Πρόκειται για μια πολύ οργανω
μένη και αδίστακτη συμμορία, της οποίας ο μη
χανισμός λειτουργεί με μαθηματική ακρίβεια. Λη
στεύουν, σκοτώνουν, και κατόπιν εξαφανίζονται 
με γρήγορες μοτοσικλέτες. Δεν μπορέσαμε, 
όμως, ποτέ να πιάσουμε κάποιον απ’ αυτούς, για
τ ί σε κάποιο προκαθορισμένο μέρος τους περιμέ
νουν άλλα μέλη της συμμορίας με κλειστά αυτο
κίνητα. Έτσι, γίνονται καπνός πάντα. Την περα
σμένη βδομάδα, σκότωσαν τρεις αθώους. Κάτι 
πρέπει να κάνουμε...».
«Μήπως ξέρεις κανέναν από τη συμμορία αυτή;» 
ρώτησε ο Αστυνόμος «Ξέρω τους τέσσερις πιο 
σπουδαίους από αυτούς, αλλά δεν ωφελεί σε τ ί
ποτα αυτό, αφού δεν μπορώ να τους βάλω στο 
χέρι. Είναι ο Νίκος Τριανταφύλλης, ο Κώστας 
Υψηλάντης, ο Αλέκος Κονιτόπουλος και ο Γιώρ
γος Παπαϊωάννου. Εκείνος που είναι ο επικίνδυ
νος, είναι ο αρχηγός, που είναι και ο εγκέφαλος 
της συμμορίας. Ποιος όμως είναι από αυτούς του 
τέσσερις; Πιστεύω ότι αν κατόρθωνα να βάλω 
στο χέρι τον αρχηγό, η υπόλοιπη συμμορία θα 
διαλυόταν, γιατί κανένας από τους υπολοίπους 
δεν έχει τα  φόντα για αρχηγός. Οι πληροφορίες 
πάντως που κατάφερα να μαζέψω είναι οι εξής:
- Η αδελφή του Υψηλάντη και η εξαδέλφη του αρ
χηγού υπήρξαν στο παρελθόν σεσημασμένες 
κλέφτρες κοσμημάτων.
- Ένας από τους τέσσερις της συμμορίας είναι 
και άριστος μηχανικός· αυτός είναι ο υπεύθυνος 
για τα  μεταφορικά μέσα, που χρησιμοποιεί η συμ
μορία, και όπως φαίνεται είναι και ο υπαρχηγός 
της.
-Μολονότι ο Γιώργος Παπαϊωάννου φοράει γυα
λιά μυωπίας, εν τούτοις, οι σύντροφοί του, ο Νί
κος Τριανταφύλλης και ο μηχανικός, ισχυρίζονται 
στο σινάφι τους ότι αυτός είναι ο καλύτερος σκο
πευτής.
-Πριν μερικές μέρες ο Αλέκος Κονιτόπουλος, 
έφερε δύο νεαρούς κακοποιούς από τον Πειραιά 
στο κρησφύγετο της συμμορίας και πρότεινε 
στον αρχηγό και το μηχανικό να τους δεχθούν σ’ 
αυτή. Όπως όμως πληροφορήθηκα από τα κου-

ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;

ή.Ποιο όχημα πρέπει να 
περάσει τελευταίο; 

α) Το κλειστό φορτηγό 
β) Το επιβατηγό 
γ) Το ποδήλατο

2). Ποιο όχημα έχει προτε
ραιότητα; 

α) Το τραίνο 
β) Το επιβατηγό 

αυτοκί νητο

3). Ποιο όχημα έχει προτε
ραιότητα;

α) το επιβατηγό 
β) το δίκυκλο 

(Απαντήστε σωστά και 
κερδίστε αξιόλογα δώρα)

τσομπολιά που κυκλοφορούν στον υπόκοσμο, ο 
μηχανικός καθώς και ο Παπαϊωάννου ανατάχθη
καν σε κάτι τέτοιο, αν και ο αρχηγός το σκέφτεται 
ακόμα.
«Δυστυχώς μόνον αυτά τα στοιχεία έχω στα χέρια 
μου», μουρμούρισε απελπισμένος ο Υπαστυνό- 
μος. «Μήπως θα μπορούσατε εσείς να με βοηθή
σετε;» ρώτησε με ελπίδα τον Αστυνόμο; «Πίστευα 
και εξακολουθώ δηλαδή να πιστεύω, ότι μόνο 
εσείς θα μπορέσετε να εντοπίσετε τον αρχηγό 
αυτής της συμμορίας».
«Μου φαίνεται, Υπαστυνόμε, ότι πνίγεσαι σε μια 
κουταλιά νερό», απάντησε ο Αστυνόμος Δημητρί
ου χαμογελώντας . «Το πρόβλημά σου είναι πάρα 
πολύ απλό, και απορώ πώς εσύ, με την πείρα που 
διαθέτεις, δεν μπόρεσες να βρεις τη λύση του 
αμέσως».
Μήπως, όμως, εσείς μπορείτε με τα στοιχεία που 
έδωσε ο Υπαστυνόμος Νοταράς, να ανακαλύψετε 
ποιος είναι ο αρχηγός της σπείρας και ποιος ο 
μηχανικός;

ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Ο Ελευθερίου καθώς έδειξε στον Παπαδήμα τον Τσι- 
ναλόπουλο, με τρόπο έβαλε στο καλαμάκι του δηλητή
ριο με σκοπό να τον σκοτώσει.
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ΑΣ Τ ΥΝΟΜΙ ΚΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΑΣ

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ:
Ιούλιο
7, Κυριακή. 8, Θεόφιλο, Προκόπιο. 11, Ευφημία, 
Όλγα. 12, Βερονίκη. 14, Νικόδημο. 15, Κήρυκο. 17, 
Μαρίνα. 18, Αιμιλιανό. 20 Ηλία. 22, Μαρκέλλα. 24, 
Χριστίνα. 26, Παρασκευή. 27, Παντελεήμονα. 31, Ιω

σήφ

Αύγουστο
6 Δομένικο, Σωτήριο. 8, Τριαντάφυλλο, Τριανταφυλ
λιά. 10, Λαυρέντιο. 15, Μαρία, Δέσποινα, Παναγιώ
τα, Παναγιώτη. 16, Αλκιβιάδη, Διομήδη, Σαράντη. 20, 
Σαμουήλ. 25, Τίτο. 26 Αδριανό, Ναταλία. 27, Φανού
ριο. 30, Αλέξανδρο.

Απαντήσεις προηγουμένου τεύχους
Παιχνίδι 1. Είναι ο Αριστοτέλης 
Παιχνίδι 2. Είναι ο Δημόκριτος

Με μεγάλη ευχαρίστηση σας ανακοινώνουμε τα ονό
ματα που απάντησαν σωστά στο Αστυνομικό πρό
βλημα και στα παιχνίδια 1 και 2 του τεύχους Μαΐου 
Ιουνίου, (τα δώρα θα αποσταλούν στους δέκα πρώ
τους μετά από κλήρωση).

Λόγω του μεγάλου όγκου των απαντήσεων στο πε
ριοδικό μας θα αναγράφονται μόνο όσοι απάντησαν 
σωστά και κληρώθηκαν να πάρουν τα δώρα τους.

Απάντησαν στο Αστυνομικό πρόβλημα του τεύ
χους 231 οι Μαρία Μαυρίδου, Σταυρούλα Αργυρά- 
κη, Ευαγγελία Βετούλη.

Απάντησαν στο 1° παιχνίδι οι: Ηλίας Καλατζής, Σω
τήριος Βορέας, Αλεξάνδρα Μαργαρίτη.

Απάντησαν στο 2ο παιχνίδι οι: Γεώργιος Καρανά- 
σιος, Ευσταθία Μπενέκου, Μαρία Κεχαγιά.

Παρακαλούμε τον κ. Χρήστο Διαμαντή να μας γνω
στοποιήσει την ταχυδρομική του διεύθυνση για την 
αποστολή του δώρου που έχει κερδίσει στον διαγω
νισμό της στήλης μας.

Επιμέλεια: Αρχ/κας Σοφία Ζυγούρα, Αρχ/κας Κων/νος Χρ.Τσινάλης

Υστερόγραφο: Μπορείτε να στείλετε τις απαντήσεις 
σας με fax στο τηλ. 2106849352 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του περιοδικού μας, astana@in.gr (είναι 
απαραίτητη και η κσταχώρηση της ταχυδρομικής 
σας διεύθυνσης ή του τηλεφώνου σας

·' · ·  · · · ·  · ·  · · ·  ·'·"·> t  > · · · · ·  I  ·
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Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας κ. 
OTTO SCHILY εκφράζει τ ις  ευχαριστίες του προς 
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιο Βουλγα- 
ράκη, για την ευγενή προσφορά του να στείλει μια α
στυνομική αντιπροσωπία στο Κύπελλο Συνομοσπον
διών 2005, στη Γ ερμανία

Ο Πρέσβης του Πακιστάν στην Αθήνα 
K.Sashed S. Khan εκφράζει τις  ευχαριστίες του προς 
τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης κ. Λεωνίδα Ευαγγελίδη, για την ευχαριστήρια ε
πιστολή του, στην οποία μεταφέρει την ευχάριστη 
και εποικοδομητική παραμονή του Υπουργού Δημό
σιας Τάξης κ. Γεώργιου Βουλγαράκη, του ιδίου αλ
λά και άλλων μελών της αποστολής στο Πακιστάν.

Ο Αρχηγός του Γ ενικού Επιτελείου Στρατού Α
ντιστράτηγος κ. Νικόλαος Ντούβας εκφράζει τ ις  
θερμές του ευχαριστίες προς τον Αρχηγό της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο Αγγελά- 
κο, για την αμέριστη και καθοριστικής σημασίας συν
δρομή της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την πρόσφα
τη επίσκεψη του Τούρκου Αρχηγού ΓΕΣ στην Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομί
λου Θεσσαλονίκης συγχαίρει τον Αρχηγό της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο Αγγελά- 
κο, για την νίκη που πέτυχαν (Γ  θέση) με το σκάφος 
τους οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας στο Πα
νελλήνιο Πρωτάθλημα J/24 που διοργάνωσε πρό
σφατα ο Όμιλος Θεσσαλονίκης.

Το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα της ΙΡΑ εκφράζει 
τ ις  θερμές του ευχαριστίες προς τον Προϊστάμε
νο του Επιτελείου του Α.Ε.Α. Αντιστράτηγο κ. Δη- 
μοσχάκη Αναστάσιο, γ ια  την ουσιαστική βοήθεια 
που πρόσφερε προκειμένου να δ ιεξαχθεί με επι
τυχ ία  το  21ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης, 
που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στα Χανιά 
Κρήτης.

Η Διεύθυνση, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές
τουΤ.Τ.Ε.Α' Κύκλουτου Γ.Ν.Α. ” Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” 
εκφράζουν τ ις  θερμές τους ευχαριστίες προς τη 
Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων του Υ.Δ.Τ., για την υποδο
χή και την πλήρη ενημέρωση σχετικά με τη λειτουρ
γία των Υπηρεσιών της Δ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών 
και της Δ/νσης Άμεσης Δράσης.

Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κα Κατερίνα Παπα- 
κώστα-Σιδηροπούλου εκφράζει τ ις  θερμότερες της 
ευχές προς όλο το Προσωπικό της Ελληνικής Αστυ
νομίας, για την ευόδωση των προσπαθειών του στον 
χειρισμό θεμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Ο κ. Χαϊτίδης Ευγένιος Βουλευτής Ν. Σερρών 
συγχαίρει τον Αστυνομικό Δ/ντή Σερρών κ. Μπίσμπο 
Θεόδωρο, για την άμεση και αποτελεσματική κινη
τοποίηση και παροχή πρώτων βοηθειών της Αστυνο
μίας σε τροχαίο ατύχημα που ενεπλάκη πρόσφατα 
στο νομό Σερρών.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Καταστηματαρχών
Παλαιός Πόλης Κέρκυρας κ. Μητσιάλης Σπύρος εκ
φράζει τις  ευχαριστίες του προς το Διευθυντή της Α- 
στυν. Δ/νσης Κέρκυρας και το  Διοικητή του Τμήμα
τος Τροχαίας Κέρκυρας, για τις κυκλοφοριακές ρυθ

μίσεις σε περιόδους κυκλοφοριακής αιχμής του Νη
σιού, οι οποίες -όπως επισημαίνει- βοηθούν σημαντι
κά στην ομαλή μετακίνηση τόσο των κατοίκων όσο 
και των επισκεπτών.

Ο κ. Δημήτριος Ελ. Ψύλλου εκφράζει τ ις  ευχα
ριστίες του προς όλο το προσωπικό του Τμήματος Α
σφαλείας Χίου, για την εξιχνίαση της κλοπής που έ
γινε πρόσφατα σε βάρος της οικίας του.

Ο κ. Παπαδόπουλος Στέλιος κάτοικος Θεσσα
λονίκης εκφράζει τ ις  θερμές του ευχαριστίες προς 
την Άμεση Δράση Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα προς 
τους άνδρες του περιπολικού κ.κ Πανουτσόγλου 
Σπύρο και Σαμαρά Γεώργιο, για τη σύλληψη, μετά α
πό καταδίωξη, του δράστη κλοπής του Ι.Χ.Ε αυτοκι
νήτου του από το γκαράζ της οικίας του.

* *  Ο κ. Τάκης Σ. Αλαμπασίνης και η οικογένειά 
του εκφράζουν τις  πιο θερμές τους ευχαριστίες και 
τα συγχαρητήρια προς το Διοικητή και το προσωπι
κό του Τμήματος Ασφαλείας Χίου, για τον άμεσο ε 
ντοπισμό και σύλληψη των δραστών διάρρηξης της 
οικίας τους στο Βροντάδο Χίου καθώς και για την α
πόδοση του συνόλου των αφαιρεθέντων αντικειμέ
νων (χρυσαφικών).

Ο κ. Αλουπογιάννης Ηλίας δικηγόρος κάτοι
κος Αθηνών εκφράζει τ ις  θερμές του ευχαριστίες 
προς το Διοικητή Ασφαλείας Κηφισιάς Αστυν. Α’ κ. 
Παππά Γεώργιο, για την καθοριστική του παρέμβα
ση -εκτός υπηρεσιακής υποχρέωσης-σε υπόθεση 
πελάτη του με τρίτο πρόσωπο, με αποτέλεσμα την ε
πίλυση του προβλήματος εκτός δικαστηρίων.

*·■ Ο Γενικός Δ/ντης του Ξενοδοχείου Porto 
Myrina Λήμνου εκφράζει τ ις  πιο θερμές του ευχαρι
στίες προς το προσωπικό και το Διοικητή του Α.Τ. 
Μύρινας Λήμνου Αστυν.Α’ κ. Χιωτέλη Δημήτριο, για 
την εξιχνίαση κλοπής σε βάρος αλλοδαπής επισκέ- 
πτριαςτου Νησιού, πελάτισσας του ξενοδοχείου.

**  Ο κ. Βασδάρης Θωμάς, κάτοικος Τριλόφου 
Θεσσαλονίκης, εκφράζει τα θερμά του συγχαρητή
ρια προς το Διευθυντή της Α.Δ. Καστοριάς κ. Κόκκα- 
λη Σωτήριο και ιδιαίτερα προς τους άνδρες της Μι
κτής εποχούμενης περιπολίας της Α.Δ. Καστοριάς, 
για την άμεση κινητοποίηση και εντοπισμό του κλα- 
πέντος Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του στην Πτεριά Καστο
ριάς καθώς και για το συνολικό έργο που προσφέ
ρουν στην περιοχή ευθύνης τους.

* *  Η ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων
του Δήμου Καλαμαριάς εκφράζει τ ις  θερμές της ευ
χαριστίες προς το Διοικητή του ΙΑ’ Αστυν. Τ μήματος 
Καλαμαριάς κ. Δημητρίου, για την πρωτοβουλία του 
να καλέσει σε σύσκεψη όλους τους Συλλόγους Γο- 
νέων, τους Σχολικούς Φύλακες και Σχολικούς Τρο
χονόμους του Δήμου προκειμένου να εκθέσουν τις 
απόψεις, ιδέες και αιτήματάτους που αφορούν την 
περιοχή.

Ο κ. Καραμπίνης Κων/νος κάτοικος Περιστε
ριού Αττικής εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς 
τους τρεις Συνοριακούς Φύλακες που υπηρετούν 
στο Τμήμα Δίωξης Λαθρομεταναστών στην Αθήνα 
κ.κ. Σαλιακούρα Δημήτριο του Κων/νου, Αδαμό- 
πουλο Κων/νο του Παναγιώτη και Δάτσικα Πανα-
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γιώτη του Κων/νου, για την άμεση και αποτελεσμα
τική βοήθεια που πρόσφεραν κατά τη μεταφορά 
του γιου του, με ακατάσχετη αιμορραγία από 
ακρωτηριασμό τριών δακτύλων του χεριού, στο 
Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριάκού. Το παιδί εγχειρίστη
κε αμέσως με απόλυτη επιτυχία χάρη στην εσπευ
σμένη μεταφορά του και την ενημέρωση που προη- 
γήθηκε από τους Συνοριακούς Φύλακες προς τη 
Διεύθυνση του Νοσοκομείου.

-* Τα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής για τις 
Ειδικές Εισαγωγικές Εξετάσεις Β’ Κύκλου του Ε
ξεταστικού Κέντρου ΤΕΕ Αλίμου, εκφράζουντις θερ
μές τους ευχαριστίες προς το Προσωπικό του Αστυ
νομικού Τμήματος Καλαμακίου, για τη συμβολή του 
στην ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.

Ο κ. Χρυσανθακόπουλος Λάμπος κάτοικος 
Ναυπάκτου εκφράζειτις ευχαριστίες του προς το Δι
οικητή και Προσωπικό του Τμήματος Τροχαίας Ναυ
πάκτου, για το σοβαρό και μεθοδικό έργο που προ
σφέρουν τόσο στον τομέα της ομαλής κυκλοφορίας 
των οχημάτων της περιοχής όσο και στην προστασία 
των ανηλίκων παιδιών από τη χρήση των δίτροχων.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμ
βουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Στρατηγικών Με
λετώ (ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ) εκφράζουντις θερμές τους ευχα
ριστίες προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο Αγγελάκο, για τη συνδρο
μή του στο Σεμινάριο «Ευρωπαϊκή Άμυνα- Σημασίες 
και Προοπτικές», που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα 
στο Πολεμικό Μουσείο με την αποστολή αντιπροσω
πειών Αξιωματικών.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών
Στίβου εκφράζει τις  ευχαριστίες του προς την Ελλη
νική Αστυνομία, για την αθλοθέτηση επάθλου στους 
ετήσιους αγώνες

«εις μνήμη Αντώνη Τρίτση», συμβάλλοντας έτσι 
στην επιτυχία των αγώνων.

Ο Αρχ/κας κ. Ζουφάκος Ιωάννης που υπηρε
τε ί στην Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών εκφράζειτις 
θερμές του ευχαριστίες προς τον Αστυν. Α’ κ. Παρα- 
σκευόπουλο Ιωάννη, τους εκφωνητές και το πλήρω
μα του περιπολικού κ.κ. Χατζησήση Ιωάννη και Κα
βάγια Χαράλαμπο, για τη σημαντική τους βοήθεια 
προκειμένου να μεταφερθεί το συντομότερο δυνα
τόν η κόρη του σε Νοσοκομείο των Αθηνών.

** Ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα κ. Ram 
Aviram εκφράζειτιςθερμέςτου ευχαριστίεςπροςτο 
Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Αθηνών κ.Τσιατούρα και 
την ομάδα του, για τη βοήθεια και άριστη συνεργα
σία τους κατά τη διάρκεια της 57ης επετείου της πό
λης του Ισραήλ στην Αθήνα.

«► Ο Πρόξενος της Ελλάδος στη Σμύρνη κ. Σέκε- 
ρης Ευάγγελος εκφράζει την ευαρέσκειά του προς 
τον Ανθυπαστυνόμο κ. Νικόλαρο Ευστράτιο του 
Κων/νου που υπηρετεί στην Αστυν. Δ/νση Λακωνίας, 
για την άψογη διετή συνεργασία του κατά την εκεί 
παραμονή του.

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Τουρκικού Εμπορι
κού Επιμελητηρίου κ. Π. Κ. Κουτσίκος εκφράζειτις 
ευχαριστίες του προς την Ελληνική Αστυνομία, για

τον επιτυχή και αποτελεσματικό τρόπο φύλαξης των 
στόχων του Επιχειρηματικού Συνεδρίου, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σε ξενοδοχείο της Α
θήνας.

ι» Ο κ. Γκόλτσος Μανόλης εκφράζει τις  άπειρες 
ευχαριστίες και τα  συγχαρητήριά του προς το Προ
σωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών, για 
την άψογη εκτέλεση των καθηκόντων του και την ά
ριστη συμπεριφορά προς το γιο του, ο οποίος ενε- 
πλάκη πρόσφατα σε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή 
των Μουδανιών.

Ο Δ/ντής του Α’ Καρδιοχειρουργικού Τμήμα
τος και Μονάδας Μεταμόσχευσης του Ωνάσιου Καρ
διοχειρουργικού Κέντρου Αθηνών κ. Αλεβιζάτος Π. 
συγχαίρει το Δ/ντή της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονί
κης και ιδιαίτερατους Αστυφύλακες Σκρέκα Αχιλλέα 
και Θωμά Ιωάννη καθώς και το πλήρωμα του περιπο
λικού Αστυφύλακες: Κανελλάκη Αντώνιο και Κουβα- 
λακίδη Χρήστο, για τη συμβολή τους στην έγκαιρη 
μεταφορά μοσχεύματος στο αεροδρόμιο «Μακεδο
νία».

« Η έγκαιρη άφιξη του μοσχεύματος -επισημαίνει 
ο κ. Αλεβιζάτος στην ευχαριστήρια επιστολή του- 
είχε ως αποτέλεσμα την επιτυχή πραγματοποίηση 
της 38ης μεταμόσχευσης καρδιάς σε μια 26χρονη, 
η οποία έπασχε από διατακτική μυοκαρδιοπάθεια.

** Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 
(ΕΕΑΕ) εκφράζει τις  ευχαριστίες της προς την ηγε
σία και το Προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, 
για τη βοήθειά τους στην επιτυχή και ασφαλή ολο
κλήρωση μεταφοράς ραδιενεργών πηγών ραδίου.

** Ο κ. Παναγιώτης Φεβρωνίδης κάτοικος Αθη
νών εκφράζει τ ις  θερμές του ευχαριστίες προς τους 
Αρχιφύλακες Π.Σ. Αγγέλου Χρήστο και Ξαρχουλάκο 
Αλέξανδρο, γ ια  τη σύλληψη των δραστών κλοπής 
της οικίας του.

** Ο ΕμπορικοΕπαγγελματοΒιοτεχνικός Σύλλο
γος Λαυρίου εκφράζει τις  ευχαριστίες του προς το 
Διοικητή και το Προσωπικό του Αστυν. Τμήματος 
Λαυρίου, για τη διακριτική παρουσία του και την α
πόλυτη διασφάλιση της τάξης και ηρεμίας κατά την 
πρόσφατη απεργιακή κινητοποίηση του κλάδου 
τους στην πόλη του Λαυρίου.

» Ο κ.  Κυριακάτος Σ. συγχαίρει τον Αστυν. Δ/ντή 
Ζακύνθου κ. Χριστοφοράτο Δημήτριο, για την εντα
τικοποίηση των ενεργειών του σε θέματα δίωξης 
ναρκωτικών.

** Η κ. Κατσιαδάκη Ελένη κάτοικος Αθηνών εκ
φράζει τ ις  θερμές της ευχαριστίες προς το Προσω
πικό του Τμήματος Ασφαλείας Ομόνοιας, για την α
νεύρεση της ανεψιάς της, η οποία είχα εξαφανιστεί 
λόγω ψυχολογικών προβλημάτων.

»* Ο Γ ενικός Δ/ντής της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός κ. 
Τάσος Στεφάνου εκφράζει τ ις  ευχαριστίες του προς 
το Προσωπικό και το Δ/ντή της Αστυν. Δ/νσης Ηρα
κλείου Κρήτης, για τα  άψογα μέτρα τάξης και ασφά
λειας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διεξαγωγή 
του τελικού Κυπέλλου Παναθηναϊκού-Άρη που 
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Ηράκλειο Κρή- 
της.
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Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δη
μοτικού Σχολείου Κρεμαστής Ν. Δωδεκανήσου συγ
χαίρει τον Αστυν. Υποδιευθυντή κ. Βλάση Ναπολέων, 
τον Υποδιοικητή Τροχαίας Ρόδου κ. Στέργου Γεώρ
γιο καθώς επ ίσης και τους αστυνομικούς της Τρο
χαίας, γ ια  το σεμινάριο που πραγματοποίησαν πρό
σφατα σε μαθητές του σχολείου με θέμα την Κυκλο- 
φοριακή Αγωγή, το οποίο στέφθηκε με μεγάλη επι
τυχία.

Το Τοπικό ΣυμβούλιοτουΔ.Δ.Αγ. Κων/νου και 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκπολιτιστικού & Εξω- 
ραϊστικού Συλλόγου Αγ. Κων/νου-Αγ. Γεωργίου 
Κρήτης εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τον 
Γενικό Αστυνομικό Δ /ν ιή  Κρήτης Υποστράτηγο κ. Α- 
σημακόπουλο Ν ικόλαο και ιδιαίτερα προς το Προ
σωπικό και το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος 
Επισκοπής Ρεθύμνης Αστυν. Β ’ Λιονή Δημήτριο, για 
την ενημέρωση-παρουσίαση που πραγματοποίησαν 
σε θέματα ναρκωτικών τόσο προς τους κατοίκους 
του Αγ. Κων/νου όσο και κατά το γεύμα που προ- 
σφέρθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβου
λίων και στους Δημάρχους των Δήμων Νικηφόρου 
Φωκά και Λαπαίων στην Επισκοπή Ρεθύμνης

Ο κ. Ρούσσος Φιλήμονας Club Manager του 
ML Rodos, εκ μέρους όλων των συναδέλφων του α
πό  την Κω, Κέρκυρα, Κρήτη και Ρόδο, εκφράζει τις 
θερμές του ευχαριστίες προς τον Αστυν. Δ/ντή Δ ω 
δεκανήσου κ. Καρτάνο Αρ., γ ια  την άψογη δ ιοργά
νωση της ομιλίας του Αστυκτηνιάτρου Αστυν. Δ/ντή 
κ. Ζεμπιλά που έγινε πρόσφατα στη Ρόδο.

·*■ Ο Αστυφύλακας Ξυνογαλάς Σπυρίδωνας
του Δημητρίου που υπηρετεί στη ΔΑΕ της ΥΑΤ, εκ
φράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το Προσω
π ικό  του Τμήματος Ασφαλείας Ασπροπύργου, για 
την ανεύρεση και επιστροφή του αυτοκινήτου του, 
το οποίο είχε κλαπεί δύο ημέρες πριν την ανεύρεσή 
του.

* ·  Ο Γεν. Δ/ντής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κ. Τά
σος Στεφάνου εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το 
Π ροσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, για τα άψο
γα μέτρα τάξης και ασφάλειας που ελήφθησαν τόσο 
κατά την αναχώρηση της ομάδας για  το Kaunas της 
Λιθουανίας όσο και κατά την επιστροφή της στην Α
θήνα.

**  Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Συνοικίας Μα- 
κρυγιάννη Πάτρας εκφράζει τη μεγάλη ικανοποίησή 
του προς το Προσωπικό της Αστυν. Δ/νσης Αχαίας, 
γ ια  τους συστηματικούς προληπτικούς ελέγχους 
που διενεργεί η Αστυνομία, γεγονός που δημιουργεί 
ένα αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους της ευρύ
τερης περιοχής.

Ο κ. Στάμος Θεόδωρος συνταξιούχος εκπαι
δευτικός ευχαριστεί θερμά τους: Αστυν. Β’ Καραχά- 
λιο Θωμά, Ανθ/μο κ. Παναγιωτόπουλο Διονύσιο και 
Αρχ/κα κ. Ζώρα Σταύρο της Αστυν. Δ/νσης Ηλείας, 
για το άμεσο ενδιαφέρον και την βοήθεια που πρό- 
σφεραν σε πρόβλημα που αντιμετώπιζε η αδελφή 
του.

Η Διοίκηση και ο Σύλλογος των Ειδικευομέ- 
νων γιατρών του Γ ενικού Ν οσοκομείου Ρόδου εκ

φράζουν τις ευχαριστίες τους στον Αστυκτηνίατρο 
Αστυνομικό Δ/ντή της Αστυν. Δ/νσης Δωδεκανήσου 
κ. Ζεμπιλά Μιχαήλ, γ ια  την εθελοντική του προσφο
ρά στο Νοσοκομείο που σχετίζεται με την εκπαίδευ
ση των ειδικευόμενων γιατρών στον «έλεγχο και υγι
εινή των τροφίμων».

* ·  Το Αστυνομικό Τμήμα Θήρας εκφράζει τις 
θερμές του ευχαριστίες προς το Προσωπικό της Φι
λαρμονικής της Ελληνικής Αστυνομίας, για τις προ 
σπάθειες που κατέβαλε προκειμένου να στεφθεί με 
επιτυχία η πρόσφατη εκδήλωση για την ανέγερση 
του Ιερού Ναού Αγίου Αρτεμίου.

Ο ιδιοκτήτης βιοτεχνίας στους Α μπελόκη
πους Αθηνών κ. Σεφέρογλου Χαράλαμπος εκφράζει 
τις θερμές του ευχαριστίες προς το Προσωπικό του 
Αστυν. Τμήματος Αμπελοκήπων, της Υπηρεσίας 
Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Κολωνού, της Υποδι
εύθυνσης Γ ενικής Ασφάλειας και ιδιαίτερα προς το 
πλήρω μα του περιπολικού αποτελούμενο από τους 
Αστυνομικούς: κ.κ. Ζαβαντή Βασίλειο, Σιούτη Δημή- 
τριο και Μπαρδουνιώτη Χριστίνα, γ ια  τον εντοπισμό 
και σύλληψη εντός μιας ώρας, μετά από καταδίωξη, 
των αλλοδαπών διαρρηκτών που παραβίασαν το πα
ράθυρο της βιοτεχνίας και αφαίρεσαν χρήματα και 
χρηματοκιβώτιο, τα οποία και αποδόθηκαν στο ακέ
ραιο.

'■* Ο Ιατρός Νευρολόγος κ. Κλεινάκης Στυλιανός 
κάτοικος Παγκρατίου εκφράζει τις ευχαριστίες του 
προς την Ελληνική Αστυνομία, για τον εντοπισμό και 
σύλληψη του δράστη κλοπής των πιστωτικών του 
καρτών.

* *  Ο κ. Μποτονόκης Ευτύχιος, κάτοικος Αγίου 
Δημητρίου Αττικής, εκφράζει τις ειλικρινείς του ευ
χαριστίες προς τον Αρχιφύλακα κ. Σκυλογιάννη 
Σταύρο που υπηρετεί στο Τμήμα Τροχαίας Κηφι
σιάς, γ ια  την ευσυνειδησία, το ήθος και αποτελε- 
σματικότητα που επέδειξε κατά τη δ ιεκπεραίω ση 
του συνόλου των υπηρεσιακώ ν δ ιαδ ικασ ιώ ν που 
σχετίζονται με τροχαίο ατύχημα, οτο οποίο ενεπλά- 
κη πρόσφατα στην περιοχή Διονύσου Αττικής.

Ο κ. Κολοκοτσάς Παύλος πολπευτής του 
Ν. Ζακύνθου εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια 
προς τους αστυνομικούς της ασφάλειας που ανή
κουν στην Αστυνομική Δ/νση Ζακύνθου κ.κ. Αδαμό- 
πουλο Ιωάννη και Παρασκευά Καρανίκα, για την αυ
τοθυσία και αίσθημα ευθύνης που επέδειξαν κατά τη 
σύλληψη καταζητούμενου αδίστακτου οπλισμένου 
κακοποιού, χω ρίς να χρησ ιμοπο ιήσουν τα υπηρε
σιακά τους όπλα και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή α
νυποψίαστων πολιτών.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συνδέσμου για  την ανάπτυξη της Ελληνο-Γερ- 
μανικής φιλίας εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρη
τήρια προς προς το Δ/ντή και το Αστυνομικό Π ρο
σωπικό της Αστυνομικής Δ/νσης Ν. Πέλλας, για το ε
πίπεδο και την ποιότητα των υπηρεσιών καθώς και 
για την άψογη και υποδειγματική συμπεριφοράτους 
κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Γερμανού Προξέ
νου Θεσσαλονίνης στο Ν. Πέλλας.

«Ο κ. Πρόξενος -τονίζουν στην επιστολή τους-
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μας παρακάλεσε να μεταφέρουμε την ευαρέσκειά 
του και τα θερμότατα συγχαρητήριά του».

Ο υπεύθυνος του Κέντρου Συμβουλευτι
κής και Προσανατολισμού Νομού Πιερίας κ. Χαρά
λαμπος Ζαμπουνίδης εκφράζει τα  συγχαρητήρια 
και τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Αστυνομικό 
Δ/ντή Ν. Πιερίας κ. Νέστορα Κωνσταντίνο και προς 
όλους τους κ.κ. Αξιωματικούς που συμμετείχαν και 
δ ιεκπεραίωσαν το Πρόγραμμα ενημερωτικών συνα
ντήσεων για το «επάγγελμα-λειτούργημα του Αστυ
νομικού» προς τους μαθητές της Γ’ Τάξης όλων των 
Γυμνασίων Ν. Πιερίας.

Ο κ. Παππάς Βασίλειος ιδιοκτήτης κατα
στήματος στους Αμπελόκηκους Αθηνών εκφράζει 
τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Αστυφύλακα κ. 
Ευθυμιάδη Πασχάλη, μέλος της Ομάδας Ζήτα, ο ο
ποίος αψηφώντας τον κίνδυνο και τηρώντας πάντα 
τους κανονισμούς της Αστυνομίας, κατόρθωσε να 
συλλάβει με τόλμη και αυτοθυσία τον ένοπλο ληστή 
στο κατάστημά του.

Η Ένωση Αστυνομικών Ν. Χαλκιδικής εκ
φράζει τα συγχαρητήριά της προς τους Συναδέλ
φους του Τμήματος Ασφαλείας Πολυγύρου, γ ια  τη 
νέα επιτυχία τους με τη σύλληψη ενός ημεδαπού και 
ενός αλλοδαπού υπηκόου καιτην κατάσχεση 11.368 
γραμ. επεξεργασμένης κάνναβης σε πλάκα  και 
4.398 χάπια έκσταση, δίνοντας έτσι ένα ακόμη ισχυ
ρό πλήγμα στα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών 
που λυμαίνονται τη χώ ρα και ιδιαίτερα τη Χαλκιδική 
και οδηγούν στο θάνατο πολλά νέα παιδιά.

Ο κ. Ξανθάκος Αναστάσιος κάτοικος Γυ- 
θείου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το 
Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Γυθείου κ. Σω- 
λομάκο Παναγιώτη, γ ια  τη βοήθεια που του πρό- 
σφερε στην επίλυση οικογενειακού και κοινωνικού 
προβλήματος.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χανίων εκ

φράζουν τις ευχαριστίες τους προς τον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Αγγελάκο 
Γεώργιο, για την άψογη διοργάνωση του Πανελλήνι
ου Π ρωταθλήματος J-24 που πραγματοποιήθηκε 
πρόσφατα στο Θερμαϊκό. Τις ευχαριστίες τους εκ
φράζουν επίσης και προς το Προσωπικό, την ιστιο
πλοϊκή Ομάδα και τον Προπονητή της Ελληνικής Α
στυνομίας κ. Καραγιάννη Αντώνη, γ ια  την καλοσύνη, 
τη φιλοξενία και το αθλητικό πνεύμα που επέδειξαν.

»*■ Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Σκαφών κλάσης 
J-24 συγχαίρειτην ιστιοπλοϊκή ομάδατης Ελληνικής 
Αστυνομίας, για την άψογη διοργάνωση του Πανελ
λήνιου πρωταθλήματος 2005, στη Θεσσαλονίκη.

Το Προσωπικό και ο Διοικητής του Αστυν. 
Τμήματος Αερολιμένα Καβάλας Αστυν. Β ’ κ. Μπα- 
κούρας Χρυσάφης εκφράζουν τις θερμές τους ευ
χαριστίες προς τον Υ/Α’ Μηκέ Γεώργιο που υπηρετεί 
στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, για την άρτια εκ- 
παίδευση-ενημέρωση σε θέματα ελέγχου διαβατη
ρίων και συναλλάγματος.

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ανωτέρων 
Μελετών Ασφάλειας της Γαλλικής Αστυνομίας εκ
φράζει τις ευχαριστίες του προς τον Υπουργό Δ η
μόσιας Τάξης κ. Γεώργιο Βουλγαράκη, γ ια  τη φ ιλο 
ξενία που παρείχαν οι υπηρεσίες της Ελληνικής Α
στυνομίας και τις ενημερωτικές παρουσιάσεις που 
έκαναν σε θέματα ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώ
νων κατά την πρόσφατη πραγματοποίηση του επ ι
μορφωτικού τους ταξιδιού στην Ελλάδα.

Ο Ταγματάρχης ε.α Χω ροφυλακής κ. Πο- 
μόνης Νκόλαος κάτοικος Ηλιούπολης εκφράζει τις 
θερμέςτου ευχαριστίες προς τον Ανθυπαστυνόμο κ. 
Αθανασόπουλο Παναγιώτη, για την άριστη συμπερι
φορά του κατά την πρόσφατη επίσκεψη που έκανε 
στην υπηρεσία του για προσωπική υπόθεση.

Επιμέλεια Π.Υ./ΠΕ Α’ Γ ιώργος Χονδροματίδης

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Επιθυμώ να με εγγράφετε συνδρομητή στο διμηνιαίο περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» (Λ. Κηφισίας 23,151 23 
Μαρούσι, τηλ. 210 6828.525-fax 210 6849.352), για ένα χρόνο (6 τεύχη)

•Έστειλα το ποσό τω ν .........ευρώ, με την υπ' αριθμ.................................. ταχυδρομική επιταγή και σας αποστέλλω σε
Φ/Ατο σχετικό παραστατικό.

•  Κατέθεσα στον υπ' αριθμ. λογαριασμό 0340300207716 της Αγροτικής Τράπεζας, το ποσό τ ω ν .........ευρώ και σας
αποστέλλω σε Φ/Ατο σχετικό παραστατικό.

•  Με συστημένη επιστολή σας αποστέλλω το ποσό τω ν......... ευρώ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...................................................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:..................................................................................................................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:..................................................ΤΗΛ:..................................................ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.......................................

Επισήμανση : Παοακαλούνται οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποστείλουν τη συνδρομή τους με τον ανωτέρο τρόπο, καθόσον η 
είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν γίνεται μέσω των Υπηρεσιών μας.



ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

S  ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
^  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

^  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΙΠΠΟ Ι

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

03
Έως 6 274,88 261,14 247,36 233,65 219,88 206,13 192,37 178,63

7 - 8 300,39 285,12 269,81 254,54 239,26 223,99 208,72 193,42

9 - 1 0 345,50 327,51 309,52 291,53 273,54 255,57 237,57 219,61

11-12 385,53 365,15 344,77 324,36 303,99 283,59 263,21 242,79

13-14 425,28 402,51 379,72 356,95 334,18 311,42 288,62 265,86

15-20 484,29 457,97 431,67 405,36 379,03 352,73 326,42 300,07

2 1 - 2 5 503,83 476,33 448,85 421,36 393,89 366,39 338,92 311,43

26 -  30 518,52 490,15 461,79 433,42 405,05 376,70 348,31 319,94

31 - 4 0 538,05 508,51 478,96 449,42 419,88 390,37 360,83 331,28

41&άνω 562,50 531,49 500,49 469,46 438,47 407,45 376,45 345,46

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Ι Π Π Ο Ι Β/Μ 10 Β/Μ 9 Β/Μ 8 ■  !W i μ Ι ιΙΜ Μ ΐΙΙΛ U B IC T 1 Β/Μ 3
Έως 6 143,22 135,99 128,77 121,55 114,34 107,11 99,89 92,67

X11
"

J

156,60 148,59 140,58 132,54 124,50 116,50 108,47 100,45

9 -  10 180,29 170,85 161,40 151,95 142,51 133,07 123,63 114,19

1 1 - 1 2 201,30 190,60 179,89 169,19 158,49 147,78 137,08 126,38

13-14 222,17 210,22 198,24 186,30 174,35 162,39 150,44 138,46

15-20 253,16 239,34 225,52 211,72 197,90 184,09 170,26 156,45

21 -2 5 263,42 248,97 234,56 220,10 205,67 191,25 176,83 162,39

26 - 3 0 271,14 256,24 241,33 226,45 211,53 196,66 181,76 166,86

3 1 - 4 0 281,38 265,86 250,38 234,84 219,34 203,84 18835 172,82

41&άνω 294,22 277,93 261,67 245,36 229,10 212,82 196,54 180,26

Αίτηση Ασφάλισης Τηλεφωνικώς, Αποστολή Συμβολαίου στο Χώρο σας. 
Δυνατότητα Επιπλέον Συμπληρωματικών Καλύψεων.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΤΗΣ 
«  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ »

Ασφαλιστικό Γραφείο : Ασημάκος Αημήτριος

Ελευθ. Βενιζέλου & Αγνώστων Ηρώων 76 
Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14231
Τηλ: 210 2792079, 210 2773838, 210 2719601 
Fax: 210 2796153
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