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Εισαγωγή 

 

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο αστυνοµικός έχει 

εφοδιαστεί από την πολιτεία µε όπλο οι προϋποθέσεις χρήσης του 

οποίου καθορίζονται µε ακρίβεια από τη νοµοθεσία εξ’ αιτίας των µη 

αναστρέψιµων αποτελεσµάτων που προξενούνται από αυτήν.  

Η χρήση του όπλου οπωσδήποτε, είτε γίνεται εντός, είτε εκτός 

των προϋποθέσεων που θέτει ο νόµος, έχει τα ίδια αποτελέσµατα, τις 

ίδιες µεταβολές στον εξωτερικό κόσµο. (Θάνατος ή τραυµατισµός του 

στόχου). 

Νοµικά όµως η σύννοµη χρήση του, δεν έχει τις ίδιες συνέπειες 

για τον χειριστή του. Αυτό είναι δεδοµένο. Αυτό που µένει να ερευνηθεί 

είναι οι συνέπειες από τη χρήση του όπλου, τόσο τη σύννοµη όσο και 

την έκνοµη, στην ψυχική ισορροπία του αστυνοµικού. Εξυπακούεται 

ότι το αντικείµενο έρευνας αποτελεί η ψυχική κατάσταση στην οποία 

τελεί ο αστυνοµικός τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της χρήσης 

του όπλου. Η όλη κοσµοθεωρία του, η αστυνοµική του εκπαίδευση, η 

εν γένει παιδεία του, τα βιώµατα του σε συνδυασµό µε τη µελέτη των 

συνθηκών, υπό τις οποίες έγινε η χρήση του όπλου θα εξηγήσουν τα 

αίτια µιας συµπεριφοράς επιθετικής στο µέγιστο βαθµό. (Νοµικά 

επαναλαµβάνουµε η επιθετικότητα επιτρέπεται όταν εκδηλώνεται µε τη 

µορφή της νόµιµης άµυνας, κατά τα οριζόµενα στον ποινικό κώδικα 

και τη νοµολογία των δικαστηρίων. Συγχωρείται επίσης και σε περίοδο 

πολέµου κατά τα οριζόµενα στην σχετική νοµοθεσία). 
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∆ε µεµφόµαστε εδώ συνεπώς τους χειριστές ενός όπλου 

αδιακρίτως. ∆ε µπορούµε όµως να µην χαρακτηρίσοµε τη 

συµπεριφορά τους επιθετική, αφού ο όρος «επιθετικότητα» υποδηλώνει 

τη βίαιη συµπεριφορά που κατευθύνεται, συνήθως, προς ένα άλλο 

άτοµο και εκδηλώνεται µε λόγια ή πράξεις. Στο θεωρητικό µέρος 

λοιπόν, θα ασχοληθούµε µε την επιθετικότητα ως ψυχικό φαινόµενο 

γενικά αλλά και την επιθετικότητα που εκ των πραγµάτων αποκτούν οι 

αστυνοµικοί χωρίς την οποία αδυνατούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα 

τους. (Στο σηµείο αυτό θα ερευνηθεί αν η επιθετικότητα είναι γενικά 

στοιχείο του ανθρώπινου ψυχισµού και ειδικά αναγκαίο «κακό» 

συστατικό του ψυχισµού του αστυνοµικού). 

Τέλος, επειδή ο συντάκτης της παρούσας εργασίας τυγχάνει και 

αξιωµατικός της Αστυνοµίας υπηρετήσας επί σειρά ετών και υπηρετών 

ακόµη σε ειδικές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, έχει ιδιαίτερη 

ευαισθησία στο θέµα αυτό καθόσον και ο ίδιος είχε χρησιµοποιήσει 

κατά τη διάρκεια επιχείρησης το όπλο του.  

Φιλοδοξία της έρευνας εκτός από την περιγραφή όλων όσων 

προαναφέρονται είναι και η ανεύρεση του τρόπου παρέµβασης στον 

ψυχικό κόσµο του αστυνοµικού, ούτως ώστε να γίνεται η χρήση του 

όπλου, όταν και όπως πρέπει, και µόνο ως έσχατη λύση και αφού 

έχουν καταβληθεί προσπάθειες εκτόνωσης της κατάστασης µε ηπιότερα 

µέσα.  
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Α’ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ 

 

Οι προϋποθέσεις που θέτει ο Νόµος για τη χρήση του όπλου 

καθορίζονται κυρίως από τις διατάξεις του άρθρου 22 του  Ποινικού 

Κώδικα το οποίο αναφέρεται γενικά στο δικαίωµα του ατόµου τόσο του 

αστυνοµικού όσο και του πολίτη να αµύνεται. Τα επόµενα άρθρα 23 

και 24 αναφέρονται στην υπέρβαση της άµυνας και στην υπαίτια 

κατάσταση άµυνας αντιστοίχως. Τόσο τα άρθρα όσο και οι αναλύσεις 

τους παρατίθενται ως έχουν στο βιβλίο του  ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ «ΠΟΙΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ». Το βιβλίο αυτό είναι βασικό 

εγχειρίδιο της Αστυνοµικής Ακαδηµίας αλλά και οδηγός όλων των 

µάχιµων αστυνοµικών «Α. Άρθρο 22 Π.Κ. …  (15 και 299 ΠΚ)».  

Εκτός των προαναφεροµένων άρθρων του Ποινικού Κώδικα η 

χρήση των όπλων από τους αστυνοµικούς διέπεται και από τις διατάξεις 

του Νόµου 3169/2003. Ο Νόµος αυτός ουσιαστικά δεν προσθέτει κάτι 

καινούριο και δεν έρχεται σε αντίθετη µε τις διατάξεις του Ποινικού 

Κώδικα για τη χρήση των όπλων, απλά µπορεί να ειπωθεί ότι 

προσδιορίζει τις περιπτώσεις χρήσης του όπλου από τους αστυνοµικούς 

µε µεγάλη σαφήνεια δεδοµένου ότι ο Ποινικός Κώδικας αφενός µεν στα 

περί άµυνας άρθρα του αναφέρεται γενικά στο δικαίωµα της άµυνας µε 

κάθε µέσο όχι αναγκαστικά µε πυροβόλο όπλο και αφετέρου δεν 

αναφέρεται ειδικά στους αστυνοµικούς αλλά γενικά στους πολίτες ως 

φορείς του δικαιώµατος της άµυνας. Ο νόµος αυτός παρατίθεται ως 



 6

έχει χωρίς ανάλυση, δεδοµένου ότι είναι ένα κείµενο καθαρά τεχνικού 

περιεχοµένου, αρκετά σαφές, το οποίο δεν εµπεριέχει έννοιες 

αφηρηµένες οι οποίες χρήζουν εξηγήσεως όπως τα άρθρα του Ποινικού 

Κώδικα που αναφέρονται στην Άµυνα. Παρατίθεται επίσης και µια 

κριτική θεώρηση του νόµου για τη χρήση των όπλων από τους 

αστυνοµικούς προκειµένου να καταδειχθούν οι συνθήκες υπό τις 

οποίες ενεργούν.  

 

Άµυνα 

Α. Άρθρο 22 Π.Κ.:  

1. ∆εν είναι άδικη η πράξη που τελείται σε περίπτωση άµυνας.  

2. Άµυνα είναι η αναγκαία προσβολή του επιτιθέµενου στην οποία 

προβαίνει το άτοµο, για να υπερασπισθεί τον εαυτό του ή άλλον 

από άδικη και παρούσα επίθεση που στρέφεται εναντίον του.  

3. Το αναγκαίο µέτρο της άµυνας κρίνεται από το βαθµό 

επικινδυνότητας της επίθεσης, από το είδος της βλάβης που 

απειλούσε, από τον τρόπο και την ένταση της επίθεσης και από τις 

λοιπές περιστάσεις». 

 

Β. Ανάλυση: 

1. Έννοια της άµυνας. Η άµυνα είναι ο δεύτερος γενικός 

λόγος, µετά την προσταγή, ο οποίος αποκλείει τον άδικο χαρακτήρα 

της πράξης.   

Από τον ορισµό του άρθρου 22 Π.Κ. προκύπτει ότι σε άµυνα 

βρίσκεται εκείνος που αποκρούει µιαν άδικη και παρούσα επίθεση ενός 
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άλλου µε σκοπό να υπερασπισθεί τον εαυτό του ή άλλον συνάνθρωπό του 

από την επίθεση αυτή. 

2. Ποια είναι η δικαιολογητική βάση της άµυνας. Η 

δικαιολογητική βάση της άµυνας συνίσταται στο ότι η πράξη που 

τελείται σε άµυνα δεν είναι άδικη σύµφωνα µε την αρχή του υπέρτερου 

συµφέροντος. Στην περίπτωση, λοιπόν της άµυνας το υπέρτερο 

συµφέρον είναι εκείνου που αποκρούει την επίθεση και εποµένως 

πρέπει να θυσιαστεί το συµφέρον του επιτιθέµενου.  

Η αρχή του υπέρτερου συµφέροντος ή, µε άλλα λόγια, η αρχή 

της διαφύλαξης του επικρατέστερου έννοµου αγαθού στηρίζεται σε µια 

αντικειµενική στάθµιση αγαθών που γίνεται από την έννοµη τάξη. Κατά 

την έννοµη τάξη, το έννοµο αγαθό του επιτιθέµενου αδίκως, εκτιµάται ως 

ευτελέστερο απέναντι στο αγαθό που διαφυλάσσεται µε την άµυνα, 

ακόµη και αν το τελευταίο είναι καθεαυτό µικρότερης αξίας από το 

πρώτο.  

 

Παράδειγµα: Καθεαυτό το έννοµο αγαθό της σωµατικής 

ακεραιότητας είναι µικρότερης αξίας από το αγαθό της ζωής. Ωστόσο η 

έννοµη τάξη αξιολογεί το έννοµο αγαθό της σωµατικής ακεραιότητας 

που προσβάλλεται αδίκως ως επικρατέστερο από το έννοµο αγαθό της 

ζωής του αδίκως επιτιθέµενου. Αυτά βέβαια ισχύουν, εφόσον 

συντρέχουν όλα τα στοιχεία της άµυνας που θα αναλύσουµε πιο κάτω.  

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η προσβολή έννοµων αγαθών 

του αδίκως επιτιθέµενου, που γίνεται σε περίπτωση άµυνας, όχι µόνο 

δεν προσβάλλει in concreto  τους όρους της ειρηνικής συµβίωσης των 
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ατόµων στην κοινωνία, αλλά συµβάλλει στην προαγωγή αυτών, αφού 

αποτελεί µέσο καταπολέµησης του αδίκου.  

Η προσβολή από τον αµυνόµενο του αγαθού του αδίκως 

επιτιθέµενου, που αξιολογείται σύµφωνα µε όσα είπαµε πιο πάνω ως 

ευτελέστερο, αποτελεί το αναγκαίο τίµηµα για την προστασία έννοµης 

τάξης από την άδικη επίθεση, καθόσον «το δίκαιο δεν είναι 

υποχρεωµένο να υποχωρεί µπροστά στο άδικο». 

3. ∆οµή της έννοιας της άµυνας. Η έννοια της άµυνας 

περιλαµβάνει δύο πράξεις: την επιθετική ενέργεια και την αµυντική 

πράξη. Οι δύο αυτές πράξεις συνιστούν τους δύο πόλους της άµυνας, η 

δε µεταξύ τους σχέση συνίσταται στο ότι η πρώτη αποτελεί το αίτιο που 

προκαλεί τη δεύτερη. Και οι δύο αυτές πράξεις έχουν ανάγκη 

εµπεριστατωµένης ανάλυσης.  

4. Για να υπάρξει λοιπόν άµυνα απαιτούνται τα εξής στοιχεία:  

α. Επίθεση. Ως επίθεση νοείται κάθε ανθρώπινη ενέργεια, η 

οποία θέτει σε κίνδυνο έννοµα αγαθά, π.χ. ο πυροβολισµός εναντίον 

πολιτών, ο εµπρησµός οικιών, καταστηµάτων, δασών κλπ. εποµένως, η 

µη ανθρώπινη ενεργητικότητα, έστω και αν θέτει σε κίνδυνο έννοµα 

αγαθά, δε συνιστά επίθεση. Έτσι π.χ. δε συνιστά επίθεση η 

ενεργητικότητα ζώου ή η διακινδύνευση αγαθών από κάποιο µηχάνηµα 

(από αυτοκίνητο χωρίς οδηγό) που κρίνονται κατά τις διατάξεις για την 

κατάσταση ανάγκης.  

1) Η επίθεση πρέπει να συνίσταται σε ενέργεια ανθρώπου. 

Εποµένως η γνήσια παράλειψη (η µη διάσωση του πνιγµένου από άλλον 

συνάνθρωπό του κολυµβητή) δεν µπορεί να αποτελέσει επίθεση. 
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Αντίθετα, είναι δυνατή η επίθεση που γίνεται µε παράλειψη, όταν ο 

παραλείπων έχει ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την 

προσβολή έννοµων αγαθών κάποιου και δεν το πράττει.  

 

Παράδειγµα: Ο Α καλεί το Β να τον επισκεφθεί στην εξοχική 

του κατοικία, την οποία φυλάσσει σκύλος. Ο τελευταίος επιτίθεται κατά 

του Β τη στιγµή που µπαίνει στο σπίτι, ενώ ο παριστάµενος ιδιοκτήτης 

Α δεν κάνει τίποτε για να παρεµποδίσει το σκύλο. Εδώ ο Α µε την 

παράλειψή του θεωρείται επιτιθέµενος, διότι έχει υποχρέωση να 

προστατεύσει το Β που κάλεσε στο σπίτι του.  

2) Αντικείµενο της επίθεσης είναι έννοµο αγαθό και ειδικότερα:  

α) Πρόσφορο αντικείµενο επίθεσης συνιστούν καταρχήν τα έννοµα 

αγαθά εκείνου εναντίον του οποίου στρέφεται η επίθεση τα οποία 

αφορούν το πρόσωπό του, π.χ. το έννοµο αγαθό της ζωής, της σωµατικής 

ακεραιότητας, της τιµής, της τιµής του φύλλου, της ελευθερίας, της 

περιουσίας, της ιδιοκτησίας κλπ. ακόµη και έννοµα αγαθά που 

αφορούν την απόρρητη ιδιωτική σφαίρα του ατόµου, τις οικογενειακές 

τους σχέσεις κλπ.  

Στις περιπτώσεις αυτές δεν έχει καµιά σηµασία η υλική αξία του 

υλικού αντικειµένου της επίθεσης. Ως επίθεση θεωρείται και εκείνη που 

θέτει σε κίνδυνο αντικείµενα ασήµαντης αξίας.  

β) Επίσης, πρόσφορο αντικείµενο επίθεσης συνιστούν και τα 

έννοµα αγαθά νοµικών προσώπων, όπως η ύπαρξη νοµικού προσώπου, η 

ακώλυτη συνέχιση των εργασιών του και της λειτουργίας του, η «οιωνεί 
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τιµή» του νοµικού προσώπου, δηλαδή η εµπιστοσύνη του κοινού προς 

το νοµικό πρόσωπο και ιδίως έννοµα περιουσιακά αγαθά του.  

3) Ιδιαίτερη σηµασία εµφανίζει το πρόβληµα, κατά πόσο έννοµα 

αγαθά της πολιτείας ή της κοινωνικής ολότητας µπορούν να αποτελέσουν 

πρόσφορο αντικείµενο επίθεσης, ώστε να επιτρέπεται η άµυνα από 

ιδιώτη εναντίον εκείνου που προσβάλλει τέτοια αγαθά.  

Πρόκειται για το πρόβληµα της άµυνας υπέρ της πολιτείας. Στην 

επιστήµη καταβάλλεται προσπάθεια περιορισµού του δικαιώµατος 

άµυνας του ατόµου εναντίον της επίθεσης που στρέφεται κατά της 

έννοµης ή της δηµόσιας τάξης, υπό την αφηρηµένη τους έννοια.  

Στην πραγµατικότητα, ο πιο πάνω περιορισµός επιχειρείται, όταν η 

επίθεση στρέφεται εναντίον έννοµων αγαθών που µπορούν να 

προστατευθούν από τα όργανα της πολιτείας, διότι στην περίπτωση αυτή η 

αµυντική πράξη του ατόµου εµφανίζεται ως περισσότερο επικίνδυνη παρά 

επωφελής για την έννοµη τάξη.  

Πάντως, ολόκληρη τη συζήτηση για την άµυνα υπέρ της 

πολιτείας σε κανένα θετικό αποτέλεσµα δεν έχει καταλήξει, διότι στην 

εφαρµογή της ανακύπτουν πολλές φορές ανυπέρβλητες δυσχέρειες.  

Αντίθετα, έννοµα αγαθά της κοινωνικής ολότητας συνιστούν 

πρόσφορο αντικείµενο επίθεσης. Εποµένως, επιτρέπεται άµυνα – εφόσον 

βεβαίως συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις – εναντίον επίθεσης 

που θέτει σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια και γενικά ύψιστα 

έννοµα αγαθά της πολιτείας. Εδώ επιτρέπεται η άµυνα υπό τις εξής 

προϋποθέσεις.  
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Πρώτον, όταν η ανθρώπινη ενέργεια, που θέτει σε κίνδυνο 

έννοµα αγαθά της πολιτείας ή κοινωνικής ολότητας, θέτει συγχρόνως σε 

κίνδυνο και έννοµα αγαθά του ατόµου. 

 

Παράδειγµα: Η από ανώµαλο άτοµο επίδειξη των γεννητικών 

του µορίων σε δηµόσιο χώρο δεν προσβάλλει µόνο τη δηµόσια αιδώ 

(ντροπή), αλλά και την αιδώ κάθε διερχοµένου, έστω και αν η επίδειξη 

δεν γίνεται προς αυτόν. 

∆εύτερον, όταν η ανθρώπινη ενέργεια, που θέτει σε κίνδυνο 

έννοµα αγαθά της πολιτείας ή της κοινωνικής ολότητας, δεν είναι 

δυνατό να αποτραπεί από τα αρµόδια γι’ αυτό κρατικά όργανα.  

β. Επίθεση άδικη. Η επίθεση είναι άδικη, όταν αντιφάσκει 

αντικειµενικώς προς το δίκαιο, όταν δηλαδή απαγορεύεται από το νόµο 

να γίνει. Π.χ. το ράπισµα του  Β από τον Α είναι επίθεση άδικη, διότι ο 

νόµος απαγορεύει την έργω εξύβριση και την απλή σωµατική βλάβη.  

Εναντίον επίθεσης ακαταλόγιστου δράστη, γενικά, επιτρέπεται 

άµυνα, διότι η έλλειψη καταλογισµού δεν επηρεάζει τον άδικο 

χαρακτήρα της πράξης. Εποµένως, επιτρέπεται άµυνα εναντίον 

επίθεσης ατόµου που βρίσκεται σε πλήρη µέθη, καθώς και εναντίον 

επίθεσης παράφρονα. Επίσης, επιτρέπεται άµυνα εναντίον επίθεσης 

ατόµου που βρίσκεται σε νοµική πλάνη που αποκλείει τον 

καταλογισµό, καθώς και κατά επίθεσης παιδιού κ.λ.π.  

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι αντίθετα δεν επιτρέπεται άµυνα 

εναντίον επίθεσης ατόµου για το οποίο συντρέχει λόγος που αποκλείει τον 

άδικο χαρακτήρα της πράξης του (π.χ. αρµόδιο αστυνοµικό όργανο, 
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ύστερα από νοµότυπη δεσµευτική προσταγή (διαταγή) της 

προϊσταµένης του αρχής, ενεργεί σύλληψη ατόµου κλπ.).  

γ. Επίθεσης παρούσα. Η επίθεση είναι παρούσα:  

1) Όταν επίκειται. Όταν δηλαδή εν όψει των µέσων που διαθέτει 

εκείνος που πρόκειται να επιτεθεί και ειδικότερα των όπλων που κρατεί 

αυτός, ανακύπτει άµεσος κίνδυνος για έννοµο αγαθό. Π.χ. ο Α κρατεί 

ρόπαλο στα χέρια και είναι έτοιµος να κτυπήσει το Β.  

2) Όταν άρχισε ήδη η επίθεση και διαρκεί. Η επίθεση που άρχισε 

θεωρείται ότι διαρκεί και όταν επήλθε µεν η προσβολή του έννοµου 

αγαθού, είναι όµως δυνατή µε αµυντική αντίδραση η πλήρης ή µερική 

αποκατάσταση της ζηµίας που προξενήθηκε µε την επίθεση. 

 

Παράδειγµα: Ο Α αφαιρεί το χαρτοφύλακα του Β, αλλά γίνεται 

αντιληπτός και τρέπεται σε φυγή. Η προσβολή του έννοµου αγαθού του 

Β επήλθε, η επίθεση όµως θεωρείται ότι διαρκεί, εφόσον ο Β µπορεί να 

καταδιώξει τον Α και να ανακτήσει το χαρτοφύλακά του. Αν στο 

παράδειγµα αυτό ο Β δεν αντιληφθεί την αφαίρεση του χαρτοφύλακά 

του που έγινε από τον Α, πληροφορηθεί δε από τρίτον ύστερα από 

µερικές ηµέρες ότι ο χαρτοφύλακάς του αφαιρέθηκε από τον  Α, δεν 

έχει αυτός πλέον το δικαίωµα άµυνας, διότι η επίθεση, µε την οποία ο 

Α αφαίρεσε το χαρτοφύλακα, δεν είναι παρούσα.  

Στα διαρκή εγκλήµατα (π.χ. παράνοµη κατακράτηση, ακούσια 

απαγωγή κλπ.) η επίθεση είναι παρούσα όσο χρόνο διαρκεί η 

παράνοµη κατάσταση (στέρηση ελευθερίας) που δηµιουργήθηκε µε την 
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ενέργεια του δράστη. Εποµένως, κατά το χρονικό αυτό διάστηµα, 

δικαιολογείται άµυνα.   

δ. Επίθεση που απευθύνεται κατά του αµυνοµένου ή 

κάποιου άλλου.  

Φορέας των έννοµων αγαθών τα οποία θέτει σε κίνδυνο η 

παρούσα άδικη επίθεση» µπορεί να είναι: 

1) Ο ίδιος ο αµυνόµενος. ∆ηλαδή εκείνος που δέχεται την άδικη 

και παρούσα επίθεση. Π.χ. ο κακοποιούµενος, η βιαζοµένη κλπ. Το 

άτοµο δηλαδή κατά των έννοµων αγαθών του οποίου στρέφεται η 

παρούσα άδικη επίθεση έχει αναφαίρετο δικαίωµα να προστατεύσει µε 

την άµυνα το έννοµο αγαθό του (σωµατική ακεραιότητα, γενετήσια 

ελευθερία κλπ.) που απειλείται από την παραπάνω επίθεση. 

2) Οποιοσδήποτε τρίτος. Άµυνα επιτρέπεται και υπέρ τρίτου, όπως 

προκύπτει από την διατύπωση του άρθρου 22 ΠΚ («…για να 

υπερασπισθεί τον εαυτό του ή άλλον…»). Η άµυνα υπέρ τρίτου 

επιτρέπεται ακόµη και παρά τη θέληση του τρίτου εναντίον του οποίου 

στρέφεται η επίθεση. Π.χ. ο Α βλέπει το Β να κακοποιείται από το Γ. 

δικαιούται ο Α να αποκρούσει το Γ, έστω και αν ο Β δεν αµύνεται ή δεν 

του ζητεί βοήθεια ή αρνείται να τη δεχθεί.  

Σε µια µόνο περίπτωση δεν επιτρέπεται η άµυνα υπέρ τρίτου, και 

κυρίως όταν ο τελευταίος συναινεί στην επίθεση, η δε συναίνεση αυτού 

αποκλείει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης του επιτιθέµενου. Εδώ η 

επιθετική ενέργεια δεν είναι επιδεκτική άµυνας, διότι δεν είναι άδικη.   

«Άλλος», υπό την έννοια του άρθρου 22 ΠΚ, µπορεί να είναι και 

το κράτος ή η κοινωνική ολότητα. Στην περίπτωση αυτή ανακύπτει 
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ζήτηµα «άµυνας υπέρ της πολιτείας». Για το ζήτηµα αυτό έγινε ήδη 

λόγος παραπάνω.  

«Άλλος» µπορεί να είναι και νοµικό πρόσωπο για το οποίο επίσης 

µιλήσαµε πιο πάνω.  

5. Ως ποινικώς αξιόλογη αµυντική πράξη νοείται η αναγκαία 

προσβολή έννοµων αγαθών του επιτιθέµενου, η οποία γίνεται για την 

υπεράσπιση από ποινικώς αξιόλογη επιθετική ενέργεια.  

Τα συστατικά εποµένως στοιχεία της ποινικώς αξιόλογης 

«αµυντικής πράξης» είναι τα εξής:  

α. Προσβολή έννοµων αγαθών. Η αµυντική πράξη συνίσταται 

στην προσβολή έννοµων αγαθών. Ως έννοµο αγαθό νοείται εδώ το 

έννοµο αγαθό της ζωής, της σωµατικής ακεραιότητας, της ελευθερίας, 

της τιµής, της περιουσίας, της ιδιοκτησίας κλπ.  

Φορέας των παραπάνω προβαλλοµένων έννοµων αγαθών µπορεί 

να είναι:  

1) Ο επιτιθέµενος. Κατά κανόνα, η «αµυντική πράξη» προσβάλλει 

έννοµα αγαθά του επιτιθέµενου.  

2) Τρίτα πρόσωπα. Κατ’ εξαίρεση, η «αµυντική πράξη» µπορεί να 

προσβάλλει έννοµα αγαθά τρίτου. Στην περίπτωση αυτή αποκλείεται ο 

άδικος χαρακτήρας της προσβολής, λόγω της άµυνας, µόνον εφόσον 

πρόκειται για όργανα της επίθεσης, δηλαδή όργανα που χρησιµοποιεί ο 

επιτιθέµενος ως µέσα της επιθετικής του ενέργειας ή για πράγµατα που 

φέρνει µαζί του κατά την επίθεση.  

Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 22 ΠΚ, µόνον η 

προσβολή του επιτιθέµενου συνιστά ποινικώς αξιόλογη αµυντική πράξη. 
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Τα όπλα όµως που χρησιµοποιεί ο επιτιθέµενος (π.χ. το όπλο, η 

ράβδος κλπ.) και αν ακόµη ανήκουν σε τρίτο θεωρούνται 

αναποσπάστως συνδεδεµένα µε την επίθεση, ώστε η καταστροφή τους 

να θεωρείται ως αναγκαίο µέσο για την υπεράσπιση από την επίθεση 

και να καλύπτεται από την άµυνα.  

Αν η αµυντική πράξη προσβάλλει έννοµα αγαθά τρίτων αµέτοχων 

στην επίθεση (π.χ. ο αµυνόµενος πυροβολεί για να σκοτώσει τον 

επιτιθέµενο εναντίον του,  τραυµατίζει όµως τρίτον ανύποπτο διαβάτη ή 

καταστρέφει την προθήκη καταστήµατος ή ρίχνει κατά του 

επιτιθέµενου εύθραυστο αντικείµενο που ανήκει σε τρίτον, το οποίο 

καταστρέφεται), τότε ο άδικος χαρακτήρας της προσβολής αυτής δεν 

αποκλείεται λόγω της άµυνας, όπως προκύπτει από τη διάταξη του 

άρθρου 22 παρ. 2 ΠΚ, σύµφωνα µε την οποία µόνον η προσβολή του 

επιτιθέµενου συνιστά άµυνα.  

Στην περίπτωση, λοιπόν, κατά την οποία µε την αµυντική πράξη 

προσβάλλονται έννοµα αγαθά τρίτων προσώπων που δεν µετέχουν στην 

επίθεση, κατά την ορθότερη γνώµη (Χωραφάς), θα πρέπει να εξετάσουµε 

αν συντρέχουν προϋποθέσεις που θεµελιώνουν άλλο λόγο ο οποίος 

αποκλείει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης και ειδικότερα κατάσταση 

ανάγκης ή αν η προσβολή του έννοµου αγαθού του αµέτοχου στην 

επίθεση τρίτου προκλήθηκε από αµέλεια του αµυνοµένου. Και στην µεν 

πρώτη περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις για την κατάσταση 

ανάγκης (εφόσον συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις αυτής), στη δε 

δεύτερη ο αµυνόµενος έχει ποινική ευθύνη κατά τις ειδικές διατάξεις 

της προσβολής των έννοµων αγαθών τρίτου από αµέλεια.  
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3) Το κοινωνικό σύνολο. Φορέας του προσβαλλοµένου έννοµου 

αγαθού από την αµυντική πράξη µπορεί να είναι και το κοινωνικό 

σύνολο. Αυτό συµβαίνει όταν ως αναγκαία συνέπεια της αµυντικής 

πράξης εµφανίζεται η παραβίαση απαγορευτικών διατάξεων που έχουν 

τεθεί υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Όπως π.χ. η άµυνα εναντίον 

αξιόποινων εκφράσεων ιεροκήρυκα, από την οποία (άµυνα) προκαλείται 

διατάραξη θρησκευτικής συνάθροισης.  

β. Το αναγκαίο της αµυντικής πράξης. Η προσβολή έννοµων 

αγαθών πρέπει να είναι αναγκαία. Η άµυνα συνιστά λόγο που αποκλείει 

τον άδικο χαρακτήρα της πράξης µόνο κατά το µέτρο που κρίνεται αυτή 

ως αναγκαία για την αποτροπή της επίθεσης (22 παρ. 2 ΠΚ). 

1) Η άµυνα δε συνιστά «ποινή» αλλά µέσο προστασίας των έννοµων 

αγαθών του αµυνοµένου ή τρίτου, τα οποία κινδυνεύουν από την άδικη 

επιθετική ενέργεια. Ως προς την άµυνα ισχύει εποµένως η αρχή της 

αντιµετώπισης του επιτιθέµενου µε τη µεγαλύτερη δυνατή φειδώ.  

Η παραπάνω αρχή συνεπάγεται για τον αµυνόµενο τις πιο κάτω 

υποχρεώσεις:  

α) Εφόσον είναι δυνατή η απόκρουση της επίθεσης µε παθητική 

άµυνα, η τελευταία είναι υποχρεωτική για τον αµυνόµενο.  

β) Αν στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι αναγκαία η ενεργητική 

άµυνα, δηλαδή η απόκρουση της επιθετικής ενέργειας του 

επιτιθέµενου µε προσβολή έννοµων αγαθών του, τότε ο αµυνόµενος 

πρέπει να χρησιµοποιήσει το ολιγότερο καταστρεπτικό µέσο για τα έννοµα 

αγαθά του επιτιθέµενου.  
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2) Το κριτήριο της «αναγκαιότητας» της άµυνας καθορίζεται από 

το νόµο, σύµφωνα µε τον οποίο το αναγκαίο µέτρο της άµυνας κρίνεται 

από το βαθµό επικινδυνότητας της επίθεσης, από το είδος της βλάβης που 

απειλούσε, από τον τρόπο και την ένταση της επίθεσης και από τις λοιπές 

περιστάσεις (άρθρο 22 § 3 ΠΚ)  

Ειδικότερα: 

α) Η αναγκαία άµυνα  καθορίζεται από το είδος της επίθεσης και 

πιο συγκεκριµένα από το βαθµό επικινδυνότητας αυτής και από τον 

τρόπο και την ένταση αυτής. 

Αποφασιστικό στοιχείο για το βαθµό επικινδυνότητας µιας επίθεσης 

συνιστά επίσης και η προσωπικότητα του επιτιθέµενου. Η επίθεση π.χ. 

επικίνδυνου εγκληµατία απαιτεί δραστική «ενεργητική άµυνα», ενώ 

αντιθέτως η επίθεση προσώπων µη ικανών προς καταλογισµό, δηλαδή 

παιδιών, προσώπων που βρίσκονται σε πλήρη µέθη, παραφρόνων κλπ. 

υποχρεώνει περισσότερο τον αµυνόµενο σε «παθητική άµυνα», εκτός αν 

βεβαίως αυτό δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς απαλλοτρίωση της 

αξιοπρέπειας του αµυνοµένου σε υπέρµετρο βαθµό.  

β) Η «αναγκαία» άµυνα καθορίζεται περαιτέρω από το είδος της 

βλάβης που απειλούσε. Με τη διάταξή του αυτή ο ΠΚ (άρθρ. 22 § 3) 

αποδέχεται την αρχή της αναλογίας, κατά την οποία µεταξύ της αξίας 

του αγαθού που κινδυνεύει από την επίθεση και της αξίας του 

προσβαλλοµένου έννοµου αγαθού του επιτιθέµενου πρέπει να υπάρχει 

κάποια αναλογία.  

Κατά το Χωραφά, η φανατική προσήλωση στην αρχή «ότι το δίκαιο 

δεν πρέπει να υποχωρεί προ του αδίκου» και η επαγωγή βαριάς 
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σωµατικής βλάβης ή η θανάτωση του επιτιθέµενου για να αποκρουστεί 

µια ασήµαντη σωµατική βλάβη εκείνου που βρίσκεται σε κατάσταση 

άµυνας, προσκρούει στο συναίσθηµα στοιχειώδους φιλανθρωπίας και 

παραγνωρίζει ότι κάποια ανοχή προς τον πλησίον και όταν ακόµη αδικεί, 

ενώ δε θίγει την αυθεντία του δικαίου, ανταποκρίνεται προς τη φιλάγαθο 

διάθεση της ανθρώπινης ψυχής, της οποίας η καλλιέργεια βρίσκεται στο 

αληθές συµφέρον της έννοµης τάξης.  

Η βαριά προσβολή έννοµου αγαθού του επιτιθέµενου, όταν το 

έννοµο αγαθό που κινδυνεύει (του αµυνοµένου ή τρίτου) είναι 

ασήµαντης ή µηδαµινής αξίας, απαγορεύεται γιατί αντιφάσκει προς την 

αρχή της αναλογίας.  

γ) Η αναγκαία άµυνα καθορίζεται, επίσης, κατά την έκφραση του 

νόµου (22 § 3 ΠΚ) και από τις λοιπές περιστάσεις». Μεταξύ αυτών 

εξέχουσα σηµασία κατέχουν:  

Τα µέσα που υπάρχουν στη διάθεση του δράστη κατά τη στιγµή 

που είναι ανάγκη να εκδηλωθεί η αµυντική πράξη. Σαν τέτοια µέσα 

νοούνται  εκείνα των οποίων την ύπαρξη γνώριζε ο αµυνόµενος. Αν 

υπάρχουν στη διάθεση του αµυνοµένου περισσότερα µέσα άµυνας, δεν 

υποχρεούται αυτός να χρησιµοποιήσει το ελαφρότερο, αν κρίνει 

δικαιολογηµένα ότι η αποτελεσµατικότητά του είναι αµφίβολη.  

Ο τόπος και ο χρόνος κατά τον οποίο έγινε η άδικη επίθεση, 

όπως π.χ. επίθεση σε ερηµικό τόπο, κατά τη νύχτα, σε εχθρικό 

περιβάλλον κλπ.  
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Ιδιαίτερη σηµασία µεταξύ των λοιπών περιστάσεων έχει η στάθµιση 

των δυνατοτήτων του αµυνοµένου να προσφύγει σε υπάρχουσα βοήθεια 

της αστυνοµικής αρχής ή τρίτου ή συγγενούς του επιτιθέµενου.  

3) Το ζήτηµα κατά πόσον η άµυνα είναι αναγκαία ή όχι θα κριθεί 

σε κάθε περίπτωση αντικειµενικώς εν όψει των συγκεκριµένων συνθηκών 

και περιστάσεων που υπάρχουν πριν από την εκδήλωση της αµυντικής 

πράξης. Ως µέτρο λαµβάνεται η κρίση «αγαθού ανδρός» που τοποθετείται 

υποθετικώς υπό τις ίδιες αντικειµενικές και υποκειµενικές συνθήκες και 

περιστάσεις, υπό τις οποίες βρέθηκε και ο αµυνόµενος.  

γ. Η αµυντική πράξη πρέπει να κατευθύνεται προς 

υπεράσπιση έννοµων αγαθών. Κατά το Χωραφά, για τη θεµελίωση 

της άµυνας, ως λόγου που αποκλείει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης, 

αρκεί το ότι η αµυντική πράξη του αµυνοµένου κατευθύνεται 

αντικειµενικώς (δηλαδή µε στοιχεία που δεν έχουν σχέση µε τον 

εσωτερικό κόσµο του αµυνοµένου) προς απόκρουση επιθετικής 

ενέργειας και δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο αµυνόµενος ότι 

βρίσκεται σε άµυνα και να επιδιώκει την απόκρουση της επίθεσης και 

την υπεράσπιση των έννοµων αγαθών που κινδυνεύουν από την 

επίθεση.  

Συµπερασµατικά, κατά την άρχουσα γνώµη στην ποινική 

επιστήµη, γίνεται αποδεκτό ότι αποφασιστικό κριτήριο για το 

χαρακτηρισµό της άµυνας, ως λόγου που αποκλείει τον 

(αντικειµενικώς) άδικο χαρακτήρα της πράξης, είναι ο αντικειµενικώς 

σκοπός της αµυντικής πράξης, δηλαδή, το γεγονός ότι η πράξη 

αντικειµενικώς κατευθύνεται προς απόκρουση της επιθετικής ενέργειας. 
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Π.χ. ο Α πυροβολεί και τραυµατίζει το Β. Εκ των υστέρων 

διαπιστώνεται ότι και ο Β, κατά το χρόνο του τραυµατισµού του, ήταν 

έτοιµος να σκοτώσει το Γ. Στο παράδειγµα αυτό υπάρχει άµυνα του Α 

υπέρ τρίτου (του Γ) και αν ακόµη ο Α αν αγνοούσε τους σκοπούς του Β. 

 

Παραδείγµατα άµυνας: 1) Αστυφύλακας δέχεται επίθεση 

κακοποιού, ο οποίος εφορµά εναντίον του µε µαχαίρι. Ο αστυφύλακας 

πυροβολεί και σκοτώνει τον κακοποιό.  

2) Κλέφτης µπαίνει τη νύχτα σε σπίτι. Από το θόρυβο ξυπνά ο 

ιδιοκτήτης του σπιτιού και συλλαµβάνει τον κλέφτη, τον κλείνει σε ένα 

δωµάτιο και τηλεφωνεί στην «άµεση δράση» . 

Οι πράξεις του αστυφύλακα στο πρώτο παράδειγµα και του 

ιδιοκτήτη στο δεύτερο πληρούν, αντίστοιχα, τις αντικειµενικές 

υποστάσεις των εγκληµάτων της ανθρωποκτονίας µε πρόθεση (299 ΠΚ) 

και της παράνοµης κατακράτησης (325 ΠΚ) και είναι κατ’ αρχήν 

άδικες, όχι όµως και τελειωτικώς άδικες, γιατί λόγω της άµυνας 

αποκλείεται ο άδικος χαρακτήρας αυτών.  

3) Ο κρατούµενος Α κακοποιείται µέσα στο κρατητήριο από τον 

αστυφύλακα Β, για να οµολογήσει κλοπές που διέπραξε. ∆ικαιούται ο 

Α να αµυνθεί εναντίον του αστυφύλακα που τον κακοποιεί, επειδή η 

πράξη του οργάνου είναι παράνοµη. 

4) Ο Γ επιτίθεται µε σιδερένια ράβδο για να κτυπήσει το ∆. Ο ∆ 

δικαιούται, πριν ακόµη δεχτεί το κτύπηµα ή κατά το χρόνο που θα το 

δέχεται, να αποκρούσει, µε ανάλογο µέσο την επίθεση του Γ.   
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Αν ο Γ µετά την απόκρουσή του από το ∆ επιτεθεί εκ νέου 

εναντίον αυτού (του ∆), τότε η πράξη του Γ είναι άδικη και δεν µπορεί 

να ισχυριστεί ότι βρίσκεται σε άµυνα, επειδή του αντεπιτέθηκε και τον 

απέκρουσε ο ∆ και τούτο διότι άµυνα κατά του αµυνοµένου δεν 

επιτρέπεται, επειδή η πράξη του αµυνοµένου (εδώ του ∆) δεν είναι άδικη.  

5) Ο Ε µε σκοπό να εισπράξει χρηµατικό ποσό, για το οποίο 

είναι  ασφαλισµένος, προσπαθεί να προξενήσει στον εαυτό του 

σωµατική βλάβη. Ο γείτονάς του Ζ τον αντιλαµβάνεται και µε 

επέµβασή του αφαιρεί το µαχαίρι (µέσο που χρησιµοποιούσε ο Ε) και 

έτσι µαταιώνει τον αυτοτραυµατισµό του. Εδώ η πράξη του Ζ δεν είναι 

άδικη, διότι βρίσκεται σε άµυνα η οποία είναι, επίσης, επιτρεπτή και 

για κάθε τρίτον (π.χ. τον Ε) και στην περίπτωση ακόµη της άδικης 

εναντίον του εαυτού του επίθεσης (αυτοεπίθεσης). Ο αυτοτραυµατισµός 

του Ε είναι πράξη άδικη. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 388 ΠΚ 

τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών όποιος µε σκοπό να 

εισπράξει ο ίδιος ή κάποιος άλλος το ποσό για το οποίο έχει ασφαλιστεί 

προξενεί στον εαυτό του σωµατική βλάβη ή επιτείνει τις συνέπειες 

σωµατικής βλάβης, που επήλθε από ατύχηµα.   

Άµυνα είναι, επίσης, επιτρεπτή και εναντίον εκείνου που 

αποπειράται να αυτοκτονήσει, διότι και αυτός ενεργεί κατά του εαυτού 

του άδικη επίθεση, δεδοµένου ότι η ζωή είναι αναπαλλοτρίωτο δικαίωµα.  

6) Ο Η προσπαθεί να φωτογραφήσει σκηνές της ιδιωτικής ζωής 

του  Θ µε τρόπο που προσβάλλει παρανόµως την προσωπικότητά του. 

Εδώ ο Θ δικαιούται να αποκρούσει τον Η και να µαταιώσει τη 
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φωτογράφηση, επειδή η ενέργεια του Η (φωτογράφηση) είναι πράξη 

άδικη (άρθρο.57, 914 ΑΚ), έστω και αν δεν είναι αξιόποινη.  

 

§ 38. Υπέρβαση της άµυνας 

Α. Άρθρο 23 ΠΚ: «Όποιος υπερβαίνει τα όρια της άµυνας τιµωρείται, αν 

η υπέρβαση έγινε µε πρόθεση, µε ποινή ελαττωµένη 

(άρθρο 83), και αν έγινε από αµέλεια, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις σχετικές µε αυτήν. Μένει ατιµώρητος και δεν 

του καταλογίζεται η υπέρβαση, αν ενέργησε µ’ αυτόν τον 

τρόπο εξαιτίας του φόβου ή της ταραχής που του 

προκάλεσε η επίθεση».  

 

Β. Ανάλυση:  

1. Έννοια. Υπέρβαση των ορίων της άµυνας έχουµε όταν 

υπάρχουν οι προϋποθέσεις της νόµιµης άµυνας και γίνεται υπέρβαση 

του αναγκαίου στην ειδική περίπτωση µέτρου προσβολής των έννοµων 

αγαθών του επιτιθέµενου.  

Από τον ορισµό (κείµενο) του άρθρου 23 ΠΚ, προκύπτει ότι η 

υπέρβαση προϋποθέτει ότι υπάρχει κατάσταση άµυνας και διαρκεί 

ακόµη.  

2. Τι ερευνάται µετά τη διαπίστωση της υπέρβασης της 

άµυνας. Αν διαπιστωθεί η υπέρβαση της άµυνας, όπως π.χ. όταν 

κάποιος χρησιµοποίησε επικινδυνότερο µέσο της υπεράσπισης από το 

αναγκαίο ή ότι έγινε χρήση του µέσου υπεράσπισης εντονότερα απ’ ότι 

έπρεπε κλπ., ανακύπτει, κατά το άρθρο 23 ΠΚ, η έρευνα του αν η 
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υπέρβαση αυτή έγινε µε πρόθεση ή από αµέλεια ή εξαιτίας του φόβου ή 

της ταραχής εκείνου που υπερέβη τα όρια. Στις περιπτώσεις αυτές: 

α) Αν µεν η υπέρβαση έγινε µε πρόθεση, τότε εκείνος που 

υπερβαίνει τα όρια τιµωρείται µε ποινή ελαττωµένη κατά το µέτρο που 

ορίζει το άρθρο 83 ΠΚ. Με πρόθεση δε υπερβαίνει κάποιος τα όρια της 

άµυνας, όταν χρησιµοποιεί µέσα βαρύτερα µη αναγκαία προς 

απόκρουση της επίθεσης, µολονότι έχει στη διάθεση του µέσα ηπιότερα. 

Ενεργεί δε έτσι, επειδή θέλει να προξενήσει µεγαλύτερο κακό σ’ εκείνον 

που του επιτέθηκε άδικα. Η υπέρβαση αυτή είναι άδικη και επιτρεπτώς 

την αποκρούει εκείνος που επιτέθηκε αρχικώς, ο οποίος εδώ βρίσκεται σε 

νόµιµη άµυνα (αντάµυνα). 

  Αν δε η υπέρβαση έγινε από αµέλεια, τότε εκείνος που 

υπερβαίνει τα όρια τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις για την 

αµέλεια (άρθρ. 26 § 1, β’ ΠΚ). Αν η πράξη που τελέστηκε δεν τιµωρείται 

από αµέλεια, όπως π.χ. η φθορά ξένης ιδιοκτησίας, τότε και η 

υπέρβαση από αµέλεια µένει ατιµώρητη.  

Η περίπτωση της υπέρβασης των νόµιµων ορίων της άµυνας από 

αµέλεια διαφέρει από τη νοµιζόµενη άµυνα από αµέλεια, διότι στην 

πρώτη περίπτωση η ύπαρξη των προϋποθέσεων της άµυνας είναι 

δεδοµένη, η δε εσφαλµένη εκτίµηση από αµέλεια δεν αφορά την ύπαρξη 

ή όχι κάποιας προϋπόθεσης της άµυνας, αλλά το βαθµό 

επικινδυνότητας της επίθεσης κλπ. και κρίνεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις για την αµέλεια (άρθρ. 26 § 1, β’ ΠΚ).  

Ενώ στη νοµιζόµενη άµυνα από αµέλεια, η εσφαλµένη εκτίµηση 

από αµέλεια αφορά την ύπαρξη των νόµιµων προϋποθέσεων της άµυνας, 



 24

οι οποίες απαιτούνται για την παραδοχή τα νόµιµης άµυνας, κρίνεται 

δε η αµέλεια αυτή κατά το άρθρο 30 § 1, β’ ΠΚ, δηλαδή η πράξη 

καταλογίζεται ως έγκληµα από αµέλεια, αν κατά το νόµο τιµωρείται 

αυτή και όταν τελείται από αµέλεια.  

γ) Τέλος, αν η υπέρβαση έγινε εξαιτίας του φόβου ή της ταραχής 

που προκάλεσε η επίθεση στον αµυνόµενο, τότε η υπέρβαση µένει 

ατιµώρητη και δεν καταλογίζεται σ’ αυτόν (τον αµυνόµενο). Ο φόβος ή η 

ταραχή δε σηµαίνει ταραχή και φόβο που επιφέρουν διατάραξη της 

συνείδησης που αποκλείει κατά το άρθρο 34 ΠΚ την ικανότητα προς 

καταλογισµό, αλλ’ απλώς κατάσταση ψυχικής πίεσης, η οποία δε 

δικαιολογεί αξίωση της έννοµης τάξης να συµµορφωθεί ο δράστης προς 

την απαγορευτική διάταξη του άρθρου 23 εδάφ. α’ ΠΚ για τη µη 

υπέρβαση των νόµιµων ορίων της άµυνας.  

Σε περίπτωση πολλών συναυτουργών πρέπει να σηµειωθεί ότι ο 

φόβος ή η ταραχή αποτελούν προσωπικό λόγο ατιµωρήτου και δεν 

ωφελούν τους συµµέτοχους, αν δε βρέθηκαν υπό τις ίδιες περιστάσεις. 

Ο λόγος δε αυτός συγγνώµης του δράστη, εξαιτίας του φόβου ή της 

ταραχής, εφαρµόζεται όχι µόνο σε υπέρβαση που γίνεται µε πρόθεση, 

αλλά και σε υπέρβαση από αµέλεια.  

3. Για την εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 23 εδάφ. β’ ΠΚ 

απαιτούνται: α) άµυνα β) υπέρβαση των ορίων της άµυνας γ) Η 

υπέρβαση να έγινε εξαιτίας φόβου ή ταραχής και δ) ο φόβος ή η 

ταραχή να δηµιουργήθηκαν από την άµυνα.  

 4. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η υπέρβαση των ορίων της 

άµυνας, ως άδικη πράξη, είναι επίσης επιδεκτική άµυνας.  
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Παραδείγµατα: 1) Ο Α µπαίνει στο σπίτι του Β για να του 

ζητήσει εξηγήσεις για παλιότερη κακή συµπεριφορά του και στην 

πρόσκληση του Β να εγκαταλείψει το σπίτι συµµορφώνεται, αλλά 

επιµένει στο αίτηµά του. Ο Β αρπάζει ένα µαχαίρι και επιτίθεται κατά 

του Α για να τον σκοτώσει. Εδώ η αµυντική πράξη του Β είναι φανερό 

ότι υπερέβη το αναγκαίο µέτρο της άµυνας κατά της άδικης ενέργειας 

του Α (διατάραξης οικιακής ειρήνης κατά το άρθρ. 334 ΠΚ). Ο Α έχει 

εποµένως δικαίωµα άµυνας (αντάµυνας). 

2) Ο Γ δέχεται επίθεση απ’ το ∆ µε ραπίσµατα, αποκρούει δε την 

επίθεση µε περίστροφο.  

3) Ο Ε εξυβρίζει το Ζ. Ο Ζ βγάζει µαχαίρι για να σφάξει τον Ε.  

Στα παραδείγµατα αυτά (2 και 3), οι Γ και Ζ υπερέβησαν τα 

αναγκαία όρια της άµυνας (χρησιµοποίησαν επικίνδυνα µέσα, 

περίστροφο και µαχαίρι, που δεν ήταν αναγκαία για να αποκρούσουν 

τα ραπίσµατα και την εξύβριση). Εδώ οι ∆ και Ε νοµιµοποιούνται για να 

αµυνθούν εναντίον  των Γ και Ζ που υπερβαίνουν τα όρια της άµυνας.  
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Κείµενο του άρθρου ν. 3169 /2003 

«Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων από αστυνοµικούς,  

εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξεις» 

Άρθρο 1 

Έννοια όρων 

Στον παρόντα νόµο οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής σηµασία:  

α. Αστυνοµικοί είναι το αστυνοµικό προσωπικό, οι ειδικοί 

φρουροί και οι συνοριακοί φύλακες.  

β. Οπλισµός είναι τα όπλα και πυροµαχικά που επιτρέπεται να 

φέρει ο αστυνοµικός και διακρίνεται σε στατικό, υπηρεσιακό ατοµικό 

και ιδιωτικό ατοµικό. Στατικός είναι ο οπλισµός που παρέχεται στον 

αστυνοµικό από την υπηρεσία για την εκτέλεση συγκεκριµένης 

αποστολής, µετά το πέρας της οποίας επιστρέφεται και φυλάσσεται σ’ 

αυτήν. Υπηρεσιακός ατοµικός οπλισµός είναι ο οπλισµός που 

χρεώνεται από την υπηρεσία στον αστυνοµικό κατά κυριότητα. 

γ. Οπλοφορία είναι η συναποκόµιση οπλισµού που βρίσκεται 

στη διάθεση του αστυνοµικού για άµεση χρήση.  

δ. Χρήση πυροβόλου όπλου είναι η κατά τον προορισµό του 

ενεργοποίηση του όπλου και η εκτόξευση βλήµατος (πυροβολισµός). Ο 

πυροβολισµός, ανάλογα µε το στόχο της βολής, κλιµακώνεται σε:  

1) εκφοβιστικό, όταν δεν στοχεύεται η πλήξη οποιουδήποτε στόχου,  

2) κατά πραγµάτων, όταν στοχεύεται η πλήξη πραγµάτων,  

3)  ακινητοποίησης, όταν στοχεύεται η πλήξη µη ζωτικών σηµείων 

του σώµατος ανθρώπου και ιδίως των κάτω άκρων αυτού και  
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4) εξουδετέρωσης, όταν στοχεύεται η πλήξη ανθρώπου και 

πιθανολογείται ακόµη και ο θάνατός του.  

5) Ένοπλη επίθεση υπάρχει όταν ο επιτιθέµενος χρησιµοποιεί όπλο 

του άρθρου 1 του ν. 2168/1993 εναντίον προσώπου ή απειλεί 

άλλον µε άµεση χρήση του. Ως ένοπλη επίθεση θεωρείται και η 

απειλή µε πειστική αποµίµηση όπλου ή µε ανενεργό όπλο. 

 

Άρθρο 2 

Προϋποθέσεις οπλοκατοχής και οπλοφορίας 

1. Ο αστυνοµικός επιτρέπεται να κατέχει και να φέρει τον 

οπλισµό, για τον οποίο έχει εκπαιδευθεί, εφόσον κρίνεται σωµατικά και 

ψυχικά κατάλληλος. Ο αστυνοµικός φέρει τον στατικό οπλισµό, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α’). Ο 

αστυνοµικός φέρει πάντοτε υπηρεσιακό ατοµικό οπλισµό κατά τη 

διάρκεια της υπηρεσίας του, επιτρέπεται δε να φέρει αυτόν και εκτός 

υπηρεσίας. Κατ’ εξαίρεση ο αστυνοµικός δεν φέρει οπλισµό στις 

περιπτώσεις του άρθρου 9 του ν. 2168/1993, όταν απαγορεύεται από 

την εκλογική νοµοθεσία και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του 

κατόπιν σχετικής διαταγής. Η διαταγή αυτή δίδεται, αν κρίνεται ότι, 

στη συγκεκριµένη περίπτωση, η οπλοφορία δεν είναι αναγκαία ή είναι 

επικίνδυνη για την επιτυχία της αποστολής ή για την ασφάλεια του 

ίδιου ή των πολιτών ή για τη φύλαξη του οπλισµού.  

2. Ο αστυνοµικός όταν βρίσκεται εκτός υπηρεσίας ή δεν 

επιτρέπεται να οπλοφορεί κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, 
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µπορεί να παραδίδει τον ατοµικό του οπλισµό προς φύλαξη στην 

Υπηρεσία του.  

3. Ο αστυνοµικός απαγορεύεται να οπλοφορεί στις περιπτώσεις 

που τελεί σε κατάσταση µακράς αναρρωτικής άδειας ή υπηρεσίας 

γραφείου ή µόνιµης διαθεσιµότητας ή διαθεσιµότητας για λόγους 

πειθαρχίας ή αργίας µε πρόσκαιρη παύση ή αργίας µε απόλυτη ή έχει 

χαρακτηρισθεί ως µη κατάλληλος να οπλοφορεί.  

4. Ο αστυνοµικός υποχρεούται να παραδίδει τον ατοµικό του 

οπλισµό στην Υπηρεσία του:  

α. Όταν τίθεται σε κατάσταση, κατά τη διάρκεια της οποίας 

απαγορεύεται να οπλοφορεί, εκτός αν, για ειδικούς λόγους που 

αφορούν την ασφάλειά του, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας του 

επιτρέψει να οπλοφορεί.  

β. Όταν παραπέµπεται να δικαστεί για οποιοδήποτε έγκληµα του 

νόµου αυτού ή του ν. 2168/1993 ή καταδικασθεί, έστω και µε 

οριστική απόφαση, σε οποιαδήποτε ποινή για παράβαση των 

προαναφερόµενων νόµων. Στην τελευταία περίπτωση ο αστυνοµικός δεν 

επιτρέπεται να οπλοφορεί για δύο (2) χρόνια από την παράδοση του 

οπλισµού.  

Αν πριν τη συµπλήρωση της διετίας ο αστυνοµικός απαλλαγεί ή 

αθωωθεί µε τελεσίδικη απόφαση, ο οπλισµός επιστρέφεται σ’ αυτόν.  

γ. Όταν διατάσσεται σχετικά από το διοικητή του ή τους 

ιεραρχικά προϊσταµένους αυτού, επειδή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 

κακής χρήσης ή πληµµελούς φύλαξης του όπλου, ιδίως για λόγους 

υγείας ή παραβίασης των κανόνων και µέτρων ασφαλείας. Αν οι 
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ενδείξεις κακής χρήσης του όπλου, οφείλονται σε λόγους ψυχικής 

υγείας, απαιτείται σύµφωνη γνώµη του ψυχολόγου της Υπηρεσίας, 

εφόσον αυτός υπάρχει. Κατά της ανωτέρω διαταγής ο αστυνοµικός 

µπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του ιεραρχικώς προϊσταµένου 

αυτού που την εξέδωσε εντός προθεσµίας δέκα ηµερών. Η προθεσµία 

και η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της 

διαταγής. Η διαταγή αυτή παύει να ισχύει µετά την παρέλευση τριών 

µηνών από την έκδοσή της. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας 

µπορεί να την παρατείνει για ένα ακόµη τρίµηνο. Ο Αρχηγός, σε 

περίπτωση που οι ενδείξεις κακής χρήσης του όπλου οφείλονται σε 

λόγους ψυχικής υγείας του αστυνοµικού, παραπέµπει αυτόν στην 

Επιτροπή του άρθρου 4.  

δ. Όταν δεν πιστοποιείται η ικανότητα του στο χειρισµό των 

όπλων κατά την συντηρητική εκπαίδευση.  

ε. Όταν χαρακτηρίζεται ως µη κατάλληλος να οπλοφορεί 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4.  

στ. Όταν λήγει η υπηρεσιακή του σχέση.  

5. Ο αστυνοµικός, που εµπίπτει στις διατάξεις των εδαφίων δ’ και 

ε’ της προηγούµενης παραγράφου, δεν λαµβάνει το επίδοµα ειδικής 

απασχόλησης ∆ηµόσιας Τάξης και Ασφάλειας του εδαφίου β’ της 

παραγράφου 4  του άρθρου 2 του ν. 2448/1996 (ΦΕΚ 279 Α’), όπως 

ισχύει κάθε φορά, και δεν επιτρέπεται να εισαχθεί στη Σχολή 

Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας. Αν πρόκειται για αξιωµατικό, 

εφαρµόζονται ως προς την εξέλιξη και την τοποθέτησή του οι διατάξεις 
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που ισχύουν για τους αξιωµατικούς της κατάστασης υπηρεσίας 

γραφείου.  

6. Ο αστυνοµικός, που σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

αυτού κατέχει υπηρεσιακό ατοµικό οπλισµό, επιτρέπεται να κατέχει 

και να φέρει και ιδιωτικό ατοµικό οπλισµό, για τον οποίο χορηγείται 

από την Υπηρεσία άδεια αγοράς και άδεια κατοχής και οπλοφορίας.  

7. Ο αστυνοµικός επιτρέπεται να φέρει τον ιδιωτικό ατοµικό 

οπλισµό µε τις ίδιες προϋποθέσεις που φέρει και τον υπηρεσιακό 

ατοµικό οπλισµό. Ο ιδιωτικός ατοµικός οπλισµός που φέρει ο 

αστυνοµικός κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του θεωρείται ως 

υπηρεσιακός. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως 

και για τον ιδιωτικό ατοµικό οπλισµό. Σε περίπτωση υποχρεωτικής 

παράδοσης αυτού, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των εδαφίων ε’ και στ’ 

της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ή λόγω θέσεως του 

αστυνοµικού σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή µόνιµης 

διαθεσιµότητας, ανακαλείται η άδεια κατοχής και οπλοφορίας και 

εφαρµόζονται περαιτέρω οι διατάξεις της παραγράφου  8 του άρθρου 

10 ν. 2168/1993. Στις λοιπές περιπτώσεις υποχρεωτικής παράδοσης, ο 

οπλισµός φυλάσσεται στην Υπηρεσία µέχρι να αρθούν οι λόγοι 

παράδοσής του.  

8. Με απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης, που δεν 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα 

θέµατα που αφορούν την προµήθεια, την κατανοµή και το είδος του 

οπλισµού που χρεώνεται στις Υπηρεσίες και το προσωπικό ανάλογα µε 

την υπηρεσιακή του θέση, τον τρόπο ανάρτησης και µεταφοράς αυτού, 
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την επιθεώρηση και εναποθήκευση του οπλισµού, την ανάλωση των 

πυροµαχικών, τη φύλαξη και συντήρηση του οπλισµού, τα µέτρα 

ασφαλείας και τα µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων, τις υποχρεώσεις 

του προσωπικού και των Υπηρεσιών για τον οπλισµό, καθώς και κάθε 

άλλο σχετικό θέµα.  

 

Άρθρο 3 

Χρήση πυροβόλου όπλου και αρχές που τη διέπουν 

1. Ο αστυνοµικός επιτρέπεται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του 

να προτάσσει το πυροβόλο όπλο, εφόσον συντρέχει κίνδυνος 

ένοπλης επίθεσης σε βάρος αυτού ή τρίτου.  

2. Ο αστυνοµικός επιτρέπεται να κάνει χρήση πυροβόλου όπλου, 

εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση του καθήκοντος του 

και συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

α. Έχουν εξαντληθεί όλα τα ηπιότερα του πυροβολισµού µέσα, 

εκτός αν αυτά δεν είναι διαθέσιµα ή προσφορά στη συγκεκριµένη 

περίπτωση. Ηπιότερα µέσα είναι ιδίως παραινέσεις, προτροπές, χρήση 

εµποδίων, σωµατικής βίας, αστυνοµικής ράβδου, επιτρεπτών χηµικών 

ουσιών ή άλλων ειδικών µέσων, προειδοποίηση για χρήση πυροβόλου 

όπλου και απειλή µε πυροβόλου όπλο. 

β. Έχει δηλώσει την ιδιότητα του και έχει απευθύνει σαφή και 

κατανοητή προειδοποίηση για την επικείµενη χρήση πυροβόλου 

όπλου, παρέχοντας επαρκή χρόνο ανταπόκρισης, εκτός αν αυτό είναι 

µάταιο υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες ή επιτείνει τον κίνδυνο 

θανάτου ή σωµατικής βλάβης.  
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γ. Η χρήση πυροβόλου όπλου δεν συνιστά υπερβολικό µέτρο σε 

σχέση µε το είδος της απειλούµενης βλάβης και την επικινδυνότητα 

της απειλής. 

3. Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούµενης 

παραγράφου επιβάλλεται η ηπιότερη χρήση του πυροβόλου όπλου, 

εκτός αν αυτό είναι µάταιο υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες ή επιτείνει 

τον κίνδυνο θανάτου ή σωµατικής βλάβης. Ως ηπιότερη χρήση 

πυροβόλου όπλου νοείται η κατά το εδάφιο δ’ του άρθρου 1 κλιµάκωση 

της χρήσης του µε τη µικρότερη δυνατή και αναγκαία προσβολή.  

4. Ο εκφοβιστικός πυροβολισµός ή ο πυροβολισµός κατά 

πραγµάτων επιτρέπεται, ιδίως σε περιπτώσεις κινδύνου από ζώο ή 

προειδοποίησης για πυροβολισµό εναντίον ανθρώπου, εφόσον έχουν 

ληφθεί όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να µην πληγεί άνθρωπος από 

αστοχία ή εξοστρακισµό του βλήµατος. Πυροβολισµός κατά οχήµατος, 

που ενέχει κίνδυνο τραυµατισµού επιβαίνοντος προσώπου, επιτρέπεται 

µόνο υπό προϋποθέσεις της επόµενης παραγράφου.  

5. Ο πυροβολισµός ακινητοποίησης επιτρέπεται, αν αυτό 

απαιτείται:  

α. Για την απόκρουση ένοπλης επίθεσης, εφόσον η επίθεση 

άρχισε ή επίκειται, ώστε κάθε καθυστέρηση αντίδρασης να καθιστά 

αναποτελεσµατική την άµυνα.  

β. Για την αποτροπή επικείµενης τέλεσης ή εξακολούθησης 

κοινώς επικίνδυνου κακουργήµατος ή κακουργήµατος που τελείται µε 

χρήση ή απειλή σωµατικής βίας.  
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γ. Για τη σύλληψη καταδικασθέντος ή υποδίκου ή 

καταδιωκοµένου που καταλαµβάνεται να τελεί επ’ αυτοφώρω 

κακούργηµα ή πληµµέληµα, εφόσον αντιδρά στη σύλληψή του και 

υπάρχει άµεσος κίνδυνος να κάνει χρήση όπλου.  

δ. Για την αποτροπή παράνοµης εισόδου στη χώρα ή εξόδου απ’ 

αυτή προσώπων που επιχειρούν παράνοµη διακίνηση ανθρώπων ή 

πραγµάτων και φέρουν όπλα του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 1 του ν. 21687 1993. 

ε. Για την προστασία εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας ή χώρων, 

στους οποίους φυλάσσονται αντικείµενα επικίνδυνα για τη δηµόσια 

υγεία ή τη δηµόσια τάξη ή πειστήρια εγκλήµατος, εφόσον η φύλαξη 

τους έχει ανατεθεί ειδικά στον αστυνοµικό και επιχειρείται βίαιη 

είσοδος, προσβολή ή αφαίρεση των φυλασσοµένων από ένοπλο.  

στ. Για την αποτροπή απόδρασης ή ελευθέρωσης κρατουµένου 

που επιχειρείται µε ένοπλη επίθεση.  

ζ. Για την αποτροπή αφοπλισµού αστυνοµικού κατά την 

υπηρεσία του.  

6. Ο πυροβολισµός εξουδετέρωσης επιτρέπεται, αν αυτό 

απαιτείται:  

α. για την απόκρουση επίθεσης ενωµένης µε επικείµενο κίνδυνο 

θανάτου ή βαριάς σωµατικής βλάβης ανθρώπου,  

β. για τη διάσωση οµήρων, για τους οποίους απειλείται κίνδυνος 

θανάτου ή βαριάς σωµατικής βλάβης.  

7. Πυροβολισµός ακινητοποίησης ή εξουδετέρωσης 

απαγορεύεται:  
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α. εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πληγεί τρίτος από 

αστοχία ή εξοστρακισµό του βλήµατος,  

β. εναντίον ενόπλου πλήθους, εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος 

να πληγούν άοπλοι,  

γ. εναντίον ανηλίκου, εκτός αν αποτελεί το µοναδικό µέσο για 

την αποτροπή επικείµενου κινδύνου θανάτου. Ως ανήλικος θεωρείται 

το πρόσωπο που δεν έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,  

δ. εναντίον προσώπου που τρέπεται σε φυγή, όταν καλείται να 

υποστεί νόµιµο έλεγχο.  

8. Όταν οι αστυνοµικοί ενεργούν ως οµάδα, για τη χρήση 

πυροβόλου όπλου, απαιτείται προσταγή του επικεφαλής αυτής, εκτός 

αν ο αστυνοµικός δέχεται επίθεση, από την οποία απειλείται βαριά 

σωµατική βλάβη ή θανάτωσή του. 

9. Αντισυνταγµατική ή προδήλως παράνοµη διαταγή ανωτέρου 

για χρήση πυροβόλου όπλου δεν αίρει τον άδικο χαρακτήρα της 

πράξης του αστυνοµικού.  

10. Κάθε περίπτωση χρήσης όπλων από αστυνοµικό αναφέρεται 

αµέσως στην αρµόδια αστυνοµική Υπηρεσία και ∆ικαστική Αρχή.  

 

Άρθρο 4 

Έλεγχος καταλληλότητας 

1. Οι Υγειονοµικές Επιτροπές της Ελληνικής Αστυνοµίας, όταν 

γνωµατεύουν για τη σωµατική ικανότητα των αστυνοµικών, 

αποφαίνονται ειδικώς και για την καταλληλότητα τους να φέρουν 

πυροβόλα όπλα. 
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2. Οι αστυνοµικοί υποβάλλονται σε εξέταση για τον έλεγχο της 

καταλληλότητάς τους να φέρουν πυροβόλο όπλο. Η εξέταση αυτή 

διενεργείται, µέσα σε ένα έτος µετά τη συµπλήρωση πενταετίας από την 

αποφοίτησή τους, από τις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωµατικών. Η 

εξέταση γίνεται από ειδική επιτροπή της Υγειονοµικής Υπηρεσίας της 

Ελληνικής Αστυνοµίας. Η επιτροπή διερευνά, µε ψυχοτεχνικές 

δοκιµασίες και συνέντευξη των εξεταζοµένων, την εν γένει 

προσωπικότητα αυτών και κυρίως την αυτοκυριαρχία, τη 

συναισθηµατική σταθερότητα, την κρίση και αντίληψη και την 

ικανότητα προσαρµογής στις µεταβαλλόµενες καταστάσεις και 

απαιτήσεις και αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθµό για το αν η 

προσωπικότητα τους παρέχει τα εχέγγυα για ορθή χρήση του όπλου. Αν 

η επιτροπή διαγνώσει και ενδείξεις ψυχοπαθολογίας, παραπέµπει τον 

αστυνοµικό στο ψυχιατρικό Τµήµα του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις για την Υγειονοµική Υπηρεσία της Ελληνικής 

Αστυνοµίας.  

3. Οι αστυνοµικοί, για τους οποίους οι υγειονοµικές επιτροπές 

της παραγράφου 1 αποφαίνονται, έστω και σε πρώτο βαθµό, ότι δεν 

είναι κατάλληλοι να φέρουν πυροβόλα όπλα ή η επιτροπή της 

παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αποφαίνεται ότι δεν παρέχουν τα 

εχέγγυα για ορθή χρήση πυροβόλου όπλου, χαρακτηρίζονται, µε 

απόφαση του  Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, ως µη κατάλληλοι 

να οπλοφορούν και εκτελούν υπηρεσία, για την οποία δεν κρίνεται 

απαραίτητη η οπλοφορία. Οι αστυνοµικοί που χαρακτηρίζονται ως µη 

κατάλληλοι να οπλοφορούν µπορούν, µετά την παρέλευση ενός έτους 
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από την έκδοση της σχετικής πράξης, να ζητήσουν την επανεξέτασή 

τους από την επιτροπή. Την επανεξέταση µπορεί να διατάσσει και ο 

Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας, µετά τη συµπλήρωση ενός έτους 

από την αρχική εξέταση ή κάθε επανεξέταση.  

4. Με απόφαση του Υπουργού ∆ηµοσίας Τάξης καθορίζονται η 

σύνθεση της επιτροπής της παραγράφου 2, ο τρόπος και η διαδικασία 

της εξέτασης, ο τρόπος διασφάλισης του απορρήτου των αποτελεσµάτων 

της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.  

5. Οι αστυνοµικοί, που δεν έχουν υποβληθεί σε ψυχοτεχνικές 

δοκιµασίες για την εισαγωγή τους στην αστυνοµία, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του ν. 2226/1994, υποβάλλονται στις δοκιµασίες αυτές µέσα 

σε πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. Για τους 

αστυνοµικούς που αποτυγχάνουν στις εν λόγω δοκιµασίες, 

εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2. Με απόφαση του 

Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης καθορίζονται το όργανο, οι προϋποθέσεις 

και η διαδικασία των εν λόγω δοκιµασιών, καθώς και ο τρόπος 

διασφάλισης του απορρήτου των αποτελεσµάτων τους και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτοµέρεια.  

Άρθρο 5 

Εκπαίδευση στην Οπλοτεχνική - Σκοποβολή 

1. Η εκπαίδευση του αστυνοµικού στην Οπλοτεχνική – 

Σκοποβολή είναι θεωρητική και πρακτική και περιλαµβάνει τη λύση, 

αρµολόγηση και λειτουργία του κατεχόµενου και χρησιµοποιούµενου 

οπλισµού, την εξάσκηση στη σκοποβολή και τον τρόπο χειρισµού και 

χρήσης των όπλων, καθώς και τις προϋποθέσεις νόµιµης οπλοκατοχής, 
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οπλοφορίας και χρήσης τους, διακρίνεται δε σε βασική και 

συντηρητική. Για την εξάσκηση στη χρήση των όπλων και στη 

σκοποβολή χρησιµοποιούνται και ειδικά µηχανήµατα (προσοµοιωτές).  

2. Η βασική εκπαίδευση πραγµατοποιείται στις Σχολές της 

Αστυνοµικής Ακαδηµίας, όπως καθορίζεται στους Οργανισµούς και στα 

αναλυτικά προγράµµατα εκπαίδευσης αυτών. Η αποτυχία στο µάθηµα 

της Οπλοτεχνικής – Σκοποβολής συνιστά λόγο αποβολής από τη Σχολή 

Αξιωµατικών και τη Σχολή Αστυφυλάκων. Η ισχύς του τελευταίου 

εδαφίου αρχίζει από το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005.  

3. Η συντηρητική εκπαίδευση αποσκοπεί στη διατήρηση της 

ικανότητας του αστυνοµικού στο χειρισµό και τη χρήση των όπλων και 

πραγµατοποιείται µετά την αποφοίτηση του αστυνοµικού από τη Σχολή 

και µέχρι την έξοδο του από την αστυνοµία, σε περιοδικά χρονικά 

διαστήµατα, που δεν απέχουν µεταξύ τους περισσότερο του έτους. Σε 

κάθε περίπτωση ο αστυνοµικός µπορεί να υποχρεωθεί στην 

παρακολούθηση ειδικού προγράµµατος εκπαίδευσης στη χρήση όπλων 

και στη σκοποβολή. Κάθε εκπαίδευση και τα αποτελέσµατα αυτής 

καταχωρίζονται στο ατοµικό βιβλιάριο του αστυνοµικού.  

4. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, που 

δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται ο 

χρόνος, ο τρόπος και η Υπηρεσία πραγµατοποίησης της συντηρητικής 

εκπαίδευσης και τα κριτήρια που απαιτούνται για την πιστοποίηση της 

ικανότητας των αστυνοµικών χειρισµό συγκεκριµένων όπλων, καθώς 

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Ο προϊστάµενος της εν λόγω 

Υπηρεσίας, αν έχει ενδείξεις κακής χρήσης του όπλου από 
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εκπαιδευόµενο αστυνοµικό για λόγους υγείας τον παραπέµπει, µετά 

από σύµφωνη γνώµη του ψυχολόγου της Υπηρεσίας, εφόσον αυτός 

υπάρχει, στην επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 4 για να 

αποφανθεί σχετικά µε την καταλληλότητα του να οπλοφορεί.  

5. Αστυνοµικός, που για οποιονδήποτε λόγο δεν υποβάλλεται στη 

συντηρητική εκπαίδευση ή δεν πιστοποιείται κατ’ αυτήν η ικανότητα 

του, δεν επιτρέπεται να κατέχει ή να φέρει πυροβόλο όπλο, αυτό δε 

που τυχόν κατέχει υποχρεούται να το παραδώσει αµέσως στην 

Υπηρεσία του.  

6. Η Ελληνική Αστυνοµία, για την κάλυψη των αναγκών 

εκπαίδευσης του προσωπικού της στη χρήση των όπλων, ιδρύει σε κάθε 

νοµό σκοπευτήρια, τα οποία διακρίνονται σε κλειστά και ανοικτά. Με 

απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης ρυθµίζονται τα θέµατα που 

αφορούν τη διαδικασία και τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των 

σκοπευτηρίων, την υπαγωγή, τη διοίκηση, τη στελέχωση και τους όρους 

ασφαλείας αυτών, τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτών και των 

ασκουµένων στη σκοποβολή, τους όρους χρήσης των σκοπευτηρίων 

από προσωπικό άλλων φορέων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτοµέρεια.  

 

Άρθρο 6  

Ποινικές κυρώσεις 

 1. Ο αστυνοµικός υποχρεούται να φυλάσσει και να χειρίζεται µε 

ιδιαίτερη προσοχή και επιµέλεια τον οπλισµό που κατέχει ή του 

ανατίθεται προς φύλαξη, σύµφωνα µε τα µέτρα φύλαξης και ασφαλείας 
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που καθορίζονται µε τις διατάξεις της Απόφασης της παραγράφου 8 του 

άρθρου 2 του νόµου αυτού. Η πληµµελής φύλαξη του παραπάνω 

οπλισµού από αστυνοµικό τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών. Αν 

η πληµµελής φύλαξη είχε ως αποτέλεσµα να περιέλθει ο παραπάνω 

οπλισµός στην κατοχή τρίτου, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών 

µηνών.  

2. Αστυνοµικός που παραδίδει παρανόµως σε άλλον το ατοµικό 

του όπλο τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών.  

3. Η παράνοµη κατοχή πυροβόλου όπλου από αστυνοµικό και η 

οπλοφορία αυτού µε τέτοιο όπλο συνιστά επιβαρυντική περίσταση των 

εγκληµάτων του εδαφίου α’ της παραγράφου 8 του άρθρου 7 και του 

εδαφίου α’ της παραγράφου 13 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993.  

4. Αστυνοµικός που απειλεί παρανόµως µε πυροβόλο όπλο ή 

εκτελεί παρανόµως εκφοβιστικό πυροβολισµό ή πυροβολεί παρανόµως 

κατά πραγµάτων τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών.  

5. Αστυνοµικός που εκτελεί παρανόµως πυροβολισµό 

ακινητοποίησης ή εξουδετέρωσης τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 

ενός έτους. 

6. Η εκτός υπηρεσίας τέλεση των πράξεων που αναφέρονται στις 

παραγράφους 4 και 5 συνιστά επιβαρυντική περίσταση.  

Άρθρο 7 

Σύσταση θέσεων ψυχιάτρων και ψυχολόγων 

Οι οργανικές θέσεις των ιατρών – οδοντιάτρων και ψυχολόγων της 

Ελληνικής Αστυνοµίας, που προβλέπονται στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 

2800/2000, όπως ο αριθµός αυτών διαµορφώθηκε µε τις διατάξεις του 
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άρθρου 1 του π.δ.261/2002 (ΦΕΚ 232 Α’ ), αυξάνονται κατά πέντε και 

πενήντα πέντε, αντίστοιχα, στο βαθµό του Αστυνοµικού ∆ιευθυντή 

µέχρι και Υπαστυνόµου Β’. Από τον ως άνω συνολικό αριθµό 

οργανικών θέσεων ιατρών – οδοντιάτρων επτά (7) θέσεις καλύπτονται 

υποχρεωτικά από ιατρούς µε ειδικότητα ψυχιάτρου. Για την κατανοµή 

των θέσεων, την τοποθέτηση και την υπαγωγή των ψυχολόγων, 

εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους 

Υγειονοµικούς Αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας. Οι ψυχολόγοι 

µπορούν να τοποθετούνται και σε Υπηρεσίες στις οποίες δεν λειτουργεί 

Κεντρικό ή Περιφερειακό Ιατρείο.  

 

Άρθρο 8 

Καταργούµενες διατάξεις 

Καταργούνται οι διατάξεις του ν. 29/1943 και της παραγράφου 

5 του άρθρου 101 του ν. δ. 3365/1955 (ΦΕΚ 257 Α’).  

Άρθρο 11 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί 

µέρους διατάξεις του. 
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ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (Περιοδικό) 

 Σκέψεις σχετικά µε την υπηρεσιακή  

χρήση όπλων από Αστυνοµικούς 

  

Στο πλαίσιο του γενικότερου εκσυγχρονισµού της χώρας λόγω 

της ανάληψης των Ολυµπιακών Αγώνων αλλά και των αιτηµάτων ενός 

ολόκληρου κλάδου που υποστηρίζονται – επιτέλους – από την κοινή 

γνώµη, η Ελληνική Αστυνοµία απέκτησε προ ολίγων µηνών έναν νέο 

νόµο σχετικά µε την χρήση των όπλων. Με αφορµή την εξαγγελία 

αλλαγών – απαραίτητες σε αρκετά σηµεία – από τη νέα ηγεσία του 

Υ.∆.Τ., ακολουθεί µια παράθεση των κυριοτέρων αρχών του νόµου 

συνοδευόµενη από αναλυτική κριτική.  

 Σκοπός της παρούσας ανάλυσης δεν είναι η µηδενιστική και 

απαξιωτική προσέγγιση, µε την οποία ο γράφων έχει κακές σχέσεις έτσι 

κι αλλιώς αλλά η επισήµανση των θετικών πτυχών και η ανάδειξη των 

αρνητικών, έχοντας ως ελπίδα τον προβληµατισµό και την βελτίωση 

ίσως κάποιων εξ αυτών.  

 

Του Κωνσταντίνου Π. ∆ούβλη  

Εγκληµατολόγου  

 Λόγοι επιστηµονικής δεοντολογίας επιβάλλουν την κατάρριψη 

ενός µύθου σχετικά µε την χρήση των όπλων από ένστολους και µη 

αστυνοµικούς. Σε αντίθεση λοιπόν µε όσα πιστεύει ο µέσος πολίτης, 

παρασυρόµενος κυρίως από αστυνοµικές ταινίες και υπερβολές του 
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Τύπου, ο µέσος Αστυνοµικός σπανίως χρειάζεται να καταφύγει στην 

χρήση του υπηρεσιακού όπλου του προκειµένου να αντιµετωπίσει µια 

κατάσταση. Το «κυνηγητό στους δρόµους µια πόλης µε ανταλλαγή 

πυροβολισµών αποτελεί µια εξαιρετικά ασυνήθιστη κατάσταση για τον 

µέσο αστυνοµικό, ο οποίος, σύµφωνα µε τον παγκοσµίου φήµης 

εγκληµατολόγο Walker (1999) κατά πάσα πιθανότητα θα τερµατίσει 

την σταδιοδροµία του στο Σώµα χωρίς να χρειαστεί να βγάλει το 

υπηρεσιακό του όπλο από τη θήκη. Οδηγούµαστε λοιπόν στο 

συµπέρασµα πώς ο νόµος που ρυθµίζει την οπλοχρησία είναι ήσσονος 

σηµασίας; Η απάντηση είναι κατηγορηµατικά «όχι».  

Αν και στατιστικά σπάνια περίπτωση, η χρήση του υπηρεσιακού 

όπλου προκαλεί αντιστρόφως ανάλογα αποτελέσµατα και εντυπώσεις 

από την συχνότητα της εµφάνισης της. Οι ψυχολογικές και 

επαγγελµατικές επιπτώσεις για τον αστυνοµικό είναι άµεσες και 

έντονες, ενώ ένα ατυχές περιστατικό µπορεί να µηδενίσει το 

Αστυνοµικό έργο που επιτελείται από άξιους και ικανούς λειτουργούς 

της τάξης. Ο σκοπός λοιπόν του οποιουδήποτε νόµου σχετικά µε την 

χρήση όπλων πρέπει να είναι διττός, αφ’ ενός µεν να διασφαλίζει µε 

σαφήνεια και ακρίβεια πως ο αστυνοµικός γνωρίζει τα πλαίσια 

λειτουργίας του και αφ’ εταίρου να θεσπίσει τους κατάλληλους 

µηχανισµούς ώστε η κοινωνία να µην εκτίθεται στη δράση 

ακατάλληλων αστυνοµικών που δεν έχουν θέση σε µια υπηρεσία που 

σκοπό έχει την προστασία και αρωγή του κοινωνικού συνόλου.  
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Ας αναλύσουµε λοιπόν τις βασικές αρχές του νόµου, καλόπιστα και 

δηµιουργικά ώστε να επισηµάνουµε τις θετικές και λιγότερο θετικές 

πτυχές του.  

Με βάση το νοµοσχέδιο, η προβλέψεις του κινούνται σε 4 

βασικούς άξονες. Πρώτος είναι ο άξονας των «προϋποθέσεων 

οπλοφορίας» µε την καθιέρωση ελέγχων ψυχικής καταλληλότητας, 

έχοντας ως στόχο τον έλεγχο όλων των υπηρετούντων αστυνοµικών µέσα 

σε µία 5ετία. Ο έλεγχος της ψυχολογικής κατάστασης των αστυνοµιών 

λαµβάνει χώρα στις αστυνοµίες των ΗΠΑ αλλά και τις Ευρωπαϊκής 

Ένωσης εδώ και αρκετά χρόνια. Θεωρείται αναπόσπαστο κοµµάτι της 

Αστυνοµικής καριέρας και τυγχάνει της καθολικής αποδοχής της 

φυσικής & πολιτικής ηγεσίας αλλά και της κοινωνίας. Με γνώµονα την 

βασική αρχή πως «η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη», θεωρείται ο 

καλύτερος δυνατός τρόπος προκλητικού ελέγχου, ώστε να 

αποφευχθούν µελλοντικά προβλήµατα και πιθανή αµαύρωση του 

κύρους της Αστυνοµίας. Είναι ξεκάθαρο πως ένα σηµαντικό ποσοστό 

των προσερχόµενων στις Αστυνοµικές ακαδηµίες υποψηφίων δεν είναι 

ψυχικά κατάλληλοι για να ενταχθούν στο Αστυνοµικό Σώµα. Αν η 

ακαταλληλότητα αυτή διαπιστωθεί εγκαίρως, υπάρχει ένα πλήθος 

εναλλακτικών δυνατοτήτων ώστε ο υποψήφιος – χωρίς να πεταχτεί στον 

«αστυνοµικό καιάδα» - να προσφέρει τις υπηρεσίες του από ένα άλλο 

πόστο». Αν όµως ο ακατάλληλος υποψήφιος αφεθεί να εισέλθει στις 

τάξεις των οπλοφορούντων συναδέλφων του, το πρόβληµα λαµβάνει 

άλλες διαστάσεις. Υπάρχει πλέον µία «ωρολογιακή βόµβα» στα θεµέλια 

του σώµατος, που µπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγµή, 
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συµπαρασύροντας δικαίους και αδίκους και δηµιουργώντας 

ανθρώπινες τραγωδίες.  

Οι πρώτες αντιδράσεις των αστυνοµικών, όπως εκφράστηκαν 

µέσω των συνδικαλιστικών οργάνων τους, είχαν ως επίκεντρο την 

διαδικασία επιλογής των ψυχολόγων – ψυχιάτρων που θα διενεργήσουν 

τους ελέγχους. Εύλογος και δίκαιος ο προβληµατισµός τους, καθώς η 

κρισιµότητα των ελέγχων και ο κοινωνικός αντίκτυπος στις ζωές των 

αστυνοµικών καθιστούν την διαδικασία επιλογής των ελεγκτών υψίστης 

σηµασίας. Ας µη λησµονούµε πως συµπλέγµατα, απωθηµένα, 

στερεότυπα και αντιπάθειες ενδηµούν και στους κύκλους των 

ψυχολόγων – ψυχιάτρων, όπως σε όλες τις επαγγελµατικές & 

επιστηµονικές κατηγορίες, όποτε η επιλογή των καλυτέρων 

αποτελεί θεµέλιο λίθο από την οποία θα εξαρτηθεί η επιτυχία 

του όλου εγχειρήµατος. 

Στη συνέχεια ρυθµίζονται – µε επιτυχία – ζητήµατα που αφορούν   

την οπλοφορία κατά τη διαθεσιµότητα ή αναρρωτική άδεια κλπ. έως τη 

διάταξη που αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορούν οι 

αστυνοµικοί να φέρουν ιδιωτικό όπλο. Συγκεκριµένα το νοµοσχέδιο 

προβλέπει – ορθώς – πως µπορεί ο αστυνοµικός να φέρει ιδιωτικό 

όπλο, η χρήση του οποίου διέπεται από τις ίδιες διατάξεις που 

αφορούν και το υπηρεσιακό. Η ένσταση του γράφοντος αφορά τη 

διαδικασία που απαιτείται, δηλ. την άδεια οπλοφορίας και 

οπλοχρησίας. Από τη στιγµή που η υπηρεσία κρίνει έναν αστυνοµικό 

ικανό να φέρει υπηρεσιακό όπλο, η περαιτέρω υποβολή του σε 

γραφειοκρατικές διαδικασίες προς απόκτηση ιδιωτικού όπλου 
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δηµιουργεί εκνευρισµό καθώς και το αίσθηµα όπως η υπηρεσία «δεν 

τον εµπιστεύεται».  

Ο επόµενος «άξονας» αφορά την χρήση των όπλων. ∆υστυχώς η 

«σαφήνεια» που υπόσχεται η σχετική παράγραφος του ∆ελτίου Τύπου του 

υπουργείου, (12/11/2002) δεν αποτελεί ένα από τα πλεονεκτήµατα της 

σχετικής διάταξης. 

Οι συντάκτες του νόµου αναφέρονται στις αρχές της 

«αναγκαιότητας» και της «αναλογικότητας» ως προϋποθέσεις 

χρήσης του όπλου. Η αναφορά στις δύο αυτές, έτσι και αλλιώς 

διφορούµενες και ασαφείς αρχές, είναι η απαρχή των 

προβληµάτων. Ο αστυνοµικός καλείται να «εξαντλήσει όλα τα 

ηπιότερα µέσα» πριν προχωρήσει στη χρήση όπλων. Κατ’ αρχάς, η 

διάταξη αυτή απαιτεί από τον αστυνοµικό το αυτονόητο. ∆εν είναι 

δυνατόν να αντιµετωπίζονται οι αστυνοµικοί ως ανίκανοι να 

κλιµακώσουν τις ενέργειές τους και ως εκ τούτου άτοµα που 

καταφεύγουν εξ αρχής τα δραστικά µέτρα προκειµένου να επιλύσουν 

ένα πρόβληµα. Η διατύπωση της διάταξης έρχεται σε αντίθεση µε την 

αναβάθµιση του κύρους των αστυνοµικών που επιχειρείται µε την 

αναβάθµιση του επιπέδου των σπουδών τους. Επιπλέον, η διάταξη 

αυτή απαιτεί εµβριθή ανάλυση µιας τεταµένης κατάστασης (διότι 

αλλιώς δεν συζητούµε για χρήση όπλου) από τον αστυνοµικό, τη στιγµή 

που καλείται να πάρει αποφάσεις µέσα σε λίγα – στην καλύτερη 

περίπτωση – δευτερόλεπτα! Φρασεολογία όπως «να επιλεγεί η ηπιότερη 

µορφή χρήσης µε την µικρότερη δυνατή και αναγκαία προσβολή» 

δηµιουργούν σύγχυση και φόβο στους αστυνοµικούς, οδηγώντας 
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µαθηµατικά στην µη εφαρµογή ή στην διαστρεβλωµένη εφαρµογή των 

διατάξεων, θέτοντας σε κίνδυνο ζωές αστυνοµικών και πολιτών. Ο 

αστυνοµικός επιθυµεί, όπως ο κάθε επαγγελµατίας, σαφείς 

οδηγίες ώστε να είναι αποτελεσµατικός. Υπάρχει δηλαδή άµεση 

σύνδεση της παραγωγικότητάς τους µε την παροχή περιεκτικών 

και ξεκάθαρων πλαισίων λειτουργίας από τους προϊσταµένους 

τους, κανόνας που δε διασφαλίζεται µε αυτήν την προσέγγιση. Η 

σύγχυση επιτείνεται ακόµη περισσότερο στη συνέχεια όταν οι 

αστυνοµικοί καλούνται να µην κάνουν «υπέρµετρα βλαπτική (!) χρήση 

του όπλου, έστω και αν είναι η ΜΟΝΗ αποτελεσµατική». Ακόµα και αν 

θεωρήσουµε πως οι προθέσεις των νοµοθετούντων είναι οι καλύτερες 

δυνατές, ο µέσος αστυνοµικός σίγουρα αντιλαµβάνεται τη 

συγκεκριµένη διάταξη σαν να τον καλεί να «µην πυροβολήσει ακόµα 

και αν είναι ο µοναδικός τρόπος να εξουδετερώσει έναν επικίνδυνο 

κακοποιό». Ο γράφων οµολογεί την αδυναµία του να κατανοήσει την 

έννοια της «µη υπέρµετρα βλαπτικής χρήσης». Άραγε εννοείται ο 

πυροβολισµός να µην στοχεύει ζωτικά όργανα; Σε συζήτηση του 

γράφοντος µε αστυνοµικό της Αστυνοµίας του Σικάγο, όπου είχε την 

τύχη να σπουδάσει, του έγινε σαφές πως «δε πυροβολούµε ούτε για να 

σκοτώσουµε, ούτε για να τραυµατίσουµε. Πυροβολούµε για να 

ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ». Αυτό το σχόλιο µας φέρνει στις διατάξεις που 

αφορούν την κλιµάκωση της χρήσης όπλων.  

 Τέσσερα είδη πυροβολισµών προβλέπονται, δύο από τα οποία 

παρουσιάζουν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον αλλά και, κατά την άποψη του 

γράφοντος, τα περισσότερα προβλήµατα. 
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Όλοι µπορούν να κατανοήσουν το εκφοβιστικό πυροβολισµό και 

τις συνθήκες που τον επιβάλουν. Το ίδιο συµβαίνει µε τον 

πυροβολισµό κατά τον πραγµάτων. Ο διαχωρισµός που γίνεται µεταξύ 

πυροβολισµού ακινητοποίησης και εξουδετέρωσης όµως αποτελεί µια 

ακόµα πηγή σύγχυσης και εκνευρισµού και κατά συνέπεια αδράνειας 

από πλευράς αστυνοµικών, προσέγγιση που µπορεί να αποβεί µοιραία.  

Ο νέος νόµος επιτρέπει πυροβολισµό «ακινητοποίησης» (τα 

εισαγωγικά δεν είναι τυχαία…) σε περιπτώσει εγκλήµατος συνδεόµενο 

µε άµεσο κίνδυνο. Η αµεσότητα του κινδύνου βεβαίως, εκτός του ότι 

είναι αυστηρώς υποκειµενική προσέγγιση, είναι µια κατάσταση 

συνεχώς µεταβαλλόµενη, στοιχείο που καθιστά την εκτίµηση της 

εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Αυτό το χαρακτηριστικό λοιπόν, σε 

συνδυασµό µε το γεγονός πως η λήψη τα απόφασης θα γίνει σε 

δευτερόλεπτα, αποτελεί τροχοπέδη στην εφαρµογή της. Στη συνέχεια 

καθορίζεται η αυτοάµυνα ως όρος για τον πυροβολισµό εξουδετέρωσης. 

Μα ο «άµεσος κίνδυνος» που προηγουµένως ορίστηκε ως προϋπόθεση 

για πυροβολισµό ακινητοποίησης και µόνο, δεν αποτελεί άµεσα 

συνδεδεµένο µε την αυτοάµυνα στοιχείο, η οποία (µε βάση τον νόµο) 

απαιτεί πυροβολισµό εξουδετέρωσης; Αυτό το ερώτηµα, όπως και 

πολλά άλλα, βρίσκεται σίγουρα στα χείλη του µέσου αστυνοµικού, ο 

οποίος µπερδεµένος διαβάζει τις διατάξεις που αφορούν τη ζωή και την 

καριέρα του… 
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Παραδείγµατα από το εξωτερικό – ΗΠΑ 

Με δεδοµένο πως ο υπό ανάλυση Νόµος αποτελεί καινοτοµία στο 

υπάρχον νοµικό καθεστώς που ρυθµίζει τη χρήση όπλων από 

αστυνοµικούς, ο γράφων φρονεί πως είναι θεµιτό αλλά και χρήσιµο να 

εξεταστεί, έστω εν συντοµία, το καθεστώς σε χώρες που έχουν µακρά 

προϊστορία στο συγκεκριµένο ζήτηµα. Ο Thomas Petrowski, (2002) 

δικηγόρος ειδικός πράκτορας και καθηγητής στην σχολή του FBI 

αναλύει σε βάθος το ζήτηµα, θέτοντας µία παράµετρο που δυστυχώς 

δεν αποτελεί το κυρίαρχο ζήτηµα του, κατά τα άλλα σωστής 

κατεύθυνσης Νόµου: την προστασία του αστυνοµικού. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως στις περισσότερες περιπτώσεις 

που υπάρχει τραυµατισµός ή θάνατος αστυνοµικού, υπάρχει 

ένας κοινός παράγοντας. Το γεγονός πως ο αστυνοµικός δίστασε 

να απαντήσει µε χρήση όπλου. Νωρίτερα αναφερθήκαµε στην ασαφή 

αρχή της «αναλογικότητα» που προβλέπει το νοµοσχέδιο. Με βάση την 

απόφαση Αµερικάνικου δικαστηρίου (Graham v. Connor) η 

«αναλογικότητα» µιας συγκεκριµένης χρήσης όπλου πρέπει να κριθεί 

από την πλευρά ενός «λογικού» αστυφύλακα που βρίσκεται επί τόπου 

και όχι µε την σιγουριά που προσφέρει η εκ των υστέρων ανάλυση. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω από τον γράφοντα, η  «αναλογικότητα» 

πρέπει να εµπερικλείει την εκτίµηση πως οι αστυνοµικοί καλούνται να 

λάβουν αποφάσεις µέσα σε κλάσµατα δευτερολέπτου εν µέσω 

συνθηκών αβέβαιων και άµεσα κλιµακούµενων σε σχέση µε το επίπεδο 

χρήσης όπλων που είναι ενδεδειγµένο.  
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Σε µία άλλη δικαστική απόφαση (McLenagan v. Karnes) το 

δικαστήριο απεφάσισε, δικαιώνοντας και προστατεύοντας τους 

αστυνοµικούς, πως (οι αστυνοµικοί) πρέπει να είναι λογικοί 

(reasonable) και όχι ορθοί (correct) στις αποφάσεις τους για χρήση 

όπλων. Η απόφαση έχει ως εξής «δε θα αµφισβητήσουµε την απόφαση 

ενός εκπαιδευµένου αστυνοµικού που έλαβε χώρα σε κλάσµατα 

δευτερολέπτων, µόνο και µόνο επειδή η κρίση του απεδείχθη 

λανθασµένη. Ιδιαιτέρως δε, όταν ενδεχόµενη αδράνεια ίσως είχε 

ολέθρια αποτελέσµατα µε τραυµατισµό του αστυνοµικού ή τρίτων». 

Στην ίδια απόφαση το δικαστήριο δικαιώνει τις απόψεις του γράφοντος, 

δηλώνοντας πως οι νοµικοί περιορισµοί ως προς την χρήση όπλων από 

αστυνοµικούς βασίζονται σε πρακτικούς υπολογισµούς που είναι 

µοναδικοί για την κάθε περίπτωση. 

Ως προς την διάταξη που καλεί τον αστυνοµικό να «εξαντλήσει 

όλα τα µέσα» πριν καταφύγει στην χρήση  όπλου, πρέπει να σηµειωθεί 

πως η διστακτικότητα που επιδεικνύουν οι αστυνοµικοί κατά την 

άσκηση του καθήκοντος, αποτελεί την ύψιστη απειλή για τη ζωή τους. 

Με βάση στατιστικά στοιχεία του FBI, περίπου 85% των αστυνοµικών 

που σκοτώθηκαν στην εκτέλεση του καθήκοντος δεν πυροβόλησαν ούτε 

µια φορά την µοιραία για εκείνους µέρα. Η ανάλυση των υποθέσεων 

κατέδειξε πως οι αστυνοµικοί – θύµατα δίστασαν, ακόµα και σε 

περιπτώσεις άµεσου κινδύνου (Petrowski, 2000). 

Ο µέσος αναγνώστης αυτού του άρθρου, ίσως αισθανθεί 

µπερδεµένος. Αν θεωρήσουµε πως η κάθε περίπτωση είναι µοναδική, 

πώς µπορεί άραγε ο αστυνοµικός να δράσει αποτελεσµατικά, αλλά και 
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σύννοµα; Όπως σε όλες τις πτυχές της σύγχρονης ζωής, η εκπαίδευση 

παίζει σηµαντικό ρόλο στην χρήση των όπλων. Ο εκπαιδευτής λοιπόν, 

σύµφωνα µε τον Petrowski, πρέπει να εκπαιδεύσει τον αστυνοµικό να 

ξεχωρίζει ποτέ απειλείται άµεσα και επιπλέον να ανταποκρίνεται στην 

απειλή και όχι στην επίθεση. Στόχος κάθε επιτυχηµένου 

προγράµµατος αστυνοµικής εκπαίδευσης πρέπει να είναι η πρόληψη, 

όχι όµως µε την ασαφή και ενίοτε επικίνδυνη πρακτική της 

κλιµακούµενης απόκρισης, αλλά µε την διαχείριση του περιστατικού 

πριν φτάσει στην τελική του φάση. Όπως πολύ σωστά σηµειώνει ο 

Petrowski, «η αντίδραση είναι ΠΑΝΤΟΤΕ πιο αργή από την δράση». 

Είναι απολύτως θεµιτό λοιπόν να επιδιώκεται η θέση του αστυνοµικού 

να είναι στην πλευρά της «δράσης» και όχι της αντίδρασης, που τον 

φέρνει σε µειονεκτική θέση έναντι του κακοποιού. Ο αστυνοµικός 

λοιπόν πρέπει να απαντήσει σε µια απειλή, πριν εκδηλωθεί µε τη 

µορφή επίθεσης και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινείται το 

πρόγραµµα εκπαίδευσης του.  

Οι απαγορεύσεις σχετικά µε τους πυροβολισµούς είτε 

ακινητοποίησης ή εξουδετέρωσης κινούνται προς τη σωστή 

κατεύθυνση. Συγκεκριµένα, η απαγόρευση πυροβολισµών όταν 

υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πληγεί οποιοσδήποτε αµέτοχος τρίτος, 

αποτελεί «αστυνοµικό θέσφατο» σε όλες τις δυτικές χώρες. Η προστασία 

των αθώων πολιτών αποτελεί υψίστη προτεραιότητα της Αστυνοµίας, 

θεµέλιο λίθο του θεσµικού της ρόλου. Λογικές του στυλ «κάθε πόλεµος 

έχει και αθώα θύµατα», ανάγονται στις προσεγγίσεις τροµοκρατών και 

σε καµία περίπτωση δε µπορούν να αποτελούν επίσηµη θέση της 
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Αστυνοµίας. Το ίδιο ισχύει και για την διάταξη που απαγορεύει 

πυροβολισµούς εναντίον ένοπλου πλήθους, όταν υπάρχουν και άοπλοι 

σε αυτό. Πυροβολισµός εναντίον ατόµου που απλώς τρέπεται σε φυγή 

για να αποφύγει έλεγχο είναι επίσης µια διεθνώς καταδικαστέα 

πρακτική. Η ανυπακοή ορισµένων πολιτών σε υπόδειξη για έλεγχο 

εκνευρίζει ιδιαιτέρως τους αστυνοµικούς διότι εκλαµβάνεται ως ευθεία 

αµφισβήτηση του κύρους και της εξουσίας τους, εξ ου και οι αιµατηρές 

καταδιώξεις τις περισσότερες φορές αναιτίως. Σε αντίθεση µε την λαϊκή 

άποψη, η µεγάλη πλειονότητα όσων τρέπονται σε φυγή δεν είναι 

επικίνδυνοι κακοποιοί, αλλά άτοµα που είχαν κάποτε µια δυσάρεστη 

επαφή µε την αστυνοµία, άτοµα που έχουν παραβιάσει ήσσονος 

σηµασίας όρους της αναστολής τους ή απλώς «επαναστατηµένοι νέοι» 

που αµφισβητούν την εξουσία της αστυνοµίας για λόγους «ιδεολογίας». 

Συνεπώς, η χρήση όπλου ή και απλής σωµατικής βίας µόνο και 

µόνο επειδή ο αστυνοµικός ένιωσε πως αµφισβητείται (post arrest use 

of force) είναι καταδικαστέα από κάθε άποψη. Αυτό βεβαίως δε 

σηµαίνει πως η ανυπακοή και στις υποδείξεις των αστυνοµικών είναι η 

πρέπουσα τακτική και πρέπει να ενθαρρύνεται. Αυτό όµως είναι 

ζήτηµα κοινωνικοποίησης και γενικότερης παιδείας, άρα αντικείµενο 

κοινωνιολογικής ανάλυσης που δεν αφορά τον συγκεκριµένο νόµο. Η 

µοναδική ένσταση που έχει ο γράφων αφορά την «απαγόρευση 

πυροβολισµού κατά ανηλίκου» και αυτή έχει να κάνει µε τη διαδικασία 

πιστοποίησης της ηλικίας του και δεν είναι «επί της αρχής». Πράγµατι, 

η επιφόρτιση του αστυνοµικού µε καθήκοντα «ληξίαρχου» εκτός 
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από την δικαιολογηµένη δυσαρέσκεια και τον χλευασµό, µπορεί 

να επιφέρει αδράνεια σε µια κρίσιµη στιγµή.  

Τέλος, οι διατάξεις που αφορούν την εκπαίδευση και τις ποινές 

για παράβαση του νόµου κρίνονται ικανοποιητικές. Για πρώτη φορά 

θεσπίζεται πως η ικανότητα χρήσης όπλου αποτελεί προϋπόθεση για να 

γίνει κάποιος αστυνοµικός και προβλέπεται η συστηµατική εκπαίδευση 

των αστυνοµικών σε όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του. ∆υστυχώς 

αρκετούς µήνες µετά την ψήφιση του νόµου δεν έχουν γίνει οι 

απαραίτητες ενέργειες για τη δηµιουργία ικανού αριθµού 

σκοπευτηρίων, ούτε και για την απαράδεκτη κατάσταση που βιώνουν οι 

Αστυνοµικοί που επιθυµούν να εκπαιδευτούν και αναγκάζονται να 

πληρώνουν (!) για τις επιπλέον σφαίρες που χρησιµοποιούν. ∆εν είναι 

δυνατόν να απαιτείται πλήρης εφαρµογή των διατάξεων από 

αστυνοµικούς που δε διαθέτουν τα κατάλληλα εφόδια, δηλαδή 

εκπαίδευση.  

Εν κατακλείδι, ο γράφων ισχυρίζεται πως ο Νόµος κινείται προς 

τη σωστή κατεύθυνση, χωρίς να λείπουν τα αδύναµα σηµεία που 

χρίζουν βελτίωσης, συνεπώς η εξαγγελία της νέας ηγεσίας του Υ∆Τ πως 

θα υπάρξουν αλλαγές κρίνεται ικανοποιητική. Το µεγαλύτερο 

ελάττωµα του νοµοσχεδίου αποτελεί η πολυπλοκότητα των 

διατάξεων που διέπουν το αστυνοµικό έργο. Επίσης, γίνεται µια 

προσπάθεια να κατηγοριοποιηθούν οι καταστάσεις µε τις οποίες 

έρχεται αντιµέτωπος ο αστυνοµικός στο «δρόµο», απόπειρα που 

είναι καταδικασµένη να αποτύχει.  
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Είναι γενικώς παραδεκτό στις τάξεις των Σωµάτων Ασφαλείας 

παγκοσµίως πως η κάθε κατάβαση είναι ξεχωριστή και αντιµετωπίζεται 

µε βάση τα δεδοµένα της στιγµής, τα οποία «φιλτράρονται» µε βάση τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δραστών, θυµάτων και περιβάλλοντος χώρου. 

Εν ολίγοις, είναι αντιπαραγωγικό και ίσως επικίνδυνο να επιχειρήσει 

κανείς να βάλει σε «καλούπια» την αστυνοµική πρακτική. Η τεχνική 

της κλιµακούµενης ή «αναλογικής» ανταπόδοσης µπορεί να είναι 

ελκυστική ως ιδέα, όµως τα στοιχεία αποδεικνύουν πως οδηγεί µε 

µαθηµατική ακρίβεια στην διστακτικότητα. Ίσως η κλιµακούµενη 

αντίδραση και ο προσεκτικός υπολογισµός να έχουν θέση σε 

περιστατικά ήσσονος σηµασίας όπου ο αστυνοµικός έχει χρόνο να 

περάσει από όλα τα απαιτούµενα στάδια.  

Είναι λοιπόν, πολύ σηµαντικό να θυµόµαστε πω το αστυνοµικό 

έργο βασίζεται στην έννοα της «διακριτικής ευχέρειας» (discretion) η 

οποία προϋποθέτει µεγάλο βαθµό αυτονοµίας. Οι σύγχρονοι 

αστυνοµικοί είναι µορφωµένοι, καλλιεργηµένοι, εύστροφοι και ως εκ 

τούτου, έχουν την ικανότητα να παίρνουν αποφάσεις ανάλογα µε την 

περίπτωση. Ο όποιος νόµος πρέπει να αποτελεί «εργαλείο» στη δουλειά 

τους, δίνοντας σαφείς κατευθυντήριες γραµµές, θέτοντας όρια αλλά 

ταυτοχρόνως να τους αντιµετωπίζει ως «στελέχη» και όχι ως 

«διεκπεραιωτές», αποτελώντας «θηλιά» στον λαιµό τους και τροχοπέδη 

στην εξέλιξή τους. 

* Ο Κωνσταντίνος ∆ούβλης είναι Εγκληµατολόγος – Ειδικευµένος σε θέµατα 
διοίκησης οργανισµών Ποινικού συστήµατος και αστυνοµικού έργου (Loyola 
University of Chicago, USA) και Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Κοινωνιολογίας, University of 
Essex, UK.  
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Β’ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ 

 

Οι αστυνοµικοί, εκπαιδεύονται στη χρήση του όπλου στα 

πλαίσια και στο πνεύµα της προαναφερόµενης νοµοθεσίας. Στόχος της 

εκπαίδευσης τους είναι η ανάπτυξη αφ’ ενός της σκοπευτικής τους 

ικανότητας ούτως ώστε όταν καταστεί αναγκαίο να χρησιµοποιήσουν το 

όπλο αποτελεσµατικά και αφ’ ετέρου να βρίσκονται κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της Υπηρεσίας τους σε τέτοια ψυχική κατάσταση ούτως ώστε 

να µπορούν στα πλαίσια του εφικτού να αναγνωρίζουν µία απειλή 

έγκαιρα προκειµένου χωρίς να χάνουν την αποτελεσµατικότητα τους να 

είναι ικανοί να αντιµετωπίζουν τις δυσκολίες χωρίς να φθάνουν στα 

άκρα.  

Η έγκαιρη αναγνώριση της απειλής που προϋποθέτει όµως την 

εγρήγορση του αστυνοµικού αποσοβεί την κλιµάκωση του επεισοδίου. 

Σηµειωτέον ότι µέχρι προ δεκαπενταετίας η σχετική βιβλιογραφία στον 

ελληνικό χώρο ήταν από ανύπαρκτη έως ελάχιστη. Τα τελευταία χρόνια 

όµως και υπό την πίεση δυσάρεστων περιστατικών µε θύµατα τόσο 

αστυνοµικούς όσο και πολίτες, κακοποιούς ή µη, το Υπουργείο 

∆ηµοσίας Τάξεως έχει δώσει προτεραιότητα στην εκπαίδευση των 

αστυνοµικών. Βασικά βιβλία στα οποία στηρίζεται η εκπαίδευση των 

αστυνοµικών τόσο στη χρήση των όπλων όσο και στην εν γένει άσκηση 

της περιπολίας είναι του Αθανασίου Περδίκη, Ανθυπαστυνόµου, 

εκπαιδευτή στις αστυνοµικές σχολές µε τους τίτλους «Αµυντική 
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σκοποβολή» και « Αστυνοµική Αυτοπροστασία» και «Οι τακτικές άοπλης 

και ένοπλης Άµυνας του Ηλία Λιάκου». Θα αναφερθούµε πολύ 

συνοπτικά στις βασικές αρχές της αστυνοµικής εκπαίδευσης καθόσον 

αντικειµενικός σκοπός της είναι η εκτέλεση σωστών αντιδράσεων σε 

συνθήκες µάχης. Ό,τι µαθαίνεται στο πεδίο εκπαιδεύσεως πρέπει 

σωστά να µεταφέρεται στο στρεσσογόνο πεδίο µάχης. Γράφει 

χαρακτηριστικά το σχετικό εγχειρίδιο της αστυνοµικής εκπαίδευσης: 

«Οι άνθρωποι κάτω από πιεστικές και κρίσιµες συνθήκες πέφτουν σε 

µια κατάσταση γνωστή σαν «στάση ετοιµότητας» (Stress). Οι καρδιακοί 

παλµοί αυξάνονται, η αναπνοή γίνεται πιο έντονη, η κυκλοφορία του 

αίµατος επιταχύνεται, η κρίση και λογική συσκοτίζονται και το άτοµο 

ενεργεί ενστικτωδώς κάτω από τις παρορµήσεις της αυτοσυντήρησης. Η 

ενστικτώδης όµως αντίδραση δεν εγγυάται την ορθότητα των ενεργειών 

παρά µόνον όταν εκ των προτέρων έχουν βιωθεί µε τη µάθηση 

προγραµµατισµένες και σωστές αντιδράσεις…Ο J. Taylor επισηµαίνει: 

«Οι τακτικές µάχης δεν είναι κανένα µίγµα µαγείας και αλχηµείας, 

όπως πολλοί νοµίζουν. Οι τακτικές αντανακλούν µια αποκρυστάλλωση 

διάφορων παραγόντων κοινής λογικής που εφαρµόζονται σε κάθε 

περίπτωση. Βαθύς προγραµµατισµός του υποσυνείδητου για να 

αντιδρά σωστά µε σωστές αποφάσεις στις καταστάσεις που είναι 

εκπαιδευµένος»1. 

Βλέπουµε εδώ τον αστυνοµικό εκπαιδευτή να αναγνωρίζει τις 

ψυχοπιεστικές συνθήκες του αστυνοµικού πεδίου µάχης και να 

                                       
1 «Αµυντική σκοποβολή» σελ. 201 & 203 
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προσπαθεί να εκπαιδεύσει τον αστυνοµικό κατά τρόπο αντανακλαστικό 

να ενεργεί σωστά. Από την προσωπική µου εµπειρία θεωρώ ότι έχει 

δίκιο. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Υπηρεσίας, ενώ επικρατεί 

απόλυτη ηρεµία ίσως κάποια στιγµή ξεσπάσει η πιο βαριά καταιγίδα. 

Επειδή όµως κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, οι αντιδράσεις που 

έχουν αποκρυσταλλωθεί κατά την εκπαίδευση όσο ευρύ φάσµα 

περιστατικών που θα κληθεί ο αστυνοµικός να αντιµετωπίσει και να 

καλύπτουν, δεν προεξοφλούν τη σωστή αντίδραση και του πιο τέλεια 

εκπαιδευµένου αστυνοµικού σε κάθε περιστατικό αστυνοµικής φύσεως 

που θα κληθεί να επέµβει. Η εκπαίδευση λοιπόν εκ των πραγµάτων 

έχει ως αρχή ότι για την αντιµετώπιση έκρυθµων καταστάσεων ισχύουν 

ορισµένες γενικές αρχές στις οποίες και στηρίζεται. Εδώ, ακόµη και ο 

καλύτερα εκπαιδευµένος αστυνοµικός ενδεχοµένως εκ των πραγµάτων 

να µην αντεπεξέλθει στην αποστολή του, µε δυσάρεστες συνέπειες είτε 

για τον ίδιο, είτε για άλλους. Ασκήσεις µάχης, σκοποβολή, βελτίωση 

της φυσικής κατάστασης, νοµική κατάρτιση είναι τα βασικά 

αντικείµενα της βασικής αστυνοµικής εκπαίδευσης όπως προκύπτει 

από τη µελέτη τόσο του οδηγού σπουδών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, 

όσο και από τα βασικά εκπαιδευτικά βοηθήµατα. Επί της 

εκπαιδεύσεως δε θα ασχοληθούµε εκτενέστερα δεδοµένου ότι ο σκοπός 

συγγραφής της παρούσας εργασίας δεν είναι αυτή καθαυτή η 

αστυνοµική εκπαίδευση. Η αναφορά στην αστυνοµική εκπαίδευση 

γίνεται µόνο και µόνο για να διαγραφεί αµυδρά έστω το τι µαθαίνουν οι 

αστυνοµικοί στις σχολές τους, όπως επίσης και για να βοηθηθεί ο 

αναγνώστης να κατανοήσει τον τρόπο ενέργειας των αστυνοµικών, πολύ 
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περισσότερο δε για να µπορέσει να συµπεράνει αν ο τρόπος ενέργειας 

ενός αστυνοµικού σε ένα συγκεκριµένο περιστατικό είναι σύµφωνο µε 

τον τρόπο που έχει µάθει να ενεργεί κατά την εκπαίδευση του.  

Αν και δε θα επεκταθούµε σε λεπτοµέρειες λοιπόν, θα 

εστιάσουµε την προσοχή µας σε τέσσερα σηµεία της εκπαιδεύσεως του 

αστυνοµικού τα οποία, εκτός φυσικά την άρτια νοµική του κατάρτιση 

επί των προϋποθέσεων νόµιµης χρήσης του πυροβόλου όπλου, είναι το 

θεµέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η όλη εκπαίδευση του αστυνοµικού 

ως προς τη χρήση των όπλων. Το πρώτο σηµείο λοιπόν είναι η αποδοχή 

εκ µέρους του αστυνοµικού της πιθανότητας να σκοτώσει. Σε βασικό 

εκπαιδευτικό εγχειρίδιο τονίζεται ότι ο αστυνοµικός «οποιαδήποτε 

στιγµή µπορεί να χρειαστεί να πυροβολήσει έναν ύποπτο προκειµένου 

να προστατεύσει τη δική του ζωή ή κάποιου άλλου»2.    

Το δεύτερο σηµείο είναι ότι ο αστυνοµικός, όπου οι συνθήκες το 

επιτρέπουν οφείλει να κλιµακώνει τη βία. ∆εν επιτρέπεται η απευθείας 

χρήση του πυροβόλου όπλου. Η διαδικασία κλιµάκωσης της βίας από 

την πλευρά του αστυνοµικού στο σχεδιάγραµµα της σελίδας 21 του 

βιβλίου «Τακτικές άοπλης και ένοπλης άµυνας» που παρατίθεται ευθύς 

περιγράφεται ως «ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕΣΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ». Το 

σχεδιάγραµµα είναι τόσο σαφές σε σηµείο που κάθε επεξήγηση 

κρίνεται περιττή.  

                                       
2 «Αστυνοµικοί αυτοπροστασία σελ. 20 
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕΣΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

    Πυροβόλο όπλο  5 Πυροβολισµός 
4 Σκόπευση 
3 Τράβηγµα όπλου 
2 Το χέρι στο όπλο 
1Προφορική 
ειδοποίηση 
 

   Αστυνοµική Ράβδος  5Χρήση αστυνοµικής  ράβδου  
4.Προσποίηση µε αστυνοµική  
ράβδο. 
3Σήκωµα αστυνοµικής 
ράβδου  
2.Τράβηγµα αστυνοµικής 
ράβδου. 
1. Προφορική προειδοποίηση 
χρήσης 

 

  Έλεγχος µε άδεια χέρια  4. Κεφαλοκλέιδωµα 
3. Αντίµετρα (ήπια 
σκληρά). 
2. Σηµεία πίεσης 
1. Λαβές συνοδείας   
 

  

 ∆ιάλογος  4.Προειδοποίηση 
3. Συµβουλή 
3. Πειθώ 
1. ∆ιερευνητική οµιλία 

   

Παρουσία  3,Στάση άµυνας 
2. Στάση 
ετοιµότητας 
1. Ανοιχτή στάση 
  

    



Ως τρίτο βασικό σηµείο της αστυνοµικής εκπαιδεύσεως θεωρείται 

η προσπάθεια που καταβάλλεται από τους εκπαιδευτές να τον 

διατηρούν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του σε µια ήπια κατάσταση 

εγρήγορσης η οποία ναι µεν δε θα τον καταβάλει ψυχοσωµατικά, όµως 

παράλληλα θα αποτρέπει και τον αιφνιδιασµό ο οποίος πιθανότατα θα 

καταστεί εκλυτικός παράγοντας ανεξέλεγκτων καταστάσεων. Στο 

κεφάλαιο ΧΧ µε τον τίτλο «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ» που 

παρατίθεται ευθύς παρακάτω του βιβλίου «ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ» 

διδάσκεται ο αστυνοµικός σε ποια κατάσταση πρέπει να βρίσκεται 

ούτως ώστε έχοντας καλή επαφή µε το περιβάλλον να αντιδρά σωστά 

οσάκις οι περιστάσεις το απαιτήσουν.  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ3 

  

«Το να βρίσκεται ο αστυνοµικός σε κατάσταση ετοιµότητας κατά 

την εκτέλεση της υπηρεσίας του είναι µια απαραίτητη πρόνοια, γιατί 

µειώνει τις πιθανότητες να βρεθεί απροετοίµαστος σε κάποια 

απρόκλητη αιφνιδιαστική επίθεση.  

Με τον όρο «κατάσταση ετοιµότητας» δεν εννοούµε τη διαρκή και 

αγχώδη αναµονή µιας επικείµενης επίθεσης, αλλά την ικανότητα να 

µπορούµε να διακρίνουµε τυχόν ύποπτες κινήσεις που µπορεί να 

εκδηλωθούν σε βάρος µας. Είναι µια Τακτική άµυνας που µας 

προετοιµάζει µεθοδικά ν’ αναγνωρίζουµε και ν’ αντιµετωπίζουµε 

εχθρικές προθέσεις.  

Θα µπορούσαµε να πούµε, ότι ο αστυνοµικός πρέπει να µάθει 

να «ζει κάθε στιγµή» ή να έχει «απόλυτο έλεγχο της κατάστασης γύρω 

του».  

Η ανάπτυξη αυτής της τόσο ζωτικής ικανότητας αποτελεί µέρος 

της ψυχολογικής προετοιµασίας του αστυνοµικού. Καλύπτει όλο εκείνο 

το κρίσιµο φάσµα από τη στιγµή που ο αστυνοµικός θα διαισθανθεί, 

πληροφορηθεί ή ανιχνεύσει τον επικείµενο κίνδυνο, µέχρι να 

εκδηλωθεί έµπρακτα η επίθεση.  

Αυτή η κατάσταση µπορεί να έχει χρονική διάρκεια µερικών 

δευτερολέπτων ή και περισσότερο. Σ’ αυτή την κρίσιµη φάση 

παίρνονται όλες οι απαιτούµενες προφυλάξεις και οι αποφάσεις 
                                       
3 Αµυντική Σκοποβολή, σελ. 197. 
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νόµιµης αντιµετώπισης µιας επικείµενης επίθεσης: Αναγνωρίζεται 

οπτικά ή ακουστικά ο αντίπαλος, οι τυχόν συνεργάτες του και αν είναι 

δυνατό ο σκοπός του και το όπλο της επίθεσης. Παράλληλα 

αναζητούνται τρόποι κάλυψης, τίθεται σ’ ετοιµότητα το όπλο και 

αναγνωρίζεται η οδός διαφυγής. Από τη στιγµή που θα εκδηλωθεί η 

επίθεση δεν σκεπτόµαστε, παρά µόνο αναπτύσσουµε µια πρόσφορη 

τακτική άµυνας. 

 Η ψυχραιµία και η περίσκεψη σε παρόµοιες περιπτώσεις είναι οι 

καλύτεροι σύµµαχοι, γιατί σας εξασφαλίζουν σηµαντικές πιθανότητες 

να διατηρήσετε τον έλεγχο της κατάστασης. Ο πανικός, ο υπέρµετρος 

εγωισµός ή ο παράλογος ηρωισµός µάλλον οδηγούν σ’ αποτυχία. Το ν’ 

αρχίσει να τρέχει κανείς πανικόβλητος κάτω από τα πυρά του 

αντιπάλου, ενώ έχει τη δυνατότητα και τις γνώσεις ν’ αµυνθεί, είναι 

τόσο επικίνδυνο όσο το να αδειάσει το όπλο του απερίσκεπτα στο 

άκουσµα ενός τυχαίου θορύβου, ή να βγει ακάλυπτος στη µέση του 

δρόµου για ν’ αντιµετωπίσει µερικούς καλά προετοιµασµένους 

αντιπάλους.    

Ο Chuk Taylor στο βιβλίο του «Combat Handganning» 

αναφέρει, ότι ο J. Cooper είναι ο πρώτος συγγραφέας που ασχολήθηκε 

µε την έρευνα της ψυχολογικής προετοιµασίας, και η οποία στηρίχτηκε 

στον κώδικα χρωµάτων της αεροπορικής άµυνας της Β. Αµερικής. Οι 

τέσσερις βασικές ψυχολογικές καταστάσεις αµυντικής ετοιµότητας 

ισχύουν όχι µόνο για ατοµική άµυνα, αλλά και για ολόκληρο 

στράτευµα και χαρακτηρίζονται µε τα χρώµατα: Πράσινο, Κίτρινο, 

Πορτοκαλί και Κόκκινο.   
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• Το Πράσινο χρώµα υποδηλώνει µια ψυχοδιανοητική 

κατάσταση πλήρους αδράνειας στην οποία µπορεί να περιέλθει ένα 

άτοµο, όταν κοιµάται ή αδιαφορεί για το τι συµβαίνει γύρω του, είναι 

αφηρηµένο, ρεµβάζει ή διαλογίζεται. Τότε το άτοµο αιφνιδιάζεται και 

είναι αδύνατο ν’ αντιδράσει αποτελεσµατικά. Γι’ αυτό ένας 

αστυνοµικός, όταν είναι σ’ εγρήγορση, για κανένα λόγο δεν πρέπει να 

επιτρέψει στον εαυτό του να περιέλθει σ’ αυτήν την κατάσταση πλήρους 

αδράνειας.  

Για να περάσει κάποιος από την κατάσταση του «ύπνου» στην 

εγρήγορση – να συνειδητοποιήσει την εστία κινδύνου, ν’ αναγνωρίσει 

τον αντίπαλο και ν’ αντιδράσει – θα απαιτηθεί χρόνος περίπου 4΄΄. Αν 

λάβουµε τώρα υπόψη µας ότι κάθε ένοπλη συµπλοκή διαρκεί περίπου 

3΄΄, οι πιθανότητες για επιβίωση είναι σχεδόν ανύπαρκτες.  

Έτσι ο αστυνοµικός είτε εκτελεί καθήκοντα περιπόλου, είτε είναι 

φρουρός οπουδήποτε, είτε καλείτε σε επεισόδιο, οφείλει να βρίσκεται 

σε κατάσταση χρώµατος Κίτρινου.  

• Το Κίτρινο χρώµα υποδηλώνει µια κατάσταση ήρεµης 

επιφυλακής, χωρίς συγκεκριµένη εστία κινδύνου. Η προσοχή, η ήρεµη 

ανίχνευση, η αναγνώριση της εχθρικότητας του περιβάλλοντος 

ενυπάρχει στη φύση του επαγγελµατία αστυνοµικού. Έτσι η προσοχή 

δεν είναι παράνοια, δηλαδή δεν µοιάζει µε την αρρωστηµένη 

ψυχολογική κατάσταση βιοτικού παραληρήµατος. Απλώς, «ζούµε το 

παρόν», χωρίς ν’ αναζητούµε κάτι το συγκεκριµένο.  

Οδηγώντας το αυτοκίνητό µας οφείλουµε να προσέχουµε ποιος 

σταµατά δίπλα µας στα φανάρια. Ποιος µας πλησιάζει επικίνδυνα. 
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Ποιος µας παρακολουθεί και για πόση ώρα. Ποιος µας καλεί να 

σταµατήσουµε και για ποιο λόγο. ∆ικαιολογείται η παρουσία άγνωστου 

ατόµου κοντά στο σπίτι µας ύποπτες ώρες; κλπ.  

Το είδος αυτής της προσοχής, όπως τονίζει ο Chuck Taylor, δεν 

είναι µια αρρωστηµένη κατάσταση αλλά ετοιµότητα ικανή να µειώσει 

τις πιθανότητες του αιφνιδιασµού.  

• Το Πορτοκαλί χρώµα υποδηλώνει την ψυχολογική 

κατάσταση ετοιµότητας που προέρχεται από κάποια συγκεκριµένη 

αιτία. Η παράξενη συµπεριφορά ή οι ύποπτες κινήσεις κάποιων ατόµων 

µπορούν να σας προειδοποιήσουν για τον κίνδυνο που ενδεχοµένως 

επίκειται. Αναγνωρίζοντας µε βεβαιότητα την εστία κινδύνου και 

σταθµίζοντας τα υπέρ και τα κατά µιας κατάστασης, ανάλογα πάντοτε 

µε το βαθµό της απειλής, εντείνετε την προσοχή σας και σκέφτεστε 

τρόπους αντίδρασης. Στη συνέχεια, αφού βεβαιωθείτε ότι η απειλή 

είναι «προ οφθαλµών» µπαίνετε σε κατάσταση ετοιµότητας χρώµατος 

Κόκκινου.  

• Το Κόκκινο χρώµα χαρακτηρίζει την κατάσταση εκείνη, 

όπου η απειλή εκδηλώνεται έµπρακτα. Ο αντίπαλος εκδήλωσε την 

πρόθεση να επιτεθεί µε ένα πυροβόλο όπλο οποιουδήποτε τύπου. Το 

όπλο σας στην κατάσταση ετοιµότητας Κόκκινο πρέπει να βρίσκεται στο 

χέρι ή έτοιµο να βγει από τη θήκη. Βρίσκεστε σε στιγµές έντονης 

αναµονής και περιµένετε την κίνηση του αντιπάλου σας για να 

αντιδράσετε.  
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Αν ο κώδικας αυτός κατανοηθεί σωστά, ελαττώνει σηµαντικά τον 

κίνδυνο να αιφνιδιαστείτε και σας παρέχει τη δυνατότητα να ελέγχετε 

απόλυτα το περιβάλλον σας».  

Το τέταρτο και τελευταίο βασικό σηµείο είναι η πολύ 

επιφανειακή προσέγγιση της αγχώδους κατάστασης στην οποία 

ενδεχοµένως να περιέλθει ο αστυνοµικός κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

της υπηρεσίας του εν όψει κάποιας απειλής. Επίσης συνοπτικά 

διδάσκεται και τις επιπτώσεις που θα έχει στη ζωή του η διάπραξη µιας 

ανθρωποκτονίας εκ µέρους του. Το κεφάλαιο ΙΙ του βιβλίου 

«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» που παρατίθεται παρακάτω ως έχει, 

αναφέρεται στα όσα προεγράφησαν. «ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΚΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ».  

Το κεφάλαιο ΙΙΙ του προαναφερόµενου βιβλίου είναι καθαρά 

επιχειρησιακό και παρατίθεται επίσης ως έχει:4 

ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ  

ΣΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 

Το πιο επικίνδυνο όπλο ενός αστυνοµικού είναι το ίδιο του το 

µυαλό. Αν είναι κατάλληλα προετοιµασµένο και προγραµµατισµένο, 

είναι επικίνδυνο για τους αντιπάλους του. αν όχι, είναι επικίνδυνο για 

τον ίδιο τον αστυνοµικό.  

Το µυαλό και το σώµα ενός ατόµου µοιάζουν να είναι δύο 

ξεχωριστές οντότητες. στην πραγµατικότητα όµως είναι µία, είναι οι δύο 

όψεις ενός και µόνο νοµίσµατος. Η φαινοµενικά διπλή υπόσταση 

σώµατος – µυαλού οφείλεται στον όχι και τόσο εµφανή τρόπο 

                                       
4 Αστυνοµική Αυτοπροστασία, σελ. 21. 
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λειτουργίας και επικοινωνίας τους. Τα φυσιολογικά ερεθίσµατα του 

περιβάλλοντος επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα το µυαλό, το οποίο αντιδρά 

σ’ αυτά µέσω του σώµατος. Οι σωµατικές αντιδράσεις επηρεάζουν και 

το µυαλό και οι ψυχολογικές επηρεάζουν και το σώµα. Τα δύο αυτά 

στοιχεία της προσωπικότητας επικοινωνούν «εσωτερικά» µε µία 

αµφίδροµη συναλλαγή µηνυµάτων, εντυπώσεων και αντιδράσεων, ώστε 

το ένα αναπόφευκτα επηρεάζει και επηρεάζεται από το άλλο. Αυτή η 

ενοποιηµένη σχέση σε καθιστά ικανό να ελέγχεις το στρες, το οποίο αν 

και ψυχολογικό φαινόµενο εκδηλώνεται και φυσιολογικά, και κατά 

συνέπεια βελτιώνεις την ικανότητά σου να παίρνεις σηµαντικές 

αποφάσεις κάτω από συνθήκες ψυχολογικής πίεσης. Επίσης, 

βελτιώνεις τη φυσική σου απόδοση µέσω του διανοητικού 

προγραµµατισµού.  

Μία θανατηφόρα αντιπαράθεση κρύβει πάρα πολλούς κινδύνους 

και απαιτεί µία ανάλογη συµπεριφορά, η οποία προϋποθέτει την 

κατάλληλη πνευµατική προετοιµασία. Το µυαλό σου θα πρέπει να 

είναι σε θέση να αντιµετωπίσει, πρώτα απ’ όλα, τα προβλήµατα που 

έχουν άµεση σχέση µε αυτό. Ένα άτοµο που θα βρεθεί σε µία κρίσιµη 

κατάσταση κάτω από την επίδραση υψηλού στρες είναι ευάλωτο σε µη 

ελεγχόµενα συναισθήµατα και έτσι µπορεί εύκολα να πανικοβληθεί. 

Φυσικά ένα ελεγχόµενο ποσοστό στρες είναι αναγκαίο και φυσιολογικό, 

δεν πρέπει όµως να πληµµυρίζει τη σκέψη σου, γιατί τα αποτελέσµατα 

των ενεργειών σου θα είναι απρόβλεπτα.  
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Όταν είσαι ψύχραιµος, έχεις επίγνωση του τι συµβαίνει γύρω σου 

και έτσι έχεις τη δυνατότητα να παίρνεις λογικές αποφάσεις και να 

αντιδράς αποτελεσµατικά.  

 

Τι είναι το στρες 

Το στρες προκαλείται, κατά κύριο λόγο, από κάποια 

αντικειµενικά επικίνδυνα ερεθίσµατα. όµως η αίσθηση της απειλής δεν 

παύει να εξαρτάται από την υποκειµενική εκτίµηση ενός επεισοδίου ως 

δυνητικά επιζήµιο.  

Όταν υπάρχουν κάποιες ρεαλιστικές ενδείξεις, που µπορούν να 

χαρακτηρισθούν ως σήµατα επικείµενου κινδύνου, η κατάσταση 

θεωρείται απειλητική και εσύ πρέπει να αντιδράσεις ανάλογα. Οι 

αντιδράσεις σου εξυπηρετούν µία πολύ βασική λειτουργία: την 

επιβίωσή σου. ∆ηµιουργούν συγκινησιακή διέγερση που κινητοποιεί το 

σώµα σου, για να αντιδράσει και να αποφύγει ή να αντιµετωπίσει τον 

κίνδυνο.  

Ακόµη και αν πράγµατι δεν υπάρχει αντικειµενικός κίνδυνος, η 

υποκειµενική εκτίµηση µίας κατάστασης ως απειλητική θα µεταδώσει 

το µήνυµα του στρες, θα σηµάνει συναγερµό και θα οδηγήσει στην 

ενεργοποίηση του οργανισµού.  

Είναι δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, να προβλέψουµε και να 

περιγράψουµε τις εξωτερικές συνθήκες που µπορούν να προκαλέσουν 

στρες, επειδή αυτό εξαρτάται από την υποκειµενική ερµηνεία ενός 

επεισοδίου ως απειλητικό, οποιαδήποτε και αν είναι τα αντικειµενικά 

χαρακτηριστικά του.  
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Το στρες µπορεί να χαρακτηρισθεί ως συναλλαγή ανάµεσα στο 

άτοµο και το περιβάλλον του, τα στρεσογόνα ερεθίσµατα του οποίου 

οδηγούν το άτοµο σε µια αγχωτική κατάσταση εξ αιτίας της αίσθησης 

της απειλής.  

Είναι ένας ψυχοσωµατικός προσαρµοστικός µηχανισµός, ο 

οποίος κινητοποιείται από τη στιγµή που θα ερµηνεύσεις µία 

κατάσταση ως δυνητικά επικίνδυνη ή απειλητική.  

Το στρες ενεργοποιεί το σώµα, δίνοντάς του τη δυνατότητα να 

πολεµήσει ή να φύγει από ό,τι το απειλεί. Ό,τι κι αν κάνει, σκοπός του 

είναι να επαναπροσαρµοστεί πνευµατικά και φυσικά, επανακτώντας 

την ισορροπία του. Σ’ αυτήν του την προσπάθεια, εκδηλώνει ένα σύνολο 

αντιδράσεων, το οποίο ονοµάστηκε από τον Dr. Hans Seyle Σύνδροµο 

Γενικής Προσαρµογής και αποτελείται από τρία στάδια.  

Το πρώτο στάδιο, το στάδιο Αντίδρασης Ψυχικού Συναγερµού, 

χαρακτηρίζεται από την κινητοποίηση του οργανισµού για την 

αντιµετώπιση της απειλής που έχει αντιληφθεί.  

Η φυσιολογία του σώµατος αλλάζει, σαν αποτέλεσµα της 

ενεργοποίησης του Αυτόνοµου Νευρικού Συστήµατος (ΑΝΣ) και µε τη 

βοήθεια του υποθαλάµου, ενός νευρικού κέντρου στον εγκέφαλο. Ο 

υποθάλαµος, όταν ερεθιστεί από ένα στρεσογόνο αίτιο, ενεργοποιεί το 

σώµα, για να αντιµετωπίσει το στρες καθώς και την υπόφυση, η οποία 

απελευθερώνει την αδρενοκορτικοτροφική ορµόνη (γνωστή ως CHT) στο 

αίµα. Η ορµόνη αυτή διεγείρει τους επινεφρίδιους αδένες, οι οποίοι µε 

τη σειρά τους εκλύουν αδρεναλίνη και κινητοποιούν το σώµα. Οι 
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σωµατικές αλλαγές που ακολουθούν σε προετοιµάζουν να 

αντιµετωπίσεις αυτό που τις προκάλεσε.  

- Ο ρυθµός της καρδιάς και της αναπνοής αυξάνονται, για να 

προωθείται περισσότερο αίµα και οξυγόνο στον εγκέφαλο και τους 

µυς.  

- Το σάλιο και οι βλέννες ξεραίνονται και τα ανοίγµατα της µύτης και 

του λαιµού διευρύνονται, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η δίοδος του 

αέρα προς τους πνεύµονες.  

- Πολλοί µυς αρχίζουν να σφίγγονται, προετοιµάζοντας το σώµα για 

την έντονη δράση που θα ακολουθήσει. Η σωµατική δύναµη 

αυξάνεται και ο πόνος, αν προκληθεί, µπορεί να κατασταλεί ώσπου 

να περάσει ο κίνδυνος.  

- Τα αιµοφόρα αγγεία που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του 

δέρµατος συστέλλονται και ο χρόνος πηκτικότητας του αίµατος 

συντοµεύει. έτσι µειώνεται η πιθανότητα υπερβολικής απώλειας 

αίµατος σε περίπτωση τραυµατισµού και οι πληγές κλείνουν πιο 

εύκολα.  

- Αυξάνεται η εφίδρωση και το σώµα ψύχεται.  

- Οι κόρες των µατιών διαστέλλονται, κάνοντας τα µάτια πιο 

ευαίσθητα. Η όραση βελτιώνεται, βοηθώντας στον εντοπισµό του 

κινδύνου.  

- Το σώµα παράγει περισσότερα λευκά αιµοσφαίρια, τα οποία 

βοηθούν στην καλύτερη καταπολέµηση των µολύνσεων.  

- Κάποιες δευτερεύουσες λειτουργίες του οργανισµού, όπως η 

χώνεψη, αναστέλλονται, για να µην δαπανάται ενέργεια άσκοπα. 
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Όταν η έκθεση του οργανισµού σε ένα στρεσογόνο, απειλητικό 

ερέθισµα παρατείνεται, η αντίδραση συναγερµού ακολουθείται από το 

δεύτερο στάδιο του ΣΓΠ, το Στάδιο Αντίστασης, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από την µέγιστη κινητοποίηση του οργανισµού για την 

αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της απειλής.  

Τα σηµάδια της αντίδρασης συναγερµού µειώνονται καθώς το 

σώµα προσπαθεί να αντιµετωπίσει το στρεσογόνο ερέθισµα. Αυτό 

φυσικά έχει σαν αποτέλεσµα την κατανάλωση ενέργειας, η οποία είναι 

απαραίτητη για άλλες ζωτικές λειτουργίες του σώµατος.  

Έτσι, υπάρχουν κάποια όρια στην αντοχή του οργανισµού στο 

στρες. Αν ξεπεραστούν, το σώµα στο στάδιο της Εξάντλησης, όπου η 

αντίσταση στη συνεχιζόµενη πίεση υποχωρεί, το ανοσοποιητικό 

σύστηµα αρχίζει να χάνει την αποτελεσµατικότητά του και ο 

οργανισµός καταρρέει.  

 

Πνευµατικές αντιδράσεις στο στρες 

Εκτός από το σώµα σου, αυτό καθαυτό, αντιδρά στο στρες και το 

µυαλό σου. Οι σωµατικές αλλαγές που προκαλούνται από ένα 

στρεσογόνο ερέθισµα είναι ορατές. οι πνευµατικές δεν γίνονται πάντοτε 

άµεσα αισθητές από σένα, αλλά εκδηλώνονται στις πράξεις σου (συχνά 

µε άσχηµα αποτελέσµατα).  

Μειωµένη ικανότητα λήψεως αποφάσεων – µειωµένη ή 

λανθασµένη λογική 

Στη διάρκεια µιας αντιπαράθεσης, συχνά το συναίσθηµα 

υπερισχύει της λογικής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση της 
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ικανότητάς σου να λαβαίνεις τις σωστές αποφάσεις στην κατάλληλη 

στιγµή, αλλά και τη µείωση της ικανότητάς σου να σκέπτεσαι λογικά.  

Το µυαλό σου είναι ήδη υπερφορτωµένο µε ερεθίσµατα, τα οποία 

προκαλούν αντιδράσεις – αλλά πρέπει να πάρει ένα σωρό αποφάσεις 

γρήγορα. Η µείωση αυτής σου της ικανότητας µπορεί να σε οδηγήσει σε 

βιαστικές και λανθασµένες ενέργειες. Γι’ αυτό θα  πρέπει να 

αποκτήσεις τη δυνατότητα να ενεργείς ανακλαστικά, απαλλάσσοντας το 

µυαλό σου από κάποιες επιπλέον χρονοβόρες διαδικασίες λήψεως 

αποφάσεων. Όταν έρθει η ώρα, δεν θα πρέπει να χρειάζεται να σκεφτείς 

πώς θα χειριστείς το όπλο σου ή ποια τακτική θα ακολουθήσεις. 

Πρέπει να γνωρίζεις τι µπορεί να συµβεί στη διάρκεια µίας 

θανατηφόρας αντιπαράθεσης και να έχεις πάρει τουλάχιστον τις πιο 

σηµαντικές αποφάσεις προκαταβολικά, για να µπορέσεις να τις 

υλοποιήσεις αµέσως. Μία ανάλογη προετοιµασία µειώνει τον αριθµό 

των αποφάσεων που θα πρέπει να πάρεις καθώς και τις διαδικασίες 

λήψεως αποφάσεων, αφού θα έχεις ήδη αποφασίσει για τις ενέργειές 

σου.  

Επίσης, πολλοί αστυνοµικοί αν και καλά εκπαιδευµένοι ή 

πεπειραµένοι κάποιες φορές ενεργούν µε τρόπο που µπορεί να θέσει σε 

κίνδυνο τη ζωή τους – άσκοπα. Θέλοντας να αναχαιτίσουν τους 

αντιπάλους τους πάση θυσία, καταφεύγουν σε ανόητους ηρωισµούς. Το 

σύνδροµο του Superman µπορεί να σε κάνει να φερθείς ανόητα ή πολύ 

ριψοκίνδυνα.  

Σε µία αντιπαράθεση προέχει πάντα η ασφάλειά σου, η ασφάλεια 

των συναδέλφων σου και όσων αθώων ίσως βρίσκονται κοντά σου. 
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Πρέπει να µάθεις να ελέγχεις τα συναισθήµατά σου, για να µπορείς να 

αξιολογείς ακριβέστερα και πιο αντικειµενικά τον κίνδυνο που σε 

απειλεί.  

Η λογική αντιµετώπιση µιας κατάστασης σε προστατεύει από τον 

υπερβολικό φόβο – αυτή η αίσθηση αγωνίας που συνδέεται µε τον 

πραγµατικό κίνδυνο. Ο φόβος, όπως και ο πόνος, λειτουργεί σαν ένα 

είδος συναγερµού. Σε προειδοποιεί ότι κάτι συµβαίνει, κάτι για το 

οποίο πρέπει να ενεργοποιηθείς. γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητος. Τα 

παιδιά, για παράδειγµα, που δεν µπορούν να αντιληφθούν όλους τους 

κινδύνους του περιβάλλοντος, δεν ξέρουν να προφυλαχτούν και συχνά 

ζουν πολύ επικίνδυνα. Ο µηχανισµός του φόβου µπορεί να 

ενεργοποιήσει το σώµα σου και να σε θέσει σε ετοιµότητα, µόνον όταν 

αυτό που τον προκάλεσε είναι πραγµατικό και µέσα στα φυσιολογικά 

όρια. Αν ένα ερέθισµα σου προκαλέσει υπερβολικό φόβο, το σώµα σου 

επιβαρύνεται και χάνει την ικανότητά του να αντιδράσει 

αποτελεσµατικά να σκεφτεί λογικά. Πανικοβάλλεται.  

Ο φόβος, όπως και το στρες, προκαλείται από ό,τι εσύ κρίνεις ως 

απειλητικό και επικίνδυνο. Αν δεν τον ελέγξεις, µπορεί να επιβραδύνει 

ή και να εµποδίσει την αντίδρασή σου στην απειλή. Χρειάζεται 

αυτοέλεγχος. Όταν αρχίσεις να νιώθεις αυτό το παράξενο κενό στο 

στοµάχι σου, σταµάτησε για λίγο και έλεγξε τον εαυτό σου. 

Συγκεντρώσου σ’ αυτό που κάνεις εκείνη τη στιγµή. Μην αφήσεις το 

φόβο σου να µεγαλώσει και να σε κυριεύσει, γιατί δεν θα µπορέσεις να 

αντιδράσεις. Ο αυτοέλεγχος είναι το κλειδί για την καταπολέµηση του 

φόβου, πριν αυτός σε καταβάλλει.  
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Παραποίηση αντιλήψεων 

Εκδηλώνεται ως παραποίηση στις σχέσεις χώρου και χρόνου και 

στην ικανότητά σου να ακολουθήσεις τη γρήγορη εξέλιξη µίας 

αντιπαράθεσης.  

Στη διάρκεια µιας αντιπαράθεσης τα γεγονότα εξελίσσονται 

γρήγορα – ο χρόνος και η ροή του είναι πάντα τα ίδια. Αυτό που 

αλλάζει είναι η δική σου ικανότητα να ακολουθήσεις τα γεγονότα. Η 

αντιπαράθεση φαίνεται να εξελίσσεται αργά. όσα συµβαίνουν φαίνονται 

να εξελίσσονται σε αργή κίνηση, τόσο αργή που µετά πολλοί 

αστυνοµικοί θυµούνται ακόµη και τις µικρότερες λεπτοµέρειες.  

Μία τέτοια φαινοµενική χρονική παράταση δεν αποτελεί πάντοτε, 

µειονέκτηµα. σε βοηθά να καταλάβεις καλύτερα ό,τι συµβαίνει γύρω 

σου.  

Προσοχή συγκεντρωµένη σε ένα σηµείο 

Το στρες µπορεί να σε κάνει να στρέψεις όλη σου την προσοχή 

στον κίνδυνο που έχεις αντιληφθεί ότι σε απειλεί, αποκλείοντας 

οποιοδήποτε άλλο ερέθισµα (οπτικό ή ακουστικό). Συγκεντρώνεσαι σε 

έναν τοµέα και χάνεις την αίσθηση του όλου.  

Αυτή η εστίαση στην απειλή είναι αποτελεσµατική, κυρίως κατά 

την σκόπευση, όταν δηλαδή σηµαδεύεις την απειλή, για να την 

εξουδετερώσεις. Αυτό µπορεί να σε βοηθήσει κρατώντας όλες σου τις 

ικανότητες συγκεντρωµένες σ’ αυτό που κάνεις εκείνη τη στιγµή.  

Αν όµως η προσοχή σου παραµείνει στραµµένη σε ένα σηµείο 

για πολλή ώρα, γίνεται µειονέκτηµα. Αµέσως µόλις καταφέρεις να 
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αναχαιτίσεις την απειλή, πρέπει να επεκτείνεις την προσοχή σου σ’ όλο 

το χώρο.  

Επίσης, καθώς θα ασχολείσαι µε την απειλή, δεν πρέπει να 

πάψεις να ρίχνεις γρήγορες µατιές στον υπόλοιπο περιβάλλοντα χώρο.  

Αυτό απαιτεί εξάσκηση. Το σώµα σου µπορεί από µόνο του να 

συγκεντρωθεί σε ό,τι κάνει – η επέκταση της προσοχής σου απαιτεί 

εξάσκηση.  

Όταν είσαι κατάλληλα προετοιµασµένος – ψυχολογικά και 

σωµατικά – θα µπορείς να σκέπτεσαι λογικά και, στηριζόµενος στις 

ικανότητές σου και τις δυνάµεις σου, θα κρίνεις όσο γίνεται πιο 

αντικειµενικά τον κίνδυνο, χωρίς φυσικά να φτάνεις στο σηµείο να τον 

αγνοείς.  

Πρέπει να έχεις αυτοπεποίθηση και να πιστεύεις στις ικανότητές 

σου. Αυτό θα σε βοηθήσει να ελέγξεις το φόβο σου και να αντιδράσεις 

αποτελεσµατικά.  

Το στρες µειώνεται µε µία συµπεριφορά που θα διαφοροποιήσει 

τη σχέση του ατόµου µε το περιβάλλον του (π.χ. Η αποφυγή της πηγής 

του κινδύνου ή την άµεση αντιµετώπιση του κινδύνου µε σκοπό την 

εξάλειψή του).  

Όµως, συχνά, οι άνθρωποι προσαρµόζονται σε στρεσογόνες 

καταστάσεις χρησιµοποιώντας υποσυνείδητα ψυχολογικούς αµυντικούς 

µηχανισµούς, οι οποίοι σκοπό τους έχουν την αλλαγή του τρόπου που 

αντιλαµβάνονται την κατάσταση. Φυσικά, δεν συµβάλλουν καθόλου 

στην αποτελεσµατική της αντιµετώπιση. Αν λειτουργήσουν, ο κίνδυνος 

εµφανίζεται µικρότερος, χωρίς όµως να µειώνεται στην 
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πραγµατικότητα. οι ψυχολογικοί µηχανισµοί άµυνας είναι ανεπαρκείς 

και, αν υιοθετηθούν σαν τρόποι αποφυγής του στρες, γίνονται 

δυσπροσαρµοστικοί.  

∆ύο τέτοιοι µηχανισµοί, οι οποίοι χρησιµοποιούνται συχνά από 

αστυνοµικούς ενώ πρέπει να αποφεύγονται, είναι η άρνηση και η 

εκλογίκευση.  

ΑΡΝΗΣΗ: Το άτοµο αυτοπροσαρµόζεται αρνούµενο να αναγνωρίσει την 

ύπαρξη των στρεσογόνων ερεθισµάτων. Έχει παρατηρηθεί και στους 

στρατιώτες την ώρα της µάχης, που παύουν να αναγνωρίζουν τον 

κίνδυνο που διατρέχουν και πιστεύουν ότι είναι άτρωτοι. 

ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΣΗ: Το άτοµο δίνει λογικά αποδεκτούς αλλά πλαστούς 

λόγους για τις πράξεις του, επειδή οι πραγµατικοί του προκαλούν 

έντονο άγχος.  

 

Οι ψυχολογικές συνέπειες του θανάσιµου τραυµατισµού ενός 

αντιπάλου σου σε σένα 

Το τι θα συµβεί στη διάρκεια της ηµέρας ενός αστυνοµικού είναι 

απρόβλεπτο – πρέπει να ξέρεις ότι µπορεί να σου συµβεί οτιδήποτε.  

Ευτυχώς, λίγες φορές θα χρειαστεί να χρησιµοποιήσεις το όπλο 

σου. Αν όµως κάποτε λάβεις ενεργό µέρος σε µία ένοπλη αντιπαράθεση 

– και µάλιστα θανατηφόρα – οι ψυχολογικές και συναισθηµατικές 

επιδράσεις µπορεί να είναι πραγµατικά καταστροφικές. Ακόµη κι αν οι 

ενέργειές σου αυτές θεωρηθούν απαραίτητες και δικαιολογηµένες και 

αθωωθείς, η ζωή σου θα έχει αλλάξει. Αυτό είναι φυσιολογικό. αν δεν σε 

επηρέαζε, θα ήταν παράξενο και τότε θα έπρεπε να ανησυχείς.  
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Αµέσως µόλις τελειώσει µία ένοπλη συµπλοκή και όσο 

παραµένεις στο χώρο της, ίσως νιώσεις το συναίσθηµα της 

αποπροσωποποίησης: ίσως πιστέψεις ότι «αυτό δεν συνέβη σε µένα»…ή 

της έκπληξης: «τι συνέβη;» 

Συνήθως παρεµβάλλεται κάτι το οποίο πρέπει να κάνεις και που 

σε επαναφέρει στην πραγµατικότητα (π.χ. να επικοινωνήσεις µε την 

υπηρεσία σου ή να συµπληρώσεις κάποια χαρτιά). Αυτή η προσωρινή 

απόσπαση της προσοχής σου προσφέρει ένα «ψυχολογικό διάλειµµα», 

το οποίο καθυστερεί την επίδραση του γεγονότος.  

Μόλις συνειδητοποιήσεις τι συνέβη, ίσως ξεσπάσεις σε 

δάκρυα…κάνεις εµετό… αρχίσεις να τρέµεις… ή αποφασίσεις να 

παραιτηθείς από την υπηρεσία σου. Πολλές φορές όµως οι συνέπειες 

εκδηλώνονται µετά από ηµέρες, εβδοµάδες ή και µήνες.  

Αν και ίσως προσπαθήσεις να µειώσεις την σπουδαιότητα του 

γεγονότος ή να εκλογικεύσεις την πράξη σου, τουλάχιστον ένα µέρος 

του εαυτού σου «γνωρίζει» ότι έκανες κάτι το κακό. Θα νιώσεις θλίψη – 

ίσως νιώσεις ότι κάτι έχασες, ότι δεν είσαι πια όπως πριν, ότι είσαι 

µόνος. Πρέπει να καταλάβεις ότι αυτά τα συναισθήµατα είναι απολύτως 

φυσιολογικά. ∆εν θα ήσουν άνθρωπος αν δεν τα ένιωθες, γι’ αυτό 

πρέπει να τα δεχτείς και να τα αναγνωρίσεις. Μην ντραπείς να τα 

εκφράσεις ή να τα εξωτερικεύσεις. Αν αρχίσεις να τα αρνείσαι και να τα 

καταπιέζεις, θα σου προκαλέσουν προβλήµατα, τα οποία µπορούν να 

κλιµακωθούν σε καθαρά ψυχιατρικά προβλήµατα.  

Καθώς περνά ο χρόνος, ίσως εκδηλώσεις φαινοµενικά άσχετα 

συµπτώµατα, προερχόµενα από αυτά τα καταπιεσµένα συναισθήµατα.  
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Συµπτώµατα 

Εφιάλτες και διαταραχές του ύπνου 

Τα πιο κοινά συµπτώµατα που εµφανίζει ένας αστυνοµικός µετά 

από µία θανατηφόρα αντιπαράθεση είναι οι διαταραχές στον ύπνο και 

οι εφιάλτες.  

Οι περισσότεροι αστυνοµικοί περνούν την πρώτη νύχτα – και 

πολλές νύχτες µετά από αυτήν – φέρνοντας στο µυαλό τους ό,τι συνέβη 

ξανά και ξανά, ψάχνοντας για εναλλακτικές λύσεις που θα µπορούσαν 

να εφαρµόσουν ή στη χειρότερη περίπτωση, προσπαθώντας να 

«ανατρέψουν» ψυχολογικά τα γεγονότα. Αν αυτές οι διαταραχές του 

ύπνου συνεχιστούν για ένα µεγάλο  χρονικό διάστηµα, η ψυχολογική 

και η φυσική κατάσταση του αστυνοµικού αλλάζει προς το χειρότερο. 

Επίσης, αν τελικά καταφέρει να κοιµηθεί, ο ύπνος του είναι 

γεµάτος εφιάλτες, οι οποίοι µπορεί να εµφανιστούν µέρες, µήνες ή και 

χρόνια µετά από τη µοιραία συµπλοκή. Οι περισσότεροι αστυνοµικοί 

βλέπουν τον εαυτό τους να λαβαίνει µέρος σε µία αντιπαράθεση µε 

έναν ύποπτο, όπου, αν και τραβούν την σκανδάλη του όπλου τους, 

αυτό δεν εκπυρσοκροτεί. τα βλήµατα απλά πέφτουν στο έδαφος. 

Αυτό είναι ένα είδος αυτοτιµωρίας – το όπλο του δεν τον 

υπακούει και έτσι ο ύποπτος δεν πεθαίνει. Στην πραγµατικότητα όµως 

τα γεγονότα δεν αλλάζουν. Ακόµη και η εκλογίκευσή τους – όσο 

δικαιολογηµένη και αν είναι δεν θα µπορέσει ίσως να σε βοηθήσει.  

Μην πολεµήσεις αυτούς τους εφιάλτες. Τα όνειρα είναι η 

συµβολική αναπαράσταση των δραστηριοτήτων της ηµέρας. Τις 

νυχτερινές ώρες – και πολύ περισσότερο όταν κοιµόµαστε – οι 
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ψυχολογικοί µηχανισµοί άµυνας υπολειτουργούν. Οι εφιάλτες 

«αναλαµβάνουν» να επεξεργαστούν την κατάσταση στο µυαλό σου και 

να σε βοηθήσουν να την ξεπεράσεις. Η επιθυµία σου να «αλλάξεις» τα 

γεγονότα εκπληρώνεται σ’ αυτούς. Γι’ αυτό, άφησε τον εαυτό σου να 

βιώσει αυτούς τους εφιάλτες. Συζήτησέ τους µε κάποιον δικό σου 

άνθρωπο. εξωτερίκευσε τις πιο οδυνηρές σου σκέψεις. Έτσι θα 

µπορέσεις να τις αποδεχθείς και να προχωρήσεις.  

 

Κοινωνική αποµόνωση 

Ένας αστυνοµικός, που ήταν κοινωνικός, αρχίζει να αποφεύγει 

τους φίλους του και τους συναδέλφους του, σκεπτόµενος ότι: «αυτοί δεν 

µπορούν να καταλάβουν τι αισθάνοµαι». Αυτό οφείλεται εν µέρει στην 

αντιµετώπιση των φίλων και των συναδέλφων του. δεν ξέρουν πώς να 

φερθούν.  

Οι συνάδελφοί του τον κτυπούν στην πλάτη – τον επαινούν. 

Συγχρόνως όµως προσπαθούν να προστατευθούν από τους δικούς τους 

φόβους. Σε παρακολουθούν, προσπαθώντας να καταλάβουν τι 

σκέπτεσαι και πώς νιώθεις, για να «ξέρουν». Προσπαθούν να δώσουν 

µία απάντηση σε ένα ερώτηµα που σίγουρα απασχολεί κάθε 

ευσυνείδητο αστυνοµικό: «Τι θα έκανα εγώ, αν ήµουν στη θέση του;» Η 

απάντηση είναι δύσκολη. δεν υπάρχει τρόπος να την γνωρίζεις από 

πριν. Η αντίδρασή σου θα είναι αυτόµατη – ανακλαστική. Ακόµη κι αν 

έχεις ήδη λάβει µέρος σε µία θανατηφόρα αντιπαράθεση, δεν µπορείς 

να προβλέψεις τι θα κάνεις σε µία παρόµοια περίπτωση. Επίσης, δεν 

υπάρχει τρόπος να ρυθµίσεις τον εαυτό σου να αντιδράσει µε έναν 
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συγκεκριµένο τρόπο. Αυτό που µπορείς να κάνεις είναι να είσαι σωστά 

προετοιµασµένος για να αντιδράσεις µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν 

έλθεις αντιµέτωπος µε µία τέτοια κατάσταση, µη διστάσεις να κάνεις το 

ίδιο. Αν διστάσεις έστω και για ένα δευτερόλεπτο, θέτεις σε κίνδυνο την 

ίδια σου τη ζωή ή τη ζωή κάποιου συναδέλφου σου ή κάποιου αθώου 

τρίτου που ίσως βρίσκεται εκεί.  

Είναι σηµαντικό να καταλάβεις ότι εκείνη τη στιγµή ∆ΕΝ 

ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΣ – ΑΝΤΙ∆ΡΑΣ! Το σώµα σου αντιδρά 

ανακλαστικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που του δίνει το µυαλό σου.  

Έτσι, αυτό που µπορεί πραγµατικά να σε βοηθήσει περισσότερο 

από οτιδήποτε άλλο είναι ένα καλά γυµνασµένο σώµα και ένα σωστά 

ρυθµισµένο µυαλό, σε µία τέλεια επικοινωνία και συνεργασία.  

Ακόµη κι αν εσύ «τα βρεις» µε τον εαυτό σου, θα πρέπει να 

αντιµετωπίσεις τον κόσµο, την κοινή γνώµη, που  τις περισσότερες 

φορές είναι εχθρική. Ίσως πιστεύεις ότι όλοι σε κοιτάζουν, 

καταδικάζοντας τις πράξεις σου – γεγονός που είναι µάλλον αλήθεια. 

Κάποιοι άνθρωποι, τους οποίους ούτε καν γνωρίζεις και που δεν 

µπορούν να εκτιµήσουν ούτε τις συνθήκες που σε οδήγησαν σ’ αυτήν 

την αντίδραση ούτε το φόβο σου, εντείνουν την εσωτερική σου 

αναστάτωση µε καυστικά άρθρα σε εφηµερίδες, όπου σε καταδικάζουν.  

Όλα αυτά, µάλλον δικαιολογηµένα, θα σε κάνουν να πιστέψεις 

ότι «κανένας δεν µπορεί να σε καταλάβει». Είναι αλήθεια ότι οι 

περισσότεροι άνθρωποι, όποια και αν είναι η σχέση σου µαζί τους, δεν 

θα ξέρουν πώς να σου φερθούν. Γι’ αυτό, βοήθησέ τους εσύ πρώτα, για 

να σε βοηθήσουν κι αυτοί µε τη σειρά τους. αντί να αποτραβηχτείς στον 
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εαυτό σου και να αποµακρυνθείς από τον σύντροφό σου, την 

οικογένεια σου ή τον φίλο σου, πλησίασέ τους. Αναγνώρισε τα 

αισθήµατά σου και µην διστάσεις να τα εκφράσεις. Μη νοµίζεις ότι 

επειδή είσαι άνδρας ή απλά αστυνοµικός δεν είναι σωστό να δείξεις τι 

αισθάνεσαι, να δείξεις ότι είσαι τρωτός, ότι φοβάσαι ή ότι έχεις κάποιες 

αδυναµίες. Μόνον έτσι θα βρεις τη «συναισθηµατική συµµετοχή» που 

τόσο χρειάζεσαι. Θα βρεις τον άνθρωπο µε τον οποίο θα µπορέσεις να 

µοιραστείς τις σκέψεις σου και τα συναισθήµατά σου. ∆εν θα είσαι 

µόνος, όσο έντονο και αν είναι το συναίσθηµα της µοναξιάς σου.  

 

Μείωση της αποδοτικότητάς σου 

Η ενεργός συµµετοχή σου σε µία θανατηφόρα αντιπαράθεση 

ίσως σε κάνει να αναρωτηθείς αν θέλεις να συνεχίσεις να είσαι 

αστυνοµικός. Μετά από ένα τέτοιο περιστατικό καταλαβαίνεις την 

πραγµατική ουσία του επαγγέλµατός σου και αρχίζεις να αµφισβητείς 

τη θέση σου.  

Ώσπου να αποφασίσεις αν θέλεις να συνεχίσεις ή όχι, θα 

περάσεις µία περίοδο αµφιβολίας και αµφιταλάντευσης, στη διάρκεια 

της οποίας η αποδοτικότητά σου µπορεί να µειωθεί σηµαντικά. Ίσως 

αρχίσεις να αποφεύγεις να ανταποκρίνεσαι σε κάποιες κλήσεις, που 

πιστεύεις ότι µπορεί να εξελιχθούν σε ένοπλες συµπλοκές… ή αφεθείς 

στη µοίρα σου, διακινδυνεύοντας άσκοπα σε µία µάλλον ασυνείδητη 

προσπάθειά σου να τιµωρήσεις τον εαυτό σου. Ίσως πιστέψεις ότι αν 

σκοτωθείς µε τον ίδιο τρόπο θα έχεις πληρώσει γι’ αυτό που έκανες και 

φυσικά θα πάψεις να υποφέρεις. Όσο λογικά και αν σκέπτεσαι, η ιδέα 
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να δώσεις ένα τέλος µπορεί να περάσει από το µυαλό σου. Τα 

συναισθήµατα δεν υπακούν στους κανόνες της λογικής.  

Αν φτάσεις στο σηµείο να σκέπτεσαι ως µόνη λύση την 

αυτοκτονία χρειάζεσαι επαγγελµατική βοήθεια (από ένα ψυχολόγο). Μη 

διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια. Όσο αφήνεις τον καιρό να περνάει, τόσο 

πιο δύσκολο θα είναι να ξεπεράσεις τα προβλήµατα σου.  

Φυσικά ο κάθε αστυνοµικός ελπίζει ότι ποτέ δε θα χρειαστεί να 

χρησιµοποιήσει το όπλο του. Όµως είναι επικίνδυνο να σκέπτεσαι ότι 

αυτό δεν θα συµβεί ποτέ «σε σένα» και να ενεργείς µε αυτό το σκεπτικό. 

Η πιθανότητα να χρειαστεί να λάβεις ενεργό µέρος σε µία ένοπλη 

αντιπαράθεση και να χρησιµοποιήσεις το όπλο σου υπάρχει πάντα. 

αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάς.  

Για αυτό πρέπει να είσαι προετοιµασµένος να αντιµετωπίσεις και 

την ίδια την αντιπαράθεση, αλλά και τις επιπτώσεις της. Στη διάρκειά 

της ίσως δεν νιώσεις συνειδητά την ανάκρουση του όπλου σου, δεν δεις 

τη φλόγα στο στόµιο της κάνης, δεν «βιώνεις» ό,τι συµβαίνει κατά την 

εκπυρσοκρότησή του. Γι’ αυτό πρέπει να είσαι σωστά εκπαιδευµένος 

για να αντιδράς ανακλαστικά. Μετά, ανεξάρτητα από το πόσο 

δικαιολογηµένες ήταν οι ενέργειές σου, οι ψυχολογικές επιπτώσεις θα 

είναι σοβαρές. Θα είσαι καλύτερα προετοιµασµένος να τις 

αντιµετωπίσεις, αν έχεις διαθέσει κάποιο χρόνο στη σοβαρή εκτίµηση 

της δουλειάς σου και των ευθυνών σου ως αστυνοµικός και ως 

άνθρωπος.  

Η δουλειά σου είναι δύσκολη και επικίνδυνη. Η στολή ή το 

περιπολικό δεν σε προστατεύουν. ΕΣΥ πρέπει να προστατεύσεις τον 



 81

εαυτό σου και τη ζωή σου. Πριν βγεις στο δρόµο, προετοιµάσου όσο 

καλύτερα µπορείς και σωµατικά και ψυχολογικά. Έχε πάντα στο νου 

σου ότι µπορεί να σου συµβεί ΟΤΙ∆ΗΠΟΤΕ. Μην απορρίψεις καµία 

πιθανότητα.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΠΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ (Αστυνοµική αυτοπροστασία σελ 31) 

Η επιβίωση και οι τρόποι εξασφάλισής της πρέπει να γίνουν 

συνείδηση του κάθε αστυνοµικού πολύ πριν βρεθεί προ του κινδύνου. 

Αν πιστέψεις ότι µπορείς να σκεφτείς όλα όσα σου χρειάζονται εκείνη 

τη στιγµή κάνεις λάθος. Αυτή η λανθασµένη αντίληψη έχει οδηγήσει 

πολλούς αστυνοµικούς στο θάνατο! Αν την υιοθετήσεις, η ζωή σου θα 

εξαρτάται πια µόνο από την ΤΥΧΗ – έναν παράγοντα που δεν υπάρχει 

τρόπος να τον ελέγξεις.  

Όµως, µε έναν σωστό σχεδιασµό, ίσως µπορέσεις να αποφύγεις 

έναν πυροβολισµό ή ακόµη και να αποτρέψεις την κλιµάκωση µιας 

συµπλοκής. Πρέπει να θυµάσαι ότι η πρόληψη είναι πάντα ο 

καλύτερος τρόπος αντιµετώπισης µιας αντιπαράθεσης. Θα υπάρχουν 

φυσικά περιπτώσεις όπου αυτό θα είναι αδύνατο. Τότε, ο σωστός 

σχεδιασµός θα σου προσφέρει τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.  

Το θανάσιµο σφάλµα των περισσοτέρων αστυνοµικών είναι ότι 

χαρακτηρίζουν  µια κλήση ως ακίνδυνη ΑΠΕΡΙΣΚΕΠΤΑ και 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ. Έτσι, αντιλαµβάνονται τον κίνδυνο αφού έχουν 

πλησιάσει τόσο κοντά που είναι αδύνατον να τον αντιµετωπίσουν 

αποτελεσµατικά ή απλά να υποχωρήσουν.  
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Καθηµερινά διενεργούνται έλεγχοι υπόπτων οχηµάτων αλλά και 

ατόµων που στα δελτία συµβάντων καταχωρούνται ως έλεγχοι ρουτίνας. 

∆εν είναι όµως πάντα έτσι. Υπήρξαν περιπτώσεις, φαινοµενικά 

ασήµαντες, οι οποίες απέβησαν µοιραίες για ορισµένους συναδέλφους. 

Έχει αποδειχθεί ότι οι περισσότεροι αστυνοµικοί σκοτώνονται σε 

επεισόδια «ρουτίνας», επειδή τους παρασύρει η καθηµερινότητα και 

ξεχνούν ότι ένα επεισόδιο χαρακτηρίζεται ως τέτοιο µόνο µετά την 

εξέλιξή του και ποτέ πριν από αυτή.  

Κάποτε ένας αστυνοµικός, πλήρωµα περιπολικού οχήµατος, 

σκοτώθηκε όταν απάντησε σε κλήση για οικογενειακό επεισόδιο. Οι 

συνάδελφοί του, του τοπικού αστυνοµικού τµήµατος, είχαν κληθεί 50 

περίπου φορές για τον ίδιο λόγο σε προγενέστερο χρόνο. Την 51η φορά 

ο αστυνοµικός που δέχθηκε την κλήση περίµενε να συµβεί ό,τι και τις 

πενήντα προηγούµενες φορές. ∆εν µπορούσε να ξέρει ότι αυτή τη φορά 

ο σύζυγος, δέρνοντας τη γυναίκα του, κρατούσε και µια κυνηγετική 

καραµπίνα µε την οποία τον πυροβόλησε µόνο και µόνο επειδή 

ανακατεύθηκε – και επειδή πλησίασε τακτικά απροετοίµαστος. Ένας 

γιατρός δολοφονήθηκε όταν έτρεξε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες 

στον οδηγό ενός αυτοκινήτου που ανατράπηκε. Ο τραυµατίας οδηγός 

ήταν ένας ένοπλος φυγάς φυλακών και πυροβόλησε το γιατρό επειδή 

πίστεψε ότι ήταν αστυνοµικός και ήθελε να τον συλλάβει!   

Ούτε ο αστυνοµικός αλλά ούτε και ο γιατρός µπορούσαν να 

γνωρίζουν  ή να φανταστούν ότι θα αντιµετώπιζαν τα όπλα των 

δολοφόνων τους, επειδή παρόµοια περιστατικά, χωρίς αυτή την εξέλιξη, 

συµβαίνουν καθηµερινά και θεωρούνται επεισόδια «ρουτίνας». Τα 
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περιστατικά των παραδειγµάτων όµως, λόγω της εξέλιξής τους, 

χαρακτηρίζονται ως ένοπλες συµπλοκές. 

∆εν υπάρχει τρόπος να αναγνωρίσεις προκαταβολικά τέτοιου 

είδους απειλές. Μπορείς όµως να εκπαιδευτείς σε τακτικές, που, αν τις 

εφαρµόσεις, η προσέγγισή σου θα είναι όσο το δυνατόν πιο ακίνδυνη 

και πιο αποτελεσµατική.  

Κατ’ αρχήν πρέπει να πλησιάζεις τον χώρο οποιουδήποτε 

επεισοδίου έχοντας στο µυαλό σου την εικόνα µιας ενδεχόµενης 

ένοπλης αντιπαράθεσης. Μην ξεχνάς ότι όλοι οι ύποπτοι έχουν 

προσχεδιάσει στο µυαλό τους τον τρόπο δράσης τους. Εσύ, ως 

επαγγελµατίας αστυνοµικός, πρέπει να είσαι σε θέση να προλαµβάνεις 

αυτό το σχέδιο. Για να το κατορθώσεις αυτό, θα πρέπει να είσαι πάνω 

απ’ όλα ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΣ και ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ στον 

τρόπο προσέγγισης και δράσης. Άφησε τις περιστάσεις να σου 

υπαγορεύσουν τις τακτικές προσέγγισης που θα ακολουθήσεις, ώστε οι 

αντιδράσεις σου να ανταποκρίνονται στα πράγµατα περιστατικά και να 

µην ενεργείς τυποποιηµένα. 

Να σκέπτεσαι πάντοτε τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που 

ενδεχοµένως διαθέτει κάποιος και που θα χρησιµοποιήσει για να σε 

βλάψει. Σε µια τέτοια περίπτωση, θα βρίσκεται αυτός σε πλεονεκτική 

θέση και εσύ θα πρέπει να µπορείς να αντισταθµίσεις τα 

πλεονεκτήµατά του. Καλλιέργησε στο µυαλό σου, ώστε να σου γίνει 

συνήθεια, τον απλό συλλογισµό: «Αν συµβεί αυτό, θα κάνω εκείνο». 

Αυτός ο συλλογισµός, µετά από λίγο χρόνο θα  µπορεί να εφαρµόζεται 

στην πράξη.  
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Αν έχεις συνεργάτη, όπως συµβαίνει µε τα πληρώµατα των 

περιπολικών οχηµάτων, είναι απαραίτητο να έχετε προσχεδιάσει τις 

κινήσεις σας. Πρέπει να µπορείτε να ενεργείτε σαν ένα άτοµο. Στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει συνεργασία µαζί του, θα πρέπει να 

αλλάξεις συνάδελφο ή να στηριχθείς µόνο στις δικές σου δυνάµεις. 

Μην ξεχνάς όµως ότι αυτό εγκυµονεί κινδύνους. Τα λάθη του ίσως 

αποδειχθούν κάποια στιγµή µοιραία και για τους δύο σας.  

Να είσαι πάντοτε «συστηµατικά µη συστηµατικός»: πολλές φορές 

οι ύποπτοι αναλύουν τον τρόπο προσέγγισης των αστυνοµικών. Αν δεν 

είσαι συστηµατικός, τους ανατρέπεις τα σχέδια και το πλάνο δράσης 

τους, ισχυροποιώντας τη δική σου θέση.  

Όταν πλησιάζεις µία ύποπτη περιοχή µην ξεχάσεις να 

προσυνεννοηθείς µε το συνεργάτη σου ως προς τον τρόπο 

προειδοποίησης για έναν άµεσο κίνδυνο που ενδεχοµένως 

αντιληφθείτε. Μην πιστεύεις ότι είναι δυνατόν να αντιληφθεί ο 

συνάδελφός σου απαραίτητα ό,τι αντιλαµβάνεσαι και εσύ. Οι 

προειδοποιήσεις σ’ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι όσο το δυνατό 

πιο σύντοµες για να γίνονται κατανοητές, αλλά και να αφήνουν 

περιθώρια για άµεση κάλυψη και προετοιµασία, όπως «όπλο», 

«µαχαίρι». Αν είναι δυνατόν, προσδιόρισε µε άλλη µία λέξη από πού 

προέρχεται ο κίνδυνος, όπως «όπλο - παράθυρο». Στο άκουσµα της 

προειδοποίησης µην «παγώσεις» στη θέση σου, αλλά κινήσου προς το 

πιο κοντινό κάλυµµα και µε τις αισθήσεις σου εντόπισε το ακριβές 

σηµείο κινδύνου. Όταν είσαι καλυµµένος, έχεις πάντα το χρόνο να 

σκεφθείς και να αντιδράσεις σωστά και µε ασφάλεια.  
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∆εν υπάρχει τρόπος ούτε και χρόνος να προετοιµαστείς τέλεια 

για κάθε περίπτωση κινδύνου, που ενδεχοµένως αντιµετωπίσεις στην 

αστυνοµική σου καριέρα. Υπάρχουν όµως τακτικές που µπορείς να 

εφαρµόσεις ενώ πλησιάζεις µία ύποπτη περιοχή. Οι τακτικές 

προσέγγισης θα βελτιώνονται µε την πάροδο του χρόνου και µε την 

πείρα που θα αποκτάς καθηµερινά.  

Η γνώση του τρόπου προσέγγισης µαζί µε την κατάλληλη 

διανοητική προετοιµασία µειώνουν σε σηµαντικό βαθµό το 

αναπόφευκτο άγχος. Έτσι, έχεις τη δυνατότητα να αντιληφθείς την 

προειδοποίηση κινδύνου, να αναγνωρίσεις την απειλή και να δώσεις 

όλη σου την προσοχή στην αντιµετώπισή της.  

Οι αστυνοµικοί σκοτώνονται επειδή πλησιάζουν απρόσεκτα και 

απροετοίµαστοι κάποια επικίνδυνη περιοχή, επειδή βιάζονται ή επειδή 

συγχέουν την ανοησία µε την αυτοπεποίθηση. ∆ύο αστυνοµικοί στα 

βόρια προάστια της πρωτεύουσας σκοτώθηκαν από άτοµα που τα 

θεωρούσαν «φίλους», επειδή πίστεψαν ότι και οι δολοφόνοι τους 

έτρεφαν τα ίδια φιλικά αισθήµατα γι’ αυτούς… 

 

Φάσµα ετοιµότητας 

Είναι ένας κώδικας χρωµάτων, όπου κάθε ένα από αυτά 

αντιπροσωπεύει µία ψυχολογική κατάσταση αµυντικής ετοιµότητας, 

ένα στάδιο κλιµάκωσης µιας απειλής. Το κυριότερο πλεονέκτηµα 

αυτού του συστήµατος είναι ότι εκπαιδεύει τα άτοµα να βρίσκονται σε 

εγρήγορση. Ενώ δέχεσαι µία κλήση για ένα επικίνδυνο περιστατικό ή 

ένα οποιοδήποτε άλλο επεισόδιο, το µυαλό σου βρίσκεται σ’ ένα από τα 
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πιθανά επίπεδα ετοιµότητας, ανάλογα µε το βαθµό του κινδύνου που 

περιµένεις να αντιµετωπίσεις.  

Όσο καλύτερα είσαι προετοιµασµένος διανοητικά τόσο 

πιθανότερο είναι: 

- Να βρεθείς στο κατάλληλο επίπεδο ετοιµότητας ανάλογα µε τις 

ανάγκες που θα προκύψουν.  

-  Να µπορέσεις ν’ αναγνωρίσεις έγκαιρα τις πιθανές ενδείξεις κινδύνου 

ή άµεσης απειλής.  

- Να µεταπηδήσεις έγκαιρα και µε τον κατάλληλο τρόπο σ’ ένα ανώτερο 

επίπεδο ετοιµότητας, αν χρειαστεί.  

 Το επίπεδο ετοιµότητας στο οποίο βρίσκεσαι κατά τη στιγµή που 

προσεγγίζεις ένα επεισόδιο θα κρίνει αποφασιστικά το αποτέλεσµα. Τα 

διάφορα επίπεδα ετοιµότητας προσδιορίζονται από πέντε διαφορετικά 

χρώµατα, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις ψυχοδιανοητικές καταστάσεις 

αδράνειας ή αφηρηµάδας, εγρήγορσης, δράσης και απόγνωσης:  

- Κατάσταση ετοιµότητας πράσινου χρώµατος: Υποδηλώνει τη 

διανοητική κατάσταση της πλήρους αδράνειας, της άγνοιας, του ύπνου, 

της αφηρηµάδας.  

- Κατάσταση ετοιµότητας κίτρινου χρώµατος: Όταν βρίσκεσαι σ’ αυτό 

το επίπεδο ετοιµότητας είσαι προσεκτικός, αλλά χωρίς ένταση. Ξέρεις τι 

γίνεται γύρω σου, δεν παραβλέπεις την πιθανότητα να συµβεί 

οτιδήποτε. Βρίσκεσαι σε µια κατάσταση ήρεµης επιφυλακής.  

- Κατάσταση ετοιµότητας πορτοκαλί χρώµατος: Όντας σ’ αυτό το 

επίπεδο ετοιµότητας σηµαίνει ότι βρίσκεσαι σε κατάσταση συναγερµού. 

Ξέρεις ότι υπάρχει κάποιο πρόβληµα. Έχεις στο µυαλό σου κάποιο 
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σχέδιο δράσης και ακόµη έχεις την ικανότητα ν’ αποφύγεις τον 

αιφνιδιασµό.  

- Κατάσταση ετοιµότητας κόκκινου χρώµατος: Το πρόβληµα είναι 

παρόν και πρέπει να αντιδράσεις αµέσως (Βλέπε και βιβλίο Αµυντική 

Σκοποβολή σελ. 197).  

 Ένας αστυνοµικός σωστά προετοιµασµένος διανοητικά διέρχεται 

οµαλά και φυσιολογικά από το ένα στάδιο ετοιµότητας στο άλλο. Αν 

είσαι απροετοίµαστος, το πιθανότερο είναι να µεταπηδήσεις από την 

κατάσταση ετοιµότητας πράσινου χρώµατος στην κατάσταση ΜΑΥΡΟΥ 

χρώµατος, που υποδηλώνει τον ΠΑΝΙΚΟ. Ένα άτοµο, ευρισκόµενο σ’ 

αυτήν την κατάσταση, αισθάνεται να παραλύει το νευρικό του σύστηµα 

και είναι σε απόγνωση. Ακολουθεί λάθος κατεύθυνση, µη έχοντας τη 

δυνατότητα να αντιδράσει σωστά. Βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους 

ψυχοπνευµατικής σύγχυσης που µπορεί να τον οδηγήσει ακόµη και 

στο θάνατο. (Πάγωσε στη θέση του λέµε για κείνον που δεν άντεξε σε 

ισχυρό σοκ λόγω τρόµου).  

 Αν βρεθείς σ’ αυτήν την κατάσταση είναι καταδικασµένος ν’ 

αποτύχεις, γιατί χωρίς να το καταλάβεις έχεις µεταπηδήσει από την 

πρώτη φάση ετοιµότητας στην τελευταία, που όπως αναφέρθηκε 

αποκαλείται ΜΑΥΡΗ κατάσταση. ∆ηλαδή προσπέρασες το πλέον 

κρίσιµο και ζωτικής σηµασίας ανώτερο επίπεδο ετοιµότητας, που 

προσδιορίζεται από το κόκκινο χρώµα. Αυτό δείχνει ότι στερήθηκες τη 

δυνατότητα να περάσεις σταδιακά τα επίπεδα ετοιµότητας, το ένα µετά 

το άλλο και να σταµατήσεις σ’ αυτό το επίπεδο που υπαγορεύει η 

εξέλιξη του συγκεκριµένου επεισοδίου. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι 
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δεν είναι απαραίτητο σε ένα επεισόδιο να ακολουθούνται αυτά τα 

στάδια ετοιµότητας µε τη σειρά που αναφέραµε. Μπορεί να χρειαστεί 

να µεταπηδήσεις από το δεύτερο στάδιο ετοιµότητας στο τέταρτο. 

Φρόντισε να µην φτάσεις ποτέ στο τελευταίο στάδιο του µαύρου 

χρώµατος. Επίσης, αν βρίσκεσαι στην κατάσταση του πράσινου 

χρώµατος και συµβεί κάτι απρόοπτο, ακόµη και αν τελικά φανείς 

τυχερός και επιβιώσεις, θα έχεις διαπράξει τόσα σφάλµατα που θα σε 

οδηγήσουν στη φυλακή. Κάποτε ένας αστυνοµικός βρισκόταν 

ξαπλωµένος στο κρεβάτι του σπιτιού του µαζί µε τη γυναίκα του. Ήταν 

σχεδόν µεσάνυκτα όταν αντιλήφθηκε µία σκιά στα τζάµια του 

παραθύρου της κρεβατοκάµαρά του. Άρπαξε αµέσως το περίστροφό του 

και βγήκε στο δρόµο. Είδε µία ανθρώπινη φιγούρα να τρέχει στο 

σκοτάδι. Όπως ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του, πυροβόλησε στον αέρα 

για εκφοβισµό. Όµως ο ηδονοβλεψίας ύποπτος δέχθηκε το βλήµα στον 

αυχένα κι πέθανε.  

 Αν βρεθείς σ’ αυτήν την απελπιστικά δύσκολη κατάσταση, ίσως 

νιώσεις να κρατάς τα µάτια σου ορθάνοικτα, εστιασµένα στην απειλή, 

παραµένοντας ακίνητος. Ίσως παλεύεις απεγνωσµένα χωρίς 

αποτέλεσµα ή πυροβολείς χωρίς να έχεις ένα συγκεκριµένο στόχο. Ίσως 

οπισθοχωρήσεις τρέχοντας, φοβισµένος και απελπισµένος. Πριν από 

µερικά χρόνια σ’ ένα προάστιο της Ανατολικής Αττικής, ένας 

αρχιφύλακας κλήθηκε σε οικογενειακό επεισόδιο. Πλησίασε και 

χτύπησε την πόρτα τελείως απροετοίµαστος. «Είδα το σύζυγο µε ένα 

µεγάλο µαχαίρι στο χέρι και κατάλαβα τις απειλητικές του διαθέσεις. 

Έτρεξα και έφυγα.», οµολόγησε αργότερα. Και ακόµη 
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τρέχει…πανικοβλήθηκε! Ο ύποπτος συνελήφθη µε την παρέµβαση 

παρευρισκόµενων πολιτών.  

Μοιάζει µε ειρωνεία, αλλά είναι αλήθεια. Ο αστυνοµικός που 

είναι συνήθως έτοιµος να αµυνθεί, σπάνια βρίσκεται στη δυσάρεστη 

θέση να αντιδράσει δυναµικά. Αν βρίσκεται σ’ ένα χαµηλότερο επίπεδο 

ετοιµότητας από εκείνο απαιτεί η κατάσταση, γίνεται ίσως πιο εύκολος 

στόχος. Όσο τέλειος και αν είναι ο εξοπλισµός σου και όποιες και αν 

είναι οι γνώσεις σου και οι σκοπευτικές σου ικανότητες, δεν θα 

µπορέσουν να σε βοηθήσουν αποτελεσµατικά. Αν όµως περιµένεις τον 

κίνδυνο και είσαι προετοιµασµένος δε θα αιφνιδιαστείς τόσο, όσο αν η 

απειλή παρουσιαζόταν ξαφνικά.   

 Αυτό δε σηµαίνει ότι το να ζεις συνέχεια στο επίπεδο εγρήγορσης 

του κίτρινου χρώµατος αποτελεί απόλυτη εγγύηση ότι θα 

προστατευτείς, αλλά έχεις τις περισσότερες πιθανότητες να αντιληφθείς 

έγκαιρα τον κίνδυνο και να ακολουθήσεις µία σωστή τακτική 

αντιµετώπισης, ενώ παράλληλα θα µπορείς να κατευθύνεσαι προς τα 

ανώτερα επίπεδα ετοιµότητας του πορτοκαλί και του κόκκινου, αν το 

απαιτήσουν οι εξελίξεις. 

Αν επιχειρήσει κάποιος ν’ αναλύσει τα πραγµατικά περιστατικά 

των φονικών συµπλοκών, θα διαπιστώσει ότι η βία κλιµακώνεται πολύ 

γρήγορα. Η κλιµάκωση αρχίζει αµέσως ή σ’ ελάχιστο χρόνο µετά την 

άφιξη του πρώτου αστυνοµικού. Αυτό είναι λογικό, αφού ο ύποπτος 

προτιµά, στην χειρότερη περίπτωση, να αντιµετωπίζει έναν ή δύο 

αστυνοµικούς, παρά να δώσει την ευκαιρία να καταφθάσουν 

ενισχύσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι’ αυτό ο κάθε αστυνοµικός πρέπει 
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να πεισθεί ότι ο µόνος αξιόπιστος σύµµαχός του σε κάθε επεισόδιο 

είναι το ίδιο του το µυαλό. Αν το έχει προγραµµατίσει σωστά, θα 

βρίσκεται πάντοτε στην πλέον κατάλληλη κατάσταση αµυντικής 

ετοιµότητας, ενώ για τον ύποπτο θα είναι το φοβερότερο όπλο που 

διανοήθηκε ποτέ να αντιµετωπίσει! 

Το χρωµατικό κωδικό σύστηµα, αν µελετηθεί και 

χρησιµοποιηθεί σωστά, σου επιτρέπει να εντείνεις την εγρήγορση και 

την ετοιµότητά σου ενόψει µιας ένοπλης σύγκρουσης. Υπάρχουν όµως 

πέντε βασικά στοιχεία που πρέπει να θυµάσαι πάντοτε: 

- Αν, ενώ εκτελείς υπηρεσία, βρίσκεσαι στην κατάσταση του 

πράσινου, οι πιθανότητες επιβίωσης σου µειώνονται σηµαντικά. Σε µια 

τέτοια περίπτωση, όλα θα εξαρτώνται από την τύχη σου, έναν 

παράγοντα που δεν µπορείς να ελέγξεις. 

- Θα πρέπει να βρίσκεσαι τουλάχιστον στην κατάσταση του 

κίτρινου, µία χαλαρή κατάσταση εγρήγορσης. Είναι εύκολο να 

παραµένεις σ’ αυτό το επίπεδο ετοιµότητας για όσο χρονικό διάστηµα 

της ηµέρας θέλεις, χωρείς κανένα ψυχοσωµατικό πρόβληµα.  

- Όσο περισσότερο χρόνο περνάς στις καταστάσεις του πορτοκαλί 

και του κόκκινου, πριν από την προσέγγιση και κατά την εξέλιξη ενός 

επεισοδίου, τόσο πιο έτοιµος και προετοιµασµένος θα είσαι να 

σχεδιάσεις στο µυαλό σου ένα σωστό πλάνο δράσης και να αντιδράσεις 

αποτελεσµατικά, µηδενίζοντας σχεδόν ακόµα και τον χρόνο 

αντίδρασης.   

- Μια κατάσταση σε οποιοδήποτε επεισόδιο µπορεί ν’ αλλάξει 

πολύ γρήγορα από πράσινη σε κόκκινη. ∆εν υπαγορεύεται από 
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πουθενά κάποιος κανόνας που ν’ αναφέρει ότι κάθε αντιπαράθεση 

πρέπει υποχρεωτικά να περάσει όλα τα στάδια. Υπάρχει πάντοτε το 

ενδεχόµενο να υπερπηδηθεί οποιοδήποτε από αυτά . Ο µόνος τρόπος 

να επιβιώσεις σε µία ξαφνικά εξελισσόµενη κατάσταση, που δεν ήταν 

δυνατόν εκ των πραγµάτων να προηγηθούν κάποιες ενδείξεις κινδύνου, 

είναι να βρίσκεσαι στην κατάσταση του κίτρινου, από όπου εύκολα 

περνάς σ’ αυτήν του κόκκινου.  

 Η αξία αυτού του συστήµατος έγκειται στο ότι σε προετοιµάζει, 

ώστε να βρίσκεσαι πάντοτε σε εγρήγορση, να εκπαιδεύεσαι στην 

αµυντική χρήση του οπλισµού σου και να προετοιµάζεσαι διανοητικά 

για το ενδεχόµενο µιας οποιασδήποτε απειλής. Ευρισκόµενος σε µία 

από τις καταστάσεις ετοιµότητας, έχεις επίγνωση των ανθρώπων και των 

χώρων ξέρεις τι συµβαίνει γύρω σου, µπορείς ν’ αντιληφθείς όποια 

σηµάδια κινδύνου τυχόν υπάρχουν και µπορείς να αντιδράς και να 

κινείσαι παράλληλα µε την εξέλιξη του επεισοδίου. Είσαι σε θέση να 

σχεδιάσεις και να µεθοδεύσεις κάθε σου κίνηση. Μπορείς να 

εφαρµόσεις ανακλαστικά τις αµυντικές τεχνικές χρήσης του όπλου σου 

και να σταµατήσεις εγκαίρως και µε ασφάλεια τη φυσική σου δύναµη, 

αν η κατάσταση αλλάξει προς το καλύτερο ή αποδειχθεί ότι τα σηµάδια 

κινδύνου παρέµειναν στο επίπεδο των ενδείξεων.  

- Μην επιτρέψεις ποτέ στον εαυτό σου να µεταπηδήσει στη 

µαύρη κατάσταση. Ο µόνος τρόπος να αποφύγεις αυτήν την οδυνηρή 

εµπειρία είναι να προετοιµαστείς κατάλληλα πριν προσεγγίσεις τον 

κίνδυνο.  
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∆ιανοητική προετοιµασία για µια σωστή τακτική αντιµετώπιση 

 Η σωστή διανοητική προετοιµασία ενός αστυνοµικού έγκειται στη 

γνώση του τρόπου µε τον οποίο πρέπει να σκέπτεται κατά τη στιγµή 

που προσεγγίζει το χώρο οποιουδήποτε επεισοδίου. Ο σωστός τρόπος 

αντιµετώπισης ξεκινά µε την εκτίµηση των ενδεχόµενων κινδύνων. 

Είναι γεγονός ότι, παρά τον τεράστιο αριθµό των διαφορετικών επί 

µέρους στοιχείων τους, όλα τα επεισόδια που εξελίσσονται σε 

καταστάσεις υψηλού κινδύνου έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Οι 

άνθρωποι, τα ζώα, οι ανοικτοί χώροι, τα κτίρια, οι φυσικές περιοχές 

παρουσιάζουν απειλές µε συγκεκριµένους τρόπους.  Αν καταφέρεις να 

τους κατανοήσεις, θα είσαι στην πλεονεκτική θέση να µπορείς να 

εκτιµάς γρήγορα και µε επιτυχία µια ενδεχόµενη απειλή, κάτω από 

οποιεσδήποτε συνθήκες. Όταν µπορείς να αναγνωρίζεις τον πραγµατικό 

κίνδυνο που εγκυµονεί ένα επεισόδιο, θα µπορείς και να εφαρµόζεις τα 

κατάλληλα αντίµετρα για να τον αντιµετωπίσεις. Για να φθάσεις όµως 

στο επίπεδο να σκέπτεσαι πρακτικά και ψύχραιµα, να µπορείς να 

προγραµµατίζεις τις κινήσεις σου και να αντιδράς σωστά, θα πρέπει 

πρώτα να κατανοήσεις ορισµένες βασικές έννοιες. Οι έννοιες αυτές 

είναι ικανές να σου αλλάξουν τον τρόπο σκέψης και συµπεριφοράς σου 

στο δρόµο.  

 Όταν προσεγγίζεις στο χώρο κάποιου επεισοδίου θα πρέπει 

απαραίτητα να βρεθείς τουλάχιστον στο επίπεδο ετοιµότητας του 

κίτρινου χρώµατος, απ’ όπου θα είσαι σε θέση να καθορίσεις και να 

επανεκτιµήσεις τους τρεις βασικούς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν 

της επιβίωσή σου:  
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- την προβληµατική περιοχή 

- την περιοχή ευθύνης και  

- το σηµείο εστίασης 

 Προβληµατική περιοχή: Προβληµατική περιοχή αποτελεί 

οποιοδήποτε πρόσωπο, ζώο, αντικείµενο, κατασκευή ή φυσικός χώρος 

που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια σου, έστω και αν αυτό 

δεν είναι εξ αρχής φανερό. Ανάλογα µε το επίπεδο ετοιµότητας στο 

οποίο θα βρίσκεσαι κατά τη διαδικασία προσέγγισης µιας περιοχής, θα 

κριθεί το αν θα εντοπίσεις έγκαιρα τον κίνδυνο που ίσως κρύβει.  

 Παραδείγµατα: Ένας οδηγός, ενώ ταξίδευε σ’ έναν επαρχιακό 

δρόµο, δεν έδωσε τη δέουσα σηµασία στην κατάσταση του 

οδοστρώµατος και άφησε τους δεξιούς τροχούς του αυτοκινήτου του να 

βγουν από την άσφαλτο και να κινηθούν πάνω στο χώµα που ήταν 

φρεσκοσκαµµένο. Το αυτοκίνητο ανατράπηκε και ο οδηγός 

τραυµατίστηκε. Όπως αποδείχθηκε, ο οδηγός δεν ήταν στη σωστή 

διανοητική κατάσταση για να συνειδητοποιήσει ότι το χώµα µετά τη 

βροχή της προηγούµενης ηµέρας θα µπορούσε να υποχωρήσει στο 

πάτηµα των τροχών του αυτοκινήτου και να γίνει αιτία ανατροπής του.  

Ένας αστυνοµικός νοσηλεύθηκε αρκετές µέρες στο νοσοκοµείο 

λόγω εγκεφαλικής διάσεισης που υπέστη, όταν δέχθηκε στο κεφάλι του 

µία γλάστρα, που ρίχτηκε από πολυώροφο κτίριο αθηναϊκού δρόµου. 

Εκείνη την ηµέρα στους δρόµους του κέντρου των Αθηνών εξελίσσονταν 

επεισόδια µεγάλης έκτασης µεταξύ αστυνοµικών δυνάµεων και 

διαδηλωτών. Ο αστυνοµικός εκτελούσε υπηρεσία µε στολή και 

κινούνταν στο εξωτερικό µέρος του πεζοδροµίου, αντί να βαδίζει κοντά 
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στην κτιριακή γραµµή για να προστατεύεται τουλάχιστον από τους 

εξώστες και τις προθήκες των καταστηµάτων. Η διανοητική του 

κατάσταση βρισκόταν σε πολύ χαµηλό επίπεδο εγρήγορσης και δεν του 

επέτρεψε να προβλέψει ότι κάποιος φανατικός οπαδός των διαδηλωτών 

θα µπορούσε να έχει στήσει παγίδα «θανάτου», ρίχνοντας αντικείµενα 

από κάποιο µπαλκόνι πάνω σε κάθε διερχόµενο αστυνοµικό.  

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων θα έλθεις αντιµέτωπος µε 

περισσότερες από µία προβληµατικές περιοχές. Ο κίνδυνος που ίσως 

κρύβεται στην κάθε µία από αυτές δεν είναι σωστό να αξιολογείται 

σύµφωνα µε το µέγεθός της. Επίσης, ούτε και ο γενικότερος κίνδυνος 

αποτελεί συνάρτηση του αριθµού των προβληµατικών περιοχών που θα 

αντιµετωπίσεις. Γι’ αυτό, οποιαδήποτε περιοχή αποτελεί µέρος της 

γενικότερης προβληµατικής περιοχής πρέπει να αντιµετωπίζεται µε την 

ανάλογη προσοχή, χωρίς να υπερεκτιµάται ή να υποτιµάται. Κάθε 

άτοµο που βρίσκεται ή κινείται στο χώρο όπου εσύ έχεις σταµατήσει 

και ελέγχεις κάποιον ύποπτο αποτελεί µία ξεχωριστή – ίσως κινητή – 

περιοχή. Ίσως κάποιο από αυτά τα άτοµα, είτε συνοδεύει τον ύποπτο 

που ελέγχεις είτε όχι, εκδηλώσει την πρόθεση να σου επιτεθεί, για 

λόγους που εσύ δεν µπορείς να γνωρίζεις. Επίσης, µην παραβλέψεις 

ποτέ την περίπτωση της παγίδας. Ένας αστυνοµικός µε πολιτική 

περιβολή σταµάτησε ένα άτοµο, του οποίου η συµπεριφορά ήταν 

υπερβολικά ύποπτη σε έναν πολυσύχναστο Αθηναϊκό δρόµο, όπου 

γύρω κινούνταν ένα µεγάλο πλήθος ανθρώπων. Ενώ ο αστυνοµικός 

ασχολούνταν µε τον ύποπτο, µια οµάδα ατόµων που ξεχώρισε από το 

πλήθος, του επιτέθηκε και τον εξουδετέρωσε. Στην συνέχεια, τον 
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απήγαγαν και αφού τον κακοποίησαν τον εγκατέλειψαν µια νύχτα, 

µετά από µερικές µέρες, σε µια πλατεία.  

Όταν καλείσαι να επέµβεις σε ένα οικογενειακό επεισόδιο, έχεις 

να αντιµετωπίσεις έναν σηµαντικό αριθµό προβληµατικών περιοχών: 

ένα διαµέρισµα ή µια µονοκατοικία, αποθήκες, γκαράζ, στέγες, 

φράχτες, δένδρα, κατοικίδια ζώα, τα άτοµα που προκάλεσαν το 

επεισόδιο και οποιοδήποτε οικείο ή όχι πρόσωπο που βρίσκεται εκεί. 

Όλοι αυτοί οι χώροι και τα άτοµα ίσως κρύβουν κάποια απειλή για 

σένα. Αν σταµατήσεις ένα αυτοκίνητο για να το ελέγξεις, εκτός από το 

ίδιο το όχηµα και ό,τι κρύβει µέσα του, ο οδηγός και οι επιβάτες του 

αποτελούν προβληµατικές περιοχές. Αν αυτοί οι τελευταίοι βγουν έξω 

από το όχηµα, θα έχεις να αντιµετωπίσεις πολλές κινητές 

προβληµατικές περιοχές.  

Είναι λοιπόν φανερό ότι οι προβληµατικές περιοχές που θα 

αντιµετωπίσεις µπορεί να είναι κινητές ή σταθερές (ακίνητες). Επειδή, 

όµως, είναι όλες εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλειά σου, πρέπει να 

µπορείς να τις αναγνωρίσεις έγκαιρα. Αµέσως µόλις αντιληφθείς µία 

από αυτές, θα πρέπει να είσαι σε θέση να εκτιµήσεις το µέγεθος της 

απειλής που ίσως κρύβει, αλλά και τις πιθανότητες εκδήλωσής της. Ο  

χρόνος στον οποίο θα εκδηλωθεί είναι ανύποπτος. Κάτι τέτοιο µπορεί 

να συµβεί οποιαδήποτε στιγµή στη διάρκεια του επεισοδίου.  

Κατά την αναγνώριση µιας προβληµατικής περιοχής, κύριο 

µέληµά σου είναι ο καθορισµός και ο έλεγχος των «περιοχών ευθύνης» 

σου.   
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Περιοχή Ευθύνης αποτελεί ένα οποιοδήποτε συγκεκριµένο 

σηµείο µέσα σε µια προβληµατική περιοχή, από το οποίο θα µπορούσε 

να προέλθει επίθεση εναντίον σου. Κάποια µέρη της προβληµατικής 

περιοχής είναι «κρίσιµα», είναι οι µικρές περιοχές, από τις οποίες 

υπάρχουν οι µεγαλύτερες πιθανότητες να εκδηλωθεί επίθεση. Ένα 

ύποπτο άτοµο είναι κατ’ αρχήν µία προβληµατική περιοχή, του οποίου 

τα χέρια, τα πόδια και το κεφάλι είναι οι τρεις σηµαντικές περιοχές 

ευθύνης σου. Τα χέρια του είναι η πλέον επικίνδυνη περιοχή: µπορεί 

µε αυτά να σε κτυπήσει ή να κρατά ένα όπλο. τα πόδια του µπορεί να 

τα χρησιµοποιήσει ως όπλο για να σε εξουδετερώσει ή για να διαφύγει. 

ενώ µε το κεφάλι του µπορεί να σου επιτεθεί και να σε κτυπήσει στο 

πρόσωπα, το στοµάχι ή ακόµη και να σε δαγκώσει.  

Εξωτερικές περιοχές ευθύνης ενός κτιρίου θεωρούνται η στέγη, 

οι γωνίες, τα παράθυρα και οι πόρτες του, όπου ενδεχοµένως κρύβεται 

µια απειλή. Οι πόρτες και τα παράθυρα πρέπει να θεωρούνται ως οι 

πλέον κρίσιµες εξωτερικές περιοχές ευθύνης, επειδή προσφέρουν σε 

κάθε ύποπτο που βρίσκεται στο εσωτερικό του κτιρίου, τη δυνατότητα 

να σου επιτεθεί από εκεί χωρίς να τον αντιληφθείς. Όταν προσεγγίζεις 

ένα κτίριο µην σκεφτείς ανόητα και θεωρήσεις ως περιοχή ευθύνης σου  

τις πόρτες και τα παράθυρα του συγκεκριµένου διαµερίσµατος όπου 

εκδηλώθηκε το επεισόδιο. Ο ύποπτος µπορεί να µετακινήθηκε σε άλλο 

χώρο του κτιρίου στο χρόνο που χρειάστηκε για να φτάσεις στην 

προβληµατική περιοχή. Έτσι, η περιοχή ευθύνης θα πρέπει µάλλον να 

αναζητηθεί κάπου αλλού. Αναγνώρισε λοιπόν µία προς µία την κάθε 

περιοχή ευθύνης σου και έλεγξέ την µε µεγάλη προσοχή.  
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Όταν διενεργείς έλεγχο αυτοκινήτου, οποιαδήποτε απειλή µπορεί 

να προέλθει από κάποιο παράθυρο, από µία ανοικτή πόρτα, από το 

πορτ – παγκάζ ή και από το ίδιο το όχηµα σαν σύνολο.  

Αφού εντοπίσεις την περιοχή ευθύνης σου, θα πρέπει να 

αναγνωρίσεις έγκαιρα και να ελέγξεις αποτελεσµατικά οποιαδήποτε 

απειλή που ίσως προκύψει από αυτήν. Η προσοχή σου πρέπει να είναι 

αδιάκοπα στραµµένη στην περιοχή ευθύνης σου, έστω κι αν, εκ πρώτης 

όψεως, δεν παρουσιάζει εµφανείς ενδείξεις κινδύνου. Για παράδειγµα, 

αν ελέγχεις ένα ύποπτο άτοµο, δεν θα πρέπει να χάσεις από τα µάτια 

σου τα χέρια του – ΠΟΤΕ και για κανένα λόγο. Επίσης, δεν πρέπει ποτέ 

να επιτρέψεις στον εαυτό σου να βιαστεί κατά την αναγνώριση µιας 

περιοχής ευθύνης µέσα σε µια προβληµατική περιοχή. Η βιασύνη και 

ο υπερβολικός ζήλος µπορούν να γίνουν αιτίες κλιµάκωσης µιας 

κατάστασης, που στη συνέχεια δεν θα µπορείς να ελέγξεις. Οι δύο 

αυτοί παράγοντες είναι αρνητικοί και σου στερούν τη δυνατότητα να 

εκτιµήσεις σωστά τις διαστάσεις ενός επεισοδίου. Στην αρχή τα 

πράγµατα µπορεί να φαίνονται απλά, αλλά ίσως στην εξέλιξή τους 

αποδειχθούν πολύ πιο πολύπλοκα.  

Για να αντισταθµίσεις τον κάθε αρνητικό παράγοντα που ίσως 

σου στερήσει τη δυνατότητα να αναγνωρίσεις µε επιτυχία µία περιοχή 

ευθύνης και το µέγεθος της απειλής της, πρέπει να µπορείς να 

απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις: «Πού µπορεί να κρύβονται οι πιθανοί 

κίνδυνοι στο συγκεκριµένο επεισόδιο; Μπορώ να τους ελέγξω, αν 

εκδηλωθούν; Αν όχι, τι θα πρέπει να κάνω;»  
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Μην αφήσεις το µυαλό σου να πελαγώσει. Σκέψου λογικά και 

δώσε απλές αλλά αποτελεσµατικές απαντήσεις στις παραπάνω 

ερωτήσεις. Οι πολύπλοκες σκέψεις και υποθέσεις, ειδικά όταν δεν 

υπάρχουν τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια, οδηγούν σε εσφαλµένες 

ενέργειες. Μην αφήσεις ποτέ τις συναισθηµατικές σου παρορµήσεις να 

σε επηρεάσουν. Σκέψου ψύχραιµα.  

- Αν χρειαστεί να επέµβεις σε ένα κτίριο, οι πιθανοί κίνδυνοι 

ίσως προέλθουν από τα παράθυρα, τις πόρτες, τις γωνίες του ή και από 

κάθε άλλη περιοχή που εσύ θα θεωρήσεις ως προβληµατική λόγω των 

συγκεκριµένων κάθε φορά περιστάσεων. Επίσης κάθε άτοµο που 

υπάρχει ή κινείται µέσα σε µια προβληµατική περιοχή, θα πρέπει να 

αποτελεί για σένα περιοχή ευθύνης πρωταρχικής σηµασίας, έστω και 

αν πρόκειται ή φαίνεται σαν το θύµα του επεισοδίου.  

- Αν σταθείς ακάλυπτος στη µέση του δρόµου για να ελέγξεις ένα 

αυτοκίνητο ή στην αυλή ενός σπιτιού, υπάρχουν σίγουρα περιοχές που 

δεν µπορείς εκ των πραγµάτων να ελέγξεις. Μπορείς φυσικά να 

αναγνωρίσεις τις περιοχές απ’ όπου ίσως προέλθει ο κίνδυνος (πόρτες, 

γωνίες, κτλ.), όµως δεν τις έχεις ακόµη ελέγξει. Έτσι, όποιος βρίσκεται 

µέσα στο κτίριο ή το όχηµα και σε βλέπει, µπορεί, αν θέλει, να σε 

βλάψει πριν εσύ καν τον αντιληφθείς. Είναι αυτονόητο ότι δεν µπορείς 

να αντιµετωπίσεις µία απειλή που δεν την βλέπεις.  

- Σε περίπτωση που πιστεύεις ότι δεν µπορείς να ελέγξεις την 

κατάσταση, εκµεταλλεύσου κάθε πιθανό µέρος που µπορεί να σου 

προσφέρει κάλυψη και να σε προστατεύσει από την περιοχή ευθύνης 

που αντιµετωπίζεις. Ακόµη και στη χειρότερη περίπτωση, η σχετική 
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κάλυψη είναι προτιµότερη από το να µείνεις τελείως ακάλυπτος. 

Οποιοδήποτε δένδρο, γωνία κτιρίου, σταθµευµένο όχηµα µπορεί να 

σου προσφέρει κάλυψη. Αν δεν υπάρχει τίποτε από όλα αυτά, εκτίµησε 

πολύ καλά την κατάσταση πριν πλησιάσεις. Εξασφάλισε κατ’ αρχήν τα 

νώτα σου και «καθάρισε» µε γρήγορες µατιές τους χώρους πέρα από την 

περιοχή ευθύνης σου. Όποιο άτοµο σε πλησιάσει για οποιονδήποτε 

λόγο, κράτησέ το ανάµεσα σε σένα και την περιοχή ευθύνης σου, για 

να έχεις τη δυνατότητα να ελέγχεις οπτικά την περιοχή γύρω σου, ενώ 

αυτό θα σε απασχολεί.  

Ως Σηµείο Εστίασης χαρακτηρίζεται η συγκεκριµένη περιοχή 

ευθύνης που εκδηλώνει την επίθεση. Είναι µία φανερή και επικείµενη 

απειλή, φορέας της οποίας µπορεί να είναι οποιοδήποτε άτοµο, ζώο ή 

αντικείµενο που µπορεί να βλάψει. Σε ένα άτοµο, για παράδειγµα, 

σηµείο εστίασης µπορεί να είναι το πυροβόλο όπλο, το µαχαίρι ή 

οποιοδήποτε άλλο αντικείµενο που κρατά στα χέρια. Αν ένα αυτοκίνητο 

πέσει πάνω σε έναν στύλο της ∆ΕΗ και τον ρίξει, σηµείο εστίασης θα 

αποτελούν τα ηλεκτροφόρα καλώδια.  

Το σηµείο εστίασης είναι µία φανερή απειλή, πάνω στην οποία 

πρέπει να στρέψεις την προσοχή σου και να ενεργήσεις άµεσα – 

αµυντικά ή επιθετικά- για να προστατεύσεις τον εαυτό σου ή άλλους 

αθώους πολίτες. Αφού εντοπίσεις το σηµείο εστίασης θα νιώσεις 

εντονότατα την επίδραση του στρες. Θα είναι η πλέον κρίσιµη στιγµή 

της ζωής σου, η στιγµή που θα πρέπει να πάρεις τη µεγάλη απόφαση: 

θα µείνεις να αγωνιστείς ή θα οπισθοχωρήσεις; 
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Κάποιες φορές ίσως βρεθείς σε δίληµµα: πού πρέπει να εστιάσεις 

την προσοχή σου – στο όπλο ή στο άτοµο που το κρατά; Η απάντηση 

εξαρτάται από το χρόνο που θα έχεις στη διάθεσή σου και την 

απόσταση ανάµεσα σε σένα και το σηµείο εστίασης. Αν βρεθείς 

µπροστά σε ένα προτεταµένο όπλο ακάλυπτος και σε πολύ µικρή 

απόσταση, θα πρέπει να εστιάσεις την προσοχή σου στο όπλο. Σε µια 

τέτοια περίπτωση, θα είναι παράλογο να επιχειρήσεις να τραβήξεις το 

δικό σου όπλο γρήγορα και να πυροβολήσεις τον ύποπτο, ο οποίος ήδη 

σε σηµαδεύει. Όσο γρήγορος και αν είσαι, δεν θα τα καταφέρεις, γιατί ο 

χρόνος είναι εναντίον σου. Η  µόνη σωστή επιλογή είναι να εστιάσεις 

την προσοχή σου στο όπλο κι να επιχειρήσεις µία κίνηση αφοπλισµού. 

Αν συµπλακείς µε τον ύποπτο, αγνοώντας το όπλο του, του δίνεις την 

ευκαιρία να σε πυροβολήσει πολύ εύκολα.  

Αν σας χωρίζει µια ικανοποιητική απόσταση και έχεις ήδη 

τραβήξει το όπλο σου και τον σηµαδεύεις, εστίασε την προσοχή σου στο 

ίδιο το άτοµο το οποίο εκδηλώνει την επίθεση. Η επιλογή αυτή 

υπαγορεύεται από δύο βασικούς λόγους: 

- ∆εν µπορείς να πυροβολείς οποιονδήποτε φέρει όπλο. 

Εποµένως, πριν χρησιµοποιήσεις το όπλο σου πρέπει να έχεις πεισθεί 

ότι ο όπλο του υπόπτου αποτελεί άµεση απειλή για σένα ή για κάποιο 

τρίτο πρόσωπο.  

- Όταν γίνει φανερό ότι ο ύποπτος επιτίθεται µε το όπλο του 

απειλώντας είτε εσένα ή κάποιο τρίτο πρόσωπο, θα πρέπει να τον 

εξουδετερώσεις µε πολλαπλές βολές, που θα τις κατευθύνεις στην 

κεντρική µάζα του σώµατος του. 
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Είναι όµως αδύνατο να σηµαδέψεις τον ύποπτο µε τα µάτια σου 

εστιασµένα στο όπλο του. Είναι γνωστό ότι οι βολές σου κατευθύνονται 

όπου εστιάζεις τα µάτια σου. Έτσι, πρέπει πρώτα να ελέγξεις το άτοµο 

που αποτελεί κίνδυνο για σένα και µετά το όπλο του. 

Ίσως κάποτε βρεθείς στη δυσάρεστη θέση, όπου και ο χρόνος και 

η απόσταση θα είναι εναντίον σου. ∆εν θα µπορείς να εστιάσεις την 

προσοχή σου ούτε στο όπλο ούτε στο άτοµο που σε απειλεί. Σε µια 

τέτοια περίπτωση, η µόνη λύση που µπορεί να σου προσφέρει κάποιες 

πιθανότητες επιβίωσης είναι αυτή της οπισθοχώρησης: πήδηξε πίσω 

από κάποιο εµπόδιο ή τρέξε όσο πιο γρήγορα µπορείς προς το πιο 

κοντινό κατάλυµα. Αιφνιδίασέ τον. Αφού καλυφθείς, εστίασε την 

προσοχή σου στο χώρο που κινείσαι και που έχει εκδηλωθεί η επίθεση.  

Η αναγνώριση και η εκτίµηση των τριών αυτών παραγόντων 

οδηγεί στη γενικότερη εκτίµηση µιας  απειλής, η οποία ολοκληρώνεται 

µέσα από τα επίπεδα εγρήγορσης. Καθώς πλησιάζεις µία 

προβληµατική περιοχή, θα πρέπει διανοητικά να βρίσκεσαι στο 

επίπεδο ετοιµότητας του κίτρινου χρώµατος. Σ’ αυτό το επίπεδο 

αναλύεις και αξιολογείς κάθε τι που βλέπεις και συνειδητοποιείς αν 

κινδυνεύεις. Στη συνέχεια, και ενώ αναγνωρίζεις και εκτιµάς τις 

περιοχές ευθύνης σου, περνάς στο επίπεδο ετοιµότητας του πορτοκαλί 

χρώµατος. Είσαι σε συναγερµό. Βρίσκεσαι στο πιο κρίσιµο σηµείο της 

αντιπαράθεσης. Η προσοχή σου είναι τεταµένη και είσαι έτοιµος να 

αντιµετωπίσεις οποιαδήποτε απειλή που ίσως εκδηλωθεί και να 

περάσεις έτσι στο επίπεδο ετοιµότητας του κόκκινου χρώµατος. Σ’ αυτό 

το επίπεδο, αναγνωρίζεις το σηµείο εστίασης και αµύνεσαι.  
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Όσο καλύτερα κατανοήσεις αυτές τις έννοιες, τόσο λιγότερες είναι 

οι πιθανότητες να χρειαστεί  να αντιµετωπίσεις δυναµικά ένα σηµείο 

εστίασης. ∆εν είναι καθόλου εύκολο να ελέγξεις τον κίνδυνο, έστω και 

να τον αναγνωρίσεις τη στιγµή που εκδηλώνεται. Επίσης, καλό είναι να 

αποφεύγεται η κλιµάκωση µιας κατάστασης. προσπάθησε να ενεργείς 

µε τρόπο ώστε να µην χρειαστεί να φθάσεις στην κατάσταση 

ετοιµότητας του κόκκινου χρώµατος.  

Όσο αποτελεσµατικότερα αναγνωρίζεις και εκτιµάς την 

προβληµατική περιοχή και ελέγχεις τις περιοχές ευθύνης σου, τόσο 

περισσότερες πιθανότητες έχεις να αποφύγεις µία βίαιη αντιπαράθεση.  

Το χειρότερο σφάλµα που µπορεί να διαπράξει ένας αστυνοµικός 

είναι να επιχειρήσει να ελέγξει περισσότερες περιοχές ευθύνης από 

όσες µπορεί λόγω κακής εκτίµησης της κατάστασης. Ένας πράκτορας 

του FBI βρέθηκε ανάµεσα στους επιβάτες ενός αµερικάνικου 

αεροσκάφους, στο οποίο εκδηλώθηκε αεροπειρατεία στον εναέριο χώρο 

της Μεσογείου. Ο αστυνοµικός κατάφερε να διατηρήσει το όπλο του – 

ένα εξάσφαιρο περίστροφο 0.38΄΄ Special – ως τη λήξη της 

αεροπειρατείας. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν το χρησιµοποίησε, ενώ του 

είχαν δοθεί ευκαιρίες να το κάνει, έδωσε την εξής λογική απάντηση: 

«Είχα έξι σφαίρες στο βυκίο του περιστρόφου µου και οι τροµοκράτες 

ήταν επτά». Αν, µετά από µία βιαστική εκτίµηση, αποφασίσεις να 

επέµβεις σε ένα παρόµοιο περιστατικό, είναι βέβαιο ότι θα 

προκαλέσεις µία άσκοπη τραγωδία, η οποία θα µπορούσε σίγουρα να 

αποφευχθεί. Η καλύτερη λύση είναι να οπισθοχωρήσεις ή να καλέσεις 
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ενισχύσεις, εκτός και αν αναγκαστείς να υπερασπιστείς τον εαυτό σου 

εν όψη µιας άµεσης απειλής.  

Θα ήταν ιδανικό αν ο κάθε αστυνοµικός είχε τη δυνατότητα να 

επιτηρεί µία µόνο περιοχή ευθύνης σε κάθε επεισόδιο. Αυτό όµως 

δυστυχώς σπάνια συµβαίνει στην πράξη. Συνήθως, ο αριθµός των 

περιοχών ευθύνης είναι µεγαλύτερος από αυτόν των αστυνοµικών. Γι’ 

αυτό πρέπει απαραίτητα να µοιράζονται οι περιοχές µεταξύ των 

αστυνοµικών που συµµετέχουν στο επεισόδιο. Επίσης, χρειάζεται 

ιδιαίτερη προσοχή για να µην µείνει κάποια περιοχή ανεξέλεγκτη.  

Όσο περισσότερες περιοχές ευθύνης έχεις αναλάβει, τόσο 

µεγαλύτερη πρέπει να είναι η απόστασή σου από αυτές. Αν πλησιάσεις 

πολύ κοντά σε µια περιοχή ευθύνης δεν θα έχεις τη δυνατότητα να 

ελέγξεις και δεύτερη. Η απόσταση σου προσφέρει πάντοτε το χρόνο και 

τη δυνατότητα να ελέγχεις περισσότερες περιοχές και να αντιδράς 

αποτελεσµατικά, όποτε χρειαστεί.  

Ένα άλλο, εξίσου σοβαρό πρόβληµα, που ενδεχοµένως 

αντιµετωπίσεις ενώ ελέγχεις µία περιοχή ευθύνης, είναι η σκόπιµη 

απόσπαση της προσοχής σου από τον ύποπτο. Αν παρασυρθείς από την 

συµπεριφορά του υπόπτου και χάσεις από τα µάτια σου τα χέρια του, 

θα έχεις διαπράξει το πρώτο θανάσιµο σφάλµα σου. Το χέρι του 

υπόπτου, που προς στιγµή ξέφυγε της προσοχής σου, ίσως εµφανίσει 

κάποιο όπλο. Τότε θα είναι αργά. δεν θα έχεις το χρόνο να αντιδράσεις. 

Ο ύποπτος έχει πλέον αποκτήσει τον έλεγχο της κατάστασης.  

Όταν ελέγχεις έναν ύποπτο, µην τον κοιτάζεις ποτέ στα µάτια. 

Αυτά δεν αποτελούν ποτέ περιοχή ευθύνης, γιατί είναι ακίνδυνα – 
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εκτός από το ότι µπορούν να σου αποσπάσουν την προσοχή. 

Προσπάθησε λοιπόν να αποφεύγεις αυτήν την επίκτητη συνήθεια.  

Αν εκδηλωθεί κάποια απειλή σε µία από τις περιοχές ευθύνης 

σου πρέπει να κάνεις δύο πράγµατα:  

- Να συγκεντρώσεις την προσοχή σου και το βλέµµα σου στο 

επικίνδυνο σηµείο εστίασης, ώστε να κατευθύνονται και οι ενέργειες 

σου προς αυτό για να αναχαιτίσεις την απειλή. Πρόσεξε όµως να µην 

δεσµεύσεις την προσοχή σου σε ένα µόνο σηµείο εστίασης περισσότερο 

χρόνο από όσο χρειάζεται για να εξουδετερωθεί ο κίνδυνος.  

- Μην επιχειρήσεις να µοιράσεις την προσοχή σου σε δύο σηµεία 

εστίασης. Άλλωστε είναι φύσει αδύνατον να εστιάσεις τα µάτια σου σε 

δύο διαφορετικά σηµεία ταυτόχρονα. Συγκεντρώσου σε ένα σηµείο 

εστίασης κάθε φορά. Το επίπεδο ετοιµότητας του κόκκινου χρώµατος 

απαιτεί την αδιαίρετη διοχέτευση της προσοχής σου, τουλάχιστον για 

δέκατα του δευτερολέπτου. Μην πιστέψεις στα κατορθώµατα των σταρ 

του κινηµατογράφου. Κανένας αστυνοµικός δεν µπορεί να 

εξουδετερώσει ταυτόχρονα δύο ή τρεις αντιπάλους. χρειάζεται κάποιος 

χρόνος.  Γι’ αυτό πρέπει να εκτιµήσεις ποια είναι η πιο άµεση απειλή 

και να την αντιµετωπίσεις αµέσως, θεωρώντας την ως το πρώτο σηµείο 

εστίασης. Αφού την εξουδετερώσεις, θα συνεχίσεις, θα συνεχίσεις µε τις 

επόµενες απειλές.  

 

∆ιανοητικές διαδικασίες 

Όταν αποκτήσεις την ικανότητα να κατανοείς τον τρόπο σκέψης 

ενός υπόπτου, οι πιθανότητες να κινδυνεύσεις άµεσα σε ένα επεισόδιο 
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µειώνονται σηµαντικά. Η ικανότητα αυτή συµπεριλαµβάνεται στις 

νοητικές διαδικασίες που πρέπει απαραίτητα να ακολουθήσεις όταν 

προσεγγίζεις µία προβληµατική περιοχή. Αναφέρεται στα διανοητικά 

στάδια ετοιµότητας από τα οποία πρέπει να περάσει ο ύποπτος για να 

φτάσει στο σηµείο να σε βλάψει, αλλά και σε αυτά που πρέπει να 

περάσεις εσύ για να τον αντιµετωπίσεις.  

Για αν σου επιτεθεί ένας ύποπτος µε επιτυχία πρέπει απαραίτητα 

να περάσει από τρία διανοητικά στάδια:  

- Να σε εντοπίσει (να σε ακούσει, να σε δει – να σε αντιληφθεί µε 

κάποια από τις αισθήσεις του).  

- Να αντιδράσει, δηλαδή, να προετοιµαστεί για την επίθεση: να 

σε σηµαδέψει µε το όπλο του ή να το φέρει σε θέση ετοιµότητας.  

- Να εκδηλώσει την επίθεση έµπρακτα.  

Ο ύποπτος λοιπόν πρέπει να περάσει από αυτά τα τρία στάδια 

ετοιµότητας, χωρίς απαραίτητα να τα ακολουθήσει µε τη σειρά που τα 

αναφέραµε. Εσύ, όµως, για να αντιδράσεις αποτελεσµατικά πρέπει να 

περάσεις από τέσσερα στάδια διανοητικής ετοιµότητας. Αυτή η 

διαφορά, όσο µικρή και αν φαίνεται είναι ανασταλτικός παράγοντας 

και σε τοποθετεί από την αρχή σε µειονεκτική θέση. Είναι ένα 

πραγµατικό µειονέκτηµα που δεν µπορεί να ξεπερασθεί γιατί οφείλεται 

στην ίδια την ανθρώπινη φύση. 

Όπως ο ύποπτος, έτσι και εσύ, για να µπορέσεις να αµυνθείς, 

πρέπει να τον εντοπίσεις, να αντιδράσεις (αµυντικά ή επιθετικά) και να 

προσπαθήσεις να εξουδετερώσεις την απειλή, χρησιµοποιώντας τη 

φονική δύναµη του όπλου σου, αν χρειαστεί, ή να οπισθοχωρήσεις. 
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Όµως, κάπου ανάµεσα σ’ όλα αυτά, πρέπει και να βεβαιωθείς για τον 

πραγµατικό σκοπό του υπόπτου. Πρέπει να σιγουρευτείς ότι ο ύποπτος 

έχει πράγµατι σκοπό να βλάψει εσένα ή κάποιο τρίτο πρόσωπο. Αν 

παραλείψεις αυτή τη νοµική απαίτηση, είναι βέβαιο ότι θα εµπλακείς 

σε περιπέτειες. Το πότε ακριβώς θα γίνει η αναγνώριση της απειλής δεν 

έχει καµία σηµασία. Ο περιορισµός για σένα έγκειται στο γεγονός ότι, 

αυτή η επιπλέον διαδικασία της αναγνώρισης, συνεπάγεται µία χρονική 

καθυστέρηση που σε καθιστά ευάλωτο στις προθέσεις του αντιπάλου 

σου. Ακόµη και σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου, όταν δηλαδή 

υπάρχουν πληροφορίες ότι επίκειται µία ένοπλη αντιπαράθεση, και 

δικαιολογηµένα θα βρεθείς µε το όπλο στο χέρι σκοπεύοντας έναν 

ύποπτο, πριν πιέσεις την σκανδάλη θα πρέπει να αποφασίσεις αν αυτό 

είναι το σωστό επόµενο βήµα. Ίσως αντιµετωπίσεις ένα επεισόδιο όπου 

η απειλή είναι παρούσα µέχρι κάποια στιγµή, αλλά την αµέσως 

επόµενη ο ύποπτος υπαναχωρεί και εµφανίζεται µπροστά σου άοπλος. 

Θα πρέπει να είσαι σε θέση να αναγνωρίζεις αυτή τη στιγµιαία 

διαφοροποίηση της κατάστασης και να απορρίψεις την ιδέα της κατά 

νόµο άδικης αντεπίθεσης. Οι έννοιες αυτές είναι πολύ λεπτές και ο 

χρόνος σηµαντικά περιορισµένος για να µπορέσει εκείνη τη στιγµή να 

σκεφθείς λογικά.  

Όσο τέλεια προετοιµασµένος και αν είσαι διανοητικά και 

διαθέτεις την ικανότητα να αναγνωρίζεις τον κίνδυνο που σε απειλεί, θα 

χρειαστείς περισσότερο χρόνο από µισό δευτερόλεπτο για να 

καταλάβεις ότι άρχισε ήδη η επίθεση. Έτσι, η αντίδρασή σου θα 

απαιτήσει περισσότερο χρόνο από αυτόν που χρειάζεται ο ύποπτος για 
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να εκδηλώσει έµπρακτα τη δική του επίθεση. Αυτή η καθυστέρηση δεν 

οφείλεται στη δική σου ολιγωρία αλλά στο γεγονός ότι ο ύποπτος  

γνωρίζει, ή µάλλον καθορίζει το πότε θα εκδηλώσει την επίθεσή του, 

ενώ εσύ πρέπει να την περιµένεις πριν αντιδράσεις.  

Ας υποθέσουµε ότι βρίσκεσαι αντιµέτωπος µε έναν ύποπτο που 

οπλοφορεί. εσύ βρίσκεσαι µε το όπλο σου στο χέρι και είστε και οι δύο 

ακάλυπτοι. Ο ύποπτος έχει τη δυνατότητα να σε πυροβολήσει πρώτος, 

επειδή ξέρει πότε θα εκδηλώσει την επίθεση. ∆ηλαδή, σε έχει εντοπίσει 

και του αποµένουν µόνο δύο νοητικές διαδικασίες πριν σε βλάψει: η 

αντίδραση και η επίθεση. Εσύ όµως θα καθυστερήσεις επειδή, ναι µεν 

τον έχεις εντοπίσει, αλλά πρέπει απαραίτητα να ακολουθήσεις τρία 

διανοητικά στάδια εγρήγορσης, πριν τον εξουδετερώσεις. Αυτό σηµαίνει 

ότι έστω και αν ο χρόνος αντίδρασης και αντεπίθεσής σου είναι ίσος µε 

τον χρόνο του υπόπτου για τις ίδιες ενέργειες, εσύ θα καθυστερήσεις 

γιατί πρέπει απαραίτητα να αναγνωρίσεις τις επιθετικές του κινήσεις.  

Ας υποθέσουµε τώρα ότι ο ύποπτος υπάκουσε προς στιγµή στην 

προφορική σου πρόκληση και στράφηκε µε την πλάτη του προς το 

µέρος σου. Με αυτόν τον τρόπο βελτίωσες τη µειονεκτική σου θέση, 

επειδή πρόσθεσες στον ύποπτο µία νοητική διαδικασία, αφαιρώντας 

του τη δυνατότητα να σε βλέπει. Τώρα και αυτός και εσύ πρέπει να 

περάσετε από τρία νοητικά στάδια εγρήγορσης ως την εκδήλωση της 

συµπλοκής. Για να µπορέσει ο ύποπτος να σου επιτεθεί, πρέπει πρώτα 

να στραφεί προς το µέρος σου για να σε εντοπίσει, να αντιδράσει (να 

προετοιµαστεί) και να εκδηλώσει την επίθεσή του. Αν εσύ 

εκµεταλλεύθηκες  την ευκαιρία και κατάφερες να καλυφθείς αθόρυβα, 
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την ώρα που ο ύποπτος είχε στραµµένη την πλάτη του προς το µέρος 

σου, θα ελέγχεις πλέον απόλυτα την κατάσταση. Ίσως τώρα ο ύποπτος 

αντιληφθεί ότι βρίσκεται σε µειονεκτική θέση και υπαναχωρήσει.  

Ενώ πλησιάζεις µία προβληµατική περιοχή, ακολούθησε τις 

πέντε βασικές αρχές τακτικής αντιµετώπισης που ακολουθούν και που 

σου προσφέρουν την δυνατότητα να παρεµβαίνεις στις νοητικές 

διαδικασίες του υπόπτου, αντισταθµίζοντας έτσι τα τυχόν 

µειονεκτήµατα της παρουσίας σου στο χώρο του επεισοδίου. Η σειρά 

µε την οποία θα τις ακολουθήσεις εξαρτάται από τις συνθήκες και την 

εξέλιξη του κάθε επεισοδίου.  

- ΑΘΕΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Αν οι συνθήκες, και ειδικότερα ο χώρος 

όπου εξελίσσεται ένα επεισόδιο, σου επιτρέπουν να πλησιάσεις χωρίς 

να γίνεις αντιληπτός από τον ύποπτο, του στερείς τη δυνατότητα να σε 

εντοπίσει. Ακόµη και στην περίπτωση που ο ύποπτος γνωρίζει ότι είσαι 

εκεί, αλλά δεν ξέρει πού ακριβώς βρίσκεσαι, δεν µπορεί να σου 

επιτεθεί αµέσως. Αν αρχίσει να επιτίθεται στα τυφλά, θα βρεθεί 

οπωσδήποτε σε µειονεκτική θέση, γιατί όλα θα εξαρτηθούν από την 

τύχη του. Ο ήχος της σειρήνας του περιπολικού σου ή η άµεση 

κοινοποίηση της ιδιότητάς σου δεν είναι πάντα οι πλέον 

αποτελεσµατικοί σύµµαχοί σου, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Πρέπει 

πάντοτε να εκµεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες που σου προσφέρονται και να 

πλησιάζεις αθέατος. Μία αθέατη προσέγγιση σου παρέχει τη 

δυνατότητα του αιφνιδιασµού.  

- ΑΙΦΝΙ∆ΙΑΣΜΟΣ. Είναι ένας παράγοντας που θα ήθελες να 

είχε πάντα µε το µέρος σου, κυρίως σε κρίσιµες περιστάσεις. Αν 
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πλησιάσεις χωρίς να γίνεις αντιληπτός, στερείς από τον ύποπτο τη 

δυνατότητα να αντιδράσει µε ένα συγκεκριµένο σχέδιο επίθεσης. Ο 

αιφνιδιασµός και η αθέατη ανάπτυξη είναι δύο αλληλένδετοι 

παράγοντες που, πολλές φορές, καθορίζουν αποφασιστικά την έκβαση 

µιας συµπλοκής.  

- ΑΠΟΣΤΑΣΗ. Η απόσταση µπορεί να διαδραµατίσει 

σηµαντικότατο ρόλο στην επιβίωσή σου. Είναι γνωστό ότι όσο πιο 

µακριά βρίσκεσαι από την πηγή του κινδύνου, τόσο λιγότερο 

κινδυνεύεις. Όσο αυξάνεται η απόσταση ανάµεσα σε σένα και τον 

ύποπτο, άλλο τόσο αυξάνεται και ο χρόνος αντίδρασής του. Έτσι, η 

απόσταση µπορεί να σου δώσει το χρόνο που θα χρειαστείς για να 

αναγνωρίσεις έγκαιρα την απειλή και να προλάβεις ίσως την εκδήλωσή 

της.  

Έχει αποδειχθεί ότι όσο µεγαλύτερη απόσταση έχει να καλύψει ο 

ύποπτος για να σε φτάσει τόσο πιο αργή (ή, αν γρήγορη, αποτυχηµένη) 

θα είναι η επίθεσή του και τόσο περισσότερο χρόνο θα έχεις εσύ στη 

διάθεσή σου για να αντιληφθείς τις επιθετικές σου διαθέσεις, να 

αντιδράσεις σε αυτές και να τις αναχαιτίσεις. Θα είσαι πιο ασφαλής αν 

µπορέσεις να παραµείνεις έξω από το «δραστικό βεληνεκές» 

οποιουδήποτε όπλου διαθέτει.  

- ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ. Πολλές φορές οι αστυνοµικοί, είτε από 

απερισκεψία είτε από υπερβολικό ζήλο, παριστάνουν τους ήρωες. 

Ορµούν στη φονική περιοχή όπου εξελίσσεται ένα επεισόδιο χωρίς να 

σκεφτούν τους κινδύνους που διατρέχουν, την πιθανότητα κλιµάκωσης 

της απειλής ή και άλλες, ίσως χειρότερες συνέπειες, που θα 
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µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Αν φανούν τυχεροί και επιβιώσουν, η 

πράξη τους επιδοκιµάζεται µε το αιτιολογικό ότι αγνόησαν τη δική τους 

ασφάλεια. Ένας συγγραφέας γράφει το εξής χαρακτηριστικό για αυτές 

τις ενέργειες: «Όταν η παρακινδυνευµένη απερισκεψία εξισώνεται µε 

τον επαγγελµατισµό, τότε αυτός χάνει το νόηµά του». Οι συνθήκες ενός 

επεισοδίου είναι πάντα τέτοιες που σου προσφέρουν τον απαραίτητο 

χρόνο να ενεργήσεις µε ασφάλεια. Αν δεν βιαστείς, θα έχεις πολύ 

περισσότερες ευκαιρίες να επέµβεις στις διανοητικές διαδικασίες του 

αντιπάλου σου. Ίσως καταφέρεις να τον αναγκάσεις να µετακινηθεί σε 

κάποιο άλλο σηµείο όπου θα τον ελέγχεις καλύτερα ή θα µπορέσεις να 

αποτρέψεις τον κίνδυνο που θα διατρέξουν αθώοι πολίτες από µία 

ανταλλαγή πυροβολισµών.  

 - ΚΑΛΥΨΗ. Όταν προσεγγίζεις µία προβληµατική περιοχή, 

πρέπει να µπορείς να επιλέξεις το σωστό κάλυµµα (στο οποίο θα 

καταφύγεις σε περίπτωση ανάγκης) ΠΡΙΝ αρχίσει η συµπλοκή. Σίγουρα 

θα υπάρξουν περιπτώσεις που δεν θα µπορείς να καταφύγεις σε ένα 

κάλυµµα, αν δεν το έχεις εντοπίσει νωρίτερα. Η κάλυψή σου είναι το 

καλύτερο αντισταθµιστικό µέτρο στο µειονέκτηµά σου να µην µπορείς 

να αναγνωρίζεις αµέσως τις απειλητικές διαθέσεις του αντιπάλου σου.  

 Οποιοδήποτε φυσικό εµπόδιο βρεθεί ανάµεσα σε σένα και τον 

ύποπτο, θα επιβραδύνει την επίθεσή του εναντίον σου. Έτσι, εσύ θα 

έχεις περισσότερο χρόνο στη διάθεσή σου για να αναγνωρίσεις και να 

ελέγξεις τον κίνδυνο που σε απειλεί. Η πλειοψηφία των αστυνοµικών 

που τραυµατίστηκαν σε ένοπλες συµπλοκές αγνόησε αυτόν ακριβώς τον 

«χρυσό» κανόνα επιβίωσης. ∆εν θα πρέπει να ξεχνάς ότι σκοπός σου 
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είναι να αυξήσεις τις νοητικές διαδικασίες του αντιπάλου σου, 

ελαχιστοποιώντας συγχρόνως τις δικές σου.  

Παράδειγµα: Μία νύχτα, πριν από µερικά χρόνια, σε ένα 

προάστιο των Αθηνών, το πλήρωµα ενός περιπολικού επιχείρησε να 

ελέγξει ένα ύποπτο αυτοκίνητο. Ο συνοδός του περιπολικού πλησίασε 

το παράθυρο του οδηγού του υπόπτου οχήµατος, χωρίς να λάβει καµία 

προφύλαξη. Τότε, ο ύποπτος οδηγός, χωρίς καµία προειδοποίηση, 

πρότεινε το όπλο του και τραυµάτισε θανάσιµα τον αστυνοµικό που τον 

πλησίασε. Αυτή η λάθος κίνηση του αστυνοµικού µείωσε τις νοητικές 

διαδικασίες του υπόπτου από τρεις σε δύο: ο ύποπτος τον εντόπισε – 

αυτό ήταν η καταδίκη του.  

 Αν καταλάβεις καλά τις νοητικές διαδικασίες θα µπορείς να 

εκτιµάς σωστά τις περιοχές ευθύνης σου, ώστε να αντιλαµβάνεσαι τις 

προτεραιότητες που πρέπει να θέτεις όταν πλησιάζεις το χώρο ενός 

επεισοδίου. Μην ξεχνάς ότι ο άγνωστος κίνδυνος είναι αυτός που 

σκοτώνει. Κάποτε, ένας αστυνοµικός, ενώ καταδίωκε µία νύχτα έναν 

ύποπτο, αγνόησε αυτόν τον κανόνα. Όταν έχασε τον ύποπτο από τα 

µάτια του µέσα στο σκοτάδι, αντί να καλυφθεί και να περιµένει την 

αντίδρασή του ή να ζητήσει ενισχύσεις, συνέχισε την καταδίωξη. Ο 

ύποπτος τον περίµενε αθέατος στα σκοτεινά και φυσικά τον τραυµάτισε 

θανάσιµα!  

Όταν η απειλή είναι κρυµµένη δεν έχεις τη δυνατότητα να την 

ελέγξεις. Μπορείς όµως να παρέµβεις στις νοητικές διαδικασίες του 

αντιπάλου σου, αν είναι σε θέση να αναγνωρίζεις σε ποια από αυτά τα 

επίπεδα βρίσκεται και φυσικά να γνωρίζεις που βρίσκεσαι εσύ.  
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Εκτίµηση των τακτικών µάχης 

 Το στρες, κάτω από την επίδραση του οποίου θα βρεθείς στη 

διάρκεια µιας κρίσιµης αντιπαράθεσης, υπαγορεύει την ανάγκη 

µείωσης των νοητικών σου διαδικασιών και εµποδίζει την τέλεια 

αξιοποίηση της φυσικής δύναµης. Γι’ αυτό θα πρέπει οι τακτικές που 

θα επιλέξεις να είναι απλές στην εφαρµογή τους και αποτελεσµατικές 

σε πραγµατικές συνθήκες. Αν επιχειρήσεις να αναπτύξεις µία λάθος 

τακτική, λόγω κακής εκτίµησης της κατάστασης, µπορεί να χάσεις 

ακόµη και τη ζωή σου. Είναι επιτακτικό να γνωρίζεις πολύ καλά όποια 

τακτική αποφασίσεις να εφαρµόσεις, είτε πρόκειται για φυσική 

αµυντική τακτική είτε για στρατηγική ανάπτυξη. Πρέπει επίσης να 

έχεις πλήρη επίγνωση των δυνατοτήτων σου, ώστε να επιλέξεις την 

τεχνική που θα είναι ανάλογη µε αυτές και φυσικά κατάλληλη για την 

αντιµετώπιση του συγκεκριµένου επεισοδίου. Μην κάνεις το µοιραίο 

λάθος να εκτιµήσεις επιφανειακά κάποια τεχνική που άκουσες ή 

διάβασες. πριν αποφασίσεις να την χρησιµοποιήσεις, εξέτασε αν 

διαθέτεις τα απαραίτητα µέσα και τις φυσικές ικανότητες που 

απαιτούνται. Λάβε υπόψη σου το φόβο και το στρες που θα σε 

διακατέχουν εκείνη την κρίσιµη στιγµή και που θα είναι ως ένα βαθµό 

ανασταλτικοί παράγοντες για το σκοπό σου. Κάνε λοιπόν τις επιλογές 

σου ακολουθώντας τους εξής λογικούς συλλογισµούς:  

- Πριν επιλέξεις µία τακτική, σκέψου αν πράγµατι µπορείς να 

την εφαρµόσεις αποτελεσµατικά στη συγκεκριµένη περίπτωση. Σκέψου 

αν διαθέτεις τη σωµατική δύναµη, τον απαραίτητο εξοπλισµό και το 
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ψυχικό σθένος να αντιµετωπίσεις µία πραγµατική κατάσταση ενώ θα 

είσαι δικαιολογηµένα φοβισµένος. Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι λόγω 

της ιδιοσυγκρασίας τους µπορούν να τα κάνουν όλα αυτά. εσύ ίσως θα 

πρέπει να εκπαιδευτείς περισσότερο, να βελτιώσεις κάποιες ατέλειες 

στον εξοπλισµό σου ή την φυσική σου κατάσταση, ή ακόµη και να 

αλλάξεις τον τρόπο  σκέψης σου.   

 Αν είσαι σωστά εκπαιδευµένος και προετοιµασµένος, θα ξέρεις 

πάντοτε µέχρι πού µπορείς να φτάσεις, πριν ξεκινήσεις. Είναι θανάσιµο 

σφάλµα να νοµίζεις απλώς ότι µπορείς να επιτύχεις κάτι, ενώ στην 

πράξη να διαπιστώσεις το αντίθετο. Επίσης πολύ επικίνδυνο είναι να 

αποφασίσεις να ακολουθήσεις έναν συγκεκριµένο τρόπο δράσης και 

κατά την εξέλιξη του επεισοδίου να υποτιµήσεις τις ικανότητές σου και 

να υπαναχωρήσεις.  

 Το γεγονός ότι δεν µπορείς να εφαρµόσεις µία συγκεκριµένη 

τακτική δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι δεν µπορείς και να επωφεληθείς 

από αυτήν. Μπορείς να συνεργαστείς µε ένα συνάδελφό σου, και αφού 

κατανοήσετε τις ατοµικές σας ικανότητες, να συµπληρώσετε ο ένας τις 

ανθρώπινες ατέλειες του άλλου. Αν όµως η εφαρµογή µιας τεχνικής 

εξαρτάται αποκλειστικά από τη συµµετοχή ενός συνεργάτη σου, ο 

οποίος για οποιοδήποτε λόγο (ανικανότητα, απροθυµία, 

αµφιταλάντευση) την αρνείται, θα βρεθείς εκτεθειµένος και µόνος σου. 

Τότε θα πρέπει να υπαναχωρήσεις εγκαίρως, αν γίνεται, ή να παλέψεις 

µόνος σου ως το τέλος. Πρέπει να έχεις υπόψη σου και αυτό το 

ενδεχόµενο και να είσαι προετοιµασµένος. πρέπει να µπορείς να 
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στηριχθείς στις δικές σου δυνάµεις αλλά και να καλύψεις τις αδυναµίες 

του συνεργάτη σου. 

 Πρέπει να τονιστεί ότι η εφαρµογή µιας οποιασδήποτε τακτικής 

µάχης σε πραγµατικές συνθήκες δεν είναι τόσο εύκολη όσο ίσως 

φαίνεται. Χρειάζεται σκληρή εκπαίδευση και συχνή εξάσκηση, ώσπου 

η κάθε τακτική να γίνει µέρος του εαυτού σου και να εκδηλώνεται 

ανακλαστικά. Τότε µόνο θα µπορείς να υπολογίζεις σ’ αυτής µε 

αξιώσεις.  

- Η τακτική που «γνωρίζεις» και που αποφασίζεις να εφαρµόσεις, 

πρέπει να καλύπτει όσο γίνεται περισσότερες από τις πιθανές εξελίξεις 

ενός πραγµατικού επεισοδίου. Ένας σηµαντικός αριθµός ανθρώπων 

αντιδρά στον κίνδυνο µε έναν συγκεκριµένο τρόπο. Εσύ θα πρέπει να 

γνωρίζεις και να λαβαίνεις υπόψη σου τις πιθανές αντιδράσεις ενός 

υπόπτου πριν αποφασίσεις για το πού είναι καλύτερα να σταθείς ή 

προς τα πού να προχωρήσεις. Ένας ύποπτος που φαίνεται θανάσιµα 

τραυµατισµένος, ενώ στην πραγµατικότητα δεν είναι, µπορεί να σου 

επιτεθεί µε ένα δεύτερο, κρυµµένο όπλο ή ακόµη και µε αυτό που 

άρχισε την επίθεσή του. Αν η τακτική που αποφάσισες να εφαρµόσεις, 

για να προσεγγίσεις την φονική περιοχή, δεν σου εξασφαλίζει 

αποτελεσµατικότητα και την αποφυγή παρόµοιων επιθέσεων, θα πρέπει 

να την επανεξετάσεις. Παράδειγµα: αν πλησιάζεις έναν δεξιόχειρα 

οπλισµένο ύποπτο από πίσω και αυτός αποφασίσει να σου επιτεθεί, το 

πιθανότερο είναι να στραφεί προς τα δεξιά του για να σε εντοπίσει, γιατί 

έτσι έχει περισσότερες πιθανότητες ευστοχίας. Για σένα θα είναι 

καλύτερα να τοποθετηθείς πίσω του και αριστερά. Αν όµως η τακτική 
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που σου υπέδειξαν ή που αποφάσισες να εφαρµόσεις δεν 

συµπεριλαµβάνει αυτή την κίνηση, θα πρέπει να την απορρίψεις. Για 

να είναι µια τακτική αποτελεσµατική και να µπορεί να αποδώσει σε 

πραγµατικές συνθήκες, θα πρέπει να έχει δοµηθεί πάνω σε τεχνικές 

που δρουν ανασταλτικά στις νοητικές διαδικασίες και τις φυσικές 

κινήσεις του αντιπάλου σου.  

- Επίσης, η εφαρµογή µιας συγκεκριµένης τακτικής θα πρέπει 

να σου δίνει τη δυνατότητα να ελέγχεις τις κινήσεις του υπόπτου σ’ όλη 

τη διάρκεια του επεισοδίου. Πολλοί αστυνοµικοί  δεν αντιλαµβάνονται 

τους κινδύνους που διατρέχουν όταν «περικόβουν» µία σωστή τακτική 

που άρχισαν. Είναι συνηθισµένο το φαινόµενο να δένεται ο ύποπτος 

και ο αστυνοµικός χέρι – χέρι µε τις χειροπέδες. Κανένας όµως από 

αυτούς που είχαν την φαεινή ιδέα να υποδείξουν αυτή την τακτική δεν 

σκέφτηκε ότι έτσι ο αστυνοµικός βρίσκεται υπό τον έλεγχο του 

υπόπτου, του οποίου οι κινήσεις δεν έχουν καθόλου περιοριστεί. Αν 

αυτός το θελήσει, µπορεί να κόψει το χέρι του αστυνοµικού, να τον 

παρασύρει κάτω από ένα διερχόµενο αυτοκίνητο ή από ένα παράθυρο. 

Εφαρµόζοντας µία παρόµοια τακτική έχεις ήδη διαπράξει ένα µοιραίο 

λάθος.  

 Εκτίµησε και επίλεξε τις τακτικές που θα εφάρµοζες µε κριτήριο 

τα ΑΝ και ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ σε εξασφαλίζουν. Μην επηρεαστείς από τις 

πρόχειρες θεωρίες κάποιων «ειδικών» ή από το πόσο αποτελεσµατικές 

είναι για τους περισσότερους συναδέλφους σου. Να θυµάσαι πάντα ότι 

η επιλογή και εφαρµογή µιας τακτικής αποβλέπει στο να εµποδίσει τον 

ύποπτο να σε βλάψει. Θα πρέπει να λάβεις όλα εκείνα τα απαραίτητα 
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µέτρα που θα σου επιτρέψουν να ελέγξεις µε ασφάλεια την όλη 

κατάσταση. Οι κινήσεις που θα σε τοποθετήσουν σε πλεονεκτική θέση 

και θα σου προσφέρουν το χρόνο και τη δυνατότητα κάλυψης και 

απόστασης από τον ύποπτο είναι αυτές που πρέπει να 

συµπεριλαµβάνονται σε µία σωστή τακτική αντιµετώπισης του 

κινδύνου. Είναι επίσης σηµαντικό να προσέχεις την κλιµάκωση των 

αντίστοιχων σταδίων ετοιµότητας: το ένα στάδιο πρέπει να ακολουθεί το 

άλλο οµαλά και χωρίς να προκαλείται σύγχυση. Αφού καταφέρεις να 

περάσεις µε επιτυχία τις χειροπέδες σε έναν ύποπτο, πρέπει να 

µπορείς να τοποθετηθείς σε µία όσο το δυνατός ασφαλέστερη θέση απ’ 

όπου θα τον ερευνήσεις.  

Κάτω από το στρες της στιγµής πολλοί αστυνοµικοί  «ξεχνούν» τις 

βασικές αρχές µιας ασφαλούς έρευνας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, 

«ξεχνούν» να ερευνήσουν έναν ύποπτο για όπλα, αν αυτό δεν ανάγεται 

στην αιτία της σύλληψής του.  

Όσο περισσότερες τακτικές γνωρίζεις, επιλεγµένες µε βάση αυτά 

τα κριτήρια, τόσο περισσότερες εναλλακτικές λύσεις θα έχεις στη 

διάθεσή σου, όταν βρεθείς σε µία δύσκολη θέση και θα τις χρειάζεσαι».  

Τελειώνοντας την αναφορά µας στην νοµοθεσία και στην 

εκπαίδευση κρίνεται αναγκαίο να διευκρινισθεί ότι ο αστυνοµικός 

οφείλει να εκτελέσει το καθήκον του εκθέτοντας εν ανάγκη τον εαυτό 

του σε κίνδυνο χωρίς δικαίωµα υπαναχώρησης. ∆ιαφορετικά διαπράττει 

τα εγκλήµατα τουλάχιστο των άρθρων 259 του Ποινικού Κώδικα 

(παράβαση καθήκοντος καθώς και του άρθρου 25 παράγραφος 2 

επίσης του Ποινικού Κώδικα (Κατάσταση ανάγκη που αποκλείει το 
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άδικο). Περιοριζόµαστε στην αναφορά µόνο δύο άρθρων του Ποινικού 

Κώδικα. Τόσο στο Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα ο οποίος έχει ισχύ επί 

των αστυνοµικών σε εµπόλεµη περίοδο όσο και στους οργανικούς 

νόµους του Σώµατος υπάρχει σωρεία διατάξεων οι οποίες επιβάλλουν 

στον αστυνοµικό να παραµείνει στη θέση του εν όψει κινδύνου. Ο 

φόβος λοιπόν πιθανότατα να προξενεί επιθετικότητα αποκλειόµενης δια 

της ισχύος του νόµου της φυγής.  

Τα νοµικά εµπόδια αποφυγής του επικίνδυνου ερεθίσµατος, εν 

προκειµένω του φόβου, σκέψης µε την ψυχαναλυτική θεωρία 

προξενούν επιθετικότητα5. 

Τόσο από την επισκόπηση λοιπών της σχετικής νοµοθεσίας, όσο 

και της βιβλιογραφίας µε θέµα την αστυνοµική εκπαίδευση εξάγεται το 

συµπέρασµα ότι ο αστυνοµικός χρησιµοποιεί το πυροβόλο όπλο του ως 

έσχατο µέσο επιβολής, ενώ εκπαιδεύεται στο να είναι σε καλή επαφή 

µε το περιβάλλον ούτως ώστε να µην αιφνιδιάζεται µε αποτέλεσµα να 

ενεργεί υπό το κράτος πανικού, αλλά αντιθέτως ακόµη και όταν βρεθεί 

ενώπιον απρόοπτου καταστάσεως παρά το ό,τι είναι σε µια ήρεµη 

επιφυλακή να δρα αντανακλαστικά µεν, σωστά δε, έχοντας µάθει πολύ 

καλά τις ενδεικνυόµενες για κάθε περίπτωση ενέργειες.  

                                       
5 Η ανθρώπινη επιθετικότητα, σελ. 72 
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Γ’ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ Η 

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ 

 

 Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή η χρήση του πυροβόλου 

όπλου από τον αστυνοµικό συνιστά µια συµπεριφορά επιθετική στο 

µέγιστο βαθµό, είτε γίνεται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος, 

είτε γίνεται παράνοµα. Το άρθρο 22 του Ποινικού Κώδικα που 

αναφέρεται στην Άµυνα, την χαρακτηρίζει ως «προσβολή» του 

επιτιθέµενου. Ο όρος «προσβολή» όπως ερµηνεύεται στο λεξικό του 

ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ σηµαίνει: «Την υβριστική, η ανάρµοστη συµπεριφορά 

απέναντι σε κάποιον. Την επίθεση εναντίον θέσεως ή πολεµιστών (όταν 

η λέξη χρησιµοποιείται από στρατιωτικούς)». Φαίνεται δηλαδή καθαρά 

ότι η προσβολή ταυτίζεται µε την επίθεση. Την έννοια αυτή της 

επιθέσεως έχει στην «Άµυνα» του Ποινικού Κώδικα.  

Η επιθετικότητα λοιπόν είναι αναµφισβήτητα συστατικό στοιχείο 

της συµπεριφοράς του ένοπλου αστυνοµικού προβλεπόµενη και 

ρυθµιζόµενη από την έννοµη τάξη η οποία στις ευνοµούµενες 

πολιτείες, θεωρητικά τουλάχιστον, εκφράζει τη λαϊκή θέληση.  

 Εκ των πραγµάτων λοιπόν καθίσταται αναγκαία η θεωρητική 

προσέγγιση του φαινοµένου της επιθετικότητας προκειµένου να 

προσπαθήσουµε να ερµηνεύσουµε την επιθετικότητα του αστυνοµικού 

εκφραζόµενη στην ακραία µορφή της η οποία είναι η χρήση του 

πυροβόλου όπλου.  



 119

 Ξεκινούµε λοιπόν µε την ανάλυση του όρου «Επιθετικότητα» ως 

τεχνικού όρου.  

 Σύµφωνα λοιπόν µε το «Μέγα Λεξικόν όλης της Ελληνικής 

Γλώσσης» του ∆ηµητράκου, η λέξη επιθετικότητα, προσδιορίζει την 

ιδιότητα αυτού που έχει διάθεση, προθυµία ή πρόθεση να εφορµά 

εναντίον άλλου προσώπου ή ζώου. Με την ίδια σηµασία 

χρησιµοποιείται και ως ψυχιατρικό όρος, αναφερόµενος στη βίαιη 

συµπεριφορά που κατευθύνεται, συνήθως, προς ένα άλλο άτοµο και 

εκδηλώνεται µε λόγια ή µε πράξεις6. Εκτός από τις βίαιες και 

καταστρεπτικές πράξεις στον όρο επιθετικότητα συµπεριλαµβάνονται 

και κάθε είδους δραστηριότητες, είτε ενεργητικού είτε παθητικού 

χαρακτήρα, όπως η άρνηση βοήθειας ή ακόµη έµπρακτες συµβολικές, 

όπως η ειρωνεία, εφόσον µπορεί να λειτουργήσουν επιθετικά7.  

  Στα σηµαινόµενα του όρου συµπεριλαµβάνεται επίσης η 

αυτοκαταστροφική συµπεριφορά, µε αποκορύφωµα την αυτοχειρία, 

ενώ είναι γνωστό ότι επιθετική διάθεση µπορεί να κρύβεται ακόµα και 

πίσω από εκφράσεις και συµπεριφορές, φαινοµενικά κατ’ εξοχήν 

«αγαπητικές»8. Πίσω δηλαδή από υπερβολικές ευγένειες και 

φιλοφρονήσεις ενδεχοµένως να υποβόσκει µία έντονα αρνητική έως και 

επιθετική διάθεση. ∆εν µπορούµε να παραλείψουµε να αναφερθούµε 

και στην επιθετικότητα η οποία εµπεριέχεται σε ηθικά δόκιµες 

ανθρώπινες συµπεριφορές, όπως είναι η ευγενής άµιλλα που 

                                       
6 Η ανθρώπινη επιθετικότητα  

7 Η ανθρώπινη επιθετικότητα  

8 Η ανθρώπινη επιθετικότητα  
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αποσκοπεί στη διανοητική και ηθική πρόοδο, την περίοδο του 

αθλητισµού και σε αυτήν ακόµη την προσπάθεια για τη σωτηρία της 

ψυχής µας. Είναι ενδεικτική η φράση του Ευαγγελίου «η βασιλεία του 

Θεού βιάζεται, και βιασταί αρπάζουσιν αυτήν». (Ματθ. 11, 12). Η οποία 

αναφέρεται, ακριβώς, στην αγωνιστικότητα και τον πόλεµο εναντίον των 

παθών που απαιτεί η πορεία προς την πνευµατική τελείωση9. 

 Κλείνοντας την αναφορά µας στη σηµασία του όρου 

«επιθετικότητα» καταλήγουµε στο ότι σηµαίνει ανθρώπινη συµπεριφορά 

σχετική µε θυµό, οργή, καταστροφικότητα, θεµιτό ή αθέµιτο 

ανταγωνισµό.  

 

Θεωρίες για την επιθετικότητα 

 Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για την επιθετικότητα οι οποίες θα 

αναφερθούν παρακάτω. Γενικά όµως, όλες τις θεωρίες µπορούµε να τις 

κατατάξουµε σε δύο κατηγορίες:  

α) Αυτές που δέχονται την επιθετικότητα ως προϊόν ενδογενών – 

έµφυτων αιτίων (ενστικτικές θεωρίες). 

β) Αυτές που τη θεωρούν προϊόν εξωγενών – πολιτιστικών 

παραγόντων.  

Παρά τις µεταξύ τους αντιθέσεις, οι διάφορες θεωρίες συγκλίνουν 

λιγότερο ή περισσότερο στη θέση, ότι πρόκειται για ένα φαινόµενο 

ιδιαίτερα σύνθετο, του οποίου η ύπαρξη, η µορφή και το περιεχόµενο 

καθορίζονται από πολλούς παράγοντες που έχουν σχέση µε:  

                                       
9 Η ανθρώπινη επιθετικότητα 
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α) το περιβάλλον,  

β) τις βιοψυχοκοινωνικές προδιαγραφές του κάθε ατόµου, και  

γ) µε µηχανισµούς οι οποίοι δρουν ενισχυτικά ή ανασταλτικά, 

προερχόµενες είτε από το εξωτερικό περιβάλλον είτε από τη βιολογική, 

την ψυχολογική ή την ενιαία ψυχοσωµατική υπόσταση του ατόµου10.  

Οι θεωρίες που δέχονται την επιθετικότητα ως προϊόν ενδογενών 

– έµφυτων αιτίων διακρίνονται στις εθολογικές θεωρίες και στις 

ψυχαναλυτικές ή ψυχοδυναµικές θεωρίες. Εθολογία είναι η επιστήµη 

που µελετά τις συνήθειες και τη συµπεριφορά των ζώων. Τα 

συµπεράσµατα που εξάγονται από τη µελέτη αυτή επεκτείνονται και 

στον άνθρωπο. Η επιθετική συµπεριφορά λοιπόν κατά την εθολογία, ως 

έκφραση του επιθετικού ενστίκτου αποτελεί προϋπόθεση για την 

επιβίωση του είδους, διότι χάρη σε αυτήν επικρατεί ο ισχυρότερος και 

εξασφαλίζεται η φυσική επιλογή. Κατ’ επέκταση, η επιθετικότητα, 

αποτελεί συστατικό και της ανθρώπινης φύσης, το οποίο δηµιουργεί 

ανταγωνιστικές τάσεις και κινητοποιεί το άτοµο στο να εκπαιδεύεται για 

την αντιµετώπιση των εξωτερικών απειλών καθώς και για την προστασία 

του από κινδύνους προερχόµενους από άλλα ζώα. Ο άνθρωπος, 

δέσµιος της επιθετικότητας του στρέφεται και εναντίον των 

συνανθρώπων του. Κατά την εθολογία υπάρχουν µηχανισµοί 

ανασταλτικοί της επιθετικής συµπεριφοράς, επίσης ενστικτικής 

προέλευσης οι οποίοι δεν αφήνουν την ολοκλήρωση της επίθεσης µε 

αποτέλεσµα να αποσοβείται η βλάβη. Ο Lorenz αναφέρει το 

                                       
10 Η ανθρώπινη επιθετικότητα, σελ. 67 & 68 
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παράδειγµα του λύκου που εκθέτει το λαιµό του στον επιτιθέµενο λύκο 

µε αποτέλεσµα την απότοµη ανακοπή της επιθέσεως. Κατά τους 

ψυχαναλυτικούς η επιθετικότητα αποτελεί πρωτογενές συστατικό 

στοιχείο του ανθρώπου. Ως προς την επιθετικότητα ο S. Freud δεν είχε 

από την αρχή τις ίδιες απόψεις. Αρχικά θεωρούσε ότι η επιθετικότητα 

αποτελεί πρωτογενή αντίδραση του ατόµου, όταν αντιµετωπίζει εµπόδια 

στην επιδίωξη της ευχαρίστησης ή στην αποφυγή επώδυνων 

ερεθισµάτων.  

Η αποφυγή επώδυνων ερεθισµάτων προφανώς έχει να κάνει µε 

το ένστικτο της αυτοσυντήρησης (self preservation)  το οποίο µαζί µε το 

ένστικτο της ηδονής (libido) αποτελoύν τις βασικές και κυρίαρχες 

ενστικτώδεις δυνάµεις του ανθρώπου.  

Ειδικότερα µε ό,τι αφορά το ένστικτο της ηδονής (libido), η 

παρεµπόδιση ικανοποίησης των σχετικών ενορµήσεων δηµιουργεί 

επιθετικότητα. Έτσι εξηγείται και η πατροκτονική διάθεση που 

λειτουργεί ασυνείδητα στο λεγόµενο «οιδιπόδειο σύµπλεγµα». Αµέσως 

προηγούµενα χρησιµοποιήθηκε ο όρος ενόρµηση. Επειδή ο όρος αυτός 

θεωρείται ως λέξη – κλειδί για την κατανόηση της ψυχοδυναµικής 

θεωρίας παραθέτουµε έναν ορισµό του πολύ περιεκτικό ο οποίος 

µεταφέρεται αυτολεξεί από το βιβλίο «Η ανθρώπινη επιθετικότητα» του 

ιερέως και ψυχιάτρου Αδαµαντίου Αυγουστίδη: «Η ενόρµηση θα 

µπορούσε εποµένως να νοηθεί, σύµφωνα µε τις απόψεις της κλασικής 

ψυχαναλυτικής θεωρίας, ως η ψυχική έκφραση του ενστίκτου, το οποίο 

πηγάζει από ένα σηµαντικό ερέθισµα, στοχεύει στην εκφόρτιση της 

έντασης που αναπτύσσεται στην πηγή της δηµιουργίας του και 
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κατευθύνεται προς κάποιο αντικείµενο πρόσωπο ή σκοπό, χάρη στο 

οποίο το ένστικτο κινητοποιείται για την επίτευξη του στόχου τους».  

Στη φροϋδική σκέψη η σεξουαλικότητα είναι η κύρια και 

πρωταρχική ενόρµηση που καθορίζει την ανθρώπινη συµπεριφορά. 

Όµως, µετά το 1920, επηρεασµένος από τον παραλογισµό του Α’ 

Παγκοσµίου Πολέµου, ο Freud καταλήγει στο συµπέρασµα ότι εκτός 

από το ένστικτο της ζωής, υπάρχει και το ένστικτο του θανάτου του 

οποίου έκφραση αποτελεί η επιθετικότητα. Κατά την Melanie Klein η 

επιθετικότητα αποτελεί µια εξωτερίκευση του επιθετικού ενστίκτου, το 

οποίο βιώνεται αρχικά σαν εσωτερική, ενδοψυχική απειλή εναντίον της 

ζωής του υποκειµένου. Ισχυρίζεται ότι το βρέφος αισθάνεται 

καταδιωκόµενο εξαιτίας αυτής της εσωτερικής απειλής, ενώ στη 

συνέχεια νιώθει να καταδιώκεται από το περιβάλλον, πράγµα που είναι 

επακόλουθο της εξωτερίκευσης του ενστίκτου θανάτου. 

Xαρακτηριστικές της θεωρίας της είναι οι έννοιες «καλό» και «κακό» 

αντικείµενο, όπου ως κακό αντικείµενο ορίζεται αυτό πάνω στο οποίο 

έχει προβληθεί η επιθετικότητα. Από αυτή την άποψη το «απόλυτο 

κακό» είναι το ένστικτο θανάτου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 

της βρεφικής ύπαρξης11.  

Αξιόλογες είναι και οι θέσεις του D. Winnicott αναφορικά µε το 

υπό εξέταση θέµα. Η επιθετική κατ’ αυτόν συµπεριφορά στη αρχή της 

ζωής του ανθρώπου, κατά τη βρεφική δηλαδή ηλικία, είναι η απλή 

παρόρµηση που οδηγεί στην εξερεύνηση και τη µάθηση. Όταν όµως 

                                       
11 Ανθρώπινη Επιθετικότητα, σελίδα 136 
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αργότερα, το βρέφος αρχίσει να διαχωρίζει τον εαυτό του από τον 

υπόλοιπο κόσµο, αυτή η «καλοήθης» επιθετικότητα µετατρέπεται σε 

«κακοήθη». Το βρέφος καταστρέφει αντικείµενα τα οποία έχουν 

µεταβληθεί από τµήµα του εαυτού σε αντικείµενα που δεν είναι ο 

εαυτός.  

Και ο Ε. Froom επίσης κάνει λόγο για καλοήθη και κακοήθη 

επιθετικότητα. Η πρώτη είναι έµφυτη και αποσκοπεί στη βιολογική 

προσαρµογή του ατόµου. Η δεύτερη αποτελεί παράγωγο του 

ανθρώπινου χαρακτήρα.  

Τέλος, οι θεωρίες των αντικειµενοτρόπων σχέσεων επίσης 

διακρίνουν δύο µορφές επιθετικότητας. Το πρώτο είδος, µε θετική 

µορφή, είναι συστατικό της υγιούς, θετικής και µε αίσθηµα σιγουριάς 

προσωπικότητας. Το εµπαθητικό περιβάλλον, το οποίο προφυλάσσει το 

νήπιο από µαταιώσεις, λόγω του ότι τα άτοµα του περιβάλλοντος 

κατανοούν την ψυχική του κατάσταση, έχουν επαφή µαζί του, το 

προσεγγίζουν διανοητικά και συναισθηµατικά ευνοεί την ανάπτυξη της 

επιθετικότητας της µορφής αυτής. Το δεύτερο είδος, η αρνητική 

µορφής επιθετικότητα αναπτύσσεται υπό τις αντίθετες συνθήκες, σε 

περιβάλλον µαταιώσεων, µη εµπαθητικό. Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι 

τόσο ο E. Froom όσο και οι θεωρητικοί των αντικειµενοτρόπων 

σχέσεων, αν και ψυχαναλυτικοί, έχουν µία τάση στο να θεωρούν την 

επιθετικότητα και ως προϊόν εξωγενών – πολιτιστικών παραγόντων. 

Εκτός όµως τις ενστικτικές θεωρίες, έχουµε όπως προαναφέρθηκε και 

τις θεωρίες εκείνες οι οποίες θεωρούν την επιθετικότητα ως προϊόν 

εξωγενών πολιτιστικών παραγόντων.  
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Αναφερόµαστε στη θεωρία της αποστέρησης και στη θεωρία 

εκείνη κατά την οποία η επιθετικότητα µαθαίνεται µέσω µίµησης.  

Σύµφωνα µε τη θεωρία της αποστέρησης η επιθετική 

συµπεριφορά είναι επακόλουθο αποστερήσεων, οι οποίες οδηγούν 

πάντοτε στην εκδήλωση κάποιας µορφής επιθετικότητας.  Σύµφωνα µε 

νεότερες απόψεις δεν είναι απαραίτητη η εκδήλωση επιθετικής 

συµπεριφοράς µετά από κάποια µαταίωση, αλλά η µαταίωση προκαλεί 

πάντοτε επιθετική διάθεση.  

Ματαίωση όπως υποστηρίζουν ορισµένοι κοινωνικοί ψυχολόγοι 

δεν είναι κάθε µορφής στέρηση, αλλά µη εκπλήρωση µιας 

αναµενόµενης ικανοποίησης.  

Υπάρχουν βέβαια ορισµένα ερωτήµατα στα οποία δεν δίνεται 

απάντηση από τη θεωρία της αποστέρησης, όπως η ερµηνεία της 

εκδήλωσης επιθετικών συµπεριφορών ή το πώς µετατρέπονται σε 

επιθετικότητα, κατά την ώριµη ηλικία, οι απογοητεύσεις και οι 

αποστερήσεις της παιδικής ηλικίας12. 

Η άλλη θεωρία, εκείνη κατά την οποία η επιθετικότητα είναι 

αποτέλεσµα κοινωνικής µάθησης θεωρεί ότι η επιθετική συµπεριφορά 

εµπεδώνεται κυρίως µε τους µηχανισµούς της ενίσχυσης µέσω 

επιβράβευσης και της µίµησης προτύπου. Πρόκειται για καθαρά 

Συµπεριφοριστική θεωρία δηλαδή όπου η µάθηση της επιθετικής 

συµπεριφοράς είναι αποτέλεσµα της κλασικής εξαρτηµένης ή της 

συντελεστικής µάθησης των Pavlov και Skinner. 
                                       
12 Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Η επιθετικότητα ως αντίδραση σε αποστέρηση, Η επιθετικότητα 

σελ. 28-29 
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Κατά τον Α. Bandura ο οποίος υπήρξε ο κατ’ εξοχήν θεωρητικός 

της µάθησης µε µίµηση προτύπου οι διάφοροι σύνθετοι τρόποι µε τους 

οποίους ένα «πρότυπο» συµπεριφέρεται σε µία δεδοµένη κατάσταση όχι 

µόνον δεν περνούν απαρατήρητοι, αλλά καταγράφονται και 

αποθηκεύονται, για να εφαρµοστούν ή να δοκιµαστούν στη συνέχεια, 

σε παρόµοιες ή αντίστοιχες περιπτώσεις. Αν µάλιστα, κατά την 

παρατήρηση, η συγκεκριµένη συµπεριφορά αποδειχθεί επιτυχής, τότε 

στον παρατηρητή αναπτύσσονται θετικά συναισθήµατα, που 

διευκολύνουν τη µίµηση αυτού του «προτύπου», ενώ είναι πιθανό να 

παραµεριστούν τυχόν αναστολές. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις το βίωµα 

της αµοιβής για κάποια επιθετική συµπεριφορά θεωρείται ιδιαίτερα 

ενισχυτικό για τη εκµάθηση της επιθετικής συµπεριφοράς13. 

Σύµφωνα µε τις θεωρίες της κοινωνικής µάθησης η εκδήλωση 

επιθετικής συµπεριφοράς θεωρείται ότι βρίσκεται υπό τη ρυθµιστική 

επίδραση τριών συστηµάτων:  

α) των προκλητικών παραγόντων που προηγήθηκαν,  

β) των επανατροφοδοτικών παραγόντων που επιδρούν στην 

επιθετική απάντηση, και  

γ) των γνωστικών (cognitive) επεξεργασιών που κατευθύνουν και 

οδηγούν την επιθετική συµπεριφορά14.  

 

                                       
13 Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Η επιθετικότητα, σελ. 24 

14 Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Η επιθετικότητα, σελ. 24 
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Η επιθετικότητα κατά την εκκλησιαστική Γραµµατεία 

Αξιοσηµείωτη είναι η προσέγγιση της επιθετικότητας από 

εκκλησιαστικούς συγγραφείς – ασκητές οι οποίοι ονοµάζονται και 

«νηπτικοί» επειδή πίστευαν ότι η κοινωνία µε το Θεό καθίσταται εφικτή 

όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε «νήψη», δηλαδή σε κατάσταση 

πνευµατικής εγρήγορσης που σχετίζεται µε την νηφαλιότητα, τη 

σωφροσύνη και τη διαρκή προσευχή.  

 Κατά τους νηπτικούς πατέρες λοιπόν η ψυχή, µάλλον οι 

διεργασίες της ψυχής κατανέµονται σε τρία αλληλένδετα µέρη, τα 

οποία είναι το λογιστικό, το θυµικό και το επιθυµητικό. Παρατηρούµε 

λοιπόν ότι οι εκκλησιαστικοί αυτοί συγγραφείς ακολουθούν την 

πλατωνικού τύπου τριµερή διαίρεση της ψυχής.  

 Ο Θεός λοιπόν αρχικά δηµιούργησε τον άνθρωπο καλό χωρίς 

πάθη και ελαττώµατα. Έτσι και οι τρεις ψυχικές διεργασίες που 

προαναφέρθηκαν βοηθούσαν τον άνθρωπο (πριν την έξωση από τον 

Παράδεισο συνεπεία της παρακοής) στο να αυξάνει στην τελειότητα. Το 

λογιστικό, οι γνωστικές λειτουργίες όπως θα λέγαµε σήµερα µελετούσαν 

το αγαθό, το επιθυµητικό κινητοποιούσε τον πόθο για το αγαθό ενώ το 

θυµικό που συνδέεται στενά µε το επιθυµητικό αποτελεί την πηγή 

ενέργειας, - δυνάµεως για την πραγµατοποίηση των αγαθών αρχικώς 

επιθυµιών. Μετά την διάπραξη του προπατορικού αµαρτήµατος το 

λογιστικό σκοτίστηκε, ο άνθρωπος επιθυµεί την αµαρτία ενώ το θυµικό 

κυριεύεται από τα πάθη του θυµού, της οργής, της µνησικακίας κ.λ.π. 

Βλέπουµε ότι τα πάθη αυτά από πλευράς ψυχολογικής αποτελούν 

εκφράσεις και εκδηλώσεις επιθετικής συµπεριφοράς. Σκοπός λοιπόν 



 128

του πνευµατικού αγώνα είναι να επαναφέρει το λογιστικό, το 

επιθυµητικό και το θυµικό στην προ της πτώσεως του Αδάµ φυσική 

κατάσταση. Οι νηπτικοί πατέρες συγχωρούν επιθετικότητα εναντίον του 

διαβόλου και των παθών τα οποία υποκινούνται από δαιµόνια ενώ 

καταδικάζουν κάθε µορφή επιθετικότητας εναντίον των ανθρώπων οι 

οποίοι όσο αµαρτωλοί και αν είναι δεν παύει να είναι πλασµένοι «κατ’ 

εικόναν και καθ’ οµοίωσιν του Θεού».  
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

α) Η επιλογή του θέµατος. Στην επιλογή του θέµατος συνετέλεσε τα 

µέγιστα η γνώµη της επιβλέπουσας καθηγήτριας. Η επαγγελµατική 

µου ιδιότητα, µου παρείχε την ευκολία να ερευνήσω ένα χώρο 

δυσπρόσιτο στον οιονδήποτε. Η έρευνά µου, τα συµπεράσµατα που θα 

έβγαιναν απ’ αυτήν, ενδεχοµένως να είχαν και πρακτική σηµασία. Έτσι 

αποφάσισα να επιλέξω ένα θέµα το οποίο θα αναφερόταν στους 

αστυνοµικούς. ∆εν κουράστηκα εν ολίγοις να ερευνήσω και να 

ασχοληθώ επί µακρόν ως προς την επιλογή µου. 

 Το κίνητρο ήταν αφενός µεν η εµπλοκή του γράφοντος σε 

σχετικό επεισόδιο καθώς επίσης και οι συνέπειες από ένα περιστατικό 

κατά το οποίο οι αστυνοµικοί χρησιµοποιούν το πυροβόλο όπλο τους. 

Είµαι πεπεισµένος, βασιζόµενος στις λίγες γνώσεις ψυχανάλυσης που 

έχω ότι η γνώση των συνειδητών και ασυνειδήτων διεργασιών οι οποίες 

λαµβάνουν χώρα σε κάποια δεδοµένη στιγµή βοηθούν τον άνθρωπο να 

έχει αν όχι τον απόλυτο, τουλάχιστον κάποιο σχετικό έλεγχο της 

συµπεριφοράς του. Επί παραδείγµατι: ένας καταναγκαστικός µπορεί 

να επαναλαµβάνει ορισµένες κινήσεις. Αυτό τον κάνει δυσλειτουργικό. 

Έστω και αν δεν µπορεί να απαλλαγεί από τα συµπτώµατα του, η 

γνώση των αιτίων τους, τον βοηθά να αντιµετωπίζει καλύτερα το 

πρόβληµά του µειώνοντας το άγχος του. Όταν δηλαδή ο Αστυνοµικός 

ελέγχει τον εαυτό του οι ούτως ή άλλως δυσµενείς συνέπειες από τη 

χρήση του όπλου του θα είναι λιγότερο καταστροφικές. Ίσως να 

αποφευχθεί και τελείως η χρήση του όπλου. Με την παρούσα εργασία 
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ο αστυνοµικός θα βοηθηθεί να γνωρίσει τι συµβαίνει στον ψυχικό του 

κόσµο όταν χρησιµοποιεί το όπλο του. 

 

β) Υπόθεση της έρευνας: Η χρήση του πυροβόλου όπλου είναι 

µορφή επιθετικής συµπεριφοράς. (Τούτο αντικειµενικά είναι σίγουρο 

ανεξαρτήτως της προσωπικότητας του χρησιµοποιούντος το όπλο 

αστυνοµικού). Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι η επιθετική 

συµπεριφορά είναι το αποτέλεσµα φόβου ή µαταίωσης. Επίσης 

αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου λαµβάνουν χώρα 

διαταραχές της αντίληψης. Μετά το πέρας µιας χρήσης του όπλου ο 

χρησιµοποιών βιώνει έντονο άγχος. Στόχος της έρευνας είναι να 

αποδείξει αν τα προαναφερόµενα επιβεβαιώνονται ερευνητικά. 

 

γ) Βιβλιογραφία: Ένα µεγάλο µέρος της βιβλιογραφίας το οποίο  

χρησιµοποιήθηκε είτε ήταν εγχειρίδια τα οποία χρησιµοποιούνται στη 

Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας αλλά και στις άλλες 

σχολές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας είτε είναι νοµικά κείµενα τα οποία 

χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή αστυνοµική πρακτική. Μέρος της 

βιβλιογραφίας είναι βιβλία χορηγηθέντα ως εκπαιδευτικά βοηθήµατα 

από το Πανεπιστήµιο. Μικρό µέρος της βιβλιογραφίας µου είναι 

γνωστό από τυχαίες εξερευνήσεις σε βιβλιοπωλεία και βιβλιοθήκες. 

Οµολογουµένως και στο θέµα της ανεύρεσης της βιβλιογραφίας δεν 

κοπίασα ιδιαιτέρως. 
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δ) Τύπος έρευνας: Ο τύπος της έρευνας που προτιµήθηκε είναι αυτός 

της ποιοτικής. Εκ των πραγµάτων προτιµήθηκε ο τύπος αυτός αντί του 

άλλου, της ποσοτικής έρευνας δηλαδή δεδοµένου ότι ο αριθµός των 

αστυνοµικών που έχουν χρησιµοποιήσει το όπλο τους πυροβολώντας 

είναι πολύ µικρός συγκρινόµενος µε τον αριθµό των εν ενεργεία λοιπών 

συναδέλφων τους. Ελήφθησαν συγκεκριµένα επτά (7) συνεντεύξεις. Ο 

τύπος των συνεντεύξεων ήταν αυτός της ηµιδοµηµένης συνέντευξης. 

Προτιµήθηκε ο τύπος αυτός αφενός µεν διότι ο συνεντευξιαζόµενος δεν 

θα περιοριζόταν να απαντήσει µόνο σε συγκεκριµένες ερωτήσεις που θα 

του είχαν τεθεί µε υπαρκτό το ενδεχόµενο να µην αντληθούν στοιχεία 

επειδή δεν τέθηκαν οι κατάλληλες ερωτήσεις και αφετέρου διότι εάν ο 

ερωτώµενος εκτρεπόταν σε άσχετα θέµατα θα ήταν ευχερέστερη η 

επαναφορά του στο αντικείµενο της συνέντευξης. 

 Στην εισαγωγή εκάστης συνέντευξης γίνεται αναφορά σχετικά 

λεπτοµερής στον τρόπο διεξαγωγής της. Πιστεύω ότι σε γενικές γραµµές 

είναι κατατοπιστική. Στο σηµείο αυτό της συγγραφής και χάριν 

συντοµίας µπορούµε να πούµε τα εξής γενικά: ο ερευνητής είναι 

συνάδελφος των αστυνοµικών οι οποίοι έδωσαν τις συνεντεύξεις. Οι 

σχέσεις τους είναι καλές. Ο ερευνητής είναι αξιωµατικός εκείνοι είναι 

αστυφύλακες πλην ενός ο οποίος είναι υπαξιωµατικός. Πιθανόν να 

υπάρχει λοιπόν µια θετική στάση του ερευνητή προς τα υποκείµενα 

καθώς επίσης και µια διάθεση προθυµίας των υποκειµένων να 

ευχαριστήσουν τον ερευνητή. Το ενδεχόµενο αυτό υπάρχει και οι 

ερευνητές συµβάλλουν στη συλλογή δεδοµένων αλλοιωµένων ως 

«αποτελέσµατα της αντίδρασης». Συνειδητά τουλάχιστον κατεβλήθη 
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κάθε προσπάθεια να ανεβρεθεί η αλήθεια και να εξαχθούν ακριβή 

συµπεράσµατα. Στις συνεντεύξεις παρατηρείτο και ο εξωλεκτικός 

τρόπος επικοινωνίας του υποκειµένου. Καταγραφόταν αµέσως µετά τη 

συνέντευξη προκειµένου και να µην ξεχαστεί αλλά και να µην διακοπεί 

η οµαλή πορεία της συζητήσεως εξαιτίας των σηµειώσεων. Η συνέντευξη 

µαγνητοφωνείτο και εν συνεχεία η αποµαγνητοφώνηση γινόταν στο 

σπίτι. Η αποτύπωση στο χαρτί της συνέντευξης έγινε σε µορφή 

αφηγήσεως όπως διδάχτηκα στο µάθηµα της ∆εοντολογίας της 

Ψυχολογίας και όχι στη µορφή της ακριβούς αποτύπωσης όπως έχω 

δει σε ορισµένα βιβλία ψυχολογίας. Πάντως µπορώ να καταθέσω ότι 

δεν έγιναν περικοπές κατά τη µεταφορά του συλλέγοντος υλικού στο 

χαρτί. Μετά το πέρας της κάθε συνέντευξης ακολουθούν οι 

«παρατηρήσεις». Εδώ έχουµε µια περίληψη της συνέντευξης. Ή 

καλύτερα τα συµπεράσµατα της συνέντευξης. Αυτό έγινε αφενός µεν 

διότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και αφετέρου για να είναι πιο 

συνοπτικά τα συµπεράσµατα στο τέλος της εργασίας. Ο αναγνώστης της 

εργασίας στο τέλος της κάθε συνέντευξης βλέπει ξεκάθαρα αν τα 

ευρήµατα συµφωνούν µε το θεωρητικό µέρος. Ο συντάκτης της 

εργασίας στο σηµείο αυτό προφανώς έχει επηρεαστεί από τον τρόπο 

γραφής των διοικητικών δικογραφιών. Πρέπει χάριν της αλήθειας να 

κατατεθεί ότι ο ερευνητής όταν έπαιρνε τη συνέντευξη είχε κατά νου 

την υπόθεση της έρευνας. Υπέβαλλε ερωτήσεις οι οποίες επιβεβαίωσαν 

την ορθότητα της υπόθεσης του. Οπωσδήποτε όµως δεν υπεβλήθησαν 

ερωτήσεις κατά τρόπο παραπλανητικό οι απαντήσεις των οποίων θα 
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ενίσχυαν την ορθότητα της υπόθεσης. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα 

κυρίως από τη δεύτερη συνέντευξη. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Ύστερα από τις συνεντεύξεις ακολουθούν τα 

συµπεράσµατα. Εδώ καταδεικνύεται η συµφωνία ερευνητικής 

υπόθεσης και δεδοµένων καθώς και διάφορα άλλα στοιχεία που 

προέκυψαν τα οποία αν και δεν ήταν στο αντικείµενο της έρευνας εν 

τούτοις καταγράφονται. 
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Β’ ΜΕΡΟΣ 

Συνεντεύξεις 

 

Συνέντευξη 1η 

α. Τύπος συνέντευξης: Ηµιδοµηµένη. Το υποκείµενο σε 

γενικές γραµµές µίλησε ελεύθερα. Αφού στην αρχή της συνέντευξης, 

του κατέστη σαφές ότι σκοπός µας είναι η καταγραφή των όσων 

σκεφτόταν, αισθανόταν και γενικά βίωσε κατά τη χρήση του πυροβόλου 

όπλου του στα πλαίσια εκτέλεση της Υπηρεσίας αφέθηκε να αφηγηθεί 

απερίσπαστος την εµπειρία του. Το υποκείµενο δεν εξετράπη σε 

ήσσονος σηµασία θέµατα και έτσι δε χρειάστηκε να το επαναφέρω στο 

αντικείµενο της συζητήσεως. Επίσης υπέβαλλα στο τέλος ορισµένες 

εξειδικευµένες ερωτήσεις προκειµένου να διερευνηθεί γενικά η 

προσωπικότητα του, δεδοµένου ότι υπάρχει σχέση µεταξύ της 

προσωπικότητας και τους τρόπου δράσης του ατόµου.  

β. ∆ηµογραφικά στοιχεία: Άνδρας, ηλικίας ετών 30, 

παντρεµένος µε καθηγήτρια ξένων γλωσσών, πατέρας ενός παιδιού 

ηλικίας δύο ετών, ειδικός φρουρός. Υπηρετεί 4 χρόνια στην Αστυνοµία. 

Εκτός από τη στρατιωτική του θητεία την οποία υπηρέτησε στο Πεζικό, 

φοίτησε 3 µήνες στη Σχολή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας. Μετά την 

αποφοίτηση του υπηρετεί ως µάχιµος σε ειδική υπηρεσία του Σώµατος.  

γ. Τόπος και χρόνος συνέντευξης: Το γραφείο µου στο 

αστυνοµικό τµήµα όπου υπηρετώ, βραδινές ώρες της 25-07-2004. ∆εν 
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υπήρχε άλλο άτοµο εκτός από εµάς τους δύο. Ο χώρος ήταν οικείος 

τόσο για τον ερευνητή όσο και για το υποκείµενο.  

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι το υποκείµενο όπως το 

παρατηρούσα φαινόταν ότι ξαναβίωνε αυτές τις σκηνές. Το πρόσωπο 

του κοκκίνισε, ίδρωσε πολύ λίγο, άναψε τσιγάρο και έπαιζε νευρικά τον 

αναπτήρα του στα χέρια του. Είµαι σίγουρος ότι η νευρικότητά του 

αυτή δεν οφειλόταν στη διαδικασία της συνέντευξης δεδοµένου ότι ο 

ερευνητής του είναι οικείο πρόσωπο µε το οποίο έχει άριστες 

προσωπικές και υπηρεσιακές σχέσεις.  

δ. Ξεκινώντας την αφήγηση του ο ειδικός φρουρός είπε ότι η 

διµοιρία του είχε τοποθετηθεί κάνοντας ενέδρα σε περιοχή του νοµού 

Ρεθύµνης όπου υπάρχει αυξηµένη τόσο η εγκληµατικότητα, όσο και η 

επικινδυνότητα. Ο παρατηρητής που είχαν τοποθετήσει σε κατάλληλη 

θέση τους είπε στον ασύρµατο ότι ένα ύποπτο αυτοκίνητο ερχόταν προς 

το µέρος τους. Ο αφηγητής, µας είχε ως αποστολή κρατώντας το φακό, 

(ήταν βραδιασµένα) να κάνει σήµατα στα οχήµατα που επρόκειτο να 

ελεγχθούν για να σταµατάνε. Ο ειδικός φρουρός πράγµατι είδε το 

αυτοκίνητο που τους είχε δοθεί από τον παρατηρητή. Του έκανε σήµα 

µε το φακό να σταµατήσει. Το αυτοκίνητο «κοκάλωσε». ∆ηλαδή 

σταµάτησε απότοµα. Ύστερα άκουσε να «κατεβάζει» ταχύτητα. Ο 

ειδικός φρουρός που µέχρι τότε ήταν σε κατάσταση ήρεµης 

επιφυλακής θεώρησε ότι ο οδηγός σκόπευε να ρίξει το αυτοκίνητο του 

πάνω του. Επειδή το υποκείµενο είδε ότι κινδυνεύει τράβηξε το πιστόλι 

του από τη θήκη του και το έστρεψε επάνω στον οδηγό του 

αυτοκινήτου. Σκέφτηκε ότι προκειµένου να πάθει κακό αυτός 
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καλύτερα θα ήταν να πάθει ο άλλος. «Σε κλάσµατα δευτερολέπτου» 

όµως όπως λέει υπερίσχυσε η λογική «και το όπλο στράφηκε προς τον 

αέρα» οπότε και πυροβόλησε. Το αυτοκίνητο έφυγε κι πάρα την 

καταδίωξη δεν κατέστη δυνατή η ακινητοποίηση του και η σύλληψη 

του οδηγού και του συνοδηγού. Καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα που 

ακολούθησε τη ρίψη των πυροβολισµών έως και το σταµάτηµα των 

ενεργειών για την ακινητοποίηση του αυτοκινήτου υπήρξε «µία έκρηξη 

της αδρεναλίνης και …..». «Όλα κυλούσαν γρήγορα». Ύστερα λέει, πήγε 

στο τµήµα ασφαλείας για κατάθεση.  

Στη συνέχεια το υποκείµενο µας αναφέρει και δεύτερο 

περιστατικό: Προ διετίας, παραµονή Χριστουγέννων, κατά τη διάρκεια 

περιπολίας ρουτίνας εκινούντο πάλι σε περιοχή του νοµού Ρεθύµνης, 

αυξηµένης εγκληµατικότητας και επικινδυνότητας. Ενώ η διµοιρία 

ήταν σταµατηµένη περιµένοντας να περάσει η ώρα για να σκολάσουν, 

βλέπουν ένα αυτοκίνητο το οποίο ερχόταν προς το µέρος τους. Μόλις η 

περίπολος έγινε αντιληπτή από τους επιβάτες του, έκανε επιτόπια 

στροφή και τράπηκε σε φυγή. Αµέσως ακολούθησε καταδίωξη. Το 

υποκείµενο, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης έριξε εκφοβιστικούς 

πυροβολισµούς στον αέρα. ∆ιαρκούσης της καταδίωξης «αρχίζει να 

ανεβαίνει η αδρεναλίνη». Κάποια στιγµή ακινητοποιείται το αυτοκίνητο. 

Κατεβαίνουν οι άνδρες της περιπόλου από το περιπολικό και παίρνουν 

θέση µάχης όπως έχουν διδαχθεί στην εκπαίδευση. Ένας συνάδελφος 

που είχε πλησιάσει το ακινητοποιηµένο όχηµα φώναξε «όπλο». (Όταν 

εντοπιστεί όπλο σε αυτοκίνητο ακόµη και αν δεν είναι στα χέρια 

υπόπτου όποιος το δει πρώτος, φωνάζει «όπλο»). Μόλις το υποκείµενο 
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άκουσε τη λέξη «όπλο» αισθάνθηκε ότι «εκείνη τη στιγµή σταµάτησε ο 

χρόνος όλος». Ένας άλλος συνάδελφος από άλλο σηµείο του φώναζε 

«πέσε και καλύψου» αλλά το υποκείµενο «ούτε καν τον άκουσε». Τελικά 

ο οδηγός του αυτοκινήτου ακινητοποιήθηκε χωρίς να συµβεί 

οτιδήποτε. Το υποκείµενο λέει ότι τόσο πολύ του ανέβηκε η 

αδρεναλίνη, που ήταν σε µία κατάσταση «µεταξύ ζάλης, φθοράς και 

αφθαρσίας». Πιστεύει δε ότι αν ένας πυροβολούσε µόλις εντοπίστηκε το 

όπλο «και τα τέσσερα όπλα θα άδειαζαν πάνω στον άνθρωπο». Τη 

σύλληψη του ατόµου την ακολούθησε η παράδοση του, στο τοπικό 

αστυνοµικό τµήµα. Απέναντι από το τµήµα είναι ένα καφενείο. Αν και 

του υποκειµένου «δεν του αρέσουν τα τοπικά προϊόντα», (εννοεί την 

τσικουδιά), πήγε στο καφενείο και ήπιε µαζεµένες δύο τσικουδιές για 

να ηρεµήσει. Τις υπόλοιπες 4-5 µέρες ήταν εξοντωµένος όπως 

χαρακτηριστικά λέει.  

Ερωτηθείς συµπληρωµατικά σχετικά µε αυτό που είπε 

προηγουµένως, ότι δηλαδή αν ένας πυροβολούσε µε το που άκουγε τη 

λέξη «όπλο», θα πυροβολούσαν και όλοι οι άλλοι, είπε ότι αυτό θα 

γινόταν επειδή λειτουργούν οµαδικά. Αυτοί δηλαδή που θα άκουγαν 

τον πυροβολισµό θα πίστευαν ότι αυτός που πυροβόλησε πρώτος, 

διέγνωσε απειλή την οποία αυτοί, λόγω της διαφορετικής τοποθέτησης 

τους στο χώρο δεν αντιλήφθηκαν. Συνεπώς, αν αυτός που θα 

πρωτοπυροβολούσε, ενεργούσε εσφαλµένα, θα συµπαρέσυρε και τους 

άλλους. ∆ιευκρινίζοντας επίσης τη φράση ότι 4-5 µέρες µετά το 

περιστατικό ήταν εξοντωµένος είπε ότι δεν αναφέρεται στην ψυχική 

κούραση, αλλά στη σωµατική εξάντληση και ατονία. Αυτό το αποδίδει 
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στην αύξηση της αδρεναλίνης που είχε γίνει στον οργανισµό του κατά 

τη διάρκεια του περιστατικού.  

Στο πρώτο περιστατικό είπε ότι φοβήθηκε για τη ζωή του. Στο 

δεύτερο για τη ζωή του υπόπτου, ο οποίος ευρισκόµενος σε µειονεκτική 

θέση έναντι των αστυνοµικών θα σκοτωνόταν αν προσπαθούσε να 

χρησιµοποιήσει όπλο. Όταν ρωτήθηκε για το αν παρασύρεται από 

υπερβολικό ζήλο µε αποτέλεσµα να ριψοκινδυνεύει τη ζωή του ή τη 

ζωή ενός υπόπτου προκειµένου να επιτύχει στην αποστολή του δήλωσε 

ότι, επειδή του ανεβαίνει η αδρεναλίνη όταν καταδιώκει κάποιον 

µπορεί να πυροβολήσει στον αέρα αλλά µόνο για εκφοβισµό. Επίσης 

είναι ικανός να ριψοκινδυνεύσει τη ζωή του παραβιάζοντας τον κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας προκειµένου να συλλάβει ένα δράστη επειδή δε 

µπορεί να διανοηθεί ότι θα του ξεφύγει. Τα αµέσως προαναφερόµενα 

τα αποδίδει και στην έκρηξη της αδρεναλίνης που του συµβαίνει όταν 

εξελίσσεται η επιχείρηση κατά τρόπο που προδικάζει την αποτυχία της. 

Πάντως όπως λέει «υπογράφει» ότι δε θα πυροβολούσε κάποιον αν δεν 

απειλείτο η ζωή του ή η ζωή συναδέλφου. Είπε ότι κατά τη διάρκεια 

που εξελίσσεται µία επιχείρηση δεν πολυσκέφτεται ότι λέει ακριβώς ο 

νόµος. Είπε ότι στην εφηβεία θύµωνε εύκολα, τώρα όµως δε θυµώνει. 

Στην αστυνοµία πήγε εκτός από την επαγγελµατική αποκατάσταση και 

για να υπηρετήσει το κοινωνικό σύνολο. ∆ε δέχεται ότι πρέπει να 

υπάρχουν σωµατέµποροι, έµποροι ναρκωτικών κ.λπ. ∆έχεται την 

αποτυχία στην επιχείρηση αν και δεν του αρέσει. Θεωρεί ότι η 

αστυνοµία δεν πρέπει να αυτοδικεί. Κατά τη γνώµη του δηλαδή σωστά 
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ο Νόµος έχει θέσει προϋποθέσεις χρήσης των όπλων από τους 

αστυνοµικούς.  

Οπωσδήποτε πρέπει να σηµειωθεί ότι το υποκείµενο δήλωσε πως 

κατά το πρώτο περιστατικό, τα γεγονότα τα βίωνε, ότι διαδραµατίζονταν 

πολύ γρήγορα εν αντιθέσει µε το δεύτερο που τα βίωνε ως 

διαδραµατιζόµενα ταχύτατα. Μη έχοντας εµπιστοσύνη στον εαυτό του 

δηλώνει ότι ό,τι αναφέρει σχετικά µε το νόµιµο της δράσης του το λέει 

υπό το καθεστώς ηρεµίας. ∆εν προδικάζει όµως τη νοµιµότητα των 

ενεργειών του και τη διατήρηση της ψυχραιµίας του όταν ενώ όλα θα 

είναι ήρεµα παρουσιαστεί ξαφνικά το απρόοπτο περιστατικό. 

Αξιοσηµείωτη είναι η κατάθεση του σύµφωνα µε την οποία η 

εκπαίδευση του στη σχολή τον έχει βοηθήσει στην αντιµετώπιση των 

περιστατικών που του έχουν τύχει κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας 

του.  

Παρατηρήσεις: Από όσα ανωτέρω εκτέθηκαν προκύπτει ότι και 

τα δύο περιστατικά προέκυψαν ξαφνικά έστω και αν η περιοχή στην 

οποία διαδραµατίστηκαν είναι υψηλής επικινδυνότητας από 

αστυνοµικής άποψης. Και στα δύο περιστατικά παρατηρείται µία 

διαταραχή της αντιλήψεως, (Αίσθηση ότι ο χρόνος επιταχύνεται στην 

πρώτη και επιβραδύνεται στη δεύτερη περίπτωση), οφειλόµενη στο 

υπερβολικό άγχος. Ο φόβος και στα δύο περιστατικά είναι πρόξενος 

επιθετικής συµπεριφοράς, (πυροβολισµοί στον αέρα, σκόπευση του 

υπόπτου). Επίσης και η µαταίωση (κίνδυνος µη σύλληψης του 

υπόπτου στο δεύτερο περιστατικό που συνεπάγεται την αποτυχία της 

επιχείρησης) προξενεί επιθετική συµπεριφορά. Η νοµοθεσία τέλος, 
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αλλά και οι προσωπικές αξίες του υποκειµένου ενεργώντας ως 

συνειδητό και αυστηρό Υπερεγώ το κάνουν να ενεργεί στα λογικά και 

νόµιµα πλαίσια.  

 

Συνέντευξη 2η  

α. Τύπο συνέντευξης: Ηµιδοµηµένη. Το υποκείµενο µίλησε 

ελεύθερα. Αφού στην αρχή της συνέντευξης διασαφηνίστηκε ότι η 

έρευνα αποσκοπεί στο να καταγράψει τι βίωσε κατά τη χρήση του 

όπλου του αφέθηκε να διηγηθεί την εµπειρία του. Βέβαια όταν µία 

φορά εξετράπη σε άσχετα θέµατα µε τρόπο τον επανέφερα στο 

αντικείµενο της συζήτησης µας. Εν συνεχεία του υπέβαλλα ορισµένες 

διευκρινιστικές ερωτήσεις προκειµένου να διερευνηθεί γενικά η 

προσωπικότητα του καθώς κα να βρεθεί η σχέση µεταξύ εκπαίδευσης 

και δράσης «in vivo». 

β. ∆ηµογραφικά στοιχεία: Άνδρας, ηλικίας 36 ετών, έγγαµος, 

η σύζυγος του είναι µαία, πατέρας δύο παιδιών ηλικίας 3 και 6 ετών, 

Αστυφύλακας. Στο Σώµα υπηρετεί 13 χρόνια. Υπηρέτησε ως Έφεδρος 

Αξιωµατικός στις ∆υνάµεις Καταδροµών του Ελληνικού Στρατού. Έχει 

εκπαιδευτεί και υπηρετήσει στην Ε.Κ.Α.Μ. Υπηρετεί σε ειδική 

υπηρεσία της Αστυνοµίας. Η Ε.Κ.Α.Μ. θεωρείται ως η «αφρόκρεµα» της 

Αστυνοµίας. Το προσωπικό της είναι άρτια εκπαιδευµένο και 

εξοπλισµένο µε σκοπό να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει τις 

δυσκολότερες καταστάσεις.  

γ. Τόπος και χρόνος συνέντευξης: Το γραφείο µου στο 

Αστυνοµικό Τµήµα όπου υπηρετώ. Η συνέντευξη ελήφθη βραδινές 
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ώρες της 28-07-2004. Την ώρα αυτή δεν υπήρχε άλλο άτοµο στο 

γραφείο. Το υποκείµενο καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης ήταν 

απόλυτα ήρεµο, ευρισκόµενο µπορώ να πω σε µία «Ολύµπια» 

µακαριότητα.  

δ. Ξεκινώντας την αφήγησή του ο Αστυφύλακας αναφέρθηκε στο 

φόνο εµπόρου ναρκωτικών (κάνναβης), τον οποίο σκότωσε κατά την 

επιχείρηση σύλληψης του. Λέει λοιπόν: Ενεργώντας από κοινού µε 

συναδέλφους προκειµένου να συλλάβουµε εµπόρους ναρκωτικών οι 

οποίοι έφερναν χασίσι από το εξωτερικό, στήσαµε ενέδρα σε ακτή της 

Πελοποννήσου. Η διµοιρία χωρίστηκε σε δύο οµάδες. Η πρώτη οµάδα 

ήταν η οµάδα κάλυψης µε αποστολή την προστασία της άλλης οµάδας 

από εχθρικά πυρά. Η άλλη οµάδα ήταν η οµάδα σύλληψης µε 

αποστολή τη σύλληψη των λαθρεµπόρων οι οποίοι αποβίβαζαν µε 

φουσκωτές λέµβους το χασίς στην ακτή. Ήµουν στην οµάδα 

συλλήψεως. Οι πληροφορίες έλεγαν ότι οι λαθρέµποροι ήταν 

οπλισµένοι µε αυτόµατα τουφέκια και χειροβοµβίδες. Επρόκειτο 

δηλαδή για επικίνδυνη επιχείρηση. Τα άτοµα της οµάδας µου ήµαστε 

καλυµµένοι πρηνηδόν σε βράχια της ακτής από τη µέση και κάτω στο 

νερό. Η ώρα ήταν µία (1:00 π.µ.) µετά τα µεσάνυχτα.  Μαζί µας ήταν ο 

πληροφοριοδότης µας και συνεργός τους ο οποίος µόλις είδε τις δύο 

λέµβους να πλησιάζουν την ακτή άναψε ένα σπίρτο για σινιάλο. (Αυτό 

ήταν το προσυµφωνηµένο σινιάλο τους το οποίο θα έδινε στους 

λαθρεµπόρους το πράσινο φως για την εκφόρτωση του παράνοµου 

φορτίου). Η λέµβος πράγµατι προσέγγισε στην ακτή και κατέβασαν το 

χασίσι. Ένας εκ των συνεργών έµεινε πάνω στη βάρκα κρατώντας στα 
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χέρια το αυτόµατο τυφέκιο. Οι δύο συνεργοί του φορτώθηκαν τα σακιά 

µε το χασίσι και προχώρησαν προς τα ενδότερα της στεριάς. Έπεσαν 

όµως πάω σε άλλα άτοµα της οµάδος µας, ένα εκ των οποίων φώναξε: 

«Αλτ! Αστυνοµία!». Με το που ακούσαµε τη φωνή αυτή, εγώ και ένας 

συνάδελφος µου που ήταν δίπλα µου πυροβολήσαµε τον έµπορο που 

κρατούσε το τυφέκιο πάνω στη βάρκα και τον σκοτώσαµε. Πρόλαβε και 

αυτός και έριξε δύο βολίδες οι οποίες αστόχησαν. Είχαµε 

προσυνεννοηθεί, µε το που θα ακούσουµε «Αλτ! Αστυνοµία!» να 

σκοτώσουµε όποιον ένοπλο λαθρέµπορο βλέπαµε. Για να είµαστε 

σίγουροι συνεχίσαµε να τον πυροβολούµε και αφού έπεσε στο νερό. 

Ψάχνοντας αργότερα µε το ταχύπλοο των λαθρεµπόρων τον βρήκαµε 

νεκρό στο βυθό. Όταν ρωτήθηκε το υποκείµενο για τα συναισθήµατα 

του κατά τη διάρκεια της αναµονής των λαθρέµπορων είπε ότι επειδή 

είχε επιλεγεί για πολύ σοβαρή επιχείρηση ένιωθε χαρά και 

ενθουσιασµό. Θεωρούσε τιµητική την επιλογή του για τέτοιο σοβαρό 

εγχείρηµα. Βέβαια παραδέχτηκε ότι εν αναµονή οποιασδήποτε 

επιχειρήσεως υπάρχει φόβος αναφορικά µε την εξέλιξη της. Ειδικότερα 

στην επιχείρηση αυτή είχε «λίγο περισσότερο φόβο» επειδή ήταν πολύ 

κοντά στο σηµείο αποβίβασης των ναρκωτικών. Το φόβο του αυτό τον 

µείωνε η εµπιστοσύνη στην άλλη οµάδα, την οµάδα κάλυψης. «Όση 

εµπιστοσύνη όµως και να έχεις, φοβάσαι όταν αφήνεσαι αποκλειστικά 

στις ικανότητες κάποιου άλλου συναδέλφου» λέει χαρακτηριστικά. Αν 

και καλυµµένος στα βράχια και προστατευόµενος από την οµάδα 

κάλυψης θεωρούσε τον εαυτό του ευάλωτο στα εχθρικά πυρά που 

ενδεχοµένως δεχόταν, επειδή κατά την προσέγγιση της η λέµβος για 
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κάποιο χρονικό διάστηµα, έστω και λίγο, αυτή βρισκόταν πλάγια και 

πίσω του, απαγορεύοντας έτσι οιαδήποτε αντίδραση του. Ο φόβος του 

µεγάλωσε όταν άκουσε τον οπλισµένο λαθρέµπορο να φωνάζει 

µπλοφάροντας στον πληροφοριοδότη της Αστυνοµία και συνεργό του, 

«Ποιοι είναι αυτοί µαζί σου;». 

Ερωτηθείς σχετικά µε το τι ένιωθε κατά την ώρα που τον 

πυροβολούσε αποκρίθηκε ότι δεν ένιωθε τίποτα ιδιαίτερο, πίστευε ότι 

έκανε το καθήκον του, γνώριζε ότι είχε απέναντι του ένα αντίπαλο µε 

µεγαλύτερη ισχύ πυρός (επειδή κρατούσε αυτόµατο τυφέκιο που είναι 

πολύ δυνατό και µε µεγάλη ταχυβολία όπλο), σε αντίθεση µε τους δύο 

αστυνοµικούς οι οποίοι είχαν ελαφρότερο οπλισµό. Ήξερε λέει ότι 

έπρεπε να ενεργήσει ταχύτατα πρωτοπυροβολώντας. Ύστερα από όλα 

αυτά, όπως λέει, το περιστατικό δεν τον άγγιξε καθόλου. Πίστευε ότι 

έκανε κάτι θετικό για τον υπόλοιπό κόσµο. Μπορεί να χάθηκε µία ζωή, 

αλλά το υποκείµενο ήταν ικανοποιηµένο που σκοτώθηκε ένας έµπορος 

ναρκωτικών.  

Η νοµική και επιχειρησιακή του εκπαίδευση όπως λέει τον 

έκαναν ικανό να ενεργήσει νόµιµα και ψύχραιµα. (Σκότωσε µόνο τον 

ένοπλο που αποτελούσε απειλή, όχι τους άλλους δύο που άοπλοι 

κουβαλούσαν το χασίσι). Η γνώση της νοµοθεσίας αναφορικά µε τη 

χρήση του όπλου τον αποτρέπει από το να πυροβολήσει όταν δεν 

προβλέπεται από το Νόµο. Πυροβόλησε ως νέος αστυφύλακας χωρίς να 

υπάρχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις στην προσπάθεια του να αποτρέψει 

τη διαφυγή οδηγού αυτοκινήτου ο οποίος προσπαθούσε να αποφύγει 

τον έλεγχο. Όπως λέει το έχει µετανιώσει πολύ. Συνοπτικά το 
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περιστατικό έχει ως εξής: Ολιγοµελής οµάδα αστυνοµικών της 

Ε.Κ.Α.Μ., επιχειρώντας εντός κατοικηµένης περιοχής, φωνάζει σε 

οδηγό επιβατικού αυτοκινήτου να σταµατήσει. Αυτός βάζοντας όπισθεν 

επιχειρεί να διαφύγει. Το υποκείµενο πηδώντας πάνω στο αµάξι που εν 

τω µεταξύ έχουν σκάσει τα λάστιχα του από τα πυρά των άλλων 

αστυνοµικών, κτυπά µε το υποπολυβόλο το µπροστινό τζάµι, το σπα 

και κτυπά δύο φορές µε αυτό στο στήθος τον οδηγό. Αυτός όµως µε 

σκασµένα λάστιχα συνεχίζει την όπισθεν και πετά κάτω από το 

αυτοκίνητο του το υποκείµενο. Πέφτοντας κάτω και προκειµένου να τον 

σταµατήσει, πυροβολεί στο λάστιχο που είχε µείνει γερό. Επειδή και 

πάλι δε σταµατούσε, τον πυροβόλησε πολύ κοντά στο κεφάλι του για να 

τον φοβίσει να του προκαλέσει τρόµο όπως χαρακτηριστικά λέει για να 

τον σταµατήσει. Πάλι όµως αυτός έφυγε. Παρακάτω βρέθηκε το 

αυτοκίνητο εγκαταλελειµµένο. Εκεί µαζί µε το ∆ιοικητή του έψαξαν το 

αµάξι για να δουν αν έχει αίµατα. Τότε φοβήθηκε. Με την πάροδο του 

χρόνου συνειδητοποιούσε τι έκανε, αφού όπως είπε σε δέκα λεπτά 

περίπου µετά τη διαφυγή του υπόπτου ξεκαθάρισε το µυαλό του.  

Όπως είπε, καθ’ όλη τη διάρκεια του επεισοδίου το µυαλό του 

δούλευε κανονικά. Σκεφτόταν τι ενέργειες έπρεπε να κάνει. 

Συναισθηµατικά όµως αισθανόταν θυµωµένος, και ταπεινωµένος που 

ένας ανεκπαίδευτος κακοποιός διέφευγε από τα χέρια επίλεκτων 

ανδρών της Αστυνοµίας. Τότε βέβαια ήταν νέος στο Σώµα. Γι’ αυτό και 

ενήργησε παράνοµα. Τώρα δεν το ξανακάνει. Μετά το περιστατικό αυτό 

τον έπιασε αϋπνία σκεφτόµενος ότι αν τον είχε σκοτώσει θα είχε πάει 

φυλακή. Φυσικά διευκρινίζει σκοπός του δεν ήταν ο φόνος του οδηγού, 
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αλλά η ακινητοποίηση του. Αν ήθελε να τον σκοτώσει θα το είχε κάνει. 

Μπορούσε όµως να τον είχε σκοτώσει άθελα του όταν τον πυροβόλησε 

κοντά στο κεφάλι. Το πάθηµα όµως του έγινε µάθηµα. Προκειµένου 

και άλλοι συνάδελφοι να µην υποπέσουν στο ίδιο σφάλµα διηγείται το 

περιστατικό.  

ε. Γενικότερα είπε ότι δεν θυµώνει εύκολα. Παλαιότερα όµως 

ήταν κάπως ευέξαπτος. Θεωρεί ότι οι Αστυνοµικοί πρέπει να έχουν το 

δικαίωµα να πυροβολούν όποιον πολίτη πάει να διαφύγει υπό την 

προϋπόθεση ότι οι πολίτες θα γνωρίζουν το δικαίωµα αυτό της 

Αστυνοµίας. Εκτός από τους βιοποριστικούς λόγους το υποκείµενο 

κατετάγη στην Αστυνοµία επειδή δε µπόρεσε να µονιµοποιηθεί στις 

Ειδικές ∆υνάµεις του Ελληνικού Στρατού. Έτσι κατόπιν παρότρυνσης 

των γονέων του πήγε στην Αστυνοµία και τοποθετήθηκε στις Ειδικές 

∆υνάµεις της Αστυνοµίας.  

Τελειώνοντας δήλωσε ότι αν δει µία µυρµηγκοφωλιά θα 

αποφύγει να την πατήσει για να µη σκοτώσει τα µυρµήγκια. Αν και 

σέβεται όµως γενικά, τη ζωή δε θα το θεωρούσε κακό να σκοτώσει 

εγκληµατίες που κάνουν κακό στην κοινωνία και στην πατρίδα. Είπε 

χαρακτηριστικά ότι δε µετανιώνει που σκότωσε τον Αλβανό. Αν δε 

φοβόταν τη φυλακή θα σκότωνε λέει αρκετά τέτοια κακοποιά στοιχεία, 

όπως είναι οι έµποροι ναρκωτικών. Παραδέχτηκε ότι η επιθετική του 

διάθεση εναντίον των κακοποιών ίσως οφείλεται στον ενδόµυχο φόβο 

που έχει ότι αυτοί αποτελούν εν δυνάµει κίνδυνο για τα παιδιά του και 

τα αγαπηµένα του πρόσωπα. Για να µην ξεκάµουν την οικογένεια του 

οι συγγενείς κάποιου κακοποιού που ενδεχοµένως σκοτώσει εδώ στην 
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Κρήτη σκέφτεται ότι, αν συµβεί κάτι τέτοιο, θα προσπαθήσει να 

σκοτώσει όλη την οικογένεια του κακοποιού, προκειµένου να γλιτώσει 

τη δική του.  

Παρατηρήσεις: Το υποκείµενο είναι επαγγελµατίας µε αυστηρό 

Υπερεγώ στοιχεία του οποίου αποτελούν τόσο οι προσωπικές του 

αντιλήψεις όσο και η σχετική µε τη χρήση του όπλου νοµοθεσία. 

Ενεργεί ψύχραιµα. Στην αρχή της σταδιοδροµίας του αν και ενεργούσε 

όχι υπό συνθήκες πανικού ή άγχους, ο θυµός και ο φόβος µαταίωσης 

της επιτυχίας της επιχείρησης τον εξωθούσαν σε έκνοµες ενέργειες. Οι 

προσωπικές του πεποιθήσεις περί δικαίου τον βοηθούν να 

προσαρµόζεται στις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύει. 

Ίσως βέβαια οι αντιλήψεις του να συνιστούν µηχανισµό άµυνας 

(εκλογίκευση), προστατευτικό των ενοχών που ενδεχοµένως έχει εξ’ 

αιτίας του λαθρέµπορου. Επιβεβαιώνεται ότι ο φόβος προξενεί 

επιθετικότητα. Αυτό φαίνεται καθαρά προς το τέλος της συνέντευξης.  

Πάντως, στην περίπτωση µας δεν παρουσιάζεται καµία 

αντιληπτική διαταραχή και υπερβολικό άγχος. Άγχος ακολουθεί τον 

αναλογισµό των συνεπειών της έκνοµης χρήσης του όπλου. Και οι 

συνέπειες δεν έχουν µεταφυσική ή ηθική χροιά αλλά µόνο νοµική.  

 

Συνέντευξη 3η 

α. Τύπος συνέντευξης: Ηµιδοµηµένη. Το υποκείµενο αφέθηκε 

να αφηγηθεί την εµπειρία του ελεύθερα, χωρίς διακοπές αφού βεβαίως 

προηγουµένως του είχε γίνει γνωστό το αντικείµενο της έρευνας. Στο 
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τέλος του υποβλήθηκαν ορισµένες διευκρινιστικές ερωτήσεις όπως και 

στις δύο προηγούµενες συνεντεύξεις.  

β. ∆ηµογραφικά στοιχεία: Άνδρας, ηλικίας 34 ετών, άγαµος, 

Υπαξιωµατικός της Ελληνικής Αστυνοµίας. Στην Αστυνοµία υπηρετεί 

χρόνια. Στο Στρατό υπηρέτησε ως έφεδρος Αξιωµατικός του Πεζικού. 

Υπηρέτησε σε συνήθεις υπηρεσίες του Σώµατος. Τελευταία υπηρετεί σε 

ειδική υπηρεσία. 

γ. Τόπος και χρόνος συνέντευξης: Το γραφείο µου στο 

Αστυνοµικό Τµήµα όπου υπηρετώ. Η συνέντευξη ελήφθη µεσηµβρινές 

ώρες της 01-08-04. ∆εν υπήρχε κανείς άλλος. Έτσι επικρατούσε 

ησυχία. Το υποκείµενο ήταν ταραγµένο καθόσον η αφήγηση του 

αναφέρεται σε περιστατικό µε νεκρό Έλληνα, µεταφορέα ναρκωτικών 

του οποίου η οικογένεια έχει µηνύσει τους αστυνοµικούς µε 

αποτέλεσµα να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθµό κακουργήµατος 

εναντίον τους. Πάντως τα όσα κατέθεσε ήταν αληθή, δεδοµένου ότι στον 

ερευνητή είναι γνωστά τα πραγµατικά περιστατικά εξ’ αιτίας και της 

ιδιότητας του ως Αξιωµατικού της Αστυνοµίας.  

δ. Αρχίζοντας να καταθέτει γενικά αναφέρθηκε στις 

προϋποθέσεις νόµιµης και σωστής χρήσης του όπλου. Οι προσωπικές 

του απόψεις ουσιαστικά ταυτίζονται µε αυτές του νοµοθέτη. Εν 

συνεχεία αναφερόµενος στην προσωπική του εµπειρία είπε συνέβησαν 

τα εξής: σε ορεινή περιοχή του νοµού Ηρακλείου η περίπολος της 

οποίας και αυτός ήταν µέλος, σταµάτησαν κάποιο ύποπτο αυτοκίνητο, 

το οποίο θεώρησαν ότι ήταν υψηλού κινδύνου. (Ως υψηλού κινδύνου 
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κρίνεται το όχηµα ή οι πεζοί βάσει διαφόρων ενδείξεων αστυνοµικού 

ενδιαφέροντος όπως π.χ. ο τόπος και ο χρόνος κίνησης).  

Αρχικά το αυτοκίνητο σταµάτησε. Μπροστά και δεξιά του 

αυτοκινήτου πάνε δύο άνδρες της περιπόλου. Ο αφηγητής βρίσκεται 

πίσω από το αυτοκίνητο. Ξαφνικά το αυτοκίνητο αναπτύσσει ταχύτητα 

και φεύγει προς τα εµπρός. Οι δύο αστυνοµικοί, φοβούµενοι για τη 

ζωή τους πυροβόλησαν το αυτοκίνητο στα λάστιχα προκειµένου να το 

ακινητοποιήσουν. Ο αφηγητής που ήταν πίσω όπως προαναφέρθηκε, 

νόµισε ότι πυροβολούσαν (οι επιβάτες του αυτοκινήτου) αυτόν. Όµως 

«ευτυχώς ο εγκέφαλος του λειτούργησε σωστά» όπως είπε και ενώ 

τράβηξε το όπλο πυροβόλησε στον αέρα. «∆ιότι κακά τα ψέµατα, όταν 

είσαι σε ένα µέρος όπου πέφτουν πυροβολισµοί το χέρι σου πάει 

κατευθείαν στο όπλο». Στον αέρα πυροβόλησε διότι όπως λέει κατάλαβε 

ότι οι πυροβολισµοί δεν εστρέφοντο εναντίον του. Αν και ήξερε ότι δεν 

απειλείτο η ζωή του αισθάνθηκε ότι έπρεπε να πυροβολήσει και αυτός. 

Την προαναφερόµενη ενέργεια του τη δικαιολογεί λέγοντας ότι «αυτό 

έχει να κάνει µε την ψυχολογία του ανθρώπου». ∆ε µπορεί όµως να 

βρει κάποια αιτιολογία. Απλά λέει: «Αν σε ένα µέρος πέφτουν 

πυροβολισµοί και κρατάς όπλο, το χέρι σου πάει κατευθείαν στο όπλο, 

αν δεν κρατάς όπλο δεν κάνεις τίποτα». Το τράβηγµα του όπλου γίνεται 

ενστικτωδώς. Έρχεται όµως κατόπιν η λογική η οποία λέει πώς να το 

χρησιµοποιήσεις. Ακούγοντας τους πυροβολισµούς φοβήθηκε πολύ. 

Μετά όµως όταν διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει απειλή ξεφοβήθηκε. Όταν 

πυροβόλησε στον αέρα δε φοβόταν. Λέει ότι ακούγοντας τους 

πυροβολισµούς βρέθηκε σε µία κατάσταση κατά την οποία δεν ήταν 
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100% σε καθαρή συνείδηση. Είχε λέει θολώσει. Με το που άκουσε τους 

πυροβολισµούς µπαίνει µπροστά του ένα τείχος το οποίο δεν τον άφηνε 

να βλέπει. Το τείχος αυτό δεν το ταυτίζει µε το φόβο. Το «τείχος» το 

ορίζει ως µία «κατάσταση» που επέφεραν οι πυροβολισµοί. Με το που 

δε βλέπει µπροστά του, µε το που φοβάται πάει το χέρι του στο όπλο 

και βγάζει και αυτός όπλο. Επαναλαµβάνει ότι µε το που άκουσε τους 

πυροβολισµούς δεν έβλεπε τίποτα µπροστά του. ∆ικαιολογεί τον εαυτό 

του για το ότι περιήλθε σε τέτοια κατάσταση λέγοντας ότι το συµβάν 

έγινε ξαφνικά. ∆εν ήταν προετοιµασµένος. Όταν περιµένει κάποιος ότι 

θα πάει σε µάχη είναι προετοιµασµένος ψυχολογικά. Αυτός όµως 

βρισκόταν σε µία ήρεµη επιφυλακή. ∆εν περίµενε όµως ότι θα πέσουν 

πυροβολισµοί. Εδώ το τείχος το περιγράφει «σαν ένα άσπρο πράγµα». Η 

αίσθηση του άσπρου πράγµατος ήταν διάρκειας κλασµάτων 

δευτερολέπτου. ∆εν αισθάνθηκε οτιδήποτε άλλο. ∆εν πρόλαβε λέει καν 

να αγχωθεί που είδε αυτό το «άσπρο πράγµα». Το «άσπρο πράγµα» είναι 

αυτό που λέει ο κόσµος «έχασα τον κόσµο». Εκεί δε βλέπεις, δεν ακούς, 

δεν αισθάνεσαι τίποτα. Το υποκείµενο λέει ότι ενώ το περιστατικό 

διαρκεί σε δύο – τρία δευτερόλεπτα, ίσως και παραπάνω, ο χρόνος 

διάρκειας «του φάνηκε παραπάνω». Αισθάνθηκε ότι τα γεγονότα 

κυλούσαν πολύ αργά. «Ήταν σαν ταινία ριπλέϋ». Επειδή το περιστατικό 

στο µυαλό κυλάει αργά, δίνεται η δυνατότητα να καταλάβει αυτός που 

το βιώνει καλά τι συµβαίνει.  

ε. Μετά το περιστατικό µετά τη λήξη του επεισοδίου, το 

υποκείµενο προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι έγινε. Εδώ πάλι ο 

χρόνος αρχίζει να περνά πολύ αργά. «Ο χρόνος περνά γρήγορα, στο 
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µυαλό σου όµως τα πράγµατα περνούν πολύ αργά µέχρι να 

καταλάβεις, τι έχει γίνει». Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται µέχρι να 

καταλάβεις τι έχει γίνει. Κατά τα λοιπά βρισκόταν εν πλήρει 

συνειδήσει. Ακολουθεί ο φόβος των συνεπειών.  

στ. Το υποκείµενο γενικά είναι ήρεµος άνθρωπος. Συµφωνεί µε 

την ισχύουσα νοµοθεσία και θεωρεί ότι προκειµένου να αποφεύγονται 

τέτοια περιστατικά οι αστυνοµικοί κατά την ώρα εκτέλεσης της 

υπηρεσίας τους προκειµένου να µην αιφνιδιάζονται πρέπει να είναι σε 

ήρεµη επιφυλακή. ∆εν µπορούν όµως και συνέχεια να είναι 

«τσιτωµένοι» διότι θα πάθουν κακό στην υγεία τους. Η αποτυχία µίας 

επιχείρησης δεν θεωρεί ότι τον υποβιβάζει, απλά τον κάνει να σκεφτεί 

ποια είναι τα αίτια της αποτυχίας και να ξαναπροσπαθήσει. Στην 

Αστυνοµία πήγε τόσο για βιοποριστικούς λόγους όσο και επειδή θεωρεί 

ότι είναι ένα επάγγελµα µε δυναµικότητα, δράση και προσφορά στο 

κοινωνικό σύνολο. Η ζωή του έχει επηρεαστεί από το συµβάν. Στο 

µέλλον θα προσπαθεί να ελέγχει κατά το δυνατόν τους υφισταµένους 

του κατά τη διάρκεια επιχειρήσεως. Και τούτο διότι τα φονικά πυρά 

που έπληξαν τον διακινητή ναρκωτικών προήρχοντο από τα όπλα των 

δύο ανδρών του. Επειδή εξ’ αιτίας του περιστατικού όλος ο κόσµος 

στράφηκε εναντίον των αστυνοµικών παραβλέποντας ό,τι θετικό σε 

καθηµερινή βάση προσφέρουν στην κοινωνία, του δηµιουργήθηκαν 

αισθήµατα µίσους εναντίον των πολιτών, και σκέψεις πληµµελούς 

άσκησης των καθηκόντων του. Με την πάροδο όµως του χρόνου τα 

αισθήµατα αυτά αναστρέφονται.  
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Παρατηρήσεις: ∆έχεται την ορθότητα του Νόµου. Αν και τραβά το 

όπλο ενστικτωδώς, ο Νόµος και η στο Νόµο βασιζόµενη εκπαίδευση, 

λειτουργούντες ως αυστηρό και συνειδητό Υπερεγώ τον κάνουν να 

πυροβολήσει στον αέρα. Παρά τα όσα όµως έχει µάθει στην 

εκπαίδευση, αν και θεωρεί το όχηµα «ως υψηλού κινδύνου» συνεχίζει 

να είναι ήρεµος. Έτσι αιφνιδιάζεται. Βρίσκεται έτσι στην κατάσταση του 

µαύρου χρώµατος όπως αυτή περιγράφεται στο θεωρητικό µέρος. 

Το υποκείµενο µε το που ακούει τους πυροβολισµούς 

υπεισέρχεται σε µία κατάσταση διαταραχής της συνείδησης. Βλέπει ένα 

«άσπρο τείχος» µπροστά του το οποίο το χαρακτηρίζει ως «το χάσιµο του 

κόσµου». Εδώ «δε βλέπει, δεν αισθάνεται και δεν ακούει τίποτα». Και το 

υποκείµενο αυτό βιώνει µία επιβράδυνση του χρόνου. ∆εν πρέπει να 

παραληφθεί και η αναφορά στο φόβο που βίωσε όταν άκουσε τους 

πυροβολισµούς.  

∆εν οδηγείται στο τράβηγµα του όπλου προσπαθώντας να 

αποτρέψει τη διαφυγή των υπόπτων προκειµένου να αποφύγει την 

µαταίωση που προκαλεί η αποτυχία της επιχείρησης. Άλλωστε όπως 

προαναφέρθηκε δεν του δηµιουργεί τέτοιου είδους σκέψεις η αποτυχία.  

Τέλος βλέπουµε να δηµιουργείται µία «αρνητικού τύπου» 

επιθετικότητα. Ο αστυνοµικός δηλαδή µε το να αδιαφορεί για τις 

ανάγκες των πολιτών και µε το να εκτελεί πληµµελώς, δηλαδή τυπικά 

και αδιάφορα τα καθήκοντα του, τους εκδικείται για την έλλειψη 

κατανόησης απέναντι του και για την επιθετικότητα τους.  

 

Συνέντευξη 4η 
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α. Τύπος συνέντευξης: Ηµιδοµηµένη. Το υποκείµενο 

κατάλαβε γρήγορα και εύκολα τι ακριβώς του εζητείτο. Μίλησε χωρίς 

να επεκταθεί, πάνω σε ό,τι ακριβώς ρωτήθηκε.   

β. ∆ηµογραφικά στοιχεία: Άνδρας, ηλικίας 37 ετών, έγγαµος, 

πατέρας τριών παιδιών, Αστυφύλακας. Υπηρετεί 15 χρόνια στην 

Αστυνοµία. Έχει υπηρετήσει 21 µήνες στο Πεζικό ως στρατιώτης. 

Υπηρετεί σε ειδική υπηρεσία του Σώµατος. 

γ. Τόπος και χρόνος συνέντευξης: Η συνέντευξη ελήφθη στο 

γραφείο της Υπηρεσίας του, µεσηµέρι όπου ευγενικά αποχώρησε ο 

σκοπός για να µας αφήσει µόνους. Βέβαια, ως εκ τούτου, σήκωσα δύο 

φορές το τηλέφωνο, πλην όµως δεν ήταν κάτι σηµαντικό και έτσι 

κάναµε τη δουλειά µας απερίσπαστοι. Ο Αστυφύλακας ήταν ήρεµος 

αφηγήθηκε το περιστατικό στο οποίο είχε εµπλακεί µε µεγάλη 

αταραξία, σίγουρος ότι έκανε καλά τη δουλειά του.  

δ. Αρχίζοντας την αφήγηση του είπε ότι είδε ένα άτοµο να κρατά 

ένα όπλο και να σηµαδεύει τους συναδέλφους του οι οποίοι µαζί µ’ 

αυτόν είχαν στήσει ενέδρα σε κάποιο χωριό του νοµού Ρεθύµνης. 

Ευρισκόµενος σε πολύ «νορµάλ» ψυχολογική κατάσταση του φώναξε 

«Αστυνοµία, ακίνητος»: Όταν όµως το άτοµο που οπλοφορούσε έστρεψε 

το όπλο στον Αστυφύλακά µας, αυτός φοβήθηκε µήπως τον 

πυροβολήσει. Επειδή είναι καλός στη σκοποβολή, σηµάδεψε τον 

κακοποιό στο χέρι µε το οποίο κρατούσε το όπλο, και πυροβόλησε µε 

αποτέλεσµα να τραυµατιστεί και να αφήσει το όπλο να του πέσει κάτω. 

Εν συνεχεία τον κυνήγησε και τον συνέλαβε. Τονίζει ότι η ενέργεια του 

ήταν αποτέλεσµα ψυχρής λογικής. ∆εν αισθάνθηκε τίποτα το ιδιαίτερο 
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σε όλη τη φάση του επεισοδίου. Παρόλο που ενήργησε νόµιµα στο 

περιστατικό αυτό, έγινε περισσότερο προσεκτικός σχετικά µε τη χρήση 

του όπλου µε αποτέλεσµα να µην πυροβολήσει σε άλλο περιστατικό 

άτοµο το οποίο διέφευγε. Σηµειωτέον ότι όπως λέει «πυροβόλησε 

ενστικτωδώς, βάσει της εκπαίδευσης του.  

ε. Παρατηρήσεις:  Η µεγάλη ικανότητα του υποκειµένου στη 

σκόπευση τον βοήθησε στην επιτυχία των ενεργειών του. Η εκπαίδευσή 

του (νοµική και στρατιωτική) έχει βιωθεί τόσο πολύ σε σηµείο να έχει 

γίνει ασυνείδητο Υπερεγώ που τον κάνει να ενεργεί ενστικτωδώς σωστά. 

Ίσως βέβαια σ’ αυτό να συντελεί και ο χαρακτήρας του. Πάντως και 

στην περίπτωση αυτή επιβεβαιώνεται η ψυχοδυναµική θέση σύµφωνα 

µε την οποία ο φόβος ως επώδυνο ερέθισµα προκαλεί επιθετικότητα 

προκειµένου να επιτευχθεί η αποφυγή του. Αξιοσηµείωτο πάντως είναι 

το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκε οποιαδήποτε αντιληπτική διαταραχή 

στο υποκείµενό µας, ούτε αυτό βίωσε οιοδήποτε παράξενο συναίσθηµα. 

Τέλος δεν πρέπει να παραληφθεί να αναφερθεί το ότι αν και οι 

ενέργειες του Αστυνοµικού στην προκειµένη περίπτωση ήταν νόµιµες, 

η όλη διαδικασία που ακολούθησε (δικογραφία, ένορκη διοικητική 

εξέταση) τον έκανε ακόµη προσεκτικότερο στην οπλοχρησία.  

 

Συνέντευξη 5η 

α. Τύπος συνέντευξης: Ηµιδοµηµένη. Το υποκείµενο αφού 

του εξηγήθηκε το αντικείµενο της εργασίας µίλησε ελεύθερα, δεν έφυγε 

από το θέµα, ενώ δε χρειάστηκε να του υποβληθούν συµπληρωµατικές 

ερωτήσεις. 



 154

β. ∆ηµογραφικά στοιχεία: Άνδρας, ηλικίας 34 ετών, άγαµος, 

Αξιωµατικός της Αστυνοµίας. Υπηρετεί σε ειδική υπηρεσία, έχει 

διατελέσει διοικητής υπηρεσίας µε 15 χρόνια στο  Σώµα.  

γ. Τόπος και χρόνος συνέντευξης: Το γραφείο της υπηρεσίας 

του στο οποίο επικρατούσε ησυχία. Η συνέντευξη δόθηκε µεσηµβρινές 

ώρες της 27-08-2004.  

δ. Αναφερόµενος στο συµβάν δήλωσε ότι: όταν ήταν 

Αστυφύλακας και είχε µόλις 2 χρόνια στο Σώµα είχε τοποθετηθεί σε 

µία υπηρεσία που ονοµαζόταν ΑΣΥ∆ΥΖΟ η οποία είχε ως αποστολή την 

πάταξη της ζωοκλοπής που τότε οργίαζε στην Κρήτη. Ήταν γύρω στις 3 

το µεσηµέρι και είχαν στήσει ενέδρα σε ορεινή περιοχή του νοµού 

Ηρακλείου. Η οµάδα αποτελείτο από 10 άτοµα. Υπήρχε επικεφαλής 

Αξιωµατικός µε βοηθό Υπαξιωµατικό. Ο µήνας ήταν Φεβρουάριος και 

η ηµέρα ηλιόλουστη. Ενώ ήταν χαλαροί, ένα αγροτικό αυτοκίνητο 

φάνηκε µπροστά τους περίπου στα 100 µέτρα. Μόλις τους είδε έκανε 

αναστροφή τρεπόµενο σε φυγή. Τότε κάποιος «µαλάκας» Αστυφύλακας 

φώναξε «πυρ». Με το που ακούστηκε η κραυγή «πυρ» όλοι πλην του 

Υπαξιωµατικού και ενός Αστυφύλακα πυροβόλησαν το αγροτικό το 

οποίο έγινε σουρωτήρι». Μάλιστα ένας από τους αστυφύλακες που 

κρατούσε ένα µακρύκανο πολεµικό όπλο είπε απόλυτα ήρεµος: «Τον 

πέτυχα». Το αυτοκίνητο µε τους δύο επιβάτες του εξαφανίστηκαν προς 

τα βουνά εισερχόµενοι σε χωριό, φωλιά κακοποιών στοιχείων. Όπως 

ακούστηκε αργότερα, οι επιβάτες του αυτοκινήτου µετέφεραν όπλα. Οι 

αστυνοµικοί συνέχισαν αµέριµνοι τη δουλειά τους σαν να µη συνέβαινε 

τίποτα. ∆εν µπήκαν καν στον κόπο να µάθουν για την τύχη των 
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επιβατών του αυτοκινήτου. Όταν αργότερα πέρασε κάποιος µε το 

αυτοκίνητο του τους αποκάλεσε «φονιάδες» και έφυγε. Κάπως 

ταρακουνήθηκαν. Συνέχισαν όµως ουσιαστικά ατάραχοι τη δουλειά 

τους. Μάλιστα από κάποιον διερχόµενο πήραν το πιστόλι και τον πήγαν 

αυτόφωρο. Εδώ σηµειώνουµε ότι οι επιβάτες του αυτοκινήτου δεν 

τραυµατίστηκαν καθόλου. Όταν όµως πήγαν τον κρατούµενο που είχε 

το όπλο στην Ασφάλεια και είδαν τους δηµοσιογράφους να περιµένουν 

καθώς και την τοπική ηγεσία της Αστυνοµίας άρχισε η αγωνία τους. 

Αφού έµαθαν ότι οι επιβάτες του αυτοκινήτου ήταν υγιείς κάπως 

ησύχασαν. Για µέρες πολλές είχαν αγωνία. Κοιµόταν το βράδυ ήσυχοι 

και τα ξηµερώµατα χωρίς λόγο ξυπνούσαν µε ταχυκαρδία. ∆ε δόθηκε 

συνέχεια χάρη στους άριστους χειρισµούς τόσο της τότε πολιτικής όσο 

και στρατιωτικής ηγεσίας του Σώµατος. Έγιναν οι σχετικές δικογραφίες 

τόσο ποινικές όσο και διοικητικές χωρίς να τιµωρηθεί κανείς. Οι 

διασωθέντες από τα πυρά των αστυνοµικών πολίτες δήλωσαν ότι δεν 

επιθυµούν την τιµωρία των αστυνοµικών. Ο αφηγητής φαίνεται όπως 

µιλάει ότι διερµηνεύει όλων των συναδέλφων του τις σκέψεις και τα 

βιώµατα. Πιστεύει ότι αυτό ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα 

διαπιστώνοντας όλων τη συµπεριφορά και συζητώντας µε ορισµένους 

από αυτούς. Θεωρεί ότι συµπεριφέρθηκαν έτσι απερίσκεπτα επειδή 

είχαν «ντοπαριστεί» µε το να τους λένε αυτοί που τους επέλεξαν για την 

υπηρεσία αυτή «πως αυτοί είναι και άλλοι δεν είναι» έχοντας έτσι 

αποκτήσει περίπου νοοτροπία στρατεύµατος που επιχειρεί σε πολεµική 

περίοδο. Επανερχόµενος στη φάση των πυροβολισµών λέει ότι µε το 

που άκουσε «πυρ» χωρίς να αισθανθεί φόβο ή θυµό, ή οτιδήποτε άλλο, 
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σαν να ήταν υπνωτισµένος, βιώνοντας το χρόνο να κυλά αργά, έπεσε 

κάτω, πέφτοντας τράβηξε το πιστόλι του από τη θήκη του και 

πυροβόλησε κατά του αυτοκινήτου. Ήταν σαν να ενεργοποιήθηκε 

κάποιο αντανακλαστικό από τη λέξη «πυρ». Πιστεύει ότι αυτό έγινε 

επειδή η λέξη «πυρ» τόσο κατά την εκπαίδευση όσο και σε πραγµατικές 

συνθήκες σηµαίνει «χρήση του όπλου για να πλήξει κάποιο στόχο». 

Σωστή λοιπόν η κίνηση αλλά σε λάθος τόπο  και χρόνο. ∆εν παρενέβη 

η λογική για να αποτρέψει την παράνοµη χρήση του όπλου. Οµολογεί 

πως τότε, η εκπαίδευση των Αστυνοµικών ήταν ελλιπής τόσο σε νοµικό 

όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Αυτό συνετέλεσε στο να γίνει ό,τι 

έγινε. Πάντως το περιστατικό τον συνέτισε. «Το πάθηµα του έγινε 

µάθηµα» αναλογιζόµενος τις συνέπειες της πράξεις του.  

Όπως είπε τελειώνοντας στην Αστυνοµία κατατάχθηκε για να 

υπερτερεί των άλλων έχοντας συµπλέγµατα κατωτερότητας. Εκτός από 

αυτά ήθελε να υπηρετήσει και την πατρίδα αφού γεννήθηκε σε 

οικογένεια η οποία είχε δώσει πολεµιστές στην πατρίδα. Πάντα άκουγε 

από τον πατέρα του πολεµικές ιστορίες από τον Ελληνοϊταλικό πόλεµο. 

ε. Παρατηρήσεις: Και εδώ βλέπουµε να «επιβραδύνεται» η 

διαδραµάτιση των γεγονότων κατά την ώρα της χρήσης του όπλου. Η 

έλλειψη γνώσης των συνεπειών της παράνοµης χρήσης του όπλου που 

οφείλεται στην ελλιπή νοµική και επιχειρησιακή εκπαίδευση έχει 

δυσάρεστα, παρά λίγο καταστροφικά αποτελέσµατα. Το ίδιο και η 

υπερβολική τόνωση του ηθικού των ανδρών από τους υπεύθυνους. Η 

αίσθηση παντοδυναµίας λίγο έλειψε να τους οδηγήσει στην 

καταστροφή. Αξιοπερίεργο είναι επίσης το φαινόµενο της αταραξίας 
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τους µετά τη ρίψη των πυροβολισµών. Όταν όµως γίνεται αντιληπτό το 

τι πήγαν να κάνουν, εν όψει και των νοµικών συνεπειών επέρχεται το 

άγχος. Είχαν λέει πρωινές ταχυκαρδίες. Επίσης η γνώση των 

συνεπειών, λειτουργώντας ως ένα αυστηρό Υπερεγώ, συνειδητό µάλιστα, 

καθορίζει τις ενέργειες του Αστυνοµικού στο µέλλον. Η ενεργοποίηση 

της αντανακλαστικής χρήσης του όπλου στη φωνή «πυρ» από όλη τη 

δύναµη φανερώνει την ισχύ της αντανακλαστικής µάθησης. Στο πεδίο 

βολής, κατά κανόνα µε το που ακουστεί το «πυρ» ο ασκούµενος 

πυροβολεί.  

Βλέπουµε εδώ µία καθαρά συµπεριφοριστική γενίκευση της 

µάθησης. ∆υστυχώς όµως ελλείψει επαρκούς εκπαιδεύσεως 

γενικευµένη σε λάθος τόπο και χρόνο. Στο συγκεκριµένο υποκείµενο 

ενδεχοµένως να επέδρασε και η στρατιωτική ανατροφή του περισσότερο 

και τα κίνητρα κατάταξης του στην Αστυνοµία λιγότερο.  

 

Συνέντευξη 6η 

α. Τύπος συνέντευξης: Ηµιδοµηµένη. Στο υποκείµενο 

υπεδείχθη να αφηγηθεί την εµπειρία του αφού του γνωστοποιήθηκε ο 

σκοπός της συνέντευξης. Πολλές φορές έγιναν διακοπές προκειµένου 

να υποβληθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις δεδοµένου ότι ο αφηγητής 

δεν αναφερόταν σε λεπτοµέρειες αλλά µιλούσε γρήγορα εστιάζοντας την 

αφήγηση του στα κύρια σηµεία. Ίσως σ’ αυτό τον επηρέασε και η 

ιδιότητα του ερευνητή. Θεωρούσε αυτονόητο δηλαδή ότι ο ερευνητής 

ξέροντας από τέτοιου είδος περιστατικά δεν ενδιαφέρεται για 
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λεπτοµέρειες άνευ κατ’ αυτόν ουσίας. Συµπεριφερόταν περίπου σαν να 

έδινε κατάθεση σε ενεργούµενη δικογραφία.  

β) ∆ηµογραφικά στοιχεία: Άνδρας ηλικίας 32 ετών, άγαµος, 

ειδικός φρουρός. Υπηρετεί 4 χρόνια στην Αστυνοµία. Έχει υπηρετήσει 

στις ειδικές ∆υνάµεις του Στρατού ως έφεδρος Υπαξιωµατικός. Υπηρετεί 

σε ειδική Υπηρεσία του Σώµατος.  

γ. Τόπος και χρόνος συνέντευξης: Βραδινές ώρες της 25-08-

2004 στο γραφείο µου στο Αστυνοµικό Τµήµα. ∆εν υπήρχε άλλο 

άτοµο. Ο χώρος είναι οικείος στο υποκείµενο, το οποίο ήταν σε ήρεµη 

κατάσταση. Μάλιστα διαβεβαίωσε ότι θα µιλήσει µε ειλικρίνεια χωρίς 

να του ζητηθεί αυτό.  

δ. Στα όρια των νοµών Ρεθύµνου – Ηρακλείου οι άνδρες 

περιπόλου είχαν στήσει ενέδρα σε εµπόρους ναρκωτικών 

προερχόµενους από ορεινό χωριό του Ρεθύµνου. Είχαν δηλαδή 

συλλάβει κάποιον µε 1 κιλό χασίσι ο οποίος προσφερόµενος να τους 

βοηθήσει στη σύλληψη εκείνων που του το πούλησαν  προκειµένου να 

τύχει των ευεργετηµάτων του Νόµου περί ναρκωτικών συνεργάστηκε 

µαζί τους και τηλεφώνησε στους πωλητές να του πάνε µεγαλύτερη 

ποσότητα προφασιζόµενος ότι καθ’ οδόν βρήκε αγοραστές οι οποίοι 

επιθυµούσαν να αγοράσουν χασίσι.  

Πράγµατι, οι έµποροι του ναρκωτικού, ξεκίνησαν από το χωριό 

τους και πήγαν στα όρια των νοµών Ρεθύµνου – Ηρακλείου πέφτοντας 

έτσι στην παγίδα των Αστυνοµικών. Σηµειωτέον ότι ο χρόνος που 

διαδραµατίστηκε το περιστατικό ήταν βράδυ αρχές Μαρτίου. Οι 

αστυνοµικοί ήταν µε πολιτικά παριστάνοντας τους αγοραστές τους 
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οποίους υποτίθεται είχε βρει ο προσφερόµενος για να βοηθήσει 

συλληφθείς. Όταν όµως οι έµποροι έφεραν το χασίσι γύρεψαν τα 

χρήµατα τους. Χρήµατα όµως δεν υπήρχαν. Οι έµποροι άρχιζαν να 

βρίζουν και να απειλούν τον συλληφθέντα που βοηθούσε την 

Αστυνοµία. Οι Αστυνοµικοί φοβήθηκαν ότι οι έµποροι ίσως 

καταλάβουν πως είναι παγίδα. Αν συνέβαινε αυτό η ζωή του 

«συνεργάτη» τους θα διέτρεχε άµεσο κίνδυνο. Φυσικά περίµεναν ότι οι 

έµποροι ήταν ένοπλοι. Η πεποίθηση τους αυτή επιβεβαιώθηκε στη 

συνέχεια. Αποφασίστηκε τότε να γίνει η επέµβαση. Οι αστυνοµικοί 

ενεργώντας αποφασιστικά τράβηξαν τα όπλα, και έχοντας πλήρη έλεγχο 

των κινήσεων τους και πλήρη ψυχραιµία βγήκαν από το πολιτικό τους 

αυτοκίνητο ανοίγοντας ταυτόχρονα τις πόρτες. Πλησίασαν το 

αυτοκίνητο των εµπόρων, άνοιξαν οι δύο εκ των ανδρών της περιπόλου 

οι οποίοι έκαναν την επέµβαση, ταυτόχρονα τις πόρτες και φώναξαν: 

«Αστυνοµία, ακίνητοι». Ο οδηγός όµως δεν τα έχασε. ∆εν είχε σβήσει τη 

µηχανή. Μόλις άκουσε «Αστυνοµία ακίνητοι» πάτησε γκάζι και έφυγε. 

Τότε οι δύο αστυνοµικοί έχοντας πλήρη ψυχραιµία και έλεγχο των 

κινήσεων τους πυροβόλησαν στα λάστιχα για να το ακινητοποιήσουν 

και να κατορθώσουν έτσι να συλλάβουν τους δύο εµπόρους. Πράγµατι, 

πέτυχαν τα λάστιχα και στα 100 µέτρα το όχηµα ακινητοποιήθηκε. Οι 

έµποροι κατέβηκαν και εξαφανίστηκαν τρέχοντας µέσα στο σκοτάδι. 

Μετά τους πυροβολισµούς όµως των Αστυνοµικών και πριν το όχηµα 

ακινητοποιηθεί, ενώ δηλαδή αποµακρυνόταν αναπτύσσοντας ταχύτητα, 

ο συνοδηγός έµπορος ναρκωτικών πυροβόλησε εναντίον των 

αστυνοµικών. Τότε ο αφηγητής που βρισκόταν και από την πλευρά του 
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συνοδηγού που πυροβολούσε µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει άµεσα είπε 

µέσα του «Όλα για όλα. Ο θάνατος σου η ζωή µου. Τώρα πούστη θα 

µείνεις εδώ». Τον πυροβόλησε µία ή δύο φορές «στο ψαχνό για να τον 

τελειώσει». Μετά όµως λέει «συνήλθε». Σκέφτηκε: «Αφού είµαι ζωντανός 

εντάξει. Ας µην τον σκοτώσω». Αν ήθελε θα τον σκότωνε εύκολα. Λίγο να 

σήκωνε το όπλο «θα τον είχε τεντώσει. Θα τον είχε αφήσει στον τόπο». 

Εδώ, επαναλαµβάνει δύο – τρεις φορές ότι αφού είναι ζωντανός ούτε 

καν τραυµατίας, δεν πονά πουθενά, δεν έχει τίποτα, «θα ενεργήσει όσο 

πιο αναίµακτα γίνεται». Αποφάσισε έτσι να τους κυνηγήσει για να τους 

πιάσει. Όπως προαναφέρθηκε όµως, οι δύο κακοποιοί κατέβηκαν από 

το αυτοκίνητο τους που εν τω µεταξύ ακινητοποιήθηκε και 

εξαφανίστηκαν στο σκοτάδι διαφεύγοντας τη σύλληψη.  

Απαντώντας σε διευκρινιστικές ερωτήσεις το υποκείµενο τόνισε το 

συγχρονισµό των κινήσεων του µε τις κινήσεις του άλλου αστυνοµικού. 

Όπως λέει ξεκίνησαν την επέµβαση µε ένα «τώρα» που είπε ο ένας στον 

άλλο. Αυτό προϋποθέτει καλή εκπαίδευση.  

Όταν ρωτήθηκε τι αισθάνθηκε όταν πυροβολήθηκε από τον 

κακοποιό είπε ότι «ψιλοπάγωσε», «Σάστισε». Αισθάνθηκε έτσι αν και 

περίµενε ότι ίσως η όλη επιχείρηση εξελιχθεί σε ένοπλη αντιπαράθεση. 

Να ληφθεί υπόψιν ότι υπήρχε µεγάλος κίνδυνος να πληγεί ο αφηγητής 

εξαιτίας της εγγύτητος του µε τον κακοποιό που πυροβολούσε. Έτσι 

εξηγεί ο Αστυνοµικός το πάγωµα και τη σαστιµάρα που αισθάνθηκε. 

Ήταν και θυµωµένος όταν ανταπέδωσε τους πυροβολισµούς. Είπε 

επίσης ότι εκτός από όσα προαναφέρθηκαν όταν τον πυροβόλησε ο 

κακοποιός αισθάνθηκε και αµήχανος. Αυτό που κατηγορηµατικά 
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αρνείται το υποκείµενο είναι το αίσθηµα του φόβου. Μετά την όλη 

επιχείρηση το υποκείµενο ήταν πολύ κουρασµένο. Κατά τη διαδροµή 

µάλιστα από το σηµείο της ένοπλης αντιπαράθεσης έως το Ρέθυµνο 

κοιµήθηκε 20 λεπτά µέσα στο περιπολικό.  

Μόλις χάθηκαν οι κακοποιοί στο σκοτάδι, το υποκείµενο έψαξε 

πολλές φορές µε σχολαστικότητα το αυτοκίνητο τους που εγκατέλειψαν 

καθώς και την περιοχή προς την οποία διέφυγαν προκειµένου να 

εντοπίσει ίχνη αίµατος. Το έκανε για να βεβαιωθεί αν κτυπήθηκαν. ∆ε 

φοβόταν τις νοµικές συνέπειες δεδοµένου ότι οι ενέργειες τόσο οι δικές 

του όσο και του συναδέλφου του ήταν νόµιµες. Ανησυχούσε για την 

τύχη τους. ∆εν ήθελε να πεθάνουν. Αφού αυτός και οι συνάδελφοι του 

ήταν γεροί, δεν ήθελε ούτε οι έµποροι ναρκωτικών να πεθάνουν. Θα 

ήθελε όµως να είναι ελαφρά τραυµατισµένοι για να µπορέσουν να τους 

συλλάβουν. Εδώ πάλι τονίζει ότι πυροβόλησε τους κακοποιούς για να 

προστατεύσει τη ζωή του. ∆ιευκρινίζει ότι συµφωνεί µε τη νοµοθεσία 

περί οπλοχρησίας. Στην Αστυνοµία πήγε επειδή θεωρεί ότι είναι µια 

υπηρεσία που προσφέρει πολλά στο κοινωνικό σύνολο προσφέροντας 

πολλά στο συνάνθρωπο. Θεωρεί ότι είναι άνθρωπος που του αρέσει η 

συµµετοχή στα κοινά. Εντασσόµενος λοιπόν στην Αστυνοµία 

συµµετέχει στα κοινά. Πριν την επιχείρηση λέει, ήταν σε µία σχετική 

ένταση. Ξαναλέει ότι αγωνιούσε για την τύχη των κακοποιών. Έψαξε το 

αυτοκίνητο τους και την περιοχή προς την οποία διέφυγαν για 

ανεύρεση κηλίδων αίµατος πέντε φορές. Σηµειώνει ότι η γνώση της 

νοµοθεσίας και η εκπαίδευση καθώς και οι συµβουλές των ανωτέρων, 
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τον βοήθησαν στο να ενεργήσει ψύχραιµα και εντός των ορίων του 

νόµου.  

Στο σηµείο αυτό θυµήθηκε και κατέθεσε ότι µέχρι η στιγµή που 

πυροβόλησε ο κακοποιός όλα τα γεγονότα διαδραµατίστηκαν πολύ 

γρήγορα. Αντιθέτως, µόλις πυροβόλησε ο κακοποιός «σαν να είχε 

σταµατήσει ο χρόνος». Αν και οι κινήσεις του κακοποιού ήταν γρήγορες 

το υποκείµενο «ένιωθε ότι κυλούσε πιο αργά ο χρόνος». 

ε. Παρατηρήσεις: Οι αστυνοµικοί ενήργησαν συγχρονισµένα, 

ψύχραιµα και νόµιµα. Μπορεί να ειπωθεί ότι ο µετωπιαίος λοβός, η 

λογική, λειτούργησε άψογα. Εδώ η νοµοθεσία και η εκπαίδευση 

λειτουργώντας ως συνειδητό Υπερεγώ κάνουν τον Αστυνοµικό να 

λειτουργήσει όπως είναι «προγραµµατισµένα» να λειτουργεί σε ακραίες 

καταστάσεις. Παρόλα αυτά όµως το υποκείµενο βίωσε φόβο όπως 

συµπεραίνεται από τα λεγόµενα του έστω και αν δεν το συνειδητοποιεί, 

θυµό, ενώ παρατηρείται και διαταραχή αναφορικά µε την αντίληψη του 

χρόνου. (Σταµάτηµα του χρόνου, αίσθηση ότι ο χρόνος κυλά πολύ 

αργά). Αξιοσηµείωτη είναι η κόπωση που παρατηρείται µετά τη λήξη 

του περιστατικού και η αγωνία ή έστω έντονη ανησυχία για την τύχη 

των κακοποιών.  

Τέλος δεν πρέπει να παραληφθεί να σηµειωθεί ο αιφνιδιασµός 

που υπέστη το υποκείµενο όταν πυροβολήθηκε. Αν και ήταν 

διανοητικά και συναισθηµατικά προετοιµασµένος γι’ αυτό το 

ενδεχόµενο, εν τούτοις πάλι «πάγωσε και αιφνιδιάστηκε».  

 

Συνέντευξη 7η 
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α. Τύπος συνέντευξης: Ηµιδοµηµένη. Το υποκείµενο µίλησε 

ελεύθερα. Ήταν πολύ συνοπτικό. 

Παρά τις επανειληµµένες ερωτήσεις που συχνά ήταν οι ίδιες, 

διαφορετικά διατυπωµένες δεν υπεισήλθε σε λεπτοµέρειες. Όπως 

προέκυψε από την αφήγηση του περιστατικό ήταν ο άλλος αστυνοµικός 

που ήταν ο συµπρωταγωνιστής του αφηγητή της 6ης συνέντευξης. ∆ε 

γνώριζε µάλιστα ότι ο συνάδελφος του έχει δώσει συνέντευξη.  

β) ∆ηµογραφικά στοιχεία: Άνδρας ηλικίας 33 ετών, έγγαµος. 

Υπηρετεί 4 χρόνια στην Αστυνοµία ως Ειδικός Φρουρός. Υπηρέτησε στο 

Στρατό ως στρατιώτης – καταδροµέας (Αλεξιπτωτιστής). 

γ. Τόπος και χρόνος συνέντευξης: Το γραφείο µου στο 

Αστυνοµικό Τµήµα. Ήταν ησυχία. Το υποκείµενο µίλησε ελεύθερα και 

ειλικρινά λόγω του ότι έχει εµπιστοσύνη στο πρόσωπο µου, καθόσον µε 

αποδέχεται ως Αξιωµατικό. Υπ’ όψιν ότι οι καταδροµείς όταν 

αποδέχονται κάποιον Αξιωµατικό του έχουν απόλυτη εµπιστοσύνη και 

πειθαρχούν απόλυτα. Βέβαια διηγούµενος το περιστατικό, κοκκινίζει 

στο πρόσωπο, δείχνει ταραγµένος, ενώ οι λέξεις βγαίνουν αργά από το 

στόµα του. Όπως εξηγεί ακόµη φοβάται την ταλαιπωρία που θα 

περνούσε αν σκότωνε κάποιον κακοποιό αν και είναι σίγουρος ότι 

νοµικά θα δικαιωνόταν στο τέλος.  

δ. Το υποκείµενο σε γενικές γραµµές αφηγείται ότι και το 

υποκείµενο της 6ης συνέντευξης.  

Στο µόνο σηµείο που διαφοροποιείται από το συνάδελφο του 

είναι στο ό,τι οι πυροβολισµοί που έριξε ο κακοποιός νόµιζε ότι 

προερχόταν από πλήρωµα άλλου περιπολικού που ήταν εκεί κοντά. Το 
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οποίο πυροβολούσε στον αέρα για να φοβηθούν οι χασισέµποροι και 

να σταµατήσουν. (Αυτό είναι λογικό λόγω της διαφορετικής 

τοποθέτησης του υποκειµένου της συνέντευξης από την τοποθέτηση του 

υποκειµένου της 6ης). Τα µόνα σηµεία που χρειάζεται να σηµειωθούν 

είναι τα εξής:  

(a) Ενώ όπως διαπίστωσε αργότερα µετρώντας τα φυσίγγια της 

γεµιστήρας του πιστολιού του πυροβόλησε 12 φορές αντί για 5-6 που 

νόµιζε πως είχε πυροβολήσει. Υπάρχει δηλαδή µία διαταραχή της 

αντίληψης ως προς την ακριβή γνώση και έλεγχο των ενεργειών του 

υποκειµένου. 

(b) Το υποκείµενο δε φοβάται. Όπως προαναφέρεται δεν κατάλαβε καν 

ότι ο κακοποιός πυροβόλησε. Πυροβολεί στα λάστιχα µόνο και µόνο 

για να ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο και να συλληφθούν οι δράστες. Η 

ενέργεια αυτή γνωρίζει ότι δεν είναι νόµιµη. ∆εν πυροβολείται κάποιος 

απλά επειδή διαφεύγει τη σύλληψη. Ενεργεί έχοντας πλήρη συνείδηση 

των ενεργειών του. Έχει τον έλεγχο των πράξεων του. «Αν σήκωνα λίγο 

παραπάνω το όπλο θα τους σκότωνα. ∆εν ήθελα να τους σκοτώσω. Μόνο 

να τους σταµατήσω».  

(c) Σφαίρα προερχόµενη από αυτόν (διαπιστώθηκε από την πορεία που 

φαινόταν να έχει ακολουθήσει στο όχηµα) παρά λίγο να σκότωνε τον 

ένα δράστη. Αυτό τον γέµισε αγωνία. Έψαχνε και ξανάψαχνε το 

αυτοκίνητο. Βέβαια θα δικαιωνόταν ακόµη και αν τους σκότωνε αφού 

όπως διαπίστωσε τόσο από τη µαρτυρία του συναδέλφου του όσο και 

από τους κάλυκες που είχαν βρεθεί στο αυτοκίνητο και προέρχονταν 

από το όπλο του κακοποιού ο ένας εκ των χασισεµπόρων είχε 
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πυροβολήσει. Εκτός όµως τη δικαστική ταλαιπωρία που θα υφίστατο 

έως ότου ξεκαθαριζόταν η υπόθεση φοβόταν και «τους λογαριασµούς 

που θα άνοιγε» µε την οικογένεια του κακοποιού.  

(d) Αγωνία λοιπόν ύστερα από τους πυροβολισµούς. Μετάνιωσε. 

Σκεφτόταν πως θα γινόταν η επιχείρηση καλύτερα. Ύστερα από όλα 

αυτά πήρε άδεια για να ξεκουραστεί.  

Τελειώνοντας, ερωτώµενος σχετικά απάντησε ότι συµφωνεί µε την 

κείµενη νοµοθεσία αναφορικά µε την οπλοχρησία από τους 

αστυνοµικούς. ∆ε συµφωνεί µε την άποψη κατά την οποία όποιος δε 

σταµατά σε σήµα αστυνοµικού πρέπει να πυροβολείται. (Η σφαίρα του 

που παρά λίγο να σκοτώσει τον κακοποιό οφειλόταν στην «ανάκρουση» 

του όπλου. Αυτός πυροβολούσε χαµηλά στα λάστιχα). Ανάκρουση είναι 

το σήκωµα του όπλου µετά από ορισµένες βολές. Π.χ. το υποπολυβόλο 

ΜΡ-5 ύστερα από την τρίτη βολίδα κατά ριπάς, σηκώνεται αρκετά 

ψηλά. Συνεπώς, ενώ πυροβολεί κανείς χαµηλά, οι σφαίρες κτυπούν 

ψηλά. Η αποδοχή εκ µέρους του της νοµοθεσίας (όχι η αναγκαστική 

αλλά κυρίως η εκούσια) δεν του επέτρεψε να πυροβολήσει «στο ψαχνό». 

Όπως λέει σ’ αυτό τον βοήθησε τόσο η θεωρητική όσο και η πρακτική, 

στο πεδίο βολής θεωρητική εκπαίδευση. Στην Αστυνοµία κατατάχθηκε 

όχι για βιοποριστικούς λόγους καθόσον η οικογένεια του είναι εύπορη, 

αλλά επειδή ήθελε να κάνει µία δουλειά µε ενδιαφέρον, δράση και 

πειθαρχία.  

Παρατηρήσεις: Εδώ το άτοµο ενεργεί συνειδητά. ∆εν 

παρατηρείται ιδιαίτερος φόβος ή κάποια σηµαντική αντιληπτική 

διαταραχή. Η απώλεια της αίσθησης της ποσότητας των 
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καταναλωθέντων φυσιγγίων βεβαίως µπορεί να συλληφθεί ως µία τέτοια 

διαταραχή. Και τούτο διότι το υποκείµενο δεν το παραβλέπει, ή έστω δε 

λέει ότι πυροβολούσε χωρίς να µετρά πυροβολισµούς, αλλά αντιθέτως 

νόµιζε ότι είχε πυροβολήσει 5-6 φορές αντί 12 που είχε πυροβολήσει 

στην πραγµατικότητα. Αυτό µαρτυρεί την ύπαρξη ασυνείδητου έστω 

άγχους.  

Ο φόβος της µαταίωσης της επιτυχίας την οποία θα επέφερε η 

σύλληψη των δραστών ωθεί το υποκείµενο όπως και αυτό της 6ης 

συνέντευξης να ενεργήσουν επιθετικά πυροβολώντας στα λάστιχα έστω 

και αν γνώριζαν ότι η ενέργεια τους δεν είναι σύννοµη. Η γνώση της 

νοµοθεσίας, η εκπαίδευση, και ο φόβος των συνεπειών, λειτουργώντας 

ως Υπερεγώ δεν αφήνουν τον αστυνοµικό να σκοτώσει τον έµπορο 

ναρκωτικών.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Από την προσεκτική µελέτη των συνεντεύξεων προκύπτουν τα 

εξής:  

1. Οι αστυνοµικοί εξασκούν ένα επάγγελµα το οποίο από τη φύση 

του είναι επικίνδυνο. Το όπλο είναι ένα εργαλείο βασικό στην 

άσκηση του επαγγέλµατος.  

2. Η έννοµη τάξη αναγνωρίζοντας την επικινδυνότητα του 

επαγγέλµατος αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της οπλοφορίας των 

αστυνοµικών και θέτει αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις 

χρήσης των όπλων. 

3. Προκειµένου η χρήση των όπλων να είναι σύννοµη, να γίνεται 

δηλαδή αν χρειαστεί υπό όρους και προϋποθέσεις που η 

πολιτεία θέλει, οι Αστυνοµικοί εκπαιδεύονται αναφορικά µε το 

αντικείµενο τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο.  

4. Η εκπαίδευση του αστυνοµικού αποτελεί Υπερεγώ γι’ αυτόν.  

5. Η εκπαίδευση εκτός από τον προαναφερόµενο ρόλο της 

προετοιµάζει και ψυχοδιανοητικά τον αστυνοµικό για 

καταστάσεις που ενδεχοµένως αντιµετωπίσει. Οι αστυνοµικοί στις 

συνεντεύξεις τους οµολογούν ότι η εκπαίδευση τους βοήθησε να 

ανταπεξέλθουν επιτυχώς στο επικίνδυνο περιστατικό.  

6. Περιληπτικά αναφερόµενοι στις συνεντεύξεις καθόσον στο τέλος 

κάθε συνέντευξη υπάρχουν οι σχετικές παρατηρήσεις 

διαπιστώνουµε ότι οι αστυνοµικοί επιχειρώντας άλλος λίγο, 

άλλος περισσότερο βιώνουν φόβο ο οποίος τόσο κατά τους 
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εθολόγους όσο και κατά τους ψυχαναλυτικούς προξενεί 

επιθετικότητα. Στις συνεντεύξεις παρατηρήθηκε ότι οι 

αστυνοµικοί εκφράζουν επιθετική συµπεριφορά και ενόψει 

επικείµενης µαταίωσης της επιτυχούς έκβασης µίας 

αστυνοµικής επιχείρησης. Η θεωρία δηλαδή επαληθεύεται από 

τα ευρήµατα στις συνεντεύξεις.  

7. Εκτός όµως από τα αισθήµατα του φόβου και της µαταίωσης, 

στις περισσότερες συνεντεύξεις παρατηρούνται διαταραχές 

αντίληψης του χρόνου, γενικές αντιληπτικές διαταραχές, 

υπερδιέγερση του νευρικού συστήµατος. Τα συµπτώµατα φόβου 

όπως αναφέρεται στα «Βασικά Στοιχεία κλινικής ψυχιατρικής του 

Ν. Μάνου σελ. 222 καθώς και «Αστυνοµική προστασία σελ. 25»  

8. Παρατηρείται επίσης και η αναφερόµενη στη συµπεριφοριστική 

θεωρία αρχή της «Γενίκευσης της Μάθησης». Το κακό είναι ότι η 

µάθηση µπορεί να γενικευτεί επιφέροντας τόσο επιθυµητές όσο 

και ανεπιθύµητες συνέπειες. (Βλέπε 5η συνέντευξη). 

9. Από τις συνεντεύξεις δεν προέκυψε ότι οι αστυνοµικοί είναι 

ιδιαιτέρως επιθετικά άτοµα. Οι συνθήκες υπό τις οποίες 

εργάζονται και οι καταστάσεις που αντιµετωπίζουν τους 

καθιστούν αναγκαστικά επιθετικούς.  

10. Πριν τη χρήση των όπλων συνήθως οι αστυνοµικοί είτε βρίσκονται 

σε µία ήρεµη επιφυλακή είτε είναι απροετοίµαστοι 

ψυχοδιανοητικά για το οιοδήποτε ενδεχόµενο. Η πρώτη 

περίπτωση είναι η δεδειγµένη σύµφωνα µε τα αστυνοµικά 

εγχειρίδια.  
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11. Μετά τη χρήση του όπλου άλλοι αστυνοµικοί παραµένουν 

ήρεµοι, ιδίως όταν αυτή έγινε σύννοµα, ενώ άλλοι αισθάνονται φόβο 

και αγωνία αν ενήργησαν έκνοµα εξαιτίας της δράσης του 

αυτόνοµου νευρικού συστήµατος. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο ορισµένων περιπτώσεων είναι αυτό της 

σηµαντικής εξάντλησης ύστερα από ένα περιστατικό. 

Τόσο στις συνεντεύξεις, όσο και στις παρατηρήσεις που 

ακολουθούν, αναφέρονται λεπτοµερώς τα συναισθήµατα των 

αστυνοµικών που έπονται της χρήσης του όπλου. ∆ε θεωρείται σκόπιµο 

να επαναληφθούν και στο σηµείο αυτό. 

Τελειώνοντας οφείλουµε να διευκρινίσουµε ότι ο φόβος είναι 

πρόξενος επιθετικής συµπεριφοράς καθόσον και αυτός προέρχεται από 

εξωτερικές απειλές, πραγµατικές ή φανταστικές, οι οποίες πρέπει να 

αντιµετωπιστούν. Η απειλή δεν έχει να κάνει µόνο µε το θάνατο 

εκείνου που βιώνει το φόβο. Μπορεί να έχει να κάνει και µε την 

αδυναµία αποφυγής επώδυνων ερεθισµάτων. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Στο τέλος της παρούσας εργασίας το οποίο συµπίπτει και µε το 

τέλος της φοίτησής µου στο Τµήµα Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στην επιβλέπουσα 

καθηγήτριά µου κυρία Σοφία Τριλίβα η οποία και µε παρότρυνε να 

επιλέξω ως αντικείµενο της πτυχιακής µου το θέµα το οποίο επέλεξα. 

Ας γνωρίζει η σεβαστή καθηγήτρια ότι το προσωπικό της 

Ελληνικής Αστυνοµίας εργαζόµενο υπό σκληρές και ψυχοφθόρες 

συνθήκες εργασίας εργάζεται και θα εργάζεται µε αυτοθυσία 

προκειµένου οι πολίτες να τελούν εν ασφαλεία και οι επιστήµονες όντες 

απερίσπαστοι να προσφέρουν το φως της γνώσης στην κοινωνία.  

Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω θερµά τους συναδέλφους µου 

αστυνοµικούς οι οποίοι µε τίµησαν µε την εµπιστοσύνη τους 

ανοίγοντάς µου την καρδιά τους.  

 


