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Τέλος του χρόνου λοιπόν... Ελπίζουμε στο χρόνο 
που πέρασε να διαπιστώσατε τις βελτιώσεις που έ 
χουν επέλθει στην «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ».

Έχοντας συνειδητοποιήσει την πορεία και τη θέ
ση του περιοδικού προσπαθήσαμε να κάνουμε σημα
ντικές αλλαγές στην ύλη του με μοναδικό σκοπό να 
επιτύχουμε τη συνέπεια, τη σοβαρότητα και την πλη
ρότητα που απαιτεί το αντικείμενό μας και οι απαιτή
σεις των αναγνωστών μας.

Είναι ενθαρρυντικό σημείο το γεγονός ότι υπάρ
χει ένας συνεχώς διευρυνόμενος κύκλος εξωτερικών 
συνεργατών, οι οποίοι αρθρογραφουν για το περιοδι
κό μας, όπως ακαδημαϊκοί, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι 
και καθηγητές των αστυνομικών σχολών. Τα άρθρα 
τους, τις έρευνές τους και τις απόψεις τους τις δια
βάζετε σε κάθε τεύχος.

Μπορείτε και σεις να ανήκετε στη μικρή αυτή κοι
νωνία των συνεργατών μας. Η «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙ
ΘΕΩΡΗΣΗ» είναι πάντα ανοικτή για όσους μπορούν 
και θέλουν να συμβάλουν.

Ήδη κάναμε το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση 
αυτή. Στο τεύχος του περασμένου Ιουνίου δημοσιεύ
σαμε ερωτηματολόγιο προς τους αναγνώστες μας, οι 
απαντήσεις στο οποίο θα μας βοηθήσουν να κάνουμε 
πιο σωστή επιλογή των θεμάτων μας.

Πολλά ήταν τα γράμματα των αναγνωστών μας 
στο διάστημα που πέρασε από τότε. Άλλα γεμάτα 
ενθουσιασμό για την καλύτερη εμφάνιση του περιο
δικού και άλλα με κάποιες προτάσεις και παρατηρή
σεις, πράγμα που σημαίνει ότι το αναγνωστικό μας 
κοινό ανταποκρίθηκε στην πρότασή μας για διάλογο 
και αυτό επιτρέπει αισιοδοξία για το μέλλον.

Η «Α.Ε.» θα σεβαστεί και θα λάβει σοβαρά υπ’ όψη 
τις απαντήσεις και τις προτάσεις σας, γιατί αποτελεί 
κανόνα για το περιοδικό η στενή επαφή με τους ανα
γνώστες του.

Τις απαντήσεις που λάβαμε θα μπορούσαμε να τις 
ομαδοποιήσουμε στις εξής κατηγορίες κατά σειρά 
προτίμησης:
1. Αστυνομικά θέματα, Δίκαιο - Δικαιοσύνη, Εγκλη

ματολογία, Ιατροδικαστική, Ψυχιατρική, Ψυχολο
γία και Υπηρεσιακά νέα.

2. Επιστημονική Αστυνομία, Ανακριτική, Κοινωνιολο- 
γία, Ιστορικά θέματα και θέματα Προστασίας του 
καταναλωτή.

3. Λογοτεχνία, Εγκυκλοπαιδικά, Πληροφορική και Ια
τρική.

Η γνώμη που έχουν για το περιοδικό οι αναγνώ
στες μας σε ποσοστό 46% είναι καλή, ενώ οι υπόλοι
ποι (54%) αιτιολογούν τη στάση τους με τις επιση
μάνσεις ότι καθυστερεί η αποστολή του και ότι δεν 
περιέχει πολλά αστυνομικά θέματα, προτείνουν δε τη 
δημιουργία νέων στηλών όπως Αστυνομική Λογοτε
χνία, Ερευνα Τροχαίων Ατυχημάτων, Διάρθρωση και 
λειτουργία ξένων Αστυνομιών και Ιστορία του Αστυ
νομικού θεσμού.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους αναγνώ
στες μας για τη συμπαράστασή τους στην προσπά
θεια μας να φτιάξουμε το περιοδικό μας καλύτερο, 
ώστε από τη μια πλευρά να ενημερώνει και να ξε
κουράζει και από την άλλη να συμβάλει στην ανάπτυ
ξη φιλικότερων σχέσεων Αστυνομίας και πολίτη.

Αναμένουμε για το 1988 τη συνέχιση της αντα
πόκρισης και της συμπαράστασής σας με προτάσεις 
και άρθρα σας και με τη διάδοση του περιοδικού στο 
ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, για την ενημέρωση του 
λαού μας γύρω από το έργο που προσφέρει σήμερα η 
Αστυνομία.

Τέλος κρίνουμε απαραίτητο να εξηγήσουμε ότι η 
καθυστέρηση στην έκδοση του περιοδικού ήταν έξω 
από την θέλησή μας και οφειλόταν σε καθαρά τεχνι
κούς λόγους. Ηδη η έκδοση ομαλοποιείται χρονικά 
και το περιοδικό θα εκδίδεται το πρώτο δεκαπενθή
μερο κάθε μήνα, με θέματα που εσείς διαλέξατε.
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A

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 
Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Σύμφωνα με τον Charles Lucas 
(Ch. L.)1 η ηθική τάξη θεμελιώνεται 
στην ελευθερία. Μια ελευθερία που 
προϋποθέτει αφενός επιλογή ανάμεσα 
σε περισσότερες από μία δυνατότη
τες2 κι αφετέρου διανοητική υγεία. Η 
ηθικού περιεχομένου αυτή ελευθερία 
πηγάζει από τη γνώση και χρωματίζει 
το «καλό» και το «κακό». Συνεπώς 
χωρίς ελευθερία δεν μπορούμε να μι
λάμε για ηθικό καλό ή ηθικό κακό.3

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μια δικαιοσύνη που προνοεί, 
προβλέπει και προλαμβάνει (justice de 
prevoyance) οφείλει να συμβάλλει 
στην απομάκρυνση των κινήτρων τα 
οποία ωθούν στο έγκλημα και να εν
δυναμώνει το αίσθημα ελευθερίας του 
ανθρώπου.

Οι νόμοι που περιορίζουν υπερβο
λικά την ανθρώπινη δραστηριότητα, 
οι νόμοι που επιτρέπουν ανισότητες 
και αδικίες, οι νόμοι που υποθάλπτουν 
καταγγελίες και «καρφώματα», τα τυ- 
χηρά παίγνια, αποτελούν κατά τον Ch. 
L. πηγές του «κακού». «Η κατάργηση 
της δουλείας προσέφερε περισσότερα 
στην υπόθεση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου από τις φυλακές και τις 
γκιλοτίνες» έγραφε.4 Αν σ’ αυτή την 
προσπάθεια αφαίρεσης των εγκλημα- 
τογενών παραγόντων που ενυπάρχουν 
μέσα στη νομοθεσία προστεθεί και

στο έργο του Charles Lucas

του ΓΙΑΝΝΗ ΑΠ. ΠΑΝΟΥΣΗ 
Αναπληρωτή Καθηγητή 
Αντιπρύτανη Δ.Π. Θράκης

ένας πολύπλευρος αγώνας κατά της 
φτώχειας και της αθλιότητας,5 τότε η 
εγκληματικότητα θα μειωθεί σημαντι
κά.

Βέβαια απαραίτητος όρος για να 
πετύχουν τα παραπάνω είναι η μόρ
φωση και η πληροφόρηση του λαού. 
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη εγγύηση για 
την ηθική τάξη και την προστασία 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας από το 
να μπορεί ο κάθε πολίτης να συμμετέ
χει ενεργά και συνειδητά στα δημόσια 
πράγματα.

«Μια χώρα στην οποία επικρατεί 
η προνοητική δικαιοσύνη, που κυβερ- 
νάται από ανθρώπους εγκρατείς, που 
έχει καλούς νόμους και ήπιο κοινωνι
κό κλίμα, όπου η εκπαίδευση θα πα
ρέχεται δωρεάν και σε όλους, μια χώ
ρα όπου θα κατοικούν πολίτες και όχι 
διοικοϋμενοι, θα δίνει στον καθένα 
το δικαίωμα να συμμετέχει στη δη
μόσια ζωή. Σε μια τέτοια χώρα θα επι
κρατεί η αγάπη για την τάξη, ο σεβα
σμός των νόμων και η προστασία της 
αξιοπρέπειας του ανθρώπου».6

Η παρέμβαση του κατασταλτικού 
μηχανισμού συνιστά το ultimum re- 
fugium για τον Ch.L. Κι αυτό γιατί η

ύπαρξη της γκιλοτίνας και των βασα
νιστηρίων αποδεικνύουν την αδυναμία 
των νόμων να λειτουργήσουν προλη
πτικά. Από την άλλη πλευρά η αυ- 
στηροποίηση των ποινών δεν επιδρά 
ανασταλτικά στους εγκληματίες γιατί 
όλοι πιστεύουν ότι τελικά θα αποφύ
γουν τη σύλληψη.

Αφού λοιπόν -  συμπεραίνει ο 
Ch.L. -  ο φόβος της απειλούμενης ποι
νής δεν είναι αποτελεσματικός, το μόνο 
προληπτικό μέτρο που μένει είναι ο φό
βος της εκτελούμενης ποινής. Η βεβαιό
τητα του εγκληματία ότι δεν θα γλιτώσει 
την εκτέλεση της ποινής καλλιεργεί το 
αίσθημα ότι το σπαθί της Δικαιοσύνης 
δεν χαρίζεται σε κανένα και έτσι ματαιώ
νει το «πέρασμα στην πράξη» .1

Η παραπάνω αντίληψη συμβαδίζει 
με την αναλογία «εγκλήματος-ποι- 
νής». Ένας άμετρα αυστηρός νόμος 
μερικές φορές πολλαπλασιάζεται αντί 
να μειώνει την εγκληματικότητα. Για 
παράδειγμα στη Γαλλία όταν οι μι- 
κροκλοπές μέσα στο σπίτι τιμωρού
νταν με θάνατο, ο κύριος του σπιτιού 
προτιμούσε να διώξει τον κλέφτη- 
υπηρέτη. του παρά να τον καταγγείλει 
στην Αστυνομία. Αποτέλεσμα: ο υπη
ρέτης έκλεβε και άλλα σπίτια όπου 
προσλαμβανόταν αργότερα.

Ο Ch.L. διαφωνεί με τον παραδειγ
ματισμό8 της θανατικής ποινής που 
επιτυγχάνεται μέσω της αυστηρότητάς 
της. Ο άνθρωπος μεταβάλλεται σε 
«αφηρημένη μονάδα». Θάταν καλύτε
ρο, σαν τους Γαλάτες, να διαλέγαμε 
έναν οποιονδήποτε στην τύχη και να
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τον τιμωρούσαμε, καταλήγει ο Ch.L.
Η γκιλοτίνα πρέπει να υπάρχει 

για να εμπνέει το φόβο του θανάτου 
και όχι για να θανατώνει.9

Βέβαια το γεγονός ότι η κατα
σταλτική δικαιοσύνη οφείλει να πε
ριορίσει την ελευθερία του ένοχου, 
αφού δεν της αναγνωρίζεται εξουσία 
να αφαιρέσει τη ζωή του, δεν είναι 
άμοιρο προβληματισμού. Πολλοί πί
στευαν ότι η κοινωνία αρυόμενη τα 
δικαιώματα της από τους ίδιους τους 
ανθρώπους (= κοινωνικό συμβόλαιο) 
δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι κατέχει 
περισσότερα από αυτά που της παρα
χώρησαν. Κι όπως ο άνθρωπος δεν 
έχει δικαιώμα να «διαθέτει» την ελευ
θερία του, η οποία είναι αγαθό που 
του δωρήθηκε από το Θεό, οδηγούμα
στε στο συμπέρασμα ότι και η κοινω
νία δεν μπορεί να περιορίζει κάτι που 
δεν της έχει διατεθεί.

Ο Ch.L. διαφωνεί με την αντίληψη 
αυτή. «Αφήνοντας ελεύθερο έναν ε
γκληματία, δεν προστατεύουμε την 
ύπαρξή του, αλλά διακινδυνεύουμε τη 
δική μας. Του αναγνωρίζουμε βέβαια 
το δικαίωμα να κάνει χρήση της ελευ
θερίας του, αλλά όχι και να καταχρά- 
ται».

ΦΥΛΑΚΙΣΗ -  ΦΥΛΑΚΕΣ

Ο Ch.L. απορρίπτει την έννοια 
του «αβελτίωτου». Κάποιος που έκα
νε κακή χρήση της ελευθερίας του 
μπορεί μέσα από τις τύψεις και τη με
τάνοια να «ξεπληρώσει» το σφάλμα 
του και να ξαναβρεί τη θέση του στην 
κοινωνία. Και ακριβώς επειδή η γκι- 
λοτΐνα δεν επιτρέπει «επανορθώσεις», 
ο Ch.L. τάσσεται υπέρ της προσωρι
νής στέρησης της ελευθερίας10. Βέ
βαια δεν παραβλέπει το γεγονός ότι 
«οι φυλακές αποτελούν σχολές μαθη
τείας στη διαφθορά και το κάτεργο 
ακαδημίες του εγκλήματος»»'11 αλλά 
δεν υπάρχει άλλη λύση.

Μοναδικό μέτρο άμβλυνσης της 
κατάστασης είναι η εξατομίκευση 
των κυρώσεων.12 Πρέπει να κρίνο- 
νται οι δράστες και όχι οι πράξεις.

«Οι νομοθέτες δεν είδαν τίποτα, α
πλώς πρόθλεψαν, δεν έμαθαν τίποτα, 
απλώς προεικάσανε, κατά συνέπεια 
δεν έχουν αποδείξεις, απλώς πιθανο
λογούν».13

Η κατάταξη των πράξεων γινόταν 
σύμφωνα με την πιθανολογούμενη 
«διαστροφή»14 του δράστη. Όταν με
ρικές πράξεις εμπεριείχαν τέτοιο βαθ
μό «διαστροφής» που απέκλειε τη 
βελτίωση, επιβαλλόταν η ποινή του 
θανάτου ή τα ισόβια κάτεργα.

Αν και η ίδια πράξη μπορεί να ε- 
κτελεστεΐ από άτομα διαφορετικής 
«διαστροφής», η ποινική δικαιοσύνη 
προείκαζε ίδιους βαθμούς «διαστρο
φής» για την ίδια πράξη, ενώ είναι δε
δομένο ότι δεν είναι ίδιοι.15 Κατά συ
νέπεια και οι ποινές δεν μπορεί να εί
ναι ίδιες, αφού το ένα άτομο μπορεί να 
«ωφεληθεί» από μία πρόσκαιρη φυ
λάκιση, ενώ το άλλο όχι.

Ο ρόλος του νομοθέτη σταματάει 
στο χαρακτηρισμό και την κατάταξη 
των εγκληματικών πράξεων, υπογραμ
μίζει ο Ch.L. Η δικαστική εξουσία εί
ναι αυτή που οφείλει να υπαγάγει το 
συγκεκριμένο δράστη στην αφηρημέ- 
νη νομική έννοια.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

Ο Ch.L. διακρίνει τα εγκλήματα 
σε εγκλήματα κατά των προσώπων 
και εγκλήματα κατά των πραγμάτων.
Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσει τις 
προσβολές κατά της ύπαρξης (= 
ζωής), κατά της ελευθερίας, της δρα
στηριότητας, της τιμής. Στη δεύτερη 
κατηγορία το κρίσιμο στοιχείο είναι ο 
βαθμός βλαπτικότητας σε συνδυασμό 
με την πρόθεση βλάβης. Βασική πά
ντως διάκριση γίνεται ανάμεσα σε 
παραβάσεις της νύκτας (ή κρυφές) 
και παραβάσεις της μέρας (ή φανε
ρές).

Μία τρίτη διάκριση του Ch.L. συ- 
νίσταται στην αναγνώριση «μικτών 
παραβάσεων» οι οποίες εμπίπτουν 
ταυτόχρονα στα εγκλήματα κατά των 
προσώπων και κατά των πραγμάτων16.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ -  
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΤΙΣΗΣ

Η επιμέτρηση της ποινής αρχίζει 
από τον ένα χρόνο φυλάκιση και φτά
νει μέχρι τα 25 χρόνια.17 Ο δικαστής 
έχει απόλυτη ελευθερία να επιλέξει το 
μέγεθος της ποινής κατά κατηγορία 
διαθάθμισης.

Σε περίπτωση επιθαρυντικών ή ε- 
λαφρυντικών περιστάσεων μπορεί να 
απαγγελθεί ποινή της ανώτερης ή της 
κατώτερης κλίμακας.18

Δεν προβλέπονται ποινές μικρότε
ρες του ενός χρόνου, γιατί το σωφρο
νιστικό σύστημα δεν μπορεί «να απο
δώσει καρπούς» σε τόσο μικρό χρονι
κό διάστημα.

Η έκτιση της ποινής πρέπει να έ
χει «εξελικτικό»19 χαρακτήρα. Τα 
πρώτα χρόνια πρέπει να επικρατεί αυ
στηρότητα η οποία θα μειώνεται στα
διακά μέχρι την αποφυλάκιση. Τη 
σχετική διακριτική ευχέρεια θα έχει ο 
διευθυντής φυλακών.

Οι κρατούμενοι πρέπει να χωρίζο
νται σύμφωνα με τη διάρκεια της ποι
νής τους, αφού σε κάθε στάδιο της έ- 
κτισης αντιστοιχεί διαφορετικό σω
φρονιστικό καθεστώς. Καλύτερο δε 
σύστημα είναι -  κατά τον Ch.L. -  το 
απομονωτικό, το οποίο ίσχυε στην 
Πενσυλβάνια και ο Γάλλος συγγρα
φέας ευχόταν να εφαρμοστεί και στη 
Γαλλία. Το βασικό πλεονέκτημα που 
του αναγνώριζε ήταν η εξατομικευμέ- 
νη μεταχείριση και η αποτροπή του 
συμφυρμού μεταξύ αρχαρίων και κατ’ 
επάγγελμα εγκληματιών.

Η παραμονή του κατάδικου στο 
κελλί θα έχει ένα maximum που θα 
προβλέπει ο νόμος και το οποίο η 
σωφρονιστική διοίκηση θα μπορεί να 
κατανέμει σε περιόδους. Μερικές πε
ρίοδοι θα είναι υποχρεωτικές και η 
μετάβαση από τη μια περίοδο στην 
άλλη θα εξαρτάται από τη συμπεριφο
ρά του κρατούμενου.

ΕΚΤΟ Π ΙΣΗ

Ο έσχατος βαθμός καταστολής ή
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ταν η εκτόπιση. Ο Ch.L. αρύεται τα 
παραδείγματα του από την Αγγλία η 
οποία εκτόπιζε τους υπότροπους ε
γκληματίες20 στην αποικία Botany- 
Bay της Nouvelle-Hollande. Ο απολο
γισμός αυτής της σωφρονιστικής α
ποικίας έδινε ένα ποσοστό 9% επανα- 
κοινωνικοποιούμενων καταδίκων, 
αριθμός που κατά τον Ch.L. επιβε
βαιώνει την επιτυχία του συστήματος.

Τέλος ο Γάλλος συγγραφέας ορα
ματίζεται την ανέγερση σε μια έρημο 
δύο κτιρίων,21 ενός στρατοπέδου και 
μιας φυλακής στην οποία θα εγκλείο- 
νται οι κατάδικοι μέχρι την ηλικία 
των 80 ετών. Τότε θα επέστρεφαν στις 
οικογένειές τους, αν τους ήθελαν. Για 
τους υπότροπους, ο Ch.L. προτείνει 
ως τόπο εκτόπισης τη νήσο Desirade 
στις Antilles, για τους πολιτικούς ε
γκληματίες τη νήσο Saint-Martin κο
ντά στη Guadeloupe και για τους δο
λοφόνους την Cayenne.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ -  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Παρόλο τον ιστορικό χαρακτήρα 
του έργου του Ch.L. και παρόλο που 
σήμερα το δίκαιο έχει σε μεγάλο βαθμό 
αποβάλλει τις θρησκευτικές καταβολές 
του,22 δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε 
τις πραγματικά πρωτοποριακές για την 
εγκληματολογία απόψεις του συγγρα
φέα. Όλες οι τάσεις της σύγχρονης ε
γκληματολογίας, αλλά και όλες οι προ- 
τεινόμενες μεταρρυθμίσεις στο σωφρο
νιστικό ή ακόμα και στον ποινικό κώ
δικα, εμπεριέχονται στο έργο του.

Η βλαπτικότητα των βραχυχρόνιων 
στερητικών της ελευθερίας ποινών, η 
ανάγκη εξατομίκευσης των κυρώσεων, 
το προοδευτικό σωφρονιστικό σύστη
μα, η μεταχείριση του εγκληματία μέσα 
στη φυλακή με στόχο τη ν επανακοινω- 
νικοποίησή του,23 αποτελούν κεφάλαια 
προβληματισμού ακόμα και σήμερα.

Συνεκτιμώντας τις απόψεις του 
Ch.L. όπως τις περιγράψαμε στο προη
γούμενο24 και στο σημερινό άρθρο 
μπορούμε να καταλήξουμε στα παρα
κάτω συμπεράσματα:

1. Ως προς τις αρχές της ωφελιμό

τητας και της δικαιοσύνης οι οποίες 
πρέπει να κατευθύνουν το ποινικό σύ
στημα ο Ch.L. συμπορεύεται με τους 
στοχαστές του καιρού του (Bentham, 
Beccaria). Το νεωτεριστικό στοιχείο 
στην περίπτωση αυτή είναι ότι χρησι-
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μοποιεί στατιστικές και ερευνητική 
μέθοδο και δεν «υποθέτει» με φιλοσο
φικά επιχειρήματα και αφηρημένους 
συλλογισμούς.

2. Η κατάταξη των εγκλημάτων σε 
εγκλήματα κατά των προσώπων και ε
γκλήματα κατά των πραγμάτων είναι 
συνεπής προς το καρτεσιανό πνεύμα 
και το γαλλικό αστικό κώδικα, εύχρη
στη, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε λαθε
μένα συμπεράσματα.

3. Η συσχέτιση οικονομικής - γεω
γραφικής ανάπτυξης και εγκληματικό
τητας είναι πρωτοποριακή όχι μόνον 
ως προς τη σύλληψη, αλλά και ως προς 
τον τρόπο εκτέλεσής της με βάση χάρ
τη αναπτυγμένων και όχι περιοχών, 
(ακολουθήθηκε από τους Joly, Lacas- 
sagne, κλπ.).

Τα σχετικά συμπεράσματα έχουν 
ισχύ ακόμα και σήμερα «στις αναπτυγ
μένες περιοχές εγκληματούν περισσό
τερο κατά των πραγμάτων και στις μη 
αναπτυγμένες περισσότερο κατά των 
προσώπων»).

4. Οι θρησκευτικές και κοινωνικές 
αντιλήψεις του αποτελούν έναμίγμα 
των ιδεών του Joseph de Maistre και του 
J.J. Rousseau.

5. Οι θέσεις του για την αυτοκτο
νία, (βλ. και J. Locke) την παράλειψη 
λύτρωσης από κίνδυνο ζωής και την
νόμιμη άμυνα είναι συνεπείς ως προς 
την αφετηριακή τους θρησκευτική 
σύλληψη, αλλά παρωχημένες από ά
ποψη ποινικού δικαίου ή και αντε- 
γκληματικής πολιτικής.

6. Η επιχειρηματολογία του για την 
κατάργηση της ποινής του θανάτοι 
δεν διαφέρει από αντίστοιχες των συγ
χρόνων του ή και προγενέστερων στο
χαστών (Voltaire, Lepeletier).

7. Τα περί «ελευθερίας», «ηθικής», 
«μόρφωσης», «πολυνομίας» κλπ. είναι 
γνωστά ήδη στην εποχή του (αποτε
λούν άλλωστε εφαρμογή της Διακήρυ
ξης του 1789 για liberte, egalite, frater- 
nite) (Montesquieu, Hobbes, Mill).

8. Η εξατομίκευση των κυρώσεων, 
σε συνδυασμό με το βαθμό διαστροφής 
(= επικινδυνότητας) και σε αλληλοσυ- 
σχέτιση με το «προοδευτικό» σωφρο
νιστικό σύστημα αποτελεί το πιο πρω

τότυπο μέρος του έργου του. Εδώ προη
γείται του καιρού του γιατί η πρότασή 
του είναι περισσότερο συγκροτημένη.

9. Οι οραματισμοί για «σωφρονι
στικές παροικίες» στην έρημο έχουν 
γίνει και από προγενέστερους συγγρα
φείς (Ballanche, More).

Από τη συνοπτική αυτή αξιολόγη
ση συνάγεται ότι το παρουσιαζόμενο 
έργο του Ch. Lucas κατέχει μια σημα
ντική θέση όχι μόνο στην Ιστορία της 
Εγκληματολογίας - Σωφρονιστικής, 
αλλά και στις σημερινές αγωνίες των 
επιστημόνων των κλάδων αυτών.

1. Η  ανάλυση των ιδεών του Ch.L. γίνεται με 
βάση το έργο του Du systeme penal et du 
systeme repressif en general, de la peine de 
raort en particulier, έκδ. P. Ch. Bechet, 
1827.

2. Βέβα ια και τα ζώα «α ντιστέκο νται» σε εξωτε
ρικές δυνάμεις αλλά δεν ωθούνται από ηθικό 
κίνητρο και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να 
μιλάμε στην περίπτωση αυτή για «ελευθε
ρία».

3. θάναι τότε κατά τον Ch.L. -  «η κοινωνικό
τητα κάτι σαν τη ζωή των μελισσών στην 
κυψέλη ή των μυρμηγκιών στις τρύπες τους» 
σπ.π., σ. 137.

4. όπ,π., σ. 165.
5. Η αλληλοσυσχέτιση φτώχιας και εγκλή

ματος γίνεται εμφανής σε περιόδους οικο
νομικής κρίσης. Έ τσι στη Γαλλία την εποχή 
του Ch.L. και κατά τις δύο περιόδους σιτο
δείας (στα 1816 και 1817) διαπιστώθηκε 
μεγάλη αύξηση της εγκληματικότητας.

6. Ch. Lucas, σπ.π., σ. 174.
7. Με μόνη εξαίρεση τα εγκλήματα ζήλειας, 

πάθους ή εκδίκησης όπου -  κατά τον Ch.L. 
-  η ψυχρή λογική και οι υπολογισμοί του 
δράστη δεν έχουν καμιά επιρροή στην τελι
κή (εν βρασμώ ψυχής) ενέργεια του.

8. Ένας κατάδικος παρατηρεί στο δικαστή ότι 
είναι πολύ σκληρό να τον κρεμάσουν επειδή 
έκλεψε ένα άλογο. -  Δεν σε κρεμάμε γιατί 
έκλεψες ένα άλ.ογο, του απαντάει ο δικαστής. 
Αλλά για να μην κλέβονται πια άλογα.

9. Ά λλω στε από το 1814 έω ςτο 1821 σύμφωνα 
με τις στατιστικές 85.487 άτομα προσήχθη- 
σανστα κακουργιοδικεία απειλούμενα με την 
ποινή του θανάτου, 7.683 καταδικάστηκαν 
και μόνον 693 εκτελέστηκαν.

10. Γ ιατί το περιεχόμενο της ελευθερίας και της 
ύπαρξης μόνον από το θεό  μπορούν να αλ- 
λοιωθούν ριζικά.

11. σπ.π., σ. 282.
12. Σ το  θέμα αυτό προηγείται και του κλασικού 

έργου του S a l e i l l e s ,  De Γ individua
lisation de la peine, 1η έκδ., Alcan, Paris 
1898.

14. To ορθότερο, επικινδυνότητα.
15. Βλ. σχετικά ανάπτυξη σε Γ. Πανούοη, Η  

εξατομίκευση της κυρώσεως στο γαλλικό 
δίκαιο, Αθήνα 1978, σ. 19. 21 κλπ.

16. Π.χ. ληστείες ένοπλες, εμπρησμοί σε κα- 
τοικημένες περιοχές. Σ την  κατηγορία αυτή 
εντάσσονται και όλ.α τα πολατικά εγκλή
ματα (συνωμοσίες, εξεγέρσεις κ λ π .) .

17. Προβλέπονται 5 διαβαθμίσεις: 1 έως 5 χρό
νια, 5 έως 10,10 έως 15, 15 έως 20, 20 έως 
25 χρόνια.

18. Δηλ. αντί να χρησιμοποήσει την κλίμακα 5 
έως 10, να χρησιμοποιήσει την κλίμακα 1 
έως 5 (ελαφρυντικές περιστάσεις) ή την 
κλίμακα 10 έως 15 (επιβαρυντικές περι
στάσεις) .

19. Το σημερινό «προοδευτικό» σύστημα βλ. 
σχετικά σε Ν. Κουράκη, Ποινική κατα
στολή, Αθήνα 1985, σ. 147.

20. Υπότροπους ανθρωποκτόνους και πολιτι
κούς εγκληματίες.

21. Βλ. ομοιότητες με αντίστοιχες προτάσεις 
του νεώτερού του P.S. Ballanche, La Pa- 
lingenesie philosphique ou idees sur l’etat 
futur, Geneve, Cl. Philibert et B. Chirol. 
1769, 2 vol. και του ίδιου, La ville des 
expiations, Paris, Presses Franyaises et 
Belles Lettres, 1926.

22. Δεν μπορούμε πια στο σύγχρονο ποινικό 
δίκαιο να θεμελιώσουμε το δικαίωμα ( = 
εξουσία) της Πολιτείας να τιμωρεί σε Θείες 
Εντολές. Πρβλ. I. Μ ανω λεδόκη, Ποινικό 
δίκαιο, επιτομή, θεσ/νίκη 1985, σ. 2 επ.

23. Βέβαια ο συγγραφέας αναλύει περισσότερο 
και διεξοδικότερα τις ιδέες του αυτές στο 
βασικό του έργο De la reforme des prisons 
ou de la theorie de Γ emprisonnement, τ.
/  (1828), τ. 2 (1838), τ. 3 (1858), έκδ. 
Legrand et Descauriet. Paris.

24 Β  λ. Αστυνομική Επιθεώρηση, Ιούνιος 
1987.
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§Γ ■ ■
Άρθρα 374 και 374Α τον Ποινικού Κώδικα

______Ζ ___^  j
Διακεκριμένη επίσης κλοπή συνιστά και 
η κλοπή πραγμάτων αφιερωμένων στην 
θεία λατρεία από χώρο προορισμένο γι’ 
αυτήν.

Από αυτή την ίδια τη διατύπωση του Ποινικού Κώδι
κα, προκύπτει ότι η κλοπή διακρίνεται σε απλή και δια
κεκριμένη. Απλή είναι εκείνη που δε γίνεται κάτω από 
ειδικές συνθήκες, έστω κι αν το αντικείμενό της είναι ι 
διαίτερα μεγάλης αξίας. Ενώ διακεκριμένη, αντίθετα, εί
ναι εκείνη η κλοπή που τελείται υπό ειδικές συνθήκες.

Σύμφωνα με το άρθρο 374 του Π.Κ. (όπως έχει αντικα- 
τασταθεί με το άρθρο 23 του Ν. 1419/84), οι περιπτώσεις 
της διακεκριμένης κλοπής, που τιμωρούνται με κάθειρξη 
μέχρι δέκα χρόνια, είναι περιοριστικά οι παρακάτω:

α) Όταν αφαιρέθηκε πράγμα αφιερωμένο στη θρη
σκευτική λατρεία από τόπο προορισμένο για αυτήν. Επο
μένως, απαιτείται το πράγμα να είναι αφιερωμένο στη 
θρησκευτική λατρεία, δηλαδή τη λατρεία γνωστής θρη
σκείας που προστατεύεται απ’ το Σύνταγμα. Τέτοια πράγ
ματα είναι οι εικόνες αγίων, τα ιερά σκεύη και κάθε 
πράγμα που χρησιμεύει στις θρησκευτικές τελετές, όχι 
όμως τα καθίσματα, οι τάπητες κλπ. Επίσης το πράγμα 
πρέπει να αφαιρέθηκε από τόπο προορισμένο για θρη
σκευτική λατρεία, δηλαδή τούτο να βρίσκεται στον τόπο 
της λατρείας, για παράδειγμα αν μία εικόνα δεν αφαιρέ
θηκε απ’ το ναό, αλλά από ένα κατάστημα δεν συντρέχει 
η ανωτέρω περίπτωση.

β) Όταν αφαιρέθηκε πράγμα επιστημονικής, καλλιτε
χνικής ή ιστορικής σημασίας ευρισκόμενο σε συλλογή 
που είναι εκτεθειμένη σε κοινή θέα ή σε δημόσιο οίκημα 
ή άλλο δημόσιο τόπο. Δικαιολογητικός λόγος της διάτα
ξης αυτής είναι ότι τα πράγματα που εκτίθενται σε συλ
λογές είναι πολύτιμα και ανεπίδεκτα αναπλήρωσης, ο 
τρόπος δε της έκθεσης αποτελεί «οιονεί» παρακατάθεση 
στα χέρια του κοινού, όποιος δε καταχράται αυτής της 
παρακαταθήκης είναι άξιος ιδιαίτερης τιμωρίας. Επομέ

νως, αν το αφαιρεθέν πράγμα δεν αποτελεί αντικείμενο 
της συλλογής ή δεν έχει επιστημονική κλπ. αξία ή αφαι
ρέθηκε κατά τη μεταφορά δεν έχει εφαρμογή η παρούσα 
διάταξη.

γ) Οταν αφαιρέθηκε πράγμα το οποίο μεταφερόταν με 
οποιοδήποτε δημόσιο συγκοινωνιακό μέσο ή ήταν τοπο
θετημένο σε χώρο προορισμένο για εναπόθεση πραγμά
των προς μεταφορά ή παραλαβή ή φερόταν από ταξιδιώ- 
τη.

Σαν μέσα που εξυπηρετείται η δημόσια συγκοινωνία 
θεωρούνται τα λεωφορεία, οι σιδηρόδρομοι, τα πλοία, τα 
αεροπλάνα κλπ. Ως τέτοια μέσα δεν θεωρούνται τα ιδιω
τικής χρήσης αυτοκίνητα. Προορισμένοι χώροι για το
ποθέτηση των πραγμάτων προς μεταφορά είναι συνήθως 
οι ειδικοί σταθμοί ή αποβάθρες κλπ. των μέσων αυτών και 
όχι εκείνοι που χρησιμοποιούνται ευκαιριακά. Σαν πράγ
ματα φερόμενα α.,ό ταξιδιώτη θεωρούνται οι αποσκευές. 
Ταξιδιώτης νοείται εκείνος απ’ τη στιγμή που αναμένει 
στους προορισμένους ταξιδιωτικούς χώρους εκκίνησης 
μέχρι την αποχώρησή του απ’ τους ίδιους χώρους άφιξής 
του. Αυτός που κινείται έστω και με μέσα εξυπηρετούντο 
τη δημόσια συγκοινωνία μέσα στην πόλη (αστική συ
γκοινωνία) δεν θεωρείται ταξιδιώτης. Εκείνος όμως που 
ταξιδεύει εκτός πόλης με ιδιωτικής χρήσης μέσο θεωρεί
ται επίσης ταξιδιώτης. Επομένως, αν στο δρόμο συμβεί 
κάποιο ατύχημα και κλαπούν πράγματα που μεταφέρονται 
με οποιοδήποτε μέσο δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης έχει 
εφαρμογή η παρούσα διάταξη.

δ) Όταν η κλοπή τελεσθεί από περισσότερους των 
δύο, οι οποίοι ενώνονται για διάπραξη κλοπών ή λη
στειών. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ένωση τουλάχι
στο δύο προσώπων για διάπραξη κλοπών ή ληστειών, ή-
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τοι συμμορία κατά την έννοια του άρθρου 187 § 1 εδ. 
6' που σκοπεί τη διάπραξη απροσδιόριστης σειράς κλο
πών ή ληστειών κατ’ εξακολούθηση ή όχι. Οι ενωθέντες 
δεν απαιτείται να είναι συναυτουργοί, αλλ’ αρκεί να είναι 
και συμμέτοχοι (απλοί ή άμεσοι συνεργοί, όχι όμως και 
ηθικοί αυτουργοί).

ε) Όταν η πράξη τελέσθηκε από πρόσωπο που δια- 
πράττει κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια κλοπές ή λη
στείες. Το διακεκριμένο της περίπτωσης αυτής το προσ
δίδει η επικινδυνότητα του δράστη. Το ότι τελεί κατ’ ε
πάγγελμα ή συνήθεια κλοπές ή ληστείες τον καθιστά επι
κίνδυνο στη δημόσια ασφάλεια. Κατ’ επάγγελμα θεωρεί
ται τελούμενη η πράξη, όταν ένα έγκλημα εκτελείται για 
πόρισμά των απαραίτητων προς το ζειν. Απαιτείται διά
πραξη κλοπής ή ληστείας και όχι καταδίκη για κλοπή ή 
ληστεία.

στ) Οταν οι περιστάσεις υπό τις οποίες τελέσθηκε η 
πράξη μαρτυρούν ότι ο υπαίτιος είναι ιδιαίτερα επικίνδυ
νος. Στην περίπτωση αυτή, το διακεκριμένο της πράξης 
προσδίδει το ιδιαίτερα επικίνδυνο του δράστη. Το ιδιαί
τερα επικίνδυνο θα προκόψει απ’ τον τρόπο και τα μέσα 
που μεταχειρίσθηκε για να φέρει σε πέρας την πράξη.

ζ) Οταν ο δράστης κινούμενος με μηχανοκίνητο με
ταφορικό μέσο αφαίρεσε πράγμα που κρατούσε ή φορού
σε ο παθόντας. Η περίπτωση αυτή αφορά την κλοπή που 
γίνεται από εποχούμενο (του κοινά λεγομένου τσαντάκια). 
Η ρύθμιση αυτή ήταν αναγκαία, λόγω της επικινδυνότη- 
τας των δραστών αυτών και της ευκολίας διαφυγής τους. 
Αλλωστε οι κλοπές του είδους αυτού προσβάλλουν έντο
να το συναίσθημα ασφάλειας του πολίτη και πλήττουν 
την αξιοπιστία της πολιτείας ότι αδυνατεί να τον διαφυ- 
λάξει. Πρέπει όμως, να σημειωθεί ότι η διάπραξη είναι 
επικουρική, εφαρμόζεται δηλαδή το άρθρο 380 του Π.Κ. 
(ληστεία), αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
του.

η) Το ιδιώνυμο έγκλημα της κλοπής χρήσης μεταφο
ρικού μέσου (άρθρο 374 Α του ΠΚ, όπως αντικαταστάθη- 
κε με το άρθρο 20 του Ν. 1419/84), μπορεί να χαρακτηρι- 
σθεί σαν μια όγδοη «διακεκριμένη» περίπτωση κλοπής. 
Το άρθρο αυτό σκοπεί στην προστασία της κατοχής των 
μηχανοκίνητων μεταφορικών μέσων και των δικαιωμάτων 
που απορρέουν απ’ αυτήν.

Η αξιόποινη διαγωγή συνίσταται στην αφαίρεση απ’ 
την κατοχή άλλου ξένου μηχανοκίνητου μεταφορικού 
μέσου με αποκλειστικό σκοπό τη χρήση για πολύ μικρό 
χρονικό διάστημα. Έτσι, υλικό αντικείμενο του εγκλήμα
τος είναι κάθε ξένο (εν όλω, όχι εν μέρει) μηχανοκίνητο 
μεταφορικό μέσο. Σαν τέτοιο νοείται κάθε όχημα που 
χρησιμοποιείται για μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων, 
π.χ. αυτοκίνητα, τρακτέρ ή κ.ά. Εδώ το μεταφορικό μέσο 
περιορίζεται στο μηχανοκίνητο μόνο μεταφορικό μέσο με 
την έννοια που προσδίδει στον όρο ο Κώδικας Οδικής 
Κυκλοφορίας.

Σκοπός της αφαίρεσης του μηχανοκίνητου μεταφορι
κού μέσου πρέπει να είναι η χρήση του και μόνο, για να 
περισταλεί το συνηθισμένο γεγονός της αφαίρεσης από 
την κατοχή κάποιου ξένου μεταφορικού μέσου, με απο
κλειστικό σκοπό την παράνομη ιδιοποίησή του, οπότε θα 
είχε εφαρμογή το άρθρο 372 Π.Κ. (απλή κλοπή). Η διάρ

κεια της χρήσης αρκεί να είναι βραχύτατη, χωρίς όμως 
να αποκλείεται να είναι και μακρά, αρκεί να μη συνάγεται 
σκοπός ιδιοποίησης ή και άλλος σκοπός, οπότε μπορεί 
να στοιχειοθετείται άλλο έγκλημα. Τα στοιχεία της αφαί
ρεσης και της ιδιότητας του αφαιρούμενου σαν ξένου, 
ταυτίζονται με τα της κλοπής του άρθρου 372 ΠΚ, δηλα
δή: Αφαίρεση είναι η απομάκρυνση του πράγματος από
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την κατοχή του ιδιοκτήτη. Η αφαίρεση μπορεί να γίνεται, 
είτε άμεσα από το δράστη, όχι μόνο με τα χέρια του, αλλά 
και μ’ άλλο τρόπο, είτε έμμεσα, όταν δηλαδή χρησιμο
ποιείται άλλο πρόσωπο, ποινικά ακαταλόγιστο. Ξένο 
πράγμα είναι εκείνο που ανήκει κατά κυριότητα σε άλ
λον, έστω κι αν βρίσκεται στην κατοχή άλλου ή κι αν 
απαγορεύεται η κατοχή του. Ξένο εν μέρει είναι εκείνο

Δομένικου Θεοτοκόπουλου, «Λαο
κόων». Τα σημαντικό έργα τέχνης εκτε- 
θίιμένα σε συλλογές ή μουσεία αποτε
λούν αντικείμενα διακεκριμένης κλο
πής.

στο οποίο ο δράστης έχει συγκυριότητα. Δεν θεωρούνται 
ξένα τα αδέσποτα ή τα εγκαταλειφθέντα ή τα κοινά σε 
όλους. Είναι, όμως, ξένα τα απολωλότα ή τα λησμονηθέ- 
ντα καθώς και τα κοινόχρηστα πράγματα.

Το έγκλημα είναι τετελεσμένο μόλις ο δράστης θέσει 
το μηχανοκίνητο μεταφορικό μέσο στην κατοχή του και 
αρχίσει να ποιείται χρήση. Απόπειρα είναι δυνατή, όταν 
θέσει το μέσο τούτο σε κίνηση, χωρίς όμως να πετύχει τη 
χρήση του από λόγους ανεξάρτητους προς τη θέλησή 
του.

Υποκειμενικά απαιτείται δόλος' (άμεσος ή και εν
δεχόμενος). Το έγκλημα μάλιστα αυτό είναι από 
τα χαρακτηριζόμενα σαν εγκλήματα υπερχειλούς υποκει
μενικής υπόστασης ή αλλιώς σαν εγκλήματα σκοπού. Το 
έννομο αγαθό που βρίσκεται στη βάση της ποινικής αυ
τής διάταξης, η οποία αποβλέπει και στην προστασία 
του, είναι το της ιδιοκτησίας, ενώ το ποινικό επακόλουθο 
που απειλείται για την προσβολή του είναι φυλάκιση μέ
χρι δύο χρόνια. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκλη
ση.

Έμπρακτη μετάνοια με τις προϋποθέσεις του άρθρου 
379 ΠΚ είναι δυνατή. ΓΓ αυτό απαιτείται ο δράστης όχι 
μόνο να αποδώσει το αφαιρεθέν μηχανοκίνητο μεταφορι
κό μέσο (πριν ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του), αλλά 
και να ικανοποιήσει πλήρως το ζημιωθέντα, δηλαδή να 
προβεΐ σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζη
μίας. Εκτιμάται, δηλαδή, η ειλικρινής μεταμέλεια του 
δράστη, που πρέπει να εκδηλωθεί έμπρακτα.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ποιό κενό της νομοθεσίας 
κάλυψε αυτή η ποινική διάταξη, αφού θα παράμεναν ατι
μώρητες πράξεις που προσβάλλουν την ιδιοκτησία και 
δεν εμπίπτουν στο άρθρο 372 ΠΚ, «πράξεις αίτινες πολ- 
λάκις εκινητοποίησαν την αστυνομικήν δύναμιν προς α- 
νεύρεσιν των τε χρησιμοποιηθέντων μεταφορικών μέσων, 
ήγουν: αυτοκινήτων..., σιδηροδρομικών οχημάτων,
πλοίων, λέμβων, αεροπλάνων κλπ. και των δραστών, οίτι- 
νες μετά την πραγματοποίηση ορισμένης διαδρομής ε
γκαταλείπουν ταύτα εις χώρους αλλοίους εξ ών τα παρέλα- 
θον» (Εισηγητική Έκθεση του τότε Υπουργού Δικαιοσύ
νης, όταν το 1957, για πρώτη φορά, με το άρθρο 1 του Ν. 
3681/1957 πατάχθηκε νομοθετικά η κλοπή χρήσης μετα
φορικού μέσου με την προσθήκη του άρθρου 374α στον 
Ποινικό Κώδικα).

Σημείωση: Στοιχεία πάρθηκαν από το βιβλίο Ελληνι
κό Ποινικό Δίκαιο - Ειδικό'Μέρος» του Γιάννη Καρακώ- 
στα (Αθήνα 1984 - 1986) και από το άρθρο του Δικηγόρου 
Δημ. Καλουτά «Το ιδιώνυμο έγκλημα της κλοπής χρή- 
σεως μεταφορικού μέσου», που έχει δημοσιευθεί στο Νο
μικό Περιοδικό «Δικαιοσύνη» (Οκτώβριος - Νοέμβριος 
1977).
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Μπορείς να αναγνωρίσεις τον αυριανό 
δολοφόνο; Οι επιστήμονες αμφισβη
τούν έντονα μια τέτοια ικανότητα.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ
ΚΑΡΙΕΡΑΣ;
Κι αν ναι,
η επιλεκτική αδρανοποίησή τους 
θα μειώσει την εγκληματικότητα;

Ο Travis Hirschi (Τ.Η.), όμως, 
καθηγητής κοινωνιολογίας στο πα
νεπιστήμιο της Arizona και πρώην 
πρόεδρος της Αμερικανικής Εται
ρίας Εγκληματολογίας, δεν θεωρεί 
τα πράγματα τόσο απλά. Μιλώντας 
πρόσφατα σ’ ένα ακροατήριο ερευ
νητών και στελεχών του αρμόδιου 
για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια 
του Καναδά Υπουργείου, ο Τ.Η. εί
πε ότι οι έννοιες του «εγκληματία 
καριέρας» και της «επιλεκτικής 
αδρανοποίησής» του είναι ως ένα 
βαθμό παραπλανητικές και τόσο το 
ανθρώπινο δυναμικό των διωκτικών 
αρχών όσο και οι σχετικές πιστώ
σεις θα μπορούσαν να χρησιμο
ποιηθούν καλύτερα σ' άλλον το
μέα.

Η κλασική θεωρία στην εγκλη-

.

Απόδοση από τα αγγλικά: Ανθ/μος Κώστας Δανούσης 
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ματολογία δέχεται πως κάτω από 
ορισμένες συνθήκες, πολλοί άν
θρωποι είναι δυνατόν να διαπρά- 
ξουν εγκληματικές πράξεις. Οι βιο
λογικές όμως θεωρίες του Δαρβί- 
νου, υπέδειξε ο Τ. Η., οδήγησαν 
την κοινωνία να απορρίψει την ιδέα 
της έμφυτης κακίας προς χάρη της 
έμφυτης καλωσύνης των ανθρώ
πων και να θεωρήσει το αντικοινω
νικό άτομο ως είδος βιολογικά ε
λαττωματικό και σπάνιο με την ετι
κέτα του «γεννημένου εγκλημα
τία». Αν και σύγχρονοι εγκληματο- 
λόγοι απορρίπτουν την ιδέα αυτή, 
πολλές από τις σημερινές θεωρίες 
αποδέχονται την αντίληψη ότι πολ
λοί έγκληματίες δρουν εγκληματι

κά σε σταθερή βάση και συνιστούν 
αναγνωρίσιμο τύπο, δυνάμενο να 
διακριθεί από τον υπόλοιπο πληθυ
σμό. Η ψυχολογία επίσης της συ
μπεριφοράς (behaviorism) ισχυρί
ζεται σ’ ορισμένες περιπτώσεις ότι 
το έγκλημα είναι μια απασχόληση ή 
ένα μοντέλο ζωής για μικρό τμήμα 
του πληθυσμού.

«Εντούτοις η ιδέα του μόνιμα 
εγκληματούντος ατόμου δε λαμβά
νει υπόψη της τη φύση του εγκλή
ματος και της εγκληματικότητας», 
λέγει ο Τ. Η. Η εγκληματική δρα
στηριότητα είναι περισσότερο συ
χνά μια φάση του περάσματος από 
την εφηβεία και την πρώτη νεότητα 
κάποιων ανθρώπων, που απο
λαμβάνουν τα στοιχεία αυτού του 
στυλ ζωής, παρά μια ισόβια απα
σχόληση. «Στα 35 τους», λέγει ο Τ.

Η. «έχουν αλλάξει τρόπο ζωής. Αλ
λά και εκείνοι που δεν θα αλλάξουν 
είναι πολύ ελάχιστοι για να γίνουν 
αντικείμενο μιας ιδιαίτερης αντε- 
γκληματικής πολιτικής».

Επιπλέον, μας λέγει ο Τ. Η., 
στους παραβάτες του νόμου δεν 
ταιριάζουν συνήθως οι οργανωμέ
νες δουλειές. Αναγνωρίζει ότι οι 
άνθρωποι εκείνοι που έχουν την 
τάση να επιδιώκουν άμεση απο- 
λαυή, που επιδεικνύουν αδυναμία 
κοινωνικής προσαρμογής και δυ
σκολεύονται να διευθετήσουν τα 
καθημερινά καθήκοντα που επι
βάλλει η ζωή, είναι εκείνοι που πε
ρισσότερο εμπλέκονται σε εγκλη
ματικές πράξεις. Έτσι οι παραβά

τες του νόμου είναι ανίκανοι να 
κάμουν καριέρα οποιουδήποτε εί
δους. Η συνήθης ηλικία των διαρ
ρηκτών στις ΗΠΑ είναι τα 16 χρό
νια. Καθώς γίνονται μεγαλύτεροι το 
γυρίζουν στη ληστεία, γιατί η διάρ
ρηξη απαιτεί αρκετό σχεδίασμά. 
Εργάζονται συνήθως μόνοι γιατί 
αυτό απαιτεί λιγότερο συντονισμό 
και πειθαρχία. Ο κοινός κακοποιός 
σπάνια εξειδικεύεται αλλά έχει ευ
ρύ πεδίο δράσης από επιθέσεις κα
τά προσώπων και παραβάσεις γύρω 
από τα ναρκωτικά έως αδικήματα 
κατά των περιουσιακών δικαίων. 
Και τα περισσότερα από τα εγκλή
ματα αυτά δεν απαιτούν ιδιαίτερη 
εκπαίδευση ή γνώσεις. Με άλλα 
λόγια οι παραβάτες του νόμου δεν 
προσανατολίζονται προς την κα
ριέρα. Το έγκλημα γίνεται αρκετά

απροσδόκητα. Οι εγκληματίες είναι 
μόνιμα υποχρεωμένοι να αλλάζουν 
πόλη, να καλύπτουν ίχνη. Οπωσδή
ποτε οι άνθρωποι αυτοί δεν μπο
ρούν να κάνουν το έγκλημα τρόπο 
ζωής. Πρέπει να κάνουν κάτι άλλο 
για να επιβιώσουν.

Είτε υπάρχουν εγκληματίες κα- 
ριέρας είτε όχι, σήμερα δίνεται ι
διαίτερη έμφαση στην αντεγκλημα- 
τική πολιτική σχετικά με αυτούς και 
πολύς λόγος γίνεται για την αύξη
ση της χρησιμοποίησης της επιλε
κτικής αδρανοποίησής τους. Στις 
ΗΠΑ περισσότερα από 100 γραφεία 
εισαγγελέων και πολλές υπηρεσίες 
των αστυνομιών έχουν καταρτίσει 
προγράμματα για την αντιμετώπιση 
των εγκληματιών καριέρας. Ο Γενι
κός Εισαγγελέας των ΗΠΑ συνέ
στησε στα 1981 ότι σχετικά με τα 
εγκλήματα βίας, θα πρέπει να 
στραφεί περισσότερο η έρευνα 
προς τους εγκληματίες καριέρας 
και να καταρτισθούν περισσότερα 
προγράμματα με τον ίδιο στόχο. 
Κυριαρχείη άποψη πως ο άμεσος 
εντοπισμός και η έγκαιρη επέμβα
ση σε περιπτώσεις εγκληματιών 
καριέρας θα μειώσει το έγκλημα.

Οι έρευνητές ισχυρίζονται ότι 
έχουν υπολογίσει τις παραβάσεις 
και συγκρίνει τις πορείες των ε
γκληματιών καριέρας προς εκείνες 
των περιπτωσιακών εγκληματιών. 
«Εν τούτοις», αμφισβητεί ο Τ. Η. 
«δεν βρίσκουν τίποτα. Η δυνατότη
τα να διαγνωσθεί ένας εγκληματίας 
καριέρας είναι περιορισμένη από 
την τάση των εγκληματιών να ε
νεργούν κατά τρόπο ιδιότροπο, 
από την ανικανότητά τους να επι- 
μείνουν σ' ένα τρόπο δράσης και 
την συνήθειά τους να καταστρέ
ψουν μια καριέρα με την κατάχρη
ση αλκοόλ και ναρκωτικών.

Όμως η ιδέα της διάγνωσης των 
εγκληματιών καριέρας και της α
δρανοποίησής τους είναι ελκυστική 
στο σύστημα αντεγκληματικής πο
λιτικής. Οπως τονίζει ο Τ. Η., «με 
ελάχιστη προσπάθεια και δαπάνη, 
μια αξιοσημείωτη μείωση της ε
γκληματικότητας θα μπορούσε να

Μια σύγχρονη άποψη ορισμένων εγκληματολογιών ισχυρίζεται ότι το 
έγκλημα θα μειωνόταν σημαντικά αν θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε το 
μικρό εκείνο τμήμα του αριθμού των εγκληματιών, το οποίο διαπράττει 
το μέγιστο μέρος των εγκλημάτων, και να αποδεχθούμε μια διωκτική πο
λιτική, η οποία θα το αδρανοποιούσε. Οι συνήγοροι αυτής της θεωρίας 
δέχονται ότι υπάρχουν «εγκληματίες καριέρας», ότι δραστηριοποιούνται 
εγκληματικό για ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι οι προθέ
σεις τους είναι δυνατόν να διαγνωσθούν εκ των προτέρων και ότι τα εγ
κλήματα τους είναι δυνατόν να προληψθούν με έγκαιρη επέμβαση των 
διωκτικών αρχών. Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης προτείνουν επιλε
κτική αδρανοποίηση των εγκληματιών αυτών με περιορισμό της ελευθε
ρίας τους.
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επιτευχθεί. Λίγα ηθικά και νομικά 
προβλήματα θα αντιμετωπίζονταν 
για την απομόνωση του χρόνιου 
εγκληματία από την κοινωνία. Το 
κόστος της αντεγκληματικής πολι
τικής θα μπορούσε να μειωθεί με 
τον αναπροσανατολισμό των ερευ
νών από τα εγκλήματα μικρής βα
ρύτητας στα ελάχιστα επικίνδυνα. 
Αυτό θα μπορούσε επίσης να α
παλλάξει το σύστημα αντεγκλημα- 
τικής πολιτικής από την ενασχόλη
σή του με τα κοινωνικό προβλήμα
τα και να του επιτρέψει να συγκε
ντρώσει την προσοχή του στον εν
τοπισμό και την αδραναποίηση ε
κείνων που βάζουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια της κοινωνίας».

Η υλοποίηση όμως μιας τέτοιας 
πολιτικής παρουσιάζει σημαντικό 
προβλήματα. «Πώς θα αναγνωρί
ζεις κάποιον ως εγκληματία καριέ- 
ρας», επισημαίνει ο Τ. Η., «πριν 
διαπρόξει το αδίκημα που του κα
ταλογίζουν; Και αφού θα έχει δια- 
πράξει το έγκλημα, ποια θα είναι η 
ωφέλεια να τον περιορίσεις; Η υ
λοποίηση της πολιτικής αυτής θα 
απαιτούσε ένα διαγνωστικό μηχα
νισμό ο οποίος θα παρείχε υψηλά 
στάνταρντς ακρίβειας και θα έπρε
πε να χρησιμοποιεί αποδεικτικά 
στοιχεία εύκολα να μετρηθούν, 
νομικό και Κοινωνικά αποδεκτά και 
αποδεικνύοντα την πρόθεση διά- 
πραξης μιας εγκληματικής πράξης. 
Επί πλέον ο χειρισμός αυτού του 
διαγνωστικού μηχανισμού δεν θα 
έπρεπε να επιτρέπει τη χρήση (ή 
μάλλον την κατάχρησή του) από 
επικίνδυνα άτομα».

«Επί πλέον», συνεχίζει ο Τ. Η., 
«τα στοιχεία για μια τέτοια διάγνω
ση είναι αμφισβητήσιμα. Κακές 
σχέσεις με τους γονείς ή και με τις 
αρχές, το κάπνισμα και το ποτό 
λαμβάνονται υπόψη για τη διάγνω
ση μιας μελλοντικής εγκληματικής

νον, αφού η παράνομη συμπεριφο
ρά έχει λάβει χώρα. Όμως πόσες 
και τι είδους παράνομες πράξεις 
επιτρέπουν τη διάγνωση μελλοντι
κής εγκληματικής δραστηριότητας;

Ένα άλλο πρόβλημα εγείρεται 
από το γεγονός ότι οι σοβαρότερες 
κυρώσεις επιβάλλονται σ’ εκείνους 
που έχουν προηγούμενη καταδίκη. 
Εντούτοις η επιλεκτική αδρανο- 
πσίηση θα μπορούσε να εφαρμο- 
σθεί σε εκείνους με μακρόχρονο 
εγκληματικό παρελθόν και σ’ εκεί
νους που παρουσιάζουν τη δυνα
τότητα για εγκληματική δράση ή, 
για παράδειγμα, στους για πρώτη 
φορά δολοφόνους.

Για να είναι αποτελεσματική η 
επιλεκτική αδρανοποίηση θα πρέ
πει να εφαρμοσθεί στους χρόνιους 
παραβάτες, οι οποίοι τώρα διαφεύ
γουν από την παρατήρηση του συ
στήματος αντεγκληματικής πολιτι
κής, πλην όμως η έρευνα για την 
επισήμανσή τους, τονίζει ο Τ. Η. εί
ναι καταδικασμένη σε αποτυχία.

Ο Peter Greenwood της Rand 
Corporation στην Καλιφόρνια έχει 
επισημάνει επτά μεταβλητές για 
την διάγνωση ενός υψηλής στάθ
μης εγκληματία. Τα κριτήρια αυτής 
της κλίμακας, τα οποία θα μπορού
σαν να εξετασθούν κατά τη λήψη
αποφάσεων για επιλεκτική αδρα
νοποίηση, περιλαμβάνουν: Φυλάκι
ση για χρόνο περισσότερο από ένα 
έτος πριν την παρούσα σύλληψη, 
προηγούμενη σύλληψη για είδος 
εγκλήματος το οποίο τεκμαίρεται 
(γίνεται διάγνωση) ότι θα ξανακάνει 
στο μέλλον, καταδίκη κατά τη νεα
νική ηλικία, παραμονή σε αναμορ
φωτικό κατάστημα, χρήση ηρωίνης 
ή βαρβιτουρικών τα προηγούμενα 
δύο χρόνια, χρήση των ιδίων ου
σιών σε νεανική ηλικία και απασχό
ληση για χρόνο λιγότερο από ένα 
έτος κατά τα δύο τελευταία έτη

στόχων για πολιτική αδρανοποίηση. 
Η μέθοδος του Greenwood θα ανα
γνωρίσει μόνον άτομα, τα οποία 
έχουν ήδη ξεπεράσει την ηλικία 
της μέγιστης εγκληματικής δρα
στηριότητας, επισημαίνει ο Τ. Η., 
και η αδρανοποίηση αυτών δεν θα 
μειώσει κατά πολύ τον αριθμό των 
εγκλημάτων. Αφού η εγκληματική 
συμπεριφορά κορυφώνεται ανάμε
σα στην μέση και ύστερη εφηβεία 
και κατόπιν πέφτει απότομα, η α
ποτελεσματική επέμβαση πρέπει 
να γίνεται στην ηλικία των 13 ή 14 
χρόνων. Όμως, τα ηθικά θέματα 
που περιβάλλουν την αδρανοποίη
ση νέων ανθρώπων αποκλείει κάθε 
παραπέρα σκέψη υλοποίησης της 
πολιτικής αυτής. Είναι δυνατόν 
παιδιά ηλικίας 13 ή 14 χρόνων να 
φυλακιστούν με την πρώτη τους 
παράβαση;

«Το πρόβλημα με αυτή την 
προσέγγιση είναι ότι οι μισοί απ’ 
αυτούς τους παραβάτες δεν θα ξα
νακάνουν ποτέ αδίκημα και είναι 
αναποτελεσματικό να φυλακίσει 
ανθρώπους χωρίς να υπάρχει ανά
γκη» , επισημαίνει ο Τ. Η. Ομοίως το 
πρόβλημα της φυλάκισης μετά τη 
δεύτερη παράβαση είναι ότι αρκε
τοί από τους παραβάτες αυτούς 
δεν κάνουν ποτέ τρίτη, ενώ αρκε
τοί «για πρώτη φορά παραβάτες» 
χρειάζονται αδρανοποίηση. Έτσι ο 
αριθμός των παραβάσεων δεν είναι 
επαρκές στοιχείο.

«Η λογική της επιλεκτικής α- 
δρανοποίησης έχει αποτύχει», λέ
γει ο Τ. Η., «γιατί δεν μπορεί να 
διαγνώσει κανείς μελλοντική ε
γκληματική δραστηριότητα ως τη 
στιγμή που η πιθανότητά της κλίνει 
στο σημείο όπου η διάγνωσή της 
έχει πλέον μικρή αξία». Έτσι όταν 
με το πέρασμα του χρόνου ένα ά
τομο μπορεί να αναγνωριστεί σαν 
συνήθης εγκληματίας, αυτό έχει

συμπεριφοράς. Όμως πολλοί νέοι πριν τη σύλληψη αυτή. σχεδόν σταματήσει την εγκληματι-
παρουσιάζουν κάποια στιγμή τέτοια Η κλίμακα, βασισμένη σε συνε- κή του δραστηριότητα (έχει αδρα- 
στοιχεία συμπεριφοράς, χωρίς ε- ντεύξεις με τροφίμους φυλακών, νοποιηθεί μόνο του). Δεν υπάρχει 
γκληματική συνέχεια». έχει κριθεί ότι είναι δυνατόν να λοιπόν καριέρα ούτε δικαιολογία

Η επιλεκτική αδρανοποίηση θα χρησιμοποιηθεί. Υπάρχουν όμως για αδρανοποίηση. Ο Τ. Η. παρατη- 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μό- άλλα προβλήματα στην αναγνώριση ρεί ότι ενώ μια τέτοια πολιτική επι-
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Το έγκλημα χτυπάει την πόρτα μας. 
Μπορεί όμως η «επιλεκτική αδρανο- 
ποίηση» των υποτιθέμενων κακοποιών 
να δώσει τη λύση;

καλούνται πολιτικοί, τα μέσα μαζι
κής ενημέρωσης και η κοινή γνώμη 
και υποστηρίζεται από την αστυνο
μία και τους εισαγγελείς, οι οποίοι 
δίνουν προτεραιότητα στη σύλλη
ψη και τη δίωξη εκείνων με μακρό
χρονο εγκληματικό παρελθόν, η 
επιλεκτική αδρανοποίηση έχει ελά
χιστη επίδραση πάνω στο πρόβλη
μα της εγκληματικότητας.

«Δεν μπορούμε να αδρανοποιή- 
σουμε περισσότερο αποτελεσματι
κά τους παραβάτες, γιατί γρήγορα 
αδρανοποιούνται μόνοι τους», ι
σχυρίζεται ο Τ. Η. Επειδή υπάρχει 
μια σύντομη περίοδος σημαντικής 
εγκληματικής δράσης, όταν αυτοί 
είναι νέοι, θα πρέπει να συγκε

ντρώσουμε τις προσπάθειές μας 
στη νεότητα. Η πρόληψη θα πρέπει 
να είναι ο πρώτος μας στόχος».

Ο Τ. Η. πιστεύει πως στους 
νέους ανθρώπους θα πρέπει να δί
νονται περισσότερα ενδιαφέροντα, 
περισσότερα πράγματα να κάνουν, 
για να βρίσκονται σε απασχόληση 
και εκτός πειρασμών. Χρειάζονται 
εντατικότερη απασχόληση στα κρί
σιμα χρόνια και κυρίως θα πρέπει 
να διδαχθούν πώς θα μπορούν να 
αντιμετωπίσουν τα πρακτικά προ
βλήματα της ζωής. Στους νέους θα 
πρέπει να προσφέρονται όσο το 
δυνατόν περισσότερες επιλογές 
για να αποφύγουν εκείνη του ε
γκλήματος.

Θα πρέπει επίσης να δίνονται 
στα παιδιά εναλλακτικές δυνατότη
τες εκτός εκείνης της ανώτερης 
εκπαίδευσης, γιατί πολλά απ’ αυτά 
δεν έχουν ανάλογη κλίση. Το σχο

λείο θα μπορούσε να κρατήσει κά
ποια παιδιά εκτός πειρασμών αλλά 
όχι όλα. Θα πρέπει λοιπόν να κα- 
ταρτισθούν προγράμματα και για 
τα παιδιά εκείνα για τα οποία η αί
θουσα διδασκαλίας δεν είναι και 
τόσο ελκυστική.

Δεν μπορούμε πραγματικά να 
επισημάνουμε τον ακριβή αριθμό 
των «επιτυχημένων κακοποιών» 
ανάμεσά μας, αφού εξ ορισμού έ
χουν πάψει την ενεργό εγκληματι
κή τους δράση. «Τα πράγματα είναι 
εναντίον τους» τονίζει με έμφαση 
ο Hirschi. «Το έγκλημα είναι μια 
ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη δραστηριό
τητα. Εκείνοι που εντρυφούν σ’ 
αυτό αρκετά, τελικά συλλαμβάνο- 
νται».

«Το άρθρο αυτό με αρχικό τίτλο «The 
elusive career criminal» δημοσιεύτηκε 
στο καναδικό περιοδικό Liaison, αρ. τ.

2/1987, σελ. 4-9).
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

-  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ -

Το ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Εταιρείας Κοινω
νικής Αμυνας (Θεσσαλονίκη) ανάμεσα στις άλλες 
δραστηριότητές του παρουσιάζει σειρά δημοσιευμά
των υψηλής στάθμης, τα οποία κινούνται στο πεδίο 
του Ποινικού Δικαίου και της Εγκληματολογίας.

Το τελευταίο δημοσίευμα (3/1987) είναι η εργασία 
της Frederique Minault-Rallis (DEA Εγκληματολογίας) 
με το ανωτέρω θέμα στη γαλλική γλώσσα.

Η «Α.Ε.» στα πλαίσια της προσπάθειάς της να φέ
ρει το αναγνωστικό της κοινό σ’ επαφή με σύγχρονη 
διεθνή εγκληματολογική βιβλιογραφία, αναδημοσιε
ύει την ελληνική περίληψη του παραπάνω δημοσιεύ
ματος.

Η έρευνα αυτή συνδέεται με τις συστηματικές 
προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια πάνω 
στο θέμα της Ευρωπαϊκής συνεργασίας και ενότητας.

Περιέχει μια σκέψη, κοντά στις άλλες που προτεί- 
νονται, για την πραγματοποίηση ενός υποδείγματος 
εγκληματολογικών στατιστικών στο Ευρωπαϊκό επί
πεδο. Στη σημερινή εποχή της διαμορφώσεως του 
ενιαίου κοινοτικού δικαίου τα κράτη οφείλουν ν’ α
ποκτήσουν μια κοινή εγκληματολογική πολιτική. Αυτό 
για να επιτευχθεί χρειάζεται η εξεύρεση ενός -  ενι
αίου για όλα τα κράτη μέλη της κοινότητας -  συστή
ματος στατιστικής εργασίας, με την έννοια της συ- 
γκεντρώσεως και κατατάξεως στοιχείων, κάποιας ευ
ρύτερης όσο γίνεται σημασίας, για την επιβοήθηση 
της επιστημονικής εγκληματολογικής έρευνας και η 
χάραξη της κοινοτικής πολιτικής σ’ αυτόν τον τομέα.

Μέχρι τώρα δεν επιτεύχθηκε ένα τέτοιο σύστημα 
ευρωπαϊκής στατιστικής, λόγω των μεγάλων δυσχε- 
ρειών που προκύπτουν και που, βέβαια, θα παρακαμ
φθούν και θα λυθούν με το χρόνο, κάτω από την πίε
ση της οφελιμότητάς του.

Η δυσκολία προέρχεται από την ύπαρξη των πολ
λών στατιστικών και του τρόπου καταρτίσεώς τους. 
Κάθε χώρα ακολουθεί τη δική της μεθοδολογία και 
έχει το δικό της τρόπο επιλογής και επεξεργασίας 
των κριτηρίων και στοιχείων που είναι συνάρτηση της

μορφής του πολιτεύματος και της οργανώσεώς της 
(ομοσπονδιακό κράτος ή όχι), της εθνικής της νομο
θεσίας και των ιδιαιτέρων αναγκών και συνθηκών της 
κοινωνικής συνθέσεώς της. Οι εθνικές στατιστικές 
δεν προσφέρονται να βοηθήσουν τις προσπάθειες 
και γιατί είναι πολλές και γιατί δεν διαφέρουν μόνο 
από την άποψη των στοιχείων που χρησιμοποιούν και 
της μεθοδολογίας που εφαρμόζουν, αλλά και γιατί 
μερικές απ’ αυτές γνωρίζουν τα συστήματα της κοι
νοτικής καταστιχογραφίας καλύτερα από άλλες. Υ
πάρχουν χώρες που το σύστημα και η κατάρτιση της 
στατιστικής του βασίζεται στις πληροφορίες που α
ντλούν από την αστυνομική και άλλες από τη δικα
στική αρχή. Στα δικαστήρια όμως, δεν φθάνουν όλες 
οι άδικες και ποινικά κολάσιμες πράξεις, γιατί αλλού 
πολλές απ’ αυτές διώκονται ύστερα από έγκληση του 
παθόντος, ενώ άλλες αυτεπάγγελτα από την εισαγ- 
γελική αρχή, σε αναλογία διαφορετική από χώρα σε 
χώρα.

Η ανομοιότητα των νομοθεσιών είναι δεδομένη 
και το κάθε κράτος με βάση τις δικές του διατάξεις 
καθορίζει πότε μια συγκεκριμένη ανθρώπινη συμπε
ριφορά είναι ποινικά παράνομη και πότε δεν είναι. Ή 
το ένα κράτος κηρύσσει παράνομη μια συμπεριφορά 
ενώ το άλλο δεν την περιλαμβάνει στον κατάλογο 
των ποινικά κολάσιμων πράξεων.
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Ακόμα υπάρχουν διαφορές ως προς τις διαδικα
σίες που ακολουθούνται σε κάθε κράτος για τη δίωξη 
της εγκληματικής πράξεως, ατ ) την τέλεση μέχρι το 
τέλος της δίκης, καθώς επίσης και ως προς τον τρό
πο εκτίσεως της ποινής που κατάγιγνώσκεται κλπ.

Αν όλες αυτές, που ενδεικτικά αναφέρονται και 
άλλες πολλές όπου υπάρχουν δυσκολίες, δεν επι
τρέπουν την εξεύρεση και εφαρμογή ενός κοινού 
συστήματος στατιστικής, υπάρχει μια άλλη ευρύτατη 
περιοχή που μπορεί να προσφέρει ομοιογενή στοι
χεία για την πραγματοποίηση του σπουδαίου σκοπού.

Έτσι υπάρχουν πράξεις που αντιμετωπίζονται από 
την άποψη του ποινικού δικαίου κατά τρόπο ομοιό
μορφο ή με ελάχιστα ουσιώδεις παρεκκλίσεις, ώστε 
να προσφέρονται για ενιαιοποιήσεις και μπορούν να 
εξυπηρετήσουν ικανοποιητικά τη συγκεκριμένη 
προσπάθεια.

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια αν γίνει μια συστηματική 
επεξεργασία ύστερα από μια προσεκτική σύγκριση, 
θα διαπιστωθεί, ότι στα βασικά και ουσιώδη στοιχεία, 
που ενδιαφέρουν την εγκληματολογική επιστημονική 
έρευνα υπάρχει έκδηλη επικάλυψη στο νομικό ορι
σμό πολλών εγκλημάτων ή κατηγοριών εγκλημάτων, 
που μας δίδει ή μπορεί να μας δώσει σε ικανοποιητι
κό βαθμό την αναζητούμενη ομοιογένεια για την α
ποτελεσματική προσέγγιση του προβλήματος και την 
απόκτηση παράλληλα προς την εθνική στατιστική και 
τις εγχώριες ρυθμίσεις, του επιθυμητού κοινού συ
στήματος στατιστικής για τις χώρες της κοινότητας.

Αλλωστε, εν όψει του μεγάλου σκοπού που κα
λείται να υπηρετήσει το ενιαίο σύστημα θα ήταν εύ
κολο να δεχθούν τα κράτη μερικούς κοινούς κανόνες 
στο θέμα με τη διαδικασία τροποποιήσεως των εθνι
κών τους στατιστικών και να διευρύνουν το συγκριτι
κό χαρακτήρα των δεδομένων, παράλληλα με τη δια

τήρηση των επιτόπιων εθνικών ρυθμίσεων.
Τούτο μπορεί ανώδυνα να γίνει με την ευκαιρία 

των αλλαγών που κάνουν οι χώρες στα συστήματα 
της στατιστικής τους με σκοπό την προαγωγή και 
βελτίωση στην ακρίβεια της αποδόσεώς τους. Σήμε
ρα μάλιστα που προχωρούν στην αναθεώρηση των 
συστημάτων τους με την ανάγκη εισαγωγής των και
νούργιων μεθόδων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, 
αυτό μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα. Τα κράτη της 
ΕΟΚ, τώρα που αναθεωρούν τον τρόπο κατάρτισης 
των στατιστικών τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορούν να εξετά
σουν τη δυνατότητα αποκτήσεως του κοινού και ο
μοιόμορφου αυτού για όλες τις χώρες συστήματος 
στατιστικής. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές προσφέ- 
ρονται να βοηθήσουν αποτελεσματικότερα στο συμ
βιβασμό των εθνικών και διεθνών απαιτήσεων, συ- 
γκρίνοντας ευκολότατα τα αντίστοιχα δεδομένα με 
στόχο την κατάρτιση δύο πινάκων. Ενός για τις εθνι
κές και ενός προσαρμοσμένου στις διεθνείς ανάγκες 
με τη χρησιμοποίηση των ιδίων στοιχείων. Ετσι π.χ. 
θα μπορούσε ο ένας πίνακας να συνταχθεί με ορι
σμένο όριο ηλικίας που θα ορισθεί και θα είναι το ίδιο 
για όλες τις χώρες της κοινότητας.

η εγκληματικότητα διαφέρει από χώρα σε χώρα 
ανάλογα με την ηλικία, την ιδιοσυγκρασία του λαού 
σχεδόν απόλυτα ολοκληρωμένη συγκέντρωση των 
στοιχείων που απαιτεί η αποτελεσματική επιστημονι
κή μελέτη του προβλήματος. Είναι λοιπόν ανάγκη 
όλες οι χώρες (και για να εντοπίσουμε το θέμα στην 
περίπτωσή μας, όλες οι χώρες της ΕΟΚ) να συντονί
σουν τις προσπάθειές τους πάνω στο τόσο σημαντικό 
θέμα της εγκληματικότητας και να προσδώσουν την 
πρέπουσα έκταση στη συγκριτική αξιολόγηση και ε
πεξεργασία όλων αυτών των δεδομένων. Με αυτόν
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] τον τρόπο οι εθνικές στατιστικές θα βασίζονταν σε 
στοιχεία διεθνώς συγκρίσιμα και θ' αποτελούσαν την 

I αρχή για μια ενδιαφέρουσα επιστημονική έρευνα.
Η επεξεργασία των εθνικών εγκληματολογιών 

| στατιστικών θα απέβλεπε στη σύγκριση της εξέλιξης 
i της εγκληματικότητας σε κάθε χώρα μέλος της ΕΟΚ. 
Γι’ αυτό οι χώρες αυτές θα έπρεπε να δίδουν πλη- 

I ροφορίες που θ ’ αναφέρονται στις παράνομες πρά- 
| ξεις, στις δικαστικές αποφάσεις, στην κατάσταση των 
κατηγορηθέντων αν δηλαδή είναι προφυλακισμένοι ή 

| αν καταδικάσθηκαν για την πράξη τους κλπ.
Όταν προσπαθούμε να κάνουμε διεθνείς συγκρί

σεις η μεγαλύτερη δυσκολία προέρχεται από τη δια
φορά που υπάρχει από χώρα σε χώρα στο νομικό ορι
σμό των εγκλημάτων.

Η παράκαμψη αυτής της δυσκολίας επιβάλλει να 
τηρηθεί η εξής μεθόδευση:

Για τις εσωτερικές ανάγκες συγκρίσεως μιας χώ
ρας θα μπορούσαμε ν ’ ακολουθήσουμε τη διάρθρωση 
της εθνικής της στατιστικής. Για τις διεθνείς στατι
στικές θα ταίριαζε να δεχθούμε μια ιδιαίτερη διάκρι
ση μεταξύ των παράνομων πράξεων. Θα ξεχωρίζαμε 
και θα χρησιμοποιούσαμε όσες θεωρούνται σ’ όλες 
τις χώρες περισσότερο σοβαρές. Από αυτές θα πε
ριοριζόμασταν μάλλον σε εκείνες που στρέφονται 
εναντίον των ανθρώπων και των αγαθών. Οι δικαστι
κές αποφάσεις θα καταγράφονταν όπως και στις ε
θνικές στατιστικές και θα ήταν μάλιστα δυνατόν να 
ζητηθούν περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάρ
τιση της διεθνούς στατιστικής.

Από όσα παραπάνω είπαμε γίνεται φανερό, ότι οι 
διαφορές που υπάρχουν από χώρα σε χώρα στο νομι
κό ορισμό μιας άδικης πράξης και στις απειλούμενες 
ποινές εμποδίζουν την εξεύρεση αποτελεσματικού 
συστήματος σύγκρισης, ώστε να επιτύχουμε μια ενι
αία διεθνή στατιστική ταξινόμηση. Είναι όμως αλή
θεια ότι υπάρχουν αδικήματα που ουσιαστικά, ανε
ξάρτητα δηλαδή από το νομικό τους ορισμό και το 
νομοτυπικό προσδιορισμό τους, είναι ποινικά κολά
σιμα για όλες τις χώρες όπως π.χ. τα αδικήματα της 
ανθρωποκτονίας, της κλοπής, του βιασμού κλπ.

Πάνω σ’ αυτά τα αδικήματα μπορούμε να κάνουμε 
τις συγκρίσεις και να συντάξουμε την διεθνή στατι
στική που επιδιώκουμε, με βάση την ουσία τους, α
διαφορώντας για την τυπική μορφή τους.

Σε μια τέτοια περίπτωση θα γινόταν ανακατάταξη 
με κριτήρια συγκρίσεως τη βαρύτητα της πράξεως 
που και αυτή θα προσδιορίζεται ανάλογα με τις συν
θήκες και τις ιδιαίτερες περιστάσεις της τέλεσής της 
καθώς και με τις συνέπειές της.

Έτσι π.χ. μπορούμε να κατατάξουμε τις σωματι
κές βλάβες σύμφωνα με το είδος της κάκωσης, τη 
βαρύτητα και τις συνέπειες, με την παρακάτω μεθό
δευση:

Η κάκωση ήταν:
-  τέτοια που δέχτηκε ιατρική φροντίδα 
-προκλήθηκε απ’ αυτήν προσωρινή, για ορισμένο 

χρόνο ανικανότητα για εργασία 
kc άλλους παράγοντες, γι’ αυτό και τα σχετικά συ

μπεράσματα ανάμεσα στις χώρες παρουσιάζουν απο
κλίσεις, που σχετίζονται με τα δεδομένα που χρησι
μοποιούνται για τη στατιστική έρευνα. Αλλ’ οι κοινές 
στατιστικές δεν μπορούν να δώσουν όλες τις πληρο
φορίες στον ωφέλιμο λεπτομερειακό βαθμό για μια

-προέκυψε διαρκής ανικανότητα για εργασία
- η  κάκωση ήταν θλάση, τραύμα...
-προκλήθηκε από χτύπημα μαλακού οργάνου, 

μαχαιριού, πυροβόλου όπλου κλπ.
Επίσης οι παρόμοιες πράξεις κατά των περιουσια

κών αγαθών μπορούν να καταταγούν ανάλογα:
-  με το ποσό
-  με τις συνθήκες που έγιναν, όπως π.χ. μια 

κλοπή τελέσθηκε από υπάλληλο ή ιδιώτη, στον δρό
μο, σε καφενείο, από γνωστό, από άγνωστο, με απει
λή βίας...

Όσον αφορά την ποινή, η κοινωνική αντίδραση 
για την πρόληψη και την καταστολή των αδικημάτων 
εκδηλώνεται με το πρόστιμο ή και την φυλάκιση, σε 
όλες τις χώρες της ΕΟΚ. Όμως η φυλάκιση σε μερι
κές χώρες είναι πλήρης περιορισμός της ελευθερίας, 
για όλες τις ημέρες, ενώ σ’ άλλες η φυλάκιση εκτε- 
λείται μόνο για ορισμένες (Σαββατοκύριακο). Ακόμα 
υπάρχουν χώρες όπου ισχύει το σύστημα της αναβο
λής ή της αναστολής εκτελέσεως της ποινής ή απει
λούνται μόνο χρηματικά πρόστιμα.

Μ’ αυτές τις διαφορές η εξεύρεση ισοτιμίας μετα
ξύ των ποινών για να μπορούν να γίνουν συγκρίσεις 
θα συναντούσε ανυπέρβλητες δυσκολίες. Εκείνο 
λοιπόν που απομένει είναι να δεχθούμε μόνο γενικές 
ταξινομήσεις όπως «στέρηση προσωπικής ελευθε
ρίας» ή «χρηματικές ποινές».

Η μέθοδος βέβαια αυτή θα έδιδε λιγότερες λε
πτομέρειες για τις διεθνείς συγκριτικές στατιστικές, 
αφού οι εθνικές στατιστικές θα περιορίζονταν σε το
μείς όπου οι συγκρίσεις είναι δυνατές. Θα είχαν όμως 
την απαραίτητη για το σκοπό ομοιογένεια από την 
άποψη του αντικειμένου και άλλα πλεονεκτήματα 
που συναντώνται σε κάθε είδος στατιστικής, όπως η 
διάκριση του φύλλου και της ηλικίας.

Οι περιορισμένες αυτές διεθνείς στατιστικές j 
μπορεί να μην προσφέρουν όλες τις αναγκαίες πλη
ροφορίες για μια βαθειά γνώση του προβλήματος, θα 
προσφέρουν όμως ένα ενιαίο πλαίσιο για εθνικές με
λέτες πιο ειδικές και αναλυτικές. Θα έκανα γνωστή 
την εγκληματολογική πολιτική της κάθε χώρας καθώς 
και τον ασκούμενο κοινωνικό έλεγχο των παρανο
μιών.

Θα ήταν χρήσιμο τα κράτη-μέλη να δεχθούν μερι- j 
κούς κανόνες, αναθεωρώντας τις μεθόδους συντά
ξεως των στατιστικών τους και να βρουν τρόπους αυ- 
ξήσεως του συγκριτικού χαρακτήρα των δεδομένων, 
χωρίς να θιγούν οι εθνικές ρυθμίσεις.

Κάτι τέτοιο δεν θα συναντήσει μεγάλες δυσκο
λίες, γιατί ναι μεν μπορεί οι νομικοί ορισμοί να είναι | 
διαφορετικοί, αλλά, καθώς προείπαμε, υπάρχουν το
μείς μέσα στα διαφορετικά συστήματα που επικαλύ
πτουν τις ίδιες έννοιες, ώστε να διευκολύνουν την 
προσπάθεια.
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Η γέννηση 
του Χριστού

στη βυζαντινή ζωγραφική

Η γέννηση του Χριστού, Βυζαντινό Μουσείο.

«... άπερ Ε ύ α γ γ έλ ιο ν  λόγψ  έξη -  
γ ε ϊτα ι, ό

ζω γράφ ος έρ γ φ  δ ε ικνύε ι...»

Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Του Ανθ/μου Κώστα Δανούση

Γενικά στην χριστιανική -  αλλά ιδιαίτερα στη βυ
ζαντινή -  τέχνη το ιδεώδες που κυριαρχεί είναι η αι
σθητική κατηγορία του «υψηλού». Η εικόνα, βασικό 
στοιχείο της τέχνης αυτής οδηγεί την ψυχή του αν
θρώπου από το ομοίωμα στο πρωτότυπο, στον θεό 
«ε'ικών μέν  οϋν έστιν ομοίωμα χαρακτήριζαν τό πρω-
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τότυπον», μας λέγει ο γενναίος υπέρμαχος των εικό
νων Ιωάννης Δαμασκηνός). Για να επιτύχει η τέχνη 
στο λειτουργικό της αυτό ρόλο συνεργούν δύο στοι
χεία, η φόρμα και το περιεχόμενο. Εμείς θα σταθού
με στο δεύτερο.

Το περιεχόμενο, η ιστόρηση της εικόνας, κατ’ αρ
χήν εκπροσωπεί τη διδασκαλία της εκκλησίας, όπως 
την εκφράζουν τα ιερά κειμήλια και η παράδοση. Δεν 
είναι όμως λίγες οι φορές που οι αγιογράφοι αντλούν 
τα θέματά τους και από άλλα -  μη αποδεκτά -  κείμε
να, όπως τα απόκρυφα ευαγγέλια του Ιακώβου, του 
Ματθαίου, κ.ά. Στο απόκρυφο μάλιστα ευαγγέλιο του 
πρώτου η εικονογραφία μας χρεωστά πολλά.

Ανάμεσα στους εικονογραφικούς κύκλους, ο ση
μαντικότερος ίσως είναι το δωδεκάορτο, και μέσα σ’ 
αυτό εξέχουσα θέση κατέχει η «Γέννηση». Η βυζα
ντινή ζωγραφική τονίζει το «υπερφυές» γεγονός της 
γέννησης, ενώ η δυτική τέχνη παριστά κυρίως την 
προσκύνηση του παιδιού» (Adorazione di bambino). 
Όμως τι εικονίζει η « Γέννηση» και τι σημαίνει καθένα 
απ’ τα στοιχεία της;

Σε βραχώδες βυζαντινό τοπίο («όρος αλατόμη- 
τον», όπως θέλει και την Θεοτόκο ο υμνωδός στον 
Ακάθιστο Ύμνο), ανοίγεται σπήλαιο στο οποίο ιστο
ρείται κιβωτιόσχημη φάτνη αλόγων, μέσα στην οποία 
βρίσκεται σπαργανωμένο το θείο βρέφος (όχι γυμνό 
όπως στη Δύση). Όπως μας παραδίδει ο Φώτης Κό- 
ντογλου, σε κάποιες σπάνιες εικόνες της Γέννησης 
επάνω στα χείλη του σπηλαίου φαίνονται ζωγραφι
σμένα μάτια, ωσάν να είναι ζωντανό. Η Θεοτόκος 
μπροστά απ’ τη φάτνη, άλλοτε καθιστή κι άλλοτε ξα
πλωμένη, ανάλογα με την τοποθέτησή του καλλιτέ
χνη στο ζήτημα αν η Θεοτόκος ένοιωσε ή όχι πόνους 
κατά τον τοκετό. Η καθιστή είναι πιο συνηθισμένη, ως 
«... έπί τφ ξένψ τόκψ τάς όδύνας φυγοϋοα...» κατά 
τον υμνωδόν. Πίσω από τη φάτνη προβάλλουν τα κε
φάλια του βοδιού και του όνου.

Γύρω από το κεντρικό αυτό θέμα αναπτύσσονται 
διάφορες παραστάσεις. Ψηλά, στο κέντρο της όλης 
σύνθεσης και πάνω από το σπήλαιο, εικονίζεται με 
ημικύκλιο ο ουρανός, από τον οποίο προβάλλει το 
αστέρι των μάγων, που το φως του φτάνει ως το 
βρέφος. Πάνω αριστερά οι άγγελοι υμνούν τον « υπέρ 
λόγον τόκον», ενώ απέναντι δεξιά εικονίζεται συνή
θως ο άγγελος -  αγγελιοφόρος προς τους ποιμένες 
(Λουκά, 2,9). Σε πολλές εικόνες κάτω απ’ αυτόν παρι- 
στάνονται ποιμένες «αγραυλούντες» (Λουκά, 2, 8).

Αριστερά κάτω από τους αγγέλους οι μάγοι, άλλο
τε έφιπποι και άλλοτε πεζοί κοντά ή μπροστά στο 
σπήλαιο. Αν και η Καινή Διαθήκη δεν αναφέρει πόσοι 
ήταν (Ματθαίος, 2, 1-12), εντούτοις η παράδοση -  και 
η εικονογραφία -  τους θέλει τρεις, σύμβολα των 
τριών φάσεων της ζωής. Έτσι παρίστανται ο ένας 
αγένειος, ο άλλος μεσήλικας και ο τρίτος γέρος. 
Όταν είναι έφιπποι εικονίζονται να καλπάζουν πάνω

σε άσπρο, κόκκινο και μαύρο άλογο και να δείχνουν 
με χαρά το αστέρι, που τους οδηγεί.

Στο αριστερό κάτω μέρος της σύνθεσης εικονίζε- 
ται ο Ιωσήφ απομονωμένος για να ξαναρθεί το μυ
στήριο της θείας ενσάρκωσης, δηλαδή της άσπορου 
σύλληψης. Παρίσταται σκεπτικός -  ίσως για το ακα
τάληπτο του μυστηρίου -  άλλοτε μόνος κι άλλοτε μα
ζί με ένα απ' τους βοσκούς.

Η σύνθεση ολοκληρώνεται με το λουτρό του νεο
γνού (κάτω δεξιά). Η παράσταση προέρχεται από τα 
απόκρυφα ευαγγέλια (Ιακώβου και Ματθαίου) και τη 
συνιστούν δύο γυναίκες γύρω από μια λεκάνη. Η μια 
-  η μαία -  κάθεται έχοντας το βρέφος στην αγκαλιά 
της, ενώ η άλλη, η Σαλώμη, ρίχνει νερό με το σταμνί 
στη λεκάνη. Η σκηνή βέβαια φέρνει στο νου μας ανά
λογες παραστάσεις από αρχαίες σαρκοφάγους με 
θέμα την «νίψιν» του Διονύσου.

Σε αρκετές εικόνες των μεταβυζαντινών χρόνων 
(από τον 16ο αι. και μετά) κάτω από την επίδραση της 
δυτικής τέχνης η Θεοτόκος εικονίζεται γονατισμένη 
μπροστά στη φάτνη και απέναντι της ο Ιωσήφ, κι αυ
τός γονατιστός να προσκυνούν το θείο βρέφος. Ο 
εικονογραφικός όμως αυτός τύπος, που δεν υπήρξε 
ποτέ προσφιλής στον ορθόδοξο χώρο, αμβλύνει το 
«υπερφυές» του μυστηρίου της ενανθρώπισης.

Πολλές φορές στις παραστάσεις της «Γέννησης» 
απαντώνται προφήτες, κρατώντας ειλητάρια με απο
σπάσματα από την Παλαιά Διαθήκη, δηλωτικά της έ
λευσης του Ιησού. Έτσι εικονίζονται:

-Ο  προφήτης Δαυίδ κρατώντας ειλητάριο που 
γράφει: «... καταβήσεται ώς ύετός έπ ί πόκον κα ί ώσεί 
σταγόνες στάζουσαι εις  τήν γήν» Ψαλμός, ο 6 , 6).

-Ο  προφήτης Ησαΐας κρατώντας ειλητάριο που 
γράφει: «... παιδίον έγεννήθη ήμϊν, υιός κα ί έδόθη 
ήμϊν, ου ή αρχή έπί τού ώμου αυτού. Καί καλείται τό 
όνομα αυτού μεγάλης βουλής "Αγγελος» (Ησαΐας, θ', 
6), καθώς επίσης και

-Ο ι προφήτες Μιχαίας, Βαρούχ και Μαλαχίας και 
ο πατριάρχης Ιακώβ, κρατώντας ειλητάρια με ανάλο
γα κείμενα.

ΓΓ αυτούς που θα ήθελαν να διαβάσουν περισσό
τερα πάνω στο θέμα αυτό προτείνουμε τους τίτλους:
1) Φώτη Κόντογλου «Έκφρασις της ορθοδόξου εικο

νογραφίας», Αθήναι 1960, τόμοι Α'-Τ Β' (έχει ανα
τυπωθεί πολλές φορές).

2) Κων/νου Α. Καλοκύρη, «Η Γέννησις του Χριστού ε ις  
την βυζαντινήν τέχνην της Ελλάδος» (Διατριβή επί 
διδακτορία), Αθήναι 1955.

3) Του ίδιου, «Το άστρον της Βηθλεέμ ε ις  την βυζα
ντινήν τέχνην», Θεσσαλονίκη 1969.

4) Του ίδιου, «Η ζωγραφική της Ορθοδοξίας», Θεσσα
λονίκη 1972.

5) Παναγιώτη Μιχελή, «Η αισθητική θεώρηση της βυ
ζαντινής τέχνης», Αθήναι 1978.
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ΑΓΙΑ ΝΥΚΤΑ

Πώς δημιουργήθηκε η γλυκεία αυτή 
μελωδία, που τα Χριστούγεννα κάθε 
χρόνου κάνει το γύρο του κόσμου.

Τη νύχτα της 24ης Δεκεμβρίου γιου Νικολάου, στο μικρό χωριό 
1818, μέσα στην εκκλησία του Α- Όμπερντορφ, που βρίσκεται κοντό
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στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, 
ακούστηκε για πρώτη φορά το χρι
στουγεννιάτικο τραγούδι, που έ
μελλε να γίνει αθάνατο και γνωστό 
σ’ ολόκληρο τον κόσμο, η «Άγια 
Νύχτα».

Πώς όμως δημιουργήθηκε και 
διαδόθηκε τόσο πλατιά η αγγελική 
αυτή μελωδία;

Λίγες μέρες πριν τα Χριστού- 
γεμμα της χρονιάς εκείνης, ενώ ο 
πάστορας του χωριού Ιωσήφ Μορ 
με το δάσκαλο Φράντς Γκρούμπερ 
ετοιμάζονταν ν’ αρχίσουν τις πρό
βες για τη λειτουργία, ανακάλυψαν 
ότι το εκκλησιαστικό όργανο ήταν 
αδύνατο να λειτουργήσει. Τρομο
κρατήθηκαν, και οι δυο. Στο σπίτι 
του δάσκαλου έγιναν πολλές συζη
τήσεις μα δεν κατέληξαν σε κάποια 
λύση.

Ο εφημέριος έφυγε απελπισμέ
νος, ξεχνώντας πάνω στο τραπέζι 
του Γκρούμπερ ένα τσαλακωμένο 
χαρτί. Ο μουσικός το ξεδίπλωσε και 
το διάβασε. Ήταν ένα θρησκευτικό 
ποίημα, που του άρεσε πολύ. 
«Στίλλε νάχτ, χάιλιγκς νάχτ...». Μα
γεμένος από την ομορφιά του 
ποιήματος ο Γκρούμπερ πλησίασε 
το παράθυρο και καρατηρούσε το 
χιόνι, που έπεφτε σκεπάζοντας το 
χωριό. Και ξαφνικά σαν κάποιο 
θαύμα να έγινε: μέσα του γεννή
θηκε μια ουράνια γλυκειά και από
κοσμη μελωδία.

Συγκινημένος ο Φραντς άρπαξε 
την κιθάρα του και έτρεξε στο φίλο 
του. Ο Πάστορας δεν έφερε καμμιά 
αντίρρηση. Χωρίς χρονοτριβή συ
γκέντρωσαν τους καλλίφωνους ε
νορίτες, μικρούς και μεγάλους, και 
συγκρότησαν μια μικρή χορωδία. Η 
κιθάρα με τό ακομπανιαμέντο της 
προσπαθούσε να αναπληρώσει το 
εκκλησιαστικό όργανο.

Έτσι ακούστηκε σε πρώτη -  πα
γκόσμια -  «εκτέλεση», η υπέροχη 
αυτή μελωδία:
« Άγια Νύχτα 
σε προσμένουν 
με χαρά οι Χριστιανοί.
Και με πίστη ανυμνούνε 
το Θεό δοξολογούνε 
μ ’ ένα στόμα, μια φωνή 
ναι, με μια φωνή...».

Παρά την ατελή προετοιμασία, 
το ασυνήθιστο ακομπανιαμέντο με 
την κιθάρα, και τη μικρή χορωδία, 
το τραγούδι άρεσε πάρα πολύ. Και 
εκτός από κείνους που το τραγού
δησαν, κανείς άλλος δεν ήξερε ότι 
μόλις είχε γραφτεί -  μόλις λίγο 
πριν...

Παρά τη μεγάλη επιτυχία, στην 
πρώτη εκτέλεση, η «Άγια Νύχτα» 
δεν ξανατραγουδήθηκε ποτέ στην 
εκκλησία του Αγίου Νικολάου του 
Όμπερντορφ. Με παράξενο όμως 
τρόπο άρχισε να διαδίδεται σ’ όλη 
την Αυστρία. Η διάδοσή του οφει
λόταν κυρίως σε μια οικογένεια 
πλανόδιων τραγουδιστών, που ο
νομάζονταν Ράινερ.

Οι Ράινερ, λοιπόν, τραγούδησαν 
την «Άγια Νύχτα» το χειμώνα του 
1822 μπροστά στον αυτοκράτορα 
Φραγκίσκο τον Πρώτο της Αυ
στρίας, και κατόπιν στην αυλή του 
τσάρου Αλεξάνδρου του Πρώτου 
της Ρωσίας. Αργότερα, διέδωσαν το 
τραγούδι και στην Αμερική, σε μια 
τουρνέ που έκαναν εκεί. Πάνω στις 
παρτιτούρες τους, όμως ήταν ση
μειωμένη η ένδειξη: «Συνθέτης και 
στιχουργός, άγνωστοι».

Τρία χρόνια αργότερα, ο ύμνος 
ξανακούστηκε στην Ευρώπη, και 
συγκεκριμένα στη Λειψία, στη Γερ
μανία. Παρουσιάστηκε στη χρι
στό υγενιάτικη λειτουργία, στο βα
σιλικό παρεκκλήσι. Η επιτυχία ήταν 
μεγάλη. Το τραγούδι άρεσε τόσο 
πολύ ώστε το «Κουαρτέτο Στρά- 
σερ», που το τραγούδησε εκεί, α
ποφάσισε να το εντάξει μόνιμα στο 
ρεπερτόριό του.

Το «Άγια Νύχτα» εκδόθηκε για 
πρώτη φορά, το 1840, κάπως καθυ
στερημένα βέβαια. Στην έκδοση 
αναφερόταν σαν γνήσια τυρολέ- 
ζικη μελωδία αγνώστου συνθέτη. 
Και ο κόσμος πια άρχισε ν' αναρω
τιέται ποιος τάχα να είχε γράψει 
αυτό το τόσο όμορφο τραγούδι.

Η απορία δεν λύθηκε παρά μό
νον το 1854. Εκείνη τη χρονιά ο 
διευθυντής της χορωδίας του Μο
ναστηριού των Βενεδικτίνων του 
Αγίου Πέτρου, στο Σάλτσμπουργκ, 
πήρε ένα γράμμα απ' το διευθυντή 
της Ορχήστρας της Αυλής του Βε

ρολίνου. Ο διευθυντής ζητούσε να 
μάθει αν υπήρχε καμιά πληροφο
ρία, σχετικά με το συνθέτη ή το 
στιχουργό της «Άγιας Νύχτας». Εί
χε αρχίσει να κυκλοφορεί η φήμη 
ότι τη μουσική του την είχε γράψει 
ο Μίκαελ Χάυδν, μικρότερος α
δερφός του διάσημου Αυστριακού 
συνθέτη Γιόζεφ Χάυδν.

Και οι δυο αδελφοί Χάυδν, ό
μως, είχαν πεθάνει πριν 40 περίπου 
χρόνια, και κάθε εξακρίβωση, από 
την πλευρά τους, ήταν αδύνατη. 
Έτσι, ο πατήρ Αμβρόσιος, ο διευ
θυντής της χορωδίας, άρχισε μια 
επίπονη έρευνα για να ανακαλύψει 
το αυθεντικό χειρόγραφο του τρα
γουδιού ή, έστω μια οποιαδήποτε 
ένδειξη σχετική με τους ανθρώ
πους που το είχαν δημιουργήσει.

Να, όμως, που η τύχη θέλησε να 
τον βοηθήσει, όταν ο πατήρ Αμ
βρόσιος, απελπισμένος από τις ά
καρπες προσπάθειές του, ζήτησε 
τη βοήθεια κάποιου μαθητή του, 
για να συνεχίσει τις έρευνες. Από 
τους πολλούς νέους της χορωδίας 
του, δεν μπορούσε να βρει καλύ
τερο βοηθό: ήταν ο Φελίξ Γκρού
μπερ, γιός του δάσκαλου Φράντς 
Γκρούμπερ, που ζούσε ακόμη!...

«Το τραγούδι αυτό δεν το έγρα
ψε ο Μ ίκαελ Χάυδν, αλλά ο πάστο
ρας Ιωσήφ Μορ και ο πατέρας 
μου!», είπε ο νέος στον έκπληκτο 
πατέρα Αμβρόσιο, που δεν περίμε- 
νε αυτή την, κυριολεκτικά εξ ου
ρανού, αποκάλυψη!

Έτσι, χάρη σε μια ευτυχή σύ
μπτωση, ξέρουμε σήμερα ποιοι δη
μιούργησαν την τόσο όμορφη 
«Άγια Νύχτα», το χριστουγεννιάτι
κο τραγούδι, που σήμερα τραγου
διέται σε 80 περίπου γλώσσες σ’ 
ολόκληρο τον κόσμο, χαρίζοντας 
στους πιστούς ρίγη συγκίνησης.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ*

Του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας 
+ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ

Δεν άντεξε στον αγώνα κατά της αρρώστιας ο 
πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος 
Τσάτσος. Ηταν ο τελευταίος αγώνας που έδωσε, 
ωστόσο χωρίς ελπίδες.

Ήταν μια ιδιαίτερα προβεβλημένη πολιτική και 
πνευματική προσωπικότητα, ο πρώην Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας που με την εκλογή του στο ύπατο 
αξίωμα της χώρας σφράγισε ένα δημοκρατικό θεσμό 
που ήταν νέος για τη χώρα μας. Ενεργός για τριάντα 
ολόκληρα χρόνια πολιτικός, και ακαδημαϊκός με την 
παρουσία του στην Ακαδημία Αθηνών επηρέασε θε
τικότατα το έργο της.

Το πνευματικό ήθος του και το συγγραφικό του 
έργο αποτιμήθηκαν από άξιους ανθρώπους του 
πνεύματος. Και δεν είναι μικρό το πολυποίκιλο έργο 
που μας άφησε κληρονομιά ο Κωνσταντίνος Τσά
τσος. Και είναι έργο που θα προκαλεί πάντα διάλογο, 
γιατί είναι έργο γόνιμο.

Όπως γόνιμο παραμένει και το μήνυμα ολόκλη
ρης της ζωής, που σφραγίστηκε με την τελευταία του 
επιθυμία:

ένας άνθρωπος -  όσο μεγάλος κι αν είναι -  οφείλει να μένει απλός...



Αχίλλειος πτέρνα της εποχής μας

Στην εποχή μας γενικά η ουμανιστική παιδεία 
φθίνει. Πνίγεται από την εκπληκτική πρόοδο των 
θετικών επιστημών, των συνδεδεμένων με τις 
εφαρμογές που αποτελούν την λαμπρή επίδοση 
του αιώνα μας. Οι θετικές επιστήμες καλλιεργούν 
τον συνειρμικό λόγο, βοηθημένες από την ιχνη
λασία της φαντασίας. Είναι όμως κυρίως και έξο
χοι καρποί του λόγου. Δεν καλλιεργούν την ψυχή, 
τον συναισθηματικό, τον μέσα κόσμο. Δεν καλ
λιεργούν τον άνθρωπο, αλλά μέρος από τα επι- 
τεύγματά του. Η ουμανιστική παιδεία, που ασχο- 
λείται με τον άνθρωπο συρρικνώνεται και είναι 
φανερό ότι θα συρρικνωθεί και περισσότερο.

Οι αξίες των επιστημών που αποβλέπουν στη 
γνώση και στην καθυπόταξη της ύλης στον άν
θρωπο, θα επικρατούν ακόμα για δεκαετηρίδες, 
ενώ εκείνες που μελετούν τον πνευματικό άν
θρωπο, τις ηθικές αξίες, αυτές θα αργοπορούν ή 
θα είναι στάσιμες. Μαζί και οι αισθητικές αξίες και 
αυτές δεν θα μείνουν αλώβητες από αυτή την 
ανισορροπία μεταξύ υλικού πολιτισμού και πνεύ
ματος.

Γενικά αυτή η ανισορροπία αποτελεί την αχίλ
λειο πτέρνα της εποχής μας. Πιστεύουμε όμως 
ότι θα έλθει η ώρα όπου ένας υλικός κορεσμός θα 
στρέψει όλο και περισσότερους, πάλι προς τις 
ηθικές και αισθητικές αξίες και πιθανόν γενικό
τερα προς το πέρα από το θετικό λόγο στοχα
σμό. Το πάθος της υλικής κυριαρχίας, χωρίς να 
σταματήσει, θα συγκλίνει και προς άλλες αναζη
τήσεις, προς άλλες ευγενέστερες μορφές ζωής 
και θα εκλείψει η δραματική ανισορροπία των τά
σεων που σήμερα κυβερνούν τον άνθρωπο.

Αν οι αισιόδοξες αυτές προγνώσεις ανταπο- 
κρίνονται, όπως πιστεύω, σε αδήριτους νόμους 
του ιστορικού γίγνεσθαι, τότε μπορούμε να θέ
σουμε πιο συγκεκριμένο το ερώτημα ποιό είναι το 
ειδικό χρέος του ελληνισμού στις δεκαετίες που 
θα έλθουν ώσπου να φθάσει η αναστάσιμη μέρα;

Οι τρανοί της γης θα συνεχίζουν επί πολύ την 
θριαμβευτική τους πορεία προς την κατάκτηση 
της ύλης. Και εμείς άραγε θα τρέχουμε απλώς 
πίσω τους καθυστερημένοι μιμητές και ουραγοί; 
Βεβαίως θα τρέχουμε και εμείς πίσω τους. Αυτό 
είναι μοιραίο. Αλλά θα κάνουμε μόνο αυτό; Θα 
είμαστε μοιραία ταγμένοι μόνο σε δεύτερους ρό
λους του μεγάλου δράματος της ιστορίας; Όχι. 
Μπορεί ο ρόλος μας να είναι και άλλος, δικός μας

πρωτοποριακός. Αρκεί με το βεληνεκές της πολι
τισμικής μας σκέψης να συλλάβουμε, πέρα από 
τα εγγύτερα, τα απώτερα. Α-υτά που θα συμβούν 
μετά μισόν ή και ολόκληρον αιώνα.

Τότε θα αποφασίσουμε να σταθούμε αντίθετα 
στο ρεύμα. Όσο περισσότερο εκτείνεται η μονα
ξιά γύρω από τις πνευματικές αξίες, τόσο εμείς 
θα αγκιστρωθούμε σε αυτές. Και γι’ αυτές δεν 
χρειάζεται ο πλούτος και η δύναμη που εμείς δεν 
έχουμε. Οι Μούσες διωγμένες από την λαμπηδό
να των υλικών θριάμβων θα καταφύγουν εκεί ό
που με πάθος και με πνεύμα θα λατρεύονται. Θα 
μετατρέψουμε πάλι την ελληνική γη σε καταφύ
γιο όπου θα περιμένουν πάλι την ώρα που ισότιμα 
θα λατρευθούν από άλλους τρανούς λαούς και 
ισοδύναμα θα πορεύονται σε όλο τον πολιτισμέ
νο κόσμο.

Δεν αποκλείω και άλλοι λαοί μικροί, αλλά και 
μεγάλοι, να εκτελέσουν αυτήν την ιστορική 
στροφή. Διότι είναι κοινός ο κίνδυνος και για ό
σους βλέπουν μακριά είναι ορατός. Αλλά σε αυ
τόν τον αγώνα καταλαμβάνει μια ιδιαίτερη θέση ο 
ελληνισμός. Όσον αφορά την Ευρώπη, τουλάχι
στον, τολμώ να πω την πρώτη. Γύρω από αυτόν 
τον άξονα πρέπει να κινηθεί και να αναπτυχθεί η 
πολιτισμική πολιτική της Ελλάδας.

Αφού, όπως κάθε άλλη χώρα, εξασφαλίσει την 
ανεξαρτησία της, την εν χώρω ακεραιότητά της 
και την εν χρόνω ταυτότητά της και αφού στε
ριώσει και προαγάγει -  έργο συνεχές -  την οικο
νομική της υποδομή που θα της επιτρέψει να 
αμιλλάται με άλλους μικρούς ευρωπαϊκούς 
λαούς, θα ρίξει όσες διαθέτει υλικές και ηθικές 
δυνάμεις, κατά κύριο λόγο, στην παιδεία.

Όλες οι πολιτικές και κοινωνικές μας αδυνα
μίες έχουν πρώτη αιτία την παιδεία μας και δη την 
ουμανιστική παιδεία μας.

Ξέρω όμως ότι την παιδεία αυτή δεν την δί
νει μόνο η Πολιτεία με τα σχολεία, με τα τηλεο
πτικά μέσα και με άλλες εκδηλώσεις κατά θεω
ρίαν προορισμένες να φρονηματίσουν. Αντιθέ- 
τως ξέρω ότι ίσως μεγαλύτερο ρόλο παίζουν ·η 
οικογένεια και οι ποικίλοι εξωσχολικοί παράγο
ντες που θα έπρεπε να μορφώνουν τον άνθρω
πο.

*Καταπίστευμα: Κωδίκελλος διαθήκης με τον οποίο ο 
διαθέτης αναθέτει σε ένα πρόσωπο την εκτέλεση μιας 
επιθυμίας του. Κοινός νομικός όρος.
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Σταχυολογώντας εκατονταετηρίδες

(1887-1987)
Σ το  κεφαλόσκαλο 

του αιώνα

Επιμέλεια: Κάτια Σαθβίδου
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Τα εκατό τους χρόνια γιορτά
ζουν φέτος πρόσωπα και πράγμα
τα, γεγονότα και έθιμα, που σημά
δεψαν έντονα το παρόν και εξακο
λουθούν να επηρεάζουν το μέλλον. 
Δεν τους ταιριάζει η τετριμμένη 
ευχή «να τα εκατό στήσεις» που 
απευθύνεται, πάντα καλοδεχούμε
νη, στους απλούς και ταπεινούς 
όλης της γης. Καταφέρνουν να 
«ζουν» στις μέρες μας, της ταχύ
τητας, της τεχνολογικής επανά
στασης και του διαστήματος.

Ξεδιαλέγουμε μερικά τέτοια 
«γενέθλια» από το ιστορικό ημερο
λόγιο, για να σας θυμίσουμε, να 
σας ευαισθητοποιήσουμε, να σας 
ψυχαγωγήσουμε ίσως, πάντως ο
πωσδήποτε γιατί τα θεωρούμε 
κομμάτι της ζωής και της εξέλιξης 
της Ελλάδας και του κόσμου.

Η πρώτη φεμινιστική 
ελληνική εφημερίδα

Σίγουρα δεν θα εντυπώσιαζε τις 
σύγχρονες γυναίκες, που μοιρά
ζουν το πολύτιμο εικοσιτετράωρό 
τους ανάμεσα στη φροντίδα των 
παιδιών, του συζύγου, του σπιτιού 
και την εργασία, το συνδικάτο, την 
ενασχόληση με τα κοινά, ο τίτλος 
της πρώτης γυναικείας εφημερίδας 
που εκδόθηκε το 1887 στην πατρί
δα μας: Εφημερίς των Κυριών.

Για την εποχή της υπήρξε μια 
επανάσταση με στόχο να βγάλει 
από την αφάνεια τις «κρυμμένες» 
ικανότητες των ελληνίδων, που ο 
ρόλος τους περιοριζόταν στο σπίτι, 
τα παιδιά, την κουζίνα και τη «λά
τρα». Οι πύλες της επαγγελματικής

Ιδιαίτερα καλαίσθητος ο τίτλος της 
Κυριών».

Πρώτη διεκδίκηση των γυναικών 
η μόρφωση.

δράσης, της εκπαίδευσης, της 
κάλπης, ήταν ερμητικά κλειστές 
για τις «τρυφερές υπάρξεις» που 
«είχαν χρέος να είναι ευαίσθητες, 
χαριτωμένες, λεπτές, πονηρές και 
να μην υπερβαίνουν τη φύση τους»

Εφημερίδος των

(άρθρο του Εμμανουήλ Ροΐδη στα 
τέλη του προηγούμενου αιώνα με 
το οποίο καυτηρίαζε τις συγγραφι
κές προσπάθειες των γυναικών).

«Είναι ιεροσυλία να ζητά η γυ
ναίκα να μορφωθεί;»? αντικρούει 
πειστικά μέσα από τις σελίδες της 
Εφημερίδας των Κυριών η δη
μιουργός της. Καλλιρρόη Παρέν. 
Μαζί της η Σαπφώ Λεοντιάς, η Σο
φία Σλήμαν, η Ειρήνη Λαχανά, η 
Παυλίνα Δαρέφκη στηλιτεύουν τις 
ανισότητες στη μόρφωση, στη 
δουλειά, στην οικογένεια, ενημε
ρώνουν τις ομόφυλές τους για την 
ανάπτυξη του γυναικείου κινήμα
τος σ’ Ευρώπη κι Αμερική, καθώς 
και για τη θέση που κατείχαν οι γυ
ναίκες στις αρχαίες και κατοπινές 
κοινωνίες, για νομικά θέματα που 
τις αφορούν κ.λ.π.

Ο απόηχος εκείνης της συνει
δητής προσπάθειας είναι έντονος 
μέσα από τις «πρωτιές» των γυναι-
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Η πλατεία Ομόνοιας, όπως ήταν τη χρονιά της πρώτης 
επίσημης αποκριάς.

κών στα Πανεπιστήμια, τους επαγ
γελματικούς και κοινωνικούς στί
βους, τα πνευματικά μετερίζια και 
τα κάστρα της ειρήνης.

«Τα σπαθιά και τα χρυσά σειρή- 
τια είναι μία πρόφασις και μια δι
καιολογία αρχόντων κραταιών, δυ- 
ναμένων να εκμεταλλεύονται τους 
ασθενεστέρους γείτονάς των...» 
γράφει η Καλλιρρόη Παρέν. Ποιος 
θα μπορούσε να ισχυριστεί πως 
γράφοντας αυτά τα λόγια για τους 
πολέμους οι γυναίκες, τότε, δεν 
έβλεπαν αρκετά μακρυά;

Η Αθηναϊκή Αποκριά... 
οργανώνεται

Στη μικρούλα Αθήνα των πρώ
των μεταπελευθερωτικών χρόνων 
μαζί με τη σκόνη, τη φτώχεια περ
πατούσε αντάμα και το γλέντι, χα
ρακτηριστικό γνώρισμα της φυλής. 
Στα στενοσόκακα της Πλάκας γιόρ
ταζαν το καρναβάλι οι Αθηναίοι με 
αυτοσχέδιες φάρσες, μασκαρέμα- 
τα, φασόλια και ρύζι που πετούσαν 
απ' τα μπαλκόνια και χορούς ή πα

ραστάσεις στα λιγοστά υπαίθρια 
θέατρα. Λουλούδια, ξεκαρδιστικές 
γκριμάτσες, παρελάσεις κάθε λο- 
γής, όπως απαιτούσε το έθιμο.

Το Δημαρχείο της Αθήνας σε 
κάποια από τις αίθουσές του δέ
χτηκε να στεγάσει την έμπνευση 
μερικών δημοτών που σκάφτηκαν 
πως έπρεπε να οργανωθεί και η 
Αθηναϊκή Αποκριά σύμφωνα με τα 
πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών 
πρωτευουσών. Τότε, το 1887, συ- 
στάθηκε το Κομιτάτο της Αθηναϊ
κής Αποκριάς, με τη βοήθεια του 
δημάρχου Σούτσου. Πρώτη του α
πόφαση η καθιέρωση έπαθλων και 
βραβείων για τις πιο επιτυχημένες 
μεταμφιέσεις και η συγκράτηση 
ελλανοδίκης επιτροπής για την 
κρίση των υποψήφιων και ανάδειξη 
των νικητών. Στο κάλεσμα του Κο
μιτάτου οι Αθηναίοι ανταποκρίθη- 
καν πρόθυμα και μαζικά κι εκείνη 
τη χρονιά η αποκριά ήταν λαμπρό
τερη από ποτέ άλλοτε. Οι χοροί 
οργανώθηκαν καλύτερα και ση
μείωσαν μεγάλη επιτυχία. Το πρώτο 
βραβείο που όρισε ο Δήμος Αθη
ναίων αντιπροσώπευε το ποσό των 
300 δραχμών, σημαντικό για την

εποχή του, όταν οι μισθοί πολλών 
μηνών λαχάνιαζαν για να το φτά
σουν.

Μαζί με τους μασκαράδες το 
Κομιτάτο βράβευσε και τους ιδιο
κτήτες των σπιτιών με τις καλύτε
ρες διακοσμήσεις στα μπαλκόνια.

Οι δρόμοι της Αθήνας ασφαλ
τοστρώθηκαν μα η σκόνη δεν την 
εγκατέλειψε. Οι γαζίες στα μπαλ
κόνια δίνουν πάντα την άνιση μάχη 
με το τσιμέντο. Οι καντάδες στης 
Πλάκας τις ανηφοριές, η σερπαντί
να, ο χαρτοπόλεμος δεν έδωσαν 
ακόμα τη θέση τους σε κάτι ολότε- 
λα νέο. Φαίνεται πως εξακολουθεί 
το Καρναβάλι να συγκινεί παρά τα 
βαθειά γηρατειά του.

Μια ελπιδοψόρα 
γλώσσα

Η επικράτησή της θα βοηθούσε, 
όπως ισχυρίζονται οι οπαδοί της, 
στη συνεννόηση όλων των ανθρώ
πων της γης μεταξύ τους, θα έρρι- 
χνε τους τοίχους που εμποδίζουν 
την ανθρώπινη επικοινωνία. Στη 
Βαρσοβία όπου γεννήθηκε το 1887, 
η διεθνής γλώσσα Εσπεράντο, 
γιόρτασε τα γενέθλιά της μ’ ένα
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Συνέδριο «εσπεραντιστών» απ’ όλο 
τον κόσμο. Ένα συνέδριο χωρίς 
διερμηνέα, με 6.000 συνέδρους 
από 40 χώρες του κόσμου.

Δύο τουλάχιστον αιώνες πριν, 
αρκετοί επιστήμονες είχαν επιση- 
μάνει την αναγκαιότητα της ύπαρ
ξης μιας κοινής, διεθνούς, γλώσ
σας. Εμπνευστής και ταυτόχρονα 
δημιουργός της ο οφθαλμίατρος 
Λουδοβίκος Ζάμενχοφ γεννημένος 
στο Μπιελοστόκ της Ρωσσίας (ση
μερινό Πολωνικό Μπιαλιστόκ). Μη
τρική γλώσσα του ήταν τα ρωσσικά 
και τα γίντις. Στη γενέτειρά του οι 
ντόπιοι, Πολωνοί και Ρώσσοι είχαν 
συχνά διαξιφισμούς με τους μετα
νάστες γερμανούς υφαντουργούς. 
Ο Ζάμενχοφ σκέφτηκε πως ίσως 
μια κοινή γλώσσα θα βοηθούσε τις 
«αντιμαχόμενες» εθνότητες να 
συννενοηθούν και να συμβιώσουν 
ειρηνικά. Αρχισε να συγκεντρώνει 
τις ωραιότερες λέξεις από λεξικά 
και γραμματικές και μ’ αυτές έ
φτιαξε τη βάση της νέας γλώσσας. 
Χαρακτηριστικά της η απλότητα, η 
λογική, υλικό της κατά 60% οι νεο- 
λατινικές γλώσσες. Δεν την βάφτι
σε με τ’ όνομά του, όπως θα ήταν 
φυσικό, αλλά με μια λέξη από αυ
τές που έφτιαξε. Έγινε ο δρ. Ε
σπεράντο που σημαίνει δρ. Ελπί- 
ζων.

Με 16 βασικούς γραμματικούς 
κανόνες είναι πολύ εύκολη στην 
εκμάθηση απ' τους αρχάριους. 
Συνδυάζει ένα ινδοευρωπαϊκό λεξι
λόγιο με την απλή γραμματική δο
μή των ασιατικών γλωσσών. Ηχεί 
σαν μεσογειακή γλώσσα με τα κα
θαρά της φωνήεντα και τους τονι
σμούς. Δεν είναι εύκολη αλλά είναι 
σίγουρα πιο προσιτή από οποιαδή
ποτε εθνική γλώσσα. Η Ακαδημία 
Εσπεράντο αποτελείται από 45 μέ
λη και ελέγχει κάθε εισαγωγή και
νούργιας λέξης στη γλώσσα. Το 
βασικό εγχειρίδιο του Ζάμενχοφ 
περιέχει 48 σελίδες και λεξικό με 
921 ρίζες λέξεων, ενώ το τελειότε
ρο, σημερινό λεξικό της περιέχει 
9.000 ρίζες. Στην ιστορική τροχιά 
που διέγραψε θεωρήθηκε από πολ
λούς αντίπαλος, εχθρός, «επικίν
δυνη ανακάλυψη». Ο Χίτλερ κατα
δίωξε ανελέητα τους εσπεραντι- 
στές, το ίδιο και ο Στάλιν την ίδια 
εποχή και λίγο αργότερα.

Παρ’ όλο που η εξάπλωσή της 
δεν είναι αυτή που ονειρεύτηκε ο 
Ζάμενχοφ αποτελεί το μοναδικό 
διεθνές εργαλείο για όσους προσ
παθούν να γκρεμίσουν τους φραγ
μούς στην ανθρώπινη επικοινωνία 
και επαφή.

Η «Μέκκα» του  
Κινηματογράφου μέσα 
από τις αντιφάσεις της

Ήταν ένα μικρό χωριό με πορ
τοκαλιές πριν εκατό χρόνια. Ο ή
λιος τό ’λούζε τις περισσότερες 
μέρες του χρόνου. Εκεί γεννήθηκε 
και στήθηκε η μεγαλύτερη κινημα

τογραφική βιομηχανία του κόσμου, 
εκεί κατασκευάστηκαν τα μεγαλύ
τερα αριστουργήματα της κατοπι
νής «έβδομης τέχνης», εκεί οδη
γούσαν τα όνειρα, τους χιλιάδες 
νέους και νέ£> , για να συναντή
σουν τη δόξα ή να γνωρίσουν πί
κρες και απογοητεύσεις. Το ράντσο 
του Χάρβεϋ Γούίλκοξ στο Λος Α
ντζελες -  η κοιτίδα του Χόλλυγου- 
ντ -  μαζί με το χωριουδάκι μετα
μορφώθηκαν στις αρχές του αιώνα 
μας. Δημιούργημα μιάς μικρής ο
μάδας Εβραίων εμπόρων, αποτε
λούσε ιδανικό τόπο για την ανά
πτυξη της νεογέννητης κινηματο
γραφικής τέχνης. Λουσμένο στον 
ήλιο, με ζέότη και άπλετο φως 
γρήγορα γέμισε από πρόχειρα υ-

Ο Τσάρλυ Τσάπλιν, από τους πιο φημισμένους καλλι
τέχνες του Χόλλυγουντ.
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παίθρια πλατώ, πρωτόγονες μηχα
νές, κομπάρσους και τεχνικούς. 
Πλάι στις πορτοκαλιές και τα παλιά 
σπίτια στήθηκαν οι σκαλωσιές, οι 
κρεμαστοί κήποι, οι τεράστιοι ελέ
φαντες για ν’ αναπαραστήσουν την 
αρχαία Βαβυλώνα.

Πρώτοι σκηνοθέτες - παραγωγοί 
που «ανακάλυψαν» το Χόλλυγουντ 
ήταν οι Γουίλλιαμ Ζέλιγκ και Σεσίλ 
ντε Μιλ. Μετά από αυτούς η ανά
πτυξη της κινηματογράφούπολης 
ακολουθεί αλματώδεις ρυθμούς. Η 
πρώτη εικοσαετία του αιώνα μας το 
αναγόρευσε σε πρωτεύουσα του 
κινηματογράφου και χαρακτηρί
στηκε δίκαια σαν αρχή της «Χρυ
σής Εποχής» του. Εδώ γεννιούνται 
μεγάλοι ηθοποιοί, το σταρ-σύστεμ 
ανθεί, εταιρείες-κολοσσοί στις πα
ραγωγές ταινιών εμφανίζονται και 
εδραιώνονται: Μέτρο Γκόλντουϊν 
Μάγιερ, Παραμάουντ, Κολούμπια, 
Γουώρνερ Μπρος κ.ά. Λίγο πριν τον 
Β' Παγκόσμιο Πόλεμο βρίσκουν στο 
Χόλλυγουντ καταφύγιο ευρωπαίοι 
καλλιτέχνες διωγμένοι από τις 
πατρίδες τους εξαιτίας της ναζι- 
στικής εξάπλωσης και της αντίθε
σής τους στα «ιδεώδη» της. Το 
χρήμα ρέει άφθονο μαζί με την 
πνευματική προσφορά που υπάρχει 
πλουσιοπάροχα σ’ όλους τους το
μείς που ασχολούνται με το γύρι
σμα μιάς ταινίας, δίνοντας ποιοτικά 
σπουδαίο αποτέλεσμα.

Πίσω όμως από τη φαντασμαγο
ρική βιτρίνα η «πόλη της χαράς» 
κρύβει από τα μάτια των ανύπο
πτων, έντεχνα, τον κόσμο της δια
φθοράς, της μισαλλοδοξίας, της 
παράνοιας που αναπτύσσεται ταυ
τόχρονα με τα στούντιο, τα πλατώ, 
τις κινηματογραφικές υπερπαρα
γωγές. Ανθούν τα ναρκωτικά, οι 
αυτοκτονίες ακόμα και διάσημων 
πρωταγωνιστών, η τρέλλα σε ήπιες 
ή και εξελιγμένες μορφές, τα κάθε 
λογής σκάνδαλα. Πάνω από κάθε 
συναίσθημα κυρίαρχος είναι ο φό
βος, για όλους αυτούς που συμμε
τέχουν στο χρυσό πανηγύρι της 
δόξας, της αναγνώρισης, ο φόβος 
ότι όλα αυτά θα καταρρεύσουν 
γρήγορα και θα χαθούν. Ο θαυμα
σμός του κοινού για τους σταρ 
κρατά μερικές φορές πολύ λίγο, τα 
βάθρα τους ανατρέπονται συχνά
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με τραγικές για τους ίδιους συνέ
πειες.

Η εικόνα του «εργοστάσιου κα
τασκευής ονείρων» αποτυπώθηκε 
μοναδικά στους στίχους του Ντον 
Μπλάντιγκ, γραμμένους την εποχή 
της μεγάλης άνθησής του:

Χόλλυγουντ

Χόλλυγουντ, Χόλλυγουντ... 
θρυλικό Χόλλυγουντ...

Βαβυλώνα του σελλουλόϊντ 
Δοξασμένη, γοητευτική... 

Πυρετώδικη πόλη, 
Ελαφρόμυαλη, σοβαρή... 
Τολμηρή και φιλόδοξη,
Ανήθικη, φανταχτερη,

Μια πόλη γεμάτη δράμα 
Τραγική, αξιολύπητη

Σκουπίδια και μεγαλοφυΐα  
Σε μια απίστευτη ένωση... 

Επιδεικτική, εκπληκτική 
Παράλογη, εξαίσια.
Πρόστυχη και φτηνή

Κι απίθανα μεγαλοπρεπή...

Η κινηματογραφική τέχνη ακο
λούθησε αργότερα κι άλλους δρό
μους. Η δόξα του Χόλλυγουντ θά
μπωσε στο πέρασμα του χρόνου. 
Διατηρεί όμως με «θρησκευτική 
ευλάβεια» σαν μουσείο της τέχνης, 
κάθε τι που αποτέλεσε το συγκλο
νιστικό οικοδόμημα της μεγαλύτε
ρης κινηματογραφικής βιομηχα
νίας. Οι κάτοικοί του ζουν και σή
μερα στον απόηχο των αναμνή
σεων του Σπένσερ Τρέ’ίσυ, της Βί-

Ο καθηγητής Χρηστομόνος, 
πρωτοπόρος της Χημείας 
στην πατρίδα μας.

βίαν Λη, του Κλαρκ Γκέίμπλ, της 
Μαίριλυν Μονρόε, του Τζων Φόρντ, 
ενός ατέλειωτου μακρύ κατάλογου 
ανθρώπων της μεγάλης οθόνης.

Οταν χτίστηκε  
το Χημείο

Στην ίδια θέση που το βλέπουμε 
και σήμερα, ανηφορίζοντας την 
οδό Χαριλάου Τρικούπη, στη συμ
βολή της με τη Σόλωνος είχε αρχι
κά χτιστεί το Χημείο του Κράτους, 
το πρώτο επιστημονικό εργαστήριο 
του Πανεπιστημίου μας.

Το οικόπεδο των 7.494 πήχεων 
είχε αγοραστεί το 1869 αντί 51.862 
δραχμών. Το αρχικό σχέδιο για την 
οικοδόμησή του είχε κάνει ο αρχι
τέκτονας Τσίλλερ αλλά εγκρίθηκε 
οριστικά ένα άλλο σχέδιο που υπο
βλήθηκε από τον Αναστάσιο Χρη- 
στομάνο, καθηγητή και πρωτοπόρο 
της Χημείας στην Ελλάδα, προ
σαρμοσμένο στο δοσμένο οικόπε
δο από τον αρχιτέκτονα Καραγιαν- 
νόπουλο.

Ο Χρηστομάνος, ακούραστος 
εργάτης της επιστήμης του, άφησε 
πίσω του πεθαίνοντας τις βάσεις 
για τη σπουδή της Χημείας. Πρό
κειται για τον δάσκαλο των ελληνι
κών της αυτοκράτειρας Ελισάβετ 
της πασίγνωστης Σίσυ που είχε 
σπουδάσει Χημεία στην Καρλσρούη 
και τη Χάίδελβέργη. Πριν ακόμα 
χτιστεί το Χημείο δούλευε αδιάκο
πα στο δικό του εργαστήριο μυώ
ντας τους βοηθούς του στα μυστι
κά της Χημείας. Την χρονιά που 
χτίστηκε το Χημείο ο διακεκριμέ
νος επιστήμονας είχε εκδόσει δύο 
συγγράμματα, τη δίτομη «Ανόργα
νη και Οργανική Χημεία» και ένα με 
στοιχεία Χημείας για τους μαθητές 
της μέσης εκπαίδευσης.

Για να ξαναγυρίσουμε όμως στο 
κτίριο του Χημείου, το 1911 μια 
πυρκαγιά το κατέστρεψε. Η ανοι
κοδόμησή του έγινε με μελέτη του 
καθηγητή Ζέγγελη, τρία χρόνια αρ
γότερα. Τότε προστέθηκε ο δεύτε
ρος όροφος, στον αρχικό πρώτο, 
μέχρι το 1926 που κατασκευάστηκε 
ο τρίτος και τελευταίος. Αργότερα 
έγιναν διορθωτικές και συμπληρω
ματικές κτιριακές κατασκευές προς 
την οδό Ναυαρίνου.



ΦΛΩΡΙΝΑ

Με την ευκαιρία του εορτασμού των 75 χρό
νων από την απελευθέρωση της Φλώρινας από 
τους Τούρκους, η «Αστυνομική Επιθεώρηση» 
βρέθηκε εκεί και συζήτησε με τους συναδέλ
φους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
και την προσφορά της Αστυνομίας στην ακρι- 
τική αυτή περιοχή.

■

στη Φλώρινα είναι όνειρο.

Η Φλώρινα είναι ένας από 
τους 4 Νομούς που συγκρο
τούν την περιφέρεια (πλέον) 
της Δυτικής Μακεδονίας και 
βρίσκεται στο βόρειο τμήμα 
της.

Ο Νομός προσδιορίζεται 
βόρεια από τη γείτονα Γιου- 
γκοσλαβία και δυτικά από 
την επίσης γείτονα Αλβανία. 
Η λίμνη της μεγάλης Πρέ- 
σπας αποτελεί το σημείο ε
παφής και των τριών κρατών, 
το τριεθνέο

Μορφολογικά, 
παρουσιάζει πλούσιες εναλ
λαγές τοπίων.

Ολόκληρος ο Νομός βρί
σκεται σε υψόμετρο 650 μέ
τρων, που φτάνει στα 2.120 
μέτρα κοντά στην κορυφή 
του Βαρνούντα και τις κορυ
φογραμμές του Βιτσίου.

Η συμπαγής ορεινή μάζα 
του βόρειου - βορειοδυτικού 
τμήματος που την αποτελούν 
τα βουνά Βαρνούντας, Βέρ- 
νον Βόρα (κορυφή Βιτσίου) 
και οι ορεινοί όγκοι του κα
ταλήγουν στις εύφορες πε
διάδες των Πρεσπών. Οι έξι 
λίμνες και ο σπάνιος υδρο
βιότοπος των Πρεσπών, δη
μιουργούν ένα εξαιρετικά 
ελκυστικό περιβάλλον το ο
ποίο σε συνδυασμό με το 
ξηρό ηπειρωτικό κλίμα και 
τις εναλλαγές του τοπίου, 
προσδίδει σ' ολόκληρη την 
περιοχή μιαν ιδιαίτερα γαλή
νια ατμόσφαιρα για τον επι- 
σκέπτη-περιηγητή και τον 
κάτοικο της Φλώρινας. Η 
Φλώρινα στο σύνολό της α
ποτελεί περιοχή-πρόκληση 
για τουριστική ανάπτυξη!
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Το χωριό Ψαράδες στη 
Μεγάλη Πρέσπα.

Ιστορική ανασκόπηση

Η αρχή της ιστορίας του Νομού 
χάνεται στα βάθη της μυθικής επο
χής. Κατά τους αρχαίους χρόνους 
η περιοχή είναι γνωστή σαν «ΛΥ- 
ΓΚΙΣΤΙΣ» με πρωτεύουσα τη Λύγκο, 
και το όνομα αυτό πήρε από τον 
πρώτο Βασιλιά της Φλώρι(ν) Λύ
γκο. Οι Λυγκιστές είναι δωρικής 
καταγωγής και εγκαταστάθηκαν 
στην περιοχή το 1100 π.Χ. Από το 
621 π.Χ. κυρίαρχος της περιοχής, 
όπως και πολλών άλλων στο χώρο 
της Μακεδονίας, γίνεται ο Αλέξαν
δρος ο Α'. Το 350 π.Χ. γίνεται Βασι
λιάς της Μακεδονίας ο Φίλιππος ο 
Β', γιός του Αμύντα του Γ και της 
Ευριδίκης,εγγονής του ηγεμόνα 
των Λυγκιστών.

Το 352 π.Χ. χτίζεται νέα πόλη, η 
Ηράκλεια.

Η Λυγκιστίδα διαδραμάτισε 
σπουδαιότατο ρόλο στα χρόνια της 
Βασιλείας του Μ. Αλεξάνδρου και 
πολλοί ηγεμόνες Λυγκιστές πήραν 
μέρος στην εκστρατεία του (Πέρδι
κας, Κρατερός κ.ά.).

Το 169 π.Χ. η Ηράκλεια πρωτεύ
ουσα της Λυγκιστίδας καταστρέφε- 
ται από φωτιά μετά από σφοδρή 
μάχη με τις στρατιές των Ρωμαϊκών 
λεγεώνων του Πομπηϊου Καίσαρα

και Δομητίου Καλβίνου και οι κά
τοικοι ιδρύουν στην περιοχή της 
Πελαγονίας, λίγο έξω από το Μονα
στήρι, τη Νέα Ηράκλεια.

Τον 3ο μ.Χ. αιώνα φτάνει στην 
Ηράκλεια ο Χριστιανισμός, που εξα
πλώνεται σ’ όλη τη Λυγκιστίδα και 
Βρυγκία (περιοχές Πρεσπών), και 
γίνεται σπουδαίο Χριστιανικό κέ
ντρο. Η Λυγκιστίδα θεωρείται σαν 
πατρίδα του Ιουστινιανού. Τον 5ο 
μ.Χ. αιώνα η Ηράκλεια καίγεται από 
τους Γότθους. Λίγο αργότερα το 
Βυζάντιο καθιστά το Νομό και ι
διαίτερα την περιοχή των Πρεσπών 
Χριστιανικό Κέντρο και χτίζονται 
πολλές εκκλησίες. Τον 8ο αιώνα 
καταφεύγει στην Πρέσπα ο Άγιος 
Γερμανός στο ομώνυμο σημερινό 
χωριό με την ίδια εκκλησία, στην ο
ποία βρίσκεται και το Άγιο λείψανό 
του.

Τον 9ο αιώνα ο Σαμουήλ μετα
φέρει από τη Λάρισα το λείψανο 
του Αγίου Αχίλλειου στο ομώνυμο 
νησί της λίμνης Μικρής Πρέσπας.

Το 1014 ο Στρατηγός Ξιφίας ε
ξοντώνει στην πεδιάδα των Πρε
σπών τα στρατεύματα των Βουλγά
ρων.

Το 1018 εξοντώνονται ολοσχε- 
ρώς οι Βούλγαροι από τους Στρα
τηγούς Δαφνομήλη και Νικηφόρο 
Ουρανό και ο ίδιος ο Βασίλειος ο 
Βουλγαροκτόνος επισκέπτεται την 
περιοχή.

•Ξενώνες Α γ. Γερμανού

Μεγάλες ήταν οι λεηλασίες της 
περιοχής από τους Φράγκους σταυ
ροφόρους. Στα 1385 μ.Χ. η Φλώρινα 
καταχτιέται από τους Τούρκους. Πέ
ντε αιώνες μένει υπόδουλη στους 
Τούρκους.

Οι κάτοικοι παρά τις σοβαρές 
πιέσεις, τις διώξεις και τις κατα
στροφές διατήρησαν αλώβητη την 
εθνική τους συνείδηση. Γύρω στα 
1682 δημιουργούνται τα πρώτα αρ
ματολίκια. Το 1711 η Φλώρινα πρω
τοστατεί στην επανάσταση των δυ
τικό μακεδόνων, χωρίς όμως απο
τέλεσμα και με βαρύ τίμημα αίμα
τος. Το 1811 οι Φλωρινιώτες μαζί με 
τους κατοίκους της Κοζάνης και 
της Κορυτσάς επαναστατούν και 
πάλι. Στη μεγάλη επανάσταση του 
Γένους οι Φλωρινιώτες μετέχουν 
ενεργά και τους συναντούμε στη 
Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη.

Από το Πισοδέρι Φλώρινας είναι 
ο μεγάλος οπλαρχηγός και στρα
τιωτικός συγγραφέας του ’21 Νικό
λαος Κασομούλης. Μετά την απε
λευθέρωση της Νότιας Ελλάδας οι 
αγώνες εδώ συνεχίζονται. Το 1865 
ο Φλωρινιώτης προύχοντας Φιλιπ
πίδης ιδρύει νέα Φιλική Εταιρεία. 
Στο κίνημα του Ολύμπου (Λιτόχω
ρο), το 1878, μετέχουν πολλοί 
Φλωρινιώτες και μεταφέρουν την 
επανάσταση και στο χώρο της Δυ
τικής Μακεδονίας.

Μετά το 1878 δραστηριοποιού
νται έντονα η διάθεση και οι επιθέ
σεις των Σλάβων.

Το 1879 δημιουργούνται τα 
πρώτα αντάρτικά σώματα. Το 1881 
ενώνονται τα αντάρτικά σώματα με 
αρχηγό τον Καπετάν Ναούμη και 
μέρα Ραμαζανιού κλέβουν τον Καϊ
μακάμη της Φλώρινας.

Στα 1890-1900 εμφανίζονται 
πολλά αντάρτικά σώματα με αρχη
γούς τους Κώττα, Ρακοβίτη, Ντα-
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Καθημερινή εξόρμηση στη λίμνη. 
Το ψάρεμα γίνεται με μικρές 

αυτοσχέδιες βάρκες.

Σύμπλεγμα παραδοσιακών σπιτιων 
στις όχθες του ποταμού Σακουβ έλα.

ΑΗΣ Αμυνταίου

Το 1914-1918 η περιοχή Πρε- 
σπών δοκιμάζεται από τις σκληρές 
μάχες μεταξύ Γερμανο-Βουλγάρων 
και Αγγλο-Γάλλων. Στη Μικρασιατι
κή εκστρατεία (1920-22) μετέχουν 
πολλοί Φλωρινιώτες και διακρίνο- 
νται ιδιαίτερα στις μάχες με το 28ο 
Σύνταγμα.

λίπη, Παπασταύρο, Τσάμη, Καπε- 
τάν Βαγγέλη κ.ά.

Στα 1904 φτάνει στην περιοχή 
της Φλώρινας ο Παύλος Μελάς και 
θυσιάζεται για την ιερή υπόθεση 
της Μακεδονίας. Ο αγώνας συνεχί
ζεται μέχρι το χειμώνα του 1912, 
οπότε στις 8 Νοεμβρίου η
Φλώρινα απελευθερώνεται.

Στην θρυλική εποποιία του 
1940 οι Φλωρινιώτες με τα Συντάγ
ματα 28, 33 και 90 μεγαλουργούν. 
Στις 6 Απριλίου 1941 οι Γερμανοί 
καταλαμβάνουν τη Φλώρινα.

Το 1946-1949 ο Νομός δοκιμά
ζεται σκληρά από τον εμφύλιο, με 
συνέπεια να μειωθεί αισθητά και ο 
πληθυσμός του.

Πληθυσμός, Απασχόληση, 
Οικονομία

Οι σημερινοί Φλωρινιώτες 
προέρχονται από την ανάμιξη των 
παλαιότερων κατοίκων της περιο
χής με τις προσφυγικές μάζες (Μο- 
ναστηριώτες, Μικρασιάτες, Θρα- 
κιώτες, Ηπειρώτες, Πόντιους) που 
εγκαταστάθηκαν στη Φλώρινα στις 
πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας.

Η ευρύτερη περιοχή της Φλώρι- 
νας-Καστοριάς με την απογραφή 
του 1940 αριθμούσε 156.168 κατοί
κους. Σήμερα δεν ξεπερνάει τους 
53.000. Αυτή η βαθμιαία μείωση του 
πληθυσμού κατά την τελευταία 
35/ετία, αποτέλεσμα της εσωτερι
κής (προς τα μεγάλα αστικά κέ
ντρα) και εξωτερικής (ΗΠΑ, Κανα
δά, Δυτ. Γερμανία, Ανατολικές Χώ
ρες, Αυστραλία) μετανάστευσης 
και προσφυγιάς, οφείλεται στις δυ
σμενείς πολιτικές συνθήκες που 
επικράτησαν κατά την περίοδο της 
ξένης κατοχής, της μετέπειτα εμ
φύλιας διαμάχης, αλλά και της 
στρεβλής οικονομικής ανάπτυξης.*

Ο σημερινός πληθυσμός κατα- 
νέμεται σ’ ένα αστικό κέντρο, την 
πόλη της Φλώρινας, με 12.562 κα
τοίκους, σ’ ένα ημιαστικό, το Αμύ
νταιο, με 3.205 κατοίκους και σε 88 
συνολικά Κοινότητες με πληθυ
σμούς που κυμαίνονται από 21 
(Κοινότητα Πράσινου) έως 1.618 
(Κοινότητα Φιλώτα) κατοίκους.

Ο πληθυσμός της Φλώρινας εί
ναι φιλήσυχος και εργατικός, και 
απασχολείται κύρια στη Γεωργία, 
την Κτηνοτροφία, τα Δάση, την 
Αλιεία, τη Μεταποίηση, το Εμπό
ριο, και σε μικρότερο βαθμό με τον 
Τουρισμό.

• Ο Νομός, αν και κατεξοχήν 
γεωργόκτηνοτροφικός, στο πλού
σιο υπέδαφος του στηρίζει μελλο
ντικά την ανάπτυξη και την οικονο
μία του. Διαθέτει πλούσια κοιτά
σματα λιγνίτη, βωξίτη, τύρφης, ου
ρανίου, χαλαζία (κροκάλες και άμ
μος), ασβεστόλιθου, μαρμάρου, 
γρανίτη, αραγωνίτη. Διαθέτει ακό
μη φυσικό αέριο, μεταλλικά νερά, 
γεωθερμίες.
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Τουρισμός

Η Φλώρινα είναι ιδανικός τόπος 
για χειμερινό και θερινό τουρισμό. 
Όμως, η υποδομή που υπάρχει σή
μερα για την υποδοχή και παραμο
νή των τουριστών δεν είναι επαρ
κής. Το τουριστικό ενδιαφέρον ε
στιάζεται: στον ορεινό όγκο του 
Νυμφαίου, στα παράλια του Αγιου 
Παντελεήμονα και της Μεγάλης 
Πρέσπας, στα παλιά αρχοντικά της 
Φλώρινας εκατέρωθεν του ποτα
μού Σακουλέβα, στο Ζωολογικό 
Κήπο της Φλώρινας, στο Πισοδέρι, 
τον Άγιο Γερμανό, τον υδρότοπο 
των Πρεσπών και το Χιονοδρομικό 
Κέντρο της Βίγλας.

Πρέσπες

Στο σημείο ακριβώς που συνα
ντιόνται τα αλβανικά, γιουγκοσλα
βικά και ελληνικά σύνορα σχηματί
ζεται μια μεγάλη υδάτινη έκταση, 
κλεισμένη ανάμεσα στις νότιες κο
ρυφές των Δειναρικών Άλπεων και 
στις βόρειες πτυχώσεις της Πίν
δου. Είναι η λίμνη Πρέσπα, μια με
γάλη λωρίδα από προσχώσεις τη 
χωρίζει στα δύο: Στη Μεγάλη Πρέ
σπα, που είναι τριεθνής, με έκταση 
289 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με 
βαθιά και γαλανά νερά και στη Μι
κρή Πρέσπα, πιο ρηχή, με βάθος 14 
μέτρα, που απλώνεται σε έκταση 
60 περίπου τετραγωνικών χιλιομέ
τρων, από τα οποία 52 είναι ελληνι
κά και τα 8 ανήκουν στην Αλβανία.

Στο νησάκι της λίμνης υπάρ
χουν ερείπια της βυζαντινής τρί- 
κλιτης Βασιλικής, που φιλοξενούσε 
τα λείψανα του Αγίου Αχίλλειου, 
επισκόπου της Λάρισας. Αλλά εκεί
νο που καταπλήσσει είναι οι δυο 
βραχογραφίες. Πρόκειται για δ 
εικόνες της Παναγίας, που ο αγιν.- 
γράφος τις ζωγράφισε πάνω σε 
βράχους και παραμένουν άθικτες, 
σε πείσμα του χρόνου και του νε
ρού, που πέφτει πάνω τους.

Όλη η περιοχή των Πρεσπών, 
με τους μικρούς παραδοσιακούς 
οικισμούς της και τα μικρά χωριά 
της, όπως η Μικρολίμνη, η Οξιά, οι 
Καρυές, η Πύλη, ο Λαιμός, το Βι- 
δρονήσι, οι Ψαράδες, ο Πυξός είναι 
«σπαρμένα» από ερείπια βυζαντι
νών και μεταβυζαντινών μνημείων.

r— ψ ψ  ·____________ ο χ
Τσολιάς στο φυλάκιο της Νίκης.

Δικαιολογημένα, λοιπόν, η περιοχή 
των ελληνικών Πρεσπών θεωρείται 
«ο Μυστράς της Βόρειας Ελλά
δας».

Η Πρέσπα, χωμένη στη γωνιά 
αυτή των Βαλκανίων, ήταν για χρό
νια ολόκληρα δυσπρόσιτη. Μετά 
τον πόλεμο, αναζητώντας οι επι
στήμονες τα τελευταία καταφύγια 
υδροβίων πτηνών, ανακάλυψαν τον 
απαράμιλλο ορνιθολογικό πλούτο 
που φώλιαζε, κυρίως, στη Μικρή 
Πρέσπα. Το 1967 δυο Ευρωπαίοι 
επιστήμονες ανακάλυψαν την ύ
παρξη δυο ειδών ευρωπαϊκών πε
λεκάνων: τους Ροδοπελεκάνους 
και τους Αργυροπελεκάνους.

Οι ειδικοί διαπίστωσαν ακόμα 
ότι κοντά στους πελεκάνους ζού- 
σαν και πολλά άλλα σπάνια είδη 
πουλιών, αλλά και στη γύρω περιο
χή διάφορα θηλαστικά, όπως η αρ
κούδα, ο λύκος, το τσακάλι, που 
είχαν εξαφανιστεί από τις χώρες 
της Δυτικής Ευρώπης. Έτσι, η πε
ριοχή των Πρεσπών χαρακτηριςετ·:ι 
σαν ένας από τους σπουδαιότε
ρους υδροβιολογικούς χώρους της 
Ευρώπης.

Το 1974 η περιοχή των Πρεσπών 
ανακηρύσσεται ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ 
και τελεί υπό την προστασία της 
Διεθνούς Ενώσεως για τη διατήρη
ση της ελληνικής φύσης. Ο ΠΥΡΗ
ΝΑΣ του Δρυμού έχει έκταση 4.900 
εκτάρια (4.735 υδάτινη και 165 
χερσαία έκταση), όπου η προστα
σία πρέπει να είναι απόλυτη. Η υ

δρόβια πτηνική πανίδα της περιο
χής περιλαμβάνει 380 είδη πτηνών 
και 22 από τα 74 σπάνια είδη πτη
νών της Ευρώπης. Όπως οι Χου- 
λιαρομύτες, οι Ερωδιοί, οι Εγκρέτ- 
τες, οι Κορμοράνοι, η Χαλκόκοτα, 
ένα ζευγάρι Θαλασσαετών, ένα 
ζευγάρι Βασιλαετών κλπ. Εκτός 
από πτηνά έχει και άφθονα ψάρια, 
όπως κέφαλους, πέστροφες, τσι- 
ρώνια κλπ.

Αλλά και η χλωρίδα της Πρέ
σπας είναι φανταστική, με δάση 
οξιάς και βελανιδιάς, με 1.200 είδη 
φτέρης, με αλπικά λιβάδια σε υψό
μετρο 1.800 μέτρων, με απέρα
ντους καλαμιώνες και με το μονα
δικό στην Ευρώπη γηραιό δάσος 
από κέδρα.

Βίγλα

Βρίσκεται στην Εθνική οδό 
Φλώρινας-Πρεσπών-Καστοριάς και 
σε απόσταση 20 χλμ. από την πρω
τεύουσα του Νομού. Η Βίγλα είναι 
το διάσελο ανάμεσα σε οροσειρές 
του Βαρνούντα (Περιστέρι) και έχει 
υψόμετρο 1.650 μ. Διαθέτει:

-Χιονοδρομικό Κέντρο με δύο 
συρόμενους και έναν εναέριο ανα
βατήρα (800, 200 και 1.350 μέτρα 
αντίστοιχα), καταφύγιο του Συλλό
γου Ορειβατών-Χιονοδρόμων Φλώ
ρινας (50 κλίνες και εστιατόριο) και 
τέσσερις πίστες διεθνών προδια
γραφών, στις οποίες διοργανώνο- 
νται ετήσιοι αγώνες δρόμων αντο- 
χής-κατάβασης.

-Ορειβατικές διαδρομές (από 
εδώ περνά το διεθνές ορειβατικό 
μονοπάτι Ε6 που αρχίζει από τη 
Γιουγκοσλαβία και συνεχίζει στην 
Καστοριά). Στην περιοχή της Βί
γλας περιλαμβάνεται και ο οικισμός 
του Πισοδερίου με το μοναστήρι 
της Αγ. Τριάδας (1050 μ.Χ.) τον ναό 
της Αγ. Παρασκευής, όπου εντα
φιάστηκε η κεφαλή του Παύλου 
Μελά και το κτίριο της Μοδέστιας 
Σχολής (1903) που αναπαλαιώθηκε 
το 1986 και λειτουργεί ως ξενώνας 
(50 κλινών).
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ΣΗ, του Τμήματος Ασφάλειας Α
στυνόμο ■ Β' κ. Τριαντάφυλλο 
ΜΠΟΥΡΑΝΟΠΟΥΛΟ, του Τμήματος 
Διοικητικής Υποστήριξης Αστυνόμο 
Β' κ. Παναγιώτη ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟ 
και του Τμήματος Τροχαίας Υπα- 
στυνόμο Β' κ. Κων/νο ΜΑΝΤΑ, οι 
οποίοι μας έδωσαν ένα ολοκληρω
μένο πορτραίτο των υπηρεσιών της 
περιφέρειας που αστυνομεύουν.

Μεθοριακό σημείο Νίκης -  Έλεγχος αυτοκινήτων.

Αστυν. Σταθμός Ελέγχου Διαβατηρίων Κρυσταλλοπη- 
γής στο ομώνυμο σημείο Εισόδου - Εξόδου.

Αστυνομική 
Διεύθνση Φλώρινας

Στη πόλη της Φλώρινας εδρεύει 
η Αστυνομική Δ/νση Φλώρινας με 
αρμοδιότητα σ’ όλο το Νομό ε
κτός επτά (7) Κοινοτήτων οι οποίες 
υπάγονται στην αρμοδιότητα της 
Αστυνομικής Δ/νσης Κοζάνης (Α
ντίγονο - Μανιάκι - Πελαργός - Φα
ράγγι - Φιλώτας) και Αστυνομική 
Δ/νση Καστοριάς (Βαρυκό - Λέχο- 
βο) επειδή οι κοινωνικοοικονομικές 
ανάγκες των κατοίκων τους εξυπη
ρετούνται λόγω της γεωγραφικής 
θέσης τους καλύτερα.

-  Η Αστυνομική Δ/νση με τα 
τέσσερα οργανικά Τμήματά της 
στεγάζεται σε ιδιωτικό κτίριο στην 
οδό Σαγγαρίου 24.

-  Για την καλύτερη και αποτε
λεσματικότερη αστυνόμευση της 
περιοχής και για την εξυπηρέτηση 
των κατοίκων της, η Δ/νση έχει: α) 
Τέσσερα Αστυνομικά Τμήματα Τά
ξης (στο Αμύνταιο - Βεύη - Κ. Κλει
νές - Άγιο Γερμανό), 6) Δύο υπη
ρεσίες ελέγχου διαβατηρίων και 
συναλλάγματος στα μεθοριακά ση
μεία Νίκης (προς Γιουγκοσλαβία) 
και Κρυσταλλοπηγής (προς Αλβα
νία) και γ) Δέκα επτά (17) Αστυνο
μικούς Σταθμούς Τάξης.

Στο γραφείο του Αστυν. Δ/ντή 
της Α.Δ. Φλώρινας κ. Νικόλαου 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, συναντήσαμε και 
τους υπόλοιπους αξιωματικούς των 
Υπηρεσιών της έδρας της Διεύ
θυνσης και συγκεκριμένα, τους 
διοικητές του Τμήματος Τάξης Α
στυνόμο Α' κ. Παναγιώτη ΠΑΝΟΥ-

ΕΡΩΤ.: Κατ’ αρχάς, η Διεύθυνση εί
ναι επανδρωμένη ικανοποιητι
κά;

ΑΠΑΝΤ.: «Η Δ/νση αντιμετωπίζει 
πρόβλημα έλλειψης προσωπι
κού, συγκεκριμένα από την 
προβλεπόμενη δύναμη 297 α
στυνομικών υπάρχουν μόνο 
196. Για την αντιμετώπιση της 
μεγάλης έλλειψης προσωπικού 
και την προσφορά στο Λαό υπη
ρεσιών υψηλού επιπέδου οι υ
πάρχοντες αστυνομικοί επι
στρατεύουν όλο το φ ιλότιμο  
τους και αθόρυβα, διακριτικά 
και μεθοδικά δίνουν το δυναμι
κό τους παρόν σ’ όλες τις  καθη
μερ ινές εκδηλώσεις και αντα
πεξέρχονται με επιτυχία στην 
δύσκολη αποστολή τους, εξα
σφαλίζοντας την ασφάλεια, τά
ξη και ησυχία των πολιτών, συ- 
νεργαζόμενοι στενά με τις συ
ν αρμόδιες Αρχές και Υπηρε
σίες».

ΕΡΩΤ.: Ποια είναι τα προβλήματα 
που απασχολούν τις υπηρεσίες 
Τάξης της Διεύθυνσης;

ΑΠΑΝΤ.: «Τα προβλήματα που απα
σχολούν καθημερινά τα αστυ
νομικά τμήματα τάξης της 
Δ/νσης είναι πολλά και ποικίλα, 
όπως θέματα Δημόσιας Υγείας, 
Αγορανομίας, κοινής ησυχίας, 
λήψης μέτρων τάξης σε διάφο
ρες αθλητικές-πολιτιστικές ή 
άλλες εκδηλώ σεις, εξέτασης  
παραπόνων ιδιωτών, έκδοσης 
διαφόρων αστυνομικών αδειών, 
μεταγωγές κρατουμένων και 
ψυχασθενών, παραστάσεις στα 
διάφορα ποινικά δικαστήρια.

Για να φ ανεί το μέγεθος της απα
σχόλησης των υπηρεσιών στο 
τομέα της Τάξης παραθέτουμε 
τα πιο κάτω στατιστικά στοιχεία  
του 1986:

Βεβαιώθηκαν 249 αδικήματα του



Ποινικού Κώδικα, 863 διαφόρων 
άλλων ποινικών Νόμων, 83 πα
ραβάσεις της Νομοθεσίας για τη 
Δημόσια Υγεία, 91 παραβάσεις 
του Αγορανομικού Κώδικα και 
3.280 πταισματικές παραβάσεις.

Σε 29.831 περιπτώσεις δέχθηκαν  
αιτήματα διαφόρων ιδιωτών και 
Αρχών ενώ χορήγησαν 975 α
στυνομικές άδειες, παρέστησαν 
σε 93 συνεδριάσεις ποινικών δι
καστηρίων και σε 112 περιπτώ
σεις συνδράμανε με συνοδείες  
ασφαλείας, χρηματαποστολές 
και πρόσωπα.

-Ε κ τό ς  όμως από τα πιο πάνω 
αντικείμενα απασχόλησης υ
πάρχουν και τ ’ άλλα ειδικότερα, 
ιδίως κατά την χειμερινή περίο
δο όταν λόγω των δυσμενών 
καιρικών συνθηκών που επικρα
τούν στην περιοχή (χιόνια-πα- 
γετός, κλπ.), δήμιου ργούνται 
στους κατοίκους οξύτατα προ
βλήματα και το προσωπικό της 
Δ/νσης σπεύδει αρωγός τους».

ΕΡΩΤ.: Ποιες είναι οι τιμές εγκλημα
τικότητας στο Νομό; Η Αστυνο
μία αντιμετωπίζει περιπτώσεις 
σοβαρών εγκλημάτων;

ΑΠΑΝΤ.: «Στον τομέα ασφαλείας, η 
συμβολή των αστυνομικών του

Το Α.Τ.Τ. Κάτω Κλεινών.

Τμήματος Ασφαλείας Φλώρι
νας και των Αστυνομικών Τμη
μάτων Τάξης της Υπαίθρου, για 
την καθήλωση της εγκληματικό- 
τηξτας σε χαμηλά επίπεδα έχει 
γίνει αισθητή και έχει αναγνω- 
ρισθεί από τον ακριτικό Ααό του 
Νομού, ο οποίος με εμπιστοσύ
νη προσβλέπει στην Αστυνομία.

Ο Διευθυντής της Α.Δ. Φλώρινας με τους αξιωματι
κούς των υπηρεσιών της έδρας.

Το Α.Τ.Τ. Αμυνταίου.

Ο Αστυν. Σταθμός Φλάμπουρου.

Δείκτης της προσφοράς της υ
πηρεσίας στον τομέα ασφαλείας 
αποτελείτο  ποσοστό εξιχνίασης 
των αδικημάτων που διαπρά-

χθηκαν κατά τα έτη 1980-1986 
που ανέρχεται σε 80%. 

Σημαντικές επ ιτυχίες κατά τα τε
λευταία χρόνια που συγκίνησαν 
ιδ ια ίτερα τη κοινή γνώμη και 
σχολιάστηκαν ευμενώς ήταν: α) 
η εξιχνίαση τεσσάρων (4) κα
κουργημάτων (ληστειών) που 
διαπράχθηκαν από τον ΔΗΜΗΤ-
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PI ΑΔΗ Γεώργιο, β) η σύλληψη 
του ΔΟΥΜΚΟΥ Θωμά για λαθρε
μπόριο πολλών εκατομμυρίων, 
γ) η σύλληψη του ΜΥΛΩΝΑ 
Ιωάννη για αγορά παρανόμου 
συναλλάγματος 7.357 δολλα- 
ρίων Η.Π.Α.. 613 Αυστραλίας, 
373 Καναδά, 8.840 μάρκων Δ. 
Γερμανίας, 320 κορώνων Σουη
δίας και 660 φράγκων Ελβετίας 
καθώς και η σύλληψη καταδιω- 
κομένου για τον οποίον εκκρε- 
μούσαν 50 καταδικαστικές απο
φάσεις.

-  Η εγκληματικότητα αν και πα
ρουσιάζει μικρή έξαρση που 
οφείλεται κυρίως στη δυνατότη
τα ταχείας μετακίνησης των κα
κοποιών από μια περιοχή σε άλ
λη (και διαφυγή από την κατα
δίωξη), παραμένει σε χαμηλά 
επίπεδα.

Συγκεκριμένα από τις 60 κλοπές 
που έγιναν το 1982 εξιχνιάστη
καν οι 57, από τις 50 το 1983 εξ ι
χνιάσθηκαν οι 40 από τις  71 το 
1984 οι 63, από τις 58 το 1985 οι 
40 και από τις 78 του 1986 οι 55».

ΕΡΩΊΓ.: Προβλήματα από τα ναρκω
τικά έχουν προκόψει, και πώς τα 
αντιμετωπίζετε;

ΑΠΑΝΤ.: «Αν και στη περιοχή μας 
δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα 
διακίνησης εμπορίας ή χρήσης 
ναρκωτικών, επειδή δειλά-δειλά  
κάνει και αυτό την εμφάνισή 
του, η Αστυνομική Δ/νση συ
γκρότησε ειδ ική ομάδα δίωξης 
των ναρκωτικών και βάσιμα 
προσδοκά ότι τόσο στο κατα
σταλτικό τομέα όσο και κυρίως 
στον προληπτικό θα έχει επιτυ
χ ίες και θα αποτελέσει αποτε
λεσματικό φραγμό στη μάστιγα 
αυτή. Ήδη επτά άτομα συνελή- 
φθησαν για χρήση ή διακίνηση 
ναρκωτικών ουσιών».

ΕΡΩΤ.: Ποιά είναι τα αντικείμενα 
που απασχολούν τις Υπηρεσίες 
Ελέγχου Διαβατηρίων και Συ
ναλλάγματος της Διεύθυνσής 
σας;

ΑΠΑΝΤ.; «Ο Νομός Φλώρινας λόγω 
της γεωγραφικής του θέσης δεν 
αποτελεί κέντρο διέλευσης κα
κοποιών πλην όμως επειδή βρί
σκεται σε παραμεθόριο περιοχή 
την επισκέπτονται πολλές φο
ρές αλλοδαποί κακοποιοί. Έτσι

Το χειμώνα στη Φλώρινα το έλκυθρο αντικαθιστά το παιδικό καρότοι.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής 

κ. Νικόλαος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ένα σημαντικό μέρος της δρα
στηριότητας των υπηρεσιών α- 
πορροφάται στον έλεγχο, πα
ρακολούθηση και τακτοποίηση 
των αλλοδαπών.

Η ταξιδιωτική κίνηση στα μεθο
ριακά σημεία Νίκη και Κρυσταλ
λοπηγή χρόνο με χρόνο γίνεται 
συνεχώς μεγαλύτερη, ε ιδ ικότε
ρα στη Νίκη όπου το 1983 διακι- 
νήθηκαν 150.204 άτομα (ημεδα- 
ποί-αλλοδαποί) το 1984 242.836, 
το 1986 431.629 και για φέτος  
προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει 
τις  500.000 άτομα.

Η αυξητική αυτή τάση των αφιξα- 
ναχωρήσεων υποχρεώνει το 
προσωπικό των υπηρεσιών ε 
λέγχου διαβατηρίων και συναλ
λάγματος να βρίσκεται διαρκώς 
σε επαγρύπνιση ολόκληρο το 
24ωρο και να καταβάλει πολλές

φορές υπεράνθρωπες προσπά
θειες, ώστε στα πλαίσια της νο
μιμότητας να ενερ γεί τον έλεγ 
χο με ταχύτητα και ευγένεια , 
για να σχηματίζουν οι ταξιδιώ
τες την καλύτερη πρώτη και τε
λευτα ία  εντύπωση από την χώ
ρα μας, αλλά και το Δημόσιο 
συμφέρον να διασφαλίζεται».

ΕΡΩΤ.: Ποιές είναι οι δραστηριότη
τες του Τμήματος Τροχαίας της 
Φλώρινας;

ΑΠΑΝΤ.: «Το Τμήμα Τροχαίας Φλώ
ρινας που συγκροτήθηκε μετά  
την ισχύ του Νόμου 1481/84 με 
τον οποίο έγ ινε η κατάργηση 
των παλαιών σωμάτων ασφα
λείας και στη θέση τους ιδρύθη
κε η Ελληνική Αστυνομία, έχει 
το κύριο βάρος της τροχονομι- 
κής αστυνόμευσης του Νομού, 
βοηθούμενο από τα Αστυνομικά 
Τμήματα Τάξης της Υπαίθρου 
και τους Αστυνομικούς Σταθ
μούς.

Η τοπική του αρμοδιότητα εκτε ί
νεται εκτός από την πόλη της 
Φλώρινας σε 136.700χιλιόμετρα  
Εθνικού οδικού δικτύου καθώς 
και σε 46.700 χιλ. επαρχιακού 
δικτύου, ενώ επιβλέπει και το 
επαρχιακό δίκτυο των Αστυνο
μικών Σταθμών που ανήκουν απ’ 
ευθείας στην Δ/νση.

Στην καθ' ύλη αρμοδιότητα του 
Τμήματος Τροχαίας, ανήκει η 
Τροχονομική αστυνόμευση, η

Συνέχεια στη σελίδα 1001
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Π άνω από 8 εκατομμύρια οδικές βοήθειες 
προσφέρθηκαν σ’ όλη την Ευρώπη το 1985 
από τις εθνικές λέσχες των κρατών-μελών 
της Διεθνούς Ένωσης Τουρισμού (ΑΙΤ) 

που, στην ήπειρό μας, διαθέτουν συνολικά 6.000 πε
ρίπου αυτοκίνητα - συνεργεία.

Η διαπίστωση αυτή προέκυψε κατά τη συνεδρίαση 
στην Αθήνα της ειδικής επιτροπής οδικής βοήθειας 
της ΑΙΤ της οποίας το μοναδικό μέλος στην Ελλάδα 
είναι η ΕΛΠΑ.

Στην ίδια σύνοδο έγινε εκτεταμένη αναφορά στις 
νέες μεθόδους που, χάρη στην εξέλιξη της ηλεκτρο
νικής επιστήμης, επιτρέπουν την ταχύτερη και καλύ
τερη εξυπηρέτηση των συνδρομητών των διαφόρων 
λεσχών όχι μόνο στον τόπο τους αλλά και στο εξωτε
ρικό.

Ο Βρετανός πρόεδρος της επιτροπής της ΑΙΤ κ. 
Νάιτζελ Κλαρκ τόνισε ιδιαίτερα την αποτελεσματική 
παροχή οδικής βοήθειας από την ΟΒΕΛΠΑ στους ξέ
νους αυτοκινητιστές που επισκέπτονται την Ελλάδα 
και υπογράμμισε ότι, ακριβώς για το λόγο αυτό, όλες 
οι Ευρωπαϊκές λέσχες εξυπηρετούν στη χώρα τους, 
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τους συνδρομητές 
της ΕΛΠΑ.

Ταξιδεύοντας με το αυτοκίνητό σας, δε σημαίνει 
ότι απολαμβάνετε πάντα την εξυπηρέτησή του. Το 
«εργαλείο» αυτό που έχετε στα χέρια σας, κάποια 
στιγμή μπορεί να ξεμείνει στη μέση του δρόμου, να 
ξεφύγει απ' την πορεία του ή να ανατραπεί και έτσι 
να σας δημιουργήσει ένα σωρό προβλήματα.

Τότε, σίγουρα, θα χρειαστείτε βοήθεια, την «Οδι
κή βοήθεια» που, είτε το θέλετε -  είτε όχι -  χωρίς 
αυτή δε θα μπορέσετε να συνεχίσετε το ταξίδι σας, 
ενώ, σε δυσάρεστες καταστάσεις, θα σώσει τη ζωή 
σας... Οδική βοήθεια προσφέρουν οι εταιρείες οδικής 
βοήθειας.

Σκοπός των εταιρειών αυτών είναι η εξυπηρέτηση 
των χιλιάδων αυτοκινητιστών και η συμβολή τους 
στην αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων. Οι εκατο
ντάδες εργαζόμενοι στις εταιρείες Οδικής Βοήθειας, 
με την άρτια επαγγελματική τους κατάρτιση εξυπη
ρετούν καθημερινά χιλιάδες αυτοκινητιστές και συμ

βάλλουν αποφασιστικά με την παρουσία τους, στην 
ανακούφιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της μεγάλης προσ
φοράς των εταιρειών αυτών είναι και το ακόλουθο:

Οι Αθηναίοι οδηγοί, συνηθισμένοι στις συνήθως 
ήπιες κλιματολογικές συνθήκες του λεκανοπεδίου, 
δεν είναι προετοιμασμένοι ν’ αντιμετωπίσουν τις ει
δικές κυκλοφοριακές περιπτώσεις που δημιουργού- 
νται όταν έρχονται τα πρωτοβρόχια. Έτσι, χιλιάδες 
αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν στην περιοχή της 
πρωτεύουσας από 27 ως 30 Οκτωβρίου 1986 εξαιτίας 
των πρώτων δυνατών βροχών που έπεσαν τις μέρες 
εκείνες.

Στο τετραήμερο αυτό, μόνο η «ΟΒΕΑΠΑ» πρόσ- 
φερε συνολικά 1.741 οδικές βοήθειες σε αυτοκίνητα 
που, για διάφορους λόγους είχαν ακινητοποιηθεί 
στην Αθήνα, στον Πειραιά και στους γύρω δήμους. 
Δηλαδή, κατά μέσο όρο, 435 οδικές βοήθειες την η
μέρα ή 18 την ώρα ή μία κάθε τρία λεπτά.

Απ’ τα διαφημιστικά φυλλάδια κάθε εταιρείας ή με 
προσωπικές επαφές με τους υπεύθυνους, κατορθώ
σαμε να συλλέξουμε τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία 
που θα διευκολύνουν τους αναγνώστες μας να σχη
ματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την «Οδική 
βοήθεια».

Αφού τονίσουμε ιδιαίτερα ότι το ρεπορτάζ αυτό 
δεν είναι διαφημιστικό, θα πρέπει να ομολογήσουμε 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στη συγκέντρωση 
του υλικού και την καχύποπτη -  ευτυχώς σε ελάχι
στες περιπτώσεις -  αντιμετώπισή μας, ενώ κάποιες 
εταιρείες δε μας έδωσαν έγκαιρα τα στοιχεία που ζη
τήσαμε παρά τις επίμονες οχλήσεις μας.

Επειδή δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία 
για το σύνολο των εταιρειών αυτών στον Ελλαδικό 
χώρο, ζητάμε συγνώμη αν -  παρά τη θέλησή μας -  
παραλείψαμε κάποια απ’ αυτές.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Με στόχο την άμεση και αποτελεσματική εξυπη-
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ρετηση των αυτοκινητιστών, συστάθηκε τον περα
σμένο Μάιο ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Οδικής Βοή
θειας (Σ.Ε.Ο.Β.).

Ο Σ.Ε.Ο.Β. αποτελείται από 39 ανεξάρτητες επι
χειρήσεις Οδικής Βοήθειας που λειτουργούν σε όλα 
τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας και έχει έ
δρα την Αθήνα, Αγίου Κωνσταντίνου 39 (6ος όροφος) 
τηλ. 36.22.805.

Κοινό σημείο των επιχειρήσεων αυτών -  που εκ
φράζεται και στο καταστατικό σκοπό του Συνδέσμου 
τους -  αποτελεί η επιθυμία για αναβάθμιση και ανά
πτυξη του θεσμού της Οδικής Βοήθειας στην Ελλά
δα, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική εξυπη
ρέτηση των αυτοκινητιστών, μέσα από κανόνες και 
πλαίσια λειτουργίας, που θα πρέπει να θεσπιστούν, 
και που θα αναγάγουν το θεσμό σε πραγματικό λει
τούργημα.

Πρώτο μέλημα του Συνδέσμου είναι, σε συνεργα
σία με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, να συμβάλ
λει στη λύση των υφιστάμενων προβλημάτων, και για 
το σκοπό αυτό, ήδη, το νομικό τμήμα του Συνδέ
σμου, επεξεργάζεται το νομικό πλαίσιο που θα προ
τείνει για εφαρμογή. Όπως είναι γνωστό η Οδική 
Βοήθεια, αντιμετωπίζει μια σειρά από λειτουργικά 
προβλήματα, που κύρια επικεντρώνονται α) στη πα
ντελή έλλειψη νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας 
τους, και β) στην επαπειλούμενη «εισβολή» των ευ
ρωπαϊκών επιχειρήσεων και την εφαρμογή των Οδη
γιών της Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Οι πιο κάτω εταιρείες Οδικής Βοήθειας αποτε
λούν και τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Επιχειρή
σεων Οδικής Βοήθειας:

1. Μ. ΡΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. AUTO SOS -  Λάρισα.
2. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ -  Σέρρες.
3. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ -  Βόλος.
4. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ Ο.Ε. -  Σπάρτη.
5. Κ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ -  Α. ΟΡΦΑΝΟΣ Ο.Ε. -  Καλαμάτα.
6. Γ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. -  Χαλκίδα.
7. ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. -  Καστοριά.
8. ΘΩΜΑΣ ΜΠΙΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. -  Τρίκαλα.
9. Ν. ΔΙΚΟΣ -  Ε. ΜΠΑΝΤΙΔΑΣ Ο.Ε. -  Καρδίτσα.

10. ΨΑΛΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -  Κομοτηνή.
11. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ -  Φλώρινα
12. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -  Ξάνθη.
13. Κ. ΚΑΙ Σ. ΖΑΓΚΑΣ Ο.Ε. -  Έδεσσα.
14. ΚΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ -  Τρίπολη.
15. X. ΤΣΙΑΡΑΣ Ο.Ε. -  Αλεξάνδρεια.
16. I. ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
17. ΠΑΛΑΣΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -  Αμφίκλεια.
18. I. ΝΤΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. -  Γρεβενά.
19. Δ. ΨΕΙΡΑΚΗΣ Ο.Ε. -  Ορεσαάδα.
20. Α. ΠΟΥΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. -  Δράμα.
21. ΑΦΟΙ ΓΚΟΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε. -  Δράμα.
22. ΜΗΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ -  Κέρκυρα.
23. Γ. ΓΚΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. -  Αργος.
24. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ -  Καβάλα.
25. Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. -  Πολύκαστρο.
26. ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝ-ΠΕ -  Λειβαδιά.
27. Α. ΓΙΩΤΗΣ - Κ. ΔΡΟΣΟΣ Ο.Ε. -  Άρτα.

28. Μ. ΜΠΑ1ΡΑΚΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. -  Κρανίδι.
29. ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ -  Ιωάννινα.
30. Ε. ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. -  Ιεράπετρα.
31. Δ. ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. -  Χανιά.
32. ΤΣΩΛΗΣ - ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ Ο.Ε. -  

Πρέβεζα.
33. ΦΙΦΗΣ - ΤΣΩΛΗΣ - ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ 

Ο.Ε. -  Αγρίνιο.
34. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΕΡΥΔΑΚΗ -  Ρέθυμνο.
35. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ -  Αράχωβα.
36. Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. -  Ρόδος.
37. ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -  Ιτέα.
38. ΟΔΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΙΛΙΓΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ε

ΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -  Αργυρούπολη Αττικής.
39. EXPRESS SERVICE Α.Ε. -  Θεσσαλονίκη.

ΕΛΠΑ

Η υπηρεσία Οδικής Βοήθειας της ΕΛΠΑ, η ΟΒΕΛ- 
ΠΑ όπως είναι γνωστή στο ευρύτερο κοινό, καλύπτει 
όλη την ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και τα νησιά Κρή
τη και Κέρκυρα. Με 40 κλιμάκια σε ισάριθμες πόλεις. 
Είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τους συνδρομητές 
της όπου κι αν βρίσκονται. Αρκεί να καλέσουν στο 
τηλέφωνο τον αριθμό «104» της πλησιέστερης πό
λης.

Η ΟΒΕΛΠΑ λειτουργεί 363 ημέρες το χρόνο (ε
κτός απ’ την Πρωτοχρονιά και το Πάσχα), όλο το 
24ωρο στην περιοχή της πρωτεύουσας,της Θεσσαλο
νίκης, Πάτρας, Λαμίας, Καβάλας, Ηράκλειου Κρήτης, 
Ισθμού Κορίνθου και Κάστρου Βοιωτίας και απ’ τις 7 
το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ στις υπόλοιπες πόλεις.

Η ΟΒΕΛΠΑ, θα επισκευάσει επιτόπου τη βλάβη, 
αν αυτό είναι δυνατό. Θα ρυμουλκήσει το αυτοκίνητο 
ως το συνεργείο της προτίμησης του συνδρομητή εφ’ 
όσον χρειάζονται ανταλλακτικά, μηχανολογικές ερ
γασίες κλπ. θα «επαναπατρίσει» το αυτοκίνητο στον 
τόπο μόνιμης διαμονής του συνδρομητή, αν -  λόγω 
του είδους της βλάβης -  η επισκευή είναι αδύνατο να 
γίνει σε συνεργείο της πλησιέστερης πόλης.

Ακόμα η ΕΛΠΑ πραγματοποιεί επαναπατρισμό του 
αυτοκινήτου από οποιοδήποτε κράτος της Ευρώπης 
στην Ελλάδα, εφ' όσον η βλάβη είναι σοβαρή και η 
επισκευή της πολύ δαπανηρή.

Η ΟΒΕΛΠΑ εξυπηρετεί μόνο τους συνδρομητές 
της ΕΛΠΑ και πάντα δωρεάν. Αν δεν είστε συνδρομη
τής της ΕΛΠΑ, και χρειασθείτε οδική βοήθεια, μπο
ρείτε πάλι να καλέσετε την ΟΒΕΛΠΑ, με την προϋπό
θεση όμως ότι θα γίνετε εκείνη τη στιγμή συνδρομη
τής της ΕΛΠΑ.

Στην Αθήνα υπάρχουν σε 13 περιοχές τροχογρα- 
φεία για εξυπηρέτηση του κοινού. Στην υπόλοιπη 
χώρα υπάρχουν 13 μεγάλα περιφερειακά γραφεία τα 
οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν τους συνδρομητές 
όπως και τα κεντρικά γραφεία της Αθήνας.

Εκτός απ' τα μεγάλα περιφερειακά γραφεία της 
ΕΛΠΑ, υπάρχουν και γραφεία πρώτης ανάγκης σε 30 
πόλεις ενώ σε 38 άλλες περιοχές υπάρχουν ανταπο-
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κριτές οι οποίοι φροντίζουν και εξυπηρετούν τους 
συνδρομητές.

Η ΕΛΠΑ όμως δεν είναι μόνο οδική βοήθεια. Υ
πάρχουν και πολλές άλλες υπηρεσίες που προσφέρει 
στους συνδρομητές της όπως την ανάληψη δωρεάν 
της διεκπεραίωσης γραφειοκρατικών διαδικασιών, 
τον περιορισμό του κινδύνου κλοπής του αυτοκινή
του χάρη σε ειδικό μηχανισμό που χρησιμοποιεί, την 
παροχή συμβουλών απ' το νομικό τμήμα της και του
ριστικών πληροφοριών απ' το τηλ. «174», τον τεχνικό 
έλεγχο του αυτοκινήτου σε ειδικά συνεργεία, την 
αυτόματη ασφάλιση κάθε συνδρομητή για σωματικές 
βλάβες κτλ.

Στην Αθήνα, τα γραφεία της ΕΛΠΑ είναι στην οδό 
Μεσογείων αριθ. 2, τηλ.: 77.91.615-19 και
77.97.401-05.

EXPRESS SERVICE

Η EXPRESS SERVICE διαθέτει 65 σταθμούς εξυ
πηρέτησης σ’ ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα και 
στα νησιά Κρήτη, Κέρκυρα και Ρόδο.

Παρέχει τεχνική κάλυψη στα μέλη της και θεωρεί 
βλάβη του αυτοκινήτου ακόμα και την έλλειψη βενζί- 
νας ή την αντικατάσταση του κλαταρισμένου λάστι
χου.

Κατά μήκος των εθνικών δρόμων Αθήνας - Θεσ
σαλονίκης και Αθήνας - Πάτρας, διαθέτει 20 ιατρεία 
εξοπλισμένα με τα απαραίτητα μηχανήματα και φάρ
μακα.

Έχει καθιερώσει το ελικόπτερο σα μέσο οδικής 
βοήθειας το οποίο συμπεριέλαβε στο «στόλο» της 
για την εξυπηρέτηση των συνδρομητών της.

Η EXPRESS SERVICE είναι η μοναδική οδική βοή
θεια σε όλο τον κόσμο που καθιέρωσε τα αυτοκίνητα 
- ξενοδοχεία. Με τα ειδικά οχήματα όχι μόνο παρέχε
ται η δυνατότητα μεταφοράς του χαλασμένου αυτο
κινήτου αλλά και των επιβατών του από μακρι νές 
αποστάσεις.

Στα αυτοκίνητα - ξενοδοχεία της, οι επιβάτες 
μπορούν να συνταξιδέψουν δωρεάν και ακόμη να 
κοιμηθούν έχοντας έτσι άνετη επιστροφή χωρίς τα
λαιπωρίες, κινδύνους και έξοδα.

Ψυγείο με τρόφιμα, καθαρά κλινοσκεπάσματα 
συντελούν για να γίνει πιο ευχάριστο το ταξίδι της 
επιστροφής.

Αν είστε συνδρομητής της EXPRESS SERVICE και 
το αυτοκίνητο μείνει από σοβαρή βλάβη σε κάποια 
χώρα της Ευρώπης, με ένα τηλεφώνημα, η εταιρεία 
σας το επαναπατρίζει.

Αν είστε μέλος άλλης οδικής βοήθειας τότε υ
πάρχουν σοβαροί περιορισμοί και διαδικασίες στην 
εξυπηρέτηση και σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να
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πληρώσετε. Στις χώρες Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, 
Ιταλία, Αγγλία, Πορτογαλία, με την κατάλληλη οργά
νωση που έχει δεν προσφέρει μόνο επαναπατρισμό, 
αλλά και άμεση οδική βοήθεια για μικροθλάβες εντε
λώς δωρεάν ούτως ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε 
το ταξίδι σας.

Τα γραφεία της, στην Αθήνα, βρίσκονται στην Λ. 
Συγγρού 234 (τηλ. 95.24.950) και στη Λ. Καβάλας 100.

ΙΛΙΓΓΟΣ

Η εταιρεία αυτή έπαψε πλέον να υφίσταται. Ο αυ
τόματος τηλεφωνητής που απαντά στο τηλέφωνο 
99.41.445, ενημερώνει τους συνδρομητές του «Ιλίγ
γου», για την εξυπηρέτησή τους, να τηλεφωνούν 
στην EXPRESS SERVICE, στο τηλέφωνο 95.24.950.

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ -  
KENTCARD Ε.Π.Ε.

Η εταιρεία παρέχει δωρεάν οδική βοήθεια σε ο- 
ποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας με την 
προϋπόθεση ότι υπάρχει προσπελάσιμος δρόμος.

Επισκευάζει επί τόπου το ακινητοποιημένο όχημα. 
Σε περίπτωση που απαιτηθεί αντικατάσταση ανταλ
λακτικών του καλυπτομένου οχήματος, στο σημείο 
της ακινητοποιήσεώς του, ο συνδρομητής υποχρεού- 
ται στην καταβολή του αντιτίμου της αξίας τους. Η 
εργασία επισκευής του οχήματος στον τόπο ακινητο- 
ποιήσεώς του παρέχεται πάντοτε δωρεάν και δεν 
επιβαρύνει το συνδρομητή.

-  Ρυμουλκεί το ακινητοποιημένο όχημα και προσ
φέρει κάθε βοήθεια στο συνδρομητή της. Υποχρεού-

ται να μετακινήσει και να μεταφέρει το όχημα στον 
τόπο επιλογής του συνδρομητή (τόπο διαμονής, 
προορισμού ή συνεργείου).

Σε περίπτωση κλοπής του οχήματος μεριμνά για 
τον εντοπισμό του. Παρέχει νομικής φύσης συμβου
λές για το «καλυπτόμενο» όχημα και αναλαμβάνει 
τη διεκπεραίωση δικαστικών υποθέσεων του αυτοκι
νητιστή που έχουν σχέση με το αυτοκίνητό του μετά 
από ειδική συμφωνία.

Εκτός απ’ τους κεντρικούς σταθμούς εξυπηρέτη
σης, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη η εταιρεία έχει 
12 σταθμούς - πρακτορεία σ’ ολόκληρη τη χώρα. Ό 
που δεν εδρεύει όχημα της εταιρείας, οι συνδρομη
τές εξυπηρετούνται με συνεργαζόμενα γερανοφόρα 
οχήματα Δ.Χ.

Μέσα στο 1988 θα λειτουργήσουν ακόμα πέντε 
σταθμοί-πρακτορεία που θα διαθέτουν κινητά συνερ
γεία οχήματα και δίκυκλα, γερανοφόρα και «ειδικο- 
ποιημένα μεταφοράς».

Η διεύθυνση της εταιρείας στην Αθήνα είναι 
Μουσουνίτσης 11 Ν. Σεπόλια (Περιστέρι), τηλέφωνα: 
57.53.408 και 57.56.339.

HELLAS SERVICE

Η HELLAS SERVICE διαθέτει 33 σταθμούς εξυπη
ρέτησης σε ολόκληρη τη χώρα στους οποίους συ- 
μπεριλαμβόνεται και ο σταθμός της νήσου Νάξου. 
Εκτός απ' τους σταθμούς αυτούς, έχει συνεργάτες 
στο Πολύκαστρο Κιλκίς, στην Καβάλα, στη Μυτιλήνη 
και στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η εταιρεία προσφέρει οδική βοήθεια ολόκληρο το 
24ωρο όπου και αν βρίσκεται ο συνδρομητής της με 
το ακινητοποιημένο αυτοκίνητο.
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Κατά την εγγραφή του συνδρομητή προκαταβάλ- γούς, σε περίπτωση βλάβης ατυχήματος ή άλλου τυ- 
λεται μέρος της συνδρομής και τα υπόλοιπα χρήματα χαίου γεγονότος, να επικοινωνήσουν με το κοντινό 
πληρώνονται μόνο αν ο αυτοκινητιστής χρειαστεί τμήμα Τροχαίας, μέσω του οποίου θα βοηθηθούν. 
βοήθεια, μέσα στο χρόνο της «κάλυψης». Τα συστήματα αυτά είναι τοποθετημένα σε ειδικά

Η HELLAS SERVICE παρέχει και μερικές άλλες κουβούκλια που είναι ευδιάκριτα λόγω του Κόκκινου 
διευκολύνσεις στους αυτοκινητιστές όπως δωρεάν ή πορτοκαλί χρώματος που είναι βαμμένα, 
διαγνωστικούς ελέγχους με ηλεκτρονικά μέσα, επι- Ο τρόπος λειτουργίας τους είναι απλός. Ο οδηγός 
σκευή ή βάψιμο του αυτοκινήτου στις εγκαταστάσεις θα πρέπει να πιέσει το κουμπί κλήσης για να ανοίξει η 
της με συμφέρουσες τιμές κτλ. γραμμή επικοινωνίας και να ακολουθήσει η τηλεφω-

Η διεύθυνση της εταιρείας στην Αθήνα είναι: νική συνομιλία μέσω του μικροφώνου και του μεγα-
Θεσσαλονίκης 27 Αγ. Ιωάννης Ρέντης, τηλ. 49.22.567 φώνου που υπάρχουν στο κουβούκλιο, 
και 49.23.607. Το πλησιέστερο περιπολικό της Τροχαίας που θα
---------------------------------------------------------------------  ειδοποιηθεί μέσω ασυρμάτου, σπεύδει στο σημείο

ΑΕΤΟΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ κλήσης για την παροχή βοήθειας.

Η νεοσύστατη αυτή εταιρεία οδικής βοήθειας έχει 
γραφεία στο 70ο χιλιόμετρο της νέας εθνικής οδού 
Αθηνών-Λαμίας (τηλ. 0262-71222).

Τα αυτοκίνητα οδικής βοήθειας που διαθέτει, α- 
παντώνται συνήθως στον οδικό άξονα Αθήνας - Λα
μίας.

Η εδαφική της περιφέρεια καλύπτει τους νομούς 
Αττικής, Ψθιώτιδας, Βοιωτίας και Εύβοιας. Υπάρχει 
προοπτική άμεσης επέκτασης της οδικής κάλυψης 
μέχρι την Κόρινθο και τη Θεσσαλονίκη.

Τα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα βρίσκονται 
στον Κόκκινο Μύλο, Φιλαδέλφειας 189 τηλ. 52.31.197.

Η ΤΡΟΧΑΙΑ
Οδική βοήθεια όμως παρέχουν και οι υπηρεσίες 

Τροχαίας. Καθημερινά, ολόκληρο το 24ωρο, τα περι
πολικά των Τμημάτων Τροχαίας αστυνομεύουν το 
εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, προσφέροντας 
κάθε δυνατή βοήθεια στους αυτοκινητιστές.

Άλλοτε προβαίνουν σε άμεση σηματοδότηση του 
δρόμου για αποφυγή ατυχήματος, άλλοτε προσφέ
ρουν τις πρώτες βοήθειες σε τραυματισμένα άτομα 
και μεταφέρουν τραυματίες στο πλησιέστερο νοσο
κομείο και άλλοτε προσπαθούν με τις γνώσεις που 
διαθέτουν, να επισκευάσουν τις μικροβλάβες και να 
συμπαρασταθούν στη μοναξιά, την απόγνωση και τη 
θλίψη του αυτοκινητιστή στην αφιλόξενη απεραντο
σύνη του δρόμου.

Σε κάθε ομαδική έξοδο των κατοίκων των μεγα- 
λουπόλεων, όλο το δυναμικό της Τροχαίας βρίσκεται 
στους δρόμους για επιτήρηση. Με αυτοκίνητα εξο
πλισμένα με τα απαραίτητα υλικά (κώνους, προειδο
ποιητικές πινακίδες, τρίγωνα ασφαλείας, συσκευές 
εκπομπής φωτεινού σήματος κινδύνου κτλ.) αντιμε
τωπίζουν τα έκτακτα περιστατικά και τα ατυχήματα.

Η συνεργασία της Τροχαίας με τις εταιρείες οδι
κής βοήθειας είναι απόλυτη και έχει σα στόχο την 
καθημερινή πρόληψη και αντιμετώπιση των τροχαίων 
ατυχημάτων.

Κατά μήκος του οδικού δικτύου και σε χώρους 
στάθμευσης, υπάρχουν συστήματα τηλεφωνοδότη- 
σης, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα στους οδη-

Η ΠΟΒΕΑΜ
Για την αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων 

στην περίοδο των γιορτών που υπάρχει ομαδική έξο
δος των κατοίκων της πρωτεύουσας και των άλλων 
μεγαλουπόλεων η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτε- 
χνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων 
(ΠΟΒΕΑΜ), με κινητά συνεργεία, προσφέρει εντελώς 
δωρεάν οδική βοήθεια σε όλο το εθνικό δίκτυο.

Τα αυτοκίνητα - συνεργεία, με φωτεινά προειδο
ποιητικά σήματα και ευδιάκριτες πινακίδες, εξοπλι
σμένα με όλα τα τεχνικά μέσα, είναι επανδρωμένα 
από έμπειρους τεχνίτες οι οποίοι όταν δουν ακινητο- 
ποιημένο όχημα, σταματούν και προσφέρουν τις υ
πηρεσίες τους για την αποκατάσταση της βλάβης. Οι 
τεχνίτες αυτοί, μέλη της ΠΟΒΕΑΜ, προσφέρουν ε
θελοντικά τις υπηρεσίες τους στους αυτοκινητιστές.

Τις ημέρες του κυκλοφοριακού φόρτου από τα 
συναρμόδια υπουργεία Συγκοινωνιών, Δημοσίων Έρ
γων, Υγείας και Πρόνοιας, του Ταμείου Εθνικής Οδο
ποιίας και της Δ.Ε.Κ.Ε., λαμβάνονται και διάφορα άλ
λα μέτρα οδικής βοήθειας, όπως διάθεση ελικοπτέ
ρων, άμεση αποκατάσταση σοβαρών βλαβών οδικού 
δικτύου και φωτισμού εθνικών οδών, διάθεση ασθε
νοφόρων, κινητής χειρουργικής ομάδας, κινητοποίη
ση γερανοφόρων οχημάτων στρατού κλπ.

Η
 παροχή σωστών υπηρεσιών απ’ τα αυτοκί- 

νητα-συνεργεία, η ρυμούλκηση, ο τρόπος 
έλξης του οχήματος που έχει υποστεί 
βλάβη, η ελκτική ικανότητα του ρυμουλ

κού, ο ανυψωτικός μηχανισμός του γερανοφόρου 
αυτοκινήτου, η διαδικασία και ο τρόπος σύνδεσης 
ελκομένου και έλκοντος οχήματος, η σωστή τοποθέ
τηση του αυτοκινήτου που έχει υποστεί βλάβη πάνω 
στο αυτοκίνητο οδικής βοήθειας, η λήψη μέτρων για 
την ασφαλή μεταφορά οχημάτων και αυτοκινητιστών 
στον τόπο προορισμού τους, έχουν ορισμένες ιδιαι
τερότητες που δεν καλύπτονται νομοθετικά.

Ευχόμαστε να καταρτιστεί ένα πλήρες νομοθετικό  
πλαίσιο απ’ το οποίο θα διέπεται η υλικοτεχνική δομή 
και ο τρόπος ασφαλούς παροχής υπηρεσιών των ε
ταιρειών οδικής βοήθειας, με κύριο στόχο την προσ
τασία και σωστή εξυπηρέτηση του αυτοκινητιστή.
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ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΩΞΗΣ 

ΖΩΟΚΛΟΠΗΣ

Με απόφαση τουΥπουργού 
Δημόσιας Τάξης κ. Αντώνη 
Δροσογιάννη ιδρύθηκε στο 
Ρέθυμνο Αστυνομική Υπηρεσία 

Δίωξης Ζωοκλοπής με τοπική αρ
μοδιότητα τις Αστυνομικές Διευ
θύνσεις Ρεθύμνης, Χανιών, Ηρα
κλείου καιΛασιθίου.

Η υπηρεσία αυτή υπάγεται διοι
κητικά στην Α.Δ. Ρεθύμνης και ως 
προς την εκτέλεση της αποστολής 
της απευθείας στην Επιθεώρηση 
Αστυνομίας Κρήτης.

Η νέα Υπηρεσία είναι ισότιμη με 
Αστυνομικό Τμήμα και η δύναμή 
της καθορίστηκε σε (1) Αστυνόμο 
Ά, (1) Αστυνόμο Β', (2) Υπαστυνό- 
μους, (6) Αρχιφύλακες και (28) Α
στυφύλακες.

Ήδη εφοδιάσθηκε με τον προ- 
βλεπόμενο οπλισμό και τον ανα
γκαίο αριθμό οχημάτων και πολλά 
υλικά και τεχνικά μέσα, που είναι 
απαραίτητα για την εκτέλεση της 
αποστολής της.

Η Υπηρεσία λειτουργεί και εξα
σφαλίζει ετοιμότητα δράσης σε 
24ωρη βάση και συνεργασία με τις 
κατά τόπο αρμόδιες Αστυνομικές 
Υπηρεσίες και Μεταβατικά Απο
σπάσματα για την ανταλλαγή πλη
ροφοριών και το συντονισμό των 
ενεργειών, για την αποτελεσματι
κότερη πρόληψη και καταστολή 
της ζωοκλοπής.

Στη Δραπετσώνα... 
τους χαμογέλασε ξανά
________________ η ζωή__________________

Το πλίθινο σπιτάκι δεν άντεξε 
στην πίεση του νερού της βροχής 
που επί ώρες το έδερνε ασταμάτη
τα.

Χτισμένο χαμηλότερα από το 
επίπεδο του δρόμου είχε πλημμυ
ρίσει, αναγκάζοντας την πενταμελή 
οικογένεια που κατοικούσε σ’ αυτό 
να στριμωχτεί πάνω στο κρεβάτι 
για να προστατευθεί. Γρήγορα ό
μως υποχώρησε και η σκεπή, όταν 
έσπασαν τα δοκάρια της. Ο 26χρο- 
νος Φίλιππος Αράπης, η 22χρονη 
γυναίκα του Μαρία και τα παιδιά 
τους Παρασκευάς, Αντώνης, Πανα
γιώτης 2, 4 και 7 χρόνων αντίστοιχα 
ήταν πια απροστάτευτοι.

Μπροστά στο μέγεθος του κιν
δύνου οι γείτονες που εκτιμούσαν 
και αγαπούσαν το ζευγάρι ειδο
ποίησαν το «100» που μετέφερε 
όλη την οικογένεια στο ΙΑ' Αστυνο
μικό Τμήμα Τάξης Πειραιά, όπου 
στεγάστηκε προσωρινά, με εντολή 
του ταξιάρχου Γιώργου Παντελάκη. 
Η κατάρρευση του σπιτιού τους -  
«κληρονομιά» από τον παππού -  
έφερε ταυτόχρονα στο φως το 
δράμα που ζούσαν. Άνεργος ο πα
τέρας, με μόλυνση στο πόδι, τυφλό 
εκ γενετής το ένα τους παιδί, η 
πείνα κι η ανέχεια στο κατώφλι 
τους μα περισσή η αξιοπρέπεια για 
να τις αντιμετωπίσουν. Όλοι δια- 
βεβαιώνουν πως πρόκειται για ψι

τ  ο νεαρό ζευγάρι και ταπαιδιά του λί
γο μετά την περιπέτειά τους, όξω από 
το ΙΑ Α.Τ.

λήσυχους και πολύ καλούς ανθρώ
πους.

Η πρώτη ενέργεια της αστυνο
μίας μετά την προσωρινή στέγασή 
τους στο Τμήμα και την σίτισή τους 
από τη Μονάδα Μηχανοκινήτων 
Πειραιά ήταν να στείλει όλα τα μέ
λη της στο νοσοκομείο για εξέταση 
και περίθαλψη στην περίπτωση που 
χρειαζόταν. Στη συνέχεια με τη συ
νεργασία της νομαρχίας, των κρα
τικών υπηρεσιών πρόνοιας και του 
δήμου φρόντισε να τους εξασφαλί
σει ρούχα και διερεύνησε τη δυνα
τότητα μόνιμης στέγασης και εξα
σφάλισης δουλειάς στους γονείς.

Ήδη η οικογένεια στεγάστηκε 
σε κτίριο του Υπουργείου Υγείας - 
Πρόνοιας στη Βουλιαγμένη.

Την ώρα που γράφονται αυτές 
οι γραμμές μια νέα ζωή ανοίγεται 
μπροστά στο Φίλιππο Αράπη, τη 
γυναίκα και τα παιδιά τους. Τέτοιες 
πράξεις ανθρωπισμού αποδει- 
κνύουν για μια ακόμη φορά ότι η 
Αστυνομία είναι πάντα κοντά στον 
πολίτη φίλος και βοηθός όπως το 
απαιτούν οι σύγχρονοι καιροί.
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Στην Ξάνθη με την οικογένεια

Εννιά φωτεινά παιδικά χαμόγελα 
γεμίζουν το λιτό, απέριττο σπιτάκι. 
Αυτά αποζημιώνουν τον πατέρα και 
τη μάνα για όλους τους κόπους και 
τις στερήσεις της κάθε μέρας. Κι 
αποτελούν την κύρια πηγή αισιοδο
ξίας του Δημήτρη και της Χρυσής 
Μαχαίρα που είδαν μέσα σε δεκα
τέσσερα χρόνια την οικογένειά τους 
ν’ «αυξάνεται και πληθύνεται» με 
γοργούς ρυθμούς.

Κατέχουν τα πρωτεία στο χώρο 
της Ελληνικής Αστυνομίας σε αριθ
μό παιδιών, με πέντε αγόρια και 
τέσσερα κορίτσια. Τα όνειρα που 
κάνουν γι' αυτά, στους περισσότε
ρους από μας θα φαίνονταν άπιαστα 
και ξεπερασμένα υπό το πνεύμα 
της σύγχρονης καταναλωτικής τυ
ποποίησης.

Ο Δημήτρης και η Χρυσή Μαχαί
ρα στέγασαν τα όνειρά τους μέσα σ’ 
ένα μισοτελειωμένο κτίσμα των 8χ 
5, που παλιά χρησιμοποιόταν σαν 
αποθήκη. Εκεί «νανουρίζουν» στορ
γικά, χωρίς ιδιαίτερες ανέσεις αλλά 
με ζεστή γονική πνοή εννιά παιδικές 
ψυχές, εννιά ελπίδες δικές τους 
και δικές μας...

Λίγο πριν το χάραμα της νέας 
χρονιάς η «Αστυνομική Επιθεώρη
ση» βρέθηκε στο χωριό Μάγγανα 
της Ξάνθης, στο σπιτικό του 48χρο- 
νου αρχιφύλακα και της 35χρονης 
γυναίκας του. Μαζί του μιλήσαμε για 
το πώς μεγαλώνουν τόσα παιδιά και 
τί προβλήματα αντιμετωπίζουν τα 
ίδια και οι γονείς τους: Οι απαντή
σεις έρχονται απλές και ανεπιτή
δευτες.

-  «Γεννήθηκα στην Ξάνθη το 
1939 και από το 1984 υπηρετώ στον 
Αστυνομικό Σταθμό Τάξης Εύλαλου. 
Το 1973 παντρεύτηκα με τη Χρυσού- 
λα που καταγόταν από τη Νικήσιανη 
Καβάλας. Τον ίδιο χρόνο γεννήθηκε  
η κόρη μας Σταυρούλα και ακολού
θησαν: το 1974 ο Βαγγέλης, το 1976

η Ελένη, το 1977 ο Τριαντάφυλλος, 
το 1978 η Στυλιανή, το 1980 η Μαρία, 
το 1982 ο Νεκτάριος, το 1984 ο 
Κων/νος και το Μάρτη του 1987 ο 
τελευταίος, αβάφτιστος γυιόςμας.

Πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις 
εννιά παιδιά;

-  «Είναι πολύ δύσκολο γ ια τί όταν 
δεν έχεις  τους αναγκαίους οικονο
μικούς πόρους ζεις με μεγάλες στε
ρήσεις. Ο μισθός μου είναι το μονα
δικό μας εισόδημα. Ούτε εγώ ούτε 
και η γυναίκα μου διαθέτουμε κά
ποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο, με  
αποτέλεσμα να μην μπορώ να ζήσω 
την ο ικογένειά μου χωρίς βέβαια να 
της στερώ όσα είνα ι απαραίτητα για 
τη διαβίωσή της. (Κατοικία, εκπαί
δευση, ρουχισμό, ψυχαγωγία). (Μ έ
χρι πριν ένα χρόνο έπαιρνα κάθε δί- 
μηνο από τον Ο.Γ.Α. 10.000 δραχμές 
σαν επίδομα για τα παιδιά και ελπίζω 
ότι θα συνεχίσει να μου χορηγείται 
και στο μέλλον)».

Αισθάνεσαι σιγουριά για το μέλλον 
των παιδιών;

-  « Όπως κάθε πατέρας θα ήθελα 
να εξασφαλίσω στα παιδιά μου ένα 
καλό, σίγουρο, μέλλον. Χωρίς όμως 
τους απαραίτητους οικονομικούς  
πόρους το μέλλον αυτό διαγράφεται 
αβέβαιο. Δεν μπορώ να σχεδιάσω ή 
να προγραμματίσω τίποτα σε μόνιμη  
βάση. Ωστόσο μαζί με τη γυναίκα 
μου είμαστε προετοιμασμένοι να α
ντιμετωπίσουμε ψύχραιμα και πρα
κτικά τις όποιες δύσκολες περιστά
σεις. Αυτό άλλωστε κάνουμε και σή
μερα».

Τί θα ήθελες να ζητήσεις από την 
Πολιτεία;

-  «Πρόσφατα με κάτι οικονομίες  
που συγκέντρωσα κατόρθωσα ν’ α
γοράσω στο χωριό Μάγγανα δυο 
στρέμματα χωράφι, στο οποίο υπήρ
χε και ένα ισόγειο κτίσμα - αποθήκη

8 x 5 με  σκεπή απόελενίτ. Στο κτίσμα 
αυτό έκανα ένα χώρισμα, το βελτίω
σα κάπως, έβαλα φως, νερό και ε- 
γκατέστησα την ο ικογένειά  μου. Αυ
τό το έκανα από ανάγκη, γ ια τί απ’ τη 
μια πλευρά δεν εύρισκα μεγάλο σπί
τι για να τους χωρέσει και απ’ την 
άλλη δεν μπορούσα να πληρώσω τα 
μεγάλα ενοίκια που μου ζητούσαν. 
Πολλοί ιδ ιοκτήτες μόλις άκουγαν ότι 
έχω τόσα παιδιά απέφευγαν να μου 
νοικιάσουν το σπίτι τους. Αν από κά
που εξασφάλιζα κάποιο βοήθημα θα 
μπορούσα να βελτιώσω την κατά
σταση αυτού του κτίσματος ώστε να 
καλύψει τις ανάγκες μας».

Πόσο είναι δύσκολη η ανατροφή τό
σων παιδιών;

-  «Οι δυσκολίες είναι πολλές. 
Τόσο εγώ όσο και η γυναίκα μου α
φιερώνουμε όλες τ ιςώ ρεςμας για τη
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του πιο πολύτεκνου αστυνομικού

Η οικογένεια του πολύτεκνου αρχιφυλα- 
κα έξω από το σπίτι τους στο Μαγγανά 
Ξάνθης.

σωστή ανατροφή τους. Εκείνη όλη 
την μέρα, εγώ τις ώρες που δεν ερ
γάζομαι. Θέλουμε να τα μεγαλώ
σουμε σύμφωνα με τις  ελληνοχρι
στιανικές παραδόσεις και να τα κα
τευθύνουμε στο σωστό δρόμο. Δεν  
μας φτάνει ο χρόνος ν ’ ασχοληθού
με πολύ χωριστά με το καθένα τους. 
Από πλευράς μόρφωσης αρκούμα- 
στε σ’ αυτή που τους παρέχει το 
σχολείο και δεν μπορούμε να τους 
μάθουμε ξένες γλώσσες ή να τα 
στείλουμε σε φροντιστήρια. Στο Δη
μοτικό Σχολείο Μαγγάνων πηγαί
νουν τα πέντε, στο Γυμνάσιο Ερα

σμίου δύο και ένα στον Παιδικό 
Σταθμό».
Τί προβλήματα δημιουργούνται από 
τη διαφορά ηλικίας των παιδιών;

-  «Στις σχέσεις τους μεταξύ τους 
τα παιδιά μου δεν έχουν προβλήμα
τα, γ ια τί στην ουσία δεν έχουν δια
φορά ηλικίας, αφού απέχουν μετα 
ξύ τους από ένα ως δύο χρόνια το 
πολύ. Τα μεγαλύτερα, ο Βαγγέλης 
κι η Σταυρούλα, προσέχουν και 
φροντίζουν όσο μπορούν τα μικρό
τερα. Ειδικά η Σταυρούλα που είναι 
άριστη μαθήτρια στο Γ υμνάσιο τα 
βοηθάει και στα μαθήματα ενώ ταυ
τόχρονα βοηθά και τη μητέρα της 
στις δουλειές του σπιτιού».

Πόση υπομονή χρειάζεται και πώς 
ηρεμεί η γυναίκα σας σαν άνθρω
πος. Ψυχαγωγείται καθόλου;

-  «Οπωσδήποτε χρειάζεται μ ε 

γάλη υπομονή. Αυτή την υπομονή 
την έχουμε, γ ια τί ξέρουμε από την 
αρχή ότι τα πολλά παιδιά θέλουν με
γάλη φροντίδα. Η γυναίκα μου 
προέρχεται από οικογένεια πολυτέ
κνων με τον ίδιο αριθμό παιδιών και 
γνώριζε και στην πράξη τι επρόκειτο 
να αντιμετωπίσουμε. Οι επισκέψεις, 
οι βόλτες και γενικά η ψυχαγωγία για 
τη γυναίκα μου όσο ακόμα είναι μ ι
κρά τα παιδιά, είναι εκ των πραγμά
των πολυτέλεια. Γιατί απ’ τη μια δεν 
της μένει χρόνος κι απ’ την άλλη δεν 
περισσεύουν χρήματα. Έτσι, όλη τη 
μέρα μένει στο σπίτι. Η ρεμεί όταν 
κοιμούνται τα παιδιά. Ευτυχώς το 
χωριό μας είναι κοντά στη θάλασσα 
κι έτσι το καλοκαίρι, όταν κλείνουν  
τα σχολεία, στήνω ένα αντίσκηνο 
στην παραλία και περνάμε όμορφα, 
αφού μπορούν τα παιδιά να κολυ
μπήσουν και να παίξουν στην αμ
μουδιά» .

0  αρχιφύλακας Μαχαίρας με τη 
γυναίκα του στέλνουν από την ακρι- 
τική Ξάνθη ένα μήνυμα ανθρωπιάς, 
αισιοδοξίας, αγάπης για τον ίδιο τον 
άνθρωπο, παλεύοντας με αξιοπρέ
πεια και περισσό κουράγιο για να 
μεγαλώσουν τα βλαστάρια τους.

Σ' αυτούς το περιοδικό μας 
στέλνει τις πιο εγκάρδιες ευχές για 
τον καινούργιο χρόνο, να ναι γεμά
τος υγεία, χαρά, αγάπη και να πραγ
ματοποιηθούν όλα τους τα όνειρα.

Υστερόγραφο: Καθώς τυπωνό
ταν το κείμενο αυτό, μάθαμε ότι η 
πολιτική και αστυνομική ηγεσία του 
Υπουργείου μας ετοίμασε από τώρα 
για τα παιδιά του αρχιφύλακα Μα- 
χαίρα το πρωτοχρονιάτικο δώρο 
τους με την μορφή χρηματικής επι
ταγής. Φέτος ο Αη-Βασίλης θα πε
ράσει από το σπιτικό τους ντυμέ
νος για χάρη τους στα χρώματα της 
Αστυνομίας.



Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  ΑΠΑ
Άγγελος Τερζάκης +

Ένα κείμενο του Αγγέλου Τερζάκη 
αφιερωμένο στα ογδόντα χρόνια 
από τη γέννησή του

Ακούγαμε τις προάλλες, κάτω 
από την Ακρόπολη, τους γόους -  
αλλά και τα γνωμικά -  της αττικής 
τραγωδίας, ενώ το αυγουστιάτικο 
φεγγάρι έλαμπε ατάραχο σ’ ένα 
βαθύ ουρανό. Και διαπιστώναμε γι’ 
άλλη μια φορά πόσο απαισιόδοξη 
είναι η φιλοσοφία του αρχαίου 
δράματος, της αρχαίας ψυχής.

Γιατί κεί θα βρεις τη γνήσια, την 
αυθόρμητη σοφία ενός κόσμου: 
στη λογοτεχνία του. Όχι στη φιλο
σοφία. Η φιλοσοφία είναι ένα σύ
νολο από ατομικές απόψεις, κατά 
κανόνα λόγιες, και που αντικαθρε- 
φτίζουν ένα άλφα ποσοστό από ι
σάριθμες συνειδήσεις. Ο προσωπι
κός παράγων, εκεί, δεσπόζει. Στη 
λογοτεχνία όμως μιας εποχής, και 
μάλιστα εποχής μ’ έντονη προσω
πικότητα, θα ιδείς να εκφράζεται 
άμεσα το διάχυτο πνεύμα του 
λαού, το κατακάθι της πείρας του, 
λαμπικαρισμένο, αποπνευματωμέ
νο. Ο ποιητής, πέρα από το ατομικό 
του όραμα, διερμηνεύει ένα γενικό 
αίσθημα· κι είναι τόσο πιο αυθεντι
κός, όσο γενικώτερο είναι το αί
σθημα που διερμηνεύει. Ο φιλόσο
φος τέτοια υποχρέωση δεν την έ
χει. Μπορεί να φιλοσοφεί αντίθετα 
από το κοινό αίσθημα ενός τόπου, 
μιας εποχής, ενός λαού. Είναι μια 
ατομική συνείδηση που ζητάει, 
κάποτε, να επιβάλει την κοσμο
θεωρία της στον περίγυρό της.

Μα σάμπως δεν υπάρχουν -  θα 
πει κανένας -  λογοτέχνες σε δια
φωνία ριζική με τον κόσμο όπου 
ζουν; Υπάρχουν. Με μια όμως δια
φορά: ότι, ιστορικά πρώτα - πρώτα, 
οι διαφωνίες αυτές δεν είναι γνω

ρίσματα των ακμαίων εποχών είναι 
καρποί της νεώτερης, της εντελώς 
νεώτερης ιστορίας. Του καιρού δη
λαδή όπου αρχίζει η εσωτερική α
ποσύνθεση ενός κόσμου, η μεγάλη

Τα φως του Αιγαίου, το ελληνικό φως 
διαπερνά και εξαϋλώνει την ύλη, στέλ
νοντας το πνεύμα σε νέες, πιο ψηλές 
κατακτήσεις.

διάσταση ανάμεσα στην Τέχνη και 
την κοινή συνείδηση, ο ποιητικός 
εωσφορισμός, δηλαδή μια τραυμα
τισμένη εξέγερση μερικών συνει
δήσεων που δεν ανέχονται πια τη 
ρουτίνα, την υποκρισία ή την αναι
σθησία της αγοράς. Έπειτα, οι 
διαφωνούντες της λογοτεχνίας πο
τέ σχεδόν δεν εκφράζουν μια μο
ναδική, μονότροπη, εκκεντρικά 
μονοπωλημένη άποψη. Είναι κατά 
κανόνα φερέφωνα ενός άλλου συ
νόλου, σε σχέση μειοψηφίας μεν 
με το ευρύτερο, αλλά και που φαί
νονται να μιλάνε κατά σιωπηρή εν
τολή του. Η κύρωση της λογοτε
χνίας είναι πάντα μια αναγνώριση

:
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δοσμένης εντολής. Και τούτο για 
τον απλούστατο λόγο πως το υπό
βαθρο της λογοτεχνίας δεν είναι ο 
καθαρός στοχασμός- είναι το συ
ναίσθημα.. Το συναίσθημα εξυπα
κούει την επικοινωνία.

Ο αρχαίος ποιητής λοιπόν, όταν 
θρηνεί για τη μοίρα των θνητών ή 
όταν αποφαίνεται πως δεν πρέπει 
να τους μακαρίζουμε πριν από την

κατάληξή τους, εκφράζει κάτι γενι
κότερο από μιαν ατομική κλίση της 
ψυχής του. Βλέπεις, διαισθάνεσαι, 
πως μιλάει σ’ ένα κοινό τη γλώσσα 
του, δίνει διέξοδο σε διαθέσεις της 
ομαδικής ψυχής. Αυτά, ειδικά στο 
θέατρο, όπου οι αντιδράσεις είναι 
άμεσες, είχανε τότε αυτόματη α
πήχηση, προκαλούσαν μιαν ακα
ριαία εσωτερική συγκατάθεση, αι
σθητή και σήμερα ακόμα στον προ
σεχτικό παρατηρητή, χάρη σ’ ένα 
διάχυτο ψίθυρο που απλώνεται, ή 
σ’ ένα αιφνίδιο αίσθημα γενικής 
ευφορίας. Κατά τούτο η σημασία 
τους είναι μεγάλη. Δεν μας πληρο
φορούν μονάχα για το τί πιστεύουν 
σαν άτομα ο Αισχύλος, ο Σοφο
κλής, ο Ευρυπίδης. Μας διαφωτί
ζουν για τη φιλοσοφική στάση της 
αρχαίας λαϊκής ψυχής.

Απαισιοδοξία και θρήνος. Όχι 
όμως δειλία, όχι εγκατάλειψη, όχι 
λίγωμα, παραίτηση, ιερεμιάδα. Θα 
ήταν εύκολο, για την αντιδιαστολή, 
να χαρακτηρίσουμε την αρχαία αυ
τή απαισιοδοξία «ηρωική», αφού 
στη δημιουργία δραματικών ηρώων 
δίνει λαβή. Ο χαρακτηρισμός ό
μως είναι κακομεταχειρισμένος, 
και στομφώδης. Ας πούμε καλύτε

ρα απαισιοδοξία αρρενωπή. Και, 
πραγματικά, ο ένας όρος μοιάζει 
ως ένα σημείο να περιέχει τον άλ
λον, ή τουλάχιστο να τον προϋπο
θέτει. Γιατί τίποτα δεν μπορεί να 
είναι τόσο αρρενωπό στη βάση του 
όσο η δραματική απαισιοδοξία -  η 
απαισιοδοξία δηλαδή που ολοκλη
ρώνεται εν δράσει. Η αισιοδοξία, 
μπροστά της, η τρεχούμενη αισιο
δοξία, δεν είναι παρά κλίση ξώδερ- 
μη, αβασάνιστη, εμπιστοσύνη α
πλοϊκή σε ψευδαισθήσεις, ή και αυ
ταρέσκεια κούφια, τυφλή εγκατά
λειψη στο ρεύμα της ζωής. Το φυ
τό, αν ήθελε και μπορούσε να εκ
φραστεί, αυτή την αισιοδοξία θα 
είχε να προβάλει.

Και να συλλογίζεται κανένας 
ότι, εδώ και λίγα ακόμα χρόνια, στη 
μεσοπολεμική εποχή, είχε διατυ

πωθεί, υποστηρίχτηκε επίμονα, η 
άποψη πως η νεοελληνική λογοτε
χνία πρέπει να είναι αισιόδοξη γιατί 
ο ουρανός μας, λέει, είναι φωτει
νός! Μόνο στο μακάριο νεοελληνι
κό μυαλό μπορούν να φυτρώνουν 
τέτοιες απροσδόκητες ιδέες. Μόνο 
εδώ μπορούν να γίνονται τέτοιες 
περίεργες συγχύσεις ανάμεσα στο 
γεωγραφικό κλίμα και στο ψυχικό.
Η πιο απλή παρατήρηση θα μπο
ρούσε να δείξει ωστόσο πως βό
ρειοι λαοί, κάτω από τους ζοφε
ρούς τους ουρανούς, είναι ιδιοσυ- 
γκρασιακά ευθυμότατοι, σε σύ
γκριση με τον δικό μας. Σχεδόν 
παίδιά. Και μια ακόμα πιο εύκολη, 
πιο κοντινή παρατήρηση, θα έδει
χνε πως το τραγούδι του Ρωμιού, 
το αυθόρμητο λαϊκό τραγούδι του 
γλεντιού του, είναι βαρύ από καϋ- 
μό και πάθος, θρηνητικό σχεδόν. 
Ραγιαδισμός, έλεγαν άλλοτε. Βλα
κείες. Ολάκερης της Ανατολής το 
τραγούδι είναι αργόσυρτο μακρό- 
συρτο, λαγγεμένο. Το φως, το α
δυσώπητο φως, δεν κάνει τη ζωή 
ευτράπελη. Κάνει ίσως τον κόσμο 
πιο περιπόθητο, και γι' αυτό τη συ
νείδηση της εφήμερης ζωής μας 
πιο πικραμένη.

Το φως, στην αρχαία ψυχή, φαί
νεται να έχει παίξει έναν ειδικό ρό
λο. Της έχει παρουσιάσει τον κό
σμο, γύρω, καθαρά σχεδιασμένον, 
με σταθερά κι ευγενικά περιγράμ
ματα, χρώματα χλωρά κι εξιδανι- 
κευμένα. Τίποτα από τα φασματικά 
θαμπόφωτα του Βορρά, που έδω
σαν εκεί λαβή στη δημιουργία μύ
θων με υπερβατικές καταξιώσεις. 
Για τον Έλληνα, τον κοινόν Έλλη
να, ο κόσμος είναι αυτός που βλέ
πει, όχι άλλος· κι αν υπάρχει κά
ποιος άλλος, όπου κατεβαίνουν οι 
νεκροί, αυτός εδώ είναι ο καλλίτε
ρος. Σπαράζει η ψυχή στη σκέψη 
πως θα τον αποχωριστεί, ακριβώς 
επειδή είναι πολύ φωτεινός, πολύ 
στέρεος, πολύ πειστικός, πολύ φι
λικός για τον άνθρωπο. Δεν του 
χρειάζεται άλλος.

Να η πηγή της ελληνικής απαι
σιοδοξίας: Ο κόσμος του φωτός -  ο 
εφήμερος, ο τραγικά ωραίος. Ένας 
κόσμος που τον ζεις έντονα και 
φευγαλέα σαν ερωτική στιγμή.

mmm

Στην πνευματική γενιά του ’30 ανήκει, αντιπροσωπευτικός εκπρόσωπος, ο 
λογοτέχνης και θεατρικός συγγραφέας Αγγελος Τερζάκης. Τούτη τη χρονιά 
συμπληρώνονται 80 χρόνια από τη γέννηση του Αναπλιώτη λόγιου και μικρό διά
στημα από τη μέρα που αιώνια αναπαύτηκε στο κοιμητήρι της γεννέτειράς του.

Ο Τερζάκης, γεννήθηκε το 1907 στο Ναύπλιο και σπούδασε Νομικά στην Α
θήνα. Στα 18 του μόλις χρόνια δημοσίευσε την πρώτη συλλογή διηγημάτων με 
τίτλο «Ο Ξεχασμένος». Συνεργάστηκε, στη συνέχεια, με εφημερίδες και περιο
δικά. Τεράστια η προσφορά του στη μυθιστοριογραφία και στο θέατρο, για το 
οποίο έγραψε πολλά έργα. Διατέλεσε γραμματέας και αργότερα εισηγητής του 
δραματολογίου του Εθνικού θεάτρου, διδάσκοντας στη σκηνή και μερικά από τα 
δικά του έργα: «Αυτοκράτωρ Μιχαήλ», «Γαμήλιο εμβατήριο», «Ο Σταυρός και το 
σπαθί», "Είλωτες», «Θεανώ», «θωμάς ο δίψυχος» κ.ά. Μερικά από τα γνωστά 
του μυθιστορήματα: «Πρηγκιπέσσα Ιζαμπώ», «Δίχως θεό», «Μυστική Ζωή» κ.ά.

Βασικό χαρακτηριστικό της γενιάς του, της ζυμωμένης με την πίκρα και την 
αγωνία της μικρασιατικής καταστροφής είναι η αναζήτηση ιδεολογικού «πι
στεύω». Με καταρρακωμένα τα «ιδανικά της φυλής», αποκομμένη τους παλιούς 
δρόμους, οι νέοι λογοτέχνες ψάχνουν την χαμένη αυτοπεποίθηση και χαράζουν 
νέους ανανεωτικούς δρόμους αξιοποιώντας την παράδοση στο χώρο τους. Με 
βαθειά συναίσθηση της ευθύνης τους και ανάγκη για πίστη μελετούν την ισορ
ροπία του κόσμου και πλημμυρίζουν το έργοτους με ολοκάθαρο λυρισμό. Οι 
τάσεις που επικρατούν και στην υπόλοιπη Ευρώπη με έμφαση στο ρεύμα του 
υπερρεαλισμού αφήνουν και εδώ την μικρή έστω επίδρασή τους. Αυτή ειδικά την 
περίοδο το διήγημα δίνει τη θέση του στο μυθιστόρημα με έντονα τα επικά 
στοιχεία και την αναζήτηση της ψυχής των ηρώων. Από τους πιο αντιπροσωπευ
τικούς εκπροσώπους της μυθιστορηματικής συνείδησης της νεοελληνικής λο
γοτεχνίας είναι ο. Αγγελος Τερζάκης. Στα ογδοντάχρονα της γέννησής του α
φιερώνουμε το ακόλουθο κείμενο, γραμμένο από τον ίδιο.
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Δικαίωμα στη

Της Αγγελικής Ρήγα

Είναι σχεδόν γνωστές οι δύσκο
λες συνθήκες κάτω από τις οποίες 
οι Έλληνες ανάπηροι βιώνουν την 
αναπηρία τους απομονωμένοι στο 
περιθώριο της ελληνικής κοινω
νίας. Αν και τα τελευταία χρόνια γί
νονται πολλές προσπάθειες προ- 
κειμένου οι ανάπηροι να ενσωμα
τωθούν στην ελληνική κοινωνία, οι 
πιθανότητες παραμένουν ακόμα 
ελάχιστες. Οι περισσότερες προσ
πάθειες που αναπτύσσονται από 
την κοινωνία έχουν σαν στόχο μό
νο την ειδική και την επαγγελματι
κή εκπαίδευση των αναπήρων, ενώ 
υποβαθμίζονται όλες οι άλλες 
προσπάθειες που αφορούν την 
επίλυση και των υπολοίπων ανικα
νοποίητων αναγκών τους.

Η ειδική εκπαίδευση και η επαγ
γελματική κατάρτιση ουσιαστικά 
δεν έχουν σαν αποτέλεσμα την ε
παγγελματική αποκατάσταση και 
την κοινωνική ενσωμάτωση της 
πλειοψηφίας των αναπήρων, αλλά 
μόνο μιας μικρής μειοψηφίας 
«προνομιούχων» και σχετικά ικανο- 
τέρων των άλλων αναπήρων. Η 
πλειοψηφία των αναπήρων, δηλαδή 
όλοι εκείνοι που αντιμετωπίζουν 
σοβαρούς περιορισμούς στις ικα
νότητάς τους, είναι αδύνατο προς 
το παρόν να εκπαιδευθούν κατάλ
ληλα, ώστε να είναι ανταγωνιστικοί 
σε σχέση με τους άλλους ανθρώ
πους για να αποκατασταθούν ε
παγγελματικά και να ενσωματω
θούν στην κοινωνία.

Επειδή είναι μάλλον αδύνατο 
όλοι οι ανάπηροι να εκπαιδευτούν 
τόσο καλά ώστε να μπορέσουν από 
μόνοι τους να διεκδικήσουν το δι
καίωμά τους για συμμετοχή στις 
κοινωνικές δραστηριότητες και ε
πειδή η ενσωμάτωσή τους στην ελ
ληνική κοινωνία είναι γι' αυτούς 
υπόθεση ζωής, βασική προϋπόθεση 
για την ικανοποίησή τους είναι η 
συναίνεση και η αλληλεγγύη της 
πλειοψηφίας των Ελλήνων.

διαφορά

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ 
«ΑΝΑΠΗΡΟΣ»

Αλλά ας δούμε ποιος είναι «α
νάπηρος»; Η απάντηση δεν είναι 
εύκολη. Ο περισσότερος κόσμος 
σκέπτεται πρόσωπα που εξαιτίας 
κάποιου εξωτερικού χαρακτηρι
στικού «δεν φαίνονται φυσιολογι
κά». Π.χ. τον άνθρωπο στο αναπη
ρικό κάθισμα, τον τυφλό με το ά
σπρο μπαστούνι, το παιδί με το ορ
θοπεδικό μηχάνημα στα πόδια.

Αλλοι είναι της γνώμης ότι ό
λοι, λίγο ή πολύ, είμαστε ανάπηροι. 
Πράγματι, και υγιή άτομα υποφέ
ρουν από άγχη, ταλαιπωρούνται 
από αμφιβολίες ή δεν είναι όπως 
θα ήθελαν να είναι. Αν π.χ. ένα 
«φυσιολογικό» άτομο, δεν κατορ
θώνει να προσεγγίσει έναν ανάπη
ρο, κατά βάθος και αυτό έχει ένα 
είδος αναπηρίας. Επειδή το μεγα
λύτερο μέρος του κόσμου υποφέ
ρει από προβλήματα αυτού του εί
δους, θεωρούνται «φυσιολογικά».

Ο νομοθέτης -  και όχι μόνο αυ
τός -  κρίνει τους ανάπηρους κυ
ρίως βάσει των ικανοτήτων τους 
για απόδοση. Σαν μέτρο σύγκρισης 
ισχύουν οι επιδόσεις των «φυσιο
λογικών» ατόμων ·- αι επομένως εί
ναι λογικό ότι εκείνος που ζημιώ
νεται είναι σχεδόν πάντα ο ανάπη
ρος.

Αλλά υπάρχουν κι εκείνοι που 
βλέπουν το πρόβλημα αυτό με ένα 
τρόπο τελείως διαφορετικό. Δεν 
προσέχουν εκείνο που λείπει στον 
ανάπηρο αλλά εκείνο που ακόμα 
υπάρχει. Δεν τον κρίνουν με βάση 
αυτό που δεν είναι πια σε θέση να 
κάνει αλλά με βάση εκείνο που α
κόμη είναι ικανός να κάνει. Για τα 
άτοιια αυτά η ανεπάρκεια του ανά
πηρου, έχει δευτερεύουσα σημα
σία. Βλέπουν, αξιολογούν και εκτι
μούν στον ανάπηρο την ανθρώπινη 
ύπαρξη.

Μόνο αυτά τα άτομα είναι σω
στά απέναντι στον ανάπηρο. Δεν 
έχει τόση σημασία το γεγονός ότι 
κάποιος είναι καταδικασμένος πά

νω σ’ ένα αναπηρικό κάθισμα, ή 
χωρίς φως, χωρίς ακοή, με κάποια 
νοητική υστέρηση, με κάποια αθε
ράπευτη νόσο (επιληψία, αυτισμός, 
νόσος Χάνσεϋ). Σημασία έχει η αν
θρώπινη αξία που του αποδίδεται.

Ας δούμε όμως με ποιούς τρό
πους η πολιτεία προσπαθεί να ανα
κουφίσει τα άτομα με ειδικές ανά
γκες και να τα εντάξει στην κοινω
νική ομάδα. Και πρώτα - πρώτα ας 
δούμε ποιοι νόμοι προστατεύουν 
σήμερα τους ανάπηρους.

ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ 
ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Εκπαίδευση -
επαγγελματική αποκατάσταση

-Τ ο Π.Δ. 419/78 (τ. Α ΦΕΚ 85/78) 
σύμφωνα με το οποίο οι τυφλοί 
και κωφάλαλοι εισάγονται στα 
Λύκεια χωρίς εξετάσεις.

-  Οι νόμοι 37/75 (τ. Α. ΦΕΚ 79/75) 
και 1035/80 (τ. Α ΦΕΚ 60/80) σύμ
φωνα με τους οποίους οι τυφλοί 
και - κωφάλαλοι εισάγονται στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
χωρίς εξετάσεις.

- ΟΝ.  1143/81 (τ. Α ΦΕΚ 80/81) πε
ρί ειδική αγωγής με τον οποίο τί
θενται οι βάσεις για τη συντονι
σμένη αντιμετώπιση της εκπαί
δευσης και κοινωνικής ένταξης 
των αναπήρων ατόμων.

- Ο Ν .  1648/86 (ΦΕΚ 147/86 τ. Α) 
περί επαγγελματικής αποκατά
στασης αναπήρων και θυμάτων 
πολέμου και ο Ν. 1000/79 (τ. Α 
ΦΕΚ 293/79) που συμπληρώνει 
τον πρώτο και Ν. 1320/83 (τ. Α 
ΦΕΚ 6/83) περί προσλήψεως στο 
Δημόσιο Τομέα.

Συνταξιοδότηση -  
περίθαλψη

-Ο Ν. 955/79 (ΦΕΚ 189/79 τ. Α) 
σύμφωνα με τον οποίο οι τυφλοί
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παίρνουν μειωμένη σύνταξη από 
το δημόσιο ύστερα από 15 χρόνια 
πραγματικής συντάξιμης υπηρε
σίας.

- Ο Ν .  612/77 (ΦΕΚ 164/77 τ. Α) 
σύμφωνα με τον οποίο οι τυφλοί 
παίρνουν ολόκληρη σύνταξη ε
φόσον έχουν συμπληρώσει 15 
χρόνια ασφάλισης σε Ασφαλιστι
κούς Οργανισμούς, αρμοδιότητας 
Υπουργείων Κοιν. Υπηρεσιών.

-  Η Γι/2875/ Φ. 104 Α/1 -12-80 (ΦΕΚ 
1277/80 τ. Ε) απόφαση σύμφωνα 
με την οποία οι τυφλοί δικαιού
νται ιατροφαρμακευτική και νο
σοκομειακή περίθαλψη δωρεάν.

- ΗΑ3 9340/13-8-81 απόφαση στην 
οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται 
δωρεάν υγειονομική περίθαλψη 
στα νοητικά καθυστερημένα αυ- 
τιστικά και κινητικά ανάπηρα παι
διά καθώς και στους κωφούς η 
τυφλούς που περιθάλπονται ή 
εκπαιδεύονται σε ιδρύματα.

- ΟΝ.  861/79 (τ. Α ΦΕΚ 2/79) ο ο
ποίος δημιουργεί υποχρέωση 
στους ασφαλιστικούς οργανι
σμούς για την καταβολή των 3/4 
τουλάχιστον της δαπάνης περί
θαλψης των παιδιών των ασφαλι

σμένων τους σε εκπαιδευτήρια, 
οικοτροφεία, άσυλα, ιδρύματα 
κλπ.

Φορολογικές
ελαφρύνσεις

- ΟΝ.  12/75 (ΦΕΚ 34/75 τ. Α) ο ο
ποίος παρέχει φορολογικές ελα
φρύνσεις σε άτομα ανάπηρα. 

- Ο Ν .  1078/80 (ΦΕΚ 238/80 τ. Α)

περί απαλλαγής των αναπήρων 
από το φόρο μεταβίβασης ακινή
των της αγοράς πρώτης κατοι
κίας.

- ΟΝ.  1041/80 (ΦΕΚ 75/80 τ. Α) που 
αφορά την ατελή εισαγωγή αυτο
κινήτων από τους ανάπηρους με 
παράλυση ή ακρωτηριασμό των 
κάτω άκρων.

- Ο Ν .  1284/82 (ΦΕΚ 114/82 τ. β) 
με τον οποίο μπορούν να προμη
θεύονται οι κάτοχοι αυτοκινήτων 
σύμφωνα με το Νόμο 1041/80, 
136 λίτρα βενζίνη το μήνα χωρίς 
δασμούς και φόρους.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Μπορεί .να χαρακτηρισθεί σαν 
θεμελιακή η συμβολή του Αθλητι
σμού στην υποχρέωση που έχει η 
πολιτεία απέναντι στα άτομα με ει
δικές ανάγκες. Σε εκείνους δηλαδή 
τους ανθρώπους που αποτελούν 
μέρος της εικόνας της σημερινής 
κοινωνίας που έχει τις ευθύνες της 
για την κατάστασή τους.

Περνώντας από τον Καιάδα και 
τη δεισιδαιμονία και φθάνοντας στις
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σημερινές διακηρύξεις για ισότητα 
στην κοινωνία, μπορούμε σήμερα 
να μιλούμε και στη χώρα μας για 
άθληση στόμων με ειδικές ανά
γκες. Και είναι εξαιρετικά θετική η 
συμβολή του αθλητισμού για την 
αποκατάσταση και την κοινωνική 
ένταξη του ανθρώπου με αναπηρία. 
Είναι ιδιαίτερα πολύτιμη μια κατάλ
ληλη μυϊκή κατάσταση τέτοια που 
να εξασφαλίζει κατά το δυνατό το 
συντονισμό και την ταχύτητα των 
κινήσεων καθώς και τη μεγαλύτερη 
αντοχή σε μια μυϊκή προσπάθεια.

Ο αθλητισμός παρουσιάζει χω- 
ρείς αμφιβολία, ιδιαίτερα στη φάση 
της θεραπείας, τον πιο ευχάριστο, 
ενδιαφέροντα και επομένως πιο 
εύκολο τρόπο φυσικής άσκησης.

Στη μάχη με τον εαυτό του ο 
ανάπηρος, για να βελτιωθεί, μαθαί
νει να ξεπερνά την κούραση που 
είναι το βασικό εμπόδιο στις πρώ
τες φάσεις της προσπάθειας για 
την αποκατάστασή του.

Η δημιουργική αυτή πλευρά στη 
γυμναστική του ανάπηρου που α- 
ναφέρεται στην αποκατάστασή 
του, όπως επίσης και το ευχάριστο 
περιεχόμενό της σαν. υποστήριξη 
τη στιγμή της θεραπείας, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερα αφού 
όταν η γυμναστική παρουσιάζει εν
διαφέρον κινητοποιεί το σύνολο 
της προσωπικότητας του ανάπηρου 
στο δύσκολο αγώνα του της απο
κατάστασης ενός μέρους ή του συ
νόλου των σωματικών λειτουργιών, 
των ικανοτήτων και των επιδεξιο- 
τήτων, οι οποίες είναι ανύπαρκτες 
ή περιορισμένες εξαιτίας της ανα
πηρίας.

Δεύτερον η γυμναστική κινητο
ποιεί την προσωπικότητα του ανά
πηρου στο σύνολό της, συμμετέ
χοντας έτσι στη δημιουργία των 
πραγματικών συνθηκών για την 
κοινωνική του ενσωμάτωση.

Η γυμναστική, πραγματικά κινη
τοποιεί στον ανάπηρο το σεβασμό 
για τον εαυτό του, την αίσθηση της 
αξιοπρέπειάς του, δια μέσου της 
αποδοχής της δικής του κανονικό
τητας και της περιορισμένης απο-

δοτικότητας των βιολογικών λει
τουργιών που την καθορίζουν, κα
θώς επίσης και το πλεονέκτημα της 
μοναδικότητας της ανθρώπινης 
υπόστασής του, τονίζει την αυτο
γνωσία, το πνεύμα του συναγωνι
σμού, την αίσθηση ότι ανήκει στο 
σύνολο και την κοινωνία, ευνοώ
ντας έτσι από μια πλευρά την ανά
πτυξη των πνευματικών δυνατοτή
των, την ψυχική ισορροπία, και από 
την άλλη πλευρά εκείνη την αυτο
νομία και αυτάρκεια που αποτε
λούν το σκοπό κάθε συνειδητής 
προσπάθειας από την πλευρά των 
Κοινωνικών Υπηρεσιών.

ΚΕΝΤΡΟ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Είναι γνωστή σ' όλους μας η ι- 
σχύουσα κοινωνική αντίληψη, ότι 
το όποιο «ψυχολογικό πρόβλημα» 
αποτελεί στίγμα για τον ασθενή, 
που τον ακολουθεί σ’ όλη του τη 
ζωή.

Είναι γνωστά όμως και τ’ αποτε
λέσματα αυτής της αντίληψης. Το 
πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται 
στην αρχή της εμφάνισής του αλ
λά στην κορύφωσή του, με συχνά 
αρνητικά αποτελέσματα.

Ο ασθενής μπαίνει στο περιθώ
ριο της κοινωνικής ζωής ακόμα και 
μετά την πλήρη θεραπεία του.

Το «ψυχολογικό πρόβλημα» δεν 
γίνεται αντιληπτό όπως οποιαδή
ποτε άλλη σωματική νόσος, που 
μπορεί να διαγνωστεί επιστημονι
κά, να αντιμετωπιστεί έγκαιρα και 
να θεραπευτεί οριστικά.

Προβλήματα, που μπορούν να 
λυθούν εύκολα, μεγενθύνονται με 
το φακό τούτης της λαθεμένης 
κοινωνικής αντίληψης και εμποδί
ζουν τη σωστή θεραπευτική αντι
μετώπιση και την ομαλή ενσωμά
τωση των ψυχικά ασθενών στην 
κοινωνική ομάδα καταδικάζοντάς 
τους σε παντοτεινή απομόνωση.

Το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής 
(Κ.Ψ.Υ.) είναι κοινοφελές ίδρυμα 
που χρηματοδοτείται και επο

πτεύεται από το Υπουργείο Υγείας 
και Πρόνοιας.

Η φιλοσοφία του Κέντρου ταυ
τίζεται με τη φιλοσοφία και την πο
λιτική της πολιτείας για την υγεία. 
Οι στόχοι του Κέντρου εντάσσο
νται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 
(ΕΣΥ), που έχει ως σκοπό την πα
ροχή υπηρεσιών υγείας ισότιμα σε 
κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την 
οικονομική, κοινωνική και επαγ
γελματική του κατάσταση.

Το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, 
εδρεύει στην Αθήνα (Νοταρά 58, 
πάροδος Λεωφόρου Αλεξάνδρας), 
και έχει παραρτήματα στην Αττική, 
τον Πειραιά, την Πάτρα, τη Θεσσα
λονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης, 
ενώ σύντομα θα λειτουργήσει πα
ράρτημα και στη Θεσσαλία.

Σ’ αυτά τα παραρτήματα λει
τουργούν οι εξής υπηρεσίες:

-  Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες 
στην Αθήνα, το Αιγάλεω, τον Πει
ραιά, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα 
και το Ηράκλειο Κρήτης, όπου εξυ
πηρετούνται παιδιά 3-16 ετών, που 
παρουσιάζουν διάφορα ψυχολογι
κά προβλήματα (π.χ. προβλήματα 
συμπεριφοράς, νοητικής καθυστέ
ρησης, μαθησιακές δυσκολίες, 
προβλήματα προσαρμογής, φοβίες, 
άγχος κλπ.).

-Συμβουλευτικά Ψυχιατρικά 
Τμήματα Ενηλίκων στην Αθήνα, το 
Αιγάλεω, τον Πειραιά, την Πάτρα, 
τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο 
Κρήτης, όπου προσέρχονται ενήλι
κες με διάφορα ψυχολογικά προ
βλήματα (π.χ. άγχος, μελαγχολία 
κλπ.), καθώς επίσης και άτομα που 
νοσηλεύτηκαν σε ψυχιατρική κλινι
κή ή νοσοκομείο, για μετανοσοκο- 
μειακή παρακολούθηση.

-Μ ονάδες Ημερήσιας Περίθαλ
ψης στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη 
Θεσσαλονίκη, όπου επιδιώκεται η 
θεραπευτική αντιμετώπιση ατόμων 
με ψυχικές διαταραχές, τα οποία 
μπορούν να θεραπεύονται εκτός 
νοσοκομείου ή κλινικής, ή που 
πρέπει να υποβάλλονται σε συστη
ματική θεραπεία μετά την έξοδό 
τους από το νοσοκομείο.
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Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εφαρμόζει το 
πρόγραμμα «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ» έχοντας τους εξής στόχους:
-Ν α  διδάξει τις απαραίτητες κινήσεις για την αρμονι

κή ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού.
-Ν α  βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση και ν’ ανα

πτύξει τις κινητικές του ικανότητες στο ψηλότερο 
δυνατό σημείο.

-Ν α  του προσφέρει τη δυνατότητα και τη χαρά του 
παιχνιδιού ανοίγοντας έτσι το δρόμο στη αλληλοα- 
ποδοχή.

-Ν α  φανερώσει τυχόν καλυμένα ψυχολογικά πορ- 
βλήματα με αποτέλεσμα να μπορέσουν γονείς, δά
σκαλοι, γιατροί να βοηθήσουν πιο αποτελεσματικά 
το παιδί.

Η δυνατότητα της ισότιμης συμμετοχής στην κοι
νωνική ζωή, είναι για τους ανάπηρους η πιο σίγουρη 
και αποτελεσματική θεραπεία. Αγαπούν τη διασκέδα
ση, τους φίλους, τις γιορτές. Είναι ευτυχισμένοι όταν 
νιώθουν ότι είναι ευπρόσδεκτοι και δεν ενοχλούν.

Και τα πιο αδύνατα χέρια, επιθυμούν να είναι χρή
σιμα, να κάνουν κάποια δουλειά, να παράγουν κάτι. 
Πολλά ικανά σωματικά άτομα κάνουν δυστυχώς τους 
ανάπηρους να αισθανθούν το βάρος των αδυναμιών 
τους. Αυτό είναι λάθος και μπορεί να είναι μοιραίο. Ο 
ανάπηρος πρέπει να αποκτήσει εμπιστοσύνη στις ικα- 
νότητές του. Μην τσιγκουνεύεστε στην αναγνώρισή 
σας για τον ανάπηρο που καταφέρνει κάτι.

Υγεία είναι η κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυ
χικής και κοινωνικής ευεξίας, και όχι απλώς η απου
σία νόσου ή αναπηρίας.

ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΑΠΗΡΟ ΠΡΕ
ΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΤΟΝ ΡΩΤΑΕΙ ΠΡΩΤΑ ΑΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙ. 
Πολλοί ανάπηροι διατήρησαν ή έφθασαν σ’ ένα μεγά
λο βαθμό ανεξαρτησίας. Είναι ευχαριστημένοι με το 
να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ανεξάρτητοι.

-  Υπηρεσία Ψυχολογικής Υπο
στήριξης Πολιτικών Προσφύγων και 
Μεταναστών στην Αθήνα, που έχει 
σαν σκοπό την ψυχολογική υπο
στήριξη, τον επαγγελματικό επα- 
ναπροσανατολισμό, την κοινωνική 
επανένταξη και προσαρμογή των 
μεταναστών και των πολιτικών 
προσφύγων.

-  Εργαστήρια Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης
στο Αιγάλεω, τον Πειραιά, την Πά
τρα και τη Θεσσαλονίκη, για νέους 
15-25 ετών. Στα εργαστήρια αυτά 
εκπαιδεύονται άτομα με ψυχολογι

κές διαταραχές, με τελικό στόχο 
την επαγγελματική και κοινωνική 
τους επανένταξη.

-  Θεραπευτική Μονάδα στην 
Αγία Παρασκευή, για αυτισπκά 
παιδιά και εφήβους 4-16 ετών.

-Τ ο  «Στουπάθειο» στο Χαλάν
δρι, που είναι Υπηρεσία Ειδικής 
Θεραπευτικής Παιδαγωγικής και 
Επαγγελματικής Κατάρτισης για 
νοητικώς καθυστερημένα, ασκήσι- 
μα παιδιά και εφήβους ηλικίας μέ
χρι 21 ετών.

-Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Προ
γραμμάτων στην Αθήνα.

ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η επικοινωνία, η συνύπαρξη και 
η συμβίωση των ανθρώπων χωρίς 
αναπηρίες και των ανθρώπων με 
αναπηρίες δεν είναι ζήτημα κά
ποιας τεχνικής. Είναι υπόθεση και 
λατρεία της ζωής και του ανθρώπι
νου σώματος, είναι ένας άλλος 
τρόπος ζωής, πέρα από τα στερεό
τυπα συμπεριφοράς και τους προ- 
κατασκευασμένους τρόπους κατα
νάλωσης της ζωής.

Η συμβίωση αναπήρων με τους 
πιο ικανούς ανθρώπους προϋποθέ
τει την αλλαγή της μέχρι τώρα 
μορφής που είχαν οι κοινωνικές 
σχέσεις, στις οποίες μπορούσαν να 
πάρουν μέρος μόνον όσοι αυτοε- 
ξυπηρετούνται. Μπορεί να είναι η 
αρχή μιάς νέας κοινωνίας που θα 
σέβεται την ανθρώπινη ανάγκη, 
που οι άνθρωποι θα είναι ικανοί να 
αναπτύξουν μεταξύ τους σχέσεις 
τέτοιες που οι ανάγκες του κάθε 
μεμονωμένου ανθρώπου θα θεω
ρούνται συλλογικές ανάγκες και θα 
ικανοποιούνται συλλογικά.

Η ικανότητα για συμβίωση και 
για προσφορά βοήθειας είναι γνώ
ση της ζωής ως ολότητας, όπου η 
ικανότητα και η ανικανότητα, η υ
γεία και η ασθένεια, η αναπηρία και 
η σωματική ρώμη είναι μερικά από 
τα χαρακτηριστικά της αλλά και τα 
μέσα για την ανθρώπινη ολοκλή
ρωση και απελευθέρωση.

Η ανιδιοτελής προσφορά βοή
θειας σαν κοινωνική στάση των πιο 
ικανών ανθρώπων προς τους ανα
πήρους εμπεριέχει την ιδιοτέλεια 
της προετοιμασίας μιάς μελλοντι
κής, πιο φυσικής κοινωνίας, της 
οποίας χαρακτηριστικό θα είναι η 
μεταξύ των ανθρώπων αλληλεγγύη 
που θα επωφεληθούν όλοι οι άν
θρωποι, ανεξαρτήτως ικανότητας ή 
αναπηρίας, γιατί η όλο και περισ
σότερη ανικανότητα και τα γηρα
τειά είναι φυσιολογικά το μέλλον 
όλων μας.
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Κυκλοφοριακή αγωγή 
στο πάρκο

Ρεπορτάζ: Μαρία Ροδοπούλου

Μ ια πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφο
ρών - Επικοινωνιών και της Γενικής Γραμ
ματείας Αθλητισμού ίσως γίνει η αφετηρία 
να μειωθούν σε λίγα χρόνια τα τόσα τρο

χαία ατυχήματα που γίνονται στη χώρα μας, αλλά και 
να αποκτήσουν κυκλοφοριακή αγωγή οι Έλληνες πε
ζοί και οδηγοί.

Πιο συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του αθλητι
κού κέντρου Άγιου Κοσμά δημιουργήθηκε για πρώτη 
φορά πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής για παιδιά με 
στόχο την πρακτική εξάσκηση σε θέματα οδικής κυ
κλοφορίας.

«Η κατασκευή του τελείωσε το Φθινόπωρο του '86» 
μας λέει ο δ/ντής του αθλητικού κέντρου Ν. Σταυρα- 
κάκης, «και ενεργοποιτ θηκε το Μάιο και Ιούνιο του 
'87. Σ ' αυτό το δοκιμαστικό πρόγραμμα των δύο μη
νών συμμετείχαν 41 τάξεις σχολείων με 4.000 παιδιά 
κυρίως από τη Νομαρχία Πειραιά αλλά και από άλλες.

Τα συμπεράσματα είναι ότι αφού τα παιδιά έδειξαν  
τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για όλο το 
πρόγραμμα κάτι τους έμε ινε  και ο στόχος μας επι
τεύχθηκε γ ια τί ευαισθητοποιήθηκαν. Ο στόχος μας 
είναι όχι μόνο να μάθουν να οδηγούν και να κυκλο
φορούν σωστά αλλά να ευαισθητοποιηθούν πάνω 
στην κυκλοφοριακή αγωγή. Τα ερεθίσματα εδώ τους 
δίνονται γ ιατί και το περιβάλλον προσφέρεται (το 
πάρκο είναι κοντά στη θάλασσα) ώστε τα παιδιά να το

συνδιάζουν με εκδρομή, παιχνίδι και μάθηση».

Το πάρκο τί διαθέτει;
«Είναι ένα μοντέλο αστικής κυκλοφορίας. Περι

λαμβάνει δρόμους, διαβάσεις, μονοδρομήσεις, πινα
κίδες του ΚΟΚ, κεντρικό οδικό κόμβο με φωτεινό ση
ματοδότη, πλατεία, σημεία που υποτίθεται πως είναι 
το σχολείο, το περίπτερο, το βενζινάδικο στο οποίο 
προβλέπεται να τοποθετηθούν μέχρι και ψεύτικες α
ντλίες. Δ ιαθέτει ποδήλατα για παιδιά του Δημοτικού 
Σχολείου και αυτοκινητάκια για παιδιά του νηπιαγω
γείου».

Είναι εφάμιλλα με τα πάρκα ξένων χωρών;
«Τα πάρκα στην Ελλάδα σίγουρα αυτή τη στιγμή 

δεν είναι εφάμιλλα αυτών των ξένων χωρών. Είναι 
όμως μια  πρώτη προσπάθεια που αξίζει».

Η εκπαίδευση που τους παρέχεται τι συμπεριλαμβά
νει;

«Τα παιδιά παρακολουθούν πρώτα θεωρητική δι
δασκαλία πάνω στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, 
σε αίθουσα που βρίσκεται δίπλα στο πάρκο. Στόχος 
μας είναι ένα  monitor και video με τα ινίες για το συ
γκεκριμένο θέμα, τις  οποίες θα μας παραχωρεί το 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Για την καλύτερη παρακολούθηση του προγράμ
ματος, πρέπει τα παιδιά πριν έρθουν εδώ νάχουν ο-
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πωσδήποτε δ ιδαχτεί την ύλη οδικής κυκλοφορίας, η 
οποία υπάρχει στα αναγνωστικά της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Γιατί παρατηρήθηκε να έρθουν παιδιά 
χωρίς νάχουν ενημερω θεί στο αντικείμενο με αποτέ
λεσμα και το μάθημα να μην μπορούν να παρακολου
θήσουν και να δυσκολεύονται να προσαρμοστούν».

«Μετά τη θεωρία» μας λέει η εκπαιδεύτρια των 
παιδιών Μαρία Πατικίδου «ακολουθεί η πρακτική εκ
παίδευση, η οποία γίνετα ι κατά ομάδες, ώστε η μια  
ομάδα να βλέπει και να κρίνει τα λάθη της άλλης. Η 
ομάδα των κριτών που παίζει το ρόλο των τροχονό
μων κατά κάποιο τρόπο, δεν στέκεται βέβαια στη μ έ
ση του δρόμου αλλά σε κάποιες κερκίδες απ’ όπου 
εντοπίζει τ ις  παραβάσεις και τα σφάλματα των πεζών 
και των οδηγών που κινούνται μέσα στο πάρκο.

Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι τα παιδιά 
είναι αρκετά αυστηρά σαν κριτές, εντοπίζουν και το 
παραμικρό λάθος που ίσως εμείς  οι μεγάλοι να το- 
δούμε κάπως ελαστικά και να πούμε για παράδειγμα: 
«καλά δεν πειράζει που δεν σταμάτησε τελείως στο 
στοπ». Τα παιδιά όμως όχι! «Έπρεπε να σταματήσει 
τελείως και να γυρίσει το κεφάλι του», ή «το γύρισε 
από τη μια μεριά μόνο, έπρεπε να κοιτάξει και από τις 
δύο». Τόσο σχολαστικά και αυστηρά είναι πάνω στις 
παραβάσεις. Τα παιδιά εναλλάσσονται σε όλους τους 
ρόλους και έτσι το μάθημα γίνεται ενδιαφέρον και 
συναρπαστικό. Ακόμη διδάσκονται την κυκλοφορία 
του πεζού γ ια τί πρέπει να μάθουν να κυκλοφορούν 
πρώτα σαν πεζοί στη συνέχεια με ποδήλατο και μετά  
με αυτοκίνητο».

Πιστεύετε ότι το ποδήλατο επαρκεί για την εκμάθηση 
της κυκλοφοριακής αγωγής;

Η αντίληψη της κ. Πατικίδου είναι ότι το ποδήλατο 
προσφέρεται για διδακτικό μέσο γιατί είναι το πρώτο 
όχημα του παιδιού και μαθαίνοντας να οδηγάει σω
στά στο ποδήλατο του μαθαίνει να προφυλάσσεται 
και από πιθανούς κινδύνους, γιατί είτε το θέλουμε

είτε όχι τα παιδιά διαφεύγουν της προσοχής μας και 
κάποια στιγμή θα βγουν στο δρόμο της συνοικίας με 
το ποδήλατο. -Όταν δεν ξέρουν πώς να οδηγήσουν 
σωστά και πώς να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους εί
ναι σίγουρα τρομερά επικίνδυνο.. Εδώ τα βοηθάμε 
παράλληλα με το να μάθουν να οδηγούν σωστά να 
μάθουν και να προφυλάσσουν την ίδια τους τη ζωή.

Τα γενικά π%ρί αύτοκινήτων, δηλ. ότι πρέπει να 
φοράμε ζώνη, τα παιδιά να κάθονται στο πίσω κάθι
σμα κλπ. λέγονται στη θεωρητική διδασκαλία.

Το μυστικό της επιτυχίας είναι ότι γίνεται συν
δυασμός ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης με αποτέλε
σμα να διδάσκονται τα παιδιά όχι μόνο χωρίς να αι
σθάνονται ανία αλλά αντιθέτως να ψυχαγωγούνται.

Ποιά παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν τα προ
γράμματα αυτά;

«Μπορούν να τα παρακολουθήσουν εκτός από 
ομάδες σχολείων και μεμονωμένες ομάδες προσκό
πων, συλλόγων κλπ. αρκεί να μας τηλεφωνήσουν και 
να κλείσου με ραντεβού».

Το προσωπικό που εκπαιδεύει τα παιδιά είναι η κ. 
Πατικίδου και ο κ. Λαμπρόπουλος που έχουν εκπαι
δευτεί σε ειδικά σεμινάρια του Υπουργείου Μεταφο
ρών - Επικοινωνιών και της Τροχαίας Γλυφάδας. Η 
εκπαίδευσή τους είναι συνεχής.

Το πρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορών - Επι
κοινωνιών προβλέπει τη δημιουργία πάρκων κυκλο- 
φοριακής αγωγής για παιδιά σε όλους τους δήμους 
της χώρας. Ήδη αρκετοί δήμοι έχουν δείξει ενδιαφέ
ρον και ζητήσανε προδιαγραφές από το αθλητικό κέ
ντρο Αγίου Κοσμά και το Υπουργείο Μεταφορών - 
Επικοινωνιών.

Ευχόμαστε η ευαισθητοποίηση των παιδιών πάνω 
στην κυκλοφοριακή αγωγή και τους κανόνες οδικής 
κυκλοφορίας να αγγίξει και τους μεγαλύτερους.
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Η ΟΛΙΣΘΗΡοβ/ΠΉΤΑ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

Η ολισθηρότητα του δρόμου λόγω της 
δυνατής βροχής και η υπερβολική τα
χύτητα θεωρούνται απ' την Τροχαία οι 
αιτίες της ανατροπής του λεωφορείου 
του ΚΤΕΛ Καβάλας, όταν ξέφυγε απ’ 
την πορεία του, με αποτέλεσμα να 
τραυματιστούν -  ευτυχώς ελαφρά -  οι 
22 επιβάτες απ’ τους 52 που μετέφερε 
(19-10-87).

Μπήκαμε στο χειμώνα και οι 
δρόμοι κρύβουν πολλές παγίδες 
και κινδύνους.

Οι βροχές είναι ιδ ια ίτερα δυνα
τές τους μήνες αυτούς, προκαλώ- 
ντας πολύ συχνά, εκτός από πλημ
μύρες και πολλά δυστυχήματα.

Πολλοί οδηγοί πεπειραμένοι και 
άπειροι, θα θυμούνται έντονα κά
ποιο μπλοκάρισμα των τροχών ή 
κάποιο μικρό ντελαπάρισμα που 
τους συνέβηκε στη διάρκεια του 
ταξιδιού τους. Ίσως δεν ήξεραν 
τους κινδύνους που έκρυβε το ο
δόστρωμα ή υπερεκτίμησαν τη σι
γουριά τους για τις  ικανότητες που 
διέθεταν στην οδήγηση πάνω σε 
βρεγμένο ή χιονισμένο οδόστρωμα.

Οι παρακάτω συμβουλές ελπί
ζουμε πως θα είναι ιδ ια ίτερα χρή
σιμες για τους οδηγούς που θα α
ντιμετωπίσουν τις δυσκολίες του 
χειμώνα.
• Μην τρέχετε ποτέ, γ ια τί οι Ορό- 
μοι είναι πολύ επικίνδυνοι εξαιτίας  
της ολισθηρότητας που δημιουργεί 
η βροχή. Αποφεύγετε επίσης τα 
προσπεράσματα.

.·  Μην οδηγείτε όταν το αυτοκίνητο  
παρουσιάζει τεχνικά προβλήματα.
•  Επειδή η βροχή περιορίζει την 
ορατότητα, πρέπει να είναι αναμ
μένα τα φώτα για να μπορούν να 
σας διακρίνουν καθαρά από το α
ντίθετο ρεύμα.
• Μην επ ιχειρήτε να περνάτε από 
σημεία, όπως γέφυρες ή λακκού
βες, που έχουν γεμίσει νερό.
• Όσοι οδηγείτε μοτοσικλέτες, 
φοράτε απαραίτητα το κράνος, και 
ακολουθείτε τη δεξιά πλευρά του 
δρόμου.

• Σε περίπτωση που το όχημά σας 
«μείνει», αν δεν μπορείτε να επι
διορθώσετε τη βλάβη, αφήστε το σε 
μια γωνία, για να μην εμποδίζετε 
την κυκλοφορία.
• Μην οδηγείτε νύχτα αν δεν υ
πάρχει σοβαρός λόγος. Η βροχή τις

ώρες αυτές κουράζει τους οδη
γούς, και πολλά ατυχήματα παρου
σιάζονται τότε.
• Προσέχετε τους πεζούς και τα 
σημεία που δεν έχουν ορατότητα.

Αυξημένη ταχύτητα, λανθασμέ
νη πίεση στα ελαστικά και πέλμα 
ανεπαρκές είναι τα τρία κύρια αίτια 
του επικίνδυνου φαινομένου της 
υδατολίσθησης. Πρόκειται δηλαδή 
για την κατάσταση εκείνη κατά την 
οποία όταν έρθει το ελαστικό σε 
επαφή με νερό, στη διάρκεια καται
γίδας ή περνώντας μια μεγάλη λα- 
κούβα, χάνεται τελείως η επαφή 
ελαστικού-δρόμου, αφού το ελα
στικό δεν ακουμπά αμέσως στην 
άσφαλτο, αλλά πάνω σ’ ένα λεπτό 
στρώμα νερού.

• Αποφεύγετε να φρενάρετε από-
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τομα όταν τα ζεύγη των τροχών πα
τούν αντίστοιχα σε βρεγμένο και 
στεγνό οδόστρωμα. Το ίδιο ισχύει 
και στην περίπτωση που η βρεγμέ
νη άσφαλτος εναλλάσεται με τη 
στεγνή και στη διάρκεια της επι
βράδυνσης, οι τροχοί περνούν απ’ 
τη μια κατάσταση στην άλλη.

• Μη φρενάρετε σχεδόν καθόλου 
πάνω στο παγωμένο χιόνι ή τον πά
γο. Προσπαθήστε να επιβραδύνετε 
με το κιβώτιο ταχυτήτων ή με πολύ 
μαλακά πατήματα του φρένου.
•  Γ ενικά, όταν «πατήσετε» ολι
σθηρό οδόστρωμα, χ ιονισμένο ή 
παγωμένο, μην πανικοβληθείτε αλ
λά συνεχίστε την οδήγηση με ηρε
μία και αποφασιστικότητα στο χει
ρισμό του τιμονιού και των πεντάλ.
•  Μη φ ρενάρετε απότομα στις 
κλειστές στροφές. Το αυτοκίνητο

έχει πολλές πιθανότητες να ντερα
πάρει επειδή δεν πατάει σε στεγνό 
οδόστρωμα.
•  Π ροειδοποιείτε έγκαιρα τους 
άλλους οδηγούς για την πρόθεσή 
σας να στρίψετε ή να αλλάξετε λω
ρίδα κυκλοφορίας ώστε να μην α
ναγκαστούν να κάνουν απότομους 
ελιγμούς για να αποφύγουν μια βέ
βαιη σύγκρουση μαζί σας. Αλλά και 
οι ελιγμο ί αυτο ί στο τέλος αποβαί
νουν μοιραίοι τόσο για εκείνους  
όσο και για σας.

•  Αν οι τροχο ί του αυτοκινήτου  
σας χωθούν μέσα στα χιόνια, ξεχύ
στε τελείως το γκάζι. Κάθε προσ
πάθεια να «ξεφρακάρετε» το αυτο
κίνητο με τη δύναμη του κινητήρα 
φέρνει αντίθ ετα  αποτελέσματα, 
αφού οι τροχοί βουλιάζουν όλο και 
περισσότερο. Καθαρίστε το χιόνι

απ’ τους τροχούς που παίρνουν την 
κίνηση της μηχανής και απλώστε 
μερικά κλαριά δέντρου ή ακόμα και 
τα «πατάκια» του αυτοκινήτου. Έ
τσι, με ελαφρό γκάζι θα καταφέρε
τε να το ξεφρακάρετε.
•  Εφοδιαστείτε μ ε  αντιολισθητι
κές αλυσίδες, ένα φτυάρι και ένα 
συρματόσχοινο ρυμούλκυσης...

Και πάνω από όλα, μην ξεχνάτε:
Η ζώνη ασφαλείας θεωρείται 

αναγκαία.
Με λίγη προσοχή και αφού έχε

τε διαρκώς υπόψη αυτές τις  υπεν
θυμίσεις -  κανόνες ασφαλούς οδή
γησης σε ολισθηρό οδόστρωμα -  
είμαστε σίγουροι πως θα αποφύγε
τε και θα ξεπεράσετε ανώδυνα 
πολλούς κινδύνους που καραδο
κούν στη διάρκεια του ταξιδιού, 
τώρα το χειμώνα.

Η
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οιός να φανταζόταν ότι τα μικρά χρωμα
τιστά καρτελάκια που έφερναν μαζί τους 
οι Άραβες, τον ΙΔ' αιώνα, όταν κατα
κτούσαν την Ισπανία, θα έμπαιναν τόσο 

εύκολα στη ζωή της Ευρωπαϊκής αριστοκρα
τίας στην αρχή και στις αστικότερες τάξεις μετέπει- 
τα και θα έμελλε να παίξουν μέχρι σήμερα ρόλο ψυ
χαγωγικό, παιδαγωγικό και κερδοσκοπικό. Ασφαλώς 
θα καταλάβατε, ότι πρόκειται για τα γνωστά σε ό
λους μας τραπουλόχαρτα.

Απ’ τα σαλόνια του Μεσαίω
να στην πράσινη «τσόχα» του σήμερα

Η καταγωγή τους είναι ανατολικής προέλευσης 
αφού επινοήθηκαν από τους Βραχμάνες των Ινδιών 
και παρίσταναν πολεμικές αλληγορικές παραστάσεις. 
Σύμφωνα με άλλη εκδοχή πρωτοεμφανίστηκαν στην 
Αίγυπτο και είχαν θέματα θρησκευτικά. Όμως δεν εί
ναι λίγες οι χώρες που ερίζουν για την πατρότητά 
τους, μεταξύ των οποίων και η Κίνα. Λέγεται ότι ένας 
Κινέζος ηγεμόνας, γύρω στα 1100 είχε επινοήσει τα



Η ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ 
ΔΙΑΜΕΣΟΥ 
ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ
Επιμέλεια: Ελισσαίος Αρτόπουλος

παιγνιόχαρτα για να διασκεδάζει τις παλακίδες του. 
Σίγουρα όμως επινοήθηκαν για ψυχαγωγική και συμ
βολική σκοπιμότητα.

Η τράπουλα -  ιταλική λέξη (trappola) που σημαί
νει παγίδα, δόλο κι αργότερα τη δέσμη με τα τρα
πουλόχαρτα -  δεν είναι από την αρχή της μια λαϊκή 
επινόηση, γιατί το κόστος κατασκευής της ήταν ση
μαντικό και ως εκ τούτου ήταν απρόσιτη στις λαϊκές 
μάζες, για τον λόγο ότι τα τραπουλόχαρτα ζωγραφί
ζονταν με το χέρι. Όταν όμως αργότερα ο τρόπος 
κατασκευής τους πέρασε από τη ζωγραφική στην ξυ

λογραφία και ύστερα στη χαλκογραφία και στο τύπω
μα, το χαρτοπαίγνιο «εκλαϊκεύτηκε» και πέρασε και 
στις «κατώτερες» τάξεις. Κι έτσι βλέπουμε σήμερα 
να παίζονται, όχι μόνο στα σαλόνια και τις λέσχες, 
αλλά και στα καφενεία, στα μαγαζάκια των χωριών, 
στους στρατώνες, στις φυλακές, στα καράβια, στις 
ακρογιαλιές και σε φιλικά σπίτια.

Όι Ιταλοί ήταν αυτοί που τα αγάπησαν περισσότε
ρο και στη συνέχεια οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Ήταν 
τραγούδι κερδοψυχαγωγικό και ερωτότροπο μαζί (οι 
παραστάσεις του ήταν Έρωτες και Νύμφες). Οι πα
ραστάσεις τους ήταν πάντα επηρεασμένες από τη 
φαντασία των καλλιτεχνών και τις πνευματικές απαι
τήσεις της εποχής. Ζωγράφιζαν θεούς, ήρωες, ζώα, 
πουλιά ή ονομαστές καλλονές. Συναντάμε στις φι
γούρες ονόματα από την ελληνική αρχαιότητα, όπως: 
Αλέξανδρος, Εκτωρ, Ήρα. Επίσης από την Παλαιό 
Διαθήκη, όπως: Δαυίδ, Ραχήλ, Ιουδήθ, αλλά και από 
ονομαστούς πολεμιστές, όπως: Καρλομάγνος, Λαν- 
σελότ κ.ά.

Την οργάνωση των χαρτιών με συστηματικό τρόπο 
έκαναν κυρίως οι Ιταλοί, χωρίζοντας τα 92 τότε τρα
πουλόχαρτα σε 4 κατηγορίες: τις κούπες ((coppe), τα 
σπαθιά (spade), τα μπαστούνια (bastoni) και τα ντι- 
νέρια (danari). Αργότερα οι Γάλλοι τα περιόρισαν σε 
52 και τους έδωσαν παρόμοια ονόματα: καρδιές 
(coeur), τριφύλλια (trefle), τετράγωνα (carreau) και 
αιχμές (pique). Οι φιγούρες παρίσταναν τον ρήγα, τη 
ρήγισσα, τον ιππότη και τον υπηρέτη του (15ος αιώ
νας).

Η τράπουλα χρησιμοποιήθηκε επίσης και για διδα
κτικούς και προπαγανδιστικούς σκοπούς. Αναφέρο- 
νται συγγραφείς που επινόησαν συνδυασμούς χαρ
τιών για τη διδασκαλία των μαθηματικών, της γεω
γραφίας, της γραμματικής, της λογικής και των λατι
νικών. Όμως και σήμερα αναγνωρίζεται η σημασία 
του χαρτοπαιγνιδιού για την όξυνση της παρατήρη
σης και του συλλογισμού και κυκλοφορούν τράπου
λες για παιδιά με παιδαγωγική ελευθερία. Όμως έ
χουμε και παραδείγματα προπαγάνδας μέσα από τα 
τραπουλόχαρτα. Πρώτοι οι Γάλλοι στην επανάσταση 
του 1789, αντικατέστησαν τις κλασσικές φιγούρες με 
συμβολικές: την Αδελφότητα, την Ευημερία, το Θάρ
ρος, τη Δικαιοσύνη κ.ά.

Το παράδειγμά τους ακολούθησαν και οι Ρώσοι 
στη δική τους επανάσταση. Η συγκινητικότερη όμως
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μορφή προπαγάνδας έγινε στη Βουδαπέστη το 1829, 
όταν Ούγγροι φιλέλληνες τύπωσαν τραπουλόχαρτα 
με πρωτεργάτες της Ελληνικής Επανάστασης, όπως: 
τον Υψηλάντη, τον Καποδίστρια, τον Κουντουριώτη, 
τον Κανάρη, τον Κολοκοτρώνη, τον Μιαούλη κ.ά. Από 
αυτά διασώθηκαν μόνο 11 και φυλάσσονται στο Ιστο
ρικό Εθνολογικό Μουσείο της Αθήνας.

Σήμερα τα ελληνικά τραπουλόχαρτα ακολουθούν 
στη μορφή το γαλλικό τύπο, αλλά διατηρούν τα ιτα
λικό ονόματα. Έτσι τις αιχμές τις λέμε μπαστούνια, 
τα τριφύλλια σπαθιά, τις καρδιές κούπες και μόνο τα 
καρρώ διατηρούν το ίδιο όνομα. Μέχρι τα τελευταία 
χρόνια στην Πάτρα και στην Επτάνησο κυκλοφορού
σαν τραπουλόχαρτα με πραγματικές παραστάσεις, 
από κούπες (ποτήρια), μπαστούνια (ράβδους), σπαθιά 
(ξίφη) και ντινέρια (στρογγυλό νομίσματα).

Με την πάροδο του χρόνου τα χαρτιά διαδόθηκαν 
και αγαπήθηκαν με τόσο πάθος -  αφού αποτελούσαν 
έναν σατανικό συνδυασμό ψυχαγωγίας και κέρδους -  
που πρώτη η Εκκλησία άρχισε να καταδικάζει το παί
ξιμό τους, κατηγορώντας τα σαν αμαρτωλά. Στη συ
νέχεια οι κυβερνήσεις των χωρών άρχισαν να τα φο
ρολογούν με πρώτη τη Γαλλία, το 1500, και άλλες να 
τα κρατούν μονοπωλιακό είδος (στη χώρα μας από το 
1884 μέχρι πρόσφατα).

Τα ονόματα των παιχνιδιών της τράπουλας είναι 
άφθονα, γιατί υπάρχουν διάφορες παραλλαγές από 
τόπο σε τόπο. Σήμερα στην Ελλάδα παίζονται: η ξε
ρή, το σκαμπίλι, η κοντσίνα ή κολιτσίνα, η πάστρα, το 
τριανταένα, το εξηνταέξι, ο κομήτης, το φαραώ, οι 
κούπες, το σάλιο, η πρέφα, τα πλακάκια, η πασέτα, 
το ραμί, η πόκα, το πικέτο, το ντόμινο, αλλά και πολ
λά εισαγόμενα όπως: το εκαρτέ, το μπριτζ, το κουμ
κάν, το σεμέν ντε φερ, το μόους κ.ά.

Διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α) στα τεχνικά 
παιχνίδια όπως: η πρέφα, η κολτσίνα. β) στα τυχερό 
όπως: ο Θανάσης το εικοσιένα, και γ) στα μικτά όπως: 
η πόκα, το πόκερ κ.ά. Από αυτά μόνο τα τεχνικά παι
χνίδια επιτρέπονται και πάντα με σχετική άδεια της 
Αστυνομίας.

Λεφτά και αξιοπρέπεια 
στην πράσινη «τσόχα»

Με την ευκαιρία των εορτών της Πρωτοχρονιάς 
και των Χριστουγέννων, όπου τα «χαρτιά» παίρνουν 
την καλύτερη εθιμική θέση, πιστεύεται ότι όποιος 
κερδίσει θα τον «πάει» η χρονιά. Ο Λασκαράτος το 
1840 σατιρίζοντας τη χαρτοπαιξία την ημέρα της 
Πρωτοχρονιάς έγραφε:
«-Αη Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία, 
βαστάει τραπουλόχαρτα και παίζει την πασέτα.
-  Βασίλη, πούθεν έρχεσαι; Βασίλη πού πηγαίνεις;
-  Από τις λέσχες έρχομαι, πηγαίνω και στα σπίτια».

Ο λαός -  χρόνια τώρα, με την παράδοση και τη 
λαχτάρα -  έχει μάθει καλά τα τερτίπια του κυνηγητού

της θεάς Τύχης και βάζει σε ενέργεια τρόπους μυ
στικούς και μαγικούς για να την φέρει κοντά του, έ
στω και για μια φορά. Γιατί ο λαός πιστεύει πάντα 
στην Τύχη και είναι αισιόδοξος σαν μικρό παιδί. Ο 
ίδιος ο ανθρώπινος καημός, που γέννησε παντού και 
πάντα στους λαούς τις πιο πολλές συνήθειες, ο πό
θος για μια καλύτερη ζωή, ο φόβος του αύριο, η ανά
γκη κάποιας αλλαγής, η ελπίδα και η πίστη για το κα
λύτερο.

Ηδη όμως η χαρτοπαιξία έχει εισχωρήσει, δια- 
βρώνει και λυμαίνεται όλες τις σύγχρονες κοινωνίες. 
Κατάντησε εμπορική επιχείρηση, φανατικό χόμπυ, 
μέσο προβολής και επίδειξης για τις « υψηλές» αλλά 
και για τις «κατώτερες» τάξεις. Συχνά το «ψιλό» παι
χνίδι εξελίσσεται σε «χοντρό» με συνέπειες, όχι σπά
νια, τα μικροεπεισόδια, τους διαξιφισμούς αλλά και 
τα... μαχαιρώματα. Και πάνω στην πράσινη τσόχα παί
ζει και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σοβαρή ή ευλύγι
στη, πουλημένη και έτοιμη να εξευτελιστεί ανά πάσα 
στιγμή Ο παίχτης φανατίζεται, χάνει τον έλεγχό του, 
επιμένει να... χάνει και αποδεικνύεται άτομο με βου
λιμία και πάθος. Δανείζεται ή συμβιβάζεται, μειοδοτεί 
ή αποθρασύνεται, με αποτέλεσμα να εκθέτει τον 
εαυτό του απέναντι σε 52 άψυχα, στυγνά και ασυγκί
νητα τραπουλόχαρτα που του εξουσιάζουν τη βού
ληση.

Έτσι κάθε τόσο μαθαίνουμε για καινούργιους 
χρεωκοπημένους του «τζόγου», οι οποίοι διαλύουν 
από επιχειρήσεις και περιουσίες μέχρι και τις οικογέ- 
νειές τους, διασύροντας κάθε έννοια αξιοπρέπειας 
και μένοντας με την ελπίδα ότι «θα κερδίσουν στην 
αγάπη».

Δεν είναι λίγοι αυτοί που ισχυρίζονται ότι στο παι
χνίδι αποκαλύπτεται ο πραγματικός χαρακτήρας του 
ανθρώπου. Και μάλλον δεν έχουν άδικο, γιατί τα χαρ
τιά κινούν με κάποια αόρατα νήματα τον παίχτη, όχι 
μόνο στη σκέψη αλλά και στη συνείδηση. Κατά κά
ποιο τρόπο τον «εκφράζουν» άμεσα χωρίς να του δί
νουν καιρό να δαμάσει τον εσωτερικό του εαυτό, τον 
οποίο κυριολεκτικά απογυμνώνουν.

Από όλη αυτή την ιστορία δεν θα μπορούσαμε να 
παραλείψουμε και τον γραφικό «παπατζή», ο οποίος 
σαν ταχυδακτυλουργός επινοεί ένα σωρό κατεργα
ριές με τα τρία του τραπουλόχαρτα και τσεπώνει τα 
χρήματα των αφελών θυμάτων του, που επιμένουν να 
δοκιμάζουν τα αντανακλαστικά τους, «ψάχνοντας για 
τον παπά».

Αλλά υπάρχει και άλλη μια μερίδα ανθρώπων, που 
καταφεύγουν σε χαρτορίχτρες και τσιγγάνες, για να 
τους διαβάσουν τα χαρτιά και να μάθουν για τη μοίρα 
τους και το ριζικό τους, «ασημώνοντας» γενναιόδω
ρα τις σύγχρονες μάντισσες.

980



Ο ποιητής Γιάννης Διαμαντάκης

Ο Γιάννης Διαμαντάκης γεννή
θηκε στο Μοχό του Ηράκλειου 
Κρήτης το 1957, κατατάχθηκε στην 
τέως Α.Π. το 1981 και υπηρετεί σή
μερα στην Ε.Υ.Π. Είναι αυτοδίδα- 
κτος ζωγράφος και ποιητής. Έχουν 
εκδοθεί τέσσερες συνολικά ποιητι
κές του συλλογές: 1) «ΜΙΑ ΚΡΥ
ΠΤΗ», 2) «ΑΝΑΣΤΑ ΚΑΡΔΙΑ», 3) 
«ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ», 
και 4) «ΚΟΣΜΟΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ».

«... Έξυπνος και ακριβής παρα
τηρητής των καιρών, πνεύμα ελεύ 
θερο, ανοικτό και πρωτοποριακό, 
επαναστατημένος, γεμάτος τρυφε
ρότητα, αγάπη και έρωτα για τον 
άνθρωπο και πίκρα για την κοινω
νία, είναι αυτά που βγαίνουν από το 
έργο του!

...Το έργο του, ζωντανό, αληθι
νό, πειστικό, λες και μας παίρνει 
απ’ το χέρι και μας οδηγεί προσε
κτικά, όχι μόνο να δούμε αλλά και 
να ζήοουμε τα προβλήματα και τα 
θέματα του σύγχρονου κόσμου, με  
τις  περίπλοκες ηθ ικές και κοινωνι
κές πλευρές του.

...Το τραγούδι, η ποίηση, είναι 
γ ι' αυτόν κάτι σαν καταφύγιο, που 
μέσα του βρίσκει και ζει την ηρεμία

του, τη σιγουριά του, βρίσκει και ζει 
την ελευθερ ία  του, τον έρωτα και 
την αγάπη για κάθε τι...».
(Από μια κριτική της Φιλιώς Σαρα- 
τσοπούλου).

Ενδεικτικοί του ταλέντου του 
ποιητή είναι οι παρακάτω στίχοι 
του από το βιβλίο «ΜΙΑ ΚΡΥΠΤΗ».

ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΟ

Γοργοσταλάζει η ομορφιά απ’ της 
ζωής τη φλέβα 

που κρύβει μέσα στης καρδιάς τα 
μυρισμένα φύλλα 

παραδεισένιους πειρασμούς βα
στάς, ως άλλη Εύα, 

που σιγοφέρνουν στο μυαλό τ ’ αν
θρώπου ανατριχίλα...

Και μέσα στο συλλογισμό παλεύουν 
οι αισθήσεις 

πρώτη πια θα ξελογιαστεί από την 
ομορφιά σου 

χαρές πλανεύτρες κουβαλάς, πάθη 
και υποκρίσεις 

κοσμοαμαρτήματα παλιά π’ οργιά
ζουν στην καρδιά σου!...

ΧΑΜΕΝΗ ΕΛΠΙΔΑ

Χαμένη ελπίδα ξαφνικά κάνει στο 
νού μου βόλτα 

και της καρδιάς τη σκοτεινή ψάχνει 
να βρει την πόρτα 

του χθες τ ’ αναδιπλώματα στο νου 
μου ξετυλί γουν 

λες και δεν έχουνε σκοπό απ’ το 
μυαλό να φύγουν.

Μες της καρδιάς μου το βαθύ και 
σκοτεινό τοπίο 

βρυχά και ξεσηκώνεται τσ’ αγάπης
το θηρίο

γροικά όνους και σταματά κι η λο
γική τρομάζει 

κρύος ιδρώτας το κορμί αρχίζει να
σκεπάζει.

Στέκουν βουβές κι αμίλητες στο 
χρόνο οι αισθήσεις 

τα όνειρα σκορπίζουνε και φέρνουν 
παραισθήσεις 

θεριό η αγάπη που ποτέ κανείς δεν 
το μερώνει

μπορεί να κλαίει, να γελά, να ζει και 
να σκοτώνει!...

wm
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Η καθηγήτρια της Κοινωνιο- 
λογίας Σούλα Αντωνίου απαντά 
στην Α.Ε. για τις επιδράσεις του 
βίντεο στην αγωγή των παιδιών 
και στις διανθρώπινες σχέσεις 
γενικότερα.

Εντυπωσιακός και προ
κλητικός μαζ'ι ο κόσμος του 
βίντεο -  σύμφωνα με τις επι
ταγές και τα γούστα της ε
ποχής.

Πέντε περίπου χρόνια 
ζωής κλείνει το βίντεο στην 
Ελλάδα που κατόρθωσε όχι 
απλά να πάρει την αγαπημέ
νη θέση στη διασκέδαση του 
Έλληνα, αλλά με την καίρια

αποδοχή του και την εκρη
κτική εξάπλωσή του να απο- 
τελέσει στη χώρα μας, χωρίς 
υπερβολή, ένα κοινωνικό 
φαινόμενο.

Ο Έλληνας δέχτηκε με 
πρωτοφανή ενθουσιασμό 
αυτή τη νέα συσκευή. Σύμ
φωνα με ανεπίσημες εκτιμή
σεις, το 1987 θα κλείσει με 
700.000 βίντεο εγκατεστη
μένα στα ελληνικά νοικοκυ
ριά, πράγμα που σημαίνει ότι 
ένα ελληνικό σπίτι στα τέσ
σερα θα είναι εφοδιασμένο 
μ’ αυτό.

Τέλος, με αφορμή τη 
διάδοση του βίντεο, πρέπει 
να σημειωθεί ότι μαζικά πα

ράγονται στη χώρα μας και 
ελληνικές βιντεοταινίες. Για 
το ποιές οι επιδράσεις του 
βίντεο στην αγωγή των παι
διών και γενικότερα του α
τόμου απάντηση μας δίνει η 
καθηγήτρια της κοινωνιολο- 
γίας στην Αστυνομική Ακα
δημία Σούλα Αντωνίου.

ΕΡΩΤ.: Οι στατιστικές μας λένε ότι 
αυξήθηκαν σταθερά στη χώρα 
μας, οι πωλήσεις βιντεοσυ- 
σκευών, τί επιπτώσεις μπορεί 
να έχει το γεγονός αυτό στην 
κοινωνία μας;

ΑΠΑΝΤ.: Πολύ σωστά επισημάνατε 
το γεγονός ότι όχι μόνο αυξή
θηκαν οι πωλήσεις των βιντεο- 
συσκευών, αλλά συγχρόνως μ’ 
αυτές εμφανίζονται σε κάθε 
γωνιά της χώρας ακόμα και σε 
γεωγραφικές ζώνες που χαρα
κτηρίζονται ως παραδοσιακές, 
καταστήματα ενοικιάσεως βι- 
ντεοκασσετών που φέρνουν 
τον φιλόδοξο τίτλο «Video 
club».

Αυτό σημαίνει ότι το βίντεο αρ
χίζει να μπαίνει στη ζωή του 
κάθε ελληνικού σπιτιού αξιώ
νοντας να γίνει το κέντρο της 
ζωής του και η νέα «εστία» του. 
Εισβάλει θα έλεγα στην ζωή 
του νεοέλληνα σαν ακάθεκτος 
στρατηλάτης, ο οποίος απειλεί 
με την δύναμη των όπλων του, 
δηλ. με τα πολιτιστικά μηνύμα
τα που διαχέει και τις παρα
στάσεις που απεικονίζει, να 
κυριαρχήσει πάνω στις μέχρι 
τώρα μορφές διασκέδασης και 
απόλαυσης. Το γεγονός αυτό 
το οποίο εκδηλώνεται με τη 
μορφή της βιντεομανίας εγ-

Τα βίντεο στη ζωή μας



γράφει κάποιες σοβαρές συνέ
πειες τόσο στο επίπεδο δια
μόρφωσης της συνείδησης, 
όσο και στο επίπεδο των διανι- 
ρώπινων σχέσεων. Έτσι στο 
βαθμό που η σύγχρονη τεχνική 
με τις εφαρμογές της στην πο
λιτιστική βιομηχανία, ανάμεσα 
στις οποίες συγκαταλέγεται και 
η παραγωγή κονσερβαρισμένου 
θεάματος, η βιντεοκασσέτα 
διεισδύει στις πιο ευαίσθητες 
θεσμικές περιοχές της κοινω
νίας, όπως είναι η οικογένεια 
και γίνεται κυρίαρχο μέσο ή 
τρόπος διασκέδασης, και από
λαυσης. Τότε καταλύει με γορ
γούς ρυθμούς τις υπάρχουσες 
σχέσεις. Και τις καταλύει όσο η 
κοινωνία βρίσκεται σε αδυνα
μία να προβάλλει τις αντιστά
σεις, ή σε ανικανότητα να κάνει 
τις επιλογές της ή ακόμα να ιε
ραρχήσει τις ανάγκες της.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο 
λόγος της τεχνικής ως τεχνο
λογία ισοδυναμεί με τον «λό
γο» της κυριαρχίας, με τον ι
δεολογικό λόγο. Ένας «λόγος» 
που προϋποθέτει μια διττή 
σχέση την σχέση εξουσιαστών 
και εξουσιαζομένων. Και αυτό 
συμβαίνει γιατί τα κυρίαρχα 
συμφέροντα, τα οποία παρά
γουν πολιτιστικά προϊόντα είναι 
αυτά που αποφασίζουν με τη 
βοήθεια των τεχνικών επιτευγ
μάτων, το πως θα χειριστούν 
και πως θα χειραγωγήσουν τα 
ευρύτατα στρώματα του πλη
θυσμού. Η νομιμότητα της με
ταβιομηχανικής κοινωνίας την 
οποία διάγουμε αντλεί την δύ
ναμη της όχι μόνο από την κυ
ριαρχία της πάνω στην φύση, 
αλλά βασικά από την κυριαρχία 
της πάνω στον άνθρωπο, τον 
οποίο αναγάγει σε καταναλωτή 
προϊόντων και τον μετασχημα
τίζει σε δοχείο εισδοχής πολι
τιστικών απορριμάτων.

ΕΡΩΤ.: Μήπως το βίντεο απορρο

φάει μεγάλο μέρος του ελεύ
θερου χρόνου του Έλληνα ερ
γαζόμενου;

ΑΠΑΝΤ.: Αν σκεφθείτε ότι: α) η 
επιμήκυνση του ελεύθερου 
χρόνου, αποτελεί κατάκτηση 
του εργαζόμενου και συνδέεται 
η κατάκτηση αυτή με κοινωνι
κούς αγώνες και 6) ότι το με
γάλωμα του ελεύθερου χρόνου 
σκοπό έχει να λειτουργήσει 
σαν αντιφάρμακο για την μείω
ση των αλλοτριωτικών συνθη
κών εργασίας, καθώς στον ε
λεύθερο χρόνο οι εργαζόμενοι 
αναζητούν ένα νόημα ζωής που 
θα βρίσκεται στα προσωπικά 
τους ενδιαφέροντα και στις 
ουσιαστικές σχέσεις τους με 
τους άλλους ανθρώπους τότε 
το ερώτημα που προκύπτει εί
ναι: πράγματι καταναλώνεται 
και αξιοποιείται ο ελεύθερος 
χρόνος προς αυτή τη κατεύ
θυνση ή μήπως κάτω από την 
εισβολή της πολιτιστικής βιο
μηχανίας, ο ελεύθερος χρόνος 
αντί να χρησιμοποιείται ανα- 
βαθμιστικά των ανθρώπινων 
σχέσεων, λειτουργεί το ίδιο 
αποξενωτικά όσο και μια απο- 
ξενωτική εργασία. Για την επα
λήθευση αυτών των υποθέσεών 
μου δεν έχετε παρά να παρα
τηρήσετε· την κίνηση που πα
ρουσιάζουν τα «video club», 
τόσο τα απογεύματα όσο κυ
ρίως στο τέλος της εβδομάδας 
εργασίας και στις γιορτές. Σαν 
συμπέρασμα θα έλεγα ότι όσο 
αποξενωτικά λειτουργεί η ερ
γασία στην σύγχρονη εποχή 
καθώς αποξενώνει τον άνθρω
πο όπως έλεγε ο Marx από την 
ουσία του και τους συνανθρώ
πους του άλλο τόσο αποξενω
τικά χρησιμοποιείται ο μη ερ
γάσιμος χρόνος, αφού κατανα
λώνεται σε μια παθητικού τύ
που διασκέδαση, η οποία απαι
τεί μια υψηλού ποσοστού αφο
σίωση στα δρώμενα.

Έτσι η ξύλινη γλώσσα του πολι
τιστικού προϊόντος/κασέττα,

ως παϋητική σχέση πομπού α
ποδέκτη αποξηραίνει την ζώσα 
γλώσσα, την γλώσσα της αν
θρώπινης επικοινωνίας. Μετα
βάλλει τις ανθρώπινες σχέσεις 
και μεταμορφώνει την ψυχαγω
γία σε ψυχοκτονία.

ΕΡΩΤ.: Απ' ότι αφήσατε να εννοη
θεί οι άνθρωποι λόγω της ει
σβολής, του βίντεο στη ζωή 
τους, δεν επικοινωνούν μεταξύ 
τους, έστω και αν έχουν περισ
σότερο ελεύθερο χρόνο από τι 
είχαν σε άλλες εποχές;

ΑΠΑΝΤ.: Ασφαλώς και δεν επικοι
νωνούν παρά το γεγονός ότι 
βρίσκονται πολλές φορές στον 
ίδιο γεωγραφικό χώρο, όπως το 
σπίτι, και σε απόσταση ανάσας 
ο ένας από τον άλλο. Απορρο- 
φημένοι ή αποχαυνωμένοι από 
την καταλυτική δύναμη του 
θεάματος, αφασοποιούνται, 
αποκοινωνικοποιούνται, δεν 
επικοινωνούν. Και επικοινωνία 
απότι γνωρίζουν σημαίνει διά
λογος, αντίλογος, ανταλλαγή 
και αντιπαράθεση ιδεών και 
απόψεων ακόμα και γνωστο
ποίηση βιωματικού και μετακέ- 
νωση εμπειριών της μιας υπό
στασης στην άλλη. Με άλλα 
λόγια η μεσολαβούσα αλληλε
πίδραση, η οποία με την δυνα
μική της οδηγεί στο βάθεμα και
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το πλάτεμα των ουσιαστικών 
σχέσεων του ανθρώπου. Η επι
κοινωνία άλλωστε συνιστά και 
την πεμπτουσία της έλλογης 
κοινωνίας.

ΕΡΩΤ.: Πιστεύετε ότι το βίντεο 
μπορεί να επιδράσει πάνω στην 
αγωγή και στην ανάπτυξη των 
παιδιών;

ΑΠΑΝΤ.: Τόσο το βίντεο όσο και η 
τηλεόραση, τα δίδυμα αυτά 
αδελφάκια, όχι ως μέσα στην 
υπηρεσία του ανθρώπου ή στον 
έλεγχο των ευρύτατων στρω
μάτων του πληθυσμού, αλλά 
όπως μέχρι τώρα έχουν χρησι
μοποιηθεί δηλ. σαν εργαλεία 
στην υπηρεσία κάποιων κέ
ντρων αποφάσεων, είτε αυτά 
λέγονται πολιτική εξουσία, είτε 
κοινωνική εξουσία, δηλ. εξου
σία ενός συγκεκριμένου κοινω
νικού στρώματος, πάνω στα 
άλλα από βαθμό λοιπόν που 
μπαίνουν σε κλειστούς και α- 
πόρθητους χώρους όπως είναι 
η οικογενειακή εστία, γίνονται 
χωρίς να το υποπτεύονται οι 
γονείς, οι κοινωνικοποιητές 
των παιδιών τους.

Απαλλοτριώνουν μάλιστα ένα 
μέρος των κοινωνικοποιητικών 
αρμοδιΰτήτων του πρωτογενή

φορέα κοινωνικοποίησης, της 
οικογένειας και όχι σπάνια α
ντιπαλεύουν με αυτή. Έτσι ενώ 
σε άλλες εποχές η οικογένεια 
λειτουργούσε ως διαμορφωτι- 
κός της ^προσωπικότητας του 
παιδιού παράγοντας, και ήταν 
το γεφύρι εκείνο που ένωνε 
τον μικρόκοσμο της οικογέ
νειας με τον μακρόκοσμο της 
κοινωνίας και έπαιζε τον ρόλο 
του δίαυλου της πληροφόρη
σης και ενημέρωσης για τα έ
ξωθεν συμβάντα, σήμερα 
η οικογένεια δεν παίζει κατά 
αποκλειστικότητα τον ρόλο 
του πρωτογενούς φορέα κοι
νωνικοποίησης. Το βίντεο και η 
τηλεόραση είναι τα δυο αυτά 
στοιχεία που ως απρόσκλητοι 
κοινωνικοποιητές μαθαίνουν 
στα παιδιά κάποια πράγματα, 
τους διδάσκουν κάποιες «α
ξίες» και τους υποδεικνύουν 
κάποια πρότυπα. Μ' άλλα λόγια 
τα βιάζουν να ωριμάσουν πολύ 
πιο νωρίτερα απότι πρέπει. Τα 
παιδιά αρχίζουν και μπαίνουν 
στα «μυστικά» της ζωής ή στα 
βίτσια των ενηλίκων όπως είναι 
οι πορνοβιντεοταινίες. Έτσι 
αλλάζουν τρόπο σκέψης και γί
νονται επικίνδυνα «μικρομέγα
λοι». Η άκριτη υιοθέτηση εκ

μέρους του παιδιού των «ά
ξιων» αντιλήψεων ιδεών που 
παράγει και διανέμει το σύστη
μα της πολιτιστικής βιομηχα
νίας, εκδηλώνεται στην συμπε
ριφορά του και έχει επιπτώ
σεις, στην κατοπινή εξέλιξη 
της ζωής τους. Γι’ αυτό δεν εί
ναι περίεργο οτι στις μέρες μας 
αρχίζει να παρουσιάζεται το 
φαινόμενο του πολιτικά απαθή 
ανθρώπου, του απαθή για τα 
«κοινά». Και όποιος είναι απα
θής για τα «κοινά» είναι ιδεώ
δης με την αρχαιοελληνική του 
όρου σημασία. Ακόμα ιδεώδης 
είναι και αυτός που επαναπαυ
μένα εγκαταλείπει τον εαυτό 
του στα χέρια του «μεγάλου α
δελφού», όπως λέει ο Όρ- 
γουελ ή βάζει τον «αρχηγό» 
του να σκέπτεται και να δρα για 
λογαριασμό του. Αν αυτή είναι 
η μια διάστασή της επενέρ- 
γειας του βίντεο και της τη
λεόρασης στην διαμόρφωση 
συμπεριφορών και στάσεων, 
μια άλλη διάσταση συνδέεται 
με το φαινόμενο της επιθετικό
τητας, ως εξαγώγιμο αποτέλε
σμα των σεναρίων βίας. Ενώ 
μια τρίτη διάσταση συνδέεται 
με τα εξωραϊστικά και ηρω- 
ποιημένα πρότυπα που προ
βάλλει όπως είναι λ.χ. του τύ
που «Δυναστεία» και «Ιππότης 
της ασφάλτου». Η απόκρυψη 
της πραγματικότητας που επι
χειρεί ο πομπός-μήνυμα, στον 
αποδέκτη-θεατή, τον εμποδίζει 
να δει τις πραγματικές πτυχές 
της καθημερινότητας. Μέσα 
από την διάπλαση των ωραιο
ποιημένων εικόνων αδυνατεί το 
άτομο να συλλάβειή να δεχτεί 
την αναγκαιότητα του πόνου- 
μόχθου ως αρχής για την από
κτηση αυλών και υλικών αγα
θών. Έτσι τα σύγχρονα παρα
μύθια παρουσιαζόμενα με τη 
γλώσσα που video καθοδηγούν 
τον άνθρωπο στο εύκολο κέρ
δος στην εύκολη απόκτηση των 
αγαθών. Κατάσταση όπου συν
δέεται με το φαινόμενο της 
«ανομίας» που αποτελεί το κύ
ριο χαρακτηριστικό της μετα
βατικής περιόδου που διάγου
με ως κοινωνία.
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ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

Του Γεωργίου Κ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ 
Ιατρού Μ ικροβιολόγου  

Ταξιάρχου Υγειονομικού  
Ελληνικής Αστυνομίας

Μήνες γιορτών ο Δεκέμβρης και ο Γενάρης. 
Όλες περιστοιχίζουν σαν αστέρια τις δυο Με
γάλες Γιορτές της χριστιανοσύνης τα Χριστού
γεννα και τα Φώτα. Γιατί όμως οι γονείς έδει
χναν ανέκαθεν ιδιαίτερη φροντίδα στα ονόματα 
των παιδιών τους και τ ί συμβολίζει για τους Έλ
ληνες Χριστιανούς ο γιορτασμός των ονομαστι
κών γιορτών;

Τα ζωντανά πλάσματα έχουν ανάγκη 
επικοινωνίας μεταξύ τους, για να συ
νεργάζονται και να αντιμετωπίζουν τις 
ανάγκες της ζωής. Έτσι, εκπέμπουν 
διάφορα «σήματα» που απευθύνονται 
στις πέντε αισθήσεις. Χρησιμότατη για 
τον σκοπό αυτό είναι η ακοή. Τα ζώα, 
και μάλιστα τα ευφυέστερα όπως ο 
σκύλος και η γάτα, εκπέμπουν πλήθος 
από ακουστικά σήματα - επιφωνήματα: 
απε ιλητικά, παρακλητικά, φόβου, πόνου, 
αλλά και χαράς.

Οι άνθρωποι αναπτύξαμε και τα υ
πόλοιπα εννέα μέρη του λόγου και έτσι 
φτιάξαμε Λόγο (με Λ κεφαλαίο), δηλαδή 
πλούσιο σύστημα ανταλλαγής πληρο
φοριών (που, με την ανακάλυψη της 
Γραφής απευθύνεται και στην όραση 
και, το σπουδαιότερο μπορεί να παρα
μείνουν τα κείμενα, πληροφορίες κλπ. 
αναλλοίωτα για τις επόμενες γενεές). 
Το πρωταρχικό από τα μέρη του Λόγου 
είναι το ΟΝΟΜΑ.

Το να ονομάσει κάποιος κάτι, είναι 
υψίστη πνευματική λειτουργία. Σημαίνει 
υψηλό συνειδησιακό επίπεδο, αντίληψη 
και κρίση. ΓΓ αυτό, η Παλαιά Διαθήκη 
αναφέρει οτι ο Θεός, -  το τέλειο πνεύ
μα -  έδωσε όνομα στο φως «και το μεν 
φως εκάλεσε ημέραν, το δε σκότος ε-

κάλεσε νύκτα». Στη συνέχεια, έδωσε 
όνομα (κύριο πια, όχι απλό προσηγορι
κό) στον πρωτόπλαστο, και τον ονόμα
σε Αδάμ, δηλαδή «χοϊκόν». Ο Αδάμ, πά
λι έδωσε όνομα στη γυναίκα του και την 
εκάλεσε Εύα, δηλαδή «ζωή» έδωσε δε 
ονόματα και σε όλα τα πλάσματα του 
Παραδείσου (Γένεσις κεφ. Α' στίχος 5, 
κεφ. Β’ στίχος 20 και κεφ. Γ  στίχ. 20).

Οι άνθρωποι είμαστε δεμένοι, «συ- 
νυφασμένοι» μπορεί κανείς να πει, με 
τα ονόματά μας. Αυτό εκφράζουν οι 
φράσεις: «στο όνομα του τάδε γίνεται 
κάτι» ή «η περιουσία αυτή είναι γραμ
μένη στο όνομά του» κλπ.

Ιδιαίτερη φροντίδα δείχνουν ανέκα
θεν οι γονείς στην ονομασία των παι
διών τους.

Στην Ελληνική Αρχαιότητα, συνηθι
ζότανε να δίνουν ονόματα που εκφρά
ζανε ευχή, για να αποκτήσει κάποια α
ρετή το νεογέννητο. Κατά θαυμαστό 
τρόπο, πλήθος από ονόματα ευχετικά 
επαληθευτήκανε, και πολλοί σημαντικοί 
άνθρωποι υπήρξαν «άξιοι του ονόμα
τος» τους.

Σαν παράδειγμα αναφέρουμε το Νο- 
μοθέτη Λυκούργο που το όνομά του εί
ναι σύνθετο από το «λύκος», που ση
μαίνει φως (π.χ. λυκαυγές, αμφιλύκη

και το λατινικό Lux) και τη λέξη «έργο». 
Ευχήθηκαν δηλαδή οι δικοί του να κά
νει έργα φωτός, και έτσι και έγινε.

Την ίδια επιτυχία είχε και το όνομα 
του στρατηλάτη Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
αφού υπήρξε καταπληκτικός στο να ε
ξουδετερώνει, αποκρούει («άλεξ», π.χ. 
αλεξιβρόχιο, αλεξικέραυνο κλπ.) τό
σους άνδρες πολεμιστές, αλλά και του 
Σωκράτη (από το σώος - σωστός και 
κράτος) που η σκέψη του κυριαρχήθηκε 
από την αναζήτηση του ορθού, του σω
στού. Και, τί να πει κανείς για τον ηγέτη 
του Κλεινού Άστεως της Αθήνας, κατά 
την εποχή ακριβώς του μέγιστου κλέους, 
τον Περικλή;

Και, δεν υπήρξε πραγματικά σθενα
ρός απέναντι του Δήμου ο Δημοσθέ
νης, και πολεμικότατος ο Πτολεμαίος; 
(Γίτόλεμος= πόλεμος). Τα ονόματα του 
δίκαιου Αριστείδη και του οργανωτού 
του Μακεδονικού Ιππικού βασιλιά Φι
λίππου δεν χρειάζονται σχόλιο. Το ίδιο 
και του Θεμιστοκλή, του Αρίσταρχου, 
του Αριστόβουλου, του Αριστοφάνη, 
του Αριστοτέλη αλλά και των γυναικών 
όπως της λεβεντογέννας Καλλιπάτει- 
ρας και της Φαιναρέτης, της μάνας του 
Σωκράτη.

Οι παλαιοί Εβραίοι έδιναν στα παιδιά
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τους ονόματα που εκφράζανε κάποια 
αρετή, ή ιδανικό (π.χ. Μαριάμ που ση
μαίνει απελευθέρωση, Άννα επιείκεια 
κλπ.) ή εκπλήρωση κάποιας επιθυμίας 
με τη βοήθεια του θεού (π.χ. Σαμουήλ 
και Ισμαήλ: χαρισμένος από το Θεό, 
Εμμανουήλ: ο Θεός είναι μαζί μας) ή 
περιστασιακά (π.χ, Μωϋσής: υδατόσω- 
στος).

Οι Ρωμαίοι δεν είχαν μεγάλη φαντα
σία. Συχνά δίνανε στα παιδιά τους ονό
ματα από τη σειρά γεννήσεως (π.χ. Σε- 
κούντος - Δεύ ερος, Κούίντος - Πέ
μπτος, Σίξτος - Έκτος, Σεπτίμιος, Ο- 
κτάβιος κλπ.).

Όταν, επιτέλους, ο Μέγας Κωνστα
ντίνος, εξέδωσε το Διάταγμα Ανεξιθρη- 
σκε'ιας των Μεδιολάνων, το 313, και 
σταμάτησαν οι διωγμοί, οι χριστιανοί 
άρχισαν να σχηματίζουν κοινωνίες και 
να δημιουργούν «ήθη και έθιμα». Έτσι, 
σύντομα, συνήθισαν να δίνουν στα παι
διά τους ονόματα παλαιών επιφανών 
χριστιανών, Μαρτύρων και Πατέρων της 
Εκκλησίας, δηλαδή Αγίων. Αυτό, το έ 
καναν για πολλούς λόγους, όπως, για να 
διαφέρουν από τους Εθνικούς, αλλά και 
για να τιμήσουν τον Άγιο και για να τον 
έχει το παιδάκι προστάτη του σε όλη 
του τη ζωή κλπ. Πάνω απ’ όλα όμως, 
γιατί οι Άγιοι προβάλλουν σαν υπο
δείγματα ζωής και σαν πρότυπα ήθους 
λειτουργούν, ανεξάρτητα από τα επί 
μέρους βιογραφικά τους στοιχεία.

Γι’ αυτό, μπορεί ένας ταπεινός α
γρότης να έχει το όνομα ενός λαμπρού 
Αυτοκράτορα και να λέγεται Κωνστα
ντίνος, ένας δραστήριος επιχειρημα
τίας να έχει το όνομα αυστηρού Ασκη- 
τού και να λέγεται Αντώνιος, και μια 
γυναίκα να έχει το όνομα ανδρός Αγίου 
και να λέγεται Γεωργία ή Δήμητρα.

Εμείς, οι ζωντανοί, ανήκουμε στη 
«στρατευομένη» εκκλησία. Αυτοί, οι 
Άγιοι, ανήκουν στη «θριαμβεύουσα», 
αφού έλαβαν μέρος με επιτυχία στον 
Καλόν Αγώνα και νίκησαν στο Στάδιο 
των Αρετών.

Γι’ αυτό, τους ανάβουμε λαμπάδες 
(οι νικητές των Αγώνων, στην Αρχαία 
Ελλάδα ετέλουν λαμπαδηδρομίες μετά 
τη Νίκη) γι’ αυτό την ημέρα - επέτειο 
του μαρτυρίου και του θανάτου των δεν 
πενθούμε, αλλά πανηγυρίζουμε. Τούτο, 
γιατί δεν πρόκειται περί θανάτου, αλλά

περί Κοιμήσεως ενός νικητού αθλητού, 
«τετελειωμένου εν πίστει».

Οι Έλληνες, χρησιμοποιούμε εύ
στοχα την θαυμάσια λέξη «τέλος». Η 
λέξη αυτή σημαίνει «σκοπός» και «επι
τυχή εκπλήρωση σκοπού». Δεν σημαίνει 
απλά «τέρμα» ή «λήξη» (π.χ. λέμε «ε- 
πήγα στο Σχολείο επί τφ τέλει να μάθω 
γράμματα). Γι’ αυτό, ο Χριστός όταν τε
λειώνει (ολοκληρώνει) το έργο του λέει:

Γι’ αυτό, τα συναξάρια των Αγίων 
που «τετέλεσται» διαβάζονται στον 
Όρθρο, αναφέρουν άτι, π.χ. η Οσια A 
εν ειρήνη τελειούται, και ότι ο Μάρτυς 
Β, ξίφει τελειούται, δηλαδή ολοκληρώ
νεται, γίνεται τέλειος.

Αυτή τη χαρά, της Νίκης, του Αγίου 
που τελείωσε τη ζωή του σαν χριστια
νός τη συμμερίζονται και όσοι έχουν 
την τιμή να έχουν το όνομά του.

Την ημέρα της Γιορτής, γεμίζει ευ
φρόσυνες φωνές το σπίτι του χριστια
νού. Είναι η δική του Γιορτή,που έχει 
όμως ένα πανανθρώπινο νόημα. Σε 
πολλά χωριά της πατρίδας μας, ακόμα, 
όταν γιορτάζει κάποιος, περνούν όλοι 
οι χωριανοί από το φτωχικό του ή από 
το αρχοντικό του -  αδιάφορο -  για να 
του ευχηθούν τα «χρόνια Πολλά» και 
«να τον έχει ο Άγιος καλά».

Οι Γιορτές τούτες, διατηρούν τον 
ευφρόσυνο χαρακτήρα τους ακόμη και 
εάν υπάρχουν αναποδιές ή και συμφο
ρές στη ζωή του χριστιανού. Τούτο, 
γιατί, δεν είναι εορτές χαράς γήινης, 
υλικής, αλλά χαράς μεταφυσικής, υ
περβατικής, ουράνιας.

Την ευφροσύνη της ονομαστικής 
εορτής, τη νοιώθει και τη χαίρεται το 
ίδιο, και το μικρό παιδάκι και ο γέρον
τας. Και οι δυο μπορούν και λένε με 
καμάρι: «Σήμερα έχω το όνομά μου» 
έχω δηλαδή την εορτή της πνευματικής 
υπόστασής μου.

Από το εξωτερικό μας έχουν έλθει οι 
εορτές των Γενεθλίων.

Τούτο βέβαια δεν είναι κακό. Ο κάθε 
άνθρωπος πρέπει να χαίρεται την ύ
παρξή του και να τη γιορτάζει.

Όμως, οι γιορτές αυτές δεν συγκρί- 
νονται με τις χριστιανικές ονομαστικές. 
Οι γιορτές αυτές, τα γενέθλια, έχουν 
αρκετό εγωκεντρικό και αλαζονικό 
στοιχείο μέσα τους. Οι γιορτές αυτές, 
επειδή δεν έχουν πνευματικό περιεχό

μενο συχνά γίνονται θλιβερές (μερικοί, 
μάλιστα, όταν πλησιάζουν τα... γενέθλιά 
τους δεν θέλουν να τα θυμούνται). Α
κόμη, είναι αδύνατο να θυμόμαστε τις 
ημερομηνίες γεννήσεως όλων των φί
λων και συγγενών για να μετέχουμε και 
να ανταποκρινόμαστε με ένα, έστω, τη
λεφώνημα.

Την εορτή των γενεθλίων, την γιορ
τάζουμε, εάν προσκληθούμε, τρώγο
ντας την τούρτα της οποίας ο εορτάζων 
έσβησε τα κεριά, τα ισάριθμα με τα 
χρόνια της ζωής του. Πόσο τούτα τα 
κεριά θυμίζουν τους στίχους του Κα- 
βάφη: «Πώς τα χρυσά ζεστά ζωηρά κε- 
ράκια μένουν κρύα κεριά, λυωμένα και 
κυρτά, και: τί γρήγορα που τα σβηστά 
κεριά πληθαίνουν...».

Την ονομαστική εορτή, την γιορτά
ζουμε στη χριστιανική μας Εκκλησία με 
το Τραπέζι (είναι η Αγία Τράπεζα), Ξε
νίας Δεσποτικής όπου καλούνται να 
ενωθούν όλοι οι άνθρωποι της Γης, με 
τη θεία Κοινωνία, τη θεία Ευχαριστία 
που τελείται πρωί στη Μνήμη του Αγίου 
μας.

Και οι χριστιανοί που δεν έχουν συ
νώνυμο Άγιο στο εορτολόγιο;

Μα κι αυτοί μπορούν να γιορτάζουν 
των Αγίων Πάντων για δύο λόγους: εί
ναι γνωστό ότι τα παλιά χρόνια όλοι οι 
χριστιανοί ελέγοντο Άγιοι («τα Άγια  
τοις Αγίοις») και, δεύτερο, το εορτολό
γιο ασφαλώς δεν περιέχει όλα τα ονό
ματα των Αγίων.

Υπάρχουν πολλές χιλιάδες Άγνω
στοι Άγιοι, των οποίων όμως τα ονόμα
τα είναι γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής 
στον Ουρανό.

Τούτοι οι μήνες, οι χειμερινοί, έ 
χουν πολλούς Αγίους που γιορτάζουν. 
Όλες αυτές οι γιορτές, περιστοιχίζουν 
σαν αστέρια τις Μεγάλες Εορτές του 
Ήλιου της Δικαιοσύνης και της Αγάπης, 
τα Χριστούγεννα και τα Φώτα.

Ας τις χαιρόμαστε πάντοτε με Υγεία.
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σχοινί το ήθελα για το σκύλο μου... 
Άδικα με κατηγορούν...».

Η δικαιοσύνη που παραπέμφθη- 
καν θα αποφανθεί τελεσίδικα για 
το φοβερό και απάνθρωπο δίδυμο.

Σπέσιαλ...
Μασάζ

Στην «καρδιά» της Αθήνας στην 
οδό Λαμάχου 3 στην Πλ. Συντάγμα
τος, στέγασαν την «προσοδοφόρα 
επιχείρησή τους» με την επωνυμία 
«Ινστιτούτο Αισθητικής» δυο εκ
πρόσωποι του ωραίου φύλου. Πρό
κειται γαι την ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Στυ- 
λιανή του Ευαγγέλου, 48 χρόνων η 
οποία ήταν το «αφεντικό» και την 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη σύζυ
γο του Αναστασίου, 32 χρόνων, στο 
όνομα της οποίας λειτουργούσε το 
Ινστιτούτο.

Η «υπεύθυνη του Ινστιτούτου» 
Στέλλα ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ.

Η Αποστολάκη σαν υπεύθυνη 
λειτουργίας της «επιχείρησης», με 
απατηλές αγγελίες στον τύπο, 
προσελάμβανε ευπαρουσίαστες 
κοπέλλες, προκειμένου να προσ
φέρουν τις υπηρεσίες τους ως μα- 
σέζ, στους πελάτες του Ινστιτού-

«Κόλαση» η οδός... 
Παραδείσου

Σε «κόλαση» είχε μεταβληθεί το 
επί της οδού Παραδείσου 8 στην 
Αγ. Παρασκευή, Ινστιτούτο αισθη
τικής, της 28χρονης Αθηναίας μα- 
στροπού ΚΑΡΔΙΑΝΟΥ Παναγιώτας 
του Διονυσίου και της Μαρίας, α
φού με τον Γερμανό φίλο της SV- 
RE WOLF PETER του ROSSLER και 
της USULA, 36 χρόνων, με τον ο
ποίο συζούσε και συνεργαζόταν, 
προήγαγε στην πορνεία και εξω
θούσε στην διαφθορά δεκάδες γυ
ναίκες που έπεφταν στην «παγίδα» 
της προσφοράς εργασίας, που δη
μοσίευε στον ημερήσιο τύπο.

Η «σατανική» γυναίκα, με το τέ
χνασμα της αγγελίας, προσλάμβα- 
νε τις «κατάλληλες» για το μασάζ 
κοπέλες, και στη συνέχεια με την 
βοήθεια του αλλοδαπού φίλου της, 
με ξύλο και βία, τις εξανάγκαζε να 
ενεργούν στους πελάτες διάφορες 
ασελγείς πράξεις, αντί του χρημα
τικού ποσού των 4.000 δρχ., από τις 
οποίες τις 900 έδινε στην κοπέλα 
που ενεργούσε την πράξη.

Ο Γερμανός «φιλοξενούμενος» 
της ΚΑΡΔΙΑΝΟΥ, φοβερός και ανε
λέητος «Νίνζα» είχε τον τρόπο να 
σκορπίζει τον τρόμο στις κοπέλες 
που δυσανασχετούσαν να ικανο
ποιήσουν τις ορέξεις των πελατών 
με «άλλους τρόπους» εκτός του 
κανονικού μασάζ.

Οπλισμένος με περίστροφο και 
έχοντας στην κατοχή του μια κον 
τόκανη καραμπίνα, μια θηλιά, χει
ροπέδες, «καρφιά» και μια αρμαθιά 
κλειδιά, πιάστηκε από τους αστυ
νομικούς την στιγμή που φορούσε 
τη μαύρη στολή και «κουκούλα», 
μιμούμενος τους «Νίνζα».

Η πρωτόφαντη για τα ποινικά 
χρονικά της χώρας μας, μεσαιωνική 
υπόθεση μαστρωπίας, ήρθε στο 
φως, από την καταγγελία μιας «ερ
γαζόμενης» στο Ινστιτούτο, η οποία

Το δίδυμο του τρόμου. Η Καρδια
κού και ο Γερμανός «Νίντζα» Sur

αψηφώντας τον κίνδυνο και απορρί- 
πτοντας τους εκβιασμούς, εμπι
στεύτηκε την Αστυνομία.

«Αν δεν υπακούσετε και πείτε 
τίποτα στην Αστυνομία θα πεθάνε- 
τε όλες! Θα σας σκοτωσω», απει
λούσε παίζοντας «γκακστερικά» τα 
διάφορα φονικά όργανα που είχε 
στην κατοχή του.

Στην αιφνιδιαστική έφοδο των 
αστυνομικών συνελήφθηκαν την 
ώρα «δουλειάς», η Έβελιν, η Λίζα, 
η Μαρία, η Μαίρη, η Κατερίνα, η 
Δήμητρα και η Έλενα.

Η Καδριανού παραδέχθηκε και 
«μετανόησε» για τα αμαρτήματά 
της, ενώ ο σκληρός και αδίστακτος 
φίλος της απάντησε ψυχρά: «Ήθε
λα να είμαι απλά ένας «Νίνζα». Το
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του, τους οποίους «ψάρευε» με 
κατάλληλο «δόλωμα» από τις στή
λες του ημερήσιου τύπου.

Για να σταθεροποιήσει μια καλή 
πελατεία το «κατάστημα», προέ- 
τρεπε τα «σέξυ λαγουδάκια» να ι
κανοποιούν όλες τις επιθυμίες των 
πελατών, προσφέροντας υψηλές 
αμοιβές, οι οποίες ήταν ανάλογες 
με την προθυμία και την «πρωτο
τυπία» της υπαλλήλου.

Στο κανονικό μασάζ εισέπραττε 
3.500 δρχ., από τις οποίες η κοπέλα 
έπαιρνε μόνο τις 700.

Οι «έξτρα» περιποιήσεις ανέβα
ζαν την τιμή από 3.500 - 5.000 ανά
λογα με τις επιθυμίες του πελάτη. 
Πολλές κοπέλες έπεσαν θύματα 
της παραπάνω μαστρωπού και της 
συνεργάτιδάς της, που τις εξώθη
σαν στην διαφθορά και τις προήγα- 
γαν στην πορνεία.

Στην έφοδο των ανδρών της 
υπηρεσίας ηθών και ασέμνων της 
Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθηκαν 
την στιγμή που πρόσφεραν τις υ
πηρεσίες τους, στους μεσήλικες 
πελάτες τους, οι: Λάουρα, Ηρώ, 
Γεωργία, Φαμπιέν και Άννα, ενώ 
στο «καρνέ» της ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ή
ταν σημειωμένα ακόμα 50 περίπου 
κορίτσια.

Οι καθημερινές εισπράξεις του 
«πρωτότυπου» Ινότιτούτου ξεπερ- 
νούσαν τις 50.000 δρχ.

Συνελήφθη  
«ο Παναής απ’ 
τα Μέγαρα...»

Περιζήτητος γαμπρός είχε γίνει 
ο Ιωάννης Μανωλάκος 47 χρόνων, 
άεργος, φορώντας στολή συνταγ
ματάρχη την οποία είχε αγοράσει 
από το Μοναστηράκι.

Στα θύματά του εμφανιζόταν με 
τη στολή του συνταγματάρχη και 
υποσχόταν γάμο ισχυριζόμενος ότι

υπηρετεί στη Στρατιωτική Δικαιο
σύνη. Για παρόμοια αδικήματα είχε 
καταδικαστεί στο παρελθόν σε φυ
λάκιση 12 χρόνων. Απέδρασε όμως 
από τις φυλακές Κορυδαλλού και 
ξανάρχισε την παλιά του τέχνη.

Χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο 
Ιωάννης Ζαγοριανάκος με το οποίο 
συστήθηκε στο τελευταίο του θύμα 
την Φ.Λ. 36 ετών. Δεν άργησε να 
της υποσχεθεί γάμο και με το 
πρόσχημα ότι θ’ αγόραζε οικόπεδο 
στην Κρήτη απέσπασε από την Φ.Λ. 
1.000.000 δρχ. που σ„ *έκα μέρες 
είχαν κάνει φτερά.

Το θύμα υποψιάστηκε ότι κάτι 
δεν πήγαινε καλά και ειδοποίησε 
την αστυνομία η οποία τον συνέ
λαβε αφού δεν υπήρχε συνταγμα
τάρχης του Δικαστικού που να λέ
γεται Ζαγοριανάκος.

Συμμορία... Θανάτου

«Συμμορία θανάτου» που την

αποτελούσαν οκτώ «ειδικευμένοι» 
έμποροι ναρκωτικών πιάστηκε από 
την Ομάδα Πειραιά της Υποδ/νσης 
Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας 
Αττικής.

Συγκεκριμμένα συνελήφθησαν 
οι: Ερρίκος Παπάς- Ασκιού 37 χρό
νων Βιομήχανος, Βασίλης Γκοτζα- 
μάνης 27 χρόνων, σμηνίτης, Εριέττα 
Ζωγράφου 26 χρόνων, Γιώργος Κα- 
σουμάκης 30 χρόνων, Άγγελος 
Περδικάρης 22 χρόνων και Ελένη 
Γιοβανίδου 22 χρόνων σπουδάστρια 
Τ.Ε.Ι.

Στην κατοχή του Ερρίκου Παπά - 
Ασκιού βρέθηκαν και κατασχέθη
καν 12 κιλά χασίς που ήταν κρυμμέ
να σε τρεις βαλίτσες μέσα σε διπλά 
ειδικά τοιχώματα.

Στην κατοχή των υπολοίπων 
βρέθηκαν μικροποσότητες ηρωίνης 
και χασίς, που όπως ισχυρίσθηκαν 
προορίζονταν για δική τους χρήση.

Η μέθη τον 
έκανε δολοφόνο

Εξιχνιάσθηκε πλήρως από την 
Ασφάλεια Αττικής, το στυγερό έ
γκλημα του Ασπροπύργου, με την 
σύλληψη του 20χρονου δράστη 
ΔΑΡΑΜΑΡΑ Νικολάου του Βαΐου.

Πρόκειται για την δολοφονία 
της 50χρονης ΤΣΕΠΕΡΚΑ Αργυρώς, 
συζύγου του Γεωργίου, που βρέ
θηκε απανθρακωμένη πάνω στο 
κρεββάτι της, στην περιοχή «Γκο- 
ρυτσάς» Ασπροπύργου, όπου διέ
μενε.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε μόνη, 
το μοιραίο πρωινό της 30-9-87, για
τί ο άνδρας της βρισκόταν στην 
ιδιαιτέρα τους πατρίδα την Ικαρία 
και ήταν εύκολη «λεία» στα χέρια 
του δολοφόνου της.

Το πτώμα βρέθηκε γυμνό και το 
πρόσωπο καλυμμένο με μια πετσέ
τα μπάνιου. Τα ρούχα του θύματος
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Ο 20χρονος δολοφόνος Νικόλαος 
Δαραμάρας.

βρέθηκαν ματωμένα κάτω από το 
νεροχύτη του μπάνιου, καθώς και 
το ματωμένο σφυρί που χρησιμο
ποίησε σαν όπλο της στυγερής 
πράξης του, ο φονιάς.

Ο 20χρονος δράστης αφού κα- 
τάφερε πολλαπλά κτυπήματα με το 
σφυρί στο κεφάλι του θύματος, το 
γύμνωσε και αφού το τοποθέτησε 
στο κρεβάτι της κρεβατοκάμαρας, 
έβαλε φωτιά με σκοπό να εξαφανί
σει τα ίχνη της απάνθρωπης πρά
ξης του. Επίσης έβαλε φωτιά και 
στον προ της κουζίνας χώρο, γιατί 
εκεί πολτοποίησε το κεφάλι της 
άτυχης γυναίκας και ήθελε να εξα
φανίσει το αίμα.

Οι εστίες της φωτιάς δεν πήραν 
διαστάσεις, επειδή δεν υπήρχε ε
παρκής αερισμός, λόγω του ότι ή
ταν κλειστά τα παράθυρα και οι 
πόρτες του σπιτιού. Η φωτιά σβή- 
στηκε σχετικά γρήγορα, από τους 
γείτονες και τον ένα γιό του θύμα
τος που αντελήφθηκαν πρώτοι 
τους καπνούς και έτρεξαν αμέσως.

Ο νεαρός ληστής ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ 
Νικόλαος του Βαίου και της Ουρα
νίας, γεννήθηκε το 1967, στην Α
θήνα, κάτοικος «Γκορυτσάς» Α- 
σπροπύργου, άεργος, μετά την

στυγερή πράξη του εξαφανίσθηκε, 
για να πιαστεί μια εβδομάδα αργό
τερα, ύστερα από ένα ανελέητο 
ανθρωποκυνηγητό που είχε εξαπο
λύσει η Ασφάλεια Αττικής, προκει- 
μένου να πετύχει τον εντοπισμό 
και την σύλληψή του.

Σύμφωνα με την ομολογία του 
νεαρού δράστη η μέθη και η εμμο
νή της άτυχης γυναίκας να του 
«θυμίζει την κοπέλα που ήθελε να 
ξεχάσει», ήταν το κίνητρο της ά
γριας δολοφονίας.

«ΧΡΥΣΟΔΑΧ ΤΥΛΟΙ» 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ...

Μεγάλη επιτυχία της Ασφάλειας 
Αττικής, χαρακτηρίστηκε η εξάρ
θρωση σπείρας Ιταλών διαρρηκτών, 
που για τέσσερα χρόνια λυμαίνο
νταν την περιοχή της πρωτεύου
σας, σαρώνοντας αρκετά χρυσο
χοεία, ακολουθώντας την μέθοδο 
του «ριφιφί».

Το «κουαρτέτο» των Ναπολιτά
νων, με «εγκέφαλο» τον δθχρονο

Τζιοβάνι ΜΟΥΣΕΡΙΝΟ, που είχε ε
γκατασταθεί στην Αθήνα από 4ε- 
τίας, έδρασε μεθοδικά και επαγ

γελματικά, αποκομίζοντας πολλά 
εκατομμύρια από τα διαδοχικά 
«χτυπήματα» σε χρυσοχοεία της 
πόλης.

Όπως προέκυψε από την προα
νάκριση, ο ΜΟΥΣΕΡΙΝΟ Τζιοβάνι 
του Τζιοβάνι, γεννήθηκε το 1937 
στην «πόλη της Μαφίας», τη Νάπο- 
λη, εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 
1983, στην οδό Πεναίνου 8, και ά
νοιξε κατάστημα ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων στην οδό Ψαρρών 19 
στο Περιστέρι, για να καλύπτει τις 
παράνομες δράστηριότητές του. 
Άμεσοι συνεργάτες του, οι συμπα
τριώτες και «φιλοξενούμενοι» του,

Μάρκο ΜΑΖΖΑ του Γκάίτάνο, 22 
χρόνων, άεργος, κάτοικος Πεναί
νου 8 στον Κολωνό και Βιτόριο

ΦΡΑΝΤΖΟΝΙ του Αντόνιο 34 χρό-
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νων, άεργος, κάτοικος επίσης Κο- 
λωνοϋ. Ο τέταρτος της «παρέας» 
Φραντζέσκο ΝΤΕΜΑΡΚΟ, 23 χρό
νων κατόρθωσε να διαφύγει τη 
σύλληψη και καταζητείται.

Από την Ασφάλεια συνελήφθη 
και η σύζυγος του Μουσερίνο, Α- 
νουζιάτα ΒΙΣΤΑ, 45 χρόνων, αλλά 
μετά την κατάθεσή της αφέθηκε 
ελεύθερη ελλείψει αυτοφώρου.

ΠΩΣ ΔΡΟΥΣΑΝ

Ο Μουσερίνο ήταν ο αρχηγός 
και «εγκέφαλος» της σπείρας. Στις 
«δουλειές» του χρησιμοποιούσε 
μόνον «εισαγόμενους» κακοποι
ούς, και μάλιστα συμπατριώτες του 
τους οποίους «φιλοξενούσε» στο 
νοικιασμένο σπίτι του της οδού 
Πεναίνου 8. Η «σύνθεση» της σπεί
ρας, είχε συχνές αλλαγές, αφού 
την αποτελούσαν διάφορα άτομα 
που έφθαναν από την Ιταλία για 
«τουρισμό» στη χώρα μας. Το κα
τάστημα ανταλλακτικών που είχε 
ανοίξει στο Περιστέρι ο Μουσερίνο 
αποτελούσε τον «Δούρειο ίππο» 
της επιχείρησης, δεδομένου ότι τα 
«λάφυρα» που αποκόμιζαν από κά
θε «κτύπημα», τα τοποθετούσαν 
μέσα στις κοιλότητες των ανταλλα
κτικών αυτοκινήτων και τα μετέφε
ραν στην χώρα τους για «ρευστο- 
οίηση». Ήταν εφοδιασμένοι με φο
ρητούς ασυρμάτους, μέσω των ο
ποίων ερχόταν σε επαφή οι «εργα
ζόμενοι» με τον εξωτερικό χώρο 
ελέγχοντας κάθε «ύποπτη» κίνηση. 
Έτσι ανενόχλητοι «τρύπαγαν» 
τους τοίχους και σαν καλοί «νοικο
κύρηδες» άδειαζαν τις προθήκες 
και τα ράφια των κοσμηματοπω- 

f λείων.
ΠΩΣ ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ

Επαγγελματίες όπως ήταν, α
φού αποτελούσαν ενεργά μέλη 
μιας πτέρυγας της Μαφίας που εί
χε εξαρθρώσει η Ιταλική Αστυνο
μία, ήταν τουλάχιστον δύσκολο αν 
όχι ακατόρθωτο να συλληφθούν.

«Κτυπούσαν» μονάχα με τον τρόπο 
του «ριφιφί» και είχαν γίνει μόνι
μος «πονοκέφαλος» για το Τμήμα 
διαρρηκτών της Ασφάλειας Αττι
κής, αφού κατάφερναν να «τελειώ
νουν» τις δουλειές τους, χωρίς να 
αφήνουν ίχνη ή πειστήρια που να 
μπορούν να αποκαλύψουν την ταυ
τότητά τους

Μια νύκτα του Σεπτέμβρη έ- 
φθασε όμως το τέλος. Προσπαθώ
ντας να «κτυπήσουν» το χρυσο
χοείο του Ανδρέα Πλαστουργού 
στην οδό Πίνδου 1 στο Περιστέρι, 
το οποίο «επισκέφθηκαν», σήμανε 
το αυτόματο σύστημα συναγερμού. 
Άρχισε μια «άγρια» καταδίωξη, για 
να συλληφθούν λίγο αργότερα από 
περιπολικά της Άμεσης Δράσης 
κάπου στον Κολωνό.

Στην Ασφάλεια που οδηγήθηκαν 
«εξομολογήθηκαν» μερικά από τα 
«αμαρτήματατά» τους, όμως οι έ
μπειροι αστυνομικοί της νευραλγι
κής αυτής υπηρεσίας υποψιάζονται 
ότι η δράση τους είναι μεγαλύτερη 
και ότι επεκτείνεται στο εξωτερικό. 
Με σήμα ενημερώθηκε η Ιντερπόλ 
με την οποία η Ελληνική Αστυνομία 
έχει στενή συνεργασία, προκειμέ- 
νου από κοινού να εξετάσουν την 
υπόθεση σε βάθος.

Η μεγαλύτερη ποσότητα 
κοκαΐνης που πιάστηκε ποτέ 

στην Ευρώπη

Είκοσι ένα κιλά κοκαΐνης, μια 
από τις μεγαλύτερες ποσότητες 
που επιχείρησαν ποτέ να διακινή
σουν οι διεθνείς λαθρέμποροι ναρ
κωτικών, και 20.000 Αμερικάνικα 
δολάρια, έπεσαν στα χέρια της 
Υποδιεύθυνσης Ναρκωτικών της 
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 
μαζί με τρία «βαποράκια», τους Λι- 
βανέζους Αχμάντ Αμπουχάμι, Μα- 
χάμαντ Αμπάς και Αμντούλ-Λατίφ 
Τάχα.

Η κοκαΐνη συσκευασμένη σε σα
κούλες.

Οι τρεις Λιβανέζοι, μόνιμοι κά
τοικοι Σαν Πάολο Βραζιλίας, πέρ
ναγαν «τράνζιτ» από το αεροδρό
μιο του Ελληνικού, όταν συνελή- 
φθησαν, λίγο πριν πετάξουν για τη 
Βηρυττό, όπου θα παρέδιδαν το 
εμπόρευμα σε άλλο «βαποράκι». Η 
κοκαΐνη, που ήταν συσκευασμένη 
σε είκοσι δύο πλαστικά σακουλάκια 
και άξιζε τουλάχιστον 600 εκατομ
μύρια δραχμές, προοριζόταν για 
την αγορά της Μέσης Ανατολής.

Παράλληλα, καταζητείται ένας 
τέταρτος Λιβανέζος, ο Βάχζατ Ζα- 
ντόρ, που μένει επίσης στη Βραζι
λία, και είναι ο άνθρωπος που πα
ρέδωσε στους τρεις τη βαλίτσα με 
την κοκαΐνη.

Το τέλος για τις δραστηριότη
τες των Λιβανέζων... άρχισε πριν 
δύο περίπου μήνες, όταν έφθασε 
στην Ασφάλεια Αττικής η πληρο
φορία ότι διεθνής σπείρα, που α- 
ποτελείται κυρίως από Λιβανέζους 
λαθρέμπορους ναρκωτικών, κάτοι- 
κους βραζιλίας και Λιβάνου, μετα
φέρει μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης 
από χώρες της Λατινικής Αμερικής 
προς την Ευρώπη και ιδιαίτερα τη 
Μέση Ανατολή, με ενδιάμεσο 
σταθμό τη χώρα μας. Μετά απ’ αυ
τό εντάθηκε ο έλεγχος των ταξι
διωτών που προέρχονταν από τη 
Λατινική Αμερική, με αποτέλεσμα 
τη σύλληψη των μελών της σπείρας 
διακίνησης της κοκαΐνης. Η διε
θνής αυτή σημαντικότατη επιτυ
χία της Ασφάλειας Αττικής, που 
έκλεισε ένα ακόμα «κανάλι» διακί
νησης ναρκωτικών, χαιρετίστηκε 
με ιδιαίτερη ικανοποίηση από όλες 
τις ευρωπαϊκές αρμόδιες υπηρε
σίες.
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Στιγμιότυπα από την βόφπση της Μικρής 
Μαρίας.

λ

^ποκρι’σςΛ0,

ΦΛΩΡΙΝΑ

Την συνηθισμένη του υπηρεσία 
τροχονομικού ελέγχου στον εθνικό 
δρόμο Φλώρινας - Κοζάνης εκτε- 
λοϋσε το ΕΑ - 13203 περιπολικό της 
Τροχαίας Φλώρινας, εκείνο το ζε
στό κυριακάτικο απομεσήμερο της 
26ης Ιουλίου. Το μόνο που δεν υ
ποψιαζόταν το πλήρωμά του ήταν 
πως έξι μόνο χιλιόμετρα μακριά 
από την πόλη θα συναντούσε... τον 
πελαργό.

Σε πολύ κοντινό σημείο, στο 
12ο χιλιόμετρο, όπου βρίσκονταν 
οι αστυνομικοί, διασκέδαζαν σε ε
ξοχικό κέντρο για το γάμο κάποιων 
φίλων τους η 24χρονη Ειρήνη 
Μπάλιου, ο άντρας της και μερικοί 
συγχωριανοί τους από το χωριό 
Αχλάδα. Ξαφνικά η Μπάλιου πα
ρουσίασε συμπτώματα τοκετού 
(ήταν έγκυος στον τελευταίο μή
να), αισθάνθηκε δυνατούς πόνους 
και οι δικοί της άρχισαν απεγνω
σμένα να ψάχνουν για μεταφορικό 
μέσο που θα την οδηγούσε στο νο
σοκομείο.

Πρόθυμα οι αστυνομικοί δέχτη
καν να βοηθήσουν την ετοιμόγεν
νη, που επιβιβάσθηκε μαζί με μία 
φίλη της στο περιπολικό και ο οδη
γός του αστυφύλακας Σπύρος Κα- 
ραστέργιος άρχισε να τρέχει με 
μεγάλη ταχύτητα προς τη Φλώρινα. 
Το μωρό όμως βιαζόταν. Και στα 
μισά της διαδρομής, γεννήθηκε με 
τη βοήθεια της φίλης της μητέρας 
του και του αστυφύλακα-συνοδού 
του περιπολικού Ιωάννη Παπαδό- 
πουλου.

Μετά την ευτυχισμένη κατάλη
ξη της περιπέτειας, οι γονείς της 
μικρούλας και οι αστυνομικοί της 
τροχαίας συμφώνησαν να γίνουν 
κουμπάροι, βαφτίζοντας οι τελευ
ταίοι το.... δώρο του πελαργού.

Η βάφτιση έγινε στις 25 Οκτω
βρίου στον Άγιο Σπυρίδωνα Φλώ
ρινας με νονά την Αστυνομική 
Διεύθυνση του νομού. Παρέστησαν 
ακόμα ο νομάρχης κ. Βασιλείου, ο 
αρχομανδρίτης Αθ. Σιαμάκης, ο 
διοικητής του 1ου Σ. Πεζικού συν- 
τ/ρχης Ράγκος, ο πρόεδρος της 
κοινότητας Αχλάδας κ. Αντωνιάδης 
και πολλοί αστυνομικοί και κάτοικοι 
της περιοχής.

Μετά το μυστήριο οι γονείς της 
νεοφώτιστης Μαρίας, οι συγγενείς 
και οι τοπικές αρχές γιόρτασαν το 
γεγονός σε κέντρο του χωριού. Μι
λώντας κατά τη διάρκεια του γεύ
ματος ο αστυνομικός δ/ντής Νικό
λαος Χριστοδούλου αναφέρθηκε 
στις προσπάθειες της Αστυνομίας 
για την έξυπηρέτηση του πολίτη 
και την παροχή κοινωνικού έργου.

Ευμενέστατα σχόλια για την ε
νέργεια των αστυνομικών αλλά και 
για την πρωτότυπη κουμπατιά φι
λοξένησαν και οι τοπικές εφημερί
δες στις σελίδες τους.

ΚΡΗΤΗ

Η μεγάλη πέτρα και το κοίλωμα 
που σχημάτιζε με το χώμα «έκρυ
βαν» προσεκτικά το πολύτιμο μυ
στικό χασίς και ένα περίστροφο με 
σφαίρες. Οι κινήσεις όμως του «κα

τόχου» τους θεωρήθηκαν ύποπτες 
από την αστυνομία, που άρχισε να 
τον παρακολουθεί αθέατη και δεν 
άργησε να φτάσει στη λύση του 
μυστηρίου. Στις αρχές Οκτωβρίου 
το Αστυνομικό Τμήμα Τάξης Χερ
σονήσου Κρήτης πληροφορείται 
ότι σε αγροτική περιοχή της κοινό
τητας κοντά στη διασταύρωση των 
εθνικών οδών Ηρακλείου - Αγ. Νι
κολάου και Καστελλίου Πεδιάδας - 
Οροπεδίου Λασηθίου κινείται ύπο
πτα κάποιο άτομο. Μετά από συ
στηματική έρευνα οι αστυνομικοί 
ανακαλύπτουν, κάτω από μεγάλη 
πέτρα κρυμμένη ποσότητα χασίς 
και ένα περίστροφο με σφαίρες. 
Αμέσως αρχίζει η φύλαξη του ση
μείου με συνεχείς βάρδιες, ώσπου 
το μεσημέρι της 12ης Οκτωβρίου 
εμφανίζεται πάνω σε δίκυκλο μο
τοποδήλατο ένας 28χρονος νέος. 
Με όλη του την άνεση κατεβαίνει, 
κάθεται στην πέτρα και σηκώνο- 
ντάς την, βγάζει ένα κουτί. Στο 
κρίσιμο αυτό σημείο οι αστυνομικοί 
πετάγονται ξαφνικά εμπρός του 
και τον συλλαμβάνουν. Σε ερώτησή 
τους παραδέχεται πως το κουτί πε
ριέχει χασίς, ενώ κάτω από την πέ
τρα υπάρχει το περίστροφο: πρό
κειται για ένα Smith and Wesson 
38άρι, τέσσερα φυσίγγια, 6 γραμ
μάρια κατεργασμένο χασίς και 25 
γραμμάρια σε φούντα.

Οι αστυνομικοί θα κατάσχουν, 
εκτός από το χασίς, και το περί
στροφο και το δίκυκλο μοτοποδή-
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ους. Αποτελεί φαινόμενο που εμφα
νίζεται βαθμιαία σε αρκετές μεγα- 
λουπόλεις και της επαρχίας. Από τις 
αρχές της δεκαετίας του '80 είχε 
αρχίσει να σξύνεται στο Ηράκλειο 
την μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης. 
Για την αντιμετώπισή του, στις αρ
χές του 1982 έγινε σύσκεψη στη 
Νομαρχία στην οποία συμμετείχαν 
όλοι οι αρμόδιοι φορείς (Νομαρχίας 
- Δήμου - Αστυνομίας - ιδιοκτήτες 
ταξί - ιδιοκτήτες φορτηγών Δ.Χ. -

λατο, το οποίο χρησιμοποίησε ο 
δράστης για να πάει στην κρύπτη 
των ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς Ευάγγελος Κα- 
τσικογιάννης, κάτοικος Αθηνών, 
διέμενε προσωρινά στη Χερσόνησο 
μαζί με τον Δημήτριο Σχισμένο, 32 
χρόνων, κοντά στον τόπο τέλεσης 
του αδικήματος. Από έρευνα που 
έγινε στο σπίτι τους, βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν διάφορα ναρκωτικά 
χάπια, κροτίδες, πίπες καπνίσμα
τος χασίς και εξαρτήματα καθαρι
σμού τους, τόξο με βέλη κλπ.

ΛΑΜΙΑ

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε 
η προσπάθεια της Τροχαίας Λαμίας 
να διευκολύνει και ταυτόχρονα να 
προστατεύσει τους μικρούς μαθη
τές της πόλης.

Παράλληλα με την έναρξη της 
φετεινής σχολικής περιόδου τοπο
θέτησε τροχονόμους σε κεντρι
κούς δρόμους της φθιωτικής πρω
τεύουσας για να καθοδηγούν και 
επιβλέπουν την κυκλοφορία των 
μαθητών, ώστε να περιορίζονται 
στο ελάχιστο οι κίνδυνοι από την 
αναγκαστική συνύπαρξη τροχοφό
ρων και παιδιών.

Έτσι, συχνά, βλέπουν οι Λαμιώ- 
τες, τροχονόμους και μαθητές να 
διασχίζουν τις διασταυρώσεις μετά 
το τέλος των μαθημάτων των τε
λευταίων.

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Η Αστυνομική Διεύθυνση Αργο
λίδας για την ενίσχυση της οικογέ

Οι αντίπαλες ομάδες στο Στάδιο Αργους, με
τά τον αγώνα μαζί' με αξ/κούς της Α.Δ. με 
επικεφαλής τον Αστυνομικό Διευθυντή.

νειας του τροχονόμου - αστυφύλα
κα Νίκου Κατσιγιάννη που έχασε τη 
ζωή του σε τροχαίο ατύχημα διορ- 
γάνωσε φιλικό ποδοσφαιρικό αγώ
να μεταξύ των ομάδων της Α.Δ. και 
του Συνδέσμου Διαιτητών Αργολί
δας, που πραγματοποιήθηκε στο 
Εθνικό Στάδιο Αργους.

Η ανταπόκριση, που έδειξαν οι 
κάτοικοι όλου του νομού Αργολί
δας στο προσκλητήριο της αστυ
νομίας, υπήρξε πολύ συγκινητική.

Μετά το πέρας του αγώνα, ο 
οποίος έληξε με σκορ 7 - 3 υπέρ 
της ομάδας της Α.Δ. Αργολίδας, οι 
εισπράξεις που συγκεντρώθηκαν 
παραδόθηκαν στη χήρα και τα μι
κρά παιδιά του άτυχου τροχονό
μου.

Το εισιτήριο του αγώνα είχε 
ορισθεί στη συμβολική τιμή των 
200 δραχμών και τον παρακολού
θησαν 5.745 άτομα.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν 
ταλαιπωρεί, πια, μόνο τους Αθηναί

Γραφεία Μεταφορών - Ε.Ο.Τ.).
Όλοι, ανεξαίρετα, οι συμμετέ- 

χοντες διαπίστωσαν το υπαρκτό ζή
τημα και επισήμαναν την ανάγκη 
λήψης συγκεκριμένων μέτρων.

Τα πρώτα μέτρα που τέθηκαν 
αμέσως σε εφαρμογή ήταν η απομά
κρυνση από το κέντρο των λεωφο
ρείων ΚΤΕΛ, των πρακτορείων με
ταφορών, των γραφείων ενοικιαζο- 
μένων αυτοκινήτων και των αποθη
κών χοντρεμπορίου.

Σε συνδυασμό με αυτά εγκατα
στάθηκαν φωτεινοί σηματοδότες σε 
8 κόμβους και το πρόγραμμά τους 
εναρμονίστηκε με τους ήδη υπάρ
χοντες. Διανοίχτηκε η Λεωφόρος 
Εθνικής Αντίστασης και δημιουργή- 
θηκαν από το Δήμο 2 χώροι στάθ
μευσης χωρητικότητας 1.000 περί
που αυτοκινήτων, έξω από τα τείχη 
της παλιάς πόλης.

Όλες όμως αυτές οι προσπά
θειες δεν απέδωσαν και το πρό
βλημα παρέμεινε πρόβλημα.

Σ’ αυτό βοηθούσαν γ κατακόρυ- 
φη αύξηση του αριθμού των αυτοκι
νήτων, το οδικό δίκτυο μέσα και έξω 
από τα τείχη της πόλης, η ανυπαρξία 
χώρων στάθμευσης και η συγκέ
ντρωση πολλών καταστημάτων στο 
κέντρο. Πρόσθετα όλες οι δημόσιες 
υπηρεσίες βρίσκονταν στον ίδιο χώ-
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ρο και οι κεντρικότερες αρτηρίες 
της παλιάς πόλης είχαν μετατραπεί 
σε χώρους παράνομης στάθμευσης.

Με νέα σύσκεψη στα τέλη του 
1986 οι αρμόδιοι φορείς αποφάσι
σαν την καθιέρωση δακτυλίου για τα 
επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα ενόψεικαι 
των γιορτών Χριστουγέννων και 
Πρωτοχρονιάς. Ύστερα από σχετική 
πρόταση της Τροχαίας εκδόθηκε 
απόφαση που περιόριζε την κυκλο
φορία, κάθε μέρα εκτός από το Σαβ
βατοκύριακο, από τις 8 το πρωί ως 
τις 9 το βράδυ. Εξαιρέθηκαν τα αυ
τοκίνητα των δημοσίων υπηρεσιών.

Η εφαρμογή αυτής της απόφα
σης ανακούφισε τόσο το κυκλοφο- 
ριακό πρόβλημα, ώστε απέσπασε 
ευνοϊκά σχόλια και της κοινής γνώ
μης και του τοπικού τύπου. Το ση
μαντικό στην περίπτωση αυτή είναι 
ότι υιοθετήθηκε αδιαμαρτύρητα και 
από τους ιδιοκτήτες Ι.Χ. Μετά την 
«χριστουγεννιάτικη» επιτυχία ο δα
κτύλιος επαναλήφθηκε και το Πά
σχα. Τα αποτελέσματα ήταν άριστα. 
Έτσι, για τρίτη φορά, άρχισε να ε
φαρμόζεται από τις αρχές Μαϊου και 
διαρκεί ακόμα. Τα οφέλη για τους 
κατοίκους της πόλης συνοψίζονται: 
στην εξασφάλιση καλύτερων συν
θηκών διεξαγωγής της οδικής συ
γκοινωνίας με τα μέσα μαζικής με
ταφοράς, στην ανετώτερη κυκλο
φορία των πεζών, στον περιορισμό 
των παράνομων σταθμεύσεων.

Η γνωστοποίηση των αριθμών 
των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν 
γίνεται καθημερινά από τον τοπικό 
Τύπο και από τον τοπικό ραδιοσταθ
μό της ΕΡΤ-2. Επίσης ο Δήμος Ηρα
κλείου τοποθέτησε σχετικές πινακί
δες όμοιες με αυτές των Αθηνών, με 
την προσθήκη υποπινακίδας που 
αναγράφει ποιά αυτοκίνητα κυκλο
φορούν και η οποία τοποθετείται 
κάθε μέρα από υπαλλήλους της Δη
μοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου.

Απολογιστικά, ακόμα, από την 
εφαρμογή του μέτρου βεβαιώθηκαν 
250 παραβάσεις.

Το πρατήριο της Θεσσαλονίκης και οι 
συνάδελφοι που ασχολούνται με την 
ανακαίνισή του, προαφέροντας σ’ αυτό 
τις υπηρεσίες τους.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανακαινίσθηκε και εξοπλίσθηκε 
με πάρα πολλά είδη ώστε να αντα- 
ποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις 
του σύγχρονου καταναλωτή, το 
πρατήριο τροφίμων της Ελληνικής 
Αστυνομίας στη συμπρωτεύουσα.

Οικιακές και ηλεκτρικε'ς συ
σκευές, είδη νοικοκυριού, τρόφι
μα, ρούχα, και ευκολίες πληρωμής 
για τους συναδέλφους που ζουν 
και υπηρετούν στη Θεσσαλονίκη.

Ήδη το καταναλωτικό σύστημα 
του πρατηρίου εκσυγχρονίζεται και 
η φήμη του το έχει οδηγήσει στην 
κορυφή των προτιμήσεων των συ
ναδέλφων.

ΠΑΤΡΑ

-  Στα πλαίσια των εξορμήσεων 
για την ανεύρεση φυτειών χασίς, οι 
Αστυνομικοί του Γραφείου Δίωξης 
Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφα
λείας Πατρών, τις πρώτες πρωινές 
ώρες της 9 - 7 - 1987, μετέβησαν

στην Περιοχή Τριταίας Αχαΐας, ό
που ύστερα από διασταυρωμένες 
πληροφορίες και αρκετό χρόνο πα
ρακολούθηση, εγνώριζαν ότι ο ΝΙ- 
ΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος του 
Γεωργίου, ετών 48, κάτοικος Καρ
πέτα Αχαΐας, έχει προβεί σε καλ
λιέργεια χασίς.

-  Ύστερα από πολύωρες έρευ
νες μέσα σε αγροτοδασική έκταση, 
οι Αστυνομικοί εντόπισαν τη πρώτη 
φυτεία με δέκα (10) δενδρύλλια, 
ύψους 2 μέτρων, τα οποία είχε φυ
τέψει μέσα σε απόκρυφο και ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο περιφραγμένο 
με συρματόπλεγμα. Ο ΝΙΚΟΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ παραδέχθηκε αμέσως τη 
πράξη του αυτή, είπε δε ότι τα 
δενδρύλλια τα φύτεψε το μήνα Α
πρίλιο και ότι τα πότιζε κουβαλώ
ντας νερό από το παραπλήσιο ρέμα 
και οδήγησε τους Αστυνομικούς 
και σε άλλο σημείο, το ίδιο δια
μορφωμένο, όπου εκεί είχε φυτέ
ψει άλλα 15 δενδρύλλια τα οποία 
όμως δεν ευδοκίμησαν.

-  Το έτος 1982 είχε καταδικα- 
σθεί από το Εφετείο σε 4 χρόνια 
φυλάκιση για καλλιέργεια 40 δεν
δρυλλίων χασίς.

-  Με δικογραφία που σχηματί- 
σθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί 
σήμερα στον κ. Εισαγγελέα 
Πλημ/κών Πατρών.

993



ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Προήχθησαν στο βαθμό του α
στυνόμου Α', σύμφωνα με το άρ
θρο 28 παρ. 2 και άρθρο 27 παρ. 3 
του Ν. 671/1977, οι αστυνόμοι Β' 
ΤΕΖΑΣ Νικόλαος και ΡΟΥΓΑΣ Δη- 
μήτριος.

Προήχθησαν στο βαθμό του α
στυνόμου Β', για πλήρωση κενών 
οργανικών θέσεων, οι υπαστυνόμοι 
Α' Ν.Δ. 649/1970 ΒΑΖΑΚΑΣ Πανα
γιώτης, ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, 
ΝΤΑΟΣ Βασίλειος και ΤΣΩΛΟΣ Ιά
κωβος.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Αποστρατεύτηκε, ύστερα από 
αίτησή του και ένα μήνα μετά την 
προαγωγή στο βαθμό του ο ταξίαρ- 
χος ΖΑΝΝΗΣ Αναστάσιος.

Αποστρατεύτηκαν, ύστερα από 
αίτησή τους και ένα μήνα μετά την 
προαγωγή στο βαθμό τους, οι τα- 
ξίαρχοι ειδικών καθηκόντων (υ
γειονομικού) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Ηλίας, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Αλκιβιά
δης, ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ Αβραάμ, ΚΑ- 
ΦΕΤΖΗΣ Ανδρέας, και ΛΑΔΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Γεώργιος.

Αποστρατεύτηκαν οι αστυνομι
κοί διευθυντές ΣΑΡΔΕΛΗΣ Από
στολος και ΔΕΦΙΓΓΟΣ Νικόλαος, οι 
οποίοι προήχθησαν στο βαθμό 
τους ύστερα απ’ τις αιτήσεις απο
στρατείας τους.

Αποστρατεύτηκαν, ύστερα από 
αίτησή τους, οι αστυνομικοί υπο
διευθυντές ΘΕΟΔΩΡΟΥ Χριστόφο
ρος και ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ Πιέρρος.

Αποστρατεύτηκαν οι κατωτέρω 
αστυνομικοί υποδιευθυντές που 
προήχθησαν στο βαθμό τους ύστε
ρα απ’ τις αιτήσεις αποστρατείας 
τους:

ΠΑΥΛΙΔΗΣ Γεώργιος, ΧΡΟΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Ηλίας, ΜΑΝΩΛΟΥΠΟΣ 
Κων/νος, ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Κων/νος, .ΘΕΟΣ Κων/νος, ΜΑΝ-

ΤΖΟΥΡΑΤΟΣ Αθανάσιος, ΚΟΥΤΣΟ- 
ΚΩΣΤΑΣ Ανδρέας και ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ 
Παναγιώτης.

Αποστρατεύτηκαν οι κατωτέρω 
αστυνόμοι Α', που προήχθησαν στο 
βαθμό τους ύστερα απ’ τις αιτήσεις 
αποστρατείας τους:

ΒΑΓΕΝΑΣ Χρήστος, ΚΩΝΣΤΑΝ- 
ΤΙΝΙΔΗΣ Νικόλαος, ΘΕΡΜΟΣ 
Κων/νος, ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Παναγιώτης, ΚΟΡΜΑΣ Αριστομέ
νης, ΝΤΑΚΟΣ Δημήτριος, ΣΠΗΛΙΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑΣ 
Δημήτριος, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Πέτρος, 
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Αντώνιος, ΡΟΓΚΑ
ΚΟΣ Αναστάσιος, ΣΟΥΛΙΜΙΩΤΗΣ 
Κων/νος, ΜΠΕΣΣΗΣ Ηλίας, ΑΓΓΕ- 
ΛΑΚΗΣ Στυλιανός, ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ 
Καλημέρης, ΔΡΙΜΤΖΙΑΣ Αντώνιος, 
ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ Παναγιώτης, ΡΑΦΤΗΣ 
Απόστολος, ΜΑΣΤΙΧΙΔΗΣ Χρήστος, 
ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ Αντώνιος, ΓΟΥΛΑΣ 
Ιωάννης, ΚΟΥΤΖΗΣ Νικόλαος, 
ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ Γεώργιος και ΑΝΤΩ- 
ΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος.

Αποστρατεύτηκε λόγω σωμα
τικής ανικανότητας, ένα μήνα μετά 
την προαγωγή στο βαθμό του ο 
αστυνόμος Α' ΤΖΕΜΗΣ Νικόλαος.

Παραιτήθηκε απ’ την ΕΛ.ΑΣ., ο 
αστυνόμος Β' ΦΕΝΕΚΟΣ Αθανά
σιος.

Αποστρατεύτηκαν, ύστερα από 
αίτησή τους οι υπαστυνόμοι Β' 
ΚΕΜΕΡΑΣ Κων/νος και ΓΡΑΜΜΑ- 
ΤΙΚΑΚΗΣ Ιωάννης.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ο υπαστύ νόμος Α' Χριστοφορί- 
δης Ιορδάνης του Α.Τ.Α. Αλεξαν
δρούπολης, επιθυμεί αμοιβαία με
τάθεση με συνάδελφό του που υ
πηρετεί στις Αστυνομικές Διευ
θύνσεις Δράμας, Σερρών, Καβά
λας, Ξάνθης και Γ.Α.Δ. Θεσσαλονί
κης.

Ο αστυφύλακας ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Αστέριος του τμήματος Μεταγω
γών Θεσσαλονίκης, επιθυμεί αμοι
βαία μετάθεση με συνάδελφό του 
που υπηρετεί σε υπηρεσία της 
Θεσσαλίας ή της Κεντρικής Μακε
δονίας.

Ο αστυφύλακας ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α
θανάσιος του τμήματος Τροχαίας 
Γλυφάδας, επιθυμεί αμοιβαία με
τάθεση με συνάδελφό του που υ
πηρετεί σε υπηρεσία της Θεσσα
λίας.

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κοινοποιήθη απόφαση μετάτα
ξης στην υγειονομική υπηρεσία της 
ΕΛ.ΑΣ. με το βαθμό του αστυνόμου 
Β', του αστυνόμου Β' γενικών κα
θηκόντων ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
Ευαγγέλου.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ

Πέθανε στις 9-9-87 από παθολο
γικά αίτια, ο αστυνομικός υποδιευ
θυντής - υγειονομικού -ΤΑΝΙΩΝΟΣ 
Σταύρος του Παναγιώτη, που υπη-
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ρετούσε στο Κεντρικό Ιατρείο Πει
ραιά της Δ/νσης Υγειονομικού του 
Υ.Δ.Τ.

Ο εκλιπών γεννήθηκε το 1947 
στη Φλώρινα και ήταν απόφοιτος 
της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής. 

Κατετάγη στη τέως χωροφυλακή το 
1972 με το βαθμό του ανθυπία
τρου.

Φεύγοντας απ’ τη ζωή άφησε 
μόνους τη γυναίκα του και τρία α
νήλικα παιδιά.

Η κηδεία του έγινε στην Τανά
γρα. Παρέστησαν, ο διευθυντής 
Διεύθυνσης Υγειονομικού / Υ.Δ.Τ. 
υποστράτηγος Βασίλειος Σουρέ- 
της, ο υποδιευθυντής της ίδιας 
Διεύθυνσης, ταξίαρχος Γεώργιος 
Μιχόπουλος, οι διευθυντές των 
Κεντρικών Ιατρείων Πειραιά και 
Αθηνών, αστυνομικοί διευθυντές 
Δημήτριος Πρωτογέρου και Ηλίας 
Κων.σταντόπουλος, οι τοπικές αρ
χές, πολλοί συνάδελφοι, οι συγγε
νείς του και πλήθος κόσμου.

Πέθανε στις 31-10-1987 -  από 
ανακοπή καρδιάς -  ο Αστυνόμος Α' 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωστάκης του
Γεωργίου, που υπηρετούσε στο Ζ' 
Α.Τ. Θεσσαλονίκης.

Ο εκλιπών γεννήθηκε το 1944

στη Θεσσαλονίκη. Το 1963 κατετά
γη στη τέως Χωροφυλακή σαν δό
κιμος υπενωμοτάρχης. Το 1971 ο
νομάζεται ανθυπομοίραρχος και 
από τότε θα προσφέρει τις υπηρε
σίες σε διάφορα σημεία της χώρας 
για να καταλήξει πάλι στη γενέτει
ρα γη.

Πτυχιούχος της Νομικής Σχο
λής, τιμήθηκε από την πολιτεία για 
τις υπηρεσίες που πρόσφερε με 
τον χρυσό Σταυρό του τάγματος 
Φοίνικα.

Η κηδεία του έγινε στη Θεσσα
λονίκη, ανάμεσα σε συγγενείς, συ
ναδέλφους και φίλους. Εκπρόσω
πος της τάξης του 1971 αποχαιρέ
τησε το νεκρό.

Φεύγοντας από τη ζωή άφησε 
μόνους τη γυναίκα του και δύο α
νήλικα παιδιά.

Πέθανε στις 6-11-1987 -  από 
καρδιακή προσβολή -  ο αστυφύλα
κας ΝΤΡΙΒΑΛΑΣ Δημήτριος του Νι
κολάου, που υπηρετούσε στο ΚΖ' 
Α.Τ. Αθηνών.

Ο άτυχος συνάδελφος γεννή
θηκε το 1950 στη Ροδωνιά Φθιώτι
δας. Το 1972 κατετάγη στην τέως 
Αστυνομία Πόλεων και για μια δε
καπενταετία πρόσφερε τις υπηρε
σίες του σε διάφορες αστυνομικές 
υπηρεσίες της Αθήνας.

Η κηδεία του έγινε στη γενέτει
ρά του. Τη σωρό του εκλιπόντος 
συνοδέυσαν στο ύστατο χαίρε 
πολλοί συνάδελφοι, οι συγγενείς 
και πολύς κόσμος. Φεύγοντας απ’ 
τη ζωή άφησε μόνους τη γυναίκα 
του και δυο ανήλικα παιδιά

Βρέθηκε νεκρός στο διαμέρι
σμα, όπου έμενε ο αστυφύλακας 
Νικόλαος ΚΟΤΕΑΚΟΣ του Μιχαήλ 
και της Παναγιώτας γεννηθείς το 
1949 στο χωριό Κότρωνας Γυθείου 
Λακωνίας.

Ο εκλιπών κατετάγη στο Σώμα 
της τέως Αστυνομίας Πόλεων στις 
10-7-1973 και από τον περασμένο 
Μάιο υπηρετούσε στο ΙΕ' Α.Τ. Αθη
νών, το οποίο και διενεργεί την 
προανάκριση.

Πιθανότατα σε αυτοκτονία ο
φείλεται ο θάνατος του αστυφύλα
κα Ευαγγέλου ΘΕΟΔΩΡΟΥ του
Θωμά και της Αναστασίας γεννη
θείς το 1958 στο χωριό Κοτρώνη 
Τρικάλων.

Ο εκλιπών κατετάγη στο Σώμα 
της τέως Χωροφυλακής στις 
10-1-1983 και τελευταία υπηρετού
σε στο Αστυνομικό Τμήμα Τάξης 
Τρικάλων, το οποίο ενεργεί και την 
προανάκριση.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας 
δύο παιδιών.
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ΟΜΟΛΟΓΕ

Αριθμ. Γνωμ 5 Αθήνα 26.3.1986

Προς
το Υπουργείο Δικαιοσύνης 

Γραφείο κ. Υπουργού

«Υποχρέωση παρουσίας εισαγγε- 
λέως στις δημόσιες υπαίθριες συ
ναθροίσεις. Εξακολουθούν να ι
σχύουν οι διατάξεις του ν.δ. 
794/1971 και του β.δ. 269/1972 «περί 
κανονισμού διαλύσεως δημοσίων 
συναθροίσεων» κατά το μέρος που 
δεν έρχονται σε σύγκρουση με το 
Σύνταγμα του 1975. Η υπό του άρ
θρου 10 § 2 ν. 1481/1984 «περί Ορ
γανισμού Υπουργείου Δημοσίας Τά- 
ξεως» προβλεπόμενη «νομαρχιακή 
αστυνομική επιτροπή» δεν είναι αρ
μόδια για την απαγόρευση και διάλυ
ση δημοσίων συναθροίσεων ωςρι* 

έχουσα αστυνομικόν χαρακτήρα, ως 
υπό του Συντάγματος επιβάλλεται. 
Για το λόγο αυτό ο ν. 1481/84 δεν 
καταργεί το ν.δ. 794/1971 και το β.δ. 
269/1172, οπότε η προβλεπόμενη 
υπ’ αυτών παρουσία εισαγγελέως 
δεν καταργείται από το ν. 1481/84».

Αναφορικά με το θέμα της παρουσίας 
εκπροσώπου της εισαγγελικής αρχής 
στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις, 
για το οποίο το υπ’ αριθ. 26255/1986 έγ
γραφόν σας, με το οποίο μας διαβιβάζε
ται και το υπ' αριθ. 3017/1/46/1986 έγ
γραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τά- 
ξεως, που αναφέρεται και αυτό στο ίδιο 
θέμα, έχουμε την τιμή να σας γνωρίσο- 
μεν, ότι η γνώμη μας στο θέμα αυτό είναι

η ακόλουθη, που κοινοποιείται στους Ει
σαγγελείς Εφετών, για να παράσχουν 
σχετικές οδηγίες στους Εισαγγελείς 
Πρωτοδικών της περιφέρειας τους:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 11 § 2 Σ. 
1975, οι δημόσιες υπαίθριες συναθροί
σεις μπορούν ν' απαγορευθούν με αιτιο
λογημένη απόφαση της αστυνομικής 
αρχής, αν από αυτές επίκειται γενικά 
σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφά
λεια, ή απειλείται η διαταραχή της κοι- 
νωνικοικονομικής ζωής σ’ ορισμένη πε
ριοχή, ως νόμος ορίζει (Π. Π α ρ α ρ ά ,  
Σύνταγμα 1975, τομ. 1 , 1982, σ. 190 επ.).

Τέτοιος όμως νόμος, που προβλέπει η 
παραπάνω συνταγματική διάταξη, δεν 
έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί, και έτσι, 
σύμφωνα με το άρθρο 112 § 1 Σ. 1975, 
ισχύουν ακόμη (ΑΠ 782/1979, ΠοινΧρ 
ΚΘ, 883), το ν.δ. 794/1971 (ΦΕΚ, Α, 1) 
«περί δημοσίων συναθροίσεων» και το σ’ 
εκτέλεση του άρθρου 8 αυτού β.δ. 
269/1972 (ΦΕΚ, Α, 59) «περί κανονισμού 
διαλύσεως δημοσίων συναθροίσεων», 
κατά τα σημεία βέβαια που αυτά δεν εί
ναι αντίθετα στις διατάξεις του Σ 1975, 
αφού οι διατάξεις τους πουαντίκεινταισ’ 
αυτό έχουν καταργηθεί από 11 Ιουνίου 
1975, σύμφωνα με το άρθρο 111 § 1 Σ. 
1975. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι το β.δ. 
269/1972, κρίθηκε με το υπ’ αριθ. 
46/1972 πρακτικό επεξεργασίας του ΣτΕ, 
κατά πλειοψηφίαν μη αντικείμενο προς 
την τότε συνταγματική τάξη.

Σύμφωνα τώρα με το άρθρο 10 § 2 ν. 
1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης» (ΦΕΚ, Α, 152), η κατά 
την § 1 του ίδιου άρθρου «νομαρχιακή 
αστυνομική επιτροπή», που λειτουργεί 
σ’ όλους τους νομούς, εκτός νομού Ατ
τικής, και που αποτελείται από το νο
μάρχη ως πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο της 
τοπικής ενώσεως δήμων και κοινοτήτων, 
τον αστυνομικό διευθυντή της περιοχής, 
και ένα δικαστή της έδρας του νομού, 
έχει μεταξύ άλλων και την αρμοδιότητα: 
«α. Αποφασίζει για τα μέτρα που πρέπει

να ληφθούν σε ιδιαίτερα σημαντικές πε
ριπτώσεις κινδύνου διατάραξης ή πραγ
ματικής διατάραξης της δημόσιας τάξης 
από συγκεντρώσεις, συναθροίσεις, ε- 
ξαιρουμένων των αμιγώς πολιτικών συ
γκεντρώσεων αναγνωρισμένων πολιτι
κών κομμάτων, πυρκαϊές, καταστροφές 
ή άλλες έκτακτες ανάγκες στο νομό 
της». Κατά το άρθρο 62 § 2 του ίδιου 
νόμου, που ρυθμίζεται το διαχρονικό δί
καιο: «καταργείται κάθε γενική ή ειδική 
διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις 
αυτού του νόμου».

II. Ανακύπτει λοιπόν το ερώτημα, αν η 
διάταξη του άρθρου 10 § 2, α του ν. 
1481/1984, έχει καταργήσει, σύμφωνα 
με το άρθρο 62 § 2 του ίδιου νόμου, σε 
συνδυασμό και με το άρθρο 2 ΑΚ, τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν.δ. 
794/1971, όπως και το β.δ. 269/1972, α
ναφορικά με τη διαδικασία γενικά της 
διαλύσεως των υπαίθριων δημοσίων συ
ναθροίσεων και κατ’ ακολουθία και την 
πρόσκληση και παρουσία σ’ αυτές του 
νομάρχη και του εισαγγελέα πρωτοδι
κών, ή των νόμιμων αναπληρωτών τους.

Θα ήταν δυνατόν καταρχή να υπο- 
στηριχθείη εκδοχή, ότι τα άρθρα 7 και 8 
ν.δ. 794/1971, ως και το ΒΔ 269/1972 έ
χουν καταργηθεί σιωπηρά, σύμφωνα με 
το άρθρο 2 ΑΚ, από το άρθρο 10 § 2, α.ν. 
1481/1984, γιατί το τελευταίο ρυθμίζει 
το ίδιο θέμα με τα πρώτα, δηλαδή τη λή
ψη αποφάσεως για τα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για τον κίνδυνο διαταρά- 
ξεως της δημόσιας τάξεως, από δημό
σιες υπαίθριες συναθροίσεις. Πρέπει 
μάλιστα να σημειωθεί, ότι στις συζητή
σεις κατά την ψήφιση του ν. 1481/1984 
στη Βουλή, είχε τεθεί από τους βουλευ
τές Ν. Κατσαρό (πρακτικά, συνεδρίαση 
ΛΗ/6.9.84, ΛΗ/6.9.84, σ. 1467) το ερώτη
μα, αν παράλληλα θα μπορούν ν ’ αποφα
σίζουν η νομαρχιακή αστυνομική επι
τροπή και η τριμελής επιτροπή του ΒΔ 
269/1972 (νομάρχης, εισαγγελέας, α-
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στυνομικός διευθυντής) στα παραπάνω 
θέματα διάλυσε ως δημοσίων συναθροί
σεων, οπότε θ ’ ανακύψει θέμασυγκρού- 
σεως αρμοδιοτήτων μεταξύ των παρα
πάνω επιτροπών, και άρσεως αυτής. Το 
παραπάνω πρόβλημα γίνεται ακόμα οξύ- 
τερο, γιατί δύο μέλη από την τετραμελή 
νομαρχιακή αστυνομική επιτροπή, δη
λαδή ο νομάρχης και ο αστυνομικός 
διευθυντής, μετέχουν και στην τριμελή 
επιτροπή του βδ 269/1972, που αποφασί
ζει επί τόπου, για τη διάλυση ή όχι των 
δημοσίων συναθροίσεων.

Όμως τελικά, η παραπάνω εκδοχή 
δεν είναι σωστή για τις ακόλουθες σκέ
ψεις: Το άρθρο 11 § 2 Σ. 1975 αναθέτει 
ρητά σ’ αντίθεση με το άρθρο 10 Σ. 
1952, (Α. Σβώλου - Γ. Βλάχου, Το Σύν
ταγμα της Ελλάδος, τόμ. Β, 1955 σ. 224, 
σημ. 112 και προσθήκη μετά την σ. 325) 
μόνο στην αστυνομική αρχή ν ’ αποφα
σίσει για την απαγόρευση ή όχι μιάς 
δημόσιας υπαίθριας συναθροίσεως. Αυ
τό σημαίνει, ότι δεν είναι επιτρεπτό με 
κοινό νόμο ν’ αφαιρεθεί η παραπάνω 
αρμοδιότητα της αστυνομικής αρχής 
και ν’ ανατεθεί σ’ άλλο συλλογικό διοι
κητικό όργανο, όπως η παραπάνω νο
μαρχιακή αστυνομική επιτροπή, και αν 
ακόμα μετέχει σ’ αυτή και ο αρμόδιος 
αστυνομικός διευθυντής.

Μόνο στην περίπτωση που η παρα
πάνω νομαρχιακή αστυνομική επιτροπή 
θεωρηθεί, ότι εμπίπτει στην έννοια της 
αστυνομικής αρχής, τότε ο νόμος που 
αναθέτει σ’ αυτή την αρμοδιότητα της 
διαλύσεως των δημόσιων υπαίθριων 
συναθροίσεων δε θα ήταν αντίθετος 
στη διάταξη του άρθρου 11 § 2 Σ. 1975.

Όμως, η έννοια και η λειτουργία της 
αστυνομικής αρχής, όπως αυτή γενικά 
ορίζεται στο άρθρο 8 § 1 ν. 1481/1984, 
που περιλαμβάνει την άσκηση της γενι
κής αστυνομεύσεως, την τροχαία, τη 
δημόσια και κρατική ασφάλεια και την 
πολιτική κινητοποίηση, και ειδικά στα 
άρθρα 1 2 - 1 7  του ιδίου νόμου, ως και

στο ΚΠΔ (άρθρα 33, 243 § 2 κ.ά.), δεν 
ταυτίζεται με τις αρμοδιότητες που έχει 
σήμερα η παραπάνωνομαρχιακή αστυ
νομική επιτροπή και γι’ αυτό η τελευ
ταία δεν μπορεί να θεωρηθεί, κατά νό
μο, ως αστυνομική αρχή, επί του παρό
ντος (θλ. και εισηγητική έκθεση επί του 
άρθρου 10 ν. 1481/1984), εκτός αν με 
προεδρικά διατάγματα, όπως προβλέπει 
το άρθρο 10 § 2, β.ν. 1481/1984, ανατε
θούν και σ’ αυτή και οι παραπάνω αρ
μοδιότητες, οπότε θα είναι τότε και αυ
τή αστυνομική αρχή, πράγμα που δεν 
έγινε μέχρι τώρα. Κατά συνέπεια, η πα
ραπάνω νομαρχιακή αστυνομική επι
τροπή, αφού δεν εμπίπτει στην έννοια 
της αστυνομικής αρχής, μπορεί μεν ν ’ 
αποφασίζει για τα γενικά μόνο μέτρα 
που θα πρέπει να ληφθούν σε περιπτώ
σεις, ιδιαίτερα σημαντικές, κινδύνου 
διαταράξεως ή πραγματικής διαταρά- 
ξεως της δημόσιας τάξεως, από συγκε
ντρώσεις και συναθροίσεις, εκτός μόνο 
από το ν’ αποφασίσει και για την απα
γόρευση και κατ’ επέκταση και τη διά
λυση αυτών των δημοσίων υπαίθριων 
συναθροίσεων γιατί αυτό θα ήταν αντί
θετο στο άρθρο 11 § 2 Σ. 1975 αφού η 
αρμοδιότητα γι’ αυτό ανήκει, σύμφωνα 
με το ίδιο άρθρο, μόνο στον αρμόδιο 
αστυνομικό διευθυντή, και στους 
προσκαλούμενους από αυτόν, με τις 
προϋποθέσεις του 6.δ. 269/1972, νο
μάρχη και εισαγγελέα πρωτοδικών ή 
τους νόμιμους αναπληρωτές τους, σε 
συνδυασμό και με το άρθρο 171 ΠΚ.

Υπέρ της εκδοχής αυτής συνηγο
ρούν και οι απαντήσεις που έδωκε, κα
τά την ψήφιση του ν. 1481/1984 στη 
Βουλή, και που είναι σημαντικό ερμη
νευτικό βοήθημα (Κ. Σ η μ α ν τ ή ρ α ,  
Γενικοί αρχαί κμ. τ. A 1980, αριθ. 165, Ν. 
Π α π α ν τ ω ν ί ο υ ,  Γενικές Αρχές 1983, 
§ 11, Β σ. 60), ο τότε υπουργός Δημό
σιας Τάξης I. Σκουλαρίκης, στις διάφο
ρες παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν, 
γιατί δεν μετέχει στην παραπάνω νο

μαρχιακή αστυνομική επιτροπή ο ει
σαγγελέας πρωτοδικών, που τις απο
κρούσε με τη σκέψη, ότι: ο τελευταίος 
έχει από το νόμο, ορισμένα καθήκοντα 
και έτσι δεν μπορεί να εγκλωθισθεί σ’ 
ένα όργανο και να του αφαιρεθούν τα 
συνταγματικά του καθήκοντα της αυτο
τελούς δράσεώς του, (Πρακτικά, σ. 
1347, συνεδρίαση ΛΕ/3.9.1984, σ. 1371, 
συνεδρίαση ΛΣΤ/4.9.1984, σ. 1464, συ
νεδρίαση ΛΗ/6.9.1984), και έτσι η πα
ραπάνω νομαρχιακή επιτροπή, αναφο
ρικά με τις διαλύσεις πολιτικών συγκε
ντρώσεων «δεν ασχολείται με το αντι
κείμενο αυτό και μένει ως έχει η κατά
σταση» (Πρακτικά, σ. 1466, συνεδρίαση 
ΛΗ/6.9.1984) και ότι αναφορικά με τις 
πολιτικές συγκεντρώσεις: «Θα ισχύει το 
ισχύον δίκαιον» (πρακτικά, σ. 1469, συ
νεδρίαση ΛΗ/6.9.1984).

III. Το συμπέρασμα λοιπόν από τα 
προεκτεθέντα είναι, ότι αφού το άρθρο 
10 § 2, α 10 § 2, α.ν. 1481/1984, αναφο
ρικά με την απαγόρευση και κατ' επέ
κταση και με τη διάλυση των δημόσιων 
υπαίθριων συναθροίσεων, δεν έχει κα
ταργήσει τα άρθρα 7 και 8 ν.δ. 794/1971 
και το β.δ. 169/1972, αυτό σημαίνει ότι 
η υποχρέωση του εισαγγελέα πρωτοδι
κών και του νομάρχη ή των νόμιμων α
ναπληρωτών τους να προσέρχονται 
στον τόπο των δημόσιων υπαίθριων συ
ναθροίσεων όταν προσκαλούνται από 
τον αστυνομικό διευθυντή, υπό τις 
προϋποθέσεις του β.δ. 269/1972, εξα
κολουθεί να ισχύει.

Ο Εισαγγελέας 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ)!
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(5)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 353

«Σύσταση· Επιθεωρήσεων Αστυνομίας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) Των άρθρων 61 και 68 του Ν. 1622/1986 (ΦΕΚ Α' 92) 

«Τοπική Αυτοδιοίκηση - Περιφερειακή Ανάπτυξη και Δημο
κρατικός Προγραμματισμός».

β) Του Π.Δ. 51/1987 (ΦΕΚ Α' 26) «Καθορισμός των 
περιφερειών της χώρας για το σχεδίασμά, προγραμματισμό 
και συντονισμό της περιφερειακής ανάπτυξης».

γ )  Του άρθρου 11 του X. 1481/1984 (ΦΕΚ Α' 152) «Ορ
γανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως αντικαταστά,- 
θηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1590/1986. (ΦΕΚ Α ' 49).

δ) Του Π.Δ. 137/1986 (ΦΕΚ Λ 151) «Συγκρότηση της 
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσι
ας Τάξης».

2. Την υπ’ αριθ- 463/1987 γνωμοδότηση, του Συμβουλίου 
της Επικράτειας, ύστερα από πρόταση τ.ιΰν Υπουργών Προε
δρίας της Κυβέρνησης/ Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης)), 
αποφασίζουμε :

Άρθρο μόνο.
Σύσταση, έδρα και τοπική αρμοδιότητα.

1. Συνιστώνται και λειτουργούν δώδεκα Επιθεωρήσεις 
Α,στυνομίας (Ε Π .Α Σ) που υπάγονται στο Υπουργείο Δημό
σιας Τάξης. Η έδρα και η τοπική αρμοδιότητά τους καθορί
ζονται ως εξής :

α) ΕΠ.Α Σ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα 
την Κομοτηνή και τοπική αρμοδιότητα τις Αστυνομικές Διευ
θύνσεις Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας.

β) ΕΠ. ΑΣ. Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσα
λονίκη και τοπική αρμοδιότητα τις Α.Δ. Σερρών, Χαλκιδικής, 
Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας.

Ειδικά στο νομό Θεσσαλονίκης τα καθήκοντα της Επιθεώ
ρησης Αστυνομίας ασκούνται από τη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, 
σύμφωνα με την παο. 5 του άρθρου 92 του Π.Δ. 582/1984 
(Α' 208).

γ )  ΕΠ.ΑΣ. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη κα1 
τοπική αρμοδιότητα τις Α.Δ. Φλώρινας, Κοζάνης. Καστοριάς 
και Γρεβενών.

δ) ΕΠ.Α.Σ. Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρ
μοδιότητα τις Α..Δ. Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και 
Καρδίτσας.

ε) ΕΠ.Α Σ. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία και τοπι

κή αρμοδιότητα τις Α..Δ. Φθιιοτιδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, 
Βοιωτίας και Εύβοιας.

στ) ΕΠ.Α Σ. Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη και 
τοπική αρμοδιότητα τις Α.Δ. Λέσβου, Χίου και Σάμου.

ζ) ΕΠ.ΑΣ. Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ερμούπολη και 
τοπική αρμοδιότητα τις Α.Δ. Κυκλάδων και Δωδεκανήσου

η ) ΕΠ.Α Σ. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμο
διότητα τις Α..Δ. Χανιών, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασι- 
θίου.

θ) ΕΠ.ΑΣ. Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρ
μοδιότητα τις Α.Δ. Ιωαννίνων, Ά ρτας, Θεσπρωτίας και Πρέ
βεζας.

ι) ΕΠ.ΑΣ. Ιονίων Νήσων με έδρα την Κέρκυρα και τοπική 
αρμοδιότητα τις Α.Δ. Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και 
Ζακύνθου.

ια) ΕΠ.ΑΣ. Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα και 
τοπική αρμοδιότητα τις Α.Δ. Αιτωλίας, Ακαρνανίας, Αχαίας 
■και Ηλείας.

ιβ) ΕΠ.ΑΣ. Πελοπόννησου με έδρα την Τρίπολη και 
τοπική αρμοδιότητα τις Α.Δ. Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκα
δίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας.

2. Οι ΕΠ.Α Σ. είναι μεταξύ τους ισότιμες. Ως Προϊστά
μενοι αυτιόν τοποθετούνται Ταξίαρχοι της Ελληνικής Αστυ
νομίας οι οποίοι φέρουν τον τίτλο του Επιθεωρητή.

3. Στο Νομό Αττικής οι αρμοδιότητες της Επιθεώρησης 
Α,στυνομίας ασκούνται από τη Γ.Α..Δ. Αττικής, όπως έχει 
αναδιαρθρωθεί με το Π.Δ. 95/1987 (Α '-56)κα ι σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 92 του Π.Δ. 582/ 
1984 (Ά  - 208).

4. Οι Περιφερειακοί Επιθεωρητές του άρθρου 67 του Π.Δ. 
582/1984 καταργούνται. Επίσης καταργείται η διάταξη του 
άρθρου 1 παράγραφος 9 του Π.Δ. 159/1986 (Α.' - 61) που 
προβλέπει τη δυνατότητα ανάθεσης στους Ταξίαρχους καθη
κόντων εποπτείας και συντονισμού Α,στυνομικών Υπηρεσιών.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημο
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσειυς.

Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 27 Λυγούστου 1987

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Α Ν Τ . Σ Α Ρ Τ Ζ Ε Τ Α Κ Η Σ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠ. ΚΑΚΑΑΜΑΝΗΣ MAN. Π ΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ



Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

1

2

3

4

5

6

7

8 

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
2. ΩΚΕΑΝΟΣ -  ΙΕΡΕΙΑΙ
3. ΝΕΦΡΙΚΟΣ -  ΓΑ
4. ΑΑΡ- ΑΡΧΕΙΟ -  ΑΤΕ
5. ΣΝΑΚ -  ΙΗΣΟΥΪΤΙΚΑ
6. ΚΙ -  ΛΟΣ-ΚΙΛΑ-ΑΤΙ
7. ΙΑΠΩΝ- ΕΛ -ΑΝΟΔΟΣ
8. ΑΣΤΑΤΟΣ -  ΟΛΗ
9. ΣΑΝΤΑ -  ΠΟΣΟΣΤΟ

10. ΝΤΙ -  ΑΣΤΟΣ -  ΟΣ
11. ΣΤΕΚΕΣ -  ΠΡΟΥΘΟΣ
12. ΜΙΣΗΤΟΙ -  ΑΣΤΕΙΟΣ 
ΚΑΘΕΤΑ
1. ΦΩΝΑΣΚΙΕΣ -  ΣΜ
2. ΩΚΕΑΝΙΑ-ΑΝΤΙ
3. ΤΕΦΡΑ -  ΠΑΝΤΕΣ
4. ΟΑΡ -  ΚΛΩΣΤΙΚΗ
5. ΗΝΙΑ -  ΟΝΤΑ -  ΕΤ
6. ΛΟΚΡΙΣ -  ΑΣΟ
7. ΕΣΟΧΗ -  ΕΤΟΣ
8. ΣΕΣΚΛΟ -ΤΠ
9. ΤΙ -  ΙΟΙ -  ΣΠΟΡΑ

10. ΡΕΓΟΥΛΑ -  ΟΣΟΣ
11. ΙΡΑ -  ΙΑΝΟΣ -  ΥΤ
12. ΣΕ -  AT -  ΟΛΟΥΘΕ
13. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ -  ΟΙ
14. ΟΑ- ΕΚΤΟ-ΤΟΣΟ
15. ΣΙΑ-ΑΙΣΙΟΣ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Χωριό του νομού Αχαΐας (καθ.) 
-θεατρική επιτυχία του Μάνου 
Κατράκη.

2. Αρχαία πόλη της Ακαρνανίας -  
Χωριό της Λέρου (καθ.)

3. Στεγάζει νεκρούς -  Αφηγούμαι 
-  Συνεχόμενα στο αλφάβητο.

4. Ατέλειωτο πασίγνωστο άγαλμα 
του Μουσείου Δελφών -  Αντί
στροφο άρθρο -  Έγραψε το 
«Χωρίς Οικογένεια».

5. Άφωνο... κόσμημα αρραβώνα -  
Και έτσι ο πολύ έξυπνος -  ... ο 
Θάσιος, αρχαίος κωμωδιογρά
φος.

6. Λουλούδι γνωστό και από μυθι
στόρημα του Ουμπέρτο Έκο -  
Κλωστές -  Άφωνη... πείνα.

7. Πόλη της Τουρκίας -  Και έτσι τα 
θαλάσσια.

8. Ποταμός της Ελβετίας -  Πρω
τεύουσα της Γκάνας -  Χωριό 
της Ζακύνθου, στις Βολίμες.

9. Τα όπλα, σε παλιότερη ονομα

σ ία - Πάντα δυσάρεστες (καθ.).
10. Μόριο-Συγκοινωνιακά αρχικά- 

Αντίστροφα, κίνηση της άρσης 
βαρών -  Όμοια σύμφωνα.

11. Σύνορα -  Ιαπωνικό θέατρο με 
μάσκες -  Εξάρτημα αυτοκινή
του -  Εταιρεικά αρχικά.

12. Του μοιάζει απόλυτα -  Αφρικα
νός φύλαρχος -  Ο Θεός του 
πολέμου.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Γάλλος συγγραφέας και πολιτι
κός, που έγραψε για την Ελλά
δα.

2. Μαγειρική έκφραση (ξενικά) -  Η 
ηλακάτη -  Το τραγικό ταίρι του 
Λέανδρου.

3. Συμπληρώνει... τον γαμπρό -  Το 
τομάρι (καθ.) -  Κλωστίτσα.

4. Όνομα Αμερικανών πολιτικών -  
Η φορά (καθ., πληθυντ.).

5. Χαρακτηρισμός ελπιδοφόρου 
προμηνύματος (αντίστροφα) -  
Θεραπεύει.

6. Διστάζει -  Τροχίζει, αντίστροφα 
(καθ.) -  Τα σύμφωνα της... λε
πτομερούς περιγραφής.

7. Τα κυνηγετικά σκυλιά τα αναζη
τούν -  Ελέγχουν οχήματα (αρ
χικά).

8. Επώνυμο γνωστού Άγγλου πο
δοσφαιριστή -  Αρχαία πόλη της 
Σικελίας, αποικία των Χαλκι- 
δέων (γεν.).

9. Άρθρο -  Πρόθεση -  Μωρών 
βόλτα.

10. Σύνολο -  Ζηλιάρα... θεά (γεν.).
11. Κινηματογραφική επιτυχία του 

Κουροσάβα(αντιστρ,) -  Έφερνε 
παλιά το γάλα στα σπίτια.

12. Μεγάλο χωριό (καθ.) -  Το 16 -  
Μενεξέδες.

13. Σύμφωνο νέων οδηγών -  Ποτα
μός της ΕΣΣΔ στη Σιβηρία.

14. Γαλλική πόλη -  Χωριό της Αττι
κής.

15. Το μικρό όνομα του Τσέχοφ -  
Προτρέπει -  Υπάρχει και τέ
τοιος καφές.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
• ι ο Δ.Σ. του Εξωράίστικού - Μορφωτικού Συλλό

γου «Ο ΨΑΘΟΧΩΡΙΤΗΣ» ευχαριστεί τον Υπουργό 
Δημόσιας Τάξης συγχαίροντας τους άνδρες της Α
σφάλειας Αττικής και ιδιαίτερα τον Αστυνόμο Α' Θ. 
Πατρινό τμηματάρχη αρχαιοκαπηλείας για την ανα
κάλυψη και σύλληψη των αρχαιοκαπήλων του Ι.Ν. 
Αγίου Γεωργίου Ψαθοχώρας Καρδίτσας.

• Ο πρόεδρος της Κοινότητας Κεφαλαρίου Δρά
μας Ιωάννης Τσεντεμεΐδης και ο Μορφωτικός - Πολι
τιστικός Σύλλογός της με επιστολή τους προς τον 
Υπουργό Δημόσιας Τάξης ευχαριστούν θερμά τον 
Διοικητή του Α.Τ.Τ. Δοξάτου Δράμας Αστυνόμο Β' 
Χρήστο Τσούφη και τους άνδρες του για τα άψογα 
μέτρα αστυνομικής αρμοδιότητας που έλαβε σε όλη 
τη διάρκεια της γιορτής του κρασιού στη κοινότητά 
τους από 21 έως 30 Αυγούστου 1987.

• Ο κ. Γ. Ιασωνίδης ευχαριστεί τον διοικητή του 
Αστυνομικού Σταθμού Βριλησίων Γ. Θρήσκο για την 
συμπαράστασή του σε οικογενειακό του πρόβλημα.

• Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού 
Αντιναύαρχος Λεωνίδας Βασιλικόπουλος εκφράζει 
τις θερμές ευχαριστίες του Πολεμικού Ναυτικού 
στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο Νίκωνα Αρ- 
κουδέα για τη συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας 
και ιδιαίτερα της Αστυνομικής Διεύθυνσης και Τρο
χαίας Πειραιά στην επιτυχία των εκδηλώσεων της 
26ης Αυγούστου για την ένταξη στο Π.Ν. της Αθηναϊ
κής Τριήρους «ΟΛΥΜΠΙΑΣ». Στην επιστολή του ο Αρ
χηγός του Γεν. Επιτ. Ναυτικού σημειώνει ότι παρά 
την παρουσία μεγάλου πλήθους στο Στάδιο Ειρήνης 
και Φιλίας και στα πέριξ, δεν σημειώθηκε καμία ανω
μαλία ή αταξία χάρη στις προσπάθειες της Αστυνο
μίας. Επίσης ότι εξασφαλίστηκε η ομαλή διακίνηση 
και στάθμευση πολύ μεγάλου αριθμού αυτοκινήτων 
τόσο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας όπου έγινε η Τε
λετή όσο και στη περιοχή όπου είναι παραβεβλημένο 
το θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ, πάνω στο οποίο έγινε η δεξίω
ση.

• Ο πρόεδρος του Ισραηλιτικού Συμβουλίου Συν
τονισμού και Γνωματεύσεως κ. Ιωσήφ Λόβιγγερ ευ
χαριστεί εκ μέρους του συμβουλίου καθώς και του 
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου κ. 
ΤΗΕΟ KLEIN τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
αντιστράτηγο κ. Νίκωνα Αρκουδέα για τις άοκνες 
προσπάθειες που κατέβαλαν οι υπό τις διαταγές τους 
αστυνομικές δυνάμεις για την πλήρη ασφάλεια των 
συνέδρων. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Ζάπ- 
πειο Μέγαρο από 5 έως 7 Σεπτεμβρίου.

• Το Υπουργείο Πολιτισμού επαινεί τους αστυνο
μικούς Κωνσταντίνο Παχή και Χρήστο Ανδρούτσο 
που υπηρετούν στην Άμεση Δράση για τη σύλληψη 
του Δανού Laursen Cert στις 10-7-87 κατά την από
πειρα κλοπής θραύσματος αρχαίας επιγραφής από το 
χώρο του «περιπάτου» στη ΒΔ. πλευρά της Ακρόπο
λης.

• Ο κ. Γεώργιος Αργυρόπουλος κάτοικος Κυπα
ρισσίας ευχαριστεί δημόσια με επιστολή του προς το 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης τον αρχιφύλακα Δημή- 
τριο Κατσαρό του Νικολάου που υπηρετεί στην υπη
ρεσία του Αεροδρομίου του Ελληνικού ο οποίος με 
αυτοθυσία τον έσωσε από βέβαιο πνιγμό την 19 Ιου
λίου 1987 και ώρα 20.00 μ.μ. στη θαλάσσια περιοχή 
Μύτικα Κυπαρισσίας.

• Με τηλεγράφημά τους τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Σωματείου ΑΛΑΛ (Αγωνιστικής Λέ
σχης Αυτοκινήτων Λαμίας) εκφράζει τα συγχαρητήριά 
του για την υποδειγματική λήψη μέτρων τάξης και 
γενικά προσφορά κατά τη διοργάνωση και διεξαγωγή 
αγώνων αυτοκινήτων στις 13-14/9-1987 από τον προ
σωρινό προϊστάμενο του Τμήματος Τάξης Αστυνόμο 
Β' Παπαγρηγορίου Χρήστο του Βασιλείου και τους 
άνδρες του στην Πόλη της Λαμίας.

• Η ξενοδοχειακή επιχείρηση «ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ», ο 
επιχειρηματίας Αθανάσιος Παρασκευώτης, ο ιδιοκτή
της MINI ΜΑΡΚΕΤ Τσιλαφάκης Παντελής και ο Διευ
θυντής του Εστιατορίου «ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ» κ. Βασίλειος 
Τριαντόπουλος, εκφράζουν τα συγχαρητήριά τους 
για την άψογη αστυνόμευση του Αρχ/κα Δημητρίου 
Ποταμιά που εκτελούσε υπηρεσία τροχονόμου στην 
παραθαλάσσια κωμόπολη της Γλύφας Φθιώτιδας κατά 
τη θερινή περίοδο.

• Ο Πρόεδρος και το Κοινοτικό Συμβούλιο της 
Κοινότητας Μαραθώνα εκφράζονται επαινετικά για 
την άψογη συμπεριφορά του οικείου Αστυν. Τμήμα
τος καθώς και για την αποτελεσματικότητα των μέ
τρων τάξης τα οποία έλαβε κατά τον εορτασμό του 
πολιούχου του Μαραθώνα Αγ. Ιωάννη την 28-8-1987.

• Ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Βόνιτσας κ. 
Γεώργιος Δέλλας ευχαριστεί το Διοικητή και τους α
στυφύλακες -  τροχονόμους της Τροχαίας Βόνι
τσας για τη καθημερινή και ανελλειπή αστυνόμευση 
της παραλίας της πόλης τους θερινούς μήνες.

• Ο κ. Αθανάσιος Τσεκούρας με επιστολή του προς 
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης ευχαριστεί τον Διοικητή 
και τους άνδρες του Αστυν. Τμήματος Αιτωλικού για 
την προσφορά των υπηρεσιών τους σε ατύχημα που 
του συνέβη στις 14-7-87.
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Συνέχεια από σελίδα 959

ΦΛΩΡΙΝΑ

τεχνική αστυνόμευση των οδών, 
η εύρυθμη, άνετη καί ασφαλής 
κυκλοφορία πεζών και οχημά
των καθώς και η προανακριτίκή 
έρευνα των οδικών τροχαίων 
ατυχημάτων.

Η κατάσταση του εθνικού και ε 
παρχιακού οδικού δικτύου είναι 
καλή και χάρη στην άριστη συ
νεργασία με τις συναρμόδιες 
Υπηρεσίες κάθε βλάβη που επι- 
σημαίνεται, αποκαθίσταται σε 
σύντομο χρόνο.

Η κυκλοφορία οχημάτων στην 
περιοχή είναι αρκετά μεγάλη  
χειμώνα και καλοκαίρι, ιδ ια ίτερα  
στους εθνικούς δρόμους Φλώ
ρινας-Κοζάνης, Φλώρινας-Νί- 
κης (προς Γιουγκοσλαβία) και 
Φλώρινας-Πρεσπών. Η κυκλο
φορία των οχημάτων κατά τους 
θερινούς μήνες είναι κανονική 
χωρίς ιδ ια ίτερα προβλήματα, 
τους χειμερ ινούς όμως μήνες  
λόγω των δυσμενών καιρικών 
συνθηκών που επ ικρατούν  
(χιονοπτώσεις, παγετο ί και 
ομίχλες) γίνετα ι προβληματι
κή και απαιτείται μεγάλη προ
σοχή από τους οδηγούς των ο
χημάτων, τα οποία απαραίτητα 
πρέπει να είναι εφοδιασμένα με  
αντιολισθητικές αλυσίδες. Το 
προσωπικό, εργαζόμενο φ ιλότι
μα χειμώνα και καλοκαίρι, σε 
24ωρη βάση προσπαθεί να εξα
σφαλίσει συνθήκες ομαλής και 
ασφαλούς κυκλοφορίας, και με 
συχνούς ελέγχους περιορίζει 
όσο είναι δυνατό τις α ιτίες  πρό
κλησης τροχαίων ατυχημάτων, 
κι έτσι ο δείκτης τους είναι χα
μηλός, αν ληφ θεί υπόψη ότι σε 
τόσο εκτεταμένο εθνικό και ε
παρχιακό οδικό δίκτυο κατά το 
1986 είχαμε μόνο έξι (6) θανα
τηφόρα τροχαία ατυχήματα με 
επτά (7) νεκρούς, εννέα (9) σο
βαρών σωματικών βλαβών με 15 
τραυματίες και εξήντα τρία (63)

ελαφρών σωματικών βλαβών με  
111 τραυματίες.

Πεζοί τροχονόμοι καθημερινά, 
έξω από τα Δημοτικά Σχολεία 
της Φλώρινας διευκολύνουν  
τους μικρούς μας φίλους μαθη
τές, ώστε να μην έχουμε κανένα 
ατύχημα, ενώ σε συνεργασία με  
τα σχολεία τους, με δ ιαλέξεις  
και προβολές διαφανειών 
προσπαθεί η τροχαία να εμφυ- 
σήσει σ’ αυτούς κυκλοφοριακή 
αγωγή και παιδεία.

Παράλληλα με διανομή στους 
οδηγούς διαφωτιστικών φυλλα
δίων, με δημοσιεύσεις στον το
πικό τύπο και με εκπομπές στο 
ραδιοφωνικό Σταθμό Φλώρινας 
η τροχαία πληροφορεί τους ο
δηγούς για τα προβλήματα που 
υπάρχουν στην κυκλοφορία, 
επισημαίνει τα επικίνδυνα ση
μεία και δ ίνει σχετικές οδηγίες. 
Για χάρη των αναγνωστών του 
περιοδικού μας, επισημαίνουμε 
τα επικίνδυνα σημεία των δρό 
μων που χρειάζονται ιδια ίτερη  
προσοχή από τους οδηγούς 
για να αποφύγουν τροχαία α
τυχήματα και ε ίνα ι: α) στον ε
θνικό δρόμο Φλώρινας - Κοζά
νης η θέση Κλειδί (26ο χιλ/τρο) 
και η διασταύρωση Αμυνταίου

(32ο χ ιλ/τρο), και β) στον εθνι
κό δρόμο Φλώρινας - Καστο
ριάς μέσω Βίγλας από το 12ο 
ως το 26ό χ ιλ/τρο  καθ’ όλο το 
24ωρο και κυρίως τον χειμώνα 
λόγω χιονοπτώσεων και παγε
τού».

Αστυνομία και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση

Η τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα 
έχει αναβαθμίσει το ρόλο της στις 
σωστές του διαστάσεις. Η Αστυνο
μία, που παρακολουθεί από κοντά 
τις εξελίξεις των κοινωνικών δομών, 
φροντίζει τώρα ακόμα περισσότερο 
να έχει άριστες σχέσεις με τους εκ
προσώπους της.

Ρωτήσαμε τους Δημάρχους 
Φλώρινας και Αμυνταίου κ.κ. ΚΩΤ- 
ΣΟΠΟΥΛΟ Αναστάσιο και ΣΤΑΓΟ 
Γιάννη αντίστοιχα, όπως και τον 
Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίου 
Γερμανού κ. ΤΣΙΚΟ Αλέξανδρο πώς 
βλέπουν τη συμβολή της Αστυνο
μίας στα προβλήματα του τόπου και 
τί προοπτικές υπάρχουν για μια στε
νότερη και αποδοτικότερη συνερ
γασία και να τί μας απάντησαν:
Ο Δήμαρχος Φλώρινας:

«Η συμβολή της Αστυνομίας στην
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επίλυση των προβλημάτων του Λαού 
της πόλης της Φλώρινας είναι αξιό
λογη. Οι Αστυνομικοί μας εδώ στην 
ακριτική Φλώρινα κέρδισαν με το 
ήθος τους, τη συμπεριφορά τους και 
την ενεργητικότητα, την εκτίμηση, 
την αγάπη και την εμπιστοσύνη των 
Φλωρινιωτών. Επικρατούν στη Φλώ
ρινα ιδανικές συνθήκες τάξης- 
ασφάλειας και οι προϋποθέσεις αυ
τές βοηθούν τους κατοίκους της 
Φλώρινας και της ευρύτερης περιο
χής του Νομού να επιδοθούν απερί
σπαστοι στα δημιουργικά τους έργα. 
Η συνεργασία μεταξύ του Δήμου και 
της Αστυνομίας είναι συνεχής, από
λυτη και δημιουργική».

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου:
«Τα τελευτα ία  χρόνια με την α

ναβάθμιση του ρόλου της Αστυνο
μίας, και τη στροφή της, περισσότε
ρο στα προβλήματα της κοινωνίας, 
δημιουργούνται σοβαρότατες ευ
καιρίες συνεργασίας με το Δήμο. 
Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις η 
συνεργασία με το Α.Τ.Τ. Αμυνταίου 
βρίσκεται σε μια συνεχή εξέλιξη, 
επειδή έχει συνειδητοποιηθεί η α
νάγκη για συντονισμένη προσπά
θεια στην επίλυση των διαφόρων 
προβλημάτων του Δήμου. Πιστεύω 
πως η σημερινή συνεργασία αποτε
λ ε ί τη καλύτερη προϋπόθεση για μια 
στενότερη και αποδοτικότερη συ
νεργασία στο μέλλον».
Ο κ. Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου 
Γερμανού:

«Η συμβολή της Αστυνομίας στη 
λύση των προβλημάτων του τόπου 
είναι τεράστια και άριστη. Πάντα συ
νεργαζόμασταν και συνεργαζόμα
στε με την Αστυνομία. Βαδίζουμε 
χέρι-χέρι για τον κοινό σκοπό, το 
καλό του τόπου μας».

Με την ευκαιρία της μετάβασής 
μας στη Φλώρινα, επισκεφθήκαμε 
και τα Αστυνομικά Τμήματα Τάξης 
Αμυνταίου και Αγ. Γερμανού, και 
συζητήσαμε με τους συναδέλφους 
που υπηρετούν στις ακριτικές αυ
τές τοποθεσίες, για τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν.

Στο Αμύνταιο μας υποδέχθηκε ο 
Διοικητής του Τμήματος Υπαστυ- 
νόμος Α' κ. Αθανάσιος ΓΙΑΝΝΟΥ- 
ΔΗΣ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. 
«Το Αμύνταιο» μας είπαν, «απέχει 
33 χιλιόμετρα από τη Φλώρινα και 
51 χιλιόμετρα από τα Ελληνο-Γιου- 
γκοσλαβικά σύνορα. Το υψόμετρο 
της πόλης είναι 645 περίπου μέτρα. 
Σοβαρά προβλήματα αστυνόμευ
σης δεν αντιμετωπίζουμε γιατί οι 
κάτοικοι ζουν φιλήσυχα και ειρηνι
κά. Οι περισσότεροι ασχολούνται 
με τη Γεωργία ενώ δεν είναι και λί
γοι αυτοί που εργάζονται στον Α- 
τμοηλεκτρικό Εργοστάσιο της ΔΕΗ. 
Στη δικαιοδοσία του Τμήματος υ
πάγονται οι Αστυνομικοί Σταθμοί 
του Αγ. Παντελεήμονα, του Νυμ
φαίου, του Ξυνού Νερού και του 
Σκλήθρου. Εκείνος που αντιμετω
πίζει τα σοβαρότερα προβλήματα 
τπ χειμώνα, είναι ο Α.Σ. Νυμφαίου 
που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.300 
μέτρων, αφού το χιόνι ξεπερνάει 
συχνά το ένα μέτρο. Εμείς, σε συ
νεργασία με τα συνεργεία της Νο
μαρχίας, κάνουμε ότι μπορούμε για 
να κρατάμε τους δρόμους ανοι
χτούς, έτσι ώστε η συγκοινωνία και 
η τροφοδότηση να γίνονται κανο
νικά».

Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε 
τη δυσμενέστερη από πλευράς 
διαβίωσης υπηρεσία της Διεύθυν
σης, το Α.Τ.Τ. Αγ. Γερμανού. Ο 
Άγιος Γερμανός απέχει 63 χιλιόμε
τρα από τη Φλώρινα και μόλις 3 από 
τα Γιουγκοσλαβικά σύνορα. Βρί
σκεται σε υψόμετρο 1.050 μέτρων. 
Είναι ένα πανέμορφο χωριό, που 
έχει χαρακτηρισθεί παραδοσιακός 
οικισμός, όπως και οι Ψαράδες πά
νω στο Τριεθνές (Ελλάδα - Αλβανία 
- Γιουγκοσλαβία) για τα χαρακτηρι
στικά κεραμόσκεπα μακεδονίτικα 
σπίτια τους. Ο Διοικητής του Τμή
ματος Υπαστυνόμος Β' κ. Ιωάννης 
ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ μας είπε: «Η υπηρεσία 
μας δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα 
προβλήματα αστυνόμευσης, αφού 
οι κάτοικοι του χωριού είναι μόνον 
160 και ασχολούνται με τη γεωργία 
και την κτηνοτροφία. Στη δικαιο
δοσία του Τμήματος υπάγονται οι

Αστυνομικοί Σταθμοί Ψαράδων, 
Αντάρτικού και Κρυσταλλοπηγής, 
που ασκεί και το διαβατήριακό έ
λεγχο για την Αλβανία. Υπάρχει, 
ακόμα, το Αστυνομικό Φυλάκιο 
Βροντερού, σε ένα χωριό με 50 κα
τοίκους, 31 χιλιόμετρα από τον 
Άγιο Γερμανό, δίπλα στα Αλβανικά 
σύνορα· στο φυλάκιο αυτό υπηρε
τεί μόνος εδώ και 3 χρόνια ο άγα
μος 45χρονος Αρχιφύλακας Β' κ. 
Αριστείδης ΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ. Όπως 
καταλαβαίνετε, αντιμετωπίζουμε 
έντονα προβλήματα διαβίωσης. Οι 
άγαμοι συνάδελφοι είναι αναγκα
σμένοι να κοιμούνται και να μαγει
ρεύουν μόνοι τους μέσα στο αστυ
νομικό κατάστημα. Για ψυχαγωγία, 
βέβαια, δε γίνεται λόγος, αφού κι 
αυτά ακόμα τα λίγα καφενεία που 
υπάρχουν στα χωριά, τις περισσό
τερες ώρες της ημέρας είναι κλει
στά. Ο χειμώνας εδώ είναι πολύ 
βαρύς. Στη θέση Βίγλα, όπου υ
πάρχει και το Χιονοδρομικό Κέ
ντρο, το χιόνι ξεπερνάει πολλές 
φορές τα δύο μέτρα, δημιουργώ
ντας σοβαρά προβλήματα στη συ
γκοινωνία».

Η ύπαρξη των Α.Τ.Τ. Αμυνταίου 
και Αγ. Γερμανού στον ευαίσθητο 
αυτό γεωγραφικό χώρο, συντείνει 
στην ανάπτυξη του αισθήματος 
ασφάλειας των κατοίκων. Αστυνο
μία και πολίτες ενώμένοι, με υψηλό 
εθνικό φρόνημα και συνείδηση της 
αποστολής τους, ζουν και συνερ
γάζονται αρμονικά σαν τους πα
λιούς Ακρίτες των συνόρων.

Αντί για επίλογο...

Ένα ταξίδι στη Φλώρινα, δεν 
είναι απλά ένα ταξίδι... Είτε 
πάτε για να πιείτε το φημι
σμένο ξυνό νερό της, είτε 
φτάσετε στη χειμωνιάτικη 
παγωμένη Φλώρινα αναζητώ
ντας το δρόμο για το κοντινό 
χιονοδρομικό κέντρο της Βί- 
γλας, είτε η Φλώρινα είναι η 
τελευταία σας στάση στο 
οδοιπορικό για τις Πρέσπες... 
ένα ταξίδι στη Φλώρινα είναι 
πάντα ένα ταξίδι πλούσιο σε 
εικόνες και εμπειρίες.
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«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»

Επιμέλεια: Α νθ/μος Κων/νος Δανοΰσης

I. Αστυνομία γενικά:

Ayssant Gilles, Αστυνομία και κοινωνικές 
σχέσεις (μετάφρ. Υπαστ. Α' Νικολαίδη 
Παύλου), 343.

Δανούση Κων/νου, Η Αστυνομία της Δανίας, 
των Φερόων και της Γροιλανδίας, 11.

Του ίδιου, Το ελβετικό αστυνομικό σύστημα, 
100.

Του ίδιου, Η Αστυνομίας της Φιλανδίας, 180.
Του ίδιου, Αστυνομικό Σώμα της Βικτώρια 

Αυστραλίας, 262.
Του ίδιου, Η Αστυνομία της Νορβηγίας, 370.
Του ίδιου, Η Αστυνομία της Ολλανδίας, 471.
Καρακώστα Γιάννη, Για μια σύγχρονη αστυ

νομία σ’ ένα σύγχρονο κράτος, 537.
Σπινέλη, Κ.Δ., Αστυνομία και ανήλικοι, 788.
Φαρσεδάκη Ιωάννη, Προτεραιότητες στη χά

ραξη στρατηγικής αστυνομικής δρά
σης ενόψει των τάσεων της εγκλημα
τικότητας στην σύγχρονη κοινωνία, 
116.

Φραντζεσκάκη Ιωάννη, Διεθνής δικαστική και 
αστυνομική αρωγή, 340.

Πως βλέπουν οι νέοι μας την Αστυνομία, 
535.

II. Αστυνομία - Δημ. Ασφάλεια:

Goldstein Bruce, Η ηλεκτρονική απάτη, το 
έγκλημα του μέλλοντος (Μετάφρ. 
Κων/νου Δανούση), 595.

Fondaumiere, Β. Juppin de, Ο διεθνής έλεγ
χος των ναρκωτικών (Μετάφρ. Ντίνου 
Καραγιάννη), 349.

Highfield Roger, Συνθετικά ναρκωτικά, μια 
τρομακτική απειλή, 267.

Γαλανόπουλου Αντωνίου, Οι «τζαμπατζήδες» 
των λεωφορείων, 876.

Δανούση Κων/νου, Ο πόλεμος της κοκαΐνης, 
549.

Μακροζαχόπουλου Φώτη, Βία και χούλιγκανς, 
η κατάρα των γηπέδων, 49.

Σαριδάκη Λευτέρη, Παραχάραξη, το έγκλημα 
του λευκού κολλάρου, 616.

Του ιδίου, Απ’ τις  αρματοδρομίες στον ιππό
δρομο, 891.

Χαλβατζάρα Αχιλλέα, Προστασία επισήμων 
προσώπων, 704.

Νομοσχέδιο για τα ναρκωτικά, 57.
Ντόπινγκ, ή πώς μετατρέπεται ο στίβος 

σε πράσινη τσόχα, 74.
Το πρόβλημα των ναρκωτικών, 451.
Ο νόμος για την καταπολέμηση της διά

δοσης των ναρκωτικών και την προσ
τασία των νέων, 824.

III. Αστυνομία - Επικαιρότητες:

Η Τροχαία Σερρών συσπειρώνει τους συ
μπολίτες της σε κάθε δημιουργική της 
προσπάθεια, 88.

Α ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Νέα της Ι.Ρ.Α., 107.
Οργανωτική ανασυγκρότηση της Αστυ

νομίας στο λεκανοπέδιο Αττικής, 256. 
Ένας τροχονόμος με όπλο την... κόκκινη 

κάρτα, 316.
Σύσταση υπηρεσιών ΥΔΤ και καθορισμός 

προϊσταμένων, 367.
52η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 791. 

Κάσσιου Δημητρίου, Η σύλληψη του φονιά 
του κοσμηματοπώλη της Σταδίου, 795. 

Αγιος Αρτέμιος, προστάτης της Ελληνι
κής Αστυνομίας, 884.

Διεθνής εβδομάδα φιλίας της Ι.Ρ.Α., 895. 
Στην Ξάνθη με την οικογένεια του πιο 

πολύτεκνου αστυνομικού, 966.

IV. Αστυνομία Επιστημονική -  Αστυν. 
Πρακτική:

Kirk, Paul L., Το πρόβλημα της ταυτότητας 
(Μετάφρ. Ντίνου Καραγιάννη), 16.

Του ιδίου, Η εξέταση της ενδυμασίας στην 
εξυχνίαση του εγκλήματος (Μετάφρ. 
Γ. Λεκάκη - Κ. Καραγιάννη), 95.

Serber Norman, Ίχνη δηγμάτων σε εγκλήμα
τα κατά προσώπων (Μετάφρ. Κων/νου 
Δανούση), 474.

Svensson Arne - Nendel Otto, Τα πρώτα βήμα
τα στη σκηνή του εγκλήματος (Μετά
φρ. Κων/νου Δανούση), 852.

Δανούση Κων/νου, Η προέλευση του πυρο
βολισμού, 767.

Περδίκη Αθανασίου, Η τεχνική της αμυντικής 
σκοποβολής στην υπηρεσία του αστυ
νομικού , 633.

Πιτσογιάννη Παναγιώτη, Η δακτυλοσκοπική 
μέθοδος, 346.

Σαριδάκη Λευτέρη, Σύλληψη και ενέργειες σε 
αυτόφωρο πταίσμα, 478.

Του ιδίου, Το αυτόφωρο έγκλημα, 9.
Οι υπολογιστές συμβάλλουν στην κατα

στολή της τρομοκρατίας και του ε
γκλήματος, 178.

Τεχνολογία της τρομοκρατίας και της 
πρόληψή της, 514.

V Αστυνομία -  Παρουσίαση 
Υπηρεσιών:

Ανάφη (το νησί και η αστυνομία του) 429. 
Κάσσιου Δημητρίου, Δημοτική Αστυνομία, 

299.
Καστελλόριζο (το νησί και η αστυνομία 

του), 4.
Λεκάκη Γεωργίου, Αστυνομικό Τμήμα Τάξης 

Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθη
νών, 172.

Του ίδιου, Η Αστυνομία στο χιονοδρομικό κέ

ντρο του Παρνασσού (Α.Τ.Τ. Αμφί- 
κλειας - Αράχωβας), 279.

Του ίδιου, Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής 
Αστυνομίας, 290.

Του ίδιου, Η τεχνολογία στην υπηρεσία της 
ΕΛ.ΑΣ. Διεύθυνση Πληροφορικής ΥΔΤ, 
387.

Του ίδιου, 171: Στην υπηρεσία του τουρισμού 
699.

Του ίδιου, Πλάκα, η συνοικία των θεών ξανα
ζεί, 783.

Μακροζαχόπουλου Φώτη - Καραγιάννη 
Κων/νου, Ευρυτανία 803.

Πολύμερου Νικολάου - Κάσσιου Δημητρίου, 
«...στην πρωτεύουσα της Φθιώτιδας», 
623.

Σαβθίδου Κάτιας, Αργολίδα, 709.
Σαμοθράκη (το νησί και η αστυνομία 

του), 684.
Σαριδάκη Λευτέρη, Ειδική Ομάδα Έρευνας 

Αεροδρομίων, 374.
Σπηλιωτόπουλου Κων/νου, Τμήμα Εξερευνή

σεων. Το μάτι των εγκληματολογικών 
υπηρεσιών, 213.

Σύμη (το νησί και η αστυνομία του) 525.
Φλώρινα (Αστυνομική Διεύθυνση), 953.

VI. Αστυνομία - Τροχαία:

Αν οδηγείς και παίρνεις φάρμακα... 67.
Γαλανόπουλου Αντωνίου, Τροχαία, θόρυβοι, 

καυσαέρια, 215.
Irving Alex, Η επίδραση του αλκοόλ στην ικα

νότητα για οδήγηση 545.
Κάσσιου Δημητρίου, Σύγκρουση τρένων και 

αυτοκινήτων στις ισόπεδες διαβάσεις, 
45.

Του ίδιου, Ασφάλιση αυτοκινήτων 196.
Του ίδιου, Κλοπές αυτοκινήτων μια σύγχρονη 

πληγή 539.
Του ίδιου, Οδική βοήθεια, 960.
Μακροζαχόπουλου Φώτη, Είναι οι νταλίκες 

δολοφόνοι; 121.
Του ίδιου, Ταξί, δικαιώματα και υποχρεώσεις 

οδηγών και επιβατών, 384.
Του ίδιου. Καμικάζι, 457.
Του ίδιου, Ελαστικά, 897.
Ροδοπούλου Μαρίας, Πράσινη κάρτα, 914.
Σαριδάκη Λευτέρη, Τροχαία Εθνικών Οδών 

(Α.Τ.Τρ. Σχηματαρίου), 724.

VII. Εγκληματολογία:

Γερμανού Σάββα, Η κακοποίηση των παιδιών, 
872.

Πανούση Γιάννη, Τα πλαίσια και το αντικείμε
νο οργάνωσης της Εγκληματολογίας, 
193.

Του ίδιου, Η ποινή του θανάτου, 440.
Του ίδιου, Παρεκκλίνουσα κοινωνική συμπε

ριφορά, 600.



Του ίδιου, Δικαιοσύνη της πρόνοιας και της 
καταστολής, 929.

Δανούση Κων/νου, Ο Αλφόνσος Μπερτιγιόν 
και το έργο του 30.

Δασκαλάκη Ηλία, Το στίγμα του εγκληματία 
και οι συνέπειες του, 461.

Ρήγα Αγγελικής - Σαββίδου Κάτιας, Εγκλημα- 
τολογικό Μουσείο, 401.

Τρωϊάνου - Λουλά Αγλαΐας, Ο ανήλικος παρα
βάτης και ή δίκη του, 282.

Τσαλίκογλου Φωτεινής, Σχιζοφρένεια και φό
νος 679.

Φιλία Βασίλη, Εγκληματικότητα και κοινωνι
κές δομές 762.

Χρηστίδη, Ιωάννη Β, Η επίδραση του κινημα
τογράφου στην εγκληματικότητα των 
νέων, 778.

Υπάρχουν εγκληματίες καριέρας; (Μετά- 
φρ. Κων/νος Δανούσης), 936.

Επεξεργασία ενός προτύπου ευρωπαϊκών 
εγκληματολογικών στατιστικών, 940.

VII Εξωτερική πολιτική -
Διεθνείς θεσμοί:

Λεκάκη Γεωργίου, UNICEF, 40 χρόνια συνε
χούς κοινωνικής και ανθρωπιστικής 
προσφοράς, 52.

Ροδοπούλου Μαρίας, Σκανδιναβία, 355.
Της ίδιας, Διεθνείς Οικονομικοί Θεσμοί, 812.

Γαλλία, 229.
ΕΣΣΔ, 59.
Ευρωπαϊκή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών 

477.
Λατινική Αμερική, 140.

Σπηλιωτόπουλου Κων/νου, Οργανισμός Ηνω
μένων Εθνών, 974.

IX. Ιατροδικαστική:

Κουτσελίνη Αντώνη, Ιατροδικαστική, η δια
κήρυξη της Σεβίλλης, 773.

Μιχαλοδημητράκη Μ., Εγκλήματα ανάμεσα 
σε ομοφυλόφιλους, 118.

Μπούκη Δημοσθένη, Ναρκωτικά και ενημέ
ρωση, κίνδυνος ή ουτοπία; 620.

X. Κοινωνικά θέματα:

Κοσμόπουλου Αλ., Ήλιος, ψωμί και τριαντά
φυλλα για το παιδί 425.

Ρήγα Αγγελικής, Παιδικά χωριά SOS, 809.
Τής ίδιας, Δικαίωμα στη διαφορά, 970.
Ροδοπούλου Μαρίας - Ρήγα Αγγελικής, Τις 

τρώει σήμερα η γυναίκα; 124.
Ροδοπούλου Μαρίας, Ό χ ι στα ναρκωτικά, ναι 

στη ζωή, 555.
Της ίδιας, Γόνιμες διακοπές, 638.
Της ίδιας, Υιοθεσία, 886.
Σαριδάκη Λευτέρη, Εργατικά ατυχήματα, 35.
Voig Anna, Ας προστατεύσουμε τους ηλικιω

μένους, 259.

XI. Νομικά θέματα:

Αλεξιάδη Στέργιου, Ο έλεγχος της αλήθειας 
στο ανακριτικό έργο. Η χρησιμοποίηση 
πολυγράφων, 529.

Του ίδιου, Η οργάνωση της εξέτασης των 
μαρτύρων στην ανάκριση του εγκλή
ματος, 592.

Του ίδιου, Η επιστημονική απόδειξη δια των 
ενδείξεων και η προστασία των ατομι
κών ελευθεριών και δικαιωμάτων, 676.

Βανικιώτη Γιάννη, Η υπόσταση των θεμελιω
δών δικαιωμάτων στο κοινοτικό δί
καιο , 521.

Καραγιάννη Κων/νου, Έρευνες που προβλέ- 
πονται από ειδικούς ποινικούς νό
μους, 801.

Του ίδιου, Διακεκριμένες περιπτώσεις κλο
πής, 933.

Καρακώστα Ιωάννου, Τα ανθρώπινα δικαιώ
ματα, 849.

Κασιμάτη Γεωργίου, Το σύστημα λαϊκής αντί
στασης και προστασίας του πολιτεύ
ματος, 844.

Μηζύθρα Αναστασίου, Διεθνής Ευθύνη, 434.
Παπανούτσου Ευαγγέλου, Ηθική και δίκαιο, 

508.
Ρήγα Αγγελικής, Νομική προστασία της εργα

ζόμενης γυναίκας, 437.
Σαριδάκη Λευτέρη, Προθεσμία υποβολής έ

γκλησης, 175.
Τσουραμάνη, Χρ. Ε., Αποπλάνηση παιδιών 

(Παιδεραστία), 603.
Κασετοπειρατεία. Η καταλήστευση της 

δημιουργίας στο φως της νομοθεσίας, 
νομολογίας και αστυνομικής πρακτι
κής, 39.

Η κοινοτική έννομη τάξη, 157.
Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη αποτελεί νέο 

κοινοτικό δίκαιο, 226.
Οι ποινικές επιστήμες σ’ έναν κόσμο που 

αλλάζει, 241.
Είναι ενδεδειγμένη η ποινική προστασία 

του περιβάλλοντος; 552.
Ο νέος νόμος για τα ενοίκια, 575.

XII. Υγεία - Καταναλωτής:

Αναστασοβίτη Ανδρέα, Ποιότητα του νωπού 
κρέατος, 6.

Του ίδιου, Προστασία της δημόσιας υγείας 
από τις ζωονόσους, 352, 865.

Λεκάκη Γεωργίου, Κάπνισμα, μια αργή αυτο
κτονία , 563.

Μακροζαχόπουλου Φώτη, AIDS, το βασίλειο 
του τρόμου, 202.

Μεσσαριτάκη Γιάννη, Οι δηλητηριάσεις των 
παιδιών, 303.

Μιχόπουλου Γεωργίου, AIDS. Τι πρέπει να 
γνωρίζει ο αστυνομικός, 770.

Νάνου Νικολάου, Αίμα, αιμοδοσία, αιμοδό
τες, 691.

Ροδοπούλου Μαρίας, Η Ευρωπαϊκή Κοινότη
τα και οι καταναλωτές, 90.

Ροδοπούλου Μαρίας - Ρήγα Αγγελικής, Η υ
γεία σΐο χώρο της εργασίας, 286.

Χαλαζωνίτη Ν., Η βλαπτική επίδραση των α
κτινών «X» και μέτρα προφύλαξης, 
859.

Υγεία των παιδιών; ο αυριανός πλούτος, 
69.

Για μια σωστή διατροφή, 431.
Πώς πρέπει να διατρεφόμαστε, 646.
Καρδιακή προσβολή, 807.

XIII. Προβληματισμός:

Dummett Michael, Η ηθική των μνημείων πο

λιτισμού (μετάφρ. Κων/νου Δανούση), 
54.

Ελύτη Οδυσσέα, Η αποστολή του επιστήμονα 
και του ποιητή, 660.

Καζαντζάκη Νικολάου, Τα προβλήματα του 
νεοελληνικού πολιτισμού, 856.

Καραγιάννη Κων/νου, Η κρίση των πολιτι
σμών, 689.

Μόσχου Παύλου, Τεχνολογική επανάσταση, 
πανάκεια ή χίμαιρα; 130.

Τσάτσου Κων/νου, Πνευματικό καταπίστευ
μα, 947.

XIV. Ιστορικά - Επετειακά:

Ελύτη Οδυσσέα, Η πορεία στο Μέτωπο, 760.
Κάσσιου Δημητρίου, Μετά 2500 χρόνια μια 

αθηναϊκή τριήρης ξαναζωντανεύει την 
ιστορία, 867.

Μουστάκη Γεωργίου, Είναι αυθεντικό το σά
βανο του Χριστού, 305.

Πιστολή Ευσέβιου, Η νίκη της αγάπης, 304.
Του ίδιου, Η ελπίδα μας (Κοίμηση Θεοτόκου), 

614.
Σαββίδου Κάτιας, Με ολάνοιχτα πανιά στο 

πέλαγος της ιστορικής μνήμης, 363.
Της ίδιας, Ο ύμνος στην ελευθερία και οι δη

μιουργοί του, 642.
Της ίδιας, Ο βομβαρδισμός του Παρθενώνα, 

686.
Της ίδιας, Μαρίνος Αντύπας, Ο πρωτομάρτυ

ρας άγιος της αγροτιάς, 219.
Της ίδιας, Στους ήρωες του 1821 και της 

προεπαναστατικής περιόδου, 225.
Της ίδιας, Μια νύχτα πριν είκοσι χρόνια (21η 

Απριλίου 1967), 308.

Σαριδάκη Λευτέρη, Η ληστεία της Πέτρας, 
208.

Σεκέρογλου Πάρη, Η άλωση της Κωνσταντι
νούπολης, 360.

Πάσχα στον Όλυμπο, 321.
Πολυτεχνείο, μνήμη και στοχασμός, 846.
Κων/νος Βλαχόπουλος, ο στρατηγός της 

ανεξαρτησίας, ο πρώτος αρχηγός της 
Χωροφυλακής, 916.

XV. Λογοτεχνία - Τέχνη:

Δανούση Κων/νου, Η γέννηση του Χριστού 
στη βυζαντινή τέχνη, 943.

Μιλλ Πιερ, Η ενοχλητική αμνησία, 416.
Σαββίδου Κάτιας, Βασίλης Ρώτας, 832.

Σαλβαντόρ Νταλί, ο τελευταίος των κο
ρυφαίων, 146.

Τα 100 χρόνια της γέννησης της Κυβέλης 
φωτίζουν την Παγκόσμια Ημέρα Θεά
τρου, 232.

Ταρκόφσκι Αντρέι, 315.
Κάρολος Κουν, Μισός αιώνας προσφοράς 

στη ζωή και το θέατρο, 408.
Παναγιώτης Παπαδούκας, 902.

Τερζάκη Αγγέλου, Ελληνική απαισιοδοξία, 
968.

Αγια Νύχτα, 945.

XVI. Ταξίδια - ταξιδιωτικά:

Δανούση Κων/νου, Μυστράς, οι απαρχές του 
νέου ελληνισμού, 405.

Κάσσιου Δημητρίου, Οδηγός διακοπών και 
χρήσιμες συμβουλές, 379.



Τήνος, το νησί της ελπίδας και της τέ 
χνης, 153.

Απ' τη Φυλή στο σπήλαιο του Πανός, 237.
Περνώντας τα σύνορα..., 494.

XVII. Διάφορα:

Αλιφέρη Θανάση, Το άθλημα της πάλης, 829.
Αρτόπουλου Ελισαίου, Η τράπουλα, 931.
Καραπανάγου Ιωάννη, Αγνώστου ταυτότητας 

ιπτάμενα αντικείμενα, 863.
Κάσσιου Δημητρίου, Εθνικός Οργανισμός 

Πρόνοιας, 136.
Του ίδιου, 1987: Ευρωπαϊκό έτος περιβάλλο

ντος, 465.
Κλώντζα Εμμαν., Ραδιοερασιτέχνες, 134.
Μακροζαχόπουλου Φώτη, Χρώματα, 730.
Μόσχου Παύλου, Γραφειοκρατία, η λερναία 

ύδρα του δημόσιου βίου, 781.
Ρήγα Αγγελικής, Τα δάση κινδυνεύουν, 217.
Ροδοπούλου Μαρίας, Το ελληνικό φάρμακο, 

294.

Σαθβίδου Κάτιας, Εκατό χρόνια μετά τη γέν
νηση του Σέρλοκ Χολμς, η αστυνομική 
λογοτεχνία συναρπάζει, 442.

Της ίδιας, Κύπρος, 610.
Της ίδιας, Στάχυολογώντας εκατονταετηρί

δες, 949.

XVIII. Μόνιμες στήλες:

Αθλητισμός: 71, 151, 235, 317, 413, 578, 664, 
748, 829, 918.

Αλληλογραφία: 80, 164, 248, 332, 418, 498,
Σαριδάκη Λευτέρη, Εθνικοί Δρυμοί, 718.
Webster Erik, Πώς να διοικείτε καλά, 606.

Πώς γεννήθηκε η σάτιρα, 247.
Computers, οι κυρίαρχοι του 2000, 532.
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Εί

κοσι πέντε χρόνια λειτουργίας του, 
527.

Σεισμοί, ένα μεγάλο εθνικό πρόβλημα, 
694.

Μοσχάκειο Διεθνές Μουσείο Θαλασσίων

Ερευνών, 870.
584, 670, 753, 837, 921, 1002. 

Αυτοκίνητο: 67, 155, 239, 323, 663, 747, 913. 
Βιθλιοπαρουσίαση: 74, 157, 241, 325 , 667, 

916.
Ειδικές ανταποκρίσεις: 104, 186, 278, 395, 

484, 572, 658, 742, 815, 912, 994. 
Επαρχιακός τύπος: 480, 656, 740, 823.
Ζωή και τεχνολογία: 62, 143, 750, 835. 
Καταναλωτής: 6, 90, 352, 431, 646.
Λόγος και τέχνη: 66, 147, 234, 491, 577, 662, 

746, 832, 984.
Ματιές στα γεγονότα 23, 110, 187, 277, 396, 

483,568,654,737,817,909,990.
Ο κόσμος μας: 65, 148, 387, 489, 640, 751.
Οι καλύτερες ώρες: 76, 160 , 244, 328 , 415, 

496, 583, 668, 752, 836, 920, 1001.
Τα δικά μας: 26, 112, 191, 273, 391,447, 456, 

630, 703, 798, 881.
Ταξιδεύοντας μαζί μας: 72, 153, 237. 
Υπηρεσιακά νέα: 19, 108, 184, 270, 399, 486, 

567, 649, 734, 819, 906, 996.

-  A -

Άγιος Αρτέμιος 884 
Αεροδρομίων ασφάλεια 374 
AIDS 202, 770 
Αιμοδοσία 691 
Ακουστικής λάθη 767 
Ακτίνες «X» 859 
Αλκοόλ και οδήγηση 545 
Αμερική Λατινική 140 
Ανάφη 429 
Ανάκριση 529
Ανήλικοι και αστυνομία 788 -  παραβάτες 282
Αντύπας Μαρίνος 219
Απαισιοδοξία ελληνική 968
Απάτη ηλεκτρονική 595
Απόδειξη επιστημονική 676
Αποπλάνηση 603
Αργολίδα 709
Αρχιφυλάκων εξετάσεις 728 
Ασθένειες ψυχικές 325 
Αστυνομία δημοτική 299, κοινωνικές σχέσεις 

343, σύγχρονη 537
Αστυνομίας οργάνωση 256, παιδικές εξοχές 

290
Αστυνομίες ξένες, Δανίας 11, Ελβετίας 100, 

Νορβηγίας 370, Ολλανδίας 471, Φι
λανδίας 180

Αστυνομική συνεργασία διεθνής 340 
Αστυνομικοί καλλιτέχνες 66, 577, 881 
Ατυχήματα εργατικά 34 
Αυτοκίνητα, ασφάλιση 196, ελαστικά 897, 

κλοπές 539, νταλίκες - δολοφόνοι 121, 
προσπέρασμα 562 

Αυτόφωρο έγκλημα 9, πταίσμα 478

- Β -

Βενιζέλου μουσείο 777 
Βία γηπέδων 49 
Βλαχόπουλος Κων/νος 916 
Βοήθεια οδική 960 
Βρεττάκος Νικηφόρος 491

- Γ -

Γαλλία 229
Γέννηση Χριστού (τέχνη) 943

Β ΚΑΤΑ ΛΗΜΜΑΤΑ:

Γηπέδων βία 49 
Γιουνισέφ 52 
Γραφειοκρατία 781
Γυναικών, εργαζομένων προστασία 437, -  κα

κοποίηση 124

- Δ -

Δακτυλοσκοπική 346 
Δάση 217
Δηγμάτων ίχνη 474 
Δηλητηριάσεις 303 
Δημόσια υγεία 352, 865 
Διακοπές 379, 638
Δίκαιο -  ηθική 508 -  κοινοτικό 226, 521 
Δικαιοσύνη πρόνοιας 929 
Δικαιώματα ανθρώπινα 521, 849 
Διοίκησης τρόπος 606 
Δράσης αστυνομικής χάραξη 116 
Δρυμοί εθνικοί 718 
Έγκλημα αυτόφωρο 9 
Εγκλήματα ομοφυλόφιλων 118 
Εγκληματία στίγμα 461, -ίες καριέρας 936 
Εγκληματικότητα 116, 762 
Εγκληματολογία 30, -ας οργάνωση 193, -κές 

υπηρεσίες 212, -κές στατιστικές 940 
Εγκλήματος, - εξιχνίαση 95, - καταστολή 178, 

- σκηνή 852
Έγκλησης προθεσμία 175 
Εθνικός οργανισμός πρόνοιας 136 
Ελαστικά αυτοκινήτων 897 
Ελευθερίες ατομικές 676 
Ελευθερίας ύμνος 642 
Ενοικίων νομοθεσία 575 
Εξιχνιαστής ψεύδους 529 
Εξοχές παιδικές 290 
Επέτειος 949
Επιστήμες αποστολή 660, - ποινικές 241 
Έρευνες 800 
Ε.Σ.Σ.Δ. 59 
Ευθύνη διεθνής 434 
Ευθυμογράφημα 416

- Ζ -

Ζωονόσοι 352, 865

-  Η -

Ηθική 508
Ηλικιωμένων προστασία 259 

- Ο  -

Θέατρο 232 
Θεοτόκου κοίμηση 614 
Θεσμοί οικον. διεθνείς 812 
Θορυβοι 215

Ιατροδικαστική 773 
Ιντερπόλ 340 
Ιππόδρομος 891 
ΙΡΑ 107, 739, 895

-  Κ -

Καθήκοντος θύματα 272, 398, 653, 834
Καμικάζι 457
Κάπνισμα 563
Καρδιακή προσβολή 807
Κάρτα πράσινη 914
Κασετοπειρατεία 39
Καστελλόριζο 4
Καταπίστευμα πνευματικό 947
Καταστολής δικαιοσύνη 929
Καυσαέρια 215
Κέντρο Εθνικό Κοιν. Ερευνών 527 
Κινηματογράφος 778
Κλοπές αυτοκινήτων 539, διακεκριμένες 933
Κοκαΐνη 549
Κουν Κάρολος 408
Κρέας νωπό 6
Κυβέλη 232
Κυριακάκης Μανώλης 577 
Κύπρος 610
Κωνσταντινούπολης άλωση 360 

- Λ -

Λεωφορεία αστικά 876 
Λογοτεχνία αστυνομική 442



-  Μ -

Μαρκόνι Γουλιέλμος 775 
Μαρτύρων ανάκριση 592 
Μνημεία πολιτισμού 54
Μουσεία, Βενιζέλου 777, Εγκληματολογικό 

401, Μοσχάκειον 870 
Μπερτιγιόν Αλφόνσος 30 
Μυστράς 405

-  Ν -

Ναρκωτικά 451, 549, διεθνής έλεγχος 349, 
ενημέρωση 620 Θεραπευτικές Κοινό
τητες 554, νέα νομοθεσία 824, συνθε
τικά 267, σχέδιο νόμου 57 

Νομολογίες 560, 648 
Νταλί Σαλβαντόρ 146 
Ντόπινγκ 74 
Νύχτα άγια 945

-  Ο -

Οδήγηση, χρήση φαρμάκων 67 
Οδική βοήθεια 960 
ΟΗΕ 977
Ολυμπιακό Στάδιο (Α.Τ.Τ.) 172 
Όλυμπος (Καρπάθου) 321 
Ομοφυλόφιλων εγκλήματα 118 
Οργανισμός Αφρικανικής Ενότητας 311

- Π  -

Παιδιά 425, αποπλάνηση 603, δηλητηριάσεις 
303, διακοπές 638, κακοποίηση 872, 
σπαστικά 970, υγεία 69 

Πάλη 829
Πανός Σπήλαιο 237 
Παράδεισός Ιωακείμ 66 
Παραχάραξη 616

Παρθένων βομβαρδισμός 6-6 
Παρνασσού χιονοδρομικό κέντρο, 279 
Πάσχα 321 
Πεντέλη 72
Περιβάλλον, έτος Ευρωπαϊκό 465, ποινική 

προστασία 552 
Πέτρας ληστεία 208 
Πλάκα 783 
Ποινή θανατική 440 
Πολιτεύματος προστασία 844 
Πολιτισμός νεοελληνικός 856 
Πολιτισμών κρίση 689 
Πολυτεχνείο 846
Προσώπων επισήμων προστασία 708 

-  Ρ -

Ραδιοερασιτέχνες 134 
Ρώτας Βασ'ιλης 832

- Σ -

Σαμοθράκη 684 
Σάτιρα 247 
Σεισμοί 694 
Σέρρες 88
Σκοποβολή αμυντική 633 
Σολωμός Διονύσιος 642 
Σπαστικά παιδιά 970 
Στατιστικές εγκληματολογικές 940 
Συγκρούσεις τρένων 45 
Συλλήψεις 478 
Σύμη 525
Συμπεριφορά κοινωνική παρεκκλίνουσα 600 
Σχιζοφρένεια 679

- Τ -

Ταξί 384
Ταρκόφσκι Αντρέϊ, 315 
Ταυτότητας πρόβλημα 16 
Τέχνη βυζαντινή 943 
Τ εχνολογία 130 
Τζαμπατζήδες 876 
Τήνος 153 
Τόλιας Γιάννης 234 
Τουρισμός και Αστυνομία 699 
Τράπουλα 978
Τρένων -  συγκρούσεις αυτοκινήτων 45 
Τριήρης αθηναϊκή 867
Τρομοκρατίας καταστολή 178, Τεχνολογία 

514
Τροχαία 215, εθνικών οδών 724 

-  Υ -

Υγεία 286 
Υιοθεσία 886
Υπολογιστές ηλεκτρονικοί 178, 532

_ φ _

Φάρμακο ελληνικό 294 
Φθιώτιδα 623 
Φλώρινα 953 
Φόνος 679

- X  -

Χούλιγκανς 49 
Χριστού σάβανο 305 
Χρώματα 731 
Χωριά παιδικά 809

-  Ψ -

Ψυχική ασθένεια και επικινδυνότητα 325

Σας ενδιαφέρει το περιοδικό 
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» τότε 
γραφτείτε συνδρομητής.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
(Συνδρομή για ένα χρόνο (12 τεύχη): 800 δρχ.)

ΕΠΩΝΥΜΟ ......................................................................................................

ΟΝΟΜΑ ...........................................................................................................

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ..................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ....................................................................................................

ΤΗΛ....................................................................................................................
Ημερομηνία

Η πληρωμή της συνδρομής μπορεί να γίνει: 
Ταχυδρομώντας (με απλή ταχυδρομική επιταγή) 800 
δρχ. στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 175
ΑΘΗΝΑ 112 51_______________ _

(υπογραφή)



Με την ευκαιρία του γιορτα
σμού της μνήμης των ΓΊαμμεγίστων 
Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ την 
7-11-87 έγινε στον ομώνυμο ναό 
των αστυνομικών σχολών, μέγας

εσπερινός και περιφορά της εικό
νας.

Παραβρέθηκαν ο Αρχηγός του 
Σώματος Αντιστράτηγος κ. Νίκων 
Αρκουδέας, οι δύο υπαρχηγοί, α
νώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί, 
αντιπροσωπείες δοκίμων των πα
ραγωγικών σχολών του Σώματος 
και πλήθος κόσμου.

Μια ανθρώπινη, συγκινητική στιγ
μή για τους αστυνομικούς της 
Φλώρινας. Με... νονά την Αστυ
νομική Διεύθυνση του νομού βα
φτίστηκε στον Άγιο Σπυρίδωνα 
Αχλάδας η κόρη του Παύλου και 
της Ειρήνης Μπάλιου, που γεννή

θηκε σε περιπολικό της Τροχαίας 
με τη βοήθεια του πληρώματος 
του. Στη νεοφώτιστη δόθηκε το 
όνομα Μαρία.
Το γεγονός είναι μια ακόμη από
δειξη πως η αστυνομία δεν ασχο- 
λείται μόνο με την πρόληψη και 
την καταστολή του εγκλήματος. 
Βρίσκεται πλά'ί στον πολίτη συ
μπαραστάτης σε κάθε του πρό
βλημα.




