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Τις παραμονές τω ν Χ ρ ισ του γέννω ν και της Π ρω τοχρονιάς, η Μ ουσ ική  της Ελληνικής Α στυνομ ίας επι- 
σ κέφ θ η κε  το  Υπουργείο Δημ. Τάξης, τις  Γεν ικές  Α σ τυνομ ικές  Δ ιευ θ ύ νσ ε ις  Α θήνας και Π ειρα ιά  και τις  Σχο
λές της Α στυνομ ίας και έψ αλε τα χρ ισ τουγενν ιά τ ικα  και π ρω τοχρονιάτικα  κάλαντα σ την ηγεσ ία  του  Σώ μα
τος και το  προσωπικό τω ν υπηρεσ ιώ ν. Ή τα ν  μια ευχάρ ισ τη  νότα  μέσα σ τις  άγ ιες μέρες τω ν Εορτώ ν, που 
αντήχησε ευχάρ ισ τα  στις υπ ηρεσ ίες της Α στυνομ ίας και δ ιέκοψ ε, έσ τω  και για λίγο, το  φ όρτο  της υπ ηρε
σ ιακής απασχόλησης.
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Προς το Προσωπικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας 

και του Πυροσβεστικού Σώματος

Σε σας και τις οικογένειες σας, στέλνω τις πιο θερ
μές ευχές μου για χαρούμενες γιορτές και ευόόωση 
των προσδοκιών σας στο Νέο Έτος που σε λίγο θα 
υποδεχτούμε.

Σας διαβεβαιώ ότι το χρόνο που φεύγει επιτελέσατε 
έργο αντάξιο της κοινωνικής αποστολής σας και κατα
δείξατε στον Ελληνικό λαό ότι είστε άξιοι της εμπιστο
σύνης με την οποία σας περιβάλλει.

Πιστεύω απόλυτα ότι με την ίδια διάθεση κι εργατι
κότητα θα συνεχίσετε να υπηρετείτε το λειτούργημά 
σας και το Νέο Έτος 1990, για το καλό του κοινωνικού 
συνόλου και εύχομαι γ ι’ αυτό καλή επιτυχία.

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ

Προς το Προσωπικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας

Για τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου 
Έτους 1990, απευθύνω σε σας και τις οικογένειές σας 
τις καλύτερες ευχές μου για υγεία και ευτυχία.

Εύχομαι ακόμη ο ενανθρωπήσας θεός να φωτίζει 
την ψυχή σας και το άστρο της Βηθλεέμ να σας καθο
δηγεί στην εκπλήρωση της αποστολής σας.

0 καινούργιος χρόνος που σε λίγο ανατέλλει μας κα- 
λεί να αγωνισθούμε με πίστη και σθένος για να επιτύ
χουμε στη δύσκολη κοινωνική μας αποστολή και να δι
καιώσουμε τις προσδοκίες του λαού μας για τάξη, 
ασφάλεια και κοινωνική γαλήνη. Καλά Χριστούγεννα 
και Καλή Χρονιά.

Ο Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
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ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 
ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Από το περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ»

Του: Ν. ΜΙΧΑ 
Χημ. Μηχ. Υπ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Αντιπροέδρου Οδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος

Α' ΓΕΝΙΚΑ

Η αλματώδης αύξηση των αυτοκινήτων και των 
οδικών μεταφορών με την τεράστια συμβολή στην 
οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο όλων των χωρών 
έχει δυστυχώς και τις αρνητικές επιπτώσεις της. Μία 
απ' αυτές είναι και η αύξηση των τροχαίων ατυχημά
των.

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ο αριθμός 
των τροχαίων ατυχημάτων έχει αυξηθεί πάρα πολύ 
και αποτελεί μία από τις σημαντικώτερες αιτίες 
θανάτων στη χώρα μας, ενώ οπωσδήποτε είναι η 
κυριώτερη αιτία τραυματισμών ατόμων και η μοναδι
κή αιτία ζημιών στα οχήματα.

Από τα στοιχεία της Τροχαίας προκύπτει ότι τα 
τροχαία ατυχήματα που έγιναν το 1985 στην Ελλάδα 
ήταν 21.868 από τα οποία προκλήθηκαν 1.829 
θάνατοι και 32.589 τραυματισμοί. (Για το 1984 οι 
αντίστοιχοι άνομοί ήταν: 21.665 άυξηση 1%, 1819 
αύξηση 0,55% και 32.096 αύξηση 1,54%). Ο αριθμός 
αυτός είναι δυσανάλογα μεγάλος αν συγκριθεί με τα 
ατυχήματα που γίνονται σε άλλες χώρες και σε 
σχέση με τον αριθμό των οχημάτων που κυκλοφο
ρούν σ' αυτές.

Από στατιστικές τροχαίων ατυχημάτων που δημο
σίευσε η Διεθνής Οδική Ομοσπονδία (INTERNATI
ONAL ROAD FEDERATION), προκύπτει ότι η Ελλά
δα βρίσκεται σε μία από τις τελευτα ίες θέσεις του 
πίνακα και με πολύ μεγάλο δείκτη τροχαίων ατυχη
μάτων ανά 10.000 σχήματα. (Σχ. 1).

Από τον πίνακα του σχήματος 1 συμπεραίνουμε 
ότι ο δείκτης αυτός ατυχημάτων είναι για τη χώρα 
μας (9,91) πενταπλάσιος τυ δείκτη της Ιαπωνίας 
(2,00), τετραπλάσιος του δείκτη των Η.Π.Α. (2,26), 
και τριπλάσιος του δείκτη της Αγγλίας (2,96). Μικρό
τερος είναι μόνο από τους δείκτες της Ουγγαρίας 
(10,82), της Πορτογαλίας (10,06) και της Τουρκίας 
(29,80).

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δείκτες αυτοί παρουσι
άζουν γενικά μια τάση μείωσης χρόνο με χρόνο και 
αυτό ισχύει για όλες τις χώρες.

Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των ατυχημάτων ανά
10.000 αυτοκίνητα μειώνεται συνεχώς σ' όλες τις 
χώρες και αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς 
μέτρων που βελτιώνουν τις συνθήκες και αυξάνουν 
την ασφάλεια της κυκλοφορίας.

Στις χώρες όμως που οι δείκτες είναι μικροί τα 
περιθώρια για μείωση είναι λίγα. Για τη χώρα μας που 
το 1984 είχε δείκτη 9,91 υπάρχουν περιθώρια

σημαντικής μείωσης.
Έτσι αν μπορούσαμε με κατάλληλα μέτρα να 

φθάνουμε τις μεσαίες χώρες του πίνακα που έχουν 
δείκτη γύρω στο 5,0 θα ήταν δυνατό να μειώσουμε 
στο μισό τον αριθμό των νεκρών (κάτω από 700-800) 
και τους τραυματισμούς στις 15.000 περίπου το 
χρόνο.

ΙΑΠΩΝΙΑ 2,00 
Η.Π.Α. 2,26 (1983)
ΑΓΓΛΙΑ 2,96 
ΙΤΑΛΙΑ 3,47 
ΔΑΝΙΑ 3,76 (1983)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,06 
ΙΣΠΑΝΙΑ 4,60 
ΓΑΛΛΙΑ 4,85 
ΒΕΛΓΙΟ 5,24 
ΑΥΣΤΡΙΑ 6,00 
ΚΥΠΡΟΣ 6,89 
ΕΛΛΑΔΑ 9,91 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 10,06 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 10,82 
ΤΟΥΡΚΙΑ 29,80 (1982)

Σχ. 1
ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΚΡΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ 
15 ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1984 ΝΕΚΡΟΙ ΑΝΑ
10.000 ΟΧΗΜΑΤΑ

Οι αρνητικές επιπτώσεις των 1850 περίπου θανά
των και 32.600 τραυματισμών είναι πολύ σημαντικές 
για τη χώρα μας.

Έ χει υπολογιστεί ότι από άποψη οικονομικής 
επιβάρυνσης το συνολικό κόστος των τροχαίων 
ατυχημάτων στην Ελλάδα εκτιμάται ότι είναι της 
τάξης των 50-55 δισ. δρχ. το χρόνο. Στο ποσό αυτό 
περιλαμβάνονται η ζημιά της Εθν. Οικονομίας από τη 
μείωση του ενεργού πληθυσμού, οι δαπάνες νοσο
κομειακής περίθαλψης και οι επισκευές των αυτοκι
νήτων. Δεν είναι δυνατό όμως να υπολογιστεί μιά 
άλλη πολύ σοβαρή επίπτωση που είναι ο ανθρώπινος 
πόνος των παθόντων και των οικογενειών τους και η 
ταλαιπωρία της στρατιάς των αναπήρων και των 
συγγενών τους.

2. ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Τα αίτια στα οποία οφείλονται τα τροχαία ατυχήμα

τα είναι πάρα πολλά, μπορούν όμως να αποδοθούν
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σε τρεις βασικούς παράγοντες: 
α) τον ανθρώπινο παράγοντα (κυκλοφοριακή αγω

γή, ικανότητα, εμπειρία, φυσική κατάσταση, 
νέος οδηγός, παλιός οδηγός, κλπ.). 

β) τον παράγοντα όχημα (τύπος οχήματος, κατά
σταση, παλιό, νέο, φθορά ελαστικών, τετράτρο
χο, δίτροχο, κλπ.).

γ) τον παράγοντα δρόμο (κατηγορία δρόμου, γεω
μετρικά στοιχεία, ορατότητα, οριζόντια-κατακό- 
ρυφη σήμανση, στηθαία ασφαλείας, κατάσταση 
επιφάνειας στεγνή ή βρεγμένη, ολισθηρότητα, 
κλπ.).

Ο μεγάλος αριθμός των παραγόντων που συμβάλ
λουν στην δημιουργία ενός ατυχήματος δικαιολο
γούν και τη δυσκολία να αποδοθεί ένα ατύχημα 
αποκλειστικά στο ένα ή στο άλλο αίτιο.

Γιατί είναι αποδεδειγμένο ότι, ένα ατύχημα πραγ
ματοποιείται εξ  αιτίας της συμβολής πολλών παρα
γόντων και ατυχών συμπτώσεων και δεν είναι εύκολο 
να εκτιμηθεί η επίδραση του καθενός σ' αυτόν. Από 
μελέτες που έχουν γίνει στην Αγγλία (UK, SABAY 
AND TALOR, 1980) αποδείχθηκε ότι τα λάθη του 
οδηγού «συμμετείχαν» σ' ένα ποσοστό 65% των 
περιπτώσεων ως μοναδικός παράγοντας και στα 96% 
μαζί με τον παράγοντα περιβάλλον. Όπως πολύ 
σωστά αναφέρεται σε κάποιο άρθρο: «Κάθε ατύχημα 
είναι μια αλυσίδα ατυχών γεγονότων. Αν, με κάποιο 
τρόπο κατορθώσουμε και σπάσουμε οποιονδήποτε 
κρίκο της αλυσίδας, είναι ενδεχόμενο το ατύχημα να 
αποφευχθεί».

Έτσι π.χ. ένα ατύχημα για το οποίο λέμε ότι «το 
όχημα ξέφυγε από την πορεία του» μπορεί να 
αποδοθεί στον συνδυασμό πολλών παραγόντων, 
όπως: στον οδηγό (έτρεχε πολύ), στο όχημα (δεν 
είχε καλή ανάρτηση ή λάστιχα), ή στο δρόμο (ολισ
θηρότητα της επιφάνειας, απότομη στροφή, έλλειψη 
ορατότητας). Αν ένας απ' αυτούς τους κρίκους 
σπάσει π.χ. αν η πρόσφυση ήταν μεγαλύτερη, αν τα 
λάστιχα ήταν σε καλλίτερη κατάσταση, αν ο οδηγός 
ήταν πιο έμπειρος και οδηγούσε με μικρότερη 
ταχύτητα, το ατύχημα θα αποφεύγετο. Η επέμβασή 
μας συνεπώς μπορεί και θα πρέπει να γίνει σ' όλους 
αυτούς τους παράγοντες και τις υποδιαιρέσεις τους. 
Οπουδήποτε αν μπορέσουμε και σπάσουμε ένα 
κρίκο, ε ίτε  αν ανήκει στη συμπεριφορά του οδηγού ή 
στον παράγοντα όχημα ή στον παράγοντα δρόμο θα 
είναι δυνατόν να αποφευχθεί ένα τροχαίο ατύχημα. 
Οι κυριώτερες επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν 
για κάθε παράγοντα που αναφέρθηκε είναι:

I. Για το όχημα:
α) καλλίτερα σχεδιασμένο και κατασκευασμένο 
αμάξωμα (θάλαμος επιβατών που δεν παραμορ
φώνεται κατά τη σύγκρουση), 
β) συχνή συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή, 
γ) ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση 
δ) αποτελεσματικότερα φρένα (π.χ. εφαρμογή 
του συστήματος ABS για να μην μπλοκάρουν οι

τροχοί),
ε) καλλίτερα φώτα (σημειώνεται ότι τη νύχτα το 
ποσοστό των ατυχημάτων είναι μεγαλύτερο).

II. Για τον ανθρώπινο παράγοντα:
α) Εκπαίδευση και κυκλοφοριακή αγωγή 
β) Νοοτροπία και συμπεριφορά των οδηγών (να 
μην είναι επιθετικοί). Δυστυχώς οι ' Ελληνες 
έχουμε κακή παράδοση και γι αυτό ένα ποσοστό 
ατυχημάτων οφείλεται και στην κακή μας οδήγη
ση,
γ) Αυστηρότερες εξετάσεις, 
δ) Αστυνόμευση και αυστηρές κυρώσεις μέχρις 
ότου η υπακοή στους κανόνες καλής οδήγησης 
γίνει πια συνείδηση στους οδηγούς που πρέπει 
να πάψουν να θεωρούν «κατόρθωμα» τις ατιμώ
ρητες παραβάσεις. To POINT SYSTEM είναι 
πολύ σωστό, αρκεί να εφαρμόζεται και να μην 
ατονήσει και ξεχαστει.

III. Για τον παράγοντα δρόμος:
α) Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών (τα 
ατυχήματα είναι πολύ λιγώτερα στους αυτοκινη
τοδρόμους), 
β) Σωστή σήμανση, 
γ) Συντήρηση,
δ) Αντιολισθηρή επιφάνεια, απορροή νερού, 
διαπερατή επιφανειακή στρώση, 
ε) Φωτισμός, στηθαία ασφαλείας, 
στ) Σήμανση εργοταξίων και συνεργείων.

3. Η ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
3.1. Ένα σημαντικό ποσοστό στο σύνολο των οδι

κών ατυχημάτων οφείλεσαι στην ολισθηρότητα 
των οδών. Η ολισθηρότητα μπορεί να είναι ε ίτε 
το κύριο, ε ίτε  και το δευτερεύον αίτιο σ' ένα 
ατύχημα.
Στατιστικές μετρήσεις και αναλύσεις των αιτι
ών των ατυχημάτων αποδεικνύουν ότι το πο
σοστό αυτό δεν είναι ευκαταφρόνητο. Για τις 
ξένες  χώρες το ποσοστό αυτό προσδιορίζεται 
μεταξύ του 15-25% και μεταβάλλεται από 
χώρα σε χώρα ανάλογα και με τα κριτήρια 
χαρακτηρισμού του ατυχήματος. Στον παρακά
τω Πίνακα I φαίνονται τα ποσοστά των ατυχη
μάτων από ολισθηρότητα, από στοιχεία που 
ανακοινώθηκαν σε Συνέδριο της PIARC (Μόνι
μη Διεθνής Επιτροπή Οδικών Συνεδρίων).

Πίνακας I
Ποσοστά Ατυχημάτων από Ολισθηρότητα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΔΟΥ

Χώρα Ξερή Βρεγμένη
ΑΓΓΛΙΑ 17% 32%
ΓΑΛΛΙΑ 10% 25%
ΒΕΛΓΙΟ 5% 20%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 7% 15%
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ΒΡΕΞΕΙ-ΧΙΟΝΙΖΕΙ

All WEATHER
ΤΟ ΜΟΝΟ ΛΑΣΤΙΧΟ

ME ΤΑ 4 ΣΥΜΒΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟ

•  Αυλάκια που διώχνουν το νερό και εμποδίζουν την 
υδρολίσθηοη ·  Μικροσχισμές για γάντζωμα στους 
βρεγμένους δρόμους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΤΕΓΝΟ ΔΡΟΜΟ

•  Στοιχεία πέλματος με ιδανική διάταξη και φαρδιά 
επιφάνεια, για σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες
•  Μοναδικό μείγμα ελαστικού που παραμένει ευλύ
γιστο στο κρύο και δε μαλακώνει στη ζέστη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΤΟ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟ

•  1078 λοξές μικροσχισμές για κράτημα στο δρόμο 
σε χειμερινές συνθήκες ·  Βαθιά αυλάκια που πα
ραμένουν ανοιχτά για γερό γάντζωμα στο χιόνι και 
στη λάσπη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ

•  Προστατευτικό νύχι για ασφάλεια στα πλευρικά 
χτυπήματα ·  Ατσάλινη ζώνη κάτω από το πέλμα για 
υψηλή χιλιομετρική απόδοση.

•  ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ 
ΔΡΟΜΟΥΣ

Ο Δ Η Γ Ε Ι  Τ Ο Ν  Κ Ο Σ Μ Ο  Σ Τ Η Ν  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α  Τ Ω Ν  Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν

G O O D Y E A R
ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ "  ΠΡΩΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



Θα πρέπει ακόμα να ληφθει υπόψη ότι στις παραπά
νω χώρες από πολλά χρόνια κατασκευάζονται αντιο- 
λισθηρά οδοστρώματα και ότι έχει τελείως αποκλει
στεί η χρήση ασβεστολιθικών αδρανών από τις 
στρώσεις κυλίσεως. Από την άλλη μεριά όμως έχουν 
περισσότερες βροχερές μέρες, σε σχέση με τη 
χώρα μας.
3.2. Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα ακριβή 

στοιχεία. Πρέπει όμως να παραδεχτούμε πως 
ένα σημαντικό ποσοστό από τα 21.868 ατυχή
ματα που γίνονται, από τα οποία τα 1.600 
περίπου είναι θανατηφόρα, έχουν σαν αιτία την 
ολισθηρότητα. Πέρα από αυτά υπάρχουν και. 
πολλά μικροατυχήματα, που όπως είναι γνωστό 
συμβαίνουν τις βροχερές μέρες και δεν δηλώ
νουν στην Αστυνομία.
Με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό είναι 15%, 
και μόνο από τα ατυχήματα που δηλώνονται, 
βρίσκουμε ότι τα ατυχήματα από ολισθηρότητα 
πλησιάζουν τα 3.200 το χρόνο και οι θάνατοι 
τους 275. Εκτός από τα ατυχήματα, η ολισθη
ρότητα είναι και ο κυριώτερος παράγοντας 
στις καθυστερήσεις της κυκλοφορίας, που 
τόσο έντονα παρουσιάζεται στις μεγάλες πό
λεις και στην Αθήνα ειδικώτερα, κατά την 
διάρκεια των βροχερών ημερών και που στοιχί
ζουν ακριβά στην Εθνική Οικονομία (απώλεια 
ανθρωποωρών, υπερκατανάλωση καυσίμων, 
φθορά μηχανών, κ.λπ.).
Εξ άλλου οι λόγοι που ενισχύουν την άποψη ότι 
ο αριθμός των ατυχημάτων από ολισθηρότητα 
στη χώρα μας δεν είναι ευκαταφρόνητος, είναι 
οι εξής:

3.2.1. Η σχεδόν αποκλειστική χρήση αδρανών υλικών 
από ασβεστόλιθο για τις στρώσεις κυλίσεως.

Οπως θα εξηγηθεί ο ασβεστόλιθος είναι 
υλικό που υπό την επίδραση της κυκλοφορίας 
λειαίνεται πολύ γρήγορα και οι επιφάνειες των 
δρόμων γίνονται ολισθηρές.

3.2.2. Η παρουσία πάνω στους πιο πολλούς δρόμους 
λεπτής σκόνης μαζί με λάδια και λοιπά υλικά 
(γλίτσα όπως λέγεται), που όταν διαβραχεί δρα 
σαν λιπανπκό και ο δρόμος γίνεται ολισθηρός. 
Το φαινόμενο είναι πολύ έντονο στην αρχή της 
βροχής.

3.2.3. Η εξάντληση, εξ αιτίας της μεγάλης τιμής 
τους και άγνοιας από πολλούς οδηγούς, των 
ραβδώσεων των πελμάτων των λάστιχων, που 
έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την πρόσφυση 
σε υγρές επιφάνειες. Βέβαια, αυτή είναι κα
κώς εννοουμένη οικονομία γιατί και το πιο 
μικρό ατύχημα που μπορεί να συμβεί στοιχίζει 
πολύ περισσότερο από τα λάστιχα.

3.2.4. Τέλος η άγνοια του προβλήματος από πολλούς 
νέους οδηγούς και η αδυναμία εκτίμησης των 
αυξημένων κινδύνων σε βρεγμένα και ολισθη
ρά οδοστρώματα. Μια ματιά στις εφημερίδες 
ύστερα από βροχερές μέρες μας πείθει εύκο
λα για τα  πόσο υπεύθυνη είναι η ολισθηρότητα

των δρόμων μας για τα τροχαία ατυχήματα.
' Ολες είναι γεμάτες από ρεπορτάζ μεγάλων 
και μικρών ατυχημάτων και φωτογραφίες από 
συντρίμια.
Για να αποφευχθεί συνεπώς ένα ατύχημα, ή 
καλλίτερα για να μειωθεί η πιθανότητα να 
συμβεί, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
υπάρχει ικανοποιητική αντίσταση τριβής ώστε 
το όχημα να συγκροτείται πάνω στο δρόμο και 
να μην γλυστρήσει. Η ιδιότητα αυτή της 
επιφάνειας των δρόμων λέγεται αντίσταση σε 
ολίσθηση και χαρακτηρίζεται από το συντελε
στή αντιστάσεως σε ολίσθηση (Σ.Α.Ο.). Αν ο 
Σ.Α.Ο. είναι κάτω από κάποιο όριο ο δρόμος 
είναι ολισθηρός και η κίνηση των αυτοκινήτων 
πάνω σ' αυτόν είναι συχνά επικίνδυνη.

4. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 
ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΙΣΘΗΣΗ
4.1.Ό τα ν  ένα όχημα κινείται πάνω σ' ένα δρόμο, 

και ο οδηγός του επιχειρήσει κάποιο χειρισμό 
όπως στροφή ή επιβράδυνση, τότε για να είναι 
δυνατό να γίνει ο χειρισμός αυτός θα πρέπει ο 
συντελεστής τριβής μεταξύ των ελαστικών 
του αυτοκινήτου και της επιφάνειας του οδο
στρώματος να είναι αρκετά μεγάλος για να 
αποτραπεί η ολίσθηση του οχήματος.
Αν η αντίσταση σε τριβή υπερνικηθεί, ο οδηγός 
χάνει τον έλεγχο του οχήματος το οποίο 
ολισθαίνει πάνω στην επιφάνεια του δρόμου. 
Λέμε τότε ότι το όχημα ολίσθησε στην επιφά
νεια του δρόμου. ' Ισως πολλοί από σας που 
οδηγείτε να έχετε  «γευθεί» αυτή την τραγική 
στιγμή: να μην πιάνουν τα φρένα ούτε να 
υπακούει το τιμόνι. Από τη στιγμή εκείνη όλα 
μπορούν να συμβούν: ε ίτε  σύγκρουση με 
όχημα που κινείται πάνω στον ίδιο δρόμο, ε ίτε  
ανατροπή ή και εκτροπή από τα όρια του 
δρόμου.

5. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ 
ΟΛΙΣΘΗΣΗ
5.1. Είναι φανερό ότι η αντίσταση σε ολίσθηση 

μεταξύ της επιφάνειας του δρόμου και του 
πέλματος του ελαστικού του αυτοκινήτου, που 
βρίσκονται σε επαφή, εξαρτάται όχι μόνο από 
τις ιδιότητές τους, αλλά και από πολλούς 
άλλους παράγοντες που επικρατούν τη στιγμή 
που εμφανίζεται το φαινόμενο. Οι παράγοντες 
αυτοί φαίνονται στον Πίνακα 2.
Ο μεγάλος αριθμός των παραγόντων που 
υπεισέρχονται, αποδεικνύει την πολυπλοκότη- 
τα του φαινομένου, καθώς και το ενδεχόμενο 
της συνύπαρξης πολλών από αυτούς κατά τη 
στιγμή της ολίσθησης, που θα είναι πλέον 
αποτέλεσμα της συνισταμένης επίδρασής
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τους.
Παρακάτω θα εξετασθούν οι κυριώτεροι παρά
γοντες που επηρεάζουν τον Σ.Α.Ο. και περισ
σότερο αυτοί που έχουν σχέση με την οδοποι- 
τα .

5.2. Επίδραση των καιρικών συνθηκών και της 
κατάστασης της επιφάνειας του δρόμου.
Για μια δεδομένη επιφάνεια δρόμου ο βασικός 
παράγοντας που καθορίζει τον Σ.Α.Ο., δηλαδή 
την ολισθηρότητά του είναι η ύπαρξη πάνω σ ' 
αυτήν νερού.
Γ ενικά μπορούμε να πούμε ότι ο κίνδυνος από 
ολισθηρότητα εμφανίζεται όταν η επιφάνεια 
του δρόμου είναι βρεγμένη. Ελάχιστες είναι οι 
περιπτώσεις που γίνεται ολίσθηση σε στεγνό 
οδόστρωμα. Εξαίρεση αποτελεί η ύπαρξη λε 
πτών χαλίκων («ρυζάκι», όπως λέμε) που με 
την κυκλοφορία στρογγυλεύεται και δρα σαν 
ρουλεμάν μεταξύ του τροχού και της επιφά
νειας του δρόμου. Αυτό συμβαίνει π.χ. σε 
επιφάνειες οδών μετά από ασφαλτικές επαλή- 
ψεις και κυρίως στα άκρα των οδών όπου 
συσσωρεύεται το «ρυζάκι» από την κυκλοφο
ρία. Στο σχ. 2 φαίνεται καθαρά ότι σε στεγνό

δρόμο ο Σ.Α.Ο. είναι αρκετά μεγάλος (γύρω 
στη μονάδα), ενώ αντίθετα σε βρεγμένο δρόμο 
ο Σ.Α.Ο. είναι σημαντικά μικρότερος, δηλαδή ο 
δρόμος είναι ολισθηρός.
Επίσης, στο ίδιο σχήμα φαίνεται ότι όταν η 
επιφάνεια του δρόμου είναι καλυμμένη με 
πάγο, ο Σ.Α.Ο. είναι πολύ μικρός και ο δρόμος 
τόσο ολισθηρός, ώστε να γίνεται δύσκολη και η 
κίνηση, των οχημάτων ακόμη και με μικρή 
ταχύτητα.
Το συμπέρασμα που βγαίνει από τα παραπάνω 
είναι ότι πρέπει να εντείνετα ι η προσοχή των 
οδηγών όταν οι δρόμοι είναι βρεγμένοι, να 
μειώνεται η ταχύτητα και να αποφεύγονται οι 
απότομοι χειρισμοί (απότομα φρεναρίσματα, 
ισχυρές επιταχύνσεις, απότομες στροφές, 
κλπ.).
Γ ια τις μεθόδους όμως που διαπιστώνεται και 
μετριέται η ολισθηρότητα των δρόμων, τους 
άλλους παράγοντες που την επηρεάζουν και 
τους τρόπους που μπορεί να αντιμετωπισθεί 
(αντιολισθηρές κατασκευές κλπ., λήψη μέτρων 
κλπ.) θα αναφερθούμε σε προσεχή δημοσίευ
ση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Φορτίο

Μέγεθος

Ανάρτηση του οχήματος 
Κατάσταση επιφάνειας κυλίοεως

Θ

Θ

ΕΛΑΣΤΙΚΟ
ΕΠΙΣΩΤΡΟ

ΕΙΔΟΣ ΕΠΑΦΗΣ 
ΤΡΟΧΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΔΟΥ

Μέγεθος 
Κατασκευή 
Υλικό 
Πίεση
Είδος χρησιμοποιούμενου ελαστικού

•Σκληρότητα
Υστέρηση
Είδος ραβδώσεων

- Χρόνος επαφής (ταχύτης)
• Είδος ολίσθησης —  ~ Τροχοπέδηση

Πλευρική ολίσθηση' Ποσοστό ολισθήσεως

Θ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καιρικές συνθήκες
Πάγος- 

' Κονιορτός

Θ

Θ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ
ΥΦΗ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ
ΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

. Ποσοστό επαφής με τον τροχό

-Επιφανειακά Υλικά

,. Είδος επιφανειακής επεξεργασίας
, Είδος συνδετικού
-Είδος αδρανών
-Αναλογίες ασφαλτομίγματος
''Μέθοδος κατασκευής και συνθήκες διαστρώσεως
- ______ _____ Ηλικίαλ φ Λ Λ ρ Α

— Φόρτος κυκλοφορίας

Παράγοντες που επηρεάζουν τον Συντελεστή Ανήσταοης σε ολίσθηση
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Κρατικά και αστυνομικά €μβλήματα
Του Κων/νου Δανούση 

Υπαστυνόμου Β'

νία κάτω απ’ το θυρεό, και 
7) Η χλαμύδα (pavilion), σε σχήμα αναπε

πταμένης σκηνής που περιβάλλει το θυ
ρεό μόνον ηγεμόνων και πριγκήπων.

Τα κρατικά εμβλήματα:

Τα πρώτα Συντάγματα της Παλιγγενε
σίας, της Επίδαυρου (άρθρα ργ' και ρδ'), 
του Άστρους (άρθρα 93-95) και της Τροι- 
ζήνας (άρθρα 149-150) καθόρισαν ότι τα 
χρώματα του εθνικού σημείου (όχι ση
μαίας) είναι το κυανούν και το λευκό, ενώ 
η σφραγίδα της Ελληνικής Επικράτειας φέ
ρει την Αθηνά με τα σύμβολα της φρόνη
σης. Τα χρώματα αυτά συμβολίζουν τον 
ελληνικό ουρανό και το ελληνικό κύμα.

Πρόσθετο έμβλημα κατά τα πρώτα χρό
νια της Ελληνικής Πολιτείας ήταν ο Φοίνι
κας, σύμβολο της εθνικής αναγέννησης. 
Πρωτοχρησιμοποιήθηκε στη σημαία του 
Ιερού Λόγου, ενώ ο Καποδίστριας θα τον 
χρησιμοποιήσει και στα πρώτα ελληνικά 
νομίσματα.

Η πρώτη βασιλική δυναστεία καθιέρω
σε το δικό της έμβλημα, με ισόπλευρο 
κυανό θυρεό, που περιείχε αργυρόχροο 
ελληνικό σταυρό, στο κέντρο του οποίου 
υπήρχε μικρότερος θυρεός με τους 21 
ρόμβους (10 κυανούς και 11 αργυρό- 
χροους) του .βασιλικού οίκου της Βαυα
ρίας. Τα στηρίγματα του θυρεού ήσαν 2 
εστεμμένοι λέοντες και έφερε κλειστό 
στέμμα, πάνω στο οποίο υπήρχε η σταυ
ροφόρος σφαίρα του κράτους. Το έμβλημα 
περιβάλλετο από βασιλικό σκήνωμα (χλα
μύδα) εξωτερικά πορφυρούν, στην κορυφή 
του οποίου υπήρχε βασιλικό στέμμα.

Ο θυρεός αυτός — το εθνόσημο όπως 
επικράτησε να λέγεται — μοιάζει στο σχή-

Κρατικά και αστυνομικά 
εμβλήματα

Η χρήση των εμβλημάτων ήταν γνωστή 
από τους πανάρχαιους χρόνους σε όλους 
τους λαούς, ακόμη και στους πρωτόγο
νους.

Οι αρχαίοι Ελληνες συγγραφείς παρι
στάνουν τους ήρωές τους να φορούν κρά
νη και να κρατούν ασπίδες με διάφορα εμ
βλήματα. Έτσι ο Αχχιλέας φέρεται να έχει 
σαν έμβλημά του το δράκοντα, ο Οδυσ- 
σ.έας το δελφίνι, το πλοίο του Αινεία το 
λιοντάρι, κ.ά. Το ίδιο και διάφοροι λαοί εμ
φανίζονται στην ιστορία με τα εμβλήματά 
τους, όπως οι Αιγύπτιοι με το βόδι, οι Ρω
μαίοι με λύκαινες και αετούς, οι Άγγλοι με 
το λιοντάρι, οι Βενετσιάνοι με το λιοντάρι 
του Αγίου Μάρκου, κ.ο.κ.

Η χρήση των εμβλημάτων, τα οποία πή
ραν πλέον τη μορφή των οικοσήμων, γενι- 
κεύθηκε με τις Σταυροφορίες. Πέρασαν 
στο Βυζάντιο’ και αργότερα στις βενετο- 
κρατούμενες περιοχές του ελλαδικού χώ
ρου. Στο χώρο της τουρκικής κυριαρχίας 
τα περιθώρια για ιδιαίτερα οικόσημα ήταν 
αρκετά περιορισμένα, αν και χρησιμοποιή
θηκαν από οικογένειες Φαναριωτών, ανώ
τερους κληρικούς και λόγιους. Σίγουρα οι 
γενικότερες συνθήκες δεν επέτρεψαν μια 
εραλδική εξέλιξη.

Κρίνεται σκόπιμο, πριν αρχίσουμε την 
αναφορά μας στα εμβλήματα του νεοελλη
νικού κράτους, στα εμβλήματα των πηλι- 
κίων και τα εμβλήματα των Αστυνομικών 
Σωμάτων να γίνει αναφορά στον όρο οικό
σημο, αφού όλα αυτά έχουν την αφετηρία 
τους εκεί. Τα συνήθη μέρη του οικόση- 
υου2 είναι:

1) Ο θυρεός (Ecu), το κύριο μέρος του οι- 
κόσημου, παριστάνει την ασπίδα πάνω 
στην οποία ετίθεντο τα διάφορα σχήμα
τα και εμβλήματα. Κατά καιρούς έλαβε 
διάφορα σχήματα. Τελικά επικράτησε το 
τετράπλευρο, οξυνόμενο στη μέση της 
κάτω πλευράς.

2) Το κράνος πάνω από το θυρεό με τα 
διακριτικά του βαθμού ευγένειας του 
κατόχου.

3) Το στέμμα ή το λόφίο (cimier) πάνω 
από το κράνος.

4) Τα καταχεύνια, που κατέρχονται απ' την 
κορυφή του κράνους δεξιά και αριστερά 
του θυρεού.

5) Τα στηρίγματα του θυρεού, άνθρωποι, 
ζώα, πτηνά κ.ά. δεξιά και αριστερά του 
θυρεού.

6) Το ρητόν (devise) ή πολεμική κραυγή 
(cri de guerre), φράση γραμμένη σε ται-

Προσχέδια εμβλημάτων 
για την Ελληνική Αστυνομία
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μα με εκείνον των Παλαιολόγων3. Διαφέ
ρει, όμως, στο χρώμα. Των Παλαιολόγων 
είχε χρυσό σταυρό σε ερυθρό πεδίο με 
τέσσερα Β (Βασιλεύς, Βασιλέων, Βασι
λευόντων, Βασιλεΰουσιν).

Η δυναστεία των Γλΰξμπουργκ αντικα
τέστησε τα βαυαρικά εμβλήματα. Έτσι, 
τους λέοντες διαδέχθησαν οι Ηρακλείς (οι 
στηρίζοντες το δανικό εθνόσημο φύλακες) 
και τους βαυαρικούς ρόμβους στο κέντρο 
του σταυρού οι δανικοί τρεις κυανοί 
εστεμμένοι λέοντες. Κάτω από το θυρεό 
σε κυανή ταινία με στενό αργυρόχροο πε
ριθώριο το ρητό «Ισχύς μου η αγάπη του 
λαού».

Με την εγκαθίδρυση του πρώτου δημο
κρατικού πολιτεύματος της χώρας εκπονή
θηκε σχέδιο νέου εμβλήματος (1926), το 
οποίο όμως δεν έγινε τελικά αποδεκτό. 
Στο έμβλημα αυτό διατηρήθηκε ο ίδιος θυ
ρεός, στις 4 όμως περιοχές του εικονίζον- 
ταν χρυσή κεφαλή Αθηνάς, χρυσό κράνος 
και μακεδονική σάρισσα, χρυσός/βυζαντι- 
νός αετός και χρυσός φοίνικας Ισύμβολα 
των μεγάλων περιόδων του ελληνισμού). 
Το θυρεό περιέβαλλαν κλάδοι δάφνης δε
ξιά και ελιάς αριστερά, σύμβολα νίκης και 
ειρήνης, αντίστοιχα.

Το έμβλημα αυτό δέχτηκε αυστηρή κρι
τική και αντ' αυτού καθιερώθηκε απλού- 
στερο με το φοίνικα επί του σταυρού4. Το 
νέο έμβλημα χρησιμοποιήθηκε και στα 
δδραχμα του 1930.

Η παλινόρθωση5 της δυναστείας των 
Γλΰξμπουργκ το 1935 είχε σαν συνέπεια 
και την επαναφορά του εμβλήματος της, το 
οποίο στο εσωτερικό της χώρας διατηρή
θηκε ως το Μάιο του 1941, οπότε η «Ελ
ληνική Πολιτεία» των κυβερνήσεων κατο
χής καθιέρωσε ως έμβλημα τον κυανό θυ
ρεό με αργυρόχροο σταυρό στο κέντρο, 
χωρίς άλλα στοιχεία5. Η Ελλάδα του εξω
τερικού (Μέση Ανατολή κ.λπ.), στα χρόνια 
του Β' παγκοσμίου πολέμου, των χρόνων 
της Αντιβασιλείας, που ακολούθησε την 
απελευθέρωση, και των πολιτειακών κα
θεστώτων μέχρι το 1973 διατήρησε το 
έμβλημα της δυναστείας.

Η πολιτειακή αλλαγή του Μαΐου 1973 
χρησιμοποίησε σαν έμβλημά της τον ανα- 
γεννώμενο από την τέφρα του φοίνικα, 
χωρίς όμως τα στοιχεία που είχε το σύμ
βολο στα χρόνια του Καποδίστρια και της 
πρώτης Ελληνικής Δημοκρατίας7 (σταυρό, 
άστρα, φωτεινή δέσμη εξ ουρανού).

Η Ελληνική Δημοκρατία που ακολούθη
σε την πτώση της δικτατορίας καθιέρωσε 
σαν έμβλημά της τον ελληνικό θυρεό μέσα 
σε κλάδους δάφνης.

Η Αυτόνομη Κρητική Πολιτεία (1899 
— 1912) χρησιμοποίησε σαν έμβλημά της 
εκείνο της σύγχρονής της Ελλάδας με τη 
διαφορά ότι από τα 4 πεδία του θυρεού τα 
3 είχαν χρώμα κυανό, ενώ το πάνω αρι
στερό είχε χρώμα κόκκινο με λευκό πεν- 
τάκτινο άστρο στο κέντρο του.

Η Σαμιακή Πολιτεία (1832-1912) έχει 
σαν έμβλημά της θυρεό στο πάνω ήμισυ 
του οποίου εικονίζεται ανθρώπινο πρόσω
πο, ενώ στο κάτω υπάρχουν 2 παραστά
σεις με άλλα εραλδικά σύμβολα5. Ο θυ
ρεός δε φέρει στέμμα αλλά περιβάλλεται 
από εστεμμένο βασιλικό σκήνωμα (χλαμύ
δα).

Οικόσημο
Παλαιολόγων

Οικόσημο
Καποόίστρια

Α' Εθνόσημο 
Αης Δημοκρατίας

Τα εμβλήματα πηληκίων 
των Αστυνομικών Σωμάτων:

Επικράτησε το έμβλημα των πηληκίων 
των στρατιωτικών, αστυνομικών κ.λπ., να 
λέγεται εθνόσημο, επειδή χρησιμοποιήθη
καν σ' αυτό είτε τα εθνικά χρώματα, είτε ο 
εθνικός θυρεός. Το εθνόσημο, όμως, είναι 
έννοια πολύ ευρύτερη απ' εκείνη του εθνι
κού θυρεού και του εμβλήματος των πη
ληκίων.

Στην Ελλάδα τα πρώτα εμβλήματα πη
ληκίων που χρησιμοποιήθηκαν ήσαν από 
τους Ιερολοχίτες ομοίωμα κρανίου πάνω 
σε 2 οστά χιαστί με τρίχρωμη κονκάρδα 
(κόκκινο για τη συνέχεια της βυζαντινής 
αυτοκρατορίας, λευκό για την αγνότητα 
του αγώνα και μαύρο για την απόφαση να 
ζητήσουν την ελευθερία ή το θάνατο), 
ενώ τα τακτικά στρατεύματα που συγκρο
τήθηκαν (Απρίλιος 1822, Ιούλιος 1824, 
Ιούλιος 1825 κ.λπ.) έφεραν κυανόλευκο 
εθνόσημο.

Οι αστυνόμοι και οι αστυνομικοί παρα
στάτες της Επανάστασης του 1821 και οι 
πολιτοφύλακες του Καποδίστρια δεν έφε
ραν στολές και έτσι δεν μπορούμε να μι
λάμε για εμβλήματα πηληκίων.

Οι άνδρες της Χωροφυλακής στα χρό
νια του Όθωνα, όπως και του στρατεύμα
τος, έφεραν στο πηλήκιο το γράμμα 0 και 
πάνω απ' αυτό το βασιλικό στέμμα. Το έμ
βλημα αυτό διατηρήθηκε ως την εκθρόνι- 
ση του πρώτου βασιλιά της χώρας. Στα 
1868 καθορίσθηκε τόσο για το στράτευμα 
και για τη Χωροφυλακή9 ότι «...έπί τού 
προσθίου μέρους τού πηληκίου ράπτεται 
στέμμα έκ μετόξης ύπό όέ τούτο έθνόση- 
μον έκ μετόξης διαμέτρου 0,03 μ., ου τύ 
μέν μέσον γλαυκόν, τό όέ πέριξ λευκόν, 
καί τό γλαυκόν κατέχει τά 2/3 τής διαμέ
τρου...».

Το έμβλημα αυτό διατηρήθηκε ως το 
1924, οπότε με την πολιτειακή αλλαγή κα
θιερώθηκαν νέα εμβλήματα πηληκίων. Για 
τους μεν αξιωματικούς κεντητό κυκλικό 
εθνόσημο μπλε σε λευκό φόντο με λευκό 
σταυρό στο κέντρο, για δε τους οπλίτες 
μεταλλικό με τον αναγεννώμενο από την 
τέφρα του φοίνικα, κάτω από το οποίο 
υπήρχε το εθνόσημο με λευκό σταυρό, 
από το οποίο ξεκινούσαν 2 κλάδοι δά
φνης, που περιέβαλλαν το φοίνικα10.

Με την επάνοδο του Γεωργίου Β' το 
1935 επανέρχονται τα παλαιό εμβλήματα. 
Κατά τη διάρκεια της γερμανοϊταλικής κα
τοχής αφαιρέθηκε το στέμμα από το έμ
βλημα των πηληκίων, για να επανέλθει 
αμέσως μετά την απελευθέρωση.

Το έμβλημα αυτό διατηρήθηκε ως το 
1969, οπότε καθιερώθηκε νέο μεταλλικό 
με τη βοιωτική ασπίδα μέσα σε κλάδους 
δάφνης και πάνω σ ’ αυτό το βασιλικό 
στέμμα. Αργότερα, το Μάιο του 1973 το 
στέμμα αντικαταστάθηκε με τον αναγεν- 
νώμενο από την τέφρα του φοίνικα. Μετά 
την πτώση της δικτατορίας καθιερώθηκε 
νέο έμβλημα πηληκίου, κεντητό, πάνω σε 
πρασινόφαιο φόντο, που αποτελείτο από 
τη βοιωτική ασπίδα μέσα κλάδους δάφνης 
και πάνω απ’ αυτήν το ελληνικό εθνόση
μο.

Το έμβλημα των πηληκίων της Αστυνο
μίας Πόλεων ήταν εκείνο του Σώματος και
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υπήρξε σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια λει
τουργίας του, με μόνη διαφορά την κατά 
καιρούς προσθαφαίρεση του στέμματος 
και του αναγεννώμενου από την τέφρα 
του φοίνικα.

Μετά την πτώση της δικτατορίας ήταν 
μεταλλικό με διάταξη ανάλογη εκείνου της 
Χωροφυλακής.

Το έμβλημα των πηληκίων των ανδρών 
της Δημοτικής (1836—1893), της Διοικητι
κής (1849—1893) και Στρατιωτικής Αστυ
νομίας (1894—1906) ήταν το καθιερωμέ
νο και για το στράτευμα εθνόσημο.

Το έμβλημα των πηληκίων της Κρητικής 
Χωροφυλακής (1899—1912) ήταν το ηγε
μονικό στέμμα (συνδυασμός του γράμμα
τος X, άγκυρας και στέμματος) προσαρμο
σμένο σε ερυθρό δέρμα” . Το ανάλογο έμ
βλημα της Σαμιακής Χωροφυλακής ήταν το 
σήμα της Ηγεμονίας και πάνω απ' αυτό 
χρυσοποίκιλτο ηγεμονικό στέμμα, ενώ της 
Σαμιακής Διοικητικής Αστυνομίας το στέμ
μα ήταν αργυροποίκιλτο’ 2.

Εμβλήματα των Αστυνομικών 
Σωμάτων:

Η Χωροφυλακή δεν είχε εξ αρχής δικό 
της έμβλημα. Το πρώτο Αστυνομικό Σώμα 
που καθιέρωσε δικό του έμβλημα ήταν η 
Αστυνομία Πόλεων. Το έμβλημα αυτό ή
ταν σύνθεση, που αποτελείτο εσωτερικά 
από την ασπίδα του Τάγματος των Ναϊ- 
τών13 (Templiers), η οποία περιβάλλεται 
από κυκλική ζώνη με τις λέξεις «ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ». Το σύνολο αυτό είχε εν
τεθεί στο κέντρο του οκτάκομβου σταυ
ρού των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννου της 
Ιερουσαλήμ, οι οποίοι κατά καιρούς έλα
βαν τα ονόματα Σπιταλιώτες, Ιεροσολυμί- 
τες, Ιωαννίτες, Ιππότες της Ρόδου και της 
Μάλτας14. Πίσω από το σταυρό των Ιωαν- 
νιτών υπάρχει το οκτάκτινο αστέρι της 
Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου.

Δεν είναι γνωστό τι ακριβώς είχε κατά 
νου ο Halliday16, καθιερώνοντας το έμβλη
μα αυτό, αν λάβει κανείς υπόψη του την 
ιστορία των παραπάνω ταγμάτων. Το πι
θανότερο, όμως, είναι ότι υιοθετήθηκε με 
βάση τα «αρχικά» βασικά καθήκοντα των 
ταγμάτων αυτών, τα οποία ήταν να δέχον
ται, να φιλοξενούν, να περιθάλπτουν και 
να προστατεύουν τους προσκυνητές των 
αγίων τόπων. Ως προς το οκτάκτινο αστέρι 
θα πρέπει να παρατηρήσουμε, ότι ο αρι
θμός οκτώ από τα χρόνια της ελληνικής 
αρχαιότητας δηλώνει τη σταθερότητα και 
το αμετακίνητο. 0  Πλούταρχος μάλιστα 
σημειώνει (Θησεύς, 36) ότι «...Ή γάρ ό
γδοός... τό μόνιμον καί ύυσκίνητον οίκεΐον 
έχει τής τοΰ θεοϋ ΙΠοσειδώνα) δυνάμεως, 
Ον άσφάλειαν καί γαιήοχον προσονομάζο
με ν».

Στην Χωροφυλακή ο προβληματισμός 
για την καθιέρωση ιδίου εμβλήματος άρχι
σε όταν το Σώμα έπαψε να είναι όπλο του 
Στρατεύματος. Το πρώτο έμβλημα, που 
χρησιμοποιήθηκε, άτυπα ήταν ο Ελληνικός 
θυρεός, πάνω στον οποίο υπήρχε το βασι
λικό στέμμα με την σταυροφόρο σφαίρα 
της εξουσίας, ενώ στο κάτω μέρος υπήρχε 
ταινία με αρνητικά τα γράμματα Ε.Β.Χ.18

Το 1969 καθιερώνεται επίσημα το έμ
βλημα του Σώματος17, το οποίο εικονίζει:

Έμβλημα
Αστυνομίας Πόλ€ων

Α ’ Έμβλημα 
Χωροφυλακής

Β' Έμβλημα 
Χωροφυλακής

«α) Βοιωτικήν ασπίδα του 6ου π.Χ. αιώ- 
νος διαστάσεων 0,028 μ. ύψους και 0,022 
μ. (κατά το κέντρο) πλάτους. Η ασπίς περι
βάλλεται υπό γεωμετρικού μαιάνδρου εις 
σχήμα απλούν. Επί της περιμέτρου δε της 
ασπίδος υπάρχουν δώδεκα κεφαλαί ήλων 
και εις το κέντρον αυτής διήκει έκτυπος 
Βυζαντινός σταυρός πλάτους 0,003 μ. κα
τά τα άκρα. Τον βυζαντινόν σταυρόν επι
καλύπτει εν μέρει έκτυπος κλάδος ελαίας 
διήκων κατά μήκος της ασπίδος.

β) Ελληνικόν στέμμα άνωθεν της ασπί
δος.

Το έμβλημα συμβολίζει την ιστορικήν 
συνέχειαν του Ελληνικού Έθνους από των 
αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον. Και 
ειδικώτερον ο μαίανδρος και η βοιωτική 
ασπίς συμβολίζουν την Αρχαίαν Ελλάδα, ο

βυζαντινός σταυρός την Βυζαντινήν Αυτο
κρατορίαν, το στέμμα δε και ο κλάδος 
ελαίας την νεώτερον Ελλάδα, ως και την 
ειρηνοποιόν αποστολήν της Χωροφυλα
κής».

Μετά την κατάργηση της Χωροφυλακής 
και της Αστυνομίας Πόλεων και την ίδρυ
ση της Ελληνικής Αστυνομίας τέθηκε το 
πρόβλημα τής καθιέρωσης του νέου εμ
βλήματος. Τη σχεδίασή του ανέλαβε ο 
σχεδιαστής ενδυματολόγος κ. Γιάννης Μυ
λωνάς, ο οποίος με τον κ. Γιάννη Τσεκλένη 
ανέλαβαν να σχεδιάσουν και τις στολές 
του νέου Σώματος. 0 κ. Μυλωνάς υπέβαλε 
στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης σειρά σχεδίων, από τα οποία 
με κάποιες διορθώσεις επελέγη το σημερι
νό.

Το έμβλημα της Ελληνικής Αστυνομίας 
αποτελείται από ασπίδα, η οποία έχει εντε
θεί στον Ελληνικό θυρεό. Μέσα στην 
ασπίδα σε σιελ πεδίο εικονίζεται χρυσός 
ζυγός και γύρω από το στέλεχος του κλαδί 
ελιάς. Το όλο σύνολο περιβάλλεται κυκλικά 
από ταινία χρώματος βαθέος μπλε με αρ- 
γυρόχροες τις λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΑ.

Θα σταθούμε λίγο στη σημασία των κυ
ρίων συμβόλων του εμβλήματος, στο ζυγό 
και στο κλαδί ελιάς.

0 ζυγός επικράτησε να θεωρείται έμ
βλημα της δικαιοσύνης18. Η χρήση του εμ
βλήματος αυτού χάνεται στους μυθικούς 
χρόνους. Στην αρχαία Αίγυπτο από τα μέ
σα της 3ης χιλιετίας, στα χρόνια της 5ης 
Δυναστείας, ο ζυγός εμφανίζεται στην κρί
ση των ψυχών του Κάτω κόσμου (ψυχο
στασία). Κυρίαρχος του νεκρικού ζυγού εί
ναι ο Άνουβις, ενώ ο Θωτ σημειώνει και 
καταγράφει τα στοιχεία του ζυγού.

Στην αρχαία Ελλάδα εμφανίζεται στις 
αρχές της 1ης χιλιετίας, αν και διαφέρει 
κατά μορφή και περιεχόμενο από την αιγυ
πτιακή ψυχοστασία. Στον Όμηρο ο ζυγός 
του πεπρωμένου αντιπροσωπεύει τη νίκη 
ή το θάνατο των αντιπάλων19. Έτσι διαβά
ζομε στην Ιλιάδα (Θ', 69—73, μετάφραση 
Ν. Καζατζάκη - Ι.Θ. Κακριδή):

«0 Δίας πατέρας την ολόχρυση σηκώ
νει ζυγαριά του και κλήρους δυο του Χά
ρου του άσπλαχνου πιθώνει στα παλάγγια, 
δώθε των Τρώων των αλογάρηδων, των 
Αχαιών εκείθε. κι από τη μέση την εσήκω- 
σε κι η μαύρη μοίρα γέρνει των Αχαιών».

Αργότερα βέβαια έχομε και στην αρχαία 
Ελλάδα πραγματική ψυχοστασία σε μύ
θους με αιγυπτιακή επίδραση. Γενικά, ό
μως, ο ζυγός κατά τους αρχαίους Έλληνες 
είναι σύμβολο της δικαιοσύνης, της τάξης.
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της ισορροπίας και του μέτρου. Στην τέχνη 
συνοδεύει τη Θέμιδα, η οποία κυβερνά τον 
κόσμο με ένα νόμο παγκόσμιο.

Στους Εβραίους απαντάται στον Ιώβ 
(51, 6-7) όπου διαβάζομε: <rΙσταΙη με ΰρα 
έν ζυγώ ύικαίω, εΙ έξέκλινεν ό πούς μου έκ 
τής όόοϋ...». Το θέμα της ψυχοστασίας αν
τιμετωπίστηκε με ενδιαφέρον από τους 
«Γνωστικιστές» και υπήρξε δημοφιλές 
στους χριστιανούς, ιδίως σ’ εκείνους της 
Αιγύπτου. Ο ζυγός της δικαιοσύνης από 
την αιγυπτιακή ψυχοστασία πέρασε τις 
χριστιανικές παραστάσεις της Δευτέρας 
Παρουσίας. Έτσι ο ζυγοστάτης αρχάγγε
λος Μιχαήλ διαδέχθηκε το Θωτ. Το θέμα, 
όμως, πέρασε και στο Κοράνιο, όπου ζυ
γοστάτης άγγελος είναι ο Γαβριήλ (Κγ' 
266, Κδ' 295).

Σε πολλές παραστάσεις η Δικαιοσύνη 
εικονίζεται με σκεπασμένα τα μάτια ή κρα
τώντας γυμνό ξίφος. Κρίθηκε, όμως, ορθό 
να μην υιοθετηθεί το σύμβολο αυτό στο 
έμβλημα της Ελληνικής Αστυνομίας, αν και 
υπάρχει σε ανάλογα εμβλήματα Αστυνο
μιών άλλων χωρών (π.χ. της Ολλανδίας).

Η ελιά θεωρείτο από τους αρχαίους 
Έλληνες δένδρο ευφορίας αλλά και έμ
βλημα κάθαρσης20. ΓΓ αυτό σε πολλές ελ
ληνικές πόλεις εκάλυπταν τους νεκρούς με 
φύλλα ελιάς. Ο Θησέας πριν φύγει για την 
Κρήτη προσφέρει του Απόλλωνα για εξευ- 
μενιασμό κλαδί «αστής ελαίας» (Πλουτάρ
χου, Θησέας, 18). ΟΙ ικέτες προσέρχονταν 
στους ναούς κρατώντας κλαδί ελιάς. Οι νι
κητές των Ολυμπιακών Αγώνων στεφανώ
νονται με κλαδιά αγριελιάς, που έφερε ο 
Ηρακλής από τις υπερβόρειες χώρες (Παυ
σανία, V 7, 7 και 15, 3). Οι Σπαρτιάτες με
τά τη Σαλαμίνα πρόσφεραν στο Θεμιστο
κλή στεφάνι ελιάς (Ηρόδοτος VIII, 126). 
Στη Ρώμη οι επιστρέφοντες θριαμβευτές 
στεφανώνονται με δάφνη, οι ministri 
triumphantium, όμως, που τους συνό
δευαν κρατούσαν κλαδί ελιάς.

Στην Παλαιό Διαθήκη διαβάζομε ότι 
«...καί άνέστρεψεν πρός αυτόν ή περιστε
ρά πρός τό έσπέρας καί ε ’χεν φύλλον έ- 
λαίας κόρφος έν τώ στόματι αύτής καί έ- 
γνω ό Νώε Οτι κεκόπακεν τό ϋόωρ άπό 
τής γής» (Γένεση 8, 11).

Στην Ιαπωνία η ελιά συμβόλιζε την ερα- 
σμιότητα αλλά και τη νίκη, ενώ σύμφωνα 
με κινέζικο μύθο εξουδετέρωνε ορισμένα 
δηλητήρια. Σύμφωνα με άλλο μύθο ο 
σταυρός του Χριστού φτιάχτηκε από ελιά 
και κέδρο. Στο Ισλάμ είναι το δέντρο του 
Προφήτη, ενώ κατά το δυτικό μεσαίωνα ή
ταν σύμβολο τιμής και έρωτα.

Τελικά, όμως, η ελιά επικράτησε να 
συμβολίζει κυρίως την ειρήνη.

Επίμετρο

Η χώρα μας χωρίς ιδιαίτερη εραλδική 
παράδοση ήταν φυσικό να μην παρουσιά
ζει πλούτο τέτοιων εμβλημάτων, όπως 
συμβαίνει σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Προσπαθήσαμε με το άρθρο αυτό να 
προσφέρουμε μια μικρή συμβολή στη με
λέτη των εμβλημάτων, γνωρίζοντας τις δυ
σκολίες μιας τέτοιας προσέγγισης και την 
αδυναμία πλήρους κάλυψης του θέματος.

Ελπίζουμε, όμως, να αποτελέσει την

Έμβλημα πηληκίου 
αξ/κών Χωρ/κής 

119301

αρχή για εμβριθέστερη μελέτη του θέμα
τος αυτού, αλλά και του αστυνομικού θε
σμού, ιδιαίτερα όπως αυτός εξελίχθηκε

στις περιφέρειες του ελλαδικού χώρου, ό
πως η Κρήτη, η Σάμος, τα Δωδεκάνησα και 
τα Ιόνια Νησιά.
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I

ΚΡΑΚ:
ένα κοκτέιλ γβμάτο θάνατο

«Αυτή τη γενιά πάει, τη χάσαμε. 
Τουλάχιστον να γλιτώσει η επόμενη». 
Αυτή την απλή αλλά συγχρόνως τραγι
κή φράση - διαπίστωση επαναλαμβά
νουν χιλιάδες Αμερικανοί, καθώς βλέ
πουν τα παιδιά τους ή τους φίλους 
τους να πεθαίνουν από τον «τρομερό 
διάβολο», όπως τον χαρακτήρισε ο 
Υπουργός Υγείας των Η ΠΑ, από το 
«κρακ».

Τι είναι το «κράκ;».
Είναι κάτι χειρότερο κι από την κο

καΐνη, την ηρωίνη, το χασίς, ακόμη και 
από το όπιο.

Παρασκευάζεται από σκόνη κοκαΐ
νης, την οποία βράζουν με σόδα και 
νερό. Το παρασκεύασμα αφού ξερα
θεί, σπάζει σε μικρά κομματάκια. Αυτό 
είναι το «κρακ».

Αυτός ο «τρομερός διάβολος», ο ύ

πουλος εχθρός έκανε την εμφάνισή 
του στα 1980 περίπου, στην περιοχή 
του Λος Ά ντζελες και θεωρήθηκε ως 
το καλύτερο ναρκωτικό, μέσα στην 
απέραντη αγορά των ναρκωτικών. 
Ή ταν μια «εύκολη λύση» για τους το 
ξικομανείς που δεν μπορούσαν να πλη
ρώσουν τα μεγάλα ποσά που απαιτού
σε η χρήση αμιγούς κοκαΐνης. Ένα 
γραμμάριο κρακ κοστίζει δέκα δολλά- 
ρια, ενώ ένα γραμμάριο κοκαΐνης σε 
σκόνη κοστίζει εκατό δολλάρια.

Αυτό το «φτηνό ναρκωτικό» άνοιξε 
την αγορά των ναρκωτικών σε μαζική 
κλίμακα και η διάδοση και η κυκλοφο
ρία του ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. 
Στον ξέφρενο ρυθμό διάδοσής του 
βοήθησε κι ένα άλλο «πλεονέκτημά» 
του: το γεγονός ότι μπορεί να το κα
πνίσει κανείς, αποφεύγοντας μ' αυτό

τον τρόπο τη χρήση συριγγών, με τις 
οποίες πολλοί ομοφυλόφιλοι είχαν με
ταδώσει την άλλη μεγάλη μάστιγα της 
εποχής μας, το AIDS.

Το κρακ έχει δύο ιδιότητες που ευ
νόησαν τη γοργή διάδοσή του: Πρώ
τον, την αμεσότητα της δράσης του 
και, δεύτερο, την αστραπιαία «εγκατά
σταση» του εθισμού' ο χρήστης μπο
ρεί πραγματικά να το «συνηθίσει» και 
να το αποζητάει μετά τη λήψη ακόμη 
και μιας μόνο δόσης!

01 Αμερικανοί ειδικοί στα ναρκωτι
κά λένε, ότι η δράση του κρακ στο αν
θρώπινο νευρικό σύστημα είναι ως 
δέκα φορές ισχυρότερη από τη δράση 
της κοκαΐνης. Το αποτέλεσμα είναι αι
σθητό σχεδόν κεραυνοβόλο.

Μέσα σ ’ ένα έως δύο λεπτά από τη 
στιγμή της λήψης, ο χρήστης νιώθει
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τ.
τον οργανισμό του, το μυαλό και τις 
αισθήσεις του να κατακλύζονται από 
ένα αίσθημα ευφορίας, μια παραίσθη
ση που τον αποξενώνει από καθετί το 
εγκόσμιο.

Η φύση, όμως, του ναρκωτικού αυ
τού είναι τέτοια, ώστε να μην εξουδε
τερώνει τον οργανισμό, όπως συμβαί
νει με τα άλλα ναρκωτικά που καθι
στούν το χρήστη αδύναμο και παθητι
κό, αλλά αντίθετα ενισχύει την επιθε
τικότητα του και τη διάθεσή του για 
κυριαρχία με οποιοδήποτε μέσο.

Μέσα σε 15 λεπτά, η επήρειά του 
έχει περάσει, έχει εξαφανισθεί. Και τό
τε, το θύμα δεν έχει άλλο πόθο παρά 
να ανανεώσει τη δόση! «Νιώθεις μια 
έξαψη, ένα φούντωμα, είναι σαν ένα 
λουτρό στον Παράδεισο», αφηγούνται 
οι χρήστες. Μόνο που όλο αυτό κρα- 
τάει τόσο λίγο!

Η επιστροφή από τον Παράδεισο 
είναι ραγδαία, οδυνηρή και ανώμαλη. 
Η ευτυχισμένη «φούντωσή» εξαφανί
ζεται και ο άνθρωπος νιώθει ένα ρά
κος, χειρότερα από πριν.

Οι γιατροί βεβαιώνουν ότι οι περισ
σότεροι χρήστες του κρακ πεθαίνουν 
σε διάστημα πολύ μικρό, σ ' ένα, το 
πολύ δύο χρόνια, μέσα σε πλήρη ορ
γανική εξαθλίωση.

Αντίθετα με την ηρωίνη, το κρακ έ
χει αρχίσει να «κατακτά» και τις γυναί
κες. Οι γιατροί και οι εμπειρογνώμονες 
προειδοποιούν ότι το κρακ καταστρέ
φει και αυτές και τα παιδιά τους. Η 
προειδοποίηση αυτή αφορά κυρίως τις 
έγκυες γυναίκες, γιατί κάθε ναρκωτικό 
είναι κατάρα για την έγκυο γυναίκα. Η 
χρήση του κρακ επηρεάζει αρνητικά 
την ανάπτυξη του εμβρύου, που μπο
ρεί να γεννηθεί πρόωρο και ελλιποβα- 
ρές, με διαταραχές στο νευρικό σύ
στημα, με βλάβες στον εγκέφαλο και 
την ανάπτυξη της κεφαλής του, με δυ
σμορφίες στο σχηματισμό των νε
φρών και των γεννητικών του οργά
νων.

Το γεγονός που προκαλεί μεγάλες 
τνησυχίες στον ιατρικό κόσμο είναι ότι 
οι επιπλοκές αυτές στην υγεία, τόσο 
της μητέρας όσο και του εμβρύου, 
,ιπορούν να προκληθούν ακόμα και με 
Jia και μόνη δοκιμή της «θαυματουρ
γής αγγελικής» σκόνης.

Δεν υπάρχουν σίγουροι αριθμοί για 
τις ποσότητες του κρακ που καταναλί- 
τκονται στις ΗΠΑ, αλλά πέρυσι κατα
σχεθήκαν στη χώρα αυτή πάνω από 
τέσσερις τόνοι κοκαΐνης, αξίας περίπου 
140.000.000 δολλαρίων.

Μεγάλο μέρος της κοκαΐνης αυτής 
«αξιοποιείται» πια σήμερα για την πα
ρασκευή του κρακ. Σύμφωνα με τις 
Αρχές των ΗΠΑ, οι επίσημοι αριθμοί 
δεν αντικατοπτρίζουν παρά το 1/10

της πραγματικότητας των λαθραία εισ- 
αγομένων ναρκωτικών ουσιών.

Το κρακ δημιουργεί μια κρίση χωρίς 
προηγούμενο, καταστρέφοντας βα
θμιαία την ποιότητα ζωής στις Ηνωμέ
νες Πολιτείες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες 
έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο και πι
στεύουν ότι με την πάροδο του χρό
νου η κατάσταση ξεφεύγει από τον έ
λεγχό τους.

Ωστόσο η ευρεία διάδοση των ναρ
κωτικών δεν είναι μόνο αμερικανικό 
φαινόμενο.

Η χρήση του crack προκαλεί τρόμο

Σύμφωνα με πληροφορίες από το 
άρθρο των New York Times (Vol. 5 
No 5 Sept. - Oct. 1989), t o  crack 
(κρακ), άγνωστο μέχρι πρόσφατα στην 
ανατολική πλευρά του Ατλαντικού, έ
χει αρχίσει να εμφανίζεται στη Δυτική 
Ευρώπη, όπου οι Αρχές προσπαθούν 
να· αποφύγουν τα αμερικανικά λάθη 
εξαιτίας των οποίων το πρόβλημα πή
ρε διαστάσεις επιδημίας.

Το ζήτημα εμφανίζεται πιο έντονο 
στην Βρετανία. Ο Douglas Hurd,

Υπουργός Εσωτερικών, είπε πρόσφα
τα σε μια σύσκεψη κυβερνητικών στε
λεχών: «Το crack είναι ένα φαινόμενο 
που επικρέμεται πάνω απ' την Ευρώ
πη».

Η Βρετανική Αστυνομία και τα Τε
λωνεία έχουν ενισχυθεί με περισσότε
ρα από 1000 άτομα στους τομείς δίω
ξης ναρκωτικών για να μπορέσουν να 
καταπολεμήσουν το πρόβλημα του 
crack.

Σύμφωνα με τις Αρχές, που διεξά
γουν έρευνες στη Βρετανία, Γαλλία, 
Δυτ. Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία, μέ
χρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί εξά- 
πλωση του ναρκωτικού.

Δυνατότητες για γρήγορη εξάπλωση

Είναι γεγονός ότι, όπου εμφανίστη
κε το crack, υπήρξε μια γρήγορη εξά
πλωση από τις αστικές περιοχές σ' 
ολόκληρη την επαρχία. Στην Αγγλία, 
στο Nottinghamshire η Αστυνομία 
βρήκε 113 φιαλίδια που περιείχαν πε
ρίπου 4 ουγγιές crack. Ο Ronald Ha- 
dfield, αστυν. διευθυντής στην περιο
χή αυτή, είπε τον Ιούνιο: «Αν είχαμε

Αποσπάσματα από τη συνέντευξη του 
Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών 

στην εφημερίδα «Μεσημβρινή»

-  «...Κατά ένα όχι και τόσο περίεργο τρόπο, η πλειψηφία του Ελληνι
κού λαού θεωρεί την Αστυνομία ως πρώτη υπεύθυνη για το πρόβλη
μα των ναρκωτικών και προς αυτή κατευθύνει κατά πρώτο λόγο τα 
πυρά της. Αστήρικτες κατηγορίες του τύπου· «γιατί η Αστυνομία αφή
νει τους εμπόρους να κυκλοφορούν ελεύθεροι;» «τι κάνει με τα ναρ
κωτικά που κατάσχει κάθε τόσο;» «πού ξέρουμε εμείς ότι δεν τα που
λάνε μετά και θησαυρίζουν;» κυκλοφορούν σαν... καραμέλες από στόμα 
σε στόμα, γίνονται συνθήματα φορέων που υποτίθεται πως αγωνίζον
ται εναντίον των ναρκωτικών, ενίοτε επιβεβαιώνονται από μεμονωμέ
νες συλλήψεις αστυνομικών (όχι απαραίτητα της Υποδιεύθυνσης Δίω
ξης Ναρκωτικών) αναμεμειγμένων σε τέτοιες υποθέσεις και σε συν
δυασμό με πολλούς άλλους παράγοντες, συντηρούν τους «μύθους».
-  Αυτά τα πρόχειρα συμπεράσματα και τη «φθηνή» συνθηματολογία 
ο αστυν. διευθυντής κ. Παπαευθυμίου, προϊστάμενος της Υποδ/νσης 
Δίωξης Ναρκωτικών και μέλος της Επιτροπής Φαρμάκων σχολιάζει ως 
εξής:
-  Είναι αστείο να λένε ότι εμείς πουλάμε ναρκωτικά και δεν θά θελα 
να επεκταθούμε στο θέμα. Αυτή είναι η εύκολη λύση. Ό ταν δεν μπο
ρούμε ν’ αντιμετωπίσουμε τις ευθύνες μας, τις φορτώνουμε στον πιο 
πρόσφορο στόχο. Η υπηρεσία μας έχει πολλές φορές δεχθεί τέτοιες 
επιθέσεις, αλλά η δουλειά συνεχίζεται. Αλίμονο αν μας επηρέαζαν τέ
τοιου είδους αβάσιμες κατηγορίες. Υπήρξαν και θα υπάρχουν κάποιοι, 
ελάχιστοι στο σύνολο, διεφθαρμένοι αστυνομικοί. Οι διεφθαρμένοι άν
θρωποι βρίσκονται παντού. Η δική μας υπηρεσία αποτελείται από σχε
τικά μικρό αριθμό ανδρών κι έχουν όλοι αποδείξει ότι υπηρετούν το 
καθήκον τους. Τα γραφεία μας είναι τα μόνα που διανυκτερεύουν σ’ 
όλη την Ασφάλεια και δεν πρέπει να ξεχνάνε πως εμείς είμαστε οι πρώ
τοι που συνήθως ερχόμαστε σ’ επαφή με τους εξαρτημένους νέους, 
όλα αυτά τα παιδιά που τα γνωρίζουμε πολύ καλά, που τα πιάνουμε 
και τα ξαναπιάνουμε και τα βλέπουμε να εκλιπαρούν για βοήθεια και 
να μην τη βρίσκουν. Ποιος είναι αυτός που δεν αντιλαμβάνεται πως 
όταν μιλάμε για δισ., δεν μιλάμε για τα «βαποράκια» που κάνουν τις 
«εξωτερικές δουλειές» και σε πολύ λίγες περιπτώσεις γνωρίζουν τους
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ρωτηθεί τα περασμένα Χριστούγεννα, 
θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει crack στην 
επαρχία. Με τρομοκρατεί η προοπτική 
της ανάπτυξής του. Αν συμβεί αυτό, 
θα έχουμε ένα κύμα εγκληματικότητας 
ίσων διαστάσεων με την Αμερική».

Η κυριότερη αιτία ανησυχίας είναι η 
πρόσφατη γρήγορη εξέλιξή του στην 
ευρωπαϊκή αγορά.

«Καταστρεπτικές διαστάσεις»

Τον Ιούλιο έγινε στο Παρίσι μια συ
νάντηση κορυφής των ηγετών επτά 
βιομηχανικών δημοκρατιών, όπου ει
πώθηκε ότι το πρόβλημα των ναρκωτι
κών έχει πάρει «καταστρεπτικές δια
στάσεις». Η Βρετανή πρωθυπουργός 
Μάργκαρετ Θάτσερ (Thatcher) θα διε
ξάγει τον επόμενο χρόνο μια διάσκεψη 
στο Λονδίνο με θέμα την έρευνα με
θόδων καταστολής. Το ενδιαφέρον 
επικεντρώθηκε στην αύξηση της διά
θεσης της κοκαΐνης.

Στη Δυτ. Ευρώπη η τιμή της κοκαΐ
νης «πέφτει» σε σημείο που το crack, 
το οποίο παρασκευάζεται από το ζέ
σταμα καθαρής κοκαΐνης με νερό και 
διττανθρακική σόδα, να είναι οικονομι

κά προσιτό.
Στη Δυτ.Ευρώπη, και στις 20, σχε

δόν, υποθέσεις που αφορούσαν το 
crack ήταν αναμεμειγμένοι άνθρωποι, 
που είχαν επαφές με τους 246.000 
Αμερικανούς που ζουν εκεί. 0  Klaus 
Mellenthin, επικεφαλής της δίωξης 
ναρκωτικών στην Στουτγάρδη, είπε: 
«Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιδημία 
crack. Ό μω ς η κοκαΐνη γίνεται φθηνό
τερη και μπορεί κανείς να την βρει εύ
κολα. Θεωρώ δεδομένο ότι, εάν κορε- 
σθεί η αγορά της κοκαΐνης, το crack 
θα αρχίσει να εξαπλώνεται».

Ολλανδία και Ισπανία

Έχουν αναφερθεί μεμονωμένες πε
ριπτώσεις χρήσης του crack στην Ολ
λανδία, Ελβετία και Ισπανία. Οι αρχές 
στην Ισπανία εκτιμούν ότι υπάρχουν 
2.000 κανονικοί χρήστες, αλλά δεν έ
χουν εντοπίσει ακόμη κάποια ποσότη
τα του ναρκωτικού.

Στη Γαλλία ο δρ. Claude Olieven- 
stein, διευθυντής του Hospital Mar- 
mottan (κλινική αποτοξίνωσης) στο 
Παρίσι, είπε ότι οι ασθενείς του τον

πληροφόρησαν για τοποθεσίες στα 
ανατολικά του Παρισιού, όπου μπο
ρούσαν να αγοράσουν το crack. Η 
Αστυν. Δ/νση, όπου είναι αρμόδια για 
τις κεντρικές και βόρειες περιοχές του 
Παρισιού, οι οποίες έχουν υψηλό δεί
κτη εγκληματικότητας, ανέφερε ότι 
δεν έχει αντιληφθεί διακίνηση του 
ναρκωτικού.

Στην Ιταλία, οι αρχές δεν έχουν εν
τοπίσει ποσότητες crack. Ένας ειδικός 
είπε: «φαντάζομαι ότι ο λόγος είναι η 
ύπαρξη διαθέσιμης καθαρής κοκαΐνης 
στην αγορά σε καλή τιμή. Αλλά η ιτα
λική αστυνομία γνωρίζει καλά τον κίν
δυνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ το 
1985 έγιναν 15 συλλήψεις για crack 
στη Νέα Υόρκη, στο πρώτο εξάμηνο 
του 1988 έγιναν πάνω από 18.000 
συλλήψεις. Αυτός είναι ο ρυθμός της 
εξάπλωσης».

«Βρισκόμστε στην αρχή»

Ο Stephen Tippell, δ/ντής κλινικής 
αποτοξίνωσης στις φτωχογειτονιές του 
νοτιοανατολικού Λονδίνου, είπε: «Βρι
σκόμαστε στην αρχή. Υπάρχει γενική 
αύξηση στη χρήση της κοκαΐνης και η 
τιμή έχει πέσει τα τελευταία δυο χρό
νια».

Βρετανοί κυβερνητικοί ταξίδεψαν 
πρόσφατα στις ΗΠΑ για να δουν με
θόδους αντιμετώπισης του crack. 
Ένας απ' αυτούς, ο Douglas Hogg, εί
πε σε μια συνέντευξη: «Νομίζω ότι 
υπάρχουν διαφορετικοί παράγοντες 
ανάμεσα στην κατάσταση εδώ και 
εκείνη στις ΗΠΑ. Στον τομέα της δίω
ξης, οι αρχές στις ΗΠΑ δεν ενεργο
ποιήθηκαν γρήγορα στην εξέλιξη του 
crack. Δεν λέω ότι έκαναν λάθος εκτί
μηση αλλά υπάρχει άμεση ανάγκη και 
για μέτρα επιμόρφωσης σε σχέση με 
τα ναρκωτικά».

Ο κ. Tippell, ο οποίος επίσης θα επι- 
σκεφθεί τις ΗΠΑ αυτό το καλοκαίρι 
για να ενημερωθεί για τις εμπειρίες 
της Βοστώνης και του Σικάγου, είπε: 
«Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να 
βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα 
στη δίωξη και την επιμόρφωση».

Το πρόβλημα με τα ναρκωτικά είναι 
διπλό. Από τη μια, οι χρήστες μαρι
χουάνας και χασίς περνούν γρήγορα 
στην κοκαΐνη, και από την άλλη τα 
ναρκωτικά γίνονται προσιτά, σε ολοέ
να και μικρότερες ηλικίες.

Για μας τους Έλληνες, η λέξη 
«κρακ», ίσως να μην σημαίνει ακόμη 
τίποτα. Σύμφωνα με στοιχεία της Υπο
διεύθυνσης Ναρκωτικών δε διαπιστώ
θηκε μέχρι σήμερα κυκλοφορία και 
χρήση του στη χώρα μας.

Ας ευχηθούμε να μη φθάσει ποτέ!

Επιμέλεια: Άννη Ντινοπούλου

επόμενους κρίκους της αλυσίδας;
Στα δικά μας χέρια πέφτουν κυρίως οι τελευταίοι «κρίκοι» τα παι

διά που πουλάνε για τη δόση τους. Πώς να τους φερθείς; Πώς να φερ
θείς σ’ ένα άρρωστο παιδί που θα μπορούσε να ’ταν γιος σου; Τους 
στέλνουμε στα νοσοκομεία, μιλάμε με τους γονείς τους, άλλο δράμα 
εκεί, προσπαθούμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Τα χέρια μας είναι 
δεμένα όμως. Ο νόμος στέλνει υποτίθεται τους χρήστες για θεραπεία, 
αλλά που; Κι αν τον πιάσω εγώ τον χρήστη με μερικά γραμμάρια πα
ραπάνω, τι θα τον κάνω; Να το στείλω στη φυλακή είναι δύσκολο. Η 
φυλακή αναπαράγει δε θεραπεύει. Όσοι έμποροι που δεν ήταν χρή
στες μπήκαν στη φυλακή, βγήκαν εξαρτημένοι. Όλοι. Ούτε ένας δεν 
γλύτωσε. Κι αυτά τι θα κάνουν; Πάλι σε μας θα ξαναγυρίσουν.

Τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα συγκεντρώνονται κάθε τόσο στα γρα
φεία της υπηρεσίας».
-  ...«Από τη μια οι χρήστες κι από την άλλη οι «χονδρέμποροι» που 
’χουμε αρκετές φορές καταφέρει να συλλάβουμε. Κάντε μια έρευνα 
να δείτε πόσοι απ’ αυτούς είναι ακόμα μέσα. Ελάχιστοι, αν όχι κανείς. 
Ο νόμος έχει προβλήματα. Πιάνω τον έμπορο και τη γλιτώνει ως χρή
στης. Πιάνω τον χρήστη-έμπορο και τη γλιτώνει ως χρήστης. Έχου
με προτείνει ειδική μεταχείριση για το χρήστη με ουσιαστική παροχή 
βοήθειας, ειδικές φυλακές ή ιδρύματα για το χρήστη-μικρέμπορο και 
σαφή διαχωρισμό μεταξύ χρήστη-εμπόρου, χρήστη-μικρεμπόρου και 
χρήστη-κλέφτη. Για τους εμπόρους καμιά επιείκεια»,
-  Ως προς την πρόταση του Συνεδρίου της Διεθνούς Αντιαπαγορευ- 
τικής Ένωσης που έγινε πρόσφατα στο Ζάππειο για αποποινικοποίη
ση της χρήσης και νοσοκομειακή παροχή ηρωίνης στους εξαρτημέ
νους, ο κ. Παπαευθυμίου απαντά: «Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι τέ
τοιο. Δεν μπορώ να φανταστώ το κράτος να μετατρέπεται σε 
παραγωγό του εφιάλτη του εφιάλτη που δολοφονεί τα παιδιά του. Αυτό 
όμως δε σημαίνει πως δεν πρέπει να τροποποιηθεί άμεσα η νομοθε
σία, να αναδιοργανωθεί το σύστημα θεραπείας, μέριμνας και πρόλη
ψης και να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην εκστρατεία ενημέρωσης του 
κοινού. Η πολιτεία οφείλει να δώσει άμεση βοήθεια στους εξαρτημέ
νους. Το πρόβλημα δε λύνεται με «μπαμπούλες». Απαιτείται σωστή ενη
μέρωση τώρα, όσο είναι ακόμα καιρός, διότι η Ευρώπη απειλείται. Η 
διεθνής παραγωγή έχει ήδη στραφεί προς το μέρος μας και η ενιαία 
αγορά μας είναι προς το παρόν ανοχύρωτη...
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση, έστω και Αίγο καθυστερημένα, να σας παρουσιάσουμε τις επιτυχίες που εί

χαν τα παιδιά των συναδέλφων μας, στις εξετάσεις για τα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 'Οπως θα 
διαπιστώσετε σημειώθηκαν και εφέτος πολλές και σπουδαίες επιδόσεις και αξίζει ένας μεγάλος έπαινος αφ’ ενός 
στα φιλόπονα αυτά παιδιά και αφ- ετέρου στους γονείς τους που με πολλές προσπάθειες και στερήσεις συχνά, συ- 
νετέλεσαν στο να εμπλουτίσουν την κοινωνία μας με καινούργιους επιστήμονες.

ΦΩΤΟΓΛΟΥ Αθανάσιος Τριαντάφυλλος
ΕΛΛΗΝΙΤΑΚΗ Μαρία Κων/νος
ΖΑφΕΙΡΑΚΗ Μαρία Ιωάννης
ΒΙΟΛΑΚΗ Ευδοξία Μιχαήλ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Μιχαήλ Γεώργιος
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ζαφειρούλα Γεώργιος
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ Θωμάς
ΣΚΟΥΜΗΣ Γεώργιος Ηλίας
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Δέσποινα Ευστράτιος
ΜΑΡΘΑΛΑΜΑΚΗ Ασπασία Χαράλαμπος
ΔΡΙΜΤΖΙΑ Μαρία —

ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΟΣ Κων/νος —

ΚΛΙΤΣΑΣ Γεώργιος Χρήστος
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ Γεώργιος Διονύσιος
ΙΩΑΚΕΙΜ Φανή Κων/νος
ΓΚΡΟΥΜΟΥΣΑΣ Ανδρέας Ξενοφώντας
ΖΑΓΑΛΙΚΗΣ Γεώργιος Δημήτριος
ΧΟΡΕΥΤΑΚΗ Αργυρώ Κων/νος
ΓΚΟΥΡΑ Γεωργία Λάμπρος
ΔΑΒΑΛΟΥ Σταυρούλα Απόστολος
ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ Μιχαήλ Στέφανος
ΙΩΑΝΝΟΥ Νικόλαος Δημήτριος
ΦΕΡΦΥΡΗ Γεωργία Βασίλειος
ΤΣΟΥΜΑΚΗ Μαρία Λάμπρος
ΑΝΑΔΡΑΝΑΚΗΣ Κων/νος Βασίλειος
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Θεόδωρος
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Ιάκωβος Γεώργιος
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ Αικατερίνη Στυλιανός
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ Μαρία Γεώργιος
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Χριστίνα Ιωάννης
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Κορνηλία Ιωάννης
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Χρυσ. Σπυρίδων
ΝΙΚΑΚΗ Ευαγγελία Βασίλειος
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Αγγελική Παναγιώτης
ΚΩΤΟΥΛΑ Σταυρούλα Δημήτριος
ΜΠΟΥΤΣΙΒΑΛΗΣ Δημήτριος Χρύσανθος
ΑΤΡΕΑΣ Νικόλαος Δημήτριος
ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ Χρήστος Ευάγγελος
ΤΡΙΑΝΤΗ Αγλαΐα Παναγιώτη
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης Σωτήριος
ΠΑΝΟΥΣΗ Αναστασία Διονύσιος
ΠΑΝΟΥΣΗΣ Αντώνιος Διονύσιος
ΚΑΛΟφΩΤΙΑ Βασιλική Δημήτριος
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΕΑ Κυριακή Σωτήριος
ΚΑΤΣΙΡΟΥ Ιωάννα Αντώνιος
ΜΑΡΓΑΡΗ Φανή Θωμάς
ΛΥΡΑΣ Παναγιώτης Θεοδόσιος
ΠΟΛΥΣΑΚΗ Ουρανία Ιωάννης
ΠΟΛΥΣΑΚΗ Κερασιά Ιωάννης
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Ιωάννης Αναστάσιος
ΤΕΖΑΣ Στέργιος Νικόλαος
ΧΟΧΛΑΚΗ Μαρία —

ΤΡΥΠΑΚΗΣ Κων/νος Δέσποινα
ΠΑΘΙΑΚΗΣ Κων/νος Γεώργιος
ΤΖΙΡΙΤΑΣ Γεώργιος Μενέλαος
ΔΟΥΒΛΕΚΑ φωτεινή Γεώργιος
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Αριστέα Χρήστος
ΠΡΟΚΙΑΣ Βλάσιος Χρήστος

ΤΕΙ Σερρών 
Μαθηματικό Κρήτης 
Φιλοσοφική Θεσ/κης 
ΤΕΙ Καβάλας 
Φυσικό Πατρών 
ΤΕΙ Θεσ/κης 
Σχολή Ικάρων
Τοπογράφ.-Μηχαν. Αθηνών 
Παιδαγωγικό Πατρών. 
Φαρμακευτικό Αθηνών 
Φιλοσοφική Θεσ/κης 
Οικονομικό Αθηνών 
Μαθηματικό Θεσ/κης 
Φιλοσοφική Ιωαννίνων 
Θεολογικό Αθηνών 
Παιδαγωγική Αλεξ/λης 
Δασολογικό Θεσ/κης 
Νομική Θεσ/κης 
Γυμναστική Ακαδημία Αθην. 
Οδοντιατρική Αθηνών 
Βιομηχανική Θεσ/κης 
Φυσικό Θεσ/κης 
Παιδαγωγική Ρεθύμνου 
Φιλοσοφική Ιωαννίνων 
Οδοντιατρική Θεσ/κης 
Οικονομικό Θεσ/κης 
Νομική Θεσ/κης 
Φιλο,σοφική Θεσ/κης 
Νομική Θεσ/κης 
Παιδαγωγική Θεσ/κης 
Ιταλική φιλολογία Θεσ/κης 
Αν. Βιομηχ. Σχολή Θεσ/κης 
Νομική Θεσ/κης 
Ιατρική Θεσ/κης 
Φυσικό Θεσ/κης 
Μαθηματικό Πατρών 
Μαθηματικό Θεσ/κης 
Ιατρική Ιωαννίνων 
Νομική Αθηνών 
Πολιτ. Μηχανικών Πατρών 
Τοπογράφων - Αθηνών 
Οικονομικό Πειραιά 
Παιδαγωγικό Ιωαννίνων 
Φιλολογικό Αθηνών 
Παιδαγωγικό Θράκης 
Παιδαγωγικό Ιωαννίνων 
Παιδαγωγικό Ιωαννίνων 
Αγγλική φιλολογία Θεσ/κης 
Παιδαγωγικό Θεσ/κης 
Γεωλογική Αθηνών 
Ιατρική Θεσ/κης 
Φιλοσοφική Ρεθύμνου 
Πάντειο Αθηνών 
Παιδαγωγικό Αθηνών 
Φιλοσοφική Ρεθύμνου 
Παιδαγωγικό Ρεθύμνου 
Φιλοσοφική Αθηνών 
Στατιστική Ασφ. Πειραιά

Πολιτ. υπάλ., Α.Δ. Πέλλας/ΓΕΛ 
Υπαοτυν. Α', Α.Δ. Χανίων/ΓΕΛ 
Ανθυπαστυν., Α.Δ. Χανίων/ΓΕΛ 
Ανθυπαστυν., Α.Δ. Χανίων/ΓΕΛ 
Ανθυπαστυν., Α.Δ. Χανίων/ΓΕΛ 
Ανθυπαστυν., Α.Δ. Χανίων/ΓΕΛ 
Αστυν. Δ/ντής, Α.Δ. Λάρισας/ΓΕΛ 
Αρχιφύλακας, Α.Δ. Λάρισας/ΓΕΛ 
Αρχιφύλακας, Α.Τ. Χίου 
Αστ. Υπ/τής, Δ/ση Κρατ. Ασφάλ. 
Αστυν. Β', Α.Δ. Ακαρνανίας/ΓΕΛ 
Υπαστ. Α ', Α.Δ. Ακαρνανίας/ΓΕΛ 
Αστ. Δ/τής, Α.Δ. Ηλείας/ΓΕΛ 
Ανθ/μος, Α.Δ. Ηλείας/ΓΕΛ 
Αρχιφύλακας, Α.Δ. Ηλείας/ΓΕΛ 
Αστυφύλακας, Α.Δ. Ηλείας/ΓΕΛ 
Υπαστυν. Α', Α.Δ. Ιωαννίνων/ΓΕΛ 
Α νθ υ πα στυ νό μ ος,
Αρχιφύλακας, Α.Δ. Βοιωτίας 
Αστυν. Δ^ντής, Α.Δ. Ροδόπης 
Αρχιφύλακας, Α.Δ. Ροδόπης 
Υπαστυν. Β', Α.Δ. Καρδίτσας 
Αστυφύλακας, Α.Δ. Καρδίτσας 
Υπαστυν. Β', Α.Δ. Καρδίτσας 
Αστ. Υποδ., Γεν. Αστ. Δ/ση Θεσ. 
Υπαστ. Β', Γεν. Αστ. Δ/ση Θεσ. 
Υπαστυνόμος Α ' ε.α.
Αρχ/κας, Γεν. Αστ. Δ/ση Θεσ. 
Ανθ/μος, Γεν. Αστ. Δ/ση Θεσ. 
Ανθυπαστυνόμος ε.α.
Υπαστ. Α", Γεν. Αστ. Δ/ση Θεσ. 
Αρχ/κας, Γεν. Αστ. Δ/ση Θεσ. 
Υπαστ. Α', Γεν. Αστ. Δ/ση Θεσ. 
Αρχ/κας, Γεν. Αστ. Δ/ση Θεσ. 
Αρχ/κας Β', Γεν. Αστ. Δ/ση Θεσ. 
Αστ. Υπ/τής, Γεν. Αστ. Δ/ση Θεσ. 
Αστ. Υπ/τής, Γεν. Αστ. Δ/ση Θεσ. 
Αστ. Δ/τής, Δ/ση Τροχαίας/Τμ. 1ο 
Αστ. Α ', Δ/ση Δημ. Ασφ./Τμ. 1ο 
Αστ. Δ/τής, Ταμ. Αρωγής Αξ. Χωρ. 
Αστ. Υπ/τής, Ταμ. Αρωγ. Αξ. Χωρ. 
Αστ. Υπ/τής, Ταμ. Αρωγ. Αξ. Χωρ. 
Αστυν. Δ/τής, Α.Δ. Ευρυτανίας 
Υπαστ. Α', ΕΤΥΑΠ/ΚΥΥΑΠ/ΤΑΥΑΠ 
Αστ. Υποδ/τής, Α.Δ. Ευβοίας/ΓΕΛ 
Ανθ/μος, Α.Δ. Ευβοίας/ΓΕΛ 
Αστ. Δ/τής, Δ/ση Προσωπ./ΥΔΤ 
Αρχ/κας, Α.Δ. Ημαθίας/ΓΕΛ 
Αρχ/κας, Α.Δ. Ημαθίας/ΓΕΛ 
Αστυν. Α ', Υπηρεσία ΠΣΕΑ 
Αστυν. Α", Α.Δ. Καβάλας/ΓΕΛ 
Αρχ/κας, Α.Δ. Δωδεκ/σου/ΓΕΛ 
Πολ. υπάλ., Τμ. Αγοράν. Ν. Ιωνίας 
Πολιτ. υπάλ., Α.Δ. Λασιθίου 
Υπαστ. Α ', Υπ.Ασφ.Προέδρ.Δημ. 
Υπαστ. Β', Α.Δ. Φθιώτιδας/ΓΕΛ 
Πολιτ. υπάλ., Α.Τ. Αμφίκλειας 
Υπαστυνόμος Α", Α.Τ. Λαμίας
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ΜΑΝΟΥΣΟΥ Αγγελική Γεώργιος ΤΕΙ Λαμίας
ΜΙΣΣΕΛΗ Μαρία Ιωάννης Αν. Βιομηχανική Θεσ/κ ς
ΠΑΠΑΡΟΥΛΑΣ Σπυρίδων Παντελής Σχολή Ευελπίδων
ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΖΗ Ευαγγελία Δημήτριος Σχολή Αξιωμ. Νοσηλευτικής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κυριάκος Βασίλειος Ιατρική Πατρών
ΤΣΙΛΙΦΗΣ Νικόλαος Ευάγγελος ΤΕΙ Αθηνών
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Παναγιώτης Βασίλειος ΤΕΙ Ηρακλείου
ΜΑΝΟΥΣΟΥ Αγγελική Γεώργιος ΤΕΙ Λαμίας
ΜΙΣΣΕΛΗ Μαρία Ιωάννης Βιομηχανική Θεσ/κης
ΦΩΤΟΓΛΟΥ Αθανάσιος Τριαντάφυλλος ΤΕΙ Σερρών
ΤΣΙΡΩΝΑΣ Αθανάσιος Βασίλειος Νομική Θεσ/κης
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Ό λγα Αλέξανδρος Νομική Κομοτηνής;
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ Θωμάς Σχολή Ικάρων
ΣΚΟΥΜΗΣ Γεώργιος Ηλίας Τοπογράφων-Μηχ. Αθηνών
ΔΑΝΙΗΛ Βασιλική Ανδρέας Γεωπονική Θεσ/κης
ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ Γεώργιος Αθανάσιος Φιλολογία Θεσ/κης
ΚΑΡΑΝ ΙΚΑ Ανδρομάχη Αθανάσιος φιλοσοφική Θεσ/κης
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Ευγενία Αναστάσιος Νηπιαγωγών Ιωαννίνων
ΜΑΚΡΗ Αγορίτσα Θωμάς Φιλοσοφική Θεσ/κης
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Νικόλαος Κων/νος Γεωλογικό Αθηνών
ΠΕΡΠΕΡΑ Βασιλική Αριστείδης Νομική Θεσ/κης
ΠΑΠΑΝ ΙΚΟΛΑΟΥ Ιλιάς - Φιλοσοφική Αθηνών
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ιωάν. Εμμανουήλ Ηλεκτρ.-Μηχανολ. Θράκης
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Ελένη Εμμανουήλ ΤΕΙ Ηρακλείου
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερ. Χαράλαμπος Χημικό Ιωαννίνων
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ιωάννα Θεμιστοκλής Οικονομικό Πατρών
ΣΚΟΛΑΡΙΚΗ Κασσιανή Κων/νος Νομική Αθηνών
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδ. Κων/νος Ιόνιο Πανεπ. (Τμ. Ιστορίας)
ΑΝΤΩΝΟΓΙΩΡΓΑΚΗ Ειρήνη Ιωάννης Νομική Αθηνών
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΔΟΣ Ιωάννης Αναστάσιος Σχολή Ευελπίδων
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Ιωάννης Γεώργιος Παιδαγωγικό Ρεθύμνου
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ Ελένη Γεώργιος Πάντειος
ΚΑΡΑΊ ΣΑ Αικατερίνη Κων/νος Παιδαγωγικό Αθηνών
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Σπυρίδων Ιωάννης Μαθηματικό Πατρών
ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ Μαρία Νικόλαος ΤΕΙ Πατρών
ΣΤΑΜΟΣ Ιωάννης Μαρίνης Μηχ. Υπολογ. Πολυτ. Πατρ.
ΠΑΛΥΒΟΥ Μαρία Αλέξιος Νομική (Τμ. Πολιτικό)
ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ Ταξιάρχ. Παναγιώτης Πάντειος
ΣΚΙΤΣΑΣ Αθανάσιος Χαράλαμπος Μαθηματικό Πατρών
ΣΚΙΤΣΑΣ Δημήτριος Χαράλαμπος ΤΕΙ Αθηνών (Ναυπηγική)
ΠΕΝΤΑΡΗΣ Παναγιώτης Ευτύχιος Πανεπ. Πειραιά (Διοικ. Επιχ.)
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ φιλιώ Γεώργιος Φιλοσοφική Αθηνών
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Γεώργιος Μηχανολόγων-Μηχ. Αθηνών
ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ Βασιλική Νικόλαος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Αθηνών
ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ Αθανάσιος Γεώργιος Νομική Αθηνών
ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρ. Δημήτριος ΤΕΙ Σερρών
ΤΑΣΙΟΠΟΥΑΟΣ Γεώργιος Νικόλαος Μαθηματικό Αθηνών
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΔΟΣ Βασίλ. Νικόλαος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Θεοδώρα Γ εώργιος φιλοσοφική Αθηνών
ΜΠΕΛΛΑ Κυριακή Αντώνιος ΤΕΙ Λάρισας
ΚΑΓΚΑ Αναστασία Αντώνιος Παιδαγωγική Κρήτης
ΠΑΠΠΑ Ξανθή Γεώργιος Φιλοσοφική Αθηνών
ΖΑΧΟΥ Γεωργία Αριστοτέλης φιλοσοφική Αθηνών
ΑΓΓΟΥΡΑΣ Κων/νος Βύρωνας Χημικό Θράκης
ΒΑΖΔΙΡΒΑΝΙΔΟΥ Κυριακή Χρήστος Θεολογική Αθηνών
ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ Μαρία Κων/νος Μαθηματικό Αθηνών
ΓΙΑΝΕΤΣΟΣ Σταύρος Γεώργιος Βιολογικό Αθηνών
ΠΑΝΑΓΟΥ Μαρία Γεώργιος Γαλλική Φιλολογία Αθηνών
ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ Μαρία Ιωάννης ΤΕΙ Θεσ/κης
ΜΟΥΓΙΟΥ Θεώνη Γεώργιος φιλοσοφική Αθηνών
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Πολύκαρπος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
ΠΑΡΘΕΝΗΣ Σπυρίδων Παναγιώτης Γαλλική Φιλολογία Αθηνών
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Στυλιανή Γεώργιος Αγγλική φιλολογία Αθηνών
ΠΑΝΑΓΙΑΡΗ Κων/να Αντώνιος Παιδαγωγική Πατρών
ΑΓΓΟΥΡΑΣ Ιωάννης Μιράντα Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
ΤΡΥΠΑΚΗΣ Κων/νος Δέσποινα Πάντειος

Ανθ/νόμος, Α.Δ. Πέλλας/ΓΕΛ 
Πολιτ. υπάλ., Α.Δ. Πέλλας/ΓΕΛ 
Ανθυπαστυνόμος ε.α. —
Αστ. Δ/τής, Επικουρικό Ταμ. Χωρ. 
Ταξίαρχος €.α. —
Υπαστυν. Β', ΔΙ.Τ.Ε.Ν.Ε.
Υπαστυν. Α ', Α.Δ. Ηρακλείου 
Ανθυπαστυνόμος, Α.Δ. Πέλλας 
Πολιτ. υπάλληλος, Α.Δ. Πέλλας 
Πολιτ. υπάλληλος, Α.Δ. Πέλλας 
Αρχ/κας, Δ/ση Αστυν. Προσωπ. 
Υπαστυν. Α', Α.Δ. Χαλκιδικής 
Αστυν. Δ/τής, Α.Δ. Λάρισας 
Αρχιφύλακας, Α.Δ. Λάρισας 
Υπαστυν. Β", Α.Δ. Πιερίας 
Αρχιφύλακας, Α.Δ. Πιερίας 
Ανθυπαστ/μος, Α.Δ. Μαγνησίας 
Αρχιφύλακας, Α.Δ. Μαγνησίας 
Αρχιφύλακας, Α.Δ. Μαγνησίας 
Αρχιφύλακας, Α.Δ. Μαγνησίας 
Υπαστυνόμος Α', Α.Δ. Μαγνησίας 
Αστυν. Υπ/τής, Α.Δ. Γρεβενών 
Υπαστυν. Α', Α.Δ. Ρεθύμνου 
Υπαστυν. Α ', Α.Δ. Ρεθύμνου 
Πολιτ. υπάλ. Β', Α.Δ. Αχάίας 
Πολιτ. υπάλ. Α', Α.Δ. Αιτωλίας 
Ανθυπαστυνόμος, Α.Δ. Κέρκυρας 
Αστυν. Δ/τής, Α.Δ. Κέρκυρας 
Αστυν. Δ/τής, Αστυν. Ακαδημία 
Αστυν. Υποδ/τής, Αστυν. Ακαδημία 
Ανθυπαστ/μος, Αστυν. Ακαδημία 
Ανθυπαστ/μος, Αστυν. Ακαδημία 
Αρχιφύλακας, Α.Δ. Αχαΐας 
Αρχιφύλακας, Α.Δ. Αχαΐας 
Αστυνόμος Α', Α.Δ. Αχάίας 
Αστυν. Υποδ/ντής, Α.Δ. Αχάίας 
Ταξίαρχος, Γ.Α.Δ.Α.
Ταξίαρχος, Δ/ση Ασφ. Αττικής 
Αστυν. Δ/τής, Υποδ/ση Ασφ. Αθ. 
Αστυν. Δ/τής, Υποδ/ση Ασφ. Αθ. 
Αστ. Υπ/τής, Δ/ση Αστυν. Αν. Ατ. 
Αστ. Υπ/τής, Δ/ση Αστ. Πειραιά 
Αστ. Υπ/τής, Υποδ/ση Αστ. Αργοσ. 
Αστ. Υπ/τής, Δ ' ΤΑ Αθηνών 
Αστυν. A', Α.Τ. Καλογρέζας 
Αστυν. Α', Υπ/ση Εγκλ. Ερευνών 
Αστυν. Α', Υποδ/ση Εγκλ. Ερευν. 
Αστυν. Α', Τμ. Διαχ. Χρημ. Υλικού 
Αστυν. Β", Υποδ/ση Δημ. Ασφάλ. 
Αστυν. Β', Α.Τ. Ν. Σμύρνης 
Υπαστυν. Α ', Δ/ση Αστ. Αν. Ατ. 
Υπαστ. Α', Υποδ/ση Εγκλ. Ερευν. 
Υπαστ. A', Τ.Τ. Αθηνών 
Υπαστ. Β', Α.Τ. Γλυφάδας 
Υπαστ. Β', Τμ. Διαχ. Χρημ. Υλ. 
Ανθυπαστ., Υπ/ση Εγκλ. Ερευνών 
Ανθυπαστ., Δ/ση Αστ. Αθηνών 
Ανθυπαστ., Τ.Τ. Ελευσίνας 
Αρχιφύλακας, Α.Τ. Ελληνικού 
Αρχιφύλακας, ΙΣΤ' Α.Τ. Πειραιά 
Αρχιφύλακας, Α ' Α.Τ. Αθηνών 
Αρχιφύλακας, ΙΑ ' Α.Τ. Αθηνών 
Αρχιφύλακας, Υποδ/ση Αμπελοκ. 
Αρχ/κας, Δ/ση Αντ. Ειδ. Εγκλ. Βίας 
Πολιτ. υπάλληλος, Γ.Α.Δ.Α.
Πολιτ. υπάλληλος, Γ.Α.Δ.Α.
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Η ουσιαστική επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση των αστυνομικών και η υιοθέτηση  
των σύγχρονων μέσων και αντιλήψεων, αποσκοπούν στη διάπλαση υπεύθυνων λειτουργών μέσα 
σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία.

Η Ελληνική Αστυνομία που έχει γίνει πόλος έλξης χιλιάδων νέων κάθε χρόνο, παρακολουθεί 
καθημερινά τις κοινωνικές εξελ ίξεις  και διαμορφώνει μέσα από ένα διαρκώς βελτιούμενο εκπαι
δευτικό σύστημα μια νέα εικόνα για τον Έλληνα αστυνομικό.

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η εκπαίδευση είναι το υπόβαθρο για τη δημιουργία 
άρτια καταρτισμένων αστυνομικών οργάνων και απο
τελεί τη σημαντικότερη υποδομή της Ελληνικής Αστυ
νομίας γιατί παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις για την 
καλύτερη άσκηση των καθηκόντων τους.

Λόγω της συνεχούς ανόδου του πολιτιστικού, πνευ
ματικού, κοινωνικού και βιοτικού επιπέδου της κοινω
νίας, της ραγδαίας τεχνικής προόδου καθώς και των

> *-

νέων μεθόδων και μέσων διάπραξης αδικημάτων, το 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης αποδίδει πρωταρχική ση
μασία στον τομέα της εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης 
του αστυνομικού προσωπικού και μελετά συνεχώς μέ
τρα εκσυγχρονισμού της.

Οι σχολές της ΕΛ.ΑΣ είναι τα φυτώρια απ’ τα οποία 
εξέρχονται οι αστυφύλακες, οι υπαξιωματικοί και οι 
αξιωματικοί του Σώματος.
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ■ ΕΞΕΛΙΞΗ 
Όπως είναι γνωστό, το έργο της αστυνομίας καλύ

πτει όλους τους τομείς της καθημερινής μας ζωής και 
είναι πολύμορφο. Για να ανταπεξέλθει ο αστυνομικός 
στις απαιτήσεις του αστυνομικού επαγγέλματος, πρέ
πει να έχει άρτια επαγγελματική κατάρτιση.

Γ ια το λόγο αυτό η Ελληνική Αστυνομία έχει εφαρ
μόσει ένα αυστηρό σύστημα επιλογής που βασίζεται 
στην αρχή της αξιοκρατίας και επιλέγει τους νέους και 
τις νέες με τα περισσότερα ηθικά, πνευματικά και σω
ματικά προσόντα.

Οι νέοι αυτοί, με τα εφόδια που αποκομίζουν κατά 
τη φοίτησή τους στη σχολή αστυφυλάκων αλλά και απ’ 
τις κατοπινές μετεκπαιδεύσεις, καθίστανται ικανοί ώστε 
να μπορούν κάλλιστα να ανταπεξέλθουν στις δυσκο
λίες του αστυνομικού επαγγέλματος.

Οι άνδρες και οι γυναίκες που επιθυμούν να κατα- 
ταγούν στην Ελληνική Αστυνομία ως δόκιμοι αστυφύ
λακες θα πρέπει να παρακολουθούν μέσω του Τύπου 
και των αστυνομικών υπηρεσιών τις προκηρύξεις, μέ
σω των οποίων, ο αρχηγός της αστυνομίας καλεί για 
κατάταξη, υποψήφιους αστυφύλακες.

Στις προκηρύξεις καθορίζονται επακριβώς τα απαι- 
τούμενα δικαιολογητικά που πρέπει οι υποψήφιοι να 
προσκομίσουν προκειμένου, στη συνέχεια να εξετα- 
σθούν, στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα.

Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να έχουν συμπληρωμένο το 18ο έτος και να μην 

υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους.
2. Να είναι απόφοιτοι Λυκείου.
3. Να είναι υγιείς και να έχουν άρτια σωματική 
διάπλαση.
4. να διαθέτουν ψυχικά και διανοητικά προσόντα που 

να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Αστυνομι
κού έργου.

5. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πα 
τρίδα και να μη πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες,

που να εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων

τους.
6. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. οι άνδρες 

και 1,65 μ. οι γυναίκες, χωρίς υποδήματα και στηθι
κή περίμετρο οι άντρες 0,83 μ. και άνω.

7. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρα 
τιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νό

μιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.
8. Να μην έχουν καταδικασθεί για αδικήματα που ανα- 

φέρονται στο άρθρο 1 παρ. 8 του Π.Δ. 496)87, καθώς 
επίσης να μην έχουν καταδικασθεί σε ποινή φυλάκι
σης πάνω από τρεις μήνες, για οποιοδήποτε άλλο 
αδίκημα που τελέσθηκε με δόλο.

9. Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δι
καιωμάτων.

10. Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αν
τίληψη.
Η διάρκεια της φοίτησης των δοκίμων αστυφυλάκων 

είναι ένα εκπαιδευτικό έτος. Με απόφαση του Υπουρ
γού Δημόσιας Τάξης, μπορεί να συντέμνεται η διάρκειά 
της, αλλά η σύντμηση αυτή να επιτρέπει τουλάχιστον 
έξι μήνες εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση των δοκ. αστυφυλάκων αποσκοπεί να 
αναπτύξει τις ψυχικές, πνευματικές και σωματικές ικα- 
νότητές τους και να δώσει σ’ αυτούς την επαγελματι- 
κή κατάρτιση που είναι αναγκαία για να ανταποκριθούν 
στην αποστολή τους.

Αφού αποφοιτήσουν απ’ τη Σχολή, οι αστυφύλακες 
που συμπληρώνουν δύο χρόνια δοκιμαστικής υπηρε
σίας, υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις, μετά την 
πρόταση ικανότητας για μόνιμη παραμονή στο Σώμα.

Οι αστυφύλακες που συμπληρώνουν δύο χρόνια υπη
ρεσίας απ’ την έξοδό τους απ’ τη Σχολή, έχουν δικαίω
μα να συμμετάσχουν στις εισιτήριες εξετάσεις της Σχο
λής Αρχιφυλάκων. Η φοίτηση των δοκίμων αρχιφυλά- 
κων διαρκεί ένα εκπαιδευτικό έτος (1/9 - 30/6) και έχει 
σκοπό να καταστήσει τους εκπαιδευόμενους ικανούς 
για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως βαθμοφό
ρων και ανακριτικών υπαλλήλων.

Αρχιφύλακες και ανθυπαστυνόμοι ηλικίας κάτω των
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35 χρόνων ή αστυφύλακες πτυχιούχοι ανώτατου εκπαι
δευτικού ιδρύματος, εισέρχονται μετά από εξετάσεις, 
στο Τμήμα Δοκίμων Υπαστυνόμων της Σχολής Αξιωμα
τικών από όπου μετά 3ετή φοίτηση, ονομάζονται υπα- 
στυνόμοι Β \

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Η Αστυνομική Ακαδημία έχει σαν αποστολή την εκ

παίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευ- 
ση όλων των κατηγοριών και βαθμού του προσωπικού 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (άρθρου 1 του Π.Δ. 
585/85).

Υπάγεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και απο- 
τελείται απ’ τις Σχολές Αξιωματικών, Αρχιφυλάκων, 
Αστυφυλάκων, και απ’ τη Σχολή ξένων γλωσσών.

Στη Σχολή Αξιωματικών υπάγεται το τμήμα υπαστυ
νόμων, το τμήμα μετεκπαίδευσης αστυνόμων Β' (τετρά
μηνη παρακολούθηση μαθημάτων) και το τμήμα επαγ
γελματικής μετεκπαίδευσης ανθυπαστυνόμων (με επτά- 
μηνη τουλάχιστον διάρκεια).

Στη Σχολή Αρχιφυλάκων υπάγεται το Τμήμα μετ/σης 
αρχιφυλάκων.

Στη Σχολή Αστυφυλάκων υπάγονται: 
α. Τα Παραρτήματα Φιλαδέλφειας, Αμαρουσίου και 
Κρήτης (Ρεθύμνου), στο οποίο υπάγεται και το τμήμα 
εκπαίδευσης δοκίμων αστυφυλάκων Σητείας. 
β. Το τμήμα μετ/σης αστυφυλάκων, 
γ. Η θρησκευτική υπηρεσία.
δ. Η Σχολή ειδικής σωματικής εκπαίδευσης Λαγο
νησίου.

Η φοίτηση στη Σχολή ξένων γλωσσών έχει εξάμηνη 
διάρκεια.

Η κεντρική διοίκηση της Σχολής Αστυφυλάκων 
εδρεύει στη λεωφόρο Μεσογείων. Διοικητής της Σχο
λής είναι ο αστυνομικός διευθυντής Μιχαήλ Τζιγ- 
κουνάκης.

Η διοίκηση της Σχολής Αρχιφυλάκων εδρεύει στην 
Αμυγδαλέζα. Διοικητής της Σχολής είναι ο αστυνομι
κός διευθυντής Κωνσταντίνος Αλαμάνος.

Η Σχολή ξένων γλωσσών επίσης εδρεύει στη λεω
φόρο Μεσογείων. Διοικητής της είναι ο αστυνόμος Α’ 
Νικόλαος Καλαράς.

Οι σχολές αρχιφυλάκων και αστυφυλάκων, τη χρο
νική περίοδο που συντάξαμε το αφιέρωμα αυτό δε λει
τουργούσαν. Περιοριστήκαμε λοιπόν στην παρουσία
ση του Τμήματος Υπαστυνόμων της Σχολής Αξιωματι
κών, που αποτελεί και την πιο σημαντική βαθμίδα της 
εκπαίδευσης.

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Βρεθήκαμε για άλλη μια φορά, στους χώρους των 

Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας στην οδό Μεσο
γείων, όπου φοιτούν οι δόκιμοι υπαστυνόμοι, περπατή
σαμε στους μακρείς διαδρόμους, επισκεφτήκαμε τις με
γάλες αίθουσες όπου στεγάζονται τα διδακτήρια και 
τα γραφεία της Διοίκησης, κάναμε βόλτα μαζί με τους 
δοκίμους σε κάποια διαλείμματα, συζητήσαμε και αν
ταλλάξαμε απόψεις και γνώμες γύρω από θέματα που 
αφορούν την εκπαίδευσή τους.

Ακόμα παρακολουθήσαμε την «πρωινή αναφορά» 
όπου οι μαθητές -  δόκιμοι υπαστυνόμοι -  σε πειθαρ- 
χημένες ομάδες και ζηλευτή εμφάνιση δίνουν την πα
ρουσία τους, προοίμιο μιας καινούριας ημέρας, ενός 
ακόμα ολοκληρωμένου προγράμματος μαθημάτων, γε
μάτο γνώσεις και παραστάσεις.

Πρωινή «Αναφορά»

Δεκάδες σειρές δοκίμων φοίτησαν στο χώρο που βρί
σκονται σήμερα οι κεντρικές κτιριακές εγκαταστάσεις 
των Σχολών που είναι κτίσματα του περασμένου αιώνα.

Ολόκληρη η έκταση (πευκόφυτο άλσος, γήπεδα, χώ
ρος κτιριακών εγκαταστάσεων) ανήκε στην κυριότητα 
της I. Μονής Πετράκη και το επιβλητικό κτίριο κτίστη
κε για να στεγάσει την Ιερατική Σχολή (1895-1897). Λό
γω όμως του ελληνοτουρκικού πολέμου (1897), ανα
στέλλεται η λειτουργία της Ιερατικής Σχολής και στις 
μεγάλες αίθουσες στεγάζονται πρόσφυγες.

Το 1912 η εκκλησία θέτει στη διάθεση του Υπουρ
γείου Στρατιωτικών το χώρο αυτό για το στρατωνισμό 
των ενόπλων τμημάτων και απ’ το 1918 εγκαθίσταται 
η Σχολή Χωροφυλακής.

Εξωτερικά, πάνω απ’ την κεντρική είσοδο είναι γραμ
μένο το γνωμικό «ΑΡΧΕΣΘΑΙ ΜΑΘΩΝ ΑΡΧΕΙΝ ΕΠΙΣΤΗ- 
ΣΕΙ» που προδιαθέτει ανάλογα τον επισκέπτη για το 
χώρο που θα βρεθεί.

Στη μεγάλη αίθουσα υποδοχής από όπου οδηγόύν 
οι δυο επιβλητικές σκάλες στον πάνω όροφο, έχουν εν
τοιχιστεί μαρμάρινες επιγραφές με γνωμικά του Πλά
τωνα και του Δημοσθένη που αναφέρονται στην τήρη
ση των νόμων και στην πατρίδα και αποφθέγματα του 
Δημόκριτου και του Αριστοτέλη για την παιδεία: «ΤΗΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΣ ΜΕΝ ΡΙΖΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΚΡΑΣ ΓΛΥΚΕΙΣ ΔΕ 
ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ».

Γίναμε αμέσως δεκτοί απ’ το διευθυντή της Αστυνο
μικής Ακαδημίας υποστράτηγο Ευθύμιο Δασταμάνη (η 
έδρα της Αστυν. Ακαδημίας βρίσκεται στο χώρο αυτό) 
και το διοικητή της Σχολής Αξιωματικών αστυνομικό 
διευθυντή Ιωάννη Αντωνογιωργάκη με τους οποίους εί
χαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω απ’ το πολύ σο
βαρό θέμα της εκπαίδευσης των δοκίμων.
-  Κύριε υποστράτηγε, ποιος είναι ο αντικειμενικός 
στόχος της παρεχόμενης στην Αστυνομική Ακαδημία, 
εκπαίδευσης;
-  «Βασικός αντικειμενικός στόχος της παρεχόμενης 
στην Αστυνομική Ακαδημία, εκπαίδευσης είναι η αρτιό
τερη εκπαίδευση των δοκίμων όλων των βαθμιδών 
(Σχολής Αστ/κων, Αρχ/κων και Αξ/κών), όσον αφορά την 
επαγγελματική τους κατάρτιση και την αφομοίωση της 
σύγχρονης γνώσης πάνω στα θέματα της νομικής, διοι
κητικής, κοινωνικής και αστυνομικής επιστήμης και με
θοδολογίας, ώστε αποφοιτώντας από την οικεία Σχο-

Β> I
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Ο υποστράτηγος Ευθύμιος Δασταμόνης

λή να είναι ολοκληρωμένοι αστυνομικοί, με πλήρη γνώ
ση των ιδ ια ιτερ ο τή τω ν του Αστυνομικού  
Επαγγέλματος. Επίσης η διάπλαση υπεύθυνων ανθρώ
πων και κρατικών λειτουργών, η ηθική και Δημοκρατι
κή διαπαιδαγώγηση για το σεβασμό των ατομικών 
ελευθεριών του πολίτη.

Πέραν της βασικής εκπαίδευσης, η Αστυνομική Ακα
δημία εποπτεύει για τη μετεκπαίδευση-επιμόρφωση και 
εξειδίκευση όλων των κατηγοριών και βαθμιδών του 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην εκπαίδευση στηρίζεται η αλλαγή της εικόνας 
και της νοοτροπίας της Αστυνομίας σαν κοινωνικού φο
ρέα και η αποτελεσματικότητά της στην πρόληψη και 
δίωξη του εγκλήματος και την εμπέδωση του αισθήμα
τος ασφαλείας. Στόχος της Αστυνομίας είναι η ανύψω
ση του επιπέδου του προσωπικού της, ώστε να προσφέ
ρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε όλους τους τομείς.

Κατά συνέπεια, η Αστυνομία οφείλει όχι μόνο να προ
σπαθεί πάντοτε να εξασφαλίζει το καλύτερο έμψυχο 
υλικό, για την εκτέλεση της σοβαρής αποστολής της 
με επιτυχία, αλλά και το σπουδαιότερο, οφείλει να έχει 
τη δυνατότητα ευελιξίας και αναπροσαρμογής, στις τα
χύτατες και ραγδαίες εξελίξεις κάθε φορά, οι οποίες 
πραγματοποιούνται στη σύγχρονη εποχή.

Πρέπει να επιδιώκεται οπωσδήποτε η κατάλληλη 
προετοιμασία του προσωπικού της Αστυνομίας, για την 
εκτέλεση των καθηκόντων του, με εντατική και συνε
χή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση. Αυτή η βασική εκ
παίδευση και μετεκπαίδευση παρέχεται από τις Σχολές 
της Αστυνομικής Ακαδημίας».
-  Κύριε διοικητά, ποιος είναι ο βαθμός προόδου των 
δοκίμων κατά την προσωπική σας άποψη και σύμφω
να με τις .διαπιστώσεις του διδακτικού προσωπικού;

-  «Όπως είναι γνωστό η Σ.Α.ΕΛ. είναι ισότιμη με τις 
σχολές των Α.Ε.Ι. της χώρας. Αποστολή της Σ.Α.Ε.Α. 
είναι η εκπαίδευση των Δ.Υ. και η μετεκπαίδευση, επι
μόρφωση και ειδίκευση των Αξ/κών όλων των βαθμών 
της ΕΛ.ΑΣ. Για να εκπληρώσει η Σχολή τη σπουδαία και 
σοβαρή αποστολή της καταβάλλεται συνεχής προσπά
θεια βελ τίωσης και αναβάθμισης των συνθηκών εκπαί
δευσης σε όλα τα επίπεδα.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης αναμορφώθηκε και το 
εκπαιδευτικό έτοςχωρίσθηκε σε δύο αυτοτελή εξάμη
να, όπως ακριβώς συμβαίνει και στα Α.Ε.Ι. Αυτό έχει 
σαν συνέπεια, ο Δόκιμος να καταβάλλει συνεχή προ
σπάθεια για τη μελέτη όλο το εκπαιδευτικό έτος και να 
μην επαναπαύεται στους τυχόν καλούς βαθμούς που 
εξασφάλισε το A ' εξάμηνο.

Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής, αποτελείται 
από ιδιώτες καθηγητές και Αξιωματικούς του Σώματος. 
Οι ιδιώτες προέρχονται από το χώρο των Πανεπιστη
μίων, καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, λέκτορες, είτε  
είναι άλλοι επιστήμονες, δικαστικοί λειτουργοί, κοινω
νιολόγοι, δικηγόροι και γενικά είναι επιστήμονες, εγνω
σμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης. Οι αξιω
ματικοί που διδάσκουν στη Σχολή επιλέγονται μεταξύ 
των πτυχιούχων με άριστη επαγγελματική κατάρτιση 
στο μάθημα που διδάσκουν συνδυάζοντας θεωρία και 
πράξη και διαθέτουν ικανότητα διδασκαλίας.

Με τα δεδομένα αυτά και με την επισήμανση ότι το 
έμψυχο υλικό της Σχολής, δηλαδή οι Δόκιμοι επιλέγον
ται με αξιοκρατικά και μόνο κριτήρια κατόπιν εισιτηρίων 
εξετάσεων που γίνονται κατά τρόπο αδιάβλητο και με 
διαφάνεια, η εκπαίδευση στη Σχολή σήμερα βρίσκεται 
σε ικανοποιητικό επίπεδο».
-  Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει η Διοίκηση και το 
προσωπικό της Σχολής Αξιωματικών κατά την προσπά-

Ο αστυν. διευθυντής Ιωάννης Αντωνογιωργάκης
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θεία πραγματοποίησης των υψηλών στόχων της εκπαί
δευσης;
-  «Προβλήματα ακόμη υπάρχουν, όπως π.χ. η λειτουρ
γικότητα των χώρων της Σχολής δεν έχει εξασφαλιστεί 
πλήρως. Χρειάζεται να δημιουργηθούν μικρότερα τμή
ματα κατά τάξη, να γίνουν εστεγασμένοι χώροι άθλη
σης και γυμναστικής -  τζούντο -  καράτε, δεδομένου 
ότι τη χειμερινή περίοδο λόγω δυσμενών κριτικών συν
θηκών είναι δύσκολο τα μαθήματα αυτά να γίνουν σε 
ανοικτό χώρο.

Επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι θα πρέπει να κα
ταβληθεί προσπάθεια για την αύξηση του σταθερού δι

Την ώρα διδασκαλίας του μαθήματος της Ποινικής Δικονομίας. 
Στην έδρα ο πρωτόδικης κ. Εμμανουήλ Καλεντάκης.

δακτικού προσωπικού, το οποίο θα απασχολείται απο
κλειστικά στη Σχολή και όχι μερικώς όπως συμβαίνει 
σήμερα και κυρίως των Πανεπιστημιακών και ειδικών 
επιστημόνων που θα μπορούσε και πρέπει να ανήκει ορ
γανικά στη Σχολή».

ΟΙ ΓΝΩΜΕΣ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Στη φετινή σχολική χρονιά φοιτούν 157 δόκιμοι στο

Στο προαύλιο, την ώρα του διαλείμματος
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Α" έτος (οι 4 είναι γυναίκες), 150 δόκιμοι στο Β’ έτος 
(οι 6 είναι γυναίκες) και 209 δόκιμοι στο Γ  έτος (οι 11 
είναι γυναίκες).

Αρχηγός της Η  τάξης (θεωρείται και αρχηγός Σχο
λής) είναι ο δόκιμος Δημοσθένης Καλαμπαλίκης, της 
Β' τάξης ο δόκιμος Ιωάννης Κυριακάκης και της Α’ τά
ξης ο δόκιμος Κωνσταντίνος Ανδρεόπουλος.

Ακολουθούν οι ενδιαφέρουσες απαντήσεις των δύο 
αρχηγών στις ερωτήσεις που τους υποβάλαμε, στη σύν
τομη συνάντηση που είχαμε μαζί τους:
-  Δημοσθένη, τι προσπάθεια κατέβαλες για να πάρεις 
την «αρχηγία» και τι σημαίνει αυτό για σένα προ
σωπικά;

«Την αφετηρία της προσπάθειάς μου δεν μπορώ να 
την προσδιορίσω μέσα στα χρονικά περιθώρια της φοί
τησής μου στη Σχολή. Και δεν μπορώ επίσης, να πε
ριορίσω την προσπάθεια αυτή απλώς ως προσπάθεια 
κατάκτησης της αρχηγίας, αλλά να τη χαρακτηρίσω ως 
μία αέναη προσπάθεια επιτυχίας, ε ίτε ως μάχιμη ενερ
γός μονάδα, ε ίτε ως μαθητής παραγωγικής σχολής, με 
ανάλογο βέβαια κόστος στην προσωπική μου ζωή, γιατί 
πιστεύω στις αρχές της αξιοκρατίας και είμαι πεπεισμέ
νος, ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να προσφέρει κοινω
νικά, αν πρώτα δεν έχει θέσει ο ίδιος κάποιους ευγε- 
νείς στόχους, που υλοποιούνται μέσω αυτής ακριβώς 
της προσφοράς.

ΓΤ αυτό πρέπει να επισημάνω ότι η κατάκτηση της 
«αρχηγίας» δεν έχει καταστεί αυτοσκοπός. Κύριος στό
χος είναι η κατά το δυνατόν παραγωγικότερη εκμετάλ
λευση του χρόνου φοίτησής μας στη Σχολή, και αυτό 
πιστεύω ότι αποτελεί οδηγό της προσπάθειας όλων των 
συναδέλφων μου, επιδιώκοντας τη διάκρισή μου μέσα 
στα πλαίσια της ευγενούς άμιλλας και όχι μέσα από αν
ταγωνιστικές σχέσεις.

Η ύπατη αυτή διάκριση μέσα στο χώρο της Σ.Α.Ε.Α., 
πέρα από την αναμφισβήτητη δικαίωση των προσπα
θειών μου, αποτελεί για μένα επιβεβαίωση της πίστης 
προς την ιδεολογία μου και τις αρχές μου περί αξιο
κρατίας, πράγμα που θεωρώ πρώτιστο, μέσα στο γενι- 
κώτερο κοινωνικό πρόβλημα της κρίσης αξιών».

-  Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου απ’ τη μέχρι σήμερα 
φοίτησή σου στη Σχολή;

«Χωρίς διάθεση εξωραϊσμού της πραγματικότητας, 
μπορώ υπεύθυνα να πω, ότι μέσα στο χώρο της Σχο
λής υπάρχει ένα ιδανικό κλίμα ανάπτυξης συναδελφι- 
κών σχέσεων, αφού με επιτυχία παραμερίζονται οι κά
θε είδους τυχόν αντιθέσεις και εγκαινιάζονται σχέσεις 
συνεργασίας, που σηματοδοτούν την μελλοντική μας 
πορεία μέσα στους κόλπους του Σώματος. Πέρα απ’ αυ
τό, με κοινή προσπάθεια όλων των παραγόντων της εκ
παίδευσης και με την ενεργό συμπαράσταση της ηγε
σίας του σώματος, επιτυγχάνεται ένα υψηλού βαθμού 
επίπεδο εκπαίδευσης, το οποίο καλύπτει, τόσο τις υπη
ρεσιακές ανάγκες, προσφέροντας μία άρτια επαγγελ
ματική κατάρτιση, όσο και τις σύγχρονες ανάγκες της 
κοινωνικής πραγματικότητας, εισάγοντάς μας σε νέους 
προβληματισμούς και προσανατολισμούς, ανοίγοντας 
νέους ορίζοντες γνώσεων, απαραίτητες για ένα υπεύ
θυνο και ενεργό κοινωνικό μέλος, επιφορτισμένο με την 
άσκηση ενός υψηλού λειτουργήματος».
-  Εσύ Κώστα, πόσο διάβασμα χρειάστηκες για να πε- 
τύχεις πρώτος βέταξύ των επιτυχόντων στη Σχολή 
Αξιωματικών;

«Η επιτυχία μου στη Σχολή Αξιωματικών δεν είναι 
προϊόν μόνο διαβάσματος, τον τελευταίο καιρό. Είναι 
συνισταμένη πολλών προϋποθέσεων και παραγόντων

μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται πρωταρχικά η 
αγάπη και το ενδιαφέρον μου για το αστυνομικό 
επάγγελμα.

Ασφαλώς δεύτερος ουσιαστικός παράγοντας είναι η 
συστηματική μελέτη που δεν ήταν περιστασιακή αλλά 
ήταν μία κατάληξη όλων των προσπαθειών που είχα 
αναπτύξει απ’ τη στιγμή που το Σώμα της Αστυνομίας 
έγινε το επίκεντρο των επαγγελματικών μου ενδιαφε
ρόντων. Ύστερα απ’ τη διευκρίνηση αυτή δεν πρέπει 
να αναζητάμε το χρόνο που αφιέρωσα για να πετύχω 
στη Σχολή Αξιωματικών».
Τι έχεις να πεις στους συναδέλφους, αρχιφύλακες- 
ανθυπαστυνόμους, που απέτυχαν στις φετινές εξετά
σεις αλλά και τι συμβουλεύεις εκείνους που πρόκει
ται να δώσουν εισιτήριες εξετάσεις στη νέα χρονιά;

«Η αποτυχία δεν είναι πάντα και δυστυχία. Είναι μια 
ευκαιρία για περισυλλογή και ξεκίνημα μιας νέας προ
σπάθειας, νέου σχεδίου δράσης ώστε η επιθυμία της 
επιτυχίας να πραγματοποιηθεί στις επόμενες εξετά
σεις. Παράλληλα, θα δοθεί η ευκαιρία στους αποτυχόν- 
τες, να φρεσκάρουν αυτά που έμαθαν. Ακόμα, δίνεται 
μια ευκαιρία να δοκιμάσουν τα όρια αντοχής στις απο
τυχίες της ζωής. Η επίδειξη πνεύματος επιμονής στις 
αποτυχίες και η αντοχή σ ’ αυτές, είναι πιο ισχυρές στη 
διαμόρφωση καίριας προσωπικότητας απ’ ότι η 
επιτυχία.

Στους νέους υποψήφιους έχω να πω ότι δεν πρέπει 
να κυριευτούν από άγχος. Ο σκοπός της τελειότητας 
μας σπρώχνει μπροστά και η σχετική προετοιμασία 
αποφασίζει για το αποτέλεσμα. Σκοπός εξάλλου του κα- 
θενός μας είναι η επαγγελματική εξέλιξη.

Η επιτυχία και η αποτυχία πρέπει να γίνονται δεκτές 
απ’ τον άνθρωπο αφού τον διαμορφώνουν, σφυληλα- 
τώντας τον χαρακτήρα του, κάνοντάς τον δυνατό και 
έμπειρο στη ζωή».
Πλησιάζουμε σε κάποιο διάλειμμα μια παρέα δοκίμων. 
Μερικοί κρατούν ένα βιβλίο στο χέρι, άλλοι ένα πλα
στικό κυπελάκι καφέ με το... απαραίτητο τσιγάρο και 
άλλοι κάτι φαγώσιμο.

Οι συζητήσεις έντονες και πολιτισμένες, ποικίλλουν 
και οριοθετούνται ανάμεσα στα μαθήματά της επόμε
νης ώρας μέχρι και τις προσεχείς ποδοσφαιρικές συ
ναντήσεις...

Για τους σεισμούς στο Σαν Φραντζίσκο ο λόγος για 
την εμφάνιση UFO σε κάποια περιοχή της Ρόδου, για 
τα προγνωστικά του Π ρο-πο αλλά και για το μάθημα 
της Ποινικής Δικονομίας της επόμενης ώρας, για το 
οποίο υπάρχουν κάποιες... υποψίες να τους δοθεί πρό
χειρο διαγώνισμα.

Μαζί στην παρέα και η δευτεροετής δόκιμος Βασιλι
κή Νικολέτα, πτυχιούχος Νομικής Σχολής (εισήχθη σαν 
πτυχιούχος, απ’ ευθείας στο Β' έτος της Σχολής, όπως 
προβλέπει ο νόμος) και η τριτοετής Κωνσταντίνα Νι- 
κολακάρου, μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, ενός αγο
ριού δύο χρόνων και ενός κοριτσιού οκτώ μηνών.

Ουσιώδης η συζήτηση που είχαμε μαζί τους:
-  Βασιλική, κρίνεις απαραίτητο το διάλειμμα ανάμε
σα στα μαθήματα;

«Το διάλειμμα μας δίνει την ευκαιρία να ξεφύγουμε 
απ’ την ένταση της παρακολούθησης των μαθημάτων 
και είναι μια σύντομη ευχάριστη ανάπαυλα για την προ
ετοιμασία της επόμενης ώρας».
-  Κωνσταντίνα, η πολύωρη απασχόληση που απαιτεί 
το εκπαιδευτικό σύστημα της Σχολής (παρακολούθη
ση μαθημάτων το πρωί, μελέτη τις απογευματινές 
ώρες, στο σπίτι) νομίζεις ότι αφήνει περιθώρια για ενα-
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σχόληση με τα οικογενειακά καθήκοντα;
«Δεν είναι εύκολο να συνδυάσει κανείς με επιτυχία 

το τρίπτυχο σχολή-μελέτη-οικογενειακές υποχρεώσεις. 
Όμως ο σωστός καταμερισμός του χρόνου που απο
μένει μετά τη λήξη των πρωινών μαθημάτων και με την 
αφαίρεση χρόνου από την ξεκούραση και την ψυχαγω
γία, συντελεί ώστε καμία από τις υποχρεώσεις
-  σχολικές και οικογενειακές -  να μην παραμελείται 
σε βάρος της άλλης.

Την επιτυχία αυτή την οφείλω σε μεγάλο βαθμό στην 
αμέριστη κατανόηση και συμπαράσταση του συζύγου 
μου, η οποία γίνεται πολυτιμότερη κατά τη διάρκεια των 
εξετάσεων.

Η οικογενειακή αγάπη και θαλπωρή παρ’ όλες τις δυ
σκολίες, σε συνδυασμό με μία έμφυτη αισιόδοξη διά
θεση, πιστεύω ότι είναι το κλειδ ί της επιτυχίας όχι μό
νο για μένα, αλλά και για κάθε εργαζόμενη μητέρα».
-  Τι προβλήματα σου δημιουργεί ο διπλός ρόλος της 
μαθήτριας-δοκίμου και της συζύγου-μητέρας;

«Ένα από τα κυριότερα προβλήματα είναι η μη απο
λαβή του προνομίου του μειωμένου ωραρίου, που έχει 
σαν συνέπεια την πολύ πρωινή έγερση των παιδιών μας 
(και φυσικά και τη δική μας) για τον παιδικό σταθμό, 
αφού δεν υπάρχει κάποιος άλλος να τα φροντίζει.

Η μεσημεριανή ξεκούραση που είναι επιτακτική με
τά από έξι ώρες μάθημα είναι αδύνατη αφού η σύζυγος- 
μητέρα πρέπει να αντικαταστήσει αμέσως τη μαθήτρια- 
δόκιμο.

Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη ρύθμιση για τη μητέρα- 
δόκιμο με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρό πρό
βλημα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως απογευματινή 
υπηρεσία ή δραστηριότητα της Σχολής, επιφυλακές 
κ.τ.λ. Βέβαια, συνήθως υπάρχει κατανόηση και εξυπη
ρέτηση απ’ τη Σχολή και τους συναδέλφους.

Όμως παρ’ όλες τις δυσκολίες, μια καλή επίδοση στα 
μαθήματα και ένα χαμόγελο των παιδιών μας με βοη
θούν να συνεχίσω με περισσότερο κουράγιο για την αρ
μονική συνύπαρξη της δουλειάς μου και της οικογέ- 
νειάς μου».

Ο τριτοετής δόκιμος Γιώργος Λεκάκης που παρακο
λουθεί τη συνομιλία, έχει τη δική του άποψη για το πρό
γραμμα της παρακολούθησης των μαθημάτων:

«Η ιδιομορφία και η κοινωνικότητα του αστυνομικού 
λειτουργήματος, επιβάλλει συνεχή υπηρεσιακή ενημέ
ρωση, πολύπλευρη επαγγελματική κατάρτιση και ευ
ρύτερες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, εφόδια που σε ικα
νοποιητικό ποσοστό καλύπτει η τριετής φοίτηση στη 
Σχολή Αξιωματικών, απ’ την οποία και βγαίνουν τα αυ
ριανά στελέχη του Σώματος.

Για το λόγο αυτό καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια 
απ’ τους δοκίμους για καλύτερη εμπέδωση των παρε
χόμενων γνώσεων ώστε, εξερχόμενοι απ’ τη Σχολή, να 
είναι όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένοι αξιωματικοί».

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε όλες τις Σχολές 

και των μετεκπαιδεύσεων, προσλαμβάνεται το απαιτού- 
μενο διδακτικό προσωπικό.

Ειδικότερα στο τμήμα υπαστυνόμων, διδάσκουν κα
θηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εισαγγε
λείς και δικαστικοί λειτουργοί, ιατροδικαστές, ψυχία
τροι, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι και αξιωματικοί της 
αστυνομίας, ειδικευμένοι στο μάθημά τους.

Η παρεχόμενη εκπαίδευση καλύπτει τους εξής 
τομείς:
α. Της εθνικής, ηθικής, Δημοκρατικής και υπηρεσιακής

διαπαιδαγώγησης,

β. Της νομικής και διοικητικής επιστήμης, 
γ. Της αστυνομικής επιστήμης και μεθοδολογίας, 
δ. Της κοινωνικής, εγκυκλοπαιδικής και γενικής

μόρφωσης.
ε. Της φυσικής αγωγής και αθλητισμού και 
στ. Του χειρισμού των όπλων.

Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, Συνταγματικό 
Αστικό Δίκαιο, Κοινωνική ψυχολογία, Εγκληματολογία, 
Ανακριτική, Ιατροδικαστική, Οργάνωση-Διοίκηση, ξένες 
γλώσσες, είναι μερικά απ’ τα θεωρητικά μαθήματα που 
διδάσκονται οι δόκιμοι υπαστυνόμοι.

Η Σχολή τους παρέχει ακαδημαϊκή και επαγγελμα
τική εκπαίδευση. Οι δόκιμοι αξιωματικοί παίρναν θεω
ρητικές και πρακτικές γνώσεις με οδηγό το σύγχρονο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είναι προσαρμοσμένο 
στις διαρκώς διευρυνόμενες ανάγκες και απαιτήσεις 
της ελληνικής κοινωνίας.

Ακόμα, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντάσσονται 
και οι ασκήσεις ακρίβειας και οπλοτεχνικής, ενώ έχει 
γίνει συγκρότηση διαφόρων αθλητικών ομάδων, με 
σκοπό την προώθηση του αθλητικού πνεύματος, μέσα 
στα πλαίσια της ευγενούς άμιλλας. Οι ομάδες αυτές, 
σκοποβολής, ξιφασκίας, βόλεϊ, μπάσκετ και στίβου 
έχουν διακριθεί επανειλημμένα σε αγώνες μεταξύ των 
παραγωγικών σχολών των Ε.Δ. και των Σ.Α.

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Οι απόψεις των καθηγητών για το εν γένει εκπαιδευ

τικό σύστημα και την απόδοση των δοκίμων, έχει εξέ- 
χουσα βαρύτητα αφού, με τις καθημερινές επαφές με 
τους μαθητές τους και τους χώρους διδασκαλίας, έχουν 
προσεγγίσει την πραγματική διάσταση του θέματος.

Αρκεστήκαμε να ζητήσουμε την άποψη μόνο τριών 
καθηγητών, αφού ο περιορισμένος χώρος του περιο
δικού δε μας επέτρεψε να επεκταθούμε περισσότερο.

Οι καθηγητές που υποβάλλαμε τα ερωτήματά μας εί
ναι: Ο κ. Λάμπρος Καράμπελας, Εισαγγελέας Εφετών 
(διδάσκει το μάθημα της Ανακριτικής), ο κ. Νικόλαος 
Μπεναρδής, προϊστάμενος της ιατροδικαστικής υπηρε
σίας Αθηνών (διδάσκει το μάθημα της Ιατροδικαστικής) 
και ο κ. Παναγιώτης Ραφτόπουλος, επίτιμος αρχηγός 
ΕΛ.ΑΣ (διδάσκει το μάθημα του Ποινικού Δικαίου). 
Τον κ. Λάμπρο Καράμπελα ρωτήσαμε:

Η «ανακριτική» είναι απ’ τα πιο σπουδαία μαθήματα 
που διδάσκεται ο δόκιμος αξιωματικός, αφού ασχολεί- 
ται με τη θεωρητική διατύπωση και την εξέταση της 
εφαρμογής στην πράξη των γενικών αρχών πάνω στις 
οποίες πρέπει να βασίζεται η ανακριτική διαδικασία.

Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας απ’ τη μέχρι σήμερα 
διδασκαλία του μαθήματος σχετικά με τις γνώσεις που 
αντλεί ο αυριανός ανακριτικός υπάλληλος, ώστε να 
μπορεί να φέρνει σε πέρας το έργο του χωρίς την πα
ραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πράξη καταδι
καστέα στο Δημοκρατικό μας πολίτευμα.

...Και μας απάντησε:
«Κατά την εκτίμησή μου, με όσα διδάσκεται ο δόκι

μος υπαστυνόμος στο μάθημα της Ανακριτικής, πρέπει 
να πείθεται ότι, ως ανακριτικός υπάλληλος οφείλει να 
ενεργεί μόνο και πάντοτε μέσα στα πλαίσια που ορί
ζουν το Σύνταγμα και οι νόμοι, για την ανεύρεση της 
αλήθειας και, ακόμα, ότι ο σεβασμός της αξίας του αν
θρώπου πρέπει να είναι αξία σεβαστή, όπως και το Σύν
ταγμα επιβάλλει, η οποία, με καμιά δικαιολογία ή πρό
σχημα δεν πρέπει να προσβάλλεται.

Στα παραπάνω δίδεται ιδιαίτερη έμφαση γιατί οι γνώ
σεις μπορούν να αποκτηθούν από την πρακτική απ’ αυ
τόν που το θέλει, η προσωπικότητα όμως και στο διά-
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Ο κ. Λάμπρος Καράμπελας
στημα που φοιτούν οι δοκ. υπαστυνόμοι, ακόμα διαμορ
φώνεται, γ ι’ αυτό δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
διαμόρφωση προσωπικότητας η οποία θα διέπεται από 
ανθρωπιστικές αρχές.

Τέλος, μπορεί να ειπωθεί ότι, οι παρεχόμενες γνώ
σεις είναι σε επίπεδο ικανοποιητικό, αν και θα μπορού
σε να ήταν, εφόσον η φοίτηση ήταν τέο^ορα έτη, πε
ρισσότερο λεπτομερής η διδασκαλία της Ανακριτικής, 
ειδικότερα του Ειδικού Μέρους, οπότε η κατάρτιση θα 
ήταν πολύ καλύτερη εμπλουτισμένη με πρακτική 
εξάσκηση.

Από τη μέχρι τώρα διδασκαλία του μαθήματος της 
Ανακριτικής έχω πολύ αισιόδοξα μηνύματα. Ελπίζω και 
εύχομαι και με την ευκαιρία τους το υπενθυμίζω'οι 800 
περίπου μαθητές μου, ήδη αξιωματικοί της Αστυνομίας, 
με τη συμπεριφορά τους, θα αποδείξουν ότι τα παρα
πάνω μηνύματα που προσπάθησα να τους μεταδώσω 
με τη διδασκαλία της Ανακριτικής, βρήκαν αντα
πόκριση».

Ο κ. Νικόλαος Μπεναρδής, απάντησε στο κατωτέ
ρω ερώτημά μας:

«Η ιατροδικαστική χρησιμοποιεί μεθοδικά τις ιατρι
κές γνώσεις για να δώσει πληροφορίες και αποδείξεις 
σε ζητήματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή του 
ποινικού ή του πολιτικού νόμου», αναγράφετε στον 
πρόλογο του πονήματός σας «στοιχεία ιατροδικαστι
κής» που εκδόθηκε απ’ τη Δ/νση Εκτι. δευσης του 
Υ.Δ.Τ., για χρήση των Δοκίμων.

Ποια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν απ’ την 
πολύχρονη πείρα σας, ως τακτικός καθηγητής της Σχο
λής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ, σχετικά με το βαθμό αφο
μοίωσης των ιατρικών αυτών γνώσεων απ’ τους Δόκι
μους Αξιωματικούς;

«Η άποψή μου στο ερώτημα που μου εθέσατε, έχει 
ως ακολούθως.

Κατά τη μακροχρόνια διδακτική μου θητεία στη Σχο
λή της Αστυνομίας μου εδημιουργήθη η πεποίθηση ότι 
στο δικό μου μάθημα πράγματι ένα ικανοποιητικό πο
σοστό εμπεδώνει τα αναγραφόμενα στο ερώτημά σας. 
Και τούτο, διότι είναι σε θέση και να κατανοήσει αυτά 
που διδάσκω αλλά και επιδεικνύει ανάλογο ενδιαφέρον.

Είναι δηλαδή οι μαθητές εκείνοι που συναισθάνον
ται τις υποχρεώσεις τους και που πηγαίνουν καλά και 
στα άλλα μαθήματα. Ένα άλλο επίσης, ικανοποιητικό 
ποσοστό προσπαθεί και προσέχει και μελετά, ε ίτε για
τ ί θέλει να ακολουθήσει τους προηγούμενους, ε ίτε  
-  και αυτό έχει σημασία -  γ ια τί δείχνει κάποιο σεβα
σμό προς το πρόσωπό μου. Βέβαια υπάρχουν και αρ
κετο ί μαθητές που η απόδοσή τους στο μάθημα δεν ε ί

ναι ικανοποιητική.
Η αλήθεια είναι πως το μάθημα που διδάσκω απαι

τε ί προχωρημένες Ιατρικές γνώσεις, και γ ι’ συτό και η 
Ιατροδικαστική διδάσκεται στο τελευταίο έτος των 
σπουδών του Ιατρικού κύκλου. Δεν μπορώ επομένως 
να έχω παράλογες απαιτήσεις από τους μαθητές που 
δεν σπουδάζουν την Ιατρική.

Γί’ αυτό -  και μόνο γ ι’ αυτό -  είμαι επιεικής απέναντι 
των Δοκίμων, όσον αφορά στην τελική βαθμολογία.

Από μέρους μου καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπά
θεια για να κάνω το μάθημα σαφές και εύληπτο, απο- 
φεύγοντας τους δυσνόητους επιστημονικούς όρους και 
ουδέποτε μέχρι σήμερα έχω αναθέσει σε αναπληρωτή 
μου, έστω και ένα μάθημα. Δείγμα και αυτό του αισθή
ματος ευθύνης αλλά και σεβασμού προς το ακροατή
ριό μου.

Υπολείπεται η εκπλήρωση της υποχρεώσεως των Δο
κίμων, δια της συστηματικότερης μελέτης. Εάν αυτό κα
τανοηθεί από όλους, τα πράγματα θα βελτιωθούν προς 
όφελος όλων μας.

Δεν υπάρχουν μαθήματα μικρά και μεγάλα. Όλα 
έχουν την αξία τους και αποσκοπούν στην ανύψωση του 
επιπέδου των γνώσεων των νέων αστυνομικών, ώστε 
με τον καιρό να πραγματοποιηθεί το όνειρο εκείνων 
που πραγματικά μοχθούν γ ι’ αυτό. Τη δημιουργία δη
λαδή επιστημονικής Αστυνομίας και στη χώρα_μας.

Φυσικά όλα τα ανωτέρω προϋποθέτουν και τη γεν
ναία συμβολή της Πολιτείας για τον εξοπλισμό με τα 
απαραίτητα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (οθόνες 
προβολής, video κ.τ.λ.) διότι τα υπάρχοντα είναι ξεπε
ρασμένης τεχνολογίας για το μάθημά μου».

Κύριε αρχηγέ, ρωτήσαμε τον κ. Ραφτόπουλο, είστε 
τακτικός καθηγητής του ποινικού δικαίου στις Σχολές 
Αστυνομίας, επί σειρά ετών, ενώ εξαντλήσατε όλη την 
κλίμακα της ιεραρχίας του Σώματος.
Α)Με τα δεδομένα αυτά, είναι βέβαιο ότι έχετε μεγά
λη γνώση των ποικίλλων προβλημάτων του χώρου της 
εκπαίδευσης. Τι θα προτείνατε για την αναβάθμιση της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης;

1. Κατ’ αρχήν επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά τη Διεύθυνση 
του έγκριτου περιοδικού της Ελληνικής Αστυνομίας «ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» για την εξαιρετική τιμή που μου κά
νει να φιλοξενήσει στις στήλες του την ταπεινή μου γνώμη 
για την αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης. Ακόμη, θα 
ήθελα να συγχαρώ το επιτελείο της «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕ
ΩΡΗΣΗΣ» για το ενδιαφέρον που δείχνει και τις ανησυχίες που 
έχει για την εκπαίδευση των αστυνομικών, για την οποία πή
ρε και την πρωτοβουλία να παρουσιάσει από τις στήλες του 
περιοδικού προτάσεις πολλών ειδικών για τη βελτίωσή της.
2. Το θέμα της εκπαίδευσης των αστυνομικών όλων των βαθ
μιδών (αστυφυλάκων, αρχιφυλάκων, υπαστυνόμων) είναι σο
βαρότατο. Είναι από τα θέματα υψηλής προτεραιότητας. Εί
ναι, θα έλεγα, θέμα πρώτης επιλογής.
3. Για το λόγο αυτό είναι πολύ δύσκολο να παρουσιάσει κα
νείς ολοκληρωμένες προτάσεις, για να καλύψει πλήρως το σο
βαρότατο αυτό θέμα, μέσα στον περιορισμένο χώρο που δια
θέτει το περιοδικό.
4. Είναι γεγονός, που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανό
ναν, ότι σε όλες τις σχολές της Αστυνομίας συντελείται, στον 
τομέα της εκπαίδευσης, ένα σημαντικό αθόρυβο έργο. Κατα
βάλλεται μια εργώδης φιλότιμη προσπάθεια από όλο το προ
σωπικό των σχολών, κάτω μάλιστα από δύσκολες συνθήκες, 
για να μπορέσει η εκπαίδευση να έχει τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα.
5. Το ερώτημα, όμως, που γεννιέται εδώ είναι: Είναι ικανοποι
ητική, σήμερα, στο βαθμό που πρέπει, η εκπαίδευση των αστυ
νομικών μας (όλων των βαθμών) και αν όχι, τι πρέπει να γίνει 
για τη βελτίωσή της;
6. Η αλήθεια είναι ότι, παρά τις καταβαλλόμενες φιλότιμες προ-
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απάθειες του προσωπικού της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της Αστυνομικής Ακαδημίας, 
η εκπαίδευση των αστυνομικών μας σήμερα δεν είναι εκείνη 
που επιβάλλεται να είναι.
Β) Τι πρέπει όμως να γίνει για να φθάσει η εκπαίδευ
ση στο επιθυμητό επίπεδο;
1. Πρώτα απ’ όλα πρέπει οι αστυνομικές Σχολές να αποκτή
σουν σύγχρονα οικήματα, όπως έγινε και με τη Στρατιωτική 
Σχολή των Ευελπίδων, η οποία εγκατέλειψε τα παλαιό οική
ματα κοντά στο πεδίο του Άρεως και εγκαταστάθηκε σε νέα 
συγκροτήματα στη Βάρη.
2. Δεν είναι καθόλου υπερβολή, αν πούμε ότι η Ελληνική Αστυ
νομία διαθέτει για την εκπαίδευση των αστυνομικών, και ιδιαί
τερα των αξιωματικών, τα πιο παλιά και ακατάλληλα από κά
θε άποψη κτίρια. Οι δόκιμοι υπαστυνόμοι χρησιμοποιούν για 
διδακτήρια παλιές μεγάλες αίθουσες κτιρίων του περασμένου 
αιώνα, οι οποίες χρησιμοποιούνταν τότε ως αίθουσες στρα
τωνισμού οπλιτών. Μέσα σε τέτοιες αίθουσες με 70 και 100 
δόκιμους σε κάθε τμήμα δεν είναι καθόλου εύκολο να αποδώ
σει η διδασκαλία είτε με τη μέθοδο της διάλεξης είτε, πολύ 
περισσότερο, με τη μέθοδο της συζήτησης.
3. Είναι λοιπόν θέμα πρώτης προτεραιότητας και χρέος της 
πολιτείας να βρει κοντά στο λεκανοπέδιο της Αττικής κατάλ
ληλη έκταση, ώστε να ανεγερθούν σύντομα σύγχρονα κτίρια 
με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές που είναι αναγκαίες, 
για να χρησιμοποιηθούν αυτά για την εκπαίδευση των αστυ
νομικών. Στα οικήματα αυτά πρέπει να εγκατασταθούν όλες 
οι αστυνομικές σχολές (αξιωματικών, αρχιφυλάκων, αστυφυ
λάκων) και τα σχολεία ξένων γλωσσών, μετεκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης, ώσε υπό την ενιαία διεύθυνση της Αστυνομι
κής Ακαδημίας να υπάρχει συντονισμός του όλου εκπαιδευτι
κού έργου της Αστυνομίας.
-  Στους χώρους αυτούς πρέπει να κατασκευαστούν κατάλ
ληλα διδακτήρια των 30 μαθητών για κάθε τμήμα και να εξο- 
πλισθούν με τα απαραίτητα εποπτικά μέσα για την πληρέστε
ρη και αποτελεσματικότερη διδασκαλία και εκπαίδευση.
-  Εκεί πρέπει να δημιουργηθούν, επίσης, κατάλληλοι χώροι 
με γυμναστήρια για την άθληση των αστυνομικών σε όλα τα 
αγωνίσματα, καθώς και χώρος για την άσκηση αυτών στην Ια
πωνική πάλη και στη σκοποβολή: πρέπει να γίνει σύγχρονο 
εστιατόριο, αναψυχτήριο και κινηματογράφος για να προβάλ
λονται επιλεγμένες ταινίες που χρησιμοποιούν ξένες Αστυνο
μίες (Ιταλική, Γαλλική, Αγγλική, Ηνωμένων Πολιτειών κ.ά.) για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς (σκηνές εγκλημάτων και μέθοδοι δρά
σης της Αστυνομίας για την εξιχνίαση αυτών). Ακόμη, στα συγ
κροτήματα αυτά της Αστυνομικής Ακαδημίας θα πρέπει να γ ί
νουν αίθουσες για τη διαμονή των δοκίμων αστυνομικών. Δη
λαδή δωμάτια των τριών ατόμων με τις απαιτούμενες ανέσεις 
για μια ανθρώπινη διαμονή. Σήμερα, λόγω παντελούς έλλει
ψης τέτοιων χώρων διαμονής μέσα στη Σχολή, είναι υποχρε
ωμένοι οι δόκιμοι υπαστυνόμοι, όσοι δεν έχουν σπίτι δικό τους 
και οικογένεια στην Αθήνα, να ενοικιάζουν σπίτια σε διάφο
ρες περιοχές εντός ή και εκτός του λεκανοπεδίου Αττικής. Το 
γεγονός αυτό, πέρα από την οικονομική επιβάρυνση του όχι 
και πλούσιου βαλαντίου τους, επηρεάζει αρνητικά την όλη εκ
παίδευση.
-  Τι γυμναστική μπορεί να κάνει ο δόκιμος σε ένα πε
ριορισμένο προαύλιο εκτεθειμένο σε όλους τους ανέμους το 
χειμώνα, χωρίς λουτρό κατόπιν; Και πως θα μπορέσει να πα
ρακολουθήσει από τις 8 το πρωί ως τις 2 μ.μ. διδασκαλία σο
βαρών επιστημονικών μαθημάτων που απαιτούν πνευματική 
συγκέντρωση, όταν θα είναι ήδη κουρασμένος από τις  5 που 
ξύπνησε μέχρι τις 8; Είναι, όπως φαίνεται πολύ δύσκολο. Όσο 
και αν είναι ενδιαφέρον το αντικείμενο και συναρπαστικός ο 
δάσκαλος, στην πορεία της θωρης διδασκαλίας θα λιποτακτή- 
σει πνευματικώς. Θα ήταν διαφορετικό όμως το κέφι του και 
η όρεξή του για μάθηση αν διέμενε σε μια οργανωμένη με όλα 
τα σύγχρονα μέσα Σχολή, όπως συμβαίνει με τους μαθητές 
της Σχολής Ευελπίδων και με τους δόκιμους αξιωματικούς της 
Αστυνομίας γειτονικών μας χωρών (Ιταλίας κ.ά.).
Γ) Επειδή τα παραπάνω απαιτούν χρόνο για να γίνουν, θα προ
χωρήσω και σε άλλες προτάσεις, για το τι πρέπει να γίνει για 
τη βελτίωση της εκπαίδευσης των αστυνομικών, όπως έχουν 
τα πράγματα σήμερα, στους γνωστούς χώρους με όλες τις

Ο κ. Νικόλαος Μπεναρδής

ελλείψεις.
1. Οι αξιωματικοί, που τοποθετούνται στις σχολές ως εκπαι
δευτές των δοκίμων αστυνομικών πρέπει να επιλέγονται με
ταξύ εκείνων που επιθυμούν να γίνουν δάσκαλοι και εφόσον 
διαθέτουν και τα απαιτούμενα για το εκπαιδευτικό λειτούρ
γημα προσόντα (επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση, 
ήθος, χαρακτήρα, ευγένεια, έφεση για μάθηση, αξιοπρέπεια, 
κύρος). Το αστυνομικό εκπαιδευτικό προσωπικό δεν πρέπει να 
μετακινείται κάθε χρόνο, διότι τότε η εκπαίδευση χάνει τη συ
νέχεια και τη συνέπεια και αυτό είναι εις βάρος της. Ιδιαίτερα 
από το βαθμό των Αστυνόμων Α' και κάτω πρέπει να υπηρε
τούν στις σχολές τουλάχιστον μια πενταετία και ο χρόνος αυ
τός της θητείας τους σ’ αυτές να θεωρείται ως ιδιαίτερο προ
σόν και να αξιολογείται θετικά στις κρίσεις για προαγωγή σε 
ανώτερο βαθμό.
2. Το επιστημονικό διδακτικό προσωπικό πρέπει, επίσης, να 
επιλέγεται με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια. Η Σχο
λή αξιωματικών είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και πρέ
πει να διορίζονται σ’ αυτή, ως καθηγητές, επίλεκτοι επιστή
μονες. Και οι καθηγητές των αστυνομικών σχολών δεν πρέ
πει να αντικαθίστανται κάθε χρόνο. Η τακτική να αλλάζουν 
συχνά βλάπτει την εκπαίδευση. Ο καθηγητής τον πρώτο χρό
νο προσαρμόζεται στο πνεύμα της αστυνομικής εκπαίδευσης 
και από το δεύτερο χρόνο αρχίζει να αποδίδει καλύτερα.

Πρέπει και οι καθηγητές να διορίζονται για μια πενταετή 
τουλάχιστον θητεία, ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να απο
δώσουν ό,τι καλύτερο, αλλά και να δοκιμαστούν για το διορι
σμό τους και σε επόμενη πενταετία. Καλό όμως θα ήταν να 
μελετηθεί και το θέμα του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπι
κού, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν και στις άλλες στρατιωτι
κές σχολές (ευελπίδων, Δοκίμων και Ικάρων).
3. Εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων και προσαρμογή τους 
προς τους σκοπούς της αστυνομικής Εκπαίδευσης. Το σοβα
ρό αυτό θέμα απασχόλησε ιδιαίτερα τη Διεύθυνση εκπαίδευ
σης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, η οποία πριν από δύο 
χρόνια με μια αξιέπαινη πρωτοβουλία της οργάνωσε σειρά συ
ναντήσεων, επί ένα χρόνο, όλων των καθηγητών και εκπαιδευ
τών των αστυνομικών σχολών.

Αποφασίστηκε δε τότε όπως οι διδάσκοντες καθηγητές 
ασχοληθούν με τη συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων, ο καθέ
νας στο αντικείμενό του, το συντομότερο. Τα διδακτικά αυτά 
βιβλία (βοηθήματα εγχειρίδια) δεν πρέπει να είναι ογκώδη με 
περιττές θεωρίες και λεπτομέρειες, αλλά να περιέχουν την ύλη 
εκείνη που είναι απαραίτητη για την επαγγελματική κατάρτι
ση των εκπαιδευομένων. Η ύλη αυτή να έχει σχέση με το αστυ
νομικό λειτούργημα και να μπορεί να διδαχθεί στον προβλε- 
πόμενο από το πρόγραμμα χρόνο. Τα εκπαιδευτικά βιβλία πρέ
πει να είναι ιδιαίτερα επιμελημένα και να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως βοηθήματα (εργαλεία) και μετά την εκ
παίδευση των αστυνομικών κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους. Πολύ λίγα τέτοια βιβλία έχουν γραφεί μέχρι σήμερα. Αυ
τό οφείλεται, κατά τη γνώμη μου, στο ότι οι διδάσκοντες δεν 
είναι βέβαιοι αν στο επόμενο έτος θα ξαναδιοριστούν.
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Ο κ. Παναγιώτης Ραφτόπουλος
4. Πρακτική εκπαίδευση των δόκιμων αστυνομικών. Ένα με
γάλο μειονέκτημα σήμερα της εκπαίδευσης είναι ότι έχει πε
ρισσότερο θεωρητικό χαρακτήρα. Βέβαια δεν υπάρχει η κα
τάλληλη υποδομή για πρακτικές εφαρμογές μέσα στις σχο
λές, λόγω της έλλειψης εξοπλισμένων με τεχνικά και άλλα 
εποπτικά μέσα χώρων.
-  Παρ’ όλα αυτά όμως σε ορισμένα μαθήματα μπορεί να συν- 
δυασθεί η θεωρητική διδασκαλία με πρακτικές εφαρμογές. 
Αναφέρω ως παράδειγμα την ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ που εί
ναι μάθημα άμεσου αστυνομικού ενδιαφέροντος. Θα ήταν πολύ 
ωφέλιμο για την κατάρτιση των αστυνομικών, ως ανακριτικών 
υπαλλήλων, αν ο καθηγητής που διδάσκει τη θεωρία είχε και 
ένα βοηθό του αξιωματικό της Σχολής με ανακριτική πείρα, 
ώστε μετά τη διδασκαλία π.χ. για την εξέταση του κατηγορου
μένου ή του μάρτυρα να επακολουθεί σε άλλη ώρα, πρακτική 
εφαρμογή στη σύνταξη των ανακριτικών εκθέσεων. Το ίδιο να 
γίνεται για την κατ’ οίκον έρευνα, την κατάσχεση κ.λπ. Με τον 
τρόπο αυτό θα εξοικειωθεί ο δόκιμος και με την πράξη, αφού 
κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στη σχολή θα έχει καταρ
τίσει τουλάχιστον μια πλήρη δικογραφία. Αυτό μπορεί να γ ί
νει και σε άλλα μαθήματα, π.χ. στην Ανακριτική, στην πρακτι
κή και επιστημονική Αστυνομία κ.λπ. Οι εφαρμογές αυτές όμως 
προϋποθέτουν αύξηση των ωρών διδασκαλίας των επαγγελ
ματικών μαθημάτων, ώστε να υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για 
πρακτική εξάσκηση και για φροντιστήρια, όπως στο ποινικό 
και στο αστικό δίκαιο, στην ιατροδικαστική και σε άλλα.
-  Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση: Δεν μπορούν να 
διδαχθούν όλες οι επιστήμες στο σύνολό τους κατά τη διάρ
κεια της αστυνομικής εκπαίδευσης. Οι ποινικές επιστήμες π.χ. 
μπορούν και πρέπει να διδάσκονται εξαντλητικά, διότι οι αστυ
νομικοί, λόγω της αποστολής τους, ασχολούνται καθημερινά 
με τη βεβαίωση των αξιοποίνων πράξεων (εγκλημάτων), με την 
εξιχνίαση, ανακάλυψη και σύλληψη των δραστών, με την ανά
κριση και με την παραπομπή αυτών στη δικαιοσύνη. Επομέ
νως, πρέπει να έχουν πλήρη γνώση των ποινικών νόμων και 
της ποινικής Δικονομίας.
-  Από τις άλλες επιστήμες πρέπει να γίνεται αυστηρή επιλο
γή και να διδάσκεται μόνον η ύλη εκείνη και τα στοιχεία που 
έχουν σχέση με το αστυνομικό λειτούργημα και τα οποία εί
ναι απαραίτητα ως επικουρικές, συμπληρωματικές γνώσεις για 
την αρτιότερη εκπαίδευση των αστυνομικών.

Οι αστυνομικές σχολές δεν μπορούν να καταρτίσουν πανε- 
πιστήμονες. Παρόμοια προσπάθεια είναι έξω από τους εκπαι
δευτικούς στόχους. Ο διατιθέμενος χρόνος για την εκπαίδευση 
των αστυνομικών πρέπει να αξιοποιείται κυρίως για την επαγ
γελματική τους κατάρτιση. Αυτό ακριβώς γίνεται και με την 
εκπαίδευση των αστυνομικών όλων των Ευρωπαϊκών χωρών, 
όπου ο χρόνος της αστυνομικής εκπαίδευσης είναι λιγότερος 
από το χρόνο των ελλήνων αστυνομικών.
-  Εξ’ άλλου, ο οργανισμός και ο κανονισμός της ελληνικής

Αστυνομίας με ρητές διατάξεις τους προσδιορίζουν σαφέστα
τα το σκοπό της αστυνομικής εκπαίδευσης: «Η εκπαίδευση 
αποβλέπει στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση, τη γενική 
μόρφωση και την κατάλληλη σωματική και ψυχική προετοι
μασία των εκπαιδευόμενων, ώστε να καταστούν ικανοί αξιω
ματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας», (άρθρο 15 Π.Δ. 585/1985).

Δ) Πολλά θα μπορούσε ακόμη κανείς να αναφέρει για τη
βελτίωση της αστυνομικής εκπαίδευσης.

Είναι ανεξάντλητα τα θέματα της αστυνομικής παιδείας.
Αρκέστηκα να θίξω τις βασικότερες αδυναμίες που υπάρ

χουν σήμερα και να εκθέσω ορισμένες σκέψεις (προτάσεις) για 
το τι πρέπει να γίνει στο μέλλον, μακροπρόθεσμα και βραχυ
πρόθεσμα, προκειμένου να λειτουργήσει όπως πρέπει η Αστυ
νομική Ακαδημία, ώστε να δίνει στον Ελληνικό Λαό άριστα εκ
παιδευμένους αστυνομικούς (αστυφύλακες, αρχιφύλακες και 
αξιωματικούς), για να τον υπηρετούν σωστά και να διασφαλί
ζουν, μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος και των νόμων, την 
έννομη τάξη».

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η επαγγελματική και γενική μόρφωση των αστυνο

μικών υπαλλήλων πρέπει συνεχώς να βελτιώνεται αφού 
η επιτυχημένη άσκηση του έργου που έχουν αναλάβει, 
προϋποθέτει την απόκτηση νέων ειδικών επιστημονι
κών γνώσεων και τη χρήση νέας τεχνολογίας.

Για το σκοπό αυτό, καταβάλλεται επίμονη προσπά
θεια η μόρφωση του προσωπικού να είναι ευρεία, διαρ
κής και εξειδικευμένη μέσα απ’ τις σχολές μετεκπαί
δευσης.

Το έτος 1988 μετεκπαιδεύτηκαν στις σχολές της 
ΕΛ.ΑΣ, σε άλλους φορείς, σε στρατιωτικές σχολές και 
στο εξωτερικό, συνολικά 4.091 αστυνομικοί και πολιτι
κοί υπάλληλοι.

Αναλυτικά μετεκπαιδεύτηκαν:
683 ανώτεροι και κατώτεροι αξιωματικοί
3.249 κατώτεροι αστυνομικοί
159 πολιτικοί υπάλληλοι (ΠΕ και ΔΕ).

Απ’ τις εκπαιδεύσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν (13) 
εκπαιδεύσεις στην αλλοδαπή (στη γερμανική γλώσσα, 
ναρκωτικά, δακτυλοσκοπική, γραφολογία, μικροβιοχη- 
μικές εξετάσεις κ.τ.λ.), κατά τις οποίες εκπαιδεύτηκαν 
(25) αστυνομικοί, ενώ επιμορφώθηκαν σε στρατιωτικές 
σχολές (64) αστυνομικοί (Σχολή Εθνικής Αμύνης, Ανώ
τατη Σχολή πολέμου, βασική εκπαίδευση μηχανικών αυ
τοκινήτων, μετεκπαίδευση οπλουργών, βασική εκπαί
δευση τεχνιτών τηλεπικοινωνιών (ΣΕΤΤΗΛ) κ.τ.λ.).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ο χειρισμός των θεμάτων εκπαίδευσης των δοκίμων, 

η μέριμνα για το δορισμό καθηγητών, εκπαιδευτών και 
λοιπού προσωπικού στις σχολές, η μέριμνα για την έκ
δοση συγγραμμάτων και τη διεξαγωγή των εισιτηρίων 
και προαγωγικών εξετάσεων ανήκει στη Διεύθυνση Εκ
παίδευσης του Υ.Δ.Τ.

Ο αστυνομικός διευθυντής Δημήτριος Χούτας, διευ
θυντής της Δ/νσης Εκπαίδευσης, αναφέρεται στους 
βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της 
Διεύθυνσής του:

«Βραχυπρόθεσμοι: α) Η εξασφάλιση των καταλλήλων 
και πλέον εγκύρων επιστημονικών συγγραμμάτων και 
η έκδοση εκπαιδευτικών εγχειριδίων, κυρίως αστυνο
μικού περιεχομένου, προσαρμοσμένων και ανταποκρι- 
νομένων στα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας.

β) Η μονιμοποίηση μέρους του διδακτικού προσωπι
κού της Αστυνομικής Ακαδημίας.

γ) Η αύξηση της αμοιβής του ιδιωτικού διδακτικού 
προσωπικού, σύμφωνα με το προσφερόμενο έργο και 
τις απαιτήσεις της εποχής μας.
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δ) Η σταδιακή συγκρότηση μικρών εκπαιδευτικών 
τμημάτων, πράγμα όμως που συναρτάται απόλυτα με 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία σχετι
κά με την έλλειψη επαρκών κτιριακών εγκαταστάσεων 
και τις δυσχέρειες ως προς την εξεύρεση διδακτικού 
προσωπικού.

Μακροπρόθεσμοι: Η δημιουργία υλικοτεχνικής υπο
δομής τέτοιας που να ανταποκρίνεται στις αυξημένες 
ανάγκες μιας σύγχρονης και όσο το δυνατόν περισσό
τερο αποδοτικής αστυνομικής εκπαίδευσης. Μέσα στα 
πλαίσια της τεράστιας αυτής προσπάθειας εντάσ
σονται:

α) Η ανέγερση συγχρόνων κτιριακών εγκαταστάσεων 
β) Η ίδρυση βιβλιοθηκών και εργαστηρίου 
Υ) Η δημιουργία συγχρόνων σκοπευτηρίων 
δ) Η δημιουργία καταλλήλων αθλητικών εγκαταστά

σεων και
ε) Η εξασφάλιση όλων των εποπτικών και άλλων μέ

σων διδασκαλίας που χαρακτηρίζουν μια άρτια και πρω
τοποριακή εκπαίδευση».

ΚΑΠΟΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ...
Θεωρούμε στο σημείο αυτό αναγκαίο, σαν μια ένδει

ξη αγάπης προς τους δοκίμους των σχολών μας, να επι- 
σημάνουμε και ορισμένα άλλα αιτήματα τα οποία μας 
διατύπωσαν οι ίδιοι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων 
και τα οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι η υπηρεσία θα 
τα αντιμετωπίσει με το ανάλογο ενδιαφέρον. Τα αιτή
ματα αυτά αφορούν:

α) Τη δημιουργία παιδικών σταθμών στην ΕΛ.ΑΣ που 
θα εξυπηρετούν παράλληλα και τις δοκίμους-μητέρες.

β) Τη δρουολόγηση υπηρεσιακών λεωφορείων για 
την εξυπηρέτηση των δοκίμων, όπως γίνεται με τους 
εργαζόμενους στις επιτελικές υπηρεσίες.

γ) Τη δημιουργία ενός σύγχρονου κυλικείου που να 
μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες 500 δοκίμων και του 
μόνιμου προσωπικού των Σχολών.

δ) Τη δημιουργία κινήτρων που θα προάγουν την ευ- 
γενή άμιλλα στη σχολή και θα βελτιώνουν την βαθμο
λογική επίδοση των δοκίμων.

Για παράδειγμα μόνο δύο δόκιμοι που θα αποφοιτή
σουν πρώτοι απ’ τη σχολή, τοποθετούνται σε υπηρε
σία της αρεσκείας τους ενώ αντίθετα στη Σχολή Ευελ- 
πίδων το ευεργέτημα αυτό ισχύει για τους 10 πρώτους.

Φυσικά, οι δόκιμοι, δεν αναφέρθηκαν μόνο στην αρ
νητική πλευρά της εκπαίδευσης. Επεσήμαναν και τα θε
τικά στοιχεία του όλου εκπαιδευτικού προγράμματος 
που μεταξύ των άλλων είναι:
& Η μεθοδική και μεστή διδασκαλία διαπρεπών κα
θηγητών.
& Η κατανόηση των προβλημάτων τους απ’ τη διοίκη
ση και τους διμοιρίτες-επόπτες αξιωματικούς, με συνέ
πεια να σφυρηλατείται η συνειδητή πειθαρχία.
& Η μη υποχρεωτική διανυκτέρευση και λοιπά.

Ιδιαίτερα επισημάνθηκε η θετική παρουσία του προϊ
σταμένου της Θρησκευτικής Υπηρεσίας του Σώματος, 
πατέρα Ευσέβιου Πιστολή, που ακούει με πατρική στορ
γή τα ποικίλα καθημερινά τους προβλήματα και μεσο
λαβεί, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, για την επίλυ
σή τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Γνωρίσαμε τα «προβλήματα» της εκπαίδευσης, όπως 

επισημάνθηκαν από υπεύθυνα χείλη, καθηγητές- 
διοίκηση και από τους δοκίμους αξιωματικούς. Θα μπο
ρούσαμε όλα αυτά, να τα συνοψίσουμε σε ενότητες αλ
λά η μεγάλη έκταση που καταλαμβάνει το αφιέρωμά

ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΣΤΟΛΕΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 
ΕΙΔΗ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

Τώρα στα καταστήματά μας 
θα βρείτε εκτός της 
παραγγελίας και έτοιμες 
στολές Αστυνομίας - 
Στρατού - Αεροπορίας και 
Ναυτικού με ή χωρίς δικό 
σας ύφασμα και όλα τα 
παρελκόμενα στολής.

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 3612651  
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105 
(έναντι σχολής αστυνομίας) 
ΤΗΛ. 6931419

V·

μας αυτό -  λόγω ακριβώς της σπουδαιότητας που δώ
σαμε στο θέμα της εκπαίδευσης -  μας αναγκάζει να 
μην προβούμε σε επαναλήψεις αλλά μόνο σε ορισμέ
νες τελικές επισημάνσεις.

Παρά τα υπάρχοντα προβλήματα, χάρη στις φιλότι
μες προσπάθειες που καταβάλουν, η Διοίκηση της Σχο
λής, το διδακτικό προσωπικό, η Δ/νση Εκπαίδευσης και 
οι δόκιμοι, η εκπαίδευση στις σχολές αστυνομίας βρί
σκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Τα εφόδια που παίρνουν στις σχολές, οι δόκιμοι αξιω
ματικοί - αρχιφύλακες - αστυφύλακες, είναι πολύ ση
μαντικά, για να αποκτήσουν πλήρη γνώση των ιδιαιτε
ροτήτων του αστυνομικού επαγγέλματος. Όπως επι
σημαίνει πιο πάνω ο κ. Ραφτόπουλος, «δεν μπορεί να 
αμφισβητηθεί από κανένα, ότι σε όλες τις σχολές της 
αστυνομίας, συντελείται στον τομέα της εκπαίδευσης, 
ένα σημαντικό, αθόρυβο, έργο».

Η εκπαίδευση των δοκίμων δεν είναι στατική. Στις 
Σχολές παρακολουθούν τις σημειούμενες εξελίξεις 
-ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και δεν αποκό- 
πτονται απ’ την κοινωνική και επιστημονική πραγμα
τικότητα.

Οι αστυνομικοί, ενόψει του 2.000, ανανεώνουν και 
διευρύνουν τις γνώσεις τους και παρακολουθούν αδιά
κοπα το κοινωνικό εξελικτικό ρεύμα.

Με τη διαρκή παιδεία και επιμόρφωση, ανυψώνεται 
το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας, γίνεται ουσιαστι
κότερο το αστυνομικό έργο και κατοχυρώνονται πε
ρισσότερο οι ατομικές ελευθερίες των πολιτών.

Παρουσίαση: Υπαστυνόμος Β' Δημήτρης Κάσσιος
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ 
ΚΑΙ ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Β. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ - ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Α'

Η Χιονοδρομία είναι ένα από τα θεαματικότερα και 
ομορφότερα χειμερινά αθλήματα, με αξιόλογη προσφορά 
στη σωματική και ψυχική ευεξία του ανθρώπου.

Είναι ένα άθλημα με το οποίο μπορούμε να ασχολη
θούμε από τη νηπιακή ηλικία μέχρι τα γεράματα και σε 
κάθε περιοχή που υπάρχει χιόνι. Βοηθά δε, τόσο τους 
υγιείς σωματικά και ψυχικά ανθρώπους, όσο και τους 
ασθενείς ή ανάπηρους.

Η προσπάθεια στις συνθήκες του βουνού επιδρά θ ετ ι
κά στην ανάκτηση δυνάμεων, στην πρόληψη κακών κατα
στάσεων στην υγεία, καθώς και στη θεραπεία διαφόρων 
παθήσεων όπως, καρδιακών, παχυσαρκίας, ψυχολογικών 
προβλημάτων, άγχους, στρες κ.ά.

Σήμερα η χιονοδρομία χρησιμοποιείται και από ανάπη
ρους μετά από κάποιους ακρωτηριασμούς, από τυφλούς, 
κωφάλαλους κλπ., οι οποίοι παίρνουν μέρος σε διοργανώ
σεις, όπως οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες και τα Παγ
κόσμια Πρωταθλήματα Χιονοδρομίας αναπήρων, με άρι
στα αποτελέσματα στη σωματική και ψυχοπνευματική 
τους υγεία καθώς και στην προσαρμογή τους στην κοινω
νία.

Επίσης η Χιονοδρομία είναι πολύ καλό βοηθητικό μέσο 
προπόνησης για άλλα αθλήματα, όπως στην ποδηλασία, 
πάλη, κωπηλασία κ.λ.π. και χρησιμοποιείται την περίοδο 
προετοιμασίας των αθλητών.

Αναπτύσσει την αερόβια ικανότητα (π.χ. δρόμοι αντο
χής), την αναερόβια ικανότητα (π.χ. καταβάσεις) και τις κι
νητικές ικανότητες, όπως αντοχή, δύναμη, ταχύτητα, ευκι
νησία κ.λ.π.

Η Χιονοδρομία μας προσφέρει ποικίλες ψυχικές συγκι
νήσεις, όπως θαυμάσια εμπειρία, συναίσθηση της υγιέ

στατης προσπάθειας, ευχαρίστηση και ικανοποίηση μετά 
τη διαδρομή της πίστας. ΓΓ αυτό και ο κόσμος θέλει να 
τρέξει πάνω στο χιόνι, να χαρεί τις ολόλευκες βουνίσιες 
πλαγιές, να χαρεί τη φύση και να έλθει σε άμεση επαφή 
μ' αυτή. Να διδαχθεί ένα είδος φυσικής ελευθερίας.

Βέβαια η Χιονοδρομία δεν έχει μόνο πλεονεκτήματα. 
Έχει και μειονεκτήματα, όπως τραυματισμούς, κρυοπαγή
ματα, εγκαύματα και χάσιμο του προσανατολισμού.

Ευτυχώς όμως είναι λίγα και θα πρέπει να τονίσουμε 
ότι παρουσιάζονται από ανευθυνότητα, ελλειπή γνώση της 
τεχνικής, κακό εξοπλισμό και υπερεκτίμηση των δυνατοτή
των μας. Μπορούμε να τα αποφύγουμε με σωστή πρόλη
ψη π.χ. καλή οργάνωση και σωστή μεθοδολογία.

Ποια όμως η ιστορική εξέλιξη της χιονοδρομίας;
Αξίζει να αναφερθούμε στη συνέχεια συνοπτικά σ ' αυ

τή.
Η λέξη «Σκι» είναι Νορβηγική. Ο Νορβηγός εξερευνη

τής Fridtjof Nansen προσπάθησε να εξηγήσει την καταγω
γή της. Στα Νορβηγικά σημαίνει «κούτσουρο». Στα φ ιν- 
λανδικά με τη λέξη "suksi" ονόμαζαν ένα «μηχάνημα» που 
μπορούσε να γλιστράει στο χιόνι και στον πάγο.

Ο άνθρωπος ασχολήθηκε με τη χιονοδρομία πριν από
4.000 χρόνια (2000 π.Χ.).

Σήμερα πιστεύουμε ότι ο πρωτόγονος άνθρωπος ήξερε 
να μετακινηθεί πάνω στο χιόνι και στον πάγο πολύ πριν 
εφευρεθεί η «ρόδα».

Οι προϊστορικοί ψαράδες και κυνηγοί των αρκτικών πε
ριοχών ήταν υποχρεωμένοι να ανακαλύψουν ένα «μηχά
νημα» ικανό να τους μεταφέρει σε οποιοδήποτε έδαφος.

Οι Ιάπωνες ήταν σίγουρα, οι πρώτοι που τελειοποίησαν 
το «μηχάνημα» εδώ και 2.000 χρόνια περίπου, φορούσαν
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στο αριστερό πόδι ένα στενό και μακρύ σκι, με ανασηκω
μένη τη μύτη και με μια χαραγματιά σ ' όλο το μήκος του 
πάτου του. Το δεξί πόδι στηριζόταν σ ' ένα κοντό σκι που 
ονόμαζαν "audor" και ήταν καλυμμένο με δέρμα. Χρησί
μευε για να παίρνουν φόρα.

Σ' ένα σπήλαιο, κοντά στη λίμνη Ονέγκα της Ρωσίας, 
βρήκαν ένα σχεδίασμα που δείχνει έναν άνθρωπο (λίθινη 
εποχή) που φοράει ξύλινα πατίνια και τον τραβάνε τάραν
δοι. Τα σημερινά παγοπέδιλα, δηλαδή ήταν ήδη στη μό
δα...

Το 1520, ο διάσημος βασιλιάς Gustave Vasa δραπε
τεύει στη Νορβηγία, τον κυνηγάνε όμως οι σκιέρ και τον 
πιάνουνε στο Σάλεν. Στη μνήμη του γενονότος, 500 χρό
νια αργότερα, δημιούργησαν την περιβόητη «κούρσα του 
Vasa», μια λαϊκή αθλητική εκδήλωση, όπου συμμετέχουν 
κάθε χρόνο 8.000 περίπου Σουηδοί σκιέρ.

Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν τα δύο μπαστούνια 
από τον άνθρωπο το 1713.

Ο πρωτοπόρος της χιονοδρομίας, ο Νορβηγός Fritjof 
Nansen, ταξιδιώτης και ερευνητής πέρασε όλο το νησί της 
Γροιλανδίας το 1888 με τα σκι και περιέγραψε το ταξίδι 
αυτό στα βιβλία του, τα οποία εκδόθηκαν το 1891 σε Αγ
γλική και Γερμανική γλώσσα.

Ο Άγγλος Arnold Lunn, μελέτησε και θεμελίωσε τους 
κανονισμούς των αγώνων καταβάσεων, τους τρόπους επι
λογής της «πίστας» (διαδρομής στην πλαγιά) και «χάραξη 
της πίστας» (τοποθέτηση των πορτών).

Το 1910 έγινε στο Ό σλο της Νορβηγίας το 1ο Διεθνές 
Συνέδριο Χιονοδρομίας (Δ.Σ.Χ.).

Στο 5ο Δ.Σ.Χ. που πραγματοποιήθηκε το 1914, στο 
Όσλο, αποφασίστηκε να συμπεριληφθεί η Χιονοδρομία 
στο πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων.

Κατά τη διάρκεια του 8ου Δ.Σ.Χ. στο Σαμονί (CHAMO
NIX) της Γαλλίας, έγιναν οι πρώτοι Χειμερινοί Ολυμπιακοί 
Αγώνες και ιδρύθηκε η Διεθνής Ομοσπονδία Χιονοδρο
μίας.

Στην Ελλάδα, το άθλημα των Χιονοδρομιών εμφανί
στηκε μεταξύ των ετών 1928—1930. Πρωτοπόροι υπήρ
ξαν διάφοροΓΕλληνες φοιτητές στο εξωτερικό ή Έλληνες 
που είχαν ταξιδέψει και το είχαν γνωρίσει. Το 1930 ιδρύ
θηκε ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος με πρόεδρο τον 
Σπήλιο Αγαπητό.

Οι πρώτοι χιονοδρομικοί αγώνες στην Ελλάδα έγιναν 
στην Πάρνηθα, στις 31.1.1932 και οι πρώτοι πανελλήνιοι 
στις 6.3.1932 στο ίδιο μέρος.

Το 1952 συμμετέχει η Ελλάδα για πρώτη φορά σε χει
μερινούς αγώνες στο Ό σλο της Νορβηγίας. Αργότερα 
παίρνει μέρος σε παγκόσμια πρωταθλήματα και βαλκανι

κούς αγώνες.
Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχοντας στην προσπά

θεια εκσυγχρονισμού του αθλητικού πνεύματος, επόμενο 
ήταν να δώσει δυναμικά το παρόν και στο χώρο της χιο
νοδρομίας από το 1987, έτος κατά το οποίο συγκροτήθη
κε η αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος και κατέστη 
πόρεδρο μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας.

Συμμετέχει δε με αξιόλογες διακρίσεις στο Εθνικό Πρό
γραμμα Χιονοδρομίας και σε διεθνείς συναντήσεις.

ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Η Ελλάδα, χώρα ορεινή, της οποίας τα 3/4 του εδά
φους καλύπτονται από βουνά, προσφέρεται εδαφικά και 
κλιματολογικά για το άθλημα της χιονοδρομίας.

Μέχρι σήμερα έχουμε στην Ελλάδα 14 περίπου χιονο
δρομικά κέντρα τα οποία δεν είναι σε πλήρη έκταση αξιο- 
ποιημένα.

Το περισσότερο ενδιαφέρον Χιονοδρομικό Κέντρο εί
ναι του Ε.Ο.Τ. στον Παρνασσό, όπου έχουν δημιουργηθεί 
σύγχρονες εγκαταστάσεις.

ATLANTIC MOTORS
JEEP WRANGLER-CHEROKEE

Cars Trading &  Service 

Yannis Dinierakis

21 Vouliagmenis Ave. - Ano Glyfada 
Phones 9623064 - 9620244  

Fax: 0 1 -9 6 2 3 0 6 4
V
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Ο Παρνασσός βρίσκεται σε απόσταση 180 χιλ. από την 
Αθήνα και είναι από τα ψηλότερα βουνά στην Ελλάδα. 
Προνομιούχο όσον αφορά τη θέση του, την ομορφιά του, 
τη χλωρίδα και πανίδα, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν 
γύρω απ’ αυτό δραστηριότητες που το έκαναν επίκεντρο 
της Ελλάδας, τόσο στη μυθολογία (από την κορυφή του 
ξεκινάει ο Δευκαλίωνος και η Πύρρα τη γένεση του ελλη
νικού γένους, μετά τον κατακλυσμό, ρόλο που στη βίβλο 
παίζει το όρος Αραράτ), όσο και στους κλασσικούς χρό
νους, όπου ορίζεται ως κατοικία του Θεού του Ή λιου και 
στις πλαγιές του φιλοξενεί το Μαντείο των Δελφών.

Επίκεντρο παραμένει και στα νεότερα χρόνια της κλε- 
φτουριάςκαι στα χρόνια της αντίστασης κατά των Γερμα
νών.

Η ιδέα της δημιουργίας χιονοδρομικού κέντρου άρχισε 
να συζητείται στις αρχές του 1960, αλλά η πραγματική έ
ρευνα και ο σχεδιασμός ξεκινούν το 1974.

Το 1977 δόθηκε σε λειτουργία το ένα τμήμα του, η 
φτερόλακα, παρά τις υποδείξεις των Γάλλων κατασκευα
στών ότι πρώτα έπρεπε να ξεκινήσει το άλλο τμήμα, τα 
Κελλάρια, που η λειτουργία του άρχισε το 1982. Από κει 
και μετά αρχίζει μία θεαματική άνοδος της προσέλευσης 
των χιονοδρόμων και επισκεπτών.

Όπως προαναφέρθηκε, ο Παρνασσός βρίσκεται σε 
απόσταση 180 χιλ. από την Αττική των 4 .500.000 κατοί
κων περίπου.

Κανένα χιονοδρομικό κέντρο στον κόσμο δεν βρίσκεται 
τόσο κοντά σε μεγάλο αστικό κέντρο. Απέχει δε από τη 
θάλασσα 45 χιλ., που είναι ρεκόρ κοντινής απόστασης 
στον κόσμο.

Συνθήκες χιόνωσης 5 μήνες το χρόνο, κατά μέσο όρο. 
Επίσης, εκτός του ότι χιονίζει, όπως σε όλη την Ελλάδα με 
ΒΑ καιρό, διαθέτει και το φαινόμενο «μικροκλίμα», που 
σημαίνει, τοπικά χιόνια, λόγω του ότι ο θερμός αέρας από 
τις 2 θάλασσες που περιβρέχεται, ψύχεται απότομα στις 
κορυφές του.

Βρίσκεται δε σε περιοχή που έχει αρχαιότητες και 
πλούσια παράδοση. Δ ιαθέτει τουριστική υποδομή λόγω 
του άξονα: Αράχωβα - Δελφοί - Γαλαξείδι.

Διευθυντής του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού 
είναι ο κ. Γιάννης Παντελίδης, ο οποίος έχει συμβάλλει τα 
μέγιστα για την ανάπτυξη του αθλήματος και στην Ελληνι
κή Αστυνομία. Ακόμη, αξίζει να τονισθεί ότι το Κέντρο 
στελεχώνεται από προσωπικό το οποίο χαρακτηρίζει η ά
ψογη φιλοξενία και η υποδειγματική επαγγελματική ευσυ
νειδησία, αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του 
χειμερινού τουρισμού και στην Ελλάδα.

Πρόσφατα ο κ. Γιάννης Παντελίδης μας είπε: «Η βοή
θεια  της Αστυνομίας και ειδικά των δύο τμημάτων που έ 
χουν την ευθύνη του Χιονοδρομικού Κέντρου, το Αστυν.

Τμήμα της Αράχωβας και το τμήμα της Αμφίκλειας, είναι 
μεγάλη και απαραίτητη. Πράγματι ρυθμίζουν όλη την κυ
κλοφορία στο χιονοδρομικό κέντρο που ανέρχεται σε
2 .000 αυτοκίνητα ημερησίως τα Σαββατοκύριακα και τις 
γιορτές. Οι συνθήκες που εργάζονται είναι πολλές φορές 
ανυπόφορες (κρύο, χιόνια) και όμως μ ε αυταπάρνηση πα
ραμένουν στις θέσεις τους υπομένοντας τις αγένειες των 
επισκεπτών όταν τους υποχρεώνουν να βάλουν αλυσίδες.

Η Χιονοδρομία αναπτύσσεται στην Ελλάδα και κάθε 
χρόνο είναι περισσότεροι οι φίλοι του σπορ και των χε ιμε
ρινών διακοπών ή εκδρομών. Η Αστυνομία θα κληθεί να 
παίξει το ρόλο της όπως και στα κράτη που ανέπτυξαν τη 
χιονοδρομία (Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Ελβετία). Η παρου
σία της Αστυνομίας έγινε απαραίτητη στα Χιονοδρομικά 
Κέντρα, στις πίστες τους (στις παραπάνω χώρες υπάρχει 
ειδικό δίκαιο συμπεριφοράς των χιονοδρόμων, κάθε πα
ράβαση διώκεται όπως και οι τροχαίες παραβάσεις).

Πρέπει λοιπόν και η Ελληνική Αστυνομία να δημιουρ
γήσει προϋποθέσεις για τη σωστή επάνδρωση των τμη
μάτων που έχουν στη δικαιοδοσία τους Χιονοδρομικά 
Κέντρα.

Πρέπει να δούμε και εμείς τον πρώτο αστυνόμο - χ ιο 
νοδρόμο να περιφέρεται στις πίστες για να βοηθήσει τον 
πολίτη.

Α ν  δούμε λίγο τις εθνικές ομάδες της Ιταλίας, Γερμα- 
νίας ή Αυστρίας θα διαπιστώσουμε ότι τα 2 /3  των αθλη
τών τους είναι αστυνομικοί. Να λοιπόν και μ ία  επαγγελμα
τική κατοχύρωση των πρωταθλητών χιονοδρομίας μ ε την 
κατάταξή τους στα σώματα ασφαλείας. Που αφού σταμα
τήσουν την καριέρα τους σαν αθλητές θα προσφέρουν 
σαν χιονοδρόμοι αστυνομικοί στη, μέσα από κανονισμούς, 
ανάπτυξη του αθλήματος.

Θα πρέπει επίσης να επισημάνω τη δημιουργία αντι
προσωπευτικής ομάδας Σκι της Ελληνικής Αστυνομίας και

Ο Δ/ντής του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού κ. Γιάννης 
Παντελίδης.
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μία, λειτουργεί εκεί Σχολή Σκι Παρνασσού «ΚΛΑΟΥΔΑ- 
ΤΟΣ», η οποία συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια στο χώρο 
του Επαγγελματικού Σκι στην Ελλάδα.

Εγκαταστάθηκε στον Παρνασσό από το 1981 και δη
μιούργησε την πρώτη Σχολή Σκι στην Ελλάδα διεθνών 
προδιαγραφών.

Το πρόγραμμα εκμάθησης είναι πρωτοποριακό και ονο
μάζεται «ΣΚΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ».

Έχει δημιουργήσει τμήματα για παιδιά, απλούς χιονο
δρόμους και αθλητές όλων των δυνατοτήτων.

Από το 1982 ξεκίνησε και τους πρώτες αγώνες Σκι για 
τουρίστες χιονοδρόμους με τον τίτλο «ΣΚΙ CUP».

Συνέβαλε δε αποτελεσματικά στην οργάνωση και διε
ξαγωγή των 1 ων Πανελληνίων Αγώνων Σκι για Αστυνομι
κούς, με την προσφορά υλικής και τεχνικής υποστήριξης.

Σήμερα η σχολή απασχολεί 1 5 εκπαιδευτές επί μονίμου 
βάσεως και άλλους 20 εκτάκτους. Σ ’ αυτήν προπονείται 
και ο Πρωταθλητής Ελλάδος στις καταβάσεις Γιώργος 
Κλαουδάτος.

Είναι καιρός, λοιπόν, για Σκι.
Ας δώσουμε ραντεβού σ ’ ένα από τα Χιονοδρομικά 

Κέντρα της χώρας μας.
Είναι μία ευκαιρία για να συνειδητοποιήσουμε ότι η 

Χιονοδρομία είναι ένα άθλημα που γεννά μόνο ευγενή ά
μιλλα και να ξαναγεννηθούν μέσα μας η ιδέα της καθαρό
τητας και της αγνότητας, που ο ρύπος της αστικής ζωής 
και η ρουτίνα της καθημερινότητας πάνε να εξαφανίσουν.

ότι από την προηγούμενη χρονιά ξεκίνησε ο θεσμός «Πα
νελλήνιοι Α γώνες Σκι για Αστυνομικούς» και είμαι ευτυχής 
που συμβάλλω σ ' αυτόν όσο μπορώ».

Εάν το περιεχόμενο του άρθρου σας κίνησε το ενδια
φέρον και αποφασίσετε να επισκεφθείτε το Χιονοδρομικό 
Κέντρο Παρνασσού για να ασχοληθείτε με τη χιονοδρο-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑφΙΑ

1. Βασίλης Γιοβάνη: «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ».
2. Πιέρ Γκρύνεμπεργκ: «ΣΚΙ ΣΕ 10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ».
3. TELE - PRESS «ΤΟ ΣΚΙ ΜΕ 250 ΕΙΚΟΝΕΣ».
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

Σε ειδική τελετή που οργάνωσε ο 
Όμιλος Φίλων Αστυνομίας Κηφισιάς 
σε αίθουσα του Δήμου Κηφισιάς, βρα
βεύτηκαν και φέτος τα παιδιά των 
αστυνομικών που υπηρετούν στη Δ/ν- 
ση Ανατολικής Αττικής, τα οποία αρί
στευσαν κατά την προηγούμενη σχολι
κή χρονιά. Ο Ό μιλος Φίλων Αστυνο
μίας Κηφισιάς, συνεχίζει εδώ και 35 
χρόνια να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του και τη συμπαράστασή του στα Σώ
ματα Ασφαλείας και να βοηθά στη δη
μιουργία κινήτρων για την πρόοδο των 
παιδιών των αστυνομικών στα σχο
λεία.

Εφέτος ο Ό μιλος με ιδιαίτερη ικα
νοποίηση είδε τις προσπάθειές του να 
δικαιώνονται αφού μπόρεσε να απο- 
νείμει χρηματικό έπαθλο και βραβείο 
σε μαθήτρια που συγκέντρωσε το βα
θμό (20) σε όλα τα μαθήματα.

Πρόκειται για τη μαθήτρια Βούλγα
ρη Σοφία του Κων/νου, κόρη αστυνό
μου Α'. Εξ ίσου σημαντική επίδοση ε ί
χαν και άλλα 25 παιδιά αστυνομικών, 
τα οποία καταχειροκροτήθηκαν από το 
κοινό.

Την εκδήλωση τίμησαν με την πα
ρουσία τους ο σεβασμιώτατος Μητρο

πολίτης Αττικής Δωρόθεος, η πρώην 
υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων 
κ. Ά ννα  Ψαρούδα-Μπενάκη, ο Δή
μαρχος Κηφισιάς κ. Γκατσόπουλος και 
πολλά μέλη του Ομίλου. Από πλευράς 
αστυνομίας την ηγεσία εκπροσώπησε 
ο υποστράτηγος κ. Μακρής. Παραβρέ
θηκαν επίσης οι Δ/ντές της Δ/νσης 
Ανατολικής Αττικής ταξίαρχος κ. Πολυ- 
βός και ο Αναπληρωτής Δ/ντής της 
Γ.Α.Δ.Α. ταξίαρχος κ. Λόης και πολλοί 
άλλοι αξιωματικοί και οπλίτες των κατά 
τόπους αστυνομικών τμημάτων.

Στην αρχή της εκδήλωσης μίλησαν 
ο πρόεδρος του Ομίλου κ. Μανωλό- 
πουλος και η πρώην υπουργός κ. 
Ψαρούδα-Μπενάκη, η οποία μεταξύ 
άλλων τόνισε: «Αν και οι σημερινές 
συνθήκες, με το υλιστικό και κατανα
λωτικό πρότυπο δεν μας εμπνέουν συ
ναισθήματα που να βοηθούν τα παιδιά 
σ ιη  διάκριση και την ευγενή άμιλλα, 
τα παιδιά αυτά, χάρις στην βοήθεια 
των γονιών και των καθηγητών κατά- 
φεραν να ξεπεράσουν αυτό το κλίμα 
της μετριότητας και να διακριθούν, γ ι' 
αυτό τους αξίζει ένας μεγάλος έπαινος, 
τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς 
τους».
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Οι μαθητές που βραβεύτηκαν για τη 
σχολική χρονιά 1988-1989 είναι:

Βούλγαρη Σοφία 20
Μόκα Μαρία 19 % ,
Σαρίδου Κυριακή 19 % .
Κουτσοσπύρου Θεανώ 19 % ,
Νέμτζας Ιωάννης 19 % .
Χριστακοπούλου Στυλιανή 19 % ,
Αλεξοπούλου Πηνελόπη 19 % ,
Νέμτζα Στέλλα 1 9 % ,
Μπάκου Βασιλική 19 % ,
Χριστακόπουλος Δημήτριος 19 % .
Θεοδουλίδου Παρθένα 19
Συλιγαρδάκης Ευάγγελος 19
Τσακάλου Αικατερίνη 18 ,1/„
Αναστασάκη Μαρία 18 ,0/12
Βούλγαρη Δήμητρα 1 8 '% ,
Νικηφόρου Ευαγγελία 1 8 '% ,
Αγγελάκης Νικόλαος 18 ’%3
Θεοδουλίδης Τριαντάφυλλος 1 8 ’% ,
Γορανίτης Ιωάννης 18 % ,
Αμπαδιωτάκη Γεωργία 18 % ,
Βούλγαρη Βάσω 1 8 '% ,
Ασημακοπούλου Αθανασία 18 % ,
Γορανίτη Θεανώ 1 8 % .
Ρίζου Αριστούλα 1 8 % ,
Τσιτούρα Αθανασία 18 % ,
Ταρανίδου Ευθυμία 18 % .

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΓΑΠΗΣ

Τις ημέρες των Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς, πολλοί άνδρες του 
Σώματος, όπως και πολλοί άλλοι συ
νάνθρωποί μας έμειναν μακριά από τις 
οικογένειές τους, σε νοσοκομεία και 
κλινικές, νοσηλευόμενοι από διάφορες 
ασθένειες. Το ενδιαφέρον του Σώμα
τος για τους ασθενείς συναδέλφους 
μας, εκδηλώθηκε με επισκέψεις αντι
προσωπειών και προσφορές συμβολι
κών δώρων, δείγματα συναδελφικής 
αγάπης και συμπαράστασης στις ώρες 
του πόνου.

Στην Αθήνα αντιπροσωπείες της 
Δ/νσης Υγειονομικού και της Δ/νσης 
Δημοσίων Σχέσεων του Υ.Δ.Τ. επισκέ- 
φτηκαν το 401 Στρατιωτικό Νοσοκο
μείο και διάφορα άλλα νοσηλευτικά 
ιδρύματα, όπου νοσηλεύονται άνδρες 
του Σώματος και προσέφεραν δώρα 
μεταφέροντας και τις ευχές όλων των 
συναδέλφων.

Παρόμοιες επισκέψεις και προσφο
ρές δώρων έγιναν και από τη θρη
σκευτική υπηρεσία της Αστυνομίας σε 
ορφανοτροφεία και διάφορα άλλα κοι
νωφελή ιδρύματα, με αντιπροσωπεία 
δοκίμων υπαστυνόμων και των τριών 
τάξεων.

Ή ταν μια ξεχωριστή νότα στη Χρι
στουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, που απέ
δειξε ότι η Αστυνομία ξέρει να χαρίζει 
τη χαρά σε όλους τους πάσχοντες και 
αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας 
και μάλιστα αυτές τις ημέρες.
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H riOFTH TOY I. ΝΑΟΥ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Me λαμπρότητα γιορτάστηκε η μνή
μη των Παμ. Ταξιαρχών στο φερώνυ
μο I. Ναό των Σχολών της Ελληνικής 
Αστυνομίας, στη λεωφόρο Μεσο
γείων.

Την παραμονή της γιορτής, έγινε ο 
μέγας πανηγυρικός εσπερινός στον 
οποίο χοροστάτησε ο προϊστάμενος 
της θρησκευτικής υπηρεσίας της Ελλη
νικής Αστυνομίας, αρχιμανδρίτης Ευ
σέβιος Πιστολής, βοηθούμενος από 
πολλούς ιερείς. .

Έψαλε πολυμελής βυζαντινός χο
ρός υπό τη διεύθυνση του εκπαιδευτι
κού κ. Χρήστου Παπαδόπουλου.

Ο π. Ευσέβιος κήρυξε το Θείο Λό
γο. Επακολούθησε η λιτάνευση της ιε
ρής εικόνας στο προαύλιο των Σχο
λών.

Παρέστησαν η ηγεσία του Σώματος, 
ο Δ/ντής της Αστυν. Ακαδημίας, οι 
Δ/ντές των Σχολών, αντιπροσωπείες, 
δόκιμοι υπαστυνόμοι και πολλοί προ
σκυνητές.

Ανήμερα τελέσ τηκε πανηγυρική 
θεία λειτουργία. Η αθρόα προσέλευση 
των πιστών έδωσε έναν ιδιαίτερο 
γιορταστικό τόνο.
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ΝΕΑ ΤΗΣ Ι.Ρ.Α.

Με την ευκαιρία του ερχομού της 
καινούργιας χρονιάς, το ελληνικό τμή
μα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομι
κών (Ι.Ρ.Α.) εξέδωσε ένα πραγματικά 
καταπληκτικό ημερολόγιο τοίχου του 
1990 (που επιμελήθηκε το Τμήμα 
Εκδόσεων της Δ/νσης Δημ. Σχέσεων 
του Υ.Δ.Τ.), αφιερωμένο στις Αστυνο
μίες των χωρών μελών της Ευρωπαϊ
κής Κοινότητας.

Δύο χρόνια πριν από την έναρξη της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης, οι Αστυνο
μίες των χωρών μελών της Ευρωπαϊ
κής Κοινότητας βρίσκονται μπροστά 
σε μια νέα πραγματικότητα, που ήδη 
άρχισε να διαμορφώνεται.

Έχει γίνει πια κοινή συνείδηση η 
ανάγκη μιας στενότερης διευρωπαϊκής 
αστυνομικής συνεργασίας και επιβάλ
λεται όσο ποτέ η πραγματοποίηση της 
συλλογικής αντιμετώπισης των αστυ
νομικών προβλημάτων.

Βασική προϋπόθεση της συνεργα
σίας είναι η γνωριμία και προς την κα
τεύθυνση αυτή κινείται δραστήρια και 
έχει να επιδείξει έργο η Ι.Ρ.Α.

Ας ευχηθούμε ο νέος χρόνος να 
αποτελέσει ένα θετικό ξεκίνημα για τη 
μεγάλη συνάντηση του 1992.

—&
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(^ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ |

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
ΤΗΣ Α.Δ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 
ΣΙΑ  ΓΗΠΕΔΑ

Ενδιαφέρουσα ποδοσφαιρική 
συνάντηση

Με πρωτοβουλία της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Βοιωτίας, διοργανώθηκε 
πρόσφατα στο στάδιο Λιβαδειάς ποδο
σφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων 
της Ελληνικής Αστυνομίας και τ γ κ  

ομώνυμης ομάδας του Λεβαδειακού.
Οι εισπράξεις διατέθηκαν για φιλαν

θρωπικούς σκοπούς και για την κάλυ
ψη ορισμένων αναγκών της λέσχής 
της Αστυν. Δ/νσης Βοιωτίας.

Η πρωτοβουλία αυτή που ήταν απο
τέλεσμα των επίπονων προσπαθειών 
που κατέβαλε ο προϊστάμενος του 
Τμήματος Εσωτερικών Λειτουργιών 
Αστυνόμος Α ' κ. Τσέκος Δημήτριος, 
χαιρετίστηκε με ευνοϊκά σχόλια, τόσο 
από τους κατοίκους της Λιβαδειάς, που 
κατέκλησαν το στάδιο για να γνωρί
σουν από κοντά τους παίχτες του Σώ
ματος, όσο και από τον τοπικό Τύπο.

Η όλη εκδήλωση ήταν μια κίνηση 
«καλής συνεργασίας και θελήσεως» 
της Αστυνομίας προς τους παράγοντες 
της ομάδας και τους κατοίκους της πό
λης, που απέβλεπε τόσο στη μείωση 
της βίας στο γήπεδο, όσο και στη σύ- 
σφιξη των σχέσεων μεταξύ αστυνο
μίας και πολιτών. Άλλω στε η ένδειξη 
«ΟΧΙ ΒΙΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ» που υπήρχε 
στις φανέλες των παικτών της Αστυ
νομίας, μαρτυρούσε από μόνη της το 
σκοπό και τις επιδιώξεις της συνάντη
σης.

Η ποδοσφαιρική ομάδα της Αστυ
νομίας είχε εξαιρετική απόδοση και ο 
αγώνας είχε όλα τα στοιχεία ενός υπέ
ροχου και δυνατού παιχνιδιού. Η εμ
πειρία των παικτών μας από τη μακρο
χρόνια συμμετοχή τους σε επαγγελμα
τικές ομάδες της Α ' Εθνικής Κατηγο
ρίας και η καλή φυσική τους κατάστα
ση, υποχρέωσε την ομάδα του Λεβα- 
δειακού σε ισοπαλία 1 — 1.

Τα γκολ της συνάντησης σημείωσαν 
ο νεαρός Αρβανίτης για τον Λεβαδιακό 
και ο Λεμονής για την Αστυνομία.

Γενικά οι ποδοσφαιριστές του Σώ
ματος έπαιξαν σωστά και ενθουσία
σαν, με το ήθος και την απόδοσή τους, 
τους φίλαθλους που παρακολούθησαν 
τον αγώνα.

Την ομάδα του Σώματος αποτελού
σαν οι αστυφύλακες: Σκούρος, Καρού-

λιας, Φαμπιάτος, Παπαχριστόπουλος, 
Πίττας, Λεμονής, Στυλιανόπουλος, Αρ- 
δίζογλου, Παπαγγέλης, Τραινόπουλος, 
Λιάκος, Αναστασιάδης, Σπανοσωτηρό- 
πουλος, Καστανός, Κατσικογιάννης, 
Λαζάρου.

Προπονητής της ομάδας ήταν ο αρ- 
χιφύλακας Τσιβγούλης Δημήτριος και 
αρχηγός της αποστολής ο Αστυν. Α" 
Βασιλείου Αθανάσιος. Με την έναρξη 
της συνάντησης ο Επιθεωρητής Στε
ρεός Ελλάδας Ταξίαρχος κ. Κουτσουμ- 
πάνης Δημήτριος, που τίμησε με την 
παρουσία του την εκδήλωση, επέδωσε 
στον πρόεδρο του Λεβαδειακού κ. Μ ι-

χάλη Σκλαπάνη αναμνηστική πλακέτα 
του Σώματος και τον ευχαρίστησε για 
τη συμπαράσταση της διοίκησης της 
ομάδας στο δύσκολο έργο της Αστυ
νομίας.

Με τη λήξη του αγώνα ο Αστυν. 
Δ/ντής της Α.Δ. Βοιωτίας κ. Γκολφινό- 
πουλος Φώτιος επέδωσε αναμνηστικά 
κύπελλα στους αρχηγούς των δύο 
ομάδων και η εκδήλωση έκλισε με δε
ξίωση που έδωσε ο πρόεδρος και η 
διοίκηση του Λεβαδειακού, προς τιμή 
της φιλοξενούμενης ομάδας και της 
Αστυνομίας σε κέντρο της περιοχής.
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COMPUTERS
«ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ;

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες υπολογιστών «οικιακής 
χρήσης»: Οι υπολογιστές που προορίζονται για παιχνίδια, 
οι προσωπικοί υπολογιστές (τα PC) που προορίζονται για 
επαγγελματικές εφαρμογές και οι υπολογιστές γενικής 
χρήσης που γεφυρώνουν το κενό ανάμεσα στις όύο πρώ
τες κατηγορίες.

Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας 
κυρίως για ψυχαγωγία και για να μάθετε λίγα πράγματα 
για τον προγραμματισμό, ή για να κρατάτε τους λογαρια
σμούς του σπιτιού, τότε ένας φθηνός home computer κα
λύπτει τις ανάγκες σας. Οι περισσότεροι όιαθέτουν μεγά
λη ποικιλία φθηνών προγραμμάτων και παιχνιόιών.

Εάν όμως σκοπεύετε να ασχοληθείτε πιο σοβαρά με 
τους υπολογιστές και θέλετε να αποκτήσετε μηχάνημα 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επαγγελματικά, τότε πρέπει

τι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ 

TO H AR DW A RE  

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Η «καρδιά» του συστήματος σας. Στους μικρούς υπολο

γιστές είναι συνήθως ενσωματωμένη με το πληκτρολόγιο 
και ίσως με το κασετόφωνο ή τον οδηγό δισκέτας. Στα PC 
αποτελεί ξεχωριστή μονάδα στην οποία είναι ενσωματω
μένοι οι οδηγοί δισκέτας.

ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
Στα PC αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι οπότε βεβαιωθείτε 

ότι συμπεριλαμβάνεται στην τιμή! Στις άλλες δύο κατηγο
ρίες συμπεριλαμβάνεται.

Η ΟΘΟΝΗ
Οι μικροί υπολογιστές «οικιακής χρήσης» οι λεγόμενοι 

home computers είναι σχεδιασμένοι να συνδέονται σε 
κοινή τηλεόραση, οπότε χρησιμοποιείτε την δίκιά σας T.V. 
Τα PC όμως απαιτούν ειδική οθόνη που λέγεται monitor. 
Ορισμένα PC το συμπεριλαμβάνουν στην τιμή τους, άλλα 
όμως όχι. Βεβαιωθείτε ότι η τιμή αγοράς συμπεριλαμβάνει 
και την οθόνη. Η έγχρωμη είναι, φυσικά ακριβότερη.

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΣΚΕΤΑΣ
Τα home computers συνήθως δεν έχουν οδηγό δισκέ

τας -  για να φορτώσει κανείς παιχνίδια αρκεί ένα κασετό
φωνο το οποίο είναι και φθηνότερο. Η δισκέτα όμως είναι 
πολύ πιο βολική και γρήγορη και ορισμένες φορές κρίνε- 
ται απαραίτητο ένα τέτο ιο drive.

Τα περισσότερα computer «γενικής χρήσης» έχουν εν
σωματωμένο ένα drive για δισκέτα, το οποίο είναι συνή
θως αρκετό. Μπορούμε όμως αν χρειαστεί να συνδέσου
με και δεύτερο, εξωτερικό οδηγό δισκέτας με τον υπολο
γιστή.

Ό λα τα PC διαθέτουν τουλάχιστον ένα οδηγό δισκέ
τας. Εμείς σας συστείνουμε να πάρετε έναν υπολογιστή 
με δύο drives. Ορισμένες επαγγελματικές εφαρμογές

να στραφείτε προς τους προσωπικούς υπολογιστές, τα λε
γάμενα PC. Ειδικά εάν θα χρησιμοποιείτε υπολογιστή και 
στη δουλειά σας, θα πρέπει ο υπολογιστής που έχετε σπί
τι σας να τρέχει το ίδιο software με τον υπολογιστή που 
έχετε στο γραφείο σας.

Οι υπολογιστές γενικής χρήσης κάνουν ότι κάνουν και 
οι υπολογιστές για παιχνίδια αλλά πολύ καλύτερα. Επι
πλέον έχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες για επεξερ
γασία κειμένου, γραφικά και λογιστικά. Προσφέρουν μια 
καλή σχέση τιμής/απόδοσης και υπάρχουν αρκετές εφαρ- 
μονές (με λογικές τιμές) που τους επιτρέπουν να καλύ
πτουν τις ανάγκες μιας μικρής επιχείρησης. Όμως, επειδή 
δεν είναι συμβατά, δεν θα μπορείτε να μεταφέρετε τα 
αποτελέσματα της εργασίας σας στα PC που είναι τα πιο 
διαδεδομένα μηχανήματα στον επαγγελματικό χώρο.
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απαιτούν όύο drives για να τρέξουν, οπότε δεν χρειάζεται 
να αλλάζετε συνεχώς δισκέτες. Τα δύο disk drives διευκο
λύνουν και την αντιγραφή δισκετών — καλό είναι πάντα να 
έχετε αντίγραφα των δισκετών σας, ώεττε να προστατευ
τε ίτε από το πιθανό ενδεχόμενο απώλειας των δεδομένων 
(βλάβη της δισκέτας, κατά λάθος σβύσιμο ή και απώλεια ή 
κλοπή της δισκέτας).

Εκτός από τον (έναν ή και περισσότερους) οδηγό δι
σκέτας, ορισμένα PC διαθέτουν και σκληρό δίσκο. Συνή
θως ο σκληρός δίσκος είναι μόνιμα συνδεδεμένος στο 
εσωτερικό του μηχανήματος. Ό μω ς χωράει πολύ περισ
σότερες πληροφορίες από μια δισκέτα (ένας σκληρός δί
σκος 20Μ Β έχει την χωρητικότητα 50 δισκετών) και είναι 
πολύ πιο γρήγορος. Γι' αυτό ο σκληρός δίσκος συμφέρει 
για επαγγελματική χρήση. Μεγάλα προγράμματα που 
απαιτούν πολλές δισκέτες μπορούν να εγκατασταθούν πά
νω στον σκληρό δίσκο και να τρέχουν χωρίς να χρειάζεται 
να αλλάζουμε συνέχεια δισκέτες.

Ο ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
Ο εκτυπωτής δεν σας χρειάζεται αν προορίζετε τον 

υπολογιστή σας μόνο για παιχνίδια. Αλλιώς κρίνεται απα
ραίτητος. Πριν τον αγοράσετε, βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπω
τής που διαλέξατε συνεργάζεται με τον υπολογιεττή σας.

TO SOFTWARE

Για να «κάνει αυτό που θέλουμε» ο υπολογιστής, 
χρειάζεται να του δώσουμε κάποιο πρόγραμμα για να «το 
τρέξει». Αυτό είναι το λεγόμενο software, σχετικά με το 
οποίο πρέπει να λάβετε υπ' όψιν σας τρία πράγματα.

1. Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια γλώσσα προγραμμα
τισμού για να γράψετε μόνοι σας ένα πρόγραμμα αντί να 
αγοράσετε κάποιο έτοιμο. Υπάρχουν αρκετές γλώσσες 
προγραμματισμού. Μια γλώσσα είναι η Basic η οποία δί
νεται με όλους τους οικιακούς υπολογιεττές και τους υπο

λογιστές γενικής χρήσης και με τους περισσότερους PC.
2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Αυτό είναι ένα σύνολο προγραμμάτων που «προετοιμά
ζουν» τον υπολογιστή για να μπορεί να τρέξει τα δικά μας 
προγράμματα και ελέγχουν την χρήση των διαφόρων πε
ριφερειακών (π.χ. τους οδηγούς δισκέτας, τον σκληρό δί
σκο κ.λπ.). Οι οικιακοί υπολογιστές και ορισμένοι υπολογι
στές γενικής χρήσης έχουν ενσωματωμένο το λειτουργικό 
τους σύστημα οπότε αυτό συμπεριλαμβάνεται στην τελική 
τιμή τους. Έ χετε υπ' όψιν σας ότι στα PC ίσως να προ- 
σφέρεται σαν έξτρα με επιπλέον επιβάρυνση.

3. ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αυτά είναι τα προγράμματα που μας επιτρέπουν να κά
νουμε κάποια συγκεκριμένη δουλειά με τον υπολογιστή 
μας. Οι τρεις πιο διαδεδομένες εργασίες είναι η επεξεργα
σία κειμένου (word processing), τα λογιστικά φύλλα 
(spreadsheets) και οι βάσεις δεδομένων (databases).

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ

Είναι φρόνιμο να ασφαλίζετε τον υπολογιεττή σας κατά 
της πυρκαγιάς, της κλοπής και των ατυχημάτων. Αν ο υπο
λογιστής σας είναι εττο σπίτι μπορείτε να τον ασφαλίσετε, 
με μια επιπλέον επιβάρυνση, με τα υπόλοιπα υπάρχοντά 
σας. Όμως υπάρχουν και ειδικά συμβόλαια για υπολογι- 
εττές που καλύπτουν την απώλεια δεδομένων, την αποκα- 
τάετταση βλαβών του hardware και την αντικατάσταση ελ- 
λατωματικού software.

ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Ό λοι οι καινούργιοι υπολογιεττές πρέπει να έχουν εγ

γύηση. Αυτή συνήθως ισχύει για ένα χρόνο μετά την ημε
ρομηνία αγοράς και καλύπτει το κόεττος των εξαρτημάτων 
και της εργασίας. Ορισμένοι dealers αναλαμβάνουν να 
εττείλουν το συνεργείο τους σε σας. Αλλοι πάλι απαιτούν 
να τους πάτε τον υπολογιεττή σας εττο συνεργείο τους.

Εκτός από την εγγύηση υπάρχει και το λεγόμενο συμ
βόλαιο υποεττήριξης που είναι ανανεώσιμο. Μια τέτοια 
συμφωνία μπορεί να εξασφαλίζει την επιτόπου και εντός 
κάποιων χρονικών ορίων αποκατάετταση της βλάβης του 
συεττήματός σας ή και το ενδεχόμενο να σας δανείσουν 
κάποιο μηχάνημα έως ότου διορθωθεί το δικό σας. Οι τ ι
μές κυμαίνονται ανάλογα με το επίπεδο των παρεχομένων 
υπηρεσιών.

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΞΟΔΑ
Αυτά καλύπτουν κυρίως τα αναλώσιμα: Δισκέτες για 

τον υπολογιστή, και χαρτί και μελανοταινία γιατον εκτυ
πωτή. Το πόσες δισκέτες θα χρειαστείτε εξαρτάται από 
την ποσότητα των δεδομένων που σκοπεύετε να αποθη- 
κεύσετε σ ' αυτές. Η χωρητικότητα των δισκετών υπολογί
ζεται σε Κ (kilobytes). Το κείμενο μιας δακτυλογραφημέ
νης σελίδας μεγέθους Α4 έχει μέγεθος περίπου 4Κ. Οι 
συνηθισμένες δισκέτες διαμέτρου 5.25 ιντσών, έχουν 
χωρητικότητα 360Κ ενώ οι δισκέτες των 3.5 ιντσών έ
χουν χωρητικότητα 720Κ ή 1.44 MB, ανάλογα με τον 
οδηγό δισκέτας.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΑΡΙΟ

1. Στα μαγαζιά που πουλάνε computers

Στα μαγαζιά που πουλάνε άλλα ηλεκτρονικά είδη εκτός 
από computers μάλλον δεν θα έχετε πολύ βοήθεια. Πε
ρισσότερη τύχη θα έχετε αν πάτε εττα εξειδικευμένα μα
γαζιά που πουλάνε μόνο υπολογιστές.
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2. Τηλεφωνικά hotlines

Τα περισσότερα software houses προσφέρουν βοήθεια 
για τα προϊόντα τους από το τηλέφωνο. Για πιο εξειδικευ- 
μένα πακέτα αναλαμβάνουν και την εκπαίδευση του προ
σωπικού σας πάνω στο συγκεκριμένο πακέτο.

3. Σεμινάρια
Τα περισσότερα απευθύνονται σε κατόχους ή χειριστές 

PC. Ό σα οργανώνονται από ιδιωτικές εταιρίες είναι λίγο 
«τσουχτερά». Ορισμένοι φορείς οργανώνουν σεμινάρια 
αλλά τα θέματα που καλύπτουν ίσως είναι πολύ γενικά για 
να σας προσφέρουν συγκεκριμένη βοήθεια.

4. Περιοδικά, βιβλία και βιντεοταινίες
0  ειδικός τύπος παρέχει χρήσιμες συμβουλές. Για πε

ρισσότερη βοήθεια όμως τα βιβλία πάνω στο συγκεκριμέ
νο θέμα ή πακέτο είναι απαραίτητα. Για γενικότερα θέμα
τα γύρω από τους υπολογιστές έχουν κυκλοφορήσει και 
βιντεοταινίες.

5. Λέσχες (τα User Groups)
Αυτές είναι λέσχες ατόμων που έχουν την ίδια μάρκα ή 

είδος υπολογιστή ή χρησιμοποιούν το ίδιο πακέτο softwa
re ανάλογα. Λεπτομέρειες για τις λέσχες αυτές θα βρείτε 
στον ειδικό τύπο.

ΤΕΣΤ

Στην δοκιμή μας συμπεριλάβαμε PC/XT συμβατά γνω
στών κατασκευαστών και τα συγκρίναμε με ορισμένες λ ι
γότερο γνωστές μάρκες. Υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα 
στην αγορά. Τα μη-συμβατά μηχανήματα προέρχονται από 
γνωστούς κατασκευαστές. Η απόδοσή τους είναι εν γένει 
καλύτερη από τα PC/XT, πλησιάζει περισσότερο αυτήν 
ενός PC/AT. Μάλιστα ορισμένα είναι πιο ισχυρά από ένα 
AT. Εχετέ το υπ' όψιν σας όταν συγκρίνετε τις τιμές.

1. Εγγύηση

Έχει σημασία το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο κατα
σκευαστής παρέχει δωρεάν επισκευή. Ορισμένα καταστή
ματα παρέχουν μεγαλύτερο διάστημα εγγύησης. Ψάξτε το.

2. Λειτουργικό σύστημα

0  αριθμός μετά το όνομα του λειτουργικού αναφέρεται 
στην έκδοσή του. Εχει σημασία διότι ορισμένα πακέτα 
δεν τρέχουν σε παλαιότερες εκδόσεις του λειτουργικού.

Στην βαθμολογία λαμβάνεται υπ' όψιν και η ευκολία 
χρήσης καθώς και τα παρεχόμενα «εργαλεία» για τον χει
ρισμό των δίσκων και των αρχείων που έχουμε αποθη- 
κεύσει σ ' αυτούς. Τα λειτουργικά συστήματα που βασί
ζονται σε περιβάλλον W IM P είναι τα πιο ευκολόχρηστα 
για έναν αρχάριο. Όμως με τη συχνή χρήση, οι βασικές 
εντολές ενός λειτουργικού που δεν είναι WIMP, όπως ε ί
ναι το περίφημο (ή περιβόητο) MS-DOS, μαθαίνονται 
σχετικά εύκολα.

3. Διαθέσιμη μνήμη

Εξετάζουμε την συνολική ελεύθερη μνήμη RAM (μνή- 
μη τυχαίας προσπέλασης). Τα PC δεσμεύουν ορισμένη 
από αυτήν την μνήμη για τον έλεγχο της οθόνης και του 
πληκτρολογίου.

4. Οδηγοί περιφερειακής μνήμης

Εξετάζουμε τον αριθμό, το μέγεθος και την χωρητικό
τητα των οδηγών δισκέτας και την χωρητικότητα του 
σκληρού δίσκου (εφ ' όσον διατίθεται). Οι περισσότεροι 
κατασκευαστές προσφέρουν ποικιλία συνδυασμών και 
οδηγών και χωρητικοτήτων.

F A L U tA S E R  α ε
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΛΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Computers______________
AMSTRAD: (HOME - PC’s - PPC's) 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Computer Logic, Singular,

Unisoft, Technosoft, Comco. 
PRINTERS: AMSTRAD - STAR - BROTHER.

Φωτοαντιγραφικά
Canon: Ευκολόχρηστα, κοινό χαρτί - διαφάνεια - 

χαρτόνι, αυτόματη τροφοδοσία, 5 διαφορετικά
χρώματα.

Telefax.
Canon: Μεγάλη ταχύτητα μεταδόσεως ·  GROUP 3 
•  αυτόματος τηλεφωνητής, αναμονή με μουσική, 
απόρρητη μετάδοση.

BROTHER - OLYMPIA
—  Γ ραφομηχανές
CANON ηλ€κτρονικές ή 

μηχανικές.

Αριθμομηχανές.
Canon: Σύστημα Bubble Jet (εκτοξευόμενο μελάνι) 
Χωρίς μελανοταινία, εκτυπωτικό σύστημα, θόρυβο 
και service.

Ταμειακές μηχανές 
Τηλεφωνικά κέντρα  

Αυτόματους τηλεφω νητές  
Ρολόγια παρουσίας προσωπικού 

Μ ηχανές καταμετρήσεως  
χαρτονομισμάτων 
Αναλώσιμα υλικά

Μ ε την PACOLASER κερδ ίζετε:
Για όλα τα προϊόντα 

ΕΝΑ αξιόπιστο προμηθευτή 
ΕΝΑ υψηλού επιπέδου service 

ΕΝΑ ικανοποιητικό διακανονισμό 
και καλύτερη τελ ική  τιμή

ΜΠΟΤΑΣΗ 2 (Πλατεία Κάνιγγος) 
106 82 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ. 3615808 , 3611921  
FAX. (01) 36163 02
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5. Πληκτρολόγιο
Τα πληκτρολόγια των υπολογιστών διαφέρουν στον 

αριθμό των διαθεσίμων ειδικών πλήκτρων (function keys 
και ξεχωριστή ομάδα αριθμητικών πλήκτρων — το λεγόμε
νο numeric keypad — και πλήκτρων του δρομέα — cursor 
keys). Ό σα PC δεν συνοδεύονται από ποντίκι μπορούν να 
το δεχτούν σαν έξτρα.

Η βαθμολογία μας βασίζεται στην «αίσθηση» των πλή
κτρων και την αποτελεσματικότητά τους καθώς και στην 
διάταξή τους.

6. Οθόνη
Το μέγεθος της οθόνης αναφέρεται στην διαγώνια διά

στασή της. Δύο είναι οι κάρτες οθόνης που είναι αυστηρά 
μονόχρωμες: η MDA (Monochrome Display Adaptor) και 
η Hercules. Η MDA είναι μόνο για κείμενο. Η Hercules 
υποστηρίζει επιπλέον και γραφικά υψηλής ανάλυσης και 
είναι η καλύτερη λύση για σας αν δεν θέλετε χρώμα.

Η CGA (Colour Graphics Adaptor) δίνει έγχρωμες εικό
νες χαμηλής ανάλυσης ή εικόνες με ένα χρώμα σε μαύρο 
φόντο μεσαίας ανάλυσης και για κείμενο και για γραφικά. 
Η EGA (Anhanced Graphics Adaptor) και η VGA (Video 
Graphics Array) προσφέρουν υψηλής ανάλυσης έγχρωμο 
κείμενο και γραφικά. Και οι δύο είναι καλύτερες από την 
CGA. Η VGA είναι η πιο καινούργια και έχει υψηλότερη 
ανάλυση από την EGA.

Ορισμένα συμβατά έχουν κάρτες οθόνης που προσο
μοιάζουν ένα ή περισσότερα από τα πιο πάνω στάνταρ. 
Αυτό θα είναι οφέλιμο στην περίπτωση που κάποτε απο
φασίσετε π.χ. ότι χρειάζεστε έγχρωμα γραφικά. Το μόνο 
που θα πρέπει να κάνετε τότε είναι να πάρετε έγχρωμη 
οθόνη. Δεν θα έχετε και την επιπλέον επιβάρυνση της 
κάρτας οθόνης.

7. Θέσεις για κάρτες επέκτασης
Αυτές είναι ειδικές υποδοχές (slots) στις οποίες τοπο

θετούνται οι κάρτες επέκτασης και εξασφαλίζεται η επι
κοινωνία τους με τα υπόλοιπα κυκλώματα του υπολογιστή. 
Οι κάρτες επέκτασης μπορεί να είναι επέκταση μνήμης, 
modem, ειδικοί controllers για οθόνη ή εκτυπωτή κ.λπ. Οι 
υπολογιστές που διαθέτουν πολλά slots είναι και πιο ευέ
λικτοι. Για τις περισσότερες ανάγκες όμως, τρία slots είναι 
αρκετά.

8. Θύρες
Θύρες λέγονται οι υποδοχές για τα «βύσματα» μέσω 

των οποίων ο υπολογιστής συνδέεται με τα περιφερειακά 
του (πληκτρολόγιο, οθόνη, ποντίκι, εκτυπωτή). Υπάρχουν 
δύο ειδών εκτυπωτές. Οι σειριακοί και οι παράλληλοι. Το 
κάθε είδος απαιτεί και την κατάλληλη θύρα. Βεβαιωθείτε 
ότι ο εκτυπωτής μπορεί να συνεργαστεί με τον υπολογι
στή σας. 0  υπολογιστής συνήθως διαθέτει αρκετές θύρες 
αλλά και οι κάρτες επέκτασης μπορούν να σας εξασφαλί
σουν περισσότερες θύρες αν τις χρειάζεστε.

9. Ταχύτητα επεξεργασίας
Η βαθμολογία μας εξαρτάται από το πόση ώρα έκανε ο 

κάθε υπολογιστής να εκτελέσει μια σειρά εργασιών επε
ξεργασίας κειμένου, spreadsheet και database στη μνήμη 
του — δηλαδή χωρίς πρόσβαση στο δίσκο ή τις δισκέτες.

10. Ικανότητα παραγωγής ήχου
Εξετάζουμε αν το PC αυτό είναι ικανό να παράγει αρκε

τά μεγάλη ποικιλία ήχων και να συνδεθεί με μηχανήματα 
ήχου όπως τα hi-fi και τα synthesizer.

11. Γραφικά
Ό ταν αναφερόμαστε στην ΠΟΙΟΤΗΤΑ εννοούμε την 

καθαρότητα της εικόνας και την απόδοση της λεπτομέ

ρειας. Η αναφορά στο ΣΥΣΤΗΜΑ εξετάζει πόσο αποτελε
σματικά εκμεταλλεύεται ο υπολογιστής τα γραφικά για να 
κάνει πιο εύκολες τις υπόλοιπες λειτουργίες του (π.χ. περι
βάλλον WIMP).

12. Οδηγίες χρήσης
Εξετάζουμε την ποσότητα και την ποιότητα των εγχει

ριδίων που συνοδεύουν τον υπολογιστή καθώς και την 
ευκολία χρήσης τους.

13. Ευκολία στο «στήσιμο»
Οι περισσότεροι υπολογιστές που δοκιμάσαμε είχαν το 

λειτουργικό τους σύστημα ήδη εγκατεστημένο στον σκλη
ρό τους δίσκο και είχαν τη δίκιά τους οθόνη. Εξετάζουμε 
πόσο εύκολο είναι να ξεπακετάρουμε και να συνδέσουμε 
τα διάφορα εξαρτήματα του υπολογιστή μεταξύ τους.

14. Ευκολία χρήσης
Εξετάζουμε πόσο εύκολο είναι να φορτώσουμε την 

εφαρμογή που μας ενδιαφέρει από τη στιγμή που θα ανά
ψουμε τον υπολογιστή (από κει και πέρα η ευκολία χρή
σης εξαρτάται από το κάθε πακέτο). Τα PC με καλό βαθμό 
σ ' αυτήν την κατηγορία εκμεταλλεύονται το W IM P για να 
κάνουν πιο ευκολόχρηστο το λειτουργικό τους σύστημα.

15. Θόρυβος
Τα PC που βαθμολογήθηκαν με το 10 ήταν αρκετά... 

διακριτικά στην λειτουργία τους. Στα πιο θορυβώδη, ο 
ανεμιστήρας και ο σκληρός δίσκος έκαναν ένα συνεχή 
υψηλό συχνό θόρυβο.

16. Θωράκιση
Οι υπολογιστές με ανεπαρκή θωράκιση μπορούν να 

προκαλέσουν παράσιτα στο ράδιο και στην τηλεόραση.

17. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Όλα τα μηχανήματα που δοκιμάσαμε ήταν εξοπλισμένα 

κατάλληλα και κανένα δεν κρίθηκε επικίνδυνο.
18. Συμβατότητα

Ό λα τα συμβατά που δοκιμάσαμε έτρεξαν χωρίς πρό
βλημα με ότι software χρησιμοποιήσαμε στις δοκιμές μας. 
Μολονότι δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι μπορούν 
να τρέξουν όλο το software που έχει γραφτεί για τα 
PC/XT, εν τούτοις πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξουν προ
βλήματα.

Όπως θα περίμενε κανείς εξ άλλου, το software των 
συμβατών δεν έτρεχε στα μη συμβατά, αλλά και τα μη 
συμβατά δεν είναι συμβατά μεταξύ τους.
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ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Στους οικιακούς υπολογιστές και στους υπολογιστές γε
νικής χρήσης όεν μπορείς να ανταλλάξεις δισκέτες με τον 
υπολογιστή άλλης μάρκας και ορισμένες φορές με άλλο 
μοντέλο υπολογιστή της ίδιας εταιρίας! Γι' αυτές τις κατη
γορίες αυτό το γεγονός μπορεί να μην είναι τόσο σπου
δαίο αλλά με τα PC ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις 
την ίδια δισκέτα σε δύο διαφορετικά μηχανήματα π.χ. ένα 
στο σπίτι και ένα στη δουλειά. Αυτό είναι δυνατό εάν τα 
δύο μηχανήματα είναι συμβατά μεταξύ τους και συγκεκρι
μένα συμβατά με τον IBM-PC.

Η συμβατότητα εξαρτάται από τους εξής παράγοντες:

ΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
Αυτός είναι η «καρδιά» του υπολογιστή. Η IBM χρησι

μοποίησε δύο διαφορετικούς επεξεργαστές στην πρώτη 
γενιά των PC της δημιουργώντας τον PC/XT του οποίου 
τα συμβατά εξετάζουμε σ ' αυτό το άρθρο και τον πιο δυ
νατό PC/AT. Στην αγορά κυκλοφορούν συμβατά και των 
δύο μηχανημάτων.

ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το λειτουργικό σύστημα της IBM για τα PC/XT και 

PCAT είναι το PC/DOS (Personal Computer/Disk Opera
ting System). Τα συμβατά χρησιμοποιούν μια παραλλαγή 
αυτού του λειτουργικού, το MS-DOS που το προμηθεύον
ται από την «κατασκευάστριά του», την εταιρία Microsoft. 
Έχουν κυκλοφορήσει αρκετές εκδόσεις. Ορισμένα προ
γράμματα που έχουν γραφτεί νια τις τελευταίες εκδόσεις 
του DOS δεν τρέχουν σε προγενέστερες εκδόσεις. Πέρυ
σι η IBM παρουσίασε ένα νέο λειτουργικό, το OS/2. Μο
λονότι οι εφαρμογές του DOS τρέχουν κάτω από το OS/2, 
το νέο λειτουργικό δεν τρέχει σε PC/XT και μόνο σε ορι
σμένα AT.

ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΕΤΑΣ
0  στάνταρ οδηγός δισκέτας για PC/XT είναι μεγέθους 

5.25 ιντσών και έχει χωρητικότητα 360Κ. Τα PC/AT έ
χουν το ίδιο μέγεθος δισκέτας αλλά η χωρητικότητα είναι 
πολύ περισσότερη, 1.2 MB. Ενώ το drive μεγάλης χωρη
τικότητας μπορεί να διαβάσει τις δισκέτες των 360 Κ, δεν 
ισχύει το αντίθετο.

Τελευταία κυκλοφόρησαν δισκέτες των 3.5 ιντσών αλ
λά θα περάσουν αρκετά χρόνια ώσπου να αντικαταστή
σουν τις δισκέτες των 5.25. Υπάρχουν δύο τύπου drives 
των 3.5. Το ένα έχει χωρητικότητα 720Κ και το άλλο 
1.44 MB. Και εδώ το μεγάλο drive μπορεί να διαβάσει δι
σκέτες του μικρού αλλά πάλι δεν ισχύει το αντίθετο.

Η ΟΘΟΝΗ
Στα περισσότερα συμβατά, οι επιλογές που προσφέ- 

ρονται αφορούν τις κάρτες γραφικών και την έγχρωμη ή 
μονόχρωμη οθόνη. Ανάλογα με την κάρτα, έχετε μονό
χρωμο κείμενο χωρίς γραφικά, μονόχρωμο κείμενο και 
γραφικά υψηλής ανάλυσης και έγχρωμο κείμενο και γρα
φικά σε διάφορους συνδυασμούς χρωμάτων και ανάλυ
σης. Ορισμένες κάρτες υποστηρίζουν δύο στάνταρ γραφι
κών. Ορισμένα προγράμματα συνεργάζονται μόνο με ορι
σμένα στάνταρ. Στα μη συμβατά δεν υπάρχει καμμιά συμ
βατότητα ανάμεσα στις διάφορες μάρκες.

SOFTWARE
To software ενός υπολογιστή θα τρέξει σε έναν άλλο 

μόνο αν τα δύο μηχανήματα έχουν κοινό λειτουργικό σύ
στημα. Τα περισσότερα προγράμματα που έχουν γραφτεί 
τρέχουν κάτω από το MS-DOS. Αυτός είναι και ο λόγος 
που τα συμβατά είναι τόσο δημοφιλή.

Το περισσότερο software για PC/XT τρέχει και στα 
PC/AT, όμως ορισμένα προγράμματα που έχουν γραφτεί 
για AT δεν τρέχουν στα XT.

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
Κάρτες επέκτασης (με επί πλέον σκληρούς δίσκους, 

modem, επί πλέον μνήμη κ.λπ.) για τα XT μπορούν να το
ποθετηθούν και στα AT, αλλά υπάρχουν κάρτες που έ
χουν φτιαχτεί ειδικά για τα AT οι οποίες δεν μπορούν να 
μπουν στα XT.

ΣΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΟΣ PC/XT;
Αν έχετε αποφασίσει να αγοράσετε συμβατό, το επό

μενο πράγμα που πρέπει να αποφασίσετε είναι ποιο είδος 
ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες σας, ένα ΧΤ-συμβατό 
ή ένα ΑΤ-συμβατό.

Τα XT συμβατά είναι φθηνότερα από τα AT συμβατά. 
Όμως αρκετοί, κυρίως επιχειρήσεις και επαγγελματίες, 
διαλέγουν τα AT για την μεγαλύτερη ταχύτητά τους και 
επειδή δέχονται ορισμένες κάρτες επέκτασης που δεν 
μπορούν να μπουν σε XT.

Η ταχύτητα επεξεργασίας θα φανεί σε μεγάλα sprea
dsheet ή προγράμματα που χρησιμοποιούν γραφικά, όπως 
πακέτα σχεδιάσεως. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεά
ζει την ταχύτητα είναι ο σκληρός δίσκος, ο οποίος είναι 
πολύ πιο γρήγορος από τη δισκέτα. Γενικότερα, όσο πιο 
μεγάλος ο σκληρός δίσκος, τόσο πιο γρήγορη είναι η προ
σπέλαση στα δεδομένα. Οι πολύ γρήγοροι σκληροί δίσκοι 
απαιτούν τουλάχιστον έναν AT συμβατό.

Για το σπίτι, δεν θα σας κακοφανεί αν ο κέρσορας είναι 
λίγο αργός ορισμένες φορές. Και αν το μόνο που κάνετε 
στον υπολογιστή του σπιτιού σας είναι επεξεργασία σχετι
κά μικρών κειμένων ή ο υπολογισμός μικρών sprea
dsheets τότε η διαφορά στην απόδοση θα είναι ελάχιστη. 
Πάντως αν νομίζετε ότι η ταχύτητα επεξεργασίας θα παί
ξει ρόλο στην απόφασή σας, ζητείστε να σας κάνουν επί
δειξη ενός γνωεττού σας πακέτου και σε XT και σε AT.
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ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
Του αρχιμανδρίτη Ευσεβίου Πιστολή, 

προϊσταμένου της Θρησκευτικής Υπηρεσίας
της Ελληνικής Αστυνομίας________________________________________

Στην πατρίδα μας, τα τελευταία χρόνια και πάλι το ρα
διόφωνο μπήκε στη ζωή μας. Αναπτύχθηκε και καλλιεργή
θηκε η ελεύθερη ραδιοφωνία στα FM. Η Εκκλησία μας 
που ανέκαθεν επικοινωνούσε με το ποίμνιό της, με το κή
ρυγμα και το γραπτό λόγο, αισθάνθηκε την εσωτερική 
ψυχική επιθυμία, να επικοινωνήσει με το ποίμνιό της, με 
το σύγχρονο πια αυτό τρόπο, δηλαδή δια μέσου των ερ
τζιανών κυμάτων.

Εξάλλου, η δυνατότητα αυτή δεν έπρεπε να μένει ανε
κμετάλλευτη απ' τη στιγμή που νομοθετήθηκε η ελεύθε
ρη ραδιοφωνία. Ή ταν αίτημα των καιρών η δημιουργία 
εκκλησιαστικού ραδιοφωνικού σταθμού, ενός σταθμού 
που, όπως τονίστηκε «θα μεταδίδει ανά τους αιθέρες τα 
λυτρωτικά μηνύματα της Ορθοδοξίας». Θα παρηγορεί, θα 
οικοδομεί, θα στηρίζει κλονισμένες καρδιές, θα ανακουφί
ζει πονεμένες ψυχές, θα μεταδίδει το μήνυμα της αγάπης 
και της χαράς, στο σημερινό κουρασμένο άνθρωπο.

Ή ρθε λοιπόν η στιγμή. Πέρυσι τέτοια εποχή άρχισε να 
λειτουργεί ο πρώτος Εκκλησιαστικός Ραδιοφωνικός Στα
θμός της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς «Πειραϊκή Εκκλη
σία» στους 91,2 μεγακύκλους των FM και στη συνέχεια, 
μετά από λίγους μήνες, άρχισε να λειτουργεί ο Ραδ. Στα
θμός της Ιεράς Συνόδου, στους 89,4 μεγακύκλους των 
F.M.

Δυο λοιπόν Εκκλησιαστικοί Ραδιοφωνικοί Σταθμοί λει
τουργούν στην περιοχή Αττικής.

Για τη λειτουργία του Ραδ. Σταθμού της Πειραϊκής Εκ
κλησίας, στρατολογήθηκαν πάνω από 180 άτομα, κληρι
κοί, λαϊκοί, νέοι και νέες, φοιτητές και φοιτήτριες, επιστή
μονες, με ζήλο και αυταπάρνηση, με ανιδιοτέλεια και εθ ε
λοντικά, με πραγματική αγάπη στο Θεό και την Εκκλησία 
Του, εργάζονται καθημερινά για να ακούγεται μια καθαρή 
γνήσια, ορθόδοξη χριστιανική φωνή.

0  σταθμός αυτός είναι απολιτικός, δε μεταδίδει διαφη
μίσεις, είναι ανεξάρτητος, αφού δεν υπηρετεί κανένα και 
δε χρηματοδοτείται από κανένα, έχει επιλεγμένες εκπομ
πές με προσεγμένο περιεχόμενο.

Ή ταν αίτημα της εποχής η μετάδοση των λυτρωτικών 
αληθειών του Ευαγγελίου. Είχαμε ανάγκη από καθημερινή 
πνευματική τροφή που να μπορούμε να τη γευόμαστε κα- 
θόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ή ταν ανάγκη των καιρών, η δημιουργία ενός σταθμού, 
που να παρουσιάζει την πλούσια παραδοσιακή μας μουσι
κή, τα ήθη και έθιμα του τόπου μας, σε μια εποχή μάλιστα

που αμφισβητείται από απολλούς η ιστορική μας υπόστα
ση.

Έπρεπε να αναζητηθούν οι αιτίες και οι αφορμές των 
πληγών στο σώμα της Κοινωνίας. Να ξεπεράσουμε τα ά
σχημα και να βρούμε τα όμορφα. Να τονίσουμε απερί
φραστα τη δύναμη της αγάπης όχι σαν αφηρημένη έννοια 
μα σαν ενωμένη άρρηκτα με την Εκκλησία μας, με το μυ
στικό σώμα του Χριστού σα μοναδικό δρόμο αναμόρφω
σης του πληγωμένου κόσμου.

Είχε ανάγκη ο παππούς και η γιαγιά, ο άρρωστος, ο πο- 
νεμένος, ο φυλακισμένος, να ακούσει τον παρηγορητικό 
και ενισχυτικό λόγο της Εκκλησίας. Ή ταν αίτημα των 
νέων η Εκκλησιαστική Ραδιοφωνία για να τους υποδείξου
με τη χαρά της ζωής, τη σωστή ψυχαγωγία, την ελπίδα 
που παρέχει ο μοναδικός οδηγός της ζωής ο Ιησούς, την 
αλήθεια του Ευαγγελίου. Να αποδεχθούμε μαζί τους τον 
διάλογο, συγχρόνως δε να τους αποτρέψουμε από τα ναρ
κωτικά, τη βία και τρομοκρατία, την ανηθικότητα. 
φ ίλε αναγνώστη,

Η Εκκλησία μας πάντοτε εύρισκε τις συνταγμένες εκεί
νες που την ένωναν με το ποίμνιό της. Μοναδικός της 
σκοπός και στόχος να μεταδίδει την ίδια πάντα εν Χριστώ 
αλήθεια.

Στον 20ό αιώνα και πάλι δεν αμέλησε, βρήκε μια και
νούργια ποιμαντική προσέγγιση, την Εκκλησιαστική Ρα
διοφωνία. Ένας χρόνος πέρασε και η προσπάθεια αυτή 
καρποφόρησε και ευλογήθηκε πλουσιοπάροχα από το 
Θεό. 0  πρώτος χρόνος λειτουργίας της Εκκλησιαστικής 
Ραδιοφωνίας έδειξε ότι και πάλι η εκκλησία πέτυχε. Η επι
τυχία αυτή είναι δηλωτική μιας πορείας που ανοίγεται πλα
τιά στο μέλλον για δημιουργία τηλεοπτικού σταθμού της 
Εκκλησίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

Η Θρησκευτική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, 
δια του προϊσταμένου της, μετά από άδεια του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης, συμμετέχει στην Εκκλησιαστική 
Ραδιοφωνία, με την επιμέλεια της εκπομπής «Τα όμορφα 
και τα άσχημα της κοινωνίας μας» του τοπικού Ραδιοφωνι
κού Σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, κάθε Τετάρτη, στις 
12.15.
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Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Του Αστυφύλακα Τσινάλη Κων/νου 

Τελειόφοιτου σπουδαστή του Εθνικού Ωδείου Αθηνών

Από την εποχή που ο άνθρωπος, με 
τη θέλησή του, διέκοψε την αγαθή 
σχέση που είχε με το Θεό, το αποτέ
λεσμα ήταν να απομακρυνθεί από τον 
τόπο εκείνο που η Αγία Γραφή ονομά
ζει Παράδειοο. Ο τρόπος της επικοι
νωνίας στο χώρο του Παραδείσου, 
μας είναι άγνωστος. Το βέβαιο είναι 
πως μετά χρειάστηκε για να εκφραστεί 
ο άνθρωπος τον έναρθρο λόγο, τον 
οποίο σιγά-σιγά αποτύπωνε στα ξύλα, 
στο χώμα, στους βράχους, σε διάφορα 
σχήματα, όπως μαρτυρούν τα ευρήμα
τα των επιστημόνων. Αργότερα ο έ- 
ναρθρος λόγος απέκτησε και εμμελή 
(μελωδικό) χαρακτήρα, που χρόνο με 
το χρόνο αύξανε σε πληρότητα γνώ
σης.

Στην Αρχαία Ελλάδα η μουσική έ
φτασε στον κολοφώνα της δόξας της. 
Οι 'Ελληνες, βλέποντας τη δύναμη της 
μουσικής να γεννά αισθήματα και συ
ναισθήματα, άλλοτε λύπης και άλλοτε 
χαράς, χωρίσανε τη μουσική σε τρό
πους, δηλαδή σε ήχους, που ο καθέ
νας είχε ένα ιδιαίτερο άκόυσμα. Μεγά
λα ονόματα όπως ο Πυθαγόρας (500 
π.Χ.), ο Πλάτων (347 π.Χ.), ο Αριστο
τέλης (321 π.Χ.), ο Αριστόξενος, ο Τα- 
ραντίνος, ο μεγαλύτερος θεωρητικός 
της Αρχαίας Ελλάδας (300 π.Χ.), ο Ευ
κλείδης (270 π.Χ.), ο Πλούταρχος 
(127 π.Χ.), Νικόμαχος ο Γερασηνός 
(περί 100 π.Χ.) κ.ά., ασχολήθηκαν με 
τη θεωρία της μουσικής και έγραψαν 
αξιόλογα έργα σε σχέση με αυτήν.

Ό τα ν ο Χριστιανισμός προσπάθησε 
με την ελληνική γλώσσα να μεταδώσει 
στην πατρίδα μας αλλά και στα άλλα έ
θνη τις σωτηριώδεις έννοιες του 
Ευαγγελίου, παρέλαβε από τον αρχαίο 
πολιτισμό μαζί με τη γλώσσα και τη 
μουσική. Από την εποχή των Αποστό
λων και ειδικότερα από τις αρχές του 
Δ ' αιώνα, όταν το 313 μ.Χ. ο Χριστια
νισμός, κηρύχθηκε ελεύθερη θρη
σκεία στο Ρωμαϊκό κράτος, η Εκκλησία 
με τις Οικουμενικές Συνόδους και τις 
μερικές διατάξεις των Πατέρων, καθό

ρισαν τον τρόπο έκφρασης της Βυζαν
τινής Μουσικής. Έτσι η αρχαία ελληνι
κή μουσική περιβαλόταν βαθμηδόν 
τον χριστιανικό χιτώνα, αλλάζοντας το 
όνομά της από αρχαία ελληνική σε 
Χριστιανική ή Βυζαντινή, η οποία διαι
ρέθηκε σε δύο διακεκριμένα μέλη 
(ακούσματα). Και εκείνο που κράτησε 
η εκκλησία «προς σεμνοπρεπή εξύμνη- 
σιν του θείου», ονομάσθηκε εκκλησια
στική ή εσωτερική μουσική, το δε άλ
λο εξωτερική ή αλλιώς δημώδης μου
σική.

Η Βυζαντινή Μουσική από τότε 
αναδείχθηκε και αναπτύχθηκε σε με
γάλο βαθμό, παρουσιάζοντας θεό
πνευστους δασκάλους, που καλλιέργη
σαν και πλούτισαν αυτήν με νέες με
λωδίες. 0  θεμελιωτής όμως της Βυ
ζαντινής Μουσικής είναι ο Ά γιος 
Ιωάννης ο Δαμασκηνός (περίπου 755 
μ.Χ.). « Ηταν», μας λέει ο Χρύσανθος 
στο Μέγα Θεωρητικό «ο πρωτουργός 
της καθ' ημάς εκκλησιαστικής μουσι
κής». Αυτός πρώτος συγκέντρωσε και 
συνέγραψε θεωρία για τους οκτώ ή
χους της Βυζαντινής Μουσικής, με τ ί

τλο «Γραμματική της μουσικής ή κανό
νων κατά τους ορισμούς και κανόνας 
της αρχαίας ελληνικής» και για να δεί
ξει ότι η θεωρία του αυτή εφαρμόζεται 
και στην πράξη συνέταξε και μελοποίη
σε την μέχρι και σήμερα από της εκ
κλησίας μας χρησιμοποιούμενη 
Οκτώηχο. Από την Οκτώηχο μαθαί
νουμε ότι στη Βυζαντινή μελωδία μό
νιμη πλέον θέση από εκείνη την επο
χή, εκτός των τεσσάρων κυρίων ήχων, 
επικρατούν και οι τέσσερις πλάγιοι ή
χοι των κυρίων ήχων. Επίσης σε συ
νάρτηση των ήχων (κυρίων και πλα
γίων) γίνεται ο διαχωρισμός των τριών 
γενών της αρχαίας ελληνικής μουσι
κής, δηλαδή του διατονικού, του χρω
ματικού και του εναρμονίου γένους. 
Για τη βελτίωση του συστήματος αυ
τού εργάσθηκε με θεία αγάπη ο Ά γ ιος 
Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Άλλο ι μουσικοί της περιόδου αυτής 
που εκτείνεται μέχρι και την άλωση 
της Κωνσταντινουπόλεως (1453 μ.Χ.) 
είναι οι: Ά γιος Κοσμάς ο μελωδός, 
αδελφός του Αγίου Ιωάννου του Δα
μασκηνού (1750 μ.Χ.), ο Ά γ ιος Θεό
δωρος ο Στουδίτης (1829 μ.Χ.), Ιωάν
νης ο Γλυκύς (1900 μ.Χ.), ο Αυτοκρά- 
τορας Λέων ο σοφός (1911 μ.Χ.), ο 
Ά γιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο μαΤ- 
στωρ, ονομαστός μουσικός του ΙΒ- 
αιώνα, μελοποιός από τους άριστους 
και δεύτερη πηγή της μουσικής μετά 
τον Ά γ ιο  Ιωάννη Δαμασκηνό. Ιδιάζου- 
σα σημασία έχουν τα έργα του «Μέγα 
ίσον της Παπαδικής τέχνης», ο μεγά
λος κυκλικός «Τροχός» που περιέχει 
τέσσερις μικρότερους τροχούς επάνω 
και κάτω από τον κεντρικό κύκλο, ό
που ερμηνεύει τη σχέση των κυρίων 
και πλαγίων ήχων. Αργότερα ο ονομα
στός για τα γραφόμενά του Ξένος ο 
Κορώνης, Ιωάννης ο Κλαδάς (τέλος 
ΙΔ ’ αρχές ΙΕ" αιώνα) μουσικός εξαιρε
τικής μόρφωσης που χαρακτηρίζεται 
ως η τρίτη πηγή της Βυζαντινής Μου
σικής, έγραψε γραμματική γ ι’ αυτήν 
και μελοποίησε τον Ακάθιστο Ύμνο,
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ανοιξαντάρια, χερουβικά, κοινΓκά κ.ά.
Μετά την άλωση της Πόλης, το ελ

ληνικό έθνος περνά ημέρες δοκιμασίας 
από τον Ασιάτη κατακτητή. Παρά ταύ- 
τα όμως οι ρίζες της εκκλησίας, βαθιά 
χωμένες στα αισθήματα του χριστιανι
κού κόσμου διατήρησαν ανέπαφη —ό
σο ήταν δυνατόν— την πατροπάρόδο- 
τη Βυζαντινή μας μουσική. Έτσι και 
μετά την άλωση δεν έλειψαν οι μεγά
λοι μουσικοί, ιδίως όσον αφορά στο 
σύστημα γραφής. Μεταξύ αυτών 
προέχουν ο ιερέας Βαλάσιος (ΙΖ' 
αιών.) μαθητής του Γερμανού Νέων 
Πατρών και ο ονομαστός Πέτρος ο 
Πελοποννήσιος (IΗ ' αιών.), ο οποίος 
είχε τόση αγάπη για τη Βυζαντινή μου
σική ώστε διέσωσε πάμπολλα αρχαιό
τερα μουσικά μαθήματα. Θεωρείται 
επίσης ως ένας από τους προδρόμους 
της νέας σημειογραφίας από την πα
λαιό (παρασημαντική) στενογραφία. 
Ά λλο ι συνεχιστές της Βυζαντινής 
Μουσικής μετά την άλωση υπήρξαν οι 
Μανουήλ Χρυσάφης ο Παλαιός (μέσα 
ΙΕ' αιών.), Νικόλαος Μαλαξός (τέλη ΙΕ' 
αιών.), Μανουήλ Χρυσάφης ο νέος 
(αρχές ΙΖ' αιών.), ο μαθητής του Γερ
μανός Νέων Πατρών (τέλη ΙΖ' αιών.), 
Πέτρος Μπερεκέτης (ΙΗ ' αιών.) και οι 
πρωτοψάλτες Ιωάννης ο Τραπεζούν- 
τιος, Δανιήλ και Ιάκωβος.

Θα πρέπει να αναφέρουμε πως μέ
χρι την περίοδο αυτή και συγκεκριμέ
να μέχρι το 1814 μ.Χ. στη Βυζαντινή 
Μουσική επικρατεί μια άλως διαφορε
τική σημειογραφία από τη σημερινή. 
Στην περίοδο αυτή χωρίζεται η παλαιό 
γραφή η λεγάμενη παρασημαντική, 
στη νέα γραφή ή νέο σύστημα. Τι είναι 
όμως η παρασημαντική γραφή, ίσως 
σε άλλη ευκαιρία αναφερθούμε με πε
ρισσότερη σαφήνεια. Πρέπει όμως για 
την εν μέρει πληρότητα αυτής της ερ
γασίας να δείξουμε τη γραφή αυτή έ
στω και με τη μορφή εικόνας.

Η νέα σημειογραφία στη Βυζαντινή 
Μουσική καθιερώθηκε από τρεις δια
κεκριμένους μουσικοδιδασκάλους και 
μελοποιούς. Τον μοναχό Χρύσανθο, 
τον μετέπειτα Μητροπολίτη Προύσσης 
(Τ1843), τον Πρωτοψάλτη Γρηγόριο 
Λευιτίδη (1822) και τον χαρτοφύλακα 
της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, 
Χουρμούζιο Γεωργίου. Αυτοί, βλέπον
τας πόσο δύσκολο ήταν να μάθει κα
νείς τη Βυζαντινή Μουσική με τη ση
μειογραφία των παλαιών μελοποιών, 
εισηγήθηκαν νέο και αναλυτικό σύ
στημα γραφής. Η μεταβολή αυτή ανα
ζωογόνησε το ενδιαφέρον για την εκ
κλησιαστική μουσική και διευκόλυνε 
με σπουδαιότητα την ευρύτερη διάδο
σή της.

Σημειογραφία στη Βυζαντινή Μου
σική εννοούμε τα σημεία (σημάδια) 
εκείνα, που υποδηλώνουν την ποσοτι

κή, ποιοτική ή χρονική αξία. Τα σημά
δια αυτά ονομάζονται χαρακτήρες ή 
φθογγόσημα, με βάση δε τους κανό
νες που αποτελούν τη μελωδία αναπα- 
ρίσταται διαμέσου της φωνής η εκτέ
λεση της μελωδίας. Η Βυζαντινή Μου
σική στηρίζεται σε φθόγγους και σε 
χαρακτήρες τέτοιους, που να υποδη
λώνουν τον τρόπο της εκτέλεσης (της 
Βυζαντινής Μουσικής).

Η εκκλησιαστική μουσική έχει ιδιαί
τερο γραφικό σύστημα με το οποίο 
γράφονται όλα τα μέλη της. Επειδή δε 
σε κάθε μελωδία διακρίνουμε πρώτα 
την Ποσότητα  (δηλ. κατά πόσο κατε
βαίνει ή ανεβαίνει η φωνή), έπειτα τη 
Χρονικότητα  (δηλ. τη χρονική διάρ
κεια) και τέλος την Εκφραστικότητα 
(τον τρόπο δηλ. απαγγελίας των φθόγ
γων). Χωρίζουμε τα σημεία αυτά σε 
χαρακτήρες ποσότητας, χρόνου και 
ποιότητας.

Μετά τα στοιχεία που περιγράψαμε 
για την γραφή και την ανάγνωση της

ΜΑΝΟΛΗΣ Κ ΧΑΙΖΙΙΓΙΑΚΡΥΜΗΣ

XΕI ΡΟ1 ’ΡΑΦΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1453 1820

»IUAOI Η ΜΙΛΏΝ

Βυζαντινής Μουσικής, θα αναφερθού
με απλώς στη σύνθεση και τη συγκρό
τηση του Βυζαντινού μέλους. Από αυ
τή την άποψη εξετάζοντας το Βυζαντι
νό μέλος, παρατηρούμε σ ' αυτό να 
προκύπτουν τα εξής μορφολογικά συ
στατικά: α) το γένος, β) το  σύστημα, γ) 
ο ήχος, δ) το είδος ε) η χρονική αγωγή 
και στ) ο ρυθμός.

Από τη διαφορά των τονικών δια
στημάτων προκύπτει το γένος· το σύ
στημα  συγκροτείται από μια ορισμένη 
σειρά διαστημάτων, ο ήχος φανερώνει 
τον τρόπο που ψάλλεται το μέλος, το 
είδος μας δηλώνει τη μεγαλύτερη ή μι
κρότερη έκταση των συλλαβών στο 
μέλος, η χρονική αγωγή κανονίζει την 
ταχύτερη ή βραδύτερη απαγγελία, και 
τέλος ο ρυθμός μας δείχνει την κατα
νομή των χρόνων του μέλους σε ορι
σμένα μέρη.

Αφού εκθέσαμε τον τρόπο εκείνο 
με τον οποίο η Βυζαντινή Μουσική

παίρνει «σάρκα και οστά» για την έ
κφραση της μελωδίας, αρμόζει να ανα
φερθούμε και σ ' εκείνους τους ερευ
νητές που με τη μελέτη τους προσπα
θούν να παρουσιάσουν την εκκλησια
στική μας μουσική με τον αυθεντικό 
τρόπο που οι παλαιότεροι μελοποιοί έ
χουν γράψει. Αναφέρομαι στους αν
θρώπους εκείνους που μελέτησαν αλ
λά και μελετούν τη Βυζαντινή Μουσι
κή από τη γέννησή της μέχρι σήμερα. 
Ονόματα που η προσφορά τους θα 
μείνει αιώνια, τόσο στον Ελλαδικό όσο 
και στον διεθνή μουσικό χώρο είναι: ο 
αλησμόνητος Κ. Ψάχος, οι Γρ. Στάθης, 
Σ. Καράς, Μ. Δραγούμης, Μ. Χ "γ ια - 
κουμής, Μ. Αδάμης, Σπ. Περιστέρης, ο 
οποίος και έγραψε ανάλυση για τον 
πεντάσσημο ρυθμό. Από αυτούς ο Γρ. 
Στάθης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών στην έδρα της Μουσικολο
γίας, προσφέρει με τις γνώσεις και τη 
χορωδία του που έχει την επωνυμία 
«Οι Μαί'στορες της Ψαλτικής Τέχνης» 
απόδοση, κατά το δυνατόν, της έκφρα- 
σης της μελωδίας των παλαιών δασκά
λων. Δεν θα ήταν σωστό να λησμονή
σουμε και τους Αθ. Καραμάνη, X. Τα- 
λιαδώρο, Λ. Αγγελόπουλο, Αθ. Πέττα, 
φ. Κεσετζή, Θ. Βασιλικό, Απ. Αγγούση 
και τόσους άλλους μελοποιούς, που με 
τη φωνή τους και τον τρόπο ερμηνείας 
τους ανεβάζουν- (εφ ' όσον υπάρχει η 
διάθεση για την αγάπη του Θεού) την 
ψυχοσωματική ύπαρξη του ανθρώπου 
στο Δημιουργό του.

Η εκκλησιαστική μας μουσική δια
μορφώθηκε (όπως γράψαμε και πιο 
πάνω), στο κύλισμα των αιώνων, απο
τελεί πνευματικό κατασκεύασμα και έ 
χει χαρακτήρα κατανυκτικό. Αποτελεί 
ηχητικό απαύγασμα του ορθόδοξου 
βιώματος, με ανάλογα γνωρίσματα 
που συνθέτουν ολόκληρο το λειτουρ
γικό περιεχόμενο και περιβάλλον της 
εκκλησίας μας. Γ ι' αυτό είναι και η μο
ναδική μουσική η οποία έχει θέση 
στην ορθόδοξη λατρεία' αυτή είναι 
πρώτον, ένα μέσο λατρείας και δεύτε
ρον, ένα μέσο εσωτερικής κάθαρσης 
και τελειοποίησης. Ως μέσο λατρείας, 
εκφράζει αισθήματα ικεσίας, ελπίδας, 
ευχαριστίας, αγάπης και δοξολογίας 
προς το Θεό και αισθήματα ικεσίας και 
τιμής προς τους Αγίους.

Πηγές - Βοηθήματα

Γεωρ. Μεταλληνού «Αθήνα, αρμόνιο 
και ορθόδοξος πνευματικότης».
Π. Κηλτζανίδου «Μεθοδική διδασκα
λία ελληνικής μουσικής».
Κ. Ψάχου «Η παρασημαντική της Βυ
ζαντινής Μουσικής».
Δ.Γ. Παναγιωτόπουλου «Θεωρία και 
πράξις της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής 
Μουσικής».
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Η θέση
του κινούμενου 

οχήματος στο δρόμο
του Αστυν. Υποδ/ντού ΧΟΝΔΡΟΥ Παναγιώτη  

της Δ/νσης Τροχαίας Α ττικής

-  Ό λο ι μας γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος, ως οδηγός, 
επεδείκνυε σύνεση και προσοχή κατά την οδήγηση, 
οπωσδήποτε και κυκλοφορία ομαλή θα είχαμε και ολι- 
γώτερα αυτοκινητιστικά ατυχήματα θα συνέβαιναν.
-  Θα πρέπει να δεχθούμε, ότι όταν ξεκινάμε με το αυ
τοκίνητό μας για την εργασία μας, για αναψυχή ή εκ
δρομή κ.λ.π., δεν λέμε στον εαυτό μας, εκείνη τη στιγ
μή, πριν ξεκινήσουμε, ότι θα πρέπει να οδηγούμε συ
νετά  και σύμφωνα με τους κανόνες οδικής 
κυκλοφορίας, ότι πρέπει ανά πάσα στιγμή να ελέγχου
με την θέση που έχει το αυτοκίνητό μας στο δρόμο.
-  Αγαπητοί οδηγοί, ίσως αυτή είναι η σοβαρώτερη 
υποχρέωσή μας. Διότι όταν το αυτοκίνητο που οδηγού
με έχει πάντοτε την κανονική θέση πάνω στο δρόμο, 
τότε και ομαλή κυκλοφορία θα έχουμε και γρήγορα θα 
διεξάγεται αυτή.
-  Ποια όμως είναι η κανονική, η ενδεδειγμένη, η από 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας επιβαλλομένη θέση 
του αυτοκινήτου στο δρόμο;
-  Ό ταν υπάρχει σήμανση του οδοστρώματος με δια
γράμμιση, τότε δεν υπάρχει δυσκολία, διότι οι γραμ
μές δεικνύουν στον οδηγό που πρέπει να κινείται το 
αυτοκίνητό του. Αρκεί βέβαια να θέλει να σεβασθεί και 
συμμορφωθεί με την σήμανση. Πρέπει να γνωρίζουμε, 
ότι σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται το αυτοκίνη
το να κινείται πάνω σε οποιαδήποτε γραμμή του οδο
στρώματος. Πάντοτε πρέπει να ευρίσκεται εντός των 
γραμμών που καθορίζουν τα όρια της λωρίδας κυκλο
φορίας και μάλιστα στο μέσον αυτής. Αντιλαμβάνεσθε, 
ότι αν ένα αυτοκίνητο κινείται πάνω σε μια γραμμή, τότε 
αχρηστεύονται δύο λωρίδες κυκλοφορίας, δημιουργεί- 
ται ανωμαλία, βραδύτητα στην διεξαγωγή της κυκλο
φορίας και στην συνέχεια εκνευρισμός των οδηγών που 
ακολουθούν, προσπάθεια υπέρβασης από μερικούς που 
δεν γνωρίζουν να περιμένουν και τέλος, όχι λίγες φο
ρές, τροχαίο ατύχημα.
Το αυτοκίνητο πρέπει να καταλαμβάνει πάντοτε την δε
ξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Και μόνον όταν ενεργεί υπέρ
βαση να εισέρχεται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας 
και αμέσως μετά, αλλά προοδευτικά και προσεκτικά, να 
επανέρχεται στην προτέρα του θέση, δηλαδή στο δε
ξιό τμήμα της οδού. Δεν έχει σημασία αν η κυκλοφο
ρία είναι αραιά αν δηλαδή ακολουθούν ή όχι άλλα οχή
ματα. Πάντοτε πρέπει να καταλαμβάνουμε την δεξιά 
λωρίδα κυκλοφορίας. Η ανάγκη αυτή γίνεται πιο επι
τακτική, όταν κινούμεθα στους εθνικούς δρόμους και 
ειδικώτερα στα τμήματα αυτών που υπάρχουν δύο λω
ρίδες κυκλοφορίας κατά κατεύθυνση.
-  Τώρα όταν θέλουμε να αλλάξουμε πορεία δεξιά ή 
αριστερά, πρέπει εγκαίρως να καταλαμβάνουμε την θέ

ση που δεικνύουν τα βέλη στο οδόστρωμα. Αντιλαμβά- 
νεσθε πόσο επικίνδυνο είναι, ειδικώτερα στους εθνι
κούς δρόμους, όταν ένας οδηγός που θέλει ν’ αλλάξει 
πορεία δεν επιλέγει εγκαίρως και κανονικά την θέση 
που πρέπει να έχει το αυτοκίνητό του όταν φθάσει στην 
συμβολή των οδών και πρόκειται να πραγματοποιήσει 
την αλλαγή της πορείας του.
-  Για την μια ή τις δυο συνεχείς γραμμές που διαχω
ρίζουν τις λωρίδες κυκλοφορίας αντίθετης κατεύθυν
σης διευκρινίζουμε ότι σημαίνουν, ότι αντιστοιχούν 
προς ένα «τείχος». Με τις γραμμές αυτές δεν επιτρέ
πεται ούτε καν σε επαφή να έλθουν τα ελαστικά του 
αυτοκινήτου μας. Η παραβίαση αυτών των γραμμών 
στους εθνικούς κυρίως δρόμους πολλές φορές επρο- 
κάλεσε τροχαία ατυχήματα και μάλιστα πολύνεκρα.
-  Όταν στο οδόστρωμα υπάρχουν ZEBRES, δηλαδή

AUTO LYROS
Import - Export

11. Quai du Batelage 1000 BRUXELLES 
Tel: 00321 -73.12.000 Fax: 00322 - 21.79.401 

T.V.A. 540.319.791
Εισαγωγή - εμπορία 

αυτοκινήτων - μοτοσυκλετών

TAX FREE
για Ναυτικούς, επαναπατριζόμενους 

πολύτεκνους - αναπήρους

Γρ. Λαμπράκη 470 Κερατσίνι 
Τηλ. 43.18.415 - 49.15.959. Fax: 43.14.375

47



ραβδώσεις μεγάλου πλάτους που καθορίζουν την διά
βαση πεζών, πρέπει να σταματάμε προ αυτών και όχι, 
όπως συνήθως συμβαίνει, επί αυτών, διότι έτσι δυσχε
ραίνουμε την διάβαση των πεζών, προκαλούμε τις δια
μαρτυρίες και πολλές φορές την εκδήλωση οργής εκ 
μέρους τους. Επίσης τις ZEBRES που υπάρχουν στους 
εθνικούς δρόμους δεν πρέπει να τις «πατούν» τα αυ
τοκίνητα, διότι αυτές έχουν σκοπό να προστατεύσουν 
τα εισερχόμενα στους εθνικούς δρόμους αυτοκίνητα.
-  Σε όσους ισόπεδους οδικούς κόμβους υπάρχει πλέγ
μα κίτρινων ή και λευκών γραμμών, πρέπει τα αυτοκί
νητά μας να μη διέρχονται από το τμήμα τούτο του οδο
στρώματος.
-  Στις κατοικημένες περιοχές που υπάρχει ειδική σή
μανση στο οδόστρωμα ή δηλούται αυτή με πινακίδες, 
και το οποίο προορίζεται για την κίνηση των μέσων μα
ζικής μεταφοράς, δεν πρέπει τα ιδιωτικής χρήσης επι
βατηγό αυτοκίνητα να κινούνται στο τμήμα αυτό.

-  Ό ταν το οδόστρωμα δεν έχει διαγράμμιση, τότε το 
αυτοκίνητό μας πρέπει να κινείται στο άκρο δεξιό του 
δρόμου κι αν ακόμη το οδόστρωμα είναι ελεύθερο. Ει- 
δικώτερα τα φορτηγά, λεωφορεία και γενικώς τα βρα
δυκίνητα οχήματα πρέπει πάντοτε να καταλαμβάνουν 
το άκρο δεξιό του οδοστρώματος και να κινούνται πλη
σίον της οριογραμμής.
-  Βασική υποχρέωσή μας λοιπόν είναι, όταν οδηγού
με οποιοδήποτε όχημα, να κινούμεθα πάντοτε στο άκρο 
δεξιό του δρόμου, στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, και 
να σεβόμεθα τις διαβάσεις των πεζών και γενικά κάθε 
σήμανση του οδοστρώματος. Και να γνωρίζουμε, ότι 
μόνον όταν υπάρχει κυκλοφοριακή τάξη, επιτυγχάνε
ται ομαλή, άνετη, ακίνδυνη και ταχεία κυκλοφορία και 
προλαμβάνεται και το αυτοκινητικό δυστύχημα.

Ό ταν το αυτοκίνητο έχει κανονική θέση στο δρόμο, 
τότε και η κυκλοφορία γίνεται άνετη, ομαλή και ταχεία 
και τα τροχαία ατυχήματα αποφεύγονται.
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Παράξενα εκγλήματα;
της Φ ω τεινής Τσαλίκογλου Ψ υχολόγου- Αναπληρώτριας Κ αθηγήτριας του Π άντειου  Πανεπιστήμιου

Οι δύο γυναίκες θα μέναν γονατισμένες μέσα στο 
σκοτεινό δωμάτιο. Πλάι τους θα καίγαν τα τρία αναμ
μένα κεριά. Ό ταν η ώρα της κατάνυξης συμπληρωνό
ταν, θα εμφανιζόταν η μάγισσα. Θα τους έλεγε τα πάν
τα για τη ζωή τους. Όμως, ένα αιφνίδιο λουτρό αίμα
τος ανέστειλε βίαια και οριστικά την τελετουργία της 
μαγείας. Η σαρανταπεντάχρονη δράστις από την Ά ρ 
τα, αρραβωνιασμένη με τον αδελφό του ενός θύματος, 
συνθλίβει με έναν μπαλτά τις γονυπετείς γυναίκες, που 
απειλούσαν να διαλύσουν τον επικείμενο γάμο της.

Το διπλό έγκλημα γέννησε εύλογα συναισθήματα 
απορίας, θλίψης και οργής. Πώς να συλλάβεις όμως το 
πραγματικό νόημά του; Πώς να συμφιλιωθείς με το γε
γονός ότι ιστορία είναι η ειρωνεία εν πορεία, ο σαρκα
σμός του πνεύματος μέσα από τους ανθρώπους και τα 
γεγονότα;

Ό χι, δεν είναι μόνον οι δίνες και οι οδύνες του πο
λιτικού μας βίου, που συγκροτούν το στίγμα του τόπου 
και των ημερών μας. Είναι και ετούτο το λουτρό αίμα
τος από ένα διαμέρισμα των Κάτω Πατησίων. Στο ρέ- 
ον αίμα τέτοιων εγκλημάτων, όσο αλλόκοτο και αν φαί
νεται, εμπεριέχεται πάντα μια διακριτική ομιλία. Αξίζει 
να την αφουγκρασθεί κανείς. Μέσα από την υπερβολή 
του, το έγκλημα ετούτο αποκαλύπτει όψεις μιας καθη
μερινότητας, μιας παράδοξα γνώριμης τάξης πραγμά
των. Αν κάτι τρομάζει σε αυτό και γεννά ως άμυνα την 
ειρωνεία ή το σπασμωδικό αποτροπιασμό δεν είναι το 
στοιχείο του παράδοξου, του ξένου ή του υπερβολικού. 
Αν κάτι τρομάζει σε αυτό, είναι η ανάδυση γνώριμων, 
στον καθένα μας, και ανησυχητική οικείων κατα
στάσεων.

Είναι η αγωνία μιας γυναίκας 45 ετών, που βλέπει να 
συνθλίβεται το όραμα του γάμου της. Είναι ο γάμος που 
επιμένει να προβάλλει ως κοινωνική και υπαρξιακή απο
κατάσταση. Ύστατη έξοδος κινδύνου σε ένα εγκλωβι
σμένο όχημα. Η θεσμική κατοχύρωση της σχέσης εί
ναι σαν να παρέχει πιστοποιητικό γέννησης του εαυ
τού, ενώ η απώλειά της ισοδυναμεί με την έκδοση 
πιστοποιητικού θανάτου. Παγιδευμένο μέσα σε ένα τέ
τοιο σπαραχτικό παιχνίδι το άτομο, όταν αισθανθεί ότι 
διακυβεύεται η ύπαρξή του, επιλέγει να θανατωθεί ή 
να θανατώσει.

Είναι ο ασφυκτικά κλειστός κοινωνικός κλοιός της 
επαρχίας (και όχι μόνο) που δεν επιτρέπει διαρροές, αμ
φισημίες, παρεκτροπές. Έτσι, το κοινωνικό στίγμα της 
εγκαταλελειμμένης αρραβωνιαστικιάς σε μία ηλικία μά
λιστα που η παλινόρθωση δυσχεραίνεται κουβαλά μέ
σα του τον όλεθρο.

Είναι ακόμα η αδελφή και η φίλη, που διαχειρίζον
ται την τύχη του αδελφού. Ορίζουν, παρεμβαίνουν, 
ελέγχουν, επιλέγουν. Έχουν οι ίδιες αναλάβει τη δια
χείριση της ζωής του άλλου. Εισβάλλουν μαζικά μέσα 
του τον όλεθρο.

Ζουν μέσα από αυτόν. Ο άλλος, ως προέκταση του 
εαυτού τους, γίνεται το υποκατάστατο στο ελλίπον νόη
μα της ζωής τους. Η ζωή του είναι υπό κηδεμονία. Δεν 
είναι υποκείμενο δικών του επιθυμιών αλλά αντικείμε
νο αλλότριων βουλήσεων και ενεργειών.

Είναι, τέλος, η διάχυτη στο προσκήνιο φαντασίωση 
της μάγισσας. Είναι εκείνη που ενσαρκώνει τη συλλο
γική ανάγκη μιας κατ’ ανάθεση, υπο-κηδεμόνευσης ζω
ής ολονών.

Είναι η εναγώνια επίκληση του μαγικού στοιχείου. 
Οι υπηρεσίες που η αποδοχή του προσφέρει, είναι ανε
κτίμητες. Βάζει τάξη στο χάος που μας περιβάλλει. 
Προσφέρει εφησυχασμό για τα μελλούμενα. Ψυχραι
μία και εγκαρτέρηση για τα παρόντα. Η μάγισσα είναι 
εκείνη που θα ακινητοποιήσει για χάρη μας μια πραγ
ματικότητα καταδικασμένη συνεχώς ως άμμος να δια
φεύγει μέσα από τα χέρια μας.

θύτες και θύματα μοιάζουν να είναι παγιδευμένοι σε 
αλλεπάλληλες, ανακυκλούμενες αναθέσεις ζωής. Προ
σπαθώντας όπως τόσοι άλλοι να αναθέσουν σε δυνά
μεις έξω από τον εαυτό τους τη ζωή τους, τελικά οδη
γούνται στη συντριβή της.

Ένα έγκλημα, ανατομία των ημερών μας, ένα έγκλη
μα που μας διαμηνύει αυτό που κατά κάποιον τρόπο επι- 
μελώς πασχίζουμε να συγκαλύψουμε: Ό τ ι «η πραγμα
τική ζωή είναι αλλού. Είναι αυτή που δεν ζούμε».
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Σλάλομ μέσα στο χειμώνα
Δημοσΐ€ύουμ€ στη συνέχοα, χάριν των αναγνωστών μας, ένα €νημ€ρωτικό σημείωμα μ€ τα σπουδαιότερα χιονοδρομικά 

κέντρα της χώρας μας τα οποία μπορείτε να επ ισ κεφ θείτε με το δικό σας αυτοκίνητο ή με πούλμαν τουριστικώ ν γραφείων. Φ υ 
σικά οι εντυπώσεις σας από τις εκδρομές αυτές δεν περιορίζονται μόνο στο σκι. Οι περισσότερες από τις περιοχές προσφέρον 
ται και για πολλά άλλα...

Παρνασσός

Το χιονοδρομικό κέντρο του Παρ
νασσού είναι πιο κοντά από όλα τα άλ
λα από την Αθήνα. Οι Δελφοί απέχουν 
μόλις 1 65 χιλιόμετρα, η Αράχωβα ακό
μα λιγότερο. Από την Αράχωβα το χιο
νοδρομικό κέντρο απέχει 24 μόλις χι
λιόμετρα. Τα «στοιχεία» που χαρακτη
ρίζουν το χιονοδρομικό αυτό κέντρο 
είναι τα εξής:
•  Η περίοδος χιονώσεως είναι από 15 
Δεκεμβρίου - 30 Απριλίου.
9  Το ανώτερο υψόμετρο φθάνει τα 
2.252 μέτρα. Το κατώτερο 1.600.
9 Υπάρχουν δώδεκα οργανωμένες και 
ελεγχόμενες πίστες.
9 Στο χιονοδρομικό αυτό κέντρο λει
τουργεί σχολή σκι και γίνονται ενοικιά
σεις σκι.
9 Οι πίστες έχουν μήκος 2, 3 και 5 χι
λιομέτρων.
9 Τα 12 SKI LIFT μπορούν να εξυπη
ρετήσουν 1.000 άτομα την ώρα.
9 Υπάρχουν δύο εστιατόρια σελφ 
σέρβις, πάρκινγκ κ.λπ.
9 Τηλέφωνο για περισσότερες πληρο
φορίες: 0234 -22689  ή 22.695.

0  Παρνασσός είναι γεμάτος ομορ
φιές στους Δελφούς και την Αράχωβα. 
Ή  και πιο κάτω, στη θάλασσα, στην 
Ιτέα και το Γαλαξίδι. Σε μισή, περίπου, 
ώρα βρίσκεται κανείς από τα χιόνια 
στο Γαλαξίδι, που αποκαλείται «νησί 
της Ρούμελης» μια και όλα του θυμί
ζουν νησί, στο οποίο, όμως, πάει κα
νείς απευθείας οδικά με το αυτοκίνητό 
του.

Πήλιο

Το χιονοδρομικό κέντρο του Πηλίου 
απέχει 27 χιλιόμετρα από το Βόλο και 
ο Βόλος 319 χιλιόμετρα από την Αθή
να. Τα κυριότερα «στοιχεία» του χιο
νοδρομικού κέντρου:
9 Η περίοδος χιονώσεως είναι από 
τον Δεκέμβριο έως το Μάιο.
9 Το ανώτερο υψόμετρο είναι 1.500 
μ. και το κατώτερο 1.200 μ.
9 Υπάρχουν δύο πίστες καταβάσεων,

2 για αρχαρίους και μία 5.000 μ. για 
δρόμους αντοχής.
9 Το χιονοδρομικό κέντρο Πηλίου με 
τα 2 SKI LIFT μπορεί να εξυπηρετήσει 
450  άτομα την ώρα.
9 Στην περιοχή υπάρχει καταφύγιο με 
80 κρεβάτια.
9 Το τηλέφωνο του κέντρου είναι 
0421-25696.

Καρπενήσι

Ένα από τα πιο όμορφα χιονοδρο
μικά κέντρα υπάρχει στο Βελούχι της 
Ευρυτανίας. Απέχει μόλις 12 χιλιόμε
τρα από το Καρπενήσι και το  Καρπε
νήσι 293 χιλιόμετρα από την Αθήνα. 
Τα κυριότερα στοιχεία του χιονοδρομι
κού αυτού κέντρου:
9 Διαθέτει 3 SKI LIFT που μπορούν 
να εξυπηρετήσουν 1.700 άτομα την 
ώρα.
9 Η περίοδος χιονώσεως συνεχίζεται 
μέχρι τον Μάιο.
9 Το ανώτερο υψόμετρο φθάνει τα 
2.315 μέτρα.
9 Έχει τρεις πίστες, από τις οποίες οι 
δύο είναι για προχωρημένους και η μία 
για αρχάριους.
9 Έχει σχολή σκι και εκεί γίνονται 
ενοικιάσεις σκι.

9 Υπάρχει σαλέ με αναψυκτήριο.
Το τηλέφωνο είναι 0237-23506 .

Νάουσα

Το χιονοδρομικό αυτό κέντρο βρί
σκεται στα Τρία Πηγάδια της Νάουσας 
και απέχει από την πόλη 17 χιλιόμε
τρα. Τα κυριότερα στοιχεία:
9 Η περίοδος χιονώσεως είναι: Δεκέμ
βριος - Μάρτιος.
9 Το ανώτερο υψόμετρο είναι 2.005 
μέτρα.
9 Υπάρχει σχολή σκι και γίνονται ενοι
κιάσεις σκι.
9 To SKI LIFT μπορεί να εξυπηρετήσει 
800 άτομα την ώρα.
9 Τηλεφωνικό κέντρο: 0332-28567.

Βέροια

24 χιλιόμετρα απέχει το χιονοδρο
μικό αυτό κέντρο από τη Βέροια. Τα 
στοιχεία του κέντρου:
9 Έχει 7 SKI LIFT τα οποία μπορούν 
να εξυπηρετήσουν 850 άτομα την ώ
ρα.
9 Το ανώτερο υψόμετρο είναι 1.800 
μέτρα.
9 Έχει σχολή σκι και γίνονται εκεί 
ενοικιάσεις σκι.
9 Υπάρχει καταφύγιο - ξενώνας με 
δώδεκα εξάκλινα δωμάτια, εστιατόριο 
και κυλικείο.
9 Τηλέφωνο: 0331-26237 .

Σκοτίνα

Το χιονοδρομικό αυτό κέντρο απέ
χει 42 χιλιόμετρα από τη Λάρισα και 
τα στοιχεία του είναι τα εξής:
9 Έχει μια πίστα, μήκους 1.200 μέ
τρων.
9 Ένα SKI-LIFT, που μπορεί να εξυ
πηρετήσει 50 άτομα την ώρα.
9 Υπάρχει καταφύγιο με δυνατότητα 
ύπνου για 30 άτομα.
9 Δεν υπάρχει σχολή σκι και ούτε γί
νονται ενοικιάσεις σκι.
9 Το τηλέφωνο είναι 041 -220097 .
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\ιενθνντές προσωπικόν:

Αυτοί που ζουν το πρό
της δημόσιας διοίκησης

Σ το  τεύ χο ς  46-47 του περιοδι
κού «Δημόσιος Τομέας», δημο
σ ιεύτηκε πρόσφατα μία ενδιαφ έ
ρουσα έρ ευνα  για τη λειτουργία  
της δημόσιας διοίκησης.

Επειδή οι απαντήσεις που δό
θηκαν από ανθρώπους που ζουν

καθημερινά αυτά τα προβλήματα 
είναι ιδ ια ίτερα σημαντικές, ενώ  
ταυτόχρονα υποδεικνύουν και 
τα μέτρα που χρειάζετα ι να λη- 
φ θούν για να βελτιω θεί η κατά
σταση, αναδημοσιεύουμε στο  
περιοδικό μας αυτή την έρ ευνα .

Η διεύθυνση προσωπικού, σε έναν 
οποιονδήποτε οργανισμό, είναι οπωσδή
ποτε αυτή που εμφανίζει τις πιο σημαντι
κές δυσκολίες. Αλλά ποια είναι τα συγκε
κριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
αυτές οι Διευθύνσεις, στο χώρο της Δημό
σιας Διοίκησης και πόσο διαφοροποιούν
ται αυτά, απ' τ' αντίστοιχα στον χώρο του 
ιδιωτικού τομέα;

Μια έρευνά μας, με στόχο, αυτές ακρι
βώς τις διαπιστώσεις, συνάντησε αρκετή 
δυσκολία να ολοκληρωθεί, λόγω της συ
στηματικής άρνησης των διευθυντών διοι
κητικού αρκετών Υπουργείων να μιλήσουν 
για τα προβλήματα αυτά, είτε φοβούμενοι 
τις τυχόν ευθύνες μιας τέτοιας ενέργειας, 
είτε προφασιζόμενοι την ιδιαιτερότητα 
αυτών των προβλημάτων σαν λόγο για τη ν 
αδυναμία τους να τα θέσουν υπ' όψιν τρί
των.

Τα προβλήματα της συγκεκριμένης θέ
σης, μέσα στις δεδομένες συνθήκες που 
επικρατούν σήμερα στην Δημόσια Διοίκη
ση, είναι αρκετά διαφοροποιημένα, απ' 
των άλλων διευθυντικών θέσεων. Κι αυτό

γιατί στον ρόλο ενός διευθυντή προσωπι
κού, εμπεριέχεται και η δυσκολία, του να 
βρίσκει την λεπτή ισορροπία μεταξύ ανω- 
τέρας διοίκησης και προσωπικού, με τέ
τοιον τρόπο, ώστε αφ' ενός μεν να απο
φεύγει όσο το δυνατόν να εμφανίζεται δυ
σάρεστος στην μία ή την άλλη μεριά, αφ' 
ετέρου δε να ενεργεί πάντα με αντικειμε
νικά κριτήρια και αμεροληψία.

Τα σημαντικά προβλήματα οτην 
άσκηση των καθηκόντων ενός διευθυντού 
προσωπικού, που δημιουργούν, ο συγ
κεντρωτισμός της εξουσίας, το στενό 
πλέγμα των νόμων και κείμενων διατά
ξεων, το οποίο δεν αφήνει μεγάλα περιθώ
ρια δράσης και η παντελής έλλειψη κινή
τρων για την υποκίνηση των εργαζομένων, 
καθιστούν την διοίκηση προσωπικού στο 
Δημόσιο Τομέα, πολύ πιο δύσκολη απ' ότι 
σε μια ιδιωτική επιχείρηση.

Οι διαπιστώσεις αυτές, προκύπτουν 
από την έρευνα που πραγματοποίησε το 
περιοδικό μας και στα πλαίσια της οποίας, 
υπέβαλε ορισμένα ερωτήματα σε διευθυν
τές προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών και

οργανισμών. Οι απαντήσεις στα ερωτή
ματα αυτά, από ανθρώπουςπουζουν όλα 
τα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης 
είναι πιστεύουμε απόλυτα ενδιαφέρουσες 
και υποδεικνύουν ταυτόχρονα τα διορθω
τικά εκείνα μέτρα που χρειάζονται για να 
βελτιωθεί η κατάσταση.

Τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν:
1. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμε

τωπίζει σήμερα, μία Διεύθυνση Προσωπι
κού στη Δημ. Διοίκηση;

2. Είναι πιο δύσκολη η διοίκηση προσω
πικού στο Δημόσιο απ' ότι σε μία ιδιωτική 
επιχείρηση;

3. Τα κύρια.,παρόπονα των Δημοσίων 
Υπαλλήλων είναι μόνο μισθολογικά ή και 
άλλα;

4. Το ανθρώπινο δυναμικό των δημο
σίων Υπηρεσιών σε τι διαφέρει απ’ το αντί
στοιχο του ιδιωτικού τομέα;

Η πρώτη απάντηση στα ερωτήματα του 
«ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» προέρχεται από 
τον κ. Πέγκα Ιωάννη, Διευθυντή Διοικητι
κού στο ΕθνικόΤυπογραφείο. Ο κ. Πέγκας 
-πτυχιούχος της Παντείου- μας είπε:
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f l i  Μεγάλο πρόβλημα για την Διεύθυνσή 
μου αποτελεί η επιλογή του προσωπικού, που 
χωρίζεται σε τρία επιμέρους ζητήματα. Πρόσ
ληψη, τοποθέτηση και το σημαντικότερο δυ
νατότητα μετακίνησης. Δεν υπάρχει η δυνα
τότητα να μετακινηθεί ένας ικανός που θα ξε
χωρίσει, στην πλέον κατάλληλη θέση. Κι αυ
τό, γιατί παρουσιάζεται αντίδραση απ’ το 
τμήμα στο οποίο πρόκειται να πάει, αλλά κι 
απ' τους ανωτέρους στο ήδη υπάρχον τμήμα 
του. Το πρόβλημα είναι, ότι ο διευθυντής προ
σωπικού, δεν έχει πλήρη αρμοδιότητα να απο
φασίσει για μετακινήσεις, αλλά θα πρέπει να 
εισηγείται στον ανώτερο, κι αν εκείνος απο
φασίσει προχωρεί το θέμα. Έτσι δεν υπάρ
χουν τα κατάλληλα πρόσωπα, στις κατάλλη
λες θέσεις. Στο Δημόσιο, δεν εξετάζεται απ' 
τον καθένα, η απόδοση της επιχείρησης σαν 
σύνολο, όπως στον ιδιωτικό τομέα χι αυτό 
γιατί το κόστος από μια αποτυχημένη ενέρ
γεια, η παράλειψη δεν είναι άμεσο. Έτσι, δεν 
εξετάζονται όσο θά 'πρεπε και οι δυνατότητες 
του προσωπικού. Στα καθήκοντα τουΔιευθυν- 
τού, πρέπει να είναι και η προσπάθεια ν’ ανε
βάσει την μορφωτική στάθμη των υπαλλήλων 
και γενικότερα, τα όργανα που έχουν διατα
κτική εξουσία, θά 'πρεπε να αναλαμβάνουν 
πιο ουσιαστικό ρόλο.

Αλλο πρόβλημα, δημιουργεί το γεγονός, 
ότι δεν υπάρχει καταμερισμός εξουσίας. Και 
χωρίς άμεση επαφή προϊσταμένου - υφιστα
μένων, δεν μπορεί να γίνει και σωστή αξιολό
γηση του προσωπικού, αφού δεν υπάρχει και 
άμεση εποπτεία.

Δεν δίνεται η απαραίτητη σημασία, στην 
υποκίνηση των εργαζομένων. Διότι ενώ, οι 
ψυχολογι κοί παράγοντες για τον εργαζόμενο.

μπορεί να είναι και πιο σημαντικοί απ’ τους οι
κονομικούς, το περιεχόμενο της εργασίας εί
ναι τέτοιο, που δεν μπορεί να τους καλύψει. 
Βασική προϋπόθεση για να υπάρξουν, και να 
λειτουργήσουν κίνητρα, είναι ο αντικειμενι
κός προϊστάμενος, που ενεργεί με πλήρως 
αξιοκρατικά κριτήρια. Μόνον έτσι θα υπήρχε 
απονομή δικαιοσύνης. Νομοθετικά βέβαια, 
υπάρχουν ψυχολογικά κίνητρα, με τις ηθικές 
απολαβές (εύφημος μνεία), αλλά κι αυτά 
επειδή χρησιμοποιούνται αρνητικά, δηλαδή 
σαν μέσα για όχι αντικειμενική αξιολόγηση, 
καταλήγουν να λειτουργούν σαν αντικίνητρα.

t-jd Η διοίκηση προσωπικού, είναι σαφώς 
πιο δύσκολη στο Δημόσιο τομέα, διότι, αφ’ 
ενός μεν, οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται 
μέσα σ ’ένα πλέγμα κείμενων διατάξεων-πολ
λές φορές αμφιβόλου έννοιας- που οπωσδή
ποτε είναι δεσμευτικές, αφ ’ ετέρου δε, οι εξω
τερικές επεμβάσεις στην Διοίκηση (απ’ τους 
ιεραρχικά ανώτερους) είναι αρνητικές. Στον 
ιδιωτικό τομέα, το πλέγμα των ρυθμίσεων, εί
ναι ευρύτερο και συνεπώς, υπάρχει μεγαλύ
τερη ελευθερία δράσης, και η κατανομή εξου
σίας λειτουργεί πιο σωστά, ώστε να υπάρχει 
πλήρης πρωτοβουλία για την λήψη αποφά
σεων. Έτσι, ο κάθε προϊστάμενος έχει άμεση 
επαφή με τους υφισταμένους του, πράγμα που 
του δίνει την ικανότητα και να ασκεί άμεση 
εποπτεία και να αξιολογεί σωστά τον καθένα, 
ώστε να ανταμοίβει τους ικανότερους. Το 
πλεονέκτημα στον ιδιωτικό τομέα, είναι ότι 
μπορεί και λειτουργεί το σύστημα της υποκί
νησης, αφού δίνονται τα κίνητρα στο προσω
πικόν Ένα ακόμη πρόβλημα που δυσχεραίνει

την διοίκηση στο Δημόσιο είναι ότι, δεν γίνε
ται ομοιόμορφη αντιμετώπιση του προσωπι
κού, με αποτέλεσμα, κάποιοι να παρεκλίνουν 
απ’ τους γενικούς κανόνες χωρίς να μπορεί να 
ελεγχθούν.

£7 Εκτός απ’ τα μισθολογικά παράπονα που 
ισχύουν λίγο - πολύ για όλους τους εργαζόμε
νους, οι υπάλληλοι στο Τυπογραφείο έχουν α) 
Παράπονα φόρτου εργασίας και δικαιολογη
μένα, διότι παρατηρείται έλλειψη διοικητι
κών υπαλλήλων και β) σημαντικά παράπονα 
για τις συνθήκες του περιβάλλοντος της εργα
σίας τους.

£ J f  Στο Δημόσιο, λόγω της πληθώρας των 
υπαλλήλων, περιορίζεται το αντικείμενο της 
εργασίας του καθενός χωριστά, με αποτέλε
σμα να μην αναπτύσσει ο εργαζόμενος γνώ
σεις και προσωπικότητα, ώστε να απογοη
τεύεται και να χάνει το ενδιαφέρον του, ειδι
κότερα για την εργασία του και γενικότερα για 
τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στην 
αγορά, τηνοικονομία, κ.τ.λ. Έτσιαποκτάτην 
κατάσταση εφησυχασμού και ευδαιμονικότη- 
τας, που γνωρίζουμε όλοι μας. Επίσης, λόγω 
του ότι λείπουν τα κίνητρα κι όλο το προσω
πικό μπαίνει αξιολογικά στην ίδια κλίμακα, οι 
εργαζόμενοι, δεν αναλαμβάνουν πρωτοβου
λίες, δεν συμμετέχουν και φοβούνται πολύ, 
την ανάληψη ευθυνών. Μ ’ αυτόν το τρόπο, 
διαιωνίζεται και η νοοτροπία «της σίγουρης 
θέσης».

Ο συνδικαλισμός, δεν παίζει πάντα τον πιο 
ουσιαστικό ρόλο. Διότι έχει καταλήξει να ζη
τάει μόνο δικαιώματα, χωρίς να προσπαθεί να 
συμβάλει στην λύση κι άλλων προβλημάτων 
που φυσικά θάχουν θετικό αντίχτυπο χαι 
στους εργαζόμενους.

Μια άλλη εκδοχή εμφανίζεται στις απαν
τηθείς της κ. Μάρδα, διευθύντριας της 
Διεύθυνσης Διοικητικού στον Οργανισμό 
Εργατικής Κατοικίας και πτυχιούχου της 
Νομικής, που έδωσε τις εξής απαντήσεις.

U  Ο ρόλος του διευθυντή προσωπικού, εί
ναι πολύ δύσκολος. Απ' την μία μεριά, πρέπει 
να υπάρχει συνεχής ενημέρωση για τους νό
μους και ερμηνεία των επίμαχων σημείων, 
ενημέρωση των ανωτέρων καθώς χαι προσ
πάθεια για προστασία και κατοχύρωση της 
Διοίκησης κι απ' την άλλη μεριά, πρέπει να 
είμαστε ανθρώπινοι μπροστά στα προβλή
ματα των εργαζομένων. Διότι για τους υπαλ
λήλους, δεν πρέπει να στεκόμαστε ως αυστη
ρός κριτής, αλλά σαν τον άνθρωπο που θα 
προσπαθήσει να τους λύσει τα προβλήματα. 
Αναγκαστικά, παίρνουμε ευθύνες για τονκάθε 
ένα ξεχωριστά.
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Υπάρχει η τάση, να θεωρούνται οι διευθυν
τές διοικητικού, αρμόδιοι για όλα τα πειθαρ
χικά θέματα, πράγμα που είναι πρόβλημα για 
του; ίδιους, αφού αυτός ο ρόλος-του τιμωρού 
θα λέγαμε- είναι πολύ άχαρος.

Πρόβλημα στην διοίκηση προσωπικού, δη- 
μιουργείται κι απ’τογεγονός, ότι το προσωπικό 
παρουσιάζει ιδιομορφίες, οπότε σ ’ένα συγκε
κριμένο ζήτημα, ή θα είσαι σωστός κι αμερό
ληπτος, ή θα ενεργήσεις ώστε να είσαι αρε
στός, δηλαδή υποκειμενικά. Επίσης, δεν 
υπάρχει απόλυτη αρμοδιότητα σε θέματα προ
σωπικού, προσλήψεις - μετακινήσεις, λόγω 
του συγκεντρωτισμού στην εξουσία. Τώρα 
γίνονται προσπάθειες να αποκεντρωθούν αρ
κετές αρμοδιότητες, με τον νέο κανονισμό του 
Οργανισμού.

Άλλα στοιχεία που δυσχεραίνουν το έργο 
της διοίκησης είναι η έλλειψη πειθαρχίας και 
το ότι στον 'Ελληνα, φαίνεται να βαρύνει 
πολύ το κοινωνικό κόστος, δηλαδή θέλει να 
είναι αρεστός απ’ όλους, οπότε κι όταν ακόμα 
θέλει να απομακρύνει κάποιον, λόγω της ακα- 
ταλληλότητός του για την συγκεκριμένη θέ
ση. θα προσπαθήσει να το κάνει, χωρίς να φα
νεί ο ίδιος υπεύθυνος. Ενώ μια σωστή γραμμή, 
μπορεί να περάσει στους υπάλληλους, μόνον 
από έναν σωστό άμεσο προϊστάμενο, στη ν πε
ρίπτωσή μας τον τμηματάρχη, ο οποίος μπο
ρεί να παίξει διαπαιδαγωγικό ρόλο.

Πρόβλημα επίσης, αποτελεί η έλλειψη κι
νήτρων. Κίνητρα όχι μόνον δεν υπάρχουν, 
αλλά κατέληξαν να λειτουργούν σαν αντικί
νητρα. Για παράδειγμα, το ενιαίο μισθολόγιο, 
μπορεί να έγινε στα πλαίσια ενός κοινωνικού 
σχεδιασμού ισότητας, αλλά δεν το αποδέχθη
καν οι εργαζόμενοι. Πολλά στελέχη ικανά και 
στην πλέον παραγωγική ηλικία των 40-50 
χρόνων, προτίμησαν να συνταξιοδοτηθούν 
πρόωρα γιατί ακριβώς δεν υπήρχαν τα κίνη
τρα να τους κρατήσουν. Οι ψυχολογικοί πα
ράγοντες. είναι ένα σημαντικό κίνητρο για 
τους εργαζόμενους. Η λύση είναι ναδοθείένας 
συγκεκριμένος τομέας ευθύνης, σ ’όλους τους 
εργαζόμενους και σ' αυτούς της πιο χαμηλής 
βαθμίδας. Έτσι, δίνοντάς του έναν τομέα, 
όπου θα έχει απόλυτη υπευθυνότητα και φυ
σικά επιβραβεύοντας τις προσπάθειές του, ο 
υπάλληλος γίνεται πιο υπεύθυνος, αποκτά 
ισχυρό κίνητρο και ενδιαφέρον για το περιε
χόμενο της εργασίας του. Επίσης, έτσι μόνο 
μπορεί να γίνει και δίκαιη αξιολόγηση του 
προσωπικού. Αυτό φυσικά, χρειάζεται την 
κατάλληλη υποδομή για να οργανωθεί κι όχι 
να εφαρμόζεται εμπειρικά, όπως το εφαρμό
ζουμε εμείς, αλλά να είναι και νομοθετικά κα
τοχυρωμένο. Το συγκεκριμένο πρόβλημα του 
Οργανισμού είναι η διάσπασή του σε 5 κτίρια, 
οπότε είναι αδύνατον να υπάρξει άμεση επί
βλεψη και εποπτεία των εργαζομένων.

a  Στον ιδιωτικό τομέα, είναι πιο εύκολη η 
διοίκηση, διότι οι νόμοι - πλαίσια, σου αφή
νουν ευρύτερο πεδίο δράσης. Ο Ιδιωτικός το
μέας, άλλωστε, εναι πάντα πιο προοδευτικός 
και ανοίγει τους δρόμους, και για τον Δημό
σιο. Στον Δημόσιο Τομέα, το νομικό πλαίσιο

είναι πιο τενό, γι 'αυτό και η Διοίκηση γίνεται 
πιο δυσκίνητη. Υπάρχουν διατάξεις, πουστην 
εφαρμογή τους, παρουσιάζουν προβλ.ήματα, 
αλλά μέχρι ν' αλλάξουν, πρέπει να γίνουν σε
βαστές. Άλλωστε υπάρχει και το πρόβλημα 
της γραφειοκρατίας, δηλαδή ορθώνεται κά
ποιος, πίσω από μια διάταξη στενόμυαλα και 
δεν ακολουθεί το πνεύμα του νόμου. Το θετικό 
είναι, ότι όλα τα ερωτήματα για απορίες και 
δυσκολίες στην εφαρμογή των διατάξεων, 
στέλνονται στο Υπ. Προεδρίας κι από εκεί έρ
χονται απαντήσεις με διευκρι νήσεις, η ακόμη 
καταργείται μία διάταξη που φέρνει γενικό
τερο πρόβλημα. Επίσης, δεν υπάρχει στο Δη
μόσιο, η απαραίτητη πειθαρχία, που υπάρχει 
στον Ιδιωτικό τομέα λόγω του άμεσου κινδύ
νου απόλυσης. Π.χ. το ωράριο δεν τηρείται 
σχολαστικά. Εδώ, έχει κι ο συνδικαλισμός 
κάποιο ποσοστό ευθύνης, διότι έχουν συνη
θίσει να διεκδικούνμόνον δικαιώματα, χωρίς 
να συνειδητοποιούν τις αντίστοιχες υπο
χρεώσεις τους. Κάπου ο συνδικαλισμός, έχει 
ξεφύγει απ' το έργο του. Όταν υπάρχουν κά
ποιες ελευθερίες, οι εργαζόμενοι πρέπει να 
έχουν την ωριμότητα να αυτοδεσμεύονται και 
να μην χρειάζονται εξωτερικούς ελέγχους 
Επίσης, στον Ιδιωτικό τομέα, η αξιοκρατία 
είναι πιο εμφανής. Στον Δημόσιο κυριαρχεί 
το κίνητρο της ανάγκης για σιγουριά. Αυτό το 
πρόβλημα, θα πρεπε η Δημόσια Διοίκηση να 
το αποβάλλει με μια σειρά μέτρων για προσ
λήψεις μόνον ικανών στελεχών και για τις θέ
σεις που χρειάζονται, καθώς επίσης για αξιο
κρατική εξέλιξή τους στην ιεραρχική κλίμα
κα. Ακόμα, και η επιλογή των προϊσταμένων 
στον Ιδιωτικό τομέα, γίνεται πολύ προσεκτι
κά, μετά από προσωπικές συνεντεύξεις, ενώ 
στον Δημόσιο, τα πράγματα αυτά είναι τυπο
ποιημένα. Γενικά, στον Δημόσιο τομέα, επι
κρατεί πνεύμα συντηρητισμού και αντίδρα
σης σε νέα μέτρα, γι αυτό και υποστηρίζω, ότι 
ο Ιδιωτικός τομέας ανοίγει τον δρόμο, στον 
Δημόσιό.

FM Το οικονομικό, είναι το μόνιμο παράπο
νο. Υπάρχουν όμως και παράπονα που σχετί
ζονται με ψυχολογικούς παράγοντες. Δηλα
δή. οι εργαζόμενοι, δεν θέλουν να είναι απλώς 
εκτελεστικά όργανα, αλλά να υπάρχει και πε
ριεχόμενο εργασίας που θα τους βοηθάνα κα- 
λύψουν ανάγκες που σχετίζονται με την ψυχο
λογίας τους. Η αλήθεια είναι, ότι το γόητρο 
του Δημοσίου Υπαλλήλου έχει πέσει, και θα 
μπορέσει να ανεβεί, μόνο με την αναγνώριση 
των ικανοτήτων του και την αξιοκρατική εξέ
λιξη στην ιεραρχία. Πολλοί απ’ τους ίδιους 
τους εργαζόμενους, δεν πιστεύουν ότι μπορεί 
να αναπτύξουν στην δουλειά τους, ένα μέρος 
απ’ την προσωπικότητά τους -  π.χ. πολιτι
στικά ενδιαφέροντά -  κι έτσι κοιτούν να δη
μιουργήσουν ενδιαφέροντα, εκτός του χώρου 
εργασίας τους. Αυτό, είναι λάθος, διότι ο χώ
ρος εργασίας είναι και χώρος ζωής και κάπου 
σ ’ αυτά τα πλαίσια θά πρεπε να κινείται κι ο 
ρόλος του συνδικαλισμού. Υπάρχουν και αι
τήματα γιακοι νωνι κή πρόνοια, τα οποία στον 
χώρο μας πρόσφατα βρήκαν τον δρόμο της

ικανοποίησής τους, π.χ. τα παιδιά τωνεργαζο- 
μένων θα σταλούν το καλοκαίρι σε ιδιωτική 
κατασκήνωση, η ακόμα, με/ετάται η ίδρυση 
παιδικού σταθμού, στο νέο ενιαίο κτίριο, που 
θα στεγάσει όλον τον οργανι σμό.

Ι Λ  Πρόβλημα δημιουργεί το γεγονός, ότι 
υπάρχει φόβος στον υπάλληλο να εκφράσει 
την γνώμη του. Θεσπίστηκαν τα δελτία κρί
σης, όπου ο εργαζόμενος μπορεί να κάνει κρι
τική, να διατυπώσει παράπονα και προτάσεις 
κι ακόμα να κάνει ενστάσεις κατά των κρί
σεων, που του απευθύνει ο προϊστάμενός του. 
Αυτά τα δελτία, κατά το 90% μένουν κενά, ή 
έχουν στυλιζαρισμένες απαντήσεις και τε
λικά το μέτρο δεν αξιοποιήθηκε. Φυσικά, δεν 
ευθύνονται μόνον οι εργαζόμενοι, γιατί κι αυ
τοί που προσπαθούν ν’ αλλάί ει κάτι, απογοη
τεύονται απ ’ το γεγονός ότι δεν βλέπουν οι>- 
σιαστικήαλλαγή. Τοθέμαείναι ναδοθείκιαπ’ 
την ίδια την διοίκηση το θάρρος της ελεύθε
ρης γνώμης και η σιγουριά ότι οι γνώμες, θα 
ληφθούν τελικά υπ’ όψιν των ανωτέρω ν. Επί
σης, υπάρχουν προγράμματα μετεκπαίδευσης 
του προσωπικού, αλλά δεν υπάρχει η έφεση 
απ' τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν σ ’ 
αυτά τα προγράμματα. Λοιπόν θά ’πρεπε το 
ίδιο το κράτος, να θεσπίσει κίνητρα για την 
υποκίνηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Τέλος, σαν επιστέγασμα των όσων είπα, θα 
ήθελα να τονίσω ότι, το βασικό για την διεκπε
ραίωση ενός τέτοιου δύσκολου ρόλου, είναι η 
σημασία που θα δώσει κανείς στις ανθρώπινες 
σχέσεις. Να υπάρχει αλληλοσεβασμός, καλο
πιστία, να γίνεται δεκτή οποιαδήποτε κριτική 
και να γίνει κατανοητό, ότι καλύτερα να είσαι 
αμερόληπτος, παρά δημοφιλής γιατί και τα 
δύο συγχρόνως δεν γίνονται.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, οι παραπάνω δια
πιστώσεις είναι και ενδεικτικές και δεν κα

λύπτουν ολόκληρο το σοβαρό πρόβλημα που αν
τιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση σε ό,τι αφορά 
τουλάχιστον το έμψυχο δυναμικό της. Είναι 
όμως διαπιστιόσεις σημαντικές και τις περισ
σότερες φορές αγγίζουν στην ουσία τους πολλές 
από τις πτυχές του πολύπλοκου αυτού προβλή
ματος. Παράλληλα, έχουν μία επιπρόσθετη 
αξία, αφού προέρχονται από τους ανθρώπους 
εκείνους που καθημερινά βιώνουν την προβλη
ματικότητα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης 
και γνωρίζουν «από μέσα» το επίπεδο της λει
τουργίας της. Έτσι, πιστεύουμε ότι οι διαπι
στώσεις αυτές θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά 
υπόψη σε οποιοδήποτε σχεδίασμά για τον εκ
συγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης επιχει- 
ρηθεί στο μέλλον. Σήμερα, δεν είναι αρκετή η 
θεωρητική προσέγγιση στο θέμα των μεταρρυθ- 
μιστικών μέτρων που χρειάζονται για να επιτευ
χθεί αυτός ο εκσυγχρονισμός. Είναι αναγκαία η 
σύνδεση των μέτρων αυτών με την τρέχουσα 
πραγματικότητα που δημιουργεί ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο πλαίσιο λειτουργίας της δημό
σιας διοίκησης. Από την άποψη αυτή τα οποια
δήποτε μέτρα και περισσότερο αποτελεσματικά 
θα είναι αλλά θα εκλείψουν και οι υπάρχοντες 
δογματισμοί για το τί είναι καλό και τι κακό για 
τη δημόσια διοίκηση.
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ΝΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

I. Γενικά

Α. Ε κ π α ί δ ε υ σ η

1. Κα τ  α ρθρ  15 § 3  εδ . β ν. 1 3 3 9 /1 9 8 5  ουδολω ς 
α π ο κ λ ε ίε τα ι η σ υ μ μ έτο χ η  ε ις  το ν  δ ιαγω ν ισμ όν κα ι υπ ο

ψ η φ ίο υ  π λ η ρ ο υ ν το ς  μ εν  τα ς  τυπ ικα ς π ρ ο ϋ π ο θ έσ ε ις  δια 

τη ν  ε ίσ ο δ ο ν  το υ  ε ις  τη ν  Σ χ ο λή ν  Μ ε τεκ π α ιδ ευ σ εω ς  Α ν - 
θσπασπιστων Χ ω ρ ο φ υ λα κή ς  κα ι Α νθ υπ ασ τυνομώ ν Α 

σ τυ νο μ ία ς  Π ό λ εω ν  κα τ α ρ χ α ιό τη τα  πλην όμω ς επ ιθ υ - 

μ ο υ ν το ς  να  επ ιδ ίω ξη  κα ι ε ισ α γω γήν ε ις  α υ τή ν  κα ι δι 
ε ξ ε τ ά σ ε ω ν  πριν σ υ γ κ εν τρ ώ σ ε ι κα ι τα ς  π ρο β λεπ ο μ ενα ς 

δια  τη ν  σ υ μ μ ετο χ ή ν  ε ις  α υ τα ς  π ρο ϋπ οθέσ ε ις . (1 5 /8 6 ).
2. α ν τ ιθ ε τω ς  μ α λ ισ τα  δ ια  το υ  αρθρ . 15 § 2  ν. 

1 3 3 9 /1 9 8 5  ν έο υ  σ υ σ τή μ α το ς  ε ξ ε τά σ ε ω ν  επ εδ ιω χθ η  η 

ε ισ α γω γή  ε ις  τη ν  Σ χο λή ν  κα ι ν εω τερ ω ν  ε ις  τη ν  ηλ ικ ία ν 

ώ σ τε  να α ξ ιο π ο ιη θ ο υ ν  κ α λ λ ίτε ρ α  οσ ο ι έ χ ο υ ν  ε φ ε σ ιν  

π ρος μαθησ ιν . (1 5 /8 6 ) .
3. Κ α τ αρθρ. 7 §  1 ν  δ. 6 4 9 /7 0 . σ ε  π ερίπτω ση δ ιαφ ω 

ν ία ς  τω ν αρμ οδ ίω ν να  σ υ ν τα ξο υ ν  δ ια δ ο χ ικ ές  σ η μ ε ιώ 

σ ε ις  ή φ ύ λ λ α  π ο ιό τη τα ς  αξιω μ ατικώ ν ως προς το  θ έμ α  
τη ς  ε ισ α γω γή ς  η μη σ τις  Σ χ ο λ έ ς  Μ ε τεκ π α ιδ ευ σ εω ς  
Ανθυπ ασπ ιστω ν Χ ω ρ /κ η ς  Ανθυπασπιστω ν κα ι Π υ ρ ο νο - 

μων. α ρ μ ό δ ιό ς  να  επ ιλ ύ σ ε ι τη  σ χ ετ ικ ή  δ ιαφ ω νία  ε ίν α ι 

α π ο κλε ισ τικω ς  ο Υ π ο υ ρ γό ς Δ η μοσ ίας  Τ ά ξεω ς  κα ι όχ ι ο  

Α ρ χ η γ ό ς  του  ο ικ ε ίο υ  Σ ώ μα τος , ο  οπ οίος α π ο φ α ιν ετα ι 
τελ ικ ω ς  μ ό νον  α ν  έ χ ο υ ν  υ π ο β λη θ ε ί σ ύ μ φ ω νες  π ρο τά 
σ ε ις  όλω ν τω ν κατα  τη ν  ιερ α ο χ ια ν  π ρο ϊσ τά μενω ν 

(1 6 2 9 /8 6 )

Β. Κ ρ ι σ ε ι ς - Π  ρ ο α γ ω γ ε ς

α. Γ εν ικά

4 Ο ι κα τ αοθρ . 15 §  10 ν  1 3 3 9 /83  α ξ ιω μ ατικο ί π ρο

σ μ ετρ ο ύ ν  σ το  χρονο  υ π ηρ εσ ία ς  το υ ς  ως αξιω μ ατικώ ν 
π ρ ο κ ε ιμ ε ν ο υ  για  τη  β α θ μ ο λ ο γ ικ ή  το υ ς  προαγωγή, και το  

χρ ο νο  που μ εσ ο λ ά β η σ ε  απο τη ν  α π ο φ ο ίτησ η το υ ς  απο 
τη  Σ χολή  Μ ε τε κ π α ιδ ε υ σ ε ω ς  μ έχ ρ ι τη ν  προαγωγή το υ ς  
σ το  β α θυο  το υ  α νθυπ ομ ο ίρ α ρ χο υ , υπ ασ τυνομου Β και 
α νθυ  π ολοχαγου. (4 2 5 6 /8 6 )

5. Η  κα τ αρθρ . 3 § 5  ν. 1 2 3 4 /8 2  α ναδρ ομ ική  (απο 

1 .1 .8 2 ) κα τά ργησ η  μ ια ς  δ ιο ικ η τ ικ ή ς  π ραξεω ς.οπ ω ς οι 
κα τ α ρθρ  20 §  1 (1 § 2  ν 1 2 3 4 /8 2 ). 26. 27 ν. 6 7 1 /7 7  
π ίν α κ ες  π ροακτέω ν, που ε ίχ α ν  σ υ ν τα χ θ ε ι κατα  τ ις  ε τ ή 
σ ιε ς  κ ρ ίσ ε ις  έ το υ ς  1931. δ ε ν  α ν τ ικ ε ιτα ι σ το  Σ ύνταγμ α , 

α φ ο ύ  μα λισ τα  α υ τό  δ ε ν  π ρ ο σ τα τεύ ε ι τη ν  π ροαγω γικη 

ε ξ έ λ ιξ η  τω ν υπάλληλω ν. (4 2 5 8 /8 6 ).
6. Το  Σ υ μ β ο ύ λ ιο  Κ ρ ίσ εω ν, κα τα  τ ις  κρ ίσ ε ις  α ξ /κ ω ν  

Σ Α  δ ε ν  δ ε σ μ ε ύ ε τα ι απο τη  β α θμο λογ ία  των φ ύλλω ν 

π ο ιό τη τα ς , α λλα  α ν τ ίθ ε τα  μπ ορ εί να κ α τα λ ή γ ε ι σ ε  κρ ίση 
δ ια φ ο ρ ε τ ικ ή  απο ε κ ε ίν η  που ε χ ε ι ερ ε ισ μ α  τη  β α θ μ ο λο 

γία  α υ τή . (1 4 0 5 /8 6 ).
7. σ τη ν  π ερ ίπ τω ση α υ τή . ουω ς. α π α ιτε ίτα ι να  α να- 

φ εο ω ν τα ι ρ ητω ς σ τη ν  απόφαση το υ  σ υμβ ουλ ίο υ  τα  σ το ι
χ ε ία  ε κ ε ίν α  το υ  α το μ ικ ο ύ  φ α κ ελ λ ο υ  το υ  α ξ ιω μ α τικού , τα 

οποία σ τη ρ ίζο υ ν  τη  δ ια φ ο ρ ετ ικ ή  α υ τή  κρίση. (1 4 0 5 /8 6 ).

β  Π α ρ α υ ε ν ο ν τε ς

3. Κ α τ α ρ θ ο  23. 25. 39  §  3 ν δ. 13 9 /6 9  η μ η  κ τη σ η  σ ε  
επ α ρκή  β α θμ ό  κα ι ε ν ό ς  μ ο νο  απο τα  α π α ιτο υ μ ενα  για  

τη ν  π ροαγω γή το υ  κ ρ ιν ο μ εν ο υ  α ξ /κ ο υ  π ροσόντα  μπ ορεί 
να  σ τη ρ ίξ ε ι τη ν  κρ ίσ η  το υ  ως π α ρ α μ ενο ντο ς  σ το ν  α υ τό  
β α θυο  ε φ  ο σ ον α υ τή  ε ίν α ι π ροσηκοντω ς α ιτ ιο λ ο γ η - 

α εν η  (365 . 202 6 . 2 3 5 3 /8 6 ).
9 δηλα δη  π ρο κύπ τουν  απο το  π οσκτικο το υ  σ υμ 

β ου λ ίου  τα  σ υ γ κ εκ ρ ιμ έ ν α  ο υσ ια σ τ ικά  προσόντα, οπού ο 

κ ο ιν ο μ εν ο ς  υ σ τε ρ ε ί κα ι μα λ ισ τα  σ ε  σ η μ ε ίο  που να  επ ι
β ά λ λ ε ι κα τα  τη ν  ο υ σ ια σ τ ική  εκ τ ίμ η σ η  το υ  σ υμ β ο υλ ίο υ  το

χ α ρ α κτηρ ισ μό  το υ  ως π α ρ α μ ενο ντο ς  κα ι μ ν η μ ο ν εύ ο ν τα ι 

ρητω ς σ υ γ κ εκ ρ ιμ έ ν α  σ το ιχ ε ία  απο το ν  α το μ ικ ο  το υ  φ α- 
κ ελ λ ο  ή γνω στά απο προσωπική α ν τ ίλ η ψ η  τω ν μελώ ν 

το υ  σ υ μ β ο υ λ ίο υ , τα  οποία, σ υ ν δ εό μ εν α  μ ε  ουσ ιασ τικά  
π ροσόντα , β α ρ ύ ν ο υ ν  α υ τό ν  κα ι θ εμ ελ ιώ ν ο υ ν  τη  δ υ 

σ μ ενή  κρ ίση το υ  σ υμ β ουλ ίο υ . (368 . 2026 . 2 8 5 3 /8 6 ).
10. Εφ  οσ ον π ρ ο κύπ τε ι ο τ ι ε κ τ ιμ η θ η κ ε  ο λ ο ς  ο  υπη

ρ εσ ια κό ς  φ α κ ε λ λ ο ς  το υ  α ιτο υ ν το ς  π λο ίαρχου κα ι δό 

θ η κ ε  ιδ ια ίτ ερ η  β α ρ ύ τη τα  στα  δ υ σ μ εν ή  σ το ιχ ε ία , που 

ε ιδ ικ ά  α ν α φ ερ ο ν τα ι κα ι α ξ ιο λ ο γ ο ύ ν τα ι, ε ίν α ι νό μ ιμ η  κα ι 
επ α ρκής η  α π ιο λο γ ια  τη ς  κρ ίσ εω ς το υ  α ιτο υ ν το ς  ως 

π α ρ α μ ενο ντο ς . καθ η ν  ο υ το ς  δ ε ν  ε χ ε ι σ ε  βα θμό λ ίαν 
καλώ ς ο ρ ισ μ έν α  ο υσ ια σ τ ικά  προσόντα. (2 8 5 3 /8 6 ).

11 Δ ε ν  μ π ο ρ ε ί να α π ο τε λ ε σ ε ι επ α ρ κ ες  κα ι α υ τ ο τ ε 

λ έ ς  α ιτ ιο λ ο γ ικ ό  ερ ε ισ μ α  κρ ισ εω ς α ξ ιω μ ατικού  Λ .Σ . ως 
π α ρ α μ εν ο ν το ς  ε ιδ ικ ή  ε κ θ ε σ η  το υ  π ρο ϊσ τά μενο υ  του  
κατ αρθο . 59 § 3  περ. 4  ν  δ. 139 /69 . δ ιό τ ι ε μ φ α ν ίζ ε τ α ι 

ως μ εμ ο ν ω μ έν ο  κα ι δ ε ν  επ ιβ εβ α ιώ ν ετα ι απο αλλα  

φ ύλλα  π ο ιο τη το ς  ή  σ το ιχ ε ία  το υ  α το μ ικο ύ  φ α κ ελ λ ο υ  του  
κ ρ ινο μ ενο υ . (2 0 2 6 /8 6 ).

12 Εφ οσ ον επ ιβ λ η θ ε ισ α  ε ις  το ν  α ϊτο ύ ν τα  αξιω μ α 

τικό  Α.Σ . ποινή 4 0 ν θ η μ ερ ο υ  π ερ ιορ ισμού ε χ ε ι α κ υ ρ ω θ ε ί 
μ ε  απόφαση, δ ιο ικ . ε φ ε τ ε ιο υ .  δ ε ν  μπ ορεί να λ η φ θ ε ί υπ 
οψ η  κα ι να  σ τη ρ ίξ ε ι τη  δ υ σ μ ενή  κρ ίση το υ  ως π α ρ α μ ε

νο ν το ς . (2 0 2 6 /8 6 ).

/. Δ ια τη ρ η τέ ο ι

13. Κ α τ - α ρ θ ρ  17 § 3  ν  133 9 /83 . 39 §  §  1 κα ι 3  ν  δ. 
139 /1 9 6 9  η κρ ίσ η  α ξ ιω μ α τ ικο ύ  Λ .Σ . ως ευ δ ο κ ιμ ω ς  τ ε ρ -  
μ α τ ισ α ν το ς  τη  σ τα δ ιοδρ ομ ία  το υ . κα τα  τ ις  τ α κ τ ικ έ ς  ε κ ε ί
ν ε ς  κ ρ ίσ ε ις , ε χ ε ι τη ν  έν ν ο ια  ο τ ι ο  α ξ ιω μ α τ ικ ό ς  α υ τό ς  
δ ε ν  μ π ορ εί να  κ ρ ιθ ε ι δ ια τη ρ η τέ ο ς , ως μη εχ ω ν  τα  α ν α 

γκα ία  ο υσ ια σ τ ικά  π ροσ όντα  γ ια  τη ν  α π ο τελ εσ μ α τ ικ ή  ε 
νάσκησ η τω ν κα θ η κό ντω ν  το υ  βα θμού το υ . (1 7 8 2 /8 6 )

14 ... επ ο μ έν ω ς  μονή η  εκ τ ίμ η σ η  ο τ ι ο  ε ν  λογω  α ξ ιω 
μ α τ ικ ό ς  δ ε ν  σ υ γ κ εν τρ ώ ν ε ι σ ε  α π ό λυ το  βα θμό  όλα  τα  
ιδ ια ζο ν τα  ο υσ ια σ τ ικά  π ροσόντα  γ ια  τη ν  κα τά λ η ψ η  ανώ 

τ ε ρ ο ς  θ εσ εω ς  δ ε ν  ε μ π ε ρ ιε χ ε ι κ'·*· *ρ ισ η  ο τ ι ο  κ ρ ίν ο μ ε - 
ν ο ς  δ ε ν  ε ίν α ι κ α τά λ λ η λ ο ς  και για την ικ α νοπ ο ιη τική  ά 
σκηση τω ν κα θ η κό ντω ν  το υ  βαθμού Ό υ . ή το ι γ ια  να 

,ΚΡίθει ως δ ια τη ρ η τέ ο ς . (1 7 8 2 /8 6 ).

15 ... συνεπ ώ ς, ε ίν α ι μη νόμ ιμη , γ ια  τη ν  κρ ίσ η  α ξιω μ α 
τ ικ ο ύ  ως ευ δ ο κ ιμ ω ς  τερ μ α τ ισ α ν το ς  τη  σ τα δ ιοδρ ομ ία  
το υ . η επ ίκλη ση σ το ιχ ε ίω ν , τα  οποία, κατά  νομ ον. α ρ 
κουν . γ ια  τη ν  κρ ίση το υ  ως δ ια τη ρ η τέο υ , όπως η επ ί

κληση τη ς  β α θμ ο λογ ία ς  8 (λ ία ν  καλώ ς), η οπ οία  δ ε ν  
τεκ μ η ρ ιώ ν ε ι α ν ικ α ν ό τη τα  για  τη ν  α π ο τελ εσ μ α τ ικ ή  ε ν ά 

σ κησ η τω ν κα θ η κό ντω ν  το υ  κ α τεχ ο μ εν ο υ  βα θμού (αρ χ ι
π λο ίαρχου). (1 7 8 2 /8 6 )

δ Α π ο σ τρ α τ ε υ τ έ ο ι λόγω  ουσ ιώ δου ς ε λ λ ε ιψ ε ω ς  π ρο

σόντω ν

16 Κ α τ ά ρθρ  2 2 -2 6  ν .δ  1 3 9 /69 . η μη κτη σ η  σ ε 

επ α ρκ., βα θμό κα ι ε ν ό ς  μ ο ν ο  απο τα  ουσ ιασ τ ικά  προ
σ όντα  που α π α ιτο ύ ντα ι γ ια  τη ν  προαγω γή το υ  κρ ίνο μ ε  - 

νο υ  α ξ ιω μ α τικού , α νά λο γα  μ ε  το  β α θμό το υ . α ρ κ ε ί γ ια  να 
σ τη ρ ίξ ε ι τη ν  κρ ίση το υ  ως α π ο σ τρ α τευ τεο υ . (3 2 3 7 /8 6 ).

17 ... ε ξ  άλλου , κα τ α ρθρ  17 § 4  ν .δ  1 3 9 /6 9 . οι 

α ξ ιω μ α τικο ί που ε ίν α ι υπ όδ ικο ι δ ε ν  υ π οβ ά λλοντα ι σε 
κρ ίση κα τα  το  δ ιάσ τημά  τη ς  υπ οδ ικ ία ς, αλλα  κρ ινοντα ι 

μονο  μ ε τά  το  π έρ α ς  τη ς  π ο ιν ικής  δ ίω ξη ς , που ε π έ ρ χ ε 
τα ι μ ε  τη ν  έκ δ ο σ η  α μ ε τα κ λ η τη ς  κα τα δ ικ α σ τικ ή ς  ή  αθω 

ω τικής  απ όφ ασης ή  α μ ε τα κ λ η το υ  α π α λλα κτικού  β ο υ 

λ ε ύ μ α το ς . (3 2 3 7 /8 6 )

ε  Α π ο ο τρ α τε υ τε ο ι λογω  3 5 ε το υ ς  υ π ηρεσ ία ς

18 Εν ο ψ ε ι το υ  α ρθρ  52 ν .δ  1 3 9 /6 9  κα ι τω ν  ε κ  τη ς  
εφ α ρ μ ο γ ή ς  το υ  δυ ό μ εν ω ν  σ υνεπ ε ιώ ν  δ ια  το υ ς  λογω

σ υμπ ληρω σεω ς τρ ια κ ο ν τα π εν τα ε το υ ς  υπ ηρ εσ ία ς  κρ ι- 
ν ο μ έν ο υ ς  α ξ ιω μ α τ ικ ο ύ ς , ο ι οπ οίο ι τελ ικ ω ς  ε ίν α ι δ υ ν α 

τό ν . ο υ ν επ ε ια  τη ς  κρ ισ εω ς τα υ τη ς . να α π ο σ τρ α τευ - 

θου ν . ε π ιβ ά λ λ ε τα ι όπως ε ις  το  οωμα τω ν ο ικε ίω ν  πρά

ξεω ν  το υ  σ υμ β ουλ ίο υ  κρ ισ εω ς β εβ α ιο υ τα ι η τ ιο λ ο γ η μ ε -  
νω ς ο  υπο το υ  κ ρ ιν ο μ εν ο υ  δ ια ν υ θ ε ίς  χ ρ ο ν ο ς  κα ι ε ιδ ικω - 

τ ε ρ ο ν  η  ε ν τ ό ς  το υ  Σ ώ μ α τος  δ ια ν υ θ ε ισ α  υπ ηρ εσ ία  ως και 
α ι έ κ τ ο ς  το υ  Σ ώ μ α το ς  σ υ νυ π ο λο γ ισ θ ε ιο α ι π ρούπ ηρεσ ια ι 
κα ι τα  α ντίσ το ιχ α  χ ρ ο ν ικ ά  δ ια σ τήμ α τα . (3 5 3 0 /8 6 ).

σ τ Α π ο ο τρ α τε υ τε ο ι ω ς ευ δ ο κ ιμ ω ς  τ ε ρ μ α τ ιο α ν τ ε ς  τη  

σ τα δ ιο δ ρ ο μ ία  το υ ς

19. Κ α τ α ρθρ  41 § 3  ν .δ  1 3 9 /6 9 . 5 ν. 2 9 5 /7 6 . η  υπο 

τ η ς  τ ε λ ε υ τα ία ς  τα υ τη ς  δ ια τά ξ εω ς  ε ισ α χ θ ε ιο α  ε ιδ ικ ή  
π ερ ιπ τω ο ις α π ο σ τρ α τε ία ς  α νώ τα τω ν αξιω μ ατικώ ν τη ς  

Χ ω ρ ο φ υ λα κή ς , δ ιε ν ε ρ γ ο υ μ ε ν η ς  υπ οχρεω τικω ς κα ι 

κ α τα  το  α υ τό θ ι ο ρ ιζ ο μ ε ν ο ν  π οσοστον κατα  τα ς  τα κ τ ικ ό ς  
ε τή σ ια ς  κ ρ ίσ ε ις  το ύτω ν , ε ίν α ι α υ το τ ε λ ή ς  κα ι α ν ε ξ ά ρ τη 

το ς  τη ς  α π Γ ^ τμ α τε ια ς  τω ν α υτώ ν  αξιω ματικώ ν, η τ ις  ε 

π έ ρ χ ε τα ι κα τό π ιν  τη ς  κρ ισ εω ς α υτώ ν ως α π ο σ τρ α τευ - 
τεω ν  κ α τα  τα ς  δ ια τ ά ξ ε ις  το υ  α ρθρ  41 § 3  ν .δ  139 /69 . 

(1 4 5 /8 6 ).
20 . . . α ι  τ ε λ ε υ τ α ίο ι ε ξ  ά λλου  δ ια τά ξ ε ις  δ υ ν α ν τα ι vc  

τυ χ ο υ ν  εφ α ρ μ ο γ ή :: ε ις  ο ια ν δ η π ο τε  κ α τα  τη ν  δ ιά ρ κ ε ια ν  

το υ  έ τ ο υ ς  κρ ιο ιν  εψ  οσ ον υπό το υ  ο ικ ε ίο υ  σ υμβ ουλ ίο υ  

κ ο ιν ε τα ι ο τ ι η π αραμονή  ο ιο υ δ η π ο τε  υ π οσ τρά τηγο υ  ή 
τα ξ ιά ρ χ ο υ  όε·.· π ρο άγει το  σ υ μ φ έρ ο ν  τη ς  υπ ηοεσ ιαο  κα; 
ό τ ι ο υ το ς  δ έ ο ν  να  θ εω ρ η θ η  ω ς ευ δ ο κ ιμ ω ς  τερ μ α τ ιο α ς  
τη ν  σ τα δ ιο δ ρ ο μ ία ν  το υ . (1 4 5 /8 6 ).

21 Κ α τ α ρ θ ρ  5 § 1  ν  2 9 5 /7 6 . κ α τα λ ε ιπ ε τα ι σ τα  
σ υμβ ούλ ια  ε υ ρ υ τα τη  εξο υ σ ία  γ ια  τη ν  α π ο σ τρ α τε ία , ως 
ευ δ ο κ ιμ ω ς  τερ μ α τ ισ α ν τω ν  τη  σ τα δ ιο δ ρ ο μ ία  το υ ς ,  των 

α ξιω μ ατικώ ν που μ ν η μ ο ν εύ ο ν τα ι σ τη  δ ια τα ξη  α υτή , η  δ ε  
κρ ίση τω ν συμβ ουλ ίω ν α υ τώ ν  δ ε ν  ε ίν α ι ε λ ε γ κ τ ή  από το  

Σ τΕ  παρα μονο  για  υπ έρ βα σ η  τω ν ακρα ίω ν ορ ίω ν τη ς  
ε ξ ο υ σ ία ς  α υ τή ς  κα ι γ ια  πλάνη π ερ ί τα  π ραγματα . (145 . 

1 0 1 4 /86 ).

Γ. Δ ι α θ ε σ ι μ ό τ η τ α

22 Η  λ η ψ ις  το υ  δ υ σ μ ε ν ο ύ ς  δ ιο ικ η τ ικ ο ύ  μ έ τρ ο υ  της 
δ ια θ εσ ιμ ο τη το ς . επ κ ρ ερ ο ν το ς  τη ν  προσω ρινήν απομα- 
κρ υνσ ιν  το υ  υπ αλλήλου από τ η ς  ε ν ε ρ γ ο ύ  α σ κη σ εω ς τω ν 

κα θηκόντω ν α υ το ύ  «δι ε ιδ ικ ο ύ ς  λ ο γ ο υ ς  α φ ο ρ ώ ν τα ς  το  
σ υμ φ έρ ο ν  τη ς  υ π ηρ εσ ία ς» , κ α τά  το  αρθρ . 2  ν .δ . 2 8 /7 4 . 

δ έ ο ν  να  α ιτ ιο λ ο γ ή τα ι ε ιδ ικ ω ς  ε ίτ ε  δ ια  π α ρ α θ έσ εω ς  ε ν  τη  

π ερ ί δ ια θ εσ ιμ ο τη το ς  π ρ ά ξε ι τω ν  π ρα γμα τικώ ν π ερ ισ τα 
τ ικώ ν τω ν σ υνισ τω ντω ν το υ ς  ε ιδ ικ ο ύ ς  λό γ ο υ ς , ο ι οπ οίο ι 

επ ιβ ά λλο υ ν  τη ν  λή ψ ιν  το υ  μ έ τρ ο υ  το ύ το υ , ε ίτ ε  κα ι δι 
α να φ ο ρ α ς  ε ις  τα  σ το ιχ ε ία  το υ  φ α κ έλ λ ο υ . (748  - 4 9 /8 6 ).

23. ... ε ίν α ι δ ε  α ό ρ ισ τό ς  κα ι α ν επ α ρ κή ς  α π ιολογ ια  

π ερ ί π ρ ά ξεω ς  θ εσ εω ς  ε ις  δ ια θ εσ ιμ ό τη τα , καθ ’ η ν  «συν
τρ έ χ ο υ ν  ε ιδ ικ ο ί λ ό γ ο ι που α φ ο ρ ο ύ ν  τ ο  σ υ μ φ έρ ο ν  τη ς  

υπ ηρ εσ ία ς»  κα ι «η δ ια τη ρ η σ η  σ τη ν  ε ν ε ρ γ ό  υπ ηρεσ ία  
ορ ισ μένω ν από τα  σ τε λ έ χ η  τ η ς  Α σ τυ ν ο μ ία ς  Π ό λ εω ν  δ ε ν  

π ρ ο ά γε ι το  σ υ μ φ έρ ο ν  τη ς  υ π ηρ εσ ία ς» . (7 4 8 -4 9 /8 6 ).

Δ  Π ε ι θ α ρ χ ι κ ό  δ ί κ α ι ο

24 Δ ε ν  ε ίν α ι υ π οχρ εω τική  η  α να σ το λή  τη ς  π ειθαρχ  
δ ια δ ικα σ ία ς  σ ε  π ερ ίπ τω ση ασκη σ εω ς π ο ιν ικής  δ ιω ξεω ς 

για τ ο  ίδ ιο  α δ ίκημ α . (1 7 8 /8 6 )
25. Κ α τ α ρθρ  43 § 2  ν .δ . 3 4 3 /6 9 . π α ρ έχ ε τα ι μ εν  

σ το ν  Υ π ουργο  η ε υ χ ε ρ ε ια  να  επ ιβ ά λ ε ι π οινή παρα τη ν  
έκ δ ο σ η  α π α λλα κτική ς  α π ο φ α σ εω ς από το  α να κρ π ικό  

σ υμβ ούλ ιο , σ τη ν  π ερ ίπ τω ση όμ ω ς α υ τή  π ρ έπ ε ι να  α ιτ ιο 
λ ο γ ε ί ε ιδ ικ ω ς  τη ν  κρ ίση το υ  α υ τή . (2 4 8 /8 6 )

26. Κ α τ αρθρ  109 Κ α νον . Α σ τυν . Σ ώ μ α το ς  (2 5 .1 0  ■ 
4 11 .58) η  κλησ ις  το υ  α π ο λ ο γ ο ύ μ εν ο υ  δ ια  τη ν  απ άλει- 
ψ ιν  ε κ  το υ  κ ε ίμ ε ν ο υ  τ η ς  α π ο λογ ία ς  το υ  α ντιπ ε ιθα ρ χ ικω ν
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εκφράσεων, κρίσεων ή σχολίων πρεπει να προσδιορίζω 
ειδικως και συγκεκριμένους ταυτας. μη αρκουσης της 
γενικής υποδείξεως εις τον απολογουμενον δια την 
απαλειψίν των. (4333/86)

27 Κατα τη διάταξη του αρθρ. 27 §3 του ν. 435/72. η 
οποία αναφερεται στις αποφάσεις των πειθαρχικών 
συμβουλίων κλπ εκφράζει γενική αρχή ισχυουσα για 
κάθε πειθαρχική απόφαση, η τελευταία πρεπει να περι
λαμβάνει ως απαραίτητο στοιχείο της τα συγκεκριμένα 
πραγματικό περιστατικά, προσδιοριζόμενα κατα το 
χρονο και τοπο της τελεσεως τους, τα οποία συνιστουν 
την αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού αδικήμα
τος. (227/86)

28 Αλυσιτελής λογος περί κακής χρηοεως της δια
κριτικής εξουσίας της διοικησεως λογω επιβολής σε 
συνάδελφο του προσφευγοντος αστυφυλακος. για τα 
ίδια πραγματικό περιστατικά της πειθαρχικής ποινής 
της 6μηνης αργίας δΓ απολυσεως (αντί αποταξεως) 
γιατί η πειθαρχική δίωξη και τιμωρία καθενος είναι αυτο
τελής. (4045. 4779/86)

29 Η υπο δοκίμου αστυφυλακος εν ωρα υΓ.,,οεσιας 
αφαιρεοις 4 δεικτών πορείας (φλας) απο δικύκλον ιδιώ
του ευρισκόμενόν εις τον χώρον φυλαξεως του Αστυ» 
Τμημ ουνιστα παραβαοιν του αρθρ 11 §1 εδ α ν.δ 
935/71 (ασυμβίβαστος, αναξιοπρεπής καιαντιβαινουσα 
εις το καθήκον συμπεριφορά), δια το οποίον είναι προ
σήκουσα η ποινή της διμηνου αργίας δΓ απολύσεως, 
(1805/86)

30 Δικαιολογείται η επιβολή της ποινής της αποτά- 
ξεως σε αστυφύλακα που επανειλημμένα κατα το πα
ρελθόν είχε τιμωρηθεί με χρηματικά πρόστιμα για δημι
ουργία επεισοδίων σε κέντρα διασκεδασεως λογω μέ
θης. βρέθηκε δε ημίγυμνος και μεθυσμένος στους κοι
νοχρήστους χώρους πολυκατοικίας να κρατάει στο χέρι 
το υπηρεσιακό του περίστροφο και να παρενοχλει γυ
ναίκες κτυπωντας τα κουδούνια των διαμερισμάτων 
τους. (1888/86).

31. ... καθόσον τα περιστατικά αυτα μαρτυρουν ροπή 
στη χρηση οινοπνευματωδών ποτών, οι δε πράξεις του 
θίγουν την τιμή και την υπόληψη του ίδιου και του Αστυ
νομικού Σώματος. (14 § 11 ν.δ. 935/71). (1888/86)

32 Είναι προσήκουσα η ποινή αποτάξεως που 
επεβληθη σε αστυφύλακα, διότι συμμετεσχε χωρίς 
άδεια του Αρχηγού σε εκδηλώσεις και προεβη σε 
δηλώσεις προς τον τύπο κατα του νομοσχέδιου περί 
•ενοποιησεως των σωμάτων Ασφαλείας, (αρθρ 14 §1 
εδ. α . β . ν.δ. 935/71) (4045/86).

II. Ειδικά

Α Α σ τ υ ν ο μ ί α  Π ό λ ε ω ν

33. Κατά τας διατάξεις που ίσχυοαν διαδοχικούς πριν 
τον ν 1421/84 η Α.Π. ιδρϋθηκε με το ν. 2461/20 ως 
ιδιαίτερο αυτοτελές σώμα για τη διασφάλιση της δημο
σίας υγείας, ειρηνης. ησυχίας και τάξεο>ς σε ορισμένες 
μεγάλες πόλεις του κράτους. (4771/86).

34 λογω δε των αρμοδιοτήτων της και ανεξάρτητο 
απο ορισμένες ιδιομορφίες ως προς τον τροπο οργάνω
σης και λειτουργίας της είχε χαρακτήρα πολίτικης διοι- 
κητ. υπηρεσίας του κράτους. (4771/86).

35. ... οσοι δε υπηρετούσαν και είχαν οργανικές θέ
σεις ο αυτήν ησαν μονιμοι πολίτικοι υπάλληλοι προστα- 
τευομενοι κατ αρθρ 103 Σ .. μη δυνάμενοι να τεθούν 
έκτος υπηρεσίας χωρίς τις εγγυήσεις του. (4771/86)

1. Συνταγματική προστασία

36 Οι ανηκοντες εις το Σώμα της Αστυνομίας Πό
λεων και κατεχοντες οργανικές θεσεις είναι πολίτικοι 
δημόσιοι υπάλληλοι, και απολαύουν της κατ αρθρ 103

Σ. προστασίας της μονιμοτητος. (4768/86).
37 μη δυνάμενοι εξαιρεθεί της αποχωρησεως 

λόγω ορίου ηλικίας ή της παυσεως συνέπεια δικαστικής 
αποφασεως. να τεθούν καθ' οιονδηποτε τροπον έκτος 
υπηρεσίας άνευ προηγούμενης αποφααεως υπηρεσια
κού συμβουλίου παγιως συγκεκροτημενου και αποτε- 
λουμενου κατά 2/3 τουλάχιστον εκ πολίτικων μονίμων 
υπαλλήλων, κατα της οποίας χωρει προσφυγή ενώπιον 
του ΣτΕ. (4768/86).

38 ως υπηρεσιακόν συμβουλιον δε. πληρούν τας 
συνταγματικός εγγυήσεις, νοείται το κατα τας παγιας 
διατάξεις αποφαινομενον περί της υπηρεσιακής επάρ
κειας και ικανοτητος προς μονιμοποιησιν και προαγω
γήν. διαθετον. ως έκτης συγκροτησεως καισυνθεσεως 
του. την ικανότητα να κρινη ουσιστικως περί της εν οψει 
της καταστασεως της υγείας του αστυνομικού υπάλλη
λου δυνατοτητος συνεχισεως ασκηοεως των αστυνομι
κών καθηκόντων. (4768/86)

2. Μονιμοποίηση

39 Μονιμοποιητεος μαθητευόμενος αστυφύλακας 
που εχει λευκό πειθαρχικό μητρώο και που κρινεται. 
τοοο από τους άμεσους προϊστάμενους του όσο και απο 
τον αρχηγό του. τίμιος, ειλικρινής, ηθικός, αξιοπρεπής, 
καλού ήθους και χαρακτηρος και καλής αποδοσεως, (16 
§3 ν.δ. 935/71). (4241/86)

40. Ορθως εκρίθη μη μονιμοποιητεος δόκιμός αστυ
φύλακας ο οποίος, όπως προκύπτει απο τα στοιχεία του 
φακελλου. τιμωρήθηκε κατ επανάληψη με πειθαρχ 
ποινές προστίμου, κράτηση αποδοχών και 2μηνη αργία 
απολυσεως για παραπτώματα, των οποίων η φύση μαρ
τυρεί αντιπειθαρχικη συμπεριφορά, αδιαφορία για την 
εκτελεση της υπηρεσίας και ασυμβίβαστη εν γενει για 
αστυνομικό νοοτροπία. (4461/86).

Β Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή

1 Φύση

41. Η Ελληνική Χωροφυλακή έκτος απο τα καθαρως 
αστυνομικά καθήκοντα της. αποτελούσε προεχοντως 
οωμα βοηθητικό των ενόπλων δυνάμεων της χωράς και 
οι ανηκοντες σ αυτήν ήταν οχι πολίτικοι αλλα στρατιω
τικοί υπάλληλοι. (4771/86)

2. Μονιμοποίηση

42. Κατ αρθρ. 16 § 1 εδ στ 4 ν 935/71 η απόφαση 
του Συμβουλίου Κρισεως περί μονιμοποιησεως οπλιτών 
της Χωροφυλακής πρεπει. στην περίπτωση που είναι 
δυσμενής για τον κρινομενο. να είναι ειδικά αιτιολογη
μένη. να αναφέρει τους λογους. για τους οποίους συνά
γει το συμπέρασμα οτι δεν πρεπει να μονιμοποιηθεί και 
να στηρίζεται στο σύνολο των στοιχείων που αφορούν 
τον κρινομενο. (162/86)

43. Είναι πληρης και αιτιολογημένη απόφαση, με την 
οποία οπλίτης δεν γίνεται δεκτός προς μόνιμη παρα
μονή στο Σώμα, εφ οσον αναφερεται σε συγκεκριμένα 
στοιχεία, τα οποία ευρισκονται πράγματι στον ατομικο 
φακελλο του. και απο τα οποία το διοικητικό όργανό 
συνηγαγε. όπως ρητά βεβαιουται οτι αυτός υστερεί οε 
ορισμένα, ρητά κατονομαζόμενα ουσιαστικά προσόντα. 
(162/86).

3. Κρίσεις - Προαγωγές

α. Π ρο α γω γή  α ν τ ιο υ ν τα γ μ α τα ρ χ ω ν

44. Κατά τα αρθρ. 16.17 § 1 δ 26§1δ ν. 671/77 και 
9 ν 1234/82. οι προαγωγές αντισυνταγματαρχων 
Χωροφυλακής εις συνταγματάρχες, μετά την έναρξη

ισχύος του ν. 1234/82. ενεργουνται εις δυο στάδια 
(1188/86).

45 κατα το πρώτο οι αντισυνταγματαρχες κρινο- 
νται ως διατηρητέοι, παραμενοντες εις τον αυτό βαθμό 
και αποστρατευτεοι εγγραφομενοι στους αντίστοιχους 
πίνακες, κατα το δεύτερο, τα αρμόδια συμβούλια εκλε
γούν εξ όσων έχουν εγγράφει στον πίνακα διατηρη
τέων. ανεξαρτήτως αρχαιότητος. τους πλέον καταλλή
λους για την πλήρωσή κενών θεσεων συνταγματαρχών 
(1176. 1187-88/86)

46. εξ άλλου, κατα το πρώτο στάδιο, ως διατηρη
τέοι κρινονται οσοι συγκεντρώνουν σε βαθμό τουλάχι
στον «λίαν καλώς» τα νόμιμα ουσιαστικά προσόντα, οι 
υπολοιποι δε κρινονται. κατα περίπτωσην ως παρα- 
μένοντες ή ω ς αποστρατευτεοι. (1176. 1187-88/86)

47. Μη νόμιμη κρίση αντισυνταγματαρχου ω ς παρα- 
μενοντος. εφ οσον στις εκθεσεις ικανοτητος στις ο
ποίες αναφερεται. τα ουσιαστικά προσόντα, στα οποία ο 
αιτων φερεται ως υστέρων, βαθμολογούνται με βαθμό 
«λίαν καλώς» ή «άριστά» ο οποίος δικαιολογεί το χαρα
κτηρισμό του ως διατηρητέου. (1188/86)

48 Δυσμενή παλαια στοιχεία δυνανται να ληφθουν 
υποψη και να δικαιολογήσουν κρίση «αποστρατευτεου» 
στον κατεχομενο ανώτερο βαθμό (ν 1234/82) μονον 
εαν υφιστανται και νεωτερα δυσμενή στοιχεία στον 
βαθμό αυτό, τα οποία, εν συνεκτιμήσει μετά των πα
λαιών στηρίζουν, κατα την ουσιαστική εκτίμηση του 
συμβουλίου την ως ανω κρίση. (1176/86)

6  Π ροαγω γή σ υ ντα γμ α τα ρ χ ώ ν

49 Κατ αρθρ. 16 §1 ε. 26 §1β. 29 ν 671/77. 3 ν 
1234/82.61. §§ 2.3ν. 1481/84 μετά την έναρξη ισχύος 
του ν 1234/82 οι προαγωγές των συνταγματαρχών της 
Χωροφυλακής σε ταξιαρχους ενεργουνται σε δυο στά
διά. (166. 173. 2237. 4245-47. 4588/86)

50 κατα μεν το πρώτο οι συνταγματάρχες κρινο- 
νται ως διατηρητέοι ευδοκιμως τερματιοαντες τη σταδι
οδρομία τους και αποστρατευτεοι. εγγραφονται δε 
στους αντίστοιχους πίνακες, μη ουσης δυνατής κατα το 
στάδιο τούτο της κρισεως των ως κατ εκλογήν προα
κτέων. (166. 173. 2237. 4245-47. 4588/86)

51. ... κατά δε το δεύτερο, τα αρμόδια συμβούλια 
επιλέγουν απο τους συνταγματάρχες που έχουν εγγρά
φει στον πίνακα διατηρητέων, και ανεξάρτητο απο τη 
σειρά αρχαιότητας τους, τους πιο καταλλήλους για την 
πλήρωσή των κενών θεσεων ταξιαρχών. (166 173 
2134-35. 2237. 4245-47. 4588/86)

52 ... εξ άλλου κατα το πρώτο στάδιο των κρίσεων 
αυτών ως διατηρητέοι κρινονται οι συνταγματάρχες που 
συγκεντρώνουν σε βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς τα 
νόμιμα ουσιαστικά για προαγωγή προσόντα, διότι στην 
περίπτωση αυτή θεωρούνται οτι συγκεντρώνουν οε α
πόλυτο βαθμό ολα τα ουσιαστικά προσόντα για την ά
σκηση των καθηκόντων του βαθμού τους. (166 916 
2134. 2237. 4245-47. 4588/86)

53 Εκθεση ικανότητας συν/ρχη Χωροφυλακής, κρι- 
θεντος ως ευδοκιμως τερματισαντος τη σταδιοδρομία 
του. δεν αποτελεί νόμιμο στοιχείο της δυσμενούς αυ
τής κρισεως. γιατί αναφέρεται μεν στο διάστημά απο 
19.11.81 εως 3.3.82. που είναι μεγαλύτερο του τρίμη
νου. ο αιτων όμως δεν υπηρέτησε όλο αυτό το διάστημά 
υπό τον αξιολογούντο επιθεωρητή. (4588/86)

54 Παρωχημένα στοιχεία δεν μπορούν να στηρίξουν 
την κριοη ταξιάρχου Χωροφυλακής ως ευδοκιμως τερ- 
ματισαντος τη σταδιοδρομία του. όπως άλλο φύλλο ποι- 
ότητος που εχει ουνταχθει πριν απο δεκατρία χρονιά 
όταν ο κριθεις εφερε το βαθμό του μοίραρχου, και 
ακόμη παλαιοτερος ελαφρες ποινές για παραπτώματα 
μη χαρακτηρισι ικα. (1635/86)
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Σκηνές από γκαγκστερική ταινία 
αναβίωσαν λίγο έξω από το Ηρά
κλειο, όταν καταδιωκόμενοι που επέ- 
βαιναν σε κλεμένο αυτοκίνητο άνοι
ξαν πυρ κατά περιπολικού της Ασφά
λειας Ηρακλείου!

Μόνο που στην συγκεκριμένη πε
ρίπτωση δεν συνέβη όπως ακριβώς 
στις ταινίες, και έτσι οι «κακοί» νίκη
σαν, αφού προξένησαν σοβαρές ζη
μιές στο περιπολικό και παρ’ ολίγο 
να σκοτώσουν δύο αστυνομικούς. 
Στη συνέχεια οι διωκόμενοι δράστες 
εκμεταλλευόμενοι τον πανικό των 
αστυνομικών και τις βλάβες που προ
ξένησαν στο αυτοκίνητο οι πυροβο
λισμοί τράπηκαν σε φυγή.

Η «επιχείρηση» καταδίωξη στην 
αρχή ήταν διακριτική. Οι άγνωστοι 
δράστες επέβαιναν σε IX φορτηγό 
αυτοκίνητο (κλούβα) μάρκας Φολ- 
κσβάνγκεν με αριθμό κυκλοφορίας 
ΗΡΑ 7130, ενώ το περιπολικό αυτο
κίνητο ήταν της Ασφάλειας Ηρα
κλείου και είχε συμβατικούς αριθ
μούς. Στο περιπολικό επέβαιναν ο 
αστυφύλακας Γρηγόρης Δημητρίου 
31 χρόνων και ο αρχιφύλακας Γεώρ- 
γιος Δρακάκης 41 χρόνων. Οι δύο 
αστυνομικοί θεώρησαν ύποπτη την 
κλούβα που προπορευόταν γ ι’ αυτό 
την ακολούθησαν.

Σε κάποια στιγμή οι Αστυνομικοί 
έκαναν σήμα στην κλούβα να σταμα
τήσει προκειμένου να κάνουν ένα 
στοιχειώδη έλεγχο για να διαπιστώ
σουν τι συνέβαινε. Όμως επρόκειτο 
για το «μοιραίο σήμα».

Προφανώς οι δράστες αντιλήφθη- 
καν ότι είχαν να κάνουν με την αστυ
νομία. Κι ενώ τα δύο αυτοκίνητα βρι
σκόταν σε κίνηση ο συνοδηγός της 
κλούβας, «κρεμάστηκε» έξω από το 
παράθυρο και άρχισε να πυροβολεί 
με κυνηγετικό καραμπίνα εναντίον 
του περιπολικού. Στη συνέχεια η 
κλούβα ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτη
τα και χάθηκε μες τη νύκτα.

Η τελευταία και η απεγνωσμένη 
προσπάθεια των αστυνομικών που εί
χαν ήδη διακινδυνεύσει τη ζωή τους, 
δεν καρποφόρησε. Αιτία οι βλάβες 
πουχίχαν προκαλέσει στο περιπολι
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κό οι πυροβολισμοί. Από τους πυρο
βολισμούς τρύπησε το ψυγείο του 
περιπολικού, έσπασε το παρπρίζ, τα 
φανάρια, ενώ τρύπες δημιουργήθη- 
καν στο καπό του αυτοκινήτου. Το 
περιπολικό στην κατάσταση που βρι
σκόταν, ήταν αδύνατον πλέον να κα
ταδιώξει τους δράστες.

Όπως προέκυψε από τις έρευνες 
που έκανε η Ασφάλεια Ηρακλείου με
τά την λήξη του επεισοδίου, η κλού
βα στην οποία επέβαιναν οι δράστες 
ανήκε στην 34χρονη Αικατερίνη Δα- 
μανάκη κάτοικο Πατσίδων Ηρα
κλείου. Είχε κλαπεί την προηγούμε
νη νύκτα από την περιοχή Ληνοπερα
μάτων Ηρακλείου όπου η ιδιοκτήτριά 
της την είχε σταθμεύσει.

Από Αστυνομικούς του Τμήματος 
Ασφαλείας Ηρακλείου συνελήφθη 
και αποστάλει στον Εισαγγελέα Ηρα
κλείου ο Παπαδάκης Μιχαήλ του 
Κωνσταντίνου ετών 41 κάτοικος 
Ηρακλείου σε βάρος του οποίου εί
χαν εκδοθεί 7 καταδικαστικές απο
φάσεις Ποινικών Δικαστηρίων συνο
λικής ποινής φυλάκισης 15 μηνών πε
ρίπου και χρηματικής ποινής 80.000 
δρχ.

Κύκλωμα διαρρηκτών, που μέσω 
ενεχυροδανειστηρίου και χρυσοχο
είου διέθετε κλεμμένα χρυσαφικά 
στην αγορά, αποκάλυψε η Ασφάλεια 
Ηρακλείου. Ήδη συνελήφθησαν ο 
29χρονος εργάτης Μανόλης Μπουρ- 
μπουδάκης, «εκτελεστικό όργανο» 
της ομάδας, ο Δημήτρης Λατζουρά- 
κος, 24 χρόνων οδοντοτεχνίτης, οι 
χρυσοχόοι Ά γγελος Ανδρουλάκης, 
27 χρόνων και Βασίλης Κυριακάκης 
26 χρόνων, η 26χρονη Χριστίνα Αν- 
δρουλάκη, ιδιοκτήτριά ενεχυροδα
νειστηρίου, σύζυγος του πρώτου 
χρυσοχόου, ενώ κατηγορούνται ακό
μη για συμμετοχή στην υπόθεση οι 
Γιάννης Νταγιαντάς 34 χρόνων, μη- 
χανουργός και Αλέξανδρος Συρια
νός, 20 χρόνων επιχειρηματίας.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομική 
Διεύθυνση Ηρακλείου ο Μπουρμπου- 
δάκης έκανε επανειλημμένες διαρρή

ξεις σε σπίτια στο Ηράκλειο κλέβον
τας χρυσαφικά αξίας πάνω από 4 
εκατομμύρια δρχ. τα οποία πούλησε 
έναντι τιμών πολύ χαμηλών σε σχέ
ση με την αξία τους στους χρυσο- 
χόους, στον Νταγιαντά και το Συρια
νό. Σε μερικές από τις περιπτώσεις 
πώλησης των κλοπιμαίων έπαιξε ρό
λο μεσολαβητή ο Λατζουράκης.

Στο ενεχυροδανειστήριο, στα 
πλαίσια των ερευνών της Ασφάλειας, 
βρέθηκαν κλεμμένα χρυσαφικά 
αξίας 700.000 δραχμών, τα οποία εί
χε πουλήσει ο Μπουρμπουδάκης στο 
σύζυγό της.

Όπως κατέθεσε ο Μπουρμπουδά
κης, ο Ανδρουλάκης έκανε συστημα
τικά αγορές κλεμμένων χρυσαφικών 
τα οποία προωθούσε στη συνέχεια 
στην αγορά. Αυτή τη «δραστηριότη
τα» την πληροφορήθηκε ο ίδιος ενώ 
ήταν στην φυλακή και πριν τρεις μή
νες που αποφυλακίστηκε τον συνάν
τησε και συμφώνησαν να κάνει διαρ
ρήξεις και τα προϊόντα τους να που
λάει η Ανδρουλάκη στο ενεχυροδα
νειστήριο.

Σε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού 
βρέθηκαν μεγάλος αριθμός κλεμμέ
νων αντικειμένων, που ήταν προϊόν
τα διαρρήξεων των τελευταίων 
μηνών.

ΦΛΩΡΙΝΑ

Ινδική κάναβη σε φούντα «σέρβι
ραν» σε νυχτερινό κέντρο στη Φλώ
ρινα ο διευθυντής του κέντρου και 
δύο σερβιτόροι.

Αξιοποιώντας πληροφορίες που 
έφτασαν στη Γενική Αστυνομική 
Διεύθυνση Φλώρινας, οι αστυνομικοί 
προχώρησαν σε έρευνα σε νυχτερι
νό κέντρο που βρίσκεται στην περιο
χή Αμυνταίου για να ανακαλύψουν 
σε ειδική κρύπτη στην οροφή αποθή
κης να είναι τυλιγμένα με αλουμινό
χαρτο 55 γραμμάρια ινδ ικής 
κάναβης.

Στην ίδια κρύπτη ανακάλυψαν και 
μικροποσότητα κοκαΐνης.

Οι έρευνες των αστυνομικών στρά
φηκαν στη συνέχεια στο χωριό Λεβα- 
νία όπου κατοικούν δυο από τους
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σερβιτόρους του νυχτερινού κέν
τρου οι οποίοι φέρονται να ενέχον
ται στην υπόθεση.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σπί
τι του 41 χρόνου σερβιτόρου, Χρή
στου Παραστατίδη μικροποσότητα 
ινδικής κάναβης και στο προαύλιο, 
62 γραμμάρια ινδικής κάναβης. Σε 
απόσταση ελάχιστων μέτρων και στο 
σπίτι του 21χρονου Στυλιανού Παρα
στατίδη εντοπίστηκαν σε αποθήκη 59 
γραμμάρια ινδικής κάναβης. Ο 
21χρονος παρέδωσε στη συνέχεια 
στα χέρια των αστυνομικών 28 γραμ
μάρια ινδικής κάναβης, που είχε 
κρυμμένα στο υπνοδωμάτιό του.

Εκτός από τους τρεις άνδρες συ- 
νελήφθη και η 25χρονη Γεωργία Γα- 
βριηλίδου στο όνομα της οποίας έχει 
εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του νυ
χτερινού κέντρου που «σέρβιρε» ιν
δική κάναβη.

ΠΤΟΛΕΜΑΤΔΑ

Εξαρθρώθηκε από την Ασφάλεια 
Πτολεμαίδας, επταμελής σπείρα εμ
πόρων, που έκλεβαν πολυτελή αυτο
κίνητα στο εξωτερικό, τα εισήγαγαν 
στη χώρα μας και τα πουλούσαν.

Πρόκειται για τους Απόστολο 
Κωνσταντινίδη, 31 ετών από την Πτο- 
λεμάίδα, Παύλο Τσιπλακίδη, 31 ετών 
ιδιοκτήτη συνεργείου στη Φλώρινα, 
Πολύκαρπο Γεωργιάδη, 45 ετών γε
ωργό, Γιώργο Καντσελόγλου, 45 
ετών και οι δύο κάτοικοι Πελαργού- 
Φλώρινας, Σάββας Κλοτσίδης, 27 
ετών άεργο, Θανάση Κουρκουλάκη, 
42 ετών, Νίκος Μπαμπαλίκη 21 ετών, 
και οι τρεις από την Πτολεμαΐδα.

Όπως προέκυψε από τις ανακρί
σεις, οι συλληφθέντες έκλεβαν πολυ
τελή IX στο εξωτερικό, κυρίως από 
την Δ. Γερμανία και τα περνούσαν 
στην Ελλάδα με άγνωστο μέχρι στιγ
μής τρόπο. Ήδη γίνονται παράλλη
λες ανακρίσεις, για να διαπιστωθεί 
αν συνεργάτες της σπείρας ήταν και 
τελωνειακοί υπάλληλοι!

Οι δράστες μετέφεραν τα κλεμμέ
να στο συνεργείο του Τσιπλακίδη, 
στη Φλώρινα, τα διέλυναν σε κομμά
τια και από εκεί τα πήγαιναν στις 
αποθήκες των Γεωργιάδη, Καντσε-
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λόγλου στο χωριό Πελαργός και από 
εκεί τα μεταπουλούσαν.

Η Ασφάλεια Πτολεμαίδας έφθασε 
στα ίχνη τους, όταν, πριν από λίγο 
καιρό, δύο Έλληνες μετανάστες από 
τη Δυτική Γερμανία, κατήγγειλαν ότι 
κλάπησαν τα πολυτελή αυτοκίνητά 
τους.

Ερευνώντας η Ελληνική Αστυνο
μία, στην οποία κοινοποιήθηκε η κα
ταγγελία, έφθασε στο συνεργείο του 
Τσιπλακίδη, ο οποίος ανακρίθηκε 
επειδή βρέθηκαν εξαρτήματα από τα 
κλαπέντα και ομολόγησε τη συμμε
τοχή του στη σπείρα και τα ονόματα 
των συνεργατών του.

Υπολογίζεται ότι η κομπίνα έχει 
αποφέρει κέρδη περίπου 75.000.000 
δραχμών!

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μετά από ανθρωποκυνηγητό, εν
τοπίσθηκαν και πιάστηκαν οι δυο αλ
λοδαποί κακοποιοί, που με την απει
λή κυνηγετικού όπλου ακινητοποίη- 
σαν, στον επαρχιακό δρόμο 
Κατερίνης, Ελασσόνας, τον παντο
πώλη Πασχάλη I. Δεμάτη 48 χρόνων, 
από τον Ά γ ιο  Δημήτριο Πιερίας, και 
του πήραν το IX φορτηγό του, με το 
οποίο τράπηκαν σε φυγή.

Οι δυο ληστές συνελήφθησαν 
στην αγροτική τοποθεσία «Κάβος» 
της Λεπτοκαρυάς Πιερίας, και ομολό
γησαν τα πάντα, αποκαλύπτοντας 
ότι είχαν διαρρήξει και πολλές εξο
χικές κατοικίες. Πρόκειται για τους 
Ερβιν Ε. Στίεμπογκ 29 χρόνων, από 
το Στοκεράου της Αυστρίας, που 
κρατούνται και θα οδηγηθούν στον 
εισαγγελέα.

Στο μεταξύ, επειδή οι Αυστριακοί 
κινούνταν στην Θράκη το διάστημα 
που έγινε το τελευταίο διπλό έγκλη
μα, ειδοποιήθηκε η εκεί αστυνομία 
για το ενδεχόμενο να έχουν κάποια 
σχέση και με την υπόθεση αυτή.

Συνελλήφθη επιπλοποιός στη Νέα 
Εγνατία ενώ προσπαθούσε να διοχε
τεύσει σε βιοτέχνη ένα σκονάκι ηρω
ίνης βάρους ενάμισι γραμμαρίου, μέ
σα σε ένα πακέτο τσιγάρα.

Πρόκειται για τον Ανδρέα Μπίμπα 
31 ετών. Μαζί του συνελήφθη ο βιο- 
τέχνης Ιωάννης Χατζίδης 27 ετών 
από το Βρυσάκι Ημαθίας.

Στις τσέπες του Μπίμπα βρέθηκαν 
επίσης άλλα 11 σκονάκια και ένα σα
κουλάκι με ένα γραμμάριο ηρωίνης 
καθώς και 96.000 δραχμές.

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, συνελή
φθη εξάλλου και ο Οδυσσέας Λάσκα- 
ρης, 25 ετών, κάτοικος Θεσσαλονί
κης, τεχνίτης αυτοκινήτων γιατί σε 
έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέ
θηκαν στην κατοχή του και κατασχέ
θηκαν δυο τεμάχια χασίς σε πλάκα.

Δύο τοξικομανείς συνελήφθησαν 
να έχουν στην κατοχή τους «σκονά
κι» ηρωίνης, σε συνοικίες της Θεσσα
λονίκης.

Ειδικότερα, εντοπίστηκε από αστυ
νομικούς στην Επτάλοφο, ο 
28χρονος άεργος Χρ. Ιωσηφίδης να 
έχει στην κατοχή του «σκονάκι» ηρω
ίνης. Την προηγούμενη ημέρα συνε
λήφθη για τον ίδιο λόγο, στους Αμ
πελόκηπους, ο 25χρονος Νίκος 
Λιούκας.

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Από άνδρες του Α.Τ. Ελασσόνας 
συνελήφθησαν, ο ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Αναστάσιος του Δημητρίου, ετών 59 
και η σύζυγός του Βέρα, 61 ετών, κά
τοικοι Δομενίκου-Ελασσόνας, για πα
ράβαση του νόμου «περί αρ
χαιοτήτων».

Σε αποθήκη του σπιτιού των παρα
πάνω βρέθηκαν δύο επιτήμβιες στή
λες, μαρμάρινες, με παραστάσεις αν- 
δρός και γυναικός. Υπολογίζεται ότι 
η πρώτη είναι του 1ου π.Χ. αιώνα και 
η δεύτερη των Ελληνιστικών 
χρόνων.

Επίσης βρέθηκαν και τρία μικρά 
αρχαία αντικείμενα (κτερίσματα). 
Όλα τα προαναφερθέντα παραδόθη
καν στην Αρχαιολογική υπηρεσία 
Λάρισας.
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Εξιχνιάστηκε η στυγερή 
δολοφονία των δύο γυναικών 

στα Κάτω Πατήσια

Ύστερα από επίμονες και συντο
νισμένες προσπάθειες των ανδρών 
της Ασφαλείας Αττικής, που παρακο
λούθησε με αγωνία η κοινή γνώμη, 
εξιχνιάστηκε η στυγερή δολοφονία 
των δύο γυναικών στα Κάτω 
Πατήσια.

Σαρανταπεντάχρονη νοικοκυρά 
από την Άρτα  ήταν η δράστης στυ
γερού διπλού εγκλήματος.
• Όπως προέκυψε από την προανά
κριση, η Νίκη Δημ. Ραβανού σκότω
σε κατά φρικιαστικό τρόπο (καταφέρ- 
νοντας πολαπλά χτυπήματα με μπαλ- 
ντά στο κεφάλι) την αδελφή του 
αραβωνιαστικού της, Αικατερίνη Ηλ. 
Παπαδάτου, 43 χρόνων και τη φίλη 
της Παναγιώτα Βασ. Χριστοδουλο- 
πούλου 38 χρόνων. Αιτία της δολο
φονίας των δύο γυναικών, το γεγο
νός ότι η Παπαδάτου δεν ενέκρινε τη 
σχέση της Ραβανά με τον αδελφό 
της Γρηγόρη Παπαδάτο.

Το στυγερό έγκλημα διαπιστώθη
κε δυο μέρες μετά την τέλεσή του 
από τον αδελφό της Παπαδάτου, Νί
κο, ο οποίος είχε ανασυχήσει από 
την εξαφάνιση της αδελφής του και 
πήγε στο διαμέρισμα της Χριστοδου- 
λοπούλου (όπου έγινε και το έγκλη
μα) να δει μήπως βρισκόταν εκεί. 
Χτύπησε το κουδούνι του διαμερί
σματος αλλά δεν πήρε απάντηση κι 
έτσι ανέβηκε στο μπαλκόνι του δι
πλανού διαμερίσματος. Από την 
ανοιχτή μπαλκονόπορτα του σπιτιού 
της Χριστοδουλοπούλου αντίκρυσε 
το πτώμα της αδελφής του. Ειδοποί
ησε την αστυνομία οι άνδρες της 
οποίας έσπευσαν στον τόπο του εγ
κλήματος και άρχισαν συστηματική 
έρευνα. Κατ’ αρχήν οι υποψίες στρά
φηκαν στον πρώην αρραβωνιαστικό 
της Χριστοδουλοπούλου, επειδή ο: 
σχέσεις του με το θέμα δεν ήταν 
καλές.

Ο ύποπτος όμως προέβαλε ισχυ
ρό άλλοθι, πράγμα που έκανε τους 
αστυνομικούς να στραφούν σε άλλη 
κατεύθυνση. Εν τω μεταξύ νέα στοι
χεία προστέθηκαν σ’ αυτά που ήδη 
υπήρχαν. Ένα ματωμένο αποτύπωμα 
από γυναικείο παπούτσι στο πάτωμα 
και μια τούφα -  μάλλον γυναικεία -  
μαλλιά στο χέρι του ενός θύματος.

Με μοναδικό δεδομένο οι αστυνο
μικοί της Δίωξης κοινού εγκλήματος, 
το γεγονός ότι ο δράστης προερχό
ταν από το περιβάλλον των θυμάτων 
ξεκίνησαν να εξετάζουν όλους τους 
γνωστούς των δύο γυναικών με απο
τέλεσμα να φτάσουν στον αριθμό 
των 130 ατόμων συνολικά. Ανάμεσά 
τους ήταν και η Νίκη Δημοσθ. Ραβα
νού, 45 χρόνων από την Άρτα, αρρα
βωνιαστικιά του Γ ρηγόρη Παπαδά
του, αδελφού του ενός θύματος.

Κατ’ αρχάς η Ραβανού ισχυρίστη
κε ότι δεν γνώριζε που ήταν το σπίτι 
της Χριστοδουλοπούλου. Στη συνέ
χεια όμως της ανάκρισης όταν ανα
καλύφθηκαν τα αποτυπώματά της 
στο διαμέρισμα όπου διαδραματί
σθηκαν τα δυο φριχτά εγκλήματα 
βρέθηκε σε δύσκολη θέση και άρχι
σε να πέφτει σε αντιφάσεις. Σύμφω
να με τα στοιχεία που έχουν στα χέ
ρια τους οι άνδρες της Ασφάλειας 
στη δεύτερη κατάθεσή της η Ραβα
νού υποστήριξε ότι το διπλό έγκλη
μα πραγματοποίησαν μάγοι από την 
Τουρκία.

Κι αυτοί όμως οι ισχυρισμοί της 
δεν έπεισαν τους αστυνομικούς κι 
έτσι εφεύρε νέους λέγοντας πως δο
λοφόνος των δυο γυναικών ήταν κά
ποιος υδραυλικός για τον οποίο δεν 
γνώριζε τίποτα παραπάνω. Η αστυ
νομία είχε σιγουρευτεί για την άμε
ση σχέση της Ραβανού με το διπλό 
έγκλημα φαινόταν όμως απίστευτο 
να το έχει διαπράξει μόνη της.

Τέλος η στυγερή φόνισσα «έσπα
σε» και οι αστυνομικοί που έκαναν 
την ανάκρισή της άκουσαν έκπληκτοι 
το σατανικό σχέδιό της:

Η Ραβανού τηλεφώνησε από την 
Άρτα που κατοικούσε στην Αικατε
ρίνη Παπαδάτου και της έκλεισε ραν
τεβού στο σπίτι της Χριστοδουλο- 
πούλου στα Κάτω Πατήσια. Είπε πως 
θα ερχόταν με μια συμπατριώτισσά 
της μέντιουμ-καφεντζού για να πει 
στις δυο γυναίκες τον καφέ και να 
κάνουν μαγγανείες με κεριά. Έτσι 
και έγιναν τα πράγματα. Η Ραβανού 
έφτασε στην Αθήνα με τη μέντιουμ 
Μαργαρίτα Χαλιαρά από την Άρτα. 
Όπως φαίνεται όμως η Ραβανού πή
ρε μόνη της στο ραντεβού με τις δυο 
γυναίκες και η Χαλιαρά πήρε σε συγ
γενικό της σπίτι στην Αθήνα και πε- 
ρίμενε τηλεφώνημα από τη Ραβανού.

Η Ραβανού είπε στις δυο γυναίκες 
ότι σε λίγη ώρα το μέντιουμ θα έφτα
νε στο διαμέρισμα και τις προέτρε- 
ψε να κλείσουν τα παντζούρια και ν’ 
ανάψουν κεριά. Στη συνέχεια τους 
υπέδειξε να γονατίσουν η μια στην 
κουζίνα του σπιτιού και η άλλη στην 
κρεβατοκάμαρα. Οι γυναίκες υπά
κουσαν και τότε η Ραβανού άρπαξε 
τον μπαλντά από την κουζίνα και επι
τέθηκε πισώπλατα πρώτα στην Πα
παδάτου. Έντεκα τραύματα μέτρησε 
ο ιατροδικαστής κ. Μπεναρδής στο
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κεφάλη της γυναίκας και κατέληξε 
στη διαπίστωση ότι ο θάνατος ήταν 
ακαριαίος.

Η Χριστοδουλοπούλου προέβαλε 
αντίσταση όταν κατάλαβε τις προθέ
σεις της Ραβανού πράγμα που απο- 
δυκνείεται και από την τούφα των 
μαλλιών που βρέθηκε στο χέρι της.

Η Ραβανού όμως κατάφερε να την 
σκοτώσει καταφέροντάς της 13 χτυ
πήματα με τον μπαλτά. Και για να εί
ναι σίγουρη για το θάνατο του θύμα
τός της έκανε βρόχο μια πετσέτα και

17χρονος «βαποράκι» ηρωίνης

Ηρωίνη βάρους 3 κιλών και 250 
γραμμαρίων κουβαλούσε σε βαλίτσα 
με διπλά τοιχώματα ένα 17χρονος 
Αφγανός.

Πρόκειται για τον Αχμάντ Ομαρ- 
ζαντάχ που γεννήθηκε στην Καμ
πούλ και έμενε μόνιμα στο Νέο Δελ
χί των Ινδιών.

Η ηρωίνη που η αξία της ξεπερνά
ει τα 200.000.000 δραχμές ήταν συ
σκευασμένη σε πάνινες σακούλες και 
είχε τοποθετηθεί στα πλάγια τοιχώ
ματα της βαλίτσας. Ο νεαρός έφερε 
πλαστό σουηδικό διαβατήριο με το 
όνομα Μπογκνάρ Χάγκεκρανζ και τα
ξίδεψε στην Αθήνα από τη Βομβάη 
μέσω του Κουβέιτ.

Οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκω
τικών έπιασαν τον νεαρό, έπειτα από 
διαρκή μπλόκα στις αφίξεις του Ανα
τολικού Αεροδρομίου, αφού υπήρ
χαν πληροφορίες ότι θα έφτανε στην 
Αθήνα μεγάλη ποσότητα ηρωίνης 
από χώρα της Νοτιοδυτικής Ασίας.

Κατά την ανάκρισή του ο νεαρός 
υποστήριξε ότι τη βαλίτσα του την 
έδωσε κάποιος Ινδός στη Βομβάη 
για να τη μεταφέρει στην Αθήνα. Θα 
ερχόταν με άλλο δρομολόγιο ο Ινδός 
για να την παραλάβει από κεντρικό 
ξενοδοχείο. Γι’ αυτή τη δουλειά ο Αχ- 
μαντ θα έπαιρνε 10.000 δολάρια ως 
αμοιβή. Είπε ακόμη ο 17χρονος πως 
ήταν σίγουρος ότι μετέφερε πολύτι
μους λίθους και όχι ηρωίνη.

Μαζί του ο Αφγανός είχε και 3000 
μάρκα, τα οποία κατασχέθηκαν μαζί 
με την ηρωίνη.
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τον έσφιξε γύρω από το λαιμό του 
θύματος.

Στη συνέχεια έπλυνε τα χέρια της 
και προσπάθησε να εξαφανίσει τα αί
ματα από τα ρούχα και τα παπούτσια 
της. Ενώ εξαφάνιζε τα ίχνη η φόνισ- 
σα χρησιμοποίησε προσωρινά τις σα
γιονάρες της Χριστοδουλοπούλου. 
Από αυτές ήταν το ματωμένο αποτύ
πωμα παπουτσιού που βρέθηκε στο 
πάτωμα.

Ό ταν τέλειωσε το καθάρισμα η 
δράστης έβαλε τις σαγιονάρες και το

«Κολωνακιώτικη» κοκαΐνη

Ηθοποιοί, τραγουδιστές, μανεκέν 
και ζωγράφοι φέρονται αναμειγμένοι 
σε ευρύ δίκτυο διακίνησης και χρή
σης κοκαΐνης.

Τα μέλη της σπείρας διακινούσαν 
μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης από 
την Ολλανδία και τη διοχέτευαν σε 
διάφορους κύκλους στην πλατεία 
Κολωνακίου και στην Κω. Πουλού
σαν την κοκαΐνη αντί 14.000 έως 
18.000 δρχ. το γραμμάριο.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης 
Ναρκωτικών συνελήφθησαν: ο Γιάν- 
νης Μ. Γκινενιώτης, 39 χρόνων, κά
τοικος Άμστερνταμ και προσωρινά 
Αθηνών, η Ευαγγελία Σπ. Γκίνη, 43 
χρόνων, έμπορος πολύτιμων μετάλ
λων, κάτοικος Καισαριανής και ο 
Ελευθέριος Α. Μελιανός, 39 χρόνων 
κάτοικος Κω, υπάλληλος χαρτοπαι- 
κτικής λέσχης.

Ακόμα, απαγγέλθηκε κατηγορία 
κατά του Μήνα Αρ. Σεμερτζιάν, 49 
χρόνων ζωγράφου, κατοίκου Αθη
νών, του 50χρονου Αντώνη Μακρή, 
αγνώστων λοιπών στοιχείων και μιας 
Ολλανδέζας υπηκόου, με το όνομα 
Υβόννη, φίλης του Μακρή, μονίμου 
κατοίκου Άμστερνταμ.

Στην κατοχή της σπείρας βρέθη
καν και κατασχέθηκαν 245 γραμμά
ρια κοκαΐνης, 90 γραμμάρια σκόνη 
«Μανιτόλ», που χρησιμοποιείται για 
τη νοθεία της κοκαΐνης, μια ζυγαριά 
ακρίβειας, ένα αυτοκίνητο μάρκας 
BMW, που είχε χρησιμοποιηθεί για 
τη μεταφορά της κοκαΐνης, καθώς 
και 230.000 δραχμές και συ
νάλλαγμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προ
ανάκρισης, ο Γιάννης Γκινενιώτης,

μπαλντά σε μια τσάντα και πήγε στο 
σπίτι αλλοδαπού φίλου της στην 
Καλλιθέα. Εκεί βρέθηκαν οι σαγιονά
ρες. Τον μπαλντά, όπως ισχυρίστη
κε, τον πέταξε σε κάδο αποριμμάτων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε 
σε βάρος της Ραβανού, διαβιβάστη
κε στην Εισαγγελία της Αθήνας. Ο ει
σαγγελέας κ. Μακρής άσκησε εναν
τίον της ποινική δίωξη για «ανθρω
ποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, 
ιδιαζόντως απεχθή, οπλοφορία, 
οπλοχρησία και κλοπή».

στα τέλη περίπου του Οκτώβρη προ
μηθεύτηκε στο Άμεστερνταμ από τη 
φίλη του Αντώνη Μακρή άγνωστη 
ποσότητα κοκαΐνης, την οποία συ
σκεύασε μαζί με 180 χάπια μεθαδό- 
νης σε ένα μεταλλικό κουτί. Μετέφε
ρε τα ναρκωτικά με το αυτοκίνητό 
του στην. Ελλάδα μέσω Ευζώνων. Το 
κουτί με το οποίο μεταφέρθηκε η κο
καΐνη το είχαν καλύψει με ειδικό 
σπρέι για να παραπλανήσουν τα 
αστυνομικά σκυλιά την ώρα του 
ελέγχου.

Ο Γκινενιώτη έφτασε στην Αθήνα 
στις 8 Νομεβρίου και άρχισε τις επα
φές με τον Μηνά Σεμερτζιάν και την 
Ευαγγελία Γ κίνη για να κινήσει «το 
εμπόρευμα». Μικροποσότητα κοκαΐ
νης αγόρασε από τη Γ κίνη και ο Λευ- 
τέρης Μελιανός από την Κω. Ο τε
λευταίος συνελήφθη την ώρα που έμ
παινε σε ξενοδοχείο και πάνω του 
βρέθηκε το ναρκωτικό.

Στη συνέχεια συνελήφθησαν η Γ κί
νη και ο Γκινενιώτης. Σε έρευνα που 
έγινε στο ατελιέ του Σεμερτζιάν βρέ
θηκε μικροποσότητα κοκαΐνης και 
οχτώ χάπια μεθαδόνης. Ο καλλιτέ
χνης παρά τις αναζητήσεις της Αστυ
νομίας δεν βρέθηκε μέσα στα όρια 
του Αυτόφωρου για να συλληφθεί.

Ο Γ κινενιώτης οδηγήθηκε στην Ει
σαγγελία της Αθήνας. Εναντίον του 
καθώς και εναντίον των συνεργατών 
του, που δεν έχουν συλληφθεί, ασκή
θηκε ποινική δίωξη για αγορά, κατο
χή, εισαγωγή και πώληση ναρκωτι
κών κατ’ εξακολούθηση και για μεσο
λάβηση σε πώληση.

Κατά του Σεμερτζιάν και της Γ κί
νη ασκήθηκε ποινική δίωξη για προ 
μήθεια ναρκωτικών προς ιδία χρήση 
και για κατοχή.
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Σπείρα τσίμπησε σε δόλωμα 
της αστυνομίας

Οργανωμένο δίκτυο απατεώνων 
αποκαλύφηκε από την Αστυνομία με 
τη βοήθεια νεαρού που του έκλεψαν 
τη μοτοσικλέτα και έκανε απεγνω
σμένες προσπάθειες για να την εν
τοπίσει. Η σπείρα είχε εφεύρει έναν 
πρωτότυπο τρόπο να κλέβει τα θύμα
τά της που είχαν χάσει τη μοτοσικλέ
τα ή το αυτοκίνητό τους. Πωλούσε 
σχεδιαγράμματα με το σημείο που 
βρίσκεται η κλεμμένη μοτοσικλέτα. 
Τα σχεδιαγράμματα βέβαια ήταν 
πλαστά, όταν όμως το «θύμα τους» 
το κατάλαβε ήταν πια πολύ αργά, 
αφού εκείνοι είχαν πάρει πια τα χρή
ματα και ο άλλος δεν εντόπιζε τη μο
τοσικλέτα ή το αυτοκίνητό του ποτέ.

Αρχηγός της σπείρας των απατε
ώνων ήταν ο 45χρονος Δημήτρης 
Μπέσκος, αδελφός του πασίγνωστου 
«δράκου της Γλυφάδας».

Ο Μπέσκος και ο συνεργάτης του, 
Γιάννης Νικ. Λαμπρόπουλος, 31 χρό
νων έστηναν παγίδες βρίσκοντας τα 
θύματά τους από αγγελίες μέσω των 
οποίων προσφερόταν αμοιβή, σε 
όποιον έβρισκε το κλεμμένο αυτοκί
νητο η τη μοτοσικλέτα.

Μια παρόμοια παγίδα επιχείρησαν 
να στήσουν στον 31χρονο Πειραιώ
τη, Νίκο Σαρρή αλλά ήταν και τελευ
ταία τους.

Η περιπέτεια του παραλίγο θύμα
τος της σπείρας Σαρρή, άρχισε όταν 
κάποιοι του έκλεψαν έξω από το σπί
τι του στον Πειραιά μια μοτοσικλέτα 
«Καβασάκι 250». Την επόμενη ο Σαρ- 
ρής έκανε καταγγελία στην αστυνο
μία και ταυτόχρονα άρχισε να ψάχνει 
με κάθε τρόπο για να βρει τη μοτο
σικλέτα. Έβαλε αγγελίες στις εφη
μερίδες, τύπωσε κάρτες και τις μοί
ραζε και ερχόταν σε επαφή με αν
θρώπους που δήθεν γνώριζαν 
«κυκλώματα» για να τον οδηγήσουν 
στη μοτοσικλέτα.

Η σπείρα διάβασε την αγγελία και 
ένας από αυτούς τηλεφώνησε στο 
Σαρρή. Του είπε πως γνώριζε που 
βρισκόταν η μηχανή του και τον ρώ
τησε πόσα δίνει για να την βρει. 
«Εκατό χιλιάδες» ήταν η απάντηση 
του Σαρρή ο οποίος όμως δεν αρκέ- 
στηκε στην επιβεβαίωση του συνομη- 
λητή του και του έκανε κάποιες ερω
τήσεις για να διαπιστώσει αν όντως 
ο άλλος είχε δει τη μηχανή του. Από

τη συζήτηση διαπίστωσε ότι δεν 
γνώριζε ο συνομηλητής του τι χρώ
μα έχει η σέλα της μηχανής και υπο
ψιάστηκε ότι κάτι συμβαίνει. Δεν 
έδειξε όμως ότι αντιλήφθηκε τίποτα 
και συνέχισε τη συζήτηση. Έδωσε 
ραντεβού με τον άγνωστο να του πά
ει τα χρήματα και να πάρει το σχε
διάγραμμα του σημείου που βρισκό
ταν η μηχανή του.

Στη συνέχεια ο Σαρρής πήγε στο 
2ο Τμήμα Ασφάλειας του Πειραιά και 
ζήτησε τη βοήθεια της Αστυνομίας.

Πήγε στο ραντεβού ενώ οι αστυ
νομικοί τον παρακολουθούσαν δια
κριτικά από απόσταση. Έκανε ότι 
άφησε τα χρήματα στο προκαθορι
σμένο σημείο και πήρε το σχεδιά
γραμμα. Πήγε στο σημείο που ανέ
φερε ότι βρίσκεται η μοτοσικλέτα αλ
λά δεν βρήκε τίποτε. Ο ένας από 
τους δράστες τηλεφώνησε ξανά 
αφού δεν βρήκαν τα χρήματα όπως 
είχαν συμφωνήσει. Ήταν απειλητι
κός και ζήτησε τα χρήματα γιατί δια
φορετικά σύμφωνα με τα λεγόμενό

Συνελήφθη ο επίδοξος 
ανήλικος βιαστής

Από αστυνομικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Κηφισιάς συνελήφθη και 
παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα 
Ανηλίκων Αθηνών, ο ανήλικος Σ.Κ., 
15 χρόνων κάτοικος Ν. Ερυθραίας, ο 
οποίος από καιρό απασχολούσε την 
Ασφάλεια Κηφισίας για σειρά επιθέ
σεων σε γυναίκες με σκοπό να ασελ- 
γήσει εις βάρος τους. Συγκεκριμένα 
υπάρχουν επτά (7) επώνυμες καταγ
γελίες γυναικών, οι οποίες δέχτηκαν 
επίθεση από τον επίδοξο βιαστή με 
σουγιά μήκους 8 εκατοστών.

Ο παραπάνω ανήλικος αφού απει-

Μισό κιλό καθαρή ηρωίνη έφεραν 
από τη Βομβάη δυο Πειραιώτες αλ
λά συνελήφησαν στο δυτικό αερο
δρόμιο από αστυνομικούς της Δίω
ξης Ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα ο Αντώνης Δέδες 
και ο Ιωάννης Μητσάκης πιάστηκαν 
ενώ έρχονταν από Ινδία μέσω Ρώ
μης. Οι δυο νεαροί ηλικίας και οι δυο 
26 χρόνων φάνηκαν ύποπτοι στους 
έμπειρους αστυνομικούς και οδηγή
θηκαν σε ειδική αίθουσα για έλεγχο.

Η ηρωίνη ήταν κρυμμένη σε πακέ

του ο Σαρρής δεν θα έβλεπε ξανά τη 
μοτοσικλέτα του. Ο Σαρρής συμφώ
νησε και για το επόμενο ραντεβού. 
Σε συνεργασία με την αστυνομία 
άφησε ένα πακέτο που ήταν κομένες 
εφημερίδες σε σχήμα πεντοχίλιαρου, 
στο εξωτερικό του οποίου υπήρχαν 
δυο πεντοχίλιαρα.

Αυτή τη φορά για να παραλάβουν 
το χρήμα πήγαν στο σημείο του ραν
τεβού ο Μπέσκος μαζί με τον συνερ
γάτη του Γιάννη Λαμπρόπουλο. Τη 
στιγμή που έσκυψαν για να πάρουν 
τα χαρτονομίσματα οι αστυνομικοί 
τους συνέλαβαν. Οδηγήθηκαν στο 
2ο Τμήμα Ασφαλείας του Πειραιά 
όπου ομολόγησαν την πράξη τους.

Είχαν πάνω τους όμως 200.000 
δραχμές που ή αστυνομία πιστεύει 
ότι είναι κέρδη από ανάλογες περι
πτώσεις.

Ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον 
τους ποινική δίωξη για «απάτη και 
απόπειρα απάτης, σε βαθμό κακουρ
γήματος, κατ’ επάγγελμα».

Ηρωίνη από τη Βομβάη

λούσε ότι θα σκοτώσει τις γυναίκες 
που πλησίαζε, ασελγούσε επάνω 
τους και όταν αυτές καλούσαν σε 
βοήθεια τις εγκατέλειπε κι ετρέπετο 
σε φυγή.

Οι συντονισμένες όμως ενέργειες 
των ανδρών του Τ.Α. Κηφισός οδή
γησαν στη σύλληψή του κοντά στον 
ηλεκτρικό σταθμό Κηφισιάς, ύστερα 
από λεπτομερή περιγραφή των χα
ρακτηριστικών από τις ποθούσες.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε στο οικείο 
Τμήμα Ασφάλειας όπου αναγνωρί
στηκε από όλες τις ποθούσες. Στη 
συνέχεια ανακρινόμενος παραδέχτη
κε τις πράξεις του και απεστάλη στον 
εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών.
τα από τσιγάρα, σε προφυλακτικά 
και σε μια ζώνη. Από την ανάκριση 
προέκυψε ότι ο Δέδες και ο Μητσά
κης πήγαν στη Βομβάη αποκλειστι
κά και μόνο για να αγοράσουν ηρωί
νη. Σκοπός τους ήταν να την μεταφέ
ρουν στην Ελλάδα και να την 
πουλήσουν.

Οι δύο έμποροι του «λευκού θανά
του» μετά τη σύλληψή τους οδηγή
θηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος 
άσκησε εναντίον τους δίωξη για αγο
ρά, εισαγωγή, κατοχή ναρκωτικών 
ουσιών και λαθραία εισαγωγή συναλ
λάγματος κατά συναυτουργία.
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«Είχα καθήκον...»
Ναρκωτικά στα σχολεία!
Η μέχρι χθες πλανώμενη απειλή των ναρκωτικών έχει 

γίνει σήμερα ορατή πραγματικότητα.
Τα ναρκωτικά, πρόβλημα μέχρι χθες μιας περιθωριο

ποιημένης κατηγορίας ατόμων, πήραν τελευταία τόσο με
γάλη ένταση και έκταση ώστε να απειλούν και το πιο 
αθώο τμήμα της κοινωνίας, τη μαθητική νεολαία.

Η σπουδαιότητα και η σοβαρότητα του προβλήματος 
αποδεικνύεται και από το πρόσφατο επεισόδιο που έγινε 
έξω από το 1ο Λύκειο της Καλλιθέας.

Ο αστυφύλακας Β. Βελελέκος που υπηρετεί στο ΙΕ' 
Α.Τ., ευρισκόμενος εκτός υπηρεσίας, επεχείρησε να συλ- 
λάβει, με προτεταμένο το περίστροφό του, ομάδα τεσσά
ρων ατόμων, την ώρα που εμπορεύονταν ναρκωτικά έξω 
από το σχολείο. Ο αστυφύλακας κατόρθωσε να συλλάβει 
τον ένα και στην προσπάθεια να του περάσει τις χειροπέ
δες, εκπυρσοκρότησε το περίστροφό του και τραυμάτισε 
τον 30χρονο έμπορο ναρκωτικών X. Καρασαββάίδη.

Παρόλο που ο Καρασαββαΐδης, ο οποίος και στο πα
ρελθόν έχει καταδικαστεί για παραβάσεις του νόμου περί 
ναρκωτικών, δε ζήτησε την ποινική δίωξη του αστυφύλα
κα, ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, αφού μελέτησε τη δι
κογραφία, διέταξε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση 
από το Α.Τ. Καλλιθέας.

Η παραπομπή του αστυφύλακα στη δικαιοσύνη προκά- 
λεσε μια σειρά από σχόλια και αντιδράσεις στην κοινή 
γνώμη, η οποία ζει καθημερινά το πρόβλημα και ανησυχεί 
για τις τρομακτικές διαστάσεις που παίρνει στις μέρες μας. 
Οι θέσεις της κοινής γνώμης έθιγαν κυρίως τις πρακτικές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αστυνομία στη δίωξη των 
εμπόρων ναρκωτικών. Παράλληλα δεν παρέλειπε να 
εκφράσει τη συμπαράστασή της στη συγκεκριμένη ενέρ
γεια του αστυφύλακα.

Ας δούμε, λοιπόν, μερικά από τα σχόλια του ημερήσιου 
τύπου.

«ΕΘΝΟΣ»: «Ο αστυφύλακας Βελελέκος, τιμώντας την 
αποστολή του, έδωσε μάχη με τους αχυράνθρωπους των 
ναρκωτικών, που αγωνίζονται να εκφυλίσουν τη νεολαία 
για να προσελκύσουν πελατεία για τη σατανική... πραμά
τεια τους».

Στην ίδια εφημερίδα δημοσιεύεται επώνυμη επιστολή 
αναγνώστη, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «...Δεν πί
στευα ποτέ ότι κάποιος που προσφέρει κοινωφελές έργο 
και φροντίζει για την τήρηση των θεσμών και της τάξης, 
θα μπορούσε να διωχθεί ποινικά. Κάπως έτσι έγινε στην 
περίπτωση του Β. Βελελέκου, ο οποίος, προσπαθώντας να 
συμβάλει στην καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτι
κών σε μια περιοχή όπως η Καλλιθέα, όπου πωλούνται 
σαν καραμέλες, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα...».

«ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ»: «...Θα περάσει πολύς καιρός για 
να σβήσουν από τη μνήμη τους οι μαθητές, οι γονείς και 
οι καθηγητές του 1ου Λυκείου της Καλλιθέας τις τρομε
ρές στιγμές που έζησαν το μεσημέρι της προηγούμενης 
Δευτέρας. Ο 30χρονος X. Καρασαββαΐδης, έμπορος «λευ
κού θανάτου», πουλούσε ηρωίνη σε μαθητές. Για καλή 
τύχη των παιδιών περνούσε από εκεί ο αστυνομικός Βε
λελέκος που προσπάθησε να τον συλλάβει. Ο Καρασαβ- 
βάίδης το έβαλε στα πόδια. Στην προσπάθειά του να τον 
πιάσει και να βάλει τέρμα στο θανατηφόρο εμπόριο, τον 
τραυμάτισε, λίγα μέτρα μακριά από την πόρτα του σχο
λείου...».

«...Οι έμποροι δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο... Το παί
ζουν αγαπητικοί αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τίπο

τα άλλο από στυγνοί δολοφόνοι... Πριν λίγες μέρες ένας 
αστυφύλακας δεν άντεξε σ ' αυτά που έβλεπαν τα μάτια 
του. Λειτούργησε με το υποσυνείδητο και όχι με τη λογι
κή. Είδε τους εμπόρους να πλασάρουν ναρκωτικά σε φα
κελάκια έξω από το σχολικό συγκρότημα της Καλλιθέας. 
Ντράπηκε για τη στολή του. Γιατί οι έμποροι ενώ τον έ
βλεπαν να περνάει δίπλα τους, δεν έδωσαν καμιά σημα
σία. Ο άνθρωπος λειτούργησε ενσπκτωδώς... Ο αστυνομι
κός αντί να δεχτεί τα συγχαρητήρια από τους ανώτερούς 
του, πήρε κλήση για απολογία. Οι ανώτεροί του διέταξαν 
Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Αν είναι δυνατόν. Έ τσι δεν 
πρόκειται να απαλλαγούμε από τη μάστιγα... Ας αντιδρά- 
σουμε όπως αντέδρασε ο αστυφύλακας, ο οποίος όταν εί
δε τον έμπορο, είδε μπροστά του ένα δολοφόνο. Δε σκέ- 
φτηκε τις κυρώσεις. Δε σκέφτηκε την ταλαιπωρία που θα 
υποστεί από την ίδια του την υπηρεσία. Έγινε μόνος του 
πρωτόκολλα και διατυπώσεις, ο τιμωρός του δολοφόνου 
που θησαυρίζει πουλώντας «θάνατο» έξω από τα σχολεία. 
Πουλώντας ηρωίνη στους μαθητές. Τους αυριανούς μελ
λοθάνατους».

«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»: «Προβληματισμό στην κοινή γνώμη, 
που ανησυχεί για τις τραγικές διαστάσεις του προβλήμα
τος των ναρκωτικών, προκαλεί η παραπομπή στη Δικαιο
σύνη του αστυφύλακα ΒΕΛΕΛΕΚΟΥ...».

«ΕΛΕΥΘ. ΩΡΑ»: «Σίγουρα ο αστυφύλακας θα πρέπει να 
κάνει συστάσεις στον παραβάτη, αντί να χρησιμοποιεί το 
υπηρεσιακό του περίστροφο. Αλλά όταν απειλείται η ζωή 
του από έμπορο ναρκωτικών δεν αρκούν οι συστάσεις. 
Κατά τη γνώμη μας αυτός ο αστυφύλακας κάνει το καθή
κον του. Και επειδή κάνει το καθήκον του ευρίσκεται στον 
εισαγγελέα...».

«ΕΛΕΥΘ. ΤΥΠΟΣ»: «...Ο Βελελέκος έκανε αυτό που έ
χει χρέος να κάνει κάθε αστυνομικός που έχει ταχθεί στην 
καταπολέμηση του εγκλήματος...».

Κάτοικος της περιοχής της Καλλιθέας: «Το γεγονός ότι 
οι έμποροι και χρήστες έφθασαν να κάνουν αγοραπωλη
σίες μέρα μεσημέρι και μάλιστα έξω από σχολείο πρέπει 
να προβληματίσει όλους μας και κυρίως τους γονείς, αφού 
ο κίνδυνος έχει γίνει πολύ μεγάλος πλέον. Νομίζω ότι 
πρέπει να ληφθούν σκληρά και σοβαρά μέτρα από την 
αστυνομία, κάτι που μέχρι τώρα δε γίνεται, γιατί μη ξεχνάς 
ότι και αυτή η σύλληψη του τοξικομανή έγινε κατά τύχη, 
ενώ ο έμπορος διέφυγε σαν κύριος».

Ο Πανελλήνιος Αντιναρκωτικός Αγώνας σε ανακοίνωση 
που εξέδωσε επισημαίνει: «Είναι λυπηρό να τραυματίζεται 
κάποιος άνθρωπος, έστω και έμπορος ναρκωτικών, αλλά 
είναι ακόμα λυπηρότερο να οδηγείται στο δικαστήριο κά
ποιος που προσπαθεί να προφυλάξει εμάς και τα παιδιά 
μας από τον ύπουλο εχθρό που λέγεται ναρκωτικά. Δεν 
αντιλαμβανόμαστε γιατί εκείνοι οι οποίοι δολοφονούν την 
ελληνική νεολαία με τα ναρκωτικά πρέπει να απολαμβά
νουν της προστασίας της Ελληνικής Πολιτείας και της εν- 
νόμου τάξεως και εκείνοι οι οποίοι την προασπίζονται να 
σύρονται στο δικαστήριο. Πράξεις σαν του αστυφύλακα 
Βασίλη Βελελέκου αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση».

Εμείς, αντί για σχόλια, παραθέτουμε τα λόγια του αστυ
φύλακα Β. Βελελέκου από συνέντευξή του: «...Είδα τους 
τέσσερις νεαρούς να πουλάνε τα φακελάκια με το θάνατο 
στα παιδιά του σχολείου. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτε 
άλλο, παρά το καθήκον μου. Το έκανα, γ ι' αυτό τώρα είμαι 
κατηγορούμενος. Διακινδύνευα τη ζωή μου εκείνη την ώ
ρα. Όποιος έχει παιδιά, όμως, μπορεί να καταλάβει γιατί 
έκανα ό,τι έκανα...».



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

Πέτυχαν στις εξετάσεις και εισάχθησαν στο Τμήμα 
Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης ανθυπαστυνόμων 
της Σχολής Αξιωματικών, περιόδου 1989-1990, οι κατω
τέρω ανθυπαστυνόμοι: ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Ιωάννης, 
ΠΡΕΝΤΖΑΣ Λάμπρος, ΠΕΤΡΙΔΗΣ Χρήστος, ΤΣΙΑΡΑΣ 
Ευθύμιος, ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ Δημήτριος, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
Νικόλαος, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ 
Δημήτριος, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Βασίλειος, ΤΣΙΩΝΑΣ Δημή- 
τριος, ΚΑΡΥΩΤΗΣ Δονάτος, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, 
ΜΑΓΚΙΩΡΟΣ Αποστολής, ΔΡΑΚΑΤΟΣ Απόστολος, ΠΑ- 
ΤΡΙΚΟΥΝΑΚΟΣ Ιωσήφ, ΚΟΚΚΑΛΑΣ Αντώνιος, ΑΝΤΩ- 
ΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΜΠΑΞΙΒΑΝΤΗΣ Νικόλαος, ΣΠΥ- 
ΡΑΚΟΣ Γεώργιος, ΤΣΟΥΚΑΠΑΣ Δημόκριτος, ΚΑΤΖΙΛΑ- 
ΚΗΣ Εμμανουήλ, ΣΙΟΥΤΑΣ Ευάγγελος, ΤΣΩΛΟΣ 
Παναγιώτης, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος και ΒΑΣΙΛΟΣ 
Κωνσταντίνος.

Επίσης κατά σειρά αρχαιότητας εισάχθησαν οι αν- 
θυπαστυνόμοι: ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ Σωκράτης, ΓΑΛΑΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος, ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Χρήστος, ΜΑ- 
ΡΑΒΑΣ Αθανάσιος, ΦΟΥΝΤΑΣ Παύλος, ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Ιω
άννης, ΠΑΝΑΓΟΥ Γεώργιος, ΧΑΤΔΟΓΙΑΝΝΟΣ 
Κων/νος, ΑΡΚΟΛΑΚΗΣ Κων/νος, ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ Πανα
γιώτης, Ν ΕΛΛΑΣ Χριστόφορος, ΛΑΖΑΚΗΣ Χαράλαμ
πος, ΠΑΠΑΤΩΑΝΝΟΥ Κων/νος, ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Χαρά
λαμπος, ΙΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος, ΒΙΔΙΑΔΑΚΗΣ Ευάγγελος, 
ΣΟΦΙΑΝΟΣ Δημήτριος.

Τέλος, πέτυχαν στις ίδιες εισαγωγικές εξετάσεις, οι 
γυναίκες ανθυπαστυνόμοι ΧΑΤΖΑΚΗ Ευτυχία και ΚΩ- 
ΤΣΗ Ελένη ενώ εισάχθησαν καθ’ υπέρβαση και χωρίς 
εξετάσεις οι κατωτέρω ανθυπαστυνόμοι, πτυχιούχοι 
ανωτάτων και ανωτέρων σχολών:

ΠΑΠΠΑΣ Γεώργος, ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ Νικόλαος, ΧΑΡΙ- 
ΤΙΔΗΣ Λεωνίδας, ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗΣ Εμμ., ΔΗ MAN ΙΔΗΣ 
Ιωακείμ, ΑΔΑΜΙΔΗΣ Μιχαήλ, ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ Σπυρί
δων, ΓΙΔΑΡΑΚΟΣ Κων/νος, ΤΣΕΛΙΟΣ Νικόλαος.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 

Τ.Ε.Μ.Α. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
(Εκπαιδ. σειρά 1989-1990) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

α. Περιβολή αδειούχων -  Παράδοση οπλισμού (άρ
θρο 23 του Π.Δ. 27/86 «άδειες αστυν. προσωπικού»).

β. Δεδικασμένο -  μη συρροή ποινών (άρθρο 9 του 
Π.Δ. 96/86 «πειθαρχικό δίκαιο αστυν. προσωπικού»).

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
1ο Θεωρητικό
α. Άμυνα (άρθρο 22 Π.Κ.).
β. Συκοφαντική δυσφήμιση (άρθρο 363 Π.Κ.)
2ο Πρακτικό
Ο Α', κρατώντας στα χέρια του μια χειροβομβίδα, 

απειλεί τον Β', αστυφύλακα, ότι θα τον σκοτώσει αν 
συλλάβει το γιο του Γ' που έκλεψε το αυτοκίνητο του

Δ. Ο αστυφύλακας από ανησυχία που περιέρχεται, δε 
συλλαμβάνει τον Γ' για κλοπή, μολονότι το έγκλημα 
είναι αυτόφωρο.

Ερωτάται: Διέπραξε ο Α' έγκλημα; Αν ναι ποιο και 
γιατί;

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
1ο Θεωρητικό
Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η νυχτερινή έρευ

να σε κατοικία (άρθρο 254 Κ.Π.Δ.).

2ο Πρακτικό
Ο Α' την 10.30' ώρα της 17.7.89 εξυβρίζει τον Β. Ο 

Β' αρχικά αποφάσισε να μη δώσει συνέχεια στο θέμα 
και πήγε σπίτι του. Την 8.30 ώρα της επομένης (18.7.89) 
ύστερα από ώριμη σκέψη, μετέβει στο Α.Τ. της περιο
χής του και κατέθεσε στον αξιωματικό υπηρεσίας, 
ανθ/μο Γ, έγκληση κατά του Α', οποίος κάθεται σε πα
ρακείμενο καφενείο. Ο Β' απαιτεί την εφαρμογή της αυ
τόφωρης διαδικασίας.

Ερωτάται! Τι πρέπει να κάνει ο αξιωματικός υπηρε
σίας και γιατί;

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Απονεμήθηκαν ηθικές αμοιβές στο κατωτέρω αστυ

νομικό προσωπικό διότι κατόρθωσαν να συλλάβουν ή 
βοήθησε στη σύλληψη κλεφτών διαρρηκτών και «τσαν- 
τάκηδων»:

Αστυνόμο Β' ΚΑΝΑΤΑ Νικόλαος, Υπαστυνόμο Β' ΔΗ
ΜΟΥ Δημήτριο, αρχιφύλακες ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θεόδωρο, 
ΚΑΣΚΑΝΕΤΑ Βασίλειο και αστυφύλακες: ΤΖΟΜΠΑΝΑ- 
ΚΗ Κων/νο, ΜΑΡΙΝΙΔΗ Νικόλαο, ΠΑΠΠΑ Δημήτριο, 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Αθανάσιο, ΜΑΡΚΗ Δημήτριος, 
ΚΑΚΑΡΑ Παναγιώτη και X' ΑΝΤΩΝΑΚΗ Γεώργιο της 
Α.Δ. Εύβοιας.

Αστυνόμο Β' ΜΑΚΡΥΑΛΕΑ Γεώργιο, ανθ/μο ΜΗΤΡΟ- 
ΘΑΝΑΣΗ Γεώργιο και αρχιφύλακα ΛΑΜΠΡΟΥ Δημή- 
τριο του ΙΣΤ' Τ.Α. Αθηνών.

Υπαστυνόμο Α' ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟ Νικόλαο, αρχιφύλα
κα ΚΑΡΑΓΙΩΤΗ Αθανάσιο και αστυφύλακες ΒΑΛΛΑ 
Αθανάσιο, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ Μάριο, ΝΤΟΝΤΟ Χρήστο, 
ΜΠΙΡΗ Νικόλαο, ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Γεωργ., ΓΑΡΟ Παν
τελή, ΜΑΤΣΩΤΑ Λουκά, ΚΑΠΕΤΑΝΑΝΔΡΕΟΥ Νικόλαο, 
ΜΟΥΡΤΖΗ Αναστάσιο, ΤΣΕΤΣΙΚΑ Νικόλαο, ΠΕΠΠΑ Ευ- 
ρυπίδη, ΚΑΛΟΓΕΡΑ Κων/νο, ΚΟΥΦΟ Απόστολο, ΞΥΔΗ 
Θεόδωρο, ΝΕΡΣΕΣΙΑΝ Αντώνιο, ΜΠΕΓΟ Παναγιώτης, 
ΚΩΤΣΗ Κων/νο, ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ Ηρακλή, ΒΕΛΗΓΚΕΚΑ 
Κων/νο και ΓΟΓΑΛΗ Μιχαήλ της Διεύθυνσης Άμεσης 
Δράσης Αττικής.

Για παρόμοιους λόγους απονεμήθηκε έπαινος και 
υλική αμοιβή στους αστυφύλακες της Άμεσης Δράσης 
Αττικής ΦΛΕΣΣΑ Αθανάσιο, ΔΗΜΟΥ Γρηγόριο, ΓΕΩΡ
ΓΙΟΥ Κων/νο, ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΚΟ Λάμπρο, ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΗ 
Κων/νο, ΓΡΑΦΑΚΟ Δημήτριο, ΠΑΓΑΝΗ Χαράλαμπο και 
ΕΙΚΟΣΠΕΝΤΑΚΗ Ιωάννη.

Απομήθηκαν ηθικές αμοιβές στο κατωτέρω αστυνο
μικό προσωρινό διότι κατόρθωσαν να συλλάβουν ή βοή
θησαν στη σύλληψη, κατόχους ή εμπόρους ναρ
κωτικών:



ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Αστυνόμο Β' ΒΛΑΧΑΒΑ Κων/νο αρχιφύλακες ΚΑΤΕΡ
ΓΑΡΗ Βασίλειο, ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗ Κων/νο και αστυφύλα
κα ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γεώργιο του Τ.Α. Βόλου.

Υπαστυνόμο ΤΣΙΑΜΗ Χρηστό, άνθ/μους ΓΑΛΛΟ Λά
ζαρο, ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γεώργιο, αρχιφύλακες ΓΑΝΩ- 
ΤΗ Παναγιώτη, ΤΣΙΡΩΝ Η Νικόλαο και αστυφύλακες 
ΖΑΓΓΑΝΑ Ευθύμιο, ΑΝΤΩΝΑΚΗ Ανδριανό, ΚΟΚΚΙΝΟ 
Δημήτριο, ΠΕΠΠΑ Ιωάννη, ΝΑΣΙΑΚΟ Δημήτριο και 
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Σπυρίδωνα του Α.Τ. Μηλεών και Α.Σ. 
Αργαλαστής.

Αστυνόμο Α' ΜΗΝΑΣΙΔΗ Πρόδρομο, αστυνόμο Β' 
ΜΠΟΖΙΚΗ Κων/νο και αστυφύλακες ΧΑΤΤΑ Ιωάννη, 
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ Ιωσήφ, ΜΠΟΥΤΖΟΥΚΙΔΗ Ιωάννη και 
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Ιωάννη του Τ.Α. Δράμας.

Αρχιφύλακες ΜΩΚΟ Χρηστό, ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ Ιωάννη 
και αστυφύλακες ΚΑΒΒΑΔΙΑ Διονύσιο, ΤΣΙΚΑΛΑ Παρα- 
σκευά, ΒΑΣΤΑΡΔΗ Γεώργιο, ΜΑΝΘΟ Σταύρο, ΓΡΙΒΑ 
Νικόλαο, ΜΥΤΤΗ Κων/νο, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, 
ΠΙΠΕΡΓΙΑ Ιωάννη, ΜΠΑΡΚΑ Γρηγόριο, ΠΑΠΑΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κων/νο, ΜΑΡΓΩΝΗ Χρυσόστομο, ΚΑΛΟΥ- 
ΔΗ Διονύσιο και ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ Κων/νο της Δ/νσης 
Άμεσης Δράσης Αττικής.

για παρόμοιους λόγους απονεμήθηκε έπαινος και υλι
κή αμοιβή στους αστυνομικούς:

Αστυνόμο Β' ΚΑΝΑΤΑ Νικόλαο, υπαστ. Β' ΚΡΑΣΑ- 
ΔΑΚΗ Κων/νο, ανθ/μους ΒΑΚΑΡΟ Μιχαήλ και ΜΠΙΛΑ- 
ΛΗ Γρηγόριο αρχιφύλακα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κων/νο και αστυ
φύλακες ΜΥΛΩΝΑ Κων/νο, ΧΑΤΖΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Γεώρ
γιο, ΣΜΠΙΛΙΡΗ Χρήστο και ΚΑΚΑΡΑ Παναγιώτη του 
Τ.Α. Χαλκίδας.

Υπαστ. Α- ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗ Κων/νο, ανθ/μους ΚΟΥΚΟ- 
ΒΙΝΗ Δημήτριο, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ Γεώργιο, αρχιφύλα
κες ΤΣΩΤΑ Κων/νο, ΚΑΜΖΕΛΑ Χρήστο και αστυφύλα
κες ΣΜΑΝΗ Κων/νο, ΣΚΟΥΤΑ-ΣΙΑΚΟ Βησσαρίωνα, 
ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΗ Σεραφείμ και ΤΣΙΛΙΚΑ Αθανάσιο του 
Τ.Α. Μεσολογγίου.

Λοιπές ηθικές αμοιβές
• Απομενήθηκε εύφημη μνεία στους αστυνόμο Β- ΒΛΑ
ΧΑΒΑ Κων/νο, υπαστυνόμο Α' ΓΑΚΗ Αθανάσιο, ανθυ/μο 
ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗ Χρήστο και αστυφύλακες ΠΑΠΑΕΥΘΥ- 
ΜΙΟΥ Αθανάσιο και ΜΠΡΑΖΙΩΤΗ Αθανάσιο του Τ.Α. Βό
λου, διότι συνέλαβαν και αφόπλισαν με κίνδυνο της ζω
ής τους, επικίνδυνο κακοποιό που με την απειλή πολε
μικού όπλου ανάγκασε τρεις οδηγούς Ι.Χ. Ε αυτο
κινήτων να τον μεταφέρουν εναλλάξ, απ’ τη Θεσσαλο
νίκη στο Βόλο.
• Χορηγήθηκε υλική αμοιβή 30.000 δραχμές στον κα
θένα, στον αρχιφύλακα ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ Χαράλαμπο και 
αστυφύλακα ΠΑΣΤΡΑ Ευάγγελο της Άμεσης Δράσης 
Αττικής, διότι συνέλαβαν κακοποιό ο οποίος απειλού
σε την εργοδότρια του μέσα στο σπίτι της, με ένα τρα- 
πεζομάχαιρο.
• Απονεμήθηκε έπαινος στον αρχιφύλακα ΠΑΤΣΗ Δη- 
μήτριο της Άμεσης Δράσης Αττικής διότι συνέβαλε 
στην αποκάλυψη, ανεύρεση και σύλληψη του δράστη 
που αποπειράθηκε να αποπλανήσει ανήλικη.
• Απονεμήθηκε έπαινος στον ταξίαρχο ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΑ- 
ΚΗ Κων/νο, αστυνόμο Β' ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ Γεώργιο, υπαστ. 
Α ’ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Γεώργιο ανθ/μο ΔΗΜΟ Απόστολο

αρχιφύλακα ΜΑΛΛΙΑΡΟ Ιωάννη και αστυφύλακα ΣΑΡ- 
ΡΗ Εμμανουήλ της Α.Δ. Ρεθύμνης διότι συνέδραμαν 
αποτελεσματικά ομάδα συναδέλφων τους των ΕΚΑΜ 
προκειμένου να συλληφθεί καταζητούμενος και λίαν 
επικίνδυνος κακοποιός σε περιοχή των Χανίων.
• Απομενήθηκε έπαινος στον υπαστυνόμο Β' ΜΠΙΣΚΟ 
Γεώργιο, ανθ/μους ΜΟΥΣΧΟΥΡΑ Δημήτριο και ΑΝΑ- 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Αγαμέμνωνα και αστυφύλακες ΝΙΚΟ- 
ΛΑΚΑΚΗ Θεόδωρο, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Βασίλειο και ΚΟ- 
ΛΟΒΑΔΗ Παναγιώτη του Τ.Α. Άργους διότι συνέλαβαν, 
σε τρεις περιπτώσεις, όσους έπαιξαν το τυχερό παίγνιο 
«ΖΑΡΙΑ».

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Ο υπαστυνόμος Β' ΚΟΥΤΛΗΣ Ανδρέας του Α.Τ. Υπά

της Φθιώτιδας (τηλ. 0231/59631), επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του που υπηρετεί σε υπηρεσία 
του λεκανοπέδιου Αττικής.

Ο αρχιφύλακας Μαρμαθιανάκης Γεώργιος που υπηρετεί στο 
Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνά
δελφό του που υπηρετεί στις Α.Δ. Καρδίτσας, Λάρισας και Τρι
κάλων.

Ο αρχιφύλακας Ντζιαβίδας Θωμάς που υπηρετεί στην Α.Δ 
φθιώτιδος επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό του που 
υπηρετεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ
Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και 

Δημόσιας Τάξης, χορηγήθηκε στο στρατιωτικό προσω
πικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστι
κού Σώματος επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθο
λογίου, που ανέρχεται σε ποσοστό 15% και υπολογί
ζεται στις κανονικές μηνιαίες αποδοχές καθενός.

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται όπως και οι αποδο
χές με τις μισθολογικές καταστάσεις, υπόκειται στις 
κρατήσεις των επιδομάτων, δεν λαμβάνεται υπόψη για 
τον υπολογισμό της Α.Τ.Α., ενώ λαμβάνεται υπόψη για 
τον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών και αδείας.

Το παραπάνω επίδομα καταβλήθηκε ήδη στους δι
καιούχους σταδιακά και σε ποσοστό 50% από 1-7-1989 
και σε ποσοστό 100% από 1-1-1990.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Ανθυπαστυνόμος ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Αλέξανδρος του Χα-

ραλάμπους. Γεννήθηκε το 1944 στο Λεοντάριο Θηβών. 
Πέθανε στις 28.10.89.

Αρχιφύλακας ΚΟΛΛΙΑΣ Φώτιος του Νικολάου. Γεν
νήθηκε το 1944 στο Αβράμιο Μεσσηνίας. Πέθανε στις 
29.10.89

Αστυφύλακας ΚΑΠΑΡΟΣ Κωνσταντίνος του Πανα
γιώτη. Γεννήθηκε το 1964 στο Διάσελο Άρτας. Πέθα
νε στις 29.10.89.

Αστυφύλακας ΠΑΡΤΟΥΛΑΣ Δημήτριος του Ιωάννη. 
Γεννήθηκε το 1959 στην Κάρπη-Κιλκίς. Πέθανε την 
1.11.89.

Αρχιφύλακας ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΗΣ Βασίλειος του Μι
χαήλ. Γεννήθηκε το 1946 στη Νίψα Αλεξανδρούπολης. 
Πέθανε στις 5.11.89.
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΩΡΕΣ /

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Εμπειρικοί τρόποι θεραπείας.
2. Όνομα βασιλιάδων της αρχαίας 

Συρίας — Μαθηματικό σύμβολο.
3. Αρχαίο επιφώνημα — Έχω αμφι

βολίες.
4. Μαμή — Φέρω, οδηγώ κάποιον — 

Βελγική πόλη.
5. Μικρά σε αριθμό — Συνένωση 

ομοειδών επιχειρήσεων σε μια.
6. Οι πρώτες απαραίτητες στη βιομη

χανία (καθ.) — Αναπόφευκτος.
7. Το κρασί της θείας μετάληψης — 

Άφωνοι... γέροι.
8. Γιορτάζει κι αυτός το Πάσχα — 

Δεν είναι ο έφηβος.
9. Βυζαντινή νότα — Πολύ φτηνά.

10. Αράχνη τον υφαίνει — Δείχνει —
Θηλυκό αναφορικής αντωνυμίας.

1 1 .0  αριθμός 251 -  Διπλό χορευό
ταν παλιά — Μενεξέδες.

12. Πάστα ζαχαροπλαστείου — Δυο 
τα... πενηντάρια του — Η πρόθεση 
της... προτροπής.

13. ...κέφι: ελαφρό μεθύσι, ευθυμία — 
Είναι και ο Αραφάτ.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Μικρός όνος -  Ο αριθμός των μυ
θικών Εστιάδων.

2. Νήμα, κλωστή — Ίδ ια  σύμφωνα — 
Ποταμός της Μακεδονίας.

3. Ανυπόληπτου... πράξη — 0  αρι
θμός 401.

4. Ρωτάει — Γίνεται από παπά.
5. Τρώμε τα... σπυριά τους — 0  εμ- 

πνευστής του Μίκι Μάους.
6. Δηλητηριώδες φίδι — 0  πέμπτος

μήνας — Αγγλικό μέτρο επιφα
νειών.

7. Ναυαγοί το εκπέμπουν (αρχικά) — 
Νομπελίστας Ά γγλο ς  φυσικός 
(1906 μια γραφή).

8. Κοκαλάκια — Χρονικά προκαθορι
σμένα.

9. Η δούλα του Αβραάμ — Μισό... γί
δι — Ομηρικό σπαθί.

10. Ψυχή μπορεί να... είναι (καθ.) — 
Ακρωτηριασμένο... λεμόνι.

11. Τραγουδώ (καθ.) -  Ποτάμι του 
Ιράκ — 0  αριθμός 82.

12. Αποτελείται από συνεχόμενα βου
νά.

13. Ελώδης περιοχή — Βουνό της Σα
μοθράκης.

ΛΥΣΕΙΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Πολεμοφόδια
2. Οθόνη - Ουρανός
3. Λωλά - Κυρά - Ά λ ι
4. Ιμάντες - Μασέρ
5. Τα - Τσατσάρα
6. Ινδία - Αιτωλός
7. Σουαρέ - Κάμες
8. Μις - Ό λγα - Αμπα
9. Κάστα - Στάρι
10. Ντοκ - Άλατα - ΙΓ
11. Ορλόφ - Από - Βάι
12. Σαΐνια - Λάμα
13. Μαίναλο - Ιτέα

ΚΑΘΕΤΑ
1. Πολιτισμένος
2. Οθωμανοί - Τραμ
3. Λόλα - Δυσκολία
4. Ενάντια - Ακόνι
5. Μη - Τσάρος - Φιν
6. Κέα - ΕΛΤΑ - ΑΑ
7. Φούστα - Γάλα'
8. Ουρ - Σίκα - Απλό
9. Δράματα - Στοά
10. Ια - Αρώματα - Μι
11. Ανασαλεμένα - Βατ
12. Ολέ - Όσπρια
13. Τσίρος - Αίγινα
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ACROSS
CROSSWORD PUZZLE 

(IRREGULAR COMPARISONS)
1. The com pa ra tive  fo rm  o f «far».
2. The supe rla tive  fo rm  o f «bad».
3. The supe rla tive  fo rm  o f «far»
4. The com pa ra tive  fo rm  o f «m uch/m any».
5. The com pa ra tive  fo rm  o f «little».
6. The superla tive  fo rm  o f «old».
DOWN
1. The com pa ra tive  fo rm  o f «good».
2. The com pa ra tive  fo rm  o f «bad».
3. The com pa ra tive  fo rm  o f «old».
4. The supe rla tive  fo rm  o f «m uch/m any».
5. The superla tive  fo rm  o f «last».
6. The  supe rla tive  fo rm  o f «good».

65



|]ΒΜΗΔΟΓΡΑΦ!Β>

Α ΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦ ΙΑ  -  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

1. κ. Κων/νο ΧΙΟΥΤΗ Θεσσαλονίκη
Η επιστολή σας μας συγκίνησε ιδιαίτερα. Άλλο ένα 

ευαισθητοποιημένο άτομο υψώνει το ανάστημά του, κα
ταγράφει τις σκέψεις-απόψεις του και προτείνει λύσεις 
για την προστασία του μαθητόκοσμου από τη μάστιγ- 
μα των ναρκωτικών και αναρωτιέμαι, αν η παραπομπή 
στον εισαγγελέα του αστυφύλακα ΒΕΛΕΛΕΚΟΥ, με το 
αιτιολογικό του τραυματισμού εμπόρου ναρκωτικών, 
νομιμοποιεί και το εμπόριο των ναρκωτικών.

Αντί για άλλα σχόλια, αγαπητέ φίλε, ας καταγράψου
με μερικές από τις προτροπές του ναρκωμανή από την 
επιστολή που επισυνάπτεις:

«...Μιλείστε σ’ αυτά τα παιδιά, που φαντάζονται ονει
ρεμένη ζωή και λύση στα προβλήματά τους με τα ναρ
κωτικά. Πείτε τους τι θάνατος τους περιμένει. Πείτε 
τους πως η ζωή είναι όμορφη, μόνο όταν έχει προβλή
ματα και πιο όμορφη, όταν μπορείς να τα λύσεις. Πεί
τε τους να κάνουν μια βόλτα στη θάλασσα την ώρα που 
σουρουπώνει και σα χώσουν τα πόδια τους στην άμ
μο. Αυτό είναι το καλύτερο ναρκωτικό!».

2. Ο κ. Β. Νικολόπουλος συγχαίρει και ευχαριστεί τον 
αρχιφύλακα Ε. Σιαδήμα και τους αστυφύλακες Δ. Λα- 
ζαρίδη και Γ. Τσορμπατζίδη του Α.Τ. Μυκόνου γιατί, με 
συντονισμένες ενέργειες, μεθοδικότητα και ζήλο, κα
τόρθωσαν να συλλάβουν τους δράστες διάρρηξης του 
κοσμηματοπωλείου του.

3. Η κ. Νίκη Κατσούνη εκφράζει τις θερμές της ευ
χαριστίες και συχαίρει τους άνδρες που υπηρετούν στο 
Παράρτημα Ασφάλειας του Δ. Αερολιμένα Αθηνών, για
τί με τις «ταχύτατες και αποτελεσματικές ενέργειες 
τους» συνέβαλαν στην ανεύρεση και σύλληψη των δρα
στών κλοπής σε βάρος της.

4. Ο κ. Κ. Χρυσουλάς ευχαριστεί τον Αστυνόμο του 
Εξαπλατάνου που συνέβαλε στην ανακάλυψη και σύλ
ληψη του εμπρηστή του περιπτέρου του.

5. Το τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκ
φράζει τις ευχαριστίες του προς το προσωπικό της 
Αστυν. Δ/νσης Πέλλας, για την «καθοριστικής σημασίας 
βοήθειά του» στην ολοκλήρωση μελέτης που εκπονή
θηκε από φοιτητές του τομέα Συγκοινωνιακών και 
Υδραυλικών Έργων.

6. Οι Δημήτρης και Μαρία Γουγουσάκη συγχαίρουν 
και ευχαριστούν θερμά την Τροχαία Κορυδαλλού και 
ιδιαίτερα τους αρχιφύλακες Γ. Κουντάρδα και Μ. Τσα
κίρη, οι οποίοι, «με μεγάλο ζήλο, ευσυνειδησία και άψο
γη συμπεριφορά το βράδυ των εκλογών και κάτω από 
δυσχερείς κυκλοφοριακές συνθήκες μετέφεραν έγκαι
ρα στο Νοσοκομείο το παιδί τους, που παρουσίαζε αλ
λεργικό πρόβλημα.

7. Ο Πρόεδρος-Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ και τα μέλη του 
Δ.Σ. του ΕΤΥΑΠ/Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνο
μίας Πόλεων εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τον 
κ. Α. Πραντούνα, για τη χρηματική δωρεά που έκανε 
προς το Ταμείο, σε μνήμη του πατέρα του Μ. 
Πραντούνα.

8. Ο κ. Σ. Ελευθεριάδης, με επιστολή του στην τοπι
κή εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΔΑ», ευχαριστεί θερμά το Διοικη

τή και τους άνδρες του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτη
νής, για τις προσπάθειες που κατέβαλαν στην ανακά
λυψη δράστη κλοπής σε βάρος του.

9. Η κ. Claremont από το Ρόττερνταμ Ολλανδίας συγ
χαίρει την Ελλάδα για την απόφασή της να καταδικά
σει τους Βρετανούς χούλιγκανς που είχαν δημιουργή
σει επεισόδια σε μπαρ της περιοχής της Γλυφάδας.

Επίσης εύχεται το παράδειγμα της Ελλάδας να ακο
λουθήσουν και οι άλλες χώρες.

10. Οι Χαράλαμπος και Αργυρώ Καζαντζή, με επιστο
λή τους ευχαριστούν τους αστυνομικούς του Θ' Τμή
ματος Ασφάλειας Θεσσαλονίκης που συνέβαλαν στη 
σύλληψη δραστών κλοπής σε βάρος τους. Τονίζουν επί
σης ότι «τέτοιες ενέργειες αποτελούν παράδειγμα προς 
μίμηση και εμπνέουν σιγουριά και ασφάλεια στον 
πολίτη».

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Α.Ε. Λεβαδειακός 
με επιστολή του στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. δια του προέ
δρου της κ. Μιχάλη Σκλαπάνη, εκφράζει τις ευχαριστίες 
και τα συγχαρητήριά του προς την Υπηρεσία Σωματικής 
Αγωγής της ΕΛ.ΑΣ. διότι με ευγένεια και προθυμία έστει
λε την ποδοσφαιρική ομάδα της Αστυνομίας στην πόλη 
τους, που με την άψογη συμπεριφορά της ετίμησε όχι μό
νο το σκοπό του αγώνα αλλά και το ίδιο το άθλημα του 
ποδοσφαίρου.

Η οικογένεια Ηλία Παπαδάτου 
προς την Ελληνικήν Αστυνομίαν:

Παρήλθεν ήδη πλέον του μηνάς από την 28-10-89, 
οπότε ευρεθη νεκρή η κόρη και αδελφή μας Καίτη Παπα
δάτου, μαζί με την (Ιώτα Χριστοδουλοπούλου, εις το δια
μέρισμα της δευτέρας. Η αδελφή μας δεν είχε εχθρούς 
παρά μόνο φίλους, ήτο εις όλους αγαπητή. ΔΓ εμάς εις την 
οικογένειάν μας ήτο όχι μόνο η αγαπημένη μας κόρη και 
αδελφή και θεία, αλλά κάτι περισσότερο, ήτο η άγρυπνη 
φροντίδα και στοργή δ ι’ όλους μας. Ομως ευρέθη κάποιο 
χέρι να κόψει το νήμα της ζωής της την 26-10-89 . Ενα 
ανθρώπινο χέρι. Ένα χέρι όμως, το οποίον μόνον βιολογι- 
κώς ήτο ανθρώπινον και όχι ηθικώς, διότι ηθικώς ήτο ένα 
διαβολικό και απάνθρωπο χέρι. Η Νίκη Ραβανού ήτο αυτή, 
η οποία διέπραξεν το φρικαλέο αυτό έγκλημα και το διέ- 
πραξε έξυπνα, με σχέδιο, με ψυχραιμία, με μεθοδικότητα. 
Ή το  ένα «σχεδόν» τέλειο έγκλημα, το οποίον παρέδωσεν 
την αδελφήν μας εις τα χέρια του Θεού και εμάς εις τα χέ
ρια της οδύνης. Ευτυχώς όμως, τουλάχιστον, απεκαλύφθη 
η δράστις και επίκειται η παραδειγματική τιμωρία της. Η 
Ελληνική Αστυνομία ενεργώντας με ικανότητα, μεθοδικό
τητα και χάρις εις τας τεχνικός της δυνατότητας απεκάλυ- 
ψεν την δράστιδα. Μέσα εις την βαθείαν μας θλίψιν, 
νοιώθουμε την ηθικήν υποχρέωσιν να ευχαριστήσουμε 
την Ελληνικήν Αστυνομίαν γενικώτερα και ειδικώτερα το 
τμήμα εγκλημάτων κατά της ζωής και τους ανθρώπους της 
τον κ. Ζάχο και τους κ.κ. Ηλιόπουλο, Σέρρά, Τσιατούρα, 
Θεοχάρη και Μάλιο και ιδιαιτέρως το τμήμα εξερεύνησης, 
διότι δεν εφείσθησαν κόπου και χρόνου δια την διαλεύ- 
κανσιν του εγκλήματος και δια την κατανόησιν και την 
ηθικήν συμπαράστασίν τους προς εμάς.

Είναι ένα στήριγμα και μία ανακούφισις δια τον πολίτην 
η τοιαύτη παρουσία και επέμβασις της Αστυνομίας.
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Η πολιτική και αστυνομική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, με την ευκαιρία των Εορτών, 
πραγματοποίησε επισκέψεις και πρόσφερε δώρα σε τροχονόμους που εκτελούσαν υπηρεσία σε δρόμους 
της Αθήνας και του Πειραιά, αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα τα συναισθήματα αγάπης και συμπαράστασης 
για όλο το προσωπικό της Αστυνομίας.

Αλλά και οι απλοί πολίτες πρόσφεραν και φέτος τα πρωτοχρονιάτικα δώρα τους στους τροχονόμους 
μας, σαν αναγνώριση του έργου και της κοινωνικής προσφοράς της Τροχαίας και της Αστυνομίας γενικό
τερα.

Οι τροχονόμοι μας, τόσο οι πεζοί όσο και οι εποχούμενοι, εξακολουθούν να διαδραματίζουν σοβαρό 
ρόλο στην ομαλή οδική κίνηση, αφού παρακολουθούν από κοντά και διευκολύνουν την κυκλοφορία των 
οχημάτων, ενώ παράλληλα παίρνουν τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων, που τόσο 
οδυνηρές συνέπειες προκαλούν στην κοινωνική και οικονομική μας ζωή.

Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, τις ημέρες των εορτών, παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες και την 
πίεση της μοναξιάς, που γίνεται ιδιαίτερα έντονη τις Αγιες Ημέρες, ξενύχτησαν στα σταυροδρόμια και 
στους εθνικούς δρόμους και επενέβησαν έγκαιρα σε κάθε κάλεσμα για παροχή βοήθειας.

Εκδηλώσεις αγάπης σαν αυτές της προσφοράς των δώρων τους, αποκαλύπτουν την εκτίμηση του κοι
νωνικού συνόλου για το μέγεθος της προσφοράς τους και τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν το δύσκολο 
έργο τους, ώστε τον καινούργιο χρόνο να θρηνήσουμε λιγότερα θύματα στην άσφαλτο.




