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ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως για τα "όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικοί

μηχανισμοίκαιάλλεςδιατάξεις',πουκατέθεσεστηΒουλήοΥπουργόςΔημοσίαςΤάξεωςκ. Νικόλαος Γκελεστάθης
καιτο οποίο ψηφίστηκε την 7 Ιουλίου 1993 στη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή και θα εισαχθεί στην Ολομέλεια 

του Τμήματος ΔιακοπώντηςΒουλήςγιαψήφίση, συμπεριέλαβε καιτιςπαρακάτωΔιατάξεις,οιοποίες ψηφίστηκαν
ως άρθρα του Νομοσχεδίου και με τις οποίες βρίσκουν επιτέλους τη λύση τους πολλά μακροχρόνια αιτήματα 
των Αστυνομικών και οι οποίες έχουν ως εξής:

Ταμείο Αλληλοβοήθειας Αστυνομικών
Αρθρο 31

Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής Αστυνομικού και Πολιτικού Προ
σωπικού

1. Στο Ιδρυμα ’Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας’ ουνιοτάται Ει
δικός Λογαριασμός για την παροχή εφ ’ άπαξ οικονομικής ενι- 
σχύσεως στους κατά τα κατωτέρω δικαιούχους, με την επωνυμία 
'Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής αστυνομικού και πολιτικού προσω
πικού της Ελληνικής Αστυνομίας’ . Μέτοχοι του λογαριασμού είναι 
υποχρεωτικώς όλοι οι εν ενεργεία αστυνομικοί και πολιτικοί υ
πάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι παραμένουν μέτοχοι 
και μετά την έξοδό τους από την Υπηρεσία εφ ’ όσον το επιθυμούν.

2. Πόρους του Λογαριασμού αποτελούν:
α. Μηνιαία υποχρεωτική εισφορά των μελών σε ποσοστό 0,5% 

επί του βασικού μισθού του Αστυνόμου Β ’.
β. Δωρεές, κληρονομιές ή άλλες χαριστικές παροχές υπέρ 

του σκοπού του Λογαριασμού.
γ. Εσοδα από καλλιτεχνικές ή αθλητικές εκδηλώσεις.
δ. Τόκοι καταθέσεων.
ε. Εσοδα από επενδύσεις κεφαλαίων ή προσόδους ακινήτων.
3. Δικαιούχοι εφ' άπαξ οικονομικής ενισχύσεως από το Λο

γαριασμό αυτό είναι, κατά σειρά προτεραιότητας, οι κατωτέρω:
α. 0 ίδιος ο μέτοχος.
β. Ο σύζυγος και τα άγαμα και άνεργα τέκνα του μετόχου.
γ. Οι γονείς και τα άγαμα ανήλικα αδέλφια του μετόχου.
4. Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται στους ανωτέρω προς α

ντιμετώπιση ιδιαίτερων οικονομικών δυαχερειών, που οφείλονται:
α. Σε θάνατο του μετόχου.
β. Σε ανικανότητα λόγω τραυματισμού ή πάθησης του μετόχου.
γ. Σε βαριά νόσο του ίδιου ή μέλους της οικογένειας του, 

για τη θεραπεία της οποίας απαιτείται μεταφορά στο εξωτερικό 
ή η αντιμετώπισή της απαιτεί πρόσθετες δαπάνες, πέραν εκείνων 
που καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς.

δ. Σε θεομηνίες, σεισμούς ή άλλο σοβαρό ατύχημα.
5. Το ύψος της χορηγούμενης εφ ’ άπαξ οικονομικήςενισχύσεως 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές 
για περίπτωση θανάτου και τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχ
μές για κάθε άλλη περίπτωση.

6. Το ποσό της προηγουμένης παραγράφου δύναται να αυξο- 
μειώνεται αναλόγως της οικονομικής καταστάσεως του Λογαρια
σμού με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα 
από πρότασητουΔιοικητικούΣυμβουλίουτουΙδρύματος. Ηαπόφααη 
αυτή ισχύει από την πρώτη του επομένου της εκδόσεώς της έτους.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την παροχή ή όχι 
οικονομικής ενισχύσεως, το ύψος αυτής και την κατανομή της στα 
δικαιούμενα πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουαα ανάγκη
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και την οικονομική κατάσταση του αιτούντος με βάση τα υποβαλ
λόμενα δικαιολογητικά, ύστερα από πρόταση του Διευθυντού της 
Διευθύνσεως Οικονομικών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.

8. Τα θέματα που αφορούν την τήρηση και τον έλεγχο του 
Ειδικού Λογαριασμού, τη διαδικασία εισπράξεως των πόρων, τη 
διαχείριση, τη διαδικασία χορήγησης της οικονομικής ενισχύσεως, 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο
μέρεια, ρυθμίζονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Α
στυνομίας.

9. Η κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού υπόκειται στον έλεγχο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

10. Για τη δημιουργία αποθεματικού επιβάλλεται εφ' άπαξ 
εισφορά ύψους χιλίων (1.000) δραχμών σε ένα έκαστο των εν 
ενεργεία μετόχων. Στην ίδια εισφορά υπόκεινται και οι μετά τη 
δημοσίευση του παρόντος εγγραφόμενοι μέτοχοι του Λογαριασμού. 
Η κράτηση της εφ ’ άπαξ εισφοράς γίνεται τον επόμενο μήνα από 
τη δημοσίευση του παρόντος ή από την εγγραφή του νέου μετόχου. 
Από τον ίδιο χρόνο αρχίζει και η κράτηση της μηνιαίας εισφοράς.

11. Η χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως αρχίζει μετά την πα
ρέλευση ολοκλήρου του τρίτου μηνάς από τη δημοσίευση του πα
ρόντος.

Κατάταξη των τέκνων 
του προσωπικού των Σωμ. Ασφαλείας

Αρθρο 32
Κατά την κατάταξη ιδιωτών στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυ

ροσβεστικό Σώμα και στην Υπηρεσία της Αγροφυλακής, ποσοστό 
12% του εκάατοτε καθοριζομένου αριθμού κατατασσομένων λαμ- 
βάνεται από τα τέκνα των εν ενεργεία, συντάξει ή θανόντων α
στυνομικών, πυροσβεστικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Αγροφ/κής 
αντίστοιχα, κατά σειράν επιτυχίας από τον πίνακα επιτυχόντων.

Ενταξη τεχνικών και μουσικών 
στο προσωπικό Γενικών Καθηκόντων

Αρθρο 33
1. Οι οργανικές θέσεις του αστυνομικού τεχνικού προσωπικού 

της Ελληνικής Αστυνομίας, που προβλέπονταιαπό το άρθρο 3 εδάφια 
στ' - ια ’ του Ν.Δ. 3365/1955 (Α' - 257) και το άρθρο 5, παρ. 2 
- 5 του Π.Δ. 127/1990 (Α' - 51), και του Αστυνομικού προσωπικού 
μουσικής, που προβλέπονται από το άρθρο 23 παρ. 4 του Ν. 
1481/1984 (α’ - 152), καταργούνται και αυξάνονται ισάριθμα οι 
οργανικές θέσεις του αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκό
ντων, στις οποίες εντάσσεται το προσωπικό που κατέχει τις κα- 
ταργούμενες θέσεις με διαπιατωτική απόφαση του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες 
παραγράφους. Η κατά βαθμούς αύξηση των θέσεων του προσωπικού



γενικών καθηκόντων είναι (ση με τον αριθμό ενταοοομένων 
σε κάθε βαθμό.

2. Η ένταξη των τεχνικών γίνεται ως ακολούθως: 
α. Οι Αρχιτεχνίτες και οι Τεχνίτες Α' Τάξεως, που είναι α

πόφοιτοι της Σχολής Αρχιφυλάκων, εντάοοονται στην επετηρίδα 
των Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων, αντίστοιχα, με βάση την 
ημερομηνία και τη οειρά αποφοιτήοεώς τους από τη Σχολή αυτή, 
και διέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τους ομοιοβάθμους 
τους που προέρχονται από την ίδια Σχολή.

β. Οι Αρχιτεχνίτες και Τεχνίτες Α'Τάξεως, που δεν προέρχονται 
από τη Σχολή Αρχιφυλάκων, εντάσσονται στο τέλος της επετηρίδας 
των Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων, αντίστοιχα, και η μεταξύ 
τους σειρά καθορίζεται με βάση την ημερομηνία προαγωγής στο 
βαθμό τους. Οι ως άνω εντασσόμενοι δεν ασκούν ανακριτικά καθήκο
ντα και δεν δικαιούνται περαιτέρω βαθμολογικής προαγωγής, εκτός 
εάν εισαχθούν σε παραγωγική Σχολή. Εξ αυτών οι Ανθυπαατυνύμοι 
δεν δικαιούνται να φοιτήσουν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης Ανθ/μων.

γ. Οι Τεχνίτες Β'Τάξεως εντάσσονται στο τέλος της επετηρίδας 
των Αρχιφυλάκων, μετά τους Τεχνίτες Α' Τάξεως, προαγόμενοι 
αυτοδίκαια στο βαθμό του Αρχιφύλακα. Η μεταξύ τους σειρά κα
θορίζεται με βάση την ημερομηνία προαγωγής τους στο βαθμό 
του Τεχνίτη Β' Τάξεως. Οι ως άνω εντασσόμενοι δεν ασκούν α- 
νακριτικά καθήκοντα και δεν δικαιούνται περαιτέρω βαθμολογικής 
προαγωγής, εκτός εάν εισαχθούν σε παραγωγική σχολή.

δ. Οι τεχνίτες Γ  Τάξεως εντάσσονται στη επετηρίδα των Α
στυφυλάκων, με βάση την ημερομηνία και τη σειρά αποφοιτήοεώς 
τους από την οικεία Σχολή.

3. Η ένταξη των μουσικών γίνεται ως ακολούθως: 
α. Οι αξιωματικοί εντάσσονται στην επετηρίδατων αξιωματικών 

της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 1481/1984, με βάση την ημερομηνία 
προαγωγής στο βαθμό τους. Οσοι από αυτούς δεν έχουν αποφοιτήσει 
από παραγωγική σχολή δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα.

β. Οι Ανθυπαατυνύμοι και Αρχιφϋλακες, που είναι απόφοιτοι 
της Σχολής Αρχιφυλάκων, εντάσσονται στην επετηρίδα των Αν- 
θυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων, αντίστοιχα, με βάση την ημερο
μηνία και τη σειρά αποφοιτήοεώς τους από τη Σχολή αυτή και 
διέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τους ομοιοβάθμους τους 
που προέρχονται από την ίδια Σχολή.

γ. Οι Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιφϋλακες, που δεν προέρχονται 
από τη Σχολή Αρχιφυλάκων, εντάσσονται στο τέλος της επετηρίδας 
των Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων, αντίστοιχα, και η μεταξύ 
τους σειρά καθορίζεται με βάση την ημερομηνία προαγωγής στο 
βαθμό τους. Οι ως άνω εντασσόμενοι δεν ασκούν ανακριτικά καθήκο
ντα και δεν δικαιούνται περαιτέρω βαθμολογικής προαγωγής, εκτός 
εάν εισαχθούν σε παραγωγική Σχολή. Εξ αυτών οι Ανθυπαστυνόμοι 
δεν δικαιούνται να φοιτήσουν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης Ανθ/μων.

δ. Οι Αστυφύλακες εντάσσονται στην επετηρίδα των Αστυφυ
λάκων, με βάση την ημερομηνία και τη σειρά αποφοιτήοεώς τους 
από την οικεία Σχολή. Αν δεν έχουν φοιτήσει στη Σχολή Αστυ
φυλάκων, η ένταξή τους γίνεται με βάση την ημερομηνία κατάταξής 
τους.

Απαλλαγή της Αστυνομίας από έργα 
ξένα προς την αποστολή της

Αρθρο 34
1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 18 του Ν. 1481/1984 (Α' - 

152) αντικαθίσταται ως εξής:
‘ 7. Η Ελληνική Αστυνομία εκτελεί μόνο τα έργα που προβλέ- 

πονται από διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή υπουρ
γικών αποφάσεων, τα σχέδια των οποίων έχουν προσυπογράφει 
από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως’ .

2. Εργα που ανατέθησαν στην Ελληνική Αστυνομία έστω και 
προσωρινά με διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή υπουρ
γικών αποφάσεων, τα σχέδια των οποίων δεν έχουν προσυπογράφει 
από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως δεν εκτελούνται, εφ' όσον 
δεν διατηρηθούν σε ισχύ με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Δη
μοσίας Τάξεως και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, οι 
οποίες εκδίδονται, εφ ’ άπαξ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
ενός (1) έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου. Η 
ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες, 
εφ ’ άπαξ, με απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως.

Τοποθέτηση αξιωματικών 
ως προϊσταμένων στα Ασφαλ. Ταμεία

Αρθρο 35
Στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυ

νομίας (Τ.Α.Α.Χ. - Τ.Α.Ο.Χ.) τοποθετούνται ως Διευθυντές και Υ
ποδιευθυντές αυτών ανώτεροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυ
νομίας, οριζόμενοι με απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως. 
Με ίδια απόφαση ορίζονται ως Γραμματείς στα ανωτέρω ταμεία 
κατώτεροι αξιωματικοί ή Ανθυπαστυνόμοι της Ελληνικής Αστυνο
μίας.
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Το επ ίδ ο μ α  των 18.000 δραχμώ ν
Αρχισε να καταβάλλεται από την 1η Ιουλίου 1993 το μηνιαίο επίδομα των 18 000 δραχμών στο προσωπικό 
των Σωμάτων Ασφαλείας.
Το επίδομα αυτό εξασφαλίστηκε για τους άνδρες και τις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας ύστερα από 
απόφαση της Κυβέρνησης, που ελήφθη κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Νικολάου Γκε- 
λεστάθη, σύμφωνα με την σχετική εξαγγελία που είχε γίνει από τις αρχές του χρόνου.
Με την καταβολή του επιδόματος ικανοποιείται ένα παλαιό αίτημα του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας 
και εξασφαλίζεται η ίση μεταχείρισή τους με τους υπολοίπους δημοσίους υπαλλήλους.

Ο ικο νο μ ική  εν ίσχυση  υπηρετούντω ν σε "πρ οβλη μα τ ικές" π ερ ιο χές
Πέραν των ανωτέρω ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Νικόλαος Γκελεστάθης ζήτησε από το συνάδελφό του 
Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Στέφανο Μάνο να ψηφισθεί στη Βουλή διάταξη με την οποία 
οι Αστυνομικοί που θα μετατίθενται σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί "προβληματικές", θα παίρνουν εφ' 
άπαξ από τρεις έως εννέα μισθούς, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, το βαθμό τους και την περιοχή 
στην οποία μετατίθενται. Το ευεργέτημα αυτό είναι ανάλογο με αυτό που ήδη απολαμβάνουν οι άλλοι δημόσιοι 
υπάλληλοι και λειτουργοί, που υπηρετούν σε τέτοιες περιοχές.

ΣΗΜ ΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑ
Μέσα στο πλαίσιο των προσπαθειών, που έταξε ο Υπουργός Δημ. Τάξεως κ. Νικ. Γ κελεστάθης, από την ανάληψη 
των καθηκόντων του στις 3-12-1992, για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Ελλ. Αστυνομίας, με 
στόχο τη μεγιστοποίηση του κύρους καιτης αξιοπιστίας της μέσα στη λειτουργίατου Κράτους καιτης Κοινωνίας, 
πραγματοποιούνται πέραν των άλλων και τα εξής:
α. Η ίδρυση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με το οποίο θα γίνει αυτόνομη, θα αυτοδιοικείται 
και θα αυτοδιαχειρίζεται ενώ ο Υπουργός θα έχει μόνο την επίβλεψη και την ευθύνη της λειτουργίας της. 
β. Η αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυφυλάκων, 
Αρχιφυλάκων και Υπαστυνόμων), η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στο προσωπικό να έχει όλα τα απαιτούμενα 
εφόδια θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων της αποστολής του, 
όπως αυτά αναφέρονται στον Κανονισμό της Αστυνομίας,

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Οπως είναι γνωστό, έχει ψηφισθεί στη Βουλή η διάταξη για τους όρους ασφάλειας λειτουργίας των Τραπεζών, 
που εισηγήθηκε ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Νικόλαος Γκελεστάθης, και είναι το άρθρο 59 στο Νόμο 
2145 ‘ Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής 
της Δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων", που έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. Α' 88/28-5-1993.
Βάσει της παραπάνω διατάξεως, εκδόθηκε η προβλεπόμενη Απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως υπ' 
αριθμόν πρωτοκόλλου 3015/32/27β από 7-7-1993 (Φ.Ε.Κ Β' 503), η οποία τροποποίησε και συμπλήρωσε τη 
σχετική Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 3015/32/1α από 29-4-1985 περί "καθορισμού όρων ασφαλείας Κα
ταστημάτων και Υποκαταστημάτων Τραπεζών" (Φ.Ε.

Αρθρο 1
Εκταση εφαρμογής

/. Η παρούσα Απόφαση έχει εφαρμογή για όλα τα Καταοτηματα 
«αι Υποκαταστήματα Τραπεζών, που λειτουργούν ή πρόκειται να 
λειτουργήσουν σε ολόκληρη την επικράτεια

2. Με Αστυνομικές Διατάξεις που εκδιδονται σύμφωνα με το 
άρθρο 12, παράγραφος 3 του Ν 1481Π 984 για τη ρύθμιση συναφών 
θεμάτων πρόληψης εγκληματικότητας, μπορεί να γίνει αναφορά 
στους όρους ασφάλειας της παρούσας απόφασης η να προβλέπεται 
και επέκταση των όρων αυτών σε άλλες Υπηρεσίες Δημόσιες ή 
Υπηρεσίες Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού 
Δικαίου του Δημόσιου Τομέα.

Αρθρο 2 
Οροι Ασφαλείας

I . Πς όροι ασφαλείας κατά την παρούσα απόφαση, νοούνται 
τα μέτρα φυσικής και τεχνικής (ηλεκτρονικής κ λπ ) προστασίας

. Β' 241) και έχει ως εξής:

των καταστημάτων του προηγουμένου άρθρου από προσβολές κατά 
της περιουσίας η του προσωπικού αυτών η του κοινωνικού συνόλου 
γενικότερα

2 Ειδικότερα, υπό την πιο πάνω έννοια, καθορίζονται οι εξής 
όροι ασφαλείας

α) Θυρες εισόδου - εξόδου διπλές η περιστρεφόμενες με δυ 
νατότητα αυτοματοποιημένης λειτουργίας τους, που να επιτρέπει 
την ελεύθερη κίνηση του πελάτη υπό τον έλεγχο όμως συγχρόνων 
ηλεκτρονικών μηχανημάτων (ανιχνευτής μετάλλων, μικροφωνικη 
εγκατάσταση κ α ), με τα οποία θα επιτυγχάνεται ο εγκλωβισμός 
τυχόν υπόπτου ατόμου Τα υλικό κατασκευής των θυρων αυτών 
θα είναι υψηλης ασφαλείας.

β) Χρηματοκιβώτια κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά και 
εφοδιασμένα με αυτόματο σύστημα ασφάλισης, ιδίως χρονοκαθυ
στέρησης, η άλλο ανάλογο, έτσι ώστε σε περίπτωση ληστείας ή 
βιαιας παράνομης παραβίασης, το άνοιγμά τους ηημε οποιοδηποτε
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τρόπο παραλαβή χρημάτων από αυτά, να αποκλείεται πριν την 
πάροδο ορισρένου χρόνου Η τηρηοη του όρου αυτού ρπορει να 
εφαρμόζεται ανάλογα και για τα ταμεία των Τραπεζών κατά την 
κρίοη της Επιτροπής του άρθρου 3 της παρούοης αποφάοεως. 
λαμβανομένων υπ' όιβη των συνήθειων των συναλλαγών και των 
συνθηκών λειτουργίας του συγκεκριμένου καταστήματος. Ηυπαρζη 
των ανωτέρω χρηματοκιβωτίων και συστημάτων ασφάλισης των 
χρηματοκιβωτίων να γίνεται γνωστή με την τοποθέτηση σε εμφανή 
σημεία του τραπεζικού καταστήματος αναλόγων ανακοινώσεων (πι
νακίδων) καθώς και με αυτόματη ηχητική ανακοίνωση σε περίπτωση 
ενεργοποίησης του συστήματος

γ) Εγκατάσταση αλεζίοφαιρων υαλοπινάκων, προστατευτικών 
Γων' χώρων των Ταμείων (γκισέ).

δ) Εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονου συστήματος συνα
γερμού, που να συνδέεται με την αρμόδια επιτόπια Αστυνομική 
Αρχή και που να μην μπορεί να εξουδετερωθεί από οποιαδηποτε 
αιτία

ε) Εγκατάσταση σε κατάλληλη θέση φωτογραφικού συστήματος 
η βιντεοκάμερας συνεχούς ροής όλες τις ώρες λειτουργίας των 
τραπεζικών καταστημάτων για τη ληψη φωτογραφιών ή ταινιών 
VIDEO σε περιπτώσεις παρουσίας και δράσεως κακοποιών (ληστών) 
εντός του καταστήματος.

στ) Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε κεντρικά 
ή και άλλα καταστήματα, όπου προσφέρεται η ληψη του μέτρου 
αυτού

ζ) Τέλος, κάθε κατάστημα και υποκατάστημα που διέπεται από 
την παρούσα απόφαση και πρόκειται να ιδρυθεί μετά την έναρξη 
ισχύος αυτής, θαοτεγάζεταισε κεντρικό σημείο ,εφ' όοον πρόκειται 
περί αστικού κέντρου, η δε λειτουργία του σε ό,τι κυρίως αφορά 
τις συναλλαγές, θα περιορίζεται σε ισόγειους χώρους

η) ίυνεχης και στην κατάλληλη θέοη παρουσία προσωπικού 
ασφαλείας, που προσελήφθη η πρόκειται να προοληφθει σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1339/1983 |Ά ’ - 35). όπως 
αντικαταοτάθηκε με το άρθρο 1 του Ν 159011986 (A ' - 49) και 
αποκλειστική απασχόληση στα καθήκοντά του και μόνο, όπως αυτά 
καθορίζονται στην με αριθμό 18746Φ509 51Ι23α/19-10-1984 α
πόφασή μας ( θ ’ - 744).

3. Επί πλέον, οι Διοικητές των Τραπεζών και οι Διευθυντές 
των τραπεζικών καταστημάτων μεριμνούν για την εγκατάσταση, 
τη συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας, την αποφυγή άσκοπης 
χρήσης αυτών και την προστασία του απορρήτου των μέτρων α
σφαλείας και των σχετικών διαδικασιών λειτουργίας τους. Επίσης, 
μεριμνούνγιατην παροχή οδηγιών ως προς τη χρήση των συστημάτων 
ασφαλείας και τη συμπεριφορά των υπαλλήλων κατά το χρόνο 
που διαπράττεται ληστεία ή άλλη παράνομη πράξη και αμέσως 
μετά από αυτή

Αρθρο 3
Συγκρότηση Επιτροπών

1. Η διαπίστωση τήρησης των όρων ασφαλείας που προβλέπονται 
από το προηγούμενο άρθρο, γίνεται από πενταμελή Επιτροπή η 
οποία συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντου της οικείας Α
στυνομικής Διεύθυνσης η Διεύθυνσης Αστυνομίας και αποτελειται 
από τρεις (3) Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, ένα (1) 
εκπρόσωπο της Τράπεζας στην οποία ανήκει το κατάστημα και 
υποδεικνύεται από τη Διοίκηση ή τον Περιφερειακό Διευθυντή η

Επιθεωρητή η το Διευθυντή του καταστήματος και ένα (1) εκπρό
σωπο της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος 
(Ο Τ.Ο.Ε.), που υποδεικνύεται από το Διοικητικό της ϊυμβουλιο. 
Με την ίδια απόφαση ορίζονται και ισάριθμοι αναπληρωτές των 
παραπάνω μελών της Επιτροπής που υποδεικνύονται όπως και τα 
τακτικά μέλη της Οι παραπάνω εκπρόσωποι των Τραπεζών και 
της 0 Τ Ο Ε θα υποδειχθούν εγγράφως στις Αστυνομικές Διευθύν
σεις όπου λειτουργούν καταστήματά τουςεντόςτριάντα (30) ήμερων 
από της δημοοιεύοεως της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήοεως. Ο ανώτερος κατά βαθμό και επί ο μοιοβάθμων ο αρχαιότερος 
Αξιωματικός ασκεί καθήκοντα Προέδρου Χρέη Γραμματέα ασκεί 
βαθμοφόρος του οικείου Αστυνομικού Τμήματος.

2. Η Επιτροπή, ύστερα από σχετική αυτοψία των χωρων ε 
γκαταστάσεων και των συνθηκών γενικά ασφαλείας του κατά πε
ρίπτωση καταστήματος ή υποκαταστήματος, συντάσσει πρακτικό, 
στο οποίο αποφαινεται κατά πλειοψηφια περί του αν πληρούνται 
ή όχι οι καθοριζόμενοι από την παρούσα απόφαση όροι ασφαλείας.

3. Κατ' εξαίρεση, η Επιτροπή μπορεί να αποφανθεί καταφατικά, 
έστω κι αν δεν καλύπτεται κάποιος από τους όρους της παραγράφου 
2 του προηγουμένου άρθρου για τα ηδη λειτουργουντα καταστήματα 
Τραπεζών, αρκεί να αιτιολογείται τούτο επαρκως στο συντασσόμενο 
πρακτικό.

4. Η Επιτροπή υποβάλλει το Πρακτικό στην αρμόδια Αστυνομική 
Διεύθυνση, ο Διευθυντής της οποίας εφ' όσον στο Πρακτικό a - 
ναφέρεται ότι τηρούνται οι όροι ασφαλείας, εκδίδει τη σχετική 
διαπιατωτική πράξη, εάν όμως το Πρακτικό αναφέρεται ότι δεν 
τηρούνται οι όροι ασφαλείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τότε ε 
φαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν 2145/93 (Α’ - 88).

5 Η ανωτέρω Επιτροπή είναι αρμόδια να εξετάζει την τήρηση 
η μη των όρων ασφαλείας, οποτεδήποτε τούτο κρινεται σκόπιμο 
από το Διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ηΔιευθυναης 
Αστυνομίας

Αρθρο 4
1 Η τηρηοη των καθοριζόμενων υπό του άρθρου 2, παρ 2 

της παρούσας όρων ασφαλείας είναι υποχρεωτική για όλα τα κα
ταστήματα και υποκαταστήματα Τραπεζών και η μη συμμόρφωση 
συνεπάγεται τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις 
του παραπάνω Νόμου, για λόγους δημόσιας τάξης, ασφάλειας και 
δημόσιου συμφέροντος

2. Για τα καταστήματα και υποκαταστήματα Τραπεζών που ηδη 
λειτουργούν και δεν πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας, η Ε
πιτροπή μπορεί να παρέχει προθεσμία μέχρι δυο (2) ακόμη μηνών 
πέραν της προβλεπόμενης από το επόμενο άρθρο προθεσμίας για 
τη συμπλήρωσή τους.

Αρθρο 5
Για τη συμμόρφωση προς τους όρους ασφαλείας που καθορί

ζονται στο άρθρο 2 της προαναφερόμενης απόφασης, όπως τρο
ποποιείται και συμπληρώνεται με την παρούσα, παρέχεται προ
θεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνηοεως.

Η απόφαση αυτή να δημόσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεώς.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 1993
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ
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ΑΝΑΜ ΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αλλάζει ριζικά το σύστημα εκπαίδευσης στην Ελληνική 
Αστυνομία, με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου των 
στελεχών αλλά και τη βελτίωση της ικανότηταςτων νεοει- 
σερχομένων στο Σώμα.

Με πρωτοβουλία του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. 
Νικολάου Γκελεστάθη προωθείται σχέδιο Προεδρικού 
Διατάγματος που προβλέπειτηνπλήρηαναμόρφωσητου 
συστήματος εκπαίδευσης των Σχολών της Ελληνικής Α
στυνομίας και καθιερώνει:

- Την υποχρεωτική διαμονή των Δοκίμων Αστυφυλά
κων στις Αστυνομικές Σχολές σε όλη τη διάρκεια της εκ
παίδευσής τους. Το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο για να ε
μπεδωθεί η πειθαρχία στους νέους Αστυφύλακες, που 
με τη σειρά τους θα αποτελόσουν υπόδειγμα για τους 
παλαιότερους. Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες που είναι έγγα
μοι, θα δικαιούνται εξόδου τα Σαββατοκύριακα και οι υ
πόλοιποι τις Κυριακές.

- Αλλάζει ριζικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Σχο
λών της Ελλη
νικής Αστυνο
μίας. Ολοι οι 
Δόκιμοι εκπαι
δευόμενοι των 
Σχολών Αστυ
φυλάκων, Αρχι- 
φυλάκων και Υ- 
π α σ τ υ ν ό μ ω ν  
αλλά κυρίως οι 
Δ όκιμοι Α
σ τυ φ ύ λα κες , 
θα διδάσκονται 
θέματα περισ

σότερο προσαρμοσμένα στις σύγχρονες απαιτήσεις της 
Αστυνομικής εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο 
νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε ό,π αφοράτηνπρακτική 
αστυνόμευση, τις αρμοδιότητες και τις διατάξεις - κα
νονισμούς του Σώματος και τα καθήκοντα που αφορούν 
τη συμπεριφορά των Αστυνομικών για τη βελτίωση της 
σχέσεως Αστυνομίας - Πολίτη. Επίσης, θα υπάρχουνπολ
λές ώρες ασκήσεων, σκοποβολής, εκπαίδευσης σε θέ
ματα αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας.

- Καταργούνται τα λειτουργούντα μέχρι τώρα Σεμι
νάρια Αστυνόμων και δημιουργούνται Σεμινάρια για τους 
Αξιωματικούς από το βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ μέχρι 
και του Αστυνομικού Υποδιευθυντού. Στα Σεμινάρια αυτά 
βραχείας διαρκείας, από ένα έως δύο μήνες, θα διδά
σκονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις αλλά και οι 
αρμοδιότητες του επόμενου βαθμού και θα λαμβάνουν 
μέρος οι Αξιωματικοί λίγο πριν από την προαγωγή τους.

- Καθιερώνεται σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων για
τους Αστυφύλα
κες, οιοποίοι για 
την κατάταξή 
τους θα πρέπει 
να υποβληθούν, 
πέραν της μέχρι 
τώρα δοκιμα 
σίας, σε γρα
πτές εξετάσεις 
σε μαθήματα ό
πως η Εκθεση, η 
Ιστορία, η Γεω- 
γραφία  και τα 
Μαθηματικά.
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ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΝ 165 ΝΕΟΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ Β ’

Σε ειδική τελετή, που έγινε στις Σχολές της Ελληνικής 
Αστυνομίας, ορκίστηκανί 65νέοι Υπ αστυνόμοι Β’.Ταξίφη 
στους νέους Αξιωματικούς απένειμε ο Υπουργός Δημο
σίας Τάξεως κ. Νικόλαος Γκελεστάθης.

Στην τελετή παρέστησαν Υπουργοί, Βουλευτές, εκ
πρόσωποι των κομμάτων και διαφόρων κοινωνικών φο
ρέων, ο Αρχηγός Γ.Ε.Α. Ανππτέραρχος Αθανάσιος Στα- 
θ ιάς, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. 
Δημήτριος Καπελαρής, η ηγεσία του Σώματος με επι- 
κεφαλήςτο ν Αρχηγό Αντιστράτηγο Αντώνιο Λαμπ αδιάρη, 
πολλοί ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί της Αστυνο
μίας και των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και συγγενείς 
και φίλοι των νέων Υπαστυνόμων Β’.

Στην ημερήσια διαταγή του ο Διοικητής της Σχολής 
Αξιωματικών Ταξίαρχος Ιωάννης Δερβεντζής απηύθυνε 
συμβουλές και παραινέσεις προς τους νέους Υπαστυ- 
νόμους τονίζοντας, μεταξύ άλλων, τα εξής:
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"Νέοι Υπαοτυνόμοι,
Μετά από τριετή κοπιώδη αλλά και γόνιμη εκπαίδευση 

στη Σχολή εφτάσατε σήμερα στην πολυπόθητη και εξαι
ρετική ημέρα της ορκομωσίας σας. Μόλις προ ολίγου 
δώσατε τον όρκο του Αξιωματικού, που αποτελεί το σύμ
βολο πίστεως και αφοσιώσεως στη Δημοκρατία. Υστερα 
απότις γνώσεις και όλα τα ψυχικά και πνευματικά εφόδια, 
που αποκτήσατε κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής σας 
στη Σχολή καλείσθε από σήμερα να διαδραματίσετε 
ευρύτερο ρόλο στην κοινωνία.

Επειδή όμως η κοινωνία εξελίσσεται σε όλους τους 
τομείς σας προτρέπω να συνεχίσετε την επιμορφωτική 
σας προσπάθεια, ανανεώνοντας τις γνώσεις και διατη
ρώντας άσβεστη την φλόγα της μαθήσεως.

Η Πολιτεία και οι Ελληνες περιμένουν πολλά από σας 
και την Αστυνομία γενικότερα. Η Πολιτεία απαιτεί αγάπη 
στον άνθρωπο, σεβασμό στη λαϊκή θέληση, πίστη στο 
δημοκρατικό πολίτευμα και προφύλαξη των νέων από 
τους κινδύνους που τους απειλούν.

Να έχετε πίστη στο Θεό, να χειρίζεστε την εξουσία 
με ευσυνειδησία και αντικειμενικότητα, να προσφέρετε 
τον εαυτό σας στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στις 
υπηρεσιακές σας επεμβάσεις να επιδεικνύετε ψυχραιμία 
και μετριοπάθεια. Να καταστήσετε βίωμα την πειθαρχία 
και τη συναδελφική αλληλεγγύη. Να έχετε εμπιστοσύνη 
στουςανωτέρους και ναπεριβάλλετετους υφισταμένους 
με πατρική στοργή και πνεύμα κατανόησης.

Κύριε Υπουργέ, σας αναφέρω ότι οι νέοι Υπαοτυνόμοι 
απέκτησαν πλήρη επαγγελματική και επιστημονική κα
τάρτιση και είναι έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους με πίστη και αφοσίωση στον Ελληνικό λαό.

Νέοι Υπαοτυνόμοι,
προχωρείστε στην εκπλήρωση της ωραίας σας απο

στολής με υπερηφάνεια, θάρρος και αισιοδοξία.
Με την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθείτε στις προσ

δοκίες του Σώματος και της Πατρίδος, σας συγχαίρω 
θερμά και σας εύχομαι υγεία, λαμπρή σταδιοδρομία και 
καλή τύχη".
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

Από τις 17 έως τις 20 Ιουνίου, ο Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως κ. Νικόλαος Γκελεστάθης πραγματοποίησε ε
πίσημη επίσκεψη στην Πολωνία, προσκεκλημένος του 
Πολωνού Υπουργού Εσωτερικών κ. Μιλζανόβφσκι, που 
είχε επισκεφθεί τη χώρα μας το περασμένο φθινόπωρο.

Οι δύο Υπουργοί υπέγραψαν διμερή συμφωνία αμοι
βαίας συνεργασίας των αντιστοίχων Υπηρεσιών των δύο 
χωρώνσεθέματααρμοδιότητάςτους. Επίσης, ο Ελληνας 
Υπουργός είχε συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερι
κών της Πολωνίας κ. Μπιζέφσκι.

Οι συνομιλίες στη Βαρσοβία έγιναν σε ιδιαίτερα φιλική 
ατμόσφαιρα και σε κλίμα συνεργασίας, και αφορούσαν 
ιδιαίτερα στον τομέα της αντιμετώπισης του οργανωμέ
νου εγκλήματος.

Η διμερής συμφωνία που υπογράφτηκε, προβλέπει 
την αστυνομική συνεργασία των δύο πλευρών στην κα
ταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που σχετί
ζεται με τη διακίνηση ναρκωτικών, τρομοκρατικές ενέρ
γειες, κλοπές έργων τέχνης και άλλες παράνομες δρα
στηριότητες.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

Τα Χανιά και την Κεφαλληνία επισκέφθηκε την τελευ- 
ταίαεβδομάδατουΙουνίουοΥπουργόςΔημοσίαςΤάξεως 
κ. Νικόλαος Γκελεστάθης, συνοδευόμενος από υπηρε
σιακούς παράγοντες, για να εξετάσει θέματα της αρμο- 
διότητάς του.

Στην επίσκεψη στα Χανιά, που πραγματοποιήθηκε τη 
Δευτέρα 28 Ιουνίου 1993, ο κ. Υπουργός μίλησε σε συ
γκέντρωση Αξιωματικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Χανιών, που πραγματοποιήθηκε στην Αστυνομική 
Διεύθυνση ενώ προηγουμένως προήδρευσε σύσκεψης 
που έγινε στη Νομαρχία με τη συμμετοχή του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας κ. Γ. Σενετάκη, του Νομάρχη 
κ. Χρ. Ράπτη και ανωτάτων Αξιωματικών της 5ης Μεραρ
χίας και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επίσης, επισκέφθηκε το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Κυδωνιάς και Αποκορώνου κ. Ειρηναίο, την Πυροσβε

στική Υπηρεσία και είχε συνεργασία με εκπροσώπους 
τοπικών φορέων.

Την Κεφαλληνία επισκέφθηκε ο κ. Υπουργός την Τε
τάρτη 30 Ιουνίου και Πέμπτη 1 Ιουλίου 1993.0  κ. Υπουρ
γός μίλησε σε ανοικτή συγκέντρωση για το κυβερνητικό 
έργο ενώ προήδρευσε σε σύσκεψη που έγινε στη Νο
μαρχία, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Πε
ριφέρειας κ. Μ. Ζωγράφου, του Νομάρχη Κεφαληνίας 
κ. Σ. Πολίτη και ανώτατων Αξιωματικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Επίσης πραγματοποίησε επίσκεψη στο Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδωνα και έλαβε μέ
ρος σε συγκέντρωση των Αξιωματικών της Αστυνομικής 
Διευθύνσεως του νησιού, ενώ επισκέφθηκε την Πυρο
σβεστική Υπηρεσία και συναντήθηκε μετους υπαλλήλους 
της Αγροφυλακής στη Νομαρχία.
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Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
Συμβουλές προς τους γονείς αστυνομικούς από τα ίδια τους τα παιδιά

του Αστυνόμου Β’ Πολϋμερου Νικόλαου

Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι περισσότεροι αστυνομικοί δαπανούν 
τον περισσότερο από το διαθέσιμο χρόνο τους στην υπηρεσία με αποτέλεσμα 

οι ώρες που βρίσκονται στο σπίτι να είναι περιορισμένες.
Πώς νιώθουν και πώς αντιδρούν, όμως, τα παιδιά των αστυνομικών 

όταν μένουν για πολλές ώρες μόνα στο σπίτι;
Τί συμβουλές και ποια παράπονα θα είχαν να πουν προς τους εργαζόμενους γονείς τους;

Αφορμή για το παρόν αποτέλεσε επιστολή κάποιου 
παιδιού αστυνομικού που απέστειλε προς τον Υπουργό 
Δημόσιας Τάξης και την οποία δημοσίευσε το περιοδικό 
μας σε προηγούμενο τεύχος, στην οποία μεταξύ άλλων 
αναφέρεται:

“Κύριε Υπουργέ,
Είμαι μιά δεκάχρονη μαθήτρια και είχα την ατυχία ο 

μπαμπάςναείναιαστυνόμος. Γιατίατυχία;θαπείτε. Οταν 
έχεις μπαμπά αστυνόμο κάνεις την έξυπνη, όλοι σε τρέ
μουν, πηγαίνεις στο αστυνομικό τμήμα και βλέπεις επώ
νυμα πρόσωπα να έρχονται και να σου μιλάνε. Τι ωραία

και καλά! Τίνατα κάνω όλα αυτά, ταδήθενπλεονεκτήματα 
όταν με τις διαταγές σας, ο μπαμπάς μου λείπει όλο το 
24ωρο. Θαμουπείτευπερβάλλω. ΜακάρικύριεΥπουργέ. 
Να το πρόγραμμά του. Το πρωί σηκώνεται στις 5 η ώρα 
εκτός αν τον ξυπνήσουν το βράδυ, όπως συχνά γίνεται, 
ή σηκωθεί στις 2 η ώρα από τα άγρια χαράματα για να 
είναι στις τρεις η ώρα στο τμήμα.

Είναι υπεύθυνος 2 τμημάτων. Το πρω ί πηγαίνει στο 
πρώτο. Ρίχνει τη δουλειά της ζωής του και γυρίζει ξε
θεωμένος στο σπίτι το μεσημέρι κατά τις δύο. Μας λέει 
να του βάλουμε να φάει και να πάει να πέσει να κοιμηθεί, 
για να συμπληρώσει συνολικάτο 24ωρο 5-6 ώρες ύπνου.
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Δεν παίζει μαζί μας ούτε κάθεται να συζητήσουμε τα προ
βλήματα. Η δουλειά του, αςτηνπούμεέτσι, τονέχεικάνει 
νευρικό. Το απόγευμα ξυπνάει στις 5 και φεύγει του σκο
τωμού για τη δουλειά. Το βράδυ έρχεται στις 12 ή 11 
το νωρίτερο και κοιμάται χωρίς να τον δούμε.

Είναι ένας πάρα πολύ καλός γονιός, που νοιάζεται 
για τα παιδιά του και τα αγαπά πολύ! Δεν έχω σε ποιόν 
να δείξω τα άριστα που παίρνω και τους επαίνους των 
δασκάλων. Τον αγαπώ πολύ και τον εκτιμώ.

Δεν θέλω να του δημιουργήσω προβλήματα με τα πα
ράπονά μου αλλά κάποτε και εγώ ξεσπάω και του λέω 
πολλά και το εξής σοφό: Εσύ μπαμπά υπηρετείς και ε
ξυπηρετείς το έργο της κοινωνίας και κάνεις καλές πρά
ξεις βοηθώντας τους άλλους, όμως αυτοί ποτέ δεν θα 
γυρίσουν να σου πουν ένα ευχαριστώ. Δυστυχώς αυτή 
είναι η αλήθεια.

Σας έγραψα αυτό το γράμμα χωρίς να μου το πει ή 
να με βοηθήσει να το γράψω. Σας τ’ ορκίζομαι. Και πάλι 
μ'όλοτο σεβασμό καιτο θάρρος σαςπαρακαλώνακάνετε 
κάτι. Δεν ξέρω τι. Πάντως εσείς ένας Υπουργός Αστυ
νομίας μπορείτε να κάνετε κάτι, να αλλάξετε τα σχέδια. 
Σας παρακαλώ κάντε το για μένα και για όλα τα παιδιά 
που έχουν αστυνομικούς μπαμπάδες.

Με πολύ σεβασμό
Μαριάννα
Υ. Γ. Αυτή την ώρα που γράφω αυτό το γράμμα κανένα 

άλλο παιδί δεν είναι ξύπνιο. Είναι 11.30 η ώρα κι εγώ 
περιμένω τον μπαμπά μου..."

Είναι γεγονός ότι μέχρι πρόσφατα η οργάνωση και 
λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών και της οικογέ
νειας θεωρούνταν δύο ξεχωριστές και ανεξάρτητες ο
ντότητες. Η αντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι οι αστυ
νομικοί έπρεπε να αφήνουν τα οικογενειακά τους προ
βλήματα στο σπίτι από το φόβο, μήπως αυτό επηρεάσει 
την απόδοση και την καλή εικόνα του αστυνομικού, κατά 
την εκτέλεση του καθήκοντος. Απαγορεύονταν επίσης 
η συνυπηρέτηση των συζύγων σε πολλές αστυνομικές 
υπηρεσίες ακόμα και στην ίδια πόλη, με τη δικαιολογία 
ότι θα αναπτυσσόταν υπερπροστατευτισμός και γενικά 
η έννοια του ενός για τον άλλον.

Η επίκληση αυτής της θεωρίας δημιούργησε, όπως 
ήταν επόμενο, ένα φυσικό καιπολλές φορές γεωγραφικό 
διαχωρισμό και ένα χάσμα μεταξύ εργασίας και οικο
γένειας. Ο χώρος της εργασίας θεωρούνταν σαν ξεχω
ριστός, που διέπεται από τις αρχές του ορθολογισμού 
καιτης αφοσίωσης στο καθήκον, ενώ απεναντίας ο χώρος 
της οικογένειας διέπεται περισσότερο από συγκινησια
κές αρχές και καταστάσεις, που σκοπό έχουν να ανα
πτύξουν τις συγγενικές σχέσεις.

Οι απόψεις αυτές, όμως, στην ουσίατουςσυνετέλεσαν 
με την πάροδο του χρόνου στην ανόρθωση ενός τείχους 
μεταξύ εργασίας και οικογένειας, με αποτέλεσμα η ε- 
παγγελματικήεπιτυχίανασυνοδεύεταιδυστυχώςπολλές 
φορές από προσωπική αποτυχία στην ιδιωτική και οι
κογενειακή ζωή.

Σήμερα πρέπει να παραδεχθούμε ότι οι καιροί έχουν 
αλλάξει. Πολλοί παράγοντες και νέες συνθήκες ανέκυ
ψαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, οι οποίοι 
συνετέλεσαν όχι μόνο στο σπάσιμο των φραγμών που 
ξεχώριζαν την εργασία από την οικογένεια αλλά και στη 
προώθηση και ανάπτυξη σημαντικών ερευνών, οι οποίες 
είχαν σαν στόχο να μελετήσουν τους τρόπους με τους 
οποίους αυτές οι δύο κυρίαρχες για τη ζωή μας παρά
μετροι επηρεάζουν η μία την άλλη προς τη σωστή ή μη 
κατεύθυνση.

Είναι γεγονός ότι η οικογενειακή ζωή δεν είναι πια 
αυτή που ήταν στο παρελθόν. Πριν από δύο δεκαετίες 
τα περισσότερα παιδιά είχαν έναν εργαζόμενο πατέρα 
και μία μητέρα νοικοκυρά. Σήμερα, υπό τις σύγχρονες 
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, τα περισσότερα 
έχουν δύο γονείς που εργάζονται έξω από το σπίτι ή 
ζούνε μ’ έναν από τους δύο γονείς, ο οποίος εργάζεται.

Ετσι με την επαγγελματική απασχόληση των μητέρων, 
τα παιδιά όλο και περισσότερο στερούνται τη φροντίδα 
και την παρουσία των γονιών τους.Τί σημαίνει, όμως, να 
μεγαλώνεις χωρίς κανέναν απ’ τους γονείς στο σπίτι, 
κανέναν που να είναι διαθέσιμος όλη μέρα;

Για να το ανακαλύψουμε συμβουλευτήκαμε ως εμπει
ρογνώμονες τα ίδια τα παιδιά των αστυνομικών τα οποία 
όχι μόνο μας είπαν για τα προβλήματά τους αλλά μας 
υπέδειξαν και δημιουργικές λύσεις.

Ιδού, λοιπόν, ορισμένες οδηγίες προς τους αστυνο
μικούς από το στόμα των ίδιων των παιδιών τους, όπως 
εμείς τις κατατάξαμε και ορισμένες παρατηρήσεις και 
συμβουλές από ειδικούς κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, 
παιδίατρους και κοινωνικούς λειτουργούς.
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Πρέπει στο σημείο αυτό να διευκρινήσουμε ότι για 
όλα όσα θα διαβάσετε δεν ευθύνεται πάντα η υπηρεσία, 
ούτε τα παράπονα που διατυπώθηκαν και οι λύσεις που 
προτείνονται δεν αφορούν μόνο τις οικογένειες των α
στυνομικών. Αφορούν κάθε οικογένεια, όπου ο ένας ή 
και οι δύο πολλές φορές γονείς εργάζονται. 

Συζητάτε για τη δουλειά σας
Τα παιδιά μας είπαν ότι θα ήθελαν να καταλάβουν τί 

γίνεται σ ’ αυτόν τον άλλο κόσμο της υπηρεσίας. Ενα εν- 
νιάχρονο κοριτσάκι παρατήρησε: Ή  φίλη μου δεν ξέρει 
καν τί κάνει ο μπαμπάς της στη δουλειά του. Αυτό μου 
φαίνεται πολύ παράξενο"

Με αφορμή την παρατήρηση αυτή οι ειδικοί συμβου
λεύουν ότι θα πρέπει να μιλάτε στα παιδιά για τη δουλειά 
σας, διότι έτσι το παιδί σας διαμορφώνει μια εικόνα του 
τί κάνετε στις ώρες εργασίας, αντί να αναρωτιέται πού 
"εξαφανίζεστε" κάθε μέρα.

Ακόμα και όταν είναι τριών ή τεσσάρων χρονών τα 
παιδιά μπορούν να καταλάβουν π χ. ότι "η μαμά μαθαίνει 
τα παιδάκια να διαβάζουν και να γράφουν" ή " ότι ο μπα
μπάς είναι αστυνόμος, που προστατεύει και βοηθά τα 
παιδιά και τους αδύνατους και συλλαμβάνει τους κλέ
φτες".

Οταν πια γίνουν εννιά ή δέκα τα παιδιά καταλαβαίνουν

και τις διάφορες άλλες πλευρές της εργασίας-καθήκο- 
ντα, δυσκολίες, άστατο ωράριο, κινδύνους, κανονισμούς 
και προγράμματα. Και μπορούν ακόμα να μάθουν -πιο 
σημαντικό- τις ανταμοιβές ηθικές και υλικές που προ
σφέρει μια εργασία που μας ικανοποιεί. Οταν γυρίζετε 
σπίτι με το χαμόγελο, γιατί μόλις φέρατε σε πέρας ένα 
έργο παρά τις δυσκολίες, το παιδί ξέρει ότι η δουλειά 
σας κάνει ευτυχισμένους. Θα μπορούσατε επίσης να το 
παίρνετε καμμιά φορά μαζί στη δουλειά, εφ’ όσον βέβαια 
γίνεται.

Μην το παρακάνετε στη δουλειά
"Ο πατέρας μου δουλεύει συνέχεια" λέει η Κ.Π. 14 

χρονών, φεύγει στις έξι το πρωί και δεν γυρίζει παρά 
στις δώδεκα το βράδυ. Εμείς έχουμε ήδη φάει κι εκείνος 
τότε τρώει μόνος του, τις περισσότερες φορές κοιτά
ζοντας τηλεόραση. Ακόμα και τα Σαββατοκύριακα πάει 
στο γραφείο του". Πολλά παιδιά πιστεύουν ότι οι γονείς 
τους αποδίδουν μεγαλύτερη αξία στην επιτυχία τους ως 
επαγγελματίες παρά ως γονείς.

Ενας μαθητής της τρίτης γυμνασίου που η μητέρα του 
είναι Υπαστυνόμος παρατήρησε: "Ολοι θαυμάζουν τη μη
τέρα μου γιατί είναι έξυπνη, είναι καλή στη δουλειά της 
και δουλεύει σκληρά. Βρίσκει χρόνο και τα προλαβαίνει 
όλα. Μόνο για μένα δεν της περισσεύει χρόνος".

Τα παιδιά δυσανασχετούν εξίσου και όταν οι γονείς 
κάθονται μεν σπίτι, αλλά δουλεύουν. Θέλουν να παίξουν 
με το γονιό αλλά δεν μπορούν, και επί πλέον δεν πρέπει 
να τον ενοχλούν. Να τί μας είπαν τα παιδιά ότι ακούνε 
απ’ τους γονείς τους σε κάτι τέτοιες στιγμές: "Μη με 
ζαλίζεις", "Δεν βλέπεις ότι είμαι απασχολημένος;" και "Τί 
θέλεις πάλι;". Είναι να απορεί κανείς που τόσα παιδιά 
αισθάνονται παραμελημένα.

Οταν γυρίζετε στο σπίτι από τη δουλειά, τονίζουν οι 
ψυχολόγοι, το παιδί σας θέλει να το προσέξετε. Τόσες 
ώρες έκανε να σας δει και είναι τόσα πολλά αυτά που 
θέλει να μοιραστεί μαζί σας! Το παιδί έχει την ανάγκη 
να ξέρει ότι νοιάζεστε αρκετά και ότι θα καθήσετε μαζί 
του και θα ακούσετε αυτά που έχει να σας πει.

Μην γυρίζετε σπίτι με νεύρα
Στη μικρή αλλά ενδεικτική, πιστεύουμε, έρευνά μας 

ταπερισσότεραπαιδιά, που ρωτήσαμε, είπανότι οι γονείς 
τους έχουν τα νεύρα τους στο τέλος της ημέρας, μετά 
από την υπηρεσία. Η Σ.Κ 12 χρονών είπε:

"Οταν ο πατέρας μου γυρίζει κουρασμένος, ξεσπάει 
στον αδελφό μου και σ ’ εμένα. Μας βάζει τις φωνές με 
το παραμικρό, όπως όταν μιλάμε δυνατά στο τηλέφωνο".

Το παιδί σας, τονίζουν οι παιδίατροι και οι ψυχολόγοι, 
χρειάζεται ζεστασιά και προσοχή. Οπως και σεις, μπορεί 
να πέρασε μια δύσκολη και κουραστική μέρα και να θέλει 
να σας μιλήσει. Οταν σας απασχολούν αποκλειστικά τα 
δικά σας συναισθήματα, το παιδί νιώθει ότι του στερείτε 
κάτι που δικαιωματικά του ανήκει. Μόλις φθάσετε σπίτι, 
ηρεμήστε πρώτα μερικά λεπτά πριν πέσετε με τα μούτρα 
στο ρόλο της "μαμάς" ή του "μπαμπά". Κάντε ένα ντους, 
πιέστε ένα ποτήρι κρασί, πάρτε έναν υπνάκο ή κάνετε
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μερικές ασκήσεις, η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν 
έχει σημασία. Εκείνο που έχει σημασία είναι να εκτονω
θείτε, να διώξετε τον εκνευρισμό και να ξαναβρείτε τον 
εαυτό σας, για να μπορέσετε να απολαύσετε τη συντρο
φιά του παιδιού σας.

Μην βγαίνετε συχνά έξω 
Ο Λ.Β. 13 χρονών είπε: "Οι γονείς μου βγαίνουν έξω 

κάθε Σαββατοκύριακο και πολλές φορές και καθημε- 
ρινέςγιαεπισκέψειςήγιαδιασκέδαση.Νομίζωότιπολλές 
φορές προτιμούν να είναι έξω παρά στο σπίτι μαζί μας”.

Αναρωτηθείτε πόσο συχνά είσαστε στο σπίτι στη διάρ
κεια της εβδομάδας για να δειπνήσετε με τα παιδιά σας, 
για ναπαρακολουθήσετετηνπρόοδότουςστα μαθήματα 
ήαπλώςγιαναπεράσετεμαζίτουςμιαευχάριστηβραδυά; 
Ρωτήστε τα παιδιά σας πώς αισθάνονται όταν μένουν 
σπίτι χωρίς εσάς. Αν συνήθως λείπετε απ’ το σπίτι πα
ραπάνω από ένα βράδυ στη διάρκεια της εβδομάδας, 
τότε το παιδί νιώθει σαν να λείπετε πολύ περισσότερο 
χρόνο, τονίζουν οι ειδικοί.

Προσέξτε τί σας λέει το παιδί σας 
Ά ν οι γονείς θέλουν να έχουν καλές σχέσεις με τα 

παιδιά τους πρέπει να είναι διατεθειμένοι να μιλάνε μαζί 
τους”, είπε η Λ. 17 χρονών. Ενα άλλο παιδί είπε: "Ο πα
τέρας μου διαβάζει εφημερίδα και συγχρόνως μιλάει μαζί

μου”. Και ένα τρίτο ρώτησε: "Πώς μπορείς να μιλήσεις 
με τους γονείς σου όταν συνέχεια παρακολουθούν τη
λεόραση;"

Τα παιδιά με τα οποία μιλήσαμε θέλουν να μιλήσουν 
στους γονείς για τα συναισθήματά τους. Προπάντων θέ
λουν να πουν στους γονείς τους πότε φοβούνται. Πολλά 
παιδιά, όμως, μας είπαν ότι οι γονείς αποφεύγουν όλα 
τα ευαίσθητα θέματα. Το να ακούσετε το παιδί σας με 
προσοχή και να απαντήσετε στις ερωτήσεις του, έχει με
γάλη σημασία για τη συναισθηματική του ασφάλεια και 
τις σχέσεις σας μαζί του.

Ακολουθήστε αυτές τις υποδείξεις και το παιδί θα κα
ταλάβει ότι πραγματικά ακούτε αυτά που λέει:

1. Παραχωρήστε χρόνο σε κάθε πα ιδ ί χωριστά.
2. Καθήστε κοντά του.
3. Δώστε προσοχή στον τόνο της φωνής του και 

τη λεγάμενη "εξωλεκτική επικοινωνία* (ασυναίσθη
τες κινήσεις του σώματος, εκφράσεις του προσώ
που) και όχι μόνο στα λόγια του.

4. Αφήστε να διαλέξει εκείνο το θέμα της συζήτη
σης.

5. Εκφράστε την κατανόηση και τη συμπάθειά σας.
6. Αποφύγετε να εκφέρετε κρίσεις για τα συναι

σθήματα ή τις απόψεις του.

423



Μην ασκείιχ άδικη κριτική
Οιγονείς,πουσπάνιαβρίσκουντονκαιρόναακούσουν, 

έχουν παρ’ όλα αυτά το χρόνο για να ασκήσουν κριτική. 
Τα παιδιά τα χάνουν και δεν ξέρουν πώς να 
στις λεκτικές επιθέσεις των 
γονέων. Περισσότερο παρα- 
πονούνταιγιατηνάδικηήπρο- 
σβλητική κριτική. Παράδειγ
μα άδικης κριτικής είναι η πα
ρατήρηση του γονιού που αρ
χίζει με: "Ποτέ δεν.." ή "Πά
ντα ξεχνάς να...". Κανείς δεν 
είναι αλάνθαστος, όπως και 
κανείς δεν είναι μονίμως εν α
δικώ. Καιταπαιδιάέχουνέναν 
άγραφο κανόνα: οι γονείς δεν 
πρέπει ποτέ να λένε κάτι που 
ταπεινώ νει το πα δ ί, ιδ ίως 
μπροστά σε συνομήλικους 
του. Ενας δωδεκάχρονος πα
ρατήρησε. Όταν κάτι δενπάει 
καλά στη δουλειά του, ο πα
τέρας μου με φωνάζει "χο- 
ντροπατάτα" ακόμα και μπρο
στά στους φίλους μου. Κι αυτό 
με πληγώνει".

Αντί να επιμένετε στα αρ
νητικά σημεία, προσπαθήστε 
να τονίσετε τα προτερήματα 
του παιδιού σας για να του χα
ρίσετε αυτοπεποίθηση. Αν 
π ραγματικά χρειάζεται μάλω
μα κάντε το ιδιαιτέρως και με 
τρόπο που να μην πληγώνει 
την αξιοπρέπειά του.

Πάνωαπ' όλα μηντα βάζετε 
με το παιδί, όταν κάτι δεν πάει 
καλά σε μια άλλη πλευρά της 
ζωής σας ή στην υπηρεσία.
Αρχίστα σωστά την 

ημέρα σας
Ο χρόνος που αφιερώνετε 

στα παιδιά σας το πρωί καθο
ρίζει τοντόνογιατηνυπόλοιπη 
μέρα. Ο Κ. 11 χρονών, είπε:
"Το πρωί, το σπίτι μας είναι 
τρελοκομείο. Ολοιτρέχουννα 
π ρολάβου ν. Οι γονείς μου φω- 
νάζουν συνεχώς ότι θα αρ
γήσουν. Μας βομβαρδίζουν 
με διαταγές. Στρώσε το κρε
βάτι σου! Γρήγορα τελείωνε 
με το πρωινό σου! Δεν είναι 
τρόπος αυτός ν ’ αρχίζει κα
νείς τη μέρα του".

Αυτή είναι μια χαρακτηριστική περιγραφή, εκ μέρους 
των παιδιών, της ατμόσφαιρας που επικρατεί νωρίς το 
πρωί. Οταν οι γονείς μιλάνε στα παιδιά πριν απ' το σχο
λείο, τα λόγια τους ηχούν στα αυτιά των παιδιών όλη

μέρα και επηρεάζουν τη σχο
λική τους επίδοση.

Μπορείτε να πετύχετε μια 
πιο ήρεμη ατμόσφαιρα με τα 
παιδιά σας το πρωί, αν σηκω
θείτε 15 λεπτά νωρίτερα και 
κάνετε αυτά που έχετε να κά
νετε με πιο αργό ρυθμό. Είναι 
σημαντικό να τρώτε όλοι μαζί 
το πρωινό σας. Και μην ξεχνά
τε να τα αγκαλιάσετε, να τα 
φιλήσετε να τους πείτε έναν 
καλό λόγο. Μια καλή αρχή το 
πρωί χαρίζει στο παιδί σας την 
απαιτούμενη αυτοπεποίθηση 
για να πάει καλά η μέρα του. 

Επίλογος
Η πρόθεσή μας δεν ήταν να 

δημιουργήσουμε μελαγχολία 
σε όλους εκείνους που αφιε- 
ρώνουντο μεγαλύτερο μέρος 
της ζωής τους στην επαγγελ
ματική επιτυχία, υποβαθμίζο
ντας συστημαπκά την π ροσω- 
πική και οικογενειακή ζωή. Ο 
στόχος μας είναι να κεντρί
σουμε το ενδιαφέρον σας σε 
μία νέα αντιμέτωπιση της ερ
γασίας και της ζωής, που θα 
μας οδηγήσει στον καλύτερο 
χειρισμό και των δύο, αφού εί
ναι γνωστό ότι το μέγεθος της 
οικογενειακής και προσω
πικής ευτυχίας είναι εκείνο 
που καθορίζει και την επαγ
γελματική επιτυχία και όχι το 
ανπθετο.

Τα παιδιά , που μεγαλώ
νουν σήμερα, έχουν συνηθί
σει στην ιδέα ότι ο ένας ή οι 
δύο γονείς τους εργάζονται, 
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
περιμένουν να καλύπτονται 
και οι δικές τους ανάγκες. Δί
νοντας την απαιτούμενη προ
σοχή σε αυτές τις ανάγκες, οι 
γονείς αστυνομικοί μπορούν 
να εξισορροπήσουν επιτυ- 
χώςτιςευθύνεςπουέχουνκαι 
απέναντι στα παιδιά και απέ- 
.νανπ στην Υπηρεσία τους.
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Κακοποίηση γυναικών
Μια έκφραση των σχέσεων εξουσίας

της Αγγελικής Χλιόβα, Επιστημονικής συνεργάτιδος της Γ.Γ.Ι.

Η κακοποίηση γυναικών έχει, σήμερα πια, αναγνω
ριστεί στις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης 
καιτιςΗΠΑως κοινωνικόπρόβλημαευρύταταδιαδομένο.

Αυτό αποδεικνύεται από τη ζήτηση που υπάρχει για 
σπίτια κακοποιημένων γυναικών, ζήτηση στην οποία δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν παρά τον διαρκώς αυξανό
μενο αριθμό τους (ενδεικτικά στη Δ. Γερμανία υπήρχαν, 
ήδη το 1979, σπίτια και κέντρα, στα οποία απευθύνονταν 
κακοποιημένες γυναίκες).

Η κοινωνική βάση αυτής της ανάπτυξης είναι το κομ- 
μάπ εκείνο του γυναικείου κινήματος, το οποίο έθεσε 
σε αμφισβήτηση την κυρίαρχη, ανδροκρατούμενη πολι

τική και κουλτούρα. Οι προσωπικές εμπειρίες των γυ
ναικών γενικεύτηκαν και έγιναν στοιχείο πολιτικής 
συζήτησης Μέσω των γυναικείων περιοδικών και της γυ
ναικείας λογοτεχνίας έγιναν πλατιά γνωστές. Η ανδρική 
βία έγινε δημόσια το κεντρικό θέμα που αφορά όλες τις 
γυναίκες. Το 1976 έγινε στις Βρυξέλλες το συνέδριο “Ε
γκλήματα εναντίον των γυναικών" με 2.000 συμμετέχου- 
σες από 40 χώρες.

Μαζί με τα προγράμματα βοήθειας σε βιασμένες γυ
ναίκες (μέσα κι έξω από το γάμο) το κίνημα των σπιτιών 
κακοποιημένων γυναικών (γιατί έχουν φθάσει πια στο 
επίπεδο κινήματος) έφερε στην επιφάνεια ένα "ιδιωτικό"
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πρόβλημα, την κακοποίηση γυναικών από τους συντρό
φους τους (ιδίως στο γάμο) κάνοντάς το έτσι δημόσια 
υπόθεση, μια υπόθεση που δεν μπορεί πια να εξοριστεί 
στην περιοχή-ταμπού της συζυγικής ιδιωτικότητας.

Στο. βαθμό που έβγαινε στη δημοσιότητα η έκταση και 
η βαναυσότητα της καθημερινής κακοποίησης γυναικών 
από άνδρες, γινόταν ταυτόχρονα σαφές ότι "η χρήση 
βίας στην οικογένεια" δεν είναι ουδέτερη ως προς τα 
φύλα, αλλά ότι πρόκειται για τη χρήση βίας από ένα φύλο 
(άντρες) πάνω στο άλλο (γυναίκες).

Η κακοποίηση γυναικών δεν αποτελεί κάποιο περιθω
ριακό φαινόμενο. Ο άντρας που κακοποιεί δεν είναι κά
ποιος ιδιαίτερος τύπος δράστη έξω από τις κοινωνικές 
νόρμες. Η εμπειρία των σπιτιών των κακοποιημένων γυ
ναικών δείχνει το δομικό υπόβαθρο στο οποίο βασίζονται 
οι εκάστοτε ατομικές ιστορίες κακοποίησης: η άσκηση 
σωματικής και ψυχικής βίας από άντρες πάνωσε γυναίκες 
έχει κοινωνικές αιτίες γένεσης, τις σχέσεις εξουσίας α
νάμεσα στα φύλα, οι οποίες αποτελούν δομικό στοιχείο 
της κοινωνίας που εκφράζονται.πέρα από την άμεση ά
σκηση βίας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, όπως 
στην οικονομική και κοινωνική εξάρτηση της γυναίκας 
από τον άντρα.

Προκαθορισμένες σχέσεις εξουσίας
Προτού καν συναντηθούν ο μεμονωμένος άντρας και 

η μεμονωμένη γυναίκα, έχει προκαθοριστεί η σχέση α- 
νάμεσά τους, με την κατώτερη θέση της γυναίκας (θέση 
υποταγής), η οποία δυνητικά την εκθέτει στη βία.

Η εξουσία, επομένως, είναι καταρχήν μια ιδιότητα της 
σχέσης ανάμεσα σε κοινωνικούς δρώντες, όχι μια ι
διότητα των ίδιων των δρώντων.

Οι γυναίκες έχουν σήμερα ακόμα μεγαλύτερες προσ
δοκίες για την ευτυχία απ’ το γάμο απ’ ότι παλιότερα, 
γιατί σήμερα πολύ περισσότερο από άλλοτε, στο γάμο 
αποδίδεται η λειτουργία της φύλαξης της ιδιωτικότητας, 
του καταφύγιου και της αγάπης.

Η νομική θέση της συζύγου (από άποψη τυπική-νο- 
μική) δεν είναι σήμερα η ίδια με παλιότερα. Παρ’ όλα 
αυτά στην πραγματικότητα η γυναίκα μέσα στο γάμο ε
ξακολουθεί να υπόκειται στον άντρα. Γι’ αυτό οι προσ
δοκίες της για το γάμο (π.χ. για συντροφικότητα) συχνά 
διαψεύδονται και η εμπειρία της έλλειψης εναλλακτικής 
λύσης και της εξάρτησης που συνοδεύουν τη διάψευση 
γίνονται υπαρξιακή απειλή. Ετσι εξηγείται και το γεγονός 
ότι κακοποίηση υφίστανται γυναίκες από διαφορετικές 
κοινωνικές κατηγορίες.

Το γεγονός αυτό, η αναγνώριση ότι η κακοποίηση γυ
ναικών αποτελεί έκφραση άνισων σχέσεων εξουσίας, οι 
οποίες διαπερνούν όλες τις κοινωνικές τάξεις, δύσκολα 
μπορούσε να ενταχθεί στις μέχρι τότε επικρατούσες α
πόψεις των κοινωνικών επιστημών και της πρακτικής. 
Αναπόφευκτα δημιούργησε ανασφάλεια και συχνά μια 
αμυντική στάση. Η ανάπτυξη όμως των γυναικείων σπου
δών, ως τμήματος του γυναικείου κινήματος, έδωσε τη 
δυνατότητα στις γυναίκες που ζούσαν την κακοποίηση 
(στον εαυτό τους ή και σε άλλες γυναίκες) να ερμη
νεύσουν τις εμπειρίες τους, τις εκτιμήσεις τους και τα 
αποτελέσματα από τα σπίτια κακοποιημένων γυναικών, 
να τις εντάξουν σε ένα θεωρητικό πλαίσιο και να α
παιτήσουν αναγνώριση όχι μόνο της ύπαρξης του φαι
νομένου αλλά και της θεωρητικής του ερμηνείας.

Αντιδράσεις βέβαια στην αποδοχή της ύπαρξης ενός 
δομικού προβλήματος στην κοινωνία υπήρξαν και θα υ
πάρχουν και απ’ τη μεριά της επιστήμης.

Στις αντιδράσεις ανήκουν:
1. Κάθε προσπάθεια εξατομίκευσης του προβλήμα

τος, όπως η προσπάθεια να χαρακτηριστεί η κακοποίηση 
γυναικών διαταραχή συμπεριφοράς ναρκομανών, αλ- 
κοολικώνκαιγενικότεραατόμωνμειδιαίτεραψυχολογικά 
προβλήματα.

2. Προσπάθειες να εξηγηθεί η κακοποίηση γυναικών 
ως θεσμοθετημένοςτρόποςεπίλυσηςσυγκρούσεωντων 
χαμηλότερων κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων.

3. Προσπάθειες ερμηνείας του φαινομένου στη βάση 
του μύθουτου γυναικείου μαζοχισμού: η γυναίκα δηλαδή, 
η οποία υφίσταται κακοποίηση, υποτίθεται ότι αποζητά 
ή χρειάζεται (ασυνείδητα) τη βαναυσότητα από τον άν- 
δρα.

Μονόδρομη βία
Ο αντίλογος σ’ αυτές τις προσπάθειες ερμηνείας του 

φαινομένου, οι οποίες υποδηλώνουν άρνηση του προ
βλήματος, π ροκύπτει από τη διεθνή έρευνα και εμπειρία, 
αλλά και από την κοινή λογική:
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Για την περίπτωση 1 και 2: Οι θεωρητικές αυτές προ
σεγγίσεις παραβλέπουν το γεγονός ότι πρόκειται τελικά 
για άνδρες (σε προβληματικές καταστάσεις, ψυχολογι
κές και κοινωνικές) οι οποίοι κακοποιούν τις γυναίκες 
τους.

Δεν εξηγούν όμως, γιατί γυναίκες σε ίδιες προβλη
ματικές καταστάσεις δεν κακοποιούν τους άνδρες τους. 
Προφανώς προϋποθέτουν ότι ο άνδρας νομιμοποιείται 
να κακοποιεί τη γυναίκα, όταν ο ίδιος βρίσκεταισε κάποια 
προβληματική κατάσταση. Πέρα απ’ αυτό δε στέκουν α
κόμα και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διεθνούς 
έρευνας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ερευνήτριες και ερευνητές, 
οι οποίοι εν μέρει ξεκίνησαν τις έρευνές τους με τις α
ντίστοιχες υποθέσεις, τελικά διαπίστωσαν ότι πρόκειται 
για άντρες από όλα τα κοινωνικά στρώματα, κάθε μορ
φωτικού επιπέδου και επαγγέλματος.

Γιατην περίπτωση 3: Γιατην επιχειρηματολογία αυτή, 
την κύρια ευθύνη φέρουν οι ψυχολόγοι, ψυχίατροι και 
κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία, όπως αποδείχθηκε περίτρανα από μια σχε
τική έρευνα, έχουν διπλά (βλ. αλληλοσυμπληρούμενα) 
στάνταρ για  την ψυχική υγεία των δύο φύλων. 
Σύμφωνα με την άποψή τους υγιείς ψυχικά είναι οι γυ
ναίκες, οι οποίες είναι “μάλλον υποτακτικές, λιγότερο 
ανεξάρτητες, λιγότερο επιθετικές κ.λπ". Με μια τέτοια 
εικόνα για τη γυναίκα πολύ εύκολα οδηγείται κανείς στην 
"ψυχιατρικοποίηση"των κακοποιημένων γυναικών: πρό
κειται για γυναίκες, που αναζητούν ένα βίαιο άνδρα ο 
οποίος θα τις δέρνει για να γίνουν ευτυχισμένες. Πρό
κειται βέβαια για θύματα, αλλά θύματα της ψυχολογίας 
τους!

Ο κυνισμός μιας τέτοιας άποψης συνίσταται στην υ
πόθεση ότι οι γυναίκες -όλες μαζί και κάθε μια χωριστά- 
έχουν εκ των προτέρων την ελεύθερη επιλογή ανάμεσα 
σε έναν άντρα που κακοποιεί και έναν που δεν κακοποιεί. 
Οι έρευνες ωστόσο με αντικείμενο άντρες, οι οποίοι κα
κοποιούν ή βιάζουν, επιβεβαιώνουν ότι ακόμα και οι ε- 
ρευνήτριες και οι ερευνητές στάθηκε αδύνατο να ξεχω
ρίσουν τους άντρες που κακοποιούν ή βιάζουν από άλ
λους άντρες με μιατυφλή αξιολόγηση. Απ ’ τηνάλλη μεριά 
η υπερπλήρωσητωνσπιτιώνγια κακοποιημένες γυναίκες 
αποδεικνύει στην πράξη ότι οι γυναίκες δεν παραμένουν 
με τον άντρα που τις κακοποιεί, επειδή το επέλεξαν και 
επειδή έτσι ικανοποιούν το γυναικείο τους μαζοχισμό.

Γ ιατην αποφυγή οποιοσδήποτε παρεξήγησης θα ήθε
λα να διευκρινίσω ότι έτσι κι αλλιώς ακόμα και οι υπο- 
στηρικτές αυτής της άποψης δεν αναφέρονται στο σε
ξουαλικό αλλά στον ηθικό μαζοχισμό.

Οι συνέπειες αυτώντων θεωρητικών προσπαθειών ερ
μηνείας του φαινομένου της κακοποίησης είναι προφα
νείς:

α. ενοχοποίηση της ίδιας της κακοποιημένης γυναί
κας, η οποία θεωρείται ανίκανη να βρει "νορμάλ" άντρα, 
ή έστω άτυχη στην καλύτερη περίπτωση.

β. αξίωση από την κακοποιημένη γυναίκα να συμμε- 
τάσχει σε μια θεραπευτική διαδικασία, για την οποία ο 
ίδιος ο άντρας έτσι κι αλλιώς δεν έχει κίνητρα (π.χ. αλ
κοολικός, ναρκομανής κ.λπ.), γι’ αυτό πρέπει εκείνη να 
επωμισθεί την ευθύνη για την επιτυχία της θεραπείας 
με το να τον πείσει να συμμετάσχει αλλά και στηρίζοντάς 
τον με κατανόηση και υπομονή (βάζοντας δηλαδή κατά 
μέρος τις δικές της ανάγκες και τα δικά της βάσανα).

Και στη μια (ψυχιατρική ανπμετώπιση της ίδιας) και 
στην άλλη περίπτωση (ψυχιατρική αντιμετώπιση του ά
ντρα) σ’ εκείνη πέφτει ο κλήρος να "λύσει" το πρόβλημα.

Η σοβαρότερη όμως συνέπεια αυτών των θεωριών 
είναι ο αποπροσανατολισ μός της κοινής γνώμης από την 
έκταση και την σοβαρότητα του φαινομένου. Αφού δη
λαδή αφορά ένα περιορισμένο αριθμό ατόμων (ανδρών 
και γυναικών) με ιδιαίτερα και συγκεκριμένα ψυχολογικά 
προβλήματα, οι υπόλοιποι μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυ
χοι, δεν μας αφορά.

Οσο για τη λογική συνέπεια της άποψης ότι πρόκειται 
για ένα πρόβλημα των χαμηλότερων κοινωνικοοικονο
μικών στρωμάτων: το πρόβλημα της κακοποίησης των 
γυναικών υποτίθεται ότι θα λυθεί μέσα από την επίλυση 
γενικότερων κοινωνικών προβλημάτων, τη μείωση δη
λαδή της ανεργίας, το ανέβασμα του βιοτικού και μορ
φωτικού επιπέδου. Αποπροσανατολίζει από την ιδιαιτε
ρότητα των γυναικείων προβλημάτων και ανακόπτει την 
αντίστοιχη συνειδητοποίηση και δράση.

Τελειώνοντας το θεωρητικό πλαίσιο, θα ήθελα να δώ
σω ένα γενικό ορισμό της κακοποίησης ο οποίος έχει 
διαμορφωθεί από το κίνημα σπιτιών για κακοποιημένες 
γυναίκες και τις γυναικείες σπουδές.
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Ο όρος "κακοποίηση" συμπεριλαμβάνει κάθε προ
σβολή της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας ενός 
ανθρώπου, η οποία γίνεται στο πλαίσιο της εκμετάλλευ
σης μιας κοινωνικά προκαθορισμένης σχετικής θέσης 
εξουσίας.

Συμπεριλαμβάνοντας τόσο τη σχέση εξουσίας ενήλι- 
κα-παιδιού, όσο και τη σχέση εξουσίας άντρα-γυναίκας, 
ο ορισμός αυτός δέχεται ότι και μητέρες (γυναίκες), οι 
οποίες έχουν υποστεί κακοποίηση απ’ τους άντρες τους, 
μπορούν να κακοποιήσουν τα παιδιά τους.

Τέλος ο ορισμός αυτός είναι προσανατολισμένος στην 
αλλαγή: η εκμετάλλευσητης θέσης εξουσίας οδηγεί στην 
κακοποίηση και αυτή η υπερεξουσία δεν αποτελεί ένα 
γεγονός φυσικό που οφείλεται στη σωματική υπεροχή, 
αλλά ένα κοινωνικό συσχετισμό ο οποίος επομένως μπο
ρεί να αλλάξει.

Η κατάσταση στην Ελλάδα
Υπάρχει παντελής έλλειψη στοιχειώδους έρευναςτου 

θέματος. Σε επίπεδο επιστημονικό ασχολούνται ή έχουν 
ασχοληθεί με το θέμα:

α. Π.Επιβατιανός και Ν.Βασιλειάδης, 1981. 
β. Α.Χλιόβα: Κακοποίηση γυναικών: διεργασίες υπο

ταγής στη βία (διδακτορική διατριβή σε εξέλιξη απ’ τη 
σκοπιά της κλινικής ψυχολογίας).

γ. Ε.Φερέττη: διδακτορική διατριβή σε εξέλιξη από 
κοινωνιολογικήσκοπιάγιατηνκακοποίησηγυναικώνστην 
Ελλάδα.

Στατιστικά στοιχεία επομένως δεν υπάρχουν ακόμα, 
παρ’ όλο που οποιαδήποτε στατιστικά στοιχεία θα είχαν 
αναγκαστικά μειωμένη εγκυρότητα λόγω της φύσης του 
προβλήματος (τεράστιος "σκοτεινός" αριθμός).

Ωστόσο μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο (από τα μέχρι τώ

ρα στοιχεία των παραπάνω εργασιών αλλά και από την 
επαγγελματική και προσωπική εμπειρία όσων, έστω και 
έμμεσα, έχουν επαφή με το πρόβλημα) ότι: α. πρόκειται 
για φαινόμενο ευρύτατα διαδεδομένο στην Ελλάδα σε 
όλα τα κοινωνικά στρώματα, ανεξάρτητα από μορφωτικό 
και οικονομικό επίπεδο, τόσο του άντρα όσο και της γυ
ναίκας, β. Οι γυναίκες που θίγονται δύσκολα απευθύνο
νται για βοήθεια σε μεμονωμένα άτομα από το οικογε
νειακό και φιλικό τους περιβάλλον ή σε οργανωμένους 
φορείς και γ. όταν απευθυνθούν δε βοηθούνται ουσια
στικά, αντίθετα ενισχύονται στην υποταγή και αυτοενο
χοποίηση.

Οι λόγοι γι' αυτή την κατάσταση είναι συνοπτικά οι
εξής:

1. Ευρύτατα παραδεκτή χρήση βίας (κάποιου βαθμού 
τουλάχιστον) μέσα στην οικογένεια από τον κοινωνικά 
ισχυρότερο (άντρα, ενήλικος) προςτονασθενέστερο (γυ
ναίκα, παιδί). Σε σχέσεις χωρίς γάμο είναι λιγότερο πα
ραδεκτή.

2. Ελλειψη ευαισθητοποίησης των ειδικών (εκτός ε
λάχιστων εξαιρέσεων).

3. Ελλειψη ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.
4. Σχέσεις ζευγαριού (ιδίως στο γάμο) θεωρούνται 

"ιδιωτική υπόθεση" ταμπού.
5. Απουσία ιδιωτικής ή κρατικής οργανωμένης προ

σπάθειας για την αναγνώριση και αντιμετώπιση του προ
βλήματος. Τον περασμένο Μάιο, μόνο, η Γενική Γραμ
ματεία Ισότητας εξήγγειλε την ίδρυση Κέντρου για Κα
κοποιημένες Γυναίκες.

6. Χαμηλός βαθμός ανάπτυξης του γυναικείου κινήμα
τος και επομένως και του γυναικείου προβληματισμού 
στις επιστήμες.
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Η μείωση του όζοντος 
και οι επιπτώσεις του

Το όζον της στρατόσφαιρας συγκρατεί ένα μέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας. 
Οταν όμως οι ρύποι της ατμόσφαιρας αυξάνονται, 

τότε εμφανίζεται ως επικίνδυνο και βλαβερό για την υγεία του ατόμου. 
Πρόκειται για τη λεγάμενη διπρόσωπη εμφάνιση του όζοντος 

ή για τις δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος.

Επιμέλεια: Αστυν. Α’ Λάζαρου Δελιολάνη

Η παραγωγή και η φθορά του
Η ύπαρξη της στοιβάδας του όζοντος στη σύσταση 

της γήινης ατμόσφαιρας μας έγινε γνωστή π ριν απ ό εκατό 
περίπου χρόνια, όμως οι γνώσεις μας για το στοιχείο 
αυτό, που είναι απαραίτητο για τη συνέχιση της ζωής 
πάνω στον Πλανήτη, αποκτήθηκαν με την επιστημονική 
έρευνα της τελευταίας δεκαπενταετίας.

Η ιστορική διαδρομή μέσα στους χώρους των πειρα
ματισμών της Γεωφυσικής και της Χημείας ξεκινά από 
το 1785, όταν ο Van Marum παρατήρησε την εμφάνιση 
κάποιας χαρακτηριστικής οσμής κατά τη διάρκεια σχη
ματισμού ηλεκτρικών εκκενώσεων στον αέρα ή το οξυ
γόνο.

Πέντε χρόνια αργότερα ο Christian Schonbein αφού 
επέτυχε την παρασκευή του όζοντος απέδωσε την οσμή 
στο νέο αυτό αέριο και την ονομασία "όζον", που παρά- 
γεται απότο ρήμα "όζω" (μυρίζω άσχημα). Δύο δεκαετίες 
αργότερα καθιερώθηκε και ο χημικόςτύποςτου όζοντος:
03.

Πρόκειται για αέριο δραστικό, δηλητηριώδες και ε
πικίνδυνο για το γήινο οικοσύστημα, που όμως η παρου
σία του καθιστά δυνατή τη συνέχιση της ζωής στον 
Πλανήτη μας, αφού παίζει και ρόλο αμυνπκό, καθόσον: 

- φιλτράρει την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία εμπο
δίζοντας τη διείσδυση όλων των ποσοτήτων της και τη 
μεταφορά της μέχρι την επιφάνεια της γης και
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Αρκτική
Ο πλανήτης αυτός σχεδιά
στηκε σε υπολογιστή κατά 
τρόπον ώστε να ανταπο- 
κρϊνεται στα δεδομένα που 
δίνει ο αμερικανικός δορυ
φόρος UARS. Τα χρώματα 
δείχνουν τις διαφορετικές 
συγκεντρώσεις του όζο
ντος. Τα θερμά χρώματα 
(κόκκινο, κίτρινο) δείχνουν 
υψηλές τιμές* τα ψυχρά 
χρώματα, το αντίθετο. Εάν 
η μεγάλη πράσινη κηλίδα 
πάνω από την Ευρώπη 
σκουρύνει, θα μπορούσα
με να μιλάμε για τρύπα του 
όζοντος.

Ανταρκτική
Μια μεγάλη σκούρα μπλε 
κηλίδα στο Νότο δηλώνει 
την ύπαρξη τρύπας του 
όζοντος και εκεί, η οποία 
μελετάται μέσω του δορυ
φόρου TOMS. Δεν είναι κα
θόλου βέβαιο ότι δεν εκτεί
νεται και πάνω από κατοι- 
κημένες περιοχές. Στην 
Αυστραλία μιλάνε για αύ
ξηση 5% στις περιπτώσεις 
καρκίνου στο δέρμα. Επί
σης για αύξηση παθήσεων 
καταρράκτη και για κατάρ
ρευση του ανοσοποιητικού 
συστήματος του ανθρώπι
νου οργανισμού.

- διατηρεί την ατμόσφαιρα υγιεινή, δεδομένου ότι έχει 
δραστική μικροβιοκτόνο ενέργεια.

Σύμφωνα με τις επιστημονικές αντιλήψεις, ο σχημα
τισμός του όζοντος πραγματοποιείται κυρίως στην πε
ριοχή της στρατόσφαιρας με τη διάσπαση του μοριακού 
οξυγόνου υπό την επίδραση των φωτονίων μεγάλων συ
χνοτήτων της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας, των ε
λεύθερων ηλεκτρονίων της περιοχής αυτής και της κο
σμικής ακτινοβολίας. Πιο απλάθα μπορούσαμε ναπούμε 
ότι όλα αυτά σημαίνουν ενεργό δράση, δηλαδή ηλεκτρι
κές εκκενώσεις-αστραπές και κεραυνούς.

Οι αντιδράσεις της διάσπασης αυτής εξαρτώνται από 
ένα αριθμό άλλων στοιχείων που απαντώνται σε μικρό
τερα ύψη και ονομάζονται "καταλύτες". Ο πιο γνωστός 
από τους καταλύτες είναι συνήθως το άζωτο και το α
ποτέλεσμα του κύκλου των αντιδράσεων αποκαλύπτει 
ότι τρία μόρια οξυγόνου μας δίνουν δύο μόρια όζοντος.

Οπως είναι προφανές η στοιβάδα του όζοντος δεν 
εμφανίζει μεγάλη πυκνότητα ακόμη και στις περιοχές 
της στρατόσφαιρας όπου παρατηρούνται οι υψηλότερες 
συγκεντρώσειςτων στοιχείων αυτού. Ετσι οι επ ιστήμονες 
υποθέτουνότιανησυνολικήποσότηταόζοντοςτηςγήινης 
ατμόσφαιρας συ γκεντρωνόταν γύρω από τη γη με τη μορ
φή λεπτού στρώματος, το πάχος του δεν θα ξεπερνούσε 
τα 3 χιλιοστά.

Οζον μπορεί να δημιουργηθεί και κοντά στο έδαφος 
της γης και ιδιαίτερα σε αστικές και βιομηχανικές πε
ριοχές όπου υπάρχει έντονη ρύπανση, διαμέσου των χη
μικών αναδράσεων που παράγονται από τη δράση του 
ηλιακού φωτός επάνω στους ρύπους της ατμόσφαιρας. 
Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται στα στοιχεία του 
φωτοχημικού νέφους.

Ο ρόλος των χλωροφθορανθράκων 
(CFC)

Τα τελευταία τριάντα χρόνια ένας πολύ ισχυρός κα- 
ταλύτης, οι χλωροφθοράνθρακες (CFC), έχει εισέλθει 
στην ατμόσφαιρα με βιομηχανικές διαδικασίες. Σ’ αυτόν 
αποδίδεται κυρίως η ευθύνη δημιουργίας της διεθνώς 
ονομαζόμενης "τρύπας του όζοντος" στην περιοχή της 
Ανταρκτικής. Το φαινόμενο αυτό έκανε την εμφάνισή του 
το 1979 και υποδηλώνει τη μείωση της πυκνότητας του 
όζοντος σε ύψος 15-20 χιλιομέτρων από τη γήινη επι
φάνεια.

Εκτός των χλωροφθορανθράκων και άλλες ουσίες ό
πως τα αλογονοπαράγωγα (ΗαΙοπαέριοπληρώσεωςπυ- 
ροσβεστήρων), οι τετραχλωράνθρακες (φάρμακα, βα- 
φές, ζιζανιοκτόνα) καιτο μεθυλοχλωροφόρμιο (διαλύμα
τα καθαρισμού μετάλλων), επωμίζονται την ευθύνη και 
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία και 
την καταστροφή του όζοντος της ατμόσφαιρας.

Κατά τη διάσπαση των ενώσεων των χλωροφθοραν
θράκων στην ατμόσφαιρα απελευθερώνεται το χλώριο 
και με μια σειρά χημικών αντιδράσεων που ακολουθούν 
προκύπτει ο σχηματισμός μονοξειδίου του χλωρίου. Το 
στοιχείο αυτό σε μια νέα αντίδραση με το όζον, το διασπά 
σε οξυγόνο.

Εχει υπολογισθεί ότι η ποσότητα των εκπεμπομένων 
στηνατμόσφαιραχλωροφθορανθράκων,σεετήσιαβάση, 
πλησιάζει το ένα εκατομμύριο τόνους. Χαρακτηριστικό 
δεείναιότιορισμένεςαπότιςουσίεςαυτέςεξακολουθούν 
ναπαραμένουνστηνατμόσφαιρα,έχονταςδιάρκειαζωής 
που κυμαίνεται από 75-100 χρόνια.

Οι επιπτώσεις της καταστροφής και 
οι βλαπτικές επιδράσεις του όζοντος

α. Σ την  υγε ία  το υ  α ν θ ρ ώ π ο υ
Για το τόσο ενδιαφέρον αυτό θέμα ζητήσαμε τις α

πόψεις των Υγειονο μικών Αξιωματικών του Σώματος, της 
Α σ τυ νό μ ο υ  Β’ Π α π α δ η μ η τ ρ ίο υ  Ε ιρ ήνης  και του 
Α σ τυ νό μ ο υ  Β’ Α θ α νά σ ο γ λο υ  Ν ικο λά ο υ , κυρίως 
για το βαθμό επικινδυνότητας και τις βλαπτικές επιδρά
σεις της υπεριώδους ακτινοβολίας στην υγεία του αν
θρώπου και τους τρόπους προστασίας.

Η Αστυνόμος Β’ κ. Παπαδημητρίου Ειρήνη, δερμα- 
τολόγος-αφροδισιολόγος μας είπε σχετικά:

"Παραβιάσαμετην αρχή "παν μέτρον άριστον" ασύστο- 
λα, ασυλλόγιστα και ασύμμετρα. Την παράβαση αυτή οι 
αρχαίοι Ελληνες την έλεγαν "ύβρι". Ετσι βρωμίσαμε τη 
θάλασσα μετά μύρια όσα πετάμε μέσα της, βρωμίσαμε 
τον αέρα με τα μύρια όσα αφήνουμε μέσα του. Γίναμε 
υβριστές της Μάνας μας της Φύσης. Και η Φύση έκρινε
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ότι ήρθε η ώρα να αρχίσει η αποκατάσταση της διασα- 
λευθείσης ισορροπίας. Ας δούμε όμως ποιό είναι απ’ 
την πλευρά του δερματολόγου το "μέτρον άριστον" για 
την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία τώρα το καλοκαίρι.

Ο απαράβατος κανόνας είναι: όχι στην παρατεταμένη 
έκθεση του σώματος στην ηλιακή ακτινοβολία. Ο καθέ
νας γνωρίζει από ποιά χρονική στιγμή και ύστερα 
τον ενοχλεί ο ήλιος. Αυτό το προσωπικό μέτρο του 
καθενός μας να το σεβόμαστε, να το υπολογίζουμε 
και να το τη ρούμε. Προέχει η υγεία μας και ακολουθεί 
"η μόδα της ομορφιάς*.

Ε ρ ώ τη σ η : Ποιούς κινδύνους για το ανθρώπινο δέρ
μα περικλείει η πολύωρη έκθεση στον ήλιο και ποιά μέτρα 
προστασίας επιβάλλονται;

Α π ά ν τ η σ η : Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο προ- 
καλεί δερματικές εκδηλώσεις οξείες και χρόνιες. Οι ο
ξείες είναι ηλιακά εγκαύματα, οι μελαγχρώσεις, οι αχρω
μίες και οι φωτοδερματίτιδες. Οι χρόνιες εκδηλώσεις 
είναι οι καρκίνοι του δέρματος και η γήρανση αυτού. Η 
γήρανση εμφανίζεται με τη μορφή ρυτίδων, ξηρότητας, 
παρουσίασης μελαγχρωματικών κηλίδων και μείωσης 
της ελαστικότητας του δέρματος. Οι βλαπτικές αυτές 
δερματικές μεταβολές οφείλονται στην υπεριώδη ηλιακή 
ακτινοβολία (UVA και UVB) κατά κύριο λόγο.

Στην περιοχή της Μεσογείου, επομένως και στη χώρα 
μας, δεν έχει μέχρι τώρα σημειωθεί -από τις επιστημο
νικές παρατηρήσεις- μείωση του στρώματος του όζο
ντος. Αυτό πάντως δεν πρέπει να μας κάνει ανέμελους, 
γιατί η ανάγκη προστασίας του δέρματός μας είναι συ
νεχής και μόνιμη, επειδή η Ελλάδα είναι χώρα όπου η 
ηλιακή ακτινοβολία είναι έντονη και παρατεταμένη. Ε
πομένως τα σημεία που χρειάζονται περισσότερη προ

στασία είναι τα ακάλυπτα μέρη του σώματος και κυρίως 
το πρόσωπο, αυτιά και χέρια. Επίσης πρέπει να προ
στατεύονται περισσότερο οι άνθρωποι με γαλανά μάτια 
και ανοιχτόχρωμο δέρμα, άτομα με ορισμένες δερμα
τικές παθήσεις και άτομα που παίρνουν ορισμένα φάρ
μακα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι και οι μελαχρινοί δεν 
έχουν ανάγκη προστασίας.

Ε ρ ώ τησ η : 77θασυνιστούσατε γιατηνπροστασίατων 
ατόμων της παιδικής ηλικίας;

Α π ά ν τ η σ η : Τα παιδιά παρουσιάζουν ιδιαίτερη ευαι
σθησία. Συγκεκριμένα, τα παιδιά κάτω του έτους απα
γορεύεται να εκτίθενται στον ήλιο, γιατί και το δέρμα 
τους είναι πολύ ευαίσθητο, αλλά και η φυσική άμυνα του 
οργανισμού τους είναι μειωμένη. Παιδιά ηλικίας άνω του 
έτους μέχρι περίπου δύο ετών μπορούν να μείνουν στον 
ήλιο για 15 λεπτά της ώρας, τρεις με τέσσερις φορές 
την εβδομάδα το πολύ. Τα μεγαλύτερα μπορούν να πα
ραμείνουν στον ήλιο περισσότερο, αλλά με σταδιακή έκ
θεση, στην αρχή 15 λεπτά και σιγά-σιγά περισσότερο. 
Ο,τι είπαμε προηγουμένως για τους ανοιχτόχρωμους ι
σχύει και για τα παιδιά.

Ε ρ ώ τησ η : Ποιά είναι τα προτεινόμενα μέσα προστα
σίας, καθώς επίσης και ο ρόλος των αντηλιακών;

Α π ά ν τ η σ η : Μέσα προστασίας είναι τα ελαφρά α
νοικτού χρώματος ρούχα, το καπέλλο, τα γυαλιά ήλιου, 
η αποφυγή έκθεσης στον ήλιο το καλοκαίρι από τις 11 
π.μ. έως τις 4 μ.μ. και τα αντηλιακά.

Ειδικότερα για τα αντηλιακά μπορούμε να πούμε ότι 
είναι ειδικά προϊόντα, που προστατεύουν πολύ αποτε
λεσματικά. Δρουν ως φίλτρα που είτε απορροφούν είτε 
αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία και ειδικότερα την 
υπεριώδη. Η αποτελεσματικότητά τους μετριέται με το

431



δείκτη προστασίας, που φανερώνει πόση περισσότερη 
ώρα μπορεί να παραμείνει στον ήλιο αυτός που το χρη
σιμοποιεί, χωρίς να προκληθεί ερύθημα στο δέρμα του. 
Δηλαδή ένα αντηλιακό με δείκτη π ,χ. 10 αν το χρησι
μοποιεί άτομο που κοκκινίζει το δέρμα του μετά από 15 
λεπτά έκθεσης, τότε μπορεί να παραμείνει στον ήλιο 
10 φορές περισσότερο χωρίς ερεθισμό.

Τελειώνοντας, υπενθυμίζω ότι απαράβατος κανόνας 
είναι ότι ο καθένας μας γνωρίζει (και θα πρέπει να γνω
ρίζει) ποιάείναιταόριατηςαντοχήςτου: δεν επιτρέπεται 
να τα παραβιάζουμε.

Ο Αστυνόμος Β’ κ. Αθανάσογλου Νικόλαος, χειρουρ- 
γός-οφθαλμίατρος υπογράμμισε ιδιαίτερα την πολύ εν
διαφέρουσα οδηγία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, 
σύμφωνα μετηνοποίαο μεγα λύ τερ ο ς  κ ίνδ υ νο ς  τω ν  
υ π ε ρ ιω δ ώ ν  α κ τ ίν ω ν  π α ρ ο υ σ ιά ζ ε τ α ι α π ό  τ ις  11 
τ ο  π ρ ω ί έω ς τ ις  4  τ ο  μ ε σ η μ έ ρ ι (ώ ρες κατά  τ ις  
ο π ο ίε ς  π ρ έ π ε ι να  α π ο φ ε ύ γ ο υ μ ε  τ η ν  π ο λ ύ ω ρ η  
έ κ θ ε σ η  σ ’ α υ τές ), γ ια τ ί σ το  δ ιά σ τη μ α  α υτό  κ α 
τ έ ρ χ ο ντα ι κά θ ετα  π ρ ο ς  τ η ν  ε π ιφ ά ν ε ια  τη ς  γης. 
Συνεχίζοντας τόνισε:

"Οι βλάβες στους οφθαλμούς αφορούν κυρίως τον 
καρκίνο του δέρματος των βλεφάρων, ο οποίος μοιάζει 
με τον καρκίνο του υπολοίπου δέρματος και πιθανή κα- 
ταρρακτογένεση, δηλαδή ανάπτυξη καταρράκτου μετά 
από πολλά χρόνια εκθέσεως σε υπεριώδη ηλιακή ακτι
νοβολία (UV).

Η προστασία των οφθαλμώντου ανθρώπου παρέχεται 
κυρίως από τα ειδικά γυαλιά ήλιου, που απορροφούν 
την υπεριώδη ακτινοβολία. Αυτά υπάρχουν σε όλα τα 
καταστήματα οπτικών.

β. Σ την  π α ν ίδ α  κα ι τη  χ λω ρ ίδ α
Οι αρνητικές επιδράσεις του όζοντος (ως φωτοχημι- 

κού τύπου) στην ανάπτυξη του φυτικού βασιλείου είναι 
εξίσου σοβαρές. Ετσι αν η συγκέντρωσή του στον αέρα 
υπερβεί ορισμένα όρια, αυξάνεται η φυτοτοξικήτου δρά
ση, προκαλώντας νέκρωση στα πράσινα μέρη και υπο
βαθμίζοντας τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Αυτή η 
σταδιακή εξασθένιση του φυτικού οργανισμού καθιστά 
το φυτό πιο ευάλωτο έναντι των φυσικών του αντιπάλων.

Οι έρευνες των επιστημόνων για την προστασία του 
περιβάλλοντοςπουέγιναντατελευταίαχρόνιααπέδειξαν 
την ύπαρξη του προβλήματος, όχι όμως και τις πραγ
ματικές του διαστάσεις. Διαπιστώθηκαν σοβαρές ζημιές 
στις καλλιέργειες σιτηρών, ρυζιού κ.λπ. σε διάφορες πε
ριοχές των Η Π Α, που μεταφράζονται σε δισεκατομμύρια 
δολάρια. Οι ελληνικές έρευνες επεσήμαναν ανάλογες 
καταστροφές σε δέντρα και φυτά στο Λόφο Λυκαβηττού, 
στις περιοχές της Λούτσας, Αλσος Σχολής Ευελπίδων 
κ.λπ. Επίσης, κιτρινισμός των φύλλων και εμφάνιση 
σκούρων κηλίδων, χαρακτηριστικό του επερχομένου θα
νάτου, σημειώθηκανσεάλλεςπεριοχέςτηςΑττικήςόπως 
στα Μέγαρα, στην Εκάλη, στο Μαρούσι, στον Ασπρόπυρ- 
γο κ.λπ.

Τ η σοβαρότητα του π ροβλήματος επ ιτείνει το γεγονός

ότι το νέφος των μεγαλουπόλεων, που καθημερινά συν
θέτουν οι πάσης φύσεως παραγόμενοι ρύποι και η δια- 
λυτική δράση του όζοντος στη φυσική βλάστηση και τις 
καλλιέργειες, έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν οι αέ- 
ρινες μάζες σε μακρινές αποστάσεις, πολλά χιλιόμετρα 
πέρα από τους χώρους παραγωγής τους.

Τέλος, ιδιαίτερες ανησυχίες εκφράζονται για την ε
πίδραση της αυξημένης υπεριώδους ακτινοβολίας στο 
πλαγκτόν των θαλασσών και τα αυγά των ψαριών, που 
επιφέρει βλάβες στα θάλάσσια οικοσυστήματα. 

Διαπιστώσεις και προοπτικές
Οι απώλειες του όζοντος στις περιοχές της Βόρειας 

Ευρώπης με τα δεδομένα των δορυφορικών παρα
τηρήσεων της ΝΑΣΑ, ανέρχονται σε ποσοστό 20-30%, 
με μεγαλύτερες τιμές μειώσεως κατά τους μήνες του 
χειμώνα. Ενταση του προβλήματος αναμένεται με την 
είσοδο της ανθρωπότητας στον επόμενο αιώνα, όταν οι 
ποσότητεςτουχλωρίουστηνατμόσφαιραπιθανολογείται 
ότι θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Για την Ελλάδα 
τα ποσοστά απώλειας του όζοντος κυμαίνονται σήμερα 
στο 3-5%.

Στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ το οποίο υπέγραψαν, 
το Σεπτέμβριο του 1987, 46 χώρες προβλέπεται η στα
διακή μείωση της χρήσης των χλωροφθορανθράκων και 
των άλλων ουσιών, που θεωρούνται ένοχοι για την κα
ταστροφή του όζοντος, μέχρι το έτος 2005 σε ποσοστά, 
κατά είδος, από 50-100%.

Οι δραματικές, όμως, προειδοποιήσεις για τις πρό
σφατες δημιουργηθείσες νέες '‘τρύπες" του όζοντος ε
π άνω από τις περιοχές της Αγγλίας καιτης Σκανδιναβίας, 
ανάγκασαν τους εκπροσώπους 93 χωρών της Υδρογείου 
να συναντηθούν στο Συνέδριο της Κοπεγχάγης τον πε
ρασμένο Νοέμβριο και να προβούν στην αναθεώρηση 
των στόχων του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, αυξάνο
ντας τα ποσοστά μειώσεως των "ενόχων" ουσιών και ε
πισπεύδοντας το χρονοδιάγραμμα καταργήσεώς των.

Οι αποφάσεις του Μόντρεαλ και της Κοπεγχάγης και 
η ευαισθητοποίηση των αρμοδίων οργάνων της Ευρω
παϊκής Κοινότητας, ενόψητου ανησυχητικού φαινομένου 
φθοράς του όζοντος της στρατόσφαιρας, κατηύθυναν 
τις Βιομηχανίες στην αναζήτηση άλλων στοιχείων, που 
θα αντικαταστήσουν τους χλωροφθοράναθρακες, με λι
γότερο βλαπτικές επιδράσεις. Υπάρχει ακόμη η ενδια
φέρουσα πρόταση των ειδικών επιστημόνων για την α- 
ντικατάστασητωνχλωροφθορανθράκωνμευδροχλωρο- 
φθοράνθρακες, οι οποίοι είναι βραχύβιοι στην ατμόσφαι
ρα.

Π η γ ές  κ α ι  β ο η θ ή μ α τ α

1. Π. Σακελλαρίδη: Όζον - προέλευση - παραγωγή'

2. John Gribbin: ‘Το όζον και η ανθρώπινη απειλή'

3. Atmospheric Chemistry and Phisics of Pollution: Ινστιτούτο Τε

χνολογίας Καλιφόρνιας ΗΠΑ

4. Οικονομικός Ταχυδρόμος: Ώρα μηδέν' (20-9-90)

5. Περιοδικά: 'Πλανήτης γη. 2000 - Ωρα μηδέν'. Ιούνιος 1989

Ενέργεια και Περιβάλλον: Απρίλιος 1988.
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Ο ΤΟΥΡΙΣΜ ΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Οι βάσεις του σύγχρονου τουρισμού βρίσκονται στην Αρχαία Ελλάδα, 

όπου οι εικόνες, οι παραδόσεις και τα έθιμα γύρω από την πατροπαράδοτη ελληνική φιλοξενία
αποδεικνύουν το αρχαίο ιστορικό παρελθόν του, 

παρόλο που μόλις τα τελευταία είκοσι έως τριάντα χρόνια 
έγινε γενικό φαινόμενο στις αναπτυγμένες κοινωνίες.
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Η αρχαία Ελλάδα έχει δώσει αρκετά στοιχεία για τούτη 
την αντίληψη. Οχι βέβαια, πως μπορεί κανείς να συνα
ντήσει, στην εποχή εκείνη, εικόνες όμοιες με τις σημε
ρινές, της τουριστικής πραγματικότητας, αλλά εικόνες 
ανάλογες- σε ιστορική αναλογία- που να καταμαρτυρούν 
σοβαρά το ιστορικό παρελθόντου τουρισμού. Αυτό, μά
λιστα, ίσως να οφείλεται στην κάθε είδους ανάπτυξη που 
έγινε στο χώρο της αρχαίας Ελλάδας και που απόδειξη 
είναι η διεθνής αναγνώριση της αρχαίας Ελλάδας, σαν 
πολιτιστικό -τεχνολογικό και πνευματικό- λίκνο του σύγ
χρονου πολιτισμού.

Η ΞΕΝΙΑ ΣΑΝ ΠΡΩΤΙΣΤΟ 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΚΑΘΗΚΟΝ
Η αρχαία Ελληνική κοινωνία, καλλιεργημένη πνευμα

τικά από την ομηρική ποίηση και τη θεολογία, απονέμει 
τιμές στους ξένους και σέβεται τους θεούς, που θεω
ρούνται προστάτες των ξένων. Οι ποιητές και οι άλλοι 
διανοητές, απάτηνεποχήτου Ομήρου και μετά, κρατούν 
και τονίζουν με τα έργα τους τις ηθικές παραδόσεις του 
Ελλαδικού χώρου, που είναι ο σεβασμός και η συμπάθεια 
για τους ξένους. Ο Δίας, ο πατέρας των θεών και των 
ανθρώπων, σύμφωνα με την πίστη της εποχής, είναι ο 
κατεξοχήν προστάτης των ξένων και τιμωρός κάθε α
φιλόξενου. Ετσι, στην ηθική τάξη που υπάρχει στην αρ
χαία Ελλάδα, βλέπουμε να κατέχει σημαντική θέση η φι
λοξενία.

Η αντίληψη αυτή ενισχύεται και από τους πολλούς 
θεούς, που θεωρούνται, όπως βλέπουμε στην αρχαιο
ελληνική ιστορία, προστάτες των ξένων. Ανάμεσα σε 
τούτους, μάλιστα, εξέχουσα θέση κατέχει η Θέτις-έφο- 
ρος, προστάτιδα-σύμβουλοςτου Δία. Για τη Θέτιδα, άλ
λωστε, υπήρχε και η μυθολογική παράδοση ότι αυτή ει- 
σηγήθηκε στο Δία τον Τρωικό Πόλεμο, για να τιμωρηθεί 
ο Πάρης, που καταπάτησε τη φιλοξενία του Μενελάου. 
Βρίσκουμε τέτοιες μυθολογικές παραδόσεις πολλές, 
που βοηθούν στη διατήρηση της δικαιικής- ηθικής τάξης 
της αρχαίας Ελλάδας, γεγονός που δεν πρέπει να μας 
ξενίζει, γιατί βρισκόμαστε σε εποχή όπου το "Δίκαιο" εκ
πορεύεται από το "Θείο".

Ας παρακολουθήσουμε, λοιπόν, μερικές τέτοιες μυ
θολογικές παραδόσεις-μαρτυρίες γύρω από την ξενία, 
πουσυντελούνόχιμόνοστηνδιαμόρφωσητωνφιλόξενων 
αισθημάτων που διακρίνουν την αρχαιο-ελληνική κοινω
νία, αλλά και στην ανάπτυξη βασικών και κλασικής αξίας 
θεσμώνγύρωαπότηνκοινωνικήπραγματικότητα "ξένος".

Ο ίδιος ο Δίας βρίσκεται συχνά ανάμεσα στους αν
θρώπους είτε για να τιμωρήσει την αφιλοξενία, είτε για 
να ανταμείψει τους φιλόξενους. Η θεά Δήμητρα αντα
μείβει τον ήρωα Φύταλο, χαρίζοντάς του τη συκιά, και 
τον καρπό της γιατί την φιλοξένησε όταν πέρασε από 
την Αττική στην περιπλάνησή της να βρει την κόρη της 
Περσεφόνη. Στην Ελευσίνα πάλι, η ίδια θεά φιλοξενείται 
απο το βασιλέα Κελεό και για ανταμοιβή μαθαίνει στο 
γιό του Τριπτόλεμο να φυτεύει το σιτάρι. Οι Διόσκουροι 
συχνά επισκέπτονται σπίτια στη Σπάρτη και άλλα μέρη 
για να διαπιστώσουν τα φιλόξενα αισθήματα των κατοί
κων. Ετσι, εξαφανίζουν την κόρητου Σπαρτιάτη Φορμίω
να, γιατί δεν τους άφησε να κοιμηθούν στο σπίτι του. 
Οχι όμως μόνο οι θεοί, αλλά και εξέχουσες ηρωικές μορ
φές συνδέονται στην αρχαιοελληνική παράδοση με τα 
ιερά θέσμια της φιλοξενίας. Ο Θησέας που φιλοξενείται 
απο την Εκάλη, καθώς πηγαίνει να σκοτώσει τον ταύρο 
του Μαραθώνα, ιδρύει προς τιμήν της μια ετήσια γιορτή 
στην Αθήνα, τα Εκαλήσια. Ο Η ρακλής για να ανταπ οδώσει 
τη φιλοξενία του Αδμήτου, σώζει τη γυναίκα του απο το 
Χάροντα. Αλλοτε πάλι, ο ίδιος βοηθά, σαν ανταμοιβή για 
τη φιλοξενία, το βασιλιά της ΜυσίαςΛύκο, εναντίον των 
εχθρών του.

Η φιλοξενία των θεών απο τους ανθρώπους δημιούρ
γησε στην αρχαία Ελλάδα τη λεγάμενη θεοξενία. Στη 
Σπάρτη και τον Ακράγαντα γίνονται τελετές θεοξενίας 
προςτιμήντωνΔιοσκούρων, που θεωρούνται προστάτες 
των οδοιπόρων. Το ίδιο γίνεται και στην Πάρο και την 
Τήνο, όπου ιδρύθηκε και Εταιρεία Θεοξενιστών. Η ημέρα 
των Θεοξενίων γίνεται πανελλήνια γιορτή που γιορτά
ζεται συγχρόνως προς τιμήν του Απόλλωνα στους Δελ
φούς και την Παλλήνη της Αχάίας, προς τιμήν της Ηρας 
στα Μέγαρα και προς τιμήν της Ισιδος στη Χίο. Αλλά στην 
αρχαία Ελλάδα, υπάρχει η παράδοση ότι και οι θεοί προ- 
σκαλούν και ανταποδίδουν τη φιλοξενία σ ’ ανθρώπους 
ονομαστούς για τα φιλόξενα αισθήματά τους.
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Την πρώτη θέση βέβαια σαν προστάτης των ξένων, 
κατέχει ο Δίας που φτάνει στο σημείο και τον ίδιο το γιο 
του Ηρακλή να τιμωρήσει, επειδή σκότωσε το βασιλιά 
Ιφιτο της Μεσσηνίας, που τον φιλοξενούσε. ΓΤ αυτό του 
δίνει χρησμό, ότι πρέπει να πουληθεί και να εργασθεί 
τρία χρόνια σαν δούλος και την αμοιβή να δώσει σαν 
αποζημίωση στον πατέρα του Ιφιτου. Σε τούτη μάλιστα 
την τιμωρία, οφείλονται και οι άθλοι του Ηρακλή. Αλλοι 
θεοί προστάτες της φιλοξενίας είναι η Αθηνά, η Ηρα, 
ο Απόλλων, οι Διόσκουροι, η Δήμητρα κι ένα πλήθος μι
κρές θεότητες όπως η Ηβη και ο Ελεύς. Ετσι δίνεται στη 
φιλοξενία γενικός και τοπικός χαρακτήρας, με αποτέ
λεσμα την ανάπτυξη των θεσμίων γύρω απο τους ξένους 
σε βαθμό απαράβατων θρησκευτικών και κοινωνικών υ
ποχρεώσεων, που προστατεύει η θεοδικία.

Η προσφορά όμως της φιλοξενίας και η προστασία 
των ξένων, θεωρείται με την εξέλιξη των ηθικών παρα
δόσεων, κοινωνικό καθήκον. Στην αρχαία Ελλάδα οι άν
θρωποι τιμούν τους ήρωες γιατί προστατεύουν κυρίως 
τους οδοιπόρους, καθαρίζοντας τους δρόμους απ’ τους 
ληστές. Πολλές ηρωικές μορφές συνδέονται με θρύλους 
σχετικούς με τη διευκόλυνση της επικοινωνίας ανάμεσα 
στους διάφορους τόπους και την προστασία των περιη
γητών και περνούν σαν ημίθεοι, σε λατρεία τοπικού παν
θέου . Ο Θησέας εκτός απ’ τους άλλους λόγους λατρεύε
ται γιατί στην πορεία του απο την Τροιζήνα στην Αθήνα 
ξεκαθαρίζει το δρόμο απο τους κακούργους -Προ
κρούστη, Σκίρωνα, Σίνη και Κερκύωνα- που συλλάμβα- 
ναν, λήστευαν και φόνευαν τους ταξιδιώτες. Ο Ηρακλής 
σε ευρύτερο χώρο κινούμενος, ξεκαθαρίζει τις οδούς 
επικοινωνίας στις διάφορες χώρες, σκοτώνοντας το Συ- 
λέα στη Λυδία, τον Πολύγονο και τον Τηλέγονο στην Τυρ- 
ρήνη, τον Ανταίο στη Λιβύη, ληστές ξακουστούς και ε
πικίνδυνους για κάθε ταξιδιώτη, και στο τέλος σκοτώνει 
το βασιλιά Νούσιρη στην Αίγυπτο, που θυσίαζε τους ξέ
νους.

Ανάλογα με τα φιλόξενα αισθήματα που δείχνουν, γί
νονται ξακουστά πολλά μέρη της αρχαίας Ελλάδος και 
σπεύδουν να τα επισκεφθούν απο τις π ιο απομακρυσμέ
νες περιοχές, ενώ άλλοι γεωγραφικοί τόποι θεωρούνται 
αφιλόξενοι και απομονώνονται. Η Αθήνα, οι Δελφοί, η 
Αίγινα, η Τένεδος, η Δήλος και άλλα πολλά μέρη της 
αρχαίας Ελλάδος, θεωρούνται εξόχως φιλόξενοι τόποι, 
με κορυφαίο παράδειγμα τη Μίλητο, που οι κάτοικοί της 
που ζούοαν κατά μήκος του Φάσιδος ποταμού, συνήθι
ζαν να περιμαζεύουν τους ναυαγούς και εφοδιάζοντάς 
τους όσο μπορούσαν καλύτερα να τους στέλνουν στην 
πατρίδα τους.

ΠΡΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΞΕΝΙΑ
Η αρχαιοελληνική παράδοση των ομηρικών χρόνων 

δείχνει τις πόλεις - κράτη κλεισμένες στα σύνορά τους. 
Εντούτοις αναπτύσσεται η ονομαστή και πολυτραγου- 
δισμένη ομηρική φιλοξενία, γιατί ασκείται σε επίπεδο α
τομικής πρωτοβουλίας και κάτω από τους άγραφους η
θικούς νόμους δημιουργούνται με τη φιλοξενία, δεσμοί

ισχυροί κοινωνικότητας στους ανθρώπους της εποχής 
εκείνης. Δεσμοί που δεν αφορούν το πρόσωπο μόνον 
που φιλοξενείται και εκείνο που φιλοξενεί, αλλά επεκτεί- 
νεται σπς οικογένειες, τα γένη και ακόμα στις πόλεις - 
κράτη, πατρίδες αυτών που συνδέθηκαν με τη φιλοξενία. 
Ενας δηλαδή ξένος που φιλοξενείται στο σπίτι κάποιου 
κατοίκου μιας αρχαιοελληνικής πόλης, θεωρείται φίλος 
όχι μόνο απο την οικογένεια και τους φίλους αυτού που 
τον φιλοξένησε αλλά και απο ολάκερη την κοινωνία της 
πόλης που τον δέχθηκε. Το ίδιο ισχύει και γι’ αυτόν που 
φιλοξενήθηκε. Ετσι, αν κάποιος άγνωστός του βρεθεί 
στην πατρίδα του, που όμως προέρχεται απ' την πόλη 
που του γίνηκε η φιλοξενία, έχει την ηθική υποχρέωση 
να του προσφέρει φιλοξενία. Βέβαια, οι δεσμοί αυτοί 
αναπτύσσονται με την π ρόοδο που σημειώνει το εμπόριο 
και ενισχύονται με τη συχνή επικοινωνία που επιβάλλεται 
από την κοινωνική ανάπτυξη που συντελείται καθώς περ
νάνε τα χρόνια. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι 
πρώτες βάσεις για την δημιουργία ενός θεσμού, που μέ
χρι σήμερα δεσπόζει στις διακρατικές οικονομικοκοινω- 
νικές σχέσεις, του θεσμού της προξενιάς.
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Η λειτουργική προξενιά είναι θεσμός που δημιουρ- 
γήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες τις δημόσιας φιλο
ξενίας, που πρόσφεραν οι άρχοντες μιας πόλης στους 
επίσημους ξένους που τους επισκέφθηκαν. Βέβαια, οι 
τιμέςπροςτουςεπίσημους ξένους αποδίδοντανστοπρυ- 
τανείο, όπου και γινόταν, σαν εξαιρετική περιποίηση, η 
σίτισή τους, όμως για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες 
μιας άρτιας φιλοξενίας επίσημου ξένου, αναλάμβαναν 
πλούσιοιπολίτες, σανδημόσιο λειτούργημα, αυτήτηφρο- 
ντίδα.Ετσιλειτουργούσεάρισταηδημόσιαφιλοξενίαπου 
ήταν ανάγκη να προσφέρεται για να εξασφαλίζεται το 
γόητρο και η καλή φήμη μιας αρχαιο-ελληνικής πόλης.

Με τον καιρό, η κίνηση των ξένων μεγαλώνει και ο 
θεσμός της πολιτικής προξενιάς, που είναι θεσμός κλα
σικής αντοχής ως σήμερα και βασικός θεσμός για τον 
τουρισμό, αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο στα πολι
τικά πλαίσια της αρχαιο-ελληνικής ζωής. Ο πρόξενος 
αποκτά καθήκοντα διπλωματικής υφής και εκδίδει ακόμη 
και ένα στοιχειώδες διαβατήριο, σύμβολο, καθώς ονο
μάζεται, που είναι συστατικό για τους πατριώτες του που 
επισκέπτονται την πόλη που εκπροσωπεί. Είναι ακόμη 
βασικής σημασίας η ύπαρξη προξένου γιατί ενθαρρύνει 
τα ταξίδια και τις περιηγήσεις, συμβολίζοντας την ασφά
λεια που επιθυμούν και έχουν ανάγκη όσοι έχουν λόγους 
να επισκεφθούν μια πόλη.

Οι τόποι που συγκεντρώνουν πολλούς ξένους είναι 
εκείνοι που έχουν αναγνωρισμένα ιερά και μαντεία, αλλά 
και που προσφέρουν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και ε
μπορικά πανηγύρια ή ακόμη διαθέτουν σημαντικά αξιο
θέατα μνημεία και δημιουργούν αγώνες, που ενισχύουν 
το φίλαθλο πνεύμα. Γύρω από τους τόπους αυτούς, α
ναπτύσσεται και ένα πλήθος καταστημάτων που εξυπη
ρετούν τους ξένους που είναι τόσοι πολλοί, ώστε δεν 
αρκεί η φιλόξενη διάθεση των κατοίκων αυτώντωντόπων 
για να τους φροντίσει.

Ετσι δημιουργείται ο θεσμός του "επιμελητή των ξέ
νων” όπως φανερώνει επιγραφή που βρέθηκε στις 
Αμύκλες, ισχυρή αρχαϊκή πόλη της Λακωνίας κοντά στον 
Ευρώτα. Στη Ρόδο, επίσης, υπήρχαν πέντε διοριζόμενοι 
επιμελητές για τους ξένους, όπως επίσης στους Δελ
φούς, στο ιερό του Ολυμπίου Διός και στο ναό του Α
πόλλωνα στη Δήλο. Πρόκειται για ένα θεσμό που μπορεί 
κάλλιστα να παραλληλισθεί με τις σύγχρονες θεσμο
θετήσεις υπηρεσιών τουρισμού και τουριστικής αστυνο
μίας.

Γιαναξαναγυρίσουμεσταθέσμιαγύρωαποτηδημόσια 
φιλοξενία, που βρίσκονται στην αρχαία Ελλάδα απο την 
απώτατη εποχή του πολιτισμού της, αλλά που δεν α
ναλύουμε σε έκταση σε τούτη την έρευνα, θα αναφερ
θούμε στο θεσμό της λειτουργικής θεωροδοκίας.
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Πρόκειται για θεσμό που αναπτύχθηκε κυρίως σε πό
λεις που οργάνωναν αγώνες και πανηγύρια θρησκευτικά 
ή σε ιερά και μαντεία και αφορούσετην επίσημη φιλοξενία 
των θεωρών. Οι θεωροί, με επικεφαλής τους τον αρχι- 
θεωρό, ήταν οι επίσημες αντιπροσωπείες που επισκέ
πτονταν μια πόλη ή ένα ιερό ή ένα μαντείο, προκειμένου 
να παρακολουθήσουν αθλητικούς αγώνες ή άλλες τε
λετές. Σε τούτες έπρεπε να προσφερθεί δημόσια φιλο
ξενία, σύμφωνα με την κρατούσα ηθική αντίληψη, αλλά 
καιπολιτικήυποχρέωσητηςκάθεπόληςπροςεπίσημους 
ξένους. Ετσι, πλούσιοι πολίτες αναλάμβαναν σαν δημό
σιο λειτούργημα τη φιλοξενία και φροντίδα των θεωρών, 
που ήταν εξόχως επίσημα πρόσωπα.

Ας δούμε όμως μερικά χαρακτηριστικά σημεία- στοι
χεία, του τί περιλάμβανε η φιλοξενία που προσφερόταν 
στην αρχαιο-ελληνική κοινωνική ζωή, πάντα απο ιδιώτες, 
είτε στα πλαίσια της πολιτικής φιλοξενίας και της λει
τουργικής, είτε σαν επιμέλεια των ξένων και λειτουργική 
θεωροδικία. Τα σπίτια όπου γινόταν η φιλοξενία δεν ήταν 
βέβαια μεγαλοπρεπή μέγαρα, γιατί τέτοια κτίρια- ναοί- 
στην αρχαία Ελλάδα γίνονταν μόνο προς τιμήν των θεών. 
Είχαν όμως το ειδικό δωμάτιο όπου θα φιλοξενούσαν 
τους ξένους. Οσα μάλιστα σπίτια διέθεταν και υπερώα, 
που λέγονταν γεισιποδίσματα και ήταν είδος μπαλκονιού 
απο τη μεριά προς το δρόμο, έβαζαν εκεί τους ξένους 
να κοιμηθούν.

Οι πλουσιότεροι βέβαια, έκτιζαν ολόκληρο ξεχωριστό 
διαμέρισμα για τους ξένους, που το διακοσμούσαν με 
όση δυνατή πολυτέλεια, όχι όμως και μεγαλύτερη από 
εκείνη των δικών τους διαμερισμάτων, για να μη θεω
ρούνται ξενομανείς. Ο ξένος, μόλις έφθανε στο σπίπ που 
θα τον φιλοξενούσε, αντάλλαζε με τον οικοδεσπότη φι
λοφρονήσεις και χαιρετισμούς, σφίγγαν τα χέρια- ένδει
ξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης- και φιλιόντουσαν. Πριν κα
θίσει στο τραπέζι ο ξένος, δεχόταν τις περιποιήσεις των 
δούλων που του έπλεναν τα πόδια, τον αρωμάτιζαν και 
του έκαναν μασάζ για να ξεκουραστεί. Τα σκεύη που θα 
χρησιμοποιούσαν στη φιλοξενία ήτανπολυτελέστατα και, 
αν το σπίτι που είχε ξένο δεν διέθετε τέτοια σκεύη, τα 
δανειζόταν προκειμένου να προσφέρει άρτια φιλοξενία 
στον ξένο που είχε, απο συγγενικό ή άλλο φιλικό νοι
κοκυριό. Πρός τιμή του ξένου γινόταν θυσία στον Κτήσιο 
Δία και με τη σειρά του ο ξένος έκαιγε λιβάνι και έκανε 
προσευχή για την ευτυχία του σπιτιού που τον φιλοξε
νούσε. Στη συνέχεια αν προσφερόταν γλέντι μεγάλο στον 
ξένο, γίνονταν και θυσίες στο Διόνυσο και λέγονταν ύμνοι 
π ρος τιμήν του. Οταν έφευγε ο ξένος, του δίνονταν δώρα 
αναμνηστικά της φιλοξενίας που δέχθηκε και αυτός α
νταπέδιδε με ανάλογα ενθυμήματαπροςτον οικοδεσπό
τη που τον φιλοξενούσε. Συνηθίζονταν ακόμη να κρατούν 
ένα σύμβολο της φιλοξενίας που έγινε. Πρόκειται για 
αστραγάλους ή άλλους σπονδύλους ζώων που χώριζαν 
σε δύο μέρη, που ονομάζονταν λίσπεις, και κρατούσαν 
απο ένα, φιλοξενούμενος και οικοδεσπότης, ώστε να 
μπορούν να αναγνωρίζονται όπου και αν βρίσκονταν.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στη σύντομη τούτη ιστορική - κοινωνιολογική έρευνα, 

πάνω στους θεσμούς για τον τουρισμό στην αρχαία Ελ
λάδα, συγκεντρώθηκαν μερικά στοιχεία πολιτισμού, που 
καταδείχνουν την πολιτιστική προκοπή του κοινωνικού 
χώρου. Δείχνουν ότι στην ιστορική εποχή που συνηθί
ζεται να την ονομάζουν κλασική αρχαιότητα, στον ελ
ληνικό γεωγραφικό χώρο έζησαν άνθρωποι, που τις κα
ταβολές τους στον πολιτικό και κοινωνικό τομέα των δη
μοκρατικών- διανθρώπινων σχέσεων, μέχρι σήμερα, 
χρησιμοποιούμε για τις ανάγκες τις σύγχρονης ζωής. 
Ο θεσμός των προξένων, που διευκολύνουν τις εμπο
ρικές και άλλες οικονομικές σχέσεις μεταξύ των διαφό
ρων κρατών, είναι θεσμός ελληνικός. Ο θεσμός της δη
μιουργίας κρατικών υπηρεσιών τουρισμού και ειδικής 
τουριστικής Αστυνομίας είναι γνωστός και χρησιμοποιεί
ται στην αρχαία Ελλάδα. Ακόμη και νομοθετικά μέτρα, 
που στη σύγχρονη διεθνή ζωή χρησιμοποιούνται για τη 
διευκόλυνσητηςανάπτυξηςτουτουρισμού, ήταν γνωστά 
στην αρχαία Ελλάδα σαν διευκολύνσεις και σύμβολα φι
λοξενίας, που δίνονταν στους ξένους. Βλέπουμε ακόμη 
ότι σε μια τόσο απόμακρη ιστορικά εποχή, οι άνθρωποι 
ζούν σε ηθικές παραδόσεις που ενισχύουν την κοινω- 
νικότητακαιτιςμεταξύτουςσχέσεις,ώστενααναπτύξουν 
και κάθε είδος διανθρώπ ινης π ολιτιστικής σχέσης. Αθλη
τικά φεστιβάλ, θρησκευτικά και εμπορικάπανηγύρια, πε
ριηγήσεις, με σκοπότη γνωριμία αξιοθέατωντόπ ων, θεα
τρικές παραστάσεις διεθνούς ενδιαφέροντος, ακόμη και 
τόπους ιδιαίτερης ανάπτυξης των τεχνών και των επι
στημών διέθετε η αρχαία Ελλάδα.

Είναι πίστη μας, και τούτο θέλουμε να τονισθεί στη 
σκιαγραφική αυτή έρευνα, ότι το σύγχρονο θέμα του
ρισμός σαν εξόχως π ολιτιστικό φαινόμενο των κοινωνιών 
της εποχής μας, προκειμένου να ερευνηθεί απο κοινω
νιολογική, νομική ή άλλη πλευρά, είναι ανάγκη να το
ποθετηθεί ιστορικά στις απαρχές του, που βρίσκονται 
στον πολιτικό χώρο της αρχαίας Ελλάδος.

Β ά σ ος  Στρώ τος
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ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ 

Ή  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΑΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ;
του Παναγιώτη Βράκα, Φιλόλογου, Καθηγητού της Σχολής Αρχιφυλάκων

Η πατρίδα είναι άμεσα συνυφασμένη μετηνανθρώπινη 
ζωή, αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι ο άνθρωπος γεν
νήθηκε εφήμερος. Δεν γεννήθηκε όμως μετέωρος. Η εκ
κλησία μας διδάσκει πως ο άνθρωπος πλάστηκε από χώ
μα και καταλήγει σε αυτό αλλά μη λησμονούμε ότι συν
δεόμαστε πρακτικά και συναισθηματικά μαζί του.

Το πατρικό αυτό χώμα από τον ιδρώτα μας μας δίνει 
καρπούς, από το αίμα μας μας δίνει βωμούς, από τους 
νεκρούς μας μας δίνει ιερή π ροσήλωση για το χώρο όπου 
οι γεννήτορές μας τάφηκαν. Ετσι το αισθανόμαστε σαν 
μια αγκαλιά που όσο πιο ανοικτό είναι το άνοιγμά του 
τόσο πιο χαλαρή είναι η ζεστασιά του, ενώ όσο πιο στενό 
και πιο μικρό είναι, τόσο πιο ζεστή είναι.

Αυτό το ελληνικό χώμα, το ιδιαίτερο και τρυφερό, το 
ιερό και σεμνό δεν μπορεί εύκολα να υποκατασταθεί, 
ούτε ατιμώρητα να ανπκατασταθεί. Η αγάπη του κάθε 
Ελληνα γιατηνπ ατρίδατου, δεν εμπεριέχει συγκεκριμένα 
πρόσωπα, συγκεκριμένο χώρο, αφού σταδιακά όλα αυτά 
γίνονται αφηρημένα σύμβολα, ιδέες.

Η γνήσια φιλοπατρίατου νεοέλληνα απαλλαγμένη από 
νοσηρά εθνικιστικά συμπλέγματα δεν είναι αντίθετη με 
τον υγιή οικουμενισμό αφού ο σωστός πολίτης του τόπου 
του είναι και σωστός πολίτης του κόσμου.

"Αυτός που σκέφτεται άσχημα για τα δικά του δεν θα 
σκεφθεί σωστά ούτε για τα ξένα" μας λέει ο Δημοσθένης. 
Προηγούνται, λοιπόν, τα πράγματα της πατρίδας μας 
και ακολουθούν τα πράγματα της οικουμένης. Από το 
σωστό Ελληνα πολίτη θα προκύψει ο σωστός Ευρωπαίος 
αναμφίβολα.

Στη σημερινή Ευρώπη, των δύο ταχυτήτων, των πολ
λών εθνοτήτων και ιδιαιτεροτήτων, των ποικίλων δογ
μάτων και των πολιτιστικών στιγμάτων, η γνήσια πατρι- 
δολατρεία του νεοέλληνα, η συνείδηση της φυλετικής 
και πολιτιστικής του ιδιαιτερότητας θα τον βοηθήσει να 
μην χάσει την ελληνικότητά του, τις προγονικές του α
ρετές , την εθνική του φυσιογνωμία και την αυθεντική του 
φυλετική ταυτότητα. Βέβαια ο κίνδυνοςτης αλλοτρίωσης 
και της παθητικής αφομοίωσης είναι πιθανός και σ’ αυτό 
συνηγορούν η τεχνολογική πρωτοπορία και η οικονομική 
ισχύς της Ευρώπης.

Επομένως η Ελλάδα θα πρέπει σ’ αυτή την υλική υ
περοχή της Ευρώπης να αντιτάξει τη δική της, αναμ
φίβολα, πνευματική αντοχή και την κλασική πολιτιστική 
της κληρονομιά και υπεροχή. Θα πρέπει με σεμνότητα 
αλλά και υπερηφάνια, με σεβασμό στην ιστορία και στην 
ορθοδοξία να ισχυροποιηθούμε εσωτερικά για να ταξι
δεύουμε με το ελληνικό μας "διαβατήριο" στην Ευρώπη 
και όχι με το Ευρωπαϊκό στην Ελλάδα.

Δεν υποτιμούμε, βέβαια, την οικονομική ευεξία καιτην 
πολιτιστική άνθιση της Νέας Ευρώπης ούτε αρνούμεθα 
να υιοθετήσουμε και δημιουργικά να αφομοιώσουμε τα 
διαχρονικά στοιχεία της ευρωπαϊκής υπεροχής, διότι ο
τιδήποτε είναι υγιές και αληθινό είναι και διαχρονικό και 
πανανθρώπινο, άρα ισόβιο και οικουμενικό κτήμα του 
κάθε ανθρώπου.

Ο ,τι κα ι να δ ώ σ ε ι η Ε υ ρ ώ π η  σ τ η ν  Ελλάδα, 
τη ς  το  ο φ ε ίλ ε ι. Αυτή η πρόταση δεν περιέχει ίχνος 
σωβινισμού και εθνικισμού διότι η Ελλάδα υπήρξε η πνευ
ματική τροφός και πολιτιστική μητρόπολη της Ευρώπης. 
Σαν Ελληνες δεν θέλουμε την δουλική ξενομανία που 
καθηλώνει και αποτελματώνει κάθε τι δημιουργικό, που 
καταδικάζει σε ήττα κάθε νεοελληνικό στοιχείο με απο
τέλεσμα να υιοθετείται απόόλους μας μιασυμπλεγματική 
στάση έναντι κάθε ευρωπαϊκού στοιχείου.

438



Τα γεωγραφικά σύ νορατων κρατώντης Ευρώπης μπο
ρεί να είναι σήμερα τυπικά, είναι όμως διαχρονικά τα 
πνευματικά τους όρια. Λαοί που έχουν χαθεί από jo  ι
στορικό προσκήνιο είναι λαοί που έχασαν την πίστη τους 
σε κάθε τι δικό τους, τον αυτοσεβασμό και την αυτοπε
ποίθησή τους. Οι λαοί πρώτα παρακμάζουν εσωτερικά 
κι έπειτα υποδουλώνονται εξωτερικά, πρώτα αποδυνα
μώνονται ηθικά και έπειτα αλλοιώνονται εθνολογικά και 
αφανίζονται.

Ας έχουν όμως υπόψη τους όλοι οι Ευρωπαίοι ότι η 
Ελλάδα πέρα από πατρίδα, πέρα από τόπος είναι πιο 
πολύ τρόπος ζωής και επομένως πιο πολύ εμπνέει παρά

εμπνέεται, πιο πολύ αφομοιώνει παρά αφομοιώνεται. Ας 
υπακούουν όλοι οι άλλοι στην πεζή λογική των αριθμών 
και ας μας κατατάσσουν στους φτωχούς συγγενείς της 
Ευρώπης. Εμείς, όμως, αντιτάσσοντας σε όλα αυτά τη 
δύναμη και το πάθος μας, δηλώνουμε πολιτιστικοί γεν- 
νάρχες της Ευρώπης. Η Ελλάδα στην αυγή των προϊ- 
στορικώνχρόνωνχάρισεστηνΕυρώπητοόνομακαισήμε- 
ρα, μέσα στο γενικό κλίμα και κύμα των ποικίλων ανα
κατατάξεων και αμφισβητήσεων των ανεδαφικών εδα
φικών διεκδικήσεων, των εντάσεων και των π ροκλήσεων, 
καλείται να της δώσει και το όραμα. Αυτό το όραμα που 
θα την οδηγήσει στην πορεία προς την τρίτη χιλιετία.
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Διακοπές με τροχόσπιτο
Πολυήμερες διακοπές και πολλοί από εμάς παίρνουν 

το τροχόσπιτό τους και ξεκινούν για τις παραλίες. Η ρυ
μούλκηση όμως του τροχόσπιτου και όλων γενικώς των 
βοηθητικών οχημάτων απ αιτείπ ροσοχή και προϋποθέτει 
την τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων ασφαλείας.

Ηπραγματικήαπόλαυσητωνδιακοπώνμετροχόσπιτο 
δεν είναι τόσο διαδεδομένη στη χώρα μας. Λίγοι λοιπόν 
οι "τροχοσπιτάδες" αλλά φανατικοί. Στην Ευρώπη οι άν
θρωποι που επιλέγουν το τροχόσπιτο σαν λύση στις δια
κοπές τους είναι σαφώς πολλαπλάσιοι των Ελλήνων χω
ρίς βέβαια και οι Ευρωπαίοι να μπορούν να συγκριθούν 
αριθμητικά με τους Αμερικανούς. Στις Ηνωμένες Πολι
τείες το τροχόσπιτο για πολλούς δεν είναι μόνο λύση 
στις διακοπές τους αλλά τρόπος ζωής. Είναι γνωστό σ’ 
ολόκληρο τον κόσμο ότι στη βόρεια Αμερική υπάρχουν 
ολόκληρα "χωριά" από τροχόσπιτα, δηλαδή άνθρωποι, 
οικογένειες πολυμελείς που ζουν μεν μόνιμα σε μία πε
ριοχή αλλά αντί σπιτιού χρησιμοποιούν κάποιο μικρό ή 
μεγάλο τροχόσπιτο ρυμουλκούμενο ή αυτοκινούμενο.

Στη χώρα μας ήδη εδώ και αρκετά χρόνια πολλοί κυ
ρίως παραθαλάσσιοι δήμοι ή κοινότητες έχουν παρα
χωρήσει κάποιους χώρους για τη μόνιμη εγκατάσταση 
τροχόσπιτων, κυρίως για διακοπές ενώ παρέχουν ηλε
κτρική ενέργεια, υδραυλικές εγκαταστάσεις και αποχέ
τευση έναντι συμβολικής αμοιβής στους ενδιαφερόμε- 
νους.

Οπως αναφέραμε και π ροηγουμένως οι φίλοι του τρο- 
χόσπιτου στην Ελλάδα είναι ίσως λίγοι αλλά φανατικοί, 
γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο φροντίζουν ιδιαίτερα τους 
χώρουςπουτουςπαραχωρούνγιαεγκατάστασηοιδήμοι.

Προκειμένου να σχηματίσουμε μια σαφέστερη εικόνα 
για την κατάσταση στη χώρα μας επισκεφθήκαμε το κά- 
μπιγκ της Παλαιός Φωκαίας πάρα πολύ κοντά στην 
Αθήνα και σε χώρο που έχει παραχωρήσει η τοπική αυ
τοδιοίκηση.

Για να μην εμπλακούμε σε λεπτομέρειες και με μια 
σύντομη ματιά μπορεί κανείς να κατανοήσει αμέσως το 
μεράκι και την αγάπη αυτών των ανθρώπων για το τρο
χόσπιτο και τον χώρο τους.

Είναι π ραγ ματικά άξιο π ροσοχήςτο πόσο π ροσεγμένα 
και φροντισμένα δείχνουν όλα και το σημαντικότερο ίσως 
ότι όλοι υπακούουν ανεπιφύλακτα στους άγραφους νό
μους της γειτνιάσεως σ ’ ένα κάμπιγκ με τροχόσπιτα.

Μέσα σε μια κατ' εξοχήν ζεστή νύχτα που όλοι σχεδόν 
ήταν ξύπνιοι παρέες-παρέες έξω από τα τροχόσπιτα δεν 
υπήρχε πρόβλημα θορύβου ή γενικότερα οχλαγωγίας 
διότι, όλοι επιδεικνύουν τον πρέποντα σεβασμό για την 
ησυχία και την καθαριότητα προς τους "γείτονες".

Πολλοί ίσως από εσάς να έχουν εκδηλώσει κατά και
ρούς το ενδιαφέρον να γίνουν οπαδοί των διακοπών με 
τροχόσπιτο. Είναι γεγονός ότι είναι μια ευχάριστη εμπει- 
ρίαπου θα μπορούσε να γίνει καψια ευχάριστη συνήθεια.

Για να πάρουν όμως όλα μια ευχάριστη όψη το μόνο 
που είναι βέβαιο είναι ότι χρειάζεται πολλή και καλή ορ
γάνωση αλλά και σωστή πληροφόρηση.

Μια ιδιαίτερα σίγουρη πληροφορία είναι ότι για να 
πετύχει κανείς ευχάριστες διακοπές με τροχόσπιτο από 
την πρώτη κι όλας φορά θα πρέπει από πολύ νωρίς τον 
χειμώνα, δηλαδή αρκετούς μήνες πριν να αρχίσει να ορ
γανώνεται.
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Τί τροχόσπιτο θα αγοράσει; Ρυμουλκούμενο ή αυτο
κινούμενο; Καινούργιο ή μεταχειρισμένο και γιατί; Ποια 
είναι η νομοθετική ρύθμιση από απόψεως εγκαταστά- 
σεως, κυκλοφορίας, ρυμουλκήσεως κ.λπ. Αν το τροχό
σπιτο που θα επιλέξει θα συνοδεύεται και από επέκταση 
σκηνής ή όχι. Ποιές είναι οι δυνατότητές του από από
ψεως φιλοξενίας όσον αφορά όλα τα μέλη της οικογέ- 
νειάς του ή αν καλύπτει, από απόψεως παροχής ενέρ
γειας, τις ανάγκες του ενδιαφερομένου. Θέματα που έ
χουν να κάνουν με την ασφάλεια κατά την διάρκεια της 
νύχτας, την θερμοηχομόνωση, τη γεννήτρια, τη χημική 
τουαλέτα, τα διάφορα αξεσουάρ και τόσα πολλά άλλα.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι ο υ
ποψήφιος “τροχοσπιτάς" πρέπει ή μάλλον είναι απαραί
τητο να εκπαιδευθεί στην οδήγηση με ρυμουλκούμενο 
τροχόσπιτο διότι η ρυμούλκηση και μάλιστα ενός τρο
χόσπιτου είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και χρειάζεται ει
δική οδική αγωγή και συμπεριφορά.

Ας δούμε, όμως, τί πρέπει να κάνουμε όταν σέρνουμε 
ρυμούλκα, για να μην πάθουμε αυτά που οι περισσότεροι 
θα έχουμε δει, όπως ταλαντούμενατροχόσπιτα καιτρέι- 
λερς, που αφού "διπλώσουν" καταλήγουν σε καταστροφή 
από συγκρούσεις ή “φούντο" εκτός δρόμου, το λιγότερο.

Αρχικά, τα τροχόσπιτα και τα τρέιλερς (μετά από ένα 
χρόνο ακινησίας) χρειάζονται ένα καλό "σέρβις", τουλά
χιστον στα φρένα, τα λάσπχα, τον κοτσαδόρο (γρασά
ρισμα) και τα φώτα πορείας, φλας και στοπ.

Οτανείμαστεέτοιμοιγιατομεγάλοταξίδι, φροντίζουμε 
(την προηγούμενη μέρα) το φόρτωμα να γίνεται χωρίς 
να αλλάζει η αναλογία βάρους (εμπρός-πίσω) του τρο
χόσπιτου σε σχέση μ’ αυτήν που έχει άδειο.

Συνήθως, πρέπει τα τρέιλερς και τα τροχόσπιτα να 
σηκώνονται και να "κοτσάρονται" από ένα μόνο άνθρωπο 
και χωρίς ιδιαίτερα μεγάλη προσπάθεια, έτσι ώστε να 
μην πιέζεται από το βάροςτο πίσω μέρος του ρυμουλκού 
αυτοκινήτου για να μην "χάνεται το τιμόνι", η κατευθυ- 
ντικότητα και -για τα προσθιοκίνητα- η ελκτική ικανότητα. 
Καλό θα ήταν ακόμη να τοποθετείται ένα σετ σταμπιλι- 
ζατέρ-αμορτισέρ στο "θηλυκό" κοτσαδόρο, που μειώνει 
πολύ τις ταλαντώσεις του ρυμουλκούμενου. Είναι αυ
τονόητο ότι βάζουμε τους μεγάλους καθρέφτες για να 
βλέπουμε πίσω, δεν φορτώνουμε πολύ το IX μας, ρυθ
μίζουμε το κάθισμα (του οδηγού) σωστά (όχι ξάπλα, για 
να μπορούμε ναδιορθώνουμεπ ιθανέςταλαντώσεις), φο
ράμε τις ζώνες ασφαλείας (όλοι!) και ξεκινάμε ομαλά 
και ήρεμα, χωρίς απότομες αυξομειώσεις της κινητικής 
μας κατάστασης (όχι απότομα φρεναρίσματα και επι
ταχύνσεις) .

Πηγαίνου με πάντα δεξιά και όχι γρήγορα χωρίς επ ίσης 
να αλλάζουμε απότομα κατεύθυνση. Ενα από τα σοβα
ρότερα προβλήματα στη ρυμούλκηση, ιδιαίτερα του τρο
χόσπιτου, είναι η έντονη ταλάντωση που δημιουργείται 
όταν μας προσπερνάει όχημα μεγάλου όγκου (λεωφο
ρείο, φορτηγό), λόγω της έλξης που ασκείται ανάμεσα

στα δύο οχήματα. Η έλξη αυτή οφείλεται στην υποπίεση 
που δημιουργείται λόγω της αύξησης ταχύτητας του αέ
ρα ανάμεσα στους δύο κινούμενους όγκους.

Σ’ αυτήν την περίπτωση, που συμβαίνει μάλιστα πολύ 
συχνά στην Εθνική Οδό, πρέπει, από τη στιγμή που το 
μεγάλο όχημα αρχίζει να μας προσπερνά (το βλέπουμε 
από τον καθρέφτη μας), να επιταχύνουμε αυξάνοντας 
συνεχώς την ισχύ του κινητήρα μας (μέχρι να μαςπεράσει 
εντελώς το όχημα), ώστε να βοηθήσουμε το ρυμουλ- 
κούμενό μας να ξεπεράσει την ταλάντωση, καθώς λόγω 
αύξησηςτου "τραβήγματος" δημιουργούμε μιατελικήσυ- 
νισταμένη προς τα εμπρός. Προσοχή: ποτέ μην αφήνετε 
το γκάζι όταν ταλαντώνεται το τροχόσπιτο ή το τρέιλερ, 
ούτε να φρενάρετε, διότι τότε οι μοναδικές δυνάμεις που 
θα μείνουν να ενεργούν πάνω στο ρυμουλκούμενο θα 
είναι αυτές της πλαϊνής παλινδρόμησης (χωρίς πια την 
ελκτική), με αποτέλεσμα το συντονισμό και τελικά το "δί
πλωμα". ΓΓ αυτό πρώτα θα ισορροπείτε έλκοντάς το και 
μετά αν θέλετε θα επιβραδύνετε ομαλά.

Ακόμη, αποφεύγετε τα δύσκολα προσπεράσματα π ου 
διαρκούν και διαρκούν και μην αφήνεσθε εκτεθειμένοι 
στους απέναντι, οδηγώντας ένα "σύνολο" δυσκίνητο, α
σαφές και επικίνδυνο! Επίσης απαγορεύεται να υπάρ
χουν άνθρωποι μέσα στα τροχόσπιτα! (μόνο σκυλιά σε 
ειδικές μπαγκαζιέρες).

Τέλος, μια άλλη σοβαρή αιτία ατυχημάτων στα τρο
χόσπιτα είναι ο πλάγιος άνεμος, που "υποβοηθά" στην 
αστάθειατωντροχόσπιτων, ιδιαίτερα κατάτηνέξοδο από 
δρόμο "τούνελ". Βέβαια, όσο μεγαλύτερο σε ισχύ και βά
ρος είναι το ρυμουλκό, τόσο περισσότερη ασφάλεια υ
πάρχει και όλα είναι ακόμη πιο ασφαλή αν το αυτοκίνητο 
που "τραβάει" μπροστά είναι τετρακίνητο (4X4).

Επίσης, για λόγους οικονομίας σε καύσιμα και βέβαια 
ασφάλειας ταξιδιού, κάποια αεροδυναμικά βοηθήματα 
που υπάρχουν στο εμπόριο θα βοηθήσουν αποτελεσμα
τικά. Μην ξεχάσετε πριν ξεκινήσετε να ελέγξετε αν είναι 
“κλειστό" το υγραέριο και τα αντικείμενα στο ρυμουλ
κούμενο καλά στερεωμένα. Ολοι οι άλλοι τώρα που δεν 
έχετε ρυμούλκα, θα πρέπει να μην δυσκολεύετε αυτούς 
που "τραβάνε", πλησιάζοντάς τους πολύ ή κάνοντας ε
νοχλητικούς ελιγμούς που θα τους προβληματίσουν.

Ακόμη και για δική σας ασφάλεια, μην προσπερνάτε 
τρέιλερς και τροχόσπιτα σε ταλάντωση, μείνετε μακριά 
τους και προσπεράστε τα μόνο όταν ισορροπήσουν ε
ντελώς, γρήγορα και από "μακριά".

Ξαναθυμίζουμε λοιπόν: καλή προετοιμασία, σωστό 
φόρτωμα, ήρεμη οδήγηση χωρίς απότομες αλλαγές της 
κινητικής κατάστασης. Ποτέ φρένο σε ταλάντωση, μόνο 
γκάζι και διορθώσεις απαλές με το πμόνι.

Οδηγήστε, λοιπόν, τα τροχόσπιτά σας και τα τρέιλερς 
σε τόπους μακρινούς και ονειρεμένους ήρεμα, προσε
κτικά - και καλές διακοπές.

Ε π ιμ έ λ ε ια : Υ βέτ Σ υ μ εω ν ίδ ο υ
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Στις 15-7-93, πραγματοποιήθηκε 

οτους χώρους των Παιδικών Εξο
χών της Ελληνικής Αστυνομίας στον 
Αγιο Ανδρέα Αττικής, αγιασμός και 
επίσημη τελετή έναρξης λειτουργίας 
τους για την κατασκηνωπκή περίοδο 
1993.

Στην τελετή του αγιασμού χορο
στάτησε ο Προϊστάμενος της Θρη
σκευτικής Υπηρεσίας του Σώματος 
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης 
Ευσέβιος Πιστολής, και παρέστησαν 
ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Νι
κόλαος Γκελεστάθης, ο Υφυπουρ
γός κ. Κωνσταντίνος Σαψάλης, ο Γε
νικός Γραμματέας κ. Δημήτριος Κα- 
πελαρής, ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αντώνιος 
Λαμπαδιάρης, πολλοί προσκεκλημέ
νοι και οι κατασκηνωτές.

Τους καταπράσινους χώρους των 
Κατασκηνώσεων είχαν κατακλύσει οι 
γονείς των κατασκηνωτών, ενώ η 
Μουσική και η Ορχήστρα του Σώμα
τος χάριζαν με τις μελωδίες τους το 
κέφι και τη χαρά.
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Και φέτος, η προσέλευση των κα
τασκηνωτών είναι ιδιαίτερα μεγάλη, 
αφού έχουν δηλωθεί για να φιλοξε
νηθούν συνολικά 1.400 παιδιά. Συ
γκεκριμένα, κατά την Α’ Περίοδο φι
λοξενήθηκαν 530 παιδιά, αγόρια και 
κορίτσια ηλικίας 7 έως 9 ετών, στη 
Β’ 420 κορίτσια ηλικίας 10 έως 16 
ετών και στη Γ  υπολογίζεται ότι θα 
φιλοξενηθεί ανάλογος αριθμός αγο- 
ριών της ίδιας ηλικίας.

Στη σύντομη ομιλία του, ο Προϊ
στάμενος των Παιδικών Εξοχών Α
στυνόμος Α’ Αριστείδης Δαβίλας, 
μεταξύ άλλων τόνισε:

“...Τόσο το αστυνομικό και το πο
λιτικό προσωπικό, που έχει αποσπα- 
σθεί στις Παιδικές Εξοχές, όσο και 
τα στελέχη θα επιτελέσουν την απο
στολή τους με ευσυνειδησία, αγάπη 
και στοργή, ώστε η φιλοξενία των 
παιδιών να είναι άνετη, ευχάριστη, 
γεμάτη χαρά και χωρίς παράπονα, 
φεύγοντας δε, να έχουν τις καλύτε
ρες εντυπώσεις για τις Κατασκηνώ
σεις της Ελληνικής Αστυνομίας και 
για το Σώμα στο οποίο υπηρετούν 
οι γονείς τους. Και πιστεύουμε η 
στοργή και η αγάπη όλων μας να 
συμβάλλει αποτελεσματικά στην ψυ
χική και ηθική ανάπτυξή τους.

Κύριε Υπουργέ,
η παρουσία σας σήμερα στη 

γιορταστική μας εκδήλωση, μας τιμά 
ιδιαίτερα και φανερώνει την απεριό
ριστη αγάπη σας για την κατα
σκήνωσή μας. Με την ευκαιρία αυτή, 
υποβάλλουμε την παράκληση να συ- 
νεχίσετε το ενδιαφέρον σας για τις 
Κατασκηνώσεις μας, ώστε να ολο
κληρωθεί χωρίς καθυστέρηση η συ
ντήρηση και η βελτίωση των εγκατα
στάσεων και να παρασχεθεί η δυνα
τότητα στο χρονικό διάστημα που 
δεν φιλοξενούνται παιδιά, να διαμέ
νουν οικογένειες του εν ενεργεία και 
συντάξει προσωπικού μας".
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ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗ ΠΥΡΑ

Τριακόσια τριάντα δέματα διαφό
ρων ναρκωτικών ουσιών, που είχαν 
κατασχεθεί κατά τα έτη 1987-1993 
από την Υποδιεύθυνση Ναρκωτικών 
της Ασφάλειας Αττικής, ρίχθηκαν 
πρόσφατα στην Υψικάμινο της Χαλυ- 
βουργικής στην Ελευσίνα από την 
αρμόδια επιτροπή του Ν. 1729/87.

Για τις ουσίες αυτές είχε διατα- 
χθεί η δήμευση και η καταστροφή 
τους με βουλεύματα και δικαστικές 
αποφάσεις. Οι ποσότητες -από το 
μικρότερο φιξάκι έως ολόκληρα κι
λά συσκευασμένα σε νάυλον σα
κούλες ή πλάκες ζυγίζονταν σε ζυ
γαριά ακρίβειας και ελέγχονταν πριν 
καταλήξουν στην Υψικάμινο, από ε
πιτροπή που αποτελούσαν: ένας εκ
πρόσωπος της Εισαγγελείας, ο 
Διευθυντής της Ασφάλειας Αττικής 
κι ένας εκπρόσωπος του Υπουρ
γείου Υγείας και Πρόνοιας.

Συγκεκριμένα καταστράφηκαν δέ
ματα, που περιείχαν πς εξής ναρκω
τικές ουσίες: α) 14 κιλά και 471 
γραμμάρια ηρωίνη, β) 2 κιλά και 753 
γραμμάρια κοκαΐνη, γ) 2 κιλά και 
303 γραμμάρια κατεργασμένο χα-

σίς, δ) 5 κιλά και 526 γραμμάρια α
κατέργαστο χασίς (φούντα), ε) 69 
γραμμάρια μείγματος ηρωϊνης-κο-

καϊνης, στ) 10 γραμμάρια όπιο, ζ) 
195 φυτά ινδικής κάνναβης, η) 10 
τσιγαριλίκια θ) 2 κηλίδες LSD, ι) 957 
δισκία μεθαδόνης και 920 δισκία 
διαφόρων ηρεμιστικών.

Αν αναλογισθεί κανείς πόσες χι
λιάδες δόσεις καταστράφηκαν αλλά 
και πόσα νέα, κυρίως, παιδιά γλύτω
σαν από τον πλαστό παράδεισο, τό
τε μόνο θα μπορέσει να εκτιμήσει 
τον αγώνα που δίνει καθημερινά η 
Αστυνομία. Οι αστυνομικοί της Δίω
ξης Ναρκωτικών δίνουν τον καλύτε
ρο εαυτό τους και παράλληλα με 
την έμπρακτη υποστήριξη της Πολι
τείας σε τεχνικά μέσα και σύγχρονη 
εκπαίδευση, δίνουν την υπόσχεση 
πως θα συνεχίσουν και στο μέλλον 
τις επιτυχίες τους για την καταπολέ
μηση των ναρκωτικών.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΡΠΤΗ ΣΤΗ ΜΑΧΗ 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Η 26η Ιουνίου, η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, 
βρήκε την Ελληνική Αστυνομία στην πρώτη γραμμή της μάχης 

για την καταπολέμηση της σύγχρονης μάστιγας των ναρκωτικών.
Ο ανελέητος αυτός πόλεμος της Αστυνομίας 

είναι μία καθημερινή πραγματικότητα, 
που υποδεικνύεται από την ψυχρή γλώσσα των αριθμών.

Η διεθνής ημέρα καταπολέ
μησης των ναρκωτικών τιμήθηκε 
φέτος με ειδική εκδήλωση, που 
διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Αντι- 
ναρκωτικός Αγώνας στο αμφι
θέατρο του Αστυνομικού Μεγά
ρου Αθηνών.

Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Αρχηγός του 
Σώματος Αντιστράτηγος Αντώ
νιος Λαμπαδιάρης, οι δύο Υπαρ
χηγοί Ανπστράτηγοι Δημήτριος 
Σφήκας και Μιχαήλ Νηστικάκης, 
εκπρόσωποι της Πολιτείας και 
του ΟΗΕ και διαφόρων άλλων 
κοινωνικών φορέων, πολλοί α- 
σαινομικοί και πλήθος κόσμου.

Στην εκδήλωση και στο πρό
σωπο του Προϊσταμένου της Υ
ποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτι
κών, Αστυνομικού Υποδιευθυ- 
ντού Ιωάννη Συκιώτη τιμήθηκε η 
ίδια η Υπηρεσία για τον συνεχή 
αγώνα της κατά των ναρκωτι
κών. Στους άνδρες της Υπηρε
σίας απονεμήθηκαν 200 ειδικά 
εμβλήματα-σήματα με τις αντί
στοιχες θήκες τους.

Στην αρχή της εκδήλωσης μί
λησε ο Πρόεδρος του ΠΑΝΤΑ κ. 
Ιωάννης Δαραβίγκας ο οποίος 
στη σύντομη ομιλία του, μεταξύ 
άλλων, τόνισε:

Ή  σημερινή ημέρα που έχει 
ανακηρυχθεί Ημέρα κατά των 
ναρκωτικών, έχει σαν σκοπό να 
επισημάνει τον εξαιρετικά μεγά
λο κίνδυνο, που αντιπροσωπεύει

Δίνουμε
το δικό μας αγώνα 
κατά
των ναρκωτικών

Η βοήθεια σας 
μας είναι όσο ποτέ 
αναγκαία y  Α*>

το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και 
οι επιπτώσεις του όχι μόνο στην 
υγεία των λαών, αλλά και στην ε
σωτερική τάξη και την εθνική α 
σφάλεια.

Η ισχύς που συγκεντρώνεται 
στα χέρια των εγκληματικών ορ
γανώσεων που διακινούν ναρκω
τικά, η συνεχώς αυξανόμενη ε
πιρροή των τελευταίων στην ίδια 
την πολπική ζωή ορισμένων χω
ρών, η σχέση της εμπορίας ναρ
κωτικών με το λαθρεμπόριο ό
πλων και την τρομοκρατία, η δια
φθορά και το κύκλωμα ' μαύροιf  
χρήματος αποτελούν στοιχεία ε
νός και του αυτού προβλήματος 
που συνδέεται με τη σωματική 
και ψυχική καταστροφή νέων αν
θρώπων. Το πρόβλημα δεν μπο
ρ ε ί να λυθεί ασφαλώς με μονό
πλευρες ενέργειες και μέτρα που 
δεν παρεμβα ίνουν και στους 
τρεις παράγοντες που το συνι- 
στούν, δηλαδή την παραγωγή, 
την εμπορία και τη ζήτηση. Μόνο 
μια προσπάθεια που θα χαρακτη- 
ρισθεί από την αμετάκλητη από
φαση να κηρύξουμε τον πόλεμο 
στους εμπόρους ναρκωτικών, να 
θεσμοθετήσουμε τη διεθνή συ
νεργασία και να μεταχειριστούμε 
την εμπειρία εκείνων που νωρίτε
ρα αντιμετώπισαν το πρόβλημα, 
μπορεί να δώσει μια ελπιδοφόρα 
προοπτική για την προδευτική 
μείωση της έντασης του προ- 

• βλήματος.

445



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ή  σημερινή εκδήλωση, με την 
ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας 
κατά των ναρκωτικών, που συνδυά
στηκε με τη συμβολική προσφορά 
του ΠΑΝΤΑ στην Υπηρεσία μας, 
θεωρείται από το προσωπικό της Υ. 
Δ. Ναρκωτικών σαν γεγονός ιδιαίτε
ρα τιμητικό και συγκινητικό.

Βλέποντας την αναγνώριση της ε
λάχιστης, μα όμως συνειδητής προ
σφοράς του, αυτοκαταξιώνεται, εν
δυναμώνεται και αποκτά φτερά για 
τη συνέχιση του δύσκολου έργου 
του.

Ο ύπουλος εχθρός -έμπορος  
ναρκωτικών- δεν χρειάζεται έλεος. 
Τα ναρκωτικά δεν πολεμιούνται μια 
και έξω.

Ο θανάσιμος εναγκαλισμός, μέ
ρους, ιδίως της νεολαίας, παραλύει 
την ψυχή και το σώμα, εξαφανίζει η
θικές αναστολές και αντιστάσεις, ρί
χνει το άτομο σε δρόμους χωρίς γυ
ρισμό, ροκανίζει σαν σαράκι την ρα- 
χοκοκαλιά των κοινωνιών και απειλεί 
ακόμη και τις εθνικές υπάρξεις. 

Μποοστά σ ' α υ τ ό  τ η ν  η Λ ιιν η η ή

Επειδή, κατά την άποψή μας, η 
Υπηρεσία Διώξεως Ναρκωτικών της 
Ασφάλειας Αττικής έχει επιτελέσει 
σημαντικό έργο, θεωρούμε ότι η α
ναγνώριση του είναι επιβεβλημένη 
και η ηθική επιβράβευση των αν- 
δρών και γυναικών, που την απαρτί
ζουν, αναγκαία.

Γα  το λόγο αυτό στην σημερινή 
εκδήλωση προσφέρουμε 200 ειδικά 
σήματα στην Υπηρεσία και πιστεύου

με ότι ο ζήλος, με τον οποίο έχουν 
εργαστεί μέχρι σήμερα, θα εξακο
λουθήσει να διακρίνει το έργο τους, 
που σε τελευταία ανάλυση είναι έρ
γο κοινωνικής προσφοράς και αλλη
λεγγύης1.

Στη συνέχεια μίλησε ο Διευθυ- 
ντής της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκω
τικών Αστυνομικός Διευθυντής Ιωάν
νης Συκιώτης, ο οποίος μεταξύ άλ
λων τόνισε:
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πραγματικότητα οι οργανωμένες 
κοινωνίες ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να αντι- 
δράσουν ακόμη πιο δυναμικά, παίρ
νοντας όλα εκείνα τα μέτρα που θα 
συντελέσουν στη ελαχιστοποίηση 
και, ευχολογικά θα έλεγα, στην εξα
φάνιση του προβλήματος.

Η Ελληνική Πολπεία, ως εκφρα
στής της κοινωνίας μας, αφού ε- 
πισήμανε το υπαρκτό αυτό πρόβλη
μα, έλαβε και λαμβάνει συνεχώς ό
λα εκείνα τα μέτρα που στοχεύουν 
στην συνολική αντιμετώπιση του με
γάλου ζητήματος.

Στο πλαίσιο των μεθοδευμένων, 
οργανωμένων, μεσοπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων προσπαθειών της 
Πολιτείας για την καταπολέμηση της 
μάστιγας των ναρκωτικών, εντάσσε
ται στη λειτουργία της Υ. Δ. Ναρκω
τικών.

Τα τελευταία χρόνια χάρη στη 
βοήθεια και τις πρωτοβουλίες της 
Πολιτείας και στην αμέριστη συμπα
ράσταση της πολιτικής και φυσικής 
ηγεσίας του Σώματος, η Υ. Δ. Ναρ
κωτικών: οργανώθηκε πιο συστημα
τικά, ενισχύθηκε με ικανό αριθμό τε
χνικών και επιστημονικών μέσων, α
ναζωογονήθηκε με νέο προσωπικό 
και αξιοποίησε κατά το καλύτερο 
τρόπο το έμψυχο υλικό που υπήρχε.

Με υπομονή - επιμονή και μεθο- 
δικότητα και αξιοποιώντας όλα τα 
θετικά στοιχεία, βελτίωσε σημαντικά 
την αποδοσή της και στηριγμένη σ ’ 
ένα πραγματικό έρωτα του προσω
πικού της για τη δουλειά του, που 
δεν γνωρίζει χρονικά όρια εργασίας, 
προσωπικούς και άλλους κινδύνους, 
νομίζουμε ότι ανταποκρίνεται κατά 
το καλύτερο δυνατό τρόπο στην α
ποστολή της και στις προσδοκίες 
της ηγεσίας.

Ενδεικτικά τονίζω ότι την τελευ
ταία τριετία: σχηματίσθηκαν 1.491 
Δικογραφίες, συνελήφθησαν και πα-

ραπέμφ θηκαν στην Δ ικα ιοσύνη  
2.314 άτομα, κατασχέθηκαν 197 κι
λά ηρωίνη, 54 κιλά κοκαΐνη, 4 και 
1/2 χασίς, αρκετές ποσότητες άλ
λων ναρκωτικών ουσιών. Επίσης κα
τασχέθηκαν χρ ημα τικά  ποσά  
(340.000.000 δραχμές περίπου), 
137 οχήματα, 3 σκάφη, 105 περί
στροφα- πιστόλια.

Εξήλθε των ορίων της σ ’ όλη την 
Ελλάδα και συνέλαβε εμπόρους  
ναρκωτικών σε 65 περιπτώσεις.

Εξάρθρωσε 340 οργανωμένες 
σπείρες, άνω των τριών ατόμων.

Συνεργάστηκε με απόλυτη επιτυ
χία με αντίστοιχες υπηρεσίες ξένων 
χωρών και έτσι εξαρθρώθηκαν επι
κίνδυνες διεθνείς σπείρες εμπόρων 
ναρκωτικών και κατασχέθηκαν ση
μαντικές ποσότητες ναρκωτικών.

Το προσωπικό της Υ. Δ. Ναρκο> 
τικών ταγμένο από την Πολιτεία να 
υπηρετεί σ ' αυτό το δύσκολο μετε
ρίζι εκπληρώνει το καθήκον του κά
τω από αντίξοες συνθήκες και επι
κίνδυνες καταστάσεις και συναισθά
νεται σε απόλυτο βαθμό το βάρος 
των ευθυνών του απέναντι στην Κοι
νωνία και το Σώμα της Ελληνικής Α
στυνομίας.

Γι' αυτό, σας ευχαριστούμε θερ

μά για την εκδήλωση, την συνεχή 
συμπαράστασή σας στο έργο μας, 
τους καλούς σας λόγους, την αγω
νία σας και σας προτρέπουμε να συ- 
νεχίσετε με τον ίδιο ζήλο την ωραία 
σας προσπάθειά'.

Η εκδήλωση έκλεισε με την τιμη
τική πλακέτα, που απένειμε ο Αρχη
γός του Σώματος Αντιστράτηγος Α
ντώνιος Λαμπαδιάρης στον Πρόε
δρο του ΠΑΝΤΑ, τονίζοντας ότι η Α
στυνομία έχει θέσει στους πρώτους 
στόχους της την καταπολέμηση των 
ναρκωτικών,της σύγχρονης αυτής 
κοινωνικής μάστιγας που πλήττει το 
καλύτερο κομμάτι του Εθνους, τη 
νεολαία μας.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ
Η αύξηση της εγκληματικότητας 

και η έξαρση που παρουσιάζουν τα 
εγκλήματα βίας, ιδιαίτερα στα μεγά
λα αστικά κέντρα, έχει καταστήσει ε
πιτακτική την ανάγκη εκπαίδευσης 
των Αστυνομικών σε μαθήματα αυ
τοάμυνας, για την προστασία όχι μό
νο των ίδιων αλλά και των πολιτών, 
που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Ετσι, το ΤΕΙΣΕ, που λειτουργεί 
στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στο 
Λαγονήσι, έχει εντείνει τις προσπά- 
θειές του, με αποκλειστικό σκοπό 
την εκπαίδευση όσο το δυνατόν με
γαλύτερου μέρους του αστυνομικού 
προσωπικού, ιδιαίτερα των μαχίμων

υπηρεσιών, πάνω στις σύγχρονες 
μεθόδους αυτοάμυνας (judo, karate, 
tae kwo do).

Πρόσφατα, είκοσι πέντε αστυνο
μικοί αποφοίτησαν από την παραπά
νω Σχολή, και με την ευκαιρία αυτή 
πραγματοποίησαν επίδειξη των τε
χνικών που διδάχθηκαν, παρουσία 
του Διευθυντού της Αστυνομικής Α
καδημίας Υποστρατήγου Ιωάννου 
Δικόπουλου, ο οποίος εξέφρασε την 
πλήρη ικανοποίησή του για τα απο
τελέσματα της εκπαίδευσης.

Ακόμα, σε εκδηλώσεις που διορ- 
γάνωσε η Αθλητική Ενωση Αστυνο
μικών στις Φιλιάτες Θεσπρωτίας,

πήρε μέρος η ομάδα Πολεμικών Τε
χνών της Ελληνικής Αστυνομίας, η 
οποία παρουσίασε με εξαιρετική ε
πιτυχία ασκήσεις ακρίβειας του πα
ραδοσιακού ΚΑΡΑΤΕ και περισσότε
ρες από εκατό τεχνικές αυτοάμυνας 

Στις εκδηλώσεις παρευρέθησαν ο 
Αστυνομικός Διευθυντής Θεσπρω
τίας κ. Ψαρογιάννης, ο Δήμαρχος 
Φιλιατών, εκπρόσωποι των Στρατιω
τικών και Πολιπκών Αρχών του Νο
μού και πλήθος κόσμου, που κατα
χειροκρότησε την ενδεκαμελή ομά
δα της Αστυνομίας για την εντυπω
σιακότατη επίδειξή της.
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ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΤΟ RICCIONE ΙΤΑΛΙΑΣΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ
Στο Riccione της Ιταλίας, πραγ

ματοποιήθηκε από 29 Μαϊου έως 6 
Ιουνίου, το 18ο Κύπελλο Φιλίας Πο
δοσφαίρου, που διοργάνωσε ο τοπι
κός Δήμος και συμμετείχαν ομάδες 
από όλη την Ευρώπη. Την Ελλάδα 
εκπροσώπησαν οι ποδοσφαιρικές ο
μάδες των Τοπικών Διοικήσεων 
Θεσσαλονίκης και Σερρών της Διε
θνούς Ενώσεως Αστυνομικών, που 
πραγματοποίησαν θαυμάσιες εμφα
νίσεις, η πρώτη δε κατέκτησε πανη
γυρικά το SUPER COPPA.

Το Κύπελλο διεξήχθη σε δύο Ο
μίλους. Στον Α’ Ομιλο συμμετείχαν 
οι φιλοξενούμενες ομάδες και στο 
Β’ οι Ιταλικές. Η ομάδα της Τ.Δ. 
Θεσσαλονίκης έφερε τα εξής νικη
φόρα αποτελέσματα: α. για την προ
κριματική φάση, με τη Freiberg Γερ
μανίας 7-0, με το San Marino, επί
σης 7-0, και με την Bruxelles 2-0, β. 
για την προημιτελική φάση, με τη 
Singen Γερμανίας 3-0, γ. για την η

μιτελική φάση, με την Hospitalet Ι
σπανίας 5-0, δ. τελικός αγώνας για 
τον Α’ Ομιλο (μια ελληνική υπόθε
ση): Θεσσαλονίκη - Σέρρες: 3-0.

Ετσι, ομάδα της Θεσσαλονίκης 
κλήθηκε να αντιμετωπίσει, στο πανη
γυρικό φινάλε του Κυπέλλου, την 
πρωταθλήτρια του άλλου Ομίλου - 
και περσινή νικήτρια- ομάδα της 
Roma, την οποία μετά από συγκλο
νιστικό αγώνα κατέβαλε με σκορ 3-1

και κατέκτησε αήττητη το SUPER 
COPPA 1993.

Αξίζει, ακόμα, να σημειωθεί ότι η 
ομάδα της Θεσσαλονίκης κατέκτησε 
και το Κύπελλο Ηθους της διοργά
νωσης, ενώ οι ποδοσφαιριστές Πρό
δρομος Κακαγιάννης και Γιάννης 
Μενδρινός τιμήθηκαν με τα έπαθλα 
του πρώτου σκόρερ και του καλύτε
ρου τερματοφύλακα αντίστοιχα.

ΣΥΣΦΙΓΞΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Οι άνδρες του Δ’ Α.Τ. Αθηνών, 

που βρ ίσκεται στο κέντρο της 
Αθήνας, δεν ασχολούνται μόνο με 
την πρόληψη και την καταστολή της 
εγκληματικότητας στον ευαίσθητο 
αυτό χώ ρο, αλλά δραστηριο
ποιούνται μέσω του Αθλητισμού και 
διαφόρων άλλων εκδηλώσεων που 
οργανώνουν, για να επιτύχουν τη 
συνεργασία και τη συμπαράσταση 
των διάφορων κοινωνικών φορέων.

Ιδιαίτερα, η ποδοσφαιρική ομάδα 
του Τμήματος, κατά την αγωνιστική 
περίοδο 1992-93, αναδείχθηκε Πρω- 
ταθλήτρια στο Πρωτάθλημα της Έ 
νωσης Προώθησης Εργασιακού Α
θλητισμού", στο οποίο συμμετείχαν 
δέκα τέσσερες ομάδες Επι
χειρήσεων και Οργανισμών της πε

ριοχής, όπως η Αθηναϊκή Χαρτο
ποιία, η Motor-Oil, η Nissan, τα 
ΕΛ.ΤΑ., η Δ.Ε.Η. κ.λπ.

Ο τελικός έγινε στο Γήπεδο "Από
στολος Νικολάίδης", στον οποίο οι 
συνάδελφοι του Δ’ Α.Τ. επεκράτη- 
σαν εύκολα με σκορ 3-1, και απέ

σπασαν τα θερμά χειροκροτήματα 
των πολλών φιλάθλων που παρακο
λούθησαν τον αγώνα και εντυπωσιά
σθηκαν όχι μόνο από την αθλητική 
τους απόδοση αλλά και από το ήθος 
που επέδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια 
του Πρωταθλήματος.
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ΑΨΟΓΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΟΛΕΎ’
Στο Ρέθυμνο βρέθηκε πρόσφατα 

η ομάδα βόλεύ της Ελληνικής Αστυ
νομίας με την ευκαιρία των εγκαι
νίων του κλειστού Γυμναστηρίου της 
πόλης και είχε φιλική συνάντηση με 
την αντίστοιχη μικτή ομάδα Κρήτης.

Η εμφάνιση και η απόδοση της ο
μάδας βόλεϊ της Ελληνικής Αστυνο
μίας ήταν από κάθε πλευρά άψογη 
και επιτυχής, αφού κατόρθωσε να ε
πιβληθεί εύκολα με 3-0 σετ και να 
αποσπάσει τα θερμά χειροκροτήμα
τα των φιλάθλων.

Στην τελετή των εγκαινίων παρέ
στησαν και παρακολούθησαν τη φι
λική συνάντηση ο Υφυπουργός Α
θλητισμού κ. Ευάγγελος Μεϊμαρά- 
κης, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητι
σμού κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης και εκ 
μέρους της ηγεσίας του Σώματος ο 
Β’ Υπαρχηγός Αντιστράτηγος Μι
χαήλ Νηστικάκης.

Ο κ. Υφυπουργός απένειμε το

σχετικό κύπελλο στην ομάδα της Α
στυνομίας την οποία αποτελούσαν 
οι Αστυφύλακες: Τριανταφυλλίδης 
Μιχαήλ, Καζάζης Στυλιανός, Τεντζέ- 
ρης Αναστάσιος, Μ αργαρώνης 
Κων/νος, Τριανταφυλλόπουλος

Χρήστος, Νικολογιάννης Γεώργιος, 
Κούρτογλου Αναστάσιος, Μελίτσης 
Νικόλαος, Μαριάτος Γεράσιμος, 
Σωτήρχος Αρχοντέλλης, ενώ προ
πονητής της ομάδας ήταν ο Αρ- 
χιφύλακας Δερμάτης Γεώργιος.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΤΚΗ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑΠΡΩΤΗ Η
Αν και νεοσύστατη η Ομάδα Ιστιο- 

πολοϊας της Αστυνομίας στη Βόρειο 
Ελλάδα, κατόρθωσε να τερματίσει 
πρώτη στον Αγώνα Ανοικτής Θάλασ
σας "Επανωμή ’93", που οργάνωσε 
ο Ν.Α..Ο. Θεσσαλονίκης. Το "ΝΕ
ΜΕΑ", το σκάφος της ομάδας της Α
στυνομίας τερμάτισε δέκα τρία λε
πτά μπροστά από το δεύτερο.

Η νίκη αυτή είναι ένα καλό ξεκί
νημα για τους συναδέλφους της 
Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αρχίζουν 
τώρα την ιστιοπλοΐα και καλούνται 
να επανδρώσουν την Ομάδα Ιστιο
πλοΐας της Αθλητικής Ενωσης Αστυ
νομικών και να την εκπροσωπήσουν 
επάξια σε ανάλογους αγώνες, όπως 
αυτοί που θα γίνουν στο Πόρτο- 
Καρράς τον Αύγουστο.

Την ομάδα της Αστυνομίας απο

τελούν οι: Κωνσταντίνος Αλεξανδρό- 
πουλος - καπετάνιος, και οι Αστυνο
μικοί Ν. Παπαδημητρίου, Κ. Κούρ-

κουλος, Θ. Μυροβάλης, Γ. Κοσμάς, 
X. Παναγιωτίδης, Β. Καπλανίδης και 
Ν. Παπάζογλου ως πλήρωμα.
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Σεργιάνι στα Επτάνησα
Το Ιόνιο έχει μια άλλη αίσθηση, διαφορετική από το Αιγαίο.

Εδώ δεν πρόκειται να συναντήσετε ξερά νησιά κι άσπρα σπίτια με φόντο το γαλάζιο πέλαγος.
Εδώ θα βρείτε πολλά λουλούδια, όμορφα καταπράσινα τοπία και μια αλαφράδα αλλιώτικη. 

Ομως κι εδώ θα βρείτε παραλίες μοναδικές και μέρη που έχουν κρατήσει τη γραφικότητά τους. 
Η Κέρκυρα, η Κεφαλλονιά, η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, η Ιθάκη, οι Παξοί και τα Κύθηρα 

θα σας κάνουν να νιώσετε διαφορετικά. Αν έχετε πάει θα το ξέρετε ήδη.
Αν δεν έχετε και μένετε ’ κολλημένοι" στο Αιγαίο αποφασίστε αυτή τη φορά κάτι άλλο.

Ελάτε στα Επτάνησα...

Κ έρκυρα
Η Κέρκυρα, το όμορφο νησί του Ιονίου κι ένα από τα 

ωραιότερα της Ελλάδας είναι καταπράσινη και έχει πολ
λές υπέροχες παραλίες. Η τουριστική της υποδομή είναι 
πραγματικά ιδανική και μπορεί να σας προσφέρει ό, τι 
θελήσετε. Ενα πράγμα θυμηθείτε εδώ: το αυτοκίνητο εί
ναι απαραίτητο αν θέλετε πραγματικά να την απολαύσε
τε... Ξενοδοχεία, ενοικιαζό μένα δωμάτια και διαμερίσμα
τα υπάρχουνπάραπολλάστην Κέρκυρα. Ομως θαπρέπει 
να κλείσετε από πριν για να βρείτε σίγουρα. Υπάρχουν 
ακόμα και 14 κάμπινγκ σε διάφορες περιοχέςτου νησιού. 
Μέσα στην πόλη υπάρχουν τρεις παραλίες που μπορείτε 
να κάνετε μπάνιο: το Μον Ρεπό, τα Μπάνια του Αλέκου 
και οι εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου. Αν είσαστε 
όμως σε ένα τέτοιο νησί, με τόσες πολλές παραλίες, είναι 
κρίμα να μείνετε στην πόλη. Ακόμα κι αν δεν έχετε δικό 
σας μέσο, μπορείτε να πάρετε ένα από τα δεκάδες λεω
φορεία που πηγαίνουν σε όλα τα μέρη κι εκεί να απο
λαύσετε το μπάνιο σας. Ποιά παραλία να πρωτοδιαλέξει 
κανείς; Ναπούμε απλά ενδεικτικά μερικές: Σιδάρι, Ρόδα, 
Κασσιόπη, Καλάμι, Κουλούρα, Αγιος Στέφανος, Νησάκι, 
Μπραμπάτη, Υψό, Πυργί στη βόρεια, βορειοανατολική 
και βορειοδυτική πλευρά της Κέρκυρας.

ΣτηδυτικήπλευράείναιηΠαλιοκαστρίτσα,οιΕρμονες, 
η Γλυφάδα κι ο Αι-Γόρδης. Στην ανατολική το Πέραμα, 
οι Μπενίτσες, η Μεσογγή. Και στη νότια πλευρά είναι 
η Λίμνη από τα Κορίσια, ο Κάβος και η Λευκίμη. Από εκεί 
και πέρα στο χέρι σας είναι να διαλέξετε...

Τ ί θα δείτε
Το παλιό και το καινούργιο Φρούριο είναιταδύο κάστρα 

της πόλης. Και κοντά στο παλιό υπάρχει η Πλατεία (η 
Σπιανάδα), η πιο μεγάλη στα Βαλκάνια. Τα καφενεία που 
βρίσκονται εκεί είναι τα πιο... δημοφιλή.

Η Κέρκυρα έχει πολλά μουσεία. Το αρχαιολογικό που 
βρίσκεται στη Γαρίτσα, προάστειοτης πόλης, το Μουσείο 
ΑσιατικήςΤέχνης(τομοναδικόστα Βαλκάνια),το Ιστορικό 
Μουσείο στην παλιά Νομαρχία και το σπίτι του Διονύσιου 
Σολωμού με προσωπικά αντικείμενα του μεγάλου μας 
ποιητή. Στο Κανόνι κιαπόεκείστη Βλαχέρενακαιτο μικρό 
νησάκι, σήμα κατατεθέν της Κέρκυρας, το Πονπκονήσι,

πρέπει να πάτε οπωσδήποτε.
Οι εκκλησίες της Κέρκυρας είναι πολλές και ονομα- 

στές. Υπάρχει ο Αγιος Σπυρίδωνας, όπου και το Σκήνωμα 
της Αγίας Θεοδώρας. Ακόμα η Βυζανπνή Εκκλησία, στη 
Γαρίτσα.

Και φυσικά θα παρακολουθήσετε τις ποικίλες εκδη
λώσεις του Φεστιβάλ της Κέρκυρας, που διαρκούν σχε
δόν όλο το καλοκαίρι.

Υπάρχουν πάρα πολλά μέρη που μπορείτε να πάτε, 
είτε για εκδρομή μιας μέρας είτε για να περάσετε ολό
κληρες τις διακοπές σας. Εμείς θα σας αναφέρουμε εν
δεικτικά μόνο μερικά από αυτά...
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Π α λ ιο κ α σ τ ρ ίτ σ α : Απέχει 25 χλμ. από την πόλη και 
βρίσκεται στη ΒΔ πλευρά του νησιού. Μικροί κόλποι και 
κρύα νερά γι’ αυτούς που τα προτιμούν. Στην κορυφή 
του λόφου το βυζαντινό μοναστήρι με μεγάλη ιστορική 
αξία. Πολλά ξενοδοχεία, εστιατόρια κι ένα κάμπινγκ.

Γ λυ φ ά δ α : Βρίσκεται 16 χλμ. ΝΔτης πόλης και είναι 
μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Εχει 

μίατεράστιαπαραλίαμεαμμουδιά.Λίγοπιοκάτωυπ άρχει 
η Μυρτιώτισσα, μιαπαραλία με πεύκα και αμμουδιά. Τρία 
χλμ. ΒΑ της Γλυφάδας υπάρχει ο Πέλεκας. Ενα χωριό 
μεπολλή κίνηση και μια μαγευτική θέαστο κεντρικότμήμα 
της Κέρκυρας και την Αδριατική. Το ηλιοβασίλεμα από 
εδώ είχε μαγέψει τον Κάιζερ.

Σ ιδ ά ρ ι: Βρίσκεται 31 χλμ. βόρεια της πόλης. Από 
εδώ φεύγουν τα καΐκια για την Ερίκουσα, το Μαθράκι 
και τους Οθωνούς, τρία νησάκια στα βόρεια του νησιού. 
Η παραλία της περιοχής είναι πανέμορφη. Αμμουδιά, 
σπηλιές και βράχια.

Κ α σ σ ιό π η : Γραφικό χωριό που απέχει 37 χλμ. ΒΔ 
από την πόλη της Κέρκυρας. Εχει παραλία με βότσαλα 
κι ένα από τα γνωστά ενετικά κάστρα του νησιού.

Μ π εν ίτσ ες : Εχει μεγαλύτερη κίνηση ακόμα και από 
την πόλη. Εδώ υπάρχουν δεκάδες μπαρ, εστιατόρια και 
μια νυχτερινή ζωή που θα τη ζήλευαν πολλά κέντρα. Κο
σμική, κυρίως από Αγγλους, η περιοχή αυτή του νησιού 
δεν έχει να προσφέρει καταπληκτικές παραλίες. Μπο
ρείτε βέβαια να κάνετε μπάνιο στην περιοχή, αλλά Μπε- 
νίτσεςσημαίνει βραδινό γλέντι, πηγαίνετε οπωσδήποτε...

Π λη ρ ο φ ο ρ ίες
Τουριστική Αστυνομία: (0661) 30265, EOT: 39730, Λι

μεναρχείο: 32655, Δήμος: 39428, Νέο Λιμάνι: 30481.
Ζ ά κ υ ν θ ο ς

Ενα νησί με όμορφες παραλίες, καλό οδικό δίκτυο, 
πολύ πράσινο και όμορφες περιοχές είναι πάντα ένας 
πολύ καλός τόπος για διακοπές. Η Ζάκυνθος σαςτα π ρο- 
σφέρει όλα αυτά, μαζί με πλούσια πολιτιστική παράδοση 
και σε όχι πολύ ψηλές τιμές. Τί περιμένετε, λοιπόν, το 
νησί του Σολωμού, του Κάλβου και του Ξενόπουλου είναι 
για σας...

Η Ζάκυνθος είναι μια πόλη με πάρα πολλά ξενοδοχεία 
κιεξίσουπολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια. Επίσης,ταπολλά 
εστιατόρια, τα κέντρα με τις καντάδες, τα μπαρ και οι 
ντισκοτέκ θα σας προσφέρουν πολλές λύσεις για δια
σκέδαση.

Η πλαζ του EOT, η Αγία Τριάδα και το Τσιλιβί είναι 
τατρία μέρητης πόλης όπου μπορείτε ναπάτε για μπάνιο. 
Στο Τσιλιβί θα πάτε με λεωφορείο. Εξω από την πόλη 
θα πάτε στο Κερί, στο Πόρτο Ρώμα, στο Λαγανά και στον 
Πλάνο.

Τ ί θα δε ίτε

Τρία μουσείαπρέπει να δείτε στηΖάκυνθο. Το Μουσείο 
του Σολωμού, με προσωπικά αντικείμενα και οικογενεια- 
κάκειμήλιατουποιητή.Το Βυζαντινό Μουσείο, μεπλούσια 
συλλογή εικόνων της Επτανησιακής Σχολής. Και το Μου
σείο της Εθνικής Αντίστασης και της Κατοχής.

ΣτηΖάκυνθο θα επισκεφθείτε ακάματο λόφο Στράνη, 
όπου ο Διονύσιος Σολωμός έγραψε τον “Υμνο στην ε
λευθερία" και τους "Ελεύθερους πολιορκημένους". Το 
Σκοπό στον Κόκκινο Βράχο και ακόμα την Μπόχαληόπου 
είναι ο Αΐ'-Γιώργης. Στην εικόνα του ορκίστηκαν οι Φιλικοί 
κι ο Κολοκοτρώνης με το Νικηταρά. Ο Αγιος Νικόλαος 
του Μόλου, η Παναγιά η Φανερωμένη κι η Παναγιά των 
Αγγέλων είναι οι μόνες εκκλησίες που σώθηκαν από τους 
σεισμούς...

Μέρη, όπου μπορείτε να κάνετε εκδρομές είναι:
Α λικα νά ς : Απέχει 16 χλμ. από τη Ζάκυνθο. Είναι ένα 

όμορφο μικρό χωριό με αρκετά ενοικιαζόμενα δωμάτια. 
Οι παραλίες του, όπως και ο Ξεχωριάτης και η Αγία Κυ
ριακή, έχουν όμορφα καθαρά νερά.

Κ ε ρ ί: Απέχει 20 χλμ. από τη Ζάκυνθο κι είναι στο 
νότιο άκρο του νησιού. Εχει μια τεράστια αμμουδιά με 
όμορφα νερά και ιαματικές πηγές, που, όμως, δεν έχουν 
αξιοποιηθεί καθόλου. Εχει αρκετά ενοικιαζόμενα δωμά
τια και εστιατόρια.
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Λ αγανάς : Είναι το πολυσύχναστο μέρος της Ζακύν
θου. Απέχει 11 χλμ. από την πόλη. Εχει πάρα πολλά ξε
νοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια, μπαρ και 
νπσκοτέκ. Εχει μια μεγάλη παραλία για μπάνιο, που είναι 
όμως πάντα γεμάτη κόσμο. Αν πάτε εκεί πάντως δείξτε 
σεβασμό στις χελώνες Καρέτα-Καρέτα που ζουν εκεί... 
Στη Ζάκυνθο υπάρχουν δύο κάμπινγκ: στο Βασιλικό και 
στην Τσιλιβή.

Π λη ρ ο φ ο ρ ίες
Δήμος: (0695) 22315, Αστυνομία: 22100 και Λιμεναρ

χείο: 22417.
Κεφαλλονιά

Σπηλιές, λιμνοθάλασσες, καθαρές ακτές μαζί με βά
ραθρα φτιάχνουν την εικόνα της Κεφαλλονιάς. Μαζί με 
τα έθιμα και τους χαρακτηριστικούς κατοίκους, το νησί 
αποκτά έναν τελείως δικό του χαρακτήρα. Λουλούδια 
παντού, αρχαιότητες και ιστορικά μνημεία και βουνά δί
νουν στην Κεφαλλονιά μια ιδιαίτερη γοητεία. Το με
γαλύτερο νησίτουΙονίουσαςπεριμένειγια να σαςχαρίσει 
αξέχαστες διακοπές.

Το Αργοστόλι είναι η πρωτεύουσα της Κεφαλλονιάς. 
Εχει πολλά ξενοδοχεία, πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια 
κι ένα μεγάλο κάμπινγκ στο Φανάρι. Εδώ υπάρχουν και 
πολλά εστιατόρια και ταβέρνες, καθώς και μπαρ, ντισκο- 
τέκ και κινηματογράφοι. Στα εστιατόρια πρέπει οπωσ
δήποτε να ζητήσετε να δοκι μάσετε το κοκκινιστό κουνέλι, 
την κρεατόπιτα και τη σκορδαλιά. Είναι οι τοπικές νο
στιμιές...

Η Κεφαλλονιά δεν είναι γνωστή για τις παραλίες της 
αλλά για την καταπληκτική θάλασσά της. Καθαρά νερά, 
σπηλιές, που μπορείτε να τις εξερευνήσετε, και ακτές 
με βότσαλα και άμμο. Από το Αργοστόλι μπορείτε να 
πάτε για μπάνιο στο Πλατύ και το Μακρύ Γιαλό, που είναι 
4 χλμ. ΝΑ της πόλης, και στον Τουρκοπόδαρο. Ακόμα 
μπορείτε να κάνετε μπάνιο στην παραλία του EOT στην 
πόλη.

Αλλες λύσεις για μπάνιο θα βρείτε στις εξοχές του 
νησιού. Ο Μύρτος για παράδειγμα είναι μία από τις ω
ραιότερες παραλίες της Ελλάδας, η παραλία των Λουρ- 
δάτων έχει καθαρά νερά, ο Πόρος και η Σκάλα είναι γνω
στά για τα πεντακάθαρα νερά τους, η Εμπλισι, η Φώκη, 
η Αγία Πελαγία και δεκάδες άλλες.

Τ ί θα δε ίτε
Η Κοργιαλένιος Βιβλιοθήκη, με το Ιστορικό Αρχείο και 

το Λαογραφικό Μουσείο, την περίφημη συλλογή από τις 
βυζαντινές εικόνες είναι ένα μέρος που πρέπει οπωσ
δήποτε να επισκεφθείτε. Το Αρχαιολογικό Μουσείο με 
σημαντικά ευρήματα. Οι περίφημες καταβόθρες στηνπε- 
ριοχή Λάσση, 2,5 χλμ. από το Αργοστόλι. Το σπήλαιο 
του Αγίου Γερασίμου, 3 χλμ. από την πόλη.

Λ ηξο ύρ ι: Κεφαλλονιά δεν σημαίνει μόνο Αργοστόλι, 
σημαίνει φυσικά και Ληξούρι. Η πατρίδα του Αντρέα Λα- 
σκαράτου απέχει 31 χλμ. από το Αργοστόλι κι έχει ξα- 
ναχπστεί όλη μετά τους σεισμούς. Εχει ξενοδοχεία, ε
νοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια, ταβέρνες και ντισκο- 
τέκ.

Εδώ είναι κάποια μοναστήρια που θα πρέπει να τα 
δείτε. Το μοναστήρι της Παναγιάς της Κεχριώνος, της 
Παναγιάς Κορωνάτου και το μοναστήρι Κηπούρια. Στα 
Ριτσάτα, 2 χλμ. από το Ληξούρι, είναι το σπίτι του Λα- 
σκαράτου. Και στα Μαντζαβινάτα, 8 χλμ. νότια, είναι η 
περίφημη "Κουνόπετρα", ένα γεωλογικό φαινόμενο αρ
κετά παράξενο. Η πέτρα αυτή, πριν τους σεισμούς, στρε
φόταν γύρω από έναν κύκλο...

Για μπάνιο στο Ληξούρι θα πάτε στον Αγιο Σπυρίδωνα, 
όπου υπάρχει μια παραλία με καθαρά και ρηχά νερά.

Φ ισ κά ρ δ ο : Παραδοσιακό χωριό, 49,5 χλμ ΒΑ από 
το Αργοστόλι. Είναι το μόνο χωριό που σώθηκε από τους 
σεισμούς. Εχει ένα ξενοδοχείο και αρκετά ενοικιαζόμενα 
δωμάτια, καθώς και τέσσερα παραδοσιακά σπίτια που 
ο EOT τα έχει κάνει ξενώνες. Για μπάνιο μπορείτε να 
πάτε στις παραλίες Εμπλισι, Φώκη και “Αντρέα Λιμάνι".

Α σσ ος: Απέχει 36 χλμ. από το Αργοστόλι και όλοι 
λένε ότι είναι ένα από τα γραφικότερα χωριά του νησιού. 
Εχει αρκετά ενοικιαζόμενα δωμάτια κι εστιατόρια. Εδώ 
θα κάνετε μπάνιο στην περίφημη παραλία του Μύρτου 
και στα λιμανάκια του χωριού.

Σ ά μ η : Το δεύτερο λιμάνι του νησιού, που απέχει 22 
χλμ. ΒΑ από το Αργοστόλι. Εχει αρκετά ξενοδοχεία, ε- 
νοικιαζόμεναδωμάτια κι ένα κάμπινγκ στον Καραβόμυλο. 
Εκεί, 3 χλμ. από τη Σάμη, υπάρχει μια πηγή με γλυκό 
νερό που χύνεται από μια λίμνη στη θάλασσα. Ολη η πε
ριοχή έχει σπηλιές, βάραθρα και υπόγειες λίμνες. Ο,τι
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χρειάζονται οι φίλοι της περιπέτειας. Η Ζερβάτη, η Αγία 
Ελεούσα, το ΑγκαλάκικαιοιΑγιοιΘεόδωροιείναι γνωστοί 
γι’ αυτά.

Α γ ία  Ε υ φ η μ ία : Σπίτια πεντακάθαρα, πολλά λου
λούδια κι ωραίοι δρόμοι χαρακτηρίζουν την Αγία Ευφη
μία. Βρίσκεται 31 χλμ. από το Αργοστόλι κι έχει ένα ξε
νοδοχείο και πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια. Η αμμουδιά 
του χωριού είναι ό,τι πρέπει για κολύμπι.

Π όρος: Βρίσκεται 41 χλμ. ΝΑ από το Αργοστόλι κι 
είναι γνωστός για τα πεντακάθαρα νερά του. Αυτός κι 
η Σκάλα, πιο δίπλα, έχουν καταπληκτικές παραλίες. Εχει 
αρκετά ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια 
και ταβέρνες. Εδώ μία μέρα κάθε εβδομάδα το καλοκαίρι 
η Κοινότητα διοργανώνει χορούς και πανηγύρια.

Π λη ρ ο φ ο ρ ίες
EOT: (0647) 22847, Αστυνομία: 22200, Δήμος: 22230, 

Λιμεναρχείο: 22224.
Λ ε υ κ ά δ α

Ηρεμη αλλά και κοσμοπολίτικη, όμορφη και γαλήνια, 
η Λευκάδα έχει όλα τα προτερήματα για να σας κάνει 
να περάσετε όμορφες διακοπές. Εύφορες κοιλάδες, 
πολλά τρεχούμενα νερά, μικρά νησάκια "πνιγμένα" στο 
πράσινο κι ωραίες παραλίες δίνουν στο νησί μια χάρη 
και μια ομορφιά μοναδική. Αν σ’ όλα αυτά προσθέσει 
κανείς και το πόσο κοντά στη Στερεά Ελλάδα είναι, κα
ταλαβαίνει γιατίοτουρισμόςτηςαναπτύσσεταιτόσοπολύ 
τα τελευταία χρόνια.

Η Λευκάδα έχει αρκετά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα 
δωμάτια. Επίσης έχει αρκετά κάμπινγκ. Ακόμα, έχει πολ
λά εστιατόρια και ταβέρνες, καθώς και ντισκοτέκ, μπαρ 
και δύο κινηματογράφους.

Στη Λευκάδα μπορείτε να κάνετε μπάνιο στη Μεγάλη 
Αμμουδιά, κοντά στην πόλη, και στις παραλίες του Αϊ- 
Γιάννη και του Κάστρου Σάντα Μαύρα. Είναι και οι δύο 
σε σχετικά μικρή απόσταση από την πόλη και μπορείτε 
να πάτε με τα πόδια. Αλλες παραλίες έξω από την πόλη 
είναι αυτή του Αγίου Νικήτα, του Μικρού Γιαλού και του 
Βλυχού.

Τ ί θα δ ε ίτε
Η πόλη της Λευκάδας έχει μερικά σημεία, τα οποία 

αξίζει να επισκεφθείτε. Το Μουσείο Φωνογράφων, για 
παράδειγμα, το Λαογραφικό Μουσείο, τη Δημοτική Βι
βλιοθήκη με συλλογή εικόνων από Επτανήσιους αγιο- 
γράφους. Το σπήλαιο του Αϊ-Γ ιάννη και τις εκκλησίες του 
Χριστού του Παντοκράτορα, του Αγίου Μηνά, του Αγίου 
Σπυρίδωνα και το μοναστήρι της Παναγιάς της Φανε
ρωμένης. Ακόμα το κάστρο του Ορσίνι, που έχει κατα
σκευαστεί από το 1300. Οι Γιορτές Λόγου και Τέχνης 
γίνονται κάθε Αύγουστο στη Λευκάδα. Διαρκούν περίπου 
δύο εβδομάδες και περιλαμβάνουν μια πληθώρα πολι
τιστικών εκδηλώσεων.

Α γιος Ν ική τα ς : Μικρό παραδοσιακό χωριό με μια 
υπέροχη παραλία με πολύ καθαρά νερά. Απέχει 14 χλμ. 
από τη Λευκάδα κι έχει αρκετά ενοικιαζόμενα δωμάτια 
κι εστιατόρια.

Β λυχός : Ενα κάμπινγκ και αρκετά ενοικιαζόμενα δω
μάτια υπάρχουν σ’ αυτό το χωριό, που απέχει 20 χλμ. 
απότηνπόλη.Εχειπολλά δέντρα και μιαόμορφη παραλία 
εκεί και στο Δεσίμι, που απέχει 2 χλμ. από το χωριό.

Π όρος: Ο Μικρός Γιαλός είναι η όμορφη παραλία 
του με τα καθαρά και διάφανα νερά. Το χωριό απέχει 
27 χλμ. από την πόλη κι έχει δύο κάμπινγκ και λίγα ε
νοικιαζόμενα δωμάτια.

Ν υδρ ί: Οικισμός με πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια, 
ένα ξενοδοχείο και πολλά εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ 
και ντισκοτέκ είναι ένα πολύ κοσμικό μέρος.

Σ ύ β ο τα : Ενα μέρος που πρέπει οπωσδήποτε να ε- 
πισκεφθείτε. Εχει βέβαια λίγα κρεβάτια και δεν μπορεί 
να δεχτεί πολλούς επισκέπτες, αλλά πρόκειται για ένα 
υπέροχο “φιορδ", όπου η θάλασσα είναι πάντα ήρεμη...

Π λη ρ ο φ ο ρ ίες
Δήμος: (0645) 23354, 23352, Λιμεναρχείο: 22322 και 

Αστυνομία: 22346.
Ιθ ά κ η

Χωρίς πολύ κόσμο με όμορφες αμμουδιές και κατα- 
πράσινα τοπία, η Ιθάκη είναι ένα νησί ιδεώδες για ήσυχες 
διακοπές. Μικρό μέρος με λίγα σχετικά ξενοδοχεία, η 
Ιθάκη δεν πρόκειται να σας δώσει κοσμοπολίτικη ατμό
σφαιρα. Μπορεί, όμως, να σας χαρίσει ξέγνοιαστες δια
κοπές μέσα σ ’ ένα όμορφο κι... ανεξερεύνητο τοπίο...

Θαβρείτεδωμάτια για να μείνετεστο Βαθύ, πρωτεύου
σα του νησιού, και στις Φρικές. Για μπάνιο θα πάτε στον 
Τσιριμπή, το Παλιοκάραβο και με καΐκι στη Λούτσα και 
τοΓιδάκι.ΕξωαπότηνπόληθαπάτεστοΚιόνι,στιςΦρικές 
και στην Πόλη (λιμανάκι του Σταυρού).

Τ ί θα δε ίτε
Στα τέλη του καλοκαιριού ο Δήμος Ιθάκης διοργανώνει 

κάθε χρόνο το Φεστιβάλ Ιθάκης με θέατρο και μουσική. 
Αν δεν είσαστε τέτοια εποχή εκεί, μη στενοχωριέστε. Υ
πάρχουν κι άλλα αξιοθέατα. Μπορείτε να πάτε στο 
Σπήλαιο των Νυμφών, στη Θεατρική Βιβλιοθήκη του 
Δήμου και στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
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Κ ιό ν ι: Απέχει 21 χλμ. από το Βαθύ κι έχει χαρακτη
ριστεί διατηρητέος. Εξελίσσεται τώρα σε τουριστικό κέ
ντρο. Εχει μερικά δωμάτια και παραλίες καθαρές.

Σ τα υρ ός : Μεγάλο γλέντι γίνεται εδώ για δύο μέρες 
στη γιορτή του Σωτήρα, στις 5 και 6 Αυγούστου. Εχει 
δύο-τρία εστιατόρια και για μπάνιο μπορείτε ναπάτε στην 
Πόλη.

Π λη ρ ο φ ο ρ ίες
Δήμος: (0674) 32795, Αστυνομία: 32205 και Λιμεναρ

χείο: 32909.
Παξοί

Αν και μικρά και σχετικά απομακρυσμένα νησάκια, οι 
Παξοί και οι Αντίπαξοι δέχονται κάθε χρόνο πολλούς Ελ
ληνες και ξένους τουρίστες. Είναι καταπράσινοι κι έχουν 
πολλές όμορφες παραλίες...

Στους Παξούς μπορείτε να πάτε με πλοίο από την Πά
τρα αλλά και από την Κέρκυρα. Ξενοδοχεία και πολλά 
ενοικιαζόμενα δωμάτια έχει το Γάι, πρωτεύουσα και λι
μάνι των Παξών. Αυτό έχει και τη μεγαλύτερη κίνηση με 
εστιατόρια, μπαρ και καφενεία. Δωμάτια έχει και η Λάκκα 
και, λιγότερα, ο Λόγγος κι ο Οζιάς.

Πολλοί μικροί κόλποι είναι στηδιάθεσήσας για μπάνιο. 
Κοντά στο Γάι είναι η Γιαννά, η Σαλάλαινα και τα μικρά 
νησιά, όπου μπορείτε να πάτε με καΐκι: Αϊ-Νικόλας, Μογ- 
γονήσι, Παναγιά. Κοντά στη Λάκκα είναι το Κανόνι και 
ο Χαραμής. Στο Λόγγο η Γλυφάδα, το Μαρμάρι και το 
Λοβροχιό. Ακόμα υπάρχουν και οι Αντίπαξοι με τις πα
ραλίες Βαντούμι και Βρίκα.

Γά ι: Η πρωτεύουσα του νησιού με πολλά μικρά νη
σάκια στην είσοδο του λιμανιού. Σ’ ένα από αυτά, την 
Παναγιά, γίνεται πανηγύρι το Δεκαπενταύγουστο.

Λ ά κκα : Απέχει 8,5 χλμ. από το Γάι κι είναι πανέμορφο 
και καταπράσινο χωριό. Εχει ωραίες παραλίες κι αρκετά 
εστιατόρια και δωμάτια.

Λόγγος: Γεμάτος ελιές και πεύκα, απέχει 5,5 χλμ. 
από το Γάι. Εχει αρκετά εστιατόρια και δωμάτια και πα
ραλίες όμορφες που θα πάτε με τα πόδια.

Ο ζιάς : Απέχει 3 χλμ. από το Γάι. Εχει ωραίαπαραλία 
κι απέναντίτουτοΜογγονήσι.Εκείθα βρείτε μιαντισκοτέκ 
κι ένα εστιατόριο. Το νησί συνδέεται με τον Οζιά με μια 
μικρή γέφυρα.

Α ν τ ίπ α ξ ο ι: Απέχουν 3 ναυτικά μίλια από το Γάι και 
συνδέονται μαζί του με καΐκια και καραβάκια. Εχει ωραίες 
παραλίες με άμμο και πολλά λουλούδια και κήπους.

Κύθηρα
Ενα ταξίδι στα Κύθηρα είναι πάντα ένα ταξίδι στην 

ομορφιά. Νησί που δεν έχει ανεπτυγμένο τουρισμό (και 
ίσως γι’ αυτό όχι καλή υποδομή), τα Κύθηρα μπορούν 
να σας προσφέρουν ξένοιαστες διακοπές με ηρεμία και 
γαλήνη. Οι παραλίες τους είναι ωραίες και τα νερά κα
θαρά. Το τοπίο έχει μείνει απείραχτο από καταστροφές. 
Η μητουριστικήανάπτυξηέχειτουλάχιστοναυτότο καλό. 
Για φέτος λοιπόν τολμήστε ένα ταξίδι στα Κύθηρα. Θα 
είναι, αν όχι τίποτε άλλο, διαφορετικό...

ΤαΚύθηραδενείναισεθέσηναδεχτούνμεγάλοαριθμό 
τουριστών. Γι' αυτό καλύτερα να πάτε προετοιμασμένοι 
να μείνετε σε κάποιο δωμάτιο παρά σε ξενοδοχείο. Η 
Χώρα έχει λίγα σχετικά ενοικιαζό μένα δωμάτια και εξίσου 
λίγα εστιατόρια. Ξενοδοχείο θα βρείτε μόνο στην Αγία 
Πελαγία,πουείναικαιτολιμάνιτουνησιού.Εκείυπάρχουν 
και περισσότερα εστιατόρια, καθώς και ένα μπαρ.

Για μπάνιο θα πάτε στα λιμανάκια του Αβλέμονα, που 
απέχει 32 χλμ. από τη Χώρα, στην Παλαιόπολη, που είναι 
δίπλα του, στην Πλατία Αμμο, στο Καψάλι και στην Αγία 
Πελαγία. Μην ξεχνάτε βέβαια και το Ξεροπόταμο στα 
Αντικύθηρα.

Α γία  Π ελα γ ία : Είναι το λιμάνι του νησιού με τη με
γαλύτερη κίνηση. Από εδώ φεύγουν λεωφορεία για διά
φορα μέρη. Να θυμάστε όμως ότι οι δρόμοι δεν είναι 
πολλοί καλοί.

Κ ύθηρ α  ή Χ ώ ρα : Η πρωτεύουσα του νησιού απέχει 
26 χλμ. από την Αγία Πελαγία. Εχει ένα ωραίο μεσαιωνικό 
κάστρο με θέα στο Κρητικό Πέλαγος. Είναι χτισμένη σε 
ύψωμα κι έχει σχετικά λίγα δωμάτια για να μείνετε.

Α β λέμ ο να ς : Απέχει 32 χλμ. από τη Χώρα κι είναι 
απλωμένος σε τρεις μικρούς όρμους. Εχει μια όμορφη 
παραλία, λίγα δωμάτια και δυο-τρεις ταβερνίτσες. Στην 
Παλαιόπολη, δίπλα, απ’ ό,τι λέγεται, μπορείτε να κατα
σκηνώσετε.

Π οτα μός: Το πιο μεγάλο χωριό του νησιού, που παρ’ 
όλο που είναι μεσόγειο έχει κάποια τουριστική κίνηση. 
Απέχει 19 χλμ. από τη Χώρα κι έχει λίγα δωμάτια και 
μερικές ταβέρνες.

Κ α ψ ά λ ι: Ο Μπρος και Πίσω Γιαλός, το Καψαλάκι και 
το Σπαρραγαριό είναι οι παραλίες που έχουν κάνει γνω
στό αυτό το όμορφο χωριό. Απέχει μόλις 2,5 χλμ. από 
τη Χώρα κι έχει λίγα δωμάτια.

Α ντ ικύ θ η ρ α : Απέχουν 28 ναυτικά μίλια απότα Κύθη
ρα κι έχουν ελάχιστη κίνηση. Εχουν λίγα κρεβάτια κι ένα 
καφενείο-ταβερνίτσα. Για μπάνιο μπορείτ να πάτε στο 
Ξεροπόταμο με βάρκα.

Π λη ρ ο φ ο ρ ίες
Λιμεναρχείο Αγίας Πελαγίας: (0733) 33280, Κοινότητα 

Κυθήρων: 31213, Αστυνομία: 31206, τηλ. Κέντρο Αντι
κυθήρων: 23291.
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ηπΓηοηππΕΣ
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αριθ. Γνωμοδότησης 12 / 8.9.1992 

ΠΡΟΣ
τον κ.Υττουργό της Δημοσίας Τάξεως

"Χρήση των όπλων από δημόσια δύναμη κατά τις διατάξεις του ν.29/1943. -0  νόμος αυτός δεν έχει μεν 
στο σύνολό του καταργηθεί, περιέχει όμως διατάξεις οι οποίες πρέπει να θεωρηθεί ότι έχουν καταστεί 
ανενεργείς, ή ότι κατά την εφαρμογή τους πρέπει να συνδυάζονται με άλλες ισχύουσες διατάξεις. -Οι προϋ
ποθέσεις επιτρεπτής χρήσεως όπλων πρέπει να συναχθούν σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις του 
ουσιαστικού ποινικού δικαίου περί αμύνης, καταστάσεως ανάγκης και συγκρούσεως καθηκόντων. -Βασικές 
προϋποθέσεις της νόμιμης χρήσης των όπλων αποτελούν οι αρχές της αναγκαιότητας, της οναλογικότητας 
και της επιείκειας, προσπάθεια νομοθετικής θέσπισης των οποίων αποτελεί η διάταξη του α’. 133 περιπ. 
α’ π.δ.141/1991, πλην όμως η διάταξη δεν καθορίζει ειδικώτερα πότε είναι επιτρεπτή η χρήση όπλων.- 
Επιβόλλεται να καθοριοθεί σαφέστερα ο τρόπος και η μορφή χρήσεως όπλων από τους αστυνομικούς".

Σε απάντηση του μετο υπ’ αριθ.πρωτ. 8517/4/2γ/1992 
έγγραφό σας τεθέντος ερωτήματος, ως προς το αν ε
ξακολουθεί να ισχύει ο Νόμος 29/1943 "περί των περι
πτώσεων, καθ' ας επιτρέπεται η χρήσις των όπλων υπό 
της δημοσίας δυνάμεως", έχομε την τιμή να σας γνω
ρίσουμε ότι η επίτου ερωτήματος αυτού γνώμη μας είναι 
η ακόλουθη:

1. Με την υπ’ αριθ. 301/30-5-1946 Πράξη του Υπουρ
γικού Συμβουλίου (και στην περιεχόμενη σ’ αυτή αρίθ
μηση υπό τον αριθμό 69, ΦΕΚ 180/1946, τεύχος Α), εκ- 
δοθείσαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 
58/27-6-1945 Συντακτικής πράξεως (ΦΕΚ 163/1945, 
τεύχος Α), κυρώθηκε ο Νόμος 29/1943 "περί των περι
πτώσεων καθ’ ας επιτρέπεται η χρήσις των όπλων υπό 
της δημόσιας δυνάμεως". Επομένως ο Ν. 29/1943 εξα
κολουθεί μεν να ισχύει (και για το λόγο αυτό άλλωστε 
στο άρθρο 133 του ΠΔ141/1991 γίνεται ρητή παραπομπή 
στον ως άνω Ν. 29/1943, όπ ως και στο π ροϊσχύσαν άρθρο 
300 του από 22/3-28/4-1958 ΒΔ περί "Κανονισμού της 
Χωροφυλακής" γινόταν επίσης ρητή παραπομπή στο Ν. 
29/1943) πλην όμως από τις επί μέρους διατάξεις του 
εν λόγω νόμου μερικές μεν, λόγω μεταγενεστέρων επί 
του αυτού αντικειμένου νομοθετικών ρυθμίσεων (ενόψει 
και διατάξεων του ισχύοντος Συντάγματος), πρέπει να 
θεωρηθεί όπ έχουν καταργηθεί ή ατονίσει, άλλες δε, λό
γω της παρακάτω (στους αριθμούς 3 έως 7) αοριστίας 
τους,θαπρέπεικατάτηνεφαρμογήτουςνασυνδυασθούν 
και με άλλες ισχύουσες διατάξεις. Θα πρέπει να προ- 
στεθείότιούτε μετο άρθρο 62παραγρ . 2του Ν. 1481 /1984 
"περί Οργανισμού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης" (με το 
οποίο ορίζεται ότι “καταργείται κάθε γενική ειδική διάταξη

που αντίκειται στις διατάξεις αυτού του νόμου") καταρ- 
γήθηκε ο Ν. 29/1943, ο οποίος δεν περιέχει διατάξεις 
αντικείμενες στο Ν. 1481/1984, ενόψει μάλιστα του ότι 
η από το άρθρο 10 παρ.2του Ν. 1481/1984 προβλεπό- 
μενη “νομαρχιακή αστυνομική επιτροπή" δεν έχειτονχα- 
ρακτήρατης κατά το άρθρο 11 παραγ.2τουΣυντάγματος 
"αστυνομικής αρχής" (πρβλ. Γνωμοδ. Εισ. ΑΠ 5/1986, 
ΠοινΧρ ΛΣΤ’, 777, προβλ. όμως και Βασ. Σκουρή - Αν. 
Τάχου, ΔίκαιοτηςΔημόσιαςΤάξης.1990, σελ. 166-1967).

2. Εκτός άλλων διατάξεων του Ν.29/1943 και οι ακό
λουθες διατάξεις του νόμου τούτου είναι πλέον αμφι
βόλου ισχύος:

α) Η Διάταξη του άρθρου 1 εδάφιο δ και του άρθρου 
2, εδάφια 1 και 2 του Ν.29/1943 περί διαλύσεως συνα
θροίσεων παρά την απαγόρευση της αρμόδιας Αρχής. 
Οι διατάξεις αυτές πρέπει να θεωρηθούν καταργη μένες, 
καθ’ ο μέρος καλύπτονται από τις περί απαγορεύσεως 
καιδιαλύσεωςδημοσίωνσυναθροίσεων μεταγενέστερες 
διατάξεις καθ’ ό μέρος οι διατάξεις αυτές δεν αντίκεινται 
στο ισχύον Σύνταγμα) του ΝΔτος 794/1971 (άρθρα 7 και 
8) και του ΒΔτος 269/1972, οι οποίες αρύονται την ισχύ 
τους από το άρθρο 112 παραγρ. 1 του ισχύοντος Συ
ντάγματος (πρβλ. σχετικώς Γνωμοδ. ΕισΑΠ 5/1986, Ποιν 
Χρ ΛΣΤ’, 777 και ΑΠ 782/1979, ΠοινΧρ ΚΘ’ 883).

β) Αμφιβολίες ως προς τον τρόπο και τη μορφή της 
επιτρεπτής χρήσεως των όπλων μπορεί να γεννήσει η 
διάταξη του εδαφίου δ ’ , της παρ. 1 του Ν. 29/1943, η 
οποία επιτρέπει τη χρήση των όπλων (άραγε και δια πυ
ροβολισμών κατά του πλήθους;) όταν οι μετέχοντες σε 
συνάθροιση που έχει απαγορευθεί "καίπερ δεν εκτρέ- 
πονται εις έκτροπα", εντούτοις σε πρόσκληση της Αρχής
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να διαλυθούν αρνούνται να πράξουν τούτο. Υποστηρί- 
χθηκε η άποψη ότι η διάταξη αυτή έπαυσε να ισχύει, το 
μεν γιατί δεν συνάδει προς τις μεταγενέστερες διατάξεις 
των άρθρων 167, 170 και 189 του ΠΚ (οι οποίες για την 
αντικειμενική υπόσταση των ανπστοίχων ποινικών αδι
κημάτων που συνδέονται με δημόσιες συναθροίσεις 
προϋποθέτουν την άσκηση βίας ή απειλής βίας από τους 
συμμετέχοντες) και επί πλέον προς το ότι ο Ποινικός 
Κώδικας προβλέπει ειδικά την ποινική ευθύνη των με- 
τεχόντων σε απαγορευμένη δημόσια συνάθροιση, όταν 
αρνούνται να διαλυθούν (αρθρ. 171 ΠΚ), το δε διότι η 
ως άνω διάταξη (υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπει την 
με οποιοδήηποτε τρόπο και μορφή χρήση των όπλων) 
είναι αμφίβολο αν συμπολιτεύεται σε όλη της την έκταση 
με την περί απολύτου προστασίας της ζωής διάταξη του 
άρθρου 5 παραγ. 2 του Συντάγματος (πρβλ. σχετικώς 
το έργο των καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλο
νίκης Βασιλ.Σκουρή-Αναστ.Τάχου,Δίκαιοτης Δημόσιας 
Τάξης, 1990, σελ. 247-248).

3. Στον ως άνω Ν. 29/1943 αναφέρονται μεν γενικώς 
οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι άνδρεςτης αστυνομίας 
“δύνανται να ποιήσωνται χρήσιν των όπλων άνευ ουδε- 
μιάς ευθύνης δια τας συνέπειας", χωρίς όμως να προσ
διορίζονται η ειδικότερη μορφή και ο ειδικότεροςτρόπος 
της κατά τα άνω επ ιτρεπτής χρήσεως των όπλων σε κάθε 
συγκεκριμένη περίπτωση και για αυτό ακριβώς, λόγω 
αυτής της αοριστίας, την οποία επιτείνει η ευρύτητα του 
πλαισίου των περιπτώσεων επιτρεπτής χρήσεως των ό
πλων σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση μόνο σε συνδυα
σμό με άλλες ισχύουσες ή ουσιαστικού ποινικού δικαίου 
διατάξεις μπορεί να συναχθεί. Για την πληρέστερη κα
τανόηση της απόψεως αυτής και για το σχετικό προβλη
ματισμό, παραθέτουμε τις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

α) Ανακύπτει το ερώτημα αν, κατ’ εφαρμογή της πε- 
ριπτώσεως ατού άρθρου 1 του άρθρου 1 του Ν. 29/1943, 
είναι επιτρεπτό οι αστυνομικοί να πυροβολήσουν μόνο 
προςεκφοβισμόήναπυροβολήσουνκαινατραυματίσουν 
στα πόδια, ή να πυροβολήσουν και να φονεύσουν τους 
επιτιθέμενους κατά των αστυνομικών μόνο με πέτρες. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ίδια ως άνω διάταξη α- 
ναφέρεται και η κατά των αστυνομικών επίθεση με πυ
ροβόλα όπλα και έτσι με την διατύπωση αυτή του νόμου 
εξομοιώνεται (από άποψη επιτρεπτού χρήσεως των ό- 
π λων) η περίπτωση της κατά των αστυνο μικών επιθέσεως 
με πυροβόλα όπλα και της επιθέσεως με πέτρες, ενώ 
είναι προφανής η μεταξύ των δύο τούτων περιπτώσεων 
διαφορά.

Ετσι με την ως άνω διάταξη του Ν.29/1943 οι δύο αυτές 
περιπτώσεις επιτρέπεται η μεν τον ίδιο τρόπο και με την 
ίδια μορφή χρήση των όπλων από αστυνομικούς.

β) Ανακύπτει επίσης το ερώτημα αν, κατ’ εφαρμογή

των περιπτώσεων ε και στ του άρθρου 1 του Ν.29/1943, 
είναι επιτρεπτό οι αστυνομικοί να πυροβολήσουν και να 
τραυματίσουν στα πόδια, ή να πυροβολήσουν και να φο
νεύσουν τον για πταισματική παράβαση ή για ελαφρό 
πλημμέλημα (π.χ. κλοπή ευτελούς αξίας) κρατούμενο, 
ο οποίος αποπειράται να αποδράσει, γιατις περιπτώσεις 
δε αυτές γεννώνται και περαιτέρω ερωτηματικά για δια
βαθμίσεις, εξαρτώμενες και από αν ο αστυνομικός, ο 
πυροβολών κατά του επιχειρούντος να αποδράσει κρα
τουμένου, γνωρίζει ή αγνοεί την αιτία για την οποία κρα
τείται ο αποπειρώμενος να αποδράσει κρατούμενος.

4. Από της υπό μορφή παραδειγμάτων παρατεθείσες 
ως άνω δύο περιπτώσεις καθίσταται προφανές ότι στο 
Ν. 29/1943 προσδιορίζονται μεν γενικώς οι περιπτώσεις, 
κατά τις οποίες οι άνδρες της Αστυνομίας “δύνανται να 
ποιήσωνται χρήσιν των όπλων άνευ ουδεμιάς ευθύνης 
δια τας συνέπειας", δεν προσδιορίζεται όμως ο ειδικό
τερος τρόπος και η ειδικότερη μορφή (κατά διαδοχική 
και αξιολογική διαβάθμιση) της κατά τα άνω επιτρεπτής 
χρήσεως των όπλων από τους αστυνομικούς σε κάθε 
συγκεκριμένηπερίπτωση(όπωςπ.χ.προσδιορίζεται, μό
νο όμως για την περίπτωση διαλύσεως απαγορευμένων 
από την αρμόδια Αρχή συναθροίσεων, στα άρθρα 1 και2 
του ως άνω στον αριθμό 2, στοιχείο α, ΒΔ 269/1972 και 
όπωςπροσδιοριζότανεπίσηςγιατηνίδιαπερίπτωσητόσο 
στα άρθρα 299 και 300 του από 12-3/28-4-1958 ΒΔ "περί 
Κανονισμού της Χωροφυλακής", όσο και στο ως άνω, 
στον αριθμό 2, άρθρου 2,εδάφια 1 και 2 του Ν. 29/1943, 
ακόμη όμως και για την περίπτωση αυτή ισχύουν τα πα
ρακάτω στον αριθμό 6 εκτιθέμενα.

5. Προς πλήρωση συνεπώς του ως άνω νομοθετικού 
κενού και προκειμένου να καθορισθεί σε κάθε συγκε- 
κριμένηπερίπτωσηοειδικότεροςτρόποςκαιηειδικότερη 
μορφή της από τους αστυνομικούς επιτρεπτής χρήσεως 
των όπλων, είναι αναγκαία η προσφυγή σε άλλες, εκτός 
του Ν. 29/43 κείμενες, διατάξεις και ειδικότερα, αναλό- 
γως των κατ’ ιδίαν περιπτώσεων, είτε στις διατάξεις περί 
αμύνης (άρθρ. 22 και 23 ΠΚ), είτε στις διατάξεις περί 
καταστάσεως ανάγκης (άρθρα 25 και 32 ΠΚ) είτε στη 
διδασκαλία περί συγκρούσεως καθηκόντων (πρβλ. και 
άρθρ. 20 και 21 ΠΚ) κλπ., εν όψει μάλιστα του ότι σε 
πολλές περιπτώσεις ανακύπτει η ανάγκη σταθμίσεως 
της αξίας των εκατέρωθεν διακυβευομένων εννόμων α
γαθών και συμφερόντων (π.χ. στην ως άνω στον αριθμό 
3, στοιχείο β, περίπτωση ανακύπτει η ανάγκη σταθ μίσεώς 
της, ενόψει και των άρθρων 5 παραγρ. 2 και 7 παραγρ. 
2 του Συντάγματος, αξίας της ανθρώπινης ζωής και σω
ματικής ακεραιότητας αφενός και της διατηρήσεως της 
κρατήσεως δια της παρεμποδίσεως αποδράσεως του 
κρατουμένου αφετέρου), η οποία στάθμιση επιδρά, α- 
ναλόγως των κατ’ ιδίαν περιπτώσεων και για το σχημα-
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τισμό της κρίσεως περί του επιτρεπόμενου κάθε φορά 
ειδικότερου τρόπου και περί της επιτρεπόμενης ςκάθε 
φοράς ειδικότερης μορφής χρήσεως των όπλων από 
τους αστυνομικούς, κρίση, που ανήκει τελικώς στα αρ
μόδια δικαστήρια.

6. Ολα τα παραπάνω εκτεθέντα δεν αναιρούνται από 
τη διάταξη του άρθρου 133, περίπτωσιν α, του ΠΔ 
141/1991, με την οποία ορίζεται ότι η χρήση των όπλων 
από τους αστυνομικούς γίνεται στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 
29/30-4-1943, “εφόσον υπάρχει απόλυτη ανάγκη και α
φού εξαντληθούν όλα τα ηπιότερα μέσα" δεν αναιρεί του 
ως άνω στον αριθμό 5 εκτεθέντα, αφού παραμένει και 
πάλι χωρίς ειδικότερο καθορισμό ο ειδικότερος τρόπος 
και η ειδικότερη μορφή της εκάστοτε επιτρεπτής 
χρήσεως των όπλων από τους αστυνομικούς (και γι' αυτό 
ανακύπτουνκαιπάλιστουςαριθμούς3,4και5προβλήμα- 
τα), περαιτέρω δε το πότε υπάρχει "απόλυτη ανάγκη" 
(σύμφωνα μετηνπροπαρατεθείσαδιάταξη),τοποιάκάθε 
φορά είναι τα ενεδεδειγμένα "ηπιότερα μέσα) και το αν 
κάθε φορά εξαντλήθηκαν ή όχι "όλα" τα ηπιότερα αυτά 
μέσα, ενέχουν, ως εκ της φύσεως των εννοιών αυτών, 
αοριστία. Η προπαρατεθείσα άλλωστε διάταξη του άρ
θρου 133, περίπτ. α, του ΠΔ 141/1991 αποτελεί απλώς 
ρητή νομοθετική θέσπ ίση των αρχών της αναγκαιότητας, 
της αναλογικότητας και της επιείκειας, οι οποίες, κατά 
τα διδασκόμενα από παλαιότερα στη θεωρία, αποτελούν 
βασικήπρούπόθεσητηςνόμιμηςχρήσηςτων όπλων (πρ- 
βλ. το ως άνω έργο του των Βασ. Σκουρή - Αν. Τάχου, 
Δίκαιο της Δημόσιας Τάξης 1990, σελ. 242 και 245) και 
γι’ αυτό σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση η κρίση περί 
της τηρήσεως ή μη της ως άνω διατάξεως του άρθρου 
133 πρίπτ. α’ του ΠΔ 141/1991 (και συνεπώς η κρίση 
περί της τηρήσεως ή μη των ως άνω αρχών της ανα
γκαιότητας, της αναλογικότητας και της επιείκειας) 
ανήκει τελικώς στα αρμόδια δικαστήρια, τα οποία, σε 
συνδυασμό και με όλα τα παραπάνω (στους αριθμούς 
1 έως 5) εκτεθέντα, θα κρίνουν σε κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση περί του επιτρεπόμενου ειδικότερου τρόπου 
και πείτηςεπιτρεπόμενης ειδικότερης μορφήςχρήσεως 
των όπλων από τους αστυνομικούς.

7. Από όλα τα παραπάνω (στους αριθμούς 1 έως 6) 
εκτεθέντα καθίσταται προφανείς οι λόγοι για τους ο
ποίους, όταν σε συγκεκριμένη περίπτωση ανακύπτει 
ζήτημα επιτρεπτής ή μη χρήσεως των όπλων από τους 
αστυνομικούς, τα αρμόδια δικαστήρια ( όπως και σεις 
επισημαίνετε στος ως άνω υπ’ αριθ. 8517/4/2γ/1992 έγ
γραφό σας) προσφεύγουνπολλέςφορέςσεάλλες, εκτός 
του Ν. 29/1943 κείμενες διατάξεις και προβαίνουν σε 
σχετικές νομικές αξιολογήσεις, για να διαμορφώσουν 
την επί του ως άνω ζητήματος τελική κρίση τους.
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8. Θα πρέπει να προστεθεί ότι συγγραφείς τινες χα
ρακτηρίζουν τις διατάξεις του Ν. 29/1943 ως "συγκεχυ
μένες και αλληλοαναιρούμενες" και εκφράζουν αμφιβο
λίες για τη συνταγματικότητα των διατάξεων αυτών "ε- 
νόψει της αοριστίας και της ευρύτητας των περιπτώσεων 
νόμιμης χρήσης των όπλων" (έναντι της κατ' αρθρ. 5 πα- 
ραγρ. 2 Συντάγματος απόλυτης προστασίας της ζωής) 
και θεωρούν ότι "είναι άξιο απορίας το πως διατηρήθηκε 
μέχερι σήμερα τέτοια νομοθεσία" (πρβλ. το έργο των 
καθηγητών του Π ανεπιστημίου Θ εσ/νίκης Βασ. 
Σκουρή - Αναστ. Τάχου, Δίκαιο της Δη μόσ ιας Τάξης, 1990, 
σελ. 247-248 και 258).

9. Ως συμπέρασμα όλων όσων έχουν εκτεθεί παρα
πάνω μπορεί να διατυπωθεί ότι οι διατάξεις του Ν. 
29/1943 είναι ατελείς και ασαφείς και ως εκ τούτου δεν 
είναι αυτάρκεις, έτσι δεν εξηγείται το ότι για να διαπι
στωθεί σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση αν έγινε ή όχι 
επιτρεπτή εκ μέρους αστυνομικών χρήση των όπλων, 
τα δικαστήρια αναγκάζονται να προσφεύγουν και σε άλ
λες, εκτός του Ν. 29/1943 κείμενες διατάξεις (όπως άλ
λωστε και σεις επισημαίνετε τούτο και στο ως άνω υπ’ 
αριθ. 8517/4/2γ έγγραφό σας). Ως εκ τούτου και ενόψει 
της ανάγκης αντιμετωπίσεως νέων μεθόδων και νέων 
(τρομοκρατικών και άλλων) μορφών βίας κατά προσώ
πων και επιθέσεως κατά αστυνομκών, θα ήταν σκόπιμο 
να επιδιωχθεί η δια νόμου θέσπιση διατάξεων, με τις 
οποίες, εντός των πλαισίων του ισχύοντος Συντάγματος, 
να καθορίζεται σαφέστερα η ειδικότερη μορφή και ο ει
δικότερος τρόπος της από τους άνδρες της αστυνομίας 
επιτρεπτής χρήσεως των όπλων σε κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση (ή κατά γενικότερες κατηγορίες περιπτώ
σεων) ναδιαγ ράφονται με μείζονα κατά δυνατόν ακρίβεια 
οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες θα υπάρχουν ευρύτερα 
όρια δυνατότητας επιτρεπτής από τους άνδρες της α
στυνομίας χρήσεως των όπλων και να προσδιορίζονται 
λεπτομερέστερα για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση (ή 
κατά γενικότερες κατηγορίες περιπτώσεων) οι λόγοι α
παλλαγής από κάθε ευθύνη των ποιουμένων επιτρεπτή 
χρήση των όπλων ανδρών της αστυνομίας. Η εντός των 
σκιαγραφηθέντων ως άνω πλαισίων θέσπιση νέων δια
τάξεων θα έχει ως συνέπεια αφενός μεν να μειωθούν, 
κατά το δυνατόν, οι υπάρχουσες (και στα ίδια ακόμα τα 
αστυνομικά όργανα), αποτρεπτικές πολλές φορές της 
αστυνομικής δράσεως, αμφιβολίες, ως προς το αν είναι 
ή όχι σύννομη η χρήση των όπλων (και υπό ποιο τρόπο 
ή υπό ποια μορφή) στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφε
τέρου δε να μειωθεί, κατά το δυνατόν, η ανάγκη προ
σφυγής του ερμηνευτή σε άλλες διατάξεις.

ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Σ Π Λ Α Γ ΙΑ Ν Α Κ Ο Σ
Ε ισ α γ γ ε λ ε ύ ς  Α ρ ε ίο υ  Π ά γο υ



Αθήνα 1856: Ενας αστυνομικός απολογισμός
Του Υπαστυν. A’ Κώστα Δανούση

1 άσημος Πειραιενς, ό λιμήν τοΰ όποιον νπήγετο το 1834 εις τό λιμεναρχεϊον "Υδρας, ήδη τό 1837 
εφάνιζεν άξιόλογον εμπορικήν κίνησιν, την όποιαν παρουσιάζει ό δημοσιευόμενος πίναξ____________

Στον τομέα της αστυνόμευσης ο ι Βαυαροί εφάρμο

σαν ένα σύστημα διαδικό, όπως εξάλλου γινόταν τότε 

σ’ όλα τα κράτη της Ευρώπης. Η  αστυνομία χώρας και 

η κρατική ασφάλεια ανατέθηκε στο Σώμα της Χωρ/κής 

(1833), ενώ η άσκηση της τοπικής αστυνομίας ανατέ

θηκε στους Δήμους. Ο ι δημοτικές, όμως, αρχές της χώ
ρας -τουλάχιστοντηνπερίοδοεκείνη-δενήσανσεθέση 

να αναλάβουν κα ι να διεκπεραιώσουν τη σοβαρή αυτή 

ευθύνη κα ι πολύ σύντομα τα πρώτα δημοτικά αστυνο

μικά όργανα μεταβλήθηκαν στους γνωστούς "ροπαλο- 

φόρους τραμπούκους" των εκασταχοΰ δημάρχων.

Το γεγονός αυτό γρήγορα έγινε αντιληπτό από την 

κυβέρνηση κα ι άρχισε ένας προβληματισμός για μια 

μεταρρύθμιση στο σύστηματηςτοπικής αστυνόμευσης. 

Διατυπώθηκαν πολλές απόψεις αλλά οι Policemen του 

Λονδίνου αποτελούσαν το πλέον επιθυμητό μοντέλο. 
Έτσι,μετάαπόαρκετέςαναβολέςεξαιτίαςτουγνωστού 

πάντα "πολιτικού κόστους", ιδρύθηκε η Διοικητική Α 

στυνομία για  τις πόλεις της Αθήνας κα ι του Πειραιά 

(1849). Το νέο Σώμα δεν υπαγόταν πλέον στην οικεία 

δημοτική αρχή αλλ’ απευθείας στο Υπουργείο Εσω

τερικών. Είχε οργάνωση πολιτικής υπηρεσίας κα ι ο 

Διευθυντής του βαθμό Νομάρχη (Πρώτος Διευθυντής

ο Π. Μοναστηριώτης). Η  Αθήνα διαιρέθηκε σε 4 Α 
στυνομικά Τμήματα με επικεφαλής Υπαστυνόμους. 

Στην Αθήνα ένας επί πλέον Υπαστυνόμος είχε την 

ευθύνη της "καταδίωξης των πταισμάτων" (ένα είδος 

ασφάλειας) κα ι ένας ήταν υπεύθυνος για την αγροτική 

αστυνομία. Τέλος στον Π ειραιά ένας Υπαστυνόμος (μέ 

5 μόνον! αστυνομικούς κλητήρες) εκπληρούσε όλα τα 

αστυνομικά καθήκοντα. Τα πρώτα βήματα της νέας Α 

στυνομίας ήσαν αναμφίβολα επιτυχή. Εκδόθηκαν α

στυνομικές διατάξεις για όλα τα θέματα αστυνομικού 

ενδιαφέροντος κα ι το Σώμα ενημέρωνε το Υπουργείο 

ανελλιπώς για τη δραστηριότητάτου. Στα πλαίσια αυτά 

τοποθετείται κα ι το έγγραφο που ακολουθεί, το οποίο 

εντοπίσαμε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Οθωνικό 

Αρχείο, Υπ. Εσωτερικών, φάκ. 143). Αποτελεί απο- 

λογισμότου Διευθυντή της Διοικητικής Αστυνομίας για 

το 1856 κα ι ακολουθείται από δυο πίνακες. Ο πρώτος, 
που δημοσιεύεται εδώ, αναφέρεται αριθμητικά στις πα

ραβάσεις οι οποίες βεβαιώθηκαν με ενδείξεις για τη 

δικονομική τους πορεία, ενώ ο δεύτερος -του οποίου 

η διάταξη δεν επιτρέπει τη δημοσίευση- στις κλοπές, 

υπεξαιρέσεις, υφαιρέσεις κα ι απώλειες, καθώςκαιστις 

εξιχνιάσεις αδικήματων, κατά την ίδια περίοδο κατά
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Αστυνομικά Τμήμα. Στις 98 εγγραφές του κυριαρχούν 
οι κλοπές μπουγάδων, "βρακιών, εφαπλωμάτων, ορ

νίθων κα ι σανού". Το έγγραφα αυτό, που δη μοσιεΰουμε 

στη συνέχεια, μας προσφέρει μια εικόνα αρκετά απο
καλυπτική για την Αθήνα της εποχής. Στα Γενικά Αρ

χεία του Κράτους έχει εντοπισθεί πλούσιο σχετικό υ

λικό, το οποίο ελπίζουμε ότι θα έλθει σύντομα στο φιος 

της δημοσιότητας.
Α ρ . 3370

Π ρ ο ς
Το Υ π ο νρ γείον  τω ν  Ε σ ω τερ ικώ ν

Α θ ή ν α ι τη  26 Μ ά ρ τ ιο ν  1857  
"Π ε ρ ίσ τα τ ισ τ ικ ώ ν  π λη ρ οφ ο ρ ιώ ντη ς  δημ οσίου α σ φ α 

λ ε ία ς  κ α ι  τά ξεω ς  κ α τ ά  το  έ το ς  1856"

Μ ο λο ν ό τι ε κ ά σ το τε  δ ια  τω ν  ημερησίω ν προς το  Υ
π ο νρ γείον  το ύ το  α να φ ο ρ ώ ν  μ ο ν  τω  εγένο ν το  γ ν ω σ τα ί 
α ι λαμ β άνο νσ α ι χ ώ ρ α ν  κ α τ ά  τη ν  π ερ ιφ έρ ε ιά ν  μ ον  α 
ξ ιό π ο ινο ι π ρ ά ξε ις , μ όλον το ύ το  κ α θ ή κ ο ν  μ ο ν  κ α ι  λυ 
σ ιτελ ές  εν  τα ν τώ  εθ εώ ρηαα  να  υποβάλω  ν π ’ όψ ιν  τους  
εσ ω κλείσ του ς  δύω π ίν α κ α ς  δ ια  να  γνω ρίση εν  σννόψει 
τη ν  κ α τ ά  το  λ ή ξ α ν  έ το ς  1856 κ α τά σ τα σ ιν  τη ς  δημοσίου  
α σ φ α λε ία ς  κ α ι  τά ξεω ς  ε ν τη  π ερ ιφ ερ ε ία  της  Α ιο ικ η τ ικ ή ς  
τα ύ τη ς  Α σ τυνομ ίας .

Α !  Ο  πρώ τος π ίν α ξ  εμ φ α ίνε ι τα ς  π τα ισ μ α τικ ά ς  π α 
ρ α β ά σ εις  αμ φ οτέρ ω ν  τω ν  κα τηγο ρ ιώ ν , το ν τέ α τ ιν  τω ν  
ε ξ  επ αγγέλμ ατο ς  κα τα ό ιω κ ο μ έν ω ν  κ α ι τω ν δ Τ ιδ ιω τι
κώ ν  εγκλήσεω ν. Κ α τ ’ α υ τό ν  κ α τεδ ιώ χ θ η σ α ν  π τα ίσ μ α τα  
ε ις  τα  εν τα ύ θ α  Π τα ισ μ α το δ ικ ε ία  1.925, α φ ο ρ ώ ντα  κ α 
τηγορουμ ένους 4.029, ε κ  τω ν  οπ οίω ν ηθω ιόθησαν μ εν  
1.201, κ α τεδ ικ ά σ θ η σ α ν  δε ε ις  π ρόστιμ ον 1.638 κ α ι ε ις  
κ ρ ά τη σ ιν  160 κ α ι  έμ ενον έω ς το  τέλο ς  το ν  έ το υ ς  να  δι-

κασ θώ σ ιν  1.030. Τα  δ ιά φ ο ρ α  ε ίδ η  τω ν  κ α τα δ ιω χ θ έν τω ν  
το ύ τω ν  π τα ισ μ ά τω ν  μ νημ ονεύοντα ι εν τω  π ίν α κ ι κ α ι  
δ ια  το ύ το  θεωρώ π ε ρ ιτ τή ν τη ν  ε ις  τη ν  π α ρ ο ύσ α ν  έκ θ εσ ΐν  
μ ο ν  επ ανά λη ψ ιν  αυτώ ν. Ε πομ ένω ς δ εν  έχω να π α ρ α 
τηρήσω  ειμή ό τ ι κ α τ ά  το  ε ιρ η μ ένο ν  έ το ς  η κ α τα δ ίω ξ ις  
τω ν  π τα ισ μ ά τω ν  ν π ή ρ ξεν  ε ν ερ γ η τ ικ ή  κ α ι  δ ια  το ύ το , ας  
μοι σνγχω ρηθή να το  είπω, π ρ οήλθεν  ουσ ιώ δης β ελ τίω -  
σις κ α ι τα κ το π ο ίη σ ις  ε ις  τη ν  α γ ο ρ ά ν  κ α ι κ α θ α ρ ιό τη τα  
τη ς  πόλεως, α φ ο ύ  εις  τα ύ τα  σ ν ν ετέλ εσ εν  κ α τ ά  μ έγα  μ έ
ρος κ α ι η π ρ ο λη π τική  εν έρ γε ια  τω ν  α σ τυ νομ ικώ ν  ορ
γάνω ν.

Β ! Ο  δ εύ τερ ο ς  π ίνα ξ  εμ φ α ίνε ι ως α ν α γ ρ ά φ ε τα ι Ιο ν )  
κ α τ ά  το  έ το ς  1856 σνμ βάσας κ α ι ε ις  γνώ σιν τη ς  α σ τυ 
νομ ίας π ερ ιελθ ού σ α ς  κλοπ άς , υ π εξα ιρ έσ ε ις , υ φ α ιρ έ 
σ εις  κ α ι  α π ώ λεια ς  π ρ α γμ ά τω ν κ α ι  2ον) τα ς  κ α τ ά  το  
ίδ ιο ν  έτοςα νακα λνχρ εις  παρομ οίω ν π ράξεω νγενομ ένω ν  
ε ις  π ρ ο γενεσ τέρ α ς  εποχάς.

Ε ις  το ν  π ίν α κ α  το ύ το ν  εμ φ α ίνο ν τα ι α ι κ α τ ά  μ έρος  
π ρ ά ξεις , κ α ι με ευ χ α ρ ίσ τη σ ίν  του, π ιστεύω , θ έλει π α 
ρ α τη ρ ή σ ει το  Υ π ουργείον  α )  ο  αρ ιθμ ός τω ν  λαβουσ ώ ν  
χ ώ ρ α ν  το ιο ύ το υ  ε ίδους  π ρ ά ξεω ν  κ α ι  το  ε ίδ ος  α υ τώ ν  
ε ίν α ι άλως α σ ήμ α ντα  α π έν α ν τι το υ  πληθυσμού κ α ι β )  
το  ουσ ιω δέσ τερ ον  ό τ ι ο λ ίγ ισ τα ι, α ν ά ξ ια ι λόγο υ  δ εν  α - 
νεκαλύφ θησ αν , α ι π λε ίσ τα ι ε ξ  α υ τώ ν  αφορώ σι π ρ ά γ 
μ α τα  ευ τελ εσ τά τη ς  α ξ ία ς , π ρ α χθείσ α ι κ α τ ά  μ έγα  μέρος  
α π ό  ά το μ α  τη ς  εσ χ ά τη ς  ενδείας , τα  ο π ο ία  ώ θησεν εις  
το ύ το  η κ α τά σ τα σ ίς  τω ν  αύτη . Σ π α ν ίω ς  δε α π α ν τά τα ι  
εις  το ν  π ίνα κα , ως π α ρ α τη ρ ε ί το  Υπουργείον, π ρ ά ξε ις
οπω σούν ουσ ιώ δες ε κ τό ς τη ς λ η σ τε ία ς τη ς λ α β ο ύ σ η ς  χώ 
ρ α ν  κ α τ ά  τη ν  Π ε ιρ α ϊκ ή ν  οδόν το ν  Μ ά ιο ν  το υ  π.ε., της  
οπ ο ίας  οι α υτουρ γο ί, έδω σ αν δ ίκ η ν  τω ν  π ρ ά ξεω ν  των,
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Π ίνα ξ  των κατά το έτος 1856 καταγγελθέντων πταισμάτων

Είδος πταισμάτων

Αριθμός

Κατηγορουμένω ν

1
Ο

λι
κό

ς

μη
νύ

σε
ω

ν
1

Ο
λι

κό
ς

Α
θω

ω
θέ

ντ
ω

ν Καταδικασθέντων με
1
ε

s  Iπρόστιμον κρότησιν

1. Αστυνομικοί παραβάσεις εν γένει 931 2.267 685 903 62 587

2. Αγροτικοί παραβάσεις 356 629 137 436 2 54

3. Αικΐαι 123 207 68 56 11 72

4. Απάται 11 14 3 3 3 5

5. Απειλαί 13 15 5 2 - 8

6. Αφορμαί δημοσίων δυστηχημάτων 2 4 3 - - 1

7. Αντιποίησις επαγγέλματος 1 1 1 *

8. Δασονομικαί παραβάσεις 8 9 5 1 1 2

9. Απαιτήσεις 1 1 - -1 -

10. Κατάχρησις περί τα φάρμακα 1 1 1 * - -

11. Κλοπαί 75 121 52 20 21 28

12. Παραβάσεις του περί τύπου Νόμου 15 15 3 11 - 1

13. Παράνομος έρανος 1 3 - - 3

14. Παράλειψις οφειλομένων βοηθειών 2 11 2 9 “ -

15. Προσβολαί τιμών 321 436 201 124 14 97

16. Προσβολαί κατά των ηθών 16 226 15 27 39 145

17. Φθορά ξένων ιδιοκτησιών 46 66 19 16 4 27

18. Φυγοπονίαι 2 3 1 - 2 *

Σύνολο 1.925 4.029 1.201 1.638 160 1.030

το ν  φ όνο ν  το ν  π ρ α χθέντο ς  ε ις  Π ε ιρ α ιά  κ α τ ά  τίνο ς  γν- 
να ιχός, ο  φ ονεύς  τη ς  οπ ο ίας  σννελήφ θη  παραχρήμ α, 
χ α τεδ ιχ ά σ θ η  ε ις  θ ά ν α το ν  χ α ι εθ α να τώ θη  πρό τινω ν η
μ ερώ ν χ α ι πολλά  ολίγω ν χλοπ ώ ν χ α ι νπ εξα ιρέσ εω ν, 
απ ασ ώ ν σ χεδόν ανα χα λνφ θεισ ώ ν.

Ε ις  το ν  π ίν α χ α  α ν τό ν  έχ ο ν τα  α ν τ ιχ ε ίμ εν ο ν  τα ς  ως 
α νώ τερ ο ν  το ν  π τα ίσ μ α το ς  βαθμ όν π ρ ά ξε ις  δ εν  σνμπε- 
ρ ιελή φ θη σ α ν  χ α ι α ι αφ ορ ώ σ α ι τη ν  π ροσω πιχήν α σ φ ά 
λε ια ν , α λλ  ’ως γνω ρ ίζει το  Υ π ο νρ γείο νεχ  τω ν  ημερησίων  
α να φ ορ ώ ν μον, εχ τό ς  το ν  ε ιρημ ένον φ όνο ν  ά λλα ι π ρ ά 
ξ ε ις  έχ ονσ α ι σ ο β α ρ ό ν χ α ρ α χ τή ρ α  δ εν  ηχολονθησαν, ε 
ξα ιρ έσ ε ι μ ιχρ ώ ντινώ νδ ιαπ λη χ τισ μ ώ ν, ο ίτ ιν ες  συνήθως 
σ νμ βα ίνονσ ιν  ε ις  τη ν  χ α τω τά τη ν  το ν  λ α ο ύ  τά ξ ιν . Ε π ο 
μ ένω ς δ ικα ιο ύ μ α ι, νομίζω, να  είπω  ό τι χ α θ ’ όλον  το  
δ ιά σ τη μ α  το ν  έ το ν ς  1856 δ ιε τη ρ ή θ η  ά χ ρ α  α σ φ ά λε ια  χ α ι 
ε ν τ  α ξ ία .

Τ η ν εν χ ά ρ ισ το ν τα ύ τη ν χ α τά α τα σ ιν τη ς π ρ ω τεν ο ύ σ η ς  
το ν  Β α σ ίλ ε ιο ν  δ ιχ α ίω ς  π ρέπ ει να  αποδώ ση τις, όπερ  
λέγω  μ ε τ ’ ενδομ ύχον ενχα ρ ια τή σ εώ ς μον, εις  το  εν ά -  
γωγον, φ ιλόνομ ον χ α ι φ ιλήσ νχον το ν  λαού , αφοσιω μέ- 
νο ν  ε ις  το ν  Υ. θ ρ ό ν ο ν  χ α ι τα  κ α θ εσ τώ τα , προσόντα  τα  
ο π ο ία  εβοήθησ αν  χ α ι δ ιε ν χ ό λ ν ν α ν  τα  μ έγ ισ τα  τη ν  ά -

γρ νπ νο ν  εν έρ γ ε ια ν  τη ς  α σ τννο μ ία ς  ε ις  το  να  φ θάση εις  
το  εν ά ρ εσ το ν  το ύ το  απ οτέλεσ μ α, έ ν ε κ α  το ν  ο π ο ίο ν  δ εν  
δύναμ α ι ε ιμ ή να  εχ φ ρ ά σ ω  τη ν εν χ α ρ ία τη σ ίν μ ο ν  ε ις  το νς  
χ .χ . Υ παστννόμονς, αναλόγω ς τω ν κόπ ω ν το ν ς  οπ ο ίονς  
χ α τέ β α λ ε ν  έκ α σ το ς , φ α ινό μ ενο ν  ε ις  τη ν  τμ η μ α τικ ή ν  
δ ια ίρ εσ ι ν  το ν  π ίναχος, προς το ν  κ ύ ρ ιο ν  Γ ρ α μ μ α τέα  της  
Δ ιενθύνσεω ς, σ ν ν τε λ έ σ α ν τα ε ις τη ν ερ γ α σ ία ν τα ύ τη ν χ α ι 
προς τ α  λ ο ιπ ά  όργανα .

Δ Γ  ε ιδ ικ ή ς  εχ θ έσ εώ ςμ ο νεπ ιφ νλά ττο μ α ι να  νποβάλω  
ε ις  το  Υ π ονργείον  χ α ι μ έ τρ α  τ ιν α  προς π λε ίονα  βελ - 
τίω σ ιν  τη ς  χ α τα σ τά σ εω ς  τα ύ τη ς , α ν  χ α ι εν χ α ρ ίσ το ν  ως 
α π εδείχθη  εχ  τω ν  ανω τέρ ω  εχ τεθ έν τω ν  ούσης, χαθώ ς  
επ ίσ η ςχ α ιέχ θ εσ ιν π ερ ίτη ςπ ρ ο ό δ ο ν τη ςπ ό λ εω ς  Α θηνώ ν  
ως προς το ν  χαλλω π ισμ όν της. -

Ε ν π ε ιθ έσ τα το ς  
Ο  Δ ιεν θ ν ν τή ς

Κ ω νσ τα ντίνος  Δ η μ ητρ ιά δη ς

Δ ια  τη ν  α ν τ ιγ ρ α φ ή ν  
Τ ην  10 Α π ρ ίλ ιο ν  1857, Α θ ή ν α ι 

Ο  Γ ρ α μ μ α τεύς  τη ς  Δ  ιενθύνσεω ς  
Εμ. Λ ύ τρ α ς
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Μια μελέτη του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, 
που άρχισε πριν από 40 χρόνια, 

αποκάλυψε μερικές εκπληκτικές αλήθειες για το...

Πώς θα μεγαλώσετε ένα παιδί, 
ώστε να γίνει ευτυχισμένο

Οταν ο Τζων και ο 
Πήτερ Κ. μεγάλωναν, τα 
άλλα π α ιδ ιά  τους λυ- 
πούνταν. Οι γονείς τους, 
τους έβαζαν συνεχώς να 
κάνουν δουλειές: να κό
βουν τ’ αγριόχορτα στον 
κήπο, να κάνουν θελήμα
τα, να βγάζουν έξω τα 
σκουπίδια.

Οταν ήταν πιο μεγά
λοι, πήγαιναν τις εφημε
ρίδες στους γείτονες ή 
κούρευαν το γρασ ίδ ι 
στους κήπους. Μερικές 
φορές οι άλλοι γονείς 
κουνούσαν το κεφάλι 
τουςκιέλεγανότιτοπαιδί 
που δουλεύει συνεχώς 
καιδενπαίζειαποβλακώ- 
νεται.

Αλλά όταν τα παιδιά 
αυτά ενηλικιώθηκαν, τα 
πήγαν πολύ καλύτερα 
στη ζωή τους απ’τους φί
λους των παιδικών τους 
χρόνων που δεν ήσαν τό
σο εργατικοί. Κέρδιζαν 
περισσότερα χρήματα 
και ήσαν περισσότερο ι
κανοποιημένο ι απ τη 
δουλειά τους. Ο γάμος 
τους ήταν πιο ευτυχισμέ
νος και οι σχέσεις με τα 
παιδιά τους πιο εγκάρ
διες. Ησαν υγιέστεροι κι 
έζησαν περισσότερα 
χρόνια, Και το κυριότερο, ήσαν ευτυχισμένοι. Πολύ πιο 
ευτυχισμένοι.

Αυτά είναι τα εκπληκτικά πορίσματα μιας μελέτης που 
άρχισε πριν από 40 χρόνια, στη δεκαετία του 1940 -μιας 
μελέτης που ίσως θα βοηθήσει κι εσάς να αναθρέψετε 
τα παιδιά σας σήμερα. Η μελέτη, που άρχισε σαν μια 
προσπάθεια για την κατανόηση της εγκληματικότητας
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των ανηλίκων, παρακο
λούθησε τη ζωή 456 
εφήβων που ζούσαν στη 
Βοστώνη,πολλοί απτούς 
οποίους προέρχονταν α
πό φτωχικές ή και διαλυ
μένες οικογένειες. Οταν 
οι άνθρωποι αυτοί συ- 
γκρίθηκαν στη μέση ηλι
κία, προέκυψε ένα ανα
ντίρρητο γεγονός: ασχέ
τως εξυπνάδας, οικογε
νειακού εισοδήματος, 
καταγωγής ή βαθμού 
μόρφωσης, αυτοί που 
εργάζονταν από μικρά 
παιδιά, κάνοντας ακόμα 
και απλά θελήματα στο 
σπίτι, ήσαν πιο ευτυχι
σμένοι και παραγωγικοί 
από αυτούς που δεν εί
χαν εθιστεί εξ απαλών 
ονύχων στην εργασία.

"Αυτό δεν είναι δύσκο
λο να εξηγηθεί," δηλώνει 
ο Τζωρτζ Ε. Βαγ ιάν, ο ψ υ- 
χίατρος του Ντάρτμουθ 
Κόλλετζ, στο Χάνοβερ 
του Νιου Χάμσαϊρ, που έ
κανε αυτή την ανακάλυ
ψη όταν βρισκόταν στην 
Ιατρική Σχολή του Χάρ
βαρντ. "Τα αγόρια που 
εργάζονταν στο σπίτι ή 
στην κοινότητα απο
κτούσαν ικανότητες και 
μάθαιναν ότι είναι χρήσι

μα μέλη της κοινωνίας. Και μια κι ένιωθαν όμορφα με 
τον εαυτό τους, οι άλλοι ένιωθαν κι αυτοί όμορφα γι’ 
αυτούς".

Η μελέτη του Βάγιάν είναι μια απ’ τις πρώτες που πα
ρακολούθησε για μεγάλο διάστημα και πολύ λεπτομε
ρειακά μια ομάδα αντρών. Οι συνεντεύξεις γίνονταν σε 
ηλικία 25,31 και 47 ετών. Μετην καθοδήγησητου Βάγιάν,



μια ομάδα ερευνητών, που δεν γνώριζαν τίποτα για τη 
ζωή των ατόμων που έπαιρναν μέρος στη μελέτη, συ- 
νέκριναν το βαθμό ψυχικής και σωματικής υγείας τους 
με το βαθμό δραστηριότητας όταν ήσαν πα ιδ ιά . 
Ως παιδιά είχαν πάρει βαθμούς για δουλειές που έκαναν 
μετά το σχολείο, για θελήματα στο σπίτι, για τις δρα
στηριότητες που είχαν εκτός απ’ τα μαθήματα και για 
τις αθλητικές τους επιδόσεις, για τους βαθμούς που έ
παιρναν στο σχολείο σε σχέση μετο πηλίκο ευφυίαςτους 
(μέτρο των προσπαθειών που κατέβαλαν στο σχολείο) 
και την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες.

Ο συσχετισμός ανάμεσα σ’ αυτά που έκαναν οι άντρες 
αυτοί ως παιδιά και το πώς είχαν εξελιχθεί μεγαλώνοντας 
ήταν εκπληκτικά σαφής. Αυτοί που ήσαν περισσότερο 
δραστήριοι από μικροί είχαν δυο φορές περισσότερες 
πιθανότητες να έχουν στενές σχέσεις με τους συναν
θρώπους τους, πέντε φορές περισσότερες πιθανότητες 
να αμείβονται καλύτερα και 16 φορές λιγότερες πιθα
νότητες να μείνουν άνεργοι για μεγάλο διάστημα. Απ' 
την άλλη μεριά, αυτοί που ανήκαν στην ομάδα εκείνων 
που είχαν εργαστεί λιγότερο στη διάρκεια της παιδικής 
τους ηλικίας, υπήρχε μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν 
συλληφθεί για κάποιο αδίκημα, ήταν δέκα φορές πιθα
νότερο να έχουν εμφανίσει κάποια ψυχοπάθεια - και πα

ρουσίαζαν εξαπλάσιο ποσοστό θνησιμότητας. Οι ερευ
νητές διαπίστωσαν επίσης ότι το πηλίκον ευφυΐας, ο βαθ
μός μόρφωσης, η οικογένεια, η κοινωνική και οικονομική 
τάξη απ’ την οποία προέρχονταν δεν επηρέαζαν ουσια
στικά την εξέλιξή τους.

Αλλά είναι δυνατόν η ζωή των παιδιών που γεννήθηκαν 
στα χρόνια της μεγάλης οικονομικής κρίσης στις ΗΠΑ 
(1929 ως 1932) - όταν πολλές φορές τα παιδιά ήταν α
ναγκασμένα να εργάζονται - να μας πει κάτι πραγματικά 
χρήσιμο, για το πώς δηλαδή θα αναθρέψουμε τα παιδιά 
μας, ώστε να είναι ευτυχισμένα στη σημερινή εποχή, που 
τη χαρακτηρίζει μια σχετική ευμάρεια; "Πιστεύω όπ οι 
ίδιες αρχές ισχύουν και σήμερα,” λέει ο Βάγιάν. Τη γνώμη 
του την υποστηρίζει και ο ψυχολόγος X. Στήβεν Γκλεν, 
ο οποίος δηλώνει ότι οι γονείς οι οποίοι "κάνουν τα πάντα 
για τα παιδιά τους", στην πραγματικότητα τους προσφέ
ρουν πολύ κακές υπηρεσίες. "Πολλά παιδιά καταλαβαί
νουν από μόνα τους την αξία αυτού του κώδικα", λέει 
ο Γκλεν.'Έναςεντεκάχρονοςτο διατύπωσε πολύ όμορφα 
λέγοντας στη μητέρα του: "Να ξέρεις τρία πράγματα για 
τα παιδιά. Μην τα χτυπάς πολύ, μην τους βάζεις πολύ 
τις φωνές και μην κάνεις πολλά γι' αυτά".

Και μερικές υποδείξεις που πρέπει να έχετε υπόψη 
σας όταν βάζετε τα παιδιά σας να κάνουν δουλειές;
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1. Κ α τα νό η σ η  το υ  π ρ α γ μ α τ ικ ο ύ  σ τό χ ο υ .
0  σκοπός της δουλειάς δεν είναι απλώς να απαλλα

γείτε από ορισμένα δυσάρεστα καθήκοντα - ούτε καν 
να μάθετε στα παιδιά "πώς να δουλεύουν". Τα πιάτα που 
αστράφτουν από πάστρα ή το πολύ τακτικό υπνοδωμάτιο 
δεν είναι τόσο σημαντικά όσο η ανάπτυξη υπευθυνότητας, 
ανεξαρτησίας, αυτοσεβασμού, αυτοπεποίθησης και ικα
νοτήτων - γιατί όλα αυτά αποτελούν τα θεμέλια της ψυ
χικής υγείας. Τα θελήματα βοηθούν επίσης τα παιδιά 
να καταλάβουν ότι οι άνθρωποι πρέπει να συνεργάζονται 
ώστε να επιτυγχάνουν ορισμένους κοινούς στόχους. Οι 
πιο ικανοί ενήλικες είναι εκείνοι ακριβώς που ξέρουν να 
κάνουν αυτό το πράγμα.

2. Α ρ χ ίσ τε  α π ό  νω ρ ίς .
Η επιθυμία "να βοηθήσω τη μαμά" εμφανίζεται σχεδόν 

μόλις το παιδί μάθει να περπατάει. Ενα παιδί δύο χρονών 
μπορεί να πάει να σας φέρει κάποιο μικρό αντικείμενο 
ή ακόμα και να ξεχωρίσει τα ρούχα της μπουγάδας (μα
θαίνοντας ταυτόχρονα τα χρώματα και τα διάφορα είδη 
ρουχισμού). Επίσης μπορείτε να μετατρέψετε το σιγύρι- 
σμα σε παιχνίδι: "Ας βάλουμε το φορτηγό στο γκαράζ 
του να κοιμηθεί". Το παιδί των τεσσάρων ή πέντε χρονών 
μπορεί να καταλάβει τις απλές οδηγίες, να κάνει μικρά 
θελήματα κι επίσης μπορείτε να περιμένετε απ’ αυτό (με
ρικές φορές) να μαζεύει από μόνο του τα παιχνίδια του, 
τα ρούχα του και να σηκώνει τα πιάτα του απ’ το τραπέζι.
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Το επτάχρονο παιδί μπορεί να προβιβαστεί και να ανα- 
λάβει μερικές πραγματικές οικογενειακές ευθύνες. Ενα 
καλό πρώτο καθήκον είναι να μάθει να στρώνειτο τραπέζι, 
αλλά οποιαδήποτε απλή εργασία με ικανοποιητικά απο
τελέσματα είναι κατάλληλη.

Μην αναγκάζετε όμως τα παιδιά να κάνουν πράγματα 
που είναι πέρα απ’ τις δυνατότητές τους. Το καινούργιο 
καθήκον θα πρέπει να είναι μια πρόκληση για τις ικα- 
νότητές του, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει στο παιδί 
την ικανοποίηση ότι τα κατάφερε. Οταν τα παιδιά απο
θαρρύνονται, μπορεί να μη δεχτούν με προθυμία να ξα
ναδοκιμάσουν τη δουλειά στην οποία απέτυχαν.

3. Κ α θ ιε ρ ώ σ τ ε  ρ ε α λ ισ τ ικ ό  ε π ίπ ε δ ο
ε π ίδ ο σ η ς .
Φυσικά, ο μεγάλος μπορεί να κάνει τη δουλειά πολύ 

καλύτερα απ’ το παιδί. Αντισταθείτε στον πειρασμό να 
την κάνετε εσείς ή να την "ξανακάνετε". Αυτό υποσκάπτει 
την αίσθηση ικανότητας του παιδιού και το κάνει να νιώθει 
ανάξιο.

Ο καλύτερος τρόπος να διδάξετε στα παιδιά πώς να 
κάνουν μια δουλειά είναι η απλή επανάληψη. Δείξτε τους 
πώς να την κάνουν, κάντε την μαζί τους κι ύστερα αφήστε 
τα να την κάνουν μόνα τους. Να είσαστε πρόθυμοι να 
τους δώσετε συμβουλές, αλλά μην παραβαίνετε με το 
παραμικρό. Και μην ανακατεύεστε αν θέλουν να την κά
νουν με το δικό τους τρόπο. Το "εγώ πρώτα ξεσκονίζω 
και μετά βάζω την ηλεκτρική σκούπα" τα μαθαίνει μόνο 
ότι οι δικές τους προσπάθειες δεν αξίζουν.



Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ανέχεστε την τσα
πατσουλιά. Αν το παιδί δεν κάνει κάτι όσο καλά θα μπο
ρούσε, επιμείνετε να το κάνει καλά. Καθορίστε κι ένα 
λογικό χρονικό όριο, αλλά μην γκρινιάζετε. Αν το τραπέζι 
δεν είναι στρωμένο εγκαίρως την ώρα του φαγητού, για 
παράδειγμα, πείτε του -απερίφραστα- ότι οι άλλοι πε
ριμένουν.

4. Μ ην τ ο  δ ω ρ ο δ ο κε ίτε .
Η καλύτερη αμοιβή για μια δουλειά είναι το χαμόγελο, 

το φιλί ή ένα απλό "ευχαριστώ'1. Ενας άλλος τρόπος να 
το ανταμείψετε είναι να πείτε σε κάποιον άλλο -ενώ εκείνο 
σαςακούει-πόσουπερήφανοιείσαστεγι’αυτό. Η αλήθεια 
είναι ότι καθώς τα παιδιά μαθαίνουν κάτι μόνα τους, η 
οργάνωση κι η ολοκλήρωση της δουλειάς που ανέλαβαν 
είναι καθ’ εαυτή μια αμοιβή.

Τα παιδιά πρέπει να παίρνουν κάποιο χαρτζηλίκι, που 
με κανένα τρόπο όμως δεν θα πρέπει να θεωρείται "μι
σθός". Οταν πληρώνετε το παιδί για δουλειές που θα 
έπρεπε έτσι κι αλλιώς να τις κάνει, αυτό όχι μόνο μοιάζει 
με δωροδοκία, αλλά υπονοεί ότι η ίδια η δουλειά είναι 
ασήμαντη. Το παιδί που πληρώνεται για να στρώσει το 
κρεβάτι του, στο τέλος αρχίζει να πιστεύει ότι πρέπει 
να πληρώνεται και για να μαζέψει τις κάλτσες που σκορ
πάει εδώ κι εκεί.

Δεν πειράζει, όμως, να το πληρώνετε όταν του ανα
θέτετε κάποια έξτρα δουλειά. Ενας παιδοψυχίατρος ήθε
λε να βάψει το φράχτη του και ζήτησε απ’ την κόρη του 
να καθορίσει εκείνη την τιμή. Το παιδί υπολόγισε πόσες 
ώρεςθατηςέπαιρνεηδουλειάκιοιδυοτουςσυμφώνησαν 
σ’ ένα ποσό. Ανάμεσα στα άλλα π ράγματα που διδάχτηκε 
η κόρη του, ήταν ότι έμαθε και να υπολογίζει την αξία 
των προσπαθειών της και πώς να διαπραγματεύεται.

5. Υ π ο σ τ η ρ ίξ τ ε  τ ις  "εξω τερ ικές " δου λε ιές .
Το καθάρισμα του κήπου απ ’ τα αγριόχορτα, το μπαίη-

μπυ-οίτινγκ κι η παράδοση εφημερίδων στους γείτονες 
θα βοηθήσει τα παιδιά σας να μάθουν να εργάζονται σύμ
φωνα με τις απαιτήσεις κι άλλων ανθρώπων κι επίσης 
να είναι ανεξάρτητα κι ακόμα πιο υπεύθυνα.

6. Μ ην το  π α ρ α κ ά ν ε τ ε .
Η δουλειά είναι πολύτιμη, το ξεθέωμα όχι. Τα πολλά 

καθήκοντα μπορεί να παρεμποδίσουν τη μόρφωση του 
παιδιού, τις κοινωνικές του δραστηριότητες κι άλλες 
πλευρές της ζωής του που είναι απαραίτητες για την 
κοινωνική του ανάπτυξη. Ο Ομπεντζίνσκι του Κέντρου 
για Οικογένειες και Παιδιά στο Κόρτε Μαντέρα της Κα- 
λιφόρνια, αναφέρει την περίπτωση μιας δεκατετράχρο- 
νης που οι γονείς της δούλευαν κι οι δυο, ενώ εκείνη 
είχε επωμισθεί όλες τις δουλειές του σπιτιού κι επίσης 
επέβλεπ ε τον εντεκάχρονο αδελφό της. "Στην αρχή", λέει 
ο Ομπεντζίνσκι, "φαινόταν ότι ήταν μια χαρά, αλλά όταν 
της μιλούσες αντιλαμβανόσουν ότι είχε πολύ κακή ιδέα 
για τον εαυτό της κι ότι υπέφερε από έντονη κατάθλιψη". 
Το παιδί που το παραφορτώνουν μπορεί στο τέλος να 
καταλήξει να βλέπει τον εαυτό του σαν "δούλο" κι όχι 
σαν μέλος της οικογένειας.

Η εργασία -σ’ όλες τις ηλικίες- είναι σημαντική. Αλλά 
δεν είναι το παν. Οπως τονίζει ο Βάγιάν, θα πρέπει να 
προσέχουμε να δίνουμε στη δουλειά τις σωστές ανθρώ- 
π ινες διαστάσειςτης. Ο Βάγιάν λέει: "Πρι ναπό έναν αιώνα 
και πλέον, ο Τολστόι συνόψισε το ρόλο της εργασίας 
σε μια φράση: "Μπορεί να ζήσει κανείς θαυμάσια σ’ αυτόν 
τον κόσμο εφ’ όσον γνωρίζει πώς να εργάζεται και πώς 
ν’ αγαπά, να εργάζεται για το πρόσωπο που αγαπά και 
να αγαπάει την εργασία του".
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Με το υπ’ αριθ. 18/1993 πρακτικό Συμβουλίου Μεταθέ

σεων Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας μετατέθηκαν, το
ποθετήθηκαν και μετακινήθηκαν οι παρακάτω Αστυνόμοι 
Β ’ , ως ακολούθως:

Χρήστος Αγγελάκης στο Ε’ Α.Τ. Θεσσαλονίκης, Αλέξιος 
Αδαμόπουλος στο Α.Τ. Αναβύσου, Κων/νος Αθανασίου στη 
Π.Σ.Ε.Α, Νικόλαος Αλεξίου στο Τ.Τ. Αθηνών, Στυλιανός Ανα- 
στόπουλος στο Α.Τ. Κορίνθου, Δημήτριος Ανδρικόπουλος 
στην Υποδ/νση Αλλοδαπών Ατπκής, Αντώνιος Ανδριόπου- 
λος στη Σχολή Αξιωμαπκών ΕΛ.ΑΣ., Δημήτριος Αντωνόπου- 
λος στο Τμ. Τουρ. Ναυπλίου, Κων/νος Ανυφαντής στο Α.Τ. 
Πύλου Μεσσηνίας, Γεώργιος Αρβανίτης στο Α’ Α.Τ. Αθηνών, 
Ανέστης Αργυριάδης στην Α.Δ. Αλεξανδρούπολης, Νικό
λαος Αρματός στο Α.Τ. Λουτρακιού, Γεώργιος Βαλλιμήτης 
στο Α.Τ. Παλλήνης, Γεώργιος Βασιλόπουλος στο Α.Τ. Καρ- 
δαμύλης Μεσσηνίας, Μιχαήλ Βατσολάκης στο Α.Τ. Βρυσών 
Χανιών, Ναπολέων Βλάσσης στο Τ.Α. Κω, Παύλος Βοτζάκης 
στο Α.Τ. Σκριπερού Κερκύρας, Κων/νος Βουτσίδης στο Τ.Τ. 
Κιλκίς, Αθανάσιος Γάκης-Βλάχος στην Υποδ/νση Δημ. Ασφ. 
Θεσ/κης, Κων/νος Γάτος στο Τ.Τ. Διοδίων Σχηματαρίου, 
Θεόδωρος Γεωργόπουλος στο Α.Τ. Αμφισσας Φωκίδος, 
Δημήτριος Γιαννελάκης στο ΙΓ' Α.Τ. Πειραιά, Παναγιώτης 
Γιάννινας στο Α.Τ. Λαγκαδιών Αρκαδίας, Ιωάννης Γιαννό- 
πουλος στο Α.Τ. Ανδρίτσαινας Ηλείας, Ευάγγελος Γιώτης 
στο Α.Τ. Ηλιούπουλης Ατπκής, Δημήτριος Γκανασούλης στο 
Β’ Α.Τ. Πειραιά, Αθανάσιος Γκούβας στο Α.Τ. Αγίου Σπυρί
δωνα Ατπκής, Γεώργιος Γλυμίδης στο Λ’ Τ.Α. Αθηνών, Χα
ράλαμπος Γούλας στο Τμ. Τουρ. Αστυν. Πολυγύρου, Νικό
λαος Δαργάκης στο Α.Τ. Φιλιατών, Χρήστος Δεσποτέλης στο 
Α.Τ. Αγιάσου Λέσβου, Δημήτριος Δημητρόπουλος στο Τμ. 
Αγορανομίας Λαμίας, Θεόδωρος Διαμαντάκης στο Δ’ Α.Τ. 
Πειραιά, Πέτρος Διαμαντέας στο Α.Τ. Σταδίου Αρκαδίας, 
Αθανάσιος Ευαγγέλου στο Β’ Α.Τ. Θεσσαλονίκης, Δημήτριος 
Ευγένης στη Δ/νση Ασφ. Ατπκής, Σπυρίδων Ζαχαράκης στο 
Α.Τ. Βάρδας Ηλείας, Παναγιώτης Καγιαδάκης στο Γ’ Α.Τ. 
Αθηνών, Γεώργιος Κακαβάς στο Α.Τ. Βραχσπου Κορινθίας, 
Αναστάσιος Κακαρούγκας στο Α.Τ. Καρουσάδων Κερκύρας, 
Κων/νος Καλοδήμος στο Α.Τ. Παραλίου Αστρους Κυνου- 
ρίας, Γεώργιος Καλονόμοςστο Τ.Α. Νέων Σεπολίων Ατπκής, 
Γεώργιος Καμαρινόπουλος στο Τμ. Αλλοδαπών Αθηνών, 
Ιωάννης Καμπουράκης στο Α.Τ. Αγίου Μύρωνα Ηρακλείου, 
Βασίλειος Καναλής στο Τ.Τ. Γρεβενών, Γεώργιος Καπέλλος 
στο Α.Τ. Δοϊράνης Κιλκίς, Παναγιώτης Καπόγλης στο Α.Τ. 
Κρανιδίου Αργολίδας, Ανδρέας Καραβαλάκης στο Τμ. Αγο
ρανομίας Χαλκίδας, Απόστολος Καραγκιοζίδης στο Β’ Τμ. 
Αγορανομίας Θεσ/κης, Ιωάννης Καρέλος στο Τμ. Τουρ. Α
στυν. Αερολιμένος Αθηνών, Νικόλαος Καρέλος στο Τ.Τ.

Ναυπλίου Αργολίδας, Αριστείδης Καρτάνος στο Α.Τ. Αρχαγ
γέλου Ρόδου, Βασίλειος Κίος στο Τ.Α. Κατερίνης, Χρήστος 
Κιούλος στο Α.Τ. Δεσκάτης Γρεβενών, Γεώργιος Κονταξής 
στο Α.Τ. Βόνιτσας, Στυλιανός Κοντέλης στο Γ  Α.Τ. Πειραιά, 
Αθανάσιος Κοντομήτρος στην Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωπ- 
κών Ατπκής, Δημήτριος Κοντόπουλος στο Γ’ Τ.Α. Πειραιά, 
Βασίλειος Κόρδαλης στο Α.Τ. Ραφήνας Ατπκής, Κων/νος 
Κορμάς στη Δ/νση Αστυν. Ανατ. Ατπκής, Ζήνων Κοσμάς στο 
Τ.Τ. Γιαννιτσών Πέλλας, Ιωάννης Κοτσαμπάσης στο Α.Τ. 
Πλωμαρίου Λέσβου, Κων/νος Κουζέλης στο Τ.Α. Μεταμόρ
φωσης Ατπκής, Αντώνιος Κούκουρας στο Τμήμα Αλλοδα
πών Αθηνών, Κων/νος Κουμαντάνος στο Α.Τ. Μώλου Φθιώ- 
πδας, Πασχάλης Κουπαρελούδης στο Α.Τ. Τυχερού Εβρου, 
Ανδρέας Κουτρουμάνης στο Τ.Α. Αγρίνιου Τριχωνίδας, 
Ιωάννης Κουτσαντώνης στο Α.Τ. Μήλου Κυκλάδων, Βασί
λειος Κρομμύδας στο Α.Τ. Δροσάτου Κιλκίς, Σάββας Κυρια- 
κίδης στο Α.Τ. Ορεσπάδας, Κυριάκος Κυριακόπουλος στο 
Α.Τ. Λεβιδίου Αρκαδίας, Νικόλαος Κωνστανπνου στο ΣΤ’ Α.Τ. 
Αθηνών, Γεώργιος Κώνστας στο Ζ’ Α.Τ. Θεσ/κης, Βασίλειος 
Λαγός στο Δ’ Α.Τ. Πατρών, Νικόλαος Λαζαρίδης στο Α.Τ. 
Σιδηρονέρου Δράμας, Αντώνιος Λαζόπουλος στο Α.Τ. Σπερ- 
χειάδας Φθιώπδας, Ιωάννης Λάμπος στο Τ.Τ. Γλυφάδας 
Ατπκής, Παναγιώτης Λέφας στο ΚΣΤ Τ.Α. Αθηνών, Κων/νος 
Λιάκος στο Α.Τ. Γαλάπστας Χαλκιδικής, Φώπος Λιοτσάκης 
στο Α.Τ. Αερολιμένα Χανιών, Ιωάννης Λιούκας στο Α.Τ. Χο- 
λαρχού Ατπκής, Ιωάννης Μαγκάφας στο Δ’Α.Τ. Αθηνών, 
Παναγιώτης Μαμούτσος στο Τ.Α. Ανω Λιοσίων, Σεραφείμ 
Μαργώνης στο Α.Τ. Καναλλακίου Πρέβεζας, Ιωάννης Μαρ- 
κάκης στο ΚΓ’ Τ.Α. Αθηνών, Λάμπρος Μαρκάκης στο Α.Τ. 
Κάτω Νευροκοπίου Δράμας, Αστέριος Μαρκόπουλος στο 
ΚΑ’ Α.Τ. Αθηνών, Φώπος Νάσος στο Α.Τ. Χαλανδρίτσας 
Αχαϊας, Αθανάσιος Μήτος στο Α.Τ. Αγιάς Λάρισας, Κων/νος 
Μητρόπουλος στο Α.Τ. Γαστούνης Ηλείας, Αθανάσιος 
Μήτσου στο ΙΗ’ Α.Τ. Θεσσαλονίκης, Γεώργιος Μπαλάγκας 
στο Α.Τ. Φιλιατών Θεσπρωπας, Ευστάθιος Μπαμπουκλής 
στο Α.Τ. Πάτμου Καλύμνου, Στέφανος Μπάρλας στο Α.Τ. 
Ελληνικού Ατπκής, Γεώργιος Μπελιμπασάκης στο Α.Τ. Αρά- 
χωβας Βοιωπάς, Λάμπρος Μπιρμπίλης στο Α.Τ. Σιάπστας 
Κοζάνης, Αλέξιος Μπιτζής στο Α.Τ. Λιδορικίου Φωκίδας, 
Παύλος Μπουτούρης στο Α.Τ. Βεύης Φλώρινας, Ευάγγελος 
Νάκος στο ΙΗ’ Α.Τ. Αθηνών, Αναστάσιος Ναστούλης στο Α.Τ. 
Παραμυθιάς Θεσπρωπας, Κων/νος Ναστούλης στο Α.Τ. Βα
γίων Βοιωπάς, Κων/νος Νέστορας στο Α.Τ. Σταυρούπολης 
Ξάνθης, Γεώργιος Νικητόγλου στο Α.Τ. Φιλοπου Νάξου, 
Κων/νος Νικολαϊδης στο Α.Τ. Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής, 
Νικόλαος Νικολακόπουλος στο Τ.Τ. Αμαλιάδας, Γεώργιος 
Νικολόπουλος στο Α.Τ. Λέρου Καλύμνου, Βασίλειος Νπ'νας
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Αρνισοας Πέλλας, Αθανάσιος Παλαιοπάνος στην Υποδ/νση 
Κρατικής Ασφ. Αττικής, Χριστόφορος Παναγιωτόπουλος στο 
Τ.Τ. Ιτέας, Βασίλειος Παπαγεωργίου στο Τ.Α. Ασπροπύργου 
Αττικής, Μιχαήλ Παπαγιαννάκης στο Α.Τ. Αχαρνών Αττικής, 
Αθανάσιος Παπάζογλου στο Α.Τ. Πυθαγορείου Σάμου, 
Ευάγγελος Παπαθανασίου στο Θ’ Α.Τ. Αθηνών, Δημήτριος 
Παπανικολάου στη Δ/νση Αστυν. Επιχ. Θεσ/κης, Χρήστος 
Παππάς στο Τ.Τ. Φλώρινας, Λάμπρος Πατήλας στο ΚΖ’ Α.Τ. 
Αθηνών, Δημήτριος Πατίστας στο Τ.Τ. Ηγουμενίτσας, 
Κων/νος Πάτσης στο Τ.Α. Ηρακλείου Ατπκής, Δημήτριος 
Πατσούρης στο Ε' Α.Τ. Θεσσ/κης, Αθανάσιος Πελεκάσης στο 
Γ  Α.Τ. Αθηνών, Εμμανουήλ Πετρόπουλος στο Α.Τ. Κροκεών 
Λακωνίας, Νικόλαος Παλιουδάκης στο Α.Τ. Κέας Κυκλάδων, 
Φώπος Πούλης στο Α.Τ. Αστακού Βόνιτσας, Φώτιος Πουρ- 
νάρας στο Α.Τ. Κρεστενών Ηλείας, Δημήτριος Προβόπου- 
λος στο Δ’ Τ. Α. Αθηνών, Γεώργιος Ραγιάς στο Τ.Τ. Καβάλας, 
Παναγιώτης Ραικάκος στο Α.Τ. Σκάλας Λακωνίας, Φώπος 
Ραμαπάς στο Α.Τ. Αγίου Σπυρίδωνα Ατπκής, Μιχαήλ Ρήγας 
στο Α.Τ. Γραβιάς Φωκίδας, Νικόλαος Ρίζος στην Α.Δ. Σερ
ρών, Ανδρέας Σγούρος στο Β’ Α.Τ. Αθηνών, Μιχαήλ Σεφερί- 
δης στο Α.Τ. Κασσανδρείας Χαλκιδικής, Ευάγγελος Σίμος 
στο Ε’ Α.Τ. Αθηνών, Ελευθέριος Σπυρόπουλος στο Α.Τ. 
Θήρας Κυκλάδων, Κων/νος Σπυρόπουλος στο ΙΓ’ Α.Τ. Αθη
νών, Εμμανουήλ Σταγάκης στο Α.Τ. Πύργου Ηρακλείου, 
Κων/νος Στάθης στο Α.Τ. Επανομής Θεσσ/νίκης, Αδαμάνπος 
Σταματάκης στο Α.Τ. Λίμνης Εύβοιας, Θεόδωρος 
Στρούμπος στην Α.Δ. Λέσβου, Παύλος Τζιαχρής στο Τ.Τ. 
Ελασσόνας Λάρισας, Ιωάννης Τζώρτζης στο Α.Τ. Αχαρνών 
Ατπκής, Γεώργιος Τόγιας στο Α.Τ. Βούλας Ατπκής, Γεώρ
γιος Τσαιρίδης στο Α.Τ. Καρδαμύλων Χίου, Παναγιώτης 
Τσάκαλος στο Τ.Τ. Κομοτηνής, Νικόλαος Τσαπικούνης στο 
Δ’ Α.Τ. Πατρών, Περικλής Τσιάκος στο Α.Τ. Νέου Ψυχικού 
Αττικής, Χρήστος Τσιάμης στο Α.Τ. Σκιάθου Μαγνησίας, 
Κων/νος Τσουνάς στο Α.Τ. Κλειτορίας Αχαϊας, Ευστάθιος 
Φειδάς στο Α.Τ. Γλυφάδας Ατπκής, Παναγιώτης Φληρής στο 
Α.Τ. Γλυφάδας Ατπκής, Λεωνίδας Χάϊδος στο ΚΑ’ Τ.Α. Αθη
νών, Θεμιστοκλής Χαρίσης στο Α’ Α.Τ. Θεσ/νίκης, Χαράλα
μπος Χατζηεφραιμίδης στο Α.Τ. Νιγρίτης Σερρών, Νικόλαος 
Χατζής στο Α.Τ. Αιγάλεω Ατπκής, Δημήτριος Χριστοφοράτος 
στο Α.Τ. Ληξουρίου Κεφ/νίας, Σωτήριος Χρονόπουλος στο 
Α.Τ. Πελοπίου Ηλείας, Ανδρέας Χρυσανθακόπουλος στο 
Τ.Α. Αμφισσας και Κων/νος Χρυσικός στο Α.Τ. Νεμέας Κο
ρινθίας.

Επίσης, μετατέθηκαν οι παρακάτω Υ παστυνόμο ι Α* 
ως ακολούθως:

Θεοχάρης Αγορής στο Α.Τ. Ορχομενού Βοιωτίας, 
Δημήτριος Αναγνωστόπουλος στο Α.Τ. Βουλιαγμένης Ατ

πκής, Γεώργιος Γουναρόπουλος στο Α.Τ. Μπενιτσών Κερ- 
κύρας και Παναγιώτης Μίτσελος στο Α.Τ. Φιλλύρας Ροδό
πης.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με το από 1-6-1993 Προεδρικό Διάταγμα, που δημο- 

σιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Γ  94/14-6-93, προήχθη στο βαθμό του 
Ταξιάρχου και αποστρατεύθηκε μετά από αίτησή του ο Αστυ
νομικός Διευθυντής Περικλής Παναγιωτόπουλος.

Με το από 28-4-1993 Προεδρικό Διάταγμα, που δημο- 
σιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Γ 76/12-5-93, αποστρατεύθηκε ο Αστυ
νομικός Διευθυντής Τραϊανός Παπαχρίστου.

Με την 239.941/9/2κη από 13-5-1993 Απόφαση του κ. 
Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 
Γ 81/18-5-93, αποστρατεύθηκε ο Υπαστυνόμος Β’ Ευάγγε
λος Κωστόπουλος.

Με διάφορες Αποφάσεις του κ. Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας, αποστρατεύθηκαν με το βαθμό του Υπασαινό- 
μου Β’ οι παρακάτω Ανθυπαστυνόμοι: Γεώργιος Δέδες, 
Δημήτριος Μαθιουδάκης, Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Ιωάν
νης Σαμίτας, Ευάγγελος Στάμου και Νικόλαος Τσικρικάς.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
* Ο Αστυφύλακας Νικόλαος Φραντζεσκάκης της Ομά

δας Ζ’ της Αμεσης Δράσης Ατπκής (τηλ. 8240.056), επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Α.Δ. Μαγνησίας.

* Ο Αστυφύλακας Χαρίλαος Κουκιάς της Δ/νσης Εγκλη
ματολογιών Ερευνών (τηλ. 6449.748,5021.022,2654.797), 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Ακαρνανίας.

ΠΕΝΘΗ ΤΟ Υ ΣΩΜΑΤΟΣ
* Υποστράτηγος ε.α. (τέως Υπαρχηγός Α.Π.) Παναγιώ

της Λεκάκος. Γεννήθηκε το 1921 στο Γύθειο Λακωνίας. Απε- 
βίωσε σπς 18-6-1993.

* Ταξίαρχος ε.α. Γεράσιμος Σεγκούνας. Γεννήθηκε το 
1937 στην Κυπαρισσία. Απεβίωσε σπς 25-6-93.

* Αστυνομικός Διευθυντής Α’ ε.α. (τέως Α.Π.) Γεώργιος 
Κοκορογιάννης. Γεννήθηκε το 1929 στην Κασσάνδρα Χαλκι
δικής. Απεβίωσε σπς 7-6-1993.

* Συνταγματάρχης ε.α. (τέως Χωροφυλακής) Δημήτριος 
Κρηπκός. Γεννήθηκε το 1910 στη Νάξο. Απεβίωσε σπς 4-6- 
1993.

* Αρχιφύλακας Ιωάννης Αγριμάκης. Γεννήθηκε το 1945. 
Απεβίωσε σπς 28-5-1993.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/πνος Καραγιάννης
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Ληστης... "Ρομπέν των δασών"
Μόλις έξι μήνες χρειάστηκε ένας 

νεαρός, πατέρας δύο παιδιών, για να 
ληστέψει 11 τράπεζες και ελάχιστα λε
πτά για να κλέψει την παράσταση λέγο
ντας πως μοίραζε τα χρήματα στους 
φτωχούς.

Ο 30χρονος Κων. Πολυδώρου από 
το Χάίδάρι έμαθε τη δουλειά του οδο- 
ντοτεχνίτη και την άφησε για να "ξεδο- 
νπάφι" Τράπεζες.

Εκανε ένοπλες ληστείες σε υποκα
ταστήματα Τραπεζών και στη συνέχεια, 
όπως τουλάχιστον ισχυρίστηκε μοίρα
ζε ένα μεγάλο μέρος του ποσού σε 
φτωχές οικογένειες.

Μόνο που η Ασφάλεια Ατπκής δεν

συμμερίστηκε το ρομαντισμό του 
30χρονου Κώστα Πολυδώρου και η κα
τάληξη ήταν ο Εισαγγελέας, για τις 11 
ληστείες τραπεζών, τις οποίες διέπρα- 
ξε το τελευταίο εξάμηνο.

Ογδόντα εκατομμύρια δρχ. αποκό
μισε η σπείρα του Πολυδώρου από πς 
11 ληστείες τραπεζών.

Ο Πολυδώρου συνελήφθη από α
στυνομικούς στα Πατήσια, την ώρα που 
προσπαθούσε να κλέψει δύο αυτοκίνη
τα μάρκας Τογιότα" και "Νισσάν".

Και ομολόγησε ότι συμμετείχε σπς 
παρακάτω ένοπλες ληστείες: (Αγρο
τική Πετραλώνων σπς 26.11.92, Τρά
πεζα Αθηνών Συγγρού σπς 24.12.92,

Αγροτική Αχαρνών σπς 14.1.93, Αγρο
τική Πετραλώνων πάλι σπς 2.2.93, Ερ
γασίας Καισαριανής σπς 18.2.93, Ε
θνική Ηρακλείου σπς 26.3.93, Αγρο- 
πκή Αχαρνών σπς 7.4.93, Εθνική Νέας 
Φιλαδέλφειας σπς 13.4.93, Κρήτης Ρέ- 
ντη σπς 6.5.93, Αγροπκή Νέας Σμύρ
νης 13.5.93 και Ιονική Πατησίων σπς 
28.5.93).

Ο Πολυδώρου με τους δύο συνερ- 
γούς του, που τους χρησιμοποιούσε 
εναλλάξ, πήγαιναν έξω από την Τράπε
ζα - στόχο με κλεμμένο αυτοκίνητο και 
το πάρκαραν κανονικά. Ταυτόχρονα 
φρόνπζαν να έχουν λίγο μακρύτερα 
άλλο αυτοκίνητο, νοικιασμένο.

Ιδιωτικά... μουσεία
Σε μουσείο είχε μετατρέψει το σπίπ 

του ο 70χρονος συνταξιούχος γιατρός 
Στέφανος Κυριαζής, με σπάνια και ανε- 
κπ'μητα πήλινα ανπκείμενα του 15ου, 
του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ.

Ειδικά τα πήλινα ανπκείμενα του 
15ου π.Χ. αιώνα είναι τεράσπας αρ
χαιολογικής αξίας.

Συγκεκριμένα, ύστερα από έρευνα 
που έκαναν αστυνομικοί του Τμήματος 
Αρχαιοκαπηλείας της Ασφάλειας Ατ
πκής, στο σπίπ του Κυριαζή βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν τα εξής αρχαία ανπ
κείμενα:

-80 κεφάλια από γυναικεία ειδώλια.
-23 θραύσματα (κεφάλια, κορμοί) 

από διάφορα ειδώλια.
-Δύο Κορινθιακοί αρύβαλλοι.
-Ενα κύπελλο υστερογεωμετρικό.
-Μία λήκυθος χωρίς στόμιο από 

γεωμετρικό αγγείο με όστρακο.
-Ενα ειδώλιο ακέφαλο καθιστής γυ

ναικείας μορφής και ένα ειδώλιο όρ
θιας γυναικείας μορφής.

-Τμήμα λαιμού μηκυν. πρόχου.
- Ενα ειδώλιο νέου με λύρα, ύψους 

0,20 μ.
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-Μία Αττική μελανόμορφη ανγύθα.
Βρέθηκαν ακόμα άλλα 25 αρχαία 

αντικείμενα καθώς επίοης και εικόνες 
του 18ου και 19ου αιώνα.

Κατά την προανάκριση ο Κυριαζής 
είπε στους αστυνομικούς ότι τα πήλινα 
αρχαία ανπκείμενα τα κληρονόμησε 
προ 20ετίας από τον πατέρα του και

δεν γνωρίζει την προέλευσή τους, ενώ 
τις εικόνες του τις έχουν δωρίσει πελά
τες του, όταν ασκούσε το επάγγελμα 
του γιατρού.

Αλλά η δράση των αστυνο μικών του 
Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας δεν σταμα
τάει εδώ. Υστερα από έρευνα στο σπίτι 
του Αρχιμανδρίτη Ιωάννη - Ιερόθεου

Κινδύνη, 54 ετών, βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν 13 σπάνιες και ανεκπμητης 
αξίας εικόνες του 16ου, 17ου, 18ου και 
19ου αιώνα.

Ο Κινδύνης ανακρινόμενος ισχυρί
στηκε ότι τις εικόνες τις κληρονόμησε 
από τους γονείς του.

Θρίλερ σε ληστεία τράπεζας
Η πρώτη πράξη του θρίλερ που η 

"παραγωγή" του κόσπσε στην Τράπεζα 
Πίστεως 30 εκατομμύρια δρχ., παίχτη
κε στο υποκατάστημά της που βρίσκε
ται στο 16ο χλμ. της Εθνικής οδού 
Αθήνας-Λαμίας κοντά στην Ερυθραία.

Τρεις μασκοφόροι εισέβαλαν στην 
Τράπεζα την ώρα που μέσα σ’ αυτήν 
εκτός από τους υπαλλήλους και τον 
φρουρό της υπήρχαν και επτά πελά
τες.

Με την απειλή των όπλων τους εξα
ναγκάζουν τον ταμία να τους παραδώ- 
σει όσα χρήματα είχε στο χρηματοκι
βώτιο. Ο ταμίας όμως με τρόπο πατάει 
τον συναγερμό. Ενας τέταρτος όμως 
που περίμενε απ’ έξω κρατούσε έναν 
ανιχνευτή συχνοτήτων και παρακολου

θούσε τις κινήσεις της Αστυνομίας που 
κινητοποιήθηκαν αμέσως προς τα εκεί.

Ετσι οι ληστές αφού παίρνουν τα 
χρήματα επιβιβάζονται σε ένα ΦίατΤέ- 
μπρα, που είχαν κλέψει από την Γλυ
φάδα πριν από λίγες ημέρες.

Αμέσως τότε ένας πελάτης της 
τράπεζας αρπάζει το όπλο του φρου
ρού και πυροβολεί τρεις φορές στον 
αέρα. Οι ληστές πανικοβάλλονται και 
πέφτουν επάνω σε ένα επερχόμενο 
αυτοκίνητο. Από την σύγκρουση τραυ- 
μαπ'ζεται ο ένας ελαφρά. Τότε οι λη
στές εγκαταλείπουν το αυτοκίνητο και 
φεύγουν προς το ρέμα της Χελιδο- 
νούς.

Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί συ
νέλαβαν τον έναν από τους ληστές που

είχε κρυφτεί μέσα στους θάμνους. 
Πρόκειται για τον Τσουχλαράκη, γνω
στό στην Ασφάλεια για κλοπές και ναρ
κωτικά.

Την επόμενη ημέρα συλλαμβάνεται 
και ο δεύτερος της σπείρας, ο Κων/νος 
Ζαμπετάκης, 27 ετών, σε μπλόκο των 
αστυνομικών έξω από το σπίπ του στο 
Μενίδι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συ
γκέντρωσαν οι αστυνομικοί ο τρίτος 
των ληστών λέγεται Αντώνιος Φρα- 
ντζής και είναι 30 ετών. Ο τέταρτος 
είναι κάποιος Γιώργος με ψευδώνυμο 
"Σουηδός", αγνώστων λοιπών στοι
χείων.

ΣΗΤΕΙΑ
Υστερα από αξιολόγηση πληροφο

ριών και πολυήμερη παρακολούθηση 
αστυνομικοί του Α.Τ. Σητείας, εκτε- 
λούντες με επιτυχία ένα άριστα οργα
νωμένο σχέδιο δράσης, κατάφεραν να 
συλλάβουν επ’ αυτοφώρωτον Νικόλαο 
Αντωνακάκη, 32 ετών, οικοδόμο, την 
ώρα που επιμελείτο 18 δενδρύλλια ιν
δικής κάνναβης, ύψους 90 εκατοστών, 
τα οποία είχε φυτέψει και καλλιερ
γούσε στην αγροτική περιοχή "Σου- 
βλωτό μουρί" της Κοινότητας Χαμαι- 
ζίου.
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Μετά από συνδυασμένες ενέρ
γειες αστυνομικών του Τμήματος Α
σφάλειας Ρέθυμνου και του Α.Τ. Σπη
λιού εντοπίστηκε και συνελήφθη επ’ 
αυτοφώρω ο Δαμιανός Σιόμτας, 30 ε
τών, εργάτης, κατά τη σπγμή που επι
μελείτο 18 δενδρύλλια ινδικής κάννα

βης
Συγκεκριμένα, ο Σιόμτας σε κατάλ

ληλα διαμορφωνένο χώρο μέσα σε θα
μνώδη περιοχή της παραλίας Κέραμέ 
Αγ. Βασιλείου Ρέθυμνου καλλιεργούσε 
μέσα σε μεταλλικές και πλαστικές γλά-

Ανδρες του Τμήματος Ασφάλειας 
Αγίου Νικολάου Λασιθίου εξάρθρωσαν 
πρόσφατα μεγάλη σπείρα Αλβανών, οι 
οποίοι από το έτος 1992 μέχρι τώρα 
είχαν διαπράξει σωρεία κλοπών και 
διαρρήξεων σε σπίτια, γραφεία, βιοτε
χνίες, ξενοδοχεία και καταστήματα των 
περιοχών Αγίου Νικολάου, Ηρακλείου, 
Μαλλιών και Χέρσοννήσου.

Φραγμό στις αλλεπάλληλες κλο
πές και διαρρήξεις σε διάφορα σπίτια 
και καταστήματα της Καλαμάτας έβα
λαν οι άνδρες του Τμήματος Ασφα
λείας της πόλης, αφού συνέλαβαν τον 
δράστη που το τελευταίο διάστημα είχε

Ενας 27χρονος Τσιγγάνος με 
πλούσια διαρρηκπκή δραστηριότητα 
συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. 
Ιεράπετρας,

Πρόκειται για τον Κων/νο Χριστό- 
πουλο-Καρακώστα, άεργο, κάτοικο Ε
λευσίνας, ο οποίος ομολόγησε ότι είχε 
διαρρήξει τα γραφεία της Ενωσης 
Γεωργικών Συνεταιρισμών Ιεράπε
τρας, απ’ όπου πήρε το χρημαπκό πο
σό των 86.000 δρχ.

ΡΕΘΥΜΝΟ
στρες 18 δενδρύλλια ινδικής κάννα
βης, ύψους από 20 εκατοστών έως ε
νός μέτρου και 70 εκατοστών.

Στο χώρο της καλλιέργειας βρέθη
καν και κατασχέθηκαν: ένα μικρό πήλι
νο δοχείο που περιείχε δύο κορυφές 
(φούντες) δενδρυλλίων ινδικής κάννα
βης, χλωρές, συνολικού βάρους 4,90 
γραμ., οι οποίες προορίζονταν για α
ποξήρανση, 11 μεταλλικές και 6 πλα- 
σπκές γλάστρες με χώμα, όπου καλ
λιεργούνταν τα 18 δενδρύλλια, 20 πλα- 
σπκά και 17 μεταλλικά δοχεία ποπσμα-

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Την σπείρα αποτελούσαν οι Αλβα

νοί υπήκοοι: Λάμπρος Γκεόργκι, Λούζι 
Γιάνι, Λάμπρος Αλφρέντο, Παππάς 
Κωστάκης.

Συγκεκριμένα, οι τρεις πρώτοι συ- 
νελήφθησαν γιατί δεν κατείχαν άδειες 
παραμονής και ταξιδιωτικά έγγραφα. 
Ανακρινόμενοι ομολόγησαν όπ διέ- 
πραξαν από κοινού με τον τέταρτο που

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
αναστατώσει τους κατοίκους.

Πρόκειται για τον Γεώργιο Σταμα- 
τίου, 26 ετών, κάτοικο Καλαμάτας, 
άεργο. Ο Σταμαπου δρούσε μόνος του 
κινούμενος με ένα μοτοποδήλατο για 
να μη δίνει στόχο στους περίοικους.

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Κατά τη διάρκεια της προανάκρι

σης ομολόγησε επίσης όπ είχε ληστέ
ψει, στο 55ο χιλιόμετρο της Εθνικής 
Οδού Λαμίας-Λειβαδιάς, το γιατρό Τα
ξιάρχη Λάιο, από τον οποίο πήρε 
12.000 δραχμές και το αυτοκίνητό του, 
το οποίο εγκατέλειψε στο σταθμό Λα- 
ρίσης.

Επίσης από το 1992 μέχρι τον Α
πρίλιο του 1993 διέρρηξε σπίπα και 
καταστήματα σπς περιοχές Μεγάρων,

τος χωρηπκότητας από 5 έως 70 λί
τρων, 15 μικρά πλασπκά κύπελλα, λευ
κά, χρησιμοποιημένα για εμφύτευση 
φυτωρίων κάνναβης και μα πλασπκή 
σακκούλα με κοπριά. Επίσης, στην κα
τοχή του δράστη βρέθηκε και κατασχέ
θηκε ένα σχοινί μήκους 2 μέτρων και 
60 εκατοστών που χρησιμοποιούσε για 
να μεταφέρει δοχεία νερού στο χώρο 
της καλλιέργειας των δενδρυλλίων 
κάνναβης.

δεν συνελήφθη, είκοσι κλοπές και 
διαρρήξεις σπς προαναφερόμενες πε
ριοχές και είχαν αφαιρέσει συνολικά 
650 μάρκα Φιλανδίας, 1200 Βέλγικα 
φράγκα, στερεοφωνικό συγκρότημα, 4 
κομπιούτερ, διάφορα μκροανπκείμε- 
να, 1.320.000δρχ. σε μετρητά, διαρρη- 
κπκά εργαλεία και μα  οξυγονοκόλλη
ση, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Χτυπούσε σπίπα ή καταστήματα αφού 
σιγουρευόταν όπ είναι άδεια. Συνολικά 
είχε διαπράξει επτά κλοπές και διαρ
ρήξεις αποκομίζοντας χρυσαφικά, 
χρήματα και ο,τιδήποτε μπορούσε 
εύκολα να πουλήσει.

Περιστεριού, Μενιδίου, Χάίδαρίου, Με
γάλου Πεύκου και Ελευσίνας από όπου 
αφαίρεσε διάφορα χρημαπκά ποσά και 
κοσμήματα.

Τέλος, το ίδιο χρονικό διάστημα 
από πς παραπάνω περιοχές και την 
περιοχή του Συντάγματος αφαίρεσε 
τέσσερις μοτοσυκλέτες και τέσσερα 
αυτοκίνητα, τα οποία στη συνέχεια ε- 
γκατέλειπε στην παραλία και σπς ερ 
γατικές  κατοικίες Ελευσίνας.
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Πολλές είναι οι ευχαριστήριες επιστολές και τα γράμμα
τα που φθάνουν κάθε μήνα στο περιοδικό μας, με τα οποία 
οι αναγνώστες μας εκφράζουν πς ανησυχίες και τους προ- 
βλημαπσμούς για τα θέματα που αναπτύσσονται κάθε φορά 
στο περιοδικό μας καθώς και τη συμπαράστασή τους προς 
το δύσκολο έργο της Αστυνομίας.

Ιδιαίτερη ικανοποίηση προκαλούν τα γράμματα μικρών 
μαθητών, οι οποίοι ευαισθητοποιούνται με την σειρά τους 
πάνω σε σύγχρονα προβλήματα όπως είναι τα ναρκωτικά και 
η βία. Αυτό σημαίνει όπ η Α.Ε. έχει μπει πλέον στα σπίπα των 
συνδρομητών μας και αποτελεί αχώριστο σύντροφο.

Η Α.Ε., στην προσπάθειά της να αναπτύξει μια μόνιμη 
επικοινωνία με τους μικρούς μας φίλους και τους αναγνώ
στες, θα δημοσιεύει κάθε μήνα αποσπάσματα από γράμμα
τα συνδρομητών ή ποιήματα μικρών μαθητών στη μόνιμη 
στήλη της αλληλογραφίας, αρχίζοντας από αυτό το τεύχος.

* Από μαθήτρια Λυκείου λάβαμε την παρακάτω επιστολή:
"Είμαι μια μαθήτρια της Α ' Λυκείου. Οι λόγοι που σας 

γράφω είναι τρεις: 1) Θάθελα, αν γινόταν, να με γράψετε 
συνδρομήτρια στο περιοδικό σας 2) Να σας εκφράσω τα 
συγχαρητήριά μου για τα θέματα που έχει η "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ1. Δεν βοηθούν μόνο τους αστυνομικούς αλλά 
και τους απλούς πολίτες. Ιδιαίτερα τους έφηβους που βρί
σκονται σε μια κρίσιμη ηλικία. Εύχομαι να συνεχίσετε με τον 
ίδιο ρυθμό και η Αστυνομική Επιθεώρηση να γίνει καλύτερη, 
και 3) και τελευταίος λόγος είναι ένα παράπονο που μάλλον 
θα παραμείνει άλυτο. Π ΑΤΙ... ο κόσμος κρίνει λάθος τους 
Αστυνομικούς και γενικά όλη την Ελληνική Αστυνομία; ΠΑΉ;

Μην ξεχνάμε ότι πίσω από μία στολή υπάρχει ένας 
άνθρωπος. Πρέπει να καταλάβουν μερικοί πως και οι Αστυ
νομικοί είναι άνθρωποι με αισθήματα και αδυναμίες, έχουν 
και αυτοί δικαίωμα να ζήσουν, να κάνουν λάθη όπως όλοι 
μας άλλωστε. Ολοι περιμένουν από τηνΕΛ,ΑΣ. τα πάντα. Κι 
αν τα αποτελέσματα δεν είναι θετικά τότε η Αστυνομία θα 
κριθεί πολύ άσχημα και αυτό βεβαίως είναι πολύ μεγάλο 
λάθος. Πόσοι Αστυνομικοί δεν έχουν πέσει στο καθήκον;

Αμέτρητοι... Κάθε μέρα, κάθε στιγμή οι Αστυνομικοί μας 
παίζουν την ζωή τους "κορώνα-γράμματά' για καλό όλων 
μας και.,.μεις το μόνο “ευχαριστώ' που τους δίνουμε είναι η 
σκληρή κρττική.

Να θυμόμαστε όλοι όμως.. πως και αυτοίάνθρωποι είναι, 
και ότι ουδείς αλάνθαστος! Τέλος θάθελα να ευχαριστήσω 
θερμά τους Αστυνομικούς του 15ου Τμήματος Πειραιώς και 
τους στέλνω τους χαιρετισμούς μου.

Εύχομαι στον εαυτό μου και στους άλλους νέους που 
θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της Αστυνομι
κού να παραδειγματιστούν από τους σημερινούς Αστυνομι
κούς που πράττουν σωστά το καθήκον τουή'.

* Η Αστυφύλακας Ειρήνη Μακρυδάκη, που υπηρετεί στό 
ΚΘ’ ΤΑ. Αθηνών, με δύο μικρά ποιήματά της, μπαίνει με 
πολύ ευαισθησία και ανθρωπιά στην καρδιά δύο μεγάλων 
σημερινών προβλημάτων: στα ναρκωπκά και στην δύναμη 
της θέλησης για απεξάρτηση.

ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙ Η ΣΤΟΡΓΗ 
Τρυπάω κάθε φλέβα του κορμιού μου 
ζαλίζω κάθε κύτταρο του νου μου 
και τρέμω από πόνο και κρυώνω 
μου λείπει πάλι η πρέζα και τελειώνω.
Σκοτώνω τη ζωή και τη χαρά μου 
και διώχνω τα γλυκά τα όνειρά μου 
που έκανα παιδί σαν με κρατούσε 
στην αγκαλιά η μάνα σαν με κοιμούσε.
Την πίκρανα κι αυτή και τον πατέρα 
κι έφυγα να βρω αγάπη αλλού πιο πέρα 
τώρα γυρίζω πίσω στα παλιά 
τα δάκρυα κυλούν πολύ πικρά.
Ζητάω τώρα έστω μια συγγνώμη 
γλυκιά μου μάνα γιατί σ'άφησα μόνη 
μακάρι άλλο παιδί πάνω στη γη 
να μη βρεθεί να κλαίει χωρίς στοργή.

ΜΠΟΡΩ ΑΝ ΘΕΛΩ 
Πιστεύω πως η θέληση του νου 
θα σβήσει κάθε πόνο του κορμιού 
θα διώξει κάθε σκέψη μου κακή 
θα κάνει στη ζωή μια νέα αρχή.
Πιστεύω στον εαυτό μου 
και ελπίζω
να βρω τη δύναμη... τη λογική 
εγώ να την ορίσω.
Θέλω ν’αρχίσω από την αρχή 
χαμόγελο ξανά στα χείλη 
να ζωγραφιστεί.
Το ξέρω ο αγώνας Γολγοθάς 
αν φθάσεις όμως στην κορυφή 
το θάνατο νικάς.
Θα ψάξω βαθιά μες την ψυχή
να βρώ κουράγιο να παλέψω για τη ζωή.

* Από την μαθήτρια ΣΤ’ Δημοτικού Νίκη Λιακοπούλου, 
λάβαμε το παρακάτω ποίημα με τίτλο 'Σφυρίζουν οι Τροχο
νόμοι", το οποίο και αφιερώνει σε όλους τους Τροχονόμους 
με αγάπη.

ΣΦΥΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ
Να καθοδηγείς τα αμάξια όπως πρέπει δεν είναι εύκολο! 
Είναι μια μεγάλη και δύσκολη τέχνη.
Εκεί, μες στην μέση του δρόμου δεν μπορούν να κάνουν 
ούτε ένα διάλειμμα.
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Η καρδιά των τροχονόμων είναι σαν ένα αυτοκινητόδρομο. 
Τα αυτιά τους δεν ακούν τίποτε άλλο, παρά μόνο 
τις κόρνες των αυτοκινήτων, όταν κάθονται σε εκείνο 
το συγκεκριμένο σημείο.
Εκεί, στο δρόμο δεν υπάρχει ζεστός καφές.
Σφυρίζουν οι τροχονόμοι.

* Από τον κ. Δημήτριο Κοκκινάκη, συγγραφέα, λάβαμε 
το παρακάτω ποίημα με τίτλο "Ναι στη Ζωή", το οποίο και 
δημοσιεύουμε.

ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ 
Γιατί ζητάς την κόλαση 
σε μαύρα μονοπάτια, 
που γυρισμό δεν έχουνε 
μόνο ντροπή και πόνο;
Γιατί να σέρνεσαι ζητάς μέσα σε βούρκων λάσπες, 
όταν μπορείς περήφανα 
σαν άπ να καλπάζεις;
Γιαπ' κουρέλια γίνονται 
το σώμα κι η ψυχή σου, 
εσένα που επλάστηκες 
για να νικάς τα πάντα;
Κι αν λάθη κάναμε εμείς 
γιατί ν’ακολουθήσεις 
και να μη πιάσεις τη ζωή 
για να την κουμαντάρεις;
Μα είναι όμορφη η ζωή 
και είσαι ακόμη νέος, 
τη δύναμη της νιότης σου 
γιατί την απαρνιέσαι;
Ασε λοιπόν τον θάνατο 
είναι δειλία, φόβος, 
κι έλα να ζήσεις τη ζωή 
τη δύσκολη μα ωραία.
Σκύψε και δες μεσ’την ψυχή 
το θείο φως που έχεις 
και τότε μόνος σου θα πεις 
ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ για πάντα.

* Από την μαθήτρια Δημοτικού Σχολείου Ρινακάκη Ε., 
λάβαμε την παρακάτω επιστολή την οποία απευθύνει σε 
όλους τους τροχονόμους:

Αγαπητοί Τροχονόμοι,
Είμαι μια μαθήτρια του 115ου Δημοτικού Σχολείου Αθη

νών.
Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους των δασκάλων και 

των συμμαθητών μου για τις ξεχωριστές ώρες που μας 
χαρίσατε πρόσφατα στον Αγιο Κοσμά. Το μάθημα που μας 
διδάξατε για την Κυκλοφοριακή Αγωγή πιστεύω πως είναι 
πολύ χρήσιμο και για τώρα και για το μέλλον. Ακόμη σας
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ευχαριστώ για τον χώρο που διαθέσατε για να κάνουμε 
ποδήλατο και να μάθουμε τους κανόνες Οδικής Κυκλοφο
ρίας.

Ο περίπατος αυτός ήταν διασκέδαση και μάθηση για μας 
τα παιδιά. Μου άρεσε πολύ αυτό. Απ' αυτά που μας δίδαξε 
η Τροχαία ελάχιστα τηρούν οι οδηγοί αν και τα γνωρίζουν 
όλα. Εμείς που τα μάθαμε από μικρή ηλικία ελπίζω να τα 
τηρήσουμε και να κάνουμε και τους άλλους να τηρούν αυ
τούς τους κανόνες που είναι απαραίτητοι για την ίδια μας την 
ζωή όταν περπατάμε ή οδηγούμε.

Το καλό αυτού του περιπάτου είναι ότι μάθαμε τις αττίες 
των ατυχημάτων και καταλάβαμε πως θα συμπεριφερόμα- 
στε και σαν πεζοί και σαν οδηγοί και σαν επιβάτες έτσι ώστε 
να μην δημιουργούνται ατυχήματα.

ΠΑΤΙ καθημερινά να σκοτώνονται τόσοι άνθρωποι;
Δεν αγαπάνε τη ζωή τους;

Εχουν το δικαίωμα να αφαιρούν τη ζωή κάποιου άλλου που 
προσεχτικά οδηγεί-περπατά ή είναι συνεπιβάτης; ΠΑΤΙ;

* Ο κ. Γιάννης Ρήγας ευχαριστεί θερμά τον Αρχ/κα 
Κάπρα Αθανάσιο, που υπηρετεί στην Φρουρά των Δικαστη
ρίων και ο οποίος με την άμεση επέμβασή του, του έσωσε 
τη ζωή από άτομο που του επετέθηκε και προσπάθησε να 
τον πνίξει με τη γραβάτα του.
* Ο Διοικητής της Σχολής Λιμενοφυλάκων του Υπουργείου 
Εμπορικής Ναυπλίας, Πλωτάρχης Ελ. Μαργωμένος, ευχα
ριστεί κατ’ αρχήν το Υ.Δ.Τ. για την έγκριση της επίσκεψης 32 
σπουδαστών του Σχολείου Επαγγελμαπκής Μετεκπαίδευ
σης Ανθ/στών Λ.Σ. (ΣΕΜΑ/ΛΣ) στην Δ/νση Ασφαλείας Αθη
νών, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, καθώς και τους 
προϊσταμένους και το προσωπικό της ανωτέρω Υπηρεσίας 
για την υποδοχή, την ξενάγηση, την παρουσίαση και την 
ενημέρωση σε θέματα γενικού αστυνομικού ενδιαφέροντος.

* Το Δ. Σ. του Συλλόγου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΩΝ ευχα
ριστεί θερμά το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως για την έμπρα
κτη συμπαράστασή του στη τελετή που έγινε πρόσφατα για 
την Υπόμνηση της Αλωσης της Πόλης".

* Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων της Περιφέρειας Ανα
τολικής Αττικής, ευχαριστεί θερμά την Υποδιεύθυνση Τρο
χαίας Ανατ. Αττικής για την μεγάλη βοήθεια, που πρόσφερε 
στα μαθήματα σχεπκά με την πρόληψη τροχαίων ατυχημά
των. Για την οργάνωση και πραγματοποίηση αυτής της δρα
στηριότητας, η οποία είχε μεγάλη επιτυχία, συμμετείχαν 
Λυκόπουλα, Πρόσκοποι, Ανιχνευτές και πολλοί Βαθμοφό
ροι.
Ο κόσμος που παρακολούθησε αυτήν την δραστηριότητα 
κατανόησε το πραγμαπκό νόημά της και ευαισθητοποιήθηκε 
στο μεγάλο πρόβλημα και κοινωνικό φαινόμενο της εποχής 
μας που τείνει να γίνει μάσπγα στην χώρα μας.



ΓΙΑ Τ ΙΣ  Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Ε Σ  Ω ΡΕΣ /

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Καταβολή χρηματικού ποσού 

για την επανόρθωση ζημιάς - Επι
φώνημα λύπης.

2. Κάτω από τη μασχάλη (επιρρ.).
3. Ο,π βλέπει κανείς όταν βρίσκε

ται σε έκσταση - Πλαστές, κίβδηλες.
4. Εχει συναλλαγές με την Τρά

πεζα αυτός - Τρώγεται κι έτσι η ντο
μάτα.

5. Χρονικός σύνδεσμος - Λόχος 
του ιππικού στο παρελθόν - Μισό 
κλουβί.

6. Μόριο του μέλλοντα - Είναι συ
χνά οι κόκκινες πιπεριές.

7. Τα γκέμια, τα λουριά του χαλι
νού - Η πρωτεύουσα της Εσθονίας 
- Δίψηφο φωνήεν.

8. Γεμάτη λάμψη, ακτινοβόλα - Η
ταν η Φρύνη στην αρχαία Αθήνα.

9. Αυτοί αρέσουν, είναι ευχάρι
στοι - Μπάρμπας από την... Αμε
ρική.

10. Τρέχουν κι από τη... μεγάλη 
πείνα - Περιοχή της Αγγλίας όπου 
διεξάγονται γνωστές ιπποδρομίες.

11. Ζηλιάρα θεά του Ολύμπου - 
Το νόμισμα της Αλβανίας - Θωρακι
σμένα οχήματα της Αστυνομίας.

12. Ξένο αντρικό όνομα - Εξυπη
ρετεί τις τηλεφωνικές μας συνδιαλέ
ξεις - Το όνομα της Σανέλ.

13. Δεν υπάρχει στο χαρακτήρα 
του πράου ανθρώπου - Σήμα κιν
δύνου.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Η καταβίβαση του σώματος 

του Χριστού από το Σταυρό.
2. Καρφίτσα ασφαλείας - Ακακο 

ζώο.

3. Αυτά που μπορείτε να δείτε - 
Η ψηλότερη οροσειρά της Γης.

4. Πόλη της Νουμιδίας όπου ητ- 
τήθηκε ο Αννίβας το 202 π.Χ. - Νησί 
της Ιταλίας στον κόλπο της Νεάπο
λης - Συμπλεκτικός σύνδεσμος.

5. Νομός της Δυτ. Μακεδονίας - 
Ποδοσφαιρική ομάδα της Ισπανίας.

6. Ορκωτικό μόριο - Ο ποιητής 
του "Αξιόν εστί" - Ελληνικός οργανι
σμός.

7. Πρέπει να υπάρχει μεταξύ ό
λων των πολιτών - Καθορισμένη.

8. Εκφραση πόνου - Δε δείχνει ο 
άσπλαχνος - Τηλεοπτικά αρχικά.

9. Η κλασική γλώσσα των αρ
χαίων Ινδών.

10. Μήλος χωρίς... όρια - Γυναι
κείο όνομα - Αρχαίο αρνητικό μόριο.

11. Δεν είναι ένοχος - Η αρχαία 
ονομασία του Δούναβη.

12. Προβλέπει τον καιρό (αρχικά) 
- Συμπεραίνει - Εταιρεία πετρε
λαιοειδών.

13. Πάει μαζί με τη... φέξη - Ανά
μεσα σε δύο άλλους αυτός.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Ο ΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Μαργαριτάρι 2. Αποικίες - Ιερά 

3. Σοβαρά - Ικαρος 4. ΚΚ - Ιλαρά - 
Ολέ 5. Αρρωστιάρικοι 6. Ρο - Ρίο - 
Κακή 7. Αυτιά - Μισερά 8. Λώρα - 
Αία - Τυρί 9. Αίτνα - Λεκές 10. Κο
κόρι - Μεσαία 11. Ισα - Εάνες - Σόι 
12. Αέρας - Τρίο - Σο 13. Σωματεια
κά.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Μασκαραλίκια 2. Αποκρούω - 

Οσες 3. ΡΟΒ - Τρακάρω 4. Για - Ω
ριαίο - Αμ 5. Ακρισία - Τρέσα 6. 
Ριάλτο - Ανία 7. ΙΕ - Αι - Μία - Ντε 
8. Τσιράκια - Μερί 9. Καράς - Λέσια
10. Ρία - Ικέτες - ΟΚ 11. Ιεροκήρυ
κας 12. Ρολό - Αρειος 13. Δασεία - 
Ισαίος.
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Θα ήθελα να με γράψετε συνδρομητή 
στο μηνιαίο περιοδικό
Αστυνομική Επιθεώρηση 
(Αριστοτέλους 175, 112 51, Αθήνα) 
για ένα χρόνο (δώδεκα τεύχη).
Εστειλα ή εσωκλείω την ταχυδρομική επιταγή 
υπ’ αριθμόν ____________

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 1.500 δραχμές

Η αποστολή του περιοδικού
επιθυμώ να αρχίσει από το τεύχος ................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.............................................................

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:.........................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Τ.Κ.:................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:............................... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ......../.___./.

Υπογραφή

* Για άμεση αποστολή επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 8677.074

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Αστυνομική Επιθεώρηση δέχεται για δημοσίευση άρθρα, 
μελέτες και επισημάνσεις που είναι πρωτότυπες, 
προέρχονται από μετάφραση ή αποτελούν διασκευή 
πάνω σε θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα 
την Αστυνομία και την Κοινωνία μας γενικότερα.
Απόψεις και σχόλια πάνω σε δημοσιεύματα του περιοδικού 
καθώς και σε εκδιδόμενα βιβλία,
θα παρουσιάζονται επίσης στις στήλες του Περιοδικού, 
διότι η ανταλλαγή ιδεών και σκέψεων 
είναι απαραίτητη και αμοιβαία ωφέλιμη.
Οι υποβαλλόμενες εργασίες,
που δεν πρέπει να ξεπερνούν
τις οκτώ δακτυλογραφημένες σελίδες,
συνοδεύονται από ανάλογο φωτογραφικό υλικό
και υπογράφονται από το συγγραφέα,
ο οποίος έχει και την ευθύνη για το περιεχόμενο.
Οι διατυπούμενες γνώμες απηχούν
τις απόψεις του συγγραφέα και όχι της Υπηρεσίας.
Γία τη δημοσίευση της ύλης
αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή του Περιοδικού, 
ύστερα από εισήγηση του Αρχισυντάκτη.

Μηνιαίο περιοδικό 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως

Διευθυντής
Αστυν. Α ’ Λαζ. Δελιολάνης

Αρχισυντάκτης
Αστυν. Β’ Ν ικ. Πολύμερος

Βοηθός Αρχισυντάκτη
Π.Υ. Ελισσαίος Αρτόπουλος

Σύνταξη
Π.Υ. Μ αρία  Π ίσχου 

Π.Υ. Αφροδίτη Κ οκκίνου  
Π.Υ. Φωτ. Μ ακροζαχόπουλος 
Π.Υ. Γιώργος Χονδροματίδης

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση
Ανθ/μος Κων. Καραγιάννης 
Π.Υ. Κων/νος Πλευριτάκης

Διαχείριση
Π.Υ. Αναστασία  Καραμεσίνη 

Γραμματεία
Π.Υ. Μ αρία  Κωνσταντοπούλου 

Διεκπεραίωση
Αρχ/κας Ελευθ. Μουτσώκος

Φωτογραφική κάλυψη
Αρχ/κας Μ ιχαήλ Ραυτόπουλος

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Αριστοτέλους 175,

112 51, Αθήνα

Τηλέφωνα περιοδικού
Διευθυντής: 8655.505 

Αρχισυντάκτης: 8672.573 
Συντάκτες: 8674.230 
Δ ιαχείριση: 8677.074 

Γραμματεία: 8676.401

Φιλμς - Μοντάζ 
Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία

Α Ε . ΤΎ Π Ο Ε Κ Δ Ο ΤΙΚ Η  
(Αθήνα, Β. Η ρακλείου 145)
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Ο Κώδικας Καλής Συμπεριφοράς 
προς το περιβάλλον 

του τουρίστα · οδηγού
Π ρ ο σ τ α σ ία  υ π α ί

θ ρ ο υ : Μάθε να απο
λαμβάνεις τις ομορφιές 
της υπαίθρου από... α
πόσταση, χωρίς να κα
ταστρέφεις τη χλωρίδα, 
να ανοίγεις νέα μονοπά
τια, να ανάβεις φωτιές 
και να κάνεις παρεμβά
σεις που “τρομάζουν" 
φυτά και ζώα.

Π ρ ο σ τα σ ία  α έρα :
Φρόντισε ώστε η μηχανή 
του αυτοκινήτου σου να 
είναι πάντα σωστά ρυθ
μισμένη. Επίσης μην την 
αφήνεις ποτέ αναμμένη 
χωρίς λόγο. Αυτά γιατί 
ηατμόσφαιρατηςγηςεί- 
ναι αναντικατάστατη!

Π ρ ο σ τ α σ ία  ν ε 
ρ ού: Μημολύνειςτανε- 
ρά και προστάτεψε τις θαλασσινές ακτές, τις λίμνες και 
τις όχθες των ποταμιών. Η ζωή στον πλανήτη μας καθώς 
και αμέτρητες ποικιλίες ζωντανών οργανισμών εξαρτώ- 
νται από το νερό.

Π ρ ο σ τα σ ία  β ου νώ ν: Κάνε ό,τι μπορείς ώστε να 
μην προκαλέσεις φθορά στα δένδρα και γενικά σε όσα 
ομορφαίνουντουςπέτρινουςαυτούςόγκους. Βουνά, δά
ση, ζώα χρειάστηκαν πολλά χρόνια. Ας ζήσουμεόμορφα, 
παρέα με αυτά!

Π ρ ο σ τ α σ ία  τ ρ ό 
π ο υ  ζω ής: Οπου κι αν 
βρεθείς, σε όποιο περι
βάλλον κι αν χρειαστεί 
να ζήσεις, έστω για λίγο, 
γίνε διακριτικός, μην ει
ρωνεύεσαι και μη γίνε
σαι προκλητικός. Οσο 
πιο πολύ και πιο γρήγο
ρα προσαρμόζεσαι τό
σο καλύτερα ερεθίσμα
τα θα δεχθείς και τόσο 
καλύτερα θα γνωρίσεις 
τον καινούργιο τόπο.

Π ρ ο σ τ α σ ία  π ο λ ι
τ ισ μ ώ ν : Από τις με
γαλύτερες γοητείες του 
τουρισμού τα ξεχωρι
στά ήθη και έθιμα των 
λαών. Πολιτισμοί που 
χρειάστηκαν αιώνες να 
εξελιχθούν. Μην επ ι

βάλλεις τον '“τρόπο" σου, μην προσβάλλεις την αξιοπρέ- 
πειά τους και μην ψαρεύεις τους θησαυρούς των πο
λιτισμών αυτών. Αντίθετα σεβάσου τον πολιτισμό τους.

Π ρ οσ τα σ ία  μ ν η μ ε ίω ν : Οπως τα θαυμάζειςεσύτώ- 
ρα, γιατί είναι στον τόπο σου ή γιατί έφθασες από πολύ 
μακριά έτσι πρέπει να τα θαυμάσουν και οι επόμενες 
γενιές. Η δημιουργική ικανότητα και ο πολιτισμός έχουν 
ζωή πολλών αιώνων. Προστάτεψέ τα χωρίς να επι
ζητήσεις να πάρεις μαζί σου ένα "ενθύμιο".




