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luvepyacdehe με την Αστυνομία

ΜΜΜΜ W SWW SSS
Μ άθε τη  διεύθυνση και το 
τηλέφωνο των κεντρικών υπηρεσιών της  
Αστυνομίας. Επιδίωξε να γνωρίσεις τους  
αστυνομικούς του τμήματος της περιοχής 
σου. Υποστήριξέ τους και θοήθησέ τους.

Α νάφ ερε κάθε έγκλημα ή υποψία 
εγκλήματος αμέσως. Η απάθεια του  
κοινού είναι το  μεγαλύτερο ατού των 
εγκληματιών.

Καμμία παράβαση δεν είναι τόσο  
ασήμαντη ώστε να  μην αναφ ερθεί. Μην 
επαναπαύεσαι άτι κάποιος άλλος την έχει 
καταγγείλει.

Να ενημερώνεσαι καθημερινά απά τις  
ειδήσεις. Να παίρνεις θέοη απέναντι στα 
προβλήματα της εγκληματικότητας της  
περιοχής σου και να παρακολουθείς με 
ενδιαφέρον τί γ ίνεται για την  
αντιμετώπισή τους.

Το Αστυνομικό τμήμα της περιοχής 
σου θα είναι οποιαδήποτε ώρα στη 
διάθεσή σου.
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ΝΕΟΣ ΥΠΟ ΥΡΓΟ Σ  
Δ Η Μ Ο ΣΙΑ Σ ΤΑΞΗΣ
Στέλιος Παπαθεμελής

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.
Γράφει πολιτικά, ιστορικά και 

κοινωνιολογικά δοκίμια και μελέ
τες.

Τα περισσότερα έχουν κυκλο
φορήσει σε βιβλία. (Ανάμεσα σ’ 
αυτά: "Αντεπίθεση - Προτάσεις για 
τα Εθνικά μας θέματα", "Εθνική 
Αφύπνιση", "Λόγος Ευθύνης", "Ε- 
στιν ουν Ελλάς και η Μακεδονία", 
■Ορθοδοξία και Πολιτική", "Προ
βλήματα Δημοκρατίας", "Τίμιοι με 
την Ελευθερία", "Σάτιρα και Πολι
τική" κ.λ.π.

Βουλευτής Θεσσαλονίκης από 
το 1974 για όγδοη φορά.

Υφυπουργός Ανωτάτης Παι
δείας 1982 - 1985.

Υπουργός Μακεδονίας - Θράκης 
από τον Φεβρουάριο του ’87 ως 
τον Ιούνιο του ’89.

Υπουργός Δημόσιας Τάξης από 
13 - 10 - 1993.

Μέλος της Κ.Ε. του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Εκπροσώπησε τη Χώρα σε πολ

λές διεθνείς συναντήσεις κσι ειδι
κές αποστολές. Μετέσχε σε διε- 
θνεί συνέδρια εντός και εκτός Ελ
λάδος, επιστημονικά και πολιτικά.

ΝΕΟΣ ΥΦ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
Δ Η Μ Ο ΣΙΑ Σ ΤΑΞΗΣ
Κώστας Γείτονας

Κατάγεται από τα Λαγκάδια Αρ
καδίας. Σπούδασε πολιτικός μηχα
νικός.

Εργάσθηκε ως ελεύθερος επαγ- 
γελματίας και ως Μηχανικός στις 
Τράπεζες Εμπορική, Ιονική, Επεν
δύσεων. Είναι παντρεμένος με την 
Βούλα Δεληγιάννη και έχει δύο 
κόρες.

Επέδειξε συνδικαλιστική δράση 
στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανι
κών και στο Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος και πολιτική δράση από 
τα φοιτητικά του χρόνια, με τις 
Νεολαίες Φιλελευθέρων και Ενω
σης Κέντρου. Συμμετείχε στους α
γώνες του 114, στους Ανένδοτους 
και τις Δημοκρατικές συσπειρώ
σεις των Τεχνικών κατά την αντι-

δικτατορική πάλη.
Είναι μέλος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από 

την ίδρυσή του. Εκλέχτηκε από τα 
συνέδρια του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής του.

Διετέλεσε με τις Κυβερνήσεις 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Δημοσίων Εργων, Υ
φυπουργός Περιβάλλλοντος - Χω
ροταξίας - Δημοσίων Εργων κα
θώς και Αν. Γενικός Διευθυντής 
στο Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυ
πουργού Ανδρέα Παπανδρέου.

Εκλέχτηκε Βουλευτής Β’ 
Αθήνας στις εκλογές Ιουνίου και 
Νοεμβρίου 1989, Απριλίου 1990 
και Οκτωβρίου 1993. Ανέλαβε Υ
φυπουργός Δημόσιας Τάξης στις 
13-10-93.
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ΑΛΛΑΓΗ ΗΓΕΣΙΑΣ
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

τονίοω ότι έχω πλήρη συναίσθη
ση της σοβαρότητας και της κρι
σιμότητας αυτής της αποστολής, 
έχω επίγνωση ότι η τάξη, η α
σφάλεια και η πολιτική άμυνα 
που αποτελούν τους στόχους αυ
τού του Υπουργείου, είναι ένας 
πολύ ζωτικός τομέας της κρα
τικής λειτουργίας και σε ό,τι μας 
αφορά, θα προσπαθήσουμε να 
χειριστούμε αυτή την υπόθεση με 
σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Αναλαμβάνουμε τον τομέα της 
Δημόσιας Τάξης σε μια εποχή που 
χαρακτηρίζεται από την έξαρση 
και του εγκλήματος και του α
τυχήματος. Θέλουμε να πιστεύου
με ότι θα είμαστε σε θέση να δώ

Ανέλαβε στις 13-10-93 τα 
καθήκοντά της η νέα ηγεσία του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.j 
Νέος Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
τοποθετήθηκε ο Βουλευτής Θεσ
σαλονίκης κ. Στέλιος Παπαθε- 
μελής, με Υφυπουργό το Βου
λευτή Αθηνών κ. Κώστα Γείτονα.

Σε ειδική τελετή που έγινε στο 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ο α
περχόμενος υπηρεσιακός Υπουρ
γός κ. Δημήτριος Μάνικάς υποδέ
χθηκε τους νεοορκισθέντες Υ
πουργούς και τους παρέδωσε το 
Υπουργείο. Παραβρέθηκαν ο 
πρώην Υφυπουργός κ. Κωνστα
ντίνος Σαψάλης και ο Γενικός 
Γραμματέα κ. Δημήτριος Καπε- 
λαρής, η ηγεσία του Σώματος με 
επικεφαλής τον Αρχηγό Αντι
στράτηγο κ. Αντώνιο Λαμπαδιάρη 
και το προσωπικό του Υπουρ
γείου.

Ο κ. Μάνικάς ευχαρίστησε το 
προσωπικό για την άριστη συνερ
γασία και για την άψογη συμπερι
φορά που επέδειξε κατά τη διάρ
κεια της προεκλογικής περιόδου 
και τόνισε ότι η προσφορά αυτή έ
χει ήδη εκτιμηθεί και αναγνωρι- 
σθεί από την Πολιτεία και την Κοι
νωνία.

Στη συνέχεια, μίλησε ο νέος Υ

πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Στέ
λιος Παπαθεμελής, ο οποίος με
ταξύ άλλων τόνισε:

"Θέλω να ευχαριστήσω την α
περχόμενη πολιτική ηγεσία, τον υ
πηρεσιακό Υπουργό κ. Μανίκα, 
τον παλαιό συνάδελφο τον Κώστα 
Σαψάλη και το Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Στρατηγό Καπε- 
λαρή.

Ο πρωθυπουργός κ. Ανδρέας 
Παπανδρέου μας έκανε την τιμή 
να μας αναθέσει την πολιτική ηγε
σία αυτού του χώρου. Πρέπει να

σουμε καινοτομίες, να βελτιώ
σουμε την υπηρεσιακή κατάστα
ση του προσωπικού των Σωμά
των Ασφαλείας και, σε κάθε πε
ρίπτωση, να αναδείξουμε και να 
προαγάγουμε τη σχέση εμπι
στοσύνης της Αστυνομίας με την 
κοινωνία και με τον πολίτη. Θεω
ρούμε ότι αυτή η εμπιστοσύνη εί
ναι και ο κύριος παράγοντας της 
αποτελεσματικότητας των οργά
νων της τάξεως.

Ο Αριστοτέλης έλεγε: "Δίκαιον 
το ίσον και το νόμιμον. Αδικον το
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άνισον και το άνομον". Θέλουμε 
να κάνουμε έκκληση σε όλα τα 
στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας 
να έχουν ως γνώμονα την αυστηρή 
προσήλωση στο Νόμο και ταυτό
χρονα τη διάσταση της ανθρωπιάς 
και της επιείκειας. Πιστεύουμε ότι 
εάν ο καθένας σ’ αυτό το χώρο 
κάνει αυτό που έλεγε ο Μακεδών 
φιλόσοφος: "έκαστος κάλλιστος 
αυτός αυτού είναι", προσπαθήσει 
δηλαδή να είναι καλύτερος από 
τον εαυτό του ή πιό απλά να δώσει 
τον καλύτερο εαυτό του, αυτό θα 
συνιστά εγγύηση επιτυχίας στο έρ
γο του. Με τη βοήθεια του θεού, 
την οποία επικαλούμεθα, και τη 
συμπαράσταση όλων πιστεύουμε 
ότι θα πετύχουμε".

Ο νέος Υφυπουργός κ. Κώστας 
Γείτονας στη σύντομη ομιλία του 
τόνισε:

“θα ήθελα και εγώ να διαβε
βαιώσω ότι με υψηλό αίσθημα 
ευθύνης αναλαμβάνουμε αυτόν τον 
κρίσιμο και δύσκολο τομέα και 
προσβλέπουμε στην αμέριστη συ
νεργασία όλων για την εξυπηρέτη
ση του πολίτη. Κανένας δεν είναι ο 
Νόμος και πρό πάντων κανένας 
δεν είναι υπεράνω του Νόμου. Ο
λοι είματε στην υπηρεσία του Νό
μου και του πολίτη. Είναι ανάγκη 
να προχωρήσουμε με καινοτομίες 
όπως είπε ο κ. Υπουργός, γιατί ο 
λαός μας θέλει πραγματικά να 
νοιώθει αίσθημα ασφάλειας και αί
σθημα πραγματικής φροντίδας.

Ο εκδημοκρατισμός και εκσυ- 
χρονισμός πιστεύω ότι θα πρέπει 
να είναι τα δύο κύρια στοιχεία που 
θα κατευθύνουν μαζί με την πολι
τική δικαιοσύνης την στάση μας. Ε
πίσης επικαλούμεθα και τη 
βοήθεια του τύπου και των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης σ’ αυτή τη 
δύσκολη προσπάθεια. Οπως έχου
με πεί, όπως τόνισε ο Πρωθυ
πουργός Ανδρέας Παπανδρέου και 
σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, 
έχουμε μόνο μία δυνατότητα, όχι 
μόνο ως κυβέρνηση αλλά και συ
νολικά ως Ελληνες, να πετύχου
με, και πιστεύω ότι θα πετύχου
με".
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
στηκε από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, 

στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και αναβάθ

μισης της εκπαίδευσης, ώστε οι Βαθμο

φόροι, να βγαίνουν με άρτια επαγγελματική 

κατάρτιση,κοινωνική μόρφωση, με κατάλ

ληλη σωματική και ψυχική προετοιμασία, 

που αυξάνει την αίσθηση της πειθαρχίας 

και αφοσίωσης στο καθήκον

Στην τελετή παρέστησαν ο πρώην Υ

φυπουργός Δημόσιας Τάξης Κων/νος Σα- 

ψάλης, ο Γ ενικός Γ ραμματέας του Υπουργίου 

Δημήτριος Καπελαρής και ο Αρχηγός του 

Σώματος Αντώνιος Λαμπαδιάρης

Στο τέλος της εκδήλωσης ο κ. Υφυ

πουργός απένειμε στους αριστε ύσαντες μα

θητές των προηγούμενων σειρών ηθικές 

αμοιβές και διπλώματα για το ζήλο και την 

επιμέλεια που επέδειξαν. Οι Δόκιμοι που 

βραβεύτηκαν ήσαν:

Από τη Β’ τάξη: Αμοιρίδης Αναστάσιος, 

Ντουρουντούς Ελευθέριος, Ηλιόπουλος 

Κων/νος, Καλύβας Ιωάννης, Λαδομένος Μι

χαήλ, Κορκοντζέλου Αθανασία, Μαζαρακιώ- 

της Χρήστος, Μπάρμπα Γεωργία,Νικολακό- 

πουλος Ιωάννης, Παπαδόπουλος Λάμπρος, 

Κρίκος Λουκάς, Παπαδάκος Γεώργιος

Από την Α ’ τάξη: Παναγιωτόπουλο 

Κων/νος, Χαιρετάκης Εμμανουήλ, Καλό> 

ρος Γεώργιος, θεοχάρης Χαράλαμπος, Μα- 

νουράς Χρήστος, Μούρτος Αριστείδης, 

Πούπουζας Παναγιώτης, Σουλόπουλος 

Γεώργιος, Κωστούλας Βασίλειος.

Μ ε την ευκαιρία έναρξης των μαθη

μάτων της νέας εκπαιδευτικής σειράς 1993 

-1994, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστά

σεις της σχολής Αξιωματικών τελετή Αγια

σμού, παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου 

Δημόσιας Τάξης και της Ελληνικής Αστυ

νομίας

Τους νέους Δοκίμους Υπαστυνόμους υ

ποδέχθηκε στη σχολή με ομιλία του ο Διοι

κητής της Σχολής, Αστυνομικός Διευθυντής 

κ. Δημήτριος Τζανετάκος, ο οποίος μεταξύ 

άλλων τόνισε: Σας συγχαίρω για την επιτυχία 

σας στη Σχολή, σας ευχόμαστε η τριετής 

εκπαίδευσή σας να είναι εποικοδομητική 

και χρήσιμη

Η Σχολή θα καταβάλλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια να σας μεταδόσει όλες τις α

παραίτητες γνώσεις και εφόδια για την ά

σκηση του Αστυνομικού σας έργου και ι

διαίτερα θα επιμείνει στη μετάδοση της 

συναίσθησης της πειθαρχίας, του υπηρε

σιακού καθήκοντος και στη δημιουργία χα

ρακτήρων με ήθος, αξιοπρέπεια και ανω

τερότητα, ώστε να γίνετε άξιοι αυριανοί 

ηγήτορες του Σώματος

Για να μάθεις να διοικείς πρέπει πρώτα 

να μάθεις να διοικείσαι. ΓΓαυτό αξιοποιεί- 

στε με τον καλύτερο τρόπο το χρόνο της 

παραμονής σας στη Σχολή, ώστε, με τη 

συνεχή μελέτη, να καταστήσετε κτήμα σας 

τις γνώσεις που θα διδαχθείτε.

Με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε 

στις προσδοκίες της Σχολής, σας εύχομαι

υγεία, πρόοδο και υψηλές επιδόσεις" 

Τέλος ο κ. Διοικητής κάλεσε τους Δο

κίμους των ποηγούμενων τάξεων ν ’αγκα- 

λιάσουν με αγάπη τους νέους συναδέλφους 

τους, να τους βοηθήσουν στα πρώτα τους 

βήματα στη σχολή και να προσφέρουν τους 

εαυτούς τους παράδειγμα προς μίμηση

Στη συνέχεια μίλησε ο Δ/ντης της Α

στυνομικής Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. Δερ- 

βεντζής, ο οποίος, αφού καλοσώρισε με 

τη σειρά του τους Δόκιμους της Α ’τάξης, 

αναφέρθηκε στην εσώκλειστη εκπαίδευση, 

που αρχίζει από φέτος και, που αποφασί-
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αίσθηση προκάλεσε και φέτος το ειδικό περίπτερο της Αστυνομίας στη 58η Δ. Ε. 0. 

που παρουσίασε επιμελημένα και συστηματικά το έργο και τη κοινωνική προσφορά του Σώματος.

Ηταν μια κίνηση αγάπης και μια χειρονομία αληθινής φιλίας των αστυνομικών 

προς τον Ελληνα πολίτη να γνωρίσει την αποστολή της. 

Μια πρωτοβουλία που βρήκε ανταπόκριση και προκάλεσε τα ευμενή σχόλια των επισήμων

και των χιλιάδων επισκεπτών.

Πολυτάραχη, πολυκύμαντη η ι
στορία της "Νύφης του Θερμαϊκού'1 
, που το 315 π. X. ο Βασιλιάς της 
Μακεδονίας Κάσσανδρος την ονό
μασε Θεσσαλονίκη, δίνοντας το όνο
μα της συζύγου του. Αντεξε τη Ρω
μαϊκή κατοχή και διήνυσε τα χίλια 
περίπου χρόνια της Βυζανπνής πε
ριόδου, διαρκώς ακμάζουσα.

Εγινε το σπουδαιότερο κέντρο 
της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και 
έκτοτε αποτελεί το σύνδεσμο με
ταξύ λαών και πολιτισμών. Η περίο
δος της Τουρκοκρατίας επηρεάζει 
τη μορφή και την παράδοση της πό
λης μέχρι την απελευθέρωσή της α
πό τους Τούρκους την 26η Οκτω
βρίου 1912.

Εκτοτε μια νέα ιστορική περίοδος 
αρχίζει για τη πόλη, που χάρις στη 
σκληρή δουλειά και το προοδευτικό 
πνεύμα των κατοίκων της, την μετέ
τρεψαν σε εμπορικό πνεύμονα των 
Βαλκανίων με μια διαρκώς αυξανό
μενη βιομηχανική εξέλιξη. Προϊόντα 
αυτής της ανθρώπινης δημιουργικό
τητας εξακολουθούν να προβάλλο
νται εντυπωσιακά κάθε χρόνο στην 
ΔΕΘ, στην οποία συμμετέχουν όχι 
μόνο Ελληνες αλλά και ξένοι εκθέ
τες.

Χρυσός μήνας για την συμπρω
τεύουσα ο Σεπτέμβριος, όπου χιλιά
δες επισκέπτες την κατακλύζουν για 
να επισκεφτούν την έκθεση και να 
παρακολουθήσουν τις διάφορες εκ-
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πολιτιστικές και πνευματικές εκδη
λώσεις που συνοδεύουν την λει
τουργία της.

Σημαντική είναι κάθε χρόνο η 
συμβολή της Γενικής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Θεσ/νίκης και γενικότε
ρα της Αστυνομίας στην ομαλή διε
ξαγωγή και επιτυχία της ΔΕΘ. Κατά 
τη διάρκεια της φετεινής 58ης έκθε
σης το αστυνομικό προσωπικό μό
χθησε νυχθημερόν για να εξασφία- 
λίσει τις απαιτούμενες συνθήκες α
σφάλειας, τάξης και άνετης κυκλο
φορίας, εντός και εκτός του χώρου 
της έκθεσης με σκοπό την άμεση ε
ξυπηρέτηση των επισκεπτών και τη 
διασφάλιση των εμπορευμάτων α
ξίας πολλών εκατομμυρίων. Η αγά
πη και ο ενθουσιασμός των αστυνο
μικών για το πολύπλευρο έργο τους 
συνέβαλαν αποφασιστικά ώστε να 
διατηρηθεί η τάξη και η ασφάλεια σε 
υψηλά επίπεδα, γεγονός, που προ- 
κάλεσε τα κολακευτικά σχόλια των 
αρμοδίων παραγόντων όσο και του 
κοινού.

Αίσθηση προκάλεσε και φέτος το 
πληροφοριακό περίπτερο της Ελλη
νικής Αστυνομίας στην είσοδο της 
έκθεσης, το οποίο αποτελεί μια κί
νηση αγάπης και μια χειρονομία α
ληθινής φιλίας του προσωπικού της 
Αστυνομίας προς τον Ελληνα πολίτη 
να γνωρίσει την Αστυνομία και την 
προσφορά της μέσα από το σύνθη
μα "προσφορά προς τον άνθρωπο 
και πρόληψη αντί της καταστολής".

Η πρόληψη του εγκλήματος που 
θα βασίζεται στην αμοιβαία κατανόη
ση, τη συνεργασία και τη βοήθεια 
των πολιτών με την Αστυνομία προ
βλήθηκε ιδιαίτερα φέτος και αποτε
λούσε το κεντρικό σύνθημα. “Τα 
σύγχρονα προβλήματα που απασχο
λούν την κοινωνία δεν αντιμετωπίζο
νται μόνο με τις δυνάμεις κατα
στολής απαιτούν τη συνεργασία ό
λων των κοινωνικών φορέων για να 
προσδιορίσουν από κοινού και να 
μειώσουν στο ελάχιστο τους παρά
γοντες και τις συνθήκες εκείνες που
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ευνοούν τη διαπραξή τους. Στη μά
χη του εγκλήματος χρειάζεται και οι 
πολίτες να αναλάβουν ενεργό ρόλο, 
με τη λήψη των στοιχειωδών μέτρων 
ασφαλείας, αφού έχει αποδειχθεί ό
τι τις περισσότερες φορές οι εγκλη
ματίες εκμεταλλεύονται τις ευκαι
ρίες που εμείς οι ίδιοι από αμέλεια 
ή από άγνοια δημιουργούμε.

Αν ακολουθήσομε, όμως, τις 
πρακτικές συμβουλές και οδηγίες 
της Αστυνομίας για το τι μπορεί ο 
καθένας μας σε κάθε περίπτωση να 
πράξει για να προλάβει τη διάπραξη 
εγκληματικών πράξεων οε βάρος 
του, θα έχουμε επιτελέσει ένα σημα
ντικό βήμα προς τον τομέα της πρό
ληψης. Χρειάζεται επομένως να 
κινήσουμε το ενδιαφέρον των πολι
τών μέσα από την ενημέρωση για 
τους κινδύνους που τους απειλούν 
και τη βελτίωση της Αστυνομίας και 
του κοινού ώστε οι πολίτες να ανα
λάβουν ενεργό μέρος και να αισθαν
θούν περισσότερο υπεύθυνοι για 
την ασφαλειά τους", Αυτά τόνισε με
ταξύ άλλων ο Γεν. Αστυν. Δ/ντής 
Θεσ/νίκης Υποστράτηγος κ. Ν. Στα- 
ματόγιαννης στα εγκαίνια του Πλη
ροφοριακού Κέντρου της Αστυνο
μίας που λειτούργησε κατά τη διάρ
κεια της 58ης ΔΕΘ. Το Περίπτερο 
της Ελληνικής Αστυνομίας στην εί

σοδο της εκθεσης επισκέφτηκε και 
ο Πρωθυπουργός κ. Κων/νος Μη- 
τσοτάκης, συνοδευόμενος από κυ
βερνητικό κλιμάκιο στα πλαίσια των 
επισκέψεών του στα περίπτερα της 
58ης ΔΕΘ. Τον Πρωθυπουργό υπο
δέχτηκαν ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντ/γος Αντώνιος Λα- 
μπαδαριάρης και ο Γενικός Αστυνο
μικός Διευθηντής Υποστ/γος κ.Νικό- 
λαος Σταματόγιαννης. Κατά τη ξενά
γηση του κ.Πρωθυπουργού ο Αρχη
γός της Αστυνομίας αναφέρθηκε 
στο θέμα στο οποίο προβάλλεται 
στο περίπτερο σχετικά με τη συνερ
γασία αστυνομίας και πολιτών για λι- 
γότερη βία και έγκλημα.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τον 
κ.Αρχηγό για την όλη εμφάνιση του 
Περιπτέρου και επεσήμανε τη μεγά
λη προσφορά της Αστυνομίας στο 
κοινωνικό σύνολο και ευχήθηκε κά
θε επιτυχία στο δύσκολο έργο της. 
Στη συνέχεια ο κ.Αρχηγός πρόσφε- 
ρε τιμητική πλακέτα του σώματος 
στον κ. Πρωθυπουργό. Στο βιβλίο ε
πισκέψεων ο κ. Πρωθυπουργός ση
μείωσε: "Πάντα με εμπιστοσύνη στην 
Ελληνική Αστυνομία και εκτίμηση, 
για την υψηλή αποστολή της."

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση δέχτηκε 
και το κοινό της συμπρωτεύουσας 
αυτές τις πρωτοβουλίες. Ιδιαίτερη

αίσθηση προκάλεσε επίσης και το ει
δικό τεύχος της "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ Ε
ΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" που εκδόθηκε για 
αυτό το σκοπό και εκφράστηκε η α
νάγκη και η επιθυμία το ειδικό αυτό 
τεύχος να διανεμηθεί σε κάθε σχο
λείο και γειτονιά για την πληρέστερη 
ενημέρωση των παιδιών.

Ευελπιστούμε ότι κάθε πολίτης 
και ιδιαίτερα ο πολίτης της Μακεδο
νίας θα συνειδητοποιήσει ότι ο αστυ
νομικός είναι συνεργάτης, φίλος και 
προστάτης του και ότο πρέπει από 
κοινού όλοι μαζί θα επενδύσουμε 
σήμερα για το αύριο, ώστε οι επερ- 
χόμενες γενιές να κληρονομήσουν 
μια κοινωνία ευνομούμενη μέσα σε 
καθεστώς τάξεως και ασφάλειας.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η 
βοήθεια πρόσφερε η ΕΛΠΑ στην κα
τασκευή αφισών και στη γενικότερη 
διακόσμηση του περιπτέρου σε μια 
προσπάθεια να μειώσει από κοινού 
μαζί με τις υπηρεσίες Τροχαίας το 
φόρο αίματος που πληρώνουμε κα
θημερινά στην άσφαλτο.

Η 58η Δ.Ε.Θ. στέφθηκε και φέτος 
με απόλυτη επιτυχία. Ο Πρόεδρος 
της Εκθεσης θέλοντας να ευχαρι
στήσει την Ελληνική Αστυνομία για 
την μεγάλη της συμβολή στην επιτυ
χία της Εκθεσης, διοργάνωσε προς 
τιμή της ειδική εκδήλωση στην ο
ποία αναφέρθηκε με τα πλέον ευ
μενή σχόλια για τοΣώμα. Ο Γενικός 
Αστυν. Διευθυντής Θεσ/κης Υπο
στράτηγος Νικόλαος Σταματόγιαν
νης ευχαρίστησε με τη σειρά του 
τον Πρόεδρο για την πρωτοβουλία 
και τόνισε ότι η Αστυνομία ανέκαθεν 
υπηρετούσε και θα υπηρετεί το θε
σμό της Δ.Ε.Θ., γιατί πιστεύει στη α
διαμφισβήτητη προσφορά της στην 
Εθνική μας Οικονομία και την προ
βολή της χώρας μας σε διεθνές ε
πίπεδο Στο τέλος της ομιλίας του ο 
κ. Γενικός επέδωσε στον Πρόσδρο 
της Εκθεσης αναμνηστική πλακέτα 
με το Εμβλημα του Σώματος της Ελ
ληνικής Αστυνομίας.
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Τα παιδιά δ€ν έχουν ...φρένα.
Μέτρα για την προστασία των μαθητών, 

απο τα τροχαία ατυχήματα και άλλους κινδύνους, 
ενόψει της ενάρξεως της νέας σχολικής χρονιάς έλαβε η Ελληνική Αστυνομία. 

Απο την πρώτη ημέρα της σχολικής περιόδου και σε καθημερινή βάση 
τροχονόμοι βρίσκονται έξω απο τα μεγάλα σχολικά συγκροτήματα,

ιδίως κατά τις κρίσιμες ώρες οπού γίνεται 
η προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών απο τα σχολεία.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται κυρίως 
στις μεγάλες διασταυρώσεις και διαβάσεις πεζών 

κοντά στα σχολεία, απ’που διέρχονται οι περισσότεροι μαθητές. 
Παράλληλα με τα μέτρα αυτά οι Δ/τές των κατά τόπους Αστυνομικών Τμημάτων

βρίσκονται σε συνεχή επαφή και συνεργασία 
με τους Διευθυντές των σχολείων της περιφερείας τους 

και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων 
για την αποτελεσματικότερη προστασία των μαθητών 
απο τους πολλαπλούς κινδύνους που τούς απειλούν. 

Η συνεχής και εμφανής παρουσία των αστυνομικών 
δίπλα στα σχολεία και κοντά στα παιδιά, 

εκτός από την προστασία που τους παρέχει, 
συμβάλλει αποφασιστικά στην εδραίωση της εμπιστοσύνης 

και στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Αστυνομίας και ανηλίκων,
αφού συνειδητοποιούν απο νωρίς ότι 

ο αστυνομικός είναι ο καθημερινός φίλος, βοηθός και προστάτης τους.
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Κατά καιρούς η "Αστυνομική Επιθεώρηση" έ
χει δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με τα παιδικά 
τροχα ία  δυστυχήματα  και την προσοχή  που 
πρέπει να δείχνουν οι οδηγοί αυτοκινήτων α
πέναντι στα παιδιά.

Δεν θα ήταν όμω ς πλεονασμός να επισημά- 
νουμε μερ ικές ιδ ια ιτερότητες, για μία ακόμα 
φορά, που π α ρ ο υ σ ιά ζε ι η κυκλοφ ορία  των 
παιδιών στους δρόμους εν όψη της αρχής του 
νέου σχολικού έτους.

Τα παιδιά αγνοούν τους κανόνες κυκλοφο
ρίας, τα σήματα, και έχουν μικρότερη παρατη
ρητικότητα από τους μεγάλους. Ο ανησυχητι
κός αριθμός των παιδικών τροχαίων δυστυχη
μάτων στη χώρα μας δεν οφείλεται τόσο στην 
έλλειψη π ρ οσ οχής των οδηγώ ν αυτοκινήτων 
και μοτοσικλετών, όσο στο γεγονός ότι περισ
σότεροι απο εμάς αγνοούμε τα προβλήματα 
που π αρουσ ιάζουν  τα παιδιά  όταν κινούνται 
στους δρόμους.

Το σύστημα εκπαίδευσης οδηγών πάσχει σε 
πολλούς τομείς και φυσικά και στη γνώση των 
προβλημάτω ν που παρουσ ιά ζουν  τα παιδιά  
στο δρόμο.

Η Ελληνική Αστυνομία  με δική της πρω το
βουλία κατά καιρούς προσπαθεί να ενημερώ 
νει τους οδηγούς αλλά και τα ίδια τα παιδιά 
με δ ιάφ ορους τρόπους.(ενημερω τικά  φυλλά
δια, μαθήματα  κυκλοφ ορ ιακής αγω γής στα 
σχολεία κ.λ.π.).

Τα σχολεία  όμω ς άνοιξαν και δεν υπάρχει 
καιρός γιά χάσιμο.

Θα επισημάνουμε λοιπόν αυτές τις βασικές 
ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η κυκλοφορία 
των παιδιών στους δρόμους και στη συνέχεια 
θα αναφέρουμε ορ ισμένες χρήσ ιμες συμβου
λές για τους μικρούς πεζούς μαθητές.

Φίλοι οδηγοί:

*  Τα πα ιδ ιά  αδυνατούν να δούν αν πίσω  από ένα  

σ τα θ μ ευμ ένο  αυτοκ ίνητο  έρ χετα ι κάποιο άλλο κι έ 

τσ ι ξεκ ινούν  να δ ιασχ ίσουν  το δρόμο. Γ ι ' αυτό λο ι

πόν π ρ έ π ε ι να έ χ ε τ ε  υπόψη σ α ς  όταν  π λ η σ ιά ζε τε  

σ τα θ μ ευμ ένο  αυτοκ ίνητο  εν δ έχ ε τα ι να π ε τα χ τε ί α 

πό εμ π ρ ό ς  σ α ς  κάποιο παιδί. Φ ρενά ρετε  λο ιπόν  α 

μ έσ ω ς  μ ό λ ις  δ ε ίτ ε  μιά μπάλα στο δρόμο, σ ίγουρα  

ακολουθε ί κάποιο  παιδί.

*  Τα πα ιδ ιά  έχουν  σαφώς μ ικρότερο  οπτικό  π ε 

δίο από το υ ς  μεγάλους. Ε τσ ι βλέπουν λ ιγότερο  α 

πό τ ις  ο π τ ικ έ ς  το υ ς  γω ν ίες  κι όταν δ ιασχ ίζουν  ένα  

δρόμο κοιτάζουν μονο κατ’ ευ θ ε ία ν  μπροστά.

*  Κ α ν έ ν α  π α ιδ ί δ ε ν  έ χ ε ι  α ν α π τυ γ μ έν η  τη ν  α ί

σθηση του  κινδύνου. Δ ε ν  μπορούν να υπολογ ίσουν 

σωστά τ ις  τα χύ τη τες  και τ ις  απ οσ τά σ ε ις, νομ ίζουν  

ότι το αυτοκ ίνητο  μπ ορ ε ί να σ ταματήσε ι με το πά 

τημα του φρένου.
*  Τα  π α ιδ ιά  α γ νο ο ύ ν  τ ο υ ς  π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο υ ς  κυ- 

κλοφ ορ ιακούς  κα νόνες, τη σημασ ία  τω ν π ινακ ίδω ν 

και ο ,τ ιδ ή π ο τε  έ χ ε ι  σ χ έσ η  μ ε  την κυκλοφορία . Εξ

άλλου τα σήματα των π ινακ ίδω ν ε ίνα ι το π ο θ ε τη μ έ 

να αρκετά  ψηλά.

*  Τα πα ιδ ιά  βλέπουν καθημερ ινά  το υ ς  μ εγά λους  

να δ ιασχ ίζουν  αντικανονικά  το υ ς  δρόμους. Μ ο ιρα ία  

λοιπόν, μ ιμούντα ι π ο λ λ ές  φορές, το κακό π α ρά δ ε ιγ 

μα.

*  Ο ι γ ο ν ε ίς  και ο π ο ιο σ δ ήπ ο τε  μ εγά λο ς  που συ 

ν ο δ ε ύ ε ι π α ιδ ιά  δ εν  π ρ έπ ε ι,  όσο  κι άν β ιά ζετα ι,να  

π ρ ο τ ρ έ π ε ι τα  π α ιδ ιά  να μην δ ια σ χ ίζο υ ν  το  δρόμο  

αντικανον ικά , ακόμα και σ την  π ερ ίπ τω σ η  που δ ια 

π ίστω σε ό τ ι δ εν  υ π ά ρ χε ι κ ίνδυνος.

Κ ά π ο ια  άλλη φορά που  το π α ιδ ί θα κυκλοφ ορεί 

μόνο  του  στο  δρόμο  θα θ ε λ ή σ ε ι να  κ ά ν ε ι το ίδιο, 

να μ ιμ η θ ε ί το υ ς  μ εγ ά λ ο υ ς  δηλαδή , χ ω ρ ίς  να  ε χ ε ι  

την δυνατότητα  να  ε λ έ γ ξ ε ι σω στά τον δρόμο.

Ε μ ε ίς  ο ι μεγαλύτερο ι, σαν οδηγο ί αλλά και σαν 

π εζο ί, θα π ρ έ π ε ι να  π ρ ο σ έ ξ ο υ μ ε  για  τη ν  π ρ ο σ τα 

σ ία  τω ν π α ιδ ιώ ν  σ το  δρόμο . Μ η  β α σ ισ τ ε ίτ ε  π ο τέ  

λο ιπ ό ν  σαν ο δ η γ ο ί σ τη ν  α υ το π ρ ο σ τα σ ία  τω ν π α ι

διών.
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Φίλοι μαθητές:
Κυκλοφοριακή αγωγή
*  Μ ύθε  να κυκλοφ ορείς σωστά 

για να μην δ ιατρέχεις κίνδυνο, είτε 

τώρα σαν πεζός, είτε αργότερα σαν 

οδηγός. Μ ά θε γ ι ' αυτό τα σήματα 

της Τροχαίας, η μάθησή τους είναι 

εύκολη, ευχά ρ ισ τη  και δ ιασκεδα- 

στική.

*  Να συμμορφώνεσαι πάντοτε με 

τα σήματα του τροχονόμου. Αυτός 

είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση της 

κυκλοφορίας, ακόμα και όταν υπάρ

χουν φωτεινοί σηματοδότες και δεί

χνουν πράσ ινο  σήμα για τους π ε 

ζούς.

Στο παιχνίδι
*  Μην πα ίζε ις  ποτέ στο δρόμο. 

Το παιχνίδι απορροφά την προσοχή 

σου και έτσ ι δεν ε ίσα ι σε θέση να 

α ν τ ιλ η φ θ ε ίς  τον κ ίνδυνο  από τα 

διερχόμενα αυτοκίνητα.

*  Οταν π α ίζ ε ις  κάπου (παιδική 

χαρά κ.λπ.) και σου φύγει η μπάλα 

στο δρόμο μην τρ έξε ις  να την πά

ρεις, πριν βεβα ιω θείς ότι μπορείς 

να την  π ά ρ ε ις  χω ρ ίς  να  κ ιν δ υ 

νεύεις.

*  Μην οδηγείς ποδήλατο σε πο

λυσύχναστους δρόμους και χωρίς 

να κρατάς καλά το τιμόνι γιατί κιν

δυνεύεις, έστω  και αν εσύ προσέ

χεις,

Στο σχολείο
*  Ξεκίνησε νωρίς το πρωί για το 

σχολείο, για να μην τρέχεις και να 

έχε ις  χρόνο να ελέγχε ις  το δρόμο 

και τους κινδύνους από τα τροχοφό

ρα.

*  Μη βγα ίνεις από το προαύλιο 

του σχολε ίου  απότομα στο δρόμο 

πριν κο ιτά ξε ις  αρ ιστερά και δεξιά  

σου. Κ ινδυνεύεις από τα αυτοκίνη

τα.

*  Ποτέ μην κατεβα ίνε ις  από το 

σχολικό  λεω φ ορείο  και γεν ικά  το 

αυτοκ ίνητο  στη μέση του δρόμου. 

Να κατεβαίνεις πάντα στο πεζοδρό

μιο γιατί αλλιώς κινδυνεύεις από τα 

διερχόμενα αυτοκίνητα.

Στο δρόμο
*  Να βαδίζεις πάντοτε στο πεζο

δρόμιο και μάλιστα στο εσωτερικό 

του  γ ια τ ί αν β α δ ίζ ε ις  π ρ ο ς  την 

πλευρά διατρέχεις κίνδυνο.

*  Οταν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο 

να βαδίζεις στην άκρη του δρόμου 

και μάλιοτα αντίθετα προς την κίνη

ση των αυτοκινήτων, για να μπορείς 

να τα βλέπεις. Οταν είσαι υποχρεω

μ ένο ς  να β α δ ίζε ις  έ χ ο ν τα ς  πίσω  

σου τα αυτοκίνητα, να γυρίζεις συ

χνά το κεφάλι σου πίσω για να πα

ρακολουθείς την κίνησή τους.

*  Το βράδυ με το σκοτάδι και το 

χειμώ να με την ομίχλη, πρέπει να 

π ρ ο σ έχε ις  π ερ ισσότερο  γ ιατ ί δεν 

σε βλέπει εύκολα ο οδηγός. Καλό 

είνα ι να κολλήσεις μια αντανακλα

στική τα ινία  στην τσάντα σου, για 

να σε διακρίνει καλύτερα ο οδηγός.

*  Μη διασχίζεις διαγώνια τη δια

σταύρωση, ε ίνα ι πολύ επικίνδυνο. 

Να δ ια σ χ ίζ ε ις  κά θετα  το υ ς  δρό

μους.

*  Να περνάς πάντα από το πίσω 

μέρος του σταματημένου μεγάλου 

α υ το κ ιν ή το υ  (φ ορτηγού, λεω φ ο

ρείου, τρόλλεϋ), για να μπορείς να 

βλ,έπεις τα κ ινούμενα  στο δρόμο 

αυτοκίνητα.

*  Οταν κατ’ ανάγκη βρεθείς στη 

μέση του δρόμου και βλέπ ε ις  ένα 

αυτοκίνητο να έρχετα ι με ταχύτητα 

προς το μέρος σου, καλύτερα $(ναι 

να σ τα θε ίς  ακίνητος, για να δ ιευ 

κολύνεις τον οδηγό να περάσει δ ε 

ξιά ή αριστερά σου και να αποφύγει 

το ατύχημα. Εάν γυρ ίσεις  προς τα 

π ίσω  ή τ ρ έ ξ ε ις  π ρος τα εμπρός, 

μπορεί η ενεργειά σου αυτή να συ- 

μπέσει με τη σκέψη του οδηγού, ο 

οπο ίος αποφάσισε ήδη πως θα σε 

προσπεράσει και να έχεις  ατύχημα.

*  Να περνάς πάντοτε με πράσινο 

οήμα των πεζώ ν, όπου υπάρχουν 

φ ω τεινο ί ο ημα τοδ ό τες. Π οτέ μην 

περνάς με κόκκινο, έστω και αν στο

δρόμο δεν υπάρχουν αυτοκίνητα ή 

τα βλέπεις μακρυά σου.

*  Να δ ιασχίζεις το δρόμο πάντα 

μέσα από τις διαβάσεις των πεζών 

και αφού β εβα ιω θε ίς  ό τι δεν δ ια 

τρέχεις κίνδυνο.

*  Οταν δεν υπάρχουν διαβάσεις 

πεζών να διασχίζεις κάθετα το δρό

μο, ποτέ διαγώνια και να προσέχεις 

πολύ. Πριν μπεις στο δρόμο να τον 

ελέγχεις αριστερά και δεξιά και α

φού βεβα ιω θε ίς  ότι ε ίνα ι ε λ ε ύ θ ε 

ρος, τότε μόνο να περνάς. Αν δια

σχ ίζε ις  κάθετα μονόδρομο να κοι

τάς μόνο προς το μέρος των αυτο

κινήτων.

Στο αυτοκίνητο
*  Μ έσ α  στο  λ εω φ ο ρ ε ίο  ή στο 

τρόλλεϋ να κρατιέσαι πάντοτε από 

τις χειρολαβές, για μην π έσεις  κά

τω και τρ α υμα τισ τε ίς  σε απότομο 

φρενάρισμα του οδηγού.

*  Να μην βγάζεις ποτέ το κεφάλι 

σου ή το χέρ ι σου από το ανοικτό 

παράθυρο του τρόλλεϋ, του λεωφο

ρ ε ίο υ  ή του  επ ιβ α τ ικ ο ύ  α υ το 

κινήτου, γ ιατί κ ινδυνεύ ε ις  από τα 

άλλα αυτοκίνητα που κινούνται πα

ράλληλα προς το αυτοκίνητο που ε 

πιβαίνεις.

*  Μην ανεβαίνεις ποτέ σε αυτο

κίνητο (Λεωφορείο κλπ) και μην κα

τεβαίνεις ποτέ από αυτοκίνητο που 

κινείται. Ανέβα ή κατέβα στο αυτο

κίνητο μόνο όταν είνα ι σταματημέ- 

νο, διαφορετικά κινδυνεύεις να π έ

σεις και να τραυματιστείς.

θ έλ ο υ μ ε  να π ισ τεύ ο υ μ ε  ότι η 

προσπάθεια από όλους μας για την 

αποφυγή των παιδικών τροχαίων δυ

στυχημάτων αυτή τη σχολική χρονιά 

θα ε ίνα ι μεγαλύτερη από τα άλλα 

χρόνια.
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ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ 
ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΛΙΓΩΤΕΡΟ ΑΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν την τρίτη αιτία θανάτων,

μετά τις καρδιοπάθειες και τον καρκίνο. 
Κάθε χρόνο, στη χώρα μας 1.800 περίπου άνθρωποι, 

οι περισσότεροι νεαρής ηλικίας, χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο
και 25.000 τραυματίζονται σοβαρά ή ελαφρά. 

Πιο παραστατικά, αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο 
ο πληθυσμός μιας μεγάλης πόλης της πατρίδας μας τραυματίζεται

και μιας μικρότερης πόλης αφανίζεται τελείως.

Για τα τροχαία ατυχήματα ευθύνονται κατ’ αρχάς 
οι άνθρωποι, μετά τα οχήματα και τέλος οι δρόμοι. 
Το ποσοστό ευθύνης χωριστά για τον κάθε ένα πα
ράγοντα δεν είναι σταθερό. Πάντως, το μεγαλύτερο 
ποσοστό συμμετοχής στο ατύχημα (85 - 90%) το 
κατέχει ο παράγων "άνθρωπος", ο οποίος ευθύνε- 
ται για την κανονική οδήγηση, την καλή συντήρηση 
του οχήματος και τη σωστή πορεία σε δρόμους 
μειωμένης ασφάλειας.

Οι συνηθέστερες αιτίες των ατυχημάτων είναι η 
έλλειψη της επιβαλλόμενης προσοχής, η καθυστε
ρημένη αντίληψη, ο εκνευρισμός, η υπερβολική ευ

θυμία, η μέθη, η υπερβολική ταχύτητα, η κούραση, 
η αντικανονική οδήγηση και οι εσφαλμένες αντιδρά
σεις και χειρισμοί. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σαν 
πρώτη αιτία ατυχημάτων θεωρείται η υπερβολική 
ταχύτητα. Σε ένα σύνολο 37.074 ατυχημάτων, τα 
6.578 οφείλονται σε υπερβολική ταχύτητα και τα 
5.645 σε παραβίαση της προτεραιότητας.

Η παρατηρούμενη άρνηση του Ελληνα οδηγού 
να πειθαρχήσει στους κανόνες σωστής κυκλοφο
ρίας, που είναι η βασική αιτία των τροχαίων ατυχη
μάτων, ανάγκασε την πολιτεία να λάβει αυστηρότε
ρα μέτρα εναντίον των οδηγών που παραβαίνουν
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ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΖΟΥΣ
Οι πεζοί βαδίζουν στο πεζοδρόμιο, στο έρει

σμα ή σ’ άλλους κατάλληλους χώρους και όπου 
δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι κινούνται αντίθετα με 
την κίνηση των οχημάτων.

Σ το  σ κο τά δ ι π ρ έπ ει να φ ο ρο ύν  ή να φ έρ ο υ ν  
κάτι λευκό ή φωσφορίζον και τη νύχτα γενικά να 
δ ια σ χ ίζο υ ν  το υ ς  δ ρ ό μ ο υ ς  σε μέρη  που φ ω τίζο 
νται.

Πριν κατέβουν στο δρόμο κοιτάζουν και ελέγ
χουν την κίνηση δεξιά και αριστερά και στη συνέ

χεια διασχίζουν το δρόμο γρήγορα και χωρίς να 
τρέχουν. Χρησιμοποιούν τις διαβάσεις πεζών, τις 
νησίδες ασφάλειας, τις υπόγειες και εναέριες 
διαβάσεις, πειθαρχούν στα σήματα των τροχονό
μων και σηματοδοτών και δεν περνούν μπροστά 
από σταθμευμένα και μεγάλα οχήματα.

Στις διαβάσεις πεζών έχουν προτεραιότητα και 
στις διασταυρώσεις και συμβολές των δρόμων, ό
ταν περνούν απέναντι, προσέχουν την κίνηση των 
οχημάτων που στρίβουν δεξιά ή αριστερά.

τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., ενώ παράλληλα οι Υπηρε
σίες Τροχαίας έχουν αρχίσει μαθήματα κυκλοφο- 
ριακής αγωγής για τους μικρούς μαθητές αλλά και 
για τους μεγάλους, ώστε να πάψουμε κάποτε να 
θρηνούμε καθημερινά εκατόμβες θυμάτων στην ά
σφαλτο. Οι οδηγίες που ακολουθούν δεν φιλοδο

ξούν οπωσδήποτε να επιλύσουν το πρόβλημα των 
τροχαίων ατυχημάτων, αλλά έχουν σαν σκοπό να υ
πενθυμίσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους οδη
γούς αλλά και τους πεζούς, για το τί πρέπει καθη
μερινά να εφαρμόζουν ώστε να αποφεύγονται τα 
τροχαία ατυχήματα.

ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ
Διατηρούν το όχημα σε καλή κατάσταση, ιδιαί

τερα προσέχουν το σύστημα οδήγησης, τα φρέ
να, τα φώτα, τα λάστιχα και όλα τα τζάμια να εί
ναι καθαρά, χρησιμοποιούν τις ζώνες ασφάλειας 
και στα δίτροχα φορούν το κράνος.

Μαθαίνουν καλά τα σήματα κυκλοφορίας (πινα
κίδες - σηματοδότες - τροχονόμοι - διαγράμμι
ση), δίνουν έγκαιρα και σωστά τα σήματά τους, 
προσέχουν τα σήματα των άλλων οδηγών και 
διευκολύνουν αυτούς που θέλουν ν’ αλλάζουν 
λωρίδα ή ρεύμα πορείας.

Στην οδήγηση ακολουθούν τη δεξιά λωρίδα και 
μετά το προσπέρασμα επανέρχονται στο δεξιό 
του δρόμου, αφήνουν τους άλλους να τους προ
σπερνούν, χρησιμοποιούν συχνά τον καθρέφτη 
τους και γενικά θυμούνται τη σειρά των κινήσεων 
που είναι καθρέφτης - σήμα - ελιγμός.

Οδηγούν όσο δεν αισθάνονται κουρασμένοι, 
δεν παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας, ελέγχουν 
την κίνηση του αυτοκινήτου τους, πηγαίνουν αργά 
αν ο δρόμος είναι βρεγμένος ή ολισθηρός ή αν 
υπάρχει ομίχλη, αφήνουν αρκετή απόσταση από 
το όχημα που βρίσκεται μπροστά τους και θυ
μούνται ότι ένα όχημα για να σταματήσει θα 
διανύσει μια απόσταση που είναι το άθροισμα της 
απόστασης αντίδρασης του οδηγού και απόστα
σης τροχοπέδησης. Η απόσταση αυτή έχει σχέση 
με την ταχύτητα του οχήματος.

Οδηγούν προσεχτικά και αργά κοντά στα σχο
λεία, παιδικές χαρές, πάρκα, διαβάσεις πεζών και

ιδιαίτερα όπου υπάρχουν πεζοί, παιδιά, ηλικιωμέ
νοι, τυφλοί και ανάπηροι, δεν προσπερνούν άλλο 
όχημα μπροστά σε διάβαση πεζών και δίνουν πά
ντοτε προτεραιότητα στους πεζούς. Οδηγούν αρ
γά όταν προσπερνούν ζώα ή διέρχονται από δια
σταυρώσεις.

Γνωρίζουν ότι οι γραμμές στο δρόμο οδηγούν, 
προειδοποιούν και υποδεικνύουν. Προσπερνούν 
μόνο όταν υπάρχει αφάλεια για τους ίδιους και 
τους άλλους οδηγούς, στις διασταυρώσεις πλη
σιάζουν αργά και δεν μπαίνουν σ ’ αυτές αν ο 
δρόμος που ακολουθούν δεν είναι ελεύθερος με
τά τη διασταύρωση, ακολουθούν τις οδηγίες των 
τροχονόμων και τα σήματα των σηματοδοτών.

Στους Εθνικούς δρόμους μπαίνουν προσεκτικά 
και προοδευτικά, οδηγούν με σταθερή ταχύτητα, 
μέσα στα όρια ασφάλειας του οχήματος και του 
δρόμου, ακολουθούν το δεξιό του δρόμου και 
στο προσπέρασμα προσέχουν ιδιαίτερα, και κατά 
την έξοδο από το δρόμο προσέχουν έγκαιρα να 
εντοπίσουν τη διασταύρωση και προοδευτικά και 
με το σήμα τους να βγουν από το δρόμο.

Πριν ξεκινήσουν προσέχουν να έχουν μαζί 
τους την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια οδηγού, 
την ταυτότητα και τα στοιχεία της ασφάλειας του 
οχήματος.

Αν προκαλέσουν ατύχημα μεριμνούν να ειδο
ποιηθεί η Τροχαία, να βοηθήσουν τους τραυμα
τίες και να δώσουν τα στοιχεία τους και την α- 
σφάλειά τους στον παθόντα.
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ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΜΑ
Μια θανατηφόρα παράβαση!

"Συγκρούστηκαν μετωπικά τα HE 1688 και ΥΒ 
2754 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να τραυμα
τιστούν ΘΑΝΑΣΙΜΑ 3 άτομα και ΣΟΒΑΡΑ άλλα 2. Αί
τια: Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας του 
Α' οχήματος κατά τη διάρκεια αντικανονικής υπέρ
βασης".

Δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο να έχουν γίνει 
"ειδήσεις ρουτίνας" τέτοιου είδους ανακοινώσεις, 
γεγονός που προβληματίζει ιδιαίτερα.

Πραγματικά το αντικανονικό προσπέρασμα, σαν 
παράβαση, βρίσκεται πίσω από τα περισσότερα 
πολύνεκρα δυστυχήματα και είναι η "ενεργός αιτία" 
των περισσοτέρων μετωπικών συγκρούσεων.

Καθώς είναι γνωστό στις μετωπικές συγκρούσεις 
τα αποτελέσματα είναι πολύ οδυνηρά, γιατί οι 
ταχύτητες των οχημάτων προστίθενται. Π.χ. αν το 
ένα αυτοκίνητο τρέχει 80 χιλ/τρα την ώρα και το 
άλλο 70, τα αποτελέσματα θα είναι τα ίδια σαν ένα 
αυτοκίνητο να κτυπούσε σ’ ένα τοίχο με ταχύτητα 
150 χιλ/τρων την ώρα.

Οι Υπηρεσίες της Τροχαίας καταβάλλουν ακατα

πόνητες προσπάθειες για να αποτρέπουν τέτοιου 
είδους παραβάσεις και να εδραιώνουν το αίσθημα 
ασφαλείας στην άσφαλτο. Για να πετύχουν, όμως, 
το στόχο τους αυτό, χρειάζονται την κατανόηση και 
συμπαράσταση όλων των οδηγών, γιατί η ασφάλεια 
στους δρόμους είναι υπόθεση που τους αφορά ά
μεσα.

Προσοχή λοιπόν, στο προσπέρασμα!!!
Για να είναι ακίνδυνο 

το προσπέρασμα, πρέπει:
- Να μην υπάρχει σήμα που απαγορεύει το προ

σπέρασμα.
- Να είναι δυνατό το προσπέρασμα χωρίς παρα

βίαση της διαχωριστικής γραμμής στα σημεία που 
αυτή είναι συνεχής.

- Να έχουμε ορατότητα σε αρκετό κομμάτι του 
δρόμου μπροστά μας.

- Να βεβαιωθούμε βλέποντας τους καθρέφτες ό
τι δεν μας προσπερνά τη στιγμή εκείνη κάποιος άλ
λος.

- Να δώσουμε σήμα με τους δείκτες κατεύθυν-
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σης ότι αλλάζουμε λωρίδα με σκοπό να προσπερά- 
σουμε. Αν το κρίνουμε απαραίτητο, μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε ηχητική ή φωτεινή προειδοποίη
ση για το αυτοκίνητο που προσπερνούμε .

- Να διατηρήσουμε αρκετή απόσταση από το αυ
τοκίνητο που προσπερνούμε.

- Μόλις εμφανιστεί το αυτοκίνητο που προσπερά- 
σαμε στον καθρέφτη μας να χρησιμοποιήσουμε και 
πάλι τους δείκτες κατεύθυνσης για την αλλαγή κα
τεύθυνσης και

- Να μπούμε πάλι στη δεξιά λωρίδα ή στη δεξιά 
πλευρά του δρόμου.

Το προσπέρασμα επιτρέπεται κατά κανόνα προς 
τα αριστερά.

Σε δρόμους με περισσότερες από μία λωρίδα, 
στην ίδια κατεύθυνση και όταν η κυκλοφορία είναι 
πυκνή, επιτρέπεται η δεξιά.

Αυτό ισχύει ακόμα κι’ όταν οδηγούμε με την α
νώτερη επιτρεπόμενη ταχύτητα. Ο οδηγός δεν έχει 
καμμιά αρμοδιότητα να εξαναγκάσει τους άλλους ν’ 
ακολουθούν τις διατάξεις του Κώδικα Μια τέτοια 
διαγωγή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.

Σε μια σειρά αυτοκινήτων που θέλουν να προ- 
σπεράσουν ένα βραδυκίνητο όχημα, πρέπει ν’ ακο
λουθείται σειρά προτεραιότητας, δηλαδή θα προ- 
σπεράσει πρώτα το όχημα που ακολουθεί πρώτα το 
βραδυκίνητο, μετά εκείνο που ακολουθεί δεύτερο 
κ.ο.κ

Το προσπέρασμα απαγορεύεται απολύτως:
- Οπου υπάρχει το σχετικό απαγορευτικό σήμα ή 

διαγράμμιση του δρόμου που δεν το επιτρέπει.
- Οταν η ορατότητα είναι περιορισμένη, όπως 

συμβαίνει π.χ. ιδιαίτερα πριν από στροφές.
- Σε σημεία όπου οι συνθήκες είναι επικίνδυνες.
- Οταν κάποιος μας προσπερνά. Ακόμα κι’ αν το 

προσπέρασμα είναι αντικανονικό, έχουμε υποχρέω
ση να βοηθήσουμε αυτόν που μας προσπερνά.
Απαραίτητες αποστάσεις για προσπέρασμα:

Παραθέτουμε πίνακα από τον οποίο προκύπτουν 
ο χρόνος, η ταχύτητα, η ορατότητα αλλά και η από
σταση που χρειάζονται για να προσπεράσει ένα ό
χημα κάποιο άλλο (ανάλογα με τις ταχύτητές 
τους), ελπίζοντας πως θα βοηθήσει τους οδηγούς 
στη συνειδητοποίηση των κυκλοφοριακών συνθηκών 
και των κινδύνων που προκύπτουν ξαφνικά.

Απαραίτητες αποσταοεις γιο προοπεροομο

Αυτοκίνητο A 

ipexti Ι χ ί ρ Μ

Αυτοκίνητο Β 

ιρ ίχ π  (χΑμ/ω)

Το αυτοκίνητο Α χρειάζεται για νο προσπεροοει το Β

Απόστοση (ρ.) Χρόνο (δευτερ.) Ορατότητα (μ.)

100 80 220 8 5 0 0 -  800

80 70 355 16 8 0 0 -  900

90 80 400 16 8 0 0 -  900

90 70 200 8 5 0 0 -6 0 0

80 60 177 8 4 0 0 -  500

100 90 450 16 9 0 0 -1 .0 0 0
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Η εξέλιξη  της εγκληματικότητας
στη σημερινή Ελλάδα

Η -------1 ως ερμηνεύεται η αύξηση της βαριάς
εγκληματικότητας σήμερα;
Γιατί ο αριθμός των εξιχνιασθέντων κα
κουργημάτων μειώνεται σταθερά και 
γιατί τα εγκλήματα που εμπεριέχουν το 

στοιχείο της βίας ή στρέφονται κατά της περιουσίας 

παρουσιάζουν έξαρση;

Μήπως υπάρχουν και στη χώρα μας τάσεις μετε
ξέλιξης της εγκληματικότητας προς την κατεύθυνση 

του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος; 
Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των δραστών;
Σ ’ αυτά τα καυτά ερωτήματα, που απασχολούν τους 

αναγνώστες μας αλλά και κάθε Ελληνα πολίτη, δί
νουμε στο τεύχος αυτό μία απάντηση μέσα από την 

εισήγηση του Καθηγητή Εγκληματολογίας κ. Νέστο- 
ρα Ε. Κουράκη, που έγινε πρόσφατα στο Πανεπι
στήμιο Αθηνών.



Υπάρχουν ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από την εγκληματικότητα που μας απασχολούν 

-πιστεύω- όλους, ανεξάρτητα από την επαγγελματική ειδίκευση του καθενός και που περιμένουν 
μια πρώτη υπεύθυνη προσέγγιση.

Το πρώτο κρίσιμο ερώτημα είναι: Πώς εμφανίζεται η εικόνα της εγκληματικότητας στη σημερινή 

Ελλάδα σε σχέση με παλαιότερες εποχές; Το δεύτερο: Πώς ερμηνεύονται και εξηγούνται οι 

τωρινέςεξελίξειςτης εγκληματικότητας; Καιτοτρίτο: Πώςμπορείν’αντιμετωπισθείηκατάσταση;

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μελετώντας τα εντε
λώς πρόσφατα στοιχεία 
του 1992 ως προς τα ε
γκλήματα (κακουργήμα
τα ή πλημμελήματα) που 
περιήλθαν σε γνώση των 
Υπηρεσιών της Ελλη
νικής Αστυνομίας και συ- 
γκρίνοντας τα στοιχεία 
αυτά με εκείνα της περιό
δου από το 1980 καιμετά, 
διαπιστώνουμε πρώτα- 
πρώτα μια θεαματική και 
αλματώδη άνοδο των κα
κουργημάτων, δηλ. των 
εγκλημάτων εκείνων που 
απειλούνται από την ποι
νική νομοθεσία με τις 
βαρύτερες ποινές (στέ
ρηση της ελευθερίαςαπό 
δχρόνιακαιπάνω, π.χ. λη
στείες): Ενώ το 1980 τα 
βεβαιωθέντα κακουρ
γήματα ήσαν 1042, μετά 
πέντε μόλις χρόνια 
(1985) υπερδιπλασιά- 
σθηκαν και έφθασαν τα 
2.560, ενώ το 1992 ξεπέ- 
ρασαν τις 6.500 (για την 
ακρίβεια: 6.510 περιπτώ
σεις).

Πάντως η έντονη αυτή 
ανοδική πορεία αφορά 
μόνο στη βαριά εγκλημα
τικότητα που εκφράζεται 
με τα κακουργήματα. Α
ντίθετα ο συνήθης όγκος 
της βεβαιωμένης εγκλη
ματικότητας κατά τηντε
λευταία δωδεκαετία, που 
περιλαμβάνει κυρίως 
τροχαίες παραβάσεις, α- 
γορανομικές παραβά
σεις και παραβάσεις α

σφαλιστικών εισφορών, 
παρουσίασε μεν ανοδι- 
κέςτάσεις, αλλά μικρότε
ρης κλίμακος: Από
295.353τέτοιες περιπτώ
σεις εγκλημάτων (πλημ
μελημάτων και κακουρ
γημάτων) το 1980, φθά- 
σαμε στις 352.488 το 
1984,311.179το 1988 και 
379.652 το 1992.

Υπολογίζεται γενικό
τερα ότι ο μέσος όρος ε
γκλημάτων ανά 100.000 
κατοίκων στην Ελλάδα εί
ναι περίπου 3.500, ενώ 
π.χ. στην Ιταλία, με τα 
στοιχεία της INTERPOL 
για τα έτη 1990 και 1991, 
είναι περίπου 4.500 περι-
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πτώσεις, στη Γαλλία περίπου 6.300 και στη Γερμανία 
6.800.

Εξάλλου, σε επίπεδο στατιστικής τελεσιδίκως κα- 
ταδικασθέντων ατόμων, οι αριθμοί εμφανίζουν λίγο ή 
πολύ στασιμότητα ή και μειωτική τάση: Ενώ το 1980 
ο αριθμός των καταδικασθέντων ήταν 122.828 περι
πτώσεις, το 1989, έπειτα από ορισμένες ανοδικές δια
κυμάνσεις, έπεσε στις 108.983περιπτώσεις καιτο 1991 
στις 112.203.

Ωστόσο γίνεται φανερό ότι οι αριθμοί αυτοί θα πρέ
πει να ερμηνεύονται με εξαιρετική προσοχή και να μην 
συνάγονται βεβιασμένα συμπεράσματα π.χ. η διενέρ
γεια εκλογών και η απεργία των δικηγόρων οπωσδήπο
τε εμείωσαν τον αριθμό των εκδικαζομένων, από τα 
δικαστήρια, υποθέσεων και επομένως τον αριθμό των 
καταδικασθέντων, χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει α
ναγκαστικά ότι επήλθε πράγματι μείωση της εγκλη
ματικότητας κατά την υπό εξέταση περίοδο.

Επίσης ενδέχεται η μειωμένη κίνηση της βεβαιω
μένης εγκληματικότητας, δηλ. της εγκληματικότητας 
εκείνης που περιέρχεται σε γνώση των αστυνομικών 
αρχών, να οφείλεται όχι τόσο σε μια συγκράτηση της 
αύξησής της, όσο σε μιαν αύξουσα αδυναμία των διω
κτικών αρχών να εξιχνιάσουν τα εγκλήματα ή σε μια 
συνακόλουθη απροθυμία των θυμάτων να καταγγέλ
λουν τα εις βάρος τους εγκλήματα προς τις αρχές.

Ενα στα δύο κακουργήματα  
εξιχν ιάζο ντα ι

Πράγματι δε από τη μελέτη των στοιχείων διαπι
στώνεται ότι ο αριθμός των εξιχνιαζομένων κακουρ
γημάτων μειώνεται σταθερά από χρόνο σε χρόνο, γε
γονός που έχει οπωσδήποτε αντίκτυπο στη μικρότερη 
ευαισθητοποίηση των θυμάτων.

Ενώ δηλ. το 1980 τα εξιχνιασθέντα κακουργήματα 
έφθαναν το 91,1 %, το 1992 έπεσαν στο 49,0% πράγμα 
που σημαίνει ότι σήμερα μόλις ένα στα δύο κακουρ
γήματα εξιχνιάζεται. Επίσης και ως προς τη συνολική 
βεβαιωμένη εγκληματικότητα (κακουργήματα και 
πλημμελήματα), ενώ το 1981 μόλις 4,6% των αδικη
μάτων παρέμεναν ανεξιχνίαστα, το 1992 ο αριθμός 
τους έφθανε το 12%.

Εξάλλου, η αύξηση αυτής της πραγματικής εγκλη
ματικότητας, όπως τεκμηριώνεται από τις ανωτέρω εν
δείξεις, δεν φαίνεται να αντισταθμίζεται ούτε από την 
ετήσια αύξηση του πληθυσμού (που υπολογίζεται για 
την Ελλάδα σε μόλις 1,1% ετησίως), ούτε και από τυχόν 
αύξηση των νομοθετικών ποινικοποιήσεων που θα ε
πιβάρυναν αντίστοιχα τον όγκο της εγκληματικότητας 
με όσες πράξεις θα χαρακτηρίζονταν για πρώτη φορά 
ως πλημμελήματα ή κακουργήματα (σημαντικότερη α- 
πότιςποινικοποιήσειςαυτέςθαμπορούσεναθεωρηθεί 
εκείνη του άρθρου 23 ν. 1419/1984, με την οποία προ-

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ  
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1980 81 17.750 41 443 92 117 400 252 4.208 180 98 2.537

1981 87 18.558 63 531 88 135 379 223 4.648 171 105 2.499

1982 135 22.262 41 494 99 170 505 217 4.898 236 126 3.234

1983 210 21.393 81 553 120 173 543 209 4.871 244 ··· 3.234

1984 226 22.919 76 537 96 181 532 216 4.870 350 ... 3.099

1985 263 30.806 81 316 306 143 577 193 4.331 265 ··· 3.391

1986 315 33.843 135 578 230 153 977 285 5.358 330 ··· 3.914

1987 290 36.672 194 519 179 156 1.377 316 5.394 444 ··· 4.017

1988 657 41.142 303 902 511 176 1.557 304 6.688 753 240 5.576

1989 840 41.630 393 827 317 184 1.750 248 6.559 899 191 5.648

1990 1.102 43.623 365 807 267 204 1968 232 6.610 865 191 5.531

1991 1.207 51.591 397 1.166 193 231 2.020 242 6.938 961 243 5.888

1992 1.519 50.626 405 1.489 205 261 2.024 318 6.817 1.108 276 5.745

ΠΗΓΗ: Στατιστικές επετηρ ίδ ις  Ελληνικής Αστυνομίας
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στέθηκε άρθρο 374 εδάφ. ζ’ στον Ποινικό Κώδικα και 
θεσπίσθηκε ως διακεκριμένη - κακουργηματική περί
πτωση κλοπής η αφαίρεση πράγματος από δράστη κι
νούμενο με μηχανοκίνητο μεταφορικό μέσο "τσαντά- 
κηδες* πάντως η νομολογία και πριν από τη θέσπιση 
της διατάξεως αυτής έτεινε να χαρακτηρίζειτις ενλόγω 
πράξεις ως κακουργήματα δυνάμει των άρθρων 374 
εδάφ. στ' ή 380 Ποιν. Κώδ.

Α υξάνοντα ι 
τα εγκλήματα βίας

Από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι η 
εγκληματικότητα στην Ελλάδα εμφανίζει τα τελευταία 
χρόνια μια ποσοτική αύξηση, εμφανέστερη μεν και ε
ντυπωσιακότερη όσον αφορά τις βαρύτερες μορφές 
της, τα κακουργήματα, αφανέστερη δε και μικρότερης 
κλίμακας ως προς τη συνολική της έκταση.

Υπάρχει όμως, άραγε, και ποιοτική διαφοροποίηση 
αυτής της εγκληματικότητας κατά την εξεταζόμενη πε
ρίοδο; Μήπως υπάρχουν δηλ. κάποιες μορφές εγκλη
μάτων ή κατηγορίες δραστών που εμφανίζονται συ
χνότερα από άλλοτε στον εγκληματολογικό χάρτη της 
χώρας;

Ως προς τις μορφές και τα είδη των εγκλημάτων, 
ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η κάθετη αύξηση του 
κακουργήματος της ληστείας, ενός εγκλήματος δηλ. 
που συνδυάζει το στοιχείο της βίας με εκείνο της προ
σβολής κατά της ιδιοκτησίας: Ενώ το 1980 οι βεβαιω
μένες περιπτώσεις ληστείας έφθαναν τις 81, το 1992 
έφθασαν τις 1519, δηλ. μέσα σε 12 χρόνια σχεδόν 
20πλασιάσθηκαν, με αποτέλεσμα να σημειώνονται κα
τά μέσο όρο περισσότερες από 4 ληστείες την ημέρα. 
Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι λη
στείες αυτές γίνονται κατά κανόνα με ιδιαίτερα θρασύ, 
αδίστακτο και καλοσχεδιασμένο τρόπο, με αδιαφορία 
προς τα υποψήφια θύματα και με κύριο στόχο Τρά
πεζες, χρηματαποστολές ή Super-Markets.

Επίσης και ορισμένα άλλα εγκλήματα που εμπεριέ
χουν το στοιχείο της βίας ή στρέφονται κατά της πε
ριουσίας σημειώνουν ιδιαίτερη έξαρση, όπως ιδίως οι 
ανθρωποκτονίες από πρόθεση (117 περιπτώσεις το 
1980, 261 περιπτώσεις το 1992), οι σωματικές βλάβες 
από πρόθεση (από 4.208 το 1980 σε 6.817 το 1992), 
οι αυτοδικίες (από 180 το 1980 σε 1108 το 1992) και 
ακόμη οι κλοπές (από 17.750 το 1980 σε 50.626 το 
1992) και οι απάτες (από 443 το 1980 σε 1.489 το 1992).

Αλματώδης μπορεί να θεωρηθεί και η αύξηση των 
αδικημάτων που συνδέονται με τη χρήση και τη δια
κίνηση ναρκωτικών ουσιών. Από 400 τέτοιες περιπτώ
σεις το 1980φθάσαμετο 1992στοναριθμό2.024, δηλ. 
υπήρξε πενταπλασιασμός των περιπτώσεων μέσα σε 
12 χρόνια. Και, βεβαίως, αυτά είναι μόνο τα επίσημα 
στοιχεία, που καλύπτουν αποκλειστικά περιπτώσεις α- 
π'ευθείας υπαγόμενες στη νομοθεσία περί ναρκωτι
κών.
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Διότι εάν προχωρήσει κανείς σε εκτιμήσεις ως προς 
τον σκοτεινό αριθμό αυτής της μορφής εγκληματικό
τητας και συμπεριλάβει περιπτώσεις που και έμμεσα 
σχετίζονται με αυτήν (π.χ. ληστείες ή διαρρήξεις φαρ
μακείων προς απόκτηση αναγκαίας δόσης ναρκωτι
κού), τότε βεβαίως ο αριθμός φθάνει σε κατακόρυφο 
ύψος, ίσως και στο 50% του όλου αριθμού των δια- 
πραττομένων σοβαρών εγκλημάτων. Είναι δε ενδεικτι
κό, νομίζω, το γεγονός ότι στις ελληνικές φυλακές το 
37%  των κρατουμένων 
(καταδίκων και υποδί
κων) είναι έγκλειστοι α
κριβώς για εγκλήματα 
που σχετίζονται με τα 
ναρκωτικά.

Μέσα στο πλαίσιο των 
τάσεων αυτών, που χα
ρακτηρίζονται, όπως α
ναφέρθηκε, από μιαν έ
ξαρση των εγκλημάτων 
βίας, περιουσίας ή σχε- 
τιζομένων με τα ναρκω
τικά, παρατηρείται και 
μια ευρύτερη μετεξέλιξη 
της εγκληματικότητας, 
τατελευταία χρόνια στην 
Ελλάδα, προς την κα
τεύθυνση του οικονομι
κού εγκλήματος και του 
οργανωμένου εγκλήμα
τος.

Τα ο ικονομικά  εγκλήματα
Ως προς τα οικονομικά εγκλήματα, με την έννοια 

των εγκλημάτων εκείνωνπου προσβάλλουν (βλάπτουν 
ή θέτουν σε κίνδυνο) την καλή λειτουργία της οικο
νομίας ή λειτουργικά σημαντικών κλάδων και θεσμών 
της, έχουν παρουσιασθεί στην ελληνική δικαστηριακή 
πρακτική αρκετές τέτοιες πολύκροτες περιπτώσεις: 
εικονική μεταβίβαση κεφαλαίων από την Ελλάδα σε 
θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού με σκοπό τη φο
ροδιαφυγή, είσπραξη επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής 
Κοινότηταςήτου Ελληνικού Δημοσίου για υποτιθέμενη 
εισαγωγή ή εξαγωγή αγροτικώνπροϊόντων, οικειοποίη- 
ση κεφαλαίων από στελέχη Τραπεζών ή Οργανισμών 
κ.λπ. Επίσης σαντέτοια οικονομικά εγκλήματα θα μπο
ρούσαν να χαρακτηρισθούν η ιδιοποίηση τραπεζικών 
εμβασμάτων από ιδιώτες μέσω ηλεκτρονικών υπολο
γιστών, ο εμπρησμός ή η καταπάτηση και η εκμετάλ
λευση δασικών εκτάσεων, καθώς και η αθέμιτη εμπορία 
αρχαιολογικών ευρημάτων. Υπό μιαν ευρύτερη έννοια, 
ως οικονομικά εγκλήματα είναι δυνατόν να θεωρηθούν 
οι βαρύτερες μορφές ρυπάνσεωςτου περιβάλλοντος, 
η προσβολή δικαιωμάτων της πνευματικής και βιομη
χανικής ιδιοκτησίας, οι σοβαρές περιπτώσεις παρα- 
βάσεως περί το εθνικό νόμισμα και το συνάλλαγμα

(των οποίων όμως η σημασία φθίνει συνεχώς λόγω της 
συντελούμενης ευρωπαϊκής ενοποιήσεως), καθώς και 
οι μεγάλου χρηματικού ύψους περιπτώσεις φοροδια
φυγής. Σε όλες αυτές τις κατηγορίες εγκλημάτων που 
αναφέραμε, τα κρούσματα είναι ολοένα και περισσό
τερα, με κύριο χαρακτηριστικό τον εκλεπτυσμένο και 
δυσεξιχνίαστο τρόπο τελέσεώς τους.

Τα οργανω μένα εγκλήματα
Εξάλλου ως προς τα 

οργανωμένα εγκλήματα, 
με την έννοια των εγκλη
μάτων εκείνων που τε
λούνται από περισσότε
ρα άτομα ευρισκόμενα 
μεταξύ τους σε σχέση ιε
ραρχίας και προσανατο
λισμένα σε σταθερά ε
γκληματικά πρότυπα, οι 
συνηθέστερες μορφές 
τους στην Ελλάδα είναι 
νομίζω προς δύο κα
τευθύνσεις: Αφ ' ενός 
προς την κατεύθυνση της 
τρομοκρατίας, με κύρια 
δραστηριότητα τις επιθέ
σεις εναντίον πολιτικών, 
οικονομικών και δικαστι- 
κώνστόχωνκαιαφετέρου 
προςτην κατεύθυνση της 
εμπορίας ναρκωτικών, σε 

συνδυασμό -κατά περίπτωση- με εμπόριο όπλων και 
τοξέπλυμαβρώμικουχρήματος,χωρίςπάντωςτέτοιου 
είδους πολυσχιδείς περιπτώσεις οργανωμένης δρα
στηριότητας να έχουν ακόμη τεκμηριωθεί στη χώρα 
μας. Σ ’ ένα γενικότερο επίπεδο, ως οργανωμένα ε
γκλήματα μπορούν να θεωρηθούν ακόμη η παροχή 
"προστασίας· σε καταστήματα του υποκόσμου (αλλ1 
όχι μόνον) και σε επιχειρήσεις από τους λεγάμενους 
"νονούς της νύκτας" καθώς και η συστηματική κλοπή 
αυτοκινήτων τα οποία εν συνεχεία επιστρέφονται 
στους ιδιοκτήτες τους έναντι οικονομικού ανταλλάγ
ματος. Ενδιαφέρον είναι να σημειωθεί εδώ ότι ο α
ριθμός των αυτοκινήτων που κλέπτονται κάθε χρόνο 
αυξήθηκε κατακόρυφα από 3.154 αυτοκίνητα το 1985 
σε 5.587 το 1991. Επίσης και στις άλλες κατηγορίες 
του οργανωμένου εγκλήματος, δηλ. την τρομοκρατία 
και το μεγαλεμπόριο ναρκωτικών, παρατηρούνται συ
νεχή κρούσματα.

Η συνέχεια του άρθρου στο επόμενο τεύχος:
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των δραστών.
Γιατί αυξάνεται η εγκληματικότητα και
πώς θα την αντιμετωπίσουμε.
Ποια πρέπει να είναι η στάση των πολιτών.
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ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΟΑΙΙΠΙΧΙΓ

Πολλοί από μας
θα έχουν ακούσει μέχρι σήμερα 
για την οδήγηση 
υπό την επήρεια του αλκοόλ 
και τις συνέπειές της.
Αλλά η οδήγηση
υπό την επήρεια ναρκωτικών
ή ο συνδυασμός της
με χαμηλή δόση αλκοόλ
είναι ένα διαφορετικό κεφάλαιο
για το οποίο οι περισσότεροι
δεν έχουν επαρκείς γνώσεις.

Πολλές φορές μέλη του Τμήματος Ιατροδικα
στικής - Τοξικολογίας των εργαστηρίων EDMON
TON συχνά καλούνται από τα δικαστήρια για να δώ
σουν ειδική γνωμάτευση σε υποθέσεις οδήγησης υ
πό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών μια και τέτοιες 
περιπτώσεις είναι συχνές στον Καναδά. Η διάγνω
ση γίνεται με τη λήψη δειγμάτων αίματος από τον 
ύποπτο οδηγό τα οποία στην συνέχεια αναλύονται 
για να διαπιστωθεί η ύπαρξη ναρκωτικών ουσιών.

Δεν είναι όμως λίγες οι περιπτώσεις που ο κατηγο
ρούμενος στην κατάθεσή του παραδέχεται και ανα
γνωρίζει τη χρήση ναρκωτικών πριν την οδήγηση.

Ο ρόλος τότε του τοξικολόγου είναι να συσχετί
σει την απόδειξη που έχει για την χρήση ναρκωτι
κών με την συμπεριφορά του οδηγού πριν και κατά 
το χρόνο του συμβάντος, όπως αυτή προκύπτει και 
από τα σχετικά σχεδιαγράμματα ή με τις μαρτυ- 
ρίες.
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Τα όσα ακολουθούν είναι αποσπάσματα από μια 
μικρή διάλεξη σε σχέση με τα ναρκωτικά και την 
οδήγηση που έγινε στην πόλη Alberta κατά την 
διάρκεια της οποίας διανεμήθηκαν και ενημερωτικά 
φυλλάδια για τους άνδρες της τροχαίας ώστε να έ
χουν πάντα στα χέρια τους μια εύκολη πηγή πλη
ροφόρησης για αυτό το θέμα.

ΠΩΣ ΣΤΗ Ρ ΙΖΕ ΤΑ Ι Η Κ ΑΤΗΓΟ ΡΙΑ
Για να ασκηθεί ποινική δίωξη για οδήγηση υπό 

την επήρεια ναρκωτικών απαιτείται να υπάρχουν τα 
εξής δύο πρωταρχικά στοιχεία.

1. Πρέπει να υπάρχει απόδειξη χρήσης ναρκωτι
κών. Αυτό το στοιχείο πρέπει να προέρχεται ή από 
ανάλυση αίματος ή από ομολογία του κατηγορου
μένου. Η συγκεκριμένη ναρκωτική ουσία πρέπει να 
προσδιορίζεται επακριβώς (π.χ. βάλλιουμ). Είναι 
σημαντικό να καθοριστεί το είδος των ναρκωτικών 
που έχει καταναλώσει, η ποσότητα απ’ το κάθε ένα 
και το πότε έγινε η χρήση σε σχέση πάντα με το υ
πό συζήτηση συμβάν.

2. Πρέπει να υπάρχει σχεδιάγραμμα οδήγησης, 
της πορείας δηλαδή που θα ακολούθησε το όχημα 
ή άλλες φυσικές ενδείξεις ή σημεία που να δεί
χνουν την επιρροή ή την διαταραχή.

Οι λεπτομέρειες του τρόπου οδήγησης πριν από 
το συμβάν πρέπει να παρουσιαστούν από την αστυ
νομία ή και από πολίτες μάρτυρες, (π.χ. έκανε επι

κίνδυνους ελιγμούς περνώντας κόκκινα φανάρια, α
νεβαίνοντας πεζοδρόμια κ.λπ). Η συμπεριφορά του 
ατόμου και τα φυσικά συμπτώματα, (π.χ. μη κανο
νική άρθρωση, ευφορία κλπ. είναι σημεία που επί
σης πρέπει να προσεχθούν και να ληφθούν υπ’ ό- 
ψιν. Αυτά τα στοιχεία είναι κρίσιμα για την επίτευξη 
καταδίκης σε αυτές τις περιπτώσεις, διότι επιτρέ
πουν στον τοξικολόγο να συσχετίσει τα συμπτώμα
τα που παρατηρήθηκαν, με το συγκεκριμένο ναρ
κωτικό το οποίο υπεδείχθη από τον κατηγορούμε
νο, ή βοηθά στον εντοπισμό της ποσότητας ναρκω
τικών που καταναλώθηκε και το οποίο υπάρχει και 
στο υπό ανάλυση αίμα.

Ο ειδικός επίσης της ανάλυσης του δείγματος α
ναπνοής ευρίσκεται στη μοναδική θέση να λάβει υ
π’ όψιν του τα συμπτώματα της διατάραξης και κα
τά πόσον αυτά συσχετίζονται ή είναι σε αναλογία 
με την μετρημένη περιεκτικότητα του αλκοόλ στο 
αίμα.

Εάν τα εκδηλωθέντα συμπτώματα δεν είναι σε 
συνάρτηση με τα αποτελέσματα που προέκυψαν με 
την ανάλυση του δείγματος της αναπνοής τότε ο ο
δηγός θα πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω για το εν
δεχόμενο χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Η Ν Ο Μ ΙΜ Ο ΤΗ ΤΑ  
ΛΗ Ψ Η Σ Δ Ε ΙΓΜ Α ΤΟ Σ Α ΙΜ Α ΤΟ Σ

Ο Κώδικας Εγκληματολογίας του Καναδά αναφέ-
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ρει σχετικά με τη λήψη αίματος ότι:
'Οποιοσδήποτε προκαλεί παράβαση όταν οδηγεί 

μοτ/το ή άλλου είδους όχημα ή οδηγεί ή βοηθά στη 
λειτουργία αεροπλάνου ή τρένου ή έχει τον έλεγχο 
των ανωτέρω εάν είναι σε κίνηση ή όχι όταν η ικα
νότητα του ατόμου να οδηγεί είναι μειωμένη εξαι- 
τίας της χρήσης αλκοόλ ή ναρκωτικών επιτρέπεται 
η λήψη δείγματος αίματος όταν υπάρχει βάσιμη υ
ποψία για χρήση των παραπάνω ουσιών" .

Δεν υπάρχουν διατάξεις που να καθορίζουν ότι η 
λήψη αίματος γίνεται με ένταλμα όταν υπάρχει υ
ποψία χρήσης ναρκωτικών. Τέτοια δείγματα μπορεί 
να ληφθούν και εθελοντικά.

Στις περιπτώσεις που ο κατηγορούμενος έχει 
τραυματιστεί και το νοσοκομείο έχει λάβει αίμα για 
την μετέπειτα θεραπευτική αγωγή του, τα δείγματα 
αίματος μπορεί να ληφθούν και από τις αρχές με έ
να απλό ένταλμα ή παραγγελία εάν υπάρχει υποψία 
ότι η παράβαση προήλθε από χρήση ναρκωτικών 
ουσιών.

ΤΡ Ο Π Ο Σ ΕΝ ΕΡΓΕΙΑ Σ  
ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙΩ Ν  ΙΑ ΤΡΟ Δ ΙΚ Α ΣΤΙΚ Η Σ

Τα δείγματα αίματος για περιπτώσεις οδήγησης 
υπό την επήρεια αλκοόλ υποβάλλονται πρώτα στο 
Τμήμα Ελέγχου Αλκοόλ. Μπορεί να μεταβιβαστεί 
και στο Τμήμα Τοξικολογίας προς ανάλυση για ναρ
κωτικά εάν το συγκεκριμένο ναρκωτικό ή υποψία 
για ικανή ποσότητα ναρκωτικού ή τα αποτελέσματα 
του τεστ για αλκοόλ είναι κάτω από 100 mg επί 
τοις εκατό.

Είναι σημαντικό να ελέγχονται πάντα οι παρα
τηρήσεις του εργαστηρίου ανάλυσης αλκοόλ για να 
καθορίσει πότε η ανάλυση των εργαστηρίων της

Τοξικολογίας η οποία σχετίζεται με την ανάλυση 
για ναρκωτικές ουσίες θα είναι διαθέσιμη.

Ο σωλήνας του Ιατροδικαστικού εργαστηρίου για 
συλλογή αίματος πρέπει να είναι αρκετός σε χωρη
τικότητα για την τοξολογική ανάλυση όπως και για 
το αλκοόλ στις περισσότερες των περιπτώσεων. Ο 
δεύτερος σωλήνας με αίμα δεν μπορεί και δεν πρέ
πει να αναλυθεί από τα Τμήματα Τοξικολογίας και 
Αλκοόλ.

Πρέπει να κρατηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 258 
του Κώδικα Εγκληματολογίας έτσι ώστε να δίνει 
την δυνατότητα στον κατηγορούμενο για επανεξέ
ταση εάν ζητηθεί.

ΝΑΡΚΩ ΤΙΚΑ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Πολλά φαρμακευτικά παρασκευάσματα καθώς 
και απαγορευμένα ναρκωτικά που χορηγούνται με 
ή χωρίς ιατρική συνταγή, μπορεί να προκαλέσουν 
διαταραχή. Τα πιο συνήθη ναρκωτικά που προκα- 
λούν διαταραχή στον Καναδά μπορούν να υποδιαι
ρεθούν σε 3 κύριες κατηγορίες: 1) Αυτά που επη
ρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα (κατευναστι- 
κά). 2) Τα διεγερτικά και 3) Τα προϊόντα ινδικής 
κάνναβης.

1. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ -
ΚΑΤΑΠΡΑΎ’ΝΤΙΚΑ
Τα περισσότερα ναρκωτικά (όπως και το αλκοόλ) 

κατευνάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα του σώ
ματος. Συνήθως η διαταραχή που προέρχεται από 
τα ναρκωτικά προστίθεται στη διαταραχή που 
προέρχεται από το αλκοόλ. Για παράδειγμα ένας 
εμφανέστατα επηρεασμένος οδηγός του οποίου η
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ΠΡϋΣϋΧΕ
ΣΤΟ 

ΑΛΚΟΟΛ

περιεκτικότητα του αίματος σε αλκοόλ είναι μόνο 
20-30 mg επί τοις εκατό μπορεί να έχει πάρει κά
ποιο αριθμό δισκίων Librium, το οποίο όμως δεν α- 
νιχνεύεται κατά την εξέταση με την μέθοδο της α
ναπνοής.

Ενδείξεις επηρρεασμού από καταπραϋντικά:
Μέθη παρόμοια με αυτή του αλκοόλ χωρίς όμως 

να μυρίζει αλκοόλ -μη ομαλή οδήγηση του αυτ/του 
- άστατο περπάτημα - αργή ομιλία και κομμένες 
συλλαβές - πολύ αργά αντανακλαστικά - δυσκολία 
στην αντίληψη - νωθρότητα, υπνηλία.

Μερικές αξιόπιστες πηγές πληροφορίας και απο
φυγής των ουσιών αυτών είναι: Να αναγράφονται 
τα ονόματα των ασθενών, τα ονόματα των ναρκωτι
κών, καθορισμένη δοσολογία όπως "μπν καταναλώ
νεται αλκοολούχα ποτά - μπορεί να προκαλέσει νω
θρότητα", “Αυτό το ναρκωτικό μπορεί να επηρεάσει 
την ικανότητα οδήγησης"

Τα ναρκωτικά που βρίσκονται συνήθως στην κα
τοχή του επιρρεασμένου οδηγού είναι: Valium, Hal- 
cim, Xanax, Ativan.

Παράγωγα οπίου: Μορφίνη, Demerol, Κοδεϊνη 
και φαρμακευτικά παρασκευάσματα με βάση την 
Κοδεϊνη όπως Tylemol 3 και 4.

Βαρβιτουρικά: Fiorinal, Phenaphen, Nytol.
Αλλα ανάμικτα καταπραϋντικά που μπορούν να ε

πηρεάσουν είναι χημικά διαλύματα όπως και η πα- 
ρατεταμένη αναπνοή από σωληνάριο κόλλας.

ση, πίστη ότι όλα βαίνουν καλώς
- διαλείψεις στην προσοχή κατά την οδήγηση, α

γνοώντας και τους φωτεινούς σηματοδότες
- γίνεται υπερκινητικός, μιλάει πάρα πολύ
- η όραση εξασθενεί, μπορεί να υπάρξει δυσκο

λία ως προς την εστίαση των αντικειμένων, τα μά
τια γίνονται ευαίσθητα στο φως - παράπονα - νευ
ρικότητα, καχυποψία, αίσθημα ότι κάποιος σε πα
ρακολουθεί, προσπάθεια να ξεφύγει από κάποιους, 
ακούει ψιθύρους, βηματισμούς.

3. ΠΡΟΤΟΝΤΑ ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
Μαριχουάνα, χασίς, χασισέλαιο και όλα τα παρά

γωγα της κάνναβης έχουν τις ακόλουθες ενδείξεις 
διαταραχής:

Διάθεση: Μπορεί να είναι νωθρός ή σε ευφορία, 
ή φλύαρος, μπορεί να γελάει χωρίς λόγο, μπορεί 
να επαναλαμβάνει μερικά πράγματα και να μη θυ
μάται πρόσφατα γεγονότα.

Φυσικές ενδείξεις: Δεν μπορεί να σταθεί καλά 
στα πόδια του, έχει μειωμένα αντανακλαστικά - δια
ταραχή στην αντίληψη του χρόνου και της απόστα
σης, αυξημένη αστάθεια στην οδήγηση και μειωμέ
νη αντίληψη του κινδύνου.

ΣΥΜ Π ΕΡΑ ΣΜ Α ΤΑ
Οι περιπτώσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλ

κοόλ και ειδικότερα εκεί που υπάρχει υποψία 
χρήσης ναρκωτικών είναι συχνά πολύπλοκες και ό
χι τόσο ξεκάθαρες. Πάντα πρέπει να έχουμε στο 
μυαλό μας το βασικό στοιχείο που είναι η απόδειξη 
και πως θα φτάσουμε σ’ αυτή. Είναι απαραίτητα να 
γίνεται ουσιαστική και λεπτομερειακή αναφορά των 
πληροφοριών, των σημείων και των λοιπών ενδεί
ξεων κατά την προετοιμασία της δικαστικής υπόθε
σης.

Αυτοί που κάνουν τις έρευνες πρέπει να θυ
μούνται και τα Τοξικολογικά και Ιατροδικαστικά ερ
γαστήρια είναι πολύτιμα αξιόλογα και αξιόπιστα κέ
ντρα πληροφοριών και αναφορών σε κάθε περίπτω
ση.

Βοηθητικά μέλη των Τμημάτων Τοξικολογίας 
μπορούν να παρέχουν ειδικές συμβουλές για το 
πώς θα προπαρασκευαστεί επιστημονικά και τεκμη
ριωμένα μια υπόθεση και αν χρειασθεί να παρου- 
σιασθούν στο δικαστήριο οι ίδιοι και να δώσουν τη 
δική τους μαρτυρία και επιστημονική άποψη σαν ει
δικοί πραγματογνώμονες.

2. ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Κοκαΐνη και αμφεταμίνες διεγείρουν το κεντρικό 

νευρικό σύστημα. Οι ενδείξεις της διαταραχής από 
τα διεγερτικά είναι οι εξής:

Διάθεση: γενική ευφορία, ευτυχία, αυτοπεποίθη-

*  Το άρθρο αποτελεί μετάφραση του αστυφύλακα 
Δόλκα Νικολάου απο το περιοδικό GAZETTE της 
αστυνομίας του Καναδά όπως παρουσιάζεται απο 
τους Κ. Janzen και L. Walter Διευθυντές των τοξικο- 
λογικών εργαστηρίων της EDMONTON.
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Η ΑΥΤΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Του  C L IF  C O P E L A N D
Κ α θ η γ η τή  Α σ τυ ν . Κ ο λ λεγ ίο υ  το υ  Ο ν τά ρ ιο  - Κ α να δ ά

Ενα από τά θέματα, που πάντα αφορούσαν την αστυνομία είναι η Ψυχολογία των Ανθρώπινων Σχέσεων. 
Οταν οι αστυνομικοί διαθέτουν το 50 με 90% του χρόνου τους στην επαφή με το Κοινό, 

οι κατάλληλες γνώσεις και επιδεξιότητες για τη δημιουργία σωστών σχέσεων 
και ικανοποιητικής επικοινωνίας, είναι γι’ αυτούς αναγκαίες.

Οι θεωρίες για τις Ανθρώ
πινες ή Δημόσιες Σχέσεις, 
συχνά, φαίνονται άνοστες α
ναφορές, που έχουν συντα
χθεί από γραφειοκράτες, οι 
οποίοι δεν έχουν καμμιά αί
σθηση και οπωσδήποτε κα
θόλου σαφή αντίληψη του τι 
σημαίνει, πραγματικά να βρί
σκεσαι, "έξω στο δρόμο". Α
κόμα, οι θεωρίες για τις Αν
θρώπινες Αλληλεπιδράσεις, 
είναι συνήθως διατυπωμένες 
εντελώς γενικά και αφηρη- 
μένα, ώστε είναι δύσκολο να 
τις συσχετίσει κανείς με 
πραγματικά περιστατικά.

Πολλά έχουν γραφεί σε 
βιβλία, άρθρα, αλλά και σε 
εγκύκλιες διαταγές, για τη 
σωστή συμπεριφορά του α
στυνομικού, ώστε να μπορεί 
να ελέγξει τέτοιες καταστά
σεις. Ομως, τέτοιες οδηγίες 
επιβάλλουν μόνο την απομνημόνευση κάποιων 
τύπων συμπεριφοράς, αντί να αποβλέπουν στην κα
τανόηση των διανοητικών λειτουργιών στη συγκε
κριμένη περίσταση, των ατόμων που έρχονται σε ε
παφή με τον αστυνομικό. Αντίθετα, η κατανόηση 
του τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει μέσα στο μυα
λό του άλλου, θα βοηθήσει οπωσδήποτε έναν έξυ
πνο αστυνομικό να ανακαλύψει τα αίτια, και να α

1η Φύση -  Αρχική Επαφή

Αστυνομικός Παραβάτης

ποφύγει τα δυσάρεστα απο
τελέσματα αυτών των κατα
στάσεων.

Θα πρέπει να παραδε
χτούμε ότι ο περισσότερος 
κόσμος δεν είναι λογικός ότι 
δρα περισσότερο ψυχολογι
κά. Οι κοινωνιολόγοι και οι 
ψυχολόγοι τονίζουν, πως τα 
αισθήματα παίζουν ένα ρό- 
λο-κλειδί στην ανθρώπινη 
συμπεριφορά. Για παράδειγ
μα, η αληθινή φιλία δεν στη
ρίζεται στο συμφέρον, με τη 
σκέψη του τι μπορεί να κάνει 
ο φίλος μας για να μας 
βοηθήσει να ανεβούμε επαγ
γελματικά ή κοινωνικά, αλλά 
σε αισθήματα αρέσκειας ή 
θαυμασμού ή στη διαπίστω
ση της ύπαρξης κοινών εν
διαφερόντων ή πεποιθή 
σεων. Και ο αστυνομικός, 
πρέπει να γνωρίζει αυτή τη 

βασική αρχή, αν θέλει να προβλέπει, να ελέγχει, ή 
-τέλος πάντων- να αποφεύγει με επιτυχία περιττά 
προβλήματα.

Η αυτεπίγνωση είναι από τα κύρια και βασικά 
στοιχεία που χαρακτηρίζουν την εσωτερική μας 
δομή και διαμορφώνουν την εξωτερική συμπεριφο
ρά. Ο γνωστός ψυχολόγος CARL ROGERS, δίνει 
τον παρακάτω ορισμό της: "Είναι μία σχηματισμένη

2η Φάση -  Λήψη μηνύματος άπ' τόν παραβάτη 

Αστυνομικός Παραβάτης
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με συνέπεια αντίληψη που συντίθεται από τις από
ψεις μας για τα χαρακτηριστικά του εαυτού μας, 
και από τις απόψεις μας για τις σχέσεις μας με 
τους άλλους και με τις διάφορες θεωρήσεις της 
ζωής, μαζί με τις αξίες που συνδέονται μ’ αυτές τις 
απόψεις" που σημαίνει με άλλα απλά λόγια πως η 
αυτεπίγνωση (ή αυτοσυνειδησία ή αυτοαντίληψη ή 
"εγώ"), είναι η εικόνα, που έχει σχηματίσει ο καθέ
νας μας για τον εαυτό του, και η πεποίθηση για τη 
θέση που κατέχει μέσα στο παγκόσμιο σκηνικό. Ο 
CARL ROGERS πιστεύει πως όταν γεννιόμαστε, δεν 
έχουμε αυτή την αίσθηση της αυτεπίγνωσης που τη 
δημιουργούμε και την αναπτύσσουμε αργότερα, με 
την κοινωνική συμβίωση και τις επιδράσεις στη συ
μπεριφορά και τη δημιουργία της προσωπικότητάς 
μας, από την οικογένεια, τους φίλους και γενικά 
τον περίγυρό μας. Αυτές οι σχέσεις μας με τους 
άλλους, μας δείχνουν πώς μας αντιμετωπίζει η κοι
νωνία και βέβαια, ποιά είναι η θέση μας σ’ αυτή. Α
πό τη στιγμή που θα δημιουργηθεί αυτή η αυτεπί
γνωση θα τη χρησιμοποιούμε, πιά, σαν βάση για να 
κρίνουμε, αν οι άνθρωποι, τα γεγονότα, ή γενικά το 
περιβάλλον είναι επικίνδυνα ή φιλικά για μας. Οι

3η Φάση -  Αντίδραση παραβάτη

Αστυνομικός Παραβάτης

περισσότεροι θα αντιστεκόμαστε σθεναρά σε ό,τι 
παρεκκλίνει από τις θέσεις μας θεωρώντας το επι
κίνδυνο για την "αγαπημένη" μας αυτεπίγνωση.

Οι άνθρωποι, συνήθως, πιστεύουν ότι έχουν διά
φορα προτερήματα,και πως μπορούν να εκπληρώ
σουν διάφορους ρόλους στη ζωή. Ισως να βλέπουν 
τους εαυτούς τους πολύ αρρενωπούς, ή πνευματι
κά ανώτερους, ή τίμιους και νομοταγείς, ή πολύ 
εργατικούς... Και ο αστυνομικός, δεν αποκλείεται 
να έρθει σε επαφή με κάποιο παραβάτη, που -παρά 
την παράβαση που μόλις έχει κάνει- πιστεύει ακρά
δαντα πως είναι το πρότυπο του τίμιου και νομο
ταγή καλού πολίτη. Είναι σημαντικό ο αστυνομικός 
να αναγνωρίζει αυτό το βασικό ανθρώπινο χαρα
κτηριστικό. Ο αστυνομικός, που -από τη θέση του- 
πράγματι καλείται να εκπληρώσει διάφορους ρό
λους, εκτός από οικογενειάρχης, φίλος και συνά
δελφος, είναι ο άνθρωπος που θα επιβάλλει το νό
μο, θα ελέγξει τον παραβάτη, και θα προσπαθήσει 
να του διδάξει τη μελλοντική σωστή συμπεριφορά 
του.

Αν και είναι πρακτικά -αλλά και οικονομικά- 
ασύμφορο να γίνονται συστάσεις σε κάθε παραβά
τη, εντούτοις επιβάλλεται η αστυνομία να ενθαρ
ρύνει την τάση των πολιτών για συνεργασία κάνο
ντας απλά συστάσεις -για ελαφρές βέβαια παραβά
σεις -σε όσους συμμορφώνονται γρήγορα και χω
ρίς πολλές διαμαρτυρίες στις οδηγίες της. Αντίθε
τα αυτοί που δεν συμμορφώνονται, θα αντιμετωπί
σουν μετά την παρατήρηση, το πρόστιμο, τη μήνυ
ση ή και τη σύλληψη. Καθήκον του αστυνομικού εί
ναι, ακόμα, να συμβουλεύει εκείνους τους παραβά
τες, που πέφτουν σε κάποια ενδιάμεση κατηγορία, 
παραβάσεων, ώστε να μην τους αρκεί απλά μια 
προφορική σύσταση αλλά να μη χρειάζεται και ποι
νική δίωξη, να αντιμετωπίζουν το Νόμο πιό υπά
κουα και με μεγαλύτερο σεβασμό. Σε αυτή την κα
τηγορία ανήκουν οι περισσότεροι μικροπαραβάτες 
και οι πρωταγωνιστές ενδοοικογενειακών διενέ
ξεων: "Οταν η αυτοεκτίμησή μας αισθανόμαστε ότι 
κινδυνεύει, αυτόματα γεννιέται μια τάση να αντιστα- 
θούμε και να αποκρούσουμε βίαια κάθε κατηγορία 
για τις πράξεις μας... Συχνά όμως, μόλις ο φόβος 
του κινδύνου χαθεί μπορούμε να σκεφτούμε πιο α
ντικειμενικά και να αλλάξουμε γνώμη".

Ετσι μια εκτίμηση του πώς και πόσο τα λόγια ή

4η Φάση -'Εσωτερική διεργασία Παραβάτη

Αστυνομικός Παραβάτης
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οι πράξεις του αστυνομικού μπορούν να αυξομειώ- 
σουν την αυτεπίγνωση του παραβάτη, που έρχεται 
σε επαφή μαζί του, είναι πολύ χρήσιμη. Ας δούμε, 
όμως, σε φάσεις, τις λεπτομέρειες αυτής της ε
παφής.

Ο αστυνομικός αποφασίζει να παρέμβει, μόλις α
ντιλαμβάνεται κάποια παράβαση. Η πρόθεσή του εί
ναι να προειδοποιήσει ή και να επιπλήξει τον παρα
βάτη για ό,τι έκανε. Θα μπορούσαμε ωστόσο, να 
προσθέσουμε πως σκοπεύει ακόμα στην αλλαγή ή 
τουλάχιστον στην επηρεασμό της μελλοντικής συ
μπεριφοράς του παραβάτη.

Η αυτεπίγνωση του παραβάτη είναι, όπως έχου
με πει, κάτι πολύ σημαντικό γι’ αυτόν. Ετσι κάθε τι 
που ο παραβάτης πιστεύει ότι αποτελεί κίνδυνο για 
την αυτεπίγνωσή του, το αποκρούει πνευματικά ή 
και σωματικά. Στα διαγράμματα, το Ά Ε ’ αντιπροσω
πεύει το επίπεδο της αυτεπίγνωσης του παραβάτη. 
Οσο αυτό το επίπεδο δεν επηρεάζεται, ο παραβά
της είναι καταδεκτικός παρατηρήσεων και ο αστυ
νομικός μπορεί να τον οδηγήσει στην κατεύθυνση 
που θέλει.

Κάθε απειλή, που εκδηλώνεται είτε λεκτικά είτε 
με χειρονομίες, μπορεί να μειώσει την αυτεπίγνωση 
του παραβάτη, και να τον φέρει σε μειονεκτική θέ
ση. Δεν έχει σχέση αν η απειλή είναι “πραγματική" 
ή όχι, αρκεί να ’ναι "πραγματική" για το άτομο που 
τη δέχεται. Ενας αστυνομικός με στολή, η σειρήνα 
του περιπολικού, ο αυστηρός τόνος στην ομιλία, 
αυτά είναι συνήθως που ο παραβάτης θεωρεί "α
πειλή".

Οταν το 93% των επαφών μας με τους γύρω γί
νεται με τη "σωματική διάλεκτο" (δηλ. με χειρονο
μίες ή και με το ύφος μας μόνο) και μόνο το 7% γί
νεται λεκτικά, τότε δεν είναι παράδοξο που οι πε
ρισσότερες από τις απειλές που εκπέμπουμε, εκπέ- 
μπονται ασυνείδητα. Καθήκον του αστυνομικού, 
που θέλει να επικοινωνεί πιό δραστήρια και αποτε
λεσματικά με το Κοινό, είναι να αυξήσει το επίπεδο 
του αυτοελέγχου του γι’ αυτές τις απειλές, που α
συνείδητα εκπέμπει. Εκείνοι που είχαν την ευκαιρία 
να δουν τους εαυτούς τους να μιλούν στην τηλεό
ραση, αντιλαμβάνονται αμέσως τη διαφορά ανάμε
σα στο τι ήθελαν να μεταδώσουν, και τι μετάδωσαν 
στην πραγματικότητα.

Από την στιγμή που ο παραβάτης θα δεχτεί την

απειλή, αναγκάζεται να υπερασπιστεί το επίπεδο 
της αυτεπίγνωσής του. Ο καθένας βέβαια θα το 
προσπαθήσει αυτό με κάποιο δικό του τρόπο, ό
πως:

α) σωματική βία, -ο παραβάτης μπορεί να βγει α
πό το αυτοκίνητό του- για παράδειγμα- και να 
χτυπήσει τον αστυνομικό.

β) ύβρεις, δηλώσεις του τύπου "δεν με ξεφορτώ
νεσαι παλιομπάτσε" είναι αρκετά συχνές.

γ) διάφορες δικαιολογίες που θα ελαφρύνουν ή 
θα μεταθέσουν την ευθύνη του 

Κοινά παραδείγματα είναι:
1) Οι κουτές ερωτήσεις -"Γιατί να μην τρέχω; Ο

λοι έτσι πηγαίνουν".
2) Οι υπεκφυγές με την επίρριψη της ευθύνης σε 

άλλους. Για παράδειγμα, ο οδηγός που ελέγχεται 
για υπερβολική ταχύτητα, επιμένει πως φταίνε όλοι 
οι άλλοι, που τρέχουν υπερβολικά, και τον έκαναν 
να χάσει την αίσθηση της δικής του ταχύτητας.

3) Η μετατόπιση-εκφόρτιση του συναισθηματικού 
πάθους σε κάτι άλλο από την πραγματική του 
πηγή, -για παράδειγμα, ο αστυνομικός πηγαίνει σε 
ένα σπίτι για να επιδώσει ένα κλητήριο θέσπισμα.

5η Φάση Απάντηση τού παραβάτη 6η Φάση -  ’Αντίδραση τού 'Αστυνομικού
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Ο κατηγορούμενος εκπλήσσεται και θυμώνει, ίσως 
να θέλει να δώσει και μια μπουνιά στον αστυνομι
κό, αλλά ξέρει πως αυτό θα δημιουργήσει καινούρ
για προβλήματα κι έτσι, δίνει λύση και διαφυγή 
στον ψυχικό του αδιέξοδο, σχίζοντας το κλητήριο 
θέσπισμα μπροστά στον αστυνομικό γελώντας.

4) Η αντιρρόπηση, η τάση, δηλαδή να ξεπερνάμε 
τα αισθήματα κατωτερότητας που μας δημιουρ- 
γούνται σε κάποιο τομέα, με το να προχωρούμε σε 
κάποιον άλλο που υπερέχουμε-, για παράδειγμα, ο 
αστυνομικός βρίσκει ένα ανήλικο ζευγαράκι μέσα σ' 
ένα κινηματογράφο, που προβάλλει ένα ακατάλλη
λο έργο. Το αγόρι πιστεύει πως πρέπει να προστα
τεύσει αυτό, που στα μάτια του, σημαίνει "ανδρι
σμός", και αρχίζει να βρίζει τον αστυνομικό.

Με όλους αυτούς τους τρόπους, λοιπόν, προ
σπαθεί ο παραβάτης να υπερασπίσει και να δια
τηρήσει ανέπαφο το επίπεδο της αυτεπίγνωσής 
του. Ο ιδεώδης παραβάτης βέβαια, θά 'ταν εκείνος 
που θα παραδεχόταν: "Μάλιστα, κύριε τροχονόμε, 
είμαι ένας ανόητος και απρόσεκτος οδηγός, και 
πρέπει να ελεγχθώ αυστηρά για την παράβαση που 
έκανα. Ξέρω, και μπορώ, να οδηγώ καλύτερα. Δέ
χομαι την κλήση, παρότι δεν μου αρέσει να κατα

λαμβάνομαι παραβάτης". Η αυτεπίγνωση αυτού του 
ανθρώπου δεν τραυματίζεται από την παρατήρηση 
του τροχονόμου, γιατί ξέρει πως πραγματικά είναι 
παραβάτης. Και αφού δεν αισθάνεται να κινδυνεύει 
η αυτεπίγνωσή του, δεν υπάρχει λόγος και να α
μυνθεί.

Σ' όλες, λοιπόν, τις περιπτώσεις, που ο παραβά
της χρησιμοποιεί κάθε μέσο άμυνας, για να προ
στατεύσει την αυτεπίγνωσή του, στέλνει κι όλας ένα 
μήνυμα πίσω στον αστυνομικό.

Αυτή η φάση είναι η κρίσιμη και καθοριστική για 
τη διάκριση ανάμεσα στον "επαγγελματία" και τον 
"ερασιτέχνη" αστυνομικό. Ο αστυνομικός δεν παύει 
νά 'ναι άνθρωπος και να έχει τη δική του αυτεπί
γνωση. Ετσι, οι προθέσεις του και η ψυχική του 
προδιάθεση, μπορούν να επηρεαστούν από τον 
τρόπο που θα αντιδράσει ο παραβάτης. Σχετικά ο 
δρ. WAYNE DYER υποστηρίζει ότι δεν φταίνε οι άλ
λοι, όταν εμείς αισθανόμαστε -ψυχολογικά- άσχη
μα. "Είμαστε εμείς οι ίδιοι που μόνοι μας διαλέγου
με, αν θα νοιώθουμε καλά ή άσχημα". Αν, λοιπόν, ο 
αστυνομικός θεωρήσει ότι αυτοί οι διάφοροι τρόποι 
άμυνας του παραβάτη, είναι γι’ αυτόν προσωπική 
πρόκληση, τότε είναι επόμενο να αντιδράσει επιθε
τικά, κάτι που μπορεί να εκδηλωθεί ακόμα και με 
την άσκηση σωματικής βίας, παρά τις διάφορες συ
νέπειες που μπορεί να συνεπάγεται γι’ αυτόν. Ενώ 
αντίθετα, αν εκλάβει τις αντιδράσεις του παραβάτη 
απλά σαν πράξεις, και καταλάβει πως δεν α
πευθύνονται προσωπικά σ’ αυτόν, τότε θα μπορέσει 
να αντιδράσει σωστά και ψύχραιμα, και να τον "α
φοπλίσει".

Μερικοί αστυνομικοί, λοιπόν, δυσκολεύονται να 
καταλάβουν, πως η αντίδραση του παραβάτη σκο
πεύει στη διάσωση της αυτεπίγνωσής του, και όχι 
στη μείωση της δικιάς του.

Η παρατήρηση και η έρευνα, όμως έχουν δείξει, 
πως δεν είναι αδύνατο να ελέγξουμε και να χειρα
γωγήσουμε τον τρόπο αντίδρασης του παραβάτη, 
αρκεί να μην παίρνουμε προσωπικά τον άσχημο, ί
σως, τρόπο που θα αντιδράσει, και να προσπα
θούμε να κάνουμε πιό άνετη και οικεία την επαφή 
του μαζί μας, ώστε η αυστηρότητα του υπηρεσια
κού καθήκοντος, από τη μεριά μας και η επιθετικό
τητα της διαμαρτυρίας από την δική του, να χαλα
ρώσουν. Μια τέτοια βέβαια συμπεριφορά προϋπο
θέτει κάποια ψυχολογική ωριμότητα, που έρχεται 
με το χρόνο, την πείρα και την κατανόηση. Και 
αυτή η ωριμότητα είναι το πιό ψηλό σκαλοπάτι της 
τελειότητας για τον αστυνομικό, είναι το χαρακτηρι
στικό του “επαγγελματία".

Μετάφραση: Ανθυπ. Κων. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
το υ  Α σ τυ ν ό μ ο υ  Α ’ Γ ρ η γ ο ρ ίο υ  Α ναγνώ σ το υ

Η οικοδόμηση της Ενωμένης Ευρώπης, όραμα που άρχισε από το 1950, 
μετά από μεγάλες ιστορικές φάσεις, με αποκορύφωμα την υπογραφή της συνθήκης του Μάα- 

στριχτ, σήμερα εξελίσσεται διαρκώς προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Τώρα πλέον υπάρχουν οι θεσμικές βάσεις που υπερβαίνουν τις συμβατικές σχέσεις 

μεταξύ κυρίαρχων κρατών και ανοίγουν διάπλατα το δρόμο 
για την νομισματική και οικονομική ένωση, 

τη χάραξη μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας 

(αργότερα και κοινής αμυντικής πολιτικής) για την κοινωνική εν γένει πρόοδο των λαών.
Τα Ευρωπαϊκά όργανα είναι εκείνα στα οποία έχει ανατεθεί από τις Συνθήκες 

η πραγματοποίηση του κοινοτικού έργου και η υλοποίηση των νέων πολιτικών προτεραιοτήτων
στην Ευρώπη των πολιτών.

Με την ευκαιρία της ανάληψης από τη χώρα μας από 1-1-94 της Προεδρίας της Ε.Ο.Κ., 
που μπορεί ενδεχομένως να είναι η πρώτη που θα κληθεί να εφαρμόσει τη συνθήκη του Μάστριχτ

(εφόσον μέχρι τότε κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη), 
κρίνεται σκόπιμο, λόγω της επικαιρότητας του θέματος να γίνει μια μικρή αναφορά 

στο ρόλο και τις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων της κοινότητας.

ΑΠΟ  ΤΗ Ν  ΕΚ ΑΧ ΣΤΟ Μ ΑΑΣΤΡΙΧΤ
Η Ευρωπαϊκή ιδέα, πριν συγκεκριμενοποιηθεί σ' 

ένα πραγματικό πολιτικό σχέδιο και καταστεί ένας 
διαρκής στόχος της κυβερμητικής πολιτικής των 
κρατών-μελών, περέμεινε περιορισμένη στον κύκλο 
των φιλοσόφων και των οραματιστών. Μόνο μετά 
την πλήρη κατάρρευση της Ευρώπης μπόρεσε να 
προωθηθεί η ιδέα μιας νέας Ευρωπαϊκής Τάξης και 
τον πρώτο θεμέλιο λίθο έθεσε ο τότε Γάλλος Υ
πουργός των Εξωτερικών 
Robert Schuman, με τη 
δήλωσή του της 9ης 
Μαϊου 1950. Στη δήλωση 
αυτή παρουσίασε το σχέ
διο που είχε συλλάβει με- 
ζί με τον Jean Monnet, 
να ενώσει την Ευρωπαϊκή 
Βιομηχανία άνθρακα και 
Χάλυβα (ΕΚΑ Χ ). Ταυτό
χρονα το σχέδιο αυτό έ
μελλε να είναι το ξεκίνη
μα μιας ιστορικής πρωτο
βουλίας για μια "οργανω
μένη και ζωντανή Ευρώ
πης που είναι "απαραίτη
τη για τον πολιτισμό" και 
χωρίς την οποία "δεν 
μπορεί να διασφαλισθεί η 
ειρήνη στον κόσμο".

Το σχέδιο Schuman έγινε πραγματικότητα με την 
υπογραφή της ιδρυτικής συνθήκης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) στις 18-4- 
1951 στο Παρίσι. Εκτοτε με την σταδιακή υπο
γραφή μιας σειράς συνθηκών, οι κυριώτερες των ο
ποίων είναι η συνθήκη της Ρώμης (1957), που δη
μιουργεί την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και 
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, η Ε
νιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, που υπογράφεται στο Λου

ξεμβούργο την 18-2-1986 
και αναθεωρεί τη συν
θήκη της Ρώμης και η 
συνθήκη του Μάαστριχτ 
(TREATY ON EUROPEAN 
UNION) , που υπογράφε
ται στις 7-2-1992 και α
ποτελεί το αποκορύφωμα 
όλων των προσπαθειών 
που κατέβαλαν από το 
1950 οι υποστηρικτές της 
Κοινοτικής Ευρώπης. Η 
έννοια της Μεγάλης Ευ
ρώπης αποτελεί την 
πλέον προηγμένη οργά
νωση πολυτομεακής ολο
κλήρωσης η οποία έχει 
ως προορισμός να δρα ε
πίσης και στους τομείς 
της οικονομίας, των κοι-
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νωνικών θεμάτων, τις πολιτικής, των δικαιωμάτων 
των πολιτών και των εξωτερικών σχέσεων των 12 
Κρατών - μελών της. Στις τέσσερις δεκαετίες της 
Ευρωπαϊκής οικοδόμησης, οι κυβερνήσεις των Κρα- 
τών-μελών γνωρίζουν ότι έχει περάσει πλέον η ε
ποχή της απόλυτης εθνικής κυριαρχίας και ότι μό
νον η συνένωση των δυνάμεων και το όραμα ενός 
"εφεξής πεπρωμένου", σύμφωνα με την έκφραση 
τον Schuman, θα επιτρέψουν στα κράτη να συνεχί- 
σουν την οικονομική και κοινωνική πρόοδο και να 
διατηρήσουν την επιρροή τους στον κόσμο. Χωρίς 
την ενδυνάμωση των δομών και τον ορθολογισμό 
των μηχανισμών λήψης αποφάσεων, που πρέπει να 
συνδυάζουν την αποτελεσματικότητα και τη δημο
κρατία, η κοινότητα δεν θα μπορέσει να μετατραπεί 
σε μια πραγματική ένωση. Επομένως η ιδέα της 
"Μεγάλης Ευρώπης" που θα εκτείνεται από τον Ατ
λαντικό μέχρι τα Ουράλια, θα καταστεί μια οργανω
μένη δύναμη, μόνο εφόσον διαρθρωθεί γύρω από 
έναν πυρήνα σταθερό και ικανό να εκφράζεται με 
μια φωνή για τις διεθνείς υποθέσεις.

Για τη νομική φύση του "Κοινοτικού φαινομένου" 
υπήρξαν αξιόλογες θεωρητικές προσεγγίσεις που 
επιχείρησαν να δώσουν επαρκείς εξηγήσεις. 
Σήμερα με τη βοήθεια της θεωρίας, αλλά και της 
νομολογίας της Διεθνούς Δικαστηρίου, καταλήγου
με σε ορισμένα οδιαίτερα χαρακτηριστικά για τη 
"φύση" της Κοινότητας, όπως είναι η ενότητα, η υ
περοχή του κοινοτικού δικαίου, η άμεση εφαρμογή 
του και η αυτόνομη δικαιοταξία, δηλ. ένα αυτόνομο 
σύστημα κανόνων δικαίου, που πηγάζουν από τις 
συνθήκες και τις πράξεις των θεσμικών οργάνων 
που αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, του οποίου η ε
φαρμογή επεκτείνεται πέρα των ορίων της Κοινότη
τας για να ενσωματωθεί άμεσα στις εθνικές έννο- 
μες τάξεις.

Η πραγμάτωση του έργου που έχει ανατεθεί 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα εξασφαλίζεται από τα α
κόλουθα θεσμικά Κοινοτικά όργανα: 

το Συμβούλιο των Υπουργών, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και 
το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το Συμβούλιο  των Υπουργών 
(TH E C O U N C IL )

αποτελεί το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων 
της Ευρωπάίκής Κοινότητας και συγκροτείται από 
τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών- 
μελών. Κάθε Κυβέρνηση επροσωπείται σ’ αυτό από 
ένα μέλος της, η σύνθεση όμως του Συμβουλίου 
μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τα συζητούμενα θέ
ματα (εξωτερικές υποθέσεις, γεωργία, βιομηχανία, 
μεταφορές, περιβάλλον κ.λ.π.).

Αν και ο Υπουργός Εξωτερικών θεωρείται κατά 
κάποιο τρόπο ο "κύριος" εκπρόσωπος της χώρας 
στο Συμβούλιο, οι Υπουργοί Γεωργίας, Εθνικής Οι
κονομίας και οι Οικονομικών, Βιομηχανίας κ.λ.π., 
συνέρχονται συχνά ως ειδικό Συμβούλιο και σε ορι
σμένες περιπτώσεις, συμμετέχουν μαζί με τον Υ
πουργό Εξωτερικών.

Κάθε χώρα της Κοινότητας ασκεί την προεδρία 
του Συμβουλίου εκ περιτροπής για χρονικό διάστη
μα έξι μηνών. Το Συμβούλιο βοηθείται στο έργο 
του από την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων 
(CO.RE.PER) που αποτελείται από πρέσβεις, μόνι
μους αντιπροσώπους των κρατών-μελών στην Ευ
ρωπαϊκή Κοινότητα και από πολλές ομάδες εργα
σίας. Κύριος ρόλος της CO.RE.PER είναι η προε
τοιμασία των αποφάσεων των διαφόρων συμβου
λίων. Η CO.RE.PER για να επιτελέσει το έργο της 
επικουρείται από επιτροπές αποτελούμενες από υ
παλλήλους των εθνικών Υπουργείων. Η Επιτροπή 
διαθέτει επίσης μια Γενική Γραμματεία, με έδρα τις 
Βρυξέλλες, η οποία προετοιμάζει και εκτελεί τις α
ποφάσεις.

Σύμφωνα με το αρθ. 145 της Συνθήκης ΕΟΚ, το 
Συμβούλιο έχει το συντονισμό των γενικών οικονο
μικών πολιτικών των κρατών-μελών. Το πεδίο δρά
σης του όμως επεκτάθηκε αναλογικά με το βαθμό 
διεύρυνσης της δραστηριότητας της Κοινότητας. Το 
Συμβούλιο, που εκπροσωπεί κατά κανόνα τα κράτη- 
μέλη, θεσπίζει τις ακόλουθες νομικές πράξεις: 
τους Κανονισμούς, τις Οδηγίες και τις Αποφάσεις. 
Διαθέτει επομένως μια οιονεί νομοθετική εξουσία, 
την οποία μοιράζεται , σε ορισμένους τομείς που ο
ρίζονται στην Ενιαία Πράξη και τη Συνθήκη για την 
Πολιτική Ενωση, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Α
σκεί επίσης από κοινού με το Κοινοβούλιο τις δη
μοσιονομικές αρμοδιότητες. Το Συμβούλιο επικυ-

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκπρόσωποι 
των κυβερνήσεων 
των κρατών μελών

________η________
Επιτροπή

Μονίμων Αντιπροσώπων 
των κυβερνήσεων 
των κρατών μελών

_______ (Coreper)_______

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ESOYHA

Κατανομή ψήφων_____ _____ Κατανομή ψήφων

III ΟΔ τη; Γερμανία; Ελλάδα
10 Γαλλία Κάτω Χώρε;
10 Ιταλία Βέλγιο
10 Ηνωμένο Βασίλειο Δανία
8 Ισπανία Ιρλανδία
5 Πορτογαλία Λουξεμβούργο

Ειδική πλειοψηφία 
54/76
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ρώνει τις διεθνείς συμφωνίες που έχει διαπραγμα- 
τευθεί προηγουμένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το άρθρο 148 της Συνθήκης ΕΟΚ εισάγει διακρί
σεις μεταξύ των αποφάσεων του Συμβουλίου που 
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, ειδική πλειοψη- 
φία (54 ψήψοι επί συνόλου 76) και ομόφωνα.

Σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται με ει
δική πλειοψηφία (54 ψήφοι), οι ψήφοι αναλογούν 
στα κράτη, ως εξής: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και 
Ηνωμένο Βασίλειο: 10 ψήφοι , Ισπανία: 8 ψήφοι, 
Βέλγιο Ελλάδα, κάτω χώρες και Πορτογαλία: 5 
ψήφοι, Δανία και Ιρλανδία: 3 ψήφοι, Λουξεμβούρ
γο: 2 ψήφοι.

Οι περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται με ει
δική πλειοψηφία (qualified majority), ενώ ομοφωνία 
απαιτείται για σημαντικότερους τομείς, όπως η 
προσχώρηση στην κοινότητα ενός νέου κράτους, 
σύνδεση με τρίτες χώρες, ή τροποποίηση των Συν
θηκών, ή η θέσπιση μιας νέας κοινής πολιτικής.

Το Ευρω παϊκό Κ οινοβούλιο  
(THE EURO PEAN PA R LIA M EN T)

Είναι το όργανο δημοκρατικής έκφρασης και πο
λιτικού ελέγχου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που 
συμμετέχει επίσης και στη νομοθετική διαδικασία. 
Από τον Ιούνιο του 1979 οι Ευρωπαίοι πολίτες επέ- 
λεξαν για πρώτη φορά, με άμεση και καθολική 
πλειοψηφία τους εκπροσώπους τους στο Ευρωπαϊ
κό Κοινοβούλιο, που απαριθμεί σήμερα 518, εκλε
γόμενους ανά πενταετία. 81 βουλευτές προέρχο
νται από κάθε μια από τις τις 4 πολυπληθέστερες 
χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασί
λειο), 60 από την Ισπανία, 25 από τις κάτω χώρες, 
24 από το Βέλγιο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, 
αντίστοιχα, 16 από τη Δανία, 15 από την Ιρλανδία 
και 6 από το Λουξεμβούργο. Επιπλέον από τη Γερ
μανική ενοποίηση και εντεύθεν, συμμετέχουν στις

εργασίες ως παρατηρητές 18 μέλη από τα νέα ανα
τολικά εδάφη της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της 
Γερμανίας.

Το Κοινοβούλιο έχει την έδρα του στο Στρα
σβούργο, όπου πραγματοποιεί και τις συνόδους 
της ολομέλειάς του. Οι 19 επιτροπές, που προετοι
μάζουν τις εργασίες των συνόδων ολομέλειας, κα
θώς και οι πολιτικές ομάδες συνεδριάζουν κυρίως 
στις Βρυξέλλες. Η Γενική Γραμματεία του Κοινο
βουλίου έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Το Κοινοβούλιο, λόγω της σύνθεσής του, αποτε
λεί ουσιαστικά κοινοτικό όργανο, στα πλαίσια του 
οποίου δεν υπάρχουν εθνικά τμήματα, αλλά μόνο 
πολιτικές ομάδες, οργανωμένες σε κοινοτικό επίπε
δο. Το Κοινοβούλιο ελέγχει την Ευρωπαϊκή Επι
τροπή που είναι υπόλογη απέναντι του, έτσι ώστε 
να διασφαλίζεται η αμεροληψία και η ανεξαρτησία 
της, ως εκπροσώπου του κοινοτικού συμφέροντος 
και μόνον. Το Κοινοβούλιο επαγρυπνά και είναι έ
τοιμο σε κάθε στιγμή να ανακαλέσει στην τάξη την 
Επιτροπή, εάν θεωρήσει ότι υπέκυψε σε πιέσεις 
μίας ή περισσοτέρων Κυβερνήσεων. Ως όργανο δη
μοκρατικού ελέγχου της κοινότητας, το Κοινο
βούλιο διαθέτει την εξουσία να ανατρέπει την Επι
τροπή εγκρίνοντας πρόταση δυσπιστίας με πλειο
ψηφία των δύο τρίτων των μελών του. (Μέχρι σήμε
ρα δεν ασκήθηκε αυτή η αρμοδιότητα). Γνωμοδοτεί 
για τι πρόγραμμά της και της υποβάλλει τις παρα
τηρήσεις του. Ελέγχει την ορθή πορεία των κοινοτι
κών πολιτικών, στηριζόμενο κυρίως στις εκθέσεις 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι ερωτήσεις, γραπτές 
ή προφορικές, προς την Επιτροπή, αλλά και το 
Συμβούλιο, αποτελούν ένα ακόμα μέσον ελέγχου, 
που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο. Μόνο 
κατά το Κοινοβουλευτικό έτος 1989, υποβλήθηκαν 
1711 ερωτήσεις στην Επιτροπή, 144 στο Συμβούλιο 
και 114 στους Υπουργούς Εξωτερικών (πολιτική συ-
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νεργασία). Αναφορικά με 
τις δημοσιονομικές αρμο
διότητες ο ρόλος του 
κοινοβουλίου είναι ιδιαί
τερα αυξημένος. Ο προϋ
πολογισμός που καταρτί
ζεται από την Επιτροπή, 
εξετάζεται διαδοχικά από 
το Συμβούλιο και το Κοι
νοβούλιο. Το τελευταίο έ
χει την αρμοδιότητα να 
τον εγρίνει αλλά και τη 
δυνατότητα να τον απορ- 
ρίψει, πράγμα που έγινε 
ήδη δύο φορές στο πα- 
ρελθόν(1979, 1985). Στην 
περίπτωση αυτή πρέπει 
να ξεκινήσει εκ νέου ολό
κληρη η διαδικασία. Ειδι
κότερα στις λεγάμενες 
"μη υποχρεωτικές δαπά
νες" (πρόκειται γιά "λειτουργικές δαπάνες"των δια
φόρων οργάνων π.χ. πιστώσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοτικού Ταμείου, πιστώσεις για την έρευνα, την 
ενέργεια, τη βιομηχανική πολιτική ) το Κοινοβούλιο 
έχει την τελευταία λέξη. Στις "υποχρεωτικές δαπά
νες",- κατά το μεγαλύτερο μέρος είναι γεωργικές 
δαπάνες - η τελευταία λέξη ανήκει στο Συμβούλιο. 
Στην κατηγορία αυτή των δαπανών το Κοινοβούλιο 
δεν μπορεί παρά μόνο να προτείνει τροπολογίες. 
Το Κοινοβούλιο έχει χρησιμοποιήσει πλήρως τις 
δημοσιονομικές του αρμοδιότητες προκειμένου να 
επηρεάσει τις κοινοτικές πολιτικές.

Πάγιος διακηρυγμένος στόχος του Κοινοβου
λίου ήταν η απόκτηση σε πρώτη φάση και στη συνέ
χεια η ενίσχυση των νομοθετικών του αρμο
διοτήτων στο βαθμό που θα επιτυγχάνονταν η ισο- 
μερής κατανομή μεταξύ αυτού και του Συμβουλίου. 
Στις συνθήκες της Ρώμης η επέμβαση του Κοινο
βουλίου στη νομοθετική διαδικασία περιορίζονταν

μόνο στη διατύπωση γνώ
μης επί ορισμένων προ
τάσεων της Επιτροπής. 
Οι υποχρεωτικές αυτές 
διαβουλεύσεις συμπλη
ρώθηκαν από προαιρετι
κές μετά από αίτημα του 
Συμβουλίου, ώστε σήμε
ρα το Κοινοβούλιο πα
ρεμβαίνει σε όλες τις συ- 
μαντικές πράξεις. Ο συμ
βουλευτικός ρόλος δεν 
ήταν δυνατόν να ικανο
ποιεί τους στόχους ενός 
κατ’ εξοχήν ανεξάρτητου 
και αντιπροσωπευτικού 
οργάνου. Ετσι με την Ε
νιαία Πράξη, ενώ δεν ικα
νοποιούνται όλα τα 
αιτήματα του Κοινοβου
λίου, παρέχεται η εξου

σία να διατυπώνει σύμφωνη γνώμη- δηλ. στην πρά
ξη να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
- σχετικά με την ένταξη χωρών στην Ε.Κ. και για τις 
συμφωνίες που στηρίζονται στο άρθ. 238 ΕΟΚ 
(σύναψη διεθνών συμφωνιών σύνδεσης και συνερ
γασίας). Με την συνθήκη του Μάαστριχτ η ανωτέρω 
σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου επεκτάθηκε για 
τον ενιαίο εκλογικό νόμο και την Ευρωπαϊκή Ιθαγέ
νεια.

Το Κοινοβούλιο ασκεί από κοινού με το Συμ
βούλιο μια νομοθετική λειτουργία. Συμμετέχει στην 
επεξεργασία των κοινοτικών οδηγιών και κανονι
σμών, αποφαινόμενο σχετικά με τις προτάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία καλείται να τις τρο
ποποιήσει προκειμένου να ληφθεί υπόψη η θέση 
του Κοινοβουλίου. Η Ενιαία Πράξη, που αναθεώρη
σε τις Ευρωπαϊκές συνθήκες, θέσπισε τη διαδικα
σία "Συνεργασίας", λεγάμενη και διαδικασία των 
"δύο αναγνώσεων" μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμ-

Μ
5 7 8



βουλίου. Η διαδικασία 
αυτή εφαρμόζεται στις α
ποφάσεις που λαμβάνο- 
νται με ειδική πλειοψηφία 
στους τομείς της εσωτε
ρικής αγοράς, της κοινω
νικής πολιτικής, της οικο
νομικής και κοινωνικής 
συνοχής και της έρευ
νας.

Η συνθήκη του Μάα- 
στριχτ ενδυνάμωσαν τον 
νομοθετικό ρόλο του Κοι
νοβουλίου, παρέχοντάς 
του Εξουσία ΣΥΝΑΠΟΦΑ- 
ΣΗΣ με το Συμβούλιο σε 
καθορισμένους τομείς 
(Αρθρο 189 Β της Συν
θήκης): Ελεύθερη κυκλο
φορία των εργαζομένων, 
εσωτερική αγορά, εκπαί
δευση, υγεία, έρευνα, περιβάλλον, διευρωπαϊκά δί
κτυα, πολιτιστικά θέματα, καταναλωτές. Κατ’ εφαρ
μογή αυτής της Εξουσίας, το Κοινοβούλιο μπορεί, 
με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, και εφόσον 
αποτύχει η διαδικασία συμβιβασμού, να απορρίψει 
την κοινή θέση που έλαβε το Συμβούλιο και να πε
ρατώσει τη διαδικασία.

Το καθήκον της πολιτικής ώθησης του Κοινο
βουλίου είναι σημαντικό. Εκπροσωπόντας 342 εκατ. 
πολίτες, είναι αποδέκτης των πολιτικών και εθνικών 
ευαισθησιών των Δώδεκα και μπορεί να εκφράζει ά
ποψη γιά όλα τα επίκαιρα θέματα με τη μορφή ε
πειγόντων ψηφισμάτων. Το Κοινοβούλιο ζητά τακτι
κά να αναπτύσσει ή να αλλάζει τον προσανατολισμό 
των υφισταμένων πολιτικών ή να θεσπίζει νέες. Η 
συμβολή του στο σχέδιο συνθήκης για την ευρω
παϊκή ένωση, που εγκρίθηκε το 1984, υπήρξε ο α
ποφασιστικός καταλύτης που οδήγησε τις κυβερ
νήσεις στη σύναψη της Ενιαίας Πράξης.

Επίσης ζήτησε και πέ
τυχε τη σύγκλιση δύο δια
κυβερνητικών διασκέψεων 
σχετικά με την οικονομική 
και νομισματική ένωση 
και την πολιτική Ενωση.

Η ΕΠ ΙΤΡΟ Π Η  ΤΩΝ  
ΕΥΡΩ ΠΑΪΚΩ Ν  
Κ Ο ΙΝ Ο ΤΗ ΤΩ Ν  

(TH E C O M M IS IO N )
Αποτελεί βασικό θεσμι

κό όργανο του κοινοτικού 
θεσμικού συστήματος. Εί
ναι αυτή που ενσαρκώνει 
το κοινοτικό συμφέρον 
και δεν πρέπει να συγκα
τανεύσει σε καμμία πα
ρέμβαση, από οποιοδήπο 
τε κράτος-μέλος και αν 
προέρχεται. Θεματοφύλα- 

κας των Συνθηκών, εργάζεται κατ’ αρχήν για τον 
ευρωπαίο πολίτη για τον οποίο κατακτά νέους χώ
ρους ελευθερίας και νέα μέσα αλληλεγγύης. Μερι
μνά διαρκώς για την εφαρμογή των Κανονισμών και 
Οδηγιών που εκδίδει το Συμβούλιο και μπορεί να 
προσφύγει ενώπιον του Δικαστηρίου προκειμένου 
να επιβάλει την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. 
Διαθέτοντας το μονοπώλιο της νομοθετικής πρωτο
βουλίας, μπορεί να παρέμβει οποιαδήποτε στιγμή 
για να διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας στα 
πλαίσια του Συμβουλίου και μεταξύ αυτού και του 
Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή, ως όργανο διαχείρισης, 
εκτελεί τις αποφάσεις που έλαβε το Συμβούλιο. 
Διαθέτει ευρείες εξουσίες στα πλαίσια της υλοποίη
σης των κοινών πολιτικών που της αναθέτει ο 
προϋπολογισμός και εξαναγκάζεται σε συλλογική 
παραίτηση, μετά από καταψήφιση από το Κοινο
βούλιο, ενώπιον του οποίου είναι υπεύθυνη (μέχρι 
σήμερα ουδέποτε καταψηφίστηκε).

1*
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Η Επιτροπή, από 1-1-1967 που τέθηκε σε εφαρ
μογή η Συνθήκη για τη συγχώνευσή των εκτελεστι
κών οργάνων, είναι ο κοινός Οργανισμός των τριών 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: της ΕΚΑΧ, της ΕΟΚ και 
της Ευρατόμ.

Αποτελείται, από 1-1-86, από 17 μέλη που διορί
ζονται για δετή περίοδο, κατόπιν κοινής συμφωνίας 
των κρατών-μελών και υπόκειται σε ψήφο εμπι
στοσύνης εκ μέρους του Κοινοβουλίου (αρθ. II τίτ
λο III της συνθήκης του Μάαστριχτ). Οι Επίτροποι 
επικουρούνται στο έργο τους από ένα διοικητικό 
μηχανισμό, η προσωρινή έδρα του οποίου είναι κυ
ρίως κατανεμημένη στις Βρυξέλλες και το Λουξεμ
βούργο. Οι 23 Γενικές Δ/νσεις αποτελούν ειδικούς 
τομείς στην εφαρμογή των κοινών πολιτικών και 
στη γενική διοικητική διαχείριση.

Οι οπαδοί της ομοσπονδιακής ιδέας διαβλέπουν 
στην Επιτροπή την απαρχή μιας ευρωπαϊκής κυβέρ
νησης, που θα είναι υπεύθυνη ενώπιον ενός Κοινο
βουλίου δύο Βουλών: Του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και της Γερουσίας των κρατών-μελών, που θα 
προέλθει από το σημερινό Συμβούλιο των Υπουρ
γών. Ο Jacques Delors είναι πρόεδρος της Επι
τροπής από τον Ιανουάριο του 1985.

ΕΥΡΩ ΠΑΪΚΟ  Δ ΙΚ Α ΣΤΗ Ρ ΙΟ  
(TH E  CO URT JU S TIC E )

Κάθε έννομη τάξη μπορεί να υπάρξει μόνο εφό
σον οι κανόνες της επιτηρούνται από ανεξάρτητη ε
ξουσία.

Σε μια κοινότητα κρατών, αν οι κοινοί κανόνες υ
πάγονται στον έλεγχο των εθνικών διακαστηρίων, 
θα ερμηνεύονται και θα εφαρμόζονται κατά διαφο
ρετικό τρόπο από κράτος σε κράτος.

Η ενιαία εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου αποτε
λεί αναγκαίο όρο και αυτή επιτυγχάνεται από το Δι
καστήριο της Κοινότητας.

Η έδρα του είναι στο Λουξεμβούργο και αποτε- 
λείται από 13 δικαστές τους οποίους επικουρούν 6 
εισαγγελείς. Ολοι διορίζονται για περίοδο έξι ετών 
κατόπιν κοινής συμφωνίας των κρατών-μελών. Η α
νεξαρτησία τους για την αντικειμενική και αμερόλη
πτη κρίση και απόφαση κατά την άσκηση των καθη
κόντων τους είναι διασφαλισμένη.

Το Δικαστήριο εκπληρώνει κατά κανόνα διπλή α
ποστολή:

- Ελέγχει τη συμβατότητα των πράξεων των κοι
νοτικών Οργάνων και των κυβερνήσεων με τις Συν
θήκες. Διευκρινίζεται ότι στο Δικαστήριο μπορούν 
να προσφεύγουν κοινοτικά όργανα, κράτη ή ιδιώ
τες, εφόσον εκτιμηθεί ότι ζημιώνονται άμεσα. Οι α
πλοί πολίτες με αναρίθμητες προσφυγές, περισσό
τερο από τα κράτη, συνέβαλαν σε μια σταθερή εξέ
λιξη της νομολογίας καθώς και στην εναρμόνιση

των εθνικών νομοθεσιών, την εξάλειψη διακρίσεων 
για λόγους εθνικότητας κ.λ.π.

- Αποφαίνεται, μετά από αίτηση Εθνικού Δικαστη
ρίου, σχετικά με την ερμηνεία ή το κύρος διατά
ξεων του κοινοτικού δικαίου. Οσάκις προκύπτουν 
διαφορές εν προκειμένω, τα Εθνικά Δικαστήρια που 
αποφαίνονται σε τελευταίο βαθμό, υποχρεούνται να 
ζητούν την έκδοση προδικαστικής απόφασης από 
το Δικαστήριο της Κοινότητας.

Το Δικαστήριο, με τις αποφάσεις και τις ερμη
νείες του, συμβάλλει στην επικράτηση ενός πραγ
ματικά ευρωπαϊκού δικαίου, το οποίο επιβάλλεται 
σε όλους αδιακρίτως.

Το κύρος των αποφάσεων του υπερισχύει του α
ντιστοίχου των εθνικών Δικαστηρίων. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, η νομολογία του έχει συντελέσει ουσια
στικά στη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας.

Από το 1987, το Δικαστήριο επικουρείται στο έρ
γο του από το Πρωτοδικείο (Court of First In
stance), το οποίο πραγματεύεται κυρίως προσφυ
γές των οργάνων για διοικητικά θέματα και διαφο
ρές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των επι
χειρήσεων, που προκύπτουν από τους κανόνες του 
ανταγωνισμού.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: 518 μέλη

Τ α  μ έλ η  τ ο υ  Κ ο ιν ο 
β ο υ λ ίο υ  σ ε  υ π ε ρ ε 
θ ν ικ έ ;  π ο λ ιτ ικ έ ;  
ο μ ά δ ε ς

Τ ο  Κ ο ιν ο β ο ύ λ ιο  δ ιε υ θ ύ ν ε τ α ι  α π ό  έ ν α ν  

π ρ ό ε δ ρ ο  κ α ι  14 α ν τ ιπ ρ ο έ δ ρ ο υ ς W
Ομάδα για την Ευρωπαϊκή 
Ιίνωτιχη Αριστερά

Φιλελεύθερη. 
Δημοκρατική χαι 
Μεταρρυδμιατική 
Ομάδα ^

Ομάδα Συναοπιομι 
τυιν Ευρωπαίων 
Δημοκρατών'

Ομάδα 
( )»·ρά\ΊθΓ Τ  
στα Ι\Κ

Ομάδα των Ευρωπαίων Δημοκρατών

Ομάδα του Ευρό «τοίχου Λαϊκού Κόμματος 
(Χριστιανοδημοκράτες)

Σοσιαλιστική Ομάδα

Ομάδα Τεχνικού 
i'mimiiiioi' τι· 
Κομμάτων τι 
Ευρωπαϊκή: 
Δεξιά;

Μη εγγεγραμμένοι
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ΤΟ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ  ΣΥΝΕΔ ΡΙΟ  
(TH E  CO U R T OF A U D ITO R S)

Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ αναγορεύεται από 
επικουρικό σε κύριο (θεσμικό) όργανο της Ευρω
παϊκής Κοινότητας και κατατάσσεται 5ο στη σειρά 
των θεσμικών οργάνων. Αποτελείται από 12 μέλη, 
τα οποία εξομοιώνονται με τα μέλη του Ευρωπαϊ
κού Δικαστηρίου από πλευράς προνομίων και ασυ
λιών. Διενεργεί τον έλεγχο για τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των λογαριασμών εσόδων και εξόδων 
της Κοινότητας, καθώς και την ορθή δημοσιονομική 
διαχείρηση. Συντάσσει ετήσια έκθεση σχετικά με 
την εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισμού, κα
ταρτίζει ειδικές εκθέσεις και εκδίδει γνώμες.

Η ΕΠ ΙΤΡΟ Π Η  ΤΩΝ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΩ Ν  
(THE C O M M IT TE E  OF THE R EG IO N S)

Με το άρθρο 1984 της Συνθήκης του Μάαστριχτ 
συνιστάται "Επιτροπή των Περιφερειών", αποτε- 
λούμενη από αντιπροσώπους των οργανισμών το
πικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης, 
η οποία έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, η δημιουρ
γία αυτού του οργάνου ήταν αίτημα των Κρατών - 
Μελών με εσωτερική ομοσπονδιακή ή περιφερειακή 
δομή, ως μορφή εγγύησης της αυτονομίας αυτών 
των υποκρατικών υποδιαιρέσεων. Η Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή διεκδίκησε την έναρξη του ορ
γάνου αυτού στους κόλπους της. Το Κοινοβούλιο υ
ποστήριξε την αυτονομία αυτού του οργάνου και η 
άποψη αυτή επικράτησε. Το Συμβούλιο ή η Επι
τροπή ζητούν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφε
ρειών στις περιπτώσεις που προβλέπει η Συνθήκη, 
καθώς και σε κάθε περίπτωση που το κρίνουν σκό
πιμο. Η Επιτροπή Περιφερειών δύναται να εκφέρει 
γνώμη και με δική της πρωτοβουλία στις περιπτώ
σεις που το κρίνει σκόπιμο. Τα μέλη της ορίζονται 
ομόφωνα από το Συμβούλιο για 4 χρόνια, μετά από 
προτάσεις των οικείων Κρατών - Μελών. Το Συμ
βούλιο και η Επιτροπή, εκτός από την Επιτροπή 
Περιφερειών επικουρούνται και από μία Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή (ECONOMIC AND SOCIAL

COMMITTEE), η γνώμη της οποίας πρέπει να ζητεί
ται υποχρεωτικά πριν τη λήψη πολλών αποφάσεων, 
σε θέματα που αφορούν την Ε.Ο.Κ. και την Ευρα- 
τόμ. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από 189 μέλη 
που εκπροσωπούν κλάδους της οικονομικής και 
κοινωνικής ζωής. Για τις υποθέσεις ΕΚΑΧ, η Ευρω
παϊκή Επιτροπή βοηθείται από μία Συμβουλευτική 
Επιτροπή, που αριθμεί 96 μέλη που εκπροσωπούν 
τους παραγωγούς, τους εργαζόμενους, τους κατα
ναλωτές και τις επιχειρήσεις άνθρακα και χάλυβα. 
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, όπως και η 
Συμβουλευτική Επιτροπή δίνει την ευκαιρία για μια 
ενεργό συνεργασία των επαγγελματικών και συνδι
καλιστικών κύκλων στην ανάπτυξη της Κοινότητας.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε με την 
ευκαιρία αυτή, στο ρόλο ενός μη θεσμικού μεν ορ
γάνου, αλλά ιδιαίτερα σημαντικού για την προώθη
ση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου (EUROPEAN COUNCIL). Από το 1974, 
οι αρχηγοί των Κυβερνήσεων αποφάσισαν όπως 
συνέρχονται τακτικά ως "Ευρωπαϊκό Συμβούλιο" με 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Οι Υπουργοί Εξωτερι
κών συμμετέχουν στις συναντήσεις τους. Το Ευρω
παϊκό Συμβούλιο μέχρι το 1985 πραγματοποιούσε 
συνόδους τρεις φορές το χρόνο. Εκτοτε, συνέρχε
ται κανονικά μόνο μία φορά το εξάμηνο. Με τη Συν
θήκη του Μάαστριχτ (άρθρο Δ του τίτλου I), το Συμ
βούλιο αυτό συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το 
χρόνο, υπό την προεδρία του αρχηγού του Κρά
τους ή της Κυβερνήσεως του Κράτους - Μέλους 
που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου, για την 
προώθηση της Ενωσης, καθορίζοντας τους γενι
κούς πολιτικούς προσανατολισμούς της. Μετά από 
κάθε σύνοδό του υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο Εκθεση, καθώς και ετήσια γραπτή Εκθεση 
σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ενω
ση. Κλείνοντας αυτή την ενότητα, εύκολα μπορεί να 
διαπιστωθεί ότι η διαδικασία ενοποίησης της "γη
ραιός" Ηπείρου εξελίσσεται αδιάκοπα. Οι νέες δη
μοκρατίες που προέκυψαν από την αποσύνθεση 
του χώρου του υπαρκτού σοσιαλισμού, προσμένουν 
από τους γείτονές τους την αλληλεγγύη και την εκ
πλήρωση ενός κοινού πεπρωμένου. Οι ουδέτερες 
και οι Σκανδιναβικές χώρες αναγνωρίζουν την ελκυ- 
στικότητα της Κοινότητας και επιθυμούν να προσ
χωρήσουν σ ’ αυτή. Ηδη άρχισαν οι διαπραγμα
τεύσεις για μια πρώτη διεύρυνση με την Αυστρία, 
τη Σουηδία και τη Φινλανδία.

Πέραν τούτου, όμως, η ευρωπαϊκή ένωση δεν α
ποσκοπεί μόνο στη δημιουργία ενιαίας αγοράς και 
σε άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς. Τα 
Κράτη - Μέλη εκφράζουν σταδιακά τη σύμφωνη 
γνώμη τους για ένα κοινό όραμα της υπό οικοδό
μηση Ευρώπης, ένα όραμα εμπνευσμένο από τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.
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ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Η Πει8αρχία είναι γένους... 8ηλυκού

Η παρουσία της γυναίκας στην 
Αστυνομία έχει ήδη συμπληρώσει 
σχεδόνεικοσαετία. Πολλά άλλαξαν 
από τότε και παρά το ότι οι σημε
ρινές δόκιμες δεν αντιμετωπίζουν 
τα ίδια προβλήματα με εκείνες των 
παλαιοτέρων σειρών, αντιμετωπί
ζουν τουλάχιστον στην αρχή, προ
βλήματα που σχετίζονται με την 
προσαρμογή τους στις συνθήκες 
διαβίωσης της σχολής. Καιόπωςεί- 
ναι επόμενο, μια τέτοια απόφαση 
εγκατάλειψης των συνηθειών της 
πολιτικής ζωής από μια νέα κοπέλα 
χρειάζεται κουράγιο και αποφασι
στικότητα, γιατί δεν είναι απλό 
πράγμαη απότομηπροσαρμογήκαι 
πολλές απ’ αυτές κατέχουνσήμερα 
υψηλές θέσεις στην ιεραρχία του 
Σώματος ενώ άλλες εκτελούν 
καθήκοντα γραφείου, διαχειρι- 
στού, δακτυλογράφου, ανακριτι- 
κού υπαλλήλου ή στελεχώνουν Ε
πιτελικά γραφεία.

Η 'ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΗ  ΕΠΙΘΕΩΡΗ- 
ΣΗ'επισκέφθηκε πρόσφατα το πα- 
ράρτηματης Σχολής Αστυφυλάκων 
στο Μαρούσι και είχε ενδιαφέρου
σες συνομιλίες με τις Δόκιμες και 
τις εκπαιδεύτριες τους.

Η πρώτη έκπληξη του κάθε επι
σκέπτη στη Σχολή είναι ότι, στο 
σύνολό τους σχεδόν οι νέες αστυ- 
νομικίνεςδιακρίνονται για την εντυ
πωσιακή τους εμφάνιση και ομορ
φιά, το καλλίγραμμο συμμετρικό 
τους παράστημα, το χαριτωμένο α
νάλαφρο βάδισμα, καιτηνυποδειγ- 
ματικήτουςπειθαρχίακαιευγένεια.

Με αυτά τα προσόντα και σε συ
νάρτηση με την ολοκληρωμένη κα- 
τάρτησηπουαποκτούνστηνΣχολή, 
κατόρθωσαν τα τελευταία χρόνια 
να γίνουν απαραίτητοι συντελε
στές στον λειτουργικό μηχανισμό 
της Αστυνομίας.

Οι νέες Αστυφυλακίνες όπως και 
οι άνδρες συνάδελφοί τους, διδά
σκονται στη Σχολή θεωρητικά 
μαθήματα επαγγελματικής κατάρ
τισης όπως; Ποινικό Δίκαιο, Ποι-

Πει8αρχημένη αστυνομική διαβίωση, 

απομάκρυνση από τις συνήδειες της πολιτικής ζωής, 

πρόγραμμα .έλεγχος και αυστηρότητα. 

Ολα αυτά αντιμετωπίζει κά8ε νέα Αστυνομικίνα 

στη Σχολή Αστυφυλάκων στο Μαρούσι, 

που όμως δεν είναι ικανά να εμποδίσουν 

χιλιάδες γυναίκες κάδε χρόνο 

που 8έλουν να ακολουδήσουν το επάγγελματου Αστυνομικού.
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νική Δικονομία, Αγωγή Αστυνομι
κού, Κανονισμοί Αστυνομίας, Επι
στημονική Αστυνομία, Τροχαία, Α- 
γορονομία, Ναρκωτικά κ.λ.π.

Η θεωρητική όμως διδασκαλία 
συνοδεύεται απαραίτητα και με 
πρακτική εξάσκηση, κυρίως σε θέ
ματα οπλοτεχνικής, σκοποβολής, 
Αυτοπροστασίας, Α ’ Βοηθειών, Σω
ματικής Αγωγής και οδήγησης.

Τα μαθήματα αυτά άγνωστα μέ
χρι τώρα στις τάξεις του Λυκείου, 
έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον 
των νέων γυναικών Αστυφυλάκων 
και τα παρακολουθούν με ενθου
σιασμό και ιδιαίτερο ζήλο, αφού 
διαπιστώνουν οτι ανοίγονται μπρο
στά τους νέοι και αξιόλογοι τομείς 
δράσης,που καλύπτουν όλο το φά
σμα του Αστυνομικού έργου,απο 
την πεζή αστυνόμευση μέχρι την 
πληροφορική και από την Τροχαία 
μέχρι τίς υπηρεσίες Ασφαλείας.

Η Δόκιμος Μ.Ζ. από την Θεσ/κη 
απαντά ευθέως στην ερώτησή μας, 
ότι η ένταξή της στη Σχολή της Α
στυνομίας δεντης δημιούργησε κά
ποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, εκτός βέ
βαια απότοφυσιολογικόάγχοςπου 
έχει κανείς όταν υφίσταται μία βα
σική εκπαίδευση. Σιγά - σιγά όμως 
και καθώςπροχωρούσε η εκπαίδευ
ση, αντιληφθληκαμε ότι ο νέος ο
ρίζοντας της ζωής μας είχε πολλά 
ενδιαφέροντα πράγματα. Η ομα
δική ζωή, η τάξη, το πρόγραμματης 
εκπαίδευσης, και γενικά οι συν
θήκες διαβίωσης στη Σχολή, με 
βοήθησαν να ξεπεράσώ τους δι
σταγμούς που είχα πρίν την κατά
ταξή μου.

Η Ε.Δ. από την Πάτρα υποστη
ρίζει ..' πολλοί συγγενείς μου είναι 
στην Αστυνομία, και με τις 
διηγήσεις και την συμπεριφορά 
τους με έκαναν να αγαπήσω την Α
στυνομία. Δεν σας κρύβω ότι εδώ 
και 7 χρόνια που ξεκίνησα το γυ
μνάσιο ήμουν φανατικός αναγνώ
στης της Αστυνομικής Επιθεώρη-

Στιγμιότυπα απο την παράταξη 
καί θεωρητικής διδασκαλίας στα 
μαθήματαποινικού κώδικα καιοπλο- 
τεχνικής και αυτοάμυνας.
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σης που έφερνε στο σπίτι μου κά
ποιος θείος μου που είναι Αρχκρύλα- 
κας".

Στηνερώτησή μαςτιπεριμένειαπό 
την Αστυνομία και ποιοι είναι οι στόχοι 
τηςμαςείπε: "Είχαπραγματικάένα άγ
χος να μπω στο Σώμα, επειδή η συμ
μετοχή ήταν μεγάλη. Από δώ και πέρα 
θα εργαστώ με υπομονή και πείσμα, 
και πιστεύω ότι η Υπηρεσία θα μου δη
μιουργήσει ευκαιρίες για ότι καλύτε
ρο, είτε αυτό αφορά την μετέπειτα ιε
ραρχική μου εξέλιξη, είτετηναναγνώ- 
ριση που θα τύχω στο πόστο που θα 
κληθώ να εργαστώ.

Σε ερώτηση μας τι την οδήγησε να 
ακολουθήσει ένα επάγγελμα τόσο α
παιτητικό από απόψεως χρόνου, και 
πρωτότυπο για μιά γυναίκα, μας είπε: 
“Στη ζωή μου ήθελα να ακολουθήσω 
κάτιτοξεχωριστό. Εναεπάγγελμαπου 
να έχει συνεχώς ενδιαφέρον και εκ
πλήξεις. Η ρουτίνα και η μονοτονία με 
ενοχλεί. Δεν μπορούσα να φανταστώ 
ποτέ τον εαυτό μου κλεισμένο μιά ζωή 
μέσα σ'ένα γραφείο. Και πιστεύω ότι 
βρήκα αυτό που ήθελα. Η Αστυνομία 
και οι δραστηριότητες της επεκτείνο- 
νται σε πολλούς τομείς και γ’αυτό πι
στεύω ότι οι προοπτικές που ανοίγο
νται μπροστά μου είναι πολύ ευχάρι
στες, αφού αυτό που θα κάνω το έχω 
ήδη αποδεχθεί και πιστεύω ότι ταιριά
ζει και στο χαρακτήρα και την ιδιοσυ
γκρασία μου".

Η Γ.Β. είναι από την Αθήνα, και σε 
ερώτησή μαςμήπωςηεσώκλειστη δια

βίωση της έχει δημιουργήσει κά
ποια προβλήματα μας απάντησε:

" Είναι γεγονός ότι ήταν κάτι που 
το γνωρίζαμε από την αρχή. Παρ'όλα 
αυτά όμως στην αρχή αντιμετώπισα 
κι εγώ προβλήματα προσαρμογής. Ο
ταν όμως αρχίσαμε και βγαίναμε τα 
Σαββατοκύριακα, την Δευτέρα γυρί
ζαμε στη Σχολή ανανεωμένες. Δεν αι
σθάνομαι καμμία στέρηση της ατο
μικής μου ελευθερίας,αφού αυτή μου 
η επιλογήήτανσυνειδητή, καιπιστεύω 
και αναγκαία, για μια σωστή και ολο
κληρωμένη Αστυνομική εκπαίδευ- 
ση.Δεν θέλω να πω ότι η ζωή στην Α
στυνομική Σχολή είναι παράδεισος, 
αλλά δεν μπορώ να ισχυριστώ αυτό 
που ακούγεται έξω ότι" είσαστε κλει
σμένες σε μοναστήρι ή στην απομό
νωση" γιατί τότε καμμία γυναίκα δεν 
θα την προτιμούσε.

Πιστεύω ότι, η Αστυνομία είναι μία 
μεγάλη οικογένεια, όπου μπορεί να υ
πάρχουν και αντιθέσεις αλλά αυτές 
δεν είναι ικανές να διαταράξου ντη συ
νοχή της. Στην Αστυνομία αυτό που 
συναντά μια νέα κοπέλα, εκτός από 
την εκπλήρωση των στοχασμών της 
και τις θετικές προοπτικές για μια ε
πιτυχημένη καριέρα, είναι ένα σωστό 
ανθρώπινο περιβάλον, που οι ανθρώ
πινες σχέσεις είναι αναπτυγμένες σε 
μεγάλο βαθμόκαιδιαπνέονταιαπότην 
αγάπη, τον σεβασμό, την κατανόηση, 
την συναδελφική αλληλεγύη, και την 
ειλικρίνεια. Οι εκπαιδευτές μας προ
σπαθούν να μας κάνουν τη διαβίωσή 
μας στη Σχολή όσο μπορούν πιο ευ
χάριστη. Δείχνουν κατανόηση στα 
προβλήματά μας και προσπαθούν κα
θημερινά να μας εμφυσήσουν την α
γάπη μεταξύ μας, την ενσυνείδητη πει
θαρχία, και τον σεβασμό στους ανω- 
τέρους μας, μπορώ δε να πω, ότι εμείς 
εδώ στη Σχολή το έχουμε επιτύχει σε 
μεγάλο βαθμό".

Πάντως οι περισσότερες δόκιμες 
απάντησαν ότι είναι ικανοποιημένες α
πό την Σχολή, και ότι η κατάταξή τους 
στην Αστυνομία ήταν ένα όνειρο ζωής.

Αυτές είναι σε γενικές γραμμές οι 
απόψεις των νέων γυναικών αστυφυ
λάκων που εκπαιδεύονται στο Μα
ρούσι, και οι οποίες δεν πρέπει να α- 
πέχουνπολύ απότηνπραγματικότητα, 
αφού συνοδεύονται και από τις ευα
ρέσκειες του Διοικητού και των εκπαι
δευτών της Σχολής οι οποίες εκφρά- 
σθηκαν και στο περιοδικό μας για το 
ήθος και την συνέπειά τους στά νέα 
τους καθήκοντα.
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ΚΑΡΙΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ
Είναι γεγονός όιι η μεγάλη προοήλωοη οιην επαγγελμαιική επιιυχία 

δημιουργεί προβλήμαια σιον διαδέσιμο χρόνο για κοινωνική και οικογενειακή ζωή. 

Είναι επίοης βέβαιο όιι μια διαιαραγμένη προσωπική ζωή γεμάιη προβλήμαια

έχει ανιίκιυπο οιην επαγγελμαιική απόδοοη και επιιυχία.

Πώς λύνειαι λοιπόν αυιή η ανιίφαση; 

Μπορούν να συνδυαοιούν επαγγελμαιική και προοωπική επιιυχία;

Του Α σ τυνόμου Β’ Ν ικολάου Π ολύμερου

Πρέπει εξ αρχής να επιση- 
μάνουμε ότι είναι ίσως κουρα
στικό και δύσκολο από επαγ
γελματική άποψη παρόμοια 
“υπαρξιακά" θέματα και προ
βλήματα να συζητούνται και 
να αναλύονται. Αυτό όμως 
δεν σημαίνει ότι δεν υπάρ
χουν και δεν μας επηρεάζουν 
καθημερινά, ανεξάρτητα αν 
μας αρέσει ν' ασχολούμαστε 
μαζί τους ή όχι.

Η δυσκολία των προβλημά
των αυτών έγκειται κυρίως 
στο γεγονός ότι από τις απα
ντήσεις που θα δώσουμε θα 
εξαρτηθεί αν θα συνεχίσουμε 
την ίδια τακτική που ακολου
θούμε μέχρι σήμερα ή αν θα 
πρέπει ίσως να αλάξουμε πο
ρεία πλεύσης.

Η ενασχόλησή μας με το 
θέμα βασίζεται στην πεποίθη
ση μας πως ο κάθε επαγγελ- 
ματίας πρέπει να θέτει κατά 
τακτά χρονικά διαστήματα σε αμφισβήτηση την πο
ρεία του, ώστε να αξιοποιεί καλύτερα τις δυνατότη
τες και τις επιλογές που έχει.

Η επ ιτυχία σαν δ ισδιάσ τατο μέγεθος
Η επιτυχία σ ’ όλους τους τομείς της καθημε

ρινής μας ζωής είναι βασικός στόχος και απαραίτη
τος παράγων για την προσωπική μας ισοροπία και 
ευτυχία.

Ο συνδυασμός όμως της επαγγελματική και προ
σωπικής επιτυχίας αποτελεί την κυριότερη ανθρώ
πινη επιδίωξη και αυτό διότι η επιτυχία είναι δισδιά- 
στατο μέγεθος.

Η μια διάσταση είναι η επαγγελματική ή κοινω

νική και η άλλη είναι η προσω
πική. Η μία χωρίς την άλλη 
δεν έχει νόημα, όπως νόημα 
δεν έχει ένα βόρειος πόλος 
μόνος του, γιατί πάντα θα 
χρειάζεται ένα νότιο πόλο, 
στον οποίο θα οφείλει και την 
δική του ύπαρξη.

Η ΕΠ ΑΓΓΕΛΜ ΑΤΙΚΗ ΕΠ Ι- 
ΤΥΧΙΑ

Με τον όρο "επαγγελματική 
επιτυχία" εννοούμε μία επιτυ
χημένη καριέρα σε κάποιον 
τομέα, η οποία συνδιάζεται με 
την άνοδο στην ιεραρχική κλί
μακα, την αύξηση των αποδο
χών κ.λπ.

Συστατικά στοιχεία μιας επι
τυχημένης καριέρας είναι η 
δόξα, η κοινωνική καταξίωση 
και η αναγνώριση.

Εκείνο, όμως, που παρατη
ρούμε συχνά στην καθημερινή 
μας ζωή, είναι ανθρώπους να 

έχουν μεν δημιουργήσει μία επιτυχημένη καριέρα 
και να έχουν εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό μισθό 
και μια υψηλή κοινωνική θέση, πλην όμως όλα αυτά 
να αποβαίνουν συχνά σε βάρος της προσωπικής 
τους ζωής και ευτυχίας, αφού καταναλώνουν μεγά
λο μέρος του προσωπικού τους χρόνου στη "δου
λειά”.

Οι λόγοι είναι πολλοί: δεν αισθάνονται άνετα να 
βρίσκονται στο σπίτι τους, η "δουλειά" είναι πολλή 
και οι ώρες λίγες, κακή διαχείριση προσωπικού 
χρόνου, κακή διοίκηση των ανθρώπων της της ομά
δας, ανύπαρκτη ή λανθασμένη ανάθεση θεμάτων, 
τελειομανία, υποτίμηση των δυνατοτήτων των άλ
λων ανθρώπων, κ.λπ. Οποια δικαιολογία και να

585



βρει κανείς για να προτάξει, το αποτέλεσμα είναι 
το ίδιο: πολλές ώρες "δουλειά" και λίγες ώρες για 
την προσωπική ζωή, δηλαδή μειωμένες πιθανότη
τες αύξηοης της προσωπικής ευτυχίας. Αν αυτό 
που συμβαίνει, έχει μια ορισμένη διάρκεια, μέχρι 
να επιτευχθούν κάποιοι στόχοι, είναι κατανοητό. 
Πόσοι όμως από εκείνους που "δουλεύουν" δέκα 
και δώδεκα ώρες την ημέρα, ακόμη και τα Σαββα
τοκύριακα, είναι σε θέση να προσδιορίσουν την η
μερομηνία που θα ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμ
μα; Οσους έχουμε ρωτήσει πάντως, κανείς δεν είχε 
απάντηση. Ολοι μου είπαν, πως "το παλεύουν", πως 
είναι για μερικά χρόνια, πως δεν μπορούν να συνε
χίσου ν έτσι, κ.λπ.

Το κακό είναι πως υπάρχουν ορισμένοι παράγο
ντες που επιδεινώνουν την κατάσταση αντί να την 
βελτιώνουν. Για παράδειγμα: η συνήθεια στην "πολ
λή δουλειά", το πάθος για περισσότερα χρήματα, οι 
προαγωγές και οι παροχές που θεσπίζουν οι εται
ρείες ή οι οργανισμοί, η υιοθέτηση και το κυνήγι 
κριτηρίων επιτυχίας που προτείνονται στην εργασία 
κ.λπ. Ολα αυτά κατά τη διάρκεια του χρόνου που 
κάποιος επιμένει πως "όπου νάναι τελειώνει" δη
μιουργούν τις προϋποθέσεις για να μην τελειώσει 
ποτέ. Είναι σαν τη βύθιση μέσα στην άμμο: όσο πε
ρισσότερες κινήσεις κάνεις για να σωθείς, τόσο πε
ρισσότερο βουλιάζεις.

Ετσι η επιδίωξη της επαγγελματικής επιτυχίας, 
σε βάρος της προσωπικής ζωής έχει σαν αποτέλε
σμα την "απανθρωποποίηση" του σύγχρονου αν
θρώπου με όλες τις δυσμενείς συνέπειες.

Οι ώρες της εργασίας γίνονται όλο και περισσό
τερες που σημαίνει πως οι ώρες της ζωής γίνονται 
όλο και λιγότερες. Ο ελεύθερος προσωπικός χρό
νος συνεχώς μειώνεται, όπως επίσης και ο χρόνος 
που έχει κανείς διάθεση να ασχοληθεί με την οικο- 
γενειά του, το σπίτι του, τον κήπο του κ.λ.π. Δεν 
είναι λίγες δε οι περιπτώσεις που ο χρόνος στον 
τόπο της εργασίας δεν είναι αρκετός και πρέπει να 
γίνεται εργασία και στο σπίτι τα απογεύματα, τα 
Σαββατοκύριακα ή ακόμα και στις διακοπές.

Παρατηρείται το φαινόμενο, σιγά σιγά η προσω
πική ζωή να εντάσσεται στην εργασιακή, δηλαδή να 
υπάρχει η πρώτη για να εξυπηρετεί τη δεύτερη και 
όχι το αντίθετο, που πρέπει να είναι και η φυσική 
πορεία του ανθρώπου ακόμα και στις σύγχρονες 
συνθήκες. Ενας πολύ επιτυχημένος τρόπος απόδο
σης του φαινομένου αυτού, δόθηκε στην ταινία 
WALL STREET, όπου ο φτασμένος χρηματιστής "α
πολαμβάνει" την ανατολή του ήλιου στη θάλασσα, 
με άνα ασύρματο τηλέφωνο στο χέρι, επικοινωνό- 
ντας με το νέο συνεργάτη του.

Η Π ΡΟ ΣΩ Π ΙΚ Η  ΕΠ ΙΤΥΧΙΑ
Η προσωπική επιτυχία είναι δύσκολο να προσ

διοριστεί γιατί οι παράγοντες που την επηρεάζουν 
είναι πολύ υποκειμενικοί και συνεπώς υπόθεση του 
καθένα, όπου οι άλλοι δεν έχουν να πουν και πολ
λά πράγματα. Εκείνο που αξίζει όμως να εξετάσου
με και που ίσως μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε 
την προσωπική επιτυχία, είναι η σχέση της με την 
επαγγελματική επιτυχία.

Πριν προχωρήσουμε όμως σ’ αυτό θα πρέπει να 
δώσουμε ένα εννοιολογικό προσδιορισμό στον όρο 
προσωπική επιτυχία. Η προσωπική λοιπόν επιτυχία 
είναι μια δραστηριότητα που αποβλέπει στην ανά
πτυξη σχέσεων με άλλους ανθρώπους (της οικογέ
νειας συμπεριλαμβανόμενης) χωρίς σκοπιμότητα, 
κοινές δραστηριότητες κ.λπ. και στη βελτίωση της 
προσωπικής καλλιέργειας που νοείται σαν: απόκτη

ση γνώσεων, άσκηση ή παρακολούθηση μιας καλής 
τέχνης, αθλητισμός κ.λπ. Και οι δύο αυτές προσω
πικές δραστηριότητες απαιτούν χρόνο. Και επειδή 
ο χρόνος για όλους είναι ο ίδιος, απαιτούν χρόνο 
από την επαγγελματική δραστηριότητα.

ΠΩΣ ΛΥΝΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΦ ΑΣΗ  
Εκ πρώτης όψεως, φαίνεται πως η μία μπορεί να 

επηρεάσει την άλλη αρνητικά. Η μεγάλη προσήλω
ση στην επαγγελματική επιτυχία, θα δημιουργήσει 
σίγουρα πρόβλημα στον διαθέσιμο χρόνο για προ
σωπική ζωή και για βίωση της σχέσης με την οικο
γένεια. Από την άλλη μεριά, μια διαταραγμένη προ
σωπική ζωή, γεμάτη προβλήματα θα δημιουργήσει 
μείωση της επαγγελματικής απόδοσης, με τις αντί-
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στοιχες συνέπειες στην επιτυχία.
Η φαινομενικά αντιφατική συνύπαρξη της προσω

πικής και επαγγελματικής επιτυχίας, είναι μια θαυ
μάσια ευκαιρία για να επαναπροσδιορίσουμε το πε
ριεχόμενο της κάθε μίας και να επωφεληθούμε με 
τρόπο ώστε η βελτίωση της μιας να μην αποβαίνει 
σε βάρος της άλλης.

Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι το εξής: 
μήπως η επιτυχία είναι μία και αποτελείται από την 
επαγγελματική και προσωπική; Αν συμβαίνει αυτό, 
τότε αν κάποια από τις δύο αναπτύσσεται πολύ, αυ
τό θα είναι σε βάρος της άλλης.

Η λύση στο επίμαχο πρόβλημα βρίσκεται στην 
διαπίστωση των περισσοτέρων ερευνητών, ψυχολό
γων και κοινωνιολόγων, ότι δηλαδή μια συνεχώς

βελτιούμενη προσωπική επιτυχία θα έχει αναπό
φευκτα σαν συνέπεια και την επαγγελματική επιτυ
χία, λόγω των ιδανικών συνθηκών που διαμορφώνει 
η πρώτη για την ανάπτυξη της δεύτερης.

Επομένως το ζητούμενο είναι να βρούμε τον δια
θέσιμο και ελεύθερο από επαγγελματικές υπο
χρεώσεις χρόνο, που θ’ αφιερώσουμε για την προ
σωπική μας επιτυχία. Ο διαθέσιμος αυτός χρόνος 
θα είναι και η βάση στην οποία θα στηρίζεται κάθε 
μορφή επιτυχίας και οπωσδήποτε και η επαγγελμα
τική.

Η απλή έκφραση: "εργαζόμαστε για να ζούμε και 
δεν ζούμε για να δουλεύουμε" εδώ βρίσκει την 
πλήρη δικαίωσή της. Διότι ο καθένας μπορεί να γί

νει ένας επιτυχημένος πολιτικός ή πρόεδρος μια 
μεγάλης επιχείρησης ή οργανισμού. Είναι θέμα 
προγράμματος, σχεδίου και αξιοποίησης διαφό
ρων ευκαιριών. Ποιός όμως είναι έτοιμος να πλη
ρώσει το κόστος αυτής της υλοποίησης, που είναι 
πολύ μεγάλο και μάλιστα σε βάρος του ανθρώπινου 
παράγοντα;

Το συμπέρασμα λοιπόν που μπορεί να βγει είναι, 
πως το μέγεθος της επαγγελματικής επιτυχίας, έ
χει άμεση σχέση με το τι δυνατότητες αφήνει για έ
να ικανοποιητικό μέγεθος προσωπικής επιτυχίας. 
Αν κάποιος βρεθεί σε μια μοναδική συγκυρία, όπου 
η επαγγελματική του επιτυχία μπορεί να είναι πολύ 
μεγάλη, αλλά που του αφήνει χρόνο και ενέργεια 
για την ανάπτυξη εξίσου μεγάλης προσωπικής επι
τυχίας, θα πρέπει να εκμεταλλετεί την ευκαιρία 
αυτή. Αν όμως, κάποιος επιδιώκει επαγγελματική ε
πιτυχία, παίρνοντας τα πάντα από την προσωπική, 
σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα. Η 
επιτυχία, συνεπώς, δεν είναι απόλυτο μέγεθος, αλ
λά σχετικό και διαφορετικό για τον καθένα.

Είναι θέμα επιλογών, ευκαιριών και στόχων που 
βάζει ο καθένας στη ζωή του. Το ερώτημα που γεν- 
νάται στη συνέχεια είναι, πόσος χρόνος χρειάζεται 
για την προσωπική επιτυχία. Μήπως αν δώσουμε ό- 
λον τον διαθέσιμο χρόνο, ακόμη και αυτόν της ερ
γασίας, θα κατακτήσουμε την απόλυτη προσωπική 
επιτυχία; Αυτό δεν γίνεται γιατί ισοδυναμεί με την 
κατάργηση του ενός πόλου της επαγγελματικής ε
πιτυχίας, που είναι απαραίτητος για την διατήρηση 
της ισοροπίας. Η χρυσή τομή θα βρεθεί από τον 
καθένα ξεχωριστά και θα προσαρμοστεί στα τε
λείως ιδιαίτερα προσωπικά του χαρακτηριστικά.

Συμπέρασμα
Η πρόθεσή μας δεν ήταν να δημιουργήσουμε με

λαγχολία σε όλους εκείνους που αφιερώνουν το 
μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στην επαγγελμα
τική επιτυχία, υποβαθμίζοντας συστηματικά την 
προσωπική. Ο στόχος μας είναι να κεντρίσουμε το 
ενδιαφέρον σας, σε μια νέα αντιμετώπιση της εργα
σία και της προσωπικής ζωής, που θα οδηγήσει σε 
καλύτερο χειρισμό και των δύο. Η ζωή είναι μία, τα 
χρόνια περνάνε και αν πορευόμαστε χωρίς την α
ναζήτηση αυτή, το όφελος που θα έχουμε θα είναι 
σημαντική μειωμένο. Η προσπαθειά μας πρέπει να 
είναι να βιώσουμε όσο γίνεται περισσότερο, τα αν
θρώπινα επιτέυγματα (καριέρα, χρήματα, Status 
κ.λπ.), αλλά και την φυσική μας εξέλιξη, που είναι 
η ουσία της ζωής και που την υποτιμούμε όλο και 
περισσότερο.

Και όπως η φύση μας τιμωρεί για την αλόγιστη 
χρήση που της κάνουμε, έτσι και η υποτίμηση της 
φυσικής ανθρώπινης εξέλιξής μας δεν θα μας 
αφήσει ατιμώρητους, με την πάροδο του χρόνου.
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ΝΕΑ 0Ρ6ΣΤ ΙΑΔΑ
Του  Π ασ χάλη Σ υ ρ ιτο ύ δ η , Δ ό κ ιμ ο υ  Υ π α σ τυ ν ό μ ο υ

12 Αυγούστου 1923 - 12 Αυγούστου 1993: 70 χρόνια ζωής.

ΚΑΡΑΓΑΤΣ: Η αγόγγυστη θυσία του χθες. 

ΝΕΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: Η απάντηση του σήμερα, εξαιτίας του χθες.

Η παράδοση μας μεταφέρει, τις 
εκδοχές για την ονομασία της Ο- 
ρεστιάδας. Μία απ' αυτές αναφέρει 
ότι, όταν ο Ορέστης δολοφόνησε 
την μητέρατου Κλυταιμνήστρα, για 
να εκδικηθεί το θάνατο του πατέρα 
του, έπεσε θύμα των Ερινυών, οι 
οποίες τον κυνηγούσαν με μανία. 
Ο Ο ρέστης τότε, απευθύνεται 
στους Μάντεις, για να του πουν, τι 
πρέπει να κάνειγια να γλυτώσει από 
τις τύψεις, που του έχουν θολώσει 
το μυαλό. Ο χρησμός του Μαντείου 
έλεγε, ότι θα πρέπει ο Ορέστης να 
λουσθεί στη συμβολή τριών ποτα
μών. Ξεκινώντας λοιπόν από τον Αί
νο, για ν’ ανακαλύψει που είναι τα 
ποτάμια αυτά, πλέοντας τον Εβρο, 
έφτασε στη συμβολή του Αρδα, του 
Εβρου και του Τούντζα. Εκεί 
λούσθηκε ο Ορέστης και πράγματι 
ξαναβρήκε την γαλήνη του.Τότε σε 
ανάμνηση, έκτισε εκείτηνΟρεστιά- 
δα, την μετέπειτα Ουσκουδάμα, η 
οποία τον 2ο μ.Χ. αιώνα, πήρε το 
όνομα του Ρωμαίου Αυτοκράτορα 
Αδριανού και έγινε Αδριανούπολη. 
Η Αδριανούπολη δηλαδή, είναι η Ο- 
ρεστιάδα που έκτισε ο Ορέστης. 
Αργότερα, οι Ελληνικές αρχές περί 
το 1920, ονόμασαν Ορεστιάδα το 
προάστιο της Αδριανούπολης, το 
Κάραγατς.

Το Κάραγατς, μετά τους Βαλκα
νικούς πολέμους και την ήττα μετά 
απότις συνθήκες, του Νεϊγύ (1919), 
των Σεβρών (1920) και των Μουδα- 
νιών (1922), είναι μια ακμάζουσα 
Ελληνικότατη πόλη, που σφύζει α
πό ζωή και ατενίζει το μέλλον με 
πολύ αισιοδοξία. Μεγάλος σιδηρο
δρομικός κόμβος, με έντονη οικο
νομική ζωή και απέναντι η Τουρκία

I
Σάρκα του Πρέστη ζηλωτή 

Στολίδι στην Ελλάδα 
Αγέρωχη καμαρωτή 

Νέα Οροσπάδα 
III

Τι και αν σε ξεριζώσανε 
Οι βάρβαροι εχθροί σου 

Εδώ ξανά το δέσανε 
Οι ρίζες το κορμί σου 

V
Το χώμα αυτό το ιερό 

Το άγιο τούτο χώμα 
Λγκαλιασέ το Ελλάδα μου 
Δώστου οστά και σώμα

Ν. Πατεράκης, 
(Ορεστιαδίτης ποιητής)

με την οποία τους χωρίζει ένα φυ
σικό σύνορο, η κοίτη του ποταμού 
Εβρου.

Καιενώόλαείχανμπειστοδρόμο

Ο σιδηροδρομικός σταθμός του 
ΚΑΡΑΓΑΤΣ

της ευημερίας και της ανάπτυξης 
ξάφνου, την 27η Μαϊου του 1923, 
σκεπάζει σαν μαύρο απειλητικό 
σύννεφο, τις γειτονιές του Κάρα- 
γατς, το Θλιβερό μαντάτο: Το Κά- 
ραγατς μαζί με τα χωριά Μπόσνα 
καιΝτεμερντές, αποφασίσθηκεστη 
Λωζάνη να παραχωρηθούν στην 
Τ ουρκία. Ολόγος; Τ ο Ελληνικό Κρά
τος, αδυνατεί να πληρώσει τις πο
λεμικές αποζημιώσεις που κατελό- 
γισαν οι σύμμαχοι υπέρ της Τουρ
κίας, γιατηνήττα στη Μικρασία και 
αντί τούτων, παραχωρείται η απέ- 
ναντιαπότην Αδριανούπολη καιδυ- 
τικά του ποταμού Εβρου περιοχή, 
στην άπληστη Τουρκία. Πανικός!! 
Απελπισία!! Τι θα γίνει; Που θα πά
με; Πάλι ξεσηκωμός; Πάλι προσφυ
γιά;

Στηναβεβαιότητατωνεπόμενων 
ημερών, κυριαρχεί η καταλυτική 
παρουσία του Μητροπολίτη Αδρια-
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νούπολης και μετέπειτα της Νέας 
Ορεστιάδας Πολύκαρπου Βαρβά- 
κη. Συγκεντρώνει το πλήθος και α- 
φούτο καθησυχάζει, το εμψυχώνει, 
του δίνει τις οδηγίες του.

Η γνώμη που κυριαρχεί είναι μία 
Όπου και να πάμε, να πάμε όλοι 
μαζί*.

Μερικά24ωρααργότερα, μίασυ- 
γκροτηθείσα επιτροπή, καταλήγει 
και υιοθετεί τη πρόταση του Κ.Πε- 
ρεντίδη, για την μεταφορά καιίδρυ- 
ση της νέας πατρίδας, 18 χλμ. νο
τιότερα, στην περιοχή ΚΟΥΜ-ΤΣΙ- 
ΦΛΙΚ. Μια ατέλειωτη πομπή, από 
πεζούς, κάρα, βοηδάμαξες, άμαξες 
μεταφέρει για μήνες ό,τι περισσό
τερο μπορεί, για να μην πέσει στα 
χέρια των Τούρκων έστω και ένα 
μπαλωμένο Καραγατσιανό σανδά
λι.

Στις 24 Ιουλίου 1923, υπογράφε
ται και τυπικά η Συνθήκη της Λω- 
ζάνης, διαλύοντας και την παραμι
κρή ελπίδα. Ετσι ο ποταμός Εβρος

δεν αποτελεί πλέον σε όλο το μή κος 
του, το φυσικό σύνορο μετηνΤουρ- 
κία. Το Κάραγατς θυσιάζεται στο

τραπέζιτωνδιαπραγματεύσεωνγια 
την μητέρα Ελλάδα. Αυτός ο λαός 
όμως κρατά το κεφάλι όρθιο. Θέλει

Εμμανουήλ Πιτυκάκης, ο πρώτος 
Αστυνόμος της Νέας Ορεστιάδος

να ζήσει και θα ζήσει. Τα συναι
σθήματα και οι αναμνήσεις του 
χθες, δεντον κάμπτουν και στις 12 
Αυγούστου του 1923, εγκαινιάζει 
σεεπίσημητελετή,τηννέαπατρίδα, 
τη ΝΕΑΟΡΕΣΤΙΑΔΑ. Το θάρρος και 
το πείσμα σ ’ όλο τους το μεγαλείο.

Στους επόμενους μήνες, η καθο
ριστική βοήθειατουπεριφερειακού 
διοικητή Θράκης Σπύρου Δάσιου 
και της 11ης Διλοχίας Μηχανικού, 
λύνουν τα περισσότερα από τα οι
κονομικά και τεχνικά προβλήματα 
που προκύπτουν. Στην αρχή οι συν
θήκες είναι άθλιες, όμως η θέληση 
του κόσμου αυτού για να ζήσει, ι
σοπεδώνει κάθε αντιξοότητα.

Η ζωή κύλισε, ταχρόνιαπέρασαν 
και μαζί ήλθε και η δικαίωση των 
Καραγατσιανών, για την δημιουρ
γία μιας πόλης, εφάμιλλης της Α- 
δριανούπολης. Η Νέα Ορεσιάδα 
σήμερα, δεν έχει να ζηλέψει α
πολύτως τίποτε από οποιαδήποτε 
πόλη της Ελλάδας. Η ανάπτυξη στο 
βιοτικό, οικονομικό, πολιτιστικό ε-
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πίπεδο είναι εμφανής. Η καραγα- 
τσιανή απάντηση, στηνΤουρκική α
πληστία της Λωζάνης του '23, είναι, 
70 χρόνια μτ^ά, κάτιπαραπάνωαπό 
αποστομωτική. Εκεί που υπήρχαν 
χωράφια, αμπέλια και γαϊδουρά
γκαθα, τώρα υψώνεται το εργοστά
σιο ζάχαρης και βιοτεχνίες, όπως 
ενδυμάτων, ζωοτροφών, αε
ριούχων ποτών κ.α. Ο απλός καρα- 
γατσιανός χωρικός, με το θάρρος 
του, την εργατικοτητά του και την 
πίστη του στο Θεό, ανέβασε κατα- 
κόρυφα την ποιότητα ζωής του και 
δημιούργησε το κατάλληλο περι
βάλλον στους απογόνους του, να 
διεισδύσουν στα πιό ψηλά κλιμάκια 
της πολιτικής, επιστημονικής, πο
λιτιστικής ζωής της Ελλάδας μας.

Βέβαια, η ιδιαιτερότητα της θέ
σης, δίνει στη Νέα Ορεστιάδα, πολ
λές δυνατότητες ανάπτυξης, μιας 
και αποτελεί το σταυροδρόμι Ανα- 
τολής-Δύσης και Βορρά-Νότου. Ο

μως η γειτνίαση με την Ανατολή δη- 
μιουργούσεκαι δημιουργεί, κάποια 
προβλήμτα (π.χ. ναρκωτικά, λαθρο
μετανάστες). Στα προβλήματα αυ
τά όμως σπουδαιότατο προληπτικό 
και κατασταλτικό ρόλο έπαιξε πα- 
λαιότερα η Υποδιοίκηση Χωροφυ
λακής και σήμερα η Αστυνομική 
Διεύθυνση Ορεστιάδας. Με πά- 
μπολλες επιτυχίες στο ενεργητικό 
της, αποτελεί τη μέγιστη εγγύηση 
για τις παραβάσεις του Ποινικού

μας Δικαίου. Αριστο συνδυασμό ό
μως αποτελούν η Αστυνομική 
Διεύθυνση με τη 16η Μεραρχία Πε
ζικού, η οποία αποτελεί την καλλί
τερη εγγύηση των απαραβίαστων 
συνόρων μας.

Η ειρήνη όμως και η δημόσια τά
ξη και ασφάλεια, δεν διασφαλίζο
νται, εάν πίσω από την Ελληνική Α
στυνομία καιτον Στρατό, δεν υπάρ
χει ένας λαός με υψηλό εθνικό φρό
νημα, ένας λαός αποφασισμένος να 
αγωνιστεί γιαό,τιαπέκτησε. Τον ρό
λο αυτό τον παίζει άριστα, ο Ορε- 
στιαδίτικος λαός και γενικά ο λαός 
της ευρύτερης περιοχής της Θρά
κης.

Εβδομήντα χρόνια λοιπόν. Ε
βδομήντα χρόνια αδιάκοπης προ
σπάθειας, κούρασης, δημιουργίας. 
Η ζωή όμως συνεχίζεται. Ποιό θα 
είναι το μέλλον του τόπου αυτού;

Η απάντηση θα μας έπαιρνεπολύ 
χρόνο και χαρτί για να την ανα
πτύξουμε. Το μόνο που θα ευχη
θούμε εδώ είναι: Ο Θεός να δίνει 
φώτιση και δυνατότητες στους Κυ- 
βερνώντες μας, ώστε με τις ενερ- 
γειές τους, να στηρίξουν και να α
ναπτύξουν περαιτέρω, την ευαί
σθητη αυτή περιοχή, μιας και οι ε
ποχές που βιώνουμε, είναιύπουλες 
και ρευστές. Η ανάγκη για ακοίμη
τους φρουρούς ακρίτες, είναι επι
βεβλημένη όσο ποτέ άλλοτε. Καλ
λίτερος όμως φρουρός από τον α
ναβαθμισμένο Ορεστιαδίτη και γε
νικά Θρακιώτη, δεν υπάρχει.

Σ Η Μ .: Τα ισ το ρ ικ ά  σ το ιχ ε ία  σ ύ ρ θ η 

κα ν  α π ό  τα β ιβ λ ία :

Τάκη X. Τοονίδη: Η  Ο ρ ε σ τ ιά δ α  μ α ς

Β ασ . Γ εω ρ γ ίο υ : Η  σ κ ιά  τη ς  Α γ κ υ ρ α ς  

σ τη ν  Ελληνική  Θ ράκη .
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Η συμβολή των αστυνομικών δυνάμεων 
στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης

Τα σύννεφατου πολέμου συγκε
ντρώνονταν απειλητικά στο βαλκα
νικό ορίζοντα, ιδιαίτερα μετά την 
επανάσταση των Νεοτούρκων, και 
μετηνπροοπτικήαυτήάρχισανδια- 
πραγματεύσεις μεταξύ των χρι
στιανικών βαλκανικών χωρών, που 
κατέληξαν στη συμμαχία Ελλάδας, 
Σερβίας, Βουλγαρίας και Μαυρο
βούνιου.

Η επιδείνωση της διεθνούς κα- 
τάστασηςοδήγησετηνελληνική κυ
βέρνηση στην κήρυξη γενικής επι
στράτευσης στις 17.9.1912. Η 
κήρυξη όμως πολέμου κατά της 
Τουρκίας ανακοινώθηκε στις 
5.10.1912, αφού στις 1.10.1912 εί
χαν γίνει δεκτοί στην Ελληνική 
Βουλή οι Κρήτες βουλευτές και ο 
Βενιζέλος είχε δηλώσει ότι η μεγα- 
λόνησος εφεξής θα εθεωρείτο α
ναπόσπαστο τμήμα της Ελληνικής 
επικράτειας. Όλο το έθνος σύσσω
μο ξεκινούσε για την απελευθέρω
ση των αλύτρωτων αδελφών. Από 
το προσκλητήριο αυτό δε μπο
ρούσαν να λείψουν και οι αστυνο
μικές δυνάμεις της χώρας.

Ελληνες αστυνομικοί 
στα μέτωπα

Η αστυνομική κατάσταση στην 
Ελλάδα δεν ήταν ευχάριστη. Είχε 
βέβαια γίνει η αστυνομική μεταρ
ρύθμιση του 1906, οπότε, μετά την 
κατάργηση του αμαρτωλού συ
στήματος της στρατιωτικής αστυ
νομίας, είχε ανατεθεί στη Χωροφυ
λακή και η άσκηση της αστυνομίας, 
πλην όμως υπήρχαν προβλήματα. 
Η Χωροφυλακή, ενώ διέθετε ικανά 
και μορφωμένα στελέχη, αντίθετα 
στερείτο καταλλήλου καιεπαρκούς 
οπλιτικούπροσωπικού,τοοποίοκα- 
τά κύριο λόγο προερχόταν από κλη
ρωτούς στρατευσίμους. Η Κρητική 
Χωροφυλακή, η οποία είχε οργανω

θεί από Ιταλούς Καραμπινιέρους, 
πλεονεκτούσε έναντι της Χωροφυ
λακής της Μητροπολιτικής Ελλά
δας, γιατί αποτελείτο από μόνι
μους, και όχι κληρωτούς, χω
ροφύλακες, εξαίρετης επιλογής ό
σον αφορούσε το παράστημα και 
τη σωματική διάπλαση. Για το λόγο 
αυτό χρησιμοποιήθηκε σχεδόν α
ποκλειστικά για την αστυνόμευση 
της Θεσσαλονίκης.

Με την κήρυξη του πολέμου η 
Ελληνική Χωροφυλακή έπρεπε α
φενός να μεριμνήσει για την ασφά
λεια στα μετόπισθεν και αφετέρου 
να διαθέσει προσωπικό για την ά
σκηση της στρατονομίας και τη 
σύσταση Υπηρεσιών Αστυνομίας 
στα απελευθερούμενα εδάφη. Έ 
τσι οι διατεθείσες αστυνομικές δυ
νάμεις για τα μέτωπα τέθηκαν υπό

Επ άνω : Ελεύ θερ η  Θ εσσ αλονίκη. Π ε 

ρ ιπ ο λ ία  Κ ρ η τ ική ς  Χ ω ροφ υλακής  (1912).

Δ ε ξ ιά :  Ο Υ π ο μ ο ίρ α ρ χ ο ς  Κω ν/νος Μ α -  

νω λκίδης, ο  π ρ ώ το ς  Ελ λ η να ς  Α ξ ιω μ α τ ι

κό ς  π ο υ  μ π ή κ ε  σ τη  Θ εσσ αλονίκη.
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τιςδιαταγέςτωνστρατιωτικώνδιοι- 
κητών (κατά το διεθνές δίκαιο η α
στυνόμευση κατακτωμένων εδα
φών ανήκε στην αρμοδιότητα των 
στρατιωτικών ηγητόρων). Το σύνο
λο της εμπόλεμης δύναμης του Σώ
ματος ανήλθε τότε σε 180 αξιωμα
τικούς, 69 ανθυπασπιστές, 4.400 
χωροφύλακες, 2.300 εθνοφρου
ρούς και 600 κληρωτούς στρατιώ
τες, που αποσπάσθηκανσ’ αυτό συ
μπληρωματικά. Ανώτεροι Στρατο
νόμοι διορίστηκαν, στο μέτωπο 
Θεσσαλίας - Μακεδονίας ο αντισυ- 
νταγματάρχης Παύλος Ραζέλος και 
στο μέτωπο Ηπείρου ο ταγματάρ
χης Νικόλαος Τρουπάκης. Στο Η
πειρωτικό μέτωπο απεστάλη και ο 
ταγματάρχης Σπύρος Σπυ- 
ρομήλιος, ένας από τους πρωτερ
γάτες της βραχύβιας Αυτόνομης Β. 
Ηπείρου.

Απ ελευθερώ νεται 
η Θεσσαλονίκη

Με την ταχεία προέλαση του Ελ
ληνικού Στρατού άρχισε και η 
σύσταση των αστυνομικών υπηρε
σιών. Πρώτη ιδρύθηκε η Αστυνο
μική Υποδ/νση Ελασσόνας με διοι
κητή τον ανθυπομοίραρχο Ξενοφώ- 
ντα Πραντούνα. Θα ακολουθήσουν 
η Αστυν. Υποδ/νση Σερβίων με τον 
ανθυπομοίραρχο Αντώνιο Τρακά- 
δα, η Αστυν. Δ/νση Κοζάνης με τον 
υπομοίραρχο Μαυρομιχάλη, κ.α.

Στις 18.10.1912 ο Αρχηγός του 
Στρατού τηλεγραφούσε στην Κυ
βέρνηση από τη Βέρροιαΐ:

Η κυβέρνηση δεν απάντησε αμέ
σως στο αίτημα του Κωνσταντίνου. 
Ο Ελληνικός, όμως, Στρατός βρι
σκόταν προ των πυλών της Θεσσα
λονίκης και στις 23.00’ της 
26.10.1912 υπογραφόταν το πρω
τόκολλο παράδοσης της πόλης και 
του Τουρκικού στρατού, σύμφωνα 
με το οποίο2:

Άρθρον 6ον. Οι Χωροφύλακες 
και οι Αστυνομικοί (Τούρκοι) θα φέ- 
ρουσι τα όπλα αυτών.

Αρθρον 10ον. Οι Χωροφύλακες 
και η Οθωμανική Αστυνομία θα ε- 
ξακολουθήσωσι την υπηρεσίαν αυ
τών μέχρι νεωτέρας αποφάσεως.

Τοβράδυτης26.10.1912καιπριν 
την υπογραφή της παράδοσης της 
πόλης, επωφελούμενο την επι- 
κρατήσασα σύγχιση, μικρό έφιππο 
απόσπασμα Χωροφυλακής, της 
Στρατονομίας της VII Μεραρχίας, 
με επικεφαλής τον υπομοίραρχο 
Κων/νο Μανωλκίδη, εισήλθε στην 
πόλη από την οδό Εγνατίας και ε
γκαταστάθηκε στο ξενοδοχείο Ό 
λυμπος Παλλάς'3.

Ηταν η πρώτη ελληνική δύναμη 
που έμπαινε στη Θεσσαλονίκη. Την 
επομένη τμήμα έφιππης και πεζής 
Χωροφυλακής, με επικεφαλής τον 
αντισυνταγματάρχη Ραζέλο, και 
τμήμα Ευζώνων εισήλθαν στην πό
λη, εγκαταστάθηκαν στο Δ ιο ι
κητήριο και διέταξαν περιπόλους

για να προετοιμάσουν την είσοδο 
του Διαδόχου.

Τ ο πρωί της ίδιας ημέρας ο Βε- 
νιζέλος τηλεγραφούσε στον ευρι
σκόμενο στη Βέρροια βασιλιά 
Γεώργιο για την ανάγκη κανονικής 
διοικητικήςοργάνωσηςτηςΘεσσα- 
λονίκης και τον πληροφορούσε για 
την αποστολή εκεί του Υπ. Δ ι
καιοσύνης Κ. Ρακτιβάνκαι 150 Κρη- 
τών Χωροφυλάκων με επικεφαλής 
τον Αρχηγό της Κρητικής Χωροφυ
λακής αντ/ρχη Ανδρέα Μομφερά- 
το4, ενώ τα μεσάνυχτα της ιδίας η
μέρας τηλεγραφούσε στο διάδοχο 
Κωνσταντίνοδ:

"Αρχηγόν Στρατού, Γιδά - 
Θεσσαλονίκην

Α ν τ ί συ ντα  γ μ α τά  ρ χ η ς  
Μ ομ φ ερ ά το ς  επ ικεφ αλής 
150 Κρητών χωροφυλάκων 
ανεχώρησεν ήδη. Ουτος διο- 
ρ ισ θ ή σ ετα ι Α σ τυ νομ ικό ς  
Δ/ντής Θεσ/νίκης και προα- 
στείων. Αντ/ρχης Ραζέλος θα 
παραμείνει επικεφαλής της 
Χω ροφ υλακής δ ια  την 
λοιπήν καταληφθείσαν χώ

ραν. Αποστέλλονται έτεροι 
τε τρα κόσ ιο ι Έ λλ η νες  χω
ροφυλακές, οΰςδιαθέσητεα- 
ναλόγως των αναγκών δια 

Θεσσαλονίκην ή αλλαχού. 
Π α ρ α μ ένο υ σ ιν  έτι εν 

Α θ ή να ις  δ ιακόσ ιο ι έτεροι 
χωροφυλακές, δ ι’ ους αναμέ- 
νομεν υμετέρας οδηγίας αν 
πρέπει να τους αποστείλω- 
μεν εις Θεσαλονίκην ή εις 

Τρίκκαλα - Λάρισαν δια τον 
Καζάν Γραβενών ή της Κ ο 
ζάνης.

Α θ ή να ι 27.10.1912  μ ε 
σονύκτιον

Βενιζέλος

"Μετά τρεις ή τέσσαρας ημέρας πιθανώτατα θέλομεν κατα
λάβει Θεσσαλονίκην. Της πόλεως ταυτης οιίσης μεγάλης και διε
θνούς, ανάγκη να ληφθώσιν από τούδε τα αναγκαία μέτρα δια 
την πολιτικήν διοίκησιν και αστυνομίαν αυτής. Προς τούτο... 
ως και εις ανώτερος αξιωματικός εκ των ικανωτέρων δια την 
διευθυνσιν Αστυνομίας μετά τριών τουλάχιστον αξιωματικών και 
150 χωροφυλάκων. Επίσης παρακαλώ σταλή εξ Αθηνών λαμ- 
βανομένη εκ των εμπέδων τμημάτων ή και εκ της Χωροφυλακής 
δυναμις δυο χιλιάδων ανδρών τουλάχιστον, ίνα διαθέσωμεν 
τουτους προς φρουρησιν και τήρησιν της τάξεως εις καταλαμ- 
βανομένας πόλεις...

Κωνσταντίνος
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Η δύναμη των 150 Κρητών χω
ροφυλάκων αποβιβάσθηκε τελικά 
στη Θεσσαλονίκη στις 30.10.1912, 
τη στιγμή μάλιστα που έμπαιναν 
στην πόλη και οι κομιτατζήδες του 
Σαράτσωφ, πηγή μυρίων κακών για 
μεγάλο διάστημα. Μετά την εγκα
τάσταση του Μομφεράτου ο Ραζέ- 
λος διέθεσε τη δύναμή του για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων 
της Μακεδονικής ενδοχώρας.

Η κατάσταση της έννομης  
τάξη ς  στην πόλη

Η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη 
τις πρώτες μέρες της απελευθέρω
σης ήταν απελπιστική από πλευράς 
έννομης τάξηςθ. Η Οθωμανική Χω
ροφυλακή και Αστυνομία βρίσκο
νταν σε πλήρη διάλυση. ΟιΤούρκοι 
αιχμάλωτοι περιφέρονταν ασύδο
τοι, ρακένδυτοι και πειναλέοι (με
ρικοί μάλιστα οπλισμένοι) στην πό
λη. Κάποιοι Νεότουρκοι ετοίμαζαν 
κίνημα, ενώ οτουρκικόςτύπος ήταν 
εμπρηστικός. Τα βουλγαρικά στρα
τιωτικά και παραστρατιωτικά 
τμήματαπροκαλούσανκάθεείδους 
επεισόδια (επιτάξεις, διαρπαγές, 
συλλήψεις, κ.α.). Το εβραϊκό στοι-

Δεξιά:Κρητικός Χωροφύλακας, 
(σχέδιο Θάλειας Φλωρά Καραββία)

Κάτω: Θεσσαλονίκη. Κρήτες Χω
ροφύλακες, ασφάλεια του Βασιλιά 
Κωνσταντίνου (1913)

χείο της Θεσσαλονίκης από τη ν αρ
χή τήρησε εφεκτική -ανόχιεχθρική- 
στάση έναντι των Ελλήνων.

Απώτερος σκοπός όλων ήταν να 
παρουσιαστεί η Ελλάδα ανίκανη να 
αστυνομεύσει μια μεγαλούπολη με 
μωσαϊκό πληθυσμών και να προε
τοιμάσουν το "διεθνή έλεγχό της". 
Ειδικότερα η βουλγαρική πολιτική 
απέβλεπε ευθέως στην ίδρυση της

Μεγάλης Βουλγαρίας της Συν
θήκης του Αγίου Στεφάνου.

Το βράδυ της 31.10.1912 βούλ- 
γαροι κομιτατζήδες έβαλαν φωτιά 
στην Τουρκική πυριτιδαποθήκη 
γύρω από την οποία είχαν περιο
ριστεί Τούρκοι αιχμάλωτοι, πολλοί 
από τους οποίους είχαν φρικτό τέ
λος.

"Σμήνη κομιτατζήδων, εν είδει 
φαντασμάτων, εξεχύθησαν πάνο
πλα και ως δαίμονες της κολάσεως 
καθ’ όλους τους οδούς της Θεσσα
λονίκης" γράφει Γ. Πόρταλης7. Η 
απάντηση, όμως, της Κρητικής Χω
ροφυλακής υπήρξε άμεση και απο
φασιστική, για να αποσυρθούν έ
ντρομοι οι κομιτατζήδες στους 
βουλγαρικούς στρατώνες. Μέσα 
στην ίδια νύχτα η τάξη αποκατεστά- 
θηκε και το έγκλημα διαλευκάνθη- 
κε.

Τα μέτρα εντάθηκαν, πυκνώθη- 
κανοιπεριπολίεςκαιοιΤούρκοιαιχ- 
μάλωτοι στάλθηκαν στον ελληνικό 
νότο για ασφάλεια. Η ελληνική κυ
βέρνηση έστειλε 300 ακόμη Κρήτες 
Χωροφύλακες στην πόλη στις 
3.11.1912 και άλους 297 στις 
20.11.1912. Παράλληλα ενισχύθη- 
κε η δύναμη αυτή και με τη Χωρο
φυλακή της Μητροπολιτικής Ελλά
δας. Έτσι εμπεδώθηκε η τάξη στην 
πρωτεύουσα της Μακεδονίας κατά 
τρόπο υποδειγματικό, γεγονός που 
απέσπασε τα ευνοϊκά σχόλια των 
ξένων παρατηρητών. Τέλος η ανα
χώρηση της VII Βουλγαρικής Με
ραρχίας για το μέτωπο της Ανατο
λικής Θράκης σήμανε καιτη μείωση 
των προκλήσεων. Η εναπομείνασα 
Ταξιαρχία του στρατηγού Ανδρέεφ 
δεν μπορούσε πλέον να φέρει ση
μαντικά προσκώματα στο αστυνο
μικό έργο.

Η Διεύθυνση της Αστυνομίας (το 
Αρχηγείο Δημοσίας Ασφαλείας, ό- 
πωςλεγόταν) στεγάστηκε απέναντι 
από το Ελληνικό Φρουραρχείο στην 
οδό Βασ. Σοφίας (Εθνικής Αμύνης). 
Η πόλη διαιρέθηκε σε 4 υπομοιραρ- 
χίες, δηλαδή Αγίας της Τριάδας, 
Διοικητηρίου, Βαρδαρίου και Αγο
ράς, υπό τις οποίες υπήχθησαν 6 
αστυνομικοί σταθμοίθ.
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Η Κρητική Χωροφυλακή κατά το 
ιταλικό σύστημα διέτασσε την υπη
ρεσία των σκοπών και των περιπό
λων, εφίππων και πεζών, ανά δύο. 
Το ιδιόμορφο της στολής, το πα- 
ράστη μα, η όλη εμφάνιση, η πειθαρ-

Ο δολοφόνος του Βασιλιά Γεωρ
γίου Α ' κρατούμενος από Κρήτες 
Χωροφύλακες.

τωνανδρώνεκείνωνσαγήνευσετου 
φίλους και απέσπασε το σεβασμό 
των εχθρών.

Ένας από τους ιστορικούς του 
αστυνομικού θεσμού, ο Κ. Αντω
νίου, γράφει σχετικάθ:

"Η αποβιβασθείσα και διασχίσα- 
σα τας κεντρικός οδούς της Θεσ
σαλονίκης δύναμις της Κρητικής 
Χωροφυλακής, προεκάλεσεν ανα
τροπήν των μέχρι της στιγμής εκεί
νης φόβων του ελληνικού στοι
χείου. Το εξαίρετον παράστημα, η 
αρρενωπότης εν τη συμπεριφορά, 
η πειθαρχία ενπάση καιτο εύτολμο ν 
εν τη επεμβάσει, συνδυαζόμενα με 
καλωσύνην, αγάπην και αυτοθυ
σίαν, απετέλεσαν τα προσόντα και 
εφόδια της Κρητικής Χωροφυ
λακής, δΓ ων εκερδήθη η μάχη της 
Θεσσαλονίκης. Ανευ της τοιαύτης 
Χωροφυλακής είναι λίαν αμφίβο
λον εάν τον μωσαϊκόν της Θεσσα
λονίκης θα ηδύ νατό να σεβασθή, να

υπολογίση και να δεχθή ομαλώςτην 
Ελληνικήν Διοίκησιν...*.

Αποκορύφωμα της συμβολής 
των ελληνικών αστυνομικών δυνά
μεων στην απελευθέρωση της πό
λης ήταν η συμμετοχή της στην εκ-

δυνάμειςτηνύχτατης17/18Ιουνίου 
1913. Η μοναδική μομφή που θα 
μπορούσε να αποδοθεί ήταν τα 
πλημμελή μέτραασφάλειαςτου βα
σιλιά Γ εωργίου, που είχαν συνέπεια 
τη δολοφονία του. 'Ομως και στην 
περίπτωση αυτή υπάρχει πειστικός 
αντίλογος. Ο βασιλιάς δεν ήθελε 
φρουρά, ενώ η μυστική αστυνομία 
(ασφάλεια με πολιτική περιβολή) 
ήταν απαγορευμένη δραστηριότη
τα για την Κρητική Χωροφυλακή, 
οργανωμένη με το πνεύμα του με- 
ταναπολεόντειου φανατισμού 10. Η 
παράλειψη θα πρέπει να πιστωθεί 
στην Κυβέρνηση, η οποία έπρεπε 
να είχει στείλει στη Θεσσαλονίκη 
κλιμάκιο της Υπηρεσίας Καταδίω
ξης (Ασφάλειας) Αθηνών.

Μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες 
συνθήκες, μέσα σε κλίμα επιβου
λών από κάθε πλευρά -συμμάχων, 
φίλων και εχθρών- μέσα σε ένα μω
σαϊκό πληθυσμού, οι ελληνικές α
στυνομικές δυνάμεις με την αυτο
θυσία τους ανάτρεψαν τα σχέδια 
εκείνων που μέσα από την αναρχία 
προωθούσαν το διεθνή έλεγχο -και

αργότερα "τις οίδε"- της Θεσσαλο
νίκης. Ας θεωρηθούν οι γραμμές 
αυτές σαν ελάχιστος φόρος τιμής 
για τους γενναίους αυτούς συνα
δέλφους.

Σημειώ σεις:
1. Υπουργείου Στρατιωτικών,

Ο Ελληνικός Στρατός κατά τους 
βαλκανικούς πολέμους, τόμος 
Α',σελ.θΟκαι'Παράρτημα" (α/α 
554 ή 561).

2. Γ.Ε.Σ., Επίτομη ιστορίατων 
βαλκανικών πολέμων 1912 - 
1913, Αθήνα 1987, σελ. 61.

3. Αποστόλου Δασκαλάκη, Ι
στορία της Ελληνικής Χωροφυ
λακής 1936- 1950, τόμος Α', 
Αθήναι 1973, σελ. 60.

4. Υπ. Στρατ., ό.π., τόμος Α', 
σελ. 188 και "Παράρτημα" (α/α 
791).

5. Υπ. Στρατ., ό.π., "Παράρτη
μα" (α/α 794).

6. Γ.Ε.Σ., ό.π., σσ. 109-110.
7. Ιωάννου Φιοράκη και Εμ- 

μαν. Πιτυκάκη, Ηρώον Χωροφυ
λακής, Εν Χανίοις 1927, σελ. 108.

8. Η ονομασία "υπομοιραρ- 
χίες* διατηρήθηκε μέχριτο 1914, 
όταν αντικαταστάθηκε με εκείνη 
■ Αστυνομικά Τμήματα", τα οποία 
αυξήθηκαν σε 6.

9. Κων/νου Αντωνίου, Ιστορία 
της Ελληνικής Βασιλικής Χωρο
φυλακής, τόμος Β’, Αθήναι 1965, 
σελ. 920. Εγκωμιαστική για την 
Κρητική Χωροφυλακή υπήρξε 
και η Θάλεια Φλωρά - Καραβία 
στο βιβλίο της Εντυπώσεις από 
τον πόλεμο του 1912 - 1913, 
Αθήναι 1936, σελ. 4. Το ίδιο και 
η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης 
"Νέα Αλήθεια" σε δημοσίευμά 
της με τίτλο "Ο ι Κρήτες Χω
ροφύλακες" στις 13.1.1913.

10. Κατά το άρθρο 45 του από 
11.9.1900 Κανονισμού της, η 
Κρητική Χωροφυλακή "εν ουδε- 
μιά περιπτώσει ούτε αμέσως, 
ούτε εμμέσως (έπρεπε) να δέχε
ται μυστικός αποστολάς".

Υπαστ. Α’ Κων/νος Δανούσης

χία,ηεργατικότητακαιηαυτοθυσία καθάρισή της από τις βουλγαρικές
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Η ΚΑΤΟΧΗ ΟΠΛΩΝ ΣΤΙΣ Η.Π.Α,
Του Καθηγητή Νομικής Θράκης Γιάννη Πανούση.

1. - Οπλο χαρακτηρίζεται κάθε μηχανικό μέσο (που 
διαπερνά, κόβει ή εκρήγνυται) όπως και κάθε αντικείμε
νο με το οποίο θα μπορούσε κανείς να τραυματίσει ή 
να σκοτώσει κάποιον (βλ. άρθρο 102 Γαλλικού Π.Κ)

2. - Από την εξαίρεση της απαγόρευσης της άσκησης 
οπλοφορίας στην Αρχαία Αθήνα κατά τα Παναθήναια 
μέχρι τη σημερινή ιδιωτική αστυνομία που οπλοφορεί, 
από τον αξιωματικό ο οποίος κάνει χρήση του υπηρε
σιακού περιστρόφου για να σκοτώσει τη σύζυγό του 
μέχρι τον 
κ υ ν η γ ό  
που εξ α
μ έ λ ε ια ς  
τραυματί 
ζει με την 
καραμπίνα 
του έναν 
άλλο κυνη
γό, από τις 
"μπαλωθι 
ές· μέχρι 
τη λειτουρ
γία σκο
πευτηρίων, 
το όπλο έ
χει μπει 
για καλά 
στη ζωή μας.

Η τρομοκρατία ή οι κοινωνικές εντάσεις έχουν ο
δηγήσει πολλές φορές το νομοθέτη στην αναζήτηση 
τρόπων περιορισμού στην κατοχή και χρήση όπλων με 
το επιχείρημα της προσβολής της δημόσιας τάξης ή 
δημόσιας ασφάλειας (βλ. περισσότερα σε Λέκτορα Γιάν
νη Μπέκα, 1993) αλλά μάλλον κάτι τέτοια διαβήματα 
δεν τελεσφορούν.

Η χρήση του όπλου σε οποιοδήποτε έγκλημα θεω
ρείται επιβαρυντική περίπτωση και επισύρει μεγαλύτερη 
ποινή, ενώ τιμωρείται και η κατασκευή και η προμήθεια 
όπλων (βλ. Ν.495/76 και πρόσφατο νόμο 1916/90).

3. - Στις ΗΠΑ υπάρχει μια παράδοση στην ιδιωτική 
κατοχή όπλων (οφειλόμενη ίσως στις ανάγκες επιβίω
σης των πρώτων εποίκων που κατέλαβαν την "άγρια" 
Δύση) η οποία σιγά-σιγά 'όμως κατέληξε σε κοινωνικό 
πρόβλημα καθώς η οπλοφορία θεωρείται ο καλύτερος 
τρόπος αυτοπροστασίας (self-protection) από το έγκλη
μα. Πολλοί μάλιστα οι οποίοι ανήκουν στις υψηλές ο
μάδες κινδύνου για να μην πέσουν θύματα, εκπαιδεύο
νται στη χρήση όπλων. Ορισμένοι ερευνητές ισχυρίζο
νται ότι έτσι μειώνεται δραστικά η εγκληματικότητα

(Gary Kleck, David Botdua, 1983) παραγνωρίζοντας ί
σως τις ευκαιρίες διάπραξης εγκλήματος που παρέχει 
η κατοχή ενός όπλου (έχει υπολογισθεί ότι στις Η.Π.Α. 
εισάγονται κάθε χρόνο 100.000 αυτόματες καραμπίνες 
για ατομική χρήση).

Τα "υποψήφια θύματα" χρησιμοποιούν όπλα σε ένα 
εκατομμύριο περιπτώσεις ετησίως σκοτώνοντας 1500- 
2800 "επιτιθέμενους δράστες" και τραυματίζοντας 
8.700-16.000, δηλ. πολύ περισσότερους από την αμερι

κάνικη αστυνο
μία (James Fyfe, 
1988).

Βέβαια πολ
λές φορές τα ό
ρια άμυνας/επί- 

θεσης είναι δυσδιάκριτα αλλά είναι προφανές 
ότι η οπλοκατοχή παρέχει αίσθημα ασφά
λειας στο μοναχικό, μητροπολιτικό άνθρωπο. 

Οι παρανόμως οπλοφορούντες στις 
Η.Π.Α. υπολογίζονται σε 50.000.000 και η χρήση γίνεται 
τα Σαββατοκύριακα.

Οι Federal / Control Gun Acts απαγορεύουν την πώ
ληση όπλων σε ανηλίκους, τοξικομανείς κ,λπ., οι πωλη- 
τές κρατούν τα ονόματα των αγοραστών ή και ερευνούν 
το παρελθόν τους (αν δηλαδή έχουν καταδικασθεί για 
βίαιες πράξεις) και γενικώτερα λαμβάνονται μέτρα μη- 
γενίκευσης. Δεν έχει όμως παρατηρηθεί ιδιαίτερη δια
φοροποίηση της εγκληματικότητας σε Πολιτείες όπου 
γίνεται αυστηρός έλεγχος σε σχέση με πολιτείες όπου 
υπάρχει ελαστικότητα (βλ. για Boston σε επίκουρο κα
θηγητή Λάμπη Δημόπουλο, 1993).

4.- Από ψυχολογική άποψη το όπλο συμβολίζει όχι 
μόνο την ασφάλεια ή τη δύναμη, αλλά και την εξουσία, 
την επιβολή, τον έλεγχο. "Ο πολίτης που οπλοφορεί θέ
τει συχνά τον εαυτό του ή υπεράνω του νόμου ή στη 
θέση του αστυνόμου και μετατρέπει το φόβο για θυμα- 
τοποίηση σε έγκλημα λόγω "προληπτικής νόμιμης άμυ
νας" (συχνά "φαντασιακής")".

Από την άλλη μεριά το όπλο παραμένει το βασικό 
εργαλείο δουλειάς για τους επαγγελματίες εγκλημα
τίες, το σύμβολο της μαγκιάς για όσους θεωρούν τον 
αντρισμό και τον τσαμπουκά ως αξίες, το μέσο επιβολής 
ή απειλής επιβολής της νόμιμης βίας (ή της δικαιοσύνης 
της καταστολής).

Σε τελική ανάλυση το όπλο δεν είναι προέκταση του 
χεριού αλλά προέκταση της ψυχής σ' έναν κόσμο όπου 
ο ειρηνικός διακανονισμός εκλαμβάνεται ως ήττα, ενώ 
η επιθετικότητα των σχέσεων, των λέξεων, των κινήσεων 
και των εικόνων ως σύγχρονο μοντέλλο επιβίωσης
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Μάχες με τους εμπόρους ναρκωτικών και τους καλλιεργητές χασίς 

έδωσαν το καλοκαίρι που πέρασε

οι άνδρες των Υπηρεσιών Δίωξης Ναρκωτικών σε όλη την επικράτεια 

και κατάσχεσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών 

που προορίζονταν να "ριχτούν" στην αγορά.

Ας δούμε όμως τα σπουδαιότερα γεγονότα αναλυτικά.

Καλλιέργια χασίς και όποιος τολμήσει ας έρθει.
Ακρως επικίνδυνα μέτρα είχε 

λάβει ο 38χρονος Ιωάννης Σαρί- 
μπερης για να προστατέψει την 
παράνομη χασισοφυτεία του στο 
Ηράκλειο Κρήτης, θέτοντας σε 
κίνδυνο όποιον τολμούσε να τη 
πλησιάσει.

Η χασισοφυτεία-ναρκοπέδιο η 
οποία αποτελείτο από 527 δεν
δρύλλια ήταν στο Γαζί Ηρακλείου 
και εφυλάσετο σε πρώτη φάση α
πό 6 άγρια σκυλιά. Εάν κάποιος 
μπορούσε να ξεπεράσει το εμπό
διο των άγριων-επιθετικών σκυ
λιών θα έπεφτε νεκρός, γιατί με 
το άνοιγμα της πόρτας τέντωνε 
ένας σπόγγος και πυρσοκρο- 
τούσε μία καραμπίνα. Εάν τελικά

κατάφερνε να γλιτώσει και από τα 
σκάγια, τότε θα έπεφτε στην πα
γίδα του καρφωμένου μαχαιριού 
με την λαβή χωμένη στο έδαφος 
και την λεπίδα να προεξέχει από 
αυτό.

Οποιος βέβαια το πατούσε, θα 
έμενε εκεί καρφωμένος και ίσως 
τότε να αναλάμβαναν τα οκυλιά 
να "περιποιηθούν" τον ανεπιθύμη
το επισκέπτη που σίγουρα θα ήρ
θε για να δημιουργήσει πρόβλη
μα.

Οι Αστυνομικοί που ήρθαν α
ντιμέτωποι με αυτή τη "παγίδα θα
νάτου” που η εξουδετέρωσή της 
απαιτούσε ειδικές γνώσεις ανορ
θόδοξου πολέμου, κατάφεραν να

συλλάβουν το Σαρίμπερη πριν αυ
τός βάλει σε ενέργεια τους μηχα- 
νισμούς εξόντω σης και 
θρηνήσουμε θύματα

Σε δωματιάκι του Σαρίμπερη, 
ο οποίος θεωρείται ο πλέον επι
κίνδυνος χασισοκαλλιεργητής 
που συνελήφθη ποτέ στην πε
ριοχή, βρέθηκαν και κατασχέθη
καν ακόμα: ένα αμερικανικό περί
στροφο, μία αυτοσχέδια βόμβα 
δύο κιλών, ένα γερμανικό πιστό
λι, 7 πυροκροτητές και αρκετή 
ποσότητα δυναμίτιδας. Με το ο
πλοστάσιο αυτό ο επίδοξος κακο
ποιός, θα μπορούσε να δώσει ο
λόκληρη μάχη προκειμένου να 
προστατεύσει τη φυτεία του.

Συνελήφθη και ο τέταρτος ληστής.
Το 4ο μέλος της σπείρας 

Τσουχλαράκη, ο 29χρονος Αντώ- 
νης Φραντζής, που είχε ληστέψει 
την τράπεζα Πίστεως στις 15 Ιου
νίου και είχε αρπάξει 30.000.000 
δρχ., συνελήφθη ύστερα από αν
θρωποκυνηγητό που εξαπέλησαν 
οι Αστυνομικοί της ασφάλειας του 
Τμήματος Εγκλημάτων κατά της 
Ιδιοκτησίας σε ακατοίκητη πε
ριοχή του Μενιδίου.

Ο φάκελλος αυτής της επικίν
δυνης σπείρας έκλεισε οριστικά 
αλλά το θέμα των εκατομμυρίων 
που αρπάχθηκαν ίσως να μείνει 
ανοιχτό για πάντα. 
Ο Γιάννης Τσουχλαράκης είχε

συλληφθεί στο ρέμα της Χελιδο- 
νούς λίγες ώρες μετά την λη
στεία. Ο Κων/νος Ζαμπετάκης έ
πεσε στα χέρια της Αστυνομίας 
λίγες μέρες αργότερα και ο Αγ- 
γελόπουλος ενάμιση μήνα μετά 
τον Ζαμπετάκη. Ο τελευταίος των 
ληστών Φρατζής,ο οποίος και 
θεωρείται από τους συνεργούς 
του ο "εγκέφαλος της σπείρας, 
γνώριζε ότι είχε στενέψει πολύ ο 
κλοιός γύρω του και ότι η σύλ
ληψή του ήταν πλέον θέμα ημε
ρών. Η απειλή της σύλληψής του 
τον υποχρέωνε να κινείται σαν α
γρίμι μόνο τη νύχτα και να βρίσκει 
καταφύγιο σε ακατοίκητες μονο

κατοικίες στις περιοχές των Θρα- 
κομακεδόνων, Μενιδίου και Βα- 
ρυμπόμπης.Οι Αστυνομικές Αρ
χές που βρισκόταν στα ίχνη του 
εδώ και μέρες του έστησαν καρ
τέρι και τον συνέλαβαν. Από την 
στιγμή της σύλληψής του, προ
σπαθούν να ανακαλύψουν τί απέ- 
γιναν τα υπόλοιπα χρήματα των 
25.000.000 δρχ.που εκλάπησαν 
από την Τράπεζα Πίστεως και δεν 
βρέθηκαν μέχρι σήμερα. Σε ερώ
τηση των Αστυνομικών για την 
τύχη τους, ο καθένας από τους 
τέσσερις επίδοξους ληστές, είπε 
και την δική του εκδοχή χωρίς βέ
βαια να ταυτίζονται. Ο Αγγελό-
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πουλος π.χ. ισχυρίστηκε ότι τα 
χρήματα τα παράτησαν στο αυτο
κίνητο που τράκαραν και ότι σί
γουρα θα τα άρπαξαν οι πολίτες 
και ο Φραντζής ισχυρίστηκε ότι ο 
σάκος εκατομμυρίων ίσως να βρί
σκεται ακόμα σε κάποιους θά

μνους στο ρέμα της Χελιδονούς.
Ο φραντζής, μετά τη σύλληψή 

του οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα 
με σωρεία κατηγοριών όπου και 
του ασκήθηκε ποινική δίωξη για 
τα ίδια αδικήματα που είχε ασκη
θεί σε βάρος και των άλλων τριών

συνεργών του από τον Εισαγγε
λέα πλημμελειοδικών Αθηνών, 
δηλαδή για : ληστεία κατά συναυ
τουργία, απόπειρα ανθρωποκτο
νίας, κλοπές κατά συρροή και συ
ναυτουργία, παράνομη οπλοφο-
ρία.,.κ.λ.π.

ΕΙΧΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ.
Ηθελε να γίνει Μελισσοκόμος 

αλλά με κλεμένα μελίσσια ο Λέκ- 
κας Κων/νος του Γεωργίου, 43 ε
τών, κάτοικος Αργους. Δεν πρό
λαβε όμως επειδή συνελήφθη α
πό άνδρες του Τμήματος Ασφα
λείας Αργους, μετά από πολυήμε
ρη παρακολούθησή του και ο

δηγήθηκε στον εισαγγελέα Ναυ
πλίου για κλοπές μελισσών κατ’ε- 
ξακολούθηση.

Από την έρευνα που έγινε 
προέκυψε ότι τη λεία του θα την 
ζήλευε και ο πιο φιλόδοξος Με- 
λισσοκόμος, αφού βρέθηκαν 
στην κατοχή του δράστη και κα

τασχέθηκαν συνολικά 450 πλαί
σια πλήρη μελισσών από τα οποία 
τα 350 αναγνωρίστηκαν και παρα- 
δώθηκαν στους κατόχους καθώς 
και δύο κυψέλες πλήρης μελισ
σών.

ΟΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΑΝ ΧΑΣΙΣ
Το καλαμπόκι είχε σάν κάλυ

ψη, ο 30χρονος αγρότης από το 
Παύλο Βοιωτίας Νικόλαος Σωτη
ρίου, για να προβεί στην καλλιέρ
γεια 97 δενδρυλλίων χασίς, το 
ύψος των οποίων έφτανε τα 3 μέ
τρα.

Τα δενδρύλια ήταν φυτεμένα 
ανάμεσα στις καλαμποκιές σε ση
μείο κατάλληλα διαμορφωμένο 
και αθέατο, μέσα στον κάμπο της 
Κωπαϊδος. Το πότισμα γινόταν 
σχεδόν αυτόματα από την τεχνιτή 
βροχή που χρησιμοποιούσε για 
το πότισμα του καλαμποκιού. Οι 
άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας 
Λειβαδιάς, ύστερα από επίμονη 
και πολυήμερη παρακολούθηση 
και κάτω από αντίξοες και επικίν
δυνες πολλές φορές συνθήκες, 
κατάφεραν να τον συλλάβουν και 
να θέσουν τέρμα στη δράση του.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι

του βρέθηκαν 85 γραμ. φούντας Ανδρες του Τ.Α.. Λειβαδιάς μαζί με
και σπόροι, προφανώς για μελλο- τις κατασχεθείσες ποσότητες χασίς 
ντική καλλιέργεια. ______________________________

ΕΜΠΟΡΟΣ ΣΥΝΕΛΗΦΟΗ ΕΠ ΑΥΤΟΦΩΡΟ
Επ’ αυτοφώρω συνελήφθη έ

μπορος ναρκωτικών από τους άν
δρες του Τμήματος Ασφαλείας 
Κομοτηνής, ύστερα από πο
λυήμερη παρακολούθηση. Πρό
κειται για τον Ιμπραήμ Γεωργίου

κάτοικο Κομοτηνής, που στην κα
τοχή του βρέθηκαν 1 κιλό και 800 
γραμμάρια ακατέργαστης ινδικής 
κάνναβις.

Επίσης συνελήφθησαν οι Χαλι- 
λόπουλος I. και Κερασιώτης Γ.

κάτοικοι Αθηνών γιατί μετέφεραν 
με Ι.Χ. φορτηγό δέκα Ιρακινούς 
λαθρομετανάστες που παρέλα- 
βαν απο την περιοχή Ορεστιάδος 
Εβρου.
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ΠΗΓΑΔΙΑ ΜΕ ΦΟΥΝΤΕΣ
Ολόκληρα πηγάδια κάτω από 

το έδαφος είχαν σκάψει δύο φίλοι 
για να κρύψουν τα δενδρύλλια 
της ινδικής κάνναβις που καλ
λιεργούσαν, χωρίς όμως να κατα
φέρουν να ξεφύγουν από 
την...ευαίσθητη μύτη των αστυνο
μικών.

Ετσι, σε έρευνα που έκαναν οι 
αστυνομικοί του Τμήματος Δίω
ξης Ναρκωτικών σε δασώδη πε
ριοχή της θέσης Πηγάδι Ελένης 
του Λαυρίου, συνέλαβαν τον Αλέ
ξανδρο Θ. Σαβαγιό 28 χρόνων και 
τον Αθανάσιο Α. Στρεμπίνο, 28 
χρόνων, την ώρα που καλλιερ
γούσαν και πότιζαν 85 δενδρύλ
λια ινδικής κάνναβις. Οι δύο φίλοι 
είχαν σκάψει βαθείς λάκκους 
γύρω από δένδρα και είχαν φυτέ
ψει πολύ βαθιά τα δενδρύλλια, έ
τσι ώστε να μην φαίνονται ακόμα 
και αν κάποιος έφτανε πολύ κο-

Σε θερμοκήπιο για καλλιέρ
γεια χασίς είχαν μετατρέψει μία 
άσκεπη αποθήκη, οι Γεωργαντάς 
Ιωάννης και Δημήτριος από την 
Καλαμάτα. Οι επίμονες όμως πα
ρακολουθήσεις των αστυνομικών 
του Τμήματος Ασφαλείας Καλα
μάτας, έθεσαν τέρμα στην εγκλη-

ντα στη χασισοφυτεία.
Σε έρευνα που έκαναν οι αστυ

νομικοί στο σπίτι του Στρεμπίνου, 
αλλά και στο πατρικό του στο

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΓΙΑ ΧΑΣΙΣ
ματική του δράση, αφού συ- 
νελήφθησαν επ ’ αυτοφώρω να 
καλλιεργούν 52 δενδρύλλια ιν
δικής κάνναβις ύψους 2 έως και 
3,5 μέτρων.

Επίσης από αστυνομικούς του 
Τ.Α. Γαργαλιάνων και του Α Σ. 
Χώρας συνελήφθησαν οι Γιαννα-

Λαύριο, βρήκαν και κατέσχεσαν 7 
ακόμα δενδρύλλια, καθώς και 65 
γραμμάρια αποξηραμένης κάννα
βις·

κόπουλος Κων/νος και Θεόδω
ρος, αγρότες, κάτοικοι Χώρας, 
γιατί κατελήφθησαν να καλλιερ
γούν 150 δενδρύλλια ινδικής κάν
ναβις, ύψους 3 μ. Η φυτεία ποτι
ζόταν με βυτίο ρυμουλκούμενο α
πό τρακτέρ, το οποίο και κατα
σχέθηκε.

Επ ίσης συνελήφθη και ο 
30χρονος μαρμαράς, Κων/νος I- 
σαρης από την Καλαμάτα, γιατί 
κατελήφθη σε όχθη ποταμού και 
λίγα χιλιόμετρα από το χωριό 
Καρβέλι Καλαμάτας να καλλιερ
γεί 250 δενδρύλλια ινδικής κάν
ναβις.

Ο Αστυν. Δ/ντής του Νομού ε- 
ξέφρασε τα συγχαρητήριά του 
στο προσωπικό της Δ/νσεως, που 
συνέβαλε στη σύλληψη των δρα
στών, γιατί έδειξαν ιδιαίτερο υπη
ρεσιακό ζήλο και αγωνίσθηκαν 
μέρα και νύχτα για να φέρουν θε
τικά αποτελέσματα.
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Με διάφορα προεδρικά διατάγματα προήχθησαν οι κατω
τέρω Αξιωματικοί:
Στο βαθμό του Ταξιάρχου ο Κων/νος Σαλπάρας.
Στο βαθμό του Αστυν. ΔΜ ού οι: Χρήστος< Κόκκαλης, 
Ιωάννης Λεπίδας, Νικόλαος Παπαχρήστου, Θεόδωρος 
Σβανάς και Νικόλαος Χασιώτης.
Στο βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντού οι: Γεώργιος Κοκοτίνης, 
Αναστάσιος Λέκκας, Κων/νος Μανιόπουλος, Ανδρομάχη 
Τζουμέρκα, Μόδεστος Αθανασόπουλος, Μηνάς Τσιακλά- 
γκανος και Φώτιος Νασιάκος.
Στο βαθμό του Αστυνόμου Β’οι: Γεώργιος Παπακωνστο 
νιής, Γεώργιος Γουναρόπουλος, Δημήτριος Αναγνωστό- 
πουλος,Θεοχάρης Αγόρης, Δημήτριος Γκιουλέας, 
Παύλος Παπαδημητρίου, Παναγιώτης Μητσέλος, 
Δημήτριος Μπονατάκης, Γεώργιος Ζέρβας, Χαράλαμπος 
Κολτσίδας, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, Ιωάννης Παναγό- 
πουλος και Νικόλαος Μπιζάκης (Χημικός).
Στό βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ οι Υπαστυνόμοι Β' Ειδικών 
Καθηκόντων (Μουσικής) Αρης Αγγελόπουλος και Γεράσι
μος Μαυρόχης.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

* Με διάφορα προεδρικά διατάγματα, ανακλήθηκαν μερι
κώς παλαιότερα Π. Δ. και προήχθησαν αναδρομικά οι 
κατωτέρω Αξιωματικοί:
Στο βαθμό του Ταξιάρχου από 12-3-93 ο Χρήστος Αίναλής 
του Ιπποκράτη.
Στο βαθμό του Αστυνόμου Β’ οι: Παναγιώτης Παναγόπου- 
λος του Τρύφωνα από 2-4-91, Ναπολέων Λιόλιος του 
Γρηγορίου από 24-1-92 και Γεώργιος Δημητρακόπουλος 
του Δημητρίου από 30-5-90.
Στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ ο Ηλίας Γεροντίδης του 
Θεοδώρου από 19-7-91.
* Ανακλήθηκαν διάφορα Π.Δ και επανήλθαν στην ενεργό 
υπηρεσία οι παρακάτω Αξιωματικοί:
Με το βαθμό του Ταξιάρχου Υγειονομικού ο Αλέξανδρος 
Ανδριανάκος του Αποστόλου.
Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οι Νικόλαος 
Λεωνίδης του Βλαδίμηρου και Κων/νος Χρονόπουλος του 
Πέτρου.
Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' ο Παύλος Εκιζίδης του 
Παναγιώτη, από 6-4-92.* Ανακλήθηκαν διάφορα Π.Δ. και 
με νεότερα προήχθησαν αναδρομικά και αποστρατεύθη- 
καν οι παρακάτω Αξιωματικοί:

Με το βαθμό του Υποστρατήγου οι: Ιωάννης Καρακωντί- 
νοςτου Ευστρατίου, Ιωάννης Κορμός του Κων/νου, Σερα
φείμ Τσώνης του Ιωάννη και θεοχάρης Μαντζαβάς του 
Γεωργίου.
Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντού ο Χρήστος 
Δεκίδης του Σταματίου.
Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντού οι: 
Σωτήριος Γεωργίκος του Γεωργίου, Νικόλαος Καϊσιώτης 
του Δημητρίου, Νικόλαος Τσίρκας του Χρήστου και Ευρι
πίδης Χάϊδος του Μιχαήλ.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
* Με διάφορα Προεδρικά Διατάγματα αποστρατεύθηκαν 
οι κατωτέρω Αξιωματικοί:
Ταξίαρχοι: Ιωάννης Δεδούσης, Περικλής Παναγιωτόπου- 
λος.
Αστυν. Δ/ντής: Κων/νος Παπαχριστόπουλος.
Αστυν. Υποδ/ντές: Χρήστος Βλαχόπουλος, Αλέξανδρος 
Κοτσακόπουλος, Γεώργιος Χαρβαλάκος, Σωτήριος Γ εωρ
γίκος, Παντελής Μαυροειδής.
Αστυνόμοι Α': Σοφοκλής Αργυράκης, Ιωάννης Βαρδάκης, 
Εμμανουήλ Καλυκάκης, Βασίλειος Λάππας, Κων/νος Τσι- 
λιγκάκης, Ιωάννης Φουνπκάκος, και Κων/νος Γκουρμπά- 
τσης (Υγειονομικού).
Επίσης αποστρατεύθηκαν οι κατωτέρω Ανθ/μοι με το 
βαθμό του Υπαστυνόμου Β’: Κων/νος Κρεμπένιος, Γρηγό- 
ριος Διάκος, Κων/νος Μπάκος, Πιέρρος Μπαθρέλος, 
Δημήτριος Παπαδημητρίου, Απόστολος Σδόγκος, 
Δημήτριος Λειβαδιώτης και Ιωάννης Τσέκας.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
* Ο Αρχιφύλακας Ελευθέριος Κορωνιάδης του Α.Σ. Τρι- 
κερίου Μαγνησίας (τηλ.0423 - 91.220), επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από υπηρεσία της 
Γ.Α.ΔΘεσ/νίκης.
* Ο Αρχιφύλακας Ηλίας Στεφανήςτου Α.Τ. Λειβαδιάς (τηλ. 
0261 - 28.551), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από υπηρεσία της Α.Δ. Φθιώτιδας ή Γ.Α.Δ.Α.
* Ο Αρχιφύλακας Ιορδάνης Τσάκας του Α.Τ. Σταυρούπο- 
λης Ξάνθης (τηλ. 0542 - 22.100), επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α.
* Ο Αρχιφύλακας Ευάγγελος Μυλωνάς του Α,Τ.Ανδρί- 
τσαινας (τηλ. 0626 - 22.209), επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του από υπηρεσία της Γ.Α.ΔΑ..
*0  Αρχιφύλακας Αθανάσιος Κατσιγιάννης του Α.Τ. Αρ- 
γους(τηλ.0752 - 92.596), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό από υπησεσία της Γ.Α.Δ.Α.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

* Ο Αρχιφύλακας Σωτήριος Κωνσταντέλος του Α,Τ.Αμα- 
ρίου Ρεθύμνου (τηλ. 0833 - 22.222), επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α.
* Ο Αρχιφύλακας Θεόδωρος Μυρωνίδης του Ε' Α.Τ. Αθη
νών (τηλ. 3606.768), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από Α.Δ. Κιλκίς.
* Ο Αρχιφύλακας Εμμανουήλ Ξενικάκης του Α.Τ. Κισσά- 
μου Χανίων (τηλ 0822 - 23.333, 22.115), επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από υπηρεσία της 
Γ.Α.ΔΑ.
* Ο Αρχιφύλακας Σωτήριος Σπυρόπουλος του Α.Τ. Αγίου 
Δημητρίου Αθηνών (τηλ. 9711.005) επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης.
* Ο Αρχιφύλακας Σωτήριος Πιτσίνης του Α.Τ. Πολυκά- 
στρου Κιλκίς (τηλ. 0343 - 23.333), επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από Γ.Α.Δ.Α., ή Δ/νση Μεσ
σηνίας ή Δ/νση Ηλείας.
* Ο Αρχιφύλακας Βασίλειος Παπακώστας του Α.Τ. Μεγα
λούπολης (τηλ.0791 - 22.222), επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του από Γ.Α.Δ.Α.
* Η Αρχιφύλακας Πηνελόπη Φάλκου του Α.Τ. Σπάρτης 
(τηλ. 0731 - 26.229), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό της από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α.
* Ο Αρχιφύλακας Ανδρέας Βρόντος της Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης 
(τηλ. 5443.318), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α.
* Ο Αρχιφύλακας Θεόδωρος Τσιρίκος του Α.Τ. Αταλάντης 
(τηλ. 0233 - 22.222 και 9964.227) επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Γ.Α.Δ.Α. ή της Α.Δ. Μεσσηνίας.
* Ο Αρχιφύλακας Αθανάσιος Κανελλόπουλος του Α.Τ. 
Μεγαλόπολης Αρκαδίας (τηλ. 0791 - 22.222 και 4970.894) 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α.
* Ο Αστυφύλακας Αθανάσιος Παλάσκας του Α.Τ. Α- 
σπροπύργου (τηλ. 5573.262), επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του από Γ.Α,Δ.Θεσ/νίκης ή Α.Δ. Λάρι
σας, Πιερίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Κοζάνης, 
Γ ρεβενών.
* Ο Αστυφύλακας Ευάγγελος Αθανασόπουλος του A' Α.Τ. 
Αερολιμένα (τηλ. 8971.430, 9810.454), επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από την Αμεση Δράση 
Αττικής.
* Ο Αστυφύλακας Νικόλαος Χατζησταύρου της Υπηρε
σίας Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας (τηλ. 8320.178), 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
Α Δ Δράμας ή Καβάλας.

* Ο Αστυφύλακας Νικόλαος Κοντογιάννης που υπηρετεί 
στο Γ  Α,Τ.ΑΘηνών (τηλ. 7220.216) επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης ή Α.Δ. 
Κιλκίς ή Χαλκιδικής.
* Ο Αστυφύλακας Στέφανος Δήμος της Γ.Α.ΔΑ. (τηλ. 
3301.702), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

* Αστυν.Δ/ντής Β' ε.α. (τέως Α.Π.) ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Ιωάν
νης. Γεννήθηκε το 1904 στην Αμφισσα. Απεβίωσε την 19- 
7-1993.
* Αστυν.Δ/ντής Β' ε.α. (τέως Α.Π.) Φωκίων ΣΙΑΔΗΜΑΣ. 
Γεννήθηκε το 1914 στο Θέρμο Ατωλ/νίας.Απεβίωσε στις 
5-9-1993.
*Αστυν.Δ/ντής ε.α. (τέως Α.Π.) Δημήτριος ΡΙΓΓΑΣ,Γεν- 
νήθηκε το 1918 στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας. Απεβίωσε 
στις 8-8-1993.
* Υπαστυνόμος Α' Ιωάννης ΠΛΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ. Απεβίωσε 
την 25-7-1993.
* Ανθυπαστυνόμος Ιωάννης ΣΙΝΑΝΗΣ. Γενήθηκετο 1961 
στο Πλουτοχώρι-Ολυμπίας-Ηλείας. Απεβίωσε στις 15-7- 
1993.
* Αρχιφύλακας Αντώνιος ΛΑ2ΑΡΑΚΟΣ. Γεννήθηκε το 
1947 στα Καλύβια Γυθείου Λακωνίας. Απεβίωσε αιφνιδίως 
στις 18-7-1993.
* Αρχιφύλακας Ιωάννης ΜΕΡΤΗΣ. Γεννήθηκε το 1960 
στην Αθήνα. Απεβίωσε στις 9-7-1993.
* Αρχιφύλακας Δημήτριος ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ. Γεννήθηκε το 
1951 στη Μαγουλίτσα Καρδίτσας. Απεβίωσε στις 7-9- 
1993.
* Αρχιφύλακας Αντώνιος ΠΛΟΥΜΗΣ. Γεννήθηκε το 1950 
στο Γαύρο-Ναυπακτίας-Ατωλ/νίας. Απεβίωσε στις 5-9- 
1993.
* Αρχιφύλακας (Μ.Π.Σ.) Σπυρίδων ΣΚΟΥΡΑΣ. Γεννήθηκε 
το 1943 στη Γραμμενίτσα Αρτας. Απεβίωσε στις 23-8- 
1993.
* Αρχιφύλακας (Μ.Π.Σ.) Μιχαήλ ΓΙΑΝΝΟΣ. Γεννήθηκε το 
1942 Νιάτα Λακωνίας. Απεβίωσε στις 28-8-1993.
* Αστυφύλακας Νικόλαος ΖΑΙΦΙΔΗΣ. Γεννήθηκε το 1964 
στο Αετόλοφο-Σαπών-Ροδόπης. Απεβίωσε στις 4-7-1993.
* Αστυφύλακας Κων/νος ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Γεννήθηκε 
το 1956 στο Αβράμιο Μεσσηνίας. Απεβίωσε αιφνιδίως 
στις 7-9-1993.
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ΘΡΙΑΜΒΕΥΣΑΝ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Συνέχισαν και φέτος τα ρεκόρ επιτυχιών,

τα παιδιά των συναδέλφων μας που πέτυχαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Αν και σε ορισμένεα θέματα εξετάσεων θεωρήθηκαν σχετικά δύσκολα 

εν τούτοις τα παιδιά των αστυνομικών ξεπέρασαν κάθε προσδοκία.
Και αυτή τη χρονιά οι επιτυχόντες στα Α.Ε.Ι. είναι περισότεροι απο πέρυσι 

κάτι πολύ σημαντικό για την αστυνομική οικογένεια.
Στα παιδιά αυτά αξίζει ένας μεγάλος έπαινος 

γιατί χάρις στην εργατικότητα και επιμονή τους 
πραγμάτωσαν τα οράματά τους και δικαίωσαν τις προσδοκίες των γονιών τους. 

Τους ευχόμαστε επιτυχημένη φοίτηση και καλή σταδιοδρομία.
Στα παιδιά που δεν πέτυχαν το στόχο τους

τους συνιστούμε να συνεχίσουν τίς προσπάθειες με σωστή και σταθερή προετοιμασία 
και να είναι σίγουροι ότι ο δρόμος της γνώσης και της επιστήμης είναι μπροστά τους.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΓΟΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΟΝΕΑ

ΑΓΓΕΛΑΚΗ Αννα Χρήστος Φιλοσοφική Ιωαννίνων Αρχιφ., ΥΕΦΦ Λάρισας

ΑΔΑΜ ΟΥ Μαρία Κων/νος Πολιτ. Μηχαν. θεσ. Αρχιφ.. AT Τρικάλων

ΑΔΡΑΜ Η Ευαγγελία Αννα ΠΑΣΠΕ Π.Υ., A ' AT Πειραιά

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Ιωάννης ΤΕΦΑΑ θεσ/νίκης Αρχιφ., AT Σκύδρας

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Πηνελόπη Αριστοτέλης ΤΕΦΑΑ Αθηνών Αρχιφ., ΤΑ Αμαρουσίου

ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος θεολόγος Νομική Θράκης Αστυν. Υποδ., ΑΔΤ θεσ/νίκης

ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Νικόλαος Γεώργιος Φυσικοθερ. Αθηνών Ανθυπ., ΔΤΕΝΕ

ΑΜΠΑΤΖΗ Αιμιλία Δημήτριος Φιλοσοφ. Ιωαννίνων Αρχιφ., ΤΑ Αμαλιάδας

ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Δανάη Ιωάννης Φιλοσοφική Αθηνών Αστυν. Δ/ντής. Δ/νση Υγειον.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΗΣ Αλέξανδρος Βασίλειος Πάντειο Αθηνών Αρχιφ., ΑΦ Νικητή

ΑΝΔΡΕΟΥ Αμυγδαλιά - Φιλοσοφική Αθην. Αρχιφ., Β ’ AT Πειραιά

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ Βασιλική Στυλιανός Φιλοσοφ. θε/νίκης Αρχιφ., A ’ ΤΤ θεσ.

ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Γεώργιος Φυσικό Ιωαννίνων Αρχιφ., Δ ' AT Αθηνών

ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ Στυλιανή Γεώργιος Αγγλική Φιλολ. Αθηνών Αστυν. Β ’, ΛΖ’ ΤΑ Αθηνών

ΑΝΕΣΤΗΣ Ανέστης Γεώργιος Σχολή Ευελπίδων Αρχιφ., AT Αμυνταίου

ANTQNAKH Ζωίτσα Νικόλαος Παιδαγωγ. Ιωαννίνων Αρχιφ., ΤΑ Ιωαννίνων

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος Ανδρέας Πανεπ. Πειραιά Υπαστ. Α ’, Αμεση Δρ. Ατ.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Δημήτριος Πληροφορική Πάτρας Αστυν. Β ', Τ.Τουρ. Αστυ. Ναυπλίου

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ Ζαφειρία Γεώργιος Οικ. Πανεπ. Αθηνών Αρχιφ., ΚΣΤ’ ΤΑ Αθηνών

ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ανδρονίκη Χρήστος Νομική θεσ/νίκης Υπαστ. Α ’, ΓΑΔΘ

ΑΡΓΥΡΙΟΥ Θεόδωρος - Οικονομικό θεσ/νίκης Αρχιφ., ΥΜ Δ θε/νίκης

ΑΡΓΥΡΟΥ Σοφία Δημήτριος Παιδαγ. Τμήμα θεσ. Ανθυπ., ΑΔ  Μαγνησίας

ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ Σοφία Απόστολος Φιλοσοφ. Ιωαν. Αρχιφ., ΑΤ Τρικάλων

ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ Μαρία Νικόλαος Πανεπ. Ρεθύμνου Παιδαγ. Αρχιφ., Λ Β ' ΤΑ Αθηνών

ΒΑΓΓΑΛΑΤΗ Φωτεινή Βασίλειος Φιλολογία Αθηνών Ταξίαρχος ε.α.

ΒΑΛΑΣΗΣ Λεωνίδας Χρήστος Ακαδημία Βόλου Αρχιφ., Αστ. Υπ. Γιαννιτσών

ΒΑΛΣΑΜ ΙΔΗΣ Θεόδωρος Κω/νος Σχολή Ικάρων Αρχιφ., ΛΓ ' ΑΤ Αθηνών

BANIKIQTH Σταυρούλα Ιωάννης Οδοντιατρ. θεσ. Ταξίαρχος, Επιθ. Αστ. Κρήτης

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ Θεόδωρος Αναστάσιος Πανεπ. Πειραιά Υ/Α, ΤΤ Μαλακάσας

ΒΑΡΔΙΑ Κων/να θωμάς Οικονομικό Αθηνών Ανθυπ., ΤΤ Αρτας

ΒΑΡΔΙΑΣ Απόστολος θωμάς Μηχαν. Ηλεκτρ. Ξάνθης Ανθυπ., ΤΤ Αρτας

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική Κων/νος Οικονομικό Αθηνών Αστυν. Δ/ντής, ΑΔ  Φωκίδος

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Πναναγιώτα Κων/νος Πανεπ. Πειραιώς Αρχιφ., ΑΣ Ραχούλας Καρδ.

ΒΕΝΟΥΤΣΟΥ Μαριάννα Στέργιος Νηπ. Βόλου Αρχιφ., ΔΑΕ Αττικής

ΒΙΟΛΑΚΗΣ Μιχαήλ Στυλιανός Πανεπ. Αθηνών Αρχιφ,, ΑΔ  Καρδίτας

ΒΙΤΩΡΟΥ Μαρία Δημήτριος Γαλλική Φιλ. Αθηνών Αρχιφ., ΑΤ Ρεθύμνου

601



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΓΟΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΟΝΕΑ

ΒΛΑΧΟΥ Φωτεινή Αλέξανδρος Φιλολογ. Αθηνών Αστυν. Υπ., Αστ.Υποδ. Αργους
ΒΛΕΤΣΗ Αικατερίνη Γ εώργιος Νηπιαγ. Πατρών Αστυν. Υποδ., ΕΤΕΧ
ΒΟΥΖΑΣ Ανδρέας Δημήτριος Σχολή Ευελπίδων Αστυν. Δ/ντής, Δ/νση Υγειον.
ΒΟΥΛΓΑΡΗ Βάσω Αλέξιος Φιλολογία Αθηνών Υπαστ. A ', Υ. Εσ. Λειτ.
ΒΟΥΛΓΑΡΗ Σοφία Κων/νος Φαρμακευτική Αθηνών Α/Υ, Υ. Α. Κηφισιάς
BOTH θεοδώρα Βασίλειος Αγγλική Φιλολογία Αρχιφ., ΤΑ Ιωαννίνων
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ Αγγελική Κυριάκος Γαλλική Φιλ. θεσ/νίκης Αρχιφ., Β ’ ΥΑ Πατρών
ΓΑΒΡΑΣ Σάββας Ιωάννης Σ.Τ.Υ.Α Αρχιφ., θ ’ AT Αθηνών
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ Κων/νος - Ιατρική Κρήτης Ανθυπ., ΤΤ Αγρίνιου
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης Δημήτριος Φυσικό Πατρών Αστυν. Δ/ντής, ΑΔ  Κοζάνης
ΓΕΟΡΓΑΚΙΛΑ Μαρία Κωνσταντίνος Σχ. Νηπ. Πάτρας Αρχιφ., Σχολή Αστυφυλάκων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κωνσταντίνα Σωτήριος Παιδ. Ακαδ. Αθηνών Αρχιφ., AT Πεντέλης
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος Χρήστος Φυσικό Τμ. Πατρών Αρχιφ., ΤΑ. Αγ. Γεωργίου
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία Δημήτριος Μαθημ. Πατρών Αστυν. A ’, AT Αρτέμιδας
ΓΕΟΡΓΟΥΛΑΣ Αγγελος Ιωάννης ΕΜΠ Αθηνών Αρχιφ., ΑΔ  Αρτας
ΓΖΟΥΝΤΕΛΗΣ Ευστράτιος ΤΕΦΑΑ Κομοτ. Ανθυπ. ε.α.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος Παναγιώτης Πανεπ. Πατρών Αρχιφ., ΑΔ  Μεσσην.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Δημητριος Γ εώργιος Πανεπ. Πειραιά Αρχιφ., ΤΑ Π.Φαλήρου
ΓΚΑΒΑΛΟΥ Δήμητρα Γ εώργιος Οικονομικό Πατρών Π.Υ., AT Ζαχάρως
ΓΚΑΒΕΛΗ Ιωάννα Γεώργιος Νηπιαγ. Βόλου Αρχιφ., Η’ AT Αθηνών
ΓΚΑΡΑΝΗ Σταυρούλα Εμμανουήλ Πανεπ. Αιγαίου Αρχιφ., ΑΔ  Σερρών
ΓΚΕΡΕΚΟΣ Σπυρίδων Νικόλαος ΤΕΙ Μεσολογ. Αρχιφ., AT Κέρκυρας
ΓΚΟΤΟΣΙΔΗΣ Αναστάσιος - Πολυτεχν. Θράκης Ανθυπ., ΤΤ Κομοτηνής
ΓΚΟΤΟΣΙΔΗΣ Κων/νος - Ιατρική Ανθυπ., ΤΤ Κομοτηνής
ΓΟΥΤΣΙΑ Ειρήνη-Χρυσοβαλάντου Λάμπρος Φιλοσοφική θεσ. Αρχιφ., AT Λαμίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Μαρία Ανδρέας Μαθηματικό Πατρών Αρχιφ., AT Αιγάλεω
ΓΡΗΓΟΡΕΛΛΗ Ευαγγελία - Οικονομικό Αθηνών Αρχιφ., AT Μυτιλήνης
ΓΩΓΟΥ Φωτεινή θωμάς ΤΕΙ Λάρισας Αρχιφ.,ΔΑΘ
ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ Γεώργιος - Δασολογία θεσ/νίκης Υπαστ. Α ’, ΑΔ  Καβάλας
ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ Ιωάννης - ΤΕΙ Καβάλλας Υπαστ. Α ’, ΑΔ  Καβάλας
ΔΑΝΗ Ειρήνη Ηλίας Νηπιαγωγών Ιωαν. Αρχιφ., AT Λαμίας
ΔΑΣΚΑΛΑ Ευαγγελία Δημήτριος Φιλοσοφική Κρήτης Ανθυπ., AT Ξυλοκάστρου
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Μεταξία Μενέλαος Νομική θεσ/νίκης Αστυν. Υποδ., ΑΔ  Κορινθίας
ΧΕΛΟΓΟΥ Αρετή - Νομική θεσ/κης Αρχιφ., AT Ειδομένης
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη Παντελής Φυσική Αγωγή Αθηνών Αρχιφ., Β ' AT Πατρών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σταύρος Κων/νος Χημικό Ιωαννίνων Αρχιφ., ΣΕΦΦ Χαλκίδος
ΔΗΜΗΤΡΟΣ Φώτιος θωμάς Νοσηλευτική Κρητ. Αρχιφ., AT Τρικάλων
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Κων/νος Χαράλαμπος Σχολή Αξιωμ. Σωμάτων Υπαστυν. Α ’, Δ/νση Τρ. θεσ.
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Δημήτριος Σχολή Τεχν. Αεροπ. Ανθυπ. ε.α.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη Δημήτριος Οικονομικό Αθηνών Υπαστ. Α ’, Δ/νση Υγειον.
ΔΟΥΜΠΑΣ Κων/νος Παναγιώτης Σχολή Ικάρων Υπαστ. Α ’, ΤΑ Ξάνθης
ΔΟΣΗ Βασιλική Ιωάννης Αγγλική Φιλολογία Αθ. Αστυν. Α ', ΔΕΕ/ΥΔΤ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος Απόστολος Πανεπ. Πειραιά Αρχιφ., AT Κορώνης
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Νικόλαος Ιστορικό Ιον. Πανεπ. Αστυν. Δ/ντής, Α.Δ.Βοιωτίας
ΔΡΑΚΟΥ Αναστασία - ΤΕΙ Αθηνών Αρχιφ., ΕΑΑΜΘ
ΔΡΕΤΑΚΗ Πελαγία Ιωάννης Φαρμακευτική θεσ. Αρχιφ., ΤΤ Βέροιας
ΔΡΟΥΒΕΛΗ θεοδώρα Διονύσιος Γυμν. Ακαδημία Αθηνών Αρχιφ., Β ’ AT Αθηνών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Φώτιος Ζώης Χημικό Πολυτ. Πατρών Αρχιφ., AT Αερ. Κέρκυρας
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Παναγιώτης Νηπιαγ. Πατρών Αστυν. Δ/ντής, ΑΔ  Λευκάδος
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ευάγγελος Δημήτριος Βιολογικό θεσ. Αστυν. Β ', ΤΤ Αμφισσας
ΖΑΒΑΛΗΣ Γεώργιος Ευτυχία Πανεπ. Πατρών Φαρμ. Π.Υ., Επιθ. Αστυν. Δυτ. Ελ.
ΖΑΧΑΡΑ Μαριελένα Αθανάσιος Νομική Αθηνών Αρχιφ., ΤΤ Αλεξανδρ.
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία Βασίλειος Νηπιαγ. Αλεξ/λης Αρχιφ., AT Καρδίτσας
ΖΙΑΚΑΣ Παναγιώτης - ΤΕΦΑΑ θεσ/κης Ανθυπ., ΑΣ Μαυρονερίου Κιλ.
ΖΙΩΓΑΣ Γεώργιος - ΤΕΙ Καλαμάτας Υπαστ. Α ’, ΑΔ  Ροδόπης
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ΖΩΙΤΣΑΚΗ Κων/να Ανδρέας Φιλοσοφική Αθηνών Ανθυπ., Γ ' Γεν. Επιθ.
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Αντωνία Παναγιώτης Νομική θεσ/νίκης Αρχιφ., ΓΑΔΘ
ΘΩΜΑΣ Χαράλαμπος Γ εώργιος Ιατρική Πατρών Ανθυπ., ΑΔ  Κορινθίας
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Απόστολος Δημήτριος Πολιτ. Μηχαν. Πατρών Αρχιφ., Β ’ AT Λάρισ.
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ Γεώργιος - Γυμναστ. Ακαδ. θεο/κης Αρχιφ., AT Καβάλας
ΚΑΛΟΥΔΗΣ θεόδωσρος - Φυσικό Ιωαν. Αρχιφ., AT Καβάλας
ΚΑΜΗΤΑΣ Βησσάριος Αβιος Σχολή Ικάρων Αρχιφ., ΤΤ Καρδίτσας
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Σαράντης Γ εώργιος Γεωπονική Αθηνών -, ΤΑ Αερολ.
ΚΑΝΟΥΤΑ Βασιλική Θεόφιλος Χημ. Μηχ. Ε. Μ. Π. Αθηνών Ανθ/μος, Κ Δ ’ ΤΑ Αθηνών
ΚΑΝΟΥΤΑ Ευαγγελία Θεόδωρος Σχολή Κοινών. Κρήτης Αρχιφ., ΤΤ Βόλου
ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ Μαρία Γεώργιος Πανεπ. Κρήτης Αστυν. A ’, AT Ηρακλείου Κρ.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ναυσικά Χρήστος Παιδ. Ακαδημία Αθην. Αρχιφ., Υπ. Αλλοδ. Αττικής
ΚΑΡΑΜΗΤΡΗΣ Νικόλαος Ιωάννης Φυσικό Αθηνών Αρχιφ., ΔΑΕ Αττικής
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ Παναγιώτα Ιωάννης Νηπιαγ. Αλεξ/λης Αρχιφ., ΤΩΤΑ Πειραιά
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ Μαρία Νικόλαος Νομική θεσ/νίκης Ανθυπ. ε.α.
ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Λάζαρος Πλροφ. θεσ/νίκης Ανθυπ., ΑΔ  Κοζάνης
ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ Αιακατερίνη Δημοσθένης Γαλλική θεσ/νίκης Αρχιφ. ε.α.
ΚΑΡΒΕΛΑ Αρτεμις Δημήτριος Ποιμαντική θεολ. Αθ. Π.Υ., ΑΔ  Αχαϊας
ΚΑΡΔΟΥΛΑΣ Αλέξανδρος Ιωάννης Σχολή Ικάρων Ανθυπ., Τμ. Αγορ. Ιωαννίνων
ΚΑΡΚΑΝΗ Αικατερίνη Βασίλειος Μαθημ. Πανεπ. Αιγαίου Αστυν. Δ/ντής, ΑΔ  Ρέθυμνου
ΚΑΡΥΔΑ Σταματία Σίμος θεολογικό θεσ/νίκης Αρχιφ., Διευθ. Αστ. Επιχ. θεσ.
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Σπυρίδων Νικόλαος Πανεπιστ. Πατρών Η/Υ Ανθυπ., Α.Δ. Αιτωλίας
ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣ Κων/νος - ΤΕΙ θεσ/νίκης Αρχιφ., AT Καβάλας
ΚΑΤΣΙΚΟΥΡΗ Χριστίνα Κων/νος Ιταλική Φιλ. θεσ. Αρχιφ., ΥΕΕΒ Ελλάδος
ΚΑΤΣΟΥΛΗ Βασιλική Κων/νος Νηπιαγωγών Ρέθυμνου Ανθυπ., ΔΤΕΝΕ
ΚΑΦΦΑΤΟΥ Αναστασία Ιωάννης Παιδ. Νηπ. Κρήτης Αρχιφ., AT Κορωπίου
ΚΕΠΠΑ Μαρδίτσα Κων/νος Αγγλική Φιλολογία Αθηνών Π.Υ., ΔΤΕΝΕ
ΚΙΛΕΤΣΗ Χρυσοβάλαντου-Ειρήνη Παναγιώτης Φιλοσοφική θεσ. Αρχιφ., ΑΣ Σελέρου
ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ Μαλαματένια Αλέξανδρος Πολ. Επιστ. Παν. Αθηνών Αστυν. A ’, ΚΖ’ ΤΑ Αθηνών
ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ Μαλαματένια Αλέξανδρος Πολιτ. Επιστ. Παν. Αθηνών Αστυν. A*. ΚΖ' ΤΑ Αθηνών
ΚΟΙΜΨΙΔΗΣ Λεωνίδας - Χημικ. θεσ/νίκης Π.Υ., ΙΠ  AT θεσ/νίκης
ΚΟΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξιος Δημήτριος Γυμναστική Ακαδ. Αθηνών Αρχιφ., AT Περιστεριού
ΚΟΝΤΖΙΑΛΗ Ελένη Ανδρέας ΤΕΙ θεσ/νίκης Αρχιφ., AT Μπενιτσών
ΚΟΤΡΩΝΗ Βασιλική Δημήτριος Νομική Θράκης Αρχιφ., ΤΤ Βόλου
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Σταμάτιος Θεμιστοκλής ΤΕΙ Κοζάνης Ανθυπ., AT Κέρκυρας
ΚΟΜΝΙΟΣ Κομνηνός - Νοσηλευτική Λαμίας Αρχιφ. AT Καβάλας
ΚΟΝΤΗ Μαρία Κων/νος Ιστορ. Αρχ. Παν. Αθηνών Αρχιφ., ΑΔ  Χανίων

ΚΟΝΤΕΑΣ Ηλίας Δημήτριος Νομική θεσ/νίκης Αστυ., Υποδ., Α.Δ. Ζακύνθου
ΚΟΠΕΤΙΝΑ Ευαγγελία Βασίλειος Ωικονομικό Πειραιά Αρχιφ., Ε ’ ΤΕΛ/ΥΔΤ
ΚΟΡΚΟΥ Παναγιώτα Ηλίας Νηπιαγ. Αλεξ./λης Ανθυπ., AT Τρικάλων
ΚΟΥΤΟΥΛΟΓΕΝΗΣ Σταύρος Χαράλαμπος Πολιτ. Επιστ. Παν. Αθηνών Αστυν. Β ’, Υ. Ε. Λειτ.
ΚΟΥΤΣΟΘΟΔΩΡΟΥ Βασιλική Δημήτριος Γυμναστ. Ακ. Αθηνών Υπαστ. Α \  ΑΔ  Φθιώτιδας
ΚΟΥΤΣΟΠΙΑ Πελαγία-Ανθή Γρηγόριος Φιλοσοφ. Αθηνών Αρχιφ., ΑΣ Μεγάλων Καλυβιών
ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΡΑ Ευαγγελία Χριστόφορος Παν. Αθηνών Ιστ. Αρχαιολ. Αρχιφ., Τ  ΤΑ Αθηνών
ΚΟΥΤΣΟΥΝΟΥΡΗΣ Αντώνιος Ιωάννης Αγγλική Φιλ. Πατρών Αρχιφ., ΤΤ Μαλακάσας
ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΑ Ελένη Αθανάσιος Ιατρική Πατρών Αρχιφ., AT Αιγάλεω
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία Κων/νος Παιδαγ. Ακαδημία Πατρών -, ΤΑ Αερολ. Αθηνών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑ Αδαμαντία Παναγιώτης Ωικον. Πανεπ. Αθηνών Αρχιφ., Γ AT Πειραιά
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος Βασίλειος Στατ. Ασφαλ. Πειραιώς Αρχιφ., AT Πύργου

ΚΩΤΣΙΟΥ Γλυκερία Ευάγγελος Παιδαγ. Φλωρίνης Αρχιφ., AT Δεσκάτ. Γρεβεν.

Λ ΑΓΙΟΣ Δημήτριος Νικόλαος Νομική Αθηνών Αστυν. A ’, Υ.Α.Πατρών

ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ Μαρία Θεόδωρος θεολογική Αθηνών Αστυν. Α \  Η’ ΤΑ Αθηνών

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Μαρία Χαράλαμπος ΤΕΙ Καβάλας Αρχιφ., ΑΔ  Φλώρινας

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων Λάμπρος Οικονομικό Πειραιά Αρχιφ., Δ/νση Υγειονομ.
ΛΙΟΝΤΟΣ Βασίλειος Κων/νος Αγγλική Φιλ. Αθηνών Αρχιφ., ΤΑ Ιωαννίνων
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ΛΟΥΚΑΣ Γεώργιος Αθανάσιος Οικ. Πανεπ. Πειραιά Αστυν. Β ’, Υπ. Αρχ. Πληροφ.

ΛΥΚΟΣ Χρήστος Στέργιος Ναυτ. Δοκ. Αστυ. Υποδ. ε.α.

ΛΥΡΗ Σταματίνα - Μαθηματικό Ιωαννίνων Αρχιφ.. IP  AT Πειραιά

ΛΥΤΙΝΑΚΗΣ Ιωάννης Δημήτριος ΤΕΙ Καβάλας Αρχιφ., Υπ. Ασφ. Βουλής

ΜΑΚΡΗ Ξανθή Δημήτριος Φιλοσοφική Αθηνών Αρχιφ., ΣΕΦΦ Χαλκίδος

ΜΑΛΑΤΡΑ Αικατερίνη Χριστόφορος Μαθ. Σχολή Παν. Αιγαίου Ανθ/μος. Υ. Δ. Α.

ΜΑΝΕΤΑΚΗ Μαρία - ΤΕΦΑΑ θεσ/νίκης Υπαστ. A ’, Ζ ' AT θεσ/νίκης

ΜΑΝΟΥΣΟΣ Ευάγγελος Γεώργιος Φιλοσοφική θεσ. Ανθυπ. ε.α.

ΜΑΝΤΑΣ Ευάγγελος Δημήτριος ΑΣΟΕΕ Αρχιφ., A ’ AT Αθηνών

Μ ΑΡΑΓΚΑΚΗ Ειρήνη Εμμανουήλ Πανεπ. Βόλου Δημ. Εκπ. Αρχιφ., ΚΕ ' ΤΑ Αθηνών

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Γεωργία Δημήτριος Ιστορ. Αρχ. Πανεπ. Αθην. Ταξίαρχος ε.α.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ Χρυσοβαλάντης Χριστόφορος BARD-NEW ΥΟΡΚ (Ολική υποτρ.) Αρχιφ., Δ/νοη Αμ.Δρασης θεσ.

ΜΑΣΤΑΚΑΣ Ευάγγελος Θεόδωρος Γεωλογικό ΤΕΙ Λάρισας Αστυν. Β ’. Δ.Κ.Α./ΥΔΤ

Μ ΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ Ιωάννης Φιλοσ. Κρήτης Αρχιφ., AT Αερ. Ηρ. Κρήτης

ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Μαρία Δημόκριτος Πανεπ. Κρήτης Αρχιφ., AT Αερ. Ηρακλ. Κρ.

ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ Γεώργιος Δημήτριος ΤΕΙ Πειραιά Αρχιφ., Η ’ ΤΑ Πειραιά

ΜΗΤΡΕΝΤΣΗΣ Ιωάννης Γ εώργιος Φιλοσοφική Ιωαννίνων Αρχιφ., AT Γιαννιτσών

ΜΗΤΣΗ Ελευθερία Αθανάσιος Φυσικ. Αγωγ. Αθηνών Αστυν. Υποδ., ΔΕΕ/ΥΔΤ

ΜΙΧΑΛΟΥ Φωτεινή Απόστολος Τμ. Εθνολ. Ιστορ. Κομοτηνής Αρχιφ., Γ ’ AT Πατρών

ΜΙΧΟΥ Αναστασία Κων/νος Φιλολ. Αθηνών Αρχιφ., AT Ηγουμενίτσας

ΜΙΧΟΥ Μαρία Στέργιος θεολογικό θεσ/κης Αστυν. A ’, AT Περιφερ. θεσ.

ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ Δημήτριος Ξανθή Αγρόν. Ton. Μηχ. ΑΠΘ Αρχιφ., Τμ. Ηθών ΔΑΘ

ΜΟΥΤΣΟΚΟΣ Δημήτριος Ελευθέριος Μηχ. ΕΜΠ Αρχιφ., Δ/νση Δημ. Σχέσεων

ΜΟΥΤΣΟΚΟΥ Βασιλική Ελευθέριος Πανεπ. Ρεθύμνου - Κοινών. Αρχιφ., Δ/νση Δημ. Σχέσεων

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Δήμητρα Πέτρος Πανεπ. Αθηνών Οδοντ. Αστυν. Α ', Δ/νση Ελεγκτ. Δαπ.

ΜΠΑΛΗ Ειρήνη Κων/νος ΤΕΙ Φλώρινας Αρχιφ., AT Δράμας

ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος - Πληροφ. Αθηνών Αρχιφ., Δ ’ AT Πειραιώς

ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΕΤΟΣ Δημήτριος Ιωάννης Βιολογικό θεσ/κης Π.Υ., AT Π.Αστρους

ΜΠΕΛΛΟΣ Βασίλειος Θεόδωρος ΤΕΙ Σερρών Αστυν. Α ', Γ ΤΑ θεο.

ΜΠΕΛΟΥ Κωνσταντινιά Γεώργιος Νομική θεσ/νίκης Αρχιφ., Τμ. Αγορ. Βέροιας

ΜΠΗΓΙΤΗ Μαγδαληνή - Φιλολογικό Ιωαννίνων Αρχιφ., Η’ AT θεσ/νίκης

ΜΠΙΖΑΣ Γρηγόριος Κων/νος Σχολή Ευελπίδων Αρχιφ., AT Χανίων

ΜΠΙΛΗ Χρυσή Θεόδωρος Πάντειο Πανεπ. Αρχιφ., Υπ.Ασφ.Ηρακλ. Κρήτης

ΜΠΙΤΙΝΗ Κλεοπάτρα Γεώργιος Παιδαγ. Ακαδ. Ιωαν. Αρχιφ., AT Βόλου

ΜΠΙΤΟΥ Αναστασία - Παιδαγ. Ιωαννίνων Αρχιφ., ΑΔ  Κιλκίς

ΜΠΟΝΩΤΑΚΗ Νεκταρία Εμμανουήλ ΤΕΙ Αθήνας Υπαστ. Α ’, ΑΔ  Εύβοιας

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Αθανάσιος Δημήτριος Μηχαν. Μηχ/γων Πατρών Υπαστ. Β ’, AT Τυρνάβου

ΜΠΡΑΟΥΝΟΥ Ευθυμία Ιωάννης Φιλολογία Αθηνών Αστυν. Δ/ντής, ΑΔ  Κορινθίας.

ΜΥΛΩΝΑ Δήμητρα Βασίλειος Παιδαγ. Πανεπ. θεσαλ. Αρχιφ., ΑΔ  Μαγνησίας

ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΥ Ελένη Χρήστος Φιλοσοφική Κρήτης Αρχιφ., AT Αγ. Μύρωνα

ΜΩΙΣΙΔΟΥ Χρυσούλα Ηλίας Φιλολογ. Παν. θεσ/κης Ανθυπ., ΑΔ  Σερρών

ΝΕΖΗ Αικατερίνη Νικόλαος ΕΜΠ Αθηνών Ανθυπ. ε.α.

ΝΙΘΑΥΡΙΑΝΑΚΗ Ασπασία Εμμανουήλ Γυμναστική Ακαδ. Αθηνών Αρχιφ., Λ Α ' AT Αθηνών

ΝΙΚΑΚΗΣ Σωτήριος Γεώργιος Μηχαν. ΣΕΠΕΤΕ Αρχιφ., Δ.Κ.Α/ΥΔΤ

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Μενέλαος - Σχολή Ευελπίδων Αρχιφ., AT Ευζώνων

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Αλεξάνδρα Κων/νος Οικον. Αθηνών Αρχιφ., Β ’ ΤΑ θεσ.

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ Λυγερή Γεώργιος Υπαστ. Α ’, Α.Δ. Λακωνίας

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Διαμάντω Κων/νος Φιλολογία Αθηνών Αρχιφ., AT Πύργου

ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ Γεώργιος Εμμανουήλ Γεωπονική ΑΠΘ Αρχιφ., ΤΤ Αερολ. θεσ.

ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ Ευάγγελος Θεόδωρος Σχ. Ευελπίδων Αρχιφ., AT Νέας Σμύρνης
ΝΤΑΡΑΡΑΣ Κων/νος Βαιος Σχ. Ευελπίδων Αρχιφ., Β ' AT Βόλου
ΝΤΟΥΣΙΚΟΥ Αγάπη Αλκιβιάδη Αγγλική Φιλολογία Αθ. Αρχιφ., ΤΑ Λαμίας
ΝΤΑΚΟΥΜΗΣ Βασίλειος Αθανάσιος Πάντειος Αθηνών Ανθυπ., ΤΑ Κω
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗ Αγγελική Αντώνιος Αγγλική Φιλολ. θεσ/νίκης Αστυν. Β ’, Διαχ. Υλικού
ΞΕΡΑΣ Ευάγγελος Ιωάννης Φυσικό Τμ. Ιωαννίνων Αρχιφ., ΤΑ Χανίων
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ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Νικόλαος Κων/νος Φιλοσοφ. θεσ/νίκης Ανθυπ. ε.α.

ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ Ιωάννης - Σχολή Ευελπίδων Αρχιφ., AT Μυτιλήνης

ΠΑΛΙΑΚΟΣ Παναγιώτης Κων/νος Φιλοσοφ. Ρεθύμνου Αρχιφ., Α.Δ. Ορεστιάδας

ΠΑΝΟΣ Ανδρέας Ιωάννης Μαθηματικό Κρήτης Ταξίαρχος ε.α.

ΠΑΝΤΑ Αγγελική Δημήτριος Νηπιοβρεφ. Αθηνών Αρχιφ., ΤΑ Ηγουμενίτσας

ΠΑΝΤΑΖΗΣ Κων/νος Δημήτριος Σχολή Ευελπίδων Ανθυπ. ε.α.
ΠΑΠΑ Ελένη Βασίλειος Νομική Πανεπ. Θράκης Αρχιφ., ΑΔ  Κερκύρας

ΠΑΠΑ Σοφία Βασίλειος Φιλοσ. Σχολή Αθηνών Αρχιφ., θ ’ AT Αθηνών

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Αναστάσιος Δασολογία θεσ/κης Υπαστ. Β ’ ε.α.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ολγα Κύριλλος ΤΕΙ Σερρών Αρχιφ., AT Εδεσσας

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ασπαοία Ειρήνη Νομική Αθηνών Π.Υ., Δ/νση Τεχνικών

ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ειρήνη Χρυσόστομος Χημικ. Μηχ. ΑΠΘ Αρχιφ., ΙΒ ’ ΤΑ θεσ/κης

ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗ Βασιλική Ευθύμιος Νομική θεσ/κης Αρχιφ., ΤΑ Ηγουμενίτσας
ΠΑΡΑΣΧΗΣ Χρήστος Γρηγόριος Φιλοσοφική Αθηνών Αρχιφ., AT Τρικάλων

ΠΕΤΡΑΚΗΣ Στέργιος Αναστασία Οικονομικό Αθηνών Π.Υ., ΤΤ Νέας Ιωνίας

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ Μαυρουδής Νικόλαος Βιολογικό θεσ/νίκης Αρχιφ., ΤΤ Δράμας

ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ Πέτρος ΤΕΙ θεσ/νίκης Αρχιφ., AT Καβάλας

ΠΙΛΑΤΟΥ Αλεξάνδρα - Φιλοσοφική θεσ/κης Ανθυπ., ΑΣ Αξιούπολης Κιλκ.

ΠΛΑΤΙΤΣΑ Ελένη Αθανάσιος Γεωπονική Λάρισας Αρχιφ., ΔΤ θεσ/νίκης

ΠΛΕΞΙΔΑΣ Ανδρέας Γεώργιος Οικονομικό Πειραιώς Ανθυπ., AT Κηπουρ. Γρεβ.

ΠΟΛΙΤΗΣ Ιωάννης Νικόλαος Οδοντιατρική θεσ/νίκης Αστυν. Δ/ντής, Α.Δ.Αχαϊας

ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης Μάρκος Πολυτεχνείο Πάτρας Αστυν. Υποδ., AT Ελευσίνας

ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης Μάρκος Πανεπιστήμιο Πατρών Αστυν. Υποδ., AT Ελευσίνας

ΠΟΥΛΙΟΥ Ελένη Δημήτριος ΤΕΙ Μεσολ. Αρχιφ., ΤΤ Λάρισας

ΠΡΕΝΤΖΑ Παρασκευή Παναγιώτης Ποιμ. θεολ. Παν. Αθην. Αστυν. A ’, AT Μετσόβου

ΡΑΛΗΣ Νικόλαος Στυλιανός Φυσικό Κρήτης Αρχιφ., ΔΤΕΝΕ

ΡΕΒΕΛΗ Ευφροσύνη Φώτιος Φιλοσοφική Ιωαννίνων Αστυν. Α \  Δ/νση Πληροφ. ΥΔΤ

ΡΙΖΟΣ Ανδρέας θωμάς Οικονομ. Πάτρας Ανθυπ. ε.α.

ΡΙΝΗΣ Δημήτριος Κων/νος Αγγλική Φιλ. θεσ/νίκης Αστυν. Υποδ., Τμ. Μετ.-Δικ. Πατ.

ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗ Βασιλική Αντώνιος Γαλλική Φιλ. Αθηνών Αστυν. Β ’, Αστυν. Πρ. Καλλιθέας

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ασημίνα Ιωάννης Ναυτ. Πανεπ. Πειραιά Αρχιφ., ΠΣΑ Ν. Φιλαδέλφειας

ΣΑΚΛΑΜ ΑΝΑΚΗΣ Χρήστος Πανδώρα Βιολογία Αθηνών Π.Υ., Δ/νση Πληροφορ.

ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ Αγγελική Χρήστος Αγγλική Φιλολογία Αθηνών Αρχιφ., ΔΤΕΝΕ

ΣΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη Βασίλειος Πάντειος Αθηνών Αρχιφ., ΤΤ Βέροιας

ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΥ Ελένη-Ανδριανή Ευστράτιος Νομική Σχ. Αθηνών Αστυν. Δ/ντής, Ιντερπόλ

ΣΑΜΟΝΑΚΗ Ευαγγελία Σταύρος Πολυτεχνείο Πάτρας Αρχιφ., A ' AT Αθηνών

ΣΑΝΤΙΜΠΑΝΖΑΚΗ Καλλιόπη Ανδρέας Φιλολογικό Αθηνών Ανθυπ., AT Αταλάντης

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζωή Δημήτριος Παιδ. Τμήμα Παν. Ρεθύμνου Αρχιφ., Υπ. Ασφ. Αθηνών

ΣΑΡΗΓΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Δαμιανός Χαράλαμπος Νομική Θράκης Ανθυπ. ε.α.

ΣΓΟΥΡΟΥ Ευστρατία Νικόλαος Μαθηματικό Αθηνών Αρχιφ., Δ/νση Τεχνικών

ΣΕΒΗΣ Ιωάννης - Ιστορ. Αρχαιολ. Ιωαν. Αστυν. Υποδ., ΔΑΔΘ

ΣΕΛΒΗ Κατερίνα - Ιατρική Θράκης Αρχιφ., ΤΤ Κομοτηνής

ΣΙΑΦΑΚΑΣ Παναγιώτης Δημήτριος Οδοντοτεχνικό Αθηνών Αρχιφ., ΤΤ Δράμας

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ Χριστίνα Δ/νση Επιχειρ. Καβάλας Π.Υ., Δ.Κ.Α./ΥΔΤ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Παρασκευή Χριστίνα Πανεπιστήμιο Πειραιά Π.Υ., Δ.Κ.Α./ΥΔΤ

ΣΙΝΑΝΗ Παναγιώτα Ευστάθιος Παιδαγ. Ιωαννίνων Αστυν. Υποδ., Δ/νση Οικον. ΥΔΤ

ΣΚΑΜ ΠΑΡΔΩΝΗ Αφροδίτη Μιχαήλ Πάντειο Παν. Αθηνών Αρχιφ., Β ' AT Βόλου

ΣΚΙΤΣΑ Βασιλική Χαράλαμπος Χημικό Πατρών Υποστρ. ΓΑΔΑ

ΣΚΟΥΡΤΑ Ελένη Σπυρίδων Πανεπ. Πειραιά Αρχιφ., ΤΟΤΑ Αθ.

ΣΜΥΡΝΗ Ιφιγένεια Κων/νος Φιλολογική Ιωαν. Αρχιφ., ΤΤ Καισαριανής

ΣΟΥΡΛΑΣ Περικλής Χρήστος Γυμναστική Ακαδημία Αρχιφ., ΑΣ Κερασώνας

ΣΟΥΤΑ Ανδριάνα Αναστάσιος Νηπιαγωγών Ρόδου Ανθυπ., Δ/νση Τεχνικών

ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος θωμάς Σχολ. Δασοπ. Καρπενησιού Αρχιφ., AT Ελασσόνας

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Γλυκερία Δημήτριος Κοινών. Ανθρωπ. Μυτιλήνης Αρχιφ., Υπ. Ασφ. Βουλής

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Ιωάννης Πολυτεχνείο Αρχιφ., Ι Γ  AT Αθηνών
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ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική Παναγιώτης Πανεπ. Αθηνών Ιστ. Αρχ. Αρχιφ., ΙΕ ' AT Αθηνών
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Πολυξένη Τρύφωνας Ιατρική Σχ. Κρήτης Αρχιφ., ΤΑ Περιστεριού
ΣΤΑΜΟΣ Νικόλαος Γεώργιος Πάντειο Πανεπιστήμιο Αρχιφ.. ΚΖ’ ΤΑ Αθηνών
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Στασινός Οικονομικό Αθηνών Π.Υ., ΔΤΕΝΕ

ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ Ευθυμία Δημήτριος θεατρικών Σπουδών Υπαστ. Α ’, ΥΕΦΣΚΑ Κασσαβετείας
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Γεώργιος Ανδρέας Πανεπιστήμιο Πειραιά Αστυν. Υποδ., AT Αιγάλεω

ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗΣ Γεώργιος Παναγιώτης Σχολή Ευελπίδων Αρχιφ. Α..Τ. Χίου
ΣΤΡΑΤΟΥ Ευγενία θωμάς Λογιστική Κοζάνης Αρχιφ., Δ.Κ.Α/ΥΔΤ

ΣΤΥΛΙΟΣ Γεώργιος Σωτήριος Χημ. Μηχ. ΕΜΠΘεσ/νίκης Αοτυν. Α ’, Δ/νση Αστυν. Πειρ.
ΣΥΚΙΩΤΗ Βεληοσαρία Ιωάννης Φιλοσοφική Αθηνών Αστ. Υποδ.. Υποδ. Δ. Ναρκ.

ΣΥΚΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος Ιωάννης Ιατρική Αθηνών Αστ. Υποδ., Υποδ. Δ. Ναρκ.
ΤΑΚΑΚΗΣ Κυριάκος Ιωάννης Ιατρική Αθηνών Αοτυν. Υποδ., ΑΔ  Λέσβου

ΤΑΚΟΣ Αθανάσιος Ανδρέας Πανεπιστήμιο Θράκης Αστυν. Α ', Επ.Αστυν. Δυτ. Μακεδ.
ΤΑΣΟΥΛΑ Ελένη Παναγιώτης θεολογικό θεο/νίκης Ανθυπ., ΑΣ Νικαίας Λαρσ.
ΤΑΣΟΥΛΗΣ Παύλος Γεώργιος Χημικών Μηχ. ΕΜΠ Ανθυπ., Δ/νση Ελεγκτ. Δαπανών
ΤΕΡΖΗ Ειρήνη Γ κέττα Ιατρική θεο/νίκης Αρχιφ., AT Αλεξ/πολης

ΤΖΑΚΟΣΤΑΣ Παναγιώτης Σωτήριος Πολιτ. Επ. Παν. Αθηνών Αρχιφ., ΑΔ  Λευκάδος

ΤΖΑΛΛΑΣ Αχιλέας Κων/νος Νομική Θράκης Αστυν. A ’, AT Γενισέας

ΤΖΙΒΡΗΣ Κυριάκος Λάμπρος Σχολή Ευελπίδων Αρχιφ., AT Δράμας

TZQPTZINAKH Αιμιλία Αικατερίνη Παιδ. Πατρών Π.Υ., AT Λαυρίου
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Βάϊος Νικόλαος Σχολή Ευελπίδων Ανθυπ., ΔΤΕΝΕ
ΤΡΙΜ Μ ΗΣ Ευθύμιος Γεώργιος Ιατρική Σχολή Πάτρας Α/Υ, Υ. Α. Γλυφάδας
ΤΣΑΚΙΡΗ Αντωνία - θεολογική θεο/νίκης Αρχιφ., AT Νέων Επιβατών
ΤΣΑΜΠΡΑ Γεωργία Αθανάσιος Νηπιαγ. Ιωαννίνων Αστυν. Υποδ., AT Λειβαδιάς
ΤΣΑΠΑΚΗ Ειρήνη Ηρακλής Αγγλική Φιλολ. Αθηνών Αστ. Υποδ., Υ. Κρ. Ασφάλειας
ΤΣΕΣΜΕΤΖΗ Μαρία Γεώργιος Πάντειο Παν. Αθηνών'" Αστυν. A ', Β ’ AT Λαρισ.

ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ Νικόλαος γεώργιος Τμ. θερμοκαλ. Ηρακλ. Αστυν. A ’, AT Λάρισας

ΤΣΙΑΒΟΣ Εμμανουήλ-Νικόλαος Στυλιανή ΕΜΠ. Μεταλ. Μηχαν. Π.Υ. Δ/ντής Α ’, Δ/νση Πολ. Πρ. ΥΔΤ

ΤΣΙΑΧΡΗΣ Παναγιώτης Ηλίας Τοπογράφων θεο/νίκης Αρχιφ., ΣΕΦΦ Βόλου
ΤΣΙΓΚΑ Ευδοξία Νικόλαος Μαθηματικό Ιωαν. Αρχιφ., ΓΑΔΘ

ΤΣΙΛΗΣ Κων/νος Σταύρος Τουριστ. Επιχ. Πάτρας Π.Υ., ΕΤΕΧ
ΤΣΙΤΣΑΣ Γρηγόριος Δημοσθένης Φυσικό Πατρών Αστυν. Β', ΕΤΥΑΠ/ΚΥΥΑΠ
ΤΣΟΚΑ Αικατερίνη Χαράλαμπος Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Υ., AT Ιτέας
ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ Σεβασμία Σπυρίδων Ιόνιο Πανεπιστήμιο Υπαστ. Α ', Δ/νση Τεχνικών
ΤΣΟΥΜΑΡΙΔΟΥ Δέσποινα Δημήτριος Φιλοσοφική Ιωάννίνων Υπαστ. A ’, AT Πτολεμαϊδος
ΤΣΟΥΡΗΣ Εμμανουήλ Αντώνιος Μαθηματικό Αθηνών Αρχιφ., Δ.Κ.Α./ΥΔΤ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Ευθύμιος Αντώνιος Ιατρική Αθηνών Υπαστ. Α ’, Δ/νση Ελεγκτηρίου Δαπ.
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ Θεόδωρος Γ εώργιος Οικονομικό θεσ/κης Αρχιφ., AT Αλεξ/πολης
ΦΟΥΤΖΙΤΖΗΣ Χρήστος Παρασκευάς Μαθημ. Ιωαν. Αστυν. Υποδ., ΑΔ  Ημαθίας
ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ Μαρία Γεώργιος Πανεπιστήμιο Αθηνών Αρχιφ. ε.α.
ΦΡΕΣΚΑ Σταυρούλα Αθανάσιος Σχολή Αξιωμ. Νοσηλ. Αστυν. A ’, AT Ναυπλίου
ΦΡΙΤΖΑΛΑΣ Ευθύμιος Γεώργιος Η/Υ Κρήτης Αστυν. Υποδ., ΑΥ Νάουσας
ΦΩΤΙΟΥ Γεώργιος Νικόλαος Πολυτεχν. Ξάνθης Ανθυπ., AT Λιτοχώρου
ΧΑΒΙΑΡΑΣ Γεώργιος - ΤΕΙ Αθηνών Ανθυπ., ΤΑ Κομοτηνής
ΧΑΔΙΑΡΗ Μαρία Νικόλαος Φιλοσ. Σχ. Αθηνών Αρχιφ., Υπ. Κρ. Ασφαλείας
ΧΑΛΚΙΔΟΥ Αναστασία - Γεωπον. θεο/νίκης Αρχιφ., Υπ. Μεταγ. Δικ. θεσ.
ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΙΔΗΣ Δαυίδ Νικόλαος Χημικό Αθηνών Ανθυπ., ΔΤΕΝΕ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος Αριστείδης Μαθημ. Αθηνών Αρχιφ., Υπ. Ασφ. Βουλής
ΧΑΣΙΩΤΗΣ Γεώργιος Νικόλαος ΕΜΠ Αθηνών Αστυν. Δ/ντής, ΑΔ  Τρικάλων
ΧΑΤΖΗΣ Βασίλειος θωμάς Σχολή Ευελπίδων Αρχιφ., ΤΤ Λάρισας
ΧΛΕΤΣΗ Ευαγγελία Απόστολος Γεωπον. θεο/νίκης Ανθυπ., ΤΑ Τρικάλων
ΧΛΕΤΣΗ Ιωάννα Απόστολος Παιδαγ. Κρήτης Ανθυπ., ΤΑ Τρικάλων
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Κάπως καθυστερημένα και ενώ το Περιοδικό μας 
βρισκόταν επί του πιεστηρίου έφθασαν στα γραφεία 
μας και άλλα δύο ονόματα παιδιών Αστυνομικού που 
πέρασαν στα Α.Ε.Ι. τα οποία και δημοσιεύουμε στη 
στήλη αυτή.

Πρόκειται για τους: Βασιλική Μηλιώνη,κόρη του Α- 
στυν. Α' ε.α. Γρηγόρη Μηλιώνη, η οποία εισήχθη στην 
Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης και 
Ματθαίο Μηλιώνη, γιο του ιδίου Αστυνόμου, που 
εισήχθη στην Σχολή Πληροφορικής του Αριστοτελείου 
Παν/μίου Θεσ/νίκης.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ
Από την Κομοτηνή, ο Διευθυντής της καθημερινής 

εφημερίδας ’ Ο ΧΡΟΝΟΣ " μας έστειλε δημοσίευμα της 
εφημερίδας του που αναφέρεται σε ανθρωπιστική πρά
ξη τροχονόμου της Κομοτηνής, η οποία, όπως γράφει, 
πέρασε απαρατήρητη. Αποσπάσματα του συγκεκριμέ
νου άρθρου δημοσιεύουμε παρακάτω:

“Το θέαμα ενός απελπισμένου άνδρα, κρεμασμένου 
από το παράθυρο του 4ου ορόφου του νοσοκομείου 
Κομοτηνής, έτοιμου να πέσει καταγής στην τσιμεντό- 
στρωση, αντιλήφθηκαν χθες στις 7.30 μ.μ. γιατροί, νο
σοκόμες και επισκέπτες. Μάταια ο κόσμος φώναζε στον 
απελπισμένο, συνιστώντας του να μην προχωρήσει στο 
διάβημά του, ενώ άλλοι, έτρεχαν να βάλουν στρώματα 
για να γίνει η πτώση πιο ανώδυνη. Τον απελπισμένο 
αντιλήφθηκε και ο τροχονόμος Αθανάσιος Σεϊτανίδης, 
που μόλις προ ολίγου είχε επισκεφθεί τη γυναίκα του 
που νοσηλεύεται εκεί. Ανέβηκε τρέχοντος τις σκάλες 
και πήγε κοντά στον 58ρη άνθρωπο και γλυκά και ήπια, 
βλέποντας τον στα μάτια, τον πλησίασε προσεχτικά και 
τον καθησύχασε λέγοντας: Μη φοβάσαι. Κι εγώ πέρασα 
δυσκολίες στη ζωή και απελπίστηκα πολλές φορές. 
Ηρθα να σε βοηθήσω... Ο απελπισμένος, έστρεψε την 
προσοχή του στον νεαρό Αστυνομικό που ήρθε να του 
απαλύνει την απελπισία και τον πόνο του και σε μα 
στιγμή, με κίνδυνο της ζωής του, χωρίς να τον αντιλη- 
φθεί, ο Αστυνομικός του άρπαξε τα χέρια. Ο απελπι
σμένος, μόλις αντιλήφθηκε ότι προσπαθούν να τον σώ
σουν, εγκατέλειψε και τα δυο του χέρια από το κιγκλί
δωμα του παραθύρου και κρεμάστηκε από το ένα χέρι 
του Αστυνομικού, ξεφεύγοντας από το άλλο... με κίνδυ
νο να παρασυρθούν και οι δύο στο κενό.

Μετά από μεγάλη προσπάθεια, την οποία έβλεπε α
πό κάτω πλήθος κόσμου, ο Αστυνομικός Σεϊτανίδης, κα
τόρθωσε και με την βοήθεια νοσοκόμων που προσέτρε- 
ξαν, να σηκώσει τον απελπισμένο, να τον βάλει από την 
εσωτερική μεριά του παραθύρου και να τον μεταφέρει

στις πρώτες βοήθειες όπου του έγινε ηρεμιστική ένεση. 
Οπως διαπιστώθηκε, ο παρά λίγο αυτόχειρας, είναι ο 
Δημητράκης Πεστιλματζής, συνταξιούχος της ΥΕΕΒ, ο 
οποίος πριν λίγες ημέρες, έχασε για πάντα από λευχαι
μία τον 13χρονο γιο του*.

Αξίζουν πράγματι συγχαρητήρια στον αλτρουιστή 
συνάδελφο, ο οποίος έθεσε τη σωτηρία του συνανθρώ
που του πάνω και από τη δική του ζωή.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
* Η Εταιρεία Προστασίας Οπτικοακουστικών Εργων 

ευχαριστεί θερμά τον Διοικητή και το προσωπικό του 
Τ.Α. Φιλοθέης για την προθυμία, την ευσυνειδησία και 
την άψογη επαγγελματική κατάρτιση που είχαν σαν α
ποτέλεσμα την εξιχνίαση σοβαρού κρούσματος βιντεο
πειρατείας στην περιοχή της Φιλοθέης.

* Οι μαθητές και το διδακτικό προσωπικό του 80ού 
Δημοτικού Σχολείου Αθηνών ευχαριστούν θερμά το 
Τμήμα Μουσικής της Ελληνικής Αστυνομίας για την μου
σική τους προσφορά στις πρόσφατες καλοκαιρινές πο
λιτιστικές τους εκδηλώσεις.

* Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Αγώνων Υπεραποστάσεων 
ευχαριστεί θερμώς το Υπουργείο Δημ. Τάξεως και ειδι
κότερα την Τροχαία Αθηνών και Κορίνθου για την 
βοήθεια που παρείχαν στη διοργάνωση του αγώνα δρό
μου 100 χλμ. “Αθήνα-Κόρινθος", γεγονός που έλαβε χώ
ρα πρόσφατα και στέφθηκε με επιτυχία.

Στον αγώνα αυτό έλαβε μέρος και ο αθλητής Αστυν. 
Β’ Γεώργιος Μαλιαχόβας, ο οποίος και τερμάτισε δεύτε
ρος. Η επιτυχία του αυτή τιμά το Σώμα της Ελληνικής 
Αστυνομας.

* Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εβρου κ. Χρ. Χα- 
μπούρης ευχαριστεί θερμά την Αστυν. Δ/νση Αλεξ/πό- 
λεως για τη διευκόλυνση που παρείχε στη διοργάνωση 
της 2ης Εμπορικής Εκθεσης στην Αλεξ/πολη, γεγονός 
που συνέβαλε στην επιτυχή διεξαγωγή της.

* Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης των Δικαστικών Φυ
λακών θεσ/νίκης ευχαριστεί θερμά τους Αστυνομικούς 
της εξωτερικής φρουράς της φυλακής, οι οποίοι με ε
ξαιρετικό ζήλο και εργασία σε καθημερινή βάση από τις 
5 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, βοήθησαν στην 
κατασκευή των γηπέδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ κα
θώς επίσης και της πισίνας κολύμβησης, γεγονός που 
συνέβαλε αποφασιστικά στην αναβάθμιση του σωφρο
νιστικού μας συστήματος. Οι αστυνομικοί αυτοί είναι οι: 
Αστ/μος Β’ Καλαϊτζίδης Αναστάσιος, Ανθ/μος Σαμαράς 
Αθανάσιος, Αρχ/κες Ματθαίου Αχιλλέας και Δερβεντζής 
Βασίλειος και οι Αστυφύλακες Καραβασίλης Αθανάσιος, 
Μάγος Χρήστος και Πεταλίδης Γεώργιος.
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ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚίΙΣΤΌΥΡΟΣ
Ε νας α υιοδίδα κιος ζω γρά φ ος

0  ε.α. Αρχιψύλακας της τροχαίας 
Κωστούρας Νικόλαος, είναι λαϊκός, 
αυτοδίδακτος ζωγράφος, που ζει 
και εργάζεται στην Παιανία Αττικής 
και δίνει το καλλιτεχνικό του παρόν 
σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις 
ζωγραφικής.

Αφιερώνει τον περισσότερο χρό
νο του στην απεικόνιση λουλουδιών, 
εξωκκλησιών και παραδοσιακών 
σπιτιών στην Παιανία, των πύργων 
της Μάνης και άλλων ιστορικών χώ
ρων της πατρίδας μας.

Ταυτόχρονα όμως "οχυρώνει" και 
το δικό του κάστρο, το σπίτι του, ε-

πενδύοντάς το με πέτρες, που με
ταφέρει μόνος του από τον Υμηττό.

Η ζωγραφική του Νίκου Κω- 
στούρου εκφράζει κάτι το απόλυτα 
προσωπικό και διακρίνει κανείς την 
αγνότητα και την ειλικρίνεια της α
νεπιτήδευτης δουλειάς του. Τα χρώ
ματα, οι πύργοι και τα κάστρα, τα 
κυπαρίσσια και τα πεύκα κάνουν την 
τέχνη του πιο γνήσια και ποιοτικά α
ξιόλογη. Ο τύπος και η τηλεόραση 
του αφιέρωσαν πολύ κολακευτικά 
σχολεία, επαινώντας, τόσο την καλ
λιτεχνική του προσφορά, όσο και 
την ευδόκιμη υπηρεσιακή του πα

ρουσία, ως μοτοσυκλετπστού των Υ
πηρεσιών Τροχαίας.

Εργα του κοσμούν σήμερα τις αί
θουσες του Δημαρχείου Παιανίας, 
της Γερμανίας και υπάρχουν επίσης 
σε πολλές ιδιωτικές συλλογές.

Ο πρώην Αρχιφύλακας της Τρο
χαίας αφιερώνει τη χαρά των έργων 
του σ'όλους τους συναδέλφους του, 
εκφράζοντας την ευχή όλο και πε
ρισσότεροι άνθρωποι και κυρίως 
νέοι, νά ασχολούνται με τη ζωγρα
φική, για να καλύπτουν τον ελεύθε
ρο χρόνο τους και να νοιώθουν τη 
χαρά της δημιουργίας.
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΩΡΕΣ /

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Απόκρημνος κατά μία έννοια - 

Μοναδικός.
2. Μικρό μοσχάρι - Μέσα θερα

πείας, φάρμακα.
3. Αναμόρφωσε την Ιαπωνία - Πα

ραλίες - ... Καπί: μουσείο της Κων
σταντινούπολης.

4. Αρχαίο... κεφάλι - Φοριέται και 
στο χέρι - Μία νότα.

5. Δε γίνεται με τάξη αυτός - Υ
γρό που εκκρίνεται στο στόμα.

6. Ενας Λουδοβίκος - Σύμφωνος 
με το θεϊκό νόμο - Αδειο... δε στέ
κεται.

7. Ναγκίσα...: Ιάπωνας σκηνοθέ
της - Γνωστή μελάνη για σχεδιάσεις.

8. Εμεινε... χωρίς χρήματα - Προ
κυμαία (ξεν.).

9. Διπλό ξεπουλάει - Ξεκούραστο, 
αναπαυτικό - Εχει έδρα του τον Πει
ραιά (αρχικά).

10. Το μητρικό θεωρείται το 
καλύτερο - Βιβλικό βουνό - Εργα
λείο του τζακιού.

1 1 . 0  ζωοδότης μας - Η πρω
τεύουσα της Ιορδανίας - 0  αριθμός 
53 (αντίστροφα).

12. Είδος σκληρού γυναικείου 
σκούφου (ξεν.) - Φάλτσοι τέτοιοι 
τραγουδιστές.

13. Ενας προφήτης - Κι έτσι λέ
γονται τα βερίκοκα.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Κάθε άλλο παρά δικαιολογημέ

νη.
2. Τρώγονται και τηγανητές - 

Κλυδωνισμός πλοίου.

3. Γειτονικά - Ποικιλία ραδικιών.
4. Αρθρο για πολλά - Χρονικό ε

πίρρημα - Αθλητικά αρχικά.
5. Τα θέλει ο... πλεονέκτης - Σκα

πτικό εργαλείο - Λουτρόπολη του 
Βελγίου.

6. Καθόλου μεγάλοι - Η μητριά 
του Φρίξου και της Ελλης (μυθ.) - 
Μόριο προτροπής.

7. Δεικπκή αντωνυμία - Εβαλε ου
ρά στο... πιάνο.

8. Μια απόχρωση (ξεν.) - Ελ...: 
περίφημος Ισπανός πολεμιστής - 
Πρόθεμα σκοτσέζικων επωνύμων.

9. Πρώτος στο είδος του (μτφ.) - 
Τρώγεται και σαλάτα.

10. Γλωσσικό μας μόριο - Πόλη 
της Ρουμανίας - Η πρωτεύουσα του 
Βιετνάμ.

11. Ασφαλίζει ναυτικούς (αρχικά)
- Γήινο κοίλωμα - Σύμφωνα... ακρι- 
βολογίας.

12. Ενέργεια γνωστή και σαν πυ
ρηνική - Κάθε άλλο παρά πολλοί.

13. Μεταφορικά οι διεφθαρμένοι 
άνθρωποι - Δυσεύρετα.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αποζημίωση - Αχ 2. Παραμά- 

σχαλα 3. Οραμα - Νόθες 4. Καταθέ
της - Ωμή 5. Αμα - Ιλη - Κλου 6. ©α
- Καυτερές 7. Ηνία - Ταλίν - Αι 8. 
Λαμπρή - Εταίρα 9. Αρεστοί - Σαμ 
10. Σάλια - Ασκοτ 11. Ηρα - Λεκ - 
Αύρες 12. Νικ - ΟΤΕ - Κοκό 13. 
Βιαιότητα - ΣΟΣ.

ΚΑΟΕΤΑ
1. Αποκαθήλωση 2. Παραμάνα - 

Αρνί 3. Ορατά - Ιμαλάια 4. Ζάμα - 
Κάπρι - Κι 5. Ημαθία - Ρεάλ 6. Μα
- Ελύτης - EOT 7. Ισότητα - Τακτή 
8. Ωχ - Ελεος - ΕΤ 9. Σανσκριτικά 
10. Ηλο - Λένα - Ουκ 11. Αθώος - 
Ιστρος 12. ΕΜΥ - Αρα - ΕΚΟ 13. Χά
ση - Διάμεσος.

6 0 9



ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Επιθυμώ να με εγγράψετε ουνδρομητή 
στο μηνιαίο περιοδικό 
Αστυνομική Επιθεώρηση 
(Αριστοτέλους 175, 112 51, Αθήνα) 
για ένα χρόνο (δώδεκα τεύχη).
Εστειλα ή εσωκλείω την ταχυδρομική επιταγή 
υπ’ αριθμόν ___________

Ε Τ Η Σ ΙΑ  ΣΥ Ν ΔΡΟ Μ Η : 1.500 δραχμές

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

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

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:.... ..........................ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ........ /.......J......

(Υ πογραφή)

* 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.
Για τη δημοσίευση της ύλης
αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή του Περιοδικού, 
ύστερα από εισήγηση του Αρχισυντάκτη.

Ο ι διατυπούμενες γνώμες στα επώνυμα άρθρα 
απηχούν τις απόψεις των αρθρογράφων 
και όχι υποχρεωτικά και της Υπηρεσίας.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Μηνιαίο περιοδικό 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως

Διευθυντής
Αστυν. Α ’ Δαζ. Δελιολάνης

Αρχισυντάκτης
Αστυν. Β’ Νικ. Πολύμερος

Βοηθός Αρχισυντάκτη
Ανθ/μος Κων. Καραγιάννης

Σύνταξη
Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης 

Ανθ/μος Κων. Κατσινούλας 
Αρχ/κας Δημ. Φραγκούλης 

Αστ/κας Σεραφείμ Τσοχαντάρηι

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση
Π.Υ. Κων/νος Πλευριτάκης

Διαχείριση
Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη 

Γραμματεία
Π.Υ. Μαρία Κωνσταντοπούλου 

Διεκπεραίωση
Αρχ/κας Ελευθ. Μουτσώκος

Φωτογραφική κάλυψη
Φωτογραφικό Συνεργείο Υ Δ Τ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Αριστοτέλους 175,

112 51, Αθήνα

Τηλέφωνα περιοδικού
Διευθυντής: 8655.505 

Αρχισυντάκτης: 8672.573 
Συντάκτες: 8674.230 
Διαχείριση: 8677.074 
Γραμματεία: 8676.401 

Fax: 8676.633

Φιλμς - Μοντάζ 
Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία

Τ Υ Π Ο  Ε Κ Δ Ο Τ ΙΚ Η  Α.Ε. 
(Περισσός, Ηρακλείου 145)
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