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Μήνυμα Υπουργού Δημόσιας Τάξης

Η χρονιά που φεύγει σφραγίστηκε 
με πράξεις κοινωνικής προσφοράς και σημαντικές επιτυχίες 

του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, 
για τις  οποίες και απ' τη θέση αυτή, εκφράζω την πλήρη ικανοποίησή μου. 

Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι για τη χρονιά που έρχεται, 
το  προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, 

στο σύνολό του και ο καθένας ξεχωριστά, 
θα δώσει τον καλύτερο εαυτό του 

και θα δικαιώσει τις  προσδοκίες του Ελληνικού Λαού 
στις αρχές της Δημοκρατίας και στην πιστή τήρηση τω ν Νόμων 

για την εμπέδωση της δημόσιας ασφάλειας και της κοινωνικής γαλήνης.
Για τις  γιορτινές αυτές μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, 

εύχομαι σε όλους σας υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία 
καθώς και εκπλήρωση τω ν επιθυμιών σας.

Ο Υπουργός

ΣΗΨΗΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ

Μήνυμα Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

Οι Γιορτές τω ν Χριστουγέννων και του Νέου Ετους έφτασαν 
και η ανάγκη να εκφρόσουμε την Αγάπη μας και της ευχές μας επρυτάνευσε. 

Από τα βάθη της καρδιάς μου,
εύχομαι σε όλο το προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, 
ένστολο και πολιτικό προσωπικό, αλλά και στις οικογένειές σας,

Καλά Χριστούγεννα και ο καινούργιος χρόνος 
να σας χαρίσει υγεία και εκπλήρωση κάθε προσδοκία σας.

Ο Γενικός Γραμματέας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΓΚΑΚΟΣ

Μήνυμα Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας

Πλησιάζουν και πάλι οι ημέρες που θα γιορτάσουμε τη γέννηση του Χριστού 
και τον ερχομό του καινούριου Χρόνου.

Μ ε την ευκαιρία αυτή, απευθύνω σε σας και στις οικογένειές σας 
τις  θερμές και ειλικρινείς ευχές μου για υγεία, χαρά, πρόοδο και ευτυχία.

Το Πνεύμα του Ιησού Χριστού, που είναι το Πνεύμα της απροσμέτρητης αγάπης, 
της απαράμιλλης αυτοθυσίας, της αδελφοσύνης και της υπέρτατης ταπεινοσύνης, 

ας αποτελεί το  ιδανικό προς το οποίο νσ τείνει η κάθε ανθρώπινη ψυχή 
και ας καταυγάζει με το ζωογόνο φω ς του όλη την ανθρωπότητα.
Για μας ιδιαίτερα, ο Χριστός, το πρότυπο της ζωντανής αλήθειας, 

ας στέκεται αρωγός τόσο στο επίπονο και πολύμοχθο κοινωνικό μας έργο, 
όσο και στην προσπάθεια που όλοι μαζί καταβάλλουμε 

για να ολοκληρώσουμε το  οικοδόμημα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η αναζήτηση της καθαρής γνώσης, ο σεβασμός κάθε ατόμου 
και η ανιδιοτελής προσφορά στο κοινωνικό σύνολο μπορούν 

και εύχομαι να σταθούν και στην καινούρια χρονιά για όλους εμάς 
πολύτιμοι οδηγοί στην προσπΰθειά μας να επιτελέσουμε την υψηλή αποστολή μας.

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας

ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ 
Αντιστράτηγος
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Το Δ ίκτυο  Π ληροφορικής/Υ .Δ .Τ., μ ε τά  την επέκταση που έχ ε ι σχεδ ιασθεί.

Η Πληροφορική 
στην υπηρεσία της Αστυνομίας

του Αστυνομικού Υποδιευθυντού Ιωάννη ΙΜικολού *

Βασικό στοιχείο για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής της Αστυνομίας 
είναι η πλήρης, επίκαιρη και διαθέσιμη πληροφορία στον τόπο και χρόνο που απαιτείται. 

Είναι προφανές ότι μόνο ένα ευρύ και αποτελεσματικό δίκτυο Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
μπορεί να εξασφαλίσει την αναγκαία πληροφορία επεξεργασμένη στον Αστυνομικό 

που εκ τελεί τα καθήκοντά του τη στιγμή που τη χρειάξεται.
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Επιστημονική Αστυνομία

Η Κ οινω νία  τη ς  Π λη ρ ο φ ο ρ ία ς
Η τεχνολογική έκρηξη στον τομέα της Πληροφορικής και των επι

κοινωνιών προκαλεί στο σύγχρονο κόσμο μια νέα βιομηχανική επανά
σταση τη σημαντικότερη ίσως σε σημασία και αποτελέσματα, στην ι
στορία της ανθρωπότητας. Πρόκειται για μια επανάσταση που βασίζε
ται στην πληροφορία. Η τεχνολογική πρόοδος μας παρέχει σήμερα τη 
δυνατότητα για επεξεργασία, αποθήκευση, ανάκτηση και μετάδοση πλη
ροφοριών σε οποιαδήποτε μορφή Ικείμενο, εικόνα, ήχος κ,λπ.) με Εκ
πληκτική ταχύτητα, ανεξάρτητα από την απόσταση και τον όγκο.

Ο νέος κόσμος που διαμορφώνεται, η κοινωνία της πληροφορίας, 
στις αρχές του επόμενου αιώνα θα διαφέρει ριζικά από το σημερινό 
σε όλα τα επίπεδα (τρόπος ζωής, εργασίας, σκέψης, συμπεριφοράς 
κ.λπ.1. Σ' αυτόν τον αγώνα δρόμου για την ανάπτυξη και αξιοποίηση της 
νέας τεχνολογίας θα αποκομίσουν τα μεγαλύτερα οφέλη οι Κοινωνίες 
εκείνες  που θα κατορθώσουν να απορροφήσουν με μεγαλύτερη 
ταχύτητα και επιτυχία τους νέους τρόπους ζωής και δράσης σε όλους 
τους τομείς.

Η Π λη ρ ο φ ο ρ ικ ή  σ την Υπ ηρεσ ία  της Α σ τυνομίας
Βασικό στοιχείο για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής της Α

στυνομίας είναι η πλήρης, επίκαιρη και διαθέσιμη πληροφορία στον τό
πο και χρόνο που απαιτείται. Είναι προφανές ότι μόνο ένα ευρύ και α
ποτελεσματικό δίκτυο Πληροφορικής μπορεί να εξασφαλίσει την ανα
γκαία πληροφορία επεξεργασμένη στον Αστυνομικό που εκτελεί τα 
καθήκοντα του τη στιγμή που τη χρειάζεται. Πέρα όμως από την επι
χειρησιακή στήριξη του έργου της Αστυνομίας μια σειρά αναγκαίων 
διοικητικών λειτουργιών απορροφούν ένα πολύ σημαντικό μέρος του 
δυναμικού της. Η χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας στην Αστυνομία 
μπορεί αποφασιστικό να συμβόλει προς δύο κατευθύνσεις για τη βελ
τίωση της αποτελεσματικότητός της:

α. Η μηχανοργάνωση των διοικητικών λειτουργιών της όπως είναι η 
διαχείριση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, η διαχείριση του υλικού, 
η διακίνηση της αλληλογραφίας μπορεί να απελευθερώσει σημαντικές 
δυνάμεις προσωπικού για να στραφούν προς την κατεύθυνση εκπλήρω
σης του ρόλου της που είναι η περιφρούρηση της Δημόσιας Τάξης και 
Ασφάλειας και η εδραίωση του αισθήματος ασφαλείας στο λαό.

β. Η εξασφάλιση επεξεργασμένων και αξιόπιστων πληροφοριών σε 
όλους τους τομείς δράσης της Αστυνομίας (τρομοκρατία, κοινό έγκλη
μα, ναρκωτικό, κ,λπ.) είναι η αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσμα
τική εκπλήρωση του ρόλου της.

Πέραν όμως της χρήσης της Πληροφορικής από την Αστυνομία για 
την υποβοήθηση του έργου της, δημιουργείται ένας νέος ρόλος και έ 
νας νέος τομέας δράσης. Η ραγδαία ανάπτυξη της Πληροφορικής έ 
φερε μαζί της νέες μορφές εγκλήματος. Πρόκειται για εγκλήματα που 
διαπρόττονται με τη χρήση της Πληροφορικής (απάτες, καταχρήσεις, 
παραβίαση προσωπικών ελευθεριών) ή είναι συνυφασμένα με την ίδια 
την πληροφορική (παράνομη διείσδυση σε δίκτυα πληροφορικής, κλοπή 
πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ.Ι Η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη καλούνται 
να αντιμετωπίσουν νέες πρωτόγνωρες μορφές εγκλήματος και πρέπει 
να ακολουθούν τους κακοποιούς από κάποια λογική απόσταση, αφού 
τα πράγματα δείχνουν ότι δεν μπορούν να προηγούνται.

Η Δ ιεύ θυ νσ η  Π λη ρ ο φ ο ρ ικ ή ς  του  Υ.Δ.Τ.
Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι ο αρμόδιος φορέας για τη δη

μιουργία της αναγκαίας υποδομής και την εισαγωγή της χρήσης της 
Πληροφορικής στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για την 
πιο παραγωγική λειτουργία και εκπλήρωση της αποστολής τους.

Για την εκπλήρωση του ρόλου της αυτού, η Διεύθυνση Πληροφορικής

σχεδιάζει και υλοποιεί έργα υποδομής όπως περιγρόφονται παρακάτω, 
αναπτύσσει λογισμικό, εκπαιδεύει το προσωπικό διαφόρων Υπηρεσιών, 
στη χρήση του εξοπλισμού και των εφαρμογών, συμμετέχει και εκπρο
σωπεί τη Χώρα μας σε πολλά επίπεδα συνεργασίας στα πλαίσια διε
θνών οργανισμών (Ευρωπαϊκή Ενωση, Schengen, Interpol κ.λπ.)

Η Πληροφορική στηρίζει το έργο της σε επιλεγμένο και εξειδικευ- 
μένο Προσωπικό. Το προσωπικό της είναι εντεταγμένο σε μία μόνιμη 
διαδικασία διαρκούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης για νέα προϊόντα και 
τεχνικές που αξιοποιούν τις διαρκώς εξελισσόμενες και βελτιούμενες 
δυνατότητες εξοπλισμού και λογισμικού. Διοικητικά η Δ/νση Πληροφο
ρικής υπάγεται στον Κλάδο Διοικητικής Υποστήριξης του Υ.Δ.Τ. και έχει 
γενική αρμοδιότητα ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης στον τομέα 
της Πληροφορικής για όλες τις Υπηρεσίες της Αστυνομίας.

Σ ημερ ινή  Τεχνική Υποδομή
Το Υ.Δ.Τ. διαθέτει σήμερα ισχυρό Κεντρικά Συστήματα Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών με ανεπτυγμένες βάσεις δεδομένων για καίριους τομείς 
δράσης της Αστυνομίας και ένα δίκτυο ON-LINE που καλύπτει 27 Αστυ
νομικές Διευθύνσεις σε Κεντρικό επίπεδο, πολλές Υπηρεσίες επιπέδου 
Αστυνομικού Τμήματος και 36 σημεία Ελέγχου Διαβατηρίων στις σημα
ντικότερες εισόδους - εξόδους της Χώρας (διεθνή αεροδρόμια, λιμά
νια, χερσαία σύνορα). 300 περίπου Τερματικό είναι συνδεδεμένα στο 
on-line δίκτυο του ΥΔΤ. απ' όπου οι Τελικοί Χρήστες μπορούν να α
ντλούν χρήσιμα στοιχεία για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

Ε φ αρμογές που λειτο υ ρ γο ύ ν  
-  εξυ π η ρ ετή σ ε ις  που π αρέχονται

Από το Προσωπικό της Δ/νσης Πληροφορικής έχουν σχεδιασθεί, α
ναπτυχθεί και λειτουργούν πολυάριθμες εφαρμογές, οι οποίες υποβοη
θούν σημαντικό το έργο της Αστυνομίας σε πολλούς τομείς. Ο χώρος 
αυτός δεν είναι κατάλληλος να απαριθμηθούν όλες αυτές οι εφαρμο
γές ή να αναφερθούν λεπτομέρειες για τα στοιχεία τα οποία επεξερ
γάζονται και παρέχουν στους τελικούς χρήστες. Θα αναφερθούν όμως 
ενδεικτικά ορισμένες εφαρμογές σε κάθε τομέα για να περιγράφει' η 
ευρύτητα του φάσματος που καλύπτουν.

α. Αστυνομικές Εφαρμογές:
- On line σύστημα ελέγχου διαβατηρίων στα σπουδαιότερα σημεία 

Εισόδου - Εξόδου της Χώρας, έλεγχος γνησιότητας προξενικών 
θεωρήσεων κ,λπ.

- Θέματα αλλοδαπών (Αδειες παραμονής και εργασίας, απαγο- 
ρεύσειςεισόδου,απελάσεις).

- Δελτία ταυτότητας (Εκδοση, απώλεια, κλοπή, αντικατάσταση).
- Οχήματα (Κυκλοφορούντο αυτ/τα, μοτ/τες, μοτ/τα, κλοπές οχημά

των και πινακίδων, αντικατάσταση πινακίδων).
- Παρακολούθηση υποθέσεων ναρκωτικών.
- Οπλα (Αδειες οπλοφορίας, κατοχής όπλων, απώλειες, κλοπές, α

ναζητήσεις):
- Εγκληματολογικές αναζητήσεις ΙΔ.ΕΑ, ανεκτέλεστες καταδικαστι- 

κές αποφάσεις, MODUS-OPERANDI).
β. Διοικητικές Εφαρμογές:
Αστυνομικό Προσωπικό (Κατατάξεις, Εισαγωγικές - Προαγωγικές ε 

ξετάσεις Σχολών, μεταθέσεις, προαγωγές, εκπαιδεύσεις). Υπηρεσίες 
Αστυνομίας (Ιδρύσεις, Καταργήσεις, Διοικητική υπαγωγή). Γεωγραφικό 
Αρχείο.

γ. Οικονομικές Εφαρμογές:
(Μισθοδοσία Αστυνομικού και Πολιτικού Προσωπικού όλων των κα

τηγοριών, Οδοιπορικό έξοδα. Εξοδα θέρμανσης, Καθαριότητας Υπηρε
σιών, Ενσημα, Εκτέλεση Προϋπολογισμού κ.λπ.Ι.
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ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς δεδομένων βασισμένο σε μισθωμένες ψη
φιακές γραμμές υψηλών ταχυτήτων του Hellas Com. Καλύπτονται 
πλέον όλες οι Αστυνομικές Δ/νσεις και 65 συνολικό σημεία Ελέγχου 
Διαβατηρίων. Η δημιουργούμενη υποδομή αποτελεί ισχυρή βάση για πε
ραιτέρω επέκταση και πύκνωση του δικτύου, στο οποίο θα στηριχθούν 
οι Υπηρεσίες που παρέχει η νέα τεχνολογία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
μεταφορά ψηφιοποιημένης φωνής, μεταφορά εικόνας, κ.λπ.Ι.

γ. Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη δημιουργία Κέντρου Εκπαί
δευσης Πληροφορικής. Το Κέντρο αυτό θα καλύψει τη βασική ανάγκη 
για διαρκή εκπαίδευση, τόσο του προσωπικού της Πληροφορικής, όσο 
και του προσωπικού όλων των Υπηρεσιών της Αστυνομίας που είναι και 
οι τελικοί χρήστες για την πλέον αποδοτική και αποτελεσματική αξιο
ποίηση της υποδομής Πληροφορικής.

6. Μια σειρά νέων εφαρμογών βρίσκονται στη φάση του σχεδια- 
σμού και της ανάπτυξης, ώστε να παρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή 
βοήθεια και στήριξη των Υπηρεσιών στην εκπλήρωση της αποστολής 
τους.

ε. Στα πλαίσια του προγράμματος εκσυγχρονισμού της Δημόσιας 
Διοίκησης "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ" που χρηματοδοτείται από το Κοινοτικό πλαίσιο 
στήριξης (πακέτο Delors III η Διεύθυνση Πληροφορικής υπέβαλε σημα
ντικές προτάσεις χρηματοδότησης έργων. Μία απ' αυτές αφορά το έρ
γο POLICE ON LINE προϋπολογισμού 7 δισεκατομμυρίων δραχμών και 
προωθείται θετικά από τα αρμόδια Υπουργεία Προεδρίας και Εθνικής 
Οικονομίας. Πρόκειται για έργο ιδιαίτερα σημαντικό συνολικής εισα
γωγής της Πληροφορικής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης με πλήρη κά
λυψη όλων των Υπηρεσιών επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος και άνω 
καθώς και μεγάλου αριθμού περιπολικών αυτοκινήτων που θα εξοπλι- 
σθούν με ειδικά τερματικά ασύρματης ραδιοτερματικής επικοινωνίας. 
Το έργο αυτό, αν τελικά προχωρήσει, θα βελτιώσει σημαντικά τη λει
τουργία και την αποτελεσματικότητα της Αστυνομίας.

Στις ανωτέρω εφαρμογές έχουν πρόσβαση ορισμένες μόνο Υπηρε
σίες που διαθέτουν τον αναγκαίο εξοπλισμό και είναι συνδεδεμένες 
στο δίκτυο Πληροφορικής. Στο βαθμό που το δίκτυο αυτό θα επεκτεί- 
νεται, όπως αναφέρεται κατωτέρω θα αυξάνεται η χρησιμότητα και η 
απόδοση από την λειτουργία των εφαρμογών και την εκμετάλλευση 
των βάσεων δεδομένων. Πέρα όμως από τις δυνατότητες που παρέ
χονται χρειάζεται η εξοικείωση των χρηστών με τους νέους τρόπους 
εργασίας και η συμφιλίωση με τη νέα τεχνολογία. Οι τελικοί χρήστες 
πρέπει να λαμβάνουν υη' όψη ότι οι εφαρμογές δεν κινδυνεύουν από 
τυχόν άστοχες ενέργειές τους, γιατί έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα 
από τους σχεδιαστές τους. Δεν πρέπει να φοβούνται το Τερματικό α
ντίθετα πρέπει να επιδιώκουν να το χρησιμοποιήσουν. Η αξιοπιστία των 
στοιχείων που αντλούν από τις βάσεις δεδομένων συναρτάται άμεσα 
με την ακρίβεια των δεδομένων που εισάγουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες, 
οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη υπευθυνότητα και προ
σοχή το θέμα αυτό.

Εργα σ ε  ε ξ έ λ ιξ η

α. Η Δ/νση Πληροφορικής έχει αναλάβει να δημιουργήσει το Ελληνικό 
Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών SCHENGEN (N.SISI για λογαριασμό των πέ
ντε συναρμόδιων Υπουργείων (Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τά
ξης, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας). Το έργο βρίσκεται σε προ
χωρημένο στάδιο και θα ολοκληρωθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διά
στημα. Πρόκειται για έργο εξαιρετικά σημαντικό, δύσκολο και πρωτο
ποριακό για τα Ελληνικά δεδομένα. Το Σύστημα αυτό είναι ο βασικός 
μηχανισμός και η αναγκαία προϋπόθεση για να τεθεί σε εφαρμογή από 
τη Χώρα μας η Συμφωνία SCHENGEN.

β. Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού 
για έργο, επέκτασης του δικτύου Πληροφορικής και θα αρχίσει σύντομα 
η υλοποίησή του. Με το έργο αυτό διαμορφώνεται ένα αποτελεσματικό
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Σ τό χ ο ι τη ς  Δ ιεύθυνσ η ς Π ληρ οφ ορ ικής
α. Κεντρικός στόχος της Δ/νσης Πληροφορικής είναι η δημιουργία 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος στη διάθεση όλων των Υπηρεσιών 
της Αστυνομίας. Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης 
πρόσβασης στις βάσεις πληροφοριών και θα ενσωματώνει όλες τις ε 
πικοινωνίες (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, FAX, ψηφιοποιημένη φωνή, με
ταφορά εικόνας, κ.λπ.). Παράλληλα οι Υπηρεσίες πρέπει να έχουν σε 
τοπικό επίπεδο όλες τις εξυπηρετήσεις αυτοματισμού γραφείου που 
παρέχουν τα σύγχρονα μέσα (επεξεργασία εγγράφων, σύνταξη πινάκων 
κ.λπ.) καθώς και τη στήριξη του έργου τους με την ανάπτυξη και λει
τουργία ειδικών εφαρμογών προσαρμοσμένων στις τοπικές απαιτήσεις.

Τα έργα που εκτελούνται κάθε φορά είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού 
του επιθυμητού αποτελέσματος και των περιορισμένων οικονομικών 
πόρων που διατίθενται. Ανάλογα με τις πιστώσεις που διατίθενται από 
τον Προϋπολογισμό προχωρεί σταδιακό στην ανάπτυξη της αναγκαίας 
υποδομής για να φθόσει στη δημιουργία ενός συστήματος που θα πα
ρέχει στις Υπηρεσίες τις πλέον προωθημένες εξυπηρετήσεις της σύγ
χρονης τεχνολογίας.

β. Η εκπαίδευση του Προσωπικού της Αστυνομίας σε θέματα Πλη
ροφορικής είναι επίσης ένας σημαντικός στόχος, γιατί χωρίς ικανό αν
θρώπινο δυναμικό η ανάπτυξη οποιωνδήποτε συστημάτων θα σημαίνει 
απλό κατασπατάληση πόρων χωρίς τα αναμενόμενα οφέλη. Με το σκε
πτικό αυτό το νέο εκπαιδευτικό σύστημα εισάγει το μάθημα της Πλη
ροφορικής στις Αστυνομικές Σχολές, οι οποίες και αναβαθμίζονται ση
μαντικό σε σχέση με το  παρελθόν.

γ. Η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεω ν στον τομέα της 
Πληροφορικής αποτελεί βασική υποχρέωση της Διεύθυνσης, έτσι ώστε 
έγκαιρα και εύστοχα να εισόγεται στο χώρο ό,τι βελτιώνει τον τρόπο 
λειτουργίας και την απόδοση των Υπηρεσιών.

Π ροβλήματα  και α δυνα μ ίες  
α. Τα έργα της Πληροφορικής πρέπει να αναπτύσσονται ολοκληρω

μένα και να μην κατακερματίζονται γιατί τό τε σπαταλώνται πολύτιμοι 
πόροι και δεν επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η ανεπάρκεια 
όμως οικονομικών πόρων οδηγεί στην αποσπασματική και κατακερμα
τισμένη ανάπτυξη με σοβαρό παρόγωγα προβλήματα ανομοιογένειας 
εξοπλισμού, περιπλοκότητας περιβάλλοντος, υψηλότερου τελικού κό
στους, κ.λπ.

β. Η αριθμητική αλλά και σε ένα βαθμό ποιοτική ανεπάρκεια του προ
σωπικού, περιορίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης της πληροφορικής στον 
επιθυμητό βαθμό. Η δύναμη που διαθέτει βρίσκεται σε αναντιστοιχία 
με τον εκκρηκτικό διευρυμένο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στη 
σημερινή εποχή. Πρέπει βέβαια να υπογραμμισθεί η προσπάθεια που 
καταβάλλεται από το  προσωπικό, ώστε η Διεύθυνση να ανταποκρίνεται 
στο ρόλο της κάτω από αυτές τις συνθήκες.

γ. Η ανεπαρκής εκπαίδευση των τελικών χρηστών, δυσχεραίνει την 
εκμετάλλευση των δυνατοτήτων και εξυπηρετήσεων που προσφέρει 
το πληροφοριακό σύστημα. Το πρόβλημα επιτείνεται περισσότερο από 
τις διαρκείς μετακινήσεις του προσωπικού.

Παρά τις όποιες αδυναμίες και προβλήματα, τα οποία τις περισσό
τερες φορές απορρέουν από το γεγονός ότι πρόκειται για ένα νέο 
τομέα που βρίσκεται σε αλματώδη ανάπτυξη, πρέπει να υπογραμμισθεί 
ότι γίνονται σημαντικό και σταθερά βήματα με ορατή τη σημαντική βελ
τίωση στην αποτελεσματικότητα της Αστυνομίας. □

* Ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ιωάννης Νικολός υ π η ρ ετε ί 
στη Διεύθυνση Π ληροφ ορικής/ΥΑ .Τ .

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ -  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ιψιγενείας 84 -86, Καλλιθέα 

(πλησίον Ταχυδρομείου) 
τηλ. 9523.019, fax 9571.555

Δεκέμβριος 1 9 9 5 - 7 5 5  - Αστυνομική Επιθεώρηση



θέματα Τροχαίας

ΟΙ Ψ ΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΥΠΕΥΘ ΥΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜ ΑΤΑ
το υ  Α σ τυνο μ ικού  Δ ιευ θυ ντο ύ  Ν ικολάου Γατσιού

Η σύνδεση του ανθρώπου με το αυτοκίνητο  
κατά την οδήγηση

δεν περιορίζεται μόνο στην ανάπτυξη αυτοματισμού 
όσον αφορά τους χειρισμούς.

Το αυτοκίνητο κυριολεκτικά "περιλαμβάνεται" 
μέσα στην εικόνα του σώματος.

Χαρακτηρίζεται δε από την ψυχολογία και την ιατρική, 
ω ς εικόνα του σώματος το εντύπωμα του ίδιου 

του σώματός μας που έχει χαραχθεί στον εγκέφαλο. 
Ετσι και οι σχετικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν 

στην έκφρασή τους κατά την οδήγηση και το αυτοκίνητο.

Ο άνθρωπος και το αυτοκίνητο αποτελούν, κατά την οδήγηση μια 
τροχονομική μονάδα. Και η παραμικρή κίνηση, ο πιο απλός χειρισμός 
είναι σύνθετη ενέργεια του συστήματος ανθρώπου - αυτοκινήτου, α
νεξάρτητα αν τα παραγγέλματα τα δίνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Η 
σύνδεση του ανθρώπου με το αυτοκίνητο κατά την οδήγηση δεν πε
ριορίζεται μόνο στην ανάπτυξη αυτοματισμού όσον αφορά τους χειρι
σμούς. Συμβαίνει κάτι το πολύ σημαντικό. Το αυτοκίνητο κυριολεκτικά 
"περιλαμβάνεται" μέσα στην εικόνα του σώματος. Χαρακτηρζεται δε 
από την ψυχολογία και την ιατρική, ως εικόνα του σώματος το εντύπω
μα του ίδιου του σώματός μας που έχει χαραχθεί στον εγκέφαλο. Ο
πως όταν γράφουμε ή όταν παίζουμε βιολί αισθανόμεθα την πέννα ή 
το μουσικό όργανο σαν προέκταση του σώματός μας και τα χρησιμο
ποιούμε σαν μέλη, χωρίς να καταφεύγουμε σε συνειδητό, κάθε στιγμή 
έλεγχο, έτσι και το αυτοκίνητο γίνεται ένα με το σώμα ώστε να εκτε- 
λούμε τους διάφορους χειρισμούς χωρίς να χρειάζεται συνειδητός έ 
λεγχος, με αυτοματισμό. Με άλλα λόγια, το σώμα του οδηγού αυτο
κινήτου δεν τελειώνει από άποψη της κεντρικής αντιλήψεως, στην ε 
πιφάνεια του δέρματος. Ετσι και οι σχετικές αντιδράσεις περιλαμβά
νουν στην έκφρασή τους κατά την οδήγηση και το αυτοκίνητο.

Συμπερασματικό είναι φυσικό οι διάφορες ψυχικές καταστάσεις και 
τα λογής - λογής αισθήματα που βρίσκουν απήχηση στις σωματικές λει
τουργίες και στις πράξεις μας, να επηρεάζουν και την οδήγηση, τον 
τρόπο εκφράσεώς μας με το αυτοκίνητο.

Ενα μεγάλο και πολύμορφο κεφάλαιο είναι η διερεύνηση του ψυχι
σμού του οδηγού και ιδιαίτερα η σχέση του με τα τροχαία ατυχήματα. 
Το πρόβλημα είναι και ψυχολογικό και κοινωνικό. Οταν σκεφθούμε ότι 
σε πολλές χώρες, πολύ δε περισσότερο στην πατρίδα μας, οι απώλειες 
σε ανθρώπινες ζω ές σε τροχαία ατυχήματα, κρατούν εξέχουσα θέση, 
μετά τα νοσήματα του κυκλοφοριακού και τον καρκίνο, είναι άμεση η 
συνειδητοποίηση του ρόλου του ανθρώπινου παράγοντα στα τροχαία 
ατυχήματα. Ακριβώς τις σχέσεις του ψυχισμού του οδηγού και των α
τυχημάτων θα διερευνήσουμε.

Η επιθετικότητα παραμένει και στη σημερινή εποχή στοιχείο πρω
τόγονο και πολλές φορές σημειώνεται με εκρήξεις.

Πώς εκφράζεται η επιθετικότητα κατά την οδήγηση; Η αρχή γίνεται 
με τις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. Συχνό ο οδηγός αδυνατεί να εκδηλώσει 
επιθετικότητα σε άλλες πλευρές της ζωής του, αντιρροηεί την κατά
σταση, υποσυνείδητα, με ανάπτυξη ταχύτητας ή με παραβίαση των πι
νακίδων τροχαίας. Ετσι παίρνει τον νόμο στα χέρια του και νιώθει έμ
μεσα ικανοποίηση και "εκδίκηση" κατά του πιεστικού περιβόλοντος. Η 
παραβίαση του Κ.Ο.Κ. και ιδιαίτερα σε επικίνδυνες παραβάσεις (αντικα
νονικό προσπέρασμα, υπερβολική ταχύτητα, υπερβολικοί θόρυβοι, κίνη
ση στο αντίθετο ρεύμα κ.λπ. είναι δυνατό ν’αποτελεί υποσυνείδητα και 
μέρος μιας γενικώτερης επαναστόσεως του ατόμου κατά της υπάρ- 
χουσας τάξης των πραγμάτων. Επειδή η εφηβική ηλικία είναι συνήθως 
η ηλικία της κατά των πάντων επαναστόσεως, παραβάσεις του τύπου 
αυτού παρατηρούνται, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό σε άτομα αυτής 
της ηλικίας. Εμμονή για παραβάσεις από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας α- 
ποδεικνύει την συναισθηματική ανωριμότητα τους.

Η επιθετικότητα εκφράζεται και με άλλους τρόπους από άτομα με 
ψυχικές διαταραχές ή από ασυνείδητους οδηγούς μεγάλων κυρίως ο
χημάτων που οδηγούν τα "μεγαθήριό τους" κατά τρόπο εξοντωτικό για 
τους άλλους οδηγούς, εφαρμόζοντας το δίκαιο του ισχυρότερου.

Αλλη μορφή επιθετικότητας είναι ο συναγωνισμός ή μάλλον ο αντα
γωνισμός, που χαρακτηρίζει με διάφορες μορφές, τη ζωή. Στο δρό
μο, ο ανταγωνισμός αυτός εκφράζεται για την "κατοχή μιας λωρίδας" 
αδιαφορώντας συχνό για τις υπόρχουσες οδικές, καιρικές κ.λπ. συν
θήκες. Μορφή ανταγωνισμού, το προσπέρασμα που έχει σαν συνέπεια 
να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα κάθε λογική σκέψη. Ο θυμός είναι μια άλλη 
ψυχική κατάσταση που στη ρίζα του έχει βιολογικό σκοπό και την προε
τοιμασία του σώματος για άμυνα και κινητοποίηση εκείνων των βιολο
γικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση της απειλής και την τελική επι
βίωση. Τα αίτια που προκαλούν θυμό είναι ποικίλα.

Ο θυμός εκδηλώνεται με φράσεις και χειρονομίες κατά των πεζών 
και άλλων οδηγών (παράσημο της ανοιχτής παλάμης), με την παρεμπό- 
διση άλλου οδηγού, με επίμονα κορναρίσματα, με τη χρήση εκτυφλω
τικών φώτων, με εκκωφαντικούς θορύβους με πρόκληση ζημιών στο 
"εχθρικό" αυτοκίνητο, και τέλος με χειροδικίες.
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Συχνά η επικίνδυνη οδήγηση, το προσπέρασμα, η ανάπτυξη υπερβο
λικής ταχύτητας, δίδουν διέξοδο στο θυμό. Αλλά ο μεγάλος κίνδυνος 
είναι ότι διαταράσσεται, έτσι η λεπτή ισορροπία του αυτοματισμού και 
χάνεται ο έλεγχος του οχήματος με βαρύτατες συνέπειες σε βάρος 
μας και σε βάρος άλλων.

Η τάση του ανθρώπου για ν'αποκτήσει θέση ισχύος, ανταποκρίνεται 
σε βασικά συναισθήματα μειονεκτικότητας που λίγο ή πολύ παρουσιά
ζουν όλοι οι άνθρωποι. Στην καθημερινή ζωή η τάση αυτή εκφράζεται 
με την καθ'οιονδήποτε τρόπο προβολή για την απόσπαση του θαυμα
σμού από το περιβάλλον και κατ'επέκταση την παραδοχή του από τη 
κοινωνία. Πολλά άτομα χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο σαν μέσο προ
βολής. Αλλοτε διαλέγουν σπορ αυτοκίνητα και άλλοτε αστραφτερές λι- 
μουζίνες. Και το σύνδρομο προσλαμβάνει επικίνδυνη έκφραση κατά την 
οδήγηση (υπερβολική ταχύτητα, ελιγμοί, περιφρόνηση της ζωής, θορυ
βώδη κορναρίσματα μη τήρηση των κανόνων Κ.Ο.Κ. κ.λπ.)

Αλλά και ο φόβος κατά την οδήγηση μπορεί να προκαλέσει (εκτός 
από βραδυπορία και την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας! πανικό και δια- 
ταράζει τον λεπτό μηχανισμό αυτοματισμού. Δεν λείπουν τα περιστα
τικά όπου ο οδηγός αντί να πατήσει φρένο εηάτησε "γκάζι" με κατα
στροφικές συνέπειες, όπως επίσης και υπό το κράτος της αγωνίας "α- 
πολιθώθηκε" και δεν έκανε καμμιά κίνηση.

Εκτός απ’τα ψυχολογικά προβλήματα υπάρχουν και διάφορες παθο
λογικές καταστάσεις ε ξ  αιτίας των οποίων προκαλούνται τροχαία α
τυχήματα. Η επιληψία, η βαθιά μελαγχολία, η σχιζοφρένεια, οι παρανοϊ
κές καταστάσεις, οι αγχώδεις περιπτώσεις, η ψυχολογικά ανώμαλη ε 
πιθετικότητα είναι αιτίες κακής οδήγησης και τροχαίων ατυχημάτων.

Οι αλκοολικοί και τοξικομανείς υπάγονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό, 
στην κατηγορία των ατόμων με διαταραχές της προσωπικότητας και 
είναι ανίσχυροι να ελέγξουν τον εθισμό τους στο οινόπνευμα ή στα 
φάρμακα ή στις ναρκωτικές ουσίες. Οι οδηγοί αυτής της ομάδας απο
τελούν μόνιμο κίνδυνο των δρόμων. Το οινόπνευμα ενέχεται σε ένα με
γάλο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων.

Εκείνο που πρέπει να τονισθεί είναι ότι ποσότητα οινοπνεύματος στο 
αίμα μεγαλύτερη απ'το 0,2% έστω και αν δεν δίνει τα στοιχεία της μέ
θης, προκαλεί άμβλυνση των αισθήσεων, μείωση της προσοχής και ε 
λάττωση της κρίσεως. Ολα αυτά συνδυαζόμενα με ένα αίσθημα ψεύτι
κης αυτοπεποιθήσεως οδηγούν ασφαλώς στην πρόκληση τροχαίου α
τυχήματος, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Ανάμεσα στους νευροψυχικούς παράγοντες που επηρεάζουν την 
οδήγηση και συντελούν στα τροχαία ατυχήματα ξεχωριστή θέση κατέ
χουν ή κόπωση (κούραση! και η επιρρέπεια στα ατυχήματα.

Η κούραση είναι κατά κανόνα μοιραία για τον οδηγό. Εκδηλώνεται 
με δυσκαμψίες στο μυϊκό σύστημα, υπνηλία, οφθαλμαπάτες, διαστρέ
βλωση των αντικειμένων και ανικανότητα στην εκτέλεση των λεπτών 
χειρισμών. Η κούραση έχει ως θύματα κατά μεγαλύτερο ποσοστό ε- 
παγγελματίες οδηγούς, οι οποίοι οδηγούν οχήματα σε μακρυνές απο
στάσεις χωρίς επαρκή ή στοιχειώδη ανάπαυση. Το γεγονός αυτό οφεί
λεται συχνά στην ασυνειδησία των εργοδοτών ή και των ιδίων οδηγών 
υπαλλήλων που παραγνωρίζουν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις του σώ
ματος.

Ορισμένα τέλος άτομα είναι επιρρεπή σε ατυχήματα. Η επιστημονική 
άποψη στην προκειμένη περίπτωση και σύμφωνα με έρευνες ειδικών, 
είναι ότι το κακό οφείλεται σε ενδογενή ελαττωματικότητα του εγκε
φάλου που δεν κατορθώνει να οργανώσει συστήματα πολύπλοκου αυ
τοματισμού. Γενικά τα άτομα που παρουσιάζουν επιρρέπεια στα α
τυχήματα χαρακτηρίζονται από κάποια αδεξιότητα στην εκτέλεση 
πολύπλοκων κινήσεων και είναι δυνατό να επισημανθούν με εφαρμογή 
ειδικών εξετάσεων (τεστ).

Ποία, όμως είναι τα μέτρα που θα προτείνει ένας ψυχίατρος για την 
αντιμετώπιση των παραγόντων που συντελούν στα τροχαία ατυχήματα;

Ασφαλώς να τροποποιηθούν οι σχετικές διατάξεις και μεταξύ των 
πιστοποιητικών που χαρακτηρίζονται ως απαραίτητα για την απόκτηση 
διπλώματος οδηγού να υπάρχει και εξέταση από ψυχίατρο. Είναι γεγο
νός ότι αρκετά τροχαία ατυχήματα θα ήταν δυνατόν να προληφθούν 
εφ'όσον οι υποψήφιοι οδηγοί υπεβάλοντο σε εξετάσεις ΙτέστΙ “επιρ- 
ρεπείας προς ατυχήματα". Ατομα που αποδεικνύονται ιδιαίτερα επιρ
ρεπή προς ατυχήματα ή πάσχουν από ψυχώσεις ή διαταραχές της προ
σωπικότητας (επιθετικά ψυχανώμαλοιΙ αποκλείονται του διπλώματος 
μέχρις ότου υποβληθούν σε κατάλληλη θεραπεία. Αλλά και μετά την 
χορήγηση του διπλώματος θα ήταν σκόπιμο κάθε άτομο που προκαλεί 
με δική του υπαιτιότητα σοβαρό τροχαίο ατύχημα να εξετάζετα ι ιατρι- 
κώς και ψυχιατρικώς.

Είναι γνωστόν ότι η εφαρμογή του ελέγχου της πυκνότητας του οι
νοπνεύματος στο αίμα ΑΛΚΟΤΕΣΤ των οδηγών θεσπίστηκε με νόμο με 
αυστηρές ποινικές διοικητικές κυρώσεις. Είναι απαραίτητο μόνο να 
πραγματοποιούνται περισσότεροι έλεγχοι και να εφαρμόζονται με αυ
στηρότητα οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ.

Τέλος να θεσπιστούν μέτρα αυστηρά (διοικητικά - ποινικά! ώστε ο 
οδηγός να αποθαρρύνεται όσον αφορά την παραβίαση του Κ.Ο.Κ. Σε 
περιπτώσεις που οι παραβάσεις επαναλαμβάνονται είτε από λόγους 
ψυχικής ανωριμότητας, ε ίτε  ψυχασθένειας και επιρρεπείας προς α
τυχήματα να αφαιρείται το δίπλωμα οριστικά. Εκτός από τον παράγοντα 
άνθρωπο που σε μεγάλο ποσοστό 75% έχει την ευθύνη για τα τροχαία 
ατυχήματα, σπουδαίο ρόλο παίζει ο μηχανικός έλεγχος του αυτ/του και 
οι καλές οδικές, καιρικές συνθήκες των δρόμων (κατάστρωμα, φωτι
σμός κ.λπ.). Επίσης η άρτια σήμανση (κάθετη - ορίζονται! των δρόμων 
είναι θετικός παράγοντας. Ενας ειδικός πολύ σωστά παρατήρησε ότι 
αν υπήρχαν περισσότερες πινακίδες υποχρεωτικής κατευθύνσεως πα
ρά απαγορευτικές, τα κέρδη θα ήταν άμεσα, γιατί οι απαγορευτικές 
πινακίδες είναι πιο δύσκολα αντιληπτές, στο κλάσμα του δευτερολέ
πτου, απ'τον οδηγό παρά οι πινακίδες υποχρεωτικής κατευθύνσεως.Π
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Ανθρωπος και κοινωνία

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ

του Υπαστυνόμου Α' Ευάγγελου Στεργιούλη *

Το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από ένα πλέγμα κανόνων και θεσμών 
που ασκούν καθοριστική επιρροή στην προσωπικότητα του ατόμου.

Η οικογένεια, το σχολείο, η εκκλησία, η κοινωνική ομάδα, ο δάσκαλος, ο καθηγητής, 
αποτελούν θεσμούς του κοινωνικού συνόλου και συντελούν ουσιαστικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας.

Ο Ρ ΙΣ Μ Ο Ι ΤΗΣ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Είναι γεγονός ότι το άτομο κινείται ανέκαθεν σε ένα σύνολο ανθρώ

πων με κύρια χαρακτηριστικό την αυτοτέλεια, την καθολικότητα, τη 
διάρκεια, τη συλλογική ταυτότητα και κυρίως την οργάνωση. Τα χαρα
κτηριστικό αυτό αποτελούν τα κύρια γνωρίσματα αυτού που ονομάζου
με "κοινωνία" και στη διαμόρφωση των οποίων σημαντικό ρόλο παίζουν 
οι ατομικές και συλλογικές δράσεις.

Η ύπαρξη, λοιπόν, του ατόμου σε ένα κοινωνικό σύνολο χρωματίζε
ται καθημερινά από διάφορες εκφάνσεις δράσεων και ενεργειών του, 
σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς της κοινωνικής, πολιτιστικής αλλά 
και οικονομικής του ζωής. Ως κυρίαρχο στοιχείο, σ’αυτό το πλέγμα των 
πολυδιάστατων δραστηριοτήτων, προβάλλει η προσωπικότητα του ατό
μου.

Παρά τις πολυάριθμες μελέτες κοινωνιολόγων και ψυχολόγων να 
διαμορφώσουν την έννοια του ορισμού της προσωπικότητας, δεν κα- 
τέστει δυνατό να υπάρξει ένας ενιαίος και γενικό αποδεκτός ορισμός.

Ετσι λοιπόν, κατά καιρούς δόθηκαν διάφοροι ορισμοί από επιφανείς 
κοινωνικούς ψυχολόγους όπως:

- Η προσωπικότητα συγκροτεί τη δυναμική οργάνωση, ενός ατόμου, 
των ψυχοφυσικών συστημάτων που καθορίζουν τις χαρακτηριστικές 
του συμπεριφορές και σκέψεις (ALLPORT, 19371

- Η προσωπικότητα αποτελεί το προφίλ των μοναδικών (ιδιαίτερων) 
γνωρισμάτων ενός ατόμου (GUILFORD, 19591

- Η προσωπικότητα είναι μια επαγωγή μέσα στην οποία βάζουμε διά
φορα κατασκευάσματα, ξεκινώντας από το αξίωμα πως κάθε άτομο 
έχει κάτι το μοναδικό και το σταθερό. (LEYENS, 19831
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Ανθρωπος και κοινωνία

ΙΣΤΟ ΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜ Η -  ΘΕΩΡΙΕΣ
Οπως είναι γνωστό, στην αρχαιότητα ο Ιπποκράτης αναγνώριζε την 

ύπαρξη τεσσάρων στοιχείων: το  νερό, τη γιί, τη φωτιά και το χώμα. Τα 
στοιχεία αυτά τα σύνδεε με τέσσερις χυμούς: τη λέμφο, τη μέλαινα 
χολή, τη χολή και το αίμα, τα οποία με τη σειρά του αντιστοιχούσαν σε 
τέσσερις ιδιοσυγκρασίες: τη φλεγματική, τη μελαγχολική, τη χολερική 
και την αιματώδη. Την ίδια περιγραφή θα κάνει πολλούς αιώνες αργό
τερα και ο Καντ. Καθένας από αυτούς τους τέσσερις τύπους χαρακτη
ρίζεται από ιδιαίτερα γνωρίσματα: ο μελαγχολικός είναι αισθηματίας, 
υπερήφανος αλλά ελάχιστα κοινωνικός, ο φλεγματικός είναι μετρημέ
νος, ήσυχος, αργός και εσωστρεφής, ο χολερικός θεωρείται εκδικητι
κός, μνησίκακος, φιλάσθενος, ωφελιμιστής και ο αιματώδης χαρακτη
ρίζεται από ενεργητικότητα, έκδηλη κινητικότητα, επιθετικότητα κ.λ.π.

Αυτή η ιστορική αναδρομή, όσο και αν φαίνεται παράξενο, περιγρά- 
φεται μέχρι και σήμερα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Το μόνο που αλλάζει 
είναι η ερμηνεία που επιδέχεται καθότι η αναφορά στους "χυμούς" έ 
δωσε τη θέση του στις βιολογικές ιδιότητες του ανθρώπου.

Οι θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί στο πέρασμα του χρόνου για την 
προσωπικότητα από διάφορους κοινωνικούς επιστήμονες είναι πράγ
ματι πολλές και η έστω και συνοπτική παράθεσή τους εδώ, θα απαι
τούσε μία ιδιαίτερα μακροσκελή ανάπτυξη. Στην προκειμένη περίπτωση, 
θα περιοριστούμε σε δύο ουσιαστικές θεωρίες οι οποίες αναφέρονται 
αντίστοιχα στο γενετικό και περιβαλλοντικό παράγοντα και βέβαια θεω
ρούνται βασικοί στην ανάπτυξη, διαμόρφωση και συγκρότηση της αν
θρώπινης προσωπικότητας.

ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
Από τους κυριότερους εκπροσώπους αυτής της θεωρίας είναι οι 

κοινωνικοί ψυχολόγοι CATELL και EYSENCK. Ο δεύτερος μάλιστα ε ξέ - 
φρασε την άποψη, σχετικά πρόσφατα (1967), ότι η προσωπικότητα έχει 
βιολογικές καταβολές και ότι άμεσα εξαρτάται από αυτές.

Από εμβρυακής ακόμη μορφής, ο άνθρωπος μεταφέρει ορισμένα 
γενετικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται άμεσα με διάφορες μορφές 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, όπως της σκέψης, της μάθησης, της συ
ναισθηματικής ανάπτυξης κ,λπ. Τα γενετικά αυτά χαρακτηριστικά απο
τελούν, θα λέγαμε τη γενετική προικοδότηση· του ανθρώπου ή αλλοιώς 
κληρονομικότητα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα εν λόγω χαρακτη
ριστικά αποτελούν δυνατότητες και μόνο που ο γενετικός παράγοντας 
προικοδοτεί την ανθρώπινη ύπαρξη. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για ικανό
τητες αλλά για προδιαθέσεις, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου μπο
ρούν ν'αναπτυχθούν ή να τροποποιηθούν ή ακόμη και να μην χρησιμο
ποιηθούν ποτέ από το άτομο στη διάρκεια της ζωής του.

Είναι σημαντικό να υπάρξει αυτός ο διαχωρισμός (δυνατότητες - 
προδιαθέσεις - ικανότητες) διότι σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούσα
με να οδηγηθούμε στη θέση της αυθαίρετης διάκρισης των ανθρώπων 
σε "εκ γενετής ανώτερους και κατώτερους". Υπάρχει, δηλαδή, ο κίνδυ
νος όταν αναγάγουμε το γενετικό παράγοντα ως το βασικό ρυθμιστή 
της διαμόρφωσης της ανθρώπινης προσωπικότητας, να περιέλθουμε 
σε μία επιστημομικά και κοινωνικό λαθεμένη θέση με απροσδόκητες 
συνέπειες στην αξιολόγηση του ανθρώπου. Τούτο δεν είναι καθόλου 
παράδοξο, αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα παρα
τηρούμε, ορισμένες φορές, να διατυπώνονται τέτο ιες παρόμοιες θέ
σεις που αφορούν άτομα ή κοινωνικές ομάδες, με ολέθρια, βέβαια α
ποτελέσματα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
Αναφέραμε, λοιπόν παραπάνω ότι τα γενετικά χαρακτηριστικά υπό- 

κεινται σε μια διαδικασία μετεξέλ ιξης  ε ίτε προς μια πορεία αναπτυ

ξιακής και διαμορφωτικής μορφής είτε ακόμη και προς μία μερική ή 
ολική στασιμότητα. Οι οποιοσδήποτε αλλαγές, στην προκειμένη περί
πτωση, συνδέονται άμεσα με την επίδραση του φυσικού περιβάλλο
ντος. Με άλλα λόγια, και σύμφωνα με τα τελευταία πορίσματα κοινω
νικών και ψυχολογικών ερευνών, τα κληρονομικά χαρακτηριστικά για 
ν'αναπτυχθούν χρειάζονται τη συνδρομή των περιβαλλοντικών συνθη
κών.

Ας σημειωθεί ότι ο όρος "περιβάλλον" θα πρέπει να εκλαμβάνεται, 
στην παρούσα περίπτωση, υπό την ευρεία αυτού έννοια. Δηλαδή, να πε
ρικλείονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες και όλες εκείνες οι συνθήκες 
που περιβάλλουν τον ανθρώπινο οργανισμό καθόλη τη διάρκεια της 
ζωής του. Αν και δεν υπάρχουν σήμερα αποδεικτικά στοιχεία ερευνών, 
μπορούμε βάσιμα να θεωρήσουμε ότι το φυσικό περιβάλλον, οι διαφο
ρετικές φυσικές συνθήκες στις οποίες ζει και αναπτύσσεται ο άνθρω
πος, επιδρούν αναμφίβολα στη φυσική, βιολογική αλλά και στη ψυχο
λογική ανάπτυξή του, με άμεσο επακόλουθο και στη διαμόρφωση της 
προσωπικότητας του. Η επίδραση αυτή γίνεται πιο αισθητή όταν οι φυ
σικές συνθήκες συνδυασθούν με τις εκάστοτε επικρατούσες πολιτισμι
κές και κοινωνικές συνθήκες. Δεν θα πρέπει όμως σε καμμία περίπτωση 
να θεωρήσουμε το φυσικό περιβάλλον ως το μοναδικό και ουσιαστικό 
παράγοντα διαμόρφωσης προσωπικότητας. Για παράδειγμα, η ευρέως 
κυκλοφορούσα άποψη ότι οι βόρειοι λαοί, λόγω του ψυχρού κλίματος 
που επικρατεί στα μέρη τους, διακατέχονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθ
μό, σε σύγκριση με τους νότιους Ευρωπαίους, από συναισθήματα με
λαγχολίας και φλεγματικότητας με αποτέλεσμα να ρέπουν σε τάσεις 
αυτοκτονίας, δεν είναι μία άποψη επιστημονικά τεκμηριωμένη αλλά μάλ
λον στηρίζεται σε δημιουργία εντυπώσεων και ατεκμηρίωτων υποθέ
σεων. Αντίθετα, η αντιμετώπιση αντίξοων συνθηκών (σεισμοί, πλημ
μύρες κ.λ.π.1 σε συνδυασμό με διάφορες μάστιγες, όπως κρούσματα 
μεταδοτικών ασθενειών κ.λ,π, επηρεάζουν αναμφίβολα τη συμπεριφο
ρά ενός κοινωνικού συνόλου και κατ'επέκταση την προσωπικότητα των 
μελών του.

Ομως, όπως αναφέραμε ο παράγοντας "περιβάλλον" δεν θα πρέπει 
να νοείται υπό την έννοια του φυσικού και μόνο περιβάλλοντος αλλά 
και του κοινωνικού, πολιτικού, πολιτισμικού και οικονομικού περιβάλλο
ντος. Η αλληλεπίδραση που υφίσταται στην πορεία του ο άνθρωπος και 
μάλιστα στη συνεχή προσπάθειά του να διαμορφώσει το  φυσικό του 
περιβάλλον, κάνοντας χρήση, μεταξύ άλλων, των κοινωνικών και πολι
τισμικών στοιχείων που έχει κληρονομήσει, μπορεί μάλιστα να δείξει, 
σε μια πρώτη εκτίμηση, το βαθμό επίδρασης στη διαμόρφωση και συ
γκρότηση της δομής της προσωπικότητας του.

Το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον είναι εκείνο το  κοινωνικό 
πλαίσιο το οποίο χαρακτηρίζεται από ένα πλέγμα κανόνων και θεσμών 
που ασκούν καθοριστική επιρροή στην προσωπικότητα του ατόμου.

Η οικογένεια, το σχολείο, η εκκλησία, η κοινωνική ομάδα, ο δάσκα
λος, ο καθηγητής, αποτελούν θεσμούς του ευρύτερου κοινωνικού συ
νόλου και συντελούν ουσιαστικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας. 
Με άλλα λόγιά, πρόκειται για φορείς κοινωνικοποίησης του ατόμου, των 
οποίων τη συμβολή και επίδραση του καθενός ξεχωριστά, θα πρέπει 
να εξετάσουμε διεξοδικό. □

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ: Γενική Ψυχολογία - Η Ψυχολογία σήμερα.
- ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΙΤΑΜΟΣ Εγχειρίδιο Κοινωνικής Ψυχολογίας.
■ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Η Κοινωνία του Ανθρώπου.
- BOTTOMORE Τ: Κοινωνιολογία - Κεντρικά Προβλήματα και βασική βιβλιογραφία.

* Ο Υπαστυνόμος A ' Ευάγγελος Στεργιοάλης είναι Πτυχιοϋχος Κοινωνιολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου.
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Η μάστιγα των ναρκωτικών

Πολεμώντας την εξάρτηση 
απ' τα ναρκωτικά (II)

Συνεχίζουμε στο τεύχος αυτό την παρουσίαση του δεύτερου μέρους της εισήγησης του κ. R ichard Brenda  
στην 2 6 η  Δ ιεθνή Συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής (IEC) της Δ ιεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, 

που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 8 - 1 4  Οκτωβρίου 1 9 9 5 .
Εδώ ο κ. Brenda εκθέτε ι μια σειρά από τρόπους -τρόπους που έχουν δοκιμαστεί στην πράξη- 

με τους οποίους η Αστυνομία μπορεί να ενεργοποιηθεί στο χώρο της πρόληψης της εξάρτησης από τα  ναρκωτικά. 
Έτσι τ ίθ ετα ι μπροστά μας μια νέα πρόκληση. Μπορούμε και 'μεις να αναλάβουμε ανάλογες πρωτοβουλίες 
σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μαζικούς φ ο ρ είς  και προσωπικότητες.

Το μέλλον δεν μπορεί να περιμένει...

"Καθαρές Disco"1
Η βασική αρχή στην περίπτωση αυτή είναι ότι στις "καθαρές disco" 

απευθύνεται κανείς επιτυχέστερα στους εφήβους από ότι σε μια ψυ
χρή διάλεξη. Αντί να τους προσφέρονται έτοιμες λύσεις, αυτές οι προ
σπάθειες έχουν σχεδιασθεί με στόχο να κάνουν τους νέους να προ- 
βληματισθούν πάνω στα ναρκωτικό και να τους προσφέρουν εναλλα
κτικές λύσεις. Στις συνήθεις disco η κουλτούρα των ναρκωτικών προω
θείται με βάση τις συγκινήσεις που προσφέρονται στους νέους. Αυτή 
την ιδέα συνέλαβε ο Klaus Mellenthin, ένας αστυνομικός από τη Stut- 
tgard της Γερμανίας. Η δράση του άρχισε από ενημερωτικές ομιλίες 
στις disco και έφθασε μέχρι την παρουσίαση video clips βασισμένων 
στην ψυχολογία των νέων. Αντί οι έφηβοι να πόνε σε μια ενημέρωση 
για τα ναρκωτικό, πάει η Αστυνομία σε αυτούς. Εκτός από το γεγονός 
ότι η Αστυνομία συχνό εξασφαλίζει τα μέσα μετάβασης σε κάποιο συ
γκεκριμένο χώρο2, ο στόχος παραμένει ο ίδιος: διασκέδαση και ενημέ
ρωση. Ως τώρα τέτο ιες disco έχουν λειτουργήσει στη Γερμανία (Baden 
- WOrttemberg, Branden burg, North Rhine - Westphalia, Rhineland - 
Palatinate, Saxony, Saxony - Anhalt και Thuringial, στην Ελβετία, στο Λου
ξεμβούργο και στην Αυστρία. Περισσότερες από εκατό τέτο ιες συνα
ντήσεις νέων έχουν πραγματοποιηθεί ως τώρα, οι οποίες συγκέντρω
σαν αρκετές χιλιάδες νέων. Σε δύο περιπτώσεις η Αστυνομία του 
Baden - WOrttemberg επεξέτεινε τις δραστηριότητές της αυτές και 
στην Ελβετία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδέα αυτή έγινε αποδεκτή από 
το Λουξενμβούργο και την Αυστρία, οι “καθαρές disco" αποτελούν την 
άμεση προτεραιότητα στη δράση της Υπηρεσίας Ενημέρωσης για τα 
ναρκωτικά στη Γερμανία IRauschgifttauf klarrungstruppe).

Ενημερωτικά spots
Η προβολή σε οθόνες στις συνήθεις disco spots ενημερωτικά για 

τα ναρκωτικά είναι μια απλοποιημένη έκδοση των "καθαρών disco". Από 
το φθινόπωρο του 1993 η Αστυνομία στη Bavaria κυκλοφόρησε ένα 
spot με το σύνθημα "Υπάρχουν πολλοί τρόποι να τη βρεις. Τα ναρκωτικό 
όμως δεν είναι ένας από αυτούς". Αυτό το spot της Βαβαρικής Αστυ
νομίας υιοθετήθηκε από την Κάτω Σαξωνία και συνοδεύθηκε από τη 
διανομή ενός ερωτηματολογίου στους θαμώνες. Η ανταπόκριση υπήρξε 
ιδιαίτερα θετική.

Πάγκοι ενημέρωσης
Αυτός ο κλασικός τρόπος ενημέρωσης εφαρμόζεται σχεδόν πα

ντού. Οι πάγκοι ενημέρωσης αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση του 
κοινού πάνω στο πρόβλημα των ναρκωτικών, καθώς και στην πρόταση 
λύσεων και εναλλακτικών επιλογών. Προσεγγίζονται έτσι ενήλικοι, έφη
βοι και παιδιά. Το εύρος και ο στόχος κάθε πάγκου ενημέρωσης εξαρ-

τάται από τη συγκεκριμένη θέση του και την ομάδα - στόχο. Προϋπο
τίθεται βέβαια ότι σ' αυτούς πρέπει να χρησιμοποιηθεί ανάλογα εκπαι
δευμένο προσωπικό. Δεν είναι ασύνηθες να χρησιμοποιούνται στις πε
ριπτώσεις γνωστοί αθλητές, οι οποίοι αποτελούν πρότυπα για την απο
φυγή των ναρκωτικών. Σε συνδυασμό με ερωτήσεις για τα ναρκωτικά, 
ένας πάγκος ενημέρωσης μπορεί να λειτουργήσει σε πολλών ειδών εκ
δηλώσεις.

Εκθέσεις
Οι εκθέσεις αποτελούν μια αναπτυγμένη έκδοση των πάγκων πλη

ροφόρησης. Μία έκθεση με τον τίτλο "Απόδραση" παρουσιάσθηκε στο 
Brandenburg τον Ιανουάριο του 1993 και έκ τοτε έχει μεταφερθεί σε 
26 πόλεις, όπου απετέλεσε forum συζητήσεων. Μια περιφερόμενη έκ
θεση από την Κάτω Σαξωνία με τίτλο "Μόνον ένα λεπτό" (Just a minute) 
συνοδεύτηκε από ένα ερωτηματολόγιο με στόχο την διερεύνηση της 
αποδοχής της ενημέρωσης για τα ναρκωτικό από το κοινό. Τα αποτε
λέσματα αυτής της έρευνας οδήγησαν στη διοργάνωση μιας νέας έκ
θεσης από σπουδαστές σχεδίου και άλλων καλών τεχνών. Με τα έγ
χρωμα και τολμηρά της σχέδια η νέα αυτή έκθεση με τον τίτλο “Χα- 
ρείτε τη ζωή χωρίς ναρκωτικά" (Enjoy life without drugs) απευθύνθηκε 
πρωταρχικό σε νέους 14 έως 18 ετών. Στη βόρεια Rhine - Westphalia 
η έκθεση "Τα βγάζω πέρα" απευθύνθηκε όχι μόνο στο πρόβλημα των 
ναρκωτικών αλλά και στα προβλήματα γύρω από τη βία και τις κλοπές. 
Ο τομέας όμως των ναρκωτικών συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδια
φέρον.

Μικροβώρα
Υπάρχουν άπειρες δυνατότητες για την εκτύπωση λογοτύπων ή συν

θημάτων σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Μπλουζάκια, τσάντες, 
γομολάστιχες, χάρακες κ.λπ. είναι δυνατόν να διανέμονται. Η συνεργα
σία με χορηγούς είναι δυνατόν να μειώσει σημαντικά το κόστος. Η ιδέα 
εκτύπωσης τηλεφωνικών καρτών με το λογότυπο 'Τα ναρκωτικά είναι 
ψέμα" αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχής στη Rhineland - Palatinate.

Ημέρες και εβδομάδες ναρκωτικών
Σε συνεργασία με σχολεία μπορούν να οργανωθούν διαλέξεις, εκ

θέσεις και άλλες συναφείς δραστηριότητες με στόχο να φέρουν τα 
παιδιά και τους εφήβους σε επαφή με το πρόβλημα των ναρκωτικών. 
Με το σύνθημα "Τα ναρκωτικά δε δίνουν διέξοδο" η Αστυνομία στη 
Thuringia και η Κεντρική Γερμανική Εταιρεία Ραδιοφώνου συνεργάσθη- 
καν στην αφιέρωση μιας ολόκληρης εβδομάδας στον αγώνα κατά των 
ναρκωτικών. Πολλές ιδέες από ανάλογες εκστρατείες, spots κ.λπ. από 
άλλες περιοχές χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα αυτό.
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Η μάστιγα των ναρκωτικών

Ενημέρωση για τα ναρκωτικά σε μαθήματα 

αγγλικής γλώσσας

Ένας ειδικός τύπος ενημέρωσης για τα ναρκωτικά ξεκίνησε σε σχο
λεία του Baden - Wurttemburg. Ειδικοί πράκτορες του FBI ή και της DEA3 
μαζί με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών προσκλήθηκαν και μί
λησαν σε Γυμνάσια και Λύκεια και η παρουσία τους προκάλεσε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον μεταξύ των μαθητών.

Σειρές διαλέ

ξ ε ω ν

Αυτός είναι πιθα
νότατα ο απλούστε
ρος και ο φθηνότε
ρος τρόπος για την 
ενημέρωση πάνω 
στα ναρκωτικό. Δια
λέξε ις  μπορούν να 
δοθούν οπουδήποτε 
και σχεδόν για ο- 
ποιοδήποτε α
κροατήριο. Η προ
σέγγιση αυτή μπο
ρεί να χρησιμοποιεί
ται κυρίως για γο
νείς αλλά και σε 
σχολεία, υπό τον ό
ρο ότι θα είναι ελκυ
στική και τεκμηριω
μένη. Για ομιλητές 
θα πρέπει να προτι- 
μούνται αστυνομι
κοί, οι οποίοι έχουν 
ειδικευθεί στον το 
μέα αυτό. Η Κάτω 
Ιαξωνία επεξέτεινε 
τη σειρά των σχετι
κών διαλέξεών της 
και σε ομάδες μετα
ναστών, ένα χώρο 
στον οποίο σπάνια 
απευθύνεται η ενη
μέρωση για τα ναρ
κωτικό. Οι διαλέξεις 
στην ελληνική κοινό
τητα είχαν ιδιαίτερη 
επιτυχία.

Ενημερωτικά 

φυλλάδια - 
Πόστερς

Τα ενημερωτικό 
φυλλάδια αποτε
λούν ένα δημοφιλές μέσον για την ενημέρωση πάνω στα ναρκωτικό και 
τις συνέπειές τους. Τα φυλλάδια διαφέρουν πάρα πολύ σε ποιότητα 
και πολύ συχνά χρησιμοποιούν πατερναλιστικό ύψος, τελείως ακατάλ
ληλο για εφήβους. Για το λόγο αυτό η Saxony Anhalt επέλεξε για το 
σκοπό αυτό ένα φυλλάδιο σχεδιασμένο από νέους για νέους ανθρώ
πους. Ένα φυλλάδιο εξειδικευμένο στο θέμα "Ναρκωτικό και διακίνηση

στους δρόμους" εκδόθηκε στην Κάτω Σαξωνία. Επίσης μια σειρά από 
πόστερς με τίτλο "Χωρίς ναρκωτικό" παρουσιόσθηκε στη Saxony - An
halt.

Ειδικές πρωτοβουλίες

Δεν έχει ο καθένας τη δυνατότητα της παραγωγής ενός CD ενημε
ρωτικού για τα ναρκωτικό. Στη Rhineland - Palatinate μια τέτοια εκστρα
τεία ξεκίνησε από την Υπηρεσία Ενημέρωσης για τα ναρκωτικό σε συ

νεργασία με ένα συ- 
γκρότητα rock. Η Α
στυνομία στην Κάτω 
Σαξωνία εφόδιασε 
την τοπική ομάδα 
handball με στολές 
με το σύνθημα "Χα- 
ρείτε τη ζωή χωρίς 
ναρκωτικό". Στη Σα
ξωνία επίσης σε 
πολλά τρόλεϋ και 
λεωφορεία έχουν 
γραφεί συνθήματα 
κατά των ναρκωτι
κών.

Δύο ομάδες της 
Εθνικές Γεμανικής Ο
μοσπονδίας, η Δυνα
μό της Dresden και η 
VFB του Leipzig, 
συμφώνησαν να έ 
χουν ανάλογα συν
θήματα στα ει
σιτήρια των αγώνων 
τους. Η Thyringia 
χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ ε  
σχετική θεατρική 
παράσταση μετά την 
οποία ακολούθησε 
συζήτηση και χορός. 
'Έξω από τα όρια" 
είναι το όνομα ενός 
ρόλυ με στόχο την 
ενημέρωση μαθη
τών, καθηγητών και 
γονέων στην ίδια ε 
πίσης περιοχή. Μια 
άλλη ομάδα προσκα- 
λεί τους μαθητές να 
δώσουν τις  ιδέες  
τους για το  θέμα 
αυτό.

Σημειώσεις
1 Anti - drug - discotheques.
2 Δεν πρόκειται για μόνιμες κατασκευές αλλά για τη διοργάνωση χορών 

τύπου disco.
3 Drug Enforcement Administration /Υπηρεσία των ΗΠΑ για την καταπολέμηση 

των ναρκωτικών, η οποία διατηρεί συνδέσμους σε πολλές χώρεςΙ.

Μ ετά φ ρα σ η : Υπαστ. Α ' Κων. Δανούσης
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Εκπαίδευση των Αστυνομικών

Η "ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ" 

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

το υ  Υπαστυνόμου Α ' Σ ή φ η  Καμπανάκη 

Ενα σημαντικό πρόβλημα
που αντιμετω π ίζει η εκπαίδευση τω ν αστυνομικών 

είναι πώς θα μπορέσουν να ενοποιηθούν 
οι θεω ρητικές γνώσεις και έννοιες  

καθώς και οι πρακτικές αρχές 
με την πραγματικότητα του αστυνομικού έργου, 

δηλαδή πως μπορεί να δοθεί πρακτικό νόημα 
στη θεωρητική γνώση.

Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι μέθοδοι εκπαίδευσης των αστυνομικών 
δεν μπορούν να συμβιβάσουν τη θεωρία με το πρακτικό έργο με απο
τέλεσμα να υπάρχει "μεγάλο κενό" ανάμεσά τους.

Πρέπει, λοιπόν, να γίνει προσπάθεια να κλείσει το κενό μεταξύ θεω
ρίας και πράξης, να τονιστεί η σπουδαιότητα των γνώσεων σχετικά με 
την κοινωνία και την ανθρώπινη προσωπικότητα για να επιτευχθεί υψηλό 
επίπεδο επιχειρησιακής δράσης. Επίσης θα πρέπει να επιτευχθεί μια 
μεγαλύτερη σταδιακή και ελεγχόμενη εμβάπτιση στην υπηρεσιακή 
κουλτούρα και τις πραγματικότητες της δουλειάς του αστυνομικού και 
να ενοποιηθεί η απαίτηση για νομική/επιχειρησιακή γνώση με την ανά
πτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (Norris Nigel, 1992)

Η εισαγωγή ενός αναλυτικού προγράμματος επικεντρωμένο στη 
"μελέτη περίπτωσης" δίνει πολλές ελπίδες ότι μπορεί να καλυφθεί το 
κενό θεωρίας-πράξης αλλά και να παραχθούν νέοι αστυνομικοί που δεν 
θα έχουν ανάγκη να εξαρτηθούν από τις προηγούμενες γενιές αστυ
νομικών.

Μ ε λ έ τ η  π ερίπ τω σης (case study) 
και αναλυτικό  πρόγραμμα

Στις αστυνομικές σχολές σήμερα, ο αστυνομικός διδάσκεται νόμους 
και τις διαδικασίες εφαρμογής τους ώστε να μπορεί να αποδίδει του
λάχιστον ικανοποιητικά μέσα στην αστυνομική υπηρεσία. Το αναλυτικό 
πρόγραμμα μαθημάτων το μόνο που μπορεί να πετύχει είναι να εξα 
σφαλίσει ότι ένας αστυνομικός ανταποκρίνεται στα κριτήρια της υπη
ρεσίας για μια τεχνική ικανότητα στην αναγνώριση παραβάσεων και 
στον χειρισμό τους. Ενας τέτοιος αστυνομικός μπορεί να ικανοποιεί τα 
χαμηλότερα στάνταρ του συναγωνισμού αλλά αυτό δεν τον κάνει ένα 
καλό αστυνομικό.

Οι καλοί αστυνομικοί κανουν κάτι περισσότερο από το να εφαρμό
ζουν το νόμο μ'ένα τεχνικά ικανοποιητικό τρόπο. Εχουν την υπευθυνό
τητα απέναντι στους πολίτες να εφαρμόζουν το νόμο μ'ένα τρόπο ο 
οποίος ελαχιστοποιεί την πιθανότητα μελλοντικού εγκλήματος και δια
τηρεί την κοινωνική γαλήνη. Η καλή αστυνόμευση προσδιορίζεται με 
κοινωνικά κριτήρια και συνδέεται μ'αυτή την πλατιά ερμηνεία του ρόλου 
της αστυνομίας. Αυτό είναι θεσμικά αποδεκτό μέσα από την έννοια του 
δικαιώματος των αστυνομικών να δρουν με διακριτική ευχέρεια στην 
εφαρμογή του νόμου σε συγκεκριμένες καταστάσεις.

Κατανόηση του νόμου, σε αντίθεση με το γνωρίζω απλώς το νόμο, 
υπάρχει όταν ο αστυνομικός έχει αναπτύξει την ικανότητα να κρίνει την 
εφαρμογή του μέσα σε μια ποικιλία από διαφορετικές καταστάσεις. Αυ
τό σημαίνει κάτι περισσότερο από την ικανότητα να αναγνωρίζει απλώς 
τις αντικειμενικά νομικές διαστάσεις μιας κατάστασης και τους διαδι
καστικούς κανόνες που πρέπει να εφαρμοστούν. Συμπεριλαμβάνει μια 
ικανότητα να συλλαμβάνει όλους τους παράγοντες μιας κατάστασης οι 
οποίοι χρειάζονται να ληφθούν υπόψη για να αποφασιστεί τι πρέπει να 
γίνει.

Το σημερινό αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων άτυπα αφήνει να εν
νοηθεί ότι σκοπός του είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με 
ένα ελάχιστο ποσοστό "τεχνικών" γνώσεων και εναποθέτει τη μετάδο
ση ικανοτήτων του αστυνομικού έργου μετά το τέλος της εκπαίδευσης, 
μέσω της εμπειρίας κατά την εκτέλεση του πραγματικού αστυνομικού 
έργου.

Οι εκπαιδευόμενοι όμως μπορούν να αποκτούν εμπειρίες από αλη
θινές καταστάσεις και με άλλες μεθόδους μέσα στο εκπαιδευτικό πε
ριβάλλον. Μπορούν έμμεσα ή υποκατάστατα να ασκηθούν στην εμπει
ρία είτε μέσω της παρατήρησης ε ίτε με τη "μελέτη υλικού περιπτώ
σεων". Η μελέτη περίπτωσης είναι στην πραγματικότητα ένας τύπος 
εμπειρικής μάθησης που συμπεριλαμβάνει συστηματική ανάκλαση πάνω 
σε άμεση ή έμμεση εμπειρία συγκεκριμένων πρακτικών καταστάσεων. 
Η μελέτη περίπτωσης μπορεί ν'αποτελέσει τον πυρήνα στο αναλυτικό 
πρόγραμμα μαθημάτωνΙΕΙΙίο! J, 19881.

Η παραπάνω πρόταση στηρίζεται στην αντίληψη ότι έτσι υπάρχει 
μια συνεχής διαδικασία μάθησης που καλλιεργείται μέσα σ'όλα τα δια
φορετικά μαθήματα εκπαίδευσης. Προκύπτει από το ότι οι ίδιες ικανό
τητες μπορούν να αναπτύσσονται και να αξιολογούνται συνεχώς μέσω 
της μάθησης από τη μελέτη περίπτωσης κατά τη διδασκαλία διαφορε
τικών μαθημάτων και καταστάσεων, συμπεριλαμβάνοντας τη μελέτη 
της λεπτής εφαρμογής των νόμων και καταστάσεων σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις.

Σ'αυτή την περίπτωση δε χρειάζεται επιμονή στο σημερινό αναλυ
τικό πρόγραμμα με σκοπούς παροχής βασικών και τεχνικών γνώσεων. 
Τέτοια γνώση θα πρέπει να προκύπτει και να εφαρμόζετα ι σ'ένα 
ευρύτερο πλαίσιο με σκοπούς που σχετίζονται με το επάγγελμα του 
αστυνομικού.
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Η μελέτη περίπτωσης δε βάζει σε στενά πλαίσια τη μάθηση νο- 
μικής/επιχειρησιακής γνώσης, με την έννοια της παραμέλησης της α
ξίας και της σπουδαιότητας που έχει αυτή η γνώση για τη δουλειά της 
αστυνόμευσης. Στην πραγματικότητα, γίνεται ακριβώς το αντίθετο, με 
το πλαισίωμα αυτής της γνώσης σε μια φόρμα η οποία βασίζεται στην 
κατανόηση του νόμου από τους εκπαιδευόμενους για να μπορούν να 
τον εφαρμόζουν μ'ένα ευκολότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο σε 
αληθινές καταστάσεις αστυνόμευσης (Cody J. et. al, 1991).

Δεν πρέπει όμως να καθορίζεται από πριν ο καταλληλότερος τρό
πος ενοποίησης της νομικής/επιχειρησιακής γνώσης με τη γνώση που 
προέρχεται από τη μελέτη περίπτωσης. Για παράδειγμα, η σχετική γνώ
ση που αναφέρεται σε συγκεκριμένα γεγονότα μπορεί να απαιτείται 
από πριν, αλληλεπιδραστικό μαζί, ή μετά τη μελέτη μιας συγκεκριμένης 
περίπτωσης. Με ποιο τρόπο θα λάβει χώρα -μέσω “ανάγνωσης", "διδα
σκαλίας από εκπαιδευτή", "μάθησης με τη βοήθεια υπολογιστή"- είναι 
επίσης κάτι που αφήνεται ανοικτό. Ολα αυτό είναι θέματα που θα κα
νονίζονται από τους εκπαιδευτές.

Η μ ελ έτη  π ερίπ τω σης ω ς δ ιαδ ικα σ ία  μάθησης  
και όχι ω ς μ έθο δ ο ς

Ο όρος "μελέτη περίπτωσης" μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με την 
έννοια της "διαδικασίας" είτε με την έννοια του "προϊόντος" (Elliot J., 
1988). Σύμφωνα με την πρώτη έννοια είναι μια διαδικασία χειρισμού 
στοιχείων μιας περίπτωσης που σκοπεύει στην κατανόηση μιας συγκε
κριμένης κατάστασης ή συμβάντος. Σύμφωνα με τη δεύτερη έννοια εί
ναι ένα προϊόν αυτής της διαδικασίας, π.χ. μια έκθεση ή ένας απολογι
σμός της κατάστασης που βασίζεται στα στοιχεία της περίπτωσης. 
Μερικοί αστυνομικοί εκπαιδευτές μπορεί να συσχετίσουν τη μελέτη πε
ρίπτωσης με μία συγκεκριμένη εκπαιδευτική μέθοδο. Μερικές φορές 
η μάθηση μέσω της μελέτης περίπτωσης σχετίζεται με τη μέθοδο που 
χειρίζεται τα στοιχεία της περίπτωσης: Δηλαδή, τις ασκήσεις προσο
μοίωσης που είναι βασισμένες σε έντυπο υλικό. Αλλοι μπορεί να συ
σχετίσουν τη "μελέτη περίπτωσης ως προϊόν" με συγκεκριμένη μέθοδο. 
Για παράδειγμα, μια μικρή αναφορά περίπτωσης μπορεί να χρησιμοποιη
θεί ως μια μέθοδος για να "προκαλέσεΓ ένα γενικό θέμα για συζήτηση 
ή ως μια μέθοδος για να επιδειχτεί η εφαρμογή ενός γενικού κανόνα, 
φόρμας ή συμπεριφοράς.

Αυτές οι χρήσεις της μελέτης περίπτωσης μπορούν να διαχωρι
στούν από αυτές που επιδιώκουν να αναπτύξουν την κατανόηση κατα
στάσεων σε όλα τα επιμέρους σημεία τους και σε όλη την πολυπλο- 
κότητά τους.

Με τον τρόπο αυτό η "μελέτη περίπτωσης" αντιμετωπίζεται ως μια 
διαδικασία ανάπτυξης της κατανόησης μιας συγκεκριμένης επιχειρη
σιακής κατάστασης ή περιστατικού στην βάση υλικών και αναφορών 
της περίπτωσης. Δεν περιγράφει μια συγκεκριμένη μέθοδο για το χει
ρισμό ενός τέτοιου υλικού. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
αναπτύξει την κατανόηση μέσα από ποικιλία μεθόδων, όπως συζήτηση 
με όλη την τάξη, ατομικό και ομαδικό σχέδια, παίξιμο ρόλων και α
σκήσεις προσομοίωσης. Οι μέθοδοι δεν είναι εναλλακτικές λύσεις για 
τη χρησιμοποίηση υλικών μελέτης περίπτωσης αλλά τρόποι χρησιμο
ποίησής τους για να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη της κατανόησης. Η χρήση 
υλικών μελέτης περίπτωσης είναι που θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη της 
κατανόησης από τους εκπαιδευόμενους και όχι κάποια συγκεκριμένη 
εκπαιδευτική μέθοδος, γΓαυτό και προτείνεται να είναι το κεντρικό ση
μείο του αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης. Η επιλογή της μεθό
δου για τη μελέτη της συγκεκριμένης περίπτωσης αφήνεται στην 
ευθύνη των εκπαιδευτών.

Οι μελέτες περιπτώσεων θα πρέπει να είναι πλούσιες σε περιγρα
φές λεπτομερειών, σε απεικόνιση συμβάντων μέσα στο πλαίσιο που 
τις σχετίζει με το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο γίνονται και 
με τους υπηρεσιακούς κανονισμούς οι οποίοι καθορίζουν την αντίδραση 
του αστυνομικού απέναντι σόυτό. Πρέπει, επίσης να γίνεται προσπά
θεια να αναπαριστούν πρακτικό ζητήματα και προβλήματα από διαφο
ρετικές οπτικές γωνίες, όπως από την πλευρό των δραστών, των με
λών της κοινωνίας, και της αστυνομίας. Τέτοιες μελέτες περιπτώσεων 
φιλοδοξούν να απεικονίσουν καταστάσεις αστυνόμευσης εξαντλητικά 
στις λεπτομέρειές τους και σε βάθος.

Ενα παράδειγμα μελέτης περίπτωσης στη διδασκαλία "εξέτασης 
μάρτυρα, υπόπτου και κατηγορουμένου" με τη χρησιμοποίηση υλικού και 
εξοπλισμού για την υποστήριξη της, παραθέτουμε παρακάτω (Me Gurk 
Β. et. al. 1993, The Central Planning and Training Unit 1992):

Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στο μάθημα με "παίξιμο ρόλων". Οι 
ρόλοι κατανέμονται σε μάρτυρες/υπόπτους/κατηγορούμενους, ανακρι- 
τικούς υπαλλήλους και δικηγόρους. Στη διαδικασία συμμετέχουν επίσης 
και εκπαιδευόμενοι ως παρατηρητές.

Από την αρχή του μαθήματος έχει δοθεί στους μαθητές η σχετική

Δ εκέμβριος 1 9 9 5 _______________________________________ - 7 6 3  - ______________________________ Αστυνομική Επιθεώρηση



Εκπαίδευση των Αστυνομικών

βιβλιογραφία για το μάθημα και αντιπροσωπευτικά βοηθήματα (βιβλία, 
άρθρα, σημειώσεις) τα οποία θα έχουν μελετήσει πριν το παίξιμο ρό
λων.

Στους μάρτυρες/υπόπτους/κατηγορούμενους δίνεται ένα φυλλάδιο 
με πληροφορίες του υπό διερεύνηση περιστατικού, χάρτης της πε
ριοχής που έγινε, σχεδιάγραμμα του σημείου συμβάντος, και βλέπουν 
σε βίντεο το περιστατικό για το οποίο χρειάζεται η εξέτασή τους.

Στους ανακριτικούς υπαλλήλους δίνεται φυλλάδιο με πληροφορίες 
του υπό διερεύνηση του περιστατικού, χάρτης της περιοχής, απόσπα
σμα από την αστυνομική αναφορά σχετικά με το περιστατικό, προη
γούμενες μαρτυρικές εξετάσεις, πειστήρια, στοιχεία από αρχείο εγκλη
μάτων, φωτογραφίες ή βίντεο του σημείου που έγινε το περιστατικό.

Στους παρατηρητές και δικηγόρους δίνεται φυλλάδιο με πληροφο
ρίες για το περιστατικό, για τις ενέργειες που έχουν γίνει και για αυτές 
που θα ακολουθήσουν. Κατά τον σχεδίασμά λαμβάνεται μέριμνα να πε
ράσουν από όλους τους ρόλους όλοι οι εκπαιδευόμενοι.

Το πρόγραμμα αρχίζει με το σπάσιμο πάγου μεταξύ των μαθητών 
και την ενημέρωσή τους σχετικά με τους σκοπούς, τη διαδικασία και 
τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου μαθήματος.

Στη συνέχεια ο μάρτυρας/θύμα/ύποπτος βλέπει μόνος του στο βί
ντεο το περιστατικό όπως θα το ζούσε ο ίδιος στην πραγματικότητα. 
Κατόπιν πηγαίνει στο δωμάτιο εξέτασης, το οποίο είναι εξοπλισμένο 
με τον ίδιο τρόπο όπως στο αστυνομικό τμήμα, όπου λαμβάνει χώρα η 
διαδικασία της εξέτασης. Η διαδικασία αυτή βιντεοσκοπείται ενώ ταυ
τόχρονα προβάλλεται και σε μόνιτορ που παρακολουθούν οι παρατη
ρητές σε διπλανό δωμάτιο. Η εξέταση γίνεται όπως ακριβώς θα γινόταν 
σε πραγματική κατάσταση και το αποτέλεσμά της αποτυπώνεται σε α- 
νακριτική έκθεση. Οταν τελειώσει η εξέταση οι μαθητές που έλαβαν 
μέρος σ'όλη τη διαδικασία συγκεντρώνονται και με τη βοήθεια του βί
ντεο και των σημειώσεων των παρατηρητών, συζητούν μεταξύ τους 
για το τι έγινε, πως αισθάνονται, τι συμπεράσματα προκύπτουν και αν 
τελικό επιτεύχθηκαν οι όχι οι σκοποί της εξέτασης. Αφού εξαντληθούν 
τα θέματα για συζήτηση από όλους τους συμμετέχοντας παρεμβαίνει 
ο διδάσκων, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι μόνο παρατηρητής, 
και σχολιάζει μαζί τους τη διαδικασία, επισημαίνει σωστές και λανθα
σμένες ενέργειες, προτείνει τροποποιήσεις ή αλλαγές και συζητεί με 
τους εκπαιδευόμενους.

Οπως είναι φανερό, για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια διαδικασία 
διδασκαλίας πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλα διαρυθμισμένοι χώροι, 
βίντεο, τηλεόραση, μηχανή λήψης, βιντεοκασέτες με τα σενάρια, 
πλήρες έντυπο υλικό διδάσκοντα με όλα τα στάδια και ενέργειες, έ 
τοιμο έντυπο υλικό που μοιράζεται στους μαθητές ανάλογα τους ρό
λους τους και τα βιβλία ή άρθρα με τη θεωρία που υπάρχει για την 
εξέταση προσώπων.

Αλλαγή ρόλω ν εκπ α ιδ ευτή  -  εκπ α ιδευό μενου
Η μάθηση με τη μελέτη περίπτωσης αλλάζει το ρόλο που έχει στην 

εκπαιδευτική διαδικασία ο μαθητής και ο εκπαιδευτής (Stage II Reviev 
Team, 19861:

Οι μαθητές πρέπει να έχουν ευκαιρίες να:
1. Εκφράζουν, υπερασπίζουν, και να αναπτύσσουν τη δική τους ερ

μηνεία για τις καταστάσεις αστυνόμευσης.
2. Συζητούν μια κλίμακα από διαφορετικές ερμηνείες από μόνοι 

τους.
3. Αξιολογούν εναλλακτικές ερμηνείες υπό το φως των σταθερών 

ΙστόνταρΙ της λογικής και των αποδείξεων.
4. Προσδιορίζουν τις αξίες και τα πιστεύω τα οποία υποστηρίζουν 

τις δικές τους ερμηνείες.

5. Ερευνούν για αποδεζεις οι οποίες υποστηρίζουν τις ερμηνείες.
6. Προτείνουν και αξιολογούν στρατηγικές δράσης.
Τα στοιχεία που θα πρέπει να επιδεικνύουν οι εκπαιδευτές 

ώστε οι παρεμβάσεις τους να οδηγούν σε μια διαδικασία γνώ
σης, μέσα από τη μελέτη περίπτωσης, είναι:

1 .0  σκοπός της "διδασκαλίας" θα είναι να διευκολύνει τη διαδικασία 
της μάθησης κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι να εμπλακούν με τις 
απαντήσεις τους ερμηνείες, κρίσεις, αποφάσεις, πράξεις και αντιδρά
σεις σε περιπτώσεις που τους παρουσιάζονται.

2. Το καθήκον των εκπαιδευτών ως διευκολυντές της μάθησης είναι 
να διευθύνουν τη διαδικασία της ανάκλασης, και η ικανότητά τους να 
το κάνουν εξαρτάται περισσότερο μέχρι σε πιο σημείο έχουν επιχει
ρησιακές ικανότητες αστυνομικών και ικανότητα σκέψης παρά την καλή 
γνώση του νόμου.

3. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους 
να εκθέτουν τις δικές τους ερμηνείες, κρίσεις και αποφάσεις με τη 
μορφή εναλλακτικών λύσεων.

4. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να ενθαρρύνουν μια στοχαστική 
συζήτηση από εναλλακτικές λύσεις, στις οποίες οι μαθητές προσπα
θούν να καταλάβουν ο ένας τις απόψεις του άλλου, σε αντίθεση με τη 
συζήτηση επιχειρημάτων όπου τα άτομα κύρια υποστηρίζουν μόνο τις 
δικές τους απόψεις.

5. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να δίνουν στους μαθητές ίσες ευκαι
ρίες να εκφράζουν και να εξηγούν τις δικές τους απόψεις, και να κά
νουν κριτική στους άλλους γι'αυτές.

6. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι μαθητές μπο
ρούν να εκφράζουν τις απόψεις τους χωρίς να έχουν το φόβο της 
διακοπής ή να απορριφθούν.

7. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι προστατεύεται 
το δικαίωμα να εκφράζεται η άποψη που είναι μειονότητα.

8. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η σχετική γνώση 
ή γνώμη, η οποία παραμελείται ή αντιπροσωπεύεται σε μικρό βαθμό 
από τα μέλη της ομάδας, ακούγεται και μελετάται.

9. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να εφασφαλιζουν ότι οι μαθητές έχουν 
τις ευκαιρίες να αναπτύξουν και να κτίσουν ο ένας πάνω στις απόψεις 
του άλλου, ώστε η συζήτηση να διεξάγεται οργανικά και συνεργατικά.

10. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να προστατεύουν την ελευθερία των 
ατόμων να μη λαμβάνουν μέρος στη συζήτηση εάν έτσι επιθυμούν.
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11. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη 
κατά τη διαδικασία ανάκλασης κάνοντας ερωτήσεις οι οποίες απαιτούν 
από τους εκπαιδευόμενους να:

- προσδιορίζουν ή να επεξεργάζονται τις απόψεις τους,
- παρέχουν μια βαθύτερη ή πιο ικανοποιητική εξήγηση μιας άποψης,
- απεικονίζουν τις απόψεις τους που τις τεκμηριώνουν με στοιχεία 

και αποδείξεις,
- αξιολογούν την αξία εναλλακτικών απόψεων υπό το φως των δια

θέσιμων στοιχείων.
12. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τη 

θέση εξουσίας τους για να προωθήσουν τις δικές τους απόψεις στη- 
ριζόμενοι στην προϋπόθεση ότι κατέχουν τη γνώση του ειδικού η οποία 
δεν είναι ανοικτή σε κριτική.

13. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να εντάσσουν τις απόψεις τους μέσα 
σ'ένα πλαίσιο όπου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να τις δοκιμάζουν 
ως ενδεχόμενα προβληματικές.

14. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να αποφεύγουν την ενίσχυση μ'ένα 
μη κριτικό τρόπο κάθε άποψης που εκφράζεται στη συζήτηση. Τέτοια 
ενίσχυση θα μπορούσε να αποθαρρύνει την αυτοκριτική μεταξύ των 
εκπαιδευόμενων.

15. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να αποφεύγουν να πιέζουν για συναί
νεση ως το αποτέλεσμα μιας συζήτησης. Η αιτιολογία για συναίνεση 
μπορεί να γίνει δεκτή μόνο μέσα σ'ένα πλαίσιο ελεύθερου και ανοικτού 
διαλόγου.

16. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να αποφεύγουν να προσπαθούν για 
ένα προκαθορισμένο πλάνο ή σχέδιο της διαδικασίας ανακλαστικής 
συζήτησης.

17. Οι νομικές/επιχειρησιακές πληροφορίες και άλλα είδη της πρα
κτικής γνώσης θα πρέπει να επιλέγονται από τους εκπαιδευτές και/ή 
τους μαθητές με όρους της ερώτησης: "τι πληροφορίες είναι σχετικές 
μ'αυτή την περίπτωση;"

Επ ανεξέταση το υ  αναλυτικού  
προγράμματος εκπ α ίδευσ η ς

Για να έχει επιτυχία η χρήση της μελέτης περίπτωσης είναι ανάγκη 
να γίνουν μια σειρά αλλαγές στο σημερινό αναλυτικό πρόγραμμα (Elliot 
J., 19881:

1. Το αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να οργανωθεί έτσι ώστε να πα
ράγει μια μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ νομικών/επιχειρησιακών γνώ
σεων και κοινωνικών δεξιοτήτων.

2. Η προτεινόμενη συνοχή θα πρέπει να ειδωθεί μέσα από ένα βα
σικό αναλυτικό πρόγραμμα με μελέτες περιπτώσεων που θα ασχο
λούνται με θέματα επεξήγησης και εφαρμογής των νόμων, με το ρόλο 
της αστυνομίας, και την οργάνωση της αστυνόμευσης στην κοινωνία.

3. Το σημερινό αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να εγκαταλειφθεί για 
χάρη ενός ενοποιημένου βασικού αναλυτικού προγράμματος που θα 
στηρίζεται σε υλικό μελέτης περιπτώσεων.

4. Το υλικό των περιπτώσεων θα πρέπει να επιλεγεί με όρους που 
θα αφορούν τη χρησιμότητα του ως υποδειγματικών συχνό επαναλαμ
βανομένων, τυπικών ή σημαντικών καταστάσεων αστυνόμευσης.

5. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που θα περιέχονται στο υλικό
των περιπτώσεων θα πρέπει να κάνουν ικανούς τους εκπαιδευόμενους 
να μελετούν σε βάθος αληθινές περιπτώσεις και καταστάσεις, με σκο
πό ν'αναγνωριζουν και να κατατάσσουν πρακτικό προβλήματα αστυνό
μευσης, να προσδιορίζουν και να αξιολογούν εναλλακτικές στρατηγικές 
αστυνόμευσης. □
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το Ι.Ι.Ε .Κ . Κ Ο Ν ΤΟ Λ Ε Φ Α  από 1-1-1996
παρέχει έκπτωση 20% στο σύνολο των ετησίων διδάκτρων
στους υπηρετούντες στην ΕΛ. ΑΣ. και τα μέλη των οικογενειών τους,
λόγω των πολλαπλών υπηρεσιών που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.
Το Φεβρουάριο 1996 θα λειτουργήσουν νέα τμήματα

O E E K Z04/ 19828/ 95 Υπεύθυνος εκπαίδευσης: Κ Ω Ν . Ζ Α Ν ΙΔ Σ
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Μ α γ ν η σ ί α  ;
Η θεά Φύση έχει προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορούσε.

Η ψυχή εξαγν ίζετα ι
και η χαρά με τη γύρω σου ομορφιά σε ημερώνει.

Η ιστορία φ θάνει στους παλαιοντολογικούς χρόνους, 
έχοντας να επ ιδείζει σπάνια ιστορικά ευρήματα.

Ε6ώ, σ' αυτή τη γωνιά της Ελληνικής γής είναι αδύνατο 
να υπάρχει άτομο που να μην ονειρεύθηκε μια εκδρομή. 

Δεν βρίσκεις επισκέπτη που να φ εύγει από τη Μαγνησία  
και να μην υπόσχεται "στο επανιδείν".

Ιστορικά, σταθμός για την περιοχή, είναι η Αργοναυτική Εκστρατεία 
που κατά τον ποιητή Πίνδαρο υπήρξε "αρχά ναυτιλίας". Παλαιοντολο
γικά, υπάρχουν ευρήματα από την εποχή του μυθικού βασιλιά Δευκα
λίωνα. Εξίσου σημαντικές είναι και οι αναφορές στους νεολιθικούς οι
κισμούς Διμηνίου, Σέσκλου και Νηλείας. Το Πήλιο είναι το βουνό των 
Κενταύρων. Το περιβάλλον του βουνού αυτού είχε αποκλειστικά εκλέξει 
ο περίφημος δάσκαλος Κένταυρος Χείρων για να γυμνάσει τους ημί
θεους και τους ήρωες σωματικά, ψυχικά, πνευματικά. Κύριοι κάτοικοι 
της Μαγνησίας στα Μυκηναϊκά χρόνια ήταν οι Μάγνητες. Ο Ομηρος α
ναφέρει τη συμμετοχή τους στο Τρωικό πόλεμο με τους Βασιλείς τους 
Φιλοκτήτη και Εύμηλο. Φύλα που διαμόρφωσαν την ιστορική φυσιογνω
μία της περιοχής είναι οι Λάπιθες και οι Μινύες των οποίων το όνομα 
συνδέεται με την αρχαία Ιωλκό και την Αργοναυτική εκστρατεία. Μετά 
τα Μυκηναϊκά χρόνια οι μαγνησιακές πόλεις παρακμάζουν.
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Όταν ο Δημήτριος ο Πολιορκητής γίνεται Βασιλιάς της Μακεδονίας, 
ιδρύει κοντά στη πόλη των Παγασών, στον Παγασητικό κόλπο την Δη- 
μητριάδα. Στην Παλαιοχριστιανική εποχή σημαντική πόλη είναι οι Φθιώ
τιδας Θήβες (Νέα Αγχίαλος). Στο 12ο αιώνα, εμπορικό κέντρο είναι ο 
Αλμυρός, με την εγκατάσταση των Βενετών, Γενουατών, Πισατών κ.α. 
Η Τουρκική κυριαρχία αναγκάζει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα 
παράλια και είναι περίοδος της οικονομικής και πνευματικής ακμής των 
Χωριών του Πηλίου. Το Μάιο του 1821 στις Μηλιές κηρύσσεται επίσημα 
η Επανάσταση. Ο Ρήγας Βελεστινλής, ο Ανθιμος Γαζής και ο Αδαμάντιος 
Κοραής σ' αυτή τη περιοχή μεταμορφώθηκαν σε πνευματικούς βάρ
δους της Ελευθερίας, η οποία ενσωματώθηκε τελικά στο Ελληνικό κρά
τος το 1881.

Ραντεβού με τα ιστορικά αυτά στοιχεία και άλλα πολλά, μπορεί να 
δώσει κανείς, στο αξιόλογο αρχαιολογικό μουσείο του Βόλου, όπως και 
στο χωριό Σέσκλο λίγα χιλιόμετρα έξω  από τον Βόλο. Αν ανέβεις στο 
Πήλιο, τό τε  επιβάλλεται μια επίσκεψη στα μουσεία των Μηλεών και στο 
Ελληνομουσείο της Ζαγοράς. Στις πλατανόσκεπες πλατείες των χωριών 
του Πηλίου θα συναντήσεις τις κομψοτεχνημένες παλιές εκκλησιές.

Ο Νομός Μαγνησίας σήμερα με έκταση 2536 τ.χλμ. και πληθυσμό 
198434 κατοίκους χωρίζεται σε τρείς επαρχίες: Βόλου, Αλμυρού και 
Σκοπέλου. Ο Τουρισμός και η Βιομηχανία αποτελούν τα δυναμικό μεγέθη 
της οικονομίας του νομού. Πρωτεύουσα ο Βόλος, μία από τις μεγαλύτε
ρες πόλεις της Ελλάδας, εμπορικό λιμάνι και σημαντική βιομηχανική πε
ριοχή, απλώνεται στο βορειότερο άκρο του Παγασητικού Κόλπου και 
χωρίζεται διοικητικό σε τρείς δήμους, Βόλου, Νέας Ιωνίας και Ιωλκού. 
Η σωστή ρυμοτομία, η έντονη κίνηση στους δρόμους και η πολιτιστική 
ανάπτυξη συνθέτουν τη φυσιογνωμία της πόλης. Χαρακτηριστικό στοι
χείο, είναι και τα πολλά ποδήλατα που κυκλοφορούν.

Αυτό που δεσπόζει όμως της πόλης του Βόλου και της όλης πε
ριοχής, με το μεγαλόπρεπο όγκο του, είναι το Πήλιο με τις ασύγκριτες 
ομορφιές του. Είναι αυτό που ο Δροσίνης αποκόλεσε "Βουνό Βουνών 
Καμάρι". Το είπαν και Θεοβάδιστο γιατί πάνω σ' αυτό οι αρχαίοι 
Ολύμπιοι Θεοί έκαναν τους γόμους και τα πανηγύρια τους. Τα πανέμορ
φα 24 χωριό του με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τα φθινοπωρινό 
τοπία, τη πλούσια βλάστηση, τα τρεχούμενα νερό, τις μικρές θαλασσι
νές αγκαλιές και τις χιονοδρομικές πίστες, κρατούν ζωηρό το ενδια
φέρον του επισκέπτη όλο το χρόνο.

Ένα σχετικό καλό οδικό δίκτυο δίνει την δυνατότητα της επίσκεψης 
σε κάθε σημείο του νομού. Από το καλτερίμι ενός διατηρητέου πηλιο- 
ρείτικου χωριού, πνιγμένου στο πράσινο βρίσκεται κανείς με διαδρομή 
λίγων χιλιομέτρων σε μια πανέμορφη ακτή του Παγασητικού ή σ' ένα 
απόμερο κολπίσκο του Αιγαίου. Χωριό που μπορεί ν' αναφέρει κανείς 
είναι η Τσαγκαρόδα, η Ζαγορά, ο Αγ.Ιωόννης, οι Μηλιές, η Βυζίτσα, η 
Αργαλαστή, η Πορταριό, η Μακρυνίτσα αδικώντας με την παράλειψη τα 
υπόλοιπα, γιατί το καθένα έχει τις δικές του μοναδικές ομορφιές. Το 
νησί του κοσμοκαλόγερου λογοτέχνη Αλέξανδρου Παπαδιαμόντη, η 
Σκιάθος, όπως και η Σκόπελος και η Αλόννησος, δέχονται πλήθος επι
σκέπτες από όλα τα μέρη του κόσμου κυρίως το καλοκαίρι.

Νησιά με καθαρές παραλίες, κατάφυτα, καλή τουριστική υποδομή, 
είναι έτοιμα όλο το χρόνο να προσφέρουν στον ξένο μέρες ξεκούρα
σης και απόλαυσης της φυσικής ομορφιάς. Όλη η περιοχή της Μαγνη
σίας διαθέτει 39112 κλίνες σε τουριστικό καταλύματα, αλλά ο επισκέ
πτης ιδιαίτερα το καλοκαίρι και τα Χριστούγεννα, θα πρέπει να εξα 
σφαλίσει τη διαμονή του εκ των προτέρων, αν πρόκειται να επισκεφθεί 
το νομό.Κόθε χρόνο η κίνηση σε διανυκτερεύσεις ξεπερνά το 1.100.000 
ενώ οι αφίξεις φθάνουν στις 330.000 περίπου.
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Οι Αστυνομικοί των υπηρεσιών της Α,Δ.Μαγνησίας παρέχουν κάθε 
δυνατή διευκόλυνση στους επισκέπτες και μεριμνούν για την ποιότητα 
των προσφερομένων υπηρεσιών από τα τουριστικό καταλύματα, τα δη
μόσια κέντρα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, εμπεδώνοντας ένα κλίμα 
εμπιστοσύνης αγοράς. Στη Μαγνησία πρέπει να δοκιμάσετε χαλβά και 
λουκούμια Βόλου, σπεντζοφάι και φασολάδα στα Χάνια, τσίπουρο με 
χίλιους δυό διαφορετικούς μεζέδες στα τσιπουράδικα, αχλάδια, μήλα, 
κεράσια στα πηλιορείτικα χωριά και να αγοράσετε γαρδένιες, καμέλιες, 
ορτανσίες. Το τραινάκι του Πηλίου, σημείο αναφοράς για παλαιότερες 
εποχές, βρίσκεται σε στάδιο επανεκίνησης, για ν' αρχίσει έτσι και πάλι 
ο θρυλικός "Μουτζούρης", ν' αγκομαχά στις ανηφοριές της διαδρομής 
Βόλου - Μηλεών, εκτελώντας ένα δρομολόγιο σε μια σπάνιας ομορφιάς 
διαδρομή.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας υπηρετούν 486 αστυνομικοί, 
από τους οποίους 29 είναι γυναίκες, και 7 Πολιτικοί υπάλληλοι. Η κατα
νομή ηλικιών είναι 20-30 ετών 115 άτομα, 30-40 ετών 212 , 40 και άνω 
159 άτομα. Μιλούν αγγλικά 67, γαλλικά 8, γερμανικά 5 και ιταλικά 3. Το 
ποιοτικό επίπεδο του προσωπικού συνεχώς βελτιώνεται με σειρά εκ
παιδεύσεων και σεμιναρίων που καλύπτουν όλο το φάσμα της απο
στολής μιάς σύγχρονης αστυνομίας. Η εκπαίδευση αφορά τη νομική κα
τάρτιση των αστυνομικών, την ευρεία εγκυκλοπαιδική μόρφωση, την εκ
παίδευση σε θέματα άμυνας και αυτοπροστασίας και την υψηλή επαγ
γελματική εξειδίκευση. Η Πληροφορική γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη 
στη Διεύθυνση εκμεταλευόμενη πλήρως τις δυνατότητες που της πα
ρέχει η Δ/νση Πληροφορικής του ΥΔΤ και αναπτύσσοντας παράλληλα 
τοπικές εφαρμογές σε PC. Στόχος της ΑΔ.Μαγνησίας είναι ο εξοπλι
σμός όλων των υπηρεσιών ευθύνης της με Η/Υ. Αξιοποιώντας έτσι τη 
σύγχρονη τεχνολογία, προσπαθεί να ενεργεί ταχύτατα και αποτελεσμα
τικά.

Το αστυνομικό έργο της πρόληψης και της καταστολής φαίνεται να 
αποδίδει στη Μαγνησία, πράγμα που μαρτυρά η συνεχής μείωση των 
αδικημάτων που διαπράττονται και βεβαιώνονται 132 κακουργήματα και 
4475 πλημμελήματα για το 1993, 38 κακουργήματα και 3593 πλημ
μελήματα για το 1994, και 31 κακουργήματα και 2623 πλημμελήματα 
μέχρι τον Οκτώβριο του 19951. Από αυτά διελευκάνθησαν το 1993 τα 
20 κακουργήματα και 4146 πλημμελήματα, το 1994 τα 38 κακουργήματα 
και 3311 πλημμελήματα, και το 1995 τα 19 κακουργήματα και 2362 πλημ
μελήματα.

Στο τομέα καταπολέμησης των ναρκωτικών, που λόγω του λιμανιού 
και της εμπορικής κίνησης παρουσιάζει αρκετά περιστατικά, καταβάλ
λεται σημαντική προσπάθεια στο τομέα εξάλειψης της εμπορίας και 
για το 1994 έχει στο ενεργητικό της την διελεύκανση 160 υποθέσεων 
και τη σύλληψη 94 ατόμων, για δε το 1995 (Οκτώβριος) σε 110 υποθέ
σεις συνελήφθησαν 82 άτομα. Οι κατασχεθείσεις ποσότητες ναρκωτι
κών για το 1994 είναι 271 δενδρύλια, 4208 γρ. ακατέργαστη ινδική κάν
ναβη, 787 κατεργασμένη ινδική κάναβη, 69 γρ. ηρωίνη, 444 ναρκωτικά 
χάπια και για το 1995 είναι 346 δενδρύλια, 227 γρ. ακατέργαστη ινδική 
κάνναβη, 64 κατεργασμένη ινδική κάνναβη, 283 γρ. ηρωίνη, 79 ναρκωτικά 
χάπια. Πιστεύεται ότι η τοποθέτηση αστυνομικού σκύλου για ναρκωτικά 
στη Διεύθυνση θα βοηθούσε στην ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών.

Με πάθος και χωρίς να υπολογίζουν κόπο και χρόνο οι αστυνομικοί 
του Τμήματος Ασφαλείας Βόλου έχουν σημαντικές επιτυχίες στην α
νεύρεση κλεμμένων οχημάτων σε ποσοστό πάνω του 40%.

Από τα υπόλοιπα αδικήματα σε πρώτη θέση ως προς τον αριθμό 
είναι οι κλοπές με διάρρηξη. 197 σε αριθμό για το 1994 από τα οποία 
διελευκάνθησαν οι 76 περιπτώσεις και συνελήφθησαν 78 άτομα, για δε 
το 1995 (Οκτώβριος] έχουμε 167 διαρρήξεις με διελεύκανση των 57 
περιπτώσεων και τη σύλληψη 62 ατόμων. Αυτές κυρίως οφείλονται 
στους Αλβανούς λαθρομετανάστες με θύματα κυρίως εξοχικές κατοι
κίες που είναι διασκορπισμένες σε αραιοκατοικημένες περιοχές. Με 
συντονισμένες προσπάθειες η Α.Δ. Μαγνησίας σχεδόν καθημερινά συλ
λαμβάνει και επαναπροωθεί στη χώρα τους Αλβανούς λαθρομετανά
στες. Αποδεικτικοί της προσπάθειας σ' αυτό τον τομέα, είναι οι αριθμοί 
των απελαθέντων λαθρομεταναστών, τα έτη 1994 και 1995, κατά τα 
οποία απέλαθηκαν αντίστοιχα 4244 και 2737 μέχρι τον Οκτώβριο.

Το δύσκολο οδικό δίκτυο με 272 χλμ. σε Εθνικό Δίκτυο, 250 χλμ. σε 
Επαρχιακό οδικό δίκτυο, 660 χλμ.σε δημοτικό-κοινοτικό και σε 48 χλμ 
σιδηροδρομικό δίκτυο με 100.000 περίπου οχήματα να κυκλοφορούν σε 
μόνιμη βάση σ' αυτό, κάνουν το έργο των υπηρεσιών Τροχαίας δύσκολο 
και επίπονο. Τα χιόνια του χειμώνα κλείνουν περιστασιακά το ορεινό 
Πήλιο, μ' αποτέλεσμα σημαντικές δυνάμεις της Τροχαίας, να ασχο-
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λούνται με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας την οποία δημιουργεί η κίνηση 
προς το χιονοδρομικό κέντρο και με τη παροχή βοηθείας σε εγκλωβι
σμένα οχήματα. Με αίσθηση ευθύνης η Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνη
σίας με τις υπηρεσίες τροχαίας, που διαθέτει, δίδει καθημερινά τον 
δικό της αγώνα, για λιγότερο αίμα στην άσφαλτο, φροντίζοντας για τη 
σωστή ρύθμιση της κυκλοφορίας, την εφαρμογή της σχετικής νομοθε
σίας και τη διερεύνηση των τροχαίων ατυχημάτων. "ΝΑΙ στη ζωή" προ
τρέπει τους οδηγούς η Α.Δ. Μαγνησίας παρατηρώντας ότι το αυτ/το 
είναι μέσο άνετης και ασφαλούς μεταφοράς και όχι "εργαλείο θανά
του".

Η υπερβολική ταχύτητα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των 
παραβάσεων τροχαίας 137%) και ακολουθούν οι ζώνες ασφαλείας - 
κράνος 134%), το αντικανονικό προσπέρασμα I I2%), η παραβίαση σημα
τοδότη 111%). Η δικαίωση για τους αυστηρούς ελέγχους σε θέματα 
τροχαίας που ενεργούν οι υφιστάμενες υπηρεσίες τροχαίας φαίνεται 
στους χαμηλούς δείκτες ατυχημάτων στη περιοχή. 28 θανατηφόρα και 
276 σωματικών βλαβών για το 1994,25 θανατηφόρα και 207 σωματικών 
βλαβών για το 1995 (Οκτώβριος), από τα οποία το 60% περίπου συμ
βαίνουν στα 72 χιλ. της Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης, από οδηγούς διερ- 
χόμενους.

Να σημειωθεί, ότι σοβαρή είναι η επιβάρυνση του αστυνομικού προ
σωπικού των υπηρεσιών της Διεύθυνσης με τα επιπρόσθετα καθήκοντα, 
που έχουν ανατεθεί στους αστυνομικούς, όπως η επίδοση δικογράφων 
(31500 για το 1994 και 29000 για το 1995 μέχρι και τον Οκτώβριο), η 
εκτέλεση ενταλμότων-αποφόσεων 112600 για το 1994, 9450 για το 
1995 (Οκτώβριος) και άλλες συνδομές σε τράπεζες, δικαστήρια κλπ. 
Με δύο ομάδες ποδοσφαίρου στη Ρ Εθνική κατηγορία, μία στη Δ' Εθνική 
και τρεις ομάδες μπάσκετ στη A', Β' και Π εθνική κατηγορία και πάρα 
πολλά ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, με πολλές αθλητικές συνα
ντήσεις επιβαρύνουν το αστυνομικό έργο με μέτρα, που μεταφράζο
νται σε αρκετές ανθρωποώρες απασχόλησης του προσωπικού.

Πρωτοπόρα στη σχέσεις με τον πολίτη η Α,Δ. Μαγνησίας, προσεγ
γίζει στα πραγματικά του προβλήματα, απλώνει του σφίγγει το χέρι και 
επιζητά τη συνεργασία του στη κοινή προσπάθεια κατά του εγκλήματος. 
Εχει δημιουργήσει αρμονικές σχέσεις με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
Αν περάσει κανείς τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες, μέσα από το 
μικροσκόπιο του τοπικού Τύπου και Ραδιοφώνου, θα συναντήσει πολλά 
και θετικά σχόλια. Καινοτομεί συνεχώς σε θέματα πρόληψης και έχει 
στο ενεργητικό της μέχρι σήμερα δύο εκθέσεις τροχαίας, πλήθος ε 
νημερωτικών εντύπων, ομιλίες, μαθήματα σε σχολεία και επισκέψεις 
μαθητών σε αστυνομικά τμήματα.

Η παιδαγώγηση και η απομάκρυνση των παιδιών από τη μάστιγα των 
ναρκωτικών και του τροχαίου ατυχήματος είναι το ευαίσθητο σημείο 
της Διεύθυνσης. Για το 1995 συνέταξε τους δείκτες εγκληματικότητας 
της περιοχής με αναλυτικό τρόπο, σε ένα 65σέλιδο καλαίσθητο έντυπο, 
και το προσέφερε στους κατοίκους του νομού, εργαλείο στα χέρια 
τους, για αναζήτηση αιτίων και αφορμών που οδηγούν στο έγκλημα, 
πληροφορώντας έτσι για τους τρόπους αποτροπής αυτού. Ο αγώνας 
για την πρόληψη δείχνει την αγάπη, το σεβασμό και την πίστη της Α
στυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας για τη διασφάλιση της δημόσιας τά
ξης και ασφάλειας της περιοχής.

"Η έλλειψη προσωπικού και τα λίγα και παλιά αυτοκίνητα που διαθέ
τει η Α,Δ. Μαγνησίας, είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμε
τωπίζουν οι Αστυνομικές υπηρεσίες του νομού", τονίζει ο Αστυνομικός 
Διευθυντής Ευθύμιος Σκούρας. "Για παράδειγμα η Τροχαία Βόλου δεν 
έχει ανακριτικό αυτοκίνητο, ενώ δεν διαθέτουμε αυτοκίνητο μεταφο
ράς κρατουμένων παρ'ότι έχουμε δύο δικαστικές φυλακές στη περιοχή 
μας με πληθώρα μεταγωγών.

Η κατάργηση και η συγχώνευση ορισμένων υπηρεσιών θα εξοικο
νομούσε δύναμη σε προσωπικό και θα έκανε αυτές πιό αποτελεσματι
κές. Επίσης, παρακολουθώντας τη σύγχρονη τεχνολογία κρίνεται απα
ραίτητος ο εφοδιασμός των υπηρεσιών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
fax, φωτοτυπικά μηχανήματα, αλκολόμετρα, θορυβόμετρα και ότι άλλο 
είναι ικανό να κάνει το έργο της αστυνομίας πιό εύκολο, πιό γρήγορο 
και πιό αξιόπιστο. Επειδή τέλος  είναι γνωστό ότι η απόδοση ο
ποιοσδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού οργανισμού εξαρτάται από την ποιό
τητα του προσωπικού, πρέπει να υπάρξει μέριμνα, ώστε με σεμινάρια 
και συνεχείς εκπαιδεύσεις, να συντηρούνται και να βελτιώνονται τα χα
ρακτηριστικά εκείνα γνωρίσματα του προσωπικού, που αφορούν, την 
πλήρη νομική κατάρτιση, την ευρεία εγκυκλοπαιδική μόρφωση και την 
υψηλή επαγγελματική εξειδίκευση". □
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Μαγνησία: Μοναστικές Πολιτείες

οι iepec m o n g o  t h c  X g n i x c
tou Ευαγγέλου Π. Λέκκου,

Θεολόγου - Νομικού, Δίευθυνζού εκδόσεων Αποσιολικ^ Διακονιά *

Στο  10ο αιώνα ανάγει την 
αρχή της η Μονή Ζωοδόχου 
Πηγής Ανω Ξένιός, που μέχρι 
τον 16ο αιώνα ήταν γνωστή 
ως μοναστήρι της Κισσιωτίσ- 
σης. Είναι κτισμένη στο όρος 
Οθρυ, σε υψόμετρο 650 μ., 22 
χιλιόμετρα από τον Αλμυρό και 
20 χιλιόμετρα από την εθνική 
οδό (διασταύρωση Σούρπης).

Οπως συνάγεται από δια- 
σωθέντα μαρμάρινα γλυπτό, 
στο σημείο όπου η Μονή, 
προϋπήρχε αρχαίος ειδωλο- 
λατρικός ναός. Μ εταγενέστε
ρα μετατράπηκε σε παλαιο
χριστιανικό ναό, καθώς μαρτυ
ρούν γλυπτό τμήματα του τ έ 
μπλου Ιθωράκια και κίονες) με παλαιοχριστιανικές παραστάσεις. Η ιδρυ- 
θείσα Μονή ήταν βασιλική, πατριαρχική και σταυροπηγιακή και σύντομα 
απέβη κέντρο της πνευματικής ζωής της περιοχής. Μετά τη μάχη στο 
Κλειδί (1013 μ.Χ.Ι την επισκέφθηκε και ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β' 
Βουλγαροκτόνος.

Οι σταυροφόροι πυρπόλησαν τη Μονή το 1213 μετά από εντολή του 
καρδιναλίου Πελαγίου, απεσταλμένου του πάπα, επειδή οι πολυάριθμοι 
μοναχοί της αρνήθηκαν να υποταγούν στα ρωμαιοκαθολικό δόγματα. Οι 
διασωθέντες ορθόδοξοι μοναχοί έγραψαν τότε στον αυτοκρότορα Ερ
ρίκο: Ημείς μεν άλλου γεγονότες γένους και άλλον αρχιερέα έχοντες, 
εαυτούς τω  κράτει σου υηετάξαμεν, ώ στε σωματικώς κατάρχειν ημών, 
ου μην γε πνευματικώς και ψυχικός". Την ίδια εποχή (1262-12781, η 
Μονή στερήθηκε και την κτηματική περιουσία της, όταν ο Δεσπότης 
της Ηπείρου Μιχαήλ ο 8ος παραχώρησε στη βυζαντινή οικογένεια των 
Μελισσηνών τα κτήματα της Ανω Ξένιός, στην περιοχή του Αλμυρού. 
Μετά τις καταστροφές που υπέστη από τους σταυροφόρους, μόλις το 
1541 ανοικοδομήθηκε με επιστασία του επισκόπου Δημητριόδος Βησ
σαρίωνος του Α'. Το καθολικό ιστορήθηκε το 1663, γεγονός που μαρ
τυρεί ότι είχε σημειωθεί ήδη ακμή της Μονής, γιατί τότε έγιναν και 
σημαντικές εργασίες και στο μετόχι της του Αγίου Νικολάου Ικότω 
Μονή Ξένιός).

Επιγραφή χαραγμένη σε αργυρή θήκη που περιέχει δύο μικρό τεμά
χια της Τίμιας Ζώνης της Θεοτόκου, με την χρονολογία 1522, δείχνει 
ότι τότε άρχισε η ουσιαστική ανασυγκρότηση της Μονής και δέχεται 
την αποστολή σημαντικού κειμηλίου - δώρου εκ μέρους της αθωνικής 
μονής του Βατοπεδίου (που φυλάσσεται στην Κάτω Ξένιό). Στις αρχές 
του 18ου αιώνος οι μοναχοί αφήνουν την Ανω Ξένιό και μεταφέρονται 
στην Κάτω Ξένιό, στο μετόχι του Αγίου Νικολάου, εξαιτίας των σκληρών 
καιρικών συνθηκών, των επιδρομών ληστών, της σκληρότητος του βοε- 
βόδα του Κοκκοσίου και της δυσχερείας να επιβλέπουν και να καλλιερ
γούν τα κτήματα της Μονής, που έφταναν ως τη Στερεό Ελλάδα και 
την Εύβοια. Αργότερα, όταν η διαμάχη μεταξύ Αλή πασά και σουλτάνου 
και οι λεηλασίες των στρατευμάτων τους στην περιοχή αυτή έθετε σε

κίνδυνο τα κειμήλια της 
Μονής, οι μοναχοί της τα έ 
κρυψαν για να τα σώσουν σε 
κάποια σπηλιό και μαζί μ'αυτό 
και την εικόνα της Παναγίας. Η 
ενέργεια τους αποκαλύφθηκε 
στους Τουρκαλβανούς, οι ο
ποίοι αφήρεσαν τα πάντα ε 
κτός της εικόνος. Οι μοναχοί 
όμως δίνοντας 8.000 γρόσια, 
τα αγόρασαν από τον πασά 
της Λάρισας στον οποίο είχαν 
καταλήξει.

Νέα καταστροφή υπέστη η 
Μονή από τους Οθωμανούς 
κατά τη Θεσσαλική επανάστα
ση του 1854 και μετά τον α
τυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο 

του 1897. Το 1867, όταν οι μοναχοί εγκατέλειψαν οριστικό την άνω 
Μονή παίρνοντας μαζί τους και την εφέστιο εικόνα της Παναγίας, ε 
κείνη έφυγε δύο φορές από την κάτω Μονή και βρέθηκε στην άνω. 
Υστερα από υπόδειξή της προς τον ηγούμενο, τελέσθηκε Παράκληση 
στην εικόνα και μεταφέρθηκε ο θρόνος της στην κάτω Μονή Ξένιός. 
Ετσι παρέμεινε αμετακίνητη πλέον σ'αυτήν. Τα στρατεύματα Κατοχής, 
στις 26 Μαϊου 1942, πυρπόλησαν το Μοναστήρι. Διεσώθη το καθολικό 
ως εκ θαύματος. Από το 1973 άρχισαν οι εργασίες ανοικοδόμησεώς 
του και σήμερα παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό σύνολο κτισμότων. Στην 
κυριότητα του ανήκουν και τα μετόχια: Αγίου Κυπριανού στο Βελεστίνο 
(κτίτορός του ο αρχιμ. Κυπριανός) και Αγίας Τριόδος στα Καλό Νερό 
(κτήτορας ο Θεόδ. Βελέντζης).

Οι τοιχογραφίες του καθολικού, έργο του ζωγράφου Ιωάννη, που 
αγιογρόφησε και το ναό της Μονής Κοιμ.Θεοτόκου Ρεντίνης Αγραφων 
στα 1663, ακολουθούν τους κανόνες της Κρητικής σχολής και κύριο 
χαρακτηριστικό τους είναι οι παραστάσεις των μαρτυρίων. Οι άγιοι φ έ
ρουν ανάγλυφα και επιχρυσωμένα φωτοστέφανο. Το τέμπλο, έργο του 
14ου αιώνος, με φύλλα χρυσού, έχει φορητές εικόνες του 11ου αιώ
νος. Στη σύγχρονη, εμβαδού 100 τ.μ. βιβλιοθήκη υπάρχουν πολλά βιβλία, 
δεν έχουν διασωθεί όμως παλαιό χειρόγραφα και κώδικες. Στη Μονή 
είναι αποθησαυρισμένα τίμια λείψανα των Αγίων: Μοδέστου, Ευσταθίου 
(στρατηγού Πλακίδα) και της συζύγου του, Θεοπίστης, Χαραλόμπους, 
Ιωόννου Χρυσοστόμου, Παντελεήμονος, Στεφάνου πρωτομόρτυρος, 
Γρηγορίου Θεολόγου, Γερασίμου, Γεδεών, Ανδρέου Κρήτης κ.ό.

Οι αδελφοί της Μονής διακονούν και στο πνευματικό και ιεραποστο
λικό έργο της μητροπόλεως και καταγίνονται στην αγιογραφία, τις καλ
λιέργειες και τη φιλοξενία των προσκυνητών στον ξενώνα. Λειτουργεί 
έκθεση και μικρό συνεδριακό κέντρο όπου πραγματοποιούνται συνάξεις 
για θεολογικό, μοναστηριακό και κοινωνικό θέματα.

Ταχυδρ. Δ/νση: Ι.Μ. Ανω Ξένιός, 37100 Αλμυρός, τηλ. 0422/22413.
Ημέρες πανηγύρεων: Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 ΑυγούστουΙ, 

Ζωοδόχου Πηγής ΙΠαρασκευή Διακαινησίμου). Σάββατο του Ακαθίστου 
Υμνου (αγρυπνία κατά το αγιορειτικό τυπικό).
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Μ Ο Ν Η  K O lM H C eC D C  Θ Θ Ο Τ Ο Κ Ο Υ  K X X C D  I G N I X C  ( Γ Υ Ν Χ ΙΚ β ΙΧ )

0  σεισμός της 9ης Ιουλίου 1980 προκάλεσε σημαντικές καταστρο
φές στο συγκρότημα της Μονής Κάτω Ξένιός, με αποτέλεσμα να κα
ταστεί ακατοίκητο και να αποφασισθεί η ανέγερση νέων εγκαταστά
σεων σε σημείο χαμηλότερο από την Παλαιό Μονή, όπου ήδη λειτουρ
γεί η νέα. Το περίφημο καθολικό, όμως, της παλαιός και τα παρεκκλήσια 
του αγίου Χαραλόμπους και του αγίου Ιωόννου του Δαμασκηνού ανα
στηλώνονται για ν'αποκτήσουν 
και πάλι την πρώτη αίγλη τους.

Στη χρονολόγηση του κα
θολικού της παλαιός Μονής 
βοηθούν σημαντικό τα αρχιτε
κτονικά γλυπτό που είναι ε 
ντοιχισμένα στην εξω τερική 
πλευρό των τοίχων του. Σύμ
φωνα με την άποψη του Ν.
Γιαννόπουλου, ιστορικού και 
αρχαιολόγου που ασχολήθηκε 
με την περιοχή, οι διπλοί σταυ
ροί, ως διακοσμητικό μοτίβο, 
παρουσιάζονται στη βυζαντινή 
τέχνη το 800-900 και είναι σε 
χρήση ως το 1200-1300. Στις 
ανασκαφές, μάλιστα, βρέθηκε 
χώρισμα δίλοβου παραθύρου 
που χρονολογικό τοποθετείται στο 12ο-13ο αιώνα.

Οι παρατηρήσεις αυτές και άλλες παρεμφερείς διατυπώσεις οδη
γούν στο συμπέρασμα ότι η Μονή ιδρύθη τον 12ο-13ο αιώνα, στη θέση 
παλαιοχριστιανικού ναού, από τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν αρχιτεκτο
νικό μέλη και οικοδομικό υλικό. Η άποψη ενισχύεται και από το γεγονός 
ότι στην ίδια εποχή ανήκουν και τα ερείπια της μονής Αγίας Τριόδος, 
σε λόφο ανάμεσα στη Σούρπη και την περιοχή Νιές.

Η Κάτω Ξένιό, 16 χιλιόμετρα από τον Αλμυρό και 8 από την εθνική 
οδό Ιδιασταύρωση ΣούρπηςΙ είναι κτισμένη σε μικρό οροπέδιο βορειοα
νατολικά της Βρυναίνης και υψόμετρο 370μ., με υπέροχη θέα τον Πα- 
γασητικό κόλπο, το Πήλιο και το Αθαμόντιο πεδίο, μέσα σε όμορφο και 
ήρεμο φυσικό περιβάλλον. Κατά την πρώτη, από την ίδρυσή της, περίο
δο, ήταν γνωστή ως "Αγιος Νικόλαος" και αποτελούσε μετόχι της 
Μονής Κισσιωτίσσης ΙΑνω ΞενιόςΙ. Είναι πολύ πιθανόν η πρώτη Μονή να 
καταστράφηκε από τους σταυροφόρους (μετά το 12041 με διαταγή του 
καρδιναλίου Πελάγιου. Η περιοχή δοκιμάζεται κατά τον 14ο-15ο αιώνα 
από επιδρομές Δυτικών και μάλιστα Καταλανών. Παρουσιάζει ακμή στη 
διάρκεια του 17ου και 18ου αιώνα, ενώ από το 1704 και μετά οι μοναχοί 
της Ανω Ξένιός μετακομίζουν σιγά-σιγά στην Κάτω και το μέχρι τότε 
μετόχιο αποκτά ανεξαρτησία, γεγονός που προκάλεσε δυσαρέσκεια 
στον οικουμενικό θρόνο. Οριστική και πλήρης εγκατάσταση όλων των 
μοναχών πραγματοποιήθηκε μετά το 1867.

Κατά τον ταραγμένο 19ο αιώνα η Μονή γνωρίζει ακμή, αλλά και πολ
λές δοκιμασίες. Υφίσταται καταστροφές στη διάρκεια της Θεσσαλικής 
επανάστασης του 1854. Γίνεται θέατρο δύο μαχών μεταξύ Ελλήνων και 
Τούρκων στην επανάσταση του 1878. Στις 16 Ιανουαρίου του έτους αυ
τού, ο ιερομόναχος Αγαθάγγελος Τσιακμακόπουλος ευλογεί τη σημαία 
της επαναστάσεως με επίσημη δοξολογία. Την επομένη γίνεται η πρώτη 
μάχη και στις 20 Ιανουαρίου 1878 η δεύτερη.

Εξαιτίας των προσφορών της στον αγώνα για την απελευθέρωση 
της Θεσσαλίας, η Μονή παρακμάζει στα επόμενα, ως το 1908, χρόνια. 
Εκτοτε αρχίζουν σημαντικές προσπάθειες και εργασίες ανακαινισμού 
της, στη δε περίοδο 1930-1980 σημειώνεται ακμή, με εξαίρεση την πε

ρίοδο της Κατοχής, οπότε - Μάιος 1942 - οι Ιταλοί βασανίζουν τους 
μοναχούς και λεηλατούν τα πολύτιμα κειμήλεια. Το 1962-63 μετατρέ- 
ηεται σε γυναικεία, πάλι σε ανδρική 11963-701, από δε το 1970 σε γυ
ναικεία.

Συνώνυμη και ταυτόσημη με το Μοναστήρι θεωρείται η εικόνα της 
Παναγίας της Ξένιός, για την ονομασία της οποίας υποστηρίζονται διά

φορες απόψεις: Οτι μεταφέρ
θηκε από άλλη Μονή και επι- 
κλήθηκε "ξένη" Παναγία, ότι η 
παλαιό Μονή Κισσιωτίσσης 
παρείχε πλούσια "ξενία", ότι 
πήρε την προσωνυμία από τον 
κοντινό βυζαντινό οικισμό, την 
τοποθεσία που και σήμερα οι 
ντόπιοι ονομάζουν "Παλαιοξε- 
νιά". Η εικόνα, διαστάσεων 
100x80 εκατ. είναι αυστηρής 
βυζαντινής τέχνης και για το 
λόγο αυτό δεν έχει βάση το υ- 
ποστηριζόμενο από μερικούς 
ότι είναι έργο του ευαγγελι- 
στού Λουκά.

Στο κειμηλιοφυλάκιο φυ
λάσσεται ό,τι παρά τις εθνικές 

και άλλες περιπέτειες έχει διασωθεί επτά ασημένιες λειψανοθήκες Ιη 
μία επίχρυσηΙ, τρεις ξύλινες, άλλη, επίσης ξύλινη, με τεμάχιο της Αγίας 
Ζώνης της Θεοτόκου Ιδώρο της Ι.Μ. Βατοπεδίου), τρία αργυρεπένδυτα 
ευαγγέλια αρίστης τέχνης, δέκα επτά επίχρυσοι και ασημένιοι σταυροί, 
στολισμένοι με πολύτιμους λίθους, μεγάλης αξίας, τέσσερα επίχρυσα 
και ασημένια αρχιερατικά και ηγουμενικά εγκόλπια και κοσμήματα από 
σμάλτο Ιτο ένα περιέχει τίμιο ΞύλοΙ, ένα επίχρυσο και ασημένιο ευαγ
γέλιο, αφιέρωμα των ιερομονάχων Κυρίλλου και Χριστοφόρου καθώς 
και δεκάδες άλλα λιγότερο σημαντικά, κειμήλια.

Από την πλούσια άλλοτε βιβλιοθήκη σώθηκαν τρία πατριαρχικά μεμ
βρανώδη σιγίλλια, άλλα έγγραφα και "αποδεζεις" πατριαρχικές, χειρό
γραφα βιβλία που έχουν φωτογραφηθεί από τον καθηγητή Λίνο Πολίτη 
με δαπάνη του Μορφωτικού ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης και 
ανήκουν στους 14ο-18ο αιώνες. Αξιόλογα είναι ένα ευαγγέλιο σε δύο 
αντίτυπα του 1539, άλλα δύο του 1588 και 1599 και τα "Ασκητικά" του 
Μ. Βασιλείου του 1535.

Μεταξύ των τίμιων λειψάνων περιλαμβάνονται των Αγίων: Μοδέ- 
στου, Ιωόννου Χρυσοστόμου, Ευσταθίου ΙΠλακίδαΙ, Στεφάνου πρωτο- 
μάρτυρος. Ελευθερίου, Τρύφωνος, Στυλιανού του Παφλαγόνος, Παρα
σκευής, Ζηνοβίου και Ζηνοβίας, Γεωργίου, Χαραλόμπους κ.ά. Εκτός από 
την αναστήλωση της παλαιός Μονής, οι αδελφές διακονούν και στο 
πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο και την "ξενία" των πολυάριθμων 
προσκυνητών. Λειτουργεί έκθεση ειδών λατρείας και χειροτεχνημάτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναπαράσταση της Αποκαθη- 
λώσεως στον ονομαστό λόφο "Γολγοθάς" που γίνεται τη Μεγάλη Πα
ρασκευή, στις 3 μ.μ. με συρροή χιλιάδων χριστιανών.

Ταχυδρ. Δ/νση: Ι.Μ. Κάτω Ξένιός, 37100 Αλμυρός, τηλ. 0422/94265
Ημέρες πανηγύρεων: Αποδόσεως Κοιμήσεως της Θεοτόκου (23 

Αυγούστου), Αγίου Νικολάου 16 Δεκεμβρίου, καθολικό παλαιός ΜονήςΙ, 
Αγίου Χαραλόμπους 110 Φεβρουάριου!, Αγίου Γεωργίου (23 Απριλίου), Α
γίου Αθανασίου 12 Μαϊου). □

* Προδημοσίευση από το δίτομο έργο του "ία μοναστήρια του ΕΜηνιομοΰ"
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Το οδοιπορικό μας

Π Η Λ I Ο
Ενα βουνό για όλες τις εποχές

Η πλάση η παντοδύναμη κ ί  απόνετη  μητέρα  
για σένα  Βεν εα τά θ η κ ε  καθόλου ακριβοχέρα.
Δν έδ ω σ ε σ' άλλο βουνό, ψ ήλος και π ερηφ άνεια  
Κι άλλο βουνό αν το σκέπ ασε με λόγγους και ρουμάνια,
Κι άλλο βουνό αν το  πύργω σε σ ε  βράχους και κοτρώνια,
Κι άλλο βουνό αν σ τεφ ά νω σ α ν  ολοχρονίς με χιόνια,
Μ ά ζ εψ ε  απ’ όλα τα  βουνά τη  μοιρασμένη χάρη,
Την έσμ ιξε και σ' έπλασε, Β ο υ ν ό  β ο υ ν ώ ν  κ α μ ά ρ ι.

Γ. Δροσίνης

Τα χωριά του Πηλίου, απλωμένα στις γεμάτες βλάστηση πλαγιές του 
βουνού των Κενταύρων, παραμένουν πάντα "πρωτόγνωρα" και ελκυστι
κά. Γραφικά σπίτια με πέτρινες χαρακτηριστικές στέγες, κατάφυτες ρε
ματιές με τρεχούμενα νερά, βαθιές χαράδρες, ξωκλήσια, παλιά αρχο
ντικά, πλακόστρωτες πλατείες, λιθόστρωτα καλντερίμια, πλούσια ιστο
ρία και παράδοση, συνθέτουν ένα μοναδικό περιβάλλον που μπορεί να 
ξεκουράσει, και να δώσει μια ξεχωριστή ομορφιά στις διακοπές μας.

Για να γνωρίσουμε το Πήλιο πρέπει να δούμε κάθε χωριουδάκι του, 
κάθε γωνιά του. Ο γύρος του Πηλίου μπορεί να γίνει ακολουθώντας τη 
διαδρομή: Βόλος - Πορταριά, Μακρυνίτσα, Χάνια, Ζαγορά, Τσαγκαράδα, 
Μηλιές, Βυζίτσα, Λεχώνια, Αγριό, Βόλος η αντίστροφα.

Το πρώτο πηλιορείτικο χωριό με τα χαρακτηριστικά σπίτια, η Πορ- 
ταριά, βρίσκεται σε απόσταση 14 χλμ. από το Βόλο, φτάνοντας στην 
πλακόστρωτη πλατεία της, μας καλωσορίζουν οι μυρωδιές του καυσό
ξυλου, και της πηλιορείτικης κουζίνας (φασολάδας, σπετζοφάι κ.ά).

Συνεχίζοντας τον ίδιο δρόμο, στα 2 χλμ. περίπου και σε υψόμετρο 
600 μέτρων, συναντάμε το "μπαλκόνι του Πηλίου", τη γνωστή και πανέ
μορφη Μακρυνίτσα. Από 'δώ, κάτω απ' τα αιωνόβια πλατάνια, η θέα 
του Παγασητικού είναι φανταστική. Η ματιά μας χάνεται εκεί που το 
γαλάζιο της θάλασσας ενώνεται με το μπλέ του ουρανού.

Από τα ψηλά σημεία του χωριού, μπορούμε να θαυμάσουμε τις πλα
κόστρωτες στέγες των σπιτιών να λαμποκοπούν κάτω από τον ήλιο, με 
τις παλιότερες να σκεπάζονται από ένα βελούδινο "μούσκλι'', με μικρά 
ανθάκια που πάλλονται και στο πλέον ελαφρύ φύσημα του αέρα. Πολλά 
σπίτια της Μακρυνίτσας παρουσιάζουν μια ιδιομορφία, λόγω της σημα
ντικής κλίσης του χωριού είναι τριώροφα από τη μια μεριά και μονοό
ροφα από την άλλη.

Στη συνέχεια, 26 χλμ. από το Βόλο, βρίσκονται τα εκπληκτικά Χάνια. 
Είναι ο τελευταίος σταθμός από τούτη την πλευρά του Πηλίου, σε υ
ψόμετρο 1.200 μέτρων και είναι γνωστά για το χιονοδρομικό τους κέ
ντρο, τα παλιά πανδοχεία - απ' όπου πήραν και το όνομά τους - και για 
τα καταστήματα με τα πολύ όμορφα είδη λαϊκής τέχνης.

Αρχίζοντας την κατάβαση για τα υπόλοιπα χωριά, από την άλλη πλευ
ρά του βουνού, όπου το Πήλιο συναντάει το Αιγαίο, το τοπίο εναλλά- 
σεται συνεχώς. Η διαδρομή μας είναι ανάμεσα σε οργιώδη βλάστηση 
και απέραντα δάση οξυάς, που το κόκκινο χρώμα τους -ειδικά τους φθι
νοπωρινούς μήνες- αγκαλιάζει όλο το γύρω τοπίο, το οποίο πλαισιώνε
ται από τις γλυκόηχες συναυλίες του κότσυφα, του κοκκινολαίμη και 
άλλων πουλιών.

Από τη διασταύρωση Καράβωμα και στρίβουμε αριστερά και ο δρό
μος μας οδηγεί στην όμορφη Ζαγορά. Είναι το μεγαλύτερο χωριό του 
Πηλίου με την ομορφότερη θέα προς το Αιγαίο, με πανέμορφες πα
μπάλαιες εκκλησίες και θαυμαστά εξωκκλήσια.
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Η κεντρική Ζαγορίτικη πλατεία του Αϊ Γιώργη, με τα πελώρια πλατά
νια, τη μαρμάρινη βρύση και τα μικρά καφενεία γύρω - γύρω, συνθέτουν 
μια χαρακτηριστική ατμόσφαιρα. Παλιό πνευματικό και οικονομικό κέ
ντρο η Ζαγορά, με το περίφημο "Σχολείο της Ζαγοράς", όπου μαθήτευ- 
σαν ονομαστοί δάσκαλοι του γένους, όπως ο "βάρδος της ελευθερίας" 
Ρήγας Φεραίος. Σήμερα είναι γνωστή για τα περίφημα μήλα της και κά
θε χρόνο στις αρχές Σεπτεμβρίου διοργανώνει την πανελλήνια "Γιορτή 
Μήλου". Από τη Ζαγορά μπορούμε να επισκεφθούμε το Μοναστήρι της 
Παναγίας Ράσσοβας 113 αι.Ι και το  γραφικό χωριό Πουρί.

Επόμενος σταθμός για το γύρο του Πηλίου, και αφού περάσουμε 
μέσα από τα χωριό Μ ακρυράχη, Ανήλιο, Μ ούρεσ ι, είναι η Τσα- 
γκαράδα, η "αρχόντισα του βουνού". Οπως και στα άλλα χωριά του 
Πηλίου, έτσι κι εδώ, μια οργιώδης συμφωνία πρασίνων αποχρώσεων 
κυριαρχεί παντού. Οπου να κοιτάξει κανείς, θα δει' καρυδιές, μηλιές, 
καστανιές, κρυστάλλινα νερά που τραγουδούν στις βρύσες, στις δρο
σερές πηγές και στ' αυλάκια, καθώς και νοικοκυρεμένες αυλές γεμάτες 
από κάθε λογάς λουλούδια.

Η Τσαγκαράδα χωρίζεται σε τέσσερες συνοικισμούς. Στην πλατεία 
του συνοικισμού Αγίας Παρασκευής, υπάρχει ένας πελώριος πλάτανοςΙη 
διάμετρός του φτάνει τα 14 μέτρα!), που η ιστορία λέει ότι βρίσκεται 
στην ίδια θέση 800 χρόνια περίπου, κι απ' ό,τι φαίνεται, σκοπεύει να 
μείνει άλλα τόσα.

Πριν εγκαταλείψουμε την πλευρά του Αιγαίου και κατευθυνθούμε 
προς το νότιο Πήλιο, αν είναι η κατάλληλη εποχή, αξίζει τον κόπο να 
επισκεφθούμε τις πανέμορφες παραλίες της περιοχής. Το Χορευτό, 
ο Α ϊ Γιάννης και ο Μυλοπόταμος μας περιμένουν ανυπόμονα να μας 
μαγέψουν με τις άγριες ομορφιές τους. Μετά την Τσαγκαράδα ο δρό
μος συνεχίζει προς το νότο, ακολουθώντας τη γραμμή των βι

Μικρά χωριά βρίσκονται κρυμμένα μέσα στις καταπράσινες χαρά
δρες, όπως η Λαμπινού και το Καλαμάκι. Μετά το Καλαμάκι ο δρό
μος μας οδηγεί στις Μ ηλιές και τη Βυζίτσα. Δυο πανέμορφα χωριά, 
με τα ωραιότερα ίσως αρχοντικά, χτισμένα με τη χαρακτηριστική ηη- 
λιορείτικη αρχιτεκτονική.

Ο Σταθμός του τρένου στις Μηλιές, θα μας μεταφέρει στην εποχή 
που το  ιστορικό τρενάκι ανεβοκατέβαινε αγκομαχώντας τις πλαγιές 
του Πηλίου και αποτελούσε τη βασική σύνδεση της περιοχής με το Βό
λο. Ηταν το σύμβολο και ο σφυγμός των χωριών του Πηλίου για περίπου 
ογδόντα χρόνια.

Η λειτουργία του σταμάτησε το 1971 και σήμερα γίνονται προσπά
θειες για την επαναλειτουργία του. Σίγουρα πρόκειται για ένα έργο α
νάπτυξης που θα παζει σπουδαίο ρόλο στις ανάγκες του σήμερα, το 
νώνοντας ταυτόχρονα την τουριστική, οικονομική και ιστορική φυσιο
γνωμία της περιοχής.

Το νότιο Πήλιο έχει μια άλλη όψη. Οσο κατευθυνόμαστε προς νότο 
το τοπίο αλλάζει. Οι οξυές, οι καστανιές και τα πλατάνια, δίνουν τη θέση 
τους στις ελιές. Οι απότομες πλαγιές γίνονται ήρεμοι λόφοι, όπου τα 
στάχυα κυματίζουν απαλά. Το βουνό των Κενταύρων μας δείχνει το άλ
λο του πρόσωπο. Η Αργαλαστή, το Τρ ίκερ ι, το Χόρτο, η Μηλίνα, 
η Α φυσσος, τα Λεχω νιά , η Αγριό κ.ά., είναι μερικά χωριά, κυρίως 
παραλιακά, που αξίζει τον κόπο επίσης να επισκεφθεί κανείς.

Που θα μ ε ίν ετε  στα χω ριά του Πηλίου: Σε αναπαλαιωμένα αρ
χοντικά, πανσιόν και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Στην Πορταριά και στην 
Τσαγκαράδα υπάρχουν και Ξενία.

Χρήσιμα τη λέφ ω να : 104211: Αστυνομία Ιστό ΒόλοΙ 23652, Ε.Ο.Τ. 
23500, Χιονοδρομικό κέντρο: 96416, ΕΟΣ Βόλου: 25696, Καταφύγιο: 
29136. Για εξασφάλιση καταλύματος: 28205, 47961, 31059, 21607. □

Επιμέλεια: ΑνΘ/μος Κωνσταντίνος Κατσινούλας
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ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΜΙΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

της Μ α ρ ία ς  Π. Κυριακοπούλου -  Εγκληματολόγου

Οι μετακινήσεις εκατομμυρίων Ευρωπαίων εργατών μέσα στις χώ ρες της Ευρώπης, 
μετά το Δ εύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αύξησαν σημαντικά τον αριθμό των μικτών γόμων.
Ενας καθόλου ευκαταφρόνητος αριθμός εκείνω ν τω ν Ευρωπαίων εργατών μεταναστών, 
που συνέβαλαν κατά πολύ στην οικονομική ανάνηψη κι ανάπτυξη τω ν χωρών εισδοχής, 

τέλεσαν γόμους με υπηκόους τω ν χωρών αυτών, τ ις  οποίες κι έκαναν δικές τους, πλέον, "πατρίδες".

Αποσιωπώντας στην προστασία των μικτών αυτών οικογενειών η 
Διάσκεψη Ασφαλείας και Συνεργασίας στην Ευρώπη (ΔΑΣΕΙ, που πραγ
ματοποιήθηκε το 1975 στο Ελσίνκι, προβλέπει στο κεφάλαιο "Συνεργα
σία εις ανθρωπιστικούς και άλλους τομείς” κι ειδικότερα στον αριθ. 1 
με τίτλο "ανθρώπινοι επαφαΓ, τόσο την "επανένωση της οικογένειας" 
στο β, όσο και το "γάμο μεταξύ υπηκόων διαφόρων κρατών" στο γ. Πιο 
συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων συμφωνείται από τα υπογρόφοντα κράτη: 

α] να εξετάζουν με πνεύμα ηθικό κι ανθρωπιστικό τις αιτήσεις ατό
μων που επιθυμούν να επανενωθούν με τα μέλη της οικογένειάς τους 
και να διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις αυτές το ταχύτερο δυνατό και με 
το μικρότερο δυνατό κόστος καταβαλλομένων, σχετικών τελών, 

β) να λαμβόνονται τα κατάλληλα μέτρα από το κράτος υποδοχής για

την απασχόληση προσώπων υπηκόων άλλων συμμετεχόντων στη Διά
σκεψη κρατών, τα οποία εγκαθίστανται μονίμως στο έδαφος του με 
σκοπό την οικογενειακή επανένωση με υπηκόους του, και να φροντίζει 
να παρέχονται στα πρόσωπα αυτά οι ίδιες ευκαιρίες με εκείνες που 
παρέχονται στους υπηκόους του στους τομείς της εκπαίδευσης, της 
ιατρικής περίθαλψης και της κοινωνικής ασφάλισης και

γΙ να εξετάζουν ευμενώς και βάση ανθρωπιστικών κριτηρίων τις 
αιτήσεις άδειας εξόδου κι εισόδου, τις αιτήσεις χορήγησης εγγράφων 
σχετικών με την τέλεση του γάμου, καθώς και τις αιτήσεις παροχής 
άδειας μεταφοράς της μόνιμης κατοικίας των συζύγων και των προερ
χόμενων από το γάμο τους ανηλίκων τέκνων τους, που υποβάλλουν 
πρόσωπα που αποφασίζουν να νυμφεύονται υπήκοο άλλου κράτους.
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Κοινω νικά Θ έματα

Στην καθημερινή τους όμως διαβίωση τα μέλη των οικογενειών αυ
τών έχουν να παλέψουν με το αιώνιο πρόβλημα της διαφορετικής υ
πηκοότητας, ακόμη και στους κόλπους της περίφημης "ενωμένης Ευ
ρώπης". Δυστυχώς οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν α
κόμη και σήμερα να μεταχειρίζονται τους πολίτες άλλων ευρωπαϊκών 
κρατών, που τυχαίνει να είναι παντρεμένοι με κάποιον υπήκοό τους, ως 
ξένους. Διαιωνίζουν έτσι ένα είδος πρακτικής που όχι μόνο ευνοεί το 
χωρισμό και την απομάκρυνση οικογενειών, αλλά και αποδεικνύεται πο
λέμια αυτών των ίδιων των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Συμβάσεων Αν
θρωπίνων Δικαιωμάτων που πασχίζουν να διασφαλίσουν την ενότητα 
της οικογένειας.

Αν εξετάσουμε τις σχετικές συνταγματικές ρυθμίσεις στις περισ
σότερες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη 
ενός μεγάλου αριθμού διακρίσεων εις βάρος οικογενειών μικτών υπη
κοοτήτων, σε σύγκριση πάντα με τις οικογένειες των οποίων τα μέλη 
είναι της ίδιας υπηκοότητας.

Ετσι: α] εάν, στην περίπτωση οικογενειών μικτών υπηκοοτήτων, ένας 
από τους συζύγους μένει ακόμη στο εξωτερικό, θα έχει πάντα να α
ντιμετωπίσει ένα πυκνό φάσμα διατυπώσεων, μερικές από τις οποίες 
είναι άσκοπες, κοπιαστικές και γραφειοκρατικές.

β) Σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες η άδεια παραμονής ακυρώνεται 
ή η είσοδος στη χώρα δεν επιτρέπεται σε περίπτωση ασθένειας 
του/της αλλοδαπού /ής συζύγου.

γ) Συχνά η αρχική άδεια παραμονής που χορηγείται σε αλλοδαπό 
σύζυγο ισχύει ε ίτε  για τρεις ή έξι μήνες, ε ίτε  για ένα ή τρία χρόνια 
μόνο (πράγμα που δίνει κάλλιστα την εντύπωση πως το κράτος αμφι
σβητεί το ότι ο γάμος θα διαρκέσει περισσότεροί.

61 Σε πολλές χώρες ο/η αλλοδαπός/ή σύζυγος δεν μπορεί να απο
κτήσει ή πρέπει να περιμένει αρκετά χρόνια για να αποκτήσει την άδεια 
εργασίας.

ε) Κατά τη διάρκεια του γάμου είναι συχνά δύσκολο ή αδύνατον για 
τον/την αλλοδαπό/ή σύζυγο να ταξιδέψει στο εξωτερικό (καθώς απαι
τείται βίζα ή απαγορεύεται η διαμονή στο εξωτερικό πάνω από τρεις 
μήνες κλπΙ.

στΙ Εάν ο γάμος λυθεί, ο/η αλλοδαπός/ή σύζυγος χάνει δικαιώματα 
όπως:

* το δικαίωμα της παραμονής (εφόσον τις περισσότερες φορές έ- 
πεται απέλασηΙ

* το δικαίωμα εργασίας (εφόσον η άδεια εργασίας αποσύρεται) ή
* το δικαίωμα της τακτικής επικοινωνίας με τα τέκνα της οικογέ

νειας.

Κοινή ή πολλαπλή υπηκοότητα
Η ισότητα μεταξύ των συζύγων, η οποία επικρατεί σήμερα στις χώ

ρες - μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι καθοριστική για την αύξη
ση των υποθέσεων πολλαπλής υπηκοότητας.

Στις μέρες μας οι μικτοί γόμοι μεταξύ Ευρωπαίων στην Ευρώπη α
νέρχονται σε εκατομμύρια, ενώ τα προβλήματα των συζύγων αυτών 
και των παιδιών τους προσλαμβάνουν συνεχώς νέες διαστάσεις που οι 
κυβερνήσεις πλέον δεν δικαιολογούνται να αγνοούν.

Αν κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι λάθος να έχουν οι σύζυγοι και τα 
παιδιά τους διαφορετικές υπηκοότητες, αντί για μία κοινή, τό τε  ίσως 
θα πρέπει να αναρωτηθούν εάν υπάρχει θεραπεία κι αν είναι, τι είδους 
θεραπεία μπορεί να είναι αυτή.

Η "μία και κοινή υπηκοότητα", αρχή που υιοθετήθηκε το 1963 από 
τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, που είχε ως θέμα "τη μείωση 
των περιπτώσεων πολλαπλής υπηκοότητας", θεωρείται από ορισμένους 
ειδικευμένους νομικούς ως η λύση στο εν λόγω πρόβλημα.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Συμβάσεως "υπήκοοι που αποκτούν με 
τη δική τους ελεύθερη βούληση" την υπηκοότητα ενός άλλου Ευρωπαϊ
κού κράτους "χάνουν την προηγούμενη υπηκοότητα τους". Η ίδια αρχή 
ισχύει αυτομάτως και για τα παιδιά, εάν οι γονείς τους "αποκτούν με 
τη δική τους ελεύθερη βούληση" μια νέα υπηκοότητα.

Ποιο είναι όμως για τον/την αλλοδαπό/ή σύζυγο το πραγματικό νόη
μα της παραπάνω αρχής; Στην ουσία ή εξακολουθεί κανείς να παραμέ
νει αλλοδαπός ή αποκτά την υπηκοότητα της/του συζύγου του/της κι 
έτσι χάνει τη δική του/της προηγούμενη υπηκοότητα.

Από τότε που άρχισε να ισχύει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1963 η 
αναγκαστική αυτή προϋπόθεση απάρνησης της αρχικής υπηκοότητας 
λειτούργησε στη συνείδηση της πλειοψηφίας των αλλοδαπών ως ανα
σταλτικός παράγοντας για την απόκτηση της υπηκοότητας του κράτους 
εισδοχής τους. Η πολιτική της μείωσης του αριθμού των περιπτώσεων 
διπλής υπηκοότητας δια της μεθόδου της απόρριψης μιας από τις δύο 
υπηκοότητες, εμπόδισε στην πράξη την συνένωση οικογενειών κάτω 
από μία κοινή υπηκοότητα.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι, στις χώρες εκείνες όπου εφαρμό
ζεται η αρχή της Σύμβασης του 1963 για τους μικτούς γόμους, καμία 
από τις δύο πλευρές δεν προσπαθεί να αποκτήσει την υπηκοότητα της 
άλλης, καθώς κατά κανόνα ο/η αλλοδαπός/ή σύζυγος δύσκολα δέχεται 
να αποκοπεί από την υπηκοότητα της πατρίδας του/της, την οποία και 
έλαβε από τη στιγμή της γέννησής του/της.

Α μοιβα ιότητα
Η αρχή της "μιας και μόνης υπηκοότητας" ως αποτέλεσμα της "Ευ

ρώπης των Εθνών", δεν έχει καμία θέση στη σημερινή Ευρώπη. Οι Κυ
βερνήσεις θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οι λαοί της ελεύθερης 
Ευρώπης έχουν πια καταλάβει όχι μόνο ότι ανήκουν σε μία ευρύτερη 
κοινότητα ανθρώπων που συνδέεται με θρησκευτικούς, κοινωνικούς, 
πολιτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς, αλλά κι ότι η διαδικασία προς την 
ευρωπαϊκή ενοποίηση που πυροδοτείται από ένα είδος Ευρωπαϊκής Συ
νείδησης των Λαών δεν μπορεί πλέον να ανακοπεί ή να γυρίσει προς 
τα πίσω.

Αντίθετη της παραπάνω αρχής είναι η αρχή της “πολλαπλής υπηκοό
τητας". Σύμφωνα με αυτήν όταν κάποιος/α τελεί γάμο με υπήκοο ενός 
άλλου Ευρωπαϊκού κράτους, θα πρέπει, αν το επιθυμεί, παράλληλα με 
τη δική του /της, να αποκτά και την υπηκοότητα της /του  συζύγου 
του/της. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει τα παιδιά τους να μπορούν να 
αποκτούν τις υπηκοότητες και των δύο γονιών.

Η εφαρμογή της αρχής της πολλαπλής υπηκοότητας στους μικτούς 
γόμους θα βοηθούσε σημαντικά στην αντιμετώπιση πολλών προβλημά
των, καθώς μόνο με τον τρόπο αυτό θα ήταν δυνατό για όλα τα μέλη 
μιας μικτής οικογένειας να αποκτούν κοινή υπηκοότητα.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης καταβάλλει εδώ και καιρό προσπάθειες 
είτε μέσω αρμοδίων Επιτροπών, είτε μέσω συζητήσεων ενώπιον των 
Ευρωβουλευτών να αντιμετωπίσει τα προαναφερθέντα προβλήματα και 
να ανακαλύψει κατάλληλες νομικές φόρμουλες, που θα προωθούν την 
εφαρμογή της αρχής της πολλαπλής υπηκοότητας.

Με γνώμονα την αμοιβαιότητα και την ισότητα μεταξύ όλων των Ευ
ρωπαίων πολιτών, τα όργανα της Ευρώπης οφείλουν να διασφαλίσουν 
την ομαλή διαβίωση όλων εκείνων των μεταναστών που σήμερα ζουν, 
εργάζονται, τελούν μικτούς γόμους και αναθρέφουν παιδιά σε κάποια 
ευρωπαϊκή χώρα, που όμως δεν είναι η γενέτειρά τους.

Και τούτο, γιατί η ύπαρξη τω ν μικτών αυτών οικογενειώ ν μπο
ρ ε ί να συμβάλει απ οφασισ τικά  στην επ ίτευ ξη  το υ  ποθητού 
σ τό χ ο υ , που ε ίν α ι η ευ ρ ω π α ϊκή  ενοπ οίηση κι η απόκτηση  
κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης και ταυτότητας. □
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Γέννηση και ϋρθόδο

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΙΕΩΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Το  μ υ σ τ ή ρ ι ο  τ η ς  Γ ε ν ν ή σ ε ω ς  

ε ρ μ η ν ε υ ό μ ε ν ο  με  χ ρ ώ μ α τ α  και  σ χ ή μ α τ α

Του Ν ικολάου Ζ ία , Επίκ. Καθηγητή Ισ το ρ ία ς  της Τέχνης

Μ ητρόπ ολις πασών τω ν εο ρ τώ ν , κατά  τον ιερόν Χ ρυσ όσ τομο τα  Χ ρ ισ το ύ γεννα , 
γ ιορ τή  της παιδικής νοσ ταλγίας για μεγάλο μέρ ο ς του σημερ ινού κόσ μου, 

αζιοποιημένη σ το  έπακρο από την καταναλω τική  κο ινω νία , 
β ρ ίσ κουν στον λ ε ιτο υ ρ γ ικό  χώ ρο της Ο ρθοδό ξο υ  Εκκλησίας το  σ ω σ τό  μ έτρ ο  τους  

εο ρ τα ζό μ εν α  δοζολογικά  και συνάμα κα τα νυκτικά .
Πανηγυρικά και π νευματικά.

Η υμνολογία , η ψ α λ μ ω δ ία , η φ ω τ α ψ ία , η ε ικ ο ν ο γ ρ α φ ία  π ροσδιορίζουν τον χ α ρ α κτή ρ α  της εο ρ τή ς .
Η εικό να  τη ς  Γ εννήσ εω ς με το  α ισ θη τικό  κάλλος και κυρ ίω ς με το  μυσ τικό  βάθος της Ο ρ θο δό ξο υ  τέχνη ς  

κ α λ ε ί τον πιστό να κο ινω νή σ ει στο καλοάγγελτο  γεγονός της ενα νθρ ω π ήσ εω ς του  Θ εού
και της λ υ τρ ώ σ εω ς  του ανθρώπου.

Η απεικόνιση της Γεννήσεως αρχίζει, σε συνοπτική μορφή, από την 
Παλαιοχριστιανική εποχή. Με διαμορφωμένο όμως τον εικονογραφικό 
τύπο εμφανίζεται μετά την εικονομαχία στα χρόνια της ακμής της με- 
σοβυζαντινής περιόδου. Ιτο ν  11 ον αιώνα 6ημιουργούνται τα μεγάλα 
μνημειακά ψηφιδωτά στα καθολικό των Μονών Οσ. Λουκά και Δαφνίου, 
όπου παρουσιάζεται και η αισθητική σύνθεση - εικόνα της Γεννήσεως.

Στο κέντρο της συνθέσεως υψώνεται ένα φωτεινόχρωμο βουνό με 
μια σκοτεινή σπηλιό στο κέντρο. Μέσα στη σπηλιό η κτιστή - συχνό 
ισοδομικά - φάτνη με το  σπαργανωμένο Βρέφος. Δίπλα η Παναγία Μη
τέρα κάθεται ή είναι μισοξαηλωμένη πάνω σε στρώμα. Σε μεταγενέ
στερης εποχής εικόνες γονατίζει. Πίσω από τη φάτνη προβάλλουν τα 
κεφάλια τους, ένα βόδι και ένα ονόριο. Στο άλλο παρουσιάζεται το 
πρώτο λουτρό του Βρέφους. Εξω από τη σπηλιό σε πόριση θέση με το 
Λουτρό, εικονίζεται ο μνήστωρ Ιωσήφ σε στάση που δείχνει συλλογή. 
Στο επάνω μέρος Αγγελοι προσκυνούν και δοξολογούν τον τεχθέντα 
Θεό, ενώ άλλοι αγγέλουν στους τσοπάνους, που ζωγραφίζονται με τα 
κοπάδια τους, τη γέννηση του Σωτήρος. Η σύνθεση ολοκληρώνεται με 
την προσκύνηση των Μάγων, που έρχονται ντυμένοι με τις εξωτικές 
στολές τους φέροντας τα βασιλικά τους δώρα.

Η εικόνα έχει οργανωθεί αντιρρεαλιστικά και συμβολικά συνθέτο
ντας στοιχεία από την ιστορική πραγματικότητα με συμβολικά και πνευ
ματικά. Το βουνό, το σπήλαιο, τα ζώα συνυπάρχουν με τον χρυσό κάμπο, 
τον ουρανό του Ευαγγελίου. Ετσι εμφανίζεται αμέσως η σύνθεση γήινου 
και ουρανίου, ανθρωπίνου και θείου. Ολες οι μορφές έχουν ειδικό νόημα 
και συμβολισμό. Το σκοτεινόχρωμο σπήλαιο συνδέεται με τον Αδη, αλλά 
συμβολίζει και τη σκοτεινιά του αλύτρωτου κόσμου:"ο λαός ο καθήμε- 
νος εν σκότει είδε φως μέγα και τοις καθημένοις εν χώρα και σκιά 
θανάτου φως ανέτειλεν αυτοίς" ΙΜατθ. 4,16).

Η Παναγία ιστορείτο σε άμεση σχέση με το γλυκύτατο τέκνο της 
αλλά διατηρεί και κάποια απόσταση. Είναι η μητρότητα παρούσα στην 
εικόνα, αλλά δε χάνεται ούτε στιγμή και η αίσθηση του θαύματος και 
της θεότητας του Ιησού.

Τα δύο ζώα υπενθυμίζουν την αποστασία του Ισραήλ κατά τον προ
φητικό λόγο του Ησαϊα 11,31 "έγνω βους τον κτησάμενον και όνος την 
φάτνην του Κυρίου αυτού. Ισραήλ δε με ουκ έγνω και ο λαός με ου 
συνήκε".

Ο Ιωσήφ κάθεται έξω  και μακρά από το σπήλαιο. Μ' αυτό τον τρόπο 
η βυζαντινή ζωγραφική διατρανώνει τη θεμελιώδη πίστη της Εκκλησίας 
για την απειράνδρο γέννηση του Ιησού. Κάθεται έξω  και συλλογισμένος 
(“Ζάλην ένθοδεν έχων λογισμών αμφιβόλων"! αμφιβάλλει ακόμα και αυτή 
την ώρα. “Μαρία, τι το δράμα τούτο, εν σοι τιθέαμαί;” Σε μερικές εικό
νες μπροστά στον Ιωσήφ ένας τσοπάνης κακόμορφος τον πειράζει 
σχετικά με το μυστήριο της γεννήσεως από την Παρθένο Μαρία. Η έ 
νταξη των αμφιβολιών του Ιωσήφ έχει διδακτικό χαρακτήρα. Ο Ιωσήφ 
θα υπερνικήσει τις αμφιβολίες “εγώ, φησί, τους προφήτας ερευνήσας 
και χρηματισθείς υπό αγγέλου, πέπεισμαι ότι Θεόν γεννήσει η Μαρία 
ανερμηνεύτως". Η αμφιβολία του Ιωσήφ γίνεται στήριγμα για τους τυρ- 
ρανούμενους από λογισμούς αμφιβόλους και από το σαράκι της απι
στίας.

Η εικόνα της Γεννήσεως ούτε ανθρωποποιεί την παράσταση με πα
χυλή ειδωλοποίηση των μορφών ή συναισθηματική αφήγηση (όπως έ 
γινε στην τέχνη της Δυτικής Ευρώπης), ούτε την απογυμνώνει όμως από 
την ιστορικότητα. Η πνευματική και καλλιτεχνική αυτή κατεύθυνση πα
ρέχει στο ζωγράφο πολλές ελευθερίες, όπως τη υπέρβαση των φυ
σικών αναλογιών σύμφωνα με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της προ
βολής του μηνύματος της σκηνής. Αλλά και την υπέρβαση του χρόνου 
με την ταυτόχρονη απεικόνιση στην ίδια σύνθεση γεγονότων που δια
φέρουν χρονικά (Ο Χριστός στη φάτνη και συγχρόνως στο λουτρό. Οι 
Μάγοι που οδεύουν και την ίδια ώρα έχουν φθάσει και προσκυνούν τον 
Χριστό). Η αντίληψη του χρόνου όχι ως ροής και διαδοχής, αλλά ως 
διαρκούς παρόντος έχει ως αποτέλεσμα την πρόσληψη της Γεννήσεως 
με διάσταση ιστορική αλλά και μυστηριακή.

Τα εικονογραφικό στοιχεία που σημειώθηκαν πιό πάνω δεν θα ήσαν 
επαρκή για να μεταδώσουν σωστά το πνευματικό και θεολογικό μήνυμα, 
αν δεν είχαν την άρτια αισθητική μορφή. Η ελεύθερη σύνθεση, που δεν 
προσδιορίζεται από τους δεσμευτικούς νόμους της γεωμετρικής προο
πτικής, η διάστατη απόδοση των σωμάτων, ο εσωτερικός φωτισμός 
των μορφών, το καθαρό χρώμα, όλα όμως συνταιριασμένα αρμονικά 
σαν σχήματα και χρώματα, κάνουν την εικόνα αποκαλυπτική. Μέσα από 
την ευφροσύνη των ματιών περνούμε στο μυστήριο και μαζί με τους 
ποιμένες δοξολογούμε τον σαρκωθέντα Λόγο και χαιρόμαστε με την 
ελπίδα της δικής μας σωτηρίας. □
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Λαογραφία

Το νόημα τω ν Εορτών
του Δ ημητρ ίου I .  Δ ουκάτου

Η Γέννηση το υ  Χ ρ ισ τού
Γιορτή της Χριστιανοσύνης, γενέθλια της ίδιας της θρησκείας μας, 

η πιο μεγάλη και αφετηριακή. Από τη νύχτα της κι έπειτα μετρούμε τα 
χρόνια της ιστορίας μας. Τοποθετήθηκε στον μεσάζοντα χρόνον, από 
τον χειμωνιάτικο στον ανοιξιάτικο ήλιο, σύμβολο ενός νέου φωτός και 
μιας νέας ελπίδας ζωής, από τη βρεφική παρουσία του Θεού. Ολα τα 
βρέφη είναι "δυνάμει" θεοί, πολύ περισσότερο, όταν σημαδεύονται από 
μια θεϊκή προέλευση και μ'έναν πανανθρώπινο προορισμό.

Η Χριστιανική Εκκλησία στη Δύση έδωσε περισσότερη έμφαση στο 
“ε ξ  ανατολών φως", που διέλυσε τα σκοτάδια της. Αλλά κι η Ανατολική 
Εκκλησία πανηγύρισε με την ποιητικότατη υμνογραφία της (Ρωμανός ο 
Μελωδός κ.ά.) το θαυμαστό γεγονός μιας Παρθένου, που τίκτει ένα 
Υπερούσιο Παιδί, σε ταπεινό σπήλαιο, που από πάνω του συγκεντρώ
νονται εκπρόσωποι της Δημιουργίας: άγγελοι, ποιμένες, άδολα ζώα, α
στέρια και πεζοπόροι Σοφοί.

Χριστούγεννα και Φώτα γιορτάζονταν πρώτα μαζί (6 ΙανουαρίουΙ, 
σαν μέρα πρώτης μεσσιανικής παρουσίας του Χριστού, και σαν πρω
τοχρονιά για τους Χριστιανούς, όταν οι ισχυροί ακόμα ειδωλολάτρες 
άρχιζαν το χρόνο τους την 1 η Ιανουάριου. Στις 25 Δεκεμβρίου (κοντό 
στο χειμερινό ηλιοστάσιο), γιόρταζαν οι ειδωλολάτρες και τα γενέθλια 
του θεού Ηλιου (και του Μίθρα), που οι Χριστιανοί δεν τον ανέχονταν. 
Χώρισαν λοιπόν την παρουσία του Χριστού πρώτα οι Δυτικοί (στα μέσα 
του 4ου αιώνα) σε Γέννηση (25 Δεκ.) και Βάπτιση (6 Ιανουάριου) κι 
εκύκλωσαν έτσι την ειδωλολατρική Πρωτοχρονιά, που της έδωσαν ε 
πίσης το χριστιανικό περιεχόμενο της Περιτομής.

Τη Γέννηση τη γιορτάζουν με νυχτερινή, μεγαλόπρεπη πάντα, ακο
λουθία οι Δυτικοί (Minuit Chretien), που υποτίθεται πως πλαισιώνει έναν 
νυχτερινό τοκετό της Παναγίας στη Βηθλεέμ, και ξενυχτόνε ύστερα, 
με χορταστικό δείπνο και γλέντι IReveillon), ως τα χαράματα. Οι Ορθό

δοξοι ξυπνάμε το χάραμα της ημέρας των Χριστουγέννων για έναν κα- 
τανυκτικόν όρθρο, που θα μας οδηγήσει στο ηλιακό φως του ξημερώ
ματος... Υπάρχει και σε μας νυχτερινή τελετουργία, αλλά αυτή γίνεται 
στο σπίτι, αποβραδίς. Λες και, παράλληλα προς τον εκκλησιαστικό "ήλιο 
της δικαιοσύνης", δοξάζεται κι η αιώνια εστία της οικογεγειακής μας 
συνέχειας...

Η Π ρ ω το χρ ονιά
Το εκκλησιαστικό περιεχόμενο της Πρωτοχρονιάς (Περιτομή του 

Χριστού και Μνήμη Βασιλείου του Μεγάλου) πολύ λίγο υπολογίζεται 
στον εορτασμό της. Εξαίρεση παρουσιάζουν τα χωριό ή οι συνοικίες, 
που έχουν ενοριακή εκκλησία "Αγιο Βασίλειο". Γίνονται όμως επίσημες 
δοξολογίες παντού, για την αρχή του Χρόνου, και γιορτάζουν σήμερα 
τα ονόματα: Βασίλης και Βασιλική. Μεγάλη σημασία έχει ο μαγικός φό
βος κι οι επιδιώξεις για το καλό και την ευτυχία των ανθρώπων, σε 
όλον το χρόνο. ΓΓαυτό και τα έθιμα, από το πρωί της παραμονής ως 
το βράδυ αργά της πρώτης αυτής ημέρας του χρόνου, κινούνται ανά
μεσα σε φοβισμένες προλήψεις και σε χαρούμενες μαγικές ομοιοπα
θητικές ενέργειες.

Την παραμονή ψάλλονται από το πρωί τα Κάλαντα. Είναι η πάνδημη 
τραγουδιστική ευχή για το καλό και την ευτυχία του συνόλου. Τα παιδιά, 
με την αγνή διάθεση και ψυχή, είναι οι καλύτεροι φορείς των ευχών 
που χρειαζόμαστε. Στις αγροτικές κοινωνίες γυρίζουν κατά ομάδες, α
πό χωριό σε χωριό ή από γειτονιό σε γειτονιά, "αναγγέλουν" και "εύχο
νται”. Είναι παντού καλόδεχτα και φιλοδωρούνται με φαγώσιμα (ή τώρα 
με χρήματα). Στις μεγάλες πολιτείες πόνε από γειτονιό σε γειτονιό ή 
μπαίνουν και στα οχήματα συγκοινωνίας. Μαζί τους ανακατεύονται και 
ενήλικες, που τραγουδούν λιγοστό, ή περιφέρουν μηχανική μουσική, για 
βιοπορισμό.
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Λαογραφία

Τα λόγια των καλάντων, καθώς και η μουσική, είναι παραδοσιακότερα 
στις επαρχίες από ό,τι στην πρωτεύουσα. Από χρόνια, διάφορες στι
χουργίες κυκλοφορούν σε φυλλόδες, κι η μουσική των αθηναϊκών κα
λάντων πάει να γενικευτεί.

Η εμπορική κίνηση της παραμονής παρουσιάζει χρονιάτικο απο
κορύφωμα, όχι μόνο για τα εορταστικό φαγώσιμα και τα καινούργια ντυ
σίματα που, με μαγική επίσης σκέψη, ο κόσμος αναζητεί, αλλά και για 
τα δώρα, βασική φροντίδα και χρέος της ημέρας ή των ημερών αυτών. 
Το έθιμο των δώρων, ε ίτε  από τη ρωμαϊκή περίοδο κατάγεται, είτε είναι 
γενικότερα ανθρώπινο, παρουσιάζει τις ημέρες αυτές την ομοιοπαθη
τική επιδίωξη ενός αμοιβαίου μαγικού πλουτισμού. Τεχνικό και πολιτι
στικό αποτέλεσμά του είναι η μεγάλη βιομηχανική παραγωγή "δώρων" 
Ιαηό το παιγνίδι ως το κόσμημαΙ κι η άμιλλα των μεγάλων μαγαζιών για 
εξοπλισμό και διαφήμιση, που οδηγεί στη φοκλορική διακόσμηση των 
δρόμων με Αϊ-βασίληδες, γιρλάντες, άστρα κ.λπ.

Η εορταστική (και μαγική πάντα) μετάβαση από την Παραμονή στην 
Ημέρα (ή από τον παλιό στον καινούργιο Χρόνο) γίνεται στο βραδινό 
δείπνο, ή τα μεσάνυχτα, που κόβουν στο κοινό τραπέζι τη βασιλόπιτα. 
Με τα σύγχρονα μέσα και τις ξένες  επιδράσεις (τώρα και με την οδηγία 
του ραδιοφώνου), σβήνουν τα φώτα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και 
ξανανάβουν με την νέα ώρα. Φιλιούνται (μοντέρνα συνήθεια) όλοι, και 
εύχονται τον "Καλό Χρόνο".

Η σπιτική βασιλόπιτα ΙαγιοβασιλόπιταΙ ετοιμάζεται είτε ως ψωμίίμε- 
γόλαρτος στην αγροτική παράδοση) είτε ως ζυμωτό γλύκισμα (αστική 
παράδοση). Και στις δύο περιπτώσεις έχει τη σημασία του θρεπτικού 
και στερεωτικού άρτου, με κάποια σκέψη προσφοράς και στους νε
κρούς. Το τελετουργικό κόψιμό της, το βράδυ της παραμονής, αποτελεί 
συμβολική πράξη μετάβασης από τον παλιό χρόνο στον νέο. Ο νοι
κοκύρης ή σεβαστότερος του τραπεζιού, όρθιος, πρωσταυρώνει με το 
μαχαίρι την πίτα, κι ύστερα προχωρώντας προς τα δεξιά, κόβει με τη 
σειρά τα κομμάτια: του Αγίου Βασιλείου (ή του Χριστού, της Παναγίας), 
του σπιτιού Ιδηλ. απρόσωπα των νεκρών προγόνωνΙ, του φτωχού (συμ
βολική φιλανθρωπική σκέψη από τις παλιές κοινωνίες), του νοικοκύρη, 
της νοικοκυράς, των παιδιών της οικογένειας, κι ύστερα των ξένων, με 
τιμητική σειρά. (Ωραία αφορμή για ιεράρχηση οικογενειακών και κοινω
νικών αξιώνΙ. Στις επαγγελματικές κοινωνίες, ξεχώριζαν παλιότερα κομ
μάτι και για το μαγαζί τον μύλο, το φούρνο, την άμαξα ή και το καράβι 
του νοικοκύρη. Σήμερα κόβουν μέσα στα ίδια τα Καταστήματα ή στα 
Γραφεία των Επαγγελματικών Σωματείων και Συλλόγων τη βασιλόπιτα, 
αλλά, επειδή δεν προφτάνουν την Παραμονή, εκτείνονται συμβατικό 
σ'όλο το διάστημα του Ιανουαρίου. Σε κάποιο από τα κομμάτια "θα πέ
σει" (θα βρεθεί) το συμβολικό νόμισμα, το κρυμμένο μέσα στην πίτα, κι 
αυτός που θα του τύχει, θα είναι ο τυχερός της βραδιάς και της χρο
νιάς (Αποθέωμα κι εδώ του νομίσματος, η χρυσή λίρα).

Στις αγροτικές κοινωνίες, το  βράδυ της παραμονής ταΐζουν πιο 
φροντισμένα τα ζώα τους (στο στάβλο και στο μαντρί), γιατί πιστεύουν 
πως θα περάσει τη νύχτα ο Αι-Βασίλης να τα ρωτήσει. Συγκινητική ζωό
φιλη φροντίδα, που οφείλεται στη γενικότερη μαγική προσπάθεια για 
την ανταποδοτική ικανοποίηση όλων των όντων επί της γης.

Ανήμερα τ ' Αϊ-Βασιλειού, από το χάραμα ο λαϊκός άνθρωπος ή κάθε 
άνθρωπος βρίσκεται στη δεισιδαιμονική αναμονή να πρωτακούσει ή να 
πρωταντικρίσει κάτι καλό και ευοίωνο. "Πρωταντικρίσματα" και "πρωτα- 
κούσματα" είναι τα βασικά στοιχεία της αγωνιώδους μαντικής του πρωι
νού της Πρωτοχρονιάς. Το καλό ποδαρικό στο σπίτι και το καλό πρώτο 
συναπάντημα στο δρόμο είναι έγνοια των ανθρώπων, αμέσως με το 
ξύπνημά τους. Κάποτε τα σκηνοθετούν επίτηδες, προσκαλώντας στο 
σπίτι ευτυχισμένα παιδιά της γειτονιάς, ή βγαίνοντας στο δρόμο, όταν 
περνά κάτι ευχάριστο. Μπορούν να εξουδετερώσουν τα κακά αντικρί

σματα, κοιτάζοντας και χαιρετώντας τη φύση:
- "Καλημέρα σας βουνά, 
καλημέρα θάλασσα 
και καλή Πρωτοχρονιά!..
(Στους σύγχρονους καιρούς, θέση πρωτακούσματος και ποδαρικού 

έχει πάρει και το τηλέφωνο).
Μερική εναρκτική έννοια για τον καλό χρόνο το έθιμο της ημέρας 

αυτής, να κάνουμε κάτι, που επιθυμούμε να γίνεται όλον τον χρόνο Ιλίγη 
επαγγελματική δουλειά, λίγο διάβασμα και γράψιμο, λίγο συγύρισμα, κά
ποια φιλανθρωπία), και ν'αποφεύγουμε ό,τι θα ήταν δυσάρεστο (κλάψι
μο, ζημιά, πληγή), προπάντων να κερδίσουμε λίγο χρήμα, πράγμα που 
οδηγεί ύστερα και στη χαρτοπαιξία της ημέρας.

Οι μαγικές συμβολικές επιδιώξεις της Πρωτοχρονιάς είναι επίσης 
πολλές. Κυριότερος συμβολισμός ο φυτικός και αναβλαστικός. Στολί
ζουμε με κλαδιά και πρασινάδες το σπίτι, μπάζουμε την αγριοκρεμμύδα 
ή σχινοκάρα και την αφήνουμε σε κάποια γωνιά, ν'αναβλαστήσει μέσα 
στο χρόνο. Ανανεώνουμε το νερό του σπιτιού, επισκεπτόμαστε (στα 
χωριάΙ τις βρύσες και τις πηγές, με δώρα εξευμενιστικά, αφήνουμε λίγο 
το νερό να τρέξει στο σπίτι, σπάμε ένα ρόδι και το σκορπίζουμε στις 
κάμαρες για να πληθύνουν έτσι τα αγαθά, φροντίζουμε την ημέρα αυτή 
να μπαίνουν πολλά φρούτα (πορτοκάλια, μήλα, ξηροί καρποϋ στο σπίτι, 
συμβολικά μιας επιθυμητής “παγκαρπίας". Συμβολικές ήταν παλιότερα 
και οι μεταμφιέσεις της Πρωτοχρονιάς, ιδιαίτερα τα "Ρογκατσάρια" 
(Δυτ. Μακεδονία και Θεσσαλία), όταν ομάδες νέων ανθρώπων και παι
διών γύριζαν στις γειτονιές με αποδιωκτικούς θορύβους και ανταγω
νισμούς, που συμβολικά (χωρίς να το καταλαβαίνουν) παρωθούσαν την 
αναβλάστηση.

Εντονη είναι σήμερα και μαντική, για την πορεία του χρόνου. Η βα
σιλόπιτα και το χαρτοπαίγνιο προσφέρουν ήδη τα στοιχεία τους. 
Παράλληλα οι ανύπαντρες κοπέλες ρωτάνε για την τύχη τους με διά
φορους τρόπους και αφορμές (όνειρο, πρωτάκουσμα ονόματος, συνα
πάντημα, σιωνισμός φωτιάς, νερού κ.ά.Ι κι οι βοσκοί επίσης "εξετάζουν" 
τον καιρό της χρονιάς, από τα σημάδια της ημέρας. □
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Πνευματικοί Ορίζοντες

Το μήνυμα της σαρκώσεως του Λόγου
το υ  Α ρχιμανδρ ίτο υ Ιουσ τίνου  Πόποβιτς *

Κατά την ημέρα τω ν Χριστουγέννων ο Λ ό γ ο ς σ αρ ξ εγ έ ν ε το  (Ιωάν. 1 ,1 4 ].
Αυτή είναι η πρώτη και η μεγαλυτέρα χαρμόσυνος αγγελία, το πιο μεγάλο "ευαγγέλιον", 

που ήτο δυνατόν να δώση ο Θεός "εις τον άνθρωπον και ο ουρανός εις  την γην.
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Εάν θέλετε, ολόκληρον το Ευαγγέλιον του ουρανού και της γης α- 
ποτελείται από τέσσαρες λέξεις: "ο Λόγος σαρξ εγένετο". Εξω από 
αυτό και χωρίς αυτό, άλλος ευ-αγγελισμός δεν υπάρχει δια τον άνθρω
πον, ούτε εις αυτόν ούτε εις τον άλλο κόσμον. Εδώ ευρίσκεται κάθε 
τι, το οποίον είναι αιωνίως αναγκαίον δια την ανθρώπινην ύπαρξιν εις 
όλους τους κόσμους.

Μοναδικόν χαρμόσυνον μήνυμα δια την ύλην εις όλας τας μορφάς 
της. Από την πλέον σκληρόν και πυκνήν ύλην του αδόμαντος, μέχρι την 
πλέον λεπτήν και αφανή του ηλεκτρονίου και φωτονίου.

"Ο Λόγος σαρξ εγένετο".
Αυτό σημαίνει ότι ο λόγος έγι
νε Θεο-σαρξ, ούτως ώστε 
ούτε ο Θ εός παύει να είναι 
Θεός, ούτε η σαρξ να είναι 
σαρξ. Μόνον που η σαρξ εν τη 
μυστική αλλά πραγματική ενώ
σει της με τον Θεό ζη και ακτι
νοβολεί όλας τας τελειότητας 
του Θεού.

"Ο Λόγος σαρξ εγένετο " 
σημαίνει: ο Λόγος έγινε ψυχή,
Θεο-ψυχή, αλλά παρά ταύτα ο 
Θεός παραμένει Θ εός και η 
ψυχή ψυχή. Μόνον που η ψυχή 
περιπατεί ε ις  τους δρόμους 
των αιώνων και χαροποιών μυ
στηρίων του Θεού εις όλους 
τους ορατούς και αόρατους 
κόσμους. "Ο Λόγος σαρξ εγέ- 
νετο", σημαίνει και τούτο: ο Λό
γος έγινεν αίσθησις, Θεοαί- 
σθησις. Εν τούτοις, ο Θεός δεν 
παύει να είναι Θεός, αν και έ- 
γινεν ανθρώπινη αίσθησις, ενώ 
πάλιν η αίσθησις παραμένει αν
θρώπινη αίσθησις. Με την δια
φοράν ότι η αίσθησις ζη, όλον το θείον άπειρον ως ιδικόν της.

"Ο Λόγος σαρξ εγένετο", σημαίνει ακόμη και τούτο: ο Λόγος έγινε 
κτίσμα, Θεο-κτίσμα. Με αυτό η φύσις του Θεού δεν χάνει τα θεία της 
ιδιώματα, όπως και η φύσις του κτίσματος δεν χάνει τα κτιστό της ι
διώματα. Μόνον που το κτίσμα περνά δια μέσου θαυμαστών μεταμορ
φώσεων, αι οποίαι το οδηγούν από δόξης εις δόξαν.

"Ο Λόγος σαρξ εγένετο", τέλος, σημαίνει: ο Λόγος έγινεν άνθρωπος, 
πλήρης άνθρωπος, Θεάνθρωπος. Εν τούτοις, ο Θεός παραμένει εις τα 
όρια Του και ο άνθρωπος εις τα ιδικό του, αν και είναι ηνωμένοι στε- 
νώτατα, αδιαιρέτως και αχωρίστως. Μόνον που ο άνθρωπος οικειο- 
ποιείται όλας τας απορρήτους τελειότητας του Θεού και αποκτά την 
θείαν αιωνιότητα και την θείαν δόξαν, γίνεται "ομόθεος", κατά την έκ- 
φρασιν των Αγίων Πατέρων.

Ο Θεός Λόγος έγινεν άνθρωπος δια να επαναφέρη τον άνθρωπον 
προς το αρχέτυπόν του, προς τον Δημιουργόν του, διότι ο άνθρωπος 
εδημιουργήθη εις την αρχήν δια του Θεού Λόγου έχων τον χαρακτήρα 
του Θείου Λόγου - την logosnost ΙλογικότηταΙ, Γεν. I, 26-27. Ιωάν. 1,9. 
Κολ. 3,ΙΟΙ. Ο Θεός Λόγος έγινε σαρξ δια να επαναφέρη την σάρκα εις 
την πρωταρχικήν της logosnost, διότι "παν ό γέγονεν δια του Θεού Λό
γου γέγονεν" (Ιωάν. 1,3. Κολ. 1,16). Επειδή ο Θεός Λόγος είναι ο δη
μιουργός όλης της κτίσεως. Αυτός είναι και το θεμέλιο ολοκλήρου του 
κοσμικού οικοδομήματος. Η αμαρτία και το κακό αποτελούν την τρα

γικήν και παράλογον απόπειραν 
του ανθρώπου να απομακρύνη 
τον Θεόν Λόγον εκ των θεμε
λίων του σύμπαντος.

Ο Θ εός Λόγος εσαρκώθη 
δια να επαναφέρη την κτίσιν 
προς τον Δημιουργόν, διότι Αυ
τός είναι το πρώτον θεμέλιόν 
της και η βόσις της. Δια τούτο 
δικαίως ευαγγελίζεται ο Θείος 
Απόστολος Παύλος ότι ο Θεάν
θρωπος Χριστός αποτελεί το 
μοναδικόν αρραγές και αιώνιον 
θεμέλιον και ότι "θεμέλιον άλ
λον ουδείς δύναται θείναι παρά 
τον κείμενον" (I Καρ. 3,11). Ο
ποιος θεμελιώνει και οικοδομεί 
επ'αυτής της αρραγούς και α- 
σαλεύτου Πέτρας του σύμπα
ντος είναι "ανήρ φρόνιμος", η 
προσωπικότης του έχει λογο- 
ποιηθεί lologosenal, δια τούτο 
και παραμένει ακλόνητος εις ό
λας τας θύελλας και τας καται
γίδας των ανθρωπίνων σεισμών 
και του χάους Ιπρβλ. Ματθ. 5, 
24-25. Ρωμ. 8, 35-39).

Με την ενανθρώπησίν Του ο Θεός Λόγος έδειξεν ότι η logosnost 
είναι ή ουσία της φύσεώς μας, το θεμέλιον του ανθρωπίνου είναι μας, 
η βόσις της ανθρώπινης μας ζωής και υπόρξεως. Η καταγωγή μας είναι 
από τον Θεόν, δια τούτο και το είναι μας και η ζωή μας και η ύπαρξίς 
μας εξαρτώνται ε ξ  ολοκλήρου από τον Θεόν Ιπροβλ. Πραξ. 17,28. Κολ. 
3, I -4). Πράγματι, κατά το αρχέτυπόν της κατά την εσωτάτην ουσίαν 
της, όλη η κτίσις είναι από τον Λόγον και δια τον Λόγον ΙΚολ. I, 16-17). 
Εις Αυτόν, δι'Αυτού και εν Αυτώ τα πάντα επαναφέρονται εις την έλ
λογον (logosnil καταγωγήν και ύπαρξίν των: εις την αρχέγονον αγιότητα 
και το κάλλος και την δύναμίν των εις εκείνο το "γενηθήτω" και "εγέ- 
νετο” εις τον ιδικόν των παράδεισον. Διότι εις τον Λόγον ευρίσκεται ο 
παράδεισος, ενώ εκτός της λογικότητος Ivan-logosnos-til, η κόλασιςΠ

• Από το βιβλίο του “Ανθρωπος και Θεάνθρωπος".
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Εξασφαλίζουν το χαμόγελο εκατομμυρίων παιδιών.

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ι Α Τ Ι Κ Ε Σ  Κ Α Ρ Τ Ε Σ

unkef Φ
Χάρη στη δική σας ευαισθησία 

προσφέρει έργο ζωής!

Κάθε φορά που μία κάρτα UNICEF 
ταξιδεύει, κάποιο παιδί, σε κάποια 
γωνιά του κόσμου, εξασφαλίζει 
τρόφιμα, καθαρό νερό, εμβόλια, 

φάρμακα, πηγαίνει σχολείο. Αν 
όλοι στέλναμε τις προσωπικές ή 
επαγγελματικές μας ευχές με 
κάρτες UNICEF, πολύ περισσό
τερα παιδιά του κόσμου θα μπο
ρούσαν να χαμογελάνε.

Για περισσότερες πληρσφρρίες συμπληρώστε και στείλτε μας το κουπόνι που 
ακολουθεί. Πολύ σύντομα θα έχετε στα χέρια σας διαφημιστικό φυλλΰδιο.

Ονοματεπώνυμο:.. 

Διεύθυνση:............

Πόλη:.........

Τηλέφωνο:

Τ.Κ.:

unicef
Ξ εν ία ς 1. Αθήνα 115 27. Τηλ.: 74 84 184



Επικαιρότητα

Συνεργασία Ελλάδας - Ρωσίας
Θέματα που αφορούν στην συνερ

γασία για την καταπολέμηση της τρο
μοκρα τία ς, του ορ γα νω μ ένο υ  ε 
γκλήματος, της διακίνησης ναρκωτι
κών και του λαθρεμπορίου όπλων και 
πυρηνικών υλικών, συζήτησαν πρό
σφατα ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 
κ. Σήφης Βαλυράκης, με τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης και προϊστάμενο του Ε
θνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της 
Ρωσίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής 
τους στο Υπουργείο Δημοσίας Τά- 
ξεως, συζητήθηκαν και θέματα που α
φορούν στη λαθρομετανάστευση, ε 
νώ τονίσθηκε η ανάγκη για υπογραφή 
συμφωνίας επ ανεισδοχής μεταξύ 
των δύο χωρών.

Τέλος, από τον κ. Βαλυράκη, διατυ
πώθηκε πρόσκληση προς τον Ρώσο ο
μόλογό του για επίσκεψη στη χώρα 
μας, σε ανταπόδωση αυτής που είχε 
πραγματοποιηθεί από τον τότε Υ
πουργό Δημοσίας Τάξεως κ. Στέλιο 
Παπαθεμελή.

Ο εορτασμός των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτά
σθηκε κι εφέτος, η μνήμη των Παμμε- 
γίστωνΤαξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ, 
στον ομώνυμο Ναό των Σχολών της 
Αστυνομίας. Την παραμονή της μεγά
λης εορτής, τελέσθηκε εσπερινός, 
χοροστατούντος του Σεβασμιωτότου 
Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας κ, Ευ
σέβιου Πιστολή και ακολούθησε περι
φορά της Ιερός εικόνας.

Στον εσπερινό παρέστησαν, ο Γεν, 
Γραμματέας του Υπουργείου Δημ. Τά- 
ξης κ. Ευάγγ. Ρογκάκος, ο Α' Υπαρχη- 
γός της Ελληνικής Αστυνομίας Α- 
ντ/γος κ. Αθαν. Βασιλόπουλος, ο Γ εν. 
Αστυν. Δ/ντής Αττικής Υποστ/γος κ. 
Νικ. Χατζάκης, ανώτατοι και ανώτεροι 
Αξιωματικοί του Σώματος, πολλοί άλ
λοι συνάδελφοι και πλήθος κόσμου.

Αστυνομική Επιθεώρηση - 7 8 2 - Δ εκέμβριος 1 9 9 5



Επικαιρότητα

Ενισχύθηκε η ομάδα "Σ"
Me έξι καινούργια αυτοκίνητα μεγά

λου κυβισμού και υψηλών ταχυτήτων 
ενισχύθηκε πρόσφατα η ομάδα "Σ" 
της Αμέσου Δράσεως. Τα αυτοκίνητα 
αυτά, οδηγούνται από επιλεγμένους 
εμπειρώτατους οδηγούς και χρησιμο
ποιούνται σε επιλεγμένα σημεία του 
Λεκανοπεδίου για την καταστολή ει
δικών αντικοινωνικών συμπεριφορών 
οδηγών οχημάτων.

Τους καλοκαιρινούς μήνες οι Σταθ
μοί “I "  δραστηροποιήθηκαν κυρίως 
στις παραλιακές λεωφόρους της νο
τιοανατολικής Αττικής, με κύριο σκο
πό, να περιορίσουν το φαινόμενο των 
αυτοσχέδιων αγώνων και να ελ έγ 
χουν τους οδηγούς, κυρίως νεαρά ά
τομα, που υπό την επήρεια συνήθως 
αλκοόλ, εκινούντο με μεγάλη ταχύτη
τα, με αποτέλεσμα να προκαλούν 
σοβαρά τροχαία δυστυχήματα ή να 
τρομοκρατούν στην κυριολεξία τους 
άλλους οδηγούς.

Οπως διαπιστώθηκε, μέχρι σήμερα, 
τα αποτελέσματα της ομάδας "Σ'1 εί
ναι ικανοποιητικά και εκτιμάται ότι, εκ
πληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό ο σκο
πός για τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν 
τα αυτοκίνητα αυτά.

Τα ναρκωτικά 
στο πυρ το ...εξώτερον

Στην υψικάμινο της Χαλυβουργικής 
στην Ελευσίνα, έγινε πρόσφατα, από 
την αρμόδια επιτροπή του Ν. "Περί 
Ναρκωτικών" η καταστροφή 268 δε
μάτων διαφόρων ναρκωτικών ουσιών, 
Τα ναρκωτικά αυτά, είχαν κατασχεθεί 
από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρ
κωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Αττικής, σε διάφορες υποθέσεις κατά 
τα έτη 1987 έως 1995 και έχουν εκδο- 
θεί βουλεύματα καταστροφής των.

Τα δέματα που καταστράφηκαν, πε
ριείχαν τις παρακάτω ναρκωτικές ου
σ ίες : α )  Η ρ ω ίν η : 2 4  κ ιλ ά  κ α ι 3 7 8 ,3 2  
γραμ μ .. β ) Χ α σ ίς  φ ο ύ ν τ α :  5 7  κ ιλ ά  κα ι 
7 6 3 ,7 3  γραμμ., γ ) Χ α σ ίς  κ α τ ε ρ γ α σ μ έ 
ν ο : 9  κ ιλ ά  κα ι 8 3 1 ,4 5  γραμμ., δ )  Χ α σ ίς  
Η μ ικ /νο : 7 3 6 ,4 5  γραμ μ ., ε )  Κ ο κα ΐνη : 5 
κ ιλά  κα ι 3 6 7 ,7  γραμμ., σ τ)Μ ίγμ α  Η ρω ί
ν η ς  - Κ ο κ α ΐν η ς : 0 ,6 6  γραμ μ ., ζ) Ο π ιο: 
0,5  γραμμ., η ) Μ ο ρ φ ίν η : 0,1 γραμμ., 0J 
Φ υτά  κ ά ν ν α β η ς : 2 2 1 , 0  Φ υ τά  Υ π νο φ ό - 
ρ ο υ  Μ ή κ ω ν ο ς : 73, ια ) Τσ ιγαριλίκ ια : 42  
τεμ άχια , ιβ) Μ ε θ α δ ό ν ε ς :  755 δ ισ κ ία  και 
ιγ ] Δ ιά φ ο ρ α  η ρ εμ ισ τικά : 3 1 0  δισκία.

Δ εκέμβριος Τ 9 9 5 - 7 8 3  - Αστυνομική Επιθεώρηση



Επικαιρότητα
Νέοι αστυφύλακες

Με την ευκαιρία της περάτωσης της 
θεωρητικής εκπαίδευσης των νέων 
Δοκίμων Αστυφυλάκων, εκπαιδευτι
κού έτο υ ς  1995, από το 4ο ΤΕΔΑ, 
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστά
σεις της Σχολής Αξιωματικών Ελλη
νικής Αστυνομίας, τελετή αποχώρη
σης 294 Δοκίμων αστυφυλάκων,

Στην τελετή παρέστησαν, ο Σεβα- 
σμιώτατος Μητροπολίτης Σάμου και Ι
καρίας κ, Ευσέβιος Πιστολής, ο Διευ
θυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας, 
Αστυνομικός Διευθυντής κ. Κων/νος 
Ζιανίκας, οι καθηγητές των Σχολών και 
αντιπροσωπεία ΔοκίμωνΑξιωματικών.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, εκ
φωνήθηκε αποχαιρετιστήρια ομιλία 
του Διοικητού του 4ου ΤΕΔΑ Αστυνό
μου Α' κ, Λάμπρου Παππά, ενώ χαιρε
τισμούς απηύθυναν στους Δοκίμους, 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σά
μου και Ικαρίας κ. Ευσέβιος και ο Διευ
θυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Παρόμοιες εκδηλώσεις έγιναν σε ό
λα τα Παραρτήματα και Εκπαιδευτικά 
Τμήματα της Σχολής Αστυφυλάκων,

Βράβευση συναδέλφου
Σε συγκέντρωση του συνδέσμου Κι- 

μωλιατών, τιμήθηκε με το ναυτικό με
τάλλιο Β' τάξης, που απονεμήθηκε με
τά από απόφαση του Προέδρου της 
Δημοκρατίας κ. Κων. Στεφανόπουλου, 
ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Εμπ, Ναυτιλίας κ. Γ, Κατσιφάρα, ο Αρ- 
χιφύλακας Σπυρίδων Παντελάκης, 
Διοικητής του Αστυνομικού Σταθμού 
Κιμώλου και ο κ. Δημήτριος Σαρδής, οι 
οποίοι στις 23-4-1995, έπεσαν στη 
θάλασσα και διέσωσαν από βέβαιο 
πνιγμό την επτάχρονη Εύα Αρβανίτη, 

Τα ναυτικά μετάλλια, κωλυομένου 
του Υπουργού Ε.Ν., απένειμε στους τι- 
μηθέντες ο Αρχηγός του Λιμενικού 
Σώ ματος Α ντιναύαρχος κ. Εμμα
νουήλ Πελοποννήσιος, ο οποίος στη 
σύντομη ομιλία του τόνισε: "...Μπο
ρούμε να ελπίζουμε ότι, πέραν της α
πληστίας και της ιδιοτέλειας, του μί
σους και της κακίας, του φθόνου και 
του πάθους, για την με κάθε μέσο α
νάδειξη, υπάρχουν άνθρωποι που θέ
τουν τη συνέχιση της ζωής των συ
νανθρώπων τους σε μεγαλύτερη μοί
ρα από τη δική τους τη ζωή, καταδει
κνύοντας απόλυτα τα υψηλά ιδανικά 
από τα οποία και εμφορούνται..."

Δωρεά περιπολικού αυτοκινήτου
Στις 3-11-1995, πραγματοποιήθηκε 

στο Πανόραμα Θ εσσαλονίκης, τε
λετή παράδοσης ενός περιπολικού 
αυτοκινήτου από τον οικείο Δήμο στο 
ΙΗ' Α.Τ. Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμαρχος Πανοράματος κ. Γεώρ- 
γιος Κεδίκογλου, στη σύντομη ομιλία 
του, αναφέρθηκε στην ανάγκη και στη 
σημασία συνεργασίας μεταξύ Αστυ
νομίας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για 
μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη 
αστυνόμευση στην περιοχή.

Αντιφωνώντας, ο Γ εν. Αστυν. Δ/ντής 
Θεσσαλονίκης Υποστ/γος κ. Ιωάννης 
Καρακωντίνος ευχαρίστησε το Δήμο 
Πανοράματος για την πολύτιμη και ευ
γενική του δωρεά.

Αστυνομική Επιθεώρηση 7 8 4  - Δ εκέμβριος 1 9 9 5



Επικαιρόχηχα

Η Ελληνική Αστυνομία 
πρωταθλήτρια στο Χάντμπωλ

Στο 4ο πρωτάθλημα Χάντμπωλ Ενό
πλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφα
λείας, που έγινε στις Σέρρες, έλαβαν 
μέρος με τις αντιπροσωπευτικές τους 
ομάδες, η Ελληνική Αστυνομία, τα Γε
νικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού, Α ε
ροπορίας, και τα Αρχηγεία του Λιμενι
κού και Πυροσβεστικού Σώματος.

Πρωταθλήτρια των αγώνων στέφθη- 
κε η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας 
και ακολούθησαν, ο Στρατός, το Πυ
ροσβεστικό Σώμα, το Πολεμικό Ναυτι
κό, το Λιμενικό Σώμα και η Πολεμική 
Αεροπορία.

3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Καράτε Αστυνομικών

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη στις 
1 1-1 1-1995 , στο κλε ισ τό γυ μ ν α - 
στήριο της Γ.Α.Δ.Α., το 3ο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Καράτε Αστυνομικών. 
Την οργάνωση είχε αναλάβει η Υπη
ρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητι
σμού, με τη συνεργασία της Αθλη
τικής Ενωσης Αστυνομικών Ελλάδος.

Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλη
τές και αθλήτριες από διάφορες υπη
ρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τους αγώνες τίμησαν με την παρου
σία τους, ο Β' Υπαρχηγός της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. 
Χαράλαμπος Σκίτσας, ο Διευθυντής 
Ασφάλειας Αττικής Υποστράτηγος κ. 
Χρήστος Κεραμιδάς, ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνι
κού Καράτε κ. Γεώργιος Σαμιώτης, ο 
Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομο
σπονδίας κ. Γερόλυμος, ανώτατοι α
ξιωματικοί της Αστυνομίας και πολλοί 
φίλοι του αθλήματος.

Σκοπευτικοί Αγώνες στα Γιάννενα
Με πρωτοβουλία του Σκοπευτικού 

Ομίλου Ιωαννίνων διεξήχθησαν αγώ
νες σκοποβολής με πολεμικό τυφέκιο 
300Μ, τιμής ένεκεν  για το έπος του 
1940.
Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι οι βο

λές  έγιναν με όπλα της εποχής εκεί
νης.

Στους αγώνες πήραν μέρος αθλη
τές απ' όλη τη ΒΔ Ελλάδα, οι ομάδες 
της Αστυνομίας και της Εθνοφυλακής 
καθώς και βετεράνοι του '40. Συμβολι
κά συμμετείχε και ο Υπουργός Εξωτε
ρικών κ. Κάρολος Παπούλιας.

Δ εκέμβριος 1 9 9 5 - 7 8 5  - Αστυνομική Επιθεώρηση
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Επικαιρότητα

3ο Βαλκανικό Αθλητικό 
Συνέδριο Αστυνομιών

Από 3 έως 5 Νοεμβρίου 1995, πραγ
ματοποιήθηκε στην Αθήνα το 3ο Βαλ
κανικό Αθλητικό Συνέδριο Αστυνο
μιών, στο οποίο πήραν μέρος οι Αστυ
νομίες της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, 
της νέας Γιουγκοσλαβίας, της Ρουμα
νίας, της Τουρκίας και της χώρας μας, 
που ήταν και η διοργανώτρια.

Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Υ 
πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Σήψης 
Βαλυράκης στο χαιρετισμό του: Ή  Ε λ
λη ν ική  Α σ τυ ν ο μ ία  α ν έ λ α β ε  τη δ ιο ρ γ ά 
ν ω σ η  τω ν  ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν  τ η ς  Β α λ κ α 
ν ικής  Α θ λ η τ ικ ή ς  Ε νω σ η ς  Α σ τυ νο μ ιώ ν , 
τ η ς  ο π ο ία ς  ε ίν α ι  ιδ ρ υ τ ικ ό  μ έ λ ο ς ,  μ ε  
τη ν  π ε π ο ίθ η σ η  ό τ ι  η  δ ιε ξ α γ ω γ ή  τ ο υ ς  
θ α  σ υ μ β ά λ λ ε ι σ τ η ν  ε ν ίσ χ υ σ η  τη ς  δ ο κ ι
μ α ζ ό μ ε ν η ς  φ ιλ ία ς  τω ν  β α λ κ α ν ικ ώ ν  
λ α ώ ν . Α ν α μ φ ισ β ή τη τα , ο  Α θ λ η τ ισ μ ό ς  
π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  τα  μ έγ ισ τα  σ τ η ν  κ α τ α ν ό η 
σ η  τω ν  λ α ώ ν , σ τ η ν  π α γ ίω σ η  τω ν  π α -  
ν α θ ρ ώ π ιν ω ν  ιδ α ν ικ ώ ν  κ α ι  σ τ η ν  ε -  
δ ρ α ίω σ η  τη ς  π α γκό σ μ ια ς  ε ιρ ή ν η ς ".

Επίσης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Α
στυνομίας Αντιστράτηγος κ. Μανό
λης Χουρδάκης, με την ευκαιρία των 
εκδηλώσεων τόνισε: "Η Ο λυ μ π ια κή  ι
δ ε ο λ ο γ ί α ,  μ ε  τ ο υ ς  υ ψ η λ ο ύ ς  κ α ι ά 
φ θ α ρ τ ο υ ς  η θ ικ ο ύ ς  σ κ ο π ο ύ ς  τη ς , δ ί
δ α ξ ε  σ τ ο ν  κ ό σ μ ο  τη ν  ε υ γ ε ν ή  ά μ ιλλα , 
τη ν  α λ λ η λ ο ε κ τ ίμ η σ η , τ ο ν  α λ λ η λ ο σ ε 
β α σ μ ό  και το  α ίσ θ η μ α  το υ  τιμίως α γ ω -  
νίζεσθα ι... Α π ο δ ίδ ο υ μ ε  μ ε γ ά λ η  σ η μ α 
σ ία  σ τ ο ν  Α σ τυ ν ο μ ικ ό  Α θ λ η τ ισ μ ό , ε ί τ ε  
σ ε  ε θ ν ικ ό  ε ί τ ε  σ ε  δ ι ε θ ν έ ς  ε π ίπ ε δ ο ,  
γ ια τ ί  ο  α θ λ η τ ισ μ ό ς  α π ο τ ε λ ε ί  ε κ π α ι
δ ε υ τ ικ ό  μ έ σ ο  τω ν  Α σ τυ ν ο μ ικ ώ ν  Σ ω 
μ ά τω ν  ό λ ο υ  τ ο υ  κ ό σ μ ο υ , π ο υ  έ χ ο υ ν  
τα χ θ ε ί ν α  δ ια φ υ λ ά τ τ ο υ ν  τη ν  κο ινω νική  
ε ιρ ή νη ...'1

Η Ελληνική Αστυνομία, στα πλαίσια 
του Συνεδρίου, διοργάνωσε τις ακό
λουθες εκδηλώσεις:

Στις 3 Νοεμβρίου 1995, πραγματο
ποιήθηκε η τελετή έναρξης του 1ου 
Βαλκανικού Πρωταθλήματος Μαρα
θωνίου Αστυνομικών, στο γήπεδο "Α
πόστολος Νικολαϊδης". Παρέστησαν, 
ο Γ ενικός Γ ραμματέας του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης κ. Ευάγγελος 
Ρογκάκος, ο οποίος κήρυξε την Εναρ
ξη των αγώνων, ο Α' Υπαρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη
γος κ. Αθανάσιος Βασιλόπουλος, α
νώτατοι Αξιωματικοί του Σώματος και 
εκπρόσωποι άλλων φορέων.

Στη συνέχεια  ακολούθησε ποδο
σφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων 
των Αστυνομιών Ελλάδας - Ρουμανίας, ο 
οποίος έληξε με σκορ 4 - 1 υπέρ της 
Ελληνικής ομάδας,

1 Αστυνομική Επιθεώρηση - 7 8 6  - Δ εκέμ βρ ιος 1 9 9 5



Επικαιρότηχα
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Στις Λ Νοεμβρίου, πραγματοποιήθη
κε σε αίθουσα ξενοδοχείου των Αθη
νών, το 3ο Βαλκανικό Συνέδριο Αστυνο
μιών. Στη διάρκεια του Συνεδρίου η Α
στυνομία της Βουλγαρίας παρέδωσε 
την προεδρία της Βαλκανικής Αθλη
τικής Ενωσης Αστυνομιών, στην Ελλη
νική Αστυνομία. Πρόεδρος για τη 2ε- 
τία 1995-1997, εξελέγη ο Τ αξίαρχος κ. 
Δημήτριος Μ ητρόπουλος, Δ ιευθυ
ντής Αστυνομίας Πειραιά και Γενικός 
Γραμματέας ο Αστυνομικός Υποδιευ
θυντής κ. Αθανάσιος Βασιλείου, Διοι
κητής της Υπ ηρεσ ίας Φυσικής Α
γωγής και Αθλητισμού.

Επίσης, αποφασίστηκε η δημιουργία 
ό μ ελο ύ ς  Αθλητικής Τεχνικής Επι
τροπής, η οποία θα μεριμνά για τους 
κανονισμούς διεξαγωγής των Βαλκα
νικών Αστυνομικών Πρωταθλημάτων. 
Πρόεδρος της επιτροπής εξελέγη ο 
Αστυνόμος Β' κ. Χρήστος Ντζούφρας.

Στις 5 Νοεμβρίου πραγματοποιήθη
κε το 1ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Μαρα
θωνίου Δρόμου Αστυνομικών.

Την 1η θέση στην ατομική κατάταξη 
κατέλαβε ο αθλητής της Τουρκίας 
Ceker Aydin, με χρόνο 2.28.5Γ και τη 
δεύτερη ο Αστυφύλακας Χρήστος 
Βαξεβάνης, με χρόνο 2.32.17'

Στην ομαδική κατάταξη, την πρώτη 
θέση κατέκτησε η ομάδα της Ελλη
νικής Αστυνομίας που την αποτε
λούσαν οι αθλητές αστυφύλακες: 
Χρήστος Βαξεβάνης, Γεώργιος Αφορ- 
δάκος και Ιωάννης Περήφανος.

Στην τελετή λήξεω ς των εκδηλώ
σεων παρέστησαν ο Υπουργός Δη
μόσιας Τάξης κ. Σήφης Βαλυράκης, ο 
Γ ενικός Γ ραμματέας κ. Ευάγγελος Ρο- 
γκάκος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Α
στυνομίας Αντιστράτηγος κ. Μανό
λης Χουρδάκης, καθώς και ο Α' Υπαρ- 
χηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και 
Π ρ ό εδ ρ ο ς της Ο ργανω τικής Επι
τροπής των εκδηλώσεων Αντιστρά
τηγος κ. Αθανάσιος Βασιλόπουλος.

Τις εκδηλώσεις, που σημείωσαν α
πόλυτη επιτυχία, παρακολούθησαν 
ως παρατηρητές, οι Γ ενικοί Γ ραμμα- 
τείς της Πανευρωπαϊκής και της Διε
θνούς Αθλητικής Ενωσης Αστυνο
μιών και ο Πρόεδρος της Αθλητικής Ε
νωσης Αστυνομιών Σκανδιναβικών 
Χωρών. Π

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/τίνος Κατσινούλας



Ειδικό θέμα

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

Σ Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
το υ  Αστυνόμου Α ' Γεω ργίου  Παλιούρα

"Η 1 2η  Οκτωβρίου 1 9 9 5  θα περάσει στην ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος ως η ημέρα 
που για πρώτη φορά οι ένστολοι υπάλληλοι της χώρας, δηλαδή οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες, 

διαδήλωσαν ενωμένοι διεκδικώντας την επίλυση των οικονομικών και θεσμικών τους αιτημάτων" 
έγραψ ε στις 1 3 - 1 0 - 1 9 9 5  ο Κ. Μιχαηλίδης στην εφημερίδα "Καθημερινή”.

Ομως το ελλη
νικό εργατικό κίνη
μα έχει μια αγωνι
στική ιστορία πά
νω από έναν αιώ
να. Κρίνεται σκόπι
μο, ύστερα από τη 
θεσμοθέτηση του 
συνδικαλιστικού 
δικαιώματος και 
για το αστυνομικό 
προσωπικό και την 
"επίσημη" παρου
σία των συνδικαλι
στικών σωματείων 
των αστυνομικών, 
ν' αναφερθούμε 
συνοπτικό, στη 
γέννηση και στα 
πρώτα βήματα του 
συνδικαλιστικού 
κινήματος στη χώ
ρα μας.

Η ιστορία του
ελληνικού εργατικού κινήματος αρχίζει από την Ερμούπολη της Σύρου. 
Η Σύρος στα μέσα του 19ου αιώνα υπήρξε το ναυτιλιακό, εμπορικό και 
βιομηχανικό κέντρο του ελλαδικού χώρου., με αποτέλεσμα να συγκε
ντρώνει εργατικό δυναμικό σε σύγκριση με τις περισσότερες περιοχές 
της χώρας που ο πληθυσμός ήταν κυρίως αγροτικός.

Η νομισματική κρίση του 1879 έδωσε το σύνθημα του αγώνα των 
Ελλήνων εργατών για καλυτέρευση των όρων ζωής τους. Το Φεβρουά
ριο του 1879 οι εργάτες του ναυπηγείου της Σύρου ιδρύουν το πρώτο 
εργατικό σωματείο στη χώρα μας, με τίτλο "Αδελφικός Σύνδεσμος Ξυ
λουργών του Ναυπηγείου Σύρου".

Εκείνη την εποχή το ναυπηγείο της Σύρου απασχολούσε 1.500 ερ
γάτες περίπου. Είναι αξιοσημείωτο ότι το καταστατικό του σωματείου 
είχε τον τύπο συμφωνητικού και γ ί αυτό έγινε και συμβολαιογραφική 
πράξη. Σκοπός του σωματείου ήταν η αλληλοβοήθεια των μελών, ο κα
θορισμός του ωραρίου εργασίας και η σταθεροποίηση του ημερομι
σθίου.

Η ίδρυση του πρώτου σωματείου συνοδεύτηκε και με την κήρυξη 
απεργίας που κρότησε μια εβδομάδα και είχε αίτημα την αύξηση του 
ημερομισθίου, το οποίο είχε εξανεμισθεί με τη νομισματική κρίση.

Την ίδια εποχή 
ιδρύεται στη Σύρο 
και το  σωματείο 
των εργατών βυρ
σοδεψιών, που η ί
δρυσή του συνο
δεύτηκε, επίσης, 
με κήρυξη απερ
γίας. Στην απεργία 
αυτή, έχουμε, για 
πρώτη φορά, συ
μπλοκές μεταξύ α
περγών και απερ
γοσπαστών, διαδη
λώσεις και πο
ρ είες  των απερ
γών και συ
γκρούσεις απερ
γών και αστυνομι
κών.

Στην Αθήνα, 
τον Ιούλιο του 
1882, ιδρύεται το 
σωματείο των τυ

πογράφων με την ονομασία "Εργατικός Σύνδεσμος Τυπογράφων". Στο 
καταστατικό του τέθηκε διάταξη για την κήρυξη σε προδότη κάθε α
περγοσπάστη. Ακόμη στην Αθήνα ιδρύονται και τα σωματεία των εργα
ζομένων στα ραφεία (συντεχνία ραφτόδωνΙ και στα υποδηματοποιεία 
(συντεχνία τσαγκαρόδωνΙ.

Στον Πειραιά το 1889 ιδρύθηκε το πρώτο σωματείο των μηχανικών 
και των θερμαστών ατμοπλοίων με την ονομασία "Μετοχικόν Ταμείον 
των Ελλήνων Μηχανουργών ο Προμηθεύς".

Εργατικό σωματεία ιδρύονται τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου 
αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα και σε άλλες πόλεις του ελληνικού 
κρότους που παρουσίαζαν συγκέντρωση εργατικού πληθυσμού, λόγω 
της ναυτιλιακής, εμπορικής και βιομηχανικής τους ανάπτυξης, όπως 
στην Πάτρα, το Βόλο, το Λαύριο, την Κέρκυρα και τη Μυτιλήνη, καθώς 
και σε πόλεις με ελληνικό πληθυσμό που βρισκόταν στην Οθωμανική 
αυτοκρατορία (Θεσσαλονίκη, Σμύρνη κ.λπ.Ι.

Τα πρώτα αυτό σωματεία εμφανίζονται, γενικά, με τη μορφή συντε
χνιών και οργανώνονται μαζί εργάτες και εργοδότες. Ο βασικός σκοπός 
των συντεχνιακών σωματείων ήταν η ανάπτυξη της αλληλεγγύης των 
μελών τους και η συλλογική προάσπιση των συμφερόντων τους.
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Ειδικό θέμα

Σημαντική άνοδος στην οργάνωση και κινητοποίηση των εργαζομέ
νων σημειώνεται μετά το 1909, οπότε γίνεται εντονότερη και η παρου
σία της εργατικής τάξης στην ελληνική πολιτική σκηνή. Ηδη, οι συντε
χνίες της Αθήνας και του Πειραιά είχαν δραστηριοποιηθεί για να υπο
στηρίξουν του κίνημα του Στρατιωτικού Συνδέσμου, ενώ στις 21 Μαρ
τίου 1910 εγκαινιάζεται, .παρουσία του Ελευθερίου Βενιζέλου, η λει
τουργία του Εργατικού Κέντρου Αθηνών.

Την ίδια χρονιά ιδρύεται και το Εργατικό Κέντρο Λάρισας ενώ προω
θείται η ίδρυση Εργατικών Κέντρων σε άλλες πόλεις της χώρας. Ομως, 
το πρώτο Εργατικό Κέντρο στη χώρα μας ιδρύθηκε το 1908, με πρω
τοβουλία των καπνεργατών του Βόλου και διαδραμάτισε σημαντικό ρό
λο στην αφύπνιση των εργατών της Θεσσαλίας.

Το 1910 δημιουργούνται και οι πρώτες αμιγείς εργατικές ενώσεις, 
στις οποίες δεν συμμετέχουν εργοδότες. Με την ίδρυση μάλιστα των 
εργατικών κέντρων, οι αγώνες των εργατών συντονίζονται και με α- 
περγιακές κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις, ασκείται πίεση για δικαιό
τερη μεταχείρηση των εργαζομένων. Αποτέλεσμα του αγώνα των ερ
γαζομένων υπήρξε η ψήφιση από τη Βουλή, με πρωτοβουλία της Κυ
βέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου των πρώτων νόμων για την προστασία 
των εργατών 119111. Τότε ρυθμίζονται βασικό θέματα για τους εργάτες, 
όπως το ωράριο εργασίας και η υγιεινή και σφόλεια στους χώρους ερ
γασίας, ενώ τα αμέσως επόμενα έτη θεσπίστηκαν διατάξεις για την 
εργασία των ανηλίκων και των γυναικών, για την επίλυση των εργατικών 
διαφορών και για τα εργατικά ατυχήματα.

Μεγάλη σημασία, όμως, για το συνδικαλιστικό κίνημα στη χώρα μας, 
είχε η ψήφιση του νόμου 281/1914, με τον οποίο τα σωματεία αποβά
λουν οριστικά το μικτό συντεχνιακό και αποκτούν καθαρά εργατικό χα
ρακτήρα. Μέσα από τους αγώνες των εργαζομένων, συνειδητοποιείται 
και η ανάγκη για την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος σε εθνική 
κλίμακα.______________________________________________________

Με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Αθηνών και τη συμμετοχή 
23 οργανώσεων, πραγματοποιείται συνέδριο και στις 11 Δεκεμβρίου 
1911 ιδρύεται η "Πανελλήνια Εργατική Ομοσπονδία", η οποία όμως πα- 
ρέμεινε στην αφάνεια και ουσιαστικά διαλύθηκε χωρίς να αναπτύξει κα
μία σημαντική δράση.

Το ίδιο αναποτελεσματική υπήρξε και η πρωτοβουλία που ανέπτυξε 
το 1916 το Εργατικό Κέντρο Πειραιά.

Τελικά, το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα ενοποιήθηκε κάτω από την 
απήχηση που είχε στη χώρα μας, όπως και σε όλο τον κόσμο, η νίκη 
της Οκτωβριανής Επανάστασης στη Ρωσία.

Με πρωτοβουλία των Εργατικών Κέντρων Αθήνας, Πειραιά και Θεσ
σαλονίκης, συνήλθε στην Αθήνα στις 3 έως 10 Νοεμβρίου 1918, το 
πρώτο πανελλαδικό εργατικό συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν αντι
πρόσωποι από 214 σωματεία, σε σύνολο 320 σωματείων περίπου που 
λειτουργούσαν σ' όλη την επικράτεια.

Το συνέδριο αυτό ενοποίησε, σε εθνική κλίμακα, τις υπάρχουσες μέ
χρι τό τε συνδικαλιστικές οργανώσεις και ίδρυσε τη "Γενική Συνομο
σπονδία Εργατών Ελλάδας”, τον κορυφαίο εργατικό συνδικαλιστικό ορ
γανισμό της χώρας μας.

Με την ίδρυση της Γ.Σ.Ε.Ε. ολοκληρώνεται η πρώτη φάση που ανοίγει 
μια νέα σελίδα στην ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος της πατρί
δας μας. □

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Εργατικό Δίκαιο. Α. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ.
2. Σημειώ σεις Πολιτικής Ιστορίας ΙΣχολής Αξιωματικών), Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟ- 

ΠΟΥΛΟΥ.
3. Ιστορία Ελληνικού Εθνους. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ.
4. Μεγ. Ιστορία της Ελλάδας. Γ. ΚΟΡΔΑΤΟΥ.
5. Ιστορία νεώ τερη και σύγχρονη. ΣΚΟΥΛΑΤΟΥ - ΔΗΑΛΑΚΟΓΌΥΛΟΥ - ΚΟΝΔΗ

ΙΟΕΔΒΙ.
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Βιότοποι της πατρίδας μας
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Ενας υγροτοπος που κινδυνεύει

Η Λίμνη Κερκίνη βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του Νομού Σερρώ ν, 
και τροφ οδοτείτα ι κυρίως από τον ποταμό Στρυμώνα, που έρχεται από την Βουλγαρία.

Είναι τεχνητή Λίμνη και κατασκευάστηκε αφ' ενός για την πρόληψη πλημμυρών και αφ ' ετέρου  
για την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων νερού για άρδευση κατά τους καλοκαιρινούς κυρίω ς μήνες
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ΙΣΤ Ο Ρ ΙΑ  ΤΗ Σ  Λ ΙΜ Ν Η Σ
Στις αρχές του αιώνα μας, η περιοχή που σήμερα είναι η λίμνη κα

λυπτόταν από έλη και πυκνό δόση. Το 1932 κατασκευάστηκε κοντό στο 
χωριό Λιθότοπος-Σερρών (παραλίμνιο χωριό σήμερα) ένα φράγμα με 
αναχώματα με πρωταρχικό στόχο την άρδευση της πεδιόδος Σερρών 
και την συγκρότηση των νερών του ποταμού Στρυμώνα προκειμένου 
να αποφευχθούν πλημμύρες. Με την πάροδο των χρόνων, λόγω κυρίως 
των φερτών υλικών που μετέφερε ο ποταμός Στρυμώνας, μειώθηκε η 
χωρητικότητα της Λίμνης και έτσι το 1982 κατασκευάστηκαν υψηλότε
ρα αναχώματα τα οποία ανέβασαν τη στάθμη του νερού κατά 5 με 6 
μέτρα. Η ύψωση αυτή, όμως, της στάθμης του νερού δημιούργησε ποι
κίλα προβλήματα στο ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής. Αυτή την 
εποχή συζητάται και πάλι η ανύψωση των τοιχωμάτων της λίμνης με 
την κατασκευή υψηλοτέρων αναχωμάτων, γεγονός που εάν συμβεί θα 
πολαπλασιόσει τα προβλήματα.

Η γύρω από την λίμνη περιοχή βρίσκεται σε υψόμετρο 30μ από την 
επιφάνεια της θάλασσας, ενώ η ανώτερη στάθμη της Λίμνης Κερκίνης 
κυμαίνεται ανάμεσα στα 30μ ελάχιστο στο τέλος του καλοκαιριού και 
37μ μέγιστο στο τέλος της άνοιξης. Η επιφάνεια της κυμαίνεται από
50.000 έως 70.000 στρέμματα, αναλόγως του ύψους της στάθμης του 
νερού.

Η τεχνητή αυτή λίμνη σε συνδυασμό με την επιβλητική παρουσία 
των ορεινών όγκων "Μπέλλες" και "Κρούσια", δίδουν σ'αυτήν τον χαρα
κτηρισμό ενός σπάνιου και μοναδικού Βιότοπου.

Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Ο  ΤΗ Σ Λ ΙΜ Ν Η Σ
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της λίμνης είναι ότι μεγάλη επιφάνεια στο 

Β.Δ. τμήμα της καλύπτεται από "Νούφαρα", καλύπτει δε μια έκταση
4.000 στρεμμάτων (την μεγαλύτερη, σε λίμνη της ΕλλάδοςΙ, άλλο δε χα
ρακτηριστικό της είναι ότι αποτελεί τον σπουδαιότερο τόπο διαχείμαν- 
σης σε Πανευρωπαϊκό Επίπεδο, του "Άργυροπελεκόνου”, είδος που κιν
δυνεύει να εξαφανιστεί.

Χ Λ Ω Ρ ΙΔ Α  ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ
1. Η βλάστηση της λίμνης διαμορφώνεται στις εξής ζώνες:
α)  Π Λ Ε Υ Σ Τ Ο Φ Υ Τ Α .  Υπάρχουν πέντε είδη εκ των οποίων το 

SALUINIA NATANS, το οποίο θεωρείται απειλούμενο, καλύπτει μεγάλες 
εκτάσεις της λίμνης, μοναδικές για Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δεδομένα.

β) ΕΦΥΔΑΤΙΚΑ ΒΕΝΘΟΦΥΤΑ.

γ) ΥΨΥΔΑΤΙΚΑ Β ΕΝΘ ΟΦ ΥΤΑ . Αυτό μετά την ανύψωση της λίμνης 
το 1982 μειώθηκαν και σήμερα ευρίσκονται σε πολύ λίγα σημεία, περι
μετρικό της λίμνης.

δ) ΕΛΟΦ ΥΤΑ. Καλαμώνες, που μειώθηκαν όμως και αυτό από την 
ανύψωση της λίμνης.

e) ΥΓΡΟ Φ ΙΛΟ  Δ Α Σ Ο Σ :  Τέσσερα (4) είδη Ιτιάς και διάφορα υβρίδια, 
τρία 131 είδη λεύκας, δύο 12) είδη αρμυρίκια, σκλήθρα και κουφοξυλιές, 
Κυρίαρχες είναι οι Ιτιές λόγω της σθεναρός αντίστασης στα πλημμυ
ρισμένα εδάφη.

2. Σήμερα κατ' υπολογισμούς πιστεύεται ότι στην λίμνη Κερκίνη υ
πάρχουν δέκα τρία (13) είδη ψαριών, έντεκα (111 είδη αμφιβίων, είκοσι 
έξι είδη ερπετών, δέκα πέντε θηλαστικών, πολλά από τα οποία βρίσκο
νται καταχωρημένα στον κόκκινο κατάλογο απειλουμένων ειδών ως ε 
πίσης και μεγάλος αριθμός πουλιών 1240 είδη μόνο στην λίμνη). 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω είδη:

α) Ψάρια: (χέλι, γουλιανός, μπριόνα, ιταλικό, γριβόδι κ.λπ.)
β) Θηλαστικά: (αρουραίος, κουνάβι, νυφίτσα, λαγός, βίδρα κ.λπ.)
γ) Αμφίβια: (βάτραχος, σαλαμάνδρα κ.λ.π.)
δ) Ερπετά: (σαύρες, φίδια, χελώνες κ.λ.π.)

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο οικοσύστημα της λίμνης Κερκίνης υπάρ
χει και μεγάλος αριθμός εντόμων.

Χ Ρ Η Σ ΙΜ Ο Τ Η Τ Α  -  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο ΓΕ Ν Ε ΙΣ  Ε Π ΙΠ ΤΩ ΣΕ ΙΣ
Η λίμνη της Κερκίνης λόγω της εισροής σημαντικού όγκου νερού 

και λόγω κυρίως του μικρού της βάθους, χαρακτηρίζεται ως η πλέον 
παραγωγική λίμνη της Ελλάδος, πολλά δε άτομα από τα Παραλίμνια κυ
ρίως χωριό όπως τα: Λιθότοπος, Χρυσοχώραφα, Λιμνοχώρι, Κερκίνη 
κ.λπ., ασχολούνται με την αλιεία. Η λίμνη αποτελεί επίσης ως προανα- 
φέρθηκε το κυριότερο έργο που φροντίζει να κρατά την πεδιάδα των 
Σερρών γόνιμη και παραγωγική. Από την λίμνη Κερκίνη αρδεύονται
600.000 περίπου στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, ενώ οι προβλέψεις 
είναι για περισσότερα.

ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ Λ ΙΜ Ν Η
Οι προσχώσεις και τα φερτό υλικό που ο ποταμός Στρυμώνας ενα

ποθέτει στην λίμνη είναι από τις μεγαλύτερες απειλές. Το μεγαλύτερο 
τμήμα των φερτών υλικών προέρχεται από το βουλγαρικό τμήμα του 
ποταμού λόγω της ιδιομορφίας των πετρωμάτων και της έλλειψης δά- 
σωσης της Λεκάνης Απορροής. Αποτέλεσμα όλων των προαναφερο- 
μένων είναι:

α) Να ανεβαίνει η στάθμη του νερού και να αυξάνεται σημαντικό ο 
κίνδυνος για πλημμύρες, ταυτόχρονα δε μειώνεται η αρδευτική ικανό
τητα της λίμνης.

β) Καταστρέφονται οι φωλιές των πουλιών λόγω ανύψωσης, κυρίως 
τους μήνες αναπαραγωγής.

γΙ Εξαφανίζονται οι Λασπότοποι, οι νησίδες και οι Ελώδεις Περιοχές.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι παρ'όλα αυτό τα προβλήματα η λίμνη 

Κερκίνη αποτελεί ίσως το πιο σπουδαίο Λιμναίο Οικοσύστημα, σ'αυτό 
δε συμβάλλει η γεωμορφολογική της θέση και η Υδρολογική της κατά
σταση που ευννοούν την ανάπτυξη ποικιλίας Βιοτόπων. □

Πηγές:
1. Αρχειακό Υλικό τπς Κοινότητας Λιθότοπου - Σερρών
2. Το φυλλάδιο που συνέταξε για την λίμνη Κερκίνης η Επιτροπή Περιβάλλοντος της 

Νομαρχίας - Σερρών και της Ομάδας Οικολογίας του Δόμου - Σερρών, το έτος 1993.
3. Φυλλάδιο του Σταθμού Βοηθείας και Προστασίας Αγρίων ζώων και ηουλιών της Ν. 

Ιωνίας - Μαγνησίας.
4. Οι φωτογραφίες ελπφθησαν από το Λιθοτοπιώτη Παναγιώτη Χατζηγιαννίδη.

Επιμέλεια: Υπαστυνάμος Β' Κων/νος Ν. Βλάσκος
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Επιστημονικά επιτεύγματα

100 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ X

ϋ ι ακτίνες X ανακαλύφτηκαν το  1 8 9 5  από το Γερμανό φυσικό W ilhelm  Konrad Rontgen  
[εζ  ού και το  όνομά τους ως ακτίνες Rontgen). 

ϋ ι ιδ ιότητες τω ν ακτίνων X  αξιοποιούνται και βρίσκουν εφαρμογή σε πολλούς τομείς .
Στη βιομηχανία χρησιμοποιούνται στη μεταλλουργία και επίσης παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο στην Κρυσταλλογραφία

για τη μελέτη της δομής τω ν κρυστάλλων.
Στην ιατρική οι εφαρμογές τω ν οκτίνων Rontgen αποτελούν έναν ιδιαίτερο κλάδο που ονομάζεται Ακτινολογία, 
όπου η χρήση τους είναι τεράστιας σημασίας τόσο για τη διάγνωση όσο και για τη  θεραπεία κάποιας πάθησης

Η Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Η  ΤΗ Σ  Α Κ Τ ΙΝ Ο Β Ο Λ ΙΑ Σ  RONTGEN
Οι ακτίνες X ανακαλύφτηκαν από το Γερμανό φυσικό Wilhelm Konrad 

Rontgen Ιεξού και το  όνομά τους ως ακτίνες Rontgen). Το 1895 ο 
Rontgen ανακάλυψε ότι κάποιες φωτογραφικές πλάκες, τις οποίες κρα
τούσε καλά φυλαγμένες στο εργαστήριό του, είχαν θολώσει. Εμφάνιζαν 
κάποιες σκιές.

Το ερευνητικό πνεύμα του Rontgen δεν του επέτρεψε όμως να τις 
πετάξει, ως κατεστραμένες, αντιθέτως μάλιστα, έψ αξε να βρει και την 
αιτία του φαινομένου. Την εντόπισε τελικά σε έναν σωλήνα εκροής αε
ρίων ο οποίος λειτουργούσε υπό χαμηλή πίεση και υψηλή τάση. Φαινό
ταν, λοιπόν, ότι ο σωλήνας αυτός εξέπεμηε κάποια μορφή ακτινοβολίας 
η οποία μπορούσε να διαπερόσει χαρτί, ξύλο, γυαλί, λάστιχο ακόμα και 
φύλλο αλουμινίου πάχους 1,5 εκατοστού.

Ο Rontgen δεν μπορούσε να καταλάβει αν η ακτινοβολία αυτή είναι 
σωματιδιακής ή κυματικής φύσεως γι' αυτό και την ονόμασε "ακτινο
βολία X". Για την ανακάλυψή του αυτή, το 1901, τιμήθηκε με βραβείο 
N08EL. Η πρώτη απόδειξη για την κυματική φύση των ακτίνων X δόθηκε 
πολλά χρόνια μετά την ανακάλυψή τους, το 1913, από το Laue, ο οποίος 
πειραματιζόταν στο φαινόμενο της περίθλασης σε κρύσταλλα. Ενα χρό
νο αργότερα, το 1914, ο Sir William Bragg έκανε την αρχή στην μελέτη 
της ατομικής δομής των κρυστάλλων.

ΠΑΡΑΓΩ ΓΗ ΚΑΙ Φ Υ Σ Η  Τ Ω Ν  Α Κ Τ ΙΝ Ω Ν  X
Σήμερα ξέρουμε πως οι ακτίνες X είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα, 

ποιοτικώς όμοια με το ορατό φως αλλά με μήκος κύματος 10,000 φο
ρές μικρότερο από αυτό του φωτός. Το μήκος κύματος τους είναι 10 
- 10 . Στο ηλεκτρομαγνητικά φάσμα βρίσκεται μεταξύ υπεριώδους α
κτινοβολίας και ακτινοβολίας γ.

Οι ακτίνες X παράγονται όταν ηλεκτρόνια ή, αλλιώς, καθοδικές ακτί
νες προσπίπτουν με μεγάλη ταχύτητα σε έναν μεταλλικό στόχο όπως 
η άνοδος ενός σωλήνα εκροής χαμηλής πίεσης. Σε έναν σωλήνα ακτί
νων X, όπως φαίνεται στο (σχ. 1), μία δέσμη ηλεκτρονίων, επιταγχύνεται 
σε υψηλό κενό, προς την άνοδο. Τα ηλεκτρόνια συγκρούονται με τα 
άτομα του μεταλλικού στόχου και από αυτό μόνο ένα μικρό ποσοστό 
μετατρέπεται σε ακτινοβολία Rontgen, ενώ το υπόλοιπο (περίπου 99%) 
γίνεται θερμότητα. Ετσι συμπεραίνουμε οτι η ακτίνες X (κύματα) παρά- 
γονται από βομβαρδισμό της ύλης με ηλεκτρόνια (σωματίδιαΙ.

ΙΔ ΙΟ ΤΗ ΤΕΣ Τ Ω Ν  Α Κ Τ ΙΝ Ω Ν  X
Μετά την ανακάλυψη του Rontgen, η επιστήμη άρχισε να ασχολείται 

εκτεταμένα με τις ιδιότητες της ακτινοβολίας αυτής για να μπορέσει 
να την αξιοποιήσει και να την κάνει εφαρμόσιμη. Οι ακτίνες X έχουν 
την ιδιότητα να προκαλούν το φθορισμό διαφόρων σωμάτων, όπως ο 
θειούχος ψευδάργυρος. Επίσης, διερχόμενες διαμέσου διαφόρων υλι

Αστυνομική Επιθεώρηση

κών απορροφόνται διαφορετικό. Αν, για παράδειγμα, ένα ανθρώπινο 
σώμα τοποθετηθεί μεταξύ ενός σωλήνα ακτίνων X και μιας φθορίζου- 
σας οθόνης, η σκιά των κοκκόλων θα διαγράφει στην οθόνη λόγω του 
ότι τα κόκκαλα απορροφούν τις ακτίνες περισσότερο απ' ότι η σάρκα.

Εχουν μεγάλη διεισδυτική ικανότητα και περνούν μέσα από σώματα 
που είναι αδιαφανή για το ορατό φως. Μερικό τυπικό βάθη διείσδυσης 
είναι για τον αέρα τα 100 μέτρα, για το νερό τα 10 εκατοστό και για 
το μολύβι το 1 χιλιοστό.

Συγκριτικό όμως με άλλες ακτινοβολίες Ιπ.χ. ακτίνες γ, κοσμικές α
κτίνες, νετρόνια, κ.ά.) οι ακτίνες X έχουν αρκετό μικρότερο βάθος διείσ
δυσης. Προσβάλλουν την φωτογραφική πλάκα (θα θυμόμαστε ότι παλιό, 
στον έλεγχο των αποσκευών στα αεροδρόμια, μας συμβούλευαν να 
βγάζουμε τα φιλμ από τις τσόντες μας όταν επρόκειτο να τα περά
σουμε από τις ακτίνες), επίσης προκαλούν χημικό φαινόμενα, π.χ. αλ
λάζουν το χρώμα μερικών πολύτιμων λίθων γιατί προκαλούν αλλαγές 
στη δομή του μορίου του σώματος. Διαδίδονται ευθύγραμμα, δεν ε- 
κτρέπονται απο μαγνητικό ή ηλεκτρικό πεδίο και επομένως δεν μετα
φέρουν ηλεκτρικό φορτίο.

Οπως όλες οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, όταν πέσουν σε κα
νονικό διατεταγμένες λεπτές σχισμές (φράγμα), τό τε  εξερχόμενες 
συμβάλλουν και προς ορισμένες μεν διευθύνσεις ενισχύονται, προς άλ
λες δε εξασθενούν, δίνοντας έτσι φάσματα διαφόρων εντάσεων (φαι
νόμενο συμβολής).

Οι τόσες ιδιότητες των ακτίνων X αξιοποιούνται και βρίσκουν εφαρ
μογή σε πολλούς τομείς.

ΕΦ ΑΡΜ Ο ΓΕΣ Τ Ω Ν  Α Κ Τ ΙΝ Ω Ν  X
Στη βιομηχανία:
Οι πολύ σκληρές ακτίνες, δηλ. εκείνες με μικρότερο μήκος κύματος, 

οι περισσότερο διεισδυτικές, χρησιμοποιούνται στη μεταλλουργία. Με 
αυτές ελέγχεται η ομοιογένεια και η συνέχεια του μεταλλικού υλικού 
και εντοπίζονται αν υπάρχουν κενοί χώροι ή αν είναι τέλειες οι μεταλ
λικές συγκολλήσεις.

Η αρχή που χρησιμοποιείται εδώ είναι η ίδια με αυτήν που χρησιμο
ποιεί και η ακτινοδιαγνωστική. Στηρίζεται στη διαφορετική απορρόφηση 
των ακτίνων X από διαφορετικό υλικό. Τα ελαττωματικό σημεία ανα
γνωρίζονται από τη μικρότερη απορρόφηση που παρουσιάζουν. Οι α
κτίνες X παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο στην Κρυσταλλογραφία για τη 
μελέτη της δομής των κρυστάλλων.

Στην επιστημονική έρευνα:
Εδώ εξετάζονται τα φαινόμενα συμβολής των ακτίνων X, που πα

ρατηρούνται με την περίθλαση στα κρυσταλλικά στερεά, τα οποία βοη
θούν στη μελέτη της υφής των στερεών σωμάτων. Αυτό γίνεται με την 
βοήθεια μεθόδων των laue, Bragg και Debye.
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Επιστημονικά επιτεύγματα
Μεγάλη η χρησιμότητα των ακτίνων X και στον τομέα της Ραδιοα

στρονομίας. Επίσης μελετάται και η επίδραση της ακτινοβολίας στην 
ύλη.

Στην ιατρική:
Γενικά οι εφαρμογές των ακτίνων Rontgen στην Ιατρική αποτελούν 

έναν ιδιαίτερο κλάδο που ονομάζεται Ακτινολογία. Η χρήση των ακτίνων 
X είναι τεράστιας σημασίας τόσο για τη διάγνωση όσο και για τη θε
ραπεία κάποιας πάθησης Ιπ.χ. αλλοιώσεις στα κόκκαλα, κατάγματα, φυ
ματίωση, κ.ά.|.

Η ακτινοδιαγνωστική στηρίζεται στη διαφορετική εξασθένηση της 
ακτινοβολίας όταν περνά από τα διάφορα όργανα του ανθρωπίνου σώ
ματος. Σ' αυτή την αρχή στηρίζεται η ακτινοσκόπηση και η ακτινοθε
ραπεία. Κατά την ακτινοσκόπηση παρατηρούνται οι σκιές που σχηματί
ζονται πάνω στο φθόριζαν διάφραγμα, ενώ κατά την ακτινογραφία οι 
σκιές αποτυπώνονται πάνω σε φωτογραφική πλάκα. Με την ακτινοθε
ραπεία ένα μέρος του σώματος εκτίθεται στην επίδραση της ακτινο
βολίας που έχει την ιδιότητα να θανατώνει τα ασθενούντα κύτταρα 
γρηγορότερα από τα υγιή.

Οταν η προσβολή του οργανισμού είναι σύντομη, τό τε  η ακτινοβολία 
Rontgen είναι ακίνδυνη. Οταν όμως η προσβολή διαρκεί πολύ χρόνο, τό
τε  προκαλούνται στον οργανισμό σοβαρές βλάβες, όπως ελάττωση 
των ερυθρών αιμοσφαιρίων, επικίνδυνα τραύματα, κ.ά. Η δράση των α
κτίνων X λειτουργεί αθροιστικά πάνω στον οργανισμό, δηλ. τα αποτε
λέσματα μιάς ακτινοβολίας δεν εξασθενούν με το χρόνο αλλά προστί- 
θονται στα αποτελέσματα μιάς δεύτερης ακτινοβολίας. Ετσι ο ανθρώ
πινος οργανισμός δεν πρέπει να ξεπεράσει μια ορισμένη δόση σε όλη 
του τη ζωή. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόση, σε άτομα που εκτίθενται 
για επαγγελματικούς λόγους σε ακτινοβολία, π.χ. ακτινολόγοι, ραδιολό- 
γοι, έχει υπολογιστεί στα 5 rem το χρόνο. Για το λόγο αυτό, όσοι α
σχολούνται με ακτίνες X φροντίζουν να προστατεύονται με διάφορους 
τρόπους.

Για την κατανόηση όμως του μεγέθους της επιτρεπόμενης ακτινο
βολίας αναφέρεται ότι το rem (rad equivalent man) είναι η μονάδα της 
ισοδύναμης απορροφόμενης δόσης, η οποία χρησιμοποιείται αντί του 
rad το  οποίο μετράει την απορροφόμενη δόση. To rad, ενώ χρησιμο
ποιείται στη Φυσική, δεν αποτελεί καλό δείκτη της μόνιμης βιολογικής 
καταστροφής. Για το λόγο αυτό, η απορροφόμενη δόση πολλαπλασιά- 
ζεται με έναν διορθωτικό παράγοντα του οποίου η μονάδα είναι το rem. 
Σημειώνεται ότι το μιλλιρεμ (mrem) που χρησιμοποιείται στους παρα
κάτω πίνακες είναι το  1 χιλιοστό του rem.

Στον πίνακα 1, μπορούμε να δούμε το ποσό της ακτινοβολίας που 
παίρνουμε κάνοντας κάποιες διαγνωστικές εξετάσεις χρησιμοποιώντας 
ακτίνες X για να το συγκρίνουμε με το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο.

Οι ποσότητες που αναφέρονται σε χιλιοστά του Rem στον ανωτέρω 
πίνακα 1, δεν πρέπει να μας καθησυχάζει. Ειδικά το θέμα της αξονικής 
τομογραφίας είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, αφού με μία αξονική τομο
γραφία το χρόνο έχουμε φτάσει τη μέγιστη επιτρεπόμενη δόση 15000

Π ίνακας 1

Ακτινοδιαγνωστικός έλεγχος Δόση σ ε μιλλιρέμ (mrem
Αξονική τομογραφία 5000
Μαστογραφία 250 - 300
Ανω γαστροσκόπηση 150 - 400
Ακτιν. σπονδυλικής στήλης 150 - 400
Κάτω γαστροσκόπηση 90 - 250
Ακτιν. άνω σπονδυλικής στήλης 40 - 80
Ακτιν. ουροδόχου κύστης 25 -6 0
Ακτινογραφία κρανίου 2 0 -5 0
Ακτινογραφία θώρακος 5 -3 5
Πανοραμική ακτιν. στόματος 10 - 30

Π ίνακας 2

Πηγή ακτινοβολίας Δόση το χρόνο σ ε mrem
Ιατρικές ακτινογραφίες 70
Κοσμική ακτινοβολία 
Ακτινοβολία

50

από το έδαφος & τα κτίρια 
Φυσικό Κάλλιο

50

στον ανθρώπινο οργανισμό 
Αλλη φυσική ακτινοβολία

20

στον ανθρώπινο οργανισμό 4
Ακτινοβολία από τον αέρα 5

Σύνολο 2 00

mrem ( 5 rem). Αυτό χωρίς να έχουμε λάβει υπ' όψιν την έξτρα ακτι
νοβολία που δεχόμαστε από το περιβάλλον.

Ο πίνακας 2, μας δείχνει την μέση ετήσια δόση που δέχεται ένας 
κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών από διάφορες πηγές ακτινοβολιών 
και όχι μόνο από ακτινοδιάγνωση. Παρατηρούμε ότι το ένα τρίτο της 
ετήσιας δόσης οφείλεται σε ιατρικούς λόγους. Αυτός ο παράγοντας 
θα μπορούσε αισθητά να μειωθεί, στο μισό ίσως, αν αποφεύγαμε πε
ριττές ακτινογραφίες. Λαμβάνοντας σοβαρά υπ' όψιν και το  γεγονός 
ότι κάθε ακτινογραφία που κάνουμε ενεργεί αθροιστικά, όπως είπαμε, 
στα αποτελέσματα των προηγουμένων ακτινογραφιών.

Τέλος παραθέτουμε έναν πίνακα, τον πίνακα 3, όπου εκεί φαίνο
νται τα αποτελέσματα μιας έκθεσης σε ακτινοβολία. □

Επιμέλεια: Γιώργος Χονδροματίδης

Ευχαριστούμε τη Φυσικό κ. Ευγενία Αναγνοστοπ ούλου για την  
πολύτιμη βοήθεια της στη σύνταξη αυτού του άρθρου.

Πίνακας 3

Δόση σ ε (rem) Ανθρώπινο όργανο Αποτελέσματα Πιθανότητα θανάτου
0 - 100 Αίμα Καταστροφή μερικών αιμοσφαιρίων Καμία
100 - 200 Μυελός των οστών όργ. παραγ. αίματ. Μείωση λευκών αιμοσφαιρίων Καμία
200 - 600 “ Εσωτερική αιμοραγία, μόλυνση, πέσιμο μαλλιών 0-80% σε 2 μήνες
600 - 1000 " " 80-100% σε 2 μήνες
1000 - 5000 Γαστροεντερικός σωλήνας Διάρροια, πυρετός, ηλεκτρολυτική αστάθεια 100% σε 2 εβδομάδες
5000 -πάνω Κεντρικό νευρικό σύστημα Σπασμοί, έλλειψη συντονισμού, λήθαργος 100% σε 2 ημέρες.
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ΑΝΔΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ 
ΑΛΩΠΕΚΙΑ 

(κοινώς: φαλάκρα)

το υ  Α σ τυνόμου Β ' -  Υ γειονομ ικού  Ζ α χα ρ ία  I. Α νδρεαδάκη, 
Δ ερ μ α το λό γο υ  -  Α φ ρ ο δισ ιο λό γο υ  *

...απαντούν

Η ανδρογενετική αλωπεκία είναι μια κατάσταση που απασχολεί μεγάλο ποσοστό ατόμων και ιδίως ενήλικες άνδρες. 
Οι επιπτώσεις της είναι κυρίως αισθητικής και ψυχολογικής σημασίας.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πηγή ενημέρωσης και θεραπείας  
δεν είναι πάντα, όπως θάπρεπε, ο ειδικός για το πρόβλημα Δερματολόγος ιατρός, 

έχουν συχνά σαν αποτέλεσμα την ελλειπή ή και κακή πληροφόρηση για την αιτιολογία και την αντιμετώπισή της.

Α ΙΤΙΟ ΛΟ ΓΙΑ

Στην δημιουργία της ανδρογενετικής αλωπεκίας συμβάλλουν κυρίως 
τρείς σχετιζόμενοι, μεταξύ τους παράγοντες: 

α) οι ανδρογόνες ορμόνες, 
β) η κληρονομικότητα και 
γ) η ηλικία
Οι τρίχες είναι εξαρτήματα του δέρματος που εκτός από αισθητική, 

έχουν και λειτουργική σημασία ίη οποία είναι πιο φανερή στα ζώα από 
ότι στον άνθρωποί. Ανάλογα με το μέγεθος και το χρώμα τους, διακρί- 
νονται σε τρείς τύπους:

II Χνοώδεις !=χνούδι, δηλαδή λεπ τές  και άσπρες όπως στα μάγουλα 
των γυναικώνI,

III Ενδιάμεσες και
ml Τελικές τρίχες ίδηλαδή παχιές και μαύρες όπως στα μαλλιά της 

κεφαλής και τα  γένεια των ενήλικων ανδρών.
Οι τρίχες αναπτύσσονται από μικρό κολπώματα του δέρματος που 

λέγονται θύλακοι σε τρία στάδια [αναγενές, καταγενές και τελογενέςΙ, 
πέφτουν και αναπτύσσονται ξανά [κύκλος της τρίχας]

α) Ανδρογόνες ορμόνες [=ανδρογόνα]: με την δράση του μπορεί 
να γίνει αλλαγή στον τύπο της τρίχας που παρόγεται από τον ίδιο θύλα
κο. Ανάλογα με την εξάρτηση τους από τις ορμόνες αυτές, οι θύλακοι 
των τριχών χωρίζονται σε τέσσερις περιοχές:

1] θύλακοι ανεξάρτητοι από τα ανδρογόνα: πίσω μέρος των μαλλιών 
της κεφαλής [ινιακή χώρα], φρύδια, φλεφαρίδες.

2] Θύλακοι στους οποίους τα ανδρογόνα σε μικρές ποσότητες έ 
χουν θετική [διεγερτική] επίδραση: μασχάλες, εφήβαιο.

3] Θύλακοι στους οποίους τα ανδρογόνα μόνο σε μεγάλες ποσότη
τες  [δηλαδή μόνο στους άνδρες] έχουν θετική επίδραση: οι περισσό
τερες περιοχές που αναπτύσσονται τρίχες στο σώμα, όπως τα γένεια, 
ο κορμός και τα άκρα των ανδρών.

4] Θύλακοι στους οποίους τα ανδρογόνα έχουν αρνητική [κατασταλ
τική] επίδραση με αποτέλεσμα την παραγωγή αρχικό χνοωδών τριχών 
[χνουδιού] και τελικό την μόνιμη πτώση των τριχών και το σταμάτημα 
της παραγωγής τους: οι περιοχές της φαλάκρας δηλαδή όλες οι τρίχες 
των μαλλιών της κεφαλής εκτός [κυρίως] από το  πίσω μέρος [ινιακή 
Χώραί

Οι παραπάνω δράσεις των ανδρογόνων γίνονται με την μετατροπή 
της Τεστοστερόνης Μσχυρό ανδρογόνο] σε Διϋδροτεστοστερόνη [=το 
ισχυρότερο ανδρογόνο], με το  ένζυμο 5α-αναγωγάση. Η μετατροπή 
αυτή συμβαίνει τοπικό στους θυλάκους των τριχών. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, η ποσότητα [συγκέντρωση] των ανδρογόνων στο αίμα εί
ναι φυσιολογική και η φαλάκρα οφείλεται σε αυξημένη ευαισθησία των 
θυλάκων των τριχών στα φυσιολογικό επίπεδα ανδρογόνων. Η ευαισθη
σία αυτή μεταβιβάζεται κληρονομικό.

β) Κληρονομικότητα: είναι γνωστό ότι οι γονείς [ο ένας ή και οι 
δυό] ατόμων με ανδρογενετική αλωπεκία, έχουν συχνό το ίδιο πρόβλη
μα.

γ) Ηλικία: έχει σχέση με τα ανδρογόνα που αρχίζουν να παράγο- 
νται σε μεγάλες ποσότητες στην εφηβεία. Είναι επίσης γνωστό ότι η 
φαλάκρα προοδευτικό επεκτείνεται με την αύξηση της ηλικίας.

Κ ΛΙΝ ΙΚ Η  ΕΙΚΟΝΑ

I) Ανδρες : Η φαλάκρα με την γνωστή της μορφή είναι πολύ συ
χνότερη στους άνδρες και ανάλογα με το πόσο προχωρημένη είναι η 
κατάσταση, διακρίνεται σε επτά τύπους και πέντε υπότυπους, σύμφωνα 
με την κλίμακα του HAMILTON [σχήμα I]

II) Γυναίκες: Η ανδρογενετική αλωπεκία εμφανίζεται στις γυναίκες 
αργότερα από τους άνδρες και συνήθως παίρνει την μορφή της διά
χυτης αραίωσης των τριχών της κεφαλής, χωρίς οπισθοχώρηση του 
πρόσθιου ορίου των τριχών στο μέτωπο. Διακρίνεται σε τρείς τύπους
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σύμφωνα με την κλίμακα του LUDWING Ισχήμα 21. Στην διάγνωση της, 
επειδή και τα άλλα αίτια μπορεί να προκαλέσουν διάχυτη αραίωση στο 
τριχωτό της κεφαλής, μπορεί να βοηθήσει μια εξέταση που λέγεται 
τριχοριζόγραμμα. Στην εξέταση αυτή, αποσπώνται λίγες από τις τρίχες 
της κεφαλής Και γίνεται μελέτη των ριζών τους στο μικροσκόπιο.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί και στις γυναίκες να εμφανιστεί αν
δρικού τύπου αλωπεκία (φαλάκρα όπως στον άνδρα). Η αλωπεκία στις 
γυναίκες αυτές μπορεί να συνοδεύεται από σμηγματόρροια (αυξημένη 
λιπαρότητα του δέρματος) ή από δασυτριχισμό (ανάπτυξη τελικών τρι
χών στις γυναίκες σε περιοχές του σώματος που φυσιολογικό υπάρ
χουν μόνο στους όνδρες) ή από ακμή μετά την ενηλικίωση. Στις περι
πτώσεις αυτές πρέπει να γίνεται ορμονολογικός έλεγχος για πιθανή 
αύξηση της ποσότητας των ανδρογύνων στο αίμα.

ΕΞΕΛΙΞΗ

Είναι αδύνατο να γίνει πρόβλεψη για το  πόσο γρήγορα θα προ
χωρήσει η ανδρογενετική αλωπεκία, τόσο στον άνδρα όσο και στην γυ
ναίκα. Μπορεί αρχικό να έχει γρήγορη σχετικό έξέλιξη, η οποία στην 
συνέχεια να επιβραδύνεται (προσωρινή σταθεριοποίηση). Γενικό στις 
γυναίκες η εξέλιξη  είναι βραδύτερη.

0ΕΡΑΠΕΙΑ

Καθορίζεται από την έκταση της πτώσης των τριχών αλλά και από 
την επιθυμία του ατόμου για θεραπεία. Πρέπει να αναφερθεί ότι το 
υπερβολικό άγχος [που μπορεί να προκαλείται από το ίδιο πρόβλημα), 
πιθανώς να επιδεινώνει την πτώση των τριχών

I) Τοπικές θεραπείες

α) Μινοζιδίλη τοπικά σε διάλυμα 2%. Είναι η πιο συχνό εφαρμο
ζόμενη θεραπεία και δράση της πιθανώς οφείλεται σε διαστολή των 
αγγείων που τροφοδοτούν με αίμα τους θυλάκους των τριχών ή σε 
διεγερτική δράση του φαρμάκου στην ανάπτυξη της τρίχας. Πρέπει να 
γίνεται συνεχής εφαρμογή της στις ρίζες των τριχών της πάσχουσας 
περιοχής σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού. Η δράση της γίνεται εμ
φανής σε μερικούς μήνες, αλλά δυστυχώς αν διακοπεί η εφαρμογή της 
οι τρίχες επαναφέρονται στην προηγούμενη κατάσταση (επίσης σε με
ρικούς μήνες). Είναι ένα φάρμακο που αρχικό είχε χορηγηθεί από το 
στόμα για την αντιμετώπιση της αρτηρικής υπέρτασης (πίεσης), αλλά η 
χρήση της σαν αντιυπερτασικό φάρμακο περιορτίστηκε λόγω της ανά
πτυξης αντιαισθητικής υπερτρίχωσης. Η ιδιότητα της αυτή αξιοποιήθη- 
κε με την τοπική της χορήγηση. Οι παρενέργειες της τοπικής χορήγη
σης Μινοξιδίλης είναι σπάνιες (κνησμός και ελαφρός ερεθισμός τοπικό 
και σπανιώτατα, κυρίως σε άτομα με καρδιολογικά προβλήματα: υπότα
ση από την ελάχιστη συστηματική απρρόφηση του φαρμόκουΙ. Σε έ 
ρευνα βρίσκονται μελέτες για εφαρμογή της Μινοξιδίλης τοπικό σε με
γαλύτερες συγκεντρώσεις (5%), ή σε συνδιασμό με ρετινοϊκό οξύ.

β) Βαλεριανικη οιστραδιόλη τοπικό (θεραπεία εφαρμοζόμενη κυ
ρίως στις γυναίκες).
2] Επεμβατικες μέθοδοι

α) Αυτομετα μόσχευση. Είναι μια μικροεπέμβαση στην οποία με- 
ταμοσχεύονται ομάδες θυλάκων τριχών από το πίσω μέρος της κε
φαλής (ινιακή χώραΙ στο πρόσθιο μέρος. Οι θύλακοι των τριχών αυτών, 
όπως αναφέρθηκε,είναι ανεξάρτητοι από τα ανδρογόνα και διατηρούν 
την ανεξαρτησία τους αυτή και στη νέα θέση της μεταμόσχευσης.

β) Εμφ υτεύσεις  σ υνθετικ ώ ν τριχών.

3) Αιτία διαταραχής

Τέλος, στις σπάνιες περιπτώσεις που στις γυναίκες υπάρχει αύξηση 
της ποσότητας των ανδρογόνων στο αίμα, η αντιμετώπιση πρέπει να 
στοχεύει στην αιτία της διαταραχής. Π
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Υπηρεσιακά
_  M e n  ^

Η Θ ΙΚ ΕΣ Α Μ Ο ΙΒ Ε Σ
- Me το από 10-10-1995 Π Δ  που 

δημοσ ιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Τ. Γ' 
231/19-10-1995, απονεμήθηκε το 
Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας 
στους: αΙ Αστυνόμο Α' Μαραγκο- 
ζούδη Ζήση του Δημητρίου, β) Α
στυνόμο Α' Ραχωβίτσα Ιωάννη του 
Γεωργίου, γ) Αστυνόμο Β' Ρουγκά- 
λα Χρηστό του Κων/νου, δ] Υπα- 
στυνόμο Α' Παπαχρήστο Σπυρίδω
να του Κων/νου, ε| Ανθυπαστυνό- 
μο Μιλτιάδη Μιλτιάδη του Αντω
νίου, στ] Αστυφύλακα Μήτρο Θεό
δωρο του Γεωργίου, ζΙ Αστυφύλα
κα Καράνταλη Γεώργιο του Ναπο- 
λέοντα και ηΙ Αστυφύλακα Μπακέ- 
λα Παναγιώτη του Νικολάου "γιατί 
υπηρετούντες στην Υποδ/νση Δίω
ξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Α
σφάλειας Αττικής και στο Τμήμα 
Δ ίω ξης Ναρκω τικώ ν Α λ εξα ν 
δρούπολης την 24-11-1991, εκτε- 
λώντας διατεταγμένη υπηρεσία 
στα Ελληνοτουρκικό σύνορα, κατά 
την επιχείρηση σύλληψης τριών 
Τούρκων μεγαλεμπόρων ναρκωτι
κών συνεπλάκησαν μαζί τους και 
αντάλλαξαν πυροβολισμούς, με α
ποτέλεσμα να τραυματίσουν και να 
συλλάβουν έναν ε ξ ' αυτών, να εκ
θέσουν σε άμεσο και προφανή κίν
δυνο τη ζωή τους και να υπερβούν 
κατά πολύ την εκτέλεση του κα
λώς νοουμένου καθήκοντος".

- Με το από 25-10-1995 Π.Δ. το 
οποίο δημοσιεύθηκε στο 237/31- 
10-1995 Φ.Ε.Κ. (τ. Π  απονεμήθηκε 
το Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγα
θίας στους: αΙ Αρχιφύλακα Καρα
βοκύρη Σπυρίδωνα του Κοσμά και 
β) Ασ τυφύλακα Τσιβόπουλο 
Δημήτριο του Θεοφίλου "γιατί την 
13-7-1995 στον Ιασμο Κομοτηνής,

κατά την εκτέλεση διατεταγμένης 
υπηρεσίας, ανδραγάθησαν "έξο 
χα", με αποτέλεσμα τη σύλληψη 
ύστερα από ένοπλη συμπλοκή κα
τά την οποία έθεσαν τη ζωή τους 
σε άμεσο και προφανή κίνδυνο, ε 
νός επικίνδυνου για τη δημόσια τά
ξη και ασφάλεια κακοποιού, ο ο
ποίος είχε αποδράσει από τις δι
καστικές φυλακές Κομοτηνής".

Π ΕΝΘ Η  ΤΟ Υ Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ
+ Υ π α ρ χ η γ ό ς  τ .  Α . Π .  ε .α .  

Χ ρ η σ τ ό ς  Νικολουλέας. Γεννή
θηκε το 1912 στη Καστανιά Μεσ
σηνίας. Απεβίωσε στις 20-11 -95.

+ Α σ τ υ φ ύ λ α κ α ς  Φ τ υ λά κ η ς  

Κω νσταντίνος. Γεννήθηκε το  
1969 στη Μυρτιά Πεδιάδος Ηρα
κλείου. Απεβίωσε στις 30-10-95.

Α ΠΟ ΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με την 6002/15/720 από 21-9- 

1995 απόφαση του κ. Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας αηοστρα- 
τεύθηκε ο Υπαστυνόμος Β’ Πολυ- 
χρονιάδης Ιωάννης.

Με την 6002/16/296 από 6-10- 
1995 απόφαση του κ. Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας, απολύθηκε 
ο Αρχιφύλακας Κουβράκης Βασί
λειος.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  
Ε Ν Ω Σ Η Σ  Α Ξ ΙΩ Μ Α Τ ΙΚ Ω Ν

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  
Α ΤΤΙΚΗ Σ

Συγκροτήθηκε το  νεοεκλεγέν  
Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης 
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνο
μίας Αττικής, το οποίο προέκυψε 
από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες 
και αποτελείται από τους: α) Καμα- 
ρινόπουλο Γεώργιο Αστυνόμο Α',

Πρόεδρο, βΙ Γιαννόπουλο Βασίλειο 
Αστυνόμο Α', Γενικό Γραμματέα, γ] 
Ζωγράφο Νικόλαο Αστυνόμο Α', Α
ντιπρόεδρο Α', δ] Μητρόπουλο Ευ
στάθιο Ανθυπαστυνόμο, Αντιπρόε
δρο Β', ε) Κανέλλο Γεώργιο Υπα- 
στυνόμο Α', Ταμία, στ) Θώδη - 
Τσιουμόρη Κων/να Υπαστυνόμος 
Α', Μέλος, ζΙ Καραμόνη Γεώργιο Α
στυνόμο Β', Μέλος, η] Καραγιόννη 
Βασίλειο Αστυνόμο Β', Μέλος, θ] 
Μπλόνη Νικόλαο Αστυνόμο Α', Μ έ
λος, ι| Νικολόπουλο Γεώργιο Αστυ
νόμο Β', Μέλος, ια] Σκλαβούνο Κυ- 
ριαζή Αστυνόμο Α', Μέλος, ιβΙ Τσε- 
κούρα Γεώργιο Αστυνόμο Α', Μέ- 
λο, ιγ) Τρυφέρη Θεόδωρο Αστυνό
μο Α', Μέλος.

Τ Μ Η Μ Α  ΕΠΑΓΓΕΛΜ ΑΤΙΚΗΣ  
Μ ΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Α Ν Θ Υ Π Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ω Ν
Εισήχθησαν, στις 13-11-1995, 

πενήντα τρ εις  Ανθυπαστυνόμοι 
στο Τμήμα Επαγγελματικής Μ ετεκ
παίδευσης για το εκπαιδευτικό έ 
το ς  1995-1996. Η διάρκεια της 
φοίτησής τους θα είναι επτόμηνη, 
έως τις 13-6-1996.

Σ Ε Μ ΙΝ Α Ρ ΙΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
Σ Χ Ο Λ Η Σ  Α ΣΤ Υ Φ Υ Λ Α Κ Ω Ν
Σεμινάριο ειδικό για τους εκπαι

δευτές της Σχολής Αστυφυλάκων 
λειτούργησε στις εγκαταστάσεις 
του Π.Σ.Α. Αμυγδαλέζας από τις 
13/11 -1/12/1995 στο οποίο δίδα
ξαν και πολλοί καθηγητές του Πα
νεπιστημίου Αθηνών και εξειδικευ- 
μένοι επιστήμονες σε θέματα ψυ
χολογίας, παιδαγωγικής και επικοι
νωνίας. Σκοπός του σεμιναρίου εί
ναι ο εκσυγχρονισμός και η ανα
βάθμιση της εκπαίδευσης προκει- 
μένου οι υπό κατάταξη νέοι Δόκι
μοι Αστυφύλακες που πέτυχαν στη 
Σχολή με το σύστημα των Πανελ
λήνιων εξετάσ εω ν να εκπαιδευ
τούν κατάλληλα.

Α Μ Ο ΙΒ Α ΙΕ Σ  Μ ΕΤΑΘ ΕΣΕΙΣ
* Ο Ανθυπαστυνόμος Μπόρκας 

Αθανάσιος που υ π η ρ ετε ί στο 
Υ.Δ.Τ./ΔΑ.Π. 5ο TEA. Ιτηλ. 2020244] 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία των Α.Δ. Ιωαννίνων, Αρ- 
της ή Πρεβέζης.

* Ο Αρχιφύλακας Μάρκου Λά
μπρος που υπηρετεί στο Α.Τ. Χίου 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α. ή της ΑΔ. Κο
ρινθίας.

* Ο Αστυφύλακας Δανδούλης Α
ρ ισ τε ίδ η ς  που υ π η ρ ε τε ί στη 
ΓΑΔΑ. Ιτηλ. 5914829 - 81413421 ε 
πιθυμεί να μεταβεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υ
πηρεσία της Α.Δ. Λέσβου.

* Ο Αστυφύλακας Δεληγιόννης 
Κ ω ν/νος  που υ π η ρ ε τε ί στην 
Υ.Ε.Ε.Β.Ε. επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του από υ
πηρεσία της ΑΔ. Καβάλας.

* Ο Ασ τυφ ύλακας Μ πίτσκης 
Γεώργιος που υπηρετεί στο Α.Τ. 
Γλυκών Νερών Ανατ. Αττικής Ιτηλ. 
82515451 επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔ. 
Θεσσαλονίκης ή της ΑΔ. Σερρών.

* Ο Αστυφύλακας Τζουανόπου- 
λος Φώτιος που υπηρετεί στην Α
μεση Δράση Αττικής Ιτηλ. 4612621) 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από υπηρεσία των 
ΑΔ. Ηλείας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, 
Ζακύνθου ή Κεφαλληνίας.

Ν Ο ΣΗ Λ Ε ΙΑ
Δ Η Μ Ο Σ ΙΩ Ν  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν  

Σ Τ Ο  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Οι προϋποθέσεις για μετάβαση 

στο ε ξω τερ ικ ό  προς νοσηλεία, 
των δικαιουμένων υγειονομικής 
περίθαλψης από το  Δημόσιο, που 
προβλεπόταν από το ΒΔ. 665/62 
άρθρο 6, μετά την τροποποίησή 
του άλλαξε σε όλα τα σημεία. Από 
την 1 η Οκτωβρίου τέθηκαν σε ε 
φαρμογή δύο νέες αποφάσεις του 
υπουργού Υγείας και Προνοίας οι 
οποίες αντιμετωπίζουν το ζήτημα 
με μεγαλύτερη ευρύτητα.

Γ ια την κρίση περί του αναγκαίου 
της μετάβασης, γνωματεύουν τρι
μελείς Ειδικές Υγειονομικές Επι
τροπές ΙΕ.Υ.Ε.Ι που εδρεύουν η μια 
στη Θεσσαλονίκη, για τους διαμέ- 
νοντες στη Μακεδονία και τη Θρά
κη και η άλλη στην Αθήνα, για τους 
διαμένοντες στην υπόλοιπη Ελλά
δα. Οι Επιτροπές γνωματεύουν εάν 
η θεραπεία ή η αποκατάσταση της 
υγείας του ασθενούς, μπορούν να 
αντιμετωπισθούν στην Ελλάδα.

Στη δεύτερη  περίπτωση, απο- 
φαίνονται εάν τού το  οφείλετα ι 
στην έλλειψη των κατάλληλων επι
στημονικών μέσων ή διότι απαιτεί
ται νέα μέθοδος θεραπείας ή διά
γνωσης, που ακόμα δεν έτυχε ε 
φαρμογής στη χώρα μας ή τέλος, 
επειδή το συγκεκριμένο περιστα
τικό αντιμετωπίζεται μεν στην Ελ
λάδα αλλά δεν μπορεί να καλυφθεί 
έγκαιρα και κατά προτεραιότητα,
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λόγω τη ς  σ οβ α ρ ό τη τα ς  που 
χρήζει άμεσης αντιμετώπισης και 
η τυχόν καθυστέρησή της εκθέτει 
σε κίνδυνο ανήκεστης βλάβης την 
υγεία ή τη ζωή του ασφαλισμένου.

Συνεπώς η γνωμάτευση πρέπει 
να α να φ έρ ετα ι σ το ε ίδ ο ς  του  
νοσήματος, στον ή τους λόγους α
πό τους ανωτέρω που επιβάλλουν 
τη μετάβαση και τη χώρα ή ενδε
χομένως το  νοσηλευτικό κέντρο 
στο οποίο πρέπει να γίνει η νοση
λεία. Πάντως, αν το συγκεκριμένο 
περιστατικό δεν μπορεί να αντιμε- 
τωπισθεί σε κανένα ίδρυμα του ε 
ξωτερικού ή η αντιμετώπισή του 
είναι σε πειραματικό στάδιο, δεν 
δ ικα ιο λο γε ίτα ι η μετάβαση. 
Περιορισμός ως προς τη χώρα νο
σηλείας δεν υφίσταται. Ωστόσο, η 
νοσηλεία στις ΗΠΑ ή τον Καναδά, 
με δαπάνη ε ξ  ολοκλήρου από το 
Δημόσιο επιτρέπεται μόνο σε πε
ρίπτωση που το  συγκεκριμένο πε
ριστατικό δεν μπορεί να αντιμετω- 
πισθεί κατά τη γνώμη της Ε.Υ.Ε. σε 
οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η παρα
πομπή του ασφαλισμένου στην 
Ε.Υ.Ε. γίνεται οπωσδήποτε προ της 
αναχωρήσεώς του.

Τελικά, η έγκριση παρέχεται με 
απόφαση του υπουργού Υγείας και 
Πρόνοιας. Τυχόν απορριπτικές 
γνωματεύσεις των εν λόγω επι
τροπών, είναι δεσμευτικές για τον 
υπουργό. Η έγκριση έχει και την 
έννοια ότι το Δημόσιο αναλαμβάνει 
τη δαπάνη:

α. Για τη νοσηλεία ως εσωτερι
κών ασθενών σε θεραπευτικά κέ
ντρα, με δαπάνη που έχει σχέση 
με τη θεραπεία της συγκεκριμένης 
νόσου, την αγωγή ή την εφαρμογή 
των αναγκαίων προϋποθέσεων.

β. Για τη νοσηλεία ως εξω τερ ι
κών ασθενών, κάθε δαπάνη που έ 
χει σχέση με τη θεραπεία της συ
γκεκριμένης νόσου, την αγωγή ή 
την  εφ α ρμογή  τω ν αναγκαίων 
προϋποθέσεων που η κατασκευή 
και η εφαρμογή τους δεν είναι δυ
νατή στην Ελλάδα, την αγορά των 
φαρμάκων που αναλώνονται κατά 
τη διάρκεια των παρακλινικών ε ξ ε 
τάσεων και ειδικών θεραπειών.

γ. Σ τις  π εριπ τώ σεις μ ετα μ ό 
σχευσης οργάνων αναγνωρίζονται 
και οι δαπάνες περίθαλψης του 
δότη, όπου απαιτείται, καθώς και η 
δαπάνη προμήθειας των μοσχευ
μάτων.

δ. Για τη μετάβαση και επιστροφή 
του ασθενή και του τυχόν συνοδού 
ή και δότη.

ε. Για τη διαμονή του ασθενή και 
του τυχόν συνοδού ή και δότη σε 
ξενοδοχεία Γ' ή Δ' κατηγορίας.

στ. Για ημερήσια διατροφή του 
καθενός από τα παραπάνω πρό
σωπα, αναγνωρίζεται ποσόν που 
καθορίζεται από τις ισχύουσες κά
θε φορά ειδικές διατάξεις και στις 
περιπτώσεις που προβλέπεται τ έ 
τοια δαπάνη.

Αλλά και για σοβαρές παθήσεις 
για τις οποίες δε συντρέχουν οι 
προαναφερθείσες προϋποθέσεις, 
γιατί ενδεχομένως αντιμετωπίζο
νται και στην Ελλάδα, είναι δυνατή 
η έγκριση μετάβασης στο εξω τε 
ρικό για νοσηλεία μετά από προη
γούμενη γνωμάτευση του EYE στην 
οποία θα πρέπει να επισημαίνεται 
η σοβαρότητα της νόσου. Στις πε
ριπτώσεις αυτές αποδίδεται μό
νον η δαπάνη για νοσοκομειακή 
(κλειστή) νοσηλεία και μέχρι_τοΐ 
ποσού εκείνου με το οποίο θα ε 
πιβαρυνόταν το Δημόσιο αν η νο
σηλεία γινόταν στην Ελλάδα και με 
βάση το τιμολόγιο Κρατικού Νοσο
κομείου που ισχύει κατά το χρόνο 
νοσηλείας, προσαυξανόμενο μέ
χρι του ύψους που καθορίζεται α
πό τις ισχύουσες εκάστοτε διατά
ξεις. Ευνόητο είναι ότι η απόδοση 
γίνεται αφού εξοφλήσει ο ίδιος τη 
σχετική δαπάνη.

Ειδικές ρυθμίσεις δαπανών προ
βλέπει η πρώτη από τις ως άνω υ
πουργικές αποφάσεις ως εξής:

1. Στην περίπτωση που το ελλη
νικό Δημόσιο έχει συνάψει ειδική 
σύμβαση ή έχει αποδεχθεί ειδικό 
τιμολόγιο με συγκεκριμένο νοση
λευτικό κέντρο της χώρας για την 
οποία έχει δοθεί η έγκριση, κατα
βάλλεται το ποσόν που έχει ορι- 
σθεί στη συμφωνία. Εφόσον όμως 
ο ασφαλισμένος επιθυμεί να νοση- 
λευθεί σε άλλο νοσηλευτικό κέ
ντρο της ίδιας ή άλλης χώρας, το 
Δημόσιο καλύπτει μόνο τη δαπάνη 
εκείνη που καθορίζεται με την ει
δική σύμβαση ή το  ειδικό τιμολό
γιο.

2. Η νοσηλεία στις ΗΠΑ και τον 
Καναδά εγκρίνεται ε ξ  ολοκλήρου 
είς βάρος του Δημοσίου, μόνο που 
στην περίπτωση που το συγκεκρι
μένο περιστατικό δεν αντιμετωπί
ζεται σε άλλη χώρα. Αν αντιμετω
πίζεται και παρά ταύτα ο ασφαλι
σμένος επιθυμεί να νοσηλευθεί σε 
μια από τις δύο αυτές χώρες, το 
Δημόσιο βαρύνεται μόνο με το 
30% επί της δαπάνης νοσηλείας 
και επί των εξόδω ν ταξιδίου και

ιυ. _ρων

διαμονής, το δε επί πλέον ποσόν 
βαρύνει ε ξ  ολοκλήρου τον ασφα
λισμένο, εκτός αν ισχύει και στην 
περίπτωση αυτή ειδικό τιμολόγιο 
με νοσηλευτικό κέντρο άλλης χώ
ρας, οπότε καταβάλλεται μόνο η 
δαπάνη που κα θορίζετα ι με τη 
σύμβαση. Και στην περίπτωση 
αυτή το Δημόσιο επιβαρύνεται με 
το 30% επί της δαπάνης του ταξι
δίου και της διαμονής.

Τα έξοδα νοσηλείας κ.λπ. σε πε
ρίπτωση μετάβασης, με προέγκρι
ση καταβάλλονται από το οικείο 
ελληνικό προξενείο. Απεναντίας, 
τα  έ ξο δ α  μετάβασ ης και επι
στροφής του ασθενούς, του συνο
δού όπου προβλέπεται και του τυ
χόν δότη ή προκαταβάλλονται με 
την  προσκόμιση βεβαίω σης 
ναύλου της Ολυμπιακής Αεροπο
ρίας ή αποδίδονται εκ των υ σ τέ - 

^-μετάτην'άποδόση λογαρια
σμού της νοσηλείας από το ελλη
νικό προξενείο.

Τέλος, η νοσηλεία στο εξω τερι
κό δεν είναι απαλλαγμένη της συμ
μετοχής του ασφαλισμένου στη 
δαπάνη η οποία είναι ίση σε ποσο
στό εκείνης που ισχύει κατά περί
πτωση για τη νοσηλεία του στην 
Ελλάδα.

Εκ των υπουργικών αποφάσεων

που μνημονεύθηκαν όχι μόνο δεν 
αποκλείεται η εκ των υστέρων έ 
γκριση δαπανών για νοσηλεία στο 
εξω τερ ικό , αλλά και με θετικές  
ρυθμίσεις αντιμετωπίζεται το θέ
μα στην περίπτωση που η αναχώ
ρηση γίνεται εκτάκτως και επειγό
ντως, γιατί η οποιαδήποτε καθυ
στέρηση θα έθ ε τε  σε άμεσο κίν
δυνο τη ζωή του ασθενούς ή θα 
προκαλούσε ανήκεστο βλάβη της 
υγείας του.

Στην περίπτωση αυτή η γνωμά
τευση της Ε.Υ.Ε., στηρίζεται αφ' ε 
νός σε γνωμάτευση του θεράπο
ντος ιατρού, η οποία πρέπει να πι
στοποιεί τους λόγους του επείγο
ντος, αλλά και την αδυναμία αντι
μετώπισης της πάθησης στην Ελ
λάδα, αφ' ετέρου δε σε μεταφρα
σμένο αναλυτικό ιστορικό του νο
σηλευτικού κέντρου του εξω τερ ι
κού, θεωρημένο από το  οικείο ελ
ληνικό Προξενείο στο οποίο να πι
στοποιείται η αντιμετώπιση της έ 
κτακτης και επείγουσας νοσηλείας 
του ασθενούς. Στις περιπτώσεις 
αυτές η υποβολή της αίτησης καλό 
είναι να προηγηθεί της αναχώρη
σης. □

Επιμέλεια:
Α ρ χ /κα ς Κ ω ν/νος Κούρος

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

J H a d t t L

ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 

ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

Μ Π ΕΛΛΟ Υ Α Ν ΔΡΟ Μ ΑΧ Η  & ΣΙΑ Ο. Ε.

Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυρουπόλη
τηλ. 9939 732-9927673
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ΚΩΔ.: S6C 016. Φωτεινότατα: 18.800 κεριά. Μήκος: 42 cm. Διάμετρος 3 cm. Τιμή: από 15-300 13.770
i f  ...

■  ΚΩΔ.: S5C 016. Φωτεινότητα: 16.800 κεριά.
Μήκος: 37.5 cm. Διάμετρος 3 cm. Τιμή: από 14.600 13.140

■ ΚΩΔ.: S3C 016. Φωτεινότητα: 13.500 κεριά.
Μήκος: 27.5cm. Διάμετρος 3 cm. Τιμή: από 1.Τ9Θ1Γ 11.970

■ ΚΩΔ.: S2C 016. Φωτεινότητα: 8.200 κεριά.
Μήκος: 22.5cm. Διάμετρος 3 cm. Τιμή: από 11.-800 10.620

Maglite Μ2Α 
Mini Φακός

Με φωτεινότητα 2.200 κεριά αποτελεί 
τον ισχυρότερο φακό στον κόσμο για 
το με'γεθός του (14.5 εκ). Με 
ρυθμιζόμενη δέσμη, ανοξείδωτος, 
αδιάβροχος μετατρέπεται και σε 
κηροπήγιο σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος. Προσφε'ρεται σε 
συσκευαοία blister, που περιέχει δυο 
αλκαλικές μπαταρίες, ένα εφεδρικό 
λαμπάκι και μία ειδική θήκη για τη 
ζώνη σας. Made in USA.
Εγγύηση 30 χρόνια.

I ΚΩΔ.: Μ 2Α 01Η. 
Τιμή: από 9.100 8.190

Οι Κώνοι
Οι κώνοι της MAGLITE προσαρμοζόμενοι 
σε όλα τα μοντέλα C-D είναι ιδανικοί για 
την παράκαμψη της κυκλοφορίας το 
βράδυ, σαν σήματα κίνδυνου, για 
αεροδρόμια, ναυτικές πλατφόρμες και για 
κάθε άλλη χρήση σηματοδότησης, της 
Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Όπως και οι φανοί έτσι και οι κώνοι 
MAGLITE είναι επίσημα εγκεκριμένοι 
από τις αστυνομικές και ειδικές 
υπηρεσίες των ΗΠΑ και άλλων χωρών.

I ΚΩΔ.: ASXX 08Β. 
Τιμή: από 1*290" 1.611

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

/Mi-Thita
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΡΗΝΗΣ 31Β-Ν Ε Ο  ΦΑΛΗΡΟ 185 47 - ΤΗΛ.: (01) 48.10.710-48.18.798 (24 γραμμές) FAX: (01) 48.11.321

ΚΩΔ.: ASXX 08Β. 
Τιμή: από 1*790 1.611
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ΚΩΔ.: GT SS 100Β,
Τιμή: από 32τ90ΐί 29.610
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Xeatherman Tool:
Το πολυεργαλείο

Αυτό είναι το πιο γνωστό θαυματουργό μικρό πολυεργαλείο στον 
κόσμο. Προσφε'ρει 13 εργαλεία σε ε'να. Από το καλύτερο 
ανοξείδωτο ατσάλι made in USA είναι ο αχώριστος σύντροφος 
κάθε πολυμήχανου. Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο σκάφος ή 
στην ζώνη σας, δίνει λύσεις στις πιο ασυνήθιστες περιπτώσεις. 
Εγγύηση 25 χρόνια.

Bushnell Κυάλια 8x40
Αν είστε λάτρεις της φύσης, των σπόρ, του κυνηγιού και το 
ψαρέματος, ή απλά ...περίεργοι, τα εργονομικά κυάλια 
Αμερικάνικης τεχνολογίας Bushnell με δύναμη 8x40, 
σίγουρα θα σας ικανοποιήσουν. Με μοναδικό 
πλεονέκτημα της ταχύτατης εστίασης (InstaFocus), 
τα κυάλια Bushnell κατασκευάζονται από τη No 1 εταιρία 
παραγωγής οπτικών συστημάτων στον κόσμο, 
την BAUSCH & LOMB. Συνοδεύονται από μια όμορφη θήκη 
απο ειδικό leatheret που τα προστατεύει και που σας επιτρέπει 
να τα παίρνετε μαζί σας με απίθανη ευκολία. Εγγύηση 5 χρόνια

■  ΚΩΔ.: 13-0841 
Τιμή: από 22Λ01Γ 20.610

Maglite Μ2Α 
Mini Φακός

Με φωτεινότητα 2.200 κεριά 
αποτελεί τον ισχυρότερο φακό 
στον κόσμο για το μέγεθος του 
(14.5 εκ.). Με ρυθμιζόμενη 
δέσμη, ανοξείδωτος, αδιάβροχος 
μετατρέπεται και σε κηροπήγιο 
σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος. Προσφέρεται σε 
συσκευασία blister, μαζί με δύο 
αλκαλικές μπαταρίες, εφεδρικό 
λαμπάκι, κλίπ στυλογράφου, 
κορδόνι, 3 έγχρωμους φακούς και 
μία ειδική βάση φακών.
Made in USA. Εγγύηση 30 χρόνια.

■ ΚΩΔ.:Μ 2A01C.
Τιμή: από 9Αϋϋ^8.190

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΤΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

ΚΟΥΠΟΝΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Παρακαλούμε αποστείλατε το κουπόνι στη διεύθυνση: Mi-Thita Όμιλος Επιχειρήσεων, 

Ειρήνης 31β, Ν. Φάληρο, 185 47, ή στείλτε το με fax στο 48.11.321

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ Μ Ο Ν ΑΔΟ Σ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ Μ Ο Ν ΑΔΟ Σ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΟΔΟΣ:____________ ΑΡΙΘΜ: ΠΟΛΗ:

TAX. ΚΩΔ: ΤΗΛ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΗΛΙΚΙΑ: D18 - 25, D25 - 35, D35 - 45, D45 - 55, D55 και άνω ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων. Έ χετε το  δ ικα ίω μ α  να επ ιστρέφ ετε τ ο / τα  π ρ ο ϊό ν /·τα  ηου αγοράσατε σε 15 η μ έρ ες  από την η μερ ο μ ην ία  παραλαβής, στην περίπτωση που 
αλλά ζετε  γνώ μ η  για  ο ηο ιονδήηοτε λό γο , και ε μ ε ίς  θα  σας επ ισ τρέφ ουμε τα χρήματά σας. Επιβαρύνεστε μ ε  το έ ξο δ α  επ ιστροφ ής, ενώ  τα έ ξο δ α  αποστολής δ εν  εη ιο τρ έφ ο ντ

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ 18%



Μόνιμες ΣτήΑες

Γ εγ ο ν ό τα  
και

Σ υ μ β ά ν τα

C3Z2 D
Ε Π ' Α Υ Τ Ο Φ Ω Ρ Ο  
Σ Τ Η Ν  Κ ΑΚΑΒΙΑ

Συνελήφ θη από ά νδ ρ ες  του  
Τμήματος Ασφαλείας Ιωαννίνων 
(Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών! και α- 
πεστάλη στον εισαγγελέα Πλημ- 
μελειοδικών Ιωαννίνων, ο Valari 
Viktor του Lambi και της Flutura, 
γεν. το  1976 στην Αυλώνα Αλβα
νίας, στρατιώτης, ύστερα από α
ξιολόγηση πληροφοριών περί δια- 
κινήσεως ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω συ
νελήφθη στην Ελληνοαλβανική με
θόριο, στην περιοχή Κακαβιάς, κα
τά τη στιγμή που αποπειραθηκε να 
πωλήσει σε αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφαλείας Ιωαννίνων 
που εμφανίσθηκαν ως αγοραστές, 
ένδεκα κιλό ακατέργαστης ινδικής 
κάνναβης. Η συνάντηση έγ ιν ε  
ύστερα από πολύμηνη συνεργασία 
και επαφές αστυνομικών που ε- 
ντόθηκαν λίγες ημέρες προ της ε 
π' αυτοφώρω συλλήψεως.

Το χασίς εισήγαγε ο ανωτέρω 
Αλβανός στη χώρα μας, μαζί με 
συνεργάτη του Αλβανό υπήκοο ο 
οποίος κατά τη στιγμή της συναλ
λαγής και σύλληψης ήταν κρυμμέ
νος στην οριογραμμή των συνό
ρων και διέφυγε τη σύλληψη, α
φού πρώτα πυροβόλησε ανεπιτυ- 
χώς κατά των αστυνομικών.

Αξίζει να σημειωθεί δε ότι οι πα
ραπάνω αποτελούν μέλη σπείρας 
Αλβανών που εισάγουν, διακινούν 
και εμπορεύονται στη χώρα μας 
μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών.

Α Ρ Χ Α ΙΟ Κ Α Π Η Λ Ο Ι
Σ Τ Η Ν  Α Μ Φ ΙΣ Σ Α

Σπείρα αρχαιοκαπήλων ε ξά ρ 
θρωσαν πρόσφατα άνδρες του 
Τμήματος Ασφαλείας Αμφισσας,

Αστυνομική Επιθεώρηση

αξιοποιώντας κατά τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο πληροφορίες που 
αφορούσαν παράνομες ανασκα- 
φές που πραγματοποιήθηκαν στην 
κοινότητα Αγίας Ευθυμίας Φωκί
δας. Τη σπείρα αποτελούσαν οι: α) 
Δεδούσης Ευθύμιος του Ιωάννη, 31 
ετών, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοι
κος Αγ. Ευθυμίας β| Δερμόνης 
Δημήτριος του Ευθυμίου, 35 ετών, 
κάτοικος Αμφισσας, σιδηρουργός 
γΙ Απέρη Δήμητρα συζ. Νικολάου, 
48 ετών, κάτοικος Αθηνών και δΙ 
Πάγκος Ευάγγελος του Αλεξάν
δρου, 45 ετών, κάτοικος Αμφισ
σας, ξενοδόχος. Στην κατοχή των 
τριών πρώτων βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν συνολικά 48 αρχαία α
ντικείμενα (τριφυλλόστομες οινο- 
χόες, λύκηθοι, πήλινα ειδώλια με 
διάφορες παραστάσεις, μια χάλκι
νη οκτάσχημη πόρπη κ.λ.π.Ι. Επίσης 
στην κατοχή του Δεδούση βρέθη
καν και κα τασ χέθηκαν 19 μα
σούρια δυναμίτιδα και 4 ηλεκτρικοί 
πυροκροτητές με καλώδια, που 
αφήρεσε από τη μεταλευτική εται
ρία ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟ, στην οποία 
εργάζεται.

Τα παραπάνω αρχαία αντικείμενα 
προέρχονται από παράνομη ανα- 
σκαφή τριών αρχαίων τάφων που 
πραγματοποίησαν από κοινού στην 
Αγία Ευθυμία και στην αυλή της πα
τρικής οικίας του Δεδούση οι πα
ραπάνω δράστες.

Αυτά σύμφωνα με τ ις  ε 
κτιμήσεις αρχαιολόγου, ανήκουν 
σε τάφ ους ηροχριστιανικής ε 
ποχής και χρονολογούνται από τα 
αρχαϊκά έως τα κλασικά χρόνια και 
συγκεκριμένα από τον 7ο έως τον 
4ο π.Χ. αιώνα, η δε αρχαιολογική 
και ιστορική τους αξία είναι πολύ 
μεγάλη.

Χ Α Σ ΙΣ Ο Φ Υ Τ Ε ΙΑ  ΓΙΓΑΣ  
Σ Τ Η  Μ Ε Σ Σ Η Ν ΙΑ

Υστερα από συντονισμένες ε 
νέργειες και συνεργασία ανδρών 
του Αστυνομικού Τμήματος Γαργα- 
λιάνων και του Τμήματος Ασφα
λείας Καλαμάτας, εξαρθρώθηκε 
τριμελής σπείρα χασισοκαλλιερ- 
γητών, που καλλιεργούσε τη με
γαλύτερη μέχρι σήμερα γνωστή 
χασισοφυτεία στην περιοχή Μεσ
σηνίας.

Οπως προέκυψε από προανάκρι
ση που πραγματοποίησε το Τμήμα 
Ασφαλείας Καλαμάτας, δράστες 
της εκ τετα μ ένη ς  και συστημα
τικής αυτής χασισοκαλλιέργειας 
είναι οι: αΙ Κόκλας Διονύσιος του 
Νικολάου, 43 ετώ ν αγρότης, β) 
Σ τασ ινόπ ουλος Φ ώ τιος του  
Χρήστου, 36 ετώ ν, ιδ ιοκτήτης 
μπαρ γ| Χαλαζωνίτης Παναγιώτης 
του Ιωάννη, 40 ετών, οικοδόμος. 
Ολοι τους είναι κάτοικοι Γαργαλιά- 
νων. Η υπόθεση εξιχν ιά σ θηκε 
ύστερα από πολυήμερες έρευνες, 
ενέδρες και ύστερα από αξιολό
γηση σχετικών πληροφοριών. Ο 
συνολικός αριθμός χασισοδέν- 
δρων ανέρχεται σε 1697 και καλ
λιεργούνταν σε δύο διαφορετικά 
σημεία της περιοχής των Γαργα- 
λιάνων. Η μία φυτεία βρισκόταν 
στην περιοχή "Χοχλαστή" στην ο
ποία υπήρχαν 1209 δενδρύλια και η 
δεύτερη στην περιοχή "Πάνιτσα" 
που υπήρχαν 488 δενδρύλια, τα ο
ποία εκριζώθηκαν και κατασχέθη
καν μαζί με διάφορα άλλα πει
στήρια.

Η Μ Ε ΓΑ ΛΗ  Μ Π Λ Ο Φ Α
Συνελήφθησαν από άνδρες του 

Τμήματος Οικονομικών Εγκλημά
των της Δ/νσης Ασφάλειας Α τ
τικής και απεστάλησαν συνοδεία 
στον αρμόδιο εισαγγελέα με την 
εις βάρος του σχηματισθείσα δι
κογραφία οι: αΙ Κακοσαίος 
Κων/νος του Ζαχαρία και της Βιο
λέτας, γεν. το 1968 στο Βόλο, ιδιω
τικός υπάλληλος και β) Ευθυμίου 
Κων/νος του Νικολάου και της Αι
κα τερ ίνη ς , γεν. το  1967 στην 
Αθήνα, κάτοικος Ψυχικού, επιχει
ρηματίας. Και οι δύο κατηγο- 
ρούνται για παράβαση των άρθρων 
45 και 385 του Ποινικού Κώδικα για 
εκβίαση κατά συναυτουργία.

Ο Ευθυμίου συνελήφθη εντός  
τουεπίτηςοδούΣτουρνάρη21 ια
τρείου του Αντζουλάτου Σταύρου 
του Ελευθερίου και της Αννας, ια
τρού μαιευτήρα, αμέσως μόλις πα

ρέλαβε από τον ανωτέρω ιατρό το 
προσημειωθέν χρηματικό ποσόν 
των 170.000 δραχμών, το οποίο α
ποτελούσε μέρος συνολικού πο
σού 1.000.000 δραχμών που είχε 
απαιτήσει εκβιαστικά απ' αυτόν. Α
μέσως μετά συνελήφθη έξω  από 
το κτίριο της οδού Στρουρνάρη, ο 
συνεργός του, Κακοσαίος ο ο
ποίος τον ανέμενε να ολοκληρώ
σει τη συναλλαγή. Αιτία της σύλλη
ψης αποτελεί η κατάθεση του Α
ντζουλάτου στην οποία εξιστορεί 
ότι στην κλινική που εργάζετα ι 
πραγματοποιήθηκε υιοθεσία εξώ 
γαμου τέκνου Φιλανδής υπηκόου, 
σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικα
σίες. Σύμφωνα πάντα με την κατά
θεση του γιατρού, δέχθηκε τηλε
φώνημα από άγνωστο άνδρα στο 
σπίτι του, ο οποίος του είπε ότι 
γνωρίζει πως η ανωτέρω υιοθεσία 
είναι παράνομη και ότι ο άγνωστος 
εργάζεταο σε τηλεοπτικό κανάλι 
και εάν δεν του καταβάλει την ίδια 
ημέρα το χρηματικό ποσόν του 
1.000.000 δραχμών θα ανέφερε 
το συμβάν στα ΜΜΕ και θα τον δυ
σφημούσε. Επίσης ο άγνωστος 
ζήτησε να τοποθετήσει τα χρήμα
τα σε σακκούλα και όταν θα του 
χτυπήσουν συνθηματικά το  κου
δούνι του ιατρείου να τα πετάξει 
στο δρόμο από το μπαλκόνι. Μη α- 
νταποκρινόμενος στη συνάντηση ο 
Αντζουλάτος μεσολάβησε δεύτε
ρο τηλεφώνημα και συμφωνήθηκε 
εκ νέου συνάντηση η οποία όμως 
θα γινόταν μέσα στο ιατρείο. Βε
βαίως, ο ιατρός πρόλαβε και ειδο
ποίησε την Ασφάλεια Αττικής (Τμ. 
Οικονομικών Εγκλημάτων) όπου 
προσημειώθηκαν οι 170.000 δραχ
μές που εδόθησαν στους δρά
στες.

Οι κατηγορούμενοι στις ληφθεί- 
σες καταθέσεις τους και στις απο
λογίες τους, παραδέχονται την ε 
νοχή τους και διευκρινίζουν ότι την 
ιδέα για να ζητήσουν χρήματα είχε 
ο Κακοσαίος ο οποίος γνώριζε το 
συμβάν της υιοθεσίας από φίλη 
του συμπατριώτισσα της φυσικής 
μητέρας του νεογέννητου, ενώ ο 
Ευθυμίου συμφώνησε και συνερ- 
γάσθηκε και ήταν αυτός που ανέ
λαβε τα τηλεφωνήματα και τη συ
νάντηση με τον Ατζουλάτο.

Α Ρ Χ Α ΙΟ Κ Α Π Η Λ Ε ΙΑ  
Σ Τ Η Ν  ΠΑΤΡΑ

Συνελήφθη από άνδρες της Υπο
διεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών ο 
Τριανταφυλλίδης Κων/νος του Νι-

- 8 0 0  - Δ εκέμβριος 1 9 9 5



Μόνιμες Στήλε

κολάου και της Μαρίας γεν. το  
1951 στην Πάτρα, τραπεζικός υ
πάλληλος γιατί ύστερα από νομό
τυπη έρευνα στο αυτοκίνητό του 
βρέθηκε να κατέχει δύο λίθινα α- 
γαλματίδια με παράσταση ανδρι
κών κεφαλών, μια χάλκινη φιάλη, έ 
να χάλκινο έλασμα και δύο χάλκινα 
ομοιώματα βουκράνων. Τα ανωτέ
ρω αντικείμενα εξετάσθηκαν από 
αρχαιολόγο της ΣΤ' Εφορίας αρ
χαιοτήτων Πατρών σύμφωνα με 
τον οποίο η χάλκινη φιάλη και το έ 
λασμα εμπίπτουν στις διατάξεις 
του νόμου "περί αρχαιοτήτων" ενώ 
τα υπόλοιπα απεστάλησαν για ειδι
κές εργαστηριακές εξετάσ εις στο 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Στα 
πλαίσια της συνεχιζόμενης προα
νάκρισης με αφορμή τη σύλληψη 
του Τριανταφυλλίδη συνελήφθη- 
σαν επ' αυτοφώρω κατά την ώρα 
που διαπραγματεύονταν την πώλη
ση αρχαίων αντικειμένω ν οι: αΙ 
Σώρρας Αρτέμιος του Βασιλείου 
και της Ολυμπίας γεν. το 1966 στην 
Πάτρα, έμπορος και β) Κοσπέτας 
Κυριάκος του Δημητρίου και της 
Διονυσίας, γεν. το 1954 στην Πά
τρα, εμπορικός αντιπρόσωπος. 
Στην κατοχή τους βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν ένα λυχνάρι πα
λαιοχριστιανικής περιόδου, δύο

πήλινα ειδώλια, ένα χάλκινο αντι
κείμενο δυσδιάκριτων χαρακτηρι
στικών και μια έγχρωμη φωτογρα
φία απεικονίζουσα αρχαία αντικεί
μενα. Τα ανωτέρω αντικείμενα, ε 
μπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 
"περί αρχαιοτήτων". Οι συλληφθέ- 
ντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα 
Πλημ/κων Πατρών.

Κ Τ Η Ν Ο Τ Ρ Ο Φ Ο Σ  Μ Α Λ Α Μ Α
Συνελήφθησαν από άνδρες της 

Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτι
κών της Ασφ. Θεσσαλονίκης οι: α) 
Προδρόμου Σωτήριος του Σπυρί
δωνος και της Φωτεινής, γεν. το 
1971, εργάτης β) Πετκάρης Ιωάν
νης του Κων/νου και της Σουλτά
νας γεν. το 1944 στη Θεσσαλονίκη, 
ηλεκτρολόγος. Ειδικώτερα ο κτη- 
νοτρόφος Κεραμάρης Αντώνιος 
του Αγγέλου και της Αικατερίνης 
γεν. το  1964, κτηνοτρόφος, παρα- 
κολουθούμενος μετά από πληρο
φορίες ως ύποπτος για εμπορία 
ναρκωτικών, καταλήφθηκε να κα
τέχ ε ι και να αποκρύπτει σε χώ
ρους κτηνοτροφικής του μονάδος 
είκοσ ι έ ξ ι  δέμα τα  χασίς σε 
φούντα βάρους 27.600 γραμμα
ρίων και κατασχέθηκε το  ποσόν 
του 1.500.000 δραχμών ως προερ
χόμενο από εμπορία ναρκωτικών.

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ PANAFON

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
περιορισμένου αριόμού συσκευών, 
με ειδικές τιμές για αστυνομικούς 

και κληρικούς
1. AEG 9020 1 5 .0 00
2. SHARP G400 5 5 .0 0 0
3. ERICSSON GH337 4 5 .0 0 0
4. ERICSSON GH198 5 .0 00
5. NOKIA 2110 5 5 .0 0 0

Κόστος σύνδεσης 25.000 Δρχ. + ΦΑΑ, 18%  πληρωτέα με τον πρώτο λογαριασμό
Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 18%

(Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν μονον εφόσον 
οι τηλεφωνικές συσκευές συνοδεύονται με σύνδεση 

στο δίκτυο PANAFON).
Διάρκεια σύμβασης 2 χρόνια.

Kom m unikationsM system e HellasW o n s m s ^

VIS
80.85.110, 094-305.810 & 094-317.200

Ο Προδρόμου λίγο πριν από τη 
σύλληψή του έκανε χρήση χασίς 
από κοινού με τον Κεραμάρη. Ο 
Πετκάρης, διαρκούσης της έρευ
νας προσήλθε στο αγρόκτημα του 
Κεραμάρη με σκοπό να αγοράσει 
χασίς. Ο Κεραμάρης διέφυγε τη 
σύλληψη ενώ οι άλλοι δύο δρά
στες συνελήφθησαν και οδηγήθη
καν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΤΟ Ε ΙΧ Α Ν  Π Α ΡΑ Κ Α Ν ΕΙ
Συνελήφθησαν από άνδρες της 

Αμεσης Δράσης Αττικής, κατηγο
ρούμενοι για παραχάραξη, κυκλο
φορία παραχαραγμένων και για 
παράβαση του νόμου "περί ναρκω
τικών ουσιών" οι: αΙ Δημητριάδης 
Στυλιανός του Αιμιλίου και της φω
τεινής, γεν. το 1944, οδηγός, β) Α- 
γαλιώτης Ιωάννης του Διονυσίου 
και της Ευαγγελίας, γεν. το  1951 
στη Ζάκυνθο, οδηγός και γΙ Κα- 
ραδήμας Ηλίας του Παϊσίου και της 
Θ εοδώ ρας, γεν. το  1940 στην 
Αθήνα, ιδιωτικός υπάλληλος. Οι πα
ραπάνω κατηγορούμενοι επιβαί- 
νοντες σε Ι.Χ. μετέβαιναν σε περί
πτερα της ευρύτερης περιοχής 
και αγόραζαν δύο πακέτα τσιγάρα 
πληρώνοντας με πλαστά πεντοχί
λιαρα και εισπράττοντας τα ρέστα 
σε γνήσια νομίσματα. Σε μια τέτοια

συναλλαγή έγινε αντιληπτή η πλα- 
στότητα ενός πεντοχίλιαρου από 
έναν περιπτερούχο που πήρε τον 
αριθμό κυκλοφορίας του  αυτο
κινήτου και στη συνέχεια το συ
γκεκριμένο όχημα με τους δρά
στες ακολουθήθηκε από παριστά- 
μενο ιδιώτη, και τελικά εντοπίσθη
κε και σταθμεύθηκε από περιπολι
κό της Αμεσης Δράσης. Σε έλεγχο 
που διενέργησαν οι αστυνομικοί 
της Αμεσης Δράσης στο προανα- 
φερόμενο αυτοκίνητο βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν 16 πλαστά πε
ντοχίλιαρα. Κατά την προσαγωγή 
των δραστών στο Τμήμα Οικονομι
κών Εγκλημάτων ο Αγαλιώτης υπέ
δειξε  το χώρο που ήταν εγκατε
στημένο το εργαστήριο παραχά
ραξης. Σε νομότυπη έρευνα που έ 
γινε στο εργαστήριο βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν ένας ηλεκτρονικός 
υπολογιστής, δύο εκτυπωτές, 64 
πλαστά πεντοχίλιαρα, μεγάλη πο
σότητα χαρτιού και μικροποσότη- 
τα ακατέργαστης κάνναβης. Σε έ 
ρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι 
του Καραδήμα βρέθηκε και κατα
σχέθηκε μικροποσότητα ακατέρ
γαστης ινδικής κάνναβης. □

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/τίνος Κούρος

ΤΣΙΣΜ ΕΤΖΟΓΛΟ Υ
ΣΤΟΛΕΣ

Αστυνομίας* Αεροπορίας* Στρατού* Ναυτικού 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τώρα στα καταστήματα μας 
θα βρείτε πέραν της 
παραγγελίας και 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ
Αστυνομίας, Στρατού, 
Αεροπορίας, Ναυτικού 
σε όλα τα μεγέθη 
(με ή χωρίς δικό σας ύφασμα και 
όλα τα παρελκόμενα στολής), 
καθώς και
ΤΖΑΚΕΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
σε όλα τα μεγέθη.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 

ΟΛΕΣ 01 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32, 106 72 ΑΘΗΝΑ 
τηλ. 3612 651 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105, 115 26 (ένανπ σχολής Αστυνομίας) 
τηλ. 6493 047, Fax 6493 046 _______________
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Το χ ρ ο ν ο γ ρ ά φ η μ ά  μας

Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι  ΚΑΙ  ΤΟ ΡΗΜΑ Δ Ι Ν Ω
χης Γαλάτειας ΓρηγοριάΒου - Σουρέλη

Το θεωρούμε πολύ φυσι
κό όσο κι αν είναι οικονομικό 
επώδυνο, να κάνουμε στα 
παιδιά μας δώρα, τώρα τα 
Χριστούγεννα. Από πολύ μι
κρό τους έχουμε πει σαν πα
ραμύθι για τα ελαφόκια του 
Αϊ-Βασίλη που ανυπομονούν 
να εύρουν το αγαπημένο α
μαξάκι του Αγίου, το γεμάτο 
δώρα αμαξάκι. Αλλά και αν ε 
μείς δεν το έχουμε επαρκώς 
τονίσει το γεγονός, το ρα
διόφωνο, η εφημερίδα, το οι
κογενειακό περιοδικό που 
μπαίνει σπίτι μας, το  έχει 
διαλαλήσει. Η Τηλεόραση -ει
δικό αυτό- με έγχρωμη εικό
να λαχταριστό μας έχει επι- 
δείξει τον πλούτο των διαθέ
σιμων πραγμάτων που περι
μένουν απλό την δική μας ε 
πιλογή.

Το να κάνουμε δώρα στα 
παιδιά μας -δεν θέλω να ε 
πεκταθώ στα ανήψια, βαφτι
στήρια, παιδιά φίλων- δεν εί
ναι πια συνήθεια. Είναι νόμος, 
βασικός νόμος που επάνω 
του στηρίζεται η οικογε
νειακή ηρεμία, ισορροπία, οι 
καλές σχέσεις μας τέλος 
πόντων με τα παιδιά μας. Δεν 
είμαι εγώ που θα σας προ
τείνω να αγνοήσετε, να δια
γράψετε ή να αντιταχτείτε σε αυτόν τον νόμο. Ξέρω τις συνέπειες και 
τις κυρώσεις. Επειτα, πιστεύω στην προσφορά του δώρου. Τόσο πολύ 
πιστεύω στην υλική έκφραση αγάπης, ώστε απορώ γιατί και στα παιδιά 
μας δε μαθαίνουμε πως η ...νομοθεσία των δώρων μπορεί να έχει και 
έναν άλλον αποδέκτη, το γονιό, τον παππού-γιαγιό, το γείτονα στην 
προέκταση, ας πούμε.

Είναι ένα από τα βασικό μαθήματα ζωής, να διδαχτεί το παιδί από 
πολύ μικρό, πως πλάϊ του υπάρχει και άλλος. Αυτός ο άλλος δεν γεν
νήθηκε για να του προσφέρει αλλά περιμένει κι αυτός προσφορά. Είναι 
αυτή η αλήθεια -γιατί είναι αλήθεια αυτό το μάθημα- που αποσιωπόται 
στη σημερινή αγωγή και έχει αποτελέσματα καταστροφικό. Η αυτονο
μία, ο εγωκεντρισμός, η θεοποίηση του δικού μου μόνο. Εγώ, που αγνοεί 
ή αντιστρατεύεται το ΕΣΥ, είναι αιτία αποξένωσης από το κοινωνικό 
σύνολο. Αιτία μοναξιάς που θα γίνει τόσο αβάσταχτη, ώστε για να την

αντέξει το  παιδί μεγαλώνο
ντας θα χρειαστεί δεκανίκια. 
Δεκανίκια που μπορεί να ονο
μάζονται Ναρκωτικά, Αλκοόλ 
ή ό,τι άλλο υποκατάστατο.

Παιδί που δεν έχει μάθει 
να στερείται για τον άλλον 
είναι το άτομο που θα προ
χωρήσει σε έναν γόμο για να 
λύσει τα ΔΙΚΑ ΤΟΥ αισθημα
τικά, οικονομικά, σεξουαλικά, 
κοινωνικά προβλήματα, να 
γεμίσει το όποιο κενό ΤΟΥ. 
Ξέρει να κλείνει το  ρήμα 
ΠΑΙΡΝΩ μόνο στο πρώτο 
πρόσωπο αλλά σε όλους 
τους χρόνους "Πήρα, θα Πά
ρω, Παίρνω κλπ." Κι όταν μά
θει πως η γλώσσα και η Ζωή 
έχει και άλλο πρόσωπο, το Ε
ΣΥ τότε θα συγκρουστεί μαζί 
του θα έχει ανταγωνιστική 
σχέση που δε θα του εξα 
σφαλίσει ευτυχισμένο γόμο. 
Αλλά και στους άλλους το
μείς ο βίος του δε θα είναι 
ανθόσπαρτος.

Είναι μεγάλη ανάγκη λοι
πόν να μάθουμε στο παιδί 
μας ότι υπάρχουμε και εμείς 
που καρτερούμε την υλική, 
χειροπιαστή απόδειξη της α
γάπης του. Και βεβαίως υ
πάρχουν και άλλες ευκαιρίες 
για το μάθημα αυτό -η γιορτή 

των γονιών ή των παπουδογιαγιάδων- αλλά ειδικό τα Χριστούγεννα, εί
ναι η ιδιαίτερη στιγμή.

Θέλω εδώ να κάνω μια επισήμανση. Το δώρο που θα μας γίνει, πρέ
πει να είναι από το δικό του υστέρημα. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να 
προσφέρω με του άλλου τα λεφτά, είναι, όπως λέει ο λαός μας, απάτη, 
με ξένα κόλυβα να κάνω μνημόσυνα.

Μην αντιτόξετε ότι το παιδί πού θα βρει τα λεφτό. Καιρός να μάθει 
πως ούτε εσείς τα βρίσκετε στο δρόμο και πως η αγάπη σας και όχι 
ο πλούτος σας επιτρέπει να τους κάνετε δώρα. Η αγάπη σας, η έγνοια 
σας, η πρόθεσή σας να τους δώσετε χαρά Και βεβαιώστε τους πως 
σιγουριά έχετε  ότι και σας γνοιάζονται και σας αγαπάνε και πρόθεση 
έχουν να σας δώσουν χαρά. Και έπειτα δείξτε τους πόσο στ'αλήθεια 
εκτιμάτε τα μικροπράγματα. Μικροπράγματα που μπορούν τα πιο πολλά 
να φτιαχτούν από τους ίδιους. □

Είναι μεγάλη ανάγκη να μάθουμε στο παιδί μας ότι υπάρχουμε και εμείς  
που καρτερούμε την υλική, χειροπιαστή απόδειξη της αγάπης του. 

Βεβαίω ς υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες για το μάθημα αυτό 
αλλά ειδικά τα Χριστούγενγα, είναι η ιδιαίτερη στιγμή.

, ·ι>Ξ····-· ■ __"___
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Μόνιμες Στήλε

"Η ζε ις  α φ ή ζ ε ις  ου Ο νήζεις εν  πολεμώ  "
Προήλθεν από αρχαίο χρησμό και χρησιμοποιείται το πρώτο μέρος, 

"ήξεις αφήξεις", προκειμένου να δηλωθεί η ασάφεια μιας γνώμης από 
την οποία δεν είναι δυνατόν να βγάλει κανείς συμπέρασμα.

"Αυγό το υ  Κολόμβου"
Ο Κολόμβος στην προσπάθεια του να πείσει το βασιλικό ζεύγος της 

Ισπανίας πως ήταν πολύ εύκολο και απλό να πάει κανείς στην Κίνα από 
τα δυτικά, έσπασε ένα αυγό και το έστησε όρθιο.

"Δέσπ οτα μέμνησ ο τω ν Α θηναίω ν"
Το 498 π.Χ. οι Ιωνες με τον Αρισταγόρα και τον Ιστιαίο και με τη 

βοήθεια και των Αθηναίων και Ερετριέων, εκυρίεψαν και πυρπόλησαν 
τις Σάρδεις. Οταν ο Δαρείος πληροφορήθηκε την πυρπόληση των Σάρ- 
δεων και τη σύμπραξη των Αθηναίων με τους Ιωνες, θύμωσε και ρώ- 
τησε τι ήσαν οι Αθηναίοι. Σαν έμαθε τι ήσαν, άρπαξε το τόξο του, κι 
άφησε ένα βέλος να πετάξει προς τα βάθη του ουρανού και είπε: “Ζευ, 
αξίωσόν με να εκδικηθώ τους Αθηναίους". Κατά διαταγήν του δε ένας 
δούλος του υπενθύμιζε τρεις φορές την ημέρα. "Δέσποτα, μέμνησο 
των Αθηναίων", λέγεται όταν θέλουμε να υπενθυμίσουμε μία υποχρέω
ση, το καθήκον ή απλώς "μη με ξεχνάς".

"Φ οβού το υ ς  Δαναούς και δώ ρα  φ ε ρ ο ν τε ς "
Φοβούμαι τους Δαναούς και δώρα φέροντας, είπεν ο αρχιερεύς 

Λαοκόων στους Τρώες για να τους αποτρέψει να δεχτούν μέσα στα 
τείχη το Δούρειο Ιππο, τον οποίον οι Ελληνες είχαν αφήσει κάτω από 
τα κάστρα τους.

Με τη φράση αυτή ο Βιργίλιος (εις την Αινειάδα II, 491 αποδίδει το 
δόλο σαν χαρακτηριστικό γνώρισμα του ελληνικού γένους. Η φράση έ 
χει σήμερα την έννοια πως πρέπει να προφυλαγόμαστε από έναν εχθρό 
ανεξάρτητα αν φαίνεται γενναιόδωρος ή αγαθός προς στιγμήν.

"Δ υσ τυχώ ς επ τω χ εύ σ α μ εν"
Κατά τη συνεδρίαση της Βουλής της 1/13 Δεκεμβρίου του 1893 ο 

Τρικούπης εδήλωσεν από το επίσημο βήμα την αδυναμία του κράτους 
προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και την ανάγκη διαπραγμα
τεύσεων με τους δανειστάς. Τότε είπε την περίφημη φράση. ΙΣπ.Μαρ- 
κεζίνη: Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, σελ.247, τόμ.Β’.

"Η μεγάλη  ιδέα"
Πάει και αυτός για τη μεγάλη ιδέα, λέμε για κάποιον που καταβάλλει 

αξιόλογη προσπάθεια για την επίτευξη ενός σκοπού. Αμέσως μετά το 
πάρσιμο της Πόλης εδημιουργήθηκαν αισιόδοξες ελπίδες για την τύχη 
του υποδούλου Ελληνισμού. Ριζώθηκε στις καρδιές του λαού η πεποί
θηση της ανάκτησης της Πόλης και της Αγιό Σόφιάς. "Πάλι με χρόνια 
με καιρούς, πάλι δικά μας θάναι". Η πεποίθηση αυτή ονομασθείσα "με
γάλη ιδέα" αποτέλεσε το εθνικό ιδεώδες των Ελλήνων από την άλωση 
της Πόλης μέχρι σήμερα.

Γ ιατί
Αέμε έτσι

"Μ έλ ι γάλα"
Οταν δύο ή περισσότερα άτομα ανανεώσουν τις φιλικές σχέσεις 

τους λέμε ότι τα πάνε “μέλι - γάλα". Προέρχεται από την περιγραφή 
της γης της Επαγγελίας, στην οποία έρρεε μέλι και γάλα. Συναντάται 
στα βιβλία της Παλαιός Διαθήκης (Εξόδου Γ. 8, Γ. 17, ΛΓ. 3, Αριθμοί. ΙΔ. 
8, ΙΣΤ. 14, Ιερεμίου ΛΒ. 22, Δευτερονομίου ΣΤ. 31.

"Ας ό ψ ε τα ι"
Δηλαδή ας έχει το κρίμα ο υπεύθυνος. Προήλθεν από την Ευαγγε

λικήν ρήση: "Αθώος, είμαι από του αίματος του δικαίου τούτου. Υμείς 
όψεσθε" (Ευαγ. Ματθαίου ΚΖ-24). Αυτά ήταν τα λόγια του Ποντίου Πι
λάτου όταν οι Ιουδαίοι επίμεναν να απολυθεί ο ληστής Βαραββάς και 
να σταυρωθεί ο Ιησούς.

"Εισάγει καινά δαιμόνια"
Λέγεται για κάποιον ο οποίος εισηγείται νεωτεριστκές ιδέες. Ο Σω

κράτης κατηγορήθηκε ότι εισάγει καινά δαιμόνια. "Αδικεί Σωκράτης, ους 
μεν η πόλις θεούς νομίζει, ου νομίζει ζει έτερα δε καινά δαιμόνια ει- 
σάγων" (Ξενοφώντος Απομνημονεύματα - Πλάτωνος, Απολογία Σωκρά- 
τουςΙ.

"Τραγική ε ιρ ω ν ε ία "
Η φράση προέρχεται από την αρχαία τραγωδία. Μ'αυτήν εκφράζε

ται η αντίθεση μεταξύ εκείνων τα οποία γνωρίζει ο θεατής και που 
είναι πραγματικότητα και εκείνων τα οποία ο επί σκηνής ηθοποιός λέγει 
ή επιδιώκει.

"Καβάλησε το  καλάμι"
Ο Αγησίλαος αγαπούσε υπερβολικά τα παιδιά του. Λέγεται ότι, όταν 

αυτό ήσαν μικρά, έπαιζε μαζί τους, μέσα στο σπίτι, καβαλώντας σαν 
σε άλογο ένα καλάμι. Κάποια μέρα όμως, τον είδε ένας φίλος του. Ο 
Αγησίλαος τον παρακάλεσε να μην ειπεί τίποτα σε κανέναν προτού γίνει 
κι'αυτός πατέρας, αλλά εκείνος το είπε και σε άλλους. Ετσι έμεινε η 
φράση "καβάλησε το καλάμι" που τη λέμε για κάποιον που τα μυαλά 
του πήραν αέρα. ΙΙ.Πούλλου: Ιστορικά ανέκδοτα).

"Επ ιμενίδειος ύπνος"
Λέγεται για μακάριο ή πολύωρο ύπνο. Ο Επιμενίδης είχε περιπλανη- 

θεί και έμεινε κοιμισμένος σε μια σπηλιά επί πενήντα επτά ολόκληρα 
χρόνια, ψάχνοντας να βρει ένα αρνί του πατέρα του.

Οταν εξύπνησε, ζητούσε το αρνί, γιατί ενόμιζεν ότι λίγο είχε κοιμη
θεί. Επειδή όμως δεν το εύρισκε, εγύρισε ξανά στο χωράφι απ'όπου 
ξεκίνησε και είδεν ότι άλλος ήταν ο ιδιοκτήτης του χωραφιού. Αλλά και 
στο σπίτι του δεν τον γνώρισαν και μόνον αφού βρήκε τον μικρότερο 
αδελφό του, γέροντα πλέον, έμαθε την αλήθεια. Λένε μάλιστα πως ο 
Επιμενίδης έζησε 157 έτη και γέρασε σε 57 μέρες. □

(Λαογραφία Γ. Σιέττου)
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Δ ια γω ν ισ μ ό ς  Φ ω το γ ρ α φ ία ς

Α ' Βραβείο (εκτός συναγωνισμού): 
"Μυκονιάτικη οπτασία" (Ν. Ζωγράφου)

Στις 17 Νοεμβρίου, συνήλθε η Επιτροπή για την εξαγωγή αποτελε
σμάτων του Α' διαγωνισμού φωτογραφίας, που οργάνωσε το περιοδικό 
"Αστυνομική Επιθεώρηση" αποτελούμενη από τους:

1. Βουδούρογλου Δημήτριο, καθηγητή φωτογραφίας,
2. Καλιακούδα Κων/νο, καθηγητή φωτογραφίας,
3. Πάσχο Στέφανο, καθηγητή φωτογραφίας,
4. Σκιαδόπουλο Σπυρίδωνα, εκπρόσωπο της χορηγού εταιρείας,
5. Μακρή Χρήστο, εκπρόσωπο του περιοδικού "Αστυνομική Επιθεώ

ρηση".
Η επιτροπή αφού άνοιξε τους φακέλλους των συμμετασχόντων διε- 

ηίστωσε ότι:
α. Για το θέμα "Σκηνές Υπηρεσιακής Καθημερινότητας" υπήρχε 

πολύ περιορισμένη συμμετοχή, μόνον τεσσάρων εγκύρων συμμετοχών, 
οι οποίες κρίθηκαν ευάριθμες για την απονομή των αθλοθετηθέντων 
βραβείων.

β. Για το θέμα "Ελληνική Φ ύση -  Ελληνική Παραδοσιακή Αρχι

τεκτονική", υπήρχαν σαράντα ένα συμμετοχές (με διακόσιες πενήντα 
φωτογραφίες και διαφάνειεςΙ, και ως εκ τούτου προέβη στην επιλογή 
των καλυτέρων φωτογραφιών και απένειμε παμψηφεί τα τρία βραβεία 
και τους τρεις επαίνους, όπως είχαν αθλοθετηθεί, ως κατωτέρω:

Α '  βραβείο (εκτός συναγωνισμού και αθλοθετήσεως)*:

"Μυκονιάτικη οπτασία" ΙδιαφάνειαΙ και
"Ανοιξιάτικο τοπίο" (φωτογραφία) του Αστ/μου Α' Ζωγράφου Νικο

λάου.
Α '  βραβείο: (φωτογραφική μηχανή LEICA mini zoom)
Φωτογραφία Όλυμπος Καρπάθου" του Ανθ/μου Δράκου Κομνηνού.
Β' βραβείο: (εκτυπωτής LPL 66-sii)
Φωτογραφία "Ενιππέας” του Αστυφύλακα Κυτίδη Ιωάννη.
Γ '  βραβείο: (Slide Projector LEICA PI 501
Διαφάνεια "Θεσσαλικό Ανοιξιάτικο Τοπίο" του Αστ/κα Μαρούδα Αθαν.
Επαινος: (φωτογραφικό βιβλίο)
Διαφάνεια "Ι.Μ. Βατοπεδίου" του Λιάτσου Νικολάου.
Επαινος: (φωτογραφικό βιβλίο)
Φωτογραφία "Γεφύρι Μανώλη" του Ανθ/μου Μπότα Ιωάννη.
Επαινος: (φωτογραφικό βιβλίο)
Φωτογραφία "Φθινοπωρινή μοναξιά" του Αστ/κα Παπαδόπουλου Κυρ.

* Σύμφωνα με έγγραφη επιθυμία του ιδίου.

Αποϋελεσμαυα 
Α' Διαγωνισμού 

Φωυογρ αφίαδ

Α ' Βραβείο (εκτός συναγωνισμού): "Ανοιξιάτικο τοπίο"

Επίσης, θεώρησε ως εξαιρετικές και άξιες να μνημονευθούν

και τις εξής φωτογραφίες ή διαφάνειες:
1. "Ηλιοβασίλεμα" διαφάνεια του Αρχιφύλακα Πέτρου Παναγιώτη.
2. "Παιχνίδια Αρχιτεκτονικής στη Σύμη” φωτογραφία του Υπαστυνό- 

μου Α' Τουφεξή Σταύρου.
3. "Ελατα με χιόνια" διαφάνεια του Αστυνόμου Β' Δήμου Γεωργίου.
4. "Σπιναλόγκα" διαφάνεια του Χαβατζά Δημητρίου.
5. "Γκαμήλα" φωτογραφία του Αρχιφύλακα Μπράτη Ιωάννη.
6. "Καστοριά" φωτογραφία του Αρχιφύλακα Πόπη Διονυσίου.
7. "Λιμνοθάλασσα" διαφάνεια του Αστυφύλακα Τροχάτου Γεωργίου.
8. "Αποψη Γυθείου" φωτογραφία του Αστυνόμου Β' Κονταρίδη 

Χρήστου.
9. "Σοκάκι στην Ανω Σύρο" φωτογραφία του Υπαστυνόμου Α' Θωμά- 

κου Δημητρίου.
10. "Ι.Μ. Αγιου Ιωάννη του Προδρόμου στο Ρόγκοβο" φωτογραφία 

της Σουζάνας Λουκά.

Αστυνομική Επιθεώρηση - 8 0 4  - Δ εκέμβριος 1 9 9 5



Δ ια γω ν ισ μ ό ς  Φ ω το γ ρ α φ ία ς

"Ψαράς Μεσολογγίτης" (κάτω), "Φθινοπωρινή Φύση" (κάτω 
δεξιά), "Ανοιξη" (δεξιά), "Δειλινό στη Λιμνοθάλασσα του Με
σολογγίου" (δεύτερη από πάνω) Νικολάου Ζωγράφου.

Δεκέμβριος 1 9 9 5 - 8 0 5  - Αστυνομική Επιθεώρηση



Δ ια γω ν ισ μ ό ς  Φ ω το γ ρ α φ ία ς

Επάνω: "Ολυμπος Καρπάθου" Δράκου Κομν. ΙΑ' Βραβείο). 
Κάτω: "Θεσ/λικό Ανοιξ. τοπίο" ΑΘ. Μαρούδα. (Γ' Βραβείο) 
Δεξιά: "Φθινοπωρινή Μοναξιά" Κυρ. Παπαδόηουλου(Επαινος)

• '/  f

4  * -  ■

··>*.

Αστυνομική Επιθεώρηση - 8 0 6  - Δ εκέμβριος 1 9 9 5



Δ ια γω ν ισ μ ό ς  Φ ω το γ ρ α φ ία ς

Δ εκέμβριος 1 9 9 5 - 8 0 7  - Αστυνομική Επιθεώρηση
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Μ ό ν ιμ ε ς  Σ τ ή λ ε ς

Η αλληλογραφία μας

□
WHT A l l

ΗΙΗ3Λ3Θ1Π3 ΗΧΙΜΟΜΥΤΖΑ

Β Η  κα Τερτιρόγλου Αννα, υπάλληλος του Ιδρύματος "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕ- 
ΛΕΗΜΩΝ" στη Θεσσαλονίκη, ευχαριστεί θερμότατα και συγχαίρει 
τον Υπαστυνόμο Α ' κ. Κουμουνδούρο Ιωάννη που υπηρετεί 
στο Α.Τ. Μεσσήνης Νομού Μεσσηνίας, για όλες τις προσπάθειες 
που κατέβαλε, πέρα από το  καθήκον του, και που είχαν σαν απο
τέλεσμα την ανεύρεση μητέρας η οποία απούσιαζε πολλά χρόνια 
από το γιο της, στη Θεσ/νίκη.

Β Ο  κ. Σταύρος Κλαδούχος από το  Δερβένι Κορινθίας, ευχαριστεί 
θερμό και συγχαίρει όλη την Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας
και ιδιαίτερα τον Δ /ν τή  κ. Παναγιωτόπουλο, οι οποίοι, μετά από ε 
κτεταμένες και συντονισμένες έρευνες, κατόρθωσαν να βρουν μέ
σα σε μια χαράδρα τελείως απροσπέλαστη, το γιο του που είχε 
εξαφανιστεί την προηγούμενη μέρα.

Κ Ι Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας κος Νί
κος Παπανικολόου, σε ευχαριστήρια επιστολή του που απευθύνεται 
προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης αναφέρει: "Το ΔΣ του Νοσοκο
μείου Καρδίτσας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια 
τη διοίκηση της Σχολής Α στυφ υλάκω ν Καρδίτσας, καθώς και 
όλους τους Δ όκιμ ους α σ τ υ φ ύ λ α κ ε ς  για την εθελοντική και πρό
θυμη προσφορά αίματος. Τέτοιες ενέργειες-επισημαίνει στην επι
στολή του ο κος Παπανικολόου- τιμούν το  Σώμα της Ελληνικής Α
στυνομίας για την ευγενή προσφορά προς το συνάνθρωπο.

Β Ο  Πρόεδρος του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Γρεβενών κ.Σιούλης 
Ιωάννης, ευχαριστεί την Αστυνομική Δ ιεύθυνση Γρεβενώ ν και 
ειδικότερα το Τμήμα Τροχαίας Γρεβενών για την πολύτιμη βοήθειά 
τους στην επιτυχή διεξαγωγή των Διεθνών Αγώνων Μοτοσυκλέ- 
τας "TRIAL" που έγιναν πρόσφατα στα Γρεβενό.

Β Ο  Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Τμήματος 
της Διεθνούς Ενωσης Αστυνομικών, εκφράζουν τις θερμές τους 
ευχαριστίες προς το Διευθυντή και όλο το προσωπικό της Αστυν. 
Δ ιεύθυνσης Δ ω δεκανήσ ου, για την άρτια οργάνωση και λήψη 
αστυνομικών μέτρων κατά την επίσκεψη συναδέλφων Αστυνομι
κών από διάφορες χώρες, στο νησί της Ρόδου, με την ευκαιρία της 
συμπλήρωσης 30 χρόνων από την ίδρυση της ΙΡΑ στην Ελλάδα.

Β ΙΟ  κ. Χρήστος Χατζησταύρου, κάτοικος Περάματος, ευχαριστεί 
θερμό τον Α ρχιφ ύλακα Τ ζιβ ελ έκα  Γρηγόριο και Α στυφύλακα  
Παντελάκο Παντελή που υπηρετούν στην Αμεση Δράση Αττικής, 
οι οποίοι, αφού μετέβησαν γρήγορα στην οικία του μετά από τη
λεφώνημα γείτονα, πρόλαβαν και συνέλαβαν έναν από τους δύο 
Αλβανούς που απειλούσαν με μαχαίρι και πιστόλι την γυναίκα του 
και τα παιδιά του, με σκοπό να τους ληστέψουν. Ο κος Χατζη
σταύρου στην ευχαριστήρια επιστολή του που απευθύνει προς την 
Δ/νση Αμεσης Δράσης, μεταξύ άλλων επισημαίνει·. "Πιστεύω ότι, 
αν οι ανωτέρω Αστυνομικοί δεν είχαν ενεργήσει αστραπιαία και 
δεν έδειχναν την απαιτούμενη ψυχραιμία τώρα θα θρηνούσα την 
οικογένεια μου".

Β Ο  κος Πανόπουλος Πέτρος κάτοικος Διονύσου, εκφράζει τις ευχα
ριστίες του προς όλους τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Α
σ φ α λεία ς  Αττικής, για την ανεύρεση και επιστροφή του κλεμμέ
νου αυτοκινήτου του μέσα σε λίγες ημέρες.

Β Ο  Δήμαρχος Αθηναίων κ. Δημήτριος Αβραμόπουλος, ευχαριστεί 
θερμά για τη συμπαράστασή του τον Α στυνομικό Δ ιευθυντή  
Δω δεκανήσου κ. Σταύρο Παναγιω τακόπουλο, στην εθνικής 
σημασίας πρωτοβουλία, για την υιοθεσία του ακριτικού νησιού Κα- 
στελλόριζου από την πόλη των Αθηνών.

Β Ο  Πρόεδρος της Κοινότητας Πετροχωρίου Αιτωλ/νιας κ. Γ. Ρόδας, 
εκφράζει τα συγχαρητήριά του προς το Διοικητή και όλο το προ
σωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Θ ερμού, για την επιτυχή και 
έγκαιρη επέμβασή τους που είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση 
της αποτρόπαιας πράξης που πραγματοποίησε νεαρός κάτοικος 
του χωριού τους σε βάρος υπερήλικης γυναίκας.

Β Η  Επιτετραμένη της Δημοκρατίας της Ινδονησίας στην Αθήνα κα 
MOENIROH SYRADI, εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Μανόλη Χουρδόκη, για 
την συνεισφορά της Ελληνικής Αστυνομίας στον τομέα της ασφά
λειας, κατά την επίσκεψή της στην Θράκη. Ιδιαίτερα συγχαίρει τις 
Αστυνομικές Δ ιευθύνσ εις Εβρου, Ροδόπης και Ξάνθης,οι ο
ποίες, εκτέλεσαν το καθήκον τους με ζήλο, επαγγελματισμό και 
διακριτικότητα, όλο το διάστημα της παραμονής στη Θράκη.

Β Ο  Πρόεδρος των Εορταστικών Εκδηλώσεων "36α ΠΕΡΔΙΚΕΙΑ" κος 
Χονδροματίδης Περικλής, σε ευχαριστήρια επιστολή του που α
πευθύνει προς τον Αστυνομικό Επιθεωρητή Δυτ. Μ ακεδονίας  
Ταζίαρχο κ. Τριανταφύλλου Γεώ ργιο , μεταξύ άλλων αναφέρει: 
"Η Επίτιμη Οργανωτική Επιτροπή των Εορταστικών Εκδηλώσεων 
"36α ΠΕΡΔΙΚΚΕΙΑ" 1995, που διεξήχθησαν στον Περδίκκα Εορδαίας 
με πρωτοφανή, για τα αθλητικά και πολιτιστικά χρονικά της Ελλη
νικής Περιφέρειας, επιτυχία, διερμηνεύουσα και τα αισθήματα των 
χιλιάδων θεατών που παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις, σας α
πευθύνει τις ευχαριστίες της, για την πολύμορφη αρωγή σας, στην 
πολιτιστική αναβάθμιση της Ελληνικής Περιφέρειας και την αποτε
λεσματική συμβολή σας στον ιστορικό θεσμό των "ΠΕΡΔΙΚΕΙΩΝ".

ΒΕυχαριστούμε θερμά τον συνάδελφο Α στυνόμο Β' κ. Κ ω ν/νο  
Παπαδάκη που υπηρετεί στο Β' Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου για 
τη συνεργασία του. Οσον αφορά τα συνταξιοδοτικά θέματα στα 
οποία αναφέρεται στην επιστολή του, ευχαρίστως θα μπορούσε 
να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά, επειδή θεωρούμε ότι είναι πράγματι 
πολύπλοκα και πολλές φορές η αποσπασματική παρουσίασή τους 
θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση στους συναδέλφους αντί 
να τους διευκολύνει, παραθέτουμε στη συνέχεια τα τηλέφωνα του 
3ου Τμήματος της Δ /νσ ης Οικονομικών όπου, οι κ.κ. συνάδελ
φοι, μπορούν να ενημερώνονται με σαφήνεια και υπεύθυνα για 
συνταξιοδοτικά θέματα: τηλ: 8 6 .7 4 .3 0 5  και 8 6 .5 8 .6 6 6 .

Β Ο  κ. Γκουντέλας Αντώνιος κάτοικος Καρδίτσας, ευχαριστεί τους 
Δόκιμους Α σ τυφ ύλακες της Σχολής Α σ τυφ υλάκω ν Καρδί
τσ ας για την ανθρώπινη προσφορά τους σε αίμα, 110 φιάλες), το 
οποίο χορηγήθηκε στην σύζυγό του σε εγχείρίση ανοικτής καρδιάς 
που υποβλήθηκε πρόσφατα. Επίσης, στην ίδια επιστολή, ευχαριστεί 
και το Δ ιο ικητή  τη ς  Σχολής Α στυνομικό Υπ οδιευθυντή κ. 
Καλλιατζή Δημήτριο για την συμπαράστασή του στο ίδιο θέμα.Π 

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώ ργιος Χονδροματίδης  

Επανόρθωση
Η παλιά ονομασία του χωριού Μελάς Καστοριάς είναι Στστιστα και όχι 
Σιάτιστα, όπως εκ παραδρομής ανεγράφη στο  τεύχος Νοεμβρίου, 
σελ. 711._________________________

Αστυνομική Επιθεώρηση - 8 0 8  - Δ εκέμβριος 1 9 9 5



Μόνιμες Στήλες

Γ ια eAebdcpes apes
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ευταξία.
2. Οργανο του ανθρώπινου σώμα

τος - Τραγουδισμένο οροπέδιο της 
Κρήτης.

3. Αρχαία χώρα της Ασίας, που οι κά
τοικοί της ανέπτυξαν περίφημο πολιτι
σμό - Κατακόκκινα.

4. Δικά μου (καθ.) - Ο δυτικός άνεμος,
5. Η νότα του διαπασών - Βαοίλης...: 

Λογοτέχνης και θεατρικός συγγρα- 
φ έας(1889- 1975] - Πρόθεση με άρ
θρο.

6. Αγια, ιερά - Ακούστηκε λόγω της 
πτώσης του Ντιβαλιέ - Δωρική ....ίλη.

7. Πλωτά μέσ α  τα ...δ ιανύο υν  - 
Λ εύ κ ιο ς  ...: Ρωμαίος φ ιλόσοφος, 
ποιητής και συγγραφέας (.4-64 Π.Χ.).

8. Ομοια ποιοτικά - Ζαν Πολ...: Γάλλος 
υπαρξιστής φιλόσοφος (1905 - 198 03 -

Είδος χαρτοπαίγνιδου.
9. Μεγάλη μονάδα μέτρησης της 

ταχύτητας - Χουρμαδιές έχει στις... ό
χθες της - Ελληνικό ...73.

10. Κι έτσι η φυλή των Σιαμαίων - Τα 
αρχικά λυρικής μας σκηνής - Γίνονται 
χωρίς τη μεσολάβηση χρονικού δια
στήματος.

11. Τεντωμένα, τεταμένα - "Νόστι- 
μον ...": Τίτλος πεζογραφήματος του 
Ελύτη.

12. Εξέταση του 12ου αιώνα (καθ.) - 
Θ έρετρο της Αργολίδας - Ακινητο- 
ηοιεί.

13. Βασίλειός της Ιωλκού (11ος αι. 
π.Χ.) - Ασιατική χώρα.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Είδος μαντείας.
2. Ορολογία για τη απονομή τίτλου - 

Αρχικά Κρητικής ναυτιλιακής εταιρίας.

♦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2 ♦

3 ♦

4 ♦ ♦

5 ♦ ♦ ♦

6 ♦ ♦

7 ♦

8 ♦ ♦

9 ♦ ♦ ♦

10 ♦ ♦

11 ♦ ♦

12 ♦ ♦

13 ♦

3. Φυτρώνει στις ακροποταμιές - 
Μάρκα ρωσικών αεροσκαφών - Κά
λυμμα της κεφαλής επισκόπου.

4. Κέντρο εκπαίδευσης νεο σύλλε
κτων - Η σύζυγος του Μιχαήλ Γκορ- 
μπατσόφ - Ανατινάχθηκε στην ανε
ξαρτησία της Αλγερίας.

5. Διευκρινίζω, διασαφηνίζω μια έν
νοια - Πόλη της γ ερμανίας.

6. Φιλάρεσκη γυναίκα - Διεθνής Πο
λωνός ποδοσφαιριστής.

7. Κουτσός θεός του Ολύμπου - Το 
χημικό σύμβολο του όσμιου.

8. Δυσκόλευε το Δημοσθένη στην ο
μιλία - Χρονικό επίρρημα - Αρχαίος 
θεός που έδω σε το όνομά του στον 
Αλλάχ.

9. ... Καγιάμ: Π ερ ίφ ημος Π έρσης 
ποιητής και αστρονόμος C12ος αι. π. 
X.) - Την οποία (αρχ.3 - Η γενέτειρα του 
Πυθαγόρα.

10. Αναταραχή, αναστάτωση (μτφ) - 
Μέρη κατάλληλα για ασκητές.

11. Σχετικά με κάποιους αρχαίους φι
λόσοφους - Εβαλε ουρά στο πιάνο.

12.... άουτ: Ο ρος της πυγμαχίας - 
Λ ο ς ...: Πόλη του Ν. Μεξικού στην οποία 
κατασκευάστηκε η πρώτη ατομική 
βόμβα - Γνωστή βιετναμέζικη δυνα
στεία.

13. Βιβλικό πρόσωπο - Αδιάκοπα, α
σταμάτητα.

ΛΥΣΗ
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Ευρετήριο 1995

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 1995
α. Κ ατά τίτλους:

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:
ΔΙΑΦΟΡΑ:

- Γουδή ΧΑ , Τι είναι αστρολογία; 94
- Χονδροματίδης Γεώργιος, Ψάρεμα και σωστό δόλωμα, 376
- Νηπιαγωγός (επαγγελματικός προσανατολισμός), 397
- Κοκκίνου Αφροδίτη, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, 450
- Γιόγκου Χαράλαμπος, Επιστροφή στο σκλαβωμένο μου χωριό, 454
- Γεωπόνος (επαγγελματικός προσανατολισμός!, 458
- Ιουρέλη Γαλάτεια, Καλοκαιρινές διακοπές, 461
- Γραφίστας (επαγγελματικός προσανατολισμός), 537
- Κούρος Κων/νος, Μετεωρολογία, 592
- Μαραγκός Μιχόλης, Πώς φτιάχνεται το καλό κρασί, 596
- Τεχνολόγος ιχθυοκομίας (επαγγελματικός προσανατολισμός), 600
- Σουρέλη Γαλάτεια, Τα μεγάλα πουλιά, 603
- Σουρέλη Γαλάτεια, Πότε μπήκαμε στην Κορυτσό, 639
- Συντηρητής αρχαιοτήτων (επαγγελματικός προσανατολισμός), 669
- Κοκκίνου Αφροδίτη, Εθνική Πινακοθήκη, 708
- Σουρέλη Γαλάτεια, Συμμαζέματα... Νοέμβριος, 738

ΘΡΗΣΚΕΙΑ:
- Βουλγαράκης Ηλίας, Ασυνήθιστα πατερικό λόγια, 24
- Πιστολής Ευσέβιος, Οι τρεις Ιεράρχες, 25
- Πιστολής Ευσέβιος, Τριώδιο, η παρεξηγημένη περίοδος, 110
- Σουρέλη Γαλάτεια, Περπάτησε μαζί μας η κυρά), 112
- Πανώτης Αριστείδης, Η Εκκλησία στον τάφο του Μ. Αλεξάνδρου, 120
- Κορναράκης Ιωάννης, Πορεία στ' αγκάθια της κατανύξεως, 160
- Πιστολής Ευσέβιος, Διό του πόθους προς τη νίκη, 231
- Στρατιδάκης Ιωάννης, Πορεία προς το Πάσχα, 232
- Σουρέλη Γαλάτεια, Σταυρός και ανάσταση, 235
- Πιστολής Ευσέβιος, Οικουμενικόν Πατριαρχείον Κων/πόλεως, 290
- Λέκκος Ευάγγελος, Το όρος αμώμων και το Μοναστήρι του Οσίου Ε- 
φραίμ, 316
- Πανώτης Αριστείδης, Κίτρινη εκκλησία, 318
- Μωυσής Αγιορείτης, Ανθη της ερήμου, 396
- Φερούσης Δημήτρης, Αιγαίο, ψυχή του Ελληνισμού και κάστρο της Ορ
θοδοξίας, 436
- Καψόνης Γεώργιος, Το νόημα του πόνου, 460
- Μπήτρος Γεώργιος, Δεκαπενταύγουστος στις Κυκλάδες, 506
- Πιστολής Ευσέβιος, Καλοκαιρινή Λαμπρή, 515
- Ειρηναίου Μητροπολίτη, Το Σαββατοκύριακο των Ελλήνων, 589
- Λέκκος Ευάγγελος, Πότμος η ιερό, 628
- Συμεωνίδης Αργύρης, Θρησκευτικός αποχρωματισμός, 661
- Ο μεγαλομόρτυς Αγιος Αρτέμιος, προστάτης και πρότυπό μας, 678
- Λέκκος Ευάγγελος, Ιερό Μονή Αγόθωνος, 706
- Ιερόθεος Μητροπολίτης, Ο θεολογικός λόγος στα σύγχρονα προ
βλήματα, 733
- Στο δρόμο του Θεού, 98

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ:
- Σουρέλη Γαλάτεια, Η γυναίκα τότε..., 49
- Λαλαούνης Κωνσταντίνος, Κρίση στην οικογένεια, 86
- Πόπερ Καρλ, Μικρή οθόνη - μεγάλη εξουσία, 164
- ΖυΙΙίπο Pietro, Και πέρα από τη φαντασία του Orwell (μτφρσ. Κων. Δα- 
νούσηςΙ, 166

- Σουρέλη Γαλάτεια, Τι βλέπουν τα παιδιά μας, 168
- Γκενάκου Ζωή, Η αγράμματη μόνα μου, 230
- Λαλαούνης Κων/νος, Παραστρατήματα ανηλίκων, 246
- Σουρέλη Γαλάτεια, Να ζήσουμε..., 315
- Σουρέλη Γαλάτεια, Διαγωνισμοί, 403
- Κορναράκης Ιωάννης, Η "σωματική συνείδηση" του σύγχρονου ανθρώ
που, 588
- Μεταλληνού Βαρβάρα, Η συμβολή των γονέων στη μάθηση, 640
- Greenspan Stanley, Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας του παιδιού (μ
τφρσ. Βενετίας Σιώντα - Μητρετώδη), 642
- Λογοθέτης Γ., Δημοσιογράφοι; Θύματα της δύναμής τους; 96

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ:
- Βρακάς Παναγιώτης Οχι φωνές για τη γλώσσα αλλά γνώση της  151
- Τσαγκάρης Βασίλειος Νίκος Καββαδίας, ο ποιητής της θάλασσας 610
- Τσαγκάρης Βασίλειος, Το μυστήριο των ωδών του Κάλβου, 667

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ:
- Κούρος Κων/νος, Το 1821 στην ελληνική ποίηση, 156

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
- Παπουτσόπουλος Νικ„ Τα Πασχαλινά αυγά, 236
- Οικονομόπουλος Χρίστος, Τα μαγιάτικα στεφάνια, 298
- Κούρος Κων/νος, Ηλιοοτάσια, 452

ΙΣΤΟΡΙΑ:
- Κόντογλου Φώτιος, Η αγιασμένη επανάσταση, 155
- Η φωνή των αγωνιστών του 1821, 158
- Η πατρίς ευγνωμονούσα, 159
- Ο φορολογικός νόμος του Οθωνα, 184
- Παλιούρας Γεώργιος 1η Απρίλη 1955:40 χρόνια από την έναρξη του 
αγώνα για την ανεξαρτησία του Κυπριακού Ελληνισμού, 228
- Χονδροματίδης Γεώργιος 19 Μαϊου: Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου, 302
- Γκενάκου Ζωή, Η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο, 313
- Αποστολάκης Βασίλειος, Η μάχη της Κρήτης, 330
- Η Σμύρνη καίγεται, 522
- Δανούσης Κων/νος- Καραγιάννης Κων/νος, Θεσσαλονίκη, χθές και 
σήμερα..., 576
- Ελευθέρια Θράκης, 586
- Η Βέμπο και το '40, 632
- Γκενάκου Ζωή, Εθνικές εορτές, μια χαμένη ευκαιρία, 634
- Σαμψώνης Απόστολος, Ο θάνατος του παληκαριού, 710

ΤΕΧΝΗ:
- Κατσινούλας Κων/νος, Μουσείο ελληνικών λαϊκών οργάνων, 300
- Εκατό χρόνια κινηματογράφου, 532
- Καραγιάννης Κων/νος,... και ένας αιώνας κόμικς, 534
- Μακρής Χρήστος, Φώτης Κόντογλου, ο Κυδωνιάτης, 722
- Το θέατρο "Δόρα Στράτου" - ελληνικοί χοροί, 726

ΙΑΤΡΙΚΗ:
- Αβραμίδης Αθανάσιος To AIDS σήμερα, 20
- Χατζής Αθανάσιος Καταρράκτης, 44
- Θαυματουργή η ασπιρίνη κατά του καρκίνου παχέος εντέρου, 116
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- Σταθακόπουλος Παναγιώτης, Η δυσκοιλιότητα και τρόποι αντιμετώ
πισής της, 117
- Φρούτα και λαχανικά κατά του καρκίνου των πνευμόνων, 180
- Ζαφείρης Πλάτων, Εγκαυμα, 182
- Θεοδοσίου Σταυρούλα, Υπέρταση, 248
- Κοντοχρήστος Αντώνιος, Λιπίδια, 320
- Θεοδοσίου Σταυρούλα, Προλαμβάνονται οι καρδιοπάθειες, 321
- Ηλιος και θάλασσα: Φίλοι ή εχθροί; 372
- Τσοχαντάρης Σεραφείμ, Πώς να αντιμετωπίσετε δαγκώματα ζώων και 
τσιμπήματα εντόμων, 380
- Υπερήφανος Δημ., Εχινοκοκκίαση, 459
- Θεοδοσίου Σταυρούλα, Κάπνισμα, 528
- Γκιόκας Βλάσιος, Βρογχικό άσθμα, 598
- Κοντοχρήστος Αντώνιος, Βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα, 665
- Ζαφείρης Πλάτων, Αιμορροΐδες, 734
- Διατροφική εκπαίδευση, 92

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:
- Κούρος Κων/νος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 30
- Δήμος Γεώργιος, Το τίμημα της συμβίωσης του ανθρώπου με την η- 
λεκτρομαγνητική ακτινοβολία, 152
- Κούρος Κων/νος, Δημόκριτος, Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επι
στημών, 304
- Δήμος Γεώργιος, Σύστημα Βαν: Μπορεί να κάνει πρόβλεψη των σει
σμών, 360

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
- Η ελλληνική φύση κινδυνεύει, 364
- 5 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, 366

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:
- Καραγιάννης Κων/νος, Η μετάβαση στην Προεδρευομένη Κοινοβου
λευτική Δημοκρατία, 428
- Παλιούρας Γεώργιος, ΟΗΕ, 684

ΔΙΚΑΙΟ -  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ:
- Δήμου Δημήτριος, Το δίκαιο της Θάλασσας, 16
- Η μυστικότητα της προανακριτικής διαδικασίας και η ενημέρωση των 
ΜΜΕ, 148
- Βουγιούκας Κων/νος, Προβληματισμοί σχετικοί με τη σύλληψη και κρά
τηση ατόμου στο χώρο του ελληνικού Ποινικού Δικονομικού Δικαίου, 344
- Καμπανάκης Σήφης, Τεχνικές εξέτασης μάρτυρα, 488
- Βουγιούκας Κων/νος, Ευθανασία & ανθρωποκτονία εν συναινέσει, 552
- Μπλάνης Νικόλαος, Θεμελιώδεις αρχές και νομολογιακές λύσεις για 
την προστασία του εγκαλουμένου στην πειθαρχική διαδικασία, 619
- Βορβίλας Ιωάννης, Τα ίχνη στην αγρονομική προανάκριση, 624
- Προσωρινή κράτηση και τα δικαιώματα των πολιτών στην Ισπανία Ιμ- 
τφρσ. Γεώργιος Χονδροματίδης), 625
- Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης IDNA, χρήση προσωπικών 
στοιχείων], 690

ΝΟΜΟΛΟΓΙΕΣ:
- Αυθαίρετες οικοδομικές εργασίες, 208

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ -  ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ:
- Μηλιόπουλος Ανέστης, Ο ρόλος της Αστυνομίας στις παραβάσεις α
νηλίκων στη Μεγάλη Βρετανία, 8
- Αλεξιάδης Στέργιος, Έρευνα του τόπου του εγκλήματος, 84

- Βία κατά των γυναικών στο σπίτι: Ενα κρυφό έγκλημα Ιμτφρσ. Κων. 
ΔανούσηςΙ, 162
- Koch Brigitte, Σχεδιάζοντας το μέλλον Ιμτφρσ. Κων. Δανούσης), 210
- Βαλιμήτης Γεώργιος, Επιθετικότητα: Ο άνθρωπος είναι από τη φύση 
του ον επιθετικό; 280
- Δανούσης Κων/νος, Πίσω στα σπήλαια της πρωτόγονης επιβίωσης, 288
- Το έγκλημα στην Ευρώπη Ιμτφρσ. Κων. Δανούσης], 622

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ:
- Κούρος Κων/νος, Σκι: Το άθλημα του χειμώνα, 32
- Καράμπελα Μαρία, Τα θαλασσινά αθλήματα, 374
- Κούρος Κων/νος, Eurobasket '95, 440
- Καραπανάγος Ιωάννης, Αθλητική Ενωση Αστυνομικών Ελλάδος, 720

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ -  ΤΑΞΙΔΙΑ:
- Ζωγράφος Νικόλαος, Ταξίδι στην Κύπρο, 26
- Δανούσης Κων/νος, Περαχώρα - Βουλιαγμένη - Ηραίο, 28
- Πελτέκης Αλέξανδρος, Σιάτιστα, 114
- Δανούσης Κων/νος, Αστρος, η γη της Θυρέας μας περιμένει..., 192
- Σταμάτης Δημήτριος, Αρτα 250
- Καράμπελα Μαρία, Μυστράς, η νεκρή πολιτεία, 294
- Καραγιάννης Κων/νος - Κατσινούλας Κων/νος, Κρήτη 367
- Κατσινούλας Κων/νος, Νησιά του ανατολικού Αιγαίου, 430
- Κοινωνικός τουρισμός, 453
- Κατσινούλας Κων/νος, Κυκλάδες, 500
- Κατσινούλας Κων/νος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 582
- Κατσινούλας Κων/νος, Οίτη, το βουνό των αγριολούλουδων, 704

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ:
ΓΕΝΙΚΑ:

- Η δραστηριότητα της Ελληνικής Αστυνομίας το 1994, 72
- Δενέκος Αλέξανδρος, Πολίτες και αστυνομικοί: Καθήκοντα και υπο
χρεώσεις, 76
- Judge Tony, Η υπερβολική αυτοπεποίθηση μπορεί να σκοτώσει Ιμτφρσ. 
Κων. Καραγιάννης), 178
- Manarin Brian, Η παρουσία των αστυνομικών με την ιδιότητα του μάρ
τυρα ενώπιον του Δικαστηρίου Ιμτφρσ. Αλέξανδρος ΔενέκοςΙ, 352
- Η βελτίωση της λειτουργίας της Αστυνομίας σε σχέση με την εύρυθ
μη λειτουργία των άλλων θεσμών, 416 '
- Μητρόπουλος Δημήτριος, Η έννομη τάξη στην Ελλάδα και ο κοινωνικός 
ρόλος της Αστυνομίας, 548
- Καμπανάκης Σήφης, Επαγγελματισμός και Αστυνομία, 556
- Στους νεκρούς μας (Δολοφονηθέντες αστυνομικοί!, 616
- Μαθιουδάκης Νικόλαος, Το φαινόμενο της διαφθοράς στην κοινωνία 
(και την Αστυνομία), 688

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
- Ζιανίκας Χαράλαμπ., Θέματα αγωγής και παιδείας στην Αστυνομία, 420

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
-Δήμος Γεώργιος, Προηγμένη διαχείριση κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό 
δίκτυο με την ανάπτυξη δικτύου τηλεματικής, 12
- Δήμος Γεώργιος, Επιχείρηση "Οδυσσέας", 80
- Καμπανάκης Σήφης, Η χρήση του Internet στην Αστυνομία, 348
- Αλεξανδρόπουλος Αριστογ Τηλετυπικό δίκτυο αλληλογραφίας της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, 658

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ:
- Αντιμετώπιση οικογενειακών επεισοδίων Ιμτφρσ. Map. Πατρώνα], 88
- Βιτωράκης Αντώνιος, Ακινητοποίηση οχημάτων, 222
- Ζαφείρης Πλάτων, Τραύμα... στην Ελλάδα, 224
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- Τσούκαλος Αθανάσιος, Ζώνες ασφαλείας, 322
- Τουριστική Αστυνομία, 378
- Τσούκαλος Αθαν., Τροχαία ατυχήματα και κοινωνικές επιπτώσεις, 424
- Παπακώστας Βασίλειος, Κοινή ησυχία, 480
- Δανούσης Κων/νος, Μια μικρή πόλη χάνεται κάθε χρόνο στην άσφαλ
το, 568
- Κορδολαίμης Ανδρέας, Πριν και... μετά το τροχαίο ατύχημα, 570
- Ποτό και οδήγηση, 572
- Δανούσης Κων/νος, Το κράνος σώζει! Κι όμως το περιφρονούμε.., 574
- Κουτσοποδιώτης Οδυσσέας, Οδική ασφάλεια των παιδιών, 644
- Σαπουνάς Χρήστος, Κυκλοφοριακή αγωγή και τροχαία ατυχήματα, 698

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ:
- Συμεωνίδης Αργύρης, Ναρκωτικά: Διεθνείς θέσεις και απόψεις, 100
- Νάνας Εμμανουήλ, Το πρόβλημα "ναρκωτικά" στο 2000, 140
- Nelson Scott, Κυνηγώντας τον εγκληματία μέσ'από τη μικρή οθόνη, 218
- Τριγάζης Δημ., Ελεγχος αυτοκινήτων από τον αριθμό πλαισίου, 282
- Πανούσης Ιωάννης, Ναρκωτικά και η κινητοποίηση της τοπικής κοινω
νίας, 416
- Συμεωνίδης Αργύρης, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο μελέτης εξαρτησιογό- 
νων ουσιών, 448
- Παπακωνσταντής Γεώργιος, Μετανάστευση: Ενα πρόβλημα που ζητά 
λύση, 496
- Οικονομικές και νομισματικές πτυχές των προβλημάτων των ναρκω
τικών, 560
- Brenda Richard, Πολεμώντας την εξάρτηση από τα ναρκωτικά Ιμτφρσ. 
Κων. ΔανούσηςΙ, 696

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
- Μαλιάγκας Θωμάς, Η συμφωνία του Schengen, 4
- Μπλάνης Νικ., Η αστυνομική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ενωση, 484
- Δήμος Γεώργιος, Οι δυνατότητες των ραδιοδικτύων, 692

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ:
- Κούρος Κων/νος, Εγκληματολογική Υπηρεσία, Τμήμα μεθοδικοτήτων - 
φωτογραφικό, 144
- Χονδροματίδης Γεώργιος, Ανάλυση του DNA, 564

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
- Καραγιάννης Κων/νος - Κατσινούλας Κων/νος, Γρεβενά: Χορεύοντας 
με τα ρίχτερ..., 276
- Κατσινούλας Κων/νος, Λίμνη Ευβοίας, το αρχαίο "Ελύμνιον", 284
- Λεκάκης Γεώργιος, Χαλκιδική, 356
- Δανούσης Κων/νος, Αργολίδα, 492
- Αστυνομικό Τμήμα Πάτμου, 626
- Φθιώτιδα, 700

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ:
- Πορτρέτο συναδέλφου Ικ. Πολυχρονάκη), 66
- Κούρος Κων/νος Αγγελόπουλος Κων/νος η ομορφιά της δημιουργίας 134
- Κούρος Κων/νος, Βέττος Ιωακείμ, ένας αυτοδίδακτος ζωγράφος, 202
- Κούρος Κων/νος, Διονύσης Λιβιεράτος, ζωγραφική δημιουργία στο 
περιθώριο των περιπολιών, 406
- Κούρος Κων/νος, Μιχαήλ Δημητριάδης, με θρησκευτική κατάνυξη, 474
- Κούρος Κων/νος, Σεραφείμ Τσοχαντάρης, ζωγραφίζοντας εν... υπη
ρεσία, 542.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ:
- Δανούσης Κων/νος, Φώτα στο Μέτωπο, 46
- Δανούσης Κων/νος, 1925: Ετος σταθμός στα αστυνομικά πράγματα 
της Αθήνας, 118
- Δανούσης Κων/νος, Γραφικοί τύποι της παλιάς Χωροφυλακής, 254
- Δανούσης Κων/νος, Κρήτη 1941: Στο Ηράκλειο μετά τη μάχη, 328
- Δανούσης Κων/νος, Η προστασία των δασών το 19ο αιώνα, 390

- Δανούσης Κων/νος, Η Αστυνομία Πειραιά στις αρχές του αιώνα, 456
- Δανούσης Κων/νος, Ελληνες αστυνομικοί στη Σμύρνη, 524
- Δανούσης Κων/νος, Η Κρητική Χωροφυλακή στη Θεσσαλονίκη, 580
- Τριάρχης Φώτης, Η Οργάνωση Βαμβέτσου, 636

β. Κατά σ υ γ γ ρ α φ ε ίς :
Brenda Richard, 696.
Etter Katherine, 210.
Greenspan Stanley, 642.
Judge Tony, 178.
Koch Brigitte, 210.
Manarin Brian, 352.
Nelson Scott, 218.
Zullino Pietro, 166.
Αβραμίδης Αθανάσιος, 20.
Αλεξανδρόπουλος Αριστογ 658.
Αλεξιάδης Στέργιος, 84.
Αποστολάκης Βασίλειος, 330.
Βαλιμήτης Γεώργιος, 280.
Βιτωράκης Αντώνιος, 222.
Βορβίλας Ιωάννης, 624.
Βουγιούκας Κων/νος, 344, 412, 552.
Βουλγαράκης Ηλίας, 24.
Βρακάς Παναγιώτης, 151.
Γιάγκου Χαράλαμπος, 454.
Γκενάκου Ζωή, 230, 313, 634.
Γκιόκας Βλάσιος, 598.
Γουδή Χ.Δ., 94.
Δανούσης Κων/νος, 28, 46, 98, 118, 162, 166, 192, 254, 288, 328, 390, 
456, 492, 524, 568, 574, 576, 580, 696.
Δενέκος Αλέξανδρος, 76, 352.
Δήμος Γεώργιος, 12, 80, 152, 214, 360, 692.
Δήμου Δημήτριος, 16.
Ειρηναίος Μητροπολίτης, 589.
Ζαφείρης Πλάτων, 182, 224, 734.
Ζιανίκας Χαράλαμπος, 420.
Ζωγράφος Νικόλαος, 26.
Θεοδοσίου Σταυρούλα, 248, 321, 528.
Ιερόθεος Μητροπολίτης, 733.
Καμπανάκης Σήφης, 348, 488, 556.
Καραγιάννης Κων/νος, 178, 218, 276, 367, 428,534, 554, 576. 
Καραπανάγος Ιωάννης, 720.
Καράμπελα Μαρία, 294, 374.
Κατσινούλας Κων/νος, 276, 284, 300, 367, 430, 500, 582, 704.
Καψάνης Γεώργιος, 460.
Κοκκίνου Αφροδίτη, 450, 708.
Κοντοχρήστος Αντώνιος, 320, 665.
Κορδολαίμης Ανδρέας, 570.
Κορναράκης Ιωάννης, 160, 588.
Κουτσοποδιώτης Οδυσσέας, 644.
Κούρος Κων/νος, 30,32, 134, 144, 156, 202, 304, 406, 440, 452, 474, 
542, 592.
Κόντογλου Φώτιος, 155.
Λαλαούνης Κων/νος, 86, 246.
Λεκάκης Γεώργιος, 356.
Λογοθέτης Γ., 96.
Λέκκος Ευάγγελος, 316, 628, 706.
Μαθιουδάκης Νικόλαος, 688.
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Μακρής Χρηστός, 722.
Μαλιάγκας Θωμάς, 4.
Μαραγκός Μιχάλης, 596. 
Μεταλληνού Βαρβάρα, 640. 
Μηλιόηουλος Ανέστης, 8. 
Μητρόπουλος Δημήτριος, 548. 
Μπλάνης Νικόλαος, 484, 619. 
Μπήτρος Γεώργιος, 506.
Μωυσής Αγιορείτης, 396.
Νάνας Εμμανουήλ, 140. 
Οικονομόπουλος Χρίστος, 298. 
Παλιούρας Γεώργιος, 228, 684. 
Πανούσης Ιωάννης, 416.
Πανώτης Αριστείδης, 120, 318. 
Παπακωνσταντής Γεώργιος, 496. 
Παπακώστας Βασίλειος, 480. 
Παπουτσόηουλος Νικ., 236. 
Πατρώνα Μαριάννα, 88.
Πελτέκης Αλέξανδρος, 114. 
Πιστολάς Ευσέβιος, 25, 110, 231, 
290, 515.
Πόπερ Καρλ, 164.
Σαμψώνης Απόστολος, 710. 
Σαπουνάς Χρηστός, 698.
Σιώντα Βενετία, 642.
Σουρέλη Γαλάτεια, 49, 112, 168, 
230, 235, 315, 403, 461, 603, 639, 
738.
Σταθακόπουλος Παναγιώτης, 117. 
Σταμάτης Δημήτριος, 250. 
Στρατιδάκης Ιωάννης, 232. 
Συμεωνίδης Αργυρής, 100, 448, 
661
Τριγάζης Δημήτριος, 282. 
Τριάρχης Φώτης, 636.
Τσαγκάρης Βασίλειος, 610, 667. 
Τσοχαντάρης Σεραφείμ, 380. 
Τσούκαλος Αθανάσιος, 322, 424. 
Υπερήφανος Δημ., 459.
Φερούσης Δημήτρης, 436.
Χατζής Αθανάσιος, 44. 
Χονδροματίδης Γεώργιος, 302, 
376, 564, 625.
Χριστοπούλου Π.Ε., 94

γ. Κατά θ έμ α τα :
Aids, 20.
DNA, 564.
DNA, 690.
Europol, 484.
Internet, 348.
Schengen, 4.
Αγγελόπουλος Κων/νος, 134, 
Αγιος Αρτέμιος, 678.
Αγρονόμοι, 624.
Αγωγή κυκλοφοριακή, 698. 
Αγάθωνος Μονή, 706.
Αθλητισμός, 440, 720.

Αθλήματα θαλασσινά, 374. 
Αιγαίο, 430,436.
Αιμορροΐδες, 734.
Ακτινοβολία ηλεκτρομαγνητική, 
152, 214.
Αλβανικό μέτωπο, 46. 
Αλέξανδρος Μέγας, 120. 
Ανήλικοι 8, 246.
Αργολίδα, 492.
Αρτα, 250.
Ασθμα βρογχικό, 598. 
Αστρολογία, 94.
Αστρος, 192.
Αστυνομικοί μάρτυρες, 352. 
Αστυνομία 178, 416, 420, 548, 
616.
Αστυνομία Τουριστική, 378. 
Αστυνομίας ιστορία, 118, 254, 
328, 390, 456, 524, 580, 636. 
Ασφάλεια οδική, 644. 
Ατυχήματα τροχαία, 224, 424, 
568, 570, 698.
Αυγά πασχαλινά, 236. 
Αυθαίρετα, 208.
Αυτοκίνητα, 282.
Βαμβέτσος Ευστάθιος, 636.
Βαν, 360.
Βέττος Ιωακείμ, 202.
Βία οικογενειακή 88, 162. 
Γεωπόνος, 458.
Γλώσσα, 151.
Γονείς, 640.
Γραφίστας, 537.
Γρεβενά, 276.
Γυναίκα, 49.
Δεκαπενταύγουστος, 506, 515. 
Δημητριάδης Μιχαήλ, 474. 
Δημόκριτος, 304.
Διαγωνισμοί, 403.
Διατροφή, 92, 180.
Διακοπές, 461.
Διαφθορά, 688.
Δυσκοιλιότητα, 117.
Δάση, 390.
Δήγματα, 380.
Δίκαιο πειθαρχικό, 619.
Δίκτυο τηλετυπικό, 658.
Εγκαυμα, 182.
Εγκλημα, 210, 218, 288, 622. 
Εγκλήματος τόπος, 84.
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 30. 
Εκπαίδευση, 420.

Εορτές εθνικές, 634. 
Επανάσταση 1821 155,156,158, 
159.
Επιθετικότητα, 280.
Επος 1940, 632.
Ευθανασία, 552.
Ευρώπη, 622.
Εφραίμ όσιος, 316. 
Εχινοκοκκίαση, 459.
Ζώνες ασφαλείας, 322. 
Ηλιοθεραπεία, 372.
Ηλιοστάσιο, 452.
Ησυχία κοινή, 480.
Θεσσαλονίκη, 576, 580. 
Θρησκεία 98,112,160,318,436, 
588, 589, 661, 733.
Θράκη 582, 586.
Θάλασσα, 372.
Θάλασσας δίκαιο, 16.
Ιεράρχες τρεις, 25.
Ισπανία, 625.
Ιχθυοκόμος, 600.
Καββαδίας Νίκος, 610. 
Καρδιοπάθειες, 321. 
Καρδιοπάθειες, 665.
Καρκίνος, 116, 180. 
Καταρράκτης, 44. 
Κινηματογράφος, 532.
Κορυτσά, 639.
Κρασί, 596.
Κράνη, 574.
Κράτηση ατόμου, 344.
Κράτηση προσωρινή, 625.
Κρήτη 328, 330, 367.
Κυκλάδες, 500, 506.
Κάλβος Ανδρέας, 667.
Κάπνισμα, 528.
Κόμικς, 534.
Κόντογλου Φώτιος, 722.
Κύπρος 26, 228, 454.
Λιβιεράτος Διονύσης, 406. 
Λιπίδια, 320.
Λίμνη Ευβοίας, 284.
ΜΜΕ, 96, 148, 164, 166, 168, 
218.
Μακεδονία Ανατολική, 582. 
Μεγάλη Βρετανία, 8.
Μελάς Παύλος, 710. 
Μετανάστευση, 496. 
Μετεωρολογία, 592.
Μητέρα, 230.
Μουσεία, 450.

Μυστράς, 294.
Μάρτυρες, 352, 488.
Μέθη, 572.
Ναρκωτικά 100, 140, 416, 448, 
560, 696.
Νηπιαγωγός, 397.
Νοέμβριος, 738.
ΟΗΕ, 684.
Οικογένεια, 86, 88, 162.
Οργανα μουσικά, 300.
Ορος Αγιο, 396.
Οχημάτων κυκλοφορία, 12. 
Οχήματος ακινητοποίηση, 222. 
Οίτη, 704.
Παιδί, 642, 644.
Πατερική φιλολογία, 24. 
Πατριαρχείο Οικουμενικόν, 290. 
Πειραιάς, 456.
Πεπραγμένα ΕΛΑΣ., 72. 
Περαχώρα, 28.
Περιβάλλον, 364, 366. 
Πινακοθήκη Εθνική, 708. 
Πολυχρονάκη, 66.
Πολίτες, 76.
Πολίτευμα, 428.
Προανάκριση, 148, 624. 
Πρόληψη, 210.
Πάσχα, 231, 232, 235.
Πάτμος 626, 628.
Πόνος, 460.
Πόντος, 302, 313.
Ραδιοδίκτυα, 80, 692.
Σεισμοί, 360.
Σιάτιστα, 114.
Σκι, 32.
Σμύρνη, 522, 524.
Στεφάνια μαγιάτικα, 298. 
Συντηρητές αρχαιοτήτων, 669. 
Σήμανση, 144.
Ταξίδια, 26, 28.
Τηλεματική, 12.
Τηλέτυπα, 658.
Τουρισμός κοινωνικός, 453. 
Τριώδιο, 110.
Τσοχαντάρης Σεραφείμ 542 
Υπέρταση, 248.
Φθιώτιδα, 700.
Φορολογία, 184.
Χαλκιδική, 356.
Χοροί ελληνικοί, 726. 
Χωροφυλακή Κρητική 580 
Ψάρεμα 37

Σ το  Ευρετήριο Δημοσιευμάτω ν 1995, δεν περιλαμβάνονται τα  θέμ ατα  του παρόντος τεύχους  
για τα  οποία Θα πρέπει να ανα τρ έχ ετε  στη σελίδα τω ν περιεχομένων (σελ. 7 51 ).

Επιμέλεια: Υπαστ/μος Α ' Κωνσταντίνος Δανούσης
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ

ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ,

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΡΟΝΟ

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η
Μ Η Ν Ι Α Ι Ο  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο  Τ Ο Υ  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ  Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ  Τ Α Ξ Η Σ  
Α ριστοτελους 1 7 5 , 112  5 1 , Αθήνα
Διευθυντής: Α σ τ/μος Α' Χρηστός Μακρής, Αρχισυντάκτης: Αστ/μος Β' Γεώργιος Μπούρχας, Βοηθ. Αρχισυντάκτη: Ανθ/μος Κων/νος Καραγιάννης, Σύνταξη: 
Ανθ/μος Κων/νος Κστσινούλας, Π.Υ. Αφροδ. Κοκκίνου, Αρχ/κας Κων/νος Κούρος, Π.Υ. Γεώργ. Χονδροματίδης, Γραμματεία: Υπαστ/μος Α ' Κων/νος Δανούσης, Π.Υ. 
Μαρ. Κωνσταντοπούλου, Π.Υ, Μαρ. Μπρακούλια, Π.Υ. Κων/νος Πλευριτάκης, Α ρχείο  -  Δ ιαφ ημίσεις: Αστ/κας Σερ. Τσοχαντάρης, Διαχείρ ιση: Π.Υ. Αναστ. Καραμεσίνη, 
Διεκπ εραίω ση: Π.Υ. Γεώρ. Βόλης, Π.Υ. Φώτ. Μακροζαχόπουλος, Φ ω το γρ α φ ίες: Αρχ/κας Μιχ. Ραφτόπουλος, Αστ/κας Αθ. Καλούδης, Αστ/κας Ευάγγ. Παπατσίμπας, 
Τηλέφω να: Δ/ντής: 8672.573, Αρχισυντάκτης: 8654.654, Συντάκτες: 8674.230, Γραμματεία: 8676.401, Διαχείριση: 8655.505, Διεκπεραίωση: 8677.074, Fax: 8676.633.
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Η ΓΕΝΙΚΗ
στέκεται δίπλα

στα
Σώματα Αοφαλειας

ρ  ftt-h u p . Μ $ Ικ § ύ ζ  όρους

Αποδοτικό Ταμιευτήριο, Αμοιβαία Κεφά
λαια,Στεγαστικά Δάνεια, Καταναλωτικά 
Δάνεια, Δάνεια για Αγορά Αυτοκινήτου, 
Πιστωτική Κάρτα FIVESTAR VISA.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, σας προσφέρει τα 
προϊόντα της με μειωμένα επιτόκια 
μέχρι και κατά 4 μονάδες περίπου
από τα ισχύοντα για τους λοιπούς

πελάτες της Τράπεζας.
Ακόμη, όλα τα μέλη των ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ μπορούν να επωφεληθούν 
των προνομίων της FIVESTAR VISA, 
ΔΩΡΕΑΝ για ένα χρόνο.

Για κάθε σας επιθυμία, ελάτε στη δική σας 
Τράπεζα, τη ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ .

i  ΓΕΝΙΚΗ
r  ΤΡΑΠΕΖΑ

Κέ&ύ ίίαιφ ι “




