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Ο ΝΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 
κ. ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ

Ο κ. Κώστας Γείτονας γεννήθηκε στα Λαγκάδια Αρκαδίας το 19 3 9 .

Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.

Βουλευτής Β' Αθηνών εξελέγη για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1 9 8 9  

και από τότε εκλέγεται συνεχώς σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις.

Ως ελεύθερος επογγελματίας εργόσθηκε, σύμβουλος Μηχανικός στην Εμπορική Τράπεζα 

και Τεχνικός Διευθυντής επί σειρά ετών στην Τράπεζα Επενδύσεων.

Επέδειζε συνδικαλιστική δράση στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών, 
εξελέγη αντιπρόσωπος στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας από το 1 9 7 5  έως το 1 9 7 7  

και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου
από το 1 9 7 8  έως το 1980 .

Πολιτική δράση, είχε αναπτύξει από τα φοιτητικό του χρόνια 

με τις Νεολαίες Φιλελευθέρων και Ενωσης Κέντρου.

Συμμετείχε στους αγώνες του 114, στους Ανένδοτους 

και τις Δημοκρατικές συσπειρώσεις των Τεχνικών κατά την αντιδικτατορική πάλη.
Από το 1 9 8 6  έως το 1989 , διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

στο Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου.
Είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίων Εργων από το 1 9 8 1  έως το 19 8 5 , 
Υφυπουργός Περιβάλλοντος - Χωροταξίας - Δημοσίων Εργων από το 1 9 8 5  έως το 1 9 8 6  

και Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΧΠΔΕ από 8 Ιουλίου 1994 .

Στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως διετέλεσε Υφυπουργός από τον Οκτώβριο 1 9 9 3  έως 8 Ιουλίου 1994 . 
Είναι παντρεμένος με τη Βούλα Δεληγιάννη και έχει δύο κόρες.
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□  Η οικογένεια ως θεμέλιο του πολιτισμού.................................... 4 6

□  Το χρονογράφημά μ α ς .....................................................................4 8

□  Νόημα στην ανοημάτιστη ζωή .................................................... 4 9

□  Η αρχέγονη τάση φυγής από την πραγματικότητα . . . .  50
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□  Υπηρεσιακά Ν έ α .................................................................................56
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□  Επαγγελματικός προσανατολισμός.................................................6 2
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Το εξώ φυλλό μας: Άγραφ α, έλατα με χιόνια

(φωτογραφία Αστ/μου Β' Γ. Δήμου).
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

του Αστυνόμου Α' Νικολάου Μπλάνη

Το ζήτημα του συνδικαλισμού των αστυνομικών, 
υπό τη μορφή τόσο της καταρχήν δυνατότητας άσκησης 
όσο και των περιορισμών που πρέπει να επιβάλλονται, 

έχει απασχολήσει τόσο την Ελληνική και διεθνή θεωρία, 
όσο και τη νομολογία.
Με το Ν.2205/1995  

"Επέκταση διατάξεων του Ν. 1264/82  
και στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας" 

ρυθμίζεται και επιλύεται οριστικά 
το θέμα του συνδικαλιστικού δικαιώματος των αστυνομικών, 

αναγνωρίζοντας τη δυνατότητα να ιδρύουν συνδικαλιστικές οργανώσεις, 
επιβάλλοντας μόνον ορισμένους περιορισμούς και ειδικές ρυθμίσεις, 

που συνδέονται με την ιδιομορφία των καθηκόντων και την αποστολή τους 
καθώς και τον εθνικό, κοινωνικό και υπερκομματικό χαρακτήρα 

της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η προστασία των ατομικών δικαιω
μάτων ή ελευθεριών είναι ιστορικό ε 
πίτευγμα των τριών τελευταίων αιώ
νων. Στους νεότερους χρόνους θε
σπίσθηκαν προστατευτικές διατάξεις 
για πρώτη φορά στην Αγγλία αρχίζο
ντας από την Magna C harta  του 
1215καιιδίωςκατά τον 17 ο αιώνα με 
ορισμένα βασικά νομικά κείμενα, ό
πως Habeas Corpus Act του 1679 και 
Bill Of Rights του 1689.

Επακολούθησαν, στα τέλη του 18ου 
αιώνα, με την αμερικανική επανάστα
ση, οι διακηρύξεις της Πολιτείας της 
Βιργινίας του 1776 και άλλων Πολι
τειών και η καθιέρωση ατομικών δι
καιωμάτων από το Σύνταγμα των 
Η,Π.Α. του 1787 με τις δέκα πρώτες 
Τροποποιήσεις (am endm ets) του 
1791. Με τη γαλλική επανάσταση η 
"Διακήρυξη των δικαιωμάτων του αν
θρώπου και του πολίτη" του 1789 είχε 
ευρύτερη απήχηση και τη διαδέχθη
καν οι Διακηρύξεις του 1793 και 1795. 
Η κατοχύρωση των ατομικών δικαιω
μάτων συνεχίστηκε και επεκτάθηκε 
στο πλαίσιο των Συνταγμάτων των 
διαφόρων κρατών της Ευρώπης κατά 
τον 19ο και 20ο αιώνα.

Στην Ελλάδα όλα τα Συντάγματα α
πό το 1822 μέχρι σήμερα περιέχουν 
διατάξεις προστατευτικές των ατομι
κών δικαιωμάτων. Το ισχύον Σύνταγ
μα του 1975 περιέχει και διάταξη στο 
άρθρο 25 παρ. 1 που ορίζει ότι τα α
τομικά δικαιώματα τελούν υπό την 
εγγύηση του Κράτους, (βλ. Αρ. Μάνε- 
ση, Πολιτική Ιστορία και σύγχρονοι 
πολιτικοί θεσμοί, σελ. 50 επ.λ

Στα ατομικά δικαιώματα περιλαμβά
νεται και το δικαίωμα του ουνεταιρί- 
ζεσθαι, δηλαδή της ελεύθερης συ- 
στάσεως σωματείου, συμμετοχής 
σαυτό και αποχωρήσεως απ'αυτό, το 
οποίο είναι συνταγματικά κατοχυρω
μένο για όλους τους Ελληνες από τη 
διάταξη του άρθρου 12 του Συντάγ
ματος. Επίσης και η διάταξη του άρ
θρου 11 της Συμβάσεως της Ρώμης 
της 4-11-1950, που κυρώθηκε με ν.δ. 
53/1974, αναγνωρίζει το δικαίωμα 
του συνεταιρίζεσθαι σε κάθε πρόσω
πο με ορισμένους περιορισμούς που 
μπορεί να επιβάλλει η εθνική νομοθε
σία σύμφωνα με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 2 του άρθρου 11. Το ί
διο ισχύει και με την υπ αρ. 87 Διεθνή 
Σύμβαση Εργασίας “Περί συνδικαλι-
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στικής ελευθερίας και προστασίας 
του συνδικαλιστικού δικαιώματος", 
που κυρώθηκε με τον ν.δ. 4204/61.

Το ίδιο το Σύνταγμα όμως επιτρέπει 
στον κοινό νομοθέτη (...τηρώντας 
τους νόμους) να θεσπίζει αντικειμενι
κές προϋποθέσεις για την άσκηση 
του δικαιώματος. Αυτές μπορεί να α- 
ναφέρονται στη διαδικασία και στις 
ουσ ιαστικές προϋποθέσεις απο- 
κτήσεως νομικής προσωπικότητας.

Οπως δέχετα ι η νομολογία (ΣτΕ 
1627/1978) η θέσπιση τέτοιων προϋ
ποθέσεων είνα ι ανεκτή από το 
Σύνταγμα, εφόσον με τον τρόπο αυ
τό δεν ανατρέπεται ή 
δεν παρεμποδίζεται 
ουσιωδώς η άσκηση 
του δικαιώματος του 
συνεταιρίζεσθαι. Το ί
διο ισχύει και για τις 
προϋποθέσεις που 
ορίζει το καταστατικό 
για τη συμμετοχή ή α
ποχώρηση των εν 
διαφερομένων προ
σώπων από σωματείο (ΑΠ 66/1982).

Από τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 
3 του Συντάγματος προκύπτει ότι εί
ναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και 
η απλή ένωση προσώπων. Αυτό ση
μαίνει ότι ο κοινός νομοθέτης στε
ρείται εξουσίας να αποκλείσει στους 
ενδιαφερομένους να συστήσουν α
πλή ένωση προσώπων για την επιδίω
ξη των κοινών σκοπών τους, αναγκά
ζοντας έτσι αυτούς στη σύσταση σω
ματείου.
Αποτελεί καινοτομία του Συντάγμα

τος του 1975 σε σύγκριση με αυτά 
προηγουμένων εποχών ότι αυτό α
φιερώνει ειδική ρύθμιση (Σ 23) για τη 
διασφάλιση της συνδικαλιστικής ε 
λευθερίας και των συναφών με αυτή 
δικαιωμάτων εναντίον οποιοσδήποτε 
προσβολής τους "μέσα στα όρια του 
νόμου". Με την καινοτομία αυτή προ
βάλλει η ανάγκη συσχετισμού της 
συνδικαλιστικής ελευθερίας (Σ 23) με 
εκείνη της συστάσεως γενικά σωμα
τείων και ενώσεων προσώπων (Σ 12).

Η ειδική ρύθμιση της συνδικαλι
στικής ελευθερίας έχει ζωτική σημα
σία για τον άνθρωπο και το σύγχρονο 
κράτος δικαίου που φαίνεται και από 
το γεγονός ότι στη Γαλλία π.χ. η ανα
γνώριση του συνδικαλιστικού δικαιώ
ματος προηγήθηκε χρονικά (1884) α

πό εκείνη του απλού δικαιώματος του 
συνεταιρίζεσθαι (1901). Από συνταγ
ματική τουλάχιστον σκοπιά η συνδι
καλιστική ελευθερία του Σ 23 αποτε
λεί ειδική μορφή εμφανίοεως της ε 
λευθερίας του συνεταιρίζεσθαι του Σ 
12 που όμως κατευθύνεται σε κάποιο 
ειδ ικό σκοπό, ο οποίος είναι η 
διαφύλαξη και προαγωγή συλλογικών 
επαγγελματικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του 
ν. 1264/1982 οι συνδικαλιστικές ορ
γανώσεις έχουν σκοπό τη διαφύλαξη 
και προαγωγή των εργασιακών, οικο
νομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών

και συνδικαλιστικών συμφερόντων 
των εργαζομένων.

Για την πραγματοποίηση των σκο
πών τους δικαιούνται (παρ. 3) μεταξύ 
άλλων:

α) να αναφέρονται στις διοικητικές 
και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που 
αφορά τους σκοπούς τους, τα μέλη 
τους, τις εργασιακές και γενικότερα 
επαγγελματικές σχέσεις και τα συμ
φέροντα των μελών τους 

β) να καταγγέλουν και να εγκαλούν 
στις διοικητικές και δικαστικές αρχές 
τις παραβιάσεις της εργατικής και α
σφαλιστικής νομοθεσίας και των κα
νονισμών ή οργανισμών που αφο
ρούν τις ίδιες ή τα μέλη τους.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του 
Σ 23 είναι οπωσδήποτε ενώσεις προ
σώπων με τη γενική έννοια του Σ 12 
παρ. 1 και 3. Δεν αληθεύει όμως και 
το αντίθετο. Συνδικαλιστική οργάνω
ση είναι εκείνη που επιδιώκει τη 
διαφύλαξη και προαγωγή συλλογικών 
επαγγελματικών συμφερόντων χρη
σιμοποιώντας ως μέσα την απεργία 
και τη συλλογική αυτονομία.

Το Σύνταγμα δεν δίνει τον ορισμό 
της συνδικαλιστικής ελευθερίας και 
του συνδικαλιστικού δικαιώματος. 
Αυτό αποτελεί έργο της επιστήμης 
του εργατικού δικαίου. Οι έννοιες αυ

τές έχουν περιεχόμενο, το οποίο δεν 
μπορεί να διαφοροποιηθεί μεταξύ 
τους. Ετσι δεν είναι σπάνιο το φαινό
μενο της εναλλαγής στη χρήση των 
παραπάνω όρων, οι οποίοι έχουν γε
νικό και ευρύ περιεχόμενο που α
ναλύετα ι στη διαδικασία της υλο
ποίησής τους σε ειδικότερα πλέον 
δικαιώματα.

Στο χώρο του ελληνικού δικαίου 
τουλάχιστον η απεργία ως μέσο του 
εργατικού αγώνα έχει βρει συνταγ
ματική κάλυψη από το άρθρο 23 παρ. 
2 του.Σ (βλ. Αθ. Γ. Κρητικού, Δίκαιο Σω
ματείων και συνδικαλιστικών οργα

νώσεων, σελ. 52 επ).
Το ζήτημα του συν

δικαλισμού των α
στυνομικών υπό τη 
μορφή τόοο της κα- 
ταρχήν δυνατότητας 
άσκησης, όσο και 
των περιορισμών 
που πρέπει να επι
βάλλονται έχει απα
σχολήσει τόσο την 

Ελληνική και διεθνή θεωρία, όσο και 
τη νομολογία. Ομως θα πρέπει να 
διευκρινισθεί ότι το δικαίωμα της α
περγίας αποκλείεται για το προσωπι
κό της Ελληνικής Αστυνομίας. Το άρ
θρο 23 παρ. 2 εδάφιο β' του Σ ορίζει 
ρητά ότι "απαγορεύεται η απεργία.... 
σ αυτούς που υπηρετούν στα σώμα
τα ασφαλείας".

Μορφή απεργίας απ οτελεί και η 
στάση εργασίας. Το άρθρο 12 όπως 
και το άρθρο 23 του Σ δεν περιορί
ζουν ρητά το δικαίωμα του συνεταιρί
ζεσθαι και το συνδικαλιστικό δικαίωμα 
αντιστοίχως για το προσωπικό της α
στυνομίας. Οι περιορισμοί που επι
τρέπεται κατά το άρθρο 12 παρ. 4 Σ 
να επιβάλλονται, όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω, δεν πρέπει να οδηγούν 
σε αναίρεση του δικαιώματος.

Ο βασικός νόμος 1264/1982 που 
ρυθμίζει την άσκηση των συνδικαλι
στικών δικαιωμάτων τόσο των εργα
ζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτι
κού δικαίου όσο και των δημοσίων υ
παλλήλων, πριν την ισχύ του νόμου 
2265/1994, αναμφισβήτητα δεν είχε 
εφαρμογή στο αστυνομικό προσωπι
κό (βλ. Εφ. Πειρ. 1327/1990, Ε Εργ. Δ. 
1991 σ. 129, Πολ. Πρωτ. Δράμας 
142/1988 Ελ.Δικ. 1990,0. 1084).
Με βάση αυτά τα δεδομένα είχε τε-

" ...Αποτελεί καινοτομία του Συντάγματος του 1975 
σε σύγκριση με αυτά προηγουμένων εποχών 

ότι αυτό αφιερώνει ειδική ρύθμιση για τη διασφάλιση 
της συνδικαλιστικής ελευθερίας και των συναφών με αυτή δικαιωμάτων 
εναντίον οποιοσδήποτε προσβολής τους "μέσα στα όρια του νόμου". 

Με την καινοτομία αυτή προβάλλει η ανάγκη συσχετισμού 
της συνδικαλιστικής ελευθερίας με εκείνη της συστάσεως 

γενικά σωματείων και ενώσεων προσώπων (Σ 12)".
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θεί το ζήτημα εάν η κατά τα ανωτέρω 
σιωπή του νομοθέτη, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις που ρυθμίζουν τις εν 
γένει υποχρεώσεις των Σωμάτων Α
σφαλείας (άρθρο 3 παρ. 1 ν. 
1481/84), θα έπρεπε να οδηγήσει 
στο συμπέρασμα ότι απαγορεύεται 
σε κάθε περίπτωση η ίδρυση τόσο 
σωματείων όσο και συνδικαλιστικών 
οργανώσεων των αστυνομικών. Επι- 
σημαίνεται ότι η νομολογία έχει δε
χθεί τη δυνατότητα να ιδρύονται κοι
νά (και όχι συνδικαλιστικά) σωματεία.

Ετσι με την 814/1989 απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ι
δρύθηκε οε πανελ- --------------------
λήνια βάση στις 21-3- 
1989 και κατα- 
χωρήθηκε στο οικείο 
βιβλίο με α /α  
16719/89 η Ενωση Α
ξιωματικών Ελληνικής 
Αστυνομίας, ΕΕργ Λ. — - 
1989, Σ. 826. (βλ. Πολ. Πρωτ. Θεσσα
λονίκης 1175/1988 ΕΕργ δ. 1989, σ. 
828, Πολ. Πρωτ. Δράμας 142/1988, 
Ελ, Δικ. 1990, σ. 1084, με παρα
τηρήσεις Γ. Ληξουριώτη. Επίσης Εφ. 
Πειραιώς 137/1990 ΕΕργ Δ. 1991, σ. 
129 προκειμένου περί σωματείου 
προσωπικού του Λιμενικού Σώματος).

Οσον αφορά το δ ιεθνές  δίκαιο, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της Δ ιε
θνούς Σύμβασης Εργασίας με αριθ. 
87 (ν.δ. 4204/1961) "η εθνική νομοθε
σία καθορίζει εν τινι μέτρω θα έχουν 
εφαρμογήν και δια τας ενόπλους δυ
νάμεις και την αστυνομίαν αι υπό της 
παρούσης Συμβάσεως εγγυήσεις". 
Στη διεθνή νομική θεωρία υποστηρί- 
χθηκε τόσο η άποψη ότι ο εθνικός νο- 
μοθέτης είναι δυνατόν να θέσει γενι
κό φραγμό στην άσκηση του συνδικα
λιστικού δικαιώματος των αστυνομι
κών, όπως και η αντίθετη, ότι δηλαδή 
μόνον ορισμένοι περιορισμοί είναι 
δυνατόν να τεθούν στο συνδικαλιστι
κό δικαίωμα αυτών, χωρίς να είναι δυ
νατόν να επιβληθεί πλήρης απαγό
ρευση (βλ. Δ. Τραυλός - Τζανετάτος, 
Συνδικαλισμός και Αστυνομία, εφημ. 
"Τα Νέα" 22-11-1988,0. 4).

Η Επιτροπή συνδικαλιστικών ελευ
θεριών του Διεθνούς Γ ραφείου Εργα
σίας είχε αποφανθεί ότι η Διεθνής 
Σύμβαση Εργασίας δεν αναιρεί τη 
δυνατότητα του εθνικού νομοθέτη 
να αποκλείσει την άσκηση των συνδι

καλιστικών δικαιωμάτων στο αστυνο
μικό προσωπικό.

Το εδάφιο β' της παραγράφου 2 του 
άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβα
σης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
και των Θεμελιωδών Ελευθεριών 
(ν.δ. 53/1974) προβλέπει όπως και 
στην αρχή αναφέρθηκε, τη δυνατό
τητα να επιβληθούν περιορισμοί στην 
άσκηση των προστατευομένων ε 
λευθεριών του προσωπικού της Α
στυνομίας (όπως και των ενόπλων 
δυνάμεων και της δημόσιας διοίκη
σης). Αντίστοιχη είχε και η πρόβλεψη 
του Διεθνούς Συμφώνου του Ο.Η.Ε για

“ ...Η συνδικαλιστική οργάνωση του προσωπικού της αστυνομίας 
αποτελεί τη μόνη νόμιμη διέξοδο 

προκειμένου να εκφράσουν τα επαγγελματικά τους προβλήματα 
και να θεμελιωθεί ένας δίαυλος επικοινωνίας 

με την εκάστοτε Κυβέρνηση".

τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστι
κά δικαιώματα (ν. 1532/1985).

Επίσης ιδιαίτερη αναφορά πρέπει 
να γίνει (όπως παρατηρεί και η έκθε
ση επί του σχεδίου νόμου "Επέκταση 
διατάξεων του ν. 1264/1982 και στο 
αστυνομικό προσωπικό της Ελλην. Α
στυνομίας" του Επιστημονικού Συμ
βουλίου της Βουλής) στον Ευρωπαϊ
κό Κοινωνικό Χάρτη, ο οποίος στο άρ
θρο 5 αναφέρεται στη συνδικαλιστική 
ελευθερία. Από τη δεύτερη παράγρα
φο του άρθρου αυτού προκύπτει ότι η 
άσκηση της συνδικαλιστικής ελευθε
ρίας του προσωπικού της αστυνομίας 
δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί ε
ντελώς από τον εθνικό νομοθέτη, αλ
λά μπορεί απλώς να γίνει αντικείμενο 
νομίμων και αναλογών προς τον επι- 
διωκόμενο σκοπό περιορισμών.

Πράγματι, σύμφωνα με την ανωτέ
ρω διάταξη, για το μεν προσωπικό 
των ενόπλων δυμάμεων προβλέπε- 
ται η δυνατότητα να αποκλεισθεί η ί
δια αρχή της εφαρμογής των εγ
γυήσεων, ενώ για το προσωπικό της 
αστυνομίας παρέχεται απλώς η ευ
χέρεια να καθοριστεί το μέτρο της ε 
φαρμογής των εγγυήσεων αυτών.

Τέλος σύμφωνα με την παράγραφο 
6 του Β' κεφαλαίου της 690/1979 α
πόφασης (ψηφίσματος) της Κοινο
βουλευτικής Συνέλευσης του Συμ
βουλίου της Ευρώπης, που εκφράζει 
την πολιτική βούληση ενεργείας για

το συγκεκριμένο θέμα (καθεστώς 
των αστυνομικών) χωρίς να δε
σμεύει, "οι αστυνομικοί πρέπει να 
μπορούν να συνιστούν επαγγελματι
κές οργανώσεις, να γίνουν μέλη τους 
και να συμμετέχουν σ'αυτές ενεργά. 
Μπορούν επίσης να διαδραματίσουν 
ενεργό ρόλο σε άλλες οργανώσεις".

Τα παραπάνω συνιστούν τη νομική 
διάσταση του θέματος. Ομως από 
πολιτικο-κοινωνικής άποψης εκφρά- 
σθηκαν επιχειρήματα τόσο υπέρ όσο 
και κατά του συνδικαλισμού των α
στυνομικών. Από τη μια πλευρά υπο- 
στηρίχθηκε η άποψη ότι αφενός ο 
------------  συνδικαλισμός των αστυ

νομικών είνα ι ασυμβίβα
στος με την ουδετερότητά 
τους στο πλαίσιο της ά
σκησης των καθηκόντων 
τους και την απαγόρευση 
της δυνατότητάς τους να 

_ _ _ _ _ _  εκφράζονται πολιτικά και
αφετέρου ότι η αναμφισβήτητη απα
γόρευση του δικαιώματος τους να α- 
περγούν έχει ως αναγκαία συνέπεια 
την αδυναμία τους να ιδρύουν και 
συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Από την άλλη πλευρά υποστηρίχθη- 
κε (ορθώς κατά την άποψή μου), ότι η 
συνδικαλιστική οργάνωση του προ
σωπικού της αστυνομίας αποτελεί τη 
μόνη νόμιμη διέξοδο προκειμένου να 
εκφράσουν τα επαγγελματικά τους 
προβλήματα και να θεμελιωθεί ένας 
δίαυλος επικοινωνίας με την εκάστο
τε Κυβέρνηση (Γ. Κουκιάδης, Συλλογι
κές, Εργασιακές Σχέσεις, σ. 296-297),

Ακόμη πρέπει να τονισθεί ότι ο συν
δικαλισμός των αστυνομικών επιτρέ
πεται σε πολλές Ευρωπαϊκές Χώρες 
όπως π.χ. των μελών της ΡοΙίζία dello 
Stato στην Ιταλία, ενώ στη Γαλλία και 
στη Γερμανία εντάσσεται στο γενικό 
συνδικαλιστικό δικαίωμα των δημο
σίων υπαλλήλων.

Ολα τα προβλήματα που αναλύθη
καν παραπάνω ήρθε να επιλύσει ο ν. 
2265/1994 “Επέκταση διατάξεων του 
ν. 1264/82 "Για τον εκδημοκρατισμό 
του συνδικαλιστικού κινήματος και 
την κατοχύρωση των συνδικαλιστι
κών ελευθεριών των εργαζομένων" 
και στο αστυνομικό προσωπικό της 
Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες δια
τάξεις" (Α - 209/5-12-1994), με το άρ
θρο 1 του οποίου προστέθηκε, μετά 
το άρθρο 30 στο ν. 1264/82 (Α - 79),
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άρθρο 30α. Me τις διατάξεις αυτού 
ρυθμίζεται και επιλύεται οριστικά το 
θέμα του συνδικαλιστικού δικαιώμα
τος των αστυνομικών, αναγνωρίζο
ντας τη δυνατότητα να ιδρύονται 
συνδικαλιστικές οργανώσεις αστυ
νομικών επιβάλλοντας μόνο ορισμέ
νους περιορισμούς ή ειδικές ρυθμί
σεις που συνδέονται με την ιδιομορ
φία των καθηκόντων τους και την α
ποστολή καθώς και τον εθνικό, κοινω
νικό και υπερκομματικό χαρακτήρα 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα λοιπόν με τις άνω διατά
ξεις οι εν ενεργεία αστυνομικοί επι
τρέπεται να συστήσουν: 

α) Σε κάθε νομό μία ένωση αστυνο
μικών υπαλλήλων μέχρι και το βαθμό 
του ανθυπαστυνόμου και σε κάθε 
διοικητική περιφέρεια μία ένωση α
ξιωματικών ως πρωτοβάθμιες συνδι
καλιστικές οργανώσεις. Οι αξιωματι
κοί δύναται, αντί της ένωσης αξιωμα
τικών να γίνονται μέλη της ένωσης α
στυνομικών υπαλλήλων. Οι ανθυπα- 
στυνόμοι δύναται αντί της ένωσης α
στυνομικών υπαλλήλων να γίνονται 
μέλη της ένωσης αξιωματικών, 

β) Μία ομοσπονδία των πρωτοβαθ

μίων συνδικαλιστικών οργανώσεων 
αστυνομικών υπαλλήλων και μία ομο
σπονδία των πρωτοβαθμίων συνδικα
λιστικών οργανώσεων αξιωματικών, 
ως δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και

γ) Μία τριτοβάθμια συνδικαλιστική 
οργάνωση (συνομοσπονδία) που α
παρτίζουν οι δύο παραπάνω ομο
σπονδίες και στην οποία εκπροσω
πούνται με αριθμό αντιπροσώπων, 
που καθορίζεται με το καταστατικό 
της.

Κάθε αστυνομικός δικαιούται να εί
ναι μέλος μόνο της πρωτοβάθμιας 
συνδικαλιστικής οργάνωσης του νο
μού ή της διοικητικής περιφέρειας ό
που υπηρετεί. Σε περίπτωση μετά
θεσής του σε άλλο νομό ή σε άλλη 
περιφέρεια διαγράφεται υποχρεωτι
κά από τη συνδικαλιστική οργάνωση 
της οποίας ήταν μέλος και δύναται 
να εγγράφει στη συνδικαλιστική ορ
γάνωση του νομού ή της περιφέ
ρειας, στην οποία μετατίθενται.

Τέλος στην παράγραφο 10 του 
νέου άρθρου 30α προβλέπονται ρη
τά ορισμένοι περιορισμοί. Ειδικότερα 
ορίζεται ότι στις συνδικαλιστικές ορ

γανώσεις των αστυνομικών καθώς 
και τα μέλη τους δεν επιτρέπεται ι
δίως (ενδεικτική απαρίθμηση!): 

α) Να συμμετέχουν σε απεργίες, 
καθώς και σε κάθε είδους εκδηλώ
σεις πολιτικών ή συνδικαλιστκών φο
ρέων ή πολιτικών προσώπων ή να α
σκούν προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυ
τών. Εξαιρούνται τα συνέδρια και οι 
πολιτιστικές εκδηλώσεις των συνδι
καλιστικών φορέων.

β) Να προσχωρούν ή να γίνονται μέ
λη άλλων επαγγελματικών συνδικα
λιστικών οργανώσεων, εκτός των 
Διεθνών Αστυνομικών Συνδικαλιστι
κών Οργανώσεων, ή να εκπροσω
πούν άλλους εργαζομένους, 
γ) Να αναμειγνύονται με οποιον- 

δήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης 
των Υπηρεσιών.

Θα ήταν λοιπόν ευχής έργον να ε 
πιτύχει στην πράξη η αναγνώριση της 
συλλογικής μας παρουσίας, ώστε να 
οδηγήσει στην ανάδειξη του θεσμι
κού και κοινωνικού ρόλου της αστυ
νομίας και στην καταξίωση του αστυ
νομικού ως ισότιμου μέλους της δη
μόσιας διοίκησης και της κοινωνίας 
στην ανατολή του 21ου αιώνα. □

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ιφ ιγ εν ε ία ς  8 4  - 8 6 ,  Κ α λλιθέα  

{πλησίον Τα χυδρ ομ είου) 
χηλ. 9 5 2 3 . 0 1 9 ,  fax 9 5 7 1 . 5 5 5
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Τ ό π ο ς  ε γ κ λ ή μ α τ ο ς  
και  σ υ λ λ ο γ ή  π ε ι σ τ η ρ ί ω ν

Οταν διαπραχθεί ένα έγκλημα, ο μηχανισμός για τη διερεύνησή του μπαίνει σε ενέργεια με την άφιζη των αστυνομικών 
και ο αστυνομικός που Βα φθάσει πρώτος στη σκηνή του εγκλήματος έχει να αντιμετωπίσει 

το εξαιρετικά δύσκολο έργο της επιβολής κάποιας μορφής ελέγχου και προστασίας της σκηνής.
Πολύ χρήσιμο για κάθε συνάδελφο είναι το χρησιμοποιούμενο ως εγκόλπιο από αστυνομικούς στις Η .Π Α  
με τον τίτλο "Τόπος εγκλήματος και συλλογή πειστηρίων", εκδόσεως Υπουργείου Οικονομικών /  Η.Π.Α, 

που τη μετάφρασή του θα δημοσιεύσουμε σε συνέχειες.

ΕΝΟΠΛΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
Στην περίπτωση μιας ένοπλης επίθεσης, πρωτεύοντα ρόλο κατέχει 

η εξεύρεση του όπλου και ειδικότερα αν αυτό είναι πυροβόλο. Το πυ

ροβόλο όπλο μπορεί να φέρει δακτυλικά αποτυπώματα ή να έχει κάποια 

ιδιαιτερότητα λόγω της ύπαρξης κάποιου αριθμού μητρώου του κατα

σκευαστή, εκδορές π άλλα ασυνήθη χαρακτηριστικό. Οποιοδήποτε από 

αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορισθεί οριστικά η ταυ

τότητα του όπλου. Αν πρόκειται για πυροβόλο όπλο, να τηρείτε τα προ- 

βλεπόμενα στον "Περί Ελέγχου των Οπλων" Νόμο του 1968 και να μην 

αποκλείετε το ενδεχόμενο η Υπηρεσία Οινοπνευματωδών, Καπνού και 

Πυροβόλων Οπλων του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών να μπο

ρέσει να εντοπίσει τον τελικό λιανικό αγοραστή αυτών των πυροβόλων 

όπλων.
Ερευνήστε το χώρο για την ανεύρεση βολίδων και χρησιμοποιημέ

νων καλύκων. Μόλις εντοπίσετε κάποια βολίδα, προσπαθήστε να προσ

διορίσετε την πορεία που ακολούθησε ή τη γραμμή πυράς. Οταν ερευ- 

νόται μια κλειστή περιοχή/χώρο για να εντοπίσετε την πορεία μιας βο

λίδας μέχρι την οπή εισόδου, προσπαθήστε να καθορίσετε το σημείο 

στο οποίο στεκόταν ο επιτιθέμενος. Μόλις προσδιορισθεί το σημείο 
αυτό, αναζητήστε τυχόν υλικό αποδεικτικό στοιχεία που σχετίζονται με 

τον επιτιθέμενο, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα, σχισμένα κομμάτια 

ενδύματος και αποτσίγαρα.

Αριθμός σειράς

ΕΝΟΠΛΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

Κάντε ένα τέστ υπολειμμάτων πυροβολισμού στη σκηνή του ε 

γκλήματος όποτε είναι εφικτό, προκειμένου να βεβαιωθείτε αν κάποιος 

είχε στην κατοχή του ή χρησιμοποίησε κάποιο όπλο. Συλλέξτε δείγματα 

ιματισμού από έναν ύποπτο. Το τεστ υπολειμμάτων πυροβολισμού μπο

ρεί να εφαρμοστεί στον εξωτερικό του ιματισμό, ακόμη κι αν δεν συλ- 
ληφθεί σύντομα, οπότε σε αυτό το τεστ θα υποβάλλονταν τα χέρια 

του. Μαζέψτε ενδύματα του θύματος. Τα υπολείμματα πυροβολισμού 

στην οπή εισόδου μπορεί να βοηθήσουν στο να προσδιορισθεί η από

σταση από την οποία εβλήθη μα σφαίρα. Προσδιορίστε τη θέση των 

χρησιμοποιημένων παραγεμισμάτων του πυροβόλου όπλου και συγκε

ντρώστε τα ως αποδεικτικό στοιχεία.

Αν η επίθεση έγινε με κάποιο αιχμηρό, τέμνον ή αμβλύ όργανο, το 

όπλο μπορεί να εντοπισθεί στη σκηνή του εγκλήματος ή κοντά σε αυτή. 

Κηλίδες αίματος, μαλλιά ή ίνες υφάσματος μπορούν να προσκολληθούν 

στο όπλο και κατ'αυτό τον τρόπο να βοηθήσουν στο συσχετισμό τους 

με το θύμα. Τα δακτυλικά αποτυπώματα μπορεί να βοηθήσουν στο συ

σχετισμό τους με τον επιτιθέμενο.

Ο τρόπος συλλογής και διαφύλαξης των αποδεικτικών στοιχείων σε 

περίπτωση Ενοπλης Επίθεσης περιγράφεται με περισσότερες λεπτομέ
ρειες στην Ενότητα Συλλογή και Διατήρηση Αποδεικτικών Στοιχείων και 

ειδικά για τα παρακάτω ευρήματα: Αίμα Αποτσίγαρα, Ρούχα Δακτυλικά 
αποτυπώματα, Υπολείμματα πυρίτιδας, Μικρά όπλα ΙχειρόςΙ, Αριθμοίσει

ράς, Οπλα ΙώμουΙ, Χρησιμοποιημένες βολίδες. Χρησιμοποιημένοι κάλυ

κες, Χρησιμοποιημένα στουπιά

ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ
Σε μια έρευνα για εμπρησμό, ο κύριος αντικειμενικός στόχος είναι 

να βρεθεί το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά. Τα υλικά αποδει

κτικά στοιχεία που συγκεντρώνονται από εκεί μπορούν να αποτελόσουν 

μια σημαντική αρχή για να διαπιστωθεί αν η φωτιά τέθηκε σκόπιμα.

Μόλις εντοπιστεί κάποιο πιθανό σημείο έναρξής της, εξετάστε αν 

τα αντικείμενα που θα δείτε εκεί "ταιριάζουν" με το χώρο στον οποίο 

βρίσκονται. Ελέγξτε μήπως δείτε ίχνη εύφλεκτων υλικών στα σκουπίδια 

και ερευνήστε όλα τα υλικά μην μυρίζουν πετρέλαιο. Αναζητήστε και 

συγκεντρώστε τυχόν στάχτες και κάπνες που έχουν ιδιάζον χρώμα, τυ
χόν ασυνήθιστα υπολείμματα και υγρό υλικά ή υλικά που φέρουν κηλί

δες. Κοιτάξτε μήπως βρείτε κάποια συνηθισμένη συσκευή πυροπρο
στασίας του κτιρίου που να έχει καταστραφεί ή να έχει τροποποιηθεί.

Αν η φωτιά προκλήθηκε με τη χρήση κάποιου υλικού που επιταχύνει 
την καύση, είναι πιθανό ο δράστης ή να άφησε το δοχείο στη σκηνή 

του εγκλήματος ή να το πέταξε κάπου κοντά. Σκεφτείτε που μπορεί 
να βρίσκεται κάποιος χώρος για την απόρριψη σκουπιδιών. Αν δεν βρε

θεί στα υπολείμματα της φωτιάς κάποιο δοχείο, μπορεί να βρίσκεται 

σε ένα τέτοιο χώρο.
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Σκεφτείτε από που μπορεί να μπήκε ο δράστης στο κτίριο. Ελέγξτε 

να δείτε αν έχει παραβιαστεί κάποια πόρτα ή κάποιο παράθυρο. Ανα
ζητήστε σημάδια από εργαλεία καθώς και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

που ενδέχεται ο εμπρηστής να έχει αφήσει πίσω του.

Σκεφθείτε μήπως βρείτε τίποτε σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Οταν 

ερευνάτε το εσωτερικό του κτιρίου, σκεφτείτε μην τυχόν ο εμπρηστής 

είχε στο μυαλό του κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Επίσης κατά τη διεξα

γωγή της έρευνας προσπαθήστε να εντοπίσετε αν λείπει κάτι από τη 

σκηνή του εγκλήματος, το οποίο αργότερα θα είναι δυνατόν να ανα

γνωριστεί αν βρεθεί στην κατοχή κάποιου υπόπτου.

Αναζητήστε ενδείξεις πολλαπλών σημείων προέλευσης για εύφλε

κτα αναρριχητικά φυτά, για εμπρηστικούς μηχανισμούς ή υλικά. Ελέγξτε 

τις ηλεκτρικές πρίζες, τις συνδέσεις, τα κουτιά των ασφαλειών για να 

καταλάβετε αν η φωτιά προκλήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα. Εξετάστε το

ΕΜΠΡΗΣΜΟΙ

Σχισμένα
δείγματα

ξύλου

Υπολείμματα 
φυτιλιού 

ΙΚοκτέϊλ MOLOTOV)

Υπολείμματα σπασμένων γυαλιών

Χρησιμοποιημένα σπίρτα

σχήμα των καψιμάτων για να καταλάβετε την κατεύθυνση κίνησης και 

τις περιοχές όπου η φωτιά ήταν περισσότερο έντονη.

Ο τρόπος συλλογής και διαφύλαξης των αποδεικτικών στοιχείων σε 
περίπτωση Εμπρησμού περιγράφεται με λεπτομέρειες στην Ενότητα 

Συλλογή και Διατήρηση Αποδεικτικών Στοιχείων και ειδικά για τα εξής 
ευρήματα: Μπάζα ΙαπομεινάριαΙ από τον εμπρησμό. Χαλιά. Υφάσματα, 

Σπίρτα. Ξύλο. Δακτυλικά αποτυπώματα. Αποτυπώματα ποδιών. Βενζίνη. 
Γυαλί. Μεταλλικά θραύσματα. Ιχνη τροχών. Ιχνη εργαλείων.

ΒΟΜΒΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Στην περίπτωση κάποιας βομβιστικής ενέργειας, το ποιες ενέργειες 

θα κάνει ο ερευνών στην υπόθεση θα εξαρτηθεί από το αν πρόκειται 

για μια επαπειλούμενη βομβιστική ενέργεια ή μια έκρηξη η οποία έχει 

ήδη πραγματοποιηθεί.

Οταν υπάρχει κάποια απειλή για βομβιστική επίθεση, θα πρέπει να 

διαπιστωθεί όσο το δυνατό γρηγορότερα η βασιμότητα της απειλής. 

Καλέστε μια ομάδα που έχει ως καθήκοντά της τη διεξαγωγή ερευνών 

για βόμβες σε μια απειλούμενη περιοχή. Αν εντοπιστεί κάποιο ύποπτο 
πακέτο, ειδοποιήστε την αρμόδια ομάδα εξουδετέρωσης βομβών. Λ/νην 

αγγίζετε τίποτε! Απομακρύνετε τον κόσμο από τη βόμβα και όχι τη βόμ

βα από τον κόσμο!

Οταν η απειλή για βομβιστική ενέργεια έχει γίνει από τηλεφώνου, 

μάθετε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για το άτομο που τηλε

φώνησε, από εκείνον που δέχτηκε το τηλεφώνημα. Αν η απειλή έγινε 

με επιστολή, πιάστε και κρατήστε την επιστολή με προσοχή ώστε να 

είναι δυνατή η ανάλυση των δακτυλικών αποτυπωμάτων, της μελάνης, 
του γραφικού χαρακτήρα ή και της ποιότητας του χαρτιού.

Σε περίπτωση που έχει εκραγεί η βόμβα, πρώτα πρώτα πρέπει να 

διεξαχθεί μια έρευνα από ειδικούς σε αυτό το αντικείμενο προκειμένου 

να διαπιστωθεί αν έχει τοποθετηθεί και μια δεύτερη βόμβα. Στη συνέ

χεια προσπαθήστε να εντοπίσετε που βρίσκεται το σημείο της έκρηξης 

και ποιες συνέπειες είχε η έκρηξη. Ερευνήστε το χώρο από το εσω

τερικό του κρατήρα που δημιούργησε η έκρηξη, διευρύνοντας συνεχώς 

την ακτίνα έρευνας. Εξετάστε, ταξινομήστε και συλλέξτε δείγματα από 

τα χαλίκια, έχοντας υπόψη σας ότι πολύ ελάχιστες βόμβες καταστρέ

φουν όλα τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή τους. 

Κάποια κομμάτια από καλώδιο μπορεί να έχουν πάνω τους σημάδια από 

εργαλεία. Τα κομμάτια του ωρολογιακού ή του πυροδοτικού μηχανισμού 

μπορεί να οδηγήσουν στον εντοπισμό του κατασκευαστή ή του εμπό

ρου που τα διαθέτει. Τέλος, τα κομμάτια κάποιου περιτυλίγματος του 

εκρηκτικού μπορεί να φέρουν πάνω τους κωδικο-ημερομηνία-βάρδια ώ

στε να είναι δυνατός ο εντοπισμός κάποιου ίχνους μέσω των υπαρχό

ντων αρχείων του τελευταίου γνωστού αγοραστή. Κομμάτια μονωτικής 

ταινίας μπορεί να μας δώσουν χρήσιμα δακτυλικά αποτυπώματα.

Συλλέξτε επιφανειακά υπολείμματα από το σημείο της έκρηξης και 
χρησιμοποιήστε ταμπόν με αιθανόλη ή μεθανόλη για να ελέξετε  τα χέ

ρια των υπόπτων. Η περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση μορεί να 
βοηθήσει στη λεπτομερή αναγνώριση των υπολειμμάτων.

Ο τρόπος συλλογής και διαφύλαξης των αποδεικτικών στοιχείων σε 

περίπτωση Βομβιστικής Ενέργειας περιγράφεται με περισσότερες λε
πτομέρειες στην Ενότητα Συλλογή και Διατήρηση Αποδεικτικών Στοι
χείων και ειδικά για τα παρακάτω ευρήματα: Μπάζα ΙαπομεινάριαΙ από 

έκρηξη (ή εκρηκτικά), εκρηκτικές ύλες και μηχανισμοί, Μέρη μπαταρίας, 
καψούλια ανατινάξεως, τμήματα ρολογιού, σύρμα. Υφάσματα, Δακτυλικά 

αποτυπώματα, θραύσματα μετάλλων, Χαρτί, Ιχνη από εργαλεία. □

Επιμέλεια: Αστυνόμος Α' Λεωνίδας Θεοχάρης
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Εμφάνιση
ενώπιον

αστυνομικών
αρχών
μετά
από

νόμιμη
πρόσκληση

Η πρόσκληση των πολιτών να εμφανιστούν ενώπιον τους, 
είναι ένα από τα σοβαρότερα θέματα 

που απασχολεί τις Αστυνομικές Αρχές και ιδίως τα Αστυνομικά Τμήματα, 
που από τη φύση της αποστολής τους 

αναγκάζονται πολλές φορές να προσκαλούν τους πολίτες 
για διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεών τους.

του Δοκίμου Υπαστυνόμου 
Νικολάου Γ. Χρυσάκη

Το θέμα της πρόσκλησης των πολι
τών ενώπιον των Αστυνομικών Αρ
χών για τη διεκπεραίωση διαφόρων 
υποθέσεων, δε ρυθμίζεται σήμερα, 
ούτε από τις διατάξεις του Οργανι
κού Νόμου της Ελληνικής Αστυνο
μίας (Ν. 1481/84) με τον οποίο τέθη
καν οι βάσεις οργάνωσης και λε ι
τουργίας του νέου αστυνομικού φο
ρέα, ούτε και από τα σχετικά κανονι
στικά διατάγματα που εκδόθηκαν μέ
χρι σήμερα κατ'εξουσιοδότηση των 
διατάξεων του παραπάνω Νόμου.

Το θέμα όμως αυτό, είναι ένα από 
τα σοβαρότερα θέματα που απασχο
λεί τις Αστυνομικές Αρχές και ιδίως 
τα Αστυνομικά Τμήματα, τα οποία α
πό τη φύση της αποστολής τους ανα
γκάζονται πολλές φορές να προσκα
λούν τους πολίτες για διεκπεραίωση 
διαφόρων υποθέσεων που τους α
φορούν (π.χ. επίλυση αστικών διαφο
ρών κατόπιν εισαγγελικών παραγγε
λιών ή ιδιωτικών διαφορών ύστερα α
πό έγγραφες ή προφορικές καταγγε
λίες ιδιωτών, επίδοση διοικητικών εγ
γράφων κ.λπ.).

Οι ανακριτικοί υπάλληλοι των Αστυ
νομικών Υπηρεσιών στις περιπτώσεις 
αυτές, αντιμετωπίζουν κατά βούληση 
και κατά τρόπο ανομοιόμορφο το θέ
μα της άρνησης των προσκαλούμε
νων πολιτών να εμφανιστούν ενώ
πιον τους.

Ετσι, άλλοι από αυτούς μετά την άρ
νηση του προσκαλούμενου πολίτη, 
περιορίζονται μόνο στη διαβίβαση 
των σχετικών αποδεικτικών επίδοσης 
στην οικεία Εισαγγελική Αρχή, αναφέ- 
ροντας το γεγονός της μη προσέ
λευσης, άλλοι αναγκάζονται, παρά 
την έλλειψη νόμιμης υποχρέωσης να 
μεταβαίνουν οι ίδιοι στην κατοικία των 
προσκαλουμένων πολιτών για επίδο
ση διαφόρων ιδιωτικών εγγράφων ή 
επίλυση ιδιωτικών διαφορών και μάλι
στα σε χρόνο εκτός υπηρεσίας, ε 
πειδή κατά το χρόνο της υπηρεσίας 
τους δεν υπάρχει δυνατότητα απο

μάκρυνσης τους ή διάθεση άλλων υ
φισταμένων τους αστυνομικών και 
άλλοι δεν προβαίνουν σε καμία υπη
ρεσιακή ενέργεια.

Σχετικά με το θέμα αυτό εκδόθηκαν 
τον τελευταίο καιρό, στα πλαίσια α
νάπτυξης και βελτίωσης των σχέ
σεων μεταξύ κράτους και πολιτών οι 
υπ'αριθμ.: 701 1/10/27-α από 29-11- 
91, 7011/11 /38  από 4-5-95 και 
701 1/10/38 από 18-5-95 Διαταγές 
της Δ ιεύθυνσης Μ ελετώ ν του Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης, με τις ο
ποίες μεταξύ των άλλων παρέχονται 
ορισμένες οδηγίες και κατευθύνσεις 
για τη διαδικασία και τον τρόπο πρό
σκλησης των πολιτών στα αστυνομι
κά καταστήματα, με την παράθεση 
μάλιστα σχετικών υποδειγμάτων 
προσκλήσεων και αποδεικτικών επί
δοσής τους, χωρίς όμως ωστόσο με 
τις παραπάνω διαταγές να γίνεται 
λόγος για τον τρόπο αντιμετώπισης 
της άρνησης των πολιτών να εμφανι
στούν ενώπιον των Αστυνομικών Αρ
χών.

Ετσι, το θέμα αυτό εξακολουθεί να 
παραμένει άλυτο και να ταλανίζει 
πολλές Αστυνομικές Υπηρεσίες, α
φού οι βαθμοφόροι που ασχολούνται 
με τη διεκπεραίωση διαφόρων υπο
θέσεων των πολιτών, δεν γνωρίζουν 
τον περαιτέρω χειρισμό των υποθέ
σεων, στις περιπτώσεις που οι κα
λούμενοι ενώπιον τους πολίτες, αρ- 
νηθούν να συμμορφωθούν στις νόμι
μες προσκλήσεις τους.

Από τη μελέτη όμως των κανονι
σμών των δύο πρώην Σωμάτων, 
προκύπτει ότι το θέμα αυτό ρυθμίζε
ται κατά τρόπο επαρκή, αλλά διαφο
ρετικό για κάθε Σώμα, όσον αφορά 
τις υπηρεσιακές ενέργειες και τις α
πειλούμενες κυρώσεις. Ειδικότερα, 
το άρθρο 115 παρ. 2 του Ν.Δ. 3365/55 
"Περί Κώδικος του Σώματος της Ελλη
νικής Χωροφυλακής", ορίζει τα ακό
λουθα:

“Οστις, π ροσκαλούμενος εγγρά-
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φως ή προφορικώς παρά Αξιωματικού 
ή Ανθυπασπιστού της Χωροφυλακής, 
αμελήσει να προσέλθει εις  το κατά
στημα της Χωροφυλακής προς εξέ- 
τασιν επί υποθέσεως αφορώσης την 
Αστυνομία ή την Ασφάλειαν ή την Δη
μόσιον Υγείαν, προσάγεται δυνάμει 
εντάλματος βιαίας προσαγωγής, εκ- 
διδομένου υπό του καλούντος, τιμω
ρούμενος άμα με κράτησιν ή πρόστι- 
μον“.

Επίσης το άρθρο 157 παρ. 3 του Β.Δ. 
της 31-12-57 / 20-1 -58 "Περί Κωδικο- 
ποιήσεως Διατάξεων αφοροσών το 
Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων" ορίζει 
τα εξής:

“Τιμωρείται μ ε  κράτησιν ή πρόστι- 
μον, όσ τις , γ εν ο μ έν η ς  εγγράφ ου  
προσκλήσεως παρά αστυνομικού υ
π αλλήλου , έχ ο ν το ς  τουλά χ ισ τον  
βαθμό Αστυνόμου Β' τάξεως ή τυγχά- 
νο ν το ς  π ρ ο ϊσ τα μ ένο υ  Τμήματος, 
Σταθμού ή Ειδικής Υπηρεσίας, αμελεί 
ή αρνείτα ι δ ιόλου να προσέλθει εις 
το Αστυνομικό Κατάστημα".
Οι παραπάνω διατάξεις φαίνονται 

να διατηρούν τυπικά την ισχύ τους, 
κατ'εφαρμογή του άρθρου 62 παρ. 4 
του Ν. 1481 /84, αφού από την έκδοση 
του Νόμου αυτού μέχρι σήμερα, δεν 
έχουν εκδοθεί διατάγματα ή κανονι
σμοί που να ρυθμίζουν διαφορετικά 
τα συναφή θέματα που ρυθμίζονται 
από τους παραπάνω κανονισμούς.

Ωστόσο όμως, η ισχύς του άρθρου 
115 παρ. 2 του Ν.Δ. 3365/55, κατά το 
μέρος που προβλέπει την προσα
γωγή του προσκαλουμένου ατόμου 
με ένταλμα βιαίας προσαγωγής, έχει 
αμφισβητηθεί από πολλούς νομικούς 
επιστήμονες ως αντισυνταγματική, ε 
πειδή μια τέτοια προσαγωγή, σύμφω
να με το άρθρο 6 του Συντάγματος, 
προϋποθέτει οπωσδήποτε σύλληψη 
για την οποία το ίδιο το Σύνταγμα α
παιτεί την έκδοση δικαστικού εντάλ
ματος.

Η επιβολή όμως της ποινής που α
πειλείται, τόσο απο την παραπάνω 
κανονιστική διάταξη όσο και από το 
άρθρο 157 παρ. 3 του Β.Δ, της 31-12- 
57 / 20-1- 58, σε περίπτωση που ο 
προσκαλούμενος πολίτης αρνηθεί 
να προσέθλει στο αστυνομικό κατά
στημα, θεωρείται ότι δεν αντιβαίνει 
στο Σύνταγμα και επομένως δεν ε 
μποδίζεται η εφαρμογή των διατά
ξεων αυτών, ενόψει μάλιστα του άρ

θρου 62'παρ. 4 του Ν. 1481/84, που 
προβλέπει τη διατήρηση της τυπικής 
ισχύος τους.

Η άποψη αυτή, επιβεβαιώνεται και με 
την υπαριθμ. 16597 από 25-7-94 α
πόφαση του Πταισματοδικείου Αθη
νών, το οποίο εκδικάζοντας μήνυση 
που υποβλήθηκε από ανακριτικό υ
πάλληλο του Α Αστυνομικού Τμήμα
τος Αθηνών, σε βάρος πολίτη για μη 
συμμόρφωση του σε τρεις διαδοχι
κές έγγραφες προσκλήσεις του ίδιου 
και σε μία πρόσθετη πρόσκληση του 
Διοικητού του Τμήματος, έκρινε ότι το 
άρθρο 157 παρ. 3 του Β.Δ. της 31-12- 
57 / 20-1-58, στο οποίο στηρίχθηκε η 
παραπάνω μήνυση, διατηρεί την ισχύ 
του κατ εφαρμογή του άρθρου 62 
παρ. 4 του Ν. 1481 /84 και για το λόγο 
αυτό καταδίκασε τον κατηγορούμε
νο σε ποινή προστίμου δέκα χιλιάδων 
δραχμών.

Από τα προαναφερόμενα προκύ
πτει, ότι η υποχρέωση των πολιτών να 
εμφανίζονται ενώπιον των Αστυνομι
κών Αρχών μετά από νόμιμη πρό
σκληση, προβλέπεται ρητά από τις 
διατάξεις του άρθρου 115 του Ν.Δ. 
3365/55 και του άρθρου 157 του Β.Δ. 
της 31-12-57 / 20-1 -58, οι οποίες μά
λιστα απειλούν στις περιπτώσεις αυ
τές και ποινικές κυρώσεις κατά των 
παραβατών.

Για το λόγο αυτό, οι ανακριτικοί υ

πάλληλοι θα πρέπει, κατά την άποψή 
μου, να εφαρμόζουν, όταν συντρέχει 
λόγος, τις παραπάνω διατάξεις, πλην 
εκείνης που αναφέρεται στη δυνατό
τητα έκδοσης εντάλματος βίαιας 
προσαγωγής και η οποία, όπως προ- 
αναφέρθηκε, έχει αμφισβητηθεί ως 
αντισυνταγματική. Κατά τη σύνταξη 
όμως των σχετικών προσκλήσεων, 
κρίνεται σκόπιμο να μνημονεύονται 
σε αυτές οι προαναφερόμενες δια
τάξεις και να τονίζονται ιδιαίτερα οι 
ποινικές συνέπειες της μη εμφάνισης 
των προσκαλουμένων,

Κατά την εφαρμογή της παραπάνω 
διαδικασίας, κρίνεται επίσης σκόπιμο 
να γίνονται μέχρι τρεις το πολύ έγ
γραφες προσκλήσεις, και σε περί
πτωση άρνησης του προσκαλουμέ
νου να συμμορφωθεί προς την τρίτη 
πρόσκληση, η οποία πρέπει να υπο
γράφεται από το Διοικητή Αξιωματικό, 
να κινείται αμέσως η διαδικασία πα
ραπομπής του υπαιτίου στο αρμόδιο 
Πταισματοδικείο.

Ωστόσο όμως, το θέμα αυτό, φρο
νώ ότι θα πρέπει να προβληματίσει τη 
Διεύθυνση Μελετών του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης, η οποία με εγκύκλιο 
διαταγή της, να δώσει σαφείς και συ
γκεκριμένες οδηγίες και κατευθύν
σεις προς όλες τις Αστυνομικές Υπη
ρεσίες, για την ομοιόμορφη και ενιαία 
αντιμετώπιση του όλου θέματος. □
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Η μάστιγα των Ναρκωτικών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μελετώντας τα στατιστικά στοιχεία τα οποία αφορούν τον "κόσμο των ναρκωτικών", 
μπορούμε να εξάγουμε πολλά στοιχεία γύρω από την κίνησή τους τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό χώρο 

καθώς και την απόδοση της Ελληνικής Αστυνομίας και των υπηρεσιών που προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. 
Τα στατιστικά στοιχεία που λάβαμε υπόψη μας, προέρχονται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας/Υ.Δ.Τ.

και αφορούν τα έτη από το 1 9 8 6  έως και το 1 9 9 5 .
Βεβαίως, τα στοιχεία αυτά δεν παρουσιάζουν γενικό την ιστορία των ναρκωτικών στον ελλαδικό χώρο, 

διαγράφουν, όμως, με ακρίβεια την εζόπλωσή τους κατά την τελευταία δεκαετία, 
οπότε παρουσιάζεται και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί τα ναρκωτικά πλησιάζουν όλα τα κοινωνικά στρώματα, 

το ζήτημα παίρνει τεράστιες διαστάσεις και αποτελεί πια "υπόθεση καθημερινή" για το αστυνομικό δελτίο.

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΑΝ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ

Ξεκινάμε λοιπόν με το πιό μακάβριο αλλά απόλυτα συναφές θέμα 

με τα ναρκωτικά, που είναι ο θάνατος. Ανατρέχοντας στον αναλυτικό 

πίνακα παρατηρούμε ότι μέχρι την ηλικία των 17 ετών ο δείκτης είναι 

μηδενικός ή σχεδόν μηδενικός, γεγονός που πιστοποιεί ότι οι τυχόν 

θάνατοι που μπορεί να σημειώθηκαν, οφείλονται μάλλον σε υπερβολική 

δόση και όχι σε παρατεταμένη χρήση. Από την ηλικία των 18 - 20 ετών 

η θνησιμότητα αυξάνεται αλλά διατηρείται σε πολύ μικρό επίπεδα. Θεα

ματική είναι η αύξηση της θνησιμότητας από την ηλικία του 2Ιου έως 

και του 30ου έτους. Σ' αυτές τις ηλικίες παρατηρείται σημαντική αυξη

τική τόση που κορυφώνεται το 1989. Το 1990, 1991, 1992 και 1993 υ

πάρχει αισθητή κάμψη και το 1994 έχουμε απότομη άνοδο που ξεπερνά 

κατά πολύ το ποσοστό του 1989. Αισθητά μειωμένη είναι η θνησιμότητα 

στις ηλικίες από το 31 ο έως και το 40ο έτος που παρατηρείται έξαρση 

το 1990 και ελάχιστη από το 41ο έως 63ο έτος.

Πρέπει οπωσδήποτε να επισημάνουμε ότι αθροιστικά παρουσιάζεται 

έξαρση της θνησιμότητας το 1989. Υπάρχει μια μικρή διακύμανση από 
το 1990 έως το 1993 και έπειτα μια κατακόρυφη αύξηση. Το 1994 τα 

άτομα που πέθαναν -απ' όλες τις ηλικίες- ανέρχονται σε 146. Στα ίδια 

επίπεδα κυμάνθηκε η θνησιμότητα και το 1995.

ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΑΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

Μέχρι την ηλικία των 17 ετών, τα άτομα που κατηγορήθηκαν για 

χρήση ναρκωτικών παρουσίασαν την μεγαλύτερη αύξηση το 1988 138 

άτομα κατηγορηθέντα). Αμέσως μετά από αυτή τη χρονιά υπήρξε κα
τακόρυφη πτώση μέχρι το 1994 19 άτομα κατηγορηθένταΙ. Οι ίδιες δια
κυμάνσεις παρουσιάζονται και στις ηλικίες από 18-20 ετών στις ίδιες 
όπως προηγουμένως χρονιές. Το 1988 έχουμε 137 κατηγορηθέντα ά

τομα ενώ σταδιακά το 1994 έχουμε μόλις 63 κατηγορηθέντα άτομα. 

Μια ελάχιστη διαφοροποίηση στη διακύμανση παρουσιάζεται στις ηλι

κίες από 21-30 ετών που όμως ποσοστιαία είναι οι ηλικίες στις οποίες 

έχουμε τα περισσότερα κατηγορηθέντα άτομα για χρήση ναρκωτικών 

ουσιών. Το 1988 έχουμε 1.047 κατηγορηθέντα άτομα, το 1989, 1.173, 

το 1990,1.181 ενώ σταδιακά αλλά όχι θεαματικό παρουσιάζεται μείωση. 

Το 1994 έχουμε 895 κατηγορηθέντα άτομα. Για τις ηλικίες από 31-40 

ετών τα περισσότερα κατηγορηθέντα άτομα ήταν το 1991 (737), χωρίς 
όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις μέχρι το 1994 όπου είχαμε 736 κα

τηγορηθέντα άτομα. Στις ηλικίες από 41 ετών και άνω έχουμε σημαντική 
ποσοστιαία μείωση με έξαρση το 1991 (2871 με το ποσοστό να διατη

ρείται στα ίδια περίπου επίπεδα μέχρι το 1994.

Αθροιστικά, το 1991 έχουμε πολύ περισσότερα κατηγορηθέντα ά

τομα (2.322) από κάθε άλλη χρονιά. Το 1986 έχουμε τα πιό λίγα κατη
γορηθέντα άτομα ενώ το 1992 και το 1993 παρατηρείται μια μικρή κάμ

ψη με τάση ανοδική όμως το 1994. Για το 1995 δεν υπάρχουν ακόμη 

πλήρη και ακριβή στοιχεία ώστε να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα.

Στις μικρές ηλικίες, μέχρι 17 ετών, τα περισσότερα άτομα (οι αριθμοί 

που ακολουθούν είναι αθροιστικοί από το 1986 έως και το 1995), κα- 

τηγορούνται για χρήση ηρεμιστικών 185 άτομαΙ, γεγονός που δείχνει ότι 

η εξεύρεσή τους είναι ευκολότερη από κάθε άλλο είδος ναρκωτικής 

ουσίας, ενώ αμέσως μετά στις προτιμήσεις έρχεται το χασίς (31) με 

ελάχιστη διαφορά από την ηρωίνη 124). Η κοκαΐνη, η μορφίνη, το όπιο 

με τα παράγωγά του, τα βαρβιτουρικά και τα διεγερτικά δεν είναι δια

δεδομένα σ' αυτές τις ηλικίες όπως δεν είναι διαδεδομένα και στην 
αμέσως επόμενη κατηγορία που περιλαμβάνει τις ηλικίες από το 18ο 

έως το 20ο έτος. Σ' αυτή την κατηγορία παρατηρείται αύξηση της 
χρήσης των βαρβιτουρικών και των παραγώγων του οπίου αλλά τη "με

ρίδα του λέοντος" κατέχουν η ηρωίνη (298) με τα ηρεμιστικά (265) και 

το χασίς (229) αμέσως μετά. Η πρωτιά της ηρωίνης δείχνει ότι ένα 
μεγάλο ποσοστό χρηστών οδηγούνται σταθερά στα "σκληρά" ναρκωτι
κά.

Στις ηλικίες από το 21ο έως το 30ο έτος φαίνεται πλέον ολοκάθαρα 

ότι η προτίμηση των χρηστών είναι η ηρωίνη (5.684) με μεγάλη διαφορά 

από το χασίς (2.244) που έρχεται δεύτερο στις προτιμήσεις, ενώ τα 

ηρεμιστικά, τα βαρβιτουρικά και η κοκαΐνη, έρχονται πλέον τελευταία 

και με τεράστια διαφορά.

Στην αμέσως επόμενη κατηγορία που περιλαμβάνει τις ηλικίες από 
το 31ο έως το 40ο έτος βλέπουμε την ηρωίνη 13.406) να διατηρεί τα 
"σκήπτρα" στις προτιμήσεις, με σταθερές τις αναλογίες και τις ποσο

στιαίες αποστάσεις των ναρκωτικών ουσιών.

Στην τελευταία κατηγορία που περιλαμβάνει άτομα από 41 ετών και 

άνω παρουσιάζεται σημαντική διαφοροποίηση ως προς τις προτιμήσεις 

των χρηστών. Η ηρωίνη σ' αυτές τις ηλικίες περνάει στη δεύτερη θέση 

18291 και την πρώτη καταλαμβάνει το χασίς (1.128).

ΕΠΑΓΓΕΛΛΛΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΟΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ  
ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Ο μεγαλύτερος αριθμός των κατηγορηθέντων ατόμων για ναρκωτι

κά, με τρομακτική διαφορά από τις διάφορες κατηγορίες επαγγελμα- 

τιών, ανήκει στους ανεπάγγελτους 18.577). Οι διάφορες κατά καιρούς 

εξηγήσεις που εδόθησαν σχετικά με την τεράστια εισβολή των ναρ

κωτικών σε άτομα μη έχοντα εργασία αποδίδονται κατά κύριο λόγο σε 
κοινωνικά αίτια.
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Στις αμέσως επόμενες κατηγορίες ανήκουν οι εργάτες 11.3231, οι 

αγρότες 11.2741 και οι οικοδόμοι 11.131). Στα ίδια περίπου επίπεδα βρί

σκονται και οι πλανόδιοι μικροπωλητές (764). Αντιπαραβόλλοντας τις κα

τηγορίες των επιχειρηματιών (447), των βιομηχόνων 151, των εμπόρων 

(669) και των καταστηματαρχών (174) παρατηρούμε αισθητή διαφορά 

στους αριθμούς, αλλά δεν μπορούν να εξαχθούν βάσιμα συμπεράσματα 

αποκλειστικά και μόνον από τα αριθμητικά στοιχεία.

Στην κατηγορία των επαγγελματιών αυτοκινητιστών επίσης παρου

σιάζεται μεγάλος αριθμός κατηγορηθέντων ατόμων 16641, καθώς και 

στους ναυτικούς (402). Αλλα επαγγέλματα που παρουσιάζεται αύξηση 

των κατηγορηθέντων ατόμων αποτελούν οι γεωργοκτηνοτρόφοι 1227), 

οι ιδιοκτήτες κέντρων διασκέδασης 1861 και οι φαρμακοποιοί (62).

Γενικά τα περισσότερο κατηγορηθέντα άτομα ανήκουν σε χώρους 

επαγγελματικούς που έχουν σχέση με καθημερινές ασχολίες. Στις τά

ξεις των μουσικών, ζωγράφων, γλυπτών και γενικά των καλλιτεχνών, 

παρατηρείται "κινητικότητα" αλλά το ανησυχητικό είναι ότι υπάρχουν 

πολλοί κατηγορηθέντες μεταξύ φοιτητών (1561, σπουδαστών (116) και 

μαθητών 1192), γεγονός που θα πρέπει να ευαισθητοποιήσει κάθε αρ

μόδιο φορέα ώστε να προληφθούν αυξητικά φαινόμενα στο χώρο του

λάχιστον της νεολαίας που είναι ο πιό ευαίσθητος.

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Οσον αφορά τις υπηκοότητες των κατηγορηθέντων ατόμων για ναρ

κωτικά παρατηρούμε ότι υπάρχουν άτομα π.χ. με τανζανική, γερμανική, 

τουρκική, λιβανέζικη, ιταλική, αμερικανική, γιουγκοσλαβική, αγγλική ή 

γαλλική υπηκοότητα τα οποία καθόλο το διάστημα της προηγούμενης 

δεκαετίας μέχρι σήμερα παραμένουν το ίδιο έντονα δραστηριοποιημέ

νοι. Τα άτομα με τανζανική, μάλιστα, υπηκοότητα, αριθμητικά είναι τα 
περισσότερο κατηγορηθέντα από κάθε άλλης υπηκοότητας. Αυτά της 
γερμανικής και της τουρκικής έπονται σε "απόσταση αναπνοής".

Παρατηρώντας το "χάρτη" με τις υπηκοότητες βλέπουμε εκτός από 
τα άτομα με σταθερή δραστηριότητα, άτομα των οποίων η δραστηριό

τητα είναι υποτονική, όπως αυτών με κυπριακή υπηκοότητα ή φθίνουσα 
όπως των ατόμων με αιγυπτιακή υπηκοότητα ή αυστριακή.

Για όσους ζητούν το κ α λλ ίτερ ο  
κα ι ξεχω ρίζουν τη  διαφορά!!

Χειροποίητες 
Δερμάτινες θήκες 
ποιότητος για 
πιστόλια, περίστροφα 
κ.ά.

Όχι πρόσθετο κόστος για αριστερόχειρες

Υπεύθυνος κατασκευής: Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΜΙΝΑ Α. ΜΟΥΣΤΑΚΑ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9 - ΑΘΗΝΑ 105 62 
ΤΗΛ. 3239594 (Υπόγειο εντός στοάς)

Μ ε αντικαταβολή και στην επαρχία

Πλέον όλων αυτών υπάρχουν "υπηκοότητες" που παρουσιάζουν τα 

τελευταία χρόνια από ελάχιστη δραστηριότητα, ραγδαία άνοδο. Πρό
κειται για άτομα που άρχισαν να δραστηριοποιούνται μετά το 1991, με 

την πτώση της Σοβιετικής Ενωσης και το άνοιγμα των συνόρων. Στην 

κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται άτομα αλβανικής, γεωργιανής, βουλ

γαρικής, ρωσικής, ουκρανικής και σκοπιανής υπηκοότητας. □

Επιμέλεια: Αρχ/κας Κωνσταντίνος Κούρος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ *

ΗΛΙΚΙΑ 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

έως 20 ετών 2 1 6 4 2 2 1 4 9 _
21-30 ετών 19 36 42 53 34 43 52 47 70 25
31-40 ετών 6 14 11 12 24 23 24 20 59 22
41-63 ετών - 5 1 3 6 10 3 5 8 7
ΣΥΝΟΛΟ 27 56 60 72 66 78 80 76 146 54

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ *

ΟΥΣΙΑ 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Ηρωίνη 616 943 1208 1271 1287 1351 939 872 1129 625
Κόκα - Κοκαΐνη 2 11 21 17 25 39 33 12 24 9
Μορφίνη - Οπιούχα 17 21 20 13 20 17 13 21 15 7
Βαρβιτουρικά κ.λπ. 193 264 267 229 235 236 184 189 182 75
Χασίς 341 360 346 462 578 679 798 696 624 290
ΣΥΝΟΛΟ 1169 1599 1862 1992 2145 2322 1967 1790 1974 1006

*  Η επεξεργασία τω ν στοιχείων των ετώ ν 1994 και 1995 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
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Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Η  Μ Ε Θ Α Δ Ο Ν Η Ζ  
ΣΕ Χ Ρ Η Σ Τ Ε Σ  Η Ρ Ω Ι Ν Η Σ  

ΓΙΑ Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Τ ΗΣ  Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Η Σ

Την τελευταία εικοσαετία στη χώρα μας, και κυρίως τη δεκαετία '8 5 - '9 5 , 
ο αριθμός των εξαρτημένων ατόμων και οι θάνατοι από τα ναρκωτικά 

παρουσιάζουν μια αλματώδη άνοδο που συνεχίζεται ακατάσχετη.
Η παράλληλη κατά το διάστημα αυτό εζάπλωση του aids, κυρίως στο εξωτερικό, 

δημιούργησε έντονες ανησυχίες ότι η νόσος θα μπορούσε να διαδοθεί στο γενικότερο πληθυσμό 
από τον πληθυσμό των χρηστών, όπου ενδημεί λόγω της κοινής χρήσης συρίγγων.

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Από τα τέλη της δεκαετίας του '80, η ιδέα εφαρμογής και στη χώρα 

μας κάποιων προγραμμάτων με θεραπευτική φιλοσοφία που να αντα

ποκρίνομαι καλύτερα σ'ένα μεγάλο φάσμα αναγκών του εξαρτημένου 

χρήστη ηρωίνης, κέρδιζε συνεχώς έδαφος στην επιστημονική κοινότη

τα.

Το εμπεριστατωμένο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της 

Βουλής για τα ναρκωτικά (1990-1992), έδωσε την καθοριστική ώθηση 

στον τομέα αυτόν, αφού τάχθηκε υπέρ μιας προσεκτικής εφαρμογής 

της μεθόδου υποκατάστασης με μεθαδόνη στους χρήστες της ηρωί
νης.

Ετσι, στις 26 Ιουλίου 1993, με το άρθρο 12 του Ν. 2161 ανοίγει ου

σιαστικά ο δρόμος για την ίδρυση μονάδων υποκατάστασης το οποίο 
ορίζει μεταξύ άλλων τα εξής:

"Χορήγηση ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης απαγορεύεται. 
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να χορηγούν ουσίες για υποκατάσταση της 

εξάρτησης ειδικές δημόσιες μονάδες στις οποίες δίνεται η σχετική ά

δεια με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Α

σφαλίσεων που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού 

Κατά των Ναρκωτικών ΙΟ.ΚΑ.ΝΑ.Ι. Στην απόφαση πρέπει να καθορίζονται 

ειδικά οι ουσίες των οποίων επιτρέπεται η χορήγηση και οι όροι κάτω 

από τους οποίους θα χορηγούνται.

Επίσης επιτρέπεται από ειδικές δημόσιες μονάδες απεξάρτησης η 
χορήγηση ανταγωνιστικών ουσιών που αδρανοποιούν τους υποδοχείς 

των οπιούχων. Οποιος χορηγεί ναρκωτικές ουσίες για υποκατάσταση 
της εξάρτησης κατά παράβαση της πιο πάνω Υπουργικής Απόφασης, 

τιμωρείται με  τις ποινές του άρθρου 5 του παρόντος νόμου..."

Βάσει του νόμου αυτού, η δημιουργία μονάδων υποκατάστασης α

παιτούσε Υπουργική απόφαση και σύμφωνη γνώμη του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Με απόφαση του Δ.Ι. του Ο.ΚΑ.ΝΑ., συγκροτήθηκε Επιστημονική Γνω- 

μοδοτική Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία επεξεργάστηκε, μελέτησε 
και εισηγήθηκε τη φιλοσοφία, τους στόχους, τη δομή και τις προϋπο

θέσεις ένταξης στο Πειραματικό Πρόγραμμα Υποκατάστασης (Π.Π.Υ.).

Η εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής κατατέθηκε στα τέλη Δε

κεμβρίου 1994 στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.ΚΑ.ΝΑ., το οποίο αφού 

την ενέκρινε την παρέπεμψε στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος με τη σει

ρά του, εξέδωσε την υπ' αριθ. ΓΕΟ/25 Υπουργική απόφαση που δημο- 

σιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης στις 6 Απριλίου 1995.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΘΑΔΟΝΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΡΩΙΝΗ

Η μεθαδόνη είναι ένα συνθετικά παραγόμενο φάρμακο (ναρκωτικό) 

που παρασκευάστηκε για πρώτη φορά στην Γερμανία κατά το δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο από ερευνητές οι οποίοι αναζητούσαν ένα αναλγη

τικό με ιδιότητες όπως αυτές των οπιοειδών Ιπ.χ. ηρωίνη, μορφίνη κ.λ.π.) 

και έχει δράση παρόμοια με αυτή της ηρωίνης. Δηλαδή επιδρά στον 

εγκέφαλο και στο σώμα και προκαλεί εθισμό. Το σώμα τη συνηθίζει 

γρήγορα και περιμένει τη συνηθισμένη δόση. Οταν σταματήσει να χο

ρηγείται, τότε εμφανίζονται τα λεγόμενο στερητικά συμπτώματα.

Εκτός της σωματικής εξάρτησης,εξίσου σημαντική είναι και η ψυ

χολογική που πολλές φορές, η ανάγκη να παίρνει κανείς μεθαδόνη ή 

οποιοδήποτε άλλο οπιοειδές παραμένει για πολύ χρόνο και μετά την 

άρση του σωματικού στερητικού συνδρόμου. Το γεγονός αυτό μας δεί

χνει ότι πρόκειται και για ένα πολύ ισχυρό ψυχοδραστικό φάρμακο.

Βέβαια τα συμπτώματα στέρησης από την ηρωίνη αρχίζουν 6 ώρες 
μετά από την τελευταία της χρήση ενώ από τη μεθαδόνη, 24-36 ώρες 

μετά. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν όλοι οι χρήστες της μεθαδόνης χρειά
ζονται μόνο μία δόση την ημέρα.

Ενας ακόμη λόγος που η μεθαδόνη έχει προτιμηθεί ως υποκατάστα
το της ηρωίνης είναι ότι αναπτύσει ΑΝΟΧΗ σχετικό αργό. Η ανοχή είναι 

ο τρόπος με τον οποίο το σώμα συνηθίζει τη μόνιμη παρουσία μιας 

ουσίας για να υπάρξει το αρχικό αποτέλεσμα. Δημιουργεί, επίσης, ένα 

αίσθημα ευφορίας που είναι λιγότερο έντονο από το αντίστοιχο της 

ηρωίνης, αλλά διαρκεί περισσότερο.

Υπάρχουν έρευνες από την Ευρωπαϊκή Ενωση (GREENWOOD 1993) 

καθώς και από τις Η.ΠΑ, σχετικό με τη θεραπεία συντήρησης με με

θαδόνη που έχουν δειζει ότι, τα προγράμματα αυτά έχουν βοηθήσει 

άτομα εθισμένα στην ηρωίνη να αλλάξουν τον τρόπο λήψης της ουσίας 

και έτσι να έχουν συνεισφέρει στον περιορισμό της εξόπλωσης του 

AIDS.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 
ΤΟΥ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

Οι ενέργειες για τη δημιουργία του Προγράμματος είχαν ήδη δρο

μολογηθεί από το Δεκέμβριο του 1994, όταν κλιμάκιο του Υπουργείου 

Υγείας και Πρόνοιας με επικεφαλής τον Υπουργό κ. Σκουλάκη επισκέ- 

φθηκε την Ολλανδία για να μελετήσει το εκε ί σύστημα χορήγησης υ
ποκατάστατων.
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Αηοφασίστηκε να εφαρμοστεί το Ολλανδικό πρότυπο χορήγησης 

μεθαδόνης, όσον αφορά την επιστημονική και τεχνολογική υποδομή 

του, λόγω της μεγάλης πείρας των Ολλανδών στον τομέα αυτό.

Το Μάρτιο του 1995 κλιμάκιο Ελλήνων εμπειρογνωμόνων πήγε στο 

Αμστερνταμ για να μελετήσει την επιστημονικά τεχνική και αρχιτεκτο

νική υποδομή των μονάδων μεθαδόνης.
Τον επόμενο μήνα βρέθηκαν τα αντίστοιχα κτίρια και στην χώρα μας 

(Αθήνα και Θεσσαλονίκη). Οι εργασίες που αφορούν στην υποδομή των 

μονάδων ολοκληρώθηκαν πρόσφατα αφού δόθηκε μεγάλη έμφαση στη 

λειτουργικότητα των χώρων, την εργονομία και στις υψηλές προδια

γραφές ασφαλείας τόσο για το προσωπικό, όσο και για τη φύλαξη της 

μεθαδόνης.
Το προσωπικό επιλέχθηκε προσεκτικό και εκπαιδεύτηκε εντατικό α

πό επιστημονική ομάδα ειδικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, από εμπει

ρογνώμονες Ολλανδούς και ειδικούς Βρεττανούς καθηγητές στη θερα

πεία απεξάρτησης.
Εξαιρετική σημασία έχει δοθεί επίσης και στον εξοπλισμό των μο

νάδων με τελειότατα μηχανήματα αυτόματης χορήγησης μεθαδόνης 

που συνδέονται απ'ευθείας με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ειδικό λογισμι

κό, σε εξελιγμένη μορφή προσαρμοσμένη στις ανάγκες του Πειραμα

τικού Προγράμματος Υποκατάστασης, καταγράφει κατά τρόπο αξιόπι

στο όλες τις χορηγούμενες δόσεις ώστε να εξασφαλίζεται το αδιά

βλητο της χορήγησης.
Θα πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι των ούρων των χρηστών για 

την τυχόν ανεύρεση ναρκωτικών ουσιών δεδομένου ότι η χρήση ναρ

κωτικών συνεπάγεται αποπομπή από το Πρόγραμμα.

Το λογισμικό στην πλήρη εξελιγμένη του μορφή θα επιτρέπει την 

αυτόματη και κατά τακτό διαστήματα αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

και της πορείας του Πειραματικού Προγράμματος καθώς και τη διασύν

δεσή του με άλλες μονάδες θεραπείας και το Ευρωπαϊκό Παρατη

ρητήριο για τα ναρκωτικό (ECMDD) που έχει την έδρα του στη Λισσα- 

βώνα.
Οι Μονάδες των Πειραματικών Προγραμμάτων Υποκατά

στασης υλοποιούνται απά τον Οργανισμά κατά των Ναρκωτι
κών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) σε συνεργασία, με το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής 
Αθηνών και το Ψυχιατρικά Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης η δε ε- 
ποπτεία της διαδικασίας αξιολόγησης καθώς και η ευθύνη έκ
δοσης τελικού πορίσματος έχει ανατεθεί σε Επιστημονική Ε
πιτροπή Εποπτείας και Αξιολόγησης.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΓΕΟ/25 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Η απόφαση η οποία αποτελείται από 3 άρθρα, αφού προβλέπει την 

ίδρυση Πειραματικών Προγραμμάτων για εξαρτημένους χρήστες ηρωί

νης ΙΕ.Χ.Η.Ι και καθορίζει τη μεθαδόνη ως υποκατάστατο, παρουσιάζει 

στη συνέχεια τη φιλοσοφία και τους στόχους του προγράμματος, α

ναλύοντας ταυτόχρονα, τις γενικές αρχές λειτουργίας καθώς και τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής στα Προγράμματα.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τα Πειραματικά Προγράμματα Υποκατάστασης διέπονται από τις πα

ρακάτω αρχές:

α. Ο τελικός στόχος είναι η απεξάρτηση των εξαρτημένων χρηστών 

ηρωίνης (Ε.Χ.Η.Ι από όλες τις ναρκωτικές ουσίες, περιλαμβανομένων και 

των υποκαταστάτων.

β. Η ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη χρήση, τόσο για τους 

Ε.ΧΗ, όσο και για το κοινωνικό σύνολο.

γ. Η παροχή υψηλής ποιότητας ψυχοκοινωνικών και ιατρικών υπη

ρεσιών σε όλους τους Ε.ΧΗ. που πρέπει να συνοδεύει η χρήση υποκα

ταστάτων.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΗΡΩΙΝΗΣ
α. Αποχή από τη χρήση οπιοειδών. 

β. Αποχή από τη χρήση άλλων ναρκωτικών, 

γ. Αποχή από την κατάχρηση αλκοόλ, 

δ. Μείωση της εγκληματικότητας.

ε. Εξεύρεση εργασίας/παραγωγικής απασχόλησης, βελτίωση του ε 

πιπέδου σπουδών-επαγγελματική εξέλιξη.

στ. Αντιμετώπιση προβλημάτων σωματικής ή ψυχικής υγείας, 

ζ. Μεγάλα ποσοστά επί του συνόλου των Ε.Χ.Η. που παραμένουν στο 

πρόγραμμα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
α. Η λειτουργία των προγραμμάτων θα είναι σε εξωτερική βάση. 

Πριν την ένταξη στο πρόγραμμα, διενεργείται διαγνωστικός κλινικοερ- 
γαστηριακός έλεγχος και ψυχοθεραπευτική προετοιμασία.

β. Οι Ε.ΧΗ θα προσέρχονται καθημερινά στο Π.Π.Υ. λόγω της ανάγκης 

λήψης της ουσίας. Από την αρχή αυτή, προκύπτει ότι το κτίριο του Π.Π.Υ. 

πρέπει να βρίσκεται απαραίτητα στο κέντρο της πόλης, ώστε να πε

ριορίζεται ο χρόνος μετάβασης και επιστροφής προκειμένου να διευ

κολυνθεί η προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης των Ε.Χ.Η.

γ. Κατά την ομόφωνη κρίση της θεραπευτικής ομάδας του Προγράμ

ματος και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Πειραματικού Προ

γράμματος Υποκατάστασης να έχει τη δυνατότητα ο Εξαρτημένος 

Χρήστης Ηρωίνης σε κάποια φάση του προγράμματος να λαμβάνει τη 

δόση, όχι κατ'ανάγκη καθημερινά στις εγκαταστάσεις του προγράμμα

τος.
δ. Θα παρέχονται υπηρεσίες ψυχοθεραπευτικής και κοινωνικής 

στήριξης.

ε. Θα γίνεται έλεγχος ούρων: με τη λήψη δειγμάτων εξακριβώνεται 
η τυχόν χρήση άλλων ουσιών κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

στ. Ωρες λειτουργίας: Είναι επιθυμητό τα προγράμματα να λειτουρ

γούν τις καθημερινές για ένα χρονικό διάστημα πέραν του συνήθους 

ωραρίου εργασίας, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και εργαζόμενοι 

Ε.ΧΗ.
ζ. Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι η έγγραφη απο

δοχή από τον Ε.ΧΗ. των όρων συμμετοχής στο Π.Π.Υ. 
η. Τα προγράμματα λειτουργούν 365 ημέρες το χρόνο.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
α. 0  εξαρτημένος χρήστης να κάνει μακροχρόνια χρήση ηρωίνης ή 

άλλου οπιοειδούς και να είναι άνω των 22 ετών, 

β. Η χρήση πρέπει να είναι ενδοφλέβια, 

γ. Η χρήση πρέπει να είναι καθημερινή.

δ. Η μακροχρόνια χρήση πρέπει να έχει απαραίτητα προκαλέσει ψυ

χική και σωματική εξάρτηση.

ε. Ο εξαρτημένος χρήστης πρέπει να αποδεχθεί εγγράφως τους 

όρους του θεραπευτικού συμβολαίου για τη συμμετοχή του στα προ

γράμματα η παράβαση των οποίων συνεπάγεται διακοπή της παρακο

λούθησης του προγράμματος, που επιβάλεται κατά την κρίση της Επι

στημονικής Ομάδας του Π.Π.Υ.

στ. Συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει την αποχή από άλλες 

ναρκωτικές ουσίες.

ζ. Ατομα με βαριά ψυχοπαθολογία,εφόσον αυτή είναι ασύμβατη με 

την παρακολούθηση του προγράμματος,θα πρέπει ν'αποκλείονται.

η. Πρέπει κατά την κρίση της Επιστημονικής Ομάδας του Π.Π.Υ να 

υπάρχει αποτυχία σοβαρής προσπάθειας απεξάρτησης σε αλλά πρό

γραμμα.

θ. Κατ'έξαίρεση θα συμμετέχουν άτομα άνω των 35 ετών που κά

νουν μακροχρόνια χρήση οπιοειδών ή άτομα με σοβαρές ψυχικές ή σω

ματικές παθήσεις καταλλήλως αποδεικνυόμενες, από τις οποίες απει

λείται η ζωή τους.

ΟΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΑΔΟΝΗΣ 

ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Το σύνολο των ελεγχθέντων ατόμων μέχρι και την 24η Νοεμβρίου 

1995 ανήλθε σε 167 χρήστες. Από αυτούς οι 148 είναι άνδρες (89%) 

και οι 19 γυναίκες Π1%).
ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ:
35-60 ε τ ώ ν ..................................................... 79 άτομα Ι47%Ι

30-34 ε τ ώ ν .....................................................56 άτομα Ι33%Ι

25-29 ε τ ώ ν .....................................................30 άτομα Ι18%1

22-24 ε τ ώ ν ........................................................ 3 άτομα Ι2%Ι

ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ:
21 χρήστες με I π α ιδ ί.......................................  Ι13%1

10 χρήστες με 2 π α ιδ ιά ....................................... 16%)

2 χρήστες με πάνω από 2 π α ιδ ιά .......................11%)

ΕΡΓΑΣΙΑ:
Α ν ερ γ ο ι.......................................................  104 ατομα 162%)

Περιστασιακή ε ρ γ α σ ία .................................34 άτομα 120%)

Σταθερή ερ γασ ία ...........................................29 άτομα 117%)
ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΒΕΛΟΝΩΝ/ΣΥΡΙΓΓΩΝ:
Κατά το π α ρ ελθό ν ....................................  114 άτομα 168%)

Κατά τις 30 τελευταίες η μ έ ρ ε ς .................21 άτομα 113%)

Τα 113 (68%) από το σύνολο των παραπάνω ατόμων κάνουν χρήση 

ηρωίνης για περισσότερα από 10 χρόνια.

ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ:
Για μη βίαια α δ ική μ α τα .................................96 άτομα 157%)

Για βίαια αδικήματα Ικατά προσώπων) . . . 9 άτομα 16%)
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ ΔΙΚΕΣ:
59 άτομα 135%).................................................... μία δίκη

6 άτομα 14 % ) ....................................περισσότερες της μιας δίκες

Τέλος, από το σύνολο των παραπάνω χρηστών, παρουσιάζουν πολύ 

σοβαρό πρόβλημα υγείας που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τους, 12 άτομα 
(7%).

Τα αποτελέσματα της νέας για τη χώρα μας θεραπευτικής μεθόδου 

που σίγουρα δεν αποτελεί συνολική λύση στο πρόβλημα της τοξικομα

νίας, αλλά μια σημαντική βοήθεια για εξαρτημένα από την ηρωίνη άτομα, 

θα αξιολογηθούν και η συγκεκριμένη αξιολόγηση θα αποτελέσει βασικό 

κριτήριο για περαιτέρω (ή μη) επέκταση των προγραμμάτων.

Τελειώνοντας θα πρέπει να είναι σαφές ότι θα γίνει απόλυτα σεβα

στή η κοινωνικοπολιτική και νομική ιδιαιτερότητα του Ελληνικού χώρου 

που οπωσδήποτε διαφέρει σημαντικά από την Ολλανδική φιλοσοφία α

ντιμετώπισης της εξάρτησης. Π

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης

Πηγή:
Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών ΙΟ.ΚΑ.ΝΑ.)
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Η ΝΑΡΚΟΜΑΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ;

του Κωνσταντίνου Γονωτή *

Αν οι σημερινοί τοξικομανείς -νέοι κυρίω ς- στην Ελλάδα κινούνται γύρω στις 1 0 0 .0 0 0 , 
κι έγιναν τόσοι μέσα σε μια γενιά, τότε μέχρι το 2015 με 2 0 2 0 , δηλαδή σε μια γενιά ακόμα, 

οι τοξικομανείς στην Ελλάδα θα είναι όλοι σχεδόν οι νέοι.
Αν κανείς βρίσκει απαισιόδοξους αυτούς τους υπολογισμούς, ας μας εκ θ έσ ε ι την αισιόδοξη συλλογιστική του.

Οι ηγέτες μας που δείχνονται να ανησυχούν για την ασυγκράτητη 

διάδοση των ναρκωτικών, δεν ανησυχούν όσο και όπως πρέπει. Απλώς, 

νομίζω, θέλουν να δείξουν στο κοινό ότι έκαναν "ό,τι είναι ανθρωπίνως 

δυνατόν" για την αντιμετώπιση του κακού.

Υπολογίζουν τους χρήστες των λεγομένων ναρκωτικών που φέρ

νουν γρήγορη κατάρρευση και αφήνουν τους αλκοολικούς, το 8% των 
νέων μας είναι αλκοολικοί. Δεν υπολογίζουν τους καπνιστές, που μας 

δίνουν 20.000 νεκρούς κάθε χρόνο μόνο στην Ελλάδα και τρία εκατομ

μύρια σ'όλο τον κόσμο.
Αν τα ιδούν όλα αυτό μαζί και συνεξετάσουν και το έ ϊτζ  και τις αυ

τοκτονίες των νέων, αν κοιτάξουν ακόμα τους ψυχοπαθείς νέους μας 
που έχουν γερόσει από τα είκοσι χρόνια τους και δεν θέλουν να κάνουν 

καμμιό δουλειά, αν όλα αυτά μαζί τα ιδούν ως γενική εικόνα της σημε

ρινής νεολαίας, τότε θα έχουν μια κάπως ολοκληρωμένη αντίληψη της 

πραγματικότητας. Χάνουμε τη νεολαία μας, χάνουμε την ψυχή μας από 

την ενοχή μας γ ί αυτό, χάνομε τη χαρά της ζωής και την ελπίδα του 

μέλλοντος, και του οικογενειακού μας και του εθνικού μας.

Αν οι σημερινοί τοξικομανείς νέοι κυρίως στην Ελλάδα κινούνται 

γύρω στις 100.000 και έγιναν τόσοι μέσα σε μια γενεά, τότε μέχρι το 

2015 με 2020, δηλαδή σε μια γενιά ακόμα, οι τοξικομανείς στην Ελλάδα 
θα είναι όλοι σχεδόν οι νέοι. Αν κανείς βρίσκει απαισιόδοξους αυτούς 

τους υπολογισμούς, ας μας εκθέσει την αισιόδοξη συλλογιστική του. 
Μια έρευνα για τα αίτια της εκρήξεως των ναρκωτικών στις 2-3 τε 

λευταίες δεκαετίες θα μας φωτίσει.
Είναι πια τόσο φανερό και κοντινό μας τα αίτια, ώστε δεν χρειάζο

νται καινούργιες έρευνες. Πόσοι νέοι ναρκομανείς μεγάλωσαν σε υ

γιείς, παραδοσιακές οικογένειες με αρμονικές σχέσεις των γονιών 

τους και των άλλων μελών; Είναι γνωστόν ότι πολύ λίγοι, ελάχιστοι.

Πόσοι νέοι ναρκομανείς μεγάλωσαν σε οικογένειες με ζωντανή και 

ολοκληρωμένη σχέση με την Εκκλησία; Ελάχιστοι, αν όχι κανένας.

Πόσοι νέοι ναρκομανείς άρχισαν τα ναρκωτικά, ενώ ζούσαν μια ζωή 

προσφοράς και αγάπης προς την κοινωνία; Βεβαίως, κανείς. Αν ήμασταν 

κτηνοτρόφοι και νοιαζόμασταν για τα μοσχάρια μας που ψοφούν, θα 

είχαμε βρει κιόλας τη θεραπεία. Κι όμως, μια τόσο απλή, απλούστατη 

και προφανής αλήθεια δεν τη δεχόμαστε και την αποσιωπούμε. Οι πο

λιτικοί μας αποσιωπούν την αλήθεια, γιατί έχει πολιτικό κόστος, και όλοι 

μας, γιατί έχει προσωπικό κόστος.
Δεν είναι λίγο πράγμα να μετανοήσεις για τις αμαρτίες σου, να α

ποφασίσεις να γεράσεις με την ίδια γυναίκα πλάι σου, να ξυπνάς πρωϊ- 

πρωί την Κυριακή και να πηγαίνεις στην Εκκλησία, να σταματάς μπροστά 
στους ζητιάνους, να κάνεις την προσευχή σου σαν παιδάκι, να καλοδέ

χεσαι όσα παιδιά σου δίνει ο Θεός, να ανέχεσαι τους γέρους γονείς 

σου στο σπίτι, να μη μεθάς, να μη χαρτοπαίζεις, να νηστεύεις, να σταυ- 

ροκοπιέσαι όταν περνάς έξω από μια Εκκλησιά, να περιμένεις τα παιδιά

σου το βράδυ και να σε βρίσκουν στο σπίτι. Λίγα ακόμη χρειάζονται 

για να συνθέσουν την εικόνα ενός ντεμοντέ τύπου, που κάθε μοντέρνος 

άνθρωπος δεν αντέχει να τον υποδυθεί. Να δώσω, σου λέει, ένα ποσό, 

και μεγάλο ακόμα, για τα παιδιά μου το αντέχω, όχι όμως και να μετα

μορφωθώ σε κοσμοκαλόγερο και να μη χαρώ τη ζωή μου, για να γίνει 

το παιδί μου ευτυχισμένο και καλό.
Αυτή είναι η κρίσιμη και ουσιαστική συλλογιστική του προβλήματος. 

Είναι σκληρό, ανελέητο το ερώτημα που βάζουν οι σημερινοί νέοι στους 
γονείς τους. Και είναι ξεκάθαρο. Γονείς μας, γίνεστε καλοί χριστιανοί, 

για να ζήσουμε; Η απάντησή μας στο ερώτημά τους δίνεται δια στό

ματος κάποιου επισήμου προσώπου, συνήθως με τήρηση όλων των κα

νόνων της σοφιστικής. "Θα εηενδύσωμε στην παιδεία, γιατί το θέμα 

μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την αναβάθμιση της παιδείας". Και 
εννοεί; "Θα αυξήσωμε κατά 0 και κάτι τα κονδύλια για το Υπουργείο 

Παιδείας και γίαυτό θα ησυχάσουμε τη συνείδησή μας ότι κάναμε "ό,τι 
ήταν ανθρωπίνως δυνατόν".

Αν είχε την ευθύτητα και τη γενναιότητα που απαιτούν οι περιστά

σεις το επίσημο πρόσωπο, θα έπρεπε να πει: "Κύριοι, τα παιδιά μας 

πεθαίνουν, γιατί μεγαλώνουν σε άθεα σπίτια και σε άθεα σχολειά. 

Είμαστε πρόθυμοι απ'αυτή την ώρα να γίνουμε άνθρωποι του θεού, με 
αρετές, με φόβο θεού, με εκκκλησιαστική ζωή;

Αν απαντήσουμε ναι, είναι βέβαιο -ποιος αμφιβάλλει;- ότι σε λίγα 

χρόνια δεν θα υπάρχουν τοξικομανείς. Αν απαντήσουμε όχι, τότε να 

μην τρέφουμε ψευδαισθήσεις. Δεν θα σώσει τα παιδιά μας καμμιό πρό

ληψη και καμμιό καταστολή και προπαντός καμμιά ενημέρωση. Από ε 

πίσημο φορέα δηλώθηκε, ότι όλη η προσπάθεια καταστολής με τα δρα- 

κόντια μέτρα σ'όλο τον κόσμο καταφέρνει να συλλάβει μόλις το 5% 

των διακινουμένων ναρκωτικών ηαγκοσμίως. Αυτό καταρρίπτει τον 

μύθο ότι, αν αφεθούν ελεύθερα, θα φθηνήνουν πολύ. Ενα 5% φύρα έ 

χουν όλα σχεδόν τα εμπορεύματα που διακινούνται. Αρα η καταστολή 

απέτυχε κι ας έχει γεμίσει τις φυλακές με υποδίκους και καταδίκους. 

Το ίδιο απέτυχε και η πρόληψη, γιατί τα ναρκωτικά προχώρησαν και στα 
παιδάκια των σχολείων.

Τι περιμένουμε ακόμα για να απελπιστούμε; Εδώ αποδεικνύεται ότι 
είναι ναρκωμένη ολόκληρη η κοινωνία μας. Ετσι εξηγείται η αναισθησία 

μας. Τα περισσότερα παιδιά πρωτογνωριζουν τα ναρκωτικά στα κομο

δίνα των γονιών τους και των γιαγιάδων τους. Λίγοι ηλικιωμένοι σήμερα 

ζουν, και προπαντός κοιμούνται, χωρίς ψυχοφάρμακα. Μια κοινωνία 

ναρκομανής φέρνει τα σημερινά παιδιά στον κόσμο και είναι φυσική η 

αδυναμία της να τα σώσει από τα ναρκωτικά.

Γίαυτό, το θέμα των ναρκωτικών είναι θέμα μετανοίας όλων μας.Π

* Ο κ. Γανωτπς είναι φιλόλογος - συγγραφέας και συνεργάτης του 

περιοδικού "Πειραίκιί Εκκλησία'.
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Η χρήση ναρκωτικών 
και τα

τροχαία ατυχήματα*

του P.J.C. Schepens**

Το ότι η οδήγηση από άτομα που τελούν υπό την επήρεια οινο

πνεύματος οδηγεί σε τροχαία ατυχήματα είναι ένα φαινόμενο αρκετό 

γνωστό. Σε σύγκριση με το οινόπνευμα, η χρήση ναρκωτικών, ιδιαίτερα 

των καλούμενων “μαλακών", ηρεμιστικών και άλλων φαρμακευτικών πα

ρασκευασμάτων ευθύνεται λιγότερο για τα τροχαία ατυχήματα.

Εντούτοις όμως η αυξανόμενη τάση, ειδικό μεταξύ των νέων, για 

υποκατάσταση σε κάποια πάρτις και μεγάλους χορούς του οινοπνεύμα

τος με ναρκωτικά είναι γνωστή από καιρό. Όμως μας λείπει η ενημέ

ρωση για την έκταση της χρήσης τους σε σύγκριση με την οδήγηση 

υπο την επιρροή τους ή με τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται 
εξαιτίας τους.

Σε μια μελέτη, για να προσδιορίσει τις συνέπειες της επίδρασης 

του οινοπνεύματος ή των ναρκωτικών κατά την οδήγηση, το Ινστιτούτο 

Οδικής Ασφάλειας πραγματοποίησε σειρά τροχονομικών ελέγχων τα 

Σαββατοκύριακα στην περιοχή του Ghent σε συνεργασία με το Τοξικο- 

λογικό Κέντρο, καθώς και την Μονάδα Αμεσης Βοήθειας του Πανεπι

στημιακού Νοσοκομείου της Antwerp. Συνολικά 170 άτομα ελέγχθηκαν 

για οδήγηση κάτω από την επίδραση οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ή 
και των δύο μαζί.

Επίσης άλλα 30 δείγματα συνελέγησαν από εθελοντές κατά τη διάρ
κεια εντός χορού γύρω στις 9.00 μιας Κυριακής. Το ύψος της περιε

κτικότητας οινοπνεύματος προσδιορίστηκε με τη μέθοδο της αερο- 
χρωματογραφίας.

Για τη χρήση των άλλων ουσιών χρησιμοποιήθηκε άλλη επιστημονική 
μέθοδος (Enzyme multi plied immunoassay technique, EMIT). Τα θετικά 
δείγματα επιβεβαιώθηκαν με φασματογραφικές μεθόδους 

IGaschromatography - mass spectrometry, GC - MSI. To νόμιμο όριο συ

γκέντρωσης οινοπνεύματος στο αίμα είναι στο Βέλγιο (BACI 0.05 τοις 
εκατόν.

Ο έλεγχος χρήσης ναρκωτικών περιλάμβανε αμφεταμίνες, κάνναβη, 

κοκαίνη, μεθαδόνη, οπιούχα, προποξυφαίνη και ηρεμιστικά (βαρβιτουρι- 

κά κ.λπ.|. Τα νόμιμα όρια συγκέντρωσης αυτών των ουσιών είναι εκείνα 

που έχουν καθορισθεί από το Εθνικό Ινστιτούτο Κατάχρησης Ναρκωτι

κών των ΗΠΑ.

58 τοις εκατό των δειγμάτων (1701 βρέθηκαν θετικά για οινόπνευμα

και ναρκωτικό, ενώ το 86.6 τοις εκατό των δειγμάτων από το χορό 

βρέθηκαν θετικά για ναρκωτικά. Επιβεβαιώθηκε ότι το 10 τοις εκατό 

περίπου των ασυνείδητων οδηγών του Σαββατοκύριακου χρησιμο

ποιούσε ναρκωτικά μάλλον παρά οινόπνευμα. Σε ένα μόνο τροχονομικό 

έλεγχο ενός Σαββατοκύριακου που περιλάμβανε 37 οδηγούς, οι οποίοι 

γυρνούσαν από ένα χορό, ένα μονάχα δείγμα βρέθηκε αρνητικό σε έ 
λεγχο για ναρκωτικά ή οινόπνευμα.

Ως τώρα δεν υπάρχει στο Βέλγιο επιστημονική μελέτη για την εν

δεχόμενη σχέση οινοπνεύματος, ναρκωτικών και τροχαίων ατυχημάτων. 

Η μελέτη αυτή σκοπεύει να καλύψει το κενό αυτό και επιπλέον να προσ

διορίσει το ποσοστό χρήσης οινοπνεύματος ή ναρκωτικών, ή και των 
δύο ταυτοχρόνως, από θύματα τροχαίων ατυχημάτων και κυρίως από 
τους οδηγούς.

Η μελέτη αυτή διεξήχθη κατά τη διάρκεια ενός έτους (Ιούλιος 1994 

έως Ιούνιος 19951 και περιλάμβανε συνεργασία των Μονάδων Αμεσης 

Βοήθειας τεσσάρων σημαντικών νοσοκομείων της Φλάνδρας για τη συ

γκέντρωση δειγμάτων. Τα δείγματα για την ανάλυση συνοδεύονταν με 

δεδομένα, τα οποία μεταξύ άλλων περιλάμβαναν φύλο και ηλικία των 

θυμάτων, ημέρα και ώρα των ατυχημάτων και αν το θύμα ήταν οδηγός 
ή επιβάτης.

Δείγματα αίματος και ούρων από 380 συνολικό θύματα τροχαίων α

τυχημάτων 1271 οδηγοί και 109 επιβάτες) εξετάσθηκαν για επιβάρυνση 
από οινόπνευμα ή ναρκωτικά. 48,3 τοις εκατό των δειγμάτων οδηγών 

αποδείχθηκαν θετικά (οινόπνευμα και ναρκωτικά), 41% μόνον για οινό

πνευμα και 13,7% για ναρκωτικό. Τα περισσότερα από τα ατυχήματα 
αυτά συνέβησαν Σαββατοκύριακο (π = 211) με 47.9 τοις εκατό των ε- 

μπλακέντων οδηγών να έχουν κάνει χρήση οινοπνεύματος και ναρκω
τικών, 41,2 μόνον οινοπνεύματος και 12,3 μόνον ναρκωτικών.

Εδώ θα πρέπει να δηλωθεί ότι οι εμπλακέντες σε τροχαία ατυχήμα
τα οδηγοί τα Σαββατοκύριακα ήσαν κατά 39 τοις εκατό νεώτεροι των 

25 ετών. Από τα τροχαία ατυχήματα που έγιναν τις άλλες ημέρες της 
εβδομάδας (π = 541 έδειξαν 40.7 τοις εκατό οδηγούς με επιβάρυνση 

οινοπνεύματος και 20.4 ναρκωτικών. Οι γυναίκες αποτέλεσαν το 28 τοις 

εκατό των θυμάτων, το 9 τοις εκατό των οδηγών και το 55 τοις εκατό 
των επιβατών.
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Οι οδηγοί, που βρέθηκαν να έχουν κάνει χρήση οινοπνεύματος ή 

ναρκωτικών σε ατυχήματα που έγιναν καθημερινές και Σαββατοκύριακα, 

δείχνουν την ακόλουθη συμμετοχή ηλικιών:

- Κάτω των 25 ετών (104 ατυχήματα):
19% τις καθημερινές και 37.5% τα Σαββατοκύριακα.

- 35 - 39 ετών 125 ατυχήματα):
63% τις καθημερινές και 65% τα Σαββατοκύριακα.

- 40 - 44 ετών (16 ατυχήματα):
83% τις καθημερινές και 50% τα Σαββατοκύριακα.

Το 30% των θυμάτων - οδηγών όλων των ημερών της εβδομάδας 

είχε ανάγκη νοσηλείας. Επίσης ανάγκη νοσηλείας είχε το 35% των θυ

μάτων - οδηγών του Σαββατοκύριακου (π = 211).
Τα στοιχεία επίσης έδειξαν ότι 45% των θυμάτων, ηλικίας κάτω των 

25 ετών, προτίμησαν την κάνναβη. Κοκαΐνη (72%) και αμφεταμίνες (63%) 

είχαν χρησιμοποιηθεί από την ομάδα ηλικίας 25 - 45 ετών, ενώ για ο- 

πιούχα Ικωδεϊνη, μορφίνη, ηρωίνη) 36% των χρηστών ήσαν νεώτεροι 

των 25 ετών και 64% μεγαλύτεροι των 35.
Ατυχήματα όπου οι οδηγοί είχαν επιβάρυνση υπνωτικών κυρίως ήσαν 

αποτέλεσμα χρόνιας χρήσης αυτών με θεραπευτικό σκοπό. Αλλες επι- 

δημιολογικές ενδείξεις επιτρέπουν την υπόθεση ότι ψυχότροπα φάρ

μακα είχαν χρησιμοποιηθεί κατά προσέγγιση στο 10% των τροχαίων 

ατυχημάτων.
Αν και το οινόπνευμα αποτελεί τη βασική αιτία αρνητικής επιβάρυν

σης των οδηγών, εντούτοις η χρήση ναρκωτικών και ηρεμιστικών απο

τελεί ένα όχι ευκαταφρόνητο συντελεστή του όλου προβλήματος. □

*  Το κείμενο αυτό αποτελεί εισήγηση του κ  Schepens στο 33ο Διεθνές Συ
νέδριο Ιατροδικαστικής και Ιο  Περιβαλλοντικής Τοξικολογίας IΘεσσαλονίκη 27 
- 31 Αυγοϋστου 19951. Οι εισηγήσεις εκδόθηκαν σε τόμο με τίτλο 'Aspects on 
Forensic Toxicology', Thessaloniki 1995 με επιμέλεια των καθηγητών τουΑ.Π.Θ. 
κ κ  Αναστασίου Κοβάτση και Ελένης Τσοόκαλη - Παπαδοποΰλου.

* *  Του Τμήματος Φαρμακευτικής του Κέντρου Τοξικολογίας του Πανεπιστη
μίου της Antwerp του Βελγίου.

Μετάφραση - ιστογράμματα: Υ/Α' Κων/τίνος Δανούσης

Χρήση οινοπνεύματος ·  ναρκωτικών  
κατά ηλικίες, καθημερινές και Σαββατοκύριακα

Ηλικίες

Αναλογία θυμάτων τροχαίω ν ατυχημάτων 
οδηγών -  επιβατών

Επιβάτες
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Παρουσίαση Υπηρεσίας

Ε Υ Ρ Υ Τ Α Ν Ι Α
Στη μυθολογία και στα αρχαία χρόνια

του Αστυνομικού Υποδιευθυντή Νικόλαου Ακτύπη

"ΠερνοδιαβαΓνονχας του Εύρυτου τη θυγατέρα τη μονάκριβη, 
μέσα από του Ασπρου τα γυρίσματα, 

του Αγραφιώτη τις στροφές, 
της Μέγδοβας τα κλώσματα 

και του Βελουχιού τα ισκιώματα".

Στη Δυτική πλευρά της Κεντρικής Ελλάδος, στην καρδιά της Ρούμε

λης μέσα σ'ένα πανέμορφο άγριο καταπράσινο τοπίο και γαλανά ουρα

νό, βρίσκεται φωλιασμένος ένας μικρός νομός: η Ευρυτανία. Η ονο

μασία της αποδίδεται στο μυθικό ήρωα Εύρυτο και πρωτεύουσά της 
είχε την Οχαλία, κοντά στο σημερινό Καρπενήσι.

Από τη Νεολιθική εποχή έχουμε τις πρώτες ενδείξεις της ανθρώ

πινης δραστηριότητας στο χώρο της σημερινής Ευρυτανίας, με τους 

Απεραντίους, τους Δόλωπες, τους Αγραίους και τους Ευρυτάνες. Η ι

στορία της Ευρυτανίας είναι τόσο παλιά κι ένδοξη όσο παλιά κι ένδοξη 

είναι και η ιστορία των άλλων ηπειρωτικών και νησιωτικών διαμερισμά

των της χώρας. Οι αρχαίοι Ευρυτάνες ήσαν λαός Αιτωλικός φημιζόμενοι 

για την τραχύτητά τους, μιλούσαν διάλεκτο που δύσκολα κατανοούσαν 

οι λοιποί Ελληνες και αποτελούσαν τη μεγαλύτερη δύναμη της Αιτωλικής 
Συμπολιτείας.

Το καλοκαίρι του 279 π.Χ., 213.000 Γαλάτες έφτασαν στις Θερ

μοπύλες μέσω Θεσσαλίας με προορισμό τη ληστεία και την κατα

στροφή των Δελφών και συνέχεια για Αθήνα. Μπροστά στον κίνδυνο 

αφανισμού των οι Ελληνες συνασπίστηκαν και τους αντιμετώπισαν με 

επιτυχία στα στενά των Θερμοπυλών. Ο Βρέννος, ο αρχηγός τους, για 

αντιπερισπασμό, απόσπασε απ'το στρατό του 40.000 πεζούς και 2.500 
ιππείς και τους έστειλε να χτυπήσουν τους Αιτωλούς στην πρωτεύουσά 

τους στην Αιτωλία, επειδή ήταν η σημαντικότερη πολεμική δύναμη στις 

Θερμοπύλες. Η καταστροφή του Καλλίου, σημερινού Κλαψί απ'τους Γα

λάτες και τα φρικτά μαρτύρια του άμαχου πληθυσμού περιγράφονται 
από τον Παυσανία στα "ΦΩΚΙΚΑ" του με τα μελανώτερα χρώματα: "...διέ- 

πραξαν τα μεγαλύτερα ανοσιουργήματα απ'όσα εξ  ακοής γνωρίζουμεν 

και δεν ομοιάζουν καθόλου με άλλα τολμηρά κακουργήματα των αν

θρώπων..." Οσες γυναίκες ξέφυγαν και γλίτωσαν από τους Γαλάτες 

τους έκλεισαν το δρόμο-ηέρασμα στα κοκάλια, (τότε Καλλίδρομο) ώ
σπου έφθασε κι ο τακτικός Αιτωλικός στρατός απ'τις Θερμοπύλες και 
η συντριβή των Γαλατών υπήρξε απερίγραπτη.

Το σημαντικώτερο ιστορικό και θρησκευτικό μνημείο αυτής της ε 

ποχής που συνδέει ηαλιότερους αιώνες με την Βυζαντινή εποχή, είναι 
ο παλαιοχριστιανικές Ναός του Αγίου Λεωνίδη που απεκαλύφθη 

στα χωράφια του Κλαυσίου το 1957-59. Ο Ναός αυτός είναι τρίκλητος, 

βασιλικού ρυθμού, σταυροειδής με διαστάσεις 18,50X28 και είναι ανα

καινισμένος το 490 μ.Χ. Σώζεται το μεγαλύτερο μέρος της θαυμάσιας 

ψηφιδωτής ή χαμοκέντησης, σώζεται επίσης το σύθρονο και οι 4 κο- 

λώνες της Αγίας Τράπεζας που είναι παρμένες από παλιότερο ειδω- 
λολατρικό Ναό.

Στα νεώ τερα  χρόνια
Ο Νομός Ευρυτανίας δεσπόζει στο ΒΔ τμήμα της Στερεός Ελλάδος 

και περιβάλλεται από τους Νομούς Καρδίτσας, Αιτωλ/νίας και Φθιώτι-
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δας. Φυσικό, εμπορικό, εκπολιτιστικό κέντρο του Νομού και πρωτεύου

σα του, είναι το Καρπενήσι που απέχει 290 χ/μ. από την Αθήνα, 78 από 

τη Λαμία, 107 από το Αγρίνιο και 166 από την Καρδίτσα. Το έδαφος της 

Ευρυτανίας είναι 100% ορεινό. Στο ΒΔ τμήμα αυτής κυριαρχεί η ορο

σειρά των Αγραφων που αποτελεί απόληξη της Πίνδου. Στο νότιο τμήμα 

της Ευρυτανίας υψώνεται ο Τυμφρηστός, με υψηλότερη κορυφή το πο- 

λυτραγουδισμένο Βελούχι, φύλακα άγρυπνο, καμάρι του Καρπενησιού 

με σύγχρονο χιονοδρομικό κέντρο.
Τα Ευρυτανικό βουνά καλύπτονται από πυκνά δόση με δένδρα δια

φόρων ειδών, όπως βελανιδιές, καστανιές, κέδρα, πεύκα, έλατα και 

προβάλλουν μεγαλόπρεπα με στολή ανάλογη προς την κάθε εποχή, 

πρασινορόδινη το θέρος, χρυσοπράσινη το φθινόπωρο, φαιοπράσινη το 

χειμώνα και καταπρόσινη την άνοιξη. Είναι η εικόνα μιας Ελληνικής πε

ριοχής που η φύση και οι άνθρωποι, το παρελθόν και το παρόν είναι 

τόσο στενά συνδεδεμένα, ώστε να μπορεί κανείς να κατανοήσει την 

ιστορική της διαδρομή και να θαυμάση την φυσική της ομορφιά.
Στα πολυθρύλητα βουνό της Ευρυτανίας, γράφτηκαν σελίδες άφθα

στου ηρωισμού και λεβεντιάς από πολλούς ήρωες της Ελληνικής Επα- 

ναστάσεως με ηροεξάρχοντες τους Γ. Καραϊσκάκη, λΛ. Μπότσαρη, και 

Α. Κατσαντώνη, που είναι η ίδια η ενσάρκωση της Αγραφιώτικης κλε- 

φτουριάς. ΤΆγραφιώτικα βουνά, κάστρα των κλεφτών στην Τουρκοκρα

τία, στάθηκαν μάρτυρες των επικών τους κατορθωμάτων. Από την αρχή 

της σκλαβιάς τα βουνά των Αγραφων, καταφύγιο αλλά και ορμητήριο 

όλων των επαναστάσεων, πρόσφεραν στους γύρω πληθυσμούς ένα σί

γουρο οχυρό εναντίον της τυραννίας.
Οι Τούρκοι κατακτητές δεν κατόρθωσαν να υποτάξουν την περιοχή 

των Αγραφων ώστε να την περιβόλουν στα φορολογικό τους βιβλία. Οι 

Κατσαντωναίοι, ο Μπουκουβάλας, ο Γεροδήμος, ο Στουρνόρας, ο Κα- 

ραϊσκάκης, οι Κοντογιανναίοι και άλλοι, στη χώρα των Αγράφων είδαν 

το φως και με το καρυοφύλλι τους κρατούσαν ελεύθερη και ανεξάρ

τητη την περιοχή.
Σχολή στοιχειώδους και ανωτάτης μορφώσεως λειτούργησαν στα 

Αγραφα επί τουρκοκρατίας στις οποίες εδίδαξαν ή προήλθαν απ'αυτές 

διδάσκαλοι του γένους, όπως ο Ευγένιος ο Αιτωλός, Διονύσιος ο εκ 

Φουρνά κ.α. Οι κυριώτερες ήσαν του Καρπενησιού, της Αγίας Παρα
σκευής, των Βραγγιανών, των Αγραφων που ονομάσθηκε αργότερα και 

"Ελληνομουσείο Αγραφων", του Προυσού και του Φουρνά.
Η πρόοδος στον πνευματικό τομέα ήταν φυσικό επακόλουθο και στα 

νεώτερα χρόνια για τους κατοίκους του βουνίσιου φτωχότοπου που 
περνούσαν με περιορισμένα υλικό αγαθό αλλά με πλούσια πνευματικό 

εφόδια. Αυτός ο κατακερματισμένος βραχότοπος με την τόσο ξάστερη 
ατμόσφαιρα έγινε φυτώριο σημαντικών προσωπικοτήτων της Πολιτικής, 

του Στρατεύματος και της Επιστήμης, όπως ο Γ. Καφαντόρης από την 

Φραγκίστα, ο Γ. Κονδύλης από τον Προυσό, ο νομοδιδάσκαλος-Κ. Τρια- 

νταφυλλόπουλος από το Καρπενήσι, ο Ζ. Παπαντωνίου και ο Σ. Γρανί- 

τσας από την όμορφη βραχοκτισμένη Γρανίτσα, ο ηρωικός στρατηγός 

του ΟΧΙ X. Κατσημήτρος από το χωριό Κλειστό.
Πολλές και σοφά τεχνουργημένες εκκλησίες δεσπόζουν σ'όλη την 

Ευρυτανία με προεξόρχουσα τον καθεδρικό Ναό της Αγ.Τριάδος. Ολες 

σχεδόν με ιστορικές βυζαντινές εικόνες και ξυλόγλυπτα αριστοτεχνικό 

τέμπλα και αγιογραφίες ανεκτίμητης αξίας, όπως οι ιστορικοί Ναοί των 

Αγίων Ταξιαρχών στα χωριά Μάραθος και Χρύσω και Αγίου Νικολάου 

στο Κρίκελλο.
Κοντό στις μικρές και μεγάλες εκκλησίες υπάρχουν και τα Μονα

στήρια, δείγμα και απόδειξη των θρησκευτικών αισθημάτων που διακρί

νουν τους κατοίκους της περιοχής.
Προς τα Νοτιοδυτικά του Νομού βρίσκονται κ'άλλα βουνό τόσο 

δύσβατα, γιγόντια, με απότομες χαράδρες, όσο δεν φαντάζεται αν

θρώπου νους, όπως η Χελιδώνα, η Καλιακούδα, ο Κόρακας. Στη μέση 

αυτών των βουνών και στο πιο βαθύ και απόκρημνο τόπο που μας φα

νερώνει την μεγαλωσύνη του Δημιουργού βρίσκεται κυριολεκτικά σφη

νωμένο το ιερό Μοναστήρι της Υπεραγίας Θεοτόκου της Πρου- 
σιώτισσας, περικυκλωμένο από βράχους πανύψηλους, φωλιασμένο σε 

μια φοβερή και απάτητη σπηλιό, με τη θεία Εικόνα από την Προύσα.

Εκεί σ'αυτό το Μοναστήρι αφιέρωσε την πανοπλία του ο Αρχιστρά

τηγος της Εθνεγερσίας Γ. Καραϊσκάκης, σαν έκφραση ευγνωμοσύνης 

προς την Παναγία και εκδήλωση βαθύτατου θρησκευτικού συναισθήμα

τος. Αυτό το Μοναστήρι αποτελεί θρησκευτικό, ιστορικό, πολιτιστικό 

και εθνικό ιερό κειμήλιο, αφού οι ηανέλληνες συρρέουν εκε ί κάθε 23 

Αυγούστου στην εορτή της Παναγίας. Τριγύρω, σ'αυτή την περιοχή δε

σπόζουν οι πύργοι του Καραϊσκάκη που απ'αυτούς τους πύργους-"κα- 

ραούλια" κατόπτευε τον γύρω χώρο από τους Τούρκους επιδρομείς.

Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησιού
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Αλλο ξακουστό Μοναστήρι είναι της Παναγίας της Τατάρνας που 

εορτάζει κάθε 8 Ιεπτεβρίου. Απέχει απ' το Καρπενήσι 70 χ/μ με α

σφαλτοστρωμένο δρόμο. Για να φτάσουμε εκεί θα περάσουμε το 

γεφύρι του Μέγδοβα, τον αρχαίο οικισμό Αρωνιάδας, το ιστορικό 

γεφύρι του 'Μανώλη', σε μια διαδρομή από πανέμορφα μαγευτικό ε 

λατοτόπια και ειδυλιακά χωριουδάκια. Βρίσκεται σε μια γλώσσα ξηρός 

που εισχωρεί μέσα στη μεγάλη λίμνη των Κρεμαστών. Ι'αυτό το Μο

ναστήρι, ο αδυσώπητος διώκτης των Οθωμανών Κατσαντώνης, αφιέ

ρωσε ασημένια κανδήλα, δείγμα ευχαριστίας προς την Υπεραγία Θεο

τόκο για την προστασία που του χάριζε στις δύσκολες ώρες του άνισου 

αγώνα.

Και μια και μιλήσαμε για λίμνη Κρεμαστών αξίζει να σημειώσουμε 

ότι, εκε ί που συνορεύουν οι δυό Νομοί Αιτωλ/νίας και Ευρυτανίας υ

πάρχει η όμορφη και μεγάλη λίμνη, που 110 φορές μεγαλύτερη από 

του Μαραθώνα δημιουργήθηκε το 1965 με ανθρώπινη επέμβαση και 

αποτελεί χωρίς καμμιό υπερβολή ένα απερίγραπτης ομορφιάς τοπίο, 

ισάξιο αν όχι πολύ ανώτερο προς τα πολυδιαφημισμένα Ελβετικό και 

Αυστριακά, αφού εναλλάσσονται κατά τρόπο εξαίσιο, καταπρόσινα βου

νό, λίμνες και γήλοφοι, νησίδες, κολπίσκοι και μικροχερσόνησοι σε αρ

μονική αδιατάρακτη συνύπαρξη. Εκεί υπήρχε άλλοτε ο Ναός της Επι

σκοπής, ένα από τα σπουδαιότερα βυζαντινό μνημεία της Ελλάδος α

φιερωμένος στην Παναγία, που το φθινόπωρο του 1965 χάθηκε κάτω 

από τα νερό της λίμνης, θυσία στην ανθρώπινη προσπάθεια για πρόοδο 

και ευημερία...

Ποτάμια με άφθονα γάργαρα νερό διαρρέουν σ'όλη της την έκταση 

την Ευρυτανία όπως ο Αχελώος, ο Μέγδοβας, ο Αγραφιώτης, ο Καρ- 

πενησιώτης, ο Κρικελοπόταμος που σ'αυτό διαβιούν άφθονες πέστρο

φες και αποτελούν το προσφιλέστερο Ευρυτανικό κυνήγι, κατά τον Ευ- 

ρυτόνα λογοτέχνη Σ. Γρανίτσα.

Η Ευρυτανία σήμερα
Σ'αυτόν τον ασυνήθιστης ομορφιάς τόπο ζει και μοχθεί ο σημερινός 

πληθυσμός της περιοχής. Με πείσμα, "παλεύει" στη λιγοστή εύφορη γη 

του αλλά και στη βραχώδη και πέτρινη πολλές φορές ανάλογα με το 
τι ευδοκιμεί αγωνίζεται για τον “άρτον τον επιούσιον”. Τον βλέπουμε 

άλλοτε να σκάβει τη γη, άλλοτε να υλοτομεί, άλλοτε να σφυροκοπεί 
την πέτρα την πολύχρωμη, παντοτινή συντρόφισσά του, κ'άλλοτε 

περήφανο να "κυβερνάει" το ποίμνιο των αιγοπροβάτων.

Οσοι πήραν της ξενιτιάς τις στράτες για μια καλύτερη ζωή, κάθε 

καλοκαίρι "ανταμώνουν" στα χωριά τους, στις ρίζες τις προγονικές, μαζί 

με τους ντόπιους Ευρυτάνες και αναβιώνουν τα ήθη και τα έθιμα των 

περιοχών τους με τα περίφημα πανηγύρια και "ανταμώματα", που απο

τελούν κι αυτά στοιχεία της πλούσιας πολιτιστικής μας παράδοσης.
Ισως ένα τέτοιο οδοιπορικό να κουράσει τον επισκέπτη, είναι όμως 

σίγουρο ότι, η άθικτη φυσική ομορφιά, η αναπόληση των ενδόξων ιστο
ρικών γεγονότων, η γνωριμία των απλών ξομάχων, θα τον αποζημιώσει 

πλουσιοπάροχα. Σε μια τέτοια περιοχή, πρώτη από τις πέντε καθαρώ- 

τερες στον κόσμο, κατά τις μετρήσεις της ΟΥΝΕΣΚΟ, αυτονόητος είναι 
ο υποχρεωτικός σεβασμός όλων μας, για να τηρηθεί "ανέπαφη" από 
την σύγχρονη ασχημοσύνη.

Η Ευρυτανία σήμερα πορεύεται το δρόμο της προόδου. Σ'όλους 

τους τομείς συναγωνίζεται επάξια τους άλλους Νομούς της Χώρας αν 

και η μορφολογία των εδαφών της, ίσως αποτελεί κάποιο εμπόδιο.

Η σύραγγα του Τυμφρηστού μήκους 1370 μέτρων πλησιάζει προς 

την ολοκλήρωσή της και θα συντομευθεί κατά πολύ η διαδρομή στην 

δύσβατη περιοχή και θα εκπληρωθεί ο πόθος γενεών Ευρυτόνων.

Το οδικό δίκτυο του Νομού είναι σύγχρονο και βατό, ακόμη και στις 
πιο δύσκολες μέρες του χειμώνα.

Αστυνομική Διεύθυνση Ευρυτανίας
Την ευθύνη αστυνόμευσης του Νομού έχει η Αστυνομική Δ/νση Ευ

ρυτανίας με τις υφισταμένες Υπηρεσίες της, όπως τα Α.Τ. Καρπενη
σιού, Φουρνά, Κερασοχωρίου και το ΤΑ. Καρπενησίου καθώς 
και οι Αστυν. Σταθμοί Μεγ. Χωριού, Προυσού, Κρικέλλου, Α
γίας Τριάδος, Αγραφων και Γρανίτσας.

Η εγκληματικότητα στην περιοχή είναι περιορισμένη χάρις στις άο

κνες και φιλότιμες προσπάθειες όλων των Αστυνομικών και στην συ

μπαράσταση και συνεργασία των κατοίκων και των άλλων Υπηρεσιών 
του Νομού.

Οπως μας ενημέρωσε ο Αστυνομικός Διευθυντής Ευρυτανίας 
κ. Πλατίτσας Δημήτριος, το προσωπικό της Διεύθυνσης αντιμετωπί

ζε ι με την ενδεδειγμένη προσοχή και ανθρωπιά κάθε πρόβλημα ο- 

ποιουδήποτε πολίτη που αφορά στην ζωή, την τιμή και την περιουσία 

του. Η τουριστική κίνηση στο Νομό είναι αυξημένη, γι'αυτό λαμβάνονται 

τα αναγκαία μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση για μια άνετη διαμονή 

των επισκεπτών σε όλους τους τομείς, Αγορανομίας, Τροχαίας, Ασφά
λειας κ.λπ.

Ειδικότερα: 

α. Θέματα Τάξης

Εντονα προβλήματα σε θέματα τάξης δεν αντιμετωπζει η Αστυνο

μική Δ/νση. Οι ποδοσφαιρικές ομάδες είναι ΔΈΘνικής κατηγορίας και 

Ερασιτεχνικών σωματείων και γι'αυτό τα προβλήματα για την Αστυνομία 

είναι συνήθη. Επισκέψεις επισήμων και άλλων προσώπων δεν απασχο
λούν ιδιαίτερα την Υπηρεσία μας.

Συγκεντρώσεις, καταλήψεις κ.λπ. είναι σπάνιο φαινόμενο για την Α

στυνομική Διεύθυνση Ευρυτανίας, αφού χάρις στις συντονισμένες ενέρ

γειες και το πραγματικό ενδιαφέρον των εμπλεκομένων, προλαμβάνο
νται τέτο ιες εκδηλώσεις σχεδόν πάντα.
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Σ'όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ενεργούνται 

τακτικοί έλεγχοι προς διαπίστωση της νόμιμης λειτουργίας τους από 

κάθε πλευρό, αδειών λειτουργίας, ωράριο, διατάραξη ησυχίας κ.λπ.

Επίσης σχεδόν καθημερινά, λαμβάνονται μέτρα τάξης από το Α.Τ. 

Καρπερνησίου στις συνεδριάσεις του Δικαστηρίου (Μικτό Ορκωτό-Τρι- 

μελές, Μονομελές, Πταισματοδικείο! κατά την φρούρηση και μεταγωγή 

των κρατουμένων.

β. θέματα Τροχαίας ■ Οδικό δίκτυο.
Από το Α.Τ. Καρπενησιού ασκείται η τροχονομική Αστυνόμευση της 

πόλεως και ευρύτερης περιοχής σε συνεργασία με το Δήμο Καρπενη

σιού, που εφαρμόζει επιτυχώς το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης 

στο σύνολο σχεδόν των οδών της πόλεως.

Προβλήματα δημιουργούνται κατά την χειμερινή περίοδο λόγω πα

γετού και χιονοπτώσεων στο Εθνικό δίκτυο Καρπενησιού - Λαμίας και 

Καρπενησιού - Αγρινίου καθώς και πολλές φορές λόγω κατακρη- 

μνήσεων. Τα προβλήματα αυτά τα αντιμετωπίζουμε πάντα σε συνεργα

σία με την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία της Νομαρχίας Ευρυτανίας.

V. Προστασία του καταναλωτή.
Από την ομάδα Αγορανομίας γίνονται τακτικοί έλεγχοι στα κατα

στήματα της περιοχής σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες 

και οποιαδήποτε σχετική καταγγελία εξετάζετα ι με την απαιτούμενη 

προσοχή και σε συντρέχουσα περίπτωση εφαρμόζεται η κείμενη νο

μοθεσία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται τους θερινούς μήνες που η του

ριστική κίνηση είναι αυξημένη, αντίστοιχα δε και η αγοραστική κυρίως 

σε τοπικό αγαθά.
6. Προστασία τουριστών.

Η τουριστική κίνηση αυξάνεται συνεχώς στο Νομό Ευρυτανίας σ'όλη 

τη διάρκεια του έτους. Υπάρχουν διαθέσιμες 2.000 κλίνες και πολλές 

φορές δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών. Πέραν των φυσικών 

καλλονών, πόλο έλξης αποτελούν, τα Μοναστήρια της Παναγίας της 

Προυσιώτισσας στον Προυσό, της Παναγίας της Ταταρνιώτισσας στην 

Τατόρνα και το Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησιού.
Από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες της ΑΔ. Ευρυτανίας ενεργούνται τα

κτικοί έλεγχοι σε όλα εν γένει τα καταλύμματα της περιφέρειας προς 

διαπίστωση της νόμιμης λειτουργίας αυτών, καθώς και στα καταστήμα

τα πωλήσεως ειδών λαϊκής τέχνης και αγαθών τοπικής παραγωγής. Σε 

κάθε περίπτωση εφαρμόζονται τα νόμιμα κατά των υπευθύνων. 

ε. Θέματα Ασφάλειας.
Από το ΤΑ. Καρπενησιού και τα λοιπό μικτό Τμήματα της Διεύθυνσης 

εκτελείται η Υπηρεσία Ασφαλείας.
Στόχος των Υπηρεσιών αυτών είναι η πρόληψη του εγκλήματος και 

η καταστολή του, καθώς προοδευτικό εισβάλλει και στην εδαφική μας 

αρμοδιότητα.

Η προσπάθεια των Υπηρεσιών κατατείνει τόσο στην εξέταση όλων 

των καταγγελιών των πολιτών, για να εμπεδοθεί το αίσθημα ασφαλείας 

και να αποδειχθεί εμπρόκτως το ενδιαφέρον της Υπηρεσίας-Πολιτείας 

στα καθημερινό του προβλήματα, όσο και στην αποθάρρυνση των επί

δοξων δραστών αξιοποίνων πράξεων.

Η τακτική αυτή και οι συνεχείς μας περιπολίες έχουν επιφέρει ικα

νοποιητικό αποτελέσματα αλλά και τα κολακευτικό σχόλια για την Α

στυνομία. Χαρακτηριστικές είναι δύο περιπτώσεις εντοπισμού και σύλ

ληψης χασισοκαλλιεργητών καθώς και ο πολύ χαμηλός αριθμός ανεξι

χνίαστων εγκλημάτων.

Το πρόβλημα λαθρομεταναστών αντιμετωπίζεται αρκετά ικανοποιη

τικό δεδομένου ότι ο αριθμός αυτών είναι περιορισμένος λόγω μη 

ύπαρξης αναλογών εργασιών αλλά και της πρόθυμης συνεργασίας των 

πολιτών.

στ. θέματα προσωπικού.
Το προσωπικό ευρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο από πλευράς 

πειθαρχίας και επαγγελματικής κατάρτισης και ανταποκρίνεται επαρ- 

κώς με υψηλό αίσθημα ευθύνης στα καθήκοντα του. Οι Υπηρεσίες, της 

Αστυν. Δ/νσης του Α.Τ. και ΤΑ. Καρπενησιού συστεγάζονται σε καλό 

διατηρημένο κτίριο του Δημοσίου στο κέντρο της πόλεως. Το Α.Τ. Φούρ
νο και οι Α.Σ. Αγίας Τριόδος, Γρανίτσας και Αγραφων σε μισθωμένα 

οικήματα, το Α.Τ. Κερασοχωρίου και ο Α.Σ. Κρικέλλου σε οικήματα Δη

μόσια, ενώ ο Α.Σ. Μεγ.Χωριού & Προυσού σε κοινοτικά οικήματα.
Τα υλικοτεχνικά μέσα, οχήματα, μέσα επικοινωνίας κ,λπ. υπό τις ση

μερινές συνθήκες υπηρεσίας μετά δυσκολίας επαρκούν και απαιτείται 

εν μέρει αντικατάσταση και επαύξηση. Τέλος, παρά τις όποιες δυσκο
λίες καταβάλλεται από όλο ανεξαίρετα το προσωπικό κάθε δυνατή προ

σπάθεια για την καλή παροχή υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες της 

Ευρυτανίας και τους πολυάριθμους επισκέπτες της. □
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Μοναστικές Πολιτείες της Ευρυτανίας

Ι 6 Ρ Χ  Μ Ο Ν Η
Π λ Ν λ Γ Ι λ Ο  T H C  Π Ρ Ο Υ  C I C D T I  C G X G

του Ευαγγέλου Π. Λέκκου*

Στις απολήξεις των βουνών Καλιακούδα και Χελιδόνα που στο στενότερο σημείο τους φαίνονται να ενώνονται, 
είναι κτισμένο, στον πιο βαθύ κι απότομο τόπο, το Μοναστήρι της Παναγίας Προυσιώτισσας, 
"περικυκλωμένο θαυμάσια από βράχους και φμλιασμένο σε μια φοβερή κι απάτητη σπηλιά".
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Μοναστικές Πολιτείες της Ευρυτανίας
Το καθολικό της βρίσκεται μέσα σ'αυτή τη σπηλιά. Δεν είναι μεγάλο, 

αλλά με τον τρούλλο, το τέμπλο, τα προσκυνητάρια, τους πολυελαίους 

και τις εξαιρετικής τέχνης τοιχογραφίες του προκαλεί τον θαυμασμό, 
κατανύσσει την ψυχή και αβίαστα την οδηγεί σε μία εκ βαθέων επικοι

νωνία της με τον Θεό και την Υπεραγία Θεοτόκο, στη μνήμη της 

Κοιμήσεως της οποίας είναι αφιερωμένος ο ναός.
Στο βάθος της σπηλιάς, αριστερά από το καθολικό, υπάρχει το πα- 

ρεκκλήσιο της Προυσιώτισσας, με το όμορφο διακοσμημένο τέμπλο, 

όπου φυλάσσεται η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας. Τρία "ακοίμη

τα" κανδήλια μπροστά της σκορπίζουν τριγύρω το “ιλαρόν φως”. Πρό

κειται για μία από τις εικόνες που ζωγράφισε ο ιερός ευαγγελιστής 

Λουκάς, καθώς αναφέρει η παράδοση. Ηρθε δε εδώ, τον καιρό που ο 

αυτοκρότορας Θεόφιλος αντιμαχόταν τις ιερές εικόνες και την τιμητική 

προσκύνησή τους, φερμένη κατά θαυμαστό τρόπο από την Προύσα, 

γι'αυτό και Προυσιώτισσα αποκαλείται. Το 829, όταν η διαταγή του Θεό

φιλου για καταστροφή των εικόνων έφθασε και στην Προύσα, κάποιος 

νέος, γόνος αρχοντικής οικογενείας, πήρε τη θαυματουργό εικόνα από 

το ναό της πόλεως κι έφυγε για τα μέρη της Ελλάδας.

Φθάνοντας στην Καλλίπο- 

λη, "έχασε" την εικόνα με τρό

πο ανεξήγητο. Μη θέλοντας ο 

νέος να επ ιστρέφει στην 
Προύσα, ήρθε και κατοίκησε 

στην περιοχή των Νέων Πα- 
τρών (τη σημερινή Υπάτη], ό

που έκτισε ναό της Αγίας Σο

φίας, "για να παρηγορηθεί 

στην ξενιτιά του". Η Παναγία 

όμως, λίγα χρόνια μετά, απο- 
κόλυψε με τρόπο θαυμαστό 

που αναπαυόταν η χαριτόβρυ- 

τος εικόνα της.
Ενα βοσκόπουλο μια νύχτα, 

φυλάγοντας τα γίδια του πατέρα του, ακούσε γλυκούς ύμνους να βγαί
νουν από το βάθος της σπηλιάς κι είδε μια φωτεινή στήλη που ξεκι

νούσε απ'το ίδιο σημείο κι έφτανε ψηλό προς τον ουρανό. Φοβισμένο 
το ανέφερε στον πατέρα του κι εκείνος -διαπιστώνοντάς το- το είπε 

σε άλλους χωριανούς, οι οποίοι, ερευνώντας, βρήκαν μέσα στη σπηλιό 
την εικόνα. Την τοποθέτησαν σε κατάλληλο σημείο, της άναβαν κεριά 

και καντήλι και την προσκυνούσαν με ευλόβεια. (Από τη φωτεινή στήλη 

που έκανε φανερό το σημείο όπου βρισκόταν η εικόνα, η Μονή ονομά

ζεται και Πυρσού, εκτός από ΠρουσούΙ. Το θαυμαστό γεγονός, όπως 
ήταν φυσικό, διαδόθηκε στην ευρύτερη περιοχή. Εφθασε η είδηση και 

στ'αυτιά του νέου στη Νέα Πάτρα (Υπάτη), ο οποίος έσπευσε στο ση

μείο της ευρέσεως. Αναγνώρισε την εικόνα του, φιλοδώρησε τους βο

σκούς και την πήρε μαζί του, με σκοπό να επιστρέφει στη Νέα Πάτρα. 

Καθώς με τη συνοδεία του έφθασε σε κάποιο ύψωμα του δρόμου (ό

που τώρα υπάρχουν ερείπια παρεκκλησίου], κάθησαν να ξεκουραστούν, 

αφήνοντας την εικόνα μέσα στο ναϊδιο. Οταν σηκώθηκαν, διαπίστωσαν 

ότι η εικόνα είχε εξαφανισθεί. Νόμισαν ότι με τρόπο την είχαν πάρει 

οι βοσκοί, μη θέλοντας να στερηθούν τη χάρη τους. Επιστρέφοντας ο 

νέος άρχοντας για να την ξαναφέρει, άκουσε ουράνια φωνή να του 

λέει: "...Εγώ αναπαύομαι καλύτερα στους στενούς και άγριους αυτούς 

τόπους, με ανθρώπους χωρικούς και βοσκούς, παρά με πολιτικούς αι- 

ρεσιάρχες. Αν θέλεις να μείνεις μαζί μου, έλα εκεί που με βρήκες...". 

Ο νέος ελευθέρωσε τους υπηρέτες του, εγκατέλειψε τα εγκόσμια και 

με έναν απ'αυτούς που τον ακολούθησε οικειοθελώς, γύρισε στη σπη

λιά όπου βρήκε την εικόνα της Θεοτόκου κι έμεινε για πάντα εκεί. Εγινε

μοναχός, μαζί με τον ακόλουθό του, Διονύσιος πλέον αυτός, Τιμόθεος 

ο άλλος. Εκτισαν κελλιά και το ναϊδιο στη σπηλιά. Κι οι χριστιανοί της 

περιοχής, κι από μακρινότερες αποστάσεις, έρχονταν ταπεινοί προσκυ

νητές και ικέτες της χάριτος της Παναγίας.
Η χιλιόχρονη και πλέον ιστορία της Μονής έχει πολλές πτυχές. Η

μέρες δόξας και ταπείνωσης, αίγλης και καταστροφών, μεγαλείου και 

σιωπής, ελευθερίας και δουλείας στον αλλόπιστο δυνάστη. Επίκεντρο 

το καθολικό κτίσμα του 1754, ανακαινισμένο στα 1587 και 1754 με την 

κρύπτη της θαυματουργού εικόνας. Ρυθμού σταυροειδούς με τρούλλο, 

είναι ιστορημένο "δια χειρών" των Ευρυτάνων αγιογράφων Γεωργίου Α

ναγνώστου και Γεωργίου Γεωργίου. Κυριαρχούν στη θεματολογία τους 

οι 24 Οίκοι του Ακάθιστου Υμνου. Το παρεκκλήσι της Ευρέσεως ι

στορήθηκε σε δύο περιόδους: Τον 13ο - 14ο αιώνα και τον 16ο. Η θαυ

ματουργός εικόνα είναι καλυμμένη με ασημένια εσθήτα, ευλαβή αφιέ

ρωση του μεγάλου ήρωος Γεωργίου Καραϊσκάκη, από ευγνωμοσύνη για 

την ίασή του. Φέρει την επιγραφή: "ΔΓ εξόδων του γενναιοτάτου Στρα

τηγού Γ. Καραϊσκάκη, έργο Γ. Καρανίκα 118241". Το περίτεχνο ξυλόγλυπτο 

τέμπλο του καθολικού είναι έργο του 1810.

Η εθνική προσφορά της 

Μονής υπήρξε σημαντική, τό

σο στην περίοδο της μακράς 
δουλείας, όσο και στα νεότε

ρα χρόνια. Εκεί λειτούργησε η 
Σχολή των Γραμμάτων της 

Ρούμελης. Την Προυσιώτισσα 

είχαν ορμητήριο και καταφυγή 

οι αγωνιστές του 1821 και οι 

αντιστασιακοί κατά των Γερ

μανών, που την πυρπόλησαν 

για το λόγο αυτό το 1944. Ο
μως δεν άργησε να αναλάβει 
και πάλι, για να αποκτήσει πα
νελλήνιας εμβέλειας προσκυ- 

νηματικό χαρακτήρα. Τα τελευταία χρόνια και μάλιστα επί ημερών του 

ηγουμένου αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Δρόσου, γνώρισε γενική άνο

δο και εξελίχθηκε σε προσκυνηματικό κέντρο των Αιτωλοακαρνάνων 

και των Ευρυτάνων.

Εκτός από τη χάρη της Παναγίας έχει και πολλά άλλα στοιχεία, τα 

οποία προσελκύουν τους επισκέπτες και τους προσκυνητές. Τα πλούσια 

σε παλαιό χειρόγραφα, κώδικες, άμφια, εικόνες, ευαγγέλια, σταυρούς, 

παλαίτυπα βιβλία. Κειμηλιοφυλάκιο και Βιβλιοθήκη. Το αγίασμα της Πα

ναγίας. Οι τριώροφοι και περιποιημένοι ξενώνες. Τα τίμια λείψανα των 

Αγίων: Κλήμεντος, επισκόπου Αγκύρας, Ιωάννου του Ελεήμονος, Ελένης, 

Τεσσαράκοντα, Αβερκίου, επισκόπου Ιεραπόλεως, Χαραλάμπους, Προ

κοπίου, Τρύφωνος, Γερασίμου του εκ Μεγάλου Χωρίου Ευρυτανίας και 
η κάρα με αρκετά οστά του αγίου Ιωάννου, νεομάρτυρος και θαυμα

τουργού του εκ Κονίτσης, που μαρτύρησε στο Αγρίνιο το 1814 και του 

οποίου η μνήμη τιμάται ιδιαίτερα στη Μονή και την περιοχή.
Στην Παναγία την Προυσιώτισσα λειτουργούν: Μουσείο Iθρησκευτι

κό - ιστορικοί, έκθεση ειδών ευλαβείας, ξενώνες.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ιερά Μονή Προυσού Ευρυτανίας, 36074.

Τηλέφωνα: 0237/91205, 91226.
Ημέρες πανηγύρεων: Αποδόσεως Κοιμήσεως Θεοτόκου 123 Αυ- 

γούστου), Κοιμήσεως Θεοτόκου 115 ΑυγούστουΙ, Αγίου Ιωάννου του εκ 

Κονίτσης 123 Σεπτεμβρίου). □

* Ο Ευάγγελος Λάκκος, είναι θεολόγος - Νομικός, Διευθυντής Εκδόσεων της 

Αποστολικής Διοκονίας.
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Το οδοιπορικό μας

Εκεί που χτυπά η καρδιά των βουνών

"..Αγγίζοντας σχεδόν τον ουρανό, 
οι Ευρυτανικές βουνοκορφές, 

οδηγούν το βλέμμα και την ψυχή όλο και ψηλότερα,
αλαφρώνοντας την καρδιά και ξεκουράζοντας το νου..."

Ευρυτανία: εκε ί που σβήνουν και οι τελευταίοι αντίλαλοι της καθη

μερινότητας και αρχίζει το βουνό να ξετυλίγει και να απλώνει νωχελικά 
την εξουσία της πολυσήμαντης σιωπής του, εκε ί που τα πανύψηλα έ 

λατα, μοιάζουν σαν κατάρτια που στέκονται ασάλευτα για να μην τα
ράξουν ούτε λεπτό τη γαλήνη και την ησυχία της χειμωνιάτικης ηλιό

λουστης μέρας. Εκεί που τα πανύψηλα βουνά και τα βουερά ποτάμια 

με τις ολόδροσες πηγές τους, είναι πραγματικές σειρήνες που σαγη

νεύουν όποιον θέλει να γνωρίσει την Ελληνική φύση σ' όλο της το με

γαλείο, απείραχτη ακόμα από τα "αγαθό" του πολιτισμού. Πρωτεύουσά 
της το πανέμορφο Καρπενήσι.

Το Καρπενήσι είναι ευρύτερα γνωστό, κυρίως για το χιονοδρομικό 

του κέντρο και σαν τόπος όπου πολλοί περνούν τριήμερα ή ακόμα και 

περισσότερες μέρες, χειμώνα ή καλοκαίρι. Τα γραφικά χωριά του, έ 

χουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία αποτελούν και την ταυτότητα του 

παραδοσιακού ελληνικού χωριού, όπως πολλές φορές έχει περιγράφει 

και όπως όλοι πλέον οι κάτοικοι των μεγαλουπόλεων θέλουν να ξα

ναζήσουν έστω και για λίγο. Κάποιος πλουμιστός κόκορας, που "στε

ντόρεια τη φωνή" σημαίνει το πρωινό, νοικοκυρές με μαντήλες, κου

δούνια από το περαστικό κοπάδι που ηχούν γλυκά στην ησυχία του 

πρωϊνού, μα πάνω απ' όλα αυτή η ανεπανάληπτη μυρωδιά από τα τζάκια, 

που ενωμένη με τη μυρωδιά της φύσης τα τυλίγει όλα.

Η κλασική προσέγγιση του Καρπενησιού γίνεται από τη Λαμία. Ακο

λουθώντας τις πινακίδες, διασχίζουμε το Φθιωτικό κάμπο και αρχίζουμε 

να ανηφοριζουμε για τη χώρα των βουνών. Το μεικτό δάσος από πλα

τάνια, πεύκα και βελανιδιές στα χαμηλότερα, οξιές και έλατα ψηλότερα, 
έχει αναλάβει την υποχρέωση να μας μυήσει στα μυστικά της ορεινής 

φύσης, που από δω και πάνω θα κυριαρχεί σε όλο της το μεγαλείο.
Σε λίγο και ύστερα από αρκετές στροφές βέβαια, φθάνουμε στο 

χωριό Τυμφρηστός  Η θέα από δώ είναι απερίγραπτη, ενώ το χωριό 

αρκετές φορές το χειμώνα είναι χιονισμένο. Συνεχίζοντας, μπαίνουμε 

σε ένα πυκνό ελατόδασος, σκέτη μαγεία αν τύχει και είναι και χιονι

σμένο. "Ισια κι ορθά" τα ελάτια, μοιάζουν με λαμπρούς πολυέλαιους, 

καθώς οι κρυστάλλινοι σταλακτίτες κρέμονται από τα κλαδιά τους. Λίγο 

πριν την κορυφή, δεξιά μας, μια γλυκόλαλη πηγή μας καλεί να σβήσουμε 

τη δίψα μας, αληθινό νέκταρ, κυρίως το καλοκαίρι. Φθάνοντας στη ράχη, 

η Ευρυτανία ανοίγει διάπλατα την αγκαλιά της και μας καλοσωρίζει μ' 

όλο της το μεγαλείο και τη μεγαλοπρέπεια. Απλωμένη μπροστά μας, 
αμόλυντη και παρθένα είναι έτοιμη να δεχθεί την εξερεύνησή μας.

Η κατάβαση προς το Καρπενήσι, θέλει ιδιαίτερη προσοχή το χειμώ
να, γιατί συνήθως η περιοχή σκεπάζεται από πυκνή ομίχλη, ενώ στα 

σκιερά κυρίως μέρη παραμονεύει ο πάγος, κυρίως τις βραδυνές και 

πρωινές ώρες. Το πρώτο χωριό που αντικρίζουμε μετά τις απανωτές 
στροφές, είναι ο Αγιος Νικόλαος, ή Λάσπη όπως το λένε οι ντόπιοι.

Εντύπωση προκαλούν οι κατακόκκινες στέγες των σπιτιών, που δη

μιουργούν μια φανταστική αντίθεση με το πλούσιο πράσινο μέσα στο 
οποίο είναι πνιγμένο το χωριό. Αξίζει να επισκεφθούμε το εξωκκλήσι 

της Αγίας Παρασκευής, όπου θα δοκιμάσουμε το πιο χωνευτικό νερό 

που έχουμε πιεί ποτέ. Στο δρόμο, θα βρούμε στέκια μικροπωλητών που 

θα μας προμηθεύσουν ντόπια κάστανα, φασόλια, μέλι, καρύδια κ. ά.

Αφήνοντας πίσω μας το όμορφο αυτό χωριό, μετά από 7 χλμ. φθά

νουμε στο Καρπενήσι. Στην πλατεία της πόλης, όπου δεσπόζει ο αν
δριάντας του Μάρκου Μηότσαρη, μπορεί κανείς να γευτεί το "α

θάνατο νερό" του λιονταριού και να ξεκουραστεί κάτω από τον ξακου

σμένο γεροπλάτανο. Κατευθυνόμενοι δυτικά, αντικρύζουμε την πλα
τβία του Κατσαντώνη, με τον ανδριάντα του ηρωικού κλέφτη να α

τενίζει τα βουνά της Ευρυτανίας, για τα οποία τόσο μόχθησε, δίνοντας 

τελικά τη ζωή του. Συνεχίζοντας φθάνουμε στο Κβφαλόβρυσο, μια 

καταπληκτική τοποθεσία, χωμένη στα πλατάνια, με εγκαταστάσεις ε 

κτροφής πέστροφας. Οι εγκαταστάσεις του Δήμου, διαθέτουν μέχρι 

και γήπεδο τέννις, προσφέρουν πλήρη εξυπηρέτηση στον επισκέπτη.

Αλλο μέρος το οποίο αξίζει να επισκεφθεί κανείς στο Καρπενήσι, 

είναι ο λόφος του Αγίου Δημητρίου. Απ' την κορφή του λόφου μπο

ρεί κανείς να δει ολόκληρο το Καρπενήσι στα πόδια μας, μια θέα ονει

ρική, καθώς το βελούχι «ραίνεται να αγκαλιάζει προστατευτικά την πόλη.

Για τους λάτρεις του σκι, αλλά και για όσους θέλουν να θαυμάσουν 

την καταπληκτική φυσική ομορφιά του τοπίου, υπάρχει το Βελούχι, με 

το Χιονοδρομικό του Κέντρο. Ανηφοριζοντας τη "Λαγκαδιά" για το βου

νό και φτάνοντας στην πρώτη μεγάλη στροφή, αξίζει να σταθούμε για 

μια φωτογραφία: Το "Συμπβθβρικό“ είναι μια μεγάλη σειρά από πέ

τρες που χωρίζουν κάθετα τη βουνοπλαγιά και μοιάζουν με ανθρώπινη 
πομπή που ανηφοριζει. Ητανε, λέει, μια φορά ένας γάμος. Φεύγοντας
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Το οδοιπορικό μας

η νύφη από το σπίτι, πήρε για προίκα της όλα τα πατρικό υπάρχοντα, 

αφήνοντας στη μόνα της μόνο μία κλώσσα. Ανηφορίζοντας την πλαγιά 

του Βελουχιού, θυμήθηκε την κλώσσα και έστειλε κάποιους να την πά

ρουν. Μόλις γύρισαν, η νύφη άπλωσε να πάρει την κλώσσα και τότε, 

όλο το "συμπεθερικό" πέτρωσε, γιατί τάχα, η μάνα τους καταράστηκε.

Η διαδρομή για το Χιονοδρομικό Κέντρο, που βρίσκεται στη θέση 

"διαβολότοηος" 11.800 μ.Ι, αποτελεί μια αποθέωση του αλπικού τοπίου, 

με το λεκανοπέδιο του Καρπενησιού να απλώνεται πίσω μας γαλήνιο 

και την πόλη να αποπνέει ένα ήρεμο, χαλαρωτικό ρυθμό. Το Χιονοδρο

μικό διαθέτει τρεις αναβατήρες και σαλέ για φαγητό και ύπνο.

Από το Καρπενήσι, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε πολλές η

μερήσιες ή και με διανυκτέρευση διαδρομές. Μια τέτοια είναι προς την 

Ι.Μ. Προυσσού. Στο εντυπωσιακό αυτό μοναστήρι, που ξεπροβάλλει 

ανάμεσα στα βράχια και τις χαράδρες, ο επισκέπτης θα βρει τα πάντα 

για φαγητό και ύπνο, παρά το συνωστισμό που παρατηρείται λόγω κί

νησης πολλών τουριστών με πούλμαν. Από το μοναστήρι, μπορεί να συ

νεχίσει κανείς για το Αγρίνιο, αλλά ο χωματόδρομος που υπάρχει είναι 

κακής ποιότητας. Η διαδρομή όμως πάντως είναι εκπληκτική.

Στο δρόμο για τη Μονή Προυσσού και παρεκλίνοντας λίγο της πο

ρείας, μπορούμε να επισκεφθούμε μερικά πολύ γραφικό χωριό, όπως 
τους Κορυσχάδες  και το Μικρό Χωριό, που βρίσκονται στις πλαγιές 
του βουνού Χελιδόνα, το Μεγάλο Χωριό  κ.ό. Η διαδρομή είναι φα

νταστική. Τα τοπία που ξετυλίγονται μπροστά στα μάτια του ταξιδιώτη 

δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από εκείνα της κινηματογραφικής 

διαφήμησης, όπου ο πρωταγωνιστής περνάει με τζίη μέσα από ποτάμια 

και δάση. Ο Καρπενησιώτης και ο Κρικελλοπόταμος συνταξιδεύουν μαζί 

μας για αρκετό χιλιόμετρα, ενώ τα πλατόνια, τα έλατα και τα χιόνια 

στις βουνοκορφές, συνθέτουν "καρποσταλικό" τοπία, απείρου κάλλους 

και ομορφιάς.
Μια άλλη διαδρομή εξίσου όμορφη, είναι προς την Ανατολική και 

Δυτική Φραγκίστα  Ακολουθώντας το δρόμο από Καρπενήσι για Α

γρίνιο, μετά από 45 χλμ. φθάνουμε στο δυό αυτό πολύ όμορφα χωριά, 

που είναι χτισμένα μέσα στο πράσινο. Εκεί αξίζει να δούμε το εκκλησάκι 

του Σωτήρα, κτίσμα του 18ου και να απολαύσουμε την κατάφυτη με 
πλατόνια περιοχή. Με έδρα τη Δ.Φραγκίστα, μπορούμε να επισκε- 

φθούμε το χωριό Μάραθος, γενέτειρα του ήρωα της κλεφτουριάς 

Κατσαντώνη, όπου υπόχει και ο ανδριάντας του, τα Αγραφα, το Τρι- 
ηόταμο στις όχθες της Λίμνης των Κρεμαστών, τη γέφυρα της Επι
σκοπής  και τα ξεχασμένα, αλλά πανέμορφα χωριά των Δυτικών Αγρα

φων, Γρανίτσα, Βαλαώρα, Βούλπη, Ραπτόπουλο, Κέδρα  και άλλα.

Ομορφα χειμερινά θέρετρα της Ευρυτανίας, τα οποία μπορούμε να 

επισκεφθούμε ή ακόμα και να μείνουμε μερικές μέρες, αφού διαθέτουν 

Κοινοτικούς ξενώνες, είναι τα χωριά Φουρνά, Κρίκελο και Δομνίστα.

Για να φθόσουμε στα Φουρνά, παίρνουμε το δρόμο Λαμίας - Καρ

πενησιού και προσπερνώντας το χωριό Αγιος Γεώργιος στρίβουμε δε

ξιό όπως δείχνει η πινακίδα. Στα 8 χλμ. συναντάμε το Παλαιόκαστρο 
και μετά από 16 ακόμα χλμ. φθάνουμε στα Φουρνά. Από εκε ί μπορούμε 

να πραγματοποιούμε κοντινές εκδρομές στα γύρω χωριό, ενώ αξίζει 

να επισκεφθεί κανείς την εκπληκτική τοποθεσία “Ταρζάν".

Περνώντας τις Ράχες Τυμφρηστού και φθάνοντας στη ράχη ο δρό

μος στρίβει αριστερά για Κρίκελλο και Δομνίστα. Η διαδρομή είναι πα

νέμορφη. Δεξιό μας υψώνεται σημαδεύοντας τον ουρανό η πυρα- 

μοειδής κορφή της Καλιακούδας, ενώ αριστερό ορθώνει το παράστη

μά του το βουνό Κοκάλια
Μετά το Κρίκελλο ο δρόμος κατηφορίζει για τον Κρικελλοπόταμο 

και μετά τη γέφυρα ανηφορίζει για τη Δομνίστα που είναι χτισμένη σε 

ύψος 1.000 μ. Από τη Δομνίστα μπορούμε να επισκεφθούμε τα ξεχα

σμένα και έρημα τώρα το χειμώνα χωριό Σταΰλοι, Σκοπιά, Καστα- 
νούλα και Ρουσκά. Οι διαδρομές αυτές, αν και εξαιρετικά επίπονες, 

είναι πανέμορφες και μας φέρνουν κοντό στην άγρια φύση της Ευρυ

τανίας.
Εκτός βέβαια από το Καρπενήσι και τα χωριό που αναφέραμε πα

ραπάνω, υπάρχουν και πλήθος άλλα χωριουδάκια, που τα αγκαλιάζει το 

πυκνό ελατόδασος και τα προστατεύει κάποια βουνοκορφή, τα οποία 
σίγουρα θα μας γοητεύσουν αν τα επισκεφθούμε.

Χρήσιμα Τηλέφωνα (0237): Αστυνομικό Τμήμα Καρπενησιού: 

22339, Ε.Ο.Τ.: 22802 - 23484. Ι.Μ. Προυσοϋ: 91222, Χιονοδρομικό Κέντρο: 

22002 - 23506, Αστυν. Τμήμα Κερασοχωρίου: 31216, Αστ. Τμήμα Φουρ

νά: 51207, Αστυν. Σταθμός Κρικκέλου: 71222. □

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κατσινούλας
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Η τεχνολογία στην Αστυνομία

Η ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Του Αστυνόμου Β' Γεωργίου Δήμου

Εάν κατατάξουμε τις διάφορες μορφές ενέργειας ανάλογο με την ποιότητα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
τότε αναπόφευκτα θα πρέπει να βάλουμε στη πρώτη θέση την ηλιακή ενέργεια.

Πράγματι, η ηλιακή ενέργεια που παράγεται από το φως του ήλιου έχει δύο ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά:
το πρώτο είναι ότι αυτή παράγεται με απόλυτη... ησυχία και 

το δεύτερο είναι ότι οι εγκαταστάσεις μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ή θερμική 
δεν διαθέτουν μηχανικά μέρη και συνεπώς δεν απαιτείται σχεδόν καθόλου συντήρηση.

Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι κατασκευάστριες εταιρίες ηλιακών ηλεκτρο-γεννητριών, για παράδειγμα, 
δίνουν εγγύηση καλής λειτουργίας του υλικού αυτού τουλάχιστον για 2 0  χρόνια!

Η ανακάλυψη του τρόπου μετατροπής του φωτός σε ηλεκτρική ε 

νέργεια συνεχούς ρεύματος έγινε πριν μερικές δεκαετίες και η πρώτη 

εφαρμογή αναφέρεται στους δορυφόρους στρατιωτικών επικοινωνιών 

και αργότερα στους εμπορικούς τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους. Στην 

προκειμένη πε ρίπτωση, τα "φτερό" των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων 

που βλέπουμε, δεν είναι τίποτε άλλο παρά επιφάνειες ηλιακών ηλεκτρο

γεννητριών, που τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια τους πομποδέ

κτες και τα άλλα κυκλώματα των συστημάτων αυτών.
Τα τελευταία χρόνια, η εφαρμογή αυτή κερδίζει συνεχώς έδαφος 

σε χώρες όπως η Ελλάδα αλλά και σε βορειότερες περιοχές, εκτοπι- 

ζομένης έτσι κάθε αμφιβολίας ή δυσπιστίας του κοινού που μάλλον εμ

φανίζεται ανημέρωτο, με αποτέλεσμα να μένει έκπληκτο προ της ε 

φαρμογής. Η πρώτη ουσιαστική εφαρμογή για την Ελληνική Αστυνομία, 

έγινε με την εγκατάσταση τριών ηλιακών ηλιογεννητριών σε ισάριθμες 

υπηρεσίες του Αγίου Ορους.

Αλλά ας δούμε τι είναι ακριβώς η ηλιακή ηλεκτρογεννήτρια:

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΗΛΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

Η πλέον εύχρηστη μονάδα παραγωγής ρεύματος από το ηλιακό φώς 

για τις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας εί

ναι αυτή των 60 Βαττ, με διαστάσεις: 1,20X0,5X0,04 μ. (μήκος\πλάτος 

Νπόχος). Το βάρος της μονάδας αυτής δεν ξεπερνά τα 4 κιλά, ενώ από 

τις διαστάσεις της,το πάχος αναφέρεται στην πραγματικότητα σε ένα 
εκατοστό που είναι η ενεργή επιφάνεια Ιτα υπόλοιπα 4 εκατοστά πά

χους αναφέρονται στο αλουμινένιο πλαίσιο στήριξης της ηλιακής επι
φάνειας).

Η εξωτερική επιφάνεια της ηλιογεννήτριας (δηλαδή αυτή που εκτί
θεται στο ηλιακό φώςΙ είναι ενα κομάτι ισχυρού διαφανούς υλικού ε ι

δικής σύνθεσης (σιλικόνη με κόκκους σιδήρου) στην εσωτερική πλευρά 

του τζαμιού αυτού είναι επικολλημένη μια άλλη ειδική επιφάνεια με φο

βερά μεγάλη ανοχή σε συστολές\διαστολές και με δυνατότητα ανάπτυ

ξης θερμοκρασίας με επίδραση ηλιακού φωτός, ώστε να γίνεται δυνατή
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M S X  -  6 0  l - V  C h a r a c te r is t ic s

* 1  2 3 4 5 6 7 8 9  10 Π

Τάση (VOLTS)

η τήξη του πάγου ή του χιονιού, που τυχόν έχει επικαλύψει την ενεργό 

επιφάνεια της μονόδος (αυτοκαθαρισμός).
Η ενεργός φωτοευαίσθητη επιφάνεια, που παράγει το ηλεκτρικό 

ρεύμα, αποτετελείται από 36 κυψελίδες ημικρυσταλλικού πυριτίου, σε 

βάση titanium dioxide (υλικό με μεγάλη αντανακλαστική ιδιότητα για με

γαλύτερη οπτική ζεύξη και πλήρη εκμετάλλευση των διαφόρων επιπέ
δων φωτισμού). Το πάχος της ενεργού επιφάνειας είναι 2 χιλιοστά πε
ρίπου. Η εσωτερική επιφάνεια της ηλιογεννήτριας (πίσω πλευρά), απο- 

τελείται από μια λεπτή αλλά ισχυρή μονωτική πλάκα, σε άμεση επαφή 

με την ενεργό επιφάνεια και σκοπό έχει την μηχανική και ηλεκτρική 

προστασία της τελευταίας.
Γίνεται φανερό λοιπόν ότι το τζάμι της εμπρόσθιας πλευράς και η 

μονωτική πλάκα της πίσω πλευράς, περικλείουν την ενεργό επιφάνεια 

της ηλιογεννήτριας ως σάντουιτς και την προστατεύουν μηχανικά και 

ηλεκτρικά. Οι τρε,ις επιφάνειες συγκροτούνται συμπιεσμένες μεταξύ 

των με ένα ισχυρό πλαίσιο αλουμινίου, μη ερχόμενο σε ηλεκτρική ε 

παφή με τα στοιχεία.
Στην πίσω πλευρά της ηλιογεννήτριας υπάρχει το κουτί των ηλε

κτρικών συνδέσεων και γεφυρώσεων, καθώς και υποδομή ρευματολη- 

ψίας. Η αντοχή του υλικού στον άνεμο είναι λίαν ικανοποιητική: για 

ταχύτητα ανέμων μεγαλύτερη από 125 μιλιά ανά ώρα.
Η εμπρόσθια επιφάνεια της ηλιογεννήτριας αντέχει σε πρόσπτωση

χαλάζης μεγέθους 1 ίντσας με ταχύτητα πρόσκρουσης 52 μιλιά/ ώρα. 
^ ^ ^

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΗΛΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

Ολοι οι τύποι ηλιακών ηλεκτρογεννητριών παράγουν συνεχές ρεύμα 

χαμηλής τάσης 6, 12 ή 21 βολτ και συνεπώς δεν υπάρχει κανένας κίν

δυνος για τον χρήστη ή τον εγκαταστάτη του συστήματος. Ανάλογα με 

την εφαρμογή, δηλαδή ανάλογα με την τάση και την ένταση του ρεύμα

τος που θέλουμε να παραγάγουμε, τα στοιχεία μπορούν να διασυνδε- 

θούν παράλληλα ανά ομάδες των 6 βολτ, οπότε θα έχουμε τάση 6 βολτ 

και ένταση αρκετά μεγάλη (της τάξεως των 7 Αμπέρ προκειμένου για 

ηλιογεννήτρια 60 βάττ), ή παράλληλα και εν σειρά ομάδων των 6 βολτ 

οπότε θα έχουμε τάση 12, 18, ή 24 βολτ με μικρότερη όμως ένταση 

ρεύματος (της τάξεως των 3,5 ή 2 ή 1,6 Αμπέρ αντίστοιχα, προκειμένου 

για τον ίδιο τύπο ηλιακής γεννήτριας).

Βέβαια, ο χρήστης δεν έχει δυνατότητα αλλαγής των εν παραλλήλω 

και εν σειρά συνδέσεων της ηλιακής γεννήτριας, αλλά μπορεί να καθο

ρίσει την τελική τάση και ένταση ρεύματος. Αυτό μπορεί εύκολα να το 

κάνει, αλλάζοντας τις γεφυρώσεις στο κουτί των διασυνδέσεων που 

περιγράψαμε πριν, χρησιμοποιώντας ένα απλό βολτόμετρο.
Συγκεκριμένα, για μία ηλιοηλεκτρογεννήτρια ισχύος 60 βάττς, έχου

με τα παρακάτω ηλεκτρικά χαρακτηριστικά: μέγιστη ισχύςΙβραχυκύκλω- 

μα) 60Watts, τάση ανοικτού κυκλώματος 21 Volts DC, ένταση βραχυκυ
κλώματος 3.80 Amperes, τάση με φορτίο 12 Volts, ένταση με μέγιστο 
φορτίο 3.50 Amper. Για ηλιογεννήτρια ισχύος 60W έχουμε το επάνω 
γράφημα, που μας δίνει την ένταση του παραγομένου ρεύματος συ
ναρτήσει της τάσεως, μεταβαλλομένης της θερμοκρασίας για σύνδεση 

6 και 12 VDC.

Η ενεργός επιφάνεια της ηλιογεννήτριας αποτελείται από 36 κυψέ

λες (CELLS), χωρισμένες σε δύο ομάδες των 18. Κάθε ένα από τα 18 

cells παράγει ρεύμα τάσεως 6 Volts DC και εντάσεως 194 mAh. Με 

κατάλληλη διασύνδεση, (εν σειρά, ή παράλληλα) που γίνεται από τον 

χρήστη στο κουτί των διασυνδέσεων της μονάδας, έχουμε παροχή 6 

volts ισχύος 7 Amperes ή παροχή 12 Volts ισχύος 3,5 Amperes.

Ενα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ηλιακής ηλεκτρογεννήτριας είναι 

ότι σε περίπτωση βραχυκυκλώματος των αγωγών ή της συσκευής που 

αυτή τροφοδοτεί, δεν επηρεάζεται, ούτε χρειάζεται οποιαδήποτε ε 

πέμβαση για να επαναλειτουργήσει.
Από την παραπάνω περιγραφή των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών 

προκύπτει ότι σε κάθε εγκατάσταση ηλιακής ηλεκτρογεννήτριας, απα

ραίτητα χρησιμοποιείται ένας συσσωρευτής μολύβδου κλειστού τύπου, 
ή αυτοκινήτου, ο οποίος φορτίζεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της η

μέρας (είτε υπάρχει ήλιος, ε ίτε  συννεφιάΙ και ο οποίος τροφοδοτεί με 

τη σειρά του την συσκευή της εφαρμογής μας Ιηλεκτρονική,ηλεκτρική 

κλπ.Ι Ετσι, η ηλιογεννήτρια ισχύος 60 W που εξετάζουμε, έχει την ικα

νότητα να φορτίσει έναν συσσωρευτή αυτοκινήτου 45ΑΗ σε χρονικό 

διάστημα 24 ωρών ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι σε διάστημα μιας ημέρας 

η ηλιογεννήτρια παράγει και μας προσφέρει ηλεκτρική ενέργεια 25 ΑΗ 

\  12 VDC, που είναι αρκετή για τον φωτισμό μιας κατοικίας, τη λειτουρ

γία φορητής τηλεοράσεως, μουσικής κλπ. Το κάτω σχέδιο δείχνει το 
ηλεκτρικό διάγραμμα εγκατάστασης μιας ηλιοηλεκτρογεννήτριας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΗΛΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΗΤΡΙΩΝ

Οι ηλιακές ηλεκτρογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά συστήματα 

Iphotovoltaicsl όπως λέγονται διεθνώς, μπορούν να λειτουργούν σε α

κραίες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Συγκεκριμένα, η θερμο- 

κρασιακή περιοχή λειτουργίας χωρίς μείωση της αποδόσεως είναι από 

-40 C εως +90 C, το δε ποσοστό υγρασίας μπορεί να είναι ακόμη και 

το 100% (βροχή).
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Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι ένα φωτοβολταϊκό της τάξεως των 

60 βάττς, έχει την δυνατότητα παραγωγής ρεύματος, εντάσεως 1,1 Α

μπέρ χωρίς να υπάρχει ήλιος, δηλαδή με πυκνή νέφωση κατά τη διάρ

κεια της ημέρας. Ακόμη, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να παρα- 

γόγει ρεύμα και κατά τη διάρκεια της νύκτας, αρκεί να φωτίσουμε την 

επιφόνειά του με οποιαδήποτε φωτεινή πηγή. Στην τελευταία περίπτω

ση, θα πρέπει να έχουμε υπόψιν τη βασική αρχή που διέπει κάθε με

τατροπή ενέργειας σε άλλες μορφές ενέργειας, δηλαδή τις απώλειες 

ποσοστών ενέργειας κατά την διαδικασία της μετατροπής.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αν και, όπως ηροαναφέραμε, τα φωτοβολταϊκό συστήματα παρά

γουν ρεύμα χαμηλής τάσης και θεωρητικά δεν υπάρχει κανένας κίνδυ- 

νος,ο εγκαταστάτης θα πρέπει να έχει κατά νου τα φαινόμενα στατικού 

ηλεκτρισμού καθώς επίσης και την τάση, προκειμένου για συστοιχίες 

φωτοβολταϊκών συνδεδεμένων εν σειρά για εφαρμογές 48,72,96 βόλ- 

τς·

Ετσι, κατά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ο εγκα- 

ταστάτης (που συνήθως συμβαίνει να είναι ο ίδιος ο χρήστης λόγω της 

απλότητος της εγκατάστασηςΙ, θα πρέπει να λαμβάνει δύο βασικά μέ

τρα ασφαλείας για την προστασία του: το πρώτο είναι να φοράει μο

νωτικά γάντια και το δεύτερο είναι να σκεπάζει με ένα πυκνής υφάν- 

σεως ρούχο την επιφάνεια του φωτοβολταϊκού συστήματος, ώστε το 

τελευταίο να μην παράγει ρεύμα κατά το χρόνο της εγκαταστάσεώς 
του.

Το σύστημα εγκαθίσταται με συγκεκριμένο προσανατολισμό και κλί

ση, ανάλογα με το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της κάθε περιοχής. 

Ετσι, γνωρίζοντας το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής μας και προ

σθέτοντας σε αυτό 10 μοίρες, έχουμε τη γωνία κλίσης που πρέπει να 

προσδώσουμε στην επιφάνεια του φωτοβολταϊκού μας.

Για παράδειγμα, στην Αμφίκλεια Λοκρίδος, που το γεωγραφικό πλά

τος είναι 38 μοίρες, 39 πρώτα και 05 δεύτερα βόρειο, θα πρέπει να 

προσδώσουμε στην ηλιακή επιφάνεια προσανατολισμό προς νότον και 

κλίση 41.39.05" μοίρες. Ανάλογα με τις καταναλώσεις του συστήματος, 

θα πρέπει να γίνει επιλογή φωτοβολταϊκού κατάλληλης ισχύος και επί

σης επιλογή συσσωρευτή κατάλληλου τύπου και χωρητικότητος. Για την 
περίπτωση αυτή παραθέτουμε τα ακόλουθα δύο παραδείγματα:

Α' ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Συστήματα προς τροφοδοσία: Φωτισμός δύο χώρων για 6ωρο, 

4ωρη λειτουργία φορητής τηλεόρασης 14", λειτουργία ραδιοκασσετο- 

φώνου ΙαπεριόριστηΙ, Φορτιστής κινητού τηλεφώνου Ιαπεριόριστα), φω
τισμός ασφαλείας ΙΙΟωρη λειτουργία)

Σύνολο καταναλώσεων ανά 24ω ρο:21 Αμπερώρες

επιλογή: 1) Φωροβολταϊκό ισχύος 60 βάττς και άνω, 21 Συσσω

ρευτής αυτοκινήτου χωρητικότητος 65 Αμπερωρίων και άνω, 3) Φωτι

στικά σώματα φθορισμού με μετατροπέα 12 VDC σε 220 VAC, χαμηλού 
δείκτη απωλειών μετατροπής.

Οικονομικά στοιχεία: Κόστος φωτοβολταϊκού 60 βάττς: 150.000 

δρχ, κόστος συσσωρευτή 65ΑΗ αυτοκινήτου:18.000 δρχ., κόστος φω
τιστικών σωμάτων 20W 12.000 δρχ.

Σύνολο δαπάνης: 192.000 δρχ.
Β' ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Σύστημα προς τροφοδοσία: Αναμετοδότης VHF 146275 ΜΗΖμε 

ισχύ πομπού 3 βάττς και κατανάλωση δέκτη 150 mAh σε 24ωρη βάση 

λειτουργίας σε μη προσπελάσιμη περιοχή /βουνοκορφήI

Σύνολο καταναλώσεων σε 24ωρη βάση: 7 ΑΗ Ιμε κύκλο λει
τουργίας 6\2\2Ι

Επιλογή: 1) Φωτοβολταϊκό 60 βάττς, 2) Συσσωρευτής μολύβδου 

κλειστού τύπου χωρητικότητος 2 X  40 ΑΗ, 31 Ειδικός σταθεροποιητής 
τάσεως 12 volts, 4) Δίοδος προστασίας διαρροής Iblocking diode) 

Οικονομικά στοιχεία: Κόστος φωτοβολταϊκού: 150.000 δρχ., κό

στος συσσωρευτών: 70.000 δρχ., κόστος σταθεροποιητή: 40.000 δρχ., 

κόστος blocking diode. 150 δρχ. Σύνολο δαπάνης: 260.150 δρχ.

Από τα παραπάνω παραδείγματα γίνεται φανερό ότι για να τροφο

δοτηθούν και να λειτουργήσουν συστήματα με μεγάλες καταναλώσεις 

όπως ραδιοτηλεοπτικοί πομποί, ισχυρός φωτισμός χώρων κλπ., απαι

τούνται συγκροτήματα πολλών φωτοβολταϊκών μονάδων με κατάλληλη 

μεταξύ των σύνδεση και με αντίστοιχης χωρητικότητος συστοιχίες 

συσσωρευτών, καθώς και μετατροπείς DCNAC, όπου αυτό χρειάζεται.

Εδώ θα πρέπει να απαντήσουμε σε αναμενόμενη ερώτηση των α

ναγνωστών εάν με μια συστοιχία φωτοβολταϊκών μπορεί να λειτουρ

γήσει ηλεκτρικό ψυγείο, ηλεκτρικό πλυντήριο κλπ. Η απάντηση είναι όχι. 

Για να λειτουργήσουν αυτές οι συσκευές, που χρησιμοποιούν κινητήρες 
εναλλάσσομένου ρεύματος, θα πρέπει να μετατρέψουμε με κατάλλη

λους μετατροπείς το συνεχές ρεύμα της (μεγάλης χωρητικότητος] συ

στοιχίας των συσσωρευτών μας, σε εναλλασσόμενο ρεύμα 220 βολτς.

Συνεπώς, κάποιος που έχει εξοχική κατοικία χωρίς ρευματοδότηση 

ΔΕΗ και έχει επιλέξει τη λύση φωτοβολταϊκού, δεν τον συμφέρει οικο

νομικά να αναπτύξει συστοιχίες συσσωρευτών και φωτοβολταϊκών με 

ακριβούς μετατροπείς DC\AC. Ετσι, για την περίπτωση της ψύξης και 

συντήρησης των τροφίμων μπορεί να επιλέξει ένα ψυγείο υγραερίου, 

ενώ για το πλύσιμο των ρούχων, μπορεί να επιλέξει τη λύση του.,.χε- 
ριού.

Στη φωτογραφία: Πλήρης αυτόνομος κινητός σταθμός αναμεταδό- 
σεως VHF τροφοδοτούμενος ενεργειακά από μία ηλιογεννήτρια 60W, 

που διακρίνεται καθαρά στην κεκλιμένη (σκούρα μπλε) επιφάνεια.
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Η τεχνολογία στην Αστυνομία

Για κάποιον όμως που επιμένει, δίνουμε το παρακάτω παράδειγμα 

για συνολική ηλεκτροδότηση εξοχικής κατοικίας:

Συστήματα προς τροφοδοσία:
II Ηλεκτρικό ψυγείο 12 ηοδών 21 Ηλεκτρικό πλυντήριο 31 Φωτισμός 

16 φωτιστικά σώματα141 Τηλεόραση 17 " 51 Μουσική.

Επιλογή συστημάτων: II 10 φωτοβολταίκά ισχύος 60W = 360VY. 21 

Συστοιχία συσσωρευτών αυτοκινήτου συνολικής χωρητικότητος 600 ΑΗ 

σε σύνδεση 24 Volts, 31 Μετατροπέας DC\AC,3 KVA linverterl

Οικονομικά στοιχεία: Κόστος φωτοβολταϊκών: 1.500.000 δρχ. 

Κόστος 12 συσσωρευτών των 100 Αμπερωρίων: 360.000 δρχ. Κόστος 

μετατροπέα: 350.000 δρχ.

Σύνολο δαπάνης 2210.000 δρχ.

Προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία των οικιακών συσκευών είναι 

αφενός μεν η υποβοήθηση της λειτουργίας του πλυντηρίου με ζεστό 

νερό από ηλιακό θερμοσίφωνα και αφετέρου η αποφυγή ταυτόχρονης 

λειτουργίας πολλών ή όλων των συσκευών.
Εάν στο παράδειγμα αυτό δεν περιλαμβάνεται απαίτηση λειτουργίας 

ηλεκτρικού πλυντηρίου, τότε το συνολικό κόστος μειώνεται σημαντικά. 

Υπάρχει όμως και ένα οικονομικό στοιχείο υπέρ του χρήστη της παρα

πάνω εφαρμογής. Αυτό είναι ότι δεν θα έχει να πληρώνει ΔΕΗ, ΕΡΤ, Δη

μοτικό ή Κοινοτικό τέλη, ΦΠΑ κ,λπ.

ΗΛΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Από την περιγραφή των μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών, 

διαφαίνεται οτι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το ηλιακό φώς 

είναι βεβαιότατα η πλέον φιλική προς το περιβάλλον και αυτό προκύπτει 

με απόλυτη σιγουριό αφού: η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι 

απολύτως αθόρυβη, για την παραγωγή της καμμία παρέμβαση στο πε
ριβάλλον δεν γίνεται Ιπως συμβαίνει για παράδειγμα με τις υδατοπτώ

σεις, ή τις ανεμογεννήτριες) και επίσης είναι η μόνη μορφή ενέργειας 
που παρόγεται χωρίς να χρησιμοποιούνται μηχανικό μέρη, που σημαί

νουν συντήρηση, φθορές, απώλειες μετατροπής, ρύπανση, κλπ.

ΟΙ ΗΛΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 
ΣΤΑ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Είναι γνωστό ότι στην αυτοδιοίκητη περιοχή του Αγίου Ορους δεν 

υπάρχει δίκτυο ΔΕΗ, πράγμα που σημαίνει ότι είναι δύσκολη εως αδύνα

τη η λειτουργία οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού συστήματος.

Το αρμόδιό Τμήμα Τηλεπικοινωνιών της ΔΙ.Τ.Ε.Ν.Ε, που κλήθηκε προ 

πενταετίας και πλέον να αντιμετωπίσει το τηλεπικοινωνιακό πρόβλημα 

των υπηρεσιών του Αγίου Ορους, επέλεξε ως πηγή ενέργειας τα φω- 

τοβολταϊκά συστήματα, με τα οποία αντικατέστησε τις θορυβώδεις 

βενζινοκίνητες ηλεκτρογεννήτριες σε τρεις αστυνομικές υπηρεσίες 

του Αγίου Ορους, γενονός που ήταν πρωτοποριακό τεχνολογικό εγχεί

ρημα για τη Βόρεια Ελλάδα.
Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: Πλήρης επάρκεια ενέργειας 

για την συνεχή 24ωρη λειτουργία των ασυρμάτων, λειτουργία τηλεό

ρασης και φωτισμός των αστυνομικών καταστημάτων. Το σημαντικότε

ρο όμως είναι ότι η θορυβώδης βενζινογεννήτρια των υπηρεσιών αυτών 

δεν διαταράσσει πλέον το ήσυχο και ιερό περιβάλλον των Μοναστηριών 

του Αγίου Ορους, ούτε ρυπαίνει με τις εκπομπές καυσαερίων.

Συγκεκριμένα, σε τρεις υπηρεσίες του Αγίου Ορους εγκαταστάθη
καν προ πενταετίας περίπου, ισάριθμα φωτοβολταίκά ισχύος 60 WATTS, 

με συσσωρευτές αυτοκινήτου και έκτοτε λειτουργούν, χωρίς μέχρι 

σήμερα να απαιτηθεί συντήρηση, Ιεκτός βέβαια από την συμπλήρωση 

υγρών στους συσσωρευτές).

Η ιδιαιτερότητα των εγκαταστάσεων αυτών είναι ότι δύο από τα 

φωτοβολταίκά συστήματα τοποθετήθηκαν σε ειδικές βάσεις κάθετης 

και οριζόντιας μεταβολής, ώστε οι συνάδελφοι χρήστες να έχουν την 

δυνατότητα μεταβολής του προσανατολισμού και της κλίσης της η

λιακής επιφάνειας προς τον ήλιο, ιδιαίτερα τις πρωινές και απογευμα

τινές ώρες, και κατ' αυτόν τον τρόπο να υπάρχει πλήρης εκμετάλλευση 

του ηλιακού φωτός.
Μερικά χρόνια μετά την εγκατάσταση των ηλιακών ηλεκτρογεννη

τριών στις υπηρεσίες αυτές, στην περιοχή έγιναν εγκαταστάσεις με

γαλύτερων συστημάτων. Προβλέπεται, μάλιστα, ότι στο μέλλον θα μπο

ρέσει να γίνει πλήρης ενεργειακή κάλυψη των υπηρεσιών της Πολιτικής 

Διοικήσεως του Αγίου Ορους με φωτοβολταίκά συστήματα.

Είναι βέβαιο ότι η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών συστημάτων θα 

εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα στα αμέσως επόμενα χρόνια, ε ίτε 

σε μεγάλης εκτάσεως δημόσιες εφαρμογές, ε ίτε ως ιδιωτικές εφαρ

μογές.
Μια τέτοια εξέλιξη είναι σήμερα αναπόφευκτη, αφού πέρα από τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την άριστη σχέση του τρόπου αυτού πα

ραγωγής ενέργειας με το περιβάλλον, η πρώτη ύλη διατίθεται δωρεάν 

και εξίσου σε όλους εκείνους, που θα επιθυμούσαν και θα επιχειρούσαν 

να την αξιοποιήσουν. Ο

Πηγές:
1. Φάκελλος Αυτόνομων Ηλιακών Σταθμών Αναμεταόόσεως του 3ου Τμήμα

τος ΔΙ.Τ.Ε.Ν.Ε.

2. NATIONAL ELECTRICAL CODE INEC) USA

ΤΣΙΣΜ ΕΤΖΟΓΛΟ Y
ΣΤΟΛΕΣ

Αστυνομίας* Αεροπορίας*Στρατού* Ναυτικού 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τώρα στα καταοτήματά 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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Πανεπιστημιακό άσυλο

ΤΟ
ΝΟΗΜΑ

ΤΟΥ
ΑΣΥΛΟΥ

της Ελένης Στεφάνου'

* Η κ. Ελένη Στεφάνου είναι καθηγήτρια του 
Παντείου Πανεπιστημίου. Το άρθρο δημο
σιεύτηκε εφημ. “ΤΑ ΝΕΑ", 29-11-1995.

Το πανεπιστημιακό άσυλο κινδυνεύει 
από την καταστρατήγησή του από τους λεγάμενους "αναρχικούς".

Ακόμα περισσότερο κινδυνεύει από τον εξευτελισμό του 
όταν χρησιμοποιείται ως χώρος όπου το κράτος δικαίου καταλύεται, 

όταν αναδεικνύεται ως καταφύγιο κάποιων μικρο-ομάδων, 
που διαπράττουν βανδαλισμούς και καταστροφές.

Το άσυλο είναι ένας θεσμός της 
πανεπιστημιακής κοινότητας, ο ο
ποίος έχει συγκεκριμένη ιστορία που 
συνδέεται με την ίδια τη δημοκρατία 
μας: προστατεύει τα αγαθά της ε 
λεύθερης έρευνας και διδασκαλίας 
από τις οποιεσδήποτε πηγές διακιν- 
δύνευσης.

Στα πλαίσια αυτά είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένο δικαίωμα και ουδείς, 
ούτε η ακαδημαϊκή κοινότητα ούτε η 
Πολιτεία, διανοείται να το θίξει, τόσο 
από λόγους ευαισθησίας όσο και από 
λόγους αναγνώρισης της πάντα επί
καιρης σημασίας του.

Τα φαινόμενα -όπως αυτά των τε
λευταίων ημερών- δείχνουν ότι το 
πανεπιστημιακό άσυλο δεν κινδυ
νεύει σήμερα από την Πολιτεία, πόσο 
μάλλον όταν στην πολιτική εξουσία 
του τόπου υπάρχουν πολλοί από αυ
τούς που αγωνίστηκαν για την καθιέ
ρωσή του.

Το πανεπιστημιακό άσυλο κινδυ
νεύει απο τη συνεχιζόμενη κατα
στρατήγησή του από τους λεγάμε
νους "αναρχικούς". Ακόμα περισσότε
ρο κινδυνεύει από τον εξευτελισμό του, 
όταν χρησιμοποιείται ως χώρος όπου το 
κράτος δικαίου καταλύεται, όταν ανα- 
δεικνύεται ως καταφύγιο κάποιων μι- 
κρο-ομάδων, που διαπράττουν απε
ρίγραπτους βανδαλισμούς και κατα
στροφές.

Φοβούμαι ότι αν ανεχθούμε ως Πο
λιτεία τον εξευτελισμό θα φθάσει η 
στιγμή που η ίδια η κοινωνία θα α
παιτήσει την κατάργηση του ασύλου, 
επειδή θα το έχει ταυτίσει ως ένα χώ
ρο προστασίας χούλιγκανς και κακο
ποιών.

Πιστεύω, λοιπόν, ότι η πανεπιστη
μιακή κοινότητα, υπεύθυνη κατά τον

νόμο για τον χειρισμό των προβλημά
των, τα οποία σχετίζονται με άσυλο, 
πρέπει να το προστατεύσει και από 
αυτή την πηγή διακινδύνευσης και, α
νάλογα με την περίσταση, να μην ε 
πιστρέφει σε μερικούς ολίγους την α
σέβεια να συνδέσουν αυτές τις κα
ταστροφές με τον θεσμό του πανεπι
στημιακού ασύλου βιάζοντας το ιστο
ρικό του νόημα και παραβιάζοντας το 
νομικό του πλαίσιο.

Είναι, νομίζω, από πολλούς παραδε
κτό ότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο εί
ναι αρκετό. Αυτό αποδεικνύεται, άλ
λωστε, και από το γεγονός ότι σχε
δόν κανείς από τους πρυτάνεις δεν 
έχει θέσει θέμα αλλαγής του.

Το πρόβλημα επικεντρώνεται απο
κλειστικά στη συνεχή και υπεύθυνη ε 
φαρμογή του, κυρίως με μία προσυμ- 
φωνημένη, κοινή, στάση των πανεπι
στημιακών αρχών.

Αυτό που επιβάλλεται είναι τα πανε
πιστημιακά όργανα και ιδιαίτερα οι 
πρυτάνεις να καθορίσουν μεταξύ 
τους μία κοινή στάση στην αντιμετώ
πιση του ζητήματος του πανεπιστη
μιακού ασύλου. Τούτο θα συντελέσει 
κατά πρώτο λόγο στην αποφυγή κλί
ματος αβεβαιότητας και σύγχυσης 
ως προς τις επιβαλλόμενες κάθε φο
ρά ενέργειές τους.

Παράλληλα, όμως, μια κοινή στάση 
τους είναι βέβαιο ότι θα δράσει απο
τρεπτικά ως προς σχεδιαζόμενες 
βιαιότητες, καταλήψεις Α.Ε.Ι. κ.ο.κ 
μειώνοντας έτσι σημαντικά τον κίν
δυνο τέτοιων επεισοδίων.

Και, επιτέλους, θα πρέπει να αναλο- 
γισθούμε -μια και γίνεται παράλληλα 
και έντονη συζήτηση για τα οικονομι
κά των πανεπιστημίων- και τούτο: δεν 
είναι δυνατόν, ο ελληνικός λαός -δια
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Πανεπιστημιακό άσυλο

W m m nm  m a s s  

της φορολογίας του- να προσπαθεί 
να εξασφαλίσει την υλικοτεχνική υπο
δομή για τα πανεπιστήμιά μας και κά
ποιοι να αποδιοργανώνουν την πανε
πιστημιακή ζυυή και να στερούν από 
τους φοιτητές μας, τελικά, τη δυνα
τότητα να σπουδάζουν, η δε Πολιτεία 
και τα πανεπιστήμια να δραστηριο
ποιούνται μόνον κατά την αποτίμηση 
των ζημιών.

Είναι, νομίζω, στοιχειώδες χρέος μας - 
πανεπιστημιακής κοινότητας και Πολι
τείας- απέναντι στο ιστορικό νόημα του

ασύλου, τουλάχιστον να φροντίσου
με να μην εξευτελίζεται ύ’αυτόν τον 
τρόπο. Και ελάχιστη υποχρέωσή μας α
πέναντι στον φορολογούμενο εργαζό
μενο να φροντίσουμε να μην ξανα- 
χρειαστεί την αδράνειά μας στις 17 
Νοεμβρίου 199ό.

Το ζήτημα, όμως των “καταλήψεων" 
δεν σταματά στη διαπίστωση της αυ
τόνομης ανάγκης αποφασιστικότη
τας και υπευθυνότητας για την προ
στασία του ασύλου και των πανεπι
στημίων.

Αυτό που πρέπει βαθιά να μας προ
βληματίσει, είναι ότι μία μερίδα, έστω 
και μικρή, της νεολαίας μας, στρέφε
ται προς τέτοιες ενέργειες.

Η καταστροφική, στην πραγματικό
τητα αυτοκαταστροφική αυτή μανία, 
φανερώνει μία απόγνωση που συ
νταράζει,

Αν αγνοήσουμε την απόγνωση 
αυτή, αγανακτισμένοι πολίτες και 
αμήχανη Πολιτεία, δεν θα δικαιούμα
στε να εκπλαγούμε από όσα ακο
λουθήσουν. □

Computer MicboS chooll
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ 10 & Ι.ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ♦ Τηλ. 8560077

Διδάσκονται:

♦  Χειρισμός Η/Υ (DOS, WINDOWS-I, WORD-I)
♦  Γραμματεία (WINDOWS-II, WORD-», EXCEL)
♦  Προγραμματισμός Η/Υ (DBASE IV, ACCESS,ACUCOBOL)
♦  Φροντιστήριο Μαθητών Γυμνασίου
♦  Λογιστικά (Έσοδα-Έξοδα,Γενική Λογιστική)
♦  Εμπορική διαχείριση, Μισθοδοσία

«Ολιγομελή τμήματα, Σύγχρονα εργαστήρια, Άριστο 
διδακτικό προσωπικό, Πλήρης σειρά σημειώσεων»

Στους Αστυνομικούς, έκπτωση 20 %
Τεχν.Δ/νση :Νικόλαος Εμμανουήλ (Μηχ.Ηλεκτρολόγος-Ηλεκτρονικός) 
Εκπαίδευση:Παναγιώτης Αποστολόπουλος (Αναλυτής συστημάτων-Εττιχ.Ερευνητής)

Ιανουάριος 1 9 9 6 -3 3  - Αστυνομική Επιθεώρηση



Επικαιρότητα
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Δώρα στους τροχονόμους
Την παραμονή της πρωτοχρονιάς, η 

πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελλη
νικής Αστυνομίας, επισκέφθηκε εθι
μοτυπικά τροχονόμους που εκτε- 
λούσαν υπηρεσία σε διάφορα ση
μεία της Αθήνας και του Πειραιά και 
τους πρόσφεραν δώρα.

Τα δώρα πρόσφεραν, στην πλατεία 
Ομονοίας και στο Φάρο Ψυχικού ο 
τότε Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. 
Σήφης Βαλυράκης, τον οποίο συνό
δευαν ο Γενικός Γραμματέας του Υ
πουργείου κ. Ευάγγελος Ρογκάκος, ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος κ. Μανόλης Χουρδά- 
κης, οι Υπαρχηγοί του Σώματος Αντι
στράτηγοι κ.κ. Αθανάσιος Βασιλόπου- 
λος και Χαράλαμπος Σκίτσας, οι Διοι
κητές των Υπηρεσιών Τροχαίας, κα
θώς και άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι 
αξιωματικοί του Σώματος.

Στο Αιγάλεω και τον Πειραιά, τα δώ
ρα πρόσφεραν, ο Γενικός Γραμμα
τέας του Υπουργείου κ. Ευάγγελος 
Ρογκάκος και ο Αρχηγός του Σώμα
τος Α ντισ τράτηγος  κ. Μ ανόλης 
Χουρδάκης, ενώ τους συνόδευαν οι 
Υπαρχηγοί του Σώματος, οι Διοικητές 
των Υπηρεσιών Τροχαίας και άλλοι α
νώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί.

Τέλος, την ίδια ημέρα η πολιτική και 
φυσική ηγεσία του Σώματος, επισκέ- 
φθηκε εθιμοτυπικά το Αρχηγείο του 
Πυροσβεστικού Σώματος.

Αστυνομική Επιθεώρηση



Επικαιρότητα

Αλλαγή ηγεσίας 
στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Στις 22 Ιανουάριου 1996, ανέλαβε 

τα καθήκοντα του ο νέος Υπουργός 
Δημόσιας Τάξης κ. Κώστας Γείτονας. 
Σε ειδική τελετή  που έγινε στο Υ
πουργείο, ο αποχυυρών Υπουργός κ. 
Σήψης Βαλυράκης, στη σύντομη ομι
λία του, αφού ευχαρίστησε όλο το 
προσωπικό του Υπουργείου για την ά
ψογη και δημιουργική συνεργασία 
που είχε στο διάστημα της θητείας 
του, αναφέρθηκε στη συνέχεια στο 
έργο και στα πολύ σημαντικά αποτε
λέσματα που επιτεύχθησαν τους τε
λευταίους δέκα μήνες. Και κατέληξε: 
"...Φεύγω ικανοποιημένος και με την 
αίσθηση ότι κατέβαλα κάθε δυνατή 
προσπάθεια στην εκπλήρωση των υ
ψηλών αλλά και δύσκολων καθηκό
ντων μας. Στο Υπουργείο με διαδέχε
ται ο εκλεκτός συνάδελφος, άξιος 
πολιτικός, αλλά και γνώριμος από πα- 
λαιότερα σε όλους σας κ. Κώστας 
Γείτονας. Ευχόμενος σ' αυτόν καλή 
επιτυχία στο δύσκολο έργο του, σας 
ευχαριστώ όλους."

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο νέος 
Υπουργός κ. Κώστας Γείτονας ο ο
ποίος μεταξύ άλλων τόνισε: 

"Φεύγοντας πριν ενάμισυ χρόνο α
πό εδώ είχα πει ότι αφήνω ένα κομ
μάτι από τον εαυτό μου. Φαίνεται ότι 
αυτό με τράβηξε πάλι.

...Οι στόχοι και οι αρχές δεν είναι 
νέοι, τους βάλαμε από την αρχή. Είναι 
εκπαίδευση, εκσυγχρονισμός θεσμι
κός, οργανωτικός και τεχνολογικός, 
καθώς και επαναπροσδιορισμός των 
σχέσεων της αστυνομίας με την κοι
νωνία, όπου εδώ θα παίξουν ιδιαίτε
ρο ρόλο και τα Πολυδύναμα. Σ' όλα 
αυτά έχουν γ ίνε ι ήδη σημαντικά 
βήματα.

... Θέλω να συγχαρώ τον κ. Βαλυρό- 
κη για το έργο που έχει κάνει και θέ
λω να ζητήσω την ενεργή στήριξη ό
λων σας. Γιατί χωρίς την συμπαρά
σταση των υπηρεσιακών στελεχών, 
οι σημαντικοί στόχοι που έχει αυτό το 
Υπουργείο για την εμπέδωση του κλί
ματος ασφάλειας στον πολίτη, δεν 
μπορούν να υλοποιηθούν.

... Οδηγός μου θα είναι πάντα το αί
σθημα του δικαίου και η απόδοση "τα 
του Καίσαρος τω Καίσαρι", η αξιοκρα
τία και η διαφάνεια σε κάθε διαδικα
σία".
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Επικαιρότητα

Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" 
κοντά στους συναδέλφους

Ενας ακόμη χρόνος προσφοράς 
ήταν το 1995 για το περιοδικό μας. Α
πό τα ενεργητικά υπόλοιπα του πε
ριοδικού “Αστυνομική Επιθεώρηση" 
βάσει του νομικού καθεστώτος που 
το διέπει, και μετά από απόφαση του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγου κ. Μανόλη Χουρδάκη, 
διατέθηκε σε αναξιοπαθούντες συ
ναδέλφους το ποσό των 20.331.393 
δραχμών. Αναλυτικά, δόθηκαν οι εξής 
οικονομικές ενισχύσεις σε ισάριθ
μους συναδέλφους:

Την 12.1.95 . . . . .  200.000 δρχ.
Την 12.1.95 . . . . .  500.000 δρχ.
Την 8.2.95 . . . . . .  500.000 δρχ.
Την 20.2.95 . . . . .  400.000 δρχ.
Την 10.3.95 . . . . .  500.000 δρχ.
Την 1.4.95 . . . . . .  500.000 δρχ.
Την 15.4.95 . . . . .  500.000 δρχ.
Την 5.5.95 . . . . . .  500.000 δρχ.
Την 10.6.95 . . . . .  500.000 δρχ.
Την 10.6.95 . . . . . 100.000 δρχ.
Την 10.6.95 . . . . .  300.000 δρχ.
Την 15.6.95 . . . . .  500.000 δρχ.
Την 30.7.95 . . . . . 100.000 δρχ.
Την 21.8.95 . . . . . 150.000 δρχ.
Την 1.10.95 . . . . 1.000.000 δρχ.
Την 2.10.95 . . . . .  500.000 δρχ.
Την 6.10.95 . . . . .  500.000 δρχ.
Την 17.10.95 . . . .  500.000 δρχ.
Την 17.10.95 . . . . 300.000 δρχ.
Την 1.11.95 . . . . . 150.000 δρχ.
Την 30.11.95 . . . .  500.000 δρχ.
Την 30.11.95 . . . .  500.000 δρχ.
Την 30.11.95 . . . . 500.000 δρχ.
Την 30.11.95 . . . . 171.393 δρχ.
Την 21.12.95 . . . . 500.000 δρχ.
Την 22.12.95 . . . 1.460.000 δρχ.
(σε ορφανά τέκνα συναδέλφων).
Επίσης, με την ευκαιρία των Εορτών,

το περιοδικό "Αστυνομική Επιθεώρη
ση", μετά από απόφαση του κ. Αρχη
γού της Ελληνικής Αστυνομίας, 
χορήγησε σε είκοσι πέντε υπερ
πολύτεκνες οικογένειες συναδέλ
φων μας (με έξι παιδιά και πάνω), το 
χρηματικό ποσό των 8.500.000 δραχ
μών (συνολικά).

Τις επ ιταγές παρέδω σε στους 
πολύτενους του λεκανοπεδίου, ο τό
τε Υπουργός Δημ. Τάξης κ. Σήφης Βα- 
λυράκης, σε ειδική εκδήλωση όπου 
παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμμα
τέας του Υπουργείου κ. Ευάγγελος 
Ρογκάκος και η ηγεσία του Σώματος.

Επισκέψεις και προσφορά δώρων 
σε ασθενείς αστυνομικούς

Με την ευκαιρία των εορτών των 
Χριστουγέννων και του Νέου Ετους, 
το ενδιαφέρον της Αστυνομίας για 
τους ασθενείς συναδέλφους μας εκ
δηλώθηκε με επισκέψεις αντιπροσω
πειών σε κλινικές και νοσοκομεία και 
προσφορές συμβολικών δώρων.

Στην Αθήνα, αντιπροσωπεία της 
Διεύθυνσης Υγειονομικού/Υ.Δ.Τ., με 
επικεφαλής το Διευθυντή της Υπο
στράτηγο κ. Αθανάσιο Χατζή, ως εκ
πρόσωπο του Σώματος, επισκέφθηκε 
το 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και

πρόσφερε δώρα στους νοσηλευό
μενους συναδέλφους, μεταφέρο- 
ντας και τις ευχές όλων για ταχεία α
νάρρωση.

Στη Θεσσαλονίκη, ο Διευθυντής Α
στυνομίας Ταξίαρχος κ. Σπυρίδων 
Πανουσάκης, συνοδευόμενος από 
τον Δ ιευθυντή  του Κεντρ ικού Ια
τρείου Αστυνομίας Θεσ/νίκης Τα- 
ξίαρχο κ. Χρηστό Ραϊδη και αντιπρο
σωπεία Αστυνομικών, επισκέφθηκε 
Νοσοκομεία και Κλινικές της Θεσσα
λονίκης και προσέφερε δώρα και ευ
χές στους νοσηλευόμενους συνα
δέλφους.
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Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι 
κοντά στα ορφανά παιδιά

Το ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης, 
επισκέφθηκε με την ευκαιρία των 
Εορτών και μοίρασε δώρα στα παι
διά, αντιπροσωπεία Δοκίμων αξιωμα
τικών της Ελληνικής Αστυνομίας, με 
επικεφαλής το Διοικητή του Τμήματος 
Δοκίμων Υπαστυνόμων Αστυν. Α' κ. 
Χρήστο Ασπρούδη.

Ποδόσφαιρο
για ...ιατρικούς σκοπούς

Η ποδοσφαιρική ομάδα του Παραρ
τήματος Σχολής Αστυφυλάκων 
Κρήτης έδωσε φιλικό αγώνα με την ο
μάδα της ΠΑΕ - ΕΑΡ.

Οι εισπράξεις του αγώνα, που ανήλ- 
θαν στο ποσόν των 701.000 δρχ. πα
ραδόθηκαν στο Γενικό Περιφερειακό 
Νοσοκομείο Ρεθύμνου για την αγορά 
αξονικού τομογράφου.

Απονομή βραβείων
Εγινε η απονομή των βραβείων του 

του Α' Διαγωνισμού φωτογραφίαςτου 
περιοδικού μας. Στην παραπλεύρως 
φωτογραφία διακρίνονται: Κομνηνός 
Δράκος CA' βραβείο), Νικόλαος Ζω
γράφος (Α' βραβείο - εκτός αθλο- 
θετήσεως), Σπυρίδων Σκιαδόπουλος 
(χορηγός), Νικόλαος Λιάτσος (έπαι
νος) και Αθανάσιος Μαρούδας (Π 
βραβείο).

Μια αξιέπαινη ενέργεια
Σε τροχαίο ατύχημα σκοτώθηκε ο 

Χαράλαμπος Ζαρκάδας, από τα Α- 
γναντα Αρτας, πατέρας επτά ανηλί
κων παιδιών. Η μητέρα των παιδιών, 
είχε εγκαταλείψει την οικογένειά της 
και την επιμέλεια των παιδιών μετά το 
θάνατο του πατέρα ανέλαβαν οι υ
περήλικοι γονείς του.

Η δραματική αυτή ιστορία συγκίνησε 
τους αστυνομικούς της Αρτας, οι ο
ποίοι με έρανο που έκαναν μεταξύ 
του αστυνομικού και πολιτικού προ
σωπικού της Δ ιεύθυνσης, συγκέ
ντρωσαν χρηματικό ποσό και το κα
τέθεσ α ν  στο Ταχυδρομικό Τα
μιευτήριο για την ενίσχυσή της.

Πρόσφατα, αντιπροσωπεία αστυνο
μικών με επικεφαλής τον Αστυνομικό 
Διευθυντή Αρτας κ. Χρήστο Γκολφι- 
νόπουλο, πήγαν στο χωριό Αγναντα 
και παρέδωσαν το βιβλιάριο στον 
παππού των παιδιών.
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Αγιασμός στη Σχολή Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας

Τελετή Αγιασμού πραγματοποιήθη
κε πρόσφατα στη Σχολή Αξιωματικών 
της Ελληνικής Αστυνομίας, με την ευ
καιρία έναρξης των μαθημάτων της 
νέας εκπαιδευτικής χρονιάς.

Στην τελετή παρέστησαν, ο τότε Υ
πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Σήψης 
Βαλυράκης, ο Γενικός Γραμματέας 
του Υπουργείου κ. Ευάγγελος Ρογκά- 
κος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος κ. Μανόλης 
Χουρδάκης, οι Υπαρχηγοί του Σώμα
τος Αντιστράτηγοι κ.κ. Αθανάσιος Βα- 
σιλόπουλος και Χαράλαμπος Σκίτσας 
καθώς και πολλοί άλλοι ανώτατοι και 
ανώτεροι Αξιωματικοί του Σώματος.

Μετά τον αγιασμό, ο κ. Υπουργός α
φού καλωσόρισε τους νεοεισελθό- 
ντες Δοκίμους, απένειμε στη συνέ
χεια στους αριστεύσαντες Δοκίμους 
του προηγουμένου έτους, ηθικές α
μοιβές και επέδωσε διπλώματα, σαν 
επιβράβευση του ζήλου και της επιμέ
λειας που απέδειξαν, κάλεσε δε ό
λους τους Δοκίμους να ακο
λουθήσουν το παράδειγμά τους. 

Στην ομιλία του, ο Διοικητής της 
Σχολής, Αστυν. Δ /ντής κ. Κων/νος 
Ζιανίκας, απευθυνόμενους πρώτα 
στους νεοεισελθόντες με το σύστη
μα των Πανελλήνιων εξετάσεων Δο
κίμους, τους καλωσόρισε και τους α- 
πηύθυνε συμβουλές και παραινέσεις, 
ώστε κατά τη φοίτησή τους να αντα- 
ποκριθούν κατά τον καλύτερο δυνα
τό τρόπο στις π ροσδοκίες της 
Σχολής και του Σώματος γενικότερα. 
Τόνισε μάλιστα, ότι η καθιέρωση από 
φέτος του θεσμού αυτού, δείχνει τη 
θετική βούληση και τη θέληση της Πο
λιτείας για την έμπρακτη ενίσχυση 
της αξιοκρατίας, η οποία ως αξία και 
αρετή είναι θεμελιώδης, για την άνο
δο του επιπέδου της Σχολής, αλλά 
και την λειτουργική απόδοση της Α
στυνομίας στη σύγχρονη εποχή μας.

Απευθυνόμενος πρός τους Δοκί
μους της Π και Β' τάξεως, τους υπεν
θύμισε την υπόσχεση του αρχηγού 
των τριτοετών, που έδωσε κατά την 
ορκωμοσία των αποφοιτησάντων συ
ναδέλφων τους, ότι θα διαπαιδα- 
γωγήσουν τους εαυτούς τους και 
τους νεώτερους Δοκίμους, ώστε να 
γίνουν τέλειοι και υψηλόφρονες Α
ξιωματικοί.

Αγιασμός στη Σχολή 
Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης
Με την ευκαιρία έναρξης των μαθη

μάτων των μετεκπαιδευομένων Α
στυνόμων Β' και Ανθυπαστυνόμων, 
πραγματοποιήθηκε τελετή αγιασμού 
στη Σχολή Μετεκπαίδευσης - Επιμόρ
φωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, ό
που παρέστησαν, οι Υπαρχηγοί του 
Σώματος Αντιστράτηγοι κ.κ. Αθανά
σιος Βασιλόπουλος και Χαράλαμπος 
Σκίτσας, ο Δ' Γ.Ε.Α. Υποστράτηγος κ. 
Σπυρίδων Λάζαρης και πολλοί άλλοι 
ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί.

Στην ομιλία του ο Δ ιοικητής της 
Σχολής, Αστυνομικός Υποδιευθυντής 
κ. Ευάγγελος Παρασκευαϊδης, α- 
πηύθυνε συμβουλές και παραινέσεις 
προς τους μετεκπαιδευόμενους, και 
τους κάλεσε να καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε η 
εκπαίδευση και μετεκπαίδευσή τους, 
να αποκτήσει ουσιαστικό χαρακτήρα 
και περιεχόμενο που να ανταποκρί- 
νεται στις απαιτήσεις των σύγχρο
νων καιρών, στις απαιτήσεις της σύγ
χρονης κοινωνίας.

Αστυνομική Επιθεώρηση - 3 8  - Ιανουάριος 1 9 9 6



Επικαιρότητα

Me νέου τύπου μοτοσυκλέτες 
εφοδιάστηκε η Αμεση Δράση

Με πενήντα νέες  μοτοσυκλέτες 
YAMAHA τύπου EDURO SUPER TENERE, 
εφοδιάστηκε η Αμεση Δράση Ατ
τικής, στα πλαίσια του εξυγχρονιστι- 
κού προγράμματος, που έχει τεθεί σε 
εφαρμογή από την πολιτική και φυσική 
ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης.

Ο τύπος της μοτοσυκλέτας επιγρά
φεται ΧΤΖ - 750, διαθέτει τετράχρο
νο κινητήρα 750 cc, δικύλινδρο και υ- 
γρόψυκτο. Αναπτύσσουν υψηλές 
ταχύτητες με μεγάλη επιτάχυνση, εί
ναι ευέλικτες και έχουν τη δυνατότη
τα δ ιελεύσεω ς από σημεία που υ
πάρχουν φυσικά ή τεχνικά εμπόδια, 
ενώ μπορεί να επιβιβασθεί και δεύτε
ρο άτομο αν το επιβάλλουν οι υπη
ρεσιακές ανάγκες.

Οι μοτοσυκλέτες αυτές, θα φέρουν 
φάρο, σειρήνα και ασύρματο, δεν θα 
έχουν όμως όλα τα παρελκόμενα 
των μοτοσυκλετών τύπου street (πο
διά, φέρυ, πλάγια κασελάκια κ.λπ.λ 
για να περιοριστεί το βάρος τους και 
να είναι πιο ευέλικτες και κατάλληλες 
για καταδιώξεις, αε σημεία που εκεί
νες εμφανίζουν αδυναμία να κινη
θούν.

Η παρουσίαση των νέων μοτοσυ
κλετών έγινε στο χώρο των Αστυνο
μικών Σχολών στη Μεσογείων και πα
ρέστησαν, ο Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής Αττικής Υποστράτηγος κ. 
Νικόλαος Χατζάκης, ο Διευθυντής 
της Αμεσης Δράσης Ταξίαρχος κ. 
Σταύρος Χουλάκης, ο Διευθυντής Α
στυνομίας Αθηνών Ταξίαρχος κ. 
Ιωάννης Γκογκοζώτος, ο Διευθυντής 
της Αστυνομικής Ακαδημίας Αστυν. 
Διευθυντής κ. Κων/νος Ζιανίκας και ο 
Νομικός Σύμβουλος του Υ.Δ.Τ. κ. Αθα
νάσιος Παπαθεοδώρου.

Νέα Αλκοολόμετρα
Από την Ενωση Ασφαλιστικών Εται

ρειών, παραδόθηκαν πρόσφατα στις 
Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής 
Αστυνομίας, είκοσι συσκευές μέτρη
σης αλκοόλ στο αίμα. Στην τελετή 
παράδοσης παρέστησαν ο Β' Υπαρ- 
χηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Α- 
ντ/γος  κ. Χαράλαμπος Σκίτοας, ο 
Πρόεδρος της Ενωσης κ. Γ. Σκούρτης 
και πολλοί ανώτεροι αξιωματικοί των 
Υπηρεσιών Τροχαίας του Υ.Δ.Τ.

Νέου τύπου αλεξίσφαιρα γιλέκα 
για την Ελληνική Αστυνομία

Υπεγράφη πρόσφατα οτο Υπουρ
γείο Δημόσιας Τάξης, η σύμβαση για 
την προμήθεια από την Ελληνική Βιο
μηχανία Οπλων 1.750 αλεξίσφαιρων 
γιλέκων, για τον εφοδιασμό του προ
σωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα γιλέκα αυτά, θα κατασκευαστούν 
με βάση τις απαιτήσεις των Ειδικών 
Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνο
μίας και οι προδιαγραφές τους 
καλύπτουν όλα τα διαμετρήματα ό
πλων.

Οπως διαπιστώθηκε από τις δοκιμές 
που πραγματοποιήθηκαν, το σοκ που 
δέχετα ι άτομο που φορά το νέου 
τύπου αλεξίσφαιρο γιλέκο έχει μειω
θεί στο ελάχιστο, κατά πολύ λιγότερο 
από τις διεθνείς προδιαγραφές.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο τότε Υ
πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Σήφης 
Βαλυράκης και ο εντεταλμένος Σύμ
βουλος της Ε.Β.Ο. κ. Κυριάκος Σαχανί- 
δης. Η παράδοση των πρώτων 1000 
αλεξίσφαιρων γιλέκων θα γίνει σε 
τρεις μήνες.
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Επικαιρότητα

Πρότυπος αναμεταδότης 
ασύρματης επικοινωνίας

Από άνδρες της Αστυν. Διεύθυνσης 
Τρικάλων, με επικεφαλής τον Υπα- 
στυνόμο Α' Κων/νο Πλακιά, μετά από 
μελέτη της ΔΙ.Τ.Ε.Ν.Ε., κατασκευάστη
κε στο όρος Τριγγία (υψόμετρο 2,204 
μ,) πρότυπος αναμεταδότης ασύρ
ματης επικοινωνίας, προκειμένου να 
εξυπηρετήσει τις ανάγκες των υπη
ρεσιών της.

Ο αναμεταδότης αυτός λειτουργεί 
με ηλιακό συσσωρευτή λόγω έλλει
ψης ηλεκτρικού ρεύματος και κατα
σκευάστηκε με δαπάνες της Νομαρ
χίας Τρικάλων και της Περιφερειακής 
Διοίκησης. Στόχος του είναι να ε 
πιλύσει το πρόβλημα της ασύρματης 
επικοινωνίας, ιδ ια ίτερα σημαντικό 
στην ορεινή αυτή περιοχή, συνεπεία 
της γεωφυσικής της ιδιομορφίας. Τα 
αποτελέσματα λειτουργίας του είναι 
θεαματικό και επιτεύχθηκε πλήρως ο 
σκοπός τηςεγκατάστασής του.

Γ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στί
βου Αστυνομικών και Γ  Ημερίδα 

Στίβου για παιδιά αστυνομικών
Στο Στάδιο “Καραϊσκάκη" διεξήχθη 

στις 25-11-1995 το Γ Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Στίβου Αστυνομικών και 
η Π Ημερίδα Στίβου για παιδιά αστυ
νομικών, στα πλαίσια της καλλιέρ
γειας και της ανάπτυξης του Ερασιτε
χνικού Αστυνομικού Αθλητισμού.

Τους αγώνες διοργάνωσε η Υπο
διεύθυνση Φυσικής Αγωγής και Αθλη
τισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, σε 
συνεργασία με την Αθλητική Ενωση 
Αστυνομικών Ελλάδος και σ' αυτούς 
συμμετείχε αστυνομικό και πολιτικό 
προσωπικό του Σώματος.

Τους αγώνες τίμησαν με την πα
ρουσία τους, ο Διευθυντής της Αστυ
νομικής Ακαδημίας Αστυν. Διευθυ
ντής κ. Κων/νος Ζιανίκας, ο Υπο
ναύαρχος ε.α. κ. Ναπολέων Γενοβέ- 
λης και ο Τμηματάρχης Αθλητισμού 
του Α.Σ.Δ.Ε.Δ. Πλωτάρχης κ. Αλέξαν
δρος Φωτακίδης.

Τα αποτελέσματα των αγώνων έ 
χουν ως εξής:

100 μ. ανδρών: Δ ημητρ ίου Κ. (11' 
25"), Ανδρεάκης Σ. (12 4)"), Καπότης 
Κ. (12 '47")400 μ. ανδρών: Ανδριόπου- 
λος Π. (51 03"), Μανώλης Μ. (58 64"), 
Μαλιαχώβας Γ. (61 35 ), 3.000 μ. αν
δρών: Γαλίτης I. (9 51"), Αθανασίου Ν.

10' 07"), Βούλγαρης (10' 29 ), Μήκος 
ανδρών: Κοΰσουλας I. (5.40 μ.), Καπό
της Κ. (5.30 μ.), Καψάλης Α. (4.89 μ), 
100 μ. αγοριών - Κατηγορία Α': Ασημα- 
κόπουλος Α. (13' 28 ”). Γιάχος Θ. 13 
32"),ΑλέστασΔ.(14 11"), 100 μ. κορι- 
τσιών: Αποστόλου Κ. (16 56 "), Απο
στόλου Σ. 17 40 "), Βασιλείου Γ. (17' 
81 "). 800 μ. Αγοριών: Γιάχος Θ. (2 39 " 
73), Ξάνθης γ. (2' 40 " 58), 800 μ. κορι- 
τσιών: Ραφτάκη Α. (2" 37" 22), Φεγγάρα 
Γ. (2' 40" 58), Μήκος αγοριών - Κατηγο
ρία Α': Γ ιάχος Θ. (4.80), Ξάνθης Ν. (3 
80 μ.), Σβετσούρης Δ. (2.94μ.).

Computer για την Τροχαία
Από την Ενωση Ασφαλιστικών Εται

ρειών, παραδόθηκαν πρόσφατα στο 
Τ.Τ Ρόδου ηλεκτρονικός εξοπλισμός, 
ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την 
καταχώρηση στοιχείων που αφορούν 
τα τροχαία ατυχήματα. Στην εκδήλω
ση παρέστησαν ο Πρόεδρος της Επι
τροπής Ατυχημάτων της Ενωσης Α- 
σφαλ. Εταιρειών κ. Γ. Σκούρτης, ο Α
στυν. Δ/ντής Δωδ/νήσου κ. Σ. Πανα- 
γιωτακόπουλος και άλλοι επίσημοι. □

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας
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Σε πείσμα των προλήψεων

ΤΑ ΔΙΣΕΚΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΑ ΧΡΟΝΙΑ

Οι μαθηματικοί μας πληροφορούν 
ότι τίποτα το δυσοίωνο 
δον προμηνύει ένα δίσεκτο έτος. 
Επινοήθηκε για καθαρά πρακτικούς λόγους, 
με καθαρό επιστημονικό τρόπο.

Η αδυναμία του ανθρώπου να ερμηνεύσει προσωπικές ή άλ

λες ατυχίες που διαπιστώνει, τον αναγκάζει πολλές φορές να 

τις δικαιολογήσει αυθαίρετα.

Ετσι φτάνει στο σημείο (κατά τα δίσεκτα χρόνιαΙ να ενοχο
ποιεί ένα ολόκληρο έτος που χρεώθηκε μια παραπάνω μέρα 
προκειμένου να συπληρώσει τις ώρες που χάθηκαν από τα τρία 

προηγούμενα χρόνια. Οπως είναι γνωστό, η μέτρηση του χρόνου 

βασίζεται στην κίνηση των πλανητών και γίνεται με καθαρά α

στρονομικό τρόπο.
Ενα έτος αντιστοιχεί σε μια πλήρη περιστροφή της Γης γύρω 

από τον Ηλιο και αποτελείται από 365,24217 ημέρες δηλαδή 

περίπου από 365,5 ημέρες (365 ημέρες και το 1 /4 ημέρας).

Χάρη στις υποδείξεις του Ελληνα αστρονόμου Σωσιγένη, οι 

Ρωμαίοι για λόγους ευκολίας θεώρησαν ότι το έτος αποτελείται 

από 365 ημέρες. Ετσι με την προηγούμενη παραδοχή προκύπτει 

μια απώλεια 0,25 (1/4) ημερών για κάθε έτος, πράγμα που ση

μαίνει 10,25+0,25+0,25), 0,75 ημερών κάθε 3 χρόνια.

Συμφωνήθηκε λοιπόν αυτό το μέρος της ημέρας (3/41 που 

περνά αλλά δεν μετρόται, να προστίθεται στο επόμενο κατά 

σειρά έτος, έτσι ώστε να μη χάνεται.

ΓΓ αυτό λοιπόν κάθε 4 έτη εμφανίζεται το φαινόμενο να υ

πάρχει μια μέρα περισσότερη στο έτος, δηλαδή 366 ημέρες. 

10,25x4=1 ημέρα).
Κατά τα ρωμαϊκό χρόνια αυτή η επιπλέον ημέρα έμπαινε α

νάμεσα στην 24η και 25η του μηνός Φεβρουάριου. Ονομαζόταν 
δε "έκτη προ των Καλενδών", δηλαδή έκτη μέρα πριν από την 

πρώτη ημέρα του Μαρτίου και τη μετρούσαν για δεύτερη φορά, 

δηλαδή ως "δις έκτη". Από τότε χαρακτηρίστηκε και το έτος 

που τη φιλοξενεί "δίσεκτο", για να μετατραπεί αργότερα σε "δί

σεχτο” και να ταυτιστεί με τη δυστυχία, την ατυχία και όλα τα 

κακό που συνέβαιναν μέσα σ'αυτό το έτος.

Στα νεότερα χρόνια, η επιπλέον ημέρα προστίθεται ως 29η 

στο Φεβρουάριο.

Η ουσία του πράγματος είναι όμως πως άνετα μπορείτε να 
σχεδιάσετε γόμο ή άλλο οτιδήποτε και για το 1996 χωρίς φόβο 

και πάθος.
Μπορείτε όμως και άφοβα με την δικαιολογία ότι βρίσκεστε 

σε δίσεκτο έτος να φτιάξετε έναν κατάλογο για τις ...,συνομω- 

σίες του 1996 που σχεδιάζετε και να προσπαθήστε να τις πραγ

ματοποιήσετε. Δεν:θα μείνει κανείς παραπονεμένος. □

Επιμέλεια: Αστυφύλακας Σεραφείμ Τσοχαντάρης
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ΚΩΔ.: S6C 016. Φωτεινότητα: 18.800 κεριά. Μήκος: 42 cm. Διάμετρος 3 cm. Τιμή: από 15.300 13.770

■  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 13.360 11.970

■  ΚΩΔ.: S2C 016. Φωτεινότητα: 8.200 κεριά.
Μήκος: 22.5cm. Διάμετρος 3 cm. Τιμή: από 1L800 10.620

Maglite Μ2Α 
Mini Φακός

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

■  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 κινδύνου, 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 Η ΠΑ και άλλων χωρών.

I ΚΩΔ.: ASXX 08Β. 
Τιμή: από U79T 1.611

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

/MiThita
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΚΩΔ.: ASXX 08Β. 
Τιμή: από 1,730 1.611
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Maglite Μ2Α 
Mini Φακός

Με φωτεινότερα 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 δυο 
αλκαλικές μπαταρίες, εφεδρικό 
λαμπάκι, κλίπ στυλογράφου, 
κορδόνι, 3 έγχρωμους φακούς και 
μία ειδική βάση φακών.
Made in USA. Εγγύηση 30 χρόνια.

■  ΚΩΔ.:Μ 2Α 01C.
Τιμή: από 9-490 8.190

Bushnell Κυάλια 8x40
Αν είστε λάτρεις της φύσης, των σπόρ, του κυνηγιού και 
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 221*900 20.610

Τιμή: από 32*906 29.610

Leatherman Tool: 
Το πολυεργαλείο

Αυτό είναι το πιο γνωστό θαυματουργό μικρό πολυεργαλείο στον 
κόσμο. Προσφέρει 13 εργαλεία σε ένα. 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.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ Μ Ο Ν Α Δ Ο Σ

Π α ρα κα λούμ ε α π οστείλα τε το  κ ουπόνι στη διεύθυνση: M i-T hita Ό μ ιλ ο ς  Ε π ιχειρή σεω ν,
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ /  Ε ιρή νης 31β, Ν . Φ άληρο. 185 47 , ή στείλτε το  με fax στο 48 .11 .321

ΤΟΥΣ ^ Π α ρ α κ α λ ώ  α ποστείλα τέ μου ταχυδρομ ικ ά , με αντικαταβολή , τα  παρακάτω  μ οντέλα , με έκπτω ση 10%:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ 

ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ >
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ Μ Ο Ν Α Δ Ο Σ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΔΟΣ:____________ ΑΡΙΘΜ: ΠΟΛΗ:

TAX. ΚΩΔ: ΤΗΛ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΗΛΙΚΙΑ: D18 - 25, D25 - 35, D 35 - 45, D45 - 55, D55 και άνω ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέφετε το /τα  προϊόν/-τα που αγοράσατε σε 15 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής, στην περίπτωση που 

αλλάξετε γνώμη για οηοιονδήηοτε λόγο, και εμείς θα σας επιστρέφουμε τα χρήματά σας. Επιβαρύνεστε με τα έξοδα επιστροφής, ενώ τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται.
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ 18%



ΟμιΑοι Φίλων Αστυνομίας

ΟΜΙΛΟΙ ΚΥΡΙΩΝ ΦΙΛΩΝ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μ ε την ευκαιρία της συμπληρώσεως πενήντα ετών 
από την ίδρυση του Ομίλου Κυριών Φίλων της Αστυνομίας Πειραιώς, 

η "Αστυνομική Επιθεώρηση" ξεκινάει -κατά σειρά "αρχαιότηχος"- την παρουσίαση 

όλων των Ομίλων Φίλων της Αστυνομίας, 
αποτίοντας ελάχιστο φόρο τιμής προς τους ανθρώπους αυτούς, 

που κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να καλυτερέψουν τη ζωή του Αστυνομικού.

- Κυρία Κατσιβαρδόκου, σήμερα είστε πρόεδρος του Ομί
λου Κυριών Φίλων της Αστυνομίας Πειραιά. Είστε όμως και α
πό τα ιδρυτικά μέλη του Ομίλου γι' αυτό θα θέλαμε από σας 
μια συνοπτική αναδρομή στο ιστορικό του Ομίλου.

- Μετά τα Δεκεμβριανά, το Αστυνομικό Σώμα υπέστη μεγάλες απώ

λειες, με αποτέλεσμα να μείνουν στο δρόμο πολλές οικογένειες με 
ορφανά. Το κράτος -εκ των πραγμάτων- δεν ήταν σε θέση να βοηθήσει. 

Ο Γενικός Διευθυντής Αστυνομίας Πειραιώς, που τότε ήταν ο Δημήτριος 

Βρανόπουλος, με τη σύμφωνη γνώμη του τότε Αρχηγού της Αστυνομίας 

Πόλεων Αγγέλου Εβερτ, για να βοηθήσει τους πληγέντες Αστυνομικούς 

συνέλαβε την ιδέα της ιδρύσεως του Ομίλου Κυριών Φίλων της Αστυ

νομίας Πειραιώς.

Ο Δημ. Βρανόπουλος κόλεσε όλους τους Διοικητές των Τμημάτων 

Πειραιώς και τους έδωσε την εντολή να προτείνει ο καθένας τρεις 

Κυρίες οι οποίες θα μπορούσαν και θα ήθελαν να προσφέρουν έργο 
για την ανακούφιση των πληγέντων Αστυνομικών.

Από το Γ Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Σοφίας επροτάθησαν η κα Αθηνό 

Δηλαβέρη, που ήταν και η πρώτη πρόεδρος του Ομίλου, και εγώ. Από 

τα άλλα Τμήματα προτάθηκαν επίσης πολλές κυρίες, οι οποίες είχαν τη 
διάθεση να βοηθήσουν. Ετσι δημιουργήθηκε ο Ομιλος.

- Me ποιό τρόπο οργανώσατε τη δράση σας;
- Χωρισθήκαμε σε τομείς δραστηριοτήτων και το πρώτο μας μέλημα 

ήταν να συγκεντρώσουμε χρήματα. ΓΓ αυτό το σκοπό διοργανώσαμε 

ποδοσφαιρικούς αγώνες μεταξύ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και Εθνικού. 

Στα ημίχρονα των αγώνων αυτών υπήρχαν μικρό θεατρικό σκετς τα ο

ποία οργάνωνε η μεγάλη Κατίνα Παξινού που ήταν αδελφή της προέ
δρου μας, Αθήνας Δηλαβέρη.

Για τον ίδιο σκοπό διοργανώσαμε λαχειοφόρες αγορές, χορούς, συ

νεστιάσεις, ομιλίες, διαλέξεις και είχαμε συνεργασία με διάφορα ερ
γοστάσια τα οποία μας πρόσφεραν ιματισμό και υποδήματα για τους 
Αστυνομικούς και τις οικογένειές τους.

- Τα χρήματα που συγκεντρώσατε από τις διάφορες εκδη
λώσεις του Ομίλου με ποιό τρόπο τα χρησιμοποιήσατε;

α. Πρώτη μας κίνηση ήταν να αγοράσουμε ένα σπίτι επί της οδού 

Κ. Παλαιολόγου 3, στην Τερψιθέα, όπου στεγάσθηκε το αναρρωτήριο 
125 κρεβότιαΙ, με αστιάτρους της Αστυνομίας και επικεφαλής τον ιατρό 
Ηλία Μπιτζίμη.

Οι αδελφές ήταν εθελόντριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μέλη 

του Ομίλου και υπήρχε μια μόνιμη αδελφή νοσοκόμα εσωτερική, η οποία 

μισθοδοτείτο από τον Ομιλο. Ολες οι κυρίες του Συμβουλίου προϊστα- 
ντο καθημερινώς του αναρρωτηρίου εναλλάξ.

Στο αναρρωτήριο νοσηλεύονταν όλες οι παθολογικές περιπτώσεις 

πλην των χειρουργικών που αντιμετωπίζοντο στο Τζόνειο Νοσοκομείο. 

Εκεί οι ασθενείς Αστυνομικοί εχειρουργούντο ως άποροι με τη φροντί

δα του Ομίλου και προς ανάρρωση περιθάλπονταν στο Αναρρωτήριο.

β. Στην υγειονομική περίθαλψη προσφέρονταν δωρεάν οι κλινικές 

Παπαλέστα, Τσιγγούνη και Κατσιβαρδάκου, για τοκετούς και γυναικολο- 

γικό προβλήματα. Για μικροβιολογικές εξετάσεις οι κυρίες Παπαλέστα 

και Γεωργακοπούλου. Οδοντίατροι ήταν οι κυρίες Μπακούρη και Κατσι- 

βαρδόκου, και παιδίατρος ο κ. Μπακούρης. Ολοι οι ανωτέρω προσέφε- 
ραν τις υπηρεσίες τους δωρεάν.

γ. Πλέον όλων αυτών για τα καλοκαίρια, ο Ομιλος προσέφερε δια

κοπές στα παιδιά των Αστυνομικών στο κτήμα Δηλαβέρη στην Αίγινα, 

το οποίο είχε ειδικό διαμορφωθεί σε κατασκήνωση και λειτουργούσε 
με τακτικό προσωπικό και μέλη του Ομίλου.

Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα είχαμε καθιε

ρώσει την προσφορά δώρων στα παιδιά, ενώ τις Αποκριές κάναμε χο
ρό. Κατά την έναρξη του σχολικού έτους προσφέραμε σχολικά είδη. 
Την ημέρα της γιορτής της Μητέρας προσφέραμε ιματισμό και υ

ποδήματα στα παιδιά ενώ για κάθε νεογέννητο φιάχναμε ειδικά δέματα 
με είδη για το βρέφος.

δ. Είχαμε φροντίσει μάλιστα και για τις περιπτώσεις που υπήρχαν 
γόμοι ώστε να υπάρχει κάποιο γαμήλιο βοήθημα της τάξεως των 30.000 

δραχμών που αντιπροσώπευαν 100 χρυσές λίρες.

ε. Οσον αφορά τα νεογέννητα κορίτσια είχαμε καθιερώσει βιβλιάριο 

προικοδοτήσεως (πρώτη κατάθεση 1.000 δραχμές).

στ. Δημιουργήσαμε εντευκτήριο επί της οδού Βασ. Σοφίας στην 
Ευαγγελίστρια, με κυλικείο, για να περνούν οι Αστυνομικοί τις ελεύθε
ρες ώρες τους.

ζ. Ιδρύσαμε Σχολή Κοπτικής - Ραπτικής για τις κόρες των Αστυνο

μικών η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι σήμερα. Η Σχολή στε
γάζεται στην πολυκατοικία της οδού Β' Μεραρχίας 25 που αποτέλεσε 

και αποτελεί τη στέγη της Σχολής και των γραφείων του Ομίλου μέχρι 
σήμερα.

η. Ο Ομιλος ποτέ δεν έπαψε να σκέπτεται τον Αστυνομικό και να 

δημιουργεί τις προϋποθέσεις που θα καλυτερέψουν την ζωή του. Με 

γνώμονα λοιπόν το συμφέρον του Αστυνομικού και αφού ο Ομιλος είχε 

συγκεντρώσει ικανό ποσόν χρημάτων αποφασίζεται η ανέγερση νοσο

κομείου και κατόπιν Πρεβαντορίου των παιδιών των Αστυνομικών Πει

ραιώς. Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγειρόταν το κτίριο το πρόσφερε 

ο Κριτών Δηλαβέρης. Πρόκειται για το οικόπεδο στο οποίο σήμερα βρί
σκονται οι Σχολές Αμαρουσίου.
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Ομιλοι Φίλων Αστυνομίας

Παραλληλα με την ανέγερση του παιδικού Πρεβαντορίου προεβλέ- 

πετο και ένα αναπαυτήριο στο οποίο θα εφιλοξενούντο οι εργένηδες 

συνταξιούχοι Αστυνομικοί. Κατά τη διάρκεια όμως των εργασιών ανε- 

γέρσεως θεσμοθετήθηκε η κρατική ιατροφαρμακευτική και νοσοκο

μειακή περίθαλψη των Αστυνομικών και των οικογενειών τους, οπότε, 

με πρόταση του τότε υπουργού Δημόσιας Τάξης Δημ. Δαβόκη, το κτίριο 

μετατρόπηκε σε Σχολή Εκπαίδευσης Αστυνομικών η οποία λειτουργεί 

μέχρι σήμερα. Μάλιστα, ένας μεγάλος χώρος της Σχολής διαμορφώ
θηκε σε Κλειστό Σκοπευτήριο το οποίο εξακολουθεί μέχρι σήμερα να 

λειτουργεί και είναι το μοναδικό κλειστό σκοπευτήριο στην Ελλάδα.

• Από την εποχή της ιδρύσεως του Ομίλου μέχρι σήμερα 
πρέπει να ομολογήσουμε ότι το έργο σας είναι πάρα πολύ 
πλούσιο και είναι σημαντικότατο για την μεγάλη οικογένεια 
των Αστυνομικών. Σήμερα ποιές ακριβώς είναι οι δραστηριό
τητες του Ομίλου;

- Σήμερα, όπως και χθες, η διοίκηση εξακολουθεί να εργάζεται με 

ζήλο για την τόνωση του ηθικού των Αστυνομικών μέσω προσφορών 

και αναγνώρισης των επιτευγμάτων τους.

Τελευταίο παράδειγμα η ηθική και υλική βράβευση του η

ρωικού Αρχιφύλακα Ανδρέα Πικρού ο οποίος με κίνδυνο της 

ζωής του και εκτός υπηρεσίας συνέλαβε επικίνδυνο κακοποιό.
Παράλληλα ο Ομιλος παρέχει κάθε δυνατή προληπτική α- 

ναρρωτική, φαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη στους 

Αστυνομικούς και τις οικογένειές τους. Ακόμη στέκεται στο 

πλευρό των οικογενειών των θανόντων εν υπηρεσία Αστυνο

μικών με μηνιαία χρηματικό βοηθήματα.

Ο Ομιλος συνεχίζει να δίνει γαμήλια χρηματικό βοηθήματα 

και βοηθήματα σε παιδιά Αστυνομικών που σπουδάζουν σε Πα

νεπιστήμια της επαρχίας ή στο εξωτερικό.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου δε σταματούν εδώ. Ενας 

στόχος που ελπίζουμε να πραγματοποιηθεί μέσα στα επόμενα 

χρόνια είναι η αποπεράτωση του ημιτελούς κτιρίου στη Σχολή 

Αμαρουσίου για την αρτιότερη εκπαίδευση των Αστυνομικών.

- Σας οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τε 
ράστια προσφορά σας αν και νομίζω πως μέσα σε ένα 

απλό ευχαριστώ δεν μπορεί να αποδοθεί το μέγεθος της ευ
γνωμοσύνης που σας οφείλουμε.

- Η αναγνώριση του έργου μας, όχι μόνον από το Σώμα των Αστυ
νομικών, αλλά και από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, είναι η καλύτερη 

επιβράβευση του Ομίλου μας και χαλυβδώνει την απόφαση του Συμ
βουλίου να συνεχίσει το έργο που ξεκίνησαν οι ιδρύτριες 50 χρόνια 

νωρίτερα. □

Φωτογραφία επάνω: Η Πρόεδρος του Ομίλου κα Σοφία Κατσι- 

βαρδάκου, ανάμεσα στη Γεν. Γραμματέα κ. Ολγα Ροΰσσου και την Ταμία 

Πηνελόπη Ιμπριάλου.

Φωτογραφία κάτω: Το κτίριο των Σχολών Αμαρουσίου, που κτί- 

σθηκε με δαπάνες του Ομίλου Κυριών Φίλων της Αστυνομίας Πειραιώς, 
σε οικόπεδο του αείμνηστου Κρίτωνα Δηλαβέρη, συζύγου της πρώτης 

προέδρου του Ομίλου Αθήνας Δηλαβέρη.

Παρουσίαση: Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Κούρος

»γΛΑΚ£ϋ.

''ΐιϋϋΐίΐ
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Οικογένεια και Πολιτισμός

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

του Γρηγορίου Κωστάρα,
Καθηγητή Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό πλάσμα, μέσα στο οποίο φανερώνονται τα όντα: 
μέσα στη ματιά του φωτίζεται και καθρεφτίζεται, αποκαλύπτεται ο κόσμος.

Οταν το πνευματικό βλέμμα του ανθρώπου θολώσει ή κλείσει, είναι σαν να μην υπάρχει αυτός ο κόσμος. 
Τούτο το όμμα πρέπει να είναι άγρυπνο και διαπεραστικό. Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται ο άνθρωπος, 

και μάλιστα ο νέος, να φθάσει σε υψηλή ποιοτική εκτίμηση του κόσμου και της ζωής.

Προς τούτο χρειάζεται αγωγή, μόρφωση, παιδεία. Δεν αρκεί η μη 

συνειδητή επίδραση της φύσεως, η φυσική αγωγή απαιτείται συνειδητή, 

συστηματική, μεθοδική συνδρομή και επενέργεια του κοινωνικού, πνευ

ματικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, η οποία να αποβλέπει στην ε 

παγγελματική του αποκατάσταση, στην πνευματική του συγκρότηση και 

στην ηθική αρτίωση του ανθρώπου.

Αγωγή ακριβώς είναι αυτού του είδους η επίδραση, η κατεύθυνση, 

η βοήθεια, η χειραγώγηση, ο προσανατολισμός που αποβλέπει στο να 

φέρει στο φως τις δημιουργικές δυνάμεις που κρύβονται μέσα στην 

ψυχή του κάθε ανθρώπου. Καμμία επίδραση, όσο συστηματική, κι αν 

είναι, δεν μπορεί να καρπίσει, αν δεν υπάρχουν αυτές οι εσωτερικές 

δυνάμεις, αυτές οι πηγές ενεργείας, τις οποίες καλλιεργεί και αξιοποιεί 

η αγωγή. Η αγωγή επομένως είναι δυνατή, επειδή προϋπάρχει η δυνα
τότητα της ψυχής να διαπλασθεί και να μορφωθεί.

Η αγωγή είναι πάντοτε προσανατολισμένη προς ορισμένους σκο

πούς όσο σαφέστεροι είναι οι σκοποί αυτοί τόσον αποτελεσματικώτε- 

ρη αποβαίνει η αγωγή. Οι σκοποί βέβαια εναρμονίζονται προς τα αιτήμα

τα και το κλίμα κάθε εποχής. Υπάρχουν όμως σ'όλους τους καιρούς οι 

μόνιμες, οι διαιώνιες, οι πάντοτε ισχύουσες αξίες: το καλό, το αληθές, 

το ωραίο, το άγιο, το ηθικό, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η αρετή γενικά, 

είναι αρχές, ιδεώδη, ιδανικά που δύσκολα μπορούν να αμφισβητηθούν. 

Γιατί χωρίς αυτά η ζωή και η ιστορία γίνονται βάρβαρες: ο νέος μεθάει 

από το ποσοτικό, από το φθαρτό και το μάταιο, από το χοϊκό και το 
πρόσκαιρο και τότε ξεχνάει το ποιοτικό, το αιώνιο και αθάνατο, το θείο 

και ανώλεθρο, βυθίζεται μέσα στη διάσπαση της υλικής ζωής παύοντας 

να τρυγάει τους γλυκείς καρπούς του πνεύματος.
Το μεγάλο, αλλά τραγικό και ραγισμένο πνεύμα του Νίτσε θα δώσει 

απύθμενο βάθος στην έννοια και τη σημασία της παιδείας: Ή  παιδεία 

είναι απελευθέρωση, είναι ξεκαθάρισμα από κάθε παράσιτο, από κάθε 
σωρόν ερειπίων, από κάθε σκουλήκι που επιχειρεί να πλησιάσει τον 

τρυφερό πυρήνα του φυτού, είναι ξεχείλισμα από φως και θέρμη, γλυκύ 

θρόισμα νυχτερινής βροχής -μίμηση και λατρεία της φύσεως-, εκεί ό
που η φύση με μητρική στοργή και αγάπη σχεδίασε, η παιδεία είναι να 

τελείωση της φύσεως, αφού προλαβαίνει και μετατρέπει σε αγαθό 

τους φοβερούς και ανελέητους παροξυσμούς, όταν όμως η «ρύση εκ

δηλώνεται σαν μητρυιά, η αγωγή καλύπτει με ένα πέπλο".

Ο βαθύς και περιεσκεμμένος αυτός λόγος του Νίτσε δείχνει πόσο 

μεγαλειώδες και συγχρόνως πόσο δύσκολο είναι το έργο της παιδείας.

Ο παιδευτής καλείται να προστατεύσει την εσωτερική ουσία της ψυχής 

του παιδευομένου από τους επιχρωματισμούς και τη βαναυσότητα των 

επιδράσεων του περιβάλλοντος να σεβασθεί την ιδιαιτερότητα, την μο

ναδικότητα, την διαφορετική οντολογική ποιότητα του ανθρώπου, να 

τον εξάγει από τυχόν σωματική, ψυχική και πνευματική νωθρότητα, να 

βοηθήσει σε μια ωραία και αβίαστη καρποφορία, να τον απελευθερώσει 

από κάθε διαβρωτική επενέργεια να διορθώσει ατέλειες και αδυναμίες, 

όσες η μητρυιά φύση ασώρευσε. Εδώ η παιδεία σκεπάζει με ένα στορ

γικό και τρυφερό τρόπο τον παιδευόμενο, είναι το πέπλο που θα εμπο

δίσει τους καθημερινούς ενοχλητικούς επισκέπτες να βεβηλώνουν το 

άγιο βήμα της ψυχής του.

Η ψυχή κάθε ανθρώπου -κυρίως του παιδιού- έχει μεγάλη πλαστι

κότητα. Αυτό θέλει να υπογραμμίσει ο Ερασμος, όταν σημειώνει:" Η 
φύση που σου έδωσε ένα τέκνο, δεν σου πρόσφερε τίποτε άλλο παρά 

μια ύλη ακατέργαστη. Δικό σου έργο είναι να προσδώσεις στην ευπειθή 

και άκρως εύπλαστη αυτή ύλη την άριστη μορφή . Εάν το παραμελήσεις, 

θα προκύψει κτήνος. Εάν το φροντίσεις θα έχεις, ας πούμε θεόν".

Η αντίληψη βέβαια του Εράσμου και η πίστη του στην παντοδυναμία 

της αγωγής δύσκολα θα μπορούσε να υιοθετηθεί αυτούσια. Η αγωγή 
προσκρούει σε εμπόδια που θέτει η ίδια η φύση, το "εγώ" του ανθρώ

που. Εχει ήδη παρατηρηθεί πως "ουκ εκ παντός ξύλου γίνεται Ερμής”, 

ο δε εκπρόσωπος του ευγενισμού στην αρχαία Ελλάδα, ο Θεόγνις ι
σχυριζόταν ότι "διδάσκων ούποτε ποιήσεις τον κακόν ανδρ'αγαθόν". Η 

παιδεία και η δύναμή της δεν είναι απεριόριστα. Μπορεί να μεταποιήσει 

τον άνθρωπο, όχι όμως να ποιήσει άνθρωπο εξ  ύπαρχής. Τότε θα ήταν 

Δημιουργός, ενώ ο ρόλος της είναι δημιουργικός και διαμορφωτικός: 

πλάθει θετικά ή αρνητικά ό,τι ήδη υπάρχει.

Ανεξάρτητα από αυτά ο Ερασμος φθάνει στον πρώτο κανόνα α

γωγής που όλοι όσοι έχουν την μεγάλη ευθύνη διαπαιδαγωγήσεως (γο

νείς, δάσκαλοι, ωριμότεροιΙ οφείλουν να γνωρίζουν: Η γεώργηση, η καλ

λιέργεια του παιδιού αρχίζει από τις πρώτες ώρες, ημέρες, εβδομάδες 

της γεννήσεως. Οι πρώτοι μήνες της βρεφικής ηλικίας είναι εξαιρετικά 

κρίσιμοι. Ο αυστηρός προγραμματισμός σχετικά με το χρόνο του φα

γητού και του ύπνου, η αντιμετώπιση του κλάματος, η γαλουχία, η το

ποθέτηση των γονέων απέναντι στις ανάγκες του βρέφους, ο τρόπος 

που τις ικανοποιούν, η ατμόσφαιρα του οικογενειακού περιβάλλοντος, 

μέσα στην οποία με τις διαπεραστικές διόπτρες του αναπνέει το παιδί, 

έχουν αποφασιστική σημασία για τον αναπτυσσόμενο άνθρωπο.
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Οικογένεια και Πολιτισμός

Ο Ρ. Ράσσελ σωστά πιστεύει πως τίποτε δεν αναπληρώνει, αλλά α

πλώς κάθε άλλη επίδραση συμπληρώνει την αγαθή ή στρεβλωτική επί

δραση της οικογένειας. Στο περίφημο “Αν" θα γράψει:

“Αν ένα παιδί ζει μέσα στην επίκριση, μαθαίνει να κατακρίνει.

Αν ζει μέσα στην έχθρα, μαθαίνει να καυγαδίζει.

Αν ζει μέσα στην ειρωνεία, γίνεται δειλό.

Αν ζει μέσα στην εντροπή, αισθάνεται ένοχο.

Αν ζει μέσα στην κατανόησα είναι υπομονετικό.

Αν ζει μέσα στην ενθάρρυνση, αποκτά εμπιστοσύνη στον εαυτό του.

Αν ζει μέσα στον έπαινο, μαθαίνει να εκτιμά.

Αν ζει μέσα στη δικαιοσύνη, γίνεται δίκαιο.

Αν ζει μέσα στην επιδοκιμασία, μαθαίνει να έχει αυτοεκτίμηση.

Αν ζει μέσα στην ασφάλεια, πιστεύει.

Αν ζει μέσα στην παραδοχή και τη φιλία,
μαθαίνει να βρίσκει την αγάπη μέσα στο κόσμο".
Είναι ύψιστα διδακτικό το γεγονός ότι δύο μεγάλοι σύγχρονοι δια- 

νοητές στον επίλογο των πρακτικών συμβουλών τους προς τους γονείς 
τονίζουν ιδιαίτερα την αποφασιστική επίδραση της αγάπης, της φιλίας, 

της στοργής, της θέρμης που πρέπει να βασιλεύει μέσα στο σπίτι.

Ετσι ο X  Γκιμπράν στον "Προφήτη" του θα σημειώσει: "Κάμε τοξότη, 

η σαΐτα που κρατείς στα χέρια σου να σημαίνει για τα παιδιά χαρά. Και 

ο Α. Αντλερ στην “Επιστολή προς την Μητέρα" θα παρατηρήσει: 'Μάνα, 

μην ξεχνάς, πως δεν θα μπορέσω να αναπτυχθώ χωρίς πολλά κατα

νόηση και αγάπη. Αυτό όμως δεν χρειάζεται να το πω, έτσι δεν είναι;'.

Ο αρχαίος ελληνικός στοχασμός βέβαια, με την αιώνια ισχύ του ε- 

πρόβαλε όχι μόνον αυτούς αλλά και τον Σίλλερ και τον Σλόϊερμόχερ 

και τον Χαίντερλιν ή τον Χόλτσνερ που επίσης ύμνησαν την αγάπη ως 

ύψιστη παιδευτική αρετή καθώς και το μεγαλείο της πραότητας: "Ως 

ηδύ πράος και νεάζων τω τρόπω πατήρ: Πόσο γλυκός ο πράος και εα- 

νικός πατέρας!", θα πει ο Μένανδρος, ενώ ο Χαρήμων θα διακηρύξει: 

"Προς υιόν οργήν ουκ έχει χρηστός πατήρ: ο καλός πατέρας δεν αντι

μετωπίζει με οργή το παιδί του".

Την φωνή αυτή ακούμε αργότερα σε τόνους πιο μελωδικούς στην 

"Προς Εφεσίους Επιστολήν" του Αποστόλου Παύλου: "Οι πατέρες μη πα

ροργίζετε τα τέκνα υμών, αλλ 'εκτρέφ ετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία 

Κυρίου".

Για να μορφωθεί τέλος ο άνθρωπος, ή όπως με τρόπο παράφορα 

λυρικό το εκφράζει στη νεώτερη λογοτεχνία ο Οσκαρ Ουάιλδ, για να

Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυρσυπόλη
τηλ. 9939 732-9927673

γίνει το τριαντάφυλλο σαν το φτερούγισμα της αυγής, και τ'αντκρέγ- 
γισμα του ήλιου, χρειάζεται απροσμέτρητος μόχθος και βαθύς παιδευ

τικός πόνος. □

Σημείωση;
Διευκρινίζεται ότι το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από 

το βιβλίο "Ελλάδα και Πολιτισμός", έκδοση 1995 της Ιερός  
Μονής Κουτλουμουσίου Αγίου Ορους, κατόπιν ειδικής προς 
τούτο αδείας, της Ιερός Μονής.

ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΤΊΣΊΊΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 

ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΉΡΙΑ

ϊ ΰ ί κ Ε Ϊ Τ ΐΜ ^

S S E S S r f e * ! *ΕΛΛΗΝΙΚΗ?

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

J H a d C U
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Το χρονογράφημά μας

στις δέκα εντολές, υπάρχει μια που επιμένει πως, αν τιμάς τον πατέρα 

σου και τη μητέρα σου, θα'ναι και πολλά και καλά τα χρόνια αυτά. Δια

βάστε την εντολή και ίσως τότε πειστούμε για άλλη μια φορά πως 

πήραμε τη ζωή μας λάθος. Δεν είμαι θεολόγος, δεν αγαπώ τις αυθαί

ρετες ερμηνείες, στέκω με περίσκεψη στο σημερινό άνθρωπο που έ 

χει απόψεις πάνω σε όλα τα θέματα καταργώντας τους ειδικούς. Στο 
γενικό αυτό κανόνα, όμως, παρασπονδώ μερικές φορές. Οπως σε 

αυτήν την εντολή. Και ακούγοντας τους ψυχιάτρους που επιμένουν πως 
μικραίνει ο εσωτερικός πόλεμος τη ζωή του ατόμου, ακούγοντας τους 

ειδικούς να αναζητούν το αίτιο της αυτοκαταστροφής του προσώπου 

και να επιμένουν στο εσωτερικό νοικοκύρεμα, στην ειρήνη και συμφι

λίωση σαν μόνη λύση της μοναξιάς και αποξένωσης, σκέφτομαι τις ρί

ζες μας. Τον πατέρα, τη μητέρα που διώξαμε, και η ατμόσφαιρα ενοχής, 

η διάχυτη ενοχή και όχι η εντοπισμένη, το ομιχλώδες συναίσθημα πως 

κάπου και σε κάτι φταίξαμε, αυτό που ο Κάφκα στη "Δίκη" του εμφα
νίζει σαν εξουθενωτικό στοιχείο, μας μικραίνει και τη ζωή και δεν μας 

βοηθά τα λιγότερα χρόνια να τα περάσουμε καλά, τουλάχιστον.
Η ψυχική ισορροπία - γνωστό πια αυτό βοηθά τη σωματική υγεία 

άμεση σχέση ψυχικού κόσμου με το σωματικό.

Στις τόσες ευχές που πήρατε προσθέτω και τις δικές μου. Που θα 
χαθούν, "θα πάνε στο βρόντο" - κουβέντα της γιαγιάς μου - αν η χρονιά 

αυτή δεν είναι εκείνη που θα εξασφαλίσει τα επόμενα χρόνια να'ναι 

και πολλά και καλά.

Χρονιά δηλαδή οικοδομής δικής μας, που χωρίς αυτή μη γελιόμαστε, 

δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε τα παιδιά μας. Χρονιά, που θα ετοι

μάσει τα παιδιά μας να έχουν δικές τους πολλές και χαρούμενες χρο

νιές.

Καλή χρονιά, λοιπόν! □

* Η κ. Γαλάτεια Σουρέλη είναι λογοτέχνης - συγγραφέας

της Γαλάτειας Γρηγοριάδου - Σουρέλη*

Και οι ευχές πήραν κι έδωσαν. Τυπικές άλλες, κοινωνικές, από καρ

διάς ευχές: Χρόνια πολλά, Καλή χρονιά. Ευχές που δώσαμε και λάβαμε 

με κάρτες, τηλεγραφήματα ή προσωπικά.

Τόσες ευχές που λέχθηκαν μηχανικά πια -ο μήνας το θέλει- και, ό

πως τις δίνουμε, έχουμε την εντύπωση πως κάποια Μοίρα ξορκίζεται 

ή επικαλούμαστε σκοτεινές δυνάμεις να είναι ευνοϊκές ή φωτεινές, δυ

νάμεις να επεμβαίνουν στην καινούργια χρονιά...

Θυμάμαι τότες που στα σπίτια υπήρχαν γέροντες -γιαγιάδες, παπ
πούδες, ανύπαντρες θειάδες- τα πράγματα είχαν ταυτόχρονα μύθο, 

μα και σαφήνεια, χιούμορ και βάθος. Τα πράγματα ολα και βεβαίως και 

οι ευχές.

Ελεγε π.χ. ο παππούς μου καθαρευουσιάνικα: "Χρόνια πολλά χμ..χμ..Η- 

μών μεν ευχομένων, υμών δε κοιμωμένων, τίποτα δε γίνεται". Που πάει 

να πει: Οσο κι αν ευχόμαστε, αν ο άλλος δεν παλέψει, τι σου φταίνε 

οι ευχές, τι να σου κάνουν οι ευχές!

Τώρα που απ'τη μια μεριά περάσανε τα χρόνια μου κι από την άλλη 

η επιστήμη ερευνά και αποφαίνεται με τρομακτική ταχύτητα, σκέφτομαι 

τη σοφία εκείνων των λόγων. Φέρνω παράδειγμα τη διατροφή. Οσα 

χρόνια κι αν ευχηθώ να'χεις, και πολλά και καλό, αν δεν τρως σωστά, 
μαθηματικώς θα είναι λίγα και καθόλου καλά και εύκολα. Με το στόμα 
μας, λέει, ανοίγουμε το λάκκο μας. Τι να σου κάνουν οι ευχές, όταν το 

κάθε τσιγάρο σου αφαιρεί - αλήθεια πόσες; στιγμές ζωής;

Το άγχος, το κυνηγητό του καταναλωτισμού, η εργασιομανία, πως 

μπορούν να εξορκιστούν από ευχές για χρόνια πολλά; Η ηχορύπανση, 

που ανεβάζει τη θανατηφόρα χοληστερίνη; Το νέφος, που είναι υπεύθυ

νο για διαταραχές αγγείων, καρδιακών παθήσεων; “Ημών μεν ευχομέ

νων, υμών δε κοιμωμένων..." δυστυχώς τίποτα δε γίνεται.

Οι παλιοί όμως δίνανε και άλλες διαστάσεις και στην καλή ζωή και 

στη μακροζωία. Δεν ήταν μόνον η διατροφή και το περιβάλλον που σου 
τα εξασφάλιζε τα "χρόνια πολλά και καλά". Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη,
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Πνευματικοί Ορίζοντες
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ΝΟΗΜΑ
ΣΤΗΝ

ΑΝΟΗΜ ΑΤΙΣΤΗ
ΖΩ Η

του Μοναχού Μωυσή, Αγιορείτη*

Σε μια έξαρση των πολυσυζητημένων 
ποικίλων πολιτιστικών εκδηλώσεων 

των ημερών μας, 
όπου τέχνη και πνεύμα 

θέλουν να συναγωνίζονται, τελικώς, 
παρατηρείται φαινόμενο 

αμφιβόλου ποιοτικού αποτελέσματος.
Μεταξύ

των πνευματικών αυτών εκδηλώσεων 
συγκαταλέγονται και διάφορες ομιλίες, 
συνεντεύξεις, συγγραφές και αναλύσεις 

για το νόημα ή τον σκοπό της ζωής.

Σ'ένα αφιλόξενο περιβάλλον, θορυβώδες, ανταγωνιστικό και επιτι

θέμενο. Σε μια οικογένεια με σοβαρό ρήγματα ειρηνικών αγαθών και 

ειλικρινών σχέσεων. Σ'ένα σχολείο δίχως ανθρώπινες εγκαταστάσεις, 
ήθος δασκάλων μεγάλης υπομονής, εγχειριδίων πρόχειρων και προ

γράμματος τυποποιημένου. Σε μια γειτονιά ανύπαρκτη, χωρίς τη γνωστή 

ελευθερία της άπλας και της άνεσης, τις ωραίες και ευγενείς φιλίες. 

Με μια τηλεόραση που εύκολα μαθαίνει τα παιδιά ν'αποστηθίζουν λόγια 

διαφημίσεων, που διαφημίζει συνέχεια τη μετριότητα, την ευκολία, μό
νο δικαιώματα κι όχι υποχρεώσεις, τη δύναμη του εύκολου κέρδους, 

τη δίψα της πολυτέλειας και την επιπολαιότητα της ανόητης βιασύνης. 

Σε μια πόλη κουραστική, μονότονη, φοβισμένη, καχύποπτη, που δεν χαι

ρετιούνται πια ούτε οι ένοικοι της ίδιας πολυκατοικίας. Σε μια Εκκλησία 

με ζωντανή παράδοση αλλ' όχι το απαραίτητο εκείνο παρόν, που διψούν 

πολλοί και με θλίψη αναχωρούν όταν από τους ανθρώπινους εκφρα

στές δεν το βρίσκουν. Γονείς διαζευγμένοι, αδέλφια αμίλητα, φιλίες 

μιας νύχτας, γεύση ουσιών προς ευχαρίστηση της περιέργειας, που δυ

στυχώς γίνεται συνήθεια με γνωστά αποτελέσματα, που έμειναν να τα 

μετρούν οι εφημερίδες, τα κανάλια, οι κοινωνικοί λειτουργοί με μια α

πάθεια που τρομάζει, περισσότερο από τα γεγονότα.
Υπάρχει εδώ κανένα νόημα βίου; Ζητείται ελπίς. Ζητείται νόημα 

ζωής. Η ύπαρξη θέλει να γεμίσει το κενό της. Αναμένουμε τους δα
σκάλους της απάθειας από την Απω Ανατολή για να εννοήσουμε το 

βαθύ νόημα της απαραίτητης αυτογνωσίας, που οδηγεί στην αληθινή 
αδελφογνωσία ή ετερογνωσία και καταλήγει στη Θεογνωσία και που 

ζωηρά διδάσκει η εγχώρια Ορθοδοξία;
Κι όμως μέσα από τα τόσα προβλήματα και τις παραπάνω καταστά

σεις και τις απαραίτητες βέβαια εξαιρέσεις δεν θα πάψει ο άνθρωπος 

να κρύβει εντός του άγνωστες δυνάμεις, που θα του επιτρέπουν ν'α- 
ναζητά και ν'ανακαλύπτει διέξοδο κι εκεί που δεν το περιμένεις. Αισιο

δοξία στην ασθένεια, χαρά στην καταδίκη, κέρδος στην ταπείνωση, 

δύναμη στην αίσθηση της αδυναμίας.

Η συνάντηση με τον άγνωστο εαυτό μας, η ειλικρινής συζήτηση μαζί 

του, η καλή γνώση των ορίων του, της αντοχής του, των ταλέντων του 

και των δυνατοτήτων του, θα προσφέρουν τη σημασία της υπάρξεως 

της πραγματικής ευζωίας, του νοήματος των όντων. Δίχως πολλές πε

ριπλανήσεις στο χθες, αισθήματα ψυχοβόρων ενοχών, που δηλώνουν 

τσαλακωμένο "εγώ", αφημένες ηδονές και άνομες κυριαρχίες, με την 

ένδυση της μακαριότητος της αρχοντικής μετανοίας, εισάγεται κανείς 

στην ουσία και το νόημα της ζωής, που είναι χαρά και πρόγευση της 
άυλης κι ανεκλάλητης χαράς της αιωνιότητος.

Κινούμενος ο άνθρωπος τέλεια ελεύθερος, αβίαστα και χαριτωμένα, 

επιθυμώντας σοφά και φιλότιμα την αρετή, άφοβα και επίμονα, οδηγεί

ται σε αιθρία, που και μέσα στις πολλές αντιξοότητες της ζωής έχει 

το κουράγιο και το σθένος να τις ξεπερνά και ποτέ η απόγνωση να μην 

τον επισκέπτεται. Ετσι μόνο απελευθερωμένος από τα ισχυρά δεσμό 

των παθών ο άνθρωπος απαλλάσσεται πλήρως από οποιαδήποτε εσω

τερικά κενά κι ευχαριστιακά και δοξολογικά κινείται χαιρόμενος τη Θεο

δώρητη ζωή, δίχως να κάμπτεται από την οδύνη και το πένθος.
Στα κελλιά των φυλακών, που καταντήσαμε τις πόλεις μας με τις 

γνωστές δύσκολες συνθήκες, μπορεί να εισέλθει άνεμος ζωηφόρος 

ελευθερίας, που να νοηματίσει ξαφνικά τον βίο και να ομορφύνει τη 

ζωή. Σ'ένα αγιορείτικο κελλί, ετοιμόρροπο, στενό και λιτό βρήκα τη πιο 

σεμνή κι εκφραστική μορφή ανθρώπου, που γευόταν πλούσια την ελευ
θερία, αφού από καιρό είχε αποκτήσει το κέρδος του νοήματος της 
ζωής. Με κατάνυξη θυμούμαι το γεροντικό του πρόσωπο με τις βα- 

θειές ρυτίδες να έχει την αθωότητα και αγαθότητα μικρού παιδιού.

Ταπεινά φρονώ πως ο ανέραστος, ανέστιος κι άστεγος κόσμος ε 

ναγώνια ζητά από την Εκκλησία μας το θερμό φως της, το οποίο και 

καλείται να μεταδώσει ανοιχτοχέρα, ιδιαίτερα σήμερα, τώρα.... □

* Ο Μοναχός Μωυσής είναι συγγραφέας και τ. Γραμματέας της Ιε

ρός Κοινότητος Αγίου Ορους.
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Η ΑΡΧΕΓΟΝΗ ΤΑΣΗ ΦΥΓΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

του Δρος Γεωργίου Πιπερόπουλου 
Ψυχολόγου - Κοινωνιολόγου, Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η υποχώρηση μπροστά σε κινδύνους που ξεπερνούν τις δυνάμεις μας 

είναι μια λογική πράξη με ψυχοσυναισθηματική συνέπεια.
Η τάση φυγής από ανεπιθύμητες καταστάσεις ή πρόσωπα αποτελούσε και συνεχίξει να αποτελεί 

μια αρχέγονη και συνάμα σωτήρια γνώση και ικανότητα του ανθρώπου από τις εποχές ακόμη 
που "γυμνός και αδύναμος" είχε να αντιμετωπίσει και ισχυρότερα και ταχύτερα και πιο μεγαλόσωμα από αυτόν ζώα

στην καθημερινή πάλη για την επιβίωση στον πλανήτη μας.

Φυσικά και δημιουργούνται για τον καθένα και την καθεμιά μας κα

ταστάσεις και παρουσιάζονται σε μετωπιαία αντιπαράθεση κίνδυνοι και 

απειλές από τις οποίες ξεφεύγουμε τρεπόμενοι σε φυγή. Το κλασσικό 

σύνδρομο ήταν και παραμένει σχεδόν αναλλοίωτο και ταυτισμένο με 

το δίλημμα "φυγή ή συμπλοκή" Ιαπό το αγγλοσαξονικό flight or fight). 
Πέρα από τις συγκεκριμένες και αντικειμενικά επιβεβαιωμένες κατα

στάσεις ή πρόσωπα που μας απειλούν υπάρχουν και συμβολικές κατα
στάσεις, ψυχολογικές και ψυχοσυναισθηματικές, που αναγκάζουν το ά

τομο να επιλέξει όχι τη λύση της αντιπαράθεσης, της εμπλοκής ή συ

μπλοκής, αλλά τη λύση της φυγής....

Το θεμελιακό ψυχολογικό ερώτημα που διαφοροποιεί την υγιή από 

την παθολογική "τάση φυγής" σχετίζεται τόσο με τη σοβαρότητα του 

κινδύνου, όσο και με τη συχνότητα με την οποία κάποιο άτομο διαλέγει 

τη φυγή από ανεπιθύμητα πρόσωπα και ανεπιθύμητες καταστάσεις. Οι 
σύγχρονες συνθήκες ζωής, χωρίς να θυμίζουν την ωμή πρόκληση της 

ζούγκλας, ενέχουν σημαντικά στοιχεία κινδύνου, δημιουργούν σωρεία 
συμβολικών συγκρούσεων μεταξύ ατόμων και ομάδων, φορολογούν α
διάκοπα την προσωπικότητα και την ψυχική μας ισορροπία.

Φυσικά, ο σύγχρονος άνθρωπος, παράγωγο της αστικο-βιομηχανικής 

και καταναλωτικής κοινωνίας, διαθέτει τους απαραίτητους μηχανισμούς
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άμυνας για λειτουργία και επιβίωση στις απαιτήσεις των ψυχο-κοινω- 

νικο-οικονομικών δομών μέσα στις οποίες ζει και εργάζεται.

Προσωπικές εμπορίες
Με λίγη καλή προσπάθεια πιστεύω ότι ο καθένας και η καθεμιά μας 

μπορεί να απαριθμήσει περιπτώσεις στις οποίες αντιμετωπίζοντας συμ

βολικούς κινδύνους ή και ψυχολογικά προβλήματα προτιμήσαμε να μην 

εμπλακούμε σε μετωπιαία αντιπαράθεση, αλλά να ξεφύγουμε τρεπό

μενοι σε... φυγή.
Και όμως, υπάρχουν άτομα για τα οποία η τάση φυγής από τις κα

θημερινές απαιτήσεις της ζωής αποτελεί τον μοναδικό τρόπο αντιμε

τώπισης της πραγματικότητας και των κάθε λογής ψυχοσυναισθηματι- 

κών τους δυσκολιών. Το αποτελέσμα μιας τέτοιας συμπεριφοράς είναι, 

φυσικά, η άντληση συναισθημάτων μοναξιάς, απομόνωσης και αποκοπής 

από τη ζωή, τις χαρές, αλλά και τις πίκρες, από τους προβληματισμούς 

της, πράγμα που στοιχειοθετεί ψυχοπαθολογική κατάσταση.

Το άτομο που διαλέγει τη φυγή από την πραγματικότητα διαλέγει, 

ουσιαστικά, να μην παλαίψει, να μην αγωνισθεί. Σίγουρα η καθημερινή 

ζωή δημιουργεί εντάσεις με τις απαιτήσεις για επιβίωση, για επιτυχία, 

για αρμονικές διαπροσωπικές σχέσεις. Η αποτυχία κοστίζει σε όλους 

μας, αλλά για ορισμένα άτομα η αντιμετώπιση και αποδοχή της αίσθη

σης της αποτυχίας είναι τόσο οδυνηρή, ώστε να τους είναι προτιμότερο 

να αποσυρθούν από τον αγώνα χωρίς, κάν να προσπαθήσουν να αγω- 

νισθούν.
Στη διαταραγμένη ψυχοσυναισθηματική αξιολόγηση της πραγματι

κότητάς τους τα άτομα αυτά διαπιστώνουν, δυστυχώς, ότι εφόσον δεν 

αγωνισθείς μπορεί μεν να μην κερδίσεις, αλλά ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ δεν δια

τρέχεις τον ωυχομειωτικό κίνδυνο και τις ανυπόφορες για αυτά επι

πτώσεις της αποτυχίας. Θυμίζει αυτό, κάπως εκείνο το κινεζικό ρητό 

που διατείνεται, πικρόγλυκα, θυμοσοφικά και ειρωνικά ότι "...ο ευτυχι
σμένος άνθρωπος είναι αυτός που δεν προσμένει τίποτε... επειδή έτσι 

δεν θα απογοητευθεί ποτέ του!...'
Σε ορισμένες περιπτώσεις η τάση φυγής του ατόμου από τον στίβο 

της ζωής, η αίσθηση της ηττοπάθειας και της ευθυνοφοβίας εκδηλώ
νεται εναλλακτικά με μία αναιτιολόγητη για τους μη ειδικούς έντονη 

επιθετικότητα που επιδεικνύουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Οσο παράδο
ξο και αν ακούγεται αυτό, αποτελεί εμπειρικό δεδομένο στις επιστήμες 

της συμπεριφοράς και θωρείται ως περίπτωση επίδειξης των δύο ε 

πιφανειών του ίδιου νομίσματος.
Συγκεκριμένα, καθώς προβληματιζόμεθα με τη συμπεριφορά του ί

διου προσώπου, το οποίο σε μερικές περιπτώσεις επιδεικνύει συμπε

ριφορά συνεσταλμένου ανθρώπου, υποχωρητικού, που προτιμάει να α- 
ποφύγει τις ψυχοσυναισθηματικές εντάσεις παρά να αγωνισθεί, ενώ 

σε άλλες παρουσιάζεται ιδιαίτερα εκρηκτικό, πρέπει να γνωρίζουμε ότι 

και τα δύο αυτά σύνδρομα συμπεριφοράς αποκαλύπτουν άτομο, που 

δεν αισθάνεται άνετα με τον εαυτό του, άτομο που διακατέχεται από 
συμπλέγματα ανασφάλειας και κατωτερότητας, που βρίσκεται, αν θέ

λετε να το δούμε πιο λυρικά, έρμαιο του άγχους της προσαρμογής στις 
πολύπλοκες απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής μας σε πολυσύνθετα α- 

στικοβιομηχανικά κοινωνικά πλέγματα.

Ο ήσυχος μαθητής
Το γεγονός ότι τα άτομα που προτιμούν τη φυγή από την αντιμε

τώπιση ψυχοσυναισθηματικών προβλημάτων και εντάσεων στις διαπρο

σωπικές τους σχέσεις, επιδεικνύοντας ένα συνεσταλμένο, ήρεμο, υπο

χωρητικό τύπο ξεφεύγουν από την προσοχή μας, προβληματίζει έντονα 

εμάς τους ψυχολόγους, τους ψυχαναλυτές και άλλους ειδικούς επι

στήμονες της συμπεριφοράς.

Ιανουάριος 1 9 9 6

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη οξύτερο μέσα στα σχολεία μας, όπου 

συνήθως ο ζωηρός, άτακτος, ενοχλητικός μαθητής αποσπά αμέσως την 

προσοχή του δασκάλου και της δασκάλας, ενώ ο αποτραβηγμένος, συ

νεσταλμένος, ήσυχος μαθητής -ακόμα και όταν πρόκειται για περίπτωση 

παιδιού με ψυχοπαθολογικές δομές προσωπικότητας ή χαρακτήρος- 

ξεφεύγει της προσοχής μας θεωρούμενος συχνά και ως παράδειγμα 

προς μίμηση!
Και όμως, η υπερβολική συστολή στο παιδί αποτελεί το προοίμιο 

ψυχολογικών προβλημάτων που σίγουρα θα εκδηλωθούν, έγνωστο πό
σο δυναμικά, στον αυριανό άνδρα και την αυριανή γυναίκα.

Οφείλουμε βέβαια εδώ τη διευκρίνηση ότι στην ψυχολογία Ιόπως 

και άλλες ειδικότητες της ψυχικής υγείας) η διαχωριστική γραμμή ανά

μεσα στην κανονική ή νορμάλ και την αποκλίνουσα ή παθολογική συ

μπεριφορά δεν είναι απόλυτα σαφής, ευθεία ή ακόμη και ευδιάκριτη. 

Ετσι π.χ. ένα συνεσταλμένο παιδί, το οποίο για οικογενειακούς λόγους 

ικανοποιείται με τη φαινομενική απομόνωση προτιμώντας το διάβασμα, 

τις τέχνες και τη δημιουργική μοναξιά από τα πολύβουα παιχνίδια των 

συνομηλίκων του και την ηρεμία από τις κάθε λογής φασαρίες δεν είναι, 

οπωσδήποτε, άτομο με ψυχοπαθητική προσωπικότητα.

Υπάρχει, πάντοτε όμως, το πρόβλημα ένα τέτοιο παιδί που δεν ε 
ξοικειώνεται με τις έντονες και πολύπλοκες απαιτήσεις των διαπρο

σωπικών σχέσεων, με την αδυσώπητη πραγματικότητα της καθημερινής 

ζωής, να αντιμετωπίσει έντονα ψυχολογικά προβλήματα προσαρμογής, 

όταν σε κάποια φάση της ζωής του, για οποιονδήποτε λόγο, αναγκαστεί 

να εγκαταλείψει την ασφάλεια της ηθελημένης απομόνωσής του.

Υπάρχει και ψυχοπαθολογία
Η τάση φυγής, έμφυτο κομμάτι του κλασσικού συνδρόμου φυγής ή 

συμπλοκής (flight or fight syndrome! που υπάρχει σε κάθε άνθρωπο ο
ρίζεται ως ψυχοπαθολογική, ως προβληματική, όταν αποτελέσει τον 

"μοναδικό τρόπο" αντιμετώπισης των απαιτήσεων της καθημερινής 

ζωής του ατόμου.
Ψυχολογικές και κοινωνιολογικές έρευνες σε χώρες της Ευρώπης 

και Αμερικής απέδειξαν ότι τα υπερβολικά συνεσταλμένα αποτραβηγ
μένα από τις παρέες και τα παιχνίδια παιδιά είναι παράγωγα οικογενειών 

όπου αδέξιοι και συχνά ανεύθυνοι γονείς ξεσπούσαν ανελέητα πάνω 
στα παιδιά τους κάθε φορά που οι ίδιοι αντιμετώπιζαν δυσκολίες στις 

ενδοπροσωπικές, συζυγικές ή ευρύτερες διαπροσωπικές τους σχέ

σεις.
Μεγαλώνοντας στο σπίτι με συνεχές το συναίσθημα του φόβου, με 

τιμωρίες και κυκλοθυμική γονεϊκή συμπεριφορά το παιδί κλείνεται στον 

εαυτό του, "κλείνεται στο καβούκι του", όπως λέγαν οι παλιοί, και εσω- 

τερικεύει τη συμπεριφορά της απομόνωσης ως τον ενδεδειγμένο τρό

πο επιβίωσής του.
Φυσικά, στη μετέπειτα ζωή του κάθε πρόσκρουση σε ψυχοσυναι-, 

σθηματική ένταση θα το οδηγήσει αυτό το παιδί αναπόφευκτα στην 
απομόνωση, στο κλείσιμο στον εαυτό του, στη φυγή από την πραγμα

τικότητα...
Πέρα από την επώδυνη αλλά ψυχοπαθολογικά ήπια μορφή φυγής 

από ανεπιθύμητα πρόσωπα και καταστάσεις υπάρχουν οι πιο έντονες 

μορφές, όπως η δημιουργία της "αγοραφοβίας" (πρόκειται για τις πε

ριπτώσεις όπου το άτομο αποφεύγει δρόμους, πλατείες, κινηματογρά
φους, λεωφορεία, άλλους δημόσιους χώρους κ λπ.Ι ή ακόμη και την κα

θολική φυγή από την πραγματικότητα, που χαρακτηρίζει τα ψυχωσικά 

άτομα, όπως για παράδειγμα η φυγή που κάνει στον κόσμο "του που

θενά" ένα σχιζοφρενικό άτομο ή η φυγή που κάνει από το κοινωνικό 

σύστημα ο ναρκομανής και ο αλκοολικός και η τραγική περίπτωση της 

"φυγής" του αυτόχειρα... Π
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Η άφιξη του Όθωνα στο Ναύπλιο 
βρήκε τη χώρα σε εσχάτη εξαθλίωση. 
Η τριμελής Αντιβασιλεία, ενισχυμένη 
με 5.000 βαυαρικές λόγχες αντί του 
μοναχικού Καποδίστρια, ανέλαβε α
φενός την αποκατάσταση της τάξης 
και ασφάλειας στη χειμαζομένη από 
την αναρχία χώρα και αφετέρου τη 
δημιουργία πολιτειακών θεσμών. Τα 
προβλήματα δεν μπορούσαν να πε
ρ ιμ ένουν άλλο. Στην πρώτη 
διακήρυξή της (25.1 /6.2. 1833), στο ό
νομα του βασιλιά, προς τον ελληνικό 
λαό έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην ε
μπέδωση της ευταξίας και της δημό
σιας ασφάλειας της χώρας.

"...Η πρώτη μου φροντίς",  τονίζεται 
μεταξύ άλλων, “θ έλε ι είνα ι η ανόρ- 
θωσις και στερέωσις της κοινής ησυ
χίας και ευταξίας, ώστε να απολαμ
βάνει κανείς εξ ίσου ανενόχλητος και 
ανεπηρεάστως νόμιμον ασφάλειαν. 
Παραδίδων ε ις  την λήθην τας εις το 
παρελθόν πολιτικός διαφοράς, περι
μένω πεποιθότως ότι έκαστος υμών, 
ω Έλληνες, να αποδώση εις το εξής 
την προσήκουσαν υποταγήν εις τους 
νόμους και εις τας Αρχάς τας επιτε- 
τραμένας την τούτων εκτέλεσιν, και 
να επ ιστρέψη ειρηνικώ ς ε ις  την ε 
στίαν του. Τοιουτοτρόπως ελπίζω μ ε 
τά βεβαιότητος, ότι θέλω  ιδ ε ί εμαυ- 
τόν απηλλαγμένον της θλιβερός α
νάγκης του να κάμω να καταδιωχθώσι 
με όλην την αυστηρότητα των νόμων 
οι τα ρ ά ττο ντες  την κοινήν ησυχίαν 
και οι αποστάται...". 1 
Η Αντιβασιλεία προώθησε τα πρώτα 

της μέτρα με τα υπολείμματα του 
διοικητικού μηχανισμού, που παρέλα
βε. Τις υφιστάμενες αστυνομικές υ
πηρεσίες τις ενίσχυσε με ατάκτους 
μέχρι τη σύσταση των νέων αστυνο
μικών θεσμών. Ο ίδιος ο Georg Lu0w. 
Maurer2 αναφέρει πως "Οσο μεγά
λωνε η Χωροφυλακή απολύαμε λίγο - 
λίγο τα παλικάρια που είχαμε εντάξει 
στην Αστυνομία, και έτσι έγινε και μια 
σημαντική οικονομία".3 Ένα από τα
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πρώτα μέτρα υπήρξε η καθιέρωση 
νέας νομισματικής μονάδας, της 
δραχμής.4 Με εγκυκλίους καθορί
σθηκαν οι λεπτομέρειες απόσυρσης 
των παλαιοτέρων νομισμάτων, ενώ 
για την αντιμετώπιση της παραχάρα
ξης και της κιβδηλείας έγινε επίκληση 
των σχετικών διατάξεων τάυ "Απανθί
σματος των Εγκληματικών", του Ποινι
κού Κώδικα της επανάστασης.5

Στις 9/21.2. 1833 δόθηκε αμνη- 
στεία6 για όλα τα "προ της 25 Ιανουά
ριου (6 Φεβρουάριου) πραχθέντα πο
λιτικά εγκλήματα και αμαρτήματα", ε 
νώ απαγορεύθηκε "πάσα εξέτασ ις  
περί πολιτικών δοξασιών άχρι αυτής 
της εποχής". Διευκρινίσθηκε βέβαια 
ότι οι "πολιτικές αποδόσεις",  οι "α
παιτήσεις αποζημιώσεων"  (αστικές 
δηλαδή αξιώσεις) και "τα δημόσια ε 
γκλήματα  και πταίσματα, όσα δ εν  
προήλθον από πολιτικά φρονήματα, 
δεν  συμπεριλαμβάνονται εις την α- 
μνηστείαν".

Την ίδια ημέρα με Διάταγμα7 καθο
ρίσθηκαν οι νομοθετικοί όροι “περί τι
μωρίας των κατά της κοινής ασφα
λείας εντός της επικράτειας εγκλη
μ ά τω ν  κα ι σφ αλμάτω ν".  Απαγο-

- 5 2 -

ρεύθηκε η οπλοφορία, η παράνομη 
σύναξη φόρων, ενώ προεβλέφθη η 
ποινή του θανάτου για τη διέγερση 
των πολιτών, τη συνωμοσία κατά του 
κράτους, τη παράνομη στρατολογία, 
τη μη διάλυση των ατάκτων στρατευ
μάτων, την ανυπακοή των στρατιωτι
κών και την πειρατεία. Παράληλα για 
την αντιμετώπιση των παραβάσεων 
των ανωτέρω διατάξεων ιδρύθηκαν 
τρία δικαστήρια (Ναύπλιον, Θήβα, 
Μεσολόγγι).

Στις 8.3.1833 θεμελιώθηκε η επί ένα 
περίπου αιώνα υπονόμευση της τά
ξης -μητέρας κάθε προόδου- με τη 
δημοσίευση του διατάγματος για τη 
διάλυση των ατάκτων στρατευμάτων 
(αντ' αυτών οργανώθηκε στρατός 
μόλις 2.000 ανδρών).8 Εξασφαλίσθη- 
κε έτσι η βάση του ληστρικού βίου, 
που τόσο ταλάνισε τη χώρα. Η αμνη- 
στεία που δόθηκε στους στρατιώτες 
των ατάκτων σωμάτων οι οποίοι "δεν 
υπετάχθησαν εις τους ορισμούς αυ
τού, αλλ απεσύρθησαν από τα σύνο
ρα  του Βασιλείου εις  τα χώματα της 
γειτνιαζούσης Οθωμανικής επικρά
τειας"  (20.5/1.6. 1833) δεν έλυσε το 
πρόβλημα.
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Me διάταγμα της 6/18.3. 1833 προε- 
βλέφθησαν ποινές για αστυνομικές 
παραβάσεις9 "ως π ρος την δ η μο σ ία ν  
κα θα ρ ιό τη τα , ω ς π ρ ος  τα τρόφ ιμα  και 
τα ς  ο ικ ο δ ο μ ικ ό ς  επ ιχε ιρ ήσ ε ις ". Η ε 
παγρύπνηση για την εκτέλεση των 
διατάξεων ανετέθη στις επιτόπιες α
στυνομικές αρχές (άρθρο 11). Στις 
6.4.1833 η επικράτεια διαιρέθηκε σε 
10 Νομούς και 42 Επαρχίες, ενώ στις 
10 του ίδιου μήνα ιδρύθηκαν επτά 
Γραμματείες (Υπουργεία) για τη δια
κυβέρνηση της χώρας. Για τα αστυ
νομικά θέματα δεν ιδρύθηκε ιδαίτερη 
Γραμματεία αλλά αυτά υπήχθησαν 
στην επί των Εσωτερικών. Συγκεκρι
μένα στη Γραμματεία αυτή ανετέθη- 
σαν μεταξύ άλλων:10 

"ε. Η εξα σ φ α λ ισ τ ικ ή  α σ τυ ν ο μ ία , και 
ε π ο μ έ ν ω ς  α ι γ εν ικ ο ί δ ια τά ξ ε ις  π ρος  
δ ια τή ρ η σ ιν  της κο ινής ησυχ ίας και ε υ 
ταξίας , π ρ ος  υπ ο σ τήρ ιξ ιν  τω ν υπ αρ
χ όντω ν κα τά  τω ν μυστικώ ν ετα ιρ ε ιώ ν , 
π ε ρ ί δ ια β α τη ρ ίω ν  κα ι π ε ρ ί ψ ω μοζη
τώ ν και α γυρ τώ ν  νόμω ν, η δ ιεύθ υνσ ις  
τη ς  π ο λ ιτ ικ ή ς  φ ρ ο υ ρ ά ς  (G e n  
d a rm e rie ), κ α θ ' ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τα  της  
δ η μ ο σ ίο υ  α σ φ α λ ε ία ς , κα ι η  δ ιά τα ξ ις  
π ερ ί της μ ε τα θ έ σ ε ω ς  αυτής".

“ιβ. ...τα της αγορ α νομ ία ς ".
"ιθ. Η υγε ιονο μ ική  αστυνομία...", και 
"κ. Η επ ί της  ηθ ικής αστυνομ ία".
Στις α ρ μ ο δ ιό τη τες  της επί των 

Στρατιωτικών Γραμματείας11 συμπε- 
ριελήφθησαν “ιγ, Α ι Χ ω ρ ο φ υ λ α κ α ί 
(G endarm eries ) κα θ ' ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  το  
π ρ οσ ω π ικόν  κα ι το  ο ικ ο ν ο μ ικ ό ν  α υ 
τών", ενώ μεταξύ των αρμοδιοτήτων

Αριστερά: Ενα από τα  σ ο β α ρ ώ τερ α  
π ρ ο β λήμα τα  π ου ε ίχ α ν  να  α ν τ ιμ ε τω 
π ίσ ο υν  ο ι π ρ ώ τες  ε λ λ η ν ικ έ ς  κυ β ερ 
ν ή σ ε ις ,  ή τ α ν  ε κ ε ίν ο  τη ς  λ η σ τε ία ς .  
“Μ ε σ η μ β ρ ιν ή  α ν ά π α υ σ η  λ η σ τώ ν "  
(έρ γ ο  του  Κ ελ εμ π έρ γ κ ερ Ι

Δεξιά: Μ ε την άφιξη τω ν Βαυαρώ ν, ε 
π ιβ ά λ λ ε τα ι ν έ α  σ τρ α τ ιω τ ικ ή  τακτική  
σ το υ ς  Ελληνες. "Τμήμα Σ τρ α το ύ  κα τά  
τη δ ιά ρ κ ε ια  γυμνα σ ίω ν  σ τη  Μ εθώ νη"  
(υδ α το γρ α φ ία  του  Κ ελ εμ π έρ γ κ ερ Ι

των Νομαρχών "υπό την δ ιεύ θ υ ν σ ιν  
τη ς  ε π ί τω ν  Ε σ ω τε ρ ικ ώ ν  Γ ρ α μ μ α -  
τε ία ς "  καθορίσθηκε ότι ο Νομάρχης 
οφείλει:12

"11. Ν α  δ ιο ρ γα ν ίζη  κα ι να  επ α γρ υ -  
πνή την υπ ηρεσ ίαν της εθνοφ υ λακή ς  
(L a n d w e h r) κ α τά  το υ ς  π ερ ί το ύ το υ  
νό μου ς  και δ ια τάγματα .

20. Θ έ λ ε ι  ε π α γ ρ υ π ν ή  ε ις  τη ν  
δ ια τήρ ησ ιν  της κο ινής ησυχ ίας και α 
σ φ α λε ίας , λαμβάνω ν τα  επ ί τούτω  α 
ναγκα ία  μ έ τρ α  ε ν  γ έ ν ε ι δΤ ό λ ο ν  τον  
Ν ο μ ό ν , κα ι ιδ ια ιτ έ ρ ω ς  δ/' ε κ ε ίν α  τα  
μ έ ρ η ,  ό π ο υ  η α ν ά γ κ η  ή θ ε λ ε  το  α 
π α ιτήσει. Ο φ ε ίλ ε ι προ π ά ντω ν να α - 
π ο σ τέλ λ η  π ερ ιπ όλους  ε ν α ν τ ίο ν  των 
σ υ σ σ ω μ α τω μ έν ω ν  κ λ επ τώ ν  κα ι λ η 
στώ ν, μ ε τα χ ε ιρ ιζ ό μ ε ν ο ς  κα τά  τού το  
τη ν  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ν  κα ι τη ν  Ε θ νοφ υ 
λακήν, και να  προσκαλή, καθ ' ό σ ο ν  ο ι 
ν ό μ ο ι κα ι τα  δ ια τά γ μ α τα  το  ε π ιτρ έ -  
πουσι, την κα τά  τού το  σύμπραξιν του  
π λ η σ ιε σ τ έ ρ ο υ  σ τρ α τ ιω τ ικ ο ύ  α π ο 
σ π άσ ματος, οσάκ ις  η δ ια κ ινδύνευσ ις  
τη ς  κ ο ιν ή ς  η σ υ χ ία ς  ή θ ε λ ε ν  υ π α γο 
ρ ε ύ σ ε ι το μ έ τρ ο ν  τούτο.

21. Να δ ιευθ ύνη  τα της α σ τυνομ ικής  
υ π η ρ ε σ ία ς  τω ν  Χ ω ρ ο φ υ λα κ ώ ν , να  
δ ια ν έμ η  και το π ο θετή  α υ τό ς  ε ις  τον  
Ν ο μ ό ν  κ α τά  το ν  κ α τ α λ λ η λ ό τ ε ρ ο ν  
τρόπον.

22. Να λα μβ ά νη  τα  α να γκα ία  μ έ τρ α  
δ ιά  να  φ υ λ ά ττε τα ι η ευ τα ξ ία  ε ις  γ εν ι
κός  σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ις  του  λαού, ή ε ις  δ η 
μ ο σ ία ς  π αρατάξεις .

24. Να φ ροντίζη  δ ιά  την ακριβή ε κ τέ -  
λ εσ ιν  τω ν κα τά  της ψ ω μοζητίας και α- 
γυρ τία ς  νόμω ν και δ ια ταγμάτω ν".

Κάτω από αυτό το προϋπάρχον νο
μοθετικό καθεστώς ιδρύθηκε η Χω
ροφυλακή (G endarm erie ), στις 
20.5/1.6. 1833, ημέρα των γενεθλίων 
του πρώτου Βασιλιά της χώρας, και 
τρία χρόνια αργότερα (31.12. 1836) 
καθιερώθηκε ο θεσμός της Δημο
τικής Αστυνομίας, ο οποίος έμελλε 
να λειτουργήσει μέχρι το 1893. □
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Το αναπνευστικό 
σύστημα

τους χειμερινούς μήνες

του Αστυνομικού Υποδιουθυντή Νικολάου Κατσιπέρη, 
Ιατρού - Πνευμονολόγου* ...απαντουν

Τους χειμερινούς μήνες η νόσηση από το αναπνευστικό σύστημα 

είναι η συχνότερη αιτία αναζήτησης ιατρικής βοήθειας για οξείες κα

ταστάσεις Ιευθύνεται για τις μισός ή περισσότερες από το σύνολο των 

οξειών νόσων). Το πρόβλημα αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω 

των επιπτώσεων που παρουσιάζονται από τις απουσίες από την εργα

σία και των κοινωνικών επιπτώσεων (περίθαλψη μικρών παιδιών - ηλι
κιωμένα άτομα).

Οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της νόσησης, όταν ε- 
κτιμήθηκαν επιδημιολογικά, αναφέρονται μόνο στην περίπτωση που 

προκαλούν περιορισμό της καθημερινής δραστηριότητας ή απαιτούν ια

τρική περίθαλψη. Οι οξείες λοιμώξεις του αναπνευστικού οφείλονται 

στο μεγαλύτερο ποσοστό σε ιούς (ρινοϊοί, ιοί γρίππης Α και Β, ιού πα- 

ραϊνφλουέντζας, αναπνευστικός συγκιτιακός ιός, αδενοϊοί, ιοί Coxsakie 

και Echo, κοροναϊοί, ερπητοϊοί οί). Οι υπόλοιπες περιπτώσεις διαιρούνται 

κυρίως σε λοίμωξη από μυκόπλασμα πνευμονίας, στρεπτοκοκκική κυ

νάγχη, μικροβιακή πνευμονία και παραρρινοκολπίτιδα.

Οι ιογενείς αναπνευστικές νόσοι
Συνδέονται με φάσμα αποκρίσεων του ασθενούς, που κυμαίνεται α

πό αποσυμπτωματικές καταστάσεις ιοφορίας μέχρι βαρεία και μερικές 

φορές θανατηφόρο πνευμονία. Υπάρχει υποτροπιόζων πρότυπο βα

ρειών νόσων σε βρέφη και μικρά παιδιά και ελαφροτέρων νόσων με 
την πάροδο της ηλικίας. Συνήθως διαδρόμουν με βήχα, πυρετό, ρινική 

έκκριση, κεφαλαλγία, πταρμό, κλείσιμο της μύτης, κακουχία, φρίκια, φα- 
ρυγγίτιδα, μυαλγίες, επιπεφυκίτιδα, ανορεξία, απόχρεμψη, βρόγχος 

φωνής, ερυθρότητα προσώπου, εμμέτους, διόγκωση λεμφαδένων. Ε
ντελώς ασυμπτωματικές ιογενείς λοιμώξεις είναι σημαντικές για την 

εξόπλωση της λοιμώξεως. Κατά τη διαδρομή τους ο οργανισμός σχη
ματίζει αντισώματα και αφήνουν για το ίδιο αίτιο.

Οι ιογενείς αναπνευστικές νόσοι ευθύνονται για το 30% - 50% του 

χρόνου που χάνουν από την εργασία τους οι ενήλικοι και για το 60% - 

80% του χρόνου που χάνουν τα παιδιά από το σχολείο. Ο περιορισμός 

της δραστηριότητας γενικώς ανέρχεται σε τέσσερες ημέρες περίπου. 
Το 50% ζήτησαν ιατρική βοήθεια.

Χρειάζεται προσοχή στις επιπλοκές (επιμόλυνση με μικρόβια, εκδη

λώσεις από το πεπτικό και νευρικό σύστημα). Η θεραπεία των ιογενών 
λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος συνίσταται σε κατάκλιση 

και αντιπυρετικό φάρμακα κυρίως. Δεν χρειάζεται αντιβίωση πάντοτε 
επειδή η πορεία της νόσου, δημιουργούνται ανθεκτικές μορφές μικρο

βίων, δεν προλαμβάνονται οι επιπλοκές και δημιουργούνται παρενέρ

γειες από τα φάρμακα. Ατομα με χρόνια αναπνευστικό και καρδιολογικά 

νοσήματα είναι περισσότερο ευαίσθητα επειδή είναι οριακό από πλευ
ράς εφεδρειών, απορρυθμιζονται εύκολα και δεν αντέχουν. Προσοχή 

στις αλληλεπιδράσεις των λαμβανομένων φαρμάκων.

Ειδικά ο ιός της γρίππης
Είναι ο μόνος παράγοντας που συνεπάγεται σημαντική θνησιμότητα 

στους ενηλίκους. Προσλαμβάνει η λοίμωξη από ιό της γρίππης επιδημική 

μορφή ή έχουμε πανδημίες οι οποίες επεκτείνονται ανά τον κόσμο. 

Γνωστές επιδημίες: 1890 - 1892, το 1918 πανδημία από την οποία πέ- 

θαναν πλέον των 20 εκατομ. άνθρωποι, το 1957 πανδημία ασιατικής 
γρίππης. Ο εμβολιασμός βοηθά.

Τα ακριβή αίτια της αυξήσεως των λοιμώξεων του αναπνευστικού 

συστήματος τους χειμερινούς μήνες δεν έχουν πλήρως διευκρινισθεί. 

Πιθανώς κληρονομικοί (γενετικοί) παράγοντες να καθορίζουν τη συχνό
τητα και τη βαρύτητα των λοιμώξεων κάθε ατόμου.

Προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονταί: αποφυγή συγκεντρώ- 

σεως πολλών ατόμων σε μικρούς χώρους που δεν αερίζονται συχνά, 

αποφυγή καπνίσματος, προσοχή στα συστήματα θέρμανσης (ξηρότητα 

αέρος, δηλητηρίαση με μονοξείδιο του όνθρακος, προσοχή στον ψυχρό 

αέρα. Σε περίοδο επιδημιών περιορισμός των επισκέψεων σε ασθενείς 

και διενέργεια μόνο των επειγουσών χειρουργικών επεμβάσεων.

Αναπνευστικό σύστημα και ρύπανση της ατμόσφαιρας
Τους χειμερινούς μήνες επίσης είναι αυξημένη η ρύπανση της ατμό

σφαιρας η οποία αποδεδειγμένα επηρεάζει δυσμενώς τη λειτουργία 
του αναπνευστικού συστήματος. Στην περιοχή των Αθηνών δημιουργεί- 

ται τους χειμερινούς μήνες το φαινόμενο της καπνομίχλης: οφείλεται 

στην αναστροφή της θερμοκρασίας, την άπνοια, την υγρασία και στους 

διαφόρους ρύπους που παράγονται από βιομηχανικές μονάδες, καυ

στήρες κεντρικής θέρμανσης, αυτοκίνητα κ.λ.π. και συσσωρεύονται σε 

μεγάλες συγκεντρώσεις στον εισπνεόμενο αέρα. Οι σπουδαιότεροι 

ρύποι είναι: SO2, CO, οξείδια του αζώτου, αλειφατικοί, αρωματικοί, πο- 

λυκυκλικοί υδρογονάνθρακες, αλδεϊδες, κετόνες, νιτραμίνες και άλλα ο

ξέα, καπνός και πολυάριθμα μικροσωματίδια. Αυτοί οι ρύποι προκαλούν 

στο αναπνευστικό σύστημα μετά από μακροχρόνια έκθεση: βρογχίτιδα, 

"βροχικό άσθμα", χρόνια αποφρακτική πνευμανοπάθεια, πνευμονική καρ- 
δία, καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια.
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Επίσης παρατηρείται συχνότερη παρόξυνση αλλεργικών καταστά
σεων του αναπνευστικού συστήματος από ότι σε αγροτικές περιοχές. 

Στα άτομα που έχουν επιβαρυμένο αναπνευστικό και κυκλοφορικό 

σύστημα προκαλούν ανεπάρκεια που απαιτεί νοσοκομειακή αντιμετώπι

ση και συχνό δεν έχει καλή έκβαση.
Είναι γνωστές παγκόσμια οι καπνομίχλες του Λονδίνου, του Meuse 

του Βελγίου και της Donora της Πενσυλβανίας. Κατά την "επιδημία" του 

Λονδίνου 5/12/1952 πυκνή καπνομίχλη κάλυψε την πόλη, η ορατότητα 
περιορίσθηκε σχεδόν στο μηδέν, κυκλοφορούσαν μόνο γιατροί και νο

σοκόμοι να προσφέρουν βοήθεια. Από την τρίτη ημέρα της ομίχλης εμ
φανίσθηκαν βαρεία συμπτώματα από το αναπνευστικό: πυρετός, 
δύσπνοια, κυάνωση, βροχίτιδα, βροχοπνευμονία, επεισόδια, από το κυ

κλοφορικό. 5000 θάνατοι δηλώθηκαν που αφορούσαν άτομα άνω των 

50 ετών και βρέφη κάτω του έτους. Υπεύθυνο θεωρήθηκε το S02 του 

οποίου η μεγαλύτερη πυκνότητα ήταν 3710 mgr/m3 αέρα. Ενώ οι τιμές 

του για μια εβδομάδα κυμάνθηκαν γύρω στα 2000 mgr/m3 αέρα. Ση

μειώνεται ότι την ίδια ακριβώς περίοδο τα 5 προηγούμενα έτη 1947- 
1951 οι θάνατοι δεν ξεπερνούσαν τους 1600-1800. Στη διάρκεια του 

υπόλοιπου χειμώνα 1952-1953 πολλοί κάτοικοι του Λονδίνου αρρώστη- 
σαν με εκδηλώσεις από το αναπνευστικό σύστημα για τις οποίες υ

πεύθυνη θεωρήθηκε πάλι η καπνομίχλη του Δεκεμβρίου.
Υπάρχουν διεθνώς ανώτερες ανεκτές τιμές των διαφόρων ρύπων 

στην ατμόσφαιρα π.χ. S02, 350 mgr/m3. Αν ξεπεραστούν τα καθορι

σμένα όρια τότε αναλόγως των τιμών η περιοχή τίθεται σε τέσσερεις 

καταστάσεις ΙΑ): κατάσταση επιφυλακής, ΙΒΙ: κατάσταση συναγερμού, ΙΓ): 

κατάσταση ανάγκης και (Δ): παραμένουν όλοι οι κάτοικοι σε εσωτερι

κούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα, διακόπτεται η λει

τουργία των βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων, διακόπτεται η λει

τουργία των κεντρικών θερμάνσεων και απαγορεύεται η κυκλοφορία 

των αυτοκινήτων.
Η λειτουργία της βιομηχανικής ζώνης και η ποιότητα των καυσίμων 

γενικώς απαιτούν έλεγχο. Το νέφος επηρεάζει επίσης τη διάθεση των 
ατόμων επειδή μπορεί να προκαλέσει κακοκεφία, κεφαλαλγία, ζάλη, 
ναυτία, υπνηλία ή καταβολή δυνάμεων. Γενικά ελαττώνει την αντίσταση 

του οργανισμού απέναντι στις διάφορες λοιμώξεις και επιβραδύνει την 

ανάρρωση από διάφορες ασθένειες.
Η ιδανική πόλη του μέλλοντος διαθέτει τα εξής: πλατειές λεωφό

ρους, δρόμους χωρίς διασταυρώσεις, κατοικίες διόροφες ή το πολύ 

τριόροφες, απαγόρευση οικοδομής στους γύρω λόφους, αρκετούς χώ

ρους πρασίνου, άξονες των κυριοτέρων δρόμων καλό προσανατολισμέ

νους προς την κατεύθυνση των ανέμων που επικρατούν στην περιοχή 

ώστε να διευκολύνεται ο φυσικός αερισμός της πόλεως. Είναι γνωστή 

η σημασία του πρασίνου στη συντήρηση και προαγωγή τόσο της σω

ματικής όσο και της ψυχικής υγείας Ικότοικοι /  10.000 m2 πρασίνου).

Χρειάζεται ιεράρχηση και εφαρμογή μέτρων για τη βιομηχανία, την 

κεντρική θέρμανση, τα αυτοκίνητα και την πολεοδομία από ειδικούς ε 

πιστήμονες διότι η φύση σιγά - σιγά δολοφονείται από τον άνθρωπο 

και ζητά βοήθεια. □

■ Ο Λ σ τυν. Υ ηο δ /ντή ς Ν. Κ ατσ ιπ έρης υ π η ρ ε τε ί σ τη  Δ /ν σ η  Υ γε ιονο μ ικού /Υ Δ .Τ .

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ PANAFON

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
περιορισμένου αριθμού συσκευών, 
με ειδικές τιμές για αστυνομικούς 

και κληρικούς

1. AEG 9020 10 .000
2. SHARP G400 5 0 .0 0 0
3. ERICSSON GH337 4 0 .0 0 0
4. ERICSSON GH198 ΔΩΡΕΑΝ
5. NOKIA 2110 5 0 .0 0 0

Κόστος σύνδεσης 25.000 Δρχ. + Φ Π Α  18%  πληρωτέα με τον πρώτο λογαριασμό
Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.ΠΑ 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 Hellast io n s M s v

V I
80.85.110, 094-305.810 & 094-317.200
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Υπηρεσιακά

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Συγκροτήθηκε το  νεοεκλεγέν 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης 
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνο
μίας Κεντρικής Μακεδονίας, με έ 
δρα τη Θεσσαλονίκη, το  οποίο 
προέκυψε από τις πρόσφατες αρ
χα ιρεσ ίες  και α π οτελείτα ι από 
τους:

αΙ Αστυνόμο Α' Κυριακάκη Ευ
στράτιο, Πρόεδρο, βΙ Αστυνόμο Α' 
Πασαλή Ιωάννη, Αντιπρόεδρο Α', γ) 
Αστυνόμο Β' Βαλλίδη Σταύρο, Αντι
πρόεδρο Β', δΙ Αστυνόμο Α' Κα- 
τσαρά Αθανάσιο, Γεν. Γραμματέα, 
ε) Υπαστυνόμο Α'Χαραλαμπάκο 
Θωμά, Ταμία στ) Αστυνόμο Α' Ανα
γνώστου Κων/νο, Μέλος, ζΙ Αστυ
νόμο Α' Καρρά Πρόδρομο, Μέλος, 
η) Αστυνόμο Β' Γιαννακάρα 
Δημήτριο, Μέλος, θ) Αστυνόμο Α' 
Σακονίδη Γεώργιο, Μέλος, ι) Υπαστ. 
Α' Θανόγλου Γεώργιο, Μέλος, ια) Υ
παστυνόμο Α ’, Μ πουραζάνα 
Δημήτριο Μέλος.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΑΣΥ 
ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ 
ΚΑΒΑΛΑΣ

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η 
εκλογή αντιπροσώπων της Ενωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού 
Καβάλας, για την Πανελλήνια Ομο
σπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, 
κατά την οποία εκλέχθηκαν οι: 

α) Αντωνίου Κων/νος, βΙ Μαυρο- 
θαλασσίτης Περικλής, γΙ Μόσχος 
Κων/νος, 61 Μπαλίδης Νικόλαος, εΙ 
Σολακίδης Χριστόπουλος, στ) Ψα- 
ράγκαθος Κων/νος.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
* Προήχθησαν επ’ ανδραγαθία 

στο βαθμό του Αρχιφύλακα οι Α
στυφύλακες Πανόπουλος Παντο
λέων και Κορομπίλης Σπυρίδων 
"γιατί την 23-2-1995 κατά την ε 
κτέλεση δ ιατεταγμένης υπηρε
σίας σε συμπλοκή με δύο ένο
πλους κακοποιούς επικίνδυνους 
για τη Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια, 
σ τους Αγίους Αναργύρους Α τ
τικής, οι οποίοι είχαν διαπράξει λη
στεία  σε υποκατάστημα Τραπέ- 
ζης, ανδραγάθησαν "έξοχα" και ε 
ξέθεσαν τη ζωή τους σε άμεσο 
και προφανή κίνδυνο με αποτέλε
σμα κατά την ένοπλη συμπλοκή να 
τραυματισθεί ο πρώτος εκ των α
ναγραφόμενων αστυνομικών και 
να συλληφθεί ο ένας ληστής".

* Προήχθησαν επ’ ανδραγαθία 
στον αμέσως επόμενο βαθμό οι: α) 
Αρχιφύλακας Καραβοκύρης Σπυρί
δωνας και β) Αστυφύλακας Τσιβό- 
πουλος Δημήτριος "γιατί την 13-7- 
1995 κατά την εκτέλεση διατεταγ
μένης υπηρεσίας ανδραγάθησαν 
"εξοχα" με αποτέλεσμα τη σύλλη
ψη ύστερα από ένοπλη συμπλοκή 
κατά την οποία εξέθεσαν τη ζωή 
τους σε άμεσο και προφανή κίνδυ
νο, ενός επικίνδυνου κακοποιού, 
δραπέτη των Δικαστικών Φυλακών 
Κομοτηνής".

* Προήχθησαν επ' ανδραγαθία 
στο βαθμό του Αρχιφύλακα οι Α
στυφύλακες: Μήτρος Θεόδωρος, 
Καράνταλης Γεώργιος και Μπακέ- 
λα Παναγιώτα "γ ιατί την 24-11- 
1991, κατά την εκτέλεση δ ιατε
ταγμένης υπηρεσίας στα ελληνο
τουρκικά σύνορα, σε συμπλοκή με 
ένοπλους αλλοδαπούς κακο
ποιούς, μεγαλεμπόρους ναρκωτι

κών, ανδραγάθησαν "έξοχα" και ε 
ξέθεσαν τη ζωή τους σε άμεσο 
και προφανή κίνδυνο, με αποτέλε
σμα να τραυματίσουν και να συλ- 
λάβουν έναν απ' αυτούς".

* Το μετάλλ ιο  "Αστυνομικός 
Σταυρός Γ  Τάξης" απονεμήθηκε 
στον Αρχιφύλακα Παντελάκη Σπυ
ρίδωνα "γιατί την 23-4-1995 ευρι
σκόμενος με άλλον συνάδελφό 
του στην προβλήτα του λιμένος 
τη ς  Κιμώλου, ακούγοντας εκ 
κλήσεις γυναικός για βοήθεια και 
αντιληφθείς ένα ανήλικο κορίτσι 
να ευρίσκεται στη θάλασσα και να 
προσπαθεί απεγνωσμένα να κρα
τηθεί στην επιφάνεια, επέδειξε ι
διαίτερα διακεκριμένη δραστηριό
τητα και αυτοθυσία με αποτέλε
σμα να ριφθεί στη θάλασσα και να 
σώ σει από βέβα ιο  πνιγμό την 
ανήλικη".

* Απονεμήθηκε Επαινος και χο
ρηγήθηκε υλική αμοιβή στον Αρ
χιφύλακα Χρήστου Ιωάννη και 
στους Αστυφύλακες Ταμπαχανιώ- 
τη Γεώργιο και Σακαρά Μαρία "για
τ ί την 20-10-1995 κατά την εκτέ
λεση διατεταγμένης υπηρεσίας ε 
λέγχου υπόπτων οχημάτων αφού 
απέδειξαν εξαιρετική δραστηριό
τητα, θάρρος και αποφασιστικότη
τα πέτυχαν να συλλάβουν ύστερα 
από καταδίωξη δύο άτομα που ε- 
πέβαιναν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, τα ο
ποία αρνήθηκαν να σταθμεύσουν 
και να υποστούν αστυνομικό έλεγ
χο, στην κατοχή των οποίων ανευ- 
ρέθησαν και κατασχέθηκαν μικρο- 
ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, α
ντικείμενα χρήσεως αυτών καθώς 
και χρηματικό ποσόν που ήταν 
προϊόν εμπορίας ναρκωτικών".

* Απονεμήθηκε Έπαινος στονΑν- 
θυπαστυνόμο Γκότση Κωνσταντίνο 
"γιατί υπηρετώντας στην 7992 ΕΜ 
στο ΚΕΜΧ Ναυπλίου, εργάστηκε με 
εξα ιρετικό  ζήλο, προθυμία, επι
μονή και ολοκλήρωσε με επιτυχία 
τις εργασίες εναποθηκεύσεως και 
συντηρήσεως του υλικού της 7992 
ΕΜ".

* Απονεμήθηκε Επαινος στον Αρ
χιφύλακα Κόνιαρη Νικόλαο "γιατί 
την 10-5-1995 κατά την εκτέλεση 
διατεταγμένης υπηρεσίας στις Δι
καστικές Φυλακές Κορυδαλλού, ε- 
πέδειξε ζήλο και προθυμία για την 
άσκηση των καθηκόντων του, με α
ποτέλεσμα ύστερα από σύννομη 
ενέργειά του να ματαιωθεί από
πειρα απόδρασης τριάντα πέντε 
κρατουμένων της Γ' πτέρυγας της 
ανωτέρω φυλακής".

* Απονεμήθηκε Επαινος στους: Α- 
στυν.Β' Εμμανουήλ Ηρακλή, Υπα- 
στΑ ' Κίτσο Αθανάσιο, Ανθ/μο Στε
φάνή Βασίλειο, Αρχ/κα Γιαμουρτα- 
τζή  Δημήτριο, Αρχ/κα Μαραηίδη 
Κων/νο, Α ρχ /κα  Π ιπερούδη 
Κων/νο και τους Αστυφύλακες Α- 
ποστολίδη Ευάγγελο, Στεργιόπου- 
λο Αθανάσιο, Τουλάκη Δημήτριο και 
Σκεύα Ιωάννη "γιατί υπηρετούντες 
στο Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης ερ- 
γάσθηκαν με ε ξα ιρ ε τ ικ ό  ζήλο, 
προθυμία και μεθοδικότητα και κα
τόρθωσαν να εξαρθρώσουν υπό
θεση κλοπής αυτοκινήτου και εκ
βίασης του κατόχου του".

* Απονεμήθηκε Επαινος στους: Α- 
στ. Υποδ/ντη Τσιμπρή Θεμιστοκλή, 
ΥηαστΑ' Λουλακούδη Στέφανο, Υ- 
παστ.Β' Τσάτση Μιχαήλ, Ανθ/μο 
θεοδώρου Ευάγγελο και τους Α- 
στ/κες Καρακώστα Δημήτριο, Τζί- 
ναβο Ηλία, Λίλιο Απόστολο, Καλια- 
κούδα Κων/νο, Σταμόπουλο Αλέ
ξανδρο, Λαμπρούση Μάνθο και 
Δερμάνη Βασίλειο "γιατί την 23-8- 
1995 εργαζόμενοι με μεθοδικότη
τα προθυμία, ευσυνειδησία και 
θάρρος κατόρθωσαν να εξαρθρώ
σουν σπέιρα που διοχέτευε πλα
στά χαρτονομίσματα στην περιοχή 
της ΑΔ. Βοιωτίας".

* Απονεμήθηκε Επαινος στους Α
στυφύλακες: Πλυτά Πέτρο και Πε- 
τσαβά Κων/νο, του Α.Τ. Καρπενη
σιού "γιατί την 23-9-1995 εκτελώ- 
ντας διατεταγμένη υπηρεσία ε 
ντός της πόλεως του Καρπενησιού 
επέδειξαν εξαιρετικό ζήλο, προ
θυμία, αποφασιστικότητα και θάρ
ρος με αποτέλεσμα να συλλάβουν 
ύποπτο άτομο το οποίο είχε δια- 
πράξει κλοπές σε διάφορα εμπο
ρικά καταστήματα."

* Απονεμήθηκε Έπαινος στον Α
στυφύλακα Λαζαρίδη Ευάγγελο 
"γιατί την 14-4-1995 κατά το χρόνο 
επιστροφής στην οικία του στον 
Πειραιά, μετά τη λήξη της υπηρε
σίας του και αντιληφθείς συνάδελ
φό του να καταδιώκει ένοπλο δρά
στη ανθρωποκτονίας συνέδραμε 
με ζήλο και προθυμία στην κατα
δίωξη η οποία είχε ως αποτέλε
σμα τη σύλληψη του δράστη".

* Απονεμήθηκε Επαινος στους·. 
Ανθ/μο Ποζιόπουλο Στέφανο, Αρ
χιφύλακα Πόζιο Χρυσόστομο, Αρ
χιφύλακα Καμνή Βασίλειο, Αρ
χιφύλακα Χαλβαντζή Κων/νο, και 
τους Α στυφύλακες Τσαπρούνη 
Δημήτριο, Κουτρομάνο Σωτήριο 
και Αναστασίου Αθανάσιο "γιατί 
εργάσθηκαν με ζήλο και προθυμία.
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πέραν του προβλεπομένου από τις 
κείμενες διατάξεις ωραρίου, με α
ποτέλεσμα να επιτύχουν την επ' 
αυτοφόρω σύλληψη δύο Αλβανών 
λα θρομεταναστώ ν που ε ίχαν 
διαρήξει ο ικ ίες στο Πολύδροσο 
και Επτάλοφο Φωκίδος, αφαιρώ- 
ντας αντικείμενα μεγάλης αξίας".

• Απονεμήθηκε Επαινος στους Α
στυνόμο Β' Ζερβουδάκη Εμμα
νουήλ, Ανθυπαστυνόμους Καραβα- 
σίλη Παναγιώτη και Χατζηπουργά- 
νη Φώτιο, Αρχιφύλακα Καλαϊτζή 
Μιχαήλ και τους Α στυφύλακες 
Ματθαίου Αθανάσιο, Τοσουνίδη 
Ιωάννη, Παπαδοπούλου Χριστίνα 
και Γιάννη Σταμάτη "γιατί την 11- 
11-1995 υπηρετούντες στο Τ.Τ. 
Δράμας εργάστηκαν με εξαιρετικό 
ζήλο προθυμία και επιμονή πέραν 
του καλώς νοουμένου καθήκο
ντος, εκμεταλεύτηκαν κατάλληλες 
πληροφορίες και πέτυχαν να εντο
πίσουν μοτοσυκλέτα και το δρά
στη που επ έβαινε σ ' αυτή την 
προηγούμενη ημέρα και ήταν υπαί
τ ιο ς  τροχα ίου  α τυχήματος με 
τραυματισμό".

• Απονεμήθηκε το Αστυνομικό Α
ρ ισ τε ίο  Ανδραγαθίας σ τον Αρ
χιφύλακα Πικρό Ανδρέα "γιατί την 
14-4-1995 μετά το πέρας της δια
τεταγμένης υπηρεσίας του, σε συ
μπλοκή με ένοπλο και εηικίνυνο για 
τη Δημόσια Τάξη και ασφάλεια κα
κοποιό, ο οποίος είχε αφαιρέσει 
την τσάντα διερχομένης γυναικός, 
στον Πειραιά και τραυματίσει θα
νάσιμα ιδιώτη που τον κατεδίωκε, 
ανδραγάθησε "έξοχα" και ε ξέθ ε 
σε τη ζωή του σε άμεσο και προ
φανή κίνδυνο με αποτέλεσμα να 
τραυματισθεί σοβαρά και να συλ- 
λάβει τον δράστη στη συμβολή 
των οδών Μουτσοπούλου και 2ας 
Μεραρχίας".

• Απονεμήθηκε Επαινος στους Υ- 
παστυν. Α' Παυλέτση Νικόλαο, Αν- 
θ/μο Σερρή Θωμά, Ανθ/μο Καρα- 
γιάννη Κων/νο, Ανθ/μο Τσιαβό Νι
κόλαο, Αρχ/κα Καλότυχο Παναγιώ
τη, Αρχ/κα Κουκούλη Σωτήριο και 
τους Α σ τυφύλακες Ανδρίτσου 
Ιωάννη, Ανδρεόπουλο Ευάγγελο 
και Κατσαντώνη Παναγιώτη "γιατί 
υπ ηρετούντες στο Αστυνομικό 
Τμήμα Αταλάντης και Α.Σ. Λιβανα- 
τών εργάσθηκαν με ευσυνειδησία, 
προθυμία, ζήλο και μεθοδικότητα 
με αποτέλεσμα την 17-11-1995 να 
εξιχνιασθεί η ανθρωποκτονία μετά 
ληστείας που είχε διαπραχθεί την 
προηγουμένη στις Λιβανάτες σε 
βάρος Αλβανών υπηκόων".

* Απονεμήθηκε Επαινος στους Α- 
στυν. Α' Γκούνη Δημήτριο, Υπαστυν. 
Α' Δημητριάδη Βασίλειο, Υπαστυν. 
Α' Κουμουνδούρο Ιωάννη, Ανθ/μο 
Γιαννίκο Σπυρίωνα και στον Α
στυφύλακα Τατσόπουλο Δημήτριο 
"γιατί υπηρετούντες στο Α.Τ. Μεσ
σήνης, ανέπτυξαν εξαιρετική δρα
στηριότητα και ζήλο περί την εκ
πλήρωση των υπηρεσιακών τους 
καθηκόντων υπερβαίνοντας το κα
λώς νοούμενο υπηρεσιακό 
καθήκον πετυχαίνοντας την 14-11 - 
1995 να ανεύρουν σε νομότυπη έ 
ρευνα στο σπίτι του Αθανασόπου- 
λου Βασ ιλείου στο Καρτερόλι 
Μεσσηνίας, 7.850 γραμμάρια απο
ξηραμένης ακατέργαστης ινδικής 
κάνναβης, που προοριζόταν για ε 
μπορία".

* Απονεμήθηκε Επαινος στους Α- 
στ/κες του Τ.Τ. Αργους: Μερτζιώ- 
τη Ιωάννη και Γκανιό Νικόλαο "γιατί 
εργασθέντες με ζήλο και επιμονή 
εντόπισαν την 23-10-1995 το Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητο το οποίο μετέφ ερε 
παράνομα τέσσερις Αλβανούς λα
θρομετανάστες, συνέλαβαν τους 
τρεις εξ  αυτών και τον οδηγό του 
οχήματος το οποίο κατασχέθηκε".

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
* Μ ε το  Π.Δ. της 20-12-95 

προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρ
χου προκειμένου να αποστρατευ- 
θ ε ί ύστερα από αίτησή του, ο Α- 
στυν. Διευθυντής Παύλος Μόσχος.

* Με διάφορες αποφάσεις του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας αποστρατεύθηκαν οι Υπαστυ- 
νόμοι Β': Δίμτσης Σταύρος και Κα- 
τσούρας Αλέξανδρος.

* Με την από 13-12-1995 απόφα
ση του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Α
στυνομίας αποστρατεύτηκε αυτε- 
πόγγελτα ο Ανθ/μος Καμαρίνας Α
ριστόβουλος του Μιχαήλ.

* Με την 23-11-1995 απόφαση 
του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Α
στυνομίας αποστρατεύθηκε ο Αν
θ/μος Γιαννέτσος Χρήστος.

* Με διάφορες αποφάσεις του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας προήχθησαν στο βαθμό του 
Ανθυπαστυνόμου και αποστρα
τεύθηκαν ύστερα από αίτησή τους 
οι παρακάτω Αρχιφύλακες Μ.Π.Σ.: 
Μιμιγιάννης Αθαν., Δημητροκάλλης 
Ευάγγ., Κολοβός Ευθ., Παρασκευάς 
Πέτρος, Ψαράκης Εμμ., Καρανζο- 
γιάννης Χαρίλαος, Μηλάς Αγγ., 
Βερρόπουλος Κων., Βερβεράς 
Γεώργιος, Γκογκάκη Αγγ., Καλύβας 
Θεόδωρος και Κοσμάς Νικόλαος.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
+ Ταζίαρχος ε.α. Τσιτσιμπί- 

κος Θωμάς. Γεννήθηκε το 1927. 
Απεβίωσε στις 8-11-1995.

+ Αρχιφύλακας Τσατσαρίδης 
Αναστάσιος. Γεννήθηκε το 1963 
στο Φανάρι Ροδόπης. Απεβίωσε 
στις 9-11-95.

+ Αρχιφύλακας Σωτηρίου  
Στέργιος. Γεννήθηκε το  1950 
στον Κορινό Πιερίας. Απεβίωσε 
στις 13-11-95.

+ Αρχιφύλακας Ράλλης 
Χρήστος. Γεννήθηκε το  1952 
στην Ανω Γαρούνα Κέρκυρας. Απε
βίωσε την 31-12-95.

+ Αστυφύλακας Κορομηλάς 
Αναστάσιος. Γεννήθηκε το 1958 
στον Αγρίλο Μεσσηνίας. Απεβίω
σε την 1-1-96.

+ Αστυφύλακας Παπαγιαννά- 
πουλος Δημήτριος. Γεννήθηκε 
το 1966 στη Λάρισα. Απεβίωσε 
στις 7-11-1995.

+ Α στυφύλακας Παρα- 
σκευαϊδης Ευθύμιος. Γεννήθηκε 
το 1960 στο Χωρύγιο Κιλκίς. Απε
βίωσε στις 23-11-1995.

+ Αστυφύλακας Λαούρδας 
Ανδρέας. Γ εννήθηκε το 1969 στην 
Αθήνα. Απεβίωσε στις 25-11 -1995.

+ Αστυφύλακας Νικάκης Α
πόστολος. Γεννήθηκε το  1956 
στον Τρύφο Αιτωλοακαρνανίας. Α
πεβίωσε στις 2-1 -96.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο Κώδικας Πολιτικών και Στρα

τιωτικών Συντάξεων του Υπουρ
γε ίο υ  Ο ικονομικών (π ερ .γ 'της 
παρ.1 του άρθρου 1 και δ' της παρ. 
1 του άρθρου 26 το υ Π Α  1041/79) 
προέβλεπε για τους τακτικούς δη
μόσιους υπάλληλους και τους 
στρατιωτικούς ότι σε περίπτωση 
που απολυθούν ή απομακρυνθούν 
από την υπηρεσία τους λόγω σω
ματικής ή διανοητικής ανικανότη
τας, η οποία δεν οφείλεται στην υ
πηρεσία και βεβάιούται από τις ε- 
κάστοτε ισχύουσες διατάξεις, δι
καιούνται ισόβιας σύνταξης από το 
Δημόσιο Ταμείο, αφού συμπληρώ
σουν ΔΕΚΑΕΤΗ τουλάχιστον 
συντάξιμη υπηρεσία.

Ο Νόμος 2227 της 11ης Αυ- 
γούστου 1994 (αρ. φύλλου 129), 
στο άρθρο 3 παρ. 7 και 8, αντικα
τέστησε τις δύο ανωτέρω παρα
γράφους, μειώνοντας το  χρόνο 
συντάξιμης υπηρεσίας στο μισό 
(πενταετία) και έγινε ως εξής:

"Δικαίωμα ισόβιας σύνταξης από 
το Δημόσιο Ταμείο έχουν όσοι πο
λιτικοί υπάλληλοι και στρατιωτικοί 
απολυθούν από την υπηρεσία τους 
λόγω σωματικής ή διανοητικής α
νικανότητας, η οποία δεν οφείλε
ται στην υπηρεσία και έχουν ΠΕ
ΝΤΑΕΤΗ τουλάχιστον πραγμα
τική συντάξιμη υπηρεσία.

Η ανικανότητα βεβαιώνεται σύμ
φωνα με τ ις  δ ια τά ξ ε ις  που ι
σχύουν κάθε φορά.

Οπου στις διατάξεις του Κώδικα 
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συ
ντάξεων αναγράφεται "δεκαετής" 
υπηρεσία για την απόκτηση δικαιώ
ματος σύνταξης ή για τον υπολο
γισμό αυτής στον επιζώντα σύζυ
γο και τέκνα των αναφερομένων 
στην προηγούμενη παράγραφο 
πολιτικών υπαλλήλων και στρατιω
τικών, που καθίστανται ανίκανοι ή 
αποβιώνουν στην υπηρεσία, αυτή 
αντικαθίσταται με τη λέξη "ΠΕ
ΝΤΑΕΤΗΣ". Το ίδιο ισχύει και για την 
καταβολή βοηθήματος αντί συντά
ξεως".

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
* Ο Υπαστυνόμος Β' Βράντζας 

Βασίλειος, που υπηρετεί στο Α.Τ. 
Βέροιας (τηλέφωνα: 0331-72.194 
και 22.2331 επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της Γεν. Α
στυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

* Ο Α σ τυφ ύλακας Μ πίτσκης 
Γεώργιος που υπηρετεί στο Α.Τ. 
Γλυκών Νερών Α ττ ικ ή ς  (τηλ. 
8251.545) επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από υ
πηρεσία της Γενικής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, της Α. 
Δ. Σερρών ή Δράμας.

* Ο Αστυφύλακας Μαρκουλής Α
λέξανδρος που υπηρετεί στο Α.Τ. 
Συντάγματος ΙΚολωνακίου), επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υ
πηρεσία της Γενικής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης ή της 
ΑΑ. Ημαθίας.

* Ο Α σ τυφ ύλα κα ς Β ασ ίλε ιος
Βουλγαρίδης που υπηρετεί στην Α
μεση Δράση Αττικής (τηλ. 9580.089 
& 0468-31353), επιθυμεί αμοιβαία 
μετάθεση με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσα
λονίκης, ΑΑ. Κοζάνης, ΑΑ. Φλώρι

νας και ΑΑ. Ημαθίας. □

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/νος Κούρος
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Μόνιμες Στήλες

Γ εγονότα 
και

Συμβάντα

η ______________

ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΛΥΤΡΑ
Από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά 

Ζωής, της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Αττικής, εξιχνιάσθηκε η υπόθεση 
της αρπαγής του ανηλίκου Δαλάκα 
Κωνσταντίνου του Αριστείδη και 
της Ευφθαλείας, γεν. το  1984, μα
θητή Δημοτικού Σχολείου, που συ- 
νέβει την 14-9-1995, έξω από το 
σπίτι του στην Παλαιό Φώκαια Ατ
τικής.

Δράστες είναι οι: 
α. Χειλάς Ιωάννης του Σωτηρίου 

και της Κυριακής, γεννηθείς το 
1952 στην Αθήνα, κάτοικος Γλυφά
δας, έμπορος αυτοκινήτων.

β. Χατζηρουσέα Φανή του Ιωάν- 
νου και της Βενετίας, γεννηθείσα 
το 1964 στην Αθήνα, κάτοικος Γλυ
φάδας, οικοκυρά.

γ. Χειλάς Χρήστος του Νικολάου 
και της Μαρίας, γεννηθείς το 1969, 
κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, έ 
μπορος, ανηψιός του πρώτου δρά
στη.

δ. Δ ιαγγελά κης Ιωάννης του  
Γεωργίου και της Ιωάννας γεννη
θείς το 1970 στην Αθήνα, κάτοικος 
Σπάτων Αττικής, υπάλληλος του 
πρώτου δράστου.

Οπως προέκυψε από την προα
νάκριση και την αστυνομική έρευ
να, οι ανωτέρω συναποφάσισαν 
και σχεδίασαν την αρπαγή του 
11 χρονου Κώστα Δαλάκα περί τα 
τέλη Ιουλίου 1995.

Την 24-9-1995 οι Χ ειλάς 
Χρήστος και Διαγγελάκης Ιωάννης 
κατόπιν οδηγιών του Χειλά Ιωάννη 
με κλειστό ιδιωτικής χρήσης φορ
τηγό αυτοκίνητο απήγαγαν τον Κ. 
Δαλάκα την ώρα που επέστρεφε 
από το σχολείο στο σπίτι του και 
τον μετέφεραν στο σπίτι του Χει-

I  I

_________ κ
λά Ιωάννη, στην οδό Χίου που βρί
σκεται στο Καταφύγι Παλαιός Φώ- 
καιας.

Από εκε ί ο Ιωάννης Χειλάς τηλε
φώνησε στη μητέρα του απαχθέ- 
ντος και την πληροφόρησε για την 
απαγωγή και την επιστολή με οδη
γίες που είχε αφεθεί σε θύρα γει
τονικής οικίας, με την οποία ζη
τούσαν εκατό εκατομμύρια δραχ
μές και τη μη ανάμειξη της Αστυ
νομίας.

Το ίδιο βράδυ μετέφεραν το παι
δ ί στη μάντρα φορτηγών αυτο
κινήτων του Ιωάννη Χειλά στην 
Λεωφόρο Λαυρίου 105, στα Γλυκά 
Νερά, όπου επί τρεις ημέρες το 
κράτησαν κλεισμένο σε ένα φορ
τηγό ψυγείο και το φύλαγαν εκ πε
ριτροπής οι τρεις άντρες.

Στη μάντρα επισκέφθηκε το παι
δ ί και η Φανή Χατζηρουσέα η ο
ποία είναι εν διαστάσει σύζυγος 
συγγενούς της οικογένειας Δαλά
κα και τους συμβούλευσε να προ
σέχουν το παιδί. Το βράδυ της 17- 
9-1995, οι ανωτέρω, μετέφεραν 
εκ νέου το παιδί στο σπίτι του 
Ιωάννη Χειλά στην Παλαιό Φώκαια.

Την επόμενη ημέρα ο Ιωάννης 
Χειλάς επικοινώνησε στο κινητό 
τηλέφωνο της οικογένειας Δαλά
κα και ζήτησε από τη μητέρα του 
παιδιού να επιβιβασθεί στο αυτο
κίνητό της και την οδήγησε στο 
σημείο όπου άφησε το χρηματικό 
ποσόν (λύτρα) των σαράντα ενός 
εκατομμυρίων δραχμών.

Το ποσόν αυτό παρέλαβε ο 
Χρήστος Χειλάς και το παρέδωσε 
στο θείο του. Στη συνέχεια ο Ιωάν
νης Διαγγελάκης με το Χρήστο 
Χειλά άφησαν το παιδί στο σημείο 
που το βρήκε η μητέρα του.

ΡΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΖΑΡΙΑ

Απεστάλησαν συνοδεία στον ε ι
σαγγελέα Πλημ/κων, μαζί με την 
εις βάρος τους σχηματισθείσα δι
κογραφία που αφορά παραβάσεις 
του νόμου "Περί Παιγνίων" και "Πε
ρί Αλλοδαπών", οι: al Goxhi Emond 
του Indivi και της Labika, γεν. το 
1968 στην Αυλώνα Αλβανίας, κά
τοικος Σπάτων Αττικής, εργάτης, 
β) Gzishi Naim του Sinot και της 
Vasilika γεν. το 1956 στην Αυλώνα 
Αλβανίας κάτοικος Αθηνών, εργά
της, γ) Kristo Ilia του Yzeir και της 
Sagde, γε. το 1960 στο Μπεράτι 
Αλβανίας, κάτοικος διαφόρων ξε 
νοδοχείων Αθηνών, εργάτης, δ) 
Ρίζα Kostika του Thomaq και της 
Marina, γεν. το 1955 στην Κορυτσά 
Αλβανίας, κάτοικος διαφόρων ξε
νοδοχείων της Αθήνας, οικοδό
μος, ε) Selim Gaber Ahmend Hus
sein του Ahmed και της Laila γεν. 
το 1939 στο Κάιρο της Αιγύπτου, 
κάτοικος διαφόρων ξενοδοχείων 
της Αθήνας, έμπορος, στ) Παυλά- 
κος Μιχαήλ του Φωτίου και της 
Φωτούλας, γεν. το 1949 στο Πανη- 
πέρι Μεσσηνίας, κάτοικος Γαλα
τσίου Αττικής, έμπορος, ζ) Καψά- 
λης Αθανάσιος του Στυλιανού και 
της ΤριαντσφυλλιάςΓ γεν. το 1958 
στο Καλαμάκι Φθιώτιδος, κάτοικος 
Κυψέλης Α ττικής, έμπορος, η) 
Τσακίρης Ιωάννης του Γεωργίου 
και της Δήμητρας γεν. το 1933 στο 
Βαλτέτσι Αρκαδίας, κάτοικος Αθη
νών, καφεπώλης.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ε 
λέγχου που πραγματοποιήθηκε σε 
οικία επί της οδού Λεωνίδου 12 
στην Αθήνα, η οποία είχε κατάλλη
λα διαμορφωθεί σε μπαρμπουτιέ- 
ρα, κατελήφθησαν οι επτά πρώτοι 
εκ των κατηγορουμένων να διε
νεργούν με χρήματα το τυχερό και 
απολύτως απαγορευμένο παίγνιο 
"κύβοι - ζάρια".

Την δ ιενέργε ια  του ανωτέρω 
παιγνίου επέτρεπε ο όγδοος των 
κατηγορουμένων ο οποίος τυγχά
νει και ιδιοκτήτης της μπαρμπου- 
τιέρας, χωρίς να συμμετέχει σ' 
αυτό.

Ο ανωτέρω ιδιοκτήτης διατηρεί 
και καφενείο που βρίσκεται στο ι
σόγειο της ίδιας πολυκατοικίας 
που βρίσκεται η μπαρμπουτιέρα, 

’ μέσα στο οποίο είχε και ένα απα
γορευμένο ηλεκτρονικό μηχάνημα 
(ηλεκτρονική ρουλέτα).

Κατά τη στιγμή της βεβαίωσης 
της παράβασης βρέθηκαν και κα

τασχέθηκαν: 1) το χρηματικό πο
σόν των 198.000 δραχμών το ο
ποίο προερχόταν ή προοριζόταν 
για τη διενέργεια τυ παιγνίου, 21 έ 
να ζεύγος "κύβοι - ζάρια", μεσαίου 
μεγέθους με το οποίο διενεργείτο 
το παίγνιο και φυσικά η συσκευή 
της ηλεκτρονικής ρουλέτας.

Οι τέσσερις πρώτοι εκ των κατη
γορουμένων οι οποίοι βρέθηκε να 
στερούνται ταξιδιωτικών εγγρά
φων, απελάθηκαν.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
ΑΠΟ ΕΓΧΡΩΜΟΥΣ

Από άνδρες της Υποδ/νσης Δίω
ξης Ναρκωτικών, εξαρθρώθηκε 
σπείρα αλλοδαπών εμπόρων ναρ
κωτικών η οποία εισήγαγε και δια
κινούσε στη χώρα μας μεγάλες 
ποσότητες ηρωίνης. Συνελήφθη- 
σαν οι: Ligopora Kayu του Alii και 
της Tina γεν. το 1962 στην Τανζα
νία, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, 
άεργος και Omar Omar του Tahir 
και της Zakia γεν. το  1967 στη 
Ρουάντα, κάτοικος Καισαριανής 
Αττικής επίσης άεργος.

Σε γνώση της ανωτέρω Υπηρε
σίας είχαν περιέλθει πληροφορίες 
που αφορούσαν τη διακίνηση με
γάλων ποσοτήτων ηρωίνης από 
δύο έγχρωμους,.στις περιοχές 
Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα 
και Πειραιά. Υστερα από συντονι
σμένες προσπάθειες και πολυήμε
ρη παρακολούθηση, εντοπίσθηκαν 
οι εν λόγω αλλοδαποί και διαπι
στώθηκε ότι είχαν μισθώσει δια
μέρισμα στην οδό Ηρώς Κωνστα- 
ντοπούλου 73, στο Βύρωνα και το 
χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά και 
μόνον ως κρύπτη ναρκωτικών ου
σιών.

Πρώτος συνελήφθη ο Ligopora 
στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπρά- 
κη στον Πειραιά γιατί κατείχε στην 
τσέπη του παντελονιού του ένα 
νάιλον σακουλάκι με ηρωίνη βά
ρους δέκα γραμμαρίων περίπου έ 
τοιμη για εμπορία.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθη
κε στο σπίτι που είχαν νοικιάσει για 
αποθήκη βρέθηκαν κηι κατασχέθη
καν 3.400 γραμμάρια ηρωίνης και η 
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας 
που χρησιμοποιούσαν για το ζύγι- 
σμα.

Στη συνέχεια συνελήφθη στην 
οικία του στην Καισαριανή και ο 
δεύτερος δράστης. Και δύο δρά
σ τες  στερούνταν ταξιδ ιω τικώ ν 
εγγράφων και διέμεναν παράνομα 
στη χώρα μας.
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Μόνιμες Στήλες

ΠΕΡΙ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΩΝ
Συνελήφθησαν από άνδρες του 

Τρήματος Ηθών της Δ/νσης Ασφά
λειας Αττικής για παραβάσεις των 
νόμων "Περί διευκολύνσεως ακο
λασίας άλλων", "Περί της ε ξ  αφρο
δισίων νόσων προστασίας και ρυθ- 
μίσεως συναφών θεμάτων" και 
"Περί αλλοδαπών" και απεστάλη- 
σαν στον εισαγγελέα Πλημ/κων Α
θηνών ΟΙ:

α) Μώρου Μαγαλή συζ, Σπυρίδω
να γεν. το 1953 στη Βραζιλία, κά
τοικος Καλλιθέας Αττικής, 

β) Μάρκου Αλεξία του Κώστα και 
της Ολγας γεν. το 1974 στην Αλβα
νία κάτοικος διαφόρων ξενοδο
χείων της Αθήνας, 

γ) Ζάχου Λίλα του Γιάννη και της 
Λούση γεν. το 1973 στην Αλβανία 
κάτοικος διαφόρων ξενοδοχείων 
της Αθήνας,

61 Ντίκα Ιντα του Βαγγέλη και της 
Σοφίας γεν. το 1973 στην Αλβανία 
κάτοικος διαφόρων ξενοδοχείων 
της Αθήνας,

εΙ Κουμπανά Ελντα του Λιμίρ και 
της Ντρίτας γεν. το 1976 στην Αλ
βανία κάτοικος διαφόρων ξενοδο
χείων της Αθήνας και 

στ) Κονόμι Εφταλία του Νζου και 
της Χριστίνας γε. το 1972 στην Αλ
βανία κάτοικος διαφόρων ξενοδο
χείων της Αθήνας.

Ε ιδ ικώ τερα, οι ανω τέρω  συ
νελήφθησαν επ' αυτοφώρω μέσα 
στο επί της οδού Κεφαλληνίας 15, 
στην Κυψέλη διαμέρισμα το οποίο 
λειτουργούσαν ως κρυφό οίκο α
νοχής και συγκεκριμένα η πέμπτη 
των κατηγορουμένων να ενεργεί 
ασελγείς πράξεις με αστυνομικό 
που παρουσιάσθηκε ως πελάτης 
αντί του χρηματικού ποσού των
10.000 δραχμών, εκ των οποίων
5.000 κρατούσε η ίδια και τα υπό
λοιπα άφηνε στο ταμείο για τον ι
δ ιοκτήτη  του κρυφού οίκου α
νοχής.

Την υποδοχή των ανδρών πελα
τών στο διαμέρισμα έκανε η πρώ
τη εκ των κατηγορουμένων η ο
ποία στη συνέχεια παρουσίαζε τις 
υπόλοιπες κατηγορούμενες στους 
πελάτες οι οποίοι επέλεγαν την 
κοπέλα της αρέσκειάς τους και έ 
διναν σ' αυτή το ανάλογο χρηματι
κό ποσόν.

Η τρίτη κατηγορούμενη έχει ει- 
σέλθει παράνομα στη χώρα μας 
στερούμενη ταξιδιωτικών εγγρά
φων αν και της είχε απαγορευθεί 
η είσοδος με δικαστική απόφαση 
και είχε απελαθεί.

Συγκατηγορούμενος για τις ίδιες 
α ιτ ίες  καθώς και για "Μαστρω- 
πεία" τυγχάνει και ο ιδιοκτήτης εκ- 
μεταλευτής του κρυφού οίκου α
νοχής άνδρας αγνώστων λοιπών 
στοιχείων ο οποίος είχε προσλά- 
βει τις ανωτέρω ως μασέζ, ενερ
γώντας δε κατ' επάγγελμα και εκ 
κερδοσκοπίας τις προήγαγε στην 
πορνεία και εξωθούσε στη δια
φθορά, ο οποίος κατά την ώρα του 
ελέγχου απουσίαζε και παρά τις α
ναζητήσεις δεν ανευρέθει.

ΠΛΑΣΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ
Συνελήφθη από άνδρες του 

Τμήματος Οικονομικών Εγκλημά
των η Φέτση Ευφροσύνη του Σπυ
ρίδωνα και της Αικατερίνης γεν. το 
1964 στην Αθήνα, κάτοικος Αγ. Πα
ρασκευής Αττικής, άνεργη, κατη
γορούμενη για πλαστογραφία με 
χρήση κατά συναυτουργία και κατ' 
εξακολούθηση, απάτη κατ' εξακο
λούθηση και αποδοχή προϊόντων 
εγκλήματος.

Ειδικώτερα, η ανωτέρω από το 
Δεκέμβριο του 1994 και μέχρι πρό
σφατα, αφού πλαστογραφούσε 
τ ις  υπογραφές των δικαιούχων 
των επιταγών συντάξεων Δημο
σίου, έγινε μ' αυτόν τον τρόπο εξ 
οπισθογραφήσεως κομίστρια αυ
τών, στη συνέχεια δε, τις ενεφά- 
ν ιζε στις τράπεζες και τις εισέ- 
πρατε αποκομίζοντας μ' αυτόν τον 
τρόπο το  συνολικό ποσόν των
5.500.000 δραχμών περίπου.

Σε γενόμενη κατ' οίκον έρευνα 
στην οικία της Φέτση βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν: 91 επ ιταγές συ
ντάξεων Δημοσίου συνολικού πο
σού 12.700.000 δραχμών, δύο δί
γραμμες επιταγές της Τράπεζας 
Ελλάδας, στρογγυλή υπηρεσιακή 
σφραγίδα που είχε κλαπεί από το 
Α.Τ. Χολαργού, υπηρεσιακή σφρα
γίδα θεω ρήσεω ς γνησίου υπο
γραφής και εννέα επιταγές συντά
ξεως Δημοσίου με αντίστοιχες ε 
ξουσιοδοτήσεις των δήθεν πραγ
ματικών δικαιούχων συνολικού πο
σού 2.220.000 δραχμών.

Εξεταζόμενη η Φέτση ισχυρί- 
σθηκε ότι όλα τα ανωτέρω της τα 
παρέδιδε άτομο ονόματι "Μ ετζε- 
λόπουλος", που διατηρεί ενεχυρο
δανειστήριο στην Αθήνα, από τον 
οποίο ε ίχε δανεισθεί χρηματικό 
ποσόν 500.000 δραχμών και μη έ 
χοντας να το πληρώσει την ανά
γκαζε εκβιάζοντας την να εισπρά- 
τει παράνομα τις επιταγές υποδει- 
κνύοντάς της συγχρόνως τον τρό

πο δράσης της, καθώς και τον υ
πάλληλο της Εθνικής Τράπεζας Ελ
λάδος ΙΚαφετζιδάκη Ιωάννη) ο ο
ποίος γνωρίζοντας τη δραστηριό
τητα της Φέτση, της εξαργύρωνε 
τις  επιταγές χωρίς να τηρεί τις  
προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Το 
εν λόγω γραφείο στεγάζεται σε 
διαμέρισμα της οδού Αριστοτέ- 
λους 4, στην Αθήνα.

Οπως προέκυψε από την προα
νάκριση οι ανωτέρω επιταγές ε- 
κλάπησαν από αγνώστους την 24- 
11-1995 από το έντυπο ταχυδρο
μικό κιβώτιο που βρίσκεται στη 
γωνία των οδών θήρωνος και Ζη
νοδότου στο Παγκράτι, στο οποίο 
πριν είχαν τοποθετηθεί για δια
νομή από υπαλλήλους του Ταχυ
δρομείου Παγκρατίου.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ

Σε νομότυπες έρ ευ ν ες  που 
πραγματοποιήθηκαν από άνδρες 
της Υποδ/νσης Ασφάλειας Πα- 
τρών στις οικίες των: Ανδρικόπου- 
λου Βασιλείου του Λεωνίδα και της 
Αρετής γεν. το 1947 στα Ροϊτικα 
Πατρών και του Κυριακίδη Αναστα
σίου του Ιωάννη και της Αναστα
σίας γεν. το  1954 στην Πάτρα, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 23 
σφραγίδες διαφόρων εταιριών και 
επιχειρήσεων, ένας μεγενθυντι- 
κός φακός, έξι στιλό και βελόνες 
για το κτύπημα αριθμών, τεμάχιο 
μετάλλου από μολύβι με ανάγλυφα 
κτυπήματα συγκεκριμένου αριθ
μού (1144ΑΑ1094)και σωρεία τιμο
λογίων και δελτίων αποστολής 
διάτρητα με τον αριθμό αυτό.

Τα ανωτέρω τιμολόγια έφεραν 
και υπηρεσιακές σφραγίδες δια
φόρων Δ.Ο.Υ. της χώρας, πλαστές. 
Τα τιμολόγια εκδίδοντο στο όνομα 
διαφόρων πελατών με σκοπό την 
παράνομη είσπραξη του Φ.ΠΑ. Ος 
εγ κ έφ α λ ο ι τη ς  σπείρας θεω 
ρούνται οι: Κώττης Θαλής και Μι- 
χαλόπουλος Ιωάννης.

ΔΟΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΗΡΩΙΝΗ
Συνελήφθη από άνδρες της Αμε

σης Δράσης Αττικής ο Τσαγκαρά- 
κος Παναγιώτης του Πουλίκου και 
της Παναγιώτας γεν. το 1963 στον 
Πειραιά διότι κατελήφθη να κατέ
χει 28 πλαστά χαρτονομίσματα 
των 50 δολαρίων Η.ΠΑ, ένα φα- 
κελλάκι με μικροποσότητα ηρωί
νης και μια αχρησιμοποίητη σύριγ
γα.

Ο ανωτέρω ισχυρίσθηκε ότι τα

πλαστά δολλάρια τα αγόρασε αντί 
του ποσού των 120.000 δραχμών 
από άγνωστο Ρουμάνο στην πε
ριοχή Κερατσινίου, ενώ την ηρωίνη 
την προμηθεύθηκε από άγνωστο 
άτομο στην "Ρώσικα" του Αιγάλεω 
αντί του ποσού των 5.000 δρχ. για 
δική του χρήση. ΟΤσαγκαρόκος με 
την εις βάρος του σχηματισθείσα 
δικογραφία οδηγήθηκε στον ε ι
σαγγελέα Πλημ/κων Αθηνών.

ΑΛΒΑΝΟΣ ΜΕ 
ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΝΝΑΒΗ
Συνελήφθη στη Νεάπολη Πειραιά 

από άνδρες της Δίωξης Ναρκωτι
κών της Ασφάλειας Αττικής ο Κα- 
ραδήμας Ευάγγελος του Γεωργίου 
και της Γεωργίας, 42 ετών, άεργος 
γ ια τ ί κα τε ίχ ε  τρ ε ις  νάιλον σα
κούλες με ακατέργαστη κάνναβη 
βάρους 925 γραμμαρίων και έναν 
ηλεκτρονικό ζυγό.

Η σύλληψή του έγινε ύστερα από 
πολυήμερη παρακολούθηση κατό
πιν σχετικών πληροφοριών. Την ί
δια ημέρα, πάλι στη Νεάπολη, συ
νελήφθη ο Αλβανός Backa Alek- 
sander το υ  M iha lle  και της 
Dimitrula ετών 28, γνωστός του 
Καραδήμα, να κατέχει, προσερχό- 
μενος στο σπίτι του, έναν ταξιδιω
τικό σάκκο που περιρίχε τέσσερις 
νάιλον σακούλες με ακατέργαστη 
κάνναβη, βάρους 4.595 γραμμα
ρίων.

Ο Αλβανός πήγαινε στο σπίτι του 
μαζί με τον επίσης Αλβανό σύνερ
γό του Boraku Nikolin 22 ετών ο ο
ποίος μόλις αντιλήφθηκε τον επι
κείμενο αστυνομικό έλεγχο ετρά- 
πη σε φυγή σπάζοντας τον υαλο
πίνακα της κεντρικής εισόδου της 
πολυκατοικίας όπου δ ιέμ ενε  ο 
Backa.

Από την προανάκριση προέκυψε 
ότι οι δύο Αλβανοί διακινούσαν με
γάλες ποσότητες ακατέργαστης 
κάνναβης, τουλάχιστον τον προη
γούμενο μήνα στην Αθήνα και τον 
Πειραιά.

Για τη διάθεση των ναρκωτικών 
και προς εξεύρεσ η αγοραστών 
χρησιμοποιούσαν τον Καραδήμα ο 
οποίος μάλιστα για τη συνεργασία 
είχε μισθώσει την οικία που έμενε 
ο Backa, είχε αγοράσει έπιπλα και 
κινητό τηλέφωνο στο όνομα του 
Backa. Οι συλληφθέντες οδηγήθη
καν στον εισαγγελέα Πλημ/κων 
Πειραιά. □

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/τίνος Κούρος
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Γην και ύδωρ

Κατά την αρχαία περσική συνήθεια ο υποτασσόμενος, έπρεπε να 

προσφέρει "γην και ύδωρ" σαν σημείο υποταγής. Με την παραπάνω 

συνήθεια συνδέεται και το εξής γεγονός: Ο Δαρείος μετά την αποτυχία 

του Μαρδονίου, νευρίασε αφάνταστα και παίρνει την απόφαση να τι

μωρήσει τους Αθηναίους και τους Ερετριείς και να υποτάξει την Ελλάδα. 

Διατάζει να ετοιμαστεί αμέτρητος στρατός και στόλος. Συγχρόνως 

στέλνει κήρυκες στην Ελλάδα, για να ζητήσουν “γην και ύδωρ". Η δύναμη 

των Περσών και ο θρύλος γύρω από την αριθμητική τους υπεροχή ήταν 

τόσο μεγάλη, ώστε μόνον το όνομά τους έσπερνε το φόβο και τον 

τρόμο στους Ελληνες. Ετσι πολλές πόλεις της Ελλάδας και σχεδόν όλα 

τα νησιά - ακόμη και η παντοδύναμη τότε Αίγινα - έδωσαν "γην και 

ύδωρ". Αλλά οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες όχι μόνον δεν φοβήθηκαν, 

αλλά παρά τα διεθνή έθιμα, σκότωσαν τους κήρυκες του βασιλιά. Λέ

γεται μάλιστα, ότι οι μεν Αθηναίοι τους έριξαν σε πηγάδι, οι δε Σπαρ

τιάτες σε βάραθρο και τους είπαν ειρωνικό:

"Πάρετε τώρα εσείς οι ίδιοι γην και ύδωρ". ΙΠ,Χατζή, Γενική Ιστορία).

Τω κρατίστω
Λένε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, σε κάποια στιγμή που είχε διαύγεια, 

γιατί στην ασθένεια του είχε χάσει τις αισθήσεις του, εξουσιοδότησε 
τον Πέρδικα να πάρει τη σφραγίδα του.

Αλλά όταν τον ρώτησαν ποιον ήθελε να αφήσει στο θρόνο του, α

πάντησε: -Τω κρατίστω...

Πατρίκιοι και Πληβείοι
Η ενότης του ρωμαϊκού λαού στηριζόταν στη θρησκεία. Επομένως 

δε μπορούσε ν'ανήκουν στους ρωμαίους πολίτας οι ξένοι, οι οποίοι έ 

παιρναν μέρος μόνο στις δημόσιες τελετές και γιορτές. Ετσι ολόκληρος 

ο πληθυσμός της Ρώμης είχε διαιρεθή σε δύο ομάδες. Τους κυρίως 

πολίτες ή πατρικίους, οι οποίοι ήσαν μέλη των οικογενειών, των γραμ

μένων στις φρότρες και τους πληβείους, οι οποίοι επειδή δεν είχαν 

κανένα θρησκευτικό δεσμό με τους Πατρικίους, εθεωρούνταν σαν ξέ

νοι στην πόλη και δεν απολάμβαναν αστικό και πολιτικό δικαιώματα. Οι 

Πατρίκιοι ήσαν κυρίαρχοι όλων, ενώ οι πληβείοι ήσαν φτωχοί. Γι'αυτό 
για δύο αιώνες η εσωτερική ιστορία της Ρώμης περιορίζεται στους α

γώνες μεταξύ πατρικίων και πληβείων. Σήμερα οι όροι πληβείος και πα

τρίκιος χρησιμοποιούνται προς δήλωση φτώχειας και έλλειψης δικαιω

μάτων αλλά και πλούτου αντίστοιχα.

Βάνδαλοι -  Βανδαλισμοί
Οι Βάνδαλοι είναι μια από τις ξεχωριστές φυλές - βάρβαροι - που 

κατάστρεψαν ή λέγεται πως κατάστρεψαν τον Λατινικό πολιτισμό και 

τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι Βάνδαλοι έχουν τη φήμη ότι επιδίδονταν 

στις καταστροφές από απλή ευχαρίστηση. Η φήμη του βανδαλισμού 
τροφοδοτήθηκε Κυρίως από την ανάμνηση της κατάληψης της Ρώμης 

1455 μ.Χ.) από τους Βανδάλους με τον Γενζέριχο. Ενώ έχει αποδειχθεί 

ότι η αρχαία Ρώμη καταστράφηκε μετά από ένα αιώνα από τους τρο
μερούς πολέμους που έγιναν ανάμεσα στο Βυζαντινό στρατό του Ιου
στινιανού και στους Οστρογότθους.

Γ ιατί
λέμε έτσι

Είπατε τω  βασιλεί
Ο ρομαντικός και αρχαιολότρης αυτοκρότορας Ιουλιανός ο παραβά- 

της, έβαλε τα δυνατό του να αναβιώσει την αρχαία θρησκεία της οποίας 

το τελειωτικό χτύπημα κατάφερε ο Χριστιανισμός. Η Πυθία, δίνει τον 

τελευταίο και απελπιστικό χρησμό στον απεσταλμένο του αυτοκράτο- 

ρα, που αποτελεί και το κύκνειον άσμα του Μαντείου των Δελφών:
Είπατε τώ βασιλεί χαμαί πέσε δαίδαλος αυλό

Ουκέτι φοίβος έχει καλύβαν, ου μόντιδα δάφνην,

ου παγόν λαλέουσιν, απέσβετο και λάλον ύδωρ.

Ισως ο χρησμός να μη δόθηκε ποτέ. Η παράδοση όμως τον εδη- 

μιούργησε για να εκφρόσει την κατάπτωση του φημισμένου Μαντείου.

Σαν σ 'αρέσ η μπάρμπα-Λάμπρο 
ξαναπέρνα από την Αντρο

Ο Λάμπρος Κατσώνης ήκμασε κατά το τέλος του 18ου αιώνα. Το 

1787 η ρωσική κυβέρνηση του εμπιστεύθηκε κίνημα στην Μεσόγειο με 

σκοπό τη δημιουργία αντιπερισπασμού κατά των Τούρκων. Κατά την 

ναυμαχία της Ανδρου ο στολίσκος του Κατσώνη διαλύθηκε και ο ίδιος 

μόλις κατόρθωσε να σωθεί, πληγωμένος, πάνω σε πλοίο του φίλου του 

Παταρόκη. Οι Υδραίοι, που αποτελούσαν τα πληρώματα του Τουρκικού 

στόλου, εστιχούργησαν το παροιμιώδες: “Σαν σ'αρέσει Μπόρμπα-Λό- 

μπρο ξαναπέρνα από την Ανδρο".

Αυτά συμβαίνουν και εις Παρισίους
Ο Κωλέτης, που διετέλεσε πρωθυπουργός στα χρόνια του Οθωνα, 

είχε παραμείνει στο Παρίσι πολλά χρόνια ως πρεσβευτής της Ελλάδας. 
Οταν ήθελε να δικαιολογήσει κάποιο άτοπο που συνέβαινε στην Ελλάδα 

έλεγε: "αυτά συμβαίνουν και εις Παρισίους". Τη φράση τη λέμε ειρωνικό 

και για παρηγοριό κάποιου που παραπονείται για οποιοδήποτε άτοπο.

Ομηρικοί καυγάδες
Ο Ομηρος στα αθάνατα έπη του παρουσιάζοντας τις άγριες μάχες 

του μεταξύ Ελλήνων και Τρώων είναι τόσο παραστατικός, λεπτομερεια

κός και τόσα πολλά λένε οι ήρωές του λίγο προ της κονταρομαχίας, 

ώστε σήμερα όταν γίνονται καυγάδες που η διάρκεια τους είναι μεγάλη 
και που συμπλέκονται πολλοί να λέμε την παραπάνω φράση.

Ανθρακες ο θησαυρός
Ο λαός πιστεύει ότι υπάρχουν θησαυροί κρυμμένοι σε διάφορα ση

μεία της γης και ότι γενικώς οι θησαυροί φρουρούνται από στοιχειά, 

αράπηδες ή δράκους. Κοινή είναι και η δοξασία ότι σε πολλά άτομα, 

στον ύπνο, αποκαλύπτονται τα σημεία που είναι κρυμμένος ο θησαυρός 

με την προϋπόθεση ότι εκείνος που θα δει το όνειρο δεν πρέπει να 

το ανακοινώσει σε κανένα, γιατί τότε τα χρήματα μεταβάλλονται σε 
κάρβουνο. Από δω και οι ηαροιμιώδεις φράσεις:

"Ο θησαυρός μας κάρβουνα", "το μάλι γίνη κάρβουνα" (παραλλαγή της 

Καρπάθου!, οι οποίες είναι παραφράσεις της αρχαίας παροιμίας "άν

θρακες ο θησαυρός" που συναντάται σε πολλούς αρχαίους συγγραφείς 

με δ ιάφορες μορφές.

□
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Αυτοί οι άνθρωποι 
δε ζητούν τη βοήθεια σας... 

πεθαίνουν γι’αυτή!
Εμφύλιος πόλεμος στη Σομαλία. Πλημμύρες στο Περού. 
Εκατομμύρια πρόσφυγες στη Ρουάντα. Εικόνες φρίκης 
που μας συγκινούν αλλά τις ξεχνάμε γρήγορα ίσως γιατί 
βρισκόμαστε μακριά... Κι όμως κάποιοι βρίσκονται συνέ
χεια κοντά τους.
Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ που παρέχουν δωρεάν ιατρική 
βοήθεια, δημιουργούν την απαραίτητη υγειονομική υπο
δομή και συμβάλλουν στην προώθηση της αλληλεγγύης 
μεταξύ των ανθρώπων. Μια προσπάθεια που βασίζεται 
κυρίως στις συνδρομές, δωρεές και χορηγίες ευαισθητο
ποιημένων ανθρώπων. Με σημαντικές δραστηριότητες,

Π Ω Σ  Μ Π Ο Ρ Ε ΙΤ Ε  Ν Α  Β Ο Η Θ Η Σ Ε Τ Ε

Μέσω τραπέζης: Κάνοντας κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς 
λογαριασμούς:
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. Λογ/σμού: 435-01-001400-33 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. Λογ/σμού: 376-00-377 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ: Αρ. Λογ/σμού: 104-00-2786014420 
Αν γίνει κατάθεση μέσω τράπεζης, ενημερώστε μας οπωσδήποτε το συντομό
τερο στο τηλ. 5 200 500 για να μπορέσουμε να σας στείλουμε την απόδειξη και 
το τριμηνιαίο περιοδικό μας.

ΓΙΑΤΡΟΙ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

τόσο στο εξωτερικό (Αιθιοπία, Σομαλία, Ζάμπια, 
Κουρδιστάν, Γιουγκοσλαβία, Ρουάντα κ.ά.), όσο και στον 
ελλαδικό χώρο.
Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ με τη δική σας βοήθεια σπεύ
δουν σε ολόκληρο τον κόσμο, για να προσφέρουν τις υπη
ρεσίες τους όπου αυτές χρειάζονται. Μια ελάχιστη συν
δρομή - αξίας 5.00,0 δραχμών - αποτελεί την κινητήρια 
δύναμη για να γιατρευτούν χιλιάδες άνθρωποι που έχουν 
ανάγκη από προστασία, φροντίδα και ένα χαμόγελο. 
Κάντε λοιπόν και σεις την αγάπη σας πράξη!

Τηλεφωνήστε στο 5200500

Δελτίο  Πληρωμής με Πιστωτική Κάρτα
Επιθυμώ να πληρώσω τη συνδρομή μου μέσω της πιστωτικής μου κάρτας,

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ................................................................................................................

ΠΕΡΙΟΧΗ: .........................................................  Τ.Κ.: ............................................

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ......................................................  ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

VISA □  ΕΜΠΟΡΟΚΑΡΤΑ □

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ .................  .......... ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ....

5.000 δρχ □  10.000 δρχ. □  15.000 δρχ. □  20,000 δρχ. □  ΑΛΛΟ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ: ΜΗΝΙΑΙΑ □  3ΜΗΝΙΑΙΑ □  6ΜΗΝΙΑΙΑ □  ΕΤΗΣΙΑ □  ΕΦΑΠΑΞ □

Υπογραφή:...........................................................  Ημερομηνία: ...............................

Κόψτε και στείλτε το Δελτίο Πληρωμής στη διεύθυνση ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩ ΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ, Στουρνάρη 5 7,104 32 Αθήνα.
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Επαγγελματικός προσανατολισμός

Β ι β λ ι ο θ η κ ο ν ό μ ο ς
Ο βιβλιοθηκονόμος επιλέγει, αγοράζει, οργανώνει και συντηρεί με συστηματικό τρόπο 

το έντυπο και μη έντυπο υλικό μιας βιβλιοθήκης.

Φύση εργασίας
0  βιβλιοθηκονόμος εκτελεί τις ακόλουθες εργασίες:

* διαλέγει και αγοράζει το υλικό, το οποίο απαρτίζει το περιεχόμενο 
της βιβλιοθήκης

* καταγράφει με πληρότητα και σαφήνεια και ταξινομεί τα εισαγό- 
μενα έντυπα, σύμφωνα με ορισμένους κανόνες καταλογογράφησης και 
με σύστημα ταξινόμησης που έχει γίνει δεκτό σε όλο τον κόσμο

* ετοιμάζει καταλόγους και καρτέλες βιβλίων, για να βοηθήσει τους 
αναγνώστες στην εύρεση της πληροφορίας που ζητούν

* εκδίδει κάρτες για το δανεισμό των βιβλίων

* παρακολουθεί τη συντήρηση των βιβλίων

* ενημερώνει το κοινό για ό,τι καινούργιο κυκλοφορεί

* ενθαρρύνει τον αναγνώστη στη χρήση της βιβλιοθήκης με διαλέ
ξεις, διαφημίσεις κ,λ.π.

* συνεργάζεται με άλλες βιβλιοθήκες, για να διευκολύνει τον ανα

γνώστη να χρησιμοποιεί και άλλες συλλογές, απαντά σε ερωτήσεις που 
γίνονται από το τηλέφωνο ή με αλληλογραφία

* συμμετέχει σε προγράμματα ανταλλαγής εκδόσεων μεταξύ των 
βιβλιοθηκών.

Ανάλογα με το μέγεθος της συλλογής και την κίνηση της βι

βλιοθήκης οι πάρα πάνω εργασίες μπορούν να γίνουν από ένα πρόσωπο 

ή και να κατανεμηθούν σε περισσότερα. Στις περιπτώσεις κατανομής 

των εργασιών μιας βιβλιοθήκης υπάρχει υπεύθυνος του τμήματος πα

ραγγελιών, υπεύθυνος καταλογογράφησης και ταξινόμησης, υπεύθυνος 

δανειστικού τμήματος, υπεύθυνος πληροφοριακού τμήματος. Επίσης έ 

νας βιβλιοθηκονόμος είναι δυνατόν να ειδικευτεί σε ορισμένο είδος βι
βλιοθήκης, όπως παιδικής, ιατρικής, υπουργείων, οργανισμών κ.λ.π.

Συνθήκες εργασίας
Ο βιβλιοθηκονόμος εργάζεται σε μια μεγάλη αίθουσα, όπου επικρα

τεί ησυχία και τάξη με καλές συνθήκες φωτισμού, αερισμού και θέρ

μανσης. Αλλοτε εργάζεται μόνος του στο γραφείο του και σε ξεχωρι- 

στό χώρο και άλλοτε εξυπηρετεί τους αναγνώστες στα διάφορα 

τμήματα (δανειστικό, πληροφοριακό, αναγνωστήριοΙ. Πολλές φορές ε 
πίσης είναι υποχρεωμένος να μετακινείται, να μεταφέρει βάρη, να α
νεβαίνει σκάλες κ.λπ.

Προσόντα
Ο βιβλιοθηκονόμος θα πρέπει να έχει γενική μόρφωση, να είναι ευ

προσήγορος και εξυπηρετικός, να διαθέτει διοικητικές ικανότητες, να 
είναι μεθοδικός, να έχει οργανωτικό πνεύμα και να αγαπά τα βιβλία.

Εκπαίδευση
Οι απόφοιτοι Λυκείου που επιθυμούν να γίνουν βιβλιοθηκονόμοι μπο

ρούν να φοιτήσουν στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας της Σχολής Διοίκησης 
και Οικονομίας που λειτουργεί στα ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Κατά 

τη διάρκεια των σπουδών το Τμήμα αυτό χωρίζεται σε δύο κατευθύν

σεις: αΙ Γενικής Βιβλιοθηκονομίας και βΙ Τεκμηρίωσης και αυτοματισμού 
βιβλιοθήκης.

Η φοίτηση διαρκεί έξι εξάμηνα και ακολουθείται από ένα εξάμηνο 

πρακτικής εξάσκησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου 

και να έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα γενικής αξιολόγησης Γ  ή 
Δ' Δέσμης για να συμμετάσχουν στις Γενικές Εξετάσεις.

Τομείς απασχόλησης
Σήμερα ανάλογα με το αναγνωστικό κοινό που εξυπηρετούν υπάρ

χουν πολλοί τύποι βιβλιοθηκών, εθνικές, δημοτικές, παιδικές, σχολικές, 

πανεπιστημιακές και βιβλιοθήκες εκπαιδευτικών και άλλων ιδρυμάτων. 

Υπάρχουν ακόμα και κινητές βιβλιοθήκες που περιοδεύουν στις διάφο

ρες περιοχές της Ελλάδας. □
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Μόνιμες Στήλες

Η αλληλογραφία μας

□
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΠΙβΚΔΡΗΧΗ

2 0  κ. Κρεμιλάς Ευάγγελος ευχαριστεί θερμά τον οδηγό του πληρώ
ματος περιπολικού της Χαλκίδας, ο οποίος, στις 12 Νοεμβρίου 

και ώρα 3.50' τη νύχτα το βοήθησε σε σοβαρό πρόβλημα υγείας 

που αντιμετώπισε.
ΙΣ3 Το Δ.Σ και τα μέλη του επαγγελματικού συλλόγου Στούπας, ευχα

ριστούν την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας και ιδιαίτερα το 

Διοικητή και όλο το προσωπικό του Α.Τ. Καρδαμύλης για τις προ
σπάθειες που κατέβαλαν και τις υπηρεσίες αστυνόμευσης που 
πρόσφεραν στην περιοχή τους κατά τη θερινή περίοδο 1995 και 

εύχονται σε όλους Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές.

Κ Ι Ο κ. Χαρίλαος Χαραβόπουλος ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στο Ωραιό- 

καστρο Θεσ/νίκης, συγχαίρει το προσωπικό του Β' Τμήματος 
Τουριστικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, το οποίο συνέλαβε 

πελότη-δράστη που διέφυγε λάθρα μετά από 22ήμερη παραμονή 

του στο ξενοδοχείο.
Κ  Ο κ. Γ. Κοφσιανίδης, κάτοικος Θεσ/νίκης ευχαριστεί και συγχαίρει 

το προσωπικό του Ε' Τ.Α Θεσ/νίκης καθώς και του ΤΑ Κο
μοτηνής για την εξιχνίαση κλοπής που διαπράχθηκε σε βάρος της 

επιχείρησής του.
Κ Τ ο  Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες 

προς όλο το προσωπικό του Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου, 
που χάρη στα συντονισμένα μέτρα και ενέργειές τους εξαρθρώ
θηκε σπείρα κακοποιών που με περίτεχνες ενέργειες κατόρθωναν 
να εξαπατούν τους υπαλλήλους και να προκαλούν σοβαρή βλάβη 

της περιουσίας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

12)0 Υπουργός Εσωτερικών της Ρουμανίας κ. Dorou loan Taracila, σε 
ευχαριστήρια επιστολή του προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης 
κ. Σήφη Βαλυράκη αναφέρει: "Εξοχώτατε Λαμβάνω την τιμή να 

σας απευθύνω τις πιο θερμές ευχαριστίες για την αξιόλογη φιλο
ξενία που προσφέρθηκε στην αντιπροσωπεία που εκπροσώπησε 
το Ρουμανικό Υπουργείο Εσωτερικών κατά τη διάρκεια της συμμε
τοχής μας στις δραστηριότητες του 3ου Βαλκανικού Συνεδρίου 
της Αστυνομικής Αθλητικής Ενωσης που πραγματοποιήθηκε 

πρόσφατα στην Αθήνα. Παράλληλα θα θέλαμε να σας απευθύνουμε 

ειλικρινή συγχαρητήρια για τον τρόπο διεξαγωγής της 1 ης διορ
γάνωσης του Βαλκανικού Αστυνομικού Μαραθωνίου όπως 

επίσης και για τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Ελλάδας Ρουμα

νίας, που έλαβε χώρα στα πλαίσια του Βαλκανικού Ποδοσφαιρικού 
Πρωταθλήματος. Θεωρούμε ότι οι δραστηριότητες που διεξάγο

νται στα πλαίσια της Βαλκανικής Αστυνομικής Ενωσης, έχουν μια 
σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη των παραδοσιακών δεσμών 
φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης 

και Εσωτερικών σ'αυτή τη ζώνη του κόσμου".

21 Το Δ.Σ. της Ενωσης Αποστράτων Κατωτ. Αστυνομικών Δυτ. 
Αττικής εύχεται στους εν ενεργεία αστυνομικούς και τις οικογέ- 

νειές τους καθώς και στους αποστράτους, ευτυχισμένο και δη
μιουργικό το 1996. Η Ενωση λειτουργεί από το 1990 και καλεί κάθε 

ενδιαφερόμενο συνάδελφο ε.α. να ενταχθεί στους κόλπους της (η 
διεύθυνση της Ενωσης: Ιερά Οδός 314, Αιγάλεω τηλ. 5311838).

2 0  σύνδεσμος φιλάθλων Παναθηναϊκού "Χανιά Club-Θύρα 13", συγ

χαίρει την Ελληνική Αστυνομία και ιδιαίτερα τις Αστυν. Διευθύν
σεις Χανίων και Ηρακλείου για την άψογη οργάνωσή της όσον 

αφορά τον τρόπο προστασίας των πούλμαν και των εκδρομέων ο

παδών του ΠΑΟ από Χανιά, Ρέθυμνο και Κίσσαμο, στο Ηράκλειο ό
που μετέβησαν για την παρακολούθηση του αγώνα μπάσκετ που 
έγινε πρόσφατα μεταξύ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ.

2 0  Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Πατρών κ. Σπύρος Καραχάλιος, 
εκφράζει την ικανοποίησή του προς όλο το προσωπικό της Αστυν. 
Δ/νσης Αχαϊας για την άψογη τήρηση των μέτρων τάξη, την πρό
ληψη επεισοδίων από περιθωριακά άτομα και την αυτοσυγκράτηση 
που επέδειξαν ακόμα και σε στιγμές έντασης, προστατεύοντας 

την τάξη και την κοινωνική γαλήνη του Πατραϊκού Λαού.

2 0  Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας και Αθλησης 
Δήμου Ροδου κ. Κάλλιστος Διακογεωργίου, εκφράζει τα συγχα

ρητήριά του προς την Αστυνομική Διεύθυνση Ρόδου και προς 
το Διοικητή Τροχαίας Ρόδου για την πρόθυμη και άμεση ανταπό
κρισή τους να ενημερώσουν την Ροδιακή κοινή γνώμη σχετικά με 
την πρόληψη ατυχημάτων στο νησί τους. Για τον ίδιο λόγο εκφρά
ζουν τις ευχαριστίες τους και τα μέλη του "Συλλόγου Αναπτύξεως 
Ρόδου" οι οποίοι είχαν και την πρωτοβουλία αυτής της εκδήλωσης.

2  Το Δ.Σ του Συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης με 

ειλικρινή αισθήματα θαυμασμού και συγκίνησης, ευχαριστεί τους 
ποδοσφαιριστές και παράγοντες των ομάδων της Ελλη
νικής Αστυνομίας και της ομάδας Ιπποκράτης" του Νοσοκομείου 
Αλεξ/πολης, ιδιαίτερα δε τους πρωτεργάτες κ.κ. Ντούσκα Νικόλαο 

και Αλέξ. Πολυχρονίδη για την οικονομική ενίσχυση προς το σύλ

λογό τους από τα έσοδα της φιλικής συνάντησής τους.

2 Α π ό  την Πρεσβεία της Λ .Δ της Κίνας στην Αθήνα λάβαμε την πα
ρακάτω ευχαριστήρια επιστολή που απευθύνεται προς τον Αστυν. 
Δ/ντή Ηρακλείου κ. Δημήτριο Τεμπέλη, την οποία και δημο

σιεύουμε. " Με την παρούσα επιστολή, επιθυμούμε να σας εκφρά- 
σουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια για την άψογη διοργάνωση, ε 

τοιμότητα και συνεργασία του Προσωπικού της Δ/νσής σας. Να ε ί
στε σίγουροι ότι ο Πρόεδρος της Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης της ΛΔ. 
της Κίνας, κ. QIAO SHI, η ακολουθία του και εμείς διατηρούμε τις 

καλύτερες εντυπώσεις και αναμνήσεις από τη διαμονή μας στην 
Κρήτη. Ελπίζουμε να έχουμε στενούς δεσμούς ανάμεσά μας, και 

καλή συνεργασία στο μέλλον".
2 0  πρύτανης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. Νικόλαος 

Χρήστος Μαρκάτος, σε ευχαριστήρια επιστολή του προς τον Α
στυν. Α' κ. Γεώργιο Ανδρουτσόηουλο, μεταξύ άλλων αναφέ

ρει: "Παρακαλώ δεχθείτε εκ μέρους μου και εκ μέρους της οργα
νωτικής επιτροπής, τις θερμές μου ευχαριστίες και την εκτίμησή 

μας για τα άρτια μέτρα ασφαλείας τα οποία ελάβατε κατά τη διάρ
κεια του διεθνούς συνεδρίου "ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ" που πραγμα

τοποιήθηκε στην Αθήνα πρόσφατα".

2 0  Αρχιμανδρίτης του I. Ν. Αγίου Δημητρίου Δροσιάς κ. Αμβρόσιος 
Αθανασίου, ευχαριστεί θερμά το Υπουργείο Δημ. Τάξης για την α
ποστολή της Φιλαρμονικής της Ελληνικής Αστυνομίας στον 

εορτασμό του Προστάτη του Ναού. Π

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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Μόνιμες Στήλες

ελευΰερεε ώρεε
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Τον υπονοεί και ο οικουμενικός.
2. Αυλάκι για πότισμα - Πόλη στον 

Πόντο.
3. Εδρα του Δαλάι Λόμα - Κατοι

κούσε στα ...Τάρταρα - Αλφόνς... Γάλ
λος μυθιστοριογράφος (1808-1890).

Α. Υποδιαίρεση του εκτάριου - Με
τράει και το ...ναυτικό - Ερημος της Ιν
δίας,

5. Προστακτική για ...παίδες Ελλήνων 
- Νησί των Βόρειων Σποράδων.

6. Διαιτητικό... δημητριακά - Τα αρχι
κά της λυρικής σκηνής - ...Καίρ: Αρα
βική εφημερίδα.

7. Μ εταφορικά το αδ ιέξοδο  - 
...Μπούα: Παλιός αθλητής δρόμου - 
Μάρκα τζούκ - μποξ.

8. Το κρατούν σε... ψαλμωδίες - Α
φρικανική χώρα - Καύσωνας.
9. Παγωμένοι οι πόλοι της - Σρι....:Ε

κεί δρούν αυτονομιστές Ταμίλ - Σαν 
(καθ.).

10. Κατοικούν σε ευρωπαϊκή χερσό
νησο - ...Ουέλες: Γνωστός αμερικα- 
νός ηθοποιός.

11. Σύντομος ...άγιος - Μέρος του 
ανθρώπινου σώματος - Γλυκύτατο 
...το θέλει ο ψαλμός (καθ.).

12. Κύριος σε φάκελο - Αδελφή του 
Οσιρη - Το όνομα ενός Φλέμινγκ.

13. Ο Πύργος του...σήμα’ κατετεθέν 
για μια πόλη - Χειμωνιάτικοι καρποί.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Απασχολούν τον ΟΗΕ.
2. Τις λένε...στον πνευματικό - Πα

ράλληλοι...: Εργο του Πλούταρχου.
3. Παλιά μάρκα αυτοκινήτου - Από

δοση αξιώματος μετά από ψηφοφο
ρία - Αφωνη ...Σοφία.

Α. 5ος γιος του Σημ - Σκιά... βασιλιά

δων - Την αγάπησε ο Λέανδρος.
5. Δείχνει - Η αφοσίωση στο Θεό 

για... Τούρκους - Το όνομα του Ζολά.
6. Είδος μεγάλου ελαφιού - Πνεύμο

νας... πόλης.
7. Στοιχείο που ανακαλύφθηκε από 

τους Κιουρί - Το λέει ο... Ζαμπέτας - 
Κομψός (ξ.λ.).

8. Τρώγεται κι έτσι η ντομάτα - Ηταν 
η έδρα του Μάο - Μόριο.

9. Γλύκισμα από σουσάμι και μέλι - 
Δεν τρώνε... σε περίοδο νηστείας.

10. Ιερή σύνοδος - Νησί της Δανίας 
- Μεταξύ πόρτας και ...τοίχου.

11. Και τέτοιο... γράμμα σε σταυρό
λεξο - Ομοια ποιοτικά - Κι έτσ ι τα 
σύνορα.

12. Ιδιόμορφο χωριό της Θήρας - 
Τον ...κούρεψε η Δαλιδά - Υποθετικό.

13. Πάει μαζί με τη... μόρα - Ο Ηλίας 
στο...χωριό - Αρχαίο Αττικό νόμισμα.

♦ 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 ♦

ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ...
Τα πιο επικίνδυνα ζώα του κόσμου 

(εκτός από τον άνθρωπο), είναι τα ε 
λώδη κουνούπια του γένους Plas
modium, τα οποία, αν εξαιρέσουμε 
πολέμους και ατυχήματα, είναι πιθα
νόν υπεύθυνα, άμεσα ή έμμεσα, για 
το 50% όλων των ανθρώπινων θανά
των από τη Λίθινη Εποχή.
Ακόμα και σήμερα, παρά τη μεγά

λης εκτάσεως εκστρατεία για να α
φανιστούν, τουλάχιστον 200.000.000 
άνθρωποι μολύνονται από την επιδη
μία κάθε χρόνο και πάνω από 
1.000.000 μωρά και παιδιά πεθαίνουν 
ετησίως από ελονοσία, μόνο στην Α
φρική.

ΛΥΣΗ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ, 2. ΑΜΑΡΑ - Α- 
ΜΑΣΕΙΑ, 3. ΛΑΣΑ - ΑΔΗΣ - ΚΑΡ, Λ. ΑΡ - ΜΙΛΙ - 
TAP, 5. ΙΤΕ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ. 6. ΣΙΚΑΛΗ - ΕΛΣ - ΑΛ. 7. 
ΤΕΛΜΑ - ΑΚΙ - ΑΜΙ, 8. ΙΣΟ - ΜΑΛΙ - ΚΑΨΑ, 9. ΓΗ - 
ΛΑΝΚΑ-ΩΣ, 10. ΙΒΗΡΕΣ - ΟΡΣΟΝ, 11.Α Ι-Ω 
ΜΟΣ - ΕΑΡ, 12. ΚΟΣ - ΙΣΙΔΑ - ΙΑΝ, 13. ΑΙΦΕΛ - ΚΑ
ΣΤΑΝΑ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΑ, 2. ΑΜΑΡΤΙΕΣ - ΒΙΟΙ, 
3. ΝΑΣ - ΕΚΛΟΓΗ - ΣΦ, 4. ΑΡΑΜ - AM - ΗΡΟ, 5. ΝΑ 
- ΙΣΛΑΜ - ΕΜΙΛ, 6. ΑΛΚΗ - ΑΛΣΟΣ, 7. ΡΑΔΙΟ - Α
ΛΑ - ΣΙΚ. 8. ΩΜΗ - ΠΕΚΙΝΟ - ΔΑ, 9. ΠΑΣΤΕΛΙ - 
ΚΡΕΑΣ, 10. ΙΣ - ΑΛΣ - ΚΑΣΑ - ΝΕΚΡΟ - ΑΑ - ΟΡΙΑ, 
12. ΟΙΑ - ΣΑΜΨΩΝ - ΑΝ, 13. ΣΑΡΑ - ΛΙΑΣ - ΜΝΑ.
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Τ^ΟΟμΒρ

' Ερχονται. Κάτσε γρήγορα κάτω από το μήλο.

Θυμάσαι τότε που αγωυιούσαμε' 
να πει την πρώτη της λέξη;·

Εμπρός παππού. Στο κρεβάτι!

Πώς οου φάνηκε μπαμπά αυτή η ινδιάνικη 
πολεμική κραυγή;

Μέχρι να μου αγοράσει ο μπαμπάς άλλο 
ενυδρείο, δεν μπορείς να πλϋνεις.

Εμπρός, φύσα!
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Μ Η Ν ΙΑ ΙΟ  Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο  ΤΟ Υ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ Υ  Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ Σ  Τ Α Ξ Η Σ  
Αριστοτέλους 175, 112 51, Αθήνα

Διβυθυντής: Αστ/μος Α' Χρηστός Μακρής, Αρχισυντάκτης: Αστ/μος Β' Γεώργιος Μποϋρχας, Βοηθ. Αρχισυντάκτη: Ανθ/μος Κων/νος Καραγιάννης, Σύνταξη: 
Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας, Π.Υ. Αφροδ. Κοκκίνου, Αρχ/κας Κων/νος Κούρος, Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης, Γραμματεία: Υηαστ/μος Α - Κων/νος Δανούσης, 

ΠΎ. Μαρία Κωνσταντοπούλου, Π.Υ. Μ αρία Μπρακούλια, Π.Υ. Κων/νος Πλευριτάκης, Διαχείριση: Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη, Διεκπεραίωση: Π.Υ. Γεώργιος Βόλης, 

Π.Υ. Φώτιος Μ ακροζαχόπουλος, Φωτογραφίες: Αρχ/κας Μιχάλης Ραφτόπουλος, Αστ/κας Αθανάσιος Καλούδης, Αστ/κας Ευάγγελος Παπατσίμηας.

Τηλέφωνα: Δ/ντής: 8672573, Αρχισυντάκτης: 8654.654, Συντάκτες: 8674.230, Γραμματεία: 8676.401, Διαχείριση: 8655505, Διεκπεραίωση: 8677.074, Fax 8676.633 

Φιλμς - Μοντάζ - Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία: Π Η Γ Α Σ Ο Σ  Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η  &  Ε Κ Τ Υ Π Ο Τ Ι Κ Η  Α . Ε . ,  Μ π ε ν ά κ η  & Α γ. Ν ε κ τ α ρ ίο υ  -  Χ α λ ά ν δ ρ ι .

Γ· Αστυνομική Επιθεώρηση" δέχεται για δημοσίευση άρθρα, μελέτες και επισημάνσεις που είναι πρωτότυπες, προέρχονται 
από μετάφραση ή αποτελούν διασκευή πάνω σε θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα την Αστυνομία και την Κοινωνία μας 
γενικότερα. Οι υποβαλλόμενες συνεργασίες, που δεν πρέπει να ξεπερνούν τις οκτώ δακτυλογραφημένες σελίδες, συνοδεύονται 
από ανάλογο φωτογραφικό υλικό και υπογράφονται από το συγγραφέα, ο οποίος έχει και την ευθύνη για το περιεχόμενο. Για τη 
δημοσίευση της ύλης, αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή του Περιοδικού, ύστερα από εισήγηση του Αρχισυντάκτη.
Σε κάθε περίπτωση, τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών του περιοδικού, απηχούν τις δικές τους απόψεις και δεν εκφράζουν 

απαραίτητα τις επίσημες θέσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
Κείμενα, που δημοσιεύονται ή όχι, δεν επιστρέφονται.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ

Για την καταχώριση διαφημίσεων διατίθενται τα εσώφυλλα του εξωφύλλου, εσωτερικές τετράχρωμες και ασπρόμαυρες σελίδες. 
Ο ωφέλιμος χώρος κάθε σελίδας είναι: 25,6 X 18 cm. Οι τιμές των διαφημίσεων έχουν καθορισθεί ως εξής:
Ιο  εσώφυλλο εξωφύλλου: 200.000 δρχ., 2ο εσώφυλλο εξωφύλλου: 180.000 δρχ.
Ολοσέλιδη τετράχρωμη: 150.000 δρχ., ασπρόμαυρη: 100.000 δρχ.
1 /2  σελίδας τετράχρωμης: 80.000 δρχ., ασπρόμαυρης: 50.000 δρχ.
1 /4  σελίδας τετράχρωμης: 50.000 δρχ., ασπρόμαυρης: 30.000 δρχ.
Για όσους παραγγείλουν τρεις συνεχείς καταχωρίσεις μιας διαφήμισης γίνεται έκπτωση 10%, έξι συνεχείς καταχωρίσεις 15% 

και για δώδεκα συνεχείς καταχωρίσεις 20%. Οι τιμές διαφημίσεων, μετά τον υπολογισμό των τυχόν εκπτώσεων, επιβαρύνονται 
με αγγελιόσημο 20% και ΦΠΑ 18%, ο οποίος υπολογίζεται επί της τιμής προσαυξημένης κατά το ποσοστό του αγγελιοσήμου.
Οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να μας παραδίδουν τις αναπαραγωγές (φιλμς) ή τις μακέτες των διαφημίσεών τους. Στην τελευταία 

περίπτωση οι διαχωρισμοί - αναπαραγωγές βαρύνουν το διαφημιζόμενο.

Οι υπό καταχώριση διαφημίσεις προεγκρινονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του περιοδικού. Μετά την προέγκριση καταρτίζεται 
συμφωνητικό (έντυπο καταχώρισης διαφήμισης) με το διαφημιζόμενο, στο οποίο καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες, ο αριθμός 
των καταχωρίσεων, η θέση, η διάσταση, το χρώμα και το κόστος της διαφήμισης.
Η αξία κάθε καταχώρισης εξοφλείται τοις μετρητοις εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κυκλοφορία κάθε τεύχους, γεγονός 

που πιστοποιείται από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης της αξίας της διαφήμισης δια
κόπτεται η συνεργασία με το διαφημιζόμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι για καταχώριση διαφημίσεων ή για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στη Γραμ
ματεία του περιοδικού (τηλ. 8676.401).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Επιθυμώ να με εγγρόψετε συνδρομητή στο μηνιαίο Περιοδικό "Αστυνομική Επιθεώρηση" (Αριστοτέλους 175, 112 51, Αθήνα), 
για ένα χρόνο (12 τεύχη).
Εστειλα ή εσωκλείω την υπ' αριθμόν........................ ταχυδρομική επιταγή.
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 1.800 Δραχμές (οι συνδρομές εξωτερικού επιβαρύνονται με τα ταχυδρομικά τέλη).
Η αποστολή του Περιοδικού επιθυμώ να αρχίσει από το τεύχος.................................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ...........................................................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .........................................................................................................................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ...........................................  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ............................................  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .......................................

Για άμεση αποστολή επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 8677.074.
(Υπογραφή)

ι— . —_ _ _  : r .  ______ _____ ____________ υ
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