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Σωκράτης Κοσμίδης
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

Ο νέος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, 

γεννήθηκε το 1943 στον Πειραιά.

Δικηγόρος από το 1968 

και στον Αρειο Πάγο από το 1978, 

διετέλεσε Διευθυντής και αρθρογράφος 

της εβδομαδιαίας εφημερίδας "Πειραϊκοί Αντίλαλοι", 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού 

Συλλόγου Πειραιά από το 1984 ως το 1987,

Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου του Ταμείου Ασφάλισης 

Ναυτ. Πρακτόρων και Υπαλλήλων από το 1982 έως το 1989, 

και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εμπορίου 

από το Νοέμβριο του 1993 ως τον Οκτώβριο του 1995.

Αρθρα και μελέτες του έχουν δημοσιευθεί 

στον ημερήσιο και περιοδικό πολιτικό και οικονομικό Τύπο, 

ενώ έχει παρουσιάσει με διαλέξεις 

πολλά νομικά και οικονομικά θέματα.

Είναι έγγαμος με τη Δομνίκη Μυτιληναίου 

και πατέρας δύο παιδιών

Αντιστράτηγος Αθανάσιος Βασιλόπουλος
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας

Ο νέος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 

γεννήθηκε στο Θέρμο της Αιτωλοακαρνανίας, το 1939. 

Στο Σώμα της τέως Χωροφυλακής, κατετάγη το 1958. 

Το 1967, αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών. 

Υπηρέτησε με επιτυχία σε διάφορες υπηρεσίες, 

εκπαιδεύτηκε σε θέματα εγκληματολογίας, 
έλαβε μέρος επανειλημμένως σε διεθνή σεμινάρια 
στην INTERPOL, στο Saint Cloud των Παρισίων, 

ενώ μετεκπαιδεύτηκε στην Ακαδημία Στελεχών 

της Βρεττανικής Αστυνομίας στο Bramshill της Αγγλίας 

και στις εγκαταστάσεις της Scotland Yard του Λονδίνου. 

Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, 

του απονεμήθηκαν πολλές ηθικές αμοιβές. 
Αποστρατεύτηκε το Μάιο του 1990 

με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή 
και επανήλθε στο Σώμα στις 29 Δεκεμβρίου 1993, 

με απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας.
Είναι παντρεμένος με την Αγγελική Λύρα.
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Το νέο σύστημα εκπαίδευσης

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Me την ψήφιση του Ν. 2226/94, ο οποίος αποτελεί αναμφισβήτητα σταθμό στην ιστορία του Αστυνομικού θεσμού 

στην Ελλάδα και εφαρμόζεται από το εκπαιδευτικό έτος 1995 -1996 επήλθαν ριζικές αλλαγές 
τόσο στον τρόπο εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και ιδιωτών και αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών 

όσο και στον τρόπο εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσής των σε όλες τις Σχολές του Σώματος.

Ιστορικό
Η εκπαίδευση και η κατάρτιση του 

ανθρώπινου δυναμικού, κατέχουν 
στρατηγική θέση στο σταυροδρόμι 
των οικονομικών, ερευνητικών, πολι
τιστικών και κοινωνικών εξελίξεων για 
τον εκσυγχρονισμό μιας κοινωνίας.
Οι συντελούμενες αλματώδεις επι

στημονικές, τεχνικές και κοινωνικές 
εξελίξεις, η συνεχής ροή νέων γνώ
σεων και πληροφοριών, οι οποίες εί
ναι συνυφασμένες με την εξέλιξη της 
ανθρωπότητας και του πολιτισμού και 
η επανάσταση στα μέσα ενημέρω
σης και επικοινωνίας, επιφέρουν ση
μαντικές μεταβολές στον τομέα της εκ
παίδευσης και δημιουργούν την ανάγκη 
εφαρμογής της αρχής "συνεχούς εκπαι
δευτικής αλλαγής".

Η εξέλιξη του τρόπου ζωής, τα νέα 
κοινωνικά προβλήματα της εποχής 
μας, η μεθοδικότητα και η επαγγελ
ματικότητα του σύγχρονου εγκλήμα
τος, όπως επίσης και τα καινούργια 
δεδομένα με την Ευρωπαϊκή ολο
κλήρωση, την κατάργηση των συνό
ρων, την ελεύθερη διακίνηση εμπο
ρευμάτων και ανθρώπων, την έξαρ
ση των λαθρομεταναστεύσεων, τη 
διακίνηση των ναρκωτικών, των απα
γωγών, των τρομοκρατικών ενερ 
γειών, τη διακίνηση των όπλων και 
λοιπών παρανόμων πράξεων, ενέρ
γειες οι οποίες υπονομεύουν τη συ
νοχή του κοινωνικού συνόλου και την 
ασφαλή διαβίωση των πολιτών κατέ
στησαν επιτακτική την ανάγκη του θε
σμικού εκσυγχρονισμού και επέβαλ
λαν την άμεση αναμόρφωση του συ
στήματος επιλογής - κατάταξης και 
αναμόρφωσης της εκπαίδευσης του 
αστυνομικού προσωπικού.

Ο σημερινός αστυνομικός για να αντα- 
ποκριθεί στα καθήκοντά του και στη 
δύσκολη αποστολή του στην αντιμετώπι

ση του κοινού και οργανωμένου εγ
κλήματος, πρέπει να είναι πάρα πολύ 
καλά εκπαιδευμένος, με υψηλό και 
διαρκώς ανανεούμενο επίπεδο γνώσης 
και εξάσκησης.

Ο σύγχρονος αστυνομικός πρέπει 
να είναι πράγματι εκπαιδευμένος 
στις σύγχρονες μεθόδους και τακτι
κές στα σύγχρονα όπλα, στη σύγχρο
νη ηλεκτρονική εξέλιξη για να μπορεί 
να σταθεί και να αντισταθεί όρθιος 
στη σύγχρονη παρανομία, να περι- 
φρουρήσει την κοινωνία από μία επι
στημονική οργανωμένη εγκληματικό
τητα χωρίς φραγμούς, χωρίς σύνορα 
και να απαντήσει στις απαιτήσεις των 
καιρών, έτσι ώστε να μπορεί να αντα- 
ποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρο
νης αστυνομίας, της αστυνομίας του 
2 .000 .

Αποτελούσε πλέον κοινή διαπίστω
ση ότι το μέχρι και το εκπαιδευτικό έ
τος 1994 - 1995, ισχύον σύστημα επι
λογής, κατάταξης και εκπαίδευσης 
στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδη
μίας είχε εξαντλήσει τα όριά του και 
δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες της σύγχρονης αστυνομίας.

Η απαίτηση του Σώματος της Ελλη
νικής Αστυνομίας αλλά και του Ελλη
νικού λαού για μια αλλαγή της εικό
νας και της νοοτροπίας της Αστυνο
μίας ως κοινωνικού φορέα και η απο- 
τελεσματικότητά της στην πρόληψη 
και δίωξη του εγκλήματος και εμπέ
δωσης του αισθήματος ασφάλειας 
των πολιτών βρήκε ανταπόκριση από 
την Πολιτεία, η οποία έδωσε την απά
ντησή της με την ψήφιση του Ν. 
2226/94 "Εισαγωγή, εκπαίδευση και 
μετεκπαίδευση στις Σχολές της Α
στυνομικής Ακαδημίας...".
Με το μέχρι την ψήφιση του 

Ν.2226/94 ισχύσαν καθεστώς η Α
στυνομική Ακαδημία περιελάμβανε

τις παραγωγικές Σχολές Αστυφυλά
κων, Αρχιφυλάκων, Αξιωματικών και 
τη Σχολή Μετεκπαίδευσης - Επιμόρ
φωσης. Η εισαγωγή σπουδαστών στις 
παραγωγικές Σχολές γίνονταν με ει- 
σιτήριες εξετάσεις που προκηρύσ
σονταν χωριστά για κάθε Σχολή, η δε 
διάρκεια φοίτησης ήτο για τη Σχολή 
Αστυφυλάκων ένα εκπαιδευτικό έτος 
(κατ ουσίαν 6 μήνες), για τη Σχολή 
Αρχιφυλάκων επίσης ένα εκπαιδευτι
κό έτος και για τη Σχολή Αξιωματικών 
τρία εκπαιδευτικά έτη.

Το νέο σύστημα 
κατάταξης και εκπαίδευσης

Με την ψήφιση του Ν. 2226/94, ο ο
ποίος αποτελεί αναμφισβήτητα σταθ
μό στην ιστορία του Αστυνομικού θε
σμού στην Ελλάδα και εφαρμόζεται 
από το εκπαιδευτικό έτος 1995- 1996 
επήλθαν ριζικές αλλαγές τόσο στον 
τρόπο εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή 
Αστυφυλάκων και ιδιωτών και αστυ
νομικών στη Σχολή Αξιωματικών όσο 
και στον τρόπο εκπαίδευσης και με
τεκπαίδευσής των σε όλες τις Σχο
λές του Σώματος. Σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α :

Η εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές 
Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελλη
νικής Αστυνομίας γίνεται με το σύστημα 
των γενικών εξετάσεων από την 1 η και 
4η Δέσμη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν για την εισαγωγή σπου
δαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευ
ση (Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές). 
Ετσι, εξασφαλίσθηκαν οι απαραίτητες 
εγγυήσεις αντικειμενικότητας, αμε- 
ροληψίας και αξιοκρατίας σε ό,τι α
φορά την πρόσληψη του αστυνομι
κού προσωπικού.
Ο αριθμός των εισαγομένων για την 

πλήρωση υφισταμένων, κατά το χρό
νο αποφοίτησής τους, κενών θέσεων 
σε καθεμιά από τις παραπάνω Σχο-
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Το νέο σύστημα εκπαίδευσης

λές καθορίζεται κατ' έτος με βάση τις 
ανάγκες κάθε φορά της Ελληνικής Α 
στυνομίας με κοινή Υπουργική Από
φαση των Υπουργών Δημόσιας Τά
ξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ
μάτων και Εθνικής Άμυνας. Το ποσο
στό των εισαγομένων γυναικών δεν 
υπερβαίνει το 2 0 %  του συνολικού α
ριθμού εισακτέων για τη Σχολή Αστυ
φυλάκων και το 15%  για τη Σχολή Α 
ξιωματικών.
Οι άνδρες και γυναίκες που επιθυ

μούν να καταταγούν στην Ελληνική 
Αστυνομία ως Δόκιμοι Αστυφύλακες 
ή Δόκιμοι Αξιωματικοί και εφόσον έ
χουν τα προσόντα που καθορίζονται 
στο Π.Δ. 4/1995, πρέπει αφενός να 
δηλώσουν τούτο στο Μηχανογραφι
κό Δελτίο του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφε
τέρου να υποβάλουν αυτοπροσώ
πως οι ιδιώτες στα Αστυνομικά 
Τμήματα του τόπου κατοικίας ή δια
μονής τους και οι αστυνομικοί ως Δό
κιμοι Αξιωματικοί στις Υπηρεσίες που 
υπηρετούν μέσα στις προθεσμίες 
που ορίζει η προκήρυξη του Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας τα απαι- 
τούμενα  δικαιολογητικά. Οι υ
ποψήφιοι ιδιώτες υποβάλλονται επι
πλέον σε "Προκαταρκτικές εξετά
σεις'1 (αθλητικές, υγειονομικές και 
ψυχοτεχνικές δοκιμασίες), που γίνο
νται με μέριμνα του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης και σύμφωνα με όσα 
καθορίζονται από τις οικείες διατά
ξεις του νόμου και τους κανονισμούς. 
Στις εξετάσεις αυτές ο υποψήφιος 
πρέπει να κριθεί ικανός κατά το έτος 
υποβολής της υποψηφιότητας, για να 
έχει δικαίωμα συμμετοχής στην επι
λογή. Οι αστυνομικοί υποβάλλονται 
μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου 
κανονισμού.

Στη Σχολή Αστυφυλάκων εισάγονται ι
διώτες, απόφοιτοι Λυκείου, ηλικίας μέχρι 
26 ετών, οι οποίοι δεν είναι πλέον απα
ραίτητο να έχουν εκπληρώσει τις στρα
τιωτικές τους υποχρεώσεις, όπως ίσχυε 
μέχρι σήμερα.

Επίσης στη Σχολή θα εισάγονται κά
θε χρόνο μέχρι δέκα αθλητές, χωρίς 
εξετάσεις και καθ' υπέρβαση του ορι
ζόμενου αριθμού εισακτέων, οι ο
ποίοι πρέπει να έχουν πετύχει διάκρι
ση σε διοργανώσεις Ολυμπιακών, 
Παγκόσμιων ή Πανευρωπαϊκών αγώ

νων κ.λπ. και εφόσον έχουν και τα 
προσόντα που απαιτούνται για τους 
λοιπούς υποψήφιους Αστυφύλακες.

Στη Σχολή Αξιωματικών κατά το πρώτο 
έτος(1995) εφαρμογή του Ν.2226/94 
εισήχθησαν μόνο ιδιώτες. Κατά το 
δεύτερο έτος εφαρμογής των διατά
ξεων του Νόμου από τον αριθμό των ει
σακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Α
ξιωματικών, ποσοστό 50% προέρχεται 
υποχρεωτικά από Ανθυπαστυνόμους. 
Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες οι οποίοι 
εισάγονται στο Ρ εξάμηνο (2ο έτος). Το 
ανωτέρω ποσοστό μειώνεται κατά 5%  
κατ' έτος και μέχρι να φτάσει τελικά στο 
20%.

Επίσης στη Σχολή Αξιωματικών εισά- 
γονται καθ' υπέρβαση και χωρίς εξε
τάσεις οι πέντε πρώτοι κατά σειρά ε 
ξόδου από τη Σχολή Αστυφυλάκων, 
που αποφοιτούν κατά το αμέσως 
προηγούμενο της εισαγωγής εκπαι
δευτικό έτος.
Ακόμη στη Σχολή Αξιωματικών εισά- 

γονται κατ' έτος και καθ' υπέρβαση 
μέχρι δέκα αστυφύλακες, αρχιφύλα
κες και ανθυπαστυνόμοι, πτυχιούχοι 
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ύστερα από κατατα
κτήριες εξετάσεις στα μαθήματα:
α. Ανάπτυξη θέματος (έκθεση ι

δεών), β. Ουσιαστικό και Δικονομικό 
Ποινικό Δίκαιο και γ. Δημόσιο Δίκαιο 
(Συνταγματικό - Διοικητικό), εφόσον 
συγκεντρώνουν και τα λοιπά προβλε- 
πόμενα από τον οικείο κανονισμό 
προσόντα.

Στη Σχολή Αξιωματικών οι ιδιώτες 
που εισάγονται θα πρέπει να μην υ
περβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας 
του, οι οποίοι δεν είναι πλέον απα
ραίτητο να έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ό
πως ίσχυε μέχρι σήμερα, και οι 
προερχόμενοι από το Σώμα αστυνο
μικοί το 35ο έτος της ηλικίας τους κα
τά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του 
Ν.2226/94, κατόπιν το όριο ηλικίας 
των αστυνομικών θα μειώνεται στα
διακά κατ' έτος μέχρι να φθάσει το 
30ο έτος.

Καταργείται η Σχολή Αρχιφυλάκων, οι 
δε Αρχιφύλακες του Σώματος θα προέρ
χονται από Αστυφύλακες γενικών καθη
κόντων, οι οποίοι μετά τη διενέργεια 
προαγωγικών εξετάσεων θα φοιτούν σε 
ειδικό σεμινάριο Αρχιφυλάκων.

Ιδρύεται Σχολή Εθνικής Ασφάλειας 
στην οποία θα μετεκπαιδεύονται ανώτε

ρα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας 
σε θέματα στρατηγικής και πολιτικής ε 
θνικής ασφαλείας. Στη Σχολή αυτή θα 
μπορούν να φοιτούν και αξιωματικοί 
των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενι
κού Σώματος καθώς και πολιτικοί υ
πάλληλοι των Υπουργείων και άλλων 
Υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Ο 
Οργανισμός της Σχολής αυτής είναι 
υπό κατάρτιση.

Με τον ίδιο Νόμο ρυθμίζονται και τα 
θέματα μετεκπαίδευσης και επιμόρ
φωσης του προσωπικού της Ελλη
νικής Αστυνομίας.

Εκπαίδευση
Ο σύγχρονος αστυνομικός, όπως 

και παραπάνω αναφέρεται, λόγω της 
διεύρυνσης και παράλληλης επιβά
ρυνσης του τομέα της αποστολής 
του καλείται να εκτελέσε ι μία 
ευρύτατη ποικιλία καθηκόντων, η α
νταπόκριση προς τα οποία απαιτεί ο
πωσδήποτε αυξημένα προσόντα, ι
διότητες και ικανότητες. Από δω πη
γάζει και η επιτακτική ανάγκη της ανα
μόρφωσης των εκπαιδεύσεων και με
τεκπαιδεύσεων και διαρκούς ανα
προσαρμογής των προς τα σύγχρο
να εξελικτικά δεδομένα για να μπο
ρέσει ο αστυνομικός να προσφέρει 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ό
λους τους τομείς, να ενεργεί με α
σφάλεια και αποτελεσματικότητα και 
να καταστήσει την Ελληνική Αστυνο
μία αντάξια των προσδοκιών του Ελ
ληνα πολίτη.

Το αστυνομικό προσωπικό εκπαι
δεύεται και μετεκπαιδεύεται στις 
Σχολές που λειτουργούν στα πλαίσια 
της Αστυνομικής Ακαδημίας, καθώς 
επίσης και σε Σχολές ή Κέντρα Εκπαί
δευσης των Ενόπλων Δυνάμεων και 
άλλων φορέων Δημοσίου ή Ιδιωτικού 
Δικαίου και σε Αστυνομικές Σχολές ή 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του 
Εξωτερικού.

Η σύμμετρη καλλιέργεια και μόρφω
ση του νέου αστυνομικού μπορεί να 
επιτευχθούν όταν μέσα στις σχολές 
λειτουργούν ισόρροπα, η σωματική - 
η πνευματική - η ηθική και κοινωνική α
γωγή. Ετσι μόνο θα διαπλαστεί ο νέος 
αστυνομικός σε ακέραιο άνθρωπο 
εύψυχο και φωτισμένο, που θα κατα
νοεί και θα συμμετέχει στην κοινω
νική ζωή που θα προσφέρει συνειδη
τά, για την αντιμετώπιση των φαινο-
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μενών, που διασαλεύουν την ειρη
νική κοινωνική συνύπαρξη των πολι
τών, με δύναμη αλλά και βούληση για 
την κοινωνικά ωφέλιμη έργα αία του.
Η ένταξη του νέου αστυνομικού στο 

φυσικό και πνευματικό περιβάλλον 
δεν έχει την έννοια της παθητικής 
προσαρμογής. Σημαίνει δημιουργική 
εργασία για βελτίωση και μεταβολή 
του περιβάλλοντος με ενεργοποίηση 
όλων των σωματικών και πνευματι
κών του δυνάμεων.

Η παιδεία ως οργανωμένος κοινωνι
κός θεσμός, ως εκπαίδευση, καθορί
ζει τη μορφωτική στρατηγική της και 
επιλέγει κάθε φορά, πρόσφορα μέσα 
και μεθόδους για να διαπλάθει, όσο 
γίνεται πιο άρτια το νέο αστυνομικό.

Οι σκοποί και το περιεχόμενο της 
εκπαίδευσης του νέου αστυνομικού 
προσδιορίζονται από την πολιτεία, η 
οποία χαράσσει τις κατευθυντήριες 
γραμμές με βάση τα διδάγματα της 
κοινής πείρας και της παιδαγωγικής 
θεωρίας.
Η σύζευξη της θεωρίας και της πρά

ξης είναι κυρίαρχος στόχος της εκ
παίδευσης γιατί, όχι μόνο για τους εκ
παιδευόμενους αλλά και για τους εκ
παιδευτές, είναι βασικό έργο οργα
νωτικής δομής και αναλυτικών προ
γραμμάτων και μάλιστα προγραμμά
των χωρίς περιττές και αναχρονιστι
κές γνώσεις και τα οποία θα πρέπει 
να γίνονται ολοένα και πρακτικότερα. 
Με την ψήφιση του Ν.2226/94 και την 
κατάρτιση, μέσα στα πλαίσια υλο
ποίησης των διατάξεων του νόμου, 
των νέων Οργανισμών των Σχολών 
Αξιωματικών και Αστυφυλάκων επήλ
θαν ριζικές αλλαγές και μεταρρυθμί
σεις στην εκπαίδευση των αστυνομι
κών με τη δημιουργία σύγχρονου και 
λειτουργικού πλαισίου οργάνωσης, 
στο χώρο της εκπαίδευσης, όπως:

- Απλούστευση του οργανωτικού 
σχήματος των Σχολών, ώστε να κα
ταστεί περισσότερο λειτουργικό με 
την αποφυγή προβλημάτων, διασπά
σεων, αρμοδιοτήτων και συντονι
σμού. Ετσι επιτυγχάνεται ο διαχωρι
σμός της διοικητικής και της εκπαι
δευτικής λειτουργίας των Σχολών.

- Λεπτομερής καθορισμός των αρ
μοδιοτήτων, καθηκόντων και δικαιω
μάτων του διοικητικού, εκπαιδευτικού 
και διδακτικού προσωπικού των Σχο
λών.

- Στελέχωση των θέσεων στους το
μείς που υλοποιούν τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα με ανώτερους αξιω
ματικούς.

- Η Σχολή Αξιωματικών είναι ισότιμη με 
τις Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων της Χώρας και τις αντίστοιχες 
παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυ
νάμεων, ενώ η Σχολή Αστυφυλάκων γί
νεται ανωτέρα Σχολή ως παρέχουσα ε 
παγγελματική μεταδευτεροβάθμια εκ
παίδευση, η οποία προσιδιάζει στην α
νώτερη τοιαύτη.

- Αύξηση της διάρκειας εκπαίδευ
σης για μεν τους Δόκιμους Αξιωματι
κούς από 6 σε 8 εξάμηνα για δε τους 
Δόκιμους Αστυφύλακες από ένα εκ
παιδευτικό έτος (κατ' ουσίαν έξι 
μήνες) σε 5 εξάμηνα.

- Εκπαίδευση θεωρητική με παράλ
ληλη πρακτική. Πρακτική εκπαίδευση 
των Δοκίμων Αξιωματικών τόσο σε 
μάχιμες Υπηρεσ ίες όσο και στις 
Διευθύνσεις του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης. Διάθεση των Δοκίμων Α
στυφυλάκων για πρακτική εκπαίδευ
ση καθ όλο το Ε' εξάμηνο, κατά το ο
ποίο θα συμμετέχουν στις δραστη
ριότητες μαχίμων Υπηρεσιών, κυρίως 
επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος.

- Κοινή εκπαίδευση ανδρών και γυ
ναικών.

- Αύξηση αποζημίωσης του διδακτι
κού προσωπικού και ευχέρεια  α
ναζήτησης - επιλογής του καταλλη- 
λοτέρου. Τοποθέτηση στο Τμήμα 
Σπουδών, ύστερα από σύμφωνη 
γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβου
λίου, αξιωματικών μέχρι του Αστυνο
μικού Υποδιευθυντή για τη Σχολή Α
ξιωματικών και μέχρι του Αστυνόμου 
Α' στα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλά
κων πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ή κατόχων ειδι
κών γνώσεων, οι οποίοι παράλληλα 
με τα λοιπά καθήκοντά τους, που α
φορούν κυρίως τη μελέτη της βελτίω
σης των εκπαιδευτικών προγραμμά
των, χρησιμοποιούνται και ως διδα
κτικό προσωπικό για τη διδασκαλία 
του αντικειμένου της γνώσης τους.

- Συγκρότηση επταμελούς Εκπαι
δευτικού Συμβουλίου σε κάθε Σχολή 
με συμμετοχή όλων των παραγό
ντων της εκπαίδευσης (Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης/ΥΔΤ, Διοίκησης Σχολής, 
Διδακτικού προσωπικού (ιδιώτες) και 
Δοκίμων) με αρμοδιότητες υποβολής 
προτάσεων για την κατάρτιση και την

τροποποίηση ή βελτίωση των εκπαι
δευτικών προγραμμάτων, τυχόν ανε
πάρκεια του διδακτικού προσωπικού, 
τη βελτίωση των εκπαιδευτικών βοη
θημάτων ή άλλων εκπαιδευτικών μέ
σων και υλικών.

- Προσθήκη στα δ ιδασκόμενα  
μαθήματα νέων που ανταποκρίνο- 
νται στις σύγχρονες απαιτήσεις, (ό
πως Κοινοτικό Δίκαιο, Πληροφορική 
και Μάνατζμεντ, Ανθρώπινα Δικαιώ
ματα κ.λπ.).

- Πέραν των τακτικών εξετάσεων ε 
ξαμήνων, ανάθεση στους Δοκίμους 
Αξιωματικούς Μετείς) ατομικής πτυ
χιακής εργασίας (διατριβής). Διενέρ
γεια ταυτόχρονων τακτικών γραπτών 
και πτυχιακών εξετάσεων των Δοκί
μων Αστυφυλάκων, σε οποιοδήποτε 
Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων και αν 
εκπαιδεύονται, σε κοινά θέματα που 
καταρτίζει κεντρική Επιτροπή Εξετά
σεων, ώστε να κατοχυρώνεται το α
διάβλητο και η αξιοκρατία.

- Αναμόρφωση και έκδοση νέων εκ
παιδευτικών βοηθημάτων για τα ε 
παγγελματικά μαθήματα και επιλογή 
των καταλληλότερων Πανεπιστημια
κών κ.λπ.

- Λεπτομερής καθορισμός των κα
θηκόντων, υποχρεώσεων και δικαιω
μάτων των Δοκίμων ως και των κανό
νων για τη συμπεριφορά και την πει
θαρχία.

- Συμμετοχή των Δοκίμων στη λει
τουργία της Σχολής, (όργανα εσωτε
ρικής υπηρεσίας, συμμετοχή στο εκ
παιδευτικό συμβούλιο κ.λπ.).

- Προσδιορισμός της σειράς αρ
χαιότητας των Δοκίμων με βάση την 
ετήσια επίδοση ή με βάση τις επιδό
σεις κατά τα προηγούμενα έτη. Το 
Τμήμα Δοκίμων Υπαστυνόμων αποτε
λεί ενιαία μονάδα και οι Δόκιμοι του Δ' 
έτους αποτελούν τη διοικούσα τάξη 
με αυξημένα καθήκοντα και υπο
χρεώσεις έναντι των άλλων τάξεων.

- Λειτουργία δανειστικών βιβλιοθη
κών, εγκληματολογικών μουσείων και 
εργαστηρίων στη Σχολή Αξιωματικών 
και στα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλά
κων.

- Καθιέρωση εμβλημάτων των Σχο
λών.

- Κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων από τη Διεύθυνση Εκ
παίδευσης του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης με βάση τις προτάσεις εκ-
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παιδευομένων, διδακτικού προσωπι
κού. εκπαιδευτικών συμβουλίων και 
Σχολών.

- Κατανομή των εισαγομένων στα 
Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων της 
Σχολής, που λειτουργούν σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις. Η κατανομή 
ενεργείται με βάση τη σειρά προτίμη
σης για καθένα που δηλώνεται μετά 
την επιλογή αυτών, σε συνδυασμό 
με τη συνολική τους βαθμολογία.

Πέραν των ανωτέρω:
- Σημαντικό βήμα στη βελτίωση των 

συνθηκών εκπαίδευσης των Δοκίμων 
Αστυφυλάκων από πλευράς κτιρια- 
κών εγκαταστάσεω ν και στην 
πολύπλευρη ενίσχυση της ακριτικής 
περιοχής της Θράκης, η οποία αντι
μετωπίζει ως γνωστόν πολυποίκιλα 
προβλήματα, αποτελεί η απόφαση 
του Υπουργείου μας να ιδρύσει τρία 
νέα Τμήματα της Σχολής Αστυφυλά
κων στις πόλεις Ξάνθης. Κομοτηνής και 
Διδυμοτείχου. Το Τμήμα της Ξάνθης 
ήδη θα λειτουργήσει από την τρέ
χουσα εκπαιδευτική περίοδο (1995 - 
1996). Τα άλλα δύο προβλέπεται να 
λειτουργήσουν από τον Σεπτέμβριο 
του τρέχοντος έτους.

- Έχει προγραμματισθεί η κατα
σκευή νέων συγχρόνων κτιριακών ε
γκαταστάσεων (Κομοτηνή, Διδυμό
τειχο) και η συμπλήρωση και βελτίω
ση των λοιπών εγκαταστάσεων των 
Τ.Δ.Α., με την ανάλογη υλικοτεχνική 
υποδομή.

- Εμπλουτισμός των βιβλιοθηκών, 
μουσείων και εργαστηρίων των σχο
λών και των Τμημάτων τους με ανά
λογο εκπαιδευτικό υλικό και μέσα.

- Έγινε βελτίωση στα εποπτικά μέσα 
διδασκαλίας και προγραμματίζεται η 
προμήθεια και η διάθεση στις Σχολές 
και στα Τμήματα αυτών ανάλογου α
ριθμού συσκευών P/C για τη διδα
σκαλία του μαθήματος"Πληροφο
ρική·.

- Έγινε σεμινάριο ειδικά για τους εκ
παιδευτές της Σχολής Αστυφυλά
κων, στο οποίο δίδαξαν και πολλοί 
καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθη
νών και εξειδικευμένοι επιστήμονες 
σε θέματα ψυχολογίας, παιδαγω
γικής και επικοινωνίας.

Μετεκπαίδευση
Η μετεκπαίδευση και επιμόρφωση 

του προσωπικού της Ελληνικής Αστυ

νομίας προγραμματίζεται από τη 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης, τα δε προ
γράμματα υλοποιούνται σχεδόν στο 
σύνολό τους με τη φροντίδα και την 
ευθύνη της Σχολής Μετεκπαίδευσης 
- Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυ
νομίας.

Το προσωπικό μπορεί επίσης να πα
ρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια 
τα οποία λειτουργούν με τη φροντίδα 
άλλων Υπηρεσιών, στρατιωτικών ή 
πολιτικών, εφόσον το είδος και η 
φύση της επιμόρφωσης την οποία πα
ρέχουν κρίνονται απαραίτητα ή εξυ
πηρετούν το αστυνομικό έργο.
Η αλματώδης τεχνική πρόοδος, η 

ευρεία και ακώλυτη επικοινωνία των 
λαών, αλλά πολύ περισσότερο η συ
νεχής διαφοροποίηση της εγκλημα
τικής τακτικής, σε συσχετισμό με την 
οργάνωση διεθνών εγκληματικών ο
μάδων, τη δυνατότητα ταχείας διακί
νησης των κακοποιών και τη μίμηση 
του τρόπου δράσης αυτών, καθι
στούν αναγκαία τη διαρκή ενημερό
τητα του αστυνομικού προσωπικού.
Δεν είναι δυνατόν, άλλωστε, το 

σύνολο των γνώσεων να παρέχεται 
κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαί
δευσης. Το αντίθετο θα είχε σαν συ
νέπεια, πρώτο ότι δεν θα ήσαν όλες 
οι γνώσεις απαραίτητες σε σημαντι
κό αριθμό αστυνομικών που θα εκτε- 
λούσαν στη συνέχεια καθήκοντα σε 
ειδικές υπηρεσίες, δεύτερο ότι θα κα
θιστούσε αναγκαία την επιμήκυνση 
του χρόνου βασικής εκπαίδευσης, 
τρίτο ότι στερείται το προσωπικό που 
υφίσταται τη βασική εκπαίδευση 
ευρύτερης αστυνομικής εμπειρίας 
που είναι απαραίτητο να διαθέτουν 
όσοι παρακολουθούν εμπιμορφωτικά 
σεμινάρια, ενώ τέλος το σύνολο σχε
δόν των αστυνομικών θα ακολου
θούσε τακτική και μέθοδο ενεργείας 
στηριζόμενες στις γνώσεις που απέ
κτησε προ πολλών ετών κατά τη βα
σική εκπαίδευση.

Για την υλοποίηση των διατάξεων 
του Ν. 2226/94 καταρτίσθηκε και επί- 
κειται η προώθηση στην Ηγεσία και 
του νέου Οργανισμού της Σχολής 
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 
της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα 
με τον οποίο επέρχονται αλλαγές και 
μεταρρυθμίσεις στην μετεκπαίδευση 
του αστυνομικού προσωπικού.

Σημαντική μεταρρύθμιση η οποία ε
πέδρασε ουσιαστικά στη σωστότερη 
και ολοκληρωμένη μετεκπαίδευση 
του αστυνομικού προσωπικού, αλλά 
και στην αποκέντρωση της εκπαίδευ
σης ήταν η απόφαση του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης να ιδρυθούν Τμήμα
τα Εκπαίδευσης στις Γενικές Αστυνο
μικές Διευθύνσεις Αττικής - Θεσσα
λονίκης και Γραφεία Εκπαίδευσης σε 
όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις 
της Χώρας.
Για τη λειτουργία των προαναφερο- 

μένων Τμημάτων και Γραφείων σε 
πρώτη φάση εκπαιδεύτηκαν στη 
Σχολή Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφω
σης Αξιωματικοί, Ανθυπαστυνόμοι και 
Αρχιφύλακες από τις Γ.Α.Δ. και Α.Δ. 
της Χώρας σε θέματα Αυτοάμυνας - 
Αυτοπροστασίας - Οπλοτεχνικής - Ο- 
πλοτεχνικής - Σκοποβολής, καθώς και 
σε θέματα Ναρκωτικών και Εκρηκτι
κών Μηχανισμών και σήμερα μετεκ
παιδεύουν το Αστυνομικό Προσωπικό 
όλων των Υπηρεσιών της Ελληνικής 
Αστυνομίας στα ανωτέρω αντικείμε
να.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης θα προ
γραμματίσει την πραγματοποίηση 
παρομοίων σεμιναρίων (Τροχαίας, Α
γορανομίας, Ανθρωπίνων Δικαιωμά
των, Δημοσίων Σχέσεων κ.λπ.) μετά 
τη λήξη των ανωτέρω εκπαιδεύσεων.

Πέραν των εκπαιδεύσεων αυτών 
κατά την τελευταία 2ετία, λειτούργη
σαν δεκάδες σεμινάρια μετεκπαί
δευσης και επιμόρφωσης του αστυ
νομικού προσωπικού σε διάφορα θέ
ματα αστυνομικής φύσεως και κα
ταρτίζεται πρόγραμμα Μετεκπαίδευ
σης - Επιμόρφωσης του αστυνομικού 
και πολιτικού προσωπικού έτους 
1996, με την υλοποίηση του οποίου 
πιστεύουμε ότι θα συμπληρωθούν 
πολλά κενά του προσωπικού στον 
τομέα της εκπαίδευσής τους. □

Στο επόμενο: Οι Υπηρεσίες του Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης, που έ
χουν την αρμοδιότητα συντονισμού, 
εποπτείας, μέριμνας και ευθύνης για 
την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και 
επιμόρφωση του προσωπικού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας.

Επιμέλεια:
Αστυνόμος Α' Αντώνιος Λαζόπουλος
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Αστυνομική Πρακτική

Τόπος ε γ κ λ ήμ ατ ο ς  
και συλλογή π ε ι σ τ η ρ ί ω ν

Ο μηχανισμός της διερεύνησπς ενός εγκλήματος τίθεται σε ενέργεια με την άφιζη των αστυνομικών στη σκηνή του. 

Ο αστυνομικός που θα φθάσει πρώτος πρέπει να φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο της προστασίας της σκηνής.

Πολύ χρήσιμο για κάθε συνάδελφο είναι το χρησιμοποιούμενο ως εγκόλπιο από αστυνομικούς στις Η.Π.Α., 
μ* τον τίτλο "Τόπος εγκλήματος και συλλογή πειστηρίων", που τη μετάφρασή του δημοσιεύουμε σε συνέχειες.

ΔΙΑΡΡΗΞΗ
Σε περίπτωση διάρρηξης, έχοντας πάντα στο μυαλό σας τί έκανε ο 

διαρρήκτης και τ ί ίχνη και πειστήρια μπορεί να έχει αφήσει, έχετε ένα 

πολύ σπουδαίο ρόλο:

- να καθησυχάσετε το θύμα,

- να ενημερώσετε και να δώσετε οδηγίες στο θύμα,

- να αρχίσετε τις έρευνες.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Υπάρχει κάποιο χρήσιμο στοιχείο;

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Διαφυλάξτε το από την καταστροφή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Συμβουλευτείτε το Κέντρο Ασυρμάτου και ενημερώ

στε την υπηρεσία σας, τη Δ.Ε.Ε. και τον ιδιοκτήτη.

Αρχίστε προσδιορίζοντας το σημείου εισόδου. Τί πρέπει να 

ψάξετε πρώτα; Ιχνη Υποδημάτων μπορεί να υπάρχουν εξωτερικά, στο 

σημείο εισόδου και εσωτερικά,ιδιαίτερα στίς λείες επιφάνειες. Αμυ- 

δρά και λανθάνοντα ίχνη συχνά γίνονται πιό έντονα. Προστατέψτε τα 

από τις καιρικές συνθήκες, από πατημασιές, από αυτοκίνητα κ.λπ.

Πώς εισήλθαν; Από σπασμένο παράθυρο; Μπορεί να υπάρχουν δα

κτυλικά αποτυπώματα στα γυαλιά, κυρίως στα κομμάτια που βρίσκο

νται κάτω από το σπίτι ή στα πλαίσια του παραθύρου. Επίσης μπορεί να 

υπάρχουν ίνες κομμένες επάνω σε προεξοχές. Ισως κόπηκε; Ψάξτε 

για κηλίδες αίματος. Εάν έχει παραβιαστεί το παράθυρο ή η πόρτα μπο

ρε ί να υπάρχουν ίχνη από διαρρηκτικό εργαλεία, που συχνά ξανα- 

χρησιμοποιούνται και μπορούν να συνδέουν πολλές περιπτώσεις.

Αυτοί άφησαν ίχνη στο σπίτι, τ ί το σπίτι άφησε σε αυτούς;

ιημοοια απο εργαλεία

πελατών ή προϊόντων

ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΡΗΞΗ
Στούς υπόπτους κοιτάξτε στα μαλλιά και στα εξωτερικά τους ρούχα 

για γυαλιά και ίνες που να ταιριάζουν με αυτά του σημείου εισόδου. 

Χρήσιμα είναι κομμάτια βαφής και ξύλου, ρινίσματα χρωμάτων, ρινί

σματα μετάλλων στα εργαλεία και στα ρούχα. Αμυχές και τραύματα 

στα χέρια και αίμα. Τα γυαλιά και οι ίνες υφασμάτων είναι πολύ χρήσιμα 

εάν οι ύποπτοι συλληφθούν εκε ί κοντά. Τα εργαλεία και τα αποτυπώ

ματα των ποδιών είναι επίσης σημαντικά πειστήρια. Τα δακτυλικά απο

τυπώματα και το DNA μπορούν να αποκαλύψουν ένα άτομο.

Η αποτελεσματικότητα των αποδεικτικών στοιχείων για την ανακά

λυψη του δράστη κρίνεται ανάλογα με την περίπτωση. Αρκεί να έχει ε- 

ρευνηθεί ο τόπος του εγκλήματος σωστά και να έχουν συλλεγεί τα 

καλύτερα πειστήρια.

ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η μυστική δραστηριότητα αποτελεί μια σημαντική πηγή υλικών απο

δεικτικών στοιχείων, ανεξάρτητα από το αν η δραστηριότητα αυτή ση

μαίνει λειτουργία κάποιου παράνομου αποστακτηρίου ή ενός εργοστα

σίου κατασκευής βομβών, ενός εργαστηρίου παραχάραξης νομισμά

των ή ενός εργαστηρίου επεξεργασίας ναρκωτικών ουσιών. Οι πρώ

τες ύλες ή τα συστατικά του χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του 

τελικού προϊόντος συχνά μπορούν να οδηγήσουν σε ένα προμηθευτή 

ή σε έναν αγοραστή, γι' αυτό πρέπει να αναζητηθούν και συλλεχθούν 

προσεκτικά. Συγκεντρώστε επίσης τελικά προϊόντα όπως βόμβες, 

ναρκωτικά, παραχαραγμένα νομίσματα ή σιγαστήρες.
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Αστυνομική Πρακτική

Φωτογραφήστε το χώρο και τα υλικά στη θέση ακριβώς που βρίσκο

νται. Επειδή η ανάπτυξη παράνομης μυστικής δραστηριότητας απαιτεί 

χρόνο, για την κατασκευή λειτουργ ικών συστημάτων χρησιμο

ποιούνται πολλά πράγματα. Στην προκείμενη περίπτωση είναι δυνατή η 

ανακάλυψη και η συγκέντρωση ενός ευρέως φάσματος αποδεικτικών 

στοιχείων. Αναζητήστε ίχνη μαλλιών, σωματικών υγρών, ιματισμού, 

σκευών εστίασης με ιδιάζουσα μορφή, εργαλεία κ.λπ τα οποία μπορεί 

να έχουν σχέση με κάποιον ύποπτο.

Ο τρόπος συλλογής και διαφύλαξης αποδεικτικών στοιχείων στην 

περίπτωση αυτή περιγράφεται με περισσότερες λεπτομέρειες στη 

σχετική Ενότητα ως ακολούθως: Οινόπνευμα, Ρούχα, Εκρηκτικά, Δακτυ-

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΘΥΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΟΔΗΓΟ

λικά αποτυπώματα Αποτυπώματα ποδιών. Καύσιμη ύλη. Βενζίνη. Γυαλί. 

Μαλλιά, Μέταλλο, Λάδι, Ιχνη μπογιάς ή κηλίδες, Χαρτί, Πρώτες ύλες. 

Χώμα, Αποτυπώματα τροχών, Εργαλεία, Σημάδια απο εργαλεία. Ρινί

σματα ξύλου.

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Η πλαστογραφία σαν μια ειδική μορφή παραχάραξης σχετίζεται με 

τη νοθευμένη παραγωγή κάποιου αντικειμένου αξίας όπως είναι το νό

μισμα (χάρτινο ή μεταλλικό) ή κάποια δραπραγματεύσιμα έγγραφα (ε

πιταγές ή χρηματιστηριακοί τίτλοι). Στην περίπτωση ενός εξεταζομέ- 

νου εγγράφου, συλλέξτε δείγματα αντικειμένων όπως το νόμισμα και 

τα μελάνια που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για συγκριτική εργαστη

ριακή ανάλυση για να αποδειχθεί η αυθεντικότητα ή μη του υπό εξέτα

ση αντικειμένου.

Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί κάποια μυστική δραστηριότητα που 

έχει σχέση με πλαστογραφία, σκεφθείτε ποιά είναι τα πιθανά μέσα και 

όργανα που χρειάζονται για την πραγματοποίηση της πλαστογραφίας. 

Αναζητήστε και συλλέξτε εργαλεία και άλλα συναφή αντικείμενα που 

χρησιμοποιούνται για αυτή τη δουλειά. Επίσης, σκεφτείτε ποιά αποδει

κτικά στοιχεία μπορούν να συνδέουν τους υπόπτους με άλλες παρά

νομες εμπορικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις. Αναζητήστε πα- 

ραχαραγμένες ή κλεμμένες πιστωτικές κάρτες, άδειες οδήγησης, εγ

γυητικές επ ιστολές, λευκές επ ιταγές και ενδεχομένως διάφορα 

προϊόντα ληστείας.

Ο τρόπος συλλογής και διαφύλαξης των αποδεικτικών στοιχείων 

στην περίπτωση αυτή περιγράφεται με περισσότερες λεπτομέρειες 

στη σχετική Ενότητα ως ακολούθως: Μήτρες, Δακτυλικά αποτυπώμα

τα, Μελάνι, Χαρτί, Συγκολλητικό κράμα. Εργαλεία, Ιχνη εργαλείων.

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΘΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΟΔΗΓΟ
Στην περίπτωση της εγκατάλειψης θύματος από ασυνείδητο οδηγό, 

τα υλικά αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται στον τόπο του συμβά

ντος, πάνω στο θύμα ή πάνω στο όχημα του δράστη, μπορεί να είναι το 

μοναδικό μέσο που συνδέει τον ύποπτο με τη σκηνή του εγκλήματος.

Σκεφτείτε πρώτα ποιά είναι τα πιθανά αποδεικτικά σχοιχεία, που 

μπορεί να έχουν μείνει στη σκηνή του εγκλήματος. Κατά τη σύγκρουση 

μπορεί να έσπασαν γυαλιά ή να αηοκολλήθηκαν κομμάτια χρωμίου, δια- 

κοσμητικά μέταλλα ή ξύσματα μπογιάς. Ερευνήστε το γύρω χώρο κα

θώς και τα ρούχα του θύματος μήπως βρείτε ίχνη από αυτά τα στοι

χεία. Επίσης πάρτε λάσπη, χώμα, ή τμήματα φυτών που δεν υπάρχουν 

στην περιοχή. Μπορεί να έχουν ξεκολλήσει από το όχημα. Αναζητήστε 

ίχνη από λάστιχα οχήματος ή πατημασιές στον τόπο του εγκλήματος.

Σκεφτείτε ποιά υλικά αποδεικτικά στοιχεία θα μπορούσαν να μείνουν 

στις επιφάνειες του οχήματος. Μαζέψτε δείγματα όπως το χώμα και 

τμήματα φυτών που υπάρχουν στην περιοχή προκειμένου να χρησιμο

ποιηθούν σαν μέτρα σύγκρισης για την ανάλυση των δειγμάτων που 

βρέθηκαν στο όχημα του υπόπτου. Συλλέξτε ίνες από ρούχα, κηλίδες 

αίματος κ,λπ που στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να δια

πιστωθεί ότι ένα ύποπτο όχημα ήταν αυτό που προκάλεσε το ατύχημα. 

Αν κάποιο ύποπτο όχημα βρεθεί εγκαταλελειμένο, σκεφτείτε ποιά 

προσωπικά αντικείμενα, χαρτιά, δακτυλικά αποτυπώματα, μαλλιά και ί

νες μπορούν να συλλεγούν και να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό 

της ταυτότητας του οδηγού. Ο τρόπος συλλογής και διαφύλαξης των 

αποδεικτικών στοιχείων στην περίπτωση αυτή περιγράφεται με πε

ρισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική Ενότητα ως ακολούθως: Αιμα, 

Ρούχα, Υφάσματα, Ινες, Γυαλί, Λίπη ΙγράσσαΙ, Μαλλιά, Μέταλλο, Λάσπη, 

Χρώμα, Αποτυπώματα τροχών, Αποτυπώματα υφάσματος. □  

Επιμέλεια των Αξιωματικών των Τμημάτων Κατά Ζωής 

και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.
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Δημόσια Διοίκηση

Η παραγωγικότητα στο Δημόσιο
του Αντιστράτηγου «.α. Χαράλαμπου Α. Ζιανίκα

Διανύουμε μία περίοδο κατά την οποία οι πιέσεις που δέχονται από τον αμείλικτο διεθνή ανταγωνισμό 

όλοι σχεδδν οι φορείς οικονομικών δραστηριοτήτων, 

επηρεάζουν ανάλογα και τη δημοσιονομική πολιτική κάθε χώρας.

Με την έννοια άτι οι κοινωνικές παροχές είναι πια φειδωλές, 

αλλά και οι αναπτυξιακές πολιτικές ή στρατηγικές επηρεάζονται και αυτές 

από το γενικότερο κλίμα δημοσιονομικής δυσπραγίας ή πειθαρχίας.

Απόρροια του κλίματος αυτού είναι ο λόγος που άρχισε τελευταία να 

γίνεται για παραγωγικότητα στο Δημόσιο. Κατανοήθηκε, δηλαδή, ότι ο 

πληθωρισμός, για παράδειγμα, για κάθε δοκιμαζόμενη δημοσιονομικά 

χώρα, δεν αποτελεί παρά μόνο το σύμπτωμα ενός προβλήματος σο

βαρού, το οποίο δεν είναι άλλο από την έλλειψη παραγωγικότητας. Το 

ίδιο μπορεί να λεχθεί για την ανεργία, για τα ελλείμματα και για τη δη

μοσιονομική, γενικά, δυσπραγία.

Ανακύπτουν, κατόπιν αυτού, τα εξή ς  δυο συναφή και ουσιώδη 

ζητήματα:

Το πρώτο ζήτημα αναφέρεται στο μεγάλο ερώτημα, εάν, κατά πό

σο και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να μετρηθεί η παραγωγικότητα στο 

Δημόσιο. Υποστηρίζεται, βάσιμα, ότι μετριέται η παραγωγικότητα και 

στο Δημόσιο. Με άλλα, βεβαίως, κριτήρια από αυτά που έχουν εφαρ

μογή στον ιδιωτικό τομέα. Αφού, εδώ, στο Δημόσιο, βαραίνει πολύ, σαν 

κριτήριο, η ποιότητα των υπηρεσιών, η οποία, και εάν την απομονώσου

με, δεν μετριέται. Μπορεί όμως και αυτή να εκτιμηθεί μέσα από δειγ

ματοληπτικές λ.χ. έρευνες, όπως όταν απευθύνονται σχετικές ε 

ρωτήσεις προς τους χρήστες των υπηρεσιών και αξιολογούνται οι α

ντίστοιχες απαντήσεις. Η ποιότητα επίσης τεκμαίρεται στο μέτρο που 

οι φυσικοί προϊστάμενοι μπορούν και αξιολογούν το πώς οι υφιστάμε

νοι λειτουργούν και συμπεριφέρονται κατά την εκπλήρωση της απο

στολής τους.

Πέρα όμως από την ποιότητα των υπηρεσιών, με την έννοια τη στενή, 

αυτήν που συνδέεται με την ικανοποίηση του κοινού Ισε αντιστοιχία με 

το κοινό των αγοραστών-πελατών του ιδιωτικού τομέαΙ, η παραγωγι

κότητα στο Δημόσιο δεν μπορεί παρά να συνδέεται και με την απόδο

ση. Με τον όρο-κλειδί που μας οδηγεί σ' αυτό που ο καθένας μας εν

νοεί σαν παραγωγικότητα. Σε μια επιχειρηματική λ.χ. δραστηριότητα, 

όπου όλα τα δεδομένα είναι γνωστό και μετρήσιμα-συγκρίσιμα, η από

δοση είναι αυτή την οποία μετρούμε, όταν αντιπαραβάλλονται οι ε 

κροές Ιη τελική αξία των παραγόμενων αγαθών) με τις αντίστοιχες 

εισροές (το συνολικό κόστος παραγωγής). Και ναι μεν ο τρόπος αυτός 

μέτρησης αναφέρεται στην οικονομία, αυτό όμως δε σημαίνει και ότι 

δεν μπορεί η απόδοση να μετριέται πολύ ή λίγο παντού, ακόμη και στο 

Δημόσιο.

Το γεγονός, λοιπόν, ότι υπεισέρχεται στο Δημόσιο η ποιότητα των υ

πηρεσιών, η οποία πολύ δύσκολα μετριέται, δε σημαίνει ότι δεν υπάρ

χουν κάποια άλλα κριτήρια τα οποία δεν απέχουν πολύ από τις εισροές 

και τις εκροές του ιδιωτικού τομέα. Υπάρχουν και στον δημόσιο 

τομέα μεταβλητές σταθερές, υπάρχουν στοιχεία συγκρίσιμα 

(σαν τις εισροές και τις εκροές), μπορούν να υπάρξουν, συνε

πώς, διοικητικές πρακτικές, ώστε να ελέγχεται η απόδοση και 

να μετριέται η παραγωγικότητα -έστω σε κάποιους τομείς- αν 

όχι σε όλο το εύρος της κρατικής μηχανής.

Η απόδοση, κατ' αρχήν, υπάρχει τρόπος να μετρηθεί, διαχρονικά, 

προκειμένου να εκτιμηθεί, γενικά, κατά πού οδηγείται η παραγωγικό

τητα: θετικά ή αρνητικά, σε όλο το εύρος ενός συστήματος παροχής 

υπηρεσιών. Έτσι, η απόδοση μπορεί να μετριέται αδρά, μακροσκοπικά- 

θετικά ή αρνητικά- χωρίς να χρησιμοποιούνται πρότυπα μαθηματικά. 

Οπως, όταν διαπιστώνεται ότι με τα ίδια αντικείμενα απασχόλησης, το 

συνολικό κόστος, σε προσωπικό και σε μέσα Ιμε βάση σταθερές τιμές 

και συγκρίσιμες παραμέτρους), αυξάνεται αισθητά, στα πλαίσια μιας υ

πό εξέταση χρονικής περιόδου. Γεγονός που θα εσήμαινε μείωση πα

ραγωγικότητας. Καθώς και όταν, αντίθετα, με την εισαγωγή λ.χ. υλικο- 

τεχνικής υποδομής προηγμένης τεχνολογίας ή (και) με την άνοδο της 

ποιοτικής στάθμης του έμψυχου δυναμικού, εκτιμάται ή γίνεται φανε

ρό ότι, σε ένα εύλογο βάθος χρόνου, επιτυγχάνονται με μικρότερο κό

στος μεγαλύτερα αποτελέσματα, τόσο ποιοτικά όσο και σε εύρος πα

ρεχόμενων υπηρεσιών, σε σχέση αναφοράς με όλους τους τομείς 

δραστηριοτήτων συγκεκριμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών. Α 

ποτελέσματα τα οποία γίνονται αντιληπτό από τον καθένα που ελέγχει 

το χώρο του και προσδίδουν οπωσδήποτε νόημα στην έννοια της πα

ραγωγικότητας στο Δημόσιο, κατά τομείς δραστηριοτήτων, αλλά σε 

κάποιο βαθμό και στο σύνολό του.

Επεκτείνοντας περαιτέρω τις εν λόγω συγκρίσεις, μπορεί να εκτιμη- 

θεί το έλλειμμα παραγωγικότητας, από συγκρίσεις (εισροών-εκροών) 

ανάμεσα σε ομοειδείς κλάδους του Δημοσίου.

Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο σχετίζεται με την παραγωγικότητα 

στο Δημόσιο, είναι να δούμε το πώς θα μπορούσαν να συνδεθούν οι 

αμοιβές των εργαζομένων σ' αυτό με την παραγωγικότητα. Εδώ βρί

σκεται και η πρακτική σημασία του λόγου που γίνεται για παραγωγικό

τητα. Το ζήτημα είναι να βρεθούν τρόποι, ώστε και αυτοί που εργάζο

νται να ανταμείβονται, με κριτήριο την απόδοση, αλλά και η παραγωγι

κότητα να προάγεται, μέσα από τη δημιουργία κινήτρων.

Πρόκειται, στην ουσία, για ένα πελώριο πρόβλημα, πολύ ενδιαφέρον, 

ακανθώδες και σύνθετο. Παρόλα όσα λέγονται και γράφονται, ιδιαίτε

ρα τον τελευταίο καιρό, για κίνητρα παραγωγικότητας και για προ

γράμματα μέτρησης αυτής στο Δημόσιο, η αλήθεια απέχει πολύ και ο 

θόρυβος μάλλον σύγχυση προκαλεί. Θα ήταν ουτοπία να υποθέσει κα

νείς ότι θα μπορούσε ποτέ να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα, μέσα από το 

οποίο να δίνονται απαντήσεις για το πώς μετριέται η παραγωγικότητα 

στο Δημόσιο και για τα κριτήρια που θα μπορούσαν, προς τούτο, να κα

θιερωθούν, αναφορικά με τις αμοιβές και τα κίνητρα παραγωγικότη

τας, σε όλο το φάσμα των κρατικών λειτουργών.

Όχι πως τέτοια προγράμματα δεν πρέπει να εκπονούνται αλλά προέ- 

χουν και θα έπρεπε ήδη να είχαν τεθεί, μέσα από αυτά, άλλοι στόχοι, 

παρά ενασχόληση με κριτήρια ρευστό, ποικιλόμορφα, ανεδαφικά, τα 

οποία δεν οδηγούν πουθενά, με το που θα τα ομαδοποιήσουμε ή θα τα
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γενικεύσουμε. Από τη στιγμή που το κίνητρο ομαδοποιείται ή 

γενικεύεται, είναι σαν να αυτοαναιρείται. Πέρα από το ότι υ

πάρχει, γενικά, στο Δημόσιο, μια ισοπεδωτική τάση. Όσο κι αν

από τη φύση του έργου τους θα πρέπει κάποιοι υπάλληλοι να έχουν υ

πέρ αυτών, μέσα από τη θέσπιση σχετικών κριτηρίων, οικονομικά κίνη

τρα, όλο και κάποια άλλη ομάδα κρατικών λειτουργών θα βρίσκεται να 

επικαλείται τέτοια κριτήρια. Οπότε, οδηγούμαστε πάλι στη μορφή των 

επιδομάτων, με την έννοια που όλοι γνωρίζουμε.

Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι τομείς της κρατικής μηχανής, όπου 

η απόδοση μετριέται, όπου μπορεί και εξατομικεύεται, όχι σε στα

θερή, σε μόνιμη βάση, αλλά με την έννοια διακρίσεων ή με την πρα

κτική επιβράβευσης εξαίρετων πράξεων. Όπως όταν σημειώνονται 

μεγάλες επιτυχίες (στη δίωξη του εγκλήματος, για παράδειγμα), οι ο

ποίες χρήζουν ανταμοιβής και συνάμα προσφέρονται, με το που προ

βάλλονται οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, για να παρακινούνται και όλοι οι 

άλλοι σε αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη προσφορά υπηρε

σιών. Για τις περιπτώσεις αυτές και για τους συγκεκριμένους τομείς, 

υπάρχουν θεσμοθετημένοι κανόνες και αδιάβλητες διαδικασίες, που 

διέπουν τον τρόπο χορήγησης υλικών και απονομής ηθικών, αντίστοι

χα, αμοιβών.

Τι γίνεται όμως με την παραγωγικότητα, γενικά, του δημόσιου τομέα; 

Δεν υπάρχουν τρόποι ανάκαμψης; Ένας τρόπος θα ήταν να συνδε

θούν οι μισθολογικές αυξήσεις των υπαλλήλων με την παρα

γωγικότητα, οπωσδήποτε, αλλά με την έννοια αυτής να στηρί

ζεται σε μια άλλη αντίληψη. Όπως όταν η παραγωγικότητα είναι 

συνυφασμένη με τη λογική μιας προοπτικής σταθερής. Μ ιας προο

πτικής, βασισμένης κι αυτής σε μια ασφαλή πρακτική. Όπως όταν κυ

ριαρχεί η στρατηγική μαζί και κάποια δυναμική στην όλη αντιμετώπιση.

Έκφραση μιας τέτοιας στρατηγικής και προωθημένης αντίληψης θα 

αποτελούσε η πρακτική της χορήγησης, αναλογικά, σε όλους τους υ

παλλήλους κάθε τομέα, ενός ποσοστού έστω από την επιδιωκόμενη, 

από χρόνο σε χρόνο, αισθητή μείωση των συνολικών δαπανών λει

τουργίας του. Κάτι που αναγκαστικά πια θα επιδιώκεται, κάτω από τη 

σημερινή δημοσιονομική συγκυρία. Κάτι που δε θα επιτυγχάνεται παρά 

με τη μείωση του συνολικού αριθμού υπαλλήλων, σε συνδυασμό με την 

εισαγωγή δεδομένων προηγμένης τεχνολογίας.

Μια τέτοια προοπτική θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί ένα κίνη

τρο τόσο προς την κατεύθυνση της ανόδου της ποιοτικής στάθμης 

του δημοσιοϋπαλληλικού προσωπικού, όσο και προς την κατεύθυνση 

του εκσυγχρονισμού. Δεν υπηρετούν ούτε το παρόν ούτε το μέλλον ό

σοι μιλούν ή γίνονται δέκτες σχετικών εξαγγελιών -θα λέγαμε απλών 

συνθημάτων- για κίνητρα παραγωγικότητας, όταν αναφέρονται στο 

Δημόσιο, χωρίς να γνωρίζουν ούτε τη θεσμική του διάσταση ούτε το 

πόσο αυτό -το Δημόσιο- έχει πια καταστεί προβληματικό ούτε το αν 

και κατά πόσο σ' αυτό μετριέται η παραγωγικότητα. Αλλά επαναλαμβά

νονται ξεπερασμένες παλιές πρακτικές, με σύγχρονες κατά τα φαινό

μενα συνταγές (του ιδιωτικού όμως τομέα) συνταγές, για εφήμερες, 

κοντόφθαλμες και βολικές λύσεις, σε θέματα που επιδέχονται αυστη

ρά σταθερές και μακροχρόνια αποδοτικές πρακτικές.

Αντίθετα, θα πρέπει να εκβιάζονται λύσεις, μέσα από τις οποίες να 

υπηρετείται το μέλλον. Δεν μπορεί το Δημόσιο να σταθεί, όταν αυτό 

λειτουργεί με επ ί μέρους κλάδους να αντιμετωπίζονται σαν τις επι

χειρήσεις, που ανοίγουν και κλείνουν από τη μια μέρα στην άλλη, από 

επιχειρηματίες οι οποίοι επιζητούν το εύκολο και γρήγορο κέρδος.

Η άποια αντιμετώπιση της παραγωγικότητας στο Δημάσιο, 

προϋποθέτει την προώθηση σχετικών προγραμμάτων, προ- 

κειμένου, πριν απ' άλα, να μετρηθεί η κάμψη της παραγωγικό

τητας ή ο βαθμός έλλειψ ης αυτής, κατά τομείς  δραστη

ριοτήτων. Έτσι, ώστε να επισημανθούν οι πιο ακραίες από τις ανισό

τητες μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών υπαλλήλων και να αρχίσει η 

εξυγίανση από εκείνους ακριβώς τους τομείς που ήταν μακροχρόνια 

προβληματικοί, παρόλο ότι καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες πολύ ζωτι

κές επειδή ακριβώς το καθεστώς λειτουργίας τους καθιστούσε ευά

λωτους τους ιθύνοντες σε πιέσεις προνομιακής μεταχείρισης σε ισο- 

πεδωτικές, συντεχνιακές πρακτικές.

Κατά τα άλλα, ο σχεδιασμός, η εκτέλεση και αξιολόγηση ενός προ

γράμματος παραγωγικότητας, απαιτεί ικανό χρόνο και τις αναγκαίες 

προς τούτο πιστώσεις. Και δε θα ήταν ποτέ δυνατόν να σχεδιασθεί κά

τι τέτοιο, παρακάμπτοντας χρόνιες αγκυλώσεις, με ρ ίζες  βαθιές, θε

σμικές, στη Διοίκηση.

Δεν είναι δυνατό να γίνεται λόγος για παραγωγικότητα στο Δημόσιο, 

όταν το θεσμικό πλαίσιο δεν επιτρέπει να συνδέεται ο ρόλος των διοι- 

κούντων, σε κάθε βαθμίδα της ιεραρχικής κλίμακας, με την απόδοση 

των υπ' αυτούς υπαλλήλων. Κι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει στο βαθ

μό που δεν κρίνονται και οι ίδιοι οι διοικούντες ανάλογα με το αν και 

κατά πόσο είναι εγκρατείς και εφαρμόζουν στην πράξη την υποκίνηση, 

την αξιολόγηση και τον έλεγχο. Όπως όταν δεν υπάρχουν δυνάμεις 

κοινωνικές, ιθύνοντες και κανόνες, μέσω των οποίων να θεσπίζονται 

εγγυήσεις και να αποτρέπονται εξωϋπηρεσιακές παρεμβάσεις. Γιατί 

τότε δεν ευνοείται η άμιλλα, η αξιοκρατία και η απόδοση. Είναι δε εξα ι

ρετικά αφελές και επισφαλές το επιχείρημα ότι, επειδή τα προβλήμα

τα αυτά είναι πολύ σοβαρά και δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, 

προτιμούμε -αν ήταν ποτέ δυνατόν- να τα παρακάμψουμε, με την ε ι

σαγωγή στο Δημόσιο ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων. Όπως υποστη

ρίζεται τόσο από τη μεριά αυτών που αβασάνιστα τάσσονται υπέρ της 

κατάργησης της μονιμότητας στο Δημόσιο, όσο και από τη μεριά αυ

τών που φαντάστηκαν τον δημόσιο τομέα να λειτουργεί με κίνητρα πα

ραγωγικότητας, όταν παρακάμπτεται το κυρίαρχο πρόβλημα: αυτό των 

δομών και λειτουργικών αδυναμιών στο Δημόσιο.

Ιτα πλαίσια, τέλος, της ιεράρχησης των εισροών - δραστηριοτήτων 

και με βάση τις προτεραιότητες οι οποίες προαναφέρονται, δε θα 

ήταν ποτέ δυνατόν να παρακαμφθεί, από την όλη στρατηγική, στην α

ντιμετώπιση της παραγωγικότητας στο Δημόσιο, η επιμόρφωση όλων 

των διοικητικών στελεχών, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν τα δεδο

μένα της σύγχρονης διοικητικής επιστήμης και πρακτικής. Μεταφέρο- 

ντας, ο καθένας στο χώρο του -γιατί όχι- και πρακτικές που έχουν ε

φαρμογές τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα παροχής υ

πηρεσιών, σε σχέση με την παραγωγικότητα. Όπως οι μέθοδοι και οι 

πρακτικές οι σχετικές με μετρήσεις της απόδοσης υπαλλήλων, με 

τους τρόπους αύξησης του βαθμού παραγωγικότητας, με τις μεθό

δους και μέσα που οδηγούν σε μετρήσεις αυτής, με τις δυσχέρειες 

συναρμογής - διασύνδεσης των δεδομένων που συνθέτουν τις εισ 

ροές και τις εκροές, στο μέτρο που υπάρχουν οι γνωστές αντιδράσεις 

ή αντιστάσεις από τη μεριά των πολλών. Αυτών που έχουν λόγους και 

μπορούν, σαν ομάδες πιέσεων, να υπεραμύνονται ισοπεδωτικών πρα

κτικών. Από τη μεριά, κυρίως, αυτών που δε συμβιβάζονται με την α

ξιοκρατία, πόσο μάλλον όταν είναι να θιγούν κεκτημένα.

Συμπερασματικά, θα έμεναν όλα ιδεατά, όλα όσα προαναφέρονται, 

εάν δεν τεθεί σαν ερώτημα και δεν αντιμετωπισθεί με τη δέουσα σο

βαρότητα αυτό που φαίνεται να αποτελεί και το κυρίαρχο ζήτημα: 

Μήπως, αντί ή πριν γίνει λόγος για κίνητρα παραγωγικότητας, 

θα έπρεπε ήδη να είχε τεθεί σε ενέργεια ένα πρόγραμμα σχε

τικό τόσο με τη μέτρηση - αποτίμηση της έλλειψης παραγω

γικότητας στο Δημόσιο, ανό τομείς δραστηριοτήτων, όσο και 

με την καταγραφή - αποτύπωση των χρόνιων αγκυλώσεων 

που κρατούν στην Ελλάδα το δημόσιο τομέα στο τέλμα; □
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Ο ΔΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ "ΚΟΦΤΗ"
(ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣΙ

του Αστυνόμου Α' Αντωνίου Βιτωράκη

Ενας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον τομέα των μεταφορών 

είναι και η διευκόλυνση της κυκλοφορίας,

μέσω κοινών νόμων που παράλληλα επιδιώκουν τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. 

Στατιστικό έχει αποδειχτεί ότι η υπερβολική ταχύτητα των οχημάτων, 

συνδέεται άμεσα με τον κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος.

Ο κίνδυνος αυτός αναμφίβολα μεγιστοποιείται
όταν η αύξηση της ταχύτητας αναφέρεται σε οχήματα μεγάλης μάζας (π.χ. φορτηγά, λεωφορεία).

Η εσωτερική μας νομοθεσία για να εναρμονιστεί με τις διατάξεις 

των οδηγιών 92/6/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 10.2.92 και 92/24/Ε.Ο.Κ. 

του Συμβουλίου της 31.3.92 καθιέρωσε με τις Οικ,/39622/3313 από 

23.10.92 ΙΦΕΚ639 τ.β'Ι και Οΐκ /39623/3314 από 23.10.92 (ΦΕΚ664 τ.β'Ι 

κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών 

- Επικοινωνιών "συσκευές περιορισμού ταχύτητας ή συναφή συστήμα

τα περιορισμού της ταχύτητας ορισμένων κατηγοριών οχημάτων".

Συσκευές περιορισμού 
της ταχύτητας

Ως συσκευή περιορισμού της ταχύτητας, νοείται μία συσκευή της ο

ποίας η πρωταρχική λειτουργία είναι να ελέγχει τη διοχέτευση του 

καύσιμου στον κινητήρα, προκειμένου να περιοριστεί η ταχύτητα του 

οχήματος σε καθορισμένη τιμή. Οι συσκευές αυτές είναι επιδεκτικές 

τοποθέτησης σ' όλους τους τύπους φορτηγών και λεωφορείων και το 

ανώτατο όριο ταχύτητας εξασφαλίζεται μέσω προγράμματος που 

βρίσκεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η ηλεκτρονική μονάδα συνδέε

ται ε ίτε  με το μηχανικό ε ίτε  με τον ηλεκτρονικό ταχογράφο του 

οχήματος. Οταν ξεηεραστεί το καθορισμένο όριο ταχύτητας, για την 

κατηγορία του οχήματος, επεμβαίνει ο μικροεπεξεργαστής της ηλε

κτρονικής μονάδας και με τη βοήθεια ενός ηλεκτρομηχανικού ρυθμι

στή και μιας ντίζας επενεργεί στο μοχλό ρύθμισης της αντλίας πετρε

λαίου, για να διατηρηθεί σταθερή η ταχύτητα έστω και αν ο οδηγός συ

νεχίζει να επενεργεί στον επιταχυντή.

Ορισμένες συσκευές για καλύτερη προστασία του κινητήρα διαθέ

τουν ένα σύστημα παρακολούθησης των στροφών. Το σύστημα αυτό 

που δεν επιτρέπει την υπέρβαση των στροφών πάνω από ένα όριο, 

βοηθά τον οδηγό να ρυθμίσει προσωρινά την ταχύτητα του οχήματος 

σε κάποια ταχύτητα επιλογής του, χαμηλότερη όμως από την ανώτατη 

επιτρεπόμενη π.χ. 50 χ/ω για να διασχίσει κατοικημένη περιοχή.

Ανώτατα όρια ταχύτητας 
για φορτηγά - λεωφορεία

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κοινές Υπουργικές αποφάσεις τα 

φορτηγά ή ελκυστήρες ΙΝ3Ι με ΜΒ12 Τ και τα λεωφορεία ΙΜ3) με ΜΒ10 

Τ πρέπει να φέρουν σύστημα περιορισμού ταχύτητας (SPEED LIMITER). 

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα οχήματα: 

α) που εκ κατασκευής δεν υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη ταχύτητα. 

βΙ που χρησιμοποιούνται για επιστημονικές έρευνες, 

γ) ενόπλων δυνάμεων, δημόσιας ασφάλειας, τελωνειακών καταδιω

κτικών αρχών και τα πυροσβεστικά 

και δ) τα λεωφορεία που εκτελούν αστική συγκοινωνία.

Επίσης τα οχήματα, που έχουν ταξινομηθεί σε χώρα μέλος της Ε.Ο.Κ. 

πριν την 1.1.88 δεν είναι απαραίτητο να φέρουν σύστημα.

Ηδη εξέπνευσε το μεταβατικό στάδιο και από 1.1.96, όλα τα οχήματα 

των παραπάνω κατηγοριών, είτε εκτελούν Εθνικές είτε Δ ιεθνείς μετα

φορές πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το σύστημα περιορισμού 

ταχύτητας, με επιτρεπόμενα όρια βάσει της 92/6/Ε.Ο.Κ 

αΙ 90 Km/h για τα φορτηγά Ιη συσκευή ρυθμίζεται στα 85 Km/hl. 

β) 100 Km/h για τα λεωφορεία (η συσκευή ρυθμίζεται στα 100 Km/h).

Τρόπος και διαδικασία τοποθέτησης 
συσκευής περιορισμού ταχύτητας

Η τοποθέτηση του συστήματος περιορισμού ταχύτητας γίνεται από 

συνεργεία εξουσιοδοτημένα από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υ

πουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών, που χορηγούν στους ενδιαφε

ρομένους βεβαίωση ε ις διπλούν.

Οι βεβαιώσεις αυτές κατατίθενται στις Διευθύνσεις Μεταφορών. Η 

μία τίθεται στο φάκελλο του οχήματος και η δεύτερη αφού θεωρηθεί 

από την υπηρεσία αυτή, φυλάσσεται από τον κάτοχο του οχήματος, 

μαζί με την άδεια κυκλοφορίας.

Στις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων που είναι υποχρεωμένα να 

φέρουν περιοριστή ταχύτητας οι αρμόδιες υπηρεσίες που Υπουρ

γείου Μεταφορών - Επικοινωνιών αναγράφουν στο χώρο των παρα

τηρήσεων την ένδειξη: "ΦΕΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΤΗ

ΤΑΣ - ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ... KM/H".

Σε εμφανές σημείο στο χώρο του οδηγού πρέπει να βρίσκεται επι- 

κολλημένο αυτοκόλλητο σήμα που χορηγεί το συνεργείο τοποθέτη

σης τΠς συσκευής στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία:

- αριθμός πλαισίου.

- μέγιστη ταχύτητα.

- ημερομηνία εγκατάστασης.

- κωδικός συνεργείου.

Οι οδηγοί των οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί στη χώρα μας ή σε 

χώρα της Ε.Ο.Κ πριν την 1.1.88 και ως εκ τούτου εξαιρούνται από την 

υποχρέωση εφοδιασμού τους με περιοριστή ταχύτητας, πρέπει να 

φέρουν μαζί τους σχετική βεβαίωση της περιφερειακής υπηρεσίας 

του Υ.Μ.Ε, για να καθίσταται συνεχής ο έλεγχος, εκτός αν η ημερομη

νία ταξινόμησης προκύπτει απ'την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Στα οχήματα που έχουν ηλεκτρονικό έλεγχο ψεκασμού καυσίμου α

πό την αντλία πετρελαίου ή φέρουν ABS/ASR και ηλεκτρονικό έλεγχο 

ψεκασμού ή ρύθμισης και ο περιορισμός της ταχύτητας γίνεται με μία 

ενσωματωμένη ηλεκτρονική πλακέτα. Στις περιπτώσεις αυτές δεν ε ί

ναι εύκολος ο οπτικός έλεγχος της συσκευής.
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θέματα Τροχαίας

Στα υπόλοιπα οχήματα πρέπει να τοποθετηθεί στο σύστημα τροφο

δοσίας εξωτερικό ειδ ικός μηχανισμός (περιοριστής). Ο μηχανισμός 

αυτός επιβάλλεται να έχε ι αριθμό έγκρισης Ε.Ο.Κ. π.χ. Ε 10008 και 

σφραγίζεται με μολυβδοσφραγίδα από τον υπεύθυνο του συνεργείου 

που έκανε την εγκατάσταση (όπως γίνεται για τον ταχογράφο). Σ'αυτή 

την περίπτωση μπορεί να γίνει εξωτερικός έλεγχος.

Παρατηρήσεις - σχόλια
Οι συσκευές ή τα συστήματα περιορισμού ταχύτητας είναι μηχανι

σμοί που λαμβάνουν εντολές από άλλα όργανα (ταχογράφο - ταχύμε

τρο) που αν δε λειτουργούν σωστά διαβιβάζουν λανθασμένες εντολές 

(π.χ. ταχογράφος που δείχνει μειωμένη ενδειξη ταχύτητας, θα μεταβι

βάσει λανθασμένο όριο ταχύτητας με αποτέλεσμα λάθος εντολή να 

δώσει και ο περιοριστής).

Οποια μειονεκτήματα όμως του συστήματος και αν α- 

ντιπαραθέσει κάποιος, δεν μπορούν να ανατρέφουν τα 

πλεονεκτήματα που είναι:

α) ο περιορισμός των ατυχημάτων λόγω της ελεγχό

μενης ταχύτητας.

β) η άνεση με την οποία εργάζεται ο οδηγός, αφού 

δεν είναι υποχρεωμένος να αποσπά την προσοχή του 

στον ταχογράφο ή το ταχύμετρο.

γ) ο μετριασμός των ρύπων και της περιβαλλοντολο

γ ία ς  επιβάρυνσης συνεπεία της μικρότερης και στα

θερής ταχύτητας 

δ) η εξοικονόμηση καυσίμων και 

ε) η ελαχιστοποίηση των φθορών του οχήματος.

Ενα ερώτημα που απαιτεί απάντηση είναι κατά πόσο ο 

υφιστάμενος κυρωτικός μηχανισμός καλύπτει το θέμα 

του περιοριστή ταχύτητας, δεδομένου ότι οι δύο υ

πουργικές αποφάσεις ουδεμία ποινική ή διοικητική 

κύρωση απειλούν κατά των μη συμμορφουμένων.

Επιχειρώντας μια προσέγγιση του θέματος, από την 

πλευρά αυτή, έχουμε την άποψη ότι, κατ' αρχή, το δια- 

φαινόμενο κενό δύναται να αντιμετωηισθεί, όχι όμως 

σε όλη του την έκταση, με την επίκληση των διατάξεων 

των παραγράφων 26 και 27 του άρ θρου 81 του Κ.Ο.Κ.

Από τη διάταξη της παρ. 26 του παραπάνω άρθρου α

ναμφίβολα προκύπτει ότι έχει παρασχεθεί η εξουσιο

δότηση στον Υπουργό Μ.Ε. για την επιβολή υποχρέω

σης εφοδιασμού των αυτοκινήτων και με άλλες συ

σκευές που δεν προβλέηονται ρητά από το άρθρο 81 

Κ.Ο.Κ, όπως ο περιοριστής ταχύτητας, που σαφώς θε

σπίστηκε, για λόγους που σχετίζονται με την οδική α

σφάλεια. Επομένως στις διατάξεις της παραγρ. 27 του 

άρθρου 81 Κ.Ο.Κ. εμπίπτει η περίπτωση του οχήματος, 

μη εφοδιασμένου με περιοριστή ταχύτητας ή εφοδια

σμένου με τέτοιο που δε συγκεντρώνει τ ις νόμιμες α

παιτήσεις.

Βεβαίως το αντικείμενο αυτό είναι πρωταρχικής ση

μασίας, με αρκετές παραμέτρους που δεν μας επιτρέ

πουν να υιοθετήσουμε την άποψη ότι οι διατάξεις του 

άρθρου 81 του Κ.Ο.Κ καλύπτουν το ερώτημα σε όλη 

του την έκταση, αφού υπάρχουν λεπτομερειακής 

φύσεως ζητήματα όπως π.χ. η τοποθέτηση περιοριστή 

από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο, η έλλειψη βε

βαίωσης του συνεργείου τοποθέτησης, η μη επίδειξη 

της βεβαίωσης στα αρμόδια όργανα, η έλλειψη του αυ

τοκόλλητου σήματος, ο μη εφοδιασμός με βεβαίωση 

για τα πριν την 1.1.1988 ταξινομημένα οχήματα σε χώ

ρες της Ε.Ο.Κ., η μη ύπαρξη μολυβδοσφραγίδας, η πα

ρέμβαση στον περιοριστή με σκοπό την αλλοίωση της 

λειτουργίας του κ.λπ„ τα οποία θα πρέπει να αντιμετω- 

πισθούν με νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει α

ντίστοιχες ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις. □

Ηρεμία
Θέση ηρεμίας Ανώτερης δυνατής κίνησης

Σήμα ταχύτητας 

Παροχή 
Προγραμματ. 
ανώτατο όριο 
ταχύτητας

θέση ηρεμίας

Κίνηση (πριν την επίτευξη του κωδικοποιημένου ανωτ. ορίου ταχύτητας)

Θέση ηρεμίας Ανώτερης δυνατής κίνησης

Κίνηση (μετά την επίτευξη του κωδικοποιημένου ανωτ. ορίου ταχύτητας)
Θέση ηρεμίας Ανώτερης δυνατής κίνησης

Σήμα ταχύτητας 

Παροχή 
Προγραμματ. 
ανώτατο όριο

Ιερ ρύθμισ. \  ταχύτητας

Γ' "''’̂ Ανώτ. όριο
θέση ηρεμίας ρύθμισης

Σχηματική παράσταση λειτουργίας περιοριστή ταχύτητας
Ο περιοριστής ταχύτητας αποτελείται από ένα ηλεκτρικό μοτέρ ρύθμισης και μια ηλεκτρονική 

μονάδα ΙεγκέφαλοςΙ. που είναι ε ξ  αρχής προρυθμισμένη μέχρι ένα ανώτατο όριο ταχύτητας. 

Δουλειά του εγκέφαλου είναι να μετρά διαρκώς την ταχύτητα του οχήματος και να την συγ

κρίνει με το ανώτατο όριο ταχύτητας στο οποίο έχει προρυθμιστεί.
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Από τους έφιππους στους Ζητάδες

Οι μοτοσικλέτες στην Αστυνομία
Από την "Ανιππον άμαξα" στη Yamaha Fz 750 Police

του Υπαστυνόμου Α' Κωνσταντίνου Δανούση

Πέρασαν πλέον 102 χρόνια από την εμφάνιση της "άνιππης άμαξας" στους δρόμους της Αθήνας, 

δρόμους που σήμερα οργώνουν αναρίθμητες μάρκες μοτοσικλετών, ποικίλων τύπων, 

διαφόρου κυβισμού και δυνατοτήτων, από τα ταπεινό "παπάκια* ως τις σύγχρονες αεροδυναμικές 1200άρες.
Κι όμως μέσα σε αυτή τη σύγχρονη Βαβυλωνία ξεχωρίζουν ακόμη και "συγκινούν" -συλλεκτικά κομμάτια πλέον- κά

ποιες Norton Commando και Harloy Davidson της πρώην Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πάλεων.

Δε θα έπρεπε δυο τέτοια κομμάτια να στολίζουν την είσοδο του Υπουργείου Δημόσιας Τάζης;

Η επινόηση του κινητήρα εσωτερικής καύσης επέτρεψε την κατα

σκευή σειράς αυτοκινουμένων οχημάτων κι ανάμεσά τους της μοτοσι

κλέτας Ιαπό το γαλλικό motocyclettel. Το 1995 έκλεισαν 100 χρόνια από 

την πρώτη εμφάνιση του οχήματος αυτού στην Ελλάδα. Την πρώτη μο

τοσικλέτα ΙτρίκυκληΙ έφερε στη χώρα μας ο Νικόλας Κοντογιαννάκης, 

10 μόλις χρόνια από την ταυτόχρονη εφεύρεσή της στην Αγγλία και 

Γερμανία. Η παρουσία του παράξενου εκείνου οχήματος, το οποίο εκι- 

νείτο με ταχύτητα 15 Km/h!, ήταν φυσικό να ηροκαλέσει το θαυμασμό 

των Αθηναίων που το έβλεπαν να διασχίζει τη σκονισμένη Πανεπιστη

μίου. "Ανιππον άμαξαν" έ σ πευσε να την ονομάσει η "Εστία” της ε 

ποχής.'

Στις αρχές του αιώνα μας οι μοτοσικλέτες στην Ελλάδα ήσαν ελάχι

στες. Μία έφερε ο αεροπόρος Μουτούσης από τη Γαλλία, όπου είχε 

εκπαιδευθεί, ενώ μία άλλη ε ίχε ο άτυχος βασιλιάς Αλέξανδρος (τ

ι 9201 για τις εξορμήσεις του στις δασικές διαδρομές της Πάρνηθας. 

Στα 1919 υπολογίζεται ότι κυκλοφορούσαν στη χώρα 15 περίπου μο

τοσικλέτες. Οι ανάγκες του Α' Παγκοσμίου Πολέμου οδήγησαν τις βιο

μηχανίες μοτοσικλετών σε υπερπαραγωγή και ταχύτατη βελτίωση των 

προϊόντων τους. Έτσι με το τέλος του πολέμου γέμισε η Ευρώπη μο

τοσικλέτες. Στην Ελλάδα του 1926 κυκλοφορούσαν 146 τέτοια οχήμα

τα, κυρίως από τους sportman ship της εποχής, ενώ το Μάιο του 1929 

έγ ινε  το πρώτο πρωτάθλημα μοτοσ ικλέτας στη χώρα μας, το 

"Psychikon Tourist Trophy". Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος οδήγησε σε νέα 

άνοδο τη μοτοσικλέτα και μετά το τέλος του πλημμύρισε η Ελλάδα 

"συμμαχικές" Norton, BSA, Ariel κ.ά. αλλά και "εχθρικές" BMW και Ζυπ- 

dapp. που εφοδιασμένες με τρίτο τροχό συνέβαλαν στην επίλυση του 

προβλήματος μεταφοράς προϊόντων ως τα τέλη της δεκαετίας του 

1960, αν και ορισμένες από αυτές εξακολουθούν ακόμη να "βγάζουν 

μεροκάματο".

Οι πρώτες μοτοσικλέτκς στην Αστυνομία

Η μοτοσικλέτα πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον ελληνικό στρατό το 

1917, οπότε εκπαιδεύθηκαν και οι πρώτοι μηχανικοί, στο μακεδονικό 

μέτωπο αλλά και στη Μικρά Ασία. Την ίδια εποχή αναφέρεται χρησιμο

ποίησή της, χωρίς αυτό να είναι απόλυτα τεκμηριωμένο, και από τη Χω

ροφυλακή σε στρατονομικό αποσπάσματα. Η επίσημη εισαγωγή της 

στις ελληνικές αστυνομικές δυνάμεις ανάγεται στις αρχές της δεκαε

τίας του 1920, μετά την καταστροφή του μικρασιατικού ελληνισμού. 

Στον Κανονισμό του Σχολείου Χωροφυλακής ηροβλέπονται για πρώτη 

φορά το Φεβρουάριο του 1925, παράλληλα με την ιππασία, και μαθήμα

τα ποδηλασίας για τους Δοκίμους Χωροφύλακες και Υπαξιωματικούς

και μαθήματατα οδηγίας αυτοκινήτων και "αυτοκινήτων ποδηλάτων" 

για τους Δοκίμους Αξιωματικούς 2 Στον Οργανισμό της Χωροφυλακής 

του 1925 προβλέπεται η ύπαρξη 11 αυτοκινήτων δικύκλων για τις ανά

γκες του Σώματος.3 Αυτό κατανεμήθηκαν 4 στο Σχολείο Χωροφυ

λακής (για τις εκπαιδευτικές ανάγκες), ανό 1 στις Διευθύνσεις Δημο

σίας Ασφαλείας Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, 1 στην Ειδική Υ

πηρεσία Ασφαλείας και 3 στην Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ανα

ζητήσεων.

Τα οχήματα αυτό ήσαν ελάχιστα για τις ανάγκες του Σώματος, έτσι 

ώστε ο μετακληθείς το 1929 για τη μελέτη αναδιοργάνωσης της Χω

ροφυλακής, ταγματάρχης της Ιρλανδικής Χωροφυλακής W. Trevor 

Rigg στην έκθεσή του να τονίζει την άμεση ανάγκη προμήθειας ίππων 

για τους αξιωματικούς και ποδηλάτων για τους κατωτέρους.4

Παρά τις όσες δυσκολίες τα αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες γρήγο

ρα μπαίνουν στην ελληνική πραγματικότητα. Δε θα πρέπει να μας δια

φεύγει ότι από πολύ νωρίς (1919) η Ελλάδα ήταν πρώτη στα Βαλκάνια 

με 3.000 περίπου αυτοκίνητα. Έτσι τόσο ο Οργανισμός της Χωροφυ

λακής του 1930 όσο και εκείνος του 1935 δεν ενθαρρύνουν πλέον την 

προμήθειαν ίππων για τους αξιωματικούς. Σε εγκύκλιο μάλιστα του Υπ. 

Εσωτερικών τονίζεται ότι "...Ο ίππος ήταν αναγκαίος διά τον αξιωματι

κόν Χωροφυλακής ε ις παλαιοτέραν εποχήν, ότε απετέλει το ταχύτε- 

ρον μέσον μετακινήσεων. Σήμερον όμως ότε και ε ις  τα μικρότερα και 

πλέον απομεμακρυσμένα χωρία υπάρχουσιν αυτοκίνητα..., οι ίπποι δ ι' 

αυτούς αποτελούσιν άχρηστον πολυτέλειαν..."5 Στην οργανική και χω- 

ρογραφική κατανομή Χωροφυλακής του 1936 ηροβλέπονται για το 

Σώμα 38 τρίκυκλες και 3 δίκυκλες μοτοσ ικλέτες6 Ανάλογες με τη 

δύναμή του μοτοσικλέτες κατανέμονται και στο Σώμα της Αστυνομίας. 

Δυστυχώς η έρευνα δεν επέτρεψ ε να εντοπισθούν περισσότερα 

στοιχεία (μάρκεςΙ για τα οχήματα αυτά. Φαίνεται όμως ότι πολλές 

ήσαν Harley Davidson.

Η δεκαετία  rou 1930

Η δεκαετία του 1930 υπήρξε για τις Αστυνομίες της Ευρώπης δεκαε

τία της μοτοσικλέτας. Ο μεγάλος αριθμός μοτοσικλετών, που παρα- 

χωρήθηκε στην Κινητή Γαλλική Χωροφυλακή, πέρα από την κάλυψη 

των καθαρό υπηρεσιακών αναγκών είχε σαν συνέπεια την καλλιέργεια 

της κλίσης των ανδρών της στο άθλημα της μοτοσικλέτας και την κα- 

τόκτηση επίζηλων τίτλων.7 Το ίδιο συνέβη και στις άλλες, κυρίως βέ

βαια στις προηγμένες, ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα, στα μέσα της 

δεκαετίας αυτής, τόσο η Αστυνομία όσο και η Χωροφυλακή χρησιμο

ποιούσαν τρίτροχες μοτοσικλέτες Harley Davidson.
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Από τους έφιππους στους Ζητάδες

Στην Ελλάδα το καθεστώς της 4ης Αυγούστου έδωσε, για λόγους πο

λιτικής σκοπιμότητας, προτεραιότητα στην επίλυση χρονιζόντων α

στυνομικών προβλημάτων και επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον 

εκσυγχρονισμό τους σε οικήματα, οπλισμό και μέσα. Στα πλαίσια αυτό 

έγινε προμήθεια μεγάλου αριθμού τρικύκλων κυρίως μοτοσικλετών α

πό τη Γερμανία μάρκας BMW 11938). Αυτές διατέθηκαν στο Τάγμα Χω

ροφυλακής Αθηνών, καθώς και στο Μηχανοκίνητο Τμήμα της Αστυνο

μίας (φωτογραφίες επάνω). Παράλληλα σημαντικός αριθμός μοτοσι

κλετών διετέθη στις Ανώτερες Διοικήσεις Χωροφυλακής, κυρίως της 

Μακεδονίας και Θράκης. Δημοσίευμα της εποχής αναφέρει ότι: Πλεί- 

σται Υπηρεσία/ της Χωροφυλακής, και ιδ ία τω νΑΑΧ. Μακεδονίας και 

Θράκης, εφω διάσθησαν εσχάτω ς δ ιά  μοτοσυκλεττών. Το μέτρον 

τούτο το οποίον αποτελεί αληθή πρόοδον διά το Σώμα, θα γενικευθή, 

ε ις  τρόπον ώ στε όλοι αι Δ ιο ικήσ εις να έχουν τας μοτοσυκλέττας 

των...".8 Δεν έγινε δυνατόν να εξακριβωθεί, αν εκτός τις BMW, έγινε 

τότε και προμήθεια ορισμένου αριθμού μοτοσικλετών μάρκας Ζυη- 

όαρρ 750 KS, των "τρίκυκλων τανκ" της Βέρμαχτ.9 Αν δεν έγινε τότε, 

σίγουρα οι μοτοσικλέτες αυτές χορηγήθηκαν αργότερα από τους Γερ- 

μανούς στην Ειδική Ασφάλεια της Χωροφυλακής και στο Μηχανοκίνη

το Τμήμα της Αστυνομίας (του Αστυνόμου A' Ν. Μπουραντά).10

Τα τρίκυκλα αυτά συνοδέυσαν τα πρώτα Στρατονομικά αποσπάσμα

τα στην Αλβανία "  Οι οδηγοί έφεραν αραβίδα Mannlicher Schonauer 

και οι επ ιβ ά τ ε ς  αυτόματο Stayer. Δ ιασώθηκαν φ ω τογραφ ίες 

τρικύκλων μοτοσικλετών της Χωροφυλακής, που φεύγουν για το μέ

τωπο (φωτογραφία δεξιά). Τον Ιανουάριο του 1941 δόθηκαν στη Χω

ροφυλακή 400 επ ί πλέον μοτοσικλέτες, ενώ το Σώμα ηαρέλαβε άλλες 

900 Αγγλικές Norton για λογαριασμό του Στρατού (ο οποίος δε διέθε

τε επαρκή αριθμό οδηγών).12 Από αυτές άλλες προωθήθηκαν στο μέ

τωπο, ενώ άλλες έμειναν στην Αθήνα για τη συγκρότηση Μηχανοκίνη

της Μεραρχίας, πλην όμως όλες περιήλθαν στα χέρια του εχθρού.

Κατοχή  - Χ ρόν ια  δ ο κ ιμ α σ ία ς

Στη διάρκεια της εχθρικής κατοχής, εκτός την Ειδική Ασφάλεια της 

Χωροφυλακής και το Μηχανοκίνητο Τμήμα της Διεύθυνσης Αστυνο

μίας Αθηνών (γνωστό και ως "Μπουραντάδες" από το όνομα του Διοι

κητή του), σχεδόν καμία αστυνομική υπηρεσία δε διέθετε μοτοσικλέ

τες. Εναγωνίως αλλά χωρίς ανταπόκριση στις 4.11.1942 το Υπ. Εσωτε

ρικών ΙΔ/νσις Ελέγχου και Επιμελητείας Χωροφυλακής) ζητάει από το 

Γ ραφείο του Πρωθυπουργού (στην ουσία από τους Γ ερμανούς) ανά ένα 

τρίκυκλο για κάθε ΑΑΧ., Δ.Χ. και Υ.Χ.13

Στη Μέση Ανατολή δύναμη τάγματος από άνδρες της Χωροφυλακής

συγκρότησε στις 17.8.1944 το 11 ο Ελληνικό Τάγμα (Χωροφυλακής) με 

διοικητή τον Ταγματάρχη Κων/νο Κινινή με έδρα το Φαγίντ. Το Τάγμα 

αυτό εφοδιάσθηκε από τους Αγγλους με άρτιο εξοπλισμό σε μέσα και 

οχήματα 141 αυτοκίνητα, 15 κάριερς, 2 σταφ - καρ και πολλές μοτοσι

κλέτες! και αποτέλεσε μετά την απελευθέρωση τον πυρήνα των Τεχνι

κών Υπηρεσιών της Χωροφυλακής.14

Αμέσως μετά τα Δεκεμβριανά χορηγήθηκαν στα Σώματα Ασφαλείας 

αγγλικές μοτοσικλέτες διαφόρων τύπων, "αποφόρια" του μεγάλου πο

λέμου, κυρίως όμως Norton. Δεν υπήρξε ενιαία προμήθεια με κάποια 

προοπτική εκσυγχρονισμού τους αλλά προσπάθεια κάλυψης αμέσων 

αναγκών υπό το βαρύ κλίμα του πρώτου εμφύλιου. Το Μηχανοκίνητο 

Τμήμα της Αστυνομίας εξοπλίσθηκε με νέα μέσα κίνησης και βαρύ ο

πλισμό και το 1946 προβιβόσθηκε σε Υποδιεύθυνση Μηχανοκινήτου 

της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών (είχε εγκατασταθεί στο εσωτε

ρικό των κτιρίων της Πατησίων 91 - 93). Στη Χωροφυλακή χορηγήθηκε 

προοδευτικό, καθώς το Σώμα επανασυνιστούσε τις Υπηρεσίες του 

στην ελληνική ύπαιθρο, ανάλογος αριθμός ίδιων μοτοσικλετών αγ

γλικής προέλευσης.
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Τα χρό ν ια  τη ς ανασυγκρότησης

Μετά τη λήξη του εμφυλίου τα Σώματα Ασφαλείας χρησιμοποιούν 

διαφόρους τύπους μοτοσικλετών. Γερμανικά λάφυρα, BMW και Ζυπ- 

άαρρ, αλλά κυρίως τις "συμμαχικές· BSA (Birmingham Small Armsl και 

Norton και στρατιωτικές Harley Davidson. Ειδικά η Norton υπήρξε η α

στυνομική μοτοσικλέτα των αρχών της δεκαετίας του 1950. Προς τα 

τέλη όμως της ίδιας δεκαετίας κυριαρχούν στον αστυνομικό χώρο τα 

περήφανα αμερικάνικα άλογα των 1.200 cc, οι Harley Davidson. Επρό- 

κειτο αρχικά για δωρεάν χορηγήσεις από το Τμήμα Δημοσίας Ασφα

λείας της εν Ελλάδι Αμερικανικής Αποστολής υπό τον Miles Furlong 

II959 -19611. Την εποχή εκείνη με την υποστήριξη της Αμερικανικής Α

ποστολής αναπτύχθηκαν τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών των Σωμάτων Α

σφαλείας και ιδρύθηκαν η Αμεση Δράση (19591 της Αστυνομίας και η 

Αμεση Επέμβαση της Χωροφυλακής (αρχές 19601.

Τη δεκαετία του 1960 η αστυνομική μοτοσικλέτα που θα κυριαρχήσει 

στους ελληνικούς δρόμους θα είναι η Harley Davidson (φωτογραφία 

δεξιά), θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα και τα τρία βασικά της μοντέλα 

Wla 45 (Flathead, 1200 cc, V 45°, 25 HP, 1936 - 19491, Duo Glide (Pan- 

head, 1200 cc, V 45°, 65 HP OHV, 1958- 19651 και Electra Glide (Shovel- 

head, 1200 cc. V 45°, 65 HP t o  1966 - 70 και 70 HP 1970 -19841. Η τε

λευταία προμήθεια αυτών των μηχανών θα γίνει το 1971. Ο μεγάλος 

κυβισμός, η μεγάλη ροπή και το υψηλό κοστολόγιο ήσαν απαγορευτι

κοί παράγοντες για την παραπέρα προμήθειά τους. Την ίδια περίοδο θα 

γίνει προμήθεια Labretta 150 specia l 119661, Triumph Thanderbird 

119661, Jawa 453/03 (1967) και BSA A65T.

Στις αρχές της επόμενης δεκαετίας θα κυριαρχήσουν στον αστυνο

μικό χώρο οι ευρωπαϊκές Moto Guzzi V7 Special 11972,19731, πρόγονοι 

των θρυλικών le  Mans, οχήματα αντοχής'5, οι BMW R75/6, 7 & 8 και 

R80/7 & 8 (1973,19761 και οι Norton Commando 750 και 850. Στο τέλος 

της δεκαετίας αυτής θα εμφανισθούν στις ελληνικές αστυνομικές δυ

νάμεις οι γιαπωνέζικες μοτοσικλέτες με πρώτες τις Honda G L 1000 

και Yamaha XS250E. Το χαμηλότερο κοστολόγιο και η αδυναμία αντα

γωνισμού τους από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και αμερικανικές βιο

μηχανίες θα τους δώσουν το μονοπώλιο στον ελληνικό χώρο.

Ο ι μ ο τοσ ικλέτα ς της ελλην ική ς Α σ τυ νομ ία ς

Η δεκαετία του 1980 σημαδεύεται με τις μοτοσικλέτες, όλες γιαπω

νέζικες, που κατασκευάζονται ειδικά για την Αστυνομία (Ρ). Οι μοτοσι

κλέτες αυτές διαφέρουν από τις συνήθεις (πολιτικές! στην ενισχυμένη 

κατασκευή τους (μεγαλύτερο βάρος) και στο βελτιωμένο ηλεκτρολο- 

γικό τους σύστημα, το οποίο αποσκοπεί να καλύψει τις μεγάλες ανά

γκες σε ηλεκτρικά φορτία (σειρήνα, φάρος, φώτα, ασύρματος). Κυ

ρίαρχη στην ελληνική αστυνομική πραγματικότητα την περίοδο αυτή 

είναι αναμφίβολα η Suzuki GSX 750Ρ (προμήθειες 1981,1982 & 1984). 

Έγιναν όμως την ίδ ια  π ερ ίοδο  και άλλες, σημαντ ικές  μάλιστα 

προμήθειες, όπως Honda CBX 750, Honda 750 Four Κ, Honda Goldwing 

1000, Yamaha 750 DOH, Honda CB250N (1980), Suzuki GS 750P (1980), 

Honda CBX650P, Jawa CZ175, BMW R80 Tic (19841, Honda CBX650P 

(19851, Moto Guzzi V65 (19861 και Suzuki GSX 750 EEP (1988, 1989).
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Την τελευταία δεκαετία του αιώνα μας η Ελληνική Αστυνομία εκσυγ

χρονίζε ι το στόλο μοτοσικλετών της. Τις κουρασμένες Suzuki GSX 

750Ρ καλούνται να αντικαταστήσουν οι Yamaha FZ750P11995). Παράλ

ληλα 119911 έγινε μεγάλη προμήθεια Honda CBX750P και Suzuki VX800 

II995). Τέλος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αμεσης Δράσης Αττικής 

Ιμπλοκαρίσματα δρόμων, ελιγμοί, κ.λπ.) έγινε φέτος προμήθεια μοτο

σικλετών Yamaha ΧΤΖ 750 Super Tenere. Οι άνδρες της Ομάδας Ζ16 έ 

χουν στα χέρια τους πλέον ισχυρά και αξιόπιστα δίκυκλα για να επιτε- 

λέσουν το δύσκολο έργο τους. Σε μία εποχή που το έγκλημα χρησιμο

ποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, η Αστυνομία είναι υποχρεω

μένη να επιστρατεύσει κάθε μέσον για την προστασία του πολίτη.

Πέρασαν πλέον 102 χρόνια από την εμφάνιση της "άνιππης άμαξας" 

στους δρόμους της Αθήνας, δρόμους που σήμερα οργώνουν αναρίθ

μητες μάρκες μοτοσικλετών, ποικίλων τύπων, διαφόρου κυβισμού και 

δυνατοτήτων, από τα ταπεινά "παπάκια" ως τις σύγχρονες αεροδυνα

μικές 1200άρες. Και όμως μέσα σε αυτή τη σύγχρονη Βαβυλωνία ξε

χωρίζουν ακόμη και "συγκινούν" -συλλεκτικά κομμάτια πλέον- κάποιες 

Norton Commando και Harley Davidson της πρώην Χωροφυλακής και 

Αστυνομίας Πόλεων. Δε θα έπρεπε δυο τέτοια κομμάτια να στολίζουν 

την είσοδο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης; □

Ευχαριστούμΐ τη Διεύθυνση Τεχνικών/ΥΔΤ, 
τη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Νότιας Ελλάδας/ΥΔΤ 

και τον Ανθυπαστυνόμο κ. Λουκά Νερούτσο 
για την πολύτιμη βοήθεια που πρόσφεραν 

στη συγγραφή αυτού του άρθρου.

Y am ah a  F Z 7 5 0 P

Σ η μ ε ιώ σ ε ις:
' Μιχάλη Αρβανιτόπουλου. "Από την Ανιππον άμαξα στο συμμαχικά εργαλείο", ε<ρημ. Τα 

Νέα της 17.1.1996, σσ. 10 -11 .

2 Βλέπετε ΠΔ της 17.2.1925 ΙΦΕΚ, Α', 501 'Π ερί τροποποιήσεις άρθρων τινων του Κανο
νισμού Σχολείου Χωροφυλακής', ΠΔ της 27 9.1925 ΙΦΕΚ, Α'. 3081 ΤΙερίκυρώσεως Κανονι
σμού Σχολείου Χωροφυλακής Ιάρθρα 153 και 1711 και ΠΔ της 31 8 1926 ΙΦΕΚ. Α', 3371 'Περί 
κυρώσεως κανονισμού Σχολείου Χωροφυλακής'. Τόσο σ το  ΒΔ της 28.8.1920 ΙΦΕΚ, A', 1981 

'ΠερίΟργανισμού της Αστυνομικής Σχολής'[Κέρκυρας) της Αστυνομίας Πόλεων όσο και 

στο ΠΔ της 9.10.1926 ΙΦΕΚ, Α', 3681 'Περί Κανονισμού του Αστυνομικού Σώματος "δεν προ- 

βλέπεται μάθημα οδήγησης "αυτοκινήτων ποδηλάτων", ενώ προβλέπονται μαθήματα κωπη

λασίας, ιππασίας, κολυμβητικής και ποδηλασίας. Στο ΠΔ όμως της 18.4.1929 ΙΦΕΚ, Α', 1521 

"Περί αντικαταστάσεως άρθρου Διατάγματος "περί μετεκπαιδεύσεως αξιωματικών της Α 

στυνομίας Πόλεων" ορίσθηκε ότι οι Υπομοίραρχοι, Ανθυπομοίραρχοι και Ανθυπασπιστές 

της Χωροφυλακής που θα μεταταχθούν στο Αστυνομικό Σώμα θα εκποιδευθούν εκτός 

των άλλων και "...εις την οδήγησιν αυτοκινήτων ποδηλάτων και τρόπον λειτουργίας αυτών'.

3 Αρθρο 103 και πίνακας Γ’ ΝΔ της 18.10 1825 ΙΦΕΚ, Α', 3231.

4 Υπουργείον Εσωτερικών ΙΔιεύθυνσις Χωροφυλακής και Δημοσίας ΑσφαλείαςΙ. ΐκθεο ις  
επ ί γενομένης μελέτης υπ' αυτού περί αναδιοργανώσεως της Ελληνικής Χωροφυλακής 
του επί τούτου μετσκληθέντοςεις Ελλάδα ταγματάρχου της Ιρλανδικής Χωροφυλακής 1V 

Tre νοτ Rigg Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου. Ο  Rigg μετα

κλήθηκε με το Ν. 4196/1929 ΙΦΕΚ, Α ’,2341.

s Νόμος 4578/1930 Ιόρθρο 94 - 961 και ΑΝ  της 7/8 6.1935 (άρθρα 64 - 671 Βλέπετε επί

σης 85/8/ιβ από 15.6.1935 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ΙΔ/νσις Επιμελητείας και 

Ελέγχου Χωροφυλακής)

6 Βλέπετε Πίνακα Οργανικής και Χωρογραφικής Κατανομής Δυνόμεω ς και Υπηρεσιών 

Χωροφυλακής, Εν Αθήναις 1936. Κατακυρώθηκε με το ΒΔ της 17 8 1936 ΙΦΕΚ, Α ’, 4031.

7 Περιοδικό ΚήρυξΔημοσίας Ασφαλείας, τχ 326119391, σ. 14

* Περιοδικό Κήρυξ Δημοσίας Ασφαλείας, τχ 334119391, σ  2

’ Η Ζυπόαρρ 750 KS υπήρξε η πλέον επιτυχημένη μοτοσικλέτα εκστρατείας της Βέρμα- 

χτ, γνωστή σαν "τρίκυκλο τανκ" ή "πράσινος ελέφαντας" Αυτές οι φ οβερές για την εποχή 

τους μοτισικλέτες με μεγάλη ροπή και τρομερή ελκτική δύναμη, 26 ίππους, δεκατόχυτα κι

βώτια και διαφορικό στο καρ σάιντ Ικαλόθι) ξεπέρασαν κάθε πρόβλεψη των κατασκευα

στών τους Πολλά κομμάτια δόθηκαν στην Ελλάδα από τη Γερμανία στα πλαίσια των πολε

μικών αποζημιώσεων και συνέχισαν να λειτουργούν τουλάχιστον 20 χρόνια μετά τη λήξη 

του πολέμου.

10 Χρησιμοποιήθηκαν από την Αστυνομία στις επιχειρήσεις του Δεκεμβρίου 1944 Βλέπε

τε περιοδικό Αστυνομικά Χρονικά, τχ 464 - 465119751, σσ. 126 και 159.

"  Κων/νου Αντωνίου, Ιστορία της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής, τόμος Γ'. Αθήναι 

1965. σσ  1 510 -1512

12 Αποστόλου Δασκαλόκη, Ιστορία της Ελληνικής Χωροφυλακής περιόδου 1936 - 1950, 

τόμος Α', Αθήναι 1973, σσ  84 & 95

13 Αντωνίου, ό.π, τόμος Δ'. Αθήναι 1967, σ. 129.

14 Αντωνίου, ό.π, τόμος Γ, σσ  1854 - 1855

15 Η Molo Guzzi V7 Special 757 60 ΗΡ/6 400 σαλ 1288 Kgl υπήρξε προσοντούχος αστυνο

μική μοτοσικλέτα Ιτελική 185 Km/hl, που χρησιμοποιήθηκε από πολλές Αστυνομίες του κό

σμου, ανάμεσα στις οποίες και από την Τροχαία του lo s  Angeles

16 Η ονομασία "Ζ" της ευέλικτης ομάδας μοτοσικλετιστών της Α μεσης Δράσης δόθηκε 

τυχαία και οφείλεται στο πρώτο χαρακτηριστικό του αριθμού κλήσης τους από το R/T Κέ

ντρο Ιπ.χ. Ζ - 3, κ.λπ ).
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Παρουσίαση Υπηρεσίας

Α ι τ ω λ ί α

Ιστορική ανασκόπηση
Το Μεσολόγγι εμφανίζεται στην ιστορία πριν απο τη ναυμαχία της 

Ναύπακτού 17 Οκτωβρίου 15711. Αν και ήταν άγνωστο στην αρχαιότητα, 

η περιοχή του όμως διαδραμάτιζε σπουδαιότατο ρόλο. Γύρω από αυ

τό, δέσποζαν οι τρείς πόλεις: Καλυδώνα, Πλευρώνα και Αλίκυρνα.

Το Μεσσολόγγι κατά την επικρατέστερη εκδοχή, οφείλει την ονομα

σία του στην ιταλική λέξη Messo Laghi, που σημαίνει ανάμεσα από λί

μνες. Πραγματικό η τοποθεσία του Μεσολογγίου δικαιολογούσε την 

παραπάνω ετυμολογία γιατί ήταν κτισμένο πάνω σε τρία νησάκια. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι το 1650 ονομαζόταν 'Μικρή Βενετία' και η συγκοι

νωνία μεταξύ των νησίδων γινόταν με μικρά πλοιάρια και μονόξυλα.

Οι κάτοικοι του Μεσολογγίου στο μεγαλύτερο ποσοστό ήταν ψαρά

δες και κατά την εξέγερσή  τους 15 Μαίου 1821) υπολογίζονταν σε 

5.500, ενώ κατά τη δεύτερη πολιορκία ανέρχονταν σε 12.000. Εκτός α

πό την αλιεία ασχολούνταν με το εμπόριο και τη ναυτιλία. Είναι αξιοση

μείωτο το γεγονός ότι κατά την απογραφή του 1735 ο εμπορικός στό

λος της πόλης αριθμούσε 150 μεγάλα σκάφη και ήταν ο πρώτος στην 

Ελλάδα μέχρι το κίνημα των Ορλώφ Ικαταστράφηκε το 1770 -10 Απρι

λίου- από τους Τούρκους μετά την αποτυχία των Ορλώφ). Το "καραβο

στάσι", όπως λεγόταν ο χώρος όπου λιμενίζονταν τα σκάφη, βρισκό

ταν ανατολικά του νησιού "ΒασιλάδΓ. Ο εύφορος κάμπος της πεδιάδας 

Μεσολογγίου ήταν κατάφυτος από ελιές και αμπέλια.

Οι κατοικίες των ψαράδων ήταν καλύβες που ονομάζονταν "πελά- 

δες“. Ηταν κατασκευασμένες από αδιάβροχο χορτάρι και καλάμια και 

τις στερέωναν σε πασσάλους για να μη βρέχονται από τη θάλασσα.

Το Μεσολόγγι στην Επανάσταση

Όπως είναι γνωστό η Δυτική Στερεά Ελλάδα δεν εξεγέρθηκε ταυτό

χρονα με την ανατολική που επαναστάτησε μαζί με την Πελοπόννησο. 

Η κήρυξη της επανάστασης ορίστηκε από τους οπλαρχηγούς για τις 26 

Μαϊου 1821 Λ ίγες μέρες όμως νωρίτερα το Μεσολόγγι είχε προλάβει 

να ξεσηκωθεί. Όταν στις 20 Μαϊου φάνηκαν στον Κορινθιακό λίγα υ- 

δραιΤκα και σπετσιώτικα πλοία, ξεσηκώθηκαν όλοι, κήρυξαν την επανά

σταση και ύψωσαν τη σημαία στο τούρκικο διοικητήριο. Όσοι Τούρκοι 

είχαν απομείνει στην πόλη αιχμαλωτίστηκαν.

Πρώτη πολιορκία του Μεσσολογγίου: Η θέση του Μεσολογγίου 

ήταν στρατηγική γιατί αποτελούσε το προπύργιο της Πελοποννήσου. Η 

πτώση του Ιουλίου και η μάχη του Πέτα, έδωσαν την ευκαιρία στους 

Ομέρ Βρυώνη και Κιουταχή να κατευθυνθούν προς τη Δυτ. Στερεά Ελ

λάδα, με σκοπό την καταστολή της εξέγερσης των Μεσολογγιτών. 

Στις 25 Οκτωβρίου 1822 οι Τούρκοι έφτασαν στο Μεσολόγγι και το πο

λιόρκησαν από την ξηρά. Παράλληλα ο Γιουσούφ πασάς των Πατρών α

πόκλεισε την πόλη από τη θάλασσα.

Επειδή η δύναμη των υπερασπιστών ήταν μικρή, οι πολιορκούμενοι 

άρχισαν εικονικές διαπραγματεύσεις για να παραδώσουν την πόλη, ε 

νώ περίμεναν ενισχύσεις από την Πελοπόννησο. Πράγματι οκτώ υ- 

δραίικα και σπετσιώτικα πλοία έφθασαν και διασκόρπισαν τον τούρκι

κο στόλο και αποβίβασαν 1.700 μαχητές με επικεφαλής τους Πετρό- 

μπεη Μαυρομιχάλη, Ανδρέα Ζαϊμη και Κανέλλο Δεληγιάννη.

Οι Τούρκοι τότε όρισαν την 25 Δεκεμβρίου 1822 ως ημέρα εφόδου, 

επειδή είχαν την εντύπωση ότι οι Ελληνες θα βρίσκονταν στις εκκλη

σίες για να γιορτάσουν τη γέννηση του Χριστού. Το σχέδιό τους όμως 

προδόθηκε από τον Γιάννη Γούναρη, που βρισκόταν στο στρατόπεδο 

του Ομέρ Βρυώνη, "εξ ανάγκης υπηρετών", καθώς λέει ο Ν. Σπηλιάδης. 

Η επίθεση των Τούρκων βρήκε τους Έλληνες στους προμαχώνες. Οι α

πώλειες του εχθρού σε έμψυχο και άψυχο υλικό ήταν σημαντικές.

Το Μνημείο του Μάρκου Μπότσαρη

Οι πολύμηνες προσπάθειες δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα και έτσι 

στις 31 Δεκεμβρίου λύθηκε οριστικά η πολιορκία, εγκαταλείφθηκε το 

στρατόπεδο και μαζί κανόνια, αποσκευές και άλλα εφόδια.

Δεύτερη πολιορκία: Επειδή το Μεσολόγγι αποτελούσε σοβαρό ε 

μπόδιο για την εκπλήρωση των σκοπών της, η Πύλη ανέθεσε την εκ- 

πόρθησή του και την καταστολή της επανάστασης στη Δυτική Στερεά 

Ελλάδα στο Κιουταχή, ο οποίος επικεφαλής της μεγαλύτερης μέχρι 

τότε οθωμανικής στρατιάς έφτασε στο Μεσολόγγι στις 15 Απριλίου 

1825.

Στο μεταξύ το Μεσολόγγι στο χρόνο που μεσολάβησε από την πρώ

τη πολιορκία οχυρώθηκε καλύτερα. Η συνολική δύναμη με την έναρξη 

της πολιορκίας ήταν 5.000 άνδρες με αρχηγούς τους Νότη Μπότσαρη, 

Γ. Λιακατά, I. Σούκα, Νικ. Στουρνάρη, Δ. Τσέλο, Δ. Μακρή, Αθαν. Ραζηκό- 

τσικα κ.ά. Ο άμαχος πληθυσμός δεν ξεπερνούσε τις 8.000.
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Στις 8 Ιουνίου 1825 ο τούρκικος στόλος, αποτελούμενος από 55 σκά

φη, εμφανίστηκε στο Μεσολόγγι, απομάκρυνε τα ελληνικά πλοία που 

περιπολούσαν στον Πατραϊκό κόλπο και άρχισε το βομβαρδισμό της 

πόλης και των νησίδων. Το ηθικό των υπερασπιστών της πόλης ανα

πτερώνεται, όταν ο Μιαούλης διασπά τον κλοιό του εχθρού και ενι

σχύει τη φρουρό, η οποία αντεπετίθεται και επιφέρει αρκετές απώ

λειες στους Τούρκους.

Ύστερα από αυτό ο Κιουταχής απομακρύνθηκε για λίγο, για να επα- 

νέλθει ενισχυμένος αφού σύμπραξε με τον Ιμπραήμ. Ταυτόχρονα ε

πανήλθε και ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος και απέκλεισε την πόλη από 

τη θάλασσα. Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε. Παρότι ο ήρωας της θά

λασσας Μιαούλης ενίσχυσε ακόμα μια φορά το ηθικό των υπερασπι

στών του "φράχτη" (έτσι αποκάλεσε ο Ιμπραήμ το τείχος του Μεσο

λογγίου), η θέση τους γινόταν όλο και πιο δύσκολη.

Τα πολεμοφόδια λιγόστευαν και οι τροφές σπάνιζαν.

Αφού απέτυχε μια γενική έφοδος, που διέταξε ο Ιμπραήμ στις 16 Φε

βρουάριου 1826, οι δύο πασάδες σχεδιάζουν την κοινή προσβολή της 

πόλης από ξηρά και θάλασσα.

Έτσι, ο Ιμπραήμ καταλαμβάνει τις νησίδες "ΒασιλόδΓ και "Ντολμά", ε 

νώ ο Κιουταχής επιτίθεται κατά της "Κλείσοβας", της οποίας υπερα

σπιστής ήταν ο Κίτσος Τζαβέλλας με 150 άντρες και 4 κανόνια. Κατά 

την επίθεση, η Κλείσοβα αντιστάθηκε σθεναρά, ο Κιουταχής τραυμα

τίσθηκε και ο Χουσεϊν σκοτώθηκε.

Η τύχη του Μεσολογγίου έχει πια κριθεί. Η έλλειψη πολεμοφοδίων 

είνα ι πια φανερή και ο λ ιμός είνα ι μια δεινή πραγματικότητα. Ο 

Μιαούλης δεν μπορεί να εφοδιάσει τους μαχητές και οι τελευταίοι ε ί

ναι αποφασισμένοι να επιχειρήσουν την Έξοδο τη νύχτα της 10ης Α 

πριλίου 1826.

-Ίίνβλίιά του Λδρβου Βύρωνα στον κήπο Ηρώων

Η Έξοδος

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που βρίσκονταν στο Μεσολόγγι α

νερχόταν σε 10.500 περίπου, από τα οποία 3.500 ήταν οπλοφόροι, οι 

δε υπόλοιποι εργάτες, γυναίκες, γέροντες, παιδιά, άρρωστοι και τραυ

ματίες. Η απόφαση να επιχειρήσουν την έξοδο τη νύχτα της 10ης Α

πριλίου ήταν οριστική και προς τούτο ειδοποίησαν τους Έλληνες του 

στρατοπέδου της Δερβέκιστας για να προσπαθήσουν να φέρουν αντι- 

περασπισμό στους Τούρκους.

Όλοι πριν την έξοδο μετάλαβαν των αχράντων μυστηρίων. Τα περιττά 

πράγματα κάηκαν. Για μια στιγμή επικράτησε η σκέψη να σκοτωθούν οι 

άμαχοι για να αποφευχθούν έτσι οι εξευτελισμοί, οι ατιμώσεις και οι 

βασανισμοί από τους Τούρκους, αλλά γρήγορα η ιδέα αυτή εγκαταλεί- 

φθηκε ύστερα από την έντονη αντίδραση του Επισκόπου Ιωσήφ. Όσοι 

τελικό από τους αρρώστους και τους τραυματίες μπορούσαν να μετα

κινηθούν αλλά δεν άντεχαν να λάβουν μέρος στη Έξοδο, περίπου 600, 

κατάλαβαν τα πιο ανθεκτικά κτίρια, εφοδιασμένοι με τα αναγκαία όπλα 

και πυρομαχικά, για τη "μέχρις εσχάτων" άμυνα. Δίπλα τους παρέμειναν 

αρκετοί συγγενείς τους, που προτίμησαν να συναποθάνουν.

Ενώ το σχέδιο ήταν έτοιμο, ακολούθησε η προδοσία του στο εχθρικό 

στρατόπεδο. Ο προδότης σύμφωνα με τη γνώμη ορισμένων ιστορικών 

ήταν Βούλγαρος, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι ήταν Τούρκος αιχμάλω

τος. Φαίνεται όμως ότι η διάταξη της εξόδου δεν τηρήθηκε όπως α

κριβώς είχε ορισθεί. Οι Έλληνες, αφού πληροφορήθηκαν την προδοσία 

του σχεδίου τους προσπάθησαν να το τροποποιήσουν για να επιφέ

ρουν σύγχυση στο εχθρικό στρατόπεδο.

Παρόλα αυτό όμως κατά την ηρωική αυτή έξοδο  που πραγματο

ποιήθηκε από την ανατολική πλευρά του φρουρίου, σκοτώθηκε σχε

δόν το σύνολο των γυναικόπαιδων, ενώ από τους 2.500 μαχητές που 

βγήκαν από το φρούριο κατόρθωσαν να φθόσουν στην Αμφισσα 1.300.

Η τραγωδία της 10ης Απριλίου επισφραγίστηκε με τη θυσία του γέ

ροντα Χρήστου Καψόλη, ο οποίος αφού συγκέντρωσε στην πυριτιδα

ποθήκη του τους άρρωστους και όσους δεν μπόρεσαν να βγούν, όταν 

έφτασαν οι τούρκοι κοντά τους, έβαλε φωτιά. Παράλληλα η εποποιία 

συμπληρώθηκε στις 12 Απριλίου, όταν ο Δεσπότης Ιωσήφ Ρωγών, που 

πολεμούσε στις "τάπιες" μαζί με άλλους Μεσολογγίτες, υποχώρησε μ’ 

αυτούς, τη στιγμή που ακούστηκε το ανεξήγητο σύνθημα "πίσω - πί

σω", για να οχυρωθούν τελικά στον Ανεμόμυλο. Ύ στερα  δε από 

σκληρή αντίσταση δύο μερόνυχτων, έβαλε φωτιά στο τελευταίο βα

ρέλι με τα πολεμοφόδια. Έγιναν κι αυτοί ολοκαύτωμα και έκλεισαν το 

περίλαμπρο κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας. Το πτώμα το σεπτού ιε

ράρχη αναγνωρίστηκε από τους Τούρκους και ο θηριώδης Ιμπραήμ, 

διέταξε να κρεμαστεί μπροστά από τα ερείπια του Ανεμόμυλου.

Η θυσία του Μεσολογγίου, που για 12 ολόκληρους μήνες αντιστάθη- 

κε ηρωικό, προώθησε το ελληνικό ζήτημα όσο καμιά άλλη ελληνική νί

κη. Οι φλόγες του θέρμαναν τις καρδιές των πολιτισμένων λαών και 

τους ξεσήκωσαν σε μια αληθινή σταυροφορία για την απελευθέρωση 

του ελληνικού έθνους.

Η απελευθέρωση του Μεσολογγίου

Υστερα από την παράδοση της Ναυπάκτου, ελληνική στρατιωτική 

δύναμη από 4.000 πεζούς, ιππικό και στόλο κατευθύνθηκε στο Μεσο

λόγγι και το Ανατολικό ΙΑιτωλικόΙ. Η δεινή θέση στην οποία βρίσκονταν 

οι Τούρκοι στην πόλη, μετά από την κατάληψη των στενών του Μακρυ- 

νόρους, που έκανε αδύνατο τον ανεφοδιασμό τους και ακόμα η πιστή 

τήρηση των συμφωνιών από τους Ελληνες κατά την παράδοση του Α- 

ντιρίου και της Ναυπάκτου, τους επηρέασαν ώστε να επιδιώξουν και 

αυτοί συνθηκολόγηση. Η συνθήκη για την παράδοση του Μεσολογγίου 

και Ανατολικού υπογράφτηκε στις 3 Μαίου 1829.
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Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας
Γενικά

Η Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας έχει έδρα το Μεσολόγγι και απο- 

τελείται από οκτώ Διοικήσεις Αξιωματικών Ιαπό τις οποίες οι τέσσερις 

είναι γενικής αρμοδιότητας), ήτοι, από τα Αστυνομικό Τμήματα Μεσο

λογγίου - Αιτωλικοΰ - Ναυπάκτου - Γαβαλούς - Αστακού και από τα 

Τμήματα Τροχαίας - Ασφαλείας - Τουριστικής Αστυνομίας Μεσολογ

γίου καθώς και από δέκα έξι Αστυνομικούς Σταθμούς.

Έχει την ευθύνη της αστυνόμευσης εδαφικής έκτασης 2.600.295 

στρεμμάτων και πληθυσμό 89.202 κατοίκων, περίπου.

Η υπάρχουσα δύναμη σε έμψυχο υλικό ανέρχεται σε 228 αστυνομι

κούς και 3 πολιτικούς υπαλλήλους.

Θέματα γενικού αστυνομικού ενδιαφέροντος

Η Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας, λαμβάνει αυξημένα μέτρα τάξης, 

τροχαίας και ασφαλείας και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ε 

πικρατήσει απόλυτη τάξη, διαθέτοντας ικανό αριθμό αστυνομικών, σε 

διάφορες εκδηλώσεις που λαμβάνουνχώρα στην περιφέρεια της. Τέ

τοιες είναι οι Γιορτές εξόδου, οι Θρησκευτικές ΓΙανηγύρεις τουΑ ϊΣυ- 

μιοΰ, της Αγίας Αγαθής και της Αγίας Ελεούσης, η Εμποροπανόγυρης 

Γαβαλούς και Ναύπακτού, καθώς και το Μεσολογγίτικο Καρναβάλι. Επί

σης σημείο συνεχούς αστυνομικού ενδιαφέροντος αποτελεί και η 

προβλήτα Αντιρρίου, καθόσον  δ ιακ ινούντα ι ε τη σ ίω ς  από ε κ ε ί 

1.000.000 οχήματα και 3.000.000 άτομα, περίπου, κάθε εθνικότητας. Τα 

μέτρα τάξης, τροχαίας και ασφάλειας, λαμβόνονται σχεδόν σε 24ωρη 

βάση για προστασία και διευκόλυνση των διερχομένων.

Στην περιοχή δικαιοδοσίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλίας, 

είναι συνήθη και εντοπίζονται κυρίως τα εξής:

Αθλητικές εκδηλώσεις

Στις πόλεις και στα περισσότερα χωριά δικαιοδοσίας της έχουν ι

δρυθεί αθλητικά σωματεία και οι αγωνιστικές συναντήσεις είναι πολ

λές, ώστε, ένας μεγάλος αριθμός αστυνομικών να απασχολείται με 

την λήψη των επιβαλλομένων μέτρων τάξης. Υπάρχουν τρία ποδο

σφαιρικό σωματεία Δ' Εθνικής κατηγορίας και δύο σωματεία καλαθό

σφαιρας Γ  Εθνικής κατηγορίας. Επίσης ιδιαίτερα προβλήματα τάξης α

νακύπτουν στην προβλήτα Αντιρρίου κατά την διέλευση ποδοσφαιρι

κών αποστολών από άλλες περιοχές της Ελλάδος (Βόρεια Ελλάδα - Πε

λοπόννησο).

Συνεδριάσεις Δικαστηρίων

Στην έδρα της Διεύθυνσης λειτουργεί Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, 

Μ ονομελές και Τριμελές Πλημμελειοδικείο. Στον Αστακό και στην 

Ναύπακτο λειτουργεί Μεταβατικό Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Εδώ 

τα μέτρα τάξης κρίνονται απαραίτητα και η διατιθέμενη κάθε φορά 

δύναμη είναι ανάλογη της σοβαρότητας των εκδικαζομένων υποθέ

σεων.

Μεταγωγές κρατουμένων

Το Αστυνομικό Τμήμα της έδρας εκτελεί χρέη υπηρεσίας μεταγωγής 

κρατουμένων. Από τα κρατητήριά του διέρχεται, ετησίως, μεγάλος α

ριθμός επικινδύνων κρατουμένων (υπόδικοι - κατόδικοι) καθώς και αλ

λοδαπών για επαναπροώθηση ή που έχει διαταχθεί η απέλασή τους.

Επίσης από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της περιοχής διέρχονται καθημε

ρινό μεταγωγικό οχήματα με όκρως επικίνδυνους κρατουμένους και ε- 

παναπροωθούμενους λαθρομετανάστες από άλλες Αστυνομικές 

Διευθύνσεις όπου επιβάλλεται η ασφαλή συνοδεία και η λήψη αυστη

ρών μέτρων τάξης κυρίως στην προβλήτα Αντιρρίου για πρόληψη από

δρασης ή άλλων εκνόμων ενεργειών.

Προστασία του καταναλωτή

Με ιδιαίτερη ευαισθησία αντιμετωπίζουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες το 

θέμα αυτό, συνεργαζόμενες με συναρμόδιες Υπηρεσίες. Καθημερινό 

διατόσσεται η διενέργεια υγειονομικών - αγορανομικών και δειγματο

ληπτικών ελέγχων από έμπειρους αστυνομικούς. Ενδεικτικό αναφέρε- 

ται ότι κατά το έτος 1995 διενεργήθηκαν 2.015 αγορανομικοί έλεγχοι 

και βεβαιώθηκαν 50 παραβάσεις.

Θέματα τροχαίος

Τροχονομική αστυνόμευση

Εκτός του επαρχιακού οδικού δικτύου από το Τμήμα Τροχαίας Μ εσο

λογγίου αστυνομεύεται Εθνικό οδικό δίκτυο μήκους πενήντα επτά χι

λιομέτρων, που αποτελεί τον κεντρικό άξονα σύνδεσης της Δυτικής 

Ελλάδος με την υπόλοιπη χώρα.

Από το τμήμα αυτό διέρχεται καθημερινό μεγάλος αριθμός οχημά

των και η τροχονομική αστυνόμευση επιβάλλεται να είναι έντονη και 

συνεχής για πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Τις ημέρες των Επισήμων 

αργιών παρουσιάζεται λίαν αυξημένη κίνηση και η αρμόδια Υπηρεσία 

τροχαίας ενισχύεται για να φέρει σε πέρας την αποστολή της. Ιδιαίτε

ρο πρόβλημα παρουσιάζεται στην προβλήτα Αντιρρίου όπου και διατί

θεται ικανός αριθμός τροχονόμων για την διευκόλυνση της κυκλοφο

ρίας.

Στις πόλεις Μεσολογγίου και Ναύπακτού κυρίως τις ώρες αιχμής πα

ρουσιάζονται κυκλοφοριακό προβλήματα λόγω της στενότητας των ο

δών και της διέλευσης της Ε.Ο. Αντιρρίου - Ιτέας μέσα από την πόλη 

της Ναύπακτού αλλά αντιμετωπίζονται ικανοποιητικό από τις κατά τό

πο αρμόδιες Υπηρεσίες.

Επίσης προβλήματα δημιουργούνται τους χειμερινούς μήνες στο Ε

παρχιακό οδικό δίκτυο της ορεινής Ναυπακτίας.
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Γτυν. Δ/ντής Αιτωλίας κ. Ιωάννης Φιλιάπουλος

Κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση

Για την ασφαλή διέλευση των μαθητών στις διαβάσεις πλησίον των 

Σχολικών συγκροτημάτων διατίθεται καθημερινά τροχονόμος σε όλα 

τα Σχολεία της πόλης Μεσολογγίου και Ναυπάκτου.

Για την εμπέδωση της κυκλοφοριακής διαπαιδαγώγησης στους μα

θητές πραγματοποιούνται συχνά διαλέξεις από έμπειρους Αξιωματι

κούς.

Επίσης συμμετέχει και σε συσκέψεις - εκδηλώσεις διαφόρων φο

ρέων όπου και επισημαίνονται τα διάφορα κυκλοφοριακά προβλήματα 

προτείνοντας συγχρόνως και απαραίτητες ενέργειες για την επίλυσή 

των.

Δραστηριότητα

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το έτος 1995 βεβαιώθηκαν 987 πα

ραβάσεις σε βαθμό πλημμελήματος και 6.711 σε βαθμό πταίσματος.

Ειδικότερα: Για υπερβολική ταχύτητα 1.141, για αντικανονικό προσπέ

ρασμα 1.042, για ζώνη ασφαλείας 345, για στέρηση αδείας ικανότητας 

361 και για παράνομες σταθμεύσεις 1.715.

Τροχαία ατυχήματα

Το 1995 συνέβησαν 25 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, 23 σοβαρά 

και 150 ελαφρά, και έχασαν την ζωή τους 27 άτομα ενώ τραυματίστη

καν σοβαρά 34 και ελαφρά 260.

Θέματα ασφαλείας

Ναρκωτικά

Το πρόβλημα των ναρκωτικών στην περιοχή είναι υπαρκτό, αλλά δεν 

είναι ανησυχητικό. Καταβάλλονται φιλότιμες προσπάθειες και έχουν 

σημειωθεί αρκετές επιτυχίες στον εντοπισμό και σύλληψη καλλιεργη

τών χασισοφυτειών και διακινητών ναρκωτικών ουσιών.

Ενδεικτικά αναφέρεται κατά το έτος 1995 συνελήφθησαν 20 άτομα 

για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών, κατασχέθηκαν 371,5 γραμ

μάρια Ινδικής κάνναβης, 9,5 γραμμάρια ηρωίνης και 947 δενδρύλλια Ιν

δικής κάνναβης.

Κλοπές

Στην περιοχή, έξαρση οργανωμένου εγκλήματος δεν έχει παρατηρη

θεί. Οι κλοπές διαρρήξεις που μας αναφέρονται διαπράττονται κυρίως 

από διερχόμενους Αλβανούς λαθρομετανάστες και οι περισσότερες 

μετά από επίμονες προσπάθειες των αστυνομικών εξιχνιάζονται και 

έτσι έχει παγιωθεί το αίσθημα ασφαλείας των κατοίκων. 

Λαθρομετανάστες

Η Υπηρεσία δείχνει ιδιαίτερα βαρύτητα και καταβάλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια για αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της 

λαθρομετανάστευσης που μαστίζει τα τελευταία χρόνια τη Χώρα μας 

και οπωσδήποτε την περιοχή.

Σε καθημερινή βάση συγκροτείται ικανός αριθμός συνεργείων με 

μόνη αποστολή τον εντοπισμό και την σύλληψη λαθρομεταναστών, κυ

ρίως Αλβανών.

Κατά το έτος 1995 συνελήφθησαν και επαναπροωθήθηκαν στη Χώρα 

τους 1.922 Αλβανοί λαθρομετανάστες, βεβαιώθηκαν 31 παραβάσεις 

σε βάρος εργοδοτών για παράνομη απασχόληση αλλοδαπών, ενώ επι

βλήθηκαν και ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Θέματα τουρισμού

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων τουριστικής 

αστυνόμευσης, από 2ετίας, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Μεσολόγγι 

Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας με εδαφική αρμοδιότητα όλη την πε

ριοχή της Αστυνομικής Διεύθυνσης.

Τα υπάρχοντα Ιστορικά μνημεία (Κήπος Ηρώων, Κάστρο Ναυπάκτου, 

Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων κ.λπ.Ι και οι φυσικές καλλονές (λιμνοθάλασ

σα, καθαρές παραλίες, ορεινά θέρετρα κ.λπ.Ι αποτελούν πόλο έλξης 

ντόπιων και ξένων επισκεπτών.

Αίαν αυξημένη κίνηση παρουσιάζεται κατά τους θερινούς μήνες στη 

Ναύπακτο στο Μεσολόγγι και στον Αστακό.

Αναδιάρθρωση υπηρεσιών 

θέματα προσωπικού - υλικού

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Αιτωλίας κ. Ιωάννης Φιλιόπουλος ολοκλη

ρώνοντας, μας μίλησε για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, καθώς 

και για θέματα που αφορούν το προσωπικό και τον υλικοτεχνικό εξο 

πλισμό:

“Λαμβάνοντας υπόψη τα υπάρχοντα προβλήματα Αστυνόμευσης 

στην περιοχή ευθύνης μας και με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πο

λίτη κρίνεται αναγκαίο η αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών με την κατάρ

γηση, συγχώνευση, ίδρυση, αναβάθμιση αυτών.

Κυρίως επιβάλλεται η κατάργηση των περισσοτέρων Αστυνομικών 

Σταθμών καθώς και η προαγωγή του Αστυνομικού Σταθμού Αντιρρίου 

σε Αστυνομικό Τμήμα. Το τελευταίο επείγεται ενόψει της έναρξης των 

έργων κατασκευής της γέφυρας Αντιρρίου - Ρίου.

Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός των Υπηρεσιών είναι ανεπαρκής και πε

παλαιωμένος. Τ ο σύνολο, σχεδόν, του στόλου των αυτοκινήτων χρήζει 

αντικατάστασης.

Το αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης εκπαιδεύεται με ζήλο και 

προθυμία σε διάφορα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης καθώς 

και στην πρόσφατη διαταχθείσα εκπαίδευση σε θέματα αυτοπροστα

σίας όπου δείχνει ιδιαιτέρα βαρύτητα και ενδιαφέρον". Π

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας
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Το οδοιπορικό μας

Ν α ύ π α κ τ ο ς
Διαδρομή γνωριμίας στην όμορφη καστρούπολη της Ρούμελης

Μία από τις πιο καλά διατηρημένες πόλεις της αρχαιότητας, με τη μακρόχρονη ιστορία της, 
τους αξιοθέατους αρχαιολογικούς χώρους, τους πανάρχαιους θρύλους και τα ασύγκριτα θέλγητρα της φύσης, 

είναι πολύ φυσικό να ελκύει μεγάλο αριθμό Ελλήνων και ξένων επισκεπτών, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η Ναύπακτος είναι ο συνδετικός κρί
κος της δυτικής Ελλάδας με την κε
ντρική χώρα. Κάθε επισκέπτης με 
προορισμό τους Δελφούς που απέ
χουν από τη Ναύπακτο 107 χλμ., είτε 
έρχεται από την Πελοπόννησο είτε 
από την Ηπειρο και τα νησιά του Ιο- 
νίου έχει την ευκαιρία να περάσει και 
να θαυμάσει την όμορφη κα
στρούπολη της Ρούμελης.

Η Ναύπακτος στην μακραίωνη ιστο
ρική διαδρομή της, εμφανίστηκε κατά 
καιρούς με διάφορα ονόματα. 
Ναύπακτος, Nopant ή Naupatas από 
τους Φράγκους, Lepanto από τους Ε
νετούς, Inebacte από τους Τούρ
κους, Μικρό Αλγέρι από τους πειρα
τές, Επαχτος στο μεσαίωνα και σήμε

ρα. Την ονομασία της την οφείλει 
στην κατασκευή εκεί πλοίων, ναυς = 
πλοίο και πήγνυμι =κατασκευάζω.
Η Ναύπακτος με το γραφικό λιμανά- 

κι, το ισχυρό κάστρο, τις καθαρές α
κρογιαλιές, τα άφθονα νερά και τα γι- 
γάντια πλατάνια της είναι ίσως η πιο 
όμορφη πόλη της Ρούμελης. Το πα
ραδοσιακό τμήμα της πόλης είναι κτι
σμένο σ.ένα μικρό λόφο με θέα τη 
θάλασσα του Κορινθιακού και τα βου
νά της Αχαϊας, που καταλήγει στη 
θάλασσα σχηματίζοντας ένα μικρό 
φυσικό λιμάνι. Το λιμάνι και ο λόφος 
περιλαμβάνονται από ένα ισχυρό με
σαιωνικό φρούριο, η ιστορία του ο
ποίου είναι τεράστια.
Η τελική σημερινή μορφή του δόθη

κε από τους Ενετούς στα 1204 όταν 
έκτισαν ψηλότερα και επιβλητικότερα 
τείχη. Πρόσθεσαν πύργους και 
οχύρωσαν το λιμάνι. Το 1294 ο Φίλιπ
πος Ταραντινός βελτίωσε ακόμα πε
ρ ισσότερο την οχύρωση του κά
στρου και έκοψε νομίσματα με ανά
γλυφη αναπαράσταση του κάστρου 
και την επιγραφή "Βασιλικό Φρούριο 
της Ναυπάκτου". Η Τούρκικη κατοχή 
άφησε κι αυτή πάνω τόυ τα ίχνη της 
με επιδιορθώσεις και κατασκευές 
τζαμιών και άλλων κτισμάτων στους 
κόλπους του. Σήμερα είναι το σήμα 
κατατεθέν της πόλης και το μοναδικό 
στην Ευρώπη κάστρο με πέντε αμυ
ντικές ζώνες, από το λιμάνι μέχρι την 
κορυφή του λόφου.
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Γνωριμία με την πόλη
Ανατολικά από το Αντίρριο ύστερα 

από μια πανοραμική διαδρομή 9 περί
που χλμ. βρίσκεται η Ναύπακτος. Από 
,κεί ο οδικός άξονας κατευθύνεται 
στο Γαλαξείδι, Ιτέα, Δελφούς με πο
ρεία προς την πρωτεύουσα. Από τη 
γέφυρα του ξηροποτάμου Βαριάς 
αρχίζει η κυρίως πόλη της Ναυπά- 
κτου, όπου λίγα μέτρα μετά συναντά
με το Παπαχαραλάμπειο Εθνικό στά
διο.

Προχωρώντας πρός το κέντρο της 
πόλης ανάμεσα από όμορφα σπιτά
κια με ανθοστόλιστους κήπους αλλά 
και νεόκτιστες πολυκατοικίες φθά
νουμε στη συνοικία της Ψανής. Εκεί 
δεσπόζει η όμορφη παραλία μήκους 
ενός περίπου χιλιομέτρου. Σ.όλο το 
μήκος της παραλίας απλώνεται ένα 
ευρύχωρο πλακόστρωτο περιπάτου 
με δασύφυλλα πλατάνια, σύγχρονα 
εστιατόρια, πολυτελείς καφετέριες, 
ταβέρνες, ξενοδοχεία και τη δημο
τική πλάζ. Τους καλοκαιρινούς μήνες 
κατακλύζεται από παραθεριστές ι
διαίτερα τις απογευματινές και πρώ
τες βραδυνές ώρες. Η θαλάσσια πε
ριοχή της Ψανής έχει τιμηθεί από την 
Ε.Ε. δύο φορές με την “γαλάζια ση
μαία" τιμητική επιβράβευση των καθα
ρότερων και πιο φροντισμένων α
κτών της Ευρώπης.

Μπαίνοντας στην "εσωτερική πόλη" 
που βρίσκεται μέσα στο Φρούριο, υ
πάρχει ένα μεγάλο κτίριο, ο πύργος 
του Μπότσαρη. Στον πύργο κατοίκη
σε ο τρομερός κουρσάρος Ντουρα- 
τζίμπεη, Ενετοί, Τούρκοι, και τέλος το 
1829 η οικογένεια του πολέμαρχου 
Νότη Μπότσαρη. Το Μποτσαραίϊκο 
είναι προσαρμοσμένο στην πολεμική 
ιδιοτυπία του κάστρου. Οι ουρανο- 
κρέμαστες βίγλες του, η σάλα των 
συμποσίων, το δωμάτιο των κατό
πτρων, τα παρατηρητήρια, οι στρα
τώνες, τα μπουντρούμια, οι μυστικές 
σήραγγες κλπ. προκαλούν το δέος 
και το θαυμασμό στον επισκέπτη.
Αμέσως μετά στην πλατεία του λι

μανιού μπορεί κανείς να δροσιστεί 
κάτω από τα δύο τεράστια αιωνόβια 
πλατάνια και να απολαύσει την θέα 
του μικρού βενετσάνικου λιμανιού με 
τη μεγάλη ιστορία. Το λιμανάκι έχει 
σχήμα πετάλου. Στο στόμιό του υ
πάρχουν δύο πυργίσκοι που το προ
στατεύουν. Στον ανατολικό πυργίσκο

υπάρχει ναυτικός φάρος και εντιχοι- 
σμένη μαρμαρόπλακα αναμνηστική 
του ιστορικού γεγονότος της Ναυμα
χίας της Ναυπάκτου το 1571. Δίπλα α
πό το δυτικό πυργίσκο είναι ο ανδριά
ντας του ηρωικού πυρπολητή Γιώρ
γου Ανεμογιάννη- Παξινού. Κατά 
μήκος του τείχους που έχει μέτωπο 
στη θάλασσα υπάρχει μεγάλο φυλά
κιο και πιο πάνω κυκλικός προμαχώ
νας. Τα κανόνια που βρίσκονται επί
σης εκεί ζωντανεύουν στις μνήμες 
τις αμέτρητες μάχες που δόθηκαν 
για την απελευθέρωση της Ναυπά
κτου απο τους επίδοξους κατακτητές 
στο πέρασμα των αιώνων.

Μετά την πλατεία του λιμανιού βρί
σκεται το Στενοπάζαρο, η παλιά αγο
ρά της πόλης δίπλα στο λιμάνι απ.ό- 
που έφταναν τα εμπορεύματα. Σήμε
ρα ύστερα από την πρόσφατη πλα
κόστρωση το στενό αυτό αποτελεί έ
να από τα πιο γραφικά σημεία της πό
λης. Η πλατεία του λιμανιού και το 
στενοπάζαρο εξαιτίας της μοναδικής 
γραφικότητας και ομορφιάς τους εί
ναι τα σημεία που σφύζουν από ζωή 
κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά

πολύ περισσότερο τις βραδυνές και 
πρώτες πρωινές ώρες. Αλλωστε τα 
περισσότερα και πιό όμορφα μπαρά- 
κια, καφετέριες, ουζερί, και ταβέρνες 
που βρίσκονται εκεί συγκεντρώνουν 
το ενδιαφέρον της νεολαίας της 
Ναυπάκτου αλλά και των τουριστών 
δημιουργώντας ένα κοσμοπολίτικο 
περιβάλλον.
Διασχίζοντας το στενοπάζαρο οδη

γούμαστε στον μητροπολιτικό ναό 
της πόλης τον Αγιο Δημήτριο. Λίγο 
πιο πέρα το Δημαρχείο της πόλης και 
απέναντι ακριβώς το αρχοντικό του 
λογοτέχνη Γεωργίου Αθανασιάδη- 
Νόβα. Είναι ένα παραδοσιακό ανά
κτορο με πλούσιους ανθόκηπους, 
προσεγμένο ντεκόρ και ενδιαφέρο
ντα ιστορικά εκθέματα. Λίγο πιο πάνω 
βρίσκεται η Παπαχαραλάμπειος βι
βλιοθήκη, το Ειρηνοδικείο της Ναυπά
κτου και απέναντι η ντάπια με το ρο
λόι της πόλης. Η βιβλιοθήκη θα μπο
ρούσε να χαρακτηρισθεί σαν υψηλό 
πνευματικό κέντρο της Ναυπάκτου 
και μια από τις πιο αξιόλογες βιβλίο 
θήκες της χώρας με 40.000 τόμους 
βιβλίων.
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Nafpaktos

Συνεχίζοντας την περιήγησή μας α
νάμεσα στα εμπορικά καταστήματα 
φτάνουμε στην πλατεία Φαρμάκη στο 
κέντρο της σύγχρονης πόλης όπου 
βρίσκεται το μνημείο του Αγνωστου 
Στρατιώτη.
Δίπλα από την πλατεία βρίσκεται έ 

να αξιόλογο ιδιωτικό μουσείο  το 
"Μουσείο κειμηλίων 1821 - Φαρμάκη", 
με πολύτιμα εκθέματα του απελευ
θερωτικού αγώνα. Σε μικρή απόστα
ση από την πλατεία υψώνεται μεγα
λόπρεπα ο νεόδμητος ναός της Α 
γίας Παρασκευής στο ίδιο μέρος του 
προηγούμενου που καταστράφηκε 
το 1952 από το σεισμό.
Μια παραδεισένια ακρογιαλιά α

πλώνεται στην ανατολική παραλία 
της Ναυπάκτου: η παραλία του Γρι- 
μπόβου (=μέρος με πολύ νερό).

Το θέαμα εδώ είναι εκπληκτικό και 
μένει αξέχαστο σε κάθε επισκέπτη. 
Τεράστια αιωνόβια πλατάνια πάνω 
στο κύμα που από τις ρίζες τους ξε- 
πηδούν αφρισμένα κρυστάλινα νερά.

Στην παραλία του Γριμπόβου βρί
σκονται πολλά ξενοδοχειακά συ
γκροτήματα, που φημίζονται για την 
άψογη οργάνωση και εξυπηρέτηση

των πελατών. Αλλά και πλήθος από 
εστιατόρια, καφετέριες, ταβέρνες 
και κέντρα διασκέδασης χαρίζουν 
πραγματικά αξέχαστες στιγμές 
στους επισκέπτες.

Στο ανατολικό τμήμα της πόλης στη 
συνοικία της Αφροδίτης βρίσκεται "η 
βρύση της αγάπης" που συνδέεται με 
τη λατρεία της θεάς του έρωτα Α
φροδίτης. Καλότυχος όποιος πιει από 
το νερό της -αναφέρει η παράδοση- 
αγαπάει και αγαπιέται...
Η πλατεία Τζαβέλα της συνοικίας Α

φροδίτης καλύπτεται από δύο μεγά
λα πλατάνια στις ρίζες των οποίων υ
πάρχει άφθονο τρεχούμενο νερό. 
Στην πλατεία αυτή κάθε χρόνο στη 
γιορτή του πολιούχου Αγίου Δημη- 
τρίου στις 26 Οκτωβρίου γίνεται 
πλούσια εμποροπανήγυρη που διαρ- 
κεί μια εβδομάδα. Πρόκειται για ένα 
σπουδαίο γεγονός με οικονομική, 
κοινωνική αλλά και λαογραφική ση
μασία. Οι ρίζες του χάνονται στα μέ
σα του 1 7ου αιώνα, την εποχή της 
Τουρκοκρατίας. Παλαιότερα αποτε
λούσε το σημαντικότερο οικονομικό 
γεγονός τ ης χρονιάς και ήταν ονο
μαστό για το πλούσιο ζωεμπόριο.

Η Ναύπακτος σήμερα
Η Ναύπακτος παρουσιάζει μια αξιό

λογη τουριστική κίνηση ιδιαίτερα κα
τά τους καλοκαιρινούς μήνες αν και 
οι δυνατότητες της πόλης και της 
ευρύτερης περιοχής για μεγαλύτερη 
τουριστική ανάπτυξη είναι μεγάλες. 
Ετσι τα τελευταία χρόνια έχει ξε
κινήσει μια αξιόλογη προσπάθεια να 
αναπτυχθούν οι τεράστιες φυσικές 
δυνατότητες της περιοχής, έτσι ώ
στε να υπάρχει η ίδια τουριστική κίνη
ση και τους χειμερινούς μήνες.

Σε λίγες πόλεις του κόσμου συν
δυάστηκαν τόσο αρμονικά το παρελ
θόν με το παρόν, η φύση με τον άν
θρωπο, η δύναμη με τη χάρη όσο 
στην ιστορική Ναύπακτο. Το να εξι- 
στορίσει ή να παρουσιάσει κανείς με 
πληρότητα και ακρίβεια αυτή την πό
λη είνα σχεδόν αδύνατο αφού οι ο
μορφιές της είναι αμέτρητες και η ι
στορία της μακραίωνη. Δεν είναι τυ
χαίο ότι όποιος την επισκεφθεί φεύγει 
με την επιθυμία να ξαναπεράσει 
σύντομα από τον τόπο αυτό. □

Παρουσίαση:
Αστ/κας Ιωάννα Βασιλοπούλου
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Μοναστικές Πολιτείες

MONXCTHPIX T~HC XIT~ClXVOXKXPNXNIXC

του Ευάγγελου Π. Λάκκου*

ιθ ρα . μ ο ν ή  v n x c  e x e o Y C H C
Η Μονή της Ζωοδόχου Πηγής - "Ελεούσης", στο 20ο χιλιόμετρο της 

Εθνικής οδού Μεσολογγίου - Αγρινίου, θυμίζει μετεωρίτικο μοναστήρι 

έτσι καρφωμένη που είναι στο βουνό, στα περίφημα στενά της Κλει

σούρας. Ιυνδεδεμένη περισσότερο με ιστορικό πρόσωπα και γεγονό

τα της νεότερης ιστορίας, δεν έπαυε να αποτελεί και σπουδαίο κέ

ντρο και σημείο αναφοράς της θρησκευτικής ζωής του τόπου.

Η πάππου προς πόππον προφορική παράδοση αναφέρει ότι στο πα

λαιό χωριό Χρυσοβέργι, στο σημείο που είναι σήμερα το εκκλησάκι 

της Αγίας Παρασκευής, γύρω στα 1700, την ώρα που γινόταν η Ανά

σταση, κάποιος Τούρκος στρατιωτικού αποσπάσματος χλεύασε τους 

χριστιανούς. Ελληνας ονόματι Κουμπούρας παρεξηγήθηκε, συνεπλάκη 

με τον Τούρκο και τον σκότωσε. Οι υπόλοιποι φοβήθηκαν και έφυγαν, 

οι δε Ελληνες κατέβασαν με σχοινιά τον Κουμπούρα στο σπήλαιο (πά

νω απ' το σημερινό μοναστήριΙ, για να κρυφτεί κι έτσι να σωθεί από την 

οργή του κατακτητού. Ενα χρόνο έμεινε εκε ί κρυμμένος, τρεφόμενος 

από τους χωριανούς που του έδιναν τα απαραίτητα μέσα σε αιω- 

ρούμενο καλάθι. Οταν το γεγονός ξεχάσθηκε, ο Κουμπούρας με τη 

βοήθεια σχοινιών επανήλθε και τότε διηγήθηκε ότι στο σημείο όπου 

σήμερα είναι ο ναός έβλεπε κάθε βράδυ ένα ζωηρό φως. Οταν οι χω

ρικοί με χίλιες δυσκολίες έφθασαν στο σημείο που τους υπέδειξε, έκ

θαμβοι αντίκρυσαν την εικόνα της Παναγίας. Στο σημείο εκείνο ανήγει- 

ραν από ευλάβεια το πρώτο εκκλησάκι.

Κατά την παράδοση, πάλι, σ' αυτό φιλοξενήθηκε και ο εθναπόστολος 

Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, σε μία από τις περιοδείες του. Συνδεδεμένο 

με την "Ελεούσα· είναι και το όνομα του Γιάννη Γούναρη, κυνηγού του 

Ομέρ Βρυώνη. Ο Γιαννιώτης αυτός κυνηγός, λόγω της ιδιότητάς του, 

πληροφορήθηκε ότι ο Ομέρ Βρυώνης σχεδίαζε επίθεση κατά του η

ρωικού Μεσολογγίου στις 24 με 25 Δεκεμβρίου του 1822. Αντιμετώπι

σε έντονο το δίλλημα: Να σιωπήσει για να σώσει την οικογένειά του 

που κρατούσαν όμηρο οι Τούρκοι στην Αρτα, ή να αποκαλύψει το μυ

στικό και να σωθούν οι κάτοικοι του Μεσολογγίου; Προτίμησε το 

δεύτερο, σώθηκαν οι κάτοικοι του Μεσολογγίου, σφαγιάσθηκαν τα μέ

λη της ο ικογενείας του, κι ο ίδ ιος κατέφυγε στη σπηλιά του Κου

μπούρα, πάνω από το εκκλησάκι της Ελεούσης, ώσπου ελευθερώθηκε 

η νότια Ελλάδα. Οταν αργότερα περνούσε από το σημείο αυτό, περιο

δεύοντας, ο Οθωνας, ο Γιάννης Γούναρης του ζήτησε αντί για άλλη χά

ρη, να παραχωρήσει ο βασιλιάς το γύρω χώρο στην εκκλησία, για να γί

νει μοναστήρι και προσκύνημα. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο οι κά

τοικοι, ευγνωμονώντας, έστησαν τον ανδριάντα του Γ. Γούναρη στη 

Μονή, ενώ η Συνομοσπονδία Κυνηγών πανηγυρίζει, κατά παραδοσιακό 

τρόπο, και τιμά τον ήρωα αυτό, την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου κάθε 

χρόνου. Στην "Ελεούσα" έγινε μοναχός και ο Πανάρετος Παλαμάς, που 

θεωρείται και κτήτορας του πρώτου ξενώνος 11978), ύψωσε μανδρό- 

τοιχο, κατασκεύασε τη σκάλα και απαγόρευσε τη βοσκή στους χώ

ρους της Μονής. Ο Χαρ. Τρικούηης επισκέφθηκε το μοναστήρι και χρη

ματοδότησε την κατασκευή της στέρνας, όπου συγκεντρώνεται το 

βρόχινο νερό. Κτήτορας του άλλου ναϊδίου είναι ο μοναχός Αλέξιος ο 

ε ξ  Ιωαννίνων. Απ' την "Ελεούσα" εμπνεύσθηκε ο Κων/νος Κρυστάλλης 

και συνέθεσε το ποίημα με τίτλο "Ο καλόγερος της Κλεισούρας".

Επί ημερών του μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας θεοκλήτου οι 

ανακαινιστικές εργασίες εντάθηκαν, με αποτέλεσμα το μοναστήρι της 

"Αγίας Ελεούσης" να καταστεί κέντρο έλξεως πολλών χριστιανών, ενώ
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αρκετοί νέοι γονείς βαπτίζουν τα παιδιά τους σ ' αυτό. Σ ε  ανάμνηση 

της φιλοξενίας στη Μονή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, ο Μητροπο

λίτης πρωτοστάτησε στο στήσιμο ανδριάντος του στον περίβολό της. 

Ταχ. Δ/νση: Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης, 30400 Αιτωλικό. Τηλ. 0632 - 22386. 

Ημέρες πανηγύρεων: Ζωοδόχου Πηγής (Παρασκευή της Διακαινησίμου), πρώτη 

Κυριακή Ιουνίου (στη μνήμη του Γ. ΓούναρηΙ.

Χ Π Ο Υ  C Y M e C D N O C  Μ Θ Ο Ο Χ Ο Γ Π Ο Υ  

Το ιστορικό μοναστήρι τ' Αϊ-Συμιού (από διασταύρωση οδού Μεσο

λογγίου - Αθηνών 4,5 χιλιόμετρα), ιδρύθηκε το 1740. Ή  κυρίως μονή 

είναι βυζαντινού ρυθμού, αλλά της παρακμής. Εγείρεται ε ις  το μέσον 

αυλής τετραγώνου, λιθόστρωτου, περικλειομένης με μάνδραν. Εις τα 

δεξιά της Μονής και προς την είσοδον της αυλής είναι ένα πηγαδάκι 

παλαιόν, ίσως εκείνο εις το οποίον ήρχοντο τα κλεφτόπουλα κι έπιναν 

νεράκι". Με τα λιτά αυτά λόγια ηεριέγραφε το μοναστήρι του Αγίου Συ- 

μεώνος ο Ανδρέας Καρκαβίτσας στα "Ταξιδιωτικά" του. Αλλά κι ο Κω- 

στής Παλαμάς κι άλλοι ποιητές και λογοτέχνες ύμνησαν το ιστορικό 

αυτό κάστρο της ελληνικής ορθοδοξίας, που έγινε ξακουστό μετά την 

ανυπέρβλητη θυσία "τη νύχτα του χαλασμού", τη νύχτα της ηρωικής Ε

ξόδου του Μεσολογγίου. Στις ΙΟ Απριλίου του Ι826 οι "ελεύθεροι πο- 

λιορκημένοι" της πόλεως, ύστερα από συνεννόηση με τον αρχιστρά

τηγο της Στερεός Ελλάδος Γ.Καραϊσκάκη, όρισαν σημείο συναντήσεως 

τους -μετά την Εξοδο- το μοναστήρι του Αη Συμιού. Από κακή συνεν

νόηση της ελληνικών στρατιωτικών τμημάτων και σύλληψη του αγγε

λιοφόρου με το σχέδιο της Εξόδου, ο επικεφαλής των εχθρικών δυνά

μεων Ιμπραήμ, κατάφερε να συντρίψει κάθε οργανωμένη επιχείρηση 

των πολιορκημένων, οι οποίοι εντούτοις αγωνίστηκαν μέχρι θυσίας για 

την ελευθερία τους. Οι λίγοι που διασώθηκαν "έφθασαν με τα ξίφη εις 

τας χείρας ε ις την κορυφήν του όρους", γράφει ο αγωνιστής Μίχος, 

όπου "βρήκαν τους Σουλιώτες αρχηγούς Γεώργιο και Αθανάσιο Δράκο 

με άλλους αξιωματικούς και στρατιώτες που με γυμνά τα γιαταγάνια 

τους όρμησαν εναντίον των Αλβανών... και τους πήραν κατήφορο".

Από το Ι859 κι εντεύθεν άρχισε να γιορτάζεται πανηγυρικά το ηρωϊκό 

γεγονός της Εξόδου του Μεσολογγίου με επίκεντρο την πόλη αυτή, ε 

νώ αργότερα καθιερώθηκε και τριήμερο λαμπρό πανηγύρι στο μονα

στήρι του Αη-Συμιού, με αναπαράσταση της Εξόδου, που γίνεται την 

Πεντηκοστή, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και την Τρίτη. Οσοι 

παίρνουν μέρος χωρίζονται στους καβαλαραίους και τους αρματωμέ- 

νους,που ντύνονται όπως οι κλέφτες κι οι αγωνιστές.

Οπως ήταν φυσικό ο Ιμπραήμ μετά την αποτυχία της Εξόδου και την 

άλωση του Μεσολογγίου, έκαψε και το μοναστήρι του Αγίου Συμεώ- 

νος. Δέκα χρόνια αργότερα το ανοικοδόμησε ο αρχιμανδρίτης Ιωαννί- 

κιος Αγγελάτος. Ο μεγάλος σταυρός που στήθηκε θυμίζει στους ε- 

περχόμενους την ανυπέρβλητη θυσία των Εξοδιτών. Στα νεότερα χρό

νια η Μονή μετετράπη σε γυναικεία. Η αδελφότης αγωνίζεται να ανα

καινίσει τα κτίσματα, για να αποτελεί προσφιλές σημείο προσκυνήμα

τος των Μεσολογγιτών και των περιχωριτών.

Ταχ.Διεύθυνση: Ιερά Μονή Αγίου Ιυμεώνος 30200 Μεσολόγγι. Τηλ. 063-22515 

Ημέρες πανηγύρεων: Αγίου Συμεώνος (3 Φεβρουάριου), Αναπαραστάσεως Εξό

δου (Πεντηκοστής - Τ ρίτης Αγίου Πνεύματος). □

*  Ο Ευάγγελος Λάκκος είναι θεολόγος - Νομικός, Δ/ντής Εκδύσεων Α- 

ποστολικής Διακονίας.
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Ο ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
του Αστυνόμου Α - Γεωργϊου Καμαρινόπουλου'

Σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα της χώρας, το οποίο θεσπίστηκε το 19 75, 
ο συνδικαλισμός στην Αστυνομία είναι επιτρεπτός 

και εδράζεται στα άρθρα 12 (δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι) και 11 (δικαίωμα του συνέρχεσθαι).
Απαγορεύεται μόνον η απεργία (άρθρο 23)

ενώ τυχόν επιβολή δια Νόμου περιορισμών άσκησης του συνδικαλιστικού δικαιώματος από τους Αστυνομικούς, 
τέτοιων ώστε να αναιρείται στην ουσία το δικαίωμα αυτό είναι αντισυνταγματική.

Παρά, όμως, τη συνταγματική επιταγή οι Αστυνομικοί, λόγω των επικρατουσών το 1975 αντιλήψεων, 
δεν αντιλήφθησαν το δικαίωμα που τους παρεχωρείτο και έτσι αυτό έμεινε ανενεργό.

Το πρώτο έναυσμα για την συνδικα
λιστική οργάνωση των Αστυνομικών 
δόθηκε με την 690/79 απόφαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης η οποία ρη- 
τώς ανεγνώριζε το δικαίωμα εντάσ
σοντας το στο γενικότερο πλαίσιο 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα ο
ποία βέβαια ισχύουν και για τους Α
στυνομικούς. Και πάλι όμως λόγω της 
κρατούσης νοοτροπίας το συνδικα
λιστικό δικαίωμα δεν ασκήθηκε από 
τους Αστυνομικούς όπως επίσης δεν 
περιελήφθη στις αλλαγές που έγιναν 
κατά την διαδικασία ενοποίησης των 
Σωμάτων Ασφαλείας του έτους 1984.
Αρχές του έτους 1988, με πρωτο

βουλία του Αρχ/κα κ. Κων. Συγγούνη, 
ιδρύθηκε η Ενωση Κατωτέρων Αστυνο
μικών (ΕΚΑ) της οποίας έγιναν μέλη 
18.000 περίπου Αστυνομικοί από όλη 
την Ελλάδα, μέχρι το βαθμό του Αν- 
θυπαστυνόμου (σύμφωνα με το κα
ταστατικό της ΕΚΑ δεν μπορούσαν 
να γίνουν μέλη της Αξιωματικοί.

Την ίδρυση της ΕΚΑ ακολούθησε τέ
λη 1988 - αρχές 1989, με πρωτοβου
λία του Αστυνόμου Α κ. Κων. Μπαλά- 
ση, η ίδρυση της Ενωσης Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας και σε αυτή ε- 
ντάχθησαν σε σύντομο χρόνο περί
που 2.500 Αξιωματικοί πανελλαδικά.
Εν συνεχεία ακολούθησε ίδρυση 

σωματείων κατά νομό κυρίως από 
κατώτερους Αστυνομικούς.

Η ίδρυση των ανωτέρω σωματείων 
αντιμετωπίσθηκε από την πολιτική και 
Αστυνομική ηγεσία με σκεπτικισμό και 
αρνητική διάθεση μέχρι το έτος 1992, 
οπότε ο τότε Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης κ. Θεόδ. Αναγνωστόπουλος 
κατέθεσε στην Βουλή νομοσχέδιο το 
οποίο θα ρύθμιζε τα του αστυνομικού

Αστυνομική Επιθεώρηση

συνδικαλισμού πλην αυτό δεν ψηφί
στηκε. Με την αποχώρηση του κ.Ανα- 
γνωστόπουλου από το Υ.Δ.Τ. το θέμα 
πάγωσε και πάλι.
Το έτος 1994, η πολιτική και φυσική 

ηγεσία της Αστυνομίας (Υ.Δ.Τ. κ. Στυ
λιανός Παπαθεμελής, Υφυπουργός 
Δ.Τ. κ. Κώστας Γείτονας - νυν Υπουρ
γός, Αρχηγός Ελλην. Αστυνομίας Α
ντιστράτηγος κ. Μανώλης Χουρδά- 
κης) αποφάσισαν να ρυθμίσουν νο
μοθετικά το συνδικαλιστικό δικαίωμα 
των Αστυνομικών και έτσι ψηφίστηκε 
ο Ν.2265/94 (μήνα Νοέμβριο) του ο
ποίου τα βασικά σημεία είναι τα εξής: 
(α) Οι Αξιωματικοί της Αστυνομίας 

δικαιούνται να ιδρύσουν μία πρωτο
βάθμια Ενωση Αξιωματικών σε κάθε 
διοικητική περιφέρεια της χώρας (οι 
διοικητικές περιφέρειες είναι 13).
(β) Οι κατώτεροι Αστυνομικοί δι

καιούνται να ιδρύσουν μία πρωτο
βάθμια Ενωση κατωτέρων Αστυνομι
κών σε κάθε Νομό της χώρας.
(γ) Τα 13 πρωτοβάθμια Σωματεία Α

ξιωματικών δικαιούνται να ιδρύσουν 
μία Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυ
νομίας πανελλαδικά και τα πρωτο
βάθμια Σωματεία κατωτέρων Αστυ
νομικών μία ομοσπονδία για όλη την 
χώρα. Στη συνέχεια οι δύο ομοσπον
δίες (κατωτέρων και Αξιωματικών) 
μπορούν να ενωθούν σε Συνομο
σπονδία της οποίας η Οργάνωση - 
Διοίκηση κ.λπ. θα ρυθμιστούν από το 
καταστατικό της δηλ. κατόπιν συμφω
νίας των δύο ομοσπονδιών.

(δ) Οι Ανθυπαστυνόμοι μπορούν να 
γίνουν μέλη είτε των σωματείων των 
Αξιωματικών είτε των Κατωτέρων, όχι 
όμως και των δύο.
(ε) Ο πρόεδρος και ο Γραμματέας
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κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης ως 
και οι αντιπρόσωποι για τις ομοσπον
δίες - Συνομοσπονδία δεν μετατίθε
νται όσο διαρκεί η θητεία της έξω από 
τον Νομό που υπηρετούν εκτός για ο
ρισμένους λόγους (πειθαρχικούς - 
προαγωγή κ.λπ.). Επίσης ο Πρόεδρος 
και ο Γραμματέας δικαιούνται άδεια 
τεσσάρων ημερών κατά μήνα και οι 
αντιπρόσωποι τεσσάρων ημερών 
κατ'έτος.
Η προστασία που παρέχεται στους 

εκλεγμένους συνδικαλιστές είναι ελ
λιπής και αφήνει περιθώρια διώξεων 
αλλά αν κυριαρχήσει η σύνεση και η 
καλή πρόθεση τόσο από μέρους των 
συνδικαλιστών όσο και από μέρους 
της ηγεσίας μας δεν θα υπάρξουν 
προβλήματα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.2265/94 σήμερα έχουν αναγνωρι- 
σθεί:
(α) τα πρωτοβάθμια σωματεία των 

Κατωτέρω Αστυνομικών σχεδόν σε 
όλους τους Νομούς (εκτός τριών) και 
έχει ιδρυθεί και η Ομοσπονδία Κατω
τέρων Αστυνομικών (Π.Ο.ΑΣ.Υ.), για 
ανάδειξη διοίκησης της οποίας θα γί
νουν εκλογές τον μήνα Απρίλιο 1996.
(β) Τα δέκα από τα δέκα τρία πρωτο

βάθμια σωματεία Αξιωματικών (τα 
λοιπά βρίσκονται σε διαδικασία ίδρυ
σης - αναγνώρισης) και έχει ιδρυθεί η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματι
κών Αστυνομίας (Π.ΕΝ.Α.Α.) για την α
νάδειξη αντιπροσώπων και Διοίκη- 
σης, της οποίας εκλογές θα γίνουν 
τον Ιούνιο 1996.
Αφού γίνουν οι εκλογές των δύο ο

μοσπονδιών θα αρχίσουν οι συ
ζητήσεις μεταξύ τους για ίδρυση του 
Τριτοβαθμίου οργάνου, της Συνομο-
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σπονδίας, και εκτιμάται ότι η όλη δια
δικασία θα έχει περατωθεί μέχρι τέ
λους του 1996 ή το αργότερο μέχρι 
το Μάρτιο 1997.
Από την ισχύ του Νόμου 2265/94 

μέχρι σήμερα καίτοι το βάρος έπεσε 
στην διαδικασία οργάνωσης (ίδρυση 
- αναγνώριση των πρωτοβαθμίων 
σωματείων και ομοσπονδιών, εκλο
γές για την ανάδειξη αιρετών 
διοικήσεων στα πρωτοβάθμια σωμα
τεία].
Οι ασχολούμενοι με τον συνδικαλι

σμό δεν παρέλειψαν να θέσουν τα 
προβλήματα όπου δει, με απο
κορύφωμα την μεγάλη συγκέντρωση 
της 12-10-95 στο Παναθηναϊκό Στά
διο.
Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η Α

στυνομία είχε και έχει πληθώρα προ
βλημάτων τα οποία επηρεάζουν αρ
νητικά τόσο την απόδοση - εκπλήρω
ση της αποστολής της όσο και την 
θέση - κατάσταση - αντιμετώπιση του 
προσωπικού της (μη προσαρμογή 
στις σύγχρονες συνθήκες, έλλειψη 
προγραμματισμού, χαμηλό ηθικό 
προσωπικού, γραφειοκρατική οργά
νωση - λειτουργία, κρούσματα δια
φθοράς, κομματισμός, σύστημα κρί

σεων - προαγωγών, σύστημα μετα
θέσεων, ασφαλιστικά ταμεία, πειθαρ
χικό δίκαιο, χαμηλές έως απαράδε
κτες αποδοχές σε συνδυασμό με ω
ράριο εργασίας κ.λπ.).

Τα ανωτέρω προβλήματα έχουν ε- 
πισημανθεί και στο παρελθόν και 
σήμερα, πλην η δια της ιεραρχίας 
προσπάθεια επίλυσης τους δεν ευω- 
δόθηκε είτε γιατί αυτή δεν θέλησε να 
τα λύσει είτε διότι δεν εισακούστηκε. 
Δημιουργήθηκε έτσι η ανάγκη να υ
πάρχει ένας παράλληλος προς την 
ιεραρχία δίαυλος ο οποίος θα θέτει 
τα προβλήματα και θα πιέζει για την ε
πίλυσή τους και ο δίαυλος αυτός εί
ναι ο συνδικαλισμός.

Είναι απόλυτα βέβαιο ότι δια του 
συνδικαλισμού τα χρονίζοντα προ
βλήματα του Σώματος θα αντιμετωπι- 
σθούν αρκεί να τηρηθούν οι παρακά
τω προϋποθέσεις:

(α) Ενταξη όλων των συναδέλφων στα 
σωματεία και συμμετοχή τους στις 
διάφορες εκδηλώσεις (συνελεύσεις 
- εκλογές - συγκεντρώσεις).

(β) Πόση θυσία ενότητα του χώρου και 
αποφυγή κομματικοποίησης.

(γ) Ιεράρχηση των προβλημάτων, 
σύνεση, αποφυγή υψηλών τόνων, υπο

μονή και επιμονή (τα προβλήματα που 
χρονίζουν 10ετίες δεν μπορούν να 
λυθούν αμέσως - πρέπει να τα δούμε 
σε προοπτική 5ετίας).

(δ) Τιθάσευση των φιλοδοξιών και μη 
επιδίωξη δια του συνδικαλισμού προ
σωπικών επιθυμιών ή προσωπικής 
προβολής (οι εκλεγόμενοι στην διοί
κηση των σωματείων θα πρέπει να 
γνωρίζουν ότι δεν διαφέρουν από 
τους άλλους συναδέλφους τους και 
ότι αυτοβούλως ανέλαβαν την υπο
χρέωση να αγωνιστούν για την επίλυ
ση των προβλημάτων μη προσδοκώ
ντας σε προσωπικά οφέλη).

(ε) Συνεργασία των συνδικαλιστών με 
τους αρμοδίους υπηρεσιακούς παράγο
ντες και το αντίστροφο και ιδία συνδι
καλιστών και ηγεσίας. □

*  Ο Αστυνόμος Α κ.Γεώργιος Καμα- 
ρινόπουλος είναι Π ρόεδρος της Ε
νωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυ
νομίας. Ο λα  τα ανω τέρω  π ρ ο 
κύπτουν από την οκταετή ενασ χό 
λησή του με τον αστυνομικό συνδικα
λισμό και σκοπός του παρόντος άρ 
θρου είναι η ενημέρωση των συνα
δέλφων για τα μέχρι τώρα συμβάντα 
γύρω από το θέμα.
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ΦΙΛΟΙ
Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Σ

ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ομιλος "Φίλοι Αστυνομίας Αθηνών" ιδρύθηκε 

από μια ομάδα κυριών της αθηναϊκής κοινωνίας, 

που τις χαρακτήριζε αληθινή αγάπη και ενδιαφέρον 

προς τους αστυνομικούς.
Σημαντικός ήταν ο ρόλος στην ίδρυση του Ομίλου 

του τότε Αστυνομικού Διευθυντή Αθηνών Νικολάου Νέρη, 
ο οποίος συνέλαβε και την ιδέα ίδρυσης του Ομίλου.

Επισκεφθήκαμε το νεαποκτηθέν εντευκτήριο του Ο.Φ.Α. Αθηνών, 

στην Αλεξ. Σούτσου 5 στο Κολωνάκι, και είχαμε μία ενδιαφέρουσα συ

νάντηση με την Πρόεδρο του Ομίλου κα Ιλντα Δαπόλλα, που είχε την 

ευγενική καλωσύνη να απαντήσει στις ερωτήσεις μας και να μιλήσει 

για άγνωστες λεπτομέρειες της ίδρυσης του Ομίλου στα πρώτα μετα

πολεμικά χρόνια αλλά και για τις σημερινές δραστηριότητές του.

- Ποιδς ο σκοπός δημιουργίας του Ομίλου;

- Σας απαντώ ευθέως ότι ήταν η μέριμνα για τα θύματα του καθήκο- 

ντος της Αστυνομίας Πόλεων και των οικογενειών τους ώστε να 

τύχουν ηθικής και υλικής ανακουφίσεως. Τότε, ήταν μια περίοδος κατά 

την οποία η φιλανθρωπία ε ίχε να καλύψει ανάγκες σε κάθε τόπο και σε 

κάθε κοινωνική τάξη.

- Υπήρξαν κατά την πρώτη περίοδο της συστάσεως του Ομί

λου κάποια προβλήματα και πώς ζεπεράστηκαν;

- Τεράστια προβλήματα γεννήθηκαν από την αρχή για τον προσδιορι

σμό της μορφής της βοήθειας, την εξασφάλιση πόρων και την καλύτε

ρη αξιοποίηση των προσπαθειών των μελών. Απαραίτητη κρίθηκε η ε 

ξακρίβωση των συνθηκών της ζωής των αστυνομικών με μια άμεση 

προσωπική επαφή. Οι κυρίες του Ομίλου εκ των οποίων πολλές ήταν 

και αδελφές του Ερυθρού Σταυρού, επισκέφθηκαν τα σπίτια των αστυ

νομικών προσωπικά και διαπίστωσαν την έκταση και το είδος των ανα

γκών τους. Νομίζω πως είναι περιττό να σημειώσω ότι η δυστυχία, οι 

ελλείψεις και η επισφαλής υγεία, ήταν διαπιστώσεις που από την πρώ

τη στιγμή προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε.

Οι προσπάθειες του Ομίλου αηέβλεπαν πρώτα στην εξασφάλιση ε 

θελοντών γιατρών, πρόθυμων να παράσχουν την βοήθειά τους και έτσι 

πολλοί γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων ηρόσφεραν τις υπηρεσίες τους. 

Παράλληλα με τις κατάλληλες ενέργειές μας επιτεύχθηκε δωρεάν και 

σε μεγάλο ποσοστό η εισαγωγή εκατοντάδων ατόμων σε νοσοκομεία 

και κλινικές προς θεραπεία. Η ίδια φροντίδα καταβλήθηκε για την δω

ρεάν ενέργεια διαφόρων παρακλινικών εξετάσεων, ακτινογραφιών 

κ.λπ. και η χορήγηση ορθοπεδικών μηχανημάτων και οπτικών.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον επέδειξε ο Ομιλος και για την ενίσχυση σε 

τρόφιμα των εχόντων ανάγκη υπαλλήλων, δια του εφοδιασμού με δια

τακτικός τροφίμων των οποίων την αξία που ανέρχεται σε πολλές χι

λιάδες, κατέβαλεν ο Ομιλος. Σε πολλές εκατοντάδες ανέρχονται αυ

τές οι χορηγίες και οι απ' ευθείας διανομές τροφίμων τα οποία παρεί

χαν διάφοροι χορηγοί μεταξύ των οποίων σπουδαιότερος είναι ο Ελ

ληνικός Ερυθρός Σταυρός. Παράλληλα έγιναν δωρεάν διανομές φαρ

μάκων και χορηγήσεις για εκτέλεση συνταγών με την φροντίδα και τις 

δαπάνες του Ομίλου. Σπουδαία, επίσης, βοήθεια στις οικογένειες των 

αστυνομικών αποτέλεσε η διανομή ειδών ιματισμού και υποδήσεως 

που αριθμούνται σε χιλιάδες δέματα.

- Για τα παιδιά υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα;

- Υπήρξε παροχή βρεφοκομικών δεμάτων και για τους μαθητές ενί- 

σχυση με σχολικό υλικό, βιβλία κ.λπ. Σε πολλούς μαθητές εκ των αρί

στων χορηγήθηκαν υποτροφίες κατόπιν διαγωνισμού. Σημαντική είναι 

ακόμη η ίδρυση και λειτουργία της Παιδικής Στέγης και του Μορφωτι
κού Κέντρου.

- Μιλήστε μας για την Παιδική Στέγη.

- Από τα πρώτα βήματα δράσεως του Ομίλου αντιμετωπίσθηκε το 

θέμα των παιδικών εξοχών. Ελλείψει ιδιόκτητου χώρου, στην αρχή, τα 

παιδιά των αστυνομικών συμμετείχαν σε κατασκηνώσεις άλλων οργα

νώσεων κοινής ωφελείας, με τις ενέργειες και την φροντίδα πάντοτε 

του Ο.ΦΑΑ. Πρώτο ουσιαστικό επίτευγμα του Ομίλου είναι η αγορά 

11948) μιας έπαυλης στη θέση Νάρκισσος της Αττικής μέσα σε μια 

πευκόφυτη περιοχή, που διαμορφώθηκε κατάλληλα και εξοπλίσθηκε 

με τα απαραίτητα σκεύη και ιματισμό. Ετσι άρχισε να οργανώνεται η 

Παιδική Στέγη και να παρέχεται η πρώτη φιλοξενία παιδιών στο ιδιό

κτητο αυτό οίκημα και για το καλοκαίρι και για τον χειμώνα. Την ίδια 

χρονική περίοδο αρχίζει η ανοικοδόμηση του παρακείμενου ναού του 

Αγίου Γεωργίου για τον εκκλησιασμό των παιδιών. Το 1949, ο Ομιλος 

επωφελείται από τη δωρεά ενός λυόμενου σπιτιού το οποίο χρησιμο

ποίησε τη δυναμικότητα φιλοξενίας της Στέγης.
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Ομιλοι Φίλων Αστυνομίας

Μετά από δύο χρόνια επιτυγχάνεται η αγορά τεσσάρων οικοπέδων 

τα οποία χρησιμέυσαν για την επέκταση του όλου χώρου ενώ συγχρό

νως οικοδομείται και μικρό οίκημα που στεγάζει πια την τραπεζαρία.

Για να μη διακόπτεται κατά το χρόνο παραμονής και αναρρώσεως 

των παιδιών στη Στέγη, η εκπαίδευση, επιτυγχάνεται την Ανοιξη του 

1953 η ίδρυση Δημόσιου Δημοτικού Σχολείου με δασκάλα. Μετά την 

συμπληρωματική αγορά των τεσσάρων οικοπέδων κατασκευάσθηκε 

νέα μεγάλη πτέρυγα της Παιδικής Στέγης για τη φιλοξενία των παιδιών 

με άριστους όρους υγιεινής. Η νέα αυτή οικοδομή εξοπλίσθηκε εξ  ο

λοκλήρου με καινούργια έπιπλα και σκεύη, κεντρική θέρμανση, αυτόμα

τα ηλεκτρικά πλυντήρια και πλήρεις βοηθητικούς χώρους για τα παιδιά 

και το προσωπικό. Συνολικά το συγκρότημα της Παιδικής Στέγης εξυ

πηρετούσε ταυτοχρόνως 150 παιδιά με 15 μελές προσωπικό.

Πολλές φορές μάλιστα, ενώ τα παιδιά φιλοξενούντο στο νέο ίδρυμα, 

η αρχική βίλα στέγαζε οικογένειες αστυνομικών οι οποίες εσιτίζοντο 

δωρεάν στο εστιατόριο. Πρέπει να γνωρίζετε πάντως ότι οι ιδεώδεις 

συνθήκες διαμονής και ταυτοχρόνως η εξασφάλιση της εκπαι- 

δεύσεως των παιδιών παρείχε την ευχέρεια σε πάρα πολλές οικογέ

νειες αστυνομικών να εξασφαλίσουν την αποκατάσταση της υγείας 

των παιδιών τους και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε όταν μιλάμε για υ

γεία, τις δυσκολίες τις μεταπολεμικής περιόδου.

- Τα αποτελέσματα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην 

Παιδική Στέγη μετά την πάροδο τόσων ετών πώς τα κρίνετε;

- Θα έλεγα πως είμαστε υπερήφανοι για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

του Ομίλου μας προς τους αστυνομικούς, γιατί, τα αποτελέσματα είναι 

ομολογουμένως ικανοποιητικά. Από την Παιδική Στέγη πέρασαν πάνω 

από 6.500 παιδιά τα οποία καρπώθηκαν τις χαρές και τα πλεονεκτήμα

τα που τους παρείχαμε. Στατιστικά στοιχεία τα οποία ετηρούντο από 

την διεύθυνση της Στέγης μαρτυρούν το επιτελεσθέν έργο.

- Προηγουμένως αναφερθήκατε στο Μορφωτικό Κέντρο.

- Το Μορφωτικό Κέντρο το οποίο στην αρχή στεγόσθηκε σε αίθουσα 

του Β. Εθνικού Ιδρύματος επ ί της οδού Φιλελλήνων, ιδρύθηκε το 1947. 

Μετά από τρία χρόνια μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητο χώρο που αποτε

λούσε ο δεύτερος όροφος του επ ί της οδού Κολοκοτρώνη 47 κτιρίου.

Από το Μορφωτικό Κέντρο πέρασαν δίνοντας διαλέξεις πάρα πολ

λές πνευματικές προσωπικότητες της πατρίδος μας. Την εποχή της ι- 

δρύσεως του Κέντρου τέθηκε σε λειτουργία Σχολή Κοπτικής - Ρα

πτικής για τα μέλη των οικογενειών των αστυνομικών, όπου μπο

ρούσαν να φοιτήσουν 200 άτομα κάθε χρόνο. Μετά από μικρό χρονικό 

διάστημα δημιουργήθηκε Σχολή Ξένων Γλωσσών για τους αστυνομι

κούς και τις οικογένειές τους. Τα τελευταία χρόνια στο Μορφωτικό 

Κέντρο, λειτούργησε και εργαστήριο γυναικείων φορεμάτων με προ

σωπικό εκ των αποφοίτων της ίδιας της Σχολής. Μ' αυτόν τον τρόπο 

καταφέραμε να έχουμε επί πλέον οικονομικούς πόρους για τον Ομιλο.

Στην αίθουσα του Μορφωτικού Κέντρου, ταυτοχρόνως, εδίδοντο και 

βραδιές τσαγιού ή γίνονταν άλλες συγκεντρώσεις.

Το τελευταίο επίτευγμα του Ομίλου ήταν η απόκτηση του ακινήτου 

του νέου εντευκτηρίου επί της οδού Αλεξάνδρου Σούτσου 5. Ο νέος 

αυτός χώρος παρέχει την ευκαιρία συγκεντρώσεως των μελών του Ο

μίλου για την ανταλλαγή απόψεων και τους νέους σχεδιασμούς.

- Από που προέρχονται οι πόροι του Ομίλου;

- Βασισθήκαμε σε διάφορες πηγές για την επιτυχία των σκοπών του 

Ομίλου. Ος επ ί το πλείστον όμως, σε ιδιώτες και φιλανθρωπικούς ορ

γανισμούς της Ελλάδος και του εξωτερικού. Χρονολογικά, πρώτες 

υπήρξαν οι δωρεές σε είδος, όπως φαρμάκων, τροφίμων, ειδών ιμα

τισμού και υηοδήσεως, σχολικών ειδών, βρεφοκομικών κ.λπ. Παράλλη

λα όμως στηριχθήκαμε σε δωρεές και συνδρομές των μελών και άλ

λων και σε έκτακτες αρωγές της Πρόνοιας, των Κρατικών Λαχείων, 

του Ιδρύματος "ΕΥΡΗΚΑ" κ.λπ. Ο Ομιλός μας, κατείχε μια από τις πρώ

τες θέσεις από απόψεως προτιμήσεως δωρητών.

Παγίως όμως υπολογίζαμε στα αποτελέσματα των εκδηλώσεων, 

που απέδιδαν ικανά χρηματικά ποσά για να φέρουμε σε πέρας το έργο 

που είχαμε αναλάβει. Οι εκδηλώσεις που κάναμε ήταν: θεατρικές και 

κινηματογραφικές παραστάσεις και συναφείς καλλιτεχνικές συγκε

ντρώσεις με τη βοήθεια και την συμπαράσταση πολλών φίλων. Επίσης, 

παραστάσεις τσίρκων που συχνά επισκέπτονταν την Αθήνα και εμφα

νίσεις καλλιτεχνών δικών μας και ξένων διεθνούς εμβέλειας που επί

σης επισκέφθηκαν τη χώρα μας. Ουσιαστικώτερες όμως από πλευράς 

αποδόσεως, ήταν, οι διάφορες συγκεντρώσεις στις αίθουσες μεγά

λων Αθηναϊκών ξενοδοχείων και αλλού υπό μορφή εσπερίδων, φιλαν

θρωπικών αγορών κ.λπ. και οι ετήσιες εορτές στο γήπεδο του Πανα

θηναϊκού υπό μορφή αθλητικών και καλλιτεχνικών παραστάσεων.

- Βεβαίως, η προσφορά σας είναι πολύ μεγάλη και αξιέπαι

νη, αλλά δεν μιλήσαμε για την παρεχόμενη βοήθεια προς την 

αστυνομική οικογένεια τα τελευταία χρόνια.

- Εχω την εντύπωση πως οι ενέργειες του Ομίλου είναι γνωστές. 

Βραβεύουμε τους αριστεύσαντες μαθητές, με βραβεία χρηματικά και 

επαίνους και δίνουμε χρηματικές υποτροφίες στους μαθητές που ει- 

σάγονται στα ΑΕΙ, τις τάξεως των 30.000 μηνιαίως έω ς πέρατος των 

σπουδών. Βοηθάμε τους ασθενείς αστυνομικούς που μεταβαίνουν για 

νοσηλεία στο εξωτερικό. Βοηθάμε επίσης τις οικογένειες πολυτέκνων 

αστυνομικών και αυτές που έχουν οικογενειακά προβλήματα.

Ο Ομιλός μας αντλώντας από κάθε πηγή φιλανθρωπίας, αγωνίσθηκε 

και συνεχίζει να αγωνίζεται να επιτύχει καθημερινώς και σημαντικότε

ρα αποτελέσματα για να φανεί χρήσιμος στην οικογένεια του αστυνο

μικού και ιδιαίτερα στο παιδί του. □

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Αρχιφύλακας Κων/νος Κούρος
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Γονείς

Ο ρόλος του πατέρα
του Γεωργίου Ε. Κρασανάκη*

Η πατρική α no στέρηση μπορκί να είναι οζίσου σημαντική με τη μητρική αποστέρηση 

και μ no pci να έχ*ι διάφορος οπιπτώσοις στην οζέλιζη και την προσωπικότητα των παιδιών.

Τα τελευταία χρόνια, πολλές έρευνες γίνονται με θέμα το ρόλο του 

πατέρα, λόγω της σημασίας που του αποδίδεται για την ψυχική ανά

πτυξη του παιδιού. Ενας άλλος ακόμα λόγος του ερευνητικού αυτού 

διαφέροντος μπορεί να θεωρηθεί η απουσία του πατέρα από την ω

ραία μορφωτική κοινότητα. Βαδίζουμε, λένε πολλοί, σε μια κοινωνία 

χωρίς πατέρες.

Μεταφέρουμε εδώ ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από σχετικό δη

μοσίευμα: "Ο πατέρας δεν υπάρχει πιά. Το ξέρουν ο ι κοινωνιολόγοι 

Γβαδίζουμε προς μια κοινωνία χω ρ ίς πατέρες"), το ξέρουν οι ψυχολό- 

γοι Γο πατέρας είναι αηών'Ι, το ξέρουν πρώτ' απ'όλους οι ψυχαναλυ

τές. που σήμερα όσο ποτέ αντιμετωπίζουν τα δεινά προβλήματα που 

ηροκαλεί "η κατάργηση του πατέρα", όπως λένε Αλλά το μεγαλύτερο 

πρόβλημα είναι ότι τώρα πια συνείδηση αυτού του γεγονότος έχουν 

και τα παιδιά, και όχι μόνο ο ι έφηβοι, αλλά και τα μικρά τους αδελφάκια 

Στη δευτέρα δημοτικού μπήκε θέμα στη ζωγραφική ο πατέρας. Τα πε

ρισσότερα παιδιά τον ηαράστησαν σαν ένα τόσο δα μπ ιζέλι δίπλα στην 

επιβλητική μητέρα. Η  μοίρα αυτή του πατέρα είναι κοινή σε όλες τις 

βιομηχανικές κοινω νίες Ερευνες ανάμεσα σε ανθρώπους όλων των 

τάξεων, των επαγγελμάτων και των ιδεών, δείχνουν τον πατέρα να ε ί

ναι απών ε ίτε  να είναι παρών και απογοητευμένος ε ίτε επιθετικός, αλ

λά χω ρίς αυθεντία"

Χαρακτηριστική είναι και άλλη μια δημοσιογραφική φωνή για το ρόλο 

του πατέρα, αυτού του μακρινού, μέσα στην οικογένεια: "Τα περισσό

τερα παιδιά έχουν στα μάτια τους την εικόνα του πατέρα να παρακο

λουθ εί τηλεόραση, να δ ιαβά ζει την εφημερίδα του, να πηγαίνει για 

ύπνο, ή ακόμα και να απουσιάζει διαρκώς από το σπίτι. Αυτή ακριβώς η 

εικόνα q>aνερώνει την απόσταση που δημιουργείται ανάμεσα στον πα

τέρα και τα παιδιά και την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ τους. Ο πατέ

ρας θεωρείται από τα παιδιά του σαν ένα μοναχικό πλάσμα, που δεν 

έχε ι τις στενές και δοκιμασμένες φ ιλίες, που είναι τόσο χαρακτηριστι

κές στις μητέρες τους"

Ωστόσο, όλοι οι ε ιδικοί μελετητές αναγνωρίζουν ότι ο πατέρας ε ί

ναι η αγάπη και η ασφάλεια για τη μητέρα και από αυτή, έμμε

σα, γίνεται η αγάπη και η ασφάλεια για το παιδί. Είναι ακδμα 

το συναισθηματικά στήριγμα της γυναίκας του, πράγμα που 

τΠζ χρειάζεται για να προσφέρει στο παιδί της την ευτυχία 

και την αρμονία που του είναι απαραίτητες.

Ο πατέρας παίζει, ιδιαίτερα για τα μεγαλύτερα παιδιά, ρόλο άμεσο 

στην ψυχική τους ανάπτυξη και μόρφωση. Πολύ γρήγορα γίνεται το 

πρόσωπο που ενδιαφέρει και θέλγει το παιδί. Πολύ νωρίς το παιδί συ

νειδητοποιεί την υπεροχή του δυνατού πατέρα, το γόητρό του, την ε 

ξουσία του. Για όλα αυτά, το παιδί νιώθει υπερηφάνεια. Θέλει έναν πα

τέρα οδηγό, καθοδηγητή. Αυτό, φυσικά, αυξάνει τις υποχρεώσεις και 

τις ευθύνες του πατέρα μέσα στον οικογενειακό αστερισμό. Γι'αυτό 

και ο ρόλος του γίνεται όλο και πιο δύσκολος, από τότε μάλιστα που η 

μητέρα βγήκε στον κόσμο των επαγγελμάτων.

Το παιδί δεν βλέπει στο πρόσωπο του πατέρα μόνο τον προστάτη, το 

φροντιστή και τον τροφοδότη της οικογένειας. Τον θεωρεί ακόμα φο

ρέα δυνάμεως, δικαιοσύνης και εξουσίας. Κοντά του νιώθει ευτυχι

σμένο, ασφαλές. Ανταποκρινόμενος στην πίστη αυτή του παιδιού, ο 

πατέρας πρέπει να κάνει πολλές θυσίες. Πρέπει να συνδεθεί με το 

παιδί φιλικά. Πρέπει να συζητά άνετα μαζί του κάθε λογής προβλήμα

τα. Πρέπει, αβίαστα, φυσικό, απλό, γνήσια, να μεταγγίζει τα πνευματικό 

αγαθό του στο παιδί, που τόσο τα χρειάζεται κατά την πορεία της α- 

ναπτύξεώς του. Αντίθετα, αν δείχνει αδιαφορία, αν απομακρύνεται α

πό το έργο της οικογενειακής αγωγής, το βάρος πέφτει στη μητέρα, 

με όλες τις συνέπειες της μονόπλευρης αγωγής.

Μια έρευνα που έγινε από το A.Collette στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης, 

το 1957, με θέμα την εικόνα που σχηματίζουν οι έφηβοι για τον πατέ

ρα τους, έδ ε ιξε  ότι από τους 132 εφήβους που μελετήθηκαν, όσοι 

προέρχονταν από ανώτερα κοινωνικά στρώματα είχαν μια εικόνα για 

τον πατέρα τους προπάντων φύσεως ηθικής και οικονομικής. Εκείνοι 

που προέρχονταν από κατώτερα κοινωνικό στρώματα είχαν σχηματί

σει κακή εικόνα για τον πατέρα τους, για τον οποίο μιλούσαν άσχημα.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών Ρ. Osterrieth ση

μειώνει τα εξής χαρακτηριστικό για το ρόλο του πατέρα: Υπήρξε μια 

εποχή κατά την οποία ο πατέρας βασίλευε στην οικογένεια. Ηταν τότε 

ο φωτεινός της δεσπότης. Ηταν τότε που έπαιζε εύκολα το ρόλο του, 

γιατί ήταν απλός. Σήμερα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικό. Ο ρό

λος του πατέρα μέσα στην οικογένεια δεν είναι εύκολος. Δεν μπορεί 

πια ο πατέρας να στηρίζεται στην παραδοσιακή του αυθεντία, για να 

αντιμετωπίσει το βαρύ και ποικίλο έργο του.

Σύγχρονοι ψυχολόγοι, εξετάζοντας το ρόλο του πατέρα στην ψυ

χική ανάπτυξη και την αγωγή του παιδιού, περιγράφουν διαφόρους 

τύπους, ομαλούς και παθολογικούς.

Οι πιο χαρακτηριστικοί τύποι πατέρων
1. Ο απών πατέρας: Ο τύπος αυτός αναφέρεται στον πατέρα που 

δεν παίρνει ενεργό μέρος στην αγωγή του παιδιού. Δεν μπορεί ή δεν 

θέλει να ανταποκριθεί στα πατρικά του καθήκοντα (αίτια χαρακτηρο- 

λογικά, πνευματικά, επαγγελματικά κλπ.Ι. Μπορεί ακόμα να είναι απών, 

γιατί η παρουσία και ο ρόλος της μητέρας τον επισκιάζει.

2. Ο αυστηρός πατέρας:  Η αυστηρότητα του τύπου αυτού είναι 

συνήθως έκφραση της υπερβολικής του φροντίδας για τα παιδιά του, 

για την ηθική συμπεριφορά τους, τη μόρφωσή τους και τη μελλοντική 

τους αποκατάσταση. Πολλοί επιθυμούν να γίνουν τα παιδιά τους σαν κι 

αυτούς, να τους φθάσουν κοινωνικά και μάλιστα να τους ξεπεράσουν. 

Γι'αυτό και είναι απαιτητικοί, αυστηροί.

3. Ο αυταρχ ικός πατέρας: Ο τύπος αυτός θέλει να επιβάλλει τις 

απόψεις του στο παιδί. Εχει την τάση να διατάζει, να παίρνει αποφά

σεις μόνος του και να απαιτεί πιστή συμμόρφωση του παιδιού στις ε 

ντολές του. Θέλει να άρχει στην οικογένεια να υποτάσσει κάθε άποψη 

στη δική του αδιαλλαξία. Επειδή φοβάται μήπως χάσει την αυθεντία 

του, καταπνίγει κάθε αντίδραση, πολλές φορές μάλιστα με τρόπο σα- 

διστικό.

4. Ο εχθρ ικό ς  πατέρας: Είναι ο τύπος του σκληρού πατέρα, εκεί

νου που συμπεριφέρεται βάναυσα και απάνθρωπα στα παιδί του. Δεν 

θέλει ούτε να βλέπει το παιδί. Το θεωρεί παρείσακτο. Το μισεί. Το κα-
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κοηοιεί για το παραμικρό. Η στάση αυτή, απάνθρωπη στην κυριολεξία, 

μπορεί να φθάσει ακόμα και στο έγκλημα. Η φράση ενός νέου: 'ήταν 

σκληρός ο πατέρας μου", τα λέει όλα.

5. Ο €η ΐ€ ΐκή ς πατέρας: Ο τύπος αυτός είναι αντίθετος του αυστη

ρού. Από υπερβολική, τυφλή αγάπη, συνήθως, προς τα παιδί του, παρα

βλέπει σφάλματα, αδιαφορεί για λάθη, συγχωρεί παραβάσεις, ικανο

ποιεί παράλογες επιθυμίες και αφήνει το παιδί να ενεργεί χωρίς κανέ

να φραγμό. Ανίκανος να σταθεί στο ύψος της παιδευτικής αποστολής, 

ακολουθεί τον εύκολο δρόμο των προσφορών, κυρίως υλικών.

6. Ο δη μ ο κρ α τ ικό ς π α τέρα ς: Είναι ο αντίθετος του αυταρχικού 

τύπος. Ο δημοκρατικός πατέρας δεν διατάζει, δεν επιβάλλει τις από

ψεις του στο παιδί, επειδή έτσι θέλει. Αντίθετα, αναγνωρίζει τις ανά

γκες και τα προβλήματα του παιδιού, καθώς και τα δικαιώματα που έ 

χει μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Συνεργάζεται φιλικά με το παιδί, συ

ζητά τα προβλήματά του και καταλήγει σε λύσεις κοινής παραδοχής.

Ποιος είναι ο ιδεώδης τύπος γονέων;
Στο ερώτημα αυτό είναι δύσκολο να απαντήσουμε. Σύγχρονος μεγά

λος ηαιδοψυχίατρος θεωρεί καλύτερους γονείς εκείνους που χαρα

κτηρίζονται από μια διαισθητική αυθορμησία. Εκείνους που καταλαβαί

νουν τις ανάγκες του παιδιού και τις ικανοποιούν με μέτρο κρίσεως το 

συμφέρον του ίδιου. Εκείνους που δεν κάνουν πολλές υποχωρήσεις, 

αλλά ούτε μένουν σκληροί μπροστά στις απαιτήσεις του παιδιού. Εκεί

νους που ξέρουν να τηρούν μια ορισμένη απόσταση μπροστά στην κρι

τική θέση, που είναι από ψυχολογική άποψη φυσιολογική, ενός παιδιού 

και της εποχής του.

Καλοί γονείς μπορούν να θεωρηθούν κι εκείνοι που εμπνέουν εμπι

στοσύνη, αγάπη και σταθερότητα στο παιδί τους. Εκείνοι που με το ζω 

ντανό τους παράδειγμα και τη γνήσια αυθεντική τους μορφή κάνουν το 

παιδί να νιώθει κοντά τους ασφάλεια, δύναμη και ευτυχία.

Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ιδανικοί γονείς εκεί

νοι που υπερπροστατεύουν το παιδί τους. Κι αυτό, γιατί με τις ενέρ- 

γειές τους, δημιουργούν ένα συμπαγές διαχωριστικό τείχος ανάμεσα 

στο παιδί και τον έξω  κόσμο. Δημιουργούν έτσι ένα παιδί άπραγο και 

δειλό. Οπως έδειξαν σχετικές ψυχολογικές έρευνες, το παιδί που υ- 

περπροστατεύεται αρρωσταίνει συχνότερα, ζηλεύει περισσότερο τα 

αδέλφια του, ζε ι άτονα την ομαδική και κοινωνική ζωή και μάλιστα εμ

φανίζει απόδοση στο μάθημα της αριθμητικής.

Δεν μπορούν επίσης να θεωρηθούν ιδανικοί γονείς εκείνοι που από 

υπερβολική αγάπη στο παιδί ικανοποιούν, χωρίς μέτρο, όλες τις επιθυ

μίες. Η ζημιά που προκύπτει από τη στάση αυτή είναι μεγάλη. Αγαπώ 

το παιδί σημαίνει ότι κατανοώ τις ανάγκες του και τις επιθυμίες του, 

τις οποίες ικανοποιώ με βασικό κριτήριο το απώτερο συμφέρον του. 

Σύγχρονες έρευνες έδειξαν ότι η έλλειψη πειθαρχίας και μάλιστα αυ

θεντικής παρουσίας των γονέων συνεπάγεται σοβαρές διαταραχές. 

Χωρίς την αυθεντία των γονέων, η αγωγή του παιδιού παραμένει αναι

μική, η προσωπικότητά του αδύνατη και η ηθική του συνείδηση ελλιπής.

Σήμερα, δυστυχώς, από τη μεγάλη αυστηρότητα των γονέων του πα

ρελθόντος, περάσαμε σ'ένα φιλελευθερισμό, που οδηγεί προοδευτι

κά στην αποδιοργάνωση της οικογένειας και την αναρχία. Αντίβαρο 

της καταστάσεως αυτής πρέπει να είναι η καλλιέργεια στις σχέσεις 

γονέων και παιδιών δυο βασικών αρχών: της ελευθερίας και της 

ευθύνης. Γονείς και παιδιά πρέπει να κινούνται σ'ένα κλίμα ελεύθερης 

και υπεύθυνης αλληλεπιδράσεως. □

• Ο κ. Γεώργιος Κρασανάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής Εξε

λικτικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (από το βι

βλίο του “Ψυχολογία του Παιδιού").
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Επικαιρότητα

Ατυπη σύνοδος Συμβουλίου 
Υπουργών Εσωτ. Υποθέσεων 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Στις 26 Ιανουάριου 1996 πραγματο
ποιήθηκε στη Ρώμη, η άτυπη σύνοδος 
του Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερι
κών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ε
νωσης. Τη χώρα μας εκπροσώπησε ο 
Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Κώ
στας Γείτονας. Τα θέματα που απα
σχόλησαν το Συμβούλιο ήταν το ορ
γανωμένο έγκλημα, τα ναρκωτικά, η 
τρομοκρατία, καθώς και η αντιμετώ
πιση της λαθρομετανάστευσης και 
της επιστροφής των προσφύγων από 
την Βοσνία - Ερζεγοβίνη. Σε σχέση με 
τα πιο πάνω ζητήματα υπήρξε κοινή 
διαπίστωση για την ενίσχυση της α
στυνομικής συνεργασίας και την

νέου Γενικού Γραμματέα ανέλαβε ο 
κ. Σωκράτης Κοσμίδης.
Ο απερχόμενος Γ ενικός κ. Ευάγγε

λος Ρογκάκος απευθυνόμενος στο 
προσωπικό του Υπουργείου, τόνισε:

"Αισθάνομαι βαθειά την υποχρέωση 
να επικοινωνήσω μαζί σας τώρα που 
αποχωρώ από τη θέση του Γ ενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου. Συνερ
γάστηκα μαζί σας περισσότερο από 
27 μήνες, μια συνεργασία γόνιμη, α 
ποδοτική μέσα στα πλαίσια της αμοι
βα ίας κατανόησης και της ευπ ρ έ
πειας. Εάν κατά τη διάρκεια της συ
νερ γα σ ία ς  μ α ς  απ α ίτησα  έν το νη  
προσπάθεια από κάποιους αυτό έγι
νε για την κατάκτηση τόσο υψηλών 
στόχων. Και Πράγματι κατακτήσαμε υ
ψηλούς στόχους σε όλους τους το
μείς. Εκείνο που μετράει είναι ότι οι 
στόχοι κατακτήθηκαν και αυτό γεμίζει 
με χαρά κι εσάς  και εμένα. Θα σας  
παρακαλέσω  να συνεχίσατε και με  
τον αντικαταστάτη μου αυτή την προ
σπάθεια, για το καλό της Υπηρεσίας, 
αλλά και του Λαού  μας. Δ εν  μπορώ  
όμως να μην επισημάνω τον υψηλό 
βαθμό συνεργασίας που είχα με τα 
στελέχη των Επιτελείων, των Σωμά
των και την αμοιβαία κατανόηση με  
την Φυσική Ηγεσία. Φεύγω μ ε  τις 
καλύτερες αναμνήσεις, αλλά και υ
περήφανος ότι πρόσφερα όσα μπο
ρούσα. Τη δική μου συμπεριφορά και 
απόδοση θα την εκτιμήσετε εσείς. 
Βεβαιωθείτε ότι φεύγω και μέσα  μου 
υπάρχει ένας Αστυνομικός, ένας Πυ
ροσβέστης, ένας Πολιτικός Υπάλλη
λος, ένας Αγροφύλακας".

προώθηση των διαδικασιών για την ί
δρυση και λειτουργία της EUROPOL.

Στόχος και βασικός άξονας της πο
λιτικής στα πλαίσια του τρίτου πυλώ
να, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις 
του Συμβουλίου Κορυφής είναι η δη
μιουργία συνθηκών ασφάλειας στο 
χώρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Σ' ό,τι αφορά το θέμα του επαναπα

τρισμού των προσφύγων από την π. 
Γιουγκοσλαβία ο κ. Υπουργός υπο
γράμμισε την ανάγκη να προετοιμα- 
σθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε 
ο επαναπατρισμός να συνδυασθεί 
με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων και την ανασυγκρότηση 
των περιοχών εγκατάστασης.
Ο Υπουργός Δημ. Τάξεως, στις πα

ρεμβάσεις του έδωσε έμφαση στα 
θέματα πρόληψης εγκληματικότητας 
και αναχαίτισης των μεταναστευτι- 
κών ρευμάτων σε συνδυασμό με τον 
αποτελεσματικό έλεγχο στα εξωτε
ρικά σύνορα της Ευρωπ. Ενωσης. Ο
πως τόνισε, απαραίτητες προϋποθέ
σεις είναι η δημιουργική συνεργασία 
με όμορες και γενικά τρίτες χώρες 
και η υποστήριξη ειδικών σχεδίων οι
κονομικής ενίσχυσης από την Ε.Ε. 
κρατών μελών, που όπως η Ελλάδα, 
λόγω της γεωγραφικής της θέσεως 
και διαμόρφωσης των συνόρων, αντι
μετωπίζουν αυξημένα προβλήματα.

Αλλαγή Γ ενικού Γ ραμματέα Υ.Δ.Τ.
Στις 28 Φεβρουάριου 1996, πραγμα

τοποιήθηκε στο Υπουργείο Δημ. Τά
ξης η τελετή παράδοσης παραλαβής 
της Γ ενικής Γ ραμματείας. Καθήκοντα
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Νέος άνεμος 
στη Σχολή Αστυφυλάκων

Σε ατμόσφαιρα ενισχυμένης αισιο
δοξίας, πραγματοποιήθηκε στις 19 
Φεβρουάριου στα Τμήματα Σχολής 
Αστυφυλάκων Αμυγδαλέζας, Αμα
ρουσίου, Ξάνθης, Γρεβενών, Καρδί
τσας, Ρέθυμνου και ΕΤΔΑ Σητείας, ο 
καθιερωμένος Αγιασμός με την έ
ναρξη των μαθημάτων.

Ηταν μια ευκαιρία για περισυλλογή, 
αλλά και για ευχές, ότι οι νέοι δόκιμοι 
αστυφύλακες -των οποίων φέτος η 
είσοδος στο Σώμα έγινε για πρώτη 
φορά μέσω των Πανελληνίων Εξετά
σεων- θα αποδειχθούν θαυμάσιο υ
λικό, σύγχρονο δυναμικό που προ
σφέρει οράματα και ελπίδες.

Είναι βέβαιο ότι η νέα μορφή εκπαί
δευσης των Ελλήνων αστυνομικών ε
μπλουτίστηκε με επιλογές που θα α- 
νταποκρίνονται περισσότερο στις 
προσδοκίες των πολιτών και τα δε
δομένα της ευρωπαϊκής πραγματι
κότητας.

Στην Ξάνθη δόθηκε ιδιαίτερη εορ
ταστική νότα στις εκδηλώσεις, καθώς 
του Αγιασμού ακολούθησε και η τε
λετή εγκαινίων των νέων κτιριακών ε
γκαταστάσεων της Σχολής, που χα
ρακτηρίζονται σύγχρονες και με λει
τουργικότητα αυξημένη.

Παρέστησαν, ο Υπουργός Δημό
σιας Τάξης κ. Κωνσταντίνος Γείτονας, 
ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
κ. Μανόλης Χουρδάκης, ο Διευθυ
ντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Α
στυνομικός Διευθυντής κ. Κωνσταντί
νος Ζιανίκας, οι τοπικές εκκλησιαστι
κές, δημοτικές, πολιτικές, δικαστικές 
και λοιπές αρχές της περιφέρειας, 
ως και το διδακτικό προσωπικό της 
Σχολής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τελετή 
Αγιασμού στο Τμήμα Δοκίμων Αστυ
φυλάκων Αμυγδαλέζας, προέστη ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σά
μου και Ικαρίας κ.κ. Ευσέβιος Πι- 
στολής, ο οποίος υπηρέτησε για πολ
λά χρόνια επιτυχώς την Ελληνική Α
στυνομία από τη θέση του προϊστα
μένου της Θρησκευτικής Υπηρεσίας.

Ο ιδιαιτέρως μεστός, διδακτικός και 
σύντομος χαιρετισμός του Σεβα- 
σμιωτάτου, που γαλούχησε τόσες 
γενιές αστυνομικών, προκάλεσε αί
σθηση στους νέους δοκίμους και έ- 
τυχε ιδιαιτέρας προσοχής.

Από τον Αγιασμό στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Αμυγδαλέζας
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Me απόφαση του Υπουργικού Συμ

βουλίου ορίστηκε νέος Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας ο Αντιστράτη
γος κ. Αθανάσιος Βασιλόπουλος.

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματο
ποιήθηκε στο Υ.Δ.Τ. παρουσία του Υ
πουργού κ. Κώστα Γείτονα και του Γε
νικού Γραμματέα κ. Σωκράτη Κοσμίδη 
έγινε η τελετή παράδοσης και παρα
λαβής.
Ο κ. Υπουργός, αφού αναφέρθηκε 

στην επιτυχή θητεία του και στο ση
μαντικό έργο που πραγματοποιήθηκε 
επί της αρχηγίας του, ευχαρίστησε 
τον απερχόμενο Αρχηγό Αντιστρά
τηγο Μανώλη Χουρδάκη για την ειλι
κρινή συνεργασία που είχε μαζί του 
και του ευχήθηκε επιτυχία στη νέα 
φάση της ζωής του.
Στη συνέχεια, ο κ. Υπουργός 

ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο νέο Αρ
χηγό Αντιστράτηγο Αθανάσιο Βασι
λόπουλο, τονίζοντας ότι διαθέτει ό
λα τα προσόντα για να επιτύχει στο 
δύσκολο έργο του, ότι τον διακρί
νουν μεγάλες αρετές και ότι η κρυ
στάλλινη πορεία του όλα τα προη
γούμενο χρόνια αποτελεί ένα βασικό 
εχέγγυο επιτυχίας.

Επικαιρότητα

Λ Α Γ Η Η
Ο απερχόμενος Αρχηγός στην α

ποχαιρετιστήρια ομιλία του, αφού α
ναφέρθηκε στις πολυεπίπεδες και 
βαθειές τομές που έγιναν τα τελευ
ταία 2,5 χρόνια (σύστημα προσ
λήψεων στην Αστυνομία μέσα από 
τις γενικές πανελλαδικές εξετάσεις, 
κατοχύρωση συνδικαλισμού, εκσυγ
χρονισμός υλικοτεχνικής υποδομής, 
αναδιοργάνωση και αναδιάθρωση 
της Ελληνικής Αστυνομίας, ίδρυση 
Πολυδυνάμων Αστυν. Τμημάτων] ευ
χαρίστησε την πολιτική ηγεσία και το 
προσωπικό του Υπουργείου Δημ. Τά
ξης για την ειλικρινή συνεργασία που 
είχε όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

Στον κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ
νομίας ευχήθηκε να στεφθεί με από
λυτη επιτυχία το δύσκολο έργο που 
αναλαμβάνει και τον διαβεβαίωσε ότι 
θα είναι πάντοτε στο πλευρό του.
Στη συνέχεια μίλησε ο νέος Αρχη

γός του Σώματος, ο οποίος τόνισε:
“Κατ αρχήν, αισθάνομαι την ανάγκη 

να εκφράσω  τις ευχαρ ισ τ ίες  μου  
προς την Κυβέρνηση και προς εσάς κ. 
Υπουργέ προσωπικά για την εξαιρε
τική τιμή της επιλογής μου ως Αρχη
γού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Γ Ε Σ Ι Α Σ
Είναι κανόνας, κάθε άνθρωπος που 

ζει τέτοιες στιγμές να διακατέχεται 
από έντονη αυναισθηματική φόρτιση. 
Από μια ιδιαίτερη συγκίνηση.

Και βεβαίως είναι απόλυτα φυσικό 
να μηπ μπορώ και εγώ να ξεφύγω απ' 
αυτόν τον κανόνα, αφού στον ψυχικό 
μου κόσμο προβάλουν ισοδύναμα, η 
συγκίνηση για την επιλογή μου ως 
Αρχηγού και η παραλαβή της σκυτά
λης γι'αυτή τη θέση από σας κ. Αρχη
γέ. Από σας που μας συνδέουν μ α 
κρόχρονοι υπηρεσιακοί και φιλικοί δ ε 
σμοί.
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Επικαιρότητα

ΣΤ Υ ΝΟΜΣ Τ Η Ν  A
Δ ια δ έ χ ο μ α ι εσ ά ς, που ε ίχ α τε  

πολύτιμη συμβολή στην αναβάθμιση 
του ρόλου  της Αστυνομ ίας και την 
καταξίωση της στη συνείδηση του Ελ
ληνικού λαού. Εσάς, που είναι κοινή 
πεποίθηση ότι διαχειριστήκατε τίμια 
και ευσυνείδητα την Αστυνομική ε 
ξουσία.

Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενικέ Γραμ- 
ματέα, κύριε Αρχηγέ, Στρατηγοί, κυ
ρ ίες και κύριοι, θέλω να σας διαβε
βαιώσω ότι, για τις ευθύνες και τις υ
ποχρεώσεις που συνεπάγεται η επι
λογή μου αυτή, έχω πλήρη επίγνωση. 
Αναλαμβάνω την ηγεσία του Σώμα

τος σε μια περίοδο που η Αστυνομία 
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

Για να μη διαψεύσω τις προσδοκίες 
της Κυβέρνησης και να φανώ αντά
ξιος της αποστολής που μου ανατέ
θηκε, αλλά και να ανταποκριθώ με ε 
πιτυχία στα νέα μου καθήκοντα, θα 
διαθέσω όλες μου τις δυνάμεις και ό 
σες εμπειρίες και γνώσεις απέκτησα 
κατά τη μακρά σταδιοδρομία μου στο 
Σώμα.

Θα εργασθώ ακούραστα πάνω στη 
γραμμή και τους στρατηγικούς στό
χους που πρέπει να έχει μια σύγχρο
νη αστυνομία.

Θα αγωνισθώ για τη συνεχή πραγ
ματοποίηση των στόχων της Αστυνο
μίας, που είναι η τήρηση της Δημό
σ ια ς  Τάξης και Α σ φ ά λ ε ια ς  και η 
διαφύλαξη της ειρήνης, ησυχίας και 
γαλήνης των πολιτών.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, 

θα επιδιωχθεί εκ μέρους μου, ώστε 
να δ ο θ ε ί π ρ ο τε ρ α ιό τη τα  σ την  
ανύψωση της επαγγελματικής στάθ
μης στην παιδεία και την εκπαίδευση 
των Αστυνομικών με την αναβάθμιση 
και αναδιοργάνωση των Αστυνομι
κών Σχολών, στην αναδιάρθωση των 
Αστυνομικών Υπηρεσιών -όταν και ό 
που επιβάλλεται-, στον εκσυγχρονι
σμό αυτών με τον αναγκαίο τεχνολο
γικό εξοπλισμό και στη θέσπιση δια
τάξεων που να διασφαλίζουν την α 
ξιοκρατία και την ίση μεταχείριση του 
προσωπικού.

Με την ύπαρξη αυτών των προϋπο
θέσεω ν θα εξασφαλισθεί, αφενός  
ποιοτική εργασία και αποτελεσματι- 
κότητα και αφετέρου ουσιαστική συμ

βολή στην καλύτερη λειτουργικότητα 
και αποδοτικότητα των Υπηρεσιών.

Είναι ανάγκη δραστηριοποίησης για 
πρόληψη και καταστολή εγκλημάτων 
και συμβάντων που συγκινούν την 
κοινή γνώμη και έχουν επιπτώσεις 
στην κοινωνική ζωή όπως το μεγάλο 
πρόβλημα των ναρκωτικών, των λη
στειών, των τροχαίων ατυχημάτων 
και της λαθρομετανάστευσης.

Βασική προϋπόθεση όμως για την ε 
ξασφάλιση της επιτυχίας του έργου  
της Αστυνομίας είναι η πειθαρχία, η 
δικαιοσύνη, η αξιοκρατία και η αντίλη
ψη και επίγνωση του ρόλου και της α 
ποστολής μας στο κοινωνικό έργο  
που πρέπει να εκφράζεται με αγάπη 
προς τον πολίτη.

Κρούσματα διαφθοράς Αστυνομι
κών, που σπιλώνουν το γόη τρο της A - 
στυνομίας και το πρόσωπο της σημε
ρινής κοινωνίας, θα αντιμετωπίζονται 
με την επιβαλλόμενη αυστηρότητα.

Μεμονωμένα άλλα σοβαρά ατυχή 
περιστατικά έχουν κλονίσει την εμπι
στοσύνη του πολίτη προς τον Αστυ
νομικό. Α υτό  δυστυχώ ς δ εν  μπο
ρούμε να το παραβλέψουμε.

Συνεπώς άμεση ανάγκη είναι η απο
κατάσταση σχέσεω ν Αστυνομίας - 
Πολίτη. Και για να γίνει αυτό χρειάζε
ται άψογη συμπεριφορά του Αστυνο
μικού προς τον πολίτη, σεβασμός  
των ατομικών του ελευθεριών και δι
καιωμάτων και ειλικρινής συνεργασία 
μαζί του.

Παραβάσεις καθήκοντος ή υπερβά
σεις δεν έχουν θέση στη σύγχρονη 
ζωή, στη σύγχρονη Αστυνομ ία και 
σύγχρονη κοινωνία μας.

Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε 
όλοι μας, η αστυνομική βία διεγείρει 
την κοινή γνώμη, το κοινό αίσθημα και 
απομακρύνει τον πολίτη από κοντά 
μας.

Γνωρίζω τα προβλήματα και τις δυ
σκολίες που υπάρχουν. Παρά ταύτα 
είμαι αισιόδοξος ότι, η Αστυνομία με 
τη βοήθεια και την συνεργασία όλου 
του προσωπικού, και τη συμπαράστα
ση της πολιτείας θα εξακολουθήσει 
την ανοδική της πορεία.
Δίνω τη διαβεβαίωση ότι τα δίκαια 

αιτήματα του προσωπικού θα ικανο
ποιούνται, χωρίς διακρίσεις και γι' αυ-

ΙΑ
τό δηλώνω ότι η πόρτα του Γραφείου 
μου θα είναι πάντα ανοιχτή.

Κύριε Αρχηγέ, κατά τη μακροχρόνια 
συνεργασία μας είχα την ευκαιρία να 
γνωρίσω και να εκτιμήσω τις αρετές  
σας. Αποχωρείτε, αφ ήνοντας τις 
καλύτερες εντυπώσεις. Σας εύχομαι 
η ιδιωτική σ ας  ζωή να ε ίνα ι χωρίς 
προβλήματα και με υγεία ατομική και 
οικογενειακή".
Η τελετή έκλεισε με απονομή ανα

μνηστικών πλακάτών στον απερχό
μενο Αρχηγό, από το νέο Αρχηγό, 
τον Αρχηγό της Ε.Υ.Π. και τον Πρόε
δρο της Ενωσης Αξιωματικών Ελλη
νικής Αστυνομίας.
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Επικαιρότητα

Βραβεία σε παιδιά Αστυνομικών
Ο Ομιλος "Φίλοι Αστυνομίας Αθη

νών", στα πλαίσια των δραστη
ριοτήτων του, βράβευσε και φέτος, ό
πως κάθε χρόνο, τους αριστούχους 
μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτι
κού έτους 1994-1995, του προσωπι
κού της Ελληνικής Αστυνομίας, που οι 
γονείς τους υπηρετούν σε Υπηρε
σίες του Επιτελείου του Υ.Δ.Τ. και στις 
Υπηρεσίες της Δ/νσης Αστυνομίας 
Αθηνών.

Τα αναμνηστικά διπλώματα που συ
νοδεύονταν κι από το συμβολικό πο
σό των 30.000 δρχ., δόθηκαν σε 86 
μαθητές και των τριών τάξεων του 
Λυκείου, καθώς και σε 19 απόφοιτους 
που μπήκαν με την “πρώτη" στο Πανε- 
πιστήμιο. Παράλληλα, μετά από 
κλήρωση, η φοιτήτρια Φιλολογίας Α
θηνών Μαρία Ζερβουδάκη, κέρδισε 
το μεγαλύτερο δώρο, δηλαδή 30.000 
δρχ. μηνιαίως για 4 χρόνια.

Την εκδήλωση, που έγινε στο Αστυ
νομικό Μέγαρο Αττικής, τίμησαν με 
την παρουσία τους, ο Γεν. Αστυν. 
Δ/ντής Αττικής Υποστράτηγος κ. Νικ. 
Χατζάκης, ο Δ/ντής Αστυνομίας Αθη
νών Ταξίαρχος κ. Ιωάννης Γκογκοζώ- 
τος, ο Ταξίαρχος κ. Δημ. Κυμπουρό- 
πουλος, απόστρατοι αρχηγοί του Σώ
ματος, πρόεδροι και μέλη άλλων 
Συλλόγων, οι μαθητές και μαθήτριες 
με τους γονείς τους καθώς και άλλοι 
προσκεκλημένοι.

50 χρόνια κοντά στην Αστυνομία
Χρηματικά βραβεία και αναμνηστικά 

διπλώματα απένειμε, πρόσφατα ο Ο 
μιλος "Κυριών Φίλων Αστυνομίας Πει
ραιώς" σε αριστεύσαντες μαθητές 
και μαθήτριες συναδέλφων που πέ- 
τυχαν στα Α.Ε. I. - Τ.Ε.Ι. της χώρας. Της 
γιορτής, που πραγματοποιήθηκεμε 
την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 
χρόνων από την ίδρυσή του Ομίλου, 
προηγήθηκε θεία λειτουργία και επι
μνημόσυνη δέηση προς τιμήν των ι
δρυτών του Ομίλου βραβεύτηκαν 18 
παιδιά, που εκτός από το συνηθισμέ
νο τιμητικό έπαινο, οι νεαροί επιτυχό- 
ντες εισέπραξαν το ποσό των 60.000 
δρχ. για τις προσπάθειες μιας ολό
κληρης χρονιάς.

Στις ομιλίες τους τα στελέχη της Α 
στυνομίας εξήραν το ρόλο που έπαι
ξε ο Ο.Κ.Φ.Α.Π. στο μισό αιώνα ζωής 
του, ενώ πριν από την έναρξη της εκ

δήλωσης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή 
για τους ηρωικούς αξιωματικούς του 
Πολεμικού Ναυτικού που έχασαν τη 
ζωή τους στην Ιμια.

Την εκδήλωση που έγινε στο πλοίο 
THOMAS II στο Τροκαντερό του Πα
λαιού Φαλήρου, τίμησαν με την πα
ρουσία τους ο Β Υπαρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος 
κ. Χαράλαμπος Σκίτσας, ο Διευθυ
ντής Αστυνομίας Πειραιά Ταξίαρχος 
κ. Δημήτριος Μητρόπουλος, ο Δ/ντής 
Τροχαίας Αττικής Αστυνομικός Διευ
θυντής κ. Γεώργιος Παπαδημητρό- 
πουλος, ο Δ/ντής της Αστυνομικής 
Ακαδημίας Αστυν. Δ/ντής κ. Κων/νος 
Ζιανίκας, τέως αρχηγοί του Σώματος, 
πολλοί συνάδελφοι καθώς και άλλοι 
προσκεκλημένοι.

Ομιλος Φίλων Αστυνομίας 
Βορείων Προαστίων

Ο Ομιλος Φίλων Αστυνομίας Βο
ρείων Προαστίων, πραγματοποίησε 
πρόσφατα σε ξενοδοχείο της Κηφι
σιάς, την κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας του Ομίλου, καθώς και τη βρά
βευση παιδιών συναδέλφων που πέ- 
τυχαν στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκ
παιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και 
παιδιών Γυμνασίου και Λυκείου που 
αρίστευσαν κατά το εκπαιδευτικό έ
τος 1994-95.
Στη σύντομη ομιλία του ο Πρόεδρος 

του Ομίλου κ. Μανωλόπουλος εξήρε 
το έργο των αστυνομικών και την 
προσφορά τους στο κοινωνικό σύνο
λο και τόνισε, ότι ο Ομιλος θα βρίσκε
ται πάντα στο πλευρό τους.
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Επικαιρότητα

Στην εκδήλωση παρέστησαν, ο 
Δ/ντής Αστυνομίας Ανατ. Αττικής Τα- 
ξίαρχος κ. Παν. Γεωργακόπολος, οι Α 
στυνομικοί Διευθυντές της Δ/νσης Α 
στυνομίας Ανατ. Αττικής κ.κ. Ιωάννης 
Δουλάμης και Παν. Κουρούσης, ο 
Δ/ντής της Αστυν. Υποδ/νσης Κηφισ- 
σιάς Αστυν. Υποδ/ντής κ. Ιωάννης 
Γεωργίου, όλα τα μέλη του Ομίλου, 
καθώς και οι βραβευθέντες μαθητές 
με τους γονείς τους.

Ημερήσιες εκδρομές 
3ετών και 2ετών Δοκ. Υπαστ/μων
Την Αρχαία Ολυμπία επισκέφθηκαν 

οι 3ετείς και 2ετείς Δοκ. Υπαστυνό- 
μοι, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών 
εκδρομών. Οι Δόκιμοι των δύο τά
ξεων ξεναγήθηκαν στον αρχαιολογι
κό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας και 
στο Μουσείο της, ενώ κατά την επι
στροφή τους έγινε προσκύνημα στον 
Ι.Ν. του Αγίου Ανδρέα της Πάτρας.

Με τη βοήθεια των Αστυνομικών 
Δ/νσεων από τις οποίες διήλθαν οι 
Δόκιμοι, επετεύχθησαν απολύτως οι 
στόχοι της εκδρομής. Ιδιαίτερα πρέ
πει να τονισθεί η προσφορά του 
Δ/ντού της Α.Δ. Ηλείας για την 
βοήθειά του στους χώρους της Αρ
χαίας Ολυμπίας και του Δ/ντού της 
Α.Δ. Αρκαδίας, των Υποδ/ντών της 
Δ/νσεως, των Διοικητών των Α.Τ. Λε- 
βιδίου. Λαγκαδιών και Τροπαίων για 
την υποδοχή, ενημέρωση και φιλοξε
νία στο Ξενία της Βυτίνας.

Διάλεξη του Πρύτανη του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Δάλεξη με θέμα, Τενετική των πλη

θυσμών και μοριακή γενετική", έδωσε 
πρόσφατα στο Α.Τ. Πετραλώνων ο 
πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπι
στημίου Αθηνών κ. Mix. Λουκάς. Επί
σης ανεπτύχθη εκτενώς από τον ομι
λητή και το θέμα του Πανεπιστημια
κού Ασύλου. Πριν από τη διάλεξη, ο 
Διοικητής του Τμήματος, Αστυν. Υ
ποδ/ντής κ. Γ. Μακρυαλέας, επέδω
σε αναμνηστική πλακέτα στον κ. 
Πρύτανη για την προσφορά του προς 
το κοινωνικό σύνολο και την Αστυνο
μία γενικότερα, ενώ μετά το πέρας 
παρετέθη δεξίωση προς τιμήν του, 
Παρέστησαν, ο Δ/ντής Αστυνομίας 
Αθηνών Ταξίαρχος κ. Ιωάννης Γκο- 
γκοζώτος, ο Ταξίαρχος κ. Θεοφάνης 
Μάτραλης και άλλοι συνάδελφοι.

Προαστείων
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27η Διεθνής Εκθεση Τουριστικής 
Βιομηχανίας "XENIA 96"

Εντυπωσιακή ήταν η για δεύτερη 
συνεχή χρονιά παρουσία του Τμήμα
τος Τουριστικής Αστυνομίας Πειραιά 
στη Διεθνή Εκθεση Τουριστικής Βιο
μηχανικής "XENIA 96", που πραγματο
ποιήθηκε από 24/1-28/1 /96 στον εκ
θεσιακό χώρο Ο.Λ.Π.Πειραιά, στα ε
γκαίνια της οποίας παρευρέθησαν η 
Υπουργός Ανάπτυξης κ. Βάσω Πα- 
πανδρέου και ο Υφυπουργός Φοίβος 
Ιωαννίδης. Κατά τις εκδηλώσεις των 
εγκαινίων βραβεύτηκε από τους ορ
γανωτές της έκθεσης για την 70χρο- 
νη προσφορά του στο ελληνικό τρα
γούδι ο μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεο- 
δωράκης.

Σ' ένα κατάλληλα διακοσμημένο 
χώρο 20 τ.μ. και με σύνθημα "η παρα
δοσιακή ελληνική φιλοξενία προϋπό
θεση ανάπτυξης του τουρισμού" το 
προσωπικό του Τμήματος Τουρι
στικής Αστυνομίας Πειραιά δέχθηκε 
τους φορείς της πόλης, επιχειρημα
τίες, επαγγελματίες και επισκέπτες 
της έκθεσης, διένειμε κατατοπιστικά 
φυλλάδια και έδωσε απαντήσεις σε 
ερωτήματα γύρο από το επιτελοόμε- 
νο έργο της προβάλλοντας με τον 
τρόπο αυτό την προσφορά της στο 
κοινό και τον τουρισμό.

Σε συνεδριακή ημερίδα, που πραγ
ματοποιήθηκε την 25-1 -96 με την ευ
καιρία της έκθεσης στο πλοίο ΤΗΟ- 
ΜΑΣ II με θέμα "Καθαριότητα υγιεινή 
Τουρ. Μονάδων", την οποία χαιρέτη
σε ο πρώην Υπουργός Τουρισμού και 
πρώην Γ.Γ. του Ε.Ο.Τ. κ. Ν. Σκουλάς, ο 
Διοικητής του Τμήματος Αστυνόμος 
Α' κ. Δημήτριος Γιαννελάκης ανέπτυ
ξε εισήγηση με θέμα "η καθαριότητα 
και υγιεινή τουρ. μονάδων - καταστη
μάτων - Αστυνομικοί έλεγχοι."

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
τιμά την Ελληνική Αστυνομία

Ο Δήμος Νίκαιας σε μια προσπάθεια 
καλύτερης γνωριμίας με τις Αστυνο
μικές Αρχές αλλά και με τις Αρχές 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του 
Πειραιά, διοργάνωσε προς τιμή τους 
δεξίωση την Παρασκευή 19 Ιανουά
ριου στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου της Νίκαιας.

Σκοπός αυτής της συνάντησης 
ήταν η ανταλλαγή ευχών για τον Και
νούργιο Χρόνο, η απονομή τιμών σε

Επικαιρότητα

όσους βοήθησαν για την πραγματο
ποίηση των εκδηλώσεων στα πλαίσια 
του Πολιτιστικού Καλοκαιριού καθώς 
και η παράθεση προτάσεων για την 
καλύτερη οργάνωσή του.

Οι γιατροί μας
κοντά στα παιδιά απ’ τη Βοσνία
Το ίδρυμα "ΛΥΔΙΑ", στην Ασπροβάλ- 

τα Θεσσαλονίκης, επισκέφθηκαν 
πρόσφατα γιατροί διαφόρων ειδι
κοτήτων του Κεντρικού Ιατρείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας στη Θεσσα
λονίκη, συνοδευόμενοι από τον Υ- 
ποδ/ντή της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, Α- 
στυν. Δ/ντή κ. Νικ. Καραολάνη και εξέ
τασαν 350 φιλοξενούμενα παιδιά. Οι 
γιατροί, διαισθανόμενοι οι ίδιοι την α
νάγκη να ανταποκριθούν και αυτοί

στην προσπάθεια αρωγής και συμπα
ράστασης προς το δοκιμαζόμενο 
λαό της Βοσνίας, εξέτασαν τα παιδιά 
και αφού διέγνωσαν διάφορες ασθέ
νειες και παθήσεις, συνέστησαν την 
απαιτούμενη θεραπευτική αγωγή και 
νοσηλεία.

Οι γιατροί που μετέβησαν στο πα
ραπάνω ίδρυμα και εξέτασαν τα παι
διά είναι: οι οδοντίατροι Αστυνομικοί 
Διευθυντές κ.κ. Νικόλαος Δημητριά- 
δης και Αντώνιος Αϊβατζίδης, ο ο
φθαλμίατρος Αστυν. Υποδιευθυντής 
κ. Ηρακλής Βουνοτρυπίδης, ο παθο
λόγος - ρευματολόγος Αστυν. Υπο
διευθυντής κ. Κων/νος Καρπούζης, 
και οι Αστυνόμοι Β' (Γενικής Ιατρικής) 
κ.κ. Ιωάννης Ταχματζίδης και Βασί
λειος Τζαλακώστας.

Τα παιδιά κρι σι γιατροί μας συγκεντρωμένοι μπροστά στο Ιδρυμα '‘Λυδία1

ις κοντά στα παιδιά από τη Βοσνία
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Επικαιρότητα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
κοντά στην Ελληνική Αστυνομία
Ο Δήμος Νέας Μηχανιώνας Θεσσα

λονίκης. στα πλαίσια της συνεργα
σίας Αστυνομίας και Τοπικής Αυτο
διοίκησης, δώρησε ένα περιπολικό 
αυτοκίνητο στον ομώνυμο Αστυνομι
κό Σταθμό, θέλοντας έτσι να συμ
βάλλει στην καλύτερη αστυνόμευση 
και ασφάλεια της περιοχής.

Η τελετή παράδοσης πραγματο
ποιήθηκε στο Κατάστημα του Δήμου, 
ενώ μετά τον αγιασμό, ο Δήμαρχος κ. 
Μιχαήλ Παπαλεωνίδας, στη σύντομη 
ομιλία του, αναφέρθηκε μεταξύ άλ
λων στην ανάγκη και τη σημασία της 
συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας και 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Αντιφωνώντας ο Γενικός Αστυνομι

κός Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υπο
στράτηγος κ. Ιωάννης Καρακωντίνος, 
αφού ευχαρίστησε το Δήμο Ν. Μηχα
νιώνας, για την πολύτιμη και ευγενική 
τους δωρεά, εξέφρασε την επιθυμία 
να συνεχισθεί και στο μέλλον η άρι- 
στη και αρμονική συνεργασία μεταξύ 
των δύο φορέων και διαβεβαίωσε τον 
κ. Δήμαρχο, ότι οι Υπηρεσίες Αστυνο
μίας θα είναι πάντα στο πλευρό όλων 
των κατοίκων της περιοχής, καταβάλ
λοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την εμπέδωση του αισθήματος α
σφάλειας σ' αυτούς.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, πέ
ραν των ανωτέρω, οι Δ/ντές των 
Δ/νσεων της Γ.Α.Δ. θεσ/νίκης, ο Βου
λευτής θεσ/νίκης κ. Γ. Κίρκος, εκπρό
σωποι των τοπικών Λιμενικών και 
Στρατιωτικών μονάδων και του Δημ. 
Συμβουλίου της Ν. Μηχανιώνας και α
ντιπροσωπεία Αστυνομικών.

Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου 
Ενόπλων Δυνάμεων 

και Σωμάτων Ασφαλείας
Με εξαιρετική επιτυχία, παρουσία 

τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών 
Αρχών, καθώς και πλήθους κόσμου, 
διεξήχθη στις 3-2-96 στον Πόρο Τροι- 
ζηνίας, το ετήσιο Πρωτάθλημα Ανω
μάλου Δρόμου Ενόπλων Δυνάμεων 
και Σωμάτων Ασφαλείας έτους 1996.

Στους αγώνες έλαβαν μέρος με τις 
αντιπροσωπευτικές τους ομάδες, τα 
Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού, 
Αεροπορίας, η Ελληνική Αστυνομία, 
τα Αρχηγεία του Πυροσβεστικού και 
Λιμενικού Σώματος, καθώς και αθλη

τές και αθλήτριες των αθλητικών 
συλλόγων της περιοχής.

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε 
στους αγώνες με την αντιπροσωπευ
τική της ομάδα, αποτελούμενη από 
αθλητές και αθλήτριες στίβου, οι ο
ποίοι μετά από εξαιρετική εμφάνιση, 
διακρίθηκαν άλως ιδιαιτέρως, με 1η 
νικήτρια στο Δρόμο των γυναικών την 
Αρχ/κα Ευαγγελία Πανανουδάκη και 
3ο νικητή στο Δρόμο των 8.000 μ. αν- 
δρών τον Αστ/κα Ιωάννη Περήφανο.

Τέλος, στην ομαδική κατάταξη, η Ελ
ληνική Αστυνομία αναδείχθηκε πρω- 
ταθλήτρια στο ομαδικό αγώνισμα 
3.200 μ. γυναικών και κατέκτησε τη 2η 
θέση στο αγώνισμα 8.000 μ. ανδρών 
και την 3η θέση στο αγώνισμα των 
8.000 μ. ανδρών μη εγγεγραμμένων 
στα μητρώα της Ομοσπονδίας.

Πανελλήνιοι Αγώνες Χιονοδρομίας
Διεξήχθησαν στις 3-4/2/1996, οι Πα

νελλήνιοι Αγώνες Χιονοδρομίας Κα
ταβάσεων ανδρών και γυναικών στο 
Χιονοδρομικό Κέντρο Τρία Πέντε Πη
γάδια Νάουσας, υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρο
μίας. Η Ελληνική Αστυνομία συμμετεί
χε σ αυτούς τους αγώνες με τριμελή 
αποστολή, αποτελούμενη από τους 
Υπαστυνόμο Β Παναγιώτη Κουπαρί- 
τσα, ως αρχηγό αποστολής και τους 
Αστυφύλακες - αθλητές, Δημήτριο 
Λέφα (12η θέση στη Γιγαντιαία Τε
χνική Κατάβαση) και Παύλο Διαμαντί- 
δη (11η θέση στη Γιγαντιαία Τεχνική 
Κατάβαση). Στους αγώνες συμμετεί
χαν συνολικά 130 αθλητές. □

Επιμέλεια; Ανθ/μος Κων. Κατσινούλας
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€ίστε ασφαλισμένοι;

Θέλετε το αυτοκίνητό Σας, 
πέραν των Βασικών καλύψεων, 
να είναι ασφαλισμένο και για

ΚΛΟΠΗ
ΦΩΤΙΑ

TPOMOKPATIKQ CNCPreiCZ;
Ένας πρώην συνάδελφος και συνεργάτης της 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
μπορεί να σας τα εξασφαλίσει όλα αυτά 

και μάλιστα με έκπτωση 3 0 %

Για περισσότερες πληροφορίες 
τηλ: 6397.150, 6016.459

Αίΐεξόττουλος Αριστείδης 
Υπαστυνόμος ε,α.

Για όσους ζητούν το καλλίτερο 
και ξεχωρίζουν τη διαφορά!!

Χειροποίητες 

Αερράτινες θήκες 

ποιότητος για 

πιστόλια, περίστροφα 

κ.ά.

Ό χι πρόσθετο κόστος για αριστερόχειρες 

Υπεύθυνος κατασκευής: Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΜΙΝΑ Α. ΜΟΥΣΤΑΚΑ

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

Με αντικαταβολή και στην επαρχία

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ PANAFON

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
περιορισμένου αριθμού συσκευών, 
με ειδικές τιμές για αστυνομικούς 

και κληρικούς

1. ERICSSON GH337 39 .000

2. ERICSSON GH198 ΔΩΡΕΑΝ

3. NOKIA 2110 54 .000

Κόστος σύνδεσης 25.000 Δρχ. + ΦΠΑ 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 im unikations^system e HellastionsM sv

w S
80.85.110, 094-305.810 8< 094-317.200

ΤΣΙΣΜ ΕΤΖΟΓΛΟΥ
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 ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32, 106 72 ΑΘΗΝΑ 
τηλ. 3612 651 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105, 115 26 (έναντι σχολής Αστυνομίας) 
τηλ. 6493 047, Fax 6493 046



Πνευματικοί ορίζοντες

T O  TPICDAJO
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του Αριστείδη Πανώτη

Η Εκκλησία με επιείκεια παρακολουθεί τη χαλάρωση των ημερών της Αποκριάς 

και τα προσωπεία που καλύπτουν βαθύτερες αγωνίες και καταστάσεις της ανθρωπίνης ψυχής, 

αλλά υπενθυμίζει σε όλους τη θεία εικόνα του προσώπου τους , 

ώστε να βλέπουν καθαρότερα την αζία της υπάρζεώς τους.

Το Τριώδιο με το κατανυκτικδ και πραγματικά “ψυχαγωγικό" περιεχόμενό του γλυκαίνει την ύπαρζή μας 

και εφόσον εγκολπωθούμε τα υψηλότατα νοήματά του, μας μεταγγίζει ζωή "εν πνεύματι και αληθεία".

Από τα πρώτα βήματά της η Εκκλησία θεώρησε κορυφαίο το γεγονός 

της υποστάσεως της την Ανάσταση του Χριστού, που συνέπεσε με το 

Πάσχα του αρχαίου Ισραήλ. Από τότε το Πάσχα έγινε "κοινό" και φυσι

κό ήταν να θεωρηθεί και "αρχή" του ενιαυσίου κινητού εορτολογικού 

κύκλου της νέας θρησκείας.

Η ιουδαϊκή ημέρα "της μιας σαββάτων", έγινε πρώτη "ημέρα του Κυ

ρίου" - Κυριακή, με "καινόν" περιεχόμενο, που ειδικά την Κυριακή της 

Αναστάσεως, Κυριακή του Πάσχα, επεκτείνεται ως "μιας ημέρας" σ'ό- 

λη την εβδομάδα της "της Διακαινησίμου" μέχρι την Κυριακή του Αντί- 

πασχα, τη γνωστή ως "του θωμά".

Η πασχαλινή εβδομάδα είναι "τα Αγια των Αγίων", της νέας πίστεως 

και επέχει τον τόπον του "σηκού" σε κλασικό ναό, που είχε "πρόναο" 

και "οπισθόδομο". Ο "πρόναος" του Πάσχα είναι η προεόρτια περίοδος 

του "κατανυκτικού" Τριωδίου, που εκτείνεται σε δέκα εβδομάδες. Αυ

τές κατανέμονται σε τρία μέρη, τις τρεις εβδομάδες της "Αποκριάς", 

τις έξ ι εβδομάδες της Μεγάλης Ιαρακοστής και την Αγία και Μεγάλη 

Εβδομάδα.

Οι ακολουθίες των ημερών αυτών ξεκίνησαν από την Μεγάλη Εβδο

μάδα, ως "Τριωδίες", δηλαδή με τροπάρια μόνον για τρεις Ωδές, την η', 

τη θ' και μία ακόμη επίκαιρης επιλογής, δια τον πένθιμο χαρακτήρα αυ

τών των ημερών. Στη συνέχεια τα "Τριώδια" επεκτάθηκαν και σε άλλες 

ημέρες αυτής της περιόδου και μάλιστα μέχρι τον ΙΑ' αιώνα προστέ

θηκαν και άλλοι πλήρεις Κανόνες, χωρίς όμως να χαθεί η μνήμη των 

αρχικών "Τριωδίων".

Προοδευτικά τα ψαλλόμενα "Τριώδια" μεταβίβασαν την ονομασία 

τους στην υμνολογική συλλογή που είχε αποθησαυρίσει τις Ακολου

θίες των 59 ημερών που αρχίζουν από το Σάββατο "του Τελώνου και 

του Φαρισαίου", μέχρι τον Εσπερινό του Πάσχα που σήμερα ψάλλεται 

το πρωί του Μ,Σαββάτου.

Η κωδικοποίηση των "Τριωδίων" Υμνων και Κανόνων, μαζί με άλλα 

τροπάρια, αναγνώσματα της Αγίας Γραφής, Ψαλμούς, Συναξάρια και 

Τυπικές Διατάξεις απετέλεσε το γνωστό λειτουργικό βιβλίο της Ορθο

δόξου Εκκλησίας με το όνομα "κατανυκτικό" Τριώδιο, σε αντιπαράθεση 

με το μεθέορτο του Πάσχα "χαρμόσυνο" Τριώδιο, που αργότερα μετο

νομάστηκε Πεντηκοστάριον.

Το Τριώδιο, με όλο το έξοχο και μοναδικό περιεχόμενό του στοχεύει 

στην καλλιέργεια της υγιούς πνευματικότητος για να οδεύσουν οι πι

στοί στη πληρότητα της "εν Χριστώ" ζωής και Σωτηρίας. Με ποιητικό 

και βιβλικό λόγο, τονισμένο με την ιερή ψαλμωδία, ανυψώνει τις ψυ

χές στην υπέρτατη θρησκευτική κατάνυξη, μέσα στην οποία βιούται το 

μυστήριο της πίστεως.

Ως "προπύλαιο" του "προνάου" του Τριωδίου έχουν τεθε ί οι τέσσερις 

Κυριακές της λεγάμενης σήμερα "Αποκριάς". Η ονομασία αυτή, όπως 

το Τριώδιο, επεκτάθηκε από τη μια Κυριακή σ'όλη την περίοδο των 

τριών προπαρασκευαστικών εβδομάδων για την είσοδο στη Μ,Σαρα- 

κοστή. Αρχικά πριν από τη Μεγάλη Σαρακοστή, υπήρχε μόνον μία εβδο

μάδα προετοιμασίας των πιστών, που άρχιζε από την Κυριακή "της Α- 

πόκρεω" και έκλεινε την Κυριακή της Τυρινής.

Το περιεχόμενο αυτής της εβδομάδας ατένιζε το "τέλος", το "έσχα

το" της ανθρωπίνης υπάρξεως και ξεκινούσε με το μνημόσυνο εκεί

νων που έφυγαν από την πρόσκαιρη ζωή (Ψυχοσάββατο), για να υπεν

θυμίσει τη γενική Μέλλουσα Κρίση (Κυριακή της Αποκριάς) και να διδά

ξε ι την αξία της ασκήσεως της νηστείας και ελεημοσύνης (Κυριακή 

της Τυρινής). Κρίθηκε όμως από τους Πατέρες πως έπρεπε να επεκτα

θεί ο έλεγχος των ειδωλολατρικών αποτυπώσεων στη λαϊκή ψυχαγω

γία και κατά τον Ζ' αιώνα προστέθηκαν άλλες δύο εβδομάδες προετοι

μασίας, για να τιθασεύονται οι επιρρεπείς στις "εθνικές" συνήθειες 

της αρχής της Ανοίξεως.

Από τα ευαγγελικά αναγνώσματα που τέθηκαν και τις ακολουθίες 

που διαμορφώθηκαν από το περιεχόμενό τους, κλήθηκαν αυτές οι δύο 

πρώτες πλέον Κυριακές η μία του "Τελώνου και του Φαρισαίου" και η 

άλλη του "Ασώτου".

Στην Κυριακή του "Τελώνου" ε ξα ίρ ε το ι η αρετή  της ταπεινο

φροσύνης εμπρός στο θεό  και στους ανθρώπους και η αξία της τα

πεινής χωρίς κατάκριση προσευχής. Κατά την Κυριακή του "Ασώτου" 

τονίζεται το μεγαλείο της κοινωνίας του ανθρώπου με τον θ εό  και της 

επιστροφής του στην "πατρική δόξα".

Και αυτό γιατί η Εκκλησία ανέχεται μεν τις εξω τικές χαρές 

των ανθρώπων, τις θεμιτές διασκεδάσεις τους, αλλά κάθε 

Κυριακή δείχνει την προτεραιότητα στις εσωτερικές χαρές, 

που δίνουν τα διδάγματα του Χριστού.

Δηλαδή, με επιείκεια παρακολουθεί τη χαλάρωση των ημερών της Α 

ποκριάς και τα προσωπεία που καλύπτουν βαθύτερες αγωνίες και κα

ταστάσεις της ανθρωπίνης ψυχής, αλλά υπενθυμίζει σε όλους τη θεία 

εικόνα του προσώπου τους, ώστε να βλέπουν καθαρότερα την αξία 

της υπάρξεώς τους. Με την έναρξη όμως της Μεγάλης Τεσσαρακο

στής, για να κατακτηθεί η πνευματική ζωή απαιτείται αλλαγή ατμό

σφαιρας.

Το Τριώδιο με το κατανυκτικό και πραγματικά "ψυχαγωγικά" 

περιεχόμενά του γλυκαίνει την ύπαρζή μας και εφόσον εγκολ

πωθούμε τα υψηλότατα νοήματά του, μας μεταγγίζει ζωή "εν 

πνεύματι και αληθεία". □
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Το χρονογράφημά μας

ΝΑ Χ Α Μ Ο Γ Ε Λ Α Σ  
ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΙΡΕΣΑΙ

της Γαλάτειας Γρηγοριάδου - Σουρελη

Αν δεν έχε ις  ψυχραιμία, δύσκολα παρακολουθείς κουβέντες νέων, 

θυμάμαι πως μέχρι να συνηθίσω, πηδούσα ως το ταβάνι σοκαρισμένη 

φοβερά από τον εγωκεντρισμό, τη φρασεολογία ή το ντύσιμό τους.

Σιγά - σιγά όμως έμαθα να προχωρώ κάτω από την εξτρεμιστική και 

αναρχική επιφάνεια, να μπαίνω πιο βαθιά από την επιδερμική κάλυψη 

και να βλέπω πόση ομορφιά, αγνότητα, γνησιότητα κρύβεται επιμελώς 

- σαν να 'ναι παράπτωμα ή αμαρτία - κάτω από εκφράσεις και σου

λούπια.

Κι έτσι πάντα για μένα παίζεται ένα παιχνίδι που έχει δύο άκρα: Την 

απογοήτευση και το ξεφούντωμα της ελπίδας.

Πρέπει να ομολογήσω πως τώρα τελευταία βρισκόμουν σε μία κατά

σταση καταθλίψεως. "θεέ μου", έλεγα, "που πάνε οι νέοι μας; Πως έ 

γιναν τόσο σκληροί, κυνικοί, απάνθρωποι;'.

Μα, έγινε κάτι που με συγκλόνισε. Εζησα μια απίθανη ιστορία: Ο νεα

ρός, βλασταράκι της δημοσιογραφίας, δούλευε σε μια εφημερίδα σαν 

συντάκτης της αστυνομικής σελίδας. Η αστυνομική σελίδα για να φτια

χτεί θέλει ξενύχτι, κυνηγητό, όσφρηση και πολλά άλλα. Εκείνο που ΔΕΝ 

θέλει είναι συναισθηματισμό.

Ο νεαρός μας, λοιπόν, ε ίχε ξεκάθαρες μοντέρνες απόψεις. Ωμός, 

τετράγωνος, ορθολογιστής, τι ακριβώς ήθελε. Κι εκείνο που ήθελε 

ήξερε και κυνηγούσε μετά μανίας, ήταν η επιτυχία. Σίγουρος για την 

ορθότητα που πάρα πολλές φορές έχουν τα νιάτα, συμβούλευε και την 

προϊσταμένη του. Ηταν εκείνη μια κυρία κάποιας ηλικίας και οι αρχές 

της ήταν, για τον νεαρό, ξεπερασμένες.

Ή  εποχή μας είναι διαφορετική από τη δίκιά σας", της έλεγε συχνά. 

"Με τον σταυρό στο χέρι ούτε ν'ανέβεις ούτε και να σταθείς όπου α

νέβεις γίνεται. Πρέπει να'σαι σήμερα σκληρός, ίδιος γρανίτης".

Οταν γίνονταν παλιανθρωπιές στο γραφείο - και γίνονταν συχνά πα

λιανθρωπιές - ο νεαρούλης κοίταζε με σημασία την κυρία. "Σίγουρα 

θ'ανέβει ψηλά ο μασκαράς", της έλεγε. Και επειδή γινόταν συχνά να 

προκόβει ο "μασκαράς", δικαιωμένος ο νεαρούλης δεν κουραζόταν να 

επαναλαμβάνει: "Πρέπει να'σαι σκληρός σαν γρανίτης σήμερα. Οι συ

ναισθηματισμοί οδηγούν στην αποτυχία".

Μια μέρα ένα δίκυκλο χτύπησε έναν γεράκο. Ο γεράκος έπεσε και 

πέθανε ακαριαία. Τον πήγαν στο νεκροτομείο. Κι εκε ί γυμνός ο νεκρός 

περίμενε κάποιος να τον αναγνωρίσει, να τον παραλάβει. Μα αυτός 

που θα αναζητούσε, θα αναγνώριζε και θα παραλάμβανε το γεροντάκι, 

δεν φάνηκε. Κανείς δεν ανησύχησε.

Η κυρία με επιμονή έψαχνε στις εφημερίδες να βρει ένα "ζητείται 

άνθρωπος". Ανελλιπώς παρακολουθούσε τα δελτία ειδήσεων, ραδιο- 

φώνου και τηλεοράσεως. Εμοιαζε το γεροντάκι να μην είχε ποτέ γεν

νηθεί, να μην είχε περπατήσει πάνω στη γη, να μην είχε γείτονα που κα

λημέριζε. Ξεφύτρωσε, λοιπόν, το ανθρωπάκι μόνο του, πέθανε, και 

φυσικά πια στο παγωμένο μάρμαρο του νεκροτομείου έμεινε μόνο 

του. Ηταν ένας νεκρός γεράκος που κανείς ζωντανός δεν ήθελε.

Χαμένοι στα προβλήματα της καθημερινότητας η κυρία και ο νεαρός 

δημοσιογράφος, και δεν προλάβαιναν να πούνε πολλά πέρα από τα υ

πηρεσιακά. Κάποια μέρα είπε μόνον η κυρία: "Στ'αλήθεια, πρέπει να 

φτάνει η ώρα".

Ηθελε να πει μ'αυτή τη φράση πως, σύμφωνα με τον νόμο, μετά από 

ένα μήνα, ο δήμος αναλαμβάνει την ευθύνη της ταφής κάθε αζήτητου 

πτώματος. Και για τον γεράκο η ώρα αυτή είχε φθάσει. Μόνος του λοι

πόν, ο γέρος θα αποχαιρετούσε αυτή τη γη;

Η κυρία έν ιωσε πολύ άσχημα. Τηλεφώνησε, έμαθε την ώρα της 

ταφής και ξεκίνησε. Μαύρες ήταν οι σκέψεις της. Πένθιμο το βάδισμά 

της από τη στιγμή που ξεκίνησε. Αναρωτιόταν: "Τόση αδιαφορία για 

τον πλαϊνό; Τέτοια σκληρή συμπεριφορά στον συνάνθρωπο; Λ ες να'χει 

δίκιο ο νεαρός στο γραφείο; Μήπως κι έχει το δικό μου ρολόι στα

ματήσει;".

Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι, ίδρωσε να βρει ένα ταξί. Κοίταζε το πρόσω

πο κάθε διαβάτη, τους επιβάτες των τρόλεϊ, τον ταξιτζή που βαριε- 

στημένα κάπνιζε και σιγόβραζε. Μια παρέα νέων πέρασε από τη διά

βαση με κόκκινο. Κι όταν ακούστηκαν κορναρίσματα διαμαρτυρίας, χα

χάνισαν, εκνευρίζοντας περισσότερο τους οδηγούς.

Γέμισε η καρδιά της κυρίας οργή. Σφίχτηκαν οι γροθιές της με αγα

νάκτηση. "Αυτός ο γεράκος ήταν μπάρμπας, παππούς, γνώριμος, γείτο

νας σας. Ποιος ξέρει πόσες φορές τον κοροϊδέψατε, τον σπρώξατε, 

τον αδικήσατε.

Ηταν βλέπεις, αδύνατος. Κι η κοινωνία αυτή σέβεται, υπολογίζει μόνο 

τους σκληρούς". Καθώς τα 'λεγε μέσα της αυτά, χωρίς να το καταλά

βει δικαίωνε τον νεαρό δημοσιογράφο. "Είχε δίκιο λοιπόν το παλληκά- 

ρι", ξαφνικά συνειδητοποίησε. Το άδικο ήταν δικό της, που δεν είχε κα

ταφέρει να προσαρμοστεί στο σήμερα.

Παρά λίγο να πει στον ταξιτζή να γυρίσει πίσω. Τι δουλειά ε ίχε αυτή 

να πάει στο κοιμητήρι, να παρακολουθήσει το ξόδι κάποιου άγνωστου 

γεράκου; θα'μενε σπίτι της να πλυθεί, να ξαπλώσει λίγο, να ράψει κι 

εκείνο το έρημο κουμπί της φούστας της, που περίμενε δέκα μέρες 

τώρα. Να διαβάσει κάτι, να σκεφτεί επιτέλους για ένα απόγευμα τον 

εαυτό της.

Η αλήθεια είναι πως με μεγάλη δυσκολία κρατήθηκε και δεν είπε 

στον ταξιτζή να την γυρίσει σπίτι της. Μ άζεψε τα τελευταία απομει- 

νάρια αισθηματισμού της και συνέχισε προς το κοιμητήρι. Κι έφτασε 

στην ώρα της. Την ώρα που γινόταν το ταπεινό ξόδι. Και τον είδε.

Κρατούσε άτσαλα ένα ματσάκι λουλούδια στα χέρια του και προχω

ρούσε σιγά πίσω απ'το νεκρό γεροντάκι, τον πεθαμένο που κανείς δεν 

ήθελε.

"Εσύ εδώ;", ψέλλισε σαστισμένη στον νεαρό δημοσιογράφο. Το παιδί 

προσπάθησε με αποτυχία να κρύψει το μπουκετάκι. Κοκκίνησε σαν να 

τον έπιασαν τσακωτό να κλέβει.

"Ανθρωπος φεύγει. Να μην τον ξεπροβοδίσει κανείς με δυο λου

λούδια;", της απολογήθηκε ντροπιασμένα...

Και είναι κάτι τέτοια περιστατικά που σε κάνουν να χαμογελάς όταν 

ακούς τους νέους να μιλάνε σκληρά.

Να χαμογελάς και να χαίρεσαι... □
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Ι Π Ο Ρ Ι Κ Η  "

e W E Q P H i H

0» Αποκριές 
στην η α Λ ιά  Αθήνα 
και η Αστυνομία

"Δια προκηρύξεώς του ο Δήμαρχος 
Αθηνών απηγόρευσε προ ημερών 
εις τους φέροντας προσωπίδας το 
να εμπαίζωσιν τας Αρχάς εκκλησια
στικός, πολιτικός και στρατιωτικός. Η 
επίσημος αύτη απαγόρευσις προέ- 
κυψεν από τινας σκανδαλώδεις πα
ραστάσεις, τας οποίας ητοιμάζοντο 
να ενεργήσωσι διεφθαρμένοι τινές 
της πόλεώς μας. Αληθέστατον είναι 
ότι ο οφειλόμενος σεβασμός εις τας 
αρχός δεν πρέπει να προσβάληται 
δια τοιούτων θεατρινισμών. Επαι- 
νούμεν δια τούτο την πράξιν της Δη
μοτικής Αρχής, ως και την διαγωγήν 
του Μοιράρχου κ. Τζήνου, όστις κατά 
την νέαν εις την καθέδραν υπηρε
σίαν του έδειξεν αληθή φρόνησιν, 
τιμήν και πίστιν. Κατά συνέπειαν δεν 
είμεθα μακράν του να ελπίσωμεν την 
πραγματοποίησιν και άλλων τινων 
μέτρων, αφορώντων τον προς τα 
θεία σεβασμόν και την κοινήν η
θικήν..."1
Στο στόχαστρο λοιπόν του Δήμαρ

χου της Αθήνας και του Μοίραρχου 
Τζήνου οι αποκριές, μια περίοδος 
λαϊκού ξεφαντώματος και απελευθέ
ρωσης από τις σεμνοτυφίες της κα
θημερινότητας, που από τα χρόνια 
της αρχαιότητας μέχρι και σήμερα ε
πιμένει να μας υπενθυμίζει ένα ανεξί
τηλο κομμάτι της ανθρώπινης υπό
στασης σε πείσμα του καθωσπρεπι
σμού των αιώνων.

Ενώ στην εκκλησιαστική παράδοση 
"Απόκρεω" καλείται η προτελευταία, 
πριν τη Καθαρή Δευτέρα Κυριακή, ε 
ντούτοις επεκράτιησε να ονομάζο
νται "Απόκριες" και οι τρεις εβδομά
δες πριν απ' αυτήν, δηλαδή πριν τη 
νηστεία του Πάσχα. Οι αποκριές αρχί
ζουν την Κυριακή του Τελώνου και 
Φαρισαίου, κατά την οποία "άρχεται 
το Τριώδιον". Και αυτό επειδή από τη 
μέρα αυτή -και μέχρι το Μ. Σάββατο-
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αρχίζει στην εκκλησία η χρήση του 
Τριωδίου, του λειτουργικού βιβλίου 
που ονομάσθηκε έτσι γιατί για κάθε 
γιορτή περιείχε αρχικά τρεις ωδές.

Η πρώτη εβδομάδα ονομαζόταν και 
"α(μ)πολυτή", γιατί καταλύονταν και η 
Τετάρτη και Παρασκευή. Η επομένη 
εβδομάδα, που αρχίζει με την Κυ
ριακή του Ασώτου, ονομαζόταν 
"Κρεατινή" και ήταν η κατ' εξοχήν ε
βδομάδα της αποκριάς. Κορύφωσή 
της η Τσικνοπέμπτη. Τέλος η τρίτη ε 
βδομάδα, που άρχιζε την Κυριακή των 
Απόκρεω, ονομαζόταν "Τυρινή", κα
θόσον κατ αυτήν δεν έτρωγαν (;) 
κρέας αλλά αυγά, γιαούρτι, τυρί και 
φτιαχτά μακαρόνια (λευκή νηστεία). 
Αποκορύφωση της αποκριάς ήταν α
ναμφισβήτητα η Καθαρή Δευτέρα. Η 
μέρα αυτή με τις συνήθεις παραβιά
σεις της νηστείας (ο λαός ευφυώς 
σύνδεσε το "Καθαρή" με το καθάρι
σμα των υπολοίπων εδεσμάτων της 
προηγούμενης εβδομάδας), τα άσε
μνα άσματα και τα υπονοούμενα 
φαλλικών παραστάσεων (πράσα, με
γάλα γουλιά, αγγινάρες, κ.ά.) κάθε 
άλλο παρά -κατά την άποψη της Εκ
κλησίας - καθαρή ήταν.
Οι μεταμφιέσεις, οι χοροί, η μέχρι 

κρεπάλης διασκέδαση, η διακωμώ- 
δηση των πάντων και οι "χαρούμε
νες" αθυροστομίες ήσαν από αιώνες 
στενά συνδεδεμένες με τις απο
κριές. Μάταια η Εκκλησία προσπάθη- · 
σε να περιορίσει κάπως τα πράγματα. 
Αυτά είχαν τη δική τους πορεία και έ
πρεπε να έλθει η αστικοποίηση -έστω 
και νόθα- της χώρας για να αντικατα
στήσει η ευφυής παρωδία τη χοντρο
κομμένη σάτιρα και ο καλλιτεχνικός 
συμβολισμός τη χυδαία διακωμώδη- 
ση.
Στα νησιά του Ιονίου κάτω από την ι

ταλική επίδραση έχουμε από νωρίς 
οργανωμένα καρναβάλια στο ύπαι-
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θρο αλλά και μεγάλους χορούς σε 
κλειστούς χώρους. Η Πάτρα δεν ήταν 
δυνατό να μείνει έξω από το κλίμα 
αυτό με πρώτη παρέλαση αρμάτων 
το 1870. Στην Αθήνα την ίδια εποχή 
γιορτάζονται έντονα οι αποκριές, χω
ρίς όμως τις ακραίες εκδηλώσεις 
πλούτου των Πατρινών. Εδώ για πολύ 
καιρό ακόμη -και μετά από την έναρ
ξη των επισήμων εκδηλώσεων- το 
στίγμα της γιορτής το δίνουν τα "Ρό
παλα", ο "Γάμος", το "Συμβούλιο των 
γιατρών", το "Γαϊτανάκι" και η περι
βόητη "Γκαμήλα". Το 1887 γιορτάστη
καν οι πρώτες επίσημες αποκριές με 
επίκεντρο την πλατεία Ομονοίας, το 
1889 έκανε την εμφάνισή του ο πρώ
τος επίσημος Καρνάβαλος, ενώ για 
50 σχεδόν χρόνια το Αθηναϊκό Καρ
ναβάλι έκλεινε με το χορό των Συ
ντακτών (1906 - 1952).2

Τα "Ρόπαλα" αποτελούσαν δώδεκα 
νέοι καλοντυμένοι με άσπρες και 
κόκκινες αρχαίες στολές, που έκα
ναν επιδείξεις ευκινησίας και άρσης 
βαρών μαζεύοντας δεκάρες για τον 
κόπο τους. Ο "Γάμος" ήταν μια παρω
δία της γαμήλιας πομπής με σπάνιας 
εφευρετικότητας σάτιρες. Εκείνη ό
μως που έδινε ένα ξεχωριστό δυνα
μικό παρόν ήταν η "Γκαμήλα". Τέσσε- 
ρες - πέντε νεαροί, σκεπασμένοι κά
τω από μια τεράστια λινάτσα αποτε
λούσαν το σώμα της γκαμήλας. Το 
κεφάλι της, τεράστιο σε μέγεθος, 
ήταν καλοφτιαγμένο από σκληρό 
χαρτόνι και το στόμα της ανοιγόκλει- 
νε με σκοινί που τραβούσε ο πρώτος 
από τους νεαρούς. Η γκαμήλα λικνι
ζόταν υπό τους ήχους του κλαρίνου, 
προκαλώντας τον τρόμο στους πιτσι- 
ρικάδες που έβλεπαν ένα τέρας, έ
τοιμο να αρπάξει τα πάντα, να χο
ρεύει ανοιγοκλείνοντας το τεράστιο 
στόμα του. Βέβαια η γκαμήλα δεν άρ
παζε παιδιά. Δε συνέβαινε όμως το ί-
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διο και με τα πορτοκάλια -και άλλα 
φρούτα των μανάβηδων-, καθώς και 
με τα ψωμιά από τα πανέρια των 
φούρνων, τα οποία εξαφανίζονταν 
μυστηριωδώς κατά το πέρασμά της. 
Εξάλλου δεν ήταν άσχετο και το τρα
γούδι της

Πορτοκάλια ψάρεψε 
κι όπου βρίσκεις βάρεσε, 
ά ϊ νταρντάνα μ ' άϊ!
Δεν ήταν όμως λίγες φορές που η 

Αστυνομία απαγόρευε την εμφάνιση 
της "Γκαμήλας* για να ψάλει ο 
ποιητής του κάρου Θεοδοσίου3, το 
σύμβολο της αθηναϊκής λαϊκής απο
κριάς C+1930):

Η Αστυνομία δίφορη 
σαν της ελιάς τα φύλλα 
τους λωποδύτες παραιτεί 
και πιάνει την γκαμήλα!
Φυσικά η ελευθεριότητα και οι άλ

λες δραστηριότητες των αποκριών 
δεν μπορούσαν να μείνουν έξω από 
το ενδιαφέρον της Αστυνομίας. Μια 
από τις πρώτες αστυνομικές διατά
ξεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πό- 
λεως Αθηνών, η 5 της 6.2. 1925 είχε 
θέμα της "περί μέτρων κατά τας από- 
κρεω".4 Ο τότε Αστυνομικός Διευθυ
ντής Αθηνών Ιωάννης Καλυβίτης α
παγόρευε τη χρήση προσωπίδων που 
κάλυπταν ολόκληρο το πρόσωπο, 
καθώς και την κάθε παραμόρφωσή 
του, από τις 7 πρωί ως τις 7 το βράδυ. 
Απαγορεύονταν επίσης "τα άσεμνα 
και αηδή θεάματα, ως και οι θίγουσαι 
τα δημόσια ήθη φράσεις και παρα
στάσεις, και πάσα διακωμώδησις πο
λιτικών ή άλλων προσώπων5 ημετέ- 
ρων ή ξένων κρατών, δυναμένη να 
προκαλέση διατάραξιν της κοινής η
συχίας και τάξεως".6 Εισήγαγε επίσης 
απαγόρευση του πολύχρωμου κομ
φετί και της ρίψης κέρινων αυγών που 
μπορούσαν να προκαλέσουν σωμα
τικές βλάβες και καθιέρωσε την υπο
χρεωτική απολύμανση των ντόμινο.

Η τεχνολογική εξέλιξη φέρνει και 
νέες απαγορεύσεις. Ετσι ο εξηλε
κτρισμός της πρωτεύουσας δημιουρ
γεί προβλήματα στο πέταγμα των 
χαρταετών. Ο Διευθυντής της Δημό
σιας Ασφάλειας Αθηνών, αντ/ρχης 
Χωροφυλακής Αντων. Παπανικο- 
λάου, με την 6 από 5.4. 1928 αστυνο
μική του διάταξη7 απαγορεύει την 
ανύψωση αετών πλησίον των ηλε- 
κτροφόρων συρμάτων και ειδικότερα

συρμάτων υψηλής τάσης, πληροφο
ρώντας μας ταυτόχρονα ότι γραμμές 
υψηλής τάσης υπήρχαν "από Κηφισ- 
σιάς μέχρι του Σταθμού Αττικής, επί 
της λεωφόρου προς Κηφισσίαν, παρά 
το Σχολείον Χωροφυλακής, από Πε- 
τραλώνων μέχρι Ν. Φαλήρου και εις 
τας περιοχάς Βοτανικού, Κολοκυν- 
θούς και Σεπολίων".
Οι αστυνομικές αυτές διατάξεις, 

παρά τις κατά καιρούς τροπο
ποιήσεις τους, παράμειναν ουσιαστι
κά απαράλλακτες -αλλά και ανεφάρ
μοστες- για περισσότερα από 
πενήντα χρόνια. Επρόκειτο για διατά
ξεις, που εκδίδονταν περισσότερο 
"δια παν ενδεχόμενον" και λιγότερο 
για να εφαρμοστούν, αφού κάτι τέ
τοιο ήταν πρακτικά σχεδόν αδύνατο. 
Η αστικοποίηση της χώρας αλλά και 
οι νέες συνθήκες, που επέφερε κυ
ρίως η κάθετη ανάπτυξη των πόλεων, 
κατέστησαν πλέον άνευ ουσιαστικού 
αντικειμένου τις διατάξεις αυτές.

Μέσα στο συνωστισμό της "μονα
ξιάς" μάταια σε λίγο θα αναζητούμε 
δείγμα μεταμφιεσμένου κατά τη 
διάρκεια της αποκριάς, για όσο αυτή 
θα εξακολουθεί να γιορτάζεται ακό
μη παραδοσιακά... □

Σημειώσεις:
1: Εφημερίδα “Αιών" της 25.2.1840.
2: Λ ίζας Μιχελή, "Καρναβάλι στην Ελλάδα μιας 
άλλης εποχής", εφημερίδα Το Βήμα της 28.2. 
1993, οελ. Β4 32. Επίσης βλέπετε το χαρακτη
ριστικό διήγημα Αποκριάτικη νύχτα του Α λ έ 
ξανδρου Παπαδιαμάντη.
3:0  Θεοδοσίου, κοσμηματογράφος το επάγ
γελμα, τρόφιμος της πλατείας Ηρώων (Ψυρ- 
ρή), κατά τις αποκριές έδ ινε το δικό του δυνα
μικό οτίγμα απαγγέλλοντας ευφυέστατους 
και επιτυχείς σατιρικούς στίχους "εξ αμάξης" 
(γι' αυτό και ποιητής του κάρου). Υπήρξε ο 
καλύτερος διακοσμητής αρμάτων και προ
σωπιδοφοριών.
4:ΦΕΚ, Β', 14/1925, σελ. 58.
5:Στην5από 29.7.1927 ΑΔτουΙ.Καλυβίτη,δυο 
μόλ ις  χρό ν ια  από την έκδο σ η  της προη
γούμενης, δίνεται ιδιαίτερη, άγνωστο γιατί, 
έμφ αση στην π ρο σ τασ ία  προσώ πω ν και 
πραγμάτων της Εκκλησίας. Βλέπετε Γεωργίου 
Σαμουήλ, Αστυνομικοί Διατάξεις Χωροφυλακής 
και Αστυνομίας Πόλεων 1919- 1929, Εν Αθήναις 
1929, σελ. 227 -228.
6: Μετά τον εμφύλιο η φράση αυτή τροπο
ποιείται ως εξής 'δυναμένη να προκαλέση δι
χόνοιαν, ρήξιν, σύγκρουσιν και διατάραξιν της 
δημοσίας τάξεως'. Βλέπετε Υποδείγματα Αστυ
νομικών Διατάξεων, Αθήναι, έκδοση Τ υπογρα- 
φείου Β. Χωροφυλακής, 1955, σσ.57 - 59.
7: Βλέπετε Γ. Σαμουήλ, ό.π.. σελ. 286.

Επιμέλεια: Υπαστ/μος Α- Κων. Δανούσης
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Προστασία του Καταναλωτή

Πόσα... "Ε" φάγατε σήμερα;
Βλαβερές ουσίες ξένες προς τα τρόφιμα

Τα πρόσθετα είναι χημικές ουσίες, τεχνητές ή φυσικές, οι οποίες προστίθενται στα τρόφιμα, 

με σκοπό να τα προφυλόζουν από τις διάφορες αλλοιώσεις ή να βελτιώσουν την εμφάνισή τους,
τη γεύση τους και το άρωμά τους.

Σήμερα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 3.000 πρόσθετα και ότι μέσω των διαφόρων τροφίμων, 

καθένας από μας, σε κάθε χώρα, καταναλώνει 1,5 κιλό απ' αυτό κάθε χρόνο.

Επειδή δεν είναι εύκολο να θυμάται κανένας τι πρόσθετα περιέχει 

κάθε τρόφιμο, θα τα εξετάσουμε κατά κατηγορίες, που σημαδεύονται 

με ορισμένους αριθμούς. Ετσι, θα είμαστε σε θέση να διακρίνουμε, με 

βάση τον κωδικό αριθμό, για τον οποίο θα μιλήσουμε αμέσως, αν το 

πρόσθετο είναι συντηρητικό, χρωστική ουσία κ.λπ. Τέλος, παραθέτου

με παρακάτω μία λίστα με τα επικίνδυνα πρόσθετα, ούτως ώστε να 

μπορούμε να αποφεύγουμε τα προϊόντα που τα περιέχουν.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι υποχρεωτικό να αναγρά

φονται στα τρόφιμα τα περιεχόμενα πρόσθετα με ένα συγκεκριμένο 

κωδικό αριθμό, στον οποίο προηγείται το γράμμα "Ε".

Ακίνδυνα ή όχι;
Το ερώτημα αυτό έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, ατελείω

των φιλονικιών, και πληθώρα ερευνών, που η μια έρχεται να επ ιβε

βαιώσει ή να καταρρίψει την άλλη.

Από τη μιά μεριά, οι βιομήχανοι τροφίμων, ένθερμοι υποστηρικτές 

της χρήσης των πρόσθετων, που εξαντλούν όλα τα διαθέσιμα μέσα 

για να αποδείξουν ότι δεν είναι βλαπτικά. Και από την άλλη μεριά, ο ε 

πιστημονικός κόσμος, που καταλογίζει στα πρόσθετα ορισμένες βλα

πτικές επ ιδράσεις. Εκτός από τ ις  γενικά πλέον αποδεκτές προκα- 

λούμενες αλλεργικές καταστάσεις, εκτός από καρκινογόνο δράση, κα- 

τηγορούνται και για τοξική δράση στον εγκλέφαλο!

Τα πρόσθετα, ανάλογα pc το αποτέλεσμα που προκαλούν στα 

τρόφιμα, υπάγονται στις εξής κατηγορίες, με βάση την κατά

ταξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης:

α) Χρωστικά (ΕΊΟΟ - Ε180): Χρησιμοποιούνται για τον χρωματι

σμό των τροφίμων. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση συνολικά επιτρεπόμενα 

χρώματα είναι 53. Στην Ελλάδα είναι 49 εκ των οποίων τα 9 επιτρέπο

νται μόνο για επιφανειακή χρώση τροφίμων. Απ' αυτές τις επιτρεπό

μενες χρωστικές, οι 16 είναι επικίνδυνες. Γενικότερα όμως, οι περισ

σότερες από τις συνθετικές χρωστικές είναι και καρκινογόνες, χωρίς 

να είναι γνωστός εντελώς ο τρόπος με τον οποίο αυτές επιδρούν 

στον οργανισμό μας.

β) Συντηρητικά (Ε200 - Ε290): Χρησιμοποιούνται για την προστα

σία των τροφίμων από τους πόσης (ρύσεως μικροοργανισμούς, οι ο

ποίοι αναπτύσσονται σ' αυτά και τα αλλοιώνουν, ή τα αποσυνθέτουν. Η 

ελληνική νομοθεσία επιτρέπει τη χρήση 25 χημικών ενώσεων ως συ

ντηρητικών ενώ αυτό της Ευρωπαϊκής Ενωσης 47.

γ)Αντιοζει6ωτικά (Ε300 - Ε321 ):Χρησιμοποιούνται για να παρε

μποδίσουν ή να επιβραδύνουν την οξείδωση των λιπαρών κυρίως ου

σιών και είναι φυσικές ή συνθετικές χημικές ουσίες.

6. Γαλακτοματοποιητές - Σταθεροποιητές Πηκτοματογάνα 

(Ε222 - Ε495): Οι γαλακτωματοποιητές είναι ουσίες που χρησιμο

ποιούνται για τη δημιουργία γαλακτώματος, έτσι ώστε το τρόφιμο να 

παρουσιάζει σ' όλη του την έκταση σύσταση ομοιόμορφη. Οι σταθε

ροποιητές είναι ουσίες που προστίθενται για να διατηρήσουν σταθερό 

το γαλάκτωμα. Τα πηκτοματογάνα προστίθενται για να αλλάξουν τη 

φυσική κατάσταση των τροφίμων Ινα το πήξουν). Οι ενώσεις αυτές ε ί

ναι φυσικές ή παράγονται συνθετικά.

ε. Διάφορα: Σ' αυτή την κατηγορία ανήκουν πρόσθετα τα οποία έ 

χουν διάφορες χρήσεις.

Γλυκαντικές ουσίες: Μπορεί να είναι φυσικές ή τεχνητές. Οι φυσικές 

ανήκουν στην κατηγορία των υδατ/κων Ισακχάρων) και παραλαμβάνο- 

νται από διάφορα φρούτα, τις σταφίδες, τα χαρούπια, το γάλα καθώς 

και από αμυλούχες τροφές. Είναι οι γνωστές μας ζάχαρη, φρουκτόζη, 

γλυκόζη, το χαρουπόμελο κ.λπ. Αλλες φυσικές γλυκαντικές ουσίες 

που δεν ανήκουν όμως στα σάκχαρα, είναι η γλυκερίνη, η σορβιτόλη 

(Ε420), μαννιτόλη ΙΕ421). Οι συνθετικές γλυκαντικές ουσίες σακχαρίνη, 

δουλκίνη και γλυκίνη, επιτρέπονται στην Ελλάδα μόνο σε τροφές δια

βητικών. Απ' αυτές η σακχαρίνη είναι ύποπτη για δημιουργία καρκίνου 

της ουροδόχου κύστεως και η δουλκίνη για καρκίνο ήπατος και νε

φρών στα πειραματόζωα.

Μεταλλικοί υδρογονάνθρακες ΙΕ905 - Ε907Ι: Χρησιμοποιούνται επι

φανειακά σε ξηρούς καρπούς κι άλλα τρόφιμα για να παρεμποδίσουν 

την ξήρανσή τους και να τους δώσουν όψη γυαλιστερή.

Κατεργασμένα άμυλα ΙΕ1400 - Ε1442Ι: Κάποια από αυτά χρησιμο

ποιούνται στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Δεν γνωρίζουμε ποιες επ ι

πτώσεις έχουν στον ανθρώπινο οργανισμό.

Ενισχυτές αρωμάτων. Χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν την έντα

ση του αρώματος μιας τροφής ή συνηθέστερα ενός πρόσθετου σ' 

αυτήν. Ο πιο γνωστός ενισχυτής αρώματος, είναι το όξινο γλουταμινι- 

κό Να ΙΕ6211, το οποίο σήμερα έχει απαγορευθεί στις παιδικές τροφές 

γιατί ηροκαλεί σε πειραματόζωα, αλλοιώσεις στον εγκέφαλο.

στ. Τρυφεροηοιές ύλες: Χρησιμοποιούνται για να καθιστούν τρυ

φερότερα τα τρόφιμα, συγκροτώντας νερό. Ετσι όμως αυξάνεται το 

βάρος του τροφίμου και επιβαρύνεται οικονομικά ο καταναλωτής.

ζ. Αρτυματικές ύλες: Σ' αυτή την κατηγορία ανήκουν τα γνωστά 

μας διάφορα μπαχαρικά, τα αρωματικά φυτά (ρίγανη, μάραθος, σέλινο 

κ.λπ.). Χρησιμοποιούνται για να προσδώσουν ιδιάζουσα γεύση στα τρό

φιμα, πολλές φορές όμως χρησιμοποιούνται και για να καλύψουν δυ

σάρεστες οσμές και γεύσεις αλλοιωμένων τροφίμων. Η υπερβολική 

χρήση των μπαχαρικών δημιουργεί ερεθισμό στο στομάχι.

η. Αρωματικές ύλες: Είναι μίγματα φυσικών και συνθετικά παραγό- 

μενων αρωμάτων. Χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα για να προσδώσουν 

ένα ιδιαίτερο άρωμα ή να ενισχύσουν το δικό τους. Ο αριθμός των 

συνθετικών αρωματικών υλών αυξάνει καθημερινά, πολλές δε από αυ

τές αποτελούν βιομηχανικό απόρρητο. Ετσι, αγνοώντας τη χημική τους 

σύνθεση, αγνοούμε αν είναι επικίνδυνες ή όχι.

θ. ΛευκαντικοΓ παράγοντες (Ε924 - Ε926): Προστίθενται για να 

λευκάνουν κάποια τρόφιμα, κυρίως τα διάφορα άλευρα.
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Προστασία του Καταναλωτή

Κατάλογος επικίνδυνων πρόσθετων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Ε 102*** Αλλεργιογόνο. Σύνδρ. υπερκιν. στα παιδιά. Ε 215-9*** . Αλλεργιογόνο. Σύνδρ. υπερκιν. στα παιδιά

Πιθανό καρκινογόνο Ε 220* . . . Σύνδρ. υπερκιν. Ερεθισμός γαστρεντερικού

Ε 104 * . Σύνδρομο υπερκινητικότητας στα παιδιά Ε 221— . . . Αλλεργιογόνο (επικίνδυνο για ασθματικούς)

Ε 107*** Αλλεργιογόνο. Σύνδρ. υπερκιν. στα παιδιά Ε 223-4** . . Αλλεργιογ. Ιεπικίνδ. για ασθματικούς). Ερεθισμός στομάχου

Πιθανό καρκινογόνο Ε 226** . . . Ερεθισμός στομάχου

Ε 110*** Σύνδρ. υπερκιν. στα παιδιά. Καρκινογόνο Ε 227** . . . Αλλεργιογ. Ιεπικίνδ. για ασθματικούς). Ερεθισμός στομάχου

Ε 120* . Σύνδρομο υπερκινητικότητας στα παιδιά Ε 230* . . . . Υπολειτουργία θυρεοειδούς. Καρκινογόνο

Ε 122-4*** Αλλεργιογόνο. Σύνδρ. υπερκιν. στα παιδιά Ε 231-2 . . . Δερματικές διαταραχές

Ε 127* . Ευαισθησία δέρματος στο φως. Ε 236-7 . . . Διουρητικά

Υπερλειτουργία θυρεοειδούς Ε 239 . . . . Γαστρεντερικός ερεθισμός. Πιθανό καρκινογόνο

Σύνδρομο υπερκινητικότητας στα παιδιά. Ε 250*** . . Ναυτία, εμετοί, πονοκέφαλοι, πτώση αρτηριακής πίεσης

Ε 128* . Σύνδρ. υπερκιν. στα παιδιά. Πιθανό καρκινογόνο Ε 251* . . . . ( ίδια με το προηγούμενο)

Ε 131*** Αλλεργιογόνο, Ε 252* . . . . Εμετός κοιλιακός πόνος μυϊκή αδυναμία, καρκινογόνο

Σύνδρομο υπερκινητικότητας στα παιδιά Ε 261 . . . . Να αποφεύγεται από νεφροπαθείς

Ε 132*** Αλλεργιογόνο. Ναυτία - Εμετός. Ε 262* . . . . Επικίνδυνο για μωρά και μικρά παιδιά. Διαταραχές ύδατος.

Σύνδρομο υπερκινητικότητας στα παιδιά Ε 270* . . . . Προκαλεί σε νεογνά και παιδιά γαστρεντερικές διαταραχές

Ε 133* . Σύνδρομο υπερκινητικότητας στα παιδιά Ε 281 . . . . Μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους

Ε 150 . Γαστρεντερικές διαταραχές. Ε 310-2*** . Αλλεργιογόνο. Σύνδρ. υπερκιν. στα παιδιά.

Υποπτο για Σύνδρομο υπερκινητικότητας παιδιών . Γαστρικός ερεθισμός.

Ε 151 . . Πιθανό καρκινογόνο . Δεν επιτρέπεται σε τροφές μωρών και μικρών παιδιών

Ε 153 . . Πιθανό καρκινογόνο Ιστις Η.ΠΑ. απαγορεύεταιΙ Ε 320-1* . . Ανεβάζει τα λιπίδια και τη χοληστερίνη. Πιθανό καρκινογόνο

Ε 154* . Σύνδρ. υπερκιν. στα παιδιά. Πιθανό καρκινογόνο . Σύνδρομο υπερκινητικότητας στα παιδιά

Ε 155*** Αλλεργιογόνο. Σύνδρ. υπερκιν. στα παιδιά Ε 325*-6 . . Τοξικό στα πολύ μικρά παιδιά

Πιθανό καρκινογόνο Ε 336 . . . . Επικίνδυνο για νεφροπαθείς και ηπατοπαθείς

Ε 173 . Υποπτο Ε 407 . . . . Πεπτικές δ ιαταραχές πιθανό καρκινογόνο

Ε 180 . Πιθανό καρκινογόνο Ε421 . . . . Μπορεί να προκαλέσει ναυτία, εμετό, διάρροια

Ε 210-2*** Αλλεργιογόνο. Σύνδρ. υπερκιν. στα παιδιά Ε 450 . . . . Πεπτικές διαταραχές

Ε 213 . .
. Ε 461-6 . . ■

Ε 214** . Αλλεργιογόνο Ε 477 . . . . Υποπτο

* Προσοχή, να μην καταναλώνονται από παιδιά. ** Προσοχή, να μην καταναλώνονται από αλλεργικά άτομα. 

*** Προσοχήνα μην καταναλώνονται από νεφροπαθείς.

Οι αναφερόμενες επικίνδυνες ουσίες, έχουν χαρακτηρισθεί έτσι 

γιατί προκαλούν κυρίως στα πειραματόζωα ή στους εργάτες που α

σχολούνται με την παραγωγή τους, διάφορες βλάβες στην υγεία.

Δεν ισχυριζόμαστε ότι όποιος καταναλώνει τρόφιμα που περιέχουν 

αυτές τις ουσίες, οπωσδήποτε θα εμφανίσει αλλεργικές εκδηλώσεις 

ή καρκίνο.

Τα τρόφιμα τις περιέχουν σε πολύ μικρές ποσότητες και είναι σχε

δόν αδύνατο να αποδείξουμε ότι μια αλλεργική αντίδραση ή ένας καρ

κίνος ενός ατόμου οφείλεται στο συγκεκριμένο πρόσθετο που όμως 

είναι αλλεργιογόνο ή καρκινογόνο...

* Εηοδη, λοιπόν, μια τέτοια προσπάθεια απόδειξης της βλαπτικότη

τας στα τρόφιμα απαιτεί πολλά χρόνια και υπέρογκα έξοδα...

• Επειδή αγνοούμε πλήρως τις αλληλεπιδράσεις έστω και αυτών 

των ελάχιστων ποσοτήτων των πρόσθετων με τις πάμπολλες άλλες

βλαβερές ουσίες και το τελικό τους αποτέλεσμα στον οργανισμό 

μας...

• Επειδή οι διάφορες βλάβες της υγείας και ιδιαίτερα ο καρκίνος ε ί

ναι αποτέλεσμα επίμονης, μακροχρόνιας, επαναλαμβανόμενης παρα- 

νόχλησης του οργανισμού μας...

• Επειδή ήδη κάποια πρόσθετα έχουν πρόσφατα ενοχοποιηθεί για 

το σύνδρομο υπερκινητικότητας στα παιδιά...

• Επειδή ο κατάλογος των υποτιθέμενων ακίνδυνων πρόσθετων συ

νεχώς αλλάζει με την αφαίρεση όσων αποδείχθηκαν επικίνδυνα...

Για όλους αυτούς τους λόγους, πρέπει να είμαστε επιφυλα

κτικοί και να περιορίσουμε όσο μπορούμε τη χρήση τους. □

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας

Πηγή: ΕΚΠΟΙΖΩ - ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ή  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ■
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Μια ελπίδα ανάσας για εκατομμύρια ανθρώπους σ' όλο τον κόσμο, 
που δε γνώρισαν το χαμόγελο στη ζωή τους.

Μια ελπίδα ζωής για ανθρώπους που η πείνα, η φτώχεια, η εξαθλίωση και η δυστυχία
είναι καθημερινοί τους σύντροφοι.

Θελήσαμε να γνωρίσουμε από κο
ντά τους ανθρώπους του Ελληνικού 
Τρήματος "Γιατροί χωρίς Σύνορα", που 
στεγάζονται στην οδό Στουρνάρη 
57, και να συζητήσουμε μαζί τους για 
όλα όσα έχουν σχέση με την ανθρω
πιστική αυτή οργάνωση στη χώρα 
μας αλλά και σ ολόκληρο τον κόσμο.
Η συζήτησή μας με το Γενικό Διευ

θυντή κ. Αθανάσιο Παπαμίχα άρχισε 
αμέσως, και οι ερωτήσεις μας βροχή 
λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος 
που παρουσίαζε το θέμα.

-Τι είναι οι "Γιατροί χωρίς Σύνορα” και 
ποιοι οι βασικοί τους στόχοι, ήταν το πρώ
το μας ερώτημα που απευθύναμε στον κ. 
Παπαμίχα, όπως ήταν φυσικό.

-ΑΠΑΝΤ. Οι "Γιατροί χωρίς Σύνορα" εί
ναι π μεγαλύτερη Διεθνής Μη-Κυβερ- 
νητική Υγειονομική Ανθρωπιστική Ορ
γάνωση στον κόσμο. Είναι βέβαια μή 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει 
τους εξής βασικούς στόχους: 

α) Τη δωρεά παροχή ιατρικών υπη
ρεσιών σε οποιαδήποτε περιοχή του 
κόσμου παρουσιαστεί ανάγκη, που ο
φείλεται είτε σε φυσικές καταστρο

φές (πλημμύρες, ξηρασιά, σεισμοί, 
κ.λπ.), είτε σε εμπόλεμες συρράξεις.

β) Τη δημιουργία της απαραίτητης 
υγειονομικής υποδομής στις περιο
χές αυτές και

γ) Την προώθηση της αλληλεγγύης 
στις δοκιμαζόμενες περιοχές του κό
σμου και τη συμβολή στην ανάπτυξή 
τους.

-ΕΡΩΤ. Πότε και από πού ξεκίνησε η ι
δέα των "Γιατρών χωρίς Σύνορα";

-ΑΠΑΝΤ. Οι "Γιατροί χωρίς Σύνορα" 
δημιουργήθηκαν το 1971 από δύο ο
μάδες Γάλλων γιατρών που επέ
στρεψαν από ανθρωπιστικές απο
στολές στη Μπιάφρα και το Ανατολι
κό Πακιστάν.
Οι γιατροί, έντονα ενοχλημένοι από 

τον αργό ρυθμό κινητοποίησης των 
μεγάλων οργανισμών βοήθειας προς 
τους δοκιμαζόμενους αυτούς λαούς, 
αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια 
οργάνωση που θα ήταν σε θέση να 
προσφέρει ΑΜΕΣΑ ιατρική βοήθεια 
σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου 
ανεξάρτητα από φυλή, εθνικά σύνο
ρα, θρησκεία ή πολιτικό Σύστημα.

Ετσι, στις αρχές της δεκαετίας του 
1980, οι Γιατροί χωρίς Σύνορα μετα- 
τρέπονται σε μια διεθνή οργάνωση 
και σήμερα είναι εγκατεστημένοι σε 
13 Ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Βέλ
γιο, Ολλανδία, Ισπανία, Ελβετία, Λου
ξεμβούργο, Ελλάδα, Ιταλία, Σουηδία, 
Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Αγγλία) 
καθώς και στις Η.Π.Α., στον Καναδά, 
στην Ιαπωνία, στο Χονγκ-Κονγκ και 
στην Αυστραλία.

Το ελληνικό τμήμα δημιουργήθηκε 
το Δεκέμβριο του 1990, αποτέλεσε 
το 7ο κατά σειρά τμήμα και έχει να ε- 
πιδείξει, σημαντικές δραστηριότητες 
τόσο στο εξωτερικό όσο και στον Ελ- 
λαδικό χώρο.

-ΕΡΩΤ. Μπορείτε να μας μιλήσετε για 
το Ελληνικό Τμήμα και τις δραστηριότη- 
τές του;

-ΑΠΑΝΤ. Βεβαίως. Στην Ελλάδα, οι 
Γ ιατροί χωρίς Σύνορα είναι αναγνωρι
σμένοι ως Μη Κερδοσκοπικό Σωμα
τείο από το Δεκέμβριο του 1990. Η έ 
δρα της Οργάνωσης είναι η Αθήνα 
και υπάρχει ένα γραφείο αντιπροσώ
πευσης στη Θεσσαλονίκη.
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Διευθύνεται από ένα πενταμελές 
Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέ
γεται στην ετήσια Γενική Συνέλευση 
και ανανεώνει κάθε χρόνο τα 2/5 των 
μελών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται 
από εθελοντές που έχουν εμπειρία 
σε θέματα αποστολών και φροντίζει 
για την εφαρμογή των γενικών προ
σανατολισμών και τη γενική πολιτική 
της οργάνωσης, όπως αυτή ορίζεται 
από τη Γενική Συνέλευση.

Το Ελληνικό τμήμα αριθμεί αυτή τη 
στιγμή περίπου 35.000 συνδρομητές 
και δωρητές, οι οποίοι, ενημερώνο
νται τακτικά από το τριμηνιαίο περιο
δικό των Γιατρών χωρίς Σύνορα.

Εχει συμμετάσχει μέχρι σήμερα, με 
μακροχρόνια προγράμματά της, σε 
περισσότερες από 30 χώρες του κό
σμου. Ελληνες Γ ιατροί χωρίς Σύνορα έ 
χουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους 
σε πολλές χώρες όπως στο Κουρδι
στάν, στο Ιράκ, στην πρώην-Γιου- 
γκοσλαβία, στην Αιθιοπία, στη Σομα
λία. τη Ρουάντα κ.α. Αυτόνομα Ελλη
νικά προγράμματα υπάρχουν σήμε
ρα στη Ζάμπια, στην Αρμενία,στο 
Μαλάουι, οτο Μπουρούντι κ.λπ.

-ΕΡΩΤ. Με ποιό τρόπο κατορθώνετε η 
κινητοποίησή σας να είναι άμεση και α
ποτελεσματική;

-ΑΠΑΝΤ. Υπάρχουν άμεσα διαθέσι
μες ομάδες εθελοντών, εξοπλισμέ
νες με προ-συσκευασμένο υλικό ει
δικών προδιαγραφών, οι οποίες, μπο
ρούν να κινητοποιηθούν σε λίγες μό
νο ώρες από το ξέσπασμα μιας κρί
σης, για οποιοδήποτε σημείο του κό
σμου. Επίσης η ύπαρξη αποθηκευμέ- 
νου βασικού υλικού της Οργάνωσής 
μας για επείγουσες ανάγκες σε πε
ριοχές του πλανήτη που έχουν ορι
στεί ως "υψηλού κινδύνου", συντο
μεύει και εξασφαλίζει την έγκαιρη και 
άμεση αποστολή του στην εστία που 
υπάρχει το πρόβλημα.
Λίγες μόνο ώρες μετά την άφιξή 

τους στον τόπο της αποστολής,οι 
"Γιατροί χωρίς Σύνορα" είναι και πάλι έ
τοιμοι να εγκαταστήσουν τα πρώτα 
κέντρα παροχής ιατρικής Βοήθειας.
Εδώ θα πρέπει να κάνουμε σαφές 

ότι, οι "Γιατροί χωρίς Σύνορα", δρομο
λογούν και μοιράζουν οι ίδιοι την αν
θρωπιστική βοήθεια στις αποστολές 
τους, για να είναι σίγουροι ότι θα 
φθάσει στα χέρια των ανθρώπων που 
τη χρειάζονται.

-ΕΡΩΤ. Από πού προέρχονται οι πόροι 
σας και πώς διατίθενται;

-ΑΠΑΝΤ. Η συντριπτική πλειοψηφία 
των πόρων των Γ ιατρών χωρίς Σύνο
ρα προέρχεται από ιδιωτικούς πό

ρους: συνδρομές, δωρεές, χορηγίες 
κ.λπ. Αυτή η οικονομική αυτοτέλεια εί
ναι και η εγγύηση της ανεξαρτησίας 
των αποφάσεων και της αυτονομίας 
του έργου της Οργάνωσής μας. Οι υ
πόλοιποι πόροι προέρχονται από θε
σμικά Οργανα όπως η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα, Οργανώσεις του Ο.Η.Ε., Υ
πουργείο Εξωτερικών κ.λπ.
Από το σύνολο των χρημάτων που 

συγκεντρώνονται, το 8 0 %  είναι δε
σμευμένο για τις αποστολές μας, το 
13%  χρησιμοποιείται για την ενημέ
ρωση και ευα ισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης και μόνο το 7 %  διατί
θεται για την κάλυψη των λειτουργι
κών μας αναγκών.

-ΕΡΩΤ. Τί προσόντα πρέπει να έχει κά
ποιος για να μπορέσει να συμμετάσχει 
σε μια αποστολή;

-ΑΠΑΝΤ. Η Οργάνωση, λόγω του υ
γειονομικού της χαρακτήρα, χρειάζε
ται κυρίως γιατρούς με ένα τουλάχι
στον χρόνο προϋπηρεσία στην Ελλά
δα ή το εξωτερικό, γενικούς για
τρούς, ειδικευμένους χειρούργους, 
αναισθησιολόγους, γυναικολόγους 
και άλλες ειδικότητες, νοσηλευ- 
τές/τριες απόφοιτους ΤΕΙ ή ΑΕΙ, πα- 
ραϊατρικά επαγγέλματα ( μαίες, φυ
σιοθεραπευτές, εργαστηριακοί κ.α.) 
και τεχνικούς με ειδικές γνώσεις, ικα-
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ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΑΣ ΠΡΑΞΗ!

νους να επιλύσουν τα προβλήματα 
που παρουσιάζοναι στις αποστολές 
οι οποίοι, θα είναι και υπεύθυνοι ταυ
τόχρονα, για την κατασκευή των ια
τρικών υποδομών, την εγκατάσταση 
πρόχειρων υδραυλικών και ηλεκτρο
λογιών συστημάτων κ,λπ.
Ολοι, πριν την αναχώρησή τους, πα

ρακολουθούν ειδικά σεμινάρια 2 ε
βδομάδων περίπου στο Παρίσι ή το 
Αμστερνταμ. Βέβαια, εκτός από το 
κρατικό πτυχείο, την ικανότητα και την 
επαγγελματική προϋπηρεσία που έ
χουμε αναφέρει, θα πρέπει κανείς να 
έχει τουλάχιστον 6 μήνες διαθέσιμο 
χρόνο και να γνωρίζει καλά μια ξένη 
γλώσσα (αγγλικά ή γαλλικά).

-ΕΡΩΤ. Οσοι ενδιαφ έρονται, τί διαδι
κασία πρέπει να ακολουθήσουν;

-ΑΠΑΝΤ. Οσοι πληρούν τις προϋπο
θέσεις που αναφέραμε και επιθυ
μούν να συμμετάσχουν στις αποστο
λές, ορίζουν μια συνάντηση με τον υ
πεύθυνο του Τμήματος επιλογής 
προσωπικού αποστολών. Μ 'αυτόν 
τον τρόπο θα μπορέσουν κατά τη 
διάρκεια μιας συνέντευξης να δώ
σουν το βιογράφικό τους και κάποιες 
άλλες πληροφορίες. Επειτα θα γίνει η 
εγγραφή τους στον κατάλογο στελέ- 
χωσης αποστολών και αργότερα θα 
ειδοποιηθούν για την αναχώρηση.

Φεύγουμε από τα γραφεία των “Για
τρών χωρίς Σύνορά', με τη σκέψη ότι 
τα μέλη αυτής της οργάνωσης είναι 
πράγματι προνομιούχα αφού μπο
ρούν να εκφράσουν την αγάπη τους 
προς τους απελπισμένους συναν
θρώπους μας τόσο άμεσα και ενερ
γά, κρατώντας άσβεστη την ελπίδα 
ότι κάποιοι τους σκέπτονται, τους συ
μπονούν, αγωνιούν και συμπάσχουν 
μαζί τους, αγωνίζονται για ένα καλύ
τερο μέλλον σ αυτόν τον πλανήτη.
Αυτή η οργάνωση, που είναι ζωή ελ

πίδας για εκατοντάδες χιλιάδες α
πελπισμένους ανθρώπους σ'όλο τον 
κόσμο, χρειάζεται την συνδρομή ό
λων μας για να μπορέσει να συνεχί
σει το ανθρωπιστικό της έργο βοηθώ
ντας κι εκείνα τα παιδιά “ενός κατώ
τερου θεού". □

Παρουσίαση;
Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδπς

Ο Καταστατικός Χάρτης 
των Γιατρών χωρίς Σύνορα

1. Ο ι “Γ ιατρο ί Χ ω ρ ίς  Σύνορα" προσφ έ

ρουν τη βοήθεια τους α) ο ε  πληθυσμούς 

που βρίσκονται σ ε  κατάσταση επείγουσας 

α ν ά γ κ η ς ,  β) σ τα  θ ύ μ α τα  π ου  π ρ ο κα - 

λούντα ι ε ίτε  από  φυσ ικούς ε ίτε  από  α ν 

θρώπινους παράγοντες, γ) σ ε  όσους υπο

φέρουν εξα ιτ ία ς εξεγ έρσ εω ν , χωρ ίς κα

μιά φυλετική, θρησκευτική, φιλοσοφική ή 

πολιτική διάκριση.

2. Εργαζόμενο ι μέσα σ ε αυστηρή ο υ δ ε 

τερότητα με πλήρη αμεροληψ ία, οι "Για

τροί Χωρίς Σύνορα" διεκδικούν,οτο όνομα 

της παγκόσμιας ιατρικής ηθικής και του δ ι

καιώματος στην ανθρωπιστική προσφορά 

υπηρεσιών, την πλήρη και απόλυτη ε λ ευ 

θερ ία  στην άσκηση των δραστηριοτήτων 

τους.

3. Οι "Γιατροί χωρίς Σύνορα" ε ίνα ι υπο

χρεωμένο ι να σέβονται τις δεοντολογ ικές 

α ρ χές  του επαγγέλματος τους και να δ ια 

τηρούν την πλήρη ανεξαρτησ ία  τους α π έ 

ναντι σ ε  οπ ο ιοδ ήπ οτε  εξουσ ία , ή σ ε  ο 

ποιαδήποτε θρησκευτική, πολιτική ή ο ικο

νομική δύναμη.

4. Εθελοντές οι ίδιοι, μετρούν τους κιν

δύνους των αποστολώ ν που θα φ έρουν 

ε ις  π έρα ς και δ εν  διεκδικούν για τους εα υ 

τούς τους καμία άλλη  ανταμο ιβή π έραν  

αυτής που η Οργάνωση είνα ι σ ε  θέση να 

τους προσφέρει. □

ΓΙΑΤΡΟΙ 
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

ΤΗΛ.: (01)5 200 500
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Σύγχρονοι κανόνες 
υγιεινής διατροφής 

για την πρόληψη 
των καρδιοπαθειών

της Αστυν. Α ' (ΥΓ) Σταυρούλας Θ εοδοσίου, καρδιολόγου

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιαγγειακής Αποκατάστασης προτείνει τις 

ακόλουθες ΔΕΚΑ ΧΡΥΣΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ υγιεινής διατροφής.

11 Λιγώτερα λίπη. Αυτό σημαίνει αποφυγή λιπών και ΤΕΡΜΑ σε σάλ

τσες, κρέμες, ζωμούς.

21 Αντικαταστείστε τις θερμίδες που προέρχονται από λίπη, με θερ

μίδες από υδατάνθρακες. Αυτό σημαίνει περισσότερα φρούτα, λαχα

νικά, όσπρια, ψωμί ολικής αλέσεως, τα οποία και αποτελούν πηγή βιτα

μινών, ιχνοστοιχείων και φυτικών ινών.

3) Τρώτε τροφές πλούσιες σε βήτα καροτίνη, βιταμίνη C, και βιταμίνη 

Ε (αντιοξειδωτικές ουσίες). Καροτίνη υπάρχει στα πορτοκάλια στα κί

τρινα ή σκούρα πράσινα λαχανικά και φρούτα (σπανάκι, μπρόκολα, κα- 

ρότο, κολοκυθάκια, βερύκοκα, πατάτες). Βιταμίνη C περιέχεται στα ε 

σπεριδοειδή και τους αντίστοιχους χυμούς, στις φράουλες, στην πρά

σινη πιπεριά, στα λάχανα, στα μπρόκολα, στις ντομάτες στις πατάτες. 

Βιταμίνη Ε υπάρχει στα πολυακόρεστα έλαια και στις μαργαρίνες, 

στους κόκκους σιταριού, στο σπανάκι, στις ντομάτες, στους ηλιόσπο- 

ρους, στο αράπικο φυστίκι.

41 Καταναλώστε επίσης τροφές μη διαλυτές, όπως πληγούρι, βρώμη, 

κριθάρι, φακές, κολοκυθάκια, μήλα, φράουλες που βοηθάνε και στη 

μείωση της χοληστερίνης.

5) Από τα γαλακτοκομικά προϊόντα διαλέξτε εκείνα με χαμηλά λιπα

ρά, όπως αποβουτυρωμένο (1 -2%) γάλα και γιαούρτι. Προτιμάτε τα 

σκληριά τυριά που περιέχουν κάτω από 15% βούτυρο.

6) Τρώτε μέτρ ιες ποσότητες καθαρισμένου άπαχου κρέατος και 

πουλερικών χωρίς πέτσα. Μέτρια ποσότητα σημαίνει 170 γραμμάρια 

μαγειρεμένου κρέατος. Και κάτι σημαντικό ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΠΙΑΤΟ ΣΤΟ ΤΡΑ

ΠΕΖΙ! Το 1 /4 του πιάτου θα περιέχει το κρέας (ψάρι ή πουλερικά) και τα 

3/4 το όποιο συμπλήρωμα (λαχανικά, ρύζι, ή πατάτες ή ζυμαρικά και 

σαλάτα). Προτιμάτε το ψάρι και καθιερώστε μερικές φορές το μήνα 

μόνο ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΑ.

7) Χρησιμοποιείστε ακόρεστα έλαια, κυρίως το ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο, 

καλαμποκέλαιο.

8) Προτιμάτε τρόπους μαγειρέματος χαμηλών λιπών όπως ψητό 

σχάρας ή φούρνου ή βραστό ατμού, πάντα με σιγανό βράσιμο.

91 Περιορίστε την ποσότητα του άλατος.

...απαντουν
10) Διατηρείτε το κανονικό βάρος συνδυάζοντας σωστή διατροφή 

με άσκηση.

Στο σημείο τούτο κρίνεται σκόπιμο να διαλυθούν μερικές ανυπόστα

τες φήμες σχετικώς με το λάδι ελιάς ώστε να καταστεί φανερό πως 

και γιατί αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο της καρδιάς μας.

Υπό το εκτυφλωτικό φως των πορισμάτων που προέκυψαν από τις 

έρευνες της τελευταίας δεκαετίας, ο μύθος των τάχα υγιεινών σπο

ρέλαιων και της μαργαρίνης καταποντίζεται. Εν θριάμβω, το λάδι της 

ελ ιάς συμπεριέχεται στη λίστα των 10 ωφελιμώτερων ειδών δια

τροφής (δημοσίευμα της εφημερίδας Chicago Tribune). Ετσι:

a l Δύο μονάχα φυτικά έλαια, το ελα ιόλαδο και το σησαμέλαιο 

προκύπτουν ως φυσικός χυμός αμέσως αφού ο καρπός συλλεγεί από 

το δέντρο χωρίς παρεμβολή χημικών ουσιών.

β) Κατά 98% το ελαιόλαδο αφομοιώνεται από τον οργανισμό. Μόνον 

με το μητρικό γάλα μπορεί να συγκριθεί.

γ) Επειδή περιέχει χαμηλότερο ποσοστό πολυακόρεστων και το υψη

λότερο ποσοστό μονοακόρεστων οξέων, παρουσιάζει την μεγαλύτε

ρη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά το μα

γείρεμα και το τηγάνισμα.

Παρά την αστήριχτη διάδοση πως το λάδι ελιάς δεν προσφέρεται για 

το τηγάνι, ισχύει το ανάποδο: Η θερμοκρασία του τηγανίσματος είναι 

180 βαθμοί Κελσίου και το ελαιόλαδο διασπάται στους 210 βαθμούς 

Κελσίου. Επιδεικνύει δηλαδή 2,5 φορές μεγαλύτερη αντοχή από ο- 

ποιοδήποτε σπορέλαιο, μετά από κάθε χρήση θα σουρώσουμε μέσα 

από ένα χάρτινο φίλτρο του καφέ το λάδι και δεν θα το χρησιμο

ποιήσουμε περισσότερο από 3 φορές.

Προκειμένου να βοηθήσει την πέψη και των υπολοίπων τροφών προ- 

τιμώτερο κρίνεται να προσθέσουμε το λάδι προς το τέλος του μαγει

ρέματος ή ωμό στο τραπέζι.

Η θερμιδική του αξία 19,3 θερμίδες ανά γραμμάριο) είναι ανάλογη με 

των άλλων λιπαρών ουσιών. □

* Η Αστυνόμος Α' (ΥΓ) Σταυρούλα Θεοδοσίου, υπηρετεί στο 

Κεντρικά Ιατρείο Αθηνών.
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Ο ΚΟΡΕΣΜΟΣ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 

ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ

του Ευάγγελου Λεκκου, Θ εολόγου  - Νομικού

Me τη γνωστή, όπως και για άλλα θέ
ματα, περιοδικότητα, επανήλθε αυ
τές τις μέρες στο προσκήνιο το θέμα: 
ταφή ή καύση των νεκρών. Υπενθυμί
ζω ότι στα τελευτα ία  χρόνια συ
ζητήθηκε σε έκταση. Το 1960 όταν ο 
μουσουργός Δημ. Μητρόπουλος όρι
ζε στη διαθήκη του να αποτεφρωθεί 
και να κηδευθεί στην Ελλάδα, αλλά ο 
τότε αρχιεπίσκοπος αρνήθηκε να κά
νει την τελετή της κηδείας με το επι
χείρημα ότι η καύση είναι αντίθετη με 
το πνεύμα της Αγίας Γραφής και τη 
Χριστιανική παράδοση 20 αιώνων, το 
1972 και το 1983 όταν η Ιερά Σύνο
δος επανέλαβε την ίδια θέση, το 
1992 όταν σημειώθηκε διένεξη με
ταξύ των Δήμων Σπάτων και Αρτέμι- 
δας και λίγο αργότερα Δήμων της βο
ρειοδυτικής Αττικής, το Μάρτιο του 
1994 και πάλι αυτές τις ημέρες.

Χωρίς να παραγνωρίζεται ότι ορι
σμένα από τα επιχειρήματα των υπο- 
στηρικτών της καύσης έχουν βάση, ό
χι βέβαια αμάχητη, επικεντρώνω το 
ενδιαφέρον του αναγνώστη σε πτυ
χές του θέματος με πρακτική, κοινω
νική και θρησκευτική χροιά.

Στο ερώτημα αν ο άνθρωπος έχει το δι
καίωμα να διαθέτει το σώμα του μετά 
θάνατον όπως επιθυμεί εν ζωή, η απά
ντηση είναι ότι η Εκκλησία, κατ ε
ξοχήν χώρος ελευθερίας, δεν μπο
ρεί να λάβει μέτρα καταπιεστικά σε 
βάρος κανενός. Δικαιούται όμως να 
έχει άποψη στο κατά πόσον η καύση 
συμφωνεί με τη διδασκαλία και την 
παράδοση 20 αιώνων. Και φυσικά μπο
ρεί να θεωρήσει τη συγκεκριμένη ενέρ
γεια αντίθετη με τα πιστεύω της και να α
ποφασίσει ότι όσοι την δέχονται θα στε
ρούνται της επικήδειας Ακολουθίας.

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Στην απορία αν θα αναστηθούν όσοι 

δεν ταφούν αλλά αποτεφρωθούν, ση
μειώνεται ότι βασικό δόγμα της χρι
στιανικής πίστης είναι η ανάσταση 
των νεκρών (προσδοκώ ανάστασιν 
νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώ- 
νος), ομολογούμε. Αυτό σημαίνει ότι 
τα φθαρτά σώματα, ανεξάρτητα αν 
έλιωσαν στον τάφο ή διαλύθηκαν 
πνιγμένα στις θάλασσες, αν κατα
σπαράχτηκαν στο "Κολοσσαίο" της 
Ρώμης, αν κάηκαν στην πυρά των ει- 
δωλολατρών διωκτών, θα αναστη
θούν για την τελική Κρίση κατά τη 
Δευτέρα Παρουσία. Ο Θεός δύναται 
"και εκ των λίθων εγείραι τέκνα' (Ματ- 
θ. 3,9). Το θέμα όμως δε βρίσκεται 
στο αν ο Θεός μπορεί να αναστήσει 
όσους έχουν αποτεφρωθεί, αλλά στο 
αν η καύση είναι σύμφωνη με το θέλημά
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του και στο πώς ο Θεός θα κρίνει εκεί
νους που θεληματικά και ελεύθερα διά
λεξαν την καύση αντί της ταφής.

Ερωτάται επίσης, αν η Πολιτεία μπο
ρεί να νομοθετήσει τη δυνατότητα επι
λογής μεταξύ καύσης και ταφής. Αναμ
φίβολα μπορεί, αν το κρίνει κατά την 
άποψή της ορθό. Αλλο πράγμα, φυσι
κά, ποιά θα είναι η τοποθέτηση της 
Εκκλησίας απέναντι σ' αυτό το ενδε
χόμενο. Το ίδιο άλλωστε συνέβη και 
με την εισαγωγή το 1982, του πολιτι
κού γάμου. Νομοθέτησε π Πολιτεία 
αλλά η Εκκλησία δέχεται για τα μέλη 
της μόνο τον θρησκευτικό γάμο. Και 
πολύ πρόσφατα δηλώθηκε από την 
πλευρά της ότι για τα μέλη της δεν 
δέχεται την καύση.
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι μόνον 

η Ορθόδοξη Εκκλησία αρνείται την 
καύση, σε αντίθεση με τις άλλες χρι
στιανικές ομολογίες. Η αλήθεια είναι 
ότι την δέχονται οι Προτεστάντες, όχι 
και οι Ρωμαιοκαθολικοί, που την απα
γόρευαν πλήρως μέχρι το 1983. Τότε 
τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Κώδικας 
Κανονικού Δικαίου, στο άρθρο 1176 
του οποίου συνιστάται με έμφαση η 
ταφή των νεκρών, δεν απαγορεύεται 
όμως η καύση, εκτός αν αυτή επιλέχθη- 
κε για λόγους οι οποίοι αντιβαίνουν στη 
χριστιανική διδασκαλία.

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ
Κάποιοι προτείνουν συμβιβαστικά, 

να ψάλλεται πρώτα η Νεκρώσιμη Α
κολουθία και κατόπιν να γίνεται η

καύση, νομίζοντας ότι έτσι ικανο
ποιούνται και οι δύο πλευρές. Αλλά η 
Εκκλησία δεν ενδιαφέρεται απλά και 
μόνον να τηρηθεί ο τύπος. Εξάλλου 
πολλές ευχές της Νεκρώσιμης Ακο
λουθίας κάνουν λόγο για ταφή, για ε
πιστροφή του σώματος "εις γην εξ ης 
ελήφθη" (Γεν. 3,19).
Επειτα, μπορεί κανείς να αγνοεί α

βασάνιστα ότι ο τάφος μας συνδέει 
με το νεκρό και συναισθηματικά; Το 
θαμμένο σώμα είναι παρηγοριά για 
τους επιζώντες, γίνεται αντικείμενο 
φροντίδων, τρισάγιων και προσευ
χών, προσφοράς λουλουδιών, ανάμ
ματος καντιλιού, θυμιάματος και πά
νω απ' όλα αφορμή να φιλοσοφεί κα
νείς για τη ματαιότητα των εγκο
σμίων. Ολα αυτά θα εξέλιπαν, αν τη 
θέση του τάφου πάρει μια λήκυθος 
γεμάτη στάχτη. Χαρακτηριστικά, και ο 
πρόεδρος της Ελληνικής Λαογρα- 
φικής Εταιρίας, Δ. Λουκάτος, έχει υ
ποστηρίξει: "...δεν έχουν τα λείψανα 
των νεκρών την ανάγκη μας, εμείς όμως 
την έχουμε πολύ. Το κάψιμό τους θα 
ήταν πλήρης αφανισμός μιας ζωντανής 
συνέχειας και μιας επικοινωνίας που τη 
θέλουμε".

Επικαλούνται οι υποστηρικτές της 
καύσης, ότι η θεσμοθέτησή της θα έ 
λυνε το πρόβλημα υπερκορεσμού 
των Κοιμητηρίων στις μεγαλουπό- 
λεις. Αυτή, όμως, η αισιοδοξία δεν 
στηρίζεται σε δεδομένα, αφού είναι 
γνωστό ότι ο ελληνικός λαός, βαθιά 
θρησκευόμενος παρά τα φαινόμενα,

στη συντριπτική πλειονότητά του, 
δεν πρόκειται να απομακρυνθεί από 
τα θέσμια. Σκεπτικισμό, εν προκειμέ- 
νω, είχε εκφράσει το 1992 και ο 
δήμαρχος Πειραιώς, αν και υποστήρι
ξ ή ς  της καύσης. Είχε δηλώσει τότε: 
"Σέβομαι πάρα πολύ τη δύναμη της πα
ράδοσης, του θρησκευτικού αισθήματος 
ή της συνήθειας. Πιστεύω ότι είναι 
δύσκολο να περάσει η ιδέα της καύσης 
στον κόσμο..."

ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
Αλλά με την καύση θα περιορι- 

σθούν οι δαπάνες για την κηδεία, λέ
νε μερικοί. Το κόστος της κηδείας, ό
πως και της βάπτισης ή του γάμου, ε- 
ξαρτάται βασικά από τις λογικές ή πα
ράλογες απαιτήσεις εκείνων που τε
λούν τις αντίστοιχες Ακολουθίες. 
Πολλοί τις θεωρούν ευκαιρία επίδει
ξης και ματαιοδοξίας. Αλλά και η 
καύση δεν θα είναι φτηνή. 
Γράφτηκε ήδη, ότι "θα είναι μια πολυ
δάπανη διαδικασία, δεδομένου ότι οι ε 
γκαταστάσεις των κρεματορίων και ο ε 
ξοπλισμός τους κοστίζουν ακριβά". Ετσι, 
υπάρχει ο κίνδυνος, "οι Δήμοι να ε
πενδύσουν πολλά στα κρεματόρια, 
αλλά να υποστούν τα ίδια με τον πο
λιτικό γάμο, δηλαδή, ελάχιστοι να ε- 
πιλέξουν τελικά την καύση", οπότε θα 
πληρώνουν ακριβά "τα σπασμένα" 
της επένδυσης όσοι προτιμήσουν 
την καύση.
Συμπερασματικά θα σημειώναμε ότι η 

ταφή των νεκρών δεν στηρίζεται μό
νο στην Αγία Γ ραφή, σύμφωνα με την 
πίστη ότι ο άνθρωπος είναι πλασμέ
νος από γη "και εις γην απελεύσεται". 
Η ταφή των νεκρών ήταν πανάρχαιο 
έθιμο των πολιτισμένων λαών και των 
Ελλήνων. Επομένως, οφείλεται σεβα
σμός στο σώμα και μετά το σωματικό 
θάνατο, που αποδίδεται με την ταφή 
και όχι με την καύση. Η Πολιτεία έχει 
προφανώς το δικαίωμα, να θεσμο
θετήσει την καύση, ώστε να υπάρχει 
η δυνατότητα της επιλογής από τους 
πολίτες, ιδιαίτερα μάλιστα τους εξ 
αυτών αθέους, αιρετικούς ή αδιάφο
ρους και αποκομμένους από την Εκ
κλησία, η οποία δεν θα είχε, πιστεύω, 
αντίρρηση σ' αυτό. Αλλά, βεβαίως, θα 
στάθμιζε τη θέση της απέναντι σ ε
κείνους που θα επέλεγαν την καύση 
αντί της ταφής, όπως έπραξε και στο 
θέμα του πολιτικού γάμου. □
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Υπηρεσιακά

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
* Μ ε το από 30-10-1995 Π.Δ. 

προήχθησαν:

α. στο βαθμό του Αστυνόμου Α' 

οι: Ζαχαριάδης Γεώργιος, Πυλαρι- 
νός Νικόλαος και Λ ιόλιος Ναπο
λέων.

β. στο βαθμό του Αστυνόμου Β' 
οι: Μαγουλιανίτης Γεώργιος και 
Παπαμιχάλης Θεόδωρος.

γ. στο βαθμό του Υπαστυνόμου 
Α' ο Κούρταλης Αναστάσιος.

6. στο βαθμό του Αστυνόμου Α' 
ο Α σ τυκτην ία τρος Λ α ζα ρ ίδ η ς  
Γεώργιος.

* Μ ε το από 1-2-1996 Π.Δ. 
προήχθησαν:

α. στο βαθμό του Αστυνομικού 

Διευθυντή οι: Πρόδρομος Μηνασί- 
6ης, Δημήτρ ιο ς Δολ ιώ της, 
Δημήτριος Παϊδός, Ευάγγελος Πα- 
ρασκευαϊδης, Στάμος Τσιτίνης και 
Αθανάσιος Δαλαμαγκίδης.

β. στο βαθμό του Αστυνομικού Υ

ποδιευθυντή οι: Δ ιονύσιος Κου-; 
τσομπίνας, Νικόλαος Μπέτσιος, 
Δημήτριος Λάτσης, Αναστάσιος 
Δημοσχάκης, Οδυσσέας Κουτσο- 
ποδιώτης, Πέτρος Παρασκευό- 
πουλος, Α θανάσ ιο ς  Λαψ άνας, 
Κων/νος Δογιάμας, Γεώργιος Ανα- 

γνωστόπουλος, Στυλιανός Σύρ- 
ρος, Αθανάσιος Παπαδόπουλος 
και Αλέξανδρος Τσαντάκος.

γ. στο βαθμό του Αστυνόμου Α' ο 
Κων/νος Δημητρακάκης.

δ. στο βαθμό του Αστυνόμου 
Β'οΐ: Αναστάσιος Λάσκαρης, Ιωσήφ 

Καμπανάκης, Α θανάσ ιο ς  Ντα- 
βλούρος, Φωτεινή Παπαπολύζου, 
Παναγιώτης Μόνθος, Δημήτριος 
Γκολφινόπουλος, Γεωργία Ζιάννη, 
Κων/νος Σφενδουρόκης, Αναστά
σιος Αποστολίδης, Νικ. Ζαφειριού, 
Πόπη Ράντζου, Παναγιώτης Σολω- 
μόκος και Ζωή θεοφιλότου.

Ν. Δ. 649/1970 οι: Αλέξανδρος

Τασιάς, Γεώργιος Ζερβόκης, Ζαχα
ρίας Σκαλιδόκης, Κων/νος Παπα

δόπουλος, Θεόδωρος Ζιώγας, Γε
ράσιμος Δελλής, Αθανάσιος Κί- 

τσος, Χρήστος Κορομηλάς, Βασί
λειος Αδαμόπουλος, Ιωάννης Χα- 

ραλαμπόπουλος, Δημήτριος Τρα- 
γουδόρας, Γεώργιος Στρατάρας, 

Νικόλαος Γεωργίου, Κων/νος Πα- 
πανικολόου, Γεώ ργ ιο ς  Σβε- 
ντζούρης. Σωτήριος Πανταζής και 
θωμάς Καλαμηαλίκης.

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
Με το απο 20-12-1995 Π Λ  μετα

τάχθηκε ο Υπαστυνόμος Α ' Μα- 

ρουδιάς Ιωόννης-Σταύρος στην 
κατηγορία των Αξιωματικών Ειδι
κών Καθηκόντων (Υγειονομικών).

Με το από 29-11-1995 Π Α  μετα
τάχθηκε ο Υπαστυνόμος Α ' Θεοφί
λου Παναγιώτης στην κατηγορία 
των Αξιωματικών Ειδικών Καθηκό
ντων (Χημικών).

Με Απόφαση του προϊσταμένου 
ΚΑΥ. μετατάχθηκε η Αστυνόμος Β' 
Μπουζό Ευσταθία στην κατάσταση 
της Υπηρεσίας Γραφείου και ετέθη 
εκτός οργανικών θέσεων.

Με Απόφαση του προϊσταμένου 
ΚΑΥ. μετατάχθηκε ο Αστυνομικός 
Υποδ ιευθυντής Α λεξανδρ ίδη ς 
Πρόδρομος στην κατάσταση της 
Υπηρεσίας Γραφείου και ετέθη ε
κτός οργανικών θέσεων.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
* Αποστρατεύθηκαν με το βαθμό 

του Ταξιάρχου λόγω καταλήψεώς 
τους από το όριο ηλικίας οι Αστυ
νομικοί Διευθυντές: Παπαδόπου
λος Βασίλειος και Σεβαστιάδης 
Νικόλαος.

* Αποστρατεύθηκαν με το βαθμό 
του Αστυνομικού Διευθυντή λόγω 
καταλήψεώς τους από το όριο η
λικίας οι Αστυνομικοί Υποδιευθυ

ντές: Ντάλιας Κωνσταντίνος και 
Καρβέλης Βόΐος.

•Αποστρατεύθηκαν με το βαθμό 

του Αστυνομικού Υποδιευθυντή 
λόγω καταλήψεώς τους από το ό

ριο ηλικίας οι Αστυνόμοι Α': Ψαθός 

Κωνσταντίνος και Κοσμαδάκης Α 
ντώνιος.

* Αποστρατεύθηκαν με το βαθμό 

του Αστυνομικού Υποδιευθυντή 
λόγω καταλήψεώς τους από το ό

ρ ιο ηλ ικ ίας οι Αστυνόμοι Β' 
Ν.Δ.649/1970: Κωνσταντόπουλος 
Χρήστος, Αναίηακος Ευστάθιος, 
Τσιακουμάκης Παναγιώτης, Λιασής 
Κωνσταντίνος, Σταματόπουλος 

Γεώργιος, Σκόνδρας Γεώργιος, 
Τζιρίτας Μενέλαος, Κανδηλογιαν- 

νάκης Τηλέμαχος, Ζερβουδόκης 
Εμμανουήλ, Γκανασούλης Γεώρ
γιος, Παπαευθυμίου Ιωάννης, Αρά- 

χωβας Κωνσταντίνος, θειακός Α- 
χιλλέας, Σκουλουδόκης Ζαχαρίας, 
Τσιόνας Χρήστος.

* Αποστρατεύθηκαν με το βαθμό 
του Αστυνομικού Υποδ/ντή λόγω 
καταλήψεώς του ορίου ηλικίας οι 
Υπαστυνόμοι Α ' Ν.Δ.649/1970: 
Α γγουρός Βύρωνας, Βαρελά ς 
Δημήτριος, Κορλός Βύρωνας, Λου
κάς Ηλίας, Μπούρας Ταξιάρχης, 

Βασιλόπουλος Θεόδωρος, Δολια- 
ν ίτης Σπυρ ίδω νας, Ντάγκας 

Δημήτριος και Βιδιαδάκης Ευάγγε
λος.

* Αποστρατεύθηκε με το βαθμό 
του Αστυνόμου Α', ο Υπαστυνόμος 
Α ' Ν.Δ.649/1970 Γιαννόπουλος 
Ιωάννης.

* Αποστρατεύθηκαν με το βαθμό 
του Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι 
Υπαστυνόμοι Β' Ν.Δ.649/1970: 
Στρ ιγκλής Ιωάννης και Παπα
χρήστου Γεώργιος.

* Με την από 28-12-1995 Απόφα
ση κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ
νομίας αποστρατεύθηκε με το 
βαθμό του Αστυνόμου Α' ο Προκο
πίου Βασίλειος.

* Με τη από 2-1-1996 Απόφαση 
του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Α
στυνομίας αποστρατεύθηκε με το 
βαθμό του Αστυνόμου Β' ο Κόππας 
Κωνσταντίνος.

* Μ ε το από 20-12-1995 Π.Δ. 
προήχθη στο βαθμό του Αστυνό
μου Α' και αποστρατεύθηκε ο Κάρ- 
γας Γεώργιος.

* Μ ε το από 12-1-1996 Π.Δ. 
προήχθη στο βαθμό του Αστυνό
μου Β' και αποστρατεύθηκε ο Τζί- 
μας Βασίλειος.

* Μ ε το από 20-12-1995 Π.Δ. 
προήχθη ο Υπαστυνόμος Α' Ειδικών

Καθηκόντων Ζούλης Νικόλαοςστο 

βαθμό του Αστυνόμου Β'.
* Μ ε το από 2-21996 ΠΑαπο- 

στρατεύθηκαν λόγω συμπληρώ- 
σεω ς 35ετούς πραγματικής και 
συντάξιμης υπηρεσίας οι:

α. Ταξίαρχος Μιχαήλ Δημητριά- 
δης

β. Α σ τυ νο μ ικο ί Δ ιευθυντές: 
Κων/νος Κύρκος, Ιωάννης Αθανα- 
σιάδης, Κων/νος Σταθόπουλος

γ. Ασ τυνομ ικο ί Υποδ/ντές: 
Κων/νος Κωστόπουλος και Σπυρί
δων Παπατρέχας.

* Με την από 28-12-1995 Απόφα
ση του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Α 

στυνομίας προήχθησαν στο βαθμό 

του Υπαστυνόμου Β' και αποστρα
τεύθηκαν λόγω καταλήψεώς του 
ορίου ηλικίας οι παρακάτω Ανθυ- 

παστυνόμοί: Κοκολάκης Ανάργυ
ρος, Κουλούρης Θ εμ ιστοκλής, 
Ζούλφος Νικόλαος, Δούζας Πέ
τρος, Μ παλαούρος Αθανάσιος, 
Φώτης Θεόδωρος, Φώτης Αλέ
ξανδρος, Τρασανίδης Χαράλα
μπος, Βουβούλης Παναγιώτης, Α 

ναστασίου Δημήτριος, Ράπτης Μιλ
τιάδης, Κανελλόπουλος Γεώργιος, 
Κατσιρώδης Αθανάσιος, Κίτσιος 
Βασίλειος, Τσιούκης Βασίλειος, 

Τριανταφύλλου Νικάνωρ, Πουλακά- 
κης Νικόλαος, Φραγκούλιας Κων

σταντίνος, Κίτσιος Γεώργιος, Σχι
σ τό ς Ιωάννης, Καραμανώ λης 
Γεώργιος, Κολώνιας Γεώργιος, 
Σφ ενδόνη ς Δημήτρ ιο ς, Παπα- 
σούλης Αναστάσιος.

* Με διάφορες Αποφάσεις του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας αποστρατεύθηκαν με το βαθ
μό του Αστυνόμου Α ' οι: Μπαμπα- 
λιάρης Αστέριος και Καράγιωργας 
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 ΜΠ.Σ.: 
Μ άνθος Ιωάννης, Φουντόγλου 
Στέφανος, Καρβούνης Κωνσταντί
νος, Μαντώνας Θεόδωρος, Καλιώ- 
ρας Ευάγγελος, Αντωνακόπουλος 
Κωνσταντίνος, Στατήρας Ιωάννης, 
Βόκολος Βασίλειος, Τάγαρης Αν- 
δρέας, Μπέλλος Γεώργιος, Γιαννα- 
κόπουλος Ιωάννης, Μουρελάτος 
Μιχαήλ, Παντανιώτης Γεώργιος, 
Σκάντζος Μιχαήλ, Κοντογιώργος 
Χρήστος, Πάνος Βασίλειος, Παπα
δόπουλος Γεώργιος, Φουλατσικλί- 
δης Στέφανος, Βαγγελάκος Νικό
λαος Αρχοντής Νικόλαος Καντάς
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Κωνσταντίνος, Πανταζής Μάρκος, 

Γεωργιάδης Καλλίνικος, Σαμώλης 
Παναγιώτης, Καραγιάννης Γεώρ

γιος, Νέδος Χρηστός, Τσαμαδός 
Βασίλειος, θανασ ιάς Νικόλαος, 

Γκοτσούλιας Γεώργιος, Σεφέρης 
Ιωάννης, Στεργίου Γεώργιος, Κου- 
κουλομμάτης Κωνσταντίνος, Αγγε- 
λάκης Μιχαήλ, Χουλιαράς Ηλίας, 
Τσούλος Κωνσταντίνος, Μηορα- 
ζάνης Ιωάννης, Ρουβάς Νικ., Τσα- 
γκαράκης Εμμανουήλ, Κουδουμνά- 
κης Ανδρέας, Μπούνος Νικόλαος, 

Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας, 
Γιαννόπουλος Ευάγγελος, Χρήστου 
Απόστ., Ντάλλας Αθανάσιος, Λ ί
γκας Ιωάννης, Ασπραδάκης Γεώρ., 
Κοσσυφάς Αθανάσιος, Βαγγελά- 
τος Αντώνιος, Βαλσαμάκης Πα- 
σχάλης, Μητρόπουλος Διονύσιος 
και Δελλής Οδυσσέας.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Αρχισε από 14-2-1996 η λειτουρ

γία Αλλεργιολογικού Τμήματος 

στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών
(οδός Κοτοπούλη 9, Αθήνα, τηλ. 
52499981.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
* Προήχθη επ ' ανδραγαθία 

στο βαθμό του Ανθυπαστυνό· 
μου ο Α ρχιφ ύλακας Πικρός 

Ανδρέας γιατί: "την 14-4-1995 και 
ώρα 14:30 που επέστρεφε στην 

οικία του μετά το πέρας της υπη
ρεσίας σε συμπλοκή με ένοπλο και 
επικίνδυνο για τη Δημόσια Τάξη κα
κοποιό, τον καταδίωξε, ανδραγά- 
θησε έξοχα και εξέθεσε τη ζωή 
του σε άμεσο και προφανή κίνδυνο 
με αποτέλεσμα να τραυματισθεί 
σοβαρά και να συλλάβει στη συνέ
χεια το δράστη."

* Απονεμήθηκε υλική και ηθική 
αμοιβή στον Αρχιφύλακα Ια- 
τράκη Α ρ ισ τείδη  και ηθική 

στον Αστυφύλακα Ταμπακόκη 
Ιωάννη γιατί "την 7-11 -1994 κατά 
την εκτέλεση διατεταγμένης υπη
ρεσ ίας φρούρησης επικίνδυνων 
κακοποιών που ενοσηλεύοντο στο 
Β ε ν ιζ έ λ ε ιο  Ν οσοκομ ε ίο  Ηρα
κλείου, σε γενόμενη απόπειρα α
πελευθέρωσής τους από τέσσε
ρις ένοπλους μασκοφόρους, επέ- 
δ ε ιξα ν  αποφασ ιστικότητα, και 
θάρρος για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους με αποτέλεσμα 

να ματα ιωθεί η απελευθέρωση 
των κρατουμένων και να τραυματι- 
σθεί σοβαρά ο Αρχιφύλακας κατά

τη συμπλοκή που ακολούθησε".

* Απονεμήθηκε υλική και ηθική 
αμοιβή στον Αστυφύλακα Λι- 
βιεράτο Διονύσιο γιατί:"την 20- 

10-1995 κατά την εκτέλεση διατε
ταγμένης υπηρεσίας ελέγχου υπό
πτων οχημάτων στη Λεωφ. Ποσει- 
δώνος με άλλους συναδέλφους 
του αφού επέδειξαν εξαιρετική 

δραστηριότητα πέτυχαν να συλλά- 
βουν ύστερα από καταδίωξη, δύο 
άτομα που επέβαιναν σε IX αυτο
κίνητο τα οποία αρνήθηκαν να 

σταθμεύσουν και να υποστούν α
στυνομικό έλεγχο στην κατοχή 
των οποίων ανευρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν μικροποσότητες ναρ

κωτικών ουσιών, αντ ικε ίμ ενα  
χρήσεως αυτών καθώς και χρημα

τικό ποσόν προϊόν εμπορίας ναρ
κωτικών ουσιών."

* Χορηγήθηκε υλική αμοιβή 
στον Αρχιφύλακα Ευθυμίου Α
ναστάσιο γιατί: "την 2-11-1995 
στην Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέ- 

λου στο Ψυχικό, δρώντας από κοι
νού με άλλο συνάδελφό του, τραυ
ματίσθηκε σοβαρά κατά την α
νταλλαγή πυροβολισμών σε συ
μπλοκή με επικίνδυνο κακοποιό, 
που τελικώς συνελήφθη."

* Απονεμήθηκε ηθική και υλική 
αμοιβή στον Αστυφύλακα Πε- 
τρόκο Δημήτριο γιατί'την 22-1 Σ
Ι 995 ευρισκόμενος εκτός υπηρε
σίας στην περιοχή Ομονοίας επέ- 
δε ιξε  εξαιρετική δραστηριότητα 
με αποτέλεσμα  την σύλληψη 
ύστερα από πεζή καταδίωξη ενός 
Αλβανού λαθρομετανάστη, ο ο
ποίος με ομοεθνή σύνεργό του εί
χαν αφαιρέσει από ιδιώτη λαχεία 
και χρηματικό ποσόν."

* Απονεμήθηκε υλική και ηθική 
αμοιβή στον Αστυφ ύλακα  
Κούτρη Στυλιανό γιατί: "την 30- 
9-1995 ευρισκόμενος εκτός υπη
ρεσίας στον Πειραιά αφού επέδει- 
ξε  εξαιρετική δραστηριότητα πέ
τυχε να συλλάβει, με τη βοήθεια 
άλλου συναδέλφου του που εκτε- 
λούσε καθήκοντα σκοπού πύλης 
στο Δ' Α.Τ. Πειραιά, έναν άνδρα και 

μια γυναίκα στο πεζοδρόμιο της ο
δού Σχιστή,ς οι οποίοι είχαν αφαι- 

ρέσει βίαια από το λαιμό διερχό- 
μενης τη χρυσή αλυσίδα που έφε

ρε".
* Απονεμήθηκαν ηθικές αμοι

βές στους: Αστυνόμο Α' Κδκ- 
καλη Σωτήριο, Υπαστυνδμο Α' 
Χριστδπουλο Γεώργιο, Υπα- 
στυνόμο Β' Καραχάλιο Χρυσό
στομο, Ανθυπαστυνδμο Κρόκο

Δημήτριο, Αρχιφύλακα Κεφα- 
λό Ηλία και τους Αστυφύλα
κες, Μυλωνά Γεώργιο, Μονιά - 
κη Δημήτριο, Γόνη Κωνσταντί
νο, Μαλισσδβα Ηλία, και Πατα- 
γού Δήμητρα γιατί: "υπηρε- 
τούντες στο Τμήμα Ασφαλείας Λα
μίας εργάσθηκαν ευσυνείδητα και 
μεθοδικά με αποτέλεσμα την 5-1 - 
1996 να συλλάβουν δύο άτομα τα 
οποία είχαν στην κατοχή τους πο
σότητα ακατέργαστης ινδικής κάν
ναβης βάρους 4.200 γραμμαρίων η 
οποία κατασχέθηκε μα ζ ί με το 
χρηματικό ποσόν των 31.500 

δραχμών που προήρχετο απο ε 
μπορία."

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ TO Τ.Ε.Μ.Α.
Με την υπ' αριθμ. 6509/2/42ζ α

πό 27-1-1996 Απόφαση του κ. Αρ
χηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, 
προκηρύχθηκαν εισιτήριες εξετά
σεις για την εισαγωγή Ανθυπαστυ- 
νόμων Γεν. Καθηκόντων στο Τμήμα 
Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης 
Ανθυπαστυνόμων για την περίοδο 
1996-1997.

Στις ε ισ ιτήρ ιες εξετά σ ε ις  δι
καιούνται να συμμετάσχουν οι Αν- 
θυπαστυνόμοι που: α) έχουν απο
λυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυ
μνασίου ή άλλης ισότιμης αναγνω
ρισμένης Σχολής, βΙ έχουν 4ετή 
τουλάχιστον υπηρεσία στο βαθμό 
τους κατά το χρόνο έναρξης των 
εξετάσεων, γΙ έχουν ηλικία κατά 
την έναρξη των εξετάσεων τουλά
χιστον 38 ετών και 61 έχουν ευ
μενή πρόταση των ιεραρχικά προϊ
σταμένων ότι διαθέτουν τα απαι- 
τούμενα για Αξιωματικό προσόντα 
και διαγωγή.

Ο αριθμός των εισακτέων ορί
σθηκε σε σαράντα πέντε από τους 

οποίους τέσσερις γυναίκες. Ο πα
ραπάνω αριθμός κατανέμεται ως 
εξής: είκοσι επτά θα εισαχθούν με 
ε ισητήρ ιες ε ξετά σ ε ις  και κατά 

σειρά επιτυχίας και δέκα οκτώ θα 
εισαχθούν με σειρά αρχαιότητας, 
κατά τη δ ια δ ικα σ ία  του ΝΑ . 
649/70.

Καθ' υπέρβαση του αριθμού ει
σακτέων και χωρίς εξετάσεις θα 
εισαχθούν Ανθυπαοτυνόμοι που έ 
χουν πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης 
Σχολής και έχουν υπερβεί το 35ο 
έτος.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
* Ο Ανθυπαστυνόμος Μπακάλης 

Ιωάννης που υπηρετεί στον Α Σ. Αι- 
γ ε ίρου  Ροδόπης Ιτηλ. 0531 -

97222) επιθυμεί να μετατεθεί α

μοιβαία με συνάδελφό του από ο

ποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. 
Σερρών, Θεσσαλονίκης, Δράμας, 
Κιλκίς, Χαλκιδικής.

* Ο Αστυφύλακας Ζέρβας Ιωάν
νης που υπηρετεί στον Α.Σ. Ιάσμου 
Ροδόπης Ιτηλ. 0534 - 222511 επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υ
πηρεσία των Α.Δ. Θεσσαλονίκης, 
Πιερίας, Μαγνησίας, Λαρίσης, Η
μαθίας, Καστοριάς, Χαλκιδικής.

* Ο Αστυφύλακας Λαγός Νικό
λαος του Γεωργίου που υπηρετεί 
στο Α.Τ. Αγ. Κηρύκου Ιτηλ. 5812. 
837) επιθυμεί να μετατεθεί αμοι

βαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔΑ.

* Ο Αστυφύλακας Μυλωνάς Κυ
ριάκος που υπηρετεί στην ΥΑΚΑ 
(Ελληνικό τηλ. 58128621 επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από τις υπηρεσίες Υ- 
ΜΕΤ, ΥΑΤ, Τροχαία ή Αμεση Δράση.

* Ο Αστυφύλακας Πραματάρης 
Δημήτριος που υπηρετεί στο Α.Τ. 
Ν. Ερυθραίας (τηλ. 2528317) επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από την ΓΑΔ Θεσ
σαλονίκης ή της Α Α  Φλώρινας.

* Ο Αστυφύλακας Κουνέλης Αν
δρέας που υπηρετεί στο Α.Τ. Α ε
ρολιμένα Αθηνών, επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 

του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Α Α  Αχαϊας (τηλ. 98104541.

* Ο Αστυφύλακας Μανώλης Κων
σταντίνος που υπηρετεί στο Α.Τ. Α- 

κροπόλεως, επιθυμεί να μετατε
θεί αμοιβαία με συνάδελφό του α
πό οπο ιαδήποτε υπηρεσία της 
ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης ή των ΑΑ. Κα
βάλας, Δράμας, Σερρών, Κομο
τηνής και Ξάνθης (τηλ. 3230.263, 
3238.996 και 3230.6381.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
ΑΣΤΥΝ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

ΝΟΜ ΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα 

εκλογές για την ανάδειξη αντιπρο
σώπων της Ενωσης Αστυνομικών 

Υπαλλήλων Νομού Ροδόπης κατά 
τις οποίες εκλέχθηκαν:

α) Τσαβδαρτζής Ιωάννης Πρόε
δρος, β) Ανδρούτσος Παρασκευάς 
Γενικός Γραμματέας, γΙΑνανιάδου 
Χριστίνα Α' Αντιπρόεδρος, 6) Εμμα- 
νουηλίδης Ευάγγελος Β' Αντιπρόε
δρος, ε) Δερνίκας Χαράλαμπος Τα
μίας, στ) Τσοπλίδης Αλέξανδρος 
Μέλος, ζ) Δεβετζής Αριστοτέλης 
Μέλος.
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ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜ ΑΤΟΣ
+ Αρχηγός c.a. (τέως Α.Π.) 

Παπαθανασίου Λεωνίδας. Γεν

νήθηκε το 1914 οτην Αθήνα. Απε- 
βίωσε την 29-2-96.

+ Υπαστυνδμος Γιώτης Αρι
στοτέλης. Γεννήθηκε το 1940 
στο Μονολίθι Ιωαννίνων. Απεβίω- 

σε την 13-12-1995.
+ Υπαστυνδμος Γρηγοριόδης 

Ανδρέας. Γ εννήθηκε το 1912 στην 

Αθήνα. Αηεβίωσε την 30-12-1995.
+ Υπαστυνδμος Παπαγεωρ- 

γίου Παναγιώτης. Γεννήθηκε το 

1925 στην Γουμένισσα Αχαϊας. Α- 
πεβίωσε την 4-2-1996

+ Ανθυπαστυνδμος Χρηστός 

Βενέτης. Γεννήθηκε το έτος 1957 

στην Ελευθερούπολη Παγγαίου 
Καβάλας. Αηεβ ίω σε στις 16-2- 
1996.

+ Ανθυπαστυνδμος Δημή- 
τριος Γκοτσδπουλος. Γεννήθηκε 

το έτος 1964 στο Μικρό Πόντιό 
Καλαβρύτων Αχα ίας. Αηεβίωσε 
στις 14-2-1996.

+ Αρχίφύλακας Φέγγος Τά-
κης. Γεννήθηκε το 1950 στην Γα- 
βαλού Μεσολογγίου. Αηεβίωσε 
την 14-1-1996.

+ Αστυφύλακας Αργυρόπου- 
λος Δημοσθένης. Γεννήθηκε το 

1962 στο Σελλά Τριφυλίας Μεση- 
νίας. Αηεβίωσε την 5-2-1996.

+ Αστυφύλακας Ντδκας Αθα
νάσιος. Γεννήθηκε το 1971 στα 
Τρίκαλα. Α ηεβ ίω σε την 20-12- 
1995.

ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ  
ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ 

ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.
Τα παρακάτω παιδιά συναδέλ

φων (που τα ονόματά τους λάβαμε 
καθυστερημένα) συμπληρώνουν 
το μακρύ κατάλογο των επιτυχό- 

ντων στα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι., που δημο
σιεύσαμε στο τεύχος Νοεμβρίου 
'95:

Αγγελοπούλου Καλλιρδη του

Κων/νου, Παιδαγωγικό Τμήμα Πα
νεπιστημίου Ιωαννίνων, κόρη Υπο
στρατήγου ε.α.

Αλμπάνης Θεόδωρος του Μα
ρίνου, Πολυτεχνική Σχολή Αριστο- 
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο
νίκης, γιος Αρχιφύλακα, Τ.Τ. Αμα- 
λιάδας.

Αναστασίου Σταματία του Χα-
ραλάμπους. Φιλοσοφική Σχολή Α
θηνών, κόρη Ταξίαρχου ε.α.

Γεωργίου Νικδλαος του Δημη- 
τρίου. Σχολή Αστυφυλάκων, γιος 
Αστυνόμου Β\ Α.Τ. Αμαλιάδος.

Γιαννδηουλος Γεώργιος του

Ιωάννη, Σχολή Γυελπίδων, γιος Αρ
χιφύλακα ε α.

Γκογκδσης Δημήτριος του Νί-

κωνα, Σχολή Αστυφυλάκων, γιος 

Ανθυπαστυνόμου ε α.
Γραμματικού Στυλιανή του Αν-

δρέα. Σχολή Φιλοσοφίας και Παι
δαγωγικής Ψυχολσ ι;  Αθηνών, 

κόρη Αρχιφύλακα Α τ Αιγάλεω. 
Δασκαλδπουλος Θωμάς του

Χρήστου, Σχολή Μον. Υπαξιωματι- 
κών Ναυτικού, γιός Ανθυπαστυνό

μου ε.α.
Δημακάκος Αναστάσιος του

Χρήστου, Σχολή Αστυφυλάκων, 
γιος Ανθυπαστυνόμου ε.α. 

Δημητρακοηούλου Ευγενία
του Γεωργίου, ΤΕΙ Τμήμα Φυτικής 

Παραγωγής, κόρη Αρχιφύλακα, Α.Τ. 
Τρίπολης.

Δούκας Κανέλλος του Ιωάννη, 

Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων 

Η/Υ ΕΜΠ Αθηνών, γιος Αρχιφύλακα, 
Α.Τ. Πύργου.

Κόκκος Ανδρέας του Κων/νου, 
Σχολή Αστυφυλάκων, γ ιος Αρ
χιφύλακα, ΑΑΑχαϊας.

Καρακούλια Ελευθερία του Α 

θανασίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
γιος Αρχιφύλακα, ΥΑ.Πατρών.

Κωνσταντδπουλος Κωνστα
ντίνος του Νικολάου, Σχολή Αστυ

φυλάκων, γιος Ανθυπαστυνόμου.
Κωνσταντοηούλου Μαρίνα 

του Παναγιώτη, Φιλοσοφική Αθη
νών, κόρη Αστυφύλακα.

Κωστδπουλος Φώτιος του 
Βασιλείου, Διοίκηση Επιχειρήσεων 
ΤΕΙ Πειραιά, γιος Αρχιφύλακα, ΤΑ. 
Πύργου.

Λιδνας Βασίλειος του Αντω 
νίου, Μηχανολόγων ΤΕΙ Χαλκίδας, 
γιος Αρχιφύλακα, Α ' Α.Τ. Πατρών.

Μαρτσούκα Αναστασία του Α 

ντωνίου, Μέσων Μαζ. Ενημ. Δημο
σιογραφίας Πανεπ. Θεσ/κης, κόρη 
Ανθυπαστυνόμου ε.α.

Μιχαλδπουλος Παναγιώτης 

του Δημητρίου, Ηλεκτρ. - Μηχανο
λόγων Υπολογιστών Πανεπιστη
μίου Πατρών, γιός Υποστράτηγου 
ε.α.

Μιχαλοπούλου Ευαγγελία του
Γεωργίου , Μηχανικών Χανίων 
Κρήτης, κόρη Αρχιφύλακα, Β' Α.Τ. 
Πατρών.

Μιχαλοπούλου Μαρία του
Βλασίου, Μηχανολογία, κόρη Αρ
χιφύλακα, Τμήμα Τουριστικής Α 
στυνομίας Πατρών.

Μδσιαλος Παντελεήμων του
Κωνσταντίνου, Αστυνομική Ακαδη
μία, γιος Ανθυπαστυνόμου ε.α.

Μπεκρή Κωνσταντίνα του Χα

ράλαμπου, Χημικών Αθηνών, κόρη 
Αρχιφύλακα, Τ.Τ. Πύργου.

Μπουλούκης Αντώνιος του
Δημητρίου, Σχολή Αστυφυλάκων, 

γ ιος Αρχιφύλακα, Πολυδύναμο 
Φαλήρου.

Ντδλια Βασιλική, Σχολή Αστυ

φυλάκων, κόρη Αστυν. Διευθυντή.
Παπαδημητρίου Επαμεινών

δας του Κων/νου, Σχολή Μηχανι
κών Αεροπορίας, γιός Υπαστυνό- 
μου ε.α.

Πλακούδα Αικατερίνη του Α 

θανασίου, ΤΕΦΑ Αθηνών, κόρη Αν
θυπαστυνόμου, ΥΑ.Πατρών.

Πάθος Ιωάννης του Μ ιχαήλ, 

Πληροφορική Πανεπιστημίου Πει
ραιά, γιος Αστυνομικού Διευθυντή, 
Δ.Ο.Ε../ΥΔΤ.

Πόθου Αικατερίνη του Μιχαήλ, 

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας ΤΕΙ 
Ηρακλείου, κόρη Αστυνομικού 
Διευθυντή, Δ.Ο.Ε./ΥΑΤ.

Πούλος Σάββας, γιός της Π.Υ. 
Πούλου Αννας του Α.Τ. Φερρών, 
Σχολή Αστυφυλάκων.

Ράλλης Σπυρίδων του Πανα
γιώτη, Μαθηματικό Τμήμα Ιωαννί
νων, γιος Αρχιφύλακα, Τ.Τ. Ελευσί
νας.

Ρούκας Σταύρος του Δημη

τρίου, Τμήμα Ηλεκτρονικών Πει

ραιά, γιος Αρχιφύλακα, Α.Τ. Ελληνι
κού.

Στραταρά Αριστέα του Γεωρ
γίου, Δασολογία Θεσσαλονίκης, 
κόρη Υπαστυνόμου Β', Α.Τ. Καστο- 
ριάς.

Στρίκου Νίκη του Αθανασίου, 
Φιλοσοφική Θράκης, κόρη Αστυνο
μικού Διευθυντή, Δ/νση Αστυν. Δυτ. 
Αττικής.

Τερζή Βασιλική θυγατέρα της 
Τερζή Γκέττα, Σχολή Πολιτικών 
Μηχανικών Θεσσ/κης, κόρη Αρ
χιφύλακα, Α.Τ. Αλεξανδρούπολης.

Τζανετδπουλος Γεώργιος του 
Πέτρου, Μηχανολόγων Μηχαν. Πα
νεπιστημίου Πατρών, γιος Ανθυπα
στυνόμου ε.α.

Τηλεμάχου Γεωργία του Σω
τηρίου, Παιδαγωγικό Τμήμα Πανε
πιστημίου Αθηνών, κόρη Αρχιφύλα
κα, Τμήμα Μεταγ. Δ/ρίων Πατρών.

Τσιάκου Πηνελόπη του Ζήσι- 
μου. Νομική Αθηνών, κόρη Ανθυπα
στυνόμου ε.α.

Τσώτας Βασίλειος-Αθανά- 
σιος του Ιωάννη, Φαρμακευτική 
Πατρών,. γιός Ταξίαρχου ε.α.

Φωκάς Ανδρέας του Ιωάννη, 
Σχολή Αστυφυλάκων, γιος Ταξίαρ
χου ε.α.

Φώτη Ελένη του Στυλιανού, Ρα

διολογία -Ακτινολογία Αθηνών, κό

ρη Αστυνόμου Α', Διεύθυνση Με- 
λετών/ΥΑΤ.

Χαλασοχώρης Βασίλειος του

Χρήστου, Σ.Τ.ΥΑ., γιος Ανθυπαστυ
νόμου Α.Τ. Πύργου.

Χαλασοχώρης Δημήτριος του 
Χρήστου, Σχολή Αστυφυλάκων, 

γιος Ανθυπαστυνόμου Α.Τ. Πύργου.
Χατζηχαραλάμηους Δέσποι

να του Χρήστου, Σχολή Τουριστ. Ε- 
παγ. ΤΕΙ Πατρών, κόρη Αρχιφύλακα, 

Τμ.Τροχαίας Πατρών.
Χριστοπούλου Φωτεινή του 

Ηλία, Αγγλική Φιλολογία Αθηνών, 
κόρη Αρχιφύλακα, Β' Α.Τ.Πατρών.

Χρώνης Παναγιώτης του Νί
κου, Σχολή Ευελπίδων, γιός Ανθυ
παστυνόμου ε.α.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
Κυκλοφόρησε σε βιβλίο με τίτλο 

"Λοξοδρομήσαμε" τα ποιήματα 
του ο Ανθυπαστυνδμος Μάγκας 
Χρήστος. Το βιβλίο πωλείται αντί 
500 δραχμών. Πληροφορίες στα 

τηλέφωνα 6484,095 και 2014,090.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
* Αρχιφύλακα ΚΛΑΓΚΟ Ηλία 

(Α.Τ. ΚροκεώνΙ:
1. θεμελιώνετε δικαίωμα συ- 

νταξιοδοτήσεως σύμφωνα με 
όσα μας γράφετε, την 30-1 Σ
Ι 996.

2. Σχετικά με τα χρόνια υπηρε
σίας στις Ενοπλες Δυνάμεις ι
σχύει η 8010/2/6 από 11 -1-1994 
διαταγή του ΥΔΤ, την οποία μπο
ρ ε ίτ ε  να α να ζη τή σ ετε  στη 
Γραμματεία της Υπηρεσίας σας.

Σας γνωρίζουμε, όμως, ότι ό
σοι συνάδελφοι ως τις 31-1 Σ
Ι 997 συμπληρώνουν (μαζί με το 
στρατοί υπηρεσία 24 ετών, 6 
μηνών και 1 ημέρας δύνανται να 
συνυπολογίσουν την υπηρεσία 
στο στράτευμα ως χρόνο πραγ
ματικής υπηρεσίας χω ρ ίς να 
πληρώσουν ο,τιδήποτε.

Αντίθετα όταν συμπληρώνουν 
τον ανωτέρω χρόνο υπηρεσίας 
μετά την 1-1-1998 θα πρέπει να 
πληρώσουν για να υπολογιστεί ο 
χρόνος υπηρεσίας στο στρά
τευμα ως χρόνος πραγματικής 
υπηρεσίας.

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/νος Κούρος
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Τα Νέα της Ι.Ρ Α

Διεδνής Ενωση 
Αστυνομικών

12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Me την ευκαιρία της συμπλήρωσης 

100 χρόνων από την αναβίωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων, το Δ.Σ. του Ε
θνικού Τμήματος αποφάσισε να 
πραγματοποιηθεί το 12ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο της Ενώσεως στην ΑΡΧΑΙΑ Ο
ΛΥΜΠΙΑ από 7-9 Ιουνίου 1996.

Η οργάνωση του Συνεδρίου και οι 
παράλληλες εκδηλώσεις έχουν ανα
τεθεί στην Τοπική Διοίκηση Ηλείας, η 
οποία ήδη έκλεισε το Συνεδριακό Κέ
ντρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακα
δημίας, καθώς και τους Ξενώνες της, 
για την εξυπηρέτηση των συνέδρων 
και των επισκεπτών.

Οπως εκτιμάται υπολογίζεται ότι 
στο Συνέδριο αυτό θα δημιουργηθεί 
το αδιαχώρητο, λόγω της Ολυ
μπιακής αυτής επετείου, του μεγά
λου τουριστικού ενδιαφέροντος της 
περιοχής και του ενδιαφέροντος που 
θα παρουσιάσουν οι εκδηλώσεις.

ΙΡΑ HOUSE ΑΘΗΝΩΝ
Ο Ξενώνας Αθηνών αγοράσθηκε 

με συνδρομές των μελών από το Ελ
ληνικό Εθνικό Τμήμα και άρχισε να 
λειτουργεί από τον Ιούλιο του περα
σμένου χρόνου.

Το ΙΡΑ HOUSE Αθηνών παρέχει τη φι
λοξενία του στα μέλη της Ενώσεως 
και τις οικογένειές τους, που έρχο
νται στην Αθήνα για λίγες μέρες, έ
ναντι μικρού συμβολικού τιμήματος.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι ο Ξε
νώνας αυτός, ο οποίος μπορεί να φι
λοξενήσει 8 άτομα, είναι πλήρως ε
πιπλωμένος, με έγχρωμη τηλεόρα
ση και κλιματισμό σε κάθε δωμάτιο 
και βρίσκεται στο κέντρο των Αθη
νών με πρόσβαση σε όλα τα συγκοι
νωνιακά μέσα (Αχαρνών).

Πληροφορίες παρέχονται στις Το
πικές Διοικήσεις της Ενώσεως και από 
τα γραφεία του Εθνικού Τμήματος, 
τηλ. 01-52.27.330, Fax 01-52.48.397. 
Αρμόδιος Διαχειριστής κ. Μιχάλης Πα- 
παδέκης.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Η ΙΡΑ Νέας Υόρκης των Η.Π.Α. ανα

κοινώνει ότι οργανώνει από 17-23 
Ιουνίου 1996 Διεθνές Αστυνομικό Συ
νέδριο.

Οι συμμετασχόντες θα διαμείνουν 
στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt επί της 
οδού East 42nd στο Manxattan, 
πολύ κοντά στο United National 
Complex. Η τιμή διανυκτέρευσης εί
ναι 130 Δολλάρια σε μονό ή διπλό 
δωμάτιο συν φόροι.

Τα έξοδα συμμετοχής στο Συνέ
δριο θα γίνουν γνωστά σύντομα.

Πληροφορίες στον Πρόεδρο της 
Οργανωτικής Επιτροπής:

Mr Julio C. Martinez, Deteetive, 
N.Y.C.P.D., P.O Box 12024, Staten Is
land, New York. 10312-0124. U.S.A.
Fax-Phone (718) 948-5318.

Η 26η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΡΑ 
ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ

Από 8-14 Οκτωβρίου 1995 πραγμα
τοποιήθηκε η 26η Διεθνής Συνέλευ
ση της ΙΡΑ στη Βιέννη με ταυτόχρονη 
Διεθνή Εβδομάδα Φιλίας.

Το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα εκπρο
σωπήθηκε από τους κ.κ. Ευάγγελο 
Κόκκαλη, Κωνσταντίνο Δανούση και 
Χρήστο Σχοινοχωρίτη.

Στη Γεν. Συνέλευση και στις παράλ
ληλες εκδηλώσεις έλαβαν μέρος α
ντιπρόσωποι από 48 Εθνικά Τμήματα, 
συνοδευόμενοι από 69 παρατηρη
τές και πάνω από 300 επισκέπτες.

Η τελετή έναρξης έγινε με μεγαλο
πρέπεια στο Δημαρχείο της Βιέννης. 
Στην ομιλία του ο Διεθνής Πρόεδρος 
κ. Armand Jaminet αναφέρθηκε στην 
ανερχομένη δυναμική της Ενώσεως 
με τον αριθμό μελών της να πλησιά
ζει τις 300.000. Τόνισε την επιτυχία 
της ΙΡΑ να επανακτήσει πέρσυ τη θέση 
του Συμβούλου στο Οικονομικό και Κοι
νωνικό Συμβούλιο του Ο.Η.Ε. με άμεσο 
στόχο την προαγωγή αριθμού θεμά
των αστυνομικού περιεχομένου.

Από το Δ ιεθνή Πρόεδρο  απο-

νεμήθηκε το Παγκόσμιο Βραβείο Α
στυνομίας της ΙΡΑ 1995 στον ιδρυτή 
της Ενώσεως κ. Arthur Troop, συνο- 
δευόμενο από επιταγή 10.000 Ελβετι
κών Φράγκων. Το 1994 το ίδιο βραβείο 
είχε δοθεί στην INTERPOL.

Ο Διεθνής Γεν. Γραμματέας συνε- 
χάρη το Ελληνικό Τμήμα για τις προ
σπάθειες και τη βοήθεια που προσφέ
ρει για την είσοδο του Ρουμανικού 
Τμήματος στην οικογένεια της ΙΡΑ .

Η πρόταση του Ελληνικού Τμήματος 
για τη σύνδεση της ΙΡΑ με το Διεθνές 
δίκτυο INTERNET προκάλεσε αίσθηση 
στους συνέδρους, οι οποίοι την χα
ρακτήρισαν σαν τη “μεγάλη πρότα
ση·.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ
Η Διεθνής Συνάντηση Νέων (τέκνων 

μελών της IPAD για το 1996 θα γίνει 
στο Σαν Ντιέγκο της Καλλιφόρνιας α
πό 14-27 Ιουλίου 1996. Το 1997 η Συ
νάντηση Νέων θα γίνει στην Κύπρο α
πό 6-19 Ιουλίου.

Το Σαν Ντιέγκο θεωρείται από τις 
πιο ωραίες πόλεις της Αμερικής, με 
τις όμορφες ηλιόλουστες παραλίες, 
τα θαλάσσια πάρκα της, τον παγκο- 
σμίως γνωστό Ζωολογικό της κήπο, 
το υπέροχο κλίμα της. Γι' αυτό και το 
θέμα που επιλέχθηκε για τη Συνάντη
ση αυτή είναι "Διασκέδαση κάτω από 
τον ήλιο της χρυσής Πολιτείας".

Η Διεθνής Συνάντηση είναι σχεδια
σμένη για νέους ηλικίας 15 μέχρι 19 
ετών και κάθε χώρα έχει δικαίωμα να 
στείλει 3 παιδιά με ανώτερο όριο στο 
σύνολο 50 νέων. Επίσημη γλώσσα 
της Συνάντησης είναι η Αγγλική. Δη
λώσεις με ειδικά έντυπα και πληρο
φορίες μπορείτε να ζητήσετε από τη 
Γραμματεία του Εθνικού Τμήματος.
Υποβολή δηλώσεων μέχρι 31 Μαρ

τίου 1996, με αποστολή για την κρά
τηση θέσεως από τον ενδιαφερόμε
νο cheek 100 Δολλαρίων μέχρι 22 Α 
πριλίου και του υπολοίπου ποσού 550 
δολλαρίων μέχρι 25 Μαίου 1996. □
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Γ εγονότα 
και

Συμβάντα

c m
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 

ΤΟΥ Α.Τ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ
α. Συνελήφθη από άνδρες του 

Α.Τ. Δεσκάτης Αλβανός λαθρομε
τανάστης ο οποίος διαπιστώθηκε 
ότι έφερε επάνω του δεκατέσσε
ρα χαρτονομίσματα των πέντε χι
λιάδων εκ των οποίων τα δύο ήταν 
εμφανώς πλαστά. Ο δράστης ο
δηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγε
λέα καταδικάστηκε σε φυλάκιση ε 
πτά μηνών άνευ μετατροπής και ο
δηγήθηκε στις φυλακές.

β. Ανδρες του Α.Τ. Δεσκάτης που 

εκτελούσαν διατεταγμένη υπηρε
σία για περισυλλογή Αλβανών λα

θρομεταναστών, αφού εκτίμησαν 
ορθά τις κινήσεις ομάδος επτά λα
θρομεταναστών στη δασική πε
ριοχή "Μουσταφά" Δεσκάτης, κα
τόρθωσαν σε ενέδρα να συλλά- 
βουν δύο και να κατασχέσουν πέ
ντε κιλά και 95 γραμμάρια ινδικής 
κάνναβης την οποία μετέφεραν α
πό τη χώρα τους για να τη διαθέ
σουν στην ελληνική αγορά.

ΤΣΙΓΑΡΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ
Συνελήφθησαν από άνδρες του 

Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας
για παράνομο εμπόριο αφορολό
γητων τσιγάρων και απεστάλησαν 
στον εισαγγελέα Πλημ/κων Καβά
λας οι: al Kojemiakian Roman του 
Alexein και της Daria, γεν. το 1963 
στη Γεωργία της τέως ΕΣΣΔ, άνερ
γος, β) Φιλιππίδου Βενέρα σύζυγος 
Ζαχαριάδη Νικολάου του Γιεγκόρ 
και της Ελισάβετ, γεν. το 1952 στη 
Γεωργία, μικροπωλητής, γΙ Τζιρί- 
δου Λαμάρα σύζυγος Ζαχαρίτζε 
Πλάτωνα του Κωνσταντίνου γεν. 
το 1951 στη Γεωργία, μικριπω- 
λητής, δ) Γερμανός Στυλιανός του

Κυριάκου και της Ναντιέζντας γεν. 
το 1952 στο Καζακστάν, μικροπω- 

λητής, ε) Ζαχαριάδης Βλαδίμηρος 
του Κωνσταντίνου και της Αικατε
ρίνης γεν, το 1954 στην Τυφλίδα 
της Γεωργίας, μικροπωλητής. Συ
γκεκριμένα οι ανωτέρω κατηγο- 
ρούνται διότι σε έρευνα που πραγ
ματοποιήθηκε στο IX αυτοκίνητο 
του πρώτου δράστη, βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν 225 κούτες τσιγά
ρων των δέκα πακέτων η κάθε μια 

με αφορολόγητα τσιγάρα ελλη
νικής και αλλοδαπής προέλευσης. 

Εξεταζόμενος ο δράστης ισχυρί- 
σθηκε ότι τα τσιγάρα ανήκουν 
στην Φιλιππίδου.

Σε έρευνες που έγιναν στην οικία 
της Φιλιππίδου, βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν 22 κούτες με αφορο
λόγητα τσιγάρα. Στο IX αυτοκίνητο 
του Γερμανού βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν 18 κούτες τσιγάρα.

Στα εμπορεύματα της Τζιρίδου 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δέκα 
κούτες τσιγάρων. Στο αυτοκίνητο 

του Ζαχαριάδη -ο οποίος διέφυγε 
τη σύλληψη- βρέθηκαν και κατα

σχέθηκαν 85 κούτες τσιγάρων. Α
παντα τα αυτοκίνητα μαζί με τα 
τσιγάρα κατασχέθηκαν και απε
στάλησαν για φύλαξη στην Ειδική 
Υπηρεσία Τελωνειακών Ερευνών 
Ανατολικής Μακεδονίας και θρά- 
κης.

"ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ· ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Συνελήφθησαν από άνδρες του 
Τμήματος Ηθών της Α σφ ά
λειας Αττικής για παραβάσεις 
του νόμου "Περί της ε ξ  αφροδι
σίων νόσων προστασίας και ρυθμί- 
σεω ς συναφών θεμάτων" και ε-

στάλησαν στον ε ισ α γγελέα  

Πλημ/κων Αθηνών οι: α) Νούνιες 
ντε Λος Σάντος Πάολα Ρακέλ 25 ε 

τών από την Ουρουγουάη, β) Πα- 
λούκου Κυριακή σύζυγος Ανδρέα 

Σειδόπουλου και γ) Μάρκου Ιωάννα 
του Κων/νου και της Μαρίας 19 ε 

τών. Οι τρεις γυναίκες κατελήφθη- 
σαν επ' αυτοφώρω σε μονοκατοι

κία του Ν. Κόσμου που λειτουρ
γούσε ως κρυφός οίκος ανοχής 
και συγκεκριμένα η δεύτερη των 
κατηγορουμένων να ενεργε ί α
σελγείς πράξεις με αστυνομικό 
της ανωτέρω υπηρεσίας που πα- 
ρουσιάσθηκε ως πελάτης αντί του 
χρηματικού ποσού των 20.000 δρχ. 

εκ των οποίων 6.000 κρατούσε η ί
δια και τα υπόλοιπα πήγαιναν στο 

ταμείο για την ιδιοκτήτρια του οί
κου ανοχής. Συγκατηγορούμενη 
των ανωτέρω για "Μαστρωπεία" 
τυγχάνει και η ιδιοκτήτρια και εκ- 
μεταλεύτρια του κρυφού οίκου α
νοχής, Μυλωνάκη Λαμπρινή του Α
ντωνίου και της Ειρήνης 44 ετών α
πό τον Αγ. Νικόλαο Κρήτης η οποία 
είχε προσλάβει τις τρεις γυναίκες. 
Για να έχει αυξημένη και σταθερή 
πελατεία ο κρυφός οίκος ανοχής 
διαφημιζόταν με αγγελίες σε διά
φορες εφημερίδες.

Τ' ΑΔΕΛΦΙΑ 
ΑΠ ' ΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ

Συνελήφθησαν από άνδρες της 
Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/ν- 
σης Ασφάλειας Αττικής δύο α
δέλφια μεγαλέμποροι ναρκωτικών 
οι οπο ίο ι ε ισήγαγαν και δ ιακ ι
νούσαν στη χώρα μας μεγάλες πο
σότητες κοκαΐνης. Συγκεκριμένα 
συνελήφθησαν οι: Τσουρούτας 
Ιωάννης και Ευγένιος γεννηθέντες 
στη Γαστούνη Ηλείας, άεργοι. Στην 
κατοχή τους βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν ποσότητα κοκαΐνης βά
ρους 1.580 γραμμαρίων, ένα περί
στροφο διαμετρήματος 38mm και 
μια ζυγαριά ακρίβειας κατάλληλη 
για ζύγιση ναρκωτικών. Οι συλλη- 
φθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγ
γελέα Πλημ/κων Αθηνών ο οποίος 
τους παρέπεμψε για κύρια ανάκρι
ση στην 4η Τακτική Ανακρίτρια.

ΠΑΖΑΡΕΜΑ ΚΟΚΑΪΝΗΣ
Για κοκαΐνη επίσης συνελήφθη

σαν από άνδρες της ανωτέρω υ
πηρεσίας οι: a l Ανδρικόπουλος 
Στέφανος του Θεοδώρου και της 
Δέσποινας γεν. το 1946 στην Κων
σταντινούπολη, χρυσοχόος και βΙ 
Μπογιαντζιάν Αριστείδης του Χα

ριλάου και της Αικατερίνης γεν. το 

1947 στην Κωνσταντινούπολη, επι

χειρηματίας. Η εντόπιση και σύλ
ληψή τους έγινε ύστερα από πλη

ροφορίες που είχαν περιέλθει σε 

γνώση της υπηρεσίας σχετικά με 
τη διακίνηση κοκαΐνης από τον 

Μπογιαντζίν που ήταν γνωστός ως 

"Ερρίκος". Σύμφωνα με την πληρο
φορία, προμηθευτής του Μπογια- 
ντζίν ήταν κάποιος Στέφανος, χρυ
σοχόος ο οποίος διατηρούσε κο
σμηματοπωλείο επ ί της οδού Νί
κης 50 στην Πλάκα. Οι δύο δρά

στες συνελήφθησαν στην Αθήνα 
κατά τη στιγμή της συναλλαγής. 
Στην κατοχή τους βρέθηκαν και 

κατασχέθηκαν: 400 γραμμάρια κο

καΐνης, μ ικροποσότητα ινδικής 
κάνναβης, μια ηλεκτρονική ζυγαριά 
α κρ ίβ ε ια ς , χρηματικό  ποσόν 
1.300.000 δραχμών και ένα ΙΧΕ αυ
τοκίνητο Opel Kadet.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ
Από άνδρες της Δίωξης Οικο

νομικών Εγκλημάτων της Δ/ν- 
σης Α σ φ άλεια ς  Αττικής συ

νελήφθησαν κατηγορούμενοι για 
πλαστογραφία οι: α) Ριγούτσης 
Λεωνίδας του Νικολάου και της 
Κυριακής γεν. το 1911 στην Κων

σταντινούπολη, μεσίτης, β) Βασιλό- 
πουλος Κωνσταντίνος του Δημη- 
τρίου και της Αφροδίτης γεν. το 

1931 στην Αθήνα, εργολάβος οικο
δομών και γ) Παληάς Παύλος του 
Ηλία και της Αφροδίτης γεν. το 
1935 στη Καστοριά, συνταξιούχος 
δημοσίου. Κατόπιν πληροφοριών 
ότι ο Ριγούσης καταρτίζει και δια
κινεί πλαστές επιταγές και ύστερα 
από πολυήμερη παρακολούθηση 

συνελήφθη ο Βασιλόπουλος, ο ο
ποίος μόλις είχε παραλόβει εντός 
κα φ ετέρ ια ς , στο κέντρο  της 
Αθήνας, από τον Ριγούτση, φάκελ- 
λο που περιείχε δύο πλαστές ασυ
μπλήρωτες επιταγές. Επίσης, την ί
δια ημέρα συνελήφθη στο ίδιο ση
μείο ο Παληάς ο οποίος και αυτός 
παρέλαβε από τον Ριγούτση έξ ι 
πλαστές ασυμπλήρωτες επιταγές 
διαφόρων τραπεζών. Στην κατοχή 
του Παληά βρέθηκε ικανός αριθ
μός πλαστών και πλαστογραφημέ- 
νων επιταγών.

Στη συνέχεια συνελήφθη και ο 
Ριγούτσης στην κατοχή του οποίου 
βρέθηκε μπλοκ με δύο φύλλα επι
ταγών ενώ σε γενόμενη έρευνα 
στην οικία του βρέθηκε και κατα
σχέθηκε μεγάλος αριθμός πλα
στών επιταγών.
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Από την προανάκριση προέκυψε 

ότι ο Ριγούτσης διακινούσε κατ' ε 
πάγγελμα και συνήθεια, μεγάλο α

ριθμό πλαστών ασυμπλήρωτων ε
πιταγών έναντι χρηματικού ανταλ

λάγματος. Επίσης διακινούσε και ε 
πιταγές από μπλοκ επιταγών που 

είχαν χορηγηθεί νόμιμα από τρά
πεζες σε διάφορους δικαιούχους 

οι οποίοι τις πουλούσαν στον Ρι- 
γούτση έναντι 100.000 - 150.000 
δραχμών το φύλλο και ο οποίος 
στη συνέχεια τις διέθετε τουλάχι

στον σε υπερδιπλάσια τιμή.
Επί πλέον προέκυψε και συμμε

τοχή στην παράνομη διακίνηση των 
πλαστών επιταγών των Νικολαϊδη 

Νικολάου ή Νικηφόρου και Παπα- 
δημητρίου Κωνσταντίνου οι οποίοι 
προμήθευαν τον Ριγούτση με πλα

στές επ ιταγές τ ις  οπο ίες που
λούσε αντί 20.000 - 30.000 δραχ
μές το φύλλο και του Ζαργανίτη 
Γεωργίου ο οποίος πουλούσε στον 
Ριγούτση γνήσιες επιταγές που εί
χε προμηθευθεί από την τράπεζα 
αντί 100.000 -150.000 δραχμών το 
φύλλο και ο οποίος τις διέθετε σε 
υπερδιπλάσια τιμή. Σε βάρος του 
συλληφθέντα Βασιλόπουλου Κων
σταντίνου εκκρεμούσε μεγάλος α

ριθμός καταδικαστικών αποφά
σεων συνολικής ποινής φυλάκισης 
επτά ετών και οκτώ μηνών για πλα
στογραφ ίες. Εκτιμάται ότι ο Ρι- 

γούτσης έχει διακινήσει στην αγο
ρά απεριόριστο αριθμό πλαστών 
επιταγών οι οποίες στη συνέχεια 
χρησιμοποιήθηκαν για απάτες.

Οι Ριγούτσης, Παπαδημητρίου, 
Παληάς και Νικολαϊδης, έχουν απα
σχολήσει κατ' επανάληψη τις α
στυνομικές και δικαστικές αρχές 
για απάτες και πλαστογραφήσεις. 
Σε βάρος δε των Νικολαϊδη και Πα- 
παδημητρίου, εκκρεμούν πολλές 

καταδ ικαστικές αποφ άσεις. Οι 
συλληφθέντες με την σε βάρος 
τους σχηματησθείσα δικογραφία 

οδηγήθηκαν στον ε ισ α γγελέα  
Πλημ/κων Αθηνών.

ΦΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ "ΔΟΣΗ" 
Από το Τμήμα Εγκλημάτων κα

τά ζω ή ς της Δ/νσης Α σφ ά
λειας Αττικής, εξιχνιάσθηκε η α
πόπειρα ληστείας μετά φόνου του 
Τεκελέ Γεωργίου του Ηλία, 63 ε 
τών που έγινε την 18-1-1996 στην 
οδό Σταδίου 48, στο χρυσοχοείο 
της Βασιλάκη Σοφίας. Δράστες ε ί
ναι οι: α) Κομιώτης Νικόλαος του 
Κωνσταντίνου και της Ειρήνης, γεν. 
το 1974 στη Αθήνα, β) Μούλιος

Δημήτριος του Παναγιώτη και της 
Ελένης, γεν. το 1978 στο Μαρούσι, 

γ) Koloday Teresa - Agatha του 

Francesco και της Barbara γεν. το 
1976 στην Πολωνία και δ) Σακελλα- 
ριάδης Χαράλαμπος του Δαμιανού 
και της Αγγελικής γεν. το 1976 

στην Αθήνα.
Οι παραπάνω δράστες εκ των ο

ποίων οι τρεις πρώτοι συνελήφθη- 
σαν ενώ ο τέταρτος παραδόθηκε, 

είναι τοξικομανείς και προκειμέ- 
νου να εξοικονομήσουν χρήματα 

για την αγορά ναρκωτικών ουσιών 
μπήκαν στο χρυσοχοείο με σκοπό 

να διαπράξουν ληστεία. Ο υπάλλη
λος του χρυσοχοείου τους απώ

θησε και προσπάθησε να ακινητο- 
ποιήσει τον Κομιώτη. Οι άλλοι δρά
στες προσπάθησαν να τον απο
σπάσουν και ο Μούλιος με καδρόνι 

χτύπησε το θύμα στο κεφάλι. Πέ- 
τυχαν το σκοπό τους και όλοι μαζί 

έφυγαν τρέχοντας.
Λίγο αργότερα μαζεύτηκαν στο 

σπίτι του Κομιώτη όπου τους επι- 
σκέφθηκαν οι α) Χριοτόπουλος Αν- 
δρέας του Ιωάννη και της Χαρί- 
κλειας, β) Μαχλουζής Κωνσταντί
νος του Ευαγγέλου και της Ελευθε
ρίας και γ) Αντωνιδάκη Ευγενία του 

Μιχαήλ και της Ευδοκίας οι οποίοι 
πληροφορήθηκαν όσα είχαν συμ

βεί. Εκεί έκαναν χρήση ναρκωτικών 
και παρέμειναν μέχρι τις πρωινές 
ώρες. Οι τελευταίοι τρεις κατηγο- 
ρούνται για υπόθαλψη εγκλημα
τιών και παράβαση του νόμου "περί 
ναρκωτικών".

ΟΞΥΘΥΜ ΟΣ 16ΑΡΗΣ
Από άνδρες τις ίδιας υπηρεσίας 

εξιχνιάσθηκε η διπλή ανθρωπο
κτονία των αδελφών, Καρακάση 
Βασιλικής 83 ετών και Περράκη 
Ολγας 81 ετών οι οποίες βρέθηκαν 
ν εκ ρ έ ς  στο δ ιαμέρ ισμά  τους 

στους Αμπελοκήπους. Δράστης εί
ναι ο ανήλικος Τ.θ. ο οποίος ομο
λόγησε την πράξη του και υπέδει
ξε τον τόπο που είχε πετάξει και 
βρέθηκε το μαχαίρι με το οποίο έ- 
πληξε τα θύματά του. Επίσης βρέ
θηκαν στο σπίτι του τα ρούχα που 
φορούσε όταν διέπραξε τις αν
θρωποκτονίες και στα οποία υπήρ
χαν κηλίδες αίματος.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς 
του περί τις 10.45 της 15-1-1996 
επισκέφθηκε τα θύματα στο σπίτι 
τους για να τους πληρώσει το ε 
νοίκιο δύο μηνών για το διαμέρι
σμα όπου διέμενε αυτός με την 
μητέρα του και τον ανήλικο αδελ

φό του. Τα θύματα του πρόσφεραν 
γλυκό και νερό και αφού τους πα
ρέδωσε τα χρήματα άρχισαν κατά 

τους ισχυρισμούς του να τον πα
ρατηρούν για τη διαγωγή του ό
πως αυτές την είχαν πληροφορη- 

θεί και να τον απειλούν ότι θα έκα
ναν έξωση στην οικογένεια του.

Ο δράστης απώθησε την Καρα
κάση και την έρ ιξε στο δάπεδο ε
νώ σύμφωνα πάντα με τη διήγησή 
του η Περράκη με ένα μαχαίρι που 
πήρε από την κουζίνα κινήθηκε ε 

ναντίον του. Αυτός αφού την αφό
πλισε, με το ίδιο μαχαίρι έπληξε 
και τα δύο θύματα πολλές φορές 
στο λαιμό και στο στήθος και με έ 

να βάζο πορσελάνης τις χτύπησε 
και τις δύο στα κεφάλια τους. Στη 
συνέχεια αφού έπλυνε τα χέρια 
του έφυγε τρέχοντας.

ΑΔΥΝΑΜΙΑ 
ΣΤΙΣ ΙΕΡΟΔΟΥΛΕΣ

Συνελήφθη ο Δαγλής Αντώνιος 
του Παναγιώτη και της Φωτεινής 
γεν. το 1974, σεσημασμένος για α
ποπλάνηση ανηλίκου και παράνομη 
οπλοφορία. Ο Δαγλής όπως ομο
λόγησε ε ίχ ε  πραγματοποιήσει 
τρεις ανθρωποκτονίες και πολλές 
απόπειρες.

Ο τρόπος που δρούσε ήταν ο 
εξής: Τις βραδυνές ώρες επιβίβα
ζ ε  στο φορτηγό αυτοκίνητό του, 
στην καρότσα του οποίου είχε το
ποθετήσει κρεβάτι, ιερόδουλες 
τ ις οπο ίες "ψάρευε" στις "ηιά- 
τσες" Κηφισού, Λ. Ποσειδώνος, και 

Σόλωνος και κατά τη διάρκεια της 
συνευρέσεως εντός του αυτο
κινήτου τις στραγγάλιζε ή αποπει- 
ράτο να τις στραγγαλίσει με τα χέ
ρια ή με σχοινί και μετά αφαιρούσε 
τα χρήματά τους. Συγκεκριμένα ο 
Δαγλής πραγματοποίησε τις παρα
κάτω ανθρω ποκτον ίες  ιερο 
δούλων:

1. Περί τα τέλη Οκτωβρίου 1992 
από την οδό Σέκερη στο Κολωνάκι, 
κατά τις νυκτερινές ώρες, επιβί
βασε σε κλεμμένο αυτοκίνητο, ιε- 
ρόδουλο, που χρησιμοποιούσε το 
μικρό όνομα, Καίτη, πλησίον της 
Αεροπορ ικής Μ ονάδας και την 
στραγγάλισε. Επειδή φοβήθηκε ότι 
τον είχαν δει όταν την επιβίβαζε 
στο αυτοκίνητο, αποφάσισε να ε
ξαφανίσει το πτώμα της. Πήγε στο 
σπίτι του, πήρε μαχαίρι, πριόνι, τρία 
παντελόνια, ένα σακάκι και σα
κούλες απορριμάτων και επανήλθε 
στον Καρέα όπου είχε αφήσει το 
πτώμα το οποίο έκοψε κομμάτια,

το τοποθέτησε μέσα στα ρούχα 
και στη συνέχεια σε σακούλες. 
Τρεις σακούλες άφησε στο Πολε

μικό Μουσείο, μία στην οδό Χάρι- 
τος και Πλουτάρχου στο Κολωνάκι 
σε χώρο σκουπιδιών, μία στην οδό 
Μαρκόνη στο Βοτανικό και μια σα
κούλα με το κεφάλι πέταξε στον 
Κηφισσό ποταμό. Στο Βοτανικό την 
27-10-1992 είχε βρεθεί το ένα πό
δι του θύματος και στο Πολεμικό 
Μ ουσείο  την 29-10-1992 είχαν 
βρεθεί μέλη του κορμού. Κατά το 

δράστη η ιερόδουλος ήταν ηλικίας 
περίπου 35 ετών, ξανθιά, μετρίου 

αναστήματος και μιλούσε σπαστά 
ελληνικά.

2. Από την "πιάτσα" της οδού Σό
λωνος στο Κολωνάκι στις 28-10- 

1995, επιβίβασε την Παναγιωτο- 
πούλου Ελένη του Ηλία, την οδήγη

σε σε χώρο σταθμεύσεως σχην ο
δό Χαρ. Τρικούπη όπου κατά τη 
διάρκεια της σαρκικής επαφής ε 
ντός του αυτοκινήτου, την στραγ
γάλισε με τα χέρια. Σκέφθηκε να 
ε ξα φ α ν ίσ ε ι το πτώμα της και 
κινήθηκε επ ί της Νέας Εθνικής Ο
δού Αθηνών - Λαμίας όπου σε α
γροτική περιοχή μετά τα διόδια 
Σχηματαρίου σταμάτησε και μ' ένα 
σιδεροπρίονο τεμάχισε το πτώμα. 
Τοποθέτησε τα κομμάτια σε σα

κούλες, πέταξε τα ρούχα σε ξερο- 
πόταμο και συνεχίζοντας την πο
ρεία του σταμάτησε στο χώρο 
στάθμευσης που βρίσκεται στο 
136.χλμ., πέταξε τα άκρα στη θά
λασσα και εναπόθεσε τον κορμό 

στην ακτή κάτω από το στηθαίο 
της οδού. Στη θάλασσα πέταξε και 
το σιδεροπρίονο και το μαχαίρι. Α 
πό τα προσωπικά της είδη κράτη
σε ένα σταυρό, τον οποίο είχε κα
τασκευάσει και της είχε χαρίσει ο 
πατέρας της και ο οποίος βρέθηκε 
μέσα στο αυτοκίνητό του.

3. Στις 25-12-1995 περνώντας α
πό την "πιάτσα" ιεροδούλων στον 
Κιφησσό επιβίβασε στο αυτοκίνη
τό του την Λαζάρου Αθηνά του Δη- 
μητρίου την οποία οδήγησε σε πά
ροδο της οδού Ορφέως και κατά 
τη διάρκεια της σαρκικής επαφής, 
σύμφωνα με τους ισχυρισμούς 
του, τον ειρωνεύτηκε για το μέγε
θος του μορίου του και στη συνέ
χεια τον ψέκασε στο πρόσωπο με 
σπρέϋ για ανεξήγητο λόγο και τον 
απείλησε με μαχαίρι. Τότε την 
στραγγάλισε με σχοινί και την πέ
ταξε έξω  από το αυτοκίνητο ημί
γυμνη αφού πήρε τα χρήματα που 
είχε στο τσαντάκι της. Μέσα στο
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αυτοκίνητο βρέθηκε το σπρέϋ που 

κατά τους ισχυρισμούς του χρησι
μοποίησε το θύμα.

ΟΙ ΑΠΑΓΩΓΕΙΣ...
Εξιχνιάσθηκε Τμήμα Εγκλημά

των κατά ζωής της Δ/νσης Α
σφάλειας Αττικής, η απαγωγή 

της Κουκέα Γεωργίας του Πανα

γιώτη η οποία απήχθη την 25-1- 
1996 και απελευθερώθηκε την 29- 

1-1996 αφού ο πατέρας της κατέ
βαλε λύτρα 49.400.000.

Δράστες είναι οι: α) Καμπούρης 
Πέτρος του Θεοφίλου και της Ου
ρανίας οδηγός ταξ ί βΙ Παπανικο- 
λάου Νικόλαος του Δημητρίου, ά
νεργος, γΙ Ζερβάκης Σπυρίδωνας 
του Ανδρέα, τυπογράφος, δ) Σαχι- 
νίδης Γεώργιος του Κων/νου, ιδιω
τικός υπάλληλος και ε) Μερασέ- 
ντογλου Μιχαήλ του Ανδρέα, επι
πλοποιός.

Από τις έρευνες και την προανά
κριση της ανωτέρω  υπηρεσίας 

προέκυψε ότι ο Καμπούρης, σεση
μασμένος για συνεργία σε ανθρω

ποκτονία και διακεκριμένες κλο
πές, γνώριζε τον Κουκέα Παναγιώ
τη από τον οποίο ε ίχε αγοράσει 
ταξί. Αφού συγκέντρωσε πληρο
φορίες για την οικονομική και την 
οικογενειακή του κατάσταση συμ

φώνησε με τους υπόλοιπους δρά
στες να απαγάγουν με σκοπό την 

καταβολή λύτρων, αρχικά τον γιό 
και αφού απέτυχαν σχέδιασαν την 
απαγωγή της κόρης του.

Για το σκοπό αυτό την έθεσαν σε 
παρακολούθηση επί ένα μήνα περί
που καταγράφοντας της κινήσεις 
της Τις απογευματινέςώρες της 
25-1-1996 την ακολούθησαν από 
το σπίτι της σε δύο φροντιστήρια 
που είχε μάθημα και περί τις 22:30, 
ώρα που στάθμευε το αυτοκίνητό 
της έξω  από το σπίτι της στο Ν. 
Ψυχικό με την απειλή όπλων οι Κα
μπούρης, Παπανικολάου και Σαχινί- 
δης επιβιβάσθηκαν στο αυτοκίνη
τό της και την οδήγησαν στο σπίτι 

του Μερασέντογλου, ενώ ο Ζερ
βάκης επέστρεψε από το Ψυχικό 
με την μοτοσυκλέτα που χρησιμο
ποιούσαν για την παρακολούθησή 
της.

Αμέσως μετά οι δράστες τηλε
φώνησαν στον πατέρα της απα- 
χθείσης, τον ενημέρωσαν για την 
απαγωγή της κόρης του και του 
ζήτησαν 400.000.000 δραχμές ως 
λύτρα για την απελευθέρωσή της. 
Ακολούθησαν πολλά τηλεφωνήμα
τα και διαπραγματεύσεις και κατέ

ληξαν τελικά στην καταβολή του 

ποσού των 49.400.000 δραχμών. 
Μετά από τηλεφωνικές οδηγίες 

το ποσόν παρεδόθη στους δρά
στες στο τούνελ που βρίσκεται 
στην πανεπιστημιούπολη Ζωγρά
φου.

Στις 29-1-1996 οι δράστες παρέ- 
λαβαν από το σπίτι του Μερσέντο- 
γλου, την απαχθε ίσα  και την 
οδήγησαν στο αυτοκίνητό της ό

που την άφησαν ελεύθερη. Τις η
μέρες της απαγωγής την φύλαγαν 

διαδοχικά οι τέσσερις πρώτοι που 
φορούσαν στο πρόσωπό τους 
κουκούλα για να μην τους αναγνω
ρίσει.

Ολοι οι δράστες συνελήφθησαν, 
ομολόγησαν την πράξη τους και α
ναγνωρίσθηκαν από την ποθούσα. 
Το μερίδιο των χρημάτων των Πα- 

πανικολάου και Σαχινίδη που ανέρ
χεται στο ποσόν των 20.300.000 

δραχμών βρέθηκε και κατασχέθη
κε στο σπίτι του Κοντοστεργίου Α 

ναστασίου, σερβιτόρου, στον ο
ποίο παρέδωσαν για φύλαξη.

Επίσης ποσόν 500.000 δραχμών 
ο Καμπούρης έδωσε στον ξάδελ- 
φό του Γρηγορόπουλο Δημοσθένη, 
οδηγό ταξί, ο οποίος τους εξυπη

ρέτησε στις μετακινήσεις.

ΣΠΕΙΡΑ ΑΛΒΑΝΩΝ
Εξαρθρώθηκε από άνδρες της 

Δίωζης Ναρκωτικών της Δ/ν
σης Ασφάλειας Αττικής, σπείρα 
Αλβανών εμπόρων ναρκωτικών και 
συνελήφθησαν πέντε άτομα στην 
Αθήνα και τη Σταμάτα Αττικής: α) 
Elmazi Astrit και της Minushe γεν. 
το 1954 στο Fier Αλβανίας, άνερ
γος, βΙ Elmazi Victor αδελφός του 
προηγουμένου, γ) Memos Dionisi 
του Jiorgio και της Vasi lika γεν. το 
1971 στη Χειμάρα Αλβανίας, δ) 
Idrizi Perparim του Dimi trag και 
της Janula γεν. το 1963 στο Fier 
Αλβανίας, άνεργος, εΙ Idrizi Andan, 

αδελφός του προηγουμένου.
Στην κατοχή των συλληφθέντων 

βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πο
σότητα ηρωίνης ενός κιλού αρί- 
στης ποιότητας, δύο κιλά ινδικής 
κάνναβης σε φούντα, χρηματικό 
ποσόν 2.920.000 δραχμών ως 
προερχόμενα από εμπορία ναρκω
τικών ουσιών και ένα IX αυτοκίνη
το.

Επικεφαλής της σπείρας ήταν ο 
πρώτος των συλληφθέντων ενώ 
τα ναρκωτικά τα έκρυβαν σε διά
φορες "καβάντζες" στη Σταμάτα 
Αττικής.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ...
Συνελήφθησαν από άνδρες του 

Τμήματος Ηθών της Α σφ ά
λειας Αττικής και απεστάλησαν 

συνοδεία στον αρμόδιο εισαγγε

λέα για παραβάσεις των νόμων 
'π ερ ί της ε ξ  αφροδισίων νόσων 

προστασίας και ρυθμίσεως συνα
φών θεμάτων", "περί ακολασίας', 

"περί αλλοδαπών" και "για διευκό
λυνση ακολασ ίας άλλων" οι: α) 

Μπογκντάνοβα Οξάνα του Ιβάν, 
γεν. το 1969 στην Ουκρανία, βΙ Κο- 

ροβιένκο Λίλια του Λεονίντ, γεν. το 
1963 στην Ουκρανία, γ) Σαφρόνι 

Μαργκαρίτα του Βασίλη, γεν. το 
1976, γεν. στη Μολδαβία, 61 Πλιε- 

τενιούκ Λίλια του Μανώλη, γεν. το 
1969 στη Μολδαβία, εΙ Χατζηνέβα 
Ναταλίτου Δημητρίεβνα, γεν. το 
1966 στην Ουκρανία και στ) Τσβιέ- 

ταβα Βαλεντίνο του Μανώλη, γεν. 
το 1967 στη Μολδαβία.

Οι ανωτέρω κατελήφθησαν επ' 
αυτοφώρω μέσα στο επ ί της οδού 
Κέλσου 6 ΙΠαγκράτι), στην Αθήνα 
διαμέρισμα μονοκατοικίας, το ο

ποίο διαφημιζόταν ως ινστιτούτο 
αισθητικής και λειτουργούσε ως 

κρυφός οίκος ανοχής και συγκε
κριμένα η δεύτερη εκ των κατηγο

ρουμένων να ενερ γε ί ασελγείς

πράξε ις με αστυνομικό που πα- 

ρουσιάσθηκε εκε ί ως πελάτης αντί 

του χρηματικού ποσού των 20.000 
δραχμών.

Η πρώτη των κατηγορουμένων υ
ποδεχόταν τους πελάτες, παρου
σ ίαζε τ ις κοπέλες, εξηγούσε το 

πρόγραμμα στους πελάτες και έ 
παιρνε τα χρήματα.

Συγκατηγορούμενη των ανωτέ
ρω και για τις ίδ ιες αιτίες καθώς 
και για παράβαση του άρθρου 349 
παρ. 3 του Π.Κ. 'περ ί μαστρωπείας" 
και "για στέρηση άδειας λειτουρ
γίας ινστιτούτου αισθητικής" η ο
ποία τυγχάνει ιδιοκτήτρια και εκ- 
μεταλεύτρια του κρυφού οίκου α

νοχής Αντζίνα Ευαγ. Μαρία α.λ,σ. η 
οποία είχε προσλάβει τις ανωτέ
ρω ως μασέζ, ενεργώντας δε κατ' 
επάγγελμα και εκ κερδοσκοπίας 

προήγαγε στην πορνεία και εξω 
θούσε στη διαφθορά αυτές η ο
ποία κατά την ώρα του ελέγχου α

πούσιαζε. Για να έχει σταθερή πε
λατεία ο κρυφός οίκος ανοχής δια
φημιζόταν με αγγελίες σέ εφημε

ρίδες. □

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/νος Κούρος

ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ
ΣΑΛΟΝΙ

ΝΥΦΙΚΩΝ - ΒΑΙΓΠΣΤΊΚΩΝ
Μεγάλη ποικιλία σε όλα τα είδη 

γάμου και βάπτισης
ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εγνατίας 30 - 1ος όροφος, τηλ. 512 378

-Α
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Γροιλανδία είνα ι το με

γαλύτερο ν η σ ί του κό
σμου και γ ο  χαρακτηριστικό i n s  

είνα ι ότι το 85% τη5 συνολ ική  έ
κτασης καλύπτεται από πάγο. Το 

μέσο βάθος αυτού του πάγου ε ί

ναι 1500 μ. ενώ σε πολλέ ί πε- 

ρ ιοχέ ί φτύνει τα 3000 μ.

ην ανακάλυψ η  τη5 με
γαλύτερη* πλημμύρα* α

νέφεραν οι επιστήμονε5 τον Ια
νουάρ ιο 1993 που έγ ιν ε  ποτέ 
στην ιστορία. Συνέβη πριν από 

18.000 χρόνια, όταν έσπασε το 
φράγμα πάγου που περιέβαλλε 
μια λίμνη, στα όρη Αλτάι τη* Σι
βηρία*. Υπολογίζεται ότι αυτή η 
λίμνη ε ίχε  μήκοί 120 χλμ. και 
βάθος 760 μ. Η ροή του νερού 
που απελευθερώθηκε ε ίχ ε  βά
θος 490 μ. και έρεε με ταχύτητα 
160 χλμ/ώρα.

ο μεγαλύτερο ενεργό η
φαίστειο ε ίνα ι το Λ/Ιάουνα 

Λόα στη Χαβάη, με Θόλο μήκου* 
120 χλμ, και πλάτου* 103 χλμ. με 
ροή λάβας  που καταλαμβάνει 
περισσότερο από 5.125 τεραγω- 
νικά χλμ, του νησιού. Η κοιλότητα 
του κρατήρα του, το Μοκουα- 
γουέοργουεο ε ίνα ι 150-180 μέ
τρων. Εχει ύψος 4.170 μέτρα και 
πραγματοποιεί μια έκρηξη κάθε 
4 1/2 χρόνια από το 1843 με πιο 
πρόσφατη τον Απρίλιο του 1984.

υψηλότερη θερμοκρα
σ ία  υπό σκιά  που έχ ε ι 

καταγραφεί ποτέ είνα ι 58 Κελ- 
σίου, στο Αλ 'Αζιζιγ ιάχ τη ί Λιβύης 
(υψόμετρο 111 μέτρα), crris 13 
Σεπτεβρίου 1922. Το ρεκόρ χα
μηλής θερμοκρασίας υπό σκιά - 
89,2 Κελσίου  καταγράφηκε στο 
Βοστόκ, Ανταρκτική (υψόμετρο 
3419 μέτρα) στΐ5 21 Ιουλ ίου  
1983.

is περισσότερε* βροχερές 
ημέρες έ χ ε ι το Μάουντ 

Γουάι-έιλ-έιλ (1569 μέτρα), στο 
Καουάι, στη Χαβάη με 350 βρο

χερέ* μ έρ ε ί το χρόνο. Την πιο 
μεγάλη σε διάρκεια ξηρασία πέ
ρασε το Ντεζιέρτο ντε Ατακάμα, 
στη Χιλή για 400 περ ίπου χρόνια 

μέχρι το 1971.

ι π ιο βαρείς  κόκκοι χαλα
ζιού  που έχουν καταγρα- 

φεί, ζύγιζαν 1 χλγ. και αναφέρ

θηκε πω ς σκότωσαν 92 άτομα 
στη Γκοπαλγκάνγ, μια συνοικία 
του Μπανγκλαντέ*, arts 14 Απρι
λ ίου του 1986.

ι κατοικίε5 στο μεγαλύτερο 
υψόμετρο, σ 'όλο τον κό

σμο, βρίσκονται στα Ινδο-Θιβε- 
πανά σύνορα, στο Μ παζίζι, Μά
να nas. Το υψόμετρο εκ ε ί είναι 
5990 μ. Τον Απρίλιο του 1961 α
νακαλύφ θηκε κατο ικ ία  τρ ιών 
δωματίων σε υψόμετρο 6.600 μ., 
στο κέρο Λουλαίλάκο στα σύνο
ρα Αργεντινή* - Χιλής, που π ι
στεύεται ότι χρονολογείται από 
την π ρο κο λομ β ια νή  π ερ ίο δ ο  

γύρω στο 1480. Εχει αναφερθεί 
ότι ένας ανώνυμος συνοικισμό* 
πάνω στο Τέ-λι-μο του νοτίου Θι
βέτ  β ρ ίσ κ ε τα ι σ ε υψ όμετρο 
6.019 μ.

ο α κρ ιβ ό τερο  ιδ ιω τ ικό  
σπίτι, το Ασκοτ Πλέις, ε ί

ναι ένα σπίτι του 18ου αιώνα, με 
πάρκο 9.876 στρεμμάτων, στο Α
σκοτ στην Αγγλία, που πουλήθη
κε το Μάρτιο του 1990 για 19 ε- 
κατ. λ ίρ ε ί στερλίνεί.

μεγαλύτερη πυραμ ίδα 
και το μεγαλύτερο μνη

μείο που κατασκευάστηκαν, ε ί
να ι η Κουετζακότλ στην πόλη 
Τσολούλα ντε Ριβαντάμπια, 101 
χλμ. νοτιοανατολικά τη ί πόλη* 
του Μεξικού. Εχει ύψο* 54 μ. και 
η βάση τη* καλύπτει π ερ ίπου  
182 στρέμματα. Ο συνολικό* τη* 
όγκο* υπολογίζεται σε 3.300.000 
κυβ. μ. και συγκρ ίνετα ι με τα 
2.500.000 κυβ. τη ϊ πυραμίδα* 
του Χέοποί. Η χρονική περ ίοδο ί 
κατά την οποία χτίστηκαν πυρα

μ ίδες  στο Μ εξικό ήταν μεταξύ 
του 2ου και 6ου αιώνα μ,Χ

ίποτα δεν απέμεινε από 

τους "Κρεμαστούς  
Κήπους' τη ί βασίλισσας Σεμίρα- 

μης στη Βαβυλώνα, στο σημερινό 
Ιράκ, που χτίστηκαν από το 600 

π .Χ

ο χρυσελεφάντινο - μαρ
μάρινο άγαλμα του Διόί, 

που φιλοτέχνησε ο Φ ε ιδ ία ς  τον 
5ο π.Χ. αιώνα, στην Ολυμπία, 
ύψουί 12 μ. καταστράφηκε τε
λ ε ία ν  σε μια φωτιά στην Κων
σταντινούπολη.

ο άγαλμα του Απόλλωνα, 
θεού του Ηλιου, ύψουί 35 

μ. ο περίφημο* "Κολοσσό* τη5 
Ρόδου” που κατασκευάστηκε από 
τον "Χάρτη τη ί Λίνδοι/' το 292 - 
280 π .Χ  καταστράφηκε τελείω* 
το 224 π .Χ  από ισχυρότατο σει
σμό.

ο ψηλότερο άγαλμα είνα ι 
το "Μητέρα Γη" ένα τερά

στιο γυναικείο σώμα από τσιμέ
ντο, στο λόφο Μαμάγιεφ, έξω  α
πό το Βόλγκογκραντ, στη Ρωσία. 
Σχεδιάστηκε το 1967 από τον Γιε- 
βγέν ι Βούτσετιτ* σε ανάμνηση 
τ η ί μάχη* του Στάλ ινγκραντ 
(1942-1943). Το άγαλμα από τη 
βάση του μέχρι την κορυφή του 
ξίφους που σφ ίγγει στο δεξί του 
χέρι, έχει ύψος 82,30 μ.

έλος, ο "Φάρος τη* Αλε
ξάνδρεια*", ο ψηλότερο* 

φάρο* του Α ρ χα ίου  Κόσμου, 
ύψουί 122 μ. που κατασκευάστη
κε από τον "Σώστρατο τη* Κίν- 
δο ιΛ  το 270 π .Χ  σε σχήμα πυ- 
ραμίδοί και από λευκό μάρμαρο, 
στο νησί Φάρος τη* ακτήί Ελ I- 
σκαντάριγια, στην Αλεξάνδρεια 
τη ί Αιγύπτου, καταστράφηκε ο
λοκληρωτικά από σεισμό το 1375 
μ,Χ

ο μεγαλύτερο rc ixos του 
κόσμου ε ίνα ι το Μεγάλο

Τείχος (Σινικό) τη* Kfvas, που τε
λ ε ίω σ ε  ε π ί τη* βασ ιλεία* του 
Τσιν - Σιχ - Χουάνγκ - Τι (221 - 
210 π.Χ). Εχει μήκοί 3.460 χλμ. 

π ερ ίπου  3 φ ορ έ ί το μήκοί τη* 
Αγγλία* και 2.860 χλμ. επ ιπλέον 
διακλαδώσει*. Το ύψος του ποι

κ ίλλε ι από 4,5 cos 12 μ. και το πά- 
xos του ξεπερνάει τα 9,8 μ. Α
πλώ νετα ι από το Σανχάικουαν 
στον κόλπο Ποχάι ως το Γιούμεν- 
κουαν και το Γιανγκ - κουάν και 
επ ιδ ιορθωνόταν μέχρι τον 16ο 

αιώνα. Περίπου 51,15 χλμ. του 
reixous καταστράφηκαν μετά το 
1966 και μέρο ί του τείχους ανα
τινάχτηκε γ ια να δημιουργηθεί 
χώρος γ ια  φράγμα, τον Ιούλιο 
του 1979. ΣΤΙ5 6 Μαρτίου 1985 
μια αναφορά από την Κίνα  υπο
στήριξε ότι μετά από καταμέτρη
ση διάρκεια* 5 χρόνων, αποδεί
χθηκε ότι το συνολικό μήκοί ήταν 
9.980  χλμ .Τον Ο κτώ βρ ιο  του 
1990 πληροφορηθήκαμε ότι με

τά από δύο χρόνια προσπαθειών 
ο Λ ιν Γιουντιάν έγινε ο πρώτο* 
άνθρωποί που περπάτησε το Σι
ν ικό  Τ ε ίχο5  α π 'ά κρ η  σ 'άκρη , 
κα λύπ τοντα ί απόσταση 5500 
χλμ.

πρώ τη αναπαράσταση 
λαβύρ ινθ ου  βρ ίσ κετα ι 

σε μια πήλινη π ινακίδα που βρέ
θηκε στην αρχαία Πύλο και χρο
νολογείται από το 1200 π.Χ. Ο 
μεγαλύτερο* λαβύρινθοί, φτιαγ
μένος από θάμνους, στον κόσμο, 
βρίσκεται στο Λόγκλιτ κοντά στο 
Γουόρμινστερ Γουίλτ* στην Αγ
γλία. Εχει μονοπάτια 2,72 χλμ. με 
16.180 θάμνου*. Ανο ιξε oris 6 
Ιουνίου 1978 και έχει διαστάσεΐί 
116 χ 57 μ. Ο λαβύρινθοί στη Βί
λα Πισάνι, στο Σταρ, στην Ιταλία 
στον οπ ο ίο  "χάθηκε" ο Ναπο
λ έω ν  το 1807, έχε ι μήκο ί δια

δρόμων 6,4 χλμ. □

Επιμέλεια:
Π.Υ. Μαρία Μπρακούλια
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Μόνιμες Στήλες

Για tis ελεύθερες ώρες
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 4·

2 4· 4·

3

4 + 4* 4·

5 + 4· 4*

6 4·

7 4* 4· 4·

8 + 4· 4·

9 4- 4·

10 + 4· 4*

11 4·

12 4· 4*

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

9) Συντελεστής επιτυχίας.

10) Ανορθόγραφο άλλα - Αντωνυμία - Αγαπητοί συγγενείς Ιαιτ.Ι.

111 Ελληνας σκηνοθέτης που πέθανε - Πυρά χωρίς αρχή.

12) Είχε κάποτε την αγοραστική της αξία - Γνωστοί Σοβιετικοί πύραυ

λοι - Μαθηματικό σύμβολο.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ο πεθερός: Ενδιαφέρεσαι για την κόρη μου ή για την προίκα της;

Ο γαμπρός: Αδιαφορώ τελείως για την προίκα της.

Ο πεθερός: Τότε ξεκουμπίσου από εδώ, δεν θέλω βλάκες στην οικο

γένεια μου!
*  *  *

Ταξιδεύοντας μια οικογένεια με τραίνο:

Παιδί Μπαμπά, τι είναι αυτό;

Μπαμπάς: Δεν ξέρω παιδί μου.

Παιδί Μπαμπά τι είναι εκείνο το μεγάλο;

Μπαμπάς: Δεν ξέρω παιδί μου.

Παιδί Μπαμπά πού πηγαίνουμε τώρα;

Μπαμπάς: Δεν ξέρω παιδί μου.

Μαμά: Σταμάτα πια, κούρασες τον μπαμπά να τον ρωτάς συνέχεια. 

Μπαμπάς: Ασε το παιδί να μαθαίνει!

1) Ιερό οικοδόμημα - Παρουσιάζεται... στρατιωτικά.

2) Διεθνής Ενωση Αστυνομικών (αρχικά - ξεν.Ι - Αρβανίτικη άρνηση - 

Παλιός Υπουργός εξωτερικών του Ισραήλ.

3) Φαγητά επιτρεπτά σε περίοδο εγκράτειας.

4) Μισθολογικός όρος (αρχικά) - Φ ιλοξενεί πλοία.

51 Λίγα χωρίς.,,λίγα - Δίφθογγος - Ιδια, όμοια (γεν.).

6) Μεγάλη υδάτινη έκταση - Η μεγάλη ...κουράζει.

71 'Το τραγούδι της..." μουσικό έργο του Μάλερ - Μισή Σόσα - Πρώην 

Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων - Απαγορεύει (αντίστρ.).

8) Πολιτική υπόσχεση - Τους δημιουργούν και τα στενά παπούτσια.

91 Ξένο απόθεμα - Μεταφορικό μέσο.

10) Μονά χωρίς αρχή - Αρχαία ονομασία του ποταμού Βόλγα - Ανα- 

φέρονται και για τη γρίπη Ιαιτ.).

111 Χαρακτηρίζονται μετά από σύγκριση (αντίστρ) - Είδος ψαριού 

Ιαιτ.Ι.

121Ό  Ιωάννης ο τ ί τ λ ο ς  παλιάς ελληνικής ταινίας - Παρομοιάζει. 

ΚΑΘΕΤΑ

*  *  *

Στην Αστυνομία:

- Εχασες τη γυναίκα σου και θέλεις να σου την βρούμε;

- Οχι, βέβαια. Δε με νοιάζει και πολύ!...

- Τότε γιατί ήρθες;

- Γιατί αν γυρίσει και μάθει πως δεν έκανα τίποτα για να την βρω... αλ

λοίμονο μου!
* · *

Ενας μεθυσμένος συλλαμβάνεται για διατάραξη της κοινής ησυχίας. 

Οδηγείται στο Τμήμα και ακολουθεί η συνηθισμένη ανάκριση:

- Παντρεμένος; τον ρωτάει ο αξιωματικός υπηρεσίας.

- Ναι. Με ...γυναίκα!

- Μπα, μας ειρωνεύεσαι κιόλας;

- Εγώ; Κάθε άλλο...

- Τότε τι μας λες πως είσαι παντρεμένος με γυναίκα; Μ ε τ ί ήθελες 

να είσαι; Με γάτα;

- Οχι... Αλλά το διευκρινίζω γιατί η αδερφή μου είναι παντρεμένη με 

άνδρα!

1) Ελέγχονται από το κράτος - Συνεχόμενα γράμματα.

2) Αναφέρεται και τέτοια Υπηρεσία - Αξεσουάρ αυτοκινήτου.

3) Κι έτσι το κεφάλι - Χώρα της Βαλτικής.

4) Ομοια γράμματα που δείχνουν ποιότητα - 'Τα χωρατά είναι τ' ...του 

καβγά' - Παροιμία.

51 Είδος πλεούμενου (με άρθρο) - Δύο φωνήεντα που δεν κάνουν δί

φθογγο.

61 Ενδιαφέρει φίλαθλους (ξεν.) - Το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό βρα

βείο.

71 Είδος λουλουδιού (καθ.) - Εάν, όταν δεν είναι όταν.

8) Αρθρο - Παιδική ημιστρατιωτική ομάδα της Αρχαίας Σπάρτης - Το 

ίδιο με το 5α οριζόντια.

ΑΥΓΗ

ΝΟΖΙ - WVZ - VNW 21

VdA - ZHdHlNOd 11 'ZAOIA - AZ - W V  01 'VIEOVOIZIV ’6 'ϋ * W1 - 

01 δ 'VWV - ZOWZVI L dVXZO - dOXZ 9 'OV - VNAOXZH 5 'INOXV - W

>  v iN o e ia  - vdvx ε Ί ζ ν ι - Hxuvdx z 'gv - za io ivzra i :v iae vx

NVZ-ZOIVI9 21 'OdAVJ- 
VNIZV ■ l L 'ZAOI - Vd - ONV Ό l 'IIVWV - XO iZ '6 'ZAOWXVO 9 WH - VI 

- ZV - ZHJ L 'VdAO - ZONV3XO 9 'ZHZI - AV - IJ S 'ZOWdO - V1V > 'VN 

-VllZOXVdVZ ε 'NOW  - VXZ - VUI 2 WdV - VIZHVXX3 · l :VUNOZIdO

Επιμέλεια: Ανθ/μος Kuv/νος Κατσινούλας
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Μόνιμες Στήλες

Η αλϋπλογραφία μας

□
ΓΙΑ  ΤΗΝ

Α Χ Τ Τ Ν Ο Μ ΙΜ  ΕΠ Ιβ ΙΔ Ρ Η Χ Η

Ε Ο  Αρχ/κas Νικόλαος Ntdvtes του Τμήματος Τροχαίας Ν. Ιω- 

ν ίas, ευχαρ ιστε ί θερμό το Διοικητή και Υποδιοικητή τη5 Τρο- 

xa fas Ν. loovfas Αστυν. Υπ/ντή κ. Παναγιώτη Οικονομόπουλο 

και Αστυν. Α ’ κ.Παναγιώτη Γόγουλο αντιστοίχου καθώς ε π ί

σης και <5Aous <5aous ενδ ιαφέθηκαν και τον βοήθησαν στο 

πρόβλημα uyc ias που  αντιμετώπισε από  τροχαίο ατύχημα 

που συνέβη πρόσφατα στη Μεταμόρφωση.

Ε Ο  Δ/ντής του 9ου Λυκείου  Αθήνα$ κ. Δημήτριο ί Μ ελ ιγκώ νης 

εκφ ρά ζε ι n s 9ερμέ$ του ευ χα ρ ισ τώ  npos το Διοικητή και 

όλο το Προσωπ ικό του Αστυν. Τμήμακ« Ακρόπολην για την 

όμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων 

του χώρου έξω  από το σχολε ίο  rous.

0  Ο κ . Χρήστοί Γκουλιάνο$ k<5toikos Λόριooas, ευχαρ ιστεί την 

Ελληνική Αστυνομία και ιδ ια ίτερα rous: Αστυν. Β' Δημήτριο 

Διαμαντή, Υπαστυνομο Α' Κων/νο Γραμούλη, Αρχ/κα Γεώργιο 

Σακκά και τον Αστυφ. Ιωάννη Ευαγγελίδη που υπηρετούν 
στο Τμήμα Tpoxa ias Ιωαννίνων, γ ια την άμεση κινητοποίησή 

rous και τη βοήθεια  που πρόσφ εραν στο γ ιο του Νικόλαο, ο 

onofos ε ίχ ε  τραυματιστεί πρόσφατα στον επαρχιακό δρόμο 

Ιω αννίνω ν-ΚονΠ χπρ και χάρη στη γρήγορη κινητοποίηση 

τη$ Acnuvopias και την έγκαιρη μεταφορά του στο Νοσοκο

μ ε ίο  Ιω αννίνω ν σώ θηκε από βέβα ιο  θάνατο.

ΕΙ ο Νομάρχης Κοζάνης κ. n0oxos Μητλιάγκας εκφ ράζε ι τη 

συγκίνηση και την ευγνωμοσύνη όλων των σεισμόπληκτων 

κατοίκων τη$ περιοχή5 npos τον Αστυν. Δ/ντή Ιωαννίνων κ. 

Ηλία  Κροκίδη και rous συνεργάτε$ του, γ ια  την πρόσφατη 

πρω τοβουλία  rous να στηρ ίξουν ηθικά και υλικά rous σει

σ μ ό π λ η κ τ ο ί τη$ Νομού.

Ε  ο Πρόεδρο5 και το ΑΣ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

του 110ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας ευχαριστεί θερμά ό
λο  το προσω π ικό  του AT. Κυψέλη5 για τη μεγάλη ευαισθη

σία, κατανόηση και ενδ ιαφ έρον που επέδε ιξε, δεή/ovras ά

μεση λύση - εντό5 εικοσιτετραώρου- στο σοβαρό πρόβλημα  

ασφάλειας των μαθητών του Σχολικού Συγκροτήματος που 

απασχολούσε το Σύλλογο τρ ία  ολόκληρα χρόνια.

ΕΙ ο πατέρας του μικρού Κωστάκη που ε ίχ ε  απαχθε ί πρόσφα

τα κ. Αρ ιστείδη5 Δαλάκα5, έστε ιλε την παρακάτω  ευχαρι

στήρια επ ιστολή npos τον Υπουργό του Υ.Δ.Τ καθα» και τον 

Αρχηγό τη$ Ελληνική5 Αστυνομίας: "Η σύζυγό5 μου και εγώ  

εκφ ράζουμε ns 9ερμότερε$ ευχαριστίε5 μα5 npos την Ελη- 

ν ική Αστυνομία γ ια τη σύλληψη των κακοπο ιώ ν που απήγα- 

yav oris 14 Σεπτεμβρ ίου  1995 το γ ιο μας κώστα, έξω  από 
την ο ικ ία  pas. Μ ε την παρούσα  επ ιστολή επιθυμούμε να δια

βιβάσουμε την βαθ ιά μας ευγνωμοσύνη στο Διοικητή και ό

λους rous 0v6pos του Τμήματος Ανθρωποκτονιών o is  Ασφα- 

Aoias At t ic s . Παρακολουθήσαμε βήμα npos βήμα dAes rous 

tis  προσπάθειε5. Το αποτέλεσμα που ε ίχ ε  η πολυήμερη αυτή

αναζήτηση, ελπ ίζουμ ε ότι θα αποτρέψει κάθε επ ίδ ο ξο  μι

μητή τέτοιων ενεργε ιώ ν και π ιστεύουμε ότι δεν θα αντιμε

τω π ίσ ε ι άλλη ο ικογένεια την ψ υχική  ταλα ιπω ρ ία  που υπο- 

στήκαμε εμεί$. Α ξ ίζ ε ι σε 0Aous έπαινος."

ΕΙ Ο κ. Kovrovdaios Νικόλαος κάτοικος Λαμίας, α ισθάνεται την 

ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά τον Ανθ/μο κ. Γεώργιο Παλα- 

μιώτη και rous Αρχ/κες κ.κ. Χρήστο Καραχάλιο και Χρήστο 

Μ παλάφα γ ια  το ενδ ιαφέρον και το ζήλο  που επ ιδ ε ίξα ν ε  σε 

υπόθεσή του. Συγκεκριμένα, σε πρόσφατο τροχα ίο  ατύχημα, 

με θύμα οδηγό το γ ιο του Αθανάσιο, που έγ ινε στο 5ο χιλό- 

μετρο n is  Εθνική5 οδού Λ αμ ία5 -Καρπενησ ίου , ο οδηγό$ 

γεωργικού ελκυστήρα με το οπο ίο  συγκρούστηκε το αυτοκί

νητό του, έφ υγε α φ ή ν ο ν ^  α β ο ή θ η τ ο ι το γ ιό  του και rous 

συνεπιβάτε5 του. Οι ανωτέρω  αστυνομικο ί με άμεσες και ε- 

π ίμονε5 προσπάθειε5, βοήθησαν rous τραυματισμένου5 για 

την έγκαιρη μεταφορά rous στο νοσοκομείο  και σε ελάχιστο 

χρόνο-μέσα σε μια ώρα μόνο- συνέλαβαν το δράστη.

Ε  Σε δελτίο τύπου που εξέδω σε πρόσφατα η Ενωση Αστυνο

μ ικών Υπαλλήλων Ηρακλείου εκφ ρά ζε ι την ικανοπο ίησή  τη5 

για τη χορήγηση υλ ικο ιεχν ικώ ν μέσων στον Νομό rous από 

το Υπουργε ίο  Δημ. Τάξης τα οπο ία  θα συμβάλουν στο έργο 

τη5 AcjTuvopias γ ια  την καταπολέμηση του εγκλήματο5 και 

την υπεράσπ ιση των ατομικών και κο ινω ν ικώ ν αγαθών.

Ε  Σε επιστολή του npos τον Αρχηγό ^s Ελληνική5 Αστυνομ ίας 

ο κ. Β α σ ίλ ε ς  Γεωργακόπουλθ5 - Ανπδήμαρχο5 Α νδραβ ίδας 

πατέρας του δολοφονηθέντος στις 26/11/1985 Αρχιφύλακα 

Νικολάου Γεωργακόπουλου γράφει: "Κύριε Αρχηγέ, αν και 

π ιστεύω  ncas ο xp0vos σας ε ίνα ι πολύτιμος και πω ς η επ ι

στολή μου αυτή θα σας δημιουργήσει ένα πρόσθετο βάρος, 

εν τού το ι ε ίμα ι υποχρεωμένος να σας αποστε ίλω  την πα 
ρούσα μου επιστολή, προκειμένου να oas εκφ ράσω  ns θερ- 

p0s ευχαριστίες μου γ ια  το έκδηλο ενδ ιαφ έρον n is  υπηρε- 

σ ίας σας προς τα θύματα του καθήκοντος "τέκνα” τη5 Ελλη- 

νική5 Αστυνομία5. Αφορμή γ ια  την ενέργειά  μου αυτή απετέ- 

λεσε ένα  δημοσίευμα - αναφορά προς τους νεκρούς τη$ Ελ- 

ληνική5 Αστυνομίας θύματα του καθήκοντος στο φύλλο του 

Ο κτω βρ ίου έτους 1995 του Περιοδ ικού ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙ

ΘΕΩΡΗΣΗ. Γιατί όσο και να π ροσπαθε ί η Κο ινω ν ία  του σήμε

ρα να σβήσει κάποιε5 ηθικέ$ a fio s  και α ρ χ ές  δεν θα κατα

φ έρει τελικά να μη σταθεί με ευλάβεια  και με τον απαιτούμε- 

νο σεβασμό στα ιδανικά και oris αρετές τη$ ελληνικής φυλής. 

Γιατί όσο και να θέλε ι ο xp0vos να φ έρ ε ι τη λησμονιά, ο θά

νατος ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ γ ίνετα ι φ ω τεινό μετέωρο  και έρχεται πά

ντα να θυμ ίζε ι πω ς η ζω ή  τους δεν τελε ιώ νει μέσα στον υγρό 

τάφο. Ξεφυλλίζοντα5 κι εγώ  το παραπάνω  έντυπο  και βλέ- 

novras το γ ιό μου, ανάμεσα σε άλλα πα ιδ ιά  - θύματα των 

απάνθρωπω ν τρομοκρατών - ξεπερνώντας κάθε π ίκρα  και 

απογοήτευση, ένο ιωσα υπερηφ άνεια  διαβάζοντας στο σχό

λ ιο πω ς τα άγουρα αυτά παιδ ιά με τη θυσ ία  ^ s  πολύτιμη5 

ζω ής τους, της λεβεντιάς και της νιότη5 τους πρόσθεσαν ένα 

λ ίθο  πολύτιμο στην ιστορία της Ελληνική5 Αστυνομίας και ε- 

ν ίσ χυσ αν  συγχρόνου  αυτούς που έμε ιναν  με δύναμη και 

θάρρος γ ια  να συνεχίσουν το κο ινω φ ελές έργο τους. Τελειώ 

νοντας κ. Αρχηγέ, επ ιθυμώ  και πάλι να σας εκφ ράσω  τις θερ

μές και άπειρες ευχαριστίες μου γ ια  την αναφορά αυτή του 

περ ιοδ ικού στα θύματα του καθήκοντος και να σας ευχηθώ  

υγεία  και κουράγιο προκειμένου να επ ιτελε ίτε  - όλη η ο ικο

γένεια  τη$ Ελληνική$ Α σ τυ νο μ ία  - με επ ιτυχ ία  το επ ίπ ονο  

και επ ικ ίνδυνο  έργο σας υπέρ του κο ινωνικού συνόλου". □

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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■ ΚΩΔ.: S6D 016. Φωτεινότητα: 20.500 κεριά. Μήκος: 49.2 cm. Διάμετρος 4cm. Τιμή: από lfLOOtf 15.210

ΚΩΔ.: S6C 016. Φωτεινότερα: 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 14.000 13.140

■ ΚΩΔ.: S3C 016. Φωτεινότητα: 13.500 κεριά.
Μήκος: 27.5cm. Διάμετρος 3 cm. Τιμή: από 1$,30ϋ 11.970

■ ΚΩΔ.: S2C 016. Φωτεινότητα: 8.200 κεριά.
Μήκος: 22.5cm. Διάμετρος 3 cm. Τιμή: από LL800 10.620

Maglite Μ2Α 
Mini Φακός

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

I ΚΩΔ.: Μ 2Α01Η. 
Τιμή: α π ό  9 .J j0 6 ' '8 . 1 9 0

Οι Κώνοι1
Οι κώνοι της MAGLITE προσαρμοζάμενοι 
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 ΗΠΑ και άλλων χωρών.

I ΚΩΔ.: ASXX 08Β. 
Τιμή: από L79<r 1.611

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

/VliThita
Ο Μ ΙΛΟ Σ 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 L-791T 1
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ΚΟΥΠΟΝΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Maglite Μ2Α 
Mini Φακός

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

■  ΚΩΔ.:Μ 2A01C.
Τιμή: από fU-OtT"8.190

■  ΚΩΔ.: GT SS 
Τιμή: από 32«90ίΓ 29.610

L e a th e r m a n  T o o l:  
Τ ο  π ο λ υ ε ρ γ α λ ε ίο

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.

B u s h n e l l  Κ υ ά λ ια  8 x 4 0
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 συοτημάτοιν 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 2££0 lf 20.610

ΚΩΔΙΚΟ Ι ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

Παρακαλούμε αποστείλαχε το κουπόνι στη διεύθυνση: Mi-Thita Όμιλος Επιχειρήσεων,
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ I  Ειρήνης 31β, Ν. Φάληρο, 185 47, ή στείλτε το με fax στο 48.11.321

ΤΟΥΣ ^Παρακαλώ αποστείλαχε μου ταχυδρομικά, με αντικαταβολή, τα παρακάτω μοντέλα, με έκπτωση 10%:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ 

ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ >
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΔΟΣ: ...... ...... ΑΡΙΘΜ: ΠΟΛΗ:

TAX. ΚΩΔ: ΤΗΛ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΗΛΙΚΙΑ: Π18 - 25, D25 - 35, D35 - 45, D45 - 55, D55 και άνω ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέφετε το/τα προϊόν/-τα ηου αγοράσατε σε 15 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής, στην περίπτωση που 

αλλάζετε γνώμη για οποιονδήηοτε λόγο, και εμείς θα σας επιστρέφουμε τα χρήματά σας. Επιβαρύνεστε με τα έξοδα επιστροφής, ενώ τα έξοδα αποστολής δεν εηιστρέφονται.
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ 18%



Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η
Μ Η Ν Ι Α Ι Ο  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο  Τ Ο Υ  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ  Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ  Τ Α Ξ Η Σ  

Αριστοτέλους 175, 112 51, Αθήνα

Διευθυντής: Αστ/μος Α' Χρηστός Μακρής, Αρχισυντάκτης: Αστ/μος Β' Γεώργιος Μπούρχας, 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 Χονδροματιδης, Γραμματεία: Υπαστ/μος Δ ' Κων/νος Δανούσπς, 

Π.Υ. Μαρία Κωνσταντοπούλου, Π.Υ. Μαρία Μπρακούλια, Π.Υ. Κων/νος Πλευριτάκης, Διαχείριση: Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη, Διεκπεραίωση: ΠΎ. Γεώργιος Βόλης, 

Π.Υ. Φώτιος Μακροζαχόηουλος, Φωτογραφίες: Αρχ/κας Μιχάλης Ραφτόπουλος, Αστ/κας Αθανάσιος Καλούδης, Αστ/κας Ευάγγελος Παπατσίμπας.

Τηλίφωνα: Δ/ντής: 8672.573, Αρχισυντάκτης: 8654.654, Συντάκτες: 8674.230, Γραμματεία: 8676.401, Διαχείριση: 8655505, Διεκπεραίωση: 8677.074, Fax: 8676.63: 

Φιλμς - Μοντάζ - Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία: Π Η Γ Α Σ Ο Σ  Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η  & Ε Κ Τ Υ Π Ω Τ Ι Κ Η  Α.Ε., Μπενάκη & Αγ. Νεκταρίου - Χ α λ ά ν δ ρ ι .

Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" δέχεται για δημοσίευση άρθρα, μελέτες και επισημάνσεις που είναι πρωτότυπες, προέρχονται 

από μετάφραση ή αποτελούν διασκευή πάνω σε θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα την Αστυνομία και την Κοινωνία μας 

γενικότερα. 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. 

Επισημαίνεται ότι -εφόσον υπάρχει δυνατότητα- προτιμόται η αποστολή κειμένων γραμένων σε δισκέτα ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

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 μετρητοίς 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 

διακόπτεται η συνεργασία με το διαφημιζόμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι για καταχώριση διαφημίσεων ή για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στη 

Γραμματεία του περιοδικού (τηλ. 8678.401).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Επιθυμώ να με εγγράψετε 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:

(Υπογραφή)
[Για άμεση αποστολή επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 8677.074.
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Ο Ι Ν Ε Ο Ι  Υ Π Α Ρ Χ Η Γ Ο Ι  
Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ

Τα Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, με Πρόεδρο τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγο Αθανάσιο Βασιλόπουλο και με μέλη δύο Ανπστρατήγουςγους του Στρατού Ξηρός συνήλθε την 6-3-1996 
και έκρινε διατηρητέο τον Β' Υπαρχηγό Ανπστράτηγο Χαράλαμπο Σκίτσα ο οποίος καταλαμβάνει τη θέση του Α' 
Υπαρχηγού.
Την επομένη 7-3-1996 συνήλθε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής 

Αστυνομίας Αθανάσιου Βασιλόπουλου και με την συμμετοχή του Α’ Υπαρχηγού Αντιστρατήγου Χαράλαμπου Σκίτσα 
και ενός Ανπστρατήγου του Στρατού Ξηράς, έκρινε τους Υποστρατήγους και προήγαγε στο βαθμό του Ανπστρατήγου 
τον Υποστράτηγο Ιωάννη Καρακωντίνο που καταλαμβάνει τη θέση του Β’ Υπαρχηγού. Οι κ.κ. Υπαρχηγοί, τοποθετήθη
καν ως Προϊστάμενοι, ο μεν πρώτος στον Κλάδο Αστυνομίας, Τάξης και Ασφάλειας, ο δε δεύτερος στον Κλάδο 
Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Σκίτσας
Α’ Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας

Γεννήθηκε στην Καλλιθέα Δωρίδος Φωκίδος το έτος 1936.
Κατετόγη στην τ. Αστυνομία Πόλεων το έτος 1961.
Αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το έτος 1967.
Διετέλεσε Επιθεωρητής Αστυνομίας Δυτικής Μακεδονίας, Διευθυ

ντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής καθώς και Γενικός 
Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής.
Είναι έγγαμος με τη Μαρία Παπαδοπούλου και πατέρας τριών 

παιδιών: του Θανάση, απόφοιτου του Μαθηματικού Τμήματος του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, του Δημήτρη, Σημαιοφόρου του Πολεμικού 
Ναυτικού και της Βασιλικής, φοιτήτριας του Χημικού Τμήματος του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αντιστράτηγος Ιωάννης Καρακωντίνος
Β’ Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1939.
Κατετόγη στην τ. Χωροφυλακή το 1958.
Αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το 1968.
Το 1988, εκπαιδεύθηκε στην Αστυνομική Ακαδημία του ΒΑΤΟΝ 

ROSE της Λουϊζιάνα των Η.Π.Α. σε θέματα κρατικής ασφάλειας.
Αποστρατεύθηκε το Μάρτιο του 1992 ως Αστυνομικός Διευθυντής. 

Επανήλθε στο Σώμα το Δεκέμβριο του 1993 με το βαθμό του Υπο
στρατήγου και τοποθετήθηκε Γ εν. Αστυν. Διευθυντής Θεσσαλονίκης, 
θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι της προαγωγής του σε Ανπστρά
τηγο (6-3-96), οπότε και κατέλαβε τη θέση του Β’ Υπαρχηγού.

Είναι έγγαμος με την Πασχαλίνα Κύρτσου και πατέρας δύο θυγα
τέρων της Ιωάννας, πτυχιούχου της Σχολής Χημικών του Πανεπιστη
μίου Αθηνών και της Κατερίνας φοιτήτριας της Ιατρικής στο Πανεπι
στήμιο Ηρακλείου Κρήτης.

ϊ  ^ ι \ Έ?




