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Αυτό το μήνα

□  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η
I  Τ ο  ν έ ο  σ ύ σ τη μ α  π ρ ό λ η ψ η ς  - κ α τ ά τ α ξ η ς

κα ι ε κ π α ίδ ε υ σ η ς  τ ο υ  Α σ τ υ ν ο μ ικ ο ύ  π ρ οσω π ικού 1 4 0
Με την ψήφιση του Ν. 2226/94, ο οποίος αποτελεί αναμφισβήτητα 

σταθμό στην ιστορία του Αστυνομικού θεσμού στην Ελλάδα και εφαρ

μόζεται από το εκπαιδευτικό έτος 1995 - 1996 επήλθαν ριζικές αλλα

γές τόσο στον τρόπο εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και 

ιδιωτών και αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών όσο και στον τρόπο 

εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης σε όλες τις Σχολές του Σώματος.

H  Α ν α μ ό ρ φ ω σ η  π ε ιθ α ρ χ ικ ο ύ  δ ικ α ίο υ
α σ τ υ ν ο μ ικ ο ύ  π ρ ο σ ω π ικ ο ύ ................................................... 1 4 4

Με το Προεδρικό Διάταγμα 22/1996, γίνεται συστηματική κατάταξη 

σε ενιαίο κείμενο των διόσπαρτων διατάξεων που αφορούν το πει

θαρχικό δίκαιο του αστυνομικού προσωπικού και εισόγονται ρυθμίσεις 

και καινοτομίες με τις οποίες τούτο καθίσταται, στο σύνολό, του πε

ρισσότερο εύχρηστο, λειτουργικό και αποκεντρωτικό.

Η  Το  δ ίκ α ιο  Δ η μ ο σ ία ς  Τ ά ζ ε ω ς  σ τη  Ν ο μ ι κ ή .................... 8 0
Το Υπουργείο Δημ. Τάξης επανέφερε στην επικαιρότητα το ζήτημα 

της διδασκαλίας του Δικαίου Δημοσίας Τάξεως στις Νομικές Σχολές.

Ε κ π α ιδ ευ τ ικ ή  α ν α β ά θ μ ι σ η ...................................................  1 4 8
Η Αστυνομία, όχι μόνο ως επαγγελματικός χώρος πρόληψης και κα

ταστολής της εγκληματικότητας, αλλά και ως σύνολο ανθρώπων κατα

ξιωμένων από το ευρύτερο κοινωνικό σώμα πρέπει να εισέλθει και αυτή 

σε μια νέα τροχιά ανοδικής πορείας.

ΙΒ  " Α ν α το μ ία " , " Φ υ σ ιο λ ο γ ία "  κα ι " Θ ε ρ α π ε υ τ ικ ή "
τ ο υ  ε γ κ λ ή μ α τ ο ς  σ τ ις  σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς  κ ο ιν ω ν ίε ς  . . .  1 5 Q

Επί μακράν, η εγκληματικότητα αντιμετωπίζετε μόνο βάσει μεταφυ

σικών, ηθικών ή πολιτικών αντιλήψεων, χωρίς να στρέφεται το ενδια

φέρον προς τη φύση και τα αίτια του κοινωνικού αυτού φαινομένου.

Η Π α ν α γ ία  ω ς  π ρ ότυπ ο π ο λ ιτ ικ ή ς  δ ια κ ο ν ία ς
τ η ς  ο ρ θ ό δ ο ξ η ς  γ υ ν α ίκ α ς .........................................................1 5 2

Αν το πρότυπο της αρχαιοελληνίδας ήταν η Αθηνά, η παρθένος θεά 

της σοφίας, είναι αναμφισβήτητο ότι το καθολικό παράδειγμα για την 

ορθόδοξη γυναίκα κάθε εποχής είναι η Παρθένος Μαρία, με τα άπειρα 

ονόματα τα ενδεικτικά για τους Ορθοδόξους αρετής, ελέους, μεγα

λοσύνης, αγιότητας, συμπαράστασης, γενναιοδωρίας και προστασίας.

Ε μπ όριο  φ ιλ ε λ λ η ν ισ μ ο ύ .........................................................1 5 4
Η Αγγλία είχε επιχειρήσει από το 1823 κάποια ανεξαρτητοποίηση της 

πολιτικής της απέναντι στην Ελλάδα. Η πρωτοβουλία απέβλεπε κατ' 
αρχάς στην προστασία της βρεταννικής ναυτιλίας στην Ανατολική Μ ε

σόγειο. Τον ίδιο καιρό προχώρησε ένα ακόμα βήμα. Ενίσχυσε την κίνη

ση για τη χορήγηση δανείου στην Ελλάδα. Ηταν μιά κερδοσκοπική και 

ταυτόχρονα πολιτική επιχείριση. Το δάνειο που πρόσφεραν πρόθυμα 

οι Βρεταννοί και με αγωνία προσδοκούσαν οι Ελληνες, νομιμοποιούσε 

τις αγγλικές επεμβάσεις.

Α σ τ υ ν ο μ ικ ή  Ε π ιθ εώ ρ η σ η - 1 3 8  - Μ ά ρ τ ιο ς  1 9 9 6



ΕΠ ΙΘΕΩΡΗΣΗ
Μ ά ρ τ ι ο ς  I 9 9 6

Β Κ α λό  σ ου τ α ξ ίδ ι ,  Ο δ υ σ σ έ α ..................................................... 1 5 6
Μια άγρυπνη συνείδηση που φώ τιζε με το λύχνο του άστρου του 

τους δρόμους του ενστίκτου και της περισυλλογής, γυρεύοντας με 
πάθος μια μεταφυσική λύτρωση, προς τα εκε ί που "θάλλουν αλληλέγ

γυες η ζωή και η ποίηση", χωρίς να θυσιάζει τη μια για την άλλη.

Β  Π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ή φ ο ρ ε ίς  α γ ω γ ή ς ......................................... 1 5 8
Ο άνθρωπος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σήμερα ως απομονωμέ

νο ον, που αναπτύσσεται ανεξάρτητα από το περιβάλλον του, βασιζό
μενο μόνο στις εσωτερικές του δυνάμεις και τις έμφυτες κλίσεις του.

Β  Π α ρ ο υ σ ία σ η  υ π η ρ εσ ία ς : Α .Δ . Κ ο ζ ά ν η ς .....................1 6 0
Ψηλά στα βόρεια μετερίζια του Ελληνισμού, σε μέρος προσήλιο και 

απάνεμο είναι κτισμένη η Κοζάνη, αρχόντισσα της Δυτ. Μακεδονίας και 

διοικητικό - δικαστικό - πνευματικό και συγκοινωνιακό της κέντρο.

Β Α ε ρ ό σ α κ ο ς : α σ φ ά λ ε ια  ο δ η γ ο ύ  κα ι σ υ ν ο δ η γ ο ύ  . . 1 6 8

, Ε θν ικ ό  Ισ τ ο ρ ικ ό  Μ ο υ σ ε ί ο ....................................................1 7 6
Συνεχίζοντας τη "γνωριμία μας" με τα Μουσεία της Αθήνας, η ματιά 

μας σταματά στον περίβολο της Παλιάς Βουλής, όπου βρίσκεται το "Ε
θνικό Ιστορικό Μουσείο.

Β Μ ε γ ά λ η  Σ α ρ α κ ο σ τ ή ................................................................... 1 8 0
Πάνω απ' όλα η Μεγάλη Σαρακοστή είναι ένα πνευματικό ταξίδι που 

προορισμός του είναι το Πάσχα, "η Εορτή Εορτών". Είναι η προετοιμα

σία για την "πλήρωση του Πάσχα, που είναι η πραγματική Αποκάλυψη".

Β  Ο μ ιλ ο ς  Φ ίλ ω ν  Α σ τ υ ν ο μ ία ς  Β ο ρ ε ίω ν  Π ρ ο α σ τ ίω ν  1 8 2
Πριν από σαράντα χρόνια, δηλαδή μέσα στο 1955, ιδρύθηκε για πρώ

τη φορά στην Κηφισιά ο Ομιλος Φίλων Χωροφυλακής.

Β  Ε ίκο σ ι σ υ μ β ο υ λ έ ς  γ ια  τ η  δ ι α τ ρ ο φ ή ............................... 1 8 4
V  Π α γ κ ό σ μ ια  Η μ έ ρ α  Κ α τ α ν α λ ω τ ώ ν .................................... 1 8 6

Β Μ ό ν ιμ ε ς  σ τή λ ε ς
Ε π ικ α ιρ ό τ η τ α ........................................................................................1 7 0
Ια τ ρ ικ ά  θ έ μ α τ α ...................................................................................1 8 8
Χ ρ ο ν ο γ ρ ά φ η μ α ...................................................................................1 8 9
Ισ τ ο ρ ικ ή  ε π ι θ ε ώ ρ η σ η ................................................................... 1 9 0
Γ ε γ ο ν ό τ α  κα ι σ υ μ β ά ν τ α .............................................................. 1 9 2
Υ π η ρ εσ ια κ ά  ν έ α  ..............................................................................1 9 4
Α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α ...................................................................................1 9 7
Γ ν ω ρ ίζ ε τ ε  ό τ ι ...................................................................................1 9 8
Ε λ ε ύ θ ε ρ ε ς  ώ ρ ε ς ............................................................................. 2 0 2

Το εξώφυλλό μας: Το κρυφό σχολειό {λεπτομέρεια από τον ομώ
νυμο πίνακα του Νικολάου Γκύζη)

Οπισθόφυλλο: Αθανάσιος Διάκος (ψηφιδωτό της Ελλης ΒοϊλαΙ

Μ ά ρ τ ιο ς  1 9 9 6 - 1 3 9  - Α σ τ υ ν ο μ ικ ή  Ε π ιθ εώ ρ η σ η



_________________________ Το νέο σύστημα εκπαίδευσης________________________

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
M e την ψήφιση του Ν. 2 2 2 6 /9 4 , ο  οποίος απ οτελεί αναμφισβήτητα σ ταθμό  στην ιστορία του Αστυνομικού θεσ μ ο ύ  

στην Ελλάδα και εφ α ρ μ ό ζετα ι από το εκπαιδευτικό έτο ς  1995  - 1 99 6  επ ήλθαν ριζικές α λ λ α γ ές  
τόσο στον τρόπο εισ α γω γή ς ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και ιδιωτών και αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών  

όσ ο και στον τρόπο εκπ αίδευσ ης και μετεκπ αίδευσής των σ ε ό λ ε ς  τις Σ χο λές  του Σώματος.
(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος).

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης που έχουν την αρμο
διότητα συντονισμού, εποπτείας, μέ
ριμνας και ευθύνης για την εκπαίδευ
ση, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση 
του προσωπικού της Ελληνικής Αστυ
νομίας είναι οι κατωτέρω:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜ ΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχει ως 

αποστολή την εκπόνηση και την πα
ρακολούθηση της υλοποίησης του ό 
λου εκπαιδευτικού προγράμματος 
του αστυνομικού και πολιτικού προ
σωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 
1ο Τμήμα Εκπαιδεύσεων 2ο Τμήμα 
Μετεκπαιδεύσεων. 4ο Τμήμα Εκπαι
δευτικών Μελετών.

Στελεχώ νετα ι από Αστυνομικό και 
Πολιτικό Προσωπικό και χειρίζεται τα 
θέματα εκπαίδευσης και μετεκπαί
δευσης του Αστυνομικού και Πολιτι
κού Προσωπικού του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης, εκπαιδευτικών απο
στολών και αδειών στο εσωτερικό και 
εξωτερικό.

Μεριμνά για:
- τον διορισμό των καθηγητών σε ό

λες τις Σχολές της Αστυνομικής Ακα
δημίας.

-την επιλογή, έκδοση και προμήθεια 
των διαφόρων εκπαιδευτικών συγ
γραμμάτων και εκπαιδευτικών βοηθη
μάτων.

- για την οργάνωση και διεξαγωγή ό
λων των εισιτηρίων και προαγωγικών 
εξετάσεω ν που προβλέπονται από 
τους οικείους Κανονισμούς του Σώ
ματος.

- τον προσδιορισμό των αναγκών 
των Σχολών σε μέσα, αίθουσες και 
λοιπούς χώρους.

- φροντίζει για την διαρκή σωματική 
αγωγή και εξάσκηση του Αστυνομι
κού προσωπικού στην αυτοάμυνα και 
τη σκοποβολή.

- εκπονεί όλα τα εκπαιδευτικά προ
γράμματα.

- έχει επίσης ως αρμοδιότητα τη με
λέτη των διαφόρων εκπαιδευτικών 
συστημάτων και μεθόδων και την α
νταλλαγή εμπειριών με τις αντίστοι
χες υπηρεσίες των Ξένων Αστυνο
μιών.

Η διδασκαλία των Δοκίμων Υπαστυ- 
νόμων και Αστυφυλάκων πραγματο
ποιείται σύμφωνα με προγράμματα 
που εκδίδει το 4ο Τμήμα Εκπαιδευτι
κών Μελετών της Διεύθυνσης Εκπαί
δευσης.

Για τη διδασκαλία των μαθημάτων 
διορ ίζοντα ι ως καθηγητές ή εκπαι
δευτές που ανήκουν στις εξής κατη
γορίες:

α. Αστυνομικό προσωπικό και Πυρο
σβεστικό προσωπικό του Υπουργείου 
μας.

β. Δημόσιοι Υπάλληλοι και λειτουρ
γοί και υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 
και στρατιωτικοί.

γ. Διδακτικό και ερευνητικό προσω
πικό των Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκ
παιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας.

δ. Ημεδαποί ή αλλοδαποί ιδιώτες ε 
πιστήμονες, τεχνικοί, ειδικοί και καθη
γητές ξένων γλωσσών.

Στους δόκιμους των αστυνομικών 
σχολών δύναται να αναπτύσσονται, 
υπό μορφή διαλέξεων, θέματα γενι
κού ή ειδ ικού ενδ ιαφ έρ οντος , που 
σχετίζονται με την αποστολή τους και 
διευρύνουν την εγκυκλοπαιδική τους 
μόρφωση. Επίσης δύναται να προ
γραμματίζοντα ι επ ισκέψεις και εκ
δρ ομές  σε χώρους υπηρεσιακού, 
αρχαιολογικού, επιστημονικού ή πο

λιτιστικού ενδιαφέροντος.
Με το γενικό πρόγραμμα εκπαίδευ

σης, το οποίο καταρτίζετα ι από τη 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται 
η διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος και ο 
χρόνος διδασκαλίας για κάθε εξάμη
νο,

ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜ ΙΑ
Η Αστυνομική Ακαδημία έχει έδρα- 

δρα την πρωτεύουσα του Κράτους. 
Σ χολές  Π αρα ρτήμ ατα  ή Τμήματα 
αυτής είναι δυνατόν να εδρεύουν και 
να λειτουργούν και σε άλλες πόλεις 
της Ελληνικής Επικράτειας.

Εξομοιούται με Επιθεώρηση Αστυ
νομίας και υπάγεται στο Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης. Σ' αυτήν υπάγονται:

α. Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής 
Αστυνομίας.

β. Η Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής 
Αστυνομίας.

γ. Η Σχολή Μ ετεκπαίδευσης - Επι
μόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας.

δ. Η Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού.

ε. Η Υποδιεύθυνση Θρησκευτικού.
Η Αστυνομική Ακαδημία έχει ως α

ποστολή την εκπαίδευση, μετεκπαί
δευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση 
όλων των κατηγοριών και βαθμών του 
προσωπικού του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης, εκτός του Πυροσβεστι
κού.

ΣΧΟ ΛΗ ΑΞ ΙΩ Μ Α ΤΙΚ Ο Ν
Ιδρύθηκε με το Ν. 1481/84, από την 

έναρξη εφαρμογής του οποίου κα- 
ταργήθηκαν τα Σώματα Ελληνικής 
Χωροφυλακής και Αστυνομ ίας Πό
λεω ν και οι μ έχρ ι τ ό τ ε  λ ε ιτ ο υ ρ 
γούσες Σχολές Αξιωματικών Χωρο- 
φυλακής.και Υπαστυνόμων.

Α σ τ υ ν ο μ ικ ή  Ε π ιθ ε ώ ρ η σ η ______________________________________ - 1 4 0  -_________________________________________________ Μ ά ρ τ ιο ς  1 9 9 6



Το νέο σύστημα εκπαίδευσης

- Η Σχολή Αξιωματικών της Ελλη
ν ικής Α σ τυ νο μ ία ς  ε δ ρ ε ύ ε ι στην 
Αθήνα, λειτουργεί σε επίπεδο Αστυ
νομικής Δ ιεύθυνσ ης και υπάγεται 
στην Αστυνομική Ακαδημία.

Αποστολή της Σχολής είναι η εκπαί
δευση των Δοκίμων Υπαστυνόμων. Η 
εκπαίδευση αποβλέπει στην άρτια ε 
παγγελματική κατάρτιση, τη γενική 
μόρφωση και την κατάλληλη σωμα
τική και ψυχική προετοιμασία των εκ
παιδευόμενων, ώστε να καταστούν ι
κανοί αξιωματικοί της Ελληνικής Α
στυνομίας.

Η Σχολή Αξ/κών Ελληνικής Αστυνο
μίας, είναι ισότιμη με τις Σχολές των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
της Χώρας και τις αντίστοιχες Παρα
γωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνά
μεων.

Οι πτυχιούχοι της Σχολής Αξιωματι
κοί δικαιούνται να συμμετέχουν στις 
κατατακτήρ ιες εξετά σ ε ις  που διε- 
νεργούντα ι για τη φοίτηση σε άλλα 
Α νώ τατα  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα , 
προς απόκτηση και άλλου πτυχίου, υ
πό ο ρ ισ μ ένες  π ροϋπ οθέσεις που 
προβλέπονται από τις κείμενες δια
τάξεις και από τις αποφάσεις κάθε Α
νώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Η εκπαίδευση των Δοκίμων Υπαστυ
νόμων καλύπτει τους εξής τομείς:

α. της εθνικής, ηθικής και αστυνο
μικής διαπαιδαγωγήσεως.

β. της νομικής και διοικητικής επι
στήμης.

γ. της αστυνομικής επιστήμης και 
μεθοδολογίας.

δ. της κοινωνικής, εγκυκλοπαιδικής 
και Γενικής Μορφώσεως.

ε. Της Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού 
και Αυτοπροστασίας.

στ. Του χειρισμού των όπλων.
Η εκπαίδευση είνα ι θεωρητική και 

πρακτική.
Η φοίτηση των δοκίμων Υπαστυνό

μων στη Σχολή διαρκεί οκτώ εξάμηνα 
και χωρίζεται σε τέσσερα εκπαιδευτι
κά έτη. Οι προερχόμενοι από το Σώ
μα της Ελληνικής Αστυνομίας εγγρά- 
φονται οτο 2ο έτος (Γ εξάμηνο).

Το εκπαιδευτικό έτος διαρκεί από 
1η Σεπτεμβρίου μέχρι το τέλος Ιου
λίου του επόμενου έτους και διαιρεί
ται σε δύο αυτοτελή εξάμηνα.

Το Α εξάμηνο αρχ ίζε ι την 1η Σε
π τεμβ ρ ίου  και λή γ ε ι την 15η Φε
βρουάριου. Μέσα στο χρόνο αυτό

δ ιενεργούντα ι και οι τακτικές γρα
πτές εξετάσεις.

Το Β' εξάμηνο αρχίζει την 15η Φε
βρουάριου και λήγει τον Ιούλιο με την 
έναρξη της άδειας θερινών διακο
πών. Μέσα στο χρόνο αυτό δ ιενερ- 
γούνται και οι τακτικές γραπτές εξε 
τάσεις.

Το Α' 15ήμερο Σεπτεμβρίου κάθε 
εκπαιδευτικού έτους, αντί του τακτι
κού προγράμματος εφαρμόζεται για 
τους δοκίμους των Β', Γ  και Δ’ τάξεων 
έκτακτο πρόγραμμα διαλέξεων, εκ
παιδευτικών επισκέψεων, εκδρομών, 
βολών, πρακτικών εφαρμογών, πρα
κτικών ασκήσεων. Παρόμοιο πρό
γραμμα, εφ αρμόζετα ι στους δοκί
μους των A', Β' και Π τάξεων κατά το 
μήνα Ιούλιο.

Πρακτική εκπαίδευση είναι δυνατό 
να γ ίνετα ι και κατά τη διάρκεια του 
τακτικού προγράμματος, για μικρά 
χρονικά διαστήματα. Η πρακτική εκ
παίδευση γ ίνετα ι στις Δ ιευθύνσεις 
των Κλάδων και τις λοιπές Διευθύν
σεις του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης και στις Υπηρεσίες της Γ ενικής Α
στυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Οι ειοαγόμενο ι στη Σχολή παρου
σιάζονται την ημερομηνία που καθο
ρίζεται με διαταγή του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Οι Δόκιμοι Υ- 
παστυνόμοι διαμένουν και σιτίζονται 
εντός της Σχολής. Η εκπαίδευση ε ί
ναι κοινή μεταξύ ανδρών και γυναι
κών.

Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι που προέρ
χονται από ιδιώτες, κατά τη διάρκεια 
της εκπαίδευσής τους, λαμβάνουν 
τις αποδοχές του μη εκπληρώσαντος 
τις σ τρατιω τικές  υπ οχρεώ σεις Α
στυφύλακα.

Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ιδιώτες που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι
κές τους υποχρεώσεις με την είσοδό 
τους στη Σχολή υποβάλλονται στη 
βασική στρατιωτική εκπαίδευση νεο 
συλλέκτων.

Οι Δόκιμοι Υπαοτυνόμοι που δ ια
γράφονται από τη Σχολή λόγω απο
βολής, απολύσεως ή παραιτήσεώς 
τους υποχρεούνται να εκπληρώσουν 
όλες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις 
σύμφω να με τ ις  δ ια τά ξ ε ις  του 
Ν.1763/1988 “Στρατολογία των Ελ
λήνων".

Στους Δόκιμους διδάσκονται τα α
κόλουθα μαθήματα:

Α' ΕΤΟΣ
Μαθήματα με βαθμό: Στοιχεία Ποινι

κού Δικαίου, Στοιχεία Ποινικής Δικο
νομίας, Εισαγωγή στην Επιστήμη του 
Δικαίου, Στοιχεία Εγκληματολογίας, 
Στοιχεία Ανακριτικής, Στοιχεία Κοινω
νικής Ψυχολογίας, Οργανισμός - Κα
νονισμοί Ελληνικής Αστυνομίας, Α
στυνομ ική Πρακτική, Τουρ ισμός - 
Τουριστική Νομοθεσία, Αγορανομία, 
Ελληνική Φιλολογία.

Μαθήματα χωρίς βαθμό: Κοινωνική - 
Επαγγελματική Αγωγή - Δεοντολογία, 
Στρατ. Ποιν. Νομοθεσία, Ιστορία της 
Αστυνομίας στην Ελλάδα, Πρώτες 
Βοήθειες, Τεχνολογία Αστυνομικών 
Εφαρμογών, Τοπογραφία - Σχεδια- 
γραφία, Μηχανολογία - Οδήγηση Αυ
τοκινήτου, Οπλοτεχνική - Σκοποβολή, 
Α υτοάμυνα, Ασκήσεις Πυκνής Τά- 
ξεως, Σωματική Αγωγή - Αθλητισμός.

Β' ΕΤΟΣ
Μαθήματα με βαθμό: Ποινικό Δίκαιο, 

Ποινική Δικονομία, Συνταγματικό Δί
καιο, Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές - 
Ενοχικό - Ο ικογενειακό), Εισ,αγωγή 
στην Εγκληματολογία, Εισαγωγή στην 
Κοινωνιολογία, Εισαγωγή στην Ψυχο
λογία, Πολιτική Ιστορία Νεότερης Ελ
λάδος, Αστυνομία Δημόσιας Ασφά
λειας, Ειδικοί Ποιν. Νόμοι, Αυτοπρο
στασία - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, 
Ξένη Γλώσσα (Αγγλική - Γαλλική).

Μαθήματα χωρίς βαθμό: Κοινωνικό - 
Πολιτιστικά Ζητήματα, Συναθροίσεις - 
Συγκεντρώσεις - Αστυν. Επιχειρήσεις, 
Πληροφορική, Οπλοτεχνική - Σκοπο
βολή, Αυτοάμυνα, Ασκήσεις Πυκνής Τά
ξης, Σωμ. Αγωγή - Αθλητισμός, Χορός.

Γ  ΕΤΟΣ
Μαθήματα με βαθμό: Ποινικό Δίκαιο, 

Ποινική Δικονομία, Διοικητικό Δίκαιο, 
Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο - Κληρο
νομικό), Κοινωνική Ψυχολογία, Κοινω
νικός Ελεγχος του Εγκλήματος, Ανα- 
κριτική, Δημ. Διεθνές Δίκαιο, Εισαγωγή 
στην Πολιτική Οικονομία, Επιστημο
νική Αστυνομία, Τροχαία, Αυτοπρο
στασία - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, 
Ξένη Γλώσσα (Αγγλική - Γ αλλική).

Μαθήματα χωρίς βαθμό: Σύγχρονη 
Δ ιεθνής Πολιτική, Εμπορικό Δίκαιο, 
Δημόσια Υγιεινή, Δικαιώματα του Αν
θρώπου, Κοινωνικός ρόλος Σωμάτων 
Ασφαλείας, Κρατική Ασφάλεια, Θ έ
ματα Δημοσίου Κατηγόρου, Σκοπο
βολή, Αυτοάμυνα, Ασκήσεις Πυκνής 
Τάξης, Σωματική Αγωγή - Αθλητισμός.
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Το νέο σύστημα εκπαίδευσης

Δ’ ΕΤΟΣ
Μαθήματα με βαθμό: Ποινικό Δίκαιο, 

Ποινική Δικονομία, Πολιτική Κοινωνιο- 
λογία, Εγκληματολογική Θεωρία - Ε
μπειρική Εγκληματολογία, Ευρωπαϊκό 
- Κοινοτικό Δίκαιο, Ιατροδικαστική, 
Σωφρονιστική, Στοιχεία Πολιτικής Δι
κονομίας, Οργάνωση - Διοίκηση Ηγε
σία, Πρακτική Εφαρμογή Ποινικών Υ
ποθέσεων, Πληροφορική και Μάνατζ
μεντ, Ξένη Γλώσσα [Αγγλική - Γαλ
λική).

Μαθήματα χωρίς βαθμό: Δημόσιες 
Σχέσεις, Χημεία τροφίμων, Ανάλυση 
περιπτώσεων και προσομοιωτικών α
σκήσεων, Δ ίκαιο Δημόσιας Τάξης, 
Πολιτική σχεδίαση Εκτακτης Ανάγκης 
(ΠΣΕΑ), Σύνταξη Υπηρεσιακών Εγγρά
φων, 7. Σκοποβολή, Αυτοάμυνα, Α
σκήσεις Πυκνής Τάξης, Σωματική Α
γωγή - Αθλητισμός.

Οι τεταρτοετείς Δόκιμοι Υπαστυνό- 
μοι συγγράφουν ατομική πτυχιακή ερ 
γασία σε θέματα που περιλαμβάνο
νται στα διδαχθέντα στη Σχολή αντι- 
κείμενς ή σε θέματα ευρύτερου α
στυνομικού ενδ ιαφ έροντος. Η βαθ
μολογία της εργασ ίας συνυπολογί
ζε τα ι ως β α θ μ ο λο γ ία  ιδ ια ίτ ε ρ ο υ  
μαθήματος για τον προσδιορισμό της 
επίδοσης του Β εξαμήνου των δοκί
μων του Δ' έτους.

Οι δόκιμοι υποβάλλονται, στα βαθ
μολογούμενα μαθήματα, στις ακό
λουθες εξετάσεις:

α. Έκτακτες εξετάσεις (προφορικές 
ή γραπτές, ατομική ή ομαδική εργα
σία).

β. Τακτικές γραπτές εξετάσ ε ις  για 
κάθε εξάμηνο.

Στον Οργανισμό Σχολής Αξιωματι
κών Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζο
νται λοιπά θέματα που αφορούν τη 
Διοίκηση, Οργάνωση της Σχολής, τα 
καθήκοντα - αρμοδιότητες του Διοι
κητικού, εκπαιδευτικού και διδακτικού 
προσωπικού, ειδικές βοηθητικές Υπη
ρεσίες, αρχαιότητα - καθήκοντα - υ
ποχρεώσεις - δικαιώματα Δοκίμων 
κατά την εκπαίδευση, περιεχόμενο 
εκπαίδευση, διαδικα'σία εξετάσεων, 
αποτελέσματα κ.λπ.

ΣΧΟ ΛΗ ΑΣΤΥΦ ΥΛΑΚΩ Ν
Ιδρύθηκε με το Νόμο 1481/84, από 

την έναρξη εφαρμογής τους οποίου 
καταργήθηκαν τα Σώματα Ελληνικής 
Χωροφυλακής και Αστυνομ ίας Πό

λεω ν και οι μ έχρ ι τό τε  λ ε ιτο υ ρ 
γούσες Σχολές Οπλιτών Χωροφυ
λακής και Αστυφυλάκων.

Η Σχολή Αστυφυλάκων της Ελλη
νικής Αστυνομίας εδρεύει στην Αμυ- 
γδαλέζα  του Δήμου Αχαρνών - Ατ
τικής, λειτουργεί σε επίπεδο Αστυνο
μικής Διεύθυνσης και υπάγεται στην 
Αστυνομική Ακαδημία.

Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων 
μπορεί να λειτουργούν και εκτός έ 
δρας της Σχολής.

Ιδρύθηκαν τα κατωτέρω Τμήματα 
Δοκίμων Αστυφυλάκων: Αμυγδαλέ- 
ζας, Γρεβενών, Διδυμοτείχου, Καρδί
τσας, Κομοτηνής, Ν.Φιλαδέλφειας, 
Ξάνθης, Κρήτης στο Ρέθυμνο και Α
μαρουσίου.

Αποστολή της Σχολής είναι η εκπαί
δευση των Δοκίμων Αστυφυλάκων 
και αποβλέπει στην άρτια επαγγελ
ματική κατάρτιση, τη γενική μόρφωση 
και την κατάλληλη σωματική και ψυ
χική προετοιμασία των εκπαιδευομέ- 
νων, ώατε να καταστούν ικανοί αστυ
νομικοί και α νακριτικοί υπάλληλοι.

Η εκπαίδευση των δοκίμων Αστυφυ
λάκων καλύπτει τους εξής τομείς:

α. της επ α γγελμ α τ ική ς  εκπαι- 
δεύσεως.

β. της νομικής επιστήμης.
γ. της κοινωνικής και ηθικής αγωγής.
δ. της γενικής εγκυκλοπαιδικής μορ- 

φςσεως και διαπαιδαγωγήσεως.
ε. της φυσικής αγωγής, αθλητισμού 

και αυτοπροστασίας.
στ. του χειρισμού των όπλων και της 

χρήσης αυτών κατά την εκτέλεση της 
αποστολής τους.

Η εκπαίδευση είνα ι θεωρητική και 
πρακτική.

Η κατανομή των εισαγομένων στα 
Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων της 
Σχολής Αστυφυλάκων, που λειτουρ
γούν σύμφωνα με τις κείμενες διατά
ξεις, ενεργείτα ι με απόφαση του Υ
πουργού Δημόσιας Τάξης, με βάση τη 
σειρά προτίμησης για καθένα που 
δηλώνεται μετά την επιλογή αυτών 
στη Διεύθυνσή μας, σε συνδυασμό 
με τη συνολική του βαθμολογία. Σε 
περίπτωση ισοβαθμίας δ ιενεργείτα ι 
κλήρωση με μέριμνα της Δ/νσης Εκ
παίδευσης.

Η φοίτηση των δοκίμων Αστυφυλά
κων στη Σχολή διαρκεί πέντε εξάμη
να και χωρίζεται σε τρία εκπαιδευτικά 
έτη.

Το πρώτο εκπαιδευτικό έτος αρχίζει 
την ημερομηνία παρουσιάσεως των 
δοκίμων στη Σχολή και λήγει την 31η 
Ιουλίου. Το δεύτερο εκπαιδευτικό έ 
τος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και 
λήγει την 31η Ιουλίου και το τρίτο εκ
παιδευτικό έτος αρχίζει την 1η Σε
π τεμβ ρ ίου  και λή γ ε ι την 28η Φε
βρουάριου.

Τα δύο πρώτα εκπ α ιδευτικά  έτη  
διαιρούνται σε δύο αυτοτελή εξάμη
να το καθένα. Το Α’ εξάμηνο αυτών 
αρχίζει την ημερομηνία έναρξης του 
κάθε εκπαιδευτικού έτους και λήγει 
την 15η Φεβρουάριου. Το Β εξάμηνο 
αρχ ίζε ι την 16η Φ εβρουάρ ιου  και 
λήγει την 31η Ιουλίου. Το τρίτο εκπαι
δευτικό έτος περιλαμβάνει το Ε' εξά
μηνο εκπαίδευσης.

Οι εισαγόμενοι στη Σχολή παρου
σιάζονται την ημερομηνία που καθο
ρίζεται με διαταγή του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες διαμένουν 
και σιτίζονται εντός  της Σχολής και 
λαμβάνουν αποδοχές του Δοκίμου 
Αστυφύλακα. Η εκπ α ίδ ευσ η  ε ίνα ι 
κοινή μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Δόκιμοι Αστυφύλακες που δεν  έ 
χουν εκπληρώσει τις στρατιω τικές 
τους υποχρεώσεις μετά την είσοδό 
τους στη Σχολή υποβάλλονται στη 
βασική στρατιωτική εκπαίδευση νεο 
συλλέκτων.

Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες που δ ια
γράφονται από τη Σχολή λόγω απο
βολής, απολύσεως ή παραιτήσεώς 
τους υποχρεώνονται να εκπληρώ
σουν ό λ ες  τις  σ τρ α τ ιω τικ ές  υπο
χρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1763/1988 "Στρατολογία των 
ελλήνων".

Στους Δόκιμους διδάσκονται τα α
κόλουθα μαθήματα:

1ο ΕΤΟΣ
Μαθήματα με Βαθμό: Ποινικό Δίκαιο, 

Ποινική Δικονομία, Συνταγματικό Δί
καιο - Ανθρώπινα Δικαιώματα, Στοι
χεία Αστικού Δικαίου, Εγκληματολο
γία, Πρακτική Εφαρμογή Ποιν. Υποθέ
σεων, Οργανικοί Νόμοι - Κανονισμοί 
Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομία 
Δημ. Ασφάλειας (Γενικό - Ειδικό Μέ
ρος), θ έμ ατα  Τροχαίας, θ έμ α τα  Α
γορανομίας - Δημόσιας Υγιεινής, Ελ
ληνική Φιλολογία, Ξένη Γλώσσα, Αυ
τοάμυνα - Αυτοπροστασία, Οπλοτε- 
χνική - Σκοποβολή.
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Το νέο σύστημα εκπαί6ευσης
Μαθήματα χωρίς Βαθμό: Στοιχεία Δη

μόσιας Ο ικονομίας, Κοινωνιολογία, 
Τοπογραφία - Σχεδιαγραφία, Κοινωνι
κά - πολιτιστικά Ζητήματα, Υγιεινή - Α' 
Βοήθειες, Κοινωνική και Επαγγελμα
τική Αγωγή, Ιστορία της Αστυνομίας 
στην Ελλάδα, Στρατιωτική Ποινική Νο
μοθεσία, Κοινωνική - Δικαστική Ψυχο
λογία , Ασκήσεις Πυκνής Τάξεως, 
Σωματική Αγωγή - Αθλητισμός, Χο
ρός.

2ο ΕΤΟΣ
Μαθήματα με Βαθμό: Ποινικό Δίκαιο, 

Ποιν. Δικονομία, Πρακτική Εφαρμογή 
Ποινικών Υποθέσεων, Διοικητικό Δί
καιο, Αστυνομική Πρακτική - Σύνταξη 
υπηρεσιακών εγγράφων. Ανακριτική, 
Επιστημονική Αστυνομία, Ναρκωτικά, 
Ειδ. Ποιν. Νόμοι - Τουρισμός, Ιατροδι
καστικής, Ξένη Γλώσσα, Αυτοάμυνα 
- Αυτοπροστασία, Εκρηκτικοί Μηχανι
σμοί, Οπλοτεχνική - Σκοποβολή.

Μαθήματα χωρίς Βαθμό: Δημόσιο Διε
θνές και Ιδιωτικό Δίκαιο, Εργατικό Δί
καιο, Σωφρονιστική, Θέματα Κρατικής 
Ασφάλειας - Πληροφορίες, Πολιτική 
Αμυνα, Δημόσιες Σχέσεις, Συναθροί
σ ε ις  - Σ υγκεντρώ σεις-Α στυν. Επι
χειρήσεις, Πληροφορική, Τεχνολογία 
Αστυν. Εφαρμογών, Μηχανολογία - 
Οδήγηση Οχημάτων, Ασκήσεις Πυ
κνής Τάξης, Σωμ. Αγωγή-Αθλητισμός. 

3ο ΕΤΟΣ
Οι τριτοετείς Δόκιμοι κατά τη διάρ

κεια του εξαμήνου υφίστανται πρα
κτική εκπαίδευση σε μάχιμες Υπηρε
σίες του Σώματος, επιπέδου κυρίως 
Αστυνομικού Τμήματος, υποβάλλο
νται σε γραπτές πτυχιακές εξετάσεις 
και αποφοιτούν από τη σχολή.

Οι Δόκιμοι υποβάλλονται στα βαθ
μολογούμενα μαθήματα, στις ακό
λουθες εξετάσεις: 

α. Εκτακτες (προφορικές ή γραπτές, 
ατομική ή ομαδική εργασία) 

β. Τακτικές γραπτές για κάθε όμηνο. 
γ. Πτυχιακές στη διδαχθείσα ύλη ό 

λων των εξαμήνων στα εξής μαθήμα
τα: Ποιν. Δίκαιο, Ποιν, Δικονομία, Ορ
γανικοί Νόμοι - Κανονισμοί Ελλην. Α
στυνομίας, Αστυνομία Δημ. Ασφά
λειας (Γεν. - Ειδ. Μέρος) και Δημόσιο 
Δίκαιο (Συνταγματικό - Διοικητικό).

Στον Οργανισμό Σχολής Αστυφυ
λάκων Ελληνικής Αστυνομίας καθο
ρίζονται λοιπά θέματα που αφορούν 
στη Διοίκηση, Οργάνωση της Σχολής 
και των Τμημάτων Δοκίμων Αστυφυ

λάκων αυτής, τα καθήκοντα - αρμο
διότητες του Διοικητικού, εκπαιδευτι
κού και διδακτικού προσωπικού, ειδι
κές βοηθητικές Υπηρεσίες, την αρ
χαιότητα - καθήκοντα - υποχρεώσεις 
- δικαιώματα δοκίμων κατά την εκπαί
δευση, περιεχόμενο εκπαιδεύσεως, 
π ρογράμματα, δ ιαδ ικασ ία  ε ξ ε τά 
σεων, αποτελέσματα κ.λπ.

ΣΧΟ ΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 80/1993 από την 

έναρξη εφαρμογής του οποίου κα- 
ταργήθηκαν τα Τμήματα Μετεκπαί
δευσης των Σχολών Αξιωματικών, 
Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων, η 
Σχολή Ξένων Γλωσσών και η Σχολή 
Εκπαιδευτών.

Η Σχολή Μετεκπαίδευσης - Επιμόρ
φωσης της Ελληνικής Αστυνομίας ε 
δρεύει στο Νομό Αττικής, λειτουργεί 
σε επίπεδο Αστυνομικής Διεύθυνσης 
και υπάγεται στην Αστυν. Ακαδημία.

Αποστολή της Σχολής είναι η μετεκ
παίδευση - επιμόρφωση και εξειδ ί- 
κευση του προσωπικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας με σκοπό τη διαρκή ενη
μέρωση αυτού στα σύγχρονα αστυ
νομικά θέματα και προβλήματα γενι
κού ή ειδικού ενδιαφέροντος.

Για τη μετεκπαίδευση, επιμόρφωση 
ή εξειδ ίκευση του προσωπικού λε ι
τουργούν, υπαγόμενα στη Σχολή 
Μ ετ/σ η ς  - Επιμόρφωσης, τα εξής 
Τμήματα και ειδικότερα Σχολεία υπα
γόμενα σε αυτά.

α. Τμήμα Μετεκπαίδευσης Αξ/κων. 
β. Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαί

δευσης Αστυνόμων Β, 
γ. Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαί

δευσης Ανθυπαστυνόμων.
δ. Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ανθ/μων, 

Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων, 
ε. Τμήμα Ξένων Γλωσσών, 
στ. Τμήμα Ειδικής Σωμ. Αγωγής, 
ζ. Τμήμα Μετεκπαίδευσης Συνοδών 

σκύλων και ανιχνευτών - εξουδετε- 
ρωτών εκρηκτικών μηχανισμών.

Σχολεία Μετεκπαίδευσης δύναται 
να λειτουργούν, όταν ιδιαίτεροι λό
γοι και οι υπηρεσιακές ανάγκες το ε 
πιβάλλουν, στις έδρ ες  των Γενικών 
Αστυνομικών Διευθύνσεων Αθηνών - 
Θ εσ /ν ίκ η ς  και των Α στυνομ ικώ ν 
Διευθύνσεων Νομών για την εξειδί- 
κευση - επιμόρφωση του προσωπικού

αυτών σε ορισμένα θέματα.
Στον Οργανισμό Σχολής Μετ/σης - 

Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας κα
θορίζονται λοιπά θέματα που αφο
ρούν στη Διοίκηση της Σχολής και 
των Τμημάτων της, στα καθήκοντα - 
αρμοδιότητες του προσωπικού κ.λ.π.

Πέραν της Σχολής Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Α
στυνομίας, όπως αναφέρεται παρα
πάνω, σ τις  Γ εν ικ ές  Α σ τυ νο μ ικ ές  
Δ ιευθύνσεις Αττικής και Θ εσ/νίκης 
και στις Αστυνομικές Δ/νσεις των Νο
μών λειτουργούν Τμήματα και Γρα
φεία εκπαίδευσης αντιστοίχως, τα υ
λοποιούν εκπαιδευτικά προγράμμα
τα σε τοπικό επίπεδο.

Ακόμη υπό την εποπτεία της Δ /ν- 
σης Τεχνικών Εφαρμογών Νοτίου Ελ
λάδος λειτουργεί:

α. Το Τμήμα Ειδικής Μ ετεκπαίδευ
σης Οδηγών (Τ.ΕΙ.Μ.Ο.) για την πα
ροχή ειδικής μετεκπαίδευσης των ο 
δηγών υπηρεσιακών οχημάτων.

β. Το Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης, 
για τη βασική και ειδική εκπαίδευση 
του προσωπικού (χειριστών τηλεφώ
νων, τηλετύπων, ασυρμάτων, γραφο
μηχανών, αριθμομηχανών, οπλουρ
γών, οδηγών οχημάτων κ.λπ.).

ΣΧΟ ΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Με το Ν.2226 /1 994  ιδ ρ ύ θ η κε  η 

Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, η οποία έ 
χει ως σκοπό την μετεκπαίδευση και 
επιμόρφωση των ανωτέρω στελεχών 
της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλα τα 
θέματα που σχετίζονται με τη στρα
τηγική και την πολιτική εθνικής ασφα
λείας.

Στη Σχολή αυτή μπορούν να φοι
τούν και Αξιωματικοί των Ενόπλων 
Δυνάμεων, του Λιμενικού και Πυρο
σβεστικού Σώματος, καθώς και πολι
τικοί υπάλληλοι Υπουργείων και Υπη
ρεσιών του ευρύτερου δημόσιου το
μέα.

Με Προεδρικό Διάταγμα, καθορίζο
νται τα θέματα που αφορούν τον Ορ
γανισμό της Σχολής Εθνικής Ασφά
λειας, την έδρα, τη δ ιάρκεια φοίτη
σης και αποφοίτησης, τα διδασκόμε
να γνωστικά αντικείμενα, το διδακτικό 
προσωπικό και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια. Π

Επιμέλεια:
Αστυνόμος Β' Αντώνιος Λαζόπουλος
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_________________________Το νέο πειθαρχικό 6ίκαιο________________________

Αναμόρφωση πειθαρχικού δικαίου 
αστυνομικού προσωπικού

ΣτοΦ.Ε.Κ. 15 τ. Α. της 1 8 -1 -1 9 9 6  δη μοσ ιεύθηκε το Π.Δ. 2 2 /9 6  μ ε  το οποίο ρυθμίζονται επί νέω ν  βάσεω ν  
τα θέμ α τα  πειθαρχικού δικαίου του αστυνομικού προσωπικού 

Μ ετο  διάταγμα αυτό  γίνεται συστηματική κατάταξη σ ε εν ια ίο  κ είμ ενο  
των διάσπαρτων πειθαρχικών διατάξεω ν, εκσυχρονίζονται και αναμορφώ νονται οι δ ιατάξεις  α υτές , 

καλύπτονται κενά  και α δ υ να μ ίες  που έχ ο υ ν  διαπιστωθεί κατά την εφ αρμ ογή  τους, 
καταργούνται ο ρ ισ μ έν ες  δ ια τά ξεις  που δ ε ν  ανταποκρίνονται στο σ ύγχρονο π νεύμα της π ειθαρχίας, 

αίρονται διακρίσεις στον τρόπο πειθαρχικής αντιμετώπισης των διαφόρω ν βαθμών αστυνομικού προσωπικού 
και εισάγονται ρυθμ ίσ εις  και καινοτομίες μ ε  τις οποίες το πειθαρχικό δίκαιο 

καθίσταται στο σύνολό του π ερισσότερο εύχρηστο, λειτουργικό και αποκεντρωτικό.

Οι κυριότερες μεταρρυθμίσεις, που 
περιλαμβάνονται στο προαναφερό- 
μενο διάταγμα είναι οι ακόλουθες:

' Καθίστανται εν ια ίες οι πειθαρχικές 
ποινές για όλο το αστυνομικό προσωπι
κό, τόσο ως προς το είδος τους όσον 
και ως προς τη διάρκειά τους, για λό
γους ίσης μεταχείρησης.

' Καταργείται η ποινή της παρατήρη
σης, επειδή κρίθηκε ότι δεν είχε λόγο 
ύπαρξης ως ποινής, λόγω της ασήμα
ντης εννοιολογικής διαφοράς της με 
την επίπληξη και του γεγονότος ότι ο 
ρόλος της στην πειθαρχία μπορεί να 
εξυπηρετηθεί με προφορικές συμβου
λές, συστάσεις και παρατηρήσεις.

' Αυξάνεται το ύψος της ποινής του 
προστίμου από ένα σε τρεις βασικούς 
μισθούς, προκειμένου αφ ενός μεν να 
υπάρχει εναρμόνιση με τα όρια της 
αντίστοιχης ποινής που ισχύουν για 
του ς  λο ιπ ούς δ η μ ο σ ίο υ ς  υπαλ
λήλους αφετέρου δε να περιορίζο
ντα ι οι περ ιπτώ σεις επ ιβολής της 
ποινής της α ρ γ ία ς  με πρόσκαιρη 
παύση η οποία συνεπάγεται αποχή 
των τιμωρούμενων από τα καθήκο- 
ντά τους και προσωρινή μείωση του 
δυναμικού των Υπηρεσιών.

■ Γίνεται κατάταξη των πειθαρχικών πα
ραπτωμάτων με βάση τις απειλούμενες 
ποινές και σαφής οριοθέτηση αυτών, 
ώστε να αποκλείετα ι σύγχυση στο 
νομικό χαρακτηρισμό των παραπτω
μάτων και να αποφεύγεται ακύρωση 
για το λόγο αυτό των σχετικών πρά
ξεων επιβολής ποινών από τα διοικη
τικά δικαστήρια.

■ Αυξάνεται ο χρόνος αναστολής της 
παραγραφής των παραπτωμάτων από έ 
ξι μήνες σε ένα έτος, ώστε να παρέχε

ται περισσότερος χρόνος για τη βε
βαίωση και τελεσίδικη εκδίκαση των 
παραπτωμάτων και ιδίως αυτών που 
επ ισ ύρουν κα τώ τερη  πειθαρχική 
ποινή και υπόκεινται σε βραχύτερο 
χρόνο παραγραφής.

• Καθιερώνονται αυστηρότερα πειθαρ
χικά μέτρα κατά τον υποτροπών αστυ
νομικών για λόγους εμπέδωσης της 
πειθαρχίας.

’ Καθιερώνεται αρμοδιότητα των πει
θαρχικών συμβουλίων να επιβάλλουν 
οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή κατά 
την εκδίκαση των πειθαρχικών υπο
θέσεων που παραπέμπονται σ'αυτά, 
έτσι ώστε οι υποθέσεις να κρίνονται 
τελειωτικά από το συλλογικό όργανο, 
το οποίο κατά κανόνα παρέχει περισ
σότερα εχέγγυα ορθής κρίσης και να 
αποφεύγεται παραπομπή των υποθέ
σεων σε μονομελή όργανα, όταν τα 
συμβούλια δεν επιβάλλουν ποινές α
πόταξης ή αργίας με απόλυση.

' Προβλέπεται συνεκδίκαση από το ί
διο Συμβούλιο όλων των συμμέτοχων 
στην ίδια υπόθεση αστυνομικών ανε
ξαρτήτως βαθμού, προκειμένου να ε 
ξασφαλίζεται από το ίδιο συλλογικό 
όργανο ενιαία κρίση, για όλους τους 
εμπλεκόμενους αστυνομικούς.

■ Καθιερώνεται αρμοδιότητα των Συμ
βουλίων Κρίσεων για την εκδίκαση των 
σοβαρών παραπτωμάτων των Αξιω
ματικών από το βαθμό του Αστυνομι
κού Δ/ντή και άνω, προκειμένου να α
ποφεύγεται η συγκρότηση ειδικού 
πειθαρχικού συμβουλίου κάθε φορά 
που πρόκειται να παραπεμφθεί ένας 
υψηλόβαθμος αξιωματικός ανάλογα 
με το βαθμό που φέρει, γιατί μια τέ 
το ια συγκρότηση αφ ενός  μεν δη

μιουργεί λειτουργικά προβλήματα, α- 
φέτέρου δε αφήνει περιθώρια υπο
νοιών για τον τρόπο επιλογής των α
ξιωματικών που θα απαρτίζουν το ε ι
δικό συμβούλιο.

' Παρατείνεται η πειθαρχική ευθύνη και 
μετά την έξοδο των αστυνομικών από το 
Σώμα και για ορισμένα παραπτώματα 
που επισύρουν κατώτερες πειθαρχι
κές ποινές, όπως απώλειες ή φθορές 
υλικών και εγγράφων κ.λπ. γιατί παρα
τηρήθηκε ότι πολλοί αστυνομικοί για 
να αποφεύγουν τις κυρώσεις δηλώ
νουν απώλειες π.χ. των δελτίων ταυ
τότητάς τους ή των περιστρόφω ν 
τους κατά την αποχώρησή τους από 
το Σώμα και ειδικότερα κατά το χρό
νο παράδοσης των δημοσίων ειδών.

■ Καθορίζονται με σαφήνεια τα ένδικα 
μέσα κατά των πράξεω ν επ ιβολής 
ποινών καθώς και οι σχετικές διαδικα
σίες και προθεσμίες για την άσκηση 
και εκδίκαση των μέσων αυτών κατά 
τρόπο που να εξασφαλίζει τόσο τα 
δικαιώματα του εγκαλουμένου, όσο 
και την ταχεία απονομή της πειθαρ
χικής δικαιοσύνης. Τα μέσα αυτά για 
πρώτη φορά επεκτείνονται και στην 
ποινή της  α ρ γ ία ς  με π ρόσκα ιρη  
παύση η οποία μέχρι σήμερα επιβαλ
λόταν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

■ Καθιερώνεται ο θεσμός της δια
γραφής των ποινών από τα ατομικά έγ
γραφα του προσωπικού μετά την πα
ρέλευση ορισμένου χρόνου από την 
επ ιβολή το υ ς , ώ στε να δημ ιουρ - 
γούνται κίνητρα σε όσους έχουν τι
μωρηθεί να μην υποπίπτουν σε νέα 
π αραπ τώ ματα, εν  όψ ει της δ ια 
γραφής της ποινής τους και της μη 
συνεκτίμησής της ως δυσ μενούς
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Το νέο πειθαρχικό 6ίκαιο

στοιχείου κατά την προαγωγική τους 
εξέλιξη.

■ Γίνεται αξιόλογη αποκέντρωση ορι
σμένων αρμοδιοτήτων που αναφέρο- 
νται στην τελική κρίση επί των διοικη
τικών εξετάσεων και στον έλεγχο (ε
πικύρωση) των κατωτέρων πειθαρχι
κών ποινών, ώστε αφ ενός μεν να α
παλλαγεί η Κεντρική Υπηρεσία του Υ
πουργείου από γραφειοκρατικές δια
δικασίες και φόρτο εργασιών που α
φορούν θέματα "ήσσονος σπουδαιό- 
τητος" τα οποία μπορούν να διεκπε- 
ραιώνονται χωρίς προβλήματα από 
υφ ιστάμενα περ ιφερειακά όργανα 
(Γεν. Αστυν.Δ/ντές, Γεν. Επιθ/τές) και 
Επιθεωρητές Αστυνομίας, αφ ετέρου 
δε να αποκτήσουν τα όργανα αυτά 
αυξημένο κύρος και αυξημένη υπη
ρεσιακή οντότητα και υπευθυνότητα.

’ Επαναπροσδιορίζονται και τίθενται επί 
νέων βάσεων τα διοικητικά μέτρα που 
λαμβάνονται για λόγους πειθαρχίας 
(διαθεσιμότητα, προσωρινή μετακί
νηση, ακούσια μετάθεση, θέση εκτός 
υπηρεσίας), κατά τρόπο ώστε να συν
δυάζεται η προστασία του υπηρεσια
κού συμφέροντος με την προστασία 
του συμφέροντος του διωκομένου.

‘ Προβλέπεται συμψηφισμός του διοι
κητικού μέτρου της διαθεσιμότητας 
με τις ποινές των αργιών και άρση 
των συνεπειών αυτής σε περίπτωση 
μη επιβολής ποινής ή επιβολής κατώ
τερης ποινής, προκειμένου στην μεν 
πρώτη περίπτωση να εξυπηρετείται 
καλύτερα το υπηρεσιακό συμφέρον 
αφού η αργία συμψηφιζόμενη με τη 
διαθεσιμότητα δεν απαιτείται να εκτι- 
θεί παρά μόνο κατά το μέρος που υ
περβαίνει το χρόνο της διαθεσιμότη
τας, με αποτέλεσμα να μην απέχει ο 
τιμωρούμενος για μακρό χρόνο από 
την υπηρεσία του στη δε δ εύ τερ η  
περίπτωση να αποκαθίσταται ο αστυ
νομικός από πλευράς συνεπειών της 
διαθεσιμότητας, όταν δεν ανακύπτει 
ευθύνη του ή ανακύπτει μικρή ευθύνη 
που είνα ι δυσανάλογη με τους λό
γους για τους οποίους τέθηκε σε δια
θεσιμότητα.

Οι δ ια τάξεις  του προαναφερόμε- 
νου Προεδρικού Διατάγματος ρυθμί
ζουν κατά τρόπο λεπτομερή σαφή και 
απλό όλα τα σχετικά με την πειθαρ
χία θέματα. Ωστόσο, όμως, επειδή με 
τις διατάξεις αυτές ενοποιούνται σε 
εν ια ίο  κείμενο ό λες  οι διάσπαρτες

δ ια τάξεις  του πειθαρχικού δικαίου 
του αστυνομικού προσωπικού, επέρ
χονται σημαντικές μεταβολές στις 
διατάξεις αυτές και εισάγονται πολ
λές ρυθμίσεις, κρίνουμε σκόπιμο να 
δώ σ ουμε ο ρ ισ μ έν ες  ο δ η γ ίες  και 
διευκρινίσεις, κατ'εφαρμογή του άρ
θρου 59 του ίδιου Π.Δ. σχετικά με την 
έννο ια  και τον τρόπο υλοποίησης 
των διατάξεων ορισμένων άρθρων 
που παρατίθενται στις επόμενες πα
ραγράφους, προκειμένου να εξα- 
σφαλισθεί ομαλή και ομοιόμορφη ε 
φαρμογή τους στην πράξη από όλες 
τις αστυνομικές υπηρεσίες.

' Στο άρθρο 27 ρυθμίζονται διεξοδικά 
όλα τα θέματα που αφορούν τη διενέρ
γεια των Ενόρκων Διοικητικών Εξετά
σεων.

Διευκρινίζεται μόνο στην προκειμέ
νη περίπτωση ότι η κλήση σε απολο
γία που προβλέπεται από τις διατά
ξεις του προαναφερόμενου άρθρου 
προϋποθέτει απαραιτήτως τη διαπί
στωση πειθαρχικής ευθύνης του ε- 
γκαλούμενου αστυνομικού. Συνεπώς 
αν από τα στοιχεία της δικογραφίας 
δεν προκύπτει τέτοια ευθύνη δεν θα 
συντάσσεται κλήση σε απολογία από 
τον ενεργούντα την Ε.Δ.Ε., λαμβανο- 
μένου μάλιστα υπόψη ότι από την 
παρ. 12 του ίδιου άρθρου παρέχεται 
η δυνατότητα εξασφάλισης των από
ψεων του εγκαλουμένου με απλή έγ
γραφη αναφορά του. Επίσης όσον α
φορά τα έγγραφα της δικογραφίας 
που δικαιούται να λαμβάνει γνώση ο 
εγκαλούμ ενος  (παράγρ. 6α και 11 
του προαναφερόμενου άρθρου) πα
ρέχεται η διευκρίνηση ότι στα έγγρα
φα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται οι 
κλήσεις προς απολογία και οι απολο
γίες τυχόν άλλων συγκατηγορουμέ
νων αστυνομικών. Σε περίπτωση δε 
που έχει διαταχθεί συμπλήρωση της 
Ε.Δ.Ε, στα παραπάνω έγγραφα δεν 
συμπεριλαμβάνεται ούτε το πόρισμα 
ή τα πορίσματα που έχουν συνταχθεί.

* Στο άρθρο 31 διαλαμβάνονται οι αρ
μόδιοι να αποφασίσουν επί των διοικητι
κών εξετάσεων.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού 
επ ιχ ε ιρ ε ίτα ι αποκέντρω ση αρμ ο
διοτήτων, όσον αφορά όργανα που 
είνα ι αρμόδια να αποφασίζουν επί 
των Ε.Δ.Ε. “ήσσονος" σπουδαιότητας 
για τους λόγους που αναφέρονται 
στην παρ. 3 εδάφ. ιγ' της παρούσης.

Προκειμένου να ασκηθούν οι απο
φασιστικές αρμοδιότητες των οργά
νων αυτών, όπως αναλυτικά προβλέ- 
πονται από τις διατάξεις της παρ. 1 ε 
δάφ. γ' του παραπάνω άρθρου, καθο
ρίζονται τα ακόλουθα: 

α. Η Ε.Δ.Ε. αμέσω ς μ ετά  την πε- 
ραίωσή της, θα προωθείται ιεραρχικά 
μέσω των αρμοδίων για γνωμάτευση 
επ'αυτής οργάνων, στο αρμόδιο α
ποφασιστικό όργανο, απαραιτήτως 
μαζί με το ατομικό βιβιλάριο του αστυ
νομικού ή των αστυνομικών κατά των 
οποίων έχει ενεργηθεί εξέταση.

β. Το αποφασιστικό όργανο, μετά τη 
λήψη και τη μελέτη της σχετικής δικο
γραφίας θα ενεργεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37, εκτός αν 
κατά την κρίση του το παράπτωμα 
που α π ο τέ λ ε σ ε  α ν τ ικ ε ίμ ε ν ο  της 
Ε.Δ.Ε., λόγω της βαρύτητάς του και 
την συνθηκών τέλ εσ η ς  αυτού, ε 
πισύρει ανώτερη πειθαρχική ποινή, ο 
πότε θα υποβάλλει ιεραρχ ικά  την 
Ε.Δ.Ε. στο αρμόδιο για την επιβολή 
της ποινής αυτής όργανο (άρθρο 38 
παρ. 4), α ιτιολογώ ντας όμως στην 
περίπτωση αυτή ειδικώς και εμπερι
στατωμένους την πρότασή του για την 
επιβολή ανώτερης ποινής.

γ. Αν από την εκτίμηση των περιστα
τικών που βεβαιώθηκαν από την Ε.Δ.Ε., 
κριθεί τελικά ότι υπάρχει παράπτωμα, 
το προαναφερόμενο αποφασιστικό 
όργανο θα διατυπώνει τη σχετική α
πόφασή του στο πόρισμα της Ε.Δ.Ε. 
σημειώνοντας παράλληλα και το ε ί
δος και το ύψος της επιβαλλόμενης 
ποινής και στη συνέχεια θα συντάσ
σ ε ι ε ις  τρ ιπ λούν, σ χ ετ ικό  πίνακα 
ποινής, τον οποίο θα διαβιβάζει μαζί 
με το σχετικό φάκελο της Ε.Δ.Ε., στην 
αρμόδια για την τήρηση των ατομι
κών φακέλων του προσωπικού Υπη
ρεσία, επιπέδου Αστυν. Δ/νσης και ά
νω, για επίδοση του πίνακα ποινής 
στον τιμω ρούμενο αστυνομικό και 
α ρ χ ε ιο θ έ τη σ η  στη σ υ ν έχ ε ια  της 
Ε.Δ.Ε., κοινοποιώντας παράλληλα το 
διαβιβαστικό έγγραφο του μαζί με α
ντίγραφο του πίνακα ποινής και του 
πορίσματος στο αρμόδιο Τμήμα της 
Δ /νσης Αστυν. Προσωπικού του Υ
πουργείου, για ενημέρωση των ατο
μικών εγγράφων του τιμωρηθέντος 
αστυνομικού. Αν όμως στην περίπτω
ση αυτή η επιβαλλόμενη ποινή αφο
ρά ανώτερο ή ανώτατο αξιωματικό ο
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Το νέο πειθαρχικό δίκαιο

πίνακας της ποινής, με την κλήση σε 
απολογία και την απολογία του ελεγ 
χόμενου αστυνομικού καθώς και α
ντίγραφο του πορίσματος, θα υπο
βάλλεται για έλεγχο στον Αρχηγό Ελ
ληνικής Αστυνομίας, μέσω των ιε 
ραρχικά π ρο ϊσ ταμένω ν κλιμακίων 
σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 4.

δ. Σε περίπτωση που το αποφασιστι
κό όργανο κρίνει τελικά ότι δεν υπάρ
χει παράπτωμα, θα θέτει στο αρχείο 
την όλη υπόθεση με αιτιολογημένη 
πράξη του, η οποία θα συντάσσεται 
επί του πορίσματος της Ε.Δ.Ε. και στη 
συνέχεια θα επ ιστρέφει το φάκελο 
της δ ικογραφίας στην αρμόδια για 
την τήρησή του Υπηρεσία κοινοποιώ
ντας παράλληλα αντίγραφο του σχε
τικού πορίσματος στο αρμόδιο, κατά 
περίπτωση, τμήμα της Δ/νσης Αστυ
νομικού Προσωπικού του Υπουργείου 
για ενημέρωση των ατομικών εγγρά
φων του αστυνομ ικού κατά του ο 
ποίου έχει ενεργηθεί η Ε,Δ.Ε.

ε. Ειδικότερα όσον αφορά τις Ε.Δ.Ε, 
που ενεργούνται σε βάρος του αστυ
νομικού προσωπικού που υπηρετεί 
στις Δ/νσεις των Κλάδων του Υπουρ
γείου, οι αρμόδιοι για την κρίση των 
Ε.Δ,Ε, Δ /ντές  θα παραλαμβάνουν το 
ατομικό βιβλιάριο του αστυνομικού 
κατά του οποίου ενεργήθηκε η Ε.Δ.Ε., 
από το τμήμα Εσωτ. Λειτουργιών της 
Δ/νσης Αστυν. Προσωπικού, και μετά 
την οριστική κρίση της υπόθεσης, θα 
διαβιβάζουν τη σχετική αλληλογρα
φία στο παραπάνω τμήμα κοινοποιώ
ντας παράλληλα αντίγραφο του πορί
σματος και του πίνακα ποινής στο κατά 
περίπτωση αρμόδιο τμήμα (Αξ/κών ή 
Κατωτέρων) της ίδιας Δ/νσης.

στ. Η προαναφερομένη διαδικασία 
θα εφαρμόζεται ανάλογα και για τις 
προφορικές Διοικητικές Εξετάσεις,

■ Στο άρθρο 49 ρυθμίζεται η σχέση της 
πειθαρχικής και της ποινικής δίκης.

Στην παρ. 1 του άρθρου αυτού ειδι
κότερα προβλέπεται δέσμευση του 
πειθαρχικού οργάνου από το περιε
χόμενο αμετάκλητης απόφασης ποι
νικού δικαστηρίου μόνο όσον αφορά 
την ύπαρξη ή ανυπαρξία πραγματι
κών περιστατικώ ν που απ οτελούν 
παράλληλα και την πραγματική βάση 
πειθαρχικού παραπτώματος.

Από τη διατύπωση αυτή συνάγεται 
ότι κάθε άλλη απόφαση ποινικού δι
καστηρίου που δεν αποφαίνεται για

την ύπαρξη ή ανυπαρξία πραγματι
κών περιστατικών, αλλά απαλλάσσει 
τον κατηγορούμενο, λόγω αμφιβο
λιών ή λόγω ανάκλησης γενομένης έ 
γκλησης ή λόγω παραγραφής ή λόγω 
έλλειψης άδειας της αρχής ή για ο- 
ποιοδήποτε άλλο λόγο άρσης του α
ξιοποίνου δεν δεσμεύει την ουσιαστική 
κρίση του πειθαρχικού οργάνου.

Συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές το 
πειθαρχικό όργανο κατά την κρίση 
του πειθαρχικού σκέλους της υπόθε
σης, έχει τη δυνατότητα να εκδώσει 
καταδικαστική απόφαση, αν από τα 
στοιχεία που έχει στη διάθεσή του 
πείθεται απόλυτα ότι ο αστυνομικός 
υπέχει ευθύνη με βάση τις κείμενες 
διατάξεις, λαμβανομένου μάλιστα υ
πόψη ότι η έκταση της πειθαρχικής 
ευθύνης των αστυνομικών είναι κατά 
πολύ ευρύτερη της ποινικής.

• Στο άρθρο 51 ρυθμίζεται το θέμα των 
προσφυγών κατά των αποφάσεων των 
μονομελών πειθαρχικών οργάνων.

Οι προσφυγές α υ τές  αποτελούν 
ένδικο μέσο το οποίο αντικαθιστά το 
αντίστοιχο ένδικο μέσο των παραπό
νων που προβλέπεται από το καταρ- 
γούμενο δίκαιο (π.δ. 96/1986).

Η προθεσμία για την άσκηση του εν 
δίκου αυτού μέσου καθώς και η ά
σκησή του αναστέλλουν την εκτέλε
ση της ποινής που επιβλήθηκε, συ- 
μπεριλαμβανομένης και της ποινής 
της αργίας με πρόσκαιρη παύση.

Για το λόγο αυτό οι Υπηρεσίες στις 
οποίες υπηρετούν οι τιμωρηθέντες 
αστυνομικοί κατά την επίδοση της 
σχετικής πράξης επιβολής ποινής ο
φείλουν να ανακοινώνουν στον τιμώ- 
ρούμενο το δικαίωμα άσκησης προ
σφυγής, μνημονεύοντας το γεγονός 
αυτό στα αποδεικτικό επίδοσης.

Σε περίπτωση άσκησης της προ
σφυγής θα εφαρμόζονται τα οριζό
μενα στις παραγράφους 2 και 3 του ί
διου άρθρου με τη διευκρίνηση ότι 
μαζί με την προσφυγή θα υποβάλλε
ται στο αρμόδ ιο  για εκδίκαση της 
προσφυγής όργανο και όλη η σχετική 
με τη βεβαίωση του παραπτώματος 
αλληλογραφία.

Επιπλέον, αυτός που δέχεται αρχικά 
την προσφυγή καθώς και ο ιεραρχικά 
προϊστάμενός του στον οποίο υπο
βάλλεται η προσφυγή, πριν αυτή υπο
βληθεί στο αποφασίζον όργανο, εφό
σον την ποινή έχουν επιβάλλει ή ε 

λέγξει οι ίδιοι ή υφιστάμενοί τους, ο
φείλουν να διατυπώνουν τις απόψεις 
τους επί των προβαλλομένων στην 
προσφυγή ισχυρισμών και την πρό
τασή τους για την αποδοχή ή απόρρι
ψη της προσφυγής.

Μετά την εκδίκαση της προσφυγής 
από το αρμόδιο, σύμφωνα με το άρ
θρο 52 όργανο, θα συντάσσεται από 
το όργανο αυτό σχετική αιτιολογημέ
νη απόφαση, ο αριθμός και το διατα
κτικό της οποίας, θα καταχωρούνται 
στην πράξη επιβολής ποινής, προκει- 
μένου να αποδεικνύεται η τελεσίδικη 
κρίση της υπόθεσης. Η απόφαση αυτή 
καθώς και όλη η σχετική αλληλογρα
φία θα διαβιβάζονται στη συνέχεια 
στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για 
την τήρηση των ατομικών φακέλων, 
προκειμένου να εφαρμόζονται τα ο
ριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 54.

Σε περίπτωση μη άσκησης προ
σφυγής μέσα στην προβλεπόμενη 
προθεσμία, ο προϊστάμενος της Υ
πηρεσίας που ενήργησε την επίδοση 
θα πιστοποιεί το γεγο νό ς  αυτό με 
σχετική πράξη του επί του πίνακα ή 
της απ όφασης επ ιβ ολής  ποινής, 
ούτως ώ στε να απ οδεικνύετα ι και 
στην περίπτωση αυτή ο τελεσίδικος 
χαρακτήρας της ποινής και στη συνέ
χεια θα ενεργεί σύμφωνα με τα ορι
ζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

Για τη διαπίστωση δε του γεγονότος 
της μη άσκησης προσφυγής είναι αυ
τονόητο ότι ο σχετικός φάκελος της 
υπόθεσης, μετά την επίδοση του αρ
χικού πίνακα ποινής θα διατηρείται σε 
εκκρεμότητα και θα παρακολουθείται 
με μέριμνα του προϊσταμένου της Υ
πηρεσίας μέχρι την παρέλευση της 
προβλεπόμενης προθεσμίας, ώστε 
να μη διαφεύγει σε καμία περίπτωση 
η εκτέλεση της ποινής, όταν ο τιμω
ρούμενος δεν ασκεί ένδικο μέσο.

Πιστεύεται ότι με τις διατάξεις του νέου 
πειθαρχικού δικαίου και τις παραπάνω ο
δηγίες μας, αντιμετωπίζονται επαρκώς 
όλα τα ζητήματα που αφορούν την πει
θαρχία και ότι με την εφαρμογή τους θα 
εμπεδωθεί το αίσθημα της ορθής απο
νομής της πειθαρχικής δικαιοσύνης και 
θα βελτιωθεί σημαντικά το επίπεδο της 
πειθαρχίας του Σώματος που αποτελεί και 
τον κύριο στόχο τους. □

Επιμέλεια:
Αστυνόμος Α' Αχιλλέας Λόγιος
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________________________________Νομικά Θέματα________________________

Το Δίκαιο Δημοσίας Τάξεως
στη Νομική

του Νικολάου Χρυσανθάκη,
Επίκουρου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρόσφατα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημοσίας Τάζεως, 
με σχετική πρότασή της επανέφερε στην επικαιρότητα 

το ζήτημα της διδασκαλίας του Δικαίου της Δημοσίας Τάζεως στις Νομικές Σχολές της χώρας.
Η ιδιαίτερη σημασία της πρότασης αυτής καταδεικνύεται και από τον σχολιασμό στον Τύπο 

και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα σειράς πρόσφατων γεγονότων, 
τα οποία έθεσαν και πάλι επί τόπητος το ζήτημα της οροθέτησης 
της τριγωνικής σχέσης κράτους-αστυνομικών αρχών και πολίτη.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΑΦΗ των αστυνομικών οργάνων με τον πολίτη δη

μιουργεί τριβές και προβλήματα στη σχέση η οποία δημιουργείται με

ταξύ τους. Το δίκαιο της δημοσίας τάξεως, ως το σύνολο των κανόνων 

εκείνων που καθορίζουν τη δομή και την άρθρωση της δράσης της Ελ

ληνικής Αστυνομίας, εξασφαλίζει ταυτόχρονα την προστασία των δι

καιωμάτων του πολίτη, αλλά και των αστυνομικών, ως ιδιαίτερης, αλλά 
όχι ήσσονος σημασίας, κατηγορίας πολιτών.

Ε π ομένω ς, το  α σ τυ ν ο μ ικ ό  δ ίκ α ιο  έ χ ε ι  τ ρ ιτ τ ή  σ ημα σ ία :
α) γ ια  το ν  τρόπ ο π ραγματοπ οίησ ης τ η ς  α σ τυ νο μ ική ς  δ ρ α σ τη 

ρ ιό τη τ α ς ,
β) γ ια  την  π ρ ο σ τα σ ία  τη ς  ε λ ε υ θ ε ρ ία ς  το υ  πολίτη και
Υ )  για το ν  π ρ οσδιορ ισ μό δ ικ α ιω μ ά τω ν  και υ π ο χ ρ εώ σ εω ν  τω ν  

α σ τυ νο μ ικώ ν  υπ αλλήλω ν.
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΑΣ ΤΑΞΕΩΣ προσδιορζει την έκταση της αστυνο

μικής δράσης. Υπό την έννοια αυτή, αφενός διέπει αυτόν τον τόσο 

ευαίσθητο τομέα της κρατικής δραστηριότητας και αφετέρου υποδει
κνύει στον πολίτη τα όριά της, διασφαλίζοντας τα συνταγματικό κατο

χυρωμένα και νομοθετικό διαμορφωμένα δικαιώματα του. Η συνεπής 
και εναρμονισμένη με τους συνταγματικούς κανόνες εφαρμογή των υ

πό εξέταση διατάξεων διασφαλίζει τόσο το πρόσωπο όσο και τα α

στυνομικό όργανα από την αυθαιρεσία, συμβάλλοντας στην τήρηση 
της αρχής της νομιμότητας.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΑ εξάλλου έχει ο εν λόγω δικαιικός κλάδος για τους 

ίδ ιους τους αστυνομικούς υπαλλήλους. Εκφραστές της κρατικής 
βούλησης, ταγμένοι στην προληπτική και κατασταλτική εφαρμογή του 

νόμου, οι αστυνομικοί τελούν σε μια ιδιόμορφη, στενή σχέση προς το 

κρότος, συνέπεια της οποίας τους έχει αμφισβητηθεί στο παρελθόν η 
ισότιμη με τους άλλους Ελληνες άσκηση σειράς συνταγματικών δι
καιωμάτων Ιόπως π.χ. της ελεύθερης διάδοσης των στοχασμών, ή του 

συνδικαλισμού). Ενα μέρος μόνο από τα θεσμικό αυτό εμπόδια έχει ε- 
ξαλειφθεί ύστερα από την παρέμβαση ε ίτε του δικαστή ε ίτε του νο- 

μοθέτη. Η συστηματική άρθρωση αλλά και διδασκαλία του υπό συζήτη
ση δικαιικού κλάδου -όχι μόνο στις νομικές αλλά και στις αστυνομικές 
σχολές -θα συμβόλει στην ανεμπόδιστη απόλαυση των συνταγματικών 

δικαιωμάτων του πολίτη, στην ακριβή γνώση των δικαιωμάτων και κα

θηκόντων του αστυνομικού προσωπικού και τέλος στην καλύτερη επί
λυση των αναφυομένων διαφορών από πληρέστερα ενημερωμένους 

δικαστές.

ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΗΚΑΝ καθιστούν φανερή τη σημασία της συμβολής 

της εν λόγω πρότασης για την εξομάλυνση της σχέσης μεταξύ των α

στυνομικών αρχών και του πολίτη. Ο συνεπής καθορισμός της εν λόγω 

σχέσης οδηγεί στην αποφυγή αδικαιολόγητων τριβών και της κριτικής 

που αυτές επισύρουν, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει την τήρηση της 
αρχής της νομιμότητας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμά

των του ατόμου και, σε τελική αναγωγή στην εντατικότερη προαωγή 

της αρχής του Κρότους Δικαίου. □
Δημοσιεύθηκε εφημ. "Επενδυτής" 5/7-1 -1996
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__________________________ Εκπαίδευση και Αστυνομία_________________________

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α Ν Α Β Α Θ Μ ΙΣΗ
Αμεση και απαραίτητη για την Ελληνική Αστυνομία

του Παναγιώτη Βρακά’

Ο λοι οι κοινωνικοί θεσ μο ί έχ ο υ ν  ε ισ έλ θ ε ι σ ε  μια φάση μεταβολής, 
διότι α υτό  γ ίνετα ι ό λο  και π ερ ισ σ ότερο αναπόφευκτο λόγω  συνθηκών.

Και η Αστυνομία, όχι μ ό ν ο  ως επ αγγελματικός χώ ρος  
πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας, 

αλλά και ως σύνολο ανθρώπων καταξιωμένων από το ευ ρ ύ τερ ο  κοινωνικό σώμα  
πρέπει να  ε ισ έ λ θ ε ι και αυτή σ ε μια ν έ α  τροχιά ανοδικής πορείας.

Είναι κοινή παραδοχή ότι η Ελληνική 
κοινωνία ε ίτε  ακούσια ε ίτε  εκούσια 
στην αυγή της ν έα ς  χ ιλ ιε τη ρ ίδ α ς  
πρέπει να απ οδ εχθε ί ν έο υ ς  ρυθ
μούς, νέους τρόπους σκέψης και ερ 
γασίας ένα νέο τρόπο ζωής, "modus 
vivendi". Και ε ίνα ι κατανοητό απ'ό- 
λους ότι αυτός ο νέος τρόπος, η νέα 
νοοτροπία πρέπει να διαδεχθεί την 
παρηκμασμένη σημερ ινή , δ ιό τι οι 
"καιροί ου μενετοί εισί".

Ολοι οι κοινωνικοί θεσμοί έχουν ει- 
σέλθει σε μια φάση μεταβολής, διότι 
αυτό γίνεται όλο και περισ σότερο α
ναπόφευκτο λόγω συνθηκών. Και η Α
στυνομία, όχι μόνο ως επαγγελματι
κός χώ ρος π ρόληψ ης και κα τα 
στολής της εγκληματικότητας αλλά 
και ως σύνολο ανθρώπων καταξιωμέ
νων από το ευρύτερο κοινωνικό σώ
μα πρέπει να εισέλθει και αυτή σε μια 
νέα τροχιά ανο δικής πορείας. Και θα 
ήταν άδικο - από μέρους του γράφο- 
ντος - να μην αναγνωρίσει ότι η φυ
σική ηγεσία καταβάλλει άοκνες προ
σπάθειες για τη καλύτερη υλικοτε- 
χνική υποδομή τομ Σώματος.

Δεν είναι όμως μοναδική ατραπός 
για την δύσκολη - ανηφορική πορεία 
το υ Σώματος η τέτοιου είδους υπο
μονή. Απαραίτητη αναντίρρητα αλλά 
όχι και η μόνη.

Πρέπει να γίνει κοινή πεποίθηση ό
λων των αστυνομικών, οιουδήποτε 
βαθμού και αξιώματος, ότι η καταξίω
ση σήμερα δύσκολα, αναμφίβολα, 
περνά και μέσα από την εκπαιδευτική 
αναβάθμιση των αστυνομικών λ ε ι
τουργιών.

Θα ήταν κοινός τόπος εάν προσπα
θούσα να εξηγήσω τον ρόλο της εκ

παιδευτικής αναβάθμισης των Ελ
λήνων στη πορεία του Εθνους, η ο
ποία - χωρίς τάση κινδυνολογίας - 
π ροο ιω νίζετα ι δύσκολη. Α λλά θα 
ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο ρόλο 
της τέτοιου είδους αναβά θμισης των 
σημερινών αστυνομικών. Οι λόγοι ε ί
ναι απ'όλους ευκολονόητοι αλλά σε 
θεω ρητικό μόνο επίπεδο. Η εφ αρ
μογή, ως συνήθως, αποδεικνύεται ε 
πίπονη σε ψυχικό - πνευματικό αλλά 
και σωματικό επίπεδο και απαιτεί προ
σπάθεια που π ολλές φ ορές απο
φεύγεται. Η αποφυγή αυτή είναι βέ
βαια δικαιολογημένη λόγω των γνω
στών τρωτών που παρουσιάζει η Εκ
παίδευση σ όλες τις βαθμίδες. Αλλά 
μόνο σ αυτό το σημείο.

Οι Αστυνομικοί επαγγελματίες, αλ
λά και λειτουργο ί και όχι - όπως ε 
σφαλμένα λέγεται - υπάλληλοι, πρέ
πει να αναβαθμισθούν εκπαιδευτικά 
για πολλούς πρωτεύοντες λόγους. 
Τό Έθνος στηρίζεται σε μερικά πα
τροπαράδοτα στοιχεία, όπως γλώσ
σα - θρησκεία - ήθη κ αι έθιμα - κοινός 
τόπος και χώρος - ιστορία, τα οποία 
επικαλούμαστε όλοι μόνο όταν αντι
μετωπίζουμε εξωτερικούς κινδύνους 
και διαβολές.

Οι αστυνομικοί, ως βασικά στηρίγ
ματα της κρατικής εξουσίας, αλλά και 
της εθνικής ομοιογένειας και άξιοι α
ρωγοί για δ ιασφάλιση της εσ ω τε
ρικής ασφάλειας και ειρήνης πρέπει 
να αποτελέσουν μαζί με το Στράτευ
μα τους μοχλούς εκείνους που θα α
νεβάσουν σε δύσκολους καιρούς, ό
πως οι σημερινοί, το φρόνημα αλλά 
και το ήθος του Ελληνικού λαού. 
Πώς; Δημιουργώντας συνθήκες ασ

φάλειας πραγματικής και όχι κατ επί
φαση και γενόμενοι πρότυπα συμπε
ριφοράς και ευσυνειδησ ίας, εκπαι
δευόμενοι σωματικά αλλά και πνευ
ματικά.

Ετσι μόνο η εκπαίδευση θα εκπλη
ρώ σει τον εθν ικό  της χαρακτήρα, 
προσφέροντας αστυνομικούς γνώ
στες της ιστορικής μας παράδοσης 
αλλά και άξιους διαφωτιστές κάθε ι
στορικής στιγμής, ικανούς να αντιμε
τωπίσουν, κυρίως σε ακριτικές περιο
χές, ανιστόρητες και υποβολιμιαίες 
θέσεις από γείτονές μας.

Τα πρότυπα της Ελληνικής κοινω
ν ίας ομ ολογουμένω ς ε ίνα ι αν όχι 
ανύπαρκτα τουλάχιστον θνησιγενή. Η 
προσπάθεια για αναβάθμιση πρέπει 
να ξεκινήσει απ'όλους μας αλλά και 
από τον καθένα ξεχωριστά.

Οι αστυνομικοί ευρισκόμενοι καθη
μερινά στο πλευρό των πολιτών και 
κ ινδ υ νεύ ο ντα ς  τον π ερ ισ σ ότερ ο  
χρόνο της υπηρεσίας τους από μη
χανισμούς - εξελιγμένους ραγδαία - 
βίας και τρομοκρατίας απ οτελούν 
πρότυπα είτε θέλουν είτε όχι για τους 
πολίτες. Οι υποχρεώσεις τους συνε
χώς αυξάνονται γιατί ξέχωρα από ο
ποιαδήποτε κακοπροαίτερη κριτική 
που δυστυχώς αφθονεί - ο πολίτης 
στηρίζεται και αναζητά τον αστυνομι
κό σε κάθε στιγμή της ζωής του και 
δυστυχώς και σε κάθε θέμα, όλο και 
περισσότερο.

Εάν ο αστυνομικός δεν είναι εκπαι
δευμένος σωστά δημιουργεί αρνητι
κές εντυπώσεις και σχόλια τα οποία 
δ ιογκώ νοντα ι σκοπίμως από μ ερ ι
κούς, με αποτέλεσμα να αμαυρώνε
ται ο λό κλη ρ ο  το Σώμα και να δη-
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Εκπαίδευση και Αστυνομία

μιουργείτα ι κλίμα ανασφάλειας και 
καχυποψίας στους πολίτες. Ο κοινω
νικός ρόλος της αστυνομικής εκπαί
δευσης κατά τον γράφοντα είναι ο- 
λοέν α διογκούμενος από νέες  υπο
χρεώσεις λόγω της βαθμιαίας εξέλ ι
ξης των κοινωνικών θεσμών.

Είχε επικρατήσει τις προηγούμενες 
δεκαετίες η πεποίθηση από τους πο
λίτες, ότι οι αστυνομικοί στερούνται 
ακόμη και των στοιχειωδών εγκυκλο
παιδικών γνώ σεω ν και απ οτελούν

μόνο ένα γραφειοκρατικό και πολλές 
φορές βίαιο μηχανισμό επιβίωσης με 
κάθε μέσο τη ς εκόστοτε κρατικής ε 
ξουσίας.

Ασφαλώς, η θέση αυτή έχει "εν πολ- 
λοίς" απορριφθεί για πολλούς λό
γους και πρώτιστα από την ίδια τη συ
μπεριφορά των αστυνομικών η θέση 
αυτή είνα ι αδιάψευστος μάρτυρας 
παρά τις α κ ο υ ό μ ε ν ες  φ ω νές και 
ύβρεις περί του αντιθέτου.

Οι αστυνο μικοί σήμερα έχουν άπο

ψη επί όλων των θεμάτων, είναι τις 
π ερ ισσότερες φορές "αποδέκτες" 
βίας και όχι “πομποί" της. Αλλο τεκ
μήριο είναι η εκπαιδευτική τους θέση. 
Εχουν τελειώσει τις εγκύκλιες σπου
δές και τελευτα ία έχουν περάσει α
πό αξιοκρατικές δ ιαδ ικασ ίες ε ισ α 
γωγής στις παραγωγικές Σχολές. Η 
προσπάθεια αναβάθμισης με ολο
κληρω μένα και εμπ λουτισμένα με 
νέα θέματα, εκπαιδευτικά προγράμ
ματα, προσαρμοσμένα στην σημε
ρινή ελληνική πραγματικότητα αλλά 
και συνδυασμένα με την ακαδημαϊκή 
φοίτηση συνεχίζεται από ανθρώπους ' 
με μεράκι και σύνεση και κυρίως γνώ
ση περί του αντικειμένου.

Ολα, λοιπόν, τα ερεθίσματα για την 
πολυπόθητη εκπαιδευτική αναβάθμι
ση υπάρχουν. Το μόνο που πρέπει να 
τα συμπληρώσει είναι το μεράκι κα ι ο 
ζήλος των εκπαιδευομένων Αστυνο
μικών. Διότι μη λησμονούμε ότι η εκ
παιδευτική διαδικασία στηρίζεται στο 
"εθνικό" φιλότιμο και πρέπει να είναι 
συνεχής για κάθε αστυνομικό. □

' Ο κ. Π. Βρακάς, είναι φιλόλογος και 
καθηγητής στην Αστυνομική Ακαδημία.

M E D IC A L
C E N T E R

tja ι  o n  A iJATjI u i s z i  
ι  o  / si E y i  Ο Δ ϋ ' ϋ  /

vm nw
/ y /

30.000

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ k ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ-ΑΛΩΠΕΚΙΑΣ

Δ Ι Α Γ Ν Ω Σ Η  - Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η  - Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η

\ α ;

ΑΘΗΝΑ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 13 (ΚΑΝΙΓΓΟΙ) - ΤΗΛ. 5237316, 5237170 - FAX 5233656 
ΠΑΤΡΑ: ΚΑΝΑΚΑΡΗ 139 - ΤΗΛ. (061) 623127

Μ ά ρ τ ιο ς  1 9 9 6 - 1 4 9  - Α σ τ υ ν ο μ ικ ή  Ε π ιθ εώ ρ η σ η



__________________________ θέματα Εγκληματολογίας__________________________

Ανατομία, Φυσιολογία και Θεραπευτική του εγκλήματος
στις σύγχρονες κοινωνίες

του Κων/νου Βουγιούκα, Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το έγκλημα αποτελεί (στην ουσία του) ένα παθολογικό κοινωνικό φαινόμενο, του οποίου η έρευνα  
κινείται στο πεδίο της ανατομίας του και της φυσιολογίας του, υπό την έννοια της βαθειάς τομής στο σύνολό του 

μέσα στα πλαίσια του κοινωνικού οργανισμού, με σκοπό τη διάγνωσή του, την αναζήτηση των αιτίων του 
και την υπόδειξη, τελικά, των προσφοροτέρων μέσων θεραπείας του (δηλ. προλήψεως και καταστολής του). 

Με αφετηρία το δεδομένο πως δεν υπάρχουν ασθένειες αλλ'ασθενείς, έτσι και στο χώρο της εγκληματικότητας 
δεν υπάρχουν διαφοροποιημένοι ανάλογα με την προσωπικότητά τους εγκληματίες.

Το όλο πρόβλημα δεν είναι καθόλου νέο και κάθε άλλο παρά άγνωστο 

στο ευρύ κοινό. Τα μέσα μαζικής ενημερώσεως ΙΤύπος - Ραδιοφωνία - 

ΤηλεόρασηΙ βρίθουν καθημερινώς ειδήσεων και περιγραφών (λεπτο

μερέστατων, συνήθως) τελουμένων εγκληματικών πράξεων παντός 

είδους, από των τροχαίων ατυχημάτων μέχρι και των πλέον απεχθών 

κακουργημάτων.

Είναι αλήθεια, ότι επί μεγάλο χρονικό διάστημα η εγκληματικότητα α- 
ντιμετωπίζετο μόνο βάσει μεταφυσικών, ηθικών ή πολιτικών ιδεών και 

αντιλήψεων, χωρίς να σ τρέφ ετα ι το ενδιαφέρον των θεωρητικών, 

των νομοθετών και των δικαστών προς τη φύση και τα αίτια του κοι

νωνικού αυτού φαινομένου. Μόνο δε πριν από έναν αιώνα, περίπου, οι 
περί τον άνθρωπο επιστήμες άρχισαν να μελετούν τις διάφορες μορ

φές της, τόσο επί ανθρωπιστικού όσο και επί κοινωνικού επιπέδου. Εκ 

παραλλήλου, όμως, ήλκυσε, και ελκύει διαρκώς περισσότερο, την προ

σοχή και κάθε σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος ενδιαφέρεται για τα 

μεγάλα κοινωνικό προβλήματα της εποχής του.

Ετσι, ευλόγως, προβάλλει σειρά ερωτημάτων σχετικών προς την ε 

γκληματικότητα και συγκεκριμένως: τα εγκλήματα που διαπρόττονται 
σήμερα είναι μορφολογικώς και ουσιαστικώς τα ίδια με εκείνα του πα

ρελθόντος ή διαφορετικά; Εχουν αυξηθεί ή μειωθεί; Μήπως παρουσιά

ζουν όσοι εγκληματούν περισσότερη ή ολιγότερη επικινδυνότητα για 

τις σύγχρονες κοινωνίες; Ποια είναι η υφή των συγχρόνων εγκλημά

των (τα χαρακτηριστικά τους δηλ. γνωρίσματα), τα αίτια τους και οι 

δράστες τους; Ποια είναι, τέλος, τα περισσότερο πρόσφορα μέσα 

προς καταπολέμησή τους;
Τα ερωτήματα αυτό απαιτούν σοβαρή και εμπεριστατωμένη επιστη

μονική έρευνα, δεδομένου ότι η ύπαρξη, συντήρηση και πρόοδος της 
κοινωνίας είναι αδιανόητη χωρίς το σεβασμό των εννόμων αγαθών 

των οποίων είναι φορείς οι συνάνθρωποί μας και οι χάριν αυτών λει- 

τουργούντες θεσμοί της Πολιτείας, της Οικογενείας και της Εκκλη

σίας.

Επί πλέον, ερωτήματα όπως τα ανωτέρω συνδέονται στενό μεταξύ 

τους Και τούτο επειδή, αν πράγματι, έχει αλλάξει μορφή και υφή η ε 

γκληματικότητα, αν ορισμένα εγκλήματα τελούνται σήμερα συχνότερα 

από όσο άλλοτε, ως επακόλουθο κοινωνικό - οικονομικών μεταβολών, 

και αν η κοινωνία στην πλειοψηφία της θεωρεί ότι απειλείται σοβαρά 

από ορισμένες κατηγορίες ποινικώς κολασίμων πράξεων ή εγκλημα- 

τούντων, τότε θα πρέπει, κατά λογική ακολουθία, να μεταβληθεί και η 

αντεγκληματική πολιτική, υπό την έννοια της βάσει φιλοσοφικών και ει- 
δικοτέρων επιστημονικών και εμπειρικών δεδομένων προσπάθειας, ε- 

νόψει των εκάστοτε κοινωνικό - οικονομικών συνθηκών, επεξεργα

σίας προληπτικών και κατασταλτικών του εγκλήματος αρχών, εφαρμό

σιμων στην πράξη.

Το όλο θέμα είναι, βέβαια, τεράστιο, πολύπλοκο και πολυσχιδές. Στα 

περιορισμένα πλαίσιό μας θα επιχειρηθεί η σκιαγράφηση σε αδρές 
γραμμές της "α να το μ ία ς", της "φ υ σ ιο λ ο γ ία ς "  και της "θ ερ α π ευ 
τ ικ ή ς "  του εγκλήματος στις σύγχρονες κοινωνίες, προσφέροντας κα

τ ' αυτόν τον τρόπο αφορμές προβληματισμού και περισκέψεως.

α) Μεταξύ των πολυαρίθμων εγκλημάτων, πλείστα όσα τελούνται “α

πό καταβολής κόσμου", παραβιάζοντας αγρόφους, αρχικώς, και γρα
πτούς, εν συνεχεία κατά τη μακραίωνα εξέλιξη της ανθρωπότητος, κα

νόνες δικαίου, οι οποίοι είναι γνωστοί ως "Δέκα Εντολές" του Μωϋ- 

σέως ή ως ηθικές επιταγές του Ευαγγελίου για τους Χριστιανούς (π.χ. 

ου φονεύσης, ου κλέψης, κ.λπ.Ι και μετέπειτα ως νόμοι. Αλλα, πάλι, ε 
γκλήματα είναι ε ίτε  εντελώς νέα, ε ίτε  νέες μορφές παλαιοτέρων, κα

τά βάση, αξιοποίνων πράξεων, ε ίτε  απλώς παραλλαγές αυτών, αντικα

τοπτρίζοντας τη συνεχή -και ορισμένες φορές αλματώδη- μεταβολή 

των κοινωνικό - οικονομικών συνθηκών.

β) Ειδικότερα, στην κλασική κλοπή, όπου ο δράστης αφαιρεί ξένο κι

νητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί (να το 

κάνει δηλ. δικό τουΙ, παρανόμως, προστίθεται (εδώ και πολλά χρόνια) η 

κλοπή μόνο χρήσεως τέτοιου πράγματος και μάλιστα η αφαίρεση ξέ 
νου μεταφορικού μέσου, στην οποία σκοπός του δράστου είναι η βρα

χυχρόνια χρήση και εγκατάλειψή του, από δεκαετίας δε περίπου προ- 
βλέπεται και τιμωρείται ως "διακεκριμένη" περίπτωση κλοπής (κακούρ

γημα) η εκ μέρους ατόμου το οποίο επέβαινε μηχανοκινήτου μεταφο

ρικού μέσου αφαίρεση πράγματος που κρατούσε ή φορούσε ο παθών. 

Επίσης, η πασίγνωστη απάτη όπου ο δράστης (απατεών), με σκοπό να 
αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, ε ίτε  παρι- 

στό ψευδή γεγονότα ως αληθή (λ.χ. εμφανιζόμενος ως πολυεκατομ- 

μυριούχος ή τιτλούχος), ε ίτε  αθεμίτως αποκρύπτει ή παρασιωπά τα α
ληθή (π.χ. έμπορος ευρισκόμενος στα πρόθυρα της πτωχεύσεως, σι
γά, προκειμένου να επιτύχει τη λήψη μεγάλου δανείου), συμπληρώνε

ται από σειρά εγκλημάτων με σημαντικές ιδ ια ιτερότητες στο χώρο 

της εξαπατήσεως των συνανθρώπων μας. Ενδεικτικώς μνημονεύονται 
στο πεδίο του ελληνικού ποινικού δικαίου η απατηλή πρόκληση βλάβης 

(χωρίς δηλ. υλικό όφελος του δράστου, κοινώς γνωστή ως "φάρσα", ό

πως στις περιπτώσεις παραγγελίας λουκουλείου δείπνου ανυπάρκτων 

συνδαιτημόνων, ή κλήσεως της πυροσβεστικής υπηρεσίας χωρίς να υ

πάρχει πυρκαίά ή άλλος κίνδυνος ανθρώπου ή πραγμάτων), η σχετική 

με τις ασφάλειες απάτη, στην οποία ο δράστης προκαλεί εκ προθέ- 

σεως τον κίνδυνο έναντι του οποίου έχει ασφαλισθεί προς είσπραξη 
της ασφαλείας (π.χ εμφανίζει ανύπαρκτες βλάβες του ασφαλισμένου 
αυτοκινήτου του, βυθίζει το πλοίο του, κ.λπ.) η δολία αποφυγή πλη

ρωμής εισιτηρίου Ιπαραστόσεως, αθλητικού αγώνος κ.λπ.) και η δολία 
αποδοχή παροχών (λ.χ. ποτών, τροφίμων ή υπηρεσιών με εξ  υπαρχής
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πρόθεση τη μη πληρωμή του αντιστοίχου αντιτίμου). Σε όλα δε αυτά έ 

χει προστεθεί -προ ολίγων ετών- η απάτη με ηλεκτρονικούς υπολογι

στές και στο πεδίο της παραβιάσεως απορρήτων (όπως π.χ. των επι

στολών και της επαγγελματικής εχεμυθίας) η παραβίαση του απορ

ρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας.

Αλλη νομοθετική εξέλ ιξη  σημειώνεται στο χώρο των εγκλημάτων 

κατά της προσωπικής ελευθερίας, όπου στο πλευρό της αρπαγής, της 
παρανόμου κατακρατήσεως και της ληστρικής επεμβόσεως τοποθε

τείται η απαγωγή πρέσβεων ή άλλων υψηλών προσώπων προς το σκο

πό όχι, συνήθως, λύτρων, αλλ'εξαναγκασμού αυτού τούτου του κρά

τους να προβεί σε απελευθέρωση κρατουμένων κ.λπ.

Επίσης, εξέλιξη παλαιοτέρας μορφής εγκληματικής συμπεριφοράς, 

όπως είναι της θαλασσίας πειρατείας όπου καταλαμβάνεται παρανό- 

μως ξένο πλοίο προκειμένου να περιέλθει στους πειρατές το σκάφος 

κοι ό,τι υπάρχει σε αυτό, αποτελεί η αεροπειρατεία. Εδώ, όμως, ε ίτε  

μεταβάλλεται εν πτήσει η προγραμματισμένη πορεία του αεροσκά

φους και πραγματοποιείται η προσγείωσή του σε αεροδρόμιο διάφο

ρο του σχεδίου πτήσεώς του, με την εκ μέρους ενός ή περισσοτέρων 

των επιβατών του άσκηση εξαναγκασμού στον πιλότο του, ε ίτε  ασκεί

ται ή απειλείται άσκηση βίας εναντίον οποιοσδήποτε μέλους του πλη

ρώματος ή και των επιβατών, με κοινό αποτέλεσμα τη διατάραξη της 
κανονικής λειτουργίας του αεροπλάνου και τη σοβαρότητα διακιν- 

δύνευσης της ζωής των επιβαινόντων. Πρόκειται, όπως είναι γνωστό, 
για μάρτιγα των εναερίων μεταφορών, η αντιμετώπιση της οποίας α- 

πετέλεσε αντικείμενο όχι μόνο μερίμνης του εθνικού νομοθέτου (ό

πως του Ελληνος, με τις  περί ασφαλείας της αεροπλοϊας διατάξεις 
του), αλλά και ευρυτάτης διεθνούς συνεργασίας χάρις στη σύναψη 

τριών διεθνών συμβάσεων μεταξύ των ετών 1963 και 1971 (Τόκιο, Χά

γης, Μόντρεαλ), καθώς και ζωηροτάτου επιστημονικού ενδιαφέρο

ντος στους κόλπους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Συμβου
λίου της Ευρώπης, της Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου κ.ά.

Ειδικότερα ως προς την αεροπειρατεία, θα πρέπει να υπογραμμισθεί 

το γεγονός, ότι η χώρα μας προσεβλήθη επανειλημμένως από του έ 

τους 1968, μέχρι σήμερα από αεροπειρατές οι οποίοι εστράφησαν ε 

ναντίον ελληνικών αεροσκαφών, έδρασαν επί ελληνικών αεροδρομίων 

ή είχαν ως θύματα Ελληνες υπηκόους. Ηταν λοιπόν, επόμενο, μετά τη 

διαπίστωση της ατελέσφορου αντιμετωπίσεως του εγκληματικού αυ

τού φαινομένου με τις κλασικές διατάξεις του ισχύοντος Ποινικού Κώ- 

δικος περί διαταράξεως της ασφαλείας των συγκοινωνιών, γενικώς 

(κατά μείζονα δε λόγο, επειδή συρρέει, συνήθως, με την παράνομη ο- 

πλοφορία και οπλοχρησίαΙ, να υπογραφούν και εκ μέρους της Ελλάδος 

οι συμβάσεις αυτές, σε συνδυασμό με την, από ετών, ψήφιση ειδικού 

νόμου για την πάταξή της. Δυστυχώς, όμως, μολονότι αναγνωρίζεται 

ότι ριζική καταπολέμησή της είναι δυνατή μόνο με την από όλα τα κρά

τη υπογραφή τους, λόγοι πολιτικής φύσεως την παρεμποδίζουν, με α

ποτέλεσμα να μην είναι πάντοτε επαρκή τα μέτρα ασφαλείας που λαμ

βάνουν οι αεροπορικές ετα ιρείες και να κινούνται οι αεροπειρατές ω- 
ρισμένες φορές ανενόχλητοι.

Ετσι, στόχος της αντεγκληματικής πολιτικής είναι η επίτευξη παγκο

σμίου συμφωνίας στο χαρακτηρισμό της αεροπειρατείας, ως διε

θνούς εγκλήματος στρεφομένου κατά της ανθρωπότητος, η δυνατό

τητα εκδόσεως των αεροπειρατών και η απειλή αυστηρών ποινών (που 

να εκτελούνται και όχι απλώς να απαγγέλλονται! εναντίον της κατηγο

ρίας αυτής δραστών, υπερ-εγωϊστών, τυφλωμένων πολλές φορές α

πό το πάθος, ώστε να είναι τελείως αδιάφοροι ενώπιον του φοβερού 

κινδύνου θυσίας ανθρωπίνων υπάρξεων και εκατόμβης αθώων συναν

θρώπων τους, μόνο και μόνο προς ικανοποίηση αναρχικών επιθυμιών, 

πολιτικών σκοπών ή άλλων επιδιώξεων.

γ) Υπάρχουν, όμως, και εντελώς νέες μορφές εγκληματικής συμπε

ριφοράς, όπως παρατηρείται στο χώρο του περιβάλλοντος και, κυ

ρίως, στο πεδίο του οικονομικού ποινικού δικαίου και του ποινικού δι

καίου των οικονομικών συναλλαγών, όπου κυριαρχεί η αποκαλούμενη 

"εγκληματικότητα του λευκού περιλαίμιου", υπό την έννοια των επιχει
ρηματιών εκείνων (συνήθως μεγάλων ή πολυεθνικών επιχειρήσεων), οι 

οποίοι, ασχολούμενοι νομίμως με τ ις  υπ οθέσεις των άλλων, υ

ποκύπτουν στον πειρασμό καταχρήσεως της εμπιστοσύνης εκείνων 

με τους οποίους συναλλάσσονται, με αποτέλεσμα πολλές φορές την 

πρόκληση οικονομικών σκανδάλων, που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική 

οικονομία στο σύνολό της. Στα πλαίσια δε της αχανούς οικονομικής ε 

γκληματικότητας κινείται -κατά πρώτο και κύριο λόγο- το οργανωμένο 

έγκλημα, το οποίο -μαζί με την τρομοκρατία- αποτελεί μία από τις σο

βαρές κοινωνικές πληγές της εποχής μας, ανά την υφήλιο και στη χώ

ρα μας. Τέτοια διαπίστωση δεν αποτελεί απλώς σχήμα λόγου. Πρό

σφατες εμπειρίες σε διεθνές και εθνικό επίπεδο έχουν καταστήσει 

εμφανέστατο το πόσο οι δύο αυτές μορφές εγκληματικότητος είναι 

ικανές να διακυβεύσουν τις ατομικές ελευθερίες και να αποσταθερο

ποιήσουν -έστω και προσωρινά- τα δημοκρατικά πολιτεύματα.

δ) Παραλλήλως, ορισμένες από τις  (ηραγματικώς ή φαινομενικώς) 

νέες μορφές εγκληματικής συμπεριφοράς δεν είναι τίποτε άλλο από 
ποινικοποιήσεις αστικών ή εμπορικών υποχρεώσεων, υπό την έννοια 

των ποινικών κυρώσεων που απειλούνται από το νομοθέτη κατά των 

υποχρέων προς παροχή την οποία επιτάσσει το ιδιωτικό δίκαιο. Ετσι, η 

ανάγκη προστασίας των απόρων εκείνων γυναικών οι οποίες, εγκατα- 

λειπόμενες από ασυνείδητους εραστές ή συζύγους, κινδυνεύουν να 
εξωθηθούν στην πορνεία, στην άμβλωση, στην παιδοκτονία κ.ο.κ., ή να 
περιέλθουν σε ένδεια, οδήγησε το  νομοθέτη στη δημιουργία των ε 

γκλημάτων της εγκαταλείψεως εγκυμονούσης και της παραβιάσεως 
της προς διατροφή υποχρεώσεως. Ομοίως η αναγκαιότητα προστα

σίας των συναλλαγών με επιταγές (αντί τοις μετρητοίς) και ο πολλα
πλασιασμός σε βαθμό επικίνδυνο των κρουσμάτων εκδόσεως τέτοιων 

πιστωτικών τίτλων χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμα χρηματικά ποσά στην 

τράπεζα του εκδότου-οφειλέτου, προκάλεσε την διατύπωση ποινικής 

διατάξεως που να τιμωρεί την έκδοση επιταγών χωρίς αντίκρυσμα.

ε) Εκτός, όμως, των περιπτώσεων αυτών, η έλλειψη ασφαλιστικής 

συνειδήσεως σε ορισμένες τάξεις εηαγγελματιών είχε ως επακόλου
θο την αναγωγή σε ιδιαίτερο έγκλημα τη μη καταβολή των οφειλομέ- 

νων εισφορών προς ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής α- 
σφαλίσεως των εργαζομένων, όπως είναι στη χώρα μας το Ι.ΚΑ

στ) Ιδιαίτερο, επίσης, έγκλημα καθιερώθηκε προ ετών, προς αναχαί- 

τηση του τεραστίου ρεύματος αποκτήσεως διαφόρων υλικών αγαθών 

με δόσεις, χωρίς να υπάρχουν πάντοτε προοπτικές ανελλιπούς κατα
βολής τους.

ζ) Τέλος, ορισμένες πράξεις απεγκληματοποιήθηκαν (υπό την έννοια 

ότι έπαυσαν πια να αποτελούν ποινικώς κολάσιμα αδικήματα), λόγω με

ταβολής των περί αυτών κοινωνικο-ηθικών αντιλήψεων, η οποία επήλ

θε μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, κατά το διάστημα του μεσοπο
λέμου και κυρίως από της τελευταίας παγκοσμίου συρράξεως μέχρι 

των ημερών μας, όπως συνέβη π.χ. με τη μοιχεία, την εγκατάλειψη από 

τον εραστή ή μνηστήρα γυναικός ενηλίκου "αμέμπτων ηθών", κ.λπ. Στο 

χώρο της πολιτικής της αποποινικοποιήσεως εμπίπτει ακόμη και η α

πόσπαση από τον ποινικό κώδικα των πταισματικών παραβάσεων και η 

αντιμετώπισή τους όχι πια σαν εγκλημάτων, αλλά σαν διοικητικών α

πλώς παραβάσεων. □

* Το κ ε ίμ ε ν ο  α υ τό  α π ο τ ε λ ε ί τ ο  π ρώ το μ έρ ο ς  ο μ ό τ ιτλ η ς  μ ε λ έ 
τ η ς  τ ο υ  κ. Κ α θη γη το ύ . Σ το  επ ό μ ενο  τ ε ύ χ ο ς  η σ υ ν έ χ ε ια .
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Η ΠΧΝΧΓΊΑ.
(DC ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΜΤΙΚΗΟ A.IXKONIXC 

TH C  ο ρ θ ο λ ,ο Ι ηο  rYN-MKXC

Συμμετοχή στον εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, αλλά και της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας 

της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ, Προέδρου Πρύτανεων Πανεπιστημίων Γαλλίας*

Αν το πρότυπο της αρχαιοελληνίδας ήταν η Αθηνά, Π παρθένος θεά 

της σοφίας, είναι αναμφισβήτητο ότι το καθολικό παράδειγμα για την 

ορθόδοξη γυναίκα κάθε εποχής είναι η Παρθένος Μαρία, η Παναγία 

Θεοτόκος, με τα άπειρα ονόματα τα ενδεικτικά για τους Ορθοδόξους 

αρετής, ελέους, μεγαλοσύνης, αγιότητας, συμπαράστασης, γενναιο

δωρίας και προστασίας. Ιδού οι ιδιότητες που πρέπει να παρακολου

θούν την καταξιωμένη ορθόδοξη γυναίκα. Ονόματα σύμβολα, που με α
γάπη η Ορθόδοξη Παράδοση δημιούργησε ειδικά για το Αμάραντο Δώ

ρο, για την Πλατυτέρα των Ουρανών, την Υπερτέρα των χρόνων, την 

πάντοτε Ελεούσα του Ελληνικού Λαού. Αυτή που, με όποιο όνομα, βρί

σκεται στην καρδιά και στα χείλη του ορθοδόξου πληρώματος.

Ισως, αυτή η πάνδημη λατρεία της Παναγίας, μ'όλες τις παραδοάια- 

κές λαϊκές μορφές, που πήρε μέσα στο χρόνο, ίσως σε τελική ανάλυ

ση να είναι αυτή η βασική διαφορά ανάμεσα στη γυναίκα του ορθοδό

ξου και του άλλου χριστιανικού κόσμου (Ρωμαιοκαθολικών, Προτεστα- 

ντών). θεω ρώ  την αναφορά της Ορθοδοξίας στην Παναγία καθορι

στική, εφ'όσον είναι γνωστό ότι οι παραδειγματικές μορφές αγίων, η

ρώων κ.λπ. προσδίδουν τα ειδικά χαρακτηριστικά αξιοσύνης και α
ρετής σ'όσους πασχίζουν ν'ακολουθήσουν το δρόμο που εκείνοι πρώ

τοι χάραξαν.
Η κατά το δυνατόν "ομοίωσις" με το θ ε ίο  αποτελεί το κατ'εξοχήν α

πώτερο καθήκον του κάθε Ορθοδόξου. Πρέπει να βρίσκει ανταπόκρι

ση αδιάλειπτα στην καθημερινή ζωή του καθενός. Απαιτεί εφαρμογή 

κατ'οικονομίαν, εφαρμογή όσο γίνεται καλύτερα της προσέγγισης 
προς το θεό, κι αυτό σε κάθε τομέα δράσης. Στη σκέψη, στη σχέση 

του ανθρώπου με το συνάνθρωπο και κατά προέκταση με το θεό, με 

τα ιερά και με τα όσια.

Η βασική ιερή προσφορά του ανθρώπου προς το συνάνθρωπο αφο
ρά τη σχέση του γονιού και ιδιαίτερα τη σχέση της μάνας με το
παιδί, εφ'όσον από τη σχέση αυτή περνάει η γνώση της κάθε κληρο
νομιάς, η γνώση καλύτερα της μητρικής γλώσσας, η θεμελιώδης εκ

δήλωση της συνοχής του πολιτισμού και της ιστορικής ταυτότητας. 
Και συνακόλουθα η σχέση αυτή καθορίζει την ποιότητα του μέλλο
ντος, εφ'όσον πρόκειται για νέους.

Αναφορά λοιπόν αναφ αίρ ετη  για την ορθόδοξη γυναίκα η 

Μάνα Παναγιά (τονίζω αυτό το Μάνα όλως ιδιαιτέρως). Γιατί πιστεύω 

ότι η ορθόδοξη γυναίκα, που ο πιο αντιπροσωπευτικός της τύπος είναι 

η Ελληνίδα Μάνα, μένει ο μοχλός της συνοχής του Γένους. Φύσει και 
θέσει μένει η μάνα ο παράγοντας της μόρφωσης των νέων γενεών, ο 

στυλοβάτης των αξιών και αρχών του μέλλοντος. Δεν αναφέρομαι ε 
δώ στην εκπαίδευση των νέων όπως τη βρίσκουν σήμερα στα Σχολεία. 

Αλλά σ'εκείνη την εποικοδομητική παιδεία που δίνει μορφή στην ψυχή 

και στο πνεύμα, που κάνει τον άνθρωπο αντάξιο των υποθηκών ανθρω

πιάς και αξιοπρέπειας σ' εκείνη που αναδεικνύει αυτόν που χαίρεται 

τους καρπούς της παιδείας αυτής σαν προσωπικότητα, ικανή ν'αντιμε-

τωπίσει την αβεβαιότητα των καιρών, με την εμπιστοσύνη που χαρίζει 

στα καίρια προβλήματα η ουσία του καινούργιου ανθρώπου των Χρι
στιανών.

Η παιδεία που αναφέρεται λειτουργικά και που στηρίζεται στην οικο

γενειακή θαλπωρή και μέριμνα κάνει τον άνθρωπο να βρίσκει στα βάθη 

του εαυτού του όχι μόνο τα στοιχεία του βίου, αλλά και της πραγμα

τικής ζωής.

Ενα από τα δημοφιλέστερα χαρακτηριστικά της Παναγίας είναι το 

της Ζωοδόχου Πηγής, έστω κι αν η εκκλησιαστική εικονογραφική α
πεικόνιση απέχει πολύ από το συμβολισμό και την ευρύτητα του πανα

γίου δώρου ζωής, που αντιπροσωπεύει για τη γυναίκα, ορθόδοξη και 
μη, η Παναγία...

...Η ορθόδοξη γυναίκα είναι έννοια αναπόσπαστη της ελληνικής πραγ
ματικότητας μέσα από το διαχρόνιο της ελληνικής μακραίωνης ιστο

ρίας. Ο Ελληνισμός γνώρισε οικουμενική διάσταση χάρις στο πνευμα

τικό επίπεδο που εκφράζει η ελληνική γλώσσα στην αδιάλειπτη συ- 
νέχειά της, η Κοινή των ελληνιστικών χρόνων. Η Ορθοδοξία στήριξε 
την παγκόσμια διάστασή της κατά κύριο λόγο στον Ελληνισμό, 
ιδιαίτερα των μέσων χρόνων, δηλαδή στο Βυζάντιο. Σήμερα ο Ελλη
νισμός σ τηρ ίζετα ι στην Ο ρθοδοξία , για να διατηρήσει απα
νταχού της γης συνοχή,ταυτότητα, αλληλεγγύη.

Αρρηκτα συνδεδεμένες οι έννοιες Ελληνισμός - Ορθοδοξία. Ταυτό

σημες οι έννοιες ορθόδοξη γυναίκα και Ελληνίδα. Πανελληνική, παναν

θρώπινη η ουσία που εκφράζει η Μητέρα - Παναγιά σαν σύμβολο της 

τελειότητας πέρα και μέσα στην πολύσημη ιστορικότητά της.

Οδηγήτρια εξάλλου του στρατού η Παναγιά. Υπέρμαχος Στρατηγός η 

Παρθένος. Ιδού ιδιότητες που εκφράζουν δημόσιο λειτούργημα 

και διακονία πολιτική, αν βέβαια θυμηθούμε ότι ο όρος εκφράζεται 

με την όποια υπηρεσία του συνόλου στο δημόσιο βίο, της στρατιω
τικής λειτουργίας μη εξαιρουμένης. Ιδού λοιπόν μιά πρώτη διαπίστωση 

σχετικά με την πολιτική διακονία της ορθόδοξης γυναίκας, που πρέπει 
να καλύπτει όλες τις κλίμακες δραστηριοτήτων...

...Μιλώ για εξάσκηση πολιτικής ευθύνης και όχι μόνο στην τοπική αυ
τοδιοίκηση, αλλά στο βασικό τομέα της λήψης και εφαρμογής αποφά

σεων, που καθορίζουν την πορεία του κόσμου, της χώρας, του έθνους.

...Η ορθόδοξη γυναίκα πρέπει ν'απαντήσει με ευθύνη στα προβλήμα

τα, τα εμπόδια της εποχής, να χειρισθεί με σύνεση το δημόσιο λόγο.
...Μ ε αρωγό και στυλοβάτη τη Μάνα Παναγιά, θα μπορέσει η 

γυναίκα να σ ταθεί άξια στην τιμή που θα της αποδοθεί. □

* Πρόκειται για ένα μέρος της Εισηγήσεως της κας Γλύκατζη με θέμα: "Η σ υ μ 

β ο λ ή  τη ς  Ο ρ θ ο δ ό ξο υ  Π α ρ α δ ό σ ε ω ς  σ τη ν  ευ ρ ω π α ϊκ ή  π ρ α γ μ α τ ικ ό τη τα ”,

που παρουσιάστηκε σε Πανευρωπαϊκό Συνέδριο με το γενικό θέμα: ”Η  Ο ρ θ ό δ ο 

ξη  Γ υνα ίκα  σ τη ν  Ε νω μ ένη Ευρώ π η”. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στηΛε- 

βαδειά Βοιωτίας, από 4 έως 6 Νοεμβρίου 1994.
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ΕΜΠΟΡΙΟ Φ ΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜ ΟΥ
του Κ. Ζιμοπούλου*

Η Αγγλία είχε επιχειρήσει από το 1823 κάποια ανεξαρτητοποίηση της πολιτικής της απέναντι στην Ελλάδα. 
Η πρωτοβουλία απέβλεπε κατ' αρχάς στην προσταρία της βρεταννικής ναυτιλίας στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Τον ίδιο καιρό προχώρησε ένα ακόμα βήμα. Ενίσχυσε την κίνηση για τη χορήγηση δανείου στην Ελλάδα. 
Ηταν μιά κερδοσκοπική και ταυτόχρονα πολιτική επιχείριση. Αλληλένδετες οι δύο επιδιώξεις.

Το δάνειο που πρόσφεραν πρόθυμα οι Βρεταννοί και με αγωνία προσδοκούσαν οι Ελληνες, 
νομιμοποιούσε τις αγγλικές επεμβάσεις και οδηγούσε στην οικονομική και πολιτική υποδούλωση της χώρας.

Το 1823 συνέπεσε με το μεγάλο οικονομικό άλμα στην Αγγλία. Το ε 

μπόριο με τη Νότια Αμερική είχε δημιουργήσει απέραντες δυνατότη

τες  κερδοσκοπίας,εύκολου και γρήγορου πλουτισμού. Η κυβέρνηση 

ενθόρρυνε τις τράπεζες να ριχτούν στη μάχη των επενδύσεων για εκ

μετάλλευση του φυσικού πλούτου των νεοελευθερωμένων νοτιοαμε- 
ρικανικών χωρών.

Οι προοπτικές όμως που διανοίγονταν για την ανάπτυξη των υπερπό

ντιων αγορών επέβαλαν και μιά τολμηρή αναπροσαρμογή της αγγλικής 

εξωτερικής πολιτικής. Οχι πιό καταπολέμηση των απελευθερωτικών 

κινημάτων στην Ευρώπη και την Αμερική αλλά διείσδυση, έλεγχος κα- 

τάκτηση από μέσα. Αυτή η πολιτική πρόσφερε πρωτοφανείς ευκαιρίες 

για το αγγλικό εμπόριο, για τη βιομηχανία και το τραπεζικό κεφάλαιο.

Τη νέα πολιτική θα εφαρμόσει ο υπουργός Εξωτερικών George Can

ning. Κεντρική σκέψη του: "Οι λαοί που θα ελευθερωθούν και θα συ

γκροτηθούν σε νέα κράτη έχουν ανάγκη από βιομηχανία, εμπορικό 

στόλο και οικονομικό μέσα για την ανάπτυξή τους. Για να τα απο- 

χτήσουν όλα αυτό θα απευθύνονται στην Αγγλία, τον απελευθερωτή 

και προστάτη τους.1
Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής αναγνωρίζονται οι επαναστατικές 

κυβερνήσεις της Αμερικής η μιά μετά την άλλη και ιδρύονται παντού 

προξενεία: στο Μεξικό, στην Κολομβία, στο Περού, στη Χιλή.

Κατά την περίοδο του ελληνικού Αγώνα η Αγγλία ξεχ ε ίλ ιζε  από 

χρήμα. Αυτός ο πληθωρισμός κεφαλαίων προκόλεσε παροξυσμό κερ

δομανίας. Επιδίωξη όλων: ο πολλαπλασιασμός των αποθησαυρισμένων 

λιρών με κάθε μέσο, ακόμα και με αβέβαιες τοποθετήσεις.Οργίαζε το 

χρηματιστηριακό παιγνίδι. Μ εγαλοτραπ εζίτες, τοκογλύφοι, αερ ι

τζήδες, πλούσιοι και φτωχοί τυχοδιώκτες, πονηροί ή εύπιστοι άνθρω

ποι κατέχονταν από απληστία. Από τη βουλιμία να πλουτίσουν με κάθε 

τρόπο και γρήγορα.2
Μοναδική έγνοια τους: πώς η μιά γκινέα θα γίνει δέκα γκινέες. Δάνεια 

προσφέρονταν με τη μεγαλύτερη ευκολία αλλά με όρους πάντοτε λη

στρικούς. Τέλη 1824 είχαν χορηγηθεί 48 περίπου εκατομμύρια λίρες 

σε ξένες κυβερνήσεις3 Οι ετα ιρείες ξεφύτρωναν σαν μανιτάρια με 

τους πιό απίθανους στόχους. Μιά απ'αυτές ιδρύθηκε "για μεταφορά 

αλμυρού νερού από το Brighton και καθαρού αέρα από το Bognor"4

Ο John Francis δίνει με παραστατικότητα το πορτραίτο των κερδο- 

σκόπων εκείνης της εποχής: "Με χαρτοφύλακες παραγεμισμένους α

πό άχρηστες μετοχές, με ύπουλη όψη και πανούργο βλέμμα, με φα- 

νταχτερό κοσμήματα και τρ ιμμένο σακάκι, με καλογρασαρισμένα 
τσουλούφια και αγυόλιστα παπούτσια, με την κατεργαριό σε κάθε 
γκριμότσα και την προστυχιά σε κάθε του σκέψη, ο "σταγκ" όπως ονο

μάστηκε αργότερα, ήταν ο τύπος που κυριαρχούσε στο προσκήνιο. Σε 

κάθε γωνιά έβλεπες ανθρώπους να συζητούν με έξαψη για τις μετο

χές μιας νέας εταιρίας, για την τιμή κάποιου καινούργιου δανείου, και 
για το φημολογούμενο κέρδος του τάδε τυχερού σπεκουλόντη ή τη

φημολογούμενη χρεωκοπία κάποιου άτυχου επιχειρηματία"5

Η αγγλική κεφαλαιαγορό είχε πλημμυρίσει από κάθε λογής μεσάζο

ντες, "ειδικούς" που συγκέντρωναν πληροφορίες, που έγραφαν φυλ

λάδια και πρόσφεραν μελέτες και αναλύσεις για υποψήφιους δανει

στές. Είχαν στα χέρια τους στοιχεία για κάθε χώρα που αναδυόταν ανε 

ξάρτητη στον ορίζοντα, για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις ε ι
σοδηματικές της δυνατότητες. Εδιναν συμβουλές σε κεφαλαιούχους, 

τράπεζες, επιχειρήσεις για επικερδείς επενδύσεις, τοκογλυφικό δά

νεια και πληροφορίες για κάθε λογής εκμεταλλευτικές εξορμήσεις6

Μια από τις υποψήφιες για οικονομική εκμετάλλευση χώρες ήταν και 

η επαναστατημένη Ελλάδα. Και ένας από τους σπεκουλόντηδες μεσά

ζοντες ο Edward Blaquiere, ο Άγγλος που αλίευσε στη Μαδρίτη τον 

Ελληνα δανειοκυνηγό Λουριώτη και τον οδήγησε στο Λονδίνο.

Η Αγγλία είχε κιόλας επιχειρήσει από το 1823 κάποια ανεξαρτητο

ποίηση, στο περιθώριο του ευρωπαϊκού δεσποτισμού της Ιερός Συμ- 

μαχίας, της πολιτικής της απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση.
Αναγνώρισε τον αποκλεισμό των τουρκοκρατούμενων ακτών από το 

ελληνικό Ναυτικό. Η πρωτοβουλία απέβλεπε στην προστασία της βρε

ταννικής ναυτιλίας στην ανατολική Μεσόγειο. Αποτελούσε ωστόσο έ 
να άνοιγμα. Τον ίδιο καιρό προχώρησε ένα ακόμα βήμα. Ενίσχυσε την 

κίνηση για τη χορήγηση δανείου στην Ελλάδα.

Ηταν μιά κερδοσκοπική και ταυτόχρονα πολιτική επιχείριση. Αλληλέν

δετες οι δύο επιδιώξεις.Το δάνειο που πρόσφεραν πρόθυμα οι Βρε

ταννοί και με αγωνία προσδοκούσαν οι Έλληνες νομιμοποιούσε τις αγ

γλικές επεμβάσεις και οδηγούσε στην οικονομική και πολιτική υπο

δούλωση της χώρας.

Ο Edward Blaquiere, μεσάζων των Αγγλων κεφαλαιούχων και πρά

κτορας του υπουργείου Εξωτερικών και των αγγλικών Μυστικών Υπη

ρεσιών, έπαιξε το ρόλο του φιλέλληνα και πρόσφερε προωθώντας 

την υπόθεση του ληστρικού δανείου, ανυπολόγιστες υπηρεσίες στην 

πατρίδα του. Ωστόσο είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς ποιοί ήταν οι 

πραγμ ατικοί αυθέντες του: οι χρηματοδότες κεφαλαιούχοι του Σίτυ ή 

ο Canning; Ηταν διπλοπράκτωρας ο σκοτεινός Blaquiere, ο ενθουσιώ

δης "φιλέλληνας", ή απλώς ένας τυχοδιώκτης και κερδοσκόπος;
Γνωρίζουμε ότι ο Blaquiere ήταν άνθρωπος του Γραμματέα του Φι- 

λελληνικού Κομιτάτου του Λονδίνου John Bowring και προσωπικός του 

απεσταλμένος στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο Bowring ενερ

γούσε για λογαριασμό φίλων του τραπεζιτών για ιδιοτελείς σκοπούς.7

Επιστρέφοντας ο Blaquiere στην Αγγλία ύστερα από το πρώτο ταξίδι 

του στην Ελλάδα την άνοιξη του 1823 - ήταν μιά διερευνιτική απο- 

στολή£ για λογαριασμό του Φιλελληνικού Κομιτάτου του Λονδίνου και 

των κεφαλαιούχων - κατέφυγε σε τερατολογίες για να πείσει τους 
Αγγλους τραπεζίτες ότι η δανειοδότηση των Ελλήνων αποτελούσε 

πραγματικό πακτωλό.

Η δραστηριότητα του Blaquiere συνδύαζε με τρόπο θαυμαστό την
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εκτέλεση μιας αποστολής πολιτικής σημασίας και την κερδοσκοπία. Α

πό το ένα μέρος θα εξασφαλιζόταν η αγγλική επιρροή στην Ελλάδα και 

θα υπερφαλαγγίζονταν οι Γάλλοι ανταγωνιστές. Από την άλλη πλευρό 

η συνομολόγηση του δανείου θα αποτελούσε ευκαιρία πλουτισμού με 

προμήθειες και άλλους συνδυασμούς. Για να δημιουργήσει ευνοϊκή α
τμόσφαιρα ο Blaquiere παρουσίασε την Ελλάδα ως Γη της Επαγγελίας. 

Συμπεριφερόταν σαν αγύρτης και αδίστακτος κερδοσκόπος. Δεν υ

πάρχει στον κόσμο πλουσιότερο έδαφος από το ελληνικό, έλεγε 

στους συμπατριώτες του ο πανούργος Άγγλος πράκτορας8

"Οι φυσικοί θησαυροί της αναγεννημένης Ελλάδας αξίζουν όσο ολό

κληρη η νοτιαμερικανική ήπειρος" 9 Και ένα μόνο νησί του Αιγαίου είναι 

σε θέση να εξοφλήσει το δάνειο".

Ο Blaquiere έπαιζε μεθοδικό το παιγνίδι (το πολιτικό του Canning και 

το κερδοσκοπικό των συνεταίρων τουΙ. Κέντριζε το πάθος για εύκολο 
και γρήγορο πλουτισμό,για επωφελείς τοποθετήσεις.

Αυτή η διαφήμιση του ελληνικού "πλούτου" εξυπηρετούσε τα συμφέ

ροντα των συνεργατών του - και τα δικά του, όπως θα διαπιστωθεί λί

γο αργότερα - και τη νέα πολιτική του Canning απέναντι στα ελληνικό 

πράγματα. Η επίσημη - αλλά μυστική - πολιτική καλυπτόταν από την ι
διωτική πρωτοβουλία.

Η αρηακτική επιχείρηση - δάνειο άρχιζε με τις ευλογίες του ιδίου του 
Canning. Για να υπογραμμίσει ο Άγγλος πολιτικός την κυβερνητική συ

ναίνεση με πανηγυρικό τρόπο, παραβρέθηκε στο γεύμα που δόθηκε 

στο Σίτυ προς τιμήν των Ελλήνων απεσταλμένων. Η παρουσία του έδω

σε φτερά στους κεφαλαιούχους. Εύκολη η ερμηνεία. Το δάνειο επιδο

κιμαζόταν και από την αγγλική Κυβέρνηση.10

Ηταν μια σίγουρη και χρυσοφόρα επένδυση αυτό το δάνειο. Πίσω α

πό κάθε ομολογία υπήρχε συγκεκριμένη εγγύηση. Για την καταβολή 

των τοκοχρεολυσίων δεσμεύονται όλα τα εισοδήματα της Ελλάδας. Ε

πομένως ενεχυρ ιό ζετα ι ολόκληρη η εθνική περιουσία της χώρας 
στους ομολογιούχους για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων 

που απορρέουν από αυτό το δάνειο ώσπου να αποπληρωθεί ολόκληρο 
το κεφάλαιο.11

Στην Ελλάδα όμως πανηγυρίζουν. Οι περισσότεροι έβλεπαν το δά

νειο ως έκφραση γενναιοδωρίας των ξένων. Δεν σκέφτονταν τις συ

νέπειες, τα βάρη, τις υποχρεώσεις και τις κάθε λογής επιπτώσεις. Η 

πλειοψηφία των Ελλήνων, έγραφε ο Άγγλος εθελοντής James Emer
son, δεν καταλάβαινε τη σημασία του δανείου. "Νόμιζε πως ήταν μια 

μέθοδος της Ευρώπης να προσφέρει ένα δώρο προς την Ελλάδα".12

Το Εκτελεστικό της λεγομένης "αγγλικής φατρίας" - Μαυροκορδά- 

τος, Υδραίοι κ.λπ. - προχωρεί ακάθεκτο στη σύναψη του δανείου που 

θα του εξασφαλίσει την εξουσία.Το αντίπαλο Εκτελεστικό, των λεγο
μένων "αντιπατριωτών" - υπήρχαν τό τε δύο Κυβερνήσεις και δύο αυ

λές - επειδή γνώριζε ότι δάνειο σήμαινε εμφύλιο πόλεμο και εκμηδέ- 

νισή του, έσπευσε να διακηρύξει ότι ο δανεισμός από τους Άγγλους 
θα αποδειχθεί ανώφελος και επιζήμιος.

Η είδηση ότι απεσταλμένοι του Μαυροκορδάτου και των Υδραίων 

(του Εκτελεστικού του ΚρανιδιούΙ αναχώρησαν για το Λονδίνο κατατά

ραξε την αντίπαλη παράταξη Ιτο Εκτελεστικό του Ναυπλίου). Στην από

γνωσή τους οι Κολοκοτρωνικοί έστειλαν "εκτελεστικήν δύναμιν να 

συλλάβη τα μέλη αυτής (της επιτροπής) απερχόμενα εις τον Πύργον ε 

πί σκοπώ να πλεύσωσιν εις Ζόνυνθον και εκείθεν εις Αγγλίαν. Αλλά δεν 

τους πρόλαβαν. Είχαν μπαρκάρει για τη Ζάκυνθο.13

Αποφασίζουν να στείλουν δικό τους άνθρωπο στο Λονδίνο, τον 

Δημ.Περρούκα, με επίσημη εντολή του Εκτελεστικού του Ναυπλίου να 

"συμπράξει με την επιτροπή του Εκτελεστικού του Κρανιδίου στη 

σύναψη δανείου". Αλλά με πραγματική αποστολή "να ματαιώσει τα 

σχέδια της φατρίας του Μαυροκορδάτου'.14 Ηταν όμως αργά.15

Ως την τελευταία στιγμή οι αντικυβερνητικοί αγωνίζονταν να μη πα

ραδοθούν οι αγγλικές λίρες στους πολιτικούς εχθρούς τους. Ηξεραν 

πως το δάνειο θα οδηγούσε στον παραμερισμό ή τη φυσική τους εξό 
ντωση.

Εβλεπαν σωστά. Οι λίρες του δανείου προορίζονταν για την υποταγή 
των πολιτικών αντιπάλων. Εχουμε την ανομολογία του αγγλόφιλου Σπ. 

Τρικούπη, φίλου και συνεργάτη του Μαυροκορδάτου, σε επιστολή της 

3 Απριλίου 1824 προς το Φιλελληνικό Κομιτάτο του Λονδίνου: "Εκτός 

των εξωτερικών εχθρών απεκτήσαμεν ήδη και εσωτερικούς,τους α- 

ντάρτας της διοικήσεως.,.Τα δάνεια λοιπόν θέλει τους νικήσωσι και αυ- 
τούς,και άλλους θέλει φέρωσιν εις μετάνοιαν".16

Ο Blaquiere, ο περιοδεύων δανειοπαραγγελιοδόχος,είναι σαφής. Α
ποκαλύπτει στον Μαυροκορδάτο τους σκοπούς του δανείου από αγ

γλική πλευρά.'Έγώ επιστρέφω στην Ελλάδα με την πρώτη δόση του δα
νείου. Μ'αυτή θα τελειώσουν όλες οι διχόνοιες".17
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Αφιέρωμα στον Ελύτη

Καλ ό  σ ο υ  τ α ξ ί δ ι  
Ο δ υ σ σ c α ...

Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ, 
τώρα δε θα αντικρύζεις μόνος σου τον κόσμο.

Θα 'χεις παρέα το δικό μας Οδυσσέα, 
το δικό μας απόγονο του Οδυσσέα του Ιονίου.

Ο δικός μας σύγχρονος Οδυσσέας 
περιπλανήθηκε στη γη και στη θάλασσα του Αιγαίου. 

Ποτίστηκε μ' αλάτι κι έκανε τα βότσαλα με την άμμο ποίηση. 
Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ,

πές του "ευχαριστώ" για τους ορίζοντες που μας άνοιξε. 
Πες του ακόμα, ότι εμείς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, 

θα τον ευγνωμονούμε αιώνια που μας χάρισε το <ρως, 
το καθάριο φως που φώτισε την ομορφιά της ψυχής μας. 

Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ, 
να τον προσέχεις εκ ε ί ψηλά τον Ελληνα Οδυσσέα, 

το νησιώτη, το βαθυστόχαστο, τον τολμηρό, 
τώρα που αφήνει "την όμορφη και παράξενη πατρίδα του".

“Στα κρυφά φεύγω με όλα τα κλοπιμαία στο νου μου.
Για μία από την αρχή ζωή απροσκύνητη.
Χωρίς κεριά, χωρίς πολυελαίους.
Με μόνο μια στη Θέση αδάμαντος βέρα χρυσή ανεμώνη.
Πασπατευτά πού πάει; Και ζητώντας τι;
Ο μισός της σελήνης μας ίσκιος
Ανάγκη πάσα να καθησυχάζεις είναι ως και τα μνήματα ."
(Δυτικά της Λύπης, 1995)
Ο ποιητής που συγκέντρωνε στο έργο του συμβολικά τις φυσικές και 

μεταφυσικές ιδιότητες της ζωής, ξορκίζοντας τις συμφορές της αν
θρώπινης υπαρκτικής περιπέτειας, μας αφήνει χωρίς άλλοθι. Ο Οδυσ

σέας Ελύτης έφυγε... Κάτοχος της χάρης που φέρουν μόνον οι πε

ριούσιοι, μας μίλησε για την αξία του έσω Ελληνισμού, τον Ερωτα, το 

χρώμα των λέξεων, το άφθαρτο γαλάζιο, το Αιγιοπελαγίτικο όνειρο. 

Και ενώ τώρα εκείνος ταξιδεύει μακριά, όλα αυτά θα μείνουν για πάντα 

εδώ. Δικά μας. Πόσα και πόσα πολλά δεν χρωστάμε σ' αυτόν.

Τον Ελύτη χαρακτήρισε η έμφαση του μοναχικού του ήθους, το ίδιο 

ποιητής μέσα του αλλά και για τους άλλους, πράγμα σχεδόν ακατανόη

το στους καιρούς των ματαίων επιδόσεων. Ή  ποίηση είναι μια απο

στολή, δεν βραβεύεται. " έλεγε ο ίδιος, “η ποίηση είναι η μόνη οδός για 
να υπερβούμε τη φθορά... Να, γιατί γράφω. Γιατί η ποίηση αρχίζει από 
εκεί που την τελευταία λέξη δεν την έχει ο θάνατος. Είναι η λήξη μιας 

ζωής και η έναρξη μιας άλλης, που είναι ή ίδια με την πρώτη, αλλά που 

πάει πολύ βαθιά, ως το ακρότατο σημείο που μπόρεσε να ανιχνεύσει 

η ψυχή, στα σύνορα των αντιθέσεων, εκε ί που ο ήλιος και ο Αδης αγ

γίζονται..." “Η ποίηση εγείρεται στο σημείο όπου ο ορθολογισμός κα

ταθέτει τα όπλα για να τα αναλάβει εκείνη και να προχωρήσει μέσα 

στην απαγορευμένη ζώνη, διασώζοντας σε καθαρή μορφή τα μόνιμα, 

τα βιώσιμα στοιχεία που καταντούν δυσδιάκριτα μέσα στο σκότος της 

συνείδησης, όπως τα φύκια μέσα στους βυθούς των θαλασσών".

Ο Ελύτης πρέπει να αντιμετωπισθεί σαν ένας δάσκαλος: στους χαλε

πούς μας καιρούς γνωρίζει και μπορεί να μιλήσει για τους άλλους δρό

μους, που αν είχαμε την ικανότητα να βαδίσουμε θα γινόμαστε καλύτε
ροι. Κύριος της ομορφιάς, μας προτρέπει να ακολουθήσουμε την οδό 

του ωραίου.

"Δεν είναι μικρό πράγμα να έχεις τους αιώνες με το μέρος σου". Τους 

έχει αποκτήσει και τους απλώνει μπρος στα μάτια μας. Είναι πρόβλημα 

ενός εκάστου να νιώσει το θάμβος και να ζητήσει τη μάθηση. Αυτός, 

τρυφερά, σ' αφήνει να αποκαλύπτεις μόνος σου το επόμενο σκαλοπά

τι που οδηγεί ψηλότερα. Αλλοτε σε πηγαίνει σε κάποια όρια που λες 

να, τώρα θα εμφανιστεί το άγγιγμα της έκστασης, άλλοτε, πιο ήρεμα 

προσπαθείς να αγγίζεις τα ελληνικά του έτσι όπως θα έπρεπε να μι

λιούνται, να μην παρασυρθείς από την έννοια αλλά μόνον τον ήχο ν' α- 

κούς. Αυτά τα σύμφωνα και τα φωνήεντα, τους φθόγγους, τους στί

χους του, που διατρέχουν το χρόνο σα μια αδιάρετη ελληνική γλώσσα.

Η λέξη του Ελύτη είναι συχνά καθημερινή. Ωστόσο, ο τρόπος που δέ
νεται με την άλλη λέξη δημιουργεί ρυθμό πολύ διαφορετικό από εκεί
νο που ζούμε καθημερινό. Ο ποιητής ανασταίνει τη λέξη και της δίνει 

το βάρος που είχε όταν ο άνθρωπος την ανακάλυπτε. Μέσα από την 

ανάσταση της λέξης, ο ποιητής ανασταίνει τα πράγματα και προτείνει 
ένα νέο κόσμο. Αυθεντικότερο, αθωότερο, ομορφότερο. Ο μικρός μας 
κόσμος, ιδωμένος μέσα από τα μάτια του ποιητή γίνεται μέγας: "αυτός 

ο κόσμος ο μικρός ο μέγας..."

Ο Ελύτης αδικήθηκε ως προς την ακριβή κατανόηση της σημασίας 

του έργου του. Στην πραγματικότητα, ήταν ένας απαράμιλλης δύνα
μης και πρωτοτυπίας στοχαστής του μεσογειακού φυσικού κόσμου, 
σαν κέντρο του οποίου θεωρούσε τα νησιά του Αιγαίου, και τον οποίο 
αγάπησε όχι επιφανειακά αλλά μ' έναν έρωτα διεισδυτικό, ποιητικό, 

μυστικό. Ηταν ο έρωτας ενός παιδιού για την αρχετυπική μητέρα, τη 

Φύση, τη θάλασσα, κι απέναντι σε τούτο το εκτυφλωτικό θέαμα (το ελ

ληνικό καλοκαίρι) στάθηκε σαν κάποιος που ήθελε να δει πίσω από τα 

πράγματα, να τα αποκρυπτογραφήσει, να συλλάβει τους αφανείς ερω
τικούς συνδυασμούς ενός κόσμου διάσπαρτου από υπαινιγμούς μα

γείας.
Ομως, κι αν η Ελλάδα τον εμπνέει, ο Ελύτης είναι οικουμενικός. Μόνον 

οι όροι του είναι ελληνικοί. Ακόμη και για το Αιγαίο μιλώντας, για τα ι

διαίτερα εκείνα που συνθέτουν το δικό του φως και ουρανό, τη δική 
του θάλασσα και το δικό του ασβέστη, τα καΐκια και τους Ποσειδώνες, 
δεν κάνει την περιγραφή ενός τόπου αλλά υποδεικνύει ένα τρόπο 

ζωής.
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Αφιέρωμα στον ΕΛύτη
Αν είναι σωστό -και είναι- ότι η οποιαδήποτε ένταξη θα μας υπο

χρεώσει κάποια στιγμή να πούμε ψέμματα, τό τε ο Ελύτης είναι ο με

γάλος ανέντακτος και συνεπώς ο μεγάλος ειλικρινής. Υποστηρικτής 

της αθωότητας και της μυστικής κίνησης των πραγμάτων, σε μια ε 

ποχή όπου μόνο το προφανές και το αληθοφανές θεωρούνται φερέγ

γυα, ο Οδυσσέας Ελύτης είχε μια άλλη ιδέα για την πραγματικότητα: Έ- 

θισθείτε με την ιδέα ότι η πραγματικότητα είναι μια ωραία γυναίκα που 

σας προσφέρεται, και δράσετε. Μη διστάσετε να εκλόβετε τα μαλλιά 

της για σύννεφα ή τη λύπη της για σιγανόφωνο τραγούδι. Μόνον α- 

κούτε και χαϊδεύετε, χαϊδεύετε κι ακούτε".

Η ποιητική καριέρα του Οδυσσέα Ελύτη υπήρξε η εξιστόρηση της εκ

στατικής ενατένισης ενός κόσμου μυστηριακού: επρόκειτο, βέβαια, 

για τον ίδιο αυτό κόσμο που όλοι βλέπαμε και βλέπουμε γύρω μας, με 

τη διαφορά ότι εκείνος μπόρεσε (από παιδική αθωότητα ή χάρη στην 

ιδιοφυία του;) να δει πίσω από το προφανές, εκε ί όπου φωλιάζουν οι 

μυστικοί δεσμοί των σημασιών, οι κρυφές αντιστοιχίες όλων προς ό

λα. Ο Ελύτης, ήδη από την εποχή του "Αξιόν ΕστΓ, απεγκλωβίστηκε από 

το ερμητικό, λυρικό του σύμπαν αποφασίζοντας να υποτάξει το λυρι

σμό και το συναίσθημα στις ιστορικές απαιτήσεις του καιρού του. Το 

ποίημα αυτό, που έμελλε να γίνει "ανεπίσημος εθνικός ύμνος", άνοιξε 
στον ποιητή τον πλατύ δρόμο της διεθνούς αναγνώρισης.

Η Σουηδική Ακαδημία του απένειμε το Νόμπελ Λογοτεχνίας "για την 

ποίησή του, που με φόντο την ελληνική παράδοση, με αισθηματοποιη- 
μένη δύναμη και πνευματική οξύνοια ζωντανεύει τον αγώνα του σύγ

χρονου ανθρώπου για ελευθερία και δημιουργία". Ηταν 8 Δεκεμβρίου 
1979. Ο Ελύτης, ο δεύτερος Ελληνας που έπαιρνε μετά το Σεφέρη το 

μεγάλο βραβείο, εκφώνησε στη Στοκχόλμη ένα σπουδαίο λόγο:

"Μου δόθηκε να γράφω σε μια γλώσσα που μιλιέται μόνον από μερι

κά εκατομμύρια ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, μια γλώσσα που μιλιέται επί 
δυόμιση χιλιάδες χρόνια χωρίς διακοπή και με ελάχιστες διαφορές. Η 

παράλογη αυτή, φαινομενικό, διάσταση, αντιστοιχεί και στην υλικό - 

πνευματική οντότητα της χώρας μου. Που είναι μικρή σε έκταση χώ

ρου και απέραντη σε έκταση χρόνου. Και το αναφέρω όχι διόλου για 

να υπερηφανευθώ αλλά για να δείξω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 
ένας ποιητής, όταν χρησιμοποιεί για τα πιο αγαπημένα πράγματα τις ί
διες λέξεις που χρησιμοποιούσαν μία Σαπφώ ή ένας Πίνδαρος, χωρίς 

ωστόσο να έχει το αντίκρυσμα που είχαν εκείνοι επάνω στην έκταση 

της πολιτισμένης τό τε ανθρωπότητας.

Εάν η γλώσσα αποτελούσε απλό ένα μέσον επικοινωνίας, πρόβλημα 

δεν θα υπήρχε. Συμβαίνει, όμως, να αποτελεί και εργαλείο μαγείας και 

φορέα ηθικών αξιών. Προσκτόται η γλώσσα στο μάκρος των αιώνων 

ένα ορισμένο ήθος. Και το ήθος αυτό γεννά υποχρεώσεις. Χωρίς να 

λησμονεί κανείς ότι στο μάκρος είκοσι πέντε αιώνων δεν υπήρξε ούτε 

ένας που να μη γράφτηκε ποίηση στην ελληνική γλώσσα..."

Ο Οδυσσέας Ελύτης, ο ποιητής που τίμησε όσο ελάχιστοι τα ελληνικό 
και δημιούργησε με τους ρυθμούς και τη γλώσσα του έναν κόσμο πα
ραμυθητικά εύμορφο -και μέσα στην καταχνιό του ακόμα-, αυτός που 

"έγινε χιλιάδων ετών και ήδη χρησιμοποιούσε τη μινωική γραφή με τό

ση άνεση που ο κόσμος απορούσε και πίστευε το θαύμα" (κατά τη δική 

του ποιητικής τόξεως ιστόρησηΙ, διήνυσε το "ύστερο των Σαββάτων" 
και πλέον θα συνομιλεί με τη Σαπφώ και τον Ομηρο, με το Σολωμό και 

τον Παπαδιαμόντη. Η Ελλάδα του, "η λίγη που μας απόμεινε", μοιάζει λι- 
γότερη με το χαμό του.

"Οχι, δεν είναι ο θάνατος που θα αντιμετωπίσουμε.
Παρά μια τόση δα σταγόνα φθινοπωρινός βροχής.
Ενα θολό συναίσθημα.
Η μυρωδιά του νοτισμένου χώματος μέσα στις ψυχές μας,
που όσο παν κι απομακρύνονται".

Σίγουρα, κανένας δεν σκέφτηκε -ή ακριβέστερα δεν αισθάνθηκε- 
",,.το ακραίο σημείον της γης μέσα στη θάλασσα, της ζωής μέσα στο 

θάνατο...", που ιχνηλατεί στα ποιήματα του ο Οδυσσέας Ελύτης. Ετούτο 

είναι το ταλέντο του ποιητή: να ανοίγει τα μάτια του διάπλατα για να 

ανακαλύψει την ουσία και το ανεξήγητο των πραγμάτων που χάνει το 

δικό μας βλέμμα. Για να καταργήσει την ευτέλεια που έχουν τα πράγ

ματα στην καθημερινή ζωή και να αναστήσει τη μαγεία τους, που μπο

ρεί ο κάθε άνθρωπος στη συνέχεια να αναγνωρίσει και να βιώσει.

"Ο καημός του θανάτου τόσο με πυρπόλησε, που η λάμψη μου επέ

στρεψε στον ήλιο... Κείνος με πέμπει τώρα μέσα στην τέλεια σύνταξη 

της πέτρας και του αιθέρος... Λοιπόν, αυτός που γύρευα είμαι" ("Λα
κωνικό"). Ο θάνατος δεν ήταν ποτέ ταμπού για τον Ελύτη. Δεν τον φο

βόταν. Τον κοίταζε κατάματα, τον αντιμετώπιζε σαν ένα άλλο φως, έ 

μπαινε στη βάρκα, έπιανε το τιμόνι και ταξίδευε πέρα απ' αυτόν. Ο θά

νατος ήταν "ο πόντος ο γλαυκός και ατελεύτητος", "ο ήλιος χωρίς βα

σιλέματα", "το ουράνιο αρχιπέλαγος". Και στα γραπτά του βρίσκει κα

νένας πλήθος αναφορές, που αντί να μελαγχολούν τον αναγνώστη τον 

γεμίζουν με μια υπερβατική ευδαιμονία.

"Είναι τόσο η μουσικό αθέατη κατασταλαγμένη ευδαιμονία μέσα μου
ώστε μότε λύπη καν ε ίτε χαρά να δοκιμάζω δεν υπάρχει
αλλ' ευλογημένος από τα φιλιά που ακόμη επάνω μου έμειναν
κι ελαφρύς πιότερο ανεβαίνω
περιχυμένος κυανό χρυσάφι από τον Fra Angelico".
Γ Τ α  α σ ό δ ια  τ ο υ  π ρ ο θ α ν α τ ισ μ έ ν ο υ " )
Σ' ένα από τα τελευταία πεζά του, ο Ελύτης προσδιορίζει κάτω από 

τον τίτλο "Επιτύμβια" τον ελληνικό θάνατο, υπογραμμίζοντας πως ε ί

ναι συνδεδεμένος με την έννοια της διαφάνειας: "Δεν υπάρχουν σύν

νεφα στον ορίζοντα του ελληνικού θανάτου. Μια διαφάνεια πάντοτε 
μας επιτρέπει να διακρίνουμε το εσωτερικό του σπιτιού όπου η ζωή 
σταμάτησε και κάποτε, από κάποιο άνοιγμα, το λίγο κυανό της πλατω

νικής αθανασίας. Μέσα σε μια τρομακτική ηρεμία, όπως αυτή που ακο
λουθεί τον κεραυνό. Κι επάνω σε μια πέτρα. Οπου τον απάντα τον συμ

παραστέκουν με την ίδια επίσημη σοβαρότητα οι παρόντες. Σαν να θέ

λουν να δείξουν πόσο δύσκολο είναι να διανυθεί και από τις δύο μεριές 

η μηδαμινή απόσταση που χωρίζει τη μία στιγμή από την άλλη - εννοώ 

την κατοπινή της, αυτήν που μεταβάλλει και την τάξη του κόσμου..."

Κι έπειτα, γι' αυτά που χάνονται σημειώνει στα "Δημόσια και Ιδιω
τικό": "Το μόνο πράγμα που παίρνει μαζί του πεθαίνοντας ο άνθρωπος, 

είναι το μικρό εκείνο μέρος της περιουσίας του, που ίσα-ίσα δεν εν

διαφέρει κανέναν άλλο.. Κάτι λίγες αισθήσεις ή στιγμές. Δύο τρεις νό

τες κυμάτων, την ώρα που το μαλλί το παίρνει ο αέρας με τα γλυκά ψι- 
θυρίσματα μες στο σκοτάδι. Ολίγες μέντες από δυο κοντά - κοντά 

βαλμένες ανάσες. Ενα τραγούδι βαρύθυμο, σαν βράχος μαύρος. Και το 
δάκρυ, το δάκρυ της μιας φοράς, το για πάντοτε. Ολα όσα, μ' άλλα λό

για, κάνουν την αληθινή του φωτογραφία, την καταδικασμένη να χαθεί 
και να μην επαναληφθεί ποτέ".

Επί εξήντα ολόκληρα χρόνια, ο Οδυσσέας Ελύτης, μια άγρυπνη συνεί

δηση του καιρού μας, τραβούσε του βάθους ολοένα. Φώτιζε με το 

λύχνο του άστρου του τους δρόμους του ενστίκτου και της περισυλ

λογής, γυρεύοντας με πάθος μια μεταφυσική λύτρωση, προς τα εκεί 
που "θάλλουν αλληλέγγυες η ζωή και η ποίηση", χωρίς να καταδεχθεί 

να θυσιάσει τη μια για την άλλη. Με έμβλημά του τον ήλιο, η ποίησή του 
είναι ένας συνεχής ύμνος και μια αναζήτηση, μια σπονδή στον κόσμο 

που αλήθεια υπερέχει, τον κόσμο της μνήμης, των αισθήσεων που βα
δίζουν αδελφωτό με τη νόηση, της ομορφιάς και του πλούτου της 

ψυχής, το "τώρα" και το "πάντα", το νυν και το αιέν του κόσμου. □

Επιμέλεια; Ανθ/μος Κων/τίνος Καραγιάννης
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____________________________ Παιδαγωγικά θέματα____________________________

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Ή ΦΟΡΕΙΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ψ υ χ ο π α ιδ α γ ω γ ικ ή  Θ εώ ρ η σ η  

τω ν  π α ιδ ε υ τ ικ ώ ν  π α ρ α γό ντω ν τη ς  επ ο χ ή ς  μας
του Γεωργίου Κρουσταλάκη,

Καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο άνθρωπος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σήμερα ως απομονωμένο ον 
που αναπτύσσεται ανεξάρτητα από το περιβάλλον του, 

βασιζόμενο μόνο στις εσω τερικές του δυνάμεις και τις έμφυτες κλίσεις του. 
Τόσο η οργανική, όσο και η ψυχική του ανάπτυξη, 

συντελούνται σε ένα περιβάλλον, φυσικά, γεωγραφικό και κοινωνικό.

Μέσα στο περιβάλλον αυτό ο άνθρωπος από την αρχή της ζωής του 

δέχεται συνεχώς αναρρίθμητες επιδράσεις που ασκεί επάνω του ο ε 

ξωτερικός κόσμος. Ετσι, χάρη στην επενέργεια των ερεθισμάτων που 

δέχεται, μεταβάλλεται και εξελίσσεται σταδιακά. Η όλη αυτή εξελ ι

κτική διαδικασία, που διαρκεί όσο και η ανθρώπινη ζωή και που οφεί

λεται σε πολλούς εσωτερικούς (κληρονομικότητα! και εξωτερικούς 

(περιβάλλον! παράγοντες, αποτελεί ουσιαστικά μια συνεχή παίδευση 

(αγωγή) του ατόμου. Επομένως, ζωή και αγωγή είναι δύο φαινόμενα α

ναπόσπαστα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Η δε αγωγή αποτελεί ουσιώ

δες οντολογικό στοιχείο της ανθρώπινης υπάρξεως.

Εάν ερευνήσουμε το φαινόμενο της αγωγής από ψυχολογική άποψη, 

θα παρατηρήσουμε πως βασ ίζετα ι σε δύο λειτουργικούς μηχανι
σμούς. Ο ένας ενεργοποιείται στην αρχή της παιδευτικής διαδικασίας 

και βρίσκεται έξω από το εγώ του παιδαγωγούμενου. Ο μηχανισμός 

αυτός περιλαμβάνει και ρυθμίζει το σύνολο των εκπεμπομένων από το 

περιβάλλον προς το άτομο -σκόπιμα ή τυχαία- ερεθισμάτων. Ο δεύτε
ρος αποτελεί μία τελευταία διεργασία που τελείται μέσα στο είναι του 

παιδαγωγούμενου. Η λειτουργία του μηχανισμού αυτού συνίσταται 

στην περισυλλογή και εσωτερίκευση εκ μέρους του παιδαγωγούμενου 
ων εκπεμπομένων προς αυτόν ερεθισμάτων. Το φάσμα της παιδευ

τικής διαδικασίας ολοκληρώνεται με τις διάφορες μεταβολές που ε 

πέρχονται στην προσωπικότητα του ατόμου (υποκειμένου της αγωγής! 

από τις προαναφερθείσες επιμέρους μορφωτικές διεργασίες.

Οι πηγές, από τις οποίες εκπέμπονται προς τον άνθρωπο τα διάφορα 

μορφωτικό ερεθίσματα του περιβάλλοντος, αποτελούν τους λεγάμε

νους παράγοντες ή φορείς αγωγής. Τούτους είναι δυνατό να διακρί

νουμε σε δυο κατηγορίες: την κατηγορία των εμψύχων παραγόντων α

γωγής, δηλαδή των ανθρώπων που απαρτίζουν τη συμβιωτική κοινότη
τα του υποκειμένου (κοινωνικό περιβάλλον!, και εκείνη των αψύχων ό- 

ντων, η οποία περιλαμβάνει τα φυσικό αντικείμενα και φαινόμενα (φυ

σικό περιβάλλον!. Από τους παράγοντες αυτούς το ανθρώπινο στοι

χείο αποτελεί το βασικό φορέα της αγωγής, μιας λειτουργίας κατε- 

ξοχήν κοινωνικής φύσεως.
Ορισμένοι από τους παράγοντες που αναφέραμε, όπως π.χ. η κοινω

νία, η πολιτεία, η οικογένεια κ.ά. καλούνται φυσικοί, διότι έχουν σχέση 
με τη φύση του ανθρώπου, ο οποίος στην ουσία είναι ον κοινωνικό και 

πολιτικό. Αλλοι πάλι ονομάζονται πολιτιστικοί παράγοντες, διότι είναι 
κατεξοχή δημιουργήματα του ανθρωπίνου πολιτισμού. Τέτοιοι είναι τα 
διάφορα πολιτιστικό ιδρύματα και οι θεσμοί, όπως το σχολείο, η Εκκλη

σία, οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία κ.λπ., τα οποία αποτελούν σημαντικά 

παιδευτικά περιβάλλοντα του σύγχρονου ανθρώπου.

Παλαιότερα επικρατούσε η αντίληψη, πως η πιο βασική μορφή α

γωγής είναι η αγωγή που ασκείται συστηματικό και σκόπιμα στα εκπαι

δευτικό ιδρύματα. Σήμερα, εκτός από την κλασσική αυτή μορφή α

γωγής, θεωρείται εξίσου σημαντική για τον άνθρωπο και η μόρφωση 

που παρέχεται, με άλλες σύγχρονες παιδευτικές μορφές, από άλλους 

κοινωνικούς φορείς που, αν και δεν έχουν ως κύριο σκοπό την εκπαί

δευση, εντούτοις ασκούν και αυτοί -άλλοτε μεγαλύτερες και άλλοτε 

μικρότερες- παιδευτικές επιδράσεις (παράλληλο σχολείο!.

Η μορφωτική εμβέλεια των προαναφερθέντων παραγόντων αγωγής 

παρουσιάζει ορισμένες αυξομοιώσεις στους διαφόρους λαούς και 
στις διάφορες κοινωνικές τάξεις, ανάλογες πάντοτε προς το γενικό 

πολιτιστικό πλαίσιο κάθε εποχής. Πάντως, μια γενική προσπάθεια για 
αρμονική συνεργασία όλων των μορφωτικών παραγόντων θα ήταν δυ

νατό -ιδιαίτερα στην εποχή μας- να δημιουργήσει ασφαλείς προϋπο

θέσεις για μια σημαντική συμβολή στο έργο της μορφώσεως του συγ
χρόνου ανθρώπου.

Οι παράγοντες ή φορείς της αγωγής διακρίνονται σε δύο μεγάλες 
κατηγορίες:

1. Στην πρώτη περιλαμβάνονται εκείνοι, των οποίων η συμβολή στη 

λειτουργία της αγωγής είναι ουσιώδης και πρωταρχικής σημασίας για 

την ψυχοσωματική ανάπτυξη του ατόμου. Τέτοια παιδευτική λειτουρ

γικότητα παρουσιάζουν το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον του αν

θρώπου, ιδιαίτερα δε η οικογένεια, μέσα στην οποία γεννιέται, ζε ι και 

ανατρέφεται το άτομο, η κοινωνία, το έθνος, στο οποίο ανήκει, η πολι

τεία, η Εκκλησία και η θρησκευτική γενικά κοινότητα, καθώς επίσης και 

τα σχολεία και τα άλλα εκπαιδευτικό ιδρύματα, στα οποία φοιτά τούτο. 

Οι μορφωτικοί αυτοί παράγοντες ονομάζονται Βασικοί ή πρωτεύοντες 
παράγοντες αγωγής.

2. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται παιδευτικό περιβάλλοντα 

και παράγοντες, των οποίων η μορφωτική λειτουργικότητα βρίσκεται 

σε σαφώς κατώτερο επίπεδο. Μολονότι οι φορείς αυτοί δεν έχουν ως 

κύριο σκοπό την αγωγή, ασκούν εντούτοις έμμεσα ή και άμεσα ορι

σμένες παιδευτικές επιδράσεις, άλλοτε περιορισμένης ισχύος και άλ

λοτε εντονότερες συνήθως θετικές, μερικές όμως φορές και αρνητι

κές. Πρόκειται για δευτερεύοντες ή έμμεσους παράγοντες αγωγής, 

όπως είναι οι διάφορες οργανώσεις νεότητας, η επαγγελματική-εργα- 

σιακή κοινότητα, το σύγχρονο περιβάλλον των Μέσων Μαζικής Επικοι

νωνίας, το θέατρο, τα μουσεία, οι διάφορες εκθέσεις, οι διαλέξεις, τα 

επιμορφωτικό μαθήματα, τα διάφορα επιστημονικό σεμινάρια, όπως ε 

πίσης και ορισμένες άλλες εκδηλώσεις αξιοποιήσεως του ελευθέρου 
χρόνου που διοργανώνουν τα λειτουργούντα "Ιδρύματα Ελευθέρου Χρόνου".
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Παιδαγωγικά θέματα

Ι τ η  συνέχεια εξετάζοντα ι συνοπτικά τα κυριότερα σύγχρονα παι

δευτικά περιβάλλοντα, τα οποία αποτελούν βασικούς παράγοντες α

γωγής του σημερινού ανθρώπου. Ερευνώνται ορισμένες νέες μορφές 

αγωγής και αναλύεται επισταμένως η παιδευτική λειτουργία δύο ση

μαντικών παραγόντων της αγωγής: του οικογενειακού και του κοινωνι

κού περιβάλλοντος.

Β Α Σ ΙΚ Ο Ι Π Α Ρ Α Γ Ο Ν Τ Ε Σ  Α Γ Ω Γ Η Σ
Το φυσικό περιβάλλον
Οι επιδράσεις που δέχεται ο άνθρωπος και ακολούθως οι απερχόμε

νες σ'αυτόν μεταβολές οφείλονται, όπως είπαμε προηγουμένως, σε 

πολλούς εξωτερικούς (περιβάλλον) και εσωτερικούς (κληρονομικότη

τα) παράγοντες. Κληρονομικότητα και περιβάλλον (φυσικό, κοινωνικό- 

πολιτιστικόΙ είναι οι βασικοί παράγοντες, από τους οποίους εξαρτάται 

η ψυχοσωματική ανάπτυξη του ατόμου κατά την εξελεκτική του πο

ρεία προς την ωριμότητα. Η πορεία αυτή αποτελεί συνεχή αγώνα προ

σαρμογής του ανθρώπου στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες 

του περιβάλλοντος, με το οποίο βρίσκεται αυτός σε συνεχή αλληλεπί
δραση.

Μεγάλης σημασίας για την επιβίωση και ανάπτυξη του ατόμου είναι 

η ικανότητά του να προσαρμόζεται με ευχέρεια στους όρους του ε 

ξωτερικού κόσμου που το περιβάλλει. Το χαρακτηριστικό αυτό γνώρι

σμα της προσωπικότητάς του βασίζεται κυρίως στην πείρα που απο

κομίζει το άτομο ερχόμενο σε επαφή με το φυσικό και το κοινωνικό - 
πολιτιστικό περιβάλλον. Κατά τη μαθησιακή αυτή προσπάθεια του αν

θρώπου, φύση και κοινωνία, οι δύο οντολογικές διαστάσεις του περι
βάλλοντος του, αδιάσπαστα συνδεδεμένες μεταξύ τους, επιδρούν α
ποφασιστικά επάνω του και συντελούν με αυτό τον τρόπο στη διαμόρ

φωση της όλης ψυχοφυσικής ιδιοσυστασίας του, ως ατόμου και ως 

μέλους διαφόρων κοινωνικών ομάδων.

Ηδη από την αρχαιότητα, αλλά και μεταγενέστερα, πολλοί σοφοί και 

άλλοι ειδικοί επιστήμονες είχαν επισημάνει την πολλαπλή και βαθιά ε 

πίδραση του φυσικού περιβάλλοντος δηλαδή της γύρω φύσεως, στην 

προσωπικότητα του ανθρώπου. Η γεωφυσική διαμόρφωση του χώρου, 

η τοποθεσία, τα νερό, η πανίδα και η χλωρίδα, τα διάφορα μετεωρολο

γικό φαινόμενα, η ατμόσφαιρα, το κλίμα, ο διαστημικός χώρος και τα 

ουράνια σώματα, όλες αυτές οι διαστάσεις του φυσικού περιβάλλο

ντος σαν ένας πομπός εκπέμπουν κάθε στιγμή αναρρίθμητα μηνύματα 

προς τον ανθρώπινο δέκτη. Τα μηνύματα αυτό δέχεται και εσωτερι- 
κεύει η ανθρώπινη συνείδηση, μεταπλασμένα βέβαια σε ψυχικά φαινό
μενα.

Ετσι, η οργανική ανάπτυξη και διάπλαση, η υγεία, η συναισθηματική 
κατάσταση, η συμπεριφορά, το ήθος και ο χαρακτήρας του ανθρώπου, 

με μια λέξη η όλη ψυχοφυσική του υπόσταση διαμορφώνεται εξελικτι

κό κάτω από την άμεση επίδραση του φυσικού του περιβάλλοντος. Βέ
βαια, στην πραγματικότητα η φύση παραμένει ουδέτερη και απρόσω

πη. Μολαταύτα έρχεται ο άνθρωπος, ο οποίος, αποδίδοντας σ’αυτήν 

δικούς του ψυχικούς μηχανισμούς, την εξανθρωπίζει και την κάνει πο
μπό ποικίλων μηνυμάτων και επιδράσεων.

Το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον
Η οικογένεια, το πρωταρχικό και θεμελιώδες κύτταρο της κοινω

νικής ζωής, και η ευρύτερη κοινωνία με όλες τις επιμέρους μορφές 

ζωής που παρουσιάζει συγκροτούν το ανθρώπινο ή κοινωνικό περι

βάλλον, μέσα στο οποίο το άτομο επέχει θέση πομπού και δέκτη συγ
χρόνως, δέχεται δηλαδή αενάως και εκπέμπει πολιτιστικό και κοινωνι

κό μηνύματα, διδάσκει και διδάσκεται. Οι περισσότερες και βαθύτερες 

μεταβολές που συμβαίνουν στον άνθρωπο έχουν ως αίτιο τις επιδρά

σεις αυτού ακριβώς του περιβάλλοντος. Π
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Παρουσίαση Υπηρεσίας

Ψηλά στα βόρεια μετερίζια του Ελληνισμού, 
στο αντάμωμα των χαμηλόβουνων του Βερμίου, Ασκιού (Ιινιάτσικου) και Βούρινου, 

σε μέρος προσήλιο και απάνεμο είναι κτισμένη η Κοζάνη,
Αρχόντισσα της Δυτικής Μακεδονίας 

και διοικητικό - δικαστικό - πνευματικό και συγκοινωνιακό της κέντρο.

Πάνω σε λόφους είναι κτισμένη γι'αυτό και είναι γραφική. Κάθε λό

φος και μια συνοικία. Κάθε συνοικία και μια εκκλησία. Περιμετρικά Α

γιος Δημήτριος, Αγιοι Ανάργυροι, Χαμηλός Αη-Λιάς, Αγιος Νικάνορας, 
Αγία Κυριακή, Αγιος Αθανάσιος, Αγιος Γεώργιος. Πόλη με σύγχρονα 

κτίρια στενούς δρόμους και γραφικά σοκάκια. Η Ιστορία της πονεμένη, 

όπως και των άλλων πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας. Πολύ πριν οι 
Τούρκοι κατακτήσουν τη Θεσσαλονίκη και την Βασιλεύουσα, είχαν κυ

ριεύσει τούτα τα μέρη. Εποικοι Γιουρούκηδες και Κόνιαροι που ήλθαν 
απ'τη Μικρά Ασία καθώς και Τουρκομάνοι, εγκαταστάθηκαν εδώ και α
νάγκασαν τους ντόπιους Ελληνες να καταφύγουν σε μέρη απρόσιτα 

και ορεινά, μακρυά από τα περάσματα των Τουρκικών στρατευμάτων.

Στις αρχές του 14ου αιώνα, στο μέρος που βρίσκεται σήμερα η Κο
ζάνη και στις θέσεις "Σκίρκα", Σόηοτο και Τρία Δένδρα, Ελληνες χρι

στιανοί από την Ηπειρο πιεζόμενοι από τους Τούρκους κατακτητές, 
που εγκαταστάθηκαν στα μέρη τους, τράβηξαν με τις φαμίλιες τους 

και τα κοπάδια τους ανατολικά, ήλθαν στις παραπάνω θέσεις της Κο
ζάνης και έστησαν τα τσαντίρια τους, επειδή το μέρος τους παρείχε 

ασφάλεια, είχε άφθονα νερά και πλούσια βοσκοτόπια.
Ετσι στην αρχή κατοικήθηκε η Κοζάνη, ή Κόζιανη όπως την αποκα- 

λούν χαρακτηριστικό οι γέροντες Κοζανίτες. Για την ονομασία της πό-

λεως υπάρχουν και άλλες εκδοχές, χωρίς καμμιά ιστορική η επιστημο

νική βάση.

Με το πέρασμα των χρόνων και άλλοι Ελληνες από τα Αγραφα και την 
Θεσσαλία ήλθαν και εγκαταστάθηκαν στην Κοζάνη, ιδρύοντας τους 

συνοικισμούς "Σκίρκα και Αγραφιώτικα", αντίστοιχα.
Γύρω στα 1692 Ελληνες των Σερβίων που είχαν πλούσια και έφορα 

χωράφια στην παραποτάμιο περιοχή του Αλιάκμονα, ήλθαν και εγκατα
στάθηκαν στην Κοζάνη, επειδή οι Τούρκοι κατακτητές τους πήραν τα 
κτήματα. Λίγο αργότερα Ελληνες χριστιανοί του χωρίου Δρέπανου, πιε- 

ζόμενοι από τον Μπέη της Περιοχής, έφυγαν από το χωριό τους και 

για λόγους ασφαλείας εγκαταστάθηκαν στην Κοζάνη.

Στα μέσα του 17ου αιώνα 120 οικογένειες του χωριού Τ τεν /"της 

Κοζάνης, με επικεφαλής τον Γιάννη Τράντα, ήλθαν και εγκατεστάθηκαν 

στην Κοζάνη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, για

τ ί στίφη Τουρκαλβανών κατέστρεψαν το κάστρο του χωριού τους και 
τους ελεηλάτησαν.

Με το πέρασμα των χρόνων οι κάτοικοι της Κοζάνης αυξάνουν. Ενο

χλούνται όμως απόΤουρκοαλβανικά στίφη ατάκτων αλλά και από τους 
Μπέηδες του Δρεπάνου και των Καραγιανναίων. Αναγκάζονται έτσι να 

οργανωθούν σε Κοινότητα, με επικεφαλής τον πλούσιο Κοζανίτη Αρ-

Κ ο ζ ά ν η
Η Αρχόντισσα της Δυτικής Μακεδονίας
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Παρουσίαση Υπηρεσίας

χοντα Χαρίση Τράντα, που έγινε και ο πρώτος προεστός (Δημογέρο

ντας) της Κοζάνης. Αυτός αφού χρόνια εγκαταστάθηκε στην Ρωσία, 
κληρονόμησε πλούσιο θείο του και στον γυρισμό για την πατρίδα, πέ

ρασε από την Κων/πολη και με γερό μπαξίσι (λάδωμα) της Υψηλής 

Πύλης, κατόρθωσε και πήρε Ιουλτανικό Φιρμάνι, με ειδικά προνόμια 

για την Κοζάνη ΙΜαλικιανές: Πόλη υπό την προστασία της Σουλτα- 
νομότοραςΙ.

Από αυτή την εποχή αρχίζει και η αστική ανάπτυξη της Κοζάνης. Με 

Δημογέροντα και Αρχοντα της Κοζάνης τον Χαρίση Τράντα η Κοζάνη 

αναμορφώνεται. Γίνονται βρύσες δρόμοι, πλατείες, αρχοντικά, εκκλη- 

σιές, "μαγαζιά", μερικά των οποίων σώζονται μέχρι σήμερα.

Οι Κοζανίτικες Κομπανίες με τα καραβάνια τους, αποτελούμενα από 
50 έως 150 ζώα, κυρίως καμήλες, άλογα, μουλάρια, οργανώνουν την 

Βαλκανική και Κεντρική Ευρώπη, μεταφέροντες πραμάτειες από και 
προς τις παραπάνω περιοχές.

Πεπειραμένοι αγωγιάτες και φρουροί αυτών, συνοδεύουν τα Κοζα- 
νίτικα καραβάνια για τους γνωστούς λόγους. Κοζανίτες μεγαλέμποροι 

εγκαθίστανται στην Βιέννη, Βουδαπέστη, Βουκουρέστι, Λειψία και σε 
άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Και το χρήμα ως γνωστόν φέρνει ανάπτυξη και μόρφωση. Με χρήμα
τα πλούσιων Κοζανιτών του εξωτερικού, ιδρύονται πρώτη φορά Ελλη

νικά σχολεία με κείμενα διδασκαλίας, το Ευαγγέλιο και τους Αρχαίους 
Ελληνες συγγραφείς κυρίως.

Το 1668 με οικονομική ενίσχυση πλουσίων Κοζανιτών του Εξωτερι
κού, ιδρύεται η πρώτη φημισμένη Ελληνική Σχολή της Κοζάνης. Μεγά

λοι πνευματικοί άνδρες της εποχής εκείνης δίδαξαν σ'αυτήν. Ο σπου

δαιότερος απ'όλους, ο διδάσκαλος του γένους Ευγένιος Βούλγαρης. 

Τα χρόνια περνούν. Ευτυχής για την Κοζάνη ο 18ος και 19ος αιώνας. 
Ανδρες γνωστοί στο Πανελλήνιο γεννιούνται την εποχή αυτή και μεγα

λουργούν για το καλό της Κοζάνης και της πατρίδας γενικώτερα:
Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Σ α κ ε λ λ ά ρ ιο ς { } 7 6 7  - 1838) Ιατροφιλόσοφος και προσω

πικός γιατρός του Αλή Πασσά των Ιωαννίνων. Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Λ α σ σ ά ν η ς  
(1790 -18701. Σπούδασε στην Λειψία. Υπασπιστής του Αλέξ.Υψηλάντη.

Πήρε ενεργό μέρος στην επανάσταση του 1821. Δ ιετέλεσε Υπουργός 

- Νομάρχης και Γενικός Γραμματέας των Στρατιωτικών. Το σπίτι που 

γεννήθηκε σώζεται ακόμη στην Κοζάνη. Μια από τις πλατείες της Κο

ζάνης φέρει το όνομά του Ν ικ ό λ α ο ς  Κ α σ ο μ ο ύ λ η ς  (1795 -18711. Φι

λικός. Πήρε μέρος στην έξοδο  του Μ εσολογγίου και δ ιε τέλ εσ ε  

Φρούραρχος Αθηνών. Γνωστό του σύγγραμμα. Τα Στρατιωτικά εν

θυμήματα που τα εξέδωσε ο Γ. Βλαχογιάννης το 1937.

Αλλά και ανθρώπους των Γραμμάτων και Τεχνών ανέδειξε η Κοζάνη: 
Μ ιχ α ή λ  Π ε ρ δ ικ ά ρ η ς :  (1769 - 18281. Γιατρός το επάγγελμα. Εγραψε 

ποιήματα και πεζά. Ε υ φ ρ ό ν ιο ς  Π ό π ο β ιτς { ]7 7 Α  -1853). Καθηγητής το 

επάγγελμα. Το 1810 εξέδωσε στη Βιέννη την Εφημερίδα "Ειδήσεις για 
τα ανατολικά μέρη".

Ενας από τους μεγαλύτερους Κοζανίτες στο χώρο της μουσικής 
γνωστός παγκόσμια υπήρξε ο Χέμπερτ Φον Κάραγιαν, απόγονος 

του πλούσιου Κοζανίτη Γεωργίου Καραγιάννη που μετανάστευσε στη 

Βιέννη τον 19ο αιώνα. Ο Χέμπερτ Φον Κάραγιαν ως γνωστό υπήρξε 

διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βιέννης επί σειράν ετών 

και ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς του αιώνα μας.

Το 1925 η θεία του Χέμπερτ Ζωή, επισκέφθηκε την Κοζάνη και αφ ιέ
ρωσε σ'αυτήν και σ'αυτούς που την φιλοξένησαν τους παρακάτω στί
χους:

Φιλόξενα κοντά σας μας δεχθήκατε 
καθώς ερχόμαστε από ξένους τόπους 
Πιότερο και από μια ζωή ολάκερη 
το αίμα δένει τους ανθρώπους.
Η λαχτάρα της πατρίδας μας ετράβηξε 
την Ελλάδα ποθήσαμε να δούμε.
Ευλογημένη η αγάπη αυτών που μας δόθηκε 
στης Κοζάνης τα μέρη να χαρούμε.
Ανέδειξε η Κοζάνη και πολλούς ευεργέτες. Πολλά από τα κτίρια που 

κοσμούν σήμερα την Κοζάνη, έχουν κτισθεί με χρήματα πλούσιων Κο- 
ζανιτών, που πλούτισαν κυρίως στα ξένα. Το Μαμάτσειο Κρατικό 
Νοσοκομείο Κοζάνης, το Βαλταδώρειο Γυμνάσιο, το Κοβεντά-
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ρειο Ιδρυμα, το Δ ρίζειο  Ιδρυμα, η Χαρίσειος Γεωργική Σχολή, 
το Μπλιούριο Ιδρυμα είναι μερικά από τα Ιδρύματα που έγιναν με 

δωρεές πλούσιων παιδιών της Κοζάνης. Η παράδοση στο θέμα αυτό 

συνεχίζεται και σήμερα. Και σήμερα η Κοζάνη διαθέτει ανθρώπους 

των γραμμάτων. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερβίων και Κοζά

νης κ.κ.Διονύσιος, είναι γνωστός ανά το πανελλήνιο για το συγγραφικό 
του έργο. Ο τέως Υπουργός Μιχάλης Παπακωνσταντίνου, σύγχρονος 

συγγραφέας με πλούσια συγγραφική δουλειά ΙΗ πέτρινη πόλη, η γιαγιά 

μου η Ρούσα κτλ.Ι. Ο Βασίλης Φόρης, Δ/ντής του Ιδρύματος Νεοελλη

νικών Σπουδών Παν/μίου Θεσ/νίκης που πέθανε πρόσφατα, ο Νάσης 

Αλευράς, ο Α.Παπασιώπης με ποιητικές συλλογές, ο εξαίρετος δάσκα

λος Κ.Σιαμνακόπουλος ιδρυτής του Λαογραφικού Μουσείου Κοζάνης 

με πλούσιο συγγραφικό έργο και άλλοι.
Ο επισκέπτης της Κοζάνης μπορεί να δει.

II Την Κοβεντάρειο Βιβλιοθήκη Κοζάνης: Πρώτος ιδρυτής της ο 

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης και κατόπιν Οικουμενικός Πατριάρχης 

Φώτιος ο Β\ Σήμερα η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε κεντρικό κτίριο της 

πόλεως. Επί χρόνια ευτύχησε να έχει ως Εφορο Βιβλιοθήκης τον Νίκο 

Δελλιαλή που με περισσή φροντίδα την έκανε Πανελλήνια γνωστή. Δια

θέτει 100.000 τόμους βιβλίων, μερικοί από τους οποίους είναι μοναδι

κοί στην Ελλάδα. Δ ιαθέτει σπάνια χειρόγραφα και περγαμηνές όπως 

την Χάρτα του Ρήγα Φεραίου στο πρωτότυπο.

2) Τον Μητροηολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, κόσμημα της Κο

ζάνης. Θεμελιώθηκε το 1664. Εχει εξαιρετικό ξυλόγλυπτο τέμπλο, δε- 

σποτικό θρόνο και Αγια Τράπεζα. Είναι αγιογραφημένος με εξαίρετης 
τεχνοτροπίας τοιχογραφίες. Απέναντι του δεσποτικού θρόνου υπάρ

χει χρυσοκέντητος επιτάφιος θρήνος, κεντημένος από τον πρώτο δά

σκαλο της Κοζάνης, τον Σερβιώτη Γεώργιο Κοντάρη.

Δίπλα από τον Αγιο Νικόλαο υπάρχει το κωδωνοστάσιο, σύμβολο της 

Κοζάνης, κτισμένο το 1855 που ο πρόσφατος σεισμός δεν του προξέ

νησε σοβαρές ζημιές.

31 Τα αρχοντικά της Κοζάνης. Σήμερα σώζονται τρία. Δύο των Νι

κολάου και Γρηγορίου Βούρκα και το άλλο του ΓΛασσάνη, στην ομώνυ

μη πλατεία.
41 Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο και Μουσείο Φυσικής Ι

στορίας Ν. Κοζάνης κτίστηκε με πρωτοβουλία του συνταξιούχου δα
σκάλου Κων/νου Σιαμπανόπουλου και των συνεργατών του από το 

1980 έως 1983 σε οικόπεδο του Δήμου Κοζάνης ΙΛουτράΙ και σε συνέ

χεια από την δωρεά οικοπέδου του γιατρού Σωκράτη Μπλιούρα. Είναι 

το καύχημα της Κοζάνης. Κτισμένο σύμφωνα με την παραδοσιακή τέ 

χνη της Δυτ.Μακεδονίας, θυμίζει πολύ αρχοντικό Ελληνικό της Τουρκο

κρατίας. Απίστευτου κάλλους και ομορφιάς, το Μουσείο προκαλεί 
στον επισκέπτη τον θαυμασμό, την χαρά, έκπληξη, ενδιαφέρον και συ

γκίνηση. Μια θαυμάσια ευκαιρία για τον Τουρίστα και επισκέπτη της 

Κοζάνης να δει ένα από τα καλύτερα και πιο οργανωμένα Ελληνικά 

Μουσεία.
5. Το Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα. Το έτος 1878 στην πε

ριοχή του όρους "Βούρινον" σε μια χαραδροχοάνη, 4 χλμ. επάνω από 
την Κοινότητα Χρωμίου και 37 χλμ. από την Κοζάνη, όπου υπήρχε μικρό 

κτηνοτροφικό χωριό, το ομώνυμο με το βουνό, έγινε η επανάσταση 
της επαρχίας Ελιμείας για την κατάργηση της συνθήκης του Αγίου Στε

φάνου, την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού και την ένωση με τη μητέ

ρα Ελλάδα

Η επανάσταση αυτή στο Μπούρινο, ήταν η πρώτη οργανωμένη ένο
πλη αντίσταση του Μακεδονικού Ελληνισμού κατά του Βουλγαρικού ε 

πεκτατισμού και του πανσλαβιστικού κινδύνου. Αρχισε μ' αυτήν ο Μα
κεδονικός Αγώνας που συνεχίστηκε μέχρι το 1908.

Προς τιμήν των αγωνιστών εκείνων της ελευθερίας, όλων των Μα-

Το Ιστορικά - Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο

κεδονομάχων και των επί αιώνες αγωνιζομένων για την ελληνικότητα 

της γης των Μακεδόνων, ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Ν, Κο
ζάνης με δωρεές των κατοίκων και με την οικονομική συμπαράσταση 

της Πολιτείας, εξωράϊσε και δενδροφύτευσε τον όλο χώρο, αναπα- 

λαίωσε τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου ευλογήθηκαν τα όπλα 

των επαναστατών, ανήγειρε κτίριο παραδοσιακής μορφής για τη στέ

γαση των ιστορικών στοιχείων των αγώνων του Μακεδονικού Ελληνι

σμού, κατασκεύασε παραδοσιακές βρύσες και γέφυρες, δημιούργησε 

λιθόστρωτους δρόμους διακοσμημένους με εθνικά σύμβολα και παρα

στάσεις, ανήγειρε απέριτο μνημείο πεσόντων και τοποθέτησε προτο

μές ηρώων, προμάχων του Εληνισμού, Μακεδόνων και πολλές επιγρα

φές με γνωμικά επιφανών ιστορικών, φιλοσόφων και πολιτικών, που έ 

χουν σχέση με τη Μακεδονία και την Ελληνικότητά της. Οι εργασίες άρ

χισαν το 1989 και συνεχίζονται.

Ολος ο χώρος του υπαίθριου αυτού Μουσείου, 30 και πλέον στρεμ
μάτων, αποτελεί σήμερα μια όαση μέσα σ' ένα ορεινό τοπίο, που ανα

ζωογονεί τον επισκέπτη, αναθερμαίνει την εθνική του μνήμη και του υ

πενθυμίζει το χρέος του προς τον τόπο για την αδιάσπαστη συνέχεια 

του Ελληνισμού. Το Μουσείο είνα ανοιχτό κάθε μέρα από το μήνα Μάρ

τιο μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Η Κοζάνη που απελευθερώθηκε από τον Ελληνικό Στρατό την 11 -ΙΟ

Ι 912, έχει σήμερα πάνω από 40.000 κατοίκους, οι μισοί από τους ο

ποίους είναι απόγονοι προσφύγων του Πόντου, της Ιωνίας και γενικά 

Μικρασιάτες Ελληνες.

Είναι έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Τ.Ε.Ι. Κοζάνης, έ 

δρα του Α.Σ.Σ. της Επιθεώρησης Αστυνομίας Δυτικής Μακεδονίας, του 
Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, της Νομαρχίας Κοζάνης και άλλων 

κρατικών και μη φορέων.

Α σ τ υ ν ο μ ικ ή  Ε π ιθ εώ ρ η σ η - 1 6 2  - Μ ά ρ τ ιο ς  1 9 9 6



Παρουσίαση Υπηρεσίας

Συγκοινωνιακό κέντρο της Δυτ.Μακεδονίας με αεροδρόμιο, Αστικιί- 

Υπεραστική συγκοινωνία και τρένο και έχει απ'ευθείας σύνδεση συ

γκοινωνιακή με Αθήνα-Θεσ/νίκη.

Οι Κοζανίτες διακρίνονται για το πηγαίο χιούμορ που διαθέτουν, την 

δύσκολη για τους άλλους και σύντομη ομιλία τους και τον γλεντζέδικο 

τρόπο ζωής τους. Αν ο επισκέπτης θελήσει να γνωρίσει την Κοζάνη 

και τα χαρίσματα των Κοζανιτών, να 'ρθεί εδώ την εβδομάδα της Τυ

ροφάγου και ιδίως την τελευταία Κυριακή της Απόκρεω (Τρανή Απο

κριά]. Τότε η Κοζάνη γίνεται μια τεράστια πίστα χορού και όπου βρε

θούν και όπου σταθούν οι Κοζανίτες, πίνοντας το τοπικό κρασί τους 

και τρώγοντας τα κιχιά τους (είδος τυρόπιτας), χορεύουν τον τοπικό 

χορό των "Εντεκα". Στήνονται φανοί την τελευταία Κυριακή της απο

κριάς το βράδυ όπου κυκλικό χορεύουν ντόπιοι και ξένοι. Στους τελευ

ταίους προσφέρεται ντόπιο κρασί κιχιά και κεφτέδες. Χορεύουν όλοι 
με σκωπτικό κυρίως άσματα και πειράγματα.

Εχει όμως και η Κοζάνη και τα προβλήματα της. Μεγάλη μόλυνση του 

περιβάλλοντος από τα Ατμοηλεκτρικό Εργοστάσια της ΔΕΗ που βρί

σκονται κοντό στην πόλη, μεγάλη ανεργία λόγω του κλεισίματος πολ

λών εργοστασίων. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτό ήλθε και ο σει

σμός της 13-5-1995. Σείσθηκαν συνθέμελα οι ΝομοίΚοζάνης και Γρε- 

βενών. Δυστυχώς υπάρχει και συνέχεια σεισμών και σε άλλα σεισμικό 
κέντρα (Εορδαίας) πλην του Ρυμνίου. 6,6 της κλίμακος Ρίχτερ όπως λέ
νε οι Σεισμολόγοι ήταν ο σεισμός και η Κοζάνη όντεξε. Αντισεισμική 

περιοχή ήταν επί χρόνια η Κοζάνη. Ετσι μας λέγαν οι επιστήμονες επί 
χρόνια.

Ετσι παρουσιάζονταν ο Νομός Κοζάνης στους σχετικούς χάρτες. 

Σήμερα άλλαξαν τα πράγματα. Μετά τον σεισμό της 13-5-95 λένε ότι 

δεν υπάρχει αντισεισμική περιοχή στην Ελλάδα. Το κρότος βοήθησε και 

βοηθό. Πρώτος και καλύτερος ο Νομάρχης Κοζάνης ο κ.Μητλιάγκας. 

Και οι υλικές ζημιές με τον χρόνο θα αποκατασταθούν, ο ψυχολογικός 

φόβος του σεισμού δεν λέε ι να περάσει. Ο χρόνος ίσως είναι ο 

καλύτερος γιατρός.

Εχει όμως η Κοζάνη και τα καλό μαντάτα της. Είναι η κατασκευή της 

Εγνατίας οδού που παρακάμπτοντας το Βέρμιο, θα ενώσει συγκοινω

νιακά την Κοζάνη με την Θεσ/νίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Τα τεράστια αποθέματα λιγνίτη που υπάρχουν κοντά της. Ευχή και κα- 

τάρα για την Κοζάνη και την περιοχή της. Ευχή γιατί βρήκαν δουλειά 

10.000 περίπου εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό αλλά και 

κατάρα γιατί αλόγιστη εξόρυξη του λιγνίτη από την ΔΕΗ δημιούργησε 

και δημιουργεί τεράστια περιβαντολογικά και οικολογικά προβλήματα 

στην Κοζάνη και στην ευρύτερη περιοχή της. Οι αρρώστειες και οι θά

νατοι αυξήθηκαν κατακόρυφα. Ειδική υπηρεσία από γιατρούς-πνευμο- 

νολόγους του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης που έκανε έρευνες στην πε

ριοχή του Σαρή-Γκιόλ παρ'ότι δεν έβγαλε ακόμη τα επίσημα στοιχεία 
της, είναι πολύ προβληματισμένη για τα πνευμολογικό προβλήματα της 
περιοχής.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση απαιτεί το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέρ

γειας. Αλλο πρόβλημα και αυτό. Η χρήση φυσικού αερίου ως προσφο
ρότερου οικονομικό μέσου για την λειτουργία των εργοστασίων της 

ΔΕΗ, θα ανατρέψει λεπτές και παγιωμένες ισσοροπίες και καταστά

σεις, που μπορεί να επιφέρουν κοινωνική αναστάτωση στην ευρύτερη 
περιοχή της Κοζάνης, μελλοντικά. Ο καιρός θα το δείξει. Παρά ταύτα 

οι Κοζανίτες μαζί με τους υπόλοιπους κατοίκους του Νομού, ατενί
ζουν το μέλλον τους με αισιοδοξία. Πιστεύουν ότι θα βρεθούν αυτοί 
που θα τους δώσουν τις καλύτερες λύσεις στα προβλήματα τους.

Σ'έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει, η Κοζάνη έχει την θέληση και την 

δύναμη να προσαρμόζεται εύκολα στις νέες καταστάσεις. Και αυτό ε ί
ναι το μεγαλείο του Κοζανίτη. Να προσαρμόζεται εύκολα.

Κρόκος: το χρυσάφι της ελληνικής φύσης
Ο κρόκος ο ήμερος, η ζαφορά ή SAFFRON ή SAFRAN ή ZAFFERANO ε ί

ναι φυτό βολβόριζο, μονοκότυλο, αυτοφυές ή καλλιεργούμενο. Γλωσ- 
σολογικά σημαίνει: καλός οιωνός, σύμβολο ζωής. Είναι ένα σπάνιο α

ρωματικό φυτό με μεγάλη χρωστική ικανότητα, που απαντάται από 
πολύ παλιά στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από διάφορα κείμενα του 

Ομήρου, του Αισχύλου, του Πίνδαρου, του θεόφραστου κ.ά.
Τα αποξηραμένα κόκκινα στίγματα του φυτού συναντώται στο δ ιε

θνές εμπόριο με την ονομασία SAFRAN. Το ΣΑΦΡΑΝ καλλιεργείται απο

κλειστικά στην περιοχή Κοζάνης εδώ και 3 αιώνες, γιατί ευνοείται από 

τις υπάρχουσες εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες.

Οι πιο εξακριβωμένες ιδιότητες του ΣΑΦΡΑΝ είναι ότι σε μικρές πά

ντα ποσότητες διεγείρει την όρεξη, διορθώνει τον χρωματισμό, το ά

ρωμα και τη γεύση των φαγητών, διευκολύνει την πέψη και τονώνει 

τον ανθρώπινο οργανισμό. Εξακριβωμένες επίσης είναι και οι εμμηνα- 
γωγικές του ιδιότητες.

Σήμερα σε όλες τις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες και ιδιαίτερα 

της Ευρώπης το ΣΑΦΡΑΝ χρησιμοποιείται σαν άρτυμα (μπαχαρικό) στα 

διάφορα φαγητά και σαν ρόφημα στο τσάι ή τον καφέ. Παράλληλα ό

μως με την οικιακή χρήση του, χρησιμοποιείται σε μεγαλύτερες ποσό

τητες από διάφορες βιομηχανίες (ρυζότο), ορισμένων ζυμαρικών, τυ
ροκομικών προϊόντων (παρμεζάνα) καθώς και για την παραγωγή εσάνς, 

που προορίζονται για την ποτοποιία και η φαρμακευτική. Στην Ινδία ε 

ξακολουθεί να χρησιμοποιείται σαν θυμίαμα στις θρησκευτικές τους 

τελετές και στη βαφή των μανδύων των ιερέων, συνήθεια που την ε ί
χαν και οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι και Ρωμαίοι.

Η συγκέντρωση, συσκευασία και διανομή όλου του ελληνικού κρόκου 

γίνεται από τον Αναγκαστικό Συν/σμό Κροκοπαραγωγών Κοζάνης που 
ιδρύθηκε το 1971 και αποτελείται από 1.800 περίπου μέλη. Το Ν.Δ. 

818/1971 έδωσε το Συν/σμό το αποκλειστικό δικαίωμα να συγκε
ντρώνει, συσκευάζει και διανέμει τον κρόκο που παράγουν τα μέλη 
του.

Ο ελληνικός κρόκος εξάγεται παγκόσμια μέσω του Συν/σμού και ε ί
ναι διαθέσιμος σε μορφή στιγμάτων και σκόνης. Προσφέρεται σε πο
λυτελείς συσκευασίες των 0,25 γρ, 1 γρ, 4 γρ, 10 γρ, και 28 γρ. για λια
νική πώληση και σε δοχεία των 500 γρ, 1 κιλού, 2 κιλών και 3 κιλών για 

βιομηχανική χρήση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
11 Μια Βορειοελληνική πόλη στην Τουρκοκρατία.

2) Νομός Κοζάνης: Του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Ν.Κοζάνης.

31 Ενθετο εφημερίδες "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" Κοζάνη

Επ ιμέλεια : Π .Υ . Ιω άννης  Ρ ούσ σ ος
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Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης
0  Νομός Κοζάνης είναι ο μεγαλύτερος Νομός της Δυτικής Μακεδο

νίας και άτυπα πρωτεύουσα αυτής. Στην έδρα της πρωτεύουσας του 

Νομού, μεταξύ όλων των άλλων Υπηρεσιών έχουν έδρα: η Γενική Γραμ- 

ματεία Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, η Νομαρχία, το Α' Σώμα Στρα

τού, η IV Μεραρχία, η 1 η ΤΑΞΥΠ, η Επιθεώρηση Αστυνομίας Δυτ.Μακε- 

δονίας, η Περιφέρεια Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτ.Μα- 

κεδονίας και το Εφετείο Δυτ. Μακεδονίας.
Οι κάτοικοι του Νομού Κοζάνης, ασχολούνται κυρίως ως υπάλληλοι 

εργάτες - τεχνίτες στηΔ.Ε.Η., σε ποσοστό 35%, με τη γεωργία 25%, με 

την κτηνοτροφία 10% και με λοιπά επαγγέλματα, όπως έμποροι, εργά

τες, ιδιωτικοί υπάλληλοι κ.λπ., ποσοστό 30%.

Οργάνωση - Διάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών
Στον Νομό Κοζάνης λειτουργούν συνολικά 28 Αστυνομικές Υπηρε

σίες, ως ακολούθως: Αστυνομική Διεύθυνση 1, Αστυνομική Υποδ/νση 1, 

Αστυνομικά Τμήματα 5, Τμήματα Ασφάλειας 2, Τμήματα Τροχαίας 2 και 

Αστυνομικοί Σταθμοί 17.

Προσωπικό
Υπηρετούν 323 Αστυνομικοί και Πολιτικοί Υπάλληλοι, ενώ η οργανική 

δύναμη είναι 412. Υπάρχει έλλειμμα 89 ατόμων 179 Αστυνομικοί και 10 

Πολιτικοί Υπάλληλοι). Η κατανομή ηλικιών του προσωπικού είναι 20-30 

ετών 53 άτομα, 30-40 ετών 161 άτομα και 40 ετών και άνω 109 άτομα.

Οικήματα
Από τις 28 Υπηρεσίες της Διεύθυνσης, οκτώ στεγάζονται σε οικήμα

τα του Δημοσίου, δέκα οκτώ σε ιδιωτικά και δύο σε παραχωρηθέντα 

δωρεάν από Κοινότητες.

Μεταφορικά Μέσο
Υπάρχουν εννέα Τζίπς, είκοσι επτά επιβατηγά ΙκούρσεςΙ, ένα ανακρι- 

τικό, ένα αυτ/το κλούβα, ένα μικρό λεωφορείο 16 θέσεων και οκτώ δί- 

κυκλα ΙΜ οτ/τες- Μοτ/ταΙ. Τα περισσότερα από αυτά είναι πεπαλαιω

μένα και χρήζουν ανανέωσης. Επίσης τυγχάνει αναγκαίος ο άμεσος ε 

φοδιασμός με δύο λεωφορεία μείζονος τύπου για τη μεταφορά του 
προσωπικού και τη μεταφορά των Αλβανών λαθρομεταναστών, ως ε 

πίσης και με δύο επιβατηγά τζίπ και τρία επιβατηγά ΙκούρσεςΙ.

Τεχνικός εξοπλισμός
Τα υπάρχοντα τεχνικά μέσα και κυρίως αυτά της Ασύρματης επικοι

νωνίας, λαμβανομένης υπόψη και της μορφολογίας του εδάφους, δεν 

ευρίσκονται στην επιθυμητή κατάσταση που θα επέτρεπε την απρό

σκοπτη επικοινωνία τόσο με τα περιπολικά αυτοκίνητα σ' όλο το Νομό, 
όσο και με τα γειτνιάζοντα R/T Κέντρα των όμορων Νομών. Για την 

βελτίωσή τους, έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες προς την αρμό

δια Διεύθυνση του Υπουργείου μας και ευελπιστούμε, ότι σε σύντομο 

χρόνο το θέμα θα τακτοποιηθεί. Επίσης σε καλό σημείο βρίσκεται και 

το θέμα του εξοπλισμού μας με φορητά R/T (σήμερα υπάρχουν κατα

νεμημένα στις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης οκτώΙ.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό γενικά εστιάζονται 
κυρίως στην υπεραπασχόληση λόγω και της προαναφερθείσης έλλει
ψης δύναμης, ειδ ικότερα προβλήματα αντιμετωπίζει το προσωπικό 

των Αστυν. Σταθμών. Αυτά σχετζοντα ι ενδεικτικά με την ανεύρεση 

κατοικίας, την σίτιση, την έλλειψη ψυχαγωγίας κ.λπ.

Δραστηριότητα Υπηρεσιών - Προβλήματα
Δημόσιας Τάξης
11 Στο λεκανοπέδιο Κοζάνης - Πτολεμαϊδας λειτουργούν τα εργο

στάσια της Δ.Ε.Η και γίνεται η εξόρυξη του λιγνίτη με την καύση του ο

ποίου λειτουργούν τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. 

Από τα εργοστάσια αυτά παράγεται το 75% περίπου της συνολικής η

λεκτρικής ενέργειας της χώρας και απασχολούνται 11.500 περίπου ά
τομα.

Οι εργαζόμενοι στη Δ.Ε.Η απασχολούν τη Διεύθυνση με συνεχείς, μα

κροχρόνιες και δυναμικές κινητοποιήσεις για τη διεκδίκηση αιτημάτων 

τους.

2) Το οδικό δίκτυο περιλαμβάνει αΙ 255 χιλιόμετρα Εθνικής οδού, β) 

550 χιλιόμετρα Επαρχιακής οδού και γ) 760 χιλιόμετρα Δημοτικής - Κοι

νοτικής οδού και 6174 χιλιόμετρα Σιδηροδρομικού δικτύου.

Το οδικό δίκτυο ευρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση, όμως τους 

χειμερινούς μήνες η κυκλοφορία των οχημάτων σ'αυτό είναι δύσκολη, 

λόγω των συχνών και πολλών χιονοπτώσεων και του παγετού.

Σε όλο το Νομό Κοζάνης κυκλοφορούν 60.000 αυτοκίνητα παντός 

τύπου σε μόνιμη βάση και κάνουν το έργο των Υπηρεσιών Τροχαίας 

δύσκολο και επίπονο.

Η Κοζάνη είναι κόμβος που συνδέει την Κεντρική - Ανατολική Μακε

δονία και τη Θράκη με την Ηγουμενίτσα - Ευρώπη και τα τελευταία χρό

νια, λόγω του πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία, το Εθνικό δίκτυο 

του Νομού δέχεται μεγάλη επιβάρυνση της κυκλοφορίας, ιδιαιτέρως 

από φορτηγά.
Με αίσθημα ευθύνης η Α Δ.Κοζάνης, με τις Υπηρεσίες Τροχαίας, δί

δει καθημερινά το δικό της αγώνα για λιγότερο αίμα στην άσφαλτο, για 
σωστή ρύθμιση της κυκλοφορίας, για ταχύτερη και ασφαλέστερη με

τάβαση των κινουμένων στον τόπο προορισμού τους και για ενημέρω

ση και κυκλοφοριακή αγωγή των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων. Οι 

δε ίκτες των στατιστικών δείχνουν ανάγλυφα τα αποτελέσματα. Το 
1994 σημειώθηκαν 27 θανατηφόρα και 220 σωματικών βλαβών τρο

χαία ατυχήματα, ενώ το 1995 σημειώθηκαν 17 θανατηφόρα και 186 
σωματικών βλαβών.
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31 Τον περασμένο χρόνο, ο εγκέλαδος κάλεσε το προσωπικό της Α.Δ. 

Κοζάνης στον βωμό της κοινωνικής προσφοράς. Την 13-5-1995 ση

μειώθηκε στους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών σεισμική δόνιση μεγέ

θους 6,6 R. Από το σεισμό προκλήθηκαν σοβαρότατες και σε μεγάλη έ 

κταση υλικές ζημιές.

Το προσωπικό όλων των Υπηρεσιών σε εικοσιτετράωρη βάση, νύκτα 

και μέρα, χωρίς ωράριο, με αυταπάρνηση και ξεχωριστό ζήλο, εγκατα- 
λείποντας στην τύχη την δική του οικογένεια, στάθηκε δίπλα στον δο- 

κιμασθέντα λαρ της περιοχής και μαζί με όλες τις τοπικές Αρχές, έ 
δωσε τον ωραίο αγώνα της κοινωνικής προσφοράς και τον κέρδισε. Α

πέσπασε τα συγχαρητήρια, τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη Αρχών 
και πολιτών.

4) Η προστασία του καταναλωτή είναι πρωταρχικό μέλημα των αρμο

δίων Υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης. Ειδική ομάδα Αγορανο-

Α Α Π Α  Μ Ο Ι Χ Ο '  
Α /Ο  Π Α  Κ Ι Μ Α

μίας, σε καθημερινή βάση, ενεργεί ελέγχους σε όλα τα καταστήματα, 

κέντρα διασκεδάσεως, εμπορικό, λαϊκές αγορές και ενεργεί δειγμα

τοληψίες για πρόληψη αισχοκέρδειας προστασία της ποιότητας και έ 

λεγχο των καταναλωτικών αγαθών, για πρόληψη τυχόν νόθευσης, με 

αποτελέσματα πολύ ικανοποιητικό.

Η Κοζάνη θεωρείται και είναι το εμπορικό κέντρο της Δυτικής Μακε

δονίας και ως εκ τούτου φ ιλοξενεί καταναλωτές απ'όλες τις πόλεις 

αυτής.Τα καταστήματα είναι πάρα πολλά σε είδος αριθμό και όγκο ε 

μπορευμάτων και το γεγονός αυτό καθιστά την ευθύνη της Διευθύν- 

σεως για προστασία του καταναλωτή μεγαλύτερη.

Α σ φ ά λ ε ια ς  γ εν ικ ά
1) Το Αστυνομικό έργο της πρόληψης και της καταστολής φαίνεται 

να αποδίδει στην Κοζάνη, πράγμα που δείχνει η συνεχής μείωση των

αδικημάτων που διαπρόττονται. Συγκεκριμένα κατά το έτος 1994 δια- 

πρόχθηκαν 20 κακουργήματα και 2437 πλημμελήματα, ενώ το έτος 

1995 διαπράχθηκαν 12 κακουργήματα και 2373 πλημμελήματα. Αη'αυ- 

τό εξιχνιάσθηκαν το 1994 κακουργήματα 14 και πλημμελήματα 2316 

και το 1995 κακουργήματα 11 και πλημμελήματα 2266.

21 Από 5ετίας και πλέον τη Διεύθυνση απασχολεί το σοβαρό πρόβλη

μα των Αλβανών λαθρομεταναστών. Σημαντικός αριθμός από τη δύνα

μη του Αστυνομικού προσωπικού της Διεύθυνσης, απασχολείται σε 

24ώρη βάση, με την αναζήτηση σύλληψη και επαναπροώθησή τους. 

Κατά το έτος 1995 συνελήφθησαν και επαναπροωθήθηκαν στην Αλβα
νία 7536 Αλβανοί λαθρομετανάστες. Οι Αλβανοί λαθρομετανάστες οι 

οποίοι κατά κανόνα είναι διερχόμενοι από την περιφέρεια της Α,Δ.Κο- 

ζόνης, στο πέρασμά τους διαπρόττουν κυρίως εγκλήματα κατά της ι
διοκτησίας.

3) Στον τομέα της καταπολέμησης των ναρκωτικών η απόδοση των 

Υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα σημαντική και αξιέπαινος. Πρέπει να τονι- 

σθεί εδώ, ότι στην περιφέρεια του Νομού Κοζάνης δεν υπάρχει εμπό

ριο και καλλιέργεια προς εμπορία ναρκωτικών ουσιών. Γίνεται περιορι

σμένη χρήση ινδικής κάνναβης και χαπιών και σχεδόν μηδαμινή χρήση 

ηρωίνης.

Η ΑΛΚοζάνης στο ενεργητικό της έχει για το έτος 1994 εννέα πε

ριπτώσεις ναρκωτικών. Συνελήφθησαν έντεκα άτομα και κατασχέθη- 

σαν 210 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης, 38 γραμμάρια ηρωίνης, 1,6 

γραμμάρια μορφίνης σε σκόνη και 52 χάπια. Το έτος 1995, είχε δέκα 

περιπτώσεις και συνελήφθησαν δέκα οκτώ άτομα. Κατασχέθηκαν 13 

δενδρύλλια, 1434 γραμμάρια ινδικής κάνναβης και 171 χάπια. Το μήνα 
Ιανουάριο 1996, αντιμετωπίσθησαν έξι περιπτώσεις και συνελήφθη
σαν δέκα άτομα.

Κατασχέθησαν 15 κιλά και 124 γραμμάρια ινδικής κάνναβης και 28 χά

πια. Τελευταία παρατηρείται μία προσπάθεια εισαγωγής ινδικής κάννα

βης από την Αλβανία. Αλβανοί λαθρομετανάστες, για την εξασφάλιση 

μεταφοράς τους στο εσω τερικό της χώρας, προμηθεύουν αδίστα 

κτους κερδοσκόπους μεγάλες ποσότητες.

Η Διεύθυνση ευαισθητοποιημένη στον τομέα αυτόν και γρηγορούσα 

στήνει ενέδρες και ελέγχει οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση. Στην προσπά- 

θειά της αυτή οφείλεται και η κατάσχεση της ποσότητας των 15 κιλών 

κατά τον μήνα Ιανουάριο 1996 και η σύλληψη έξι ατόμων Ελλήνων και 
Αλβανών λαθρομεταναστών.

4) Από τα λοιπά αδικήματα σε πρώτη θέση ως προς τον αριθμό είναι 

οι κλοπές με διάρρηξη. Το ποσοστό εξιχνιάσεως τα τελευταία δύο 

χρόνια ανέρχεται σε ποσοστό 35% περίπου. Ανεξιχνίαστες παραμέ

νουν κυρίως αυτές που διαπρόττονται από Αλβανούς λαθρομετανά

στες κατά την διέλευσή τους από την περιοχή της Διευθύνσεως.

ΕπαναπΙροώθηση Αλβανών λαθρομεταναστών

Αλλα π ροβλήματα  Α σ τυνο μ ικο ύ  ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τ ο ς
Σοβαρή είναι η επιβάρυνση του αστυνομικού προσωπικού των Υπη

ρεσιών της Διευθύνσεως με τα επιπρόσθετα καθήκοντα που έχουν α

νατεθεί στην Αστυνομία, όπως η επίδοση δικογράφων 122.500 για το 

έτος 1994 και 23.200 για το έτος 19951, η εκτέλεση καταδιωκτικών εγ

γράφων 18700 για το 1994 και 9100 για το 1995), η επιτήρηση Τραπε

ζών, εργοστασίων της Δ.Ε.Η, κι άλλων ευπαθών στόχων, η λήψη μέ

τρων τάξης στα δικαστήρια (μετά την ίδρυση Εφετείου Δυτικής Μακε
δονίας στην Κοζάνη πολλαπλασιάσθηκαν τα μέτρα στα δικαστήρια και 
στη φύλαξη - μεταγωγή επικινδύνων κρατουμένωνΙ και τέλος η λήψη 

μέτρων στα γήπεδα. Στην περιφέρεια της Διευθύνσεως υπάρχουν δύο 

ομάδες ποδοσφαίρου Π Εθνικής κατηγορίας, τρείς Δ' Εθνικής κατηγο
ρίας και 106 Ερασιτεχνικών κατηγοριών, όπως επίσης ομάδες μπάσκετ 

και βόλλεϋ. □
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___________________________ Μοναστικές Πολιτείες___________________________

M O N X G T H P I X  K O ^ X N H C  Κ Χ Ι  C G P K IC D N
του Ευάγγελου Π. Λέκκου*

Ι.Μ Ο Ν Η  Π Χ Ν Μ ΊΧ Ο  Ζ Α Χ Ν ΙΟ Υ
Παραθέτω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το ογκώδες βιβλίο 

του Ιωάννου Δημοπούλου "Τα παρά τον Αλιάκμονα εκκλησιαστικό" 

(Θεσσαλονίκη 19941, γ ιατί κόλλιστα θα μπορούσε να αναφέρεται σε 

πολλά από τα μοναστήρια του Ελληνικού χώρου, με μικρές παραλλα

γές:
"Το μοναστήρι της Παναγίας Ζδανίου δημιουργήθηκε και αναπτύχθη

κε, όσο μπόρεσε να αναπτυχθεί στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Η α
κριβής χρονολογία της σύστασής του δεν είναι εξακριβωμένη, ούτε ο 

ιδρυτής ή οι ιδρυτές του. Και βέβαια αυτά τα ενοριακά μοναστήρια δη- 

μιουργήθηκαν μάλλον άτυπα, χωρίς ιδρυτικές πράξεις, χωρίς μιά συ

γκεκριμένη κυριαρχική αφετηρία, γ ίαυτό  και δε βρίσκεται εύκολα η 

αρχή και η πορεία του. Δοθέντος μάλιστα ότι λόγω της κατάστασης 

που επικρατούσε, ταλαιπωρήθηκαν, διώχθηκαν, δέχθηκαν αλλεπάλλη

λες καταστροφές και αναγκάσθηκαν να διαδραματίσουν άλλους ρό

λους της αρχικής τους αποστολής, η αποκάλυψη της σύστασής τους 

και της πορείας τους είναι δυσχερής.
Ξεκίνησαν οι καλόγεροι για χώρους λατρείας και εφησυχασμού και 

μεταβλήθηκαν οι χώροι αυτοί σε κέντρα πολεμικών συγκρούσεων και 
αντί ησυχίας συνέβησαν ταραχώδη γεγονότα. Αντί ευσεβών προσκυ

νητών έρχονταν κι έφευγαν και ξανάρχονταν επιδρομείς πολεμιστές 
και διαδέχονταν οι μεν τους δε. Αρκετοί μοναχοί παράτησαν την αγια

στούρα και πήραν το πυροβόλο όπλο. Σε κανένα σχεδόν σύγγραμμα 
των όποιων ασχολήθηκαν με τα μοναστήρια της εποχής αυτής δεν 
βλέπουμε να ομιλούν για προσευχές και λατρεία, αλλά για οπλοστάσια, 

για πολεμικά εμβατήρια και ηρωϊκές πράξεις. Κάπου - κάπου βλέπουμε 
και κάποιο θρησκευτικό πανηγύρι, όπου και πάλι σμίγονται οι ψαλμοί με 

πολεμικά άσματα και εμβατήρια. Σε μιά τέτο ια  διαδρομή που λεηλα
τούσε, έκαιγε και κατέστρεφε, δε μπορούσαν να διασωθούν ιστορικά 

στοιχεία, αφού και οι ίδιοι οι καλόγηροι τα κατέστρεφαν για το φόβο

των ανακρίσεων". Από τα λίγα ιστορικά στοιχεία, πάντως, προκύπτει ό
τι η Μονή της Παναγίας κτίσθηκε από μοναχούς άλλου μοναστηριού 

κοντά στα Σέρβια, όταν αυτοί εκδιώχθηκαν από τους Τούρκους. Η βυ

ζαντινή εικόνα της Παναγίας "ούσα μεγάλη, θεωρείται παλαιοτάτη", ε ί

ναι επενδυμένη με βαρύτατο ασημένιο ένδυμα από το 1755, με δωρεά 

του επισκόπου Ιγνατίου και αποτελεί το κέντρο και τη ζωοποιό δύναμη 

του μοναστηριού. Το πιθανότερο είναι η Μονή να ιδρύθηκε μετά το 

1807. Το 1838 βρισκόταν σε μεγάλη ακμή, οι δε μοναχοί της "αγόρασαν 

ολόκληρο το χωριό Ζδάνι και το μεταβίβασαν στην ιδιοκτησία του μο
ναστηριού". Υπό τη διατύπωση αυτή υπονοείται ότι η αγορά ήταν εικο
νική και την προτιμούσαν οι χριστιανοί, από το να είναι κολλήγοι των 

μπέηδων.

Οι Τούρκοι έκαψαν το ναό και τα κελλιά μετά την επανάσταση του 

1854. Οι μοναχοί διέσωσαν την εικόνα και ανέλαβαν αγώνα για την α

νοικοδόμηση της Μονής, αλλά οι περιχωρίτες δεν φάνηκαν πρόθυμοι 

να συνδράμουν. Τα οικονομικά της βρίσκονταν σε άθλια κατάσταση. Τα 
μετόχια της αμφισβητούνταν και απειλούνταν από σχισματικούς Βουλ

γάρους. Προσπάθεια για βελτίωση της καταστάσεως αποτέλεσε η πε

ριοδεία της θεωρουμένης θαυματουργού εικόνος για συλλογή ερά

νων. Σημαντική ώθηση έδωσε ο ηγούμενος Ιλαρίων Ωρολόγης, ο Ιβηρί- 

της, ο οποίος από το 1898 "επεδόθη μετά πολλής δραστηριότητος εις 

την καλλιέργειαν των αγρών και την αύξησιν των αιγοπροβάτων", αγω- 

νίσθηκε για την αναμόρφωση του μοναστηριού, κατοχύρωσε τα όρια 

των κτισμότων και του καθολικού. Αλλοι περιχωρίτες τον υποστήριξαν 

με δωρεές, άλλοι όμως τον απειλούσαν γιατί με την τάξη που επέβαλε 

στα της Μονής έθιγε τα προσωπικά τους συμφέροντα. Στα μετέπειτα 

χρόνια ο ηγούμενος Ιλαρίων συνελήφθη και ταλαιπωρήθηκε, επειδή 
βοηθούσε τις ανταρτικές ελληνικές ομάδες στη διάρκεια του Μακε

δονικού Αγώνος. Το 1910 αντικαταστάθηκε στην ηγουμενία, με απόφα
ση του μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης.
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Μοναστικές Πολιτείες

Τα λοιπά κτίσματα ολοκληρώθηκαν μετά την απελευθέρωση της Μα

κεδονίας αλλά πυρπολήθηκαν από τους Γερμανούς το 1944. Εμεινε μό
νον ο ναός της Κοιμήσεως. Από τα κτήματα της Μονής άλλα περιήλθαν 

στο Δημόσιο με τη Σύμβαση του 1952, άλλα δε το 1978 με απαλλο

τρίωση για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του αμιάντου.

Ο τελευταίος μοναχός αποχώρησε το 1944. Εκτοτε εξυπηρετήθηκε 

από εφημέριο των πλησίον χωριών, ενώ το 1960 ανασυστήθηκε, ανα

καινίσθηκε και λειτούργησε ως το 1989 με ηγούμενο τον Φιλάρετο 

Μπίστη. Την επιμέλεια της Μονής έχει τώρα ο εφημέριος Φρουρίου 

Ιτηλεφ. 0464/21048).
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Στις όχθες του Αλιάκμονα είναι κτισμένο το μοναστήρι της Αγίας 

Τριάδος Ιλαρίωνος ή κοινώς της Λαριούς, σήμερα ενοριακή Μονή. Η ό

μορφη τοποθεσία στην οποία βρίσκεται, με τους μεγάλους "ελεύθε

ρους δασωμένους χώρους" γύρω του, προσφέρονται για φιλοξενία 

και αναψυχή πολλών προσκυνητών, ιδίως την ημέρα της πανηγύρεώς 

του ΙΑ γιου Πνεύματος).

Αγνωστος ο ιδρυτής και ο χρόνος συστόσεώς του, καθώς και η ιστο

ρία των πρώτων χρόνων της ζωής του. Από σιγίλλιο, πάντως, του οι

κουμενικού πατριόρχου Γρηγορίου του Ε' (έτους 17981, με το οποίο α

νανεώνονται δύο όμοια προηγούμενα των πατριαρχών Σεραφείμ 

11761) και Νεοφύτου 11794), γίνεται γνωστό ότι η Μονή ιδρύθη “γύρω 

και προ του 1761" από τον μοναχό Διονύσιο και τιμήθηκε ως σταυρο
πηγιακή. Διάφοροι ερευνητές, βέβαια, διατυπώνουν και την εκδοχή η ί

δρυση να έλαβε χώραν τον 1 Ιο  ή 12ο αιώνα, ή πριν από το 1717, δε
δομένου ότι στο γυναικωνίτη του ναού φυλάσσονται φορητές εικόνες 

με επιγραφές προγενέστερες του 1761, "επίΣοφρωνίου Ιερομόναχου 
του Μυτιληνέου αψιζ" 11717).

Το έτος 1861 η τουρκική Αρχή έδωσε την άδεια να επισκευασθεί η 
εκκλησία της Μονής. Αντί για επισκευή, όμως, της ετοιμόρροπης πα

λαιός, ανοικοδομήθηκε νέος ναός, αυτός που σώζεται ως σήμερα. Α
ποπερατώθηκε το 1873 επί ηγουμένου Πορφυρίου, "δια συνδρομής και 

δαπάνης" του. Στη βάση αγίου Ποτηρίου, στην εικόνα του Χριστού επί 
του τέμπλου, στη φιάλη, στην πρόθεση κ. α. σώζονται διάφορες αφιε- 

ρωματικές επιγραφές. Το ίδιο και στη βρύση της Μονής 126 Οκτωβρίου 

19061.

Οντας υπό τουρκικό ζυγό ως το 1912 δοκίμασε τα συνήθη δεινό του 

κατακτητού και άλλοτε, ιδιαίτερα όμως το 1882, οπότε "τούρκοι χω

ροφύλακες και βαλαόδες έκαναν επιδρομή στο μοναστήρι, βασάνισαν 

τους ανθρώπους του και επιδόθηκαν σε λεηλασίες".

Στις αρχές του 20ου αιώνος εγκαταβιώνουν ένας, δύο ή κανένας μο

ναχός, η Μονή χειμάζεται, μετατρέπεται σε ενοριακή. Τα κτίσματα δέ

χονται τις φθορές του χρόνου και των καιρικών συνθηκών. Ετσι, το 

1925 με βασιλικό διάταγμα συγχωνεύεται στη Μονή της Παναγίας Ζ- 
δανίου "επειδή βρισκόταν σε διάλυση και μοναχοί δεν βρίσκονταν να 

την επανδρώσουν". Αλλά και η Ζδανίου βρισκόταν επίσης σε κακή κα
τάσταση. ΓΓαυτό "ημιθανή και διαλυμένα λειτούργησαν το καθένα χω

ριστό, το καθένα με δική του παρουσία, έστω και άτονη και γερασμέ- 
νη". Ως το 1946, οπότε μετετρόπη σε γυναικεία, συγχωνεύθηκε με τη 

Μονή Αναλήψεως Κοζάνης, χωρίς αποτέλεσμα, "αφού οι καλόγριες 
ούτε επίσκεψη αξιώθηκαν να πραγματοποιήσουν σ'αυτήν". Το 1955, με 

νέο διάταγμα, ανασυστάθηκε ως ανδρική, λειτουργεί δε έκτοτε βασι

κά με τη φροντίδα των πλησιόχωρων εφημερίων, ενώ κατά διαλείμμα

τα εμφανίσθηκαν και έμειναν σ'αυτήν - για μικρότερο ή μεγαλύτερο 
διάστημα - διάφοροι μοναχοί.

Για την αναβίωση και συντήρηση της Μονής μερίμνησαν τα τελευταία 

χρόνια ο μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Διονύσιος 11975 εξ. I, η 
Περιηγητική Λέσχη Κοζάνης, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κοζά

νης, ο Σύλλογος "Αλιόκμων", ο από του 1988 ηγουμενεύων ιερεύς 
Δημ.Γιαννακόπουλος, εφημέριος Λιανής. Πυρκαγιά, όμως, που ξέσπα

σε στις 25.9.1991, προφανώς από αναμμένα κεριά που άφησαν προ
σκυνητές, αποτέφρωσε σχεδόν ολοκληρωτικό το καθολικό της Αγίας 

Τριάδος, καταστρέφοντας και όλα τα κειμήλια και τις εικόνες. Από τον 

Ιούλιο του ίδιου έτους, η Δ.Ε.Η. εγκατέστησε κοντό στη Μονή μεγάλο 

ερ γο τά ξιο  για την κατασκευή υδατοφρόγματος στον Αλιάκμονα 
Ιφρόγμα αγίου Ιλαρίωνος).

. Ηγουμενεύων Ιερεύς Δημ. Γιαννακόπουλος, τηλεφ 0461/98209. □

*  Ο  Ε υ ά γ γ ε λ ο ς  Λ ά κ κ ο ς  ε ίν α ι  Θ ε ο λ ό γ ο ς  -  Ν ο μ ικ ό ς , Δ / ν τ ή ς  Ε κ 
δ ό σ ε ω ν  Α π ο σ το λ ικ ή ς  Δ ια κ ο ν ία ς .
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θέματα Τροχαίας

Α Ε Ρ Ο Σ Α Κ Ο Σ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ

του Αστυνομικού Υποδ/ντή Οδυσσέα Κουτσοποδιώτη'

"...Οσο π ερνούν οι ώ ρ ες  του ταξιδιού, τόσο καλύτερα  προσπαθώ να  βολευτώ  στη θέσ η  του σ υνοδηγού. 
Απασφαλίζω τη ζώνη α σ φ α λείας και παίρνω την εφ η μ ερ ίδ α  απ. το πίσω κάθισμα.

Δίπλα μου ο  ά ν δ ρ α ς  μου οδηγεί. Και α υτό ς  δ ε ν  φ ορά τη ζώνη ασφ αλείας.
Ο λα  έγ ιν α ν  τόσο γρήγορα: κορναρίσματα, φ ρεναρίσματα , σύγκρουση... Δ ε ν  κατάλαβα τίποτα.

Μ α το αυτοκίνητό μ α ς είνα ι καινούργιο μοντέλο . Εχει α ερ ο σ ά κο υς στη θέσ η  του οδηγού και του συνοδηγού!
Πώς έ γ ιν ε  και τραυματιστήκαμε τόσο σοβαρά;"

Τα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα 
εφοδιάζονται με αερόσακο ασφαλείας 
για να μειωθούν σημαντικά οι επιπτώ
σεις στους επιβάτες από τις μετωπικές 
συγκρούσεις (στον οδηγό και συνοδη- 
γό). Δεν θα αργήσει όμως η ημέρα που 
κάποια εταιρεία αυτοκινήτων θα πάρα 
την "πρωτιά" για την διάθεση πλευρικών 
αερόσακων και για τους πίσω επιβάτες.

Παρ. όλο που τα ανωτέρω αυτοκίνητα 
θεωρούνται από τα ασφαλέστερα με υ
ψηλά ποσοστά παθητικής ασφαλείας, η 
προσθήκη σ.αυτά του αερόσακου μεγι

στοποιεί την ασφάλεια οδηγού-συνοδη- 
γού σε περίπτωση μετωπικής σύγκρου
σης και αποτελεί συμπλήρωμα των ζω
νών τριών σημείων με προεταντήρες 
(Σ.Σ. σε περίπτωση ανάγκης ένας αι
σθητήρας ελευθερώνα μια πυροτεχνική 
φόρτηση, η οποία ενεργοποιεί τονπροε- 
ταντήρα, που σε 10 περίπου χιλιοστά 
του δευτερολέπτου τεντώνει με δύναμη 
τη ζώνη προσφέροντας την ιδανική α
σφάλεια) και της ειδικής "αντιολισθη
τικής" δοκού των καθισμάτων, που απο- 
τρέπει την μετατόπιση των σωμάτων κά

τω από τις ζώνες ασφαλείας,
Ολα αυτά μαζί σχηματίζουν ένα υπο

δειγματικό σύστημα ασφαλείας που 
μειώνει σημαντικά πιθανούς σωματι
κούς τραυματισμούς.

Αυτή την στιγμή οι αερόσακοι που χρη
σιμοποιούνται σε πολλά ευρωπαϊκά αυ
τοκίνητα είναι εξελιγμένης τεχνολογίας 
και ανήκουν στην κατηγορ ία  των 
Eurobags. Οι βασικές διαφορές του 
τύπου Eurobags από τους αμερικάνι
κους αερόσακους είναι ενδεικτικά οι 
εξής:

Α σ τ υ ν ο μ ικ ή  Ε π ιθ εώ ρ η σ η - 1 6 8  - Μ ά ρ τ ιο ς  1 9 9 6



θέματα Τροχαίας

Ο αερόσακος έχει ενσωματωθεί με ό
λο το σύστημά του μέσα στο τιμόνι ή το 
ταμπλώ του συνοδηγού. Ολες οι καλω
διώσεις είναι εσωτερικά και εγγυώνται 
την απόλυτη αξιοπιστία κατά την διάρ- 
καα της σύγκρουσης σε αντί θέση με την 
παλιά τεχνολογία που οι καλωδιώσας 
ήταν εξωτερικές με κίνδυνο να κατα
στραφούν κατά την δ ιά ρ κε ια  της 
σύγκρουσης.

Ο τύπος Ε urobag είναι μικροτέρου ό
γκου 45 L από τον αερόσακο των 60 L 
που έχει καθιερωθεί στις ΗΠ Α (γιατί ο ο
δηγός μπορεί να μη χρησιμοποιεί ζώνη 
ασφαλείας σε μερικές Πολιτείες).

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι δεν ισχύει 
πάντοτε η αναλογία του μεγάλου αερό
σακου με τη μεγαλύτερη προστασία. Το 
μέγεθος του αερόσακου εξαρτάται από 
τη σχεδίαση του καθίσματος, την κλίση 
του τιμονιού, την απόσταση του οδηγού 
από το τιμόνι κ.α.

Παρ.όλα αυτά υπάρχει πρόβλημα με 
τους αερόσακους;

Οι έρευνες και ο προβληματισμός των 
αδικών επιστημόνων συνεχίζονται για το 
αν ο αερόσακος και τα αέρια που ελευ
θερώνονται κατά το άνοιγμα του δη
μ ιουργούν σοβαρές βλάβες στους 
πνεύμονες και στον εγκέφαλο. Οι αερό

σακοι ασφαλείας σώζουν τους επιβάτες 
αλλά το σοκ από το βίαιο άνοιγμα τους 
και κυρίως η ασπνοή αερίωνπροκαλούν 
ψυχολογικά και λειτουργικά προβλήμα
τα στον ανθρώπινο οργανισμό όπως 
διατείνονται μερικές οργανώσεις κατα
ναλωτών στην Αμερική. Πάνω σ.αυτό α- 
ναζητείται η τελική μορφή των "αερόσα
κων" που θα προσαρμόζονται ανάλογα 
με την σωματική διάπλαση των επιβα
τών. Δηλαδή άδικοί αισθητήρες θα δια
πιστώνουν τις διαστάσεις και την κατα
τομή του κάθε επιβάτη για να είναι ανά
λογες και οι διαστάσεις του αερόσακου 
όταν φουσκώνει. Ενας επιβάτης με μι
κρές διαστάσεις ή ένα παιδί έχει ανάγκη 
από μικρότερο αερόσακο, σε σχέση με 
ένα ψηλό και μεγάλων διαστάσεων επι
βάτη.

Πάντως υπάρχει προβληματισμός για 
τις συνέπειες που έχα για τους επιβάτες 
όταν κατά την διάρκαα της σύγκρουσης 
καπνίζουν τσιγάρο, πίπα ή πούρο, κα
θώς και όταν φοράνε γυαλιά.

Ενα είναι βέβαιο ότι οι αερόσακοι α
σφαλείας σώζουν τους επιβάτες. Η ε
μπειρία μας από τα τροχαία οχήματα 
στα οποία άνοιξε ο αερόσακος των συ- 
γκρουσθέντων οχημάτων μας δίδει το 
δικαίωμα να συμβουλεύσουμε τους φί

λους οδηγούς μπαίνοντας και οδηγώ
ντας το αυτοκίνητό τους να ακολουθούν 
τα παρακάτω:

‘ Σωστή στάση στο κάθισμα οδηγού - 
συνοδηγού.

' Σωστή κλίση καθίσματος.
' Να βάζω ζώνη ασφαλείας, να τη ρυθ

μίζω ώστε να περνά πάνω από τον ώμο 
μου και όχι πάνω από το λαιμό.

* Σωστή ρύθμιση καθίσματος (ελαφρά  
μπροστά ή πίσω) χωρίς να κινδυνεύετε 
να χάσετε την προστασία που σας δίνει 
ο αερόσακος.

’ Να μελετήσετε τις οδηγίες του κατα
σκευαστή του οχήματος και λειτουργία 
του αερόσακου (προσέξτε το άναμα της 
ενδεικτικής λυχνίας κ.λπ.).

Ε άν ο οδηγός που αναφέρεται στην ει
σαγωγή και η συνοδηγός ακολουθούσε 
τα παραπάνω και δεν εφησύχαζαν στο 
ότι είχαν καινούργιο αυτοκίνητο οι επι
πτώσεις από το ατύχημα ως προς τον 
τραυματισμό τους θα ήταν προφανώς 
πιο ελαφρές. Συνεπώς ο αερόσακος 
διαθέτα ικανότητα Συγκρατά τα πάντα, 
αρκά και εμάς να δίνουμε την ανάλογη 
σημασία. □

■ Ο κ. Ο δ υοσ έας  Κουτσοποδιώτης υπη
ρ ε τε ί στο Τμήμα Τροχαίας Γλυφάδας,

Κ
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Η συμμετοχή της 
Ελληνικής Αστυνομίας 

στη μεγαλειώδη 
παρέλαση 

της 25ης Μαρτίου



Επικαιρότητα

1  if

Μ ά ρ τ ιο ς  1 9 9 6 - 1 7 1  - Α σ τ υ ν ο μ ικ ή  Ε π ιθ εώ ρ η σ η



Γ ----
Ο  εο ρ τα σ μ ό ς  της 2 5η ς  Μ αρτίου
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και επιση

μότητα, με παρελάσεις και με ομιλίες 
σε όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες, 
γιορτάστηκε και φέτος η επέτειος της 
Εθνικής μας παλιγγενεσίας, τονίζο
ντας έτσι τη σημασία και το βαθύτερο 
νόημα που έχει για τον Ελληνισμό.

Στην Αστυνομική Ακαδημία, εψάλη 
επιμνημόσυνη δέηση στον προ του 
Μ νημείου πεσόντων Αστυνομικών 
χώρο και πραγματοποιήθηκε κατάθε
ση στεφάνων. Παρέστησαν ο Υπουρ
γός Δημόσιας Τάξης κ. Κώστας Γείτο
νας, ο Γ εν ικός Γ ραμματέας του Υ
πουργείου κ. Σωκράτης Κοσμίδης, ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος κ. Αθανάσιος Βασιλό- 
πουλος, οι Υπαρχηγοί του Σώματος 
Αντιστράτηγοι κ.κ. Χαράλαμπος Σκί- 
τσας και Ιωάννης Καρακωντίνος, κα
θώς και πολλοί άλλοι ανώτατοι και α
νώτεροι Αξιωματικοί του Σώματος.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώ
νησε ο φιλόλογος καθηγητής κ. Γ. Ρο- 
ζώκος και στη συνέχεια  παρουσιά- 
σθηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από 
τους δόκιμους Υπαστυνόμους με δη
μοτικούς χορούς και τραγούδια.

Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ε 
πίκεντρο των εκδηλώσεων ήταν η κα
θιερωμένη μεγαλειώδης στρατιωτική 
παρέλαση της Αθήνας ενώπιον του 
Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κων
σταντίνου Στεφανόπουλου.

Η Ελληνική Αστυνομία έλαβε μέρος 
με μ η χα νο κ ίνη τα  και π εζοπ όρο 
τμήματα και απέσπασε τα θερμά χει
ροκροτήματα του κοινού.

Επικαιρότητα

Α σ τ υ ν ο μ ικ ή  Ε π ιθ εώ ρ η σ η - 1 7 2  - Μ ά ρ τ ιο ς  1 9 9 6



Επίσκεψη
του Υπουργού Δ ημόσιας Τάξης 

στη Βουλγαρία
Στις 22 Φεβρουάριου υπεγράφη στη 

Σόφια από τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης κ. Κων/νο Γείτονα και τον Υ
πουργό Εσωτερικών της Βουλγαρίας 
κ. Λιούμπομιρ Νάτσεβ το Πρωτόκολ
λο Εφαρμογής της Συμφωνίας Αστυ
νομικής Συνεργασ ίας μεταξύ των 
δύο χωρών, η οποία είχε υπογράφει 
στις 8 Ιουλίου 1991.

Κατά την επίσκεψή του στη Σόφια 
τον κ. Υπουργό συνόδευαν οι Διευθυ
ντές Κρατικής Ασφάλειας Υποστρά
τηγος κ. Αντώ νιος Αγγελόπουλος, 
Δημόσιας Ασφάλειας Αστυνομικός 
Δ ιευθυντής κ. X. Γαρδίκας και Δ ιε
θνούς Αστυνομικής Συνεργασίας Α- 
στυν. Δ/ντής κ. Ανδρομάχη Τζουμέρ
κα, οι οποίοι είχαν και συνάντηση ε 
μπειρογνω μόνω ν με τους ομόλο- 
γούς τους του Υπουργείου Εσωτερι
κών της Βουλγαρίας, τόσο σε θέματα 
εφαρμογής του Πρωτοκόλλου όσο 
και σε πρακτικά θέματα ευρύτερης 
Αστυνομικής Συνεργασ ίας μεταξύ 
των δύο χωρών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στόχος της 
Συμφωνίας αυτής είναι η καταπολέ
μηση σε διασυνοριακό επίπεδο των 
ναρκωτικών, του οργανω μένου ε 
γκλήματος, της παράνομης εμπο
ρίας όπλων και εκρηκτικών, της λα
θρομετανάστευσης, της παραχάρα
ξης χαρτονομισμάτω ν, της τρομο
κρατίας, της αρχαιοκαπηλίας και του 
ξεπλύματος χρημάτων που έχει λάβει 
ευρύτατη διάσταση παγκοσμίως.

Με τη σύναψη του Πρωτοκόλλου, 
μεταξύ άλλων συγκροτούνται ομά
δες εργασίας ανωτάτου και ανωτέ- 
ρου βαθμού για το σχεδίασμά της 
στρατηγικής και τη λεπτομερή μελέ
τη των ομάδων που θα ανακύψουν 
μεταξύ των δύο χωρών.

Τέλος, καθιερώνεται και ο θεσμός 
του Αξιωματικού συνδέσμου σε θέ
ματα ανταλλαγής πληροφοριών, μέ
τρο το οποίο αναμένεται να επιφέρει 
σε μεγαλύτερη προσέγγιση την Ελ
λάδα και Βουλγαρία στα θέματα Α
στυνομικής Συνεργασίας.

Στον κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης ο 
Βούλγαρος ομόλογός του επεφύλα- 
ξε θερμότατη υποδοχή. Οι συνομι
λίες διεξήχθησαν με πνεύμα φιλίας, 
εγκαρδιότητας και αμοιβαίας εμπι
στοσύνης.

Ο κ. Υπουργός με την ευκαιρία αυτή 
επισκέφθηκε και συνομίλησε με τον 
Πατριάρχη Μάξιμο.

Τέλος, τον κ. Υπουργό και την Ελλη
νική αντιπροσωπεία, μετά από πρό
σκληση, τους εδέχθη ο πρωθυπουρ
γός της Βουλγαρίας κ. Ζαν Βιντένωφ, 
ο οποίος τόνισε την βαρύτητα που α
ποδίδει η Βουλγαρία στη συνεργασία 
της με την Ελλάδα ειδικότερα, αλλά 
και σ' εκείνη με την Ευρωπαϊκή Ενω
ση.

Από τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό 
τονίστηκε ιδιαίτερα η σημασία που έ 
χουν οι ευνο ϊκές  θέσεις της χώρας 
μας για την ένταξη της Βουλγαρίας 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση στο προσε
χές μέλλον.

Μ ήνυμα
του Υπουργού Δ ημόσιας Τάξης 

για την Παγκόσμια Η μ έρα  Γυναίκας
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Κώ

στας Γείτονας, στις 8 Μαρτίου 1996, 
με την ευκαιρία της “Παγκόσμιας Η
μέρας της Γυναίκας", απέστειλε το 
παρακάτω μήνυμα στις γυναίκες που 
υπηρετούν στο Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης, την Ελληνική Αστυνομία, το 
Πυροσβεστικό Σώμα και την Αγροφυ
λακή:

*  Me την ευκαιρία της Παγκό
σμιας η μέρ ας  της γυναίκας,  
απευθύνω θερμό χαιρετισμό  
σε όλες τις γυναίκες που υπη
ρετούν στο Υπουργείο Δημό
σιας Τάξης,  την Ελληνική Α 
στυνομία,  το Πυροσβεστ ικό  
Σώμα και την Αγροφυλακή.

Οι γυναίκες με την ευαισθη
σία και τα ουσιαστ ικά  τους  
προσόντα,  έχουν θετική συμ
βολή στο έ ρ γ ο  που επι τε -  
λούμε και προσφέρουν σημα
ντικά, στις καλές σχέσεις με  
τον πολίτη και στο κοινωνικό 
σύνολο.
Σταθερή επιδίωξή μας είναι, 

να δ ι ευρύνουμε  τις δ υ ν α τ ό 
τητες  για ίσες ευκαιρίες  μ ε 
ταξύ α ν δ ρ ώ ν  και γυναικών.  
Αυτό  ε ίναι  και υποχρέωσή  
μας. αλλά και πιστεύουμε ότι 
θα φέρει  αναμφισβήτητα θετι 
κά α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  στη λ ε ι 
τουργία μας".

Μ ά ρ τ ιο ς  1 9 9 6 - 1 7 3 - Α σ τ υ ν ο μ ικ ή  Ε π ιθ ε ώ ρ η σ η



Η ΕΛΠΑ βρά β ευσ ε  
τους καλύτερους τροχονόμους

Σε ειδική εκδήλωση που διοργάνω- 
σε η ΕΛΠΑ στα γραφεία της, πραγμα
τοποιήθηκε και φ έτος η βράβευση 
των κα λύ τερ ω ν  τροχονόμω ν του 
1995. Η εκδήλωση αυτή, αποτελεί μια 
παράδοση που άρχισε πριν 30 χρόνια 
και σκοπό έχει να εκφράσει τις ευχα
ρ ιστίες και την ευγνωμοσύνη όλων 
των αυτοκινητιστών προς τα όργανα 
της Τροχαίας, που καταβάλλουν κα
θημερινά τόσο κόπο, κάτω από αντί
ξοες συνθήκες, για την ομαλή κυκλο
φορία των χιλιάδων οχημάτων σ' ο
λόκληρο το εθνικό δίκτυο της χώρας.

Στην τελετή  παρέστησαν, ο Πρό- 
δρος της Ε.Λ.Π.Α. κ. Βασ. Δεσποτό- 
πουλος, ο Υπουργός Δημ. Τάξης κ. 
Κώστας Γείτονας, ο Γεν. Γραμματέας 
του Υπουργείου κ. Σωκράτης Κοσμί- 
δης, ο Αρχηγός της Ελλην. Αστυνο
μίας Αντιστράτηγος κ. Αθανάσιος Βα- 
σιλόπουλος, οι Υπαρχηγοί του Σώμα
τος Αντιστράτηγοι κ.κ. Χαράλ. Σκίτσας 
και Ιωάννης Καρακωντίνος καθώς και 
αντιπροσωπεία ανδρών και γυναικών 
από τις Υπηρεσίες Τροχαίας Αττικής.

Οι Αστυνομικοί που βραβεύτηκαν 
για τον υπηρεσιακό ζήλο, το ήθος, 
την επαγγελματική τους κατάρτιση 
και την πρόθυμη εξυπηρέτηση των 
πολιτών, ήταν οι: Αστ/κας Αναστά
σιος Οικονομάκος του Τ.Τ, Κερατέας, 
Αστ/κας Σταματ. Πετροκόλου του Τ. 
Τ. Κηφισιάς, Αστ/κας Σπυρίδων Κατσί- 
ρης του Τ. Τ. Ναυπλίου και Αστ/κας Α 
ρετή  Βασιλείου, του Τ. Τ. Καβάλας.

Πτυχία σ ε  22  ν έο υ ς  
πυροτεχνουργούς

Στις 8-3-1996 αποφοίτησαν από το 
Τμήμα Ανίχνευσης και Εξουδετέρω- 
σης Αυτοσχεδίων Βομβών και Εκρη
κτικών Μηχανισμών της Σχολής Με
τεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης Ελλη
νικής Αστυνομίας 22 νέο ι πυροτε
χνουργοί (6 Αστυνομικοί - 12 Λιμενι
κοί και 4 Στελέχη του Πολεμικού Ναυ
τικού), μετά από 4μηνη εκπαίδευση.

Τα πτυχία απένειμε ο Διοικητής της 
Σχολής Μ ετ/σης - Επιμόρφωσης Α- 
στυν. Δ/ντής Ευάγγ. Παρασκευαϊδης, 
ο οποίος αφού συνεχάρη τους νέους 
πυροτεχνουργούς για την ευδόκιμη 
αποφοίτησή τους, απηύθυνε συμβου
λές και παραινέσεις για την ορθή ε 
κτέλεση των καθηκόντων τους.

Επικαιρότπτα

Αστυνομική Επιθεώρηση - 1 7 4 - Μάρτιος 1996



Πτυχία σ ε 6 9  μ ετεκ π α ιδ ευ θ έν τες  
Α σ τυνόμους Β'

Πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Με
τεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης της Α
στυνομικής Ακαδημίας, η τελετή επί
δοσης πτυχίων σε εξήντα εννέα  με- 
τεκπαιδευθέντες Αστυνόμους Β' στο 
Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευ
σης Ασυνόμων Β'.

Στη διάρκεια της μετεκπαίδευσης, 
οι Αστυνόμοι είχαν την ευκαιρία να ε 
νημερωθούν για τις τελευτα ίες εξε
λίξεις πάνω σε επιστημονικά και ε 
παγγελματικά θέματα από διακεκρι
μένους και καταξιωμένους καθηγη
τές Πανεπιστημίων, καθώς και από α
νώτατους και ανώ τερους Αξιωματι
κούς του Σώματος,

Τα πτυχία επέδω σαν στους απο- 
φοιτήσαντες ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης κ. Κώστας Γείτονας, ο Γενικός 
Γραμματέας κ. Σωκράτης Κοσμίδης, ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος κ. Αθανάσιος Βασιλό- 
πουλος και οι Υπαρχηγοί του Σώμα
τος Αντιστράτηγοι κ.κ. Χαράλαμπος 
Σκίτσας και Ιωάννης Καρακωντίνος. 
Παρέστησαν επίσης, ο Γ ενικός Αστυ
νομ ικός Δ ιευθυντής  Α ττικής Υπο
στράτηγος κ. Ιωάννης Γεωργακόπου- 
λος και πολλοί άλλοι ανώτατοι και α
νώτεροι Αξιωματικοί του Σώματος.

Ενημερωτική αθλητική εκπομπή 
της Ελληνικής Αστυνομίας  

σ ε τηλεοπτικό σταθμό
Τηλεοπτικό χρόνο για την προβολή 

των αθλητικών δραστηριοτήτων της 
Ελληνικής Αστυνομίας παραχώρησε 
ο τηλεοπτικός σταθμός BLUE SKY, γ ε 
γονός το οποίο αποδεικνύει ότι οι επι
τυχ ίες της Ελληνικής Αστυνομ ίας 
στον αθλητισμό έχουν προκαλέσει 
το έντονο ενδιαφέρον του κοινού.

Η πρωτοβουλία αυτή του τηλεοπτι
κού σταθμού, έγ ιν ε  αποδεκτή από 
την Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνο
μίας και η επ ιμέλεια  της εκπομπής 
που ονομάζετα ι “Αστυνομία και Α
θλητισμός", ανατέθηκε στην Υπηρε
σία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συ
νεργασία με την Αθλητική Ενωση Α
στυνομικών Ελλάδος.

Η εκμπομπή μεταδ ίδετα ι κάθε Τε
τάρτη (ώρες 19:30' - 20:30 3 και προ
β άλλετα ι σε επανάληψη κάθε Κυ
ριακή (ώρες 17:00 - 18:00).

Μ ά ρ τ ιο ς  1 9 9 6

Πρω τάθλημα Χ ιονοδρομίας  
Ενόπλων Δ υνάμεω ν  

και Σωμάτων Ασφαλείας
Με απόλυτη επιτυχία δ ιεξήχθηκε 

στις εγκαταστάσεις του Χιονοδρομι
κού Κέντρου Παρνασσού, το Πρωτά
θλημα Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμά
των Ασφαλείας για το 1996.

Τους αγώνες διοργάνωσε η Υπηρε
σία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
της Ελληνικής Αστυνομίας και έλα 
βαν μέρος με τις αντιπροσωπευτικές 
τους ο μ ά δ ες  τα Γενικά Επ ιτελεία 
Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, η 
Ελληνική Αστυνομία και το Αρχηγείο 
Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην τελετή λήξης παρέστησαν και 
απένειμαν τα αναμνηστικά μετάλλια 
και διπλώματα, ο Διευθυντής ΑΣΕΔ Υ
ποστράτηγος Νικ. Παπασημακόπου- 
λος και ο Περιφερειακός Διευθυντής 
Φωκίδας κ. Αγγελάκης.

5ο  Βαλκανικό Αστυνομικό  
Πρωτάθλημα Χιονοδρομίας  

σ ε αγωνίσματα Καταβάσεων
Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη το 5ο 

Βαλκανικό Αστυνομικό Πρωτάθλημα 
Χιονοδρομίας σε αγωνίσματα της Γι- 
γαντιαίας Τεχνικής Κατάβασης και Τε
χνικής Κατάβασης, το οποίο πραγμα
τοποιήθηκε πρόσφατα στο Μπόροβε- 
τς της Βουλγαρίας, στα πλαίσια των 
προγραμματισμένων αθλητικών εκ
δηλώσεων της Βαλκανικής Αθλητικής 
Ενώσεως Αστυνομικών U.S.P.B.

Την τελετή ενάρξεως των αγώνων 
κήρυξε ο Γενικός Γραμματέας της 
Βαλκανικής Αθλητικής Ενωσης Αστυ

-  1 7 5 -

νομιών, Αστυν, Υποδ/ντής Α θανά
σιος Βασιλείου, ο οποίος όπως τόνι
σε στο σύντομο χαιρετισμό του, η Ελ
ληνική Αστυνομία, η οποία έχει την 
Προεδρία της Ενωσης, θα κάνει ότι 
είναι δυνατόν για την επίτευξη των 
σκοπών και των στόχων της Ενωσης.

Την πρώτη θέση στους αγώνες κα
τέλαβε η Βουλγαρία και τη δεύτερη η 
Ρουμανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ο 
μάδα ανδρών της Ελλην. Αστυνομίας 
κέρδισε την τρίτη θέση στην ομαδική 
κατάταξη της Τεχνικής Κατάβασης και 
της απονεμήθηκε αναμνηστικό.

Την ελ λ η ν ικ ή  απ οσ τολή  α π ο τε
λούσαν οι: Αστυν. Υποδ/ντης Βασι
λείου Αθαν. ως αρχηγός, Αστυνόμος 
Α Καραπανάγος Ιωάννης ως εκπρό
σωπος της Αθλητικής Ενωσης Αστυ
νομικών Ελλάδος. Υπαστυνόμος Β 
Κουπαρίτσας Παναγ. ως αρχηγός ο- 
μ άδος, Α ρχ ιφ ύλακας Ν τζούφ ρας 
Γεώργιος ως βοηθός αρχηγού και οι 
Αστυφύλακες: Διαμαντίδης Παύλος 
(9η θέση, τεχν. κατάβαση), Λέφας 
Δημήτριος (10η θέση γιγ. τεχν. κατ. και 
11η τεχν. κατάβ.), Σαμαρτζής Ευάγγε
λος (12η θέση γιγαν. τεχν. κατάβ. και 
14η τεχν. κατάβ.), Αρβανιτίδου Γεωρ- 
γία (6η θέση γιγ, τεχν. κατάβ. και 7η τε 
χν. κατάβ.) και Κόλλια Ευαγγελία (9η 
θέση γιγ. τεχν. κατάβ. και 10η τεχν. 
κατάβαση), ως αθλητές. Επίσης οι Α- 
στ/κες Γαλανού Βασιλική και Θεοδω- 
ρακόπουλος Γ αλάνης και ο κ. Κλαου- 
δάτος Ιωσήφ ως προπονητής. □

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/τίνος Κατσινούλας

Α σ τ υ ν ο μ ικ ή  Ε π ιθ ε ώ ρ η σ η



Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
Συνεχίζοντας τη "γνωριμία μας" με τα Μουσεία της Αθήνας, η ματιά 

μας σταματά στον περίβολο της Παλιάς Βουλής όπου βρίσκεται το “Ε

θνικό Ιστορικό Μουσείο. Χώρος πλήρως εναρμονισμένος με το ιστο

ρικό πνεύμα του Μουσείου, όπου δεσπόζει ο χάλκινος έφιππος αν

δριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, που φιλοτεχνήθηκε στο Παρί

σι το 1900 από το γλύπτη Λάζαρο Σώχο. Το γλυπτό βραβεύτηκε στο 

Παρίσι το 1900 και το 1904 τοποθετήθηκε στην ομώνυμη πλατεία. Στη 

βάση του έχει δύο ανάγλυφες πλάκες με σκηνές από τη μάχη των Δερ
βενακίων και τη Συνέλευση της Πελοποννησιακής Γερουσίας.

Στην ανατολική πλευρά του κτιρίου έχει τοποθετηθεί από το 1920 ο 

ανδριάντας του πρωθυπουργού Χαρίλαου Τρικούπη, έργο του γλύπτη 

θωμά θωμόπουλου, και στη δυτική είναι τοποθετημένος από το 1930 
ο μαρμάρινος ανδριάντας του πρωθυπουργού Θεόδωρου Δηλιγιάννη 

αντιπάλου του Χαίλαου Τρικούπη, στον πολιτικό στίβο της χώρας μας, 
στα τέλη του 19ου αιώνα.

Στην είσοδο της Παλιάς Βουλής τα δύο κανόνια ανήκαν στην ναυαρ

χίδα Αθηνά του Γεωργίου Σαχτούρη. Αλλα κανόνια της Επανάστασης 

βρίσκονται στον ελεύθερο χώρο μεταξύ του Μουσείου και της Μπε- 
νακείου Βιβλιοθήκης.

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο ανήκει στην Ιστορική και Εθνολογική Εται
ρεία της Ελλάδας, η οποία ιδρύθηκε το 1882 με σκοπό να αναζητεί, να 
συλλέγει και να περισώζει τα αντικείμενα και τις γραπτές μαρτυρίες 

που συμβάλλουν στη διαφώτιση της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ενα 

μεγάλο μέρος από τα ιστορικά κειμήλια, που η Εταιρεία έχει συγκε
ντρώσει από την ίδρυση της, παρουσιάζονται στη μόνιμη έκθεση του 

Μουσείου. Μέσα από τα εκθέματα γίνεται εύληπτα γνωστή η ιστορική 

πορεία του νεότερου Ελληνισμού, από την Αλωση της Κωνσταντι

νούπολης (14531 μέχρι τον Ελληνοιταλικό Πόλεμο 19401.

Το κτίριο όπου στεγάζεται το Μουσείο είναι το πρώτο μόνιμο κτίριο 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Η μεγαλόπρεπη αίθουσα των συνεδριάσεων της Παλιάς Βουλής των 

Ελλήνων αποτελεί για του επισκέπτες του Μουσείου χώρο ιστορικής 

μνήμης. Στις αίθουσες που την περιβάλλουν έχουν εκτεθε ί τα αντιπρο

σωπευτικότερα κειμήλια της ιστορίας του νεότερου Ελληνισμού, με 

χρονολογική διαδοχή, από το 16ο μέχρι και τον 20ο αιώνα. Περιληπτικά 
αναφέρουμε μερικές συλλογές:

- Τη μοναδική συλλογή από κράνη κι από πανοπλίες “και τμήματα αμυ
ντικού οπλισμού του 15ου και 16ου αι.". Ιδαίτερη σημασία έχουν τα όπλα 

αρματολών, αγωνιστών του 21, φιλελλήνων και πολεμικών αρχηγών 
των νεωτέρων χρόνων. Βρίσκουμε άρματα του Λάμπρου Κατσώνη, 

των Υψηλάντηδων, των αρματολών Λαζαίων, Κοντογιανναίων, των ο
πλαρχηγών του Σουλιου Τζαβελλαίων και Ζερβαίων, τις αρματωσιές 

του Γ.Καραισκάκη, του 0 .Κολοκοτρώνη, των Μαυρομιχαλαίων, του 

Α.Μιαούλη, του Κ.Κανάρη, του Παπανικολή κι άλλων πρωτεργατών του 
εικοσιένα.

Οι φιλέλληνες κάνουν την παρουσία τους αισθητή με τα όπλα τους ό

πως ο λόρδος Βύρωνος, ο Σανταρόζα, ο Φαβιέρος, ο Ευντεκ κ.α.

Από τους αγώνες των νεωτέρων χρόνων, Κρητικό, Μακεδονικό, όπλα 

του Τιμολέοντα Βάσσου, του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά, από τους 

Βαλκανικούς Πολέμους και τη Μικρασία, ξίφη του Στ. Γόνατά του Αλ. 

Μαζαράκη και πολλών άλλων που συμμετείχαν στους αγώνες από το 
1912 μέχρι το 1922.

- Μια άλλη συλλογή πλούσια σε αριθμό και σε ιστορικό ενδιαφέρον 

είναι οι σημαίες ελληνικές και λάφυρα από την προεπανασταστική ε-
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Η Εθνική μας κληρονομιά

ρούς και μουσικά όργανα και το σημαντικότερο: ακρόπρωρα ελληνικών 

πλοίων, εξα ιρετικής λαϊκής τέχνης που μετείχαν στους αγώνες του 

1821. Οι μορφές παριστάνουν ξεχωριστά πρόσωπα από την αρχαία ελ

ληνική ιστορία. Αυτό είναι από τα πλοία "Θεμιστοκλής" του Τομπάζη και 

του ομώνυμου του Μέξη, "ΙπέτσαΓ, της Μπουμπουλίνας κ.α.
- Στα έργα γλυπτικής από μάρμαρο και χαλκό βρίσκουμε αγάλματα 

και προτομές αγωνιστών, προσωπικοτήτων Ελλήνων και Ευρωπαίων 

βασιλέων, εν τέλει όλων των πρωταγωνιστών στην ιστορία της νεώ- 

τερης Ελλάδας. Απ' τα γλυπτό σημειώνουμε: ανδριάντα του Κων. Πα- 

λαιολόγου. Εκμαγεία μαχητών του Εικοσιένα. Τη γνωστή "Παιδούλα” ά
γαλμα από τον τάφο του Μάρκου Μπότσαρη, έργο του γλύπτη DAVID 

DANGERS. Ακόμα και προτομή του Μεγάλου Ναπολέοντα, σκαλισμένη 
απο τον ξακουστό Ιταλό γλύπτη Αν. Κανόβα. Το άγαλμα της βασίλισ

σας Αμαλίας, έργο του γλύπτη Νοταρό και γλυπτά του Κόσσου κ.α.

- Μετάλλια από χρυσό, ασήμι, χαλκό, μολύβι που είναι σχετικά με την 

ιστορία της Βενετίας και των ενετικών πολέμων στον ελλαδικό χώρο. 

Τα περισσότερα φιλοτεχνημένα με όριστο τρόπο χρονολογούνται από 

τον 17ο αιώνα.
- Αξιολογότατη είναι η συλλογή ελαιογραφιών. Οι ελαιογραφίες αυ

τές, έργα καθιερωμένων ζωγράφων, είναι προσωπογραφίες και συν
θέσεις που εκφράζουν την ανθρώπινη παρουσία και τα σημαντικότερα 

γεγονότα της ιστορίας μας από την Αλωση και ύστερα. Οι προσωπο

γραφίες παριστάνουν μεγάλους δασκάλους του Γένους, Ελληνες της 

διασποράς και του διαφωτισμού. Μεγάλους Ηγεμόνες από τις Παρα

δουνάβιες Ηγεμονίες, μορφές της προεπανάστασης, πρωτεργάτες 

για τον ξεσηκωμό.
- Με μεγάλο αριθμό αντιπροσωπεύεται η παρουσία από κληρικούς 

πρωτεργάτες για τη διάσωση των ιδεών του Γένους των αγωνιστών 

του 1821, των στεριανών και των θαλασσινών ηρώων, των φιλελλήνων 
και των βαυαρών που κατέβηκαν με τον Οθωνα στην Ελλάδα. Ανάμεσα 
στις συνθέσεις που δείχνουν σημαντικά ιστορικά γεγονότα είναι εκε ί

νη της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, έργο αγνώστου καλλιτέχνη της αρ

χής του 17ου αιώνα, δύο ελαιογραφίες των ναυμαχιών του Λ.Κατσώνη 

στην Ανδρο και στο Ταίναρο, μικρή ελαιογραφία που δείχνει ορκομω- 

σία φιλικού, εκείνες που με την έμπνευση του Ι.Μακρυγιάννη ζωγράφι
σε ο Π.Ζωγράφος. Από τις 24 που ήταν σώθηκαν 8 πρωτότυπες, άλλες 

με μάχες και ναυμαχίες από την ελληνική επανάσταση, μεγάλη ελαιο

γραφία της σφαγής της Χίου, έργο του DELACROIX 11798-1863], αντί
γραφο από το ζωγράφο Λ.Κογεβίνα, της ναυμαχίας του Ναυαρίνου, 

της Βουλής των Ελλήνων με το πρωθυπουργό Χαρ. Τρικούπη. Από τις 

απεικονήσεις γεγονότων της νεώτερης ιστορίας ξεχωρίζει η ελαιο
γραφία του θωρηκτού "Αβέρωφ" στην Κωνσταντινούπολη, η μάχη του 

Σαρανταπόρου, οι γυναίκες της Πίνδου. Οι ελαιογραφίες είναι έργα ξ ε 
χωριστών ζωγράφων όπως του Τσόκου, του Προσαλέντη, Μπισκίνη, 

Βρυζάκη, Νικηφόρου Λύτρα, Κ.Παρθένη, Γιώργου Ιακωβίδη, Ροιλού, Αλ- 

ταμούρα, του μεγάλου Γάλλου ζωγράφου ISABEY κ.α.

Η Εταιρεία δεν περιορίστηκε σε αντικείμενα ιστορικής σημασίας μό

νο. Από την ίδρυση της την ενδιέφερε και η λαογραφία της χώρας το 

ίδιο όσο και η ιστορία. Πώς μπορούσε άλλωστε να αδιαφορήσει και σ 
αυτό τον κύκλο,αφού ένας από τους ιδρυτές ήταν ο Νικόλαος Πολίτης. 

Κατα σύμπτωση οι πρώτες δωρεές που δέχτηκε το Μουσείο ήταν "εν
δυμασία Ψαριανής γυναικός", που τη χάρισε ο ζωγράφος Νικηφόρος 

Λύτρας, κι η "ενδυμασία Μεσσηνίας γυναικός", χάρισμα του Ν.Πολίτη.
- Εχει ένα ανεκτίμητο πλούτο από ενδυματολογικό υλικό. Εδώ βρίσκο

νται εθνικές ελληνικές φορεσιές, που ανήκαν σε συγκεκριμένα πρό
σωπα, αρματολούς, αγωνιστές, ιστορικές προσωπικότητες από την 

Τουρκοκρατία μέχρι την οθωνική εποχή. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερι
κές επώνυμες στολές που βρίσκονται στη συλλογή.

Επίσης σώζονται οι σημαίες από τον ξεσηκωμό του 1854 στη Θεσσα

λία, από τους Κρητικούς αγώνες, με σημαία από το ολοκαύτωμα του 

Αρκαδίου του 1866, εκείνη που διέσωσε η Χαρίκλεια Δασκαλάκη- από 
το Μακεδονικό αγώνα του Δεληγιαννάκη. Από τους πολέμους του 1912- 

1913 αξιολογότερη παρουσία αποτελεί η σημαία του θωρηκτού "Αβέ- 

ρωφ" και των ελληνικών συνταγμάτων από τις νικηφόρες μάχες του 

ελληνοτουρκικού και ελληνοβουλγαρικού πολέμου, από τον πόλεμο 

του 1940-41 εκείνη του υποβρυχίου "Παπανικολής”. Ακόμα σώζονται και 

σημαίες λάφυρα από την εποχή των Βαλκανικών Πολέμων και της Μι

κρασιατικής εκστρατείας. Εδώ βρίσκουμε σε μετάλλινο αμφορέα την 

καρδιά του μπουρλοτιέρη Κανάρη. Το θρόνο του Οθωνα κι ύστερα 

Γεωργίου Α. Το ξίφος και πιστόλι που είχε ο Σχινάς όταν σκότωσε στη 

Θεσσαλονίκη το Γεώργιο Α το 1913. Την ενεπίγραφη μαρμαρένια πλάκα, 

που ο Εγγλέζος λόρδος Ελγιν, τοποθέτησε στον πύργο του ρολογιού 

της αγοράς των Αθηνών, δώρο, το  ρολόγι, να καλοπιάσει τους Αθη

ναίους για την αρπαγή των αρχαίων που έκανε από την πολιτεία τους.

- Στη συλλογή από έπιπλα ιδιαίτερα σημειώνουμε εκείνα που χρησι

μοποιήθηκαν από ιστορικές προσωπικότητες της Ελλάδας του 19ου και 

20ου αιώνα, όπως τα γραφεία του Γρηγορίου Ε, του Θεόδωρου Κολο- 

κοτρώνη, του βασιλιά Γεωργίου Α'. Το τραπέζι και την καρέκλα του Α
δαμάντιου Κοραή, το τραπέζι, τις καρέκλες, τη χαρτοθήκη του Καπο- 

δίστρια, κάθισμα του Λ. Κουντουριώτη, το τραπέζι που υπογράφτηκε 
η εκθρόνηση του Οθωνα, το γραφείο και την καρέκλα που ο Ελευθέ

ριος Βενιζέλος υπέγραψε την εντολή για την επιστράτευση των πολέ

μων 1912-13.
- Στη συλλογή από ξυλόγλυπτα βρίσκουμε μικρά αγάλματα ηρώων, 

ξύλινα κιβώτια, μπαούλα, κασέλες με ανάγλυφες παραστάσεις,σταυ

κ Μ ϋ ύ
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Η Εθνική μας κληρονομιά
Γυναικείες: Φορεσιές σε τύπο "Αμαλίας" από τις παλατιανές της βα

σίλισσας Αμαλίας, της Φροσύνης Μαυροκορδάτου, της Κυριακούλας 

Κριεζή-Βούλγαρη, το κοντογούνι της Ρόζας Καρατζά- Μπότσαρη, της 

γυναίκας του Θανάση Μιαούλη και το χρυσοκέντητο βελούδινο φόρε
μα της κυρά-Φροσύνης.

Ανδρικές: Χρυσοκέντητη φορεσιά του Βάσου Μαυροβουνιώτη, του 

Γενναίου Κολοκοτρώνη κ.α. τρία χρυσοκέντητα γιλέκα και τη φέρμελη 

του Ι.Μακρυγιάννη που του τα χάρισε τα 1828 ο στρατηγός Τσώρτς, 
του Δυοβουνιώτη κ.α

Τις παραπάνω στολές συμπληρώνουν στολίδια χρυσά, ασημένια, χα- 

ντρόπληκτα κ.λ.π. Η συλλογή των κεντημάτων δίνει αντιπροσωπευτικά 

δείγματα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, το 18ο και 19ο αι. Οι 

στρατιωτικές στολές και εκείνες από διπλωμάτες των οθωνικής ε 

ποχής του Γεωργίου Α' αποτελούν μια χαρακτηριστική ομάδα, αξιόλο

γη για την ανασύνθεση από την ιστορία της στρατιωτικής φορεσιάς 
της εποχής τους.

- Αλλη σημαντική συλλογή από το λαογραφικό τμήμα με δείγματα 

χρυσοκεντιτής είναι εκκλησιαστικά άμφια κληρικών, ιστορικών μορ
φών της νεώτερης ιστορίας μας [Γρηγορίου Ε, Κωνσταντίνου, Χρυσο

στόμου Σμύρνης κ.α.]. Τη συλλογή αυτή συμπληρώνουν αξιολογώτατα 
εκκλησιαστικά κεντήματα.

- Η συλλογή των κεραμικών έχει κομμάτια από το 18ο αι., που έχουν 

γίνει στην Ελλάδα, στην Ιταλία, Μικρά Ασία. Ιδαίτερο ενδιαφέρον πα

ρουσιάζουν τα πιάτα κι οι πιατέλες που έχουν προσωπογραφίες και 
παραστάσεις από γεγονότα της Ελληνικής ιστορίας.

- Από την ίδρυση της η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδας 

άρχισε να συγκροτεί βιβλιοθήκη την οποία μέχρι σήμερα εμπλουτίζει 

συνεχώς, ιδιαίτερα με εκδόσεις που αφορούν την ιστορία του νεότε

ρου Ελληνισμού. Κύριες θεματικές ενότητες της βιβλιοθήκης είναι: * Παλαιό έντυπα, έλληνικά και ξένα του 16ου και 17ου αιώνα. Ατλαντες 

του 17ου και 18ου αιώνα κυρίως Ενετικοί όπου αποτυπώνονται ελληνικοί 

λιμένες. Περιηγητικά συγγράματα ευρωπαίων ταξιδιωτών στην Ελλά

δα, όπου καταγράφονται εντυπώσεις από το βίο του διάσπαρτου Ελλη

νισμού στην ελληνική χερσόνησο, τα νησιά του Αιγαίου, τη Μικρά Ασία.

* Προεπαναστατικά ελληνικά έντυπα, που τυπώθηκαν σε ευρωπαϊκές 
πόλεις, από φιλογενείς Ελληνες της Διασποράς και στόχευαν στη μόρ

φωση του υποδούλου Γένους. Εντυπα από τα πρώτα ελληνικά τυπογρα

φεία κατά την επανάσταση στην Υδρα, Ναύπλιο, Μεσολόγγι, Αίγινα, 

Μέγαρα κ.α.ΟΙ πρώτες εφημερίδες "Ελληνικά Χρονικά" του Μεσολογ

γίου, Ό  φίλος του Νόμου" της Υδρας, εκδόσεις των πρώτων Συνταγ
μάτων και συλλογές από πράξεις της Διοικήσεως.

* Φιλελληνικά έντυπα, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, αμερικανικά, που 
αφορούν την Ελλην. Επανάσταση και κυκλοφόρησαν στη διάρκειά της.

* Ιδ ια ίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ενότητες με δημο
σιεύματα τοπικής ιστορίας και της ιστορίας του Απόδημου Ελληνισμού.

* Τέλος περιοδικά και εφημερίδες ιστορικού και πολιτικοκοινωνικού 

περιεχομένου του 19ου και 20ου αιώνα συμπληρώνουν τη βιβλιοθήκη.
Σήμερα, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο συνεχίζοντας τη δημιουργική 

του πορεία και αναζητώντας νέους τρόπους προσέγγισης του κοινού 
του, εγκαινίασε τη λειτουργία πωλητηρίου, όπου διατίθενται πιστές ή 

ελεύθερες αναπαραγωγές ιστορικών κειμηλίων και έργων παραδο

σιακής τέχνης από τις συλλογές του. Το κοινό, ύστερα από μια πλούσια 

σε εμπειρίες επίσκεψη στο Μουσείο, έχει τη δυνατότητα να διαλέξει 

ένα πρωτότυπο δώρο ή ένα αναμνηστικό ανάμεσα σε μεγάλη ποικιλία 

αντικειμένων με αυστηρές προδιαγαφές αυθεντικότητας και ποιότη

τας. Στο πωλητήριο διατίθενται επίσης κάρτες, αφίσες, καθώς και οι 

εκδόσεις της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδας. □

Επ ιμέλεια: Π .Υ . Α φ ρ ο δ ίτη  Κ οκκ ίνου
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ LWm

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
& ΣΚΑΦΩΝ

Κ Ο Ν Τ Α  Σ Α Σ  Κ Α Θ Ε  Σ Τ ΙΓ Μ Η , ΚΑΘ Ε Λ Ε Π Τ Ο

ΕΔΡΑ: ΛΕΝΟΡΜΑΝ 89 - ΚΟΛΩΝΟΣ - ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΑ. 5136067 - 5128489, FAX 5128489

Για όσους ζητούν το καλλίτερο 
και ξεχωρίζουν τη διαφορά!!

Δύο από τους τύπους που κατασκευάζουμε:

Θήκες για: SW - RUGER - TAURUS κ.ά.
HI POWER - COLT - CZ - BERETTA - 
SIG-CLOCK-SFINX-USP 

Όχι πρόσθετο κόστος για αριστερόχειρες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΜΙΝΑ Α. ΜΟΥΣΤΑΚΑ

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

Μ ε α ν τ ικ α τ α β ο λ ή  κα ι σ τη ν  ε π α ρ χ ία

ΕΠΙΠΛΟΕΦΑΡΜΟΓΗ ο .ε.

ΕΠΙΠΛΑ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΜΠΑΝΙΟΥ 

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ  
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΑ - BAR

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

& ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΠΙΝΔΟΥ 53 - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 
Τηλ. 99.42.080

Οικίας: 99.68.775 - 99.66.269

ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΤΊΣΊΊΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ · ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 

ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

J H a d c n

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ 0 . Ε.

Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυρουπόλη
τηλ. 9939 732-9927 673

Μ ά ρ τ ιο ς  1 9 9 6 - 1 7 9  - Α σ τ υ ν ο μ ικ ή  Ε π ιθ εώ ρ η σ η
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Οταν κάποιος ξεκινάει για ένα ταξίδι θα πρέπει να ξέρει που πηγαίνει. 

Αυτό συμβαίνει και με τη Μεγάλη Σαρακοστή. Πάνω απ' όλα η Μεγάλη 

Σαρακοστή είναι ένα πνευματικό ταξίδι που προορισμός του είναι το 

Πάσχα, "η Εορτή Εορτών". Είναι η προετοιμασία για την “πλήρωση του 

Πάσχα, που είναι η πραγματική Αποκάλυψη". Για το λόγο αυτό θα πρέ

πει να αρχίσουμε με την προσπάθεια να καταλάβουμε αυτή τη σχέση 

που υπάρχει ανάμεσα στη Σαρακοστή και το Πάσχα, γιατί αυτή απο

καλύπτει κάτι πολύ ουσιαστικό και πολύ σημαντικό για τη Χριστιανική 
πίστη και ζωή μας.

Αραγε είναι απαραίτητο να εξηγήσουμε ότι το Πάσχα είναι κάτι πολύ 

περισσότερο από μια γιορτή, πολύ πέρα από μια ετήσια ανάμνηση ενός 

γεγονότος που πέρασε; Ο καθένας που, έστω και μια φορά, έζησε 

αυτή τη νύχτα "τη σωτήριο, τη φωταυγή και λαμπροφόρο", που γεύτη

κε εκείνη τη μοναδική χαρά, το ξέρει αυτό. Αλλά τι είναι αυτή η χαρά; 
Γιατί ψέλνουμε στην αναστάσιμη λειτουργία: "νυν πάντα πεπλήρωται 

φωτός, ουρανός τε  και γη και τα καταχθόνια"; Με ποια έννοια "εορτά- 

ζομεν" - καθώς ισχυριζόμαστε ότι το κάνουμε - "θανάτου την νέκρω- 

σιν, Αδου την καθαίρεσιν άλλης βιοτής της αιωνίου απαρχής...";

Σε όλες αυτές τις  ερωτήσεις η απάντηση είναι: η νέα ζωή η οποία 

πριν από δυο χιλιάδες περίπου χρόνια "ανέτειλεν εκ του τάφου", προ- 

σφέρθηκε σε μας, σε όλους εκείνους που πιστεύουν στο Χριστό. Μας 

δόθηκε τη μέρα που βαφτιστήκαμε, τη μέρα δηλαδή που όπως λέει ο 

Απόστολος Παύλος: "...συνετάφημεν ούν αυτώ δια του βαπτίσματος 

εις τον θάνατον, ίνα ώσπερ ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης 

του πατρός, ούτω και ημείς εν καινότητι ζωής περιπατήσωμεν”.

Ετσι το Πάσχα πανηγυρίζουμε την Ανάσταση του Χριστού σαν γεγο

νός που έγινε και ακόμη γίνεται σε μας. Γιατί ο καθένας από μας έλαβε 

το δώρο αυτής της νέας ζωής και τη δύναμη να την αποδεχτεί και να 
ζήσει δια μέσου της Είναι ένα δώρο που ριζικά αλλάζει τη διάθεσή μας 

απέναντι σε κάθε κατάσταση αυτού του κόσμου, ακόμη και απέναντι 

στο θάνατο. Μας δίνει τη δύναμη να επιβεβαιώνουμε θριαμβευτικά το: 
“νικήθηκε ο θάνατος".

Φυσικά υπάρχει ακόμα ο θάνατος, είναι σίγουρος, τον αντιμετωπί
ζουμε, και κάποια μέρα θα έρθει και για μας. Αλλά όλη η πίστη μας είναι 
με το δικό Του θάνατο ο Χριστός άλλαξε τη φύση ακριβώς του θανά

του. Τον έκανε πέρασμα -"διάβαση", "Πάσχα"- στη Βασιλεία του Θεού 

μεταμορφώνοντας τη δραματικότερη τραγωδία σε αιώνιο θρίαμβο, 
σε νίκη. Με το "θανότω θάνατον πατήσας", μας έκανε μέτοχους της Α
νάστασής Του Ακριβώς γι'αυτό στο τέλος του άρθρου της Ανάστασης 

-στον Κατηχητικό Λόγο του Ιωάννου Χρυσοστόμου- λέμε θριαμβευτι
κά: “Ανέστη Χριστός, και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός, και νεκρός 
ουδείς εν τω μνήματΓ.

Τέτοια είναι η πίστη της Εκκλησίας που επιβεβαιώνεται και φανερώ

νεται με τη ζωή των αναρίθμητων αγίων της. Αλλά μήπως δε ζούμε κα
θημερινά το γεγονός ότι αυτή η πίστη σπάνια γίνεται και δική μας ε 
μπειρία; Μήπως δε χάνουμε πολύ συχνά και δεν προδίνουμε αυτή τη 

"νέα ζωή" που λάβαμε σαν δώρο, και στην πραγματικότητα ζούμε σαν 

να μην αναστήθηκε ο Χριστός και σαν να μην έχει νόημα για μας αυτό 

το μοναδικό γεγονός, Και όλα αυτά εξαιτίας της αδυναμίας μας, της α

νικανότητάς μας να ζούμε σταθερά με "πίστη ελπίδα και αγάπη" στο ε 
πίπεδο εκείνο που μας ανέβασε ο Χριστός όταν είπε: "Ζητείτε πρώτον 

τη Βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην Αυτού". Απλούστατα εμείς

Α σ τ υ ν ο μ ικ ή  Ε π ιθ ε ώ ρ η σ η

ξεχνάμε όλα αυτά γιατί είμαστε τόσο απασχολημένοι, τόσο βυθισμέ

νοι στις καθημερινές έγνοιες μας και ακριβώς επειδή ξεχνάμε αποτυ

χαίνουμε. Μέσα σ'αυτή τη λησμοσύνη, την αποτυχία και την αμαρτία η 

ζωή μας γίνεται ξανά "παλιά", ευτελής, σκοτεινή και τελικά χωρίς ση

μασία, γίνεται ένα χωρίς νόημα ταξίδι για ένα χωρίς νόημα τέρμα. Κα

ταφέρνουμε να ξεχνάμε ακόμα και το θάνατο και τελικά, εντελώς αιφ

νιδιαστικά, μέσα στις "απολαύσεις της ζωής" μας έρχεται τρομοκρα

τικός, αναπόφευκτος, παράλογος. Μπορεί κατά καιρούς να παραδεχό

μαστε τις ποίκιλες "αμαρτίες" μας και να εξομολογούμαστε, όμως ε 

ξακολουθούμε να μην αναφέρουμε τη ζωή μας σ'εκείνη τη νέα ζωή 

που ο Χριστός αποκάλυψε και μας έδωσε. Πραγματικά ζούμε σαν να 

μην ήρθε ποτέ Εκείνος. Αυτή είναι η μόνη πραγματική αμαρτία, η αμαρ

τία όλων των αμαρτιών, η απύθμενη θλίψη και τραγωδία όλων των κα- 
τ'όνομα χριστιανών.

Αν το αναγνωρίζουμε αυτό, τότε μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι 

το Πάσχα και γιατί χρειάζεται και προϋποθέτει τη Μεγάλη Σαρακοστή. 

Γιατί τότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι η λειτουργική παράδοση της 

Εκκλησίας και όλος ο κύκλος των ακολουθιών της υπάρχουν, πρώτα α- 

π'όλα, για να μας βοηθήσουν να ξαναβρούμε το όραμα και την γεύση 

αυτής της νέας ζωής, που τόσο εύκολα χάνουμε και προδίνουμε, και 

ύστερα να μπορέσουμε να μετανοήσουμε και να ξαναγυρίσουμε στην 

Εκκλησία. Πώς είναι δυνατόν να αγαπάμε και να επιθυμούμε κάτι που 

δεν το ξέρουμε; Πώς μπορούμε να βάλουμε πάνω από καθετί άλλο στη 

ζωή μας κάτι που ποτέ δεν έχουμε δει και δεν έχουμε χαρεί; Με άλλα 

λόγια.· πώς μπορούμε, πως είναι δυνατόν να αναζητήσουμε μια Βασί

λεια για την οποία δεν έχουμε ιδέα; Η λατρεία της Εκκλησίας ήταν από 

την αρχή και είναι ακόμα και τώρα η είσοδος και η επικοινωνία μας με 
τη νέα ζωή της Βασιλείας.

Μέσα από τη λειτουργική της ζωή η Εκκλησία μας αποκαλύπτει εκε ί

να που "οφθαλμός ουκ οίδε και ους ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου 

ουκ ανέβη, α ητοίμασεν ο θεός τοις αγαπώσιν αυτόν" ΙΚορ. 2,9). Και 

στο κέντρο αυτής της λειτουργικής ζωής, σαν καρδιά της και μεσου

ράνημά της - σαν ήλιος που οι ακτίνες του διαπερνούν καθετί - είναι το 

Πάσχα Το Π άσ χα  ε ίν α ι η π όρτα , α νο ιχ τή  κ ά θ ε  χ ρ ό ν ο , που ο δ η 
γ ε ί  σ τη ν υπ έρλαμπρη Β α σ ιλ ε ία  το υ  Χ ρ ισ το ύ , ε ίν α ι η π ρ όγευσ η  
τ η ς  α ιώ ν ια ς  χ α ρ ά ς  που μας π ε ρ ιμ έ ν ε ι, ε ίν α ι η δ ά ζα  τ η ς  ν ίκ η ς  η 
οπ οία  από τ ώ ρ α , αν κ α ι α ό ρ α τη , π λ η μ μ υ ρ ίζε ι όλη  τη ν  κ τ ίσ η :  
"ν ικ ή θ η κ ε ο θά ν α το ς" .

Ολόκληρη η λατρεία της Εκκλησίας είναι οργανωμένη γύρω από το 

Πάσχα, γι'αυτό και ο λειτουργικός χρόνος, δηλαδή η διαδοχή των επο

χών και των εορτών, γίνεται ένα ταξίδι, ένα προσκύνημα στο Πάσχα, 

που είναι το Τέλος και που ταυτόχρονα είναι η Αρχή. Είναι το τέλος ό

λων αυτών που αποτελούν τα "παλαιό” και η αρχή της “νέας ζωής", μια 

συνεχής "διάβαση" από τον "κόσμο τούτο" στην Βασιλεία που έχει α
ποκαλυφτεί "εν Χριστώ".

Παρ'όλο αυτά η "παλαιό" ζωή, η ζωή της αμαρτίας και της μικρότητας 

δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί και ν'αλλάξει. Το Ευαγγέλιο περιμένει 

και ζητάει από τον άνθρωπο να κάνει μια προσπάθεια η οποία, στην κα

τάσταση που βρίσκεται τώρα ο άνθρωπος, είναι ουσιαστικά απραγμα

τοποίητη. Αντιμετωπίζουμε μια πρόκληση. Το όραμα, ο στόχος, ο τρό- 
πος της νέας ζωής είναι για μας μια πρόκληση που βρίσκεται τόσο 
πολύ πάνω από τις δυνατότητές μας!

-  1 8 0 - Μ ά ρ τ ιο ς  1 9 9 6
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Γι'αυτό, ακόμα και οι Απόστολοι, όταν ακόυσαν τη διδασκαλία του Κυ- σαν μια απλή ε υ κ α ιρ ία  να φ ά μ ε , να π ιούμ ε, ν 'α ν α π α υ το ύ μ ε , α λ -

ρίου Τον ρώτησαν απελπισμένα: "τις άρα δύναται σωθήναι;" (Ματθ. λ ό , β α σ ικ ό , σαν τ ο  τ έ λ ο ς  τω ν  “παλαιώ ν" που ε ίν α ι μ έσ α  μα ς και

19,26). Στ'αλήθεια δεν είναι καθόλου εύκολο ν'απαρνηθείς ένα ασήμα- σαν ε ίσ ο δ ό  μας σ το  “ν έο " .

ντο ιδανικό ζωής καμωμένο με τις καθημερινές φροντίδες, με την α- Στην αρχαία Εκκλησία ο βασικός σκοπός της Σαρακοστής ήταν να

ναζήτηση των υλικών αγαθών, με την ασφάλεια και την απόλαυση και προετοιμαστούν οι "Κατηχούμενοι", δηλαδή οι νέοι υποψήφιοι χριστια-

να δεχτείς ένα άλλο ιδανικό ζωής το οποίο βέβαια δεν στερείται κα- νοί, για το βάπτισμα που, εκείνο τον καιρό, γίνονταν στη διάρκεια της

θόλου τελειότητας στο σκοπό του: Ύίνεσθε τέλειοι ως ο Πατήρ ημών αναστάσιμης θείας Λειτουργίας. Αλλά ακόμα και τώρα που η Εκκλησία

εν ουρανοίς τέλειος εστίν". Α υτό ς  ο κό σ μ ο ς μ ε  όλα το υ  τ α  “μ έσ α " δεν βαφτίζει πια τους χριστιανούς σε μεγάλη ηλικία και ο θεσμός της

μας λ έ ε ι:  να είσαι χαρούμενος, μην ανησυχείς, ακολούθα τον "ευρύ" κατήχησης δεν υπάρχει πια, το βασικό νόημα της Σαρακοστής παραμέ-

δρόμο. 0  Χ ρ ισ τό ς  σ το  Ε υαγγέλιο  λ έ ε ι:  διάλεξε το στενό δρόμο, α- νει το ίδιο. Γιατί, αν και είμαστε βαφτισμένοι, εκείνο που συνεχώς χά-

γωνίσου και υπόφερε, γιατί αυτός είναι ο δρόμος για τη μόνη (genuine) νουμε και προδίνουμε είναι ακριβώς αυτό που λάβαμε στο Βάπτισμα.

αληθινή ευτυχία. Και αν η Εκκλησία δεν βοηθήσει πως θα μπορέσουμε Ετσι το Πάσχα για μας είναι η επιστροφή, που κάθε χρόνο κάνουμε στο

να κάνουμε αυτή τη φοβερή εκλογή; Π ω ς  μ π ο ρ ο ύ μ ε  να μ ε τ ά - βάπτισμά μας και επομένως η Σαρακοστή είναι η προετοιμασία γι'αυτή

νο ή σ ο υ μ ε κα ι να ζα ν α γ υ ρ ίσ ο υ μ ε  σ την υπ έροχη υπ όσ χεση που την επ ιστροφή, η αργή αλλά επίμονη προσπάθεια να πραγματο-

μα ς δ ίν ε τ α ι κ ά θ ε  χ ρ ό ν ο  τ ο  Π ά σ χ α ; Ακριβώς αυτή είναι η στιγμή ποιήσουμε τελικά τη δική μας "διάβαση", το "Πάσχα" μας στη νέα εν

που εμφανίζεται η Μεγάλη Σαρακοστή. Α υ τή  ε ίν α ι η “χ ε ίρ α  β ο η - Χριστώ ζωή. ^

θ ε ία ς "  που α π λώ νει σ ε  μα ς η Ε κ κ λ η σ ία . Είναι τ ο  σ χ ο λ ε ίο  τη ς
μ ετά ν ο ια ς  που θα  μας δ ώ σ ε ι δύναμη να δ ε χ τ ο ύ μ ε  τ ο  Π άσ χα  όχι * Από το  ομώ νυμ ο  β ιβ λ ίο  το υ  A le x a n d e r S ch m em ann.

ο xKxeicrroc y m n o g  x i c d n i o c  g p y m d g

χ π ο  t i c  C D P x iO T e p e c  χ κ ο λ ο υ θ ι θ ο  t h c  x p i c t i x k i o c y n h c

Ακάθιστος ύμνος. Μια ορολογία για την οποία οι περισσότεροι, απλά "ειδικός ύμνος" που ονομάστηκε "ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ" επειδή δεν καθόταν κα-

γνωρίζουν ότι πρόκειται για μια θρησκευτικού περιεχομένου έννοια. νένας όταν ψαλλόταν.

για μια θρησκευτική περίοδο. Πέρασαν αιώνες από τότε. Η Βυζαντινή αυτοκρατορία καταστράφη-

Πόσοι όμως από μας γνωρίζουν το μέγεθος, τις πραγματικές δια- κε, ξανά ανορθώθηκε και πάλι έπεσε. Παρ' όλα αυτά όμως, ακόμα μέ-

στάσεις της καθιερωμένης αυτής, από το έτος 626 μ.Χ. εκκλησία- χρι σήμερα η "εκκλησία μας και κάθε χριστιανός δεν παύει τις ίδ ιες αυ-

στικής και θρησκευτικής έννοιας και πόσοι γνωρίζουν, κάτω από ποιές τές  μέρες, να στέλνει στην "Υπεραγία Θεοτόκο" την "ευγνωμοσύνη"

συνθήκες γεννήθηκε, στιχουργήθηκε, βαπτίσθηκε, μελοποιήθηκε και και τους "Χαιρετισμούς" για την σκέπη και προστασία της.

συνεχίζει αδιάκοπα να μας τρέφ ει πνευματικά μέχρι σήμερα; Αλλά ο Θρησκευτικός αυτός ύμνος, με τις  περιστάσεις που έγινε,

0  "ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ύμνος" λοιπόν, είναι ύμνος "ικεσίας" και "ευχαριστίας" συνδέθηκε σιγά σιγά με όλες τις μετέπειτα ιστορικές μας περιπέτειες

προς την Παναγία Θεοτόκο, την Ύπέρμαχο Στρατηγό" που σώζει και υ- και έγινε "ΘΡΗΝΟΣ" και "ΘΡΥΛΟΣ" όχι μόνο του Βυζαντινού αλλά και του

περασπίζει το λαό της “εκ παντοίων κινδύνων" (αυτόμελο κοντάκιο..τη νεώτερου Ελληνισμού. Οσες φορές ο Βυζαντινός Ελληνισμός, κρατώ-

Υπερμάχω..). ντας τις εικόνες της Ύπερμάχου Στρατηγού" γκρέμισε από τα τείχη

Γεννήθηκε αυθόρμητα, στιχουργήθηκε και μελοποιήθηκε σε μια της πόλης του, τους εχθρούς του, άλλες τόσες φορές οι εικόνες της

δύσκολη και επικίνδυνη για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία περίοδο, επι ΎΠΕΡΜΆΧΟΥ" έγιναν "Λάβαρο Αντίστασης" του πολιορκημένου γένους

εποχής του Αυτοκρότορα “ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" και του "Πατριάρχου Σεργίου". μας, που φύλαξε μέχρι σήμερα την "Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό".

Τότε που η Αυτοκρατορία αργοπέθαινε από τις ανελέητες επιδρομές Αιώνιος "θρύλος" λοιπόν, "Ιερός" και "ηρωικός" ο Ακάθιστος ύμνος

των "Βαρβάρων", οι χριστιανοί έχαναν τις ελευθερίες τους, τις εκκλη- στην Ελληνική ιστορία και στην Ελληνική ψυχή μας.

σίες, τις οικογένειες τους, τον "Τίμιο Σταυρό" που είχε αρπαχτεί και

στόλιζε το παλάτι του Βασιλιά των Περσών "Χοσρόη". Χ Α Ι Ρ Ε Τ ΙΣ Μ Ο Ι
0  Αυτοκράτορας "Ηράκλειος" βρίσκεται στα βάθη της Μ. Ασίας, για Ετσι η ΎΠΕΡΜΑΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ" "χαιρετίζεται" στην Εκκλησιαστική

να σταματήσει τους επιδρομείς. Αυτή την ώρα διαλέγουν "Αβαροι" και μας Υμνολογία" με τέσσερεις στάσεις των Οίκων του ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ, δη-

"Πέρσες", για να αρπάξουν και να μοιράσουν την Κωνσταντινούπολη. λαδή των γνωστών σε όλους "ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ", μια για κάθε Παρασκευή

Ετος 626 μ.Χ. η φανατισμένη στρατιά των "Αβαρών" έφτασε στα τεί- της Μ Σαρακοστής, ενώ όλες μαζί απαγγέλονται την Ε' εβδομάδα. Μα-

χη της Βασιλεύουσας, έκαψε τα προάστια, αφάνισε τους κατοίκους. Οι ζ ί με τις "ΣΤΑΣΕΙΣΎων οίκων ψάλλεται και ο Κανών του Ακαθίστου,

"κλεισμένοι Ελληνες" καταλαβαίνουν ότι χάνονται. Μπροστά στο τέ- ποίημα Ιωσήφ του Υμνογράφου "Ανοίξω το  σ τόματί μου και ηλη-

λος, ο Πατριάρχης Σέργιος αγκαλιάζει την "εικόνα της Παναγίας" και ρωθήσεται πνεύματος...." και η ωραία αυτή ακολουθία συμπληρώνεται

περιφέρεται στα τείχη, τονώνει τους απελπισμένους λέγοντας τους με το αυτόμελο κοντάκιο:

ότι ο πόλεμος αυτός είναι "Ιερός" γιατί γίνεται για την πίστη στο Χρι- “Τη Υ π ε ρ μ ά χ ω  σ τ ρ α τ η γ ώ  τ α  ν ικ η τ ή ρ ια .

στό και στην Πατρίδα, "μαζί μας είναι η Παναγία και δεν θα χαθεί η πόλη Ω ς  λ υ τ ρ ω θ ε ίσ α  τ ω ν  δ ε ιν ώ ν  Ε υ χ α ρ ισ τή ρ ια ,

μας". Και να το θαύμα: "όλοι έβλεπαν μια γυναίκα ντυμένη στα λευκά Α ν α γ ρ ά φ ω  σ ο ι η  π ό λ ις  σ ο υ  Θ ε ο τ ό κ ε .

να τρέχει πάνω στα τείχη". Πέρσες και Αβαροι αφανίζονται, τρομερή Α λ λ '  ω ς έ χ ο υ σ α  τ ο  κ ρ ά τ ο ς  α π ρ ο σ μ ά χ η το ν .

η καταστροφή τους. Εκ π ο ν τ ίω ν  μ ε  κ ιν δ ύ ν ω ν  ε λ ε υ θ έ ρ ω σ ο ν ,

Οι Βυζαντινοί βέβαιοι ότι δεν νίκησαν μόνοι τους αλλά με τη "βοήθεια Ιν α  κ ρ ά ζ ω  σ ο ι Χ ο ίρ ε ,  Ν ύ μ φ η , α ν ύ μ φ ε υ τ ε Π

της Παναγίας, συγκεντρώνονται στις "Βλαχέρνες" και γονατισμένοι έ-
ψαλλαν όλη την νύκτα "ευχαριστήριους" ύμνους. Τότε συντάχθηκε και Επ ιμέλεια: Α νθυπ α σ τυνδμος Ιω ά ννη ς Σ τρ α τ ιδ ά κ η ς
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ΟΜΙΛΟΙ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

ΠΟ ΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Ο Μ ΙΛΟ Σ ΚΗΦ ΙΣΙΑΣ

Πριν οπό σαράντα χρόνια, δηλαδή μέσα στο 1 9 5 5 , ιδρύθηκε για πρώτη φορά στην Κηφισιά
ο Ομιλος Φι'λων Χωροφυλακής.

Ε μπνευστής της ιδέας αυτής ήταν ο εκπαιδευτικός Παντελής Παπανικολάου, 
που διατηρούσε ένα μικρά ιδιωτικό σχολείο στα Αλώνια της Κηφισιάς.

Ταυτοχρόνως, όμως ήταν και καθηγητής στη Σχολή Xωροφυλακής 
και η αγάπη προς το Σώμα τον οδήγησε στη σκέψη της ιδρύσεως του Ομίλου.

Η άμορφη σκέψη του Π. Παπανικολάου έγινε πράξη 
όταν ζήτησε τη συνδρομή μερικών εθελοντριών κυριών της εποχής εκείνης 

και αφού προηγήθηκε η νομική κατοχύρωση για την ίδρυση του Ομίλου, συνεστήθη το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, 
με τη συνεργασία των εθελοντριών κυριών και υπάτην προεδρία του Παντελή Παπανικολάου.

Ξεκίνησαν τότε συμβολικά και διακριτικά οι πρώτες εκδηλώσεις φ ι

λίας προς το Αστυνομικό Τμήμα της Κηφισιάς που με την πάροδο του 

χρόνου γίνονταν όλο και πιό αισθητές στο τοπικό Τμήμα της Χωροφυ

λακής. Με αυτό το πνεύμα συνεχίσθηκε η δράση του Ομίλου για δεκα

πέντε χρόνια περίπου, αν και μετά το θάνατο του Παπανικολάου ο Ομι
λος άρχισε να υπολειτουργεί με κίνδυνο να διαλυθεί.

Τότε, υπό την ηγεσία της νέας προέδρου του Χαριτίνης Δημακο- 

πούλου, γίνεται μια προσπάθεια ανασυγκροτήσεως του Ομίλου με νέο 

καταστατικό που τον επεκτείνει πέραν των ορίων της Κηφισιάς και με

τονομάζεται σε Ομιλο Φίλων Χωροφυλακής Βορείων Προαστείων. Ο 

Ομιλος πλέον έχει 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο κατά 65% α

παρτίζεται από εκπροσώπους της Κηφισιάς και στο υπόλοιπο 35% εκ

προσωπούνται τα άλλα προάστεια όπως η Πολιτεία, η Νέα Ερυθραία, το 

Μαρούσι, τα Μελίσσια, η Πεντέλη, το Χαλάνδρι, το Ψυχικό, η Φιλοθέη.
Ο νέος Ομιλος δραστηριοποιείται και η παρουσία του γίνεται αποδε

κτή τόσο από το Αρχηγείο όσο και από Διοικήσεις και Υποδιοικήσεις 

των Βορείων Προαστείων. Υπάρχει φροντίδα για τη γνωριμία με τους 

άλλους Ομίλους του λεκανοπεδίου Αττικής και συνεργάζονται σε διά

φορες εκδηλώσεις όπως η κοπή πίττας. Εχουν μείνει στην Ιστορία" οι 
ετήσιες αυτές συγκεντρώσεις που γίνονταν σε ξενοδοχεία της Κηφι
σιάς και ξεπερνούσαν τα 600 και 700 άτομα στις οποίες παρίσταντο 

εκπρόσωποι της εκκλησίας, υπουργοί, το Αρχηγείο της Χωροφυλακής, 

ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των τοπικών αρχών καθώς και φί

λοι του Ομίλων Οι τελ ε τές  αυτές άρχιζαν με τις  ευλογίες της κε
φαλής της εκκλησίας, ακολουθούσε η κοπή της πίττας και συνεχίζο

νταν με προσφορά άφθονων εδεσμάτων, εκ των οποίων πολλά αποτε

λούσαν προσφορά γνωστών καταστημάτων ως ένδειξη αγάπης προς 

το έργο των Ομίλων Φίλων Χωροφυλακής.

Οταν κάποιος Ομιλος της Αττικής προσκάλεσε την πρόεδρο του Ομί

λου κα Χαριτίνη Δημακοπούλου και την τότε Γραμματέα κα Αννα Δήμα 

που αργότερα δ ιετέλεσε και πρόεδρος, σε μια απονομή βιβλιαρίων 

προικοδοτήσεως σε θυγατέρες οικογενειών Χωροφυλάκων, δημιουρ- 

γήθηκε μεγάλος προβληματισμός. Η προσφορά βεβαίως έδινε μεγάλη 

χαρά αλλά δεν ενδιέφερε ο θεσμός τον Ομιλο. Τότε η πρόεδρος και 
Γραμματέας του Ομίλου σκέφθηκαν και πρότειναν στοΔ.Ι. να εφαρμο- 

σθεί ανάλογος θεσμός στις οικογένειες Χωροφυλάκων του Ομίλου, ό
χι όμως για την προίκα αλλά για την χορήγηση χρηματικής αμοιβής 

στους αριστούχους μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου.

Η πρόταση έγινε αμέσως αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο

μως, όταν αναζητήθηκαν οι αριστούχοι δε βρέθηκαν. Ούτε ένας αρι

στούχος μαθητής από τις οικογένειες των Χωροφυλάκων δεν υπήρχε 

τότε. Τον καλύτερο βαθμό, δηλαδή μόλις 17 & 1/2 είχε ένας μαθητής, 
τέκνο Χωροφύλακα από το Σταθμό της Νέας Κηφισιάς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν ωρίμου σκέψεως αποφάσισε να 

βραβεύσει αυτόν τον μικρό βαθμό του 17 & 1/2 για να δώσει ώθηση 

στα παιδιά των στελεχών και οργάνων της Χωροφυλακής των Βορείων 

Προαστείων για επιμέλεια και προσπάθεια για βράβευση.

Αποτέλεσμα ήταν η επιτυχία του θεσμού, γιατί κάθε χρόνο όλο και 

περισσότερα παιδιά ξεπερνούσαν το 18 & 1/2, που θεωρείται άριστα, 
και αργότερα που η βράβευση επεξετάθη και στο Αρχηγείο Χωροφυ

λακής, ο αριθμός των βραβευθέντων ξεπερνούσε τους εκατό μαθη
τές.

Το πόσο εύστοχη ήταν η καθιέρωση του θεσμού των βραβεύσεων 

είναι προφανής. Αυτό διαφαίνεται και από το γεγονός πως όταν βρα

βευόταν το πρώτο παιδί ακολουθούσαν το παράδειγμα και άλλα παιδιά 
της ιδίας οικογένειας.

Βέβαια, ο ωραίος αυτός θεσμός των βραβεύσεων προϋποθέτει την 
πίστωση ορισμένων εκατομμυρίων δραχμών σήμερα, αφού αφ' ενός 

αυξάνει ο αριθμός των παιδιών και αφ- ετέρου ανεβαίνει το χρηματικό 

ποσόν, ενώ πριν από 20 - 30 χρόνια μιλούσαμε για πίστωση μερικών χι
λιάδων προς κάλυψη του σκοπού.

Αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί πιστεύουμε πως είναι μια θετική προσφο

ρά στην κοινωνία αναλογιζόμενοι τους πολλούς κινδύνους που απει

λούν τους μαθητές σήμερα. Γιατί ο καλός μαθητής, έχει το όπλο της 

μαθήσεως για να ξεπερόσει τους κινδύνους που απειλούν σήμερα τη 
νεολαία.

Τα χρηματικά έπαθλα που συνοδεύουν τα βραβεία και τα οποία πρώ

τος ο Ομιλος Κηφισιάς θέσπισε, είναι ανάλογα του βαθμού επιτυχίας 
και διακρίνονται σε τρεις τάξεις: 

α. χρηματικό ποσόν 70.000 δραχμών 

β. χρηματικό ποσόν 60.000 δραχμών και 

γ. χρηματικό ποσόν 50.000 δραχμών.

Οσον αφορά τα νήπια και τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου των οι

κογενειών της Χωροφυλακής, ο Ομιλος φρόντιζε τότε και φροντίζει 

και σήμερα να τους προσφέρει προγράμματα ψυχαγωγίας και να τα 
κατευθύνει για βράβευση αργότερα.
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Ομως και σε όσες περιπτώσεις δυσάρεστες -όχι σπάνιες για το Σώ

μα- που δημιούργησαν πόνο και ορφόνια, ο Ομιλος είναι πάντα παρών. 

Επί σειρά ετών χορηγούσε μηνιαίο χρηματικό επίδομα σε οικογένειες 

αδικοχαμένων ώσπου να μεγαλώσουν τα παιδιά. Αλλη φορά πάλι σε 

περίπτωση αδικοχαμένου Αστυνομικού, ο Ομιλος άνοιξε πρώτος λογα

ριασμό σε τράπεζα με το ποσόν των 150.000 δραχμών.
Γενικά ο Ομιλος είναι συμπαραστάτης και αρωγός σε όλες τις δύσκο

λες στιγμές των Αστυνομικών. Και στις κατασκηνώσεις των παιδιών ο 

Ομιλος έδωσε την παρουσία του και φρόντισε να καλύψει διάφορες 
ανάγκες. Κατά τις εορτές του Πάσχα ο Ομιλος ήταν πάντα κοντά στο 
Σώμα με συμβολή στο πασχαλινό τραπέζι ώστε να είναι πλουσιότερο.

Για να μπορεί ο Ομιλος να ανταποκρίνεται οικονομικά στις παραπάνω 
αναφερόμενες περιπτώσεις οργάνωνε κατά καιρούς στα μεγάλα ξε

νοδοχεία της Κηφισιάς και σε εντευκτήρια, καλλιτεχνικές βραδιές με 

εκλεκτές ορχήστρες και αφιλοκερδή προσφορά καλλιτεχνών. Στις εκ

δηλώσεις αυτές λάμβαναν μέρος άνω των 500 ατόμων. Παράλληλα, ε ί
χαν κατ' επανάληψη οργανωθεί χορευτικές βραδιές για τους Χω

ροφύλακες, χωρίς την παρουσία αξιωματικών, στο κέντρο "Μπέμπης" 

της Κηφισιάς, με πλούσιο φαγητό και προσφορά λαχείων, όλα προ

σφορά του Ομίλου. Αυτές με λίγα λόγια ήταν οι δραστηριότητες του 

Ομίλου κατά την δεύτερη 15ετία μετά την ίδρυσή του.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, ο Ομιλος αναγεννάται 

με νέο καταστατικό, με το οποίο και μετονομάζεται σε Όμιλο Φίλων 
Αστυνομίας Βορείων Προαστείων και Πολιτιστικός Ομιλος Κηφισιάς". 

Με την προσθήκη του δευτερεύοντος πολιτιστικού σκοπού στο κατα

στατικό του, ο Ομιλος απέκτησε τη δυνατότητα να οργανώνει νομίμως 
διάφορες εκδηλώσεις, τα έσοδα των οποίων διατίθενται για την εκ

πλήρωση του κύριου σκοπού του που είναι η παροχή αρωγής προς τα 

μέλη της Ελληνικής Αστυνομίας.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από παλιά αλλά και πολλά 

νέα μέλη και λειτουργεί υπό την προεδρία του κ. Παναγιώτη Μανωλό- 

πουλου. Συνεχίζονται τα παραδοσιακά προγράμματα και παρατηρείται 

μια στροφή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τα δύο μεγάλα ξενοδοχεία 
που παλιά υπήρχαν στην Κηφισιά και φιλοξενούσαν τις εκδηλώσεις 

του Ομίλου δεν λειτουργούν πιά και οι εκδηλώσεις γίνονται σε μεγάλα 

ξενοδοχεία των Αθηνών. Η βράβευση των αριστούχων μαθητών γίνε

ται πλέον στα ξενοδοχεία "Κάραβελ" και "Χίλτον" με την παρουσία του 

Υπουργού Δημοσίας Τάξεως και άλλων επισήμων καλεσμένων.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Το όνειρο του Ομίλου είναι να δημιουργηθεί το Ταμείο Υποτροφιών 

για Ανώτερες Σπουδές των αριστούχων παιδιών Αστυνομικών. Για το 

νεότευκτο αυτό ταμείο ο κ. Ευάγγελος Διβανίου κατέθεσε το ποσόν 

του 1.000.000 δραχμών και ακολούθησε ο κ. Γεώργιος Παϊκόπουλος με 

200.000 δραχμές. Το βασικό αυτό κεφάλαιο εκκίνησης κατατέθηκε σε 

ειδικό λογαριασμό που ανοίχθηκε για το σκοπό αυτό.
Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι υπό την αιγίδα του Ομίλου τα τελευ

ταία χρόνια:
1. Φιλοξενήθηκαν στην Κηφισιά οι Αρχηγοί Αστυνομιών των πρω

τευουσών της Ευρώπης.
2. Φιλοξενήθηκαν οι επίσημοι παρατηρητές των 3ων Βαλκανικών Α

γώνων Αστυνομιών.

3. Οργανώθηκε έκθεση έργων τέχνης στο Πολιτιστικό Κέντρο του 

Δήμου Κηφισιάς.
4 Εγιναν πολλές προσπάθειες για τη διαφώτιση της νεολαίας σχετι

κά με το θέμα των ναρκωτικών.

5. Σαν αντίδραση στην τρομοκρατική ενέργεια βομβισμού υπηρεσια

κού λεωφορείου, οργανώθηκε ομιλία για την τρομοκρατία.

6. Εγινε ομιλία στο ξενοδοχείο "Σεμίραμις" για το Βορειοηπειρωτικό 

ζήτημα.
7 .0  πρόεδρος του Ομίλου έγινε ανάδοχος 22χρονου Βορειοηπειρώ

τη από την Κορυτσά και στη βάπτιση χοροστάτησε ο Μητροπολίτης 

Αττικής.
8. Με τη συμπλήρωση 40 ετών από την ίδρυση του Ομίλου πραγμα

τοποιήθηκε ειδική εκδήλωση που αφιερώθηκε στην Ορθοδοξία, θεμέ

λιο και στήριγμα του Εθνους με ομιλιτή τον Αρχιεπίσκοπο τέως Θυα- 

τείρων και Μεγάλης Βρετανίας Μεθόδιο Φούγια.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προ - Πρόεδρος: Αννα Δήμα, Πρόεδρος: Παναγιώτης Κ. Μανωλό- 

πουλος, Α' Αντιπρόεδρος: Ηλίας Δρακάκης, Β' Αντιπρόεδρος: Βάνα 
Τσαγκάρη, Γραμματεύς: Αιμιλία Λυμπεράκη, Ειδική Γραμματεύς: Τό- 

τα Οικονομίδου, Ταμίας: Σταυρούλα Αποστολοπούλου, Κοσμήτωρ: 
Χριστίνα Τελειούδη, Μέλη: Αρβανίτης Νικόλαος, Βασιλείου Πόπη, 

Ζούκου Μάρθα, Κοτούλα Μίκα, Μάτσου Μελίνα, Νικόπουλος Αλέξαν

δρος, Πατέρα Χρυσάνθη και Σολιώτη Μαρία. □

ΥΓ: Ευχαριστούμε την Προ-Πρόεδρο κα Αννα Δήμα και τον Πρόεδο του Ομίλου κ. 

Παναγιώτη Μανωλόπουλο για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας έδωσαν, χω

ρίς τις  οποίες θα ήταν αδύνατη η σύνταξη αυτού του αφιερώματος.

Παρουσίαση: Αρχ/κας Κων/τίνος Κούρος
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ΕΙΚΟΣΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΓΙΑ ΜΙΑ
ΑΡΙΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Υπάρχουν  εύκολο ι τρόπο ι για να κ ό ψ ετε  τα  λ ιπαρό

και να π ρ ο σ θ έ σ ε τε

π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ε ς  β ιτα μ ίν ε ς  και ινώ δη σ υ σ τα τ ικ ά  σ τη  δ ια τρ ο φ ή  σας.

1 Ενισχύστε τη διατροφή σας με σαλάτες που έχουν λίγα λιπαρά συ
στατικά και θερμίδες. Φροντίστε να μην προστίθενται έξτρα λαδερές 

ή κρεμοειδείς σος, κρουτόν και κομματάκια μπέικον. Το γεύμα σας έ 
τσι μπορεί να ξεπεράσει τις 1000 θερμίδες.

2. Μην κάνετε στο παιδί σας δίαιτα υγεινή για την καρδιά χωρίς λιπα

ρά ώσπου να γίνει τουλάχιστον δύο ετών. Τα μικρά παιδιά χρειάζονται 
πολλές θερμίδες και τα λίπη περιέχουν θερμίδες. Για σάντουιτς όλης 

της οικογένειας προτιμάτε στήθος γαλοπούλας ή άπαχο ζαμπόν.

3. Τα κορεσμένα λίπη που περιέχονται στα λιπαρά κρέατα, τα γαλα

κτοκομικά προϊόντα που είναι φτιαγμένα από πλήρες γάλα και το 

βούτυρο ανεβάζουν τη χοληστερίνη περισσότερο ακόμα κι από τρο
φές όπως τα αυγά που περιέχουν χοληστερίνη.

4 Αντικαταστήστε την κρέμα γάλακτος με απλό γιαούρτι χωρίς λιπα

ρά για τις σος και τα ντιπς που φτιάχνετε στο σπίτι. Δεν θα έχουν βέ

βαια την ίδια γεύση αλλά σκεφ τείτε ότι θα γλιτώνετε 183 θερμίδες και 

24 γραμμάρια λίπους σε κάθε μισό φλιτζάνι που θα αντικαθιστάτε.

4. Προτιμότερο να βγάζετε το λίπος από τις μπριζόλες και το κρέας 

πριν το μαγειρέψετε και όχι μετά. Το κρέας δεν απορροφά όλο αυτό 
το λίπος στο μαγείρεμα και μπορεί να περιορίσετε την περιεκτικότητα 
σε λίπος περισσότερο από 10%.

5. Αν το αποβουτυρωμένο γάλα δεν κάνει ελαφρύ τον καφέ σας δο

κιμάστε να το αντικαταστήσετε με άπαχο γάλα σε σκόνη. Εχει τη 

γεύση της φυτικής κρέμας χωρίς να περιέχει τα κορεσμένα έλαια που 
υπάρχουν σ'αυτήν.

6. Για υγιή καρδιά, μοιράστε το λίπος που θα περιλαμβάνεται στη δια

τροφή σας εξίσου από τρεις πηγές: ένα τρίτο από πολυακόρεστες πη
γές όπως είναι το αραβοσιτέλαιο, ένα τρίτο από μονοακόρεστες πη

γές όπως είναι το ελαιόλαδο και το φυστικέλαιο και ένα τρίτο από κο
ρεσμένες πηγές όπως είναι το βοδινό και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.
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Φροντίστε το λίπος που καταναλώνετε σε ποσότητες τέτο ιες που να 

μην υπερβαίνουν το 30% των ημερήσιων θερμίδων σας.

7. Δοκιμάστε ένα από τα υποκατάστατα βουτύρου που έχουν κυκλο

φορήσει και περιέχουν μόνο 4 θερμίδες στη μερίδα ενώ η μερίδα το 

βούτυρο περιέχει 100 θερμίδες.
8. Είναι καλύτερα να αποφεύγετε να τηγανίζετε τα φαγητά σας, αλλά 

αν πρέπει, χρησιμοποιείται το ελαιόλαδο που δίνει και ωραία γεύση 

στο τηγάνισμα.
9. Οταν ψωνίζετε, προσπαθείτε να βρίσκετε μικρά κοτόπουλα και γα

λοπούλες. Τα νεαρά πουλιά έχουν λιγότερο πάχος από τα μεγαλύτερα. 

Επίσης διαλέγετε μικρά αυγά αντί για μεγάλα. Οι μικρότεροι κρόκοι πε

ριέχουν γύρω στο 25% λιγότερη χοληστερίνη.
10. Μη σας ξεγελάει η λέξη "λάιτ" σ'ένα πακέτο. Δεν έχουν όλα αυτά 

τα προϊόντα μικρότερη περιεκτικότητα σε λιπαρά συστατικά και θερ

μίδες Συγκρίνετε προσεκτικά τις ετικέτες  της κανονικής μορφής και 

της "λάιτ".
11. Οταν ψήνετε σε σχάρα ή σε μπάρμπεκιου, προσπαθήστε να μην 

αγγίζουν οι φλόγες το κρέας. Η άμεση επαφή μπορεί να προκαλέσει 

τον σχηματισμό μεταλλαξογόνων (ενώσεων που όταν προσλαμβάνο

νται ενεργοποιούν την ανάπτυξη καρκινωδών κυττάρων στον οργανι

σμό! στο κρέας.
12. Οταν η πατάτα ψ ήνετα ι τυλιγμένη σε αλουμινόχαρτο με τη 

φλούδα της, διατηρεί 20% περισσότερη βιταμίνη C από την καθαρι

σμένη.
13. Για να είσ τε σίγουρη ότι ωφελείστε στο έπακρο από τα πλούσια 

σε σίδηρο λαχανικά και όσπρια που τρώτε (φασόλια, αρακάς), συνδυα- 

ζε τέ  τα με τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C, όπως είναι η πράσινη πι

περιά. Αυτή η βιταμίνη δίνει στον οργανισμό τη δυνατότητα  να α

πορροφά περισσότερο σίδηρο.

14. Διατηρείται τον χυμό του πορτοκαλιού σ'ένα αδιαφανές, καλά 

κλειστό δοχείο στο ψυγείο. Η βιταμίνη C καταστρέφεται στο φως, την 

ζέστη και τον αέρα.
15. Αντί να υποχρεώσετε τα παιδιά σας να κόψουν τα αναψυκτικά α

πότομα, προσφέρετέ τους ένα μείγμα πενήντα-πενήντα μεταλλικού 

νερού και απλής σόδας. Η σταδιακή μείωση της γλυκιάς γεύσης θα ε ί

ναι πολύ ευκολότερη γι'αυτά από μία ξαφνική αλλαγή. Σαν κάτι ξεχω

ριστό σερβίρετέ τους που και που το μείγμα με φρέσκο φρούτο.

16. Αντί για παγωτό, δίνετε στα παιδιά σας καλύτερα γρανίτα. Παρό

λο που κι αυτή δεν περιέχει λίγα λιπαρά, έχει μικρή περιεκτικότητα σε 

κορεσμένα λιπαρά και δεν περιέχει χοληστερίνη.
17. Ενα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα. Τα μήλα είναι πλου

σιότατα σε ινώδη συστατικά και σας παρέχουν βόριο. Πρόσφατες έ 

ρευνες δείχνουν ότι το μεταλλικό αυτό στοιχείο συνεργάζεται με το 

ασβέστιο για την πρόληψη της οστεοπόρωσης.

18. Μια που οι φράουλες και τα μούρα περιέχουν τα περισσότερα ι

νώδη συστατικό στον μικρότερο αριθμό θερμίδων σε σχέση με όλα τα 

φρούτα, πρέπει να τα προσφέρετε συχνότερα στην οικογένειά σας.

19. Φτιάχνετε καρότα συχνά. Δεν είναι μόνο πλούσια πηγή βήτα - κα

ροτίνης - που πιστεύεται ότι μειώνει τον κίνδυνο προσβολής από καρ

κίνο - αλλά σύμφωνα με ενδείξεις ερευνών περιέχουν ινώδη συστατι

κά που βοηθούν στη μείωση της χοληστερίνης.

20. Καθιερώστε να είναι το πρωινό ένα τακτικό κομμάτι της μέρας
σας. Ετσι θα έχετε λιγότερες πιθανότητες να αισθάνεστε μείωση της 
ενεργητικότητάς σας γύρω στις 10 π.μ. Ενα καλό πρόγευμα θα σας 

βοηθάει επίσης να αντιστέκεστε στην τάση για ένα σνακ αργότερα μέ

σα στη μέρα. □

Επ ιμέλεια: Π .Υ . Μ α ρ ία  Μ π ρακούλια
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ΤΟ Κ Ι Ν Η Μ Α  Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α !  
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

του Υπαστυνόμου Α' Ευάγγελου Στεργιούλη

Η θέσπιση κανόνων δικαίου για τη ρύθμιση των ανθρωπίνων σχέσεων 
περιελάμβανε ανέκαθεν το πρόβλημα της διευθέτησης των πραγμάτων, 

μεταξύ των κοινωνιών του δικαίου και στις μεταξύ αυτών συναλλακτικές σχέσεις.
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι κοινωνικές ομάδες με ισχυρό, κυρίως οικονομικό συμφέροντα επηρέαζαν τον νομοθέτη, 

τουλάχιστον ως ένα βαθμό, στη θέσπιση των σχετικών διατάξεων με την προστασία του καταναλωτή.
Τα μέλη, όμως, αυτών των οικονομικά ισχυρών ομάδων, δεν έπαυαν να είναι και οι ίδιοι καταναλωτές, 

γεγονός που τελικό επέβαλε στο νομοθέτη την υποχρέωση να λάβει σοβαρά υπόψη 
την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή στην καθημερινή του ζωή.

Εμφάνιση και εξέλιξη
του κινήματος προστασίας των καταναλωτών

Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η κίνηση για την προστασία του 

καταναλωτή σημειώνει μία ανοδική πορεία σε κοινωνικό, πολιτικό και 

νομοθετικό πεδίο, μία κίνηση που βρίσκεται σε συνάρτηση με την 

ευρύτερη του όρου έννοια "κίνηση για τα ατομικό και κοινωνικά δικαιώ

ματα". Χαρακτηριστική είναι η φράση με την οποία άρχισε το διάγγελ

μά του ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζων Κένεντυ, προς το Κογκρέσσο 

των Η.ΠΑ., για την προστασία του καταναλωτή, την 15η Μαρτίου 1962: 

"Στους καταναλωτές ε ξ  ορισμού περιλαμβανόμαστε όλοι μας".
Η ημέρα εκείνη, έκτοτε, καθιερώθηκε ως "η ημέρα του καταναλωτή" 

σε παγκόσμιο επίπεδο και το διάγγελμα τοιΜ μερικανρύ προέδρου 
θεωρείται, επίσης, παγκοσμίως, ως ο καταστατικός χάρτης των δι
καιωμάτων του καταναλωτή.

Αρχικό, η κίνηση αυτή τέθηκε υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε. Στην Ευρώπη, 

τα θέματα προστασίας του καταναλωτή, απασχόλησαν τον Οργανισμό 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ΙΟ.Ο.ΣΑ), ο οποίος μάλιστα το 
1972 δημοσίευσε μία έκθεση για την πολιτική προστασία του κατανα

λωτή στα κράτη-μέλη. Στη συνέχεια, ακολούθησαν το Συμβούλιο της 
Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.

Η νομική, κοινωνική και οικονομική άποψη του θέματος αρχίζει να 
περνά στις νομοθεσίες των κρατών, μέσα από ένα συνεχώς αυξανό

μενο αριθμό συνεδρίων και διαφόρων ερευνών. Μάλιστα, ορισμένες 
χώρες όπως η Ελβετία και η Ισπανία, περιέλαβαν ειδικές διατάξεις στα 

συνταγματό τους για την προστασία του καταναλωτή. Στη χώρα μας, 
υπάρχει στο Υπουργείο Εμπορίου Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών 

με δραστηριότητες στους τομείς όπως η παροχή πληροφοριών, παρα
κολούθηση αγοράς κ.λπ.

Πρόσφατα, στην υπόρχουσα νομοθεσία της χώρας μας, προστέθηκε 

ο υπ'αριθμ. 2251/16-11-1914 νόμος “περί προστασίας των καταναλω

τών”, ο οποίος αναμφίβολα αποτελεί ένα θετικό βήμα στην προσπά

θεια θέσπισης ενός κατάλληλα διαρθρωμένου νομικού πλαισίου που 

θα εξασφαλίζει ολοκληρωτικά και αποτελεσματικά την προστασία των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημόνουμε το θετικό ρόλο που 

διαδραμάτισαν οι Ελληνικές Ενώσεις Καταναλωτών, οι οποίες, κατά την 

τελευταία δεκαετία κυρίως, συνέβαλαν ουσιαστικό, αναπτύσσοντας 

μία εξα ιρετικό έντονη δραστηριότητα στην κατεύθυνση του εκσυγ

χρονισμού της νομοθεσίας, της προάσπισης των συμφερόντων του 
καταναλωτή αλλά και της συνεχούς ενημέρωσής του.

Τα δικαιώματα των καταναλωτών 
και η προστασία τους

Το 1964, ο πρόεδρος JOHNSON των Η.ΠΑ, συνόψισε τα δικαιώματα 
του καταναλωτή στα εξής τέσσερα: 

α) το δικαίωμα στην ασφάλεια 

β) το δικαίωμα στην πληροφόρηση 

γ) το δικαίωμα της επιλογής και

δΙ το δικαίωμα να ακούγεται σε ζητήματα που τον αφορούν. 

Αναμφίβολα, τα δικαιώματα του καταναλωτή σήμερα είναι πολύ πε

ρισσότερα και λαμβόνοντας υπόψη ένα αριθμό παραγόντων, όπως η 

εξέλιξη της τεχνολογίας, η αναρίθμητη ποικιλία των προσφερομένων 

προϊόντων στην αγορά και η έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης, η συ

νολική όψη του προβλήματος προστασίας του καταναλωτή αποκτά 

κοινωνική διάσταση και η αντιμετώπισή του σε μία συντεταγμένη κοι
νωνία θα πρέπει να ανάγεται στις άμεσες προτεραιότητες της.

Προς την κατεύθυνση αυτή, έχει ήδη προσανατολισθεί η Κοινοτική 
πολιτική από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και μετέπειτα. Το άρθρο 

2 της συνθήκης της Ε.Ο.Κ. αναφέρεται στην ανύψωση του βιοτικού ε 

πιπέδου των πολιτών, ενώ συγκεκριμένες αναφορές για την προστα

σία των καταναλωτών γίνονται και σε πολλά άρθρα, όπως στο άρθρο 
38 παρ.1 περί αγροτικής πολιτικής και στο άρθρο 85 παρ. 3 περί ανα- 
ταγωνισμού.

Η αρχή, όμως, της διάρθρωσης ενός συστήματος κανόνων ουσια
στικής αλλά και συγκεκριμένης κοινοτικής πολιτικής προστασίας των 

δικαιωμάτων του καταναλωτή, γίνεται με το πρώτο ψήφισμα του Συμ
βουλίου, την 14/4/1975, για την προστασία και ενημέρωση των κατα
ναλωτών, συνοδευόμενο με ένα πρόγραμμα δράσης.

Την 20/2/1979 έχουμε μία σημαντική απόφαση του Κοινοτικού Δικα
στηρίου, σύμφωνα με την οποία η προστασία των καταναλωτών θεω

ρείται μεταξύ των επιτακτικών εκείνων αναγκών που μπορούν να δι

καιολογήσουν περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπο
ρευμάτων.

Τέλος, το Μάρτιο του 1981 η Επιτροπή παρουσιάζει το δεύτερο πρό

γραμμα για την προστασία του καταναλωτή. Οι κοινοτικές αυτές πρω

τοβουλίες, παρά το γεγονός ότι δεν ενσωματώνονται απ' ευθείας στις 

νομοθεσίες των χωρών μελών, προσδιορίζουν ως αφετηρία της κοι

νοτικής πολιτικής προστασίας του καταναλωτή, τη δεκαετία 75-'85. 

Αργότερα, αυτές οι κοινοτικές πρωτοβουλίες επεκτείνονται και στη 
λήψη νομοθετικών μέτρων, που προωθούνται μέσω Οδηγιών προς τις 
χώρες-μέλη.

Αστυνομική Επιθεώρηση - 186 - Μάρτιος 1996



Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή

Η αναγκαιότητα της ενημέρωσης των καταναλωτών 
ιςαι ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Ενα από τα βασικότερα δικαιώματα των καταναλωτών, όπως άλλω

στε προαναφέρθηκε, είναι η ενημέρωση.

Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ιδρυθεί ειδικό κέντρα ενημέρω

σης καταναλωτών, όπως στην Αγγλία και στις Σκανδιναβικές χώρες. Τα 

κέντρα αυτά βρίσκονται υπό τον έλεγχο δημοσίων υπηρεσιών και συ

ντηρούνται με κρατικές επιδοτήσεις.
Με άλλα λόγια, η πολιτεία αναλαμβάνει ενεργό συμμετοχή στην ενη

μέρωση του καταναλωτή.
Πέραν όμως αυτού, η τοπική αυτοδιοίκηση παίζει, επίσης, σημαντικό 

ρόλο στην ενημέρωση των καταναλωτών σ'αυτές τις χώρες, με την ί

δρυση γραφείων ενημέρωσης του κοινού, ενώ οι ιδιαίτερα ισχυρές ε 

νώσεις καταναλωτών συμβάλλουν τα μέγιστα στον τομέα της ενημέ- 

ρωης, ευρισκόμενες πάντα σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες κρα

τικές Αρχές.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Νορβηγίας όπου μονάδες, 

αποτελούμενες από έμπειρους φοιτητές της Νομικής, περιοδεύουν 

στην ύπαιθρο παρέχοντας, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές, 

νομική εξυπηρέτηση στους πολίτες. Οι μονάδες αυτές είναι γνωστές 
με το όνομα "LAW BUSES" [Λεωφορεία του Νόμου! και χρηματοδο

τούνται από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Σημαντική, όμως και παράλληλα έγκυρη είναι και η ενημέρωση που 

παρέχεται στους καταναλωτές μέσω των μηνιαίων περιοδικών που 

εκδίδουν οι Ενώσεις Καταναλωτών. Τέτοιες εκδόσεις, ιδιαίτερα σε ο

ρισμένες Ευρωπαϊκές χώρες, κυκλοφορούν σε εντυπωσιακά μεγά

λους αριθμούς με εξαιρετική απήχηση στο κοινό.

Για παράδειγμα, στην Αγγλία το μηνιαίο περιοδικό με τίτλο "WHICH", 
που εκδίδει η Ενωση Καταναλωτών του Ηνωμένου Βασιλείου, κυκλο

φορεί σε 700.000 αντίτυπα.
Στη Γαλλία, μία αντίστοιχη έκδοση κυκλοφορεί σε 350.000 φύλλα ενώ 

στη Γερμανία, το περιοδικό "TEST" που εκδίδει η Γερμανική Συγκριτικών 

και Δοκιμαστικών Ελέγχων, κυκλοφορεί σε 750.000 αντίτυπα.

Πέραν, όμως, των παραπάνω μορφών ενημέρωσης υπάρχει και η ε 
νημέρωση που γίνεται μέσα από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και ι

δίως μέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, μιας ενημέρωσης με 

καταλυτική επιρροή στο καταναλωτικό κοινό.
Τα πορίσματα όλων των κοινωνικών ερευνών συγκλίνουν στο συμπέ

ρασμα ότι η μαζικότητα των Μέσων Ενημέρωσης είναι στοιχείο αναμ

φίβολα πραγματικό.
Ενδεικτικό της μαζικότητας των σύγχρονων Μέσων Μαζικής Επικοι

νωνίας, είναι το γεγονός ότι η εκτεταμένη χρήση τους δεν αποτελεί 
χαρακτηριστικό γνώρισμα μόνο των ατόμων με χαμηλό μορφωτικό ε 

πίπεδο.
Οπως αναφέρει ο Αμερικανός κοινωνιολόγος WILENSKY, σε έρευνα 

του τη δεκαετία του '60 για την Αμερικανική κοινωνία, τα μορφωμένα 

κοινωνικά στρώματα συμμετέχουν σε μια πλήρη μαζική κουλτούρα ξο

δεύοντας ελάχιστο χρόνο σε έντυπα ή ταινίες ποιότητας.
Η τόση αυτή επεκτείνεται στους καθηγητές, συγγραφείς, καλλιτέ

χνες, επιστήμονες, στους ίδιους τους φύλακες της υψηλής κουλ

τούρας και ο κύριος ένοχος είναι η τηλεόραση.
Οι έρευνες των κοινωνιολόγων εστιάζονται σε μία κοινωνικό-ψυχο- 

λογική προσέγγιση και σε μία εμπειριστική μεθοδολογία. Το συμπέρα- 

* σμα των ερευνών αυτών, αναφέρεται στη σημαντική επίδραση των 

Μ.Μ.Ε στο βαθμό που, ως αποτέλεσμα της κατανάλωσης των προϊό

ντων τους, παρατηρούνται έκδηλες αλλαγές τόσο στην εξωτερική συ

μπεριφορά των ατόμων όσο και στη δημιουργία ενός συστήματος α
ξιών (αντιλήψεις, αξίες, κ.λπ.) διαφορετικό από το παραδοσιακό.

Κεντρικό, λοιπόν, σημείο στο υπό εξέταση θέμα, είναι η προώθηση 

και εντατικοποίηση του καταναλωτισμού, μέσα από ένα σύστημα μηχα

νισμών που χρησιμοποιούν τα Μ.Μ.Ε και στο οποίο προεξέχουσα θέση 

κατέχει η διαφήμιση.
Οι ανάγκες των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών σε σχέση με την ο

λοένα αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα των παραγομένων προϊόντων, 

βρίσκουν ως μοναδική διέξοδο τη διαφήμιση.'

Κατά το παρελθόν, αλλά και στις μέρες μας, οι επιστήμες της ψυχο
λογίας και της κοινωνιολογίας έχουν επιστρατευθεί για την κατασκευή 

τέτοιων διαφημίσεων μέσω των οποίων θα καταστεί δυνατή η καλύτε

ρη και αποτελεσματικότερη προώθηση των όποιων καταναλωτικών 

προϊόντων.
Χαρακτηριστική είναι η παρατήρηση του Βρεταννού κοινωνιολόγου 

WILLIAMS: "...η ανάγκη της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας να ε 
λέγχει κατ'όνομα ελεύθερους πολίτες, όπως και η ανάγκη να ελέγχει 
κατ'όνομα ελεύθερους πελάτες, βρίσκεται βαθιά μέσα στα σπλάχνα 
της νέας κοινωνίας".

Οι δυνατότητες, λοιπόν, των Μ.Μ.Ε στην προώθηση των καταναλωτι

κών προϊόντων είναι απεριόριστες και επηρεάζουν σημαντικά τις προ

τιμήσεις και τις τάσεις του καταναλωτικού κοινού.
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα Μέσα Μαζικής Ε

νημέρωσης για να επιτύχουν την όσο δυνατόν μεγαλύτερη κατανάλω

ση διαφόρων αγαθών, "κατασκευάζουν" κυριολεκτικά ανθρώπινες κα

ταναλωτικές ανάγκες.
Με άλλα λόγια, δημιουργούν την ψευδαίσθηση στο καταναλωτικό 

κοινό ότι διάφορα προϊόντα πρέπει οπωσδήποτε να αγορασθούν για 

την κάλυψη ανθρωπίνων αναγκών, οι οποίες ανθρώπινες ανάγκες πα- 
ράγονται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ως κατά προτεραιότητα 

απολύτως βασικές, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για ανάγκες 

που "κατασκευάζονται" αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση του 

καταναλωτισμού.

Επίλογος
Από τα παραπάνω αναφερόμενα προκύπτει η σημασία της αναγκαιό

τητας της ενημέρωσης των καταναλωτών και ιδιαίτερα η συμβολή των 

Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας προς το σκοπό αυτό.

Η προστασία της υγείας του καταναλωτή και κατά συνέπεια του κάθε 

πολίτη δεν πρέπει να αποτελεί και πρωταρχικό σκοπό του κινήματος 

προστασίας καταναλωτών αλλά ειδικότερα της πολιτείας, η οποία με 

θεσμικές παρεμβάσεις οφείλει να παρακολουθεί τις ε ξ ε λ ζε ις  του ό

λου θέματος και σε συνεργασία με τις Ενώσεις Καταναλωτών να ρυθ- 

μ ζ ε ι αποτελεσματικό τα ζητήματα προστασίας καταναλωτών.
Το όφελος δεν θα είναι μόνο υπέρ της υγείας του καταναλωτή, άρα 

όλων μας, αλλά και της οικονομίας της χώρας γενικότερα, καθόσον η 

λειτουργία μιας υγειούς αγοράς καταναλωτικών αγαθών, βασιζόμενη 

στον ανταγωνισμό της ποιότητας των προϊόντων, συμβάλλει τα μέγι

στα στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας. Π
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Μόνιμες Στήλες

ΣΜΗΓΜΑΤΟΡΡΟΪΚΗ
ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ

κο ινώ ς: " Π Ι Τ Υ Ρ Ι Δ Α "

του Αστυνόμου Β' (ΥΓ) Ζαχαρία Ανδρεαδάκη, 
Δερματολόγου - Αφροδισιολόγου*

Η σμηγματορροϊκή δερματίτις είναι μιά χρόνια φλεγμονώδης δερ
ματοπάθεια, της οποίας η εντόπιση στο τριχωτό της κεφαλής αποτε

λεί την γνωστή σε όλους "πιτυρίδα". Η νόσος προβληματίζει περίπου 

τέσσερις στους δέκα ανθρώπους, ιδίως όνδρες 20-50 χρονών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Στην ανάπτυξη της σμηγματορροϊκής δερματίτιδας 

συμμετέχουν: 11 η λειτουργία των σμηγματογόνων αδένων του δέρμα

τος, 21 ο μύκητας Πιτυρόσπορο και 31 διάφοροι παράγοντες που επι

δεινώνουν την νόσο. Ο ακριβής όμως μηχανισμός δημιουργίας της νό

σου είναι άγνωστος. 1) Οι σμηγματογόνοι αδένες εκκρίνουν το σμήγ

μα, μια λιπαρή ουσία της οποίας η κύρια αποστολή είναι η λίπανση του 

δέρματος και των τριχών. Ωριμάζουν και λειτουργούν με την δράση 

των ανδρογύνων ορμονών, γεγονός που εξηγεί την συχνότερη προ

σβολή των ανδρών και την έναρξη της νόσου στην εφηβεία.Τα βρέφη 

στους πρώτους τρείς μήνες της ζωής τους, μπορεί επίσης να προ

σβληθούν Ικοινώςί'νινίδα"), λόγω της διέγερσης των αδένων αυτών α

πό τα ανδρογόνα της μητέρας. Οι σμηγματογόνοι αδένες υπερλει- 
τουργούν λόγω αυξημένης ευαισθησίας τους σε φυσιολογικό επίπεδα 

ανδρογόνων. Αυτό λέγεται "σμηγματορροϊκή κατάσταση", καθορίζεται 

γενετικά και είναι ο λόγος που τα άτομα με πιτυρίδα έχουν κατά κανό
να λιπαρό δέρμα. 21 Το Πιτυρόσπορο είναι ένας μύκητας που κατοικεί 

κυρίως σε περιοχές του δέρματος που είναι πλούσιες σε σμήγμα (λι

παρές θέσεις). Ανευρίσκεται στις δερματικές εκδηλώσεις της νόσου, 

αλλά και στους υγιείς σε μικρότερο αριθμό (στους οποίους είναι α

βλαβής), γεγονός που δείχνει ότι η σμηγματορροϊκή δερματίτις δεν ε ί
ναι μεταδοτική. Ο μύκητας αυτός συμμετέχει στην ανάπτυξη της νό

σου, πιθανώς διασπώντας συστατικά του σμήγματος με αποτέλεσμα 
την παραγωγή ελεύθερων λιπαρών οξέων που είναι ερεθιστικά. 3) Πα

ράγοντες που επιδεινώνουν την νόσο είναΐ:ο χειμώνας, η ψυχική και 

σωματική κούραση (stress), οι λοιμώξεις, τα καρδιακά νοσήματα, ο 

σακχαρώδης διαβήτης, η αυξημένη λήψη αλκοόλ,η παχυσαρκία και άλ

λοι, αν και η κατάσταση μπορεί να υποτροπιάζει χωρίς εμφανή αιτία. 

Την κατάσταση επίσης φαίνετα ι ότι επιβαρύνουν ακατάλληλα σα

μπουάν και καλλυντικά.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ: Η σμηγματορροϊκή δερματίτις προσβάλλει κυ
ρίως περιοχές του σώματος στις οποίες υπάρχουν πολλοί σμηγματο
γόνοι αδένες: τριχωτό της κεφαλής, μέτωπο, φρύδια, μύτη και πρόσω

πο εκατέρωθεν αυτής, αυτιά, μέσο του θώρακα και της πλάτης. Οι 
προσβαλλόμενες θέσεις παρουσιάζουν απολέπιση Ιξεφλούδισμα) και 

γίνονται ρόδινες, ενώ συνήθως δεν υπάρχει έντονος κνησμός (φα

γούρα). Το τριχωτό της κεφαλής είναι η πιό συχνή και τις περισσότε

...απαντουν
ρες φορές η μόνη θέση εντοπισμού της νόσου, όπου όπως αναφέρ

θηκε, είναι γνωστή σαν "πιτυρίδα". Διακρίνεται σε "λιπαρή πιτυρίδα" με 

κίτρινα και λιπαρά λέπια και σε "ξηρή πιτυρίδα" με άσπρα και ξηρά λέ

πια. Η διάγνωση της σμηγματορροϊκής δερματίτιδας είναι εύκολη, αν 

και μερικές φορές θα πρέπει να γίνει διάκρισή της (διαφορική διάγνω

ση) από άλλες καταστάσεις όπως ψωρίαση, μυκητίαση και άλλες δερ
ματίτιδες.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Με την κατάλληλη αγωγή, παρόλο που δεν είναι δυνατή η 

ριζική απαλλαγή από την σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, μειώνεται ση

μαντικά η συχνότητα των υποτροπών της, καθώς και η διάρκεια και η 

βαρύτητά τους. Τα θεραπευτικά σκευάσματα που χορηγούνται, έχουν 

δράση στο μύκητα Πιτυρόσπορο, στην αυξημένη απολέπιση και στην 

φλεγμονή. Η θεραπεία διακρίνεται στην αρχική "θεραπεία εφόδου" 

που γίνεται μέχρι να υποχωρήσει η κατάσταση και στην μακροχρόνια 

"θεραπεία συντήρησης" που γίνεται με σκοπό να ελλατωθούν οι υπο

τροπές. Στο τριχωτό της κεφαλής, χρησιμοποιούνται κατά προτίμιση 
σαμπουάν με το αντιμυκητιασικό φάρμακο Κετοκοναζόλη, τα οποία μά
λιστα σε αραιότερη χορήγηση αποτελούν και θεραπεία συντήρησης. Ε

πίσης τα σαμπουάν μπορεί να περιέχουν πυρίθειο του ψευδαργύρου, 

σουλφίδιο του σεληνίου, κατεργασμένη πίσσα, σαλικυλικό οξύ και άλ

λες ουσίες. Μετά το λούσιμο θα πρέπει να γίνεται καλό ξέπλυμα. Δρα

στικές ουσίες (όπως οι παραπάνω) καθώς και κορτικοειδή, μπορούν ε 

πίσης να εφαρμοστούν τοπικά στο δέρμα του τριχωτού της κεφαλής 

με την μορφή λοσιόν. Στις άλλες περιοχές του δέρματος, εφαρμόζο

νται κατά προτίμηση κρέμες με συνδιασμό αντιμυκητιασικού φαρμά
κου (κυρίως Μικοναζόλη) με κορτικοειδές (κυρίως Υδροκορτιζόνη). Ση
μειώνεται ότι τα σκευάσματα (λοσιόν και κρέμες) που περιέχουν κορ

τικοειδή, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα. Θεραπεία συντήρησης γίνεται με τοπικά σκευάσματα που 

περιέχουν τις κατάλληλες δραστικές ουσίες και ταυτόχρονα είναι μη 
ερεθιστικά και αισθητικά αποδεκτά, ακόμα και για μακροχρόνια και συ

χνή χρήση. Επίσης συνίσταται η αποφυγή των παραγόντων που επιδει

νώνουν την νόσο. Η σμηγματορροϊκή δερματίτις και κυρίως η πιτυρίδα, 
αποτελεί πηγή διακίνησης διαφόρων "μαγικών προϊόντων" τα οποία 
δεν είναι πάντα κατάλληλα για όλες τις περιπτώσεις. Τονίζεται ότι, ι

δίως σε βαρύτερες καταστάσεις, ο δερματολόγος ιατρός είναι αρμό5 
διος για την σωστή διάγνωση και την κατάλληλη για το κάθε άτομο θε

ραπεία εφόδου και συντήρησης. □

* Ο  κ. Ζ α χ α ρ ία ς  Α ν δ ρ ε α δ ά κ η ς , υ π η ρ ε τ ε ί σ το  Κ εν τρ ικ δ  Ια τ ρ ε ίο  Α θη ν ώ ν .
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Το χρονογράφημά μας

%τη /υνα ίκα  
του καιρού μου

Της Γαλάτειας Γρηγοριάδου - Ιουρέλη

Στις 8 Μαρτίου γιορτάζεις, Γυναίκα του καιρού μου. Ετσι σου είπαν οι 

τηλεοράσεις, οι εφημερίδες. Τις εφημερίδες δεν πρόλαβες να τις δια

βάσεις, κι όταν οι τηλεοράσεις δείξανε κάποια γυναίκα σε πρώτο ή σε 
δεύτερο ρόλο, ήτανε σα να κοροΐδευαν εσένα, Γυναίκα!

Εγώ θέλω να σου πω "χρόνια πολλά", γιατί σε θαυμάζω, Γυναίκα του 

καιρού μου. Σε είδα που κατηφόρησες για τη λαϊκή αγορά. Ρωτούσες 
ανήσυχη πόσο έχουν τα λάχανα, τα φρούτα. Δεν αγόρασες φρούτα, 

προσπέρασες, κατάλαβα πως σου φανήκαν ακριβά. Πλησίασες τα ψά

ρια. Ηθελες κάτι μεγάλους κέφαλους, να τους κάνεις βραστούς. Είδες 
όμως το ταμπελάκι με την τιμή, προτίμησες κάτι μικρά ψαράκια που 

ήταν πιο φτηνά.
Αναστέναξες από τα φυλλοκάρδια σου, όταν ε ίδες τι σου απόμειναν 

πρέπει να περάσεις την υπόλοιπη βδομάδα. Και σήμερα είναι Δευτέρα! 

Ψώνισες και για τ ις  δυο γειτόν ισσες. Η μια είναι μικρομάνα. Που 
ν'αφήσει τα βρέφη να πάει στη Λαϊκή; Η άλλη δουλεύει. Πως να της 

πεις όχι, όταν σε παρακάλεσε να της ψωνίσεις, αφού φεύγει ξημερώ

ματα και θα γυρίσει κατά τις τέσσερις, όταν η λαϊκή θα έχει τελειώσει;
Λογαριάζεσαι τυχερή εσύ που δεν δουλεύεις έξω από το σπίτι κι ε ί

σαι κοντά στα παιδιά σου. Εχεις τον καιρό, καθώς πλέΧεις στην πλεκτο- 

μηχανή που αγόρασες και που παλεύεις να την ξοφλήσεις, να ρίχνεις 

μια ματιά στο φαί, να απλώσεις σε κάποιο διάλειμμα που θες να ισιώ- 

σεις τη μέση σου, να του πεις την ορθογραφία του άλλου σου παιδιού. 

Είσαι τυχερή που δουλεύεις μέσα στο σπίτι! Γιατί είναι η άλλη αυτή που 

δουλεύει έξω από το σπίτι. Σε είδα, Γυναίκα του καιρού μου, και σε 
θαύμασα! Ξυπνάς αχάραγα. Με κλειστά ακόμα μάτια, πηγαίνεις στην 

κουζίνα, βάζεις το γάλα στη φωτιά, να ετοιμάσεις το πρωινό της φα

μίλιας σου.
Μπρίκια, φλυτζάνια, κατσαρολικά, τα αρπάζεις βιαστικά, τα πλένεις - 

προσοχή στο νερό, έχεις κουβά πλάι σου και χύνεις τ'απονέρια - ξυ

πνάς ένα ένα τα παιδιά, τον άνδρα σου. "Μάνα, που έβαλα τη Γραμμα
τική;". "Μάνα που είναι οι κάλτσες μου;". "Μάνα, μη και είδες τη χειρο
τεχνία μου;". "Γυναίκα, που είναι το πουκάμισο το γκρι;". "Γυναίκα τα 

κλειδιά μου τα είδες;”. "Μάνα,.,.Γυναίκα...Γυναίκα....".

Δε σε φτάνουν τα δυο σου τα χέρια. Μουρμουράς καθώς κρυφοκοι- 
τάς το ρολόι - μωρέ πως τρέχει κι αυτή η ώρα! "Εδώ μέσα δε χρειάζε

στε άνθρωπο με δυο χέρια. Σαρανταποδαρούσα χρειαζόσαστε, για να 

σας προλαβαίνει!".

Με τη ψυχή στο στόμα τρέχεις τώρα γιατί πρέπει να χτυπήσεις κάρ
τα. Κάρτα χτυπούν όσοι εργάζονται στο εργοστάσιο, στην τράπεζα, οι 

πωλήτριες. Δουλεύεις οχτάωρο, χαμογελάς στον πελάτη, δεν απαντάς

σε αφεντικό ποϋχει τα νεύρα του - καιρός να χάσεις τη θέση σου; -και 

το μυαλό σου τρέχει στο μικρό που έβηχε τη νύχτα λες νάκανε πυρε
τό; Τι θα μαγειρέψεις αύριο, πρέπει να περάσεις από το σούπερ μάρ- 

κετ, σου τέλειωσε το λάδι. Στον άντρα σου τρέχει που όλα του φταίνε 

τον τελευταίο καιρό, στον μεγάλο γιο τρέχει το μυαλό σου που σήμε

ρα γράφει πρόχειρο διαγώνισμα φώτισέ τον, Θεέ μου, πρέπει να μα

ζέψ ει μονάδες. Δουλεύουν τα χέρια, δουλεύει σαν τρελλό το μυαλό 

και ...χαμογελάς στον πελάτη.
Τελειώνει το ωράριο, βγαίνεις στον δρόμο που τον πνίγει το νέφος, 

περιμένεις ουρά για το λεωφορείο που πάντα αργεί κι όταν φτάνει ε ί

ναι ξέχειλο. Μια διαδήλωση περνάει από μπροστά σου κρατιέσαι γερά 

στην κολώνα, γιατί τα πόδια σου τρέμουν απ'την κούραση, μη σε πα

ρασύρουν οι διαδηλωτές που συγκρούονται με τα ΜΑΤ.

Στο σπίτι έφτασες κάποια ώρα, σκουπίζεις, στρώνεις κρεβάτια, βά
ζεις κατσαρόλα στη φωτιά να φάνε απόψε και να έχουνε και αύριο το 

μεσημέρι, πλένεις ρούχα που δεν μπαίνουν στο πλυντήριο, σιδερώ
νεις, χωρίζεις τα παιδιά που αρπαχτήκανε, τα διαβάζεις, ακούς τα βά

σανα του άντρα σου. Εβαλες τραπέζι, σήκωσες τραπέζι, έπλυνες πιά

τα, έξω πια νύχτα. Τα πόδια σου είναι πρησμένα από την κούραση. Βάζεις 

τα παιδιά να κοιμηθούν, πριν όμως προσεύχονται μαζί σου. Το μικρό 

νύσταξε, βαριότανε, το πήρες μαλακά και γονάτισε κι αυτό πλάι σου.
Σκέπασες τα παιδιά, τους έδωσες την ευχή σου. Κι έπειτα πήγες κο

ντά στον άντρα σου. Τον στήρ ιξες όπου λύγιζε, τούδωσες από τη 

χούφτα σου νερό αγάπης να πιεί, να δροσιστεί. Κι έπειτα, όταν όλα σί- 

γησαν, όταν όλοι έπεσαν σε βαθύ ύπνο, τελευταία εσύ έκλεισες τα 

φώτα και στάθηκες εκε ί μπροστά στο εικονοστάσι σου.

Δεν μπορούσες από την κούραση να κάνεις μετάνοιες. Δεν μπο

ρούσες να πεις μακρινές προσευχές. Εσύ απλά μίλησες με τον Θεό. 

Στην Παναγιά παρακαλέσθηκες για την προκοπή των παιδιών σου, τον 

φωτισμό του άντρα σου, για τη δίκιά σου κούραση, για το ανήψι που ε ί
ναι στο νοσοκομείο, για το μοναχικό γεροντάκι το απέναντι.

Κι έπειτα έπεσες στο κρεβάτι και πονούσε ολόκληρο το κορμί σου. 

Μια μέρα τέλειωσε, δόξα τω Θεώ!
Μια άλλη μέρα θα ξημερώσει, βόηθα Παναγιά μου!
Σε είδα, Γυναίκα του καιρού μου, και σε θαύμασα. Ούτε πρόλαβες να 

καταλάβεις πως ο Ο.Η.Ε. αποφάσισε να σε γιορτάζουμε κάθε οχτώ του 

Μάρτη.
Εγώ όμως σου φιλώ το χέρι, παιδεμένη Γυναίκα του καιρού μου.

Σε σέβομαι, σε αγαπώ, ηρωικό πρόσωπο του αιώνα μας, Γυναίκα της 

εποχής μου. □
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Αναμνήσεις 
από την απελευθέρωση

της Δωδεπανήσου_________ I^
Μάρτιος 1947 - Μάρτιος 1996.

Ολόκληρη ζωή 49 ετών αλλά νομίζω ότι αζίζει τον κόπο να πω μια αληθινή ιστορία από την αρχή.
Οι νέοι Θα μάθουν οι παλιοί θα θυμηθούν. Εγώ θα γυρίσω πίσω πολλά χρόνια, θα θυμηθώ και θα κλάψω. 

Θα κλάψω γιατί είμαι κι εγώ ένας από τους πρωταγωνιστές.

του Σεραφείμ Αθανασίου *

Το τρίτο ΙΟήμερο του μηνάς Δεκεμβρίου του έτους 1946, στο Πα

ράρτημα της Σχολής Χωροφυλακής Δαφνίου έβλεπε κανείς μεγάλο 

συνωστισμό: από όλη την Ελλάδα άνδρες, οι οποίοι εντάσσοντο σε δι

μοιρίες και λόχους. Σχεδόν όλοι τους προήρχοντο από αστυνομικά 

τμήματα ή μεταβατικό αποσπάσματα (διότι τότε δυστυχώς είχε αρχί

σει ο εμφύλιος σπαραγμόςΙ. Το σύνολο της δύναμης αυτής ανήρχετο 

σε 600 περίπου άνδρες. Στην πιο πάνω σχολή άρχισε η εντατική μετεκ

παίδευση των ανδρών αυτών επειδή επρόκειτο να τοποθετηθούν στα 

απελευθερωθέντα Δωδεκάνησα.

Η εκπαίδευση διήρκησε ένα τρίμηνο και στις 27 Μαρτίου 1947, στο 

λιμάνι Σκαραμαγκά, επιβιβαστήκαμε στο αρματαγωγό "Χίος" το οποίο 

και απέπλευσε για τα όμορφα νησιά. Το κατάστρωμα του σκάφους ε ί

χε γεμίσει από άνδρες και τις αποσκευές τους. Οπλα, μπαλάσκες, κου

βέρτες και “πατείς με πατώ", κούρνιασε ο καθένας μας σε κάποια γω

νία του σκάφους, για το πολύωρο ταξίδι. Ολοι σχεδόν προερχόμαοταν 

από χωριά διάσπαρτα σε κάμπους και βουνά της Ελλάδας και η θάλασ

σα μας ήταν άγνωστη. Δεν είχαμε μπει, ούτε σε βάρκα και όταν το 

πλοίο μετ'ολίγον άρχισε να λικνίζεται στα λίγα ή πολλά κύματα, οι πε
ρισσότεροι από μας γίναμε σαν ζαλισμένα κοτόπουλα. Αλλά παρά τη 

ναυτία, η χαρά μας ήταν μεγάλη που θα ήμασταν οι πρώτοι έλληνες α

στυνομικοί που θα πατούσαν το χώμα της μαρτυρικής Δωδεκανήσου.

Φθάνοντας στο Λακκί της Λέρου, ανατριχίλα μας κατέλαβε όλους ε 

μάς όταν μέσα στο λιμάνι αντικρύσαμε μισοβυθισμένο το πολεμικό 

μας πλοίο "Βασίλισσα Ολγα". Τα γερμανικά στούκας είχαν αφήσει ση

μάδια της "παληκαριάς" τους. Εκεί αποβιβάσθηκαν όσοι από τους άν
δρες προορίζοντο για τη Λέρο. Οι κάτοικοι συγκεντρωμένοι στο λιμάνι 
με χαρά και δάκρυα υποδέχθηκαν τους συναδέλφους μας. Εμείς από 

το κατάστρωμα βλέπαμε τα φτωχικά σπίτια τουΛακκιού, πολλά από τα 

οποία ήταν κατεστραμένα από τις οβίδες του πολέμου. Καταστροφή 
και θάνατο σκόρπισαν οι εχθροί, τη θέληση όμως για την απόκτηση της 

λευτεριάς των Δωδεκανησίων, δεν μπόρεσαν να τη λυγίσουν.

Το "Χίος" απέπλευσε και στις 10 περίπου το βράδυ φθάσαμε στην 

Κάλυμνο, το νησί των σφουγγαράδων. Διανυκτερεύσαμε στο πλοίο και 

μακρυά απά την ακτή, λόγω της θαλασσοταραχής. Ο κόσμος, όμως, ό
λο το βράδυ, ξάγρυπνος, παρέμεινε στο λιμάνι. Δεν το κούνησε από τη 

θέση του μέχρι το πρωί. Ηλιοψημένοι από την αλμύρα της θάλασσας, 
άνθρωποι αντοχής, πιστεύω ότι δεν κατάλαβαν πώς πέρασε εκείνη η 

νύχτα. Ολοι τους άυπνοι, χαρούμενοι, με ζωηρές φωνές και τρα

γούδια, καρτερικά περίμεναν να ξημερώσει. Ηθελαν να αγκαλιάσουν 

τα αδέλφια τους, τους έλληνες αστυνομικούς.

Οταν ξημέρωσε ο θεός την ημέρα του, το "Χίος" άραξε στην προ

βλήτα. Οι καμπάνες κτυπούσαν αδιάκοπα. Οι δρόμοι ήταν στρωμένοι 
γεμάτοι με λουλούδια και μυρτιές. Ο κόσμος με τα γιορτινά τους. Τα 

καΐκια σφύριζαν. Οι δυναμίτες έπεφταν σαν βροχή. Εκκωφαντικοί οι 

κρότοι, ομοβροντίες, χαλασμός κόσμου. Είναι αδύνατο να περιγράφω 
εκείνη την υποδοχή που μας επιφύλαξαν οι φωνακλάδες, οι γεμάτοι 

ζωή και ομορφιά στα συναισθήματα τους Καλύμνιοι. Αργότερα εγώ ε ί

χα την τύχη να τους γνωρίσω περισσότερο όταν υπηρέτησα στο νησί 

τους για δύο χρόνια, ως αστυνομικός σταθμάρχης στο Βαθύ της 

Καλύμνου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την καλωσύνη τους και το φιλόξενο 

χαρακτήρα τους. Καλή σας ώρα, φίλοι της Καλύμνου!

θυμάμαι και κάτι το χαρακτηριστικό. Μετά την παρέλαση μας οδήγη

σαν στο νεκροταφείο της πόλεως, εκε ί ένας καθηγητής με δάκρυα 

στα μάτια απευθυνόμενος στους νεκρούς, τους παρακαλούσε να ση
κωθούν να δουν τους αδελφούς τους από την Ελλάδα. Να δουν τα Δω

δεκάνησα ελεύθερα.. Σας παρακαλώ εσάς που διαβάζετε αυτές τις α

ράδες προσπαθείστε νοερά να πάμε μαζί στην Κάλυμνο. Στο νεκροτα

φείο  της πόλεως. Μάρτιος 1947, πριν 49 ολόκληρα χρόνια. Η πόλη 

αυτή όπως και ολόκληρη η Δωδεκάνησος προ της εποχής εκείνης και 

για πολλά πολλά χρόνια, βρίσκεται σκλαβωμένη στους Τούρκους και εν 

συνεχεία στους Ιταλούς. Εκείνη δε τη μέρα οι Καλύμνιοι να βλέπουν 

μπροστά τους όχι Τούρκους ή Ιταλούς αστυνομικούς, αλλά δικά τους 

αδέλφια, Έλληνες αστυνομικούς. Τι συγκίνηση θα νιώθατε και εσείς ό

ταν ακούγατε τον καθηγητή εκείνον, που είχε νοιώσει στο πετσί του 

τη σκλαβιά, να παρακαλεί με δάκρυα να σηκωθούν οι νεκροί, να χαρούν 

και εκείνοι μαζί του, τη λευτεριά που ήρθε; Αυτό κάναμε και εμείς όλοι: 

κλαίγαμε μαζί τους, αδελφωμένοι και αγκαλιασμένοι. Τι όμορφες στιγ
μές ήταν εκείνες!!!

Αφήσαμε την αστυνομική δύναμη που προορίζετο για το νησί τους 
και σαλπάραμε για την Κω. Εδώ άλλες συγκινήσεις, αλλά δάκρυα χαράς. 

Ολη η δύναμη βγήκε στην πόλη. Εγινε η παρέλαση. Δεν περιγράφονται 
οι συγκινητικές εκδηλώσεις των κατοίκων και όλων μας. Εδώ στο νησί 

του Ιπποκράτη με τον ιστορικό πλάτανο και στην πλατεία της πόλεως, 

έγινε κάτι το πολύ συγκινητικό, θα σας το αφηγηθώ: Ολοι μας είμαστε 

συγκεντρωμένοι στην κεντρική πλατεία. Οι αρχές της πόλεως μετά 
την παρέλαση και τα καλοσωρίσματα, τις αγκαλιές και τα φιλιά μας ε ί

χαν μια κάποια, ας πούμε μικρή δεξίωση. Από το βάθος του δρόμου α

κούσαμε χαρούμενες φωνές, τύμπανα, τραγούδια και καραμούζες. 
Κόσμος πολύς έρχονταν προς το μέρος μας. Οταν πλησίασαν είδαμε 

ανάμεσά τους να σέρνουν ένα πανέμορφο μοσχάρι.
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Εκεί κοντά στους επίσημους σταμάτησαν. Ο ιδιοκτήτης του ζώου, α

φού επικρατούσε νεκρική στιγμή, φώναξε περίπου αυτά τα λόγια: "Τη 

μέρα τούτη την περίμενα χρόνια. Ηθελα πολύ να δω την Κω ελεύθερη. 

Ηθελα να αγκαλιάσω Έλληνες αδελφούς μου. Ηθελα τη λευτεριά μου. 

Είχα υποσχεθεί στο Θεό εάν υπάρχω στη ζωή όταν ελευθερω θεί η 

Κως, να σφάξω προς τιμήν της λευτεριάς το καλύτερο ζώο που θα έ 

χω τότε. Αυτό κάνω τώρα, εκπληρώνω το τάμα μου. Σ'ευχαριστώ, θ εέ  

μου". Σκούπισε τα δάκρυά του, φίλησε το όμορφο μοσχαράκι και προ

τού προλάβουμε να αρθρώσουμε λέξη, οι φίλοι του που ήταν μαζί του, 

έριξαν το  ζώο κάτω και εκείνος το εθυσίασε. Το κατέσφαξε. Πλημ

μύρισε ο τόπος αίματα. Ολοι μας λυπηθήκαμε το ζώο, αλλά και συγ

χωρήσαμε τον καλό Κώο, τον αγνό αυτόν έλληνα που εκπλήρωνε το 

τάμα του. Ηταν ένα τάμα αληθινό μέσα από την καρδιά του. Το νοιώθα

με όλοι μας εκείνη την ώρα και πιο πολύ το ένοιωθε εκείνος ο πονεμέ- 

νος Έλληνας σκλάβος, που τη μέρα εκείνη γινόταν ελεύθερος. Το βρά

δυ εκείνο μείναμε στη Κώ. Περάσαμε μια αξέχαστη βραδυά.

Φύγαμε το πρωί 29/3/1947 για τη Σύμη και μετά το τρίωρο μας υπο

δέχτηκαν στο νησί τους οι Συμιακοί με κωδωνοκρουσίες και... βροντές 

από δυναμίτη, γινόταν χαλασμός κόσμου. Πανέ

μορφοι οι κάτοικοι της γραφικής Σύμης, στην ψυχή 
και το σώμα. Γειά σας φίλοι μου, ο αρχάγγελος Μι
χαήλ, ο Πανορμίτης, να σας έχει καλά. Πρέπει να 

πω εδώ, ότι στη Σύμη υπεγράφη η συνθήκη παρα- 
δόσεως της Δωδεκανήσου από τους Γερμανούς 

στους Αγγλους, τον Μάιο του 1945.
Αφήσαμε την αστυνομική δύναμη της Σύμης και 

ολοταχώς σαλπάραμε για Ρόδο. Από την υποδοχή 

που μας επιφύλαξαν οι κάτοικοι των νήσων Λέρου,

Καλύμνου, Κω και Σύμης, όλοι μας στο "Χίος", βρι

σκόμαστε σε υπερένταση. Νέα παιδιά οι περισσό

τεροι κάτω των 25 ετών, δεν είχαμε γνωρίσει που

θενά όπου και αν υπηρετήσαμε τέτο ια υποδοχή. Ο 
πιο πολύς κόσμος μας έβλεπε με λοξή ματιά. Α
στυνομικοί βλέπεις, ενώ τώρα γνωρίζαμε έναν άλ
λο λαό, έναν άλλο κόσμο, διαφορετικό. Δεν θα πιστεύαμε σ'αυτά που 

βλέπαμε. Σκεπτόμαστε λοιπόν ποια θα είναι η υποδοχή μας στη Ρόδο, 

στο μεγαλύτερο νησί του Δωδεκανήσου. Δικαιολογημένα είμαστε συ- 

γκινημένοι. Πολλοί κλαίγαμε και ανυπομονούσαμε να φθόσουμε γρήγο

ρα. Μάλιστα είχαμε αρχίσει να συνηθίζουμε τη θάλασσα και τα κύματα. 

Προσπαθούσαμε να φαινόμαστε όλοι γενναίοι ναυτικοί Αλλά δεν τα 

καταφέρναμε, θ έλε ι κότσια η θάλασσα. Δεν είναι παίξε - γέλασε.
Τελικά η πολυπόθητη ώρα ήρθε και ήταν απογευματινή της ίδιας ημέ

ρας 29 Μαρτίου 1947. Παναγιά μου τι έβλεπαν τα μάτια μας. Χιλιάδες 

λαού στην προβλήτα και σ'όλους τους δρόμους μέχρι το κυβερνείο - 
σημερινή Νομαρχία. Οπως έμαθα αργότερα, όλα τα χωριό της νήσου 
Ρόδου είχαν έρθει τη μέρα εκείνη στη "χώρα" δηλαδή την πόλη. Παιδιά, 

νέοι, γριές και γέροντες κατέβηκαν στη "χώρα" να δουν και να καμα

ρώσουν τους Έλληνες. Μυρτιές και λουλούδια παντού, σ'όλους τους 

δρόμους. Οι καμπάνες των εκκλησιών να κτυπούν ασταμάτητα. Οι ση

μαιούλες -πού τις βρήκαν τόσες χιλιάδες;- να ανεμίζουν στα χέρια μι

κρών και μεγάλων, χαρούμενες φωνές να γεμίζουν την ατμόσφαιρα. 

Το "Χίος" άραξε στο λιμάνι. Οι άνδρες στο κατάστρωμα, καθαροί όσο 

γινόταν και φρεσκοξυρισμένοι, έτοιμοι να κατέβουν από την "μπουκα

πόρτα" με γυαλισμένα τα όπλα τους, για την παρέλαση. Ο ανώτερος 

διοικητής μας. Συνταγματάρχης Χαρίλαος Παπαδημητρίου, από το κα

τάστρωμα με ανοικτά τα χέρια σε έκταση και δάκρυα στα μάτια, χαι

ρετούσε τον κόσμο. Τις χιλιάδες λαού. Η συγκίνηση και η χαρά του 

ήταν πολύ μεγάλη. Και γ ιατί να μην ήταν, αφού πρώτος εκείνος πα

τούσε το  πόδι του ως Έλληνας Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής 

Δωδεκανήσου στα επί πολλά χρόνια σκλαβωμένα νησιά;

Η μπάντα της σχολής, άγημα ναυτικού του "Χίος", διμοιρίες ανδρών 
της Χωροφυλακής παρελάσαμε στους δρόμους της πόλεως και ανά

μεσα στη λαοθάλασσα. Ο κόσμος στο παραλήρημά του, μας έρεναν με 

τριαντάφυλλα, μας φιλούσαν, μας ανήρπασαν στους ώμους, εγώ έχα

σα το όπλο μου, τρομοκρατήθηκα, σκεπτόμουνα τους στρατιωτικούς 

κανονισμούς και το στρατοδικείο που με περίμενε, ίσως και η φυλακή. 

Ηθελα να βάλω τα κλάματα. Με καθησύχασε άλλος συνάδελφος. Είχαν 

πάρει και το δικό του όπλο, αλλά και από άλλους δύο. Τώρα είμαστε αρ

κετοί. Πήραμε θάρρος. Μετά την παρέλαση, πρώτοι και καλύτεροι κο

ντά μας με τα δικά μας όπλα οι Ροδίτες. Μέσα στην λαοθάλασσα τα ε ί

χαν πάρει και έκαναν παρέλαση μαζί με τους δικούς μας. Κλαίγαμε από 

χαρά. Μας ζήτησαν συγγνώμη. Τους συγχωρήσαμε. Το "λιανοτούφεκό" 

μου, το μάρκας "Ενφίλντ" No 7008, ήταν πάλι στα χέρια μου. Γλύτωσα 

το Στρατοδικείο. Ηταν σαν χθες αφού θυμάμαι και τον αριθμό του ό

πλου μου.

Ρόδος, 31 Μαρτίου 1947, ώρα 11 το μεσημέρι. Στη μεγάλη πλατεία 

του δικαστηρίου και σ'όλη τη λεωφόρο Μανδρα- 

κίου, χιλιάδες λαού με τα γιορτινά του ρούχα. Πα- 

ρατεταγμένοι οι άνδρες του Ναυτικού, Αεροπο

ρίας και Χωροφυλακής. Από τη μαρμάρινη σκάλα 
του διοικητηρίου κατέβηκαν οι επίσημοι. Μ αζί τους 

κατέβηκαν αξιωματικοί με τις φανταχτερές μεγά

λες των στολές. Εψάλη ο αγιασμός. Ο προσωρινός 

άγγλος διοικητής Parker, μετά από σύντομη ομιλία 

του, παρέδιδε την διοίκηση της Δωδεκανήσου στο 

δικό μας, τον ναύαρχο Περικλή Ιωαννίδη. Ωρα 12 

μεσημέρι ακριβώς. Η σάλπιγγα σήμανε προσοχή. 

Παντού στο συγκεντρωμένο κόσμο επικρατούσε 

νεκρική σιγή. Από τον ιστό του διοικητηρίου άρχισε 

να κατεβαίνει η αγγλική σημαία, ενώ σε διπλανό ι

στό ταυτόχρονα ανέβαινε η όμορφη γαλανόλευκη. 

Κλαίγαμε από συγκίνηση. Οι καρδ ιές μας κτυ- 
πούσαν δυνατά. Παρακολουθούσαμε τις σημαίες. Ξαφνικά η δική μας 

μπέρδεψε στο μέσο των ιστών, με την αγγλική. Ηταν σαν να μάλωναν. 

Ο δυνατός άνεμος είχε βάλει το χέρι του. Παρά τις προσπάθειες των 

διατεταγμένων ανδρών για την έπαρση και υποστολή εκείνες πεισμα

τικά, ηαρέμειναν "μπ ερδεμένες" και δεν έλεγαν... ρούπι να το 
κουνήσουν. Χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια από ένα τρίτο πρόσωπο 

να ελευθερωθούν και εδώ με. .. σύμμαχο τον άνεμο, "προέβαλαν" ε 

μπόδια οι "φίλοι" μας. Μήπως το ίδιο δεν κάνουν και σήμερα; Δεν μας 

βλέπουν με μισό μάτι;
Η σκλαβιά έληξε. Η ελευθερία των Δωδεκανήσων είχε αρχίσει το με

σημέρι της 31ης Μαρτίου 1947. Σήμερα, μετά 49 χρόνια ελευθερίας 
στα Δωδεκάνησα, πολλά προς το καλύτερο έχουν αλλάξει. Το βιοτικό 
επίπεδο των κατοίκων έχει κατακόρυφη άνθηση. Οι Δωδεκανήσιοι με 

τον τουρισμό έχουν προοδεύσει πολύ. Σ'όλα τα νησιά βλέπει κανείς 

τη διαφορά του χθες με το σήμερα, στο μισό αιώνα που πέρασε. Ο

μως, αυτή η πρόοδος δεν αλλοίωσε τις όμορφες ψυχές τους. Τον κα

λό τους χαρακτήρα. Παραμένουν φιλόξενοι, καλοί, ζ εσ το ί και χα

ρούμενοι άνθρωποι. Εγώ τους καμαρώνω και δεν τους ξεχνώ! Πώς ε ί

ναι δυνατό να ξεχάσει κανείς 20 ολόκληρα χρόνια ζωής ανάμεσά τους 

και με τόσους καλούς φίλους; Συνεχίστε αγαπητοί την πρόοδο σας. Η 

πατρίδα σας αγκαλιάζει με στοργή. Αρκετά υποφέρατε... □

• Ο κ. Σεραφ είμ  Αθανασίου (φω τογραφία επάνω) είναι Μ οί
ραρχος Χωροφυλακής ε.α.
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Γ εγονότα 
και

Συμβάντα

ΟΖΣ D
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
Από άνδρες του Α.Τ. Πειραιά σε 

συνεργασία με άνδρες του Τμήμα
τος Οικονομικών Εγκλημάτων της 
Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθη 
στην Ελευσίνα μετά από συντονι
σμένες ενέργε ιες  ο Παπαδημη- 
τρίου Κωνσταντίνος του Ανδρέα 
και της Μαλάμως, γεν. το 1936 
στην Αθήνα. Ο Παηαδημητρίου, 
γνωστός σαν "Μπελαμάνας", θεω
ρείτα ι πρωτοπόρος σε θέματα 
στησίματος εταιρειών με αντικεί
μενο τη διάπραξη απατών. Συγκα
ταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων 
εγκληματιών στο είδος αυτό. Κατά 
καιρούς συνέστηνε με μοναδικό 
τρόπο ε τ α ιρ ε ίε ς  που απ οτε
λούσαν πολίτες χωρίς ποινικό πα
ρελθόν και αποκόμιζε τεράστια οι
κονομικά οφέλη, εξαπατώντας ε ί
τε μεγάλες γνωστές ετα ιρείες ε ί
τε άλλους επαγγελματίες με την 
πληρωμή των προϊόντων που αγό
ραζε με πλαστές επιταγές. Σε ό
λες τις περιπτώσεις ο Παηαδημη
τρ ίου  που έ χ ε ι ε ικ ο σ α ετή  και 
πλέον δράση διέφευγε τη σύλλη
ψη. Για την επιτυχία των παράνο
μων σκοπών και δραστηριοτήτων 
του, είχε χρησιμοποιήσει διάφορα 
ψευδώνυμα Κατά τη σύλληψή του 
κ α τε ίχ ε  πλαστό ελληνικό  δ ια
βατήριο και πλαστή γερμανική ά
δεια οδηγήσεως. Σε βάρος του εκ- 
κρεμούν α) δεκατέσ σερα  βου
λεύματα του Συμβουλίου Πλημ/δι- 
κών Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονί
κης και Χαλκίδος, β) Είκοσι πέντε ε 
ντάλματα συλλήψεως ανακριτών 
των αντιστοίχων Πρωτοδικείων, γ) 
Εκατόν είκοσι δύο αποφάσεις των 
Εφετείων και Πλημ/κείων Αθηνών, 
Πειραιώς και Θεσσαλονίκης με συ
νολική ποινή φυλάκισης διακοσίων

δέκα επτά ετώ ν και χρηματική 
ποινή 14.000.000 δρχ. για παράβα
ση των αδικημάτων της απάτης, 
πλαστογραφίας, υπεξαίρεσης, 
κλοπής, υπεξαγωγής εγγράφων, 
συκοφαντικής δυσφήμησης, κατα
δολίευσης δανειστών, περί επιτα
γών, περί ασφαλιστικών εισφορών 
και αγορανομικού κώδικα. Πέραν 
τούτων εκκρεμούν ακόμη πολλές 
υποθέσεις στις εισαγγελικές, ανα- 
κριτικές και αστυνομικές αρχές.

ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΕΣ

Συνελήφθησαν από άνδρες της 
Ασφάλειας Αττικής, του Τμήματος 
Ο ικονομικών Εγκλημάτων οι: α) 
Τσοχατζής Παύλος του Δημητρίου 
και της Σουλτάνας, γεν. το 1958 
στην Καβάλα και βΙ Τσιμπούκης 
Ιωάννης του Λαζάρου και της Σο
φίας, γεν. το 1965 στο Χειμαδιό 
Πρεβέζης, κατηγορούμενοι για 
πλαστογραφία με χρήση και απά
τες. Επίσης τις ίδιες κατηγορίες, α
ντιμετωπίζουν και οι: α) Παναγιω- 
τόπουλος Σταύρος του Γεωργίου 
και της Σοφίας, γεν. το 1951 στη 
Βελίκα Μεσσηνίας και β] Χριστό- 
πουλος Θεόδωρος του Αθηνόδω
ρου (α.λ.σ.Ι. Ειδικώτερα, οι Τσοχα
τζής και Τσιμπούκης είχαν μεταβεί 
στα καταστήματα της Γενικής Τρά
πεζας Ελλάδος που βρίσκονται επί 
των οδών Παπάγου και Μάρνης α
ντίστοιχα, όπου, χρησιμοποιώντας 
ο μεν πρώτος τα πραγματικά του 
στοιχεία, ο δε δεύτερος πλαστά, 
αποπειράθηκαν με γνήσια τραπε
ζική επιταγή που είχε αναπαραχθεί 
σε πολλά πλαστά αντίτυπα, να ει- 
σπράξουν ο καθένας το ποσόν 
των 5.000.000 δρχ. Η πλαστότητα 
των επιταγών έγινε αντιληπτή και 
συνελήφθησαν από την Αστυνομία.

Προηγουμένως οι ανωτέρω κατη
γορούμενοι είχαν μεταβεί, ο μεν 
Τσοχατζής με τον Χριστόπουλο 
στα καταστήματα της Γενικής Τρά
πεζας Ελλάδος, Αγ. Δημητρίου, Πα
γκρατίου, Ιλισσίων και Αμπε
λοκήπων, ο δε Τσιμπούκης χρησι
μοποιώντας ψευδώνυμο και ο Πα- 
ναγιωτόπουλος, στα καταστήματα 
Κολοκοτρώνη, Συντάγματος και 
Πανεπιστημίου, όπου, αφού κατέ
θεταν αντίτυπα της ανωτέρω επι
ταγής, απέσπασαν εξαπατώντας 
τους υπαλλήλους, ο Τσοχατζής το 
ποσόν των 20.000.000 δρχ. και ο 
Τσιμπούκης 15.000.000 δρχ. Στη 
συνέχεια τα έδιναν στους συνερ- 
γούς τους που τους ανέμεναν έξω 
από τα καταστήματα. Οι πλαστές 
επ ιτα γές  αναπαράχθηκαν από 
γνήσιες όταν ο Τσοχατζής στις 
31-1-96 κατέθεσε στο κατάστημα 
της Γενικής Τράπεζας Ελλάδος 
στην Καλαμάτα, ποσά 5.000.000 
δρχ και 200.000 δρχ. και ζήτησε να 
του εκδόσουν αντίστοιχα τραπεζι
κές επιταγές σε διαταγή Χριστό- 
πουλου Θεόδωρου, οι οποίες ει- 
σπράχθηκαν από τον Τσιμπούκη. Ο
λες οι πλαστές επιταγές κατασχέ
θηκαν. Σε βάρος τουΤσοχατζή εκ- 
κρεμεί ένταλμα σύλληψης του Β' 
Ανακριτή Θεσσαλονίκης, ενώ σε 
βάρος του Παναγιωτόπουλου εκ- 
κρεμεί σωρεία ενταλμάτων σύλλη
ψης και καταδικαστικών αποφά
σεων. Οι συλληφθέντες οδηγήθη
καν με την εις βάρος τους δικο
γραφ ία, σ τον Ε ισαγγελέα 
Πλημ/κων Αθηνών.

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ

Συνελήφθησαν από άνδρες του 
Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Α
σφάλειας Αττικής σε δωμάτιο του 
ξενοδοχείου Intercontinental που 
βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγ- 
γρού στην Αθήνα οι: αΙ Κοτσαλάς 
Κωνσταντίνος του Σταματίου, γεν. 
το  1943 στο Λούτσι Βοιωτίας, 
γεωργός, β) Σεργιάννης Κωνστα
ντίνος του Γεωργίου, γεν. το 1954 
στον Εξαρχο Φθιώτιδος, γεωργός 
και γ) Κολτσίδης Γεώργιος του Πα
ναγιώτη, γεν. το 1951 στη Νέα 
Βύσσα Εβρου, οικοδόμος. Οι παρα
πάνω κατελήφθησαν να διαπραγ
ματεύονται την πώληση αρχαίων 
αντικειμένων αντί του ποσού των 
12.000.000 σε συνεργάτη της α
νωτέρω υπηρεσίας. Οι δράστες 
διαπραγματεύονταν προς πώληση 
δεκάδες αρχαίων αντικειμένων τα

οποία εξεταζόμενα από αρχαιολό
γους του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου Αθηνών αξιολογήθηκαν 
ότι ανήκουν στην Προϊστορική και 
τη Γεωμετρική Περίοδο. Ολα τα α
ντικείμενα είναι σπάνια και ανεκτί
μητης αρχαιολογικής αξίας, η δε ε 
μπορική τους αξία ανέρχεται στο 
ύψος πάρα πολλών εκατομμυρίων 
και εμπίπτουν στις προστατευτι
κές διατάξεις του "Νόμου περί Αρ
χαιοτήτων". Οι παραπάνω κατηγο
ρούμενοι υπήρξαν αρνητικοί και 
δεν αποκάλυψαν την προέλευση 
των αρχαίων αντικειμένων τα ο
ποία πιθανολογούνται ότι προέρ
χονται από την περιοχή Ορχομε- 
νού Βοιωτίας.

ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ ΓΙΑ ΜΑΣΑΖ
Συνελήφθησαν από άνδρες του 

Τμήματος Ηθών της Ασφάλειας 
Αττικής και απεστάλλησαν μαζί με 
τη σχηματισθείσα σε βάρος τους 
δ ικογραφ ία  σ τον Ε ισαγγελέα 
Πλημ/κων Αθηνών οι: αΙ Πωχού Βα
σιλική του Κωνσταντίνου, γεν. το 
1970 στο Μαυρομάτι Καρδίτσας, 
β) Kallajeri Antoneta του Thomas 
γεν. το 1975 στην Αλβανία και γ) 
Metai Rozana του Kosta γεν. το 
1975 στην Αυλώνα Αλβανίας. Οι α
νωτέρω κατηγορούνται για παρά
βαση των νόμων "Περί της εξ  α
φροδισίων νόσων προστασίας και 
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" και 
"Περί αλλοδαπών". Οι τρεις γυναί
κες κατελήφθησαν επ' αυτοφώρω 
σε διαμέρισμα στην περιοχή Αλί- 
μου και συγκεκριμένα η δεύτερη 
των κατηγορουμένων να ενεργεί 
ασελγείς πράξεις με αστυνομικό 
που παρουσιάσθηκε ως πελάτης, 
αντί του χρηματικού ποσού των
20.000 δρχ. εκ των οποίων 8.000 
δρχ. κρατούσε η ίδια και τα υπόλοι
πα τα έδινε στην εκμεταλεύτρια 
του κρυφού οίκου ανοχής. Η επι
λογή της συγκεκριμένης γυναίκας 
έγινε από τον αστυνομικό αφού 
στο σαλόνι του διαμερίσματος πα- 
ρουσιάσθηκαν και οι τρεις για επι
λογή. Συγκατηγορούμενη των α
νωτέρω για τις ίδιες αιτίες καθώς 
και για “Μαστροπεία" είναι και η 
εκμεταλεύτρια του κρυφού οίκου 
ανοχής η οποία είχε προσλάβει τις 
ανωτέρω και ενεργώντας κατ' ε 
πάγγελμα και εκ κερδοσκοπίας 
προήγαγε στην πορνεία και εξω
θούσε στη διαφθορά αυτές η ο
ποία κατά την ώρα του ελέγχου α
πούσιαζε. Κατά τη βεβαίωση της 
παράβασης βρέθηκε και κατασχέ-
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θηκε το ποσόν των 90.000 6ρχ. Για 
να έχει αυξημένη και σταθερή πε
λατεία ο κρυφός οίκος ανοχής δια
φημιζόταν με αγγελίες σε διάφο
ρες εφημερίδες.

ΣΠΕΙΡΑ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 
ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΑΣΤΩΝ

Από όνδρες του Τ μήματος Εγκλη
μάτων Κατά Ζωής της Ασφάλειας 
Αττικής εξαρθρώθηκε σπείρα α
θιγγάνων οι οποίοι τον τελευταίο 
καιρό είχαν συστήσει συμμορία και 
είχαν διαπράξει ανθρωποκτονία, 
βιασμούς, σωρείες κλοπών και λη
στειών σε διάφορες περιοχές ε 
ν τός και ε κ τό ς  τη ς  Α ττ ικής . 
Τις νυκτερινές ώρες προσέγγιζαν 
μέσα στα αυτοκίνητό τους και με 
την απειλή όπλων λήστευαν, ξυλο- 
κοπούσαν και στη συνέχεια απήγα- 
γαν τις κοπέλες τις οποίες μετέ
φεραν σε ερημική τοποθεσία της 
περιοχής Ασπροπύγου και τις βία
ζαν. Την σπείρα αποτελούσαν οι α) 
Καραχάλιος Ιωάννης του Κωνστα
ντίνου και της Τερέζας, γεν. το 
1944 στις Σέρρες, β) Καλλέας Πέ
τρος του Ευαγγέλου και της Μα
ρίας, γεν. το 1968 στο Βόλο, γ) Κα
ραγκούνης Γεώργιος του Κωνστα
ντίνου και της Βασιλικής, γεν. το 
1970 στο Βόλο και οι ανήλικοι Σ.Π. 
γεν. στην Κόρινθο, Τ.Π. γεν. το 
1981 στην Αθήνα και ο ΚΑ. γεν. το 
1981 στις Σέρρες. Από τους ανω
τέρω συνελήφθησαν οι: Καραχά
λιος και ο ανήλικος Σ.Π. οι οποίοι ο
μολόγησαν τις παρακάτω πράξεις:

1. Την 23:00 ώρα της 6-2-1996 
στην περιοχή Αγίου Πέτρου Αχαρ- 
νών εξανάγκασαν με την απειλή ό
πλων νεαρό ζευγάρι να τους ακο
λουθήσει με το αυτοκίνητό τους 
στην περιοχή Ασπροπύργου. Εκεί 
έβγαλαν την κοπέλα από το αυτο
κίνητο και στη συνέχεια τη βίασαν 
αφού ένας ε ξ  αυτών εκ περι
τροπής απειλούσε με όπλο το φίλο 
της. Στη συνέχεια τους άφησαν ε 
λεύθερους.

2. Την 23:45 ώρα της 10-2-1996 
στην περιοχή ΣΕΛΕΤΕ Αμαρουσίου, 
επιβαίνοντες σε κλεμμένο IX φορ
τηγό αυτοκίνητο βίαια και με την α
πειλή όπλων απήγαγαν νεαρή γυ
ναίκα αφού προηγουμένως ξυλο- 
κόπησαν τον συνοδό της και του 
πήραν τα κλειδιά του αυτοκινήτου. 
Στη συνέχεια και σε μικρή απόστα
ση με τον ίδιο τρόπο λήστεψαν άλ
λο νεαρό ζευγάρι και αφού ξυλο- 
κόηησαν το συνοδό απήγαγαν την 
κοπέλα. Με το κλεμμένο ΙΧΦ και το

IX του δεύτερου ζευγαριού μετέ
φεραν τις κοπέλες σε ερημική πε
ριοχή του Ασπροπύργου όπου τις 
βίασαν διαδοχικά και τις εγκατέ- 
λειψαν εκεί.

3. Την 21:20 ώρα της 3-2-1996 
στην περιοχή Γλύφα Χαλκίδος με 
την απειλή κυνηγετικού όπλου 
λήστεψαν εντός της οικίας της την 
Κουβέλη Αιμιλία συνταξιούχο από 
την οποία αφαίρεσαν κοσμήματα, 
χρήματα και διάφορα αντικείμενα.

4. Την 22:15 ώρα της 18-2-1996 
στη Χαλκίδα, πλησίασαν μονοκα
τοικία για να κλέψουν αλλά έγιναν 
αντιληπτοί από τον Τσολάκο Νικό
λαο τον οποίο πυροβόλησαν και 
σκότωσαν. Στη συνέχεια με αυτο
κίνητο το οποίο είχαν κλέψει από 
τα Κ. Βούρλα, πήγαν στα Μέγαρα 
όπου το εγκατέλειψαν και έκλε
ψαν άλλο

5. Την 1100 ώρα της 20-2-1996 
στον καταυλισμό αθιγγάνων, Αγ. 
Λουκά Ασπροπύργου, αστυνομικοί 
εντόπισαν τον Καραχάλιο Ιωάννη 
και προσπάθησαν να τον συλλά- 
βουν. Την στιγμή εκείνη ο ανήλικος 
αδελφός του ΚΑ. με το αυτοκίνη
τό του, κινήθηκε επάνω στους α
στυνομικούς με σκοπό να τους 
χτυπήσει. Παρέσυρε τον έναν από 
αυτούς χωρίς όμως να τον τραυ
ματίσει. Στη συνέχεια  και ενώ 
διαρκούσε η σύλληψη τους πυρο
βόλησε με κυνηγετικό όπλο με α
ποτέλεσμα να τραυματίσει στο 
πρόσωπο και το  χ έρ ι τον  Αρ- 
χιφύλακα Γεωργόπουλο Νικόλαο 
και να πετύχει έτσι την απελευθέ
ρωση του συλληφθέντος.

Από την προανάκριση προέκυψε 
ότι δράστες των βιασμών είναι οι 
α) Σ.Π. 17 ετών, β) Καλλέας Πέτρος 
του Ευαγγέλου ο οποίος τελικά συ- 
νελήφθη, γ) Καραγκούνης Γεώρ
γιος, δ) Τ.Π. και Κ.Π.

Ο Καραχάλιος Ιωάννης πριν από 
ένα χρόνο είχε δραπετεύσει από 
τις φυλακές Κασαβέτειας Βόλου 
και διώκεται για ανθρωποκτονία 
και σωρεία κλοπών.

ΠΛΑΣΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ
Συνελήφθησαν στο χωριό Στρά- 

τος Αιτωλοακαρνανίας μετά από 
συντονισμένες και μεθοδικές ε 
νέργειες των ανδρών του Τμήμα
τος Οικονομικών Εγκλημάτων της 
Ασφάλειας Αττικής οι: αΙ Κανέλλος 
Β ασ ίλειος του Φωτίου και της 
Δήμητρας, γεν. το 1965 στο Επιτά- 
λιο Ηλείας και β) Σταθάτος Πέτρος 
του Νικολάου και της Βασιλικής,

γεν. το 1942 στην Αθήνα, για α
δικήματα απάτης, πλαστογραφίας 
και παραβάσεις του νόμου περί ε 
πιταγών. Ο Κανέλλος χρησιμο
ποιώντας πλαστό δελτίο ταυτότη
τας εξαπ άτησε την Δ.Ο.Υ. 
Αγρίνιου, λαμβάνοντας άδεια εξα- 
σκήσεως επαγγέλματος και Α.Φ.Μ. 
για εμπορικό κατάστημα που άνοι
ξε στην Ε.Ο. Αγρίνιου - Αμφιλοχίας. 
Με τον ίδιο τρόπο εξαπάτησε την 
Ιονική Τράπεζα Αγρινίου από την ο
ποία απέσπασε δύο μπλοκ επιτα
γών τα οποία χρησιμοποίησε για να 
αγοράσει δύο φορτηγά αυτοκίνη
τα αξίας 7.000.000 δρχ. και έντεκα 
κλιματιστικά μηχανήματα αξίας 
3.000.000 δρχ. Πρόθεση του Κα- 
νέλλου ο οποίος συνεργαζόταν με 
τον Σταθάτο ήταν να εξαπατήσουν 
εμπόρους της Αθήνας και κυρίως 
της Δυτικής Ελλάδας αγοράζοντας 
προϊόντα μεγάλης χρηματικής α
ξίας με τις  συγκεκριμένες πλα- 
στογραφημένες επιταγές. Ο Στα
θάτος μάλιστα μόλις είχε αποφυ- 
λακισθεί από τις φυλακές Κορυ
δαλλού. Από την προανάκριση 
προέκυψε ότι κατά το τελευταίο 
τετράμηνο ο Κανέλλος εξαπάτησε 
διάφορους έμπορους της Αθήνας 
στους οποίους εμφανίσθηκε με 
διάφορα ονόματα ισχυριζόμενος 
ότι ενεργεί εκ μέρους των κατα
στημάτων αφορολόγητων ειδών 
Dutee Free και αγόρασε κλιματιστι
κά μηχανήματα αξίας 7.200.000 
δρχ. για την πληρωμή των οποίων 
έδ ινε πλαστές επ ιταγές της Ε
θνικής Τράπεζας. Εμφανιζόμενος 
με ψευδή στοιχεία Ιο Κανέλλος) α- 
πέσηασε από έμπορο ποδηλάτων 
εμπ όρευμα συνολικής αξ ίας
5.500.000 δρχ. Σε βάρος του Κα- 
νέλλου εκκρεμούν καταδικαστικές 
αποφάσεις συνολικής ποινής φυ
λάκισης 41 ετώ ν και χρηματική 
ποινή 10.000.000 δρχ. καθώς και έ 
νταλμα συλλήψεως του 6ου Τακτι
κού Ανακριτή Πειραιά. Σε βάρος 
του Σταθάτου εκκρεμούν καταδι- 
καστικές αποφάσεις συνολικής 
ποινής φυλάκισης τριών ετών και 
εννέα μηνών και χρηματική ποινή
225.000 δρχ.

BRAZIAIANIKH ΚΟΚΑΪΝΗ
Εμποροι κοκαΐνης συνελήφθησαν 

από όνδρες της Δίωξης Ναρκωτι
κών της Ασφάλειας Αττικής ύστε
ρα από αξιολόγηση πληροφορίας 
σύμφωνα με την οποία μεγάλες 
ποσότητες κοκαΐνης εισήχθησαν 
στη χώρα μας από σπείρα που

χρησιμοποιούσε ως μεταφορείς, 
ναυτικούς. Πρόκειται για τους: α) 
Πετρόκη Στυλιανό του Εμμαν., γεν. 
1960 στα Χανιά, β) Θεοδωρόπουλο 
Γεώργιο του Αντωνίου, γεν. 1956 
στην Ωλένη Ηλείας και γ) Μαρδά 
Στυλιανό του Αχιλλέα, γεν. 1951 
στη Θήβα οι οποίοι εντοπίσθησαν 
ύστερα από συντονισμένες ενέρ
γε ιες  στην Αργυρούπολη και τη 
Βούλα. Στην κατοχή τους βρέθη
καν και κατασχέθηκαν ένα κιλό κο
καΐνη, μικροποσότητα ακατέργα
στης ινδικής κάνναβης, χρηματικό 
ποσόν 3.310.000 δρχ., ένα αυτοκί
νητο, μία μοτοσικλέτα και μια ηλε
κτρονική ζυγαριά ακρίβειας.

Από τη διερεύνηση της υπόθε
σης διαπιστώθηκε ότι την κοκαΐνη 
έστελνε από το  λιμάνι "Σάντος" 
της Βραζιλίας, ο μη συλληφθείς 
Ελληνας υπήκοος, Πατσόγλου 
Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι μόνι
μος κάτοικος Βραζιλίας. Οι ανωτέ
ρω οδηγήθηκαν μαζί με την εις βά
ρος τους σχηματισθείσα δικογρα
φία, στον Εισαγγελέα Πλημ/κων Α
θηνών.

ΑΛΒΑΝΟΙ
ΜΕ ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ
Από όνδρες του Τμήματος Δίω

ξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας 
Αττικής εξαρθρώθηκε σπείρα Αλ
βανών εμπόρων ναρκωτικών που 
διακινούσε σημαντικές ποσότητες 
ακατέργαστης ινδικής κάνναβης, 
αλβανικής προέλευσης, σε εμπό
ρους ναρκωτικών της Αθήνας και 
άλλων περιοχών της ελληνικής ε 
πικράτειας.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν οι: 
αΙ Μπιράτσης Ηλίας του Δημη- 
τρίου, γεν. το 1965 στην Αλβανία, 
άεργος, β) Τζώλης Ευάγγελος του 
Ηλία, γεν. το 1971 στην Αλβανία, 
άεργος, γ) Μπάρε Εντυ του Ζώη, 
γεν. το 1971 στην Αλβανία, άεργος, 
δ) Εργκο Ερμίρα του Φεστίμ, γεν. το 
1976 στην Αλβανία, άεργη και ε) 
Κουμπανά Ελντα του Λιρίμ, γεν. το 
1976 στην Αλβανία, άεργη.

Στην κατοχή των παραπάνω βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν 8.500 
γραμμάρια ακατέργαστης ινδικής 
κάνναβης, εννέα χειροβοβμίδες 
και ισάριθμοι πυροκροτητές ρω
σικής προέλευσης, δύο πολυτελή 
αυτοκίνητα, δύο κινητά τηλέφωνα 
και μια ζυγαριά ακρίβειας. □

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/τίνος Κούρος
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Υπηρεσιακά

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
* Υπό την προεδρία του Αρχηγού 

της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγου κ. Αθανάσιου Βασιλό
πουλου και τη συμμετοχή δύο Αντι- 
στρατήγων του Στρατού Ξηρός, 
συνήλθε το Ειδικό Ανώτατο Συμ
βούλιο και προήγαγε τον Αντιστρά
τηγο κ. Χαράλαμπο Σκίτσα στη θέ
ση του Α' Υπαρχηγού.

Στη συνέχεια, υπό την προεδρία 
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ
νομίας συνήλθε το Ανώτατο Συμ
βούλιο Κρίσεων της Ελληνικής Α
στυνομίας και έκρινε τους Υπο
στρατήγους και προήγαγε στο 
βαθμό του Αντιστράτηγου Ελ
ληνικής Αστυνομίας για την 
πλήρωση της υφιστάμενης κενής 
οργανικής θέσης τον Υποστράτη
γο Καρακωντίνο Ιωάννη τον οποίο 
τοποθέτησε στη θέση του Β' Υ
παρχηγού.

Ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη 
σταδιοδρομία τους κρίθηκαν οι Υ
ποστράτηγοι: Χατζάκης Νικόλαος, 
Λάζαρης Σπυρίδωνας, Πιτσογιάν- 
νης Παναγιώτης και Τακάκης Ιωάν
νης, οι οποίοι προήχθησαν εν απο
σ τρα τε ία  στο βαθμό του Αντι- 
στρατήγου.

* Υπό την προεδρία του Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι- 
στρατήγου κ. Αθανασίου Βασιλό
πουλου και τη συμμετοχή των δύο 
Υπαρχηγών Αντιστρατήγων Χαρά
λαμπου Σκίτσα και Ιωάννη Καρακω- 
ντίνου συνήλθε το Ανώτατο Συμ
βούλιο Κρίσεων και έκρινε τους ε ί
κοσι επτά Ταξιάρχους Γενικών Κα
θηκόντων.

Προήγαγε στο βαθμό του Υπο
στρατήγου Ελληνικής Αστυνο
μίας για την πλήρωση υφισταμέ
νων κενών οργανικών θέσεω ν 
τους Παπανδριανό Νικόλαο,’Μη- 
τρόπουλο Δημήτριο, Κουκάκη Α
ντώνιο, Χουλάκη Σταύρο και Γεωρ- 
γακόπουλο Ιωάννη.

Ως ευδοκίμως τερματίσαντες 
την σταδιοδρομία τους κρίθηκαν οι 
Ταξίαρχοΐ: Σπυριδάκης Εμμανουήλ, 
Αγγελάκης Σπυρίδωνας, Πολίτης 
Κωνσταντίνος, Παπαθεοδώρου 
Θεόδωρος, Κρυωνίδης Δημοσθέ
νης, Παπαζαφειρίου Νικόλαος, Κυ- 
μπουρόπουλος Δημήτριος, Πανου- 
σάκης Σπυρίδωνας, Συκιώ της 
Ιωάννης και Κωστανταρόπουλος 
Νικόλαος, οι οποίοι προάγονται 
στο βαθμό του Υποστρατήγου ε 
κτός οργανικών θέσεων και θα α- 
ποστρατευθούν τριάντα ημέρες 
μετά την προαγωγή τους.

* Υπό την προεδρία του Β' Υπαρ
χηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστρατήγου Ιωάννη Κσρακωντί- 
νου και τη συμμετοχή τεσσάρων Υ
ποστρατήγων της Ελληνικής Αστυ
νομίας, συνήλθε το Ανώτερο Συμ
βούλιο Κρίσεων και έκρινε τους Α
στυνομικούς Διευθυντές.

Στο βαθμό του Ταξιάρχου, για 
την κάλυψη των κενών οργανικών 
προήχθησαν οι:

Κόκκορης Απόστολος, Τρια- 
νταφύλλου Γεώργιος, Αμαξόπου- 
λος Θεολόγος, Χαλκιαδάκης Κων
σταντίνος, Εργαζάκης Ιωάννης, 
Παπαδημητρόπουλος Γεώργιος, 
Κοντογιαννίδης Θεόδωρος, Φρι- 
τζάλας Γεώργιος, Καρυπίδης Ανα
στάσιος, Ζιανίκας Κωνσταντίνος, 
Ζαφειρόπουλος Γεώργιος, Ζώης

Ευάγγελος, Ηλιόπουλος Σωτήριος, 
Κοντέας Δημήτριος και Σκαλτσάς 
Γεώργιος.

Ως ευδοκίμως τερματίσαντες 
την σταδιοδρομία τους αποστρα- 
τεύθηκαν αφού προήχθησαν στο 
βαθμό του Ταξιάρχου οι Αστυνομι
κοί Διευθυντές: Ζήκας Αθανάσιος, 
Αάγγαρης Παναγιώτης, Δουλάμης 
Ιωάννης, Γορανίτης Γεώργιος, Βα
ρελάς Δημήτριος, Τεμπέλης 
Δημήτριος, Βασταρούχας Παύλος, 
Δήμος Ν ικόλαος, Φωτάκης 
Σταύρος, Γαλατιανός Νικόλαος, 
Κλώνος Στυλιανός, Πασχάλης Βα
σίλειος, Βλάχος Αλέξανδρος, Γα- 
τσ ιός Νικόλαος, Καμπίτσας Μι
χαήλ, Τσαπάκης Ηρακλής, Ζαγκλής 
Θ εόδω ρος,Α λεξανδρόπ ουλος 
Δημήτριος, Κόκκαλης Σπυρίδων, 
Μηνασίδης Πρόδρομος, Δολιώτης 
Δημήτριος, Παϊδας Δημήτριος, Πα- 
παγεωργίου Ν ικόλαος, Κατσί- 
μπρας Χρήστος, Καραολάνης Νι
κόλαος, Πόθος Μιχαήλ, Μούζου- 
λας Γεώργιος, Στρίκος Αθανάσιος 
και Παπαδάκης Εμμανουήλ.

* Υπό την προεδρία του Β' Υπαρ
χηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστρατήγου Ιωάννη Καρακωντί- 
νου και τη συμμετοχή τεσσάρων Υ
ποστρατήγων συνήλθε το Ανώτε
ρο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε 
τους Αστυν. Υποδιευθυντές.

Στο βαθμό του Αστυνομικού 
Διευθυντή για την κάλυψη κενών 
οργανικών θέσεων, προάγονται οι:

Παντούλας Γεώργιος, Μαρινάκης 
Αναστάσιος, Ζιάκας Νικόλαος, 
Κτενίδης Ιωάννης, Αναστασίου Α
λέξανδρος, Σωτηρόπουλος Βασί
λειος, Σωτηρίου Κωνσταντίνος, 
Βγενής Παναγιώτης, Βάρσος Αθα
νάσιος, Λ ιακέας Γεώργιος, Κα- 
νιούρας Στέφανος, Σφηναρολάκης 
Ευτύχιος, Μπολομύτης Βασίλειος, 
Δνυφαντάκης Πέτρος, Θεοφιλό- 
πουλος Αθανάσιος, Καραντζίκος 
Ευάγγελος, Βλάχος Θεόδωρος, Νι- 
κόπουλος Αριστοκλής, Μηέλης 
Κωνσταντίνος, Μανιόπουλος Κων
σταντίνος, Κοκοτίνης Γεώργιος, 
Λέκκας Αναστάσιος, Αθανασόπου- 
λος Μόδεστος, Τζουμέρκα Ανδρο
μάχη, Νασιάκος Φώτιος, Μαρκά- 
κης Ιωάννης, Τσιόδρας Βασίλειος, 
Αραβαντινός Αγγελος, Μαρίνος 
Δημήτριος, Παπαευθυμίου Ηλίας, 
Χατζημιχαηλίδης Χρήστος, Λα- 
μπρινέας Αλέξανδρος, Μαργαρί
της Ιάσων, Τσάκος Σπυρίδων, Μα- 
λανδρένιας Ιωάννης, Μπασιούκας 
Δημήτριος, Αναγνωστόπουλος

Ιωάννης, Χρυσανθακόπουλος 
Ευάγγελος, Γκίτσας Αθανάσιος, Συ- 
νοδινός Ανδρέας, Νικολός Ιωάν
νης, Μπεκάκος Πέτρος, Μπαντου- 
ράκης Χαράλαμπος και Χαμαλέλης 
Αδαμάντιος.

Ο υδείς απ οστρατεύθηκε από 
τους Αστυν. Υποδιευθυντές.

* Υπό την προεδρία του Β' Υπαρ
χηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστρατήγου Ιωάννη Καρακωντί- 
νου και τη συμμετοχή τεσσάρων Υ
ποστρατήγων συνήλθε το Ανώτε
ρο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε 
τους Αστυνόμους Α'.

Στο βαθμό του Αστυνομικού 
Υποδιευθυντή για την κάλυψη κε
νών οργανικών θέσεων προάγο- 
νται ΟΙ:

Σιδέρης Σπυρίδωνας, Χριοτοφα- 
ρεϊζης Γεώργιος, Αναγνωστόπου- 
λος Αριστείδης, Γεωργιλές Ηλίας, 
Κωστάκης Τηλέμαχος, Κυριακάκης 
Ευστράτιος, Λαλίνης Ανέστης, Πι- 
τσ ιδ ιανάκης Μιχαήλ, Μπούσης 
Δημήτριος, Κοκοτσάκης Εμμα
νουήλ, Καραβιώτης Γεώργιος, Ζέπ- 
πος Παναγιώ της, Κ ελέσης 
Δημήτριος, Καραγκιοζίδης Φίλιπ
πος, Βενέσης Δημοσθένης, Γ ιαννα- 
κόπουλος Φώτιος, Παπαγεωργίου 
Δημήτριος, Ρεβελής Φώτιος, Γιαν- 
νόπουλος Ιωάννης, Κοκκίνης Γεώρ
γιος, Μόγιας Θωμάς, Βισκαδουρά- 
κης Εμμανουήλ, Μανωλόπουλος 
Χρήστος, Ζωγράφος Κωνσταντί
νος, Πανής Νικόλαος, Ζαφειρό
πουλος Παναγιώτης, Μηλιαράς 
Γεώργιος, Βελιβασάκης Νικόλαος, 
Ναζλής Βασίλειος, Δεγερμετζό- 
γλου Δημήτριος, Μπαλαμπάνης 
Ιωάννης, Σταματίου Σταμάτιος, 
Τζάνης Βασίλειος, Ράϊκος Γρηγό- 
ριος, Τσίχλης Παναγιώτης, Παττα- 
κός Θεοχάρης, Λουϊζος Ιωάννης, 
Σταθόπουλος Σωτήριος, Πλαστρά- 
κης Θεολόγος, Κυριτσάκης Εμμα
νουήλ, Αποστόλου Θ εόδω ρος, 
Λουκόπουλος Σπυρίδωνας, Τζέκης 
Κωνσταντίνος και Δελλαπόρτας 
Ιωάννης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Με την υπ' αριθμ. 6001/2/630 α

πό 9-3-1996 Απόφαση του κ. Υ
πουργού Δημόσιας Τάξης τοποθε
τούνται - μετατίθενται οι κατωτέ
ρω Υποστράτηγοι: 

Γεωργακόπουλος Ιωάννης στην 
Γ.Α.Δ.Α., ως Γενικός Διευθυντής, 
Κεραμύδας Χρήστος στη Γεν. Επι
θεώρηση Αστυνομίας Πάτρας, ως 
Γενικός Επιθεωρητής, Κουκάκης Α-
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ντώνιος στην Γεν. Επιθεώρηση Α
στυνομίας Ηρακλείου, ως Γενικός 
Επιθεωρητής, Μ ητρόπουλος 
Δημήτριος στη Γεν. Επιθεώρηση Α
στυνομίας Θεσσαλονίκης, ως Γενι
κός Επιθεωρητής, Παπανόριανός 
Νικόλαος στην Υπηρεσία Ασφά
λειας του Προέδρου της Δημοκρα
τίας όπου ήδη υπηρετεί, ως Διευ
θυντής, Πεντάρης Ευτύχιος στη 
Γεν. Επιθεώρηση Αστυνομίας Πει
ραιά, ως Γενικός Επιθεωρητής και 
Χουλάκης Σταύρος στη Γεν. Επι
θεώρηση Αστυνομίας Λάρισας, ως 
Γενικός Επιθεωρητής.

* Με την υπ' αριθμ. 6001/2/631 
από 13-3-1996 Απόφαση του κ. Υ
πουργού Δημόσιας Τάξης τοποθε
τούνται - μετατίθενται οι κατωτέ
ρω Ταξίαρχοι ως εξής: 

Μ ανουσάκης Γεώ ργιος στην 
ΕΠΑΣ. Στερεός Ελλάδος, ως Επι
θεωρητής, Κοράκης Παναγιώτης 
στην ΕΠΑΣ. Ιονίων Νήσων, ως Επι
θεωρητής, Γεωργακόπουλος Πα
ναγιώτης στη Δ/νση Αστυν. Πει
ραιά, ως Διευθυντής, Παπαδάκης 
Ιωάννης στη Δ/νση Ασφάλειας Ατ
τικής όπου ήδη υπηρετεί, ως Διευ
θυντής, Τριανταφύλλου Γεώργιος 
του Χαριλάου στη Δ/νση Αστυν. 
Δυτ. Αττικής, ως Διευθυντής, Κόκ- 
κορης Απόστολος στην ΕΠΑΣ. Η
πείρου, ως Επιθεωρητής, Τρια- 
νταφύλλου Γεώργιος του Σπυρί
δωνα στην ΕΠΑΣ. Θεσσαλίας, ως 
Επιθεωρητής, Αμαξόπουλος Θεο
λόγος στην ΕΠΑΣ. Κεντρικής Μα
κεδονίας, ως Επιθεωρητής, Χαλ- 
κ ιαδάκης Κ ω νσταντίνος στην 
ΕΠΑΣ. Κρήτης, ως Επιθεωρητής, 
Εργαζάκης Ιωάννης στην ΥΑ.ΚΑ. Α
θηνών όπου ήδη υπηρετεί, ως 
Διευθυντής, Παπαδημητρόπουλος 
Γεώργιος στη Δ/νση Τροχαίας Ατ
τικής όπου ήδη υπηρετεί, ως Διευ
θυντής, Κοντογιαννίδης Θεόδω
ρος στην ΕΠΑΣ. Ανατ. Μακεδονίας 
- Θράκης, ως Επιθεωρητής, Φρι- 
τζάλας Γεώργιος στη Δ/νση Α
στυν. Θεσσαλονίκης, ως Διευθυ
ντής, Καρυηίδης Αναστάσιος στην 
ΕΠΑΣ. Νοτίου Αιγαίου, ως Επιθεω
ρητής, Ζιανίκας Κωνσταντίνος 
στην Αστυνομική Ακαδημία, ως 
Δ ιευ θ υ ντή ς , Ζ αφ ειρόπ ουλος 
Γεώργιος στην ΕΠΑΣ. Δυτικής Μα
κεδονίας, ως Επιθεωρητής, Ζώης 
Ευάγγελος στη Γενική Αστυν. Δ/ν
ση Αττικής, ως Βοηθός Διευθυ- 
ντού, Ηλιόπουλος Σωτήριος στη 
Δ/νση Ασφάλειας Αττικής όπου 
ήδη υπηρετεί, ως Υποδιευθυντής,

Κοντέας Δημήτριος στην Α.Δ. Α- 
χαϊας όπου ήδη υπηρετεί, ως Διευ
θυντής, Σκαλτσός Γεώργιος στη 
Δ/νση Αστυν. Ανατ. Αττικής, ως 
Διευθυντής και Πλάκας Γεώργιος 
(με την υπ' αριθμ. 6001/2/630 από 
9-3-1996 Απόφαση του κ. Υπουρ
γού Δημόσιας Τάξης) στη Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης ως Γεν. Διευθυντής.

* Με την υπ' αριθμ. 6001/2/623 
Απόφαση του κ. Υπουργού Δημό
σιας Τάξης μετατίθονται, τοποθε
τούνται και μετακινούνται οι παρα
κάτω Α «πυνομικοίΔιβυθυντές: 

Αθανασόπουλος Μόδεστος στην 
ΑΔ. Βοιωτίας, ως Διευθυντής μετά 
τη λήξη της εκπαιδεύσεώς του 
στη Σ.Ε.ΘΑ., Αλμπόνης Δημήτριος 
στη Δ/νση Αμεσης Δράσης Αττικής 
όπου ήδη υπηρετεί, ως Διευθυ
ντής, Αναγνωστόπουλος Ιωάννης 
στην Α.Δ. Λευκάδας, ως Διευθυ
ντής, Αναστασίου Αλέξανδρος στη 
Δ/νση Αστυνομίας Δυτ. Αττικής, ως 
Υποδιευθυντής, Ανυφαντάκης Πέ
τρος στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής, 
ως Υποδιευθυντής, Αραβαντινός 
Αγγελος στην Υποδ/νση Μεταγ. Δι
καστηρίων Αθηνών όπου έχει δια- 
ταχθεί η απόσπασή του, Βάρσος Α
θανάσιος στην Υποδ/νση Δίωξης 
Οικονομικών Εγκλημάτων και Ε
γκλημάτων Αρχαιοκαπηλίας και Η
θών της Δ/νσης Ασφάλειας Ατ
τικής, ως Διευθυντής, Βγενής Πα
ναγιώτης στην Α.Δ. Χίου, ως Διευ
θυντής, Βλάχος Θεόδωρος του 
Γεωργίου στην Α.Δ. Σερρών ως 
Διευθυντής, Βλάχος Θεόδωρος 
του Νικολάου στη Δ/νση Πληροφο- 
ρικής/ΥΔΤ που ήδη είναι απεσπα- 
σμένος, ως Διευθυντής, Γκίτσα Α
θανάσιο στην ΥΑ.ΚΑ. Θεσσαλονί
κης όπου ήδη υπηρετεί, ως Διευ
θυντής, Δαλαμαγκίδης Αθανάσιος 
στην Α.Δ. Αλεξανδρούπολης, ως 
Διευθυντής, Ζιόκας Νικόλαος στη 
Δ/νση Αστυν. Ανατ. Αττικής, ως Υ
ποδιευθυντής, Θεοφιλόπουλος Α
θανάσιος στην ΔΙΚΑ/ΥΔΤ όπου ήδη 
υπηρετεί, Κανιούρας Στέφανος 
στην Α.Δ. Κοζάνης ως Διευθυντής, 
Καραντζίκος Ευάγγελος στη Δ/νση 
Διαχ. Υλικού/ΥΔΤ όπου ήδη υπηρε
τεί, ως Διευθυντής, Καρούμηαλης 
Κανάρης στη Δ/νση Οικον. Επιθεώ- 
ρησης/ΥΔΤ, ως Διευθυντής, Κα- 
ρυώτης Παναγιώτης στη Δ/νση Α
στυν. Ανατ. Αττικής, ως Υποδιευ
θυντής, Κοκοτίνης Γεώργιος στη 
Δ/νση Αστυν. Επιχειρήσεων Ατ
τικής, ως Υποδιευθυντής, Κου- 
ρούσης Παναγιώτης στη Δ/νση Α-

στυν. Πειραιά, ως Υποδιευθυντής, 
Κτενίδης Ιωάννης στην υπηρεσία 
ΠΣΕΑ/ΥΔΤ όπου ήδη υπηρετεί, Λα- 
μπρινέας Αλέξανδρος στη Δ/νση 
Αστυν. Αθηνών, ως Υποδιευθυ
ντής, Λέκκας Αναστάσιος στην ΑΔ. 
Κυκλάδων, ως Διευθυντής, Λια- 
κέας Γεώργιος στη Δ/νση Αστυν. 
Αθηνών, ως Υποδιευθυντής, Λια
νός Κωνσταντίνος στην Α.Δ. Α- 
χαϊας, ως Υποδιευθυντής, Μαλαν- 
δρένιας Ιωάννης στη Δ/νση Αστυν. 
Πειραιά, ως Υποδιευθυντής, Μα- 
νιόπουλος Κωνσταντίνος στη Δ/ν
ση Αστυν. Αθηνών, ως Υποδιευθυ
ντής, Μαργαρίτης Ιάσονας στο 2 ο 
Τμήμα Αστυν. Προσωπικού 
ΔΑΠ/ΥΔΤ, ως Τμηματάρχης, Μαρι- 
νάκης Αναστάσιος στην ΑΔ. Δωδε- 
κανήσου όπου ήδη υπηρετεί, ως Υ
ποδιευθυντής, Μαρίνος Δημήτριος 
στη ΔΔΑΣ/ΥΔΤ όπου ήδη υπηρετεί, 
Μαρκάκης Ιωάννης στη Δ/νση Ε
γκληματολογιών Ερευνών ΥΔΤ ό
που ήδη υπηρετεί, ως Υποδιευθυ
ντής, Μήτσης Αθανάσιος στη Δ/ν
ση Εγκληματολογικών Ερευνών ό
που ήδη υπηρετεί, ως Διευθυντής, 
Μπαντουράκης Χαράλαμπος στην 
Υπηρεσία Ασφάλειας της Βουλής 
των Ελλήνων όπου ήδη υπηρετεί, 
Μπασιούκας Δημήτριος στη Δ/νση 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης/ΥΕΛ ό
που ήδη υπηρετεί (υπηρεσία γρα
φείου), Μπεκάκος Πέτρος στη 
Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά όπου 
ήδη υπηρετεί, Μπελλής Κωνστα
ντίνος στη Δ/νση Αστυνομίας Πει
ραιά, ως Υποδιευθυντής, Μπο
λομύτης Βασίλειος στη Δ/νση Α
σφάλειας Θεσσαλονίκης, ως Υπο
διευθυντής, Νασιάκος Φώτιος στη 
Δ/νση Αντιμ. Ειδικών Εγκλημάτων 
Βίας/ΥΔΤ όπου ήδη υπηρετεί, ως 
Διευθυντής, Νικολός Ιωάννης στο 
ΕΤΕΧ, ως Διευθυντής, Νικόπουλος 
Αριστοκλής στηνΑΔ. Καβάλας, ως 
Διευθυντής, Ντίνος Δημήτριος στη 
Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά, ως Υ
ποδιευθυντής, Πάντουλας Γεώρ
γιος στην Α.Δ. Θεσπρωτίας, ως 
Διευθυντής, Παπαδόπουλος Κων
σταντίνος στη Δ/νση Τροχαίας 
Θεσσαλονίκης, ως Διευθυντής, 
Παπαευθυμίου Ηλίας στη Δ/νση 
Μελετών/ΥΔΤ όπου ήδη υπηρετεί, 
Πολυχρονόπουλος Γρηγόριος στη 
Δ/νση Ασφάλειας Αττικής/ΥΚΑ, ως 
Διευθυντής, Ρουμπής Παύλος στην 
Υποδ/νση Δίωξης Εγκλημάτων Κα
τά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Δ/ν
σης Ασφάλειας Αττικής, ως Διευ
θυντής, Ρούμπος Σταύρος στη 
Δ/νση Τεχνικών/ΥΔΤ όπου ήδη εί-

ναι απεσπασμένος, ως Διευθυ
ντής, Σκούρας Ευθύμιος στην ΑΔ. 
Ακαρνανίας, ως Διευθυντής, Σκά
ντζες Ιωάννης στη Δ/νση Αστυνο
μίας Θεσσαλονίκης, ως Υποδιευ
θυντής, Συνοδινός Ανδρέας στην 
Α.Δ. Αχαϊας, ως Υποδιευθυντής, 
Σφηναρολάκης Ευτύχιος στην ΑΔ. 
Ευβοίας όπου ήδη υπηρετεί, ως 
Διευθυντής, Σωτηρίου Κωνσταντί
νος στην ΑΔ. Πέλλας, ως Διευθυ
ντής, Σωτηρόηουλος Βασίλειος 
στη ΔΙΤΕΝΕ/ΥΔΤ, ως Διευθυντής, 
Τζιαφέτας Αθανάσιος στην Α.Δ. 
Μαγνησίας, ως Διευθυντής, Τζου
μέρκα Ανδρομάχη στη ΔΔΑΣ/ΥΔΤ 
όπου υπηρετεί, ως Διευθύντρια, 
Τζιουβέλλης Ν ικήτας στην Α.Δ. 
Χαλκιδικής, ως Διευθυντής, Τσά- 
κος Σπυρίδωνας στη Δ/νση Αστυν. 
Ανατ. Αττικής, ως Υποδιευθυντής, 
Τσιλίκας Κωνσταντίνος στη Σχολή 
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυ
νομίας, ως Διοικητής, Τσιόδρας 
Βασίλειος στη Δ/νση Ασφάλειας 
Αττικής, Χαμαλέλης Αδαμάντιος 
στη Διεύθυνση Μελετών/ΥΔΤ όπου 
ήδη υπηρετεί, Χατζημιχαηλίδης 
Χρήστος στη ΔΔΑΣ/ΥΔΤ όπου ήδη 
υπηρετεί και Χρυσανθακόπουλος 
Ευάγγελος στη Δ/νση Αστυν. Δυτ. 
Αττικής, ως Υποδιευθυντής.

* Με την ίδια Απόφαση μετατέ
θηκαν - τοποθετήθηκαν και οι πα
ρακάτω Αστυνομικοί Υποδιβυ- 
θυντές:

Αρμουτίδης Γεώργιος στην ΑΔ. 
Λέσβου ως Υποδιευθυντής, Βενι- 
ζέλος Χρήστος στο Τ.Α.Ο.Χ. ως 
Διευθυντής, Καραβιώτης Γ εώργιος 
στην Α.Δ. Ρεθύμνου ως Διευθυ
ντής, Οργαντζής Ανδρέας στην 
ΑΔ. Ροδόπης, όπου ήδη υπηρετεί, 
ως Δ ιευ θ υ ντή ς , Παπαϊωάννου 
Ιωάννης του Ευσταθίου στην ΑΔ. 
Φθιώτιδας, όπου ήδη υπηρετεί, ως 
Διευθυντής και Σφίγγας Σταύρος 
στην Α Δ  Ηρακλείου, ως Υποδιευ
θυντής.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
* Ο Αστυφύλακας Κανδηράκης 

Ιωάννης που υπηρετεί στο Α.Τ. Πει
ραιά (τηλ. 4174471 - 7519410) επι
θυμεί να μ ετα τεθ ε ί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της ΑΔ. Χανίων Κρήτης.

* Ο Αστυφύλακας Ταρτσόγλου 
Γεώργιος που υπηρετεί στο Α.Τ. 
Πτολεμαϊδας (τηλ. 0463-22889, 
23333), επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του από τις 
ΑΔ. Δράμας, Καβάλας ή Ξάνθης.
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Μόνιμες Στήλες
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

* Σύμφωνα με το από 2-2-1996 
Π.Δ. που δημοσιεύθηκε στο 23/8- 
2-1996 ΦΕΚ, τ.Γ'. τέθηκαν αυτεπάγ- 
γελτα σε αποστρατεία με το βαθ
μό του Αστυν. Δ/ντή οι Αστυν. Υ- 
ποδ/ντές Κύρκος Κωνσταντίνος 
και Σταθόπουλος Κωνσταντίνος.

* Σύμφωνα με το από 15-2-1996 
Π .Δ. που δημοσιεύθηκε στο 38/22- 
2-1996 ΦΕΚ, τ.Γ', τέθηκε σε απο
στρατεία με αίτησή του με το βαθ
μό του Αστυν. Υποδ/ντή ο Αστυνό
μος Α' Ζώτος Δημήτριος.

* Με το ίδιο Π.Δ. τέθηκαν σε α
π οστρατεία  κατόπιν α ιτήσεώ ς 
τους με το βαθμό του Αστυνόμου 
Α1, οι Υπαοτυνόμοι Α' Αλεξανδρί- 
6ης Χαράλαμπος και Δαγκούλης Α
ντώνιος.

* Σύμφωνα με το από 1-2-1996 
Π.Δ. που δημοσιεύθηκε στο 22/6- 
2-1996 ΦΕΚ, τ.Γ' τέθηκε σε απο
στρατεία με το βαθμό του Αστυ
νόμου Β' ο Υπαστυνόμος Α’ Παπα- 
νικολόου Κωνσταντίνος.

* Σύμφωνα με το από 15-2-1996 
Π.Δ. που δημοσιεύθηκε στο 38/22- 
2-1996 ΦΕΚ, τ. Η, τέθηκε σε απο
στρατεία με αίτησή του με το βαθ
μό του Υπαστυνόμου Β' ο Ανθυπα- 
στυνόμος Γιαννακόπουλος Αν- 
δρέας.

* Σύμφωνα με διάφορες Αποφά
σεις του κ. Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας τέθηκαν σε αποστρα
τεία με το βαθμό του Υπαστυνό
μου Β' οι Ανθυπαστυνόμοί: Καρα- 
νάσιος Βασίλειος και Μυλωνάς 
Ιωάννης.

* Με διάφορες Αποφάσεις του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας τέθηκαν σε αποστρατεία με 
το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι 
Αρχιφύλακες ΜΠΣ: Ακουμιανόκης 
Εμμανουήλ, Αντωνόκος Αντώνιος, 
Αρβανίτης Γεώργιος, Καρακίτσου 
Ιωάννης, Καραστογιάννης Πέτρος, 
Παπαδόπουλος Νικόλαος, Πλιάτσι- 
κας Σωκράτης, Πορφύρης Γεώρ
γιος, Τσίχλης Γεώργιος, Τσιαντάς 
Θεμιστοκλής, Τσιούνης Απόστο
λος, Σκρέτας Σωτήριος και Σταθό
πουλος Χρήστος.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα 

εκλογές για την ανάδειξη του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ενω
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Η
μαθίας κατά τις οποίες εκλέχθη
καν:

Τρίγκας Νικόλαος, Πρόεδρος, 
Καρμάτης Νικόλαος, Αντιπρόε
δρος, Μπιτόπουλος Δημήτριος, 
Γεν: Γραμματέας, Κελεσίδης Ιωάν
νης, Ταμίας, Ιωαννίδης Σπυρίδων, 
Οργαν.Γραμματέας, Δρούγκας 
Χρήστος, Μέλος και Μελιόπου- 
λος Βασίλειος Μέλος.

Αντιπρόσωποι για την Π,ΟΑΣ.Υ. ε 
κλέχθηκαν οι: Κανελλόπουλος Ανα
στάσιος, Μωυσιόδης Νικόλαος, 
Νεστορόπουλος Απόστολος, Αδα- 
μίδης Ν ικόλαος και Αβραμίδης 
Ιωάννης.

Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέ
χθηκαν οι: Παπαδημητρίου Γεώρ
γιος, Θεσσαλονικιός Γεώργιος και 
Τσαπρατζής Βασίλειος.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Η εισαγωγή κατά το εκπαιδευτι

κό έτος 1996 - 1997 θα γίνει με το 
σύστημα των Γενικών Εξετάσεων 
και πρόκειται να εκδοθεί σύντομα 
προκήρυξη διαγωνισμού για την ε ι
σαγωγή 150 σπουδαστών εξ  ιδιω
τών και αστυνομικών υποψηφίων 
(ποσοστό 50% από κάθε κατηγο
ρία) για τη Σχολή Αξιωματικών.

Επειδή όμως προς το παρόν δεν 
έχουν ρυθμισθεί ορισμένες λε
πτομέρειες για την έκδοση της 
Προκήρυξης και προκειμένου οι υ
ποψ ήφ ιο ι Α σ τυφ ύλα κες Αρ
χιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοί να 
υποβάλουν εγκαίρως Μηχανογρα
φικό Δελτίο στα Λύκεια της πε
ριοχής τους, καθορίζονται τα ακό
λουθα:

α. Ο αριθμός των εισακτέων Ιαν- 
δρών - γυναικώνΙ των ηροερχομέ- 
νων εκ των αστυνομικών υποψη
φίων θα κατανεμηθεί κατά δέσμη 
και κατά κατηγορία ως εξής:

4η ΔΕΣΜΗ: Ανδρες με σειρά ε 
πιτυχίας 31, Ανδρες ειδικών κατη
γοριών 3 και Γυναίκες με σειρά ε 
πιτυχίας 4

1 η ΔΕΣΜΗ: Ανδρες με σειρά ε 
πιτυχίας 31, Ανδρες ειδικών κατη
γοριών 3 και Γυναίκες με σειρά ε 
πιτυχίας 3

β. Δικαίωμα συμμετοχής στις Γε
νικές Εξετάσεις για τη Σχολή Αξιω
ματικών έχουν οι Αστυφύλακες, Α- 
χ ιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοί, 
άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι:

- Δεν υπερβαίνουν το 36ο έτος 
της ηλικίας κατά την 31η Δεκεμ
βρίου του έτους διενέργειας των 
εξετάσεων, δηλ. την 31 -12-1996

- Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών 
που τους επιτρέπει τη συμμετοχή 
σε εξετά σ ε ις  για την εισαγωγή 
στα Α.Ε.Ι της χώρας.

- Εχουν υγεία και άρτια σωματική 
διάπλαση, διαπιστούμενη από την 
αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ι
σχύουν κάθε φορά.

- Εχουν ευμενή πρόταση των ιε
ραρχικά προϊσταμένων τους ότι έ 
χουν τα απαιτούμενα προσόντα και 
διαγωγή.

γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Εντός του μηνάς Μαρτίου, πρέ

πει να υποβληθεί από τους ενδια
φ ερ ο μ ένο υ ς  Μ ηχανογραφ ικό 
Δελτίο στο αρμόδιο Λύκειο της πε
ριοχής τους, από όπου θα τους δο
θεί ο σχετικός Κωδικός Αριθμός Υ
ποψηφίου, ο οποίος είναι απαραί
τητος για τη συμπλήρωση των υ
πολοίπων δικαιολογητικών που θα 
υποβληθούν μετέπειτα.

Λεπτομέρειες για τη λοιπή διαδι
κασία των Γενικών Εξετάσεων (συ
μπλήρωση υπολοίπων δικαιολογη- 
τικών, ημερομηνίες υποβολής 
κ,λπ.) θα γνωστοποιηθούν με σχε
τική εγκύκλιο, η οποία θα αποστα
λεί ταχυδρομικώς μετά την έκδο
ση της Προκήρυξης.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
+ Ανθ/μος c.a. Καρούμπαλης 

Αναστάσιος. Γεννήθηκε το 1929 
στο Λυκότραφο Μεσσηνίας. Απε- 
βίωσε την 26-2-1996.

+ Αρχιφύλακας Π.Σ. Γκοτσό- 
πουλος Δημήτριος. Απεβίωσε 
την 14-2-1996.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Με την υπ' αριθμ. 242706/7/5-1 

από 19-2-1996 Π ροϊσ ταμένου 
Κ.Δ.Υ./ΥΔΤ, απονεμήθηκε "Προα
γωγή επ' ανδραγαθία" στους Αρ
χιφύλακες Ευθυμίου Αναστά
σιο και Μάντεση Νικόλαο γιατί: 
"την 2-11-1995 κατά την εκτέλεση 
δ ιατεταγμένης υπηρεσίας στην 
πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στο 
Ψυχικό, σε συμπλοκή με ένοπλο 
και επικίνδυνο για τη Δημόσια Τάξη 
και Ασφάλεια καταζητούμενο κα
κοποιό, ανδραγάθησαν έξοχα και 
εξέθεσαν τη ζωή τους σε προμε- 
σο και προφανή κίνδυνο με αποτέ
λεσμα το  σοβαρό τραυματισμό 
του πρώτου των αναγραφομένων 
αστυνομικών και τη σύλληψη του 

επικίνδυνου κακοποιού". □

Επιμέλεια:
Αρχιφύλακας Κων. Κούρος

ΤΣΙΣΜ ΕΤΖΟΓΛΟ Υ
------------------  ΣΤΟΛΕΣ ------------------
Αστυνομίας* Αεροπορίας*Στρατού* Ναυτικού 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 

ΟΛΕΣ 01 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32, 106 72 ΑΘΗΝΑ 
τηλ. 3612 651 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105, 115 26 (έναντι σχολής Αστυνομίας) 
τηλ. 6493 047, Fax 6493 046
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Μόνιμες

Η αλληλογραφία μας

□
Γ Ι Α  Τ Η Ν

Λ Χ Τ Τ Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ι Π Ι β Η Δ Τ Η Χ Η

Ε Ο  np<3e6pos του Δ.Σ. και ο Δ/vrrjs  ίο υ  Κρατικού Θεραπευτη- 
pfou Λερού, ευχαριστούν θερμά τον Αστυν. Δ/ντή κ. Γιαννα- 
δάκη κα0ώ ί και όλο to  αστυνομικό προσωπικό γ ια τη δωρεά 
ποσού evds εκατομμυρίου δραχμών npos tous ασθενείς tou 
κρατικού θεραπ ευτηρ ίου Λέρου.

Ε Ο Δ/ντής tt|s AypotiK^s Φυλακή$ Kaaadv6pas κ. Δημ. Από
σ τ ο λ ό ς ,  euxap ia te i την Ελληνική Αστυνομία και ιδ ια ίτερα 
tov  Aatuv. Δ /ντή κ. Βασταρούχα- για to  συντονισμό ς  όλη5 
επιχείρηση$- Ka0cOs και dAous tous αστυνομικού5 trjs Αστυν. 
Δ/νσκμ Χαλκιδική5, για tov  απαράμιλο ζήλο που επέδειξαν 
στην σύλληψη των επ ικ ίνδυνω ν αλβανών κρατουμένων που 
ε ίχα ν  αποδράσει πρόσφατα από to  Σω φρονιστικό κατάστη- 
μα Kaaaav6pas.

Ε Οι Πρόεδροι tou Δημοτικού Οργανισμού Νεολαία$ και Αθλη- 
ση$ Ρόδου και tou  Συλλόγου Α ναπ τύξετε Ρόδου κ.κ Κάλλι- 
atos Δ ιακογεω ργίου και Καζούλη$ Καζουλάκης αντιστοίχως, 
ε κ φ ρ ά ζ ο υ ν  ta  σ υ γ χ α ρ η τή ρ ιό  to u s  n p os  τη ν  Αστυν. 
Δ/νση Δωδεκαννήσου και ιδ ια ίτερα  npos to  Δ/τή του Τμήμα- 
tos Tpoxaias Ρόδου κ. Γ. Λέκκα, για την ενημέρωση tou Ρο- 
διακού κοινού σχετικά με την πρόληψη των τροχαίων ατυ
χημάτων στο νησί.

Ε Ο Πρόεδροί ς  Ελληνική5 Ο μο σ π ονδ ία  Χιονοδρομία5 κ. 
ricOpyos Μωυσίδη$, απευθύνει tis  θερμότερε$ ευ χ α ρ ισ τ ία  
tou  npos την Αστυν. Δ/νση Φλώρινα5 για  την ουσιαστική τη5 
βοήθεια, στο έργο ς  π ρ ό σ φ α ς  ανεύρεση$ και διάσωση$ 
τω ν χιονοδρόμων που έγ ινε κάτω από εξα ιρετικά  δυσμενείς 

κα ιρικές συνθήκες.

Ε Tis ευχαρ ιστίες του εκφ ρ ά ζε ι npos tis Αστυν. Δ/νσεις Πέλλας 
και Φλώρινα5- για τον ίδ ιο  λόγο- και ο Νομάρχη$ ndAAas κ. 
na jpyos Tdvos. ο κ. Νομάρχη$ στην ευχαριστήρια επιστολή 
του α ναφ έρει μεταξύ άλλων: "Αισθάνομαι την υποχρέωση να 
σας ευχαριστήσω, για την άμεση ανταπόκρισή σας, στο αί
τημα βοήθειας για την επ ιχείρηση διάσωση$ τω ν συνανθρώ
πων μα$ που κινδύνεψαν, λόγω  των άσχημων κα ιρ ικώ ν συν
θηκών στο Χ ιονοδρομικό κέντρο Βόρα, αναγνω ρίζοντας το 
υψηλό αίσθημα ευθύνης που σας διακατέχει".

Ε Ο κ. Ηλιόπουλθ5 Β α σ ίλ ε ς ,  Δ/ντής του Υποκαταστήματο$ Αγ. 
Κωνσταντίνου και Σ ω κ ρ ά το ε  στην Αθήνα ς  Ιονική5 Τράπε
ζας, εκ φ ρ ά ζε ι τις ευχαριστίες του προς tous δ ό κ ιμ ο ί  Α
στυφύλακες Δημ. Ντόβα και Ιωάννη Ζαφειρόπουλο οι οποίοι, 
ενώ  βρισκόντουσαν oku5s υπηρεσι-as και με πολιτική περι- 
βολή, ανταποκρίθηκαν αμέσως στο κάλεσμά του για βοήθεια 
επειδή, λ ίγ α  δευτερόλεπτα πρίν, είχε πέσει θύμα κλοπή5 
μέσα σε λεω φορείο  τη5 γραμμή$ Πολυγώνου-Καισαριανή5. 
Οι δύο Α στυφύλακες αψηφώντας tous κ ινδ ύνου , κατόρθω
σαν να συλλάβουν τον ένα από tous δύο κακοποιού5 Ρουμα- 
νική5 καταγωγή$, ο onoios, όπως αποδείχθηκε αργότερα, ε ί
χε διαπράξει και άλλε$ διάφορε$ αξιόποινε5 πράξεις.

Στήλες_______________________________

Ε Ο npdo6pos τη$ Κοινότητα$ Παλαιοχωρίου Χαλκιδική5 κ. Α
θανάσιος Καλαμπαλίκης μετά το α ίσ ιο  τέλος που ε ίχ ε  η επι
χείρηση σύλληψης του δράστη τη$ τριπλής δολοφονίας στο 
χωριό tous, ευχαρ ισ τε ί θερμά εκ μ έ ρ ο ε  όλω ν των κατο ί
κων, τον Αστυν. Δντή και όλο το προσωπικό της Αστυν. Δ/ν- 
σης Χαλκιδική5 καθώ5 και tous άνδρες του Ε.Κ.ΑΜ. που συμ
μετείχαν σ' αυτήν την αποστολή.

Ε ο  Υποσ/yos ε.α. τη5 Ελληνικής Αστυνομι-as κ. Σ. Γάκης, εκ
φ ράζε ι tis ευ χ α ρ ισ τ ία  του στον Υποστράτηγο Υγειονομικού 
κ. Αθανάσιο Χατζή, στον Υπαστυνόμο κ. Γεώργιο Λ/ιάτζιο κα- 
θώς και σε όλους τους ανώνυμους αιμοδότες του Σώματος 
για τη συμπαράστασή tous σε δύσκολη ώρα της ζωής του.

Ε Ο Πρόεδρος τη5 Σ υ ν ε τ α ιρ ισ τ ή  Καπνοβιομηχανία5 Ελλάδθ5 
Α.Ε. ΣΕΚΑΠ κ. HAias Σεϊτανίδη5, σε ευχαριστήρια επιστολή 
του που απευθύνει στο Δ/ντή και όλο το προσωπικό της Δ/ν- 
ση$ Ασφαλείας Καβάλας, μεταξύ άλλω ν αναφ έρει: "Παρακα
λώ  δεχθείτε εσεί5  προσωπικά καθώς και η υπόλοιπη δύνα
μη τη$ Δ/νσής σας, τα θερμά συγχαρητήρια για τη σύλληψη 
και παραπομπή στο αυτόφωρο των λ α θ ρ α ίτ ε  διακινούντω ν 
τσιγάρα στην Καβάλα, τόσο τη5 δική$ μας καπνοβιομηχανίας 
όσο και τω ν άλλων Ελληνικών καπνοβιομηχανιών".

Ε Ο κ. Σωτήρης Στανωτάς ευχαρ ισ τε ί θερμά τον Ανθυπαστυ- 
νόμο κ. Σανίδά που υπηρετεί στο ΤΟΤΑ Αθηνών, για τον ά
ψογο και επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε 
τροχαίο ατύχημα που συνέβη στη σύζυγό του πρόσφατα.

Ε Ο Δ/ντής του 10ού και 80ού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών κ. 
Η λ ίas Αθανασόπουλο$, ευχαρ ισ τε ί θερμά το Υπουργείο Δη
μόσιας Τάξη5 για την προσφορά του στο πρόγραμμα δεν
δροφύτευσης, διαθέτοντας υπηρεσιακά λ εω φ ο ρ ε ία  γ ια  τη 
μεταφορά των μαθητών σε συγκεκριμένε$ περιοχέ5.

Ε Η Δ/ντρια, οι καθηγητές και οι μαθητές του Λυκείου Αντιμά- 
xoias Κω, ευχαριστούν θερμά το Αστυνομικό Τμήμα Τάξης Α
ν τ ιμ ά χ ο υ -Κ ω  και ειδ ικότερα τον Υποδιοικητή κ. Ευστράτιο 
Τεσσέρη, γ ια  την ενδ ιαφ έρουσα , ουσ ιαστική και χρήσιμη 
πληροφόρηση πάνω σε θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Ε Το ΑΣ, οι εργαζόμενοι και τα μέλη του Γ' ΚΑΠΗ του Δήμου 
Πειραιά καθώς και η Δ/ντρια του 4ου Ειδικού Δημοτικού Σχο
λε ίο υ  Πειραιά κ.Δανδουλάκη Μαρία, εκφ ρά ζουν  tis  ευχαρι
στίες τους στο Διοικητή και όλο το προσωπικό του Τμήματο$ 
Tpoxaias Πειραιά γ ια  την ευγενέστατη προσφορά tous και 
tous εύχονται παράλληλα, υγεία , ο ικογενιακή γαλήνη και α
πόλυτη επ ιτυχ ία  στο δύσκολο κοινω νικό tous έργο.

Ε ο  npdodpos της Ελληνικής Λ/Ιαθηματική5 Εταιρείας κ. Νικό- 
λαο5 Α λεξανδρή5 σε ευχαρ ισ τήρ ια  επ ισ τολή  του που α
πευθύνει npos την Ελληνική Αστυνομία α ναφ έρει: "Με τη συ
γκινητική σας χειρονομία να αθλοθετήσετε φέτος με 50.000 
δρχ. tous μαθητέ$ που έλαβαν μέρο5 στην Εθνική Μαθημα
τική Ολυμπιάδα, συμβάλλετε στη διατήρηση και εν ίσχυση ε- 
vds εκπαιδευτικού θεσμού, πολύ σημαντικού γ ια  τα Ελληνό
πουλα, που έχουν ιδ ια ίτερη κλίση στα Μαθηματικά. Το ΑΣ. 
τη$ Ε.Μ.Ε. σας ευχαρ ισ ρεί και aas εύχετα ι ό,τι καλύτερο".

Ε ο  Δήμαρχο5 Σαλαμίνας κ. Αθανάσιος Μ ακρής σ υγχα ίρει εκ 
μ έ ρ ο ε  όλων τω ν κατο ίκω ν του Νησιού το Διοικητή και όλο 
το προσωπικό του Αστυν. Τμήματο$ Σαλαμίνας γ ια  την πρό
σφατη διπλή επ ιτυχ ία  που ε ίχα ν  στον τομέα των ναρκω τι
κών καθώς και στη σύλληψη λαθρομεταναστών που ε ίχα ν  
γδύσει στην κυρ ιολεξία  πολλά σπίτια  της περιοχής. □

Επιμέλεια:
Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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Μόνιμες Στήλες

Γνωρίζετε ότι III
_ί>  ns β ιομηχανικά  χώρες, η 

.j * ·  αρτηρ ιοσ κλήρω σ η (δ ιό
γκωση του αρτηριακού τοιχώμα- 
ros), efvai η βασική a irfa  για ns 
παθήσεις Γη5 στεφανιαίας αρτη- 
pfas και ns εγκεφαλ ικές θρομ
β ώ σ εις . Σ ημε ιώ νετα ι ότι, το 
1989, στην Αγγλία και στην Ουα
λία, οι θάνατοι, από ασθένεics 
του κυκλοφορικού συστήματος, 
φτάσανε στους 264.600.

πιο σπάνια ομάδα αίμα-
ros του τύπου ΑΒΟ, μια α

πό τους 14 τύπους είναι η ΑΒ η 
οποία συναντάται στ ποσοστό λι
γότερο από 3% στα βρετανικά 
νησιά. Ο πιο σπάνιοί τύπος αίμα
τ α  της Βομβάης (υπο-τύπο5 h-h) 
μέχρι σ τιγμ ή  βρέθηκε μόνο σε 
μια Τσεχοσλοβάκα νοσοκόμα το 
1961 καθώ ς κα ι σ τ 'α δ έ λ φ ια  
Τζάλμπερτ, ο αδελφός (Ρέζου$ 
δετικό) η αδελφή (Ρέζους αρνη
τικό), από τη Μασαχουσέτη των 
Η.Π.Α., όπως αναφέρδηκε το Φ ε
βρουάριο του 1968.

πιο συνηθισμένη μη με- 
έ / ιχ τ α δ ο τ ικ ή  αρρώστια είναι 

η ουλίτιδα. Πολύ λ ίγο ι άνθρωποι 
την έχουν αποφύγει. Η πιο συνη
θ ισμένη μεταδοτική αρρώστια 
στον κόσμο ε ίνα ι η οξεία  ρινο
φαρυγγίτιδα ή το κοινό κρυολό
γημα. Η πιο μολυσματική και η 
πιο θανατηφόρα αρρώστια ε ίνα ι 
ο πνευμονικός τύπος της πανώ- 
λης. Οπως αποδείχθηκε, από το 
Μαύρο Θάνατο του 1347-51 ε ίχ ε  
θνησιμότητα π ερ ίπ ου 99,99% 
και σκότωσε το 1/4 του πληθυ
σμού όλης της Ευρώπης.

μεγαλύτερης διάρκειας
περίπτωση που αναφέρ

θηκε, ανθρώπου που έζησε χω
ρίς τροφή και νερό, ε ίνα ι 18 μέ
ρες από τον Αντρέα Μίχαβετς, 18 
ετών τότε, από το Μπρέγκεντζ, 
Αυστρία, ο οποίος συνελήφθη 
και φυλακίστηκε την 1 Απριλίου 
1979, στο Αστυνομικό Τμήμα του

Χοστ στην Αυστρία κι η αστυνο
μία τον ξέχασε εντελώς. Στις 18 
Απριλίου 1979 βρέθηκε μισοπε
θαμένος χωρίς να έχει φάει ή να 
π ιε ί τίποτα!

ο 1986 ένα κοριτσάκι 2 ε- 
C /  τών, η Μίκαελ Φανκ από 

το Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα των 
Η.Π.Α., συνήλθε εντελώς αφού έ
μεινε 66 λεπτά κάτω από το νε
ρό. Το παιδάκι έπεσε σ 'ένα φου
σκωμένο ποτάμι κοντά στο σπίτι 
της, ενώ έπαιζε. Οταν τελικά την 
βρήκαν δεν ε ίχ ε  παλμούς ούτε 
χτυπούσε η καρδιά της. Η ζωή 
της σώθηκε από την πρώτη επι
τυχή μπάι πας μηχανή, για να ζε 
σταθεί το αίμα της, του οποίου η 
θερμοκρασία είχε πέσει στους 
66% F. Οι γιατροί στο νοσοκο
μείο περιέγραψαν την ώρα που 
πέρασε κάτω από το νερό, σαν 
"τη μεγαλύτερης διάρκειας βε
βαιωμένη κατάδυση".

Πανεπιστημιακή Σχολή 
& L · )  ιατρικής του Λος Αντζε

λες των Η.Π.Α., ανέφερε το Δε
κέμβριο του 1982 την περίπτω
ση μιας 24χρονης μεθυσμένης, 
αλλά νηφάλιας, η οποία αποδεί
χτηκε ότι ε ίχ ε  ένα ποσοστό 1.510 
χλγ. στο α ίμα της - σχεδόν 19 
φορές περισσότερο από το επι
τρεπτό όριο οδήγησης για την Αγ
γλ ία  (80 χλγ. οινόπνευμα ανά 
100 χλγ. αίματος) και τρεις φο
ρές περισσότερο από το φυσιο
λογικό θανατηφόρο όριο.

ο μεγαλύτερης διάρκειας 
CM σταμάτημα καρδιάς ε ίνα ι 

4 ώρες, στην περίπτωση ενός 
Νορβηγού ψαρά του Ζαν Εγκιλ 
Ρέφαστνταλ (γενν. το 1936), ο ο
ποίος έπεσε στα παγωμένα νερά 
του Μ π έρ γκεν  όταν αναπο
δογύρισε η βάρκα του στις 7 Δεκ.
1987. Μεταφέρθηκε επειγόντως 
στο κοντινό Χόκλαντ Χόσπιταλ, 
αφού η θερμοκρασία του είχε  
πέσει στους 24° C κι η καρδιά του

είχε πάψει να χτυπάει, αλλά κα- 
τάφερε να συνέλθει εντελώς α
φού συνδέθηκε με μηχάνημα 
που χρησ ιμοπ οιείτα ι συνήθως 
για εγχειρήσεις καρδιάς.

Ελέιν Εσπόζιτο, που γεν- 
< * & ν ή θ η κ ε  σ τις 3 Δ εκεμ 

βρίου 1934 στο Τάρπον Σπρινγκς 
της Φ λόρ ιν τα  τω ν Η.Π.Α., δε 
συνήλθε ποτέ μετά από μια εγ
χείρηση σκωληκοειδίτιδας που 
της έγινε τον Αύγουστο του 1941, 
όταν ήταν 6 ετών, στο Σικάγο του 
Ιλινόις. πέθανε στις 25 Νοεμ
βρίου 1978 σε ηλικία  43 ετών 
και 357 ημερών, αφού βρισκό
ταν σε κώμα για 37 χρόνια και 
111 ημέρες.

'■ jy ?  πιο οξεία όραση. Το αν- 
έ ^ Ι ζ  θρώπινο μάτι είνα ι ικανό 

να υπολογίζει τις αποστάσεις με 
αξιοσημείωτη οξύτητα, πλησιά
ζοντας τα όρια 3 και 5 δευτερο
λέπτων του κύκλου. Τον Απρίλιο 
του 1984 ο Δρ.Λεβί, από το Κο
λέγιο της Οπτικής του Πανεπιστη
μίου του Χιούστον, Τέξας, ΗΠΑ, 
προσδιόρισε επανειλημμένα τη 
θέση μιας λεπτής άσπρης γραμ
μής μέσα σε 0,85 δευτ. του τόξου. 
Αυτό ισοδύναμοί με μια μετατόπι
ση περίπου 6 χλσ. σε μια από
σταση 1,6 χλμ.

ζ " ^  ο γυμνό ανθρώπινο μάτι, 
c /  κάτω από τις καλύτερες 

συνθήκες όρασης, δηλσυγκρίνο- 
ντας μεγάλες επιφάνειες χρωμά
των με καλό φωτισμό και χρησι
μοποιώ ντας και τα δύο μάτια 
μπορεί να διακρίνει 10.000.000 
διαφορετικές επ ιφάνειες χρω
μάτων. Τα πιο τέλεια φωτοηλε- 
κτρ ικά  φασματοσκόπ ια έχουν 
μια ακριβή πιθανότητα μόνο 40% 
κι όχι περισσότερο. Το 7,5% των 
ανδρών και το 0,1% των γυναι
κών έχουν αχρωματοψία. Ο πιο 
ακραίος τύπος, η μονοχρωματική 
όραση, είνα ι πολύ σπάνια. Το υ
ψηλότερο ποσοστό της αχρωμα

τοψίας στο κόκκινο και το πρά
σινο χρώμα υπάρχει στην Τσε
χοσλοβακία και το χαμηλότερο 
ποσοστό στους Ινδ ιάνους της 
Βραζιλίας και των νησιών Φ ίτζι.

/ ( ~ \  μεγαλύτερης διάρκειας λό- 
t ^ / ξ ι γ κ α ς  ε ίν α ι αυτός του 

Τσαρλς Οσμπορν από το Αϊθον 
της Αϊόβα των Η.Π.Α., που κρά
τησε οκτώ χρόνια από το 1982 
ως το 1990. Τον έπιασε καθώς έ
σ φ α ζε  ένα  γουρ ούν ι κα ι δεν 
μπ όρεσε να β ρ ε ι θ ερ α π ε ία . 
Ζούσε, όμως, μια αρκετή φυσιο
λογική ζωή, στη διάρκεια της ο
ποίας ε ίχ ε  παντρευτεί δύο φο
ρές και ε ίχ ε  αποκτήσει οκτώ παι
διά. ο  λόξιγκάς του επανερχόταν 
κάθε ενάμισο δευτερόλεπτο και 
σταμάτησε κάποιο π ρω ί μόνος 
του, όπως ε ίχ ε  έρθει.

υπεροχή μι as ομάδας αί- 
( * V  ματος διαφέρει πολύ από 

περιοχή σε περιοχή. Σε παγκό
σμιο επίπεδο, η ομάδα 0 ε ίνα ι η 
πιο συνηθισμένη (46%). Σε μερι
κές περιοχές, όπως για  παρά
δειγμα στη Νορβηγία, υπερέχει 
η ομάδα Α.

/0̂ Τ  ο ψηλότερο όριο ήχου α- 
G r  πό ροχαλητό που έχει α

ναφ ερθεί ε ίν α ι 92 ντεσιμπέλ, 
σ την π ερ ίπ τω σ η  του Μ έλβ ιν  
Σβίτσερ ενώ κοιμόταν στο ξενο
δοχείο Σάουθ Βίου, στο Λίντχερ- 
στ της Αγγλίας. Τα μικρόφωνα ε ί
χαν τοποθετηθεί ένα μέτρο πε
ρίπου πάνω από το κεφάλι του.

/ T k  Τόμι Τζονς από το Μπρισμ- 
V - /  πέιν, στο Κουίνσλαντ, Αυ

στραλία , π έθανε τον Απρίλιο. 
του 1988 από όγκο στον εγκέφα
λο, σε ηλικία 66 ετών, αφού ε ίχε 
συλληφθεί 3.000 φορές σχεδόν, 
για οινοποσία και διατάραξη της 
κοινής ησυχίας. □
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χαμηλότερα
ασφάλιστρα

αυτοκινήτου!!!
*  Σε οηοιαδηηοτε κατηγορία (bonus -  malus) και αν είστε.

Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

παρέχουν έκπτωση έως και 20% στα ασφάλιστρα 
αυτοκινήτου για τα μέλη του Military Club.

Επιπλέον την απόλυτη ασφάλεια αυτοκινήτου,

τ η ν  ΕΘ Ν ΙΚ Η  Ο Δ ΙΚ Η  ΑΣΦΑΛΕΙΑ

με 10.000 δραχμές 

το χρόνο.

Γιατί σίγουρα... δεν μπορούμε να ο/υξήσουμε 
τις αποδοχές σας, μπορούμε όμως να

:ος ζωής σας.

Πληροφορίες: Military Club - Τηλ.: 2717 149/168 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΤΗΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ: 95.24.836, 95.25.183/4 (κα. Κουτσοδόντη)



■  ΚΩ Δ.: S6D  0 1 6 . Φωτεινότητα: 20.500 κεριά. Μήκος: 49.2 cm. Διάμετρος 4cm. Τ ιμή: α π ό  ljUXHf 15.210

Κ Ω Δ.: S6C 016 . Φωτεινότητα: 18.800 κεριά. Μήκος: 42 cm. Διάμετρος 3 cm. Τ ιμή: α π ό  15 ,300  13 .770

■  ΚΩ Δ.: S5C 016 . Φωτεινότητα: 16.800 κεριά.
Μήκος: 37.5 cm. Διάμετρος 3 cm. Τ ιμή: α π ό  14.600 13.140

■  Κ Ω Δ.: S3C 0 16 . Φωτεινότητα: 13.500 κεριά.
Μήκος: 27.5cm. Διάμετρος 3 cm. Τ ιμή: α π ό  1 3 ^ 0 0 ' 11 .970

■  Κ Ω Δ.: S2C 0 16 . Φωτεινότητα: 8.200 κεριά.
Μήκος: 22.5cm. Διάμετρος 3 cm. Τ ιμή: α π ό  lTJUMT 10.620

m Maglite Μ2Α 
Mini Φακός

Με φω τεινότητα 2 .2 0 0  κεριά  α π οτελεί  
τον ισχυρότερο  φ α κ ό  οτον κόσμ ο για  
το μ έγεθ ός του (14 .5  εκ). Με 
ρυθμ ιζόμενη  δ έσ μ η , ανοξείδω τος, 
α δ ιά β ρ ο χο ς  μ ετατρέπεται και σε 
κ>|(Κ)πήγιο σε περίπτω ση δ ια κ οπή ς  
ρεύμ ατος. Π ρ οσ φ έρ ετα ι σε 
συοκευα σία  blister, που π ερ ιέχει δύο  
αλκαλικές μ πα τα ρίες, ένα  εφ εδρικ ό  
λαμ πά κι και μία ειδική θήκη για τη  
ζώνη σας. M ade in USA.
Εγγύηση 30  χρόνια .

■  ΚΩΔ.: Μ 2Α 01Η.
Τ ιμ ή : α π ό  9 .100 8.190

Οι Κώνοι
Οι κώνοι της MAGLI 1 Ε προοαρμοζάμενοι 
σε όλα τα μοντέλα C-Ι) 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 ΚΩ Δ.: A SX X  08Β . 
Τ ιμή: α π ό  Ε79<Γ 1.611

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

/MiThita
Ο Μ ΙΛ Ο Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΚΩ Δ.: A SX X  08Β . 
Τ ιμή: α π ό  1,790^ 1
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ΚΟΥΠΟΝΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

I ΚΩ Δ.: G T SS 100Β .
Τ ιμή: α π ό  3 2 .9 0 #  2 9 .6 1 0

Leather man Tool:
Το πολυεργαλείο

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

Bushnell Κυάλια 8x40
Αν είστε λάτρεις της φύσης, των σπόρ , του κυνηγιού και τοι 
ψ αρέματος, 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 α π ό  τη N o 1 εταιρία  
παραγω γής οπτικών συστημάτων στον κόσμο, 
την BAUSCH & LOMB. Συνοδεύονται α π ό  μια όμ ορφ η  θήκη 

α π ο  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 22.90# 20.610

Maglite Μ2Α 
Mini Φακός

Με φωτεινότητα 2 .200  κεριά  
αποτελεί τον ισχυρότερο φ ακό  
στον κόσμο για  το μέγεθος του 
(14.5 εκ.). Με ρυθμιζόμενη  
δέσμη, ανοξείδω τος, α διάβροχος  
μετατρέπεται και σε κηροπήγιο  
σε περίπτω ση διακοπής  
ρεύματος. Π ροσφ έρεται σε 
συοκευασία blister, μαζί με δύο  
αλκαλικές μπαταρίες, εφεδρικό  
λαμπάκι, κλίπ στυλογράφου, 
κορδόνι, 3 έγχρω μους φ ακούς και 
μία ειδική βάση φακών.
M ade in USA. Εγγύηση 30  χρόνια.

■ ΚΩΔ.:Μ 2Α 01C.
Τιμή: από 9-400 8.190

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

Παρακαλούμε αποστείλατε το κουπόνι στη διεύθυνση: Mi-Thita Όμιλος Επιχειρήσεων,
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ /  Ειρήνης 31 β, Ν. Φάληρο, 185 47, ή στείλτε το με fax στο 48.11.321

ΤΟΥΣ ^Παρακαλώ αποστείλατέ 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: D18 - 25, D 25 - 35, D 35 - 45, D45 - 55, D55 και άνω ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέφετε το /τα  ηροϊόν/-τα που αγοράσατε σε 15 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής, στην περίπτωση που 

αλλάζετε γνώμη για οηοιονδήποτε λόγο, και εμείς θα σας επιστρέφουμε τα χρήματά σας. Επιβαρύνεστε με τα έξοδα επιστροφής, ενώ τα έξοδα αποστολής δεν εηιστρέφονται.
ΙΕ  ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ 18%

I -



Μόνιμες Στήλες

Για tis
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Τέτο ιο  αδίκημα η αρπαγή τσα
ντών - Δεν αποκτώνται.

2. Θυγατέρα του Πελίου και γυναίκα 
του Αδμητου - Γράμμα ξενικής αλ
φαβήτου - Το ύπαρχον.

3. Ακολουθεί τίτλους επιχειρήσεων 
- Αλλη ονομασία της παστερίωσης 
(αιτ.ϊ.

4. ...Αλέξιος Π 873 - 1944), γάλλος 
χειρουργός και φυσιολόγος - Αφιξη.

5. Μονάδες μέτρησης ευαισθησίας 
φιλμ - Ιταλική πόλη, που το Σεπτέβριο 
1944 καταλήφθηκε από την ελληνική 
Γ Ορεινή Τξιαρχία - Ιυναντιώνται οτα 
πρίμα.

6. Αρχή και τέλος  - Πύρινη σπάθη 
των Χερουβείμ.

7. Και εί ...μωρανθεί, κατά το ευαγγέ
λιο - Χωρίς σπορά.

8. Κατά την αρχαιότητα.,.ο χειρουρ
γός - Ηρωίδα του Ζολά (αντιστρ.).

9. Γειτονικές - Αγγλικός τίτλος ευγέ
νειας (αντ. αιτ.).

10. Νησί του Αιγαίου (αντ.) - Οριζό
ντιος, επίπεδος χώρος (αντ.).

ελεύθερες ώρες
11. Αραβικό όνομα (αντ.) - 3/6 της α

λυκής,
12. Ψ ευδώ νυμο  του λο γο τέχ νη  

Κλεάνθη Μιχαηλίδη(1849- 1923) από 
τη Μήθυμνα Λέσβου.

13. Ποιητικά στην αρχαία σήμαινε ι
σοδύναμος, όμοιος - Ομόηχό του 
σημαίνει σκύλο.

14. Μυθικός βασιλιάς των Θρακών 
που φονεύθηκε από το Διομήδη και 
Οδυσσέα (αιτ.) - Είδος σπόρ.

ΚΑΘΕΤΑ
1....Ανδρέας, καυστικότατος κεφα-

λονίτης συγγραφέας - Ανοιξη.
2. Πολύ γνωστός προφήτης - Επίση

μος ερμηνευτής των μουσουλμανι
κών νόμων (αιτ.).

3. Εντομο κολεόπ τερο - Ειδησεο- 
γραφικό πρακτορείο.

4. Αρθρο - Πολύ παλιό, γερασμένο.
5. Το σούρουπο (καθ.) - Βρίσκονται 

στον-τεκέ - Μουσική νότα.
6. Κάτοικος της πάλαι ποτέ Μεγάλης 

Ελλάδος που ζούσε στη Νότια Ιταλία 
- Το οπίσθιο και κατώτερο τμήμα του

4* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 +

2 + +

3 +

4 +

5 4·

6 + + +

7 + +

8 4* + * +

9 4* +

10 + +

11 4· + + + +

12 + +

13 +

14 + +

κεφαλιού (αντ.).
7. Το 3α αντίστροφα - Νεκρό σώμα 

ανθρώπων (αντ.).
8. Δ ε γ ε ν ν ά ε ι - Κ ο ινό τη τα  των 

Κυθήρων (αντ, αιτ.)
9. Το βλαστάρι και το στέφανο του 

νικητή (αρχ.) - Του έκανα δώρο.
10. Το γνωστό μας ήλεκτρο (με κά

ποιο αναγραμματισμό).
11. ...Μπελκάντο, μουσικό συγκρό

τημα - Εντάσσεται στα πιο σοβαρά α
δικήματα - Τα βλέπουμε στο Κιάτο.

12. Κομμάτια - Λουλούδια.
13. Ελάχιστη ποσότητα .ύλης που 

μπορεί να υπάρξει σε ελεύθερη κα
τάσταση χωρίς να χάσει τις ιδιότητάς 
της, με άρθρο - Αποδεσμεύω κατά 
κάποια έννοια.

14. Π ετυ χ α ίν ε τα ι με τα εμ βό λ ια  
(γεν .) - Κάηκε τον  Α ύγο υσ το  του 
1922.

ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ
* Δ ιάλογος δικηγόρου και πελάτη 

που κατηγορείται για κλοπή:
- Τι θα μου δώσεις αν αποδείξω την 

αθωότητά σου για την κλοπή που σε 
κατηγορούν άδικα;

- Τα μισό απ' όσα έχω κλέψει...

* Μεταξύ συζύγων:
- Τι ώρα γύρισες χθες το βράδυ;
- Στις δέκα!
- Μα εγώ άκουσα το ρολόι να χτυ

πάει μόνο μία φορά.
- Καλά, είχες την αξίωση να χτυπάει 

και τα μηδενικά;

ΛΥΣΗ
'HNdAIAlZ - ZVIIVNV Vt 'OAV

- NOIdOIAI Ο Ι 'ε 1 "VI - VIWdVUIAlZ τ ι  ΊΧ-ΖΟΝ 
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-ΙΟ - IH IO IV V IIV 'VV - >131 - Vd3UZ3 S OVV8 
-VdV3 - H i V ‘2V1 - ZOIVaVdVXZ ε Ή1ΦΛΟΙΛΙ
- 2VIVH Z  'dV3 - ZOlVdVXZVV Ί  :V13©VX

VIZVUUI-OZHdlTl ΊΜΟΙΧ
- ZOINVVViV t l  'dA - 2HiOIVV103 71 'AV 
-V - dVVNO ' l L ΊΖΙΟΙΛίν - XVZOZ Ό t 'VOdVO - 
23dOIAIO '6 ’NVNV - dHiVI '8 'ZOdOUIV - 2VVV 
7  'VIVOIAIOd - OV V 'IdU - INIlNId - VZV S 'ΖΟΙΛΙ 
-OXd3 - V3ddVXf OIMZId31ZVU - VIZ t  ’NO- d3
- ZI1ZHXVV Z  'V1H1XV - VI31ZHV' l :VllNOZIdO
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Μ Η Ν Ι Α Ι Ο  Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο  ΤΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ Υ  Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ  ΤΑΞΗΣ  

Ηρας 2Α,111 4 7 , Γαλάτσι.
Δ ιευ θ υ ν τή ς : Αστ/μος Α' Χρηστός Μακρής, Α ρ χ ισ υ ν τά κ τη ς : Αστ/μος Β' Γεώργιος Μπούρχας, Β οηθ. Α ρ χ ισ υ ν τά κτη : Ανθ/μος Κων/νος Καραγιάννης, Σ ύ ν τα ζη :  

Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας, Π.Υ. Αφροδ. Κόκκινου, Αρχ/κας Κων/νος Κούρος, Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης, Γ ρ α μ μ α τε ία : Υποστ/μος Α' Κων/νος Δανούσης, 

Π,Υ. Μαρία Κωνσταντοπούλου, Π.Υ. Μαρία Μπρακούλια, Π.Υ. Κων/νος Πλευριτάκης, Δ ια χ είρ ισ η : Π.Υ. Αν. Καραμεσίνη, Δ ιεκ π ερ α ίω σ η : Αστ/κας Γ εώργιος Κληροδέτης 

Π.Υ. Γεώργιος Βόλης, Π.Υ. Φώτιος Μακροζαχόπουλος, Φ ω τ ο γ ρ α φ ίε ς :  Αρχ/κας Μιχ. Ραφτόπουλος, Αστ/κας Αθαν. Καλούδης, Αστ/κας Ευάγγελος Παπατσίμπας. 

Τ η λ έ φ ω ν α : Δ/ντής:, Αρχισυντάκτης:, Συντάκτες:, Γραμματεία:, Διαχείριση:, Διεκπεραίωση:, Fax:.

Φ ιλ μ ς  -  Μ ο ν τά ζ  -  Εκτύπ ω ση -  Β ιβ λ ιο δ εσ ία : Π Η Γ Α Σ Ο Σ  Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η  & Ε Κ Τ Υ Π Ο Τ Ι Κ Η  Α. Ε. ,  Μπε νάκη  & Αγ.  Ν ε κ τα ρ ίο υ  - 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- προτιμάται 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.
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ΤΟΥ Π Ε Ρ Ι Ο Δ ΙΚ Ο Υ  "Α.Ε."

Π.Υ. ΤΕ Β' ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ
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Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Ν  Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν / Υ . Δ . Τ .

Π.Υ ΠΕ Α' ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΚΟΥΛΑΚΗ

Ε Ξ Ο Δ Α
Β ι β λ ι ο δ ε σ ία  - χ α ρ τ ί  - μ ο ν τ ά ζ  - ε κ τ ύ π ω σ η  

Ε π ικ ό λ λ η σ η  ε τ ι κ ε τ ώ ν  - σ υ σ κ ε υ α σ ία  . . . . 

Τ α χ υ δ ρ ο μ ικ ά  τ έ λ η  . .

Μ ι κ ρ ο δ α π ά ν ε ς  . . . .

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς  ε ν ι σ χ ύ σ ε ι ς  

Φ . Π .Α .  .

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

ι--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

[ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

•Επιθυμώ να με εγγράφετε συνδρομητή στο μηνιαίο Περιοδικό "Αστυνομική Επιθεώρηση" (Ηρας 2Α, 111 47, Γαλάτσι), για ένα 

Iχρόνο (12 τεύχη). I
[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..................................  I

I ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ...................................................................................................................................................
[ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ...............................................................................................................................................................
•ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ..................................... ΤΗΛΕΦΩΝΟ:.......................................  ΗΜ ΕΡΟ Μ ΗΝΙΑ:..................................

L
(Υπογραφή)

J
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Μνημεϊον τον ’Αθανασίου Διάκου παρά την γέφυραν τής ’Αλαμάνας. 
Ψηφιόιοτόν τής "Ελλης Βοΐλα τοποθετηθεί’ το 1963 κατόπιν παραγγε

λίας τής Τοπικής r Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων Φθιώτιδος


