


Αυτό το μήνα

□  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η
I* Αποδέσμευση Ελληνικής Αστυνομ ία ς από τη ν ευθύνη 

εκτέλεσης έρ γω ν ξένω ν προς τη ν αποστολή της . 2 1 0

Μακροχρόνια τακτική και πρακτική στην ελληνική δημόσια διοίκηση, 

από της συστάσεως του Ελληνικού Κράτους, απότοκος της αναχρονι

στικής νοοτροπίας και αντίληψης ότι οι Αστυνομικές Αρχές ήταν οι κα

ταλληλότερες και αρμοδιότερες για τη διεκπεραίωση πόσης φύσεως 

υποθέσεων, είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνσή τους με 
την εκτέλεση πλήθους εργασιών διοικητικής φύσεως, "που δεν προσι

διάζουν στην αποστολή τους και επί ζημία αυτής, με όλες τις εντεύθεν 

δυσμενείς συνέπειες".

I  Το  Οδοιπορικό μ α ς :.......................................................... 2 1 2

Πουθενά, σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου, ο Ηλιος και η Σελήνη δε 

συμβασιλεύουν τόσο αρμονικά, δε μοιράζονται τόσο ακριβοδίκαια την 

ισχύ τους, όσο επάνω σ' αυτό το κομμάτι της γης, που βρίσκεται κατα

μεσής του πελάγους και λέγεται Λέσβος.

* Παρουσίαση Υπηρεσίας: Α . Δ  Λ έ σ β ο υ ...................... 2 1 4

Η Α. Δ. Λέσβου έχει την ευθύνη αστυνόμευσης του Νομού Λέσβου, ο 
οποίος αποτελείται από τα νησιά Λέσβο, Λήμνο και Αγ. Ευστράτιο.

Η  Ιερά Μ ονή Α γίου  Ρ α φ α ή λ .............................................2 1 6
Στους μάρτυρες Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη είναι αφιερωμένη η 

Μονή στο λόφο των Καρύων, 14 χιλμ. βόρεια της Μυτιλήνης.

I  Περιορισμοί της πολιτικής ελευθερίας

κατά το ν  προσχηματισμό της πολιτικής θέλησης . 2 1 8

Πολιτικά ουδέτερες πολιτειακές λειτουργίες ή ενέργειες δεν υπάρ

χουν. Υπάρχουν κομματικά ουδέτερες λειτουργίες ή ενέργειες. Η πο
λιτική ουδετερότητα είναι ψευδώνυμο μιας τοποθέτησης απόλυτα πο

λιτικής, που εμπεριέχει, με το πρόσχημα της αξιολογικής ουδετερότη
τας, άρνηση της βάσης της δημοκρατίας.
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Η Δικαιοσύνη της Σ κ ο π ιμ ό τ η τ α ς ................................2 2 4

Η ιστορία εργάζεται για τους δικούς της σκοπούς και με τη δική της 

στρατηγική. Η ηονηρία του αδύνατου μαζί με την υπεροψία και σκλη

ρότητα του δυνατού, χάρισαν στην ανθρωπότητα μια νέα Θεότητα.

Απρίλιος ή Λ α μ π ρ ιά τ η ς ..................................................2 2 6

Ονομάστηκε έτσι από το λατινικό ρήμα "Aperio", που σημαίνει ανοίγω. 
Σε πολλά μέρη της πατρίδας μας τον ονομάζουν και "Αι-Γιώργη".

"Εκσταση": το  χάπι του θ α ν ά τ ο υ ................................2 2 8

Η εισβολή και εξάπλωση της νέας ναρκωτικής ουσίας στο νεανικό 

πληθυσμό της χώρας μας πρέπει να αφυπνίσει ολόκληρη την ελληνική 

κοινωνία απέναντι στο πρόβλημα που λέγεται Ναρκωτικά.

□ ι φυλακές μετά την... κ α τ α ιγ ίδ α ................................2 3 0

Η φυλακή ως θεσμός, παρ'όλο που κριτικάρεται, καταφέρνει να πα

ραμένει αναλλοίωτος, διαιωνίζοντας το μύθο της μοναδικής λύσης.

ί

Αστυνομική Επιθεώρηση - 2 0 6  - Α π ρίλιος 1 9 9 6



Αυτό το μήνα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Α π ρ ί λ ι ο ς  I 9 9 6

ί Ομιλος Φ ίλω ν Ελληνικής Αστυνομ ία ς Δ υ τ. Α ττικής 2 3 2

Οι Ομιλοι Φίλων Αστυνομίας έχουν προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες 
για την πρόοδο της μεγάλης αστυνομικής οικογένειας.

Από τις  εμπειρίες ενός Γερμανού τροχονόμου . . 2 3 4
Εάν η Αστυνομία απαλλασσόταν από διάφορες άλλες απασχολήσεις, 

θα κέρδιζε προσωπικό και πολύτιμο χρόνο για την εφαρμογή καλύτε

ρων μέτρων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο.

Η βία στο ζ ε υ γ ά ρ ι...............................................................2 3 6

Ολοι λίγο πολύ γνωρίζουμε το πρόβλημα της κακοποίησης της γυναί
κας. Ισως και στη διπλανή μας πόρτα να ακούσαμε κάποτε κραυγές ή 

το βουβό κλάμα, που ακολουθεί έναν άγριο ξυλοδαρμό.

ϊ  Ναυτικό Μ ο υ σ ε ί ο .......................................................... 2 4 4

Συνεχίζοντας τη "γνωριμία μας" με τα Μουσεία της Αττικής, η ματιά 

μας σταματά στη Μαρίνα Ζέας, όπου βρίσκεται το Ναυτικό Μουσείο.

I  Αερόβια άσκηση ............................................................... 2 4 6

Υπάρχουν διάφορα είδη σωματικής άσκησης, με τα οποία επιδιώκε
ται η βελτίωση της φυσικής ικανότητας. Ιδιαίτερα όμως ωφέλιμη για 
τον ανθρώπινο οργανισμό είναι η λεγάμενη αερόβια άσκηση.

β  Το οικογενειακό περιβάλλον ως παράγων αγω γής . 2 5 0

Η οικογένεια, με όλες τις επιμέρους μορφές ζωής που παρουσιάζει, 
συγκροτεί το ανθρώπινο ή κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ο άν
θρωπος επέχει θέση πομπού και δέκτη συγχρόνως.

I  Επισήμανση τρ ο φ ίμ ω ν και κ α τα να λ ω τή ς .................. 2 6 3

Το 85% των ευρωπαίων καταναλωτών, επιζητούν την εφαρμογή συ
γκεκριμένων προδιαγραφών στην επισήμανση των προϊόντων σε όλα 
τα κράτη - μέλη.

ϋ  Η ποιητική φ υσιογνω μία του  Τ. Παπατσώ νη . . . 2 6 9

■  Ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ό γ ιο ............................................................... 2 7 0

8  Μ όνιμες στήλες

■  Ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ό γ ιο ................................................................... 2 7 0

8  Μ όνιμες στήλες

Ε π ικ α ιρ ό τη τα ............................................................................ 2 3 8
Ιατρικά θ έ μ α τ α ........................................................................2 6 0

Χ ρ ο ν ο γ ρ ά φ η μ α ........................................................................2 5 2
Ιστορική ε π ιθ ε ώ ρ η σ η .......................................................... 2 5 8

Γεγονότα και σ υ μ β ά ν τ α ......................................................2 5 6
Υπηρεσιακά νέα ................................................................... 2 5 4
Α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία ........................................................................2 6 6
Γ νω ρ ίζετε  ότι ........................................................................2 6 8
Ελεύθερες ώ ρ ε ς ................................................................... 2 6 7

Το εξώ φ υλλό μας: Σπιναλόγγα Ιφωτο. Δ ΧαβότζαΙ 

Οπισθόφυλλο: Θεσσαλικό τοπίο ΙΦωτο.Αθαν. Μαρούδα, Γ'Βραβείο).
(Οι φ ω το γ ρ ά φ ο ς  είναι από τον Α ' Διαγωνισμό φ ω τογραφ ίας)
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________________________________ Νομικό θέμα________________________________

Ανατομία, Φυσιολογία και Θεραπευτική του εγκλήματος

στις σύγχρονες κοινωνίες
του Κωνσταντίνου Βουγιούκα, Ομότιμου Καθηγητή Ποινικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πέραν τω ν νέω ν μορφών εγκληματικής συμπεριφοράς και της παραλλαγής ή εζελίζεω ς παλαιοτέρων, 
σημαντικό είναι το γεγονός της εζόρσεως της εμφανίσεως ορισμένων εγκλημάτων.

Η έξαρση της εμφανίσεως ορισμένων εγκλημάτων
Μεταξύ αυτών ιδιαίτερη θέση καταλαμβάνει η εξ αμελείας εγκλη- 

ματικότης και ιδίως εκείνη η οποία ανάγεται στην τροχαία κυ

κλοφορία. Καθημερινώς -και κυρίως κατά τις ημέρες αθρόας εξό

δου από τις μεγαλουπόλεις προς την ύπαιθρο- θρηνούμε δεκάδες-δε- 
κάδων νεκρών και τραυματιών, θύματα των τροχών. Η δε χώρα μας 

συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών εκείνων οι οποίες έχουν το θλιβε

ρό προνόμιο να παρουσιάζουν, σε σχέση με τον πληθυσμό τους και τα 
κυκλοφορούντο οχήματα, από τις μεγαλύτερες συχνότητες τέτοιων 

εγκλημάτων. Χωρίς να παραγνωρίζεται η κατά τα τελευταία χρόνια αλ

ματώδης αύξηση της οδικής κυκλοφορίας, δίχως ανάλογη βελτίωση 

των συνθηκών διεξαγωγής της, είναι προφανές ότι το  βάρος της 

ευθύνης φέρει κυρίως ο ανθρώπινος παράγων. Και τούτο, επειδή η 
οδήγηση εκτρέφει σε βαθμό επικίνδυνο τον εγωισμό πολλών οδηγών 
-ιδιαιτέρως δε του Ελληνος- μέχρι σημείου ώστε να του δημιουργεί 
ψευδαίσθηση ισχύος και υπεροχής έναντι του πεζοπορούντος συναν
θρώπου, ο οποίος όμως πάλι, επιδεικνύει συνήθως αφροσύνη έναντι 
του μηχανικού αυτού μέσου και προβαίνει, ορισμένες φορές, σε επί

δειξη αλογίστου περιφρονήσεως, έχοντας την αξίωση της, παντού και 

πάντοτε, προτεραιότητος. Είναι δε προφανές, ότι η προληπτική επί

δραση της ποινής είναι εδώ σκιώδης, δεδομένου ότι όχι μόνον οι απει

λούμενες από το νομοθέτη ποινικές κυρώσεις είναι ήπιες, αλλά και οι 

απαγγελλόμενες από το δικαστή είναι συνήθως μηδαμινές σε σχέση 
προς το εγκληματικό αποτέλεσμα, όπως επίσης είναι ανάξιες λόγου οι 
επιδικαζόμενες στον παθόντα αστικές αποζημιώσεις Ιτουλόχιστον 

στη χώρα μαςΙ. Ετσι, το σημαντικό τούτο μέσο προόδου και βελτιώ- 
σεως της ποιότητος ζωής μεταβάλλεται σε όργανο ολέθρου και συμ
φοράς, ώστε ευλόγως να παρατηρείται, ότι τα θύματά του είναι περισ

σότερα εκείνων του τελευταίου μεγάλου πολέμου!
Σημαντική έξαρση σημειώνεται και στο πεδίο της χρήσεως 

ναρκω τικώ ν ουσιώ ν για μη Θεραπευτικούς σκοπούς, η οποία 

έχει καταστεί η κοινωνική μάστιγα του αιώνος μας. Δεν παρα

γνωρίζεται, φυσικό, το γεγονός ότι η σύγχρονος φαρμακολογική έ 

ρευνα και η φαρμακευτική βιομηχανία προσπαθούν να θέσουν στη διά

θεση των ιατρών νέα ψυχοφάρμακα, τα οποία καθιστούν ευχερέστε
ρη την ανακούφιση όχι μόνο των ψυχικώς πασχόντων, αλλά και όσων 
συνανθρώπων μας βρίσκονται σε κατάσταση ψυχικής υηερδιεγέρ- 
σεως, αγωνίας ή άγχους. Αν, όμως, τα μέσα αυτό αποτελούν αληθινή 

ευλογία στα χέρια του ιατρικού κόσμου, υπονομεύουν τα βάθρα της 

ανθρωπότητος και την οδηγούν σε πνευματική, ψυχική και ηθική εξα

θλίωση, όταν δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους 

και μεταβάλλονται σε αυτοσκοπό, δημιουργώντας την διαρκώς πληθυ- 
νόμενη επικινδύνως τάξη (ανηλίκων και νεαρών, κυρίως, ατόμωνΙ των 

τοξικομανών, των εξαρτημένων, οι οποίοι φθάνουν, πολλές φορές, 

μέχρι το έγκλημα για τ'αποκτήσουν. Δυστυχώς δε για τη χώρα μας, εμ

φανίζονται συνεχώς περισσότερα κρούσματα χρήσεων των ψυχο- 

φθόρων αυτών ουσιών, που μπορούν να αποδοθούν όχι μόνο στη μίμη

ση και στην αναζήτηση εντόνων συγκινήσεων ή φυγής από την πραγ

ματικότητα, αλλά και στην από το εξωτερικό εισαγωγή τους με το ο- 

λοέν διογκούμενο τουριστικό ρεύμα, στις χώρες προελεύσεως του ο

ποίου η εξόπλωση της τοξικομανίας είναι τεράστια. Εννοείται, ότι δεν 

πρέπει να μας ξεφεύγει ο ολέθριος ρόλος των εμπόρων ναρκωτικών, 

τον οποίον διαδραματίζουν ακόμη και ορισμένα κράτη όπου η παρα
γωγή και η διακίνηση τοξικών ουσιών προς το εξωτερικό προσφέρει 

πακτωλό δημοσιονομικών ωφελειών.

Θα πρέπει, επίσης, να υπογραμμισθεί η συχνότητα με την οποία τ ε 

λούνται -τόσο σε σχέση προς άλλα εγκλήματα, όσο και σε σύγκριση με 
το παρελθόν- τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και μάλιστα σε 

μια εποχή όπου τα πολιτισμένα κράτη παρέχουν τις προϋποθέσεις α- 

ποκτήσεως σωρείας αγαθών με το προϊόν της εργασίας. Μεταξύ των 
αιτίων της εξάρσεως των κρουσμάτων κλοπών και ληστειών συγκατα
λέγονται η αφθονία και η τεράστια ποικιλία των υλικών αγαθών τα ο

ποία διαθέτει η σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία, που αποτελεί πρό
κληση σε πολλά άτομα της δημιουργίας της επιθυμίας να τα απο
λαύσουν ακόπως με αθέμιτα μέσα. Ιδιαιτέρως δε έχει ανάγκη επιση- 

μόνσεως η κλοπή αυτοκινήτων, ε ίτε  για ιδιοποίηση, ε ίτε  για προσωρινή 

ΧΡήση.

Παραλλήλως, ανθούν και μαστίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες -και κυ

ρίως στις μεγαλουπόλεις- η εκβίαση στην οποία ο δράστης επωφε

λείται από τις αδυναμίες ή τα ηθικό συνήθως ολισθήματα των θυμάτων 
του, η απάτη, η οποία αποτελεί κατά βάθος, εκμετάλλευση της ευπι- 

στίας, της αφελείας, ή της καλής πίστεως των εξαπατωμένων, τα α- 

γορανομικά αδικήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από την τάση φι

λοκέρδειας των ασχολουμένων κατ'επάγγελμα με την προσφορά αγα

θών ή υπηρεσιών. Αλλά και η ίδια οικονομική ευημερία οδηγεί ορισμέ
νους ανθρώπους στην αναζήτηση γενετη σ ίω ν απολαύσεων δια 
της εγκληματικής οδού, με επακόλουθο να αυξάνουν τα εγκλήματα 

κατά των ηθών. Τέλος, ο κλονισμός των ηθικών αξιών ο οποίος διακρί

νει την εποχή μας, προκαλεί την τέλεση  εγκλημάτων κατά της δι
καιοσύνης ίόπως λ.χ. η ψευδορκία και η ψευδής καταμήνυση) και 
κατά της τιμής Ιόπως π.χ. η εξύβριση και η δυσφήμηση) κ.ό.

Τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης εγκληματικότητας
Στο χώρο της μορφολογίας και φυσιολογίας του εγκλήματος εμπί

πτει και η αναζήτηση των χαρακτηριστικών της συγχρόνου εγκληματι

κότητας σε σχέση με εκείνη του παρελθόντος. Ετσι, στα πλαίσια των 

πρωτογόνων κοινοτήτων όπου κυριαρχούν τα ένστικτα της αναπαρα
γωγής και της αυτοσυντηρήσεως, τελούνται, συνήθως, εγκλήματα 
βίας. Την άγρια φύση του ανθρώπου μετέβαλε σε μεγάλο βαθμό η πο

λιτιστική του εξέλιξη. Ο παραμερισμός της μαγείας από τη θρησκεία 
επέδρασε σημαντικό στην εξημέρωση των ηθών του και η βαθμιαία 

πνευματική του άνοδος άλλαξε πολύ τον τρόπο ζωής του και τη στάση 
του προς τον πλησίον του. Ο άκρατος εγωισμός του περιορίσθηκε και 
επέτυχε τη χαλιναγώγηση των ενστίκτων του.
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Νομικό Θέμα

Δεν είναι πια "λύκος έναντι λύκων", αλλά μέλος μιας οργανωμένης 

πολιτείας στους κόλπους της οποίας υπάρχει αλληλεξάρτηση, αλληλε

πίδραση και υποχρέωση σεβασμού των εννόμων αγαθών των συναν

θρώπων του, σύμφωνα με τις υπαγορεύσεις (απαγορεύσεις - επιτα

γές! των δικαιικών κανόνων. Ετσι, χωρίς να εκλείψει το στοιχείο της 

βίας, τούτο υποχωρεί με την πάροδο του χρόνου για να παραχωρήσει 

τη θέση του στο στοιχείο της πανουργίας και της δολιότητος. Η σω

ματική δύναμη δεν έχει πια την παλιά αίγλη της επειδή κυριαρχεί η 

πνευματική δύναμη. Το πνεύμα και όχι τα ένστικτα κατευθύνουν τα λό
για και τα έργα του ανθρώπου.

Παρ'όλα αυτά, κατά τα τελευταία χρόνια σημειώνεται αναβίωση και 

τεράστια εξάπλωση της χρήσεως βίας σε παγκόσμια σχεδόν κλίμακα. 

Είναι δε γνωστό, ότι οι σχετικές αντιδράσεις του κοινού δεν είναι πα

ντού και πάντα οι ίδιες, δεδομένου ότι αποτελούν συνάρτηση κόσμο - 

θεωρητικών αντιλήψεων και του πολιτικού συστήματος προς το οποίο 

πρόσκειται τούτο, κυμαινόμενες μεταξύ αγανακτήσεως οργής, αλλά 
και συγγνώμης (αν όχι επαίνου). Στο πεδίο των βιαίων εκδηλώσεων της 

εποχής μας, που φθάνουν μέχρι της τρομοκρατίας και του αναρχι

σμού, οι πιο χαρακτηριστικές είναι, πέραν της αεροπειρατείας, οι επι

θέσεις εναντίον αεροδρομίων, χώρων εργασίας, καθημερινών συναλ
λαγών, ψυχαγωγίας, ξενοδοχείων κ.ά„ χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι 
εκτός από τα άτομα ή ομάδες ατόμων κατά των οποίων ευθέως στρέ

φονται, κινδυνεύουν, σοβαρώς και οι αθώοι.

Στην αναζήτηση των αιτίων της σε παγκόσμια κλίμακα εκδηλούμενης 

τρομοκρατικής δρόσεως επιδόθηκε ήδη από ετών η Γενική Συνέλευση 

του Ο.Η.Ε, η οποία κατέληξε, μεταξύ άλλων, στη διαπίστωση ότι επί του 
προκειμένου διεθνής αλληλεγγύη παρουσιάζεται ασθενέστερη από ό

σο ήταν κατά τη σύναψη των περί αεροπειρατείας διεθνών συμφω
νιών της Χάγης και του Μόντρεαλ. Η διεθνής δε παθητικότης αυτή κα
τέστησε ακόμη περισσότερο αναγκαία την ανάληψη δρόσεως στους 

κόλπους του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο προ εικοσαετίας, πε

ρίπου, είχε καλέσει τα κράτη - μέλη του Ιστα οποία καταλέγεται και η 

χώρα μαςΙ, να επικυρώσουν επειγόντως τις συμβάσεις αυτές, να ορί

σουν από κοινού την τόσο στασιαζόμενη έννοια του "πολιτικού ε 

γκλήματος", να καθορίσουν ενιαία ευρωπαϊκή στάση ως προς την κα

ταπολέμηση της τρομοκρατίας και να συγκαλέσουν ανυπερθέτως ε ι

δική διάσκεψη των υπουργών των εσωτερικών ή της δημοσίας τά- 

ξεως, ενόψει της ανάγκης λήψεως μέτρων προλήψεως τρομοκρατι

κών ενεργειών.

Είναι, όμως, αλήθεια, ότι δεν απουσιάζουν και οι σκεπτικιστές επί ό

λων αυτών των διαπιστώσεων και υποδείξεων. Συγκεκριμένως, σύμ
φωνα με έκθεση που είδε το φως της δημοσιότητος περί τα τέλη του 

έτους 1972, σχετική με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία, 
Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία και Σουηδία, δεν υπάρχει θετική απόδειξη περί 

γενικής αυξήσεως των εγκλημάτων βίας Ισε σχέση προς το γενικό πο

σοστό αυξήσεως της εγκληματικότητος). Ετσι, ενώ στις χώρες αυτές 
σημειώνεται (κατά την εποχή εκείνη! αύξηση των ληστειών, των σωμα
τικών βλαβών και των βιαιοτήτων κατά της δημοσίας τάξεως, αντιθέ- 

τως παρουσιάζουν σχετική μείωση η ανθρωποκτονία και τα δια βίας 
πραττόμενα εγκλήματα κατά της γενετησίου ηθικής. Επισημαίνεται, ε 

πίσης, το γεγονός, ότι η επιστημονική ανάλυση της βίας στα εγκλήματα 

συνδέεται με πολλά και πολύπλοκα προβλήματα, τα οποία προσιδιά

ζουν σε αυτή δηλ. ο ρόλος του ενστίκτου, η σημασία του περιβάλλο
ντος, οι κοινωνικές συνθήκες καίτα ψυχικά συμπλέγματα. Η εκδηλου- 

μένη δε στη δημοσία γνώμη ανησυχία ενώπιον της παρατηρουμένης 

"ανόδου της βίας", αποδίδεται, εν μέρει, στην εκ μέρους των μέσων 
μαζικής ενημερώσεως διδόμενη ερμηνεία σε ορισμένα συνταρακτικά 
συμβάντα, όπως είναι οι ληστείες, οι αεροπειρατείες και η ομηρία.

Αναγνωρίζεται, όμως, τελικώς, ότι ο χαρακτηρισμός των εγκλημά

των, η ποινική διαδικασία, οι αστυνομικές εκθέσεις και οι στατιστικές 
μέθοδοι διαφέρουν τόσο πολύ από χώρας σε χώρα, ώστε οι στατιστι
κές να μην παρέχουν ακριβή ένδειξη των πραγματικών διαφορών οι ο

ποίες υπάρχουν στην κοινωνική συμπεριφορά και την πρακτική των 

ποινικών δικαστηρίων τα δε στοιχεία που απεικονίζουν σε σχέση με τη 

βαρύτητα και τις συνθήκες τελέσεως των εγκλημάτων είναι ελάχιστα.

Τα χαρακτηριστικά τω ν εγκληματούντων
Ας αφήσουμε, όμως, τα εγκλήματα, για να ιδούμε και τους εγκλημα- 

τούντας, χαρακτηριστικά των οποίων αποτελούν σήμερα η ανηλικότης, 
η θρασύτης, η υποτροπή στο έγκλημα και η συγκρότηση κακοποιών ε 
νώσεων (γνωστών ως συμμοριών).

α) Ειδικότερα, ως προς τους ανηλίκους, επιστημονικές έρευνες στο 

Πόρτο - Ρίκο κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι κυρίως τα σχολικώ ς α

προσάρμοστα παιδιά εκτρέπονται με την πάροδο του χράνου 
σε αντικοινωνική ή και εγκληματική ακόμη συμπεριφορά. Οι Ε

γκληματολογίας δε Σχολές της Ρώμης και του Χάρβαρτ έχουν διαπι

στώσει από πολλών δεκαετιών -κατόπιν πολυχρονίου ερεύνης- ότι 

ήδη από της παιδικής ηλικίας είναι δυνατή η διάγνωση της προδιαθέ- 

σεως προς μία τέτοια συμπεριφορά. Αν, επομένως, γίνει εγκαίρως η 

διαπίστωση αυτή και ληφθούν τα προσήκοντα μέτρα αναμορφώσεως 

των βεβαρυμένων με τη δυσμενή αυτή πρόγνωση ανηλίκων, ο αριθμός 
των κοινών εγκληματιών θα εμειώνετο ταχύτατα.

β) Αλλο χαρακτηριστικό πολλών εγκληματιών, και μάλιστα μετεφη- 
βικής ή νεαρός ηλικίας, είναι η θρασύτητα και η προκλητικότητα 

έναντι της κοινωνίας, εκδηλουμένη κυρίως κατά την τέλεση των ε 

γκλημάτων της απλής σωματικής βλάβης, της εξυβρίσεως, της αφαι- 

ρέσεως ξένου μεταφορικού μέσου ή της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. 
Πρόκειται πέρί των λεγομένων κρουσμάτων "τεντυ-μποϊσμού", προς 
αντιμετώπιση των οποίων και η χώρα μας είχε ήδη από του 1959, προ- 

βεί στη θέσπιση ειδικού νόμου (για να καταργήσει πολλά χρόνια αργό

τερα (το 1983! ως αποτυχόντα στην πράξη, αφού οδηγήθηκαν στο ε ι
δώλιο του κατηγορουμένου ακόμη και ιερείς!).

γ! Τρίτο κατά σειρά χαρακτηριστικό της συγχρόνου εγκληματικότη

τας αποτελεί η υποτροπή, η οποία ολοέν αυξάνεται, αποδεικνύοντας 

την επικινδυνότητα του δράστου Ιεξελισσομένου, κατ'αυτόν τον τρό
πο, σε καθ'έξη και κατ' επάγγελμα εγκληματία! και, σε τελική ανάλυση, 

την αποτυχία του ισχύοντος ποινικού συστήματος να την αντιμετωπί
σει αποτελεσματικώς. Το βάρος της επί του προκειμένου ευθύνης φ έ

ρει ο μηχανισμός της ποινικής δικαιοσύνης (από των διωκτικών του ε 

γκλήματος αρχών μέχρι της εκτελέσεως των καταδικαστικών αποφά

σεων!, ο οποίος -κινούμενος σε μη εκσυγχρονισμένα νομοθετικά πλαί

σια- αδυνατεί να παρακολουθήσει τις κοινωνικό - οικονομικές εξελ ί

ξε ις  της εποχής μας. Στο υπερσύγχρονο οπλοστάσιο των εγκλημα
τιών αυτών συνεχίζει να αντιπαραθέτει πεπαλαιωμένα μέσα κοινω
νικής αμύνης κατά του εγκλήματος.

δΙ Τέλος, το περισσότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα της συγχρόνου 
εγκληματικότητος είναι η τρ ομ οκρ α τία  και το  ο ργα νω μ ένο  έ 

γκλημα, υπό μορφή συμμοριών, η κακοποιός δράση των οποίων ανα

πτύσσεται σε διεθνή, συνήθως κλίμακα και συνδέεται με την εμπορία 
ναρκωτικών και όπλων, βαρύτατα οικονομικά εγκλήματα, κ.ο.κ. Ενδειξη 

δε της επί του προκειμένου κινητοποιήσεως της διεθνούς κοινότητος 
είναι και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την καταστολή της τρομοκρατίας 

του 1917 (που ακύρωσε το 1988 και η Ελλάς!. □

* Το κείμενο αυτό αποτελεί το δεύτερο μέρος μελέτης του κ. 
Καθηγητού. Στο επόμενο τεύχος η συνέχεια και το  τέλος.
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______________________________ Θεσμικές αλλαγές______________________________

Αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας
από την ευθύνη εκτέλεσης έργων ξένων προς την αποστολή της

Μακροχρόνια τακτική και πρακτική στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, 
από της συστάσεως του Ελληνικού Κράτους, 

απότοκος της αναχρονιστικής νοοτροπίας και αντίληψης ότι οι Αστυνομικές Αρχές 
ήταν οι καταλληλότερες και αρμοδιότερες για τη διεκπεραίωση πόσης φύσεως υποθέσεων, 

είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνσή τους με την εκτέλεση πλήθους εργασιών διοικητικής φύσεως, 
"που δεν προσιδιάζουν στην αποστολή τους και επί ζημία αυτής, με όλες τις εντεύθεν δυσμενείς συνέπειες".

Η τακτική αυτή, ενώ θα μπορούσε να έχει κάποιο δικαιολογητικό λό

γο, κατά το απώτερο παρελθόν, όταν οι πλέον οργανωμένες και απο

κεντρωμένες κρατικές υπηρεσίες ήταν εκείνες των Σωμάτων Ασφα

λείας, στη σύγχρονη εποχή, με την παρρόλληλη όξυνση ή την εμφάνιση 

νέων αστυνομικών προβλημάτων, ασφαλώς, και δεν δικαιολογείται. Ε

πιπλέον, δεν συνάδει και προς τη σύγχρονη πολιτικοκοινωνική και πο

λιτιστική αντίληψη για την αντιμετώπιση συναφών ζητημάτων, τόσο 

στη Χώρα μας όσο και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Εξάλλου, 

κατά κανόνα, υπάρχουν αρμοδιότερες και καταλληλότερες αρχές και 

φορείς, καθώς και προσφορότερες λύσεις, για τη διεκπεραίωση πα

ρομοίων έργων.

Δεν παραλείπεται, να σημειωθεί, ότι η ενασχόληση της Ελληνικής Α

στυνομίας και του προσωπικού της με έργα που δεν προσιδιάζουν 

στην αποστολή της, όπως αυτή προσδιορίζεται στον Οργανισμό της, 

απορροφά μεγάλο μέρος του προσωπικού και το αποπροσανατολίζει 
από την αποστολή του, διασπά τη συνοχή της Υπηρεσίας, δυσχεραίνει 

τον αστυνομικό σχεδίασμά και παρακωλύει την ικανοποίηση του κοινού 

και μόνιμου αιτήματος των Πολιτών και της Πολιτείας, για πληρέστερη 

ασφάλεια και αποτελεσματικότερη προστασία. Η "πολυπραγμοσύνη” 
αυτή των Αστυνομικών Αρχών βλάπτει, πολλές φορές, και το κύρος 
τους, μεταξύ των Πολιτών, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις.

Ενόψει της πραγματικής αυτής κατάστασης, στα πλαίσια της κυβερ

νητικής πολιτικής για το συνολικό εκσυγχονισμό του Σώματος της Ελ

ληνικής Αστυνομίας και με σκοπό την ανακοπή της τόσης, που επικρα
τ ε ί μεταξύ των Υπουργείων και Οργανισμών, για την ανάθεση στις Α

στυνομικές Αρχές διαφόρων έργων, που δεν προσιδιάζουν στην απο
στολή τους, όπως αυτή καθορίζεται στο Νόμο και στους Αστυνομι

κούς Κανονισμούς, θεσπίστηκαν οι εξής διατάξεις:
α. Αρθρο 18 παρ. 2 ν. 1481 /1984 (Φ.Ε.Κ. A ' -  1 52)

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης εκτελούν μόνον έργα 
που σχετίζονται με την οποστολή του, όπως την καθορίζει ο Νόμος και 

ο Εσωτερικός Κανονισμός.
β. Αρθρο 18 παρ. 7 ν. 1481/1984, όπως αυτή αντικαταστά- 

θηκε με την παρ. 1 του άρθρ.34 ν. 2168/1993 (Φ.Ε.Κ. A ' -  147)

Η Ελληνική Αστυνομία εκτελε ί μόνον τα έργα που προβλέπονται από 

δ ιατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφά
σεων, τα σχέδια των οποίων έχουν προσυηογραφεί από τον Υπουργό 

Δημόσιας Τάξης.
γ. Αρθρο 34 παρ. 2 ν. 2168/1993 (Φ.Ε.Κ. Α ' -  147/3-9-1993)

Εργα που ανατέθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία, έστω και προσωρινά, 

με διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφά

σεων, τα σχέδια των οποίων δεν έχουν προσυπογράφει' από τον Υ

πουργό Δημόσιας Τάξης, δεν εκτελούνται, εφόσον δεν διατηρηθούν 
σε ισχύ με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του 
κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, οι οποίες εκδίδονται, εφάπαξ, ε 

ντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους, από της δημοσιεύσεως 

του παρόντος νόμου. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί μέ
χρι τρεις μήνες, εφάπαξ, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

Με την τελευταία διάταξη επιχειρήθηκε, για πρώτη φορά, η αναδρο
μική εκκαθάριση περιπτώσεων έργων που είχαν ανατεθεί στην Ελλη

νική Αστυνομία, με στόχο τη διατήρηση μόνον εκείνων που ενδείκνυται 

ή επιβάλλεται η εκτέλεσή τους από Αστυνομικές Αρχές, λόγω της 

φύσεως της αποστολής τους. Στα πλαίσια αυτό και ύστερα από συ

νεργασία με τα άλλα Υπουργεία, κατά την οποία αντιμετωπίστηκε και η 
αντίθεσή τους για την απεμπλοκή της Ελληνικής Αστυνομίας από την ε 

κτέλεση έργων αρμοδιότητάς τους, εκδόθηκαν στο παράρτημα εγκυ
κλίου διαταγής αποφάσεις, με βάση τις οποίες διατηρούνται μόνο όσα 

έργα ενδείκνυται και επιβάλλεται να εκτελούνται από τις Αστυνομικές 
Αρχές.

Επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας για την ε 

κτέλεση έργων που ανάγονται στην αποστολή της, όπως αυτή καθορί

ζετα ι στον οργανικό νόμο και τους κανονισμούς Ιν. 1481/1984, π.δ. 
582/1984 κ.λπ. I δεν θίγεται, ανεξάρτητα από την προσυπογραφή ή μη 

των σχεδίων των σχετικών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υ

πουργικών αποφάσεων και από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και την 

τυπική διατήρηση της ισχύος των διατάξεων και των έργων με τη δια
δικασία του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 2168/1993.

Ομως, η Ελληνική Αστυνομία δεν δικαιούται να εκτελε ί έργα που ανα
τέθηκαν σ'αυτή πριν από την έκδοση του ν. 2168/1993, με διατάξεις 

νόμων και κανονιστικών πράξεων, τα σχέδια των οποίων δεν έχουν 

προσυπογράφει' από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και των οποίων δεν 

διατηρήθηκε η ισχύς κατά τη διαδικασία έκδοσης των κοινών υπουργι

κών αποφάσεων του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 2168/1993, εφόσον τα 

έργα αυτό δεν ανάγονται στην αποστολή της. Σχετική είναι η υπ'αριθμ. 

345/1995 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η ο
ποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης.

Συμπερασματικά, η Ελληνική Αστυνομία εκ τελε ί τα έργα που 

ανάγονται στην αποστολή της, όπως αυτή καθορίζεται στον 
οργανικό της νόμο. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται και όσα 
προβλέπονται από διατάζεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων 

και υπουργικών αποφάσεων, τα σχέδια τω ν οποίω ν προσυπο
γράφ ονται από τον Υπουργό Δημ. Τάξης, καθώς και τα έργα 
που προβλέπονται από διατάξεις τω ν οποίων διατηρήθηκε η ι

σχύς με την έκδοση τω ν κοινών υπουργικών αποφάσεω ν, κα- 

τ'εφ αρμογή του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 2168/1993.

Προσυπογραφέντα από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης θεωρούνται 

και τα σχέδια νόμων και κανονιστικών πράξεων που φέρουν την υπο

γραφή του Υπουργού που ασκούσε εκάοτοτε τις αρμοδιότητες δημό
σιας τάξης (κυρίως του Υπουργού ΕσωτερικώνΙ, καθώς και συλλογικά 

των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αστυνομική  Επιθεώρηση - 2 1 0  - Α π ρίλιος 1 9 9 6



θεσμικές αλλαγές

Εκτός των ανωτέρω και σύμφωνα με την 345/1995 γνωμοδότηση 

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η Ελληνική Αστυνομία υπο- 

χρεούται να εκτελε ί έργα τα οποία ανατίθενται σ'αυτή με διατάξεις 
νόμων που εκδίδονται μετά τη δημοσίευση του ν. 2168/1993, ανεξάρ

τητα από την προσυπογραφή των σχεδίων τους ή μη από τον Υπουργό 

Δημόσιας Τάξης. Επίσης, αν, μετά τη δημοσίευση του ν. 2168/1993, νό

μος, ανεξάρτητα από την προσυπογραφή ή μη του σχεδίου του από 

τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, περιέχει ρητή εξουσιοδοτική διάταξη 

που επιτρέπει την ανάθεση έργων στην Αστυνομία, με την έκδοση 

προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων, οι κανονιστικές 

αυτές πράξεις είναι ισχυρές, έστω και αν τα σχέδια αυτών δεν έχουν 
προσυπογράφει από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και συνεπώς τα έρ

γα που ανατίθενται στις Αστυνομικές Αρχές, με τις πράξεις αυτές, 

πρέπει να εκτελούνται.

Σημειώνεται ότι η θέσπιση και εφαρμογή των διατάξεων για την α

ποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από την ευθύνη εκτέλεσης έρ
γων ξένων προς την αποστολή της, δεν αναιρεί την υποχρέωση των Α
στυνομικών Αρχών, που απορρέει από τις διατάξεις των άρθρων 159, 

160,161 και 162 του π.δ. 141/1991 "Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρε

σιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης" 
ΙΑ' - 58), για την παροχή νόμιμης συνδρομής σε άλλες κρατικές αρχές 

και κρατικά όργανα, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και για 

την επιβολή του Νόμου, καθώς και σε ιδιώτες των οποίων προσβάλλο

νται τα δικαιώματά τους. Στις περιπτώσεις, όμως αυτές, οι Αστυνομι

κές Αρχές περιορίζονται στην παροχή συνδρομής, υπό τις προϋποθέ

σεις του Νόμου, ενώ με την κύρια φροντίδα και ευθύνη της εκτέλεσης 

του έργου επιφορτίζονται οι καθύλην αρμόδιες αρχές και φορείς. Το

νίζονται ιδιαίτερα, οι περιπτώσεις συνδρομής στις Υπηρεσίες του Υ

πουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά τη διενέργεια 
των γενικών εξετάσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, στις στρα

τιωτικές αρχές για τη συνοδεία μεταφοράς πυρομαχικών εκτός στρα

τιωτικών περιοχών, καθώς και στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτι
σμού σε υποθέσεις διάσωσης και συντήρησης αρχαιοτήτων και μετα

φοράς αρχαίων αντικειμένων από τα τελωνεία εισαγωγής στις Εφο

ρείες Αρχαιοτήτων και αντίστροφα προκειμένου να εξαχθούν.
Τέλος, γνωρίζεται ότι, οι προσπάθειες του Υπουργείου Δημό

σιας Τάξης για την αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας α

πό την ευθύνη εκτέλεση ς ξένω ν έργω ν δεν εξαντλούνται με 

τη ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ω ν  δ ια τά ξ ε ω ν  το υ  ά ρ θρ ου  34 το υ  ν. 

2168/1993. Ηδη, στα πλαίσια της Επιτροπής Θεσμών, επιδιώκεται η 

αποδέσμευση από έργα όπως, η επίδοση ποινικών δικογράφων, η εξω
τερική φρούρηση φυλακών και σωφρονιστικών καταστημάτων, η ε 
κτέλεση αποφάσεων και η επίδοση εγγράφων που προβλέπονται από 
αναχρονιστικές διατάξεις. Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της Ελ

ληνικής Αστυνομίας προς την κατεύθυνση της αποδέσμευσης από την 

ευθύνη εκτέλεσης έργων που δεν προσιδιάζουν στην αποστολή της, 

όπως αυτή ορίζεται από τους οργανικούς της νόμους, αποτελεί μόνι

μο και σταθερό στόχο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ 
από την ευθύνη των οποίων αποδεσμεύεται η Αστυνομία

α. Εργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσω τερικώ ν,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

II) Στάθμευση και φύλαξη κρατικών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων 
του δημόσιου τομέα στις Αστυνομικές Υπηρεσίες και έλεγχος των ο- 

δηγούντων αυτά, με εξα ίρ εσ η  μόνο όσα περιλαμβάνονται στην 
5750/32572/1994 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυ
βέρνησης και Δημόσιας Τάξης ΙΒ' - 8941.

12) Χορήγηση βεβαιώσεων σε περιπτώσεις μη συμμετοχής σε ψηφο

φορίες εκλογών, λόγω αποστάσεων (π.δ. 353/1993 και πδ. 92/1994).
13) Εκδοση αδειών ταφής νεκρών Ιάρθρα 35 &36 ν. 344/19761.

β. Εργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας

I I ). Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης διαμονής για την παραχώρηση δη

μόσιας δασικής έκτασης Ιάρθρο 3 π.δ. 1144/1980).

(2) Συμμετοχή στη γνωμοδοτική επιτροπή για τη χορήγηση άδειας 

λειτουργίας νεκροταφείου μικρών ζώων (άρθρο 2 π. δ. 307/1990, 
Φ.Ε.Κ. Α' - 127).

13) Απομόνωση και θανάτωση χοίρων σε επιζωοτίες Ιπ. δ. 67/1980 και 
άρθρο 15 Π.δ. 247/19841.

γ. Εργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας

II) Χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας στους υποψήφιους για 

εισαγωγή στις Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές Νοσηλευτικές Σχολές 

Ιάρθρο 1 π.δ. 251/1993, Φ.Ε.Κ. A' -111).

121 Χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας για διορισμό γιατρών 

στο Εθνικό Σύστημα Υγείας Ιάρθρο 27 ν. 1397/1983, Φ.Ε.Κ. Α' -143 σε 

συνδυασμό με τη Δ2β/ΟΙΚ. 7904/1985 απόφαση του Υπουργού Υγείας 
και Πρόνοιας Φ.Ε.Κ. Β' - 241 /  ΚΑΙ Κ.ΥΑ. 1273/1986, Φ.Ε.Κ. Β' - 856).

δ. Εργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού

11) Εκδοση βεβαίωσης, από την οικεία Αστυνομική Αρχή, για τη γρα- 
φειακή εγκατάσταση τουριστικών γραφείων Ιάρθρο 4 ν. 393/1976, Φ. 

Ε ΚΑ' -199. όπως τροποποιήθηκε με το π. δ. 288/1991, Φ.Ε.Κ. Α' -1021.

12) Εκδοση βεβαίωσης από την οικεία Αστυνομική Αρχή, για τη γρα- 

φειακή εγκατάσταση ναυλομεσιτικού γραφείου (άρθρο 4 παρ. 2 της 

531353/ειδ. 129 από 2-7-1977 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας 

Κυβερνήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας, Φ.Ε.Κ. Β' - 637 και 502932 από

φαση Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ., Φ.Ε.Κ. Β' - 7791.

13) Εκδοση βεβαίωσης, από την οικεία Αστυνομική Αρχή, για τη γρα- 
φειακή εγκατάσταση επιχείρισης ενοικίασης Ι.Χ. αυτοκινήτων (άρθρο 

1 παρ. 2 της 514439/Ειδ. 140/1994 απόφασης των Υπουργών Μ εταφο
ρών και Επικοινωνιών και Τουρισμού Φ.Ε.Κ. Β' - 660 και 514702/Ειδ. 

146/1994 απόφαση Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ., Φ.Ε.Κ. Β' - 6851.

(4) Εκδοση βεβαίωσης, από την οικεία Αστυνομική Αρχή, για τη γρα- 

φειακή εγκατάσταση επιχείρησης ενοικίασης μοτοσικλετών άνω των 

50 c. c. (537142/1994 απόφαση Υπουργών Τουρισμού και Μεταφορών 

και Επικοινωνιών Φ.Ε.Κ. Β' -882 και 537154/Ειδ. 188/1994 απόφαση Γε

νικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ., Φ.Ε.Κ. Β' - 899).

c. Εργα αρμοδιότητας Υπουργ. Μ εταφορών & Επικοινωνιών

(1) Χορήγηση, από την Αστυνομική Αρχή, αδειών σταθμών αφιξανα- 

χωρήσεως λεωφορείων ή φορτοεκφορτώσεως εμπορευμάτων φορ
τηγών αυτοκινήτων Ιν. 803/1978, Φ.Ε.Κ. A' - 123).

(21 Χορήγηση βεβαιώσεων, από την Αστυνομική Αρχή, για τη μη συ

γκοινωνιακή εξυπηρέτηση του τόπου εκτέλεσης παραγωγικών έργων 

ή εργασιών επιχειρήσεων, προκειμένου να χορηγηθεί από την αρμόδια 

Υπηρεσία Συγκοινωνιών ειδικό σημείωμα - άδεια μεταφοράς απασχο

λούμενου προσωπικού επιχειρήσεων με αυτοκίνητο (43495/25-11 - 

1991 απόφαση Υπουργού Μεταφορών - Επικοινωνιών, ΦΕΚ Β' 1004).

(31 Συμμετοχή αξιωματικού της Υπηρεσίας Τροχαίας Κίνησης ως μέ
λους στις εξεταστικές επιτροπές υποψηφίων εκγυμναστών των υπο

ψηφίων οδηγών 152200/1992 απόφαση Υπουργού Μεταφορών και Επι
κοινωνιών, Φ.Ε.Κ. Β' - 501.

141 Σύμπραξη Αστυνομικής Αρχής στη σφράγιση πρατηρίων διανομής 
υγραερίου (π.δ. 595/1984, Φ.Ε.Κ. Α' -218).

15) Σύμπραξη στη σφράγιση συνεργείων συντήρησης και επισκευής 

αυτοκινήτων Ιπ.δ. 78/1978, Φ.Ε.Κ. Α' - 2181. □

Επιμέλεια: Αστυνόμος Β' Γεώργιος Παλιούρας
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Το οδοιπορικό μας

"Πουθενά, σ ε  κανένα άλλο  μ έρ ος  του κόσμου, 
ο Η λιος και η Σ ελή νη  δε συμβασιλεύουν τόσο αρμονικά, 

δε μο ιρά ζοντα ι τό σ ο  ακριβοδίκαια την ισχύ τους, 
όσο επάνω σ '  αυτό το  κομμάτι της γης, που κάποτε, 

ποιος ξέρ ε ι σ ε  τι καιρούς απίθανους, ποιος Θεός, 
για να κάνει το  κ έφ ι του, έ κ ο ψ ε  και φ ύ σ η ζε  μακριά, 

ίδιο πλα τα νόφ υλλο  καταμεσής του πελάγους. 
Μ ιλώ  για το  ν η σ ί που αργότερα, όταν κατοικήθηκε, 

ονομά στηκε Λ έσ β ο ς".
Οδυσσέας Ελύτης

Μια σύντομη ιστορική αναδρομή
Η ζωή στη Λέσβο, όπως αποδεικνύεται από τις ανασκαφές που έγι

ναν στη Θερμά φθάνει μέχρι το 3.300 π.Χ. και ο πολιτισμόςειναι αντί
στοιχος με τον Τρωικό και το Μυκηναϊκό. Γύρω στο 1507 π.Χ. κάνουν 

την εμφάνισή τους οι Πελασγοί. Ακολουθούν οι Αχαιοί 11393 - 1184 

π.Χ.) και οι Αιολείς I I 100 -100 π.Χ.Ι. Την εποχή εκείνη το νησί γνώρισε 

μεγάλη ακμή. Τότε αποικίσθηκε και η δυτική ακτή της Μικρός Ασίας, η 
οποία μάλιστα ονομάσθηκε "Μυτιληναίων αιγιαλός".

Τον 7ο και 6ο π.Χ. αιώνα, η Λέσβος είναι πρωτοπόρος του ελληνικού 

πολιτισμού, με μια λαμπρή πνευματική άνθηση. Ο σοφός Πιττακός, έ 

νας από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας, όριστος πολιτικός και 

νομοθέτης, ο λυρικός ποιητής Αλκαίος και η φλογερή ποιήτρια Σαπφώ, 

που οι στίχοι της με τη γνήσια ερωτική τους δόνηση καταγράφονται σα 

λαμπρό διαμάντια στις σελίδες της παγκόσμιας λογοτεχνίας, οΤέρ- 

πανδρος και ο Αριών είναι μερικά από τα μεγάλα ονόματα του λαμπρού 

αστερισμού εκείνης της εποχής.

Το 52 μ.Χ. περνά από τη Λέσβο ο Απόστολος Παύλος. Η παράδοση α

ναφέρει ότι το σκάφος του άραξε στις ακτές του κόλπου Καλλονής, 

στο σημείο που σήμερα βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου, σε μια γρα
φική ακρογιαλιά στην περιοχή των Βασιλικών.

Το νησί θα ακολουθήσει την τύχη της υπόλοιπης Ελλάδας μετά την 
πτώση της Κωνσταντινουπόλεως. Τις παραμονές της Επανάστασης, 

πολλοίΛέσβιοι διακρίνονται σαν κορυφαίοι Φιλικοί. Ιστορικό θα μείνει 
το κατόρθωμα του Παπανικολή, που πυρπόλησε το μεγάλο τουρκικό δί- 

κροτο "Κινούμενο όρος" τη νύχτα της 26/27 Μαϊου 1821 στον όρμο 

της Ερεσσού. Η Λέσβος απελευθερώθηκε τελικά από τους Τούρκους 

το 1912, με τη Συνθήκη της Λωζάνης, και παραχωρήθηκε στην Ελλάδα.

Η Λέσβος σήμερα
Είναι το τρίτο σε έκταση ελληνικό νησί, μετά την Κρήτη και την Εύβοια.

Η Μυτιλήνη απέχει από τον Πειραιά 188 μίλια, απόσταση που τα πλοία 
της γραμμής καλύπτουν σε 12 περίπου ώρες και τα αεροσκάφη της Ο

λυμπιακής σε τριάντα λεπτά. Φθάνοντας κάποιος στο νησί θα δοκιμά

σει αληθινή έκπληξη, όταν θα συναντήσει σε κάθε του βήμα την ομορ

φιά. Ωραία τοπία, το μοναδικό στο είδος του απολιθωμένο δάσος, 

ασύγκριτες πλάζ, εκκλησίες και μοναστήρια, ιαματικές πηγές κ.λπ.

Η Λέσβος είναι πατρίδα πολλών ανθρώπων των γραμμάτων και της 

τέχνης: Οδυσσέας Ελύτης, Βενιαμίν οΛέσβιος, Δημ. Βερναρδάκης, Αρ- 

γύρης Εφταλιώτης, Στρ. Μυριβήλης, Τ. Χατζηαναγνώστου, ο λαϊκός 
ζωγράφος Θεόφιλος Χατζημιχαήλ και ο κριτικός τέχνης Στρ. Ελευθε- 
ριάδης ΙΤεριάντΙ, χάρις στον οποίο ο Θεόφιλος καθιερώθηκε στο χώ
ρο της τέχνης και τα έργα του γνώρισαν τη δόξα του Λούβρου, είναι 
μερικοί απ' αυτούς που η φήμη τους ξεπέρασε τα Ελληνικά σύνορα.

Η Λέσβος είναι το νησί του ήλιου, μια και η ηλιοφάνεια στο νησί, η με

γαλύτερη στο χώρο του Αιγαίου, φτάνει τις τρεις χιλιάδες ώρες το 

χρόνο. Επίσης κρύβει μεγάλο λαογραφικό πλούτο: η τοπική διάλεκτος, 

τα ήθη και έθιμα, οι τοπικές φορεσιές, οι χοροί και τα τραγούδια, η χα

ρακτηριστική αρχιτεκτονική, του δίνουν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον.
Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Μυτιλήνη, όπου εδρεύουν το Υ

πουργείο Αιγαίου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου. Επίσης, εδώ είναι η έδρα της Επιθεώρησης Αστυνομίας Βο

ρείου Αιγαίου και της Αστυνομικής Διευθύνσεως Λέσβου.

Η Μυτιλήνη είναι κτισμένη αμφιθεατρικά στην πλαγιά του βουνού Α- 

μαλή. Αληθινά όμορφη πόλη, λουσμένη στο φως της Ανατολής. Διαθέ

τει δύο λιμάνια. Το νότιο για τις ακτοπλοϊκές γραμμές και τα μεγάλα 

σκάφη και το βόρειο, της Επάνω σκάλας, για τα μικρά σκάφη.

Στην Επάνω Σκάλα σώζονται ίχνη ναυπηγείου, λείψανα της Αρχαίας 

Αγοράς και του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου. Στη δυτική άκρη της πόλης, 
στο άλσος των υδροδεξαμενών, σώζεται το κοίλο και ελάχιστα ερεί

πια του περίφημου θεάτρου της Αρχαίας Μυτιλήνης, χωρητικότητας 

10.000 θεατών. Επίσης, ένα από τα πιο σημαντικό λείψανα της πόλης 

είναι το Κάστρο. Κτίστηκε από τον Ιουστινιανό και ανακατασκευάστηκε 

το 1373 από τον Φραγκίσκο Γατελούζο.

Στη Μυτιλήνη μπορεί κανείς να επισκεφθεί ενδιαφέροντα μουσεία, 

όπως: το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Λαϊκό Μ ουσείο με σημαντι

κά έργα λαϊκής τέχνης, το Εκκλησιαστικό Μ ουσείο με εικόνες με

γάλης αξίας και άλλα ιερά κειμήλια, το  Μ ουσείο του Λαϊκού Ζω 
γράφου Θ εόφ ιλου, το Μ ουσείο -  Βιβλιοθήκη Μοντέρνας Τέ
χνης Τεριάντ όπου στεγάζεται η εκδοτική εργασία του Ελευθεριάδη, 
που αποτελείται από σπάνια βιβλία και εκατοντάδες εικόνες, αντιπρο
σωπευτικές της νέας επαναστατικής τεχνοτροπίας του αιώνα μας.
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Ξεκινώντας από την πόλη της Μυτιλήνης ανηφορζουμε το ύψωμα 

του Προφήτη Ηλία και βρισκόμαστε στην προνομιακή θέση, κατεβαίνο

ντας να χαρούμε την ομορφιά του τοπίου του Κόλπου της Γέρας. Ε

νας κόλπος αγκαλιασμένος από τις ελιές και τα πεύκα. Περνάμε δίπλα 

από τις ιαματικές πηγές θέρμαι Κουρτζά Συνεχίζοντας περνάμε από 

το χωριό Λάμπου Μήλοι, όπου υπάρχουν ερείπια του Ρωμαϊκού υδρα

γωγείου με έξι τόξα. Ενα άλλο μεγαλύτερο με 12 τόξα και ύψος 26 μέ
τρα βρίσκεται έξω από το χωριό Μόρια. Σε 30 χιλιόμετρα από τη Μυ

τιλήνη βρισκόμαστε στον Κόλπο Καλλονής, με τις αλυκές του και τις 

νόστιμες σαρδέλλες του. Εχει πεντακάθαρη θάλασσα και χρυσές αμ

μουδιές που κάθε καλοκαίρι ξεκουράζουν τους επισκέπτες.

Αγία Παρασκευή: Μεσογειακό παραδοσιακό κεφαλοχώρι. Την τ ε 

λευταία Κυριακή του Μαϊου, κάθε χρόνο γίνεται πανηγύρι κατά τη διάρ

κεια του οποίου γίνεται θυσία ταύρου και ακολουθούν ιππικοί αγώνες.

φ ·  m

Σκάλα Συκαμιάς, Παναγιά η Γοργόνσ

Καλλονή: Κόμβος συγκοινωνιακός. Στη Σκάλα Καλλονής υπάρχουν 

ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Πέτρα: Χωριό γραφικό, με πέτρινα στενά δρομάκια, παραδοσιακά 

χαμηλά σπίτια και μια όμορφη ακρογιαλιά. Μέσα στην καρδιά του χω
ριού, ένα ύψωμα, παραξενιά κι αυτό της φύσης με τα 114 πέτρινα λα

ξευτά στο βράχο σκαλοπάτια βρίσκεται η Παναγία Γλυκοφιλούσα. Ακό

μη λένε ότι από τούτο το χωριό το ηλιοβασίλεμα είναι ζωγραφικός πί

νακας. Κάθε χρόνο τον δεκαπενταύγουστο γίνεται πανηγύρι όπου πα

ρασκευάζεται το παραδοσιακό φαγητό "κεσκέκι" και ακολουθεί γλέντι. 
Υπάρχουν μικρά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια του Αγροτου- 

ριστικού Συνεταιρισμού γυναικών του χωριού.
Μήθυμνα -  Μόλυβος: Γραφικότατη κωμόπολη, η πρώτη στο νησί, 

με τουριστική οργάνωση. Οικισμός παραδοσιακός και διατηρητέος με 

γραφικά αρχοντικά και στενούς ανηφορικούς πέτρινους δρόμους.

Η ύπαρξη της Μήθυμνας ανάγεται στον 3ο π.χ. αιώνα. Το κάστρο που 
στεφανώνει την κωμόπολη είναι Βυζαντινό και επισκευάστηκε από τον 

Φραγκίσκο Γατελούζο το 1373. Το όνομα Μόλυβος το πήρε η κωμόπο
λη το μεσαίωνα. Μητέρα πολλών επιφανών ανδρών και του Αργύρη Ε- 

φταλιώτη. Στη βόρεια ακτή του νησιού, πολύ κοντά στη Μύθημνα, είναι 
οι ιαματικές πηγές της Εφταλούς.

Ερεσσός: 58 χιλιόμετρα από τη Μυτιλήνη βρίσκεται η Ερεσσός. Τέσ
σερα χιλιόμετρα από την Ερεσσό βρίσκεται η Σκάλα Ερεσσού. Σε 
τούτο το χώρο τα παλιά χρόνια άκμασε η αρχαία Ερεσσός που είχε το 

όνομα του ενός από τους τέσσερις γυιούς του Μάκαρα. Λέγεται ότι 

είχε Πρυτανείο, Στάδιο, Θέατρο, Αγορά και πως ο λόφος κοντά στη 

θάλασσα ήταν η Ακρόπολή της. Είναι πατρίδα του φιλόσοφου θεόφρα- 

στου (μαθητή του Αριστοτέλη) και της Σαπφούς. Το μουσείο της έχει 

πολλά ενδιαφέροντα εκθέματα, όπως την άγκυρα του τουρκικού τρί- 

κροτου που πυρπόλησε ο Παπανικολής. Το ακρογιάλι της Σκάλας που 

έχει μήκος 7 χιλιόμετρα με την χρυσή αμμουδιά του και την καθαρή θά

λασσα κατακλύζεται κάθε καλοκαίρι από τους επισκέπτες.
Σκάλα Συκαμιάς: Περνώντας από τη Συκαμιά, πατρίδα του Στρατή 

Μυριβήλη κατηφορίζουμε για 3 χιλιόμετρα και φθάνουμε στη Σκάλα 
Συκαμιάς, αραξοβόλι ψαράδων. Ενας φυσικοτεχνητός όρμος στο λιμε
νοβραχίονα του έχει ένα ύψωμα που είναι κτισμένο το γραφικό εκκλη

σάκι της Παναγιάς Γοργόνας.

Μανταμάδος: Διατηρεί ακόμα τη γραφικότητα του παλαιού παραδο

σιακού χωριού με τα πλακόστρωτα δρομάκια του. Εδώ είναι παράδοση 

η αγγειοπλαστική η οποία συνεχίζεται.

Πλωμάρι: Περνώντας από τα χωριά της Γέρας φθάνουμε στο Πλω- 

μάρι. Η δεύτερη ύστερα από τη Μυτιλήνη πόλη της Λέσβου. Αγορά 
πλήρης. Μεγάλη πλατεία κοντά στο λιμάνι. Πόλη με παραδοσιακό χα
ρακτήρα. Χτίστηκε γύρω στα 1842. Εχει πλαζ στη θαυμάσια ακρογιαλιά 

στον Αγιο Ισίδωρο και στη θέση ΆμουδέλΓ. Δυτικά η περιοχή Μελίντα. 
Παντού υπάρχουν ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Πολίχνιτος: Δήμος με πλήρη αγορά. Αμμουδιές στη Σκάλα Πολιχνί- 

του και στη Νυφίδα. Η περιοχή προσφέρεται για ψάρεμα, όπως και ό

λες οι τοποθεσίες του νησιού. Ο Πολίχνιτος είναι ονομαστός για τις 
θερμοπηγές του.

Αγιάσος: Χωριό παραδοσιακό στη ΒΑ πλαγιά του όρους Ολυμπος, ο
νομαστό για τη θαυματουργή Παναγία τη Βρεφοκρατούσα, έργο του 
Ευαγγελιστή Λουκά, καμωμένο με κηρομαστίχα. Στην Αγιάσο οργανώ
νεται Καρναβάλι, που το χαρακτηρζει η ελευθερόστομη σάτιρα στο 

τοπικό γλωσσικό ιδίωμα. Μεγάλη παράδοση έχει η Αγιάσος στην αγ

γειοπλαστική και ξυλογλυπτική. Διαθέτει μικρά ξενοδοχεία.

Ιερά Μοναστήρια
α. Μονή Λειμώνος: Ιδρύθηκε το 1523. Πνευματικό κέντρο στα χρό

νια της Τουρκοκρατίας. Τιμάται το όνομα του Ταξιάρχη Μιχαήλ. Λει

τουργεί μουσείο με εκκλησιαστικά και λαϊκά κειμήλια και πλούσια βι

βλιοθήκη. Κοντά βρίσκεται το Μοναστήρι της Μ υρσινιώτισας.
β. Μονή Υψηλού. Χτίστηκε το 800 - 1101 στην κορυφή του Ορδυ- 

μνού. Τιμάται το όνομα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.
γ. Μονή Δαμανδρίου: Ανήκει στο 12ο αιώνα.

δ. Μονή Περιβολής: Χτίστηκε το 1600.

ε. Μονή Αγίου Ραφαήλ

στ Μονή Ταξιάρχη: Κτίστηκε τον 9ο αιώνα στο Μανταμάδο και πα

νηγυρίζει την Κυριακή των Μυροφόρων. Κατά την παράδοση, το εικό

νισμα του Αγίου, που είναι και προστάτης του νησιού, είναι φτιαγμένο 

με λάσπη από το αίμα των καλογέρων, που έσφαξαν οι Σαρακηνοί. □

Επιμέλεια: Ανθ/μος Σταύρος Αγοραστός
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Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου
Η Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου έχει την ευθύνη αστυνόμευσης του 

Νομού Λέσβου, ο οποίος αποτελείται από τις νήσους Λέσβου, Λήμνου 

και Αγίου Ευστρατίου. Στην Α.Δ. Λέσβου υπάγονται το Τμήμα Ασφα

λείας Μυτιλήνης, το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης και επτά Αστυνομικό 

Τμήματα, ενώ παράλληλα λειτουργούν και είκοσι δύο Αστυνομικοί 

Σταθμοί. Στην Αστυνομική Διεύθυνση υπηρετούν συνολικό 349 Αστυνο

μικοί, από τους οποίους 13 είναι γυναίκες και 3 Πολιτικοί Υπάλληλοι.

Η εγκληματικότητα στην περιοχή είναι περιορισμένη χάρη στις φιλό

τιμες προσπάθειες όλων των Αστυνομικών και στη συμπαράσταση και 

συνεργασία των κατοίκων.

Θέματα τάζης
Τα θέματα τάξης επικεντρώνονται κυρίως στους εξής τομείς: 
α) Λήψη μέτρων σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Στην περιοχή υπάρχει μία ομάδα που αγωνίζεται στη Π Εθνική κατη
γορία, μία ομάδα στη Δ' Εθνική κατηγορία και περί τις εξήντα ομάδες 

στα πρωταθλήματα των τοπικών κατηγοριών. Αποτέλεσμα τούτων ε ί
ναι να διεξάγονται σε εβδομαδιαία βάση είκοσι με τριάντα ποδοσφαι
ρικοί αγώνες και να διατίθενται συνολικά δύναμη εκατόν είκοσι με ε 

κατόν πενήντα Αστυνομικών εβδομαδιαίως. Η λήψη επαρκών μέτρων 

στους ανωτέρω αγώνες έχει σαν αποτέλεσμα να μην έχουν δημιουρ- 

γηθεί σχεδόν ποτέ έκτροπα, 
β) Λήψη μέτρων σε δικαστήρια

Σχεδόν καθημερινά λαμβάνονται μέτρα στις δικαστικές συνεδριά

σεις στο Δικαστήριο (Μικτό Ορκωτό - Εφετείο - Τριμελές και Μονομε

λές Πλημ/κείο - Ανηλίκων - Διοικητικό Πρωτοδικείο - ΠταισματοδικείοΙ. 

γ) Μ εταγωγές κρατουμένων

Οι μεταγωγές κρατουμένων είναι σχεδόν καθημερινές και αφορούν 

κυρίως μεταγωγή λαθρομεταναστών - καταδίκων - υποδίκων. Ενδεικτι

κά αναφέρεται ότι κατά το έτος 1995 μετήχθησαν συνολικά 812 άτο

μα Οι μεταγωγές παρουσιάζουν ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις μετα
γωγές που ενεργούν οι λοιπές Υπηρεσίες της Ηπειρωτικής Ελλάδας, 

δεδομένου ότι αυτές διεξάγονται δια θαλάσσης, κάτω από αντίξοες 
συνθήκες που έχουν να κάνουν με τα καιρικά φαινόμενα, τη μεγάλη 
διάρκεια των ταξιδίων και την έλλειψη των αναγκαίων καταλλήλων χώ
ρων κράτησης των μεταγομένων στα πλοία, 

δ) Συγκεντρώ σεις

Συχνά οι εργαζόμενοι και διάφοροι φορείς, πραγματοποιούν συγκε

ντρώσεις διαμαρτυρίας με αιτήματα την επίλυση διαφόρων οικονομι

κών και θεσμικών αιτημάτων τους. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους 

οι προαναφερθείσες συγκεντρώσεις είναι ειρηνικές, 

ε) Θρησκευτικές εκδηλώσεις
Πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός θρησκευτικών εκδηλώσεων με 

αποκορύφωμα τις πανηγύρεις, των Ταξιαρχών που πραγματοποιείται 
στο Μανταμάδο Λέσβου και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που πραγ

ματοποιείται στην Αγιάσο Λέσβου. Σ' αυτές συγκεντρώνεται μεγάλος 

αριθμός πιστών και από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας. Επίσης από 

πολλά μέρη της Ελλάδας φθάνουν χιλιάδες πιστοί σε ετήσια βάση στη 

Μονή του Αγίου Ραφαήλ, που βρίσκεται στη Λουτρόπολη Λέσβου.

Σε όλες τις πιο πάνω εκδηλώσεις λαμβάνονται επαρκή μέτρα τά- 

ξεως - ασφαλείας και τροχαίας για τη λήψη των οποίων διατίθενται σε 

ετήσια βάση περίπου πεντακόσιοι Αστυνομικοί, 

στ) Λοιπά θέματα τάζεω ς.

Από τις αρμόδιες Υπηρεσίες λαμβάνονται τα ενδεικνυόμενα μέτρα 
που αφορούν την τήρηση της τάξης στουςδημόσιους χώρους, την το
ποθέτηση σκοπών, τον έλεγχο της λειτουργίας των καταστημάτων, 

την εφαρμογή των Αστυνομικών διατάξεων κ.λπ.

Θέματα τροχαίας
Εδώ υπάρχουν σοβαρά προβλήματα εξαιτίας του γεγονότος ότι το ο

δικό δίκτυο δεν είναι επαρκές και ο αριθμός των κυκλοφορούντων ο

χημάτων είναι πολύ μεγάλος (30.000 περίπου αυτοκίνητα και 20.000 

περίπου δίκυκλα σε μόνιμη βάση, ενώ ο αριθμός αυτός κατά τη θερινή 
περίοδο διπλασιάζεται). Παρ' όλα αυτά όμως και με τις φιλότιμες προ

σπάθειες Υπηρεσιών Τροχαίας ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων 

είναι σχετικά μικρός. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά το έτος 1995 έ 

χασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα 13 άτομα, τραυματίσθηκαν 
σοβαρά 15 άτομα και ελαφρά 339 άτομα.

Να σημειωθεί, ότι από τις αρμόδιες Υπηρεσίες πραγματοποιούνται 

συνεχείς και αυστηροί έλεγχοι, συνεπεία των οποίων βεβαιώνεται με

γάλος αριθμός παραβάσεων (κατά το έτος 1995 βεβαιώθηκαν 2.857 

πλημμελήματα και 14.070 πταίσματα).
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Προστασία καταναλωτή
Γίνονται τακτικοί έλεγχοι σε καταστήματα της περιοχής και εφαρμό

ζετα ι με αυστηρότητα η κείμενη νομοθεσία σε βάρος των παραβατών. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το έτος 1995 βεβαιώθηκαν 176 αγο- 

ρανομικές παραβάσεις ενώ κατασχέθηκαν και καταστρόφηκαν 15.332 

κιλά τροφίμων σε 58 περιπτώσεις, που αυτά βρέθηκαν ακατάλληλα για 

την κατανάλωση.

Τουρισμός
Κατά τους θερινούς μήνες υπάρχει μεγάλη προσέλευση αλλοδαπών 

και ημεδαπών τουριστών, οι οποίοι φθάνουν στο νησί με τα πέντε 

πλοία της Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου, με τα αεροσκάφη της Ολυ
μπιακής Αεροπορίας (πέντε με έξι πτήσεις ημερησίωςΙ και με πτήσεις 

τσάρτερς (τριάντα περίπου πτήσεις εβδομαδιαίως).

Υπάρχουν πολλοί πόλοι έλξης τουριστών και επιγραμματικά αναφέ- 

ρονται, το μοναδικό στην Ευρώπη απολιθωμένο δάσος του Σιγρίου, οι 

καθαρές παραλίες, τα μοναστήρια, οι αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία 

κ.λπ. Σ' όλο το Νομό λειτουργεί μεγάλος αριθμός τουριστικών καταλυ

μάτων η δυναμικότητα των οποίων πλησιάζει τις 20.000 περίπου κλί

νες. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών, το προσωπικό του 
Σταθμού Αστυνομίας Τουρισμού Μυτιλήνης και οι λοιπές αρμόδιες Υ

πηρεσίες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια.

Θέματα ασφαλείας
α. Λαθρομετανάστες

Αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέ

σβου, διότι, λόγω της γεωγραφικής θέσης της δέχεται μεγάλο αριθμό 

αλλοδαπών από την Τουρκία, ενώ δεν είναι μικρός και ο αριθμός των 

Αλβανών λαθρομεταναστών οι οποίοι φθάνουν στην περιοχή, προερ

χόμενοι από την υπόλοιπη Ελλάδα. Οσον αφορά τους αλλοδαπούς που 

εισέρχονται παράνομα στην Ελλάδα προερχόμενοι από Τουρκία, πρέ

πει να ληφθεί υπόψιν ότι η αποτροπή της εισόδου τους καθίσταται ι

διαιτέρως δυσχερής, λόγω του μεγάλου μήκους των παραλιακών ε 

κτάσεων της νήσου Λέσβου στις οποίες αυτοί αποβιβάζονται.

Κατά το έτος 1995:

1. Συνελήφθησαν προς απέλαση 393 Αλβανοί λαθρομετανάστες και 
39 αλλοδαποί άλλων υπηκοοτήτων.

2. Συνελήφθησαν και παραπέμφθησαν σε δίκη 115 αλλοδαποί, για 

τους οποίους μετά την εκδίκαση της υποθέσεώς τους κινήθηκε η δια

δικασία απέλασής τους.

3. Παρασχέθηκε πολιτικό άσυλο σε 54 αλλοδαπούς προερχόμενους 

από Τουρκία.

4. Απαγορεύτηκε η είσοδος σε 64 αλλοδαπούς. Στο θέμα των λαθρο

μεταναστών, πρέπει να μνημονευτεί ότι, δημιουργείται μεγάλο πρό

βλημα με την παραμονή των λαθρομεταναστών που προέρχονται από 

Τουρκία και είναι υπήκοοι Ιράν και Ιράκ, διότι δεν υπάρχουν οι κατάλλη

λοι προς τούτο χώροι. Οι προαναφερθέντες λαθρομετανάστες παρα

μένουν και φρουρούνται περί τον ένα μήνα περίπου, μέχρι να εκδοθεί 

από το Υπουργείο Δημ. Τάξης διαταγή για την παραπέρα τύχη τους.
β. Ναρκωτικά

Στον τομέα καταπολέμησης των ναρκωτικών καταβάλλεται συνεχής 

και συστηματική προσπάθεια ώστε να εξα λε ιφ θ ε ί το εμπόριο και η 
χρήση τους. Κατά το έτος 1995 διαλευκάνθηκαν 14 περιπτώσεις συ- 
νεπεία των οποίων συνελήφθησαν 12 άτομα.

γ. Τεχνικά παίγνια

Το θέμα της διενέργειας απαγορευμένων παιγνίων, καθώς επίσης 

και η συμμετοχή ανηλίκων στα παίγνια γενικώς, αποτελεί ένα από τα 
πρώτα μελήματα. Διεξάγονται καθημερινά σχεδόν έλεγχοι και μέσα 

στο 1995 βεβαιώθηκαν 111 παραβάσεις σε βαθμό πλημμελήματος της 

νομοθεσίας “Περί παιγνίων". Επί πλέον κατά το ίδιο έτος και πάντοτε 

με σκοπό τη συμμόρφωση των καταστηματαρχών οι οποίοι καταστρα

τηγούν τις διατάξεις'περί παιγνίων έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο 
Δημ. Τάξης 25 προτάσεις για προσωρινή αφαίρεση των αδειών διενέρ

γειας παιγνίων και συνεπεία αυτών έχουν εκδοθεί ισάρριθμες αποφά

σεις με τις οποίες αφαιρούνται προσωρινά άδειες διενέργειας τεχνι

κών παιγνίων, για συνολικό χρονικό διάστημα οκτακόσιων ημερών.
δ. Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας

Σε όσες περιπτώσεις καταγγελθεί διάπραξη αδικημάτων σχετικών 

με την ιδιοκτησία, εκδηλώνονται αμέσως συντονισμένες προσπάθειες 
για την εξιχνίασή των. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το έτος 1995 
κατηγγέλθησαν 93 περιπτώσεις κλοπών (διακεκριμένων και μη) εκ των 

οποίων εξιχνιάσθησαν οι 44.

c. Κρατική Ασφάλεια

Τα αντικείμενα της κρατικής ασφάλειας απασχολούν κατά πολύ την 

Αστυνομική Διεύθυνση κυρίως λόγω παραμεθορίου περιοχής και κατα

βάλλονται συνεχείς προσπάθειες στον τομέα αυτό.

Θέματα προσωπικού και τεχνικού εξοπλισμού
Το προσωπικό δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Η υπάρχου- 

σα δύναμη η οποία αποτελείται από 349 Αστυνομικούς εκ των οποίων 

13 είναι γυναίκες και 3 πολιτικούς υπαλλήλους, υπολείπεται κατά 14% 
περίπου της προβλεπομένης οργανικής δυνάμεως. Οι Αστυνομικές Υ
πηρεσίες στεγάζονται σε οικήματα του Δημοσίου και σε ιδιωτικά 

οικήματα και καταβάλλεται προσπάθεια για την εξεύρεση καταλληλο- 

τέρων οικημάτων για τη στέγασή τους. Τέλος ως προς τον τεχνικό ε 
ξοπλισμό, υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την έλλειψη οχημάτων 

και συγχρόνων μέσων επικοινωνίας. □
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__________________________ Μοναστικές Πολιτείες ______________________

Ι6 Ρ Χ  Μ Ο Ν Η  Χ Γ ΙΟ Υ  Ρ χ φ Χ Η λ .
Του Ευαγγέλου Π. Λέκκου - Θεολόγου, Νομικού *

Σ το υ ς  ν ε ο φ α ν ε ίς  μ ά ρ τυ ρ ε ς  Ρα
φαήλ, Ν ικόλαο και Ειρήνη είναι αφ ιε
ρω μένη η νέα  και μεγάλη Μονή στο 
λόφ ο  τω ν Καρυώ ν ή του  "Κ α λό γε
ρου", 14 χ ιλιόμετρα βορείως της πό- 
λεω ς Μ υτιλήνης, Ν έα στην α ν έγ ερ 
ση, παλα ιό  όμω ς στην π ρ ο ϊσ το ρ ία  
της. Οταν το 1964 ο μακαριστός μη
τροπολίτης Ιάκωβος Κλεομβρότου α 
νέθεσ ε στην ηγουμένη Ευγενία Κλει
δ α ρ ά  (1964), να  α να σ τή σ ε ι Μ ονα 
στήρι στην τοποθεσία αυτή, υπήρχαν 
μόνο κάποιες π ελεκητές πέτρες εδώ 
κι εκεί. Μα ο τόπος ευωδίαζε. Οι χρι
στιανοί της Θ ερμής και των γύρω χω
ριών κάθε Τρίτη της Δ ιακα ινησ ίμου 
(του Πάσχα), τελούσαν θεία Λ ειτουρ 
γία κοντά ο ένα  πρίνο, από παράδο
ση που ε ίχ α ν  π α ρ α λ ά β ε ι πάππου 
προς πόππον, χωρίς να γνωρίζουν και 
το γιατί. Πολλοί όμως έβλεπαν κατά 
καιρούς σε όραμα  "έναν καλόγερο  
να π ερ ιφ έρ ε τα ι σ το ν  τόπο αυτό ν , 
π ολλές φ ο ρές  μ έν α  θυμιατήρι στο 
χέρι και να χάνεται μέσα σε μια λάμ
ψη". Επίκεντρο των οραμάτων ήταν έ 
να ερημοκκλήσ ι στο  όνομα  της Πα
να γ ία ς , μ έσ α  στο  ε λ α ιό κ τη μ α  του  
Τούρκου άρχοντα Χασάν - Βέη. Οταν 
το κτήμα  α υ τό  π ερ ιή λ θ ε , μ ε τά  το 
1922, στην προσφυγική ο ικο γένε ια  
Μ αραγκού, αυτή ζήτησε από τη μη
τρόπολη την ά δ ε ια  να κτίσει εκκλη
σάκι. Κατά την εκσκαφή των θεμελίων 
(3.7.1959) οι ερ γά τες  βρήκαν μια πέ
τρα τοπ οθετημένη  κάθετα  και κάτω 
απ αυτήν υπήρχε τάφος με ανθρώπι
νο σκελετό  που ευωδίαζε, ενώ η κε
φαλή ήταν ακουμπισμένη "σε στρογ
γυλή π έτρα σαν προσκέφαλο... ο το  
στόμα υπήρχε κεραμίδι βυζαντινής ε 
ποχής με χαραγμένο ένα  σταυρό. Τα 
χ έ ρ ια  σ τα υ ρ ω μ έν α  σ το  σ τή θ ο ς ", 
βρέθηκαν δ ε  και μερικά εκκλησιαστι
κά μάρμαρα βυζαντινής εποχής. Ο 
ταν κλήθηκαν εκπρόσωπος της μη- 
τροπόλεως, ο ιερεύς  του χωριού και 
ο α ρ χα ιο λόγο ς  Χ αρ ιτω νίδης διαπι
στώθηκε ότι ο χώρος ήταν αρχα ιολο
γικός και απ αγορεύθηκε η εκσκαφή 
σε ακτίνα 100 μέτρων. Τις επόμενες

Αοτυνομική  Επιθεώρποη

ημέρες, σύμφωνα με καταθέσεις και 
μαρτυρίες αξιόπιστων προσώπων, έ 
λαβαν χώρα θαυμαστά γεγονότα, ε 
νώ ο Αγιος στον οποίο ανήκαν τα ο 
στά του τάφου “παρουσιαζόταν σε μι
κρούς και μεγάλους, άνδρες, γυναί
κες, παιδιά, ευσεβείς  και ασεβείς α 
κόμα, πότε σαν ιερω μένος, πότε με 
άμφια ανω τέρου  κληρικού, και πότε 
σαν απλός μοναχός", αποκαλύπτο
ντας το όνομά του (Ραφαήλ) και την 
ημερομην ία  του μαρτυρ ικού θ ανά 
του του από τους Τούρκους (9 Απρι
λίου 1463). Από τη σύνθεση των απο
καλύψεων που έκανε ο Αγιος έχει συ
ντεθεί ο βίος και το μαρτύριό του, εν 
συνάψει ως εξής:

Αρχικά ο Γεώργιος Λασκαρίδης ( το 
κο σ μ ικό  το υ  ό ν ο μ α ), μ ε τά  την  ε 
γκύκλια μόρφωσή του, υπηρέτησε ως 
αξιωματικός και κατόπιν εκάρη μονα
χός (Ραφαήλ) και χειροτονήθηκε ιε 
ρ ε ύ ς ,  υ π η ρ ε τώ ν τα ς  σ το ν  ά γ ιο  
Δημήτριο τον Λουμπαδιάρη, στο λό 
φο του  Φιλοπάππου, απ έναντι από 
την Ακρόπολη Αθηνών. Μετέβη στην 
Κω νσταντινούπολη, προχειρ ίοθηκε 
αρχιμανδρίτης και χειροτονήθηκε ε 
πίσκοπος. Λόγω της μορφώσεως του 
εσ τάλη  σε εκκλησιαστική αποστολή 
στη Γαλλία, όπου γνώρισε το νεαρό  
Θ εσσαλονικέα σπουδαστή Νικόλαο, 
γόνο πλούσιας οικογένειας. Γοητευ
μ ένος  ο ν εα ρ ό ς  Ν ικόλαος από την 
προσωπικότητα του Ραφαήλ τον ακο
λούθησ ε, επ έσ τρ εψ ε στην Ελλάδα 
και αφού εκάρη μοναχός και χ ε ιρ ο 
τονήθηκε διάκονος, έγ ινε και έμ ε ινε  
πιστός συνεργάτης του Ραφαήλ. Κα
τά το χρόνο άλω σης της Πόλης, το 
1453, βρίσκονταν στη Θράκη. Το επό
μενο  έ το ς  έφυγαν πρόσφυγες από 
την Αλεξανδρούπολη και πήγαν στη 
Λέσβο, που ήταν ακόμη ελεύ θ ερ η . 
Φτάνοντας στο λιμανάκι της Θερμής 
ζήτησαν πληροφορίες για κάποιο η
συχασ τήρ ιο  και τους υπ έδειξα ν  τη 
Μονή Γενεθλίω ν της Θ εοτόκου, πά
νω στο "Λόφο των Καρυών", όπου α- 
σκήτευε τότε μόνος του ο Ρουβήμ. Ε
τσι απ αρτίσθηκε μικρή μοναχική α-

- 2 1 6  -

δελφότης, με ηγούμενο τον Ραφαήλ, 
μετά το θάνατο του Ρουβήμ.

Οταν το 1462 οι Τούρκοι κατέλαβαν 
από τους Γ εν ο υ ά τες  και τη Λέσβο, 
τον Απρίλιο  του 1463, εξ αφ ορμής 
κάπ οιου  κ ιν ή μ α το ς  που έ γ ιν ε  στη 
Θερμή, οι κατακτητές οργίσθηκαν, οι 
χρ ισ τια νο ί φοβήθηκαν κι ανέβηκα ν 
σ το  Μ ονα σ τήρ ι γ ια  να  σω θούν. Οι 
Τ ο ύ ρ κ ο ι, ό μ ω ς , ε π ιτ έ θ η κ α ν , τη 
Μ εγ,Παρασκευή, σ υνέλαβαν τον η
γούμενο Ραφαήλ, το διάκονό του Νι
κόλαο, την ο ικογένεια του προεστού 
και το δάσκαλο της Θερμής, ενώ οι υ
πόλοιποι χωριανοί πρόλαβαν να κρυ
φτούν στο βουνό. Ακολούθησαν το 
φρικτό μαρτύριο της δω δεκάχρονης 
κόρης του π ρ ο εσ το ύ  Ε ιρήνης, του 
δ ιακόνου Ν ικολάου και του ηγουμέ
νου  Ραφαήλ, όπως και των λοιπών 
(γονέω ν Ειρήνης και του δασκάλου 
της). Την επόμενη νύχτα οι χριστιανοί 
ήρθαν και έθαψαν τον Ραφαήλ στα ε 
ρ είπ ια  της κα μ ένη ς  εκκ λ η σ ία ς  και 
τους άλλους στο προαύλιο.

Μετά από θείες υποδείξεις και ορά 
ματα βρέθηκαν οι τάφοι και τα λείψα
να του Νικολάου και της Ειρήνης, μο- 
λυβδόβουλλο  του 14ου α ιώ νος, με 
π ατρ ιαρχ ική  σ φ ρα γ ίδα , τα ερ ε ίπ ια  
αρχαίου χριστιανικού ναού και το πα
λα ιό  Αγιασμα (από 13 Ιουνίου 1960 
έως 13 Ιουνίου 1961).

Στις ανασκαφές που ακολούθησαν 
ήρθαν στο φως και άλλα  ευρήματα , 
ανάμεσα στα οποία εγκόλπιο αρχιε
ρατικό του 14ου αιώνος, η κάτω σια
γόνα του Αγίου, σε άλλο σημείο αντί 
του τάφου, τα τίμια λείψανα της ηγου- 
μένης Ολυμπίας που μαρτύρησ ε το 
1235, ό ταν  π ε ιρ α τές  κα τέσ τρ εψ α ν  
την παλαιά Μονή της Παναγίας που 
προϋπήρχε στο σημείο.

Ο ταν ο α ε ίμ νησ το ς  μητροπολίτης 
Ιάκωβος που διαπίστωσε πως οι δ ϊο - 
ραμάτων αποκαλύψεις επαληθεύθη- 
καν στο ακέρα ιο, ίδρυσ ε στον τόπο 
αυτό  ιερ ά  Μονή του Αγίου Ραφαήλ, 
μερίμνησε για την έκδοση του σχετι
κού διατάγματος (29.9.1962) και α ν έ 
θεσ ε την ηγουμενία στη μοναχή Ευ-
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Μοναστικές Πολιτείες

γ έν ια  Κ λειδαρά. Το δ ε  ο ικουμεν ικό  
πατριαρχείο, επί Αθηναγόρου, με την 
από 11 Σεπτεμβρίου 1970 πατρ ιαρ
χική και συνοδική πράξη, λαβόν υπό
ψη "τα τοιαύτα έκτακτα τεκμήρια της 
εν  Χριστόν πίστεϋυς" κατέταξε μεταξύ 
των Αγίων της Ο ρθοδόξου Εκκλησίας 
τον ηγούμενο  Ραφαήλ, τον δ ιάκονο 
Ν ικόλαο  και την π α ρ θ ενο μ ά ρ τυ ρ α  
Ειρήνη, ορίζοντας να τιμάται η μνήμη 
το υ ς  την Τρ ίτη  της  Δ ια κα ινησ ίμ ου  
(του Πάσχα).

Η ηγουμένη Ευγενία, όταν το 1964 
ήρθε στο σημείο όπου αποκαλύφθη
καν οι τάφοι των Αγίων, καθώς έγρ α 
ψε η ίδια, δεν βρήκε τίποτα, "παρά μό
νο την κάτω εκκλησία, κι αυτή μ ισοτε
λειωμένη, Δ εν είχα που να μείνω. Ε
στησα έν α  α ντίσ κη νο  για να μείνω  
την  η μ έρ α . Τη ν ύ χ τα  μ ε  φ ιλ ο ξ ε 
νο ύ σ α ν  στο  χω ριό Θ ερμή. Παντού 
γύρω φίδια και σκορπιοί". Οποιος, ό 
μως, επ ισ κέπ τετα ι τώ ρα το  Μ ονα
στήρι μ ένε ι κατάπληκτος από το τ ε 
ράστιο και εντυπωσιακό συγκρότημα: 
να ός  και παρεκκλήσια, εργαστήρ ια , 
α ρ χο ντα ρ ίκ ι, μ εγ ά λ ο ι ξ εν ώ ν ες , βι
βλιοθήκη, βοηθητικοί χώροι, κιόσκια, 
παντού τάξη, πράσινο και λουλούδια. 
Και μία πολυάριθμη, αθόρυβη, αεικ ί
νητη και θεοφιλής αδελφότητα  μονα- 
ζουσών, που εγκατέλειψ αν τα του κό
σμου και "την αγαθήν μερίδα εξελέ - 
ξαντο". Στα δ ιακονήματά τους περι
λαμβάνετα ι η πλαστικοποίηση ε ικό 

νων, η κατασκευή χειροτεχνημάτω ν 
και κομποσχοινίων, ο ευπρεπ ισμός 
των ναών, η φιλοξενία των πολυάριθ
μων κάθε μέρα προσκυνητών και η ε 
ξυ π η ρ έτησ η  των π α ρα γγελ ιώ ν  βι
βλίων που έχ ε ι γράψ ει η ηγουμένη  
(μέχρι το 1955: 58 τόμους, με συνο
λική κυκλοφορία άνω των επτά εκα 
τομμυρίων αντιτύπων), και τα οποία 
αποστέλλονται σε όλα τα σημεία της 
υφηλίου όπου ζουν ορθόδοξοι Ελλη
νες  και όχι μόνον, αφού μερικά από 
αυτά έχουν μεταφ ρασ τε ί και σε ξέ 
ν ες  γλώ σσες. Σύμφωνα μάλιοτα, με 
τη δήλωσή της, με το αντίτιμο αυτών 
των βιβλίων επ ιτελείτα ι ένα  τεράστιο 
κοινω νικό και πολιτιστικό έργο: Ενι- 
σχύεται οικονομικά το Κατσακούλειο 
ορφανοτροφείο, προικοδοτούνται ά 
πορα κορίτσια, χορηγούνται υποτρο
φίες σε μαθητές και σπουδαστές, ε- 
νισχύοντα ι π ολύτεκνες ο ικογένειες  
και φιλανθρωπικά σω ματεία, επ ιδο
τείται η επισκευή σχολείων και ναών, 
καλύπ τετα ι η δαπάνη α νεγέρ σ εω ς 
τριών νηπιαγωγείων (Μυτιλήνη, Θ ερ 
μή, Πλωμάρι), χρηματοδοτείτα ι η βι
βλιοθήκη του ισ τορ ικού  Γυμνασ ίου 
Μυτιλήνης, βραβεύονται αριστούχοι 
μαθητές της Μόριας, των Παμφίλων 
και της Μυτιλήνης, επιχορηγούνται το 
Σω ματείο  Φ ιλολόγω ν Μ υτιλήνης, ο 
Φ,Ο.Μ, ο Θ εόφ ιλος ο Παιδαγωγικός 
Ομιλος "Μίλτος Κουντουράς" και λέ- 
σβιοι συγγραφείς για την έκδοση βι

βλίων τους. Για το έργο  της (συγγρα
φικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό), η η
γ ο υ μ έν η  έ τ υ χ ε  ε λ λ η ν ικ ή ς  και δ ιε 
θνούς αναγνω ρ ίσεω ς και έχε ι απο- 
σπάσει χρυσά μ ετά λ λ ια , α ρ ισ τε ία , 
βραβεία, διπλώματα, πλακέτες, “χρυ
σά κλειδιά" κ.λ.π., ενώ  από την ημέρα 
που εγκαταστάθηκε στο Μ οναστήρι 
της (1964), π α ρ α μ ένε ι "έγκλε ισ τη " 
σ'αυτά.

Στο εντυπωσιακό μοναστηριακό συ
γκρότημα, πλην του διώροφου καθο
λικού (άνω προς τιμήν του αγίου Ρα
φαήλ και των συν αυτώ, κάτω σε α νά 
μνηση του Γενεσ ίου  της Θ εοτόκου), 
υπάρχουν και τα παρεκκλήσια: Αγίας 
Σκέπης της Θ εοτόκου  (κατακόμβη), 
Αγίου Νεκταρίου, Ταξιάρχου Μιχαήλ. 
Στην κυριότητά της ανήκει το Μετόχιο 
του Προφήτου Ηλιού και ο ναός  της 
Α γ ία ς  Μ α γδ α λη νή ς . Λ ε ιτο υ ρ γ ο ύ ν  
δύο εκθετήρια με βιβλία της ηγουμέ- 
νης και μεγάλοι ξενώ νες.

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ιερ ό  Μ ονή  
Αγίου Ραφαήλ, 8 1100, Μυτιλήνη. Τη- 
λεφ. 025 1/71259, 71698.

Η μέρες πανηγύρεων: Μ α ρ τυ ρ ίο υ  
των Αγίων (Τρίτη του Πάσχα), Ευρέ- 
σεως των Λειψάνων τους: Ραφαήλ (3 
Ιο υ λ ίο υ ) , Ν ικ ο λ ά ο υ  (13 Ιο υ ν ίο υ ) , 
Ειρήνηςί 12 Μαίου). □

■ Προδημοσίευση από το δίτομο έργο 
του "Τα Μοναστήρια του Ελληνισμού" 
των εκδόσεων ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ.
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__________________________ Συνταγματικά Δικαιώματα__________________________

Π Ε Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ Μ Ο Ι ΤΗ Σ Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η Σ  ΕΛΕΥΘ ΕΡΙΑΣ  

ΚΑΤΑ ΤΟ Ν Π Ρ Ο Σ Χ Η Μ Α Τ ΙΣ Μ Ο  ΤΗΣ Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η Σ  Θ Ε Λ Η Σ Η Σ

Πολιτικά ουδέτερες πολιτειακές λειτουργίες ή ενέργειες δεν υπάρχουν.
Υπάρχουν κομματικά ουδέτερες λειτουργίες ή ενέργειες.

Η πολιτική ουδετερότητα είναι ψευδώνυμο μιας τοποθέτησης απόλυτα πολιτικής, 
που εμπεριέχει, με το πρόσχημα της -αδύνατης άλλω στε- αξιολογικής ουδετερότητας,

άρνηση της βάσης της δημοκρατίας.
Αφού, μόλις αφαιρέσει κανείς από την πολιτεία και τους Θεσμούς της το αξιολογικό στοιχείο, 

τότε η εξουσία γίνεται αυτοσκοπός και επιτρέπει στους εκάστοτε φορείς της 
ανεξέλεγκτους ιδεολογικούς προσανατολισμούς.

Συμμετοχή στην πολιτική ζω ή της χώρας
Το Σύνταγμα της Ελλάδας 1975/1986, στη διάταξη της παραγράφου 

1 του άρθρου 5, διασφαλίζει ρητά, σαν ειδική μορφή της ελευθερίας 

της προσωπικότητας, την πολιτική ελευθερία, ορίζοντας ότι ο καθέ

νας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στην πολιτική ζωή της χώρας.

Η διάταξη αυτή εκφράζει την εξέλιξη της έννοιας της πολιτικής ε 

λευθερίας, που σημειώθηκε στις τελευταίες δεκαετίες με το ξεπέρα

σμα του λιμπεραλισμού και του ατομικισμού: ο βαθμός και η ποιότη
τα της πολιτικής ελευθερίας, προσδιορίζεται πια, από το  βαθ

μό και την ποιότητα διασφάλισης και εξασφ άλισης της προ
σωπικής ελευθερίας και ισότητας τω ν πολιτών.

Η έννοια της "συμμετοχής στην πολιτική ζωή της χώρας" είναι 

ευρύτατη. Μ'αυτήν, το Σύνταγμα καλύπτει το ούνολο της πολιτικής 

δράσης του ατόμου σε δύο επίπεδα:

α) στο  κοινω νικό επίπεδο του "προσχηματισμού" της πολι
τικής θέλησης και

β) στο πολιτειακό επίπεδο της συγκρότησης και της λειτουρ
γίας τω ν οργάνων του πολιτεύματος

Τα συνταγματικά μέσα για την πολιτική δράση στο πρώτο επίπεδο ε ί
ναι, βασικά, οι "ατομικές ελευθερίες” και το δικαίωμα συμμετοχής 

στα πολιτικά κόμματα σαν οργανισμούς διαμόρφωσης της πολιτικής 

θέλησης του λαού Στο δεύτερο επίπεδο, τα "πολιτικά δικαιώματα" 
με την τυπική τους έννοια.

Το Σύνταγμα 1975/1986 προστατεύει και ρυθμζει τις ατομικές ε 

λευθερίες στο "Μέρος Δεύτερο", κάτω από τον ενιαίο τίτλο "Ατομικά 

και κοινωνικά δικαιώματα" (άρθρα 4 - 251. Η διάρθρωση και ταξινόμηση 

των σχετικών διατάξεων δεν είναι ιδιαίτερα συστηματική. Μπορούμε, 

όμως, να εντάξουμε τα προστατευόμενα ατομικά δικαιώματα σε τέσ 

σερις κατηγορίες:

α) ελευθερία του προσώπου (προσωπική ελευθερία: Σ 5, προσω

πική ασφάλεια: Σ 6 και 7, αρχή του νόμιμου δικαστή: Σ 8, άσυλο κατοι
κίας: Σ 9),

β) ελευθερία της πνευματικής κίνησης Ιελευθερία τύπου: Σ 14, 

το απόρρητο των ανταποκρίσεων: Σ 19, θρησκευτική ελευθερία: Σ 13, 
ελευθερία εκπαίδευσης: Σ 16, ελευθερία του συνέρχεσθαι: Σ 11, ελευ

θερία του συνεταιρζεσθαΐ: Σ 12, το δικαίωμα του αναφέρεσθαι: Σ 10),
γ) οικονομική ελευθερία  (ελευθερία οικονομικής δραστηριότη

τας: Σ 5, παρ. 1 και 3 σε συνδυασμό με Σ 106, απαραβίαστο ιδιοκτησίας: 

Σ 17 και 181 και
δ) αρχή της ισότητας |Σ 4)

Πολιτικά δικαιώματα είναι εκείνα δυνάμει των οποίων συμμετέχει 
κανένας στην άσκηση της κρατικής εξουσίας. Αυτά δεν αποτελούν κα-

τ'απόλυτη ακριβολογία δικαιώματα αλλά λειτουργήματα που αναθέτει 
το κράτος σε ορισμένα πρόσωπα, προσδιορζοντάς τους την ιδιότητα 
του κρατικού οργάνου και είναι τα εξής τρία: 

α) το εκλογικό δικαίωμα (ενεργητικό και παθητικοί, 

β) το δικαίωμα του διορίζεσθαι σε δημόσιες θέσεις και 

γ) το δικαίωμα του είναι ένορκον

Ο ελεύθερος προσχηματισμός της πολιτικής Θέλησης
Η ελευθερία της πολιτικής δράσης στο στάδιο του "προσχηματι- 

σμού" της πολιτικής θέλησης του λαού έχει ουσιαστική σημασία για τη 
λειτουργία της δημοκρατίας. Η ελεύθερη γένεσ η , διαμόρφωση 

και διάδοση τω ν π ολιτικώ ν ιδεώ ν συνθέτουν την ουσία της 

δημοκρατίας και αποτελούν τη βάση της διαλεκτικής λειτουρ
γίας της

Σ'αυτό το στάδιο ο λαός διαμορφώνει άμεσα τις βασικές γραμμές 

και κατευθύνσεις της πολιτικής, που θα συγκεκριμενοποιήσουν έμμε

σα τα όργανα του κράτους. Ωστε η παραβίαση της ελευθερίας 
αυτής της πολιτικής δράσης δεν συνιστά απλά προσβολή της 
πολιτικής ελευθερίας του ατόμου, αλλά και προσβολή του πο
λιτεύματος.

Κάτω απ'αυτό το πρίσμα, οι συνταγματικοί περιορισμοί των ατομικών 

ελευθεριών, όταν εφαρμόζονται στην πολιτική δράση, δεν ερμηνεύο

νται απλά στενά - αυτό ισχύει, άλλωστε, για όλους τους περιορισμούς 

των συνταγματικών δικαιωμάτων - αλλά είναι και περισσότερο ελαστι

κοί παρά στις περιπτώσεις εφαρμογής τους, που προκαλεί η σύγκρου

ση προστατευομένων Ιδιωτικών” σφαιρών.

Η αντικειμενική αυτή διεύρυνση της πολιτικής ελευθερίας στον κοι

νωνικό χώρο διαμόρφωσης της πολιτικής θέλησης έχει αναγκαία συ

νέπεια τη διεύρυνση του κύκλου των φορέων της. Το δικαίωμα "συμ

μετοχής στην πολιτική ζωή της χώρας", μ'αυτή την έννοια, δεν ανήκει 
μόνο στους "ενεργούς" πολίτες, αλλά σε όλους τους πολίτες.

Σύμφωνα με το νόημα του Σ. 5, παρ.1, η ελευθερία ανάπτυξης της 
προσωπικότητας γενικά - και ειδικά εδώ η πολιτική ελευθερία αποτε
λεί θεμελιώδες δικαίωμα όλων των Ελλήνων πολιτών. Σύμφωνα με τη 

διατύπωση του Σ 5, παρ.1, η ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότη
τας γενικά αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα όλων των ατόμων - ημεδα

πών και αλλοδαπών. Προσεκτικότερη) ωστόσο, εξέταση του ζητήμα

τος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το δικαίωμα αυτό δεν αποτελεί σε ό

λη του την έκταση "δικαίωμα του ανθρώπου", αλλά ότι για ορισμένες 

μορφές ελευθερίας, όπως για την πολιτική, την οικονομική και την ε 

παγγελματική ελευθερία, υφίσταται έντονη διαφοροποίηση μεταξύ η
μεδαπών και αλλοδαπών.
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Συνταγματικά Δικαιώματα

Ο βασικός λόγος αποκλεισμού τω ν αλλοόαηών από βασικές 

πολιτικές διαδικασίες είναι η διαφύλαξη του πολιτικού "αυτο- 

καθορισμού" του λαού σαν συνόλου πολιτών. Ετσι, περιορίζεται 

η συμμετοχή των αλλοδαπών στην πολιτική ζωή της χώρας στο μέτρο 

που θα αποτελούσε επέμβαση στο σχηματισμό και νόθευση της πολι

τικής θέλησης του λαού.

Υποκειμενικοί περιορισμοί της πολιτικής ελευθερίας 
κατά τον προσχηματισμό της πολιτικής θέλησης

Οι περιορισμοί που επιβάλλονται για τη συμμετοχή στη συγκρότηση 

και τη λειτουργία των οργάνων του πολιτεύματος, με τις συνταγματι
κές διατάξεις που καθορίζουν τα προσόντα, τα κωλύματα και τα ασυμ
βίβαστα, δεν έχουν οποιαδήποτε εφ αρμογή, ούτε ασκούν ο

ποιαδήποτε επίδραση στην ελευθερία της πολιτικής δράσης 

στον κοινωνικό χώρο. Ωστόσο, η πολιτική ελευθερία και σ'αυτόν το 

χώρο, όπως και κάθε μορφή ελευθερίας, δεν είναι υποκειμενικό απε

ριόριστη. Ιδιαίτερο, μάλιστα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι υποκειμενι

κοί περιορισμοί που επιβάλλει το Σ 29, παρ.3 στους δημόσιους λει

τουργούς, καθώς και εκείνοι που μπορούν να επιβληθούν σ’αυτούς με 

βάση το Σ 12, παρ.4.
Η ελληνική παιδεία προσπάθησε να εμπεδώσει τη συνείδηση του 

χρέους της αποχής από τα πάθη της πολιτικής διαμάχης. Ενδεικτικό για 
την τοποθέτηση του Συντάγματος στο θέμα είναι η απαγόρευση της 
κομματικής ένταξης και δραστηριοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων 

κατά το άρθρο 29, παρ.3. Η πολιτική είναι κατά το Σύνταγμα ασυμβίβα

στη μ'ένα τμήμα της πολιτείας. Τι κρύβεται, όμως, πίσω απ'αυτή την 

πολιτική διαπαιδαγώγηση για το αγαθό της ουδετερότητας;

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμη μια σύντομη αναφορά στην πρώτη 
γερμανική ηροεδρευομένη κοινοβουλευτική δημοκρατία του 1919 (τη 
Δημοκρατία της Βαϊμάρης), που έφερε μια εξέλιξη στο χώρο της 

σύγχρονης πολιτικής σκέψης και κυρίως στον τομέα της συνταγμα

τικής θεωρίας και διαμόρφωσε βασικές πολιτικές και ιστορικές 

αλήθειες.
Μια αρχή βασική του πολιτεύματος της Βαϊμάρης, ήταν η αρχή της 

πολιτικής ουδετερότητας. Η αρχή αυτή σημαίνει πως ορισμένες εξου

σίες ή αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται έξω και άσχετα από τις 

πολιτικές διαμάχες, αντίληψη που στην πράξη δημιουργεί παράλληλα 

προς τη λαϊκή κυριαρχία μια δεύτερη πηγή νομιμοποίησης των πολι

τειακών ενεργειών. Ετσι, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Συντάγματος 

της Βαϊμάρης, οι υπάλληλοι εξυπηρετούν όχι ένα κόμμα, αλλά την ολό

τητα, έχοντας όμως όλα τα πολιτικό δικαιώματα. Στην ερμηνεία αυτού 

του άρθρου, ενώ το Σύνταγμα ήθελε να εξασφαλίσει την αρχή της 

κομματικής αμεροληψίας της διοίκησης, μιας αυτονόητης συνέπειας 

του κράτους δικαίου, αναπτύχθηκε τελικά η ακραία άποψη της αντίθε

σης μεταξύ υπαλληλίας και πολιτικής.
Η ιδέα αυτή, πως η διαμάχη των συμφερόντων και των πολιτικών δυ

νάμεων σε κάθε κοινωνία δημιουργεί την ανάγκη της ουδέτερης δύνα- 

μης της ιδέας της κρατικής ενότητας, συγκάλυψε μια βασική άρνηση 

της δημοκρατίας: τη θεώρηση της σχέσης κράτους και κοινωνίας ως 
σχέσης αντιθετικής. Η άρνηση αυτή είναι η κεντρική ιδέα της απόλυτης 
μοναρχίας: το κράτος εκφράζει την ενότητα, ενώ η κοινωνία ως χώ
ρος σύγκρουσης αντιθέτων συμφερόντων, αποτελεί ένα είδος κιν

δύνου (!Ι για το κράτος.
Η δημοκρατία όμως έχει ως ιστορικά αναγκαία βάση την πολιτική συ

νείδηση όλων των πολιτών και όλων των φορέων δημόσιων λειτουρ

γημάτων. Η διοίκηση, η εκπαίδευση, η δικαιοσύνη και οι ένοπλες δυνά

μεις Ικαι τα σώματα ασφαλείας] δεν βρίσκονται έξω αλλά μέσα στην 

πολιτεία, είναι λειτουργίες της πολιτείας, που ο σκοπός τους κάθε φο

ρά προσδιορίζεται από το φορέα της λαϊκής κυριαρχίας κατά μία ορι

σμένη τεχνική διαδικασία. ΓΓαυτό, το  δημόσιο λειτούργημα είναι 

τότε μδνο πολιτικά νομιμοποιημένο, αποτελεί δηλαδή έκφρα

ση της πολιτείας, δταν ο φορέας του έχει το  δικαίωμα να σκέ

πτεται πολιτικά και επομένως να συνειδητοποιεί την πολιτική 

σημασία και τις πολιτικές συνέπειες τω ν ενεργειώ ν του.

Πολιτικά ουδέτερες πολιτειακές λειτουργίες ή ενέργειες δεν υπάρ

χουν. Υπάρχουν κομματικά ουδέτερες λειτουργίες ή ενέργειες. Η πο
λιτική ουδετερότητα είναι ψ ευδώ νυμο μιας τοποθέτησης α

πόλυτα π ο λ ιτ ικ ή ς , που ε μ π ε ρ ιέ χ ε ι, με το  πρόσχημα της -  
αδύνατης ά λλω στε- αξιολογικής ουδετερότητας, άρνηση της 

βάσης της δημοκρατίας. Αφού, μόλις αφαιρέσει κανείς από την πο
λιτεία και τους θεσμούς της το αξιολογικό στοιχείο, τό τε η εξουσία γί

νεται αυτοσκοπός και επιτρέπει στους εκάστοτε φορείς της ανεξέλε

γκτους ιδεολογικούς προσανατολισμούς.

Οι περιορισμοί του I  29 παρ. 3 και του Σ 1 2 παρ. 4
Οι περιορισμοί που θέτει το Σ29, παρ.3 στην πολιτική ελευθερία των 

δημοσίων λειτουργών είναι υπέρμετροι αλλά και ασυνήθιστοι στη συ

νταγματική πράξη. Από τα τέσσερα άλλα ευρωπαϊκά συντάγματα: της 
Γερμανίας (άρθρο 211, της Γαλλίας (άρθρο ·4), της Ιταλίας (άρθρα 44 και 

98) και της Τουρκίας (άρθρα 56,571, που περιέχουν ρύθμιση των πολι

τικών κομμάτων, μόνο το Ιταλικό Σύνταγμα (άρθρο 98, Παρ.3) δίνει τη 
δυνατότητα στον κοινό νομοθέτη να περιορίσει το δικαίωμα συμμε

τοχής σε κόμματα των δικαστικών, των εν ενεργεία μόνιμων αξιωμα

τικών, των αστυνομικών και των διπλωματικών και προξενικών αντι

προσώπων στο εξωτερικό.
Υπέρμετρα περιοριστικές πρέπει να θεωρηθούν και οι δύο διατάξεις 

της παραγράφου αυτής:
α) η μία που απαγορεύεΓοιασδήποτε μορφής εκδηλώ σεις υ

πέρ τω ν πολιτικώ ν κομμάτων" τω ν δ ικαστικώ ν λε ιτο υρ γώ ν, 

τω ν σ τρ α τιω τικ ώ ν γενικά , τω ν οργά νω ν τω ν  σω μ ά τω ν α
σφαλείας και όλω ν γενικά τω ν δημοσίων υπαλλήλων, τόσο για 

τη γενικότητα, με την οποία προσδιορίζονται οι απαγορευμένες πρά

ξεις, όσο και για την ισοπεδωτική εξομοίωση όλων των δημοσίων υ

παλλήλων με τις άλλες τρεις κατηγορίες δημοσίων λειτουργών,
β) η δεύτερη που απαγορεύει την ενεργό “υπέρ κόμματος" 

δράση όλω ν τω ν υπαλλήλω ν τω ν νομικώ ν προσώ πω ν δημο

σ ίου δικαίου, τω ν δημοσίω ν επ ιχειρ ήσεω ν και τω ν οργανι

σμών αυτοδιοίκησης, γιατί το λειτούργημα αυτών των υπαλλήλων 

δε συνδέεται τόσο στενά με τους επιδιωκόμενους από τη διάταξη 
σκοπούς.

Αλλά και οι δύο διατάξεις μαζί περιορίζουν και συρρικνώνουν υπέρ

μετρα τη λαϊκή βάση διαμόρφωσης της πολιτικής γνώμης, με το να α
ποκλείουν από το  ζω τικότερο χώρο της πολιτικής ζω ής το  με
γάλο εκείνο τμήμα του κοινωνικού συνόλου με τον ψ ηλότερο 

-  σε συνολική εκτίμηση -  βαθμό παιδείας.

Σκοπός του Σ 29, παρ.5 είναι να αποτρέψει τον κομματικό επηρεα- 

σμό των πολιτών από τα κρατικό όργανα με άσκηση δημόσιας εξου

σίας και να διαφυλάξει την υπερκομματικότητα και την καλή άσκηση 
των δημοσίων υπαλλήλων. Απ'αυτό το  σκοπό όμως, δε δικαιολο

γούνται οι δύο διατάξεις. Γιατί υπάρχει επαρκής προστασία αυτών των 

αγαθών από την έννομη τάξη, ώστε η επιβολή περιορισμών πολιτικής 

ελευθερίας σε τόση έκταση, αν δεν είναι εντελώς περιττή, πάντως ε ί

ναι υπερβολική. Η αρχή της νομιμότητας, άλλω στε, με όλο το 

σύστημα διασφάλισης της νόμιμης άσκησης των δημοσίων λειτουρ

γιών και ευθύνης των δημοσίων λειτουργών, καλύπτει ολοκληρωτικά 

τους σκοπούς του Σ 29, παρ.3.
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Η αρχή της νομιμότητας -παρεπιπτόντως- είναι η βασικότερη συ

γκεκριμενοποίηση της αρχής του κράτους δικαίου, που στηρί

ζετα ι στην "υπεροχή του δικαίου" και που έχει φτάσει στο φιλελεύθε

ρο αστικό κρότος τη λειτουργική της τελειοποίηση, με το  σύστημα 

μιας πλήρους νομικής ρύθμισης τω ν βιοτικών σχέσεω ν με τυ 

πικούς νόμους

Υπάρχει ακόμα και η διάταξη του 1 12, παρ.4 που δίνει την εξουσία 

στο νομοθέτη να περιορίσει το δικαίωμα να συνεταιρίζονται σε όλες 

τις κατηγορίες των δημόσιων λειτουργών που αναφέρει και το Σ 29, 

παρ.3. Με βάση αυτή τη συνταγματική εξουσιοδότηση, μπορεί ο νόμος 

να περιορίσει την πολιτική δραστηριότητα των δημοσίων υπαλλήλων 

με σύσταση πολιτικών ενώσεων, όπως έχει κάνει ήδη ο κώδικας δημο

σίων υπαλλήλων και υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 

(άρθρο 48, παρ.2).

Η φύση του Σ 29, παρ.3 σαν συνόλου διατάξεων περιοριστικών της 

πολιτικής ελευθερίας, καθώς και οι λόγοι που αναφέρθηκαν πιο πάνω, 

επιβάλλουν μια στενή ερμηνεία προσαρμογής του - όσο είναι δυνατό - 

στις αρχές της ισότητας και της ελευθερίας, καθώς και στο α

πόλυτα αναγκαίο μέτρο εξυπηρέτησης του σκοπού τους Η έν

νοια που προκύπτει με βάση αυτή την ερμηνεία, δεν μπορεί να είναι άλ

λη από την έννοια της αρχής της νομιμότητας άσκησης των δημοσίων 

λειτουργιών, όσον αφορά την πολιτική δραστηριότητα των λειτουρ
γών του Σ 29, παρ.3

Δεν πρόκειται δηλαδή για μία συνταγματική δημιουργία ενός νέου 

status των δημοσίων λειτουργών στο χώρο της πολιτικής ζωής, αλλά 

μια συνταγματική συγκεκριμενοποίηση και επιβεβαίωση του status νο

μιμότητας, που προκύπτει ήδη από την έννομη σχέση κάθε κατηγορίας 

δημοσίων λειτουργών με το κράτος. Βασική συνέπεια αυτής της θέ
σης είναι ότι "εκδηλώσεις υπέρ κομμάτων" για την πρώτη κατηγορία 

των δημόσιων λειτουργών και “ενεργός δράση υπέρ κομμάτων" για τη 

δεύτερη κατηγορία υπαλλήλων αντιβαίνουν στο Σ 29, παρ.3, μόνο αν γί

νονται από τη θέση που κατέχουν, ε ίτε  κατά την άσκηση του λε ι

τουργήματος τους ε ίτε  με οποιαδήποτε χρήση τω ν εξουσιώ ν, 
που πηγάζουν απ'αυτό.

Αξίζει να αναλογισθούμε εδώ και τις διατάξεις του Σ 5, παρ.1, απ'ό- 

που συνάγεται σαν αυτονόητο το ανθρώπινο δικαίωμα, όχι απλά να έ 
χει και να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την προσωπικότητά 
του, αλλά και να την αναπτύσσει σε όλους τους τομείς της κρατικά ορ

γανωμένης συμβίωσης, ιδρύοντας έτσι για το κράτος όχι μόνον αρνη
τική αλλά και θεωρητική υποχρέωση. Με τις διατάξεις αυτές δε θεσπί

ζετα ι ένα πρόσθετο αυτοτελές δημόσιο δικαίωμα, αλλά μία γενική αρ

χή, κατευθυντήρια για το νομοθέτη, και ένας ερμηνευτικός κανόνας 
για τη διοίκηση και τα δικαστήρια.

Η πρακτική σημασία αυτής της διάταξης είναι, λοιπόν, μάλλον επικου

ρική: αξιοποιείται, δηλαδή, σε συνδυασμό με κάποια άλλη διάταξη, του 
Συντάγματος ή της κοινής νομοθεσίας. Ετσι, ενόψ ει της συνταγ
ματικής αυτής διάταξης για την ελεύθερη ανάπτυξη της προ

σωπικότητας, η νομολογία τω ν δικαστηρίων μας δέχεται π.χ. 

την ελευθερία του πολιτικού φρονήματος όλω ν τω ν Ελλήνων, 

άρα και τω ν δημοσίω ν υπαλλήλων, (Σ.τ.Ε. 595/1977 τμ. Π, ΤοΣ3 

1977, σελ. 327 επ.) ή την ελευθερία συναναστροφής και φιλίας 
οπλίτη της Χωροφυλακής με συμμαθητές του συγκεκριμένης 
πολιτικής τοποθέτησης και με τουρίστες (Σ.τ.Ε. 2209/1977 τμ. Π, 
ΤοΣ 3 1977, σελ. 636 επ ).

Το Σ 29, παρ.3, λοιπόν, δε δημιουργεί γενικά κωλύματα των δημοσίων 
λειτουργών για ίδρυση πολιτικών κομμάτων ή συμμετοχή σ'αυτά. Απα
γορεύει μόνο τις συγκεκριμένες πράξεις εκδήλωσης ή δράσης "υπέρ 

κόμματος" από τη θέση του δημόσιου λειτουργού.

Περιορισμοί λόγω ιδιότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά το δικαίωμα ί

δρυσης κόμματος ή ανάληψης ειδικών καθηκόντων στην εσωτερική 

οργάνωση σε σχέση με το είδος και τη σημασία του λειτουργήματος 

του υπαλλήλου, μπορούν να τεθούν με βάση την υπηρεσιακή σχέση 

των δημοσίων λειτουργών. Δεν μπορεί, όμως, με βάση αυτή τη σχέση 

να θεσπιστεί κώλυμα με τη συνταγματική έννοια του όρου. Τα κωλύμα

τα ίδρυσης κόμματος και συμμετοχής σε κόμμα προκύπτουν από τον 

περιοριστικό καθορισμό των αντίστοιχων προσόντων από το Σύνταγ

μα (άρθρα 29, παρ.1 σε συνδυσμό με 51, παρ.3). Περιορισμοί με το πε
ριεχόμενο ενέργειας που απαγορεύει το Σ 29, παρ.3 (εκδηλώσεις και 

ενεργός δράση υπέρ κόμματος), χωρίς άμεση σύνδεση με τη συγκε

κριμένη άσκηση του λειτουργήματος (περιορισμοί λόγω ιδιότητας), θα 

μπορούσαν να τεθούν έμμεσα με βάση το Σ 12, Παρ.4, όσο αφορά τη 

συμμετοχή δημόσιων υπαλλήλων σε ενώσεις που έχουν σκοπό την πο

λιτική υποστήριξη ενός κόμματος. Δεν θα μπορούσε, όμως και εδώ να 

θεσπιστεί κώλυμα άσκησης των δικαιωμάτων του Σ 29, παρ.1.

Το Σ 29, παρ.3 απαγορεύει τις εκδηλώσεις και την ενεργό δράση "υ

πέρ κόμματος", οπότε γεννιέται το ζήτημα αν απαγορεύονται οι ί

διες ενέργειες κατά κόμματος. Ο συντακτικός νομοθέτης είχε, προ

φανώς, περισσότερο συνειδητοποιημένη την ανάγκη προστασίας από 

φιλοκομματικές παρά από αντικομματικές ενέργειες των κρατικών 

οργάνων. Οι πρώτες, όπως είναι γνωστό, είναι περισσότερο πρόσφο

ρες για τον εκφυλισμό των δημόσιων υπηρεσιών προς τη φαυλότητα 

και για ένα “αφ'υψηλού" επηρεασμό της πολιτικής θέλησης του λαού, 

ενώ οι δεύτερες αποβλέπουν συνήθως την αλλοίωση της λαϊκής θέλη

σης με ενεργότερες επεμβάσεις στις πολιτικές διαδικασίες.

Παραδείγματα τέτοιω ν επεμβάσεων αποτελούν και οι περι

πτώ σεις παραβίασης της αρχής της ισότητας στη διεξαγω γή 
τω ν εκλογών, όπως:

α) η άνιση μεταχείριση κομμάτων και υποψηφίων στη διάθεση των 

δημόσιων μέσων ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τον προεκλογικό 

αγώνα, καθώς και των δημόσιων και δημοτικών χώρων για προεκλογι

κές συγκεντρώσεις, διαφημίσεις, ανακοινώσεις κ.λπ.,

β) η δημιουργία δυσχερειών ή η μη διευκόλυνση με δημόσια μέσα της 
μετακίνησης εκλογέων για τη μετάβαση και άσκηση του εκλογικού 

τους δικαιώματος, ειδικά όταν διαμένουν μακριά από τον τόπο ψηφο
φορίας,

γ) η μεροληπτική άσκηση καθηκόντων που έχουν σχέση με την τήρη

ση της τάξης, την επίβλεψη, τη διεύθυνση και το δικαστικό έλεγχο των 
εκλογών, καθώς και ο επηρεασμός των εκλογέων από όργανα του 
κράτους,

δ) η μη εξασφάλιση από το κράτος των τυπικών προϋποθέσεων ά

σκησης του εκλογικού δικαιώματος (εγγραφή στους εκλογικούς κατα
λόγους, παροχή εκλογικού βιβλιαρίου κ.λπ.) σε όλους όσους έχουν τα 

προβλεπόμενα από το Σύνταγμα προσόντα,

ε) η νόθευση του εκλογικού αποτελέσματος, που αποτελεί συγχρό

νως και παραβίαση του Σ 52. Αλλά και κάθε άσκηση βίας ή οποιαδήποτε 

πίεση στην άσκηση του (ενεργητικού και παθητικού) εκλογικού δικαιώ

ματος ή στη χρήση των δυνατοτήτων συμμετοχής στις διαδικασίες 
του εκλογικού αγώνα.

Επειδή, όμως, οι αντικομματικές αυτές ενέργειες των δημόσιων ορ

γάνων μπορούν να θέσουν σε άμεσο κίνδυνο ή και να αποβούν μοι

ραίες για τη δημοκρατία, δε θα ήταν ορθό να μείνουν έξω από το σκο

πό και την εφαρμογή του Σ 29, παρ.3. Στο πολυκομματικό σύστημα άλ

λωστε, εκδηλώσεις ή δράση ενάντια σε ένα κόμμα αποτελεί ταυτό

χρονα - έμμεση τουλάχιστον - ενέργεια υπέρ άλλου κόμματος. □

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων. Καραγιάννης
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Νομολογίες Αρείου Πάγου

Νομολογία 438/1995: Δεν συνιστά νόμιμη παραίτηση από το δικαίωμα εγκλήσεως 
η καταχωριθείσα στο βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων Αστυνομικού Τμήματος δήλωση της παθούσας

"άτι δεν επιθυμεί την υποβολή σχετικής εγκλήσεως, 
γιατί για την δήλωση αυτή δεν συντάχθηκε έκθεση

Επειδή, κατά τη διάταξη του άρθρου 117 παρ.1 ΠΚ, όταν ο νόμος απαιτεί έ

γκληση για την ποινική δίωξη κάποιας αξιοποίνου πράξεως, όπως και για το έ

γκλημα της εξυβρίσεως, κατά τα άρθρα 361 παρ. 1 και 368 παρ. 1 Π.Κ., το αξιό

ποινο εξαλείφεται αν ο δικαιούχος δεν υπέβαλε έγκληση μέσα σε τρείς μήνες 

από την ημέρα που έλαβε γνώση για την πράξη που τελέσθηκε και το πρόσωπο 

που την τέλεσε ή για έναν από τους συμμέτοχους του, γιατί με την παρέλευση 

απράκτου της τριμήνου προθεσμίας τεκμαίρεται η βούληση του δικαιουμένου 

να μη διωχθεί το έγκλημα και εκλαμβάνεται ως παραίτηση από της εγκλήσεως, 

με συνέπεια την οριστική παύση της τυχόν ασκηθείσας ποινικής διώξεως, κατά 

το 'άρθρο 370 παρ. 1 εδ. Β ΚΠΔ. Κατά δε την παρ. 2 του ως άνω άρθρου 117 ΠΚ 

το ίδιο αποτέλεσμα συνεπάγεται και η ρητή δήλωση του δικαιούχου της ε- 

γκλήσεως ενώπιον της αρμόδιας αρχής ότι παραιτείται από το δικαίωμα της ε- 

γκλήσεως. Εξάλλου, κατά το άρθρο 51 παρ. 1 ΚΠΔ, η παραίτηση από του δικαιώ

ματος της εγκλήσεως γίνεται από τον ίδιο το δικαιούμενο ή από ειδικό πληρε

ξούσιο σε συμβολαιογράφο, στον εισαγγελέα ή σε οποιοδήποτε ανακριτικό υ

πάλληλο και συντάσσεται σχετική έκθεση.Τέλος όπως προκύπτει από τα άρθρα 

148,150,151 και 153 ΚΠΔ, η έκθεση, δηλαδή το έγγραφο που συντάσσει δημό

σιος υπάλληλος που εκπληρώνει καθήκοντα στην ποινική διαδικασία για να βε

βαιώσει, πλην των άλλων και δηλώσεις τρίτων προσώπων που απευθύνονται σε 

αυτόν, είναι άκυρη όταν ελλείπουν η αναγραφή των ονοματεπωνύμων και των 

συμπραξάντων προσώπων ή η υπογραφή τούτων και συνεπώς, αν η παραίτηση 

γίνει κατ' άλλον τρόπο ή η έκθεση δεν φέρει τα άνω στοιχεία, δεν ισχύει ως 

παραίτηση και εντεύθεν δεν παράγεται το άνω αποτέλεσμα της εξαλείψεως 

του αξιοποίνου της πράξεως.

αλλά ζήτησε μόνο να γίνουν οι δέουσες συστάσεις*, 
σύμφωνα μετά  άρθρα 148,150,151 και 155 ΚΠΔ.

Στην προκειμένη περίπτωση, η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως στρέφεται κατά 

της υπ' αριθμ. 1542/1993 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 

Σπάρτης, με την οποία η αναιρεσείουσα κηρύχθηκε ένοχος και καταδικάσθηκε 

ανεκκλήτως σε ποινή φυλακίσεως 15 ημερών, για το κατά το άρθρο 361 παρ.1 

ΠΚ έγκλημα της κατ' εξακολούθηση εξυβρίσεως της εγκαλούσης Α.Κ., που τε

λέσθηκε την 11 ην και 22αν Ιουνίου 1992. Εξάλλου από τα έγγραφα της δικογρα

φίας, τα οποία παραδεκτώς ερευνώνται από τον Α.Π. προκειμένου να ερευνη- 

θεί ο προβαλλόμενος λόγος που ανάγεται στην εξάλειψη του αξιοποίνου της 

άνω πράξεως, για την οποία καταδικάσθηκε η αναιρεσείουσα, προκύπτει ότι η 

δίωξη της αναιρεσείουσας για το άνω έγκλημα εχώρησε με βάσει την από 

12.8.1992 εμπρόθεσμο έγκληση της παθούσας. Και ναι μεν κατά το προσκομι- 

σθέν ακριβές αντίγραφο του βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων της 31.7.1992 

του Αστυν. Τμήματος Σπάρτης η παθούσα παρουσιάσθηκε την άνω χρονολογία 

στην υπηρεσία του προαναφερθέντος αστυνομικού τμήματος (Αξιωματικό υπη

ρεσίας ΠΑ.) και, αφού ανέφερε τις σε βάρος της πράξεις, δήλωσε ότι "δεν ε 

πιθυμεί την υποβολή σχετικής εγκλήσεως, αλλά ζήτησε όμως να γίνουν οι 

δέουσες συστάσεις", δεν προκύπτει όμως ότι οι άνω δηλώσεις της έγιναν με 

την μορφή εκθέσεως και δη τοιαύτης που να φέρει και την υπογραφή εκείνης 

και συνεπώς η άνω δήλωσή της δεν ισχύει ως παραίτηση από του δικαιώματος, 

εγκλήσεως και δεν επέφερε την εξάλειψη του αξιοποίνου. Ετσι το Μονομελές 

Πλημμελειοδικείο, το οποίο κήρυξε ένοχο την αναιρεσείουσα, παρά την ύπαρξη 

του προαναφερθέντος αντιγράφου του βιβλίου συμβάντων, δεν υπερέβει την 

εξουσία του και ο περί του αντιθέτου, από το άρθρο 510 παρ. 1 εδ. θ' ΚΠΔ, μο

ναδικός λόγος της υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως είναι αβάσιμος. □

Νομολογία 579/1995: Η δήλωση του παθόντος ότι
είναι ιδιαίτερης μορφής, ουσιαστικού περιεχομένου, δεν
Επειδή κατά το άρθρο 315 παρ. 1 ΠΚ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του 

με το άρθρο 1 παρ. 11 Ν. 2207/1994 (Φ.Ε.Κ. 65 Α725-4-1994] "στις περιπτώσεις 

των άρθρων 308 και 314, η ποινική δίωξη ασκείται μόνον ύστερα από έγκληση. 

Δεν απαιτείται έγκληση, αν ο υπαίτιος της πράξης του άρθρου 314 ήταν υπό

χρεος, λόγω της υπηρεσίας του ή λόγω του επαγγέλματος του να καταβάλλει 

ιδιαίτερη επιμέλεια ή προσοχή. Η οδήγηση οχήματος εμπίπτει στο προηγούμε

νο εδάφιο, όταν εξυπηρετεί τη βιοποριστική μεταφορά επιβατών ή πραγμάτων. 

Στην περίπτωση του άρθρου 314, αν η πράξη τελέστηκε κατά την οδήγηση 

οχήματος και δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του δευτέρου εδαφίου 

του παρόντος, η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, ο εισαγγελέας όμως 

με διάταξή του απέχει από την ποινική δίωξη αν ο παθών δηλώσει ότι δεν επι

θυμεί την ποινική δίωξη του δράστη. Αν η δήλωση υποβληθεί μετά την άσκηση 

της ποινικής δίωξης, το δικαστήριο την παύει οριστικά". Από την ανωτέρω διά

ταξη προκύπτει ότι επί επελεύσεως σωματικής βλάβης σε τρίτον κατά την 

οδήγηση αυτοκινήτου, του οποίου οδηγός δεν το χρησιμοποιεί ως βιοποριστικό 

μέσο δια τη μεταφορά επιβατών ή πραγμάτων, η δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλ- 

τως λόγω της επικινδυνότητας του μηχανικού μέσου και της υποχρεώσεως του 

οδηγού να καταβάλλει άκρα επιμέλεια και προσοχή και επί πλέον της ανάγκης 

συλλογής των αποδεικτικών στοιχείων 6Γ επεμβόσεως της αστυνομικής αρ

χής, εφόσον η παρέλευση του χρόνου εξαφανίζει τα κυριώτερα στοιχεία περί 

ευθύνης ή μη του κατηγορουμένου, πηγάζοντα από τον συνδυασμό του κινου- 

μένου μηχανικού μέσου, των στοιχείων της οδού και των ειδικών συνθηκών. 

Μετά την τέλεση, όμως, της πράξεως παρέχεται το δικαίωμα στον παθόντα να 

δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη, σταθμίζοντας το ατομικό του συμ

φέρον θεωρώντας ο νόμος ότι ο παθών κυριαρχικώς ενεργεί περαιτέρω, αφού 

ήδη ευρίσκεται προ τετελεσμένης καταστάσεω;ς. Και ναι μεν ουσιαστικώς δεν 

απαιτείται έγκληση του παθόντος δια την κίνηση της ποινικής αξιώσεως της πο-

δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη κατ' άρθρο 31 5 ΠΚ 
υποκρύπτει δικαίωμα έγκλησης, οδηγεί δε σε παύση της.

λιτείας, όμως το δικαίωμα αυτό εξοβελίζεται με ρητή δήλωση του παθόντος 

μετά την πράξη ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη. Αποτέλεσμα της δηλώσεως 

αυτής είναι ότι ο αρμόδιος εισαγγελέας δεν ασκεί ποινική δίωξη, δεσμευόμε

νος από τη δήλωση. Αλλά και εν ασκήσει ποινικής διώξεως προ της δηλώσεως 

του παθόντος, το δικαστήριο οφείλει να παύσει οριστικώς την ποινική δίωξη. 

Κατ' ουσίαν υποκρύπτεται δικαίωμα εγκλήσεως, το οποίο υλοποιείται μετά την 

τέλεση της πράξεως και της δηλώσεως του παθόντος ότι δεν επιθυμεί την 

ποινική δίωξη. Η δήλωση αυτή είναι ιδιαίτερης μορφής, εφόσον είναι απρόθε- 

σμη και λαμβάνει χώραν οποτεδήποτε και πάντοτε οδηγεί στην παύση της ποι

νικής διώξεως. Η δήλωση αυτή είναι ουσιαστικού περιεχομένου εφόσον κα

ταλύει το δικαίωμα της πολιτείας προς περαιτέρω ενέργεια και συγχρόνως 

παθών παραιτείται πόσης ποινικής διαδικασίας, η οποία αδρανοποιείται και τε- 

λικώς περαιώνεται είτε 6ι' αποχής του εισαγγελέως από την ποινική δίωξη εκ- 

διδομένης σχετικής διατάξεως, θεμελιουμένης στην εκφρασθείσα δήλωση 

του παθόντος, είτε δΓ εκδόσεως αποφάσεως του αρμοδίου δικαστηρίου εφό

σον έχει λάβει παραπομπή, χωρίς να αποκλείεται και η έκδοση βουλεύματος 

όταν η δήλωση του παθόντος λάβει χώρα κατά την προδικασία. Περαιτέρω, κα

τά το άρθρο 2 παρ. 1 ΠΚ, ο νομοθέτης καθιερώνει την υποχρεωτική εφαρμογή 

του ηπιοτέρου νόμου επί των εκκρεμών υποθέσεων, χάριν της ισότητας και 

της ισοδυναμίας των πολιτών σε περιπτώσεις όπου, λόγω μεταβολής του α

ξιολογικού κανόνος ή των ειδικών συνθηκών μιας συγκεκριμένης κατηγορίας 

υποθέσεων, επιβάλλεται ιδιαίτερη μεταχείριση. Ο νεώτερος νόμος, ως επιει

κέστερος, έχει αναδρομική εφαρμογή και επί των εκκρεμών υποθέσεων, όσες 

ουσιαστικώς ταυτίζονται κατά περιεχόμενο και κατά τα κύρια χαρακτηριστικά. 

Το δικαστήριο θα κρίνει κυριαρχικώς, εάν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του 

νεοτέρου νόμου και εν καταφατική περιπτώσει υποχρεωτικώς το διακαστήριο 

θα αχθεί σε αποτέλεσμα προβλεπόμενο από το νόμο. □
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ΣΙ e cx c\Z. ή τ  η σ η χ α ρ ά ς
του Αγιορείτη μοναχού Μωυση

Η μοναξιά και η σιωπή του Αγιορείτη μοναχού είναι τα εσώρουχά του.
Είναι λοιπόν σαν να ξεγυμνώνεται όταν ξεντύνεται αυτά για να μιλήσει και να γράψει,

έστω και αν πει καλά λόγια.

Θ α σ α ς  μ ιλήσ ω  α λ η θ ιν ά , και πι
στεύω πως πολλοί διψούν γι αυτό, και 
ας  α ν α γ κ ά ζο ν τα ι να  ψ εύ δ ο ν τα ι. Η 
λύση της σιωπής ε ίνα ι σ ήμ ερ α  επι
ταγή της αγάπης όσο η οιωπή στους 
φλύαρους.

Η πορεία προς το Πάσχα, κατά την 
ορθόδοξη παράδοση, είνα ι αγωνιώ
δης και κοπιώδης άροη σταυρού, η ο 
ποία όμως καθα ίρει και φωτίζει πτυ
χές άγνωστες, όπου η θέα τους προ
σ φ έρ ε ι έκτακτη  κατάνυξη, α ίσθηση 
του πλούτου της πενίας και προετοι
μάζει για την προσωπική συνάντηση 
με το  α ν έσ π ερ ο  φως της Α να σ τά - 
σεως.

Η λύτρωση του γλυκασμού του ανα 
στάσιμου φωτός προδρομικά και α 
γνά φωτίζει την ψυχή από τη Σαρακο- 
στή. Η Ανάσταση πάντα, έρχετα ι μετά 
την οδύνη, την ταπείνωση, τη  μ ετά 
νοια, τη νέκρωση. Ο Αναστάς θα επι
σ κ έ π τε τα ι το υ ς  α σ κ η τ έ ς ,  το υ ς  
ήρωες, τους μάρτυρες, τους ομολο
γη τές . Θα σ υνομ ιλε ί μαζί τους δια 
των παθημάτων και ο πόνος θα γ ίνε
ται πηγή ευλογίας και αγιασμού.

Μέσα από το άλλος θα μεταμορφώ 
ν ετα ι ο π αλα ιός άνθρω π ος, θ ανα- 
νεώ νετα ι και ανακα ιν ίζετα ι. Ετσι, θα 
καθαίρεται η όραση για τη θέα των α 
π ορρήτω ν και α νεκ λ α λ ή τω ν  και τα 
όμματα θα γίνοντα ι π ιστότερα των ω- 
τίων, όχι προς ικανοποίησιν της πε
ρ ιέρ γ ε ια ς , α λλά  προς πίστωση του 
Ευαγγελίου

Η ορθόδοξη πίστη δεν  είνα ι μία ω
ρα ία  ιδ εο λογ ία  α λλά  βίωμα σ τέρ εο  
και γνήσιο, γνώση της αλήθειας, λάμ
ψη του  Α νέσ π ερ ο υ  Φωτός της Λ α
μπροφόρου Τριημέρου Αναστάσεως 
του Χριστού. Ο καθαρός και ο φωτι
σμένος θεώ νεται, κατά τον Αγιο Γρη- 
γόριο τον Θεολόγο.

Η καθαρότητα προηγείται του φωτι
σμού και ο φωτισμός της θεώσεως. Ο

καθαρός και φωτεινός μπορεί να κα
θ α ρ ίσ ε ι και φ ω τίσει. Σ τον κα θ α ρ ό  
ανήκει η νηφαλιότητα και η διάκριση 
για το έρ γ ο  της δ ιδασ καλίας. Στον 
φωτισμένο θα δ ίδεται το χάρισμα της 
α π λ α ν ο ύ ς  κ α θ ο δ η γ ή σ ε ω ς  επ ί ε- 
μπνεύσεως σε σωτήριες νομές.

Μέσα στο φως του Χριστού φωτιζό
μενος ο άνθρωπος, δύναται να δ ια
κρ ίνε ι το  μ έγ εθ ο ς  της α χαρ ισ τίας, 
της ασχήμιας, της καταχρήσεως και 
της απώλειας του κόσμου. Μέσα από 
το φως της Αναστάσεω ς ορώ μενος 
ο κόσμος, θεάτα ι ως ένα ς  περιπλα- 
νώ μενος σε άφωτους χώρους, που 
διψά όμως πάντα για δ ιέξοδο , ξεδ ί
ψασμα και εγκάρδιο ασπασμό.

Η ανίερη  αντιμετώπιση των συναν
θρώπων, η βάναυση επέμβαση στη 
φύση, η αγένεια  της καθημερινής συ
ναναστροφής, η απομόνωση και η α 
νυπαρξία διαλόγου και με τον ίδιο τον 
εα υ τό  του, οδήγησαν τον άνθρωπο 
σε μια παρατεινόμενη νύχτα μ'εφιαλ- 
τικά όνειρα ή σε βασανιστική αϋπνία.

Πώς να μονιμοποιηθεί η χαρά στις 
ψ υχές, ό τα ν  δ ύ ο ν το ς  του  α ιώ νος 
μας, π εθα ίνουν παιδιά της πείνας, 
συνεχίζοντα ι πλησίον μας μάχες με 
π ολλούς ν εκ ρ ο ύ ς  και η δ ο λ ιό τη τα  
συναγω νίζεται την υποκρισία και την 
επιορκία;

Το "Χριστός Ανέστη" δεν θα έχει α- 
ντίκρυσμα στους εθελο τυφ λο ύντες  
και τους θέτοντες  ωτοασπίδες. Ολοι 
αυτο ί και οι όμο ιο ι τους παραμένο- 
ν τα ς  σ ε κατάσταση α μ ετα νο η σ ία ς  
θα προγεύονται τον ζόφο του θανά
του και ας παρουσιάζονται κυρίαρχοι, 
γι αυτό  ότι και να γ ίνει, ποτέ δ εν  θα 
μπορέσει ν'αναπαύσει η απάτη, η α 
νομία και η αδικία, τις βαθιές εφέσεις 
του ανθρώπου.

Με την Α νά σ τασ ή  Του νικά ο Χρι
στός την δύναμη της φθοράς, το φό
βο του θανάτου και την απόγνωση. Ο

Χριστός σ τον τάφο φ ιλοξενε ίτα ι επί 
τρεις ημέρες. Οι χριστιανοί στους τά 
φους π ροσω ρινά  κο ιμ ο ύντα ι μέχρ ι 
την καθολική ανάσταση των νεκρών. 
Ο Αναστάς είναι η πηγή της ζωής. Με 
το θάνατό του νίκα το θάνατο. Η Α νά
σταση ε ίνα ι το εδραίω μα της φωτο- 
δότιδος Αλήθειας.

Ο σημερινός άνθρωπος κενός από 
την ελπίδα, πλήρεις ευδαιμονισμού, 
αδυνατεί να συναισθανθεί την κρισι
μότητα των καιρών. Η προσέγγιση της 
μεγάλης εορτής κατορθώ νεται να ε 
π ιτυγχάνεται με φόρο αίματος τις ε 
θνικές οδούς βαθύ, σε μια διάσταση 
λαογραφική, όπου ο χρόνος γ ίνετα ι 
χρήμα και ηδονή τελικά απόλαυση και 
επιστροφή στην πεζή πραγματικότη
τα της ρουτίνας.

Η ορθή  π εισ ματικά  λ α τρ ευ τ ικ ή  υ 
μ ν ο λ ο γ ία , μ ε  ε ξ ά ρ σ ε ις  θ ε ίω ν  ε 
μπνεύσεω ν ακράτου  μ εγα λε ίο υ  και 
συγκινήσεως μυστικά δ ιδάσκουν την 
ανάγκη ανόρθωσης της τελειότητας, 
τη χαρά της θυσίας, την ολοκλήρω 
ση. Μία ποίηση που δονεί τα αναμνη
στικά της α θω ότητα ς  των παιδικών 
χρόνων όλων.

Μ έσα σ τους ο ρ θ ό δ ο ξο υ ς  να ο ύς, 
των ενορ ιώ ν των πόλεων και της υ 
παίθρου, αλλά  και των κατανυκτικών 
μοναστηρίω ν, εμπειρικά γ εύ ετα ι και 
ψηλαφεί το μυστήριο. Μία πρόσκληση 
ανο ιχτή  σ τους ν έο υ ς  που καλά κά
νουν  α λλο ύ  και α ν τ ισ τέκο ντα ι. Μία 
πρόταση γνωριμίας με τη γνησιότητα, 
την ιερότητα, την τιμιότητα.

Ο Αγιος Σεραφείμ  του Σάρωφ από 
τη σήμερα αναστημένη  Ρωσία, υπο
δ εχ ό τα ν  τους  επ ισ κέπ τες του  ό λο  
τον χρόνο με τις λέξεις: "Χριστός Α 
νέστη, χαρά μου". Στο Αγιον Ο ρος, οι 
μοναχοί δ εν  τους υποδέχονται τους 
προσκυνητές με τα ίδια λόγια, όμως 
αγω νίζοντα ι να  τα βιώνουν και να τα 
εννοούν...
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Η Δικαιοσύνη της Σκοπιμότητας
του Ευάγγελου Π. Παπανούτσου*

Η ιστορία εργάζεται για τους δικούς της σκοπούς και με τη δική της στρατηγική.
Οι όχλοι της Ιερουσαλήμ και οι λεγεώ νες της Ρώμης έγιναν τα όργανά της. Και είδαμε το αποτέλεσμα.

Η ύπουλη πονηρία του αδύνατου μαζί με την υπεροψία και τη σκληρότητα του δυνατού 
χάρισαν στη σαστισμένη από την αποσύνθεση του Ελληνισμού και την εκφύλιση του Ιουδαϊσμού ανθρωπότητα

ένα υψηλό σύμβολο, μια νέα Θεότητα.

Μορφή αντιλεγόμενη ο Ρωμαίος ανθύπατος που έστειλε στο σταυρό 

το Δάσκαλο της αγάπης. Πόντιος ο Πιλότος. Αλλα ίχνη της ευδόκιμης 

δράσης του στην υπηρεσία της κραταιός αυτοκρατορίας δεν άφησε. 

Εφτασε ωστόσο η σύντομη μνεία του στην ευαγγελική ιστορία, για να 

γίνει περιώνυμος.

Πώς να τον εξηγήσουμε; Ο χαρακτήρας του επιδέχεται πολλές ερ

μηνείες. Είναι άραγε ένας καλοπροαίρετος "ηγεμών'που βλέπει το ά

δικο και συμπαθεί το θύμα, αλλά στο βάθος δειλός και προπάντων ευ

θυνόφοβος, που πιστεύει ότι μπορεί να αποφύγει τον έλεγχο της 

κοινής γνώμης και της συνείδησής του φορώντας σε ξένους ώμους 

τις ανέντιμες πράξεις του;

Ή ένας αξιωματούχος υπερόπτης και αυτάρεσκος που, επειδή μόνο 
την υλική δύναμη της Εξουσίας έχει μάθει να πιστεύει και να χειρίζεται 

("εκ του ασφαλούς"), όταν βρεθεί αντιμέτωπος προς κάποιον που σ τέ

κεται μπροστά του όρθιος και ασυγκίνητος από τις φοβέρες του, δεν 

ξέρει πώς να φερθεί σοβαρό, χειρονομεί στο κενό και στο τέλος χτυ

πάει με αναλγησία;

Ή μήπως ένας απολιθωμένος υπάλληλος "υψηλού επιπέδου", ο

φθαλμός και βραχίονας του αόρατου Μονάρχη, αλλά βαριεστημένος 
από την ευμάρεια και την απραξία, που βλέπει με περιφρόνηση τις διε

νέξεις των "ιθαγενών" υπηκόων του και δεν διστάζει να στείλει ένα τα- 
ραξία στο ικρίωμα, για να απαλλαγεί από την ενόχληση;

Ο προσεχτικός αναγνώστης της Γραφής θα έχει παρατηρήσει ότι και 

οι τέσσερις Ευαγγελιστές μιλούν με πολύ συγκρατημένο τόνο για τον 

Ρωμαίο ανθύπατο. Σα να μη τον θεωρούν υπαίτιο του δικαστικού ε 

γκλήματος που οδήγησε σε θάνατον ατιμωτικό έναν (από τον ίδιο το 

δικαστή αναγνωρισμένο) αθώο. Την ευθύνη θέλουν να την αποδώσουν 

στους Αρχιερείς και στους Γραμματείς, τους ιδιοτελείς και υποκριτές, 

που τόσες φορές τους ε ίχε καυτηριάσει ο Δάσκαλος. Βάζουν μάλιστα 

τον ίδιο να λέγει στον Πιλάτο: “Εκείνος που με παράδωσε σ'εσένα (και 

εδώ πρέπει ασφαλώς να εννοήσουμε όχι τον Ιούδα, αλλά το "Συνέ

δριο"! έχει μεγαλύτερη αμαρτία".
Εάν όμως αυτή η μεγάλη περίσκεψη στον καταλογισμό των ευθυνών 

δεν οφείλεται στην πρόθεση των χρονικογράφων να μην εξεγείρουν 

εναντίον των πιστών του Σταυρωμένου τις Ρωμαϊκές Αρχές, θα παρα

δεχτούμε ότι έτσ ι υποτιμάται άδικα η προσωπική συμβολή του Ρω

μαίου κριτή στην τραγική λύση του δράματος. Γιατί επιτέλους αυτός έ 

βγαλε την απόφαση και παράδωσε τον Ιησού στο μαστίγωμα, στη δια
πόμπευση και στο σταυρό.

Υπάρχουν και ερμηνευτές που για να ελαφρώσουν τη θέση του Πιλά

του αντιτείνουν: Τι άλλο ήταν δυνατόν να πράξει ο αντιπρόσωπος του 

"Καίσαρα", αφού οι πανούργοι Εβραίοι, για να τον εξαναγκάσουν να 

στέρξει στην καταδίκη που απαιτούσαν, είχαν θέσει στην κατηγορία, 

με σαφείς υπαινιγμούς, εκτός από το θρησκευτικό και πολιτικό ζήτη

μα; Ο "ψευδοπροφήτης" - έλεγαν - έδινε στον εαυτό του τον τίτλο και

το κύρος του "βασιλέα των Ιουδαίων", αναιρούσε δηλαδή τη νομιμότη

τα της υποταγής στη Ρώμη. Αν έβγαζε απαλλακτική απόφαση, δεν θα 

έδινε την εντύπωση ότι αδιαφορεί ή και υποθάλπει μίαν ανταρσία κατά 

του καθεστώτος; Και πάλι ο δυστυχής προσπάθησε να σώσει με 

εύσχημο τρόπο το Χριστό: προθυμοποιήθηκε να του δώσει χάρη, για 
να τιμήσει το ιουδαϊκό Πάσχα.

Αλλά αυτή ίσα - ίσα η απόπειρα επιβαρύνει τη θέση του Πιλότου στην 

πλάστιγγα της Ιστορίας. Οταν βγήκε στον εξώ στη για να πει στο 

πλήθος ότι δεν βρήκε στο στόχο της οργής του καμιά βάση για κατη

γορία και είχε χρέος να απολύσει τον κατηγορούμενο, ή δεν ήταν ει

λικρινής, αφού έπειτα δέχτηκε χωρίς δυσκολία να θανατωθεί ο α
θώος, ή ήταν πολύ αφελής, για να πιστεύει ότι ο όχλος των εγκαθέ

των θα άλλαζε τόσο εύκολα τη στάση του, και θα έκλεινε το ζήτημα. 
Αν ήθελε πραγματικά να σώσει τον Ιησού από τα νύχια των δϊωκτών 

του, μπορούσε να το επιτύχει μ'ένα άλλο τέχνασμα: με την αγαβολή 

λ.χ. της δίκης, για να προσκομιθούν κρείσσονες αποδείξεις, ώστε να 

εκτονωθεί η λαϊκή εξέγερση και σιγά - σιγά να ξεχαστεί το θέμα.

Οπως είναι γνωστό, αντιφάσεις δεν επιτρέπονται στα γυμνάσματα 

της Λογικής. Αυτό όμως δεν ισχύει και για τη δομή της ανθρώπινης 

ψυχής. Εδώ τα λογικώς ασυμβίβαστα μπορούν να συνυπάρχουν αρμο

νικό. Κανείς λοιπόν δεν θα μας κατηγορήσει αν δεχτούμε ότι όχι η μία 

μόνο, αλλά όλες μαζί οι ερμηνείες που αναφέραμε για το χαρακτήρα 
του Πόντιου Πιλάτου, αποδίδουν ένα μέρος της πραγματικότητας. 

Πολύ περισσότερο αφού ο Ρωμαίος ανθύπατος υπήρξε ιστορική φυ

σιογνωμία και όχι πρόσωπο "κλασικού" θεατρικού έργου. Η Ζωή έχει 
πιο πλούσια φαντασία από την Τέχνη.

Θα προσθέσουμε μάλιστα ακόμη μια πινελιά στο ψυχολογικό πορ- 

τραίτο του ήρωά μας, οδηγημένοι από την πολιτική πείρα του φωτι

σμένου αιώνα μας. Και θα καλέσουμε τον αναγνώστη να αναπολήσει τη 

σκηνή όπως ξετυλίχτηκε τό τε στο Πραιτώριο, κατά την ευαγγελική 
αφήγηση.

Στην έδρα ο Ρωμαίος ανθύπατος με όλο τον όγκο της επισημότητάς 
του και τα εμβλήματα της Εξουσίας που αποφασίζει ανέκκλητα για 
"ζωή και θάνατο" των υπηκόων της. Και απέναντί του όρθιος ένας α

πλός και σεμνός άνθρωπος, γεμάτος από το όραμα και το νόημα ενός 
έργου που του έχει ανατεθεί και που αυτός μόνο το γνωρίζει. Εξω βοό 
έξαλλο το πλήθος φανατικοί και αγορασμένοι κατήγοροι που ζητούν 
την καταδίκη του.

Στην αρχή ο Πιλότος ξαφνιάζεται ακούγοντας τα κεφάλαια της κατη

γορίας. Εχει μάθει να δικάζει ληστές, απατεώνες, δολοφόνους. Αυτός 
όμως ο αμίλητος άνθρωπος που δεν μοιάζει με κακοποιό, καταγγέλε- 

ται για άλλου είδους ανομήματα: ότι παριστάνει τον "Βασιλέα των Ιου

δαίων" και τον "Υιό του Θεού". "Βασιλιάς" δεν φαίνεται, όσο για Υ ιός 

του Θεού", μια και πρόκειται για το θεό των Εβραίων, ας τα βρουν εκε ί
νοι μαζί του....
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Επειτα, επειδή ο όχλος έξω ουρλιάζει και οι δημαγωγοί γίνονται επ- 
θετικοί ("εμείς ένα βασιλιά αναγνωρίζουμε, τον ΚαίσαραΓ) αποφασίζει 

να προχωρήσει στην ανάκριση. Αλλά με κόπο παίρνει από το στόμα του 
κατηγορούμενου λίγα λόγια σκοτεινά: “Η δική μου βασιλεία δεν ε ί
ναι εκ του κόσμου τούτου. Εγώ γεννήθηκα για να μαρτυρήσω 
την αλήθεια “. Περισσότερα δεν μπορεί να του αποσπάσει, γιατί εκεί

νος σωπαίνει επίμονα.

"Σ'εμένα δεν μιλάς;" φωνάζει ο Ανθύπατος και δίπλα του οι Ρωμαϊκοί 

αετο ί μορφάζουν αγριεμένοι. "Δεν ξέρεις ότι στο χέρι μου είναι να σε 

σταυρώσω ή να σε απολύσω;" Και η αποστομωτική απάντηση: "Δεν θα 
είχες καμιάν εξουσία εναντίον μου, αν δεν σου είχε δοθεί από 
πολύ ψηλά".

Ο Εκλαμπρότατος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Στο βάθος του μυαλού 

του έχουν σφηνωθεί τα 

περίεργα λόγια του α

ν ένδ ο το υ  ανθρώπου 

που στέκετα ι απέναντι' 

του ήρεμος και μακρι

νός. Τι να εννούσε άρα

γε όταν είπ ε: Ή  δική  
μου βασιλεία δεν είναι 

εκ του κόσμου τούτου.

£γώ γεννήθηκα για να 

μα ρ τυρ ήσ ω  την αλή

θεια;"
Οχι "εκ του  κόσμου  

τούτου", Δηλαδή; Τού

τος ο κόσμος που τον 

κα τα κτήσ α μ ε με το  

σπαθί μας και κορφολο

γούμε τα πλούτη του 

που μας χαρίζει τροφή, 

δύναμη, δόξα και την ι

κανοποίηση να βλέπου

με τους μικρούς λαούς 

ταπεινωμένους στα πό
δια μας - δεν είναι άξιος 

να χ ω ρ έσ ε ι τη  μεγα 
λοσύνη αυτού του κυ
ρίου; Και έχει την αυθά

δεια να δηλώνει ότι το 

δικό του βασίλειο είναι 

αλλού - εκ ε ί φυσικά ό

που δεν  μπορούν να 

φτάσουν οι λεγεώ νες 

και οι έμποροι μας;
Να "μαρτυρήσει την 

αλήθεια"; Ωστε εγώ και 

οι όμοιοι' μου είμαστε οι 

άνθρωποι του  ψ ε ύ 
δους, κυβερνούμε με 

το  ψ εύδος, και αυτός 
ήρθε εδώ κάτω με την 
αποστολή να μας ξ ε 

σκεπάσει, να διαλύσει 

την απάτη και ν'ανοίξει 

τα μάτια  τω ν πιστών 

μας υπηκόων;

Τύποι σαν τον Πόντιο Πιλάτο μπορεί να μην έχουν οξύνοια σε άλλα 

θέματα, ένα όμως το νιώθουν ορμέμφυτα, σαν έντομα πολιτικά. Και 

τούτος είναι ο θανάσιμος κίνδυνος που έρχεται γίαυτούς και τους α

φέντες τους από τους αρνητές του δικού τους κόσμου. Τρέμουν τις 
ιδέες τις ασύμπτωτες με την "τάξη πραγμάτων" που αντιπρο
σωπεύουν να φρουρούν. Και υποπτεύονται εκείνους που δη
λώνουν ότι γεννήθηκαν για να μαρτυρήσουν την αλήθεια.

Ξέρουν, πάλι από ένστικτο, ότι έτσ ι παρουσιάζονται και έτσι ενερ

γούν οι ηθικοί καταλύτες που φέρνουν τις αλλαγές στην ιστορία των 
ανθρώπων. Κήρυκες λέγονται της ζωντανής αλήθειας που προορίζε
ται να αντικαταστήσει το ετοιμοθάνατο ψεύδος.

Και για τούτο (όσο και αν υποκρίνονται τον ακούσιο εκτελεστή του 

Νόμου και "νίβουν τα χέρια" τους θεατρικά, για να αποδείξουν το δικό
τους "άλλοθι") με φυ

σική, οργανική αντίδρα
ση τους θανατώνουν. 

Π α νά ρ χα ιη  τα κ τικ ή  
τη ς  α υ τα ρ χ ικ ή ς  Ε

ξουσίας: η βία της 

σ κ ο π ιμ ό τη τα ς  ή η 
σκοπιμότητα της βίας.

Αν ρ ω το ύ σ ε κα νε ίς  

τον Πιλάτο: "Είναι τίμιο 

αυτό που κάνεις;" Θα έ 

παιρνε την απάντηση: 

"Π ερ ισ σότερο  από τ ί

μιο, σκόπιμο". Η σκοπι

μότητα πάνω από την 
α ρ ετή  ε ίνα ι ο κανό

νας τω ν ομοίω ν του. 

Και το  έγκλημά τους.

Η ιστορία όμως εργά
ζ ε τα ι για τους δικούς 
της σκοπούς και με τη 

δική της στρατηγική. Οι 

όχλοι της Ιερουσαλήμ 

και οι λεγεώνες της Ρώ
μης έγ ιναν τα όργανά 

της. Και είδαμε το απο
τέλεσμα.

Η ύπουλη πονηριά του 

αδύνατου μαζί με την υ

περοψία και τη σκληρό

τητα του δυνατού χάρι

σαν (χω ρίς να το  
θελήσουν, ούτε να το 

σκεφτούν) στΓ) σαστι

σμένη από την αποσύν

θεσ η του  Ελληνισμού 

και την εκφύλ ισ η του 

Ιουδαϊσμού ανθρωπό
τητα ένα υψηλό σύμβο

λο, μια νέα Θεότητα. □

* Από το  β ιβ λ ίο  
το υ  “Ν ό μ ο ς  και Α 
ρετή".
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___________________________ Ο μήνας της Λαμπρής__________________________

Α Τ Γ Ρ ΙΑ Ι0 % Η
Ονομάστηκε έτσι από το λατινικό ρήμα "Aperio", που σημαίνει ανοίγω.

Σε πολλά μέρη της πατρίδας μας τον ονομάζουν ”Αι-Γιώργη" και “Λαμπριάτη"
Λέγεται σκωπτικά και "Τιναχτοκοφινίδης" 

επειδή τότε εξαντλούνται οι χειμωνιάτικες προμήθειες τω ν γεω ργώ ν.

0  Απρίλιος ή Λαμπριάτης είναι ο τέταρτος μήνας του χρόνου κατά το 
Ιουλιανό και Γρηγοριανό ημερολόγιο. Κατά το Ρωμαϊκό ημερολόγιο 

ήταν ο δεύτερος στη σειρά. Μέχρι την εποχή του Ιουλίου Καίσαρα είχε 

29 ημέρες και μετά τριάντα.
Ονομάστηκε έτσι από το λατινικό ρήμα "Aperio", που σημαίνει ανοίγω. 

Και πράγματι τον Απρίλη "ανοίγουν", πρασινίζουν και ανθίζουν τα δέ

ντρα, και οι κόμποι είναι γεμάτοι από πολύχρωμα και ευωδιαστό αγριο

λούλουδα. Είναι η καρδιά της Ανοιξης. Ολη η φύση ξυπνάει από τη χει

μέρια νάρκη, για να υποδεχτεί τη μυροβόλα Ανοιξη.
Σε πολλά μέρη της πατρίδας μας τον Απρίλη τον ονομάζουν "Αι-Γιώρ- 

γη” και "Λαμπριάτη", γιατί το μήνα αυτό συμπίπτουν οι μεγάλες γιορτές 

της Λαμπρής και του Αγίου Γεωργίου. Λέγεται σκωπτικά και ΊΊναχτο- 

κοφ ινίδης", επειδή το  μήνα αυτό εξαντλούνται οι χειμω νιάτικες 

προμήθειες των γεωργών.
Στο αττικό ημερολόγιο το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός ήταν α

φιερωμένο στην Αρτέμιδα και οι Αθηναίοι είχαν καθιερώσει σχετική 
γιορτή που σχετίζονταν με την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Οι Ρωμαίοι τον 

είχαν αφιερώσει στην Αφροδίτη, τη θεό της ομορφιάς και του έρωτα.

Γελάσματα
Την 1η του μήνα συνηθίζεται να λένε αθώα ψέματα, "πρωταπριλιάτι

κα γελάσματα". Προσπαθεί ο ένας να ξεγελάσει τον άλλο διασκεδάζο

ντας με το πάθημά του. Είναι η μόνη ίσως ημέρα του χρόνου που παρα

δεχόμαστε ότι λέμε ψέματα.
Το έθιμο αυτό, γνωστό σ'όλο τον κόσμο, λέγεται ότι μας ήλθε από 

την Γαλλία. Μάλιστα η Αλκή Κυριακίδου - Νέστορος αναφέρει στο αξιό
λογο βιβλίο της "Οι 12 μήνες" τα εξής: "Στη Γαλλία, ο Κάρολος ο Θ' με- 
τάθεσε την αρχή της χρονιάς στην 1 η Ιανουαρίου, για να συμβαδίζει με 
τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό δυσαρέστησε, βέβαια, όπως 

ήταν φυσικό πολλούς από τους οπαδούς της παραδοσιακής τάξης των 

πραγμάτων. Αυτοί που παραδέχτηκαν την αλλαγή -οι νεοημερολογί- 

τες- πείραζαν τους παλαιοημερολογίτες με ένα έξυπνο τρόπο. Τους 
έστελναν, λέει την 1 η Απριλίου ψεύτικα πρωτοχρονιάτικα δώρα -τ'α- 

ληθινά τα έπαιρναν την 1 η Ιανουαρίου- και επίσης προσπαθούσαν, για 

να γελάσουν, να τους κοροϊδέψουν, λέγοντας διάφορα ψέματα".

Καλλιέργειες
Ο Απρίλης είναι ο κατεξοχήν μήνας της άνοιξης και θεωρείται "γεωρ

γικός" μήνας, γιατί ευνοεί -λόγω ευνοϊκών καιρικών συνθηκών- τις ερ

γασίες των καλλιεργητών της Γης.

Οι βροχές του Απρίλη θεωρούνται ευεργετικές από τους γεωργούς 

μας όπως άλλωστε, αναφέρεται σε διάφορες παροιμίες:

"Του Απρίλη η βροχή, κάθε στάλα και φλουρΓ.

Αλλη παροιμία που συνδέεται με την απριλιάτικη ευεργετική βροχή 

και κυρίως με το μεγάλωμα των σπαρτών είναι η εξής:

Ά ν  βρέξει ο Απρίλης δυο νερά κι ο Μάης άλλο ένα,
χαρα σ' αυτόν το γεωργό που'χει πολλά σπαρμένα".

Ηθη και έθιμα του Απριλίου
Σάββατο του Λαζάρου

Εκείνα τα χρόνια τ'αγόρια κρατώντας στα χέρια καλάθια στολισμένα, 
γύριζαν τα σπίτια του χωριού τραγουδώντας ειδικά θρησκευτικά ά

σματα του Λαζάρου.
Κυριακή τω ν Βαίων

Την παραμονή των Βαίων οι νύφες της χρονιάς, ομορφοστολισμένες, 

έκοβαν κλαδιά δάφνης τραγουδώντας σχετικά τραγούδια. Με αυτά 
δαφνοστόλιζαν τον εκκλησιαστικό χώρο.

Μεγάλη Πέμπτη

Τα έθιμα του Πάσχα άρχιζαν κυρίως την Μεγάλη Πέμπτη. Την ημέρα 
αυτή οι νοικοκυρές ζύμωναν τις λαμπριάτικες κουλούρες και έβαφαν 

κόκκινα αυγά. Με τη βαφή που περίσσευε έβαφαν μερικά αρνιά σε 

σχήμα σταυρού.
Κυριακή του Πάσχα

Η Πασχαλιά είναι η μεγαλύτερη γιορτή της ορθόδοξης ελληνικής εκ

κλησίας και γιορτάζεται με εξαιρετική λαμπρότητα. Η τελετή της Ανά

στασης γινόταν στον αυλόγυρο της εκκλησίας. Τον Αναστάσιμο Υμνο 

οι χωριανοί τον υποδέχονταν με πυροβολισμούς.

Μετά την τελετή οι πιστοί πήγαιναν στα σπίτια τους με αναμμένες 

λαμπάδες και άναβαν τα καντήλια με το αναστάσιμο φως.

Ανήμερα του Πάσχα έψηναν αρνιά και δασκέδαζαν με χορούς και 

τραγούδια.

Προλήψεις
- Την πρωταπριλιά δεν απλώνουν ρούχα, ούτε σκάβουν την γη, γιατί 

είναι κακό.
- Το βρόχινο νερό της Πρωταπριλιάς θεωρείται γιατρικό για τη θέρ-

μπ·
- Οποιος πεθαίνει το Μ.Σάββατο πάει στον Παράδεισο.

- Με το αίμα του πασχαλινού αρνιού έβαφαν τα μάγουλα των παιδιών 

για τη βασκανία.

- Την παραμονή του Αγίου Γεωργίου ανάβουν φωτιές και πηδούν τρα

γουδώντας: Ό ξω  ψύλλοι και κοριοί και μεγάλοι ποντικοΓ.

Πιστεύουν ότι ο Ευαγγελιστής Μάρκος ναρκώνει τα φίδια: "Μάρκο, 
Μάρκο νάρκωσέ τα και Αι-Γιώργη τύφλωσέ τα".

- Ξορκίζουν το χαλάζι με μεγάλες φωτιές το βράδυ της Ανάστασης.

Ο Απρίλης μήνας δεν πέρασε απαρατήρητος και από τη δημοτική μας

ποίηση. Ο λαός μας τραγούδησε τον ξανθό Απρίλη για τις απερίγρα

πτες χαρές που χαρίζει στους ανθρώπους αλλά περισσότερο γιατί 

μας φέρνει με την Ανοιξη και τη Λαμπρή, την ξεχωριστή αυτή γιορτή, 

που με την Ανάσταση του Κυρίου, ανασταίνεται όλη η φύση. Τούτον ε 

δώ τον ανοιξιάτικο μήνα που αναγεννάει την πλάση και σκορπάει απλό

χερα μύριες ομορφιές, ο λαός μας τον αγκάλιασε με ξεχωριστή αγά

πη, τον αποθανάτισε με παροιμίες και τον ύμνησε με στίχους. □

Γράφει η Βάσια Λιβιτσάνου -  Υδραίου.
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"βΚΣΠΓΑΣΜΗ":
το  ΧΛπα το γ &ΑΜΑτογ

Αεροδρόμιο Ελληνικού: Δευτέρα 4-3-1996 και ώρα 00.30'.
Η Ελληνική Αστυνομία προβαίνει στην κατάσχεση 528 χαπιών "έκσταση".

Διακομιστής: 32χρονος Έλληνας. Τόπος προέλευσης: Χάγη Ολλανδίας.
Χρώμα και Σήμα Κατατεθέν: απεικονίζουν όλα ένα ελεφαντάκι και είναι λευκού χρώματος.

Η ποσότητα αυτή θεωρείται η μεγαλύτερη τω ν τελευταίων χρόνων και προκάλεσε έντονη αίσθηση στο Πανελλήνιο.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΚΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Το επιστημονικό του όνομα είναι Μεθυλενιο-Διοξυ-Μεθαμφεταμίνη 

(MDMA) και ανήκει στην κατηγορία των παραισθησιογόνων αμφεταμι- 

νών-διεγερτικών, δηλαδή των ουσιών που σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία θεωρούνται ναρκωτικό (ν. 1729/87 όπως συμπληρώθηκε 

και τροποποιήθηκε με το ν. 2161/93) και περιλαμβάνονται στον πίνακα 

Α' των ναρκωτικών ουσιών, όπως αυτές καθορίζονται με κοινή απόφα

ση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δι
καιοσύνης (άρθρο 4 του ν. 1729/871.

Οταν πριν από 85 χρόνια, παρασκευάστηκε για πρώτη φορά στην 

Γερμανία η αμφεταμίνη MDA (η μητρική δηλαδή ουσία του MDMA ή έκ

σταση) το ενδιαφέρον γΓαυτήν ήταν ελάχιστο.

Αργότερα, κατά τη δεκαετία του 50, με την ανακάλυψη των συμπτω

μάτων που παρουσίαζε, αρχίζει η χρήση του να περνάει διάφορα πει

ραματικά στάδια, (όπως π.χ. στο Χημικό Κέντρο του Αμερικανικού 

Στρατού το 1958) I και κατέληξε πλέον, στις αρχές της δεκαετίας του 

70, να χρησιμοποιείται συστηματικά στον τομέα της υποστηρικτικής 
ψυχοθεραπείας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΑΠΙΩΝ 
ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Το πιο συνηθισμένο μέγεθος των χαπιών "έκσταση' που κυκλοφο
ρούν στο εμπόριο έχουν περίπου το μέγεθος μιας ασπιρίνης, το δε βά

ρος τους κυμαίνεται από 30 εως 250 mg και εμφανίζονται με διάφο

ρους χρωματισμούς όπως λευκά, κρεμ, καφέ, πράσινα κ,λπ.
Το σχήμα τους είναι κυρίως κυλινδρικό χωρίς όμως να αποκλείονται 

και άλλα σχήματα όπως πολύγωνα, καμπυλωτά κ.λπ. Συνήθως πάνω στη 

μία ή και στις δύο πλευρές υπάρχουν ανάγλυφες ή μη διάφορες απει

κονίσεις, οι οποίες, σε συνδιασμό και με τη δραστικότητα του χαπιού 
προσδιορίζουν τη συγκεκριμένη ονομασία τους στην αγορά.

Οι παραστάσεις αυτές- θα μπορούσαμε να πούμε - αναφέρονται στο 

"εμπορικό σήμα ποιότητας" του παράνομου εργαστηρίου.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης, το 

"έκσταση" θεωρείται στην Ευρώπη, η δεύτερη κατά σειρά δημοφιλής 
ουσία μετά από τα παράγωγα της Ινδικής Κάνναβης.

Η λήψη γίνεται συνήθως από το στόμα, η επίδρασή του αρχίζει 30-60 

λεπτά μετά τη λήψη και μπορεί να διαρκέσει για αρκετές ώρες, ανά
λογα πάντα με τη δοσολογία.

Τα συμπτώματα εξαρτώ ντα ι κυρίως από τη ψυχοσύνθεση του 
χρήστη, τη διάθεσή του, τις  προσδοκίες του, το  περιβάλλον και τη 

σύσταση των χαπιών η οποία δεν είναι σχεδόν ποτέ η ίδια. Χρησιμο
ποιούν κάθε είδους υποπροϊόντα πρόσμιξης που πολλές φορές είναι

υψηλής τοξικότητας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά είναι άγνωστες και 
οι επιπτώσεις που θα έχει.

Μια μέτρια δοσολογία που θεωρείται ότι είναι γύρω στα 75-100 mg, 

ο χρήστης βιώνει ένα πιο ήπιο ευφορικό "φτιάξιμο" συνοδευόμενο από 
ένα αίσθημα ευεξίας και ηρεμίας.

Μεγαλύτερες δόσεις ανεβάζουν την ικανότητα του ατόμου στην α
ντίληψη του περιβάλλοντος. Η ενδεχόμενη εξάλειψη του στρες μαζί 

με παροδική ενίσχυση του εγώ και της οικειότητας που αισθάνεται ο 
χρήστης, του δίνουν την άνεση για μια εύκολη και χωρίς διακρίσεις ε 

πικοινωνία. Γενικά οι παραισθήσεις αρχίζουν να βιώνονται σε υψηλό
τερες  δόσεις και η διάθεση για χορό (κινητικότητα) στο ρυθμό της 
μουσικής rave που το περιβάλλει είναι πολύ έντονη, γεγονός που προ- 

καλεί συνεχή εφίδρωση και μεγάλες απώλειες υγρών από τον οργανι
σμό.

Αν λάβουμε υπ'όψη μας και την αύξηση της πίεσης του αίματος που 

παρουσιάζει ο οργανισμός από την ουσία, σε συνδιασμό με την αύξη

ση των καρδιακών παλμών και της θερμοκρασίας, τότε, πολύ εύκολα 

μπορεί να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος του κινδύνου που κρύβει μέ

σα του. Οι περισσότεροι θάνατοι που έχουν αναφερθεί στην Αγγλία τα 
τελευταία χρόνια και οι οποίοι ξεπερνούν τους 50, οφείλονται κυρίως 
σε υπερπυρεξία και αφυδάτωση.

Ο συνδυασμός του "έκσταση" με αλκοόλ και κάπνισμα είναι ό,τι χει

ρότερο μπορεί να υπάρξει, επειδή επιφέρουν συνεργία με δυνάμωση 

της δράσης πάνω στο άτομο και κατά συνέπεια άμεσο κίνδυνο για τη 
ζωή του.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ
Οταν βέβαια τελειώ σει η επίδρασή του και ολοκληρωθεί ο κύκλος 

του, τότε αρχίζουν τα δύσκολα.

Ο οργανισμός αισθάνεται σωματική και ψυχική εξάντληση, αυξημένη 

ευαισθησία σε αδιαθεσίες, ανασφάλεια, άγχος, κατάθλιψη και έλλειψη 

ενδιαφέροντος για τα καθημερινά, γεγονός που δημιουργεί ξανά την 

ανάγκη για ένα καινούργιο "φτιάξιμο" και ένα ακόμη ταξίδι στον τρελό 
χορό των παραισθήσεων.

Η απουσία βέβαια της “φυσικής εξάρτησης" δεν το καθιστά λιγότερο 

επικίνδυνο, αφού η ψυχολογική είναι έντονη και η δημιουργία ανοχής 
στον οργανισμό, δεδομένη. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά ο οργανι

σμός θα χρειάζεται μεγαλύτερες δόσεις για να υπάρχει το ποθητό α
ποτέλεσμα.

Σε άτομα που παίρνουν φάρμακα (συνήθως ηρεμιστικά) τα οποία 

προκαλούν αναστολή της ουσίας ΜΑΟ (Μονο-Αμινο-ΟξειδάσηΙ, καθώς 

και σε διαβητικούς ή με καρδιακές παθήσεις, είναι άκρως επικίνδυνο. 

Η επόμενη μέρα γίαυτούς μπορεί να μην έρθει ποτέ αν δεν το λάβουν 
σοβαρά υπ'όψη τους.
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Drops Sonne Halbmond Herzpfell
Bruchrille Bruchrille Bruchrille Bruchrille

17

Schlltzauge
Bruchrille

ANADIN

19 20 21

Boomerang Bulla
Bruchrille

VW
Bruchrille

Dolphin
Bruchrille

V v ' V

Spatz Vogel Kermlt Feuerstein Batman
ΧΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Προεξέχουσα θέση στις χώρες παρασκευής έχουν η Πολωνία, Ολ

λανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Αγγλία, Ουγγαρία και άλλες χώρες του πρώην 
ανατολικού συνασπισμού.

Οσον αφορά τις χώρες κατανάλωσης, ευρεία απήχηση υπάρχει στις 

Η.ΠΑ. και σ'αυτές της Ευρωπαϊκής Ενωσης με συνεχή επέκταση και σε 

άλλες χώρες.
Το θέμα της μαζικής παρασκευής του "έκσταση" στις χώρες του 

πρώην ανατολικού συνασπισμού, συνδέεται βέβαια και με όλες τις πο- 

λιτικο-κοινωνικο-οικονομικές μεταβολές που συντελέστηκαν σ'αυτές 

τα τελευταία χρόνια.
Η ανεχτική στάση μερικών κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης 

(π.χ. Ολλανδίας! απέναντι στην προμήθεια και χρήση συγκεκριμένων 
ναρκωτικών ουσιών μέσα στην επικράτειά τους, όπου πωλούνται σε 

συγκεκριμένες καφετέριες (τις λεγάμενες "κόφι σοπς"), έχει αναγκά

σει άλλες χώρες μέλη και κυρίως αυτές της Γαλλίας και Γερμανίας, να 

πιέζουν για ένα μεγαλύτερο έλεγχο και μείωση των καταστημάτων 

που πωλούν ναρκωτικά, δηλώνοντας ότι θα φθάσουν σε σημείο να μην 

επικυρώσουν τη Συνθήκη Σέγκεν.

Τα Ολλανδικά "κόφι σοπς" αποτελούν τμήμα της καθημερινής ζωής, 

όπως τα μπαράκια. Μόνο στο Αμστερνταμ, λειτουργούν νόμιμα 1.000 

τουλάχιστον τέτο ια μαγαζιά όπου υπολογίζεται ότι τα επισκέπτονται 

700.000 ντόπιοι και εκατοντάδες χιλιάδες αλλοδαποί και ο αριθμός 
των εργαζομένων που απασχολούνται σ'αυτά, ανέρχεται σε 20.000 

περίπου.
Παρ'όλο το  γεγονός ότι τα "κόφι σόπς" αποτελούν ένα πόρο ε ι

σοδήματος για τη χώρα, δίνοντας ταυτόχρονα απασχόληση σε τόσους 

εργαζόμενους, φαίνεται ότι οι κυβερνήσεις της Ολλανδίας δεν μπο

ρούν πλέον να αποφύγουν τις πιέσεις.
Αυτό δείχνει πρόσφατη έγκριση νομοσχεδίου που μειώνει στο μισό 

τον αριθμό των μαγαζιών αυτών και το  όριο ελεύθερης προμήθειας 

χασίς από τα 30 στα 5 γραμμάρια.

Από το 1994, το "έκσταση" άρχισε να προβληματίζει έντονα τις Α

στυνομικές Υπηρεσίες της χώρας μας, δηλαδή, αμέσως μετά τις πρώ

τες κατασχέσεις που έγιναν, σχεδόν αποκλειστικά σε τουριστικές πε

ριοχές κατά τους θερινούς μήνες, από τουρίστες που τα είχαν εισα

γάγει κυρίως για προσωπική τους χρήση.

Ο μεγάλος αριθμός χαπιών που κατασχέθηκαν, έγινε κυρίως το επό

μενο έτος 1995, όπου ανήλθε σε 1.672 δισκία. Η προέλευση των δι
σκίων ήταν κυρίως από την Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία και Βέλγιο και οι 

υπηκοότητες των δραστών που συνελήφθησαν, 5 από την Αγγλία, 3 α
πό την Ολλανδία, 1 από το Βέλγιο και 10 από την Ελλάδα.

Η έντονη ανάγκη για κινητικότητα που δημιουργεί το "έκσταση", το 
συνδέει άμεσα με το χορό και τη διασκέδαση που βρίσκει την έκ 

φρασή του μέσα από τον ξέφρενο ρυθμό της μουσικής rave.
Ο σύνδεση αυτή, με τη διασκέδαση και τα παροδικά "ευεργετικά" συ

μπτώματα, καθώς δε και με το λανσάρισμά του από τους διακινητές ε 

μπόρους σαν ακίνδυνο σε σύγκριση με άλλες ναρκωτικές ουσίες, έχει 

γίνει πλέον μόδα και στην χώρα μας, σε διάφορα στέκια (clubs! και σε 

πριβέ πάρτυ ισυνήθως 4-7 π.μ).
Η εισβολή και εξάπλωση με γρήγορο ρυθμό των νέων αυτών ναρκω

τικών ουσιών, στο νεανικό πληθυσμό της χώρας μας που σχετίζετα ι 
με συγκεκριμένα μουσικά ρεύματα, φιλοσοφικές αντιλήψεις και τρό

πους διασκέδασης, θα πρέπει να αφυπνίσει και να ευαισθητοποιήσει 

ολόκληρη την Ελληνική Κοινωνία απέναντι στο πρόβλημα που λέγεται 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ.

Είναι μια υπόθεση που δεν αφορά μόνο τις διωκτικές αρχές και τους 

αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται στο πρόβλημα της πρόληψης, κα

ταστολής και θεραπείας, αλλά, και όλους εμάς που ενδεχομένως να 

μην έχουμε το πρόβλημα μέσα στο δικό μας σπίτι, όμως σίγουρα λίγα 

μέτρα έξω από αυτό. □

Επιμέλεια: Π .Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
ΗΒ ΤΛ Τ ΗΝ... ΚΑΊΑΙΠΰΑ

Στη χώρα μας, συνήθως για τα καλά γεγονότα περιοριζόμαστε σε μι

κρής διάρκειας πομπώδεις δηλώσεις των αρμοδίων και εκρηκτικές - 

πολλές φορές- εκδηλώσεις της εθνικής υπερηφάνιας μας, ενώ στα 

δυσάρεστα γεγονότα αφιερώνουμε ώρες επί ωρών και ημέρες επί η

μερών στην ανάλυση των κακών συμβάντων και γινόμαστε μάρτυρες 

ατελείωτων talk shows, όπου όλοι έχουν γνώμη, δλοι έχουν άπο
ψη, άλοι ρίχνουν ανάθεμα, άλοι “πετάνε το μπαλάκι" στους 
άλλους, άλοι κατηγορούν το κράτος, την κοινωνία, το σύστη
μα, ουάείς όμως θέτει προτάσεις για το τί πρέπει να γίνει, ου- 

δείς αναλαμβάνει ευθύνη -ή έστω τις ευθύνες του- και τέλος εφαρμό

ζουμε την "κλασική και διαχρονική μέθοδο" της στρουθοκαμήλου.

Μέσα σε λίγο καιρό τα γεγονότα αποτελούν μακρυνό και μάλιστα κα
κό παρελθόν, οπότε δεν πρέπει να το θυμόμαστε. Και όμως έχουμε 
μεγάλο λάθος. Χωρίς μνήμη δεν μπορούμε να έχουμε κρίση και χωρίς 

κρίση είναι αυταπόδεικτο ότι το άτομο οδηγείται σε πνευματική αδρά

νεια οπότε είναι αδύνατο να δώσουμε μια απάντηση στον πατέρα και 

την μάνα του κρατουμένου Καραμούτη, στο γιατί αντί να παραλάβουν 

το γιο του "σωφρονισμένο" από το σωφρονιστικό σύστημα τον παρέ- 

λαβαν μια άμορφη μάζα σ'ένα κουτί.

Οταν διαρρηγνύουμε τα ιμάτιά μας για την κοινωνία, είναι απαραίτητο 

εκείνη την συγκεκριμένη στιγμή να θυμόμαστε ότι την κοινωνία την α

ποτελούμε εμείς οι ίδιοι και ότι αυτό που καταδικάζουμε μετά βδελυγ
μίας, σ'αυτό έχουμε συμβάλλει και εμείς.

Τις ημέρες της μεγάλης εξέγερσης των κρατουμένων στις φυλακές, 
το μόνο που μπόρεσα να κάνω, ήταν να θλίβομαι και να θλίβομαι σιω

πηρά ενώ παρακολουθούσα τα τεκτενόμενα και το μόνο που έβγαινε 
από το στόμα ήταν ένα συνεχές "ΥιατΓ.

Παρακολουθώντας τα γεγονότα σιωπηρά και με την απορία που 
προανέφερα μετά το τέλος της εξέγερσης παρατήρησα μια μέα γυ

ναίκα που με ψυχή δέκα ανδρών προσπαθούσε να φροντίσει για το 
φαγητό των κρατουμένων αλλά και για ένα σωρό άλλα προβλήματα. Η
ταν η κα Βίνα Τσιλιμιγκάκη, Προϊστάμενη Επιθεώρησης Κοινω
νικών Λειτουργών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πολιτικός επι
στήμων και κοινωνική λειτουργός. Προκειμένου να δώσουμε χωρίς πε

ριττολογίες μια σαφή εικόνα για το θέμα "φυλακές", ρωτήσαμε σχε
τικά την κυρία Βίνα Τσιλιμιγκάκη η οποία μας είπε:

"Η φυλακή ως θεσμός, παρ'δλο που κριτικόρεται 
από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε 

και παρ'όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στα 
καταφέρνει να παραμένει αναλλοίωτος, 

διαιωνίζοντας το μύθο της μοναδικής λύσης.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια 

για εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού μας συστήματος, 
καθώς είναι σοβαρές οι ελλείψ εις σε οργάνωση, 

κτίρια, προσωπικό και ειδικούς επιστήμονες.
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Ή  φυλακή ως θεσμός, παρ'όλο που κριτικάρεται από την πρώ
τη στιγμή που δημιουργήθηκε και παρ'όλες τις αρνητικές επιπτώ

σεις που έχει στα άτομα, καταφέρνει να παραμένει αναλλοίωτος, 
διαιωνίζοντας το μύθο της μοναδικής λύσης. Μέχρι να υπάρξει 

κάποια άλλη εναλλακτική λύση δεν μπορούμε να μιλάμε παρά μόνο για 

βελτιώσεις που θα καλυτερεύσουν τις συνθήκες κράτησης και για ε 

ναλλακτικές προτάσεις του τρόπου έκτισης ορισμένων ποινών.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια για εκσυγχρονισμό και ανα

μόρφωση του σωφρονιστικού μας συστήματος, καθώς είναι σοβαρές 

οι ελλείψεις σε οργάνωση, κτίρια, προσωπικό και ειδικούς επιστήμο

νες. Ο νέος κώδικας βασικών κανόνων μεταχείρισης κρατουμένων IN. 

1851/89Ι που ισχύει από τον Ιανουάριο του 1990, καθιερώνει τις βασι

κές θέσεις της σύγχρονης σωφρονιστικής επιστήμης και αντεγκλημα- 

τικής πολιτικής, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων και των ιδιαιτέρων 

συνθηκών της Ελληνικής πραγματικότητας, χωρίς πάντως η πραγματι

κότητα αυτή να αποτελεί τροχοπέδη στην θέσπιση ορισμένων καινο

τομιών, επιστημονικά θεμελιωμένων και ήδη εφαρμοζομένων.

Ρητά θεσπίζονται τα βασικά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των κρα

τουμένων, καθώς και τα αντίστοιχα καθήκοντα της πολιτείας. Η όλη 

μεταχείρηση των κρατουμένων είναι προσανατολισμένη στο να τους 

αναπτύξει την θέληση αλλά και τις ικανότητες να επανενταχθούν κοι

νωνικά. Στο μεγάλο θέμα, της κατά το δυνατόν αποφυγής της επι

βολής στερητικών της ελευθερίας ποινών στις περιπτώσεις όπου ό

πως σήμερα είναι γενικά διαπιστωμένο, από την θεωρία και την πράξη, 

οι ποινές αυτές δεν έχουν σχεδόν καμμία ευεργετική επίδραση, ενώ 
αντίθετα ο εγκλεισμός στην φυλακή διαφθείρει τον κρατούμε
νο και καθιστά ακόμα πιο προβληματική την επανένταξή του.

Ο Κώδικας καθιερώνει ορισμένους σύγχρονους θεσμούς, ολοένα 

καθιερουμένους στις εξελιγμένες κοινωνίες. Πρόκειται για τις γνω

στές “εναλλακτικές λύσεις “  στην επιβολή των ποινών ή αλλιώς για 

το “άνοιγμα της φυλακής “  Οι θεσμοί αυτο ί είναι: οι άδειες απου
σίας, η τμηματική έκτιση της ποινής, το ειδικό δικαστήριο ε 
κτέλεσης ποινών, το κέντρο προσανατολισμού και παρατήρη
σης, η απόλυση υπό όρους, το κέντρο μεταϊδρυματικής α
ρωγής και οι διευρυμένες δυνατότητες επικοινωνίας με το 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Ωστόσο η εκρηκτική αύξηση της βαρείας εγκληματικότητας κατά τα  

τελευτα ία χρόνια, δημιούργησε το αδιαχώρητο στις φυλακές, αφού 

διπλασιάστηκε ο πληθυσμός των κρατουμένων με αποτέλεσμα να γί

νεται δύσκολη η οποιαδήποτε εφαρμογή επιμορφωτικού, σωφρονιστι

κού ή άλλου προγράμματος που θα μπορούσε να ασκήσει βελτιωτική 

επίδραση στην περαιτέρω εξέλιξη των κρατουμένων μ ετά  την αποφυ- 

λάκισή τους. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να αντιμετωπίσει το δρα

ματικό φαινόμενο του υπερπληθυσμού, προχώρησε σε μια σειρά νο

μοθετικών ρυθμίσεων με αποτέλεσμα να μειώσει τον αριθμό των κρα

τουμένων που εξακολουθεί όμως να είναι πιεστικά μεγαλύτερος από 

την χωρητικότητα των φυλακών.

Η δυναμικότητα των φυλακών σήμερα στη χώρα, ανέρχεται σε 4087 

θέσεις, ενώ το 1993 ο συνολικός αριθμός των κρατουμένων έφτασε  

τους 7100 και μετά  τις τελευτα ίες νομοθετικές ρυθμίσεις ο αριθμός 

έφ τασ ε περίπου τις 5800. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προσπαθεί να 

προσφέρει στους κρατούμενους δυνατότητες απασχόλησης και ε 

παγγελματικής κατάρτισης. Σχεδόν 2200 κρατούμενοι εργάζονται 
στις αγροτικές φυλακές ή σε βοηθητικές εργασίες σε όλες τις φυλα
κές της χώρας fie ενεργητικό υπολογισμό ημερών εργασίας.

Παράλληλα, σε συνεργασία μ ε  άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φο

ρείς, έχουν αναπτυχθεί προγράμματα κατάρτισης των κρατου
μένων για την απασχόλησή τους μέσα στην φυλακή και για την ομαλή 

κοινωνική τους επανένταξη μ ετά  την αποφυλάκιση. Τα προγράμματα 

αυτά αφορούν την χρήση Η/Υ, ηλεκτρονική τυπογραφία, βιβλιοδεσία, 

ηλεκτρολογία αυτοκινήτων, ψευδοκόσμημα, ξυλογλυπτική, κεραμική, 

ταπητουργία κ.λπ. Ακόμη το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με 

άλλους φορείς ΙΟΑΕΔ, ΕΟΠ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανε

πιστήμιο Θεσσ/κης, Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Γ.Λ.Ε., Γ.Γ.Ν.Γ., κ.λπ) έχει 

προχωρήσει στο σχεδίασμά και την ανάπτυξη προγραμμάτων επαγ

γελματικής κατάρτισης και απασχόλησης, στα πλαίσια της χρηματοδό
τησης της Κοινότητας για καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, 

τα οποία αφορούν τους κρατουμένους και τους αποφυλακιζομένους".

Είναι γεγονός ότι η εικόνα που έχουμε τώρα είναι σαφέστερη, όπως 

είναι γεγονός, ότι όσο μαθαίνει κάποιος τόσο και νέα ερωτηματικά και 

απορίες θα έχει. Για μας, τα όσα είδαμε, ακούσαμε και μάθαμε, λει

τούργησαν καταλυτικά, και μας έδειξαν ότι μετά την... καταιγίδα μπο

ρεί να έρθουν και καλύτερες μέρες. □

Γράφει ο Αργυρής Γ. Συμεωνίδης.



Ομιλος Φίλων ελληνικής Αστυνομίας
Αυτικής Αττικής

Ο ι Ομιλοι Φ ίλω ν Αστυνομίας, από τα μέσα της δεκαετίας του '50, 
έχουν προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες για την πρόοδο της μεγάλης αστυνομικής οικογένειας. 

Αποτίοντας ελάχιστο φόρο τιμής, ξεκινήσαμε μικρά αφιερώματα στο περιοδικό μας 
προκειμένου να παρουσιάσουμε το έργο των Ομίλων και την ανιδιοτελή προσφορά τους.

Στο τεύχος αυτό παρουσιάζουμε τον Ομιλο Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, 
έναν από τους παλαιότερους ομίλους στην Αττική, 

μέσα από μια συζήτηση με τον Πρόεδρό του κ. Δημήτριο Διαμαντόπουλο.

- Κύριε πρόεδρε, μιλήστε μας για το  ιστορικό του Ομίλου.

- Με έδρα το Αιγάλεω Αττικής, λειτουργεί' από το 1958 ο Όμιλος Φί

λων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής. Αρχικά από τις ιδρύσεώς 
του μέχρι το 1986 λειτουργούσε με την επωνυμία Όμιλος Φίλων Χω

ροφυλακής Δυτικών Προαστίων". Με την ενοποίηση όμως, των Σωμά
των, έγινε τροποποίηση του Καταστατικού και έκτοτε λειτουργεί με τη 
σημερινή του ονομασία.

-  Πόσα μέλη έχει σήμερα ο Ομιλος;

- Σήμερα αηοτελείται από εξακόσια ενεργό μέλη που προέρχονται 
από κάθε κοινωνική και επαγγελματική τάξη τα οποία δραστηριο

ποιούνται με σκοπό την ενεργό και συνεχή συμπαράσταση των Αστυ
νομικών καθώς και την ηθική και υλική υποστήριξή τους.

Ο Ομιλος ο οποίος σημειωτέον δεν έχει απεριόριστες οικονομικές 

δυνατότητες έχει προεκτείνει τις δραστηριότητές του παρέχοντας 
κάθε δυνατή βοήθεια όχι μόνο στους Αστυνομικούς αλλά και στις οι
κογένειες των Αστυνομικών που χρήζουν αρωγής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου συνεργάζεται στενά με όλες τις 
Αστυνομικές Υπηρεσίες, ιδιαιτέρως όμως με εκείνες τις Δυτ. Αττικής.

Τα έσοδα του Ομίλου προέρχονται από τις εισφορές των μελών του, 

από διάφορες συνεστιάσεις ή χοροεσπερίδες καθώς και από εκδρο
μές που πραγματοποιεί σε διάφορα μέρη της Ελλάδος.

-  Οι σχέσεις του Ομίλου με τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της 
Δυτικής Αττικής σε ποιο επίπεδο βρίσκονται;

- Οπωσδήποτε είναι όριστες και σε κλίμα πολύ φιλικό. Σκοπός μας 
άλλωστε είναι η παροχή αρωγής προς τους αστυνομικούς και τις οικο- 

γένειές τους, κατανοώντας το δύσκολο έργο που καλείται να επιτελέ- 

σει και τις αντιξοότητες που έχει να αντιμετωπίσει ο κάθε αστυνομι
κός στην σύγχρονη κοινωνία.

Η φιλική ατμόσφαιρα μεταξύ Αστυνομικών και μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου επισφραγίζεται με το "καλωσόρισμα", όπως το λέμε, που 

δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ζεστό βράδυ, οικογενειακού χαρα
κτήρα, με τις οικογένειές μας και τις οικογένειες των νέων Διοικητών 
όλων των Υπηρεσιών της Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.

Με τις συχνές μας επαφές με τις διοικήσεις των Τμημάτων έχουμε 

την ευκαιρία να παρατηρούμε το αστυνομικό έργο που επιτελείται και 
να βοηθούμε όπου διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ανάγκη για παροχή βοή
θειας.

-  Θα μπορούσατε να μας αναφέρετε κάποια στοιχεία από τη 
δράση του Ομίλου;

- Μέχρι σήμερα ο Ομιλος Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Ατ

τικής έχει χορηγήσει σε Αστυνομικά Τμήματα, έπιπλα γραφείου, γρα
φομηχανές και άλλα αναγκαία είδη.
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Εχει βοηθήσει σε πολλές ανθρώπινες καταστάσεις και έχει συνει
σφέρει για τη νοσηλεία αστυνομικών, στο εξωτερικό και το εσωτερι- 
κό.Εχει χορηγήσει τιμητικά διπλώματα και συμβολικά ποσά στα τέκνα 

αστυνομικών που αρίστευσαν στις εξετάσεις.

Εχει δωρήσει αλεξίσφαιρα γιλέκα στην Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών. 
Εχει χορηγήσει σε συνεργασία με την Τράπεζα Αίματος και από αιμο

δοσία των μελών πάνω από 1.500 φιάλες αίματος.

Κάθε χρόνο συνεχίζει να προσφέρει χρηματικά ποσά και τρόφιμα 

σε αναξιοπαθούντες αστυνομικούς και στις οικογένειές τους.
Εχει πραγματοποιήσει σε συνεργασία με αηοστράτους αλλά και εν ε- 

νεργεία Αξιωματικούς της Αστυνομίας δεκάδες διαλέξεις κυκλοφο- 
ριακής διαφώτισης των μαθητών σε σχολεία της Δυτικής Αττικής.

Σε συνεργασία με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, τη Δ/νση Α

σφάλειας Αττικής και το Δήμο Αιγάλεω έχει πραγματοποιήσει περισ

σότερες από είκοσι πέντε διαλέξεις για τα ναρκωτικά.
Πραγματοποιούμε σε ετήσ ια  βάση, εκδρομή στους φρουρούς 

των μεθοριακών συνόρων, όπου διανέμουμε συμβολικά δώρα και 

έχουμε διοργανώσει εκθέσ εις  βιβλίου και ζωγραφικής και πολλές 

δενδροφυτεύσεις.
Τα μέλη του Ομίλου μας, με πίστη στην πατρίδα, τους θεσμούς που 

την στηρίζουν και στην οικογένεια, θα συνεχίσει να προσφέρει το αν

θρωπιστικό του έργο προς την Αστυνομία μέσα στο πνεύμα της αμοι

βαίας συνεργασίας, της ειλικρινούς και ανιδιοτελούς συμπαραστά- 

σεως προς τον Ελληνα Αστυνομικό.
-  Εν κατακλείδι, θα θέλατε να προσθέσετε κάτι;

- Βεβαίως. Θέλω να απευθύνω θερμό χαιρετισμό σε κάθε αστυνομι

κό ο οποίος πασχίζει με πραγματικό κίνδυνο της ζωής του για την α- 

σφάλειά μας και τη διατήρηση της τάξης.

Θέλω επίσης να τονίσω για μια ακόμη φορά ότι παρέχουμε την αμέ- 
ριστη συμπαράστασή μας και θα συνεχίσουμε να την παρέχουμε όσο 

μας επιτρέπουν οι δυνάμεις μας στον Ελληνα Αστυνομικό. Για το σκοπό 

αυτό υπάρχουν και λειτουργούν όλοι οι Ομιλοι Φίλων Αστυνομίας.
Κλείνοντας, θα πρότεινα τη δημιουργία Ομοσπονδίας, για την ουσια

στικότερη επίτευξη των στόχων όλων των Ομίλων.
Ο Ομιλός μας στεγάζετα ι σε ενοικιαζόμενα γραφεία στο κέντρο του 

Αιγάλεω ΙΑγ. Λαύρας και Αρκαδίου3, ώρες κοινού WOO - 1200 η.μ. και 

17 Μ  - 1900 μ.μ.Ι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ομίλου Φίλων Αστυνομίας Δυτικής Αττικής

Πρόεδρος: Δημήτριος Διαμαντόπουλος, Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης 
Σπυράτος ,Γενικός Γραμματέας: Κατσάμπουλα Ευαγγελία, Ταμίας: Μαρ

μάρινος Αργύρης, Εφορος Δημ. Σχέσεων: Δεληγιάννης Γεώργιος, Μ έ

λος·. ΠελεκάνουΣταματία, Μέλος·. Λάζαρης Θεοφάνης. □

Παρουσίαση: Αρχ/κας Κων/νος Κούρος

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΙΕΡΡΟΥ ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΥ

: Υπαστυνόμου ε. α.
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Από
τις εμπειρίες 

ενός
Γερμανού

τροχονόμον
του Werner Lindert, Erster Polizeihauptkommissar*

Εάν η Αστυνομία απαλλασσόταν 
από διάφορες άλλες απασχολήσεις, 

όπως από την προστασία τω ν γηπέδων, 
όπου ένας μεγάλος αριθμός αστυνομικών 

απασχολείται πολλά Σαββατοκύριακα το χρόνο, 
Θα κέρδιζε προσωπικό και πολύτιμο χρόνο 

για την εφαρμογή μέτρων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο.

r ' \  Λ\ J ■

Οταν μου ζήτησαν να γράψω ένα άρθρο για τα ειδικά προβλήματα 

που προκύπτουν στο δρόμο από την κυκλοφορία των οχημάτων, σκά

φθηκα ότι θα γινόμουν κουραστικός αν επαναλάμβανα τις γνωστές και 

χιλιοειπωμένες πια φράσεις, ότι "δεν κρατάμε τις αποστάσεις ασφα
λείας για τις ανάλογες ταχύτητες", ή ότι "είναι επικίνδυνο να οδηγούμε 

υπό την επήρεια αλκοόλ". Μετά από εικοσαετή υπηρεσία και εμπειρία 
σε αυτοκινητόδρομους, ξέρω ότι αυτές οι εκκλήσεις λίγο ωφελούν. 

Αυτά είναι γνωστά σε όλους, ωστόσο τα αντιμετωπίζουμε σε καθημε
ρινή βάση, γιατί όλοι πιστεύουν ότι τέτοια περιστατικά μπορεί να 
συμβούν μόνον στους άλλους

Μια άλλη, σοβαρή αιτία ατυχημάτων, είναι η εγκληματική υπερε- 
κτίμηση τω ν ικανοτήτων του οδηγού, στην οποία συμβάλλει -δυ

στυχώς- αρνητικά κατά ένα σημαντικό μέρος η "επιθετική διαφήμηση" 

των κατασκευαστών αυτοκινήτων. Παρατηρούμε πολλές φορές ένα 
διαφημιστικό σποτ, που παρουσιάζει το προς διαφήμιση αυτοκίνητο 

βάζοντας στη θέση του οδηγού ένα σούπερ - άνδρα, ο οποίος διαθέ
τει όλα τα τυπικά προσόντα της μόδας: δηλαδή είναι μοντέρνος, όμορ

φος, αθλητικός και οδηγεί γρήγορα και ριψοκίνδυνα, κάτι που άλλωστε 
είναι πολύ IN τελευταία. Σκεφθείτε πόσο αρνητικά μπορεί να επηρεα

στεί τελικά ένας οδηγός από τέτο ια μηνύματα.

Οι άνδρες της Υπηρεσίας Τροχαίας Εθνικών Οδών θέλουν να επιβλέ
πουν και να παρακολουθούν την κυκλοφορία, ξέροντας ότι μπορούν να 

επιβάλλουν με την παρουσία τους και τις επεμβάσεις τους στους οδη
γούς μια συνετή και λογική κυκλοφοριακή συμπεριφορά. Δυστυχώς ό

μως, η "αντιστρόφω ς ανάλογη" αριθμητική σχέση μεταξύ τω ν 
α υ ζα νομ ένω ν σ υ ν ε χ ώ ς  α τυχημ ά τω ν και τη ς  ο υσ ια στική ς 

μειώ σεω ς του αστυνομικού προσωπικού, που διατίθεται για υπη
ρεσία στα εθνικά δίκτυα, είναι σαφώς μία ακόμα αιτία ατυχημάτων.

Στη Βόρεια Ρηνοβεστφαλία για παράδειγμα, κάποτε υπήρχαν επαρ

κείς αριθμητικά αστυνομικοί στη διάθεση των οδηγών για να επιτηρούν 

την κυκλοφορία. Ομως, από το 1980 ως το 1990, το ποσοστό των ατυ

χημάτων στους αυτοκινητόδρομους διπλασιάστηκε, ενώ οι πραγματο- 
ποιηθείσες διαδρομές αυξήθηκαν κατά 26,5%. Αντίστοιχα, το αστυνο
μικό προσωπικό αυξήθηκε μόνο κατά 7,6%.

Είναι, βέβαια, γνωστό ότι μέσα στις αρμοδιότητες της Αστυνομίας υ

πάρχουν και άλλες δουλειές που πρέπει να γίνουν. Δύο χιλιάδες νεκροί 

ναρκομανείς είναι σίγουρα αξιολύπητοι, αλλά δεν επιτρέπεται βέβαια 
να ξεχαστούν και οι 8.000 νεκροί από τα τροχαία ατυχήματα.

Ολο και περισσότεροι αστυνομικοί απασχολούνται για να μειωθεί το 
εμπόριο και η χρήση των ναρκωτικών. Δυστυχώς όμως, η ομαδική δρα- 

στηριοηοίηση της Αστυνομίας, δεν μειώνει την εγκληματικότητα των 

ναρκωτικών και τους θανάτους απ' αυτά. Αντίθετες εμπειρίες υπάρ
χουν από την επίβλεψη και παρακολούθηση της κυκλοφορίας: όσο συ

χνότερα τοποθετούνται ραντάρ, τόσο αυξάνεται ο αριθμός εκείνων 
που κόβουν ταχύτητα κι έτσι τα ατυχήματα λόγω υπερβολικής ταχύτη
τας μειώνονται.

Εάν η Αστυνομία απαλλασσόταν από διάφορες άλλες απασχολήσεις, 

όπως από την προστασία των γηπέδων, όπου ένας μεγάλος αριθμός 

αστυνομικών απασχολείται πολλά Σαββατοκύριακα το χρόνο, θα κέρ
διζε προσωπικό και πολύτιμο χρόνο για την εφαρμογή μέτρων στο Ε
θνικό Οδικό Δίκτυο.

Σαν παράδειγμα προσφέρεται σίγουρα ο Σταθμός Ελέγχου Αυτοκινη
τόδρομου στην περιοχή Kamen. Η αρμοδιότητά του επεκτείνεται και 

σε μερικά τμήματα της Εθνικής Οδού Α1 και Α2 που συναντιούνται στον 

κόμβο της περιοχής Kamen. Τα τελευταία 10 χρόνια, ο φόρτος εργα

σίας του Αστυνομικού Τμήματος έχει πολλαπλασιασθεί.
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Me τη μόνη διαφορά ότι το προσωπικό δεν αυξήθηκε κατά 7,6%, ό

πως διαβάσαμε στην αρχή αλλά ελατώθηκε κατά 6,2%. Αυτό σημαίνει 

ότι για μια διαδρομή 110 χλμ. περίπου Εθνικής Οδού διατίθενται μόνον 

εξήντα πέντε αστυνομικοί υπάλληλοι εξωτερικών καθηκόντων. Το γε

γονός ότι η εθνική οδός χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις και το ότι σε 
κάθε κατεύθυνση κυριαρχούν άλλες συνθήκες, κάνουν σχεδόν αδύνα

το τον έλεγχο συγχρόνως και στις δύο κατευθύνσεις. Γι' αυτό, θα πρέ

πει να υπολογιστούν τα χιλιόμετρα διπλά και από 110 πάμε στα 220 Km, 

χωρίς να υπολογίσουμε τους κόμβους, τις εισόδους και τις εξόδους 

στον αυτοκινητόδρομο.

Είναι γνωστό, ότι σε υπηρεσίες με συνεχόμενες βάρδιες το 48% του 

προσωπικού είναι διαθέσιμο ενώ το 52% απουσιάζει (ρεπό, άδειες, ε 

πιμορφωτικό σεμινάρια, ασθένειες κ.λπ.Ι. Συνεπώς, από τους 65 δια

θέσιμους υπαλλήλους για εξωτερική υπηρεσία, μόνο 31 απ' αυτούς ε ί

ναι σε συνεχή ετοιμότητα. Αυτό σημαίνει, ότι για μια μέρα που αποτε- 

λείται από 3 βάρδιες, αντιστοιχούν για κάθε βάρδια 10-11 αστυνομι

κοί. Επειδή δύο αστυνομικοί πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκονται στους 
Σταθμούς Ελέγχου υπολείπονται για περιπολίες μόνο 9 αστυνομικοί.

Σε ε ιδ ικές περιπτώσεις που η υπηρεσία χρειάζετα ι περισσότερο 

προσωπικό, αναγκάζεται να ελαττώνεται η δύναμη κάτω από το ήμισυ 
και αυτό διότι οι υπερωρίες των αστυνομικών εξισορροπούνται με ρε

πό και όχι με χρηματική αμοιβή.
Οσο περισσότερες έκτακτες περιπτώσεις προκύπτουν, τόσο λιγό- 

τεροι αστυνομικοί είναι διαθέσιμοι για τα καθημερινά καθήκοντα. Γι' 

αυτόν τον πολύ σοβαρό λόγο πρέπει να απαλλαχθεί η Αστυνομία (και 
ιδιαιτέρως η Τροχαία Εθνικών Οδών! από καθήκοντα που δεν είναι της 

αρμόδιότητάς της.
Μέσα στο 1991 οι Αστυνομικοί Σταθμοί των Εθνικών Γερμανικών Ο

δών της περιοχής του Kamen βεβαίωσαν 662 παραβάσεις. Είναι μελε

τημένο και αποδεδειγμένο ότι κάθε μία από τις κλήσεις, που επιδόθη- 

καν για τις παραπάνω παραβάσεις, συνέβαλε στην προφύλαξη και άλ

λων οδηγών και μείωσε τον γενικό αριθμό των επόμενων πιθανών πα

ραβάσεων.
Οι περίφημοι Αστυνομικοί Σταθμοί των Εθνικών Οδών, σε καθημερινή 

βάση και μετά την ώρα της συνήθους κυκλοφοριακής αιχμής, χρησιμο
ποιούν τις  πληροφορίες των τροχονόμων και ενημερώνουν όλους 

τους εν υπηρεσία άνδρες για την αντιμετώπιση των οδικών προβλημά
των αλλά και για την πολιτική δράσεως της επόμενης ημέρας.

Παραβάσεις συμβαίνουν παντού, αλλά αυτές αυξάνονται πριν και με

τά από συγκοινωνιακούς κόμβους. Για το λόγο αυτό πρέπει να εφαρ

μόζονται στα σημεία αυτά προληπτικά μέτρα αποτροπής των παραβά

σεων του Κ.Ο.Κ. Τα μέτρα πρέπει να επιβάλλονται με αυστηρότητα αλ

λά και με πνεύμα σωφρονισμού και γι' αυτό οι επιβαλλόμενες ποινές 

δεν πρέπει να είναι ιδιατέρως αυστηρές.
Μια αρκετά συνήθης πρόσθετη και δυσάρεστη επιβάρυνση του έρ

γου του ελέγχου των εθνικών οδών, είναι η αυξημένη ορισμένες μέ
ρες κίνηση μεγάλων φορτηγών αυτοκινήτων (νταλίκες κ.λπ.Ι, η κυκλο

φορία των οποίων επιβαρύνει όχι μόνο το κυρίως εθνικό δίκτυο αλλά 

και τους δρόμους κοντά σε εργοστάσια, εργοτάξια, λιμάνια κ.λπ.

Με την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ και την ενοποίηση των 

Γερμανιών, οι αστυνομικοί των Υπηρεσιών Εθνικών Οδών γνώρισαν και 

απέκτησαν νέες εμπειρίες. Κυρίως, όμως, φορτώθηκαν με πολύ πε

ρισσότερη εργασία. Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους, όπως π.χ. ότι 

ορισμένοι αυτοκινητόδρομοι της πρώην Ανατολικής Γερμανίας είχαν 

σχεδόν ανύπαρκτη κίνηση ενώ τώρα αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακό 
πρόβλημα. Επίσης, ότι τώρα κυκλοφορούν πολύ περισσότερα αυτοκί

νητα, τα περισσότερα προβληματικά, περασμένης τεχνολογίας και ε 

πιδόσεων.

Ενα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι τώρα κυκλοφορούν πολλοί ο

δηγοί που έχουν διαφορετική αντίληψη περί οδήγησης, έχουν συνηθί
σει σε παντελώς διαφορετικούς τρόπους κυκλοφορίας και επηρεάζο

νται από την αρνητική διαφήμιση πολύ περισσότερο των άλλων.

Κατόπιν λοιπόν των όσων είπαμε, επιβεβαιώνουμε την αρχική άποψη 

ότι όσο περισσότερη αστυνομική δύναμη απασχολείται στα Εθνικά δί

κτυα κυκλοφορίας για λήψη μέτρων, τόσο μειώνονται τα ατυχήματα. 

Επίσης, η ανανέωση του "στόλου" των αυτοκινήτων, η βελτίωση των 

προδιαγραφών των νέων μοντέλων, η συνετή οδήγηση και η συνειδη- 

τοποίηση των οδηγιών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, συμβάλλουν 

θετικά και αποτελεσματικά στη μείωση των οδικών ατυχημάτων. □

Ελεύθερη απόδοση από το  περιοδικό Bereitschaftspolizei -  

heute: Υβέτ Α. Ιυμεω νίδου
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Η Β ΙΑ  ΣΤΟ Ζ Ε Υ Γ Α Ρ Ι
Ολοι λίγο πολύ γνω ρίζουμε το πρόβλημα της κακοποίησης της γυναίκας.

Ισως και στη διπλανή μας πόρτα να ακούσαμε κάποτε κραυγές ή το βουβό κλάμα, 
που ακολουθεί έναν άγριο ξυλοδαρμό. Κι έπειτα τίποτα... Ησυχία...

Και στις προηγμένες ΗΠΑ, και στην πολιτισμένη Ευρώπη, και στην "παραδοσιακή" Ανατολή, 
οι γυναίκες εξακολουθούν να κακοποιούνται βάναυσα μέσα στο σπίτι τους 

από τους άνδρες, πατεράδες, αδερφούς ή συζύγους "δι' ασήμαντον αφορμήν".

Η εθνικότητα των γυναικών, τα θρησκευτικά πιστεύω, ακόμα και η 

κοινωνική τάξη ή μόρφωση ή οι επαγγελματικές γνώσεις δεν παίζουν 

κανένα ρόλο. Είναι νοικοκυρές, δασκάλες, δικηγόροι, ή επιχειρηματίες 

και οι σύζυγοι τους απο ναυτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι γιατροί 

και καθηγητές πανεπιστημίου. Δεν πρόκειται λοιπόν για ξέσπασμα των 

περιθωριακών και κοινωνικό καταπιεσμένων ανδρών. Ας μη κρυβόμα

στε πίσω από το δάχτυλο μας. Το ίδιο το Συμβούλιο της Ευρώπης εκτι

μώντας το μέγεθος του προβλήματος πρότεινε την ίδρυση ενός σπι

τιού καταφυγίου για κακοποιημένες γυναίκες ανό 10.000 κατοίκους.Η 

βία είναι προφανώς πολύ συχνό μια οικογενειακή υπόθεση...

Αν και ακόμα το ζήτημα θεωρείται ε ίτε  υπερβολικό ιδιωτικό [άρα ιε

ρό), ε ίτε  υπερβολικό απαίσχυντο [δηλαδή μιαρό], όλο και περισσότε

ρες γυναίκες καταφεύγουν στα Μέσα Μ αζικής Ενημέρωσης για 

βοήθεια και υποστήριξη. Από μια πλευρό πρόκειται για θετική εξέλιξη 

που μπορεί να οδηγήσει στο να βγούν από τα ντουλάπια μυστικά, στο 

να αναλυθούν οι α ιτίες της ανδρικής βιαιότητας και της γυναικείας κα

κουχίας. Και ίσως να αλλάξει και η στάση των δικαστηρίων και των δη

μοσιογράφων απέναντι στις γυναίκες (ειδικά στις φτωχές γυναίκες) 
που φτάνουν στο έγκλημα -πριν τις "ξεπαστρέψουν" οι άνδρες- έπειτα 

από χρόνια εξευτελισμού και εγκαρτέρησης.

Συνήθως οι γυναίκες δεν μπορούν να βρούν τους λόγους που δη

μιουργούν το πρώτο ξέσπασμα, ούτε γιατί η κατάσταση συνεχίζεται 

πιο βίαιη κάθε φορά. Ωστόσο, παρά τα όσα λέγονται, καμιά δεν υφί- 

σταται κακοποίηση επειδή την αποδέχεται. Ολες το θεωρούν ταπεινω

τικό και κάνουν τεράστιες προσπάθειες να το σταματήσουν, άσχετα 
με το τελικό αποτέλεσμα. Μέσα στην αγωνία τους αλλάζουν δουλειά, 

ή αποφασίζουν να μείνουν στο σπίτι ακόμα κι εκείνες που έχουν μια ε 

πιτυχημένη καριέρα προκειμένου να λείψ ουν κάποιες αφορμές 

σύγκρουσης. Ομως παρ όλες τις προσπάθεις τους δεν καταφέρνουν 

συνήθως να αλλάξουν τις σχέσεις τους προς το καλύτερο. Ετσι ζουν 

διαρκώς μέσα σε μια ατμόσφαιρα άγχους, κάτω από συνεχή φόβο, 

που έχει βέβαια σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες. Η χρόνια κα
κοποίηση οδηγεί τις γυναίκες στην κατάθλιψη. Εκτιμούν ελάχιστα τον 

εαυτό τους, έχουν αισθήματα ενοχής, αισθάνονται ότι χάνουν την α

ξιοπρέπεια, τον έλεγχο και κάθε ασφάλεια στη ζωή τους. Το αδιέξοδο 

στο οποίο οδηγούνται, είναι τελικά πλήρες και σύμφωνα με τα στατι

στικά στοιχεία, τάσεις ή σκέψεις αυτοκτονίας αναφέρονται σε υψη

λότατο ποσοστό από κακοποιημένες γυναίκες, όπως και η χρήση ηρε- 
μιστικών φαρμάκων. Καθώς ο όνδρας επιβάλλει συνήθως ένα πλήθος 

απαγορεύσεων και οι ίδ ιες προσπαθούν να κρατήσουν το "μυστικό" 

μέσα στους κόλπους της οικογένειας, απομονώνονται τελείως και γί

νονται τόσο ευάλωτες που δεν καταφέρνουν να ξεφύγουν από αυτή 

την τρομακτική σχέση. Επιπλέον,η πραγματικότητα είναι συνήθως 

πολύ σκληρή για τη γυναίκα που αποφασίζει να εγκαταλείψει το σπίτι 

της. Υπάρχει ο φόβος του άνδρα που θα "εκδικηθεί" αφ ενός και αφε

τέρου δεν έχει τις περισσότερες φορές την οικονομική δυνατότητα 
να ζήσει τον εαυτό της και τα παιδιά της.

Ετσι το πρώτο αποφαστιστικό βήμα για αναζήτηση βοήθειας γίνεται 

συνήθως μετά από χρόνια κακοποίησης, καμιά φορά αφού τα παιδιά έ 

χουν μεγαλώσει και φύγει από το σπίτι. Η ύπαρξη εργασίας είναι ένας 

παράγοντας καθοριστικός για να παρθεί η τελική απόφαση και ακόμα 
περισσότερο η οικονομική ανεξαρτησία της γυναίκας.

Στοιχεία από την προσωπική έρευνα που διενήργησε η Αστυνόμος Β' 

κ. Ιωάννα Μπεκιάρη, δείχνουν ότι δεν είναι μόνο ο αγροίκος ή ο άνερ

γος που χτυπάει τη γυναίκα του. Το 1989 υπέβαλαν μηνύσεις για κακο

ποίηση τους μέσα στην οικογένεια, 115 γυναίκες σε 16 Αστυνομικά 
Τμήματα.
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Κοινωνικά θέματα

Τα επαγγέλματα των συζύγων που διέπραξαν την κακοποίηση των 

γυναικών τους, ήταν: το 25% ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 22,5% επιστήμο

νες, το 17,3% εργάτες και ναυτικοί το 16% δημόσιοι υπάλληλοι, το 12% 

επιχειρηματίες και μόνο το 6% άνεργοι. Αρα αποτρέπεται βάσει αυτής 

της έρευνας, ένας ακόμα λογοτεχνικός μύθος, που θέλει το μορφω

μένο σύζυγο αβρό και τον χαμηλού μορφωτικού επιπέδου ή άνεργο, α

γροίκο. Από την ενδεικτική αυτή έρευνα είναι φανερό ότι οι επιστήμο

νες “σκίζουν" στην κακοποίηση των γυναικών τους, ενώ οι άνεργοι έρ

χονται τελευταίοι! Βέβαια θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι παρα

πάνω αριθμοί και τα ποσοστά αφορούν μόνο περιπτώσεις που η κακο

ποιημένη γυναίκα τόλμησε να φθάσει μέχρι το Αστυνομικό Τμήμα και 

να κάνει την καταγγελία. Αμέτρητες είναι όμως οι συστηματικές κακο

ποιήσεις γυναικών από τους συζύγους τους, που δεν θα καταγγελθούν 

ποτέ. Η γυναίκα ντρέπεται, φοβάται, δεν βλέπει σε τι θα την ωφε

λούσε να πάει να καταγγείλει το δράστη, αφού από αυτόν εξαρτόται 

το ψωμί της ίδιας και των παιδιών της.,Ύστερα είναι κι ένα σωρό γο

νείς που "συμβουλεύουν" την κακοποιημένη κόρη τους "κάνε υπομονή, 

είναι πατέρας των παιδιών σου". Στην πραγματικότητα, ξέρουν ότι αν 

δεν κάνει η κοπέλα υπομονή, είναι πολύ πιθανόν πως θα πρέπει αυτοί, 

ως γονείς και παπούδες των παιδιών της, να επωμιστούν για ένα διά

στημα το οικονομικό και κοινωνικό βάρος της "ζωντοχήρας” κόρης 

τους, κι αυτό δεν τους βολεύει καθόλου!
Ισως λοιπόν, από τους αριθμούς της παραπάνω έρευνας να συνάγε

ται κι ένα άλλο συμπέρασμα, ότι, δηλαδή, το μεγαλύτερο ποσοστό γυ

ναικών που τόλμησαν να φθάσουν μέχρι το Αστυνομικό Τμήμα και να 
καταγγείλουν την κακοποίηση τους από τους συζύγους τους, είναι πα

ντρεμένες με άντρες υψηλού μορφωτικού επιπέδου και, κατά πάσα πι

θανότητα είναι και οι ίδ ιες αναλόγου μορφωτικού επιπέδου. Αυτό φαί

νεται πιο σημαντικό από το αν οι επιστήμονες χειροδικούν περισσό- 
τρο από τους άνεργους, επειδή μας δείχνει κάτι που είναι γνωστό ήδη: 
όσο πιο ψηλό είναι το μορφωτιό επίπεδο της γυναίκας, άρα και το ε 

πίπεδο αυτοσεβασμού της, τόσο πιο δύσκολα ανέχεται την κακοποίη

ση της από το σύζυγο!
Πέρασαν πολλοί αιώνες πολιτισμού, για να γίνει αποδεκτό από την 

πεφωτισμένη πλειοψηφία -και μάλιστα στην πράξη- ότι η γυναίκα και ο 

άνδρας είναι πνευματικά ισοδύναμοι και έχουν ίσα δικαιώματα στη 
ζωή. Ομως, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι δεν είναι ισοδύναμοι μυϊ

κά. Ο άντρας είναι σωματικά ισχυρότερος λόγω βιολογικής εξέλιξης, 
καθώς για χιλιάδες χρόνια έπρεπε να κάνει, ως κυνηγός και γεωργός, 
δουλειές που απαιτούσαν μυϊκή ρώμηΑυτή τη μυϊκή υπεροχή του, ό

μως, απέναντι στη γυναίκα, χρησιμοποιεί κάποτε ο άνδρας όχι για να 

την προστατεύσει, αλλά για να την κακοποιήσει. Ο "άνδρας" όμως που 
καταντάει να χτυπήσει συνειδητά όχι ένα ισοδύναμο του άνδρα, αλλά 
-εκ του ασφαλούς- μια γυναίκα, πόσο άνδρας είναι άραγε; Είναι τάχα 

μόνο αξιόπτυστος ή μήπως και αξιολύπητος ταυτόχρονα; Μπορεί και 
τα δύο. Σίγουρα, όμως, είναι επικίνδυνος για την ψυχική και σωματική 

υγεία της γυναίκας του και των παιδιών του.
Στον ποινικό μας κώδικα δεν υπάρχει ως αδίκημα η κακοποίηση της 

γυναίκας. Τι πρέπει όμως να κάνει η κακοποιημένη σύζυγος και μητέρα, 
που δεν έχει οικονομική αυτονομία, ενώ ταυτόχρονα, το περιβάλον της 
και το κοινωνικό σύνολο είναι πρόθυμοι να ρίξουν το φταίξιμο πάνω 

της, για να αποποιηθούν τις ευθύνες τους;
Το πρώτο άμεσο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι κακο

ποιημένες γυναίκες που αποφασίζουν να φύγουν από το σπίτι, είναι η 

στέγη. Το να ζητήσουν καταφύγιο στο σπίτι φίλων δεν είναι η καλύτε

ρη λύση,επειδή ο εξαγριωμένος "νταής" πρώτα στα σπίτια φίλων θα 

ψάξει να τη βρει. Υστερα, και η θέση των φίλων της οικογένειας είναι 

συχνά πολύ δύσκολη, επειδή θέλουν, από τη μία, να βοηθήσουν την κα

κοποιημένη γυναίκα, αλλά από την άλλη, αν το κάνουν θα είναι σαν να 

στρέφονται απευθείας ενάντια στο σύζυγο. Δεν υπάρχουν στις μέρες 

μας πολλοί "Ρομπέν των Δασών" για να αποτολμήσουν κάτο τέτοιο. Κι 

ύστερα, δεν είναι τόσο απλή ιστορία να βρεθείς να φιλοξενείς στο 
σπίτι σου μια ξένη γυναίκα με τα παιδιά της, και νάχεις από πάνω και 

τους καυγάδες του συζύγου... Εκτός από τη στέγη όμως, η κακοποιη

μένη γυναίκα που εγκαταλείπει το σπίτι της, πρέπει να λύσει άμεσα και 

το οικονομικό πρόβλημα. Πρέπει να βρει δουλειά, αν δεν έχει, να συ

ντηρήσει τον ευτό της και τα παιδιά της. Με δυό λόγια, πρέπει κυριο

λεκτικά να ξαναρχίσει τη ζωή της από το μηδέν.
Γι αυτήν την απελπισμένη γυναίκα υπάρχει ο ξενώνας που δημιούργη

σαν από κοινού ο Δήμος Αθηναίων και η Γενική Γραμματεία Ισότητας, 

και ο οποίος μπορεί να φιλοξενεί για 15 ημέρες ΙΟ γυναίκες και 20 παιδιά.

Πριν όμως καταλήξει η κακοποιημένη γυναίκα στον ξενώνα, θα περά

σει από τον συμβουλευτικό σταθμό της Γενικής Γραμματείας Ισότη

τας, μήπως και μπορέσει να βρεθεί κάποια άλλη λύση στο πρόβλημα 

της, από τους δικηγόρους, τους κοινωνικούς λειτουργούς και το άλλο 

ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που υπάρχει εκεί. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου 
Πηγή: Περιοδικό "ΕΙΝΑΙ"

ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Αν υπάρχει σοβαρή σωματική κακοποίηση, σκόπιμο θα ήταν να πάει 

σε ένα εφημερευον νοσοκομείο ή A ' Βοηθειών ή να φωνάξει το 166 

να την μεταφέρει Ακόμα και το 100 μπορεί να καλέσει άν την εμπο

δίζει ο άντρας να φύγει και, πάντα μπορεί να φωνάξει βοήθεια. Επί

σης, μπορεί να πάει στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής και να υπο
βάλει μήνυση ή να ζητήσει να γίνουν συστάσεις στον άντρα της, ανά

λογα με την κρίση της. Σκόπιμο είναι, πάντως, να ζητήσει να κατα

γράφει το γεγονός στο βιβλίο συμβάντων, ώστε να χει στη διάθεση 

της κάποια στοιχείο, αν ποτέ το χρειαστε ί 
ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
Μ πορεί επίσης να καταφύγει στον εισαγγελέα για να υποβάλει 

μήνυση και για να πάρει εντολή προς το αστυνομικό τμήμα να καλέσει 

τον άντρα της για συστάσεις. Ο εισαγγελέας, αν ο δράστης κρ ιθε ίι- 
δαίτερα επικίνδυνος μπορεί να εκδώσει ένταλμα σύλληψης του.

Τέλος, μπορεί να πάρει σημείωμα από τον εισαγγελέα για να ε ξ ε 

τα σ τε ί απο τον ιατροδικαστή.

Στον ιατροδικαστή θα παρουσαστείμε το σημείωμα του εισαγγε

λέα, αν έχει εμφανή σημάδια κακοποίησης ή εσωτερικής κακώαεως 

Iεσωτερική αιμορραγία, πόνους κ.λπ.Ι 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Μια άλλη σειρά μέτρων που μπορεί να πάρει είναι η διαδικασία των 

ασφαλιστικών μέτρων για μετοίκηση Ιγια αλλαγή σπιτιού!. Στην περί

πτωση που πάρει και τα παιδιά μα ζ ί της, θα πρέπει να προχωρήσει 

στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων για την απόκτηση της προ

σωρινής επιμέλειας των παιδιών καθώς και για προσωρινή διατροφή 

Επίσης μπορεί να κάνει αίτηση για μετοίκηση του άντρα, αν θέλει 

αυτός να απομακρυνθεί από το σπίτι.
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ *
Και βέβαια, μπορεί πάντα να απευθυνθεί στο Κέντρο Κακοποιημέ

νων Γυναικών, τηλ. 52.35.318 και 52.35.520.

Τα τηλέφωνα του Συμβουλευτικού Κέντρου απο το οποίο μπο

ρούν, όσ ες γυναίκες επιθυμούν να ζητήσουν υποστήριξη είνα ι 

52.44.657 και 52.42.520. Π
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Πάσχα
στις Αστυνομικές Υπηρεσίες

Με ξεχωριστή λαμπρότητα, πλούσιο 
κέφι και χαρά γ ιορτάστηκε και φέτος 
το  Πάσχα στις Α σ τυνομ ικές  Υπηρε
σίες όλης της χώρας. Οι συνάδελφοι 
και οι ο ικο γένε ιές  τους δέχθηκαν με 
ψυχική ευφορία το χαρμόσυνο μήνυ
μα της αγάπης και της ψυχικής ε ιρ ή 
νης που ξεπήδησε απ' τον κενό τάφο 
του Θεανθρώπου. Π λά ι στον οβελία 
και κάτω απ το γλυκόλαλο αχολόγη- 
μα τη ς  ε λ λ η ν ικ ή ς  λ ε β ε ν τ ιά ς  που 
σκορπίστηκε ως τα σύννεφα με τους 
ήχους του κλαρίνου, αντάλλαξαν ευ 
χές με τον Ελληνα πολίτη και ένιωσαν 
έντονα τη μεγάλη γιορτή.

Επίκεντρο του  εο ρ τα σ μ ο ύ  ήταν οι 
Σχολές Α σ τυνομ ίας στην Αθήνα, ό 
που με επικεφαλής τον Υπουργό Δη
μόσ ιας Τάξης κ. Κώστα Γείτονα , το 
Γεν. Γραμματέα κ. Σωκράτη Κοσμίδη, 
τον Αρχηγό του Σώματος Α ντ/γο  κ. Α- 
θαν. Βασιλόπουλο και τους Α και Β Υ- 
παρχηγούς Α ντ/γους κ.κ. Χαράλ. Σκί
τσα και Ιωάννη Καρακωντίνο, γ ιόρτα 
σε το Πάσχα με τους εκπ α ιδ ευ τές , 
καθηγητές και Δοκίμους των Σχολών.

Εθιμοτυπικά τους επισκέφθηκαν, α 
ντάλλαξαν ευχές και τσούγκρισαν το 
Π ασ χαλινό  αυγό , ο Π ρ ό εδ ρ ο ς  της 
Βουλής κ. Απ. Κακλαμάνης, ο Δήμαρ
χος Αθηνα ίω ν κ. Δ. Αβραμόπουλος, 
Β ουλευτές  - εκπρόσωποι όλων των 
κομμάτω ν, ο Α ρχηγός ΓΕΕΘΑ και α 
νώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυ
νάμεω ν, της Πυροσβεστικής Υπηρε
σίας και του Λ ιμενικού Σώματος, κα
θώς και πολλοί άλλο ι επίσημοι.
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Μια αξιέπαινη ενέργεια
Τιμητική η λα κέτα  της Ελληνικής Α

στυνομ ία ς και υλική αμοιβή 500.000 
χιλιάδων δραχμώ ν για την πολύτιμη 
συμβολή του  σ την εμμπ έδω ση της 
Δημόσιας Τάξης, απ ονεμήθηκε από 
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Κώ
στα Γείτονα στον ιδιώτη κ. Σπυρίδωνα 
Μ ανδαλενάκη, ο οποίος στις 27 Αύ
γουστου  1995 στην περιοχή Γλυφά
δας κατεδ ίω ξε επί τρ ία και πλέον χι
λ ιό μ ε τρ α  και τελ ικ ά  σ υ ν έλ α β ε  τον 
Γιουγκοσλάβο υπήκοο Βλαντιμίρ Σιμι- 
τζίκ, δράστη δ ιάρρηξης χρυσοχοείου.

Α ν α μ φ ισ β ή τη τα , η ε ν έ ρ γ ε ιά  του  
αυτή, δ εν  είνα ι συνήθης στην Ελλη
νική κοινωνία και απ οτελεί παράδειγ
μα προς μίμηση.

Με θάρρος και αυτοθυσία
Με χαρά και ικανοποίηση, δέχθηκε 

πρόσφατα ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Α σ τυνομ ίας Α ντ ισ τρ ά τηγο ς  κ. Α θα
νά σ ιο ς  Β ασ ιλόπ ουλος, τους  σ υνα 
δέλφ ους του Α.Τ. Νίκαιας, Αρχιφύλα- 
κα Θ εο φ ά ν η  Π ετρ ό π ο υ λ ο  και Α 
στυφύλακα Μιχαήλ Μπαζάκο, που ε- 
νεπλάκησαν την 8-4-96 σε επεισόδιο 
κατά την απόπειρα ληστείας Σούπερ 
Μ άρκετ στη Νίκαια. Ο τρ ίτο ς  σ υνά 
δ ε λ φ ο ς  που εν επ λ ά κ ε ι, ε ίν α ι ο Α
σ τυφ ύλα κα ς  Σάββας Αγαπ ίου, που 
τραυματίσθηκε και μ εταφ έρθηκε για 
νοσ ηλε ία  στο Γ εν ικό  Κρατικό Ν οσο
κομείο Νίκαιας.

Οι παραπ άνω  σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, σ την  
π ρ ο σ π ά θ ε ιά  το υ ς  να  σ υ λ λ ά β ο υ ν  
το υ ς  δ ύ ο  ε π ίδ ο ξ ο υ ς  λ η σ τ έ ς  του  
Σούπερ Μ άρκετ, δέχθηκαν τα πυρά 
από τις καραμπίνες τους και ανταπέ
δωσαν, με αποτέλεσμα να τραυματί
σουν θανάσιμα τον ένα  εξ αυτών.

Τους σ υ ν α δ έλ φ ο υ ς  π α ρ ο υ σ ία σ ε  
στον κ. Αρχηγό, ο Β Υπαρχηγός του 
Σώματος Α ντισ τράτηγος κ. Ιωάννης 
Κ α ρα κω ντίνο ς , ο οπ ο ίος  αφ ού εκ 
φράστηκε με τα κα λύτερ α  λόγια για 
την αυτοθυσία και το θάρρος που ε- 
π έδειξαν οι σ υ νά δ ελφ ο ι, τους επέ- 
δοσε, σαν υλική αμοιβή, επιταγή με το 
ποσό των 100.000 δραχμών στον κα
θένα.

Επίσης ο Β Υπαρχηγός, επικεφαλής 
α ντιπ ρ ο σ ω π εία ς, επ ισ κέφ θηκε και 
τον τραυματία  σ το  Ν οσοκομείο  της 
Νίκαιας, όπου εκτός των άλλων, του 
επ έδοσ ε επιταγή χρηματικού ποσού 
500.000 δρχ.
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Αγώνες χιονοδρομίας 
Ελληνικής Αστυνομίας

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη στις 
3,4 και 5 Απριλίου 1996 στις εγκατα
στάσεις του Χιονοδρομικού Κέντρου 
Καρπενησιού το 8ο Πανελλήνιο Πρω
τά θ λη μ α  Χ ιο ν ο δ ρ ο μ ία ς  Α σ τυ νο μ ι
κών, καθώς και το 3ο Κύπελλο Χιονο
δ ρ ο μ ία ς  της Α θλητικής Ενωσης Α 
στυνομικών Ελλάδος για αρχάριους 
Α σ τυνομ ικούς  - Χ ιο νο δ ρ ό μ ο υ ς  και 
μέλη των οικογενειώ ν τους.

Τους αγώ νες δ ιοργάνω σε η Υπηρε
σία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
της Ελληνικής Αστυνομίας ( Υ.Φ.Α.Α.), 
σε συνεργασία με την Αθλητική Ενω
ση Αστυνομικών Ελλάδος.

Στην τ ε λ ε τή  λή ξεω ς των αγώνων 
π αρέστηοαν και απ ένειμαν τα α να 
μνηστικά μ ετά λλ ια  και διπλώματα, ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Κώστας 
Γείτονα ς , ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Α σ τυνομ ίας Α ντ ισ τρ ά τηγο ς  κ. Α θα
νάσιος Βασιλόπουλος, ο Αντιδήμαρ- 
χος Καρπενησιού κ. Ηρακλής Σαξώ- 
νης, ο Δ ιευθυντής της Αστυνομικής 
Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. Κωνσταντί
νος Ζιανίκας, ο Π ρόεδρος της Αθλη
τικής Ενωσης Αστυνομικών Ελλάδος 
Ταξίαρχος κ. Α λέξα νδρος Βλάχος, οι 
Αστυνομικοί Υποδιευθυντές κ.κ. Νικό
λαος Αχτύπης και Τηλέμαχος Κωστά- 
κης ο Υποδιο ικητής της Υπηρεσ ίας 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 
Α ν τ ιπ ρ ό εδ ρ ο ς  της Α θλητικής Ενω
σης Αστυνομικών Ελλάδος Α στυνό
μος Α' Καραπανάγος Ιωάννης, ο Αντι
π ρ ό εδ ρ ος  του Δ ιο ικητικού Συμβου
λ ίο υ  το υ  Χ ιο ν ο δ ρ ο μ ικ ο ύ  Κ έν τρ ο υ  
Καρπενησιού κ. Α θανάσ ιος Μ αυρο- 
γόνατος, ο Γενικός Γραμματέας του 
ΕΟΣ Καρπενησιού κ, Κώστας Χουλιά
ρας και πολλοί φ ίλοι της Χ ιονοδρο
μίας.

Επίσης σ το υ ς  α γώ νες  ε ίχα ν  προ
σ κληθεί και π α ρέσ τησ α ν  ο Γεν ικός 
Γρα μματέας της Αθλητικής Ενωσης 
Αστυνομικών Βουλγαρίας και μ έλος 
του Δ ιοικητικού Συμβουλίου της Βα- 
κλανικής Αθλητικής Ενωσης Αστυνο
μιών, Α στυνόμος Α' κ. LUSSIEN VELT- 
CHEV και η αθλήτρια των Δρόμων Α
ντοχής Μ ιχαέλα Λ ουρεντάκη- COR- 
STOI, πρωταθλήτρια Ρουμανίας και 1η 
Βαλκανιονίκης, με 3η θέση  στο Πα
γκόσ μ ιο  Σ τρ α τιω τικό  Π ρω τάθλημα  
CISMΙ995 και με τρε ις  συμμετοχές σε 
Χ ε ιμ ερ ινο ύ ς  Ο λυμπιακούς Αγώ νες,

οι οποίοι μάλιστα και έλαβαν μέρος 
στους αγώνες εκτός συναγωνισμού.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Κώ
στας Γείτονα ς  ο ε  σύντομο χα ιρετι
σμό του μεταξύ άλλων τόνισε, ότι πα- 
ρίσταται στην τελετή  λήξης για να ε- 
πιβραβεύσει τους αστυνομικούς που 
ασχολούντα ι με το άθλημα της Χιο
νοδρομίας, ένα  άθλημα που παρου
σιάζει πολλές ιδ ια ιτερότητες και γιατί 
πιστεύει ότι ο αθλητισμός σήμερα σε 
μια εποχή κρίσεως των ηθικών αξιών, 
δ ια τηρ ε ί και εν ισχύει τους συνεκτι
κούς ψυχικούς και πνευματικούς δ ε 
σμούς των ανθρώπων και δ ίνει νόημα 
στην ζωή θέτοντας σκοπούς και στό
χους, ενώ  ταυτόχρονα τους απομα- 
κρύνει από τα ναρκωτικά και άλλους 
κινδύνους.

Τα αποτελέσματα των αγώνων έχουν 
ως εξής:

Γιγαντιαία τεχνική κατάβαση
Κατηγορία Ανδρών: Αστ. Δημ. Λέφας  

του Α.Σ.Πολύδροσου. Αστ. Ευάγ. Σα 
μαρτζής  του Α.Τ. Κ αλλ ιθέας. Αστυν. 
Α ' Ιωάννης Καραπανάγος της ΥΦΑΑ.

Κατηγορία Γυναικών: Αστ. Γ εω ργία  
Αρβανιτίδου της ΥΦΑΑ, Αστ. Ευαγγε
λ ία  Κάλλια του A. Τ.Κυψέλης, και Αστ. 
Βασιλική Γαλανού της ΥΦΑΑ.

Τεχνική κατάβαση.
Κατηγορία Ανδρών- Αστ. Δ ημήτρ ιος  

Λέφας του Α.Σ. Πολύδροσου, Αστυφ. 
Ευάγγελος Σαμαρτζής του A. Τ. Καλ
λιθέας, και Υπαστ. Β Παναγιώτης Κου- 
παρίτσας του A. Τ. Ν. Ερυθραίας.

Κατηγορία Γυναικών: Αστ. Γ εω ργία  
Α ρβανιτίδου  της ΥΦΑΑ, Υπαστ. Α ' Α 
θ α ν α σ ία  Φ ούντα  τη ς  Δ ιε ύ θ υ ν σ η ς  
Δημ. Ασφάλειας του Υ. Δ. Τ, και Αστυφ. 
Ευαγγελία Κάλλια του Α.Τ. Κυψέλης 

Κύπελλο Χιονοδρομίας
Γιγαντιαία Τεχνική κατάβαση.
Κατηγορία Ανδρών: Αρχιφ. Ευθύμιος 

Γ κ ο υ ν το ύ μ η ς  του  A. Τ. Ν .Σ μύρνης . 
Δοκ. Υπαστ. Γεώ ργιος Λουκόπουλος  
της Αστυν. Ακαδημίας, Αστυφ. Α θ α 
νάσ ιος  Κ αλούδης της Δ | νσης Δημ. 
Σχέσων | Υ. Δ. Τ.

Κατηγορία Γυναικών: Αστ. Ιωάννα Βα
σ ιλο π ο ύλο υ  της Δ \ν σ η ς  Π ληροφ ο
ρικής Υ. Δ. Τ. και Αρχιφ. Εαυγγελία Πα- 
νανουδάκη - Νούσια της Υ. Φ. A. Α. □

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας
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Επικαιρότητα

Από το 2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Σκοποβολής Αστυνομικών, που διεξήχθη 
πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη. Οι αγώνες 
ήταν αφιερωμένοι στη μνήμη του Αστυ
νόμου Β' Κων/νου Νικολαίδη, μέλους 
της σκοπευτικής ομάδας της Ελληνικής 
Αστυνομίας και πρώτου πρόεδρου του 
Παραρτήματος Βόρειας Ελλάδοςτης Α
θλητικής Ενωσης Αστυνομικών.

Από το ράλι "Ανοιξη '96". που διεξήχθη 
στις 31 Μαρτίου 1996 και την Ελληνική 
Αστυνομία εκπροσώπησε επάξια ο Αρ- 
χιφύλακας Γρηγόρης Νιώρας.

Από τους σκοπευτικούς αγώνες μεταξύ 
των παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, που 
διεξήχθησαν στις 4 Απριλίου 1996 στο 
σκοπευτήριο Βύρωνα.
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€ίστε ασφαλισμένοι;

Θέλετε το αυτοκίνητό Σας, 
πέραν των Βασικών καλύψεων, 
να είναι ασφαλισμένο και για

ΚΛΟΠΗ
ΦΩΤΙΑ

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ €Ν£ΡΓ€Ι€Ζ;
Ένας πρώην συνάδελφος και συνεργάτης της 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
μπορεί να σας τα εξασφαλίσει όλα αυτά 

και μάλιστα με έκπτωση 30%

Για περισσότερες πληροφορίες 
τηλ: 6397.150,6016.459

ΑλεξόττουΑος Αριστείδης 
Υτταστυνόμος ε.α.

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

Μ ά χ η
ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΤΙΣΉΚΑ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 

ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.

Ανεξαρτησίας 83 (τε'ρμα Λεωφ. 208), Αργυρσυπάλη
τηλ. 9939 732-9927 673

ΤΣΙΣΜ ΕΤΖΟΓΛΟ Υ
------------------  ΣΤΟΛΕΣ ------------------
Α σ τ υ ν ο μ ία ς *  Α ε ρ ο π ο ρ ία ς * Σ τ ρ α τ ο ύ *  Ν α υ τ ικ ο ύ  

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

ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Γ. ΑΣΠΡ0ΥΛΗΣ - Α. ΚΑΒ0ΥΡΙΔΗΣ

ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 41 & ΣΟΛΩΝΟΣ 
ΤΗΛ. 38 31 672 - 38 04 797 (FAX)

Α ποκλεισ τικά  τμ ή μ α τα  
-------------- ;----------------------;-------π— γ—

1

•Ι ΐ ΊΓ ^ ! < ν · >',(;/'! >ΜΙ ί>
ΓΙΑ ΤΙΣ

'ΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ 
ΣΧΟΛΕΣ

ν)ι 1 < ι'λ α ·ΙΙ
Ειδική προετοιμασία στις 

ψυχοτεχνικές - αθλητικές δοκιμασίες

ασχο

Ειδικές I

2 0  χρόνια
ίύμασ τε μ ε υποψι 
ιρατιω τικώ ν σχολι
(μες για παιδιά Αστ

ι ο ύ ς

ουικών
I ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠ015 ΙΟΥΝΙΟΥ!
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Η Εθνική μας κληρονομιά

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σκοπός του Μουσείου είναι η αναζήτηση, 
περισυλλογή, συγκέντρωση, διαφύλαξη, συντήρηση 

και έκθεση τω ν ιστορικών κειμηλίων 
που αναφέρονται στους ναυτικούς αγώνες τω ν Ελλήνων, 

καθώς επίσης η τεκμηρίωση και μελέτη 
της ναυτικής μας ιστορίας, 

από την αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας.
Στις αίθουσες του Μουσείου 

εκτίθενται περισσότερα από 1300 εκθέματα, 
ταξινομημένα χρονολογικά και θεματικά, 

που ζωντανεύουν τη ναυτοσύνη τω ν Ελλήνων 
από την προϊστορική εποχή μέχρι τις ημέρες μας.

Το 1867 ο πλοίαρχος Γ. Ζωχιός ιδρυτής του Ναυτικού Απομαχικού Τα

μείου εισηγήθηκε να αναλάβει το Ταμείο το έργο της συγκέντρωσης 

και διατήρησης των αντικειμένων που είχαν σχέση με την ελληνική 

ναυτική ιστορία με σκοπό την ίδρυση ενός Ναυτικού Μουσείου.

Ομως η ιδέα αυτή του πλοιάρχου δεν καρποφόρησε και ύστερα από 

82 χρόνια την 7η Απριλίου 1949 ιδρύθηκε το πρώτο ιδιωτικό Ναυτικό 

Μουσείο της Ελλάδος με πρόεδρο τον Γεώργιο Στρίγκο. Στις 27 Ιου

νίου 1955 άνοιξαν επισήμως οι πόρτες του Ναυτικού Μουσείου της Ελ

λάδος για το κοινό σ'ένα μικρό παλιό διώροφο οίκημα στην ακτή Μου

τσοπούλου, στη Ζέα. Από το 1964 μέχρι σήμερα στεγάζεται σ'ένα κτί

ριο, που αρχικό παραχωρήθηκε από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς 

και κατόπιν από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

Το Μουσείο είναι Ν.Π.Ι.Δ. και είναι αναγνωρισμένο με κοινή απόφαση 

των Υπουργείων Πολιτισμού και Οικονομικών ως κοινωφελές μη κερ

δοσκοπικό Σωματείο. Σκοπός του Μουσείου είναι η αναζήτηση, περι
συλλογή, συγκέντρωση, διαφύλαξη, συντήρηση και έκθεση των ιστο

ρικών κειμηλίων που αναφέρονται στους ναυτικούς αγώνες των Ελ
λήνων, καθώς επίσης η τεκμηρίωση και μελέτη της ναυτικής μας ιστο

ρίας από την αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας.

Στις αίθουσες του Μουσείου εκτίθενται περισσότερα από 1300 εκ

θέματα ταξινομημένα χρονολογικά και θεματικό ζωντανεύοντας τη 

ναυτοσύνη των Ελλήνων από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα.
Η έκθεση απλώνεται σε 10 αίθουσες συνολικής επιφάνειας 1.850 τ.μ.

ΑΙΘΟΥΣΑ Α': Εδώ βρίσκεται μέρος της ναυτικής πινακοθήκης του 

Μουσείου με έργα μεγάλων και γνωστών ζωγράφων. Χρησιμοποιείται 

επίσης για τις συνελεύσεις των μελών, κινηματογραφικές προβολές, 

εκθέσεις και εκπαιδευτικό προγράμματα.

ΑΙΘΟΥΣΑ Β': Στην αίθουσα αυτή όπου δεσπόζει το ομοίωμα της 

τριήρους "Ολυμπίάς" που κατασκευάστηκε σε φυσικό μέγεθος με δα

πάνες του Γ.Ε.Ν., ο επισκέπτης μέσα από τα εκθέματα θα γνωρίσει τη 

ναυτική δραστηριότητα των Ελλήνων κατά την αρχαιότητα. Επίσης υ

πάρχουν μοντέλα πλοίων, όπως το πλοίο της Θήρας, η πεντηκόντορος 

και το πλοίο της Κυρήνειας που και αυτό κατασκευάστηκε σε φυσικό 

μέγεθος και που έχει ταξιδεύσει μέχρι την Κύπρο. Υπάρχουν ακόμη ο
μοιώματα της Σκευοθήκης του Φίλωνος και αρχαίων νεώσοικων.

Κάτω: Ομοίωμα παντηκόντορου, αλαφρού πολεμικού πλοίου της αρ

χαιότητας μα 50 κουπιά, πρόδρομου της τριήρους.
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Η Εθνική μας κληρονομιά

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ': Εδώ βρίσκονται ένα κομμάτι από τα Μακρά Τείχη, 

τμήματα από τις κολόνες των νεωσοίκων στον Πειραιά, ένα αντίγρα
φο αρχαίου αγάλματος του Ποσειδώνα ή του Δία καθώς και ένας φό

ρος του 19ου αιώνα.
ΑΙΘΟΥΣΑ Δ ': Τα εκθέματα είναι από τη Μεσαιωνική και Βυζαντινή 

περίοδο ως το τέλος του 18ου αιώνα.

ΑΙΘΟΥΣΑ Ε': Η αίθουσα αυτή δημιουργήθηκε πρόσφατα για να φιλο

ξενήσει εκθέματα από τη θαλαμηγό "Αργώ" (πρώην "Χριστίνα'Ι του Α

ριστοτέλη Ωνάση, από τα οποία ξεχωρίζουν τα λεγάμενα "κοκάλινα" 

μοντέλα.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤ': Αίθουσα αφιερωμένη στην Επανάσταση του 1821, ό

που ο επισκέπτης μέσα από πίνακες γνωστών και μεγάλων ζωγράφων 
θα δει τις ηρωικές ναυμαχίες του '21. Ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι ο 
πίνακας του Βολανάκη που ε ικον ίζε ι την ανατίναξη της Τουρκικής 

ναυαρχίδας στην Ερεσό από τον Παπανικολή.

Επάνω: Η Αίθουσα Γ ' του Ναυτικού Μουσοίου.

Κάτω: Ομοίωμα της Ολυμπιάδας, της Αθηναϊκής τριήρους του 5ου 

π.Χ. αιώνα.

ΑΙΘΟΥΣΑ Σ ': Τα εκθέματα αναφέρονται στη σύσταση του Ελληνικού 

Κράτους από το 1830 μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους. Υπάρχουν 

μοντέλα του θρυλικού "Ενωσις" της Κρητικής Επανάστασης του 1866- 

68, του πρώτου υποβρυχίου "Δελφίνι" και του θρυλικού Θ/Κ "Αβέρωφ", 

καθώς και πίνακες του Β. Χατζή που εικονίζουν τις νικηφόρες ναυμα

χίες "Ελλης" και "Λήμνου" των Βαλκανικών πολέμων.

ΑΙΘΟΥΣΑ Η': Στην αίθουσα αυτή υπάρχουν εκθέματα από τη ναυ

τική δράση του Ελληνικού Ναυτικού στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς 

και μοντέλα των πλοίων που έδρασαν, όπως ο "Αδρίας", η "Βασ. Ολγα", 
ο "Αετός κ.α".

ΑΙΘΟΥΣΑ Θ': Ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να δει περισσότε
ρα από 50 μοντέλα πλοίων που όλα προέρχονται από δωρεές στην 

προσπάθεια να εκπροσωπούνται οι σπουδαιότερες ναυτιλιακές ετα ι
ρίες.

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ: Εκτίθενται ιστιοφόρα πλοία σε μοντέλα, που ταξίδεψαν 

στις Ελληνικές θάλασσες από Ελληνες ναυτικούς κατά τον 18ο και 19ο 

αιώνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ιστιοφόρα που δεν υ

πάρχουν πια, όπως η μπομπάρδα, η τράτα, το γάτζο, η συμιακή σκάφη.
Στο Μουσείο επίσης υπάρχει ναυτική βιβλιοθήκη με περισσότε

ρους από 10.000 τόμους βιβλίων και περιοδικών, έχει δε ταξινομηθεί 
με το σύστημα DEWEY και λειτουργεί με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπο
λογιστή. Επίσης στο Μουσείο υπάρχει φωτογραφικό αρχείο που 

περιλαμβάνει 5.000 περίπου φωτογραφίες από τα τέλη του 19ου αιώ
να ως τις ημέρες μας.

Το 1994 το Μουσείο εγκαινίασε τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προ

γραμμάτων για τις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης, έτσι ώστε μέσα α

πό τα προγράμματα αυτά να προβάλει στους μαθητές τη ναυτική πα

ράδοση και ιστορία της πατρίδας τους. Το Μουσείο επισκέπτονται χι

λιάδες άτομα και πάρα πολλοί μαθητές σχολείων όλων των βαθμίδων 
κάθε χρόνο.

Βρίσκεται στη Μαρίνα Ζέας- Φρεατίδα Ιτηλ. 4516264, 4516822).

Είναι ανοικτό από Τρίτη έως Κυριακή τις ώρες 08.30-14.00 εκτός Κυ

ριακής που είναι ανοικτό τις ώρες 09.00'-13.00'.

Εισιτήριο δρχ. 400, μαθητές, φοιτητές δρχ.100, το Σάββατο η είσο

δος είναι ελεύθερη. □

Παρουσίαση: Βασ. Σπ. Κατράμης,

Μέλος του Δ.Σ. Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος.
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ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ
Οι ευεργετικές της επιδράσεις 
για τον ανθρώπινο οργανισμό

του Ανθυπαστυνόμου Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου *

Η κατάλληλη σωματική άσκηση 
-  προστατεύει την υγεία 

υποβαθμίζοντας τη δράση 
διαφόρων νοσογόνω ν παραγόντων,

-  προλαβαίνει τον πρόωρο εκφυλισμό των κυττάρων 
καθυστερώντας τις διαδικασίες 

της φυσικής βιολογικής φθοράς,
• καθιστά την ανθρώπινη μηχανή ικανή να παράγει 

περισσότερο και εντονότερο μυϊκό έργο 
λειτουργώντας έτσι αποδοτικότερα,

-  χαρίζει σωματική και ψυχική ευεζία.

Υπάρχουν διάφορα είδη σωματικής άσκησης, με τα οποία επιδιώκε

ται η βελτίωση συγκεκριμένων συστατικών στοιχείων της φυσικής ι

κανότητας, όπως είναι η δύναμη, η ισχύς, η αντοχή, η κινητική επιδεξιό- 

τητα κ.λπ. Ιδιαίτερα όμως ωφέλιμη για τον ανθρώπινο οργανισμό είναι 
η λεγάμενη αερόβια άσκηση, το είδος δηλαδή εκείνο της σωματικής 

δραστηριότητας που αντλεί την απαιτούμενη ενέργειά της μέσα από 

τις διεργασίες του οξειδωτικού μυϊκού μεταβολισμού, ή περισσότερο 

απλό, το είδος της άσκησης που απαιτεί αυξημένη ποσότητα οξυγό
νου.

Η ικανότητα δε του οργανισμού να καταναλώνει την μέγιστη δυνατή 

ποσότητα οξυγόνου στο λεπτό για να παράγει ενέργεια, ονομάζεται 

αερόβια ικανότητα. Αερόβια ικανότητα είναι ο γενικός δείκτης της 

λειτουργικής προσαρμοστικότητας του οργανισμού, αλλά και ο σπου

δαιότερος δείκτης της φυσικής του κατάστασης. Οσο μεγαλύτερη 

λοιπόν είναι η αερόβια ικανότητα ενός ατόμου, τόσο μεγαλύτερη είναι 

και η βιολογική του αξία.

ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η συστηματική αερόβια προπόνηση, εκτός του ότι αυξάνει τα περι

θώρια της καρδιοπνευμονικής αντοχής και βελτιώνει αποτελεσματικό 

την φυσική κατάσταση του ατόμου, επιδρά ευεργετικά στη λειτουργία 

του αναπνευστικού, κυκλοφορικού, νευρικού, ενδοκρινικού, αιμοποιη- 
τικού, πεπτικού και μυοσκελετικού συστήματος. Οι λειτουργικές προ

σαρμογές των συστημάτων αυτών είναι πολύτιμες για την υγεία, αφού 
προστατεύουν τον ανθρώπινο οργανισμό από ένα μεγάλο αριθμό νο

σηρών καταστάσεων, οι οποίες εκδηλώνονται γρηγορότερα και με σο

βαρότερη μορφή, κυρίως στα άτομα εκείνα που ζουν καθιστική και ε 

ντελώς υηοκινητική ζωή.

Καρδιαγγοακό σύστημα
Πρώτα απ'όλα η αερόβια προπόνηση, όταν γίνεται σωστά και εφαρ

μόζεται μέχρι την μεγάλη ηλικία, αντιστρατεύεται τις διαδικασίες της 

αθηροσκλήρωσης και αναβάλλει την εκδήλωση των κλινικών επιπλο

κών της. Η αθηροσκλήρωση αποτελεί σήμερα τον υπ'αριθμόν ένα πα

ράγοντα θνησιμότητας στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώ

ρες του κόσμου. Η παθολογική αυτή κατασταση συνίσταται στη δη

μιουργία αθηρωματικών πλακών στα τοιχώματα των αρτηριών, οι ο

ποίες τα σκληραίνουν, τα καθιστούν ανώμαλα και στενεύουν ή απο

φράσσουν τον αρτηριακό αυλό, με αποτέλεσμα η αιμότωση των ιστών, 

οι οποίοι εξαρτώνται τροφικά από τις προβληματικές αρτηρίες, να μην 

είναι επαρκής. Οι αθηρωματικές αυτές πλάκες είναι οι κύριες αιτίες 
για την πρόκληση διαφόρων αγγειακών παθήσεων, με συχνότερες εκ

δηλώσεις την ισχαιμική καρδιοηάθεια (έμφραγμα του μυοκαρδίου], τα 

αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδια και την απόφραξη περιφερειακών αρ
τηριών.

Η συστηματική χρόνια αερόβια προπόνηση λοιπόν επιγραμματικό: 

α. Διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στην πρόληψη και στην θερα
πεία της ισχαιμικής νόσου του μυοκαρδίου.

β. Ελαττώνει τα επίπεδα των λιπιδίων στο αίμα, δηλαδή της χοληστε

ρίνης, των τριγλυκεριδίων και των λιποπρωτεινών χαμηλής πυκνότη
τας LDL.

γ. Αυξάνει τα επίπεδα των λιποπρωτεινών υψηλής πυκνότητας HDL. 
δ. Ελαττώνει τα επίπεδα των κατεχολαμινών που εκκρίνονται και κυ

κλοφορούν.

ε. Ελαττώνει την συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση κατά την 

ηρεμία και κατα την υπομέγιστη άσκηση, τόσο σε νορμοτασικό όσο και 

σε υπερτασικό άτομα.
στ. Αυξάνει την αιματική ροή στα στεφανιαία αγγεία, 

ζ. Ελαττώνει τις απαιτήσεις σε οξυγόνο του μυοκαρδίου, τόσο σε 

φυσιολογικό άτομα, όσο και σε ασθενείς με αθηροσκλήρωση των στε
φανιαίων αγγείων.

η. Επιβραδύνει την συχνότητα των κτύπων της καρδιάς, προκαλώντας 

βραδυκαρδία, η οποία είναι αποτέλεσμα της παρασυμπαθοτονίας, δη
λαδή της υπερίσχυσης του παρασυμπαθητικού έναντι του συμπαθητι
κού νευρικού συστήματος.
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Νευρικό σύστημα:
Η κατάλληλη σωματική άσκηση υποβαθμίζει τον ρόλο της ψυχικής 

καταπόνησης, ιδιαίτερα στα άτομα τα λεγάμενα τύπου Α' ανθρώπινης 

συμπεριφοράς. Ο τύπος συμπεριφοράς Α' χαρακτηρίζει τα άτομα ε 

κείνα, τα οποία είναι αγχώδη, ανυπόμονα, νευρικά, ανικανοποίητα, α

νταγωνιστικά ή και επιθετικά, αισθάνονται αυξημένη υπευθυνότητα και 

γενικά έχουν την διάθεση να πραγματοποιούν όσο γίνεται περισσότε

ρα και τελειότερα σε όσο το δυνατό συντομότερο χρονικό διάστημα.

Η υποβάθμιση λοιπόν της ψυχικής καταπόνησης, επιτυγχάνεται με 

τις εξής κυρίως προσαρμογές:
α - Κάνει λιγότερο έκδηλες τις λειτουργικές αντιδράσεις που προκα- 

λε ί το ψυχικό STRESS, καθόσον δεν επιτρέπει την υπερδιέγερση του 

συμπαθητικού νευρικού συστήματος Ιτο συμπαθητικό και παρασυμπα

θητικό αποτελούν το αυτόνομο νευρικό σύστημαΙ, καθώς επίσης δεν 

επιτρέπει την αθρόα ελευθέρωση κατεχολαμινών, ούτε την εκτροπή 

των λιπιδίων και των λιποπρωτεινών σε ανώμαλα επίπεδα.

β.- Ασκεί ηρεμιστική και χαλαρωτική επίδραση, μειώνοντας την νευ- 

ρομυική δραστηριότητα και βελτιώνει σημαντικά τον ύπνο, αλλά και την 

ποιότητα του ύπνου.

γ.- Προάγει το αίσθημα της ψυχικής ευεξίας, μειώνει την επιθετικό
τητα, ενισχύει την συναισθηματική σταθερότητα, τροποποιεί την συ

μπεριφορά, μετριάζει τις εκδηλώσεις του ψυχικού άγχους, ασκεί αντι

καταθλιπτική δράση και γενικότερα βελτιώνει το θυμικό.

Αναπνευστικό σύστημα:
Ενα σύστημα που υφίσταται έντονα την επίδραση της αερόβιας ά

σκησης είναι το αναπνευστικό. Κατά την διάρκεια της άσκησης αυξά

νουν οι απαιτήσεις των ιστών για οξυγόνο. Ετσι αυξάνει ο πνευμονικός 

αερισμός με σκοπό την επαρκή παροχή οξυγόνου και την απομάκρυν

ση του διοξειδίου του άνθρακα. Ο πνευμονικός αερισμός καθορίζεται 
από τον όγκο του αναπνεόμενου αέρα και από την συχνότητα των α

ναπνοών. Οι δύο αυτοί παράγοντες αυξάνουν σημαντικά αμέσως μετά 

την έναρξη της άσκησης. Η ποσότητα λοιπόν του αναπνεόμενου αέρα 

που μπορούν να προσλάβουν οι πνεύμονες, διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στη φυσική κατάσταση, αφού η ικανότητα των πνευμόνων να δέ
χονται και να επεξεργάζονται περισσότερο αέρα, συνεπάγεται μετα

φορά και διανομή περισσότερου οξυγόνου μέσω του αίματος στους 

ιστούς. Βέβαια οι πνεύμονες δεν έχουν δικούς τους μύες και βασίζο

νται απόλυτα για την συστολή και διαστολή τους στους μύες των πλευ

ρών και στο διάφραγμα. Με την συστηματική όμως αερόβια προπόνη
ση, οι μύες γύρω από τους πνεύμονες εξασκούνται με αποτέλεσμα να 

είναι σε θέση να σπρώξουν μεγαλύτερες ποσότητες αέρα ανάμεσα 

στους πνεύμονες αφενός και αφετέρου να δημιουργήσουν μεγαλύτε

ρο χώρο για χρησιμοποίηση απ'αυτούς.
Αιμοποιητικό σύστημα:

Διάφορες έρευνες που έγιναν είναι ενδεικτικές ότι η αερόβια άσκη

ση, μειώνει σημαντικά την συγκέντρωση ουρικού οξέος στο αίμα και 
τροποποιεί την συμπεριφορά του αιμοστατικού και ινωδολυτικού μη

χανισμού του αίματος. Ειδικότερα, περιορίζει την δραστηριότητα ορι

σμένων παραγόντων της πήξης του αίματος και ελαττώνει τον αριθμό 

αλλά και την συγκολλητικότητα των αιμοπεταλίων κατά την διάρκεια 

της άσκησης και αρκετά ύστερα από αυτή, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί 
αμείωτη την δραστηριότητα του ινωδολυτικού συστήματος. Ολες αυ

τές  οι προσαρμογές είναι ωφέλιμες για τα αγγεία, αφού τα προστα

τεύουν από την δημιουργία ενδοαγγειακών θρομβώσεων.
Ενδοκρινικδ σύστημα:
Οι ορμόνες που ελέγχουν την παραγωγή ενέργειας κατα την διάρ

κεια της άσκησης, είναι οι κατεχολαμίνες, η κορτζόλη, το γλουκαγόνο 

και η αυξητική ορμόνη. Οι ορμόνες αυτές αυξάνουν τα επίπεδα της

γλυκόζης στο αίμα, έχουν δηλαδή δράση αντίθετη από την ινσουλίνη. 

Κάθε μία από αυτές έχει συγκεκριμένη έναρξη και διάρκεια δράσης 

κατά την άσκηση και επιδρά σε διαφορετικά κύτταρα, ωστόσο όμως υ

πάρχει συνέργεια δράσης ανάμεσά τους.

Ατομα με ανεπαρκή έκκριση ινσουλίνης Ιασθενείς με σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου I ή II), μπορούν με συστηματική αερόβια προπόνηση, να 

επιτύχουν αποτελεσματικότερη ρύθμιση του διαβήτη με τους παρακά
τω μηχανισμούς:

α. Με την ελάττωση του σωματικού βάρους και του ποσοστού λί
πους.

β. Με την αύξηση της ευαισθησίας των ιστών στην ινσουλίνη, ανάλο

γα με το βαθμό βελτίωσης της φυσικής κατάστασης του διαβητικού α

τόμου.

γ. Με την μείωση της έντασης και των άλλων παραγόντων κινδύνου 

που συχνά συνοδεύουν τον διαβήτη, όπως η υπερλιπιδαιμία, και η δια

ταραχή των λιποπρωτεινών η αυξημένη συγκολλητικότητα των αιμο

πεταλίων κ.λπ.
Πεπτικό σύστημα:
Η αερόβια άσκηση έχει ιδιαίτερη επίδραση και στο πεπτικό σύστημα, 

καθόσον επενεργεί σαν φυσικό υπακτικό φάρμακο. Ειδικότερα βοηθά 
τους μύες της πεπτικής οδού να μετακινούν τις άχρηστες ουσίες, αυ

ξάνοντας έτσι την δραστηριότητα των εντέρων και συντελεί στην πα

ραγωγή λιγότερων οξέων στο στομάχι των αθλουμένων. Ομαλή λει

τουργία των εντέρων και άσκηση, αποδεδειγμένα συμβαδίζουν, γεγο

νός, το οποίο έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα στις μεγαλύτερες ηλικίες, 

όπου παρατηρείται μια τάση για χρόνια δυσκοιλιότητα.
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Κάπνισμα και αερόβια άσκηση
Η αερόβια άσκηση, χάρη στις καρδειαγγειακές προσαρμογές που 

προκαλεί, αποδυναμώνει κάπως τη βλαπτική επίδραση του καπνίσμα

τος. Η πίσσα, η νικοτίνη και το  μονοξείδιο του άνθρακα ICO) είναι οι 

βλαπτικοί παράγοντες του καπνίσματος. Η πίσσα ερεθ ίζει το βλεννο

γόνο των αεροφόρων οδών, προκαλώντας βρογχοπνευμονοπάθειες, 

οι οποίες μειώνουν την ικανότητα του συστήματος μεταφοράς οξυγό

νου και την αθλητική απόδοση, ενώ παράλληλα δρα και σαν καρκινογό

νος παράγοντας.

Η νικοτίνη και το  εισπνεόμενο μονοξείδιο του άνθρακα ICO), επι

βαρύνουν την καρδειαγγειακή λειτουργία. Η νικοτίνη τροποποιεί τη λει

τουργία της καρδιάς αφού την καθιστά επιρρεπή σε διάφορες δυσ- 

ρυθμίες, αυξάνει τον τόνο του συμπαθητικού νευρικού συστήματος 

και την συγκέντρωση κατεχολαμινών στο πλάσμα, προκαλεί περιφε

ρειακή αγγειοσύσηαση και αύξηση της αρτηριακής πίεσης. To ICO) 

μειώνει το βαθμό οξυγόνωσης του αρτηριακού αίματος, επειδή έχει 

την ικανότητα να δεσμεύει μεγάλες ποσότητες αιμοσφαιρίνης, IHbl, 

σχηματίζοντας ανθρακυλαιμοσφαιρίνη IHbCO), μη επιτρέποντας έτσι 

την σύνδεση του οξυγόνου με την αιμοσφαιρίνη. Επιπλέον η τοξική 

αυτή ουσία καταστρέφει το ενδοθήλιο των αρτηριών.

Η βελτίωση λοιπόν της φυσικής κατάστασης του ασκούμενου ατό

μου, δεν επιτρέπει την υπερδιέγερση του συμπαθητικού και την αθρόα 

ελευθέρωση κατεχολαμινών, ενώ ο υπεραερισμός της σωματικής ά
σκησης επιταχύνει την αποβολή του ICO) από το αίμα, μικραίνοντας τον 

χρόνο ζωής της HbCO. Ακόμα η άσκηση μπορεί να διορθώσει την 

μειωμένη συγκέντρωση HDL στο αίμα του καπνιστή, επαναφέροντάς 

την σε κανονικά επίπεδα.

Παχυσαρκία και αερόβια άσκηση
Η παχυσαρκία αποτελεί ένα σοβαρό ιατρικό πρόβλημα, το οποίο συ

νυπάρχει ή προδιαθέτει σε πολλές νοσηρές καταστάσεις, όπως είναι 

η υπέρταση, η υπερλιπιδαιμία και οι διαταραχές των λιποπρωτεινών, ο 

σακχαρώδης διαβήτης, η αθηροσκλήρωση, η οστεαρθρίτιδα, οι διατα

ραχές της αναπνευστικής λειτουργίας, ορισμένες μορφές καρκίνου 
κ,λπ.

Τόσο η πρόληψη της παχυσαρκίας, αλλά κυρίως η θεραπεία της, στη
ρίζονται στον συνδυασμό της σωστής διατροφής με την κατάλληλη 

σωματική άσκηση για δύο κυρίως λόγους. Κατ'αρχήν από μόνη της η 
δίαιτα (δηλαδή ο περιορισμός των θερμίδων της τροφής) δεν είναι σε 

θέση να δημιουργήσει αξιόλογο αρνητικό θερμιδικό ισοζύγιο, όσο ό

ταν συνδυάζεται με άσκηση, η οποία αυξάνει την κατανάλωση θερμί

δων, πέρα από τις τιμές που προβλέπονται θεωρητικά με βάση την έ 

νταση και την διάρκεια της άσκησης.

Κατά δεύτερο λόγο, όταν ο οργανισμός στερείται τις θερμίδες που 
χρειάζεται, παράλληλα με το λίπος καταβολιζει και πρωτεΐνες των μυϊ

κών ινών. Η απώλεια λοιπόν σωματικού βάρους δεν οφείλεται μόνο σε 
μείωση του λίπους, αλλά συνοδεύεται και από φθορά της μυϊκής μά
ζας. Η μυϊκή αυτή ατροφία μειώνει τον ρυθμό του βασικού μεταβολι

σμού, με αποτέλεσμα, ύστερα από κάποιο σημείο, προκειμένου να συ- 
νεχ ισθεί το  αδυνάτισμα, να είναι απαραίτητη και νέα περικοπή των 

προσλαμβανομένων θερμίδων.
Η αερόβια άσκηση, όχι μόνο εμποδίζει την ατροφία αυτή, 

αλλά αντίθετα, ενώ ελαττώνει το σωματικό λίπος αυξάνει και 
την άλιπη σωματική μάζα, διατηρώντας έτσι αυξημένο το βα
σικό μεταβολισμό. Επιπλέον η άσκηση βελτιώνει τη φυσική κατάστα

ση του παχύσαρκου ατόμου, με συνέπεια να καθίσταται ικανό να κατα

βάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια και να καταναλώνει περισσότερες 
θερμίδες.

Ψυχοπνευμστικές λειτουργίες και αερόβια άσκηση
Οπως αναφέρθηκε ενδεικτικά και σε προηγούμενες παραγράφους, 

η ευεργετική επίδραση της αερόβιας άσκησης δεν περιορίζεται μόνο 

στις βιολογικές προσαρμογές, στην θωράκιση της υγείας, στην ανα- 

χαίτηση της βιολογικής φθοράς, αλλά επεκτείνεται και στις ψυχοκοι- 

νωνικές ιδιότητες της ανθρώπινης προσωπικότητας πράγμα το οποίο 

είναι τεκμηριωμένο με πολλές έρευνες και μελέτες. Χαρακτηριστική 

είναι μια μελέτη, η οποία έγινε στο Πανεπιστήμιο PURDUE των Η.ΠΑ, 

όπου μετρήθηκαν διάφορες ψυχολογικές ιδιότητες σε μεσήλικες άν- 

δρες πριν και μετά από ένα αερόβιο γυμναστικό πρόγμαμμα, διαρκείας 

δύο μηνών. Παρατηρήθηκε σαν αποτέλεσμα της άσκησης ότι παράλλη

λα με την αερόβια ικανότητα, τα άτομα αυτά βελτίωσαν την αυτοπε
ποίθησή τους και μείωσαν αισθητά το άγχος και την νευρικότητα που 

τα διέκρινε πριν από την εφαρμογή του προγράμματος.

Σημαντικότατες είναι άλλες δύο σχετικές μελέτες, οι οποίες έγιναν 

σε παιδιά σχολικής ηλικίας στο προάστιο VANVES του Παρισιού και στο 

MED FORD της πολιτείας των Η.ΠΑ., αντίστοιχα. Οι μελέτες του VAN

VES αφετηρία είχαν την ανησυχία που προκαλούσε το υπερφορτωμέ

νο με ακαδημαϊκά μαθήματα σχολικό πρόγραμμα και το κατά πόσο αυ
τό θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην αρμονική και ι

σορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού. Τέθηκε λοιπόν σε εφαρμογή ένα 

νέο σχολικό πρόγραμμα στο δημοτικό σχολείο, στο οποίο το μάθημα 

της Φυσικής Αγωγής κάλυπτε το 1 /3 του συνολικού σχολικού χρόνου. 

Το πρόγραμμα εφαρμόσθηκε παράλληλα με το παραδοσιακό σύστημα 
που προέβλεπε μόνο δύο ώρες την εβδομάδα για άθληση και διήρκεσε 

δέκα χρόνια. Από την σύγκριση των δύο συστημάτων διαπιστώθηκε ότι 

τα παιδιά που ακολούθησαν το πρόγραμμα της καθημερινής άθλησης 

σε αντίθεση με τους συνομηλίκους τους, οι οποίοι γυμνάζονταν μόνο 

δύο ώρες την εβδομάδα, ωρίμασαν πιο γρήγορα και είχαν μεγαλύτερη 

ανάπτυξη, απέκτησαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αίσθηση αυτο

νομίας, περισσότερη κοινωνική προσαρμοστικότητα και συναισθημα

τική σταθερότητα και τέλος απέδωσαν ασύγκριτα καλύτερα στα 

μαθήματά τους. Ανάλογες δε ήταν και οι διαπιστώσεις των ερευνών 

που έγιναν στο MEDFORD από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου 
του OREGON.

Τα πορίσματα των ερευνών αυτών αποδεικνύουν την έμμεση αλλά 

ουσιαστική συμβολή της Φυσικής Αγωγής στην πνευματική ανάπτυξη 
του ατόμου. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι η άσκηση προάγει την ευ

φυΐα του ατόμου, αλλά συμπεραίνεται ότι η γενική βιολογική ευφορία, 
η οποία είναι αποτέλεσμα της άσκησης, έχει αντίκτυπο και στα όργανα 
διανόησης του ατόμου.

Αναγκαιότητα της άσκησης
Ολοκληρώνοντας τις ευεργετικές επιδράσεις που ασκούνται στα επί 

μέρους συστήματα του οργανισμού, συμπεραίνεται σαν αυτονόητη, η 

επιτακτική ανάγκη για αερόβια άσκηση, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, 

όπου η τεχνολογική εξέλιξη αντικατέστησε τη σωματική εργασία με 

την μηχανή και επέβαλε έναν τρόπο ζωής αυτοματοποιημένο, καθιστι
κό, αγχώδη και αφύσικο.

Εχει υπολογισθεί ότι το 70-80% των ατόμων που διαμένουν στα αστι
κό κέντρα, εγκαταλείπουν με την ενηλικίωσή τους κάθε μορφή σωμα

τικής άσκησης και οδηγούνται σιγά - σιγά σε βιολογική παρακμή. Το 
μόνο ίσως αντίδοτο στη βιολογική αυτή φθορά είναι η αερό
βια άσκηση, αφού μόνο με αυτή δραστηριοποιούνται όλα τα 
κύτταρα του οργανισμού, όταν δε η άσκηση είναι αρκετά έ
ντονη, όλα τα συστήματα του οργανισμού συμπαρασύρονται 
σε μια καταπληκτική, πληθωρική και αρμονική κινητοποίηση, 
φτάνοντας έτσι σε ανώτατα όρια προσαρμογής.
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Ασκηση και Υγεία

Περισσότερο απλά, όταν λέμε αερόβια άσκηση, εννοούμε γενικότε

ρες φυσικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν αρκετή ένταση και 

διάρκεια, ώστε να επιταχύνουν την αναπνοή και να προκαλέσουν τις α

παραίτητες καρδιοαναπνευστικές προσαρμογές. Τέτοιες δραστηριό

τητες είναι το τρέξιμο, το κολύμπι, η ποδηλασία, το γρήγορο βάδισμα, 

η καλαθοσφαίριση, το ποδόσφαιρο.
Κρίνεται αναγκαίο να σημειωθεί και να διευκρινισθεί ότι αθλήματα ό

πως η πετοσφαίριση Ιβόλλευ), η αντισφαίριση (τέννις) και το γκολφ, ε 
λάχιστη επίδραση έχουν στην αερόβια ικανότητα, ενώ η Σουηδική γυ

μναστική και η άρση βαρών δεν έχουν σχεδόν καμμία επίδραση 

σ'αυτήν, μολονότι συμβάλλουν στη βελτίωση άλλων ικανοτήτων, όπως 

είναι η μυϊκή δύναμη και η ευκινησία. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι εάν έ
να γυμναστικό πρόγραμμα έχει μοναδικό στόχο να αναπτύξει 
τους σκελετικούς μύες, δεν θα αποφέρει σε καμμία περίπτω
ση καλή φυσική κατάσταση, αν δεν περιλαμβάνει και αερό
βιες ασκήσεις. Είναι μια μεγάλη πλάνη στη Φυσική Αγωγή, ένας 

μύθος που έχει καταρριφθεί μέσα από τεκμηριωμένες έρευνες, ότι 

μυϊκή δύναμη και ευκινησία σημαίνει ταυτόχρονα και καλή φυσική κατά
σταση. Απεναντίας είναι αποδεδειγμένο ότι η ικανότητα να παράγεται 

ένα σωματικό έργο, για αρκετή ώρα, χωρίς να προκαλείται κούραση 
περισσότερη από όση πρέπει, δεν έχει σχέση με τη μυϊκή δύναμη και 

την ευκινησία, αλλά έχει άμεση σχέση με την αερόβια ικανότητα και 
κατ'επέκταση με την ολική σωματική υγεία, την κανονική λειτουργία 

της καρδιάς, των πνευμόνων και των άλλων οργάνων. Επιπλέον είναι ε 
πιστημονικά τεκμηριωμένο, ότι η βασική αερόβια αντοχή είναι η βάση, 

η υποδομή, πάνω στην οποία οικοδομείται και αναπτύσσεται η ειδική α

ντοχή για τη βελτίωση της δύναμης, της ταχύτητας, της ευκινησίας κ.α.

Αερόβια προγράμματα -  Υγιεινοί κανόνες άσκησης
Τα κατάλληλα αερόβια προγράμματα, πρέπει να επιλέγονται με βάση 

ορισμένους παράγοντες, προκειμένου ο αθλούμενος να εισπράττει 

τις  ευεργετικές επιδράσεις της άσκησης. Ενα αερόβιο πρόγραμμα, 

σχεδιασμένο πρόχειρα και βασισμένο όχι σε επιστημονικά, αλλά σε ε 

μπειρικά ίσως δεδομένα, είναι δυνατόν να επιφέρει ανεπιθύμη
τες επιδράσεις, πιθανές επιπλοκές και περιορισμό της αθλη
τικής απόδοσης.

Κατ'αρχήν πρέπει να λαμβάνεται υπ'όψιν η κατάσταση της υγείας 

του αθλούμενου ατόμου και η λειτουργική επάρκεια των οργανικών 
συστημάτων του. Ο προληπτικός αλλά και ο περιοδικός ιατρικός έλεγ

χος είναι ο πιό σημαντικός παράγοντας για την ασφάλεια της υγείας 

κατά την άσκηση. Αλλοι σημαντικοί παράγοντες είναι:

- Η ηλικία και το φύλλο του αθλούμενου ατόμου. Ορισμένα είδη άσκη
σης είναι ακατάλληλα ή και επικίνδυνα για τα νεαρά (παιδιά, εφήβους) 

ή για τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, ενώ η έντονη αθλητική δραστη

ριότητα, μπορεί να προκαλέσει δ ιαταραχές του εμμηνορροϊκού 

κύκλου στην ασκούμενη γυναίκα.

- Η ένταση, η διάρκεια και η συχνότητα εκτέλεσης της σωματικής 
προσπάθειας, αφού όσο περισσότερο αυξάνονται τα τρία αυτά στοι

χεία, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιφόρτιση.
- Οι συνθήκες του περιβάλλοντος, δηλαδή η θερμοκρασία, η υγρασία 

και η περιβαλλοντική πίεση (βαρομετρική, υδροστατική).
- Το είδος της αθλητικής δραστηριότητας (ισομετρικές, ισοτονικές, 

αερόβιες, αναερόβιες ασκήσεις).
Υπάρχουν ορισμένοι γενικοί κανόνες, οι οποίοι είναι απαραί

τητο να τηρούνται κατά την άσκηση, όπως:

- Ο αθλητικός εξοπλισμός να αποτελείται από άνετη ενδυμασία, 

ευρύχωρη και απορροφητική, ώστε να επιτρέπει την ελάττωση της 
θερμοκρασίας με την απορρόφηση του ιδρώτα.

- Το χρονικό διάστημα μεταξύ γεύματος και άσκησης πρέπει να είναι 

2-3 ώρες, και το διάστημα μεταξύ άσκησης και ύπνου, τουλάχιστον μία.

- Η προθέρμανση τουλάχιστον για πέντε λεπτά με διατατικές α

σκήσεις σε χαμηλή ένταση και αργό ρυθμό, για αύξηση της αιματικής 

ροής στους εργαζόμενους μύες και βελτίωση της νευρομυικής συ- 

ναρμογής.

- Η αποθεραπεία (αντίστοιχη της προθέρμανσης) τουλάχιστον για πέ

ντε λεπτά, με διατατικές ασκήσεις, για σταδιακή μείωση της έντασης 

της μυϊκής προσπάθειας, γρηγορότερη απομάκρυνση του γαλακτικού 

οξέος και ευκολότερη επαναφορά του φλεβικού αίματος στην καρδιά.
- Η συχνότητα της άσκησης πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις φο

ρές την εβδομάδα, για να υπάρχει προπονητικό όφελος. Ακόμη πρέπει 

να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει αποταμίευση των ευεργε

τικών επιδράσεων της άσκησης για μελλοντική χρήση, αφού μεγάλο 

ποσοστό της αερόβιας ικανότητας χάνεται από τις δύο κιόλας πρώτες 

εβδομάδες χωρίς άσκηση.

Αερόβια άσκηση και αστυνομικό επάγγελμα
Θεωρώντας σαν δεδομένο ότι το αστυνομικό επάγγελμα είναι, ιδιαί

τερα δύσκολο, με αποστολή να αντιμετωπίζει λόγω της φύσης του α
ντικειμένου του καταστάσεις απρόβλεπτες και πολλές φορές επικίν
δυνες, εξουσιοδοτημένο να ασκεί και να χρησιμοποιεί νόμιμα την ελά

χιστη βία, ένα επάγγελμα που απαιτεί κατά την ενάσκησή του 
κύρια την ύπαρξη ψυχραιμίας, ηρεμίας, αυτονομίας και την α
π ο φ υ γή  ν ε υ ρ ικ ό τ η τ α ς , ε π ιθ ε τ ικ ό τ η τ α ς , σ π α σ μ ω δ ικ ώ ν  

κινήσεων, συμπεραίνεται σαν αυτονόητο το πόσο σημαντικό είναι να 

αναχθεί από κάθε αστυνομικό η άσκηση και ιδιαίτερα η αερόβια άσκη

ση, σε μόνιμο τρόπο ζωής.
Βέβαια οι δυσκολίες αυτού καθ'εαυτού του επαγγέλματος, οι οποίες 

αναφέρθηκαν, καθώς και άλλες συνθήκες εργασίας και ιδιαιτερότη
τες, όπως η έλλειψη σταθερού ωραρίου και κατά συνέπεια σταθερού 

προγράμματος καθημερινής ζωής, είναι αντικειμενικές. Συνειδητο
ποιώντας όμως τις ευεργετικές επιδράσεις της αερόβιας άσκησης, α
ξίζει και πρέπει ο καθένας να βρίσκει τον τρόπο και να εξοικονομεί τον 

χρόνο, ώστε τουλάχιστον τρείς φορές την εβδομάδα, να αφιερώνει 

20-30 λεπτά συνεχόμενης αερόβιας άσκησης, σε μέτρια ένταση και 
σε μια καρδιακή συχνότητα 140-150 σφυγμών.

Αν δε ληφθεί υπ'όψη ότι σύμφωνα με σχετικές έρευνες στις Η.ΠΑ, 
το  αστυνομικά επάγγελμα συγκατελέγεται μέσα στα τρία πε
ρισσότερο αγχώδη και επιρρεπή σε καρδιοπάθειες επαγγέλ

ματα, γίνεται αντιληπτό ότι οι ευεργετικές επιδράσεις της αερόβιας 

άσκησης είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους αστυνομικούς, περισσό

τερο ίσως από όσο για οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική τάξη. □

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. Ιατρική της άθλησης", Α. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

2. "Αεροβίωση - βιολογική αξία της άσκησης", Κ. COOPER

3. "Προπονητική", LETZELTER

4. "Αθλητιατρική", I .  ΧΑΤΖΗΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

5. "Εργοφυσιολογία", Β. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

6. "Εργοφυσιολογία", Κ. ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ

7. "Βιοχημεία της άσκησης", Μ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ

8. "Μαθήματα Φυσιολογίας", Α. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

9. "Σημειώσεις Εργομετρίας", Κ. ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ

10. Περιλήψεις εργασιών 7ου Βαλκανικού Αθλητιατρικού Συνεδρίου.

* Ο κ. Κων. Παπαγεωργίου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης 

Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
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Αγωγή και Οικογένεια

T o  o iM o j/cve tau d  
ηερ ιβάΛ Λ ον  
σ α ν  β α σ ικ ό ς  

η α ρ ά γ ω ν  α γ ω γ ή S
τον Γεώ ρ γιο ν Σ . ΚρονσταιΙόκη,

Καθηγητή Παιδαγω γικής
στη Φ ιλοσοφ ική  Σχολή τον Πανεπιστημίον Αθηνώ ν

Η οικογένεια,
το Θεμελιώδες κύτταρο της κοινωνικής ζωής, 

και η ευρύτερη κοινωνία,
με όλες τις επιμέρους μορφές ζωής που παρουσιάζει, 

συγκροτούν το ανθρώπινο ή κοινωνικό περιβάλλον 
μέσα στο οποίο ο άνθρωπος επέχει Θέση 

πομπού και δέκτη συγχρόνως, δηλαδή 
δέχεται και εκπέμπει πολιτιστικά και κοινωνικό μηνύματα, 

διδάσκει και διδάσκεται.
Οι βαθύτερες μεταβολές που συμβαίνουν στον άνθρωπο, 
έχουν ως αίτιο τις επιδράσεις αυτού του περιβάλλοντος.

Η οικογενειακή αγωγή
Το άτομο, με την είσοδό του στη ζωή, εντάσσεται σε μια κοινωνική 

ομάδα, την οικογένεια, η οποία με τη σειρά της το εντάσσει αυτομά

τως σε δύο άλλους ομόκεντρους κοινωνικούς κύκλους - πλαίσια: ένα 

πιο περιορισμένο, εκείνο της κοινότητας (χωριό ή πόλη) και έναν 

ευρύτερο που αποτελεί το εθνικό πλαίσιο. Μέσα σ'αυτές τις συμβιω- 
τικές κοινότητες ζε ι και αναπτύσσεται ο άνθρωπος. Τα ιδιαίτερα γνω- 

ρίσματά τους, και μάλιστα εκείνα της οικογένειας, καθώς και η δυνα

μική τους συγκρότηση (ψυχοδυναμική), ασκούν μεγάλη επίδραση στην 

ανθρώπινη προσωπικότητα, διαδραματίζουν δε έναν καθοριστικό, θα 

λέγαμε, ρόλο στην τελική της διαμόρφωση.

Κατά συνέπεια, αυτές οι ομάδες, και ιδιαίτερα η οικογένεια, πρέπει 

να θεωρούνται βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν και ρυθμίζουν τη 

σωματική και ψυχοπνευματική ανάπτυξη του ατόμου. Από την υπάρ- 

χουσα αρμονία μεταξύ των προσωπικών στάσεων του ατόμου και ε 
κείνων του οικογενειακού περιβάλλοντος του εξαρτάται η ψυχική του 
ωριμότητα.

Η δυσαρμονία μεταξύ αυτών των δύο παραγόντων προκαλεί στο ά

τομο διαταραχές της συμπεριφοράς, οι οποίες επαναλαμβανόμενες 
τείνουν να δημιουργήσουν και να παγιώσουν σ'αυτό τη γενική του στά
ση απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.

Η οικογένεια ως κοινωνικό σύστημα
Σήμερα, σε μια εποχή που διακρίνεται για σημαντικές διαφορο

ποιήσεις στο χώρο του οικογενειακού θεσμού, θα πρέπει, για να ε ξε 
τάσουμε την οικογένεια ως κοινωνικό σύστημα, να λάβουμε ως πρότυ

πο την οικογένεια της μέσης αστικής τάξης. Ο τύπος αυτός οικογέ
νειας είναι μικρό κοινωνικό μόρφωμα, το οποίο συγκροτεί ένας σχετι

κά περιορισμένος αριθμός μελών που συνδέονται μεταξύ τους με ε 
σωτερικούς πολύπλοκους δεσμούς.

Η μέση αστική οικογένεια είναι μια μικρή ομάδα που έχει ως θεμέλιο 

κυρίως συμφωνίες που έχουν συναφθεί αυτοπροαίρετα μεταξύ ενη

λίκων ατόμων (συζύγων - γονέων). Οι σχέσεις εξάλλου των ατόμων 

αυτών χαρακτηρίζονται συνήθως από κάποια δημοκρατική τάση.

Στην εποχή μας όμως η οικογένεια δεν είναι πια μια σταθερή και α

μετάβλητη ομάδα προσώπων αντίθετα, χαρακτηρίζεται από κάποια 
ευκινησία και μια τάση προσαρμογής σε νέες κοινωνικές και γεωγρα

φικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν συνάρτηση της κοινωνικής 

και επαγγελματικής εξέλιξης των γονέων (προαγωγές, μεταθέσεις 
πατέρα κ.λ.π.).

Η οικογένεια, όπως είπαμε, είναι μια μικρή ομάδα ατόμων. Καθένα α

πό τα άτομα αυτά διαδραματίζει μέσα στην οικογένεια ένα συγκεκρι

μένο κοινωνικό ρόλο Ιάνδρας - πατέρας /  γυναίκα - μητέρα, σύζυγος /  

παιδί: αγόρι, κορίτσι - τέκνο) και δημιουργεί ένα δίκτυο διαπροσωπικών 

σχέσεων σαφώς προσδιορισμένων μέσα στα πλαίσια της οικογε
νειακής εστίας (σύζυγος - σύζυγος /  μητέρα ή πατέρας - παιδί/  παιδί
- παιδί). Οι κοινωνικοί αυτοί ρόλοι (roles sociaux /  familiaux: masculins

- feminins) -σήμερα αισθητά περιορισμένοι, λόγω ιδιαίτερων κοινωνι
κών συνθηκών - προσδιορίζονται κατ'αρχήν από βιολογικούς νόμους: 

τα παιδιά π.χ. βιολογικώς ανήκουν στην κατηγορία των "προστατευο- 

μένων" ατόμων, εναντιθέσει προς τους ενήλικους που είναι οι "προ

στάτες". Οι ρόλοι όμως αυτοί είναι κατ'ουσία απόρροια κάποιου συν

δυασμού πολιτιστικών και κοινωνικών παραγόντων του περιβάλλοντος 
ή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών μιας εποχής.

Στη μέση αστική οικογένεια, που έχουμε λάβει εδώ ως πρότυπο, το 
κύριο πρόσωπο, το οποίο διαδραματίζει το ρόλο του αρχηγού της ο

μάδας αυτής, είναι ο σύζυγος, ο πατέρας της οικογένειας. Αυτός είναι 
υπεύθυνος από νομικής αλλά και ηθικής απόψεως για την προστασία, 

τη συντήρηση των μελών της οικογένειας και για την επίλυση των οι
κονομικών και των πόσης φύσεως λοιπών προβλημάτων.
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Αγωγή και Οικογένεια

Η μητέρα εξάλλου είνα ι το πρόσωπο που κατέχει την κεντρική 

συνήθως θέση στον τομέα των διαπροσωπικών σχέσεων και των συ

ναισθηματικής φύσεως δεσμών με το παιδί, παρά τις αλλαγές που στο 

μεταξύ έχουν επέλθει στον κοινωνικό της ρόλο, ο οποίος συχνά, λόγω 

της μορφώσεως, των επιστημονικών επιδόσεων ή των επαγγελματι

κών της ασχολιών, έχει γίνει ισοδύναμος σχεδόν με του πατέρα.

Το παιδί, τέλος, αν και κατέχει τη σημαντικότερη ίσως θέση μέσα 

στην οικογένεια, εντούτοις έχει να διαδραματίσει στους κόλπους της 

ένα ρόλο εξαιτίας της αδυναμίας του, της έμφυτης ανάγκης για προ

στασία και καθοδήγηση και της ανωριμότητας του. Κατά συνέπεια, το 

παιδί είναι το μέλος της οικογένειας, το οποίο δέχεται συνήθως την 

αρωγή των άλλων -πολλές φορές μάλιστα κατά τρόπο ανελεύθερο και 

καταπιεστικό-, ενώ αυτό το ίδιο δεν είναι σε θέση να προσφέρει κάτι 

σημαντικό σ'αυτούς, κυρίως από υλικής απόψεως.

Παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωση 
του παιδαγωγικού χαρακτήρα της οικογένειας.

Η οικογένεια αποτελεί το σημαντικότερο παιδευτικό και μορφωτικό 
περιβάλλον (milieu educatif familial του παιδιού. Ολες σχεδόν οι σύγ

χρονες ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες και τάσεις θεωρούν το οικογε
νειακό περιβάλλον ως τον σημαντικότερο καθοριστικό παράγοντα 

στην ανάπτυξη και διαμόρφωση της παιδικής προσωπικότητας.
Η αγωγή και οι ενγένει παιδευτικές και μορφωτικές επιδράσεις που, 

στα πλαίσια της οικογενειακής ζωής και δραστηριότητας, ασκούνται 

στο παιδί από τα διάφορα μέλη της οικογένειας μεμονωμένα ή από την 

οικογένεια στο σύνολό της, ως κοινωνικό σύστημα και ομάδα ή ακόμη 

ως συναισθηματικό περιβάλλον (δομή, ψυχοδυναμική της οικογένειας), 

συνθέτουν το φάσμα της λεγάμενης "οικογενειακής αγωγής" (educa

tion familiare /  domestique).
Θα μπορούσε να πει κανείς πως η συμβολή της παιδευτικής και μορ

φωτικής λειτουργίας της οικογένειας στην ψυχοσωματική ανάπτυξη 
του παιδιού είναι μοναδικής σημασίας, και μάλιστα στα πρώτα χρόνια 

της ζωής του. Στη λειτουργία αυτή παρεμβαίνουν καθοριστικό μερικοί 

βασικοί παράγοντες οι οποίοι συντελούν και στη διαμόρφωση του ό
λου παιδαγωγικού χαρακτήρα της οικογένειας.

Οι κυριότεροι απ'αυτούς είναι:
1. Η ύπαρξη ιδιαίτερων φυσικών δεσμών μεταξύ των μελών 

της οικογένειας. Οι δεσμοί αυτοί δημιουργούν κάποια αμεσότητα 

στις ενδοοικογενειακές διαπροσωπικές σχέσεις και κοινότητα ζωής, 
που διέπει πνεύμα στοργής και σεβασμού προς την ανθρώπινη προ

σωπικότητα και περιφρουρούν οι κανόνες της οικογενειακής ηθικής.
2. Η χαρακτηριστική συναισθηματική ατμόσφαιρα του οικο

γενειακού περιβάλλοντος. Οπως είναι γνωστό, η οικογένεια ως 
σύστημα διακρίνεται για υψηλό βαθμό συναισθηματικότητας. Στους 

κόλπους της δημιουργούνται ισχυροί συναισθηματικοί δεσμοί, οι ο

ποίοι αποτελούν το προοίμιο εξαιρετικό έντονων και συνεχών επιδρά

σεων μεταξύ των μελών της. Ετσι η οικογένεια, ουσιαστικό αποβαίνει 
ένα δυναμικό σύστημα ανθρωπίνων σχέσεων Inoeud de relations) και 

μια ενότητα προσώπων, των μελών της, τα οποία διακρίνονται για τη 

δυναμική αλληλεξάρτηση που ρυθμίζει και διαμορφώνει τη συμπερι
φορά τους.

Μέσα λοιπόν στην οικογενειακή εστία υπάρχει συνήθως μεγαλύτερη 

συναισθηματικότητα, περιορισμένη τρυφερότητα και ευσυγκινησία, α- 

π'ό,τι σε μια σχολική τάξη ή σε μια ομάδα ομηλίκων. Στην οικογένεια η 

μητρική αντίδραση σε μια κακή πράξη του παιδιού είναι συναισθηματι

κό πλουσιότερη και πιο ανθρώπινη από την αντίστοιχη συμπεριφορά ε 

νός.δασκάλου σε παρόμοια πράξη του παιδιού μέσα στη σχολική κοι

νότητα.

Σε τελευταία ανάλυση, η συναισθηματική αυτή αντίδραση της μητέ

ρας αποτελεί χαρακτηριστικό παιδαγωγικό συνδυασμό της πιο μεγά

λης λύπης και απογοητεύσεως με τη μεγαλύτερη κατανόηση, της αυ
στηρότητας με την επιείκεια.

3. Η μεγάλη διάρκεια των παιδευτικών επιδράσεων στο οι
κογενειακό περιβάλλον. Οπως είναι γνωστό, το άτομο παραμένει υ

πό την άμεση παιδευτική επίδραση της οικογένειας για ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα της ζωής του (βρεφική - παιδική - εφηβική ηλικία).

4. Η τάση της παιδικής ψυχής να δέχεται, να εσωτερικεύει 
και να αφομοιώνει ανεξέλεγκτα και χωρίς περιορισμούς τα 
ποικίλα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Η τάση αυτή λειτουργεί 

αποτελεσματικότερα κυρίως στην πρώτη φάση της ατομικής ζωής 

του παιδιού, δηλαδή κατά την προσχολική του ηλικία (στα πρώτα 5 έτη 

της ζωής του), οπότε ο ψυχικός του μηχανισμός είναι αρκετά εύπλα- 

στος. Κατά την περίοδο αυτή, τότε δηλαδή που το παιδί ζε ι συνεχώς 

σε κατάσταση απόλυτης εξαρτήσεως από τους γονείς, τα πρώτα βιώ- 

ματά του μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον αφήνουν ένα βαθύ και α

νεξίτηλο αποτύπωμα στην προσωπικότητά του.

Η απόλυτη εξάρτηση του παιδιού από το οικογενειακό του περιβάλ

λον στην ηλικία αυτή εξυπηρετεί κάποια σκοπιμότητα: συντελεί αποτε- 
λεσματικά.τόσο στην επιβίωσή του (τροφή, άλλες βιολογικές ανάγκες, 

φυσικές φροντίδες), όσο και στην ικανοποίηση της εσωτερικής του α

νάγκης για στοργή, επιδοκιμασία και κοινωνική αναγνώριση. Γενεσιουρ

γό αίτιο της καταστάσεως αυτής αποτελεί η ανωριμότητα του παιδιού, 

η οποία, σε συνδυασμό με τους δεσμούς εξαρτήσεώς του, το καθιστά 
επιδεικτικό μεγάλων επιδράσεων του περιβάλλοντος, υπάκουο και 

εύπλαστο. Τη στιγμή αυτή το παιδί βρίσκεται στην πιο πλούσια σε παι

δευτικές δυνατότητες περίοδο της ζωής του.

Στα επόμενα χρόνια (6ο -11 ο έτοςΙ, η τάση αυτή υπάρχει ακόμη στον 
παιδικό ψυχισμό και λειτουργεί κανονικά, σταδιακά όμως με την επερ- 

χόμενη ωρίμανση αμβλύνεται και χάνει την προηγούμενη αποτελεσμα- 

τικότητα της. Το παιδί αναπτύσσεται και αρχίζει να χειραφετείται.

Ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη του ατόμου έχει το διάστημα αυτό, 

δηλαδή η λεγάμενη "λανθάνουσα σεξουαλική περίοδος", κατά την ο
ποία το παιδικό "εγώ" υποτάσσεται κυριολεκτικά στο "συλλογικό υπε

ρεγώ" του περιβάλλοντος. Τελικά όμως η τάση αυτή εκμηδενίζεται. 
Γιατί η εφηβεία που θα ακολουθήσει είναι η περίοδος της άρνησης και 

της αμφιβολίας. □

Από το βιβλίο του "Διαπαιδαγώγηση: πορεία ζωής" (Αθήνα 1995).
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____________ Το χρονογράφημά μας___________

ίοφέε κου
της Γαλάτειας Γρηγοριάδου -  Σουρέλη

Κάποιος μεγάλος συγγραφέας έγραψε: "Δείξε μου έναν ήρωα να 
σου πω μια τραγωδία”. Δεν θα θυμόμουν τούτη τη σοφά φράση, αν δεν 

έβλεπα ένα σπιτικό να διαλύεται από... όρωες. Και δεν θα το ανέφερα 

εδώ, αν ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση και το θέμα δεν είχε γενικό

τερο ενδιαφέρον, ειδικά για τους γονείς. Οι Ελληνες γονείς, είμαστε 
εντελώς μπερδεμένοι. Ζώντας στο σταυροδρόμι Ανατολής - Δύσεως, 

έχουμε καταφέρει παίρνοντας τα κουσούρια Ανατολής - Δύσεως να 

μην ανήκουμε ξεκάθαρα ούτε στην Ανατολή ούτε στην Δύση. Είμαστε 

ισόβιοι γονείς, όπως συνηθίζεται στην Ανατολή. Δίνουμε στο παιδί μας 

όχι αυτό που έχουμε και μπορούμε, αλλά το τρέφουμε με τις σάρκες 

μας. Και κάνουμε καλά.

Από την άλλη όμως μεριά εισπράττουμε της Δύσεως τ α ... απόβλητα. 

Παραδείγματα πολλά, όπως ότι η Δύση μιλά για ισότητα των δύο 

φύλων. Μιλούμε τραυλά, ψευδά αλλά μιλούμε κι εμείς για αυτή την 
ανύπαρκτη ισότητα. Η Δύση καταργεί την προίκα. Ομως, όχι βεβαίως 

και εμείς. Στη νομοθεσία καταργείται και σε μας βεβαίως η λέξη "προί
κα". Στην πράξη όμως; Δάνεια παίρνουμε, πληρώνουμε μια ζωή για την 

εξόφλησή τους και το σπίτι πηγαίνει στην κόρη, αφού... ξεσπιτωθούμε 
εμείς. Εχετε ακούσει σεντόνια, κουβέρτες, μαχαιροπήρουνα να αγο

ράζουν -πάλι με δόσεις- οι γονείς του γαμπρού; Οι γονείς όμως της 

κόρης τα θεωρούν απαραίτητα για το νέο νοικοκυριό που θα ανοίξει. 

Και τα αγοράζουν από τότε που το κορίτσι τους πηγαίνει στο γυμνά

σιο.

Τα παιδιά στη Δύση έχουν ελευθερία. Ναι, το μάθαμε κι αυτό, αλλά...* 

μισό. Γιατί τα παιδιά στη Δύση δουλεύουν από δεκαέξι χρόνων, πουλά
νε εφημερίδες, τα καλοκαίρια σε βενζινάδικα, σε σούπερ μάρκετ κ.λπ. 

Εδώ πληρώνουμε και τα λεφτά της ντισκοτέκτους που πηγαίνουν και 
επιστρέφουν ξημερώματα ... εν ονόματι της ελευθερίας τους.

Στη Δύση μόλις ξεπεράσουν μια πολύ μικρή ηλικία είναι υπεύθυνα για 

την ομαδική καθαριότητα του σπιτιού, για τους κοινόχρηστους χώ

ρους, πέρα από την τακτοποίηση του δικού τους δωματίου. Ξέρετε ε 

δώ πολλούς γονείς που να μην παραπονιούνται μεν, αλλά να αναστενά
ζουν με κατανόηση για την ... αναισθησία των παιδιών τους; "Αχούρι, 

σταύλος το δωμάτιό του. Ολα πεταμένα στις καρέκλες, στο γραφείο. 

Αλλά το πουλάκι μου, διαβάζει, κουράζεται, πότε να προλάβει ας του 

κάνω και την πορτοκαλάδα γιατί δεν θα την κάνει μόνος του!".

"Εχω κάνει ένα πείραμα", μου έλεγε μια φίλη. "Οταν μαζεύονται το 
βράδυ τα παιδιά μου κανένα δεν πεινά. Εγώ μόλις έχω αποτελειώσει 

μερικές από τις ατελείωτες δουλειές. Και κάθομαι μια στάλα να πάρω 

μιαν ανάσα πριν κάνω αυτό που θέλω, να διαβάσω, δηλαδή, την εφημε

ρίδα της ημέρας.
Και φτάνουν ένας - ένας, κάθονται μπρος στην τηλεόραση ή κουβε

ντιάζουν. Παιδιά, θα ζεστάνετε το φαγητό; Οχι, δεν χρειάζεται, αφού 
κανείς δεν πεινάει. Στην αρχή σκεφτόμουν πως θά'χανε φάει κάτι έξω. 
Μου ορκίστηκαν πως τίποτε δεν είχαν γευθεί. Τότε ανησύχησα σοβα

ρά πως θά'ναι άρρωστα. Αλλά πάλι, τι ομαδική αρρώστια ήταν αυτή που 

τους έκοψε μαχαίρι την όρεξη!
Και μετά κατάλαβα κι έτσι μετά από πειράματα και τεστ είδα, πως αλ

λού ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα ονομάζεται: βαρεμάρα. Βαρεμάρα 
που δεν οδηγεί βεβαίως στον εξ  ασιτίας θάνατον! Γιατί τότε θα έτρω

γαν ό,τι υπάρχει. Αλλά κανένας νέος δεν είναι τόσο... κουτός ώστε να 
πάει στην κουζίνα, όταν είναι σίγουρο πως, και με γκρίνια κι αν είναι

γαρνιρισμένο το πιάτο που θα του πάει η μάνα σε δίσκο, φαί είναι και 

τρώγεται. Και στ'αλήθεια φάγανε Θεέ μου, πόσο φάγανε! Και η εφη
μερίδα της ημέρας δεν διαβάστηκε από μένα και βεβαίως ούτε κανείς 
το πήρε είδηση ούτε χρεώθηκε στη μερίδα των θυσιών μου.

Κάτι όμως τέτοια τιποτένια, ασήμαντα, σιγά - σιγά κατασκευάζουν το 

φωτοστέφανο. Το χρυσό ασημένιο τενεκεδένιο, μα φωτοστέφανο, 

του μάρτυρα, του ήρωα. Και που το περιμένουμε εμείς οι γονείς ως ο- 

φειλόμενο τίμημα των θυσιών μας. Κάποτε, σταθερά και αναμφι

σβήτητα ανήκουμε στην Ανατολή. Ετσι τα παιδιά έβαζαν το φωτοστέ

φανο στον γονιό. Τότε οι σχέσεις γονιών και παιδιών ήταν ξεκάθαρες. 

Θυσία ο γονιός. Αλλά και γνώμη είχε για το που πάει το παιδί του και αν 

θα πάει κι αν γυρίσει νωρίς και τι δουλειά θα κάνει σαν μεγαλώσει και 

ποια ή ποιον θα παντρευτεί. Τσιγγουνιά σε χαστούκι ή σε κατσάδα ή σε 

αγριοκοίταγμα δεν γινόταν. Και πάντα ισόβια οι γονείς να παραστέκο

νται στο παιδί τους, να προσφέρουν, να ξεσπιτώνονται. Κι αν τύχαινε 

να χωρίσει το ζευγάρι, οι γονείς λαμπάδα αναμμένη -κι ο χωρισμός, τις 

πίοτερες φορές, από θανατικό κι όχι από διαζύγιο- ήταν και τότες ξα

νά μάνα, πατέρας μάνα γινόταν ο παππούς και η γιαγιά, και φτου κι απ' 

την αρχή προίκες για τις εγγονές. Και γέρναγαν και πέθαιναν στα χέ

ρια, στις αγκαλιές των παιδιών και των εγγονών τους, τό τες οι γονείς. 

Μα τό' πάμε, τότε ανήκαμε σαφώς στην Ανατολή.

Τώρα μπερδεύτηκαν τα πράγματα και πιότερο μπερδεύτηκαν οι γο

νείς. Κάνουν, όλες τις θυσίες που επιτάσσει η Ανατολή και τα παιδιά, 

παιδιά της Δύσεως, δεν ετοιμάζουν κανένα φωτοστέφανο. Ο οίκος 

ευγηρίας μπήκε όχι ως λέξη μοναχά, μα και ως πραγματικότητα στη 

ζωή των Ελλήνων. Και από εκε ί ξεκινά η τραγωδία που είπαμε στην αρ
χή του άρθρου μας: από τον ήρωα δηλαδή. "Εγώ θυσιάστηκα για σένα: 

Αρα εσύ πρέπει...", έλεγαν οι παλιοί, και οι νέοι τότε το δέχονταν, και 
τη θυσία και το πρέπει. "Εγώ ψωμί δεν χόρτασα για να μη σου λείψει 

τίποτα. Εσύ, λοιπόν, πρέπει να σπουδάσεις αυτό που θέλω, να πα

ντρευτείς αυτήν που θέλω...”. Και τότε ο νέος έδινε το αντίτιμο της θυ

σίας. Τώρα, δεν γίνεται αποδεκτή η θυσία. "Το κέφι σου έκανες... Υπο
χρεωμένος ήσουνα..." και βεβαίως κανένα αντίτιμο αντάλλαγμα, ούτε 

καν μια γλυκειά κουβέντα.

Κι ο ήρωας ο γονιός, πικραμένος, λέει και ξαναλέι τα πόσα στερήθη

κε, θυμάται τα πόσα έδωσε, κλείνει την καρδιά του, μια καρδιά κομμά

τια. Και όπου κατάφερε και έκανε τις θυσίες σημαία, το ταίρι του παι
διού της κάνει επανάσταση, αντιπαθεί τον γονιό, φοβάται πως ο 

σύντροφος είναι δεμένος με το πατρικό του σπίτι και βίαια κόβει κάθε 

επαφή. Βίαια ή καταχθόνια. Κι αυτό είναι μια πραγματική τραγωδία.

Φαντάζομαι πως πολλά πράγματα θα πήγαιναν καλύτερα με τον εαυ

τό μας και με τα παιδιά μας αν κάναμε λογικές θυσίες, προσφορές τό
σες, ώστε να μην εξαφανίσουν βάναυσα τη δίκιά μας προσωπικότητα.

Και ό,τι κάνουμε ας μη το θεωρούμε ηρωικό. Χωρίς ήρωες μέσα σε 

ζεστή και ανθρώπινη επαφή δεν θα υπάρξουν και τραγωδίες. Είναι με
γάλη τέχνη να θυμόμαστε πως ανάγκη είναι να ξεχνάμε ό,τι δίνουμε 
στα παιδιά μας. Και να μη περιμένουμε στο ταμείο της ζωής για την ε 
ξόφληση χρέους των παιδιών μας σε μας, ή την πληρωμή μας.

Η αγάπη δίνει και δεν ζητά. Μήπως θάπρεπε όταν είμαστε λυπημένοι 

να διαβάσουμε, στ' αλήθεια, τον ορισμό της αγάπης από το γράμμα 

του Παύλου στους Κορινθίους; Οσο ποτέ είναι επίκαιρο. Για τους γο

νείς που παραπαίουν ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή. Π
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Πικρά και ανεπιθύμητα

Μια περίπτωση τόσο συνηθισμένη
του Ανθ/μου Γεωργίου Ανυφαντάκη*

Εκείνη τη μέρα ο ουρανός γελούσε. Και οι άνθρωποι γελούσαν και έ 

καναν όνειρα άπιαστα ίσως και μακρυνά, τους γέμιζαν όμως την ψυχή.

Ο μπάρμπα - Κώστας κάθονταν στη λιόλουστη αυλή του καφενέ, κα

μάρωνε την απλάδα του χωριού του κι έλεγε πως ο κόσμος μπορεί να 

μην ήταν τόσο μαύρος και πως ετούτη η χαρά της φύσης για πρώτη 
φορά δεν στέκονταν μόνο στο χώμα στα βουνό και στα λουλούδια μα 

έμπαινε μέσα του και ξανάνοιωνε το μαραμένο πρόσωπο.

Τούτη η Κυριακή έμοιαζε με τη κορφή που χρόνια τώρα ο Κώστας 
προσπαθούσε να φτάσει και που σήμερα λες και καμάρωνε τον κόσμο 

από κει πάνω. Την δίκιά του χαρά την έφερνε στο σπίτι η κόρη του. Την 

έφερνε το γέλιο της, την έφερε πριν κάμποσο καιρό εκείνο το καθα
ρογραμμένο χαρτί που έλεγε πως τώρα ήταν σηουδαγμένη.

Χρόνια έσκαβε, πότιζε, ντάντευε τη γη και την έκανε να γεννά κι όλα 

για κείνο το παιδί που τόφερε μια σταλιά στον κόσμο και που σιγά-σιγά 

θέρ ιεψ ε και ψήλωσε. Ο μόχθος της σκληρής μέρας γινόταν χάδι 
μπροστά στα δύο παιδιάστικα μάτια. Η πίκρα που τον μάραινε γινόταν 

τραγούδι μέσα στα δύο κοριτσίστικα χεράκια που τον αγκάλιαζαν. Κι ο 
κόσμος του Κωστή μάζεψε, μίκραινε, έγινε ένα μικρό τόπι αφημένο 
στα δυό όμορφα παιδικά χεράκια.

Τα χρόνια περνούσαν με σκόρπιες χαρές, με πιότερες πίκρες. Τι να 

γίνει, έτσι είναι η ζωή. Ο μπαρμπά - Κωστής αναστέναξε και μισόνοιξε 

τα μάτια του στα πρώτα μουγκρητά των αυτοκινήτων που άρχισαν νω

ρίς σήμερα ν'αφήνουν τα τσ ιμεντέν ια  κλουβιά της πόλης και να 

ξεχύνονται στα καταπράσινα μονοπάτια της γης. Και σε μια στιγμή το 

πρόσωπο του μαλάκωσε. Θυμήθηκε το χθεσινό της τηλεφώνημα. 

Τούχε πει πως θα περνούσαν το τριήμερο μαζί. Στο παλιό σπίτι. Οπως 
τότε.... Χρόνια είχε να την ακούσει τόσο ξένοιαστη, τόσο χαρούμενη. 

Οι σπουδές, η δουλειά αργότερα, λες και τους είχανε λιγάκι ξενέψει. 
Βλεπόταν αργά και που και πάντα οι ώρες ήταν λίγες. Ομως δεν παρα

πονιόταν τόξερε πως έτσι θα γινόταν. Οι δρόμοι τους είχαν αρχίσει λί- 

γο-λίγο να μακραίνουν. Ομως τον αγαπούσε όπως πάντα. Στο βάθος 

ήταν το μικρό κορίτσι που'ψάχνε την σιγουριά πλάι του. Κοίταξε το ρο

λόι του. Κόντευε δώδεκα. Όπου να'ναι θα φανεί’ σκέφτηκε.

Ακούμπησε τον καφέ του στο τραπέζι και σηκώθηκε. Πιο καλά να την 

περίμενε στο σπίτι. Από το βράδυ είχε ετοιμάσει το δωμάτιό της. Τόχε 

φροντίσει σαν την καλύτερη νοικοκυρά. Ετσι όπως έβλεπε το κρεββά- 

τι, το μικρό τραπέζι, τα δύο ράφια με τα βιβλία ξεγελιόταν και πίστευε 
πως να, τώρα θα μπει με φούρια εκείνο το λιγνό κορίτσι με την σάκα 
στο χέρι, τ ’ανάκατα μαλλιά και την μπλε ποδιά.

Ξανάδε το ρολόι "Σα ν'όργησε λιγάκι" σκέφτηκε. "Μπα, η κίνηση θα'- 
ναι μεγάλη τέτοια μέρα" μουρμούρισε κι ησύχασε τον εαυτό του. Εκα
νε να βγει στην μικρή βεράντα να κοιτάξει πέρα κοντά την δημοσιά ό

ταν άκουσε εκείνα τα δυνατά κτυπήματα στην πόρτα. Ορμησε στην 

αυλή. Κάποιοι έτρεξαν κοντά του και το μεσημέρι γέμισε αγωνία. Πέ

ρασε τρέχοντος την αυλή του, έφτασε μπροστά στον καφενέ και μ'έ- 

να πήδημα βρέθηκε στην πλημμυρισμένη από κόσμο άσφαλτο. Η φωνή 

του έγινε μούγκρισμα αγριμιού σαν έπεσε πάνω στο ξαπλωμένο κορμί.
Γύρω του μίλαγαν για αυτοκίνητα. Αλλοι μίλαγαν για ταχύτητες και ο

δηγούς εγκληματίες. Κι εκείνος ήταν ένα μικρό χαμένο ζώο που κυλιό
ταν πάνω στη ζεστή άσφαλτο. Εκλαιγε και γελούσε κι έξυνε με τα 
νύχια του το δρόμο και μίλαγε για όνειρα, για αγώνες, για απελπισία και 
για χαμένη ζωή. Και το μούγκρισμα του θανάτου πήγε μακρυά κι έγινε 

την άλλη μέρα μια μικρή, αδιάφορα γραμμένη είδηση στις εφημερίδες.

"Στο χωριό....φορτηγό βγήκε από την πορεία του και συγκρούστηκε

μετωπικά με Ι.Χ.Ε. Νεκρή η οδηγός του Ι.Χ.Ε. Ελένη Γ....25 ετών".

Ετσι απλά γράφτηκε την άλλη μέρα σε κάποια από τις μεσαίες σελί

δες των εφημερίδων. Οι αναγνώστες το προσπέρασαν γρήγορα. "Συ

νηθισμένα πράγματα" σκέφτηκαν. Ενα ακόμα νούμερο στον αριθμό των 

νεκρών του Σαββατοκύριακου.

Στο χωριό του Κωστή ο κόσμος μαύρισε. Η ζωή έπαψε να γελά. Ολα 

τελείωσαν πάνω στη σκοτεινή πίσσα. Το ούρλιαγμα των φρένων θα'- 

ναι θρήνος που θα γεμίζει για πάντα το θολωμένο μυαλό του. □

* 0  κ. Γεώ ρ γιος  Α νυφ α ντά κης υ π η ρ ετε ί στη  Δ ιεύθυνση  
Αμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.
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Μόνιμες Στήλες

Υπηρεσιακά

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ -  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Me την υπ' αριθμ. 6001/2/634 α

πό 1 -4-1 996 Απόφαση του κ. Αρχη
γού της Ελληνικής Αστυνομίας με- 
τατίθονται, τοποθετούνται και με
τακινούνται οι παρακάτω Αστυνο
μικοί Υποδιευθυντές:

Αγγελόπουλος Νικόλαος στην 
ΑΔ. Αρκαδίας ως Υποδιευθυντής, 
Ακτύπης Νικόλαος στο Α.Τ. Βύρωνα 
ως Δ/τής, Αναγνωστόπουλος Αρι
στείδης στην Α.Δ. Αρτας ως Υπο
διευθυντής, Αναγνωστόπουλος 
Γεώργιος στη Δ/νση Δημοσίων 
Σχέσεων/ΥΔΤ, Αποστόλου Θεόδω
ρος στη Δ/νση Αστυν. Επιχ. Ατ- 
τικής/ΥΜΕΤ, Αρμουτίδης Γεώργιος 
στην Α.Δ. Λέσβου ως Υποδιευθυ
ντής, Βιολιντζής Παναγιώτης στην 
Α.Δ. Κοζάνης ως Υποδιευθυντής, 
Βισκαδουράκης Εμμανουήλ στη 
ΔΙ.ΚΑ./ΥΔΤ, Βενέσης Δημοσθένης 
στο Τ μ. Δοκ. Αστ/κων Γ ρεβενών ως 
Διευθυντής, Βελιβασάκης Νικό
λαος στη Δ/νση Ελεγκτηρίου Δαπα- 
νών/ΥΔΤ, Γεωργιλές Ηλίας στο Α.Τ. 
Νίκαιας ως Διοικητής, Γιακόβης Ι
καρος στην Υποδ/νση Αλλοδαπών 
της Δ/νση Ασφ. Θεσσαλονίκης ως 
Διευθυντής, Γιαννακόπουλος Φώ
τιος στην Αστυν. Υποδ/νση Γλυφά- 
δος ως Διευθυντής, Γιαννόπουλος 
Ιωάννης στη Δ/νση Αστυν. Προσω- 
πικού/ΥΔΤ, Δ εγ ερ μ ετζό γ λ ο υ  
Δημήτριος στη Δ/νση Δημ. Ασφά- 
λειας/ΥΔΤ, Δελαπόρτας Ιωάννης 
στην Υπηρεσία ΠΣΕΑ/ΥΔΤ, Δημη- 
τρίου Κωνσταντίνος στην Α.Δ. Πέλ
λας ως Υποδιευθυντής, Δογιαμάς 
Κωνσταντίνος στην ΑΔ. Κορινθίας 
ως Υποδιευθυντής, Δούλδερης 
Ιωακείμ στη Β' Υποδ/νση Ασφά
λειας Θεσσαλονίκης ως Διευθυ
ντής, Ευταξίας Χρήστος στη Δ/νση

Αμεσης Δράσης Αττικής, Ζαφειρό- 
πουλος Παναγιώτης στο Α.Τ. Πει
ραιά ως Διοικητής, Ζέππος Πανα
γιώτης στο Α.Τ. Κυψέλης ως Διοι
κητής, Ζωγράφος Κωνσταντίνος 
στην Αστυν. Υποδ/νση Νάουσας 
ως Διευθυντής, Καλαράς Νικόλαος 
στην Αστυν. Υποδ/νση Ελευσίνας 
ως Διευθυντής, Καμουτσής Δημή- 
τριος στη Δ/νση Διαχ. Υλικού/ΥΔΤ, 
Καπογιαννόπουλος Ανδρέας στην 
ΑΔ. Ηλείας ως Υποδιευθυντής, Κα- 
ρακώστας Ηλίας στην Αστυν. Υ
ποδ/νση Αιγάλεω ως Διευθυντής, 
Καραχάλιος Γεώργιος στην Αστυν. 
Υποδ/νση Αγ. Αναργύρων ως Διευ
θυντής, Καραχάλιος Ευάγγελος 
στο Α.Τ. Δραπετσώνας ως Διοι
κητής, Κελέσης Δημήτριος στη 
Δ /νση Αστυν. Αθηνών /Αστυν. 
Πρατήριο Καλλιθέας, Κλητοράκης 
Αλέξανδρος στο ΤΑΥΑΠ ως Υπο
διευθυντής, Κοκμοτός Αθανάσιος 
στο Α.Τ. Παγκρατίου ως Διοικητής, 
Κοκοτσάκης Εμμανουήλ στη Δ/νση 
Αστυν. Αθηνών, Κόντος Ιωάννης 
στην Α.Δ. Θεσπρωτίας ως Υπο
διευθυντής, Κουκούλας Γεώργιος 
στο Α.Τ. Πετραλώνων ως Δ ιο ι
κητής, Κουσούνης Σπυρίδων στη 
Δ/νση Αστυν. Επιχ. Αττικής/ΥΜΕΤ, 
Κουτσομπίνας Διονύσιος στο Τ.Τ. 
Κηφισιάς ως Διοικητής, Κουφο- 
γιάννης Νικόλαος στην Υπηρεσία 
ΠΣΕΑ/ΥΔΤ, Κυριακάκης Ευστράτιος 
στο Α.Τ. Τούμπας ως Διοικητής, Κυ- 
ριτσάκης Εμμανουήλ στην ΑΔ. Ρο
δόπης ως Υποδιευθυντής, Κωστά- 
κης Τηλέμαχος στην Α Δ. Ευρυτα
νίας ως Υποδιευθυντής, Λαλίνης Α- 
νέστης στην Α Α  Ξάνθης ως Υπο
διευθυντής, Λάτσης Δημήτριος 
στο Α.Τ. Κερατσινίου ως Διοικητής, 
Λαψάνας Αθανάσιος από το Α.Τ.

Ψυχικού στην Αστυν. Υποδ/νση Ιω
νίας ως Διευθυντής, Λιακόγκωνας 
Αθανάσιος στη Δ/νση Αστυν. Ανατ. 
Αττικής, Λοϋίζος Ιωάννης στην A A. 
Χαλκιδικής ως Υποδιευθυντής, 
Λουκόπουλος Σπυρίδων στην Α Δ. 
Κυκλάδων ως Υποδιευθυντής, Μα- 
κρυαλέας Γεώργιος στο Επιτ. Δ/ν- 
σης Αστυν. Αθηνών, Μαλιάγκας 
Θωμάς στην Αστυν. Υποδ/νση Α
γίας Παρασκευής ως Διευθυντής, 
Μανωλόπουλος Χρήστος στη Δ/ν
ση Ασφάλειας Αττικής/Υποδ/νση 
Προστασίας Επισήμων, Μ ερετά- 
κης Γεώργιος στο Επιτελείο της 
Δ/νσης Αστυν. Δυτ. Αττικής, Μηλια- 
ράς Γέώργιος στην ΑΑ. Ηρακλείου 
ως Υποδιευθυντής, Μιχαλόπουλος 
Γεώργιος στην Υποδ/νση Μετ. Δικ. 
Αθηνών, Μίχος Χρήστος στην Υπη
ρεσία Αστυνόμευσης Κρατικού 
Αερολιμένα Αθηνών, Μάγιας Θω
μάς στην Α.Δ. Καβάλας ως Υπο
διευθυντής, Μπαλαμπάνης Ιωάν
νης του Στεφάνου στην Α.Δ. Καρ
δίτσας ως Υποδιευθυντής, Μηέ- 
τσιος Νικόλαος στην Υποδ/νση Α
σφάλειας Λάρισας ως Διευθυντής, 
Μπούσης Δημήτριος στη Δ/νση 
Πληροφορικής/ΥΔΤ, Νικόπουλος 
Απόστολος στο Επιτελείο της Δ/ν
σης Αστυν. Ανατ. Αττικής, Ξιφαράς 
Δίκαιος στη Γενική Εποπτεία Αγο- 
ρανομίας/Υπ. Εμπορίου, Ξωνάς 
Ιωάννης στη ΔΑ.Ε.Ε.Β./ΥΔΤ ως Υπο
διευθυντής, Παναγιωτόπουλος Α
λέξιος στο Τμ. Μετ. Δικ. Πατρών 
ως Δ ιευθυντής, Πανηγυράκης 
Ιωάννης στην ΑΑ. Χανιών ως Υπο
διευθυντής, Πανής Νικόλαος στην 
Υπηρεσία ΠΣΕΑ/ΥΔΤ, Παπαγεωρ- 
γίου Δημήτριος στην Αστυν. Δ/νση 
Κυπαρισσίας ως Διευθυντής, Πα- 
παδόπουλος Αθανάσιος στην ΑΑ. 
Ζακύνθου ως Υποδιευθυντής, Πα- 
παδόπουλος Ιωάννης στην Α.Δ. Αρ- 
γολίδος ως Υποδιευθυντής, Παρα- 
σκευόπουλος Πέτρος στην Α.Δ. 
Καστοριάς ως Υποδιευθυντής, 
Παττακός Θεοχάρης στην ΔΙΤΕ- 
ΝΕ/ΥΔΤ, Παυλίδης Αντώνιος στο 5ο 
ΤΕΛ/ΔΑΠ/ΥΔΤ ως Τμηματάρχης, 
Πηχάς Κλέαρχος στη Δ/νση Οικο- 
νομικών^ΥΔΤ, Πιτσιδιανάκης Μι
χαήλ στην Υπηρεσία Ασφάλειας 
του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
Πλαστράκης θεολόγος στην Α.Δ. 
Ξάνθης ως Υποδιευθυντής, Ράικος 
Γρηγόριος στην ΑΑ. Αιτωλίας ως 
Υποδιευθυντής, Ραπακούσιος Α
ντώνιος στη Δ/νση Διαχείρησης Υ- 
λικού/ΥΔΤ, Ρεβελής Φώτιος στη 
Δ/νση Πληροφορικής/ΥΔΤ, Ροντο- 
γιάννης Γεώργιος στη Δ/νση Α

στυν. Ανατ. Α ττ ικής , Σιαδήμας 
Κωνσταντίνος στο Α.Τ. Ζωγράφου 
ως Διοικητής, Σιάχος Ανδρέας στη 
Δ/νση Αστυν. Δυτ. Αττικής, Σιδέρης 
Σπυρίδων στην ΑΑ. Ακαρνανίας ως 
Υ π οδιευθυντής, Σ ταθόηουλος 
Σωτήριος στην ΑΑ. Χαλκιδικής ως 
Υποδιευθυντής, Σταματίου Σταμά- 
τιος στην ΑΑ. Βοιωτίας ως Υπο
διευθυντής, Στεφάνής Κωνσταντί
νος στο Επιτελείο της Δ/νσης Α
στυν. Ανατ. Αττικής, Τζαλακώστας 
Κωνσταντίνος στην ΑΑ. Λευκάδος 
ως Διευθυντής, Τζανής Βασίλειος 
στο Α.Τ. Αγίας Παρασκευής ως 
Διοικητής, Τζέκης Κωνσταντίνος 
στην Αστυν. Υποδ/νση Πτολεμαϊ- 
δος ως Διευθυντής, Τσαντάκος Α
λέξανδρος στο Α.Τ. Ανω Πόλης 
Θεσσαλονίκης ως Διοικητής, Τσια- 
κλαγκάνος Μηνάς στηνΑΑ. Γρεβε- 
νών ως Υποδιευθυντής, Τσίχλης 
Παναγιώτης στην Υποδ. Διοικητι
κών Εξετάσεων/ΓΑΔ Θεσσ/κης, 
Τσουφής Χρήστος στην ΑΔ. Δρά
μας ως Υποδιευθυντής, Φουσέκης 
Β ασ ίλε ιος στην Υπηρεσία Π- 
ΣΕΑ/ΥΔΤ, Χαλασοχώρης Αθανά
σιος στη Δ/νση Οικονομικής Επι- 
θεώρησης/ΥΔΤ, Χρονόπουλος 
Δημήτριος στο Τ.Τ. Καλλιθέας ως 
Δ ιευθυντής, Χ ρ ισ το φ α ρ ε ϊζη ς  
Γεώργιος στη Δ/νση Ασφάλειας 
Αττικής.

* Με την ίδια Απόφαση μετατέ
θηκαν - τοποθετήθηκαν και οι πα
ρακάτω Αστυνόμοι Α':

Διαβαδιανάκης Εμμανουήλ από το 
Α.Τ. Ανω γείω ν σ το  Α.Τ. Χ ερ
σονήσου ως Διοικητής, Ντόκουλας 
Χρήστος στην Α.Δ. Λευκάδος ως Υ- 
ποδ/ντής, Ξερουδάκης Χρήστος 
στην ΑΑ. Ρεθύμνου ως Υποδ/ντής.

• Με την ίδια Απόφαση μετατέ
θηκαν - τοποθετήθηκαν και οι πα
ρακάτω Αστυνόμοι Β':

Ανδρικός Ανδρέας στη Δ/νση Α
στυν. Επιχ. Αττικής/ΕΚΑΜ και Μά- 
τσικας Αθανάσιος στο Α.Τ. Συντάγ
ματος.

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
Σε προηγούμενο τεύχος και στη 

στήλη των αποστρατειών αναγρά
φτηκε από λάθος ότι με το από 1 Σ
Ι -1996 ΠΑ. προήχθη στο βαθμό 
του Αστυνόμου Α' και αποστρα- 
τεύθηκε ο Τζίμας Βασίλειος.

Στην πραγματικότητα με το πα
ραπάνω ΠΑ. ο Αστυνόμος Α' Βασί
λειος Τζίμας επανήλθε στην ενερ
γό υπηρεσία και τοποθετήθηκε 
στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επι
χειρήσεων Αττικής.
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ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
+ Ανθ/μος Μ εσκίνης Γεώ ρ

γιος. Γεννήθηκε το 1958 στους 
Προμάχους Αλμωπίας Πέλλας. Α- 
πεβίωσε την 8-4-1996.

+ Ανθ/μος Βλάχος Πέτρος. 
Γεννήθηκε το  1947 στην Υπάτη 
Φ θιώ τιδος. Απεβι'ωσε την 1-4- 
1996.

+ Ανθ/μος Παναγιωτόπουλος 
Ιωάννης. Γεννήθηκε το 1951 στο 
Αγρίνιο. Απεβι'ωσε την 14-4-1996.

+ Αρχιφ ύλα κα ς Αγγελά κης 
Ηλίας. Γεννήθηκε το 1954 στην Ε- 
λαφο Πιερίας. Απεβι'ωσε την 23-3- 
1996.

+ Α ρ χ ιφ ύλα κα ς Φ ατούρος 
Αγγελής. Γεννήθηκε το 1962 στο 
Περδικονέρι Γορτυνίας Αρκαδίας. 
Απεβι'ωσε την 14-3-1996.

+ Αστυφύλακας Παπαδόπου- 
λος Κ ω νστα ντίνος. Γεννήθηκε 
το 1957 στην Κρεμιδιά Ηλείας. Α- 
πεβίωσε την 27-3-1996.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΑΣΤΥΝ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Στις πρόσφατες εκλογές της Ε

νωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Νομού Πέλλας που πραγματο
ποιήθηκαν στην Εδεσσα για την α
νάδειξη του νέου Διοικητικού Συμ
βουλίου εκλέχθηκαν οι: Γιακουμής 
Γεώργιος Πρόεδρος, Μουχτάρης 
Νικόλαος ΑΆντιπρόεδρος, Ρέλκας 
Χρήστος Β' Αντιπρόεδρος, Ελευ- 
θεριάδης Αθανάσιος Γ ενικός Γ ραμ- 
ματέας, Ασαρβέλης Θωμάς Αναπλ. 
Γενικός Γραμματέας, Βαλταλής Κυ
ριάκος Ταμίας, Κουτσούρας Κων
σταντίνος Αναπλ. Ταμίας, Γεωργιά- 
6ης Γεώργιος Οργ. Γραμματέας, 
Καρατζός Παναγιώτης Μέλος.

Εκπρόσωποι στην Π.ΟΑΣ.Υ. εξε- 
λέγησαν οι: Κουτσούρας Κωνστα
ντίνος και Καρατζός Παναγιώτης.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΑΣΤΥΝ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Κατά την πρόσφατη ψηφοφορία 

για την ανάδειξη αντιπροσώπων 
στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Α
στυνομικών Υπαλλήλων εκλέχτη
καν οι: Μαλανδράκης Ευτύχιος, Πα- 
πατσίμπας Γεώ ργιος, Σακκάς 
Γεώργιος, Πόκος Ευάγγελος, Παπ- 
πός Χρήστος, Βόβολης Βασίλειος, 
Βούλγαρης Κοσμάς, Κατοχιανός 
Κ ω νσταντίνος, Μ ουσ τακ ίδης 
Γεώργιος, Ζήκος Επαμεινώνδας και 
Γιώτης Στυλιανός.

* Ο Αρχιφύλακας ΜΠΣ Βρατσί- 
στας Γεώργιος που υπηρετεί στο 
Α.Τ. Αμυνταίου Φλωρίνης επιθυμεί 
να μ ετα τεθ ε ί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσ ία  της Γ.Α.Δ.Α. Ιτηλ. 0386- 
22.222).

* Ο Αστυφύλακας Ιωάννης Καν- 
δηράκης που υπηρετεί στο Α.Τ. 
Πειραιά (τηλ. 4174.471, 7519.410, 
0821 -41.448), επιθυμεί να μετατε
θε ί αμοιβαία με συνάδελφό του α
πό οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. 
Χανίων ή Ρεθύμνου.

* Ο Αστυφύλακας Νικόλαος Τρά- 
ντος που υπηρετεί στο Α.Τ. Βελε- 
στίνου (τηλ. 0425-23.333 και 041 - 
617.347), επιθυμείνα μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Λά
ρισας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 
ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου 

δικαιούνται καταβολής νοσηλειών 
σε Νοσηλευτικό Ιδρύματα του ε 
ξωτερικού για νοσήματα τα οποία:

α. Δεν αντιμετωπίζονται στην Ελ
λάδα διότι:

- Δεν εφαρμόζεται η ειδική σύγ
χρονη μέθοδος διάγνωσης ή θε
ραπείας που απαιτείται.

- Δεν υπάρχουν τα κατάλληλα ε 
πιστημονικά μέσα.

β. Αντιμετωπίζονται στην Ελλάδα 
αλλά υπάρχει λίστα αναμονής η ο
ποία θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του 
ασφαλισμένου.

2. Η δαπάνη για νοσηλεία ανα
γνω ρ ίζετα ι για Νοσηλευτικά Ι
δρύματα.

α. Χωρών της Ευρωπαϊκής Ενω
σης.

β. Λοιπών χωρών μόνο όταν το 
περιστατικό δεν μπορεί να αντιμε
τωπιστεί σε καμία χώρα της Ευρω
παϊκής Ενωσης.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμέ
νος επιθυμεί να νοσηλευτεί εκτός 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, παρά το γε
γονός ότι η περίπτωσή του αντιμε- 
τω π ίζετα ι σε χώ ρες της, δ ι
καιούται να ζητήσει την έγκριση 
νοσηλείας. Εφόσον η νοσηλεία θα 
γίνει στις ΗΠΑ ή στον Καναδά κα
ταβάλλεται στον ασφαλισμένο το 
30% της συνολικής δαπάνης νοση
λείας του και των εξόδων μετάβα

σης και διαμονής.
3. Η έγκριση μετάβασης για νο

σηλεία στο εξωτερικό ζητείται εκ 
των προτέρων. Οι ασφαλισμένοι 
πρέπει να αναμένουν πριν την ανα
χώρησή τους την έκδοση εγκρι
τικής απόφασης.

Σε ε ξ α ιρ ε τ ικ έ ς  περιπτώσεις 
μπορεί να καλυφθούν δαπάνες νο
σηλείας εκ των υστέρων (γενόμε- 
νη νοσηλεία) μόνο εφόσον το πε
ριστατικό ήταν επείγον και υπήρχε 
απόλυτη ανάγκη άμεσης αντιμετώ
πισής του.

β ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Υποβάλλονται στη Δ/νση Υγειο

νομικής Περίθαλψης, ΙΑριστοτέ- 
λους 19, Αθήνα Τ.Κ. 101871 ή στη 
Δ/νση Υγείας της Νομαρχιακής Αυ
τοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (Μονα
στηριού 15 Τ.Κ. 54627) τα ακόλου
θα:

1. Για έγκριση μετάβασης.
α. Αίτηση του ασφαλισμένου (υ

ποβάλλεται από τον άμεσα ασφα
λισμένο).

β. Το βιβλιάριο νοσηλείας κανονι
κά θεωρημένο.

γ. Γνωμάντευση γιατρού Διευθυ
ντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκο
μείου ή Πανεπιστημιακής Κλινικής 
αντίστοιχης ειδ ικότητας με την 
πάθηση (πρωτότυπο και δύο φω
τοαντίγραφα) στην οποία πρέπει 
να:

- Αναγράφεται με σαφήνεια η 
πάθηση.

- Α ιτιολογείται η αναγκαιότητα 
της μετάβασης στο εξω τερ ικό  
σύμφωνα με όσα αναγράφονται 
στην παραγρ. Α'.

- Αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη 
περίπτωση δεν αντιμετωπίζεται 
στην Ελλάδα.

- Αναφέρεται η χώρα μετάβα
σης, εάν προτείνεται.

- Προσδιορίζεται για το συγκε
κριμένο Νοσηλευτικό κέντρο εφό
σον συνιστάται ειδική αντιμετώπι
ση.

δ. Προτιμολόγιο του Νοσοκο
μείου του εξω τερ ικού όπου να 
φαίνεται πόσο περίπου θα κοστί
σει η νοσηλεία.

2. Για γενόμενη νοσηλεία.
α. Αίτηση του ασφαλισμένου (υ

ποβάλλεται από τον άμεσα ασφα
λισμένο).

β. Πλήρες ιστορικό νοσηλείας 
του Νοσηλευτικού κέντρου του ε 
ξωτερικού στο οποίο νοσηλεύτη
κε ο ασφαλισμένος, θεωρημένο α
πό το οικείο Ελληνικό Προξενείο 
και μεταφρασμένο στα ελληνικά.

γ. Αποδείξεις και τιμολόγια (εξο
φλημένα) θεωρημένα από το οι
κείο Προξενείο και μεταφρασμένα 
στα ελληνικά.

δ. Αναλυτική κατάσταση δαπα
νών.

ε. Δελτίο εξαγωγής συναλλάγμα
το ς  και σε περίπτωση που τα 
χρήματα για τη γενόμενη νοσηλεία 
κατεβλήθησαν από δανεισμό υ
πεύθυνη δήλωση που να αναφέρε- 
ται αυτό.

Γ. ΕΓΚΡΙΣΗ
- Η απόφαση για τη νοσηλεία στο 

εξωτερικό, θετική ή αρνητική, εκ- 
δ ίδ ε τα ι από την Υπηρεσία σε 
σύντομο χρονικό διάστημα από 
την υποβολή της αίτησης.

- Για την έκδοση απόφασης απαι
τείται η γνωμάντευση της ειδικής 
Υγειονομικής Επιτροπής στην ο
ποία η Υπηρεσία δ ιαβ ιβάζει τα 
σχετικά δικαιολογητικά εφόσον 
διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι προ- 
βλεπόμενες προϋποθέσεις. Κατά 
τη συζήτηση του περιστατικού 
στην Υγειονομική Επιτροπή είναι α
παραίτητη η παρουσία του ασφα
λισμένου ή κάποιου οικείου του, σε 
περίπτωση αδυναμίας του ιδίου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Σε περίπτωση που τα στοιχεία 

τα οποία έχουν κατατεθεί κριθούν 
ανεπαρκή ή ελλειπή μπορεί να ζη
τηθούν συμπληρωματικά από την 
Υγειονομική Επιτροπή.

2. Σε περιπτώσεις γενομένης νο
σηλείας τα δικαιολογητικά πρέπει 
να κατατεθούν στο συντομότερο 
δυνατό χρονικό διάστημα μετά το 
πέρας της νοσηλείας. Για το επεί
γον του περιστατικού γνωμαντεύει 
η Υγειονομική Επιτροπή με βάση τις 
βεβαιώσεις νοσηλείας του νοση
λευτικού κέντρου που νοσήλευσε 
τον ασθενή λαμβάνοντας υπόψη 
και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο. 
Απαραίτητη είναι και η υποβολή 
γνωμάντευσης Ελληνα γιατρού που 
να βεβαιώνει το επείγον της αντι
μετώπισης της νόσουκαι την ανα
γκαιότητα των θεραπευτικών πρά
ξεων που έγιναν για τη συγκεκρι
μένη νόσο.

Υ.Γ. Η A. Ε. είχε αναφερθεί στη 
"νοσηλεία ασφαλισμένων του Δη
μοσίου στο εξω τερικό" σε προη
γούμενο τεύχος της. Το παρόν 
πληροφοριακό σημείωμα του Υ
πουργείου Υγείας και Προνοίας 
κρίνεται ως πλέον διευκρινιστικό.

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων. Κούρος
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Γ εγονότα 
και

Συμβάντα

C d
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗΣ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ
Συνελήφθη από άνδρες του 

Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων 
Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της 
Ασφάλειας Αττικής, μετά από 
περιπετειώδη καταδίωξη ο Ρουμά
νος Porumb Marius του Petru ο ο
ποίος είναι δραπέτης των φυλα
κών Κασσαβέτειας Βόλου όπου ε- 
κρατείτο για ληστεία από κοινού 
και πλήθος άλλων αδικημάτων. Ο 
Porumb εντοπίσθηκε από άνδρες 
της ειδικής ομάδας της ανωτέρω 
υπηρεσίας, που είχε δ ιατεθεί για 
την αναζήτησή του, στην πλατεία 
Αμερικής εντός αυτοκινήτου που 
το  οδηγούσε ο Κ οτσόβουλος 
Γεώργιος του Ηλία, ο οποίος είχε 
νοικιάσει το αυτοκίνητο από γρα
φ είο  ενοικ ιόσεω ς αυτοκινήτων 
της Γλυφάδας.

Οι Αστυνομικοί περικύκλωσαν το 
αυτοκίνητο και τους κάλεσαν να ε 
ξέλθουν. Αντ' αυτού ο Κοτσόβου
λος έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνη
το και κινήθηκε κατά των Αστυνο
μικών που βρίσκονταν στο οδό
στρωμα, ενώ παράλληλα ο ευρι
σκόμενος στη θέση του συνοδη- 
γού, Porumb, πυροβόλησε κατά 
των Αστυνομικών οι οποίοι και α
νταπέδωσαν τους πυροβολισμούς.

Σε απόσταση 150 μέτρων περί
που ο Porumb, αποβιβάσθηκε από 
το αυτοκίνητο και ετρόπη σε φυγή 
καταδιωκόμενος από τους Αστυ
νομικούς οι οποίοι και τον συνέλα
βαν τελικό με τη συνδρομή της Α
μεσης Δράσης.

Στην κατοχή του Porumb βρέθη
κε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι 
μάρκας Zastava με έξι φυσίγγια Ο 
Κοτσόβουλος συνελήφθη σε από

σταση περίπου πεντακοσίων μέ
τρων. Από την ανταλλαγή των πυ
ροβολισμών ο Porumb τραυματί
σθηκαν και ο Κοτσόβουλος φέρει 
τραύματα στα πόδια και στην κοι
λιακή χώρα, χωρίς να διατρέχουν 
κίνδυνο. Ο Porumb μαζί με άλλους 
Ρουμάνους από της αποδρόσεώς 
του μέχρ ι την ημέρα που συ
νελήφθη διέπραξε σωρεία κλοπών 
σε διαμερίσματα της περιοχής Α
θηνών και Πειραιώς.

ΜΕ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙ
Υστερα από συντονισμένες ε 

νέργειες ανδρών του Αστυνομι
κού Τμ ή μα τος Ν ίκαιας Π ε ι
ραιά, συνελήφθησαν για διακεκρι
μένες κλοπές οι: αΙ Χρήστου Από
στολος του Χρήστου γεν. το 1945, 
βΙ Καψοκόλης Χρήστος του Βασι
λείου γεν. το 1956 και γΙ Σταματο- 
γιάννης Ιωάννης του Νικολάου γεν. 
το 1934.

Οι ανωτέρω προ τριμήνου περί
που αφαίρεσαν χρησιμοποιώντας 
αντικλείδι για την είσοδό τους από 
τις επί της οδού Τροπαίων 10 στο 
Περιστέρι και την Ηγουμενίτσης 
11 στο Βοτανικό όπου υπήρχαν α
ποθήκες της εταιρείας Slim, φόρ
μες και ορθοπεδικό παπούτσια α
ξίας 200.000.000 δραχμών.

Την 23.3.96 οι Καψοκόλης και 
Σταματογιόννης κατελήφθησαν να 
μεταφέρουν μέρος από τα κλοπι
μαία στο κατάστημα αθλητικών ε ι
δών του Χρήστου που βρίσκεται 
στον Πειραιά.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν 120 
φόρμες και σε επακολουθήσασα 
έρευνα στο κατάστημα τροφίμων 
του Σταματογιόννη βρέθηκαν 188

φόρμες. Η αξία των κατασχεθέ- 
ντων ανέρχεται στο ποσόν των 
15.000.000 δραχμών.

Εξεταζόμενοι οι δράστες ομολό
γησαν ότι αντικλείδια για την είσο
δό τους στις αποθήκες προμη- 
θεύθηκαν από τον Δημητράτο Σπυ
ρίδωνα του Λάμπρου, ο οποίος 
συμμετείχε και στις προαναφερό- 
μενες κλοπές και ήταν ο κύριος 
διαθέτης του εμπορεύματος. Οι 
συλληφθέντες μαζί με την εις βά
ρος τους σχηματισθείσα δικογρα
φία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα 
Πλημ/κων Πειραιά.

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗΣ

Από άνδρες του Α.Τ. Πεύκης σε 
συνεργασία με άνδρες της Υ- 
ποδ/νσης Δ ίω ξη ς  Ο ικ ο νο μ ι
κών Εγκλημάτων της Α σ φ ά 
λειας Αττικής συνελήφθη ο Πα- 
νταζής Διονύσιος του Δημητρίου 
γεν. το 1966 στην Αμαλιάδα Η
λείας, κατηγορούμενος για παρα
χάραξη και κυκλοφορία παραχα- 
ραγμένων νομισμάτων.

Ειδικώτερα, ο Πανταζής μετέβη 
στο Ταχυδρομικό γραφείο Πεύκης 
για να εξοφλήσει το λογαριασμό 
του ΟΤΕ της οικίας του καταβάλο- 
ντας για το σκοπό αυτό και πέντε 
χαρτονομίσματα των 10.000 δραχ
μών τα οποία ήταν πλαστό. Αμέ
σως ενημερώθηκε η Αστυνομία και 
συνέλαβε το δράστη.

Από την προανάκριση προέκυψε 
ότι ο Πανταζής χρησιμοποιούσε 
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή της 
ε τα ιρ ε ία ς  που ερ γα ζό τα ν  και 
κατάρτιζε πλαστό χαρτονομίσμα
τα των 10.000 δραχμών τα οποία 
στη συνέχεια διέθετε στην αγορά 
και ιδιαίτερα σε καταστήματα μα
ζικής πώλησης για κάλυψη βιοτι
κών του αναγκών.

Κατά την εξέτα σ ή  του ο Πα
νταζής δήλωσε ότι μέχρι σήμερα 
έχει καταρτίσει με αυτή τη μέθοδο 
σαράντα πλαστά χαρτονομίσματα 
που δ ιέθεσ ε σε διάφορα κατα
στήματα της Αθήνας.

Σε νομότυπη έρευνα που έγινε 
στα γραφεία της εταιρείας κατα
σχέθηκε το πλήρες σύστημα του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης, 
έχουν κατασχεθεί μέχρι τώρα, ε ί
κοσι τέσσερα πλαστά χαρτονομί
σματα, ενώ συνεχίζονται οι έρευ
νες για τον εντοπισμό των άλλων. 
Ο δράστης με την εις βάρος του 
δικογραφία οδηγήθηκε στον Ει
σαγγελέα Πλημ/κων Αθηνών.

Ω ΠΛΑΣΤΟΤΗΣϋ!
Συνελήφθη από άνδρες του 

Τμήματος Οικονομικών Εγκλημά
των της Ασφάλειας Αττικής ο Πα- 
ντέλογλου Κυριάκος του Νικολάου 
γεν. το 1946, λογιστής, κατηγο
ρούμενος για πλαστογραφ ία, 
ψευδή ανόμωτη κατάθεση, υφαρ
παγή ψευδούς βεβαίωσης και απά
τη. Ειδικώτερα, ο ανωτέρω κατη
γορούμενος σε γενόμενο έλεγχο 
Αστυνομικών στο επ ί της οδού 
Βασ. Γεωργίου 81 και Δούσμανη 
στη Γλυφάδα γραφείο του, δήλω
σε ψευδώς ότι ονομάζεται "Περ- 
τίνης Κίμωνας του Δημητρίου".

Σε έρευνα που έγινε στο γρα
φείο του βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν ένα πλαστό δελτίο αστυνο
μικής ταυτότητας στο οποίο ανα- 
γράφοταν το παραπάνω όνομα, έ 
να διαβατήριο με τα ίδια αναγρα
φόμενα στοιχεία και ένα πλαστό 
εκλογικό βιβλιάριο με τα στοιχεία 
Παντέλος Κυριάκος.

Επίσης, κα τασ χέθηκαν ένα 
πλήρες σύστημα ηλεκτρονικού υ
πολογιστή τελειοτάτου τύπου με 
τεράστιες δυνατότητες εκτύπω
σης καθώς και πλήθος εγγράφων 
από τα οποία προέκυπτε ότι ο Πα- 
ντέλογλου υπό τα ψευδή στοιχεία 
"Περτίνης Κίμων" είχε συστήσει ε 
ταιρείες στην Ελλάδα και το εξω
τερ ικό . Από την προανάκριση 
προέκυψε ότι ο Παντέλογλου ενώ 
εξέτιε  από το 1991 στις φυλακές 
Κορυδαλλού, ποινή κάθειρξης ο
κτώ ετών για απάτη, τον Οκτώβριο 
του 1995 έλαβε τριήμερη άδεια α
πουσίας και δεν επέστρεψε.

Ο Παντέλογλου έχει συλληφθεί 
και παλαιότερα για αναπαραγωγή 
πλαστών χαρτονομισμάτων των 
5.000 δραχμών και έ χ ε ι απα
σχολήσει για απάτες, πλαστογρα
φίες και άλλα ποινικά αδικήματα.

ΜΙΑ ΑΤΥΧΗ ΖΑΡΙΑ
Από άνδρες του Τμήματος Παι- 

γνίω ν της Διεύθυνσης Ασφ ά
λειας Αττικής συνελήφθησαν και 
οδηγήθηκαν μαζί με τη σχηματι- 
σθείσα εις βάρος τους δικογρα
φία στον Εισαγγελέα Πλημ/κων Α
θηνών οι: α) Παπακοσμάς Σωτή
ριος του Θωμά γεν. το 1953, β) Πα
πακοσμάς Κωνσταντίνος αδελφός 
του  προηγουμένου, γΙ Δούρος 
Ευάγγελος του Γεωργίου γεν. το 
1953, δΙ Ν ίτης Αναστάσιος του 
Ιωάννου γεν. το 1943, εΙ Αναστα- 
σόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη 
γεν. το 1951, στΙ Κοκκινόπουλος
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Δημήτριος του Λάμπρου γεν. το 
1955 και ζ) Μηακόηουλος Βασί
λειος του Δημητρίου γεν. το 1957. 
Συγκατηγορούμενη των ανωτέρω 
και για την ίδια αιτία είναι και η Α- 
ντωνοπούλου Α γγελ ική  συζ. 
Χρήστου, ιδιοκτήτρια του κατα
στήματος, η οποία όμως κατά τη 
στιγμή του αστυνομικού ελέγχου 
απούσιαζε και δεν συνελήφθη. Κα
τά την ώρα του γενομένου αστυ
νομικού ελέγχου, στο καφενείο ι
διοκτησίας της Αντωνοπούλου Αγ
γελικής, κατελήφθησαν οι ανωτέ
ρω επτά κατηγορούμενοι να μετέ
χουν στη διενέργεια του τυχερού 
και απαγορευμένου παιχνιδιού 
"Κύβοι - Ζάρια", με χρήματα.

Τη διενέργεια του παιχνιδιού ε 
πέτρεπε ο έβδομος των κατηγο
ρουμένων ο οποίος ήταν, σύμφω
να με δήλωσή του, προσωρινά υ
πεύθυνος του καταστήματος χω
ρίς να σ υμμετέχει στο παίγνιο. 
Κατά τη βεβαίωση της παράβασης 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το 
συνολικό χρηματικό ποσόν των 
999.000 δραχμών το οποίο προήρ- 
χετο ή προορίζετο για τη διενέρ
γεια του παιγνίου και ένα ζεύγος 
"Κύβοι - Ζάρια".

ΤΑ Κ Ο ΥΝ ΕΛΑΚ ΙΑ  
Π ΙΑ ΣΤΗ Κ Α Ν

Ανδρες της Υποδιεύθυνσης Α
σφ άλειας Ηρακλείου Κρήτης
μετά από συντονισμένες ενέρ
γειες και μακρά παρακολούθηση, 
εξάρθρωσαν κύκλωμα το οποίο 
προήγαγε κατ' επάγγελμα και κερ
δοσκοπία ημεδαπές και αλλοδα
πές γυναίκες. Συγκεκριμένα συ- 
νελήφθησαν κατηγορούμενοι οι: α) 
Σίσκος Δημήτριος του Χαραλά- 
μπους γεν. το 1955, βΙ Μιχαηλίδου 
Μαρία του Μιχαήλ γεν. το 1974, γ) 
Τσαπατόλη Κωνσταντινιά του Νικο
λάου γεν. το 1973, δ) Χαριβούλου 
Ελευθερία του Θωμά γεν. το 1977, 
ε) Κωστής Γεώργιος του Δημη
τρίου γεν. το 1967, στ) Σπουργίτης 
Ελευθέριος του Ιωάννη γεν. το 
1968, ζΙ Doytchev Diliana γεν. το 
1975.

Συγκεκριμένα ο Σπουργίτης και η 
Τσαπατόλη εντοπίσθηκαν εντός 
οικίας στην οδό Κανδάνου στο Η
ράκλειο. Σε σωματική έρευνα που 
έγινε στο Σπουργίτη βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν πέντε πλήρη φυσίγ
για πιστολιού 22mm. Εντός της οι
κίας βρέθηκαν η Μιχαηλίδου και η 
Doytchev. Εξω από την ανωτέρω 
οικία βρέθηκε η Χαριβούλου και ο

Κωστής ο οποίος έφ ερ ε επάνω 
του ένα πτυσσόμενο στιλέτο. Την 
ίδια ώρα προσερχόταν και ο Σί
σκος ο οποίος έφερε επάνω του 
ένα αναισθητικό σπρέι. Κατά τη 
γενόμενη εντός της οικίας έρευνα 
βρέθηκε και κατασχέθηκε στο δω
μάτιο που έμενε ο Σίσκος ένα επί 
πλέον αναισθητικό σπρέι.

Από την προανάκριση προέκυψε 
ότι ο Σίσκος έφερε στο Ηράκλειο 
από τη Θεσσαλονίκη τις Μιχαηλί
δου, Τσαπατόλη και Χαριβούλου 
τις οποίες εγκατέστησε αρχικά σε 
ξενοδοχείο και στη συνέχεια σε 
οικία της παραπάνω οδού όπου κα
τ ' επάγγελμα και για κερδοσκοπία 
προήγαγε αυτές στην πορνεία έ 
ναντι χρημάτων. Για το λόγο αυτό 
είχε καταχωρήσει αγγελία σε το
πική εφημερίδα δίνοντας τον αριθ
μό κινητού τηλεφώνου για να επι
κοινωνούν διάφορα άτομα με την 
ένδειξη "για μασάζ".

Επί πλέον ο Σίσκος όπως προέκυ
ψ ε από την έρευνα, έχ ε ι απα
σχολήσει τις Γερμανικές Αρχές Α
σφαλείας για παραβάσεις του νό
μου "περί ναρκωτικών".

Απαντες οι συλληφθέντες μαζί 
με τη σχηματισθείσα δικογραφία 
οδηγήθηκαν στον Ε ισαγγελέα 
Πλημ/κών Ηρακλείου.

ΤΑ ΚΕΙΜ ΗΛΙΑ
Από άνδρες του Τμήματος Αρ

χαιοκαπηλίας της Δ/νσης Α
σφάλειας Αττικής διενεργήθη- 
κε έρευνα στην οικία του Καλαφά
τη Κωνσταντίνου του Μάρκου γεν. 
το 1956 κατοίκου Πειραιά όπου 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γιατί 
τα κατείχε παράνομα τα εξής αντι
κείμενα: α) οχτώ εικόνες που απει
κονίζουν διάφορους αγίους, β) δύο 
επιμανίκια και ένα επιγονάτιο από 
ιερατική στολή, γ) έναν ακέραιο ε- 
νάλιο πήλινο αμφορέα, ένα τμήμα 
πήλινου αμφορέα και θραύσματα 
πήλινων αμφορέων καθώς και ένα 
θραύσμα κλειστού αβαφούς αγ
γείου.

Τα προαναφερθέντα αντικείμενα 
εξετάσθηκαν από αρμόδιους αρ
χαιολόγους του Χριστιανικού και 
Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών και 
της Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων 
αντίστοιχα, οι οποίοι αποφάνθηκαν 
ότι όλα προστατεύονται από τις 
δ ια τά ξε ις  του νόμου "περί αρ
χαιοτήτων". Οι εικόνες δε χρονο
λογούνται από τα τέλη του 17ου 
αιώνα ενώ τα υπόλοιπα στην Ελλη
νορωμαϊκή περίοδο.

0  Καλαφάτης κατά την εξέτασή 
του ισχυρίσθηκε αόριστα ότι όλα 
τα αντικείμενα που βρέθηκαν στην 
κατοχή του  είνα ι κληρονομικά 
κειμήλια.

0  ΕΚΒΙΑΣΤΗΣ
Η μόδα της απαίτησης χρημάτων 

μέσω εκβιασμών, απειλών ή απα
γωγών, σύμφωνα με τα φαινόμενα 
επεκτείνεται από τις μεγαλουπό- 
λεις στην περιφέρεια. Μια τέτοια 
περίπτωση εκβιασμών κατ' εξακο
λούθηση απασχόλησε πρόσφατα- 
τοΤμήμα Ασφάλειας Λιβαδειάς 
για ενάμισυ περίπου μήνα.

Συγκεκριμένα, στις 18 Ιανουα- 
ρίου ο μεγαλοκτηματίας Μαρά- 
ντος Σπυρίδων του Επαμεινώνδα 
κάτοικος Αγ. Δημητρίου Λιβαδειάς, 
έλαβε μια χειρόγραφη ανώνυμη ε 
πιστολή εκβιαστικού για τη ζωή 
του περιεχομένου με την οποία μια 
δήθεν οργάνωση του ζητούσε 
20.000.000 δραχμές για να μην τον 
αφήσουν ανάπηρο.

0  Μ αρόντος τοπ οθέτησε τα 
χρήματα τρομοκρατημένος στο υ- 
π οδειχθέν σημείο αλλά δεν 
προσήλθε κανείς για να τα παρα- 
λόβει α ντιλη φ θ ε ίς  προφανώς 
κινήσεις αστυνομικών. Αντίθετα 
κάποιος του τηλεφώνησε και του 
είπε να πάρει τα χρήματα στο σπίτι 
του μέχρι "νεωτέρας".

Στις 6 και στις 17 Φεβρουάριου 
έλαβε δύο παρόμοιες επιστολές ο 
πρόεδρος της κοινότητας Αγ. Δη
μητρίου, Μανής Ευάγγελος του Ευ
σταθίου με τις οποίες τον απει
λούσαν για τη ζωή του και τη ζωή 
της οικογένειας του προκειμένου 
να μεσολαβήσει ως πρόεδρος και 
να πάρει τα χρήματα από τον Μα- 
ράντο να τα αφήσει σε υποδει
κνυόμενο σημείο.

Στις 28 και 29 Φεβρουάριου ο 
Μαρόντος έλαβε δύο νέες επι
στολές όπου απειλούνταν ο ίδιος 
και ο πρόεδρος για τη μη συμμόρ
φωσή τους ζητούνταν 12.000.000 
δραχμές. Στις 28 Φεβρουάριου 
παρόμοια επιστολή εκβιαστικού 
περιεχομένου έλαβε και ο ιδιο
κτήτης εκκοκιστηρίου βόμβακος, 
Ιωαννάτος Νικόλαος, από τον ο
ποίο ζητούσαν 12.000.000 δραχ
μές για να μην του συμβεί κακό τα 
οποία θα τα παρέδιδε μέσω οδη
γιών από κινητό τηλέφωνο. Τον 
πληροφορούσε μάλιστα ότι ήταν ο 
πρώτος από άλλους πέντε ιδιο
κτήτες εκκοκιστηρίων που έπρεπε 
να καταβάλει τα χρήματα αυτό

Ολα τα παραπάνω δημιούργησαν 
έντονο κλίμα ανησυχίας στον κοι
νωνικό και οικονομικό περίγυρο και 
κυρίως στον επιχειρηματικό κό
σμο. Από τις  έρευνες και πληρο
φορίες του Τμήματος Ασφάλειας 
δημιουργήθηκαν υπόνοιες για τον 
κτηματία Μαντζώρο Ιωάννη του 
Ευσταθίου γεν. το 1947 κάτοικο Αγ. 
Δημητρίου, άτομο με ικανή οικονο
μική επιφάνεια που όμως έρεπε 
προς τη χαρτοπαιξία και το τελευ
ταίο χρονικό διάστημα είχε χάσει 
αρκετό χρήματα.

0  Μαντζώρος αφού κλήθηκε για 
εξέταση αρνήθηκε ότι είναι ο συ
ντάκτης και αποστολέας των επι
στολών αλλά τα δείγματα γραφής 
που έδωσε τον πρόδιδαν οφθαλ- 
μοφανώς. Μετά δε την γραφολο- 
γική εξέταση η οποία δεν άφηνε 
αμφιβολία για την υπαιτιότητα του 
Μαντζώρου αναγκάσθηκε και ο ί
διος να ομολογήσει επικαλούμε
νος ψυχολογικούς λόγους.

Φ Ο Υ Ν Τ Α  Α ΛΒ Α Ν ΙΑ Σ
Από το Τμήμα Ασφάλειας Αμ

φισσας εξα ρθ ρώ θη κε σπείρα 
την οποία αποτελούσαν τρία άτο
μα τα οποία διακινούσαν μεγάλες 
ποσότητες ινδικής κάνναβης σε 
φούντα. Κατηγορούμενοι είναι οτ. 
αΙ Αμανατίδης Λάζαρος του Ηρα
κλή και της Αναστασίας γεν. το 
1941, γεωργός, β) Ζέρβας Αναστά
σιος του Αλεξάνδρου γεν. το 1960, 
σωφρονιστικός υπάλληλος και γ) 
Pali Nikola γεν. το 1973 στους Α
γίους Σαράντα Αλβανίας οι οποίοι 
συνελήφθησαν και με την σχηματι- 
σθείσα εις βάρος τους δικογρα
φία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα 
Πλημ/κων Αμφισσας.

Στην κατοχή  του  Α μανατίδη 
ύστερα από νομότυπη κατ' οίκον 
έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε 
ποσότητα ινδικής κάνναβης βά
ρους ενός περίπου κιλού την οποία 
είχε εισάγει παράνομα στη χώρα 
μας ο τρίτος δράστης.

Από την προανάκριση προέκυψε 
συμμετοχή και του Ζέρβα ο οποίος 
συνελήφθη παρουσία Αντιεισαγ
γελέα κατά τη διάρκεια διαπραγ
μάτευσης αγοράς 300 γραμμα
ρίων ινδικής κάνναβης από τον Α
μανατίδη αντί του χρηματικού πο
σού των 200.000 δραχμών. Και οι 
τρεις κατηγορούμενοι προφυλακί- 
σθηκαν. □

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/νος Κούρος
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Ι Π 0 Ρ ΙΚ Η  '
e m e o p m

Α π ρ ίλ ιο ς  1941: 
Α σ τυ νο μ ικ ο ί  

σ τη ν άμυνα  τη ς  Λ ή μ νου

Στις 19 Α π ρ ιλ ίου  1941 τάγμα  της 
50ής Γορμονικής Μ εραρχίας Πεζικού, 
το οποίο μεταφέρθηκε με πετρελαιο- 
κίνητα σκάφη από την Καβάλα, κατέ
λαβε τη Σαμοθράκη μετά μικρή αντί
σταση στην αποβάθρα της Καμαριώ- 
τισσας από 15μελή δύναμη Χωροφυ
λάκων,1 Ε π ό μ ενο ς  σ τό χ ο ς  ή τα ν  η 
Λήμνος.

Η Λήμνος απ οτελεί ιδ ια ίτερα  ευ α ί
σθητο τομέα του ελληνικού νησιωτι
κού χώρου, αφού βρίσκεται στην ε ί
σοδο των Δ αρδανελλ ίω ν και δ ια θ έ
τει το μεγάλο  και ασφαλή λιμάνι του 
Μ ουδρου. Καθ όλη  τη δ ιά ρκε ια  του 
πολέμου ο ανοχύρωτος τό τε Ορμος 
του Μ ούδρου  χρησ ιμοπ ο ιήθηκε ε 
ντατικά ως λιμάνι συγκέντρωσης και 
α φ ετη ρ ία  των νηοπομπώ ν από και 
προς τα Δ α ρ δα νέλλ ια , ενω  από τις 
αρχές Δεκεμβρίου 1940 και ως προ
σωρινή βάση υδροπλάνων, τα οποία 
εκτελούσαν ανθυποβρυχιακές συνο
δ ε ίε ς  των νηοπομπών από και προς 
τα Στενά.

Αρχικά η δύναμη άμυνας του νησιού 
α π ο τελ ε ίτο  από ο λ ιγά ρ ιθ μ ου ς  Χω
ροφύλακες, 20 περίπου να ύ τες  του 
Λ ιμεναρχείου και 50 περίπου άνδρες 
του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι ε 
π ά ν δ ρ ω ν α ν  τα  ν α υ τ ικ ά  π α ρ α τη 
ρητήρια και το Σταθμό Ασυρμάτου.2 
Τη Ναυτική Διοίκηση Λήμνου (ΝΔΛ) ε ί
χ ε  α ν α λ ά β ε ι ο Υ π ο ν α ύ α ρ χ ο ς  
Κων/νου Οικονόμου.

Στις αρχές (9 ή 101 Μαρτίου 1941 α- 
πεστάλη στη Λήμνο Λόχος ΠΖ, συνο
λικής δύναμης 169 ανδρών -οι περισ
σ ό τερ ο ι τρ α υ μ α τίες  του Αλβανικού 
μετώπου με ανεπαρκή οπλισμό από ι
ταλικά λάφυρα- υπό τον Εφεδρο Λο-

3
χαγό ΠΖ Αναστάσιο Δημητρόπουλο.

Στη δύναμη αυτή προσετέθη προς 
το τέλος του μήνα δύναμη 60 Χωρο
φυλάκων υπό δύο αξιωματικούς, η ο 
ποία α π εσ τά λη  από τη Θ ράκη πριν 
την εκκένωση αυτής. Οι Χω ροφύλα
κες αυτοί κατενεμήθηκαν ανά 20 στο

Κάστρο και τα χωριά Βάρος και Καμί
νια για την ενίσχυση της δύναμης ΠΖ 
και επιτήρηση των ακτών. Ισχυρή αγ
γλική δύναμη 650 ανδρών υπό το Συ
νταγματάρχη  Hassel με 12 άρματα, 
βαρύ οπλισμό και 20 οχήματα, που α- 
πεβιβασθη στις 4 Απριλίου στο νησί, 
αποχώρησε τη νύκτα της 12/13 του ί
διου μήνα "κρίνασαεαυτήανεπαρκή(!)".

Η άμυνα  του νησ ιού κάτω από τις 
σ υγκεκρ ιμένες συνθήκες ήταν λίαν 
δυσχερής, αφού αφ ενός, εκτός την 
απόκρημνη ΒΔ ακτή, έχει πολλά ση
μεία κατάλληλα για απόβαση και αφ ε
τέρου οι δυνάμεις άμυνάς ήσαν α ν ε 
παρκείς σε αριθμό και δύναμη πυράς. 
Τέλος την όλη κατάσταση επεβάρυ- 
να ν  τα σ τρ α τ ιω τικά  τμ ήμ α τα , που 
δ ιεκπ ερα ιώ θηκαν από τις α κτές  τις 
Μ ακεδονίας στη Λήμνο και τα οποία 
σ τερούνταν οπλισμού και ηθικού (τα 
π ερ ισσ ότερα  διεκπεραιώθηκαν στη 
Λέσβο). Και το χειρότερο! Μ ετέδιδαν 
το κλίμα πανικού στις δυνάμεις άμυ
νας και τους κατοίκους του νησιού.

Το μ ε σ η μ έ ρ ι της 23ης Α π ρ ιλ ίου  
1941 απεστάλη στη ΝΔΛ τελεσ ίγρα 
φο το υ  Δ ιο ικ η τή  τω ν Γ ερ μ α ν ικ ώ ν  
σ τρ α τευμ ά τω ν από τη Σαμοθράκη, 
Συνταγματάρχη Beukermann, με το 
οποίο εζητε ίτο  η παράδοση του νη 
σιού αμαχητί, Το τελεσ ίγραφο έμε ινε  
αναπάντητο.

Την 04.50 ώρα της 25ης Απριλίου 
θόρυβος Π/Κ σκαφών δήλω νε γερμ α 
νική πρόθεση για απόβαση στον κόλ
πο Μπουρνιά στα βόρεια του νησιού. 
Πράγματι σε λίγο η απόβαση εκδηλώ
θηκε σε τρία σημεία του κόλπου.

Σε έκθεσή του ο ΝΔΛ Υποναύαρχος 
Ο ικονόμου γράφ ει μ εταξύ  άλλω ν:4 
"Μ ετ' ολίγον, ήτο ι περί την 05.20' ώ
ραν, το ε ις  ακτήν  Μ πουρνιά τμήμα  
Χω ροφυλακής, ως και τμήματα  της 
διμοιρίας του Βάρους, ενεπλάκησαν  
ε ις  την μάχην προς τα ήδη αποβάντα 
τμήματα εχθρικού πεζικού... Μ ετ' ο λ ί
γον κ α τέπ λ ευ σ ε  και γερμ α ν ικόν  α-

τμόπλοιον πλήρες στρατού... Τα απο
βάντα  τμήματα5 σ υνω δ εύο ντο  υπό 
όλμων, βαρέω ν πολυβόλων κα ιμοτο - 
συκλετιστών. Συγχρόνως π έντε  γ ερ 
μανικά  βομβαρδιστικά, ιπ τάμενα  χα 
μηλά και διώκοντα υπέρ τας εχθρικός  
φάλαγγας, επ ολυβόλουν τα σημεία  
ε ις  τα οποία υπήρχον η μ έτερ α ι δυνά 
μεις...

Εκ τω ν σ η μ ε ίω ν  α π ο β ά σ εω ς  ε -  
κινήθησαν τρεις  εχθρικοί φάλαγγες, 
εξ  ων η μία μέσω  Ατσικής έλα β ε την 
κ α τευ θ υ ν σ ιν  π ρος Κάστρον... Και η 
μ ε ν  πρώ τη φ α λ α γ ξ  σ υ ν α ν τή σ α σ α  
καθ οδόν την δ ιμο ιρ ίαν Κάστρου ε -  
νεπλάκη μ ε τ ' αυτής και ο μά δο ς  Χω
ροφυλάκων υπό την διοίκησιν του Α ν 
θυπομοίραρχου Γ ιαννοπούλου6 και 
π ρο ξενή σ α σ α  α π ώ λε ια ς  ε ις  τον ε 
χθρόν. Προ όμως των πολύ υπ ερτέ- 
ρων εχθρικών δυνάμεων, οι ημ έτερο ι 
δ ιεσ κο ρπ ίσ θησ α ν  (καύ μη δ υ νη θ έ-  
ν τες  εκπ ληρούντες  την απ οστολήν  
τω ν να  φ θά σ ω σ ιν  ε ις  το  Βάρος. Η 
π ρ ο ς  Κ ά σ τρ ο ν  δ ιε υ θ υ ν ο μ έ ν η  ε 
χθρική φάλαγξ έφ θα σ ε ούτω  ε ις  την 
π ρω τεύουσαν της νήσου περί ώραν 
12.30'...".
Μ προστά σ την ισχυρή γερμ α ν ική  

δύναμη οι ισχαιμικές ελλην ικές δυνά
μεις υποχώρησαν στο ακρωτήριο Α 
γία Ειρήνη, νό τια  του  Μ ούδρου, με 
την ελπίδα μετάβασης στη Λέσβο. Ε- 
ξαιτίας όμως της έλλειψ ης μεταφορι
κών μέσων και της δ ιαρροής των αν
δρών απεφασίσθη να δ ιαλυθούν και 
ο καθένας να φροντίσει ατομικά για 
τη διαφυγή του. Δ εν κατόρθωσαν ό 
μως πολλοί να διαφύγουν και ανάμε- 
σά τους ο Υποναύαρχος Οικονόμου, 
ο Νομάρχης Καβάλας Ν ικόλαος Κα- 
ραμερτζάνης7 και ο Δ ιο ικητή ς  Υπο
δ ιο ίκ η σ η ς  Χ ω ρ ο φ υ λα κή ς  Λ ήμ νο υ  
Μοίραρχος Αργύριος Μπατσαλιάς, οι 
οποίοι συνελήφ θησαν και αρχικά α- 
πεστάλησαν στο στρατόπεδο αιχμα
λώτων Ξάνθης, για να αφεθούν σε λί
γο ελεύθεροι.
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Μόνιμες Στήλες

Αρχιζε για το  νησί η μεγάλη  νύχτα 
της γερμανικής κατοχής.8 Οι κάτοικοι 
του νησ ιού όμως δ εν  υπ οστέλλουν 
τη σημαία. Ενας άλλος αγώνας αρχί
ζει, η αντίσ ταση  στον καταχτητή. Οι 
πατριώ τες ενημ ερ ώ νουν  τους συμ
μάχους για τις κινήσεις του γερμανι
κού σ τόλου  και των νηοπομπών του 
και οι απώλειες των εχθρών είναι τ ε 
ράσ τιες . Οι Γερμανο ί για να τρομο
κρατήσ ουν τον πληθυσμό μ ετα φ έ 
ρουν πατριώ τες από ά λλα  μέρη και 
τους εκτελούν στη Λήμνο. Και ανάμε- 
σά τους τρ ε ις  ά νδ ρ ες  της Χωροφυ
λακής από τον Άη Στράτη, που απο
πειρώνται να περάσουν στην Τουρ-

9κια.

Α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς  ε ιδ ικ ό τ ε ρ α  σ το  
Διοικητή της Υποδ. Χωρ/κής Λήμνου, 
Μοίραρχο Αργύριο Μπατσαλιά9, ο Υ
π οναύαρχος Κω ν/νος Ο ικονόμου10 
γράφει μεταξύ άλλων: "Κατέβαλε πά
σ α ν  π ρ ο σ π ά θ ε ια ν  δ ιά  την τήρησ ιν  
της δημοσ ίας ασφ αλείας  και τάξεως 
ε ις  την νήσον και ούτω  αύτα ι υπήρ
ξα ν  π α ρ α δ ε ιγ μ α τ ικ ο ί κα θ ' ό λ ο ν  το  
δ ιάσ τημα  του πολέμου. Οργάνωσαν 
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ ώ ς  τη ν  Π ο λ ιτο φ υ 
λακήν της νήσου.... ούτως ώ στε νά ε -  
νισχυθή η επιτήρησις των ακτών και η 
άμυνα της νήσου ενα ντίο ν  εχθρικής 
απ οβάσεω ς ή κα θό δο υ  αλεξ ιπ τω τι
στών. Σ υνέβαλε ενερ γώ ς ε ις  την α- 
ποβίβασιν τμήματος  Αγγλικού σ τρ α 
τού την 4ην Απριλίου 1941... Μ ετά  την 
κ α τά ρ ρ ε υ σ ιν  το υ  μ ε τώ π ο υ  της Δ. 
Θ ράκης και κα τά  την άφ ιξιν της Τα

ξιαρχίας Ν έστου και άλλω ν τμημάτων 
του σ τρ α το ύ  κα τηύθυνε πάσας τας  
προσπάθειας ε ις  τον στρατω νισμόν  
και επ ισ ιτισμόν του σ τρατού  και ειδ ι- 
κώς ε ις  την τήρησιν της τάξεως. ήτις  
εκ ινδύνευε σοβαρώς να δ ιασαλευθή  
λόγω της παρουσίας ασυντάκτων ω- 
πλισμένων και σ τερουμένω ν πειθαρ
χίας και ηθικού. Εφόσον ε ις  την Χωρο
φυλακήν, εν ισ χ υθε ίσ α ν  από μέσω ν  
Μ αρτίου δΤ 60 ανδρών υπό 2 Αξιωμα
τικούς και 8 Υπαξιωματικούς, είχον α- 
νατεθή και μάχιμα καθήκοντα διά την 
υπό τας  δ ια τα γ ά ς  μ ο υ  ά μ υ να ν  της  
νήσου, επ έδειξεν  ζήλον και εν ερ γ η 
τικότητα ε ις  την οργάνωσιν της δυνά- 
μεω ς ταύτης ως και ε ις  την διατήρη-

σιν υψηλού ηθικού των ανδρώ ν του  
ως και των α νδρ ώ ν της Π ο λ ιτοφ υ
λ α κ ή ς  κα ι τω ν π ολιτώ ν... Τόσον ο 
Σ τρ α τό ς  ό σ ο ν  κα ι η Χ ω ροφ υλακή  
δ ιατήρησαν το ηθικόν των και α ν τ έ 
στησαν γενναίως κατά των εχθρικών 
δυνάμεω ν ως εν  τη εκθέσει πεπραγ
μένω ν ανέφ ερα  και επροξένησαν α 
πώλειας ε ις  τας προελαυνούσας και 
σημαντικώ ς υπ ερ τέρα ς  Γερμανικάς  
δυνάμεις  αποβάσεως...".

Οι συνάδελφοί μας αστυνομικοί της 
Λήμνου της εποχής εκείνης μας δ ί
ν ο υ ν  έ ν α  υ ψ η λό  π α ρ ά δ ε ιγ μ α  
κα θ ήκο ντο ς  προς την πατρίδα. Ας 
μην τους ξεχνάμε, όπως ας μην ξ ε 
χνά με και το υς  σ υ ν α δ έλ φ ο υ ς  μας 
που έδω σαν τη ζωή τους θυσία στην 
ιδέα  της ελευ θερ ία ς , όπως τρε ις  ε 
κείνοι άνδρες του Αη Στράτη... □

Σημειώσεις:
' Γ εν . Ε π ιτελείον  Σ τρ α το ύ , Το Γ έ λ ο ς  μ ια ς  ε π ο 

π ο ιία ς . Α π ρ ίλ ιο ς  1 9 4 1  Α θή ν α ι 1959 , σ. 2 78 , και 

Γεν. Ε π ιτελείον  Σ τρ α το ύ , Ε π ίτο μ ο ς  ισ τ ο ρ ία  το υ  

Ε λ λ η ν ο ίτ α λ ικ ο ύ  και Ε λ λ η ν ο γ ε ρ μ α ν ικ ο ύ  π ο λ έ μ ο υ  

( ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις  Σ τ ρ α τ ο ύ  Ξ η ρ ό ς ) ,  ο. 2 1 4  - 215.

2 Υ π ήρχε αρχικά  και Τάγμα  ΠΖ. το  οπ οίο όμ ω ς  

σ τις  9 .1 1 .1 9 4 0  μ ε  δ ια τα γ ή  το υ  ΓΣ μ ε τ ε φ ε ρ θ η  

στη Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η .

3 Η δ ύ ν α μ η  α υ τή  κ α τεν εμ ή θ η : Μ ία  δ ιμ ο ιρ ία  σ το  

Κ ά ο τρ ο . μ ία  σ το  χω ρ ιό  Β ά ρ ο ς , μία  σ το  χω ριό  

Ρ ω σ σ οπ ούλι και μ ία  μ ε  τη  Δ ιο ίκ η σ ή  το υ  σ το  

Μ ο ύ δ ρ ο .
4 Β λ έ π ετε  την απ ό 2 .6 .1941  έ κ θ ε σ η  το υ  Υπ ο

ν α ύ α ρ χ ο υ  Κ ω ν /ν ο υ  Ο ικ ο ν ό μ ο υ  π ρ ο ς  το  Υ - 
π ο υ ρ γ ε ίο ν  Ε θν ικής Α μ υ ν α ς  (α ρ χ ε ία  Υ π η ρ ε 
σ ίας Ισ το ρ ία ς  Π ο λ εμ ικ ο ύ  Ν αυτικού).

5 Η αποβατική δ ύ να μ η , δ ύ ν α μ η  3 .500  περίπου  

α ν δ ρ ώ ν , α ν ή κ ε  σ τη ν  5 0 ή  Μ ε ρ α ρ χ ία  Π εζικο ύ  

και κ α τά  τ ο ν  Ο ικ ο ν ό μ ο υ  ή τ α ν  το  Σ ύ ν τ α γ μ α  

Λ ειψ ίας.
6 Α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς  ο  Ο ικ ο ν ό μ ο υ  σ την  α ν ω τέρ ω  

έ κ θ ε σ ή  τ ο υ  ε ιδ ικ ό  σ τ ο ν  Α ν θ υ π ο μ ο ίρ α ρ χ ο  

Γ ια ν ν ό π ο υ λ ο  γ ρ ά φ ε ι πως "επ ικ εφ α λ ή ς  τμ ή μ α 

τ ο ς  Χ ω ρ ο φ υ λ ά κ ω ν  α ν τ ε α τ ά θ η  ε ρ ρ ω μ έ ν ω ς  ε ν α 

ν τ ίο ν  π ρ ο ε λ α υ ν ο ύ ο η ς  ε χ θ ρ ικ ή ς  φ ά λ α γ γ ο ς . κα τά  

π ο λ ύ  υ π έ ρ  τ έ ρ α ς  ε ις  ΰ υ ν α μ ιν , επ ιό ε ΐξ α ς  γ ε ν ν α ιό 

τ η τ α  κ α ι α υ τ ο θ υ σ ία ν . Π ρ ο τ ε ίν ω  τ η ν  η θ ικ ή ν  α 

μ ο ιβ ή ν  του".

7 Μ ε τ ά  τη ν  κ α τά λ η ψ η  τη ς  Μ α κ ε δ ο ν ία ς  η Ν ο 

μ α ρ χ ία  Κ α β ά λ α ς  μ ε τ α φ έ ρ θ η κ ε  α ρ χ ικ ό  σ τη  

Θ ά σ ο  και σ τη  σ υ ν έ χ ε ια  σ τη  Λ ήμ νο .

8 Το κλίμα  που δ η μ ιο υ ρ γ ή θ η κ ε  α μ έ σ ω ς  μ ε τά  

την  κα τά λη ψ η  το υ  νησ ιο ύ  α π οτυπ ώ νετα ι σ το  

φ ύ λλ ο  1347 της 1 1 .5 .1941  τη ς  τοπικής ε φ η μ ε 
ρ ίδ α ς  Λ ή μ ν ο ς .

9 Π ρόκειτα ι γ ια  το ν  Α νθυπ ασπ ιστή Π αναγιώ τη  

Ν ικολά ου  Β ουδ ικλάρη, απ ό τη Γκίζα Λ α κω νία ς , 

και το υ ς  Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ε ς  Ν ικ ό λ α ο  Δ ελ η γ ιά ν ν η  

απ ό το ν  Α λ μ υ ρ ό  και Π ανα γιώ τη  Κ λάδη απ ό τα  

Α γ α γ α  Ζ α κ ύ ν θ ο υ , οι οπ οίο ι κ α τα δ ικ ά σ θ η κ α ν  

από Γ ερ μ α ν ικ ό  Σ τρ α το δ ικ ε ίο  σ τη  Λ ή μ ν ο  και ε -  

κ τ ε λ έ σ θ η κ α ν  ε κ ε ί  σ τ ις  1 0 .6 .1 9 4 2  κα ι ώ ρ α  

04.30'. Β λ έπ ετε  Α ρ ισ τε ίδ η  Μ ο ύ χ α λ ο υ , "Εις θ ά 
ν α τ ο ν  οι τ ρ ε ις ,  ισ ό β ια  οι δ ύο ..." , ε φ η μ ε ρ ίδ α  

Λήμνος, Δ εκ έμ β ρ ιο ς  1989.

'°  Ο  τ ό τ ε  Μ ο ίρ α ρ χ ο ς  Α ρ γ ύ ρ ιο ς  Π α ν α γ ιώ τη  

Μ π α τσ α λ ιά ς  γ ε ν ν ή θ η κ ε  το  1 89 9  σ τη  Γ κ ο ύ ρ ο  

Κ ο ρ ινθ ία ς . Το  1918  κ α τα τ ά χ θ η κ ε  σ τη  Χ ω ρ ο 
φ υλακή και α π ο σ τρ α τε ύ θ η κ ε  το  1957 λόγω  ο 
ρ ίο υ  ηλικίας μ ε  το  β α θμ ό  το υ  Υ π οσ τρα τή γο υ . 
Μ Β λ έ π ε τ ε  τη ν  α π ό  2 8 .1 .1 9 4 5  έ κ θ ε σ ή  τ ο υ  

π ρ ο ς  το  Υ π ο υ ρ γ ε ίο  Ε θ ν ικ ή ς  Α μ υ ν α ς  (Υ φ υ -  

π ο υ ρ γ ε ίο ν  Ν α υ τ ικ ώ ν ), π ου τ η ρ ε ίτ α ι σ τα  α ρ 
χ ε ία  τη ς  πρώ ην Χ ω ρ ο φ υ λα κ ή ς . Σχετική  μ ε  τη 

δ ρ ά σ η  το υ  Μ π α τσ α λ ιά  ε ίν α ι και η α π ό 25 .2 . 
1945 α ν α φ ο ρ ά  το υ  πρώ ην Ν ο μ ά ρ χ η  Κ αβ άλα ς  

δ ικ η γ ό ρ ο υ  Ν ικ ο λ ά ο υ  Κ α ρ α μ ε ρ τζά ν η  π ρος τη 

Γ εν ική Δ ιεύ θ υ ν σ η  Χ ω ρ ο φ υ λα κ ή ς  το υ  Υπ. Εσω
τερ ικώ ν . η οπ οία  σ ώ ζετα ι σ το  ίδ ιο α ρ χ ε ίο  και 

επ ιβεβαιώ νει τις δ ιαπ ισ τώ σ εις  το υ  Υ π ο ν α υ ά ρ 
χου  Ο ικο νό μ ο υ .

Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθειά τους 
στη συγγραφή του άρθρου αυτού την Υπηρε
σία Ιστορίας ΠΝ. το Διοικητή του Α.Τ. Λήμνου 
Α/Β' κ. Λεωνίδα Χάϊδο και τον Λήμνιο ανάπη
ρο πολέμου κ. Αριστείδη Μούχαλο.

Γράφει ο Υπαστ. A ' Κων/νος Δανούσης
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Μόνψες Στήλες

I I Ε Λ Ι Ε Σ "
Τι πρέπει  να προ σ έ χ ο υ με

Κάθε ελιά στο δέρμα που ξαφνικά αλλάζει σχήμα, 
χρώμα και μέγεθος θα πρέπει να δημιουργεί ανησυχίες.

του Ταγματάρχου (ΥΓ) Σωτηρίου Λυμπεροπούλου, 
Πλαστικού Χειρουργού

Ο μέσος ενήλικας έχει στο σώμα του κατά μέσο όρο 20-30 ελιές που 

επιστημονικά ονομάζονται σπίλοι και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Στην πρώτη ανήκουν οι επ ίκτητοι σπίλοι με δ ιάμετρο  όχι με

γαλύτερη από 0,6 mm και εμφανίζονται κατά τις δύο δεκαετίες που α
κολουθούν την εφηβεία.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους συγγενείς σπίλους, οι ο

ποίοι ε ίτε  υπάρχουν με τη γέννηση ε ίτε  εμφανίζονται από τις πρώτες 

βδομάδες της ζωής. Δεν έχουν συγκεκριμένο μέγεθος ενώ μπορούν 

να φτάσουν ακόμη και σε γιγαντιαίες διαστάσεις. Επειδή σε ένα μικρό 

ποσοστό είναι δυνατόν να εξαλλαγούν σε κακοήθεια μετά την εφηβεία 

συνιστάται να αφαιρούνται πριν από τα 12 χρόνια.

Οι γιατροί μας 
...απαντούν

Στην τρ ίτη και σπανιότερη κατηγορία ανήκουν οι δυσηλαστικοί 
σπίλοι που εμφανίζονται μετά τα 12 χρόνια σε καλυμμένα μέρη του 
σώματος, στον κορμό ή στο κεφάλι. Περιοδικό πρέπει να παρακολου- 
θούνται από ειδικό επειδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μεταλλαγούν 
σε μελάνωμα.

Το κακοήθες μελάνωμα ή κατ'όλλους “μαύρος καρκίνος" ήταν μέχρι 
το 1960 για τους περισσότερους μια άγνωστη μορφή. Από τό τε  η 

αύξηση της συχνότητας που είναι ραγδαία και διπλασιάζεται κάθε δέ

κα χρόνια περίπου. Σήμερα υπολογίζεται ότι ένας στους 150 λευκούς 

θα αναπτύξει μελάνωμα κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Οι παράγοντες που ευθύνονται γι'αυτή τη ραγδαία αύξηση του μελα

νώματος είναι πολλοί. Ενας από αυτούς είναι η εξασθένιση του πάχους 

της στιβάδας του ατμοσφαιρ ικού όζοντο ς  που περιβάλλει τον 

πλανήτη και βοηθάει στην εξασθένιση της έντασης του ηλιακού φω

τός. Η ανεξέλεκτη όμως ατμοσφαιρική ρύπανση από βιομηχανικό αε
ρολύματα, αεροσκάφη, πυρηνικές δοκιμές και η απελευθέρωση στην 
ατμόσφαιρα των χλωροφθοριομεθόνων από ψυκτικούς μηχανισμούς 

και αεροσόλ σπρέι, επιτείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και εξα- 
σθενιζουν το πάχος της στιβάδας του όζοντος.

Η ένταση της υπεριώδους ακτινοβολίας είναι μεγαλύτερη μεταξύ 10 

το πρωί και 3 το μεσημέρι. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα γυαλιά προστα

τεύουν από την UVB ακτινοβολία ενώ η ένταση της μειώνεται κατά 

50% μέσα στο νερό.

Ενας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στην θεαματική αύξηση της 
συχνότητας του κακοήθους μελανώματος είναι η ηλιοθεραπεία και η 

χρήση των λεγάμενων sularium και βέβαια η ελλιπής ενημέρωση του 
κοινού σχετικό με το πόσο επιζήμιες είναι οι συνήθειες αυτές για την 
υγεία μας.

Κατά ένα ποσοστό 50% το μελάνωμα αναπτύσσεται πάνω σε προϋ- 

πόρχουσες ελιές ενώ το άλλο 50% των περιπτώσεων εμφανίζεται σε 
φυσιολογικό δέρμα.

Ολα τα δέρματα δεν είναι εξίσου επιρρεπή προς το μελάνωμα και υ

πάρχουν κατηγορίες δέρματος που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευπά

θεια από άλλα. Οι πιο συνηθισμένες παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηρι
στικό:

11 Μετά την έκθεση στον ήλιο παθαίνουν πάντα εγκαύματα και ουδέ
ποτε μαυρίζουν.

2] Πάντα παθαίνουν έγκαυμα και μαυρίζουν ελάχιστα.

3) Μερικές φορές παθαίνουν ηλιακό έγκαυμα και πάντα μαυρίζουν.
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41 Ποτέ δεν παθαίνουν ηλιακό έγκαυμα και πάντα μαυρίζουν.

5) Σκουρόχρωμα δέρματα.
Η πιθανότητα να αποκτήσει κανείς καρκίνο του δέρματος μειώνεται 

σταθερό καθώς προχωρόμε από τον πρώτο τύπο του δέρματος στον 

τελευταίο. Υψηλότερου κινδύνου θεωρούνται τα ανοιχτόχρωμα και 

ξανθό άτομα ηλικίας άνω των 30 ετών που ζουν σε χώρες με μεγάλη 

ηλιοφάνεια. Εχει επίσης παρατηρηθεί ότι συχνότερα προσβάλλονται οι 

γυναίκες και η πιο συνηθισμένη εντόπιση σ'αυτές είναι η γαστρονημία 

(γόμπαΙ και το πόδι.

Ενδείξεις ότι άτομα με βεβαρημένο κληρονομικό ιστορικό, άτομα δη

λαδή των οποίων ένας γονέας εμφάνισε μελάνωμα δεν παρουσιάζουν 

αυξημένες πιθανότητες να νοσήσουν και τα ίδια. Μπορούμε όμως να 

πούμε ότι αυτό που κληρονομείται είναι το "σπιλικό έδαφος".
Είναι εύκολο να υποπτευθούμε ότι κάποια ελιά έχει γίνει κακοήθες 

μελάνωμα απο τα παρακάτω συμπτώματα:

Αίσθημα κνησμού: Φυσιολογικά μία ελιά δεν προκαλεί φαγούρα.

Φλεγμονή: Οταν παρατηρηθεί ερυθρότητα και πόνος στην περιοχή 

της ελιάς.

Μέγεθος: Κάθε ελιά με διάμετρο πάνω από 5 mm πρέπει να ελέγ

χεται σχολαστικά. Κάθε ελιά που αυξάνει σε μέγεθος σε έναν ενήλικα 

άνω των 30 ετών μπορεί να είναι μελάνωμα.
Σχήμα: Οι καλοήθεις ελιές συνήθως έχουν ομαλό συμμετρικό περί

γραμμα. Τα μελανώματα όμως έχουν μία ανώμαλη άκρη όπου ένα ση

μείο προχωρεί περισσότερο από τα υπόλοιπα.

Χρώμα: Το μελάνωμα μπορεί να είναι έντονα μελανό ή να παρουσιά
ζε ι ανώμαλους χρωματισμούς που ποικίλλουν από λευκό έως σκούρο 

μπλε ή όλες τις αποχρώσεις του μαύρου και του φαιού. Επίσης η φλεγ

μονή μπορεί να προσθέσει μία ερυθρότητα.
Λύση της συνέχειας της επιφάνειας και διαβρώσεις με αι

μορραγία: Συμβαίνει σε ενεργά αναπτυσσόμενα μελανώματα.
Εάν σ υ μ β α ίνο υ ν  δύο ή π ε ρ ισ σ ό τε ρ α  από τα παραπάνω 

κριτήρια -  πρέπει επ ειγόντω ς να επισκεφ θούμε το ν ειδικό 
γιατρό.

Το πρώτο βήμα για την θεραπεία του μελανώματος είναι η βιοψία. Το 
υλικό στέλνεται για ιστολογική εξέταση αναζητούνται στοιχεία κυττα
ρικής και αρχιτεκτονικής ατυπίας. Η ιστολογική εξέταση είναι ύψιστης 
σημασίας για τον καθορισμό της πρόγνωσης και δεν πρέπει να παρα- 
λείπεται ποτέ.

Απόξεση, ηλεκτροκαυτηρίαση, καταστροφή της βλάβης με χημικούς

παράγοντες και ακτινοβολία απαγορεύεται ρητώς και γι'αυτό τον λόγο 
όταν υπάρχει υποψία μελανώματος πρέπει να αναλαμβάνει ο αρμό
διος πλαστικός χειρουργός.

Η έγκαιρη αντιμετώπιση σε συνδυασμό με τον βαθμό κακοήθειας 

του κάθε μελανώματος προσδιορίζει και τις πιθανότητες πενταετούς 

ή δεκαετούς επιβίωσης.

Εχει βρεθεί ότι ο πλέον ευαίσθητος δείκτης που καθορίζει την πρό

γνωση του κάθε μελανώματος είναι το βάθος της βλάβης σε απόλυτο 

αριθμό χιλιοστών. Οσο βαθύτερα στο δέρμα έχουν διεισδύσει τα άτυ

πα μελανοκύτταρα τη στιγμή της βιοψίας τόσο μικρότερη σε διάρκεια 

είναι η επιβίωση. □

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εγνατίας30 - 1ος όροφος, τηλ. 512378

ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ
ΣΑΛΟΝΙ

ΝΥΦΙΚΩΝ - ΒΑΠΤΙΣΉΚΩΝ
Μεγάλη ποικιλία σε όλα τα είδη 

γάμου και βάπτισης
ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
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____________________________ Προστασία καταναλωτή____________________________

Τ  ο Wkisky και οι ι^οθοίος τοι/
του Αστυνόμου Α ' Φωτίου Πουλή

Την τελευταία δεκαετία η κατανάλωση ουϊσκυ στην Ελλάδα αυζήΘη κατά 200% 
και έτσι η χώρα μας είναι η πρώτη σε εισαγωγές χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης του ευγενούς αυτού ποτού.

Ετσι, φθάσαμε στο σημείο να έχουμε σαν χώρα άλλη μία θλιβερή 

πρωτιά που έχει σαν αποτέλεσμα πολύτιμο συνάλλαγμα να εξάγεται 

προκειμένου να εισαχθεί το "ευγενές" ποτό και οι εκφράσεις "ένα α

γροτικό, μια πέρδικα, ένα μπαρμπα-Γιάννη" να ακούγονται καθημερινά 

στα καφενεία και του πιο απομακρυσμένου ακόμα Ελληνικού χωριού.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

To whisky είναι απόσταγμα παρασκευασμένο κυρίως στην Αγγλία α

πό κριθάρι ή αραβόσιτο, βυνοποιούμενο πάνω σε φωτιά από τύρφη 

(άνθρακας κατώτερης ποιότητος), αποθηκεύεται σε παλιά βαρέλια που 

έχουν χρησιμοποιηθεί για ωρίμανση των ειδικών ισπανικών οίνων ΧΕ

ΡΕΣ, βελτιωμένου έτσι του χαρακτηριστικού αρώματος του ποτού.

Σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

whisky είναι: Το αλκοολούχο ποτό που λαμβάνεται με απόσταξη 

γλεύκους σιτηρών:

11 που σακχαροποιείται από την διάσταση της βύνης με ή χωρίς φυ

σικά ένζυμα.

21 που ζυμώνεται υπό την επίδραση ζύμης (μαγιάς).

31 που αποστάζεται σε λιγότερο από 94,8% νοΙ έτσι ώστε το προϊόν 

της απόσταξης να έχει άρωμα και γεύση.

41 που παλαιώνει επί τρία τουλάχιστον χρόνια σε ξύλινα βαρέλια χω- 

ρητικότητος μικρότερης ή ίσης με 700 λίτρα.

ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ WHISKY

Και στην χώρα μας λόγω της μεγάλης αξίας του ποτού γίνονται προ
σπάθειες για παρασκευή whisky.

Απαραίτητα μέσα για παρασκευή μπορούμε να απαριθμήσουμε:

1. Υπαρξη δεξαμενής - καζανιών - βαρελιών.

2. Υπαρξη καθαρού οινοπνεύματος.

3. Δοχεία με καραμελόχρωμα και essance ΙαρώματαΙ

4. Ιδιαίτερες γνώσεις χημικού ή ποτοποιού.

ΝΟΘΕΙΑ -  ΤΡΟΠΟΙ

Γίνεται με όνυδρο οινόπνευμα και με γνήσια υλικό εκμεταλλευόμενοι 
την εμπορική μάρκα γνωστόν whisky (προς τούτο συγκεντρώνουν κε

νό μπουκάλια whisky γνήσιας μάρκας και τα γεμίζουν με νοθευμένο!.

ΜΙΞΗ: Κατ'αυτό τον τρόπο λαμβάνεται οινόπνευμα 40% ζάχαρη, νε

ρό, αρώματα, καραμέλα και φτιάχνεται μια ποσότητα του ίδιου βαθμού 
με τη μάρκα whisky που θέλει να αντιγράψει. Κατόπιν αφαιρεί από το 

γνήσιο whisky μια ποσότητα και συμπληρώνει την φιάλη με το παρα
σκεύασμά του και το διοχετεύει στην αγορά.

Αλλος τρόπος είναι η απ'ευθείας διοχέτευση του παρασκευάσματος 

στην αγορά χωρίς μίξη που πιο πάνω αναφέραμε.

Προϋπόθεση όλων των πιο πάνω όμως είναι η κατοχή οινοπνεύμα

τος. Στην Ελληνική αγορά διατίθεται νομίμως στις ακόλουθες περιπτώ

σεις και υπό την εποπτεία του κράτους:
1) Οινόπνευμα για παραγωγή ούζου.

21 Οινόπνευμα για φαρμακευτικούς λόγους.
3) Οινόπνευμα για βιομηχανικές χρήσεις Ιαρωματοποιεία κ.λπ.Ι.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν πληρώνεται φόρος από τον ε ι
σαγωγέα. Εδώ λοιπόν γίνεται η λαθραία χρήση του οινοπνεύματος. Κά

θε παράνομος παρασκευαστής whisky κατορθώνει και παίρνει οινό
πνευμα που εισάγεται για άλλες νόμιμες χρήσεις και το διαθέτει προ

κειμένου να παρασκευάσει ποτά κ.λπ.

Επομένως οι έλεγχοι του κράτους πρέπει να γίνονται:
11 Στην λαθραία εισαγωγή οινοπνεύματος.

21 Στα εργαστήρια αρωματοποιίας.

31 Στις δήθεν εξαγωγές ποτών.

ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΤΩΝ

Οταν λέμε ότι το ποτό αυτό είναι περιεκτικότητος 40% εννοούμε ότι 

στα 100 λίτρα ποτού τα 40 λίτρα είναι καθαρή (άνυδρη! αλκοόλη.

ΝΟΜΙΜΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ WHISKY

Κάθε εισαγωγέας ζητάει με αίτησή του αριθμό ταινιών γνησιότητος 

whisky από τη Διεύθυνση Χημείου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, α

φού πρώτα προσκομίσει τιμολόγια αγοράς (προφόρμα). Ο ίδιος υπο- 

χρεούται στις ταινίες γνησιότητος να βάλει την φίρμα του, την επαγ

γελματική του Δ/νση. Κατόπιν στέλνει τις ταινίες έξω στην Αγγλία, 

Σκωτία στα εργοστάσια παραγωγής whisky κ.λπ. τα οποία και τοποθε

τούν τις ταινίες αυτές επάνω στις φιάλες. Κατά την εισαγωγή γίνεται 

έλεγχος από τις Διευθύνσεις Τελωνείων της χώρας.

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
I I  Εργαστηριακώς ελέγχονται με χρωματογράφημα από το Χημείο 

του Κράτους.

21 Με ανάλυση του ποτού όταν πρωτοεισάγεται στην αγορά δηλαδή 

γίνεται σύγκριση με το υπάρχον πρότυπο ως προς τους βαθμούς οινο
πνεύματος στην ετικέττα

31 Ελεγχος στις ταινίες γνησιότητος.

41 Ελεγχος στο χρωματογράφημα (με χρήση ειδικού μηχανήματος)
51 Ελεγχος στους βαθμούς Ιμε χημική ανάλυση του ποτού!

61 Ελεγχος ετικέττα (με χρήση ειδικής συσκευής!

ΜΠΟΜΠΕΣ

Οταν οι καταναλωτές ποτών λένε την λέξη "μπόμπα" εννοούν ποτό 

που έχει νοθευτεί και η πόση του δημιουργεί πονοκεφάλους, στοματι

κές διαταραχές, αδιαθεσία κ.λπ.

Στην γλώσσσα των χημικών μπόμπα είναι μίγμα υδατικού διαλύματος 
με οινόπνευμα άρωμα και χρώμα.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

Για την νοθεία ποτών αναφέρονταί:

1) Ο υπ'αριθ. 1575/89 Κανονισμός Ε.Ε.,

2) Ο νόμος 971/17 (Κώδικας Φορολογίας Οινοπνεύματος!,

3) Το άρθρο 26 του Τελωνειακού Κώδικα.

41 Το Ν.Δ. 13/68 που αναφέρεται στις ταινίες γνησιότητας και που 
προβλέπει ποινές φυλάκισης (πλημμέλημα! και υψηλό πρόστιμο. Π
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Προστασία καταναλωτή___________________________

β π  u y n u & r c j n  

τ  p o c p i y i c u r  

κ α ι κατα^αλα^τιάς
To 85% τω ν ευρωπαίων καταναλωτών, 

επιζητούν την εφαρμογή συγκεκριμένων προδιαγραφών 
στην επισήμανση τω ν προϊόντων σε όλα τα κράτη -  μέλη, 

έτσι ώ στε να μπορούν να απολαμβάνουν με ασφάλεια 
τα πλεονεκτήματα της "ενιαίας αγοράς".

I S S N  □Tb7-cm 5
2

9 770967  999006

Η συγκεκριμένη έρευνα απέδειξε ότι το 83,3% των Ελλήνων κατανα
λωτών είναι υπέρ της εφαρμογής ορισμένων απαιτήσεων για την ε 

πισήμανση ορισμένων προϊόντων και που θα πρέπει να ισχύουν σε όλη 

την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κυρίως αναφορικά με τα τρόφιμα, οι καταναλωτές έχουν εξειδικευ- 
μένες απαιτήσεις πληροφόρησης (διάρκεια ζωής προϊόντος, συστατι

κά, πρόσθετα κ.αΙ. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να εκμεταλλευ

τούν πλήρως τις δυνατότητες που τους παρέχει η Ενιαία Αγορά εάν έ 

χουν ενημερωθεί σφαιρικά σχετικά με τα διατιθέμενα προϊόντα και τα 

συστατικά τους. Κατά συνέπεια ο πρωταρχικός στόχος των κοινοτι

κών κανονισμών για την επισήμανση των προϊόντων διατροφής είναι η 
παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές για την πρόσβασή τους στην 

αναγκαία αντικειμενική πληροφόρηση και για την προστασία τους από 

τυχόν παραπλανητικές πληροφορίες.
Λέγοντας προσυσκευασμένα αγαθό εννοούμε όλα τα είδη δια

τροφής που έχουν συσκευαστεί πρίν από τη διάθεσή τους στην αγο

ρά, όπως είναι, τα κατεψυγμένα προϊόντα, τα κονσερβοποιημένα τρό

φιμα, οι συσκευασίες που περιέχουν αλεύρι και σιμιγδάλι, τα γαλακτο- 

μικά προϊόντα και ποτά σε γυάλινη ή χάρτινη συσκευασία.

Στην επισήμανση του προϊόντος πρέπει να περιλαμβάνονται:
* ονομασία προϊόντος,
* συστατικά Ιο κατάλογος των συστατικών πρέπει να περιλαμβάνει 

κάθε ουσία που χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή ή προετοιμασία και 

που είναι παρούσα στο τελικό προϊόν).

* ημερομηνία λήξης,
* ειδικές συνθήκες αποθήκευσης, όπου αυτό απαιτείται,

* όνομα και διεύθυνση του παρασκευαστή, του εισαγωγέα ή 
του διανομέα,

* προέλευση, όταν η απουσία τέτοιων πληροφοριών μπορεί να είναι 
παραπλανητική,

* οδηγίες χρήσης, όπου απαιτείται,
* αναγραφή της παρτίδας.

Εκτός ολίγων εξαιρέσεων όλες οι ετ ικέτες  προϊόντων διατροφής 

πρέπει να αναφέρουν την καθαρή ποσότητα που περιέχεται στη συ

σκευασία.
Αυτοί οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενωσης εξασφαλίζουν στον κατα

ναλωτή της Ένωσης πρόσβαση σε αντικειμενικές πληροφορίες όταν 

αγοράζει τρόφιμα και τον προστατεύει με αποτελεσματικό τρόπο έ 
ναντι παραπλανητικών πληροφοριών που περέχονται ε ίτε  στη συ

σκευασία είτε από διαφημήσεις.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι οι καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Έ

νωσης θα γνωρίσουμε έναν αυξανόμενο αριθμό διαφορετικών τροφί

μων στα προσεχή χρόνια. Μερικά από τα προϊόντα αυτά θα είναι ανώ

τερης ποιότητας από αυτά που χρησιμοποιήσαμε στο παρελθόν, ενώ 

άλλα κατώτερης. Και σε τέτο ιες περιπτώσεις, η επισήμανση αποτελεί 

το μόνο τρόπο για την εξασφάλιση της σχέσης τιμής - ποιότητας. □

Από το περιοδικό "Ο ενεργός πολίτης".
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■  ΚΩΔ.: S6D 016. Φωτεινότητα: 20.500 κεριά. Μήκος: 49.2 cm. Διάμετρος 4cm. Τιμή: από IdJMfti 15.210

ΚΩΔ.: S6C 016. Φωτεινότητα: 18.800 κεριά. Μήκος: 42 cm. Διάμετρος 3 cm. Τιμή: από 1J5-3M 13.770

■  ΚΩΔ.: S5C 016. Φωτεινότητα: 16.800 κεριά.
Μήκος: 37.5 cm. Διάμετρος 3 cm. Τιμή: από 14-600 13.140

■  ΚΩΔ.: S3C 016. Φωτεινότητα: 13.500 κεριά.
Μήκος: 27.5cm. Διάμετρος 3 cm. Τιμή: από 13«ΜίΓ 11.970

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

44Ι1>
/ w t u

Maglite Μ2Α 
Mini Φακός

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

I ΚΩΔ.: Μ 2Α01Η. 
Τιμή: από 9.Jj00^8.190

Οι Κώνοι
Οι κώνοι της MAGL1TE προσαρμοζόμενοι 
σε όλα τα μοντέλα C-D είναι ιδανικοί για 
την παράκαμψη της κυκλοφορίας το 
βράδυ, σαν σήματα κίνδυνου, για 
αεροδρόμια, ναυτικές πλατφόρμες και για 
κάθε άλλη χρήση σηματοδότησης, της 
Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Όπως και οι φανοί έτσι και οι κώνοι 
MAGLITE είναι επίσημα εγκεκριμένοι 
από τις αστυνομικές και ειδικές 
υπηρεσίες των Η ΠΑ και άλλων χωρών.

I ΚΩΔ.: ASXX 08Β. 
Τιμή: από \JJ9iΓΊ.611

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

ΚΩΔ.:
Τιμή:

/VHThita
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΡΗΝΗΣ 31Β-ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ 185 47 -Τ Η Λ .: (01) 48 .10.710-48.18.798 (24 γραμμές) FAX: (01) 48.11.321

ASXX 08Β. 
από L.7911 1



I ΚΩΔ.: GT SS 1 
Τιμή: από 29.610

Leatherman Tool: 
To πολυεργαλείο

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

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

ΚΟΥΠΟΝΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

Παρακαλοόμε αποστείλατε το κουπόνι στη διεύθυνση: Mi-Thita Όμιλος Επιχειρήσεων, 
Ειρήνης 31β, Ν. Φάληρο, 185 47, ή στείλτε το με fax στο 48.11.321 

αρακαλώ αποστείλατέ μου ταχυδρομικά, με αντικαταβολή, τα παρακάτω μοντέλα, με έκπτωση 10%:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΔΟΣ: ____________ ΑΡΙΘΜ: ΠΟΛΗ:

TAX. ΚΩΔ: ΤΗΛ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΗΛΙΚΙΑ: D18 - 25, D25 - 35, D 35 - 45, D45 - 55, D 55 και άνω ΥΠΟΓΡΑΦΗ: _____ ____________________
Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέφετε το /τα  προϊόν/-τα που αγοράσατε σε 15 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής, στην περίπτωση που 

αλλάζετε γνώμη για οποιονδήηοτε λόγο, και εμείς  θα σας επιστρέφουμε τα χρήματά σας. Επιβαρύνεστε με τα έξοδα επιστροφής, ενώ τα έξοδα αποστολής δεν εηιστρέφονται.
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ 18%

Maglite Μ2Α
Mini Φακός

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

■  ΚΩΔ.:Μ 2A01C.
Τιμή: από 940(Γ8.190

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



Μόνιμες

Η αλληλογραφία μας

□
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΙΟΙΑΗΗΚΗ

- Ο Αντιδήμαρχο5 rotv Δήμου Αλεξανδρούπολη$ κ. Γιώργος Θω- 
μαι'δκ)5, σε συγχαρητήρια επιστολή ίο υ  που απευθύνει npos 
την Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, αναφέρει: "Με 
την παρούσα επιστολή μου, 9α ήθελα να oas συγχαρώ για 
εην εξάρθρωση oris 22 Μαρτίου, ιου ελληνοτουρκικού κυ
κλώματος δ ια κ ίν η σ ή  ναρκω τικώ ν που δρούσε στην περιοχή 
pas, από tous ά νδ ρ εί rrjs Αστυνομική ϊ Δ ιεύ θ υ νσ ή  Αλεξαν- 
6ounoAr)s ( Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών). Η επ ιευχία oas προσ
λαμβάνει εεράσπε$ διαστάσεΐ5, αν αναλογιστούμε tis επι- 
π τώ σεκ που θα είχε ιδιαίτερα στους νέους, η διάθεση της 
συγκεκριμένης ποσότητας. Θεωρώ ότι με το πλήγμα που δώ- 
σατε στους εμπόρους ναρκωτικών, ενισχύεται to  κλίμα α
σφαλείας που δ ιακατέχει τους πολίτες της Αλεξανδοΰπολης, 
ενώ ταυτόχρονα απομακρύνετε και tous επίδοξους που απο
βλέπουν στο μέλλον να δράσουν ανάλογα. Θερμά συγχα
ρητήρια".

Κ Ι  Η Διευθύντρια και to  Εκπαιδευτικό Προσωπικό του 4 ου Δη- 
μοτικού Σχολείου Μεγάρων, σε ευχαριστήρια επιστολή τους 
προς to  Διοικητή tou  Τμήματος Τροχαίας Μεγάρων αναφέρουν: 
"Κύριε Διοικητά, θέλουμε να εκφράσουμε tis ευχαρ ισ τία  μας 
προς την υπηρεσία oas για εη σημαντική βοήθεια που μας προ- 
σφέρατε επιβλέποvtas και προστατεύοντα$ tous μαθητές μας 
καθημερινά σε διασταύρωση κοντά στο σχολείο μας. Αυτό γ ίνε
ται, dnuis και εσείς άλλωστε γνωρίζετε, τόσο κατά την άφιξη 
τους όσο και μετά to  τέλος ίω ν  μαθημάτων. Ευχόμαστε πάντα 
καλή συνεργασία."

Κ ο κ .  NiKdAaos AiaAuvds, ευχαρ ισ τε ί θερμότατα και συγχαίρει 
tov  Ανθυπαστυνόμο κ. Δημήτρη Παπαθανασίου που υπ ηρετεί 
στο Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου, για  όλες tis προσπάθειες 
που κατέβαλε πέρα από το καθήκον του, που είχαν ως απο
τέλεσμα τη διάσωση τη$ μητέρα$ του Αικατερίνη5 Γκαβέα, α
πό πυρκαγιά μέσα στο σπίτι τη$ και από βέβαιο θάνατο μετά 
από εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί.

Κ  Η συνάδελφό5 μας π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη που έχασε 
πρόσφατα τον πατέρα τη$, ευχαριστεί θερμά όλο το προσω
πικό τη5 Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας και ιδ ια ίτερα  τον Αρ- 
χ/κα Ηλία Καρυδάκη, για  την προσφορά αίματος, γεγονός που 
έδωσε στον πατέρα τη$ μια μικρή παράταση ζωής. Για τον 
ίδιο λόγο ευχαριστεί θερμά και το Τμήμα αιμοδοσίας του Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης.

" X P l C T O C  X N 6 C T H ”

Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" ευχαριστεί θερμά 
tous avayvcOaces rr)s 

για tis eyK<5p6ies Ανασtriages Euxds 
που trjs απηύθυναν και 

ΕΥΧΕΤΑΙ
To (pus ut)s Avaatdaeus ίου Κυρίου μαΞ 

να χαρίσει σε oAous pas 
ΧΑΡΑ, ΑΓΑΠΗ, και ΕΛΠΙΔΑ.

Κ  Το διδακτικό προσωπικό του 2ου 12 /θέσ ιου  Δημοτικού σχο
λε ίο υ  Αταλάντης "Η Μ ακεδονία", εκφ ρ ά ζε ι τα συγχαρητήριά 
του στο Δ ιο ικητή  και όλο το προσω πικό του Αστυνομικού 
Τμήματος Αταλάντης για τον πρόσφατο εντοπισμό, σύλληψη 
και εξάρθρωση κυκλωμάτων παράνομη$ διακίνηση$ ναρκω
τικών στην πόλη tous.

Κ ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου κ. Μανόλη$ 
Γλυνό5, εκφ ρ ά ζε ι τα συγχαρητήρια όλου ιο υ  Δημοτικού Συμ
βουλίου npos το Προσωπικό n]s Αστυνομικής ΔιεύθυνσηςΔω- 
δεκανήσου, για  τη πρόσφατη μεγάλη επ ιτυχ ία  που σ ημείω 
σαν στη σύλληψη σπείρας αλλοδαπών δ ιαρρηκτώ ν και κα
κοποιών.

0  Ο npdo6pos τη$ Κοινότητα$ Πορταριάς του Νομού Μαγνησίας 
κ. Βασίλης Κοντορίζος, εκφ ρ ά ζε ι τα θερμά του συγχαρητήρια 
στο Διοικητή και όλο το προσωπικό του Αστυνομικού Σταθμού 
Πορταριάς, γ ια  tis dvtovos και συνεχεία  προσπάθειές tous 
που ε ίχα ν  σαν αποτέλεσμα να απαλλάξουν την περιοχή από 
Αλβανούς λαθρομετανάστες, γεγονός που εκ θίασε ιδιαίτερα 
και ο toniKds unos. /

IS! Η κα Μ αρίνα Μαυρομάτη k0toikos Βύρωνα Αττικήν σρ ευχα
ριστήρια επιστολή τη$ npos την Ελληνική Αστυνομία, αναφέ
ρει μεταξύ άλλων: "Με όλο αυτόν τον θόρυβο που γίνεται 
αυτές tis  μέρε$ από τα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης σχετικά 
με τους "κακούς" αστυνομικούς, αισθάνθηκα την ανάγκη να 
ευχαριστίσω  δημόσια τους καλούς αστυνομικούς που υπηρε
τούν στο Σώμα και που ε ίνα ι πολύ περισσότεροι αριθμητικά 
από tous "κακού$", που αναπόφεκτα υπάρχουν σε όλα τα ε
παγγέλματα, ακόμη και σε αυτά που θεω ρούνται Λειτούργη
μα. Ετσι λοιπόν θέλω  να ευχαριστήσω θερμά τους άντρες του 
περιπολικού με αριθμό ΕΑ 15284 που ανήκει στην αστυνο
μική δύναμη τη5 Τροχαίας Κερατέας, και που ήταν υπηρεσία 
a tis  26/2/1996 και ώρα 8.00 μ.μ. περίπου. Ηταν Καθαρά Δευ
τέρα και βρισκόμαστε καθ' οδόν npos Αθήνα, 3 με 4 χ ιλιό
μετρα περίπου μετά τα Καλύβια. Σε μια ερημική και σκοτεινή 
τοποθεσία π έφ τε ι το αυτοκίνητό μα5 σε μια λακούβα του 
δρόμου και κόβονται τα δύο λάστιχα (μπρος-πίσω)".Η  κα 
Μαυρομάτη αφού μας αφηγείται αρκετά την ταλαιπωρία τη$, 
αναφέρετα ι στη συνέχεια, στο προαναφερόμενο περιπολι
κό, οι dv6pos του οποίου, ενώ  ε ίχα ν  σχολάσει και πήγαιναν 
να παραδώσουν, έσπευσαν αμέσως σε βοήθεια  d ivovtas έ
τσι ένα τέλθ5 στην περιπέτειά tous. Και κ λ ε ίν ε ι την επιστολή 
τη$ αναφέροντας: "Για άλλη μια φορά tous ευχαριστούμε ο
λόψυχα εγώ και η ο ικογένειά  μου".

Κ ο  κ. Δ. Αεκάτη$, raroiKOs Καρλοβασίου Σάμου, ευχαριστεί 
θερμά όλο το προσωπικό τη$ Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου 
για tis συντονισμένεί ενέργεids tous που είχαν cus αποτέλε
σμα να βρεθεί αμέσως το αυτοκίνητό του και να συλληφθεί 
ο δράστης της κλοπή$. □

Επιμέλεια: Π.Υ. reciipyios Χονδροματίδης
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Μόνιμες Στήλες

Για ns
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Είναι και οι έ ρ ευ ν ες  του άρθρου 
257 του Κ.Π. Δ ικονομίας - Αντωνυμία.

2. Το μέρος του πλοίου που βρίσκε
ται κάτω από την επ ιφάνεια  της θά
λασσας - Αναγκαία συνέπεια του “αι
τίου".

3. Καθαρά, τελε ιω μένα  - Δραματική 
μορφή της μυθολογίας μας που έδω 
σε το ό νομ ά  της σ ε γνω σ τό  μας ... 
σύμπλεγμα.

4. Τον βρίσκουμε σε πλεούμενα και 
αεροπ λάνα - Απορρυπαντικό - Μου
σική νότα.

5. Μέρος της Ρωσίας - Τά κάνε ό λ α ...
6. Βρίσκονται συχνά οι απείθαρχοι 

στρατιώ τες υ π ό ...
7. Μ έλη ομάδων της γαλλικής αντί

στασης κατά το Β' παγκ. πόλεμο (με 
άρθρο) - Δυτ. παράλια της Μ. Ασίας.

8. Χ ρησ ιμοπ ο ιε ίτα ι και από τη ΔΕΗ 
(α ν τ ισ τρ .)  - Π άντα  μας ε ίν α ι α ν τ ι
παθής.

9. ... Ε δουόρδος (1864 - 1908). Αγ
γλος αντιπρόσωπος στην επιτροπή 
Δ ιε θ ν ο ύ ς  Ο ικ ο ν ο μ ικ ο ύ  Ε λέγχ ο υ  
(1897) στη χώρα μας - Λ έγετα ι έτσ ι 
και η ηφαιστειακή τέφρα (με άρθρο).

ελευθερεε
10, Προέρχονται από ζώα, μα δηλώ

νουν και κατηγορία ανθρώπων - Κά
νει τα μαχαίρια κοφτερό.

11, "Υμείς εσ τέ το ... της γης”, φράση 
του Ιησού - Πόλη του φωτός.

12. Τα 3/5 του ποσού - Μόριο πυρα
κτωμένης ύλης που εκσφεντονίζεται 
απ' τη φωτιά (α ιτ.) - Εικοστός πρώτος.

13. Ο ρεινή χώρα της Μ. Ασίας που 
έδω σ ε το όνομά  της σε δυνασ τε ία  
βυζαντινών αυτοκρατόρων - Ανδρικό 
υποκοριστικό.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Δ ιακρίνετα ι σε άμεσο και απλό - 

Αφραγκος.
2. Προσφέρω κάτι θετικό - Δηλητη

ριώδης.
3.... Ερρίκος (1869 - 1954), ένας από 

τους μεγάλους Γάλλους ζωγράφους 
- Κοντινά στο αλφάβητο - φαγητό.

4. Εχει και την έννοια  του εντάξει (α- 
ντιστρ.) - Ακολουθεί συνήθως την τε 
λεία  (γενική).

5. Αρθρο - "Πριν ... φωνήσει τρ ις" - 
Κοντινό σύμφωνα.

6. Αιγυπτιακή θεότητα - Σύμφωνο.
7. Συμπλεκτικός σύνδεσμος - Μου
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11 © © ©

12 © ©

13 ©

σική νότα - Αρχαία ονομασία της Πε- 
λοποννήσου (με άρθρο).

8 . "... διαφορά", γνώρισμα που χρη
σιμεύει σα βάση για τη μόρφωση της 
έννοιας του ε ίδους - Μόριο, δηλωτι
κό του μελλοντικού (αντιστρ.).

9. Εκτιμώ στη δημοτική  - 1/40 του 
τουρκικού γροσιού.

10. Βρίσκονται στον Εύριπο - Χερσό
νησος της Ν.Α. Ασίας.

11. Ο μάδα  α σ φ ά λε ια ς  σ τρ α το π έ
δου  (α ντισ τρ .) - Α ρ χα ίο ς  έλ λ η ν α ς  
ποιητής, Εργα του η “Θ εογονία" και το 
"Εργα και ημέραι".

12. Δ εν  τα έ δ ε σ α ν  (α ντισ τρ .) - Υ
πάρχει και τέτο ια  στοά.

13. Εναρθρο ανδρ ικό  όνομα (αντι- 
στρ.) - Εχει το ίδιο μήκος (αντιστρ.) - 
Προτρέπει.

ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ

Ενας φοιτητής λέει στο φίλο του:
- Αστα τι έπαθα! Εγραψα στους δικούς 

μου να μου στείλουν χρήματα για ν' αγο
ράσω εγκυκλοπαίδεια.

- Και λοιπόν; Πού είναι η στενοχώρια;
- Μου έστειλαν την εγκυκλοπαίδεια!

Ο σύζυγος μόλις γυρίζει στο σπίτι από 
τη δουλειά  του, πέφτει αποκαμωμένος 
σε μια πολυθρόνα και λέε ι:

- Γυναίκα είμαι κυριολεκτικά μισοπεθα
μένος.

Και η γυναίκα του:
- Ο λες  τις δ ο υ λ ε ιέ ς  μ ισ ές  τις κάνεις  

εσύ!

ΛΥΣΗ
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Μόνιμες Στήλες

αλαιότερη Νομοθεσία: Ο 
παλαιότερος 6ικασπκό5 

κώδικας που σώζεται ακόμα, ε ί
ναι αυτός του βασιλιά Ουρ - Χα- 
μ ίν  της Γ  δυναστείας Ουρ r^s 
Μεσοποταμίας που χρονολογεί
ται από το 2.250 π.Χ.

εγαλύτερη σε διάρκεια  
δ ίκη : Η μεγαλύτερη σε 

διάρκεια δίκη στα δικαστικά χρο
νικά ε ίνα ι η υπόθεση κέμνερ ε
ναντίον τη$ ετα ιρ ίας  Μονσάντο 
που άρχισε στις 6 Φεβρουαρίου 
του 1984. Η δίκη που έγινε στην 
αίθουσα δικαστηρίου της επαρ- 
xfas Σαιν Κλερ, στο Μπέλβιλ, I- 
λινόις, ΗΠΑ, με πρόεδρο τον πε- 
ριοδεύοντα δικαστή Ρίτσαρντ Π. 
Γκόλντερχες, τελε ίω σ ε otis 26 
Αυγούστου του 1987 ύστερα από 
657 ημέρες και τη σύσκεψη των 
ενό ρ κω ν  που κρ ά τη σ ε δύο 
μήνες. Η ετυμηγορία βγήκε otis 
22 Οκτωβρίου όταν οι μηνυτές ε
ξασφάλισαν ποσά ονομαστικής 
αξίας 1 εκατομμυρίου για αποζη
μ ιώ σ ε ι φθορών και 16.250.000 
δολαρίων για κολάσιμες ζημιές 
σε μια υπόθεση που αφορούσε 
τη διαρροή τοξικών ουσιών στο 
Στέρτζον, του Ιλινόις, ΗΠΑ, το 
1979.

ο μεγαλύτερο ποσό εγ
γύησης προσωρινής απο- 

φυλάκιση5: Το παγκόσμιο ρεκόρ 
ποσού εγγύησης προσωρινής α- 
ποφυλάκισης ορίστηκε στα 100 
δισεκατομμύρια δολάρια από το 
δικαστή Ντέιβ Τόμπιν στο δικα
στήριο του Ντέιντ Κάουντι, Φλό- 
ριντα, ΗΠΑ, στην περίπτωση των 
Τ ζέφ ρεϊ Μαρς, Χουάν Μερκάντο, 
Γιολάντα και Αλβιν Κάρνιτς, στις 
16.10.1989. Η κατηγορία ήταν έ
νοπλη ληστεία.

πιο μεγάλη σε διάρκεια 
έρευνα : Η μεγαλύτερη 

σε διάρκεια και πιο πολυέξοδη 
δημόσια έρευνα  ε ίν α ι ε κ ε ίν η  
που έγ ινε για το σχεδιαζόμενο 
πυρηνικό σταθμό Σάιζγουελ Μπι,

προϋπολογισμού 1.200 εκατομ
μυρ ίω ν λιρών Αγγλίας στο Σά- 
φοκ, Αγγλία, από τον Σερ Φρανκ 
Λέιφιλντ. Η έρευνα άρχισε στις 
11 Ιανουαρίου του 1983 και τε
λείω σε ύστερα από 349 ημέρες 
ακροάσεων, στις 7 Μαρτίου του 
1985 στο Σνέιπ Μόλτινγκς του 
Αλντεμπορο. Το κόστος σε δημό
σια κεφάλα ια  ήταν 20 εκατομ
μύρια λίρες Αγγλίας και η οκτά
τομη αναφορά που περιλάμβανε
3.000 σελίδες ζύγιζε 13,6 χλγ. 
και στοίχιζε 30 λίρες.

δ ίκη με το μεγαλύτερο 
ακροατήριο: Η μεγαλύτε

ρη προσέλευση κοινού σε δίκη 
ήταν εκ ε ίν η  που σημειώ θηκε 
στη δίκη του ταγματάρχη Tzizas 
Σόσα Μπλάνκο, 51 χρόνων, που 
κατηγορείτο για 108 φόνους, κά
ποια στιγμή, στη διάρκεια της δ ί
κης που κράτησε 12 1/2 ώρες 
(5.30 π.μ. μέχρι τις 6 μ.μ., 22-23 
lav. 1959) π α ρ ευ ρ ίσ κο ντα ν
17.000 άτομα στο Παλέ ντε Σπορτ 
της Αβάνας στην Κούβα. Ο 
Μπλάνκο εκτελέστηκε στις 18 
Φεβρουαρίου του 1959.

υσφήμηση και συκοφα
ντία: Στις 20.5.1991 το δι

καστήριο της πόλης Ονάκο, στο 
Τέξας, έκανε δεκτή αγωγή απο
ζη μ ίω σ η ς , 58.000.000 δολα
ρίων, του πρώην εισαγγελέα Βικ 
Φ ήζελ. Η αγωγή ε ίχ ε  εγερ θε ί 
κατά του τοπικού Τηλεοπτικού 
σταθμού του Τέξας, ο οποίος, το 
1985, ε ί χ ε  δ υ σ φ η μ ίσ ε ι τον 
Φήζελ, με αποτέλεσμα να κατα
στραφεί η καριέρα του.

μεγαλύτερη αποζημίω
ση που δόθηκε για άδικη 

φυλάκιση: Ο Ρόμπερτ Μακ Λόλιν, 
29 χρόνων, πήρε, το 1990 το πο
σό των 1.935.000 δολαρίων σαν 
αποζημίωση για άδικη φυλάκι
ση. Το 1979 ε ίχ ε  καταδικαστεί σε 
φυλάκιση 15 ετών για φόνο. Α
φού πέρασε τα 6 στη φυλακή, ο 
θετός πατέρας μπόρεσε να απο

δείξε ι ότι ουδεμία σχέση ε ίχ ε  με 
το φόνο για τον οποίο ε ίχε  κα
ταδικαστεί.

μεγαλύτερη αγωγή: Το 
μεγαλύτερο  ποσό που 

ζητήθηκε ποτέ σαν αποζημίωση 
είνα ι 675.000.000.000.000 δολά
ρια (ισοδυναμούσε τότε με 10 
φορές τον εθνικό πλούτο των Η
ΠΑ) σε μια αγωγή που κατατέθη
κε από τον κύριο Γουόλτον Μπά- 
ντερ στο αμερικανικό π ερ ιφ ε
ρειακό δικαστήριο της πόλης της 
Νέας Υόρκης, ΗΠΑ, στις 14 Απρι
λίου του 1971 εναντίον της Τζέ- 
νεραλ Μότορς και άλλων, για τη 
ρύπανση 50 πολιτειών.

ο μεγαλύτερο αντικείμενο 
που κλάπηκε ποτέ: στις 5 

Ιουνίου 1966, μια νύχτα χωρίς 
φεγγάρι και με παλίρροια, οπλι
σμένος μόνο με ένα κοφ τερό 
τσεκούρι, ο Ν. Ουίλιαμ Κένεντι,έ
κοψε τα σχοινιά πρόσθεσης του 
ατμόπλοιου "Ο ριεντ Τρέϊντερ", 
10.639 κόρων, της εταιρείας Στιλ 
Φάκτορς, που ήταν αραγμένο 
στο Γουλφς κόουβ του Καναδά. 
Το πλοίο ακυβέρνητο παρασμρ- 
θηκε προς ένα ρυμουλκό που 
περίμενε με αναμένες μηχανές 
και ξαναβρέθηκε στην Ισπανία!

ιαθήκες: Η συντομότερη 
έγκυρη διαθήκη στον κό

σμο ε ίν α ι "Vse zene", τσέχικη 
φράση που σημαίνει: "Ολα στη 
συζυγό μου", και γράφτηκε στις 
19 Ιανουαρίου του 1967 από τον 
Χερ Καρλ Τάους από το Λάκγεν, 
Εσεν, Γερμανία. Η συντομότερη 
διαθήκη, που αμφ ισβητήθηκε 
αλλά τελικά έγινε αποδεκτή σαν 
νόμιμη σύμφωνα με τον αγγλικό 
νόμο ήταν η υπόθεση Θορν ενα
ντίον Ντίκενς το 1906. Την απο
τελούσαν τρεις λέξεις: "Ολα για 
τη μητέρα" στην οποία η "μητέ
ρα" δεν ήταν η μητέρα του αλλά 
η σύζυγός του. Η μ ικρ ό τερ η  
διαθήκη που φυλάγεται από τον 
αρχειοφύλακα ε ίνα ι μια στρογ

γυλή πλακέτα ταυτότητας που έ
χει διάμετρο 3,8 εκ. και ανήκε 
στον Α.Μπ.Ουίλιαμ Σκίνερ που 
σκοτώθηκε πάνω στο πλοίο του 
Βασιλικού Ναυτικού της Μεγάλης 
Βρετανίας "Ιντφάτιγκελ" το 1916. 
Είχε σκαλισμένες πάνω του 40 
λέξεις στις οποίες περιλαμβάνο
νταν οι υπ ογραφ ές δύο μαρ
τύρων και επικυρώθηκε στις 24 
Ιουνίου του 1922. Η μεγαλύτερη 
διαθήκη ήταν εκείνη  της κυρίας 
Φ ρ εντερ ίκα  Εβελιν Στίλγουελ 
Κουκ που επικυρώθηκε στο Σό- 
μερσετ χάους του Λονδίνου, Αγ
γλία, στις 2 Νοεμβρίου του 1925. 
Την αποτελούσαν τέσσερις δεμέ
νοι τόμοι που περιείχαν  95.940 
λέξεις και αφορούσαν ιδιοκτησία 
100.000 δολαρίων.

μεγαλύτερη ανακάλυψη 
ναρκω τικώ ν. Στις 28.9. 

89, η αστυνομία του Λος Αντζε
λες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, ανακάλυ
ψε σε μια αποθήκη 20 τόνους κο
καΐνης αξίας 7 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων. Η πιο μεγάλη ποσότη
τα ήταν 2.903.000 χ.λ.γ. κολομ- 
β ια νή ς  μα ρ ιχου ά να ς κατά τη 
διάρκεια της 14μηνης "Επιχείρη
σης Τίμπουρον" που ολοκληρώ
θηκε από την DEA με τη σύλληψη 
495 ανθρώπων και την κατάσχε
ση 95 σκαφών, όπως ανακοινώ
θηκε στις 5 Φ εβρουαρ ίου  του 
1982.

μεγαλύτερη παραχάρα
ξη χα ρ τονομ ισ μ άτω ν 

ήταν η πλαστογραφική επιχείρη
ση της κυβέρνησης του Γερμανι
κού Τρίτου Ράιχ, που ε ίχ ε  την 
κωδική ονομασία "Μπέρνχαρντ" 
και οργανώθηκε από τον Στουρ- 
μπανφύρερ των Es Es, Αλφερντ 
Νάουτζιοκς, του τεχνικού τμήμα
τος της γερμανικής μυστικής υπη
ρεσίας AMT v if  στο Βερολίνο το 
1940-1. Εξέδωσε πλαστά χαρτο
νομίσματα των 5 λιρών, που η 
συνολική τους αξία  έφ τανε τις 
150.000.000 λίρες Αγγλίας. □
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__________________________ Ελληνική Λογοτεχνία__________________________

Η Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η  Φ Υ Σ Ι Ο Γ Ν Ω Μ Ι Α  
Τ Ο Υ  Τ Α Κ Η  Π Α Π Α Τ Σ Ω Ν Η

του Αστυνόμου Α ' Βασιλείου Τσαγκάρη*

Ισως όχι τόσο πλατειό γνω στός, μα το ίδιο αναλυτικός, περιγραφικός, συναισθηματικός, μεταφυσικός, 
αλλά συνάμα και απέραντα θρησκευόμενος όπως η πλειοψηφία των νεοελλήνων λογοτεχνώ ν και ποιητών.

0  Παναγιώτης (Τάκης) Παπατσώνης 11895 - 19701 ήταν ανώτατος 

κρατικός λειτουργός του Υπουργείου Οικονομικών και σύμβουλος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε συνέδρια του Ε

ξωτερικού, όπου καταύγαζε με την γλωσσομάθεια, την σεμνότητα και 

την βαθειό του πνευματικότητα, αποσπώντας ευμενέστατα σχόλια.

Παράλληλα με τα σοβαρό επιστημονικό του καθήκοντα και τις μετα

φραστικές του ενασχολήσεις {μετέφρασε αποσπάσματα των μεγά

λων ποιητών Εζρα Πάευντ, Προύστ, Καμύ, Τζέιμς Τζους, Ρίλκε (Ελε- 

γείες), καθώς και την "Ερημη Χώρα” (The wasted Land) ενός εκ των με- 
γαλυτέρων ποιητών του κόσμου, του Αγγλου Τ. Σ. Ελλιοτ}, ο εκλεκτός 
αυτός διανοητής έχει εκδόσει τρεις ποιητικές συλλογές: "Εκλογή Α " 

(19341, "Εκλογή Β'” 119421 και Ursa Minor 119941.

Συγχρόνως, ο Παπατσώνης ασχολήθηκε με την δοκιμιογραφία, με 

την συγγραφή ταξειδιωτικών εντυπώσεων και μετέφρασε μεταξύ άλ

λων ποιήματα του Friedrich Holderlin και το θεατρικό έργο του Πωλ 

Κλωντέλ "Ο κλήρος του μεσημεριού".
Η ποιητική δημιουργία τουΤόκη Παπατσώνη είναι απόσταγμα γνώσης, 

φιλοσοφίας, αισθητικής λεπτότητας και θρησκευτικής μεταφυσικής. 

Αρχικά θεωρήθηκε ότι, η ποίησή του περιείχε ρωμαιοκαθολικό στοι
χεία, αλλά πιθανόν αυτή η βεβιασμένη εκτίμηση κριτικών της εποχής 

του να οφείλεται στην εμφανή κατά την πρώτη περίοδο της ποίησής 

του (1920 - 19301 ν'αποδόσει ανάμικτα ότι μπορούσε απ'την λατρεία 
των δύο παράλληλων χριστιανικών κόσμων (ρωμαιοκαθολικισμού κι 

ορθοδοξίαςΙ, τους οποίους θεωρούσε ομόρροπους.

Το πολύ σημαντικό που καθορίζει τεχνοτροπικό την ποίησή του, είναι 
η εισαγωγή του ελεύθερου στίχου, κάτι που αργότερα στους Σεφέρη, 
Ελύτη, Εγγονόπουλο, Αναγνωστόκη, Καρούζο κ. ά. γενικεύεται σαν ανα

πόσπαστο στοιχείο της τεχνοτροπίας τους.

Η ποίηση του Τάκη Παπατσώνη, αισθητικό, αποτελεί στην ουσία της 
μια αυτοσυγκεντρωμένη, λυρική και προσωπική έκφραση που αντικα

τοπτρίζει τον εσωτερικό κόσμο του ποιητή, ο οποίος δρα σαν αναχω- 
ρητής διάχυτος είναι ο εναργής πόθος του για συνομιλία με το σύμπαν, 

το άπειρο, τον ζώντα Θεό. Θεωρούμε αυτόν, τον αισθητικό του λυρι

σμό σαν αποτέλεσμα της πνευματικής συναναστροφής του με τους 

Πασκάλ, Κίρκεγκααρντ, Μπερντιόγιεφ, Σέστωφ κ. ό.

Παρ'όλες τις νοσταλγικές πινελιές που πλαισιώνουν την ανθρώπινη 

ανάγκη για επικοινωνία και τις αναφορές στα διάφορα φυσικό στοι

χεία, βασικός πυρήνας της απόλυτα προσωπικής ποιητικής φυσιγνω- 

μίας του Τάκη Παπατσώνη είναι η αναφορά του ανθρώπου προς τα ά

νω. Για την γενικώτερη του συμβολή στην πνευματική ζωή της χώρας 
μας, η Ακαδημία Αθηνών το 1968 επάξια τον εξέλεξε  μέλος της.

ΒΡΑΔΥΝΟΙΑ
Περαστικό από δω σμήνος πουλιά

μας φέραν μήνυμα βορινό, και τους κωφεύσαμε.
Στην τέφρα τους τα Ορτύκια αντιφέγγιζαν Παγετώνες,

και όχι μονάχα τους κωφεύσαμε, μα και τους στήσαμεν ενέδρα

και τους ρίξαμε σκάγια και φωτιές, για να τα φάμε.

Και ποιοι; Εμείς, που περιμέναμε

σαν και τι το βορινό μήνυμα,

τυφλωθήκαμε, και δίχως να σκεφθούμε που μας ήρθε,

του ρίξαμε φωτιές, το λαβώσαμε, τ'αποδιώξαμε.

Περαστικό ήτανε το σμήνος, δεν σου λέω,

μα ούτε την κούρασή του, τον αφανισμό του

δεν αγαπήσαμε, δεν σεβαστήκαμε και μια και λείψαν,

μας ήρθε τώρα η συμπόνεση και βάρος της ψυχής
για την άχαρη πράξη, για τη φαύλην επίθεση,

και ιδού μας, απομείναμε οι ανεπιτήδειοι,
οι βραδυκίνητοι στο νού των εμφανίσεων,
έρημοι, δίχως μήνυμα βορινό,

με τα συνηθισμένα μας τα "mea culpa"
και τις ανώφελες αιτιάσεις του εαυτού μας.

(Από την "Εκλογή Α '", έκδοση Ικαρος I

* Ο Αστυνόμος Α ' Βασίλειος Τσαγκάρης είναι Πτυχιούχος της Φιλοσο 
φΐκής Σχολής Αθηνών.
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ΣΥΜ Π Λ Η Ρ Ω ΣΤΕ  ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜ ΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
(Παράκληση yia την αποστολή μέχρι 14 Ιουνίου 1996)

Α' Στοιχεία του προτείνοντος*:.........................................................................................................................
Ηλικία: Εως 25 Ο 26 - 30 Π 31 - 35 Π 35 και άνω Π
Γραμματικές γνώσεις: Λυκείου Π ΤΕΙ □  ΑΕΙ Π Σχολή Αξιωματικών □

Β' Πώς θα θέλατε τα περιοδικό μας;
Αυστηρά επαγγελματικό βήμα □  Οπως είναι σήμερα □  Ποικίλης ύλης □

Γ Ποιά θέματα προτιμάτε; (Μη συμπληρώσετε περισσότερα από 10]

Νομικά Π Παρουσίαση Υπηρεσιών □
Εγκληματολογικά Π Παρουσίαση συναδέλφων □
Επιστημονικής Αστυνομίας π Υπηρεσιακά νέα □
Ιατροδικαστικά □ Συνδικαλιστικά Π
Αστυνομίας τάξης □ Επικαιρότητες □
Τροχαίας □ Γεγονότα και συμβάντα □
Αγορανομίας □ Φιλοσοφικά □
Προστασία περιβάλλοντος π Κοινωνιολογικά □
Ασφαλείας γενικά □ Λαογραφικά □
Ναρκωτικών □ θρησκευτικά Π
Οργανωμένου εγκλήματος □ Πνευματικής Λογοτεχνικής κίνησης □
Διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας □ Ταξιδιωτικά □
Παρουσίαση Ξένων Αστυνομιών □ Παιδαγωγικά □
Αστυνομικής πρακτικής □ θέματα για την νεολαία □
Αστυνομικής τεχνολογίας □ Αθλητικά θέματα □

Δ' Πώς προτιμάτε την παρουσίαση των επικαιροτήτων;
Καθόλου □  Οπως είναι σήμερα □  Περισσότερο λεπτομερή Π Βραχύλογη (φωτορεπορτάζ] □  

Ε' Πώς προτιμάτε την παρουσίαση επιτυχιών των Υπηρεσιών μας;
Ολων γενικά □Οπως και σήμερα ΠΤων σημαντικότερων με παράλληλη ανάλυση των μεθόδων εξιχνίασης □  

ΣΤ' Πώς θα θέλατε τη σχεδίαση του περιοδικού;
Οπως σήμερα □  Πιο κλασική □  Πιο ελεύθερη □  Περισσότερα λευκά □
Φωτογραφίες: Περισσότερες □  Λιγότερες □  Οπως σήμερα □
Κείμενα: Ολα μικρά □  Τα σοβαρότερα μεγαλύτερα □  Οπως σήμερα □
Γράμματα: Μικρότερα □  Μεγαλύτερα □  Οπως σήμερα □

Ζ' Λοιπές παρατηρήσεις:......................................................................................................................................

* Ονοματεπώ νυμο και βαθμός (εφ όσον επιθυμείτε]



Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Η
Μ Η Ν Ι Α Ι Ο  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο  Τ Ο Υ  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ  Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ  Τ Α Ξ Η Σ  
Ήρας 2Α( 111 47, Γαλάτσι

Διευθυντής: Αστ/μος Α' Χρηστός Μακρής, Αρχισυντάκτης: Αστ/μος Β' Γεώργιος Μπούρχας, Βοηθ. Αρχισυντάκτη: Ανθ/μος Κων/νος Καραγιάννης, Σύνταξη: 

Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας, Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου, Αρχ/κας Κων/νος Κούρος, ΠΎ. Γεώργιος Χονδροματίδης, Γραμματεία: Υπαστ/μος Α' Κων/νος Δανούσης 

Π.Υ. Μαρία Κωνσταντοπούλου, ΠΎ. Αικατερίνη Λιέρου, Π.Υ. Μαρία Μπρακούλια, Π.Υ. Κων/νος Πλευριτάκης, Διαχείριση: Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη, Διεκπεραίωση: 

Αστ/κας Γ. Κληροδέτης, Π.Υ. Γ. Βόλης, Π.Υ. Φ. Μακροζαχάπουλος, Φωτογραφίες: Αρχ/κας Μιχ. Ραφτόπουλος, Αστ/κας Αθαν. Καλούδης, Αστ/κας Ευάγγ. Παπατσίμπας 

Τηλέφωνα: Διευθυντής: 2137.362, Αρχισυντάκτης: 2137.361, Συντάκτες: 2137.365 - 2137.366, Γραμματεία: 2137.364, Διαχείριση - Διεκπεραίωση: 2137.367.

Φιλμς -  Μοντάζ -  Εκτύπωση -  Βιβλιοδεσία: ΠΗΓΑΣΟΣ  ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΚΤΥΠΩΤΙ ΚΗ Α.Ε. ,  Μπενάκη & Αγ. Νεκταρίου - Χ α λ ά ν δ ρ ι .

Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" δέχεται για δημοσίευση άρθρα, μελέτες και επισημάνσεις που είναι πρωτότυπες, προέρχονται από 
μετάφραση ή αποτελούν διασκευή πάνω σε θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα την Αστυνομία και την Κοινωνία μας 
γενικότερα. Οι υποβαλλόμενες συνεργασίες, που δεν πρέπει να ξεπερνούν τις οκτώ δακτυλογραφημένες σελίδες, συνοδεύονται 
από ανάλογο φωτογραφικό υλικό και υπογράφονται από το συγγραφέα, ο οποίος έχει και την ευθύνη για το περιεχόμενο. 
Επισημαίνεται ότι -εφόσον υπάρχει δυνατότητα- 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.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ

Για την καταχώριση διαφημίσεων διατίθενται τα εσώφυλλα του εξωφύλλου, εσωτερικές τετράχρωμες και ασπρόμαυρες σελίδες. 
Ο ωφέλιμος χώρος κάθε σελίδας είναι: 25,6 X 18 cm. Οι τιμές των διαφημίσεων έχουν καθορισθεί ως εξής:
1 ο εσώφυλλο εξωφύλλου: 200.000 δρχ., 2ο εσώφυλλο εξωφύλλου: 1 80.000 δρχ.
Ολοσέλιδη τετράχρωμη: 1 50.000 δρχ., ασπρόμαυρη: 1 00.000 δρχ.
1 /2 σελίδας τετράχρωμης: 80.000 δρχ., ασπρόμαυρης: 50.000 δρχ.
1 /4 σελίδας τετράχρωμης: 50.000 δρχ., ασπρόμαυρης: 30.000 δρχ.
Για όσους παραγγείλουν τρεις συνεχείς καταχωρίσεις μιας διαφήμισης γίνεται έκπτωση 1 0 % , έξι συνεχείς καταχωρίσεις 15% 

και για δώδεκα συνεχείς καταχωρίσεις 20%.  Οι τιμές διαφημίσεων, μετά τον υπολογισμό των τυχόν εκπτώσεων, επιβαρύνονται 
με αγγελιόσημο 20% και ΦΠΑ 18%, ο οποίος υπολογίζεται επί της τιμής προσαυξημένης κατά το ποσοστό του αγγελιοσήμου.
Οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να μας παραδίδουν τις αναπαραγωγές ίφιλμς) ή τις μακέτες των διαφημίσεών τους. Στην τελευταία

περίπτωση οι διαχωρισμοί - αναπαραγωγές βαρύνουν το διαφημιζόμενο.
»

Οι υπό καταχώριση διαφημίσεις προεγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του περιοδικού. Μετά την προέγκριση καταρτίζεται 
συμφωνητικό (έντυπο καταχώρισης διαφήμισης) με το διαφημιζόμενο, στο οποίο καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες, ο αριθμός 
των καταχωρίσεων, η θέση, η διάσταση, το χρώμα και το κόστος της διαφήμισης.
Η αξία κάθε καταχώρισης εξοφλείται τοις μετρητοίς εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κυκλοφορία κάθε τεύχους, γεγονός 

που πιστοποιείται από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης της αξίας της διαφήμισης 
διακόπτεται η συνεργασία με το διαφημιζόμενο.
Οι ενδιαφερόμενοι για καταχώριση διαφημίσεων ή για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στη 

Γραμματεία του περιοδικού (τηλ. 21 37.364).
I---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
j ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

1 Επιθυμώ να με εγγράψετε συνδρομητή στο μηνιαίο Περιοδικό "Αστυνομική Επιθεώρηση" (Ήρας 2Α, 111 47, Γαλάτσι),
I για ένα χρόνο (12 τεύχη). I
! Εστειλα ή εσωκλείω την υπ' αριθμόν......................... ταχυδρομική επιταγή.
I ΕΤΗΣΙΑ Σ Υ Ν Δ Ρ Ο ΜΗ :  1 .800 Δραχμές (οι συνδρομές εξωτερικού επιβαρύνονται με τα ταχυδρομικά τέλη). ■
I Η αποστολή του Περιοδικού επιθυμώ να αρχίσει από το τεύχος..................................

I ΟΝΟΜ ΑΤΕΠΩ ΝΥΜ Ο: ......................................................................................................................................................
! Δ Ι ΕΥΘΥΝΣΗ:  ..................................................................................................................................................................
! Ε ΠΑ Γ Γ Ε Λ ΜΑ : ...................................... ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ........................................  ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑ: ..................................  I

(Υπογραφή)

Για άμεση αποστολή επ ικοινω νήστε με το  τηλέφ ω νο: 21 3 7 .3 6 7 .

Απρίλιος 1 9 9 6 - 2 7 1  - Αστυνομική Επιθεώρηση




