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Αυτό το μήνα

□  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

■ Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων . 49S
Επεξηγείται η ζωτική σημασία καθώς και η χρησιμότητα της αξιο

λόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλους όσους ασχο
λούνται με θέματα εκπαίδευσης / επιμόρφωσης, αναφέρονται τα 
διάφορα επίπεδα αξιολόγησης και αναλύεται η μεθολογία (διαδικα
σία] της σωστής εκτίμησης / μέτρησης.

Μ  Ο ρόλος του εκπαιδευτή
στην αστυνομική εκπαιδευτική διαδικασία . . . .  500

Σήμερα οι πιο καλοδιοικούμενοι οργανισμοί δίνουν μεγάλη σημα
σία στην εκπαίδευση, για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Τα εκπαι
δευτικά τους προγράμματα περιλαμβάνουν εργαστήρια, σεμινάρια 
και ενημερώσεις, τα οποία είναι διαθέσιμα στο προσωπικό τους. 
Συνεπώς και ο αστυνομικός οργανισμός πρέπει να προσφέρει πε
ρισσότερες ευκαιρίες για περαιτέρω εκπαίδευση και να δώσει κί
νητρα σε κάθε αστυνομικό να πάρει ενεργό μέρος σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα.

Η  Πρόληψη και καταστολή
του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος....................480

Ολα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχουν σήμερα ε 
ναρμονισμένη νομοθεσία για το "ξέπλυμα βρώμικου χρήματος". Ε
πιπλέον, το ίδιο σύστημα κανόνων εφαρμόζουν και τρίτες χώρες - 
μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως. 
Ολα αυτά τα κράτη μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετέχουν με 
εκπροσώπους τους στην πολυμελή "Ομάδα Κρούσεως FATE" των 
διεθνών εμπειρογνωμόνων για το ξέπλυμα χρημάτων.

I  Το κοινωνικό status του αστυνομικού επαγγέλματος484
Κανένας δεν αμφισβητεί ότι το έργο του Αστυνομικού είναι ένα 

λειτούργημα. Δεν παύει, όμως, να είναι ταυτόχρονα και ένα επάγ- 
γελμαμε την τυπική και ουσιαστική του όρου έννοια. Δημιουργείται, 
λοιπόν, εύλογα το ερώτημα ποιά είναι η θέση του επαγγέλματος 
του Αστυνομικού στην κοινωνία, ποιό είναι το κοινωνικό status του;

I  Διεύθυνση Ελεγκτηρίου Δαπανών ........................488
Τι μεσολαβεί από τη στιγμή αποστολής των δικαιολογητικών για 

την εξόφληση υπομνημάτων οδοιπορικών εξόδων για την εκτέλε
ση υπηρεσίας εκτός έδρας στη Διεύθυνση Ελεγκτηρίου Δαπανών, 
μέχρι τη στιγμή της είσπραξης του δικαιουμένου ποσού;

I  Το οδοιπορικό μας: Χίος, το μυροβόλο νησί . . . 492
Το νησί των λογιών, των εφοπλιστών και των ναυτικών, το νησί 

που μάγεψε τον Κολόμβο, το νησί με τις πανέμορφες ακρογιαλιές, 
τα πευκοδάση, τα περιβόλια, τα μεγάλα αρχοντικά του Κάμπου και 
τα μεσαιωνικά χωριά. Χίος, το νησί με την πανάρχαια ιστορία, τα 
φημισμένα μοναστήρια, τα άφθονα νερά και τους στοχαστικούς 
και ήρεμους καραβοκύρηδες. Χίος, το μυροβόλο νησί της μαστίχας.

I  Παρουσίαση Υπηρεσίας: Αστυν. Διεύθυνση Χίου . 494
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|  Η δυσλεξία και η παιδαγωγική της αντιμετώπιση . 502
Η δυσλεξία αποτελεί ένα σύγχρονο παιδαγωγικό πρόβλημα, το ο

ποίο έχει καταστεί λόγω των μαθησιακών δυσκολιών που προκα- 
λεί, αντικείμενο ερευνών και μελέτης από πολλούς επιστήμονες, 
ειδικά όμως για τους εκπαιδευτικούς.

|  Η οικογένεια ως θεμέλιο του πολιτισμού . . . .  506
"Δεν πρέπει να ζητείς μόνο με τιμωρίες να διορθώνεις τα παιδιά 

σου, είναι αναγκαία η πειθώ”, συμβουλεύει ο Μένανδρος. "Πατέρας 
που όλο απειλεί, δεν είναι πολύ να τον φοβάσαι!"

|  Αλκοόλ και οδήγηση.................................................... 508
Η αύξηση της οδικής ασφάλειας στη Χώρα μας είναι έργο ε 

θνικής σημασίας και ευθύνη όλων μας. Το γεγονός ότι στη χώρα 
μας κάθε 20 λεπτά περίπου γίνεται ένα τροχαίο ατύχημα με τραυ
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Ποιά είναι σήμερα τα βασικά αιτήματα των εθνικών και κοινωνικών 
ομάδων που επιδιώκουν μια διαφορετική πολιτική σχέση απ' ότι 
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λές αφηγήσεις, έπαινοι και εγκώμια των παλαιών δεδομένων, ώστε 
το παιδί από ζήλια να μιμείται, θέλοντας να γίνει ήρωας".
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ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ 
ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

του Γεωργίου Εμμ. Τραγάκη, Ειδικού Χρηματοπιστωτικού Συμβούλου - Εθνικού Εκπροσώπου στο FATF*

Η ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ENNOMH ΤΑΞΗ
α) Οι Συστάσεις και το έργο του FATF
Ολα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχουν σήμερα ε 

ναρμονισμένη νομοθεσία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή, 
σύμφωνα με την επίσημη ορολογία, για τη νομιμοποίηση εσόδων α
πό εγκληματικές δραστηριότητες. Επιλέον, το ίδιο σύστημα κανό
νων εφαρμόζουν και τρ ίτες χώρες - μέλη του Οργανισμού Οικονο
μικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως. Ολα αυτό τα κράτη μαζί με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission! μετέχουν με εκπροσώπους 
τους στην πολυμελή "Ομάδα Κρούσεως" των διεθνών εμπειρογνω
μόνων για το ξέπλυμα χρημάτων που είναι διεθνώς γνωστή ως 
Financial Action Task Force on Money Laundering (ακρωνύμιο: FATF 
και στα γαλλικό GAFI - Groupe d' Action Financierel), που στεγάζεται 
και εξυπηρετείται γραμματειακό από τις υπηρεσίες του ΟΟΙΑ.

Οι Εθνικές αντιπροσωπείες στο FATF απαρτίζονται από εμπειρο
γνώμονες των Υπουργείων Οικονομικών, Δημοσίας Τάξεως, Δι
καιοσύνης, Εξωτερικών και της Κεντρικής Τράπεζας.

Η δημιουργία της "Ομάδας Κρούσεως" των διεθνών εμπειρογνω
μόνων τον Ιούλιο 1989 από τους αρχηγούς Κρατών ή Κυβερνήσεων 
των κυριοτέρων βιομηχανικών χωρών υπήρξε, πράγματι, μία από 
τις πιο σοβαρές και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες στο χώρο της 
διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων διωκτικών, δικαστι
κών και εποπτικών Αρχών για το θέμα του "ξεπλύματος". Η πρώτη 
έκθεση των εμπειρογνωμόνων του FATF μαζί με τις 40 Συστάσεις 
τους, αποτέλεσε αποφασιστικό βήμα για την αποτελεσματική ορ
γάνωση και το συντονισμό στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας 
και στη λήψη θεσμικών μέτρων από τα συμμετέχοντα κράτη.

Οπως αποδεικνύεται στην πράξη το FATF μέσα σε λίγα χρόνια κα
τόρθωσε να θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα με παγκόσμια εμ
βέλεια για την καταπολέμηση του φαινομένου του ξεπλύματος 
βρώμικου χρήματος. Ισχυρό μέσο πιέσεως είναι η διαδικασία της 
αμοιβαίας εκτιμήσεως ή εξετάσεω ς (self evaluation) κάθε μετέ- 
χουσας χώρας ξεχωριστά από εμπειρογνώμονες που ορίζονται α
πό τη Γραμματεία. Μετά από κάθε λεπτομερή επιτόπια εξέταση με 
βάση ένα κοινό ερωτηματολόγιο ως προς το υπάρχον θεσμικό 
πλαίσιο, τη λειτουργία κατάλληλων μηχανισμών, το βαθμό συμμε
τοχής στη διεθνή συνεργασία, τα ειδικότερα προβλήματα και γενι
κά ως προς την τήρηση των 40 συστάσεων, ακολουθεί η σύνταξη 
σχετικής εκθέσεως που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τη Διεθνή 
Κοινότητα και τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

Ακολουθεί μία πολύ μικρή επιλογή από τις 40 Συστάσεις του FATF 
προκειμένου να αντιληφτούμε το περιεχόμενο του συστηματικού 
προγράμματος που εφαρμόζει η μεγάλη αυτή ομάδα πιέσεως των 
κρατών ανά την υφήλιο:

ι. Το Τραπεζικό απόρρητο πρέπει να αίρεται κατά τη διερεύνηση 
υποθέσεων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από τις κατά νόμο 
αρμόδιες αρχές.

μ. Οποιοδήποτε πρόγραμμα εφαρμογής κανόνων για το ξέπλυμα, 
πρέπει να περιλαμβάνει ρυθμίσεις αυξημένης πολυμερούς συνερ
γασίας και αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής στις υποθέσεις ανα
κρίσεων, εκδικάσεως και απελάσεως των υποδίκων.

ιιι. Κάθε χώρα οφείλει να ποινικοποιήσει την πρακτική του ξε 
πλύματος από την παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών και ψυχο
τρόπων ουσιών και, επιπλέον, να μελετήσει σοβαρά τη σκοπιμότη
τα της επεκτάσεως του ποινικού αυτού αδικήματος και σε άλλα 
πρωτογενή ποινικά αδικήματα.

ιν. Το ποινικό αυτό αδίκημα της νομιμοποιήσεως εσόδων από ε 
γκληματικές δραστηριότητες πρέπει να ισχύει για τις πράξεις που 
τελούνται από πρόθεση ή με δόλο, δηλαδή εν γνώσει του δράστη 
ότι τα έσοδα προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα ή από 
πράξεις συμμετοχής σε παράνομη δραστηριότητα κ.λπ. Η γνώση, η 
πρόθεση ή ο σκοπός που απαιτούνται για την αντικειμενική υπόστα
ση του εγκλήματος μπορεί να συνάγονται από τις πραγματικές πε
ριστάσεις.

ν. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν επιτρέπεται να τηρούν α
νώνυμους λογαριασμούς ή λογαριασμούς με φανταστικά ή ανύπαρ
κτα ονόματα. Πρέπει να λάβουν τα κατά την κρίση τους εύλογα μέ
τρα προκειμένου να αποκτούν πληροφορίες για την πραγματική 
ταυτότητα των προσώπων υπέρ των οποίων ανοίγονται λογάρια- 
σμοί ή συνάπτονται συναλλαγές, όταν υπάρχουν αμφιβολίες ως 
προς το αν οι πελάτες τους ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή 
όταν υπάρχει βεβαιότητα ότι οι απευθείας συναλλασσόμενοι με 
αυτά δεν ενεργούν για δικό τους λογαριασμό.

νι. Οι Τράπεζες και άλλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, πρέπει 
να αναφέρουν σχετικά σε αρμόδια αρχή εάν υποψιάζονται ότι συ
γκεκριμένα κεφάλαια προέρχονται πιθανόν από εγκληματική δρα
στηριότητα. Κατά την αναφορά των ύποπτων συναλλαγών οφεί
λουν να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής και 
να μην ειδοποιούν τους πελάτες τους ότι υποβλήθηκε τέτοια ανα
φορά ή καταγγελία.

νιι. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτε
ρα τις σχέσεις και συναλλαγές τους με πρόσωπα, εταιρείες, τρά
πεζες και άλλες επιχειρήσεις από χώρες που δεν έχουν σχετική 
νομοθεσία.

νιιι. Κάθε χώρα πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες για να καθιε
ρωθεί ένα συνεχώς βελτιούμενο σύστημα ανταλλαγής πληροφο
ριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών σχετικά με τις ύποπτες οικονο
μικές συναλλαγές. Είναι ανάγκη να εξαλειφθούν οι διαφορές στην 
ορολογία και στη διατύπωση των διατάξεων έτσι ώστε να μην επη
ρεάζεται η ικανότητα ή προθυμία των χωρών κατά την παροχή α
μοιβαίας δικαστικής συνδρομής.

β) Οι θεμελιώδεις κανόνες της Συμβάσεως της Βιέννης για 
τα ναρκωτικά και τις ψυχότροπες ουσίες

Η σύμβαση της Βιέννης σχετικά με τη διακίνηση των ναρκωτικών 
φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών υιοθετήθηκε στις 19 Δεκεμ
βρίου 1988 και ισχύει μετά την υπογραφή και επικύρωσή της από τη 
μεγάλη πλειοψηφία των κρατών της διεθνούς κοινωνίας. Από την 
Ελληνική Δημοκρατία η επικύρωση έγινε με το Νόμο 1990/1991 
(ΨΕΚ Α', 193/16.12.91). Κύριος σκοπός της βασικής αυτής πηγής 
του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου είναι η ουσιαστική προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων διωκτικών και δικαστικών Αρ
χών σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή ανάμεσα σ' όλα τα μικρά και με-
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γάλα κράτη - μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με βάση τους 
ισχύοντες κανόνες του διεθνούς δικαίου περί σεβασμού της κυ
ριαρχικής ισότητας και της εδαφικής ακεραιότητας.

Συνοπτικά, η Σύμβαση της Βιέννης δημιούργησε την υποχρέωση 
σε όλες σχεδόν τις χώρες - μέλη του ΟΗΕ να ποινικοποιήσουν τη 
διεθνή πρακτική της νομιμοποιήσεως των εσόδων από την παρα
γωγή και διακίνηση ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών 
καθώς και από τη διάπραξη άλλων σοβαρών ποινικών αδικημάτων, 
διευκολύνοντας παράλληλα τη δικαστική αρωγή και την έκδοση των 
υπευθύνων παραβατών του νόμου. Τα κράτη που έχουν επικυρώσει 
τη Σύμβαση της Βιέννης υποχρεούνταί:

Πρώτον, να καταστήσουν σοβαρό ποινικό αδίκημα την πρακτική 
του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Δεύτερον, να θεσπίσουν κανόνες για την έκδοση σε άλλα κράτη 
των κατηγορουμένων για το ποινικό αυτό αδίκημα.

Τρίτον, να θεσπίσουν δ ιατάξεις και να δημιουργήσουν μηχανι
σμούς για την ιχνηλάτηση, το πάγωμα των τραπεζικών λογαρια
σμών και τη δήμευση των περιουσιακών στοιχείων που προέρχο
νται από τα ναρκωτικά.

Τέταρτον, να επιτρέπουν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές να δια- 
τάσσουν ή να προβαίνουν στην κατάσχεση βιβλίων και στοιχείων 
στις τράπεζες και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Πέμπτον, να θεσπίσουν διατάξεις οι οποίες να παρέχουν τη δυ
νατότητα στα δικαστήρια μίας χώρας να εκδικάζουν υποθέσεις ξε 
πλύματος βρώμικου χρήματος με διεθνείς διαστάσεις.

Εκτον, να επιτρέπουν την ελεγχόμενη παράδοση ναρκωτικών για 
το σκοπό επιτεύξεως καλύτερων αποτελεσμάτων των αρμοδίων 

διωκτικών αρχών.
Εβδομον, να συνεργάζονται στενά, το ένα κράτος με τα άλλα, σε 

θέματα ποινικού δικαίου, ε ίτε  σε διμερή είτε  σε πολυμερή βάση (α
νταλλαγή πληροφοριών, αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε έρευνες, 
διώξεις και δικαστικές διαδικασίες καθώς και σε άλλες μορφές 
διεθνούς συνεργασίας (βλ. άρθρο 9 του ν. 1990/91). 

γ) Οι σκοποί της Συμβάσεως του Στρασβούργου 
Είναι κοινή πεποίθηση ότι, εκτός από τις 40 Συστάσεις των διε

θνών εμπειρογνωμόνων του FATF και της Συμβάσεως της Βιέννης 
του ΟΗΕ, η Σύμβαση του Στρασβούργου για τη νομιμοποίηση των ε 
σόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, την ανίχνευση, την κα
τάσχεση και τη δήμευση των εσόδων αυτών θα συμβάλλει σημαντι
κά στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, αφού με την 
υιοθέτηση και των διατάξεων αυτών θα αυξηθούν οι δυνατότητες 
που ήδη παρέχονται στις αρμόδιες αρχές μέσω της διεθνούς δικα
στικής συνδρομής επί ποινικών κυρίως υποθέσεων. Ωστόσο, οι χώ
ρες της Ευρώπης είναι προς το παρόν επιφυλακτικές στην υιοθέ
τηση των νομικών ρυθμίσεων της Συμβάσεως του Στρασβούργου, 
γιατί τούτο θα εσήμαινε ότι η αρμόδια αρχή της χώρας που δέχεται 
μία αίτηση για κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων θα είναι υπο
χρεωμένη να εφαρμόζει την εκτέλεση της σχετικής αποφάσεως 
δικαστηρίου της αιτούσας χώρας. Ή θα είναι υποχρεωμένη να υπο
βάλει την αίτηση αυτή στην αρμόδια αρχή, προκειμένου να εκδοθεί 
η απόφαση για τη δήμευση.

δ) Η καθιέρωση κανόνων δικαίου για το "ξέπλυμα" στην Ευ
ρωπαϊκή Ενωση

Είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η Οδηγία του Συμ
βουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 "για την πρόληψη της χρησιμοποίη
σης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσό
δων από παράνομες δραστηριότητες" (Οδηγία 91/308/ΕΟΚ), υιο
θετήθηκε μετά Την έκδοση της πρώτης εκθέσεως και των 40 Συ

στάσεων του FATF καθώς και των Συμβάσεων της Βιέννης και του 
Στρασβούργου. Πράγματι, το κείμενο της Οδηγίας αυτής στηρίζε
ται πάνω στις αρχές και τους κανόνες των παραπάνω πηγών τού 
διεθνούς δικαίου, πράγμα που δείχνει την πολιτική και τη στρατη
γική που έχουν τα σημαντικότερα κράτη της υφηλίου στο θέμα της 
καταπολέμησης του παγκοσμίου φαινομένου του ξεπλύμαοτς 
βρώμικου χρήματος.

Η Οδηγία καθιέρωσε ένα σύστημα κανόνων προς το σκοπό εξα- 
σφαλίσεως στενής συνεργασίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, δη
λαδή των τραπεζών, καθώς και των χρηματοπιστωτικών οργανι
σμών κατά τον ευρύ ορισμό του νόμου. Πρόσθετα, η Οδηγία και η 
αντίστοιχη εσωτέρική νομοθεσία των κρατών - μελών της Ε.Ε. επι
βάλλουν στους φορείς αυτούς του χρηματοπιστωτικού συστήμα
τος και όχι μόνο, νέες επαχθείς υποχρεώσεις και συγκεκριμένες 
ευθύνες, που αναλαμβάνουν έτσι ενεργό κοινωνικό ρόλο στην κα
ταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΩΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
α) Το Ελληνικό σύστημα υποβολής αναφορών ύποπτων χρη

ματοπιστωτικών συναλλαγών
Ο Νόμος 2331/1995 "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες" θεσπίζει την υπο
χρέωση στα "πιστωτικά ιδρύματα" (π.ι.) και τους χρηματοπιστωτι
κούς οργανισμούς Ιχ.ο.) να ενημερώνουν τον αρμόδιο Εισαγγελέα 
και, όταν συσταθεί και λειτουργήσει επιτροπή του άρθρου 7, τον ε ι
δικό αυτό φορέα, όταν θεωρούν ότι μία συναλλαγή είναι ύποπτη 
ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Κάθε πιστωτικό ίδρυμα (ανώνυμη τραπεζική εταιρεία ή συνεταιρι
στική τράπεζα) και κάθε χρηματοπιστωτικός οργανισμός, κατά 
τους ανωτέρω ορισμούς, έχουν την υποχρέωση να ορίζουν ένα 
διευθυντικό στέλεχος στο οποίο τα άλλα διευθυντικά στελέχη και 
οι υπάλληλοι οφείλουν να αναφέρουν κάθε συναλλαγή που θεω
ρούν ύποπτη νομιμοποιήσεως εσόδων από εγληματικές δραστη
ριότητες καθώς και κάθε γεγονός του οποίου λαμβάνουν γνώση 
λόγω της υπηρεσίας τους και που θα μπορούσε να αποτελέσει έν
δ ε ιξη  εγκληματικής δραστηρ ιότητας (άρθρο 4, παρ. 10 του 
ν. 2331/1995). Αυτός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει σχετικά, 
δηλαδή να δώσει συνέχεια στην αναφορά του υπαλλήλου (κεντρι
κού και υποκαταστημάτων) και με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεφω
νικά, με φαξ ή με άλλο εμηιστευτικό ή κωδικοποιημένο έγγραφο) να 
αναφερθεί ως νόμιμος εκπρόσωπος του π.ι. ή του χ.ο. στον Αρμό
διο Φορέα (βλ. παρακάτω) παρέχοντάς του κάθε χρήσιμη πληροφο
ρία ή στοιχείο, αν μετά την εξέταση που πραγματοποιεί κρίνει ότι 
οι πληροφορίες και τα υπάρχοντα στοιχεία αποτελούν ένδειξη ε 
γκληματικής δραστηριότητας. Προσωρινά και μέχρι τη σύσταση και 
λειτουργία του "Αρμοδίου Φορέα" ισχύει η υποχρέωση υποβολής 
των αναφορών ύποπτων συναλλαγών στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

β) Διατάξεις που διέπουν το σύστημα υποβολής αναφορών 
ύποπτων συναλλαγών και παροχής πληροφοριών στις δικα
στικές αρχές

Εκτός από τα προσημειούμενα, ο νόμος για την πρόληψη και την 
καταστολή της νομιμοποιήσεως των εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες, ορίζει τα ακόλουθα σχετικά με το θέμα της υπο
βολής των αναφορών ύποπτων συναλλαγών στον υπό ίδρυση αρ
μόδιο κεντρικό φορέα και γενικά της συνεργασίας με τις αρμόδιες 
αρχές.
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Πρώτον, την υποχρέωση αυτή της ενημερώσεώς του έχουν και 
οι αρχές που έχουν την αρμοδιότητα ασκήσεως εηοητείας επί του 
τραπεζικού και ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα ΙΤρόπεζα 
της Ελλάδος για τα π.ι. καθώς και τις ανώνυμες εταιρείες leasing, 
factoring, venture capital, τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, εται
ρείες πιστωτικών καρτών. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις χρημα
τιστηριακές εταιρείες και τους ιδιώτες χρηματιστές, τις α.ε. επεν
δύσεων χαρτοφυλακίου, διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων κ.α. 
Υπουργείου Εμπορίου για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις).

Επίσης, την υποχρέωση υποβολής αναφορών ύποπτων συναλλα
γών έχει και κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο έχει αρμοδιότητα και ε ί
ναι επιφορτισμένο με τη διενέργεια ελέγχου σε πιστωτικό ίδρυμα 
ή σε χρηματοπιστωτικό οργανισμό (όπως π.χ. είναι οι ορκωτοί ελε
γκτές), αν κατά την άσκηση των κατά νόμο καθηκόντων τους υπο- 
πέσουν στην αντίληψή τους ορισμένα γεγονότα που ενδέχεται να 
αποτελούν ένδειξη ξεπλύματος βρώμικου χρήματος Ιάρθρο 4, παρ.
11 του ν. 2331/1995).

Δεύτερον, τα π.ι. και οι χ.ο. οφείλουν να μην πραγματοποιούν συ
ναλλαγές για τις οποίες γνωρίζουν ή βάσιμα υποπτεύονται ότι συν
δέονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. 
Εννοείται ότι στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλλονται έγκαι
ρα και ανελλιπώς οι αναφορές ύποπτων συναλλαγών. Αν όμως για 
την άμεση πραγματοποίηση της συναλλαγής συντρέχει επείγουσα 
περίπτωση, ή αν η φύση της συναλλαγής είναι τέτοια ώστε δεν ε ί
ναι δυνατό, τεχνικά και πρακτικά, να μην πραγματοποιηθεί, καθώς 
και όταν η μη πραγματοποίηση μίας ύποπτης συναλλαγής ενδέχεται 
να δυσχεράνει την αποκάλυψη αποδεικτικών στοιχείων ή προσώ
πων που πιθανόν ενέχονται ή εμπλέκονται σε πράξεις "νομιμο- 
ποιήσεως", τότε η Τράπεζα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός 
προβαίνει μεν στην πραγματοποίηση της συναλλαγής, αλλά υπο- 
χρεούται να υποβάλλει την αναφορά αμέσως μετά (άρθρο 4, παρ.
12 του ν. 2331/95).

Τρίτον, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανι
σμοί υποχρεούνται να παρέχουν στον Αρμόδιο Φορέα (όταν συ- 
σταθεί και αρχίσει να λειτουργεί), στην Εισαγγελική αρχή, στον ανα
κριτή και στο δικαστήριο, όταν τους ζητηθεί, τις απαιτούμενες πλη
ροφορίες ή τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στην ταυτότητα 
των συναλλασσομένων καθώς και στο περιεχόμενο και τους ό
ρους των συμβάσεων και τη διενέργεια άλλων χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών όταν, κατά την κρίση του ίδιου πιο πάνω φορέα, της Ει- 
σαγγελικής ή δικαστικής αρχής είναι πιθανόν να σχετίζονται με νο
μιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα ή υπάρχει πε
ρίπτωση δημεύσεως περιουσιακών στοιχείων κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 2 του νόμου. Η σχετική αλληλογραφία είναι εμπιστευτική, 
δηλαδή απόρρητη, αλλά στην περίπτωση που ασκηθεί ποινική δίωξη 
για "εγκληματική δραστηριότητα" κατά τον ορισμό του νόμου, η αλ
ληλογραφία αυτή αποτελεί στοιχείο της δικογραφίας. Διαφορετικά 
τίθεται στο αρχείο του Ειδικού Φορέα, ή της Εισαγγελικςη ή της δι
καστικής αρχής και παραμένει μυστική (άρθρο 4, παρ. 13 του ν. 
2331/95).

Είναι προφανές ότι με τις ρυθμίσεις αυτές του νόμου για την πρό
ληψη και την καταστολή της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκλη
ματικές δραστηριότητες αίρεται τόσο το απόρρητο των καταθέ
σεων Ιν.δ. 1059/71 όπως ισχύει σήμερα) όσο και το γενικό ή επαγ
γελματικό απόρρητο των π.ι. και χ.ο. (άρθρο 371 Ποινικού Κώδικα).

Τέταρτον, ειδικά για τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 
(Α.Χ.Ε. και χρηματιστές) καθώς και για τους λοιπούς χρηματοπιστω
τικούς οργανισμούς, ορίζεται ότι ο Εισαγγελέας, ο ανακριτής και το

δικαστήριο επιτρέπεται να λαμβάνουν γνώση των βιβλίων και των 
στοιχείων τα οποία τηρούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Σε περίπτωση διεξαγωγής προκαταρκτικής εξετάσεως, προανα- 
κρίσεως ή δίκης επιτρέπεται να ζητηθεί και να επισυναφθεί στη δι
κογραφία μόνο απόσπασμα των βιβλίων ή των στοιχείων με τις 
σχετικές εγγραφές που αφορούν τον κατηγορούμενο. Την ακρί
βεια του εν λόγω αποσπάσματος βεβαιώνει το μέλος του χρηματι
στηρίου ή ο εκπρόσωπος του χ.ο. Ο Εισαγγελέας, ο ανακριτής και 
το δικαστήριο δικαιούνται να ελέγξουν τα βιβλία και τα στοιχεία αυ
τά για να διαπιστώσουν την ακρίβεια των εγγραφών που περιλαμ
βάνονται στο σχετικό απόσπασμα ή να ερευνήσουν για τον εντοπι
σμό άλλων εγγραφών που αφορούν τον κατηγορούμενο (άρθρο 6, 
παρ. 2 του ν. 2331/95).

Από την άλλη πλευρά, κάθε μέλος του Χρηματιστηρίου και κάθε 
εκπρόσωπος χρηματοπιστωτικού οργανισμού οφείλει να αναφέ
ρει, με εμπιστευτικό έγγραφο, στον υπό ίδρυση κεντρικό φορέα 
κάθε συναλλαγή που θεωρεί ότι είναι ύποπτη νομιμοποιήσεως εσό
δων από εγκληματική δραστηριότητα (άρθρο 6, παρ. 3 του ν. 
2331/95).

Πέμπτον, ισχύουν σε κάθε περίπτωση τα εξής:
1. Οι κατά τα ανωτέρω πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχο

νται στις αρμόδιες δικαστικές ή Εισαγγελικές αρχές από τα π.ι. και 
τους χ.ο., χρησιμοποιούνται μόνο σε δίκες που αφορούν "εγκλημα
τική δραστηριότητα" (άρθρο 1, παρ. 1 του ν. 2331 /95Ι ή "νομιμοποίη
ση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα” (βλ. άρθρο 2, παρ. 1 - 
3 του ν. 2331/95).

2. Η γνωστοποίηση πληροφοριών και στοιχείων προς τον αρμόδιο 
κρατικό φορέα από τα π.ι. και τους χ.ο., όταν γίνεται καλόπιστα 
(bona fide), δεν αποτελεί άδικη ή αντισυμβατική πράξη και δεν μπο
ρεί να θεμελιώσει οποιουδήποτε είδους ευθύνη (άρθρο 4, παρ. 15 
του ν. 2331/95).

3. Τα π.ι. και οι χ.ο., οι υπεύθυνοι εφαρμογής του νόμου, τα άλλα 
διευθυντικά στελέχη και οι υπάλληλοι όλων των χρηματοπιστωτι
κών φορέων, καθώς και τα διευθυντικά στελέχη και οι υπάλληλοι 
των αρμοδίων εποπτικών αρχών (Γενική Επιθεώρηση Τραπεζών της 
Τ.Ε., Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Υπουργείου Εμπορίου) απαγορεύε
ται να γνωστοποιούν το γεγονός ότι διαβιβάστηκαν ή ζητήθηκαν 
πληροφορίες ή ότι δ ιεξάγετα ι έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου 
χρήματος σε αυτόν τον οποίο αφορούν οι πληροφορίες ή σε τρί
τους. Δηλαδή ο νόμος δημιουργεί εδώ καθήκον εχεμύθειας ή α
πόρρητο για όλα αυτά τα πρόσωπα, η παραβίαση του οποίου τιμω
ρείται με ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή 
(άρθρο 4, παρ. 16 του ν. 2331 /95).

γ) Απαγόρευση της κινήσεως Τραπεζικών λογαριασμών, 
χρήσεως χρηματοθυρίδας και εκποιήσεως ακινήτου

Πρώτον, όταν διεξάγεται τακτική ανάκριση για το ποινικό αδίκημα 
της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ο 
ανακριτής, με σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα, μπορεί ν' απαγο
ρεύει την κίνηση των λογαριασμών που τηρούνται σε πιστωτικό ί
δρυμα ή σε χρηματοπιστωτικό οργανισμό καθώς και το άνοιγμα 
των θυρίδων θησαυροφυλακίου του κατηγορουμένου, ακόμη και ό
ταν ένας τέτοιος λογαριασμός ή θυρίδα τηρούνται από κοινού με 
άλλο ή άλλα πρόσωπα, εφόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι οι 
λογαριασμοί αυτοί ή οι θυρίδες περιέχουν χρήματα ή πράγματα 
προερχόμενα από ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Δεύτερον, όταν διεξάγεται προανάκριση η πιο πάνω απαγόρευση 
της κινήσεως των λογαριασμών ή του ανοίγματος των χρηματοθυ- 
ρίδων μπορεί να διαταχθεί από το δικαστικό συμβούλιο.
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Τρίτον, αν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι η ακίνητη περιουσία ε 
νός κατηγορουμένου προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότη
τες, τότε ο ανακριτής ή το δικαστικό συμβούλιο μπορεί να διατάξει 
την απαγόρευση εκποιήσεως των ακινήτων αυτών.

δ) Ενταση της προσοχής των διευθυντικών στελεχών και 
των υπαλλήλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Σύμφωνα με ρητές διατάξεις του Ελληνικού Νόμου για την πρόλη
ψη και την καταστολή της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματι
κές δραστηριότητες τα π.ι. και οι χ.ο. οφείλουν (άρθρο 4, παρ. 9. του 
V. 2331.95):

Πρώτον, να εξετάζουν με προσοχή κάθε συναλλαγή που από τη 
φύση της μπορεί να συνδεθεί με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Δεύτερον, να θεσπίζουν διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και ε 
πικοινωνίας ώστε να προλαμβάνουν και να εμποδίζουν τη διενέρ
γεια συναλλαγών που συνδέονται με ξέπλυμα, και

Τρίτον, να μεριμνούν ώστε οι διαδικασίες αυτές να εφαρμόζο
νται και στα υποκαταστήματα που έχουν στο εξωτερικό, εκτός εάν 
αυτό απαγορεύεται από την αλλοδαπή νομοθεσία, οπότε πρέπει να 
ενημερώσουν σχετικά την αρμόδια Εισαγγελική αρχή.

Τονίζεται και πάλι ότι η εξέταση με ιδιαίτερη προσοχή των ύπο
πτων συναλλαγών αποτελεί αναγκαία ενέργεια για την εκπλήρωση 
του αποτρεπτικού και προληπτικού ρόλου των φορέων του τραπε
ζικού και ευρύτερου χρηματοπιστωτικού συστήματος, ιδιαίτερα σε 
ότι αφορά τις συναλλαγές για τις οποίες βάσιμα υπάρχουν υπό
νοιες προσβολής του νόμου. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι η υπο
χρέωση της επιδείξεως ιδιαίτερης προσοχής ισχύει ακόμη και ό
ταν κατ' αρχήν δεν υπάρχουν υπόνοιες για ξέπλυμα βρώμικου ή 
μαύρου χρήματος. Γι' αυτό είναι επείγουσα ανάγκη για τη θέσπιση 
κατάλληλων διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου από κάθε Τράπεζα 
και χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Η σημασία, η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της ιδρύσεως και 

λειτουργίας ενός ειδικού κεντρικού οργάνου στην Ελλάδα, όπως 
και σε αρκετές άλλες χώρες, για την επίτευξη των στόχων και του 
σκοπού του Νόμου 2331/1995 για την πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποιήσεως των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 
είναι δεδομένη και αναμφισβήτητη.

Το άρθρο 7 του νόμου επιβάλλει τη σύσταση Επιτροπής, έργο της 
οποίας είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και διερεύνηση των πλη
ροφοριών που θα διαβιβάζονται σ' αυτήν, ως ύποπτες συναλλαγών 
νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σύμ
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του ιδίου νόμου.

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ανώτερος δικαστικός ή εισαγγελι- 
κός λειτουργός των πολιτικών δκαστηρίων ή ανώτερος δικαστικός 
λειτουργός των διοικητικών δικαστηρίων, οριζόμενος με τον ανα
πληρωτή του από το οικείο Δικαστικό Συμβούλιο. Στην Επιτροπή με
τέχουν από ένας εκπρόσωπος των Υπουργείων Εθνικής Οικονο
μίας, Οικονομικών, Εμπορίου και Δημοσίας Τάξεως, οριζόμενοι, με 
του αναπληρωτές τους από τους αντίστοιχους υπουργούς, της 
Τράπεζας της Ελλάδος, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από το 
Διοικητή της, του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, οριζόμενος με 
τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Α.Σ. του Χρηματιστη
ρίου και της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών, οριζόμενος επίσης με 
τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρό της. Η θητεία τόσο του 
προέδρου όσο και των μελών της Επιτροπής αυτής για την εφαρ
μογή του εξεταζομένου νόμου είναι διετής δυνάμενη να ανανεω
θεί. Ο αρμόδιος αυτός φορέας θα εδρεύει στο Υπουργείο Εθνικής

Οικονομίας ή όπου αλλού θα οριστεί τελικά, με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Χρέη γραμματέα 
της Επιτροπής θα εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Εθνικής Οικο
νομίας, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό.

Οι υπάλληλοι της Επιτροπής θεωρούνται για τα εγκλήματα που 
προβλέπονται και τιμωρούνται από το Ν. 2331/95, ειδικοί ηροανα- 
κριτικοί υπάλληλοι. Οσοι από αυτούς ενήργησαν ανακριτικές πρά
ξεις για τα εγκλήματα που προβλέπονται από το νόμο για το ξέπλυ
μα χρημάτων ή συμμετείχαν στην ανάκριση δεν κωλύονται να εξ ε 
ταστούν ως μάρτυρες στο ακροατήριο. Η ρύθμιση αυτή παρεκκλί
νει από τις κοινές ποινικές δικονομικές διατάξεις (βλ. άρθρο 211 
Κ.ΠΔ.), αλλά κρίθηκε ότι ήταν επιβεβλημένη λόγω της ιδιομορφίας 
των εγκληματικών πράξεων του νόμου για το ξέπλυμα βρώμικου 
χρήματος. Αλλωστε η ρύθμιση αυτή δεν είναι άγνωστη στην ποινική 
δικονομική νομοθεσία, αφού προβλέπεται από ειδικές διατάξεις 
νόμου (βλ. π.χ. το άρθρο 124 του Τελωνειακού Κώδικα).

Με το άρθρο 6 παρ. 4 του νόμου, ορίζεται ότι ως ειδικοί ηροανα- 
κριτικοί υπάλληλοι για τα ποινικά αδικήματα της νομιμοποιήσεως ε 
σόδων από εγκληματικές δραστηριότητες θεωρούνται και οι τελω
νειακοί υπάλληλοι, σε μία προσπάθεια να διευρυνθούν οι διωκτικές 
αρχές προς καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Η Επιτροπή, όταν θεωρεί ορισμένη σύμβαση στα πλαίσια οποιοσ
δήποτε επιχειρηματικής σχέσεως των υπαγομένων στο πεδίο ε 
φαρμογής του νόμου (λογαριασμός καταθέσεων, ενυπόθηκο δά
νειο, φύλαξη περιουσιακών στοιχείων, μίσθωμα θυρίδας κ.λπ.) ή μία 
χρηματοπιστωτική συναλλαγή ύποπτη νομιμοποιήσεως εσόδων α
πό εγκληματικές δραστηριότητες, αποστέλλει το φάκελο της υπο- 
θέσεως στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε διαφορετική περίπτωση θέ
τει την υπόθεση στο αρχείο της, απ' όπου είναι δυνατό να ανασυρ
θεί σε κάθε περίπτωση σχετιζόμενη με την ίδια ή με οποιαδήποτε 
άλλη ύποπτη σύμβαση ή συναλλαγή. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκλη
ρώσει την έρευνα μέσα σε πέντε το πολύ ημέρες από τότε που θα 
περιέλθει σ' αυτήν η σχετική πληροφορία. Σε κάθε περίπτωση θα 
ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της έρευνας εκείνος που διαβί
βασε την πληροφορία.

Η τελευταία αυτή ρύθμιση του ελληνικού νόμου για το ξέπλυμα 
χρημάτων, σε συνδυασμό μάλιστα με την ίδρυση του Αρμοδίου φο
ρέα, πρέπει να εξαρθεί ιδιαίτερα καθόσον οι τράπεζες και όλοι οι 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα έχουν το γνωστό στους εμπει
ρογνώμονες "feed back”, θα ενημερώνονται δηλαδή και θα είναι έ 
τσι καλύτερα σε θέση να κρίνουν για το βάσιμο ή όχι των υπονοιών 
τους κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους. Επί πλέον θα γνω
ρίζουν πως να ενεργήσουν σε εκκρεμείς περιπτώσεις χρηματοπι
στωτικών εργασιών για τις οποίες έχουν μεν ορισμένες ενδείξεις 
και αρκετά εξωτερικά γνωρίσματα αλλά δεν είναι σε θέση, ούτε έ 
χουν αρμοδιότητα και ευθύνη, για να κρίνουν και να τεκμηριώσουν 
την ύπαρξη παρανομίας κατά τους ορισμούς του νομοθέτη. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις αναφορών ή γνωστοποιήσεων και κα
ταγγελιών, όπως προκύπτει από τη λειτουργία των παρόμοιων φο
ρέων σε άλλες χώρες, οι υπόνοιες επιχειρούμενων συναλλαγών 
για ξέπλυμα χρημάτων δεν στοιχειοθετούν παράβαση του νόμου. 
Ετσι, οι αναφέροντες προχωρούν στη σύναψη των συμβάσεων ή 
στην ενέργεια των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών βέβαιοι για το 
σύννομο των σχετικών πράξεων. □

* To κοίμονο αποτελεί μικρό μόνο μέρος του έργου του συγγραφέα "Οργανω

μένο Εγκλημα και Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος", που εκδόθηκε από τη "Νομική 

Βιβλιοθήκη" (Μουρομιχόλη 2 - ΑΒήνα).
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Το κοινωνικό 
status

too αστυνομικού 
επαγγέλματος

του Υπαστυνόμου Α' Ευάγγελου Στεργιούλη

Κανένας δεν αμφισβητεί ότι το έργο του Αστυνομικού 
είναι ένα λειτούργημα,

η άσκηση του οποίου είναι πράγματι εξαιρετικά δύσκολη. 
Δεν παύει, όμως, να είναι ταυτόχρονα και ένα επάγγελμα 

με την τυπική και ουσιαστική του όρου έννοια. 
Δημιουργείται, λοιπόν, εύλογα το ερώτημα 

ποιά είναι η θέση του επαγγέλματος του Αστυνομικού 
στην κοινωνία,

ποιά είναι το κοινωνικό γόητρο (social prestige), 
το κοινωνικό status του αστυνομικού επαγγέλματος;

Η ανάπτυξη των σύγχρονων Δυτικών Κοινωνιών συνοδεύεται πα
ράλληλα από μία συνεχή διαδικασία αλλαγών σε όλους τους τομείς 
της κοινωνικής, πολιτιστικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής.

Οι αλλαγές αυτές, με όλα τα φυσικά επακόλουθα, δημιουργούν, 
κυρίως, στα μεγάλα αστικό κέντρα, μία κατάσταση με προεξάρχο- 
ντα τα στοιχεία της έντασης, του άγχους, της αβεβαιότητας, της 
κοινωνικής απομόνωσης και της έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ 
των μελών του κοινωνικού συνόλου.

Εάν, βέβαια προστεθούν και ορισμένα σοβαρά κοινωνικά προ
βλήματα, όπως η ανεργία, η κρίση των υφισταμένων συστημάτων 
αξιών και θεσμών, τότε εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η όλη κατά
σταση των πραγμάτων επιδεινώνεται σε τέτοιο βαθμό που να απει
λείται η κοινωνική συνοχή.

Σε ένα τέτοιο, σε γενικές γραμμές, πλαίσιο, καλείται σε καθημε
ρινή βάση ο Αστυνομικός να διαδραματίσει ένα ρόλο πρωτεύουσας 
σημασίας και σπουδαιότητας, καθόσον είναι επιφορτισμένος με τη 
σημαντικότερη ίσως αποστολή για την εύρυθμη λειτουργία του κοι
νωνικού συνόλου: την προστασία της ζωής και της περιουσίας του 
πολίτη και της διατήρησης της δημόσιας τάξης.

Κανένας δεν αμφισβητεί ότι το έργο του Αστυνομικού είναι ένα 
λειτούργημα, η άσκηση του οποίου καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη 
υπό τις συνθήκες που προαναφέρθηκαν. Δεν παύει όμως να είναι 
ταυτόχρονα και ένα επάγγελμα με την τυπική και ουσιαστική του ό
ρου έννοια.

Δημιουργείται, λοιπόν, εύλογα το ερώτημα ποιά είναι η θέση 
του επαγγέλματος του Αστυνομικού στη σημερινή κοινωνία, 
ποιό είναι το κοινωνικό γόητρο (social prestige), το κοινωνικό 
status του Αστυνομικού επαγγέλματος;

Κοινωνιολογικές έρευνες που έγιναν προς τούτο κατά το παρελ
θόν, δεν έδειξαν ικανοποιητικά αποτελέσματα.
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Παρά το γεγονός ότι οι σύγχρονες Αστυνομίες έχουν σημειώσει 
τα τελευταία χρόνια σημαντική πρόοδο από πλευράς εκπαίδευσης 
του προσωπικού για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων α
παιτήσεων του επαγγέλματος, καθώς και τις φιλότιμες προσπά
θειες που καταβάλλουν, οι Αστυνομικοί, η εικόνα του επαγγέλμα
τος παραμένει, σε χαμηλό επίπεδα.

Ενδεικτικά, θα αναφέρουμε εδώ μία έρευνα που έλαβε χώρα στις 
Ηνωμένες Πολιτείες το 1977 και περιελάμβανε στοιχεία και δεδο
μένα από πενήντα επτά χώρες. Σ' αυτή την έρευνα (Donald J. 
Τreiman, Occupation prestige in comparatire perspective Academic 
Press, New York, N. Y. 1977), το επάγγελμα του Αστυνομικού βρί
σκεται στη 30ή μόλις θέση στις προτιμήσεις των νέων, με
ταξύ εξήντα διαφορετικών επαγγελμάτων, πίσω ακόμη και από 
τα επαγγέλματα του ηλεκτρολόγου, του μηχανικού αυτοκινήτων και 
του ασφαλιστή.

Βέβαια, τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας επιδέχονται και 
πολλών άλλων ερμηνειών, αυτό όμως που μπορεί να υποτεθεί βά
σιμα είναι το γεγονός ότι το επαγγελματικό status του Αστυνομικού 
δεν είναι τουλάχιστον αυτό που θα έπρεπε.

Ποιοί είναι άμως οι παράγοντες που συντελούν στη διατήρη
ση του χαμηλού status του Αστυνομικού επαγγέλματος και τι 
θα μπορούσε να γίνει για να αλλάξει η εικόνα του;

Οπως θα υποστήριζε ένας οικονομολόγος, κάθε Οργανισμός πα
ράγει ένα έργο κάποιας μορφής το οποίο μπορεί να μετρηθεί κατά 
τον άλφα ή βήτα τρόπο.

Με άλλα λόγια, η απόδοση ενός επαγγέλματος προσμετρόται α- 
ναλόγως του παραγομένου αποτελέσματος. Για παράδειγμα, ένας 
οικοδόμος ή επιπλοποιός διαπιστώνει ιδίοις όμμασι το αποτέλεσμα 
της εργασίας του και αναλόγως εκτιμά τούτο, από υλικής αλλά και 
ποιοτικής απόψεως.

Η παραγωγικότητά του, δηλαδή, είναι ορατή και μπορεί κόλλιστα 
να αποδοθεί με οικονομικούς δείκτες.

Πώς μπορεί άμως να μετρηθεί η παραγωγικότητα του Αστυ
νομικού ο οποίος είναι επιφορτισμένος με το καθήκον της 
διατήρησης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας;

Κάποιες έρευνες που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαε
τία του 70, προσπάθησαν να μετρήσουν την παραγωγικότητα της 
Αστυνομίας σε αναλογία με την αύξηση ή μείωση της εγκληματικό
τητας, καθώς και με την ενασχόληση της Αστυνομίας με διάφορα 
έργα κοινωνικού περιεχομένου. Οι δείκτες όμως αυτών των ερευ
νών σε καμμία περίπτωση δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ότι απέ
διδαν την πραγματικότητα, διότι, αφενός μεν η αυξομείωση της ε 
γκληματικότητας οφείλεται και σε άλλους κοινωνικό - οικονομικούς 
παράγοντες, αφετέρου δε το έργο της Αστυνομίας είναι πολυδιά
στατο και πολύμορφο.

Καθίσταται, λοιπόν, εκ των πραγμάτων δύσκολος ο προσδιορι
σμός.της απόδοσης του επαγγέλματος του Αστυνομικού με 
κριτήρια καθαρά οικονομικής φύσης, όπως πολύ εύκολα συμβαίνει 
με άλλα επαγγέλματα. Πιθανώς, το "μειονέκτημα" αυτό να συμβάλ
λει σε μία κατ' αρχήν αρνητική σύλληψη του ενοιολογικού περιεχο
μένου του Αστυνομικού επαγγέλματος.

Πέραν όμως αυτού, θα πρέπει ακόμη να λάβουμε υπόψη και την 
προσωπική εμπειρία του Αστυνομικού κατά την εκτέλεση των κα
θηκόντων του, δηλαδή, πώς αισθάνεται και τι παρατηρεί ο ίδιος 
στην καθημερινή πρακτική.

Πολλές φορές, η εικόνα που ο ίδιος Αστυνομικός διαμορφώνει 
για το επάγγελμά του δεν είναι και τόσο ενθαρρυντική. Καθημερινά 
βλέπει τις ίδιες μορφές εγκληματικότητας και μάλιστα με τάσεις 
αυξητικές, πολλές φορές τα ίδια άτομα να προβαίνουν στην τέλε
ση νέων παραβάσεων και κατά συνέπεια να συλλαμβάνονται και να 
οδηγούνται εκ νέου στις δικαστικές αρχές, τις ίδιες οικογενειακές 
διαφορές και τα ίδια κοινωνικά προβλήματα που επανειλλημένα ε ί
χε κληθεί κατά το παρελθόν και καλείται ακόμη να επιλύσει.

Εν ολίγοις, παρά το γεγονός ότι αυτός ο Αστυνομικός έχει επιλη- 
φθεί και αρκετές φορές εξιχνιάσει διάφορες εγκληματικές ενέρ
γειες, έχει κληθεί αναρίθμητες φορές να προσφέρει τη βοήθειά 
του σε συνανθρώπους του, αυτό που τελικά βλέπει είναι ότι τίποτε 
δεν κατάφερε να αλλάξει και ότι η κοινωνία στην οποία ζει, κινείται 
και συνυπάρχει, παραμένει η ίδια χωρίς καμμία αλλαγή.

Φαινομενικά, λοιπόν, δημιουργείται η εντύπωση στον ίδιο, ότι σε 
τίποτε δεν έχει συνεισφέρει κατά τη διάρκεια της πολυετούς υπη
ρεσίας του στο κοινωνικό σύνολο. Εάν, βέβαια, προστεθούν και τα 
προβλήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας του, τις οι
κονομικές απολαβές του, το βαθμό επικινδυνότητας που ενέχει ως 
εκ της φύσεως του το επάγγελμα, τις δυνατότητες εκπαίδευσης 
και βαθμολογικής του εξέλιξης, αναμφίβολα η αρνητική διάσταση 
της εικόνας του Αστυνομικού επαγγέλματος επιδεινώνεται ακόμη 
περισσότερο.

Πέραν όμως των ανωτέρω, ένας από τους σημαντικότερους πα
ράγοντες που θα μπορούσε να συμβάλει τα μέγιστα στη δημιουρ
γία ενός πλαισίου απολύτως αναγκαίου για την προώθηση και ανα
βάθμιση της θέσης του επαγγέλματος του Αστυνομικού, είναι η κα
θημερινή επαφή του Αστυνομικού με τον πολίτη.

Κατ' αρχήν, είναι σημαντικό για κάθε Αστυνομικό να γνωρίζει ότι 
στην καθημερινή του επαφή με τον πολίτη όλων ανεξαιρέτως των 
κοινωνικών στρωμάτων, υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής, ένα 
κοινό χαρακτηριστικό σημείο: κάθε άτομο έχει τις δικές του φιλο
δοξίες, ελπίδες και τρόπους συμπεριφοράς.
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Με άλλα λόγια η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου είναι μονα
δική και ως εκ τούτου η κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντιμετωπί
ζεται ξεχωριστά και να προσεγγίζεται σύμφωνα με τις υπόρχου- 
σες ιδιαιτερότητες. Ακόμη, δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προ
σοχής του Αστυνομικού ότι είναι περισσότερο υπερασπιστής της 
ομαλότητας, της ειρήνης, παρά ένα απλά και μόνο εκτελεστικό όρ
γανο. Για το λόγο αυτό, περιβάλλεται με εξουσίες αλλά και με νομι
κές δυνατότητες. Ο ρόλος του όμως θα πρέπει να στηρίζεται πε
ρισσότερο στην ηθική εξουσία του λειτουργήματος του παρά στις 
νομικές του εξουσίες.

Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν αποτελεί μόνο σύμβολο του 
νόμου αλλά και ολόκληρου του ποινικού συστήματος και τούτο έχει 
ως αποτέλεσμα να γίνεται πολλές φορές στόχος επικρίσεων και 
έκφρασης δυσαρέσκειας.

Υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες η Αστυνομία θεωρήθηκε υ
πεύθυνη, μέχρι βέβαια ενός σημείου, για κοινωνικό προβλήματα για 
τα οποία ουδόλως ευθύνονταν. Αρκετές φορές έχει παρατηρηθεί 
ένα κοινωνικό πρόβλημα να μετατρέπεται με τον τρόπο που πα
ρουσιάζεται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, σε πρόβλημα κα
θαρό Αστυνομικό λόγω μιας π.χ. σύγκρουσης μιας κοινωνικής ομά
δας με την Αστυνομία, στην πορεία διεκδίκησης των δικαιωμάτων 
τους Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται και σε διαπροσωπικό επίπε
δο, δηλαδή, περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πολίτης προστρέχει 
στην Αστυνομία για την επίλυση του προβλήματος του και διαπι
στώνει με απογοήτευση ότι η λύση που επιζητεί, για κάποιον καθα
ρά πραγματικό ή νομικό λόγο, δεν είναι δυνατή, με αποτέλεσμα να 
θεωρεί, κατά την άποψή του, υπαίτιο τον επιληφθέντα Αστυνομικό 
και κατ' επέκταση βέβαια την Αστυνομία.

Τα παραπάνω δείχνουν συνοπτικό μεν, αλλά με σαφήνεια, πόσο 
λεπτή είναι η σχέση Αστυνομικού - Πολίτη και πόσο πιο εύθραυστη 
γίνεται εξ  αιτίας πολλών και απρόβλεπτων κοινωνικών παραγό
ντων. Και εδώ είναι το πράγματι εξαιρετικά δύσκολο σημείο που 
πρέπει να ξεπερόσει επιτυχώς ο Αστυνομικός για να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη και το σεβασμό του πολίτη, δημιουργώντας έτσι μία 
σχέση υγιή και σε στέρεες βάσεις, που μελλοντικά θα αποδώσει τα 
μέγιστα στη γενικότερη σχέση Αστυνομίας - Κοινωνίας.

Για τους λόγους που αναφέραμε, ο Αστυνομικός οφείλει να γνω
ρίζει οπωσδήποτε τη θέση του και το ρόλο του μέσα στο κοινωνικό 
σύνολο. Η έννοια της θέσης συνδέεται άμεσα με την έννοια του 
ρόλου, καθώς επίσης και με τις έννοιες της κοινωνικής διαντίδρα- 
σης και της κοινωνικής σχέσης. Η θέση συνίσταται σε ένα σύνολο 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και κατά συνέπεια, ο κάτοχος μιας 
θέσης είναι φορέας ενεργειών και δράσεων. Με άλλα λόγια πρό
κειται για τη συμπεριφορά του κατόχου της θέσης, δηλαδή, το ρό
λο του.

Κατά τον Καθηγητή Κοινωνιολογίας Δ. Τσαούση, η συμπεριφορά 
αυτή, δεν είναι τυχαία ούτε αυθαίρετη. Είναι εκείνη που αντιστοιχεί 
στη συγκεκριμένη θέση και επομένως είναι προβλεπόμενη και ανα
μενόμενη. Ετσι, όταν αναφερόμαστε σε κατόχους θέσεων όπου η 
αναμενόμενη συμπεριφορά συνεπάγεται άσκηση δημόσιας εξου
σίας, μιλάμε για "αρμοδιότητα", που αποτελεί ένα τυπικό ρόλο, η 
πραγμάτωση του οποίου ορίζεται ως "άσκηση καθηκόντων".

Στην περίπτωσή μας, ο τυπικός ρόλος του Αστυνομικού πραγμα
τώνεται μέσα από την εκτέλεση των καθηκόντων του που προβλέ- 
πονται από τους νόμους και τους κανονισμούς της Υπηρεσίας του. 
Ομως, πέραν των τυπικών ρόλων υπάρχουν και οι άτυποι ρόλοι που 
κατά κύριο λόγο στηρίζονται στα ήθη, έθιμα και στις συνήθειες ε 
νός κοινωνικού συνόλου.

Οπως υποστήριξε ο Ρόμπερτ Μέρτον, κάθε θέση συνδέεται ταυ
τόχρονα με πολλούς ρόλους. Ο Αστυνομικός, από τη θέση του, ε ί
ναι φορέας ενός συμπλέγματος ρόλων. Η παραπάνω διάκριση με
ταξύ τυπικών και άτυπων ρόλων διευκολύνει, στην προκειμένη πε
ρίπτωση, κατά πολύ την προσέγγιση της πραγματικότητας.

Ετσι, ο ρόλος του Αστυνομικού στην καταστολή του εγκλήματος 
είναι ένας ρόλος τυπικός καθ' όσον οι ενέργειες του καθορίζονται 
από το νόμο. Σ' αυτή την περίπτωση, το κοινό απαιτεί από τον Αστυ
νομικό να εφαρμόσει το γράμμα του νόμου άμμεσα, χωρίς προ
σχήματα και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Ο τρόπος, όμως, συ
μπεριφοράς του Αστυνομικού όταν καλείται να συμβιβάσει δύο α- 
ντιμαχόμενα μέρη ή να βοηθήσει στη γεφύρωση μιας οικογε
νειακής διαφοράς ή την επίλυση ενός οικογενειακού προβλήματος, 
δεν ορίζεται ούτε ρυθμίζεται επακριβώς από νομικές διατάξεις 
και από κανονισμούς. Σε τέτο ιες περιπτώσεις το κοινό προσμένει 
από τον Αστυνομικό να εη ιδείξε ι ήπια και φιλική συμπεριφορά, 
πνεύμα συγκατάβασης και συνεργασίας και, βέβαια, δίκαιη και αντι
κειμενική επίλυση του προβλήματος.

Ο ρόλος, που καλείται εδώ να εηιτελέσει ο Αστυνομικός στηρίζε
ται, βασικά στις προσωπικές του αντιλήψεις και ικανότητες. Και 
στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η συμπεριφορά του Αστυνομικού 
είναι συμπεριφορά αναμενόμενη. Δηλαδή, τα μέλη ενός κοινωνικού 
συνόλου αναμένουν την πρέπουσα και κατά περίπτωση συγκεκρι
μένη συμπεριφορά του Αστυνομικού. Με άλλα λόγια, στην καθημε
ρινή επαφή του Αστυνομικού και του πολίτη δημιουργείται μία κατά
σταση κοινωνικής διαντίδρασης, ήτοι, η δράση ή ενέργεια του ενός 
λειτουργεί ως ερέθισμα ή κίνητρο για την δράση ή ενέργεια του άλ
λου.

Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται μία κοινωνική σχέση η ποιότητα 
της οποίας εξαρτάται από την αμοιβαία αναγνώριση της ουσια
στικής και αντικειμενικής συμβολής και των δύο μερών. Η κοινωνική 
σχέση Αστυνομικού - Πολίτη πρέπει να υπογραμμίσουμε, ότι δεν ε ί
ναι μία σχέση στιγμιαία ή παροδική αλλά μία σχέση διαρκής, μέσα 
από την οποία κτίζεται βαθμηδόν το προφίλ του αστυνομικού επαγ
γέλματος και συνάμα δημιουργείται το κοινωνικό πλαίσιο που αντι
κατοπτρίζει την εικόνα του Αστυνομικού και το επίπεδο της θέσης 
του στο κοινωνικό σύνολο.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει εηιτελέσει αξιόλογο έργο προς αυτή 
την κατεύθυνση. Οι δείκτες εγκληματικότητας στη χώρα μας είναι 
σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρω
παϊκής Ενωσης. Το επίπεδο εκπαίδευσης του Ελληνα Αστυνομικού 
έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ η επιλογή του προσωπικού γίνεται 
πλέον μέσα από το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Οι σχέσεις Αστυνομίας - Κοινού έχουν αναμφίβολα αναβαθμισθεί 
σε σχέση με το παρελθόν και οι προσπάθειες της πολιτικής και φυ
σικής ηγεσίας αποβλέπουν με κάθε μέσο προς αυτό το σκοπό. Κα
νείς δεν αντιλέγει ότι απομένει ακόμη αρκετός δρόμος και πολύ 
έργο για την ολοκλήρωση του επιδιωκομένου σκοπού.

Ομως, η καθημερινή πρακτική, με εξαίρεση μεμονωμένες περι
πτώσεις, δείχνουν ότι ο Ελληνας Αστυνομικός κερδίζει ολοένα 
και περισσότερο την εμπιστοσύνη και την υπόληψη του κοινού 
με αποτέλεσμα να βελτιώνεται συνεχώς η εικόνα του επαγγέλμα
τος και να αποκτά τη θέση που πράγματι του αρμόζει στην Ελληνική 
Κοινωνία. Και σ' αυτή την προσπάθεια της Ελληνικής Αστυνομίας, η 
Πολιτεία οφείλει να είναι αρωγός. □

• Ο Υπαστυνόμος Α' Ευάγγελος ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΓ είναι Πτυ- 
χιούχος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
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Πώς γίνεται ο έλεγχος των υπομνημάτων

Διεύθυνση Ελεγκτηρίου Δαπανών
Η διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και καταλογισμού 

των Υπομνημάτων Οδοιπορικών Εξόδων του Αστυνομικού Προσωπικού

του Αστυν. Υποδ/ντή ε.α. Σπυρίδωνα Μ. Κυριακάκη

Η εξ όφ ληση τ ων υπόμνημά ων οδα πορ κών εξ όδων γι α τ ην εκτ έλεση υπηρεσί ας εκτ ός έδρας 
είνα επατητή κα τασχετικάδικαώμαΓα σύννομα

Τι μεαολεβεί όμως <τιότη στιγμή σιοστολής των σχετικών δικαολογητι κών στ η Διεύθυνση Ελεγκτηρίου Δαπανών
μέχρ τηστιγμήτηςείσπραξηςτουδικαουμένουποσού;

Σ ε  μια προσπάθεια mult α pauds γίνετα απόπειρα απόδοσης όλης της διαδικασίας σε συντομία 
για τ ην ενημέρωση του αστ υνομι κού προσωπικού.

Η λειτουργία του Δημοσίου Τομέα 
αποβλέπει στην επίτευξη μεγαλύτε
ρης αποτελεσματικότητας στο οικο
νομικό σύστημα και ένα από τα βασι
κότερα μέσα πραγματοποίησης των 
στόχων του Δημοσίου είναι οι δαπά
νες τις οποίες διενεργεί.

Ο εφοδιασμός της κοινωνίας με δη
μόσια αγαθά (Public ή Social Goods), 
όπως είναι αυτά της δημόσιας τάξης 
και ασφάλειας, της ρύθμισης της ο
δικής κυκλοφορίας κ.λπ. προϋποθέτει 
την απασχόληση παραγωγικών συντε
λεστών, που θα πρέπει να αμειφθούν για 
την συμμετοχή τους στην διαδικασία πα
ραγωγής των αγαθών αυτών. Το Δημό
σιο δηλαδή είναι υποχρεωμένο να 
διενεργήσει δαπάνες.
Ο έλεγχος των δαπανών του Υπουρ

γείου Δημόσιας Τάξης, αυτών που α
φορούν τα υπομνήματα οδοιπορικών 
κ.λπ. εξόδων και τις πόσης φύσης α
ποδοχές του αστυνομικού και πολιτι
κού προσωπικού, του υλικού των Υπη
ρεσιών και των εφοδίων του προσω
πικού, υπάγεται στην αρμοδιότητα 
της Διεύθυνσης Ελεγκτηρίου Δαπα
νών, της οποίας το έργο προσεγγίζε
ται στο πρώτο μέρος του παρόντος.

Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνε
ται -προς το σκοπό της ενημέρωσής 
σας- η όχι και τόσο απλή διαδικασία ε 
λέγχου των υπομνημάτων του αστυνομι
κού προσωπικού, από τη στιγμή που το 
υπόμνημα θα παραληφθεί από το αρ
μόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ελε
γκτηρίου Δαπανών μέχρι της καταλό- 
γησής του στο δικαιούχο.

Η Διεύθυνση 
Ελεγκτηρίου Δαπανών

Η Διεύθυνση Ελεγκτηρίου Δαπανών 
είναι διοικητική αυτοτελής υπηρεσία1 
εξακολουθεί όμως να έχει τις αρμο
διότητες και την οργανωτική διάρ
θρωση που προβλέπεται από το άρ
θρο 5ό του Π.Δ. 582/84, "Σύσταση ορ
γάνωση και Λειτουργία των Κεντρι
κών και περιφερειακών υπηρεσιών 
του Υ.Δ.Τ".

Σύμφωνα με την παράγρ.1 του άρ
θρου 5ό του ανω τέρω  Π,Δ., η 
Διεύθυνση Ελεγκτηρίου Δαπανών εί
ναι αρμόδια για τον έλεγχο, την εκκα
θάριση και την έκδοση των εντολών 
πληρωμών των δαπανών του Υ.Δ.Τ. 
και για την εκτέλεσ η  των αρμο
διοτήτων της υπάγεται απ' ευθείας 
στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο
μίας. Διαρθρώνεται από τρία τμήματα 
ως ακολούθως:

Το 1ο Τμήμα Ελέγχου, ελέγχει τα υ
πομνήματα οδοιπορικών κ.λπ. εξό
δων κινήσεων εσωτερικού - εξωτερι
κού του αστυνομικού προσωπικού, τις 
καταστάσεις μηχανογραφικής επε
ξεργασίας οδοιπορικών κ.λπ. εξόδων 
των κινήσεων που πραγματοποιήθη
καν από το αστυνομικό προσωπικό 
και γενικά ελέγχει, εκκαθαρίζει και εκ
δίδει τα εντάλματα πληρωμής για τις 
δαπάνες που αφορούν τις πόσης 
φύσης αποδοχές του αστυνομικού 
προσωπικού.

Το 2ο Τμήμα ελέγχου έχει τις ίδιες 
αρμοδιότητες για το πολιτικό προσω
πικό του Υ.Δ.Τ, Παλαιότερα είχε τις

αυτές αρμοδιότητες για το προσωπι
κό του Πυροσβεστικού Σώματος2 και 
για τους κοινοτικούς φύλακες για 
τους οποίους όμως ισχύει ήδη το Ν.Δ. 
3030/54 (μετά την επανασύσταση 
της Αγροφυλακής)3'

Το 3ο Τμήμα Ελέγχου είναι αρμόδιο 
για τον έλεγχο των δαπανών του τα
κτικού προϋπολογισμού Δημοσίων Ε
πενδύσεων του Υ.Δ.Τ. Παρακολουθεί 
και ελέγχει τις πιστώσεις αυτού και 
εκδίδει τα εντάλματα προπληρωμής. 
Ελέγχει τις δαπάνες υλικού των Υπη
ρεσιών και των εφοδίων του προσω
πικού του Υ.Δ.Τ.

Και τα τρία τμήματα υποστηρίζονται 
στο έργο τους από το Γραφείο Διοικη
τικής Υποστήριξης και το Γραφείο Διεκ
περαίωσης. Στο Γραφείο Διοικητικής 
Υποστήριξης υπάγεται το Αρχείο του 
1ου Τμήματος Ελέγχου και το οποίο 
αποτελεί την αφετηρία της διαδικα
σίας ελέγχου, έγκρισης, επεξεργα
σίας και καταλογισμού των υπομνη
μάτων οδοιπορικών κ.λπ. εξόδων του 
Αστυνομικού Προσωπικού λόγω 
κινήσεων τους στο εσωτερικό.4

Η Διαδικασία
Ελέγχου-Εγκρσης-Κατςλσγισμού κα 

Εκκαθάρισης των Υπομνημάτων 
Οδα πορ κών κ.λπ. Εξόδων λόγω 
εκτέλεσης υπτρεσίας εκτός έδρας

1. Γενικά - ένναες 
ΑΎπόμνημα: είναι το σύνολο των α- 

παιτουμένων δικαιολογητικών εγ
γράφων που προσάγονται ή υποβάλ
λονται αρμοδίως, με τα οποία υπο-
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στηρίζεται ότι υπάρχει ορισμένη α
παίτηση από το Δημόσιο, που είναι 
πρόδηλη, βέβαιη, ότι ανέρχεται σε ο
ρισμένο ποσό, ότι το δικαίωμα αυτό 
είναι απαιτητό και δεν έχει υποπέσει 
σε παραγραφή ούτε έχει αποσβεσθεί 
με προγενέστερη πληρωμή, έκπτω
ση ή παραίτηση.

Β. Διαδικασία: αποτελεί το σύνολο ε 
νεργειών ελέγχου των προσαγόμε- 
νων υπομνημάτων. Η προσαγωγή 
θεωρείται νόμιμη και τυπικά εντάξει 
όταν αυτά κατατεθούν ή σταλούν απ' 
ευθείας στη Διεύθυνση Ελεγκτηρίου 
Δαπανών.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών εί
ναι επισταμένος από ουσιαστική και 
τυπική πλευρά και εφ' όσον τα δικαιο- 
λογητικά που υποστηρίζουν το υπό
μνημα είναι νομότυπα συνταγμένα, 
τότε αναμφισβήτητα θεμελιώνουν 
δαπάνη εις βάρος του Δημοσίου και 
οδεύουν προς εκκαθάριση, που απο
τελεί και την εντολή προς πληρωμή 
υπογραφομένη υπό του Διευθυντού 
της Διεύθυνσης.

2. Τα στάδια ελέγχου-έγκρισης  
και καταλογισμού

Α. Τα υπομνήματα παραλαμβάνονται 
από τη Δ/νση Ελεγκτηρίου Δαπανών και 
ταξινομούνται από το Αρχείο όχι κατά Υ
πηρεσίες αλλά ανάλογα με την αιτιολο
γία κίνησης (Μετάθεση, Αποστρατεία, 
Απόσπαση, Συνοδεία Επισήμων, Ενί
σχυση Υπηρεσίας, Μεταγωγή, 
Κλήτευση σε οποιοδήποτε Ποινικό Δι
καστήριο ή Ανακριτική Αρχή, Σύσκε
ψη, Συμμετοχή σε αθλητικούς αγώ
νες, Μεταφορά δικαιολογητικών και 
πειστηρίων, Είσοδος σε νοσοκομείο, 
Διενέργεια αγορανομικού ή τροχο- 
νομικού ελέγχου κ.λπ.).

Β. Οι Ελεγκτές που ανήκουν στο Α' 
Τμήμα της Διεύθυνσης Ελεγκτηρίου Δα
πανών, παραλαμβάνουν ένα μεγάλο α
ριθμό υπομνημάτων καθημερινά. Μετά 
την παραλαβή τους, αρχίζει ο έλεγχος 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα:

(1] Στην 8008/1/298 από 8-12-95 ε 
γκύκλιο της Διεύθυνσης Οικονομικών 
του Υ.Δ.Τ. "περί οδοιπορικών εξόδων 
του αστυνομικού προσωπικού". Με 
την εγκύκλιο αυτή κοινοποιήθηκαν οι 
διατάξεις του Ν. 2340/1995 (Φ.Ε.Κ. 220 
τ. Α' της 30-10-95) και αφορά τις δα
πάνες κίνησης των μετακινουμένων 
προσώπων με εντολή του Δημοσίου

εντός και εκτός της επικράτειας για 
εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες δια
τάξεις.

(2) Στην υπ' αριθμ. 8008/1/212 από 
30-7-93 απόφαση του Υπουργού Δη
μόσιας Τάξης "Οδοιπορικά κ.λπ. έξο
δα του αστυνομικού προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας και του προ
σωπικού του Πυροσβεστικού Σώμα
τος" όπως τροποποιήθηκε μέχρι 
σήμερα.

(3) Στο Π ροεδρ ικό  Δ ιάταγμα 
017/1977 "Περί επεκτάσεως των δια
τάξεων του Ν.Δ. 334/1909 περί οδοι
πορικών εξόδων του Στρατιωτικού 
Προσωπικού και επί του προσωπικού 
των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυ
νομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού 
Σώματος", όπως τροποποιήθηκε μέ
χρι σήμερα.

(4) Στο Π ροεδρ ικό Δ ιάταγμα 
200/1993 "Περί οδοιπορικών εξόδων 
εσωτερικού του Στρατιωτικού Προ
σωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων".

(5) Στον Οργανισμό του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και στους κανονι
σμούς της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο
σα από τα ελεγχόμενα υπομνήματα 
δεν πληρούν τα καθοριζόμενα από 
τις διατάξεις, επιστρέφονται στην Υ
πηρεσία που τα υπέβαλε προς διόρ
θωση.

Τα υπόλοιπα εγκρίνονται δΓ υπο
γραφής του ελεγκτού, οι οποίοι ανα
γράφουν και τον κωδικό της αντίστοι
χης κατάστασης καταλογισμού, στην 
οποία ανταποκρίνεται ο κωδικός της 
κίνησης. Τα ελεγμένα υπομνήματα 
παραδίδονται πάλι στο Αρχείο.

Το προσωπικό του Αρχείου σφραγί
ζει με α.α. τους πίνακες και στην συ
νέχεια αποκολλά τον πρώτο εκ των 
δύο πινάκων (α' πίνακα) υποβολής 
του υπομνήματος, στον οποίο εμφαί- 
νεται ανάγλυφα όλη η αιτούμενη α
ποζημίωση της κίνησης (ημερομηνίες 
κίνησης, εγκριθείσες ημέρες καθ' υ
πέρβαση, έξοδα διανυκτέρευσης, 
ποσά εισιτηρίων στο οποία περιλαμ
βάνονται οι μικροδαπάνες ταξιδιού 
κ.λπ.).

Οι α' πίνακες αποστέλλονται κατά 
χιλιάδες, από 4.000 έως 10.000 κατά 
μέσο όρο, στη Διεύθυνση Πληροφο
ρικής, η οποία με την σειρά της τις α- 
ποτυπώνει μηχανογραφικά σε κατα
στάσεις κατ' αύξοντα αριθμό υπο
μνήματος.

Οι καταστάσεις αυτές αποστέλλο- 
νται σε ένα αντίτυπο στη Διεύθυνση 
Ελεγκτηρίου Δαπανών μαζί με τους α' 
πίνακες (που επιστέφονται) καθώς 
και με ονομαστικό ευρετήριο των δι
καιούχων των υπομνημάτων.

Καταστάσεις και πίνακες παραλαμ- 
βάνονται από το Αρμόδιο Γραφείο 
του Α' Τμήματος και ακολουθείται 
πλέον το δεύτερο μέρος της διαδι
κασίας ελέγχου το οποίο διαιρείται 
σε τέσσερα στάδια, όπως παρατίθε
νται ευθύς αμέσως.

Γ. Στάδια:
Ιο Στάδιο - Έλεγχος ορθότητας (πα

ραβολή)
Συντίθεται από τις ακόλουθες κατά 

σειρά ενέργειες που διεξάγονται α
πό το Γραφείο Ελέγχου Μηχανογραφη
μένης Επεξεργασίας Υπομνημάτων Ο
δοιπορικών κ.λπ. εξόδων, εφεξής Γ.Ε.Μ. 
Κ.Υ., με το οποίο επικοινωνούν οι ανά 
την επικράτεια Υπηρεσίες και ρωτούν 
για την τύχη των υπομνημάτων.

(Α) Παραλαμβάνονται από τη Διεύ
θυνση Πληροφορικής οι μηχανογρα
φημένες καταστάσεις, το ονομαστι
κό ευρετήριο και οι επιστρεφόμενοι 
α' πίνακες.

(Β) Σελιδοποιείται το αλφαβητικό ευ
ρετήριο των δικαιούχων, διαχωρίζο
νται οι καταστάσεις σε τόσα μέρη ό
σοι και οι υπηρετούντες στο εν λόγω 
γραφείο και βιβλιοδετούνται προσω
ρινά. Διαχωρίζονται οι α' πίνακες σε ι
σάριθμες δέσμες και σε αντιστοιχία 
με τις καταστάσεις του έχουν διαχω
ριστεί.

(Γ) Γίνεται οπτικός έλεγχος (παρα
βολή) με βάση τους α' πίνακες και τις 
καταστάσεις (επί ομαδικών υπομνη
μάτων). Ε ξετάζετα ι η σωστή α
ποτύπωση επί των μηχανογραφημέ
νων καταστάσεων όλων των στοι
χείων των πινάκων λεπτομερώς. Τα 
εντοπιζόμενα λάθη διορθώνονται με 
κωδικούς μεταβολών.

Στις περιπτώσεις αλληλοκαλύψεων 
(διπλή κίνηση την ίδια ημέρα) και υ
περβάσεις των ανωτάτου αριθμού δι- 
καιουμένων ημερών κατά μήνα, όταν 
δεν υπάρχει σχετική έγκριση, συ- 
ντάσσεται πράξη περικοπής ή απόρ
ριψης του υπομνήματος και επιστρέ- 
φεται στην Υπηρεσία που το συνέτα
ξε προς διόρθωση, ενώ με κωδικό 
διαγράφεται το υπόμνημα από τις κα
ταστάσεις (επειδή εκκρεμεί).
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(Δ) Τα λανθασμένα στοιχεία και οι 
διαγραφές καταχωρούνται με κωδι
κούς σε ειδικές,καταστάσεις, που ο
νομάζονται πεδία μεταβολών.

Αυτά αποστέλλονται στη Διεύθυν
ση Πληροφορικής για τις σχετικές 
διορθώσεις μαζί με τους πίνακες των 
υπομνημάτων που χρήζουν επανα- 
καταχώρηση (επαναδιάτρηση, ε 
πειδή π.χ. κάποιο υπόμνημα δεν κατα- 
χωρήθηκε).

(Ε) Ακολούθως βιβλιοδετούνται οι 
καταστάσεις προελέγχου κατά α.α υ
πομνήματος και τηρούνται σε ειδική 
θέση, ενώ τα αλφαβητικά ευρετήρια 
προελέγχων βιβλιοδετούνται κατά 
μήνα σ' ενιαίο βιβλίο και φυλάσσονται 
χωριστά.

2ο Στάδιο - Καταστάσεις
Προτελικού & Οριστικού Ελέγχου
(Α) Βάση των πεδίων μεταβολών η 

Διεύθυνση Πληροφορικής εκδίδει 
νέες καταστάσεις σε ένα αντίτυπο 
και κατά είδος κίνησης (Μεταθέσεις - 
Αποστρατείες - Αποσπάσεις - Μετα
γωγές - Ενισχύσεις κ.λπ.) που απο- 
στέλλονται στη Διεύθυνση Ελεγκτη
ρίου Δαπανών / Γραφείο Ελέγχου 
Μηχανογραφημένης Επεξεργασίας 
Υπομνημάτων Οδοιπορικών κ.λπ. ε 
ξόδων (Γ.Ε.Μ.Κ.Υ.).

Οι καταστάσεις αυτές περιέχουν ό
λα τα στοχεία των προηγούμενων 
καταστάσεων, τα στοιχεία που διορ
θώθηκαν δια των πεδίων μεταβολών 
καθώς και τα δικαιούμενα χρηματικά 
ποσά.

(Β) Οι καταστάσεις παραδίδονται 
στους Οριστικούς Ελεγκτές αφού ε 
λεγχθούν και διαχωριστούν, συνο- 
δευόμενες όχι πλέον από τους πίνα
κες αλλά από τα πλήρη δικαιολογητι- 
κά του κάθε υπομνήματος (σώματα 
υπομνημάτων). Οι Οριστικοί Ελεγκτές 
εκτελούν τον έλεγχο νομιμότητας 
των δικαιολογητικών.

(Γ) Μετά τον οριστικό έλεγχο επι- 
στρέφονται στο Γ.Ε.Μ.Κ.Υ. οι ελεγμέ
νες καταστάσεις μαζί με τα σώματα 
των υπομνημάτων που απορρίφθη- 
καν για οποιοδήποτε λόγο και συνο
δεύονται από απορριπτικό σημείωμα 
μαζί με πίνακες των διαγραφομένων 
ποσών (των απορριφθέντων υπομνη
μάτων).

(Δ) Το Γ.Ε.Μ.Κ.Υ. συντάσσει το ι
σοζύγιο (σύνολο καταλογιζομένων 
χρηματικών ποσών, βάσει των υπο

μνημάτων, αφαιροάμενων των δια- 
γραφομένων και με σημείωση των α
ναμενόμενων ποσών για καταλογι
σμό και ενταλματοποίηση).

Για το καθαρό συνολικό καταλογι- 
στέο χρηματικό ποσό που αναμένε
ται και το συνολικό ποσό διαγραφών 
ενημερώνεται η Διεύθυνση Πληρο
φορικής με σχετική αλληλογραφία.

(Ε) Οι καταστάσεις του προτελικού 
(που περιλαμβάνουν και τα ποσά) βι- 
βλιοδετούνται και τηρούνται ιδιαίτε
ρα.

3ο Στάδιο
(Α) Μετά τα παραπάνω η Διεύθυνση 

Πληροφορικής κάνει την τελική Μη
χανογραφική επεξεργασία και εκδίδει 
τις καταστάσεις οριστικών εξόδων 
καταλογισμού σε 3 αντίτυπα ανά κω
δικό κατάστασης(κάθε κατάσταση 
περιλαμβάνει μια ή περισσότερες αι
τιολογίες κίνησης) πλην της κατά
στασης των μεταθέσεων που απο- 
στέλλεται σε τέσσερα.

(Β) Βάσει των τελικών καταστάσεων 
καταλογισμού συντάσσονται εντο
λές πληρωμής κατά είδος κατάστα
σης, που θα αποσταλούν εις διπλούν 
στη Διαχείριση Χρηματικού, Αντίγρα
φο της εντολής για τις μεταθέσεις 
(ειδικά) κοινοποιείται στη Δ/νση Οικο
νομικών για ενημέρωση του βιβλίου 
πιστώσεων.

(Γ) Οι συνόψεις των κρατήσεων από 
τα ποσά των οδοιπορικών, οι κατα
στάσεις οριστικών εξόδων και οι ε 
ντολές του προηγούμενου Στοιχείου 
(Β) αποστέλλονται στη Διαχείριση. Τα 
τρίτα αντίγραφα βιβλιοδετούνται και 
τηρούνται στο Γ.Ε.Μ.Κ.Υ.

4ο Στάδιο
Αυτό περιλαμβάνει τις ενέργειες ε 

πιστροφής στις Υπηρεσίες ή αυτές 
τις επαναδιάτρησης των διαγραφέ- 
ντων υπομνημάτων, αφού επανελεγ
χθούν και εξετασθούν για την περί
πτωση κάποιου λάθους (η διαδικασία 
αυτή είναι υπέρ του δικαιούχου).

3. Ολοκλήρωση των ενεργειώ ν
Οι εντολές επιστρέφονται από τη 

Διαχείριση Χρηματικού στη Δ/νση Ε
λεγκτηρίου Δαπανών (Γραφείο Ορι
στικών Ελεγκτών), για την ενταλματο
ποίηση.

Για τα οδοιπορικά έξοδα (απλές 
κινήσεις εκτέλεσης υπηρεσίας) για 
τις οποίες δεν υπάρχουν πιστώσεις

ενημερώνεται το Γραφείο Καθολικού 
Λογιστικού του Γ' Τμήματος της 
Διεύθυνσης Ελεγκτηρίου Δαπανών.

Τέλος ενημερώνονται η Διεύθυνση 
Οικονομικών, η Διεύθυνση Εντελλο- 
μένων Εξόδων του Γενικού Λογιστη
ρίου του Κράτους και ο Πάρεδρος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου του οποίου 
το επιτελείο στεγάζεται στο ίδιο κτί
ριο με τη Διεύθυνση Ελεγκτηρίου Δα
πανών, για τον έλεγχο των δαπανών 
με βάση τις πιστώσεις και τα συνο- 
δεύοντα δικαιολογητικά (ελέγχεται 
κάθε υπόμνημα ξεχωριστά).

Επίλογος
Η διαδικασία που περιγράφτηκε φαί

νεται πολύπλοκη, στο πλαίσιο όμως 
της απλούστευσης διαδικασιών και 
μεθόδων διαπιστώθηκε ότι είναι η 
πλέον απλουστευμένη για την προ
στασία του Δημοσίου συμφέροντος 
γι' αυτό και η διεξαγωγή είναι ομαλή 
παρά τη συνδρομή των ακολούθων 
δύο παραγόντων:

α) Πολλοί ενδ ια φ ερ ό μ ενο ι α
πευθύνονται τηλεφωνικά ή προσέρ
χονται στο Γ.Ε.Μ.Κ.Υ. για την τύχη - ε 
ξόφληση υπομνημάτων τους και ξο
δεύεται πολύς χρόνος στις σχετικές 
αναζητήσεις για να διαπιστωθεί πολ
λές φορές ότι τα υπομνήματα έχουν 
εξοφληθεί,

β) Τη διαρκή αύξηση του αριθμού 
των προς έλεγχο εισερχομένων υ
πομνημάτων ( 1 80.000 το 1992, 
200.000 το 1993, 220.000 το 1994, ί
διος αριθμός το 1995 ενώ εκτιμάται 
ότι για το 199ό θα ελεγχθούν περισ
σότερα από 250.000 υπομνήματα).

Ένας άλλος όρος, απόδειξης της α- 
πλουστευμένης διαδικασίας, είναι ο 
μικρός αριθμός απώλειας υπομνημά
των π.χ. Για τα έτη 1993 και 1994 δια1 
πιστώθηκαν 75 απώλειες (αθροιστι
κά) για τις οποίες τέθηκε σε ισχύ η 
σχετική προβλεπόμενη διαδικασία.

Απ' όλους τους παράγοντες που α
ναφέρθηκαν παραπάνω, προκύπτει 
consensus omnius (ομοφωνία πά
ντων) ότι η Διεύθυνση Ελεγκτηρίου 
Δαπανών, ακολουθεί την πλέον α
πλουστευμένη και ασφαλή διαδικα
σία έγκρισης και καταλογισμού των υ
πομνημάτων οδοιπορικών εξόδων 
για κινήσεις εκτέλεσης υπηρεσίας ε 
κτός έδρας του αστυνομικού προσω- 
πικούτουΥ πουργείου Δημ. Τ άξης. □
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Me το παραπάνω θέμα, κυκλοφόρη
σε στις 24-7-96 η 8008/1/96 διευκρι
νιστική εγκύκλιος της Διεύθυνσης Ε
λεγκτηρίου Δαπανών, η οποία έχει 
ως εξής:

■ 1. Σας γνωρίζουμε ότι μετά την ισχύ 
του Ν, 2346/1995 εκδόθηκε η 
8008/1/320ε από 20-6-96 απόφαση 
του κ, Υπουργού Δημόσιας Τάξης, με 
θέμα "οδοιπορικά κ.λπ. έξοδα του α
στυνομικού και πυροσβεστικού προ
σωπικού του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης" που ρυθμίζει πλέον το αντικεί
μενο αυτό και δημοσιεύθηκε στο υπ' * 
αριθμ. 520 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β' της 3-7-96.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις παραγρ.
1 του άρθρου 17 της εν λόγω αποφά- 
σεως καταργείται κάθε άλλη προγε
νέστερη απόφαση του Υπουργού Δη
μόσιας Τάξης για το θέμα αυτό.

3. Με τις δ ιατάξεις του άρθρου 2 
παρ. 1 και άρθρου 4 αντίστοιχα του 
παραπάνω νόμου 2346/95 για πρώτη 
φορά θεσπίζονται:

α) Εννοιολογική ερμηνεία της ημέρας 
εκτός έδρας ήτοι: “ως ημέρα εκτός έ 
δρας θεωρείται κάθε ημέρα μετακί
νησης του υπαλλήλου από την έδρα 
για εκτέλεση υπηρεσίας ανεξάρτητα 
εάν διανυκτερεύει ή επιστρέφει αυ
θημερόν".

Επομένως κάθε μετακίνηση του υ
παλλήλου από την έδρα του αποτε
λεί μέρα εκτός έδρας και με την έν
νο ια  αυτή υπ ολογίζοντα ι οι δι
καιούμενες ημέρες εκτός έδρας και 
δεν υπάρχουν εφεξής μισές ημέρες.

β) Εννοιολογική διάκριση της δαπάνης 
διανυκτέρευσης και της ημερήσιας απο
ζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας ε 
κτός έδρας και πότε η ημερήσια απο
ζημίωση υπολογίζεται ολόκληρη η 
μειωμένη όπως αναλυτικά μνημο
νεύεται στην 8008/1/298 από 8-12- 
1995 Διαταγή της Διεύθυνσης Οικο
νομικών του Υπουργείου Δημόσιας 
τάξης.

Το ποσό της ημερήσιας αποζημίω
σης ορ ίσθηκε σε οκτώ χ ιλ ιάδες 
δραχμές, ανεξάρτητα από το βαθμό 
του μετακινουμένου.

Για την ημέρα επ ιστροφής η Π" 
μερήσια αποζημίωση υπολογίζεται 
στο μισό της δικαιούμενης. Το ίδιο ι
σχύει και για τους αυθημερόν επα
νερχόμενους.

4. Μετά τις παραπάνω μεταβολές 
και μέχρι εκτυπώσεως νέων πινάκων 
υποδ. 0-48, η σύνταξη των πινάκων ε 
λέγχου και υποβολής των υπομνημά
των οδοιπορικών κ.λπ. εξόδων για μη
χανογραφικούς λόγους θα γίνεται ως 
ακολούθως:

α) Στη στήλη "μισές" ημέρες καταχω- 
ρούνται οι συγκεκριμένες ημέρες 
κινήσεως του υπαλλήλου που αφο
ρούν αυθημερόν επιστροφή στην έ 
δρα του καθώς και ημέρες  επι
στροφής μετά από διανυκτέρευση 
(για τις ημέρες αυτές η ημερήσια α
ποζημίωση υπολογίζεται στο μισό της 
διακαιούμενης).

β) Στη στήλη "ολόκληρες" καταχω- 
ρούνται οι συγκεκριμένες ημέρες 
κινήσεως για τις οποίες δικαιολογεί
ται ολόκληρη ημερήσια αποζημίωση·
γ) Στη στήλη "διανυκτερεύσεις" κατα- 

χωρούνται οι διανυκτερεύσεις όπως 
καταχωρούντο μέχρι σήμερα χωρίς 
να γίνεται διάκριση ξενοδοχείων και 
ενο ικ ιαζομένω ν δωματίων π.χ. 
2/8000.

δ) Στις λοιπές σ τήλες καταχω- 
ρούνται τα στοιχεία ως εγένετο μέ
χρι σήμερα.

5. Για κινήσεις εκτός έδρας πέραν 
των τεσσάρων ημερών (αποσπάσεις 
- προσωρινές μετακινήσεις - εκπαι
δεύσεις κ.λπ.) για τις οποίες ζητείται η 
δικαιολόγηση δαπανών διανυκτέ- 
ρευσης, πρέπει να συντάσσεται επί 
του φύλλου πορείας παρά του Διοι- 
κητού της Υπηρεσίας του τόπου με
τάβασης σχετική πράξη του αν η Υπη
ρεσία διέθεσε δωρεάν κατάλυμα για 
τη διαμονή του μετακινούμενου ή 
μπορούσε να διαμείνει σε κάποιο α
στυνομικό κατάστημα.

6. Τα υπομνήματα οδοιπορικών εξό
δων, τα οποία έχουν ήδη αποσταλεί 
στην Υπηρεσία μας και αφορούν 
κινήσεις εκτός από 1-1 1-95 και ε 
ντεύθεν, ήτοι μετά την ισχύ του Ν. 
2346/95, ελέγχονται από τους αρμό
διους ελεγκτές μας και καταλογίζο
νται προς πληρωμή αφού επέρχονται 
στους πίνακες οι δέουσες μεταβο
λές (περικόπτονται κινήσεις πέραν 
των δικαιουμένων και καταχωρούνται 
οι ημερομηνίες κινήσεως στην ανά
λογη στήλη ως αναφέρεται παραπά
νω), χωρίς να επιστρέφουμε τα υπο

μνήματα στις υπηρεσίες αποστολής, 
γιατί έτσι θα δημιουργείτο πρόσθετη 
διακίνηση μεγάλου όγκου και αριθ
μού αλληλογραφίας, εκ νέου απα
σχόληση των υπηρεσιών σας για το ί
διο θέμα και καθυστέρηση στον έ 
λεγχο - καταλογισμό των υπομνημά
των. Για παράδειγμα: για αστυφύλα
κα, με δικαιούμενες τέσσερες ημέ
ρες κατά μήνα, που είχε πραγματο
ποιήσει οκτώ κινήσεις με αυθημερόν 
επιστροφή στην έδρα του, περικό
πτονται οι τέσσερες κινήσεις σύμφω
να με τα ανωτέρω αναγραφόμενα 
στην παραγράφο 3, και οι υπόλοιπες 
τέσσερες κινήσεις καταχωρούνται 
στη στήλη “μισές" ημέρες ως αυθη
μερόν επιστροφή. Οπου έχουμε δύο 
κινήσεις όπως π.χ. 10-11 /6/96 και 20- 
21/6/96 οι 10 και 20 καταχωρούνται 
στη στήλη"ολόκληρες” ημέρες οι δε 
11 και 21 ως ημέρες επιστροφής στη 
στήλη "μισές" ημέρες"... Π

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Αρθρο 4 του Π.Δ. 370/1987 «Ρ.Ε.Κ. 166 Α' της 
17-9-87).
2. Me την παραγραφο 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 
370/87ουστήθπκεκαι4οΤμήμα γιατονέλεγ
χο εκκαθάριση και έκδοση των ενταλμάτων 
πληρωμής, τις κάθε ρύσεω ς αποδοχές του 
πυροσβεστικού προσωπικού και τις λειτουργι
κές δαπάνες του Πυροσβεστικού Σώματος. 
Το Τμήμα αυτό αποτελεί ήδη Υπηρεσία του 
Πυροσβεστικού Σώματος, αποχωρισθέν από 
τη Διεύθυνση Ελεγκτηρίου Δαπανών.
3. Άρθρο 110 Ν. 1892/90 «Ρ.Ε.Κ. 101 Α της 31- 
7-90).
4. Τα υπομνήματα λόγων κινήσεων του Αστυ
νομικού προσωπικού στο εξωτερικό ελέγχο
νται από το Γ ραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 
της Διεύθυνσης Ελεγκτηρίου Δαπανών.

ΒΙΒΛΙΩΓΒΑΦΙΑ
1. Γεωργίου Η. ΚΑΡΤΣΩΝΑ Δημόσιο Λογιστικό 
Βιβλίο 2ο Αθήνα 1977
2. Ν. 2346/1995 φ.Ε.Κ.220 τ. Α' 1995
3. Π.Δ. 582/84
4. Π.Δ. 200/1993
5. 8008/1 /212 από 30-7-1993 και 8008/1/212 
δ από 21-9-1994 αποφάσεις κ.κ. Υ.Δ.Τ. «Ρ.Ε.Κ. 
596 τ. Β' από 3-8-1994 αντίστοιχα).
6. Από συνεργασία με:
α) Διευθυντή Α' κ. ΚΟΥΚΟ Δημήτριο, Δ/ντή 
Δ/νσης Ελεγκτηρίου Δαπανών, 
β) Αστ. Υποδ/ντή κ. ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗ Νικόλαο, Τμη- 
ματάρχη Δ/νσης Ελεγκτηρίου Δαπανών, 
γ) Υπαστ/μο Α' κ. NT ΑΝΗ Λάμπρο, επικεφαλής 
Γ ραφείο Οριστικών Ελεγκτών, 
δ) Μ.Υ. κ. ΙΩΝΑ Ελένη (Γραφείο Καθολικού Λο
γιστικού).
ε) Μ.Υ. κ. ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΗ-ΒΙΤΣΑ Ελένη, Γ.Ε.Μ.Κ.Υ.
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X t 0%
Το μυροβόλο νησί m s  μαστ ίχας

Χίος, το μυροβόλο νησί της μαστίχας, των λογίων, 
των εφοπλιστών και των ναυτικών, 

το νησί που μάγεψε τον Κολόμβο, το νησί με τις 
πανέμορφες ακρογιαλιές, τα πευκοδόση, τα περιβόλια, 

τα μεγάλα αρχοντικό του Κόμπου και τα μεσαιωνικά χωριά.
Χίος, το νησί με την πανόρχαια ιστορία, 

τα φημισμένα μοναστήρια, τα άφθονα και καλά νερά, 
και τους στοχαστικούς και ήρεμους καραβοκύρηδες.

Η "αρχικαπετάνισσα" του Αιγαίου, 
δεν εντυπωσιάζει απ' τη αρχή. Δεν προσφέρει 

σαν άλλα νησιά το γνώριμο εκ είνο "καλωσόρισμα".
Σαν αληθινή αφέντρα σε θω ρεί αδιάφορη, 

για να σου ανθίζει όμως γρήγορα την καρδιά της, 
σαν δει πως την αποζητάς μ' αγάπη.

Ιστορική αναδρομή
Κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει την ιστορία της Χίου, αν θέλει να 

κατανοήσει το παρόν της και να σχεδιάσει το μέλλον. Ένα πέπλο 
θρύλου καλύπτει την προέλευση του ονόματος της. Σαν πρώτος 
κάτοικος του νησιού αναφέρεται ο Οινοπίωνας, του οποίου η κόρη 
X ιόνα λέγεται ότι έδωσε το όνομά της στο νησί. Λέγεται ακόμα, ότι 
μπορεί να πήρε το όνομά της από το γιο του Ποσειδώνα, Χίο, ενός 
από τους πρώτους οικιστές του νησιού, ή ακόμα από τη Ιυριακή λέ
ξη Shio (Χίο) που σημαίνει μαστίχα. Πάντως οι πρώτοι κάτοικοί της 
ήταν οι Λέλεγες, οι Πελασγοί και οι Κρήτες, ενώ τον 9ο π.Χ. αιώνα 
εμφανίστηκαν στο νησί οι Ίωνες.

Μέχρι τον 6ο αιώνα η Χίος παρουσίαζε ανάπτυξη και στον πνευ
ματικό τομέα και είχε αφθονία υλικών αγαθών. Η εγκατάσταση τυ
ράννων από τους Πέρσες και το ξέσπασμα της Ιωνικής επανάστα
σης σηματοδότησε την παρακμή του νησιού. Αργότερα, ως μέλος 
της Αθηναϊκ ής συμμαχίας έζησε μακρά περίοδο ειρήνης και ευη
μερίας η οποία διακόπηκε με τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Μετά α
πό διάφορες ανακατατάξεις κατά τα ελληνιστικά, ρωμαϊκά και Βυ
ζαντινά χρόνια, η Χίος γνώρισε ξανά την άνθηση με τον ερχομό των 
Γενουατών, αλλά επί των ημερών τους το νησί κατακτήθηκε από 
τους Τούρκους. Η εκμετάλλευση της μαστίχας ήταν καθοριστική 
για την παραχώρηση προνομίων στους Χιώτες. Η έναρξη της επα
νάστασης όμως, δεν τους άφησε ασυγκίνητους και γι' αυτό αντιμε
τώπισαν σκληρά αντίποινα . Το πιο σπουδαίο κομμάτι της ιστορίας 
της γράφτηκε στις 30 Μαρτίου του 1822, όταν έγινε η σφαγή της 
Χίου, που σκόρπισε παγκόσμια συγκίνηση. Διάσημοι άνθρωποι του 
πνεύματος, όπως ο Βίκτωρ Ουγκώ και ο Ντελακρουά, ύμνησαν και 
διακήρυξαν σε όλο τον πολιτισμ ένο κόσμο την υπέρτατη αυτή θυ
σία των κατοίκων της. Η Χίος ενώθηκε με την Ελλάδα το 1912.

Η Χίος είναι γενέτειρα πολλών επιφανών νεότερων Ελλήνων λο
γίων, όπως του Νεοφύτου Βόμβα, του Κοραή, του Ψυχάρη, του 
Σουρή, του Κόκκινου, και του Αμάντου. Διεκδικείδε και σαν γέννημά 
Της, το μεγαλύτερο ποιητή της αρχαιότητας, τον Ομηρο, παρ' όλο 
που περισσότερες από επτά πόλεις “μάρνανται σοφήν δια ρίζαν 
Ομήρου" Ο Θουκυδίδης πάντως, μιλά "διό τον τυφλόν αοιδόν, 
τον κατοικούντα cv τη βραχώδει και χαραδρώδο Χίω".

Η Χίος σήμερα
Οι Χιώτες είναι ένας λαός με χαρούμενη διάθεση και καλοπροαί

ρετο ενδιαφέρον για το κάθε τι. Οι πρόγονοί τους, ναυτικοί οι πε
ρισσότεροι, όργωναν τους ωκεανούς, φέρνοντας πίσω μαζί τους, 
όταν γύριζαν στην πατρίδα, τον αντίλαλο του μακρινού κόσμου. Και 
σήμερα, ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων εξακολουθεί να βρί
σκεται στη θάλασσα, γιατί την έχει στο αίμα του!

Πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού η Χίος, με 25. 000 κατοίκους 
περίπου."Καρδιά" της πόλης της Χίου, η παλιό πόλη, με τα νεοκλα
σικά κτίρια, τη γραφική αγορά, την ’Αηλωταριά", συνοικία με έντονα 
σημάδια της Τουρκοκρατίας, και το γραφικό τζαμί. Μέσα στην πρω
τεύουσα υπάρχουν πολλά αξιοθέατα, ιστορικά κυρίως. Ένα από αυ
τά είναι το περίφημο κάστρο που είναι χτισμένο στη βόρεια άκρη 
της πρωτεύουσας και που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη με
σαιωνική και νεότερη ιστορία της Χίου ως κέντρο πολιτικής και 
στρατιωτικής διοίκησης. Μέσα στο κάστρο υπάρχει ένα ερειπωμέ
νο τζαμί και ο τάφος του Καρά Αλή που διέταξε τη σφαγή της Χίου.

Αστυνομική Επιθεώρηση -4 9 2  - Αύγουστος 1996



Το οδοιπορικό μας

Ένα άλλο αξιοθέατο της πόλης είναι η Βιβλιοθήκη του Κοραή, με 
περισσότερους από εκατό χιλιάδες τόμους βιβλία. Έχει επίσης ση
μαντικές παλαίτυπες και σπάνιες εκδόσεις, σπουδαία χειρόγραφα 
με πολλά στοιχεία του νησιού, καθώς και μια σπάνια συλλογή βι
βλίων του Αδαμάντιου Κοραή. Η πινακοθήκη, το Εθνολογικό και 
Λαογραφικό Μουσείο Αργέντη στο κτίριο της Δημόσιας Βι
βλιοθήκης, το Αρχαιολογικό Μουσείο, καθώς και εκκλησίες, ό
πως των Αγίων Βικτώρων και του Αγίου Ισιδώρου, είναι από τα 
αξιόλογα μνημεία πολιτισμού που έχει να επιδείξει το όμορφο νησί.

Εκτός από τη Χώρα, υπάρχουν και πολλά χωριά που διαθέτουν 
σπάνιες φυσικές και ιστορικές ομορφιές. Στον Κάμπο θα θαυμά
σετε υπέροχα κτίρια, με ξεχωριστή αρχιτεκτονική, μέσα σ' ένα κα- 
ταπράσινο περιβάλλον, καθώς και το κτήμα του Φίλιππου Αργέντη. 
Τα Αγιάματα, ένας παραλιακός οικισμός, που απέχει 61 χλμ. από τη 
Χώρα, διαθέτουν αναξιοποίητες ιαματικές πηγές και έχουν να επι- 
δείξουν πλούσιο ιστορικό και παραδοσιακό υλικό. Η Βολισσός, με 
το Βυζαντινό κάστρο και το Μοναστήρι της πολιούχου Αγίας Μαρ- 
κέλας, θεωρείται πατρίδα του Ομήρου. Η Καλαμωτή, το Εμπορείο, 
τα Αρμόλια με την θαυμάσια παραλία "Μαύραβόλια", οι Καρυές με 
το περίφημο γυναικείο μοναστήρι της Νέα Μονής, τα Θυμιανό με 
τα λατομεία της Θυμνιανούσικης πέτρας και ο Βροντόδος, όπου

βρίσκεται η Μονή της Παναγιάς του Μερσινιδίου και φυλάγονται τα 
άμφια του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε', είναι μερικό από τα χωριά 
της Χίου που αξίζει να επισκεφθεί κανείς, ενώ τα περισσότερα α
πό αυτό διαθέτουν και πανέμορφες παραλίες.

Χωριά απαράμιλλης ομορφιάς, με μεσαιωνική όψη και γραμμικά 
σχέδια στις προσόψεις των σπιτιών, είναι το Πυργί, και τα Μεστό. 
Εκείνο όμως που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ο Ανόβατος Χίου, 
ένα χωριό που απέχει μόλις 12 χλμ. από τη Χώρα και είναι σχεδόν 
έρημο. Το τοπίο είναι εντυπωσιακό: τετρακόσια σπίτια γαντζωμένα 
πάνω στο βρόχο, με το χάος των πεντακοσίων μέτρων που ολόγυ
ρα τον περισφίγγει, χτισμένα κολλητό, σφιχτοδεμένα μεταξύ τους, 
με μοναδικό υλικό την ντόπια σιδηρόπετρα. Μια νεκρόπολη με με
σαιωνικό μοτίβο που κουβαλάει το χρόνο στα θεμέλιά της, ενώ από 
πολλούς έχει αποκαλεστεί σαν ο "Μυστράς του Αιγαίου".

Σε απόσταση 28 χλμ. ΒΑ. της Χίου, χωρισμένα σε δύο οικισμούς 
με ξεχωριστή φυσιογνωμία και χτισμένα στη θέση της αρχαίας 
Καρδαμύλης, που αναφέρει ο Θουκυδίδης, βρίσκονται τα Καρδά- 
μυλα. Η τοπική αρχιτεκτονική χαρακτηρίζει το Πάνω Χωριό, που α

πλώνεται στη ρζα  του "βουνού της Γριάς", ενώ το Κάτω Χωριό ή 
Μάρμαρο, χτισμένο στο βάθος του ομώνυμου κόλπου που προστα
τεύεται από το νησάκι Σαρακινόπετρα, στολίζεται από όμορφα αρ
χοντικά και είναι τόπος καταγωγής πολλών ναυτικών και εφοπλι
στών. Το άγαλμα του "Καρδαμυλίτη Ναυτικού", έργο του γλύπτη Α- 
πάρτη, εκφράζει την αγάπη των Καρδαμυλιτών για τη θάλασσα.

Σε μικρή απόσταση από τα Καρδάμυλα, βρίσκεται ο γραφικός πα
ραλιακός οικισμός Ναγός, με την ομώνυμη πηγή νερού και τα πολλά 
πλατάνια. Εδώ υπήρχε αρχαίος Ναός, πιθανόν της Αθηνάς Υγείας. 
Πολύ κοντά στο Ναγό, βρίσκεται και ο πανέμορφος όρμος Γιόσω- 
νας, όπου κατά την παράδοση προσάραξε ο Ιάσονας με την "Αργώ", 
ενώ άλλες γραφικές παραλίες είναι της Βλυχάδας, της Αμπέλου, του 
Γιαλισκάρι και των Βρουλιδιών.

Η μαστίχα της Χίου
Η μαστίχα είναι το βασικό γεωργικό προϊόν της Νότιας Χίου και 

προέρχεται από την εκροή του μαστιχοφόρου σχίνου. Από τα ιστο
ρικά χρόνια η Χίος ήταν γνωστή για τη μαστίχα της και οι Χιώτες την 
εμπορευόταν μέχρι την Αίγυπτο, τη Φοινίκη και τη Μ. Ασία, ενώ 
σήμερα κύριες αγορές είναι οι Αραβικές χώρες και η Τουρκία. Η μα
στίχα είναι συνυφασμένη με την ιστορία της Χίου, γιατί είχε προκα- 
λέσει την προσοχή και το ενδιαφέρον όλων των κατά καιρούς ισχυ
ρών λαών, από τους Πέρσες, τους Ρωμαίους, τους Βυζαντινούς, 
τους Βενετσιάνους και τους Τούρκους. Μάλιστα, όταν το νησί κα
ταλήφθηκε από τους Τούρκους, το μαστιχοφόρο τμήμα του είχε υ
παχθεί απ' ευθείας στη Βαλιδέ Σουλτάνα, που το εκμεταλλευόταν.

Η μαστίχα έχει θεραπευτικές ιδιότητες και από τους πρώτους 
που την διέγνωσαν ήταν ο Γαληνός. Η Ευρώπη τη χρησιμοποιεί στη 
φαρμακευτική, στη χημεία, όπως η κατασκευή βερνικιών και στην 
οδοντοτεχνική. Επίσης η μαστίχα χρησιμοποιούνταν στη βυζαντινή 
αγι ογραφία, ενώ κάθε χρόνο στέλνεται στο Οικουμενικό Πατριαρ
χείο η απαιτούμενη ποσότητα για την παρασκευή του Αγίου Μύρου.

Η συλλογή του προϊόντος γίνεται ακόμα και σήμερα με πατροπα
ράδοτο τρόπο. Δηλαδή από το μήνα Ιούνιο, αφού στρωθεί ο χώρος 
κάτω από το σχινόδεντρο με ασπρόχωμα, πληγώνεται (κεντρίζε
ται) με ειδικό εργαλείο ο κορμός του δέντρου. Τα "δάκρυα" της 
πληγής πέφτουν στο ασπρόχωμα και μετά από ένα τρίμηνο περί
που, όταν έχουν πήξει περισυλλέγονται, πλένονται και παραδίδο- 
νται στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. □
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Παρουσίαση Υπηρεσίας

Η Αστυν. Διεύθυνση Χίου
Στην πόλη της Χίου, πρωτεύουσα του Νομού έχει την έδρα της η 

Αστυνομική Διεύθυνση Χίου, που έχει ευθύνη αστυνόμευσης του 
Νομού Χίου, ο οποίος αποτελείται από τις νήσους Χίου, Ψαρών, και 
Οινουσσών. Οπως μας είπε ο Αστυνομικός Διευθυντής Χίου Λάζα
ρος Δελιολόνης, στηνΑΛ Χίου υπάγονται τρία Αστυνομικά Τμήματα 
(Χίου, Α.Τ. Περ. Χίου, Α.Τ. Καρδαμύλων) και το Τμήμα Ασφαλείας 
Χίου, Στα Αστυνομικά Τμήματα υπάγονται δώδεκα Αστυνομικοί 
Σταθμοί, εκ των οποίων ένας Αστυνομικός Σταθμός (Α.Σ.Κουρου- 
νίων) έχει ανασταλεί προσωρινό η λειτουργία του, λόγω της ακα- 
ταλληλότητας του κτιρίου που στεγαζόταν και μη εξεύρεσης άλ
λου κατάλληλου κτιρίου, συστεγάζεται στον όμορο Α.Σ. Βολισσού.

Η προβλεπόμενη οργανική δύναμη ανέρχεται σε 200 Αστυνομι
κούς, Υπηρετούν συνολικά 180 αστυνομικοί, από τους οποίους 5 εί
ναι γυναίκες και 175 άνδρες. Κατά τους θερινούς μήνες η Υπηρεσία 
μας ενισχύεται με αστυνομικό προσωπικό, προκειμένου να ανταπε- 
ξέλθει των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

Οι Υπηρεσίες στο σύνολό τους στεγάζονται σε ιδιωτικά οικήματα, 
εξαιρουμένου του Α.Τ. Καρδαμύλων και Α Σ. Βολισσού, που στεγά
ζονται σε οικήματα Δημοσίου.

Τα υπάρχοντα τεχνικά μέσα και κυρίως της επικοινωνίας δεν είναι 
σε καλή κατάσταση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή 
καλή επικοινωνία του R/T κέντρου με τα περιπολικά αυτ/τα. Αναμέ
νεται τεχνικό κλιμάκιο τηςΔ/νσης Τεχνικών ΥΔΤ, το οποίο θα τοπο
θετήσει σε όλα τα υπηρεσιακά οχήματα και στο R/T κέντρο το πο- 
λυκαναλικό σύστημα και έτσι πιστεύεται ότι το μεγάλο πρόβλημα 
των τηλεπικοινωνιών θα λυθεί οριστικά.

Στην υπηρεσία μας έχουν κατανεμηθεί 12 αυτοκίνητα, 7 μοτοσυ- 
σκλέτες και 5 μοτοποδήλατα, εκ των οποίων 1 αυτ/το έχει κριθεί 
Π.Ο.Ε. και 2 αυτ/τα είναι ακινητοποιημένα λόγω σοβαρών βλαβών 
και από τα μοτ/τα λειτουργούν μόνο τρία. Λόγω του προβλήματος 
των λαθρομεταναστών και τις μεταγωγές κρατουμένων από τις Δι
καστικές φυλακές Χίου προς το Αστυνομικό Τμήμα Χίου και αντί
στροφα, αναγκαιεί ο άμεσος εφοδιασμός της Υπηρεσίας με μια 
κλούβα και ένα μικρό λεωφορείο, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανά
γκες μεταφοράς του προσωπικού κατά τη κίνηση του εκτός έδρας, 
για την ενίσχυση υφισταμένων μας Υπηρεσιών.

Λόγω του απομακρυσμένου του Νομού Χίου από το κέντρο και 
της τουριστικής ανάπτυξης, το κόστος ζωής είναι αρκετό υψηλό 
εν συγκρίσει με άλλες περιοχές της Ελλάδος με αποτέλεσμα οι Α
στυνομικοί να αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΞΗΣ
α) Λήψη μέτρων στα γήπεδα: Στην παρελθούσα αγωνιστική πε

ρίοδο αγωνίζονταν δύο ομάδες: Μία ομάδα στην Γ' Εθνική και μία 
στην Δ' Εθνική κατηγορία, με αποτέλεσμα να διατίθεται στα γήπεδα 
αρκετή αστυνομική δύναμη. Εκτός από τις ανωτέρω κατηγορίες, α
στυνομική δύναμη διατίθεται στην υδατοσφαίριση, καθόσον η Χίος 
αγωνίζεται στην Α1 κατηγορία και στα τοπικά προβλήματα (ποδο
σφαίρου). Τα επαρκή μέτρα σε όλους τους αγώνες έχουν σαν απο
τέλεσμα να μην έχουν δημιουργηθεί έκτροπα.

β) Μεταγωγές: Το Α.Τ.Χίου εκτελεί αποκλειστικά μεταγωγές ποι
νικών κρατουμένων και λαθρομεταναστών (Αλβανοί, Τούρκοι, Ιρακι- 
νοί κ,λπ.) σχεδόν καθημερινά προς το Τμήμα μεταγωγών Πειραιά, οι 
οποίες έχουν αυξηθεί υπερβολικά λόγω επέκτασης της υπάρχου- 
σας Δικαστικής φυλακής Χίου. Οι μεταγωγές διεξάγονται πάντα δια 
θαλάσσης με πλοία, στα οποία δεν υπάρχει ιδιαίτερος χώρος κρά
τησης και φύλαξης των μεταγομένων με αποτέλεσμα να ταλαιπω
ρούνται οι μεταγόμενοι και συνοδοί, να υπάρχει κίνδυνος απόδρα
σης, κίνδυνος για τους επιβάτες και δημιουργία αλγεινής εντύπω
σης στους ταξιδιώτες, αλοδαπούς και ντόπιους.

γ) Λήψη μέτρων στις Δικαστικές φυλακές και Δικαστήρια: 
Λαμβάνονται μέτρα πρόληψης στις Δικαστικές φυλακές και για την 
συνοδεία κρατουμένων από προς Νοσοκομείο Χίου και Δικαστήρια. 
Επίσης λαμβάνονται μέτρα στις συνεδριάσεις του Πλημ/κείου Χίου 
και του μεταβατικού Εφετείου Αιγαίου.

δ) Συγκεντρώσεις: Στο σύνολό τους οι συγκεντρώ σεις που 
πραγματοποιούνται από διάφορους φορείς εργαζομένων είναι 
ήσυχες και ειρηνικές.

ε) Τροχαία - οδικό δίκτυο: Το οδικό δίκτυο του Νομού Χίου είναι 
επαρκές, πλην όμως απαιτείται βελτίωση αυτού και ειδικότερα ε 
νός περιφερειακού δρόμου για την αποσυμφόρεση του κέντρου 
της πόλεως της Χίου ο οποίος θα ενώνει τη Νότια με τη Βόρεια Χίο. 
Ο αριθμός των οχημάτων είναι πολύ μεγάλος και το κυκλοφοριακό 
πρόβλημα είναι πολύ πιεστικό κατά τους θερινούς μήνες λόγω του
ριστικής κίνησης που παρατηρείται στο Νομό.
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Πρόσφατα απεστάλησαν από την ΑΑΧίου προτάσεις προς τους 
αρμόδιους φορείς, για την επίλυση του κυκλοριακού προβλήματος. 
Στο Νομό Χίου δεν υπάρχει αμιγής υπηρεσία Τροχαίας με αποτέλε
σμα η διέπουσα την τροχαία κίνηση Νομοθεσία να εφαρμόζεται α
πό τα κατά τόπους αρμόδια Αστυνομικό Τμήματα, τα οποία πραγμα
τοποιούν συνεχείς ελέγχους, συνεπεία των οποίων ο αριθμός των 
τροχαίων ατυχημάτων είναι σχετικά μικρός.

Το 1995 έλαβαν χώρα 138 τροχαία ατυχήματα στα οποία έχασαν 
την ζωή τους 11 άτομα και τραυματίσθηκαν 179 άτομα.

στ) Προστασία καταναλωτή: Υπάρχει μεγάλη ευαισθησία των 
αρμοδίων Υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου στα θέμα
τα προστασίας του καταναλωτή και σε καθημερινή βάση ενερ- 
γούνται έλεγχοι σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρο
ντος, εφαρμοζομένης με αυστηρότητα της κείμενης Νομοθεσίας, 
σε βάρος των παραβατών.

Το 1995 βεβαιώθηκαν 147 αγορανομικές παραβάσεις, 
ζ) Τουρισμός: Η Χίος λόγω των φυσικών της ομορφιών, παρου

σιάζει μεγάλη τουριστική κίνηση κατά τους θερινούς μήνες, με την 
αθρόα προσέλευση αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών, που

φθάνουν με πλοία της γραμμής, την Ολυμπιακή Αεροπορία και με 
πτήσεις τσάρτες.

Στην πόλη της Χίου υπάρχει ο Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας 
για την διευκόλυνση των τουριστών, ενώ ανάλογη ευαισθησία δεί
χνουν και οι λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ο) Εγκλήματα κατά της ζωής: Πρόσφατα εξιχνιάστηκε από την 

Υπηρεσία μας ένα αποτρόπαιο έγκλημα κατά της ζωής, που είχε 
συνταράξει την τοπική κοινωνία και το πανελλήνιο, κατόπιν σύντο
μων και αποτελεσματικών ενεργειών Υπηρεσίας μας.

β) Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας: Μεγάλη ευαισθησία των Υ
πηρεσιών στις καταγγελίες διαπράξεων κλοπών και γενικότερα α
δικημάτων που αφορούν την ιδιοκτησία.

Αποτέλεσμα των συντονισμένων ενεργειών της υπηρεσίας είναι 
η εξιχνίαση των περισσοτέρων αδικημάτων. Η συνεχής μείωση των 
αδικημάτων οφείλεται στο αστυνομικό έργο της πρόληψης και κα
ταστολής.

Το 1995 εξιχνιάστηκαν 12 εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας.

γ( Ναρκωτικά: Στον τομέα της καταπολέμησης των ναρκωτικών 
καταβάλλονται καθημερινές και συνεχείς προσπάθειες για την ε 
ξάλειψη του καυτού αυτού προβλήματος και η απόδοση των υπη
ρεσιών είναι σημαντική.

Κατά το προηγούμενο έτος εξιχνιάστηκαν 4 περιπτώσεις και συ- 
νελήφθησαν 4 άτομα για παραβάσεις του Νόμου Περί Ναρκωτικών 
και κατασχέθηκαν 20 γραμμάρια ινδικής κάναβης, μία δόση ηρωί
νης, και 9 δισκία ναρκωτικής ουσίας.

δ) Αλλοδαποί - Λαθρομετανάστες: Ενα από τα μεγαλύτερα προ
βλήματα της Διευθύνσεως είναι οι εξ  ανατολών προερχόμενοι λα
θρομετανάστες. Η γειτνίαση με την Τουρκία (απόσταση από αυτή έ 
ξι ναυτικά μιλιά] και το μεγάλο μήκος των ακτών σε συνδυασμό με 
τις ιδιαιτερότητες αυτών, απόκρυμνες και συνεπώς δυσπρόσιτες, 
εμποδίζουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Παρά ταύτα η υπηρεσία συνεργαζόμενη άριστα με τις άλλες διω
κτικές αρχές, έχει κατορθώσει να περιορίσει τον αριθμό των λα
θρομεταναστών σε 7, παράλληλα δε έχει επιτύχει τη σύλληψη 2 
μεταφορέων (δουλεμπόρων) λαθρομεταναστών.

Οι ανωτέρω ένοχοι έχουν παραπεμθεί στην Δικαιοσύνη και έχουν 
καταδικασθεί σε πολύχρονες φυλακίσεις. Πρόβλημα αντιμετωπίζει 
στη φύλαξη λαθρομεταναστών και κυρίως Ιρακινών και Ιρανών από 
την Τουρκία διότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι και άνετοι χώροι.

Το 1995 συνελήφθησαν για απέλαση 141 Αλβανοί λαθρομετανά
στες και 137 Ιρακινοί.

στ) Τεχνικά Παίγνια: Σε καθημερινή βάση διεξάγονται έλεγχοι 
σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί διενεργείας απαγο
ρευμένων τεχνικών παιγνίων και πρώτο μέλημα των υπηρεσιών ε ί
ναι ο έλεγχος για τη συμμετοχή ανηλίκων και απαγόρευσης διενερ- 
γείας παρανόμων παιγνίων.

Το 1995, βεβαιώθηκαν 12 παραβάσεις σε βαθμό πλημμελήματος 
ενώ έχουν υποβληθεί στο ΥΔ.Τ επτά προτάσεις για προσωρινή α
φαίρεση αδειών διενεργείας παιγνίων έχουν εκδοθεί ισάριθμεςα- 
ποφάσεις με τις οποίες αφαιρέθηκαν άδειες.

ζ) Κρατική Ασφάλεια: Πολλά τα αντικείμενα που απασχολούν 
την ΑΔ. Χίου, λόγω κυρίως της γεωγραφικής θέσης του νησιού. Η 
υπηρεσία, πάντως, βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση και καταβάλ

λει συνεχείς προσπάθειες προς επίλυση των προβλημάτων. □
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Ιβ Ρ Χ  Μ Ο Ν Η  ΠΧΝΧΓΊΧΟ  KOHOGIXC *
Η Μονή, πάνω από την πόλη της Χίου, με ωραία θέα προς αυτήν και τη Θάλασσα, 

αποτελείται από κτίρια σε σχήμα τετραγώνου, φρουριακού τύπου, 
στο κέντρο του οποίου δεσπόζει ο ιερός ναός (καθολικό) της Παναγίας "Βοηθείας", 

όπου φυλάσσεται το σκήνωμα του οσίου ιδρυτού της Ανθιμου Βαγιάνου, 
τον οποίο το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει κατατάξει μεταξύ των αγίων, 

ορίζοντας να τιμάται η μνήμη του στις 15 Φεβρουαρίου.

Δημιουργός της Μονής, με σκοπό τη στέγαση προσφύγων καλο
γραιών που έφθασαν στη Χίο, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή 
119221, υπήρξε ο πιο "πρόσφατος" και σύγχρονος από τους Αγίους 
της Εκκλησίας μας (αφού εκοιμήθη εν Κυρίω μόλις το 1960), ο Ανθι
μος Βαγ ιόνος, κατά κόσμον Αργύριος. Οταν αποφοίτησε από το Δη
μοτικό του χωριού του Λιβάδια της Χίου, για λίγους οικονομικούς 
(στις αρχές της δεκαετίας του 1880) δεν συνέχισε τις σπουδές 
του. Βοηθούσε τους γονείς, μαθαίνοντας παράλληλα και την τέχνη 
του υποδηματοποιού και εξασκώντας τον εαυτό του στην ευσέ
βεια και την αρετή.

Σε ηλικία 20 ετών πήγε την εικόνα της Παναγίας, που ήταν οικογε
νειακό κειμήλιο, στη σκήτη των Αγίων Πατέρων για συντήρηση. Ετσι 
του δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσει την ευλογημένη ζωή των μονα
χών και να του γεννηθεί η επιθυμία ν' ακολουθήσει την καλογερική. 
Κατ' αρχήν ασκήθηκε σε ιδιόκτητο καλύβι υπό την πνευματική κα
θοδήγηση του Γέροντος Παχωμίου. Προσευχόταν, αγρυπνούσε, 
νήστευε, σιωπούσε, ευεργετούσε. Αργότερα εκάρη μοναχός, με
τονομάσθηκε Ανθιμος και εγκαταστάθηκε στη Σκήτη των Αγίων Πα
τέρων. Ο Γέροντας του, βλέποντας την καθαρότητα του βίου, του 
ανέθετε διάφορα διακονέματα που επιτελούσε με πιστότητα και α
κρίβεια. Μετά από σοβαρή ασθένεια του, που οφειλόταν στο σκλη
ρό σωματικό κάματο, υπακούοντας στον Παχώμιο, επέστρεψε στο 
πατρικό σπίτι κι όταν συνήλθε, έκτισε μικρό κελλί στη γωνία του 
κτήματος του πατέρα του και ζούσε με προσευχή και άσκηση, εξα
σφαλίζοντας και τα προς το ζειν χρειώδη, εργαζόμενος ως υπο
δηματοποιός και διατρέφοντας τους γέροντες γονείς του και ό
ποιον φτωχό είχε μεγό λη ανάγκη.

Ελεγε αργότερα ο ίδιος στις μοναχές: "Ψωμί δεν εχόρτασα, νερό 
δεν εχόρτασα, ύπνο δεν εχόρτασα και άλλα πολλά... Ανάπαυση δεν 
έδωσα σε τούτο το σαρκίο μία στιγμή. Ενα τσουβάλι για στρώμα και 
ακουμπισμένος στη ρίζα μιας ελιάς έπαιρνα λίγο ύπνο. Στις ημέρες 
μου ετιμώρησα πολύ τον εαυτόν μου...". Στα 40 του έγινε μεγαλό
σχημος μοναχός 11909). Είχε αποκτήσει φήμη αγίου.

Η εικόνα της Παναγίας "Βοηθείας" που είχε μαζί του προσείλκυε 
πλήθος χριστιανών. Πολλοί απ' αυτούς επιθυμούσαν να εξομολογη
θούν και ζητούσαν ο Ανθιμος να χειροτονηθεί πρεσβύτερος. Ε
πειδή ο μητροπολίτης το αρνήθηκε (γιατί ο μοναχός δεν είχε τα τυ
πικά προσόντα), ο ανάδοχος του Ανθίμου τον κάλεσε στο Αδραμύτ- 
τιο της Μικρός Ασίας, όπου με δάσκαλο τον σοφό Καρακατσάνη έ 
μαθε σε λίγους μήνες τα απαραίτητα. Ο δε βοηθός επίσκοπος της 
Εφέσου τον χειροτόνησε διάκονο και ιερέα. Λειτουργούσε σε μι
κρή εκκλησία όπου συνέρρεαν πολλοί χριστιανοί και από άλλες ε 
νορίες και εξομολογούνταν. Το γεγονός αυτό, η πανθομολογούμε- 
νη αρετή του, η θεραπεία δαιμονισμένου, προκάλεσαν το φθόνο 
των άλλων ιερέων του Αδραμυττίου, γι' αυτό και ο άγιος αναχώρη
σε και μέσω Αγίου Ορους, όπου περιήλθε Μονές και Σκήτες και 
προσκύνησε ιερές εικόνες και τίμια λείψανα, επέστρεψε στη Χίο 
και επέλεξε να διακονήσει ως ιερέας στο λεπροκομείο!

Μέσα σε σύντομο διάστημα μετέβαλε εντελώς την εικόνα του 
έως τότε εγκαταλειμένου λεπροκομείου. Οι ασθενείς άρχισαν να 
εξομολογούνται, να κοινωνούν και αρκετοί, μετά την αποθεραπεία 
τους, ακολούθησαν το μοναχικό βίο. Με τη βοήθεια του Θεού και τη 
χάρη της εικόνας της Παναγίας "Βοηθείας" επιτελέσθηκαν δια του 
Ανθίμου θαύματα και η φήμη του ξεπέρασε τα όρια του νησιού και 
της Ελλάδας. Ο Γέροντας ήταν προικισμένος και με προορατικό χά
ρισμα, που προσπαθούσε να μη το φανερώνει.

Η σημερινή λαμπρή, από κτιριακή άποψη, Ιερά Μονή της Παναγίας 
"Βοηθείας", στα όρια της πόλεως της Χίου, είναι δημιούργημα του 
αγίου Γέροντος. Αρχισε την ανοικοδόμησή της το έτος 1928, για να 
στεγάσει την εικόνα της Παναγίας και τις πρόσφυγες μοναχές που 
είχαν φθόσει απ' τη Μικρασία. Και παρά τις δυσκολίες της εποχής 
και την οικονομική κρίση, επέτυχε να την ολοκληρώσει σε δύο χρό
νια! Στις 28 Μαρτίου 1930 μετέφερε την εικόνα από την καλύβη του 
και την "ενθρόνισε" στην εντυπωσιακή Μονή, στην οποία εγκατα
στάθηκαν και οι πρώτες 35-40 μοναχές (όταν εκοιμήθη ήταν περί
που 85)

Εκτοτε επιδόθηκε στην οργάνωση και λειτουργία της και στην κα
θοδήγηση των αδελφών. Οι νουθεσίες του προς αυτές, καταγρα- 
μένες από ταχυγράφο μοναχή,φυλάσσονται ως ατίμητος θησαυ
ρός σε 8 τόμους. Ο Γέροντας έδειχνε ιδιαίτερη φροντίδα για την 
καλλιέργεια των γύρω από τη Μονή εκτάσεων, φύτεψε δένδρα και 
αμπελώνες, συγκέντρωσε τα όμβρια ύδατα. Ο Ανθιμος θεράπευε 
δαιμονιζομένους και ανίατες ασθένειες με την προσευχή, τη 
χρήση με λάδι της κανδήλας της Παναγίας και επίθεση των χεριών 
του, σε συνδυασμό με διάφορα βότανα και αφεψήματα. Στα 91 
του, "γλυκύς, πράος, ειρηνόμορφος, γαληνόμορφος, επιβλητικός, 
ένσαρκος άγγελος, νικητής του διαβόλου, ουράνιος παρά επί
γειος..." ηροείδε την κοίμησή του, που έγινε στις 15 Φεβρουαρίου 
1960. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μετά από πρόταση του μητρο
πολίτου Χίου Διονυσίου Μπαϊρακτάρη και της Ιερός Συνόδου, με 
την 1148/14.8.1992. Πράξη του τον κατέταξε μεταξύ των αγίων και 
όρισε να τιμάται η μνήμη του στις 15 Φεβρουαρίου. Ενα χρόνο αρ
γότερα 116.8.1993) ο ανωτέρω μητροπολίτης τέλεσε τα εγκαίνια 
του πρώτου ναού προς τιμήν του Αγίου στη θέση Λιβάδια, όπου ο 
Αγιος είχε το ασκητικό Καλύβι του.

Η Μονή, πάνω από την πόλη της Χίου, με ωραία θέα προς αυτήν 
και τη θάλασσα, αποτελείται από κτίρια σε σχήμα τετραγώνου, 
φρουριακού τύπου, στο κέντρο του οποίου δεσπόζει ο ιερός ναός 
(καθολικοί της Παναγίας "Βοηθείας". Πολυάριθμα κελλιά, ηγουμε
νείο, αρχονταρίκι, παρεκκλήσια τράπεζα, βιβλιοθήκη, εργαστήρια, 
βοηθητικοί χώροι, ξενώνας, έκθεση κ.λπ. συγκροτούν τη Μονή, στο 
καθολικό της οποίας φυλάσσεται το σκήνωμα του οσίου ιδρυτού 
σε πολύτιμη λειψανοθήκη. Οι αδελφές επιδίδονται στην αγιογρα
φία, το κέντημα, το εργόχειρο και το πνευματικό έργο.

Η Παναγία "Βοηθείας" είναι άβατη Μονή για τους άνδρες, εκτός α
πό την ημέρα της γιορτής.
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"ΤΟ ΙβΡΟ  Π ΡΟ Ο Κ ΥΝ Η Μ Α . Π Χ Ν Χ Γ ΙΧ Ο  C O Y M G X A . *
Το σύμβολο του Πόντου, η Παναγία Σουμελά, 

περιβάλλεται από ιστορία, θρύλους και παραδόσεις, 
που έχουν σχέση με την εικόνα της, τη μετοίκησή της στον Πόντο, 

τη μακρά παραμονή της στο ιστορικό μοναστήρι, τη μεταφορά στην Ελλάδα 
και την ανίδρυση του ιερού προσκυνήματος της στο Βέρμιο, 

απ' όπου ακτινοβολεί τη χάρη και την ευλογία της στα πέρατα του όπου γης ποντιακού Ελληνισμού.

Συνοπτικά η ιστορία της έχει ως εξής: η εικόνα με χαραγμένη τη 
μορφή της Παναγίας σε ξύλο, κατά το Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη, ε ί
ναι έργο του Ευαγγελιστού Λουκά. Ο μαθητής τουΑνανίας την έφ ε
ρε στην Αθήνα. Στο τέλος του 4ου αιώνος, η εικόνα "μετοίκησε” 
στον Πόντο, στο όρος Μελό, οπότε άρχισε η ανέγερση της Μονής 
ή - κατά τον Ακ. Σαββαϊτη - ησυχαστηρίου, από τους αθηναίους μο
ναχούς Βαρνάβα και Σωφρόνιο (θείο και ανεψιό). "Η εκκλησία της 
Σουμελιώτισσας ήταν σκαλιστή μέσα στο βουνό". Κι έγινε σύντομα 
γνωστή ως Παναγία Σουμελό (=εις του μελά, στου Μελό, Σουμελά).

Επί αιώνες το Μοναστήρι αυτό υπήρξε το προσκύνημα της Ανα
τολής, "ο οδηγός, ο παρηγορητής, ο συμπαραστάτης, το καταφύγιο 
και ο εμψυχωτής των Ελληνοποντίών, ένας από τους σπουδαιότε
ρους παράγοντες διατήρησης της ελληνικής γλώσσας και ταυτότη
τας, καθώς και της αναζωπύρωσης της εθνικής και θρησκευτικής 
συνείδησης των πιστών". Λίγα μοναστήρια είχαν αποκτήσει τη 
φήμη, τη δόξα, τον πλούτο, τη δράση και την προσφορά της Πανα
γίας Σουμελά. Και λ ίγα γνώρισαν τις περιπέτειες, τις πυρκαγιές, τις 
ληστείες και δηώσεις, τις διώξεις, το βίαιο εξισλαμισμό και την ε 
ξόντωση, όσο εκείνο, με αποκορύφωμα τον ξεριζωμό του ποντια
κού Ελληνισμού από τις πατρογονικές εστίες του (1922-24) και την 
εγκατάλειψη της Μονής, με όλες τις ολέθριες γ ί αυτήν συνέπειες.

Οταν συνέβη το τραγικό γεγονός, οι μοναχοί της "έθαψαν την ε ι
κόνα, μαζί με ένα χειρόγραφο ευαγγέλιο και ένα μεγάλο πολύτιμο 
σταυρό, κοντά στο παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας".

Το 1931, ο Αμβρόσιος Σουμελιώτης πήγε και έφ ερ ε  τα τρία 
πολύτιμα κειμήλια, τα παρέδωσε στον Χρύσανθο Φιλιππίδη, μετέ- 
πειτα αρχιεπίσκοπο, ο οποίος τα εμπιστεύθηκε στο Βυζαντινό 
Μουσείο Αθηνών.

Είκοσι χρόνια αργότερα (1951 - 52), μετά από πρόταση του προέ
δρου του Σωματείου "Παναγία Σουμελά" Θεσσαλονίκης, Φιλ. Κτενί- 
δη, η εικόνα παραχωρήθηκε στο Σωματείο, το οποίο άρχισε την α
νέγερση του Προσκυνήματος στο Βέρμιο, σε έκταση 500 στρεμμά
των που παρεχώρησε η κοινότητα Καστανιάς, όχι με σκοπό ι- 
δρύσεως μιας ακόμη Μονής, αλλά “ενός συμβόλου και φάρου, ενός 
μνημείου και τόπου συναντήσεως και προσευχής, ενός φορέα 
διαιώνισης και διάσωσης της Ορθόδοξης Παράδοσης και της πολι
τιστικής κληρονομιάς των Ελληνοποντίών, ως εστίας αναθέρμαν
σης του εθνικού και θρησκευτικού φρονήματος, και αναστήλωσης 
σε σμικρογραφία του αξέχαστου ελληνικού Πόντου".

Υπήρξε και είναι τόση η αγάπη, όχι μόνο των Ποντίων, προς το νέο 
προσκύνημα, ώστε σε λίγα μόλις χρόνια το όνειρο έγινε πραγματι- 
κότης. Από πλευράς κτιριακής το Σωματείο ανήγειρε περικαλλή κε
ντρικό ναό, στον οποίο είναι τοποθετημένη η θαυματουργή εικόνα 
της Παναγίας και "μια μικρή εκκλησία, που έγινε σύμβολο της ανι- 
στόρησης", ένδεκα ξενώνες με 650 κρεβάτια για τους προσκυνη
τές, ένα εστιατόριο, δύο τουριστικά περίπτερα με όλα τα χρειώδη 
(χώρους 700 τ.μ. για Πνευματικό Κέντρο, Μουσείο και Βιβλιοθήκη), 
ιδιόκτητα γραφεία και αίθουσα 285 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη.

Από πλευράς άλλων δραστηριοτήτων σημειώνουμε ενδεικτικά ότι 
το προσκύνημα "Παναγία Σουμελά" έγινε πανελλήνιας και πανορθό
δοξης ακτινοβολίας. Εκδίδει το λαμπρό τριμηνιαίο περιοδικό "Πο
ντιακή Εστία" (από το 1975), έθεσε σε κυκλοφορία περί τα 20 βιβλία 
και μελέτες, με τα οποία προβάλλεται η ιστορία, η λαογραφία και τα 
επιτεύγματα των Ποντίων. Χορηγεί δεκάδες υποτροφίες, ενισχύει 
σεισμοπλήκτους πλημμυροπαθείς, πολυτέκνους, ασθενείς, Ρωσο- 
ποντίους, παραμεθόρια χωριά, εργάτες της εξωτερικής ιεραπο
στολής, βραβεύει αριστούχους μαθητές και φοιτητές,πρωτοστα
τε ί στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, εμπλουτίζει την ι
στορική γνώση και μνήμη, διοργανώνει γιορτές, διαλέξεις,συμπό- 
σια και εκθέσεις βιβλίου - φωτογραφίας - λαϊκής ζωγραφικής, επι
βραβεύει αποδήμους, εισηγήθηκε και καθιέρωσε τον επίσημο εορ
τασμό της "ημέρας των ενόπλων δυνάμεων" στο Προσκύνημα, συ
νεργάζεται και ενισχύει τα πολιτιστικά ποντιακά Σωματεία.

Το Προσκύνημα οφ είλει πολλά στους πρω τοεργάτες της ι- 
δρύσεως και θεμελιώσεώς του, αλλά σημαντική για την ανάπτυξή 
του υπήρξε η προσφορά του επί τριακονταετία (1964 -1994) προέ
δρου του Σωματείου, άλλοτε αιρετού και άλλοτε εθελοντού, Πανα
γιώτη Γ. Τανιμανίδη, για την οποία βραβεύθηκε από την Ακαδημία Α
θηνών, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και άλλους φορείς.

Επί των ημερών του επεστράφησαν στην Παναγία Σουμελά, ο 
βαρύτιμος Σταυρός που περιέχει μεγάλο κομμάτι του Τιμίου Σταυ
ρού (αφιέρωμα στη Σουμελά του Πόντου του αυτοκράτορος Μα
νουήλ Γ Κομνηνού) και το Ιερό Ευαγγέλιο, του δευτέρου κτίτορος 
της παλαιός Μονής Οσίου Χριστοφόρου. Και τα δύο έφερε -όπως 
σημειώθηκε- το έτος 1931 ο Αμβρόσιος Σουμελιώτης.

Από προσφορές ανωνύμων ή επωνύμων Ποντίων στο Προσκύνη
μα είναι αποθησαυρισμένα και άλλα πολύτιμα κειμήλια, όπως: αρ
χιερατικά άμφια του Τραπεζούντος Χρυσάνθου και του Ζιχνών Α- 
γαθαγγέλου, η ποιμαντορική ράβδος του Κυζίκου Ιωακείμ, τα ιερα
τικά του ηγουμένου Πέτρου Θεοφυλάκτου, του Αμβροσίου Σουμε- 
λιώτου κ.ά. Επίσης: ξυλόγλυπτοι σταυροί αγιασμού, πόρπες ζωνών 
αμφίων, εικόνα του Αγίου Γεωργίου από την Κρώμνη του Πόντου, ε- 
ξαπτέρυγα, ευαγγέλια κ,λπ. από διάφορους ναούς χωριών και πό
λεων της Ανατολής.

Μεταξύ των λειψάνων περιλαμβάνονται και των Αγίων: Ευγενίου 
Τραπεζούντος, Φωκά Επισκόπου Σινώπης, Γρηγορίου Νεοκαισα- 
ρείας, Αρσενίου Καππαδόκου, Κανδίδου (συναθλητού του Αγίου Ευ
γενίου). Φυλάσσονται επίσης τεμάχια οστών του αυτοκράτορος 
Τραπεζούντος Αλεξίου Δ' Κομνημού.

Το Προσκύνημα λ ε ιτο υ ρ γε ί με βάση το Βασιλικό Διάταγμα 
924/1966. Είναι πανελλήνιο ιερό ίδρυμα, αυτοτελές και αυτοδιοίκη
το και φυσικά δεν έχει το χαρακτήρα ορθοδόξου Μονής. Λειτουρ
γούν έκθεση και 10 ξενώνες 1650 κλινών). Ο

* Από το βιβλίο "Μοναστήρια της Ελλάδας” του Ευαγγέλου 
Π. Λέκκου, Διευθυντού Εκδόσεων Αποστολικής Διακονίας.
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Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

του Δρα Μυριάνθη Ιορδάνους,
Διευθυντή Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Αυτό το κείμενο επεζηγεί τη ζωτική σημασία 
καθώς και τη χρησιμότητα 

της αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
για όλους όσους ασχολούνται με θέματα 

εκπαίδευσης /επιμόρφωσης.
Στη συνέχεια διεζέρχεται τα διάφορα επίπεδα αξιολόγηση 

και καταλήγει με τη μεθολογία (διαδικασία) 
της σωστής εκτίμησης /μέτρησης.

Ορισμός
Αξιολόγηση είναι η συστηματική διαδικασία του προσδιορισμού 

της αξίας ενός αντικειμένου. Στην προκειμένη περίπτωση αναφε
ρόμαστε στον προσδιορισμό της αξίας ενός εκπαιδευτικού/επι- 
μορφωτικού προγράμματος. Σύμφωνα με τους English και Harris, η 
αξιολόγηση στην απλή έννοια σημαίνει τον προσδιορισμό του βαθ
μού επίτευξης και επιτυχίας των προκαθορισθέντων στόχων.

Η αξιολόγηση διακρίνεται σε συνεχή και τελική (Herman, Morris 
and Fitz-Gibbon, 1987: English & Harris, 1992). Η πρώτη αποβλέπει 
στη συγκέντρωση πληροφοριών κατά τη διάρκεια του προγράμμα
τος. Η δεύτερη αποσκοπεί στην εκτίμηση της αποτελεσματικότη- 
τάς του.

Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε εκπαιδευτι
κού πογράμματος και συνεπώς θα πρέπει να προβλέπεται από την 
αρχή του σχεδιασμού του. Επιπρόσθετα, η ανταλλαγή απόψεων με
ταξύ αξιολογούντων /  υπευθύνων του προγράμματος κατά τη 
διάρκεια του σχεδιασμού και της διαδικασίας της αξιολόγησης κα
θώς επίσης και η αρμονική συνεργασία μεταξύ τους, αποτελούν 
βασικές προϋποθέσεις εξασφάλισης αντικειμενικών εκτιμήσεων.

Χρησιμότητα
Η αξιολόγηση προγραμμάτων είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέ

ρια όλων όσων ασχολούνται με θέματα εκπαίδευσης / επιμόρφω
σης, των διευθυντικών στελεχών οργανισμών, υπηρεσιών και επι
χειρήσεων και γενικά αυτών που παίρνουν αποφάσεις. Πέραν της 
προφανούς χρησιμότητας της, η αξιολόγηση αποτελεί το κατ' ε 
ξοχή μέσο πληροφόρησης αναφορικά με:

* Το τι συμβαίνει με το πρόγραμμα.
* Τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
* Την εφαρμογή αλλαγών για βελτίωση του προγράμματος.
* Την ενημέρωση της διεύθυνσης για σωστή λήψη αποφά

σεων.
* Την αξιοποίηση των πόρων.
Ο Phillips 11991) αναφερόμενος στην αναγκαιότητα της αξιολόγη

σης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, παραθέτει τους ακόλου
θους πέντε λόγους:

* Την οικονομική πτυχή (σχέση κόστους-οφέλους).
* Την τόση για "μέτρηση" των αποτελεσμάτων των δραστη

ριοτήτων μας.
* Την υποβοήθηση έγκρισης / εξασφάλιση των προϋπολογι

σμών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
* Τις πιέσεις από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη για επί

τευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.
* Την αυτοικανοποίηση.
Αλλοι πάλι, ΙΧαλάς - 1992 και Easterby - Smith - 1986) συνδέουν 

την τάση της αξιολόγησης με αποδεικτικούς, μαθησιακούς και βελ
τιωτικούς λόγους. Η πρώτη περίπτωση αναφέρεται στο ομολογου- 
μένως δύσκολο έργο της απόδειξης της ωφελιμότητας της διορ
γάνωσης μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Η μαθησιακή πτυχή της αξιολόγησης εστιάζεται στο γεγονός ότι, 
κάτω από προϋποθέσεις, είναι δυνατό να προσλάβει χαρακτήρα α
ποτελεσματικού μέσου μάθησης και αφετηρία αλλαγών. Διευκρινί
ζεται ακόμη πως μέσω της ανατροφοδότησης, η αξιολόγηση συμ
βάλλει στη βελτίωση και τελική διαμόρφωση των μελλοντικών εκ
παιδευτικών δραστηριοτήτων.

Η αξιολόγηση δεν είναι απαραίτητο να είναι περίπλοκη για να ο
δηγήσει στο ζητούμενο. Αντίθετα, δε θα ήταν υπερβολή να προ
σθέσουμε πως όσο πιο απλή και πρακτική είναι, τόσο το καλύτερο. 
Από την άλλη, η συλλογή πληροφοριών πρέπει να γίνεται συγκρατη
μένα και με μέτρο ώστε να είναι υποβοηθητική στο στάδιο της α
νάλυσης.

Ταυτόχρονα επισημαίνεται πως η πράξη της αξιολόγησης, το τε 
χνικό δηλαδή μέρος της, αποτελεί το ένα σκέλος. Το άλλο, το τι δη
λαδή προτίθεται να πράξει ο αξιολογών μετά την ολοκλήρωση των 
εκτιμήσεών του, καθορίζεται από τις γενικότερες προθέσεις του.

Επίπεδα αξιολόγησης
Βασικά υπάρχουν τέσσερα επίπεδα αξιολόγησης ISheal, 1989) ΗΜ 

Customs & Excise Training Services, 1993):
* Των άμεσων αντιδράσεων από πλευράς συμμετεχάντων.
* Του αποτελέσματος-επίτευξης στόχων του προγράμματος.
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* Της επίδρασης του προγράμματος στην απόδοση των συμ- 
μετεχδντων.

* Της πραγμάτωσης των στόχων της υπηρεσίας /οργανι
σμού.

Για τους σκοπούς αυτού του κειμένου περιοριζόμαστε στην ανά
λυση του πρώτου και δεύτερου επιπέδου:

α. Γτο πρώτο, αυτός που αξιολογεί ενδιαφέρεται περισσότερο 
να εκτιμήσει τις άμεσες αντιδράσεις των συμμετεχόντων στο υπό 
αξιολόγηση πρόγραμμα σχετικό με το περιεχόμενο του, τη χρησι- 
μοποιηθείσα διδακτική μεθοδολογία, καθώς επίσης και το περιβάλ
λον μέσα στο οποίο διοργανώθηκε.

Συνήθως, οι συμμετέχοντας καλούνται να συμπληρώνουν ένα ε 
ρωτηματολόγιο που περιλαμβάνει ερωτήσεις γύρω από:

* Την αποτελεσματικδτητα του προγράμματος.
* Την υιοθετηθείσα διδακτική μεθοδολογία.
* Την άποψη για το κατά πόσο το πρόγραμμα θα βελτιώσει 

την απόδοση των συμμετεχόντων.
* Την αποτελεσματικότητα των λεκτόρων.
* Τη χρησιμότητα του προγράμματος κ,λπ.
Η σωστή εκτίμηση των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτη

ματολογίου, πιθανό να οδηγήσει στη μερική ή/και στη συνολική α
ναδιοργάνωση / αναδιάρθρωση του προγράμματος.

Θα πρέπει ωστόσο να υποβάλουμε πως η προώθηση ριζικών αλ
λαγών σ'ένα πρόγραμμα με βάση τα αποτελέσματα μιας αξιολόγη
σης, που στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο ή υπέρμετρα στις άμε
σες αντιδράσεις των συμμετεχόντων, θα ήταν ένα πρόωρο και 
μάλλον άστοχο μέτρο.

Τούτο γιατί πάντοτε υπάρχει το ενδεχόμενο να εγερθεί θέμα 
δείγματος ή αντιπροσωπευτικότητας των αποτελεσμάτων της α

ξιολόγησης, πράγμα που εξασθενίζει με τη συστηματική επανάλη
ψη /  επαλήθευση των ευρημάτων.

β. Γτο δεύτερο επίπεδο, οι προσπάθειες της αξιολόγησης 
στρέφονται προς την κατεύθυνση του προσδιορισμού του βαθμού 
επίτευξης των καθορισθέντων στόχων της εκπαιδευτικής δραστη
ριότητας. Το ζητούμενο σ'αυτή την περίπτωση είναι κατά πόσο οι 
συμμετέχοντας έχουν εμπεδώσει το προβλεπόμενο γνωστικό α
ντικείμενο και σε ποιο βαθμό.

Διαδικασία αξιολόγησης
Η αξιολόγηση του προγράμματος των Υπαστυνόμων πέρασε μέ

σα από πέντε διαδοχικά στάδια:
* Το πρώτο αναφέρεται στη διαδικασία καθορισμού των 

στόχων της αξιολόγησης. Σ'αυτή τη φάση γίνονται σαφείς οι επι
διώξεις και οι στόχοι. Τα βασικά ερωτήματα εδώ είναι το τι προ
σπαθούμε να κάνουμε. Τι στοχεύουμε; Ποιος είναι ο σκο
πός της αξιολόγησης. Γιατί καταπιανόμαστε με αυτή τη 
διεργασία.

* Το δεύτερο διαλαμβάνει τη μέθοδο. Τη διαδικασία. Το κρίσι
μο ερώτημα σ'αυτό το στάδιο είναι το πώς αξιολογούμε.

* Το τρίτο επεκτείνεται στη συλλογή και ανάλυση στοιχείων.
Οι πληροφορίες που αναλύονται προέρχονται από διάφορες πη
γές, συμπεριλαμβανομένων και των άμεσα εμπλεκομένων με το 
πρόγραμμα ατόμων ή ομάδων.

* Το τέταρτο απαντά στο ερώτημα για το πώς θα αξιοποιη- 
θούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

* Τέλος, στο πέμπτο στάδιο, λαμβάνονται αποφάσεις για
διορθωτικές παρεμβάσεις και επανακαθορισμό ή αναθεώρη
ση των στόχων. □
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ίΐΊΥΙΜ '

Computer via oAouc

* Ολιγομελή Τμήμαια
• Σύγχρονα εργαστήρια | 
»Άριστο διδακτικό
Προσωπικό 

ι Πλήρης σειρά 
Σημειώσεων

Τιιήιιατα
■ Χειρισμού - Γραμματείας
■ Μηχ/φημένης Λογιστικής
■ Προγραμματιστών Η/Υ
■ Αναλυτών Συστημάτων
■ Μαθητών Γυμνασίου-Δημοτικού

Εννοαφείτε τώρα, κερδίστε στη γνώση

Στους Αστυνουικούς ειαττωση 20%

Νέα τμήματα για όλες τις ειδικότητες

Αύγουστος 1996 -4 9 9  - Αστυνομική Επιθεώρηση



Αστυνομική Εκπαίδευση

0 ρόλος του εκπαιδευτή 
στην αστυνομική εκπαιδευτική

διαδικασία
του Αστυνόμου Β' Κωνσταντίνου Βαλλιάνου*

Σήμερα οι πιο καλοδιοικούμενοι οργανισμοί δίνουν μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση,
για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

Τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα περιλαμβάνουν εργαστήρια, 
σεμινάρια και ενημερώσεις, τα οποία είναι διαθέσιμα στο προσωπικό τους.

Συνεπώς και ο Αστυνομικός οργανισμός πρέπει να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για περαιτέρω εκπαίδευση 
και να δώσει κίνητρα σε κάθε Αστυνομικό να πάρει ενεργά μέρος σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

Τα εμπλουτισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα θα έχουν επιτυχία 
όταν συμπληρωθούν από τον ζήλο των εκπαιδευομένων Αστυνομι
κών, αλλά και από την συνεχή προσπάθεια των εκπαιδευτών. Οπως 
η εργασία του Αστυνομικού υπόκειται σε ταχεία τεχνολογική αλ
λαγή και μεταμόρφωση, έτσι και η εξέλιξη του εκπαιδευτή είναι ε 
πίσης αναγκαία, ώστε να μπορεί να ακολουθεί τον ρυθμό των τ ε 
χνολογικών και κοινωνικών αλλαγών.

Τι πρέπει να γνωρίζει 
ο μοντέρνος Αστυνομικός-εκπαιδευτής.

Εχει ορισθεί ότι στον τομέα μας η εκπαίδευση είναι κυρίως η μά
θηση που οδηγεί στη γνώση ικανοτήτων σχετικών με την Αστυνο
μική Υπηρεσία. Είναι η σύντομη διδασκαλία που θα αναπτύξει τις ι
κανότητες που θα σε οδηγήσουν σε ηροβλεηόμενη και παραγωγική 
δράση. Ο Nadler στο βιβλίο του “DEVELOPING HUMAN RESOURCES" 
αναφέρει ότι ο εκπαιδευτής πρέπει να χρησιμοποιεί την γνώση με 
τρόπο που να είναι πρακτικός και ευθύς στην εφαρμογή του σε μια 
ορισμένη περίσταση. Ο ίδιος προτείνει ότι ο εκπαιδευτής αστυνο
μικός πρέπει να έχει και επί πλέον ρόλους, εκτός από αυτόν του κα

θοδηγητή.
Πρέπει να είναι ειδικός σε διδακτικές μεθόδους, να διεγείρει το 

ενδιαφέρον για εκπαίδευση, να είναι ευπροσάρμοστος και τέλος 
πλήρως νομικό ενημερωμένος. 0  μοντέρνος αστυνομικός-εκπαι- 
δευτής πρέπει να εκπαιδευτεί στις πιο πρόσφατες μεθόδους μά
θησης, ειδικά σ'αυτή της συνεργασίας μεταξύ δασκάλου-μαθητή, 
στη χρησιμοποίηση στην τάξη της εμπειρικής γνώμης και φυσικό 
σε τεχνικές κριτικής σκέψης. Ιδιαίτερα σε θέματα που έχουν σχέ
ση με την προστασία της ζωής και την αποτελεσματική επιχειρη
σιακή δράση των αστυνομικών, είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος 
του εκπαιδευτή, τώρα που στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύν
σεων λειτουργούν γραφεία εκπαίδευσης με βασικό αντικείμενο 
την μετάδοση γνώσεων των επιχειρησιακών μαθημάτων (Αυτοάμυ
να - Αυτοπροστασία - Αμυντική Σκοποβολή).

Η μέθοδος συνεργασίας αντιμετωπίζει τον ενήλικα μαθητή ως έ 
να ενεργό μέλος, υπεύθυνο για την εκπαίδευσή του και φυσικό έχει 
πρωταρχικά σαν κέντρο τον μαθητή και τα προβλήματά του. Δυστυ
χώς, πολλά προγράμματα εκπαίδευσης δεν λαμβάνουν υπόψη τους 
τίποτε σχετικό με τον ενήλικα-μαθητή (εκπαιδευόμενο).
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Αστυνομική

Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι θα δεχθούν να μάθουν όταν δουν ότι 
οι στόχοι της εκπαίδευσης είναι άμεσα εφαρμόσιμοι και χρήσιμοι 
στην δουλειά τους, ότι δηλαδή πρόκειται να μάθουν, να δια
τηρήσουν και να χρησιμοποιήσουν ότι είναι σχετικό με τις προσω
πικές και επαγγελματικές τους ανάγκες. Οι ενήλικες εκπαιδευόμε
νοι χρειάζονται να βλέπουν τα αποτελέσματα των προσπαθειών 
τους και να μαθαίνουν λεπτομέρειες για την πρόοδό τους, με σκο
πό την εκπλήρωση του στόχου τους.

Η προσπάθεια του εκπαιδευτή θα είναι πιο επιτυχής όταν επιτρέ
πει στους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιούν το ευρύ φάσμα από 
τις παλιές τους εμπειρίες, γνώσεις, ικανότητες και ενδιαφέροντα 
ως επιπλέον στοιχεία στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευόμενοι αστυ
νομικοί αρέσκονται στο να αναμειγνύονται στον προγραμματισμό 
των δραστηριοτήτων της εκπαίδευσης, θέλουν ποικιλία και επιλο
γές, όταν αυτό είναι δυνατό. Γενικά, είναι όμως παραδεκτό ότι οι 
ενήλικες μαθαίνουν καλύτερα "κάνοντας στην πράξη".

Ο εκπαιδευτής πρέπει να αναγνωρίζει ότι οι ενήλικες εκπαιδευό
μενοι έχουν μεγάλη εμπειρία και γνώση, στοιχεία που λειτουργούν 
ως θεμέλια στις νέες γνώσεις που αποκτούν. Η γνώση για την ο
ποία γίνεται λόγος διαμορφώθηκε μετά από υπηρεσία χρόνων 
στους δρόμους, όπου οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν άστατη, μο

χθηρή, μπερδεμένη, κωμική, τραγική, συχνά βλακώδη συμπεριφορά 
ανθρώπων απ'όλα τα κοινωνικά, οικονομικά και πνευματικά επίπεδα.

Ο εκπαιδευόμενος μπορεί μέχρι και ν'απορρίψει απόψεις του εκ
παιδευτή, επομένως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην α
ναπτύσσονται μόνο βαρετές θεωρίες, που θα διώξουν το όποιο κί
νητρο για μάθηση. Πρωταρχική σημασία πρέπει να έχουν τα "ΠΩΣ" 
και τα "ΓΙΑΤΙ" των πραγμάτων τα οποία παρουσιάζει ο εκπαιδευτής.

Ομως όλοι οι εκπαιδευόμενοι δεν ανταποκρίνονται αμέσως σ'αυ- 
τές τις μεθόδους. Μερικοί περιμένουν από τους εκπαιδευτές τους 
να διευθύνουν τα μαθήματα χωρίς δική τους ενεργό συμμετοχή. Ε
πίσης, δεν μπορούμε να περιμένουμε τα ίδια αποτελέσματα απ'ό- 
λους τους εκπαιδευομένους μέσα στον ίδιο χρόνο, ίσως επειδή πολ
λοί εκπαιδευτές προγραμματίζουν τις δραστηριότητες σαν να επρόκειτο 
να μάθουν όλοι με τον ίδιο τρόπο, αδιαφορώντας για ατομικές διαφορές.

Δυστυχώς μεγάλος αριθμός διοικούντων θεωρεί την εκπαίδευση 
σαν κάτι που γίνεται σε μια αίθουσα, δηλαδή διαλέξεις, ταινίες, δια
φάνειες κ.λπ. Αυτά αντιπροσωπεύουν μια μόνο πλευρά της εκπαί
δευσης. Εάν δεν ληφθούν υπ'όψη όλα τα μέρη της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας (πρακτικές εφαρμογές, οπτικοποίηση σεναρίων), η εκ
παίδευση είναι στην καλύτερη περίπτωση άχρηστη και μερικές φο
ρές μπορεί να είναι και επικίνδυνη.

Εκπαίδευση

Ο τομέας της εκπαίδευσης επίσης συχνά θεωρείται ή παρουσιά
ζεται να μην έχει προσφορά στους στόχους και τους σκοπούς της 
Αστυνομίας. Η απόδοση της εκπαίδευσης και συνεπώς των εκπαι
δευτών, μετριέται από την ποσότητα των προγραμμάτων, τον α
ριθμό των εκπαιδευομένων, τις ώρες εκπαίδευσης και όχι από την 
αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης.

Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι βασικό συστατικό της επιτυχίας 
ενός εκπαιδευτή, εκτός από την διεξαγωγή της εκπαίδευσης, είναι 
και ο σχεδιασμός της. Σ'αυτόν περιλαμβάνονται οι ανάγκες της Υ
πηρεσίας, ο χώρος ο οποίος είναι διαθέσιμος, επιθυμητή σειρά μα
θημάτων, αποδεκτός αριθμός συμμετασχόντων, ανάγκες εξοπλι
σμού και φυσικά επιλογή βοηθών-συνεργατών. Η εκπαίδευση είναι 
ομαδική προσπάθεια, όπου κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να γνω
ρίζει τι κάνει το κάθε άλλο.

Αυτά που δεν πρέπει όμως να ξεχνά ο σύγχρονος αστυνομικός 
εκπαιδευτής είναι:

α. Να είναι οργανωμένος.
β. Να είναι σίγουρος για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού 

του.
γ. Να θεμελιώσει καλές σχέσεις με τους βαθμούς του.
δ. Να ερευνά συνεχώς για τα θέματα που διδάσκει (δικαστι

κές αποφάσεις, συμπεριφορές αστυνομικών κατά τη διάρ
κεια βίαιων καταστάσεων).

ε. Να είναι "ΤΑΠΕΙΝΟΣ".

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
1. Δημιουργία ευνοϊκών όρων μάθησης IΠεριβάλλον εκπαίδευσηςI.
2. Δημιουργία δομών για αμοιβαίο προγραμματισμό.
Εκπαιδευτικό Εκπαιδευόμενο Προσωπικό
3. Ανάγκες, ενδιαφέροντα, αιτίες.
4. Σχηματισμός αντικειμενικού σκοπού.
5. Σχεδιασμός διδασκαλίας.
6. Εκτέλεση σχεδίου.
7. Από κοινού εκτίμηση και επανάληψη των αντικειμενικών στόχων δι

δασκαλίας.

“ Κάθε ζω τικός οργανισμός ο φ ε ίλ ε ι  τη δημιουργία και ύπαρξη του σ ε  

συναρπαστικάς και τολμηρές ιδ έες " . JAMES Β. c o n a n t  □

* Ο Αστυνόμος Β' Κων/νος Βαλλιάνος υπηρετεί στη Σχολή Αξιωματικών Ελλη

νικής Αστυνομίας και είναι εκπαιδευτής σε θέματα Αυτοπροστασίας στις Σχολές 

της Αστυνομικής Ακαδημίας.
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Η δυολεξία
και η παιδαγωγική ιης 

ανιιμειώπιση
της Αμαλίας Σιδοπούλου*

Η δυσλεξία αποτελεί ένα σύγχρονο παιδαγωγικό πρόβλημα, 
το οποίο έχει καταστεί,

λόγω των μαθησιακών δυσκολιών που προκαλεί, 
αντικείμενο ερευνών και μελέτης 

από πολλούς επιστήμονες.
Ειδικά όμως για τους εκπαιδευτικούς, η αντιμετώπισή της 

είναι το βασικότερο μέλημα.

Η δυσλεξία λοιπόν είναι μία ειδική αδυναμία εκμάθησης της ανά
γνωσης και γραφής έξω από τα συνήθη πλαίσια επίδοσης του μα
θητή, ο οποίος, κατά κανόνα, έχει σχετικά καλή ή πάνω από το μέσο 
όρο νοημασύνη δεν έχει δηλαδή σχέση με την απροσεξία ή την ε 
πιπολαιότητα του κάθε παιδιού.

Οσον αφορά στα αίτια της, αυτά αποδίδονται από τη μια σε εγκε
φαλικές βλάβες που συμβαίνουν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη 
γέννα. Κατά μία άλλη θεωρία, στο ότι τα εγκεφαλικά ημισφαίρια του 
δυσλεξικού παιδιού είναι συμμετρικά, ενώ φυσιολογικά υπάρχει α- 
συμμετρία. Ενα γλωσσολογικό αίτιο της δυσλεξίας είναι η ακατάλ
ληλη μέθοδος διδασκαλίας της ανάγνωσης. Για παράδειγμα η ολική 
μέθοδος, η οποία δίνει τη λέξη ως μονάδα και που ύστερα προχω- 
ράει στην ανάλυσή της, είναι ολέθρια για το δυσλεξικό παιδίΑκόμα, 
οι τάξεις με πολλά παιδιά, οι αλλαγές στον τονισμό ή στην ορθο
γραφία, ευνοούν την εμφάνιση της δυσλεξίας στη χώρα μας. Τα χα
ρακτηριστικά της δυσλεξίας από 6 ως 8 ετών, συνοπτικά είναι:

Το δυσλεξικό παιδί συγχέει τα δ-θ, β-φ, n-τ, μ-ν, σ-ζ-ζ, μ-ν.
Δεν ακούει τη διαφορά στον τονισμό των λέξεων, π.χ. Φάνης-Φανή, 
πόδια-ποδιά. Ταυτίζει φθόγγους με όμοιους γραφικά αριθμούς, π.χ. 
το "ε με το 3", το "ρ με το 9"(καθρεπτική γραφή]. Συγχέει τα λ -ρ , λ- 
τ, τ-κ, ρ-δ, γ-γκ, κ-γκ, η-μπ, ση-στ, στ-τσ, τσ-τζ, Θ-Φ, αι-ια, 
οι-ιο, €Μ«. Δυσκολεύεται στη συγκράτηση της εικόνας των λέ
ξεων που έχουν ομοιότητες: βάρος-βάθος, θάρρος-φάρος, γουδί- 
γουλί. θέμα-δέμα. μάζα-μπάζα, κόηος-τόηος. Εκτός αυτών, η ελλη
νική γλώσσα διαθέτει πολλά Ί, δύο ε", δύο ο" στα οποία κάνει λάθη. 
Παρουσιάζει αναγραμματισμούς για παράδειγμα, γράφει “ησίτι” ή 
"τοσπίτι" ή "ιτιησ". Παραλείπει γράμματα ή συλλαβές, ή προσθέ
τει γράμματα και συλλαβές που δεν υπάρχουν μέσα στη λέξη. Η 
γραφή του δυσλεξικού παιδιού παρουσιάζει δυσανάγνωστη εικόνα, 
ενώ η διεύθυνση των γραμμάτων είναι εντελώς ακατάστατη, κα
θώς δεν υπάρχει συγχρονισμός ματιού-χεριού. Αντιμετωπίζει δυ
σκολίες στη σύνταξη, στους χρόνους του ρήματος, στη χρήση των 
συνδέσμων, στη διάκριση ρήματος, ουσιαστικού και επιθέτου στη 
πρόταση. Δεν χρησιμοποιεί σημεία στίξεως.

Το δυσλεξικό παιδί δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό δου
λειάς της τάξης, η οποία απαιτεί συγκέντρωση, χρόνο και γρήγορη 
αντίδραση. Ενώ η ομιλία του είναι φυσιολογική, όχι μόνο διαβάζει 
αργά, αλλά χάνει και το νόημα όσων διαβάζει, η προσοχή του εστιά
ζεται στην αναγνώριση λέξεων, με αποτέλεσμα ο τονισμός του να 
είναι λανθασμένος.

Δυσκολεύεται να διακρίνει τα σημεία του ορίζοντα, τις προμαθη- 
τικές έννοιες "πάνω-κάτω", δεζιά-αριστερά", μπροστά-πίσω",
δυσκολεύεται στα κλάσματα, στη διάκριση αφαιρετέου από αφαι
ρέτη και διαιρετέου από διαιρέτη. Συγχέει αριθμούς που μοιάζουν, 
όπως: 7 -1 , 6-9, 2-3, 23 -3 2 ,4 5 -5 4 , 71-17 και τα σύμβολα + /- , 
·/:. Συναντάει δυσκολίες στο να μάθει με τη σωστή σειρά τις ημέ
ρες της εβδομάδας, τους μήνες, το αλφάβητο, την προπαίδεια, τις 
μουσικές νότες. Ξεχνάει εύκολα τις οδηγίες της δασκάλας στη γυ
μναστική, ή ό,τι έχει να μάθει για την επόμενη μέρα.

Τα χαρακτηριστικά της δυσλεξίας από 8 έω ς 12 ετών
Στην ανάγνωση, το δυσλεξικό παιδί καταπονείται με το να αποκω- 

δικοποιήσει και να συνδέσει μεταξύ τους τα γράμματα, ώστε να γί
νουν λέξεις. Δεν χρωματίζει τη φωνή του ώστε να αποδώσει το 
νόημα, το οποίο κατανοεί ελάχιστα. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν 
μπορεί να θυμηθεί αυτά που διάβασε και έτσι να μάθει τις έννοιες 
του μαθήματος του. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, τη στιγμή που αυτό 
το παιδί βρίσκεται από την τρίτη μέχρι και την έκτη τάξη δημοτικού, 
οπότε έχει να μελετήσει και πολλά μαθήματα. Εάν τότε πιέσουμε 
αυτό το παιδί, θα του δημιουργήσουμε μία πλήρη αποστροφή προς 
το διάβασμα. Στη γραπτή απόδοση υπάρχουν ακόμα προβλήματα, 
καθώς απουσιάζει η στίξη και ο χωρισμός σε προτάσεις. Είναι πολύ 
ανορθόγραφο και μπερδεύει τα μικρά με τα μεγάλα γράμματα. 
Χρησιμοποιεί μικρές απλές λέξεις, γι'αυτό και τα γραπτά του είναι 
σύντομα, χωρίς επιχειρήματα. Σχετικά με τα μαθηματικά, δεν υπάρ
χουν προβλήματα, όσον αφορά στην καθαρά μαθηματική πράξη, ό
ταν όμως μπαίνει το λεκτικό στοιχείο, τότε το παιδί "χάνεται", μη 
ξέροντας ποιες πράξεις να χρησιμοποιήσει. Ολα τα παραπάνω συ
μπτώματα δεν συνυπάρχουν στο ίδιο άτομο και στον ίδιο βαθμό.
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Παιδαγωγικά Θέματα

Διάγνωση
Η διαγνωστική εξέταση της δυσλεξίας γίνεται:
αΙ Ερευνώντας το ιστορικό της υπόθεσης (τη βιοιατρικό προϊστορία 

την ατομική εξέλιξη, την οξύτητα της όρασης, την αριστεροχειρία-δε- 
ξιοχειρία, την αντίληψη χρονικής διαδοχής, το σχολικό προϊστορικό, 
το επίπεδο της αυθόρμητης επικοινωνίας. 

βΙ Με τον ορθοπαιδαγωγικό έλεγχο Iμέτρηση νοημοσύνης, τεστ 
προσωπικότητας, γλωσσικές γνώσεις, ικανότητες στην ανάγνωση και 
γραφή. Μετά την επίσημη διάγνωση της δυσλεξίας, οι γονείς ανακου
φίζονται, διότι ξέρουν ότι το παιδί τους δεν έχει νοητική καθυστέρηση 
και ότι δεν φταίει το ίδιο για αυτό που του συμβαίνει.

Ανάπτυξη ικανότητας ανάγνωσης
Αυτή επιτυγχάνεται με τη συλλαβική μέθοδο, όπου οι λέξεις έ 

χουν τις δομές φωνήεν-σύμφωνο, σύμφωνο-φωνήεν, όπως π.χ. 
τόπι, βίδα, ζάρι κ.ά. Στην ανάγνωση, με την βοήθεια της τεχνικής 
της ανάγνωσης, οι λέξεις πρέπει να ταυτίζονται με τα αντικείμενα 
ή τις έννοιες που υπονοούν. Με αυτό τον τρόπο, οι λέξεις σχημα
τίζουν το "αυτοματοποιημένο λεξικό" μας. Στα δυσλεξικό παιδιά, 
αυτό απαιτεί πολύ διάβασμα, ώστε να αναπτυχθεί και η αναγνω
στική τους αίσθηση, που θα τους βοηθήσει να κατανοούν το κείμε
νο.

Για αυτό το λόγο, το σιγανό διάβασμα έχει ιδιαίτερη αξία μέσα 
στην τάξη, ενώ το μεγαλόφωνο μπορεί να γίνεται στο σπίτι. Είναι α
παραίτητο ακόμα, να ασκούνται στο σπίτι τους σε ένα κομμάτι κει
μένου και αυτό να διαβάζουν στην τάξη, για να αποφεύγονται περι
πτώσεις "γελοιοποίησής" τους. Ενδείκνυται η αποστήθιση ποιημά
των, για την ανάπτυξη της μνήμης και της φαντασίας σε αυτά τα 
παιδιά.

Σκέφτομαι και γράφω
Στην έκθεση αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες. Οι εκθέσεις 

του δυσλεξικού είναι φτωχές, με απλές λέξεις και σύντομες προ
τάσεις, καθώς προσπαθεί να τελειώσει γρήγορα, ώστε να μη κάνει 
λάθη. Μπορούμε να βοηθήσουμε στο σπίτι με ορισμένες τεχνικές: 
Πρώτα, αφήνουμε το παιδί να αναπτύξει τις σκέψεις του προφορι
κά, αφού έχει καταλάβει το νόημα του θέματος. Το εξασκούμε έτσι 
και στη χρήση συνδέσμων και προσθέσεων. Για να “ανοίξεί' ο μα
θητής το θέμα, του κάνουμε τις ερωτήσεις που, πότε, γιατί, τι, ποιο, 
κ.ά. Το παιδί τότε αναπτύσσει τις σκέψεις του και εμείς τις γρά
φουμε. Το παιδί δεν γράφει το ίδιο, αλλά το σχολείο πρέπει να γνω
ρίζει ότι οι σκέψεις είναι δικές του. Με αυτή την επεξεργασία, α
ποκτά ένα σταθερό λεξιλόγιο.

Ανάπτυξη ικανότητας γραφής και ορθογραφίας
Στο δυσλεξικό παιδί πρέπει να δοθεί η ευκαιρία να νιώσει τη χαρά 

της ςπιτυχίας γράφοντας. Μία από τ ις  βασ ικότερες τεχνικές 
βοήθειας είναι να συνηθίσει το παιδί όταν γράφει να μιλάει. Η γλώσ
σα οδηγεί το χέρι και βοηθάει στην ανάπτυξη της αίσθησης του 
γραπτού λόγου. Ομως, για να μην είναι ενοχλητικό αυτό στην τάξη, 
μπορεί να μάθει το εσωτερικό συλλαβισμό. Με αυτό τον έλεγχο, 
μειώνονται τα ορθογραφικά λάθη από 60% έως 100%.

Είναι ακόμα πολύ σημαντικό για την απόκτηση αίσθησης στο γρα
πτό λόγο, να εξασφαλίσουμε στο μαθητή ένα λεξιλόγιο (περίπου 
250 λέξεις),το οποίο θα μάθει να διαβάζει και να γράφει σωστά.

Είναι η ποιότητα, που αργότερα θα γίνει ποσότητα. Οσον αφορά 
στους κανόνες ορθογραφίας, αυτοί δίνονται οπτικά και γραφοκινη- 
τικά. Ο ειδ ικός, δηλαδή, σχηματίζει κατάλογο με λέξε ις , που 
ανήκουν σε κατηγορίες γραμματικών φαινομένων, π.χ. ρήματα που 
τελειώνουν σε -ώνω. Τότε η προσοχή του μαθητή κατευθύνεται α
πό μόνη της προς το φαινόμενο ότι, τα ρήματα που λήγουν σε -ώνω 
γράφονται με ωμέγα. Αντιπαραθέτοντας και το παράγωγο ουσια
στικό, που λήγει σε -ωμα και που επίσης γράφεται με ωμέγα, το 
δυσλεξικό παιδί αποκτά αίσθηση της ορθογραφίας. Κατά την υπα
γόρευση αυτής πρέπει να ενθαρρύνεται ο μαθητής να αναζητά τη 
λέξη στο βασικό λεξιλόγιο του βιβλίου ή σε λεξικό, στο σχολείο και 
στο σπίτι.

Σύγχρονες έρευνες για την αντιμετώπιση της δυσλεξίας πραγμα
τοποιούνται από ειδικευμένες ομάδες Πανεπιστημίων. Αποτέλε
σμα αυτών των ερευνών είναι η εφαρμογή ειδικών ασκήσεων, με 
τη μορφή παιχνιδιών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα οποία 
μειώνουν τη βραδύτητα στη σύλληψη των ήχων. Αυτό συμβαίνει ε 
πειδή οι διαδοχικοί ήχοι προκαλούν σύγχυση στα παιδιά και γι'αυτό, 
κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, κάθε ήχος έχει μεγαλύτερη διάρ
κεια από το φυσιολογικό, ώστε να είναι πιο ευκρινής. Οι επιστήμο
νες υποστηρίζουν ότι, με τον τρόπο αυτό, μπορούν να βοηθήσουν 
τα παιδιά που βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της δυσλεξίας.

Ειδική τάξη
Εάν το παιδί έχει βαριάς μορφής δυσλεξίας, είναι προτιμότερο να 

αρχίσει πρόγραμμα σε ειδικό κέντρο ή σε ειδική τάξη, εάν υπάρχει. 
Στόχος της ειδκής τάξης είναι η φυσιολογική ένταξη του παιδιού 
στην κανονική τάξη. Η παραμονή του σε αυτήν διαρκεί από 3 ως 6 
ώρες την εβδομάδα και διδάσκεται ελληνικά και μαθήματα προσα
νατολισμού και παρατηρητικότητας. Τα υπόλοιπα μαθήματα τα πα
ρακολουθεί στην κανονική του τάξη. Η συνεργασία γονιών, δασκά
λου και ειδικού θεραπευτού είναι απαραίτητη για την επιτυχία της 
ειδικής τάξης.
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Παιδαγωγικά Θέματα

Βέβαια, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η δυσλεξία να γίνει για το 
παιδί ένας "φαύλος κύκλος". Γιατί, βέβαια, οι μαθησιακές δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει, οδηγούν το δυσλεξικό παιδί σε συνεχείς απο
τυχίες στο σχολείο, με συνέπεια να νιώθει απόρριψη από τους 
συμμαθητές του. Η αντίδρασή του, τότε, είναι η εκδήλωση επιθε
τικής συμπεριφοράς προς τα βιβλία και προς τους άλλους. Με αυτό 
τον τρόπο, κατορθώνει να προκαλεί το θυμό τους, μόνο και μόνο 
για να τονίσει την ύπαρξή του.

Οσο μεγαλώνει, αρχίζουν φοβίες και τάσεις φυγής από το σχο
λείο. Γι'αυτό χρειάζεται η βοήθεια ειδικού, ο οποίος κάνει τις πε
ρισσότερες φορές τη διάγνωση της δυσλεξίας και διακόπτει έτσι 
την περιθωριοποίηση του κάθε παιδιού από το κοινωνικό σύνολο.

Αντιμετώπιση από το δάσκαλο της κανονικής τάξης
Το παιδί ανήκει, κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος, και στο σχολείο. Ε

κεί ο παιδαγωγός θα είναι από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, ο 
οποίος θα παρατηρήσει και θα διαγνώσει το πρόβλημα. Αυτόν λοι
πόν βαραίνει η ευθύνη του να γίνουν δεκτό από το δυσλεξικό παιδί, 
όσα του προσφέρονται στο σχολείο. Γιατί, μέσα στην κανονική του 
τάξη, αυτό το παιδί θα μπορέσει να ωριμάσει νευροφυσιολικά και 
να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο.

Σύμφωνα με τα πορίσματα διεθνών ερευνών, τα βασικότερα από 
τα "σημεία-κλειδιά" για την επιτυχή ενσωμάτωση των δυσλεξικών 
στην κανονική τάξη είναι τα εξής:

- Τοποθετήστε το δυσλεζικδ μαθητή σε μια θέση κοντά σας 
για να μπορείτε να τον ελέγχετε διακριτικά, αλλά και για να μήν 
αποσπάται η προσοχή του από τους άλλους μαθητές.

- Οταν τον εξετάζετε, χρησιμοποιήστε απλούστερη γλώσ
σα.

- Δώστε του περισσάτερο χρόνο να απαντάει προφορικά και 
να πραγματοποιεί τις γραπτές εργασίες του.

- Να επαινείτε κάθε του προσπάθεια, ακόμα κι όταν τα αποτε
λέσματα είναι φτωχά, σε σύγκριση με των συμμαθητών του.

- Αποφεύγετε τις συγκρίσεις μέσα στην τάξη.
- Δίνετε μεγαλύτερη σημασία στο περιεχόμενο, παρά στην 

παρουσία του κειμένου.
- Αποφύγετε τη χρήση του κόκκινου στυλού στις διορθώ

σεις των γραπτών του.
- Διορθώνετε μόνο τα βασικότερα λάθη.
- Ζητήστε του να γράψει ανά δύο γραμμές, ώστε να σημειώ

νετε ακριβώς κάτω από λανθασμένες λέξεις.
- Δείξτε του πώς αλλοιώς να προβάλλει τις ιδέες του: 
α) απαριθμώντας τα γεγονότα,
β) παρουσιάζοντας διαγραμματικό τους συλλογισμούς τους. 
Ακόμα, στις συζητήσεις μέσα στην τάξη, μπορείτε να βάζετε τις 

επικεφαλίδες "Τότε- Τώρα" ή "Ιήμερα-Αύριο", ή και με διαγράμμα
τα στον πίνακα να δείξετε την εξέλιξη ενός θέματος.

- Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες, στις 
οποίες είναι ικανός Ιπ.χ. σπορ, φυσική, μουσική, τεχνικό), αλλά και 
την παρουσίαση εργασιών του με τυπωμένες σημειώσεις ή σε κα
σέτα. Ολα αυτό θα αυξήσουν την αυτοπεποίθησή του και θα βελ
τιώσουν την εξωτερική του εικόνα.

- Τον πρώτο καιρό γράφετέ του σε ένα χαρτί, τι έχει να ε 
τοιμάσει για την επόμενη μέρα και δίνετέ του ένα αντίγραφο των 
σημειώσεων που υπαγορεύετε στην τάξη. Φυσικά, την ώρα της υ
παγόρευσης, γράφει συγχρόνως με τα άλλα παιδιά.

- Να μιλάτε καθαρά και ήρεμα, αποφεύγοντας τον αυστηρό 
τόνο.

- Βοηθείστε τα υπόλοιπα παιδιά να καταλάβουν το πρόβλημα 
του δυσλεζικού συμμαθητή τους, χωρίς όμως να τον υποβιβάσε
τε.

- Σε μία διαμάχη με άλλο παιδί, να λάβετε τη δική του θέση, 
ακόμα και αν το παιδί έχει άδικο. Θα του δώσετε όμως να κα
ταλάβει το σφάλμα του, χωρίς να του το τονίσετε ευθέως. Οπό
τε, την επόμενη φορά που θα λάβει τη σωστή απόφαση, να το επι
κροτήσετε.

Για τους εκπαιδευτικούς μία από τις πρώτες ενέργειές τους, θα 
πρέπει να είναι η διαφώτιση των γονιών ως προς τη φύση της δια
ταραχής του παιδιού τους. Στις πρώτες επαφές μαζί τους, επιση- 
μαίνονται τα χαρίσματα του παιδιού και έπειτα δίνονται τα χαρα
κτηριστικό του στη μάθηση.

Σε μια άλλη συνάντησή, τους προτείνεται να το παρατηρήσουν, 
λέγοντας τους ακόμα ότι υπάρχουν ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, ό
που ειδικοί δίνουν υπεύθυνα οδηγίες. Βέβαια, τους πληροφορούν 
ότι αυτοί πάντα ενθαρρύνουν το παιδί τους και ότι δεν κάνουν ποτέ 
συγκρίσεις. Αλλωστε το παιδί τους, με τις τόσες ικανότητες, μπο
ρεί να έχει ένα λαμπρό μέλλον, όπως οι δυσλεξικοίΛεονάρντο Ντα 
Βίντσι, ο Αϊνστάιν, ο Εντισον κ.ά.

Σ'αυτούς τους προβληματισμένους γονείς που βρίσκονται σε 
σύγχυση, οι παιδαγωγοί μπορούν να δώσουν κάποιες συμβουλές: 

α) Να δείχνουν ψυχραιμία απέναντι στο παιδί τους. Το δυσλεξικό 
παιδί θα πρέπει να νιώθει ασφάλεια μέσα στο σπίτι, γεγονός που 
θα επιτρέπει στους γονείς να του τονίζουν την αυτοπεποίθηση και 
τη σιγουριό στον εαυτό του.

β) Η τηλεόραση δεν θα πρέπει να απορροφά όλο τον ελεύθερο 
χρόνο του. Αντίθετα, οι γονείς θα πρέπει να το ενθαρρύνουν να 
παίζει με τους φίλους του, ώστε να μην κλείνεται στον εαυτό του.

Η δυσλεξία λοιπόν, όπως έχει ειπωθεί, είναι ακίνδυνη, όσον αφο
ρά στην υγεία του παιδιού από οργανικής πλευράς. Είναι όμως πολύ 
επικίνδυνη, όσον αφορά στην ψυχική του υγεία. Τα ανώριμα και α
νεύθυνα παιδιά του σήμερα θα γίνουν οι υπεύθυνοι και ώριμοι 
ενήλικες του αύριο. Πώς όμως είναι δυνατόν αυτό τα παιδιά να α
ντιμετωπίσουν ώριμα τις απαιτήσεις της ζωής τους;

Μήπως θα πρέπει να ασχοληθούν λίγο περισσότερο οι σημερινοί 
ενήλικες, γονείς, επιστήμονες, υπεύθυνοι της πολιτείας, έτσι ώστε 
το μέλλον της κοινωνίας μας να είναι πιο σίγουρο; Π

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
1. Καρπαθίου X: Δυσλεξία - Η παιδική ασθένεια του αιώνα μας, Εκδ. Ιωα., 1985.
2. Μάρκου Σ.: Δυσλεξία, Εκδ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, Αθήνα 1994.
3. Νομικού Χαρά:Δυσλεξικό παιδί- Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Περιοδικό 

"ΠαιδΓ, Ιούνιος 1991, σελ.44-47.

4. Ορνεράκη Τζένη: Από τη σκοπιά του γονιού, Περιοδικό "Ανοιχτό Σχολείο", τ. 
33, σελ. 28.

5. Ρώτα - Μόστα Μαρία: Αντιμετωπίζοντας τη δυσλεξία στην ειδική τάξη. Περιο
δικό "Ανοιχτό Σχολείο", τ. 33, σελ. 22.

6. Τζεν Αλίκη: Πορίσματα σεμιναρίου με θέμα ΉΔυσλεξία" που οργανώθηκε από 
την Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας σε συνεργασία με το περιοδικό "Ανοιχτό Σχο
λείο" και την Ομάδα Πρωτοβουλίας Δασκάλων, Απρίλιος 1986, Περιοδικό "Ανοι
χτό Σχολείο", τ. 33, σελ. 24-27.

7. Σεμινάριο "Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες" οργανωμένο από το Πανεπι
στήμιο Αθηνών, Αθήνα 1993-94, σημειώσεις από τις παραδόσεις.
8. Εφημερίδα "Αδέσμευτος" - Διεθνή, φύλλο 8ης Ιανουαρίου 1996.
9. Εφημερίδα "Η Καθημερινή" - Υγεία, φύλλο 4ης «Ρεβρουαρίου 1996.

* Η Α μα λία  Σ ιδ ο π ο ύ λο υ , ε ίν α ι π α ιδ α γω γός ε ιδ ικ ε υ μ έ ν η  σ ε  θέμ α τα  

πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με ε ιδ ικ ές  μαθησιακές δ υ σ κ ο λ ίες .

Αστυνομική Επιθεώρηση - 5 0 4 - Αύγουστος 1996



χαμόγελα ελπίδας
Εδώ και 50 χρόνια η UNICEF, Οργάνωση του ΟΗΕ για 
τα Παιδιά, μάχεται για να εξασφαλίσει ε'να χαμόγελο 
για όλα τα παιδιά του κόσμου. Η UNICEF που 
στηρίζεται σε εθελοντικές συνεισφορε'ς, 
δραστηριοποιείται και ευαισθητοποιεί κυβερνήσεις, 
οργανισμούς και απλούς πολίτες σε όλο τον πλανήτη.
Κοινός στόχος των εθελοντών δωρητών της UNICEF 
είναι η σωτηρία, η προστασία και η ανάπτυξη των 
παιδιών. Για να πάψει κάποτε η παιδική πορνεία, η 
έλλειψη εκπαίδευσης, η κακή διατροφή ακόμη και η 
απώλεια της ίδιας της ζωής των παιδιών.
Με την υποστήριξη όλων σας καταφε'ραμε να 
αυξήσουμε το ποσοστό των εμβολιασμένων παιδιών, 
να προασπίσουμε τα δικαιώματα των παιδιών, να 
αποτρέψουμε σε μεγάλο βαθμό την εκμετάλλευσή 
τους και να βελτιώσουμε τις συνθήκες της 
καθημερινής τους ζωής.
Με την βοήθειά σας προσπαθούμε να χαρίσουμε σε 
κάθε παιδί ελπίδα για το αύριο. Γνωρίζουμε όλοι μας 
πολύ καλά πως ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς και 
απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες. Ζητάμε τη 
συμμετοχή σας για να χαρίσουμε όλοι μαζί το 
χαμόγελο της ελπίδας στα παιδιά.
Η κάθε προσφορά σας είναι ούτως ή άλλως 
σημαντική! Για ένα παιδί όμως, είναι και κάτι 
παραπάνω: Ζωτική!

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Λογαριασμός Νομικών Προσώπων: 

Αριθμός: 505003-02 j
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Προς γονείς επιστολή δεύτερη...

Αστυνομική Επιθεώρηση - 506 - Αύγουστος 1996

Η οικογένεια 
ως θεμέλιο 

ίου πολιτισμού
του Γρηγόριου Κωσταρά, 

Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών

"Μπορεί κάποιος να νικάει δίχως να αγωνίζεται, 
να έχει την υπακοή των άλλων δίχως να διατάσσει, 

να ελκύει τους άλλους προς τον εαυτό του 
δίχως να τους καλεί,

να επιδρά επάνω τους δίχως να πράττει κάτι", 
συμβουλεύει ο Λάο - Τσε.

"Δεν πρέπει να ζητείς μόνο με τιμωρίες 
να διορθώνεις τα παιδιά σου, είναι αναγκαία η πειθώ", 

συμπληρώνει ο Μένανδρος.
"Πατέρας που όλο απειλεί, δεν είναι πολύ να τον φοβάσαι!"

Οι γονείς αποτελούν για τα παιδιά τα αναντικατάστατα πρότυπα, 
ιδίως όταν γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τη "γλώσσα” της παιδικής 
ψυχής. Η οποία δέχεται, σχεδόν επιζητεί την γονεϊκή κατεύθυνση, 
όταν αυτή είναι τρυφερή και στοργική, μετρημένη και σταθερή. 
Βλασταίνει τότε η βαθειά επικοινωνία, η ευχάριστη και δημιουργική 
συνεργασία, η μετάληψη ψυχών και πνευμάτων ανάμεσα στα μέλη 
της οικογένειας ανοίγεται ο κόσμος των ενδιαφερόντων των παι
διών, αποκτούν πλουσιώτερες γνώσεις και εμπειρίες οικοδομείται 
επάνω στο σεβασμό η προσωπικότητά τους και σφυρηλατούνται α
ράγιστοι δεσμοί.

Οι συζητήσεις μέσα στο σπίτι πρέπει να είναι νηφάλιες και απλές 
και ο διάλογος ευκαιρία μαθήσεως και πηγή χαράς, αλλά όχι τρόπος 
διοχετεύσεως της επιθετικότητας. Δεν υπάρχει αποτελεσματικό
τερο μέσον κακοποιήσεως της παιδικής ψυχής από τη φιλονικία: οι 
οξείες αντιθέσεις των γονέων, οι υστερικές εκρήξεις, η φορτι
σμένη ατμόσφαιρα, οι διληματικές καταστάσεις, ο γονεϊκός "κομ
ματισμός" που σαν "βραβείο” διεκδικεί την συμπάθεια του παιδιού 
διχάζουν την προσωπικότητά του και δημιουργούν τον ιδιότροπο, 
μικρόλογο, μεμψίμοιρο, νευρικό, ευέξαπτο, άκριτο και νευρικό και 
αβαθή αυριανό άνθρωπο. Ιδιαίτερα η ώρα του φαγητού όχι μόνον 
ως χρόνος κορεσμού της πείνας αλλά ως διάσταση βαθύτερης 
γνωριμίας δεν προσφέρεται σε έντονες διαφωνίες.

Τα παιδιά, καθώς μεγαλώνουν, ακούνε σε κάθε βήμα τους τη 
φωνή του οικογενειακού περιβάλλοντος. Τόση είναι η σημασία του. 
Και είναι τούτο δικαιολογημένο: Το σπίτι είναι η φυσική, κοινωνική, 
πνευματική και πολιτιστική στέγη - η πρώτη και καθοριστική της πο
ρείας κάθε ανθρώπου στέγη. Η επίδρασή της συνεχίζεται δια βίου: 
εκδηλώνεται ως κατακλυσμιαία νοσταλγία - ως "καπνός αποθρώ- 
σκων". Είναι τραγικό να μένει ψυχικά ανέστιος ο αναπτυσσόμενος 
άνθρωπος και να κουβαλάει μέσα του τις προστριβές, τις απειλές, 
τις ύβρεις, την ταραγμένη ατμόσφαιρα, τις συγκρούσεις, τη δυ
σαρμονία ανάμεσα στους γονείς ή τα ηθικά τους ολισθήματα.

Βαρύτατες είναι οι συνέπειες από την ψυχική αυτή ανεστιότητα: 
τα παιδιά κυκλοφορούν με ένα βαθύ συναίσθημα ενοχής, με έναν

όγκο ψυχικό, τα συμπτώματα του οποίου είναι η κατήφεια, η μελαγ
χολία, η απαισιοδοξία, η νευρικότητα, η νεύρωση, η ψύχωση, το 
σύμπλεγμα, η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια, η έλλειψη αυτοπε- 
ποιθήσεως.

Ομως η ομαλή και αδιατάρακτη εξέλιξη του παιδιού ριζώνει σ'αυ- 
τό το συναίσθημα ασφαλείας: "Μάνα, γράφει ο Αντλερ, μη φοβάσαι 
να είσαι σταθερή μαζί μου. Αυτό θα με κάνει να νοιώθω περισσό
τερη σιγουριά". Οχι σπάνια η υπερβολική αγάπη οδηγεί σε εκδηλώ
σεις βλαπτικές για το παιδί: "Μη με παραχαϊδεύεις. Ξέρω πολύ καλά 
πως δεν θα πρέπει να μου δίνεις ό,τιδήποτε ζητώ. Σε δοκιμάζω έ 
τσι για να δω" συμβουλεύει τώρα στην “Επιστολή προς τη Μητέρα” 
του ένας μικρός θέλοντας να διορθώσει τα λάθη αγωγής. Είναι πάλι 
η ίδια αυτή αγάπη και το πνεύμα θυσίας που σέρνει και φέρνει τους 
γονείς να νομίζουν ότι έχουν απόλυτη εξουσία επάνω στα παιδιά 
και κάποτε να τα θεωρούν κτήματα, προέκταση του εαυτού τους. 
Μερικοί μάλιστα γονείς τα ενδύουν με αρετές και προτερήματα, με 
κλίσεις και ενδιαφέροντα που οι ίδιοι έχουν. Πολύ συχνά τα πιέζουν 
να ακολουθήσουν το αυτό με εκείνους επάγγελμα. Δεν εννοούν να 
καταλάβουν πως κάθε άνθρωπος στο βάθος είναι κάτι εντελώς ξε
χωριστό με έμφυτα, "α priori: εκ των προτέρων" τα στοιχεία της ε- 
ξελζεω ς τους.

Εδώ ο λόγος του Χ.Γκιμπράν είναι αυστηρός προς τους γονείς: "Τα 
παιδιά σου δεν είναι τα παιδιά σου. Είναι οι γιοί και οι θυγατέρες της 
νοσταλγίας της ζωής για τον εαυτό της. Ερχονται στον κόσμο με 
σένα, αλλ'όχι από σένα και αν είναι κοντά σου δεν σου ανήκουν. 
Μπορείς να τους δώσεις την αγάπη σου, αλλ' όχι τις σκέψεις σου, 
γιατί έχουν τις προσωπικές τους σκέψεις".

Δεν αμφισβητεί την πατρότητα ο μεγάλος αυτός στοχαστής της 
τραγικής χώρας των κέδρων, του Λιβάνου. Η βασική του θέση είναι 
ότι οι γονείς, για να ασκήσουν αγωγή, οφείλουν να γνωρίζουν ότι τα 
τέκνα τους δεν υπηρετούν την ευτυχία που νοιώθουν εκείνοι γι'αυ- 
τά μόνον, αλλά εξυπηρετούν κυρίως το συμφέρον του είδους. Ο 
Ιοπενάουερ είχεν ήδη παρατηρήσει πως η θέληση του ζην είναι ο 
πλέον σημαντικός σκοπός της ανθρώπινης ζωής, αμέτρητα εύγε-



Προς γονείς επιστολή δεύτερη...

νικώτερος και υψηλότερος από τον γονεϊκό εγωισμό και την ατο
μικότητα. Το γένος έχει προτεραιότητα απέναντι στο ει'δος. Και το 
είδος έχει δικαίωμα προγενέστερο απέναντι στο άτομο. Το άτομο 
αφανίζεται, το είδος όμως διαιωνζεται. Οι γονείς στα πρόσωπα 
των παιδιών τους βλέπουν την ευδαιμονία τους, η φύση και η ζωή 

την συνέχειά τους.
Ακόμη, κάθε άνθρωπος, επειδή είναι μια καινούργια ζωή, μία vita 

ηυονα, έχει οπλισθεί με αυτοδυναμία σωματική και ψυχική. Η ανά
πτυξή του είναι η εκδίπλωση και εμφάνιση των εσωτερικών δυνα
τοτήτων του και η εξέλιξή του είναι το σύνολο των μεταβολών και 
τροποποιήσεων που επέρχονται κατά την πορεία του προς ωρίμαν- 
ση και ολοκλήρωση με τη βοήθεια της αγωγής: της φυσικής, κοινω
νικής, πνευματικής και πολιτιστικής επιδράσεως. Αυτή η επίδραση 
είναι μόνον η αφορμή. Οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι παιδευτές γενικά 
επενεργούν μεθοδικά, ώστε αυτό το mini mum να γίνει όχι μόνο 
maximun αλλά και optimum, τέλειον ον.

Ο Σωκράτης στο διάλογο του Πλάτωνος που φέρει το όνομα του 
"Μένωνος" καλεί ένα δούλο, ο οποίος δεν είχε μεταλάβει από καμ- 
μιά παιδεία και επομένως δεν κατείχε γνώσεις και μάλιστα ειδικές 
με κατάλληλες ερωτήσεις, με κατάλληλη δηλ. μέθοδο, βοηθείται ο 
δούλος και ευρίσκει το εμβαδόν του τετραγώνου!

Οι γονείς δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν και να παρακο
λουθήσουν την ταχύτητα των αλλαγών, το γρήγορο ρυθμό εξελί- 
ξεως των παιδιών. Από εδώ προκύπτουν δύο σημαντικές συνέ
πειες: μεταχειρίζονται το παιδί όπως του συμπεριφέρονταν σε μι
κρότερες ηλικίες με αποτέλεσμα ή να “θίγουν" τον "ανδρισμό'' του, 
το φιλότιμο του και να αγνοούν την ευαισθησία του ή να δικαιολο
γούν τα ολισθήματά του: "Μάνα, μη με κάνεις να νοιώθω μικρότε
ρος από ό,τι είμαι. Αυτό με σπρώχνει να παριστάνω καμιά φορά τον
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σπουδαίο", υπογραμμίζει ο Αντλερ στην "Επιστολή προς τη Μητέ
ρα", ένα γράμμα που δήθεν αποστέλλει ένας "μικρός" στη μάνα του. 
Η σπουδαιοφάνεια, ο υπερτροφικός εγωισμός, η τάση για επίδειξη, 
η μανία επικρατήσεως της γνώμης του και επιβολής, η αντισυνερ- 
γατικότητα οφείλονται σ'αυτό το λάθος των γονέων.

Αλλοτε πάλι οι γονείς προστατεύουν το παιδί από τις συνέπειες 
των πράξεών του, το "καλύπτουν" για να το προφυλάξουν. Ετσι ό
μως "ψαλλιδζουν" την συνείδηση της ευθύνης και την επίγνωση 
της ενοχής του: οικοδομούν ένα αυθαίρετο και αντικοινωνικό άτο
μο. Η πείρα, όσο σκληρή κι αν είναι, γεννιέται από τη δοκιμή, τη δο
κιμασία, την επιτυχία και την πλάνη. Ετσι μαθαίνει, ωριμάζει, προ
σαρμόζεται και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες το αναπτυσσόμενο 
παιδί. Ο μετρημένος και κατευθύνων ψόγος δεν είναι πάντοτε βλα
πτικός, όπως άλλωστε και ο έπαινος. Οι γονείς πρέπει, ανάλογα βέ
βαια και με την ηλικία των παιδιών τους, να επιδοκιμάζουν, να τα ε 
παινούν και να ενθαρρύνουν τις προσπάθειές τους σε κάποιες μά
λιστα περιπτώσεις να δέχονται τις απόψεις τους, καίτοι εσφαλμέ
νες, και τις πράξεις τους, καίτοι όχι ορθές, ως γνήσιες και επιτυ
χείς. Η κριτική επάνω σ'αυτές πρέπει να ασκείται βαθμιαία.

Ο μεγάλος φιλόσοφος και πατέρας του υπαρξισμού Ζαίρεν (1813 
- 1855), ο ερημίτης της Κοπεγχάγης, θα διακριβώσει ότι μια τέτοια 
παιδαγωγική μέθοδος που δεν επιτίθεται κατά μέτωπον, που τα τα
κτοποιεί όλα προς το καλό του πεπλανημένου, είναι υπόθεση ενός 
γνήσιου και στιλπνού διαλεκτικού. Χαρά στο παιδί που έχει γονείς 
ικανούς για μια τέτοια ανθρωποπλαστική, γεμάτη από αιδήμονα α
γάπη, διαλεκτική. Η εφαρμογή όμως αυτής της μεθόδου στην πρά
ξη απαιτεί κοπιώδη καθημερινή εργασία, ακοίμητη προσοχή, βαθειά 
αυτοσυνειδησία, πλούσιες εμπειρίες, γυμνασμένο στοχασμό και 

σπάνια εσωτερική πνευματική ζωή. Ο
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Θέματα Τροχαίας

Α Λ Κ Ο Ο Λ  Κ Α Ι  Ο Δ Η Γ Η Σ Η
του Α στυνόμου Α' Σωτηρίου Ιωαν. Toeve

Η αύξηση της οδικής ασφάλειας στη Χώρα μας είναι έργο εθνικής σημασίας κάι ευθύνη όλων μας.
Το γεγονός ότι στη χώρα μας κάθε 20 λεπτό περίπου γίνεται ένα  τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό 

και κάθε πέντε ώ ρες ένα  ατύχημα με θάνατο, δεν μπορεί να αφήνει κανένα αδιάφορο και ησυχάζοντα.

Μία από τις σοβαρότερες αιτίες 
πρόκλησης μεγάλου αριθμού ατυχη
μάτων, με θανατηφόρα κατά κανόνα 
αποτελέσματα, που πρέπει να κατα
πολεμηθεί δραστικά, είναι η οδήγηση 
υπό την επήρεια αλκοόλ. Το αλκοόλ 
και η οδήγηση είναι δύο πράγματα ε 
ντελώς ασυμβίβαστα. Σε κάθε περί
πτωση πρέπει να διαλέγεις πιο από 
τα δύο προτιμάς. Το ποτό ή την 
οδήγηση. Μέση λύση δεν υπάρχει. Εί
ναι επιπόλαια και εγκληματική η νοο
τροπία που εκδηλώνεται με τις φρά
σεις "όταν πιω λίγο οδηγώ καλύτε
ρα", "εμένα το ποτό δεν με πειράζει, 
οδηγώ με κέφι".

Η απορρόφηση του οινοπνεύματος 
από το σώμα και τα προβλήματα αρ
χίζουν από την πρώτη κιόλας γουλιά. 
Εχει διαπιστωθεί ότι και η μικρή κατα
νάλωση ποσότητας αλκοόλ μπορεί 
να γίνει καταστροφική, εάν συνδυα
στεί με άλλους παράγοντες όπως εί
ναι η κακή διάθεση, η κόπωση, το 
στρες, ο ήλιος, τα φάρμακα και η νι
κοτίνη. Ανάλογα με το ποσοστό συ
γκέντρωσης της αλκοόλης στον ε 
γκέφαλο επηρεάζεται αρχικά η κρι
τική ικανότητα του ατόμου, στη συνέ
χεια προκαλείται ασυνεργασία των 
μυών, αναισθησίας, απώλεια των αι
σθήσεων και τελικά επέρχεται ο θά
νατος.

Τα επικίνδυνα εμφανιζόμενα συμ- 
τώματα κατά την οδήγηση είναι:

- έλλειψη αυτοσυγκράτησης,
- ανωμαλίες στην αίσθηση και εκτίμηση 

των αποφάσεων,
- μείωση της ικανότητας για αντίδραση,
- παράτολμος τρόπος οδήγησης,
- καθυστερημένη αναγνώριση παρου

σίας στο δρόμο πεζών και οδηγών 
δικύκλων και, τέλος,

- μεγάλα προβλήματα προσανατολι
σμού που οδηγούν μοιραία στο ατύχημα.

Αθώα λοιπόν ποσότητα ο ινο 
πνεύματος στο αίμα δεν υπάρχει και

αυτό πρέπει να κατανοηθεί από ό- 
λους τους οδηγούς αυτοκινήτων και 
δικύκλων. Η ακριβής περιεκτικότητα 
του αίματος σε οινόπνευμα προσδιο
ρίζεται από πολλά επιμέρους στοι
χεία, όπως, το είδος και η ποσότητα 
του ποτού, το βάρος του σώματος, το 
φύλο, η κράση και σωματική διάπλα
ση, ο μεταβολισμός (διάρκεια μετα- 
βολικής διαδικασίας), ο βαθμός εθι- 
σμού από το ποτό κ.λπ.

Για τις Υπηρεσίες Τροχαίας το "αλ
κοόλ" αποτελεί θέμα προτεραιότη
τας και προς την κατεύθυνση αυτή 
πραγματοποιούνται καθημερινά, στα 
πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης τρο
χαίων ατυχημάτων, ειδικοί έλεγχοι α
πό εκπαιδευομένους αστυνομικούς, 
με έμφαση τα Παρασκευοσαββα- 
τοκύριακα και τις ημέρες αργιών, ό
που αυξάνονται τα συνεργεία και 
καλύπτονται αποτελεσματικά τα κρί
σιμα σημεία του οδικού δικτύου.

Το τελευτα ίο  δίμηνο ελέχθηκαν 
στην Αττική συνολικά 5.300 άτομα και 
βρέθηκαν με ένδειξη ποινικά κολάσι
μης μέθης 430 οδηγοί, οι οποίοι με 
την αυτόφωρη διαδικασία παραπέμ- 
θηκαν για την εφαρμογή των νομί
μων.

Οι έλεγχοι σήμερα γίνονται με νέου 
τύπου ηλεκτρονικές συσκευές που 
είναι πλήρως αυτοματοποιημένες και 
ο χειριστής δεν μπορεί να επέμβει με 
κανένα τρόπο στη διαδικασία της λει
τουργίας τους.

Το θετικό αποτέλεσμα της μέτρη
σης θεωρείται αποδεικτικό μέσο από 
τα αρμόδια Δικαστήρια, τα οποία επι
βάλλουν τις προβλεπόμενες από το 
νόμο ποινές (φυλάκιση έως 12 μηνών' 
και χρηματική ποινή τουλάχιστον 
20.000 δραχμών, με παράλληλη α
φαίρεση της άδειας οδήγησης για 
χρονικό διάστημα μέ*ρι 6 μηνών).

Το ποσοστό της αλκοόλης στο αίμα 
(αλκολαιμία) υπολογίζεται σε χιλιο

στά του γραμμαρίου ανά χιλιοστά 
του λίτρου. Η μέγιστη επιτρεπόμενη 
ποσότητα αλκοόλης στο αίμα πάνω 
από την οποία ο ελεγχόμενος υπέχει 
ποινική ευθύνη ε ίνα ι 0,5 %. (50 
MG/100 ML αίματος).
Από την ποσότητα αυτή μέχρι και 0,8 

%. (80 MG/100 ML αίματος) δύναται 
να απαγγελθεί κατηγορία εφόσον και 
από άλλες συμπτώσεις εξάγονται 
συμπεράσματα επικίνδυνης μέθης 
(τρόπος οδήγησης, συμπεριφορά, 
κατάσταση ατόμου, διάπραξη παρά
βασης κ.λ.π.) πάνω από 0,8 %, υπάρ
χει πλήρης απόδειξη μέθης.

Το οινόπνευμα αποβάλλεται από 
τον οργανισμό του σώματος με δια
δικασία, η οποία είναι μακράς διάρ
κειας, χωρίς δυνατότητα επιτάχυν
σης.

Ενδέχεται κάποιος που κατανάλω
σε μεγάλη σε ποσότητα οινοπνεύμα
τος το βράδυ, να εξακολουθεί να μην 
είναι σε θέση να οδηγήσει και μετά το 
μεσημέρι της επομένης ημέρας. Το 
αλκοόλ θεω ρ είτα ι από τους με
γαλύτερους εχθρούς του ανθρώ
που, μαζί με τα ναρκωτικά και το τσι
γάρο.

Οι συνέπειες της χρήσης του είναι 
οδυνηρές, γΓ αυτό δεν πρέπει να πιέ
ζουμε ποτέ κανένα που πρόκειται να 
οδηγήσει να πιει.

Για την ουσιαστική περιστολή του 
φαινομένου είναι αναγκαία, πέραν α
πό τα κατασταλτικά μέτρα., η άμεση 
ευαισθητοποίηση της Κοινής γνώμης, 
με την πραγματοποίηση εντατικών 
εκστρατειών διαφώτισης, που θα έ 
χουν ως αντικείμενο την ενημέρωση 
όλων τψν χρηστών της οδού, για το 
πόσο ο λέθ ρ ια  μπορεί να ε ίνα ι η 
οδήγηση κάτω από την επίδραση οι
νοπνεύματος, ιδίως όταν αυτή συν- 
διάζεται με παραβίαση των ορίων 
ταχύτητας και τη διάπραξη άλλων χα
ρακτηριστικών παραβάσεων. □
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Οι ασφαλιστικές εταιρείες του Ομίλου ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ προσφέρουν ασφαλιστικές παροχές με ειδικό τιμολόγιο 
για τις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών Σ.Α., τους Συλλόγους Πολιτικών Υπαλλήλων και συνταξιούχους Σ.Α.

καθώς επίσης και το επίλεκτο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας

Ειδικά η εταιρεία "ΗΝΙΟΧΟΣ" του ομίλου ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, εξειδικευμένη στις ασφάλειες των αυτοκινήτων
προσφέρει το παρακάτω τιμολόγιο.

1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Σωματικές Βλάβες 150.000.000 δρχ.
Υλικές Ζημιές 30.000.000 δρχ)

BONUS-MALUS 05 06 07 08 09 10

ΙΠΠΟΙ ΜΕΧΡΙ 6 27.032 32.438 37.844 43.250 48.657 54.063

7 - 8 28.455 34.145 39.836 45.527 51.218 56.909

9 - 10 34.082 40.898 47.715 54.531 61.348 68.164

11 - 12 36.649 43.979 51.309 58.638 65.968 73.298

13- 14 42.271 50.725 59.179 67.633 76.087 84.541

15 - 20 45.812 54.974 64.136 73.298 82.461 91.623
Τα αναγραφόμενα ασφάλιστρα είναι ΕΤΗΣΙΑ και ΜΙΚΤΑ με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις

ΓΑΊ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΗΝΙΟΧΟΣ αε αζ

2. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Ανά 1.000.000 δρχ. ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 

α) Για ασφάλεια Πυράς δρχ. 2.704 ετησίως. 
β) Για ασφάλεια Ολικής Κλοπής δρχ. 3.098 ετησίως. 
γ) Για ασφάλεια Ολικής και μερικής Κλοπής δρχ. 6.195 ετησίως

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ
ΚΑΙ / Η ΣΥΝΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ

α) Για Θάνατο ή Μόνιμη Ανικανότητα από τροχαίο ατύχημα 
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο Δρχ. 3.000.000 

β) Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες εντός ή εκτός νοσοκομείου 
συνεπεία τροχαίου ατυχήματος μέχρι Δρχ. 120.000 

γ) Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα
συνεπεία τροχαίου ατυχήματος Δρχ. 3.000 
Ετήσια Ασφάλιστρα δρχ. 2.916

4. ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΑΣΠΙΣ Χ4)
Α. Κάλυψη οχήματος, Β. Προσωπική κάλυψη,
Γ. Κάλυψη αποσκευών, Δ. Κάλυψη Νομικής Βοήθειας στο εξωτερικό
Ετήσια ασφάλιστρα δρχ. 12.000

Επίσης από την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ειδικό τιμολόγιο για ασφάλιση κύριας κατοικίας (Πρόγραμμα VESTA)
Πυρκαϊάς, Κεραυνού - Δάσους - Καπνού - Ευρείας Έκρηξης - Καταιγίδας, Θύελλας, Πλημμύρας - Διάρρηξης 
Σωληνώσεως, Υπερχείλισης Δεξαμενών - Κλοπής και Κακόβουλης Ενέργειας Κλέπτου - Πρόσκρουσης Οχήμα
τος - Πτώσης Αεροσκαφών - Αστικής Ευθύνης προς ιδιοκτήτη οικοδομής και γειτονικής ιδιοκτησίας συνεπεία 
πυρκαϊάς και ευρείας έκρηξης - Αποκομιδής Ερειπίων - Χαρτοσήμου Αποζημίωσης 
Ετήσια Ολικά Ασφάλιστρα ανά ασφαλιζόμενο κεφάλαιο δρχ. 1.000.000 
Κάλυψη Οικοδομής δρχ. 736, Κάλυψη Περιεχομένου δρχ. 1720

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα: 82.51.823 - 4, 82.52.454 και 82.54.496, fax 8214.025. 
κο Παπαχρήστο Κωνσταντίνο, διεύθυνση: Γ  Σεπτεμβρίου 96 & Χέϋδεν, Αθήνα 104 34, Πλατ. Βικτωρίας. 
Καθημερινώς 09.00' - 21.00' Σάββατο 09.00' - 14.00' ή στα κατά τόπους γραφεία μας.



Επικαιρότητα

Τιμήθηκε
το θάρρος και η αυτοθυσία

Τιμητική πλακέτα με το έμβλημα της 
Ελληνικής Αστυνομίας και υλική α
μοιβή ύψους 1.000.000 δραχμών, α- 
πένειμε το μεσημέρι ο Υπουργός Δη
μόσιας Τάξης κ. Κώστας Γείτονας, 
στην οικογένεια του ιδιώτη Νικολάου 
Τσολάκου, 41 χρόνων που τραυματί
σθηκε θανάσιμα, στην προσπάθεια 
του να συλλάβει συμμορία Τσιγγάνων 
στην Χαλκίδα.

Στις 18 Φεβρουάριου 1996, έξι αθίγ
γανοι, ηλικίας 20 - 30 ετών, που είχαν 
συστήσει συμμορία και διέπρατταν 
σωρεία σοβαρών αδικημάτων, με 
κλεμένο φορτηγό αυτοκίνητο, έφτα
σαν στην περιοχή "Γλυφά" της Χαλκί
δας και κινούμενοι προς αναζήτηση 
νέων στόχων, έφτασαν στο κατάστη
μα της Δέσποινας Βανταμίδη.

Ο Νικόλαος Τσολάκος, ο οποίος 
διέμενε πλησίον ειδοποιήθηκε από 
γειτόνισσα και ενεργώντας με αυτο
θυσία και αλτρουισμό, κατάφερε να 
πιάσει τον έναν εξ αυτών, ενώ ήδη οι 
αθίγγανοι είχαν εισέλθει στο κλεμέ
νο Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και έφευγαν. Τότε 
ένας εξ αυτών ο Δημήτριος Καρα
γκούνης, πυροβόλησε εξ επαφής 
σχεδόν τον Νικόλαο Τσολάκο και τον 
τραυμάτισε θανάσιμα.

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, βά
σει του άρθρου 6 του Νόμου 2334/ 
95, απένειμε την παραπάνω υλική α
μοιβή και την τιμητική πλακέτα στη 
σύζυγο του θύματος Αργυρώ και στα 
ανήλικα τέκνα τους Σπύρο, 15 χρό
νων και Θεοδοσία, 11 χρόνων.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Κώ
στας Γείτονας, εξαίροντας την πράξη

αυτοθυσίας του Νικολάου Τσολάκου, 
δήλωσε: “Η ενέργεια και το θάρρος 
του, αποτελούν παράδειγμα ακόμα 
και για τα κρατικά όργανα. Θα μας 
δείχνει πάντα το δρόμο για τη συνερ- 
γασία Αστυνομίας και Κοινωνίας, 
στον πόλεμο κατά του εγκλήματος",

Κατάρτιση σχεδίου Νόμου
Από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, 

ολοκληρώθηκε η κατάρτιση σχεδίου 
νόμου, με το οποίο ρυθμίζονται θέ
ματα προσφύγων, τροποποιούνται ο
ρισμένες διατάξεις του νόμου περί 
όπλων και συμπληρώνονται διατά
ξεις της οργανικής νομοθεσίας του 
Υπουργείου. Η Χώρα μας, πιστή στις 
πανανθρώπινες αξίες, στο σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με 
δεδομένο τον Ευρωπαϊκό προσανα
τολισμό της, προχωρεί στην τροπο
ποίηση των σχετικών διατάξεων, ώ
στε να εξαλειφθούν υπάρχουσες α
δυναμίες και να εναρμονισθεί 
πλήρως η εθνική μας πολιτική, σε θέ
ματα ασύλου με τη Σύμβαση του 
Δουβλίνου, που κυρώθηκε με το Ν, 
1996/1991.
Ειδικότερα καταργούνται οι διατά

ξεις οι οποίες προέβλεπαν την απόρ
ριψη των αιτήσεων ασύλου, για τυπι
κούς και μόνο λόγους και θεσπίζεται 
πλέον ή καθιερώνονται μέτρα, που 
αποβλέπουν στην επαγγελματική α
πασχόληση και την οικονομική και κοι
νωνική στήριξη των προσφύγων.

Με άλλες διατάξεις του σχεδίου, 
συμπληρώνονται και τροποποιούνται 
ορισμένες διατάξεις του νόμου περί 
όπλων και εκρηκτικών υλών, προκει- 
μένου να αντιμετωπισθούν διάφορα

προβλήματα, που ανέκυψαν κατά την 
εφαρμογή του και να καταστούν οι 
διατάξεις του περισσότερο αποτελε
σματικές στον τομέα του ελέγχου 
της εισαγωγής και διακίνησης όπλων.

Προσδιορίζεται πλέον σαφώς η έν
νοια του όρου πιστόλια, ώστε να δια- 
κρίνονται από τα αυτόματα όπλα μι
κρού μεγέθους και παρέχεται η δυ
νατότητα με απόφαση του Υπουργού 
Δημ. Τάξης να χαρακτηρίζονται ως ό
πλα, ή να υπάγονται στις διατάξεις 
του νόμου και άλλα αντικείμενα, που 
επινοεί η σύγχρονη Τεχνολογία.

Επίσης, καταργούνται οι διατυπώ
σεις εισαγωγής ορισμένων ειδών, ό
πως αεροβόλω ν όπλων, λογχών, 
σπαθών, ξιφών κ.λπ., ο έλεγχος των 
οποίων δεν εξυπηρετεί κανένα ου
σιαστικό σκοπό ασφαλείας, αλλά α
ντίθετα τροφοδοτείται μόνο η γρα
φειοκρατία.

Τέλος, με άλλες διατάξεις του σχε
δίου συνιστάται στο Υπουργείο Δη
μοσίας Τάξεως, Επιστημονικό Συμ
βούλιο Εκπαίδευσης από καθηγητές 
ΑΕΙ και υπηρεσιακούς παράγοντες, 
το οποίο αποτελεί συμβουλευτικό 
όργανο του Υπουργού και έχει ως α
ποστολή τη μελέτη και επεξεργασία 
των γενικών κατευθύνσεων της εκ
παίδευσης, μετεκπαίδευσης και επι
μόρφωσης του προσωπικού, με στό
χο την αναβάθμιση της παρεχομένης 
εκπαίδευσης.

Επίσης παρέχεται εξουσιοδότηση 
στον Υπουργό Δημ. Τάξης, να συ
γκροτεί με απόφασή του ειδικές Επι
τροπές για τη μελέτη θεμάτων αρμο
διότητας του Υπουργείου με τη συμ
μετοχή και ειδικών επιστημόνων.
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Επικαιρότητα

Συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου 
για αντιμετώπιση της τρομοκρατίας
Η στενότερη συνεργασία μεταξύ 

Ελλάδας και Κύπρου, σε θέματα αντι
μετώπισης της τρομοκρατίας, παρά
νομης διακίνησης όπλων και εκρηκτι
κών, οργανω μένου εγκλήματος, 
ναρκωτικών, λαθρομετανάστευσης 
και "ξεπλύματος" χρήματος, ήταν τα 
θέματα που συζητήθηκαν κατά την ε 
πίσκεψη του Υπουργού Δημοσίας Τά- 
ξεως κ. Κώστα Γείτονα στην Κύπρο, 
μετά από επίσημη πρόσκληση του 
Κύπριου Υπουργού Δικαιοσύνης και 
Δημ, Τάξεως κ. Αλέκου Ευαγγέλου.

Στις συναντήσεις που πραγματο
ποιήθηκαν, με τη συμμετοχή υπηρε
σιακών παραγόντων και των δύο Υ
πουργείων, αποφασίσθηκε ομόφωνα 
η εγκατάσταση ειδικής κρυπτοφω- 
νικής - τηλεφωνικής συσκευής και συ
σκευής Fax, προκειμένου να ανταλ
λάσσονται ευαίσθητες πληροφο
ρίες, μεταξύ του Υπουργείου Δημο
σίας Τάξεως και του Αρχηγείου της 
Κυπριακής Αστυνομίας.

Αποφασίσθηκε επίσης, η αυτόματη 
σύνδεση της Κυπριακής Αστυνομίας 
με το Α.Σ.Α.Δ.Α., που ήδη λειτουργεί 
στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ε- 
ρευνών/Υ.Δ.Τ. και η εκπαίδευση Κυ
πρίων Αστυνομικών από Έλληνες Α
ξιωματικούς για θέματα DNA.

Εξάλλου, αποφασίσθηκε η συνέχιση 
της συνεργασίας των δύο Αστυνο
μιών, επί θεμάτων εκπαίδευσης, με
τεκπαίδευσης και παρακολούθησης 
σεμιναρίων του προσωπικού τους 
στην Ελλάδα και στην Κύπρο, σε ό,τι 
αφορά τους τομείς της καταστολής 
τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπει
ρατειών, προστασίας υψηλών προ
σώπων, σχεδίασης επιχειρήσεων, 
τροχαίας, άμεσης δράσης, τουρι
σμού, εξειδίκευσης οπλουργών, κα
θώς και ανταλλαγή διδακτικού προ
σωπικού των Αστυνομικών Ακαδη- 
μιών των δύο χωρών.

Κατά τη δ ιάρκεια  της επίσκεψης 
στην Κύπρο, ο Έλληνας Υπουργός 
Δημοσίας Τάξεως, έγινε δεκτός από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. 
Γλαύκο Κληρίδη, το Μακαριότατο Αρ
χιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο, 
ενώ επισκέφθηκε τα Φυλακισμένα 
Μνήματα, όπου και κατέθεσε στεφάνι 
και την ελεύθερη περιοχή της Αμμο- 
χώστου.

Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη 
του κ. Γενικού Γραμματέα Υ.Δ.Τ.
Τη Γ ενική Αστυνομική Διεύθυνση 

Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε πρό
σφατα ο Γενικός Γραμματέας του Υ
πουργείου Δημ. Τάξης κ. Σωκράτης 
Κοσμίδης, συνοδευόμενος από το Β ' 
Υπαρχηγό της Ελλην. Αστυνομίας Α- 
ντ/γο κ. Ιωάννη Καρακωντίνο. Η επί
σκεψη πραγματοποιήθηκε στα πλαί
σια προγράμματος υπηρεσιακών επι
σκέψεων στις Αστυνομικές Διευθύν
σεις όλης της Χώρας, έτσι ώστε να υ
πάρχει πλήρης καταγραφή των υπαρ
χόντων προβλημάτων και ιδ ια ιτε
ροτήτων από πλευράς αστυνόμευ
σης, ενώ πραγματοποιήθηκε σύσκε
ψη στην οποία συμμετείχαν ο Γεν. Α- 
στυν. Δ/ντής Θεσσαλονίκης Ταξίαρ- 
χος κ. Γεώργιος Πλάκας και οι Διευθυ
ντές των Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Θ.

Στη συνέχεια, ο κ. Γενικός είχε συ
νάντηση με τον Υπουργό Μακεδο
νίας - Θράκης κ. Φίλιππο Πετσάλνικο,

το Νομάρχη Θεσσαλονίκης κ. Κων/νο 
Παπαδόπουλο και το Δήμαρχο Θεσ
σαλονίκης κ. Κων/νο Κοσμόπουλο, 
κατά την οποία αναφέρθηκε στις και
νοτομίες που συντελούνται στην Ελ
ληνική Αστυνομία, οι οποίες αποσκο
πούν στη βελτίωση των παρεχομέ- 
νων υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνο
λο.

Επίσης ο κ. Κοσμίδης δέχθηκε τα 
Προεδρεία της Ένωσης Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μα
κεδονίας, των δύο Ενώσεων Αστυνο
μικών Υπαλλήλων και του Συλλόγου 
Πολιτικών Υπαλλήλων και επισκέφθη- 
κε τα νεοσυσταθέντα πολυδύναμα 
Αστυνομικά Τμήματα Τούμπας, Ανω 
Πόλης, Δενδροποτάμου και Πλατείας 
Δημοκρατίας, προκειμένου να ενη
μερωθεί σχετικά, ενόψει λήψεως α
ποφάσεων για την επέκταση του θε
σμού και σε λοιπές περιοχές της 
Θεσσαλονίκης και γενικότερα της 
Χώρας.
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Επίσκεψη στο Δήμαρχο Αθηναίων
Το Δήμαρχο Αθηναίων κ. Δημήτριο 

Αβραμόπουλο, επισκέφθηκαν πρό
σφατα ο Δ/ντής της Αστυν. Ακαδη
μίας Ταξίαρχος κ. Κων/νος Ζιανίκας, ο 
Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών Α
στυν. Δ/ντής κ. Κων/νος Τσιλίκας, ο Υ
ποδιοικητής Αστυν. Υποδ/ντής κ. Δημ. 
Χασιώτης καθώς και αντιπροσωπεία 
Δοκ. Αξιωματικών. Η επίσκεψη σκοπό 
είχε να ευχαριστήσουν τον κ. Δήμαρ
χο για τις εργασίες ασφαλτόστρω
σης που έγιναν στους χώρους της 
Σχολής Αξιωματικών με δαπάνες του 
Δήμου. Ο Δ/ντής της Αστυν. Ακαδη
μίας παρέδωσε ευχαριστήρια επι
στολή στο Δήμαρχο και ο Δ/τής της 
Σχολής Αξιωματικών του επέδωσε 
πλακέτα με το έμβλημα της Σχολής.

Επίσκεψη στο Θωρηκτό "Αβέρωφ"
Η Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά, 

σε συνεργασία με το Τμήμα Τουρι
στικής Αστυνομίας Πειραιά, στα πλαί
σια των εκδηλώσεων του εορτασμού 
της Ναυτικής εβδομάδας, πραγματο
ποίησε επίσκεψη - ξενάγηση στο πιο 
ένδοξο πλοίο της νεότερης Ελλη
νικής Ιστορίας, το Θ/Κ “Αβέρωφ" που 
είναι ελλιμενισμένο στον όρμο του Π. 
Φαλήρου και χρησιμεύει σήμερα σαν 
Μουσείο. Το θρυλικό θωρηκτό, που α
γοράστηκε το 1909 από το μεγάλο 
ευεργέτη Γ. Αβέρωφ, έγραψε χρυσές 
σελίδες στις νικηφόρες ναυμαχίες 
του 1912-13 αλλά και στους πολέ
μους του 1918 και 1940 - 41.

Έπειτα από την ενημέρωση που 
πραγματοποίησε ο κυβερνήτης του 
πλοίαρχος κ. Αριστοτέλης Δίμτσας, 
έγινε ξενάγηση στους χώρους του 
πλοίου και σε έκθεση ζωγραφικής Ελ
λήνων καλλιτεχνών. Στην επίσκεψη 
παρευρέθησαν ο Δ/ντής Αστυν. Πει
ραιά Ταξίαρχος κ. Παν. Γεωργακό- 
πουλος, οι Αστυν. Δ /ντές  κ.κ. Παν. 
Κουρούσης και Ιωάννης Μαλανδρέ- 
νιας, οι Διοικητές των Τμημάτων Του
ριστικής Αστυνομίας και Τροχαίας 
Πειραιά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι 
μετά των οικογενειών τους.

Μετά την ενημέρωση, ο Ταξίαρχος 
κ. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος ευ
χαρίστησε τον κυβερνήτη του Θ/Κ "Α
βέρωφ" και του επέδωσε αναμνη
στική πλακέτα με το έμβλημα του Σώ
ματος, ενώ ο κυβερνήτης του πλοίου 
ανταπέδωσε πλακέτα του θωρηκτού.

Επικαιρότητα

Εκτακτο πρόγραμμα εκπαίδευσης 
Δοκίμων Αστυφυλάκων

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα 
στους χώρους του Τ.Δ.Α. Αμυγδαλέ- 
ζας, διάλεξη από τον π. Γεώργιο Με- 
ταλληνό, Αρχιμανδρίτη, καθηγητή 
Πανεπιστημίου, με θέμα: “Σχέση Ορ
θοδόξου Πίστεως με το πνεύμα του 
Ελληνισμού και η συμβολή τους στη 
σωστή πορεία του ανθρώπου και της 
κοινωνίας".

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Διοι
κητής της Σχολής Αστυφυλάκων Α
στυν. Δ/ντής Νικ, Μαθιουδάκης, ο Υ- 
π οδ/τής Αστυν. Υποδ/ντής Δημ. 
Ξύδης και το σύνολο των Δοκίμων 
των Τ.Δ.Α. Αμυγδαλέζας και Αμαρου
σίου με τους Διοικητές τους Αστυν. 
Υποδ/ντή Βασ. Τασιόπουλο και Α- 
στ/μο Α Δημ. Γκολφινόπουλο και 
τους εκπαιδευτές τους. Μετά το πέ
ρας της ομ ιλ ίας  ο Δ ιο ικητής της 
Σχολής επέδωσε στον ομιλητή πλα
κέτα με το έμβλημα της Σχολής.
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Ορκωμοσία νέου Ιερέα  
της Ελληνικής Αστυνομίας

Στις 22-7-1996 πραγματοποιήθηκε 
στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Παμ- 
μεγίστων Ταξιαρχών (Αστυνομική Α
καδημία) η ορκωμοσία του Αρχιμαν
δρίτη Κιούλου Σταύρου - Νεκταρίου 
του Ανάστου, ως ιερέα του Σώματος.

Στην τελετή της ορκωμοσίας παρέ
στησαν, ο Υπουργός Δημ. Τάξης κ. 
Κων/νος Γείτονας, ο Γεν. Γραμμα
τέας του Υπουργείου κ. Σωκράτης 
Κοσμίδης, ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντ/γος κ. Αθανάσιος 
Βαοιλόπουλος, οι Υπαρχηγοίτου Σώ
ματος Αντ/γοι κ.κ. Χαράλαμπος Σκί- 
τσας και Ιωάννης Καρακωντίνος κα
θώς και πολλοί ανώτατοι και ανώτε
ροι Αξιωματικοί του Σώματος.

Ο νέος Ιερέας του Σώματος γεν
νήθηκε στο Μοναστηράκι Αρκαδίας. 
Σπούδασε στην Αθωνιάδα Εκκλησια
στική Σχολή Αγίου Ορους και στην Α- 
νωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθη
νών. Φοίτησε στο Ποιμαντικό Τμήμα 
της Θεολογικής Σχολής του Αριστο- 
τβλείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί
κης, από όπου αποφοίτησε με το βαθ
μό "λίαν καλώς". Ελαβε το δίπλωμα 
Κατηχητή της Αποστολικής Διακονίας 
της Εκκλησίας της Ελλάδας και υπη
ρέτησε σαν Κατηχητής σε ενορίες 
της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Από το 
1984 υπηρετεί στη Μέση Εκπαίδευση 
σαν Καθηγητής - Θεολόγος. Χειρο
τονήθηκε Διάκονος και Πρεσβύτερος 
το 1991, λαβών τον τίτλο του Αρχι
μανδρίτη. Το 1995 χειροθετήθηκε 
Πνευματικός. Αρθρογραφεί σε διά
φορα εκκλησιαστικά έντυπα.

Βράβευση παιδιών συναδέλφων 
από τον Ο.Κ.Φ.Α.Π.

Ειδική εκδήλωση πραγματοποίησε 
πρόσφατα ο Ομιλος Φίλων Κυριών Α
στυνομίας Πειραιώς, στην οποία τίμη
σαν το Σταύρο Κουρούση, γιο του Α- 
στυν. Δ/ντή Παν. Κουρούση, για το 1ο 
Βραβείο κλασικής κιθάρας στους Πα
νελλήνιους Μαθητικούς Μουσικούς 
Αγώνες, καθώς και πέντε μαθήτριες 
που αποφοίτησαν πρόσφατα από τη 
Σχολή Κοπτικής-Ραπτικής του Ομίλου.

Τα τιμητικά διπλώματα πρόσφερε 
στους βραβευθέντες η Πρόεδρος 
του Ομίλου κ. Σοφία Κατσιβαρδάκου, 
ενώ παρέστησαν ο Δ/ντής Αστυνο
μίας Πειραιά Ταξίαρχος κ. Παν. Γεωρ-

Επικαιρότητα

γακόπουλος, που σε σύντομο χαιρε
τισμό ευχαρίστησε τον Ομιλο για τη 
συμπαράσταση και τη βοήθεια που 
προσφέρουν στους Αστυνομικούς 
του Πειραιά, τέως Αρχηγοί του Σώμα
τος, καθώς και πολλοί συνάδελφοι.

Συνεστίαση *
της Α' Γεν. Επιθ/σης Αστυνομίας
Συνεστίαση με τη συμμετοχή αστυ

νομικών από όλες τις Υπηρεσίες των 
Αστυνομικών Δ/νσεων της Α' Γενικής 
Επιθεώρησης Αστυνομίας, πραγμα
τοποιήθηκε πρόσφατα σε κέντρο της 
Θεσσαλονίκης, η οποία σκοπό είχε, 
την καλύτερη αλληλογνωριμία των 
αστυνομικών και των οικογενειών 
τους και εντάσσεται στα γενικότερα 
πλαίσια των πολιτιστικών και κοινωνι
κών εκδηλώσεων, που οργανώνει η 
αστυνομία για την βελτίωση της ποιό
τητας ζωής των αστυνομικών.

Στην εκδήλωση μίλησε ο Α' Γεν. Ε- 
πιθ/τής Υποστ/γος κ. Δημ. Μητρόπου-

λος, ο οποίος μεταξύ άλλων, παρό
τρυνε τους παριστάμενους Αστυνο
μικούς Διευθυντές να οργανώσουν 
παρόμοιες εκδηλώσεις στις έδρες 
των Νομών, για την ψυχαγωγία του 
προσωπικού της περιοχής τους. 
Ζήτησε επίσης από όλους τους α
στυνομικούς να καταβάλλουν ιδιαίτε
ρη επιμέλεια και προσοχή, ώστε να 
μπορέσει η Αστυνομία να ανταποκρι- 
θεί στις αυξημένες υποχρεώσεις της 
κατά τη θερινή περίοδο.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν τα 
Προεδρεία της Ένωσης Αποστράτων 
Αξιωματικών Μακεδονίας - Θράκης, 
της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών 
και των Συνδικαλιστών Θεσσαλονί
κης, στους οποίους επιδόθηκαν ειδι
κές πλακέτες, σε αναγνώριση της 
προσφοράς τους. Παρευρέθησαν ε 
πίσης, ο Επιθ/τής Κεντρ. Μακεδονίας 
Ταξίαρχος κ. Θεολ.Αμαξόπουλος και 
οι Αστυν. Δ /ντές Πιερίας, Ημαθίας, 
Χαλκιδικής, Κιλκίς και Δράμας.
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Βελτίωση συνθηκών ασφαλείας 
στις Τράπεζες

Το ποσό των δύο δισεκατομμυρίων 
δραχμών θα καταβληθεί από την Ε
νωση Ελληνικών Τραπεζών για την 
κάλυψη της δαπάνης εξοπλισμού της 
υπό συγκρότηση αστυνομικής δύνα
μης, που θα καλύπτει τις ανάγκες α
σφαλείας των τραπεζών.

Ο Πρόεδρος της Ενωσης Ελληνικών 
Τραπεζών κ. Θεόδωρος Καρατζάς 
και ο Γενικός Γραμματέας κ. Ιωάννης 
Μόνος συνατήθηκαν με τον Υπουργό 
Δημόσιας Τάξης κ. Κώστα Γείτονα και 
το Γενικό Γραμματέα κ. Σωκράτη Κο- 
σμίδη και τους ανακοίνωσαν την από
φαση της Γενικής Συνέλευσης της Ε
νωσης για τη δωρεά του παραπάνω 
ποσού, που θα δ ια τεθ ε ί για την 
προμήθεια μέσων και εξοπλισμού, 
που θα βελτιώσει στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό τις συνθήκες ασφαλείας των 
Τραπεζών. Σημειωτέον ότι η Ενωση 
Ελληνικών Τραπεζών θα καλύψει και 
το λειτουργικό κόστος της αστυνο
μικής δύναμης που θα διατεθεί στην 
φρούρηση των Τραπεζών.

Τέλος, με Υπουργική Απόφαση συ
γκροτείται μικτή γνωμοδοτική επι
τροπή, που αποτελείται από δύο α
ξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνο
μίας, δύο μέλη της Ενωσης Ελληνι
κών Τραπεζών και δύο μέλη της 
Ο.Τ.Ο.Ε., με αντικείμενο την εντός πε
νταμήνου εξέταση, μελέτη και υπο
βολή προτάσεων για τα μέτρα ασφα
λείας των Τραπεζών, με βάση τις ε 
μπειρίες που έχουν αποκτηθεί από 
την ελληνική πραγματικότητα και τα 
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενω
σης. Η ίδια επιτροπή θα προτείνει 
λύσεις σχετικές με τους όρους και 
προϋποθέσεις ασφαλείας για την ί
δρυση τραπεζικών καταστημάτων και 
κανονισμών ασφαλείας των χρημα
ταποστολών.

Κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση 
μαθητών

Πρόγραμμα κυκλοφοριακής διαπαι
δαγώγησης για τους μαθητές του 
1ου Δημοτικού Σχολείου Πολύγυρου 
οργάνωσε το Τμήμα Τροχαίας της 
πόλης, Οι συνάδελφοί μας έγιναν δά
σκαλοι μέσα κι έξω από το σχολείο 
και μεταμόρφωσαν τους μαθητέςσε 
μικρούς τροχονόμους, δ ίνοντάς 
τους και σχετικό "πτυχίο"!

Επικαιρότητα

Πράξη ευαισθησίας
Με πρωτοβουλία της Διοίκησης της 

Σχολής, σαράντα Α 'ετείς Δόκιμοι 
του Τ.Δ.Α. Καρδίτσας μετέβησαν στο 
Γεν. Νοσοκομείο Καρδίτσας και προ
σφοράν αίμα, σε μια συνέχεια των 
ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών της 
Σχολής, που έχει ως στόχο την καλ
λιέργεια ηθικών αξιών στους νέους 
Αστυνομικούς και καταδεικνύει κοι
νωνική ευαισθησία και αλτρουισμό, ι
διαίτερα μάλιστα το καλοκαίρι που οι 
ανάγκες του Νοσοκομείου είναι αυ
ξημένες.

Φιλοξενία μικρών Κυπρίων
Πραγματοποιήθηκε και φέτος φιλο

ξενία παιδιών Κυπρίων Αστυνομικών 
στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Ε
ξοχών στον Αγιο Ανδρέα. Το πρό
γραμμα περιλάμβανε και επισκέψεις 
στις Μυκήνες, την Επίδαυρο, τους 
Δελφούς, την Ακρόπολη (φωτογρα
φία) και Μουσεία της Αθήνας.
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Από τη Βέροια οτο Riccione
Η Τοπική Διοίκηση Ημαθίας της Διε- 

θούς Ενωσης Αστυνομικών, πραγμα
τοποίησε εκδρομή στην Ιταλία, με την 
ευκαιρία της συμμετοχής της ποδο
σφαιρικής ομάδας της στο 21ο Πρω
τάθλημα Αστυνομικών Ευρωπαϊκών 
Χωρών, που διοργανώθηκε από το 
Δήμο Riccione, όπως γράψαμε και 
στο προηγούμενο τεύχος μας.

Στις εορταστικές εκδηλώσεις ιδιαί
τερη εντύπωση έκανε η αποστολή 
της Ημαθίας, που παρέλασε με την 
Ελληνική σημαία και τον ήλιο της Βεγί- 
νας, τραγουδώντας ελληνικά τρα
γούδια, διένειμε μάλιστα μεγάλο α
ριθμό ξενόγλωσσων εντύπων που α
ναφέρονταν την ιστορία της Μακε
δονίας και καρφίτσες με το μακεδονι
κό αστέρι, που έγιναν ανάρπαστες.

Οι συνάδελφοι βρήκαν ακόμα την 
ευκαιρία να επισκεφθούν το Ελληνικό 
Νεκροταφείο - Μνημείο των 128 η
ρώων της 3ης Ορεινής Ταξιαρχία Ρί- 
μινι, όπου κατέθεσαν δάφνινο στε
φάνι που είχαν μεταφέρει από την Ελ
λάδα, και να επάρουν τη σημαία μας 
ψάλλοντας τον Εθνικό Υμνο.

Κύπελλο "Φιλίας"
Στις 19 Ιουνίου διεξήχθη στο Γ ήπεδο 

Νεαπόλεως, ο τελικός αγώνας πο
δοσφαίρου για το κύπελλο "Φιλίας", 
το οποίο διοργάνωσε η Ποδοσφαι
ρική Ένωση Εργαζομένων Νομαρχίας 
Πειραιώς - Αττικής μεταξύ των ομά
δων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πει
ραιά και της ομάδας του ξενοδοχεια
κού συγκροτήματος Hilton. Μετά από 
συναρπαστικό αγώνα, η ομάδα της 
Δ/νσης Αστυνομίας Πειραιά αναδεί- 
χθηκε νικήτρια με σκορ 4-1. Τα γκολ 
σημείωσαν οι: Ασημομύτης, Βασι- 
λειάδης, Ζαγκλής και Μερκούρης.

Παραβρέθηκαν και παρακολούθη
σαν τον αγώνα ο Δ/ντής Αστυνομίας 
Πειραιά Ταξίαρχος κ. Παν. Γεωργακό- 
πουλος, που παρέλαβε το αθλοθετη- 
θέν κύπελλο, οι Αστυνομικοί Διευθυ
ντές κ.κ. Κων/νος Μπέλλης και Ιωάν
νης Μαλανδρένιας, ο Πρόεδρος της 
ΠΟΕΕΝΠΑ κ. Αντώνιος Γλύκας κ.ά.

Προπονητής της ομάδας είναι ο πα
λαίμαχος άσσος του Ολυμπιακού 
Αρχ/κας Γεώργιος Κοττάκης και επι
κεφαλής της ομάδας ο Αστ/μος A 
Ιωάννης Παπαχρήστος και Υπα- 
στ/μος Α' Νικ. Καραγιάννης.

Επικαιρότητα

Αγώνες Ιστιοπλοΐας 
Ενόπλων Δυνάμεων 

και Σωμάτων Ασφαλείας
Διεξήχθησαν πρόσφατα στη Λήμνο, 

οι ετήσιοι αγώνες Ιστιοπλοΐας Ενό
πλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφα
λείας, έτους 1996, με σκάφη τύπου 
"LASER". Στους αγώνες συμμετείχε 
και η Ελληνική Αστυνομία, η οποία με
τά από μια πολύ καλή εμφάνιση, κα- 
τετάγη 3η πολυνίκης ομάδα. Στους α
γώνες συμμετείχαν επίσης το Πολε
μικό Ναυτικό, ο Στρατός Ξηρός, το Λι
μενικό Σώμα, η Πολεμική Αεροπορία 
και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Από τα τέσσερα σκάφη που διέθετε 
η Ιστιοπλοϊκή μας ομάδα, τα τρία πα
ραχώρησαν Ναυτικοί Ομιλοι Θεσσα
λονίκης και το ένα ο Ναυτικός Ομιλος 
Λήμνου.

Την αποστολή της ομάδας αποτε
λούσαν οι: Υπαστ. A ' Θεόφιλος Τσι- 
μπρικίδης, αρχηγός αποστολής, Υπα
στ. Β ' Γεώργιος Δούβαλης, αρχηγός

ομάδας, Ανθ/μος Κων/νος Αλεξαν- 
δρόπουλος, προπονητής - αθλητής, 
Ανθ/μος Νικόλαος Παπάζογλου, α
θλητής, Αστ/κας Ιωάννης Κωστάλας, 
αθλητής και Αστ/κας Δημήτριος Κόκ- 
κορης, αθλητής.

Ποδοσφαιρικός αγώνας 
ευαισθησίας

Η Ενωση Αξιωματικών Λακωνίας, 
στα πλαίσια της κοινωνικής δραστη- 
ριότητάς της πραγματοποίησε ποδο
σφαιρικό αγώνα με την ομάδα της Α
στυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας, που 
σκοπό είχε, την οικονομική ενίσχυση 
των δύο ανήλικων παιδιών συναδέλ
φου που υπηρετούσε στο Τ.Α. Πύρ
γου και απεβίωσε πρόσφατα.

Ο αγώνας διεξήχθη στο Εθνικό Στά
διο Αμαλιάδας παρουσία αρκετών 
θεατών και νικήτρια αναδείχθηκε η ο
μάδα της Α.Δ. Ηλείας με σκορ 4-3. Π

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων. Κατσινούλας
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Ευρωπαϊκά Θέματα

ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΤΗ ΜΕΤΑΨΥΧΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

του Χρήστου Ροζάκη, Καθηγητού Πανεπιστημίου

Οιεθνικές ή εθνοτικές μειονότητες αποτελούν κατά βάση αυτό που αναμφίβολα έχειδιαπιστωθείεπανειλημένα: 
μια αποσταθεροποιητική ή αποσταθεροποιητικές ομάδες ειδικά μετά την πτώση των "ανατολικών καθεστώτων". 
Αποσταθεροποίηση στην Ευρώπη. Ποιό εκ α ι σήμερα τα βασικά αιτήματα των εθνικών και κοινωνικών ομάδων 
που επιδιώκουν μια διαφορετική πολιτική σχέση απ'ότιστο παρελθόν στο κεντρο-ανατολικό Ευρωπαϊκό χώρο.

Η ύπαρξη εθνικών ή εθνοτικών μειονοτήτων στην Ευρώπη είναι το 
ιστορικό αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η Ευρώπη είχε οργανωθεί 
πριν από το 19ο αιώνα στη μορφή πολιτικών οντοτήτων που δε στη
ρίζονταν στην εθνική αντίληψη. Ο κόσμος μας, όσο κι αν φαίνεται 
παράξενο αυτό σήμερα, δεν οργανώθηκε ποτέ πάνω στην αντίλη
ψη της εθνότητας παρά μόνο τους τελευταίους δύο αιώνες. Η πο
λιτική μορφή οργάνωσης ήταν διαφορετική, με αποτέλεσμα να έ 
χουν ενταχθεί μέσα στις κρατικές πολιτικές οντότητες πριν από το 
19ο αιώνα κατηγορίες πληθυσμών, οι οποίες είχαν διαφορετικά ε 
θνικά χαρακτηριστικά μιλούσαν δ ιαφορετικές γλώσσες και πί
στευαν διαφορετικές θρησκείες.

Οταν, λοιπόν, ερευνούμε την ιστορία των εθνοτήτων από το 19ο 
αιώνα και μετά, όταν για πρώτη φορά παίρνεται η συστηματική από
φαση η ανθρώπινη κοινωνία να οργανωθεί στη μορφή των εθνικών 
μειονοτήτων, δηλαδή να πάρει πολιτικά το χαρακτήρα εθνικού κρά
τους, τότε για πρώτη φορά προκύπτει και το ζήτημα των μειονο
τήτων ως κεντρικό πρόβλημα. Πρώτη φορά προκύπτει, όχι επειδή 
δε θα μπορούσε να μην υπάρχουν οι μειονότητες αυτές, αλλά ε 
πειδή ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε το ευρωπαϊκό κράτος ε 
γκλώβισε μεγάλους αριθμούς πληθυσμών που είχαν διαφορετική 
γλωσσική, θρησκευτική, εθνική καταγωγή με την πλειοψηφία.

Ενώ δηλαδή το αίτημα -και αυτό είναι το ιστορικό παράδοξο του 
αιώνα- των εθνοτήτων ήταν να φ τιαχτεί μια Ευρώπη στηριγμένη 
στην πολιτική οργάνωση μιας κεντρικής εξουσίας, η οποία θα έλεγ
χε το σύνολο ενός εδάφους και θα είχε ομοιογενή πληθυσμό, από 
αυτό το όραμα υπήρξαν σοβαρές αποκλίσεις, διότι μέσα σ' αυτές 
τις νέες κεντρικές πολιτικές οργανώσεις εμφιλοχώρισαν μειονό
τητες, δηλαδή πληθυσμοί που ήταν εντοπισμένοι μέσα στο έδαφος 
των νέων κρατών και που δεν μπορούσαν για κάποιο λόγο είτε να 
μετακινηθούν στο εθνικό τους κέντρο -αν υπήρχε αυτό-, είτε να ε- 
ξολοθρευθούν με μια εξοντωτική πολιτική, η οποία ευτυχώς πολ
λές φορές δεν εφαρμόσθηκε.

Βρισκόμαστε λοιπόν μέσα στον 20ό αιώνα, όταν πια η Ευρώπη έ 
χει οργανωθεί εθνικά και με τη βάση του εθνικού κράτους παρου
σιάζεται το παράδοξο αυτό φαινόμενο ότι όλο αυτό το όραμα της 
εθνικής ομοιογένειας που αποτέλεσε τη βάση της οργάνωσης της 
Ευρώπης είχε ουσιαστικά αποκλείνει από τις αρχικές του προθέ
σεις και είχε δημιουργήσει μέσα στην Ευρώπη σημαντικές μειονό
τητες. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στατιστικά περισσότερες δυνα
μικές, ομοιογενείς και συμπυκνωμένες μειονότητες παρουσιάζο
νται στο ανατολικό σκέλος της Ευρώπης, για μια σειρά από λόγους 
που αναμφίβολα οδήγησαν στην ύπαρξη μεγάλων εθνικών μειο
νοτήτων στην Ανατολική Ευρώπη.

Η μεταπολεμική ιστορία του προβλήματος των μειονοτήτων πήρε 
δύο διαστάσεις:

τη δυτική διάσταση, όπου το μειονοτικό πρόβλημα "λύθηκε" μέσα 
από τη διαπίστωση ότι η δημοκρατία ως πολιτικό σύστημα και η ε- 
φαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ικανοποιητικές εγ
γυήσεις για πληθυσμούς με διαφορετικές εθνικές καταγωγές, και 

την Μντρο-ανατολική διάσταση, όπου το πρόβλημα λύθηκε πε
ρισσότερο με το σπαθί. Υπήρχε η αιτιολογία ότι η σοσιαλιστική ι
δεολογία είχε ως αποκορύφωμα της λογικής της την απάρνηση του 
έθνους και τη δημιουργία μιας κοινωνίας που δε θα στηριζόταν σε 
τέτο ιες λογικές. Αυτή η ιδεολογία, από την ίδια της τη φύση, δε θα 
μπορούσε να εκτιμήσει τις ιδιαίτερες διαθέσεις των μικρών ομά
δων που ήταν διαφορετικές από την πλειοψηφία. Αλλά τις υπέσκα
ψε και τις παρέκαμψε μέσα από την αντίληψη ότι η πολιτική και η 
κοινωνική ισότητα θα μπορούσαν να αναιρέσουν από την ίδια τη 
φύση των πραγμάτων την ύπαρξη των τεχνητών διακρίσεων που ο
φείλονταν σε εθνικές καταγωγές, θρησκείες και γλώσσες.

Η πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων εγείρει για άλλη μια 
φορά στην ιστορία το πρόβλημα των μειονοτήτων, φέρνοντάς το 
ξαφνικά στο προσκήνιο με τη μορφή της κινητοποίησης λαών οι ο
ποίοι είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε συγκεκριμένες πολιτικές οργανώ
σεις -κράτη δηλαδή- όπου δεν αισθανόντουσαν ότι χρωστούσαν 
πίστη. Αυτές οι κοινωνικές ή εθνικές ομάδες αισθάνθηκαν ότι ήρθε 
η ώρα να απαλλαγούν από τους κρατικούς προσδιορισμούς [που 
τους επέβαλε ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα) και έχουμε μια 
σειρά από εξελίξεις που στη βάση τους κλείνουν μια κοινή αιτία: τη 
διάθεση πληθυσμιακών μονάδων με συγκεκριμένες δυνατότητες 
να απαλλαγούν από ένα παρελθόν, το οποίο θεωρούσαν ότι δεν ι
κανοποιούσε τις δικές τους προοπτικές. ·

Στη δυναμική και την κινητικότητα που παρουσιάζεται στη κε
ντρική και την ανατολική Ευρώπη θα διαπιστώσει κανείς ότι υπάρ
χουν ορισμένες κοινές αιτίες, πέρα από το γεγονός ότι η κρατούσα 
ιδεολογία απέρριπτε τη λογική των μειονοτήτων και υποβάθμιζε τα 
αιτήματά της. Εχουμε επίσης δύο πράγματα σημαντικά τα οποία δεν 
τα ε ίχ ε  η Δύση: την απουσία δημοκρατικού εζωραϊσμού των 
προβλημάτων, που κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να μειώσει 
τους κραδασμούς της σύγκρουσης της μειονότητας ή των μειο
νοτήτων ή των εθνικών πληθυσμών με τις κεντρικές εξουσίες και 
βεβαίως -κάτι το οποίο αποτελεί την αιχμή του προβλήματος των 
μειονοτήτων- την αποτυχία της οικονομικής πολιτικής, που δεν ε 
πέτρεψε τη συσπείρωση των μειονοτήτων με τον κεντρικό ιστό 
του κρότους μέσα από τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους στην οικο
νομική συνεργασία και στη κοινωνική σχέση. Αυτή η οικονομική απο
τυχία που παρουσιάζεται στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 
οδήγησε σε μια διατήρηση του εθνικού χαρακτήρα των πληθυσμών 
και στην επανάκαμψη του προβλήματος, την στιγμή που η πολιτική 
απελευθέρωση επέτρεψε τέτο ιες κινητικότητες.
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Ευρωπαϊκά Θέματα

Ποια είναι τα βασικά αιτήματα 
των εθνικών και κοινωνικών ομάδων

Πρώτα είνα ι το αίτημα της ανεξαρτησ ίας: το κλασικό αίτημα της 
ανεξαρτησίας προέρχεται από τις Βαλτικές χώρες επειδή θεω
ρούν ότι κακώς ενεπλάκησαν στο κομμουνιστικό πείραμα και ότι η 
απομάκρυνσή τους από τη Σοβιετική Ενωση δεν κάνει τίποτα άλλο 
παρά να αποκαθιστά τη νομικότητα και την ανεξαρτησία.

Δεύτερο αίτημα εναι αυτό της απόσχισης και της διανομής: 
Κλασικά παραδείγματα η Σλοβενία ή Κροατία και η Λευκορωσία.

Αιτήματα αυτοδιάθεσης ε^αιτο τρίτο: Είναι οι Αζέροι, οι Βόσ- 
νιοσέρβοι και οι Κροάτες.

Αιτήματα αυτονομίας: περίπτωση Κοσσυφοπεδίου, Βοϊβοντίνας
Αιτήματα βελτίωσης της προστασίας των εθνικά ομοειδών 

πληθυσμών μέσα στο ήδη υπάρχον κράτος: κλασικό δείγμα οι 
Ρώσοι στη Βαλτική.

Αυτή η πεντάδα αιτημάτων έχει πολλές αποχρώσεις. Παράλληλα, 
όμως, με αυτή την επιθετική δυναμική που αναπτύσσεται στην Κε
ντρική και Ανατολική Ευρώπη, αναπτύσσονται μια σειρά από άλλες 
δυναμικές που είναι συμπληρωματικές και ποράγωγες αυτής της 
δυναμικής. Λόγου χάριν η αποσταθεροποίηση που προκαλείται 
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη κινητοποιεί ταυτόχρονα εθνι
κά κέντρα, τα οποία είχαν αδρανοποιηθεί για πολλά χρόνια, στη 
διεκδίκηση των εθνικά ομοϊδεών τους πληθυσμών που σε τελευ
ταία ανάλυση είναι διεκδίκηση εδάφους. Η περίπτωση της Αλβανίας 
για τη διεκδίκηση εδαφών της σημερινής Γιουγκοσλαβίας δίνει το 
στίγμα.

Εχουμε, λοιπόν, διεκδίκηση που προέρχεται από ήδη σταθερά 
κράτη κι έχουμε και τον αναπροσανατολισμό των πάγιων ευρωπαϊ
κών δυνάμεων από μια πολιτική αλληλεγγύης σε μια διμεροποίηση 
σχέσεων, δηλαδή σε μια προσπάθεια να κερδίσει κανείς ότι μπορεί 
περισσότερο από τη μεγάλη αναταραχή μέσα από τη δημιουργία 
νέων πολιτικών ιστών. Κλασική περίπτωση ο περιορισμός της 
κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής σε ορισμένα θέματα και η ανάδυση 
των νέων τάσεων οι οποίες είναι διμερείς σχέσεις ορισμένων δυ
νάμεων που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις δυνάμεις της 
κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.

Αυτά τα αποσταθεροποιητικά φαινόμενα είναι ελάχιστα μπροστά 
στα ενδεχόμενα που μπορούν να υποκρύπτουν. Δηλαδή να υπάρξει 
μια συνολική αναδιάταξη του γεωγραφικού χάρτη της Ευρώπης, μέ
σα από την αποτυχία όλων των προσπαθειών που καταβάλλονται 
σήμερα να λυθούν οι όποιες διαφορές υπάρχουν ανάμεσα σε πλη- 
θυσμιακές πλειοψηφίες και κεντρικές εξουσίες που δεν είναι απο
δεκτές και σε μειοψηφίες ή μειονότητες που παρουσιάζουν μια 
τάση απομάκρυνσης και απόσχισης. Απέναντι σ' αυτό το ενδεχόμε
νο Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης σε πλήρη αναδιάταξη, η πα
γκόσμια κοινότητα έχει επιχειρήσει μια σειρά από προσπάθειες 
που κατατείνουν στην διατήρηση του status quo μέσα από μια σει
ρά εκλογικευμένων μέτρων.

Ποιες είναι οι ροπές που διαμορφώνονται σήμερα 
στη διεθνή πολιτική και στο διεθνές δικά»

Πρώτα απ' όλα η επαναβεβαίωση της αρχής της εδαφκής ακε
ραιότητας και του απαραβιάστου των συνό ρων. Εχουμε μέσα α
πό μια σειρά αρχών που δίνουν πρωτεύουσα σημασία στη διατήρη
ση της εδαφικής ακεραιότητας των υπαρχόντων κρατών και την α
κεραιότητα των συνόρων, μια αντίληψη που μπορεί να έχει ορισμέ
να αποτρεπτικά αποτελέσματα στη δυναμική η οποία αρχίζει να 
διαμορφώνεται.

Δεύτερο σημείο επίσης σημαντικό και συναφές με το πρώτο ο 
περιορισμός της έννοιας της αυτοδιάθεσης των λαών σ'αυτό 
που ονομάσθηκε απο-αποικιακή ρήτρα. Δηλαδή στη δυνατότητα 
των λαών να διεκδικήσουν τη δική τους πατρίδα, αν κατά τη στιγμή 
της προσπάθειας αυτοδιάθεσης που καταβάλουν είναι ήδη εδαφι
κά και πολιτικά οργανωμένα σε μια αναγνωρισμένη πολιτική οντό
τητα. Τι σημαίνει αυτό; Οτι από όλους τους πιθανούς υποψήφιους 
λαούς για τη δημιουργία νέων κρατικών οντοτήτων, οι μόνοι οι ο
ποίοι έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν αυτή την απόσχιση για δη
μιουργία πατρίδας είναι αυτοί που έτυχε -καλώς ή κακώς- να βρί
σκονται στην ευνοϊκή θέση, τη στιγμή της μεγάλης αλλαγής, να ε ί
ναι ομοσπονδιακά κρατίδια. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης και 
του Ο.Η.Ε. είναι ακριβώς αυτή: επιτρέπει τη διάθεση υπό όρους και 
ο βασικός όρος είναι αν κατά τη στιγμή της μετάβασης στο νέο κα
θεστώς είναι πολιτικά οργανωμένη και εδαφικά υπαρκτή οντότητα.

Τέλος και το σημαντικώτερο είναι η ικανοποιητική προστασία 
των εθνικών μειονοτήτων. Η Ευρώπη πέρασε τη φάση που πί
στευε ότι οι μειονότητες μπορούν ικανοποιητικά να προστατευ- 
θούν από τη δημοκρατία και τη γενική προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Αντιλαμβάνεται σήμερα ότι έξω από το σεβασμό του 
ανθρώπου από άνθρωπο, πρέπει να ληφθούν τολμηρά μέτρα για 
την προστασία των μειονοτήτων, τα οποία θα πρέπει να επιτύχουν 
ταυτόχρονα δύο εξαιρετικά δύσκολους στόχους. Από τη μια μεριά 
να επιτρέψουν τη διατήρηση των ιδιαιτέρων γνωρισμάτων ορισμέ
νων εθνικών μειονοτικών πληθυσμών απαράλλαχτα όπως εκείνοι 
θέλουν να τα έχουν και, από την άλλη, να κατορθώσουν τους πλη
θυσμούς αυτούς να τους ενσωματώσουν -όχι να τους αφομοιώ
σουν- μέσα σε ένα κοινωνικο-οικονομικό γίγνεσθαι το οποίο να κα
ταστήσει την πίστη τους προς στο χώρο τον οποίο ζουν πραγματι
κότητα. Διότι το μεγάλο πρόβλημα βεβαίως που σήμερα προκύπτει 
από την πιθανή διεύρυνση της προστασίας των μειονοτήτων είναι 
ότι όση περισσότερη προστασία δίνεις σε μια μειονότητα, τόσο 
την περιορίζεις και την εντοπίζεις μέσα σε ένα χώρο εσώκλειστο, 
πράγμα που μπορεί με μαθηματική ακρίβεια να οδηγήσει στη διάθε
ση να αποσπασθεί κάποτε από τον κεντρικό κρατικό ιστό. Δεν αρκεί 
μόνον η προστασία ‘αλλά πρέπει να συνοδευθεί από παραγωγικά 
μέτρα που να καταστήσουν ενεργό τον μειονοτικό πολίτη.

Αυτό είναι το πρόβλημα, το οποίο δεν έχει λύσει ακόμη θεσμικά η 
Ευρώπη αλλά είναι και το πρόβλημα που θα προκύψει όταν εφαρμο- 
σθεί μια πραγματική προστασία μειονοτήτων στον ευρωπαϊκό χώ
ρο. Με τα σημερινά δεδομένα βρισκόμαστε μπροστά σε μια έντονη 
κινητικότητα. Φτάσαμε σε μια εποχή όπου δεχόμαστε το διαφορε
τικό, αυτό που δεν είναι μέλος μιας πλειοψηφίας. Αλλά αυτό εξα
σφαλίζει μόνο παθητική προστασία. Η ενεργητική πλευρά σημαίνει 
την προσπάθεια βαθμιαίας εξίσωσης των μειονοτικών πληθυσμών 
σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του κράτους και της κοινωνίας.

Ομως σ' αυτή την καμπή οι αντιρρήσεις ορισμένων κρατών δεν έ 
χουν πάψει να υπάρχουν. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι το πείραμα 
της ευρωπαϊκής σύμβασης για τις μειονότητες ξεκίνησε από ένα 
σχέδιο της επιτροπής της Βενετίας, που προέβλεπε ένα μηχανισμό 
ελέγχου προστασίας των μειονοτήτων για τα ατομικά δικαιώματα. 
Αυτό το νομικό κατασκεύασμα, που παρείχε στο μειονοτικό πολίτη 
το δικαίωμα να καταφύγει σε ένα διεθνές όργανο και να βρει το δί
κιο του, εξαφανίσθηκε διότι υπήρχε μια πλειοψηφία η οποία δε δε
χόταν να υπαχθούν σε διεθνή προστασία οι μειονότητες.

Αυτό φανερώνει σε ποιό σημείο βρισκόμαστε. Δυστυχώς το πρό
βλημα των μειονοτικών ή εθνοτικών πληθυσμών δεν είναι απλά 
πρόβλημα πολιτικό αλλά πρόβλημα πολιτισμού. □
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_________________________________ Ευρωπαϊκά Νέα_________________________________

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εκθεση για τις δραστηριότητες του 1995

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημείωσε την έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του 1995 
στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, 

η οποία αναφέρει πολλές διαφορετικές δραστηριότητες μεταζύ των οποίων διακρίνονται 
η σύναψη τεσσάρων συμβάσεων και η ανάπτυζη της Μονάδας Ναρκωτικών Europol.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο φιλοδοξεί να μπορέσει η Ενω
ση να δημιουργήσει χώρο ελευθερίας και ασφάλειας για τους πο
λίτες της, ζητεί, με σκοπό τη μεγαλύτερη συνεργασία στους ως ά
νω τομείς, να στραφούν οι μελλοντικές δραστηριότητες σε τομείς 
πρωταρχικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένης και της Europol, οι 
οποίοι έχουν προγραμματισθεί προκειμένου να συνεχισθούν από 
τις επόμενες Προεδρίες και είναι οι εξής:

Τρομοκρατία: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει μεγάλη ικανο
ποίηση για το γεγονός ότι το Συμβούλιο ενέκρινε τη Δήλωση της 
Γκομέρας για την τρομοκρατία, ως απόδειξη της σταθερής βούλη
σης της Ενωσης να υπερισχύση τη συνεργασία στον τομέα της Δι
καιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων. Καλεί το Συμβούλιο να 
διαμορφώσει τη συνεργασία αυτή με συγκεκριμένα και αποτελε

σματικό μέτρα.
Ναρκωτικά και οργανωμένη εγκληματικότητα: Το Ευρωπ. Συμ

βούλιο επιδοκιμάζει την έκθεση της Ομάδας "Εμπειρογνωμόνων για 
τα ναρκωτικά" και τονίζει ότι οι κατευθύνσεις της έκθεσης αυτής 
θα πρέπει να μετατραπούν τάχιστα σε συγκεκριμένες συντονισμέ
νες επιχειρησιακές δράσεις στο εσωτερικό της Ενωσης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την αρχομένη ιταλική Προεδρία να 
καταρτίσει προγράμματα δραστηριοτήτων το οποίο να λαμβάνει υ
πόψη τις κατευθύνσεις που δίδονται στην έκθεση αυτή, σε συνερ
γασία με την ακολουθούσα ιρλανδρική Προεδρία και κατόπιν δια- 
βουλεύσεως με τα κράτη μέλη, την Επιτροπή, τη Μονάδα Ναρκωτι
κών Europol και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτι
κών και Τοξικομανίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 
1996 θα εξετάσει την κατάσταση της εφαρμογής της εν λόγω έκ
θεσης. Επ' αυτού, εκτιμά ότι προέχει η δημιουργία μηχανισμού συ
νεργασίας κατά την καταπολέμηση των ναρκωτικών μεταξύ της Ευ
ρωπαϊκής Ενωσης και της Λατινικής Αμερικής συμπεριλαμβανομέ- 
νης και της Καραϊβικής.

Εκτιμά ότι η διεθνής στρατηγική καταπολέμησης της παράνομης 
χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών πρέπει να στηρίζεται σε μια γε
νική και συντονισμένη αντιμετώπιση με στόχο τη μείωση της προ
σφοράς και της ζήτησης ναρκωτικών, μέσω της διμερούς συνερ
γασίας μεταξύ των δύο περιοχών.

Υποδέχεται με ικανοποίηση τη γαλλο-βρετανική πρωτοβουλία 
σχετικά με την Καραϊβική που προτείνει την ανάπτυξη περιφε
ρειακής δράσης για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης 
ναρκωτικών και η οποία περιλαμβάνεται επίσης ως δράση στη Διατ- 
λαντική Ημερήσια Διάταξη.

Ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταρτίσουν έκθεση 
και ανάλογες προτάσεις δράσης για τις δυο περιοχές πριν από τον

προσεχή Απρίλιο. Προς τον σκοπό αυτό, θα συσταθεί ομάδα ad hoc 
για τα ναρκωτικά.

Εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικείμενη υπογραφή Συμ
φωνίας περί προδρόμων ουσιών μεταξύ της Κοινότητας και των 
πέντε χωρών του Συμφώνου των Ανδεων, η οποία θα λάβει χώρα 
στη Μαδρίτη στις 18 Δεκεμβρίου. Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί 
σημαντικό βήμα για την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής. Στο 
πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο υποστηρίζει τη διατήρηση των προτι- 
μησιακών πλεονεκτημάτων για τις χώρες των Ανδεων και της Κε
ντρικής Αμερικής στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος καταπολέ
μησης των ναρκωτικών του Συστήματος Γενικευμένων Προ
τιμήσεων. Εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τη διεξαγωγή 
της Διάσκεψης για τα ναρκωτικά, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 
Βρυξέλες στις 7 και 8 Δεκεμβρίου.

Σημειώνει τις εργασίες περί οργανωμένης εγκληματικότητας και 
παρακινεί το Συμβούλιο να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την κατα
πολέμηση του φαινομένου αυτού που απειλεί όλα τα κράτη μέλη.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
μελετήσουν κατά πόσον η ενδεχόμενη εναρμόνιση της νομοθεσίας 
των κρατών μελών θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση της κα
τανάλωσης και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

Δικαστική συνεργασία: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκτιμά ότι κατά 
τις εργασίες θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην έκδοση και 
τη δικαστική συνεργασία επί ποινικών υποθέσεων καθώς και στην 
επέκταση της σύμβασης των Βρυξελών και τη διαβίβαση των δικο
γράφων αστικών υποθέσεων. Εκδηλώνει την ικανοποίησή του για 
την υπογραφή της Σύμβασης για τις διαδικασίες περί αφερεγγυό- 
τητας.

Μετανάστευση και άσυλο: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκδηλώνει 
την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν στον 
τομέα της παράνομης μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών, τις 
ρήτρες επανεισδοχής και τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευ
σης και απασχόλησης και παρακινεί το Συμβούλιο να συνεχισθούν 
οι εργασίες στον τομέα αυτόν.

Εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την έγκριση του ψηφί
σματος περί κατανομής των επιβαρύνσεων για την υποδοχή των ε- 
κτοπιζομένων προσώπων, καθώς και για την έκδοση της απόφα
σης περί διαδικασίας έγκαιρης προειδοποίησης και κατεπείγοντος 
για την εν λόγω κατανομή.

Σημειώνει την κοινή θέση σχετικά με την εναρμονισμένη εφαρ
μογή του όρου “πρόσφυγας" κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
Σύμβασης της Γενεύης και καλεί να ολοκληρωθεί η επικύρωση της 
Σύμβασης του Δουβλίνου.
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Εξωτερικά σύνορα: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρακινεί το Συμ
βούλιο να επιλύσει το συντομότερο τα εκκρεμή ζητήματα, προκει- 
μένου να υπογράφει' η Σύμβαση για τη διάβαση, εκ μέρους των 
προσώπων, των εξωτερικών συνόρων των κρατών - μελών της Ε
νωσης και εκφράζει την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα που 
σημειώθηκαν στον τομέα των θεωρήσεων.

Ρατσισμός και ξενοφοβία: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημείωσε 
τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν, όσον αφορά τον καθορισμό 
στρατηγικών καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Ζητεί τη θέσπιση κοινής δράσης για την καταπολέμηση του ρατσι
σμού και της ξενοφοβίας με στόχο την προσέγγιση των νομοθε
σιών των κρατών - μελών και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων δι
καστικής συνδρομής μεταξύ των κρατών - μελών στον τομέα αυτό.

Σημείωσε επίσης με ενδιαφέρον την προσωρινή έκθεση της Συμ
βουλευτικής Επιτροπής, στην οποία και ανέθεσε να συνεχίσει τις 
εργασίες της βάσει της προσωρινής έκθεσης και να ολοκληρώσει 
τη μελέτη σκοπιμότητας του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Παρατηρη
τηρίου των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας για το Ευρωπαϊ
κό Συμβούλιο του Ιουνίου του 1996.

Νομική και Διοικητική Απλοποίηση: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε 
πιβεβαιώνει ότι είναι σημαντικό να μειωθούν τα μη απαραίτητα βά
ρη των επιχειρήσεων, μέσω της νομικής και διοικητικής απλοποίη
σης η οποία θα διασφαλίσει το κοινοτικό κεκτημένο και θα συνο
δεύεται από εθνικό μέτρα που θα συμβάλουν στην επίτευξη του ί
διου στόχου. Προς τούτο, αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής 
σχετικό με την έκθεση της Ομάδας Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμό
νων. Καλεί δε την Επιτροπή να υποβάλει τις νέες προτάσεις για την 
κωδικοποίηση του κοινοτικού δικαίου και το Συμβούλιο να αποφασί
σει σχετικό το συντομότερο.

Σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Λουζβμβούργο

Πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο, στις 4 Ιουνίου ε.ε., η 
1933 Σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης για 
Θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Της Συνόδου 
προήδρευσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας κ. Giorgio 
Napolitano και η χώρα μας συμμετείχε με τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης κ. Κώστα Γείτονα.

Κατά τη Σύνοδό τους οι Υπουργοί συμφώνησαν για μία συντονι
σμένη συνεργασία στα Θέματα λαθρεμπορίου έργων τέχνης και 
την καταπολέμηση των απομιμήσεων που τα τελευταία χρόνια 
έχει σημειώσει αύξηση με ολέθριες συνέπειες στην πολιτιστική 
κληρονομιά των ενδιαφερομένων χωρών, αλλά και την απόκτηση 
σημαντικών εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Με έμφαση στα Θέματα ασφαλείας των συνόρων οι Υπουργοί 
ενέκριναν επίσης ένα σχέδιο κοινής δράσης σχετικά με τις απο
στολές βοηθείας και ενημέρωσης προς τις τρίτες χώρες υψηλού 
κινδύνου λαθρομετανάστευσης.

Από το ίδιο Συμβούλιο εγκρίθηκε και Σχέδιο Δράσης κοινού 
προσανατολισμού των κρατών - μελών, αναφορικά με τις αρμο
διότητες των Αξιωματικών Συνδέσμων για αστυνομικό θέματα, το 
οποίο θα συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών 
τους.

Το Συμβούλιο, όπως ήταν αναμενόμενο, επικέντρωσε το ενδια
φέρον στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την καθυστέρηση 
της ολοκλήρωσης της Σύμβασης διάβασης των εξωτερικών συνό
ρων των Κρατών - Μελών της Ε.Ε. από πρόσωπα προερχόμενα από 
τρίτες χώρες.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Κώστας Γείτονας έδωσε έμφαση 
στο έλλειμμα ασφαλείας και ελευθερίας που προκαλείται στη 
χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. από την ανεξέλε
γκτη κυκλοφορία των προσώπων αυτών. Βασική προϋπόθεση 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος, τόνισε ο κ. Υπουργός, απο
τελεί η ενίσχυση της υποδομής των εξωτερικών συνόρων με 
χρηματοδότηση συγκεκριμένων μέσων και προγραμμάτων.

Εκτενής συζήτηση διεξήχθη μεταξύ των Υπουργών για τις τρεις 
οδηγίες που έχει προτείνει η Commission για την ελεύθερη κυ
κλοφορία των προσώπων θέμα που συζητείται κατά κύριο λόγο 
στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικής Αγοράς. Η εφαρμογή των ο
δηγιών αυτών συναρτόται απόλυτα με τη λήψη των αναγκαίων αντι
σταθμιστικών μέτρων ασφάλειας για τη διασφάλιση των εσωτερι
κών συνόρων από την κυκλοφορία ανεπιθύμητων προσώπων με ε 
γκληματική δραστηριότητα.

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Σχέδιο Σύστασης για την 
καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης των υπηκόων 
τρίτων χωρών στην Ε.Ε., στο οποίο προτείνονται ειδικά μέτρα ε 
λέγχου απασχόλησης των αλλοδαπών από την πλευρό κυρίως των 
εργοδοτών, με στόχο την εξάλειψη της εκμετάλλευσης των εργα
ζομένων ανεξαρτήτως προέλευσης. Στο σημείο αυτό ο κ. Γείτονας 
υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει εναρμονίσει πλήρως τη νομοθεσία 
της με Σύσταση που εγκρίθηκε.

Η Μονάδα Ναρκωτικών της EUROPOL αποτέλεσε επίσης αντι
κείμενο εκτενούς συζήτησης μεταξύ των Υπουργών, τόσο από την 
πλευρά έγκρισης αύξησης του Προϋπολογισμού του 1997, όσο και 
από πλευράς έγκρισης του Συστήματος Πληροφορικής της 
EUROPOL.

Ο Έλληνας Υπουργός Δημόσιας Τάξης υποστήριξε μία αύξηση 
του προϋπολογισμού σε ποσοστό 12% επειδή η ενίσχυση της πα
ραπάνω Μονάδας αποτελεί πολιτική αναγκαιότητα για τα κρά
τη - μέλη αναφορικά με την καταπολέμηση των ναρκωτικών, 
θέση η οποία έγινε δεκτή και από τα άλλα κράτη - μέλη.

Ο κ. Κώστας Γείτονας τόνισε, στη συνέχεια, την ευθύνη των Κυ
βερνήσεων των κρατών - μελών έναντι των κοινωνικών προ
βλημάτων που δημιουργούνται από τη χρήση των ναρκωτικών

Το Συμβούλιο επίσης απασχόλησε και η συμμετοχή της Ευρω
παϊκής Ένωσης στη Διοίκηση και λειτουργία της Διεθνούς Αστυνο
μικής Ακαδημίας της Βουδαπέστης. Ο Υπουργός κ. Κώστας Γείτο
νας τόνισε την ανάγκη ενεργούς συμμετοχής μας στην ακαδη
μία αυτή, εξαιτίας των προβλημάτων οργανωμένου εγκλήμα
τος που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Κεντρικής και Ανατο
λικής Ευρώπης και τα οποία λόγω γειτνίασης επηρεάζουν ιδιαίτε
ρα τη χώρα μας.

Στο Συμβούλιο, στη συνέχεια, συμφώνησε ευρύτατα για τον κα
θορισμό των προτεραιοτήτων της συνεργασίας στον τομέα 
της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων για την επόμενη 
διετία.

Με παρέμβασή του, τέλος, ο Έλληνας Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
κ. Κώστας Γείτονας:

- έδωσε έμφαση στο Θέμα της παραγωγής και διακίνησης 
των ναρκωτικών που χαρακτήρισε ως κίνδυνο κοινωνικής α
στάθειας στις δημοκρατικές κοινωνίες.

- πρότεινε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων και μηχανισμών 
ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες παραγωγής

- επισήμανε επίσης το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα

μας από τις παραγωγούς χώρες της Βαλκανικής. □
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Φ λ ω ρ ε ν τ ί α ς
Σ υμπε ράσματ α Προε δρ ί ας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε στη Φλωρεντία, 
(21 και 22 Ιουνίου 1996),

αφού άρχισε τις εργασίες του με ανταλλαγή απόψεων 
με τον Πρόεδρο του Ευρωπ. Κοινοβουλίου Klaus Hansch, 

συμφώνησε όσον αφορά στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, 

την οικονομική αύζηση και την ανταγωνιστικότητα, 
έλαβε περαιτέρω αποφάσεις για την προετοιμασία 

της μετάβασης στη Νομισματική Ενωση, 
συμφώνησε για πολλά θέματα 
στους τομείς της δικαιοσύνης, 

των εσωτερικών υποθέσεων και των εζωτερικών σχέσεων 
και έδω σε νέα ώθηση στη Διακυβερνητική Διάσκεψη.

β α ι
i s m

Ειδικότερα στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υπο
θέσεων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επέλυσε το τελευταίο εκκρεμές 
πρόβλημα που αφορά την ίδρυση της EUROPOL παρέχοντας τη δυ
νατότητα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να αποφαί- 
νεται προδικαστικά για την ερμηνεία της Σύμβασης Europol.

Κατόπιν τούτου, καλείτα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Σύμβαση 
και το Πρωτόκολλο στο πολύ προσεχές μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό 
ζητά επίσης από το Συμβούλιο να αναζητήσει το συντομότερο δυ
νατό παρόμοια λύση σχετικό με την αρμοδιότητα που πρέπει να α
νατεθεί στο Δικαστήριο όσον αφορά την ερμηνεία των συμβάσεων 
σχετικό με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων και τη 
χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών για τελωνειακούς σκο
πούς ΙΤΣΠ).

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει τη ζωτική σημασία της ενισχυμέ- 
νης συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών προκειμένου να καταπολε
μηθούν τα ναρκωτικά και το οργανωμένο έγκλημα.

Λαμβόνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του προβλήματος των ναρ
κωτικών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει και πάλι τη σημασία τα
χείας περάτωσης της μελέτης για την εναρμόνιση της νομοθεσίας 
των κρατών μελών και της συμβολής της στον περιορισμό της κα
τανάλωσης κ αι του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Το σεμινάριο παρα
κολούθησης του Μαρτίου 1996 σχετικά με τη σύγκριση και εφαρ
μογή των εθνικών νομοθεσιών περί ναρκωτικών, το οποίο οργάνω
σαν η Προεδρία, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέ
ρει το απαραίτητο σχετικό υλικό.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει ότι θα εξετάσει στο Ευ
ρωπαϊκό Συμβούλιο του Δουβλίνου τη πρόοδο που θα επιτευχθεί 
κατά την εφαρμογή της έκθεσης της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων 
για τα ναρκωτικά την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Μαδρίτης.

Ειδικότερα, ύστερα από τη γαλλοβρετανική πρωτοβουλία για την 
Καραϊβική, η οποία επεκτάθηκε τώρα στη Λατινική Αμερική, καλεί το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, στα πλαίσια των αντίστοιχων αρμό-
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διοτήτων τους, να εφαρμόσουν τις συστάσεις για τις περιοχές αυ
τές, σε συνεργασία, όπου χρειάζεται, με τον Αμερικανό και Καναδό 
εταίρο της Ενωσης. Καλεί επίσης το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
ολοκληρώσουν ταχέως την έκθεση που ζητήθηκε στη Μαδρίτη, ε 
ντοπίζοντας τα κενά που απομένει να καλυφθούν στη συνεργασία 
της Ενωσης με τη Λατινική Αμερική για την καταπολέμηση των ναρ
κωτικών.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει επίσης την ανάγκη να ενταθεί η 
συνεργασία με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
και τη Ρωσία.

Οσον αφορά τη Σύμβαση μεταξύ των κρατών μελών της Ενωσης 
για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων τους, το Ευρωπαϊκό Συμ
βούλιο εκφράζει τη λύπη του διότι δεν μπόρεσαν να επιλυθούν τα 
εναπομένοντα προβλήματα. Ζητεί, ως εκ τούτου, να ενταθούν οι 
προσπάθειες επίλυσης των εν λόγω προβλημάτων ώστε να ολο
κληρωθούν οι εργασίες για το σχέδιο αυτό πριν από το τέλος του 
έτους.

Το Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τη σημαντική πρόοδο που 
έχει σημειωθεί προκειμένου να εγκριθεί για τη διευκόλυνση της 
έκδοσης μεταξύ των κρατών μελών, πράγμα που έχει κεφαλαιώδη 
σημασία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, πε- 
ριλαμβανομένης της τρομοκρατίας. Ζητεί από το Συμβούλιο να κα
ταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί η σύναψή 
της από τα τέλη Ιουνίου.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη βούληση της Ενωσης να 
καταπολεμήσει αμείλικτα το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Εγκρίνει 
κατ' αρχήν τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου. Ζητεί 
από το Συμβούλιο να εξετάσει τις νομικές και δημοσιονομικές συν
θήκες του μελλοντικού Παρατηρητηρίου καθώς και τους δεσμούς 
τους οποίους θα μπορούσε να συνάψει με το Συμβούλιο της Ευρώ
πης και να δώσει εντολή στη Συμβουλευτική Επιτροπή για το Ρατσι
σμό και την Ξενοφοβία να συνεχίσει τις εργασίες της μέχρι τη 
σύσταση του Κέντρου Παρακολούθησης. □
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Η διδακτική αξία των Ομηρικών Επών

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ

του Κωνσταντίνου Β. Κουτρουβέλη, Ταξιάρχου ε.α. της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού

Η διδακτική αξία των Ομηρικών επών διαφαίνεται από το γεγονός 
ότι -ακόμη και σήμερα- συμπεριλαμβόνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όλων των λαών.
Ο σκοπός της διδασκαλίας τους καθορίζεται από τον Πλάτωνα στον Πρωταγόρα όπου λέγει:

"οι διδάσκαλοι προσφέρουν στα παιδιά τ' αγαθό ποιήματα των ποιητών και τ' αναγκάζουν να τα μαθαίνουν, 
διότι σ' αυτά υπάρχουν πολλές νουθεσίες και πολλές αφηγήσεις, έπαινοι και εγκώμια των παλαιών δεδομένων, 

ώστε το παιδί από ζήλια να μιμείται, θέλοντας να γίνει ήρωας".

Στα ‘παλαιό δεδομένα" των ποιητών, εκτός των ηρωικών πράξεων 
και των σώμα με σώμα μαχών των διαφόρων ηρώων, παρέχονται 
και αναλύονται πλείστα όσα στοιχεία, που έχουν σχέση με τις κα
θημερινές δραστηριότητες κι επαφές των ανθρώπων της εποχής 
εκείνης. Τα δεδομένα ζωγραφίζονται και αποδίδονται δια των λέ
ξεων της Ελληνικής Γλώσσας, οι οποίες από καταβολής τους, δια
τηρούν ένα συγκεκριμένο και αναλλοίωτο νόημα. Απόδειξη τούτου 
είναι ότι στο Ομηρικό Λεξικό του I. Πανταζίδη (εκδ. Α. Φέξη, 1901) 
καταχωρούνται περίπου 5.000 λέξεις, που διατηρούν την ίδια ορ
θογραφία και την ίδια σημασία μέχρι σήμερα. Επίσης υπάρχουν πε
ρίπου οι διπλάσιες σημερινές λέξεις, που έχουν ρίζα παραγωγής 
από τις Ομηρικές λέξεις.

Τα παρατιθέμενα ομηρικά αποσπάσματα μπορεί ο κάθε αναγνώ
στης να τα συγκρίνει με την έννοια της σημερινής σημασίας εκά- 
στου θέματος, και να βγάλει τα προσωπικά του συμπεράσματα, τα 
σχετιζόμενα με την προέλευση και τη συνεχή παρουσία της Ελλη
νικής Φυλής, στο γεωγραφικό χώρο του Αιγαίου Πελάγους. Διότι 
πολλοί “βάρβαροι" ερευνητές και πολλοί "ελληνοβάρβαροι" μιμητές 
τους, αμύητοι ή επιλήσμονες της εξ  Ελλήνων προερχομένης παι
δείας ολοκλήρου του κόσμου και δ ί αυτών ακόμη των Ομηρικών ε 
πών, καθημερινά και σε κάθε διδομένη ευκαιρία αλλοιώνουν, δια
στρεβλώνουν ή αγνοούν τα "παλαιό δεδομένα", προσβάλλοντας την 
αντικειμενικότητα και την αλήθεια, τις οποίες πρέπει να υπηρετεί 
μετ' αυταπαρνήσεως ένας έντιμος ερευνητής.

Ο δέκτης όλων αυτών των παραπληροφοριών, σήμερα, είναι τα 
παιδιά, ο μέσος απλός άνθρωπος, οι οποίοι δεν μπορούν ν' αντιδρά- 
σουν στα τόσα μέσα πληροφόρησης που τους κατακεραυνώνουν 
σε κάθε λεπτό της ζωής τους. Το μόνο πού κερδίζει ένας μέσος 
άνθρωπος από αυτόν τον κυκεώνα, είναι μία "πλήρης συγκεχυμένη 
σκέψη", η οποία καταλήγει στην αδράνεια, στη χαύνωση των λαών, 
πράγμα που μπορεί και να αποτελεί στόχο των ιθυνόντων.

Η έρευνα βασίζεται στα έπη του Ομήρου των εκδόσεων Πάπυρος 
(1975). Κατ' αυτήν, δεν γίνεται ετυμολογική ανάλυση των λέξεων 
αλλά παρέχονται μόνο μερικά Ομηρικά στοιχεία, τα οποία δικαιολο
γούν και αποδεικνύουν την αντίστοιχη ερμηνευτική έννοια ώστε ο 
αναγνώστης να διασταυρώσει τα θέματά του με όσα βλέπει, α
κούει και διαβάζει σήμερα.Με λίγη αντικειμενική προσωπική κρίση 
θα διαμορφώσει μόνος του το υπόβαθρο της σκέψεως και θα κα
ταλάβει πώς, μέσα στον κύκλο των καθημερινών σχέσεων των αν
θρώπων, διαιωνίστηκαν μερικές πανάρχαιες έννοιες - νοήματα ή 
πώς αλλοιώθηκαν μερικές άλλες.

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
α. Η ζωή και ο θάνατος
Η ζωή, όπως και να την ονομάζει ο Όμηρος (Ζω, Ζωές, Ζώω ή 

Ζάω), σχετίζεται με το ίδιο δώρο της σημερινής ζωής των ανθρώ
πων σε σύγκριση με το θάνατο, αφού λέγει: "όσο ζω εγώ eni της 
γης και τα μάτια μου είναι ανοικτά, κανείς δεν θα σ' ενο
χλήσει" ΙΙλιάδαΑ 88 - 891, ή “όσο είμαι ζωντανός, με σηκώνουν 
τα γόνατά μου" ΙΙλιάδα X 3881. Η αντίθεση μεταξύ ζωής και θανά
του παρέχεται με το: "γιατί ως τώρα δεν πέθανε πάνω στη Γη ο 
Οδυσσεύς, αλλά κάπου ζωντανός κρατιέται στην ευρεία θά
λασσα" ΙΟδύσσεια α 196 - 1971. Όμως δεν έλειπε η εκδίκηση ή η α
φαίρεση της ζωής για ιδιοτελείς σκοπούς, όπως: "θέλανε να τον 
σκοτώσουν, να του αφαιρέσουν τη ζωή και να φάνε την πολύ 
μεγάλη περιουσία του" ΙΟδύσσεια π 428 - 4291. Η ζωή καταχωρεί- 
ται στο βιβλίο της μνήμης εκάστου ανθρώπου, αλλά το υπογράφει 
και το εκδίδει ο θάνατός του. 

β. Η αγάπη και ο έρωτας
Είναι το ίδιο ανθρώπινο συναίσθημα, όπως είναι και σήμερα, εάν 

είναι αγνό και αληθινό. Αναβλύζει δε, από τα λόγια της Ανδρομάχης 
προς τον Έκτορα ΙΙλιάδα Ζ 410 - 4131, όπου λέγει: "άμα σε χάσω 
καλύτερα να μπω στη μαύρη γη. Καμιά παρηγοριά δεν θάχω 
σαν πεθάνεις, μονάχα λύπες. Δεν έχω πια ούτε πατέρα, ούτε 
μητέρα σεβαστή". Και πιο κάτω συνεχίζει: “εσύ μονάχα είσαι για 
μένα τώρα και πατέρας και μητέρα κι αδελφός και τρυφερός 
άνδρας. Λυπήσου με και μην κάμεις το παιδί σου ορφανό και 
τη γυναίκα σου μην την αφήσεις χήρα".

Η μητρική αγάπη αναβλύζει πάντα μέσα από την ψυχή της και το 
παράδειγμα το δίνει η Πηνελόπη κατά την επιστροφή του Τηλεμά
χου από τη Σπάρτη, όπου: “δακρυσμένη αγκάλιασε με τα δυο της 
χέρια τον αγαπημένο της γιο, του φίλησε το κεφάλι και τα δυο 
όμορφα μάτια και κλαίγοντας του είπε..." IΟδύσσειαρ 38 - 4 0 1.

Η πατρική αγάπη ξεχειλίζει στη συνάντηση του Οδυσσέα με το 
γιο του, όπου: “Όταν είπε αυτά φίλησε το γιο του και από τα μά
γουλά του κύλησαν τα δάκρυα καταγής. Τότε κι ο Τηλέμαχος 
χύθηκε στην αγκαλιά του πατέρα του με δάκρυα στα μάτια" 
ΙΟδύσσεια π 190 -2141. Μία ακόμη εικόνα πατρικής αγάπης ξεπηδά 
από την ψυχή του Έκτορα για το γιο του Αστυάνακτα, που ήταν α
κόμη μωρό, όπου: "τότε πήρε τον αγαπημένο του γιο, τον φίλη
σε και τον χόρεψε στα χέρια, ευχηθείς στο Δία και στους άλ
λους θεούς μια μέρα ο γιος του να γίνει ανώτερος από τον πα
τέρα του" ΙΙλιάδα Ζ 474 - 4791.
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Η ερωτική αγάπη ενός ζεύγους ζωντανεύει από τη συμπεριφορά 
της Πηνελόπης όταν αναγνώρισε τον επιστρέψαντα σύζυγό της, ό
που: "Παράλυσαν τα πόδια της και η καρδιά της. Βούρκωσε κι 
αγκάλιασε το λαιμά του Οδυσσέα κι άρχισε να τον φιλά, λέ- 
γουσα: οι ΘεοΓ μας δώσανε σύντροφο τη θλίψη, αυτοί μας 
ζήλεψαν πως θα είμαστε ο ένας κοντά στον άλλο, να χαρούμε 
τα νιάτα μας και να μπούμε μαζί στα γεράματα" IΟδύσσεια ψ 
205-2141.

Ο έρωτας ήταν και είναι πάντα έρωτας, συνδυάζοντας το συναί
σθημα της ψυχής με το αίσθημα του πόθου, κυριεύει και πυρπολεί 
θεούς και ανθρώπους, ώστε αναγκάζει τον Ομηρο ΙΙλιάδα Ξ 294 - 
2961 να πει για τον έρωτα του Διάς: "ο πόθος έτσι κυρίεψε τη συ
νετή ψυχή, όπως όταν σμίγουν οι νιόπαντροι ερωτικά, πηγαί
νοντας συχνά πάνω στην κλίνη τους, κρυφά από τα μάτια των 
αγαπητών τους γονιών". Η εικόνα αναφέρεται στους θεούς αλλά 
ταυτίζεται ακριβώς με τον κρυφό έρωτα των νέων, ο οποίος ακόμη 
και σήμερα, πολλές φορές εκδηλώνεται έτσι. Εκτός τούτου, ο Ζευς 
κοιμάται ερωτικά με τη σύζυγο ή τη θυγατέρα του καθενός, όταν 
χρειάζεται να καλυφθεί η γέννηση ενός παιδιού όνευ πατρός. Γίνε
ται μοιχός στα χέρια των ανθρώπων και τον χρησιμοποιούν αφει
δώς στις ιδιοτελείς υποθέσεις τους.

Ένα ανθρώπινο ερωτικό παράδειγμα του Ομήρου, σχετίζεται με 
τον Πάρι ΙΙλιάδα Γ'441 -4461, ο οποίος λέγει στην Ελένη: "αλλά, έλα 
λοιπόν, να ξαπλώσουμε ερωτικά, γιατί ποτέ ως τώρα ο έρω
τας δεν μου πήρε το νου όσο τώρα..., σ' αγαπώ και με συνε
παίρνει πόθος γλυκός". Δεν έλειπε, όμως, και ο παράνομος έρω
τας, όπως εκείνος των μνηστήρων με τις δώδεκα από τις πενήντα 
υπηρέτριες του ανακτόρου της Πηνελόπης (Οδύσσειαχ 4241

γ. Η φιλία και η φιλοξενία
Κατά τον Όμηρο η λέξη φίλος, σημαίνει αγαπητός, όπως αγαπη

τός σύντροφος, αδελφός, γιος, αλλά και φίλος, με έτι ευρυτέρα 
έννοια της σημερινής. Παγκόσμιο δείγμα φιλίας είναι εκείνη του Α- 
χιλλέως και του Πατρόκλου. Φιλία, η οποία αναπτύχθηκε από την 
παιδική τους ηλικία και χαράχθηκε στην ψυχή και στο υποσυνείδητο 
των δύο ανδρών. Απόδειξη τούτου είναι το όνειρο τουΑχιλλέα, που 
αναφέρει ο Όμηρος ΙΙλιάδα Ψ 83 - 901 λέγοντας: "το κόκκαλά μου 
να μην μπούνε χώρια από τα δικά σου, Αχιλλέα, αλλά μαζί, ό
πως μαζί ζήσαμε κι οι δυο μας στο σπιτικό σας, από τον καιρό 
πού μ' έφ ερε ο πατέρας μου μικρούλη. Εκεί με δέχτηκε ο Πη- 
λεύς, μ' ανέθρεψε με φροντίδα και με ονόμασε ακόλουθό 
σου". Φεύγοντας για τον πόλεμο, ο μεν Πηλεύς συμβούλεψε τον 
γιο του: "πάντα ν' αριστεύει κι από τους άλλους να ξεχωρίζει". 
Ο δε Μενοίτιος έλεγε στον Πάτροκλο: "παιδί μου, στη γενιά ανώ
τερος σου είναι ο Αχιλλεύς, μα εσύ είσαι μεγαλύτερος στα 
χρόνια. Και στη δύναμη πολύ ανώτερος σου είναι ο Αχιλλεύς, 
μα με τρόπο να του δίνεις φρόνιμες συμβουλές και να τον ορ
μηνεύεις, και θα σε ακούει βέβαια κι εκείνος, σαν είναι για το 
καλό του" ΙΙλιάδα Λ 783-7891.

Ένα άλλο είδος φιλίας της εποχής εκείνης, εβασίζετο στη φιλο
ξενία κάποιου ξένου, ο οποίος είχε έλθει σ' έναν τόπο από κάποια 
άλλη πόλη. Ο ξένος, όπως οι ικέτες και οι πτωχοί, είχαν την προστα
σία του Διός, λέγει ο Όμηρος /Οδύσσεια ζ 207-2081, την οποίαν εσέ- 
βοντο κι τηρούσαν οι άνθρωποι. Η εκ φιλοξενίας αναπτυσσόμενη 
φιλία, επισφραγιζομένη δια της ανταλλαγής δώρων ΙΟδύσσεια a 
311-3121 εσυνεχίζετο και από τους απογόνους των αρχικών φίλων. 
Αυτό επαληθεύεται από τη συνάντηση του Διομήδους, εγγονού του 
Οινέως του Γλαύκου, εγγονού του Βελλερεφόντου, στο πεδίο των 
μαχών της Τροίας. Πριν από τον σώμα με σώμα αγώνα, αλληλοσυ-

στήθηκαν και ανακάλυψαν την εκ φιλοξενίας φιλία των παππούδων 
τους ΙΙλιάδα Ζ 212-2201.0  Όμηρος σαν επισφράγισμα της γνωριμίας 
τους, λέγει :"τότ€ πήδησαν κάτω από τ' άρματα. 'Εσφιξαν ο έ 
νας το χέρι του άλλου κι ορκίστηκαν αμοιβαία πίστη. Κι ακόμη 
αντάλλαξαν τα όπλα τους, παρ' όλο που του Γλαύκου ήσαν χρυσά 
κι άξιζαν εκατό βόδια, ενώ του Διομήδη ήσαν χάλκινα αξίας μόνο 
εννέα βοδιών" ΙΙλιάδα Ζ232-2361.

Η φιλοξενία ήταν μεγάλο γεγονός για την εποχή εκείνη. Τούτο ε 
πιβεβαιώνεται από τον Όμηρο που λέγει: “ο ξένος θυμάται σ' όλη 
του τη ζωή, εκείνον που τον φιλοξένησε, αν του έκαμε μεγά
λη περιποίηση" ΙΟδύσσεια ο 54-551. Υπάρχει, όμως, η εκδίκηση της 
τυχόν προσβολής της φιλοξενίας. Τούτο πηγάζει από την ευχή του 
Μενελάου προς τον Δία ΙΙλιάδα Γ351-3541, λέγοντας: "Δία Βασιλιά, 
αξίωσέ με να εκδικηθώ το θεϊκό Αλέξανδρο και να τον σκο
τώσω με τα χέρια μου, για να τρομοκρατηθεί κάθε άλλος από 
τους ανθρώπους, που απ' εδώ και στο εξής θα γεννηθούν να 
κακοποιήσει (προσβάλει) τον φιλοξενούντο, που θα του προ
σφέρει φιλοξενία".

δ. Η πίστη και η εμπιστοσύνη
Η πίστη στον Όμηρο έχει την ίδια ακριβώς σημασία με τη σημε

ρινή, βασιζόμενη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη των ανθρώπων για 
την τήρηση των λόγων, έστω δια όρκου. Παράδειγμα πίστης είναι η 
σύζυγος του Οδυσσέα Πηνελόπη, η οποία απευθυνόμενη στον άν- 
δρα της, όταν αυτός επέστρεψε ΙΟδύσσεια ψ225 - 2321 του λέγει: 
“τώρα, όμως, μια και μου αράδιασες ολοφάνερα τα σημάδια 
του κρεβατιού μας, που άλλος άνθρωπος δεν τα έχει δει, παρά 
μονάχα εσύ κι εγώ, και μία μόνο υπηρέτρια, η Ακτορίδα, αυτή 
που μου έδ ω σ ε ο πατέρας μου τότε που ερχόμουν εδώ, 
και που μας φύλαγε τις πόρτες του ιερού θαλάμου, κάνεις πια την 
ψυχή μου να πιστέψει (πως είσαι εσύ)".

Ακριβώς στην απέναντι όχθη του ποταμού της ζωής στέκει η απι
στία. Η κυρία αντιπρόσωπός της είναι η ωραία Ελένη, η οποία αυτο- 
κρινομένη ΙΙλιάδα Γ 172 - 1761, λέγει: "καλύτερα θα ήταν κακός θά
νατος να μου άρεσε, όταν εδώ τον γιο σου ακολουθούσα, α
φού το σπιτικό μου άφησα και τους δικούς μου, την κάρη μου 
την ακριβή και τις αγαπημένες μου φιλενάδες. Αλλά αυτό δεν 
έγινε και γι' αυτό έχω λειώσει χύνοντας δάκρυα". Πέραν, ό
μως, τούτων ο Όμηρος γενικά αμφισβητεί την πίστη της γυναίκας 
IΟδύσσεια λ 4561 λέγοντας: "επειδή οι γυναίκες δεν έχουν πί
στη".

Η πίστη και η εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων τότε, ήταν πιο 
απλή, και σε περιπτώσεις αμφιβολίας αρκούσε ένας όρκος, όπως 
εκείνον που ζητά η εκ Σιδώνος υπηρέτρια (Οδύσσεια ο 435 - 436) 
λέγουσα: "ναύτες, πάρετε όρκο για να σας πιστέψω, άτι θα με 
οδηγήσετε στην πατρίδα". Το ίδ ιο  έκαναν ο Γλαύκος και ο 
Διομήδης ΙΙλιάδα Ζ 232-2331. Αλλά και ο Αυτομέδων ήταν πιστότατος 
φίλος του Πατρόκλου, όπως αυτός του Αχιλλέως, χωρίς όρκους (I- 
λιάδα Π 145 -1471. Όμως, "για την κατάπαυση του πολέμου με
ταξύ των Αχαιών και των Τρώων, η ένορκη συνθήκη ετελέσθη 
υπό του Πριάμου ( Ιλ ιάδα Γ 264 -265) γιατί τα παιδιά του (ο Ε- 
κτορας και ο Πάρις) είναι αδιάντροπα και άπιστα και μπορεί 
κάποιο να καταπατήσει και να παραβεί την ένορκη συνθήκη, 
που έχει γίνει με προστάτη τον Δία. Πάντοτε τα μυαλά των 
νέων ανθρώπων πετούν στον αέρα. Αν, όμως, μαζί τους βρί
σκεται κάποιος γέρος, κοιτάζει μπροστά και πίσω, για να γίνει 
μεταξύ των δύο μερών η υπόθεση όσο γίνεται πιο καλή" ΙΙλιάδα 
Γ 105 - 1101. Παρ' όλα αυτά, τους όρκους και τίς σπονδές, η συν
θήκη αθετήθηκε από τον Πίνδαρο ΙΙλιάδα Δ 122 -1261.
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c. Η ισότητα
Το ίσον έχει την έννοια της εξισώσεως των ατόμων προς ο,τιδή- 

ποτε άλλο ανθρώπινο ή υπερανθρώπινο στοιχείο ή και με τη συ
μπεριφορά των ανθρώπων στις σχέσεις τους: “κι ύστερα μου χί- 
μηζε σαν να ήταν δαίμονας -με υπεράνθρωπη δύναμη- δηλαδή 
ίσος με κάποια θεότητα " ΙΙλιάδα Ε 8841. “Ο ισόπαλος αγών" ΙΙλιά- 
6αΛ 3361. “Ίσα με μένα βασίλευε και να παίρνεις μερίδιο μισής 
τιμής" ΙΙλιάδα 16161 λέγει ο Αχιλλεύς στον παιδαγωγό του Φοίνικα. 
Η υπέροχη έννοια της ισότητας ξεπηδά από: “το νόθο γιο του Α- 
ντηνορα, Μέγη, η θεϊκή Θεανώ τον ανέθρεψε με την ίδια φρο
ντίδα, όπως τα δικά της παιδιά" ΙΙλιάδα Ε 69 - 711.

Η ισότητα των δύο φύλων, δεν κυριαρχούσε απόλυτα, αλλά υπήρ
χε "τιμή από τους συζύγους προς τις συζύγους, καθ' όσον τό
τε οι γυναίκες κυβερνούσαν το σπιτικό τους, υποταγμένες 
στους όνδρες τους ” ΙΟδύσσεια η 66 - 681. Η φροντίδα και η διοίκη
ση του σπιτικού από την οικοδέσποινα, αποδεικνύεται από τον Όμη
ρο (Οδύσσεια α 356), όπου ο Τηλέμαχος συστήνει στη μητέρα του: 
"ν' ασχοληθείς με τις δικές σου δουλειές, τον αργαλειό και τη 
ρόκα και να διατάζεις τις υπηρέτριες (εργάτριες) να κάνουν τη 

δουλειά τους". Μία ένδειξη επικρατήσεως ισότητας μεταξύ των 
δύο φύλων δίδεται στην Οδύσσεια ζ  180 - 185, όπου ο Οδυσσεύς 
λέγει στην Ναυσικά: "είθε οι θεοί να σου χαρίσουν όσα μελε
τάει το μυαλό σου: άνδρα, οικογένεια, ομόνοια ζηλευτή. Γιατί 
δεν υπάρχει καλύτερο και ανώτερο πράγμα από αυτά όταν ο 
άνδρας και η γυναίκα διευθύνουν το σπίτι τους έχοντας τις ίδιες 
γνώμες. Τότε πολύ θα θλίβονται οι εχθροί, θα χαίρονται οι φίλοι, 
μα πιο πολύ θα νοιώθουν (τη χαρά και την ευτυχία) οι ίδιοι".

στ. Η ελευθερία
Ο όρος έχει ακριβώς την ίδια σημασία με τη σημερινή, και αναφέ

ρετε στην ελευθερία μιας πόλεως (κράτους), ή ενός ατόμου. Ένα 
δείγμα παρέχεται από τονΈκτορα ΙΙλιάδα Ζ 526 - 5291, ο οποίος λέ
γει προς τον Πάρι: "όμως τώρα πάμε, κι όλ' αυτά ύστερα τα 
διορθώνουμε, αν δώσει κάποτε ο Ζευς κι ελεύθεροι πανηγυ
ρίσουμε στα μέγαρά μας, με σπονδές, στους επουρανίους κι αιω
νίους θεούς, σαν διώξουμε από την Τροία τους Αχαιούς".

Η ατομική ελευθερία προσδιορίζεται από τονΈκτορα, όταν λέγει 
στη γυναίκα του ΙΙλιάδα Ζ 454 - 4551: "για σένα λυπάμαι αγαπημένη 
μου, μήπως κάποιος των χαλκοχιτώνων Αχαιών οδειρομένη 
σε οδηγήσει, αφαιρώντας την ημέρα της ελευθερίας σου, 
στο 'Αργος, να υφαίνεις για μίαν άλλη γυναίκα". Ακόμη αναφέ- 
ρεται σ' όλες τις Τρωαδίτισες λέγοντας στον Πάτροκλο ΙΙλιάδα Π 
830 - 8321: "έλεγες πως θα καταστρέφεις την πόλη μου και τις 
Τρωαδίτισες, αφαιρώντας τους την ελεύθερη ζωή, πάνω στα 
πλοία θα τις φέρεις στη λατρευτή σου πατρίδα". Πέραν, όμως, 
αυτών πολύ κατατοπιστικό για το θέμα της ελευθερίας είναι αυτό πού 
λέγει ο Όμηρος ΙΟδάσσεια ρ 322 - 3231: "ο Ζευς αφαιρεί από τον άν
δρα την μισή τιμή, όταν έλθει η ημέρα της αιχμαλωσίας".

ζ. Η συνεννόηση
Το νόημα της λέξεως αποδίδεται από τον Όμηρο δια των λέξεων 

"μύθος" και "μυθέομαι" που σήμερα σημαίνει λόγος, λέγω και διη
γούμαι. Είναι ένας σημαντικός παράγων στις διαπροσωπικές σχέ
σεις των ανθρώπων, κι έχει μεγάλη σημασία η διάσταση πού δίδει 
ο Όμηρος στο λόγο και στη γλώσσα ΙΙλιάδα Υ 244 - 2551 λέγοντας: 
"μα εμπρός τώρα, ας μήν αναμασάμε πια όλ' αυτά, σαν τίποτα 
μπεμπέδες, στεκόμενοι άπρακτοι μέσα στους καπνούς της μά
χης. Γιατί αν θελήσουμε να βγάλουμε ο ένας τ' άπλυτα του άλ
λου, πολλά θα είχαμε να πούμε, τόσα που κι ένα πλοίο μ'εκατό 
κουπιά δεν θα μπορούσε να σηκώσει το βάρος τους. Η γλώσ

σα των θνητών είναι εύκαμπτη, κι οι σκέψεις πολλές και ποι
κίλες, κι όσο για λόγια υπάρχει πολύ μεγάλο πεδίο για δράση κι 
από το ένα μέρος και από το άλλο, κι δ,τι λόγο θα πεις, άλλον 
τέτοιο θ' ακούσεις. Μα τι ανάγκη αλήθεια για καυγάδες και μα
λώματα, να ερχόμαστε με λόγια ο ένας στον άλλο, σαν κάτι γυ
ναικούλες που θυμώνουν εζ αιτίας μιας ολέθριας φιλονικίας κι 
αφού έλθουν στη μέση του δρόμου, ζερνάει η μία της άλλης 
πολλά, είτε αληθινά είτε όχι".

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
α. Ο Γάμος

Ο γάμος αποτελεί βασικό θεσμό στις σχέσεις των ανθρώπων, 
και η αρχική του εφαρμογή χάνεται στο χρόνο. Ο Όμηρος περιγρά
φει μία τέτοια τελετή στην Ιλιάδα Σ491 - 496. Το τελετουργικό πε
ριλαμβάνει την έξοδο της νύφης από το σπίτι της, τη διαδρομή μέ
σα στην πόλη, τη συνοδεία της νύφης, τα τραγούδια και τους χο
ρούς των νέων, υπό τους ήχους των αυλών και των κιθάρων. Για την 
προίκα της νύφης, γίνεται λόγος στην Ιλιάδα Ν 382 και 1 150 - 152, 
και αποδεικνύεται στην Οδύσσεια β 196 - 197, όπου: "κι αυτοί (οι 
γονείς της Πηνελόπης) θα της ετοιμάσουν γάμο και τόσα πολ- 
λό προικιά, όσα ταιριάζει να παίρνει μαζί της μία αγαπημένη 
κόρη". Αλλά και οι προικοθήρες δεν λείπανε, αφού: “πήρα, όμως, 
γυναίκα από πλούσια οικογένεια ένεκα της αξίας μου, γιατί 
δεν ήμουνα τιποτένιος ούτε φυγοπόλεμος" (Οδύσσεια ξ 2 1 1 - 
2131. Ακόμη ο σύζυγος της κόρης και της αδελφής λεγότανε "γαμ
βρός" ΙΙλιάδα Ε 474, Ζ 249, Ν464Ι, όπως λέγεται και σήμερα, αποδει- 
κνύοντας μίαν αδιάκοπη συνέχεια της ίδιας φυλής. Για τις συζυγι
κές σχέσεις ο Όμηρος ΙΟδάσσεια λ 441 - 4431 παρέχει μία συμ
βουλή, λέγοντας: "να είσαι πάντα σκληρός με τη γυναίκα. Να μην 
της φανερώνεις κάθε γνώμη που έχεις στο μυαλό σου, παρά άλλα 
να της τα λες και άλλα να της τα κρύβεις".

β. Η Οικογένεια
Η λέξη δεν συναντάται στον Όμηρο. Έχει όμως σύνθετη παρα

γωγή εκ των λέξεων "οίκος" και "γένος". Η συγκρότηση της οικο
γένειας και του περιβάλλοντος της προσδιορίζεται από τον Όμηρο 
(Οδύσσεια Θ581 - 5861, όπου λέγει: "μήπως σκοτώθηκε στο Ιλιον 
μπροστά κάποιος γενναίος, που ήταν συγγενής σου, γαμπρός 
ή πεθερός; Αυτοί προπάντων μας είναι πολύ αγαπημένοι. Και 
ύστερα από εκείνους που έχουν το ίδιο αίμα και την ίδια κατα
γωγή με μας. Ή  μήπως κανένας σύντροφος καλός που είχε 
μαζί σου φιλικές σχέσεις; Γιατί δεν είναι κατώτερος από α
δελφό εκείνος ο φίλος που έχει φρόνιμο μυαλό".

Η οικογένεια και οι δεσμοί της προέρχονται εξ  αίματος, όπως λέ
γει ο Μενέλαος στον Τηλέμαχο ΙΟδύσσεια δ 61II: "κατάγεσαι από 
αγαθό αίμα, παιδί μου". Επίσης εξ  αγχιστείας, οι πολύ πλησιέστε- 
ροι όπως οι συμπέθεροι, οι γαμπροί και οι νύφες. Στην κατηγορία 
των συγγενών κατατάσσεται κι ένας καλός και φρόνιμος φίλος, ό
πως λέγει ο Όμηρος πιο πάνω. Το βασικό ρόλο στη δημιουργία της 
οικογενείας τον παίζουν οι γονείς, αλλά κατά τον Όμηρο ΙΟδύσσεια 
β 276 - 2771: "λίγα παιδιά γίνονται όμοια με τους γονείς, τα πε
ρισσότερα είναι χειρότερα και λιγδτερα καλύτερα του πα- 
τρός". Και αυτοί οι γονείς, χρειάζονται φροντίδα όταν μεγαλώ
σουν, όπως λέγει και ο Όμηρος ΙΟδύσσεια σ. 267 - 2711 δια του 0- 
δυσσέως: "Γυναίκα μου, να περιποιείσαι τον πατέρα και την 
μητέρα μου μέσα στ' ανάκτορα, όπως τώρα κι ακόμη περισ
σότερο, όσο εγώ θα λείπω μακριά, κι όταν θα δεις το γιο μας 
να βγάλει γένια, να παντρευτείς όποιον σου αρέσει, αφήνο
ντας το σπίτι σου".
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Η περιποίηση και η φροντίδα των γερόντων γονέων, δηλαδή η 
πρόνοια, η μέριμνα και η περίθαλψη ήταν, όπως πρέπει να είναι, υ
ποχρέωση και καθήκον των παιδιών και κανενός άλλου. Η ζωή είναι 
αμοιβαίο άτοκο δάνειο, επί προθεσμία. Παρέχεται από την πρώτη 
γενεά στη δεύτερη κι από αυτή στην τρίτη. Επιστρέφεται κατά τον 
ίδιο τρόπο, όπως εδόθη. Με αγάπη, στοργή και φροντίδα. Τα χάος 
των γενεών δεν είναι θέμα διαφοράς ηλικίας μεταξύ τους. Είναι κα
θαρά ποιότητα ενδιαφέροντος ή ποσότητα αδιαφορίας. Αλλωστε 
τα παιδιά ήσαν υποχρεωμένα: "ν' αποδώσουν στους υπερήλικας 
γονείς τους τα όσα είχαν κάνει εκείνοι για το μεγάλωμά τους” 
ΙΙλιάδα Ρ 301 - 3021. Πάντως όποιος δεν είχε παιδιά: “οι μακρινοί 
συγγενείς θα μοίραζαν τα κτήματά του" [Ιλιάδα Ε 1581.

γ. Η Ειρήνη
Είναι ένα αγαθό, το οποίο επιζητείται πάντοτε από τον άνθρωπο, 

για όλη τη ζωή εκάστης γενεάς, με λόγους και συζητήσεις, με απο
τέλεσμα να τα βρίσκει, δυστυχώς, με το θάνατό του. Παραστατική 
είναι η έκφραση του Ομήρου I Ιλιάδα Β 796 - 7971, όπου λέγει ’̂γέ
ροντα, πάντοτε οι απερίσκεπτοι λόγοι είναι αγαπητοί, εφ ' ό
σον υπάρχει ειρήνη. Ξέσπασε όμως πόλεμος". Οι καρποί της 
ειρήνης προσδιορίζονται από τον Όμηρο I Οδύσσεια ω 485 - 486 ), 
όπου λέγει :"κι εκείνοι (οι Ιθακήσιοι) ας αγαπιούνται μεταξύ 
τους όπως πρώτα, κι ας έχουν άφθονα τα πλούτη και την 
ειρήνη". Η σύγκρισή της με τον πλούτο (σε χρήματα, κτήματα κ.λπ.) 
δεν εξισώνεται διότι I Ιλιάδα 1401 - 4031: "για μένα,τα πλούτη δεν 
αξίζουν τη ζωή, ούτε όσα λένε ότι η Τροία, η πυκνοκατοικη- 
μένη πόλη, είχε πρωτύτερα, τον καιρό της ειρήνης, πριν να 
έλθουν οι γιοι των Αχαιών".

δ. Ο Πόλεμος
Ο πόλεμος αντιστοιχεί και ταυτίζεται μ' έναν τρομερό εχθρό του 

ανθρωπίνου γένους, και αντί τούτο ν' αδρανοποιεί τον άνθρωπο δια 
παντός μέσου και μεθόδου, παραδίνεται άνευ όρων στις άπειρες 
δολοπλοκίες του, ή διατυπώνοντας όρους στο τέλος του, που πά
ντοτε καταφέρνει να τον ανακηρύσσει νικητή του εαυτού του. Ο Ό
μηρος περιγράφει τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο της ανθρωπότη
τας εκείνου του καιρού, ο οποίος διεξήχθη μεταξύ ηρώων. Το 
πλήρες νόημα προκύπτει από την ΙΙλιάδα Θ 429 -4311, όπου λέγει: 
"άλλος από αυτούς ας πεθόνει, κι άλλος ας ζήσει, όποιος 
τύχει. Ο Ζευς σκεπτόμενος με το νου ας δικάζει τους Τρώες 
και τούς Δαναούς, όπως πρέπει". Δυστυχώς η δικαιοσύνη αναζη- 
τείται μετά το τέλος ενός πολέμου και ποτέ πριν από αυτόν. Η συ
νέχιση ενός πολέμου είναι συνήθως προϊόν ματαιοδοξίας, ή παρο
μοίων συναισθημάτων, δεδομένου ότι ο Όμηρος ΙΙλιάδα Β 119 1221, 
λέγει: "είναι εντροπή να μάθουν οι απόγονοι ότι τόσος και τέ
τοιος στρατός των Αχαιών χωρίς αποτέλεσμα πολεμά και μά
χεται με λιγότερους εχθρούς, χωρίς να φαίνεται το τέλος".

Αντισταθμίζει όμως τα πράγματα στην Ιλιάδα ΙΓ 164 - 1651, όπου ο 
Πρίαμος λέγει προς την Ελένη :”δεν είσαι εσύ η αιτία, οι θεοί τώ
ρα είναι για μένα οι αίτιοι, πού εναντίον μου εξαπέλυσαν τον 
πολυδόκρυστον πόλεμον των Αχαιών". Αλλά η πολεμική αποζη
μίωση του νικητού ήταν θέμα διακανονισμού μετά τα τέλος του πο
λέμου διότι: "θα πληρώσετε ανάλογη αποζημίωση, η οποία θα 
είναι παράδειγμα για τους μεταγενεστέρους ανθρώπους " II- 
λιάδα Γ 286 - 2871, ώστε να αποφεύγουν τον πόλεμο. Η ουτοπία 
και η ψευδαίσθηση σε όλο της τα μεγαλείο από τ ό τ ε ! Τι να κάνει ο 
έρμος ο άνθρωπος της κάθε εποχής, αφού ούτε όσα λέγει ο Όμη
ρος, δια του Νέστορος ΙΙλιάδα 163 - 64): "χωρίς γενιά, χωρίς νό
μο, χωρίς σπίτι, είναι , όποιος τον φρικαλέο εμφύλιο πόλεμο 
θέλει", έπιασαν ποτέ τόπο, στις ανθρώπινες σχέσεις.

ε. Η Δικαιοσύνη

Η έννοια και το νόημα της δίκης, του δικαίου και του δικάζω, είναι 
ταυτόσημα και υπηρετούν την δικαιοσύνη, όταν και όπου εφαρμό
ζεται. Δεν δικάζει ο καθένας μόνος του, όπως έκαναν οι Κύκλωπες 
(Οδύσσεια 1 1141. Το δίκαιον και η απονομή του, κατά την ομηρική εποχή 
είχε δύο μορφές. Η μία ήταν αυτή, η οποία εφαρμόζετο από τους α
γρίους και απολίτιστους λαούς και η άλλη είναι αυτή που προκύπτει α
πό τα λεγάμενα του Ομήρου στην Ιλιάδα Π 387, όπου: "εκείνοι που 
στην αγορά (των συνελεύσεων του λαού) κρίνουν κάτω από 
τη βία, άδικα, μειώνουν τη δικαιοσύνη, αδιαφορώντας για την 
τιμωρία των θεών". Φαίνεται καθαρά, ότι από τότε οι άνθρωποι 
ήθελαν τη δικαιοσύνη ανεξάρτητη και υπεράνω όλων, όπως διατυ- 
μπανίζεται καθημερινά. Αλλά όπως είναι γνωστόν κάθε ημέρα βιάζεται 
από το δίκαιο της ισχυρότατης αδικίας.

Πολύ παραδειγματική είναι η συγκρότηση του δικαστηρίου των 
Γερόντων, ενώπιον της αγοράς και πλήθους ανθρώπων, δια την εκ
δίκαση της διαφοράς δύο διαδίκων, όπως παρουσιάζεται στην Ιλιά- 
δαΙΣ497 -5081. Η σύνθεση ενός δικαστηρίου περιγράφεται από τον 
Όμηρο, ΙΙλιάδα Ψ 573 - 574 I, όπου: "αλλ' όρχιστε, ηγήτορες 
και άρχοντες των Αργείων, δικάσατε αμφοτέρους στη μέση 
(του λαού), χωρίς υπεράσπιση”.

Είναι λοιπόν φανερό ότι το δίκαιο, την εποχή εκείνη, περί το έτος 
3100 π.Χ., αποδίδετο υπό των ηγετών και των αρχόντων, ή των γε
ρόντων της πόλεως, ή του στρατού, ενώπιον της συνελεύσεως 
του λαού, με την παρουσία, ή μη των δικηγόρων υπερασπίσεως. Αυ
τό και μόνον αποδεικνύει ότι τότε, τουλάχιστον στον Ελληνικό Χώ
ρο, η έννοια του δικαίου και η απονομή του, αποτελούσαν πραγμα
τοποιήσιμα ιδεώδη, αφού οι διάδικοι μπορούσαν να παρουσια- 
σθούν στο δικαστήριο και άνευ υπερασπίσεως, κατόπιν αιτήσεώς 
τους.

στ. Η Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση των νέων υπό την σημερινή έννοια δεν υπήρχε κατά 

την ομηρική εποχή. Υπήρχε, όμως, η έννοια και το νόημα των λέ
ξεων "διδάσκω - διδάσκομαι", όπως τις αναφέρει ο Φοίνιξ ΙΙλιά- 
δα1438 - 4431 λέγοντας: "μαζί σου μ' έστειλε ο γερο-αρματηλά- 
της Ηλεύς, τότε, όταν από την Φθία σ' έστελνε στον Αγαμέ- 
μνονα άπειρο, χωρίς ακόμη να γνω ρίζεις τα του πολέμου 
και των συνελεύσεων, όπου οι άνδρες τελειοποιούνται σ' αυ
τά. Γι' αυτό μ' έστειλε να σε διδάξω όλα αυτά και να γίνεις 
ρήτορας, στα λόγια κατασκευαστής έργων". Για τις γνώσεις 
του Πατρόκλου στην περιποίηση των τραυμάτων ΙΙλιάδα Λ 831 -8321, 
ο τραυματίας Ευρύπυλος λέγει: "που καθώς λένε διδάχθηκες από 
τον Αχιλλέα, τον οποίο δίδαξε ο Χείρων".

Στην εκπαίδευση και στη διδασκαλία των νέων λαμβάνουν μέρος 
οι θεοί ΙΙλιάδα Ψ307 -3081, αφού τον Αντίλοχο, το γιο του Νέστορα: 
"ο Ζευς κι ο Ποσειδών τον δίδαξαν τα πάντα για την ιππική τέ
χνη, οπότε δεν εχρειάζετο άλλες διδασκαλίες". Μία άλλη έν
νοια του Ομήρου, που σχετίζεται με την αγωγή και την ανατροφή 
των παιδιών ήταν η "μαία", η τροφός, η παραμάνα. Τόσον ο Τηλέ
μαχος ΙΟδύσσειαβ39410αον και ο Οδυσσεύς ΙΟδύσσεια τ482), απο- 
καλούν την γερόντισσα Ευρύκλεια "μανούλα". Από αυτά προκύπτει 
ότι στη διδασκαλία των νέων έπαιρναν μέρος οι γονείς, η παραμά
να, η αγορά των συνελεύσεων εκάστης πόλης και οι ειδικοί διδά
σκαλοι παιδαγωγοί, με βασικό στόχο τα παιδιά να γίνουν καλύτερα 
των γονέων τους. □

Στο επόμενο τεύχος: Οι εργασιακές, οι πολιτισμικές και οι 
πολιτειακές σχέσεις - Επίλογος και τέλος.
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Η ηρ ό ιΐπ ψ η
T t is  TCpnδόνας

του Αστυνόμου Α' ΥΓ Χρήστου Παππά, 
Χειρουργού - Οδοντιάτρου

Η οδοντική τερηδόνα είναι μια 
από τις περισσότερο διαδομένες παθήσεις του ανθρώπου. 

Εχει χαρακτηρισθεί σαν η "νόσος του πολιτισμού", 
αφού η συχνότητα εμφάνισής της έχει άμεση σχέση  

με το σύγχρονο τρόπο διατροφής, 
ο οποίος έχει διαφοροποιηθεί ριζικό από τη φυσική 

και βιολογικά αποδεκτή διατροφή των παλαιοτέρων εποχών 
και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων την υπέρμετρη 

κατανάλωση κατεργασμένων και ζαχαρούχων τροφών.

Η τερηδόνα είναι χρόνια νόσος των σκληρών οδοντικών ουσιών, 
μικροβιακής αιτιολογίας που προσβάλλει και διαβρώνει την αδαμα
ντίνη (σμάλτο) των δοντιών. Αν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα, η βλά
βη επεκτείνεται στην υποκείμενη οδοντίνη όπου πλέον η εξέλιξή 
της είναι ταχύτερη και καταλήγει στον πολφό (νεύρο) με επακόλου
θο τον έντονο πόνο, τη φλεγμωνή και τη νέκρωσή του.

Παρά τους υψηλούς δείκτες προσβολής και βαρύτητας που εμ
φανίζει η τερηδόνα διεθνώς, προσβάλλοντας όλα τα άτομα ανε
ξάρτητα από το φύλο, φυλή και ηλικία είναι δυνατή η πρόληψή της, 
η οποία βασίζεται στην επιμελημένη στοματική υγιεινή, τη σωστή 
διατροφή και τον τακτικό οδοντιατρικό έλεγχο.

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
Η κατάλληλη και ενδεδειγμένη στοματική υγιεινή περιλαμβάνει το 

βούρτσισμα των δοντιών, τη χρήση οδοντιατρικού νήματος και τις 
στοματοπλύσεις με φθοριούχα και αντισηπτικά διαλύματα, 

α) Το βούρτσισμα των δοντιών
Αποτελεί το κυριότερο μέτρο στοματικής υγιεινής και αποσκοπεί 

στην αφαίρεση των υπολειμμάτων της τροφής και την αφαίρεση 
της μικροβιακής πλάκας. Διευκρινίζεται ότι η μικροβιακή πλάκα απο
τελε ί μάζα από τη συσσώρευση των μικροβίων, γλυκοπρωτεϊνών 
και ανόργανων αλάτων. Είναι μαλακά στερεά προσκολλημένη στην 
επιφάνεια των δοντιών και εξαπλώνεται σαν λευκός υμένας.

Η μικροβιακή πλάκα αν δεν αφαιρεθεί με το βούρτσισμα, ενασβε- 
στώνεται σταδιακά με διαδοχικές προσχώσεις και μετατρέπεται 
σε τρυγία (πέτρα), η αφαίρεση της οποίας γίνεται μόνο από τον ο
δοντίατρο. Για να είναι αποτελεσματικό το βούρτσισμα πρέπει να 
γίνεται επιλογή κατάλληλης οδοντόβουρτσας και οδοντόκρεμας.

Η οδοντόβουρτσα θα πρέπει να έχει λεπτές και ευλύγιστες συν
θετικές τρίχες με ομαλά και αποστρογγυλεμένα άκρα, ώστε με τη 
χρήση της να μη φθείρονται τα δόντια και τραυματίζονται τα ούλα.
Στο εμπόριο κυκλοφορούν διαφόρων ειδών βούρτσες με σκληρές, 
μέτριες και μαλακές τρίχες. Οι πρώτες θα πρέπει να αποφεύγονται 
και η χρήση τους συνιστάται κυρίως σε άτομα με υπερπλασία των 
ούλων. Η βούρτσα φθείρεται γρήγορα και πρέπει να αντικαθίστα
ται, ανάλογα με τη χρήση της, κάθε τρεις μήνες περίπου.

Περίπου να σημειωθεί ότι κυκλοφορούν και ηλεκτρικές οδοντό
βουρτσες, οι οποίες όμως σε καμιά περίπτωση δεν υπερτερούν α
πό τις κοινές οδοντόβουρτσες. Αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν

...απαντουν
από άτομα με ειδικές ανάγκες και από παιδιά αμελή ή δύστροπα, ε 
πειδή τη θεωρούν σαν παιγνίδι.

Η οδοντόκρεμα περιέχει ως βασικά συστατικά απορρυπαντικές 
και αποτριπτικές ουσίες για τον καθαρισμό και στίβλωση των δο
ντιών. Για την πρόληψη της τερηδόνας θα πρέπει να επιλέγονται οι 
φθοριούχες οδοντόκρεμες. Το φθόριο είναι μια χημική ουσία που 
ενισχύει την αδαμαντίνη και την προστατεύει από διάλυση σε κάθε 
πτώση του pH από τη δράση των οξέων, προλαμβάνοντας έτσι την 
ανάπτυξη της τερηδόνας.

Το βούρτσισμα για να είναι αποτελεσματικό θα πρέπει να γίνεται 
σωστά και σχολαστικά. Ο χρόνος πρέπει να αφιερώνεται σε κάθε 
βούρτσισμα δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 3' λεπτά. Το βούρ- 
τσισμα πρέπει να γίνεται τρεις φορές την ημέρα μετά τη φαγητό. 
Πρέπει να βουρτσίζονται όλες οι επιφάνειες των δοντιών (προστο- 
μιακές, γλωσσικές, μασητικές) με πολύ μικρές (3-4 χιλ.) κινήσεις 
της βούρτσας οριζόντιες ή κυκλικές. Επίσης θα πρέπει να δίνεται 
έμφαση για σχολαστικό καθαρισμό στις μασητικές επιφάνειες των 
πίσω δοντιών, στα μεσοδόντια διαστήματα (ανάμεσα στα δόντια) 
και στους αυχένες των δοντιών, όπου συγκεντρώνεται πιο εύκολα 
η μικροβιακή πλάκα.

β) Η χρήση οδοντιατρικού νήματος
Το νήμα είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την αφαίρεση των υ

πολειμμάτων των τροφών που σφηνώνονται στα δόντια και της μι- 
κροβιακής πλάκας που συσσωρεύεται σ' αυτά και δεν είναι δυνατή 
η απομάκρυνσή τους με την οδοντόβουρτσα. Κατά τη χρήση του 
νήματος θα πρέπει να αποφεύγονται απρόσεκτες και αδέξιες 
κινήσεις, για να μη τραυματίζονται τα ούλα.

γ) Στοματοπλύσεις
Οι πλύσεις γίνονται με διάφορα διαλύματα που περιέχουν φθο

ριούχες ε®ΰσεις ή αντισηπτικά. Οι φθοριούχες συντελούν στην 
αύξηση των τιμών του φθορίου στο σάλιο για την καλύτερη επανα- 
σβεστίωση και προστασία της αδαμαντίνης, ενώ τα αντισηπτικά ε 
μποδίζουν το σχηματισμό της μικροβιακής πλάκας. Τα διαλύματα 
σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το βούρτσι- 
σμα των δοντιών, αλλά γίνονται συμπληρωματικά μ' αυτό. Οι 
πλύσεις είναι ιδιαίτερα ωφέλιμες σε άτομα που παραμελούν το 
βούρτσισμα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ενώ θα πρέπει να α
ποφεύγονται σε παιδιά μικρότερα των τεσσάρων ετών, επειδή δεν 
μπορούν να ελέγχουν την κατάποση.
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Η σωστή διατροφή αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρη

ση της καλής υγείας του οργανισμού και επιπροσθέτως αυξάνει σε 
μεγάλο βαθμό την αντίσταση των δοντιών στην πρόκληση της τε 

ρηδόνας.
Ειδικότερα η τήρηση των παρακάτω κανόνων διατροφής έχει 

θεαματικά αποτελέσματα στην πρόληψη της τερηδόνας:
- Να αποφεύγονται κατά το δυνατό τα διάφορα μικρογεύματα και 

ιδίως αυτό που περιέχουν ζάχαρη στα κύρια γεύματα, γιατί προκα- 
λούν τη συνεχή παραγωγή οξέων και έτσι αυξάνεται η πιθανότητα 

σχηματισμού τερηδόνας.
- Σε περίπτωση πολυτερηδονισμού ή καλπόζουσας τερηδόνας να 

περιορίζεται δραστικά η πρόσληψη υδατανθράκων.
- Να αποφεύγονται οι συγκολλητικές τροφές που παραμένουν σε 

επαφή με τα δόντια για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως το μέλι, τα 
διάφορα σιρόπια, οι αμυλούχες τροφές, τα ξηρά φρούτα κ,λπ.

- Να αυξηθεί η λήψη προστατευτικών τροφών, όπως το γάλα, τα 
ψάρια, το κρέας, το μαύρο ψωμί τα δημητριακά, οι ξηροί καρποί, 
οποίες είναι πλούσιες σε φωσφορικές ενώσεις.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Τα μέτρα για την πρόληψη της τερηδόνας ολοκληρώνονται με τον 

οδοντιατρικό έλεγχο, ο οποίος θα πρέπει να γίνεται σε τακτά χρο
νικά διαστήματα. Κατά την εξέταση διαπιστώνονται οι αρχόμενες 
τερηδόνες και έτσι είναι δυνατή η έγκαιρη αντιμετώπισή τους.

Επίσης στο οδοντιατρείο εφαρμόζονται διάφορα προληπτικά μέ
τρα, όπως ο καθαρισμός και η στίλβωση των δοντιών μία ή δύο φο
ρές το χρόνο, τα σφραγίσματα των οπών και σχισμών των δοντιών, 
επειδή είναι περισσότερο ευάλωτες στην τερηδόνα και η φθορίω
ση στα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαπέντε ετών κάθε έξι μήνες.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η στοματική υγεία δεν δωρίζεται ισόβια 
από τη φύση, αλλά εξασφαλίζεται και διατηρείται με τη συνεχή και 
συστηματική πρόληψη. Αυτή η αρχή θα πρέπει να γίνει συνείδηση 
όλων μας και ιδιαίτερα σ' εμάς τους Έλληνες.

Είναι απαράδεκτο η χώρα μας με την τεράστια πολιτιστική κληρο
νομιά, στην οποία κατά την αρχαιότητα θεοποιήθηκε η υγεία, να εμ
φανίζει σήμερα από τους υψηλότερους δείκτες προσβολής της 
τερηδόνας διεθνώς, τους οποίους μόνο οι υπανάπτυκτες χώρες 

παρουσιάζουν. □

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η
ΜΗΝΙΑΙΟ Π ΕΡΙΟ Δ ΙΚΟ  ΤΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ ΓΕΙΟ Υ  ΔΗ Μ Ο ΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  
Ή ρ α ς 2Α ( 111 4 7 ,  Γαλάτσι
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Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" δέχετα ι 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 γ ε 
νικότερα. 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 -εφ ' όσον 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 απα
ραίτητα τις επίσημες θέσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Κείμενα, που δημοσιεύονται ή όχι, δεν επιστρέφονται.

Αύγουστος 1 9 9 6 - 5 2 7 - Αστυνομική Επιθεώρηση

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Για την καταχώριση διαφημίσεων διατίθενται τα εσώψυλλα 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 εσώ φ υλλο εξω φύλλου: 200 .000  6ρχ ., 2ο εοώ φ υλλο : 180 .00 0  δρχ. 

Ολοσέλιδη τετράχρωμη: 150 .000 δρχ ., ασπράμαυρη: 100 .00 0  δρχ.

1 /2 σελίδας τετράχρωμης: 80 .000  δρχ ., ασπρόμαυρης: 5 0 .000  δρχ.

1 /4  σελίδας τετράχρωμης: 50 .000  δρχ ., ασπρόμαυρης: 3 0 .000  δρχ.

Για όσους παραγγείλουν τρεις συνεχείς καταχωρίσεις μιας διαφήμισης γίνεται έκπτω

ση 10%, έξ συνεχείς καταχωρίσεις 15% και για δώδεκα συνεχείς καταχωρίσεις 20% Οι 

τιμές διαφημίσεων, μετά τον υπολογισμό των τυχόν εκπτώσεων, επιβαρύνονται με αγγε- 

λιόσημο 20% και ΦΠΑ 18% Οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να μας παραδίδουν τις αναπαρα

γωγές ΙφιλμςΙ ή τις μακέτες των διαφημίσεών τους. Στην τελευταία περίπτωση οι διοχω- 

ρισμοί - αναπαραγωγές βαρύνουν το διαφημιζόμενο.

Οι υπό καταχώριση διαφημίσεις προεγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του περιοδι

κού. Μετά την προέγκριση καταρτίζεται συμφωνητικό με το διαφημιζόμενο, στο οποίο κα

θορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες, ο αριθμός των καταχωρίσεων, η θέση, η διάσταση, 

το χρώμα και το κόστος της διαφήμισης Η αξία κάθε καταχώρισης εξοφλείται τοις μετρη- 

τοίς εντός δέκα πέντε ημερών από την κυκλοφορία κάθε τεύχους.

Οι ενδιαφερόμενοι για καταχώριση διαφημίσεων ή για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληρο

φορία μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του περιοδικού (τηλ. 2137.344).



Ιστορικές Επέτειοι

15 Αυγούσιου 1940:
Στα ήρεμα νερά της Τήνου χάνεται το "ΕΛΛΗ"

Ηταν γύρω στις 0.830 , πρωινό της 15ης Αυγούστου 1940, 
όταν οι φασιστικές τορπίλλες εξαπολύθηκαν εναντίον του "ΕΛΛΗ".

Την ώρα εκείνη ο Ιταλικός ολοκληρωτισμός κτυπούσε πισώπλατα έναν ολόκληρο λαό, 
ένα  λαό που τελικά αντί να τον πτοήσει, κατάφερε να τον ενώσει, 

για το θαύμα της Πίνδου και των βουνών της Βόρειας Ηπείρου.
Σήμερα, 5ό χρόνια μετά σαν μνημόσυνο των ψυχών των χαμένων τότε ναυτών μας, 

παραθέτουμε τρεις μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, 
που κατά καιρούς είδαν το φως της δημοσιότητας σε διάφορα έντυπα.

Ενας αξιωματικός του σκάφους και δύο Τηνιακοί διηγούνται:

"...Ξαφνικά μια τρομερή δόνηση συ
γκλόνισε το σκάφος" δήλωσε  σε ε 
βδομαδιαίο περιοδικό ο Σπύρος Νοτα- 
ράς, τότε Σημαιοφόρος του "ΕΛΛΗ". “Ή
ταν οκτώμισυ το πρωί. Εγώ εκείνη τη 
στιγμή βρέθηκα προς τον αριστερό 
διάδρομο, σε ένα στενό χώρο πάνω 
στο κατάστρωμα, στο "καρέ" αξιωμα
τικών. Πετάχτηκα ψηλά, αλλά ασυναί
σθητα άπλωσα τα χέρια μου και δεν 
χτύπησα πουθενά. Βγήκα αμέσως έ 
ξω. στο κατάστρωμα, όπου αντίκρυ- 
σα ένα θέαμα πρωτοφανές.
Η "Ελλη" είχε γίνει ακαριαία ερείπιο. 

Σωστό κεραυνοβολημένο ναυάγιο. Ο 
πλωριός ιστός του σκάφους, είχε κυ
ριολεκτικά θρυμματιστεί. Νερά, λάδια 
και πετρέλαια, είχανε κατακλύσει το 
κατάστρωμα. Οι χοντρές λαμαρίνες, 
είχανε στρεβλωθεί. Σαν χάρτινες. Οι 
πόρτες είχαν σφηνωθεί. Δεν άνοιγαν 
οι κλειστές, ούτε έκλειναν οι ανοι
χτές, φράζοντας τα περάσματα. Βόγ- 
γοι και κραυγές, ακούγονταν από 
πολλούς τραυματισμένους που ζη
τούσαν βοήθεια. Π ολλο ί από το 
πλήρωμα τινάχτηκαν στη θάλασσα 
σαν φλούδα και έπλεαν στα νερά. Ε
νας ναύτης είχε αποκλειστεί σε μία 
καμπίνα και δεν μπορούσε να βγει.

Μπροστά μου, ήρθε ένας κατάμαυ- 
ρος από πετρέλαια. “Παραλίγο να 
πνιγώ μέσα στο πετρέλαιο ψέλλισε. 
Εμενε δίπλα, σε μια πετρελαιοδεξα- 
μενή του σκάφους. Αλλά, η διαχωρι- 
στική ελασματική επιφάνεια έσπασε. 
Και το παχύρευστο υγρό πλημμύρισε 
τα πάντα, απειλητικό.
Στο κατάστρωμα παρουσιάστηκε α

μέσως ο κυβερνήτης: ο Αγγελος Χα- 
τζόπουλος. Συγκέντρωσε τους αξιω

ματικούς για μια γρήγορη αντιμετώπι
ση της απρόβλεπτης κατάστασης, 
που είχε δημιουργηθεί.

Πολλοί νόμισαν πως είχε πέσει βόμ
βα από αεροπλάνο πάνω στο κατα
δρομικό. Αμέσως, όμως, διαπιστώθη
κε, ότι είχαμε τορπιλλισθεί, με τορ- 
πίλλη που χτύπησε την "Ελλη" ανάμε
σα στα δύο φουγάρα της. Στο ύψος 
του δευτέρου λέβητα του μηχανο
στασίου.

Είχε, μάλιστα, προκαλέσει και έκρη
ξη του λέβητα του σκάφους. Αντλίες 
και άλλα μέσα, δεν μπορούσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε. Ολα είχαν εξου
δετερωθεί. Η ψυχραιμία όλων αξιω
ματικών και ναυτών ήταν κάτι το αξιο
θαύμαστο.

Το πλοίο, ήδη είχε αρχίσει να παίρ
νει κάποια κλίση, προς τα αριστερά. 
Οχι πολύ ανησυχητική. Ο κυβερνήτης 
αντιλήφθηκε πως ένα τρόπο είχε μό
νο να περισώσει το καράβι που είχε 
μείνει χωρίς μηχανές. Να το ρυμουλ- 
κύσει προς τα αβαθή νερά της ΤήΥου.
Αυτήν την αποστολή ανέθεσε σε έ 

ναν αξιωματικό.
Η "Ελλη", εν τω μεταξύ είχε περιζω

θεί από κάθε μορφής πλεούμενο. Η
ταν ε ένα θέαμα συγκινητικό. Ολος ο 
κόσμος με κάθε πλωτό μέσο βάρκες 
και καΐκια, έπλευσαν προς την "Ελλη" 
για να προσφέρουν όποια βοήθεια ί
σως μπορούσαν.

Και πράγματι περισυλλέξανε πολ
λούς από κείνους που εκτινάχτηκαν 
στη θάλασσα, ανάμεσα στους ο
ποίους ήταν και χτυπημένοι.

Ενώ εμείς ετοιμάζαμε τα συρματό
σχοινα για τη ρυμούλκηση, η κλίση 
του σκάφους συνεχώς μεγάλωνε.

Ο αξιωματικός που είχε φύγει, έφε
ρε το “Εσπερος" -που έτυχε να βρί
σκεται εκείνη την ώρα, υπ ατμόν- και 
άρχισαν οι προσπάθειες για τη ρυ
μούλκηση. Ολοι μαζί, θυμάμαι, με βα
ριές και με ό, τι μπορούσαμε, δέσαμε 
τους κάβους. Το "Εσπερος" τράβηξε 
δύο - τρεις φορές. Αλλά, έσπασαν τα 
σχοινιά.

Μέσα σε όλα αυτά, μαύρα σύννεφα 
υψώθηκαν στον ουρανό. Το πετρέ
λαιο είχε αναφλεγεί. Ολα έδειχναν 
πως το πλοίο θα βυθιστεί. Τελικά ο κυ
βερνήτης διάταξε “εγκατάλειψη". Σε 
λίγη ώρα η “Ελλη" βυθίστηκε".
Ενας άλλος αυτόπτης μάρτυρας 

της ατιμωτικής για την Ιταλία πράξης 
ο Ευάγγελος Αράθυμος, λεμβούχος τό
τε στην Τήνο, θυμάται:

Ήταν έτσι καλωσυνάτος ο καιρός. 
Κάλμα η θάλασσα, λιακάδα και μπου- 
νάτσα. Στους μώλους και στην παρα
λία, δεν έπεφτε καρφίτσα από τον κό
σμο. Εμείς είμασταν στις βάρκες πριν 
από τις οκτώ η ώρα. Είχαν έρθει τα 
ποστάλια το "Εσπερος" κι άλλο ένα  
πουδεντο θυμάμαι πια και πηγαίναμε 
και φορτώναμε τους επιβάτες από το 
μέρος που ήτανε αραγμένα μέσα  
στο λιμάνι. Κατόπιν ήρθε το "Ελλη" και 
φουντάρισε στα ανοιχτά. Ετοιμαζότα
νε το άγημα να βγει στη στεριά τότε 
που το μπομπαρδίσανε. Αμέσως φω- 
νάξανε από το λ ιμ ενα ρ χ ε ίο  να 
μπούνε όλοι οι λεμβούχοι στις βάρ
κες. Μπήκαμε και ξεκινήσαμε για να 
πάμε απάνω στην "Ελλη" να πάρουμε 
τους ναύτες...
Εκεί που πηγαίναμε, θυμάμαι, μας 

φωνάξανε ν' ανοίξουμε γιατί ερχότα
νε η τορπίλλα. Οι άλλοι προλάβανε.
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Εμείς όχι. Η τορπίλλα ερχόταν ίσα 
κατά πάνω μας. Την είδαμε να περ
νάει 4 με 5 μέτρα κάτω από τη βάρκα. 
Οπως εγαλάνισε, νόμιζες πως ήταν 
ένα δελφίνι που διάβαινε. Ετσι πέρα
σε και πήγε και τ' απόνερά της μας 
πέταξαν εκατό μέτρα μακριά.

Είχε και ξέρες εκεί γύρω μας. Αν έ 
βρισκε σε καμμ ιά  επάνω δ εν  θα 
υπήρχαμε τώρα εμείς. Οπως σας τα 
λέω ακριβώς γίνανε. Μετά πηγαίναμε 
στο πλοίο και βγάλαμε τους τραυμα
τίες. Τους μεταφέραμε στο μώλο κι 
από εκεί τους έπαιρναν στο νοσοκο
μείο.

Στο μεταξύ ο “Εσπερος" πήγε να το 
τραβήξει με σκοπό να το πάει στα ρη
χά για να "καθίσει" το "Ελλη" και να μη 
βουλιάξει. Το τράβηξε μόνο μερικά 
μέτρα κι έσπασε το σκοινί.

Σήμερα λένε πως η Παναγία δεν κά
νει θαύματα. Τότε έκανε ακόμα. Τό
σες χιλιάδες κόσμος στην παραλία κι 
οι τορπίλλες πήγαν κατά πάνω τους 
και δεν έπαθε κανένας τίποτα! Μόνο 
μια γυναίκα τρόμαξε κι έπαθε την 
καρδιά της. Μα την πήγανε στο νοσο
κομείο και σώθηκε..."

Ενας άλλος Τηνιακός, ο Νίκος Κά- 
γκας. που παλαιότερα είχε υπηρετήσει 
στο "Ελλη" ως υπαξιωματικός - εκπαι
δευτής, διηγείται:

"...Οταν έμαθα πως θα ερχόταν το 
"Ελλη" για το πανηγύρι κατέβηκα στο 
λιμάνι για να το καμαρώσω. Από την 
κίνηση που έβλεπα στο κατάστρωμα 
παρ ' όλο που ήταν περί τα 500 μέτρα 
απόσταση, επειδή ήξερα πολύ καλά 
τι κάνανε: έβλεπα ότι το πλήρωμα ε 
τοιμαζόταν να φορέσει τις άσπρες 
στολές του για να σχηματίσει το άγη
μα που θα συνόδευε την εικογα της 
Παναγίας στη λιτάνευση.

Τότε ακούσαμε ένα βαθύ υπόκωφο 
κρότο  κι ε ίδ α μ ε  να π ετιούντα ι 
πανύψηλα θάλλασα και καπνός και το 
πλοίο που συγκλονίστηκε. Οι ναύτες 
άρχισαν αμέσως να τρέχουν εκεί πά
νω κι άλλοι πέφτανε στη θάλασσα κι 
άλλοι παρέμεναν περιμένοντας τις 
οδηγίες των ανωτέρων τους ή για να 
βοηθήσουν τους τραυματισμένους.

Ο πλοίαρχος Χατζόπουλος κυβερ
νήτης του πλοίου π α ρέταξε το 
πλήρωμα στη παραλία κι έκανε προ
σκλητήριο να δει πόσοι λείπανε.

Οι παρόντες ήταν σε κακά χάλια. 
Αλλος χωρίς παπούτσια, άλλος χω
ρίς πουκάμισο, οι πιο πολλοί χωρίς 
καπέλο μουτζουρωμένοι, βρεγμένοι, 
ματω μένο ι αρκετοί. Κι έ τσ ι όπως 
ήταν σ' αυτήν την κατάσταση συντε
ταγμένοι, σχημάτισαν το άγημα και 
συνοδέυσαν την εικόνα της Μεγαλό
χαρης στη λιτανεία..."

Η βύθιση του "ΕΛΛΗ" συγκλόνισε τον 
ελληνικό λαό γαλβόνισε τις ψυχές α
πέναντι στον υβριστή σήμανε ε
γρήγορση για τις κρίσιμες μέρες που 
έρχονταν.

Τότε έγραψε ο Αγγελος Σικελιανός 
τους στίχους "Παρθένα μάνα 

"...Παρθένα μάνα, 
το πικρό ποτήρι 
ως τη στερνή ήπιαμε στάλα.
Δράμε εκεί,
που τα ίδια σπλάχνα σου ξεσκίζουν. 
Ανοιξ' το δρόμο, ακοίμητη, 
να πάμε
όπου ντουφέκι και λιβανιστήρι.
Οι αρματωμένοι 
τους ναούς φροντίζουν!
Στο ναό σου
όλος να μπει ο στρατός, κάμε..." □
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Μαζί με τον ελληνικό στρατό που 
στις 2 Μαϊου 1919, σε εκτέλεση διε
θνούς εντολής , απεβιβάσθη στη 
Σμύρνη απεβιβάσθηκαν και δυνάμεις 
Χωροφυλακής, οι οποίες είχαν στόχο 
την εμπέδωση της τάξης αρχικά στην 
πρωτεύουσα της Ιωνίας -και στη συ
νέχεια στην περιοχή της εντολής- και 
την άσκηση καθηκόντων στρατονο
μίας. Πράγματι προοδευτικά οι ελλη
νικές αστυνομικές δυνάμεις εγκατέ- 
στησαν Υπηρεσίες σε όλη την περι
φέρεια της ελληνικής Ύπατης Αρμο
στείας και ανέλαβαν αποκλειστικά 
την αστυνόμευσή της, αφού οι τουρ
κικές αστυνομικές δυνάμεις, που κα
τά τις διεθνείς συμφωνίες όφειλαν να 
παραμείνουν στις θέσεις τους, είτε 
διαλύθηκαν είτε κατέφυγαν στις πε
ριοχές της κεμαλικής κυριαρχίας.

Με το πέρασμα όμως του χρόνου η 
Ελληνική Στρατιωτική Διοίκηση ανα
γκάστηκε να επεκτείνει την εδαφική 
ζώνη ελληνικού ελέγχου, προκειμέ- 
νου να προστατέψει τους ελληνι
κούς πληθυσμούς της Μικράς Ασίας 
από τις επιθέσεις τουρκικών αντάρτι
κών ομάδων αλλά και των λογής - 
λογής συμμοριών. Η Χωροφυλακή, ό
πως εξάλλου όφειλε, εγκατέστησε 
Υπηρεσίες και στα εδάφη αυτά. Ετσι 
το Σώμα, μόλις βγαλμένο από τις αι
ματηρές περιπέτειες του Α' Παγκο
σμίου Πολέμου, και με δύναμη ανε
παρκή για τα δοσμένα της εποχής ε 
κείνης, έπρεπε να αστυνομεύσει ένα 
τεράστιο χώρο που άρχιζε από το Ιό- 
νιο Πέλαγος για να φτάσει ως τις 
ερήμους της Μικρός Ασίας.

Εκτός όμως από τις μονάδες Στρα
τονομίας και τις στατικές υπηρεσίες, 
η Χωροφυλακή για την αντιμετώπιση 
τούρκων ανταρτών αλλά και συμμο
ριών κακοποιών, των Τσετών, προέβη 
στη συγκρότηση μεγάλου αριθμού 
μεταβατικών αποσπασμάτων, των ο
ποίων ο φόρος αίματο ς υπήρξε ιδιαί
τερα υψηλός.

Πέραν των 1.000 ανδρών του Σώ
ματος άφησαν την τελευταία τους 
πνοή στα μικρασιατικά εδάφη “πειθό- 
μενοι τοις κείνων ρήμασι". Μια από 
τις πλέον επικίνδυνες περιοχές για

τους έλληνες αστυνομικούς ήταν η 
"Μεσογίς", μια περιοχή που υπήρξε 
θέατρο αιματηρότατων γεγονότων 
και που ποτίσθηκε με άφθονο ελληνι
κό και τουρκικό αίμα. Πρόκειται για μια 
ορεινή και δασώδη έκταση ανάμεσα 
οτα Θείρα και το Αϊδίνιο, που αποτε
λούσε και το νοτιοανατολικό άκρο 
της περιοχής της ελληνικής εντολής 
στο μικρασιατικό χώρο. Οι κάτοικοι 
της περιοχής εκείνης, μουσουλμάνοι 
στη συντριπτική τους πλειοψηφία, 
ανήκαν στη φυλή των "ζεϊμπέκηδων". 
Ήσαν γενναίοι, ριψοκίνδυνοι και ακο
λουθούσαν κατά παράδοση τη λη
στρική ζωή. Όλοι οι μεγάλοι λήσταρ
χοι της Ανατολής, οι περίφημοι Εφέ- 
δες του Αϊδινίου, οι "σιωπηλοί εκείνοι 
άνδρες", όπως ο Τσακιτζής, ο Ντουρ- 
μά Αλής, ο Ιμπραήμ Εφέ Χασάν- 
Τσαουσουλαρλής, ο Κιορ Χα σάν, ο 
Μελβούτ και άλλοι κατάγονταν από 
την περιοχή εκείνη. Εξάλλου δεν εί
χαν περάσει τριάντα χρόνια, όταν ο 
Τσακιτζής -ο γνωστός στους με
γαλύτερους από την πολύχρονη σει
ρά της "Ακρόπολης", τη μακροβιότε
ρη ίσως επιφυλλίδα του ελληνικού 
τύπου- είχε αναγκάσει τον Αβδούλ 
Χαμίτ σε συνθηκολόγηση.

Με τέτοιους λοιπόν άνδρες είχαν 
να κάνουν οι έλληνες χωροφύλακες. 
Αρχικά τα μεταβατικά αποσπάσματα 
ενισχύονταν και με στρατιώτες. Από 
τη σφαγή όμως του ελληνικού πληθυ
σμού του Αϊδινίου στις 19.6.1919, που 
συνέβη, όταν αδ ικα ιολόγητα  το 
Σύνταγμα Σχοινά εγκατέλειψε την 
πόλη, το βάρος της καταδίωξης των 
συμμοριών και των ανταρτών έπεσε 
στους ώμους της Χωροφυλακής. Το 
Σώμα συγκρότησε ισχυρά αποσπά
σματα στην περιοχή με ικανότατους 
αξιωματικούς, όπως ο Μοίραρχος 
Γεώργιος Κατσικουλάκης, οι Υπομοί
ραρχοι Στυλιανός Μπριλλάκης, Γιώρ- 
γιος Καφάσης Εμμανουήλ Επιτροπά- 
κης και Δημήτριος Λαμπαθάκης (ο ο
ποίος και έπ εσ ε ηρωικά στο 
καθήκον), ο Ανθυπομοίραρχος Ευάγ
γελος Θεοδωράτος και οι Ανθυπα- 
σπιστές Αναστάσιος Χομπίτης, Μι
χαήλ Κοκκινάκης κ.ά. Η δράση των α
ποσπασμάτων υπήρξε πράγματι η
ρωική και ο φόρος αίματος ιδιαίτερα 
μεγάλος. Τέτοιες στιγμές υψηλού αι
σθήματος ευθύνης απέναντι στην 
πατρίδα διασώζει ο αποσπασματάρ- 
χης, ανθυπασπιστής τότε και Υπο
στράτηγος αργότερα, και στενός συ
νεργάτης του Ελευθερίου Βενιζέλου 
Αναστάσιος Χομπίτης στο βιβλίο του 
"Μια ζωή στο καθήκον".

Σειρά αιματηρών συγκρούσεων με 
τους Τσέτες στις περιοχές Θείρων 
και Αϊδινίου επέτρεψε την εμπέδωση 
κλίματος κάποιας ασφάλειας στην 
περιοχή. Ομως ο κίνδυνος καιροφυ- 
λακτούσε κάθε στιγμή, Μετά το θά
νατο του Υπομοίραρχου Λαμπαθάκη 
στο Τσατάλ συγκροτήθηκαν ισχυρά 
μεταβατικά αποσπάσματα υπό τους 
Υπομοιράρχους Εμμανουήλ Επιτρο- 
πάκη και Στυλιανό Μπριλλάκη, τα ο
ποία ενισχυμένα με διμοιρίες πολυ
βόλων, άρχισαν τις εκκαθαριστικές ε 
πιχειρήσεις. Μετά από πολύνεκρες 
συγκρούσεις διαλύθηκαν όλες οι με-
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γάλες συμμορίες της Μεσογίδας ε 
κτός της τριαντακονταμελοΰς ομά
δας του γενναίου και ευφυέστατου I- 
μπραήμ ΧασανΤσαουσουλαρλή, τον 
οποίο οι Τούρκοι χωρικοί είχαν ανυ
ψώσει σε μύθο.

Οι προσπάθειες του Υπομοιράρχου 
Μπριλλάκη να συγκρουσθεί και να ε 
ξοντώσει τον Ιμπραήμ ΧασανΤσαου
σουλαρλή απέβησαν μάταιες, αφού 
ο ικανότατος εκείνος Εφές της Με- 
σογίδας απέφευγε την κατά μέτωπο 
σύγκρουση. Υπό το κλίμα αυτής της ι
σορροπίας τρόμου σημει ώθηκε στην 
περιοχή ένα είδος σιωπηλής ανα
κωχής, την οποία διέκοπταν κατά και
ρούς φόνοι φιλήσυχων Τούρκων χω
ρικών από ομοφύλους τους είτε για 
λόγους ληστείας είτε για λόγους πα
λαιών διενέξεων. Οι φόνοι εκείνοι, ό
πως ήταν φυσικό, αποδίδονταν στον 
Ιμπραήμ και ο Μπριλλάκης αναγκά
στηκε να του διαμηνύσει διαμέσου 
Τούρκου σκηνίτη πως οι πράξεις του 
ήσαν πράξεις κοινού εγκληματία και 
όχι ενός παλικαριού, όπως τον ήθελε 
ο κόσμος, και όπως ήταν πράγματι ο Ι
μπραήμ, και ταυτόχρονα  τον χα
λούσε να αναμετρηθεί μαζί του σαν 
άντρας αντί να σκοτώνει αθώους πο
λίτες. Φαίνεται πως τα λόγια του Υπο
μοιράρχου βρήκαν απήχηση στην 
ψυχή του Τούρκου αντάρτη και η συ
νέχεια ήταν πράγματι απρόσμενη.

Ας δούμε όμως πώς την περιγράφει 
ο τότε Αντισυνταγματάρχης Χωρο
φυλακής Γεώργιος Πόρταλης στο Ή- 
ρώον Χωροφυλακής” των Ιωάννου 
Φιοράκη και Εμμανουήλ Πιτυκάκη (εν 
Χανίοις Κρήτης 1927, ο. 31 - 33):

"...Οι λόγοι ούτοι του υπομοιράρχου 
Μπριλλάκη διεβιβάσθησαν αυτολεξεί 
υπό του ρηθέντος ποιμένος εις τον 
λήσταρχον Ιμπραήμ ο οποίος επί το- 
σούτον εθεώ ρησεν αυτούς προ
σβλητικούς διά την φήμην και την 
παλληκαριάν του, ώστε μετά τινας η
μέρας διεμήνυσε διά του αυτού ποι
μένος εις τον ρηθέντα Υπομοίραρ
χον ότι αυτός δεν καταδέχεται να 
διαπράττη τοιαύτα κακουργήματα ε 
ναντίον των ομοθρήσκων του, αλλά 
τα τοιαύτα διαπράττουν άλλοι τους 
οποίους αυτούς γνωρίζει και τους ο
ποίους δύναται να υπόδειξη εις τον 
εν λόγω Αξιωματικόν, εάν δεχθή να 
συναντηθώσι κατά μόνας μεθ' ενός 
μόνον διερμηνέως και περί το με

σονύκτιον μιας νυκτός, την οποίαν 
μάλιστα και είχεν ορίση εις εν ωρι- 
σμένον μέρος των εξοχών εκείνων.

Ο Υπομοίραρχος Μπριλλάκης μόλις 
έλαβε μίαν τοιαύτην απάντησιν εκ 
μέρους του Ιμπραήμ, ευρέθη εις 
δύσκολον θέσιν, αναλογιζόμενος 
τους κινδύνους εις ούς θα εξετίθετο 
ο ίδιος προσωπικώς και ο συνοδός 
αυτού διερμηνεύς χωροφύλαξ, εάν 
απεδέχετο την τοιαύτην πρόσκλησιν. 
Η σκέψις αύτη τον εβασάνισεν επί 
πολύ, αλλ' επί τέλους αναλογισθείς 
ότι δεν ήτο διόλου ανδροπρεπές να 
αποφύγη μίαν συνάντησιν, την ο

ποίαν άλλως τε αυτός ο ίδιος προε- 
κάλεσε, διεμήνυσεν εις τον Ιμπραήμ 
διά του αυτού προσώπου ότι δέχεται 
να συναντηθώσι κατά την υπ' αυτού 
υποδειχθείσαν ώραν και εις το υπ' 
αυτού ορισθέν μέρος. Οντως δε κα
τά την εσπέραν εκείνην παραλαβών 
μεθ' εαυτού ένα χωροφύλακα εκ Μα
γνησίας γνωρίζοντα καλώς την τουρ
κικήν, μετέβη περί το μεσονύκτιον εις 
το συμπεφωνημένον σημείον και α
φού διά συριγμάτων αντήλλαξε μετά 
του Ιμπραήμ τα προσυμπεφωνημένα 
συνθήματα, συνηντήθη μετ' αυτού, 
συνοδευομένου υπό τριών παλληκα- 
ριών του, αφού προηγουμένως 
ελήφθηοαν εκατέρωθεν αι αναγκαίαι 
προφυλάξεις και αντηλλάγησαν όρ
κοι και διαβεβαιώσεις ότι ως καλά 
παλληκάρια και τίμιοι άνδρες δεν θα 
επιβουλευθούν την ζωήναλλήλων.

Μ ετά την αποκατάστασιν εμπι
στοσύνης ο Ιμπραήμ έλαβε πρώτος 
τον λόγον και είπεν εις τον Υπομοί
ραρχον ότι τον ελύπησε πολύ η εις 
αυτόν αποδιδομένη μομφή της δο
λοφονίας ομοφύλων του επί σκοπώ 
ληστείας ή άλλου ποταπού πάθους 
και ότι αυτός είναι εντελώ ς ξένος 
προς τας τοιούτου είδους δολοφο

νίας και ότι βδελύσσετα ι και απο- 
στρέφεται αυτός, θα ανελάμβανε δε, 
εάν τα Ελληνικά αποσπάσματα ανέ- 
στελλον επί τινάς ημέρας την κατα- 
δίωξίν του, να προβή εις ερεύνας 
προς ανακάλυψιν των δραστών των 
τοιούτων δολοφονιώ ν και την διά θα
νάτου τιμωρίαν αυτών. Ο Υπομοίραρ
χος Μπριλλάκης πεισθείς περί της ει
λικρίνειας του Ιμπραήμ, διεβεβαίω- 
σεν αυτόν ότι θα αναστείλη επί τινάς 
ημέρας την κατ' αυτού καταδίωξιν και 
ότι, εάν πράγματι κατωρθούτο ή ανα- 
κάλυψις και τιμωρία των δολοφόνων, 
θα ενήργει παρά τη Ελληνική Κυβερ
νήσει να τω δοθή αμνηστεία.

Μετά την ανωτέρω συμφωνίαν, και 
αφού ο Ιμπραήμ διά συνθημάτων και 
άλλων συριγμάτων διέταξε τα περι- 
κυκλούντα το μ έρ ος  της συνα- 
ντήσεως καραούλια του, να αποσυρ- 
θώσι, απεχωρίσθησαν οι δύο αντίπα
λοι ως δύο καλοί φίλοι, μετά παρέ- 
λευσιν δε οκτώ περίπου ημερ ών ο Υ
πομοίραρχος Μπριλλάκης εδέχετο 
εις το εν Θείρα γραφείον του την επί- 
σκεψίν μιας θείας του Ιμπραήμ, η ο
ποία τω εκόμιζεν εκ μέρους του ανε
ψιού της εντός ενός ντορβά μίαν αν- 
θρωπίνην κεφαλήν, η οποία εξετα 
σθείσα υπό ενός αράπη, άλλοτε λη
σταντάρτου α μνηστευθέντος τη με
σολαβήσει του ρηθέντος Υπομοι
ράρχου, ανεγνωρίσθη ότι ανήκεν εις 
ένα μονόφθαλμον ληστήν της περι
φέρειας εκείνης, διάσημον διά τα κα- 
κουργήματά του.

Μετά πέντε ημέρας ελάμβανεν ο 
εν λόγω Υπομοίραρχος διά μέσου 
της αυτής γρα ίας και ε τέρ α ν  κε
φαλήν ετέρου τούρκου ληστού, θα ε- 
λάμβανε δε και άλλας ακόμη, εάν 
δεν επήρχετο ο τρομερός και φρικα
λέος κυκλών της μικρασιατικής κατα
στροφής, ο οποίος μας εξηνάγκασε 
να εγκαταλείψωμεν τοσούτον επαι- 
σχύντως την ωραίαν Ιωνίαν και μετ' 
αυτής την αιματοβαμμένην Μεσογί- 
δα, η οποία περικλείει εις τα σπλάχνα 
της τα οστά πολλών συναδέλφων και 
συναγωνιστών μας". Π

*  Οι Αξιωματικοί αυτοί έπεσαν θύμα
τα της τουρκικής θηριωδίας, απαγχο- 
νισθέντες στην αποχώριση του 1922.

Επιμέλεια:
Υπαστ/μος Α' Κων/τίνος Δανούσης
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0 0  k. Φραγκάκης Κωνσταντίνοs κάτοικος Διονύσου, ευχαρι
στεί θερμά και συγχαίρει τον Αρχιφύλακα Δανδουλάκη Ευάγ
γελο του Τμήματος Τροχαίας Κηφισιάς, για την πολύτιμη 
βοήθεια που του πρόσφερε σε τροχαίο ατύχημα που tou συ
νέβη πρόσφατα. Συγκεκριμένα ο κ. Δανδουλάκης, ενήργησε 
έγκαιρα, πρόθυμα και αποτελεσματικά και αφού σταμάτησε 
προσφέροντάς του ns πρώτες βοήθειες σε επικίνδυνη αι
μορραγία, στη συνέχεια τον μετέφερε σε κοντινό Νοσοκο
μείο.

Ε Ι ο  κ. Νικόλαος Βλάχος κάτοικος Αθηνών, ευχαριστεί θερμά 
τον Αστυφύλακα Αργύριο Δημακόπουλο που υπηρετεί στο 
Αίγιο για την ηρωική του πράξη να σώσει την υπερήλικα μη
τέρα του μέσα από το μισογκρεμισμένο σπίτι της στο Αίγιο 
όπου είχε παγιδευτεί μετά από πτώση της. Ο κ. Δημακόπου- 
λος, βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή, μπήκε μέσα 
στο σπίτι, άρπαξε την ηλικιωμένη γυναίκα στα χέρια του και 
χωρίς καθυστέρηση την έβγαλε έξω από το παράθυρο αφού 
προηγουμένως έσπασε τα τζάμια για να διευκολυνθεί.

Κ Ι  Ο Διευθυντής κ. Παρασκευόπουλος και το εκπαιδευτικό προ
σωπικό του Δημοτικού Σχολείου Ιου, εκφράζουν ns ευχαρι
στίες τους στο Διευθυντή και όλο το προσωπικό της Αστυνο
μικής Διεύθυνσης Κυκλάδων, για τη βοήθεια που πρόσφεραν 
καθ'όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 1995-1996, με την 
επίβλεψη και προστασία των μαθητών σε κεντρικό δρόμο 
κοντά στο σχολείο.

Κ Ι  Το μέλθ5 της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε. κ. Σπύρος Χαλ
βατζής, σε ευχαριστήρια επιστολή του προς τον Υπουργό Δη
μόσιας Τάξης κ. κώστα Γείτονα αναφέρει: "Με την παρούσα 
θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την καλή συνεργασία 
μας με ns υπηρεσίες του Υπουργείου σας κατά τη διάρκεια 
του 15ου Συνεδρίου μας και τη φ ιλοξενία πολυάριθμων α
ντιπροσωπειών από 65 κόμματα από όλες ns Ηπείρους.”

0 0  κ. Χατζηδημητριάδης Ανέστης, Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, αισθάνε
ται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Ανθυπαστυνόμο Ιωάννη 
Τοπαλίδη και τον Αστυφύλακα Ξενίδη Ηρακλή του Αστυνομι
κού Τμήματος Χαλκιδόνας Θεσσαλονίκης, για τη σύλληψη ε
νός εκ των τριών δραστών, τη στιγμή που προσπαθούσαν να 
κλέψουν τα αλουμινένια τελάρα των παραθύρων του εργο
στασίου, το οποίο βρίσκεται σε αδράνεια από το 1987. Ο Α
στυφύλακας Ηρακλής Ξενίδης, κυριολεκτικά με κίνδυνο της

ζωής του συνεπλάκη με τον έναν από τους τρεις αθίγγανους 
κακοποιούς, ο οποίος και τον τραυμάτισε στη δεξιά παλάμη 
με σιδερένιο λοστό και με κλωτσιές. Με τη βοήθεια όμως του 
Ανθυπαστυνόμου που ήταν άοπλος και με πρόβλημα στο πό
δι του, τον αφόπλισαν και τον συνέλαβαν.

Ε ΙΟ  Πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Γιαν
νιτσών κ. Νίκος Πασχαλίδης και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, 
μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κυκλοφοριακής α
γωγής στα σχολεία της εκπαιδευτικής περιφέρειάς τους από 
το Τμήμα Τροχαίας Γιαννιτσών, ευχαριστούν θερμά και συγ
χαίρουν γι'αυτήν την πρωτοβουλία. Ιδιαίτερα συγχαίρουν το 
Διοικητή και Υποδιοικητή του Τμήματος Τροχαίας Γιαννιτσών 
Αστυνόμο Α' Πασχαλίδη Περικλή και Υπαστυνόμο Α' Παπα
χρήστου Δημήτριο αντιστοίχους, που με ζήλο, υπευθυνότητα 
και πολύμηνη προσπάθεια, επισκέφθηκαν όλα τα σχολεία 
της περιφέρειας και ενημέρωσαν τους μαθητές πάνω σε θέ
ματα κυκλοφοριακής συμπεριφοράς.

Ε  Η οικογένεια του κ. Λάζαρου χαζάν που διαμένει στην Αθήνα, 
ευχαριστούν θερμά το πλήρωμα του Α 3-5 περιπολικού της 
Αμεσης Δράσης Αρχιφύλακα Αθανάσιο Χριστουλάκη και Α
στυφύλακα Ανδρέα Τσίγκα που με μεγάλο ενδιαφέρον και 
ανθρωπιά βοήθησαν το τραυματισμένο μικρό τους παιδί, με- 
ταφέροντάς το στο ΚΑΤ.

Ε  Ο Πρόεδρος της Ενωσης Αστυνομικών Λάρισας κ. Σωτήρης 
Μουντζούρης, μας έστειλε την παρακάτω ευχαριστήρια επι- 
στολή-ψήφισμα, την οποία και δημοσιεύουμε ολόκληρη: "Η 
Ενωση Αστυνομικών Λάρισας, σε έκτακτη συνεδρίαση του 
Διοικητικού της Συμβουλίου, ύστερα από την είδηση της σύλ
ληψης των καταδιωκομένων επικίνδυνων κακοποιών Κων
σταντίνου Σαμαρά και Κωνσταντίνου Καραθανάση, ως και ε
νός σύνεργού rous αλβανού λαθρομετανάστη, στον Τύρναβο 
της 18-5-1996 αποφασίζει ομόφωνα: 1. Να εκφράσει δημό
σια και δια του τύπου την πλήρη ευαρέσκεια της στους αστυ
νομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου Αρχιφύλακα 
Π.Σ. Χρήστο Κωστάκη και Αστυφύλακα Θωμά Κουλακιώΐή και 
της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λάρισας Αρχιφύλακα Π.Σ. 
Γεώργιο Κουλόισιο και Αρχιφύλακες Μ.Π.Σ. Γεώργιο Νικολό- 
πουλο και Γεώργιο Λίταινα, οι οποίοι εκτελώντas το καθήκον 
rous και με κίνδυνο της ζωής τους, προασπίζοντας ns αρχές 
του Δικαίου, της ευνομίας, της ευταξίας και της περιουσίας 
των πολιτών, πέτυχαν τη σύλληψη των ανωτέρω κακο- 
ποιών-δραπετών των φυλακών Πάτρας και Λάρισας αντί
στοιχα, θέτοντας τέρμα στην κακοποιό δράση rous, εξυψώ
νοντας το κύρος της Αστυνομίας και παγιώνοντας το αίσθημα 
ασφαλείας των πολιτών. 2. Να απονείμει στους εν λόγω α
στυνομικούς, σε πανηγυρική τιμητική εκδήλωση χρηματικό 
έπαινο και τιμητική πλακέτα. 3. Να εκφράσει την ευαρέσκεια 
και τα συγχαρητήριά της και στους Ανθυπαστυνόμο Μητρό- 
πουλο Νικόλαο του R/T ΐοο  κέντρου της Α,Δ,Λάρισας και Αρ
χιφύλακα Κίτσιο Κωνσταντίνο του Α,τ.τυρνάβου, οι οποίοι 
συνέδραμαν rous παραπάνω συναδέλφους rous, κατά τον 
χρόνο της υπηρεσίας rous συντελέσαντες έτσι και αυτοί στην 
επιτυχή έκβαση της υπόθεσης. 4. Να δημοσιευθεί το παρόν 
ψήφισμα στον τοπικό τύπο και να αποσταλεί σ'όλα τα προϊ
στάμενα ιεραρχικά κλιμάκια του Σώματος της Ελληνικής Α
στυνομίας". Τέλος, η Ενωση Αστυνομικών Λάρισας εκφράζει 
τα συγχαρητήρια της σ'όλους rous λοιπούς υπηρεσιακούς πα
ράγοντες για την συνδρομή rous στην όλη υπόθεση καθ' 
οιονδήποτε τρόπο. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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^  Χαρίλαο Παπαντώνη, Αρχιφύλακα: Λάβαμε την ποιητική oas 
συλλογή με τον τίτλο "Ελλάδα αστείρευτη πηγή". Εχουμε να 
προσδέσουμε ότι εφ ' όσον δουλεύετε rov παραδοσιακό στί
χο, πρέπει να τηρείτε ομοιοκαταληξία και ρυδμό. Επίσης να 
τονίσετε περισσότερο την υπονοητική έκφραση (υπαινιγμός 
αλληγορία) και να αποφεύγετε την χρήση κοινότυπων λέ
ξεων, προκειμένου να καταστήσετε τον αναγνώστη συγκι
νησιακά μέτοχο των νοημάτων και μηνυμάτων oas. Διαλέ
γουμε και δημοσιεύουμε το παρακάτω ποίημά σας το οποίο 
δεωρούμε ότι βρίσκεται μέσα στο πνεύμα των ημερών.

Η ρίζα του Ολυμπισμού 
Αυτή η ρ ίζα είναι εδώ, 
στον χώρο τον ελληνικό.
Μιλώ για τον Ολυμπισμό, 
που εγεννήδηκε εδώ!
Είναι λέξη δοξασμένη, 
σε όλου$ rous λαού$ πηγαίνει, 
είναι ιδέα ελληνική, 
γ ι' αυτό έχει και ψυχή!
Την δοξάζουν οι Θεοί, 
γ ι' αυτό τρέχουνε πολλοί.
Τα Ολύμπια να δούνε, 
και στα κράτη rous να πούνε!
Μείναμε όλοι μαγεμένοι, 
γ ι' αυτό η φλόγα rous πηγαίνει, 
σαν το φωτεινό αστέρι, 
στου πλανήτη όλα τα μέρη!
Ολοι οι λαοί υμνολογούνε, 
και τον Ολυμπισμό ποδούνε, 
να δούνε αυτή την ομορφιά του, 
με τα νιάτα τα μικρά του!

^ Π ή ρ α μ ε  τα ποιήματα του ΐδχρονου Παναγιώτη, γιού του Αν- 
δ/μου Θεολόγου Μυρμιγγίδη της Tpoxafas Πειραιά και της 
Π.Υ. Κυριακή$ Νιαρχάκου τη ΔιεύδυνσηΣ Αστυνομία$ Πειραιά. 
Διακρίνονται από ευαισδησία, λυρισμό και ρομαντισμό χω- 
ρίς να λείπ ει και η επικριτική δριμύτητα σε ορισμένα δέματα. 
Σε πρόσφατο πανελλήνιο διαγωνισμό ποίησης που διοργά- 
νωσε η χορωδία ορχήστρα$ νέων υπό την αιγίδα του Υπουρ
γείου Πολιτισμού, απέσπασε το Α' Βραβείο με το παρακάτω 
ποίημα:

Δημιουργία
Μια μούσα, μια σκέψη.
Evas κόσμος μια γραφή.
Μια ιδέα, tvas τίτλος.
Evas ποιητής ένα μέλλον.
Ενα ποίημα, 0vas rp0nos ζωής

^  Λάβαμε το τρίμηνο μορφωτικό λογοτεχνικό περιοδικό "ΤΟ 
ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ" το οποίο εκδίδεται στην Θεσσαλονί
κη από τον λογοτέχνη Αντώνη Συμιγδαλά. Περιλαμβάνει μι
κρά διηγήματα και χρονογραφήματα νέων λογοτεχνών (Κου- 
λευτιανός Σκιτζής Εύη Παπαδήμα κ.α.) και ποιήματα του Xros 
και του Σήμερα (Βαρβιτσιώτης Βερβέρης Κεφαλά, Κομιανού 
- Αλαμάνου, Θεωνά, Ζωγράφου, Βακάληί κ.α.). Επίση$ κάνει 
αναφορές στην εν γένει πνευματική κίνηση τη5 Βόρειος Ελ
λάδας

^  Υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Φ ίλων Γραμμάτων και Τε
χνών njs Καβάλας πραγματοποιήδηκε στην πόλη την 10,11, 
12 Μαίου 1996 η δεύτερη συνάντηση μεσογειακήί ποίησης 
Με μέριμνα τη$ Προέδρου του Συνδέσμου Kas Σοcpias Μορ- 
φάκη - Βασιλειάδου, λάβαμε τα πρακτικά τη$ πνευματικά ε-

πιτυχημένη$ αυτή5 συνάντηση$ στην οποία παρευρέδηκαν 
Ελληνε$ ποιητέ5 6ncus ο Tiros Πατρίκιος ο Εκτωρ Κακναβά- 
τος ο θανάσηϊ Τζούλης η Αδηνά Παπαδάκη, ο HcupYos Βέλ- 
τσος ο Γιάννη5 Υφαντής η Βικτωρία Θεοδώρου καδώ5 και 
Καβαλιώτεί ποιητές Μίλησαν οι καδηγητέ5 Πανεπιστημίου 
Γιώργο5 Χουρμουζιάδη5, Φ. Γκικόπουλος Βασ. Χρηστίδης Ε- 
ρατοσδένη$ Καψωμένο$ K0vovras αναφορά σε δέματα σχε- 
τιζόμενα με την ποιητική δημιουργία ais ευρύτερη5 περιοχή5 
τη$ Μεσογείου. Από ποιητέ5 χωρών τη$ Μεσογείου, μνημο
νεύουμε την παρουσία των: HASSAN TELEB από την Αίγυπτο, 
ASSAAD AL ASSAAD και MAHMOUT DARWISH από Παλαιστίνη, 
MOHAMED ALAOUI ABDALAOKI από Μαρόκο, MONCEF 
CHASEM από Τυνησία, CHANTAL DAJOU και JEAN CLAUDE VIL
LAIN από Γαλλία, Λεύκιον Ζαφειρίου από Κύπρο, CHEVAT 
CHAPAN από Τουρκία κ.α. Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία 
του ακάματου ιστορικού Κωστή Μοσκώφ, μορφωτικού ακο- 
λούδου τη$ Ελλ. Πρεσβεία$ του Καϊρου και ov0s εκ των με- 
γαλυτέρω ν εν ζωή ποιητών του Αραβικού κόσμου, του 
Σύριου SAADI YOU SEF Ιρακινή5 καταγωγής του οποίου ένα 
πραγματικά εξαίσιο ποίημα αφιερωμένο στον Καβάφη, σε 
μετάφραση Afvas Χαραλαμπίδου, παραδέτουμε πιο κάτω. Το 
Περιοδικό μας συγχαίρει τον Σύνδεσμο καβάλα$ για την 
πνευματική του πρωτοβουλία η οποία συμβάλει τα μέγιστα 
στην προώδηση πολιτιστικών δεμάτων όχι μόνο στη χώρα 
μα$ αλλά και στην ευρύτερη περιοχή τη5 Μεσογείου που τό
σο πολύ έχει ανάγκη από napdpoics προσπάδειcs ανδρώ- 
πινη$ πνευματική$ αναζήτηση5.

Το σπίτι του Καβάφη
066s Λειψού, αριδμό5 6.
Η Αλεξάνδρειά σου ήταν θάλασσα;
Ή μήπω5 εκείνη η στροφή 
όπου ο δρόμο5 στενεύει.
Και το cpcus ξεχύνεται σαν τα σαλιγγάρια
που θέλουν να δραπετεύσουν;
locus η Αλεξάνδρειά σου ήταν η πόρτα.
Η πόρτα εκείνη που δε βλέπω.
locus ήταν οι ψίδυροι που μπερδεύτηκαν.
Στα χείλη.
Και δεν άφησαν τίποτα ν' ακουστεί, 
locus ήταν το βάζο με τα λουλούδια.
Ή  το μπαλκόνι του παλατιού, 
όπου ο ©o0s πρόδιδε τον Αντώνιο.

066s Λειψού, αριδμό$ 6.
Από πού ήρδαν οι Ελληνε$ τη5 v0xras;
Από πού ήρδε το κρασί;
Από πού ήρδε αυτό το τραγούδι που παραπαίει;
Αυτό το σπασμένο μπουζούκι;
Αυτή η μελωδία που δα μείνει για πάντα ίδια;
Αυτή η μελωδία, που στο απόγειο του αναστεναγμού, 
ειν' ένα Α κεφαλαίο;

0δό5 Λειψού, αριδμ05 6.
Το μπαλκόνι σκοτείνιασε.
Το δωμάτιο αποτραβήχτηκε 
μέσα στον καθρέφτη τη$ vrouA0nas.
Το πουκάμισο πετάει npos τη θάλασσα. 
κι η θάλασσα είναι απούσα.

Αν είσαι ο Αντώνιος περίμενε.
locus μεσ' απ' rous καδρέφτες σε φωνάξει ένα$ Θεός

Επιμέλεια: Αστυνόμο$ Α' Β α σ ίλ ες  Τσαγκάρη5
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Θέματα Μισθοδοσίας

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αστυνομικοί Υποδκυθυντές
τυχαίνουν οικονομικής προαγωγής Αστυνομικού Διευθυντή στα:
1) 20 έτη αξιωματικού.
2) 4 έτη στό βαθμό Ιάρθρο 1 παρ.ΐδ Ν.988 από 1-10-1979).

Αστυνόμοι Α '
α. τυχαίνουν οικονομικής προαγωγής Αστυν. Υποδιευθυντή στα:
1) 16 έτη Αξιωματικού.
214 έτη στό βαθμό (άρθρο 1 παρ.1 γ Ν.988 από 1-10-1979).
3)29 έτη πραγματικής υπηρεσίας (άρθρο 48 παρ.1 Ν.1481 από 8- 

2-1985 και άρθρο 1 παρ.1 β-γ Ν.988 από 1-10-1979.
β. τυχαίνουν οικονομικής προαγωγής Αστυνομικού Διευθυντή α

ποστρατευόμενοι λόγω ορίου ηλικίας ή τριακονταηενταετίας και ε 
φόσον λαμβάνουν αποδοχές Υηοδ/ντού, προαγόμενοι ένα μήνα 
πρό της αποστρατείας τους (άρθρο 3 παρ. 1 Ν.2265 από 5-12-94).

Αστυνόμοι Β'
α. τυχαίνουν οικονομικής προαγωγής Αστυνόμου Α'-στα^-
1) 12 έτη αξιωματικού.
2 ) 5 έτη στό βαθμό (άρθρο 1 παρ.1 Β Ν.988 από 1-10-1979).
3 ) 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας.
4) 16 έτη ανθυπαστυνόμου (σύν χρόνος πέραν 9ετίας) *
β. τυχαίνουν οικονομικής προαγωγής Αστυν. Υποδιευθυντή στα 29 

έτη πραγματικής υπηρεσίας (άρθρο 48 παρ.1 Ν.1481 από 8-2-1985 
και άρθρο 1 παρ.1 β-γ Ν.988 από 1-10-1979).

Υπαστυνόμοι Α'
α. τυχαίνουν οικονομικής προαγωγής Αστυνόμου Β' cfra:
1) 7 έτη αξιωματικού.
2) 4 έτη στο βαθμό (άρθρο 1 παρ.1 α Ν.988 από 1-10-1979).
3) 11 έτη Ανθυπαστυνόμου (συν χρόνος πέραν 9ετίας) *.
4120 έτη Αρχ/κα - Ανθ/μου.
5)23 έτη Αστ/κα-Ανθ/μου (άρθρο 2 παρ.1 γ Ν.988 από 1-10-1979). 
β. τυχαίνουν οικονομικής προαγωγής Αστυνόμου Α' στα:
1) 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας.
2) 16 έτη Ανθυπαστυνόμου @ (συν χρόνος πέραν 9ετίας).
γ. τυχαίνουν οικονομικής προαγωγής Αστυνομικού Υποδ/ντή στα 

29 έτη πραγματικής υπηρεσίας Ιάρθρο 48 παρ.1 Ν.1481 από 8-2- 
1985 και άρθρο 1 παρ.1 β,Ι γ Ν.988 από 1-10-1979).

Υπαστυνόμοι Β'
α. τυχαίνουν οικονομικής προαγωγής Υπαστυνόμου Α' στα:
1) 7 έτη Ανθυπαστυνόμου (συν χρόνος πέραν 9ετίας) *.
2) 16 έτη Αρχ/κα - Ανθ/μου @
3119 έτη Αστ/κα - Ανθ/μου (άρθρο 2 παρ.1 Β Ν. 988/1-10-1979) @ 
β. τυχαίνουν οικονομικής προαγωγής Αστυνόμου Β' στα:
1) 11 έτη Ανθυπαστυνόμου (συν χρόνος πέραν 9ετίας) *.
2) 20 έτη Αρχ/κα - Ανθ/μου @
3) 23 έτη Αστ/κα - Ανθ/μου (άρθρο 2 παρ.1 γ Ν.988/1 -10-1979) @ 
γ. τυχαίνουν οικονομικής προαγωγής Αστυνόμου Α' στα:
1) 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας.
2) 16 έτη Ανθυπαστυνόμου (συν χρόνος πέραν 9ετίας) *.
δ. τυχαίνουν οικονομικής προαγωγής Αστυν. Υποδιευθυντή στα 29 

έτη πραγματικής υπηρεσίας (άρθρο 48 παρ.1 Ν.1481 από 8-2-1985 
και άρθρο 1 παρ.1 β,Ι γ Ν.988 από 1-10-1979).

Ανθυπαστυνόμοι
α. τυχαίνουν οικονομικής προαγωγής Υπαστυνόμου Β' στα:
1) 4 έτη Ανθυπαστυνόμου (συν χρόνος πέραν 9ετίας) *.
2) 13 έτη Αρχ/κα - Ανθ/μου.
3) 16 έτη Αστ/κα - Ανθ/μου (άρθρο 2 παρ.1 α Ν.988 από 1 -ΙΟ

Ι 979).
β. τυχαίνουν οικονομικής προαγωγής Υπαστυνόμου Α' στα:
1) 7 έτη Ανθυπαστυνόμου (συν χρόνος πέραν 9ετίας) *.
2) 16 έτη Αρχ/κα - Ανθ/μου.
3) 19 έτη Αστ/κα - Ανθ/μου (άρθρο 2 παρ.1 Β Ν.988 από 1 -ΙΟ

Ι 979).
γ. τυχαίνουν οικονομικής προαγωγής Αστυνόμου Β' στα:
1 ) 11 έτη Ανθυπαστυνόμου (συν χρόνος πέραν 9ετίας) *.
2) 20 έτη Αρχ/κα - Ανθ/μου.
3) 23 έτη Αστ/κα-Ανθ/μου (άρθρο 2 παρ.1 γ Ν.988 από 1-10-1979). 
δ. τυχαίνουν οικονομικής προαγωγής Αστυνόμου Α' στα:
1) 16 έτη Ανθυπαστυνόμου (συν χρόνος πέραν 9ετίας) *.
2) 28 έτη, πραγματικός ιιπηρεσίας (άρθρο 2 παρ.1 β,Ι γ Ν.988 από 

1-10-1979 και άρθρο 48 παρ. 2 Ν.1481 από 8-2-1985).

Αρχκρύλακες
α. τυχαίνουν οικονομικής προαγωγής Ανθυπαστυνόμου στα 6 έτη 

Αρχιφύλακα (άρθρο 1 παρ.4 Ν.1135 από 1-1-1981 και άρθρο 48 
παρ.7δ από 5-2-19851.

β. τυχαίνουν οικονομικής προαγωγής 1/2 Υπαστυνόμου Β' στα 12 
έτη πραγματικής υπηρεσίας

γ. τυχαίνουν οικονομικής προαγωγής Υπαστυνόμου Β' στα 16 έτη 
πραγματικής υπηρεδΤας.

δ. τυχαίνουν οικονομικής προαγωγής Υπαστυνόμου Α' στα:
1) 20 έτη πραγματικής υπηρεσίας (άρθρο 1 παρ.4 Ν.1135 από 1 -1 - 

1981).
2) 26 έτη πραγματικής υπηρεσίας (άρθρο 48 παρ.7β Ν.1481 από 5- 

2-1985).
δ. τυχαίνουν οικονομικής προαγωγής Αστυνόμου Β' στα 28 έτη 

πραγματικής υπηρεσίας (άρθρο 48 παρ.7β Ν.1481 από 5-2-1985).
Ισχύουν επίσης όλες οι διατάξεις περί μισθολογικών προαγωγών 

αστυφυλάκων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
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Θέματα Μισθοδοσίας

Αστυφύλακες
α. τυγχάνουν οικονομικής προαγωγής Επιλοχια στα 3 έτη πραγμα

τικής υπηρεσίας.
β. τυγχάνουν οικονομικής προαγωγής Αρχιφύλακα στα 10 έτη 

πραγματικής υπηρεσίας.
γ. τυγχάνουν οινομικής προαγωγής Ανθυπαστυνόμου στα 16 έτη 

πραγματικής υπηρεσίας.
δ. τυγχάνουν οικονομικής προαγωγής 1 /2 Υπαστυνόμου Β' στα 22 

έτη πραγματικής υπηρεσίας.
ε. τυγχάνουν οικονομικής προαγωγής Υπαστυνόμου Β' στα 24 έτη 

πραγματικής υπηρεσίας.
στ. τυγχάνουν οικονομικής προαγωγής 1/2 Υπαστυνόμου Α' στα 

26 έτη πραγματικής υπηρεσίας, 
ζ. τυγχάνουν οικονομικής προαγωγής Υπαστυνόμου Α' στα:
1.28 έτη πραγματικής υπηρεσίας (άρθρο 1 παρ.1 Ν.1135/1-1-81). 
2.25 έτη πραγματικής υπηρεσίας (άρθρο 1 παρ.6 Ν. 1135 από 1 - 

1-1981).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας νοείται ο χρόνος υπηρε
σίας από ημερομηνία κατάταξης μέχρι σήμερα.

2. Στους βαθμούς από Αρχιφύλακα και κάτω ηροκειμένου να πά
ρουν μισθολογική προαγωγή, υπολογίζεται σαν χρόνος πραγμα
τικής υπηρεσίας και ο χρόνος προϋπηρεσίας στο Στρατό, Ναυτικό, 
Αεροπορία, Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα.

3. Στους βαθμούς από Ανθυπαστυνόμο καί άνω, όπου υπολογίζε
ται για λήψη μισθολογικής προαγωγής χρόνος πραγματικής υπηρε
σίας ή χρόνος πέραν 9ετίας αφαιρείται ο χρόνος τής Σχολής Υπα- 
ξιωματικών, εάν όμως έχει χρόνο Σχολής Αστυφυλάκων αφαιρεί- 
ται αυτός ο χρόνος και όχι ο της Σχολή Υηαξιωματικών.

4. Στους βαθμούς από Αρχιφύλακα Ν.772/78 και κάτω αφαιρείται 
ο χρόνος της Σχολής Αστυφυλάκων.

5. Οι Ανθ/μοι όταν προσμετρούν χρόνο πέραν 9ετίας για να πά
ρουν μισθολογική προαγωγή Υπαστ/μου Α' ή Β' και Αστ/μου Β' πρέ
πει να έχουν τουλάχιστον 3 μήνες υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό.

6. Επί επιλογής μισθολογικής προαγωγής με διατάξεις κατωτέρου 
βαθμού ευνόητο είναι ότι σαν χρόνος υπηρεσίας και αφαιρούμενος 
χρόνος υπολογίζονται αυτοί που αφορούν τη διάταξη κατωτέρου 
βαθμού.

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α  Α Π Ο Δ Ο Χ Ω Ν

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
© : ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ (άρθρ.3 παρ 2 

Ν.1135/1-1-81)
& : ΕΠΙ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ
•: Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΝ 9ΕΤΙΑΣ προβλέπεται στα: α) άρθρο 2 παρ.5 

Ν.988 από 1-10-1979, β) άρθρο 3 παρ.1 Ν.1135 από 1-1-1981 και γ) 
άρθρο48 παρ.3 Ν.1481 από8-2-1985.

? : ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ παραγωγικής σχολής ή επ' ανδραγαθία ή ειδι
κών υπηρεσιών.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
1. Στην πρώτη γραμμή εμφανίζονται τα στοιχεία του μισθοδο

τούμενου. Εφόσον κάποιος δικαιούται αποδοχές ανώτερου βαθμού 
από τον κατεχόμενο, εμφανίζεται η μισθολογική προαγωγή του 
στη στήλη "Λαμβανόμενες Αποδοχές".

2. Στη δεύτερη γραμμή εμφανίζονται τα επιδόματα, καθώς και το 
σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών. Στη στήλη "Τροφ. Εντροφ. - 
Καθαριότητας" εμφανίζεται το επίδομα ετοιμότητας. Στους Δόκι
μους Αστυφύλακες τα επιδόματα τροφοδοσίας, ενίσχυσης τρο
φοδοσ ίας και ε το ιμ ό τη τα ς  εμ φ α ν ίζοντα ι αθροιστικά, ήτοι: 
17.050+150+4.000=21.200.

3. Στις επόμενες τρεις γραμμές εμφανίζονται οι κρατήσεις υπέρ 
των Ταμείων, ο φόρος, τα δάνεια κ.λπ. Στη στήλη "Συνδρομές σε 
περιοδικά κ,λπ." εμφανίζονται αθροιστικά οι διάφορες συνδρομές. 
Στην περίπτωση του σημειώματος που δημοσιεύεται οι 3.500 
δραχμές αφορούν: α. 2.000 δραχμές συνδρομή στην Π.ΟΑ.Σ.Υ. και 
β. 1.500 δραχμές συνδρομή στο περιοδικό Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι.

4. Στο πλαίσιο πριν από το πληρωτέο ποσό εμφανίζονται μηνύμα
τα που αφορούν το συγκεκριμένο άτομο, ενώ τα μηνύματα που εμ
φανίζονται στην τελευταί γραμμή του σημειώματος (εκτός πλαι
σίου) αφορούν το σύνολο των μισθοδοτούμενων.

5. Στην πρώτη σειρά εμφανίζονται οι τακτικές αποδοχές και 
κρατήσεις. Στο σημείωμα αποδοχών μηνός Ιουλίου εμφανίζεται 
στη δεύτερη σειρά το επίδομα αδείας. Εφόσον υπάρχουν και ανα
δρομικά ποσά, εμφανίζονται αθροιστικά με το επίδομα αδείας.

6. Λ επ το μ έρ ε ιε ς  που αφορούν το ύψ ος των αποδοχών,
κρατήσεων καθώς και τις δικαιούμενες μισθολογικές προαγωγές, 
αναγράφονται αναλυτικά σε ξεχωριστούς πίνακες. □

Επιμέλεια: Γ ραφείο Οικον. Εφαρμογών Δ/νσης Πληροφορικής/Υ.Δ .Τ.
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Μόνιμες Στήλες

ΑΠΟ ΤΟ Α.Τ. ΠΟΡΟΥ 
ΜΕ ..ΑΓΑΠΗ

Α. Συνελήφθησαν και απεστάλη- 
σαν στον εισαγγελέα Πλημ/κών 
Πειραιά με την εις βάρος τους 
σχηματισθείσα δικογραφία οι: αΙ 
Τρασάνης Εμμανουήλ, βΙ Παύλου 
Ευάγγελος και γΙ Πάνου Κωνστα
ντίνος κατηγορούμενοι για παρα
βάσεις του νόμου περί "καταπολέ
μησης της διάδοσης των ναρκωτι
κών". Συγκεκριμένα, σε γνώση της 
ανωτέρω υπηρεσίας είχε περιέλ- 
θει πληροφορία που αφορούσε 
την καλλιέργεια δύο φυτειών χα- 
σίς από τους Παύλου και Πάνου. 
Μετά από εκτεταμένες έρευνες 
των ανδρών του Αστυνομικού 
Τμήματος εντοπίσθηκε η μία φυ
τεία η οποία τέθηκε υπό διακριτική 
παρακολούθηση με αποτέλεσμα 
τη σύλληψη του πρώτου εκ των 
κατηγορουμένων. Η φυτεία απο
τελείτο από 21 δενδρύλλια ινδικής 
καννάβεως, ήταν επιμελώς περι
φραγμένη με συρματόπλεγμα και 
διέθετε άριστο σύστημα ποτίσμα
τος. Την ίδια ημέρα και σε απόστα
ση εκατό μέτρων από τη φυτεία 
συνελήφθη ο δεύτερος των δρα
στών εντός του αυτοκινήτου του 
τρίτου κατηγορουμένου. Σε έρευ
να βρέθηκαν δύο φακελάκια με μι- 
κροποσότητα φούντας. Ο Τρασά
νης ο οποίος είχε συλληφθεί πρώ
τος υπέδειξε και το σημείο που 
βρισκόταν η δεύτερη φυτεία η ο
ποία αποτελείτο από 28 δενδρύλ
λια. Ο ίδιος ομολόγησε ότι είχαν α
ποφασίσει να προβούν στην καλ
λιέργεια δύο φυτειών χασίς ενώ οι 
Παύλου και Πόνου επέδειξαν στά
ση σκληρή και αρνητική.

Β. Η δεύτερη απανωτή επιτυχία 
των ανδρών του Αστυνομικού 
Τμήματος Πόρου αφορά παραβά

σεις των νόμων "Περί Αλλοδαπών" 
και "Περί Ναρκωτικών". Ειδικότερα, 
σε γνώση της υπηρεσίας περιήλ
θαν πληροφορίες σχετικό με κά
ποιον "Γιώργαρο", κάτοικο Καλ
λονής Τροιζηνίας ο οποίος με τη 
βοήθεια δύο Αλβανών καλλιερ
γούσε δενδρύλλια ινδικής κάννα
βης. Υστερα από τις σχετικές έ 
ρευνες διαπιστώθηκε ότι το ψευ
δώνυμο "Γιώργαρος" ανήκει στον 
κατηγορούμενο Λιώση Γεώργιο. 
Στη συνέχεια των ερευνών εντοπί
σθηκε ο Αλβανός Tahiraj Λαέρτ, ο 
οποίος εξεταζόμενος κατέθεσε 
ότι σε κτήμα του Λιώση που βρί
σκετε κοντά στο χωριό Σκαπέτι 
Τροιζηνίας, δύο συμπατριώτες 
του με τον προαναφερόμενο καλ
λιεργούσαν φυτεία με δενδρύλλια 
ινδικής κάνναβης. Κατά την επακο- 
λουθήσασα έρευνα στο χώρο 
γύρω από το κτήμα εντοπίσθηκε 
φυτεία αποτελούμενη από 135 
δενδρύλλια.

ΕΝΑΣ ΑΛΒΑΝΟΣ 
ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Ανδρες του Τμήματος Δίωξης 
Ναρκωτικών Λάρισας συνέλαβαν 
ύστερα από πολυήμερη παρακο
λούθηση τον Αλβανό λαθρομετα
νάστη Ζώτο Αρη που διακινούσε 
μεγάλες ποσότητες ινδικής κάννα
βης και κατάσχεσαν 9 κιλό χασίς, 
αποξηραμένου σε φούντα τα ο
ποία βρέθηκαν στην κατοχή του. 
Την ποσότητα αυτή ο δράστης την 
εισήγαγε στη χώρα μας και την έ
κρυψε επιμελώς σε δασική πε
ριοχή της κοινότητας Κεσκίνης 
Θεσπρωτίας απ' όπου παρέλαβε 
και μετέφερε στη Μάνδρα Λάρι
σας, προκειμένου να την πωλήσει 
σε Αστυνομικό του Τμήματος Δίω
ξης Ναρκωτικών που εμφανίσθηκε

ως αγοραστής. Η επιτυχία σχολιά- 
σθηκε θετικά από την κοινή γνώμη.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΤΟΥ Α.Τ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ
Α. Συνελήφθησαν από όνδρες 

του Αστυνομικού Τμήματος Α- 
σηροβάλτας Θεσσαλονίκης κατη
γορούμενοι για παραβάσεις των 
νόμων "Περί Ναρκωτικών" και "Πε
ρί Οπλων" οι Μοριτζής Ευάγγελος 
και Βλασακίδης Τριαντόφυλλος, οι 
οποίοι απεστόλησαν μαζί με τη 
σχηματισθείσα δικογραφία στον 
εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσσαλονί
κης. Οι όνδρες της ανωτέρω Υπη
ρεσίας αξιοποιώντας σχετική πλη
ροφορία εντόπισαν επί της Ε
θνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κα
βάλας τον πρώτο αναφερόμενο ό
που εμπορευόταν και διέθετε μι- 
κροποσότητες ακατέργαστου χα
σίς σε φούντα σε χρήστες της 
ευρύτερης περιοχής Σταυρού, 
Βρασνών, Ασπροβόλτας, Κερδυ- 
λίων, Μαυροθόλασσας και τις γει
τονικές περιοχές της Καβάλας. Ο 
Μοριτζής συνελήφθη την ώρα που 
προμήθευε τον Βλασακίδη με χα
σίς. Ο Βλασακίδης συνελήφθη με
τά από σύντομη καταδίωξη και στο 
αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν ένα γραμμάριο χασίς, 
ένα μισοκαμένο τσιγαριλίκι και ένα 
πακέτο τσιγαρόχαρτα. Σε επί τό
που έρευνα που έγινε στον πρώτο 
δράστη σε σακούλα που κρατούσε 
στα χέρια του βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν 310 γραμμάρια ακατέρ
γαστου χασίς, 17 γραμμάρια σπό
ρων ινδικής κάνναβης, ένα στιλέτο 
με πτυσσόμενη λεπίδα, δύο μικρές 
ζυγαριές ακρίβειας, ένας λουλάς, 
τρία πακέτα με τσιγαρόχαρτα και 
ύστερα από σωματική έρευνα το 
ποσόν των 155.000 δραχμών 
προερχόμενο από εμπορία ναρκω
τικών ουσιών.

Β. Συνελήφθη και απεστάλη στον 
εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσσαλονί
κης ο Ιωαννίδης Γεώργιος, κατηγο
ρούμενος για Εμπορία και κατοχή 
ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, ο 
ανωτέρω κατηγορούμενος είχε 
τεθεί υπό αυστηρή παρακολούθη
ση μετά από σχετική πληροφορία 
και εντοπίσθηκε στην παραλία 
Βρασνών μαζί με την γυναίκα του 
και τα δύο ανήλικα τέκνα του. Τότε 
έγινε αντιληπτή η συναλλαγή του 
Ιωαννίδη με άγνωστο άτομο το ο
ποίο παρόλο που καταδιώχθηκε 
δεν έγινε δυνατή η σύλληψή του. 
Στη συνέχεια συνελήφθη ο Ιωαννί

δης ο οποίος βρέθηκε να κατέχει 
στο σόρτς που φορούσε τρία τσι
γαριλίκια βάρους 3,4 γραμμαρίων, 
ένα νάϋλον σακουλάκι με μικροπο- 
σότητα χασίς και το χρηματικό πο
σόν των 105.000 δραχμών καθώς 
και διάφορα ποσά σε ξένα χαρτο
νομίσματα προερχόμενα από ε 
μπορία ναρκωτικών ουσιών. Σε νο
μότυπη έρευνα που ακολούθησε 
στο σπίτι του βρέθηκε ποσότητα 
114 γραμμαρίων χασίς.

ΣΩΡΕΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ  
ΣΤΗΝ Α Α . ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Στα πλαίσια της προσπάθειας κα
τά των ναρκωτικών που ανέλαβε η 
Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλλη
νίας σε συντονισμένη επιχείρηση 
στην οποία συμμετείχαν όνδρες 
των Τμημάτων Ασφαλείας Αργο
στολιού, Ιθάκης και Σάμης εξιχνιά
σθηκαν έξι υποθέσεις χασισοκαλ- 
λιέργειας:

Α. Στο χωριό Καρδακότα Κεφαλ
ληνίας συνελήφθησαν οι: αΙ Κων- 
σταντάτος Ελευθέριος, β) Κων- 
σταντότος Σπυρίδων και γΙ Κων- 
σταντότου Ελευθερία γιατί καλ
λιεργούσαν εντός κτήματός των 
101 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης. 
Σε έρευνα που έγινε σε παρα
πλήσια αποθήκη βρέθηκαν 1.425 
γραμμάρια φούντας.

Β. Στην Ιθάκη συνελήφθησαν οι:
* Ο Κωνσταντάς Νικόλαος ο ο

ποίος κατελήφθη να καλλιεργεί σε 
γλάστρες 14 δενδρύλλια ινδικής 
κάνναβης.

* Ο Πολίτης Ιωάννης ο οποίος κα
τελήφθη να καλλιεργεί σε γλά
στρες 16 δενδρύλλια ινδικής κάν
ναβης.

* Ο Παπαδόπουλος Γεράσιμος ο 
οποίος κατελήφθη να καλλιεργεί 
σε γλάστρες 20 δενδρύλλια ιν
δικής κάνναβης.

* Ο Adnor Christian υπήκοος Γερ
μανίας ο οποίος κατελήφθη να 
καλλιεργεί σε γλάστρες 44 δεν
δρύλλια ινδικής κάνναβης.

* Ο Μογκοτζιός Παναγιώτης ο ο
ποίος κατελήφθη να καλλιεργεί 65 
δενδρύλλια ινδικής κάνναβης, σπό
ρους, ένα πιστόλι διαμετρήματος 
9 πίγτι και 33 φυσίγγια διαφόρων 
τύπων και διαμετρημάτων.

ΓΚΡΑΝ ΓΚΙΝΙΟΛ 
ΚΑΨΟΥΛΙΑ, ΔΥΝΑΜ ΙΤΕΣ, 
ΜΑΧΑΙΡΙΑ & ΝΤΟΥΦΕΚΙΑ
Συνελήφθησαν από όνδρες του 

Αστυνομικού Τμήματος Τυρνόβου 
και απεστόλησαν μαζί με την εις

Αστυνομική Επιθεώρηση - 536 - Αύγουστος 1996



Μόνιμες Στήλες

βάρος τους σχηματισθείσα δικο
γραφία στον εισαγγελέα Πλημ/ 
κών Λάρισας οι: αΙ Σαμαράς ή Ζα- 
ρανίκας Κωνσταντίνος, β) Καραθα- 
νάσης Κωνσταντίνος και γΙ ο Αλβα
νός λαθρομετανάστης Μπένι 
Μάρκο γιατί κατελήφθησαν ο μεν 
πρώτος να φέρει παράνομα ένα 
πιστόλι Bereta χωρίς αριθμό με 
γεμιστήρα που περιείχε πέντε φυ
σίγγια, μια αυτοσχέδια χειροβομ
βίδα καθώς και έντεκα ακόμα φυ
σίγγια, ο δεύτερος ένα πιστόλι 
Smith Wesson με γεμιστήρα που 
περιείχε έντεκα φυσίγγια καθώς 
και άλλα πέντε φυσίγγια. Τέλος σε 
ένα Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο που 
έφερε κλεμμένες πινακίδες κατεί
χαν από κοινού ένα αυτόματο πυ
ροβόλο όπλο τύπου ΜΡ-38 με γε
μιστήρα που περιείχε 20 φυσίγγια, 
μια νόϋλον σακούλα με 27 φυσίγ
για των 9 mm δύο νόϋλον σακουλά
κια που περιείχαν άγνωστη πλα
στική εκρηκτική ύλη, έναν πυρο
κροτητή, τέσσερα μασούρια με 
δυναμίτη και δύο καψύλια από φυ
σίγγια. Οπως προέκυψε από την 
προανάκριση κατ' ομολογία των 
κατηγορουμένων κατά το χρονικό 
διάστημα από τις αρχές Μαρτίου 
1996 διέπραξαν τα παρακάτω α
δικήματα:

Α. Την 16-5-1996 όλοι μαζί με τη 
συνδρομή και του Αλβανού λαθρο
μετανάστη Bugas ή Leshi Spiro ή 
Antonio δραπέτη των φυλακών Πά
τρας στην οδό Λαμίας - Καρπενη
σιού, φορώντας κουκούλες και ο
πλισμένοι με τα όπλα που κατα
σχέθηκαν ακινητοποίησαν αυτοκί
νητο των ΕΛ.ΤΑ και με την απειλή 
των όπλων το μετέφεραν μαζί με 
τον οδηγό σε έρημη τοποθεσία ό
που αφού έδεσαν τον οδηγό με 
χειροπέδες έψαξαν όλους τους 
ταχυδρομικούς σάκους χωρίς να 
βρουν χρήματα.

Β. Την 25-4-1996 στη Θεσσαλο
νίκη οι δύο πρώτοι επιβαίνοντες 
σε κλεμμένο αυτοκίνητο και κι
νούμενοι ύποπτα καταδιώχθηκαν 
από περιπολικό αυτοκίνητα πυρο
βόλησαν με πιστόλι και κομμένη 
καραμπίνα αντίστοιχα κατά των α
στυνομικών με αποτέλεσμα να 
τραυματίσουν τον Αστυφύλακα Α- 
σφαλτίδη Γεώργιο.

Γ. Στις αρχές Μαϊου και σε χρόνο 
που δεν εξακριβώθηκε απόλυτα ο 
Σαμαράς μαζί με τον Bugas και τον 
επίσης δραπέτη φυλακών Πάτρας 
Petrag Vageli αφήραισαν από την 
περιοχή Νίκαιας Πειραιά ένα Ι.Χ.

αυτοκίνητο. Μετά την κλοπή ο 
πρώτος επικοινώνησε τηλεφωνικό 
με τον ιδιοκτήτη και του ζήτησε το 
ποσόν των 200.000 δραχμών για 
να του επιστρέφουν το αυτοκίνη
το. Πράγματι ο ιδιοκτήτης προσκό
μισε σε ορισμένο σημείο το χρη
ματικό ποσόν και ειδοποιήθηκε να 
παραλόβει το αυτοκίνητό του στην 
Λειβαδιά.

Δ. Στις αρχές Μαϊου και σε χρό
νο που δεν εξακριβώθηκε απόλυ
τα, στη Λαμία, οι δύο πρώτοι αφαί- 
ρεσαν από κλούβα της Αστυνομίας 
που ήταν σταθμευμένη σε ιδιωτικό 
συνεργείο για επισκευή, μια συ
σκευή ασυρμάτου επικοινωνίας και 
ένα ζευγάρι χειροπέδες.

Ε. Τον Μάρτιο ο τέταρτος και ο 
πέμπτος αφαίρεσαν απ' την πε
ριοχή Χολαργού Ι.Χ. επιβατηγό αυ
τοκίνητο καταφέρνοντας να απο- 
σπόσουν 300.000 δραχμές από 
τον ιδιοκτήτη του τον οποίο ενημέ
ρωσαν πως μπορεί να το παραλά- 
βει στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. 

Απαντες οι κατηγορούμενοι διέ
πραξαν σωρεία παραβάσεων και οι 
περιπτώσεις που αναφέραμε είναι 
απλά και μόνο ενδεικτικές της πο
λυποίκιλης δράσης τους. Ολοι τους 
δε είναι άτομα λίαν επικίνδυνα για 
τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και 
ρέπουν στην κατ' επάγγελμα και 
κατά συνήθεια διόπραξη σοβαρών 
αδικημάτων.

ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΛΑΟΙ
...ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Α. Συνελήφθη επ' αυτοφώρω α
πό όνδρες του Αστυνομικού 
Τμήματος Μολόων Λακωνίας ο Α- 
λειφέρης Σωτήριος να καλλιεργεί 
επτά δενδρύλλια ινδικής κάνναβης 
στη θέση Καστέλλα Λακωνίας. Σε 
κατ' οίκον έρευνα στην Πλύτρα Λα- 
κωνίας βρέθηκαν άλλα 15 δεν
δρύλλια.

Β. Συνελήφθη επ' αυτοφώρω α
πό όνδρες του Αστυνομικού 
Τμήματος Μολόων ο Έυαγγελάκος 
Παναγιώτης να καλλιεργεί και να 
περιποιείται 51 δενδρύλλια ινδικής 
κάνναβης στη θέση Κατσουλί της 
κοινότητας Νομίων Λακωνίας. Σε 
κατ' οίκον έρευνα βρέθηκαν 231 
γραμμάρια ακατέργαστης ινδικής 
κάνναβης.

ΧΑΣΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗ
Α. Στην τρυφερή αγκαλιά της Α

στυνομίας έπεσε ο Αλβανός λα
θρομετανάστης Λικολέτι Μπιρμπίλ 
που διέμενε στην Μαλεσίνα Φθιώ-

τιδος. Ο Αλβανός κατείχε τρία κιλό 
ινδικής κάνναβης σε φούντα άρι- 
στης ποιότητας ο οποίος διαπραγ
ματεύτηκε με Αστυνομικό του 
Τμήματος Αταλάντης την πώλησή 
του έναντι 600.000 δραχμών το κι
λό.

Β. Συνελήφθη από όνδρες του Α
στυνομικού Τμήματος Αταλάντης ο 
Θάνος Βασίλειος, κάτοικος Και
νούργιου Λοκρίδος, γιατί σε γενό- 
μενη σωματική έρευνα βρέθηκε να 
κατέχει 5 γραμμάρια ακατέργα
στης ινδικής κάνναβης.Οηως ομο
λόγησε και στη συνέχεια διαπι
στώθηκε βρέθηκαν στην κατοχή 
του άλλα 1.170 γραμμάρια ακατέρ
γαστης ινδικής κάνναβης.

Γ. Συνελήφθη από όνδρες του Α
στυνομικού Τ μήματος Αταλάντης ο 
Κόντος Βασίλειος, κάτοικος Ατα
λάντης, γιατί σε νομότυπη έρευνα 
που έγινε στο σπίτι του, ύστερα α
πό σχετικές πληροφορίες, βρέθη
κε να κατέχει 740 γραμμάρια ακα
τέργαστης ινδικής κάνναβης τα ο
ποία είχε κρύψει εντός σακούλας 
απορριμμάτων.

ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
Στη φόκα των ανδρών του Αστυ

νομικού Τμήματος Ξυλοκάστρου έ 
πεσαν τα δύο φιλαράκια από την 
Πάτρα που είχαν εξαπατήσει 
πλήθος καταστηματαρχών στους 
νομούς Αχαϊας και Κορινθίας. Πρό
κειται για τους Αχείμαστο Γεώργιο 
και Μπαράκο Παναγιώτη οι οποίοι 
εμφανίζονταν σε διάφορα κατα
στήματα παριστόνοντας τους ε
φοριακούς και με την υπόσχεση ό
τι μπορούν να διεκπεραιώσουν 
διάφορες οικονομικές εκκρεμότη
τες που είχαν με την εφορία, απαι
τούσαν συμβιβαστικά, κάποιο χρη
ματικό ποσόν. Πολλοί επαγγελμα- 
τίες του Αίγιου, της Πάτρας, του 
Κιάτου, του Ξυλοκάστρου και γει
τονικών κοινοτήτων έπεσαν στην 
παγίδα τους. Τελικό όμως τους έ- 
πιασε η τσιμπίδα του νόμου και 
τους παρέπεμψε στον αρμόδιο ει
σαγγελέα θέτοντας τέρμα στην 
παράνομη δραστηριότητα τους.

ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΥΓΜΑΧΟΙ 
ΠΑΡΕΚΤΡΕΠΟΝΤΑΙ

Συνελήφθη από όνδρες του 
Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της 
Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, στα 
καταλύματα των αθλητών στις ε 
γκαταστάσεις του Ολυμπιακού Α
θλητικού Κέντρου Αθηνών, όπου 
διέμενε, ο αθλητής πυγμαχίας και

πρωταθλητής Ελλάδος Μούρλας 
Γεώργιος. Εις βάρος του Μούρλα 
είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης 
από την 7η τακτική Ανακρίτρια Α
θηνών διότι όπως προέκυψε από 
τη συνεχιζόμενη κύρια ανάκριση 
συμμετείχε ενεργό στην ομάδα 
εκβιαστών - προστατών ΙΓιαννό- 
πουλος, Γρηγορόκος, Μπίλλης) που 
λυμαινόταν τα καταστήματα των 
νοτίων προαστίων της Αθήνας και 
που είχαν συλληφθεί την 5-2-1996.

ΠΕΝΤΕ ΚΙΛΑ ΧΑΣΙΣ  
ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Επιτυχία στον πόλεμο κατά των 
ναρκωτικών σημείωσαν πρόσφατα 
οι όνδρες της Υποδ/νσης Ασφά
λειας Κερκύρας με τη σύλληψη 
τριών ατόμων για εισαγωγή, κα
τοχή και διακίνηση ναρκωτικών ου
σιών. Υστερα από πληροφορίες 
που γνωστοποιήθηκαν στην ανω
τέρω υπηρεσία σχετικό με άτομα 
με αυτοκίνητο τα οποία παρέλαβαν 
άγνωστη ποσότητα ναρκωτικών α
πό κοντινή παραλία της Κέρκυρας, 
όνδρες της Δίωξης ναρκωτικών ε
ντόπισαν το αυτοκίνητο το οποίο 
οδηγούσε ο Μυλογιαννόκης Γεώρ
γιος. Σε έρευνα που έγινε στο 
πορτ-μπαγκόζ του αυτοκινήτου 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε 
κιλά χασίς σε φούντα. Στο αυτοκί
νητο συνεπέβαινε η αρραβωνια
στικιά του Μυλογιαννάκη, αλβανίδα 
υπήκοος, Γουνελλά Αντονέτα που 
εργάζεται ως σερβιτόρα σε κα- 
φέ-μπαρ της πόλεως. Από την 
προανακριτική έρευνα που ακο
λούθησε προέκυψε ότι το χασίς 
το παρέλαβαν ο Μυλογιαννόκης με 
τον σύγαμβρό του kolonja Stefan, 
Αλβανό υπήκοο, κάτοικο Κερκύρας 
από ερημικό σημείο της παραλίας 
Σωτηριώτισσας και το μετέφεραν 
με σκοπό την εμπορία. Η παράδο
ση και παραλαβή των ναρκωτικών 
όπως ομολόγησε ο Μυλογιαννά- 
κης, οργανώθηκε από τον Kolonja 
που συνεργάστηκε για το σκοπό 
αυτό με με Αλβανούς λαθρέμπο
ρους ναρκωτικών οι οποίοι και με- 
τέφ ερ α ν  τα ναρκωτικά με 
ταχύπλοο σκάφος στο σημείο πα
ραλαβής. Σύμφωνα με την ομολο
γία της Γουνελά, την επομένη της 
σύλληψης επρόκειτο να ταξιδέ
ψουν για την Κρήτη όπου προφα
νώς επρόκειτο να διακινήσουν τα 
πέντε κιλό χασίς. Π

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/νος Κούρος
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ΣΥΝ6ΒΗΣΑΝ
Ν

Κ ΣΜ
Δεν φτάνει που η θανα
τ ική  ποινή επ ιβάλλετα ι 

στην Κίνα για μεγάλη κλίμακα ε 
γκλημάτων, από απάτη και κατά
χρηση έως φόνο και βιασμό, 
αλλά το ανώτατο δικαστήριο της 
χώρας διέταξε τα κατώτερα δι
καστήρια να επεκτείνουν την ε 
πιβολή της. Δυτικές οργανώ
σεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
έχουν ήδη επικρίνει την εκτετα
μένη επιβολή της θανατικής 
ποινής στην Κίνα. Η συνήθης 
μέθοδος εκτέλεσης είναι μια 
σφαίρα στον αυχένα [και το κό
στος της σφ α ίρας μάλιστα 
βαρύνει την οικογένεια του θα
νατοποινίτη], Αν και η εκτεταμέ
νη επιβολή της θανατικής 
ποινής δεν φαίνεται να έχει α
ποτρέψει τη σοβαρή επέκταση 
της εγκληματικότητας, οι κινε
ζικές αρχές πιστεύουν ότι η ε- 
σχάτη των ποινών έχει αποτρε
πτικό χαρακτήρα.

Νέους περιορισμούς που 
κάνουν πλέον αφόρητη τη 

ζωή των καπνιστών, αγγίζοντας 
τα όρια της υπερβολής, επέβα
λε η πολιτεία του Τέξας, απαγο
ρεύοντας το κάπνισμα ακόμη 
και στα πάρκα του Χιούστον. Οι 
παραβάτες θα τιμωρούνται αυ- 
στηρώς, με πρόστιμα που φθά
νουν μέχρι 500 δολλάρια. Οι υ
περασπιστές των δικαιωμάτων 
των μη καπνιστών υποδέχθηκαν 
με ιδιαίτερη ικανοποίηση το μέ
τρο, τονίζοντας ότι αποτελεί 
σημαντική επιτυχία του αγώνα 
τους. Αντίθετα, πολλοί καπνι
στές και οργανώσεις υπέρ του 
καπνίσματος καταδικάζουν τα 
νέα μέτρα, υποστηρίζοντας ότι 
ο αγώνας κατά του καπνίσματος 
έχ ε ι ε ξ ε λ ιχ θ ε ί σε μια άνευ 
προηγουμένου τυραννία.

Ενα φυτό μαριχουάνας α
νακάλυψαν οι αρχές να

μεγαλώνει δίπλα στο υπουργείο 
Εξωτερικών του Ισραήλ, με α
ποτέλεσμα να συγκληθούν σε 
σύσκεψη οι αξιω ματικοί της 
δίωξης ναρκωτικών για να διε- 
ρευνήσουν την υπόθεση. Το 
φυτό είχε φυτρώσει σε δημό
σιο πάρκο δίπλα στο υπουργείο 
Εξωτερικών και ήταν ορατό από 
το γραφείο του υπουργού. Η 
καλλιέργεια μαριχουάνας απα
γορεύεται στο Ισραήλ και για το 
λόγο αυτό το φυτό ξεριζώθηκε 
και οι αξιωματικοί της δίωξης 
ναρκωτικών άρχισαν έρευνα για 
το πώς βρέθηκε στο πάρκο.

Σπίτια δ ιαλύει πια το Ι
ντερνετ και η παθολογία 

της καθημερνής ζωής απέκτη
σε καινούργιο σύνδρομο: "Inter
net Addiction Syndrome" [IAS], 
το ονόμασαν οι ψυχολόγοι και 
είναι το ίδιο οξύ όπως ο αλκοο
λισμός και τα ναρκωτικά. Μονα
χικοί τύποι ζουν τις φαντασιώ
σεις τους μέσα από το δίκτυο 
με αποτέλεσμα να χρειάζονται 
τεράστια  ποσά για να ικανο
ποιήσουν το πάθος τους. Το 
πρόβλημα προσλαμβάνει στις 
Ηνωμένες Π ολιτε ίες  διαστά
σεις επιδημίας. Αξιοσημείωτο: 
το 25% των φανατικών του I- 
ντερνέτ σε σχετική έρευνα πα
ραδέχθηκαν ότι η προσκόλληση 
στη μαγική οθόνη έχει επιρρεά- 
σει την ψυχική και διανοητική 
τους υγεία...

Το νομικό πλαίσιο που διέ- 
πει τ ις  σχέσεις γιατρών 

και ασθενών στην Αγγλία θα ε- 
πανεξετασθεί μετά τη μήνυση 
59χρονου καρκινοπαθούς, ο ο
ποίος προσέφυγε στα δ ικα
στήρια εις βάρος των γιατρών 
του γ ια τ ί δεν πέθανε μέσα 
στους τρε ις  μήνες που είχαν 
προβλέψει! Στη μήνυση του α- 
ναφέρεται ότι οι γιατροί τού ε ί

χαν πει ότι θα πεθάνει σε τρεις 
μήνες με αποτέλεσμα να 
αφήσει τη δουλειά του, από την 
οποία εισέπραττε 2 0 0  λίρες 
την εβδομάδα. Ομως έχουν ήδη 
συμπληρωθεί τέσσερα χρόνια 
από τη διάγνωση των γιατρών, 
ο 59χρονος βρίσκεται στη ζωή 
και διεκδικεί τόσο από τους για
τρούς όσο από το εθνικό σύστη
μα υγείας μεγάλη αποζημίωση.

Ενας Ελληνας ομογενής 
της Δλαμπάμα περιλαμβά

νεται μεταξύ των καρδιοπαθών 
που έχουν υποβληθεί σε πειρα
ματική επέμβαση "τρυπήματος 
της καρδιάς"! Πρόκειται για μια 
νέα μέθοδο θεραπείας, που βα
σίστηκε στην παρατήρηση της 
εύρυθμης λειτουργίας της καρ
διάς ερπετών. Συνίσταται στη 
διάνοιξη περίπου 40  οπών με 
τη βοήθεια λέιζερ, ώστε να κα
ταστεί δυνατή η τροφοδότηση 
των μυών της καρδιάς με αίμα.

Ενας αριθμός τηλεφώνου 
παίρνει φωτιά κάθε μέρα 

στη Βρετανία: ο 147 1 δέχεται 
καθημερινά οκτώ εκατομμύρια 
κλήσεις από Βρετανούς, οι ο
ποίοι θέλουν να μάθουν ποιος 
τους τηλεφώνησε τελευταίος. 
Ενα τηλεφώνημα στο 147 1 δί
νει τη δυνατότητα στον καθένα 
να διαπιστώσει ποιος ήταν ο τε 
λευταίος που κάλεσε τον αριθ
μό του τηλεφώνου του. Οι υπη
ρεσίες που παρέχει ο 147 1 ε ί
ναι πολύτιμες σε όσους υπο- 
πτεύοναι ότι ο σύντροφός τους 
διατηρεί παράλληλες σχέσεις ή 
τους λέει ψέματα για το πού 
βρίσκεται. Τα διαζύγια αυξήθη
καν μετά την καθιέρωση αυτής 
της υπηρεσίας, τον περασμένο 
Δεκέμβριο. Με μια κλήση στο 
147 1, πολλοί ανακάλυψαν ότι ο 
σύντροφος τους που τηλεφώ
νησε σπίτι για να πει ότι θα κα
θυστερήσει στη δουλειά, βρι
σκόταν στην πραγματικότητα 
κάπου αλλού.

Τέσσερα χρόνια θα παρα
μένουν στην ίδια θέση οι 

ανώτατοι αξιωματικοί της Υπη
ρεσ ίας Δ ίω ξης Ναρκωτικών 
της ολλανδικής αστυνομίας. Η 
απόφαση αυτή ελήφθη από το 
υπουργείο Δικαιοσύνης της χώ
ρας, έπειτα από καταγγελίες ότι 
ορισμένοι αξιωματικοί της υπη

ρεσίας κερδοσκοπούσαν από τη 
λαθραία διακίνηση ναρκωτικών. 
Η εξ ε τα σ τ ικ ή  επ ιτροπή της 
βουλής αποφάσισε εξάλλου τη 
μετάθεση  ή παύση από τα 
καθήκοντά τους όσων θεω 
ρούνται ύποπτοι για παράνομο 
πλουτισμό.

Το μασάζ στα μωρά τα 
βοηθά να κοιμηθούν, αυξά

νει την εγρήγορση τους και 
βελτιώνει γενικά την κοινωνική 
τους συμπεριφορά, δηλώνει Α
μερικανίδα ιατρός. "Το μασάζ 
στα μωρά έχει σημαντικότατα 
οφέλη. Συνδέεται, επίσης και 
με θέματα υγείας, όπως χαλά
ρωση των κολικών και ενίσχυση 
του ανοσοποιητικού συστήμα
τος", δηλώνει η Τίφανι Φιλντ. Η 
Δρ Φιλντ, ιδρύτρια του "Ερευνη
τικού Ινστιτούτου Επαφής" του 
Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, υ
ποστηρίζει ότι βρέφη μέχρι έξι 
μηνών, τα οποία έχουν δεχθεί 
μασάζ για τουλάχιστον Ι5 λεπτά 
την ημέρα για δύο βδομάδες, 
χρειάζονται μόνο 9 λεπτά για να 
κοιμηθούν, σε σύγκριση με τα 
22 λεπτά που χρειάζονταν πριν 
από την έναρξη του μασάζ!

Σε οίκο ευγηρίας στην Ολ
λανδία άρχισαν να αναρω

τιούντα ι γ ιατί ορισμένοι από 
τους 80  γέροντες που διέμεναν 
εκεί, έδειχναν μερικές φορές 
κάπως σαν μεθυσμένοι και ζα
λισμένοι. Το μυστήρο διαλευ- 
κάνθηκε όταν οι αρχές ανακά
λυψαν φυτά ινδικής καννάβεως 
σε μια άκρη του κήπου του. Το 
διακριτικό άρωμα των ανθισμέ
νων φυτών, ορισμένα από τα ο
ποία ε ίχαν φ τά σ ε ι σε ύψος 
τριών μέτρων, διαπερνούσε με 
το πρώτο αεράκι τα ανοικτά πα
ράθυρα του οίκου, γράφει η ε
φημερίδα του Αμστερντάμ "Ντε 
Τέλεγκραφ".

Μια μεταδοτική... ασθέ
νεια, η "νόσος της θλιμμέ

νης ...κούκλας", αποδεκατίζει ο
λόκληρες συλλογές από πλαστι
κές κούκλες, κάνοντάς τις  να 
"κλαίνε" με ...παχύρευστα καφέ 
δάκρυα. Ωστόσο Βρετανοί επι
στήμονες βρήκαν την απάντηση: 
ανεπάρκεια σιδήρου. Ερευνα 
που διεξήχθη από επιστήμονες 
του Πανεπιστημίου του Μπρά- 
ντφορντ έδ ε ιξε  ότι η "νόσος"
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αυτή ο φ είλετα ι στις κακής 
ποιότητας σιδερένιες καρφί
τσες που στερεώνουν τα μάτια 
στις πλαστικές θήκες τους, 
γράφει η επιθεώρηση "New 
Scientist", Η ερευνητική ομάδα 
του Μπράντφορντ διέγνωσε ότι 
μια χημική αντίδραση μεταξύ 
του μετάλλου και του πλαστικού 
στις κούκλες παράγει ένα 
παχύρευστο καφέ υγρό που 
τρέχει από τις αρθρώσεις και 
τους βολβούς των ματιών τους. 
Οι επιστήμονες τόνισαν ότι η 
κατάσταση επιδεινώνεται με 
ταχύ ρυθμό. "Τα κεφάλια τους 
παραμορφώνονται και καφέ δά
κρυα έτρεχαν από τους βολ
βούς των ματιών τους", είπε ο 
επιστήμονας Χάουελ Εντουαρ- 
ντς. Μόλις μολυνθεί από τη α
σθένεια, απελευθερώνει οξικό 
οξύ ή όξινους ατμούς, οι οποίοι 
διεισδύουν στις κούκλες που 
βρίσκονται κοντά, προκαλώντας 
τους το ίδιο τοξικό αποτέλεσμα. 
"Αν το έχει μία μόνο κούκλα 
μπορεί να μολύνει μια ολόκληρη 
βιτρίνα", κατέληξε ο X. Ε- 
ντουαρντς.

Πιο απλή έγινε από την 1η 
Ιουλίου η ορθογραφία της 

γερμανικής γλώσσας. Με βάση 
την αρχή "γράφουμε ό,τι α- 
κούμε" και ύστερα από μελέτες 
δώδεκα ετών, καταργούνται τα 
περιττά "h" από λέξεις όπως: 
spag(h]etti, r(h)eumatism, 
yog(h]urt κ.λπ. Οι αλλαγές που 
θα υπάρχουν στα σχολικά εγχει
ρίδια τη νέα χρονιά θα πλήξουν 
ακόμα και τον καγκελάριο Χέλ- 
μουτ Κολ, που έχει ένα περιτ
τό "h" στο όνομά του.

Νέο ύφος δίνει στην ιτα
λική πολιτική ζωή η και

νούργια κυβέρνηση: διακριτικό 
ντύσιμο, λιγότερες λιμουζίνες, 
απλότητα στο στιλ: οι υπουργοί 
θα προσαγορεύονται με τα ονό- 
ματά τους και όχι με το "εξοχώ- 
τατε" (eccellenza), τίτλο που ε ί
χε καθιερώσει ο Μουσολίνι. Ο 
πρωθυπουργός προτρέπει τους 
υπουργούς του να κινούνται και 
με τα δημόσια μέσα μεταφοράς, 
δίνοντας πρώτος το παράδειγ
μα αφού πηγαίνει πάντα με το 
τρένο στο σπίτι του στην Μπο- 
λόνια. Εγιναν, όμως, και κάποιες 
άλλες περικοπές που δημιούρ
γησαν δυσαρέσκεια: περιορί

στηκε σημαντικό ο αριθμός των 
σωματοφυλάκων και των 
φρουρών που συνοδεύουν στις 
μετακινήσεις τους τα κυβερνη
τικά στελέχη και τις προσωπι
κότητες του κρατικού μηχανι
σμού. Από τους τέσσερες χιλιά
δες άνδρες που παρέχουν τέ
τοιες υπηρεσίες, οι μισοί του
λάχιστον θα επιστρέφουν στα 
συνήθη καθήκοντά τους στην α
στυνομία. Η ιταλική αστυνομία 
προστατεύει αυτή τη στιγμή, επί 
24 ώρου βάσεως, κάπου οκτα
κόσια άτομα και εξήντα υπουρ
γούς και κρατικούς αξιωμα- 
τούχους. Ο πρωθυπουργός ω
στόσο είναι σαφής: αυτοί που 
χρειάζονται φρουρά είναι ο 
Πρόεδρος της Βουλής και οι 
αρχηγοί των κομμάτων και, από 
την κυβέρνηση, ο πρωθυπουρ
γός, ο αντιπρόεδρος και οι υ
πουργοί Αμυνας, Εσωτερικών, 
Δικαιοσύνης και Εξωτερικών.

Τέσσερις μαύροι πέρασαν 
18 ολόκληρα χρόνια σε 

φυλακή του Ιλλινόις για τη δο
λοφονία λευκού άνδρα και της 
αρραβωνιαστικιάς του, η οποία 
είχε βιαστεί. Οι 4 φίλοι από το 
Σικάγο αθωώθηκαν τελικά χάρη 
στην επιμονή καθηγητή της δη
μοσιογραφίας που δεν σταμά
τησε ποτέ να ερευνά την υπό
θεση.

Παλαιότερα οι Ιάπωνες 
πέθαιναν ηρωικό κάνο

ντας χαρακίρι ή καταπίνοντας 
δηλητηριώδη ψάρια για λόγους 
τιμής. Τελευταία καταρρέουν έ
πειτα από μια εξαντλητική 
νύχτα υπέρ βωμών και ...εργα
σιών, από ένα καινούργιο έθιμο, 
το "καρόσι", δηλαδή το θάνατο 
από υπεραπασχόληση. Μόνο 
που τώρα οι εργοδότες πρέπει 
να πληρώσουν αποζημίωση!... Η 
σχετική δικαστική απόφαση 
ήταν σαφής. Το εναγόμενο δια
φημιστικό γραφείο της ιαπω
νικής πρωτεύουσας υποχρεώ
θηκε να καταβάλει ποσό διακο- 
σίων ενεννήντα εκατομυρίων 
δραχμών στην οικογένεια εικο- 
σιτετράχρονου υπαλλήλου του, 
ο οποίος αυτοκτόνησε το 199 1 
λόγω υπερκόπωσης από φόρτο 
εργασίας! Η απόφαση αποτελεί 
σημείο αναγνώρισης και δι
καίωσης από νομικής πλευράς 
του πατροπαράδοτου ιαπωνικού

εθίμου "καρόσι", ακόμη κι αν 
πρόκειται γι' αυτοκτονία. Σύμ
φωνα με την υπεράσπιση, η τε
λευταία αυτή καταδίκη εργοδό
τη είχε πίσω της ήδη ένα ιστο
ρικό παρόμοιων υποθέσεων, με 
συνηθέστερους τους θανάτους 
εργαζομένων από καρδιακά ε
πεισόδια, όμως, σπάνια μια τέ
τοια κατηγορία έβλεπε μέχρι 
τώρα το φως της δημοσιότη
τας. Η αιτία βρίσκεται στην αδυ
ναμία στήριξης του κατηγορη
τηρίου, όσον αφορά τα αποδει
κτικά στοιχεία συσχετισμού θα
νάτου και σκληρών εργασιακών 
συνθηκών. Ο δικαστής αιτιολό
γησε την απόφασή του, που χα
ρακτηρίστηκε ιστορική, ως 
εξής: ο 24χρονος υπάλληλος, 
που απασχολείτο στο τμήμα των 
ρασδιοφωνικών διαφημιστικών 
εκπομπών, εξαναγκάστηκε να 
εργαστεί ασυνήθιστα εντατικά 
για να σιγουρέψει τη θέση και 
τα ένσημα ασφάλισής του, ενώ 
η εταιρεία αμέλησε να ενδια
φερθεί για την καλή φυσική κα
τάσταση και υγεία του. 0 
24χρονος απασχολούμενος ερ
γαζόταν μία ή δύο ημέρες της 
εβδομάδας μέχρι τις δύο μετά 
τα μεσάνυχτα, ενώ το μήνα που 
αυτοκτόνησε παρέμενε στο 
γραφείο του ως τις έξι το πρωί, 
ενω ως νεοδιορισμένος είχε 
την υποχρέωση να παρουσιάζε
ται στον εργασιακό του χώρο, 
κάθε πρωί, το αργότερο στις 
9.30. Και η αυτοχειρία του συ
νέβη μόλις μία ημέρα πριν από 
την παράδοση ενός πολύ σημα
ντικού προγράμματος.

ΦΤο δώρο ήταν απλό κι α
θώο: ένα σερβίτσιο φαγη

τού, ζωγραφισμένο στο χέρι, 
δώρο της ιταλικής κυβέρνησης 
στον πρόεδρο Κλίντον, με την 
ευκαιρία της Διάσκεψης των Ε
πτά πρόπερσι στη Νάπολι. Αλλά 
ο αρχηγός του Λευκού Οίκου 
πρέπει τώρα ή να το στείλει πί
σω ή να καταβάλει από την τσέ
πη του στο δωρητή την αξία 
του(!), αφού η επιτροπή που ε
ξετάζει την προέλευση των 
προσφορών προς τον εκάστοτε 
πρόεδρο των Ηνωμένων Πολι
τειών έκρινε ότι το σερβίτσιο 
πρέπει να επιστραφεί. Κι αυτό 
γιατί η αμερικάνικη νομοθεσία 
απαγορεύει στους πολίτες με 
δημόσια αξιώματα να δέχονται

προσφορές από ξένες κυβερ
νήσεις, κάτι που φαίνεται πως 
λησμόνησαν οι γραμματείς του 
προέδρου. Η αξία του δώροϋ ο
ρίσθηκε 800 δολλάρια και η ε
πιταγή εστάλη ήδη στο ιταλικό 
δημόσιο...

Αλλο ένα προπύργιο των 
ανδρών καταρρέει, κα

θώς η δυναμική εμφάνιση των 
γυναικών σε όλες τις εκφάν
σεις της σύγχρονης ζωής 
διευρύνεται τώρα και ...στον 
τζόγο. Σύμφωνα με έρευνα 
βρετανικού πανεπιστημίου, οι 
γυναίκες -αντίθετα με την κρα
τούσα άποψη- λαμβάνουν σω
στότερες και μάλιστα πιο ριψο
κίνδυνες αποφάσεις στα 
στοιχήματα, με αποτέλεσμα να 
μεγιστοποιούν τα κέρδη τους. 
Σημειώνεται ότι η παραπάνω 
μελέτη διενεργήθηκε με δείγμα 
Ι.200 άνδρες και γυναίκες, που 
ποντάρουν σε κούρσες αλόγων.

S3 Η επιθυμία του να εκδικηθεί 
ά*) το δημοτικό σχολείο, που το 
θεωρούσε πηγή για τις φημο
λογίες γύρω από τις παιδερα- 
στικές του τάσεις, πιθανόν να α
ποτελεί το κίνητρο του Τόμας 
Χάμιλτον, του δολοφόνου του 
Ντάνμπλειν, ο οποίος τον περα
σμένο Μάρτιο πυροβόλησε και 
σκότωσε Ι6 παιδιά και τη δα
σκάλα τους. Αυτός ο συλλογι
σμός ανήκει στον καθηγητή 
Ντέιβιντ Κουκ, του πανεπιστη
μιακού νοσοκομείου Καλιντό- 
νιαν της Γλασκώβης, ο οποίος 
εκλήθη να περιγράφει το πορ
τρέτο του δολοφόνου και τα πι
θανά κίνητρα της απεχθούς 
πράξης του. Ο καθηγητής, ο ο
ποίος εργάστηκε με βάση τις 
βιντεοκασέτες και τις φωτο
γραφίες των παιδιών που τρα
βούσε ο Χάμιλτον στο γυμνα
στήριο του, δήλωσε ότι ο Χάμιλ
τον δεν είχε χαρακτηριστικά 
ψυχοπαθούς, ωστόσο η μελέτη 
της προσωπικότητας του απο- 
δεικνύει παιδεραστικές τάσεις 
που θα μπορούσαν να εγείρουν 
την ανησυχία στους γονείς, κα
θώς και ορισμένες ενδείξεις 
σαδιστικής διαταραχής της 
προσωπικότητας του. □

Επιμέλεια:
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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Το χρονογράφημά μας

"Κουράγιο ζει!"
της Γαλάτειας Γρηγοριάδου - Σουρέλη

...Μια γλύκα ήρθε και μας τύλιξε και νοιώσαμε επί τέλους ασφάλεια.
Σκέφτομαι τι καλά που θα 'ταν αν αυτό το μήνυμα το πιστέψουμε, το βιώσουμε πρώτα εμείς  
κι ύστερα, να το γράψουμε σ' όλους τους τοίχους, με πανώ να το αναρτήσουμε σ ε πλατείες, 

να το διαλαλήσουμε, να το κάνουμε να ακουστεί σ' όλη την πόλη και στην ύπαιθρο: "Κουράγιο, ο Θεός ζει!"

Πόσες φορές το διάβασες κι εσύ όπως κι εγώ σε τοίχους: ο τάδε 
ΖΕΙ. Κάποιος, νύχτα, με τον φόβο της αστυνομίας ή του ιδιοκτήτη 
του φρεσκοασπρισμένου τοίχου ή κάποιου πολίτη που νοιάζεται 
για την πόλη και την πάστρα της, κάποιος ξεπέρασε αυτούς τους 
φόβους. Πήρε ένα μπουγιέλο με χρώμα κι έγραψε την πεποίθησή 
του για την αθανασία κάποιου προσώπου -μια αθανασία άσχετη 
προς τη χριστιανική αντίληψη περί ψυχής και αφθαρσίας της- για 
να δώσει πιθανώς κουράγιο σε άλλους που αμφισβητούν αυτό το 
"ΖΕΙ". Αυτή η δήλωση έχει τραβηχτεί από τα μαλλιά. Είδα να "ΖΕΙ" πο
δοσφαιρική ομάδα, να "ΖΕΙ" φίρμα φορεμάτων.

Σου λέω πράγματα γνωστά κι σύ κι εγώ τα 'χουμε δει και τα 'χου- 
με χορτάσει τα τόσα "ΖΕΙ". Κείνο, όμως, που εντυπωσιάζει, είναι 
πως τόσα "ΖΕΙ” κυκλοφορούν, κι όμως υπάρχει τελεία απουσία πε
ποίθησης για Ανάσταση, για όντως αθάνατη ΖΩΗ. Μπορεί να πιστέ
ψεις πως αυτά γράφονται για άλλους κι όχι για μένα και για σένα. 
Γιατί, θα μου πεις, πως εμείς πιστεύουμε σε Θεό που είναι -μαζί με 
την Οδό, την Αλήθεια- ΚΑΙ Ζωή.

Ασε με να σε ρωτήσω. Στ' αλήθεια πιστεύουμε σε Θεό που είναι, 
μαζί με την Οδό, την Αλήθεια, και Ζωή; Αυτό αναρωτήθηκα ξαφνικά 
μετά από μια συνάντηση.

Μια συντροφιά πήγαμε σαν εκδρομή σ' ένα Μοναστήρι. Η φήμη ε 
νός άγιου γέροντα μας τράβηξε. Πόσο, στ' αλήθεια, έχει ανάγκη η 
εποχή μας από αγιότητα, πόσο έχει ανάγκη η εποχή μας από αγιό
τητα, πόσο έχει ανάγκη η ψυχή μας να αναπαυθεί σε αγιότητα!

Μεσημέρι, κι εμείς είχαμε ξεχάσει τους κόπους του ταξιδιού, ε ί
χαμε καλοδεχτεί την περιποίηση του Μοναστηριού. Ποιος όμως ε ί
χε σταθεί σ' αυτά τα τραταρίσματα; Σαν αποφάγαμε, καρδιές και 
κορμιά, μαζευτήκαμε γύρω απ' τον γέροντα, διψασμένα ελάφια να 
πιούμε φρέσκο, ανόθευτο, κρυσταλλιένο νερό, σ' αυτή την κάψα 
του καιρού μας, να δροσιστούμε, τις ξεραμένες καρδιές μας να 
ποτίσουμε.

Ο γέροντας είπε πράγματα που μας ξάφνιασαν, άνοιξε φεγγίτες 
στην αιωνιότητα, η αύρα του ουρανού μας δρόσισε. Μίλησε σ' ό
λους μαζί και έναν-έναν χώρια. Σουρούπωνε όμως πια, ο δρόμος 
μακρύς του γυρισμού, έπρεπε να φύγουμε.

Ενας, στ' όνομα όλων μας, θέλησε να τον ευχαριστήσει.
-Ηρθαμε 'δω πάνω κι ήμασταν σε απόγνωση γίαυτά που γίνονται 

στον καιρό μας, είπε.
Ο γέροντας μας κοίταξε με απορία.
-Γιατί ταράζεστε; Ό  Θεός ΖΕΙ". Τό ξέρω γυναίκα της εποχής μου, 

πως έχεις πολλά βάσανα. Ούτε για σένα, όπως ούτε για μένα, η ζωή 
είναι εύκολη. Κι αν είχαμε κάθε τόσο άνοιξη, ζήσαμε και μελαγχο- 
λικά φθινόπωρα, αντέξαμε βαρυχειμωνιές. Αντέξαμε αυτά που δεν 
πιστεύαμε πως θα αντέχαμε. Χιόνι πολύ έπεσε στις πλάτες μας και 
κύρτωσαν από τα βάρη.

"Σαν να 'χαν ποτέ τελειωμό τα πάθια κι οι καημοί του κόσμου", μας 
ψιθυρίζει ο πάντα επίκαιρος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.

Πριν λίγα χρόνια έγινε στην Αθήνα ένα παγκόσμιο Συνέδριο Παι- 
δοψυχολογίας. Μετά τις εισηγήσεις, οι σύνεδροι μπορούσαν να 
κάνουν ερωτήσεις. Είτε γιατί είχαμε το θάρρος, μια κι είμασταν 
στον τόπο μας, ε ίτε  γιατί σαν εκρηκτικοί Μεσόγειοι νοιώσαμε την 
ανάγκη να εξωτερικεύσουμε στα γρήγορα τα μέσα μας, τις δυο 
πρώτες μέρες, ρωτούσαμε όλο ταραχή και αγωνία.

Ποιά η σωστή αντίδραση, όταν ο γιός μου κλειστεί στην κάμαρά 
του και αρνείται να βγει έξω για διάλογο;

Πρέπει να κάνω πως δεν κατάλαβα, όταν κόψει από τη γλάστρα 
μας μια γαρδένια, να τη δώσει στην κόρη της γειτόνισσας;

Ζω με τα πεθερικά μου. Τρεις γενιές σ' ένα σπίτι, δύσκολη δου
λειά. Εκνευρίζονται τα παιδιά. Ποια στάση να κρατήσω;

Αυτά τις δυο πρώτες μέρες. Οι ξένοι μας άκουγαν με υπομονή. 
Και μετά, σαν κόπασαν οι τέτοιου είδους ερωτήσεις, έπεσαν βροχή 
οι δικές τους. Κι ήταν αστροπελέκια οι ερωτήσεις τους, και Ελληνας 
δεν τόλμησε να ξαναζητήσει τον λόγο και μια συμβουλή.

Πώς να συμπεριφερθώ όταν μου φέρνουν το παιδί μου πάνω στην 
τάβλα αναίσθητο από ναρκωτικά; Τι να πω στα μικρότερα παιδιά 
μου;

Είναι αναρχικός. Εχει κόψει κάθε επικοινωνία με τον περίγυρό του.
Ζει σε κοινόβιο. Ξεσηκώνει την αδελφή του να κάνει το ίδιο.
Οι δικοί μας τότε σίγησαν. Μικροπαραπτώματα τους φάνηκαν τα 

προβλήματά μας.
"Γίνονται αυτά;” ήταν το μόνο που αναρωτήθηκαν.
Ω τι κόσμος, είπαν όλο συμπόνια για το κακό που βρήκε άλλους 

λαούς.
Αυτά, λίγα χρόνια, πριν.
Τώρα κι εσύ κι εγώ ξέρουμε πως το κακό ήρθε και στάθηκε στην 

πόρτα μας. Τη χτύπησε άγρια, την έσπασε, μπήκε στα σπίτια μας, 
θέλει να τα κάνει όλα ρημαδιό. Τώρα τα προβλήματα δεν είναι κείνα 
τα απλά. Δεν είναι τα εφηβικά ξεσπάσματα ή χτυποκάρδια, είχαμε 
προβλήματα με τη γιαγιά και τον παππού, αλλά ήταν προβλήματα 
"σπιτίσια". Κι έχεις "σπιτίσια" προβλήματα ακριβώς και μόνο σαν έ 
χεις σπιτικό. Τώρα όμως κι αυτά έπαψαν να υπάρχουν ή προς τα κει 
πηγαίνουν κι όλα πάνε να διαλυθούν.

Κι έτσι, δεν έχουμε προβληματάκια τέτοια, κι έχουμε μεγάλα προ
βλήματα... γιαπιού. Ολα υπό κατεδάφιση. Είμαι τρομαγμένη, είσαι 
πτοημένη. Ξεχάσαμε όμως πως ο Θεός ΖΕΙ.

Κι όταν αυτή την αλήθεια την είπε ο γέροντας, τότε όλη η συντρο
φιά γαλήνεψε. Μια γλύκα ήρθε και μας τύλιξε και νοιώσαμε επι τ έ 
λους ασφάλεια. Σκέφτομαι τι καλά που θα 'ταν αν αυτό το μήνυμα 
το πιστέψουμε, το βιώσουμε πρώτα εμείς κι ύστερα, να το γρά
ψουμε σ' όλους τους τοίχους, με πανώ να το αναρτήσουμε σε πλα
τείες, να το διαλαλήσουμε, να το κάνουμε να ακουστεί σ' όλη την 
πόλη και στην ύπαιθρο.

Να βγει η κουρασμένη γυναίκα στο δρόμο, να σφίξει το χέρι της 

άλλης κατάκοπης γυναίκας και να της πει: "Κουράγιο Ο Θεός ΖΕΙΓ.Ο
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ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ τ. Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΠΟΛΕΩΝ
Γενικός ΙσοΛονισυός της 31nc ΔεκευΒοίου 1995  [έτος ΛΑΊ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3 1 /1 2 /1 9 9 5 3 1 /1 2 /1 9 9 4
Επιπλα και Σκεύη 64.230 64.230
Μείον Αποσβέσεις 64.229 1 64.229 1
Εθνική Τράπεζα 1.858.725 1.926.169
Τράπεζα Ελλάδας 1.353.231.946 640.002.148
Χρεώγραφα στην Τράπεζα Ελλάδας
(Εντοκα γραμμάτια Δημοσίου) 3.369.474.411 3.268.943.019

4.724.565.083 3.910.871.337

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 3 1 /1 2 /1 9 9 5 3 1 /1 2 /1 9 9 4
Κεφάλαιο 4.724.565.083 3.910.871.337

ΑνάΛυση Λοναοιαουού - ΑποτεΛέουατα Χοιίσεως
ΕΞΟΔΑ 3 1 /1 2 /1 9 9 5 3 1 /1 2 /1 9 9 4
Επιστροφή Κρατήσεων 2.379.512 1.119.684
Συμ/χή σε Δαπάνες Συνταζιοδότησης 1.444.200
Προμήθεια Εθν. Τραπ. Ελλάδας 15.198.606 11.608.303
Μηνιαία Μερίσματα 1.027.172.813 818.653.995
Δαπάνες Περιουσιακών Στοιχείων 2.945.280 3.077.440
Δαπάνες Διοικήσεως 417.300 471.484
Ενοίκια 144.000 144.000
Αποζημίωση Μελών Διοικ. Συμβουλίου 166.000 187.000
Συνδρομές Εφημερίδων [Φ.Ε.Κ.] 48.384
Τηλεφωνικά τέλη 107.300 92.100
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΝ 1.049.557.711 834.930.906
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕΠΣ 1995 813,693,746____ _______621,021.513

1.863.251.457 1.455.952.419

ΕΣΟΔΑ 3 1 /1 2 /1 9 9 5 ________ 3 1 /1 2 /1 9 9 4
Διάφορα Εσοδα 3.108.109 1.064.279
Καταβολές Ασφ/νων 1.034.983.376 771.629.221
3% Βασικού Μισθού 841.339.141 649.541.613
3% Συμ. Δημ. Νεοδ/μένων 52.311.444
1/24 μισού βασ. μισθού 2.348.622 217.881
Διαφορά προαγωγής 24.501.309 20.448.276
3% Δώρων 113.531.003 101.421.451
Αναγν. χρον. πλασ. ασφαλ. 951.857
Πρόσοδοι Περιουσίας 809.706.470 664.302.485
Τόκοι Κεφαλαίων 178.649.489 664.302.485
Τόκοι Χρεωγράφων 631.056.981
Επιστροφές Βοηθημάτων 1.303.306 1.474.980
Κοινωνικές Εισφορές 14-150,196____ ______________17.481.454
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.863.251.457 1.455.952.419

0 Λογιστής 0 Διευθυντής 0 Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αθανάσιος ΑΓΓΟΥΡΑΣ Απόστολος ΚΑΡΑΜΑΝΠΛΑΚΗΣ Χαράλαμπος ΣΚΙΤΣΑΣ

Υπαστυνόμος Α' Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αντιστράτηγος

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ τ. Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΠΟΛΕΩΝ
36ος Γενικός Ισολογισμός

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1. Γήπεδα 8.000.000
2. Ακίνητα 322.940.860
3. Εθνική Τράπεζα 36.218.339
4. Τράπεζα Ελλάδας 456.610.664
5. Επιπλα - Σκεύη - Μηχανήματα 35.539.721
6. Μείον αποσβεσθέντα έπιπλα - σκεύη - μηχ/τα 14.479.185
7. Εγγυήσεις 154.100
8. Απαιτήσεις εκ φόρων 35.341
9. Εντοκα γραμμάτια Δημοσίου 2,290.541,960
ΣΥΝΟΛΟ 3.125.561.800

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1. Κεφάλαιο 3.125.469.779
2. Υποχρεώσεις 92.021
ΣΥΝΟΛΟ 3.125.561.800

0 Προϊστάμενος Λογιστηρίου 0 Διευθυντής 0 Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παναγιώτης ΜΟΥΡΣΙΑΣ Ευστάθιος ΣΙΝΑΝΗΣ Χαράλαμπος ΣΚΙΤΣΑΣ

Αστυνόμος Α' Αστυνομικός Διευθυντής Αντιστράτηγος
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Μόνιμες Στήλες

ελεΰθερεε ώρεε
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ό...πλοίαρχος", γνωστό μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν.
2. Μικρή εξέδρα που γινόταν εκτελέσεις καταδίκων - Διαμέρισμα 

δύο δωματίων.
3. Εντγκαρ Αλαν.Αμερικανός ποιητής - Κάθε εξάνθημα ή τοπική 

φλεγμονή του δέρματος.
4. Δυσάρεστο συναίσθημα - Κι έτσι λέγεται ο ποταμός Σπερ

χειός.
5. Πρόθεση - Γνωστό βιβλίο του Αντώνη Σαμαράκη - Βγαίνει από 

...τις ελιές.
6. Δεν είναι ολοκληρωμένες αυτές - Τις βρίσκουμε σε δημόσιες 

υπηρεσίες.
7. Ρωμαίος στρατηγός που νίκησε τον Αττίλα - Ουδέτερο αόρι

στης αντωνυμίας.
8. Θυμίζει... κελόηδημα πουλιού - Είδος γραπτής ή προφορικής ε 

ξέτασης - Πρόθεση (αντίστρ).
9. Κι έτσι λέγονται οι φτασμένοι καλλιτέχνες - Συνοδεύεται συ

χνά από ...μια ανοιχτή παλάμη.
10. Η διάρθρωση των μερών ενός λογοτεχνικού έργου - Τα ανοί

γει στο έδαφος το άροτρο.
11. Σύμφωνο - Αυτά δεν αγαπιούνται - Διπλασιαζόμενο γίνεται η

4. Δίψηφο φωνήεν -Οι-κάτοικοι ενός Πελοποννησιακού νομού - 
Μάρκα αγγλικών τσιγάρων.

5. Ρωτάει για τον τρόπο - Μεγάλοι ποντικοί αγρών.
6. Αυτό που υποκινείταταπό εχθρικ^πάθος, μίσος - Αρχαία χώρα 

της Μικρός Ασίας.
7. Καταβάλλεται για να ταξιδέψουμε - Φόροι, δασμοί.
8. Τίτλος αφρικανικών φυλών - Εμπορικές αναδουλειές.
9. Ο πρωτόπλαστος - Παλιά συγκοινωνιακά αρχικά - Μεγάλο Αθη

ναϊκό Νοσοκομείο.
10. Αειθαλή δένδρα που τα φύλλα τους έχουν φαρμακευτικές ι

διότητες - Μόριο.
11. Το νοτιό τα το  άκρο της Ηπειρωτικής Ελλάδας - Γίνεται 

συνήθως από χειρούργο για το κλείσιμο πληγής.
12. ' Συμβολίζει διεθνώς τον ατμόιππο - Κενές, χωρίς περιεχόμε

νο - Μοντέρνα μουσική.
13. Ξενόγλωσση κομψότητα - Χημικό φαινόμενο, κατά το οποίο 

διαφορετικές οργανικές ενώσεις έχουν την ίδια εκατοστιαία σύν
θεση και το ίδιο μοριακό βάρος.

Σημείωση: Για να λύσετε το σταυρόλεξο θα πρέπει να μαυρί
σετε 20 τετράγωνα!

...Μπαρντό.
12. Θρηνώδεις κραυγές - Αναιδείς, προκλητικοί
13. Μακριά από ...θάλασσα αυτά - Μεταφορικά σημαίνει πράγμα 

διαλογής.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Είναι ο απόφοιτος Πανεπιστημίου ή άλλης ανώτερης Σχολής.
2. Αυτές που γίνονται με τη θέληση κάποιου - Μαζί με το πι δη

λώνει βιασύνη. *
3. Είδος ελαστικής σόλας - Πυκνές και άταχτες ομάδες ανθρώ

πων - Αρχαίο βεβαιωτικό μόριο.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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- Λίγο ...γέλιο
Ο καταστηματάρχης στον υπάλληλό του:
- Σου απαγορεύω να μιλάς απότομα και θυμωμένα στους πελά

τες. Πόσες φορές θα σου το πώ; Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο... Για 
πες μου, τώρα, τι σου έλεγε αυτός που τσακώθηκες μαζί του;

- Μου είπε, πως είσαι λωποδύτης!
* * *

- Τι έγινε εκείνος ο περίφημος παπαγάλος σου; Δεν τον βλέπω 
πια.

- Ξέρεις παντρεύτηκα. Δυστυχώς δεν πρόφθανε να επαναλαμβά
νει όσα έλεγε η γυναίκα μου. Έσκασε, μη μπορώντας να πάρει ανα
πνοή...

· * ·

- Ο σκύλος που μου πουλήσατε δεν είναι αστυνομικός...
- Ναι, δεν φαίνεται. Γιατί είναι της μυστικής αστυνομίας!

·**

Κάποιος βρήκε ένα πέταλο κι έλεγε με χαρά τρίβοντας τα χέρια 
TOU:

- Τώρα δεν μου λείπει παρά ένα άλογο, τα καρφιά και τρία πέτα
λα...
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TO ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ
H PROMOT ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ, μετά από μια συνεχή ανοδική 
πορεία, είναι σήμερα ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλη την 
Ελλάδα των ελικόπτερων EUROCOPTER, των ειδικών οχημάτων 
MERCEDES-BENZ UNIMOG και των MERCEDES G 4X4

Τα οχήματα πολλαπλής χρήσεως UNIMOG και τα ελικόπτερα της 
EUROCOPTER INTERNATIONAL, της μεγαλύτερης εταιρίας 
κατασκευής ελικοπτέρων στην Ευρώπη, είναι προϊόντα διεθνούς 
κύρους και υψηλής τεχνολογίας.

nomx
Ε.Ι.ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣΑ.Ε.

Τα UNIMOG διακρίνονται για τις πολυδιάστατες εφαρμογές τους: 
με τις κατάλληλες εξαρτήσεις μπορούν να μετατραπούν σε γερανούς, 
λιπαντικά, εκχιονιστικά, πυροσβεστικά, σάρωθρα, χλοοκοπτικά, απο
φρακτικά, βαρούλκα κ.λπ. Διακρίνονται επίσης για την αξιοπιστία 
που χαρακτηρίζει όλα τα οχήματα της MERCEDES-BENZ.
Τα MERCEDES G 4X4 διακρίνονται για την τεχνολογική ανωτερό- 
τητά τους καθώς και την άριστη οδική συμπεριφορά τους με αποτέ
λεσμα να χαρακτηρίζονται από πολλούς ως τα αυτοκίνητα που επι
βάλλουν μια νέα εποχή στην κατηγορία των 4X4.

Mercedes-Benz
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΣ MERCEDES - BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
MERCEDES - BENZ UNIMOG & MERCEDES G 4X4

16ο χλμ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, ΚΟΜΒΟΣ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΤΗΛ.: 807 5103,807 5002,807 3502 ΤΗΛ. ΣΥΝΕΡ.: 807 3524Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 278, ΧΑΛΑΝ API, ΤΗΛ.: 684 0992, 
684 2101, 684 0718 ΤΗΛ, ΣΥΝΕΡ,: 680 0446-7, Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 478, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.: 601 2108, 601 2109 ΤΗΛ. ΣΥΝΕΡ.: 601 2466 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ 
MERCEDES · BENZ UNIMOG & MERCEDES G 4X4: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 210, T.K. 546 28 ΤΗΛ.: (031) 515 800-1 E-Mail: prom ote ath.forthnet.gr




