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____________θεσμοί και Μ ε ς __________________________

Η α ποσ τολή  
του  Α σ τυ νο μ ικ ο ύ

Οι Α στυνομικές Δυνάμεις, σ ε  κάθε Δ ημοκρατική Π ολιτε ία , 

θ εω ρ ο ύ ντα ι ω ς  ο κυματοθραύστης της παντοειδούς παρανομίας και η κ ο ινω ν ική  α ιχμή  κα ι η αμυντική  ασ π ίδα

κατά του π ο ικ ιλώ νυμου  κα ι πολύμορφ ου  εγκλήματος.

Η εγγύηση της προσ τασ ίας  τω ν  Π ολιτώ ν.

Η α ποτελεσ μα τ ικά τητα  της δράσης τους κα ι η ανταπόκρ ιση  στο δ ίκ α ιο  α ίτημα τ ω ν  Π ο λ ιτώ ν, 

για  επ α ρ κή  α σ φ ά λ ε ια  κα ι π ρ ο σ τα σ ία , εζαρτάτα ι κυ ρ ίω ς  από το Η θικό τ ω ν  Α σ τυ νο μ ικώ ν .

t > ° ° '

Ηθικό είναι η ψυχική εκείνη δύναμη, η οποία παρακινεί τον Αστυ

νομικό στην εκπλήρωση της αποστολής του με πνεύμα Αυτοθυ

σίας, Εντιμότητας, Ανιδιοτέλειας και Αμεροληψίας. Το Ηθικό στην 

Αστυνομία δε διαχωρίζεται, ούτε ως έννοια, αλλά ούτε και ετυ

μολογικός, από τον ηθικό διαλογισμό και την ηθική πράξη. Το υψηλό 

Ηθικό βασίζεται σε πλήρη επίγνωση του καθήκοντος.

Η ανάπτυξη των Ηθικών Δυνάμεων και η σφυρηλάτηση υψηλού Η

θικού προϋποθέτουν πλήρη επίγνωση του χρέους, πίστη στην Απο

στολή του Αστυνομικού και αίσθημα υπερηφάνειας. Το κείμενο, που 

ακολουθεί, αυτόν ακριβώς το στόχο έχει. Είναι ένα αφιέρωμα και 

μια προσφορά των Αξιωματικών Επιτελών της Σχολής Μετεκ

παίδευσης - Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας προς 

τους Δόκιμους Αστυφύλακες και Αξιωματικούς, τους Νέους 

Συναδέλφους. Μια συμβολή στη βαθύτερη κατανόηση της ύψι- 

στης αποστολής τους και της διαχρονικής χρησιμότητας και αξίας 

του Αστυνομικού Θεσμού. Είναι εύλογο, όμως, ότι το κείμενο αυτό 

αποσκοπεί και στην "αφ ύπνισ η" των Ηθικών Δυνάμεων και 

την εν ίσχυση του Ηθικού όλων των Αστυνομικών, αλλά και 

στην προσέλκυση μεγαλύτερης κοινωνικής συναίνεσης στο 

έργο των Αστυνομικών.

Από τη θέση των αρχαιότερων συναδέλφων, με τις συσσωρευ- 

μένες υπηρεσιακές εμπειρίες και το εύλογο ενδιαφέρον για τους 

νέους συναδέλφους μας, αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοι

νωνήσουμε με τα νέα δόκιμα μέλη της Μεγάλης και Έντιμης Αστυ

νομικής Οικογένειας, και να τους απευθύνουμε ορισμένες σκέ

ψεις, οι οποίες θα βοηθήσουν στη βαθύτερη κατανόηση της τιμη

τικής αποστολής τους και του ύψιστου χρέους, που με ελευθερία 

και ευψυχία επέλεξαν να υπηρετήσουν. Να προσφέρουν, δη

λαδή, τις πολύτιμες υπηρεσίες τους προς την Πατρίδα και την 

Ελληνική Κοινω νία, από τις τάζεις του Αστυνομικού Θεσμού. 

Ενός θεσμού, που ήταν πάντοτε σημαντικός και θα εξακολου

θ ε ί να αποτελεί μια από τις βασικότερες συνιστώσες κάθε 

δημοκρατικού πολιτεύματος. Ενός θεσ μού , που αντλεί τη 

δύναμή του από το Λαό και λειτουργεί υπέρ του Λαού.

Η "κα τα γ ω γ ή " του Α στυνομ ικού  Θ εσμού

Οι ανάγκες του ανθρώπου, για ασφάλεια και προστασία, είναι 

σύμφυτες με την ύπαρξή του. Αυτό είναι φυσικό, αφού μόνο με την 

ασφάλεια και προστασία εξασφαλίζονται οι δυνατότητες για τη 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου και την ανάπτυξη 

κάθε παραγωγικής δραστηριότητας. Οι περιπτώσεις του Ηρακλή 

και του Θησέα, που με τη μυθική δράση τους εξάλειψαν την πα

ντοειδή και ποικιλώνυμη κακοποιό δραστηριότητα της εποχής, εξα

φάνισαν το φόβο των ανθρώπων και εμπέδωσαν την τάξη και το αί

σθημα ασφαλείας, είναι αρκετά εύγλωττες.

Ο Αστυνομικός Θεσμός συμπορεύεται με την ανθρώπινη κοινω

νία. Η σπουδαιότητα της έννομης τάξης, ως στοιχείου αναπόσπα

στου του δημόσιου βίου και της ομαλής κοινωνικής διαβίωσης των 

πολιτών, είχε επισημανθεί από κορυφαίους εκπροσώπους της Ελ

ληνικής Διανόησης.

Ο διδάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο μέγας φιλόσοφος Α

ριστοτέλης, διδάσκει ότι η θέσπιση κανόνων δικαίου και η ύπαρξη 

εντεταλμένων αρχών, για την εφαρμογή τους, είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αποτελεσματική και χρηστή διοίκηση των πο

λιτών. Ο Αθηναίος ρήτορας Δημοσθένης διακηρύσσει, από του 

βήματος, ότι "ουδέν ωραιότερον αγαθόν τοις ανθρώποις, ως η τά- 

ξις", ενώ ο μέγας δραματουργός Σοφοκλής διδάσκει ότι "αναρχίας 

μειζον ουκ έστι κακόν".

Ο Αστυνομικός Θεσμός στην Ελλάδα έχει πανάρχαιες ρίζες, ό

πως η ιστορία και η γλώσσα της Χώρας. Επιφανείς άνδρες του 

πνεύματος και της πολιτικής και στρατιωτικής επιστήμης, ήταν επι

φορτισμένοι στην κοιτίδα της Δημοκρατίας, την Αθήνα, με την ά

σκηση αστυνομικών καθηκόντων, όπως ο μέγας πολιτικός και 

στρατηγός Θεμιστοκλής και ο λαμπρός ρήτορας Δημοσθένης. Επί

σης, ο Λυκούργος στη Σπάρτη και άλλοι επιφανείς.

Δ ημοκρατικός Θ εσμός

Η Αστυνομία αποτελεί πράγματι κοινωνικό θεσμό αρρήκτως εν

σωματωμένο στο πολιτικό σώμα. Η ενσωμάτωση αυτή δεν είναι 

προϊόν της νεότερης εποχής, αλλά πολύ αρχαίο δεδομένο στην ι

στορία των συντεταγμένων κοινωνιών. Αρκεί να αναφερθούμε 

στην ετυμολογία του όρου.

Ως γνωστόν, ο όρος, που εκφράζει διεθνώς τον Αστυνομικό Θε

σμό, είναι ο όρος "POLICE", που καθιερώθηκε στη Γαλλία από τον 

17ο αιώνα και διαδόθηκε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και την Α

μερική. Η γαλλική λοιπόν λέξη "POLICE", καθώς και η γερμανική 

“POLIZEI", παράγονται από τον λατινικό όρο "POLITIA", που ο ίδιος πα- 

ράγεται από τον αρχαίο Ελληνικό "Πολιτεία", όρο που καθιερώθηκε 

από τον θείο Πλάτωνα ως τίτλος του μνημειώδους έργου του "Περί 

Πολιτείας". Σημειώνεται ότι ο σύγχρονος Ελληνικός όρος "Αστυνο

μία" προέρχεται από τη σύνθεση των επίσης Ελληνικών λέξεων "Α- 

στυ" (Πόλη) και "Νέμω” (Διοικώ).

Εκείνο, ασφαλώς, που έχει μεγαλύτερη σημασία στην ετυμολογία 

αυτή δεν είναι απλώς η Ελληνική καταγωγή του όρου, αλλά το σημα- 

σιολογικό του περιεχόμενο. Στην ιδεώδη Πολιτεία, που "δόμησε" ο 

Πλάτων, ο Αστυνομικός Θεσμός αντιπροσωπεύεται από τους
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θεσμοί και
Φύλακες της Πολι

τείας, δηλαδή 

τους επίλεκτους 

και άγρυπνους 

φρουρούς των θε

μελιωδών δικαιω

μάτων και ελευθε

ριών του ατόμου, 

πράγμα που οδηγεί 

στην ουσιαστική ι

διότητα του Αστυ

νομικού Θεσμού.

Εφόσον, δηλαδή, 

η Π ολιτεία  του 

Πλάτωνα είναι το 

απαύγασμα και η 

τελειοποίηση της 

μητέρας όλων των 

δημοκρατιών, της 

Αθηναϊκής Δημο

κρατίας, ο Αστυνομικός Θεσμός, ως ενσωματωμένος στη Δημο

κρατία αυτή, είναι θεσμός κατεξοχήν δημοκρατικός.

Αυτή η αναδρομή στην καταγωγή του θεσμού είναι απαραίτητη, 

για τη διασαφήνιση ορισμένων παρανοήσεων, σχετικά με το ρόλο 

που διαδραματίζει η Αστυνομία στη σύγχρονη κοινωνία, αφού είναι 

γνωστό ότι, κατά καιρούς, διαμορφώνονται ορισμένες προκα

ταλήψεις, αναφορικό με το ρόλο και το χαρακτήρα της Αστυνομίας.

Οι προκαταλήψεις αυτές, βεβαίως, δεν είναι πάντοτε αδικαιολό

γητες. Σχετίζονται με τις εκόστοτε παρεκβάσεις στη λειτουργία 

του Αστυνομικού Θεσμού

Στην πορεία της Ιστορίας, άλλωστε, ο Αστυνομικός Θεσμός συ

μπορεύεται και προσαρμόζεται προς τις πολιτειακές και κοινωνι

κές δομές και ανάγκες.

Η π ρ ο σ φ ο ρ ά  του Α στυνομ ικού  Θ εσ μού  

στην Εθνεγερσ ία και το Ν εότερο Ελληνικό Κράτος

Στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας η μοναδική εγγύηση προ

στασίας των υπόδουλων, αλλά "ελεύθερων" Ελλήνων, παραλλήλως 

προς την ηθική ενίσχυση της Εθναρχούσης Εκκλησίας, ήταν η αστυ

νομική δράση του θεσμού των Αρματολών και των Σωμάτων των 

Κλεφτών. Η αστυνομική δράση της μορφής αυτής αποτέλεσε και 

τη στρατιωτική προπαίδευση του σκλαβωμένου Έθνους, χωρίς την 

οποία θα ήταν αδύνατη η επιτυχής έκβαση της Εθνεγερσίας. Ονο

μαστοί Πολέμαρχοι, όπως ο Αθαν. Διάκος και ο Γ. Καραϊσκάκης, 

ήταν οι ενσαρκωτές του θεσμού αυτού.

Με την έναρξη της Εθνεγερσίας του 1821 και την αρχή του τέ

λους της τουρκοκρατίας, αναδείχτηκε αμέσως η ανάγκη της θεμε- 

λίωσης προϋποθέσεων έννομης τάξης και ασφάλειας και αντίστοι

χου θεσμού για την υπηρέτησή τους, ώστε να μη τεθούν σε διακιν- 

δύνευση η έκβαση του Αγώνα και τα αγαθά της κατακτώμενης Ε

λευθερίας και Ανεξαρτησίας, αλλά και να καταδειχτεί, διεθνώς, και 

ιδιαίτερα ενώπιον των Μεγάλων Δυνάμεων, η ωριμότητα και η ικα

νότητα των Ελλήνων, για τη δημιουργία Ανεξάρτητου Ελληνικού 

Κράτους, ισότιμου και ισόκυρου των άλλων ελεύθερων κρατών.

Με την ψήφιση του πρώτου Πολιτεύματος του Ελεύθερου Ελληνι

κού Κράτους, στην Επίδαυρο 11822), και την αναθεώρηση του Συ

ντάγματος στο Άστρος (1823), ο αστυνομικός θεσμός αποτελεί 

μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες. Μεταξύ των 8 Υ

πουργών που διορίστηκαν, ήταν και ο Υπουργός ΙΜινίστρος) της Α

στυνομίας. Από τους πρώτους Υπουργούς της Αστυνομίας, ήταν ο 

φλογερός εθνεγέρτης Γρηγόριος Δικαίος-Παπαφλέσσας, η προ

σφορά του οποίου υπήρξε σημαντική και στον τομέα αυτό.

Η άφιξη του πρώτου Κυβερνήτη, του Ιωάννη Καποδίστρια, στην 

Ελλάδα (1828), συνάντησε ερείπια, λιμό και αναρχία. Πρώτο μέλημα 

του διορατικού Κυβερνήτη ήταν η εμπέδωση της έννομης τάξης και 

ασφάλειας, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την ανόρθωση και 

την οργάνωση του νεοσύσταστου Κράτους.
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Νέα αναβάθμιση και πολλαπλή σημαντικότατη προσφορά του α

στυνομικού θεσμού. Ενδοξοι Πολέμαρχοι, ο Ιωάννης Μακρυγιάννης 

και ο τουρκοφάγος Νικηταράς, αναλαμβάνουν αστυνομικά καθήκο

ντα. Εκπληρώνουν την αποστολή τους με απόλυτη επιτυχία. Το Κρά

τος ανορθώνεται και οι Πολίτες απολαμβάνουν τα συνταγματικά 

τους δικαιώματα. Οι εξελίξεις των πραγμάτων οδηγούν, όπως είναι 

επόμενο, στις αναγκαίες αστυνομικές προσαρμογές, μέχρι και την 

εγκαθίδρυση του δυαδικού αστυνομικού συστήματος, δηλαδή των 

Σωμάτων Ελληνικής Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων.

Ν έες σ ε λ ίδ ε ς  εθν ικής  κα ι κο ινω ν ική ς  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς

Η ιστορία των Αστυνομικών αυτών Σωμάτων είναι απόλυτα συνυ- 

φασμένη με την ιστορία του Νεότερου Ελληνικού Κράτους. Συμμε

τείχαν, κατά τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα της ύπαρξης και 

της συνύπαρξής τους, σε όλους τους εθνικοαηελευθερωτικούς α

γώνες του μαχόμενου Έθνους, παραλλήλως, προς την άσκηση της 

αστυνομικής αποστολής τους. Το αειθαλές δέντρο της Εθνικής Ε

λευθερίας και Ανεξαρτησίας είναι ποτισμένο και με το τίμιο αίμα 

των γενναίων ανδρών των Αστυνομικών Σωμάτων.

Έλαβαν ενεργό μέρος στις Θεσσαλικές Επαναστάσεις, στην Κρη

τική Επανάσταση, στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο 1897, στο Μακεδο

νικό Αγώνα, στους Βαλκανικούς Πολέμους και στην απελευθέρωση 

της Νύμφης του Θερμαϊκού, της Πρωτεύουσας της Μακεδονίας 

μας, της Θεσσαλονίκης. Στον Βορειοηπειρωτικό Αγώνα, στη Μικρα

σιατική Εκστρατεία, στον Ελληνοϊταλικό και στον Ελληνογερμανικό 

Πόλεμο, στη Μάχη της Κρήτης, στη Μέση Ανατολή, στις Μάχες του 

Ελ Αλαμέϊν και του Ρίμινι και στις καταδρομικές επιχειρήσεις στο Αι

γαίο. Κάλυψαν την υποχώρηση του Στρατού και πολλά στελέχη 

τους εκτελέστηκαν από τις αρχές κατοχής με την κατηγορία της 

συμμετοχής τους σε κατασκοπευτικές δραστηριότητες και σα- 

μποτάζ. Το σύνολο σχεδόν του δυναμικού τους εντάχθηκε στην Ε

θνική Αντίσταση και αγωνίστηκε κατά των κατακτητών, ποικιλοτρό- 

πως, και με αυτοθυσία. Στην κατοχή, μετά τη διάλυση του Στρατού 

και την καταφυγή του στη Μέση Ανατολή, ήταν ο μοναδικός προ

στάτης και φύλακας άγγελος του καταπιεζόμενου, τότε, Ελληνικού 

Λαού. Με την απελευθέρωση της Χώρας, στην οποία συνέβαλαν α

ποφασιστικά, τα Αστυνομικά Σώματα βρέθηκαν και πάλι πρώτα στη 

νικηφόρα μάχη για την ανόρθωση του Κράτους.

Ίδ ρ υ σ η  του Σ ώ μα τος  της Ελληνικής Αστυνομίας

Είναι γνωστό, όμως, ότι οι μεταβαλλόμενες συνθήκες των πραγ

μάτων απαιτούν αναθεώρηση σκέψεων, νέες αντιλήψεις, ανα

γκαίες προσαρμογές, νέες οργανωτικές και λειτουργικές δομές 

και ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών.

Έτσι, με το νόμο 1481/1984, καταργήθηκαν τα Σώματα της Ελλη

νικής Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων και ιδρύθηκε το 

Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο κληρονόμησε την Ιστο

ρία και τις Παραδόσεις των Σωμάτων αυτών. Στο Σώμα της Ελλη

νικής Αστυνομίας εντάχθηκε το προσωπικό των Σωμάτων που κα

ταργήθηκαν, και έκτοτε ενισχύεται η στελέχωσή του με την ένταξη 

των νέων μελών και στελεχών.

Ήδη παρήλθε το μεταβατικό στάδιο, απαραίτητο άλλωστε σε τέ

τοιας μορφής και σημασίας δομικές μεταβολές και μεταρρυθμιστι- 

κές καινοτομίες. Η Ελληνική Αστυνομία πορεύεται, πλέον, την οδό 

της δημιουργίας και της πολυεπίπεδης και πολυσήμαντης προσφο

ράς της προς την Πατρίδα, την Ελληνική Κοινωνία και τους Πολίτες. 

Η θέση της είναι αξιοζήλευτη μεταξύ των καλύτερων Αστυνομιών 

του κόσμου. Συνεργάζεται ισότιμα και ισόκυρα με τις Αστυνομίες

των άλλων χωρών και υπό τον απαραίτητο όρο του αμοιβαίου σε

βασμού των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων του ατόμου, 

αδιακρίτως φυλής, εθνικότητας ή γλώσσας και θρησκευτικών ή πο

λιτικών πεποιθήσεων.

Π ροορισμός κα ι Α ξία  του Α στυνομ ικού  Θ εσμού.

Είναι γνωστό ότι ο Αστυνομικός Θεσμός αποτελεί κύρια συνιστώ

σα ενός Δημοκρατικού Πολιτεύματος και αποσκοπεί, σε συνάρτησή 

και συμπόρευση με τους άλλους θεσμούς, στην ευημερία του Κρά

τους Δικαίου. Η αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού αυτού 

συμβάλλει στην εδραίωση της Κοινωνικής και Οικονομικής Δημο

κρατίας, στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της 

Χώρας. Ήταν και παραμένει συνυφασμένος με τη σταθερή βούλη

ση της Πολιτείας και το μόνιμο αίτημα της Ελληνικής Κοινωνίας και 

των Πολιτών της να αναδεικνύεται, παντού και πάντοτε, ως ο κυμα

τοθραύστης της παντοειδούς παρανομίας και η αμυντική ασπίδα 

κατά του ποικιλώνυμου και πολύμορφου εγκλήματος. Ως η εντεταλ

μένη κρατική αρχή και η εγγυήτρια λειτουργία για την προστασία 

των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των πολιτών και όργανο 

προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών και στήριξης της λαϊκής κυ

ριαρχίας. Είναι ένας ειδικός και ιδιότυπος Θεσμός, απαραίτητος και 

πολύτιμος σε κάθε ευνομούμενη Πολιτεία, η καλή λειτουργία του ο

ποίου συνεπάγεται πολλά θετικά, σε όλα τα επίπεδα. Αντιθέτως, η 

πλημμελής λειτουργία του προκαλεί αίσθημα ανασφάλειας και κλο

νίζει την εμπιστοσύνη των Πολιτών προς την Πολιτεία.

Ο Αστυνομικός Θεσμός υποστηρίζει αποφασιστικά και ποικιλό

μορφα το έργο όλων των άλλων Θεσμών και αξίζει κάθε δυνατής 

υποστήριξης, είτε με τη δημιουργία καλύτερων θεσμικών προϋπο

θέσεων, τη θέσπιση περισσότερων εγγυήσεων και τη βελτίωση 

των προϋποθέσεων λειτουργίας του, είτε με την παροχή πόσης 

φύσεως κινήτρων και μεγαλύτερων κονδυλίων στον Κρατικό Προϋ

πολογισμό. Όλοι πρέπει να συνεκτιμούν την προσφορά, τη σημα

σία, την ιδιαιτερότητα και την ιδιοτυπία του Αστυνομικού Θεσμού 

και να συμβάλλουν στην υποστήριξή του, σε όλα τα επίπεδα.
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Ο αστυνομικός θεσμός έχει ανάγκη από την υποστήριξη αυτή, ε- 

νόψει των προοπτικών που διαγράφονται στην πορεία προς το

2.000 και την ανατολή του 21 ου αιώνα, τόσο σε σχέση με την εξέ

λιξη της εγκληματικότητας (εγχώριας και διεθνούς), όσο και στα 

πλαίσια του διεθνούς αστυνομικού ανταγωνισμού, της νέας τάξης 

πραγμάτων και των νέων υποχρεώσεων με τις οποίες επιφορτίζε

ται (Συνθήκη Μάαστριχτ, Διακυβερνητική, EUROPOL, κ.λπ.).

Α ποστολή  της Ελληνικής Α στυνομίας

Σύμφωνα με τη θεμελιώδη Συνταγματική Επιταγή (άρθρο 103 παρ. 

1 του Συντάγματος) και τον ιδρυτικό της Νόμο, η Ελληνική Αστυνο

μία έχει ως αποστολή να εφαρμόζει τη θέληση του Κράτους και να 

υπηρετεί τον Ελληνικό Λαό, όπως ορίζουν το Σύνταγμα και οι Νόμοι 

και οι εντολές της εκλεγμένης από το Λαό Κυβέρνησης. Όλες οι Υ

πηρεσίες και το προσωπικό τους τελούν σε διαρκή ετοιμότητα, για 

την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος, την περιφρούρη

ση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος και της έννομης τάξης και την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, πάντοτε σύμφωνα με το Σύνταγ

μα και τους Νόμους του Κράτους. Η αποστολή τους στην καθημε

ρινή πρακτική ισοδυναμεί με έναν αδιάκοπο αγώνα, με ένα "διαρκή 

πόλεμο" κατά του κοινού και του οργανωμένου εγκλήματος και υ

πέρ των πολυτιμότερων αγαθών των πολιτών. Στα πλαίσια της γε

νικής αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας προσδιορίζονται και οι 

επιμέρους αποστολές της, που συνοπτικά είναι οι εξής:

- Η κατοχύρωση και διατήρηση της Δημόσιας Τάξης.

- Η προστασία της Δημόσιας και Κρατικής Ασφάλειας.

- Η εξασφάλιση της Πολιτικής Άμυνας της Χώρας.

- Η συμμετοχή στην εξασφ άλιση  της Εθνικής Άμυνας της 

Χώρας, σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Τι π ρ ο σ φ έ ρ ε ι η Ελληνική Α στυνομ ία .

Οι Αστυνομικές Αρχές και το προσωπικό τους, σε όλη την Επικρά

τεια, από την Πρωτεύουσα του Κράτους και τα μεγάλα αστικά κέ

ντρα μέχρι και τις εσχατιές της Χώρας, όπου η μοναδική κρατική 

παρουσία είναι η Αστυνομική, με αυστηρή προσήλωση στο Σύνταγ

μα και τους Νόμους της Πολιτείας, πραγματοποιούν έργο πολυσχι

δές και προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες στον Ελληνικό Λαό. 

Δεν μπορεί να αποτιμηθεί με αριθμούς, γιατί δεν πρόκειται για έργο 

σύνηθες, αλλά για την προστασία των εννόμων αγαθών των Πολι

τών και την κατοχύρωση και διατήρηση της δημόσιας τάξης και α

σφάλειας της Χώρας μας. Με τη διαρκή ετοιμότητά της, η Αστυνο

μία προσφέρει νυχθημερόν έργο σημαντικότατο.

Η Ελληνική Αστυνομία προσφέρει τα ύψιστης σημασίας αγαθά της 

Έννομης Τάξης και της Τριπλής Ασφάλειας (Δημόσιας - Κρατικής - 

Πολιτικής Άμυνας), επιπλέον και πέραν της ενεργού συμπαρά

ταξής της με τις Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας στην εξασφάλιση 

της Εθνικής Άμυνας. Χωρίς εσωτερική ασφάλεια δεν μπορεί να υ

πάρξει εξωτερική ασφάλεια και αδιαπραγμάτευτη Εθνική Ανεξαρ

τησία. Είναι μία αναντίρρητη πραγματικότητα, παγκοσμίως και καθο- 

λικώς αποδεκτή. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι όλες οι ανα

πτυγμένες,Χώρες ενισχύουν, σταθερά, αποφασιστικά και κατά 

προτεραιότητα, τον τομέα της εσωτερικής άμυνας και ασφάλειας, 

ακριβώς, επειδή φοβούνται για τις συνέπειες του ποικιλόμορφου 

οργανωμένου εγκλήματος και τον κλονισμό των δημοκρατικών κα

θεστώτων από παντοειδείς εγκληματογόνες δραστηριότητες, εμ

φανείς και αφανείς. Φοβούνται "κατάρρευση", εκ των έσω.

Έργο, ίσης επίσης σπουδαιότητας, είναι η εξασφάλιση προϋπο

θέσεων σταθερότητας και ασφάλειας, ευνοϊκών και υποβοηθητι

κών στην επένδυση κεφαλαίων και την οικονομική ανάπτυξη, με όλα 

τα ευεργετικά συνακόλουθα. Επιπλέον, είναι η μοναδική κρατική αρ

χή που παρέχει διοικητικής φύσεως υπηρεσίες στους Πολίτες, κα- 

θόλη τη διάρκεια του 24ώρου, στην οποία, ως καταφύγιο, προ

σφεύγουν οι Πολίτες για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί

Επάγγελμα ή Λ ειτούργημα;

Το δίλημμα αυτό δεν είναι πραγματικό και δεν πρέπει να απασχο

λεί. Είναι επίπλαστο. Εξάλλου, εκείνο που έχει αξία είναι το ση- 

μασιολογικό περιεχόμενο της αποστολής του Αστυνομικού και 

της ειδοποιού διαφοράς της έναντι άλλων αποστολών.

Είναι και επάγγελμα, αφού οι διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες 

και εξελζεις, η ραγδαία πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολο

γίας, απαιτούν την παροχή αστυνομικού έργου από άριστα καταρτι

σμένους εηαγγελματίες Αστυνομικούς, με μεθοδικότητα και απο- 

τελεσματικότητα, διαρκή προσαρμογή, εκπαίδευση, μετεκπαίδευ

ση, επιμόρφωση και εξειδίκευση. Είναι επάγγελμα, αφού αποτελεί 

τη μοναδική πηγή βιοπορισμού των Αστυνομικών.

Είναι όμως και λειτούργημα, υπό την έννοια της κοινωνικής προ

σφοράς, του πνεύματος της αυτοθυσίας, που χαρακτηρίζει τους 

Αστυνομικούς, και της εκπλήρωσης του καθήκοντος υπεράνω και 

πέραν των στενών ορίων του "επαγγελματισμού". Είναι ακόμη λει

τούργημα με την έννοια του εθελούσιου "περιορισμού" στην από

λαυση μερικών ατομικών δικαιωμάτων των Αστυνομικών, αυτονόη

των, όμως, για κάθε πολίτη, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτε

ρα τη διατήρηση αυτών στους Πολίτες.

Είναι λειτούργημα, αφού το βαθύτερο περιεχόμενο της ύψιστης 

αποστολής τους και οι "εν δυνάμει" κίνδυνοι στην εκπλήρωσή της 

δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν με οποιεσδήποτε οικονομικές και 

υλικές απολαβές, σε όποιο υψηλό επίπεδο και αν καθοριστούν.
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Α στυνομ ική  Δύναμη ή Α στυνομ ική  Υ πηρ εσ ία ;

Η Αστυνομία είναι Αστυνομική Δύναμη υπό την έννοια του αμείλι

κτου διώκτη του εγκλήματος και των σύννομων δυνατοτήτων της 

για την αποτελεσματική προστασία των ατομικών και συλλογικών 

δικαιωμάτων των Πολιτών. Είναι Αστυνομική Δύναμη, αφού αποτε

λεί την αμυντική ασπίδα και την κοινωνική αιχμή κατά του πολύμορ

φου εγκλήματος και προορίζεται για τη διαρκή πάλη κατά του ποι

κιλώνυμου κακού. Είναι Αστυνομική Υπηρεσία, με την έννοια της ποι

κιλόμορφης κοινωνικής προσφοράς και αρωγής. Είναι Αστυνομική 

Υπηρεσία, αφού επιδιώκει την ευρύτερη κοινωνική συναίνεση και 

στήριξη και αγωνίζεται με τους Πολίτες, για τους Πολίτες.

Τι ε ίν α ι ο ι Α σ τυ νο μ ικο ί

Οι Αστυνομικοί δεν είναι εκφραστές εξουσίας. Είναι υπηρέτες 

των Νόμων της Πατρίδας μας και προστάτες της ζωής, της ελευ

θερίας και της περιουσίας των συνανθρώπων μας, που απειλούνται 

από ποικίλες μορφές παρανομίας.

Οι Αστυνομικοί έχουν το επαγγελματικό προνόμιο να εργάζονται, 

για το καλό και το δίκαιο, και να ταυτίζονται με ευγενείς επιδιώξεις, 

που θεμελιώνονται, σε ηθικές αξίες. Η συνειδητοποίηση αυτής της 

ιδιαίτερης αποστολής, που ξεχωρίζει από το “καταναλωτικό ζην" 

και ανάγεται στην σφαίρα του “ευ ζην", προκαλεί ηθική ικανοποίηση 

σε όσους πιστεύουν στο έργο που προσφέρουν και στους σκο

πούς που υπηρετούν.

Φρουροί και υπηρέτες της κοινωνικής γαλήνης και της έννομης 

τάξης, προστάτες και συμπαραστάτες του κοινωνικού συνόλου και 

της αναπτυξιακής προόδου, νιώθουν υπερήφανοι για την αποστολή 

τους, που εκτείνεται, πέραν από τα υπηρεσιακά καθήκοντα, σε ποι

κιλόμορφη άλλη ανθρωπιστική προσφορά και δράση. Προστάτες 

των δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών, δίνουν πρώτοι το 

παράδειγμα του σεβασμού αυτών.

Επιθυμούν και αναμένουν τη στενότερη συνεργασία και την αμε

τακίνητη συμπαράσταση των Πολιτών, την κριτική στήριξη των Μέ

σων Μαζικής Ενημέρωσης και τη συστηματική διακομματική υπο

στήριξη, για τη διαφύλαξη της κοινωνικής γαλήνης και της έννομης 

τάξης. Προσβλέπουν στη βελτίωση των σχέσεων, που δηλητηριά

ζονται κατά καιρούς από ατυχή περιστατικά ή άδικες επικρίσεις ή 

και μεγιστοποιήσεις μεμονωμένων εκτροπών.

Η Αστυνομία αντλεί τη δύναμή της από το Λαό, για να την προ

σφέρει στο Λαό, με την υποστήριξη και τη συμπαράσταση της ε

κλεγμένης από το Λαό Κυβέρνησης και υπό τις κατευθύνσεις της 

Πολιτικής Ηγεσίας και της Διοίκησης του Σώματος.

Π ώ ς θέλουν ο ι Π ολίτες  τους Α στυνομικούς

Οι Πολίτες απαιτούν Αστυνομικούς με ολοκληρωμένη προσωπικό

τητα, υψηλή συναίσθηση ευθύνης, πειθαρχία και νομιμοφροσύνη, 

θάρρος και αποφασιστικότητα, ευγένεια, καλή συμπεριφορά και 

κοσμιότητα, υπομονή και νηφαλιότητα, ζήλο, αφοσίωση και αυτα

πάρνηση και, προπαντός, εξαίρετο ήθος και εντιμότητα.

Οι Αστυνομικοί πρέπει να επιδεικνύουν πάντοτε τις αρετές αυτές 

και να είναι πρότυπο νομιμοφρόνων και χρηστών πολιτών. Θα κερ

δίσουν έτσι την εμπιστοσύνη των πολιτών για την αποδοτικότερη 

και αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου τους.

Να διατηρούν υψηλά το κύρος και την αξιοπρέπεια της Αστυνο

μίας και να εκτελούν τα καθήκοντά τους δίκαια έναντι των πολιτών, 

με αμεροληψία και αντικειμενικότητα και χωρίς οποιονδήποτε επη- 

ρεασμό ή εύνοια, για να αισθάνονται οι Πολίτες ότι δεν υπάρχουν 

ευνοούμενοι και διωκόμενοι.

Δεν συγχωρούν ούτε και τα πλέον μικρά ελαττώματα των Αστυ

νομικών, διότι όπως διδάσκει ο Πλούταρχος "Τα μικρά παραπτώμα

τα ορισμένων ανθρώπων φαίνονται μεγάλα, επειδή οι πολλοί πι

στεύουν ότι ασκούν λειτούργημα, και δεν πρέπει να υποπίπτουν σε 

ατοπία ή πλημμέλεια". Οι Πολίτες θέλουν την Αστυνομία και εκτι

μούν το έργο της, αλλά απογοητεύονται από την ανάρμοστη συ

μπεριφορά ορισμένων Αστυνομικών. Η Κοινω νία επ ιθυμε ί, απο

δέχεται, σέβεται και υποστηρίζει Αστυνομικούς Έντιμους, 

Ηθικούς, Ακέραιους, Αδιάφθορους.

Α ίσ θημα  Ευθύνης και Υ π ερ ηφ ά νε ια ς

Αυτός είναι ο Αστυνομικός Θεσμός και ο διαχρονικός προορι

σμός του. Να είστε υπερήφανοι που τον υπηρετείτε. Να τον υπηρε

τείτε, πάντοτε, εκδηλώνοντας την επιβαλλόμενη κοινωνική ευαι

σθησία κατά την αντιμετώπιση των ατομικών και συλλογικών προ

βλημάτων των πολιτών. Το Σύνταγμα και ο Νόμος και το ηθικό πε

ριεχόμενό τους, να είναι ο μόνος οδηγός. Υπόδειγμα της δράσης 

σας, ας είναι η θυσία των τίμιων και αθώων συναδέλφων σας, που 

έπεσαν υπέρ του καθήκοντος.

Νέοι Άνθρωποι, εξαντλήστε και την τελευταία ικμάδα των δυ

νάμεων σας για την προστασία, ιδιαίτερα των ανηλίκων, των 

νέων και των αδυνάτων, σύμφωνα και με την επιταγή του άρθρου 

21 του Συντάγματος.

Κρατήστε ψηλά τη σημαία των ιδανικών της έννομης τάξης 

και της κοινωνικής ειρήνης.

Κλείστε μέσα στην ψυχή σας το βαθύτερο νόημα του επ ι

γράμματος του εμβλήματος της Σχολής σας και θα αισθανθείτε 

το μεγαλείο και την αίγλη της αποστολής σας.

Τιμήστε τη Στολή και την Αποστολή σας, “ ποτέ από το χρέος 

μη κινούντες".

Αγωνιστείτε για μια ιδεώδη Αστυνομία. Μία Αστυνομία θεω

ρείται ιδεώδης, όταν προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία 

και ασφάλεια με την χρήση των πλέον ήπιων μέσων και τη μικρότε

ρη δυνατή σύννομη'επέμβαση στη νόμιμη ελευθερία του ατόμου. 

Όταν έρχεται αρωγός και συμπαραστάτης στις δύσκολες στιγμές 

του Λαού, αλλά και στις ανάγκες των μεμονωμένων πολιτών.

Σ υνε ίδησ η  πε ιθα ρχ ία ς

Σφυρηλατήστε την ομοψυχία, την πειθαρχία και το ανώτερο 

πνεύμα. Η πειθαρχία είναι ένα γνώρισμα της αστυνομικής ζωής. Να 

μην πλανηθείτε, νομζοντας πως η πειθαρχία συνθλίβει την ελευ

θερία, το μέγιστο αυτό αγαθό του ανθρώπου. Αντίθετα, η πειθαρ

χία είναι όρος απαραίτητος της ελευθερίας, είτε πρόκειται για την 

ελευθερία ενός ατόμου, είτε μιας ολόκληρης κοινωνίας. Χωρίς την 

τάξη, που η πειθαρχία επιβάλλει, το άτομο πελαγοδρομεί και η κοι

νωνία διαλύεται. Χωρίς τάξη, η πράξη του ενός, που πρέπει να είναι 

ελεύθερη, συνθλίβει ή ματαιώνει την πράξη του άλλου, που επίσης 

πρέπει να είναι ελεύθερη. Διδασκόμενοι και αποδεχόμενοι την πει

θαρχία, διδάσκεστε το ήθος που εξασφαλίζει την πραγματική ε

λευθερία και διαμορφώνει μια υπεύθυνη και ολοκληρωμένη προ

σωπικότητα.

Η ενσυνείδητη πειθαρχία στους κόλπους του Σώματος και η εμπι

στοσύνη των Πολιτών είναι τα θεμέλια επί των οποίων μπορεί να οι- 

κοδομηθεί ολόκληρο το έργο της Αστυνομίας. Όταν, όμως, λείπει 

η πειθαρχία στο Σώμα, τότε δεν αποκτάται και η εμπιστοσύνη των 

Πολιτών. Επομένως, δεν μπορεί να υπάρξει και αξιόλογη προσφορά 

έργου και, συνεπώς, αξιοπιστία του Αστυνομικού Θεσμού και υπε

ρηφάνεια του Αστυνομικού. Το Ηθικό των Αστυνομικών καταρρέει.
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Θεσμοί και Αξίες

Οφείλετε να ενστερνιστείτε την αντίληψη, ότι προορίζεστε για 

την άσκηση μιας ανιδιοτελούς αποστολής, μιας αποστολής προσω

πικής θυσίας. Συμφιλιωθείτε με τους όρους και τις συνθήκες της 

εκπαίδευσής σας. Έτσι θα βρείτε στη συνείδησή σας δικαίωση για 

την επιλογή σας και θα αντλείτε δύναμη για τις σπουδές σας.

Π ορ ε ία  προς το 2 0 0 0  κα ι την Ανατολή του 21ου Α ιώ να

Η πορεία προς το 2000 και την ανατολή του 21ου αιώνα έχει 

προσδιοριστεί ως πορεία του καλώς εννοούμενου ανταγωνισμού 

μεταξύ των χωρών, με στόχο την παροχή υψηλότερου επιπέδου 

ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Θα αναδειχτούν τα κράτη ε

κείνα, που θα εκδηλώσουν τις πλέον συντονισμένες και αποτελε

σματικές προσπάθειες, σε όλους τους τομείς. Τα κράτη, που το 

στελεχιακό δυναμικό τους θα είναι σε θέση να ανταγωνίζεται με ε

πιτυχία τα στελέχη των άλλων χωρών. Ο ανταγωνισμός μεταπίπτει, 

τελικά, σε ανταγωνισμό μεταξύ των στελεχών των χωρών. Η Αστυ

νομία δεν μπορεί να μείνει εκτός του ανταγωνισμού αυτού.

Η φοίτησή σας συμπίπτει σε μια εποχή, που τα αστυνομικά προ

βλήματα, πολυσύνθετα και πολυδιάστατα από τη φύση τους, απο

βαίνουν πολυπλοκότερα και οξύτερα, και απαιτούν χειρισμούς με

θοδικούς και αποτελεσματικούς. Οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες 

της κοινωνίας αυξάνουν συνεχώς. Οι πολίτες επικαλούμενοι τα δι- 

καιώματά τους, που η ευνομούμενη Πολιτεία οφείλει να τους παρέ

χει, αξιώνουν διαρκώς και καλύτερη ποιότητα των παρεχόμενων υ

πηρεσιών. Η Αστυνομία οφείλει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 

ανάγκες, με μεθοδικότητα, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Οι σύγχρονες κοινωνίες παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά μιας 

μεταβατικής κατάστασης. Οι ακατάλυτες ηθικές και κοινωνικές α

ξίες διακυβεύονται. Ο ρόλος όμως της Αστυνομίας στην αποκατά

σταση μιας ισορροπίας θα είναι πάντοτε καθοριστικής σημασίας. 

Γι'αυτό και μόνο το σκοπό, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη, έχοντας

συνειδητοποιήσει το χρέος της να προετοιμαστεί κατάλληλα. Δεν 

υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά στην Κοινωνία των Πολιτών.

Οι προϋποθέσεις και οι εγγυήσεις για την επιτυχή ανταπόκρισή 

σας, υπάρχουν. Είναι η συμπαράσταση της Πολιτείας, η στοργή και 

το αδιάλειπτο και αδιάπτωτο ενδιαφέρον της Πολιτικής και Αστυ

νομικής Ηγεσίας. Η αξιοκρατική επιλογή σας. Είναι το έμπειρο και 

άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό και διδακτικό προσωπικό και τα 

αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών της Σχολής σας. Απαιτείται 

όμως και ο δικός σας μόχθος. Μη φείδεσθε προσπαθειών.

Η επαγγελματική σας κατάρτιση δεν τελειώνει με την αποφοί

τησή σας από τη Σχολή. Η ευθύνη και η φροντίδα, για τον περαιτέ

ρω εμπλουτισμό και προαγωγή των γνώσεών σας και των μεθόδων 

της επαγγελματικής σας δράσης, πρέπει να είναι διαρκές μέλημά 

σας. Αλλωστε, η ποιότητα δεν είναι έννοια στατική, αλλά κατεξοχήν 

ανταγωνιστική και δεκτική βελτίωσης και αναβάθμισης.

Η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, επιφορτισμένη με τη 

διαρκή ποιοτική αναβάθμιση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυ

νομίας, σας περιμένει μετά την αποφοίτηση από τη Σχολή σας και 

την απόκτηση των πρώτων πρακτικών αστυνομικών εμπειριών, για 

να σας προσφέρει τη συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό των 

γνώσεών σας, την επιμόρφωση και την εξειδίκευσή σας.

Να είστε υπερήφανοι για την "καταγωγή σας". Αισιόδοξοι για την 

επιλογή σας και την εκπλήρωση της ιερής αποστολής σας.

Αγωνιστείτε για το Καλό, το Ηθικό και το Δίκαιο.

Αγωνιστείτε για την Πατρίδα, την Κοινωνία και τον Άνθρωπο.

Αγωνιστείτε για την Τιμή του Σώματος.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι συνάδελφοί σας, σας σκέπονται διαρ

κώς και είναι κοντά σας.

Καλή σταδιοδρομία! Ά ιέν Αριστεύειν"! □

Επιμέλεια: Αστυνομικός Υποδιευθυντής Κλέαρχος Πήχας
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Στον απόηχο της Χρυσής ΟΛυμπιά6ας

Εθνική υπερηφάνεια 
για τους ΟΛυμπιονίκες

Ο θ ρ ία μβ ος  τ ω ν  Ελλήνων Α θλητώ ν  

στους π ρ ό σ φ α το υ ς  Ο λυμπιακούς Α γώ νες της Ατλάντα  

σ υ γ κλό ν ισ ε  το Π ανελλήνιο , 

έ σ τ ε ιλ ε  σ ε  όλο  τον κόσ μο  το μήνυμα της α φ ύπνισ ης  

του γνήσ ιου  κα ι ανόθευτου πνεύματος του ολυμπ ισμού  

κα ι της ευγενούς άμιλλας, 

που γ ε ν έτε ιρ ά  του έ χ ε ι την πατρ ίδα μας, 

κα ι ε ν ίσ χ υ σ ε  την ιδέα  της μόνιμης τέλεσ ης  

τω ν  Ο λυ μ π ια κώ ν  Α γ ώ νω ν  στην κο ιτ ίδα  τους.

Από τους Ολυμπιακούς της Αμβέρσα, το 1920, ως και τη Βαρκε

λώνη, το 1992, η Ελλάδα είχε κατακτήσει τέσσερα χρυσά, τέσσερα 

αργυρά και 6 χάλκινα μετάλλια. Στην Ατλάντα, οι αθλητές μας κέρ

δισαν τόσα χρυσά και αργυρά, όσα είχαμε πάρει σε 72 χρόνια.

Χρυσά μετάλλια: Πΰρρος Δήμας και Ακάκιος Καχιασβίλης (άρση 

βαρών), Ιωάννης Μελισσανίδης (γυμναστική), Νικόλαος Κακλαμανά- 

κης (ιστιοπλοΐα).

Αργυρά Μετάλλια: Βαλέριος Λεωνίδης, Λεωνίδας Σαμπάνης και 

Λεωνίδας Κόκκας (άρση βαρών), Νίκη Μπακογιάννη (στίβος).

Τέταρτες θέσεις: Τζελίλης και Μήτρου (άρση βαρών), Ξάνθου 

(στίβος), Μπουντούρης - Μπούκης (ιστιοπλοΐα).

Πέμπτες θέσεις: Ποικιλίδης (ελληνορωμαϊκή πάλη). Εθνική Ομάδα 

Καλαθοσφαίρισης (Γιαννάκης, Φασούλας, Χριστοδούλου, Πατα- 

βούκας, Μπακατσιάς, Σιγαλός, Οικονόμου, Αλβέρτης, Κακιούσης, 

Ρεντζιάς, Παπανικολάου, Αγγελίδης).

Εκτες θέσεις: Παπακώστας και Βασδέκη (στίβος), Κωνσταντινί- 

δης (ελληνορωμαϊκή πάλη). Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης (Μαυρω- 

τάς, Λούδης, Βαλτυράκης, Καϊάφας, Ψύχος, Πάτρας, Αφρουδάκης, 

Παπαναστασίου, Λοράντος, Χατζής, Γεωργαράς, Χατζηθεοδώρου, 

Καλακώνας).

Εβδομες θέσ ε ις : Σαλτσίδης (άρση βαρών), Παπαϊωάννου 

(τζούντο), Γεωργαλής (ποδηλασία).

Ογδοη θέση: Μπουρντούλης (ελευθέρα πάλη).

Γί αυτά τα Ελληνόπουλα, που τίμησαν την πατρίδα μας σε δύσκο

λους καιρούς, άξιζε η καλύτερη των υποδοχών. THc αισθήματα υπε

ρηφάνειας και βαθειάς συγκίνησης υποδεχόμαστε τους αθλητές και 

τις αθλήτριες μας που εκπροσώπησαν με λαμπρό τρόπο την Ελλάδα

στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα και πρόβολον το όνομά της 

σε όλο τον κόσμο. Τους τιμάμε και τους ευχαριστούμε για τις επίμο

χθες προσπάθειες τους, την αφοσίωσή τους στο ελληνικό ιδεώδες 

του αθλητισμού, τα μετάλλια που μας χάρισαν και τις επιδόσεις που ε

πέτυχαν. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνει παράδειγμα για πολλούς άλλους 

στο μέλλον"δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωστής Στε- 

φανόπουλος. Και ο λαός μας επιβεβαίωσε τα λόγια του, δίνοντας 

ένα βροντερό “παρών" και δείχνοντας ότι οι Ελληνες ξέρουν να ξε

πληρώνουν εκείνους που τους έκαναν να δακρύσουν από χαρά, ότι 

η Ελλάδα ξέρει να τιμά αυτούς που την κάνουν υπερήφανη.

Αν κάτι θα μπορούσε να αισθανθεί ο σύγχρονος Ελληνας για να 

γκρεμίσει τα τείχη, δεν θα μπορούσε να βρει καλύτερη ευκαιρία α

πό την επιστροφή αυτών των παιδιών. Τείχη, βέβαια, δεν χρειάσθη- 

κε να γκρεμισθούν αυτή τη φορά. Ισως γιατί με τη λατρεία τους, οι 

χιλιάδες Ελληνες που συγκεντρώθηκαν από μόνοι τους για να υπο

δεχθούν και να αποθεώσουν τους Ολυμπιονίκες μας, σε όλη τη δια

δρομή από το Αεροδρόμιο μέχρι την Αθήνα, στους Στύλους του Ο

λυμπίου Διός και στο'Καλλιμάρμαρο αλλά και σε όλη την Ελλάδα, με 

τη στάση τους έδειξαν πως η ανθρώπινη θέληση μπορεί και είναι 

σε θέση να γκρεμίσει τα όποια τείχη με ένα χαμόγελο, με ένα 

νεύμα, με ένα χειροκρότημα...

Οι στιγμές ήταν ανεπανάληπτες. Στιγμές που ο καθένας θα ήθελε 

να έχει την τύχη να ζήσει, στιγμές που δεν αλλάζονται. Οι Ολυμπιο- 

νίκες μας μπήκαν στο κατάμεστο από 100.000 υπερήφανους Ελλη

νες Παναθηναϊκό Στάδιο, κρατώντας τη γαλανόλευκη, ενώ κοίτα

ζαν γύρω δακρυσμένοι, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν τι 

συμβαίνει. Δεν ήταν "άρτος και θεάματα" αυτή η γιορτή. Ηταν πολύ 

περισσότερο. Εμοιαζε σαν αυτό το “ψηλότερα" που καθημερινά 

συζητάμε - αλλά σπάνια παλεύουμε. Ηταν και κάτι ακόμα. Ηταν μια 

παρέα χιλιάδων Ελλήνων που γιόρταζαν τη μοναδική ευκαιρία να 

πανηγυρίσουν όλοι μαζί την περηφόνεια τους. Πράγματι, καιρό εί

χαμε να κρατήσουμε με τέτοια στοργή τη σημαία μας!..

Ημασταν όλοι εκεί, με το νου και την ψυχή μας, μαζί με τους Ολυ- 

μπιονίκες μας αλλά και όλους τους αθλητές που τόσο αξιόπρεπα 

μας εκπροσώπησαν. Ημασταν όλοι εκεί, όχι γιατί ξεχάσαμε τα προ- 

βλήματά μας αλλά γιατί θέλαμε να ξεφύγουμε από την καθημερινή 

μιζέρια, γιατί πιστέψαμε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει σ' αυτόν τον 

τόπο. Ημασταν όλοι εκεί, γιατί ήταν η ώρα της χαράς και της γιορ

τής, η ώρα που βρήκαμε αυτά που μας ενώνουν και μας κάνουν να 

νοιώθουμε υπερήφανοι με μια χαρά, με ένα τεράστιο χαμόγελο 

στο πρόσωπο. Ημασταν όλοι εκεί και θα είμαστε και πάλι όταν 

χρειαστεί. Γιατί κι εμείς θέλουμε να κρατάμε ζωντανό το όνειροΟ
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Στον απόηχο της Χρυσής Ολυμπιάδας

Αθ λ η τ ι σ μ ό ς

“ Σε μια εποχή  που δ ια κρ ίνετα ι για  την εμπορ ευματοπο ίηση  

τ ω ν  α ζ ιώ ν  κα ι τ ω ν  ιδ α ν ικώ ν  του αθλητισμού , 

π ισ τ ε ύ ω  ότι μ έ σ ω  τ ω ν  α ρ χ ώ ν  του Ο λυμπισμού  

ε ίν α ι δυνατό να δ ια μ ο ρ φ ω θ ε ί μια κ ο ιν ω ν ία  

με κύρ ια  χ α ρ α κτη ρ ισ τ ικά  το πνεύμα της ενότητας, 

της αλληλοκατανόησης κα ι της αποδοχής του πλησ ίον  

ω ς  σ υ να γω ν ισ το ύ  κα ι όχ ι ω ς  ανταγω νιστού" 

δ η λ ώ ν ε ι ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας  

στην ε ν δ ια φ έ ρ ο υ σ α  σ υνέντευξη  που α κολο υ θ ε ί.

Ερώτηση: Κύριε Αρχηγέ, ποια η γνώμη σας για τις σπουδαίες 

επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες 

της Ατλόντας;

Απάντηση: Θεωρώ ότι η κατάκτηση οκτώ συνολικά μεταλλίων 

στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ένα γεγονός που 

συγκλόνισε όλους τους Ελληνες. Οι προσπάθειες των Ελλήνων α

θλητών για τη νίκη, τον Εθνικό μας Υμνο και την Ελληνική Σημαία θα 

μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη μας.

Διανύουμε μια εποχή εμπορευματοποίησης των αξιών και των ι

δανικών του αθλητισμού. Το αποτέλεσμα αυτό, που αναμφισβήτητα 

χαρακτηρίζεται θρίαμβος για τον Ελληνικό Αθλητισμό, συμπίπτει με 

την επέτειο συμπλήρωσης 100 χρόνων από την αναβίωση των σύγ

χρονων Ολυμπιακών Αγώνων και υπενθυμίζει στην ανθρωπότητα ό

τι είναι μεγάλη ανάγκη να λόμψει ξανά και αληθινά η ιερή φλόγα των 

αγώνων, των λαών και των ανθρώπων.

Πιστεύω ότι μέσω των αρχών του Ολυμπισμού είναι δυνατόν να 

διαμορφωθεί μια κοινωνία με κύρια χαρακτηριστικά το πνεύμα της 

ενότητας, της αλληλοκατανόησης και της αποδοχής του πλησίον 

ως συναγωνιστού και όχι ως ανταγωνιστού.

Ερώτηση: Η Ελληνική Αστυνομία ε ίχε  συμμετοχή στους Ολυ

μπιακούς Αγώνες της Ατλ όντα;

Απάντηση: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα συμμετείχε 

μόνο ένας Αστυνομικός, ο αθλητής της Ιστιοπλοΐας Δόκιμος Α

στυφύλακας Δημήτριος ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, ο οποίος κατέλαβε την 

27η θέση στην κατηγορία των σκαφών Leizer.

Ομως η Ελληνική Αστυνομία είχε τη δική της συμμετοχή σε σπου

δαίες εμφανίσεις ομάδων και αθλητών, σε προπονητικό επίπεδο.

Ο Ανθυπαστυνόμος Χαράλαμπος ΧΟΛΙΔΗΣ και ο Αρχιφύλακας 

Γεώργιος ΠΟΖΙΔΗΣ είναι προπονητές της Εθνικής Ομάδας Πάλης.
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Στον απόηχο της Χρυσής Ολυμπιάδας

Ο Αρχκρύλακας Παναγιώτης ΣΠΥΡΟΥ είναι βοηθός του Ομο

σπονδιακού προπονητή της Εθνικής Ομάδας Αρσης Βαρών, 

Χρήστου ΙΑΚΩΒΟΥ.

Ο Αρχκρύλακας Παναγιώτης ΜΙΧΑΛΟΣ είναι βοηθός του Ομο

σπονδιακού προπονητή της Εθνικής Ομάδας Πόλο, Κούλη ΙΩΙΗΦΙΔΗ.

Ο Αστυφύλακας Νικόλαος ΦΙΛΙΠΠΟΥ είναι βοηθός του Ομο

σπονδιακού προπονητή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, Μάκη ΔΕΝ- 

ΔΡΙΝΟΥ.

Μάλιστα, η μετάβασή τους στην Ατλάντα έγινε με επι πλέον άδεια 

που τους χορηγήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία και όσον αφορά 

τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα διευκολύνθηκαν κατά το στάδιο 

της προετοιμασίας των Εθνικών ομάδων.

Ερώτηση: είστε ευχαριστημένος από την πορεία του Αστυ

νομικού Αθλητισμού στη χώ ρα μας;

Απάντηση: Ο Αστυνομικός Αθλητισμός δίνει το δικό του παρόν σε 

όλα τα επίπεδα.

Να επισημάνω ότι η Ελληνική Αστυνομία είναι το μοναδικό Σώμα α

πό τα Σώματα Ασφαλείας, που έχει ιδρύσει. Υπηρεσία Φυσικής Α

γωγής και Αθλητισμού, νομοθετικά κατοχυρωμένη. Οι Αστυνομικοί 

- αθλητές που υπηρετούν σ' αυτήν, ασχολούνται σε ημερήσια βάση 

με τα προγράμματα άθλησης των ομάδων του Σώματος και σε κά

ποιες περιπτώσεις εκτελούν και αστυνομικά καθήκοντα.

Οι ομάδες του Σώματος συμμετέχουν στα ετήσια πρωταθλήματα 

Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, σε Πανελλήνια Πρω

ταθλήματα, που διοργανώνουν Εθνικές Ομοσπονδίες σε φιλικές 

συναντήσεις με άλλες ομάδες στον ελλαδικό χώρο, για τόνωση 

του Επαρχιακού Αθλητισμού ή για Φιλανθρωπικούς σκοπούς και σε 

Βαλκανικά Πρωταθλήματα Αστυνομικών.

Στην Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, υπηρετούν Δια

κεκριμένοι Αστυνομικοί που έχουν προσφέρει στο χώρο του Ελλη

νικού Αθλητισμού.

Επίσης, με έγκριση του κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης ιδρύθηκε η 

Αθλητική Ενωση Αστυνομικών Ελλάδος (σωματείο μη κερδοσκοπι

κού ή συνδικαλιστικού χαρακτήρα αναγνωρισμένο από το Πρωτοδι

κείο Αθηνών), με σκοπό την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος 

και την ανάπτυξη του αθλητισμού μεταξύ των εν ενεργεία αστυνο

μικών στην Ελλάδα και των Αστυνομικών Υπηρεσιών των Ευρωπαϊ

κών κρατών. Ομάδες και αθλητές της Ενωσης συμμετέχουν σε Πα

νευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα Αστυνομικών.

Ερώτηση: Οι ομάδες και οι αθλητές της ελληνικής Αστυνο

μίας έχουν να παρουσιάσουν επιτυχίες στην ελλάδα και το ε

ξωτερικό;

Απάντηση: Η Ελληνική Αστυνομία έχει πετύχει σπουδαίες διακρί

σεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό μάλιστα και σε 

μικρό χρονικό διάστημα αφού άρχισε να συμμετέχει σε Διεθνείς Α

γώνες, μέσω της Αθλητικής Ενωσης Αστυνομικών Ελλάδος από το 

έτος 1990, ενώ οι άλλες Ευρωπαϊκές χώρες από το 1950. Είναι, λοι

πόν, ευνόητο ότι οι Ευρωπαϊκές χώρες προηγούνται σε εσωτερική 

οργάνωση και διεθνείς εμπειρίες.

Ομως, με μεγάλη χαρά επισημαίνω ότι η ομάδα Μπάσκετ έχει κα

τακτήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ - Μπώλ Αστυνο

μικών, που έγινε το 1993 στην Αθήνα. Επίσης το 1993, οι ομάδες 

Βόλλεϋ - Μπωλ και ποδοσφαίρου κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στα 

αντίστοιχα Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Αστυνομικών. Ακόμη, α

θλητές μας έχουν κατακτήσει δύο χάλκινα μετάλλια στους Πανευ

ρωπαϊκούς Αγώνες Στίβου το 1994. Ομάδες και αθλητές έχουν

πετύχει διεθνείς διακρίσεις και σπουδαίες επιδόσεις ενώ πρωτα

γωνιστούν και στα Βαλκανικά Πρωταθλήματα Αστυνομικών.

Στον ελληνικό χώρο και σε ετήσια βάση η Ελληνική Αστυνομία 

συμμετέχει σε όλα τα Πρωταθλήματα Ενόπλων Δυνάμεων και Σω

μάτων Ασφαλείας που διεξάγονται σε τριάντα αθλήματα με πολλές 

και αξιόλογες διακρίσεις.

Ερώτηση: Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει στις εκδηλώσεις για 

την συμπλήρωση των 100 χρόνων από την αναβίωση των σύγχρονων 

Ολυμπιακών Αγώνων, με τη διοργάνωση του 5ου Παγκόσμιου Αθλητι

κού Συνέδριου Αστυνομιών και του 4ου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος 

Μαραθωνίου Δρόμου Αστυνομικών, τον προσεχή Νοέμβριο στην 

Αθήνα. Ποιο είναι το ιστορικό των εκδηλώσεων αυτών;

Απάντηση: Η Ελληνική Αστυνομία είναι ιδρυτικό μέλος της Παγκό

σμιας Αθλητικής Ενωσης Αστυνομιών. Το πρωτόκολλο ίδρυσής της 

υπογράφτηκε το 1990 στο Παρίσι και αριθμεί 60 κράτη - μέλη.

Η Ελληνική Αστυνομία επιδιώκει να συμβάλει στην επίτευξη των 

σκοπών και των στόχων της Διεθνούς Αθλητικής Αστυνομικής Κοι

νότητας με τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

Το 1992, θέσαμε υποψηφιότητα για την ανάληψη της διοργάνω

σης των εκδηλώσεων που αναφέρατε, στο πλαίσιο των προγραμ

ματισμένων εκδηλώσεων της Παγκόσμιας Αθλητικής Ενωσης Α

στυνομιών (USIPI, με νωπές τις μνήμες από την ανάθεση της Ολυ

μπιάδας του 1996 στην Ατλάντα. Είχαν θέσει, επίσης, υποψηφιότη

τα η Ουγγαρία και το Μαρόκο. Καταφέραμε, όμως, οι εκδηλώσεις 

αυτές να μας ανατεθούν ομόφωνα, κατά τη διάρκεια του 2ου Πα

γκόσμιου Αθλητικού Συνέδριου Αστυνομιών, που έγινε στη Μαμάια 

της Ρουμανίας, το Σεπτέμβριο του 1992. Μέχρι σήμερα έχουν δη

λώσει συμμετοχή τριάντα χώρες απ' όλο τον κόσμο.

Το Μάιο του 1995 ήμουν επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσω

πείας που μετέβη στο Πεκίνο για να παραλάβει τη σημαία της Πα

γκόσμιας Αθλητικής Ενωσης Αστυνομιών, κατά τη διάρκεια του Πα

γκόσμιου Πρωταθλήματος Αστυνομικού Πένταθλου.

Η παραλαβή της σημαίας πραγματοποιήθηκε σε πανηγυρική τε

λετή, παρουσία του προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής 

κ. Juan Antonio Samaranch.

Ερώτηση: Η Ελληνική Αστυνομία έχει προβεί στη διοργάνω

ση άλλων Διεθνών Αθλητικών Αγώνων;

Απάντηση: Η Ελληνική Αστυνομία, εκτός από την ένταξή της στην 

Παγκόσμια Αθλητική Ενωση Αστυνομιών και στην Ευρωπαϊκή, είναι ι

δρυτικό μέλος της Βαλκανικής Αθλητικής Ενωσης Αστυνομιών, που 

ιδρύθηκε το 1991 στο Βουκουρέστι.

Θεωρώ ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει να επιδείξει αξιοζήλευτη 

δραστηριότητα στον τομέα των διεθνών διοργανώσεων, από τη 

συμμετοχή της στις προαναφερόμενες Διεθνείς Αθλητικές Αστυ

νομικές Ενώσεις. Από το 1990, που για πρώτη φορά έδωσε το πα

ρόν στο εξωτερικό, έχει διοργανώσει τους ακόλουθους αγώνες:

α. Το Ιο  Βαλκανικό Πρωτάθλημα Σκι Αστυνομικών, το 1992, στον 

Παρνασσό.

β. Το Πανευρωπαϊκό'Πρωτάθλημα Μπάσκετ-Μπωλ Αστυνομικών, 

το 1993, στην Αθήνα.

γ. Το 3ο Βαλκανικό Αθλητικό Συνέδριο Αστυνομιών και το Βαλκανι

κό Πρωτάθλημα Μαραθωνίου Δρόμου Αστυνομικών, το 1995, στην 

Αθήνα.

Επίσης είχε αναλάβει τη διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Πρωτα

θλήματος Σκι Αστυνομικών, το 1990, στον Παρνασσό, το οποίο, ό

μως, δεν πραγματοποιήθηκε ελλείψει χιονώσεως.
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Ερώτηση: Τον προσεχή Σεπτέμβριο, στη Δανία, θα συμμετέχετε ο 

ίδιος στο Πανευρωπαϊκό Αθλητικό Συνέδριο Αστυνομιών. Τι θέματα θα 

συζητηθούν στο Συνέδριο αυτό και γιατί αποφασίσατε να τεθείτε ο ί

διος επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπείας;

Απάντηση: Δεν γνωρίζω ακόμη αν -λόγω ειλημμένων υπηρεσια

κών υποχρεώσεων- θα ηγηθώ της αντιπροσωπείας. Η Ελληνική Α

στυνομία, όμως, επιθυμεί να συμμετέχει ενεργό στις εξελίξεις της 

Ευρωπαϊκής Αθηλτικής Αστυνομικής Κοινότητας.

Στο Συνέδριο της Δανίαςθα συζητηθούν θέματα που αφορούν το 

μέλλον της και ειδικότερα το νεό καταστατικό της Ευρωπαϊκής Α

θλητικής Ενωσης Αστυνομιών, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουρ

γίας της, η ένταξη νέων χωρών με τις οποίες ο αριθμός των μελών 

της θα ανέλθει στις τριάντα δύο χώρες.

Ο αστυνομικός αθλητισμός εξ άλλου θεωρείται ο πρεσβευτής 

μιας χώρας στο εξωτερικό και συμβάλλει στη διεθνή αστυνομική 

συνεργασία.

Η δυναμική παρουσία των αθλητών της Ελληνικής Αστυνομίας στο 

εξωτερικό, τα τελευταία χρόνια, μας έχει κάνει υπερήφανους και 

αισθανόμαστε, τόσο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας 

Τάξης όσο και η φυσική ηγεσία του Σώματος, ότι πρέπει να συμπα

ρασταθούμε με τον καλύτερο τρόπο στις προσπάθειες αυτές, που 

έχουν τη βαρύτατη ευθύνη της εκπροσώπησης της χώρας που 

θεωρείται η γενέτειρα του Ολυμπιακού ιδεώδους.

Με την ευκαιρία, θα ήθελα να σας ενημερώσω για την υποψηφιό

τητα της Ελληνικής Αστυνομίας να διοργανώσει το 28ο Πανευρω

παϊκό Συνέδριο Αστυνομιών στην Αθήνα, το 2000. Το Συνέδριο αυτό 

θεωρείται πολύ σημαντικό επειδή συμπληρώνονται πενήντα χρόνια 

από την ίδρυση της USPE και η επέτειος αυτή θα γιορταστεί ανάλο

γα, όπως είναι επόμενο.

Ερώτηση: Ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον του αστυ

νομικού αθλητισμού;

Απάντηση: Η προβολή της κοινωνικής ταυτότητας της Ελληνικής 

Αστυνομίας μέσω του αστυνομικού αθλητισμού αποτελεί για μένα 

πρώτιστο μέλημα. Το 1994, αστυνομικοί αθλητές πραγματοποίησαν 

διαλέξεις κατά των ναρκωτικών σε Γυμνάσια και Λύκεια του Λεκα

νοπεδίου Αττικής.

Οι μαθητές των Σχολείων αυτών είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 

από κοντό το ανθρώπινο πρόσωπο του Ελληνα Αστυνομικού και να 

διαπιστώσουν ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόληψη και την 

καταστολή της εγκληματικότητας είναι η συνεργασία Αστυνομίας 

και Κοινωνίας.

Επίσης πρωταρχικός στόχος της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η κα

τασκευή κλειστών γυμναστηρίων, αρχικό για το προσωπικό του Λε

κανοπεδίου Αττικής και, στη συνέχεια, για το προσωπικό της περι

φέρειας.

Είναι γνωστό ότι στις Υπηρεσίες του Λεκανοπεδίου υπηρετούν 

δέκα οκτώ περίπου χιλιάδες αστυνομικοί. Ηδη έχει οργανωθεί αί

θουσα ενόργανης γυμναστικής στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής 

Διεύθυνσης Αττικής, που λειτουργεί σε συνεχή βάση από τις οκτώ 

το πρωί μέχρι τις δέκα το βράδυ.

Η διοργάνωση και διεξαγωγή πρωταθλημάτων για αστυνομικούς 

σε διάφορα αγωνίσματα είναι ένα κίνητρο για τη δημιουργική απα

σχόληση του πρσωπικού κατά τον ελεύθερο χρόνο του.

Επιδίωξή μου είναι να οργανωθεί ο αστυνομικός αθλητισμός σύμ

φωνα με τα ευρωπαϊκό πρότυπα, τα οποία έχουν δοκιμαστεί και έ

χουν επιφέρει θετικότατα αποτελέσματα. □

Επιμέλεια: Αστυνόμος Α ' Ιωάννης Καραπανάγος

Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών

Δήμητρας Παπατσαρούχα

Σύγχρονο

Πρωτότυπο

Δυναμικό

Αποτελεσματικό

> ηΤΓI IL 1
Η σωστή 
επιλογή

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%
στους  Α σ τ υ ν ο μ ικ ο ύ ς  

της Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς  

και  στα  πα ιδ ιά  τους

Δ ια σ τ α ύ ρ ω σ η  Τριών Μαρτύρων 15 & Αρχα ιοτήτων,  Θ ε σ σ α λο ν ίκη ,  τηλ.  634 .26 4  
(απέναντ ι  από το Δημοτ ικό  Σ χ ο λ ε ίο  Παναγίας Φ α ν ε ρ ω μ έ ν η ς )
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Αστυνομική Πρακτική

Μιλώντας για την ανάλυση του εγκλήματος
του Paul ΜΙΝΝΕΒΟ του Τμήματος Ανάλυσης της Μ ονάδας Ν α ρ κω τ ικώ ν  της EUROPOL

Η ανάλυση του εγκλήμα τος  μ π ο ρ ε ί να ε ίν α ι ένα πολύ χρ ή σ ιμ ο  ε ρ γ α λε ίο  κατά τη δ ιά ρ κ ε ια  της έρ ευνα ς , 

ιδ ια ίτερ α  σ ε  πολύπλοκες  υ π ο θ έσ ε ις  που α φ ο ρ ο ύ ν  μ ία  μακρά χρ ον ική  περ ίο δ ο  ή περ ιλαμβάνουν πολλά θέματα , 

στα ο π ο ία  υπάρχουν πάρα πολλές π λ η ρ ο φ ο ρ ίες  ή που για άλλους λόγους δεν γ ίνοντα ι κατανοητά με σ α φ ή ν ε ια .

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σ'αυτή την παρουσίαση οι όροι πουχρησιμοποιούνται στην ανάλυ

ση του εγκλήματος είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν υιοθετηθεί στην 

Ολλανδία, όπου η ανάλυση του εγκλήματος καταλαμβάνει μια σημα

ντική θέση στην έρευνα των εγκλημάτων. Ηταν ο Γερμανός συγ

γραφέας Ludwig Fulda εκείνος που έγραψε με απογοήτευση ότι υ

πάρχουν δύο πράγματα στα οποία δεν πρέπει ποτέ να βασίζεσαι: 

εάν κάνεις λάθος αυτό θα παραμείνει κρυφό και εάν κάνεις καλό 

αυτό θα γίνει αντιληπτό. Χωρίς αμφιβολία καθένας μπορεί να παρα

θέσει αναρίθμητα παραδείγματα από την εμπειρία του για να δείξει 

ότι αυτό το τελευταίο είναι αλήθεια. Το να βοηθήσουμε στην δια

σφάλιση του ότι το πρώτο δεν ισχύει, με άλλα λόγια, το να αποτρέ

ψουμε παράνομες πράξεις από το να μείνουν κρυφές, μπορεί σί

γουρα να θεωρηθεί ότι είναι το κύριο καθήκον μιας ποινικής αστυ

νομικής έρευνας. Ο τρόπος με τον οποίο αυτό το καθήκον ερμη

νεύεται διαφέρει από Χώρα σε Χώρα και σύμφωνα με ορισμένες 

απόψεις ακόμη και από ερευνούσα Αρχή σε ερευνούσα Αρχή.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Η ανάλυση του εγκλήματος μπορεί να περιγράφει' ως. " η εξακρί

βωση και η γνώση των αμοιβαίων σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ 

των εγκληματολογικών δεδομένων και άλλων δυνατών σχετικών 

δεδομένων σε σχέση με αστυνομικές πρακτικές και πρακτικές ποι

νικής δίωξης”. Εγκληματολογικά δεδομένα είναι δεδομένα γύρω α

πό διαπραττόμενα εγκλήματα, παραβάτες και θύματα. Αλλα σχετι

κά δεδομένα θα μπορούσαν να είναι για παράδειγμα: γεωγραφικά 

δεδομένα, δημογραφικά δεδομένα, δρομολόγια δημόσιων μέσων 

μεταφοράς κ.λπ.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Πριν προχωρήσουμε στην περιγραφή των διαφόρων μορφών, 

πρέπει να κάνουμε μερικά γενικά σχόλια πάνω στην ίδια την ανάλυ

ση του εγκλήματος. Δεν είναι σωστό να θεωρούμε την ανάλυση του 

εγκλήματος σαν ένα φαινόμενο που εμφανίσθηκε ξαφνικά και ανα

πάντεχα και το οποίο θα επιλύσει τώρα όλα τα προβλήματα που 

προκύπτουν στην έρευνα και την πρόληψη του εγκλήματος. Σε ορι

σμένες περιπτώσεις, ο τρόπος με τον οποίο ο αναλυτής του ε

γκλήματος κοιτάζει στα δεδομένα του εγκλήματος δεν είναι δια

φορετικός από εκείνον του αστυνομικού, ο οποίος το έκανε στο 

παρελθόν, χωρίς ποτέ να διανοηθεί να αποκαλέσει τον εαυτό του 

αναλυτή του εγκλήματος.

Κάποιες πτυχές της ανάλυσης του εγκλήματος είναι βεβαίως 

νέες, αλλά η ανάλυση του εγκλήματος περιέχει επίσης έναν αριθμό 

μεθόδων και τεχνικών που έχουν προκύψει απο την αστυνομική 

πρακτική και είναι ήδη γνωστές στην Αστυνομία. Ενα άλλο θέμα εί

ναι ότι οι μέθοδοι και οι τεχνικές που μπορούν να ενταχθούν στην 

έννοια της ανάλυσης του εγκλήματος, μερικές φορές δεν παρέ

χουν την προστιθέμενη αξία σε αναλογία με την καταβαλλόμενη 

προσπάθεια.

Η ανάλυση του εγκλήματος τότε μόνο παρέχει την αναμενόμενη 

προστιθέμενη αξία όταν οι υποθέσεις είναι πολύπλοκες π.χ όπου η 

υπόθεση πρέπει να οικοδομηθεί, μέσα από την εξέταση και αξιολό

γηση μεγάλου όγκου δεδομένων που μπορεί να είναι ή να μην είναι 

αλληλοσυγκρουόμενα. Με άλλα λόγια δεν έχει νόημα να πάρουμε 

ένα μεγάλο σφυρί για να σπάσουμε ένα καρύδι. Μερικές σκέψεις 

πρέπει να γίνουν προτού εφαρμοσθεί η ανάλυση του εγκλήματος..

Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι η ανάλυση του εγκλήματος δεν 

είναι αυτοσκοπός. Είναι ένα μέσο που βοηθά στην επίλυση ενός 

προβλήματος ή μιάς υπόθεσης. Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να 

μας παράσχει συνδρομή, χωρίς να μεταβάλλει τις ευθύνες σε σχέ

ση με την έρευνα ή την πρόληψη των εγκλημάτων.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ανάλυση είναι μέρος μιας διαδικασίας συλλογής πληροφοριών. 

Οι πληροφορίες που πρέπει να αναλυθούν πρέπει πρώτα να συλλε- 

γούν. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να προέρχονται από διάφορα 

απόρρητα ή μη απόρρητα κείμενα και πηγές δεδομένων. Φυσικά 

πρώτα απ' όλα υπάρχουν τα αρχεία της Αστυνομίας. Στην Ολλανδία 

οι πληροφορίες γενικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε εκείνες 

που μπορούν να μας οδηγήσουν στον καθορισμό της ταυτότητας 

ενός προσώπου και σε εκείνες που κατά κανόνα μπορούν να χρη

σιμοποιηθούν σαν αποδεικτικά στοιχεία ενώπιον των δικαστηρίων. 

Πέραν των πληροφοριών που λαμβάνονται από τα αρχεία της Α

στυνομίας, για παράδειγμα από επιχειρησιακές έρευνες, ή επίση

μες αναφορές, από παρακολούθηση, πληροφοριοδότες, αξ/κούς 

υπό κάλυψη, εργαστηριακές εξετάσεις, άλλες υπηρεσίες εγκλημα

τολογιών πληροφοριών, ή άλλες Υπηρεσίες Εφαρμογής του Νό

μου, μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν οτιδήποτε βοηθά στο να 

σχηματισθεί η εικόνα. Οι πληροφορίες συλλέγονται πάνω στη βάση 

ενός σχεδίου συλλογής, το οποίο εκτιμά την ανάγκη για πληροφο

ρίες όσο το δυνατόν πιό αποτελεσματικά. Ο αναλυτής δεν πρέπει 

να ενεργεί μόνος του και να συλλέγει τις απαιτούμενες πληροφο

ρίες. Στο σχέδιο συλλογής των πληροφοριών ο αναλυτής θα δείξει 

στο άτομο που έχει αναλάβει την έρευνα , τι πληροφορίες χρειά

ζεται για την ανάλυσή του. Ο τελευταίος θα αναθέσει τη συλλογή 

τους στην ομάδα του. Η δουλειά του αναλυτή είναι να αναλύει τις 

διαθέσιμες πληροφορίες και όχι να τις συλλέγει, καθώς αυτό θα 

τον μετατόπιζε πάρα πολύ μέσα στο πεδίο της έρευνας. Οι πληρο

φορίες επομένως αφού συλλεγούν θα πρέπει στη συνέχεια να ε- 

κτιμηθούν. Η αξιοπιστία και η αξία των συλλεγεισών πληροφοριών 

πρέπει να καθορισθεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Ο 

λόγος είναι σαφής : πληροφορίες αμφιβόλου αξιοπιστίας δεν θα 

καταλήξουν ποτέ σε ανάλυση, της οποίας η αξιοπιστία θα είναι πέ

ραν πάσης αμφιβολίας. Ερχόμενοι στις πληροφορίες που λαμβάνο- 

νται από αστυνομικές έρευνες, είναι ο εμπλεκόμενος αξ/κός εκεί

νος ο οποίος θα πρέπει να καθορίσει την αξιοπιστία της πηγής και 

την αξία των πληροφοριών.Το καλούμενο σύστημα 4X4 χρησιμο

ποιείται στην Ολλανδία για την εκτίμηση τόσο της αξίας της πληρο-
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φορίας όσο και του βαθμού αξιοπιστίας της πηγής. Οταν η αξιοπι

στία της πηγής δηλώνεται με ένα "α", δεν υπάρχει αμφιβολία για την 

αυθεντικότητα, την αξία και την αρμοδιότητα της πηγής. Οταν η 

πηγή δηλώνεται με ένα "X", αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να 

λεχθεί τίποτε σχετικά με την αξιοπιστία. Πληροφορίες που δηλώ

νονται με ένα Ί  ” είναι γνωστό ότι είναι αληθείς, χωρίς καμμία ε

πιφύλαξη. Πληροφορίες που τους αποδίδεται ένα "4'' είναι πληρο

φορίες που η πηγή δεν συνέλεξε ή δεν επαλήθευσε η ίδια. Πληρο

φορίες από άλλες πηγές μπορούν επίσης να αξιολογηθούν από τον 

αναλυτή.

Το επόμενο βήμα στην διαδικασία συλλογής πληροφοριών είναι η 

ταξινόμηση των πληροφοριών που έχουν συλλεγεί. Ταξινόμηση 

πληροφοριών σημαίνει κατάταξη, καταχώρηση σε πίνακες και κα

τηγορίες πληροφοριών, τοποθετώντας τες σε ένα εύκολο από 

πλευράς χειρισμού σχήμα και καταχωρώντας τες με εύχρηστο 

τρόπο. Εκτός από την ταξινόμηση των πληροφοριών, οι πληροφο

ρίες πρέπει επίσης να αντιπαραβληθούν, πράγμα το οποίο σημαίνει 

ότι οι πληροφορίες πρέπει να συγκριθούν με άλλα θέματα μέσα 

στην όλη υπόθεση. Σαν αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας 

μερικά θέματα μπορούν να αναβαθμισθούν σε αξία. Μετά την ταξι

νόμηση των συλλεγεισών και αξιολογηθεισών πληροφοριών το υ

λικό αναλύεται. Η ανάλυση περιγράφεται επίσης μερικές φορές 

σαν “η συλλογή αποσπασματικών πληροφοριών προκειμένου να 

σχηματισθεί ένα πλαίσιο και κάποιο νόημα, να αποκαλυφθούν σχέ

σεις, δεσμοί και ομοιότητες". Σ'αυτή τη φάση θα αποδοθεί μία 

πρώτη σημασία στους δεσμούς και τις σχέσεις που ανακαλύπτο

νται και θα σχηματισθούν δυνατές εξηγήσεις, υποθέσεις και προ

γνώσεις. Είναι σ'αυτό το στάδιο που "οι πληροφορίες" έρχονται 

στην επιφάνεια καθώς ο αναλυτής ψάχνει για περισσότερο από μία 

απλή σημασία των ξεχωριστών κομματιών των πληροφοριών και 

συνθέτει μία συνολική εικόνα που είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκλη- 

ρωμένη.Πιο λεπτομερής εξέταση, κατά τη διάρκεια της ανάλυσης 

του συλλεγέντος υλικού μπορεί να αποκαλύψει ότι λείπουν ακόμη 

σημαντικές πληροφορίες ή ότι υπάρχουν αντιφάσεις οι οποίες ε

μποδίζουν τον σχηματισμό μιας σαφούς εικόνας. Αυτό μπορεί επο

μένως κάλλιστα να σημαίνει ότι υπάρχει ένα αίτημα για πληροφο

ρίες που πρέπει να συλλεγούν ή να ελεγχθούν εκ νέου.Το αποτέλε

σμα της ανάλυσης, παρουσιάζεται σαν μία γενική θέση, που υπο

στηρίζεται από υποθέσεις. Η γενική θέση και οι υπογραμμισμένες 

υποθέσεις παρέχουν στον αναλυτή μία εικόνα για το αντικείμενο 

της ανάλυσής του, το οποίο μπορεί να είναι ένα έγκλημα, ή μία σει

ρά εγκλημάτων, ή ένα θέμα με προεκτάσεις ή περισσότερο προσα

νατολισμένο στη χάραξη πολιτικής.

Η ανάλυση του εγκλήματος δεν είναι αυτοσκοπός. Ο απώτερος 

σκοπός είναι να μεταφέρει τις γνώσεις που έχουν συλλεγεί σε ε

κείνους που θεωρείται ότι είναι ικανοί να κάνουν κάτι με αυτές. Για 

παράδειγμα, σε μία έρευνα που διεξάγεται για ένα παρόν έγκλημα, 

οι αναλυμένες πληροφορίεςμεταφέρονται στο άτομο που έχει α- 

ναλάβει την έρευνα, και στην περίπτωση αναλύσεων σχετικών με 

την χάραξη πολιτικής, στην ηγεσία.Η τελευταία φάση, είναι επομέ

νως η φάση της διαβίβασης.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Οι μορφές ανάλυσης οι οποίες επικεντρώνονται στη χάραξη πο

λιτικής καλούνται "στρατηγικές" και εκείνες που σχεδιάζονται για 

να υποστηρίξουν την έρευνα μίας ιδιαίτερης υπόθεσης καλούνται 

"επιχειρησιακές".

Οι στρατηγικές αναλύσεις στοχεύουν στη παροχή πληροφοριών 

οι οποίες μπορούν να δώσουν την εικόνα ενός φαινομένου και οι ο

ποίες μπορούν να εντοπίσουν τις τάσεις της εγκληματικότητας πά

νω στις οποίες η ηγεσία μπορεί να βασίσει τις αποφάσεις της. Οι 

στρατηγικές αναλύσεις χρησιμοποιούνται για να προειδοποιήσουν 

τις αρμόδιες Υπηρεσίες εφαρμογής του Νόμου. Αυτό επιτρέπει 

την έναρξη σχεδίων δράσης εναντίον αναδυομένων εγκλημάτων 

σε μακροπρόθεσμη βάση, και όχι απλώς την αντίδραση σε μεμονω

μένες εγκληματικές δραστηριότητες μετά από κάποια εγκληματικά 

γεγονότα. Μ'αυτό τον τρόπο μπορούν να κατευθυνθούν και να υπο- 

στηριχθούν επιχειρησιακές δραστηριότητες και έρευνες και μπο

ρούν να επιλεγούν στόχοι των Διωκτικών Αρχών.

Η σημασία της στρατηγικής ανάλυσης του εγκλήματος, έγκειται 

στο γεγονός ότι παρέχει μία υποστήριξη σχεδιασμού σε ανώτερα 

διευθυντικά στελέχη με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση προτε

ραιοτήτων σε ορισμένες επιχειρησιακές πρωτοβουλίες και την ορ

θολογική κατανομή των διαθέσιμων μέσων-πόρων.

Οι επιχειρησιακές μορφές της ανάλυσης του εγκλήματος μπο

ρούν να βοηθήσουν στο να γίνουν κατανοητές οι πληροφορίες που 

συλλέγονται σε συγκεκριμένες έρευνες, να φωτισθούν περιοχές 

στις οποίες δεν είναι διαθέσιμες αρκετές πληροφορίες ή να διαπι

στωθεί εάν έχουν συλλεγεί αλληλοσυγκρουόμενες πληροφο- 

ρίες.Οι επιχειρησιακές μορφές συνεισφέρουν άμεσα στην επιτυ

χία ενός άμεσου αντικειμενικού στόχου των Διωκτικών Αρχών. Μία 

ιδιαίτερα σημαντική λειτουργία των επιχειρησιακών αναλύσεων εί

ναι ότι οι επικεφαλής ομάδων, τα μέλη ομάδων και άλλοι για τους 

οποίους αυτές είναι σημαντικές, ενημερώνονται ταχύτατα σε σχέ

ση με το πως έχουν τα πράγματα στη διερεύνηση μιας υπόθεσης.

Η επιχειρησιακή ανάλυση του εγκλήματος βοηθά στην αποφυγή 

απώλειας χρόνου και προσπαθειών μέσα από τον εντοπισμό γεγο

νότων που είναι ήδη γνωστά και μέσα από τη διαπίστωση δεσμών 

μεταξύ ατόμων και οργανώσεων που φαίνονται να δραστηριο

ποιούνται σε μεγαλύτερες εγκληματικές επιχειρήσεις αλλά που 

δεν αποτελούν επί του παρόντος στόχο κάποιας Υπηρεσίας Εφαρ

μογής του Νόμου. Βοηθά επίσης και στην παροχή μίας βάσης για 

τον συντονισμό των προσπάθειών των Διωκτικών Αρχών.

Περιγράφοντας για παράδειγμα εγκληματικά δίκτυα, οι επιχειρη

σιακές μορφές της ανάλυσης του εγκλήματος μπορούν να χρησι

μοποιηθούν για να κληθεί μία αρμόδια Υπηρεσία να υποκινήσει μία 

έρευνα ή να παράσχει υποστήριξη με τρέχουσες πληροφορίες για 

πιο σημαντικές εγκληματολογικές έρευνες.

Η σημασία της στρατηγικής ανάλυσης του εγκλήματος, έγκειται 

στο γεγονός ότι παρέχει μία υποστήριξη γιά τον σχεδίασμά στα α

νώτερα διευθυντικά στελέχη, ειδικά με σκοπό τη διαμόρφωση 

προτεραιοτήτων σε ορισμένες επιχειρησιακές πρωτοβουλίες και 

την ορθολογιστική κατανομή των μέσων. Οι επιχειρησιακές μορ

φές της ανάλυσης του εγκλήματος μπορούν να βοηθήσουν στο να 

γίνουν κατανοητές οι πληροφορίες που συλλέγονται σε συγκεκρι

μένες έρευνες, καθώς επίσης στο να διαφωτισθούν περιοχές για 

τις οποίες δεν είναι διαθέσιμες αρκετές πληροφορίες ή στο να 

δείξουν εάν έχουν συλλεγεί αντιφατικές πληροφορίες.

Οι επιχειρησιακές μορφές συνεισφέρουν άμεσα στην επιτυχία ε

νός άμεσου αντικειμενικού στόχου των Διωκτικών Αρχών. Μία ι

διαίτερα σημαντική λειτουργία των επιχειρησιακών αναλύσεων εί

ναι ότι οι επικεφαλής των επιχειρησιακών ομάδων, τα μέλη των ο

μάδων αυτών και άλλοι για τους οποίους οι αναλύσεις αυτές είναι 

σημαντικές, ενημερώνονται ταχύτατα σε σχέση με το πώς έχουν 

τα πράγματα σε μία ορισμένη έρευνα.
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Η επιχειρησιακή ανάλυση του εγκλήματος βοηθά στην αποφυγή 

απώλειας ερευνητικών προσπαθειών όσον αφορά τον καθορισμό 

γεγονότων που είναι ήδη γνωστά, διαπιστώνοντας δεσμούς με

ταξύ ατόμων και οργανώσεων που φαίνονται να δραστηριο

ποιούνται σε μεγαλύτερες εγκληματικές επιχειρήσεις αλλά δεν α

ποτελούν επί του παρόντος στόχο κάποιας Υπηρεσίας Εφαρμογής 

του Νόμου. Βοηθά επίσης στη παροχή μίας βάσης για συντονισμέ

νες προσπάθειες των Διωκτικών Αρχών. Περιγράφοντας για παρά

δειγμα εγκληματικά δίκτυα, οι επιχειρησιακές μορφές της ανάλυ

σης του εγκλήματος μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να 

κληθεί μία αρμόδια Υπηρεσία να ξεκινήσει μία έρευνα ή να παρά

σχει υποστήριξη με τρέχουσες πληροφορίες σε μεγαλύτερες ε- 

γκληματολογικές έρευνες.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εκτός από τη διάκριση με βάση το σκοπό της ανάλυσης του ε

γκλήματος είναι επίσης δυνατόν να γίνει διάκριση με βάση τις διά

φορες περιοχές ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα, μπορούμε να 

διακρίνουμε τύπους ανάλυσης που επικεντρώνονται ειδικά σε ε

γκλήματα, τύπους που επικεντρώνονται στους παραβάτες ή τα 

θύματα εγκλημάτων ή στη στάση που έχει υιοθετήσει η Αστυνομία 

στην καταπολέμιση του εγκλήματος.

ΤΥΠΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Ανάλυση της μορφής του εγκλήματος

Η πρώτη στρατηγική μορφή της ανάλυσης του εγκλήματος είναι η 

"ανάλυση της μορφής των εγκλημάτων". Η ιδέα εδώ είναι να σχη- 

ματισθεί μία εικόνα για τη φύση και την έκταση του εγκλήματος σε 

μία ιδιαίτερη περιοχή. Ανάλογα με την περίπτωση, η περιοχή μπορεί 

να είναι μία χώρα, μία επαρχία, μία αστυνομική περιοχή, μία πόλη ή 

μία συνοικία. Η εικόνα μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 

διαφορετικές μορφές εγκλημάτων ταυτόχρονα. Ανάλογα με τις 

διαθέσιμες πληροφορίες σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, 

η ανάλυση μπορεί ή δεν μπορεί να εξετάζει εξελίξεις στις μορφές 

των περιγραφομένων εγκλημάτων. Στην ανάλυση της μορφής του 

εγκλήματος γίνεται χρήση περιγραφικών και συμπερασματικών 

στατιστικών. Στο μέλλον, η ανάλυση του τύπου του εγκλήματος 

πρέπει να συμπληρώνεται με ποιοτική ανάλυση βασισμένη σε 

πραγματικές αναφορές και πληροφοριακές εκθέσεις.

Ανάλυση γενικών χαρακτηριστικών

Η δεύτερη μορφή στρατηγικής ανάλυσης είναι η "ανάλυση γενι

κών χαρακτηριστικών". Ο σκοπός εδώ είναι η εξακρίβωση των τυ

πικών χαρακτηριστικών των παραβατών ορισμένων εγκλημάτων. Η 

εγκληματολογία έχει επικεντρώσει την προσοχή της εδώ και πολύ 

καιρό στην περιοχή αυτή. Δεν υπάρχει σταθερή μέθοδος για ανά

λυση γενικών χαρακτηριστικών. Η μορφή αυτή ανάλυσης αποτελεί 

μία ομπρέλλα για μελέτες στις οποίες δικαστικές πληροφορίες 

συνδυάζονται με πληροφορίες από τις επιστήμες του ανθρώπου, 

την εμπειρία και την κοινή λογική, με σκοπό να φθάσουμε σε χρήσι

μες αρχές για την αστυνομική πρακτική. Οπως στην ανάλυση του 

τύπου του εγκλήματος, ο αναλυτής θα χρησιμοποιήσει και εδώ πε

ριγραφικές καθώς επίσης και συμπερασματικές στατιστικές τεχνι

κές στην ανάλυση των δεδομένων. Η ανάλυση γενικών χαρακτηρι

στικών δεν επικεντρώνεται μόνο στο πρόσωπο του παραβάτη για 

ένα ορισμένο είδος εγκλήματος, αλλά μπορεί επίσης να αφορά και 

θύματα εγκλημάτων. Το είδος αυτό ανάλυσης μπορεί για παράδειγ

μα, να στοχεύει στην εκτίμηση του κινδύνου για ορισμένα άτομα ή 

κτίρια, και την εκτίμηση της πιθανότητας επέλευσης ανεπιθύμητων

γεγονότων με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, “π.χ επηρεά

ζει η θέση μίας τράπεζας την πιθανότητα να αποτελέσει αντικείμε

νο ληστείας;" Φυσικά αυτού του είδους οι αναλύσεις αφορούν, κυ

ρίως, το πεδίο της πρόληψης.

Ανάλυση μεθόδων ελέγχου του εγκλήματος

Η τρίτη και τελευταία μορφή στρατηγικής ανάλυσης του εγκλήμα

τος είναι "η ανάλυση των μεθόδων ελέγχου του εγκλήματος”. Πολύ 

συνοπτικά, ο σκοπός της είναι να μάθουμε από την κτηθείσα εμπει

ρία, από τις τεχνικές και τακτικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια προηγούμενων ερευνών. Είναι επομένως μία εκτίμηση με

θόδων και τεχνικών με σκοπό τη δυνατή χρησιμότητά τους για το 

μέλλον.

Ανάλυση υποθέσεων

Στην ανάλυση υποθέσεων, ο αντικειμενικός σκοπός είναι να δοθεί 

μια απάντηση στο ερώτημα για το τι ακριβώς συνέβη αμέσως πριν, 

κατά τη διάρκεια της διάπραξης και μετά από αυτή ενός σοβαρού 

αδικήματος. Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία μιας γραφικής παρά

στασης η οποία να περιέχει ένα χρονοδιάγραμμα που να δείχνει τις 

δραστηριότητες ενός ατόμου που σχετίζονται με την υπόθεση 

(δράστες, θύματα, μάρτυρες]. Σε κάθε βασικό πρόσωπο που ε

μπλέκεται στο αδίκημα (δράστη, θύμα, μάρτυρα) αποδίδεται μιά ι

διαίτερη γραμμή στο διάγραμμα. Οι δραστηριότητες στις οποίες ε

μπλέκεται αναπαριστώνται πάνω στη γραμμή αυτή. Εάν οι δραστη

ριότητες ενός προσώπου συμπίπτουν με εκείνες ενός άλλου οι 

γραμμές των δύο προσώπων ενώνονται. Κάθε ξεχωριστή δραστη

ριότητα περιγράφεται σε ένα ξεχωριστό πλαίσιο. Η θέση των πλαι

σίων στο διάγραμμα καθορίζεται από το πρόσωπο που εμπλέκεται 

στη δραστηριότητα και το χρόνο κατά τον οποίο η δραστηριότητα 

έλαβε χώρα.Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τις 

δραστηριότητες του προσώπου κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερης 

περιόδου, μια διακεκομμένη γραμμή χρησιμοποιείται στη θέση μιας 

συνεχούς γραμμής. Εάν οι δραστηριότητες ενός προσώπου που εί

ναι σχετικές με την έρευνα σταματούν, η γραμμή αυτού του προ

σώπου καταλήγει σε τρίγωνο.

Η τεχνική των διαγραμμάτων αποκαλύπτει αμέσως κάθε αβεβαιό

τητα που μπορεί να περιβάλλει τις δραστηριότητες ενός προσώ

που, από έλλειψη σαφήνειας και καθιστά αδύνατη τη συμπλήρωση 

του διαγράμματος. Η καλά εκτελεσμένη ανάλυση μιας υπόθεσης 

είναι μεγάλης σπουδαιότητας για εκείνους που διεξάγουν την έ

ρευνα, ιδιαίτερα σε πολύπλοκα γεγονότα ή σε αδικήματα που καλύ

πτουν μεγάλη χρονική διάρκεια, για παράδειγμα υποθέσεις απάτης.

Συγκριτική ανάλυση υποθέσεων

Μια δεύτερη μορφή επιχειρησιακής ανάλυσης εγκλήματος είναι η 

"Συγκριτική Ανάλυση Υποθέσεων". Ο σκοπός εδώ είναι να αποκαλυ

φθούν ομοιότητες μεταξύ εγκλημάτων που σημαδεύουν τον ίδιο 

δράστη ή ομάδα δραστών. Η μέθοδος είναι απλή. Κάθε αδίκημα που 

εμπλέκεται στην σύγκριση εξετάζεται με μεγάλη προσοχή. Τα ι

διαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εγκλήματος περιγράφονται σε 

στήλες. Οι στήλες μπορούν να καλύπτουν για παράδειγμα, ο

ποιαδήποτε χρησιμοποιούμενη μεταμφίεση, χρησιμοποιούμενα για 

διαφυγή οχήματα, ενδυμασία, περιγραφές κ.λπ. Οταν τα χαρακτη

ριστικά διαφορετικών εγκλημάτων συγκριθούν, κάθε ομοιότητα θα 

γίνει αμέσως εμφανής. Εάν η ανάλυση οδηγήσει στο συμπέρασμα 

ότι τα αδικήματα πιθανόν να διεπράχθησαν από τον ίδιο δράστη ή 

τους ίδιους δράστες, τότε και άλλα γεγονότα από κάθε αδίκημα 

μπορούν να συνδυασθούν με παρόμοιο τρόπο. Αυτό μπορεί να απο- 

καλύψει νέες γραμμές εξέτασης για την έρευνα. Αυτή η μορφή α

νάλυσης μπορεί πολύ εύκολα να εκτελεσθεί με το χέρι, αλλά μπο-
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pef επίσης να χρησιμοποιηθεί και το κομπιούτερ με καλά αποτελέ

σματα. Μελέτες διεξάγονται τώρα για να καθορισθεί η έκταση της 

χρήσης πολύμορφων τεχνικών στατιστικής ανάλυσης. Αυτό θα κα

ταστήσει ικανό τον αναλυτή να συγκρίνει ταυτόχρονα μεγάλο όγκο 

χαρακτηριστικών σε μεγάλο αριθμό εγκλημάτων αφού θα είναι δυ

νατόν να καταδειχθεί ποιά αδικήματα έχουν πολλά ή λίγα σημεία ο

μοιότητας. Επί πλέον, είμαστε στη διαδικασία καθορισμού του εάν 

ναί ή όχι ομοιότητες ταξινομημένες ανάλογα με τη βαρύτητά τους 

μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες στη συγκριτική ανάλυση υποθέ

σεων για λογαριασμό εγκληματολογιών ερευνών.

Ανάλυση ομάδας δραστών

Η επόμενη επιχειρησιακή μορφή ανάλυσης του εγκλήματος είναι 

γνωστή, σαν "ανάλυση ομάδας δραστών". Ο σκοπός της ανάλυσης 

ομάδας δραστών είναι να παράσχει όλες τις διαθέσιμες πληροφο

ρίες για τις επαφές μεταξύ ορισμένων ατόμων που περιέχονται 

στα αρχεία της αστυνομίας και να τις συνδέσει με δυνατή εμπλοκή 

σε εγκληματικές δραστηριότητες. Αυτή η ανάλυση αναζητά πληρο

φορίες που μπορεί να οδηγήσουν σε συμπεράσματα αναφορικά με 

το ρόλο κάθε ατόμου και την εμπλοκή του σε εγκληματικές δρα

στηριότητες. Οι αναλύσεις αυτού του είδους παίζουν έναν συνε

χώς αυξανόμενο σπουδαίο ρόλο στην απόφαση εάν πρέπει ή όχι να · 

ξεκινήσει μία έρευνα. Είναι επομένως το ιδεώδες εργαλείο, προ- 

κειμένου να παρασχεθεί μία γενική εικόνα στην αρμόδια επιχειρη

σιακή ομάδα και ένας απολογισμός στο Γραφείο του Εισαγγελέα 

για την πρόοδο των ερευνών αναφορικά με μία ομάδα δραστών 

στα πλαίσια πολύπλοκων ερευνών. Με το είδος αυτό ανάλυσης ξε

καθαρίζεται ποιές πληροφορίες είναι διαθέσιμες και ποιές πληρο

φορίες εξακολουθούν να είναι σημαντικές. Στην ανάλυση ομάδας 

δραστών, γίνεται χρήση ενός αριθμού τεχνικών διαγραμμάτων: ο 

αναλυτής θα παράσχει διαγράμματα για τις σχέσεις, γραφικές πα

ραστάσεις με γεγονότα, δραστηριότητες, και ροή χρημάτων και α

γαθών. Εάν είναι δυνατόν, ο αναλυτής θα παράσχει επίσης πίνακες 

κρυφών εισοδημάτων.

Ανάλυση ο δ ικώ ν  χαρακτηριστικών

Το 1982, στην Αγγλία πέντε γυναίκες, βιάσθηκαν από δύο άνδρες: 

ένας ήταν ψηλός, ο άλλος κοντός. Το 1984, ο ένας από αυτούς άρ

χισε πάλι τις εγκληματικές του δραστηριότητες χωρίς τον πρώην 

συνένοχό του. Αυτό που κτύπησε σχετικά με τη μέθοδό του ήταν 

ότι αυτός σχεδόν πάντοτε διέπραττε τα εγκλήματά του σε περιο

χές που βρίσκονταν σε άμεση εγγύτητα με σιδηροδρομικούς 

σταθμούς. Εκτός από αυτό, το ίδιο modus operandi συνέδεε όλα τα 

εγκλήματα. Η σταθερή επιλογή θέσης για τη διάπραξη των εγκλη

μάτων οδήγησε στην υπόθεση ότι ο δράστης εργαζόταν για λογα

ριασμό των Βρεττανικών σιδηροδρόμων.

Στις 14 Ιανουαρίου 1986, βρέθηκε το πτώμα μίας γυναίκας, η ο

ποία θεωρήθηκε ότι είχε πέσει θύμα αυτού του βιαστή. Η γυναίκα 

είχε στραγγαλισθεί. Κατά το ίδιο έτος -τον Απρίλιο και το Μάιο- 

δύο άλλες γυναίκες βιάσθηκαν και δολοφονήθηκαν πιθανώς από 

τον ίδιο δράστη. Οι βιασμοί και οι φόνοι ήσαν όλοι συνδεδεμένοι 

μεταξύ τους, επειδή σε όλες τις υποθέσεις τα χέρια των θυμάτων 

είχαν δεθεί με ένα ειδικό τύπο σχοινιού. Εκτός από αυτό, η μέθο

δος στραγγαλισμού του τελευταίου θύματος συνέδεε αυτό το έ

γκλημα με τους δύο άλλους φόνους, και βιολογικά ίχνη (αίμα της ί

διας ομάδας αίματος) βρέθηκαν στα δύο θύματα τα οποία έδειχναν 

ότι ο ίδιος δράστης πιθανόν να είχε εμπλακεί στη διάπραξή τους. 

Ετσι ξεκίνησε μία έρευνα για την ανακάλυψη του δράστη αυτών 

των εγκλημάτων. Η έρευνα άρχισε με 4.900 πιθανούς δράστες οι 

οποίοι είχαν σε βάρος τους προηγούμενες καταδίκες για σεξουα

λικά αδικήματα, έναν αριθμό που έγινε δυνατό να μειωθεί στους 

1999. Από καθένα από αυτούς έπρεπε να ληφθεί δείγμα αίματος έ

τσι ώστε να περιορισθεί ο κατάλογος των πιθανών δραστών.

Στις 17 Ιουλίου 1986, ο John Duffy εμφανίσθηκε στο αστυνομικό 

τμήμα με το δικηγόρο του και αρνήθηκε να δώσει δείγμα αίματος. 

Αυτό τράβηξε την προσοχή γι'αυτόν και οι ντετέκτιβς διαπίστωσαν 

ότι αυτός συνέπιπτε με την περιγραφή που είχαν δώσει τα θύματα 

για τον βιαστή τους. Λίγο διάστημα μετά από αυτό, η αστυνομία ήλ

θε σε επαφή με τον καθηγητή David Canfer του Πανεπιστημίου του 

Surrey και του ζήτησε να την βοηθήσει και να αναλύσει όλα τα γνω

στά δεδομένα πάνω σε διάφορα, σαφώς σχετιζόμενα, μεταξύ 

τους, εγκλήματα. Με βάση τις πληροφορίες που συνελέγησαν από 

καταθέσεις μαρτύρων, αποτυπώματα της σκηνής των εγκλημάτων 

και άλλες διαθέσιμες πληροφορίες, ο Canfer ήταν σε θέση να δώ

σει ένα κατάλογο με 17 λεπτομέρειες για το δράστη, οι οποίες στη 

συνέχεια απεδείχθησαν ότι ταίριαζαν ακριβώς. Η περιγραφή που 

δόθηκε από τον Canfer μείωσε τους 1999 ενδεχόμενους ύπο

πτους σε μόλις ένα δηλ. τον John Duffy. Ένα τυλιγμένο σχοινί που 

βρέθηκε στο σπίτι των γονέων του Duffy αποδείχθηκε ότι ήταν της 

ίδιας σύνθεσης με το σχοινί που χρησιμοποιήθηκε στη διάπραξη 

των εγκλημάτων και στο σπίτι του Duffy η Αστυνομία, βρήκε ένα 

ηουλόβερ, κλωστές από το οποίο είχαν βρεθεί στο πανωφόρι ενός 

από τα θύματά του. Το Φεβρουάριο το 1988, ο Duffy καταδικάσθηκε 

σε 30 χρόνια φυλάκιση μετά από την καταδίκη του για δύο φόνους 

και τέσσερις βιασμούς. Η δημιουργία μίας υποθετικής εικόνας γιά 

τον δράστη ενός εγκλήματος με βάση τα δεδομένα της σκηνής του 

εγκλήματος, τις καταθέσεις των μαρτύρων και άλλες διαθέσιμες 

πληροφορίες ονομάζεται "ανάλυση ειδικών χαρακτηριστικών”. Το 

FBI στην Αμερική είχε εκτελέσει αυτό το είδος ανάλυσης από τις 

αρχές της δεκαετίας του '80. Η υπόθεση Duffy σήμανε την έναρξη 

της ανάλυσης ειδικών χαρακτηριστικών στην Αγγλία.

Ανάλυση ερευνών

Η ανάλυση ερευνών απαιτεί τη μελέτη και εκτίμηση των δραστη

ριοτήτων που αναλήφθηκαν μέσα στα πλαίσια μίας έρευνας. Σκο

πός της είναι να αποτιμήσει μία έρευνα. Επομένως ερευνά για ευ

καιρίες που δεν αξιοηοιήθηκαν. Για παράδειγμα: διεξήχθη η έρευνα 

σε κάποια δεδομένη γειτονιά με λεπτομέρειες, ελέγχθηκαν τα δε

δομένα για μία ιδιαίτερη εταιρεία σε όλες τις σχετικές κατα

χωρήσεις, χρησιμοποιήθηκαν όλα τα μέσα, όπως τηλεφωνικές υ

ποκλοπές Κ.λπ.;

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Αυτή η απαρίθμηση των μορφών ανάλυσης του εγκλήματος μας 

δείχνει τις κατηγορίες που χρησιμοποιούνται στην Ολλανδία. Δεν 

είναι όλα τα είδη ανάλυσης του εγκλήματος στο ίδιο στάδιο εξέλι

ξης. Ορισμένα έχουν γίνει πλέον κοινή πρακτική (όπως η ανάλυση ο

μάδας δραστών), άλλα είναι ακόμη άγνωστα ή μόλις έχουν αναπτυ

χθεί (όπως η ανάλυση ερευνών). Εκεί όπου υπάρχουν κενά, γίνονται 

σοβαρές προσπάθειες για να έχουμε περαιτέρω ανάπτυξη.

Και εδώ είναι που το Τμήμα Ανάλυσης εγκλήματος στην Κεντρική 

Υπηρεσία Πληροφοριακών Ερευνών, έχει να παίξει ένα ρόλο μαζί 

με τα διάφορα Γραφεία Ανάλυσης του εγκλήματος των αστυνομι

κών δυνάμεων σε ολόκληρη τη χώρα. Ο σκοπός είναι να είμαστε σε 

θέση να κάνουμε τη μέγιστη δυνατή χρήση σε κάθε περίπτωση ό

λων των πληροφοριών που σχετίζονται με την εξιχνίαση ή την πρό

ληψη του εγκλήματος. □

Μετάφραση: Αστυνόμος Α ' Βασίλειος Κωνσταντόπουλος

Σεπτέμβριος 1996 - 5 6 1  - Αστυνομική Επιθεώρηση



Το οδοιπορικό μας

Δ Ρ Α Μ Α
Π εδιάδα  κα ι βουνό. Κ α τα φ ύγ ια  κα ι χ ιονοδρ ομ ικές  π ίστες.

Δάση π α νέμ ο ρ φ α . Σ τρατιές  πουλιώ ν.

Ε ύφορη γη, α τ ε λ ε ίω τ α  κα π νο χ ώ ρ α φ α .

Σπήλαια  με τερ ά σ τ ιο υ ς  χ ρ ω μ α τ ισ το ύ ς  σ ταλακτ ίτες .

Π οτάμια που σ ιγ ο μ ιλά νε . Ν ερά  τρα γουδ ισ τά . Φ ύση μαγική.

Α νθ ρ ω π ο ι φ ιλ ό ξ ε ν ο ι με ζ ε σ τ ό  χαμόγελο.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϊστορικοί χρόνοι: κατοικείται ο οικισμός Αρκαδικού.

5ος π.Χ. αιώνας: αναπτύσσεται ένα πόλισμα στη θέση της σύγ

χρονης πόλης

4ος π.Χ. αιώνας: Εντονη παρουσία των Μακεδόνων στην περιοχή.

Ρωμαϊκοί χρόνοι: η Δράμα γίνεται ρωμαϊκός στρατιωτικός σταθ

μός.

7ος μ.Χ. αιώνας: η Δράμα προσβάλλεται από σλαβικές φυλές.

10ος μ.Χ. αιώνας: κατασκευάζεται το τείχος της πόλης και ο ναός 

της Αγίας Σοφίας.

12ος μ.Χ. αιώνας: η Δράμα είναι μια σημαντική κωμόπολη.

1206: καταλαμβάνεται από τους Φράγκους.

1223: η πόλη ανακαταλαμβάνεται από τους Βυζαντινούς.

1346: πέφτει στην εξουσία του Ιέρβου ηγεμόνα Στέφανου Δου- 

ράν και παραμένει σ' αυτήν ως τα 1355.

1383: πολιορκείται και καταλαμβάνεται από τους Τούρκους.

1913: 1η Ιουλίου η Δράμα απελευθερώνεται από τον ελληνικό 

στρατό.

29 Σεπτεμβρίου 1941: Σφαγή της Δράμας από τα Βουλγαρικά 

στρατεύματα κατοχής.

Ο ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ο Νομός Δράμας βρίσκεται στο ΒΑ τμήμα της Ανατολικής Μακε

δονίας και διοικητικά υπάγεται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακε

δονίας και Θράκης. Ο νομός συνορεύει προς βορρά με τη Βουλγα

ρία, ανατολικά με το νομό Ξάνθης, νοτιοανατολικά με το νομό Κα

βάλας και νοτιοδυτικά με το νομό Σερρών.

Ο Νομός Δράμας έχει συνολική έκταση 3.468 τετραγωνικά χιλιό

μετρα και το έδαφος του είναι κατά 70% ορεινό, κατά 20% ημιορει

νό και κατά 10% πεδινό. Το φυσικό ανάγλυφο του νομού χαρακτη

ρίζεται από έντονη ορεινή μορφολογία και οι πεδινές εκτάσεις του 

περιορίζονται στο τρίγωνο Δράμα - Προσοτσάνη - Καλαμπάκι.

Τμήμα της οροσειράς Ροδόπης θεωρείται και το Φαλακρό όρος, 

η κύρια κορυφή του οποίου βρίσκεται σε υψόμετρο 2.230 μ. Στο 

Φαλακρό όρος όπως είναι γνωστό αναπτύσσονται πληθυσμοί σπά

νιων ειδών της χλωρίδας της Βαλκανικής, ενώ από πλευράς βλά

στησης ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πλούσια αλπικά και υπαλπικά 

λιβάδια.

Ο νομός Δράμας είναι ο πλουσιότερος σε δάση νομός της χώρας 

με σπουδαιότερα αυτά του συμπλέγματος του δυτικού Νέστου, 

που χαρακτηρίζονται από υψηλή πανίδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ό

πως χαρακτηριστικά υποστηρίζεται, κατά τη διαδρομή Δράμας - Ε- 

λατιάς συναντά κανείς τόσα φυτικά είδη όσο και από την Ελλάδα 

στο Βόρειο Πόλο.

Το φυσικό περιβάλλον του νομού διακρίνεται, σε ολόκληρο τον 

ευρωπαϊκό χώρο για το πραγματικά μοναδικό επιστημονικό ενδια

φέρον που παρουσιάζει η περιοχή του, με τις σπάνιες δασώδεις

διαμορφώσεις και τις αξεπέραστες φυσικές καλλονές που περι

κλείει το παρθένο δάσος και το πλούσιο υδατικό δυναμικό.

Το Παρθένο Δάσος, το μοναδικό αυτό εργαστήρι της φύσης, το 

πασίγνωστο για την επιστημονική του αξία, βρίσκεται στη θέση 

Φρακτό του δάσους Παρανεστού του νομού Δράμας, στο βορειό

τερο άκρο της Ελληνικής Κεντρικής Ροδόπης σε απόσταση 100 πε

ρίπου χιλιομέτρων από την πόλη της Δράμας και σε υψόμετρο 

1.500 -1.950 μ. Καταλαμβάνει έκταση 8.500 στρεμ. περίπου και από 

το 1980 έχει ανακηρυχθεί Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης και έ- 

κτοτε τελεί υπό καθεστώς ειδικής προστασίας.

Η αρχική ανακάλυψη παρθένων εκτάσεων 15.500 στρεμ.), η υπό

δειξη και ο προσδιορισμός για πρόσβασή τους έγιναν από τη Σχολή 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανε
πιστημίου Θεσσαλονίκης. Αργότερα τέθηκαν εκτός δασικής διαχεί

ρισης και άλλες συστάδες, έκτασης 2.700 στρεμ., γύρω από τις ήδη 

προστατευόμενες, που προσομοιάζουν με αυτές.

to  παρθένο δάσος Φρακτού είναι μικτό δάσος οξυάς, ελάτης, ε- 

ρυθρελάτης. Χάρη στα μεγάλα σαρκοφάγα ζώα που ζουν στο παρ

θένο δάσος του Φρακτού επιτυγχάνεται μια αυτορρύθμιση του 

πληθυσμού των αγρίων ζώων, γεγονός στο οποίο οφείλεται η 

διατήρηση της σχετικής οικολογικής ισορροπίας του. Αντίθετα, τα 

παρθένα δάση της Ευρώπης κινδυνεύουν να χάσουν την οικολογική 

ισορροπία τους εξαιτίας της υπερβολικής αύξησης των θηραμά

των. Το παρθένο δάσος του Φρακτού αναπτύσσεται και εξελίσσε

ται μέσα σε φυσικές και αδιατάρακτες από τον άνθρωπο συνθήκες 

και καταστρέφεται από φυσικά μόνο αίτια, όπως είναι η φωτιά από 

κεραυνούς, επιδημίες που προκαλούνται από έντομα κ.λπ.

Οι γεωργικές καλλιέργειες καταλαμβάνουν έκταση 580.000 στρ. 

περίπου, από τα οποία τα 215.000 είναι αρδευόμενα. Οι ποταμοίΑγ- 

γίτης και Ξηροπόταμος καθώς και τα αποξηραντικά κανάλια των 

βάλτων (τενάγη) των Φιλίππων καλύπτουν με επάρκεια τις ανάγκες 

άρδευσης της γεωργίας. Στο νομό καλλιεργούνται: Σιτάρι, γεώμη

λα, τομάτες, ζαχαρότευτλα, όσπρια, βαμβάκι, αμπέλια, κριθάρι, α

ραβόσιτος, βρώμη, μυδική, καπνός, λαχανοκομικά, όσπρια, μήλα, 

ροδάκινα.

Ο νομός Δράμας έχει αρκετά ανεπτυγμένη κτηνοτροφία, με κυ- 

ριότερα είδη εκτρεφόμενων ζώων τα κατσίκια (47%), πρόβατα 

(27,5%), βοοειδή (16,9%), χοίρους (5,8%), μόνοηλα 12,4%).
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Οι μέγιστες θερμοκρασίες εμφανίζονται κυρίως το μήνα Ιούλιο 

και σπανιότερα τον Αύγουστο και φθάνουν μέχρι 38,5 βαθμούς 

Κελσίου. Το ύψος της βροχής (σταθμός Σιδηρόνερου υψόμετρο 

600 μ.) είναι 679 χιλ. και η μέση μηνιαία θερμοκρασία από -2,1° C 

έως +23,7° C. Η υγρασία αέρος είναι από 70,3% μέχρι 84,6%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η παραγωγή ξύλου στο νομό Δράμας 

αντιπροσωπεύει το 11 % της συνολικής παραγωγής ξύλου της χώ

ρας, τα δάση του νομού αποτελούν το 4,5% των δασών σε ολόκλη

ρη την Ελλάδα. 70 χλμ. βόρεια της Δράμας ξεδιπλώνεται το πανέ

μορφο δάσος της Ελατιάς με πεύκα, οξιές, δρύες και ένα σπάνιο 

δέντρο στην Ελλάδα την ερυθρελότη (κόκκινο έλατο με ύψος που 

σχεδόν φτάνει τα 50μ).

Η ΔΡΑΜΑ ΣΗΜΕΡΑ

Ο νομός Δράμας έχει έκταση 3.466 χλμ2. και πληθυσμό 96.000 κα

τοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 1991. Ο νομός διαιρείται 

σε 6 Δήμους και 60 Κοινότητες: οι 22 ανήκουν στην κατηγορία των 

πεδινών, οι 21 στην κατηγορία των ημιορεινών και οι 23 στην κατη

γορία των ορεινών.

Σύμφωνα με την απογραφή του 1991, η κατανομή του πληθυσμού 

είναι: αστικός πληθυσμός: 38.000 κάτοικοι 132,2%), ημιαστικός πλη

θυσμός: 20 000 κάτοικοι (21,6%) και αγροτικός πληθυσμός: 37.198 

κάτοικοι (39,2%).
Πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού είναι η Δράμα, με 38.000 κα

τοίκους το 1991, χτισμένη στους πρόποδες του όρους Φαλακρού, 

που οι ντόπιοι ονομάζουν “βουνό των λουλουδιών". Βουνό με πολ

λές φυσικές ομορφιές, χιονοδρομικές πίστες για τους φίλους των 

χειμερινών σπορ και 4 καλά εξοπλισμένα καταφύγια για τους φί

λους της ορειβασίας.
Η πόλη πνιγμένη στο πράσινο, με άφθονα νερά και πολλά λου

λούδια ξεχωρίζει πάνω από την πεδιάδα με τα καπνοχώραφα που 

απλώνονται στα πόδια της.
10 χλμ. ΝΑ από τη Δράμα βρίσκεται η ωραία και τουριστική κωμό

πολη Δοξάτο, τόπος γλεντιού και κεφιού. Σε απόσταση 3 χλμ., 

στους πρόποδες του χαμηλού βουνού Κουσλαρή βρίσκονται οι πη

γές Μπουνάρ - Μποσί, ένα κομμάτι παραδείσου, με άφθονα νερά 

και πελώρια δένδρα. Αλλες σημαντικές κωμοπόλεις είναι: η Προσο- 

τσάνη, το Καλαμπόκι, ο Αγιος Αθανάσιος, το Κάτω Νευροκόπι.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σπήλαια: Το σπήλαιο του Μαρά, στην περιοχή των Κοκκινογείων 

Απέχει 20 χλμ. από τη Δράμα. Η οροφή του είναι γεμάτη σταλακτί- 

τες χρωματιστούς. Ορισμένοι έχουν διάμετρο 2μ. και φθάνουν μέ

χρι την επιφάνεια του νερού.
Χιονοδρομικά κέντρα Φαλακρού: Πρόσβαση 42 χλμ. από Δρά

μα. Διαθέτει σκι-λιφτ χιλίων μέτρων, καταφύγιο, εστιατόριο. Ανώ

τερο υψόμετρο 1750 μ. Μία πίστα δύσκολη μήκους χιλίων μέτρων 

(τηλ. 0521/23054, 23049).

Ο ρ ε ιβα σ ία  - ορεινά  καταφ ύγ ια  Φ αλακρού: α) στη θ έσ η  

Μπορτίσεβο, για 16 άτομα, υψόμετρο 1.141 μ„ 40 χλμ. από Δράμα, 

β) στη θέση Κουρί, για 16 άτομα, υψόμετρο 1.400 μ. 2.30 ώρες α

πό το χωριό Πύργοι και 1.30 ώρα από Βόλακα, γ) στη θέση Χορός, 

για 20 άτομα, υψόμετρο 1.700 μ., 4.30 ώρες από καταφύγιο β' και 

3 ώρες από Βόλακα (όλα τα παραπάνω καταφύγια διαθέτουν κρε

βάτια, στρώματα και σκεπάσματα, θέρμανση, νερό, κουζίνα) και 6) 

στη θέση Αγιο Πνεύμα, στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού, με 

δυνατότητα μόνο διημέρευσης. Πληροφορίες και κλειδιά στον ΕΟΣ 

Δράμας (τηλ. 0521 /23054)

Σεπτέμβριος 1 9 9 6 - 5 6 3  - Αστυνομική Επιθεώρηση



_______________________ Το οδοιπορικό μας

Α.Δ. Δράμας 911
Η Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας έχει την ευθύνη αστυνόμευσης 

του Νομού Δράμας, ο πληθυσμός του οποίου ανέρχεται σε 96.554 

κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.

Οπως μας είπε ο Αστυνομικός Διευθυντής Δράμας Αστυν. Υ- 

ποδ/ντής Χρήστος Τσούφης, στην Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας 

υπάγονται το Τμήμα Ασφαλείας Δράμας, το Τμήμα Τροχαίας Δρά

μας και έξι Αστυνομικά Τμήματα, ενώ παράλληλα λειτουργούν και 

δέκα επτά Αστυνομικοί Σταθμοί. Στη Διεύθυνση υπηρετούν συνολι

κά 360 Αστυνομικοί (340 άνδρες και 20 γυναίκες) και 5 πολιτικοί υ
πάλληλοι.

Στην περιφέρεια δεν αντιμετωπίζονται ιδιαίτερα προβλήματα ε

γκληματικότητας. Στο γεγονός αυτό συντελούν θετικά τόσο τα αυ

ξημένα μέτρα αστυνόμευσης που λαμβάνονται από τις Υπηρεσίες 

-ιδίως τις νυκτερινές ώρες-, όσο και η κατανόηση, το πνεύμα συ

νεργασίας και η ιδιοσυγκρασία των κατοίκων της περιοχής.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΞΗΣ

Τα θέματα τάξης επικεντρώνονται κυρίως στους εξής τομείς: 

α) Λ ήψ η μ έ τ ρ ω ν  σ ε  α θ λη τ ικές  ε κ δ η λ ώ σ ε ις , οι οποίες 

συνήθως διεξάγονται ταυτόχρονα (Σάββατο ή Κυριακή) και απαι

τούν αυξημένη δύναμη σε προσωπικό και μέσα.

Στην περιφέρεια υπάρχει μία ομάδα χαντ-μπωλ στην Α' Εθνική κα

τηγορία, μια ομάδα ποδοσφαίρου (Δόξα Δράμας) μία ομάδα Μπά- 

σκετ και μία ομάδα βόλλεϋ στη Β' Εθνική κατηγορία, τρεις ομάδες 

ποδοσφαίρου στη Δ' Εθνική κατηγορία και σημαντικός αριθμός ομά

δων ποδοσφαίρου και άλλων αθλημάτων των ερασιτεχνικών κατη
γοριών.

Παρά τις αυξημένες ανάγκες ταυτόχρονης λήψης μέτρων τάξης 

σε μεγάλο αριθμό ποδοσφαιρικών κυρίως αγώνων και χάρις στον 

έγκαιρο σχεδίασμά και συντονισμένη λήψη των αναγκαίων μέτρων 

δεν έχουν δημιουργηθεί σχεδόν ποτέ έκτροπα άξια λόγου 

Κατά το έτος 1995 ελήφθησαν μέτρα σε 845 και πλέον αθλητικές 

εκδηλώσεις κατά τις οποίες απασχολήθηκαν συνολικά σε ανθρω

ποημέρες 15.135 αστυνομικοί (άνδρες και γυναίκες), 
β) Λήψη μέτρων στα Δικαστήρια

Οι Υπηρεσίες μας λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα κατά τις συ

νεδριάσεις των Δικαστηρίων, ενώ διατίθεται κατά τις ώρες λει

τουργίας των δικαστηρίων και φρουρός στην κεντρική είσοδο του 
δικαστικού μεγάρου, 

γ) Μεταγωγές κρατουμένων

Η μακροχρόνια πολλές φορές κράτηση σημαντικού αριθμού κυ

ρίως λαθρομεταναστών κρατουμένων δημιουργεί σοβαρά προ

βλήματα σε συνδυασμό και με την έλλειψη καταλλήλων χώρων πα

ραμονής τους (ευρύχωρων κρατητηρίων, μπάνιου, νιπτήρα, τουα- 

λέττας κ.λπ.). Τα προβλήματα αυτά έχουν να κάνουν με την καθημε

ρινή σχεδόν απασχόληση προσωπικού σε 24ωρη βάση για τη 

φρούρησή τους, αλλά και με την υγεία του προσωπικού, το οποίο 

μεριμνά για τους κρατουμένους, προβαίνει στους αναγκαίους σω

ματικούς ελέγχους και χρησιμοποιεί λόγω έλλειψης τους ίδιους 

χώρους νιπτήρα-τουαλέττας κ.λπ.

Οι μεταγωγές επίσης σε καθημερινή σχεδόν βάση λαθρομετανα

στών και λοιπών κρατουμένων δημιουργούν προβλήματα στην κά

λυψη των βασικών υπηρεσιακών αναγκών τάξης, αφού ασχολείται 

σ' αυτές ικανός αριθμός αστυνομικών, οι οποίοι, εάν πρόκειται για 

επαναπροώθηση Αλβανών απουσιάζουν για δύο ημέρες.

δ) Συγκεντρώσεις

Στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι και διάφοροι φορείς πραγ

ματοποιούν συγκεντρώσεις, κινητοποιήσεις κ.λπ. με διάφορα 

αιτήματα λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα τάξης, σύμφωνα και με 

τα ισχύοντα αντίστοιχα σχέδια, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ση

μειωθεί το παραμικρό έκτροπο.

ε) Θρησκευτικές εκδηλώσεις

Στις διάφορες θρησκευτικές εκδηλώσεις λαμβάνονται τα ανα

γκαία μέτρα τάξης, τροχαίας και ασφάλειας και η Υπηρεσία προ

σπαθεί να συμβάλει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην πραγ

ματοποίηση των εκδηλώσεων αυτών.

στ) Τομέας Αγορανομίας

Καλύπτονται κυρίως από την ειδική ομάδα αγορανομίας που λει

τουργεί στο Αστυνομικό Τμήμα Δράμας.

Κατά το έτος 1995 πραγματοποιήθηκαν περίπου 2.964 αγορανο- 

μικοί - αστυκτηνιατρικοί έλεγχοι σε ολόκληρο το Νομό και διαπι

στώθηκαν 194 πλημμελήματα από τα οποία τα 6 ήταν αυτόφωρα.

Σε 39 από τις ανωτέρω περιπτώσεις, μετά από πρότασή μας επι

βλήθηκε στους παραβάτες και διοικητική ποινή.
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Επίσης εξαρθρώθηκε 3μελής σπείρα διακίνησης νοθευμένου ε

λαιόλαδου και κατασχέθηκαν συνολικά 2.122 λίτρα νοθευμένου ε

λαιόλαδου, ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 1986 κατασχέθηκαν 

1.600 λίτρα νοθευμένου ελαιολάδου.

Η προστασία του καταναλωτή αποτελεί για τις αρμόδιες Υπηρε

σίες θέμα πρώτης προτεραιότητας και για το λόγο αυτό οι έλεγχοι 

στα πόσης «ρύσεως καταστήματα είναι τακτικοί και εντατικοί για 

την εφαρμογή των νομίμων κατά των παραβατών.

ζ) Τουρισμός

Η περιφέρεια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δράμας παρά τα ση

μαντικό αξιοθέατα και τις φυσικές ομορφιές της (γνωστό Δάσος 

"ΚΑΡΑ ΝΤΡΕ", χιονοδρομικό κέντρο ΦΑΛΑΚΡΟΥ, σπήλαιο ΜΑΡΑ, πη

γές Αγίας Βαρβάρας Δράμας, πηγές Κεφαλαρίου, υδροηλεκτρικό 

εργοστάσιο - φράγμα ΘΗΣΑΥΡΟΥ περιοχής Παρανεστίου, που είναι 

εκ των μεγαλυτέρων της Ευρώπης και η κατασκευή του οποίου βρί

σκεται στο τελικό στάδιο κ.λπ) δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη τουρι

στική κίνηση ενώ οι ανάγκες της Τουριστικής Νομοθεσίας καλύπτο

νται από τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα.

Από τις αρμόδιες Υπηρεσίες καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ελα- 

χιστοποίησης των προβλημάτων κυκλοφορίας γενικότερα σε συ

νεργασία με όλους τους εμπλεκομένους συναρμόδιους φορείς.

Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκαν το παρελθόν έτος καθημε

ρινοί έλεγχοι ταχύτητας με τη συσκευή radar και 526 έλεγχοι αλ

κοτέστ, κατά τους οποίους βρέθηκαν ενδείξεις μέθης σε 74 περι

πτώσεις, ενώ έγιναν και 4 παραπομπής οδηγών για επανεξέταση.

Κατά το παρελθόν έτος και το Α' εξάμηνο του 1996 σημειώθηκαν 

συνολικά τα ακόλουθα τροχαία ατυχήματα: 

α) Θανατηφόρα: 29 με 32 νεκρούς, 

β) Σοβαρά: 22 με 26 τραυματίες, 

γ) Ελαφρά: 288 με 424 ελαφρά τραυματίες.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν 2.449 παραβάσεις 

τροχαίας σε βαθμό πλημμελήματος και 8.795 παραβάσεις τρο

χαίας σε βαθμό πταίσματος.

Επίσης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν σε 

σχολεία 71 διαλέξεις για θέματα τροχαίας με στόχο την ενημέρω

ση των μαθητών, στην προοπτική διαμόρφωσης καλύτερης κυκλο

φορικής συνείδησης.

η) Επεισόδια- επεμβάσεις κ,λπ.- συνοδείες χρηματαποστολών

Κατά το παρελθόν έτος από το Κέντρο Αμεσης Δράσης, που λει

τουργεί με άριστη οργάνωση - κατάρτιση σε 24ωρη βάση, δόθηκαν 

εντολές για επέμβαση - συνδρομή κ.λπ. σε 9.850 περιπτώσεις, από 

τις οποίες 2.500 περιπτώσεις περίπου, αφορούν τους θερινούς 

μήνες.

Καθημερινά επίσης παρέχεται αποτελεσματικά συνοδεία σε 

πλέον των 10 περιπτώσεων χρηματαποστολές, χωρίς μέχρι σήμε

ρα να έχει σημειωθεί το παραμικρό πρόβλημα.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Στην περιφέρεια υπάρχει συνολικά 151 χιλιόμετρα Εθνικού Οδι

κού δικτύου και 396 χιλιόμετρα Επαρχιακού Οδικού δικτύου, το ο

ποίο αστυνομεύεται απότοΤμήμαΤ ροχαίας Δράμας και τα Αστυνο

μικά Τμήματα υπαίθρου.

Στο Νομό κυκλοφορούν πάνω από 33.000 οχήματα από τα οποία 

τα μισό και πλέον στην πόλη της Δράμας. Ο αριθμός των οχημάτων 

αυτών αυξάνεται κατά τους θερινούς μήνες λόγω αφίξεως μεγά

λου αριθμού Ελλήνων μεταναστών κυρίως από την Γερμανία.

Σεπτέμβριος 1 99 6 - 5 6 5  - Αστυνομική Επιθεώρηση



Το οδοιπορικό μας
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

α. Το κυριέτερο πρόβλημα από πλευράς κρατικής ασφάλειας  

«ίναι η είσοδος αλλοδαπών λαθρομεταναστών στη χώρα μας α

πό μη ελεγχόμενα σημεία εισόδου της μεθοριακής γραμμής των 

Ελληνοβουλγαρικών συνόρων (περιοχή αρμοδιότητας μας μήκους 
164 χιλιομέτρων).

Κατά το έτος 1995 και το πρώτο εξάμηνο του 1986 συνελήφθη- 

σαν και επαναπροωθήθηκαν αρμοδίως 792 αλλοδαποί λαθρομετα

νάστες I486 Αλβανοί και 306 λοιποί) ενώ εξαρθρώθηκε τριμελής 

σπείρα Ελλήνων οι οποίοι σε συνεργασία μς Βούλγαρο υπήκοο 

προωθούσαν έναντι αμοιβής λαθρομετανάστες στη χώρα μας από 

την Ελληνοβουλγαρική μεθόριο. Στο ίδιο διάστημα συνελήφθησαν 

τρεις οδηγοί TAXI για μεταφορά Αλβανών και κατασχέθηκαν 3 

οχήματα Επίσης καταμηνύθηκαν 130 εργοδότες που απασχο

λούσαν παράνομα αλλοδαπούς στην περιφέρεια και επεβλήθησαν 

διοικητικά πρόστιμα και εισπράχθηκαν συνολικά 6.300.000 δρχ.

Η Υπηρεσία μας για την αντιμετώπιση των σοβαρών αυτών προ

βλημάτων, λαμβάνει σε καθημερινή βάση εντατικά μέτρα ελέγχου, 

ενώ ήδη έχει σχεδιάσει - οργανώσει και προτείνει την καθιέρωση 

με ειδικές δυνάμεις σε καθημερινή βάση εποχούμενες περιπολίες 

ελέγχου, παράλληλα των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων προς πρό

ληψη και καταστολή του φαινομένου, αλλά και εμπέδωση του αι

σθήματος ασφάλειας στους κατοίκους της παραμεθορίου πε
ριοχής.

β. Ως θέμα πρώτης προτεραιότητας από πλευράς ασφάλειας  

αντιμετωπίζεται το θέμα ναρκωτικών.

Στο Τμήμα Ασφαλείας Δράμας έχει συγκροτηθεί ειδική ομάδα 

δίωξης ναρκωτικών, η οποία σε συνεργασία με όλες τις Υπηρεσίες 

μας, φέρει το κύριο βάρος στον αγώνα κατά της δίωξης των ναρ

κωτικών παρουσιάζοντας αξιόλογη δραστηριότητα.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία των Υπηρεσιών μας κατά το πα

ρελθόν έτος και το Α' εξάμηνο του 1986:

1) Βεβαιώθηκαν 30 παραβάσεις του Νόμου περί ναρκωτικών.

2) Συνελήφθησαν 49 συνολικά άτομα για τις ανωτέρω παραβά
σεις.

3) Κατασχέθηκαν συνολικά 8.488 γραμμάρια κατεργασμένης και 

ακατέργαστης ινδικής κάνναβης, 1.228 γραμμάρια ηρωίνης και 265 

δενδρύλια ινδικής κάναβης.

γ. Κατά το παρελθόν έτος διαπρόχθηκαν - καταγγέλθηκαν 

1 54 περιπτώσεις κλοπών, από τις οποίες οι Υπηρεσίες μας ε- 

ζιχνίασαν τις 45, ενώ συνελήφθησαν και 26 δράστες κλοπών από 

τους οποίους 4 αλλοδαποί.

Επίσης έγιναν 2.527 έλεγχοι για την εφαρμογή της Νομοθεσίας 

για τα τυχηρά κλπ παίγνια και διαπιστώθηκαν 119 παραβάσεις (9 αυ

τόφωρα με 23 συλλήψεις ατόμων και 109 μηνύσεις).

Κατά το χρονικό διάστημα του έτους 1995 και πρώτου εξαμήνου 

1996 κατασχέθηκαν συνολικά 133 παράνομα ηλεκτρονικά παίγνια.

Η Α Α  Δράμας διατάσσει καθημερινά μικτά συνεργεία ελέγχου για 

την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας καταβάλλοντας 

κάθε προσπάθεια για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.

Η Α.Δ Δράμας επιδιώκει καθημερινά και με κάθε πρόσφορο τρό

πο την αναβάθμιση και βελτίωση των σχέσεών της με τους πολί

τες, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της μέσα σε 

κλίμα αμοιβαίας συνεργασίας και κατανόησης. Στα πλαίσια αυτά 

διατηρεί άριστη συνεργασία με τα Μ.Μ.Ε. για την υπεύθυνη, πλήρη, 

έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση της κοινής γνώμης.

Παράλληλα και αξιοποιώντας τις προσκλήσεις των Γυμνασίων - 

Λυκείων της περιφέρειας για διαλέξεις επαγγελματικού προσανα

τολισμού με κατάλληλα εκπαιδευμένους Αξιωματικούς βοηθά στην 

σωστή ενημέρωση των νέων σχετικά με το αστυνομικό λειτούργη

μα και προωθεί τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των νέων και της 
Αστυνομίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ιδιαίτερο πρόβλημα υπάρχει με τη στέγαση των Υπηρεσιών έ

δρας δεδομένου ότι το οίκημα είναι ιδιωτικό μισθωμένο και έχει 

ήδη λήξει η δεύτερη Ιτελευταία) αναγκαστική μίσθωση. Ετσι τίθεται 

σοβαρότατο θέμα για στέγαση των Υπηρεσιών έδρας, γεγονός 

που έχει αναφερθει αρμοδίως. Οι διάφοροι διαγωνισμοί εξεύρε

σης άλλου καταλλήλου οικήματος απέβησαν άγονοι και η μόνη λύση 

είναι η ανέγερση σύγχρονου αστυνομικού καταστήματος στο δυ

νατό συντομότερο χρονικό διάστημα, ώστε να λυθεί πάγια το θέμα 

στέγασης των Υπηρεσιών έδρας και να βελτιωθούν οι συνθήκες 

εργασίας του προσωπικού δεδομένου ότι το μισθωμένο οίκημα εί

ναι παλαιό και δυσλειτουργικό. Ηδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για 

την ανέγερση αστυνομικού καταστήματος και πιστεύουμε ότι 

σύντομα ένα όνειρο δεκαετιών για τους αστυνομικούς της Δράμας 

θα γίνει πραγματικότητα.

Η οργανική δύναμη των Υπηρεσιών βρίσκεται σε απόλυτη αριθμη

τική αρμονία με την υπάρχουσα. Το προσωπικό των Υπηρεσιών έχει 

τη θέληση και τη διάθεση για παραπέρα βελτίωση των παρεχόμε

νων υπηρεσιών, ενώ η ανησυχία για τα κοινά προβλήματα επιβε

βαιώνεται από την πρωτοπόρα δραστηριότητα που επέδειξε και 

στα συνδικαλιστικά πράγματα στην Αστυνομία.

Η Αστυνομική Διεύθυνση φροντίζει συνεχώς και στα πλαίσια των 

δυνατοτήτων της για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την 

επίλυσης των προβλημάτων του προσωπικού υποβάλλοντας σχετι

κές εποικοδομητικές αναφορές - προτάσεις με στόχο μια καλύτε

ρη Αστυνομία με κέντρο τον άνθρωπο πολίτη, αλλά και τον άνθρω

πο εργαζόμενο Αστυνομικό.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο τεχνικός εξοπλισμός είναι αναγκαία προϋπόθεση σωστής εκ

πλήρωσης της αποστολής μας και βασικό εξάρτημα της όποιας φι
λότιμης και φιλόπονης προσπάθειας.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να ανταποκριθούν οι Υάηρεοίες 

της Α.Δ. Δράμας πλέον αποτελεσματικά στα διαρκώς αυξανόμενα 

προβλήματα τάξης, ασφάλειας, τροχαίας κ.λπ. επιβάλλεται ο εφο

διασμός τους με:

1) Κατάλληλα καινούργια οχήματα, όπως έχουν ζητηθεί αρμο- 

διως, καθ' όσον τα περισσότερα από τα υπάρχοντα είναι παλαιό και 

μη λειτουργικά, ενώ παρουσιάζουν συχνά βλάβες.

2) Ανάλογο αριθμό λειτουργικών φορητών ασυρμάτων πολυκανα- 
λικού συστήματος.

3) Ασυρμάτους πολυκαναλικού συστήματος για όλα τα οχήματα.

4) Κατάλληλες στολές, υποδήματα κλπ εξαρτήσεις κυρίως για τη 

διμοιρία υποστήριξης, ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική 

δραστηριοποίησή της όπου και όταν απαιτηθεί με τα υπάρχοντα 
σχέδια.

5) Ειδικές στολές - επενδύσεις κ.λπ. για τις περιπολίες στην παρα
μεθόριο περιοχή.

61 Τουλάχιστον ένα σύγχρονο φωτοτυπικό μηχάνημα για την κάλυ

ψη των διαρκώς αυξανομένων αναγκών του Επιτελείου της Αστυ

νομικής Διεύθυνσης. □
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ΟΜΙΛΟΣ ΙΟΝΙΚΗΣ
Γία κάθε σας ανάγκη 
έχουμε τη λέξη-κλειδί

■ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η Ολοκληρωμένη Τραπεζική Εξυπηρέτηση



Μοναστικές Πολιτείες

ΙΘΡλ. Μ Ο Ν Η  
X N X \H T e C D C  

~ΓΟ Υ  CCiTTHPOC
Το μονασ τήρ ι β ρ ίσ κ ε τ α ι β ό ρ ε ια  της Δράμας, 

σ το  1 3ο χ ιλ . του δρόμου Δράμας -  Σ ιδ η ρ ο νερ ίο υ , 

σ ε υ ψ ό μ ε τ ρ ο  π ε ν τ α κ ο σ ίω ν  μ έτρ ω ν , 

φ ύ λα κα ς -ά γ γελο ς  του χ ω ρ ιο ύ  Ταξιάρχες, 

που ε ίν α ι σ '  όλους γ νω σ τό  με το όνομα Σ ίψ α . 

Μ πρ οστά  του υ ψ ώ ν ε τ α ι το όρος Φ α λα κρ ό , λευκοντυμένο  

από το φ θ ιν ό π ω ρ ο  μ έχ ρ ι τις αρχές  του κα λοκα ιρ ιού .

Me προτροπή του σεβ. μητροπολίτη Δράμας κ. Διονυσίου εγκατα

στάθηκε η εκεί μονάζουσα γυναικεία αδελφότητα, στη μικρή Ιερά 

Μονή Αναλήψεως του Ιωτήρα στη Σίψα, περιοχή που κατοικήθηκε 

πρώτα το 1930 από το μακαριστό όσιο πατέρα Γεώργιο Καρσλίδη 

από την Αργυρούπολη του Πόντου, που έζησε, ασκήθηκε και ανα- 

δείχθηκε χαρισματούχος πνευματικός πατέρας της Ορθοδόξου 

εκκλησίας και που κοιμήθηκε στη Σίψα το 1959. Για το λόγο αυτό και 

η Ιερά Μονή είναι πλέον γνωστή σαν μοναστήρι της Σίψας ή του γέ- 
ροντος Γεωργίου Καρσλίδη.

Τα εγκαίνια της σημερινής Ιερός Μονής έγιναν το 1971 ενώ η επί

σημη αναγνώρισή της ως "γυναικείας κοινοβιακής μονής" έγινε το 

1976. Εκτοτε ζωογονήθηκε η από το 1959 (κοίμηση του γέροντα) ε- 

γκαταλειμένη περιοχή, που περιλάμβανε ναϊδριο της Αναλήψεως 

του Σωτήρα, που αναγέρθηκε από τον μακαριστό γέροντα Γεώργιο 

και που ανακαινίσθηκε από το Μητροπολίτη Δράμας κ. Διονύσιο.

Το καθολικό της Ιερός Μονής, ναός νεόδμητος και περικαλλής 

σταυροειδής μετά τρούλλου (εγκαινιόσθηκε το 1987), είναι αφιε

ρωμένος στην Υπαπαντή της Θεοτόκου και του Κυρίου μας με αγιο

γραφίες των αγιορειτών πατέρων Θεόφιλου και Χρυσοστόμου Πα- 
χωμαίων.

Από της ιδρύσεως της Ιερός Μονής οι αδελφές ασχολούνται με 

την αγιογραφία φορητών Εικόνων, κατά την βυζαντινή παράδοση. 

Εργα τους οι εικόνες του τέμπλου του καθολικού και των παρεκκλη- 

σίων της Μονής, ενώ πολλές εικόνες τους κοσμούν τους ιερούς 

ναούς της πόλεως Δράμας, της περιφέρειας αυτής και αλλαχού 

της Ελλάδος. Αλλες αδελφές της μονής συνεχίζουν την παράδοση 

του χρυσοκεντήματος και της ραφής ιερών αμφίων και καλυμμά
των αγίας τραπέζης και ιερών σκευών.

Η Ιερό Μονή εορτάζει της Αναλήψεως, της Υπαπαντής και την 4 

Νοεμβρίου, επέτειο της οσιακής Κοιμήσεως του Αγίου, οπότε και 

τελείται Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετά Μνημοσύνου. Η διεύ

θυνσή της είναι: Ταξιάρχαι (Σίψα) Δράμας, 66100, τηλ. 0521-23.023.

Ο Μ ακά ρ ιος  Γέροντας Γ εώ ργ ιος  Καρσλίδης

Ο γέροντας Γεώργιος γεννήθηκε στην Αργυρούπολη του Πόντου 

το 1901 από γονείς ευσεβείς τον Σάββα και την Σοφία Καρσλίδη οι 

οποίοι όμως κοιμήθηκαν όταν εκείνος ήτο σε βρεφική ηλικία. Μο

ναδική παιδαγωγός του απέμεινε η ευσεβέστατη γιαγιά του η οποία 

του εμφύσησε την ευλόβεια και την αγάπη στη λειτουργική ζωή.

Εγινε μοναχός το 1919 και το 1925 ιερομόναχος. Μέχρι τον ερχο

μό του στην Ελλάδα (1929), πέρασε στον Πόντο και στη Ρωσία μια 

ζωή γεμάτη μαρτύρια, διώξεις, φυλακίσεις. Υπήρξε ηρωική ασκη

τική ψυχή που όλα του τα χαρακτήριζε μόνο η προς το Θεό αγάπη.

Ο μοναχός Μωϋσής γράφει χαρακτηριστικά σε βιβλίο του που α- 

ναφέρεται στο γέροντα Γεώργιο Καρσλίδη: "Με την άσκηση, την 

καθαρότητα και την ταπείνωσή του ο Γέροντας ήλκυσε τη Θεία Χά

ρη. Ως δώρο του δόθηκαν χαρίσματα προς βοήθεια των αδελφών 

του κι επιστροφή των αμαρτωλών. Τα χρησιμοποίησε με απλότητα 

και από μεγάλη αγάπη προς την πόσχουσα ανθρώπινη φύση, προς 

δόξα Θεού κι έπαινο της Εκκλησίας. Τα χρησιμοποίησε πάντα προς 

βοήθεια, ενίσχυση και παρηγορία των προβληματισμένων προσερ- 

χομένων πιστών κι όχι προς μάταιη επίδειξη και διαφήμιση του ο

νόματος του, πράγμα που αληθινό μισούσε. Γιατί είναι γεγονός πως 

αρετή και χάρισμα που διατυμπανίζεται εύκολα χάνεται και δύσκο
λα ξαναβρίσκεται".

Ας αφήσουμε, όμως, τον χαρίεντα λόγο του Γέροντος να κε

λαρύσει, όπως όταν νουθετούσε τα πνευματικό του τέκνα: "Να α

γαπάτε όλους τους συνανθρώπους σας, ακόμη και τους εχθρούς 

σας. Αυτό είναι το πιο βασικό. Πάντα αγάπη, και σε αυτούς που μας 

αγαπούν αλλά και σε αυτούς που μας μισούν. Να τους συγχωρούμε 

και να τους αγαπούμε όλους κι ας μας έχουν κάνει και το πιο μεγά

λο κακό Τότε είμαστε αληθινά τέκνα του Θεού. Τότε συγχωρούνται 

και τα δικό μας αμαρτήματα... Να αγαπάτε γενικά όλο τον κόσμο, 

χωρίς να μισείτε κανένα. Τότε μόνο θα είσθε πνευματικό μου τέ

κνα, και τώρα και στην άλλη ζωή. Πάντα αγάπη να κηρύττετε. Αυτός 

είναι ο πιο βασικός νόμος του Θεού. Αγάπη και μόνο αγάπη..."

Αλλοτε πάλι έλεγε: Όύτε τα πλούτη να σας κάνουν εντύπωση, 

ούτε οι δόξες, αλλά πάντοτε να βαδίζετε δίκαια. Το ψωμί σας να το 

τρώτε με τον τίμιο ιδρώτα σας κι όχι με αδικίες. Αυτό που θα κερ

δίζετε με την τιμιότητά σας να μην τα σκορπίζετε άσκοπα. Να ζήτε 

τίμια και ταπεινό και όσο μπορείτε να απλώνετε το χέρι σας στην 

ελεημοσύνη. Μα μη σκέπτεσθε μόνο τι θα φάτε, τι θα φορέσετε, 

τι μεγάλο σπίτι θα χτίσετε. Να κτυπάτε τις πόρτες των φτωχών, 

των αρρώστων, των ορφανών. Περισσότερο να προτιμάτε τα σπί

τια των θλιμμένων παρά των χαρούμενων. Εάν κάνετε έργα καλό, 

θα έχετε μεγάλο μισθό από το Θεό. Θα αξιωθείτε να δείτε θαύμα

τα και στην άλλη ζωή θα έχετε απέραντη αγαλλίαση".

Και άλλη φορά είπε αυτό που ο ίδιος ζούσε και θαρρετά μπο

ρούσε να το ζητά: Ό,τι ακούσατε και ό,τι είδατε κοντό μου αυτά τα 

χρόνια, αυτό να πράττετε. Αυτό που ζήσατε, αυτό ν' ακολουθήσε

τε. Ποτέ να μη ζηλέψετε πλούτη και φαντασίες. Πάντα να ζήτε σε

μνά και ταπεινά, δίχως εγωισμό... Πάντα να φροντίζετε, ν' αγαπάτε 

τους γέρους, τα ορφανά, τους αρρώστους. Να συναναστρέφεστε 

με φτωχούς και με ανθρώπους που οι άλλοι τους ταπεινώνουν..."Π
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΩΤΗ
ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
Η Α γροτική Τράπεζα είνα ι πρώτη:

Σε ρυθμό αύξησης καταθέσεων, με συνολικό ποσό 2,4 ίρις. 
Σε όγκο και αριθμό δανείων με 1,8 τρις χορηγήσεων.

Σε διασπορά δικτύου καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα 
και το εξωτερικό με 440 μονάδες
Σε ποικιλία προνομιακών προϊόντων και υπηρεσιών:

Φ Καταθετικοί λογαριασμοί ΔΗΜΗΤΡΑ και ΕΣΤΙΑ
•  Αμοιβαία Κεφάλαια ·  Leasing ·  Factoring 
Φ Δίκτυο Αυτόματης Εξυπηρέτησης ATE-net
•  Υπηρεσίες Χρηματιστηρίου και Κεφαλαιαγοράς

Σε δημιουργικές λύσεις για κάθε τραπεζική σας συναλλαγή:
•  Πιστωτικές Κάρτες
Φ Ασφαλιστικά Προϊόντα και Υπηρεσίες Bankassurance 
Φ Καταναλωτικά Δάνεια 
Φ Εισαγωγές - Εξαγωγές 
Φ Συνάλλαγμα και κίνηση κεφαλαίων

Σε ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 
μέσω ενός δυναμικού ομίλου 6 θυγατρικών εταιρειών.

Φ Αγροτική Ασφαλιστική Φ Αγροτική Ζωής 
Φ ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ Φ ΑΤΕ Κάρτα 
Φ ATE Leasing Φ Αγροτική Τεχνική
Σε συμμετοχή στην περιφερειακή ανάπτυξη 
με μοναδική κοινωνική ευαισθησία.
Σε εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ H^rp0T"<w ΑΤΕ Κάρτα

Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Ο Μ Ι Λ Ο Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ω Ν  Α .Τ .Ε .



Η μάστιγα των ναρκωτικών

Ο ρόλοε του σχολείου 
και των εκπαιδευτικών 

στην πρόληψη από τη χρήσ* 
εξαρτησιογόνων ουσιών

Τον α π ο φ α σ ισ τ ικ ό  ρόλο του σ χ ο λ ε ίο υ  γεν ικά  

κα ι τ ω ν  εκ π α ιδ ε υ τ ικ ώ ν  ε ιδ ικό τερ α  

στην π ρ όληψ η  από την εξάρτησ η  

από ν α ρ κ ω τ ικ έ ς  κα ι άλλες ου σ ίες  

κ α τέδ ε ιζε  έρ ευ να  ομάδας ε ιδ ικ ώ ν  που παρ ουσ ιά σ τηκε  

σ ε  η μ ερ ίδ α  με τ ίτλο  "Ν α ρ κ ω τ ικ ά  -  πρόβλημά μας” , 

που ο ρ γ ά ν ω σ ε  το Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας  

στη Θ εσ σ α λο ν ίκη .

Π αραθέτουμε στη σ υ ν έ χ ε ια  τα συμπεράσ ματα  

της όλης ερ γ α σ ία ς ,

π ιστεύοντας  πω ς  η ευ ρ ύ τερ η  δυνατή δημοσ ιότητά τους 

σ υ μ β ά λλε ι θ ετ ικά  στην α ντ ιμ ετώ π ισ η  του προβλήματος.

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα όσον αφο

ρά στην έκταση του προβλήματος είναι πως ένας μικρός μόνο α

ριθμός μαθητών έχει εμπλακεί στη χρήση παράνομων εξαρτησιο- 

γόνων ουσιών. Η παραπάνω διαπίστωση δεν μπορεί να έχει χαρα

κτήρα καθησυχαστικό με δεδομένο ότι υπάρχει εξωσχολική πα

ρέμβαση (χρήση από εξωσχολικούς). Επίσης, δεν αποτελεί εγγύηση 

για τη μη λήψη εξαρτησιογόνων ουσιών από τον ίδιο πληθυσμό σε 
μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Παράλληλα, είναι κοινή ομολογία των εκπαιδευτικών πως το σχο

λείο ως θεσμός αδυνατεί να συμβάλει στην πρόληψη, ενώ οι εκπαι

δευτικοί, παρόλο που δηλώνουν τη διάθεση να συμβόλουν στην 

πρόληψη, ωστόσο αισθάνονται γνωστική ανεπάρκεια για το πρό
βλημα και εκφράζουν επιφυλάξεις.

Π ο ιο ί κα ι πώ ς  μπορούν

να σ υλλε ιτουργήσουν σ ' ένα  πρόγραμμα πρόληψ ης.

Η εκπόνηση ενός τέτοιου προγράμματος πρωτογενούς πρόλη

ψης προϋποθέτει τόσο τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών όσο και 

τη συμμετοχή των άλλων φορέων της τοπικής κοινωνίας.

Ετσι, εμπλεκόμενες ομάδες πρωτοβουλιών σ' ένα πιθανό πρό

γραμμα πρόληψης μπορεί να είναι οι ακόλουθες: 
α) Εκπαιδευτικοί

Ζωτική προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους αποτελεί η πολύπλευ

ρη επιμόρφωση που θα έχει ως στόχο πέρα από τη συγκεκριμένη 

κατάρτιση, τη βελτίωση της σχέσης μεταξύ δασκάλου - μαθητή, 

την αναβάθμιση της επικοινωνιακής σχέσης μεταξύ τους.

Αυτού του είδους η επιμορφωτική υποστήριξη του εκαπιδευτικού 

μπορεί να λειτουργήσει και να αποφέρει θετικά αποτελέσματα στα 

πλαίσια ενός σχολείου ελκυστικού για τους μαθητές, που θα λαμ

βάνει υπόψη του, τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητά τους.

Επίσης, η ένταξη ατόμων εξειδικευμένων σε ζητήματα παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών μέσα στο σχολείο (κοινωνικός λειτουργός, 

ψυχολόγος) μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην αποτελεσμα

τική λειτουργία ενός προγράμματος πρόληψης αλλά και να βελτιώ

σει τις ποικίλες σχέσεις που αναπτύσσονται στο χώρο ενός σχο
λείου.

Προϋπόθεση για την αποτελεσματική συμμετοχή τους, αποτελεί 

η εγκαθίδρυση καναλιών επικοινωνίας ανάμεσα στους γονείς απ' 

τη μια και σε θεσμούς όπως Τοπική Αυτοδιοίκηση και σχολείο απ' 

την άλλη. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες γιατ 

ην οργάνωση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης 

γονέων για τα νεολαιιστικα προβλήματα, εξασφαλίζοντας παράλ

ληλα τη δυνατότητα στο γονιό να απευθυνθεί σε αρμόδιες Υπηρε- 

σιες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για κάποιο πρόβλημά του σε σχέση 

με το παιδί του. Επίσης, η λειτουργία κοινωνικών υπηρεσιών στο 

χώρο του σχολείου ανοίγει το δρόμο, για την καλύτερη συνεργασία 
γονιού - μαθητή - καθηγητή.

γ) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να αναλάβει την οργάνωση κοινω

νικών πρωτοβουλιών και συζητήσεων όπως συναυλίες, θεατρικές 

παραστάσεις κτλ. με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για 

τα κοινωνικά προβλήματα. Επίσης, απαραίτητη είναι η δημιουργία και 

ενίσχυση δομών για τη συμβουλευτική υποστήριξη των μελών της 

τοπικής κοινωνίας. Τα παραπάνω φυσικά προϋποθέτουν την επι

λογή απ' την πλευρά της ΤΑ. μιας κοινωνικής πολιτικής με μακρο
πρόθεσμο χαρακτήρα.

δ) Ενεργοποίηση των νέων

Πρωτοβουλίες και ομάδες νέων με χαρακτήρα πολιτιστικό, πολι

τικό, οικολογικό, ψυχαγωγικό, αθλητικό, μπορούν να συμβάλουν 

στην εμπέδωση της λογικής πως οι νέοι άνθρωποι μπορούν να είναι 

μαζί, να διασκεδάζουν και να δημιουργούν χωρίς ναρκωτικά.

Επισημαίνουμε, χωρίς να αναλύσουμε διεξοδικό, πως ζωτικής ση

μασίας είναι η συμμετοχή με το δικό τους βέβαια τρόπο, φορέων 

που ασκούν επίδραση στην κοινωνία, όπως θεραπευτικές δομές 

(τριτογενής πρόληψη), εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ, ΤΕΙ), συνδικαλιστι

κοί φορείς, δίκτυα εθελοντικής εργασίας. Οι πρωτοβουλίες που τυχόν 

λαμβάνονται από τους παραπάνω φορείς μπορούν να ευδοκιμήσουν 

περισσότερο, αν έχουν χαρακτήρα σύγχρονο και συντονισμένο.
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Η μάστιγα των ναρκωτικών

Οι γρήγοροι ρυθμοί ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών απαι

τούν επαναπροσδιορισμό των προσωπικών αλλά και των συλλογι

κών οραμάτων. Η πολιτιστική ευημερία δεν αφορά μόνο στην α

ναζήτηση νέων πηγών πλούτου σε υλικό επίπεδο αλλά και τη δη

μιουργία εκείνων των ανθρώπινων συμπεριφορών που θα επιτρέ

ψουν τη ευχάριστη συμβίωση στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η καλή σωματική και ψυχική υγεία είναι ένα πολύτιμο αγαθό για 

την ανθρώπινη ύπαρξη που πρέπει να προστατευτεί από κάθε κίν

δυνο.
Η κατανάλωση ψυχοτρόπων ουσιών συνδέεται άμεσα με την 

προσωπική και την κοινωνική υγεία. Τα προβλήματα που έχουν δη- 

μιουργηθεί μέχρι σήμερα από την παράνομη διακίνηση και εμπορία 

τέτοιων ουσιών αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με το συντονι

σμό, την ενεργοποίηση και την εθελοντική εργασία σε επίπεδο 

προσώπων και θεσμών.

Παρά τις κινδυνολογίες και τις δραματοποιήσεις (τροφοδότηση 

μύθων) που συνδέονται με το θέμα ή έμφυτη ικανοποίηση όλων 

μας για την κοινωνική συνεργασία και η χαρά της δικαίωσης των 

συλλογικών προσπαθειών φέρνει το αισιόδοξο μήνυμα για την τρο

ποποίηση της αρνητικής πραγματικότητας.
Me σύνθημα την αλληλοβοήθεια σ ' ένα τόσο δύσκολο θέμα 

όπως αυτό των ναρκωτικών μπορούμε να θέσουμε τους επό

μενους τρεις στόχους:

1) Τη συγκέντρωση των προσώπων γύρω από τα προβλήμα

τα της ανάπτυξης των παιδιών και εφήβω ν που δημιουργούν οι 

σημερινές συνθήκες ζωής. Αρχικά των γονέων και των εκπαιδευτι

κών και κατόπιν των άλλων εμπλεκόμενων προσώπων.

2) Την επ ιμόρφω ση των γονέων και των εκπαιδευτικών σε 

ένα ουσιαστικό επίπεδο παροχής των ορθών και επίκαιρω ν  

πληροφοριών που αφορούν το θέμα

3) Την ενεργή ανάμειξη των προσώπων και των φορέω ν κά

θε τοπικής κοινωνίας με την πρόληψη κατά των ναρκωτικών

χωρίς κανένα δισταγμό.

Η δράση προσώπων και φορέων επικεντρώνεται στην τοπική κοι

νωνία. Προχωρώντας γενναία τα βήματα της ανάπτυξης της το

πικής αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης στη χώρα μας μπο

ρούμε να σχεδιάσουμε τη διεπιστημονική ομάδα που θα αναλάβει 

να καλλιεργήσει κλίμα εμπιστοσύνης και σταθερής επικοινωνίας με 

τους μαθητές μέσα στο φυσικό τους χώρο δηλαδή στο σχολείο.

Ο ρόλος της θα είναι πολύπλευρος και θα αφορά: 

α) την καταγραφή των προβλημάτων των μαθητών στο συ

γκεκριμένο τόπο και χρόνο διαβίωσής τους, 

β) το σχεδίασμά του προγράμματος δράσης τους, 

γ( το συντονισμό των ενεργειών των φ ορέω ν και των προ

σώπων της τοπικής κοινωνίας και 

δ) την υλοποίηση του προγράμματος δράσης τους και τη συμ

βουλευτική εκπαιδευτικών, οικογένειας, νέων.

Τα αποτελέσματα των προσπαθειών για την πραγματοποίηση των 

προηγούμενων στόχων θα δείξουν το πολιτισμικό και πολιτιστικό 

επίπεδο της μελλοντικής Ελληνικής κοινωνίας εφ' όσον στηρίζο

νται στο μακροπρόθεσμο όραμα για την ευημερία όλων μας.

Ο αγώνας μπορεί να φαίνεται αρχικά δύσκολος αλλά οι άνθρωποι 

που θέλουν να δουλέψουν για την καλή τύχη των νεαρών ατόμων 

είναι πολλοί και η διάθεσή τους μεγάλη. Απομένει η αποδοτική αξιο

ποίηση των κόπων τους. □

* Η παρουσίαση της έρευνας σ υμπερ ιελήφ θηκε στον τό

μο "Ν αρκωτικά: Π ρόληψη, θερα πεία , κο ινω νική  επανέντα

ξη", που εξέδω σ αν το Εθνικό Ιδρυμα Νεότητος και η Γενική 

Γραμματεία Νέας Γενιάς.

COMPUTER MICROSCHOOL
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Λέσβου 10 & Ι.Δροσοττούλου (Κυψέλη) Τηλ.8560077

\ ' & J

IffιΊΉΊΓπΙ

Computer νια όλου c

• Ολιγομελή Τμήμαια
• Σύγχρονα εργαστήρια j 
ι Άριστο διδακτικό
Προσωπικό 

m Πλήρης σειρά 
Σημειώσεων

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

Εννοαφείτε τώρα, κεοδίστε στη γνώση

Στους; A gtuvouikoOc έκπτωση 20%

Νέα τμήματα για όλες τις ειδικότητες
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Η μάστιγα των ναρκωτικών

A S Υ ( X Τ C )
Παλαιό προϊόν σε . . .νέα σ υ σ κ ε υ α σ ί α

tou Αργυρή Γ. Σ υμεω ν ίδη  *

Ε C S

Ε υ φ ο ρ ισ τ ικ α ίΔ η λ η τ η ρ ιά σ ε ις  ω νο μ ά σ θ η σ α ν  αι ε κ ο ύ σ ιο ι αλλά  σ χεδ ό ν  α σ υ νε ίδ η το ι χ ρ ό ν ιο ι δ ηλη τη ρ ιά σ ε ις , 

ε ις  ας υ πόκε ιντα ι ό σ ο ι κ α θ 'έ ζ ιν  νοσ ηρόν κ α ι δ υ σ ε κ ρ ίζ ω τ ο ν  πο ιούντα ι χ ρ ή σ ιν  ν α ρ κ ω τ ικ ώ ν  τ ινω ν , 

ω ν  η δ ιε γ ε ρ τ ικ ή  κ α τ ' αρχάς κα ι α κολούθω ς  ν α ρ κ ω τ ικ ή  ενέρ γ ε ια  ε π ιζ η τ ε ίτ α ι ω ς  λ υ σ ίπ ο ν ο ν  

κατά  τ ω ν  σ τ ε ρ ή σ ε ω ν  κ α ι δ υ σ χ ε ρ ε ίω ν  του β ίο υ  δ ια  τους μη  έχοντας ισ χ υ ρ ό ν  την θ έλη σ ιν  κ α ι το ψ υ χ ικ ό ν  σ θένος. 

Το ο ινόπνευμα , ο α ιθήρ , το όπ ιον, η μ ο ρ φ ίν η , η κοκαΐνη, η ινδ ική  κάνναβις  κα ι η ν ικοτ ιανή , 

ιδ ο ύ  τόσ α  δ η λη τή ρ ια  περ ιζή τη τα , κα τα σ τρ έφ ο ντα  β ρ α δ έ ω ς  α λ λ '  α σ φ α λ ώ ς  τον οργαν ισ μόν  

κα ι υπονομεύοντα  την δ ια νοητικότητα  α π ε ίρ ο υ  πλήθους α ν θ ρ ώ π ω ν  υ φ '  άπαντα τα γ ε ω γ ρ α φ ικ ά  πλάτη.

Και ε ίν α ι το σ ο ύ τω  μ ά λλο ν  ε π ίφ ο β ο ι α ι δηλητηρ ιάσ ε ις  αύτα ι, 

αι δ ω ρ ο ύ σ α ι κα τά  το σ τά δ ιο ν  της δ ιε γ έ ρ σ ε ω ς  π ρ ό σ κα ιρ ο ν  κα ι απατηλήν ε υ φ ο ρ ία ν  τ ε ρ ψ ίθ υ μ ο ν ,

κα ι το σ ο ύ τω  δ υ σ κο λώ τερ ο ν  κα τα πολεμώ ντα ι, 

ό σ ω  η έξ ις  κ α θ ίσ τ η σ ι τα προκαλούντα  ταύτας δηλητήρ ια  π ρ ο σ φ ιλ ή  κα ι απαραίτητα.

Ιαπό το βιβλίο "Τοξικολογία Κλινική και Ιατροδικαστική" του αείμνηστου Καθηγητή Ιωάννη Γεωργιάδη, εκδ. 19321

Η επιτροπή του ΟΗΕ για τον Διεθνή Ελεγχο των Ναρκωτικών IINCB) 

στην έκθεση του 1995 παρατηρεί αύξηση της κατάχρησης κάποιων 

ψυχοτρόπων ουσιών "designer" (νέα συνθετικά ναρκωτικά). Η ίδια 

έκθεση εστιάζει το ενδιαφέρον της στα νέα είδη ψυχοτρόπων ου

σιών, στις νέες οδούς και μεθόδους διοχέτευσης των ναρκωτικών 

καθώς και στις προσπάθειες των κυβερνήσεων για την καταστολή 
του ξεπλύματος των χρημάτων.

Μεταξύ των άλλων η έκθεση αναφέρει σαφώς ότι η Ολλανδία 

προσπαθεί να ευθυγραμμίσει την πολιτική της στα ναρκωτικά σύμ

φωνα με τις διεθνείς συνθήκες αλλά η επιτροπή έχει βάσιμες α

ντιρρήσεις σε πρακτικές, που όπως λέει, θέτουν υπό αμφισβήτηση 

την αξιοπιστία των ισχυρισμών της Ολλανδίας ως προς τις υπο

χρεώσεις της στις Συνθήκες ενώ συμπεριλαμβάνει την ανοχή της 

στην καλλιέργεια του χασίς και στη λειτουργία των coffee shops τα 

οποία πωλούν ναρκωτικά για "μη ιατρικούς λόγους". Είναι φυσικό μία 

έκθεση διεθνούς επιτροπής του ΟΗΕ να χρησιμοποιεί διπλωματική 

γλώσσα, η πραγματικότητα όμως είναι πολύ πιο σκληρή.

Κατά το παρελθόν έχουν γίνει πολλές φορές στο θέμα των περι

βόητων πλέον coffee shops της Ολλανδίας, τα οποία ανήκουν κατά 

τους Ολλανδούς στην επίσης πασίγνωστη "ελεύθερη ζώνη" 

χρήσης ναρκωτικών Στα καταστήματα αυτό ο χρήστης έχει τη δυ

νατότητα να αγοράσει μία μικροποσότητα κάνναβης ή μαριχουάνα, 

μέχρι είκοσι πέντε γραμμάρια, τα οποία μπορεί να "καταναλώσει” ε

πί τόπου. Υπενθυμίζουμε ότι τα συγκεκριμένα καταστήματα λει

τουργούν νομίμως και κατόπιν αδείας ενώ επιτρέπεται η αγορά μό

νον μικροποσοτήτων και απαγορεύεται το χονδρεμπόριο 

Οι Ολλανδοί ουδέποτε διευκρίνησαν όμως πώς είναι βέβαιοι ότι: 

α) ο "πελάτης" αγοράζει μόνον την απαραίτητη μικροποσότητα για 

χρήση μιας φοράς, β) ο "πελάτης" ως και ο καταστηματάρχης πε

ριορίζεται αποκλειστικό και μόνον στη διάθεση κάνναβης και όχι η

ρωίνης, κοκαΐνης, κρακ και πρόσφατα στη διάθεση χημικής σύνθε

σης ουσιών όπως τα δισκία ecstasy (xtc) και γ) πώς "απαγορεύεται" 

το χονδρεμπόριο αφού κάθε καταστηματάρχης έχει να εξυπη

ρετήσει" τις ανάγκες εκατοντάδων "πελατών" ημερησίως με φυσι

κό αποτέλεσμα τη διακίνηση όχι απλώς μεγάλων αλλά τεραστίων 

ποσοτήτων κάνναβης και μαριχουάνα και ίσως όχι μόνον.

Ολες οι ποσότητες δισκίων Ecstasy που κατασχέθηκαν τελευταία 

στη χώρα μας, είχαν προέλευση την Ολλανδία. Το γεγονός αυτό έρ

χεται απλά να επιβεβαιώσει τα αναφερόμενα στην έκθεση της Επι

τροπής του ΟΗΕ για το Διεθνή Ελεγχο των Ναρκωτικών.

Νέοι καιροί, νέα ήθη λοιπόν και απ' αυτή την "εξέλιξη" της αγοράς 

και του υπερκαταναλωτισμού δεν μπορούσαν ν' απουσιάζουν "νέα" 

προϊόντα, "νέες" ομάδες καταναλωτών και φυσικά "νέοι μέθοδοι 
και οδοί διακίνησης".

Ολα αυτά προϋποθέτουν ένα διαφορετικό marketing και πρέπει 

να είμαστε βέβαιοι ότι τίποτε δεν γίνεται τυχαία. Η παμπάλαια αμ

φεταμίνη, μια μορφή της δηλαδή, πήρε νέο σχήμα, χρώμα και συ- 

σκευασια και ακολούθησε την κλασική "διαδρομή" των άλλων 

προϊόντων, ενώ η νέα τάξη καταναλωτών έπρεπε να είναι σαφώς 
μεγαλύτερη και με "προοπτικές".

Η καταναλωτική ομάδα των εφήβων είναι ίσως η έχουσα και την 

μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη στις ανεπτυγμένες χώρες αλλά τα 

τελευταία χρόνια οι έφηβοι άρχισαν σιγά σιγά να συνειδητοποιούν 

τον κίνδυνο των “σκληρών" ναρκωτικών (αν και ο διαχωρισμός τους 

σε “σκληρό" και "μαλακά” είναι άκρως αμφισβητήσιμος και συ
ζητήσιμος).

Το νέο λοιπόν προϊόν, προϊόν αποκλειστικά του χημείου, πέραν 

των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών απέκτησε ένα ελκυστικό 

όνομα, το βάφτισαν Ecstasy και ο μηχανισμός του marketing άρχισε 

να "εργάζεται". Το τι χρειάζεται ένα νέο προϊόν στην αγορά εκτός 

από την ελκυστική ονομασία, είναι γνωστό σε όλους, εμπόρους και 

καταναλωτές. Διαφημιστική προβολή, συμφέρουσα ή μάλλον χα

μηλή τιμή, φτηνή πρώτη ύλη, εύκολη αγορά σε πολλά σημεία πώλη

σης και ποικιλία. Οι "ειδικοΓ φρόντισαν για όλα άλλωστε το μέλλον 

του προϊόντος "διαγράφεται λαμπρό" αν κρίνει κανείς από την έ
κταση που έχει πάρει το φαινόμενο.

Εκσταση ως ουσιαστικό και σύμφωνα με την Ελληνική γλώσσα ση

μαίνει έκπτωση, κατάπτωση, σύγχυση του νου, παραφροσύνη, “το 

εξιστασθαι και οράν ή ακούειν θεία και υπεράνθρωπα πράγματα".

Εκστατικός ως επίθετο σημαίνει ο έχων τάσιν προς απομάκρυνσιν 

από τίνος, ο εκτός εαυτού, ο έξω φρενών. Εκστασιάζεται κάποιος 

κυρίως εκ φόβου ή καταπλήξεως (συνήθως αιφνιδιαζόμενος).
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Η μάστιγα των ναρκωτικών

Η χρήση της λέξης ή και φράσεων ολοκλήρων για την έκσταση εί

ναι γνωστές συνήθεις από την αρχαιότητα. "Εκστασις της φύσεως" 

και "Εκστασις των λογισμών" κατά τον Πλούταρχο. “Εκστασιν φέρει" 

κατά τον Μένανδρο. "Εκστασιν έλαβεν άπαντας" κατά τον Ευαγγε

λιστή Λουκά. Είναι, λοιπόν, ευνόητο ότι ο "κατασκευαστής" έδωσε 

το όνομα στα δισκία του κατόπιν μελέτης, σκεπτόμενος αποκλει

στικά και μόνον την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη "κύκλοφορία" του 

προϊόντος. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι η ελληνική λέξη “έκστα

ση" προφέρεται με τον ίδιο τρόπο σ' ολόκληρο τον κόσμο.

Ποιά όμως είναι η ταυτότητα του νέου προϊόντος; Ο μύθος αντι

μετωπίζεται μόνον με ρεαλισμό. Ας δούμε λοιπόν πώς ένα μικρό 

χάπι βάρους ελαχίστων γραμμαρίων αποκαλούμενο ecstasy μας 

εκστασιάζει. Κατά την Φαρμακολογία το Ecstasy είναι η ουσία 

MDMA. To MDMA όπως και οι άλλες συναφείς ουσίες MDA, MDE, 

MBDB και DOB είναι ομόλογα αμφεταμίνης με παρεμφερή χημική 

δομή ή φαρμακολογική δράση.

Πρέπει όμως εδώ να σημειώσουμε ότι επειδή το θέμα γενικώς 

"πουλάει" όπως λένε, διάφορα έντυπα δημοσιεύουν (πιθανόν κάτω 

από την πίεση του χρόνου) πολλές ανακρίβειες οι οποίες μπορούν 

να γίνουν ως πληροφορίες από επικίνδυνες μέχρι θανατηφόρες. 

Πρόσφατο σχετικό δημοσίευμα Αθηναϊκού εντύπου έγραφε "Τυπι

κά η έκσταση είναι διεγερτική και όχι παραισθησιογόνος...” ενώ δια

κεκριμένη διεθνώς Δόκτωρ της Φαρμακευτικής και κατ' εξοχήν ε- 

ξειδικευμένη σε θέματα ναρκωτικών διευκρίνησε σαφώς ότι το 

"ecstasy" είναι ψυχεδελικό δηλαδή διεγερτικό και παραισθησιογό- 

νο. Η διαφορά εδώ μπορεί να γίνει πραγματικά επικίνδυνη έως θα

νατηφόρος αφού α) Τα δισκία του ecstasy χαρακτηρίζονται ως "έ

ξυπνα" και "χαρούμενα", β) η σύστασή τους δεν είναι ποτέ ίδια, γ) ο 

υποψήφιος χρήστης που κατά κανόνα είναι επιφυλακτικός απένα

ντι στο παραισθησιογόνο έχει την πληροφορία ότι το χάπι είναι μό

νο διεγερτικό και όχι παραισθησιογόνο υποτιμώντας την οξεία το- 

ξικότητά του και ως διεγερτικού και τέλος καλείται ο ειδικός να ε

ξηγήσει την διαφορά. Και σ' αυτές, δυστυχώς, τις περιπτώσεις ο 

ειδικός είναι ο Ιατροδικαστής και ο χώρος το νεκροτομείο.

Ας δούμε όμως τί και πώς συμβαίνει με την παρασκευή του 

“ecstasy". Προϊόν κατασκευαζόμενο αποκλειστικά και εξ ολο

κλήρου στο εργαστήριο, μπορεί να έχει και έχει μια παραγωγή 

εύκολη και φθηνή από ουσίες ευρυτάτης νομίμου χρήσεως στη Χη

μική και Φαρμακευτική βιομηχανία και ένα εξοπλισμό αρκετά απλό.

Σκεφθείτε απλά, με κοινή λογική, σ' ένα χάπι που κατασκευάζεται 

με σκοπό το γρήγορο και άφθονο οικονομικό όφελος και χωρίς κα

νένα ηθικό φραγμό, ποιά και πόσα υλικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

προκειμένου να επιτευχθεί φθηνή παρασκευή. Σχεδόν ποτέ, λοιπόν 

το χάπι ecstasy δεν είναι της αυτής συνθέσεως. Χρησιμοποιούνται 

παντός είδους υποπροϊόντα πρόσμιξης εξαιρετικά υψηλής τοξικό

τητας από απλή καφεΐνη και παράγωγα αμφεταμίνης μέχρι ηρωίνη, 

LSD, ακόμη και κυάνιο.
Για να δούμε όμως πόσο παλαιό είναι η ουσία αυτή και ποιές οι ρί

ζες της. Κατά πληροφορίες ο χημικός Αλεξάντερ Σάλτζιν ή Σούλ- 

γκιν από την Καλλιφόρνια των Η.Π.Α. κατασκεύασε την ουσία 

ecstasy “παίζοντας" και πειραματιζόμενος επί του χημικού μορίου 

MDA που κατασκευάστηκε το 1914 σε Γερμανικά εργαστήρια και 

δοκιμάστηκε αργότερα από τις μυστικές υπηρεσίες των Η.ΠΑ ως 

ορός αλήθειας. Εδώ τίθεται ένα ερωτηματικό διότι η πληροφορία 

δημοσιεύθηκε σε αθηναϊκό περιοδικό και κατέστη αδύνατη η ε

παλήθευση της επιστημονικής της ακρίβειας, αφού μέχρι σήμερα 

γνωρίζαμε ότι ο "ορός αληθείας" ήταν το σκεύασμα "pentothal". Ο 

Σάλτζιν επίσης ήταν ο πρώτος που κατέγραψε τις επιδράσεις του

Ecstasy στον άνθρωπο στη δεκαετία του '60. Στο βιβλίο του "Φαινυ- 

λεθυλαμίνες: Γνώρισα κι αγάπησα" (P.I.H.KA.L. Phenylethylamines: I 

Have Known and Loved) στο οποίο αναφέρει εκατόν ογδόντα επτά 

τέτοιες ουσίες και τον τρόπο που παρασκευάζονται.

To MDMA ως και συναφείς άλλες ουσίες είναι ομόλογα αμφετα

μίνης με παρεμφερή χημική δομή ή φαρμακολογική δράση. Σύμφω

να λοιπόν μ' αυτό το δεδομένο η αμφεταμίνη παρασκευάστηκε 

συνθετικά το 1887 και πενήντα περίπου χρόνια αργότερα το 1933 

εισήχθη στη φαρμακευτική με πολύ καλά αποτελέσματα. Δυστυ

χώς όμως και μετά από τριάντα και πλέον χρόνια στην υπηρεσία 

της θεραπευτικής εγκατελήφθη λόγω της δυνατότητας εμφάνισης 

εξάρτησης ως και των ανεπιθύμητων ενεργειών. Ασθμα, κατάθλι

ψη, ναρκοληψία και βαρειές μορφές παχυσαρκίας αντιμετωπίστη

καν με αμφεταμίνες μόνο που τα προβλήματα που προέκυψαν ήταν 

σαφώς μεγαλύτερα και βαρύτερα από τις νοσηρές καταστάσεις 

που προοριζόταν να θεραπεύσει. Ετσι άρχισε η παράνομη κυκλο

φορία και χρήση του ecstasy (MDMA).

Ολες οι Ευρωπαϊκές χώρες "αποτάσσουν" μετά βδελυγμίας τη 

χρήση ναρκωτικών και σωστά, εξαρτησιογόνων ουσιών όπως του 

ecstasy αρκετές όμως έχουν "μπει στο παιχνίδι". Πρόσφατα σε 

ντοκυμανταίρ της Γερμανικής τηλεόρασης ελέχθη ότι στην Πολω

νία σε άθλια και πολύ παροχημένης τεχνολογίας χημικά εργαστήρια 

κατασκευάζουν δισκία ecstasy σε μεγάλες ποσότητες, διαφόρων 

και αγνώστων συνθέσεων ενώ κατ' άλλες πληροφορίες οι πρώτες 

ύλες είναι επίσης Πολωνικής και Ρωσικής προέλευσης. Μεγάλο ω

στόσο (και ίσως τον μεγαλύτερο ρόλο) στην παραγωγή φαίνεται να 

έχει η Ολλανδία.

Μέχρι στιγμής η χώρα που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλη

μα με την διακίνηση - εμπορία και χρήση του ecstasy είναι η Βρετα

νία. Τα δημοσιεύματα του Βρετανικού τύπου αναφέρουν σαφώς ότι 

το ecstasy στη Βρετανία σήμερα είναι ότι ήταν το χασίς στις αρχές 

της δεκαετίας του '60 ενώ εκτιμούν ότι μέχρι πέντε εκατομμύρια 

άτομα έχουν δοκιμάσει την συγκεκριμένη ουσία και ένας τερά

στιος αριθμός χαπιών περί τα τέσσερα εκατομμύρια τεμάχια δια- 

κινούνται κάθε μήνα στη χώρα.

Ο οποιοσδήποτε μπορεί να αμφισβητήσει αυτού του είδους τις ε

κτιμήσεις και τα νούμερα που τις συνοδεύουν. Εκείνο όμως που δεν 

επιδέχεται αμφισβήτηση είναι οι εξήντα νεκροί την τελευταία πε

νταετία από χρήση ecstasy και οι σοβαρότατες βλάβες που προκα- 

λεί η μακροχρόνια χρήση του χαπιού σύμφωνα με τελευταία έρευ

να του εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπι

στημίου του Σέφιλντ. Το πρόβλημα της Βρετανίας είναι τόσο έντο

νο που ακόμα και απλοί χρήστες θεωρούν το Λονδίνο ως "κέντρο 

της μπουρούχας". Στη σχετική με το θέμα αργκό, "μπουρούχα" είναι 

τα χάπια κακής ποιότητος που μπορεί να περιέχουν οποιαδήποτε 

ουσία πρόσμιξης.

Πρόσφατα και συγκεκριμένα το Νοέμβριο του '95 μία δεκαοκτά- 

χρονη κοπέλα κατέρρευσε κυριολεκτικά κατά την διάρκεια του 

πάρτυ γενεθλίων της. Οι γονείς της την επόμενη μέρα συντετριμέ- 

νοι έδωσαν στη δημοσιότητα τη φωτογραφία της κόρης τους σε 

κωματώδη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσο

κομείου ενώ πέντε ημέρες αργότερα με την άδειά τους αποσυνδέ

θηκε το μηχάνημα που κρατούσε την κόρη τους στη "ζωή".

Στο αμέσως επόμενο τρίμηνο, η Σαββατιάτικη έξοδος της 13ης 

Ιανουαρίου 1996 δεν ήταν καθόλου τυχερή για τον 19χρονο Ελλη

νοκύπριο φοιτητή και αθλητή Ανδρέα Μπούζη, που έπεσε νεκρός 

σε κλαμπ του Λονδίνου με το πρώτο και τελευταίο χάπι ecstasy που 

δοκίμασε.
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Η μάστιγα των ναρκωτικών

Ο θάνατος του νεαρού Ανδρέα έπεσε κυριολεκτικά σαν βόμβα ε

νώ επι'σειρά ημερών ασχολήθηκε ο Βρετανικός Τύπος και η τηλεό

ραση ενώ ήδη οι εθελοντικές οργανώσεις κινητοποιήθηκαν και πα

ρουσιάζουν ιδιαίτερη δραστηριότητα προκειμένου να περιορίσουν 

κατά το δυνατόν το φαινόμενο.

Σήμερα και για την ακρίβεια την τελευταία πενταετία η μόδα πέ

ρασε τα ελληνικό σύνορα και τη στιγμή αυτή το πρόβλημα της 

χρήσης του ecstasy έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας. Σε μεγάλης 

κυκλοφορίας περιοδικό μια κοπέλα 28 ετών, αναφερομένη στη 

χρήση του χαπιού από εφήβους δήλωσε: "μερικές φορές τρομάζω 

μαζί τους στα κλόμπς. Εχουν χουφτίτσες τα χάπια και τα μοιράζο
νται".

Τί συμβαίνει τελικό με τη χρήση του ecstasy και κατ' επέκταση 

ποια είναι τα χαρακτηριστικό της εξάρτησης τύπου αμφεταμινών; 

Κατά τον Καθηγητή της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πα

νεπιστήμιου Αθηνών κ. Α. Σ. Κουτσελίνη τα χαρακτηριστικά αυτό εί

ναι: η ποικίλη και ευμετάβλητη ψυχική διάθεση, η απουσία "φυσικής" 

εξάρτησης και η βαθμιαία εγκατάσταση ανοχής επί παρεντερικής ή 

από το στόμα λήψης του φαρμάκου.

Οι χρήστες του ecstasy διεθνώς κάνουν χρήση της ουσίας από το 

στόμα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί από τους χρήστες 

αμφεταμινών κατέφευγαν στην ενδοφλέβια ένεση. Ηταν αυτοί που 

οι Βρετανοί αποκαλούσαν speed freaks.

Τί παθαίνει όμως το, κατά κανόνα, νεαρός ηλικίας άτομο μόλις 

"πάρει το μαγικό ασανσέρ" που θα τον "ανεβάσει" πολύ γρήγορα ε

κεί που θέλει; Η άμεση υπερδιέγερση του Κεντρικού Νευρικού Συ

στήματος ως και η επίσης άμεση επίδραση στο κυκλοφορικό 

σύστημα επιφέρουν υπερκινητικότητα, εφίδρωση, υπέρταση, τα- 

χυαρυθμία, υπερπυρεξία, παραισθήσεις, αιμωδίες (μουδιάσματα), 

κεφαλαλγία, περιστροφικό ίλιγγο, τρόμο, τόση προς έμετο και απέ

χθεια πρόσληψης τροφής. Ολα τα προηγούμενα και συνδυαζόμενα 

με την ψυχική, πνευματική και φυσική κατάσταση του χρήστη έχουν 

πολλές φορές σοβαρότατες συνέπειες όπως αναπότρεπτες βλά

βες του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, κώμα και θάνατο. Ενα βα

σικό ακόμα σύμπτωμα της χρήσης του ecstasy είναι η υπερπυρεξία.

To "marketing" όμως ποτέ σχεδόν δεν κάνει λάθος. Οι έχοντες τα 

τεράστια οικονομικά συμφέροντα έχουν συνδυάσει και διαδόσει 

το πρόγραμμα πώλησης σε άψογο, θα λέγαμε, επίπεδο. Εκμεταλ

λευόμενοι την υπερδιέγερση και την αυξημένη εγρήγορση που 

προκαλεί το MDMA σε συνδυασμό με επίθετα όπως "έξυπνος", 

"χαρούμενος", "ανεβασμένος" και όλο αυτό επενδεδυμένο με τε

ράστια χορευτικά αποθέματα κάτω από μουσική rave κατόρθωσαν 

ούτε λίγο ούτε πολύ να παρουσιάζουν το προϊόν τους ως υγιεινό 

αφού αποτρέπει τη νεολαία από την χρήση αλκοόλ. Πράγματι την α- 

ποτρέπει διότι ο συνδυασμός ecstasy και αλκοόλ οδηγεί σχεδόν με 

μαθηματική ακρίβεια στον αιφνίδιο θάνατο του χρήστη. Τέτοια πε

ριστατικά τους δημιουργούν πραγματικό πονοκέφαλο αφού: α) δυ

σφημίζεται το προϊόν τους, β] ξεσηκώνεται η "μακαρίως" κοιμωμέ- 

νη κοινή γνώμη και γ) χάνουν ένα τακτικό πιθανόν πελάτη και ίσως 

ένα νέο εξελισσόμενο "πωλητή".

Σ' όλο αυτό το θόρυβο για το ecstasy και παρά τα προβλήματα 

που έχουν δημιουργηθεί, ιδιαίτερα στη Βρετανία και αντί να πάρουν 

σοβαρά μέτρα όπως τα έντονα προγράμματα πρόληψης και η 

σκληρή δίωξη έχουν αρχίσει να μιλούν για clubs με προδιαγραφές. 

Προτείνουν λοιπόν οι "ειδικοί" την διάθεση άφθονου δροσερού νε

ρού δωρεάν, άφθονους χυμούς, ειδικές αίθουσες χαλάρωσης με 

ήπια μουσική και χαμηλότερη θερμοκρασία, ύπαρξη ασθενοφόρου 

και ιατρού για πρώτες βοήθειες και άλλες τέτοιες "εξυπνάδες".

Στο Αμστερνταμ, μάλιστα, δημιουργήθηκε ένα γραφείο, ένας 

συμβουλευτικός σταθμός, στον οποίο πηγαίνουν έμποροι και 

χρήστες για να ελέγχουν τα "δείγματα" ενώ το ίδιο συμβαίνει επί 

τόπου και στα μεγάλα dubs, τα οποία θεωρούνται και τα πιο οργα

νωμένα, αφού εκτός από τον έλεγχο του προϊόντος έχουν και τις 

προδιαγραφές που προαναφέραμε, ενώ η Αγγλία έσπευσε να μιμη- 
θεί στην "οργάνωση" τους Ολλανδούς!

Μετά απ' όλα αυτά πρέπει να συνοψίσουμε και επιγραμματι
κά να επαναλάβουμε άτι;

1. Ecstasy και αλκοόλ είναι ρώσικη ρουλέτα με πέντε σ φ α ί

ρες στο “μύλο" και μία κενή.

2. Η απουσία “φυσικής εξάρτησης" δεν σημαίνει και απουσία 

ψυχολογικής εξάρτησης και ανοχής. Κάθε φορά, δηλαδή, χρειά

ζεσαι μεγαλύτερες δόσεις.

3. Οι επιπτώ σεις της χρήσης του ecstasy δεν είνα ι δοσοε- 

ξαρτώμενες, είναι δηλαδή δυνατό να πάρεις πολλές φορές πολλά 

χάπια και να μη συμβεί απολύτως τίποτε, όπως είναι δυνατό να πά
ρεις ένα και μοναδικό χάπι και να πεθάνεις.

Στη χώρα μας τα πράγματα εξελίσσονται σε διαφορετικούς ρυθ

μούς με ένα πάντρεμα αντιθέσεων: ψιλοαδιαφορία και κραυγές α

πόγνωσης, ωχ-αδελφισμός και καμπάνες κινδύνου. Κίνδυνος προ 

των πυλών; Λάθος! Κίνδυνος εντός των τειχών! Αλλά εμείς τη 

συνήθη αντίδραση: αφορισμούς, εξορκισμούς και αντιπαραθέσεις. 

Οσο για πρόληψη, αυτή μάλλον είναι άγνωστη λες και δεν βλέπουμε 

τι συμβαίνει στην τηλεόραση, λες και δεν διαβάζουμε εφημερίδες 

και ξαφνικά είδαμε μια "φωτοβολίδα"! Κάποιοι ανησύχησαν “σοβα

ρά και υπέρμετρα" αλλά για λίγες ημέρες κι αυτοί. Δυστυχώς αυτά 

δεν αρκούν, μια που βρισκόμαστε όλοι απέναντι σε μια (τουλάχι

στον) ανόητη αλλά καταστροφική μόδα. Κάθε πολίτης αυτής της 

χώρας ανησυχεί, έστω βουβά, μας ενδιαφέρει όμως να υπάρξουν 
θέσεις, προτάσεις, λύσεις, διέξοδο.

Το θέμα του ecstasy και της χρήσης του δεν είναι απλά μεγάλο, 

είναι τεράστιο και εμπίπτει στην ειδικότητα πολλών επιστημών. Αυ

τό οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στο μύθο που έχουν φτιάξει 

οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, οι έμποροι - διακινητές, οι χρήστες αλλά 

και η ποικίλη επιπόλαια δημοσιογραφική "κάλυψη" του θέματος. Η 

επιπολαιότητα αυτή έχει περιπλέξει τα πράγματα αρκετά, αφού οι 

μόνοι που θα έπρεπε να ομιλούν για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, είναι 

οι επιστήμονες οι αρμόδιοι για τη μελέτη αυτών των θεμάτων. Στην 

παρούσα δε περίπτωση, εκτός άλλων ειδικών και ειδικοτήτων, αρ- 

μοδιότεροι είναι οι τοξικολόγοι - ιατροδικαστές, ο κλάδος των ο

ποίων είναι πλουσιότατος στην Ελλάδα με εκπροσώπους που το ε

πιστημονικό τους έργο, το επαγγελματικό τους επίπεδο ακόμη και 

η εθελοντική τους προσφορά αναγνωρίζεται εκτός από τη χώρα 
μας και διεθνώς.

Ποιος νεαρός θα μπορούσε ν' αρνηθεί ένα "τριπάρισμα", που του 

είπαν μάλιστα πως είναι συναρπαστικό και ακίνδυνο!!); Υπάρχει ή 

δεν υπάρχει λοιπόν μεγάλη ηθική ευθύνη, όταν παρουσιάζεται ένα 

μείζον θέμα, όπως η χρήση του ecstasy, με τρόπο που έμμεσα “πα

ραπέμπει" στη χρήση έστω και για μια φορά ...από περιέργεια. Η πε

ριέργεια, όμως, σκότωσε τη γάτα ("curiousity killed the cat") λένε οι 

Εγγλέζοι, κι αυτοί κάτι παραπάνω ξέρουν γ ί αυτό το ζήτημα. □

* Ο κ. Αργύρης Συμεωνίδης είναι Πρόεδρος τουΔιαβαλκανικούΑντι- 

ναρκωτικού Συνδέσμου Ιπου έχει τυπώσει με έζοδά του και διανείμει 

δωρεάν τον πίνακα που παρουσιάζεται δίπλαΙ και από πολλών ετών έ

χει στρατευθει εθελοντικά στην προσπάθεια καταπολέμησης της μά
στιγας των ναρκωτικών.
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Η μάστιγα των ναρκωτικών

Σεπτέμβριος 1 9 9 6 5 7 5  - Αστυνομική Επιθεώρηση



_____________________ Παιδί και Αστυνομία__________________

Η κυκλοφοριακή αγωγή 
των παιδιών

είναι υπόθεση και των γονιών
Η κυκλοφοριακή αγωγή των παιδιών αποτελεί μια μακροπρόθεσμη αλλά χρυσή επένδυση.

Κι αυτό γιατί το σωστά εκπαιδευμένο στην κυκλοφορία παιδί σήμερα, 
θα γίνει ο συνειδητός ενήλικος πεζός ή οδηγός αύριο.

Βασική προϋπόθεση για την ασφαλή κίνηση ενός παιδιού μέσα στην κυκλοφορία 
είναι η εξάσκησή του κάτω από πραγματικές συνθήκες και το βάρος πέφτει και στους γονείς.

Θ έλοντας να βοηθήσουμε ο αυτή 
την κατεύθυνση  τους γονε ίς , τους 
παρ ακαλούμε να  δ ιαβάσουν τις πα
ρακάτω οδηγίες, τις οποίες να χρησι
μοποιούν σωστά όταν κυκλοφορούν 
στο δρόμο και να τις μάθουν και στα 
παιδιά τους.

Βαδίζοντας:
* Βάδιζε στο πεζοδρόμιο.
* Ο ταν δ ε ν  υπά ρ χε ι π ε ζο δ ρ ό μ ιο , 

βάδιζε στην αριστερή άκρη του δ ρ ό 
μου για να  βλέπεις τα οχήματα που 
έρχονται προς το μέρος σου. Εαν εί
στε πολλο ί μαζί, βαδίζετε ο ένας πί
σω από τον άλλο.

Αστυνομική Επιθεώρηση

* Οταν συνοδεύεις μικρά παιδιά να 
τα κρατάς καλά από το χέρι και από 
τη σωστή πλευρά.

* Στο σκοτάδι όταν κυκλοφορείς οι 
οδηγοί δυσκολεύοντα ι να  σε δούν. 
Να φοράς ανοιχτόχρωμα ρούχα ή να 
έχεις αντανακλαστικές ταινίες ή έ 
ναν αναμένο φακό.

Για να διασχίσεις με ασφάλεια το δρό
μο

* Πρώτα βρες ένα ασφαλές μέρος 
για να δ ιασχίσεις το δρόμο  (νησίδα 
ασφαλείας - διάβαση “zebra" - διάβα
ση με φανάρια).

* Σταμάτησε στην άκρη του πεζο
δρομίου. Αν δεν  υπάρχει πεζοδρό-
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μιο, να στέκεσαι λίγο πιο έξω από το 
οδόστρω μα, α λλά  σε σημείο  απ' ό 
που να βλέπεις την κυκλοφορία.

* Κοίταξε και ά κ ο υ σ ε  π ρ οσ εκτικά  
γύρω σου για κινούμενα οχήματα.

* Εαν έρχονται οχήματα άφησέ τα 
να περάσουν. Κοίταξε πάλι γύρω σου 
και άκουσε.

* Οταν δεν υπάρχουν κοντά σου κι
νο ύ μ ενα  οχήματα δ ιάσχ ισε κάθετα 
τον δρόμο.

Μην ξεχνάς:

* Ενα όχημα μ πο ρ ε ί να  πλησ ιά σ ε ι 
πολύ γρήγορα.

* Μην τρέχεις  όταν δ ιασχίζεις  το 
δρόμο.

* Οι ο δ η γ ο ί χ ρ ε ιά ζ ο ν τ α ι α ρ κετό  
χ ρ ό ν ο  για να  σ ε  δ ο υ ν  και να  στα 
ματήσουν.

* Οταν ο δ ρ όμος  είνα ι γλιστερός, 
τα οχήματα χρειάζονται περ ισσότε
ρ ο  χ ρ ό ν ο  γ ια  να  μ ε ιώ σ ο υ ν  την 
ταχύτητά τους.

* Να είσαι σίγουρος ότι ο χρόνος εί
ναι αρκετός ενώ  διασχίζεις το δρόμο.

* Βάδιζε από  την υπόγεια  ή υ πέρ 
γεια διάβαση, όπου υπάρχει.

* Περπάτα πάντα πάνω  στις γραμ
μές στις διαβάσεις "zebra".

* Χρησιμοποίησε τη διάβαση με ση
μ α το δ ό τη  που  ε ν ε ρ γ ο π ο ιε ίτ α ι με 
κουμπί από τον πεζό (πεζοφ άναρο) 
και βάδισε όταν εμφανιστεί το πράσι
νο ανθρωπάκι αφού βεβαιωθείς ότι η 
κυκλοφορία έχει σταματήσει.

* Σε μ ο ν ό δ ρ ο μ ο  έ λ ε γ ξε  α π ό  την 
π λ ε υ ρ ά  που έρ χοντα ι τα οχήματα. 
Ποτέ μην ξεκινάς πριν βεβαιωθείς ότι 
μπορείς να διασχίσεις με ασφ άλεια  
τη μία ή π ερ ισ σότερ ες  λω ρ ίδες  κυ
κλοφορίας.
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* Να αποφεύγεις το πέρασμα α νά 
μεσα  από  σ τα θ μευ μ ένα  οχήματα η 

πριν το κάνεις έλεγξε.
* Οταν κατεβαίνεις από το λεω φ ο

ρείο, να  περ ιμένεις  πρώτα να  φύγει 
και μετά να διασχίζεις το δρόμο.

* Οταν περιμένεις το λεωφορείο να 
στέκεσαι στο πεζοδρόμιο και όχι μέ

σα στο οδόστρωμα.
* Μη διασχίζεις τις ισόπεδες διδη- 

ρ ο δ ρ ο μ ικές  δ ιαβάσεις  χωρίς να  ε 
λέγξεις. Σταμάτα πάντοτε πριν από 
τις γρ α μμ ές . Ακου και βλέπε. Ποτέ 
μην περνάς τις γραμμές όταν κατε
βαίνει ή είναι κατεβασμένη η μπάρα. 
Μην παίζεις πάνω  στις γραμμές του 

τραίνου.

Με το ποδήλατο:
* Βεβαιώσου ότι το ποδήλατο είναι 

σε καλή λειτουργία (φρένα - λάστιχα 
- φώ τα μ π ρ ο σ τά  ή π ίσω  - α να κλα - 

στήρες].
Οδηγώντας το ποδήλατο:
* Δεν πρέπει να οδηγείς πάνω στο 

πεζοδρόμιο.
* Να κρατάς πάντα το τιμόνι με τα 

δυό σου χέρια εκτός κι αν πρόκειται 

να κάνεις σήμα.
* Να μην οδηγείς ποτέ κρατημένος 

από άλλο  όχημα.
* Οταν κυκλοφορείτε πολλοί ποδη

λάτες μαζί, πρέπει να οδηγείτε ο έ 
νας πίσω από τον άλλο.

* Μη μεταφέρεις άλλο  επιβάτη στο 

ποδήλατό σου.
* Κοίταξε πίσω  σου πριν στρίψεις, 

πριν παρακάμψεις κάποιο εμπόδιο  ή 
πριν σταματήσεις. Ειδοποίησε με το 

χέρι σου τους άλλους οδηγούς.
* Χ ρ η σ ιμ ο π ο ίη σ ε  τον π ο δ η λ α τ ο 

δρόμο όπου υπάρχει.
* Δ ώ σ ε προτερα ιότητα  στους πε

ζούς και τους ηλικιωμένους.
* Σε δρόμους με μεγάλη κυκλοφο

ρία πρόσεχε μήπως κάποιο αυτοκίνη
το σταματήσει ξαφνικά μπροστά σου.

* Πρόσεχε όταν προσπερνάς παρ- 
καρισμένα αυτοκίνητα μήπως ανοίγει 
κά πο ια  π όρ τα  ή μήπω ς ξε π ρ ο β ά λ 

λουν πεζοί.
* Μ ην ο δ η γ ε ίς  α κ ο ύ γ ο ν τ α ς  

Walkman.
* Π ρόσεχε οδηγώ ντας τα ζώα που 

σ υ να ντά ς  στο δ ρ ό μ ο  σου. Μην τα 

τρομάζεις.
* Στις π λ α τ ε ίε ς  π ρ έ π ε ι να  δ ίνε ις  

προτεραιότητα σ' αυτούς που μπαί-

Παι6ί και Αστυνομία

νουν στη πλατεία, που έρχονται από 

τα δεξιά σου.
* Το βράδυ ή όταν έχει ομίχλη πρέ

πει να έχεις μπροστά στο ποδήλατό 
σου ένα φανάρι (άσπρο ή κίτρινο] και 
πίσω ένα κόκκινο φανάρι κι ένα ανα- 

κλαστήρα. Επίσης, να φοράς ρούχα 
που να αντανακλούν το φως.

Στο επιβατικό αυτοκίνητο:
* Η ταχύτητα του οχήματος να είναι 

ανάλογη με τις περιστάσεις και το ό 

ριο της ταχύτητας.
* Οταν επιβιβάζεσαι ή αποβιβάζεσαι 

από το αυτοκίνητο πρόσεξε την πόρ
τα που ανοίγει από την πλευρά των 
δ ιερχομένων αυτοκινήτων.

* Τα παιδ ιά  να χρησ ιμοπο ιούν την 
πόρτα που βρίσκεται από την πλευρά 

του πεζοδρομίου.
* Οταν είναι σε κίνηση το αυτοκίνη

το μη βγάζεις τα χέρια ή το κεφάλι α 
πό το παράθυρο. Μην πετάτε αντικεί

μενα από το παράθυρο.
* Να φοράτε πάντοτε όλοι οι επιβαί- 

νοντες τη ζώνη ασφαλείας.
* Οχι τα παιδιά στο μπροστινό κάθι

σμα.
* Χρησιμοποιείτε τα ειδικά ανατομι

κά καθίσματα για τα μικρά παιδιά.
* Το όχημά σας να έχει ασφαλιστική 

κάλυψη.
* Μη πίνεις αλκοολούχα  ποτά εάν 

πρόκειται να οδηγήσεις.

Με το μοτοποδήλατο:
* Για να οδηγείς πρέπει να έχεις ά 

δεια οδήγησης.
* Να το χρησιμοποιείς ως μεταφορι

κό μέσο. Μην κάνεις επιδείξεις ή παι

χνίδια μ' αυτό.
* Να φοράς πάντοτε το κράνος σου.
* Το μοτοποδήλατό σου να  έχει α 

σφαλιστική κάλυψη.
* Μην πίνεις αλκοολούχα ποτά ενώ 

πρόκειται να οδηγήσεις.

Αγαπητοί γονείς,
κάντε πράξη τις παραπάνω  οδηγίες. 

Δείξτε και κουβεντιάστε με τα παιδιά 
σας. Π αρακολουθείστε τον παππού 
και τη γιαγιά που πηγαίνει ή επιστρέ
φει με το παιδί από  το σχολείο. Εχει 
τις δυνάμεις; Ακολουθεί τις παραπά

νω οδηγίες; 
θυμηθείτε:
η δική οας οδική συμπεριφορά έχει 

μεγάλη σημασία για τη βελτίωση της 
οδικής ασφ άλειας στη χώ ρα μας. Οι 
υπηρεσίες Τροχαίας είναι κοντά σας 
και όλοι μας ελπίζουμε ότι τα π αρ α 
πάνω θα βοηθήσουν στην ασφαλή κί
νηση των μαθητών από και προς το 
σχολείο. Ευχόμαστε σε όλους τους 

μαθητές "καλή σχολική χρονιά"! □

Επιμέλεια: Αστυνομικός Υποδιευθυντής 
Οδυσσέας Κουτσοποδιώτης, Διοικητής 

Τμήματος Τροχαίας Γλυφάδας.
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Επικαψότητα

Τα παιδιά των Κυπρίων συναδέλφων 

μας στις κατασκηνώσεις του Σώματος 

στον Αγιο Ανδρέα Αττικής, όπου φ ιλο

ξενούνται, μετά την απονομή αναμνη

στικών δώρων από την Διευ άύντρια 

Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου 

Δημόσιας Τάξης κ. Στυλιανή Σκουλάκη.

Από τους Εσπερινούς που πραγματο

ποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις των 

παιδικών κατασκηνώσεων της Ελλη

νικής Αστυνομίας στον Αγιο Ανδρέα 

Αττικής, την παραμονή του εορτασμού 

της σσιομάρτυρος Αγίας Παρασκευής 

και την παραμονή της Παναγίας. Στους 

Εσπερινούς που τέλεσε ο Πανοσιολο- 

γιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος 

Κιούλος, προϊστάμενος της θρησκευ

τικής Υπηρεσίας του Σώματος, παρέ

στησαν μεταξύ άλλων και οι Υπαρχη- 

γοί του Σώματος Αντιστράτηγοι κ. κ. 

Χαράλαμπος Σκίτσας και Ιωάννης Κα- 

ρακωντίνος.



τ

Επικαιρότητα

Η Λέσχη της Αστυνομικής Διεύθυν

σης Σερρών, που εγκαινιάσ0ηκε πρό

σφατα και σκοπό έχει τη σύσφιγξη 

ίω ν  σχέσεων μεταξύ Αστυνομίας και 

πολικών, κα0ώς και την απόδοση τιμής 

στους συνταξιούχους συναδέλφους 

μας, 0α είναι ο χώρος όπου ο Αστυνο

μικός αλλά και κά0ε Σερραίος 0α βρί

σκει μια γωνιά ξεγνοισιάς και διασκέ

δασης.
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Η νέα Ειδική Ομάδα της Αστυνομικής 

Διεύ0υνσης Σερρών, που ιδρύ0ηκε στα 

πρότυπα της Ε.Κ.Α.Μ. με αποστολή τη 

σύλληψη εμπόρων ναρκωτικών, δρα- 

πετών, λα0ρεμπόρων, δουλεμπόρων 

και τη διάσωση αν0ρώπων που κινδυ

νεύουν, όταν οι λοιπές Αστυνομικές 

δυνάμεις δεν μπορούν να επέμβουν.

HELLENIC POLICE
POLICE DIRECTION 
OF ALEXANDROUPOUS 

TOURIST POLICE 
IN F O R M A T IO N

έΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ0ΜΙΑ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΕ Σ

Το περίπτερο του Στάθμου Τουρι

στικής Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης 

στην 5η Εμπορική Εκ0εση Αλεξαν

δρούπολης όπου συμμετείχε, παρέχο

ντας στους επισκέπτες τουριστικές και 

λοιπές πληροφορίες.
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Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 

Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ. Γεώργιος 

Πλάκας, πλαισιωμένος από Μακεδονο

μάχους, στις εκδηλώσεις για την &3η 

επέτειο της μάχης Λαχανά Κιλκίς.

Επικαιρότητα

Από τη βράβευση και απονομή επαί

νου "Σημαντικής αιμοδοσίας" στους Α- 

στ/κες Δημήτριο Σεϊδόγλου και 

Κων/νο Αποστολίδη της Α.Δ. Θεσσ/νί

κης, από τον Διευάυντή Αστυνομίας 

Θεσσαλονίκης Ταξίαρχο κ. Γεώργιο 

Φριτζάλα, για την προσφορά τους 

στην Τράπεζα αίματος της Ελληνικής 

Αστυνομίας.

Με τη συμπλήρωση δύο χρόνων πε

τυχημένης νεφρικής μεταμόσχευσης, 

μετά από δεκαέξι χρόνια αιμοκάθαρ

σης, ο συνάδελφος Ανάυπαστυνόμος 

Νικόλαος Καραντάκος κρατώντας στα 

χέρια του τη δάδα με την Ολυμπιακή 

φλόγα, μεταφέρει το μήνυμα της ελ

πίδας προς τους συνανθρώπους μας 

που βρίσκονται εξαρτημένοι στην αι

μοκάθαρση και προκαλεί την ευαισάη- 

τοποίηση της κοινωνίας μας στη λυ

τρωτική ιδέα της δωρεάς οργάνων.
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Από την άσκηση - πορεία των Δοκί

μων Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυ

νομίας στον Υμηττό.

Αφίσα από την πετυχημένη καμπάνια 

που ξεκίνησε πρόσφατα η Ενωση Α

στυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρε3ύ- 

μνης, με Θέμα την παράνομη σπλοκα- 

τοχή, οπλοίρορία, οπλοχρησία και τους 

άσκοπους πυροβολισμούς. Η προσπά

θεια αποβλέπει στον προβληματισμό 

αυτιών που Θεωρούν παλληκαριά και 

ανδρειωσύνη την οπλοχρησία και στην 

ευαισ^ητοποίηση της κοινωνίας να πά- 

ψει να Θεωρεί έ3ιμσ αυτές τις πρακτι

κές και να ενεργοποιηθεί γυρνώντας 

ειρωνικά την πλάτη στον "ψευτοπαλ

ληκαρά" που χρησιμοποιεί για επίδειξη 

τα όπλα.

Επιμέλεια:

Avd/μος Κων/νος Κανσινούλας

Επικαιρότητα

otah  ΠΜίεΐί
eiHM reHAto 

AUfo...
t n  o T A t i

a e s  s m e l l
ElSAl ΓΕΜΜο

t o V T o i . .

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
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Οικογενειακές σχέσεις
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πιο αρχέγσνη σχέση ανάμεσα 

σε δύο ανθρώπους είναι αυτή, που υ

πάρχει ανάμεσα στη μητέρα και to  

παιδί. Το πρωτιό αίσθημα που νιώάει 

μια μάνα για to  παιδί της, δεν είναι α

κόμα προσωπική αγάπη, to  παιδί δεν 

είναι ακόμα yi* αυτήν ένα προσωπικό 

"Συ", πιο πολύ είναι ένα κομμάτι από 

tov  εαυτό τιης, ένα εξάρτημά της. Η 

μηtέpa. αγαπώντας to  παιδί, αγαπά 

πρώτο tov  εαυτό της ή μάλλον auto 

που Βάάελε να ήταν η ίδιο κοι που τώ- 

ρο έχει αποάέσει στο ποιδί της. Το 

ποιδί μπορεί νάνοι ο θησαυρός της, το 

έργο της, ο άεός της οκόμο - δεν είνοι 

όμως ο σύντροφός της. Κοι αντίστρο

φο, η μάνα είναι για to  ποιδί η ρίζο, η 

γη που πατάει, η πηγή της ζωής. Κρέ

μεται απ' αυτήν με κάάε ίνο της ύπαρ

ξής του, αλλά δεν την αγαπά σαν πρό

σωπο, σαν "Συ". Μητέρα και παιδί απο

τελούν μια πρωτόγονη ενότητα, συν

δέονται όπως το σώμα με τα μέλη. 

Αυτή όμως η μοναδική σχέση έχει τη 

άέση της μόνο στα πρώτα χρόνια της 

ζωής. Αργότερα πρέπει σιγά - σιγά ν’ 

αλλάξει, για ν’ αφήσει την προσωπικό

τητα του παιδιού να ολοκληρωθεί. Ο

σο η μητέρα Βεωρεί και μεταχειρίζεται 

το παιδί της σαν αυθυπόστατο πρόσωπο, 

τόσο μεταβάλλεται και η σχέση ανάμεσά 

τους, και από εξάρτηση γίνεται αγάπη.

Αστυνομική Επιθεώρηση____________

Η εξάρτηση είναι ακόρεστη: η μητέρα 

ΒάΒελε "να φάει το παιδί της απ’ την 

αγάπη", ενώ από την άλλη μεριά ένα ό

νειρο του παιδιού είναι να ξαναγυρίσει 

στην κοιλιά της μάνας του. Η αγάπη, α

ντίθετα, χρειάζεται απόσταση για να 

ενεργήσει πρέπει να ελευθερώσεις τον 

σύντροφό σου για να τον αγαπήσεις 

μέσα σ’ αυτή την ελευάερία. Στην ε

ξάρτηση ο ένας άέλει να μοιάζει στον 

άλλο, όσο γίνεται περισότερο, όπως 

μοιάζει το παιδί στη μητέρα του. Η α

γάπη, αντίάετα, αναζητά και ενθαρ

ρύνει την προσωπική ιδιομορφία του 

άλλου δημιουργεί τον ασφαλή χώρο 

της "δυαδικής μοναδικότητας", όπου ο 

καάένας από τους δύο μπορεί να γίνει 

αυτός που πραγματικά είναι.

σο παρατείνεται η εξάρτηση 

σε μια ηλικία, όπου άάπρεπε να είχε 

δώσει τη άέση της στην αγάπη, τόσο 

περισσότερο γίνεται αισάητή σαν δε- 

σμά. Ετσι γεννιούνται τα αντιφατικά 

αισάήματα της ευχαρίστησης για την 

εξάρτηση και της επιάυμίας για απε

λευθέρωση: μητέρα και γιός εξαρτώ- 

νται απόλυτα ο ένας από τον άλλον, 

και όμως δεν παύουν να τσακώνονται 

άέλουν να μη στενοχωρεί καάόλου ο 

ένας τον άλλον, και όμως υποφέρει α

φάνταστα ο ένας από τον άλλον, γε-

- 582  -

μάτοι αγωνία φροντίζουν ο ένας τον 

άλλον και καάένας τους έχει τους πιο 

παράλογους φόβους για την υγεία του 

άλλου είναι όμως ανίκανοι να κάνουν 

με αυταπάρνηση ο ένας τον άλλον ευ

τυχισμένο ή, ακόμα περισσότερο, ν’ 

αφήσει ο ένας τον άλλον να βρει μό

νος του την ευτυχία. Πολύ σωστά ο

νόμασαν αυτή την κατάσταση: σχέση 

μίσους - αγάπης.τ έτοιες σχέσεις που δεν στάθη

κε δυνατό να λυάούν, μπορεί να υπάρ

χουν όχι μόνο ανάμεσα σε μητέρα και 

γιό, αλλά και ανάμεσα σε πατέρα και 

κόρη ή ανάμεσα σε αδέλφια. Πάντα α

ποτελούν ένα μεγάλο εμπόδιο για τον 

γάμο, γιατί έτσι δεν είναι κανείς ε

λεύθερος για τον σύζυγό του: πάντα 

παρεμβάλλεται η μητέρα, ο αδελφός, 

η αδελφή. Πολλές φορές συμβαίνει 

ώστε και οι δύο σύζυγοι να είναι προ- 

σκολλημένοι στις οικογένειές τους, 

που, τελικά, γίνονται εμπόδιο στην α

νάπτυξη μιας αληάινής σχέσης ανάμε

σά τους.

Χίλιοι δυο λόγοι προβάλλονται για να 

δικαιολογηθεί μια τέτοια εξάρτηση: 

συγκινητική αγάπη κι ευγνωμοσύνη 

προς τους γονείς, συμπόνοια για τη 

φτωχή μητέρα, υποστήριξη για την 

ανύπαντρη αδελφή, σεβασμός στον

_________________ Σεπτέμβριος 1996
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πατέρα, φροντίδα γ\α τον αδελφό, 

που δεν είναι ακόμα αυτάρκης και άλλα 

παρόμοια. Οσο κι αν θέλει να δικαιολο

γηθεί ο νέος για την εξάρτησή του από 

την πατρική οικογένεια, δεν υπάρχει σ' 

όλα αυτά τα συγκινητικά αισθήματα 

παρά μια και μόνη απάντηση, που δεν 

είναι καάόλου συναισθηματική:

"Καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα 

αυτού και την μητέρα και προσκολ- 

λη0ήσεται τη ιδία γυναικί και έσονται 

οι δύο εις σάρκα μίαν...".

Ι^^^ανείς όεν είναι υποχρεωμένος 

να παντρευτεί από τη στιγμή όμως που 

παντρεύεται, είναι υποχρεωμένος να 

εκπληρώνει αυτή τη βασική προϋπόθε

ση του γάμου διαφορετικά, γάμος 

πραγματικός δεν μπορεί να σταθεί.

Η εξάρτηση του άνδρα από τη μητέ

ρα του και η ανάμιξη της πεθεράς στο 

νέο σπιτικό είναι από τις πιο συχνές αι

τίες της αποτυχίας του γάμου. Ενας 

βασικός κανόνας της συζυγικής ζωής 

είναι να μη χρησιμοποιούν οι σύζυγοι 

τις εκφράσεις "η οικογένειά μου" και "η 

οικογένειά σου", γιατί δεν κάνουν τίπο

τε άλλο παρά να εξοργίζουν.

Εξάλλου οι σχέσεις αυτές διαλύθη

καν με τον γάμο τώρα πια δεν υπάρχει 

παρά μόνο "η οικογένειά μας".

Η πιο μεγάλη επιτυχία της μητέρας 

στην ανατροφή του γιού της είναι να 

μετατρέψει την εξάρτησή του απ’ 

αυτήν σε αγάπη και μ’ αυτήν ακριβώς 

την αγάπη να τον κάνει ελεύθερο για 

την μελλοντική του γυναίκα. Μπορεί 

μετά απ’ αυτό να είναι λιγότερο συναι

σθηματικός απέναντι της, μπορεί ακό

μα καμιά φορά να της μιλήσει απότομα 

η αγάπη του όμως άάναι πιο γνήσια και 

η ευγνωμοσύνη του πιο μεγάλη.

εξάρτηση έχει τα πιο μοιραία 

αποτελέσματα όταν μεταφερθεί υπο

συνείδητα από τη μητέρα ή την αδελ

φή στη σύζυγο (ή, αντίστοιχα, από τον

πατέρα ή τον αδελφό στον σύζυγο), 

οπότε η αγάπη των συζύγων δεν είναι 

"συζυγική", αλλά "συγγενική". Τα κύρια 

συμπτώματα αυτής της αντικατάστα

σης είναι τα εξής: Οι σύζυγοι είναι α

χώριστοι, κι όμως πάντα γκρινιάζουν 

μεταξύ τους, πιστεύουν πως, επειδή α

γαπιούνται, πρέπει νάχουν την ίδια 

γνώμη για το κά3ε τι και δεν υποφέ

ρουν το νάχει ο άλλος την άποψή του. 

0 ένας στεναχωριέται για να κάνει τον 

άλλον να υποχωρήσει, κι αυτός υπο

χωρεί με άλίψη για να πάψει ο άλλος 

να στενοχωριέται. 0 ένας βάζει στο 

νου του όλα τα ατυχήματα που μπορεί 

να συμβούν στον άλλον και τον βασα

νίζει με την αγωνιώδη του μέριμνα. Η 

αγάπη, αντίθετα, μπορεί ν’ αντέξει χω

ρισμούς, ακόμα και μακροχρόνιους, με

γαλώνει στο διάστημα του χωρισμού 

και το σμίξιμο γίνεται μεγάλη χαρά. Η 

αγάπη αφήνει τον άλλον να έχει τη 

δική του γνώμη και ζει από την αρμονία 

των αντιθέσεων.

Οποιος αγαπά πιστεύει στον σύντρο

φό του και του έχει εμπιστοσύνη, τον 

συνοδεύει με καλές σκέψεις, όταν 

λείπει, και θεωρεί την ελευθερία σαν 

το ύψιστο αγαθό. □

Από νο βιβλίο "0 ΓΑΜΟΣ" νου Theodor Bovct Εκδόσεις "Η Ε- 
ΛΑΦΟΣ"



Πονεμένη Ρωμιοσύνη

Ελληνες... 
και Τούρκοι

του Φ ώ τη  Κόντογλου *

"Σαν χ ρ ισ τ ια νός , π ο θ ώ  να β λ έ π ω  να ζούνε  σαν α δ έ λ φ ια  

όλο ι ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι, να μην οχτρεύουντα ι ο ένας τον άλλο.

Ελληνες και Τούρκοι ζήσ α ν  α ιώ νες  ο ένας κοντά στον άλλον. 

Αν δεν κ ά ν ω  λά θος , ο ι Ελληνες ε ίν α ι πιό β ο λ ικ ο ί 

για  μ ια  τέτο ια  ε ιρ η ν ική  ζ ω ή .

Δεν το λ έ γ ω  επ ε ιδ ή ς  ε ίμ α ι Ελληνας, 

αλλά  γ ια τ ί αυτή ε ίν α ι η αλήθεια .

Ο φ λο γ ερ ό ς  π α τρ ιω τ ισ μ ό ς  που έχ ο υ μ ε , 

δεν ε κ φ υ λ ίζ ε τ α ι ποτέ σ ε  σ ιχ α μ ερ ό  σ ω β ιν ισ μ ό .

Κι ούτε ο χτρ εύουντα ι ο ι Ελληνες τους ξένους, 

μάλιστα  τους αγαπάνε τό σ ο , που το π α ρ ακάνουνε...”

Τον καιρό που φανερωθήκανε οι Τούρκοι στη Μικρά Ασία ήτανε 

μια μικρή φυλή. Για να πληθύνουνε, πιάσανε κι αλλαξοπιστούσανε 

τους ντόπιους, που οι περισσότεροι ήτανε Ελληνες. Μ' αυτόν τον 

διαβολικό τρόπο, που λένε πως τον σοφίστηκε ένας ιμάμης, από μι

κρή φυλή γινήκανε ένα μεγάλο έθνος. Αλλά αυτός ο τεχνητός τρό

πος για να πληθαίνουνε έπαψε κάποτε, και πιάσανε πάλι να λιγο

στεύουνε.

0  Γερμανός καθηγητής Krumbacher γράφει πως, όσον καιρό η 

Τουρκία θρεφότανε από τους λαούς που είχε σκλαβώσει κι από τα 

πλούτη που ήτανε μαζεμένα επί αιώνες, μεγάλωνε και δυνάμωνε, 

ως που έγινε ο φόβος της Ευρώπης, αλλά, σαν περάσανε εκείνα τα 

ευτυχισμένα παλιά χρόνια, άρχισε να πίνει το δικό της αίμα, που δεν 

μπαίνει στη θέση του με τίποτα.

Μ' όλο που είχανε χαρέμια με πολλές γυναίκες και μ' όλο που 

ήτανε αφέντες σ' αυτή τη χώρα, ολοένα κατρακυλούσανε, αντί να 

πάνε μπροστά. Σ' αυτό συνέργησε πολύ η αδιάκοπη και πολύχρονη 

στρατολογία, μα περισσότερο η παρά φύση ασωτεία κι ο εκφυλι

σμός ήτανε η αιτία που αραίωνε ολοένα ο τουρκικός πληθυσμός, 

βάλε και την κακή διοίκηση, μ' όλο που την ίδια διοίκηση την είχανε 

και οι Ελληνες ραγιάδες, και μάλιστα πολύ χειρότερη.

Ο Ελληνας αντέχει πολύ περισσότερο από τον Τούρκο, γιατί έχει 

περισσότερη ζωή μέσα του, και η εξυπνάδα του τον δυναμώνει, το 

πνεύμα του τον στερεώνει, η εργατικότητά του κάνει τη ζωή του 

πιο ευχάριστη, κι αυτόν ανοιχτόκαρδο και αισιόδοξο. Ενώ ο Τούρ

κος, έχει πολλά καλά, είναι καλοκάγαθος, απλοϊκός και φιλόξενος, 

σαν δεν τον έχει πιάσει ο φανατισμός που τον κάνει από πρόβατο 

θεριό, αλλά είναι βαρύς κι αδιάφορος, δεν αγαπά τη δουλειά, δεν 

έχει το κέφι που έχει ο Ελληνας, κι αυτή η φυσική νωθρότητά του 

χειροτερεύει απ' την πίστη που έχει στο "κισμέτ", στο γραφτό. Κι 

έτσι κι η λίγη δραστηριότητά του χάνεται ολότελα.

Οι Τούρκοι δεν αγαπούνε τη θάλασσα, τη θαλασσινή ζωή και το ε

μπόριο, γι' αυτό φεύγουνε απ' την ακροθαλασσιά και τραβάνε πα

ραμέσα στη στεριά. Ενώ οι Ελληνες κατοικούσανε οι περισσότεροι 

κοντά στη θάλασσα, και κάνανε το εμπόριο με τα καράβια, πηγαίνο

ντας μέχρι το ΛΛισίρι, τη Ρουμανία, τη Ρουσία, το Τριέστι και τη Μαρ- 

σίλια Κοντά στο εμπόριο, οι Ελληνες είχανε στα χέρια τους όλες 

τις τέχνες και κάθε επιχείρηση

Μετά το 1800 ο τουρκικός πληθυσμός της Μικρός Ασίας αραίωσε 

πολύ, και η κυβέρνηση, για να τον δυναμώσει, έφερε στην Ανατολή 

πολλούς Τούρκους από τις χώρες που είχανε λευτερωθεί, όπως α

πό την Παλιά Ελλάδα, από την Μποσνία, από την Αυστρία, από τη 

Βουλγαρία, καθώς και πολλούς Τσερκέζους από τη Ρωσία, ως το 

1900. Αυτοί ήταν οι λεγόμενοι μουατζίρηδες. Αλλά και πάλι δεν 

μπορέσανε αυτοί οι μετανάστες να δυναμώσουνε τον τουρκικό 

πληθυσμό. Μάλιστα φέρανε στην Ανατολή μεγάλη αναστάτωση. 

Τελευταία πήγανε στη Μικρά Ασία και οι πρόσφυγες απ' τα ελληνικά 

νησιά κι από την Κρήτη, κι έτσι οι δυσκολίες πληθύνανε, μ' όλη την 

απέραντη γη που έχουνε οι Τούρκοι στην εξουσία τους.

Πολλοί Ευρωπαίοι, επιστήμονες, δημοσιογράφοι κι άλλοι, που τα

ξιδέψανε στην Ανατολή κατά τα τελευταία χρόνια, προ πάντων πριν 

από τα 1900, έχουνε γράψει πολλά γι' αυτή την κατάσταση της Μι

κρός Ασίας. Ο σπουδαίος Γάλλος γεωγράφος Reclus έχει γράψει: 

"Οι Τούρκοι είναι εξαντλημένοι. Η στρατολογία κοντεύει να τους ε

ξοντώσει. Εχουνε και κάποια απάθεια, που τους κάνει να μην ενδια

φέροντα! για την κατάσταση του κράτους των. Κι έτσι διατρέχουνε 

τον μεγαλύτερο κίνδυνο, γιατί έχουνε συναγωνιστές τους Ελληνες 

που είναι προικισμένοι με πολύ δυνατή πρωτοβουλία. Οι Τούρκοι 

δεν μπορούνε να τα βγάλουνε πέρα με τους Ελληνες, επειδής δεν 

πολεμάνε με τα ίδια όπλα, και δεν ξέρουνε ξένες γλώσσες, όπως 

οι Ελληνες. Είναι αγράμματοι και απλοϊκοί, ενώ οι Ελληνες είναι αντί

παλοι ικανοί και πολυμήχανοι. Οι Τούρκοι δεν βιάζονται ποτέ, ενώ οι 

Ελληνες είναι όλο βιαστικοί... Σιγά - σιγά εκτοπίζουνται από τα πα

ραθαλάσσια και γυρίζουνε πάλι στη νομαδική ζωή που ζούσανε στα 

παλιά χρόνια. Από τις μεγάλες πολιτείες φύγανε κιόλας οι περισσό

τεροι, ενώ άλλη φορά ήτανε οι πιό πολλοί. Στη Σμύρνη, θαρρεί κα

νένας πως δεν είναι αφεντικά, αλλά πως ζούνε χατηρικά κοντά 

στους άλλους".

Ολοι οι ξένοι που ταξιδέψανε κατά καιρούς στη Μικρά Ασία, θαυ

μάσανε πως μπορέσανε οι ελληνες να μην εξοντωθούνε, ύστερ' α

πό τόσα που πάθανε επί αιώνες. Ο Quinet γράφει πως οι Ελληνες 

φαίνουνται πως είναι καθαρά απόγονοι των αρχαίων. Οσοι κατοι

κούνε κοντά στη θάλασσα είναι, λέγει, ζωηρότεροι, και μιλούνε κα

θαρά ελληνικά. Μπορεί κανένας να δει ανάμεσά τους κάποιους που 

μοιάζουνε ολότελα με τ' αρχαία αγάλματα.
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Οσοι κατοικούνε μέσα στη στεριά, μιλάνε τα τούρκικα σαν Τούρ

κοι, και ει'ναι πιό απλοϊκοί απ' τους άλλους. Εκτός από τη γεωργία, 

αυτοί κρατάν στα χέρια τους το εμπόριο, μαζί με τους Αρμένηδες.

Ο Αυστριακός αρχαιολόγος Benndorf, στο ημερολόγιο του ταξι

διού του, γράφει πως στο Λιβύσι της Λυκίας τον φιλοξενήσανε σ' 

ένα ελληνικό σπίτι, και τον υπηρετούσε ένας νέος με ψηλή κορμο

στασιό, που και στο σώμα και στην ευγένεια της ψυχής ήτανε ίδιος 

αρχαίος Ελληνας. Ο Dutemple γράφει πως η ελληνική φυλή διατήρη

σε τις αγνές γραμμές και κάποια ευγένεια αξιοθαύμαστη, ακόμα 

και στις πιό λαϊκές τάξεις. Ο Perrot γράφει πως οι Ελληνες είναι οι 

πιό έξυπνοι, οι πιό προοδευμένοι και οι πιό φιλόδοξοι απ' όλους 

τους υπηκόους του σουλτάνου. Ο Quine) γράφει αλλού πως οι Ελ

ληνες της Μικρός Ασίας έχουνε όλα τα χαρίσματα που είχανε οι 

αρχαίοι Ελληνες της Σμύρνης, της Εφέσου, της Περγάμου και της 

Μιλήτου. Είναι, λέγει, οι πιό πολιτισμένοι και οι πιό πλούσιοι, και είναι 

οι καλύτεροι τεχνίτες, άριστοι γεωργοί, δραστήριοι οικονομολόγοι.

Ο Henri Mathieu γράφει πως οι Ελληνες Μικρασιάτες, και στα μέ

ρη που ζούνε μαζί με τους Τούρκους, ξεχωρίζουνε από τη ζωηρό

τητα που έχει πάντα ο Ελληνας, και θαυμάζει κανένας πώς κληρο

νομήσανε όλοι την ευστροφία του μυαλού που είχανε οι αρχαίοι. 

"Κατά βάθος", λέγει, "ο ελληνικός χαραχτήρας είναι ο ίδιος με τους 

αρχαίους, κι ο φιλόσοφος περιηγητής ξαναβρίσκει τη φυλή εκείνη 

των ηρώων κάτω από τη σκουριά της σκλαβιάς, όπως αναγνωρίζει 

τ' αρχαία μνημεία κάτω από τη σκουριά των αιώνων."

Ο Γερμανός βυζαντινολόγος Gelzet γράφει: "Οι Ελληνες της Μι

κρός Ασίας είναι φυλή πολύ ζωηρή, αξιαγάπητη και επιχειρηματική. 

Χωρίς αμφιβολία, αυτοί φέρνουνε τον πολιτισμό σ' αυτές τις χώ

ρες. Η Σμύρνη των απίστων ΙΓκιαούρ Ιζμίρ) έχει πληθυσμό, χριστια

νικό και ελληνικό, περισσότερον από τον μουσουλμανικό, και είναι 

το σπουδαιότερο κέντρο αυτού του ανατολικού Ελληνισμού."

Ενας απ' τους πιό ενθουσιώδεις ξένους, ο Γερμανός Philippson, 

γράφει στην ιστορία του ταξιδιού του στη Μικρά Ασία: “Στα ταξίδια 

που έκανα στα χωριά που βρίσκουνται στην κάτω κοιλάδα του Καϊ- 

κου, είχα μαζί μου για ιπποκόμο έναν Ελληνα που η καθεαυτού δου

λειά του ήτανε φούρναρης, και είχε το ηρωικό όνομα Αχιλλέας, μα

ζί μ' έναν άλλον Ελληνα Δημητρό Καράμπελα, χωροφύλακα. Και οι 

δύο ήτανε από την Πέργαμο. Τον δεύτερο τον είχα μαζί μου σ' όλα 

τα άλλα ταξίδια μου, και ήτανε αφοσιωμένος σε μένα. Είχε σπάνια 

ικανότητα και θάρρος, είτε σαν χωροφύλακας (ζαπτιές), είτε σαν 

υπηρέτης και διερμηνέας. Ο Καράμπελας ήτανε άνθρωπος που 

μπορούσα να του εμπιστευτώ τα πάντα. Στα 1902 αναγκάστηκε να 

φύγει από την κυβερνητική υπηρεσία, ένας από τους τελευταίους 

χριστιανούς που υπηρετούσανε στην τουρκική χωροφυλακή, και 

τόνε πήρα κοντά μου κατά το τελευταίο ταξίδι μου. Και στ' άλλα τα 

ταξίδια που έκανα σ' όλη την Τουρκία, πάντα έπαιρνα κοντά μου 

ντόπιους Ελληνες. Τέτοια τιμιότητα, πίστη και αφοσίωση που βρήκα 

σ' όλα τα ταξίδια που έκανα στην Ελλάδα και στη Μικρά Ασία, από 

τους Ελληνες που πήρα στην υπηρεσία μου, σπάνια θα βρεί ένας τα- 

ξιδευτής σε άλλον λαό, όσο στον ελληνικό, που κάποιοι επιπόλαιοι 

και προκατειλημμένοι Ευρωπαίοι τον κατηγορήσανε άδικα". Ο ίδιος 

ταξιδευτής λέγει πως οι Τούρκοι δεν είναι τόσο φιλόξενοι και τί

μιοι, όσο είπανε άλλοι Γερμανοί, γιατί πολλές φορές τον απατήσα- 

νε, ενώ οι Ελληνες ποτέ.

Ο ξακουσμένος Γάλλος γεωγράφος Reclus, που αναφέραμε πα

ραπάνω, γράφει πολλά για τους Μικρασιάτες Ελληνες: Όλες οι τέ

χνες και τα λεγάμενα ελεύθερα επαγγέλματα είναι στα χέρια των 

Ελλήνων. Στις πολιτείες γίνουνται γιατροί, δικηγόροι, καθηγητές. Η 

κοινή γνώμη της Δύσης απ' αυτούς μαθαίνει τι γίνεται στην Ανα

τολή, γιατί αυτοί είναι διερμηνείς και δημοσιογράφοι. Για κάθε δου

λειά έχουνε τους πιο καλούς τεχνίτες.



Πονεμένη Ρωμιοσύνη

Στα σπίτια τους βλέπει αμέσως κανείς πως διατηρήσανε από 

τους προγόνους τους την καλαισθησία, το μέτρο και τον ρυθμό. Αν 

και ζέσανε επί ολόκληρους αιώνες κάτω από βάρβαρους δυνάστες 

και σκλάβοι, ωστόσο κάνουνε κάποια έργα με τέτοια δεξιοτεχνία, 

που θα μπορούσανε να είναι υπόδειγμα για τους Ευρωπαίους. Στα 

σπίτια τους βλέπει κανένας ξυλουργήματα ωραιότατα, και τα χρώ

ματα και τα κοσμήματα με τα οποία στολίζουν τους τοίχους είναι 

κανωμένα με πολλή καλαισθησία. Στο λιμάνι της Σμύρνης η βάρκα 

του φτωχού καϊκτσή είναι αριστούργημα τέχνης, κομψότατη και 

γεροσκαρωμένη. Ακόμα κι απ' τον τρόπο που τυλίγει το σκοινί στην 

πλώρη, βλέπει κανένας πως αυτός ο βαρκάρης κατάγεται από λαό 

καλλιεχνικόν.

Αυτό που πρέπει να φοβάται κανένας είναι μήπως από την αγάπη 

στους νεωτερισμούς ο Ελληνας θελήσει να μιμηθεί τη Δύση και 

φύγει από τη δική του καλαισθησία, και τον κάνει να πάρει κάποια 

ξενικά πράγματα πολύ κατώτερα από τα δικά του. Επειδής είναι 

πολύ έξυπνος, επήρε στα χέρια του όλες τις επιχειρήσεις και τα ε

παγγέλματα, κι έγινε πλούσιος, ενώ οι κατάχτητές του είναι κατώ

τεροί του. Ο σημερινός Ελληνας είναι θαλασσινός, ταξιδευτής, ό

πως και στα χρόνια του Ηροδότου, και είναι πανταχού παρών. Με 

τη δραστηριότητά του τα βγάζει πέρα με δέκα Τούρκους.”

Ο Εγγλέζος Ramsay ταξίδευε στη Μικρά Ασία δώδεκα ολόκληρα 

χρόνια, και γνώρισε όσο λίγοι τις φυλές που την κατοικούνε. Λέγει 

λοιπόν τα παρακάτω: "Στα τουρκικά χωριά οι γυναίκες, απ' όσα είδα 

και άκουσα, είναι πιο αδύνατες, και στο σώμα και στο πνεύμα, γιατί 

στην παιδική ηλικία τους ζέσανε άσκημα. Οι Ελληνίδες όμως μου κά

νανε μεγάλη εντύπωση, γιατί είναι πιο καλές και πιο ηθικές κι από 

τους άντρες τους, καλοκανωμένες κι έξυπνες. Από τούτη τη δια

φορά πρέπει κανένας να κρίνει το μέλλον για τις δύο φυλές. Οι Ελ

ληνίδες είναι η πλούσια γη που θα ξεπεταχτούνε οι μέλλουσες γε

νιές με δύναμη. Ενώ οι Τουρκάλες, όπως είναι ελαττωματικές και ε

ξαντλημένες, θα γεννήσουνε παιδιά φτωχά και στο σώμα και στο 

πνεύμα. Αυτή είναι η αιτία που εκφυλίζεται ολοένα ο τουρκικός 

λαός."
Για τη φιλοπατρία των Ελλήνων της Μικρός Ασίας, έχουνε γραφεί 

ακόμα περισσότερα. Ο Bertrand γράφει: "είναι δύσκολο να παρα- 

στήσει κανένας τη φοβερή δύναμη που έχει η φιλοπατρία στον Ελ

ληνα της Μικρός Ασίας. Από όλους τους λαούς της Ανατολής, ο Ελ

ληνας είναι ο πιο φλογερός πατριώτης, έχοντας ατράνταχτη πεποί

θηση στο μεγαλείο και στο μέλλον της φυλής του." Τα ίδια λέγει κι 

ο Reclus και πλήθος άλλοι ταξιδευτές. Για την ανεξάντλητη δραστη

ριότητά τους λέγει ο Perrot: "Δεν γνώρισα Ελληνα, που να είναι ευ

χαριστημένος από την τύχη του. Οι Ελληνες είναι ανήσυχοι και θέ

λουνε ν' ανεβούνε πάντα πιο ψηλά από κει που βρίσκουνται."

Ο Ramsay λέει: Ό  καμηλαρτζής Ιο καμηλάτης) πάντα είναι Τούρ

κος ή Τουρκομάνος. Αλλά αυτός που έχει δικές του καμήλες και τα 

εμπορεύματα είναι χριστιανός".
Ο Rath γράφει πως του 'λεγε ο αρχαιολόγος Humann, που κάθησε 

πολλά χρόνια στη Μικρά Ασία και την γνώρισε όσο κανένας άλλος, 

πως από την Προποντίδα ως τη Λυκία ο Ελληνισμός προοδεύει. "Τα 

τούρκικα χωριά", λέγει, "ρημάζουνε, χάνουνται, κι από την άλλη φα- 

νερώνουνται ελληνικά χωριά. Και την καταστροφή της τουρκικής 

φυλής τη δείχνουνε τ' αμέτρητα μεζαρλίκια (νεκροταφεία) που 

βλέπει κανένας, χωρίς να υπάρχει πια χωριό κοντά τους, που να θυ

μάται κανένας τ' όνομά του".
Ο Deschamps έγραφε, τον καιρό που πήγε στα Μύλασα: "κι εδώ 

βλέπω πως σχεδόν μοναχά οι Ελληνες απομείνανε ζωντανοί σε 

τούτο το κοιμητήριο της Ασίας. Τους ραγιάδες τους εμψυχώνει κά

ποια χαρά και φαιδρότητα. Κάνουνε πολλά παιδιά, και δεν έχουνε 

χαρέμια. Χτίσανε κοντά στο τζαμί και στο κονάκι τα δυο εθνικά 

τους φρούρια, την εκκλησιά και το σκολειό".

Ο Γερμανός Dieterich, καθώς και πολλοί άλλοι ξένοι που ταξιδέ

ψανε στη Μικρά Ασία, γράφει για την αγάπη που έχει ο Ελληνας στα 

γράμματα και στην Εκκλησία. Λέγει πως ο ζήλος του να μορφωθεί 

είναι έμφυτος, παλιά κληρονομιά που την πήρε από τους προγό

νους του. Το σκολειό και η εκκλησιά είναι χτισμένα παντού το ένα 

κοντά στο άλλο. "Την Εκκλησία”, γράφει, "την τιμάνε πολύ οι Ελληνες, 

γιατί αυτή έσωσε την εθνική ιδέα κατά τα χρόνια της σκλαβιάς, ε

πειδή είχε αναλάβει χρέη διοικητικά και πολιτικά. Η σχέση ανάμεσα 

στην Εκκλησία και στο σκολειό είναι πολύ διαφορετική απ' ό,τι είναι 

στη δυτική Εκκλησία, γιατί η ελληνική Εκκλησία δεν εννοεί να κυριαρ

χεί απάνω στο σκολειό, αλλά να το υπηρετεί και να το κάνει να προ

κόβει".

Ο Reclus γράφει για τα σκολειά των Μικρασιατών: “Σε κάθε πολι

τεία το μεγαλύτερο ζήτημα είναι τα σκολειά. Οι έμποροι, αφού τε

λειώσουνε τις εμπορικές υποθέσεις τους, συζητούνε για τα παιδα

γωγικά, για τους καθηγητές, για το πώς θα κάνουνε τους μαθητές 

ν' αγαπήσουνε το σχολείο. Οπότε τους επισκεφτεί ξένος, τον υπο- 

δέχουνται στα σχολεία, τον παρακαλούνε να εξετάσει τα παιδιά και 

ρωτάνε τη γνώμη του για τα ζητήματα του σκολειού και της ανα

τροφής, γιατί ξέρουνε πως απ' αυτά κρέμεται το μέλλον της φυλής 

τους. Γι' αυτούς, ο σπουδαιότερος σκοπός που έχει το σχολείο, εί

ναι να φυτέψει στην ψυχή των παιδιών τη φιλοπατρία και την πίστη 

πως η φυλή τους είναι δοξασμένη σ' όλον τον κόσμο. Ολοι οι μαθη

τές μαθαίνουνε τ' αρχαία ελληνικά και διαβάζουνε τους κλασικούς 

συγγραφείς, για να μάθουνε το μεγαλείο και τη δόξα των προγό

νων τους, που σταθήκανε οι παιδαγωγοί σ' όλον τον κόσμο. Σπου

δάζουνε και νεώτερη ιστορία, και προ πάντων τα μεγάλα κατορθώ

ματα της Επαναστάσεως του 1821... Δεν υπάρχει θυσία που να μην 

την κάνουνε οι κοινότητες για τα σκολειά, που είναι η ελπίδα του έ

θνους. Αλλά και οι ιδιώτες χτίζουνε σχολεία όσο είναι ζωντανοί, και 

στις διαθήκες τους δεν ξεχνάνε ποτέ την εκπαίδευση".
Κι ο Deschamps γράφει:" Από αιώνες οι Ελληνες αγωνίζουνται να 

διατηρήσουνε τις παραδόσεις τους με τα σχολεία, καθώς και να 

φυτέψουν στις ψυχές των νέων την ελπίδα πως κάποτε θα ξανα- 

γεννηθεί ο Ελληνισμός. Οι πατριάρχες διατηρούσανε τη Μεγάλη 

του Γένους Σχολή. Οι επαρχίες είχανε τα σκολειά τους". Ο Krum- 

bacher γράφει: "Το ότι όλοι οι Ελληνες αγαπούνε στο έπακρο τα 

γράμματα, πρέπει να το παραδεχτούνε ακόμα και οι οχτροί τους κι 

οι συκοφάντες τους".

Οι χριστιανοί που κατοικούσανε μακριά από τη θάλασσα και μι

λούσανε τούρκικα, ντρεπόντανε, οι κακόμοιροι, γιατί δε γνωρίζανε 

ελληνικά. Ο Deschamps γράφει, πως σαν πήγε στη Σπάρτη της Πι- 

σιδίας, οι τουρκόφωνοι Ελληνες κοκκινίζανε από τη ντροπή τους, 

γιατί δε μιλούσανε ελληνικά. Ενας απ' αυτούς του είπε: "Λυπόμαστε 

που δεν ξέρουμε την ελληνική γλώσσα, και γι' αυτό κοκκινίζουμε". 

Σαν πήγε στο σκολειό, είδε με απορία του πως πολλοί από τους μα

θητές είχανε γένεια, και μάλιστα κάποιοι απ' αυτούς ήτανε γέροι, 

πατεράδες και παππούδες, που θέλανε να μάθουνε ας ήτανε και 

μοναχά τ' αλφάβητο, μαζί με τα εγγόνια τους! "Ενα θέαμα αληθινά 

θαυμαστό", γράφει, "που κάνει τον επισκέπτη να έχει μεγάλες ελ

πίδες γι' αυτούς τους τίμιους ανθρώπους, που δείχνουνε τέτοια α

φοσίωση στη γλώσσα των προγόνων τους".

Στα τελευταία χρόνια οι τουρκόγλωσσοι Ελληνες αρχίσανε και μι

λούσανε ελληνικά, και η νέα γενεά τα μιλούσε πολύ καλά, όπως γί

νεται σήμερα στ' αρβανιτοχώρια της Αττικής.
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0  Schweinitz γράφει πως, μετά τον Κριμαϊκό Πόλεμο, οι τουρκό- 

γλωσσοι Ελληνες νοιώσανε καλά την καταγωγή τους και, σιγά - σι

γά, αναφτερώθηκε το εθνικό φρόνημά τους, προ πάντων από τα 

1880. Τα πιο σπουδαία κέντρα του Μικρασιατικού Ελληνισμού ήτανε 

οι παρακάτω πολιτείες:

Η Σμύρνη, το πιο εμπορικό λιμάνι της Ανατολής, προ πάντων μετά 

την Επανάσταση του 1821, που ξεπέρασε στο εμπόριο και την Πό

λη. Κοντά στο εμπόριο καλλιεργηθήκανε και τα γράμματα, με σκο

λειά που ήτανε από τα πιο αρχαία ελληνικά σκολειά της τουρκοκρα

τίας, όπως ήτανε η Ευαγγελική Σχολή. Τι εκκλησίες, τι λέσχες, τι νο

σοκομεία, τι πτωχοκομεία, τι αδελφότητες, τι σύλλογοι, τι εφημε

ρίδες, τι περιοδικά, τι βιβλία, τι εργοστάσια! Την ιστορία αυτής της 

λαμπρής πολιτείας τη γνωρίζουνε λίγο - πολύ όλοι, και δε γράφω 

παραπάνω. Οι Τούρκοι τη λέγανε "Γκιαούρ Ιζμίρ", "Απιστη Σμύρνη”, 

δηλαδή χριστιανική.

Το Αϊβαλί (Κυδωνίες), το πιο ελληνικό μέρος της Μικρός Ασίας, 

γιατί σ' όλες τις άλλες πολιτείες υπήρχανε Τούρκοι, σε πολλές είχε 

και Αρμένηδες, Εβραίους και Λεβαντίνους, ενώ μοναχά στο Αϊβαλί 

είχε όλο Ελληνες, όπως, να πούμε, η Καλαμάτα, η Τρίπολη, η Πάτρα. 

Κι αυτό γίνηκε, γιατί ήτανε ελεύθερη, σαν κράτος ιδιαίτερο, ε- 

πειδής είχε πάρει απίστευτα προνόμια από τα 1780. Τότε συστήθη- 

κε και η φημισμένη Σχολή, που φώτισε όχι μονάχα τη σκλαβωμένη 

Ελλάδα, αλλά και τον έξω κόσμο, αφού πολλοί σπουδαίοι Ευρωπαίοι 

σπουδάσανε σ' αυτή, και τη λέγανε Νέα Μίλητο. Το πατριωτικό αί

σθημα που είχανε οι Αϊβαλιώτες δεν περιγράφεται. Η πατρίδα τους 

χάλασε πολλές φορές από τους Τούρκους, μα ξανάνθισε και κατα

στάθηκε πολύ πλούσια. Στα 1821 είχε τριανταδύο χιλιάδες κατοί

κους. Τα τελευταία χρόνια πριν από την καταστροφή, είχε φτάξει 

στον κολοφώνα, και είχε περισσότερους από σαράντα χιλιάδες κα

τοίκους, όλο Ελληνες. Ο Εγγλέζος συνταγματάρχης Wilson, έγραφε 

στα 1883 πως οι Κυδωνίες είχανε πληθυσμό σαράντα χιλιάδες. Ο 

ίδιος Wilson, που τον είχε στείλει ο Μπήκοσφηλντ να μελετήσει την 

κατάσταση της Μικρός Ασίας, δημοσίεψε μεγάλη έκθεση στην "Α

σιατική Επιθεώρηση" του Λονδίνου, κι εκεί μιλά για τη μεγάλη πρόο

δο που είδε στους Ελληνες της Μικρός Ασίας, τόσο, ώστε να βε

βαιώνει πως, αν βαστούσε έτσι η κατάσταση, μέσα σε πενήντα 

χρόνια οι Ελληνες θα κάνανε ένα δυνατό κράτος στην Ασία. Σ' αυτή 

την έκθεση εγκωμιάζει την ακμή των Κυδωνιών, και στο τέλος λέ

γει "Στις Κυδωνίες υπάρχει περισσότερη ζωή και δραστηριότητα 

από κάθε άλλη πολιτεία της Μικρός Ασίας, εκτός από τη Σμύρνη."

Τα Βουρλά, που οι περισσότεροι κάτοικοί τους ήτανε Ελληνες. Εί

χε σπουδαία κοινότητα, που διατηρούσε την Άναξαγόρεια Σχολή", 

ιδρυμένη στα 1760, νοσοκομείο, αδελφότητες, συντεχνίες, γεωρ

γικό σύνδεσμο. Οι Βουρλιώτες φημιζόντανε για παλληκάρια, σαν 

τους Αϊβαλιώτες.

Το Αϊδίνι, με μεγάλα παζάρια, μέρος ευτυχισμένο. Ο Quinet γρά

φει πως στα 1894 το Αϊδίνι είχε εικοσιέξι χιλιάδες Τούρκους, ο- 

χτώμισυ χιλιάδες Ελληνες, χίλιους τρακόσιους έξι Εβραίους, διακό- 

σιους τριάντα Δρμενέους και εκατό δεκατέσσερους καθολικούς. 

Πριν από την καταστροφή ο ελληνικός πληθυσμός ανέβηκε σε δώ

δεκα χιλιάδες. Είχε καλά σκολειά. Ο Reclus έγραφε πως οι Ελληνες 

πληθαίνανε και προοδεύανε και πως, μ' όλο που ήτανε μόνο το ένα 

πέμπτο του πληθυσμού, οι μισοί μαθητές ήτανε Ελληνες.

Η Μαγνησία, μέσα σ' έναν μεγάλο κάμπο, πλούσια πολιτεία Το ε

μπόριο ήτανε στα ελληνικά χέρια, και η ελληνική γλώσσα μιλιότανε 

απ' όλους. Η Πέργαμος, άλλη φορά ήτανε σχεδόν ολότελα τούρκι

κη, τα τελευταία όμως χρόνια οι Ελληνες είχανε πληθύνει πολύ, και 

κρατούσανε στα χέρια τους το εμπόριο. Ητανε παραπάνω από ει-

κοσιπέντε χιλιάδες. Η Παλιά και Νέα Φώκια, πολιτείες ελληνικώ- 

τατες. Η Παλιά είχε οχτώ χιλιάδες τρακόσιους κατοίκους, κι απ’ αυ

τούς οι έξι χιλιάδες τρακόσιοι ήτανε Ελληνες. Η Νέα Φώκια είχε ε- 

φτάμισυ χιλιάδες κατοίκους, όλους Ελληνες. Το Αδραμύτι, πολιτεία 

πολύ αρχαία, αρχαιότερη απο την Τρωάδα. Είχε πλούσια κοινότητα. 

Οι μισοί κάτοικοι ήτανε Ελληνες ευκατάστατοι, με καλά σκολειά. Η 

Προύσα, η ξακουστή πολιτεία, πρώτη πρωτεύουσα των Τούρκων. 

Τα τελευταία χρόνια οι Ελληνες είχανε πληθύνει, με καλά σκολειά, 

τα λεγάμενα Ζαρίφεια, από τον ευεργέτη Γ, Ζαρίφη.

Αλλά το άσπρο χαρτί που μου απόμεινε είνε λίγο για να γράψω με 

τα καθέκαστα και τις άλλες ελληνικές πολιτείες της Μικράς Ασίας 

ή, τουλάχιστον, όσες είχανε ζωντανούς Ελληνες, όπως ήτανε τα 

Σώκια, ο Τσεσμές, τα Αλάτσατα, το Ν τικελί, το Φρένελι, το 

Γιανιτσαροχώρι, τα Μοσκονήσια, το Κεμέρι, τα Μουντανιά, η 

Κίος, το Μιχαλίτσι, η Αρτάκη, η Πάνορμος, ο Μαρμαράς, το Ε- 

σ κ ί Σεχίρ, το Αφιόν καρά Χισάρ, η Κιουτάχεια, το Αζάρι, η Φι

λαδέλφεια, ο Κασαμπάς, το Ναζλί, το Ντενιζλί, η Αττάλεια, η 

Μάκρη και πλήθος άλλες πολιτείες.

Μα ποιος να μετρήσει και να ιστορίσει τις πολιτείες του Πόντου, 

αρχαιότατα κάστρα του Ελληνισμού, την Τραπεζούντα, την Κερα- 

σούντα, τη Σινώπη, τα Κοτύωρα και τόσες άλλες; Ή τις πολι

τείες της Καππαδοκίας, που στάθηκε η Αγία Τράπεζα της Ορθοδο

ξίας, την Καισάρεια, το Μουταλάσκι, τη Σινασό;

Ολοι οι Ελληνες, σε κάθε χώρα αγαπούνε τη θρησκεία τους. Οι Μι- 

κρασιάτες όμως την αγαπούνε ακόμα περισσότερο. Η Μικρά Ασία 

ήτανε Βυζάντιο. Οι εκκλησίες ήτανε ακαταμέτρητες. Κι όλοι, μικροί 

- μεγάλοι, ακόμα και οι γυναίκες, ξέρανε να ψέλνουνε. Η παράδοση 

ήτανε ολοζώντανη στις καρδιές τους. Κατά τα χρόνια της σκλα

βιάς, πλήθος χριστιανοί μαρτυρήσανε και αγιάσανε. Είναι γραμμένοι 

σ' ένα βιβλίο λεγόμενο "Νέον Μαρτυρολόγιον". Για τους Ελληνες η 

θρησκεία είναι τόσο σπουδαία, όσο σε κανέναν άλλον λαό. Θρη

σκεία και πατρίδα είναι μαζί. Οσο είχε πίστη ο Ελληνας, οι διάφορες 

προπαγάνδες δεν κάνανε τίποτα. Τώρα μοναχά, που μπήκε η απι

στία σε πολλές ελληνικές ψυχές, κι ο υλισμός και η καλοπέραση κα

ταστρέψανε την πνευματική ευαισθησία τους, τώρα οι διάφορες 

προπαγάνδες απλώσανε στο έθνος μας.

Σαν χριστιανός, ποθώ να βλέπω να ζούνε σαν αδέλφια όλοι οι άν

θρωποι, να μην οχτρεύουνται ο ένας τον άλλο. Οι Ελληνες και οι 

Τούρκοι ζήσανε αιώνες ο ένας κοντά στον άλλον. Αν δεν κάνω λά

θος, οι Ελληνες είναι πιό βολικοί για μια τέτοια ειρηνική ζωή. Δεν το 

λέγω επειδής είμαι Ελληνας, αλλά γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Ο φλο

γερός πατριωτισμός που έχουμε, δεν εκφυλίζεται ποτέ σε σιχα

μερό σωβινισμό. Κι ούτε οχτρεύουνται οι Ελληνες τους ξένους, μά

λιστα τους αγαπάνε τόσο, που το παρακάνουνε. Οι αιχμάλωτοι που 

πιάσανε στους πολέμους, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, οι Τούρκοι, οι ίδιοι 

μαρτυρούνε πως ο Ελληνας είναι μεγαλόψυχος στους οχτρούς 

του, και πώς ξεχνά γρήγορα το κακό που του έκανε ο άλλος. Οι Ε

βραίοι, που κακοπαθήσανε και μαρτυρήσανε σε άλλες χώρες, στην 

Ελλάδα ζήσανε και ζούνε σαν να' ναι στον τόπο τους, κι αυτό το λέ

νε μ' ευγνωμοσύνη. Το ίδιο και οι Αρμένηδες.

Και τούτο το φαινόμενο έχει μεγαλύτερη σημασία, αν συλλογι

στεί κανένας τα στενά σύνορά μας και τη φτώχεια μας, σε καιρό 

που άλλες χώρες πλούσιες και απέραντες δε χωνεύουνε τον ξένο 

που πάτησε στο χώμα τους. Σε καμμιά χώρα ο ξένος, όποιος κι αν 

είναι, δε ζει με τόση ελευθερία και τόσο ευχάριστα όσο στην Ελλά

δα - στη μικρή, στη φτωχή και στη χιλιοαδικημένη την Ελλάδα. □

* Από το βιβλίο του “Η Πονεμένη Ρωμιοσύνη".
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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  τω ν Ο μηρικών επώ ν διαφα ίνεται από το γεγονός 

ότι -ακόμη και σήμερα- συμπεριλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όλων τω ν λαών.

Ο σκοπός της διδασκαλίας τους καθορίζεται από τον Πλάτωνα στον Πρωταγόρα όπου λέγει:

"ο ι διδάσκαλοι προσφέρουν στα παιδιά τ ' αγαθά ποιήματα τω ν ποιητών και τ ' αναγκάζουν να τα μαθαίνουν, 

διότι σ 'α υ τ ά  υπάρχουν πολλές νουθεσίες και πολλές αφηγήσεις, έπαινοι και εγκώ μια τω ν παλαιών δεδομένω ν, 

ώ στε το πα ιδ ί από ζήλεια να μ ιμείται, θέλοντας να γίνει ήρω ας".

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

α. Οι Υπηρέτες

0  Ομηρος χρησιμοποιεί τις λέξεις "δμωή" ή "αμφίπολος" για τη 

γυναίκα και “δμώς“ για τον άνδρα. Οι λέξεις "δμωή" και "δμώς", ετυ

μολογικά συνεδέθησαν κάποτε από κάποιον, με το "δαμ" και το "δα- 

μάω", που σημαίνει "δαμάζω, ή ημερώνω άγρια ζώα, ή βάζω στο ζυ

γό τα βόδια κ.λη." κι αυτό δεν μπορεί νά εχει καμιά σχέση με αν

θρώπους, έστω κι αν ήσαν αιχμάλωτοι πολέμου, διότι ακόμη κι αυ

τοί δεν είχαν ανάγκη εξημερώσεως, αφού κατά κανόνα προήρχο- 

ντο από κάποιο αναπτυγμένο, έστω και υποτυπώδες πολιτιστικό 

περιβάλλον. Εξημέρωση εχρειάζοντο, οπωσδήποτε, οι ημιάγριες υ- 

λές, τις οποίες υπέταξαν στο πρόσφατο παρελθόν οι Ευρωπαίοι, 

και εξ αυτού οι ερευνητές τους επεξέτειναν τον όρο προς το 

προϊστορικό Ελληνικό παρελθόν. Κατόπιν αυτού, η καταλληλοτέρα 

εξάρτηση των λέξεων ανήκει στα “δέμω - (οικοδομώΙ δώμα- (οίκη

μα), στο οποίο ανήκουν και εργάζονται οι δμώες".

Ενα μέρος τούτων προήρχετο από αιχμαλωσία, όπως αναφέρει ο 

Τηλέμαχος (Οδύσσεια α 397 -398 ), λέγοντας: "εγώ θα βασιλεύω 

στο ανάκτορό μου και στους υπηρέτες, τους οποίους αιχμαλώτισε 

ο θεϊκός Οδυσσεύς". Υπάρχει, όμως, και ετέρα κατηγορία υπηρε

τών, οι οποίοι προήρχοντο εξ αγοράς ή εξ ανταλλαγής από δουλε

μπόρους ή και ληστές της εποχής εκείνης, αφού κάτι τέτοιο ήταν 

πολύ συνηθισμένο. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσετο η Ευρύκλεια 

(Οδύσσεια α 430), η οποία εχρημάτισε παραμάνα (τροφός) του 0- 

δυσσέα (Οδύσσεια τ 482- 483) και ακόμη οικονόμος του ανακτόρου 

(Οδύσσεια β 345), καθώς επίσης και επιστάτρια των άλλων υπηρε

τριών του ανακτόρου (Οδύσσεια χ 395 - 396). Στην ίδια κατηγορία 

υπήγετο και ο χοιροβοσκός Εύμαιος (Οδύσσεια ο 483), αλλά 

ηροήχθη "σε αρχηγό των ανδρων που φρόντιζαν για τους χοίρους 

του Οδυσσέα" (Οδύσσεια ο 351).

Κατόπιν αυτών, την εποχή εκείνη η έννοια της λέξεως "δμώς" δεν 

είχε σχέση με τη σημασία του σκλάβου και της κατά την όρεξη του 

αφέντου διαθέσεως τούτου. Ηταν μία εξάρτηση μονίμου και συνε

χούς εργασίας, με αντιπαροχή τη στέγη, την τροφή και την ενδυμα

σία, κι αυτό προκύπτει από τα δεδομένα της Οδύσσειας (ξ 513 514), 

οπού λέγει: “εδώ δεν έχουμε πολλές χλαίνες και χιτώνες για ν' αλ

λάζουμε, παρά μόνο μία για τον καθένα". Υπάρχει, όμως, και το δε

δομένο της πληρωμής (Οδύσσεια σ 357 - 361) όπου: "θα ήθελες να 

σε πάρω να μου δουλεύεις στον αγρό; Θα είναι αρκετή η πληρωμή 

σου, να μαζεύεις πέτρες για την περίφραξη και να φυτεύεις μεγά

λα δένδρα. Θα σου έστελνα εκεί άφθονο ψωμί, θα σ' έντυνα με 

ρούχα και θα σου έδινα παπούτσια για τα πόδια σου".

Οπως φαίνεται η προσφορά εργασίας είχε την αμοιβή της σε εί

δος, πράγμα το οποίο εφαρμόζεται και σήμερα σε πολλές περι

πτώσεις, χωρίς οι εργαζόμενοι αυτοί νά χαρακτηρίζονται ως σκλά

βοι. Αποκορύφωμα της φροντίδας του αφεντικού για τους υπηρέ

τες του ή τους εργάτες του είναι η υπόσχεση του Οδυσσέα προς 

τον Εύμαιο και τον Φιλοίτιο (Οδύσσεια φ 213 - 216), όπου: "εγώ θα 

σας παντρέψω και τους δύο και θα σας δώσω κτήματα και σπίτι 

κτισμένο κοντά στ' ανάκτορά μου, κι ύστερα θα είσθε φίλοι κι αδέλ

φια με τον Τηλέμαχο". Η θέση αυτή αποδεικνύει μία καθαρή σχέση 

ενός πατέρα προς τους παραγιούς και τίς ψυχοκόρες του, η οποία 

στον ελληνικό χώρο εφαρμόζετο ευρέως τον καιρό που δεν υπήρ

χαν ορφανοτροφεία. Τέτοια συμπεριφορά δείχνει ηθική και ψυχική 

ανωτερότητα ευγενούς ανθρωπισμού, που η καταγωγή της και η ε

φαρμογή της έχει την αρχή της στα αναλλοίωτα δεδομένα της 

φυλής, τα οποία ακόμη και σήμερα υφίστανται και κυριαρχούν.

β. Η Γεωργία και ο Αγρότης

Με τη γεωργία και την αγροτική ζωή δεν απασχολούντο μόνο οι 

υπηρέτες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του βασιλιά Λαέρτη 

(Οδύσσεια ω 226 - 229) ο οποίος: "μέσα στον κήπο σκάλιζε ένα δέν

δρο. φορούσε ένα λερωμένο χιτώνα, μπαλωμένο και παλιό (ακρι

βώς σαν τους σημερινούς αγρότες) και στις κνήμες είχε δέσει ρα- 

πτές περικνημίδες από δέρμα βωδιού". Επίσης και "τα δύο παιδιά 

του γέροντα Αιγυπτίου εδούλευαν στα πατρικά κτήματα" (Οδύσ

σεια α 22). Και το καταπληκτικό της όλης υποθέσεως είναι ότι ο Ο

μηρος αναφέρεται σε δύο ανεξάρτητες σχέσεις εργασίας: εκείνη 

της μονίμου απασχολήσεως των "δμώων" και την ελευθέρα μίσθω

ση αγροτικής εργασίας, και μάλιστα από άνθρωπο φτωχό, που διέ

θετε μικρή κτηματική περιουσία. Και το γεγονός τούτο αποδεικνύει 

ότι ο,τιδήποτε έχει γραφεί περί δουλοκτητικής κοινωνίας των αρ

χαίων Ελλήνων, είναι απαράδεκτο και απορρίπτεται, αφού αγνοεί τα 

υπάρχοντα στοιχεία που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Οι αγροτικές εργασίες που αναφέρει ο Ομηρος, σχετίζονται με 

το όργωμα και το θερισμό (Οδύσσεια σ 365 - 371), στις οποίες ήταν 

ικανός να ασχοληθεί και "αυτός ούτος ο Οδυσσεύς", όπως λέγει ο 

Ομηρος στην Οδύσσεια (366 - 375). Οι αγρότες της εποχής εκείνης, 

όποιοι κι αν ήσαν, ασχολούντο με την αμπελουργία (Οδύσσεια α 

193), με τη δενδροκομία (τις συκιές, τις εληές, τις αχλαδιές κ.λπ.) 

(Οδύσσεια ω 245 - 247), με την οποία ασχολείτο και ο γέρο - Λαέρ

της με αρκετούς εργάτες. Επίσης, δεν υστερούσε η καλλιέργεια 

των δημητριακών, διότι υπήρχε κριθάλευρο (Οδύσσεια ξ 77) και η Ι

θάκη παρήγαγε άφθονο σιτάρι κατά την Οδύσσεια (ν 244), ενώ και 

το Δουλίχιο παρήγαγε πολλά σιτάρια (Οδύσσεια ξ 335).
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γ. Η κτηνοτροφία
Η κτηνοτροφία εκείνο τον καιρό ήταν ένας σοβαρός παράγων 

πλούτου, κι αυτό φαίνεται στην Οδύσσεια, όπου ο Εύμαιος απαριθ

μεί τα κοπάδια του Οδυσσέα (Οδύσσεια ξ 100 -104), τα οποία ήσαν: 

"δώδεκα κοπάδια βόδια στη στεριά. Και άλλα τόσα κοπάδια πρόβα

τα, άλλα τόσα γουρούνια κι άλλα τόσα κατσίκια, που τα σκορπούν 

και τα βόσκουν ξένοι και δικοί του τσοπάνηδες. Κι εδώ στο α

κρωτήριο βόσκουν ένδεκα κοπάδια κατσίκια και τα φυλάνε άξιοι άν- 

δρες. Εγώ πάλι βόσκω και φυλάω αυτό τα γουρούνια". Υπήρχαν, ό

μως, και τα κοπάδια των βοδιών, τα οποία ευρίσκοντο στην Κεφαλ

ληνία (Οδύσσεια υ 209 - 210). Η φύλαξη και η περιποίηση τόσων 

ζώων, απαιτούσε μεγάλο αριθμό ανδρών, αφού στα χοιροστάσια 

του Ευμαίου ήσαν περίπου έξι άτομα. Ολοι αυτοί έτρωγαν ψωμί και 

κρέας κι έπιναν κρασί, από τα αποθέματα των ανακτόρων του Ο

δυσσέα, όπως προκύπτει από την Οδύσσεια (ξ 434,449,454 - 456).
δ. Η Βιοτεχνία
Η λέξη αυτούσια δεν χρησιμοποιείται από τον Ομηρο, αλλά η έν

νοια του "βιόω" που ερμηνεύεται "διατηρούμαι στη ζωή", μαζί με τη 

λέξη "τέχνη" που σημαίνει "δεξιότης κατασκευής ενός πράγματος”, 

παράγουν τη λέξη "βιοτέχνης" και "βιοτεχνία". Και τα παραγόμενα 

προϊόντα ήσαν το αλεύρι, ή το πληγούρι, από το άλεσμα των δημη

τριακών (Οδύσσεια η 104). Ακόμα, η κατασκευή του νήματος από τα 

μαλλιά των προβάτων ή των ειδικών φυτών και η παραγωγή των λε- 

πτοϋφαντων λινών (Οδύσσεια η 105 - 106). Ενα τέτοιο βιοτεχνικό 

εργαστήριο λειτουργούσε στη Σχερία των Φαιάκων. Δεν ήταν, ό

μως, το μόνο γιατί στο ανάκτορο του Οδυσσέα λειτουργούσε ένα 

παρόμοιο εργαστήριο υπό την εποπτεία και την ευθύνη της Πηνε

λόπης. "Δώδεκα γυναίκες έφτιαχναν τα πληγούρια και τ' αλεύρια, 

που ήσαν τροφές για τους ανθρώπους" (Οδύσσεια υ 107 -108), "ε

νώ άλλες ασχολούντο με τη ρόκα (για την κατασκευή των νημάτων) 

και με τον αργαλιό, για την ύφανση των υφασμάτων" (Οδύσσεια φ 

350 - 352). Στις δουλειές αυτές, καθώς και στις υπόλοιπες οικιακές 

εργασίες απησχολούντο 50 υπηρέτριες (ή εργάτριες), όπως ανα

φέρει ο Ομηρος στην Οδύσσεια Ιχ 424). Υπάρχουν, όμως, κι άλλα 

εργαστήρια, όπως το "κτίριον του χαλκουργείου" της Ιθάκης (Οδύσ

σεια σ 328) και τ' αντίστοιχα των ναυπηγικών εργασιών στην παρα

λία του λιμένος της Ιθάκης.

c. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι
Οι "ανδρες του δήμου" (Ιλιόδα Β 198), οι "δημιοεργοΓ (Οδύσσεια ρ 

383), ήσαν μία κατηγορία εργαζομένων διαφόρων επαγγελμάτων. 

Επί τούτου ο Ομηρος λέγει: "ποιος πηγαίνει να φωνάξει από άλλον 

τόπο ξένον άνθρωπο, εκτός αν πρόκειται γ ί αυτούς που κάνουν δη

μόσια δουλειά, δηλαδή για ένα μάντη, ή για ένα γιατρό των ασθε

νειών, ή για ένα μαραγκό ακοντίων, ή για ένα θεόπνευστο αοιδό 

που δίνει χαρά τραγουδώντας;" Στην ίδια κατηγορία συμπεριλαμβά- 

νοντο ακόμη "οι κήρυκες" και "οι πρήκτηρες", δηλαδή οι δημιουργοί 

χειροποιήτων έργων (Ιλιόδα 1443), οι "ναυπηγοί' (Ιλιάδα Ε 59) και λοι

πά επαγγέλματα. Θα μπορούσε, άραγε, το σύστημα της Ομηρικής 

κατανομής των δημοσίων επαγγελμάτων, να βρει ανάλογη εφαρ

μογή σήμερα;

στ. Το Εμπόριο
Η λέξη κατά τον Ομηρο αναφέρεται ως "έμπορος" με τη σημασία 

του ταξειδιώτη, ή σαν επιβάτης πλοίου I Οδύσσεια β 319 ). Το "ε

μπορεύομαι " αποδίδεται με τη λέξη "εμπολάομαι". Χαρακτηριστική 

είναι η Ομηρική περίπτωση (Οδύσσεια ο 455 - 456), κατα την οποία: 

"κι εκείνοι μένοντες επί ένα χρόνο στο νησί μας, αγόραζαν όμορφα 

πράγματα και τα φόρτωναν στο βαθουλό πλοίο". Μία άλλη περίπτω

ση εμπορικής δοσοληψίας αναφέρεται στην Ιλιάδα (Η 472 -475) ο

πού: "από τους Λημνιους οι Αχαιοί αγόραζαν κρασί, μέχρι χίλια μέ

τρα, δίνοντας άλλοι χαλκό, άλλοι σίδερο, άλλοι δέρματα, άλλοι βό

δια, κι άλλοι αιχμαλώτους". Εκ τούτων αποδεικνύεται ότι το εμπόριο 

αποτελούσε τρόπο ζωής και απασχολήσεως από τότε, και οι δο

σοληψίες εγένοντο διά της ανταλλαγής των προϊόντων, όπως σε 

πολλές περιπτώσεις γίνεται και σήμερα. Αλλά, το σημαντικώτερο 

στοιχείο είναι ότι ο "σίδηρος" ήταν τότε, περί το έτος 3100 πρό 

Χριστού, ανταλλάξιμο προϊόν εμπορίου, παρόλο που ανακαλύφθη

κε περί το έτος 1100 περίπου πρό Χριστού, όπως αποφαίνονται οι 

διάφοροι ερευνητές του κόσμου, επί τόσα και τόσα χρόνια. Μήπως 

χρειάζεται καινούργια έρευνα του θέματος;

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
α. Οι Θεοί
Οι Θεοί σαν έννοια και σαν ουσία κατά την περίοδο του Τρωικού 

πολέμου, αλλά και σ' οποιαδήποτε άλλη χρονική περίοδο, είναι πέ

ραν και υπεράνω του πεπερασμένου ανθρωπίνου χρόνου και της 

περιορισμένης φυσικής του γνώσεως: "γιατί ποτέ το φύλο των α

θανάτων θεών δεν είναι όμοιο με τους ανθρώπους που βαδίζουν 

στη Γη" (Ιλιάδα Ε 441 - 442), κι ακόμη: "οι θεο ί είναι επουράνιοι 

και αιώνιοι" (Ιλιάδα Ζ 527). Εκτός αυτών: "οι θεοί δεν τρώνε σιτάρι, 

ούτε πίνουνε μαύρο κρασί, και γ ί αυτό δεν έχουν αίμα και λέγονται 

αθάνατοι" (Ιλιάδα Ε 340 - 342) και "παν ό,τι ανήκει σ' αυτούς είναι ά

φθαρτο" (Ιλιάδα Δ 394, Οδύσσεια δ 79). Αυτά είναι τα υπερβατικά 

μέρη της εννοίας των θεών, τα οποία κατά βάση, τότε, ήσαν δεδο

μένα και καθιερωμένα, οπότε δεν απασχολούσαν ούτε ενδιέφεραν 

το μέσο άνθρωπο. Σ' αντιστάθμισμα τούτου, ο Ομηρος κατέβασε 

τους θεούς στη Γη, λέγοντας: "οι θεοί, όμοιοι με ξένους από άλλα 

μέρη, παίρνουν κάθε λογής μορφή και τριγυρνάνε μέσα στις πό

λεις, και βλέπουν των ανθρώπων την αλαζονεία και τη δικαιοσύνη" 

(Οδύσσεια ρ 485 - 487). Ετσι, η κατ' εικόνα και ομοίωση προς τους 

θεούς, κατασκευή του ανθρώπου, αντιστρέφεται, αφού ο άνθρω
πος φτιάχνει κατ' εικόνα και ομοίωσή του, τους θεούς του.

Ο άνθρωπος, σαν ελάχιστο ον της δημιουργίας είναι ανίσχυρος 

και φοβάται. Βλέπει τα νέφη (Ιλιάδα A 511), τους κεραυνούς (Ιλιάδα 

Ο 133), τη βροχή (Οδύσσεια ν 245), την καταστρεπτική καταιγίδα 

(Οδύσσεια ξ 91), τα χιόνια (Ιλιάδα Μ 278), τα οποία προέρχονται από 

τον ουρανό και αναγκάζεται να αναθέσει τη φροντίδα τους και τη 

διαχείρισή τους "σ' ένα παντοδύναμο ον", το οποίο ονομάζει “Δία". 

Βλέπει, όμως, και άλλα στοιχεία της φύσεως, όπως τον ήλιο, τη θά

λασσα ή τα φυσικά γεγονότα, όπως τη γέννηση, το θάνατο, την πα

ραγωγή της Γης και όλα τα υπόλοιπα, οπότε αναθέτει τη φροντίδα 

εκάστου εκ τούτων σε κάποιο θεό. Ετσι ησυχάζει, γιατί ανάλογα μέ 

τίς επιθυμίες του προσκαλεί τον αντίστοιχο θεό, προς ενίσχυσή 

του ή για την καταδίκη ενός αντιπάλου του. "Ας τους τα πληρώσει ο 

προστάτης των ικετών Ζεύς, όστις επιβλέπει τους άλλους ανθρώ

πους και τιμωρεί τους αμαρτάνοντας", λέγει ο Ομηρος στην Οδύσ

σεια (ν 213 - 214). Και όταν η εξέλιξη μιας ανθρώπινης υποθέσεως 

δεν ευωδούται, τότε: "με μεγάλη ευκολία οι άνθρωποι ρίχνουν την 

ευθύνη στούς θεούς, γιατί λένε ότι από αυτούς προέρχονται οι 

συμφορές, ενώ και οι ίδιοι από τις δικές τους ανοησίες δοκιμάζουν 

πίκρες που δεν τους είναι γραμένες από την μοίρα" (Οδύσσεια α 32 

- 34). Ολ' αυτά τα φυσικά στοιχεία με τις ακόμα και σήμερα ανεξε

ρεύνητες δυνάμεις αποτελούν ένα ολικό σύνολο, το Σύμπαν. Αυτό 

το ον είναι επουράνιο, αιώνιο, άφθαρτο και αθάνατο. Αυτό το φυσι

κό περιβάλλον της Γης και του ορατού ουρανού, οι προάρχαιοι Ελ

ληνες τα χώρησαν σε τομείς ειδικότητος και τις ανάλογες αρμο

διότητες τις ανέθεσαν στους αστροπλανητοθεούς.
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β. Η Θρησκεία

Το θρησκευτικό συναίσθημα, εκείνη την εποχή, ήταν διάχυτο στη 

συνείδηση, στην ψυχή και στο νου των ανθρώπων. Μετελαμπα- 

δεύετο στους νέους από το οικογενειακό και το κοινωνικό περι

βάλλον διά του παραδείγματος και της τηρήσεως πολλών λατρευ

τικών κανόνων. Τα κέντρα λατρείας ήσαν οι βωμοί και οι ναοί. Ενας 

τέτοιος βωμός, αφιερωμένος στο Δία, ήταν μπροστά στο ανάκτο

ρο του Οδυσσέα (Οδύσσεια χ 334). Βωμοί, όμως, των θεών είχαν ι

δρυθεί και στο στρατόπεδο των Αχαιών στην Τροία (Ιλιάδα Λ 808). 

Οι ναοί, τους οποίους αναφέρει ο Ομηρος είναι του Απόλλωνα στην 

Πέργαμο του Ιλίου (Ιλιάδα Ε 446). Ενας άλλος, της Αθηνάς, είναι αυ

τός στην Τροία (Ιλιάδα Ζ 269 - 297). Οι ναοί των Φαιάκων είναι κατα

σκευασμένοι στη Ιχερία (Οδύσσεια ζ 10).

Η λατρεία των θεών εκδηλώνετο διά θυσιών (Ιλιάδα Β 402 - 403), 

όπως: "τότε ο βασιλεύς του στρατού Αγαμέμνων θυσίασε πεντά

χρονο παχύ βόδι στον πανίσχυρο γιό του Κρόνου". Εκδηλώνετο επί

σης διά εορτών, όπως εκείνη που περιγράφεται στην Οδύσσεια |φ 

258). Επίσης διά ικεσιών (Ιλιάδα Ψ 195 211), λιτανειών (Ιλιάδα 1581), 

και διά ταμάτων (Ιλιάδα Ζ 308 - 310), όπως: "σεπτή Δθηνά, προστά- 

τρια της Τροίας, σπάσε το κοντάρι του Διομήδη, κι εμείς θα θυσιά

σουμε αμέσως στο ναό σου δώδεκα χρονιάρικες κι αδάμαστες α

γελάδες, αν λυπηθείς την πόλη των Τρώων, τα μωρά παιδιά και τις 

γυναίκες".

Δεν αναλογίζοντο οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, τι θά κέρδιζε 

η Αθηνά από το τάμα, γιατί εγνώριζαν εκ προοιμίου ότι οι θεοί ε- 

χρειάζοντο "πλούσιες θυσίες ταύρων και κριαριών" και ότι "διασκέ

δαζαν στα συμπόσια" (Οδύσσεια α 25 - 26). Ανεξάρτητα, όμως, απ' 

όλα αυτά, οι θεοί εθεωρούντο και τιμωροί των κακών πράξεων, 

στον άλλο κόσμο, με το θάνατο, όπως η καταδίκη του Ιισύφου 

(Οδύσσεια λ 5931, ή η κατ' ευχή και ικεσία κάποιου αδικουμένου ή 

κακοποιουμένου. Ο,τι δεν μπορεί να ελέγξει ο κάθε ανθρωπάκος 

και να τα κατευθύνει κατά τις επιθυμίες του, τα παραπέμπει στους 

θεούς, κι αν εκείνοι αμελήσουν κάτι, τα φορτώνει στις έρημες αλλά 

ανεξάρτητες και αδάμαστες Μοίρες, οι οποίες όμως χωρίς τον αν

θρώπινο έλεγχο δαμάζουν τα πάντα.

γ. Ο Αθλητισμός

Στον Ομηρο, η λέξη και το νόημά της, αποδίδεται διά των λέξεων 

άεθλος, αεθλεύω, αεθλοφόρος, αθλητηρ και αέθλιον, ή άεθλον. Ο 

αθλητισμός και η απονομή βραβείων στους αθλητές έχει τίς ρίζες 

του πρίν από τον Τρωικό πόλεμο και αποτελούσε κυρίαρχο γεγο

νός, γιά την απόδοση τιμών σ' έναν επιφανή νεκρό, όπως ήταν ο 

Πάτροκλος (Ιλιάδα Ψ 257 και μετά) όπου καταχωρούνται τα αγωνί

σματα της αρματοδρομίας, της πυγμαχίας, της πάλης, της ρίψης 

του ακοντίου, της σφαίρας, του τόξου και του δρόμου ταχύτητας.

Οι αγώνες και ο αθλητισμός δεν περιορίζονται μόνο στο στρατό

πεδο των Αχαιών στην Τροία, διότι μία παρομοία οργάνωση αναφέ- 

ρεται και στην Οδύσσεια (θ 107 και μετά), η οποία έγινε στη Σχερία 

των Φαιάκων, με τα αγωνίσματα του δρόμου, της πάλης, του άλμα

τος, της πυγμαχίας και της ρίψης του δίσκου "στην αγορά των συ

νελεύσεων των Φαιάκων με την παρουσία πλήθους κόσμου, αμέ

τρητου κόσμου" (Οδύσσεια θ 109 -110) "ενώπιον αγωνοδικών, ε

κλεγμένων υπό του λαού" (Οδύσσεια θ 258 - 259). Κατόπιν τούτων 

αποδεικνύεται ότι η έναρξη και η παρουσία του αθλητισμού στην 

ανθρωπότητα, έχει τις ρίζες του στο απροσδιόριστο, για την ώρα, 

χρονολογικό παρελθόν των Ελλήνων. Η παρουσίασή του το έτος 

776 π.Χ. στην Ολυμπία, εκ της οποίας έλαβε και τον τίτλο "Ολυμπια

κοί Αγώνες", αποτελούν μία των αναβιώσεών τους, ύστερα από μια 

διακοπή αρκετών αιώνων.

6. Οι Καλές Τέχνες

Η λέξη πολιτισμός δεν αναφέρεται από τον Ομηρο. Αναφέρονται 

όμως στοιχεία του, όπως είναι το τραγούδι, ο χορός και οι καλλιτε

χνικές κατασκευές. Δείγματα τραγουδιού παρέχονται στην Ιλιάδα 

(Σ 493) με το γαμήλιο τραγούδι. Τα τραγούδια του Δημόδοκου στην 

Σχερία (Οδύσσεια θ 73 και μετά) και τα τραγούδια του Φήμιου στα 

ανάκτορα του Οδυσσέα (Οδύσσεια α 325 και μετά). Πολύ χαρακτη

ριστική είναι η παρατήρηση του Τηλεμάχου προς τη μητέρα του 

(Οδύσσεια α 351 - 352), όπου της λέγει: "οι άνθρωποι προτιμούν πε

ρισσότερο εκείνο το τραγούδι που είναι το πιο νέο για όσους το α- 

κούν". Κάθε τραγούδι το συνόδευε ο ήχος του αυλού και της φόρ- 

μιγγος, δηλαδή ο ήχος ενός μουσικού οργάνου, που αποδεικνύει 

χωρίς περιστροφές ότι και η μουσική είχε ανακαλυφθεί από τότε, 

αφού: "βρήκαν τον Αχιλλέα να διασκεδάζει με την υψηλόφωνη 

φόρμιγγα, που ήταν φτιαγμένη με τέχνη" (Ιλιάδα 1186 -187).

Το έτερο στοιχείο της τέχνης και του πολιτισμού, ο χορός, ήταν 

προϊόν χαράς και διασκεδάσεως και οι άνθρωποι εκείνης της επο

χής, καθόλου δεν υστερούσαν. Αποδείξεις παρέχει ο Ομηρος στην 

Ιλιάδα (Σ 590-605) με το χορό των παρθένων και των νέων στην 

Κνωσσό, με τον τραγουδιστή- κιθαριστή στη μέση. Με τους χο

ρούς της πομπής της νύφης (Ιλιάδα Σ 499) και με τους χορούς των 

νέων στη Σχερία των Φαιάκων (Οδύσσεια θ 253,370-372).

Στους τομείς αυτούς της τέχνης, πρέπει να προστεθούν οι καλλι

τεχνικές δημιουργίες της εποχής εκείνης, όπως η ασπίδα του Αχιλ- 

λέα, η οποία περιλαμβάνει αρκετές εικόνες του ουρανού και της 

ζωής των ανθρώπων, που περιγράφονται τόσο παραστατικά από 

τον Ομηρο (Ιλιάδα Σ 483 - 607). Επίσης η περιγραφή του σκήπτρου 

του Αγαμέμνωνα (Ιλιάδα Β 101). Ακόμη τ' αργυρόχρυσα αγάλματα 

των σκυλιών του Αλκίνοου (Οδύσσεια η 91) και "τ' αγάλματα των 

χρυσών παλληκαριών που κρατούσαν στα χέρια τους αναμένες δά

δες για να φωτίζουν τη νύκτα το εσωτερικό των ανακτόρων του 

Αλκίνοου στη Σχερία των Φαιάκων" (Οδύσσεια η 100 - 102), αποδει- 

κνύοντας ότι η χυτή αγαλματουργία ανθούσε από τότε.

c. Η Επιστήμη

Η λέξη συναντάται στον Ομηρο ως "ο επιστήμων" και ως "ο εηι- 

στάμενος". Διά του όρου τούτου προσδιορίζεται (Οδύσσεια π 374) 

η πρόοδος του Τηλεμάχου, αφού :"αυτός επιστήμων είναι στη σκέ

ψη και στη γνώση", αποδεικνύει ότι δεν ξεφεύγει καθόλου της ση

μερινής σημασίας του όρου. Στην ίδια κατηγορία πρέπει να κατατα- 

γούν και "τα δύο παιδιά του Ασκληπιού, οι σπουδαίοι γιατροί Ποδα- 

λείριος και Μαχάων" (Ιλιάδα Β 732). Και ο Φέρεκλος, ο ναυπηγός, ε

πιστήμων ήταν, γιατί "εγνώριζε να φτιάχνει με τα χέρια του αρι

στουργήματα" (Ιλιάδα Ε 59 - 60). Επίσης, διά του όρου τούτου χαρα

κτηρίζονται από τον Ομηρο κι όσοι ήσαν ικανοί να κατασκευάζουν 

"δαίδαλα" τεχνικά έργα.

ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧ ΕΣΕ ΙΣ

α. Το Εθνος

Ο όρος, κατά τον Ομηρο αντιστοιχεί στις εθνικότητες των λαών 

που είναι ζωντανοί(Ιλιάδα Ν495), και στις “περιβόητες εθνικότητες 

των νεκρών" (Οδύσσεια κ 526). Ακόμη σε έθνη κατατάσσονται τα έ

ντομα (Ιλιάδα Β 87), τα πτηνά (Ιλιάδα Β 459 - 460) και τα ζώα (Οδύσ

σεια ξ 74). Εκ τούτων προκύπτει μία ισχυρή απόδειξη διακρίσεως 

των ανθρώπων σε εθνικότητες, όπως αυτές πού αναφέρονται 

στον κατάλογο των πλοίων (Ιλιάδα Β 494 - 875), αφού ο λαός ενός 

Εθνους διακρίνεται ενός άλλου, από πολλούς φυσικούς και τεχνι

κούς παράγοντες, οι οποίοι καταχωρούνται ανεξίτηλα στον εγκέ

φαλο (στο νου), πλουτίζουν τη γνώση της σκέψεως και στη συνέ-
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Η διδακτική αξία των Ομηρικών Επών

χεια γεμίζουν την ψυχή ενός έκαστου ατόμου, μιας εκάστης εθνι- 

κότητος, και είναι αδύνατο να σβυσθούν από κανόναν, ποτέ και για 

καμιά αιτία. Πολύ χαρακτηριστικός είναι ο προσδιορ ισμός 

του Ομήρου ΙΙλιάδα Β 362 - 366) όπου λέγει: "χώρισε τους άνδρες 

κατά φυλές (έθνη) και κατά γενιές, Αγαμέμνονα, να βοηθό η κάθε 

γενιά τη γενιά της, και οι φυλές τις φυλές. Αν έτσι κάνεις και πει- 

σθούν σε σένα οι Αχαιοί, τότε θα γνωρίσεις ποιος από τους αρχη

γούς, ή από τις φυλές (τους λαούς) είναι δειλός, καθώς και ποιοί εί

ναι παληκάρια. Γιατί θα πολεμήσουν για λογαριασμό τους”.

β. Η Πατρίδα

Το απάνθισμα της σημασίας και της αξίας της λέξεως συμπυκνώ

νεται στο: "εις οιωνός όριστος αμύνεσθαι περί πάτρης" (Ιλιόδα Μ 

243), που σημαίνει ότι η καλύτερη προφητεία, για τη σωτηρία της 

Πατρίδας είναι να πολεμάς για το χατήρι της, με αυταπάρνηση, μέ- 

χρις αυτοθυσίας. Ο πόθος ενός ξενητεμένου, για το γυρισμό στην 

Πατρίδα, περιγράφεται από τον Ομηρο στην Οδύσσεια (ι 34 - 36), ό

που λέγει: "δέν υπάρχει τίποτα πιό γλυκό από την Πατρίδα και τους 

γονείς, κι αν ακόμη κάποιος μένει σε σπίτι πλούσιο, μα μακριά, σέ 

ξένη χώρα και μακριά από τους γονείς του". Τούτο για τον Ελληνα 

είναι φυλετικό (εθνικό) βίωμα, που διατηρείται στους αιώνες αναμ
φισβήτητο.

γ. Το Κράτος, ο Δήμος και η Πόλη

Η έννοια του "κράτους", κατά τον Ομηρο, αντιστοιχεί στη νίκη 

και στην επικράτηση σε οποιονδήποτε τομέα δραστηριότητος, ό

πως και στην άσκηση της εξουσίας (Οδύσσεια α 359). Η έννοια του 

"δήμου" αντιστοιχεί προς την έκταση της χώρας ΙΙλιάδα Β 547), ή σε 

μία περιοχή της ΙΙλιάδα Γ 50) και κατ' επέκταση στην έννοια του 

Κράτους και της Επικρατείας. Διά του όρου "πταλις" αναφέρεται σ' 

ένα κατοικημένο τόπο, από τον οποίο παίρνουν το όνομά τους οι 

κάτοικοι, όπως οι Ιθακήσιοι, οι Κεφαλλήνες, οι Τρώες κ.λπ, αφού: "ε

κεί είναι γεννημένοι και μεγαλωμένοι” (Οδύσσεια κ 417). Χαρακτη

ριστική είναι η Ομηρική ερώτηση σ' ένα ξένο που φθάνει σ' άλλη 

πόλη: “ποιος είσαι κι από πού; Ποιά είναι η πόλη σου και ποιοί οι γο

νείς σου;" (Οδύσσεια α 170 -171).

δ. Η Αγορά των Συνελεύσεων

Κατά τον Ομηρο είναι η "αγορή" που αντιστοιχεί στον τόπο των 

δημοσίων συνεδριάσεων του λαού μιας πόλης (Ιλιόδα Σ 497), 

(Οδύσσεια β 9) ή του στρατεύματος ΙΙλιάδα Β 57). Είχε ευρεία εφαρ

μογή, αφού άρχιζε από τους θεούς ΙΙλιάδα Θ - 2) κι έφθανε σ' όλες 

τις πόλεις του τότε γνωστού κόσμου, όπως στο Ιλιον (Ιλιόδα Β 788 

- 789), στην Ιθάκη (Οδύσσεια β 7 - 14), στη Σχερία των Φαιάκων 

(Οδύσσεια ζ 266), κι ακόμη και στο στρατόπεδο των Αχαιών στην 

Τροία (Ιλιόδα Β 91 - 93 Λ 807 - 808).

Τούτο αποδεικνύει ότι το σύστημα της δημοσίας συζητήσεως 

των προβλημάτων μιας πόλεως - κράτους, εφαρμόζετο και πριν α

πό τον Τρωικό πόλεμο, αφού κατά τον Ομηρο (Ιλιόδα Α 490):“η συμ

μετοχή στην αγορά δίνει δόξα στούς ανδρες", πράγμα το οποίο έ

δινε κίνητρο για την ανελλιπή παρουσία όλων των ανδρών, όπως 

λέγει και ο Ομηρος: "έτσι πολλές εθνικότητες από τα πλοία και τις 

σκηνές, μπροστά στο διάπλατο ακρογιάλι εβάδιζαν προς την αγορά 

των συνελεύσεων" ΙΙλιάδα Β 91 - 93).

c. Ο Λαός

Η έννοια δεν αφίσταται της σημερινής και σε πολλές περιπτώ

σεις αναφέρεται και στα στρατεύματα. Η σημασία του: “οι λαοί της 

πόλεως σε μισούν;" ( Οδύσσεια γ 214 ), ή του: “που κυβερνούσε 

τους λαούς με ηπιότητα, σαν πατέρας" (Οδύσσεια β 234), ή του: 

"γύρω σου οι λαοί θα είναι ευτυχισμένοι" (Οδύσσεια λ 137), παρέ

χουν μία σαφή ένδειξη ότι οι κάτοικοι μιας χώρας ή πόλεως αποτε

λείτο, από περισσότερες της μιας εθνικότητες. "Ο λαός συγκε

ντρώνεται αθρόος στην αγορά και κραυγάζει υποστηρίζοντας πό

τε τη μία ή την άλλη πλευρά της συζητουμένης, ή εκδικαζομένης υ- 

ποθέσεως" ΙΙλιάδα Σ 497 - 502). "Οι περισσότεροι των μισών (εκ 

των παρευρισκομένων) καταδικάζουν κι απορρίπτουν μία πρόταση 

στη συνέλευση” ΙΟδύσσεια ω 463 - 466).

στ. Η Βουλή, ο Βουλευτής, οι Γέροντες 

Η Βουλή έχει άμεση σχέση με τη συνεδρίαση των αρχόντων ή 

του λαού και κατ' επέκταση με την" καλή συμβουλή ή γνώμη" προς 

το βασιλέα (Ιλιόδα I 75). Αρα έχει σχέση με την αγορά των συνε

λεύσεων, ή με το σημερινό βουλευτήριο. Ο βουλευτής ήταν κατά 

κανόνα ένας γέροντας, ή ένας όριστος (προύχοντας) της πόλεως 

(Ιλιόδα Γ 250), και ένας αριθμός από αυτούς αποτελούσε τους συμ

βούλους του βασιλέως ΙΙλιάδα Β 372).

Ετέρα ονομασία των βουλευτών ήταν "γέροντες" και αποτε

λούσαν ένα συμβουλευτικό σώμα, ισότιμο με τη σημερινή Γερουσία 

(Ιλιόδα Β 53), ή με το "συμβούλιο των γερόντων" (Ιλιόδα Β 404 - 408). 

Ο όριστος γέρων ή βουλευτής μιας πόλεως, πρέπει να ξεχώριζε 

των πολλών γερόντων της, και η διάκρισή του κανονικό πρέπει να 

προήρχετο από ανάλογη εκλογή, όπως εκείνη των εννέα αγωνοδι
κών (Οδύσσεια θ 258 - 2591.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το φάσμα των ανθρωπίνων σχέσεων εκδηλώνεται σ' όλους τους 

τομείς της δραστηριότητας του ανθρώπου, από τη στιγμή της γεν- 

νήσεώς του μέχρι του θανάτου του και μετά απ' αυτόν. Είναι, λοι

πόν, φυσικό στην πορεία της διαδρομής του χρόνου από μία εποχή, 

όπως αυτή πού μεσολάβησε από του Τρωϊκου πολέμου και πριν απ' 

αυτόν, μέχρι σήμερα, οι ελληνικές ανθρώπινες σχέσεις να είχαν υ- 
ποστεί μεταβολές.

Βάζοντας, όμως, στη ζυγαριά τίς δύο εποχές, παρατηρείται ότι η 

ζυγαριά ισορροπεί, αποδεικνύοντας ότι οι κάθε είδους σχέσεις 

των Ελλήνων παραμένουν οι ίδιες, σε πείσμα του χρόνου και των 

ποικίλων παρερμηνειών πού έχουν δοθεί σ' αυτές από τους διαφό

ρους ξένους ερμηνευτές.

Το γεγονός αυτό, παράλληλα, αποδεικνύει ότι η Ελληνική φυλή πα

ραμένει ανόθευτη και συνεχίζει νά υπάρχει με όλα της τα προ

τερήματα και τα οικτρά της μειονεκτήματα, αφού οι κάθε είδους 

σχέσεις εξελίχθησαν σε κανόνες ήθους και εθίμων, μεταφερομέ- 

νων από γενεάς εις γενεάν, μέσα στην ίδια φυλή κι εθνικότητα.

Είναι ένα Εθνος ξεχωριστό, όπως το έθνος "των μελισσών ΙΙλιάδα 

Β 87), που σκορπίζεται σ' όλη την υδρόγειο για τη συγκομιδή του 

(οικονομικού) μέλητος, αλλά πάντα νοσταλγεί το γυρισμό στην Πα

τρίδα (Οδύσσεια 134 - 36), σε περίπτωση που κινδυνεύει η ελευθε

ρία της και δίνει πάντα τον υπέρ πάντων αγώνα. Απόδειξη τούτου 

είναι η ικανότητά της να δίνει αγώνες ηρώων, όπως και οι πρόγονοί 
της στην Τροία.

Αλλά: "όλα κανείς τα χορταίνει σ' αυτή τη ζωή, και τον ύπνο και τον 

έρωτα και το γλυκό τραγούδι και τον άψογο χορό, που ο καθένας 

θέλει να χορτάσει, παρά τον πόλεμο" λέγει ο Ομηρος ΙΙλιάδα Ν 636 

- 639), και όποιος το καταλαβαίνει ας το καταλάβει.

Η παρουσία των παραπάνω σχέσεων και η καλλιέργειά τους έ

χουν τις ρζες τους στην πρώτη πόλη του κόσμου, όπως ήταν η Λυ- 

κόσουρα στην Αρκαδία και η Αργισσα στην Θεσσαλία, την οποία α

ναφέρει και ο Ομηρος (Ιλιόδα Β 738), που ιδρύθηκε κατά τους υπο

λογισμούς με ραδιοενεργό άνθρακα C-14, περί τα 8250 π.Χ. Οπότε, 

σήμερα, οι ανθρώπινες σχέσεις αριθμούν συνολική παρουσία 

10.250 περίπου ετών. Είναι, λοιπόν, δυνατό ν' αλλάξουν τώρα; □

Σεπτέμβριος 1996__________________________________- 591 -_________________________ Αστυνομική Επιθεώρηση



Μόνιμες Στήλες

Ι Π Ο Μ Η  "

m e e r n m

Σ υμμαχικο ί 
ασύρματοι 

στη Θ εσ σ α λονίκη

Πολύτιμη υπήρξε η συμβολή της Ελληνικής Χωροφυλακής στον 

Συμμαχικόν Αγώνα κατά τους χαλεπούς εκείνους καιρούς του Β' 

Παγκόσμιου Πόλεμου και της Ξενικής Κατοχής στην Ελλάδα.

Ενας από τους τομείς της εθνικής αυτής προσφοράς των ανδρών 

της Χωροφυλακής ήταν και η συμμετοχή τους στα δίκτυα ασυρμά

των που οργάνωναν εκείνα τα χρόνια στον Ελλαδικό χώρο οι Σύμ

μαχοί μας. Στην Θεσσαλονική διατηρείται ακόμη ζωντανή η μνήμη 

της προσφοράς αυτής από την Χωροφυλακή.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΣΥΡΜ ΑΤΟ Ι ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τότε στις 22 Οκτωβρίου 1941, την ημέρα που (όπως γράψαμε στο 

τεύχος Οκτωβρίου 1995), οι Γερμανοί τουφεκίζανε στην Θεσσαλο

νίκη τον Ανθυπομοίραρχο Χωροφυλακής Ευστάθιο Βαμβέτσο και 

τον Ενωμοτάρχη Χωροφυλακής Κων/νο Κυριακόπουλο (οι πρώτοι 

αγωνιστές της Εθνικής μας Αντίστασης που εκτελέστηκαν με από

φαση Γερμανικού Στρατοδικείου) ένα Βρεττανικό υποβρύχιο αποβί

βαζε κρυφά στον Σταυρό Χαλκιδικής τον Υηοσμηναγό Αντρέα Βα- 

σιλειάδη και τον ναυτικό Παναγιώτη Μανωλόπουλο. Και οι δύο ήσαν 

εφοδιασμένοι με συσκευές ασυρμάτου και είχαν εντολή να οργα

νώσουν δίκτυα διαβιβάσεως πληροφοριών προς το Βρεττανικό 

Στρατηγείο Μέσης Ανατολής.

Ο Μανωλόπουλος για τον σκοπό αυτό κατευθύνθηκε στην Νότιο 

Ελλάδα. Ο Βασιλειάδης με την βοήθεια των ιδιωτών Π. Βουδούρη, Γ. 

Λυράκη και του Αστυνόμου Λαγκαδικίων Ανθυπασπιστή Χωροφυ

λακής Περγαντή, εγκατέστησε τον ασύρματό του στην οικία των α

δελφών Γ. και Π. Μπαρτόπουλου, στη Γερακαρού. Με τον ασύρματο 

αυτόν έσπευσαν να συνεργαστούν και οι Αξιωματικοί της Ελληνικής 

Αεροπορίας Παπαδήμας και Παπανικολάου.

Αργότερα, για την ταχύτερη διαβίβαση των πληροφοριών, ο 

ασύρματος μεταφέρθηκε στην Θεσσαλονίκη. Εκεί ο διοικητής του 

Τμήματος Γενικής Ασφάλειας Ταγματάρχης Χωροφυλακής Γεώρ

γιος Βαρδουλάκης και ο υποδιοικητής του ιδίου Τμήματος Μοίραρ

χος Χωροφυλακής Νικόλαος Μουσχουντής, εκάλυηταν τον ασύρ

ματο με διάφορα τεχνάσματα από τις υπηρεσίες Αντικατασκο- 

πείας των Γερμανικών Αρχών Κατοχής και παράλληλα συγκέντρω

ναν πληροφορίες για την κίνηση και τα σχέδια των Γερμανικών 

Στρατευμάτων.

Στην αρχή ο ασύρματος εγκαταστάθηκε στην οδό Λευκωσίας 1, 

έπειτα στο σπίτι του Εισαγγελέα Τυράκη και τελικά στο σπίτι της 

Μαίρης Παπαδοπούλου στη συνοικία Βάρνα της Θεσσαλονίκης. 

Πολλές και σημαντικές πληροφορίες διαβιβάστηκαν τότε στο Συμ

μαχικό Στρατηγείο. Ανάμεσα σ'αυτές και η σχετική με το έμφορτο 

Γερμανικού Στρατού και πυρομαχικών υπερωκεάνειο "Θεόφιλος 

Γκωτιέ”, που καταβυθίστηκε.

Οι Γερμανοί κατόρθωσαν να εντοπίσουν τον πομπό, συλλάβανε έ

πειτα από προδοσία, ορισμένα άτομα που είχαν συμμετοχή στο δί

κτυο και εκτέλεσαν τους Αξιωματικούς της Αεροπορίας Παπαδήμα 

και Παπανικολάου.

Ο Υποσμηναγός Βασιλειάδης και ο Ανθ/στής Χωρ/κής Περγαντής 

διέφυγαν τη σύλληψη αλλ'αργότερα βρήκαν τραγικό θάνατο από 

παρτιζάνους. Ο Βαρδουλάκης και οι άλλοι υπήρξαν τυχεροί. Οι Γερ

μανοί δεν υποπτευθήκανε τον ρόλο τους στην κάλυψη του ασυρμά

του και τη συγκέντρωση πληροφοριών.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Αλλά ο αγώνας για την ελευθερία συνεχιζόταν... Κατά το τέλος 

του 1942 κλιμάκιο της ειδικής μυστικής Βρεττανικής υπηρεσίας 

FORCE 133 έφθασε κρυφά στην Θεσσαλονίκη. Αμέσως ήλθε σ'ε

παφή με τον Ταγματάρχη Χωροφυλακής Γεώργιο Βαρδουλάκη. Ο

πως γράφει η έκθεση της Βρεττανικής αυτής υπηρεσίας IG. 

CA/349/G1488 - 23 Ιούλιο 1945):

Ό τε η ως άνω δύναμις (FORCE 133) απέστειλεν μυστικήν απο

στολήν εις Θεσσαλονίκην, κατά το τέλος του 1942, ο Αντ/ρχης Χω

ροφυλακής Βαρδουλάκης ήτο ο πρώτος άνθρωπος μεθ'ου ήλθεν 

εις επαφήν.

Εκ μέρους του παρεσχέθη πάσα δυνατή βοήθεια, μεταφέρων την 

συσκευήν ασυρμάτου, εν ασφαλεία, μέσω της υπό του εχθρού κα- 

τειλημένης πόλεως, παρέχων εις τα μέλη της αποστολής οικίαν α

πό της οποίας εχειρίζοντο τον ασύρματον, εχρησιμοποίησεν την ι

διότητα του ως Διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης 

ίνα καλύψει τας εκεί ενεργείας της αποστολής μας. Εφωδίασεν ε

πίσης τα μέλη της Αποστολής δια ταυτοτήτων και προεφύλαξεν το 

έργον των εκ της προσοχής των Γερμανών.

Ητο επίσης υπεύθυνος καθ'όλην την διάρκεια της υπηρεσίας του 

μετά της δυνάμεως 133 δια την περισυλλογήν και αποστολήν εις η- 

μέτερον στρατηγείον πολυτίμων στρατιωτικών πληροφοριών.

Επιπροσθέτως εφυγάδευσεν 30 Βρεττανούς αιχμαλώτους εκ της 

περιφερείας Θεσσαλονίκης δ ί ιστιοφόρου...”

Μετά από διάφορες μετακινήσεις ο ασύρματος στάθμευσε τελι

κά στο οίκημα του εργοστασίου Μπενοζήλιο στην Πυλαία Θεσσα

λονίκης. Το ωραίο είναι ότι πεντακόσια μέτρα πιο πέρα βρισκόταν 

υπηρεσίες του Γερμανικού Στρατηγείου.

Ανάμεσα στις πολλές και πολύτιμες πληροφορίες που διαβιβά

σθηκαν με τον ασύρματο αυτόν, ήσαν και αυτές με τις οποίες 

πραγματοποιήθηκαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί γερμανικών στρα

τιωτικών στόχων στην Βόρεια Ελλάδα.

Στενοί συνεργάτες του Γ. Βαρδουλάκη στην περίοδο αυτή ήσαν οι 

Ενωμοτάρχης Σπύρος Σταθουλόπουλος και οι Χωροφύλακες Αγγε

λος Αγγελακόπουλος, Αντώνης Αντωνοβαρδάκης, Μιχάλης Ροδινός 

κ.α. (αναφέρονται από το Γ Βαρδουλάκη στην αναφορά του που υ

πέβαλε μεταπολεμικά στο Αρχηγείο Χωροφυλακής).

ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ

Το απόγευμα της 14 Αυγούστου 1943 άνδρες της φοβερής Γερ

μανικής Στρατιωτικής Αστυνομίας κυκλώνουν το οίκημα όπου βρι

σκόταν ο ασύρματος. Κάποιος είχε προδώσει.
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Μόνιμες Στήλες

Οι ασυρματιστές που εκτελούσαν εκείνη την ώρα διαβίβαση πλη

ροφοριών δεν παραδίνονται. Επακολουθεί σκληρή μάχη. Σκοτώνο

νται ο Ελληνας ασυρματιστής Καπάτος και ένας άγγλος. Τραυματί

ζεται ο Σπάρος Σταθουλόπουλος. Συλλαμβάνεται και καταδικάζε

ται σε θάνατο. Ευτυχώς αργότερα θα κατορθώσει να δραπετεύσει. 

Ο Ταγματάρχης Γεώργιος Βαρδουλάκης, ειδοποιημένος από τον Α

στυνόμο Πυλαίας Ανθυπασπιστή Χωροφυλακής Ευθύμιο Φλώρο, 

διαφεύγει τη σύλληψη.

Ο Γερμανός Στρατιωτικός Διοικητής καλεί αμέσως τον Διευθυντή 

της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης Συνταγματάρχη Μι

χαήλ Μαντούβαλο και τον απειλεί ότι αν σε τρείς μέρες δεν συλλη- 

φθεί ο Ταγμ/ρχης Γ. Βαρδουλάκης, θα τουφεκίσει σε αντίποινα 50 

Αξιωματικούς της Ελληνικής Χωροφυλακής. Του ζητάει ονομαστική 

κατάσταση 50 Αξιωματικών. Ο Μαντούβαλος με αξιοπρέπεια και 

Ελληνική υπερηφάνεια αποκρούει την απειλή: "Στρατηγέ, όπως και 

άλλοτε σας έχω πει, μόνον την δική μου ζωή ορίζω. Τυφεκίσατε ε

μένα αντί των άλλων. Αρνούμαι να σας δώσω ονομαστική κατάστα

ση Ελλήνων Αξιωματικών για εκτέλεση!..”

Η απειλή τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Η αδυναμία του Γερμανού 

Στρατηγού προς το γυναικείο φύλο και η πονηριά του Ελληνα Υπο

μοιράρχου Ζερβουλάκου απέτρεψαν τ'αντίποινα.

Στο δ ιάστημα αυτό ο Ταγμ/ρχης 

Γεώργιος Βαρδουλάκης, μεταμφιεσμέ

νος σε θερμαστή, κρύβεται ανάμεσα 

στους σιδηροδρομικούς της Θεσσαλο

νίκης, των οποίων μεγάλη υπήρξε η 

προσφορά υπηρεσιών προς τον αγώνα 

της Εθνικής Αντίστασης. Η Χωροφυ

λακή με τον δ ικό της τρόπο τον 

καλύπτει από τους Γερμανούς διώκτες 

του.

Στις 23 Οκτωβρίου 1943 το Γερμανικό 

Στρατοδικείο τον καταδικάζει ερήμην 

σε θάνατο. Αλλά εκε ίνος  έχει πια 

ξεφύγει από τη Γερμανική αρπαγή. Επει

τα από τρίμηνες περιπέτειες θα φθά- 

σει στην Μέση Ανατολή όπου θα συνε

χίσει τον αγώνα του για την Ελευθερία.

Η μανία των Γερμανών θα ξεσπάσει 

στους γέροντες γονείς του.

Ο ΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΣ ΜΙΧΟΣ  

ΚΑΙ Ο ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ

Ενα άλλο κλιμάκιο ασυρμάτου φθάνει από την Μέση Ανατολή στην 

Θεσσαλονίκη, τον Μάη του 1944 Αποτελείται από τον προϊστάμενο 

του κλιμακίου Ταγματάρχη Πυροβολικού Διαμαντόπουλο, τον ασυρ

ματιστή λοχαγό Στέργιο Πολυζόπουλο και τον σαμποτέρ Υπομοί

ραρχο της Χωροφυλακής Δημήτρη Κίππη. Είναι και οι τρείς τους έ

νοπλοι.

Δεν έχουν όμως βρει κατάλληλο χώρο για να εγκαταστήσουν τον 

ασύρματο. Ο Λοχαγός Δεληβοριάς που εκάλυπτε το κλιμάκιο ενη

μέρωσε τον Υπομοίραρχο της Χωροφυλακής Κωνσταντίνο Μίχο.

Ο Υπομοίραρχος Κων/νος Μίχος υπηρετούσε από το 1942 στο 

Κέντρο Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης όπου προσέφερε πολλαπλές υ

πηρεσίες. Με το ιδιαίτερο αισθητήριό του, της ταχύτατης εκτίμη

σης μιας κατάστασης και της άμεσης λήψης και υλοποίησης μιας α

πόφασης, που πάντοτε τον διέκρινε, αντιλήφθηκε τον κίνδυνο που 

διέτρεχαν οι άνδρες αυτής της μυστικής αποστολής. Χωρίς να δι

στάσει καθόλου πήγε στο σπίτι του Δεληβοριά, πήρε τον ασύρματο 

και τα τρία αυτόματα όπλα, τα έβαλε σε ένα σακί και μ'ένα ... ταξί, 

τα μετέφερε σαν καλός νοικοκύρης ο ίδιος στο διαμέρισμά του 
στην οδό Αριστοτέλους 9.

Αμέσως εγκατέστησε τον ασύρματο μαζί με τον ασυρματιστή 

λοχαγό Στ. Πολυζόπουλο, σ'ένα δωματιάκι στο βάθος του διαμερί
σματος του.

Το ιδιόρυθμο της περίπτωσης ήταν, ότι ο Μίχος κατείχε μόνο το 

μισό μέρος του διαμερίσματος. Το άλλο μισό το χρησιμοποιούσε 

κάποιος γόνος οικογενείας καπνεμπόρων και διερμηνέας τότε 

των... Γερμανών. Στον χώρο όπου έμενε ο διερμηνέας συγκεντρώ

νονταν κάθε βράδυ Γερμανοί Αξιωματικοί για διασκέδαση. Πού να 

ήξεραν σε τι μέρος διασκέδαζαν.

Ο ασύρματος, με πολλή μυστικότητα και προφυλάξεις, λειτούργη

σε κανονικά ως την απελευθέρωση. Κάθε μέρα έστελνε σημαντι

κές πληροφορίες στην Μέση Ανατολή για τις κινήσεις του Γερμανι

κού Στρατού και την κατάσταση στην Ελλάδα. Χάρη στο σήμα αυτού 

του ασυρμάτου βομβαρδίσθηκαν συγκεντρωμένα στρατιωτικά 

Γερμανικά τμήματα στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. Με 

κάποιο άλλο σήμα ζητήθηκε και έφθασαν στην Ελλάδα ειδικοί κομ- 

μάντος για να προφυλάξουν από τυχόν ανατινάξεις, εκ μέρους των 

υποχωρούντων Γερμανών, του ηλεκτρι

κού εργοστασίου Θεσσαλονίκης, του υ

δραγωγείου κ.λπ. Δυστυχώς οι κομμά- 

ντος έπεσαν στα χέρια των Ελλήνων α

νταρτών και είχαν χωρίς λόγο περιπέ

τειες.

Τ'άλλα δύο μέλη της αποστολής ο Υ- 

πομ/ρχος Κ. Μίχος τα τακτοποίησε, τον 

μεν Διαμαντόπουλο σε σπίτι της οδού 

Παλαιών Πατρών Γερμανού 12, τον δε 

Υπομ/χο Κίππη στο ξενοδοχείο “Ριτζ" 

του φίλου του Κ. Αθανασίου.

Κι εκεί οι Γερμανοί είχαν επιτάξει δω

μάτια. Ετσι Γερμανοί Αξ/κοί μένανε δί

πλα στον σαμποτέρ Αξ/κό της Χωρ/κής 

που είχε έλθει από την Μέση Ανατολή 

για να τους χτυπήσει, χωρίς να το ξέ
ρουν.

Με την απελευθέρωση όλο το κλιμά

κιο συγκεντρώθηκε στην οδό Αριστο- 

τέλους 9. Στο μπαλκόνι υψωθήκανε 

περήφανα οι Σημαίες των Συμμάχων. 
Σε μια μεγάλη επιγραφή έλαμπε η πολεμική ιαχή των Ελλήνων "ΑΕ

ΡΑ" που κατά σύμπτωση είναι τ'αρχικά των Συμμάχων Κρατών Αγ
γλία - Ελλάδα - Ρωσία - Αμερική.

Κατά την περίοδο της αποχώρησης των Γερμανών, ο ιδιώτης Πι- 

πίνος κατόρθωσε έπειτα από συνεννόηση με τον Υπομ/ρχο Κων/νο 

Μιχο ν'απαγάγει τον Γερμανό Ταγμ/ρχη φον Σεγκ, πολιτικό σύμβου

λο του Γερμανού Στρατιωτικού Διοικητή Αιγαίου. Τον έκρυψαν στο 

διαμέρισμα αυτό δέκα ολόκληρες μέρες και τον παρέδωσαν μετά 

την απελευθέρωση στον Αγγλικό Στρατό.

Ο Υπομοίραρχος Κωνσταντίνος Μίχος χρησιμοποιήθηκε, επίσης, 

με επιτυχία στις ειδικές επαφές των Βρεττανών Αξιωματικών με 

τις Εαμικές αντιστασιακές οργανώσεις για την ομαλή απελευθέρω

ση της Θεσσαλονίκης. □

Γράφει ο Μοίραρχος ε.α. (τ. Χωρ/κής) Φώτης Τριάρχης
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Η ελληνική οικογένεια

0  1 Α Ξ Ι Ε Σ  
Π Α Π Π Ο Υ Σ  

ΚΑΙ  Γ Ι Α Γ Ι Α
της Αννας Π αγοροπούλου  

Λ έκτορα  Ψ υχολογ ίας  του Π ανεπ ισ τημ ίου  Α θηνώ ν

Ως θ έμ α , ο παππούς κα ι η γιαγιά  

ε ίν α ι μ ία  πραγματικότητα  πολύ α νθ ρ ώ π ινη , πολύ δ ική  μας, 

α φ ο ύ  δεν υπά ρχε ι άνθρ ω πος  ε π ί της γης 

που ο ι ρ ίζ ε ς  του να μην ανάγονται σ ε  μ ία  σ ε ιρ ά  προγόνω ν.

Α φ ο ρ ά  δε ά μ εσ α  την ελλη ν ική  ο ικο γ ένε ια  την σ ημερ ινή , 

ε ν ώ  ταυτόχρονα  βγα ίνε ι κα ι έ ζ ω  

από τα όρ ια  της ο ικογένε ιας  

κα ι μας α π α σ χ ο λ ε ί ω ς  πρόβλημα κο ινω ν ικό .

Πολλές ελληνικές οικογένειες αντιμετωπίζουν τον παππού ή την 

γιαγιά ως πρόβλημα, ιδιαίτερα όταν το γήρας είναι προχωρημένο, 

οπότε η ανεξαρτησία και αυτονομία του ηλικιωμένου προσώπου, 

και αρχίζει η σταδιακή εξάρτηση. Μέσα από το πρόβλημα, το οικο

γενειακό και κοινωνικό, εμείς θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε 

τις αξίες παππούς και γιαγιά. Και έχουμε ανάγκη να το κάνουμε, ε

πειδή οι αξίες είναι εκείνες που κρατούν την ανθρώπινη ζωή και 

της προσδίδουν ποιότητα και βάθος.

Κατ'αρχήν, για να ασχοληθούμε με τον σημερινό παππού και τη 

σημερινή γιαγιά, πρέπει να τους γνωρίσουμε. Εικόνες από το πα

ρελθόν μας δίνουν τη γιαγιά, με τη ρόκα στο χέρι, μαυροφορεμένη, 

να κάθεται σε μια γωνιά. Ο παππούς, αντίστοιχα, να είναι ο απόμα
χος της ζωής, αλλά και ο άνθρωπος του κύρους, που διευθύνει τη 

μεγάλη του οικογένεια, τους γιούς, τις κόρες, να είναι ο σεβαστός 

όρχων του σπιτιού και της μεγάλης του οικογένειας. Σήμερα αυτό 

εν ηολλοίς δεν υπάρχει. Ζούμε στην εποχή της πυρηνικής και παι- 

δοκεντρικής οικογένειας. Και ενώ το σήμερα δεν είναι ξεκομμένο 

από το χθες, είναι ωστόσο πολύ διαφορετικό. Ας δούμε από κοντά 

αυτό τα σημεία της διαφοράς.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ο ηλικιωμένος 

πληθυσμός στις ευρωπαϊκές κοινότητες αγγίζει ήδη το 20% του 

γενικού πληθυσμού και η προοπτική μέχρι το 2030 είναι το ποσοστό 

αυτό να φθάσει έως και 36%. Η ηληθυσμιακή αυτή έκρηξη των ηλι

κιωμένων οφείλεται ασφαλώς στις τεχνολογικές προόδους και τις 

εξελίξεις της Ιατρικής Επιστήμης, οι οποίες σε μεγάλες πληθυσμια- 

κές μάζες να φθάνουν και να ξεπερνούν το όριο των 65 ετών, το 

οποίο δεχόμαστε συμβατικό ως όριο ενάρξεως της Τρίτης Ηλικίας.

Είναι ίδια και ενιαία η μοίρα των ηλικιωμένων στις Ευρωπαϊκές Κοι

νότητες; Η απάντηση είναι όχι, σαφέστατα όχι, αφού η Δανία βρί

σκεται στην κορυφή της κατανομής και εξασφαλίζει τις ανώτερες, 

συγκριτικό, συνθήκες για τους ηλικιωμένους της, ενώ η Ελλάδα, η 

χώρα μας, βρίσκεται μαζί με άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου 

σε θέση χαμηλή. Εκείνο που σώζει τους ηλικιωμένους στη χώρα 

μας είναι ο γερός θεσμός της οικογένειας, η ωραία μας ελληνική 

οικογένεια με τους βαθείς συναισθηματικούς δεσμούς και η Ορθο

δοξία μας, δηλαδή η Ελληνική Εκκλησία, που αγκαλιάζει σαν την καλή 

μάνα, και στις μεγάλες πόλεις και στα μικρά χωριό, τα γηρατειά.

Η Πολιτεία, από την άλλη πλευρά, έχει κάνει βήματα προόδου τα 

τελευταία 15 χρόνια, αφού λειτουργούν περισσότερα από 250 Κέ

ντρα Ανοιχτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων σε όλη την επικράτεια, αλ

λά δεν θα λέγαμε ότι η κατάσταση είναι ακόμη ικανοποιητική. Το 

παρήγορο είναι ότι πολλές Μητροπόλεις έχουν να δείξουν έργο με 

τα Γηροκομεία, τις Στέγες Γερόντων, τα καθημερινά γεύματα που 

προσφέρουν κ.λσ, ώστε να αναπληρώσουν τις ελλείψεις της Πολι

τείας.

Είναι γεγονός ότι το φυσικό γήρας έχει ήδη προστασία αν σκα

φθούμε τις γνώσεις που έχουμε σήμερα για την υγεία και τη 

διατήρησή της, την προσεγμένη δίαιτα, τους συχνούς ιατρικούς και 

οδοντιατρικούς ελέγχους, που στο παρελθόν δεν υπήρχαν. Οι ση

μερινοί ηλικιωμένοι έχουν ακόμη ευκαιρίες για μετακινήσεις, εκ

δρομές και ανανέωση, που οι ηλικιωμένοι άλλων εποχών δεν είχαν 

κόν φαντασθεί.

θα λέγαμε λοιπόν ότι το φυσικό γήρας έχει προστασία. Εκεί που 

εντοπίζεται το πρόβλημα είναι στο κοινωνικό γήρας. Τι εννοούμε ό

ταν λέμε κοινωνικό γήρας; Θα το καταλάβουμε με μιαν απλή σύγκρι

ση, που προέρχεται από ειδικές μελέτες. Μόλις μία γενιά πριν, τα 

ζευγάρια γεννούσαν τόσα παιδιά, ώστε σχεδόν μέχρι το τέλος της 

ζωής τους να μένει στο πατρικό σπίτι τουλάχιστον ένα παιδί, που 

ακόμη δεν είχε παντρευθεί και δεν είχε κάνει δική του οικογένεια. 

Κατά μέσον όρο, το ηλικιωμένο ζευγάρι έμενε μόνο του για δυο 

χρόνια, προτού πεθάνει ο ένας από τους δύο. Βέβαια, τα δυο χρό

νια είναι ένας στατιστικός μέσος όρος, κάτι δηλαδή φτιαχτό. Είναι 

όμως ενδεικτικό ότι το χρονικό αυτό διάστημα ήταν μικρό. Σήμερα, 

το διάστημα αυτό που το ηλικιωμένο ζευγάρι μένει μόνο του έχει 

ανέβει στα δεκατρία χρόνια. Ο στατιστικός αριθμός δεκατρία μπο

ρεί στην πραγματικότητα να σημαίνει δέκα χρόνια, αλλά μπορεί ε

πίσης να σημαίνει και είκοσι ή εικοσιπέντε χρόνια κοινής ζωής.

Τι κάνει το ηλικιωμένο ζευγάρι σ'αυτή τη φάση ζωής; Τα παιδιά έ

χουν φύγει, έχουν χτίσει το καθένα τη φωλιά του, και ακόμη, και αν 

φυλάξουν εγγόνια, αυτό δεν διαρκεί πάνω από 5 ή 10 χρόνια. Αλλω

στε είναι και ηθικό ανεπίτρεπτο να σηκώνουν βαριές ευθύνες μέχρι 

τη μεγάλη ηλικία, όταν πια δεν αντέχουν. Καλούνται, λοιπόν, να δώ

σουν ένα νέο νόημα ζωής τους, μετά τη φάση που ονομάζεται α- 

ποπαίδευση, την αποδέσμευση δηλαδή από τον γονεϊκό ρόλο.
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οικογένεια

0  σύγχρονος τρόπος ζωής χαρακτηρίζεται από την απομόνωση 

των ανθρώπων στις πολυκατοικίες, την ταχεία εξόπλωση των τε

χνολογικών μέσων (τηλεόραση, κομπιούτερ, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.) 

και τον καταναλωτισμό ως νέο τρόπρ ζωής. Ολα αυτά οδήγησαν 

την κοινωνία σε υψηλού βαθμού συμλοκότητα των ανθρωπίνων 

σχέσεων. Οι ταχύτατες αλλαγές εξ άλλου επηρέασαν τις πολιτι

σμικές μας αξίες, τους ρόλους, τις στάσεις και την ιδεολογία, κα

θώς επίσης την εσωτερική δομή και ταυτότητα των ατόμων. Οι α

νταγωνιστικές σχέσεις που διαρκώς αντιμετωπίζουμε σε κοινωνι

κό επίπεδο αντανακλώνται τώρα και στο επίπεδο της οικογένειας.

Μέσα σ'αυτές τις αδιάφορες έως ανταγωνιστικές σχέσεις που 

συνήθως επικρατούν, και αποξενωμένοι από τον κύκλο των δικών, 

οι σημερινοί ηλικιωμένοι, αποστερημένοι από τους κοινωνικούς ρό

λους με τους οποίους ήξεραν να λειτουργούν στο παρελθόν, κα

λούνται να δώσουν λύση στα προβλήματά τους.

Οι σύγχρονες εξελίξεις, που αφορούν βέβαια όλες τις σύγχρο

νες ανεπτυγμένες κοινωνίες, και όχι μόνο τη δική μας, τους βρί

σκουν έκπληκτους και συχνά ανήμπορους να αντιμετωπίσουν το 

καινούργιο. Ο κόσμος, που αλλάζει καθημερινά και σχεδόν τίποτε 

δεν έχει μείνει σταθερό από τα πολιτικά συστήματα, τους εθνικούς 

γεωγραφικούς χώρους, μέχρι την ανατροπή των παραδοσιακών α

ξιών που τους έθρεψαν και τη μεταβολή των κανόνων συμπεριφο

ράς που τους καθοδήγησαν στη ζωή τους όλα αυτά μαζί τους κά

νουν να αισθάνονται τον κόσμο ως αφιλόξενο και εχθρικό.

Είναι λοιπόν απαραίτητο οι αξίες παππούς και γιαγιά να επανατο- 

ποθετηθούν στη βάση τους. Τούτο θα καταστεί δυνατό με την υπο

στήριξη της σύγχρονης οικογένειας και την καλλιέργεια αληθινών 

αξιών στους κόλπους της. Τα παιδιά των συγχρόνων οικογενειών, 

από τη μικρή ακόμη ηλικία, είναι απαραίτητο να νουθετούνται στον 

σεβασμό στην παράδοση, στις αξίες της ελληνικής οικογενείας, 

μέσα στις οποίες θα περιλαμβάνεται και η αξία “σεβασμός κι αγάπη 

στους γέροντες". Οι έφηβοι και οι νέοι μπορούν να αναλάβουν πρω

τοβουλίες και δράση, ώστε να γνωρίζουν τους ηλικιωμένους της 

γειτονιάς τους, να τους επισκέπτονται και να τους περιθάλπουν.

Οι σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήμης συνιστούν να μένουν οι 

γέροντες σε προσιτή απόσταση από τα παιδιά τους. Το αίτημα, ε

πομένως, δεν είναι η συνύπαρξη στο ίδιο σπίτι, αλλά η καλλιέργεια 

καλών διαπροσωπικών σχέσεων με συναισθηματικό υπόβαθρο.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι άρχοντές της, από την άλλη πλευρά, 

θα πρέπει να πρωτοστατούν στη δημιουργία ευκαιριών ώστε να 

συναντώται η πρώτη και η τρίτη ηλικία, τα σχολεία με τα ΚΑΠΗ, οι 

πυρηνικές οικογένειες με τους ξωμάχους της ζωής. Οι καλές 

προεκτάσεις αυτής της συνυπάρξεως είναι απεριόριστες. Ας μη 

ξεχνούμε ότι και η σύγχρονη οικογένεια έχει ανάγκη στηρίξεως με 

τη μαζική έξοδο των γυναικών στην εργασία και την απουσία των 

γονέων για πολλές ώρες της ημέρας. Μία σύγχρονη έρευνα στη 

γειτονική Ιταλία έδειξε ότι η ζωντανή παρουσία των ηλικιωμένων 

μειώνει την παραβατικότητα των ανηλίκων. Με άλλα λόγια, τα παι

διά και οι έφηβοι αποτρέπονται από παραβάσεις κάθε είδους, όταν 

η παρουσία του παππού και της γιαγιάς είναι δοσμένη, άμεση, θε

τική και η σχέση τους με τα παιδιά είναι θερμή και δοτική.

Αλλά και σε κοινοτικό επίπεδο, οι αξίες "παππούς και γιαγιά" είναι 

απαραίτητο να προβληθούν. Για παράδειγμα, το Γνωμοδοτικό Συμ

βούλιο για την Πρόληψη των Ναρκωτικών είχε προτείνει τη σύστα

ση ομάδων ηλικιωμένων, που θα περιφρουρούν τα Σχολεία και θα 

αποτρέπουν τους επίδοξους εμπόρους ναρκωτικούν να πλησιά

σουν τα παιδιά. Το μέτρο αυτό έχει ήδη εφαρμοσθεί στη Γαλλία και 

αξίζει να βρει μιμητές και στη χώρα μας. □

Και το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει μοντέλο από το παρελθόν 

γι'αυτό το νέο νόημα ζωής. Είναι η πρόκληση που οι ηλικιωμένοι της 

σύγχρονης τεχνολογικής εποχής αντιμετωπίζουν.

Μία άλλη διαφορά του σήμερα σε σχέση με το χθες είναι η απο- 

δυνάμωση του κύκλου των "δικών" και η ψυχοκοινωνική στήριξη 

που απέρρεε από εκεί. Τι εννοούμε με αυτό: στην παραδοσιακή κοι

νότητα, η οποία στη χώρα μας διήρκεσε μέχρι τα τέλη της δεκαε

τίας του 1960 περίπου, το κύριο χαρακτηριστικό ήταν οι προκαθο

ρισμένοι ρόλοι. Το άτομο λειτουργούσε μέσα από ρόλους σαφώς 

καθορισμένους από την κοινότητα. Η κοινότητα και το κύτταρό της, 

που ήταν ο κύκλος των “δικών" (των δικών μας ανθρώπων, δηλαδή), 

το "δικολόι" όπως λεγόταν, αποφάσιζε τι είναι καλό και πρακτέο για 

τα μέλη της. Τα ίδια τα μέλη, σε όποια φάση ζωής και αν βρίσκο

νταν, αισθάνονταν προστατευμένοι, ο,τιδήποτε και αν τους συνέ- 

βαινε.

Το πέρασμα των ενηλίκων μελών στην Τρίτη Ηλικία συνετελείτο 

έτσι σε ένα χώρο που παρείχε ασφάλεια, σεβασμό και δυνατότη

τες προσαρμογής στον νέο τρόπο ζωής. Με άλλα λόγια ο ηλικιω

μένος μάθαινε τον ρόλο του με τρόπο φυσικό χωρίς να αισθάνεται 

παραγκωνισμένος. Η οικογένεια ήταν εκτεταμένου τύπου και πε- 

ριελάμβανε τρεις γενιές ανθρώπων. Η έμφαση ήταν στο "μαζΓ, 

στην ενότητα, και όλοι προσέφεραν ό,τι μπορούσαν. Μέσα από 

αυτήν την προσφορά τους, και ο παππούς και η γιαγιά αισθάνονταν 

χρήσιμοι και απαραίτητοι. Η αδιάκοπη συναλλαγή μεταξύ των τριών 

γενεών μέσα στο σπίτι έδινε πλήθος ευκαιριών στους ηλικιωμέ

νους για συμμετοχή. Η επικοινωνία ήταν άμεση, οι κανόνες συμπε

ριφοράς δοσμένοι. Οι ηλικιωμένοι της οικογενείας είχαν κύρος και 

ήταν σεβαστοί από όλους.

Και ερχόμαστε στο σήμερα, αυτό το ζοφερό σήμερα, που εγείρει 

τις δικές του απαιτήσεις. Τα τελευταία 20 με 30 χρόνια υπήρξαν τέ

τοιες και τόσο μεγάλες κοινωνικές και πολιτισμικές μεταβολές 

στον ελληνικό χώρο, με την αστικοποίηση, τη βιομηχανοποίηση και 

την τουριστική ανάπτυξη που σημειώθηκαν, ώστε να μιλάμε για α

ντιπαράθεση του παραδοσιακού προς το σύγχρονο. Εκείνο που 

συμβαίνει σήμερα είναι ότι ο παραδοσιακός και ο μοντέρνος τρό

πος ζωής συνυπάρχουν προκαλώντας επιρροές προς τη μία ή την 

άλλη κατεύθυνση.

Η ελληνική
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Παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες 
στην οικογένεια και το σχολείο

του Γεωργΐου Σ. Κρουσταλάκη,

Καθηγητή της Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σ' αυτή την τραγική περίοδο του ευτελισμού της ανθρώπινης αξίας και ύπαρξης 
η διεθνής κοινότητα έστρεψε το βλέμμα της στο παιδί και ιδιαίτερα στο μειονεκτικό και ασθενικό άτομο:

"Στο παιδί που μειονεκτεί σωματικά, ψυχικά ή κοινωνικά πρέπει να παρέχεται ειδική θεραπεία, 
μόρφωση και περίθαλψη που απαιτεί η περίπτωση ή η κατάστασή του"

(αρχή 5η της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Γ ενική Συνέλευση Ο.Η.Ε. 20.11.1959).
Σήμερα στο χώρο των επιστημών του ανθρώπου και ιδιαίτερα των επιστημών της αγωγής 

έχει διαμορφωθεί ένας δυναμικά εξελισσόμενος διεπιστημονικός κλινικός τομέας, εκείνος της "Ειδικής Αγωγής", 
ο οποίος έχει ως αντικείμενο έρευνας την σωματική και ψυχική υγεία, την αγωγή, 

την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη των παιδιών με ιδιαίτερες ανάγκες.

Ο α ιώ να ς  μας, που πλησ ιάζει στο 
τέλος του, είναι ο αιώνας του παιδιού 
και του θανάτου. Είναι η χρονική πε
ρίοδος των μεγάλω ν αντιθέσεων και 
α ντ ιφ ά σ εω ν, κατά την ο π ο ία  η α ν 
θρωπότητα εβίωσε το πιο τραγικό συ
ναίσθημα της ζωής: γερμανικά στρα
τόπεδα  εξόντω σης, Χ ιροσίμα - Να
γκασάκι, θάνατος και την ίδια στιγμή 
γέννηση, ύμνος στη ζωή, σεξουαλική 
και πολιτική βία, διακήρυξη δικαιωμά
των του ανθρώπου, ηθική και πολιτική 
υποκρισία, αμφιλεγόμενης αξίας πο
λιτιστικές και κοινω νικές επιτεύξεις, 
τεχνολογικό θαύμα και επιστημονική 
ευμάρεια και ταυτόχρονα πολιτισμική 
και πνευματική πενία, κοινωνική εξα
θλίωση. Ό  αιώνας μας υπήρξε ο αιώ
νας του εμφράγματος" (Ulberto Eco).

Σ' αυτή την τραγική περ ίοδο του ευ
τελισμού της ανθρώ πινης αξίας και 
ύπαρξης η διεθνής κοινότητα έστρε
ψε με ενδιαφέρον το βλέμμα της στο 
παιδί και ιδιαίτερα στο μειονεκτικό και 
ασθενικό άτομο: "Στο παιδί που μειο- 
νεκτεί σωματικά, ψυχικά ή κοινωνικά 
π ρ έπ ε ι να  π α ρ έχετα ι ε ιδ ική  θ ε ρ α 
πεία, μόρφωση και περίθαλψη που α 
παιτεί η π ερ ίπ τω σ η  ή η κατάστασή 
του" (αρχή 5η της Διακήρυξης των Δι
καιωμάτων του Παιδιού, Γενική Συνέ
λευση Ο.Η.Ε. 20.11.1959),

Η κοινωνική αυτή ευαισθησία προς 
το ανάπηρο και ασθενικό παιδί, προς 
το παιδ ί με τις ιδ ια ίτερ ες  ανάγκες 
σταδιακά ισχυροποιήθηκε, έγινε στά
ση ζωής, μετουσιώθηκε σε επιστημο
νική αναζήτηση.

Σήμερα στο χώ ρο των επιστημώ ν 
του ανθρώπου και ιδιαίτερα των επι
στημών της αγωγής έχει δ ιαμορφω 
θεί ένα ς  δυναμ ικά  εξελ ισ σ ό μ ενο ς  
διεπιστημονικός κλινικός τομέας, ε 
κείνος της "Ειδικής Αγωγής", ο οποίος 
έχει ως αντικείμενο έρευνας την σω 
ματική και ψυχική υγεία, την αγωγή, 

την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση 
και την κοινωνική ένταξη των παιδιών 
με ιδιαίτερες ανάγκες και προβλήμα
τα στην οικογενειακή και τη σχολική 
τους ζωή.

Σύγχρονες ψυχοκοινωνικές και 
παιδαγωγικές τάσεις

Ερευνώντας την ευρύτερη περιοχή 
της "ψυχοκοινωνικής παιδαγωγικής" 
(pebagogie  psychosocialc), παρατη
ρούμε ότι στις ημέρες μας έχουν α 
ναπτυχθεί δ ιεθνώς νέες  κοινωνικές 
τάσεις  και νέο ι ψ υχοπα ιδαγω γ ικο ί 
π ρ ο σ α ν α τ ο λ ισ μ ο ί, που  α φ ο ρ ο ύ ν  
στην κοινωνική ενσωμάτωση των παι
δ ιώ ν με προβλήματα και ιδ ια ίτερες 
προσω πικές ανάγκες, όπως επίσης 
και στη θέση της "ειδικής αγωγής" μέ
σα στο ευρύτερο πλαίσιο της σημε
ρινής εκπ α ίδ ευσ ης  και γενικότερα  
του πολιτισμού και του κοινωνικού γί
γνεσθαι. Διαπιστώνουμε ακόμη ότι έ 
χουν διαμορφωθεί και άλλες δυναμι
κές τάσεις που σχετίζονται με την ει
δική επαγγελματική κατάρτιση και την 
εργασία των μειονεκτικών ή δυσπρο- 
σαρμόστω ν ατόμων, με τον πα ιδα
γωγικό και θεραπευτικό ρόλο της οι- 
κογένειάς τους, με τη στάση της πο

λιτείας έναντι των ειδικών αυτών πε
ριπτώσεων, αλλά και με άλλα επίσης 
σχετικά σημαντικά θέματα... σ υνθέ
τουν ένα νέο  φιλοσοφικό υπόβαθρο 
πάνω στο οποίο θεμελιώνεται σήμε
ρα η "ειδική αγωγή", η οποία βρίσκεται 
πράγματι σε μια εξελικτική καμπή. Μέ
σα από  τις ν έες  αυτές θεωρητικές 
και πρακτικές κατευθύνσεις η ειδική 
αγωγή προβά λλε ι με ν έ ο  πρόσ ω πο  
αποκτά νέες κοινωνικές, ανθρωπιστι
κές και πολιτιστικές λειτουργικές δ ια
στάσεις, οι οπο ίες υποβοηθούν τον 
τραγικά δοκιμαζόμενο νέο  άνθρωπο 
να  επιτύχει την κοινωνική του αυτο
πραγμάτω ση, α λ λ ά  και την ο ικογέ- 
νειά  του να καταξιωθεί ως σύστημα, 
χάρη στις ανανεω μένες παιδευτικές 
και ψυχο - θεραπευτικές της λειτουρ
γίες.

Επισημαίνουμε στη συνέχεια τις κυ- 
ριότερες από τις τάσεις που αναφέ
ραμε και υπογραμμίζουμε τη σημασία
τους.

1. Η "ειδική αγωγή" και το "ειδικό σχο
λείο" στις ημέρες μας δείχνουν μια τάση 
μετάβασης από το κοινωνικό περιθώριο, 
όπου βρίσκονταν, στο επίκεντρο της κοι
νωνικής και πολιτιστικής ζωής.

Η ανάπτυξη και η ολοκλήρω ση της 
προσω πικότητας του νέο υ  α ν θ ρ ώ 
που, που παρουσιάζει ορισμένες δυ
σκολίες στη συμπεριφορά του και έ 
χει ιδ ια ίτερες ανάγκες, συντελείται 
αργά  μεν, α λ λ ά  σ τα θ ερ ά  πάντοτε 
στο  π λ α ίσ ιο  της ε ιδ ικ ή ς  α γω γής . 
Σήμερα, περ ισσότερο από κάθε ά λ 
λη φορά, πρέπει να υποβοηθείται αυ-
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τός ο νέος άνθρωπος να επιτύχει την 
ανάπτυξή του, μέσω της σχολικής ο 
λοκλήρωσης, δηλαδή με την ένταξή 
του σε ό λες  τις βαθμίδες της σ χο 
λικής δ ιαστρω μάτω σης: στο νηπ ια 
γωγείο, συνήθως στην πρωτοβάθμια 
και σπανίω ς στη δευτεροβάθμια εκ

παίδευση.
Στις ημέρες μας επικρατεί η τάση τα 

περ ισσότερα  από τα παιδιά που χα
ρακτηρίζονται σήμερα ως "άτομα με 

ε ιδ ικές  ανά γκες", δ η λα δ ή  που πα

ρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα, να 
επιχειρούν την εκπαιδευτική τους έ 
νταξη όχι πια σε μονάδες ειδικής α 
γωγής, όπου  συνήθω ς α συνείδητα  
διαιωνίζεται κάποια ιδιομορφία, αλλά 
στα λ ε γ ά μ ε ν α  "κανονικά  σχολεία ", 
δηλαδή σε περιβάλλοντα συμφοίτη- 
σης με τα υπόλοιπα παιδιά. Εκεί είναι 
δυνατόν, κάτω από εξατομικευμένες 
ψυχοπαιδαγωγικές συνθήκες, να δια- 
νοίγεται σε κάθε παιδί προσωπικά ο 
δ ρ ό μ ο ς  για μια πιο ο λο κλη ρ ω μ ένη  
κοινωνική ενσωμάτωση.

Στο πλαίσ ιο  αυτής της φιλοσοφίας 
το σ η μ ε ρ ιν ό  "ε ιδ ικό  σ χο λε ίο " α ν α 
βαθμίζεται κοινωνικά. Δεν θα πρέπει 
να παραμείνει ά λλο  στο εκπαιδευτι
κό περιθώριο θα πρέπει να αποτελέ- 
σει το επίκεντρο της κοινοτικής ζωής 
και δραστηριότητας, να συνεργάζε
ται και να συμπορεύεται με το "κανο
νικό σχολείο". Το ειδικό σχολείο πρέ
πει να μετατραπεί σε κοινότητα ζωής, 
εργασίας, χαράς και αισιοδοξίας και 
να  α π ο τ ε λ έ σ ε ι έτσι ως κο ινω νικός 
θεσμός μια λειτουργική διάσταση της 
γενικής εκπαίδευσης.

Τόσο στα "κανονικά" όσο και στα ει
δ ικά  σ χ ο λ ε ία  ά ρ χ ισ α ν  να  τ ο π ο θ ε 
τούνται σχολικοί ψυχολόγοι, σύμβου
λοι αγωγής, κοινωνικοί λειτουργοί, οι 
οπο ίο ι θα β οηθούν τους γονε ίς  να 
συνεργάζονται με το σχολείο, να κα
τ α ν ο ο ύ ν  και ν α  ε π ιλ ύ ο υ ν  τα α- 
νακύπτοντα προβλήματα και να  πα
ρω θούν το παιδί να ενταχθεί με επι
τυχία στο εκπαιδευτικό σύστημα.

2. Μια νέα παιδευτική λειτουργία ανα
πτύσσεται στις ημέρες μας: η ειδική ε 
παγγελματική κατάρτιση των ατόμων με 
προβλήματα, αδυναμίες και ιδιαίτερες 
ανάγκες και η υποβοήθησή τους για έ 
νταξη στον εργασιακό χώρο.

Μετά την ειδική αγωγή, που δέχεται 
το παιδί, ακολουθεί η ειδική επαγγελ
ματική εκπαίδευση, η κατάρτισή του

σε έναν επαγγελματικό τομέα και η 
μύησή του στο χώ ρο της εργασίας, 
λειτουργίες που καθιστά πιο δύσκο
λες και πιο αβέβαιες από ά λλοτε η 
σημερινή οικονομική κατάσταση. Κατ' 
αυτό τον τρόπο ο λ ο κ λ η ρ ώ ν ε τ α ι ο 
κύκλος της ειδικής αγωγής και διανοί- 
γεται ο δρόμος που οδηγεί το παιδί 
στην οριστική πια μορφή της κοινω
νικής του ένταξης.

Συνήθως στην εποχή μας τα ανάπη
ρα ή δυσπροσάρμοστα άτομα απορ
ρίπτονται από την ανταγωνιστική και 
καταναλωτική κοινωνία ως "αντιπα- 

ραγωγικά". Η θέση όμω ς αυτή βαθ

μιαία αμβλύνεται και θα μπορούσαμε 
να  π ο ύ μ ε  πω ς τ ε ίν ε ι να  ε κ λ ε ίψ ε ι 
πλέον  οριστικά. Σήμερα η ειδική ε 
παγγελματική  εκπα ίδευσ η , ως λε ι
τουργία μορφωτική, κοινωνική και θε
ραπευτική, έχει ως βασικό σκοπό την 
αυτοπραγμάτωση του νέου ανθρ ώ 
που, την κοινωνική του ενσωμάτωση 
και τη σύνδεσή του με τις δραστηριό
τητες της ζωής και τη διαδικασία της 

παραγωγής.
3. Με την διαπαιδαγώγηση και ευαι- 

σθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας 
επιχειρείται μια αποτελεσματικότερη 
κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των 
παιδιών που δυσλειτουργούν και έχουν 
ιδιαίτερες προσωπικές ανάγκες.

Η σημερινή αυτή δυναμική λειτουρ
γία έχει ως αφετηρία, όπω ς ε ίπαμε 
π α ρ α π ά ν ω , την επ ιδ ίω ξη  της σ χο 
λικής ένταξης και την ολοκλήρ ω ση  
της ειδικής αγωγής και ως έκβαση την 
οριστική ενσω μάτω ση του νέου α ν
θρώπου, κυρίως μέσω της επαγγελ- 
ματκής του κατάρτισης. Αλλά η σχο
λική ολοκλήρω ση και η επαγγελμα
τική κατάρτιση αποτελούν μόνο ορι
σμένες βαθμίδες της διαδικασίας ε ν 
σ ω μ ά τ ω σ η ς  του ν έ ο υ  α ν θ ρ ώ π ο υ  
στην κοινωνία. Σε μια κοινωνία μάλι
στα, όπου ο ανταγω νισμός και η α 
ναζήτηση των επιδόσεων και της επι
τυχίας θεωρούνται αξίες πιο δ ια δ ε
δομένες και πιο σημαντικές από την 
αγάπη, την αλληλεγγύη και την προ
σπάθεια. Σ' αυτή την κοινωνία, τις πε
ρισσότερες φορές, οι ασθενικοί ή α 
νάπηροι νέοι α ισθάνονται αμήχανοι 
και μειονεκτικοί, όπως οι ίδιοι το ομο
λογούν, από ένα βλέμμα που κρύβει 
οίκτο ή από την αρνητική γνώμη των 
άλλω ν γι' αυτούς, παρά από την ίδια 
την αναπηρία ή την αδυναμία τους.

Δυστυχώς, ακόμη και στις ημέρες 
μας η στάση της ευρύτερης κο ινω 
νίας απέναντι στα άτομα με ιδιαίτε
ρες  ανάγκες και προβλήματα  είναι 
μάλλον αρνητική ή επιφυλακτική. Είναι 

ίσως μια στάση συγκατάβασης και α 
νοχής ενίοτε και ενοχής. Στο υπόβα
θρο της συμπεριφοράς αυτής συνω- 
θούνται δυναμικά προλήψεις, δεισ ι
δαιμονίες, παράλογοι και συνωμοτι
κοί φόβοι που προξενεί η θέα του πα
ραδόξου, της εκτροπής από το φυ

σ ιο λο γ ικό , του α κα τα νό η το υ , που 
πρέπει ίσως "να εξορκίσουμε".

Χ ρειάζετα ι σ υ νεπ ώ ς  εντατική και 
συστηματική προσπάθεια  ενη μέρ ω 
σης  και δ ια π α ιδ α γ ώ γ η σ η ς  των 
ευρύτερω ν κοινω νικών ομάδω ν, ώ 

στε να  δ ια μ ο ρ φ ώ σ ο υ ν  θετικότερη 
στάση έναντι των ασθενικών ατόμων 
και να επιτευχθεί έτσι μια καλύτερη 
αποδοχή και ένταξή τους στη ζωή και 
στις λειτουργίες του κόσμου των λ ε 
γομένων “φυσιολογικών" ανθρώπων.

Η νομοθεσ ία  κατ' αρχήν θα πρέπει 
να  β ο η θ ή σ ε ι π ρ ο ς  α υ τή ν  την κα 
τεύθυνση. Α λλά  ο νόμος  μ όνο  δεν  
αρκεί. Σ' αυτή την ευαισθητοποίηση ι
διαίτερο ρόλο  πρέπει να δ ιαδραματί
σουν: το σχολείο, τα μέσα μαζικής ε 
νημέρω σης, οι δ ιάφοροι μορφωτικοί 
σύλλογοι, η τοπική αυτοδιοίκηση και η 
Εκκλησιαστική κοινότητα. Σημαντική 
επ ίσ ης  μ π ο ρ ε ί να  ε ίνα ι η συμβολή  
στην ψ υ χ ο κο ινω ν ική  π α ιδ α γ ω γ ική  
αυτή προσπάθεια των διαφόρων φο
ρέω ν, υπηρεσιώ ν και συλλόγω ν του 
κλασικού αθλητισμού, όπως συμβαί
νει σε όλο τον κόσμο. Από την διαδι
κασία αυτή δεν θα πρέπει ακόμη να 
απουσιάζουν και οι δ ιάφοροι πολιτι
στικοί μορφωτικοί παράγοντες, όπως 
ε ίν α ι τα δ ιά φ ο ρ α  μ ο υ σ ε ία , οι βι
βλιοθήκες, τα θέατρα, οι χώροι μου
σικών εκδηλώ σεω ν και συναυλιών, οι 
οπο ίο ι θα πρ έπε ι να  δ ιευ κο λύ νο υ ν  
την ενεργό  συμμετοχή των ατόμων 
αυτώ ν στις δ ιά φ ο ρ ε ς  λε ιτου ρ γ ίες  
τους, κατά τα διεθνή πρότυπα.

Ολοι οι προαναφερθέντες κοινωνι
κοί - μορφω τικοί παρ ά γο ντες  είνα ι 
δυνατό να συμβάλλουν ενεργά στην 
προαγωγή του θεσμού της "ειδικής α 
γωγής" και στη δ ιαμόρφ ω ση κατάλ
ληλου κλίματος για τη θεραπεία, την 
κοινωνική αποδοχή και ενσω μάτω ση 
των μειονεκτικών σωματικά ή ψυχικά 
νέων ανθρώπων.
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Παιδαγωγικά θέματα

Πρωταρχικής όμως σημασίας είναι 

ο παιδευτικός ρ ό λος  του σχολείου. 
Με τις διάφορες λειτουργίες του, κυ
ρίως διδακτικές και συμβουλευτικές, 
μπορεί να  ε νη μ ερ ώ νε ι και να  ευ α ι
σθητοποιεί τους νέους ανθρώ πους 
από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους 
σε παρόμοια ανθρωπιστικά και κοινω
νικά ζητήματα. Χαρακτηριστικό είναι 
το παράδειγμα της σουηδικής εκπαί
δευσης, που έχει καθιερώσει τη "νοη
ματική" γλώ σσα, τον κώδικα δηλαδή 
επικοινωνίας με τα κωφά και μη ομι- 
λούντα άτομα, ως υποχρεωτική μά
θηση στο σ χ ο λ ε ίο  γενικής μόρ φ ω 
σης.

Ας π ρ ο σ π α θ ή σ ο υ μ ε  λο ιπ όν , πριν 
απ' όλα, η γενική κοινωνική αντίληψη 

για τα "άτομα με ειδικές ανάγκες" να 
μεταβληθεί. Τα π ρ ό σ ω π α  αυτά δεν 
χρειάζονται τον οίκτο μας. Θα πρέπει 
να τα αποδεχθούμε ως ισότιμα μέλη 
της κοινωνίας μας. Τις τυχόν αποκλί
σεις τους και τις δυσλειτουργίες δεν 
πρέπει πια να τις αντιμετωπίζουμε ως 
ασθένειες, αλλ ως αιτιολογικό υπό
βαθρο δυσχερειών και αναγκών, που 
προκύπτουν στην καθημερινή  τους 
ζωή και τη σχολική  τους φοίτηση. Η 
βοήθεια επομένω ς που θα τους δ ο 
θε ί π ρ έ π ε ι ν α  ε ίν α ι μ ια  σ υ ν ο λ ικ ή  
βοήθεια ζωής. Αυτή σε τελευταία α 
νάλυση είναι η ουσιαστική επιδίωξη 
της ειδικής αγωγής στις ημέρες μας. 
Είναι μια π ρ οσ πά θ ε ια  υποβοήθησης 
της όλης προσωπικότητας του νέου 
ανθρώπου.

4. Σήμερα προβάλλεται και ενισχύεται 
ο παιδαγωγικός και θεραπευτικός ρόλος 
της οικογένειας σε θέματα ειδικής α 
γωγής του παιδιού, ενώ ταυτόχρονα κα
θιερώνεται ο θεσμός της εκπαίδευσης 
και προετοιμασίας των γονέω ν για το 
ρόλο αυτό.

Οπως γνω ρίζουμε, οι γονείς μέχρι 

σήμερα ήσαν υποχρεω μένο ι να πα
ρ α μ ένου ν  συνήθω ς μακριά από τις 
ειδικές παιδαγωγικές και θεραπευτι
κές μονάδες, μερικές φορές μακριά 
από τα άσυλα ή τα ιδρύματα, όπου ε 
μπ ιστεύοντα ν εκόντες  ακόντες το 
μέλλον και τη ζωή του παιδιού τους. 
Ετσι, τις π ερ ισ σ ό τερ ες  φορές α π ο 
μονω μένοι έξω από τα "ασυλικά τεί
χη", εβίωναν τραγικές εμπειρίες πέν
θ ο υ ς , π α ρ α δ ο μ έ ν ο ι στις θυμ ικές  
τους μεταπτώσεις και κατατρυχόμε- 
ν ο ι α π ό  σ υ ν α ισ θ ή μ α τ α  ε ν ο χ ή ς ,

ντροπής και απόρριψης. Σήμερα τα 

διάφορα εμπόδια αίρονται και τα τεί
χη πέφτουν. Κατ' αυτόν τον τρόπο οι 

ειδικές εκπαιδευτικές μονάδες και η 
ο ικογένεια του παιδιού αρχίζουν να 
συγκροτούν μια "ενιαία παιδευτική και 
θεραπευτική  κοινότητα". Εκεί οι γο 
νείς του παιδιού έχουν να δ ιαδραμα
τίσουν ένα  βοηθητικό θεραπευτικό 
και παιδαγωγικό ρόλο.

Η διαδικασία θεραπείας και κο ινω 
νικής ένταξης ενός παιδιού που έχει 
ιδ ια ίτερες ανάγκες αρχίζει πολύ ε 
νω ρίς, τότε που επ ισημαίνεται από 
τους ειδικούς για πρώτη φορά η δυσ

λειτουργία ή η αναπηρία του. Από τη 
στιγμή αυτή οι γ ο νε ίς  του πα ιδ ιού  
πρέπει να ενταχθούν σε ένα  ειδικό 
παιδευτικό σχήμα ενημέρωσης, που 
μπορεί να είναι και μια ειδικού τύπου 
"Σχολή Γονέων". Ετσι, αρχίζουν στα
διακά να ενημερώνονται για τη φύση 
και τα αίτια της α σ θένε ιας  του παι
διού τους, όπως επίσης και για τις με
θόδους της θεραπείας  και της δ ια 
παιδαγώ γησής του. Συνεργάζονται 
ακόμη πάνω  στο θέμα αυτό με ά λ 
λους ομοιοπαθείς γονείς (action  ίπ- 
te rp a re n ta le ) και εκπαιδεύονται κα
τάλληλα, ώστε να μπορέσουν α μέ
σω ς να  δ ια δ ρ α μ α τ ίσ ο υ ν  κά π ο ιο ν  
βοηθητικό ρόλο , παιδαγωγικό ή θε
ραπευτικό, στο πλα ίσ ιο  της ο ικογε
νειακής σχεσιοδυναμικής. Ο λοκλη
ρ ώ ν ο ν τ α ς  την π ρ ο σ π ά θ ε ιά  τους 
αυτή με τη βοήθεια των ειδικών είναι 
δυνατόν κάποια στιγμή να γίνουν οι ί
διοι σύμβουλοι, παιδαγωγοί, φ υ σ ιο 
θεραπευτές ή εργοθεραπευτές των 
παιδιών τους.

Στο έργο τους αυτό θα πρέπει οι γο
νείς να υποστηρίζονται ηθικά και υλι
κά από την πολιτεία  με δ ιάφ ορους 
τρόπους. Μια δημόσια υπηρεσία λ.χ. 
που θα δεχόταν για φιλοξενία για μια 
ημέρα ή για ένα συγκεκριμένο χρονι
κό διάστημα παιδιά ασθενικά ή ανά 
πηρα θα προσέφερε μια πολύ σημα
ντική βοήθεια στους γονείς εκείνους, 
που έχουν το μόνιμο “βάρος" αυτών 
των παιδιών, τα οποία συνήθως είναι 
πολύ  εξηρτημένα. Μια τέτοια α π ο 
κλειστική υπευθυνότητα είναι επώδυ- 
νη και εξουθενωτική για την ο ικογέ
νεια, κυρίως δε για τη μητέρα, και γι' 
αυτό η φ ιλοξενία  των παιδ ιώ ν είναι 
μια ανακούφιση γι' αυτήν, εάν μάλι
στα εργάζεται.

Ενας ά λ λ ο ς  τρόπος , που θα βοη
θούσε αποτελεσματικό  και θα α να 
κούφιζε τους γονείς, είναι η δημιουρ
γία κέντρων κοινωνικής - ψυχοπαιδα
γωγικής στήριξης και ιατρικής φροντί
δας της οικογένειας. Στα κέντρα αυ
τά ειδικοί επιστήμονες που θα απαρ
τίζουν μια διεπιστημονική ομάδα (παι
δ ίατρος, πα ιδοψ υχίατρος, ψυχολό
γος, ειδικός παιδαγω γός, κοινωνική 
λειτουργός κ.α.), συντονίζοντας της 
ερ γα σ ία  τους, θα π αρ έχο υν στους 
γονείς σωστή και έγκυρη πληροφ ό
ρηση για την εξελικτική πορεία  του 
παιδιού τους, κυρίως κατά την περίο
δο των πρώτων ετών, και θα τους κα
θ ο δ η γ ο ύ ν  στο  ψ υ χ ο π α ιδ α γ ω γ ικ ό  
τους έργο. Αργότερα, κατά την πε
ρ ίοδο της εφηβείας και της ενηλικίω- 
σης, οι γονείς θα βοηθούνται από το 
συμβουλευτικό σταθμό για την αντι
μετώπιση των προβλημάτων που πα
ρουσιάζονται στις περιόδους αυτές.

5. Στις ημέρες μας εκδηλώνεται ενερ
γά το ενδιαφέρον της πολιτείας για τα 
παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες για τη θε
ραπεία, την αγωγή, την επαγγελματική 
εκπαίδευση και την κοινωνική τους έντα
ξη, αλλά και για τα προβλήματα των οικο
γενειών τους.

Το ενδ ιαφέρον όμως αυτό της πολι
τείας θα πρέπει να  στραφεί κυρίως 
σε ορ ισμένους πρωταρχικής για την 
“ειδική αγωγή" σημασίας στόχους.

Μεταξύ άλλων, αναφέρουμε και την 
προσπάθεια που πρέπει να καταβλη
θεί από τους υπευθύνους για την επι
στημονική κατάρτιση και προετοιμα
σία παιδαγωγών και άλλω ν στελεχών 
της ειδικής αγωγής. Στο σημείο αυτό 

θα πρέπει να  επ ισ ημά νουμε μια τε
ρά στ ια ς  σ η μ α σ ία ς  έ λλε ιψ η  που υ
π ά ρ χε ι στο ν  το μ έα  της ε ιδ ικής  α 
γωγής στην πατρίδα μας είναι η μέχρι 
σ ή μ ερ α  α π ο υ σ ία  μιας αυτοτελούς 
πανεπιστημιακής σχολής, που θα έχει 
ως έργο την επιστημονική συγκρότη
ση και π ρ οετο ιμα σ ία  των π α ιδ α γω 
γών, που πρόκειται να  α σχοληθούν 
με την ειδική αγωγή, όπως επίσης και 
τη συνεχή επιμόρφωση όσω ν ασχο
λούνται ήδη με το έργο αυτό. Σημα
ντική εξά λλο υ  στον τομέα αυτό θα 
ήταν και η συμβολή, ως πανεπ ιστη
μιακών ερευνητικών κέντρων και ε ρ 
γαστηρίω ν, ο ρ ισ μ έ ν ω ν  α πό  τα λει- 
το υ ρ γ ο ύ ντα  σ ή μ ε ρ α  ιδ ρ ύ μ α τα  ε ι

δικής αγωγής. □

Αστυνομική Επιθεώρηση - 598  - Σεπτέμβριος 1996



ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Κ Α Τ Ο Χ Υ Ρ Ω Σ Η
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΑΠΟ 1 9 /8 /9 6 , ΩΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 12 - 8 μ.μ .

ΥΜΗΤΤΟΥ 243 - 251 11632 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 7525328 - 7525343, FAX: 7260487

A C A D E M Y



Το χρονογράφημά μας

Γε ροί  δε σμοί
της Γαλάτειας Γρηγοριάδου - Σουρέλη

Και τότε η μάνα πήρε στα χ έ ρ ια  της ένα β ιβ λ ίο  κι ά ρ χ ισ ε  κάτι να δ ια β ά ζε ι. Και από μόνο του ζεπ ή δ η σ ε  ένα  θ έμ α , 

ερ ω τ η μ α τ ικ ά  π ά νω  στο θ έμ α , προ β λη μ α τ ισ μ ο ί, α π ο ρ ίες , α πόψ εις  α κούσ τηκαν, σ υ λ λ ο γ ισ μ ο ί ξ εδ ιπ λώ θ η κα ν .

Η ο ικο γ ένε ια  ήταν ένα. Τα πα ιδ ιά  σ υμμ ετε ίχ α ν  σ ' άτι λεγόταν. Γίνονταν πλούσ ια  σ ε  γ ν ώ σ ε ις .

Η κ ρ ίσ η  τους γυμναζόταν κι αόρατες χρ υσ ές  κλω σ τές  υφ α ίνοντα ν  κι έδεναν τον έδενα ν  τον ένα  με τον άλλο.

Με την κυρία είχα τηλεφωνηθεί μερικές φορές. 0  γιος της ήταν, 

βλέπεις, από το Νηπαιαγωγείο συμμαθητής του τελευταίου μου 

παιδιού. Από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, όταν της έφερνε 

τον έλεγχο, ανησυχούσε. Και η ανησυχία της μεγάλωνε, όσο μεγά

λωνε και το παιδί της. "Το μόνιμο πρόβλημά του η αντικοινωνικότη

τα. Δεν συμμετέχει στις συζητήσεις στην τάξη. Φτωχό λεξιλόγιο, 

δεν εκφράζεται σωστά, κρίση όχι "σωστή". Μου 'δείχνε το κάτω 

μέρος του ελέγχου, εκε ί που γράφονται οι παρατηρήσεις. "Τι 

φταίει;" με ρώταγε κάθε φορά. "Δεν του λείπει τίποτε. Του τα προ

σφέρουμε όλα. Να πεις πως μεγαλώνει και μονάχο του; Εμείς εί

μαστε πάντα πλάι του. Τι φταίει;"

Ηξερα τη μητέρα, ήξερα το παιδί. Δεν ήξερα όμως το περιβάλλον 

τους. Με την ευκαιρία των χριστουγεννιάτικων διακοπών, μας κά- 

λεσαν σπίτι τους. Και κάποια στιγμή, καμαρώνοντας, μου 'δείξε τα 

αποκτήματά της. Εκθαμβη μέτρησα πέντε τηλεοράσεις, μέσα στο 

σπίτι. Και στην κουζίνα ακόμα υπήρχε μία και βέβαια στο δωμάτιο 

του παιδιού. Κομψότατες, έγχρωμες, στόλιζαν τους χώρους. Εψα

ξα να 'βρω ένα ράφι με βιβλία και είδα μόνο ένα μάτσο εικονογρα

φημένα περιοδικά.

Κι έτσι αυτόματα, όλες οι απορίες μου για το τι φταίει, λύθηκαν. 

Απλώς, ο τρόπος ζωής που οι άνθρωποι αυτοί είχαν διαλέξει, έ

παιρνε την εκδίκησή του. Ηταν πολύ φυσικό το παιδί να 'χει αντικοι

νωνική συμπεριφορά, αφού η μόνη παρέα του ήταν η τηλεόραση. Η

ταν πολύ φυσικό το παιδί να 'χει φτωχό λεξιλόγιο, αφού το μόνο 

τυπωμένο πράγμα που διάβαζε ήταν "φσσσ, μπάμμμ, κράχχχ, 

μπούβββ". Και πώς η κρίση του να αναπτύσσεται, αν δεν κατέχει τον 

σωστό τρόπο έκφρασης. Οι γονείς είχαν βέβαια μια κοινή ώρα με 

το παιδί τους. Οι τηλεοράσεις ήταν ανοιχτές κι οι πέντε, ακόμα και 

τις ώρες που κάτσαμε εκεί. Μάλιστα το ένα κανάλι συμβούλεψε 

φαρισαϊκά: "Οταν δεν βλέπεις τηλεόραση, διάβασε ένα βιβλίο".

Με τρόπο αναλογίστηκα πως το ίδιο πράγμα συμβαίνει και σε πά

ρα πολλά άλλα σπίτια. Κι έτσι τα παιδιά, ακόμα κι όταν μας έχουν 

πλάι τους, ζουν σε τέλεια μοναξιά. Οικογένειες ΙΝτόλας, Δυναστεία 

κ.λπ.) που δεν έχουν τίποτα κοινό με τις δικές μας οικογένειες, ε

γκαθίστανται σπίτι μας, μας κουβαλούν άλλους τρόπους ζωής, άλ

λες αντιλήψεις για τη ζωή, που αν κάποιος μουσαφίρης μας μας 

κουβαλούσε, σίγουρα θα μας σοκάριζε. Κι είναι βέβαιο πως τέτοιο 

μουσαφίρη δεν θα τον καλοδεχόμαστε για δεύτερη φορά.

Ξέρω πολλά σπιτικά που κάνουν επιλογή σ' αυτούς που θα δρα

σκελίσουν το κατώφλι τους. Κι όμως οι ίδιοι είναι τόσο επιεικείς σ' 

αυτό το κουτί που κυριαρχεί στην οικογένειά τους. Τώρα, όταν δεν 

βλέπεις τηλεόραση, διάβασε ένα εικονογραφημένο. Γιατί το παιδί 

που έμαθε μόνο την εικόνα, δεν αγαπά ο,τιδήποτε είναι κείμενο.

Θα μου πείτε, ελεύθερα ο καθένας μας και το κάθε σπιτικό διαλέ

γει τρόπους ζωής. Αυτό το δέχομαι. Κείνο όμως που αρνιέμαι, είναι 

η έκπληξη για τα αποτελέσματα που έχει αυτός ο τρόπος ζωής.

Πάλι στις γιορτές, βρέθηκα σ' ένα άλλο σπίτι, κι εκεί επικρατούσε 

ένα άλλο κλίμα. Εξοχικό σπιτάκι. Ανάφτηκε το τζάκι. Τα παιδιά όχι α

μέτοχα στο να μαζευτεί το σπίτι, στο να ανάψει το τζάκι. Κι έπειτα 

κάθισαν ολόγυρα στη φωτιά. Ωρα γαλήνης, χαλάρωσης, συντροφι

κότητας. Και τότε η μάνα πήρε στα χέρια της ένα βιβλίο κι άρχισε 

κάτι να διαβάζει φωναχτά. Και από μόνο του ξεπήδησε ένα θέμα, 

ερωτηματικά πάνω στο θέμα, προβληματισμοί, απορίες, απόψεις 

ακούστηκαν, συλλογισμοί ξεδιπλώθηκαν.

Η οικογένεια ήταν ένα. Τα παιδιά συμμετείχαν σ' ότι λεγόταν. Γί

νονταν πλούσια σε γνώσεις. Η κρίση τους γυμναζόταν κι αόρατες 

χρυσές κλωστές υφαίνονταν κι έδεναν τον έδεναν τον ένα με τον 

άλλο. Γνώριζαν τα παιδιά τους γονείς τους, αυτοί πάλι καταλάβαι

ναν και γνώριζαν τα παιδιά τους. Ενα βιβλίο διαλεγμένο απ' τη μάνα 

έπαιζε το ρόλο της καλής νεράιδας και ένωνε την οικογένεια.

Μας κατηγορούν πως ό,τι έρχεται απ' έξω γίνεται αμέσως με πα

νηγυρισμούς δεκτό στον τόπο μας. Και φοβάμαι πως έχει μεγάλη 

δόση αληθείας τούτη η κατηγορία. Σκέφτομαι, όμως, πως αφού τό

ση δεκτικότητα έχουμε στο ξενόφερτο, ας δούμε και τι καλό έχει 

να μας προσφέρει η Ευρώπη κι ας το αγκαλιάσουμε.

Να, λοιπόν, μια είδηση. Μετά από μελέτες και μελέτες είδαν πως 

από πολύ μικρή ηλικία προετοιμάζεται ο άνθρωπος για να γίνει ο 

αυριανός αναγνώστης. Και οι μελετητές - επιστήμονες μίλησαν για 

κάποια ηλικία που είναι περίπου το μωρό των οκτώ μηνών. Κατα

σκεύασαν, λοιπόν, βιβλία για τα μωρά. Είναι φτιαγμένα από υλικό 

που δεν σκίζεται, δεν μασιέται, δεν παίρνει φωτιά, δεν κινδυνεύει 

δηλαδή το παιδί από την επαφή που θα έχει με το βιβλίο. Του το δί

νεις του βρέφους, κι εκείνο όπως μαθαίνει την ύπαρξη της 

κούκλας, της μπάλας, μαθαίνει και την ύπαρξη του βιβλίου.

Πολύχρωμο, φανταχτερό, δελεαστικό, προσκαλεί το παιδί να το 

πάρει στα χεράκια του, να το ξεφυλλίσει κι έτσι να μπει ο νεαρότα

τος βιβλιόφιλος σ' ένα κόσμο θελκτικής ομορφιάς, συντροφικότη

τας, σ' ένα φιλικό κόσμο όπου η μοναξιά δεν έχει θέση. Γίνεται μ' 

αυτό τον τρόπο το βιβλίο ένα οικείο αντικείμενο της καθημερινής 

ζωής του παιδιού. Κι έτσι, όπως λένε οι ειδικοί, προετοιμάζεται η 

καινούργια γενιά να αγαπήσει το βιβλίο και να το θεωρήσει κάτι α

παραίτητο για την ψυχική της ανάπτυξη.

Δεν ξέρω αν θα βρει τούτη η πλευρά της Ευρώπης μιμητές εκδό

τες κι εδώ, κι αν θα βρει γονιούς που θα αγκαλιάσουν μια τέτοια 

προσπάθεια. Κείνο που ξέρω, είναι πως επιστημονικά πια αναγνω

ρίζεται η ανάγκη να ανοιχτεί από το παιδί ένα καλό και διαλεγμένο 

βιβλίο και επιστημονικά πια επισημαίνεται η ανάγκη του να ελέγχε

ται το άνοιγμα της τηλεόρασης. Βρισκόμαστε σε μια στιγμή που 

πολλές αξίες γκρεμίζονται και όλες αμφισβητούνται. Η οικογένεια 

πρέπει να μπει σε θέση αυτοάμυνας. Πρέπει να αυτοπροστατευθεί. 

Μηνύματα φτάνουν στις πόρτες μας για διάλυση της οικογένειας.

Γονείς, εσείς που κρατάτε την οικογένεια στα χέρια σας, ακούστε 

τα. Και υφάντε με τα παιδιά σας δεσμούς - και το βιβλίο είναι ένας 

δεσμός- γερούς, τόσο γερούς ώστε οι λογιώ - λογιώ αγέρηδες 

που μας δέρνουν -και είναι σίγουρο πως θα μεγαλώνουν μέρα με 

τη μέρα- να μην μπορέσουν να τους σπάσουν. □
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ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ
ΑΔΕΝΟΕΙΔΩΝ

ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΕΩΝ
του Αστυν. Υ ποδ /ντού  (ΥΓ) Δημήτριου Ψ αρουδάκη, 

Ιατρού -  Ω τορινολαρυγγολόγου *

Π ρόκε ιτα ι για  μ ια  μάζα  από ε ιδ ικό  ιστό  του ανθρ ώ που , 

όμο ιο  με αυτό τ ω ν  αμυγδαλώ ν  

κα ι τ ω ν  α δ ένω ν  του τρα χήλου , 

ο ο πο ίος  ια τρ ικό  ονομά ζετα ι λ ε μ φ ικ ό ς  ιστός. 

Κ οινώ ς ο κόσ μος  ο νο μ ά ζε ι τις α δ ενο ε ιδ ε ίς  εκβλα σ τή σ ε ις  

"κ ρ ε α τ ό κ ια ".

Οι γιατροί μας
...απαντουν

Ευρίσκονται σε μια περιοχή του προσώπου η οποία εκτείνεται με

ταξύ της μύτης και του στόματος, μέσα στον κρανιακό σκελετό η 

οποία ονομάζεται ρινοφάρυγγας. Οταν είναι φυσιολογικό το μέγε

θος τους δεν προκαλείται κανένα πρόβλημα, αντίθετα είναι απα

ραίτητες για την άμυνα του οργανισμού. Οταν όμως είναι υπερτρο

φικές τότε είναι δυνατόν να αποφράσουν τα ανοίγματα δύο ειδι

κών σωλήνων από τους οποίους αερίζονται τα αυτιά μέσω του φά- 

ρυγγα, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται αυτός ο αερισμός.

Αυτή είναι μια συχνή αιτία ανάπτυξης διαφόρων μορφών ωτίτιδος 

οι οποίες μάλιστα δεν θεραπεύονται παρά τις διάφορες αντιβιοτι

κές θεραπείες που χορηγούνται από τους παιδιάτρους στα παιδιά. 

Τούτο συμβαίνει διότι συγκεντρούται υγρό μέσα στα αυτιά, το ο

ποίο δεν φεύγει λόγω της απόφραξης των αδενοειδών, παρά μόνο 

με ωτορινολαρυγγολογική χειρουργική επέμβαση.

Επίσης προκαλείται στο πίσω μέρος της μύτης απόφραξη με συ

νέπεια περιορισμό της αναπνοής από τη μύτη. Αναγκάζεται έτσι το 

παιδί να αναπνέει από το στόμα με επακόλουθο ξηρότητα στόμα

τος, ανώμαλο ύπνο (ροχαλητό), μεταβολή της φωνής, εμφάνιση χα

ρακτηριστικού προσωπίου καλουμένου αδενοειδούς. Επίσης προ- 

καλείται ιγμορίτιδα & φλεμονές του ανωτέρου αναπνευστικού που 

πολλές φορές εκτείνονται στους βρόγχους και στους πνεύμονες.

ΠΟΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΑΘΑΙΝΟΥΝ 

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΑΔΕΝΟΕΙΔΩΝ ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΕΩΝ

Τα παιδιά από 4-5 ετών μέχρι 10 ετών χωρίς όμως να αποκλείο

νται σπανιότερα και άλλες ηλικίες.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία είναι χειρουργική και επιβάλλεται διότι διαφορετικά 

είναι μεγάλος ο κίνδυνος και για την εγκατάσταση μόνιμης βαρυ- 

κοίας και δια την εγκατάσταση χρόνιων φλεγμονών των ιγμορίων 

και πνευμόνων, καθώς επίσης μεγάλος είναι ο κίνδυνος για περιο

ρισμό της δραστηριότητος και της διατροφής του παιδιού, με απο

τέλεσμα την ελατωμένη ανάπτυξή του.

Δεν πρέπει λοιπόν σε παιδιά που δεν αναπνέουν καλά, ροχαλίζουν 

την νύκτα, παθαίνουν συχνά ρινίτιδες και ωτίτιδες, εμφανίζουν κά

ποια βαρυκοία, να μένουν συνέχεια με αντιβιοτικά και θεραπείες 

συντηριτικές. Επιβάλλεται να εξετάζονται από ειδικό ωτορινολα

ρυγγολόγο ιατρό και εφ' όσον τεθεί η διάγνωση της υπερτροφίας 

των αδενοειδών εκβλαστήσεων, πρέπει να χειρουργούνται. Η εγ

χείρηση είναι η αφαίρεση των αδενοειδών εκβλαστήσεων και όπου 

χρειάζεται συνοδεύεται και με παρακέντηση των αυτιών. □

Ό κ . Δημ. Ψαρουδάκης υπηρετεί στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών.

ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΗ  ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ
Μ Η Ν ΙΑ ΙΟ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Δ Η Μ Ο ΣΙΑ Σ ΤΑΞΗΣ 
Ήρας 2Α, 111 47, Γαλάτσι
Δ ιευ θ υ ντή ς : Αστ/μος Α' Χρηστός Μακρής, Α ρ χ ισ υ ν τ ά κ τ η ς : Αστ/μος Β' Γεώργιος Μπούρχας, Β οηθ. Α ρ χ ισ υ ν τ ά κ τ η : Υπαστ/μος Β’ Κων/νος Καραγιάννης, Σύ ντα ξη : 

Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας, Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου, Αρχ/κας Κων/νος Κούρος, Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης, Γ ρ α μ μ α τ ε ία : Υπαστ/μος Α' Κων/νος Δανούσης, 

Π.Υ. Μαρία Κωνσταντοπούλου, Π.Υ. Αικατερίνη Λιερού, Π.Υ. Μαρία Μπρακούλια, Π.Υ. Κων/νος Πλευριτάκης, Δ ια χ ε ίρ ισ η : Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη, Δ ιε κ π ε ρ α ίω σ η : 

Αστ/κας Γ. Κληροδέτης, Π.Υ. Γ. Βόλης, Π.Υ. Φ. Μακροζαχόπουλος, Φ ω τ ο γ ρ α φ ίε ς : Αρχ/κας Μιχ. Ραφτόπουλος, Αστ/κας Αθ. Καλούδης, Αστ/κας Ευάγγ. Παπατσίμπας. 

Τ η λ έ φ ω ν ο : Διευθυντής: 2137.362, Αρχισυντάκτης -2137.361, Διαφημίσεις: 2137.365, Συντάκτες: 2137.366, Γραμματεία: 2137.364, Διαχείριση: 2137.367, Fox: 2137.395. 

Φ ιλμ ς  -  Μ ο ν τ ά ζ  -  Ε κ τ ύ π ω σ η  -  Β ιβ λ ιο δ ε σ ία : ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε., Μπενάκη & Αγ. Νεκταρίου - Χαλάνδρι.

Η " Α σ τ υ ν ο μ ικ ή  Ε π ιθ ε ώ ρ η σ η "  δέχετα ι για δημοσίευση άρθρα, μελέτες και επισημάνσεις που είναι πρωτότυπες, προέρχονται από μετάφ ραση ή αποτελούν 

διασκευή πάνω σ ε  θέματα που απασχολούν ιδ ια ίτερα σήμερα την Αστυνομία και την Κοινωνία μας γενικότερα. Οι υποβαλλόμενες συνεργασίες, που δεν  πρέπει 

να ξεπερνούν τις οκτώ  δακτυλογραφημένες σελίδες, συνοδεύονται από ανάλογο φω τογραφ ικό υλικό και υπογράφονται από το συγγραφέα, ο οποίος έχει και 

την ευθύνη για το περιεχόμενο. Επισημαίνεται ότι -εφ ό σ ο ν  υπάρχει δυνατότητα- προτιμόται η αποστολή κειμένων γραμένων σ ε  δ ισκέτα ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Για τη δημοσίευση της ύλης, αποφ α σ ίζε ι η Δ ιοικούσα Επιτροπή του Περιοδικού, ύστερα από εισήγηση του Αρχισυντάκτη. Σε κάθε περίπτωση, τα κείμενα των 

συντακτών και συνεργατώ ν του περιοδικού, απηχούν τις δικές τους απόψ εις και δεν εκφ ράζουν απαραίτητα τις επ ίσημες θ έσε ις  του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 

Κείμενα, που δημοσιεύονται ή όχι, δεν επ ιστρέφονται.
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Υπηρεσιακά 
Νέα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ  
2408/1996

Στο Φ.Ε.Κ. Α' - 104/4-6-1996 δη
μοσιεύθηκε ο νόμος 2408 που α
φορά τροποποίηση διατάξεων του 
Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποι
νικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασι
κών Κανόνων για τη μεταχείριση 
των κρατουμένων και άλλες διατά
ξεις, ο οποίος ισχύει από τη δημο
σίευσή του. Ειδικότερα εηισημαί- 
νονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Στις διατάζεις του Ποινι
κού Κώδικα:

αΙ Με το άρθρο 1, παρ. 1, προστί
θεται στο άρθρο 13 του Π.Κ. εδά
φιο στ' που ορίζει τις έννοιες της 
κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια 
τέλεσης του εγκλήματος.

β) Με την παρ. 7 του ιδίου άρ
θρου προστίθεται στην παρ. 3 του 
άρθρου 216 του Π.Κ. διάταξη με 
την οποία ορίζεται ότι το όφελος 
ή η βλάβη πρέπει να υπερβαίνει το 
ποσόν των 25.000.000 δρχ. προ- 
κειμένου η πράξη να λαμβάνει κα- 
κουργηματικό χαρακτήρα.

γΙ Με την παρ. 8 του ιδίου άρ
θρου καταργούνται οι διακεκριμέ
νες περιπτώσεις κλοπής των περι
πτώσεων στ' και ζ' του άρθρου 
374 Π.Κ.

2. Στις διστάζεις του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας:

α) Με το άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο 
α' αντικαθίσταται το άρθρο 105 
του Κ.Π.Δ. ορίζοντας ότι ενεργου- 
μένης προανακρίσεως σύμφωνα 
με το άρθρο 243 παρ. 2 εκείνος 
που εξετάζεται δεν στερείται των 
δικαιωμάτων που αναφέρονται 
στα άρθρα 103 και 104. Η κατά πα
ράβαση του παρόντος άρθρου ε
ξέταση είναι άκυρη και δεν λαμβά-

νεται υπόψη. Με το εδάφιο β' της 
ιδίας παραγράφου καταργείται το 
άρθρο 106 του Κ.ΠΔ.

βΙ Με το άρθρο 2 παρ. 8 προστί
θεται άρθρο 211 Α' στο Κ.ΠΔ. που 
ορίζει ότι μόνη η μαρτυρική κατά
θεση ή η απολογία προσώπου συ
γκατηγορουμένου για την ίδια πρά
ξη δεν είναι αρκετή για την κατα
δίκη του κατηγορουμένου.

γΙ Με το άρθρο 2 παρ.9 προστί
θεται δεύτερη παράγραφος στο 
άρθρο 224 του Κ.ΠΔ. που ορίζει ό
τι αν ο μάρτυρας δεν.κατονομάσει 
την πηγή των πληροφοριών του, η 
κατάθεσή του δεν λαμβάνεται υ
πόψη.

61 Με το άρθρο 2 παρ. 22 προστί
θεται τρίτη παράγραφος στο άρ
θρο 575 του Κ.Π.Δ., που ορίζει ότι 
το δελτίο εγκληματικότητας σε 
καμία περίπτωση δε συνοδεύει τη 
σχηματισθείσα από την Προανα- 
κριτική Αρχή δικογραφία που υπο
βάλλεται στον αρμόδιο Εισαγγε
λέα.

3. Me το άρθρο 3 του ν. 
2408/96 τροποποιούνται δια
τάζεις  του Κώ δικα Βασικών 
Κανόνων για τη μεταχείριση 
των κρατουμένων και συγκε
κριμένα:

α) Το εδάφιο α' της παρ. 5 του 
άρθρου 3 προσθέτει παράγραφο 
στο άρθρο 93 του ν. 1851/1989 
που ορίζει ότι ανατίθεται η αρμο
διότητα διατήρησης της τάξης και 
ασφάλειας του σωφρονιστικού 
καταστήματος στο σωφρονιστικό 
προσωπικό. Σε περίπτωση εκ
δήλωσης ομαδικής απείθειας ή α
ντίστασης κρατουμένων σε νόμιμη 
διαταγή, καθορίζονται οι προϋπο
θέσεις και η διαδικασία πρόσκλη

σης σε αρωγή, των αστυνομικών 
δυνάμεων. Κατά την επέμβαση της 
αστυνομίας παρευρίσκεται ο Ει
σαγγελέας ο οποίος διατάσσει τα 
κατά περίπτωση αναγκαία μέτρα.

β) Το εδάφιο β' της ιδίας ως άνω 
παραγράφου αντικαθιστά την πε
ρίπτωση γ' της παρ. 1 του άρθρου 
93 του ν. 1851/1989 και ορίζει ότι 
στη λήψη των μέτρων για τη 
διατήρηση και αποκατάσταση της 
τάξης και ασφάλειας του-σωφρο- 
νιστικού καταστήματος μπορεί να 
συμπράττει και η εξωτερική φρου
ρά του καταστήματος.

γ) Η διάταξη της παρ.8 του άρ
θρου 3 ορίζει ότι η εξωτερική 
φρούρηση των φυλακών και άλλων 
σωφρονιστικών καταστημάτων και 
η εκτέλεση των λοιπών έργων που 
προβλέπονται στο ν.δ. 1335/1973 
από την Ελληνική Αστυνομία διαρ- 
κεί μέχρι 30-6-1998 οπότε τα έργα 
αυτά αναλαμβάνονται από τις υπη
ρεσίες του Υπουργείου Δι
καιοσύνης.

δ) Οι Διευθύνσεις του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης παρακα- 
λούνται για την παροχή των κατά 
την κρίση τους αναγκαίων οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων 
του προαναφερομένου νόμου.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
* Με το από 18-7-1996 Π.Δ. που 

δημοσιεύθηκε στο 147/30-7-1996 
ΦΕΚ τ. Γ προήχθησαν οι:

Αστυνόμος Β' Καπόγλης Πανα
γιώτης στο βαθμό του Αστ/μου Α',

Αστυνόμος Β' Ειδικών Καθηκό
ντων Μπαδέκας Αθανάσιος στο 
βαθμό του Αστυνόμου Α',

Υπαστυνόμος Α' Πόνος Ηλίας κα
τ' αρχαιότητα στο βαθμό του Α
στυνόμου Β' ε.οθ.,

Υπαστυνόμος Β' Λασπιάς Δήμος 
στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α'.

* Με το από 5-7-1996 Π.Δ. που 
δημοσιεύθηκε στο 136/11-7-1996 
ΦΕΚ τ. Γ' προήχθησαν οι:

Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ευ
ταξίας Χρήστος στο βαθμό του Α- 
στυνμικού Διευθυντή,

Αστυνόμος Α' Τσιράκης Νικό
λαος, στο βαθμό του Αστυνομικού 
Υποδιευθυντή,

Υπαστυνόμοι Α' Κουτλής Αν- 
δρέας, Νίτσας Γεώργιος, Γιαννά- 
τος Γεράσιμος και Τσιακτάνης Χα
ράλαμπος στο βαθμό του Αστυνό
μου Β',

Υπαστυνόμος Α' Ειδικών Καθηκό
ντων Μαρουδιάς Ιωάννης στο βαθ
μό του Αστυνόμου Β'.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με το από 18-7-1996 Π.Δ. 

(144/22-7-1996 ΦΕΚ τ. Γ'Ι απο- 
στρατεύθηκε με το βαθμό του Υ- 
ποστ/γου, ύστερα από αίτησή του, 
ο Ταξίαρχος Εργαζάκης Ιωάννης.

Με το από 5-6-1996 Π.Δ. 
(1 14/13-6-1996 ΦΕΚ τ. ΓΊ απο- 
στρατεύθηκε με το βαθμό του Τα
ξιάρχου, ο Αστυν. Δ/ντής Σινάνης 
Ευστάθιος.

Με το από 5-7-Τ996 Π.Δ. 
(136/1 1-7-1996 ΦΕΚ Τ. ΓΊ απο- 
στρατεύθηκε ο Αστυν. Υποδ/ντής 
Σπυρόπουλος Ελευθέριος.

Με το από 18-7-1996 Π.Δ. 
(147/30-7-1996 ΦΕΚ τ. ΓΊ απο- 
στρατεύθηκαν οι: Αστυνόμος Β' Ει
δικών Καθηκόντων Γερμανός Σάβ
βας με το βαθμό που κατείχε και 
ο Υπαστ/μος Α' Τσιπουρίδης Στέρ- 
γιος με το βαθμό του Αστ/μου Α'.

Με το από 17-5-1996 Π.Δ. 
(105/31-5-1996 ΦΕΚ τ. ΓΊ απο- 
στρατεύθηκε με το βαθμό του Α
στ/μου Α', ο Υπαστ/μος Α' Δημη- 
τριάδης Γεώργιρς

Με διάφορες Αποφάσεις του κ. 
Υπουργού Δημοσίας Τάξεως τέθη
καν σε αποστρατεία με το βαθμό 
του Υπαστ/μου Β' οι Ανθ/μοί: Χα
ντζής Σταύρος, Χαλεηλίδης 
Χρήστος, Στέφος Παναγ., Κλωνά- 
ρης Παναγ. και Πλατής Σεραφείμ.

Με διάφορες Αποφάσεις του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας τέθηκαν σε αποστρατεία με 
το βαθμό του Ανθ/μου οι: Αρχ/κες 
(ΜΠΣΙ: Λευτέρης Νικόλαος, Γραι- 
κούσης Κων/νος, Ροδόπουλος Η
λίας, Ζαχαρόπουλος Γεώργιος, 
Γιούσας Στυλιανός, Κασταμονίτης 
Αρσένιος, Αποστολίδης Νικήτας, 
Βιτσός Πέτρος, Κωστίδης Σαρά- 
ντης, Κατραμάδας Ανδρέας, 
Πολύμερος Αναστ., Καρανικόλας 
Μιχαήλ, Στάμου Γεώργιος, Γαλα- 
τσίδας Νικόλαος, Δημητρόηουλος 
Παναγιώτης, Μουστακαλής Αθαν., 
Τσίτσουλας Λάμπρος, Διαμαντής 
Ευστάθιος, Ζέρβας Ιωάννης, Κόσο- 
γλου Ιωάννης, Κατσιγιάννης 
Διονύσιος, Σπυρόπουλος Νικό
λαος, Τσακίρης Γεώργιος, Κιουπ- 
κιολής Ζήσης, Βιτώρος Δημήτριος 
και Μηαρμπαγιάννης Παύλος.

Με διάφορες Αποφάσεις του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας τέθηκαν σε αποστρατεία με 
το βαθμό του Αρχιφύλακα ΜΠΣ οι: 
Σιδέρης Νικ., Αβραμίδης Γεώργιος, 
Κασκάνης Σωτήριος, Ορφανίδης 
Ιωάννης, ΚασιδιάρηςΔημήτριος και 
Γεωργούσης Χρήστος.
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ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

+ Τ α ζ ία ρ χος  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟ- 
ΠΟΥΛΟΓ Ιωάννης. Γεννήθηκε το 
1912 στην Αυγαρία Εύβοιας. Απε- 
βίωσε την 23-7-1996.

+ Α ρχ/κας ΗΝΙΟΥΤΗΣ Ιωάν
νης. Γεννήθηκε το 1952 στην Καλή 
Βρύση Δράμας. Απεβίωσε την 6-7- 
1996.

+ Αρχ/κας ΚΙΚΙΔΗΣ Χαράλα
μπος. Γεννήθηκε το 1956 στο Μα- 
τσούκιον Αιτωλοακαρνανίας. Απε
βίωσε την 11-8-1996.

+ Α σ τ/κα ς  ΜΑΝΤΖΟΣ Κων
σταντίνος. Γεννήθηκε το 1964 
στη Νικόπολη Πρεβέζης. Απεβίω
σε την 25-6-1996.

+ Α στ/κας  Σταμέλος Αντώ
νιος. Απεβίωσε την 19-5-1996.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
* Ο Ανθ/μος Μαντάς Στέφανος 

που υπηρετεί στην Αστυν. Υποδ/ν- 
ση Αίγιου, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔΑ. - 
ΔΑ.Α. Ιτηλ. 0691- 20893, 331302 
και 2922657).

* Ο Αστ/κας Μάστορας Ευάγγε
λος που υπηρετεί στο Τμήμα Α
σφαλείας Ιωαννίνων, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό

του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της ΓΑ.Δ. Θεσσαλονίκης Ιτηλ. 0651 
- 74257).

* Ο Αστ/κας Δεληγιάννης 
Δημήτριος που υπηρετεί στο Α.Τ. 
Ακροπόλεως, επιθυμεί να μετατε
θεί αμοιβαία με συνάδελφό του α
πό οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. 
Ευβοίας, των Διοδίων Σχηματαρίου 
ή της Τροχαίας Μαλακάσας. (τηλ. 
0221 -85651).

* Ο Αστ/κας Πέτσας Νικόλαος 
που υπηρετεί στην ΓΑΔΑ, TEA, 
φρουρά ΑΜΑ, επιθυμεί να μετατε
θεί αμοιβαία με συνάδελφό του α
πό οποιαδήποτε υπηρεσία της 
ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης, ΑΔ. Σερρών ή 

Δράμας.
* Ο Αστ/κας Τρόντος Νικόλαος 

που υπηρετεί στο Α.Τ. Βελεστίνου 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της ΑΔ. Λαρίσης Ιτηλ. 
041 -617347 και 0425 - 23333).

* Ο Αστ/κας Λαζαρίδης Κυριάκος 
που υπηρετεί στη Δ/νση Αμεσης 
Δράσης Αττικής επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από οποιαδήποτε υπηρεσία των 
ΑΔ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιε
ρίας ή Χαλκιδικής (τηλ. 7222842, 
031 -724176 και 7534921.

* Ο Αστ/κας Σπυρέλης Γεώργιος 
που υπηρετεί στην Δ. Αμεσης Δρά
σης Αττικής επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Λέ
σβου Ιτηλ. 6748767).

* Ο Αστ/κας Μπακάλης Πέτρος 
που υπηρετεί στην ΥΑΤ επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Ανατολικής, Δυτικής ή Κε
ντρικής Μακεδονίας Ιτηλ. 8319439 
και 0325 - 24758).

* Ο Αστ/κας Πλασσαρός 
Χρήστος που υπηρετεί στη Δ/νση 
Ασφάλειας Αττικής επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από τη Δ/νση Ασφάλειας Θεσ- 
σ/κης ή και οποιαδήποτε άλλη υπη
ρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης 
Ιτηλ. 64943621.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Με διάφορες Αποφάσεις του κ. 

Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας αηονεμήθηκαν:

-Επαινος στον Αστυφύλακα Νι
κόλαο Κούκκαρη, γιατί ευρισκό
μενος εκτός υπηρεσίας στην πε
ριοχή του Σταθμού Λαρίσης, επέ- 
δειξε ζήλο, αποφαστικότητα και 
θάρρος, με αποτέλεσμα τη σύλλη

ψη ενός αλλοδαπού, ο οποίος είχε 
αφαιρέσει χρήματα από δύο πολί
τες που ανέμεναν στο Σταθμό.

- Επαινος στον Αστυφύλακα 
Γεώργιο Ταβουλάρη, γιατί ευρι
σκόμενος εκτός υπηρεσίας συνέ
βαλε τα μέγιστα στη σύλληψη και 
στη συνέχεια στην προστασία γυ- 
ναικός από επιθετικές ενέργειες 
εναντίον της εκ μέρους των πε
ρίοικων, η οποία είχε πάρει μέρος 
σε ληστεία σε βάρος ιατρού.

- Επαινος στον Αστυφύλακα 
Δημήτριο Σαρηκωνσταντή, για
τί ευρισκόμενος εκτός υπηρεσίας, 
επεδειξε ιδιαίτερο ζήλο, προθυμία 
και φιλοτιμία και με κίνδυνο της 
σωματικής του ακεραιότητας κα- 
τεδίωξε σε απόσταση τριών χιλιο
μέτρων και συνέλαβε οδηγό 
δικύκλου μοτοποδηλάτου, ο ο
ποίος δε ν υπάκουσε σε υπόδειξη 
αστυνομικού να σταματήσει για έ
λεγχο και τράπηκε σε φυγή. Ο- 
πωςαηοδείχθηκε το δίκυκλο ήταν 
κλεμένο και η σύλληψη του οδηγού 
του βοήθησε στην εξιχνίαση εξ 
παρομοίων κλοπών, που είχε δια- 

πρόξει ο ίδιος δράστης. □

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/νος Κούρος

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

JticidtVL
ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΙΓΠΣΊΊΚΑ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 

ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΉΡΙΑ

Ανεξαρτησίας 83 (τε'ρμα Λεωφ. 208), Αργυρουπόλη
τηλ. 9939 732 - 9927 673

ΤΣΙΣΜ ΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΤΟΛΕΣ

Αστυνομίας* Αεροπορίας*Στρατού*Ναυτικού 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τώρα στα καταστήματά μας 
θα βρείτε πέραν της 
παραγγελίας και 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 
Αστυνομίας, Στρατού, 
Αεροπορίας, Ναυτικού 
σε όλα τα μεγέθη 
(με ή χωρίς δικό σας ύφασμα και 
όλα τα παρελκόμενα στολής), 
καθώς και
ΤΖΑΚΕΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
σε όλα τα μεγέθη.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 

ΟΛΕΣ 01 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32,106 72 ΑΘΗΝΑ 
τηλ. 3612 651 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105, 115 26 (έναντι σχολής Αστυνομίας) 
τηλ. 6493 047, Fax 6493 046

J
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ΕΠΑΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ
Συνελήφθησαν από όνδρες του 

Αστυνομικού Τμήματος Ποροϊων 
Σερρών οι Βούλγαροι λαθρομετα
νάστες Slanov Staniv και Angelov 
Ivan, οι οποίοι εισήλθαν νυκτερινές 
ώρες λαθραία στη χώρα μας από 
δύσβατο σημείο της ελληνοβουλ- 
γαρικής μεθορίου.

Οι παραπάνω λαθρομετανάστες 
εξεταζόμενοι ανέφεραν ότι κατά 
την προσπάθειά τους να εισέλ
θουν στη χώρα μας η σύζυγος του 
Stanov έπεσε σε χαράδρα και 
τραυματίσθηκε σοβαρά κοντά στη 
μεθόριο, ενώ ο πατέρας του κατά 
την ίδια πτώση τραυματίσθηκε θα
νάσιμα.

Αμέσως ενημερώθηκε ο διοι
κητής του 605 Τάγματος Πεζικού 
που εδρεύει στην περιοχή και συ
γκροτήθηκε από το Διοικητή του Α
στυνομικού Τμήματος Ποροϊων, ο
μάδα διάσωσης αποτελούμενη α
πό Αστυνομικούς, Στρατιώτες και 
κατοίκους του χωριού Μανδρα- 
κίου Σερρών, γνώστες της πε
ριοχής. Η ιδιομορφία της περιοχής 
που είναι απόλυτα δύσβατη και οι 
συχνές κατολισθήσεις δεν εηέ- 
τρεψαν στην ομάδα διάσωσης να 
συνεχίσει τις έρευνες για τον ε
ντοπισμό της βαριά τραυματισμέ
νης και του νεκρού.

Με προσωπική πρωτοβουλία ο 
Αρχιφύλακας Αργυρίου Γεώργιου 
και ο ιδιώτης Δημητρίου Παύλος 
μετά από 14 ώρες αναζήτησης κα
τόρθωσαν με κίνδυνο ζωής να ε
ντοπίσουν την τραυματισμένη 
Βουλγάρα και να την μεταφέρουν 
στους ώμους τους σε ασφαλές 
σημείο, όπου την παρέλαβε ασθε
νοφόρο με αποτέλεσμα να σωθεί 
από βέβαιο θάνατο.

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΑ ΛΕΓΡΑΙΝΑ
Στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδι- 

κών Αθηνών απεστάλη ο Τούρκος 
πολιτικός πρόσφυγας Atdurduran 
Yetis, ο οποίος συνελήφθη από άν- 
δρες του Γραφείου Ασφαλείας 
του Α.Τ. Λαυρίου κατηγορούμενος 
για ανθρωποκτονία από πρόθεση 
και οπλοφορία - οπλοχρησία.

Συγκεκριμένα, ο Atdurduran κα- 
τηγορείται ότι στα Λεγραινό Ατ
τικής, στο χώρο όπου υπάρχει το 
φυλάκιο του Ναυτικού Ομίλου Λε- 
γραινών, συνεπλάκη για ασήμαντη 
αφορμή με τον Καπίρη Ανδρέα, κά
τοικο Λεγραινών.

Αιτία του επεισοδίου ήταν η πα
ρατήρηση του Καπίρη να απομα
κρυνθεί ο δράστης - πολιτικός 
πρόσφυγας από το συγκεκριμένο 
χώρο και να μη χρησιμοποιεί τα υ
πάρχοντα στο σημείο εκείνο καθί
σματα, καθόσον δεν ήταν μέλος 
του Ναυτικού Ομίλου.

Ο κατηγορούμενος επέφερε στο 
θύμα πολλαπλά χτυπήματα στη 
θωρακική, μετωπική και κοιλιακή 
χώρα με σουγιά τραυματίζοντάς 
το σοβαρά, πριν προλάβουν οι πα- 
ρευρισκόμενοι να τον εμποδίσουν. 
Το θύμα εξέηνευσε κατά τη μετα
φορά του στο Κέντρο Υγείας της 
περιοχής Ο δράστης μετά την 
πράξη του, εκμεταλλευόμενος τη 
σύγχυση που δημιουργήθηκε, διέ
φυγε και κρύφτηκε σε παρακείμε
νη δασική έκταση.

Η σύλληψή του έγινε την επομέ
νη, μετά από εκτεταμένες έρευ
νες των ανδρών της Ασφάλειας. 
Σε γενόμενη σωματική έρευνα επί 
του δράστου βρέθηκε σουγιάς ο 
οποίος έφερε κηλίδες αίματος και 
με τον οποίο -κατά δήλωσή του- 
σκότωσε τον παθόντα.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

Σοβαρό χτύπημα στα κυκλώματα 
προώθησης και διακίνησης ναρκω
τικών επέφερε η άριστη συνεργα
σία και κινητοποίηση των Υπηρε
σιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Δράμας.

Συγκεκριμένα, μετά από κατάλ
ληλη αξιοποίηση πληροφοριών, 
πολυήμερες παρακολουθήσεις και 
συντονισμένες ενέργειες, σε 
μπλόκο που έγινε στον Γρανίτη 
Δράμας, ακινητοποιήθηκε λευκό 
αυτοκίνητο και σε εξονυχιστική έ
ρευνα που έγινε, ανακαλύφθηκε ε- 
πιμελώς κρυμένη στο πορτ - μπα- 
γκάζ του ποσότητα ενός κιλού η
ρωίνης άριστης ποιότητας, σε συ- 
σκευασία των τριών πακέτων, η ο
ποία προοριζόταν για διάθεση στη 
χώρα μας.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν οι: αΙ 
Ηλούσης Δημήτριος, βΙ Βούλτσιος 
Κων/νος, γΙ Σαουντάνοφ Γκεόργκι 
και 61 Κρασιμίρα Τραϊκοβα - Αλέξε- 
βα.

Οι δύο τελευταίοι, που είναι 
υπήκοοι Βουλγαρίας, ηαρελήφθη- 
σαν από τους δύο πρώτους στην 
ελληνοβουλγαρική μεθόριο, από ό
που εισήλθαν παράνομα, στε
ρούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων, 
με προορισμό τη χώρα μας.

Σε έρευνα που ακολούθησε βρέ
θηκαν σε αυλή ακατοίκητης οικίας 
στον Ξηροπόταμο Δράμας, δίπλα 
στο σπίτι του Ηλούση, τέσσερα 
δοχεία θαμένα στο έδαφος, τα ο
ποία περιείχαν συνολικά τέσσερα 
κιλά ινδικής κάνναβης σε φούντα.

Σε έρευνα, επίσης, που έγινε στο 
κατάστημα του Βούλτσιου βρέθη
καν 635 γραμμάρια ινδικής κάννα
βης. Το αυτοκίνητο και οι ποσότη
τες των ναρκωτικών κατασχέθη
καν ενώ οι δράστες μαζί με την σε 
βάρος τους σχηματισθείσα δικο
γραφία εστάλησαν στον αρμόδιο 
Εισαγγελέα.

ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΥΣ 
ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Συνελήφθη από όνδρες του 
Τμήματος Ασφαλείας Κατερίνης 
και απεστάλη μαζί με τη σε βάρος 
του σχηματισθείσα δικογραφία 
στον Εισαγγελέα ο ΓΊουλακίδης 
Ιωάννης, κατηγορούμενος για πα
ράβαση του νόμου "Περί Ναρκωτι
κών." Ο Πουλακίδης καλλιεργούσε 
243 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης 
σε πλήρη ανάπτυξη, σε δύο ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους μέσα 
σε χωράφι με καλαμπόκι.

Ο δράστης έγινε αντιληπτός από 
όνδρες της ανωτέρω υπηρεσίας 
κατά την ώρα που είχε μεταβεί στη 
φυτεία με μοτοσικλέτα χωρίς α
ριθμό κυκλοφορίας και άρχισε να 
περισυλλέγει μέρη των δενδρυλ
λίων.

Κατά την επέμβαση των αστυνο
μικών που επιτηρούσαν τη φυτεία 
από δεκαπενθημέρου, ο δράστης 
κατάφερε αρχικά να αποφύγει τη 
σύλληψη λόγω του σκότους και 
του ύψους του καλαμποκιού.

Υστερα όμως από την κινητο
ποίηση και άλλων ανδρών της Υπη
ρεσίας, ο δράστης εγκλωβίστηκε 
μέσα στο χωράφι όπου και τελικά 
συνελήφθη την επομένη τα ξημε
ρώματα.

Σε σωματική έρευνα που του έ
γινε βρέθηκε να κατέχει ένα νάυ- 
λον σακουλάκι με μικροποσότητα 
ακατέργαστου χασίς σε φούντα. 
Μικροποσότητα επίσης βρέθηκε 
και στην έρευνα που πραγματο
ποιήθηκε στο σπίτι του συλληφθέ- 
ντος.

ΠΡΟΒΑΤΑ, ΕΡΙΦΙΑ, ΑΙΓΕΣ...
Συνελήφθησαν και απεστάλησαν 

στον Εισαγγελέα οι: 
αΙ Ορφανούς Μιχαήλ του Αποστ., 
βΙ Βαρδιάμπασης Βασίλειος, 
γ) Κωστάκης Χαράλαμπος, 
δ) Σαρρής Δημήτριος, 
ε) Καλιβιανάκης Νικόλαος, 
στΙ Βαρδιάμπασης Γεώργιος, 
ζ) Χνάρης Χαράλαμπος και 
ηΙ Ορφανούς Μιχαήλ του Κων.
Οι παραπάνω αφού εντόπισαν το 

στόχο τους και κατέστρωσαν σχέ
διο, αφαίρεσαν χρησιμοποιώντας 
λιμαρισμένο κλειδί το ΙΧΦ αυτοκί
νητο του Τολούδη Αθανάσιου και 
μετέβησαν στο χωριό Μαργαρί
τες Μυλοποτάμου, προκειμένου 
να κλέψουν τριάντα πρόβατα από 
υπόστεγο, που βρισκόταν έξω από 
το χωριό.

Στη διασταύρωση της επαρ
χιακής οδού Τυλίσου - Μαράθου, 
κατελήφθησαν από αστυνομικούς 
του Μεταβατικού Αποσπάσματος 
Μαλεβιζίου Ηρακλείου και 
προσήχθησαν στην Υποδιεύθυνση 
Ασφάλειας.

Ο πρώτος δράστης οδηγούσε το 
αφαιρεθέν αυτοκίνητο στερούμε
νος αδείας ικανότητος οδηγού αυ
τοκινήτου και στην κατοχή του 
βρέθηκε και κατασχέθηκε μεταλ
λικό μπρελόκ, που έφερε έξι λιμα- 
ρισμένα κλειδιά για διακόπτες αυ
τοκινήτων.
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Μόνιμες Στήλες
Από την προανάκριση προέκυψε:
1. ότι οι ο, δ, ε, και στ δράστες, 

αφαίρεσαν από κοινού από την πε
ριοχή Μισίρια Ρέθυμνου το ΙΧΦ αυ
τοκίνητο ιδιοκτησίας Παπαμιχελά- 
κη Γρηγόριου και μετέβησαν στην 
Πλατανιά Ρέθυμνου, όπου από πε
ριφραγμένο αγρόκτημα αφαίρε
σαν έξη πρόβατα ιδιοκτησίας 
Ντουροπολόκη Εμμανουήλ, επί 
πλέον δύο κατσίκες και τρία ερί
φια ιδιοκτησίας Κερεντζή Νικο
λάου και

2. ότι οι α, ζ και η δράστες, αφαί
ρεσαν από κοινού το ΙΧΦ αυτοκίνη
το ιδιοκτησίας Λειτουργάκη Βασι
λιάς και το ΙΧΦ αυτοκίνητο ιδιοκτη
σίας του Γαλλιάκη Εμμανουήλ.

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ 
ΧΑΣΙΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

Αμεση και αποτελεσματική ήταν 
η επέμβαση των ανδρών του Α
στυνομικού Τμήματος Αμφιλοχίας, 
οι οποίοι ύστερα από σχετικές 
πληροφορίες έστησαν ενέδρα και 
συνέλαβαν τον Ευμορφιάδη Νικό
λαος, οδηγό και ιδιοκτήτη φορτη
γού αυτοκινήτου, την ώρα που με
τέφερε 41 Αλβανούς λαθρομετα
νάστες τους οποίους παρέλαβε α
πό τα Ιωάννινα με προορισμό τον 
Ασπρόπυργο, αντί του συνολικού 
κομίστρου των 2.000.000 δραχ
μών.

Κατά την έρευνα που επακο
λούθησε βρέθηκαν δύο λαθρομε
τανάστες, οι Ααζάι Αρμπέν και Σό- 
τα Πέτρος, να κατέχουν σημαντι
κές ποσότητες ακατέργαστης ιν
δικής κάνναβης 15.900 γραμμάρια 
και 6.500 γραμμάρια αντίστοιχα).

Ο Ευμορφιάδης και οι δύο Αλβα
νοί απεστάλησαν συνοδεία μαζί με 
τη σε βάρος τους σχηματισθείσα 
δικογραφία στον Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών Αγρίνιου ενώ για 
τους υπόλοιπους 39 Αλβανούς α
κολουθήθηκε η διαδικασία επανα- 
προώθησης στη χώρα τους.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
...ΧΡΥΣΟΧΕΡΗΔΕΣ

Συνελήφθησαν από άνδρες του 
Αστυνομικού Τμήματος Χερ
σονήσου Κρήτης και απεστάλησαν 
για τα περαιτέρω στον Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, οι 
Ρουμάνοι υπήκοοι Ιερίκα Τέτικ και 
Κοντρεανού Κριστιάν και η Ουγγα
ρέζο υπήκοος Ιζιντόρ Αντρέα.

Συγκεκριμένα, στις Γούβες Πε- 
διάδος Ηρακλείου, οι δύο πρώτοι 
κατελήφθησαν να περιφέρονται

ύποπτα από περιπολούντες αστυ
νομικούς, οι οποίοι τους έλεγξαν 
και βρήκαν στην κατοχή τους χρυ
σά κοσμήματα, μία φωτογραφική 
μηχανή, ένα κασετόφωνο και άλλα 
αντικείμενα των οποίων την προέ
λευση δεν κατάφεραν να δικαιο
λογήσουν.

Οπως προέκυψε από την προα
νάκριση που ακολούθησε είχαν α- 
φαιρέσεί:

αΙ από το κατάστημα της Μαρίας 
Λιναρδάκη στις Γούβες ικανό χρη
ματικό ποσόν που ανευρέθηκε και 
κατασχέθηκε,

β) από το ξενοδοχείο "Καμάρια" 
που βρίσκεται στην ίδια περιοχή, 
χρυσά κοσμήματα, χρηματικό πο
σόν 340.000 δραχμών και διάφορα 
αντικειμένα συνολικής αξίας
430.000 δραχμών που ανήκαν σε 
ένοικο του ξενοδοχείου και τα ο
ποία στη συνέχεια αναγνωρίστη
καν,

γ) από την οικία του Χριστόφο
ρου Ζαχαριάδη χρυσά κοσμήματα 
αξίας 1.000.000 δραχμών.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης 
οι δύο δράστες ομολόγησαν ότι 
σε αγροτική περιοχή είχαν κρύψει 
επιμελώς σάκο που περιείχε μεγά
λη ποσότητα χρυσών κοσμημάτων 
το οποίο μετά από έρευνα βρέθη
κε. Από την προανάκριση προέκυ
ψε ότι οι δύο δράστες πούλησαν 
στην τρίτη ένα χρυσό βραχιόλι αντί 
του χρηματικού ποσού των 100 
γερμανικών μάρκων.

Η συνολική αξία των κατασχεθέ- 
ντων αντικειμένων και των χρυσών 
κοσμημάτων ανέρχεται στο χρη
ματικό ποσό των 10.500.000 δραχ
μών.

ΣΠΕΙΡΑ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΩΝ
Πενταμελής σπείρα αρχαιο- 

καπήλων που διενεργούσε εμπο
ρία αρχαίων αντικειμένων προερ- 
χομένων από ανασκαφές με επί
κεντρο δράσης την περιοχή Μεγά
ρων, εξαρθρώθηκε από άνδρες 
του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της 
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Τη σπείρα αποτελούσαν οι: Πα- 
παφράγκος Ελευθέριος, Παπα- 
φράγκος Σπυρίδων, Μαζιώτης 
Γεώργιος, Παπαδόπουλος Χρή- 
στος και Μαυρομμάτης Αντώνιος.

Συγκεκριμένα, υπήρχε η πληρο
φορία ότι άτομο με το όνομα 
"Χρήστος", περίπου 50 ετών, που 
εργάζεται σε κατάστημα πώλησης 
ζωοτροφών στα Μέγαρα, δια
πραγματεύεται την πώληση πολύ

σημαντικών αρχαίων αντικειμένων. 
Από έρευνες και αναζητήσε ς που 
έγιναν με βάση αυτά μόνο τα στοι
χεία, προέκυψε το γνήσιο της πλη
ροφορίας και διαπιστώθηκε ότι 
πρόκειται για τον τέταρτο των α- 
ναφερθέντων, ο οποίος συνεργά
ζεται με κάποιον "Γιώργο" από τα 
Μέγαρα, που επίσης προέκυυε ότι 
ήταν ο τρίτος των προαναφερθέ- 
ντων.

Μέσα στο κατάστημα πώλησης 
ζωοτροφών στα Μέγαρο συ- 
νελήφθη ο Παπαδόπο.ιλος 
Χρήστος. Σε έρευνες που επακο
λούθησαν βρέθηκαν και κατο σχέ- 
θηκαν, τρία αρχαία χρυσά νομίσμα
τα, σαράντα τρία χάλκινα αρχαία 
ελληνικά νομίσματα, οκτώ χάλκινα 
ρωμαϊκά νομίσματα, πέντε χάλκινα 
βυζαντινά νομίσματα, μια σιδερέ
νια αιχμή δόρατος των κλασικών 
χρόνων και δύο πήλινα βυζαντινά 
πινάκια.

Στη συνέχεια και έξω από το κα
τάστημα πώλησης ζωοτροφών 
συνελήφθη ο Μαυρομμάτης Αντώ
νιος, ο οποίος δεν κατελήφθη να 
κατέχει αρχαία αντικείμενα αλλά 
συνεργαζόταν στενά με τον Πυπα- 
δόπουλο και από κοινού προσπα
θούσαν να πουλήσουν όλα τα κα- 
τασχεθέντα σε άγνωστους αγο
ραστές, αντί του χρηματικού πο
σού των 15.000.000 δραχμών.

Στη συνέχεια σε κατ' οίκον έρευ
να που έγινε, συνελήφθη ο Μαζιώ
της και βρέθηκαν και κατασχί θη- 
καν στην κατοχή του δέκα τρεις 
πήλινες υδρίες με διάφορες δια
κοσμήσεις, σαράντα κωνικές ο νο- 
χόες, πλήθος πήλινων προχόων, 
αρρυβάλων, κυλίκων και ληκύθων. 
Τα αντικείμενα αυτά ανήκουν όλα 
στη Γεωμετρική περίοδο.

Ολα τα αντικείμενα που κατείχε ο 
Μαζιώτης τα είχε παραλάβει από 
τους αδελφούς Παπαφράγκου με 
σκοπό να τα πουλήσει για λογαρια
σμό τους με τη μεσολάβηση των 
Παπαδόπουλου και Μαυρομμάτη.

Στη συνέχεια ύστερα από τηλε
φωνική επικοινωνία του Μαζιώτη 
με τους αδελφούς Παπαφράγκου 
κανονίσθηκε συνάντηση με σκοπό 
να τους παραδώσει τα χρήματα α
πό τη δήθεν πώληση των αντικει
μένων και στο 3ο χλμ. της οδού 
Μεγάρων - Αλεποχωρίου ου- 
νελήφθησαν.

Σε έρευνα που επακολούθησε 
στο σπίτι τους στα Μέγαρα βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν δέκα κω
νικές οινοχόες.

Σε δεύτερη έρευνα που έγινε σε 
ιδιόκτητο οικόπεδό τους βρέθη
καν και κατασχέθηκαν άλλες τέσ
σερις πήλινες οινοχόες. Τα αντι
κείμενα που βρέθηκαν στην κα
τοχή των αδελφών Παπαφράγκου 
είναι και αυτά της Γεωμετρικής πε
ριόδου και χρονολογούνται στον 
8ο π.Χ. αιώνα.

Ολα τα αντικείμενα εξετάσθηκαν 
από αρχαιολόγους του Εθνικού Αρ
χαιολογικού Μουσείου και του Νο
μισματικού Μουσείου Αθηνών οι ο
ποίοι και αποφάνθηκαν σχετικά με 
την αξία τους.

ΣΤΙΣ ΓΛΑΣΤΡΕΣ 
ΗΤΑΝ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

Συνελήφθη από άνδρες του Γρα
φείου Ασφαλείας του Α.Τ. Λαυρίου 
ο Δρούζας Δημήτριος για παράβα
ση των νόμων "Περί Ναρκωτικών" 
και "Περί Οπλων και Εκρηκτικών".

Ο ανωτέρω κατηγορείται γιατί 
σε κατ' οίκον έρευνα, ύστερα από 
σχετικές πληροφορίες, κα
τελήφθη:

- Να καλλιεργεί στη βεράντα, πί
σω από άλλες γλάστρες με καλο- 
πιστικά φυτά και δένδρα μέσα σε 
δύο γλάστρες δύο δενδρύλλια ιν
δικής κάνναβης με σκοπό όπως εί
πε την προσωπική χρήση.

- Να κατέχει ένα πιστόλι Valter Ρ- 
38 με γεμιστήρα, ένα μακρύκανο 
πολεμικό όπλο Remington διαμε
τρήματος 22mm, είκοσι φυσίγγια 
των 9mm, είκοσι τέσσερα φυσίγ
για αβολίδωτα των 9mm, εννέα 
φυσίγγια των 38 mm, εκατόν σαρά
ντα πέντε φυσίγγια των 22mm, 
τρία μαχαίρια με μήκος λάμας 0,21 
μέτρα και ένα στιλέτο τύπου "πε
ταλούδα".

Ολα τα ευρήματα κατασχέθηκαν 
ενώ ο Δρούζας απεστάλη μαζί με 
τη σε βάρος του σχηματισθείσα 
δικογραφία στον αρμόδιο Εισαγγε
λέα.

ΑΝΗΟΙΚΟΤΗΤΕΣ...
Συνελήφθησαν από άνδρες του 

Τμήματος Ηθών της Διεύθυνσης Α
σφάλειας Αττικής οι: Βασίλι Μαρία, 
γεν. στην Αλβανία, Μπράτσικα Γκα- 
μπριέλα, γεν. στην Τσεχία, Φιάλοβα 
Μικαέλα γεν. στην Τσεχία, Φιλίπ Νι- 
κολέτα, γεν. στη Ρουμανία και Ρου- 
ντάκ Πανσελούτσια γεν. στη Ρου
μανία, κατηγορούμενες για παρα
βάσεις των νόμων "Περί της εξ α
φροδισίων νόσων προστασίας και 
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" και 
"Περί Αλλοδαπών".
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Μόνιμες Στήλες
Ειδικότερα, οι ανωτέρω κα- 

τελήφθησαν επ' αυτοφώρω σε 
διαμέρισμα της περιοχής Γλυφά- 
δος Ικαι συγκεκριμένα η πέμπτη 
των κατηγορουμένων! να ενερ
γούν ασελγείς πράξεις με πελά
τες αντί του χρηματικού ποσού 
των 20.000 δραχμών. Ερωτική συ
ντροφιά κρατούσαν και οι υπόλοι
πες κατηγορούμενες που παρου
σιάζονταν στους πελάτες, οι ο
ποίοι επέλεγαν την ερωτική τους 
σύντροφο.

Συγκατηγορούμενη των ανωτέ
ρω τυγχάνει και η ενοικιάστρια - 
εκμεταλλεύτρια του κρυφού οίκου 
ανοχής η οποία είχε προσλάβει τις 
ανωτέρω και η οποία κατά την ώρα 
του ελέγχου απούσιαζε. Αυτή ε
νεργώντας κατ' επάγγελμα και εκ 
κερδοσκοπίας προήγαγε στην 
πορνεία και εξωθούσε στη δια
φθορά τις ανωτέρω αλλοδαπές 
κατηγορούμενες. Αξίζει να ση
μειωθεί ότι για να έχει αυξημένη 
και σταθερή πελατεία, ο κρυφός 
οίκος ανοχής διαφημιζόταν στις 
στήλες των μασάζ σε διάφορες ε
φημερίδες.

ΕΞΑΠΑΤΩΝΤΑΓ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ
Συνελήφθη από άνδρες της Υπο

διεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου 
και απεστάλη στον αρμόδιο Εισαγ
γελέα η Παϊτέρη Μαρία - Ευαγγε
λία, κατηγορούμενη για τη διάπρα- 
ξη πολλών περιπτώσεων απάτης 
στην περιφέρεια της υπηρεσίας, 
κατά το χρονικό διάστημα των μη
νών Ιουνίου - Ιουλίου.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, μια 
γυναίκα ηλικίας περίπου 30 ετών ε- 
πισκέπτετο στις οικίες τους ηλι
κιωμένους και συνταξιούχους, εμ
φανιζόμενη ότι εκπροσωπεί διά
φορους εφοπλιστές, επιχειρημα
τίες και πολιτικούς, οι οποίοι διέ
θεταν βοηθήματα για τις συντά
ξεις τους. Συμπλήρωνε μπροστά 
τους και τους έδινε αποδείξεις με 
διάφορα ποσά που κυμαίνονταν α
πό 100.000 - 500.000 δραχμές, 
χρήματα τα οποία δήθεν θα εισέ- 
πρατταν από την Εθνική Τράπεζα. 
Στη συνέχεια τους εξαπατούσε, 
λέγοντάς τους ότι εισπράττει 
χρήματα για ένα άρρωστο παιδί 
που πρέπει να κάνει εγχείρηση στο 
εξωτερικό και τους αποσπούσε 
ποσά από 15.000 - 80.000 δραχ
μές, δίνοντας τους σαν δώρο και 
άλλοτε πουλώντας τους διάφορα 
μπιζού τα οποία τους παρουσίαζε 
σαν χρυσά.

Στις 11-7-1996 μετέβη στην οι
κία της Σιαφάκη Μαρίας, στην ο
ποία έδωσε απόδειξη για να ει- 
σπράξει δήθεν χρήματα για τη 
σύνταξή της. Η ανωτέρω ποθούσα 
δεν πείσθηκε και ειδοποίησε την 
ανωτέρω Υπηρεσία.

Η ανωτέρω δράστιδα εξεταζό
μενη ομολόγησε ότι το χρονικό 
διάστημα των μηνών Ιουνίου - Ιου
λίου, τόσο στο Ηράκλειο όσο και 
στα χωριά Τύλισσο, Καλέσσα, Στα- 
μνιούς, Μάλλια, Ζαρό, Αγ. Δέκα, 
Ρουφά καθώς και στο Ρέθυμνο, ε- 
πισκέφθηκε σαράντα περίπου συ
νταξιούχους και ανήμπορα άτομα, 
χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο 
και επιχειρήματα και εξαπάτησε 
25 απ' αυτούς, αποσπώντας τους 
χρηματικά ποσά. Το συνολικό πο- 
σόν που εισέπραξε καθ' όλο το 
χρονικό διάστημα ανέρχεται σε 
1.000,000 περίπου δραχμές.

Οπως προκύπτει από μπλοκ απο
δείξεων που βρέθηκε στην κατοχή 
της και κατασχέθηκε, η δράστιδα, 
όπως και η ίδια ομολόγησε, στις 8- 
7-1996 στο Πέρα Χωριό Λειβα
διάς, επισκέφθηκε στην οικία της 
την Στραβομύτη Αννα και με τη 
γνωστή πλέον μέθοδο της απέ
σπασε το ποσόν των 15.000 δραχ
μών. Επίσης, όπως προκύπτει από- 
το μπλοκ των αποδείξεων επισκέ- 
φθηκε στις οικίες τους την Μα- 
νουσάκη Χρυσούλα και τον Κολτσί- 
δα Εμμανουήλ.

Στην κατοχή της δράστιδος βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα 
χρυσαφικά, φο-μπιζού και κε
ντήματα τα οποία πωλούσε ή δώ
ριζε στους παθόντες προκειμένου 
να τους εξαπατήσει.

Εκτιμάται ότι ο αριθμός των εξα- 
πατηθέντων είναι πολύ μεγαλύτε
ρος αυτών που έχουν καταγγείλει, 
όπως προκύπτει και από την ομο
λογία της δράστιδος.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Συνελήφθη από άνδρες του 

Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιο
κτησίας της Διεύθυνσης Ασφά
λειας Αττικής, ο σεσημασμένος 
κακοποιός Φιλιππάτος Ευάγγελος, 
κατηγορούμενος για σωρεία αδι
κημάτων όπως απάτες, πλαστο
γραφίες, υπεξαιρέσεις κ.λπ.

Στην κατοχή του βρέθηκαν 23 πι
στωτικές κάρτες διαφόρων Τρα
πεζών και έντοκα γραμμάτια Δη
μοσίου ονομαστικής αξίας
5.500.000 δραχμών και μια υ

πεύθυνη δήλωση με πλαστή θεώ
ρηση του γνησίου της υπογραφής 
ασυμπλήρωτη.

Από την προανάκριση που ενερ- 
γήθηκε, διαπιστώθηκε ότι όλες οι 
κάρτες προέρχονται από κλοπές 
και ο συλληφθείς τις χρησιμοποίη
σε για συναλλαγές σε Τράπεζες 
και διάφορα καταστήματα εξαπα- 
τώντας κάθε φορά τους υπεύθυ
νους των καταστημάτων παρου- 
σιαζόμενος ως ο νόμιμος κάτοχός 
τους. Επίσης προέβαινε σε α
ναλήψεις χρηματικών ποσών από 
διάφορες Τράπεζες.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα 
διαπιστώθηκε ότι με τον παραπά
νω τρόπο έχει αποκομίσει ποσό 
πλέον των 3.000.000 δραχμών, ε
νώ δεν βρέθηκαν ακόμη όλοι οι κά
τοχοι των πιστωτικών καρτών.

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΙ 
ΣΤΗ ΣΥΜΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

Από άνδρες του Τμήματος Αρ
χαιοκαπηλίας της Διεύθυνσης Α
σφάλειας Θεσσαλονίκης συ- 
νελήφθησαν οι: Φρυδάς Δημοσθέ
νης, Θανασουλέλης Ιορδάνης, Τυ- 
ριτίδης Ευθύμιος, Γλίτσος Αριστεί
δης και Χατζηδημητριάδης Βασί
λειος διότι κατελήφθησαν οι θανα
σουλέλης, Γλίτσος και Χατζηδημη
τριάδης να κατέχουν παράνομα 
μέσα στο αυτοκίνητο του τελευ
ταίου ένα μαρμάρινο αρχαίο αγαλ- 
ματίδιο το οποίο είχαν παραλάβει 
από τον Τυριτίδη για να το παρα
δώσουν σε άγνωστο αγοραστή με 
τον οποίο είχαν διαπραγματευθεί 
την πώλησή του αντί του ποσού 
των 2.000.000 δραχμών.

Το αγαλματίδιο αυτό είχε παρα- 
λάβει προ εξαμήνου ο Τυριτίδης α
πό τον Αποστολούδη Χρήστο, πρα- 
τηριούχο υγρών καυσίμων και επι
χειρηματία χωματουργικών εργα
σιών όταν ο τελευταίος το είχε 
βρει στα μπάζα εκσκαφής θεμε
λίων που είχε ενεργήσει στην κοι
νότητα Λαγυνών.

Το εν λόγω αγαλματίδιο κατα
σχέθηκε και εξετάσθηκε από αρ
μόδιο αρχαιολόγο που αποφάνθη- 
κε ότι πρόκειται για ένθρονη γυναι
κεία θεότητα των όψιμων ελληνι
στικών ή πρώιμων ρωμαϊκών χρό
νων, ιδιαίτερης τέχνης και μεγά
λης εμπορικής αξίας που υπάγεται 
στις προστατευτικές διατάξεις 
του αρχαιολογικού νόμου. Σε νο
μότυπη έρευνα που διενεργήθηκε 
στο σπίτι του Τυριτίδη βρέθηκε έ
νας ανιχνευτής μετάλλων που κα

τασχέθηκε γιατί δεν είχε να επι- 
δείξει παραστατικά νομίμου εισα
γωγής και κατοχής.

Οι συλληφθέντες με τη δικογρα
φία που σχηματίσθηκε σε βάρος 
τους καθώς και σε βάρος του Απο
στολούδη που δεν συνελήφθηκε 
ελλείψει αυτοφώρου, κατηγο
ρούμενοι για υπεξαίρεση σε βά
ρος του Δημοσίου, παράνομη κα
τοχή, απόπειρα εμπορίας και συ
νεργεία σ' αυτές τις πράξεις απε- 
στάλησαν στον Εισαγγελέα Πλημ- 
μελειοδικών Θεσσαλονίκης.

ΑΝΗΛΙΚΟ ΑΙΛΟΥΡΟΕΙΔΕΣ 
ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Συνελήφθη από άνδρες του Α
στυνομικού Τμήματος Ομονοίας 
ανήλικος Αλβανός υπήκοος διότι 
ηαρευρίσκετο παράνομα στη χώ
ρα μας

Από την προανάκριση που διε
νεργήθηκε κατά την προσκόμιση 
του ανηλίκου στο Τμήμα Εγκλημά
των κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυν
σης Ασφάλειας Αττικής προέκυψε 
ότι ο ανωτέρω, κατά την τελευταία 
διετία, έχει διαπράξει σωρεία κλο
πών σε βάρος ιδιοκτητών διαμερι
σμάτων των περιοχών, Κηφισιάς, 
Αμαρουσίου, Πεύκης και Μελισ- 
σίων.

Στα διαμερίσματα εισήρχετο δΓ 
αναρριχήσεως και από ανασφάλι
στες μπαλκονόπορτες, ως επί το 
πλείστον πρωινές ώρες, και ενώ 
αηουσίαζαν από αυτά οι ιδιο
κτήτες, με σκοπό να αφαιρέσει τι
μαλφή και χρήματα.

Η συνολική αξία των κλοπιμαίων 
υπολογίζεται πως ξεπερνά τα 
20.000.000 δραχμές. Ενδεικτικά α- 
ναφέρεται ότι εισήλθε: 

αΙ στο σπίτι του Βλάχου Χρήστου 
απ' όπου αφαίρεσε 540.000 δραχ

μές,
βΙ στο σπίτι του Παπαμιχαήλ 

Γεωργίου, απ' όπου αφαίρεσε χρυ
σαφικά αξίας 1.000.000 δραχμών, 

γ) στο σπίτι του Πολυχρονόηου- 
λου Αλέξανδρου, απ' όπου αφαί
ρεσε 90 χρυσές λίρες Αγγλίας και 
300 δολάρια ΗΠΑ, 

δ) στο διαμέρισμα της Πορτολε - 
μαίου Αικατερίνης, απ' όπου αφαί
ρεσε χρυσαφικά αξίας 700.000 
δραχμών,

ε) στο διαμέρισμα της Ξυδιά Ζα- 
χαρούλας, απ' όπου αφαίρεσε

80.000 δραχμές και μια γούνα. Π

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/νος Κούρος
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Η αλληλογραφία μας

□
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΔΡΗΣΗ

Η  Ο Προϊστάμενοί του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου κ. Θωμάς Γκέ- 
xas, εκφράζει ns θερμέ* rou ευχαριστίε* npos ra Αστυν. 
Τμήματα Νεμέα* και Ξυλοκάστρου για ns συντονισμένες ε
νέργεια  tous που είχαν σαν αποτέλεσμα την ανεύρεση του 
Κ.Υ. 1941 κλαπέντοί υπηρεσιακού αυτοκινήτου.

3 Η κυρία Catherine M'Evoy κάτοικοί A/buri Αυστραλία, ευ

χαριστεί θερμά το Διοικητή, τον Υποδιοικητή και όλο το προ
σωπικό του Αστυν.Τμήματο* Κορίνθου για την ευγένειά tous 
και την αφοσίωση στο καθήκον zoos, οι οποίοι, αν και είχαν 
περιορισμένε* πληροφορίεί, κατάφεραν να συλλάβουν και 
να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη τον ένοχο που διέπραξε σε 
βάρος της σοβαρό έγκλημα.

Κ Ι  Ο πρόεδρο* τη* Ενωση* Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου 
κ. I. Καρνιδάκηί, μας έστειλε την παρακάτω ευχαριστήρια ε
πιστολή, την οποία και δημοσιεύουμε: "Το Δ.Σ. τη* Ενωση* 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Λασιθίου, θεωρεί υποχρέωσή 
του να συγχαρεί δημόσια τα μέλη τη* Ενωση* Ανθ/μο Μπρι- 
λάκη Νικόλαο του Γεωργίου που υπηρετεί στο Τ.Ε.ΑΑ. Ση- 
τείας και Αστ/κα Καρανίκο Πέτρο του Ιωάννη που υπηρετεί 
στο Α.Τ. Σητεία*, οι οποίοι με δική tous ελεύθερη βούληση, 
κοινωνική συνείδηση, καλοσύνη, ανθρωπισμό και αγάπη 
npos το συνάνθρωπό tous, φιλοξενούν παιδιά από τη Βοσ- 
νία-Ερζεγοβίνη. Με την πράξη tous αυτή, εξυψώνουν το πο

λυδιάστατο κοινωνικό έργο τη* Αστυνομία*, μέσα σε μια σύγ
χρονη κοινωνία με τόσα προβλήματα, δείχνοντα* παράλλη
λα π ω ί ο αστυνομικό*, πέρα από τα καθήκοντά του μέσα στα 
πλαίσια τηί κειμένη* νομοθεσία* uis ολοκληρωμένη προσω
πικότητα, πλούσιος σε ψυχικές αρετές, διακρίνεται και για το 

κοινωνικό του έργο."

Κ ο κ .  κόλλια* Ιωάννη* κάτοικο* χαίδαρίου, ευχαριστεί θερμά 
τον Αστυφύλακα Μέντη Βασίλειο ο onoios υπηρετεί στον Α.Σ. 
Μαρτίνου Λοκρίδο*, για τη βοήθεια που του πρόσφερε σε 
μια δύσκολη στιγμή που πέρασε με την υγεία του. Συγκεκρι
μένα ο κ. κόλλια*, βρισκόμενο* πρόσφατα στο χωριό του 
Μαρτίνο, έπαθε έμφραγμα του μυοκαρδίου και ζήτησε 
βοήθεια. Αμέσω ί κινητοποιήθηκε ο ανωτέρω συνάδελφο* 
και τον μετέφερε έγκαιρα με το αυτοκίνητό του στο νοσοκο
μείο, σώζοντάς του στην κυριολεξία τη ζωή.

Κ Ο Δ/ντής του Γυμνασίου Ιου Κυκλάδων κ. Μαστροδήμοί Νιο- 
κόλαοί, ευχαριστεί θερμά το Διοικητή και όλο το προσωπικό 
του Α.Σ. Ιου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση διάρρη

ξη* στο χώρο του σχολείου από αλλοδαπό τουρίστα, ο ο
ποίος, ενώ είχε μπεί μέσα στο σχολείο, δεν πρόλαβε να πα
ραβιάσει το γραφείο  του Δ/ντή όπου τη συγκεκριμένη ημέρα 

φυλασσόταν μέρο* τη* μισθοδοσία* των καθηγητών.

3 Η Δ/ντρια του 2ου Γυμνασίου Χολαργού, εκφράζει ns θερμέ* 
τη* ευχαριστίε* στον Αρχ/κα κ. Γαλανό Φώτιο, για την ουσια
στική βοήθεια στην κττάσβεση πυρκαϊά ί που είχε προκλη- 

θεί στην αυλή του σχολείου, εμποδίζοντάί την εξάπλωσή 
τη* στο κτίριο του σχολείου, λόγω του ισχυρού ανέμου.

Κ Ι  Ο Αντιπρόεδροί του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδοί κ. Σ ίμοί Πα- 
ληόί και το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη λήξη του Παγκόσμιου 

πρωταθλήματο* ILC40 που έλαβε χώρα πρόσφατα στην χώ
ρα μας, ευχαριστούν θερμά όλου* tous Αστυνομικού* τηί Δ/ν- 

σης Αστυνομίας Πειραιώί για την πολύτιμη συμβολή και συ
νεργασία tous που είχε cus αποτέλεσμα να στεφθεί με επι

τυχία η όλη διοργάνωση.

3 Ο κ. Δημήτριοί Καραγιάννη* κάτοικοί Κερατσινίου Πειραιά, 
ευχαριστεί και συγχαίρει το Διοικητή και όλο το προσωπικό 
του Αστυν. Τμήματο* Βραχατίου Κορινθία* και τη* Αμεση* 

Δράση*, για την άμεση και αποτελεσματική ενεργοποίησή 
tous, προκειμένου να αποτρέψουν διαρρήξει* σε βάρος της 

εξοχική* του κατοικία*, στον Ανω Ασσο Κορινθίας.

Κ Ι  Ο κ. Βαγγέλη* Γαβρίλες, εκπρόσωπος της Αυτοκινητιστική* 

Λέσχη* Αργολίδοί, εκφράζει ns ευχαριστίε* εκ μέρους όλων 
των οργανωτών τη* Π.ΑΛΜ.Α. npos την Αστυν. Υποδ/νση Αρ

γους και το Τμήμα Τροχαίας Αργους, για τη βοήθεια που πρό- 
σφεραν προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο αγώνας "Ανά
βαση Αχλαδόκαμπου".

1 3  Ο Πρόεδροί τηί κοινότητα* Κομποτίου Αρτα* κ. Ιωάννης 
Μπουραντά*, εκφράζει ns θερμέ* του ευχαριστίε*, npos το 
Διοικητή και όλο το προσωπικό του Α.Σ. Κομποτίου, για την 
άψογη καθ'όλαλήψη μέτρων τάξη* Tpoxaias και ασφάλεια*, 
κατά το τετραήμερο των εορταστικών εκδηλώσεων npos 
τιμή του Εθνεγέρτη, Αρχηγού τη* Φιλική* Εταιρείας, Νικο
λάου Σκουφά.

3  Ο Μητροπολίτη* τη* Ιεράί Μητρόπολη* Χίου Ψαρών και Οι- 
νουσών, ευχαριστεί εκ αέρους του Διοικ. Συμβουλίου του Ιε

ρού Προσκυνήματοί Ayias Μαρκέλληί-Βολισσού, το Δ/ντή 
και όλο το προσωπικό τηί Αστυν. Δ/νσης Χίου, για τη σχολα
στική τήρηση των μέτρων Τάξη* και την επιτυχή ρύθμιση τηί 
κυκλοφορία*, γεγονόί που είχε ως αποτέλεσμα να διεξα- 
χθούν όλα άψογα, χ ω ρ ίί καθυστερήσει* και συνωστισμό.

3 Ο Πρόεδροί του Πανελλήνιου Συνδέσμου Νεφροπαθών Υπό 

Αιμοκάθαρση ή Μεταμόσχευση k.Avtcjvios χατζησάββας, σε 
επιστολή που απευθύνει στον Αρχηγό τηί Ελληνική* Αστυνο
μία*, αναφέρει μεταξύ 5λλων: "Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό 
για μας όταν υπάρχει συμπαράσταση σε αιτήματα που αφο

ρούν τον ευαίσθητο χώρο pas. Θέλω ειλικρινά να εκφράσω 
τι* ευχαριστίε* του Δ.Σ. του Συνδέσμου, για την διευκόλυνση 
της οποίας έτυχε ο μεταμοσχευμένος αθλητής μας Ανθ/μος 
Καραντάνος Nixos από τη Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων του Υ
πουργείου Δημόσια* Τάξη*, προκειμένου να λάβει μέροί στο 
9ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α.Μ.Ε.Α.(Ατόμων με Ειδικέ* Α
νάγκες). Με την ευκαιρία αυτή σας γνωρίζουμε ότι ο εν λόγω 
αθλητή* είχε σημαντική παρουσία στη διοργάνωση και εκ
προσώπησε επάξια τόσο tous νεφροπαθεί* όσο και την Α
στυνομία, κατακτώντα* 2 χρυσά (ύψοί 1,45., ΙΟΟμ. 14,5"), 
και ένα αργυρό μετάλλιο(σφαίρα 7,97μ.)".

Επιμέλεια: ΠΎ. Γεώργιο* Χονδροματίδηί
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ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ
Ν

Κ ΣΜ
Ποιός στ' αλήθεια 6εν 
θυμάται τη νεαρή Φι- 

λιππινέζα υπηρέτρια, η οποία 
είχε καταδικαστεί για το φόνο 
του 70χρονου εργοδότη της, 
που τη βίασε στα Ηνωμένα Αρα
βικά Εμιράτα; Η Ιβχρονη Σάρα 
Μπλαμπαγκάν εδώ και λίγες η
μέρες ε(ναι ελέυθερη και ανε- 
χώρησε για την πατρίδα της. Η 
μικρή Σάρα είχε καταδικαστεί 
αρχικώ ς σε θάνατο, αλλά η 
ποινή αυτή ακυρώθηκε, όταν 
επήλθε συμφωνία για αποζη
μ ίω ση της ο ικογένειας του 
θύματος. Μετά από αυτό το δια
κανονισμό η ποινή της μετατρά
πηκε τον περασμένο ϋκτώβρη 
σε φυλάκιση ενός έτους, εκατό 
μαστιγώσεις^) και απέλαση από 
τη χώρα. Τρεις μήνες νωρίτερα 
αφέθηκε ελεύθερη λόγω καλής 
συμπεριφοράς.

Ο "Δόκτωρ θάνατος", κατά 
κόσμον Τζακ Κεβορκιάν, 

έκανε το μοιραίο λάθος. Αυτό υ
ποστηρίζουν πολλοί από τους ε
πικριτές του στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, αναφερόμενοι στο 
33ο "θύμα" του γιατρού. Η Ρε- 
μπέκα Μπάτζερ, διαζευγμένη 
μητέρα δύο παιδιών, δεν έπα- 
σχε από σκλήρυνση κατά πλά
κας και δεν ήταν καταδικασμένη 
σε θάνατο, σύμφωνα με το για
τρό που έκανε τη νεκροψία. Ο 
6ρ. Κεβορκιάν βοήθησε τη 
Μπάτζερ να αφαιρέσει τη ζωή 
της στο "QUALITY INN" του Πό- 
ντιακ στο Μίτσιγκαν. Η υπόθεση 
θα είχε περάσει απαρατήρητη, 
αν δεν υπήρχε η μαρτυρία του 
ιατροδικαστή Ι.Ντράγκοριτς. 
"Δεν είχε κανένα ίχνος της α
σθένειας. Μπορώ να σας δείξω 
κάθε γωνία του εγκεφάλου της, 
κάθε κομμάτι του νωτιαίου μυε
λού. Δεν έπασχε από σκήρυνση 
κατά πλάκας. Εμοιαζε να είναι 
σε πολύ καλή υγεία". Ο δικηγό

ρος του Κεβορκιάν υπηστηρίζει 
ότι η Μπάτζερ μπαινόβγαινε 
στο νοσοκομείο εξαιτίας των 
συνεπειών της ασθένειας της. 
Η 6ρ Τζοάνα Μίτσελ,όμως, μια 
γιατρός που την παρακολου
θούσε τα έντεκα τελευταία χρό- 
να, δεν είναι τόσο σίγουρη. "Δεν 
είχα ποτέ την απόδειξη ότι η 
Ρεμπέκα έπασχε πραγματικά α
πό αυτό που έλεγε. Ισως ένας 
ψυχίατρος να ήταν καταλληλό
τερος γι' αυτήν από την ένεση 
που της πήρε τη ζωή". Η υπό
θεση οδήγησε σε νέα διαμάχη 
γύρω από την ευθανασία και κυ
ρίως σε περιπτώσεις, όπου τα 
προβλήματα των ασθενών είναι 
ψυχοσωματικά. Ακόμη και οπα
δοί της ευθανασίας εκφράζουν 
αμφιβολίες. "Περιπτώσεις σαν 
κι αυτή δείχνουν την επείγουσα 
ανάγκη να εκδοθούν αυστηρές 
οδηγίες για το ιατρικό επάγγελ
μα, τονίζει ο Ντέρεκ Χάμφρι, ι
δρυτής της HEMLOCK SOCIETY.

Τουλάχιστον χίλιοι άνθρω
ποι εκτελέστηκαν και πολ

λοί περισσότεροι συνελήφθη- 
σαν τους τελευταίους τρεις 
μήνες στην Κίνα, σε μια πανε
θνική επιχείρηση αρετής με την 
ονομασία "Ισχυρό Πλήγμα". Η 
ραγδαία άνοδος της εγκληματι
κότητας τα τελευταία χρόνια έ
χει υποχρεώσει τις κινεζικές 
αρχές στη λήψη αυστηρών μέ
τρων κατά του οργανωμένου ε
γκλήματος. Από τον περασμένο 
Απρίλιο εκατοντάδες κακοποιοί 
έχουν καταδικαστεί για δολο
φονίες, βιασμούς λαθρεμπόριο 
ναρκωτικών και άλλα αδικήμα
τα. Φωτογραφίες από αστυνο
μικές εφόδους και συλληφθέ- 
ντες που οδηγούνται σιδηροδέ
σμιο ι στα δικαστήρια δημο
σιεύονται καθημερικά στα πρω
τοσέλιδα των κινεζικών εφημε
ρίδων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις

της οργάνωσης Διεθνής Αμνη
στία, τους τελευταίους τρεις 
μήνες περίπου 1.000 άνθρωποι 
βρέθηκαν μπροστά στο εκτελε
στικό απόσπασμα για διάφορα 
αδικήματα.

Στα όρια της πείνας έφθα- 
σαν οι οικογένεες των α

περγών ανθρακωρύχων στη 
ρωσική Απω Ανατολή, με απο
τέλεσμα εννέα παιδιά να υπο- 
στούν δηλητηρίαση, επειδή έ
ψησαν και έφαγαν ψόφιο σκυλί! 
Τα παιδιά είχαν να φάνε πολύ 
καιρό κρέας, καθώς οι γονείς 
τους δεν έχουν πληρωθεί τους 
τελευταίους έξι μήνες. Αποφά
σισαν λοιπόν να καλύψουν μόνα 
τους τις ανάγκες τους. Οι για
τροί τα έσωσαν την τελευταία 
στιγμή από τη δηλητηρίαση. 
Δήλωσαν, όμως, ότι και τα εννέα 
παιδιά θα χρειαστεί να μείνουν 
πολύ καιρό στο νοσοκομείο για 
να αντιμετωπιστεί ιατρικώς ο 
χρόνιος υποσιτισμός από τον ο
ποίο υποφέρουν.

Αλεύρι ανακατεμένο με 
τσ ιμέντο έφτασε στη 

Βουλγαρία, με σκοπό να μοιρα
στεί στους Βουλγάρους που δεν 
μπορούν να βρουν ψωμί και α
ναζητούν αλεύρι για να ζυμώ
σουν. Περίπου 1.000 τόνοι α
λεύρι ανακατεμένο με τσιμέντο, 
έφθασαν από τη Σερβία στη 
Βουλγαρία και οι οδηγοί των 
φορτηγών που μετέφεραν το α
λεύρι υποστήριξαν ότι Σέρβοι 
αστυνομικοί δεν τους άφησαν 
να καθαρίσουν τα φορτηγά πριν 
τα γεμίσουν με αλεύρι. Οι αρχές 
έστειλαν δείγματα του αλεύρου 
στα χημικά εργαστήρια για να ε
λεγχθούν και ελπίζουν πως μό
νο η επιφάνεια έχει καλυφθεί 
από τσιμέντο και το υπόλοιπο 
είνα ι καθαρό. Η έλλειψ η α
λεύρου και συνεπώς ψωμιού 
στη Βουλγαρία προκλήθηκε 
ύστερα από απόφαση της βουλ
γαρικής κυβέρνησης να αυξη
θούν οι εξαγωγές.

Ανεξήγητη ...αποκατάστα
ση της υγείας τους πα

ρουσίασαν περίπου 50.000 α
νάπηροι στην Ιταλία μετά την α
νακοίνωση της ιταλικής κυβέρ
νησης ότι θα τιμωρούνται αυ
στηρά όλοι όσοι συλλαμβάνο- 
νται να έχουν δηλώσει ανάπη

ροι, χωρίς να είναι, για να παίρ
νουν τις κρατικές συντάξεις, 
μετά την αποκάλυψη "τυφλών" 
που οδηγούσαν και αναπήρων 
τσαντάκηδων. Κάποιες ιταλικές 
εφημερίδες έκαναν πρωτοσέ
λιδο το "θαύμα στη Νάπολι" ό
πως αποκάλεσαν το φαινόμενο 
που παρουσιάστηκε στα ταμεία 
των κοινωνικών υπηρεσιών της 
πόλης, δηλαδή να μην παρου
σιάζονται οι ανάπηροι της πό
λης για να παραλάβουν τα επι- 
δόματά τους. Σύμφωνα με στα
τιστικό στοιχεία που δόθηκαν 
στη δημοσιότητα, ο αριθμός 
των ατόμων που διεκδίκησαν α
ναπηρικές συντάξεις μειώθη
καν από 60  χιλάδες πέρυσι σε 
13 χιλιάδες. Ο βουλευτής των 
πρασίνων Αλφόνσκο Πεκορόρο, 
που είχε ζητήσει τη διεξαγωγή 
έρευνας για το θέμα, ανα
ρωτήθηκε δημοσίως αν το φαι
νόμενο αποτελεί θαύμα ή φόβο 
από τις συνέπειες που θα έχει 
η αποκάλυψη του σκανδάλου.

Στο πλήθος των θετικών 
χρήσεων του Ιντερνέτ πε

ριλαμβάνεται ήδη και ηλεκτρο
νικό σύστημα υιοθεσιών που ε- 
γκατέστησαν οι αρχές της Βρα
ζιλίας. Μέσω του δικτύου, θα 
μπορούν με μεγαλύτερη ευκο
λία να αναζητούνται κατάλληλες 
ανάδοχες οικογένειες για τα χι
λιάδες ορφανά παιδιά της χώ
ρας. Οι υπέθυνοι του προγράμ
ματος σημείωσαν ότι δέχονται 
και αιτήσεις από αλλοδαπές οι
κογένειες, ενώ εξέφρασαν την 
ελπίδα ότι το νέο σύστημα θα 
συμβάλει στην περιστολή της 
παράνομης εμπορίας βρεφών, 
αλλά και στον έλεγχο της διακί
νησης ζωτικών παιδικών οργά
νων, που αποτελεί μία από τις α
γριότερες όψεις της οργανω
μένης εγκληματικότητας στη 
χώρα.

Οι Ελληνες ταξιτζήδες, μο- 
νίμως παραπονούμενοι ότι 

δεν αμοίβονται αρκετά [ούτε ό
ταν μετά αυστηρή επιλογή επι
βατών, επιτυγχάνουν τετραπλή 
μίσθωση!], μπορούν να ζηλέ
ψουν με τις κούρσες-ρεκόρ 
που εξασφάλισαν τυχεροί συ
νάδελφοι τους. Πρώτος σε τύχη 
[και είσπραξη] Αμερικανός οδη
γός πήρε επιβάτιδα στην Πασα- 
ντίνα της Καλιφόρνια, που ήθε-
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λε απλώς μια βόλτα μέχρι την ε
ξοχή για να "ξεσκάσει" [ήταν λυ
πημένη από το θάνατο στενής 
της φίλης]. Σιγά-σιγά και αφού 
ο ταξιτζής προσέφερε μόνος 
του έκπτωση, έφθασαν μέχρι 
τον ...Καναδά. Λογαριασμός: 
97 1.0G0 δραχμές, πλέον
145.000 πουρμπουάρ!. Δεύτε
ρος τυχερός: Βρετανός που 
πήρε επιβάτιδα μία βιολόγο, η 
οποία βιαζόταν να μεταβεί από 
το Λονδίνο στη Σκωτία [είχε χα
λάσει το τρένο των βρετανικών 
σιδηροδρόμων). Λογαριασμός: 
3 12.000 δραχμές, που μάλιστα 
συμφώνησε τελικώς να πληρώ
σει η σιδηροδρομική εταιρία!

Ο 38χρονος.καρδιοπαθής 
είχε μεταφερθεί πριν από 

2 χρόνια με ελικόπτερο από το 
Μαγδεμβούργο, στο Βερολίνο 
για να προλάβουν οι γιατροί τον 
εγκεφαλικό θάνατο. Τον παρου
σίασαν στο καρδιολογικό κέ
ντρο του Βερολίνου ως τον άν
θρωπο που έχει επιβιώσει με 
"πλαστική καρδιά" το μεγαλύτε
ρο χρονικό διάστημα, μια περί
πτωση για το βιβλίο "Γκίνες". Η 
περηφάνεια των Γερμανών 
καρδιολόγων για το κατόρθωμά 
τους θα πρέπει να αντιμετωπι
στεί με κάποια κριτική διάθεση: 
ο ασθενής τους δεν πίνει, δεν 
καπνίζει και δεν πίνει καφέ. Δεν 
έχει δικαίωμα να κάνει μπάνιο, 
ούτε να πάρει το λουτρό του 
[αυτές τις απαγορεύσεις περιο
ρίστηκαν να αναφέρουν δημό
σια οι καρδιολόγοι του καρδιο
χειρουργικού κέντρου του Βε
ρολίνου). Μέσα από τα εσώρου
χά του φοράει "μια μπαταρία 
σαν το διναμό του ποδηλάτου", 
την οποία πρέπει ανά τετράωρο 
να αλλάζει, προκειμένου να υ
ποστηρίζεται με μια αντλία η α
ριστερή κοιλία της καρδιάς. Πα
ρ' όλα αυτά ο ασθενής είναι ι
κανοποιημένος από τη "ζωή" 
του, κάνει βόλτες με το σκύλο 
του, ψωνίζει στο σούπερ μάρ- 
κετ και πηγαίνει στο γήπεδο.

Λιγότερο εξωτική από τον 
Αμαζόνιο η ιταλική νήσος 

Πόντσα, φημίζεται πάντως για 
την ομορφιά και τα ρομαντικά 
της σημεία. Εκεί άλλωστε γνώ
ρισε και αγάπησε ο Πίο Λορέ- 
ντζο Βιτιέλο, 32 χρόνων, τη με- 
τέπειτα σύζυγο του. Επειδή ό

μως προ τριμήνου η αγαπημένη 
που είχε γίνει εν τω μεταξύ 
σύζυγος εγκατέλειψε τον άντρα 
της, ο Βιτιέλο αποφάσισε να κά
ψει τα όμορφα μέρη του νη
σιού, που είχε συνδέσει μαζί 
της. Η φωτιά, που προκάλεσε ο 
καιόμενος [ψυχικώς] εμπρη
στής, κατέκαψε περί τα 200 ε
κτάρια θαμνώδους έκτασης. Και 
οι αρχές, που πάντοτε υπο
στήριζαν ότι οι φωτιές οφείλο
νται σε δόλο, αναρωτιούνται 
μήπως πρέπει στο εξής να ανα
ζητούν πληγωμένους Ρωμαίους 
αντί ...ταπεινών οικοπεδοφά- 
γων!

Ενας ηλεκτρονικός υπο
λογιστής είνα δυνατόν να 

κατανοεί το 75% των λέξεων 
που λαμβάνει κατά τη διάρκεια 
μιας συνομιλίας και να συμμε
τέχει με τις δικές του απα
ντήσεις σε έναν κανονικό διά
λογο, όπως διαπίστωσε ομάδα 
Αμερικανών ερευνητών στο πα
νεπιστήμιο του Ρότσεστερ. 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της ε
πιθεώρησης "New Scientist", η 
εν λόγω ομάδα δίδαξε έναν η
λεκτρονικό υπολογιστή να πα
ρακολουθεί μια συζήτηση και να 
απαντά στο πλαίσιο διαλόγου. "0 
υπολογιστής ήταν σε θέση να 
δώσει λογική απάντηση ακόμη 
κι όταν δεν άκουγε καλά ό,τι του 
έλεγαν, δήλωσε χαρακτηριστικά 
μέλος της επιστημονικής ομά
δας. Εως τώρα τα προγράμματα 
αναγνώρισης του λόγου, επέ
τρεπαν την κατανόηση μόνο του 
40% των λέξεων σε μια αμφί- 
δρομη συνομιλία.

Δραστικά μέτρα κατά της 
εγκληματικότητας υιοθε

τεί η κυβέρνηση της Αυστρα
λίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση 
του υπουγείου Επικοινωνιών, η 
κυβέρνηση θα επιβάλει την ε- 
γκατάταση σε όλες τις τηλεορά
σεις του ειδικού τσιπ-V, που θα 
επιτρέπει στους γονείς -μέσω 
αυτόματου προγραμματισμού- 
να εμποδίζουν τη μετάδοση 
σκηνών βίας και άλλων ακατάλ
ληλων για παιδιά προγραμμά
των.

Ρούχα μεγάλων μόδι
στρων, δωμάτια σε πολυ

τελή ξενοδοχεία, μεγαλειώδη 
γεύματα, στερεοφωνικά συ

γκροτήματα, δορυφορικές κε
ραίες και άλλα αγαθά της ε
ποχής είχαν την ευκαιρία να α
πολαύσουν, πριν συλληφθούν, 
τρεις υπάλληλοι των υπηρεσιών 
της CIA, οι οποίοι έκλεψαν και 
χρησιμοποίησαν τουλάχιστον 
100 κυβερνητικές πιστωτικές 
κάρτες που προορίζονταν για 
πράκτορες του εξωτερικού. 
Μέσα σε εννέα μήνες, οι τρεις, 
των οποίων οι ετήσιες αποδο
χές δεν ξεπερνούσαν τα
26.000 δολάρια, κατάφεραν να 
ξοδέψουν 190.000 δολλάρια!

Φ Κατηγορίες για κακομετα- 
χείρηση και παράνομο πε

ριορισμό απαγγέλθηκαν ενα
ντίον των γονέων ενός νεαρού 
Ιταλού, ο οποίος σε ηλικία 20 
χρόνων, τον Απρίλιο του 19 35 
έδωσε τέλος στη ζωή του. μην 
μπορώντας να αντέξει την α
πόρριψη της αγαπημένης του 
από την οικογένεια του. Οι γο
νείς του σύγχρονου "Ρωμαίου" 
θα προσαχθούν σε δίκη τον 
προσεχή Νοέμβριο, κατη/ο- 
ρούμενοι ότι είχαν ασκήσει jo - 

γάλη ψυχολογική πίεση στο γιό 
τους προκειμένου να διαλύσει 
το δεσμό του και να αναζητήσει 
μια "πιο κατάλληλη", σύμφωνα 
με τα κριτήρια τους, νύφη. Απο
τέλεσμα των απειλών τους ήταν 
ο Αντζελο να ανατιναχθεί με το 
αυτοκίνητο του έξω από το σπί
τι της ωραίας Ίουλιέτας" και η 
ιστορία να λάβει τη θέση τη; α
νάμεσα στα τραγικότερα ο κο- 
γενειακά δράματα.

Απειλούσε να μολύνει τα 
προϊόντα πέντε βρετανι

κών εταιριών συσκευασίας τρο
φίμων με βλαβερούς μικροορ
γανισμούς ζητώντας να του κα
ταβάλουν, προκειμένου να μην 
εφαρμόσει το εφιαλτικό του 
σχέδιο, 250.000 λίρες. Μέχρι 
χθες ήταν διευθυντής σε εται
ρία ηλεκτρονικού προγραμματι
σμού στο Νότιγχαμ και καυχιό
ταν για τις άριστες γνώσεις του 
επί των ηλεκτρονικών υπολογι
στών. Ευτυχώς για τις ετα ρίες 
και κυρίως για τους καταναλω
τές, ο εν λόγω αδέξιος εκβια
στής συνελήφθη τη στιγμή που 
πρσπαθούσε να κάνει ανάληψη 
από τραπεζικό λογαρισμό, στον 
οποίο και επρόκειτο να καταθέ
σουν τα θύματα του. Στη συνέ

χεια, αποκαλύφθηκε ότι ο εκ
βιαστής δεν είχε την απαραίτη
τη για τα κόλπα του ευφυΐα και 
ότι ο "στρατός" των βακτηρι
δίων του, δείγματα των οποίων 
είχε στείλει στις εταιρίες, δεν 
ήταν και τόσο επικίνδυνος.

Μόνη της επέστρεψε στο 
σπίτι της μια 12χρονη 

Ρωσίδα, η οποία είχε χαθεί στη 
σιβηρική στέπα έξι ολόκληρες 
ημέρες και οι ομάδες του στρα
τού και της αστυνομίας που την 
αναζητούσαν δεν κατόρθωσαν 
να την βρουν. Η Ξένια Κι- 
ριούσκινα είχε χαθεί όταν απο
μακρύνθηκε από τους φίλους 
της, που μαζί είχαν πάει βόλτα 
στο δάσος κοντά στην πόλη 
Μπρατσκ. Για να ζήσει έτρωγε 
άγρια μούρα και για να βρει το 
δρόμο της, περπάτησε περισ
σότερο από 100 χιλιόμετρα κο
ντά στην όχθη ενός ποταμού, ώ
σπου έφτασε στο χωριό Μπίκει.

Φ Η Τζιν Κάνι και η Κιν Να- 
ρίτα, οι γηραιότερες εν 

ζωή δίδυμες της Ιαπωνίας, 
γιορτάζουν τα 104 γενέθλια 
της στο νησί Χατσίγιο. Λίγη ώρα 
νωρίτερα, είχαν πάει για ψάρε
μα!

Στη Βόρεια Κίνα εντοπί
στηκε ένα αγωνιστικό πε

ριστέρι το οποίο είχε χάσει το 
δρόμο του πριν από τέσσερα 
χρόνια, μετά την πρώτη του 
κούρσα. Το περιστέρι είχε ξε
κινήσει από το Λίτλχαμπτον της 
Νοτίου Βρετανίας και αφού θα 
κάλυπτε απόσταση τριών χιλιο
μέτρων θα έπρεπε να επιστρέ
φει στον ιδιοκτήτη του. Ομως 
έχασε το δρόμο του κατά την ε
πιστροφή και ο ιδιοκτήτης του, 
Φιλ Χόντινοτ, πίστευε ότι είχε 
χαθεί για πάντα. Μια μέρα έλα
βε ένα τηλεγράφημα από κάτοι
κο τη πόλης Ντάλιάν στην επαρ
χία Λιάνονιγκ στην Κίνα από κά
ποιον που είχε το περιστέρι και 
το αναγνώρσε από την ταυτότη
τα που φέρει στο πόδι του. Ο 
Χόντινοτ ζήτησε από τον Κινέζο 
να το κρατήσει και να του στεί
λει μόνο ένα από τους απογό
νους του! □

Επιμέλεια:
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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Μόνιμες Στήλες

Για tis ελεύθερες
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1 Εκφράζονται και με ... γιουχαίσματα.

2. "Αλάτι κα ι. . . παλιά πετυχημένη εκπομπή του Φ. Γερμανού - Τα 

κατάβαθα της Γης.

3. Γάλλος μυθιστοριογράφος - Σύντροφος - Λετονός σκακιστής. 

4 Καταγώγιο χασισοποτών - Κυρά από τα Εφτάνησα.

5. Ισπανικό άρθρο - Γυναικείες παντόφλες δίχως τακούνια - Ο α

ριθμός 83.

6. Μας βγαίνει... απ' την κούραση - Σταφιδικά αρχικά - Κέντρο Τε

χνικού Ελέγχου Οχημάτων.

7. Περίφημες του Κάλβου - Κουρτίνα, παραπέτασμα (ξ.λ.).

8 Μεγάλο πλήθος (μτφ.) - Είδος λικέρ.

9. Μ ίκ ι... ήρωας του Ντίσνεϊ - Δορυφορικό κανάλι - Στερέωνει... 
τα μαλλιά.

10. Δηλωτικά ανώτατων κληρικών - Αυλαία θεάτρου - Γυναικείο ε

πάγγελμα.

11 Τράπουλα για ... χαρτορίχτρα - Τελικό σημείο, πέρας - Ποίημα 

του Κίπλινγκ.

12 . Δεν ωρίμασε αυτός - Κόβεται... στον ανήφορο.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Τα αθλητικά... ενδιαφέρουν τους φιλάθλους.

2 Απαραίτητα στο βάψιμο - Ακριβώς τα ίδια (ξ.λ ).

3. Πετρελαϊκά αρχικά - Δ ε ... δωρίζεται αυτό - Νότα του... δρόμου. 

4 Συνεχόμενα στο αλφάβητο - Το τελειότερο αρχαίο θέατρο.

5. Κόντρα στον άνεμο - Τροπικό επίρρημα.

6 Μάρκα αυτοκινήτων - Μεταλλικό κύπελλο - Μουσική νότα.

7 Θεά της αρχαίας Αιγύπτου Ικαθ.) - Είναι και οι Αθηναίες.

8. Ελάχιστος, λίγος - Ομηρικό ... ξίφος.

9. Ιεροί, όσιοι - Αρχικά παλιού υπουργείου - Ορκωτικό μόριο.

♦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2 ♦

3 ♦ ♦

4 ♦ ♦

5 ♦ ♦

6 ♦ ♦

7 ♦ ♦ ♦

8 ♦

9 ♦ ♦

10 ♦ ♦

11 ♦ ♦

12 ♦

11. Διεθνής ένωση αεροματαφορών - Δεν πάει... στα βουνά.

12. Βασκική αυτονομιστική οργάνωση - Το μεγαλύτερο λιμάνι της 
Ελλάδας.

13. Μεγάλη βουή από πλήθος ανθρώπων ή ζώων (αιτ.) - Αξια, κα
τάλληλα.

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ

* Οταν ο Αλκιβιάδης γιόρτασε τα 18 του χρόνια και ανελάμβανε τη 

διαχείριση της μεγάλης πατρικής περιουσίας ο Σωκράτης αντί για 

άλλη προσφώνηση του υπενθύμισε: Στην Περσία όταν γεννηθεί ο 

διάδοχος τον παραδίδουν σε τέσσερις σοφούς. Στον ευλαβέστε

ρο για να του εμπνεύσει το θρησκευτικό αίσθημα. Στον εντιμότερο 

για να του μάθει να λέει την αλήθεια. Στον φρονιμότερο για να τον 

διδάξει πως να εξουσιάζει τα πάθη του. Στον γενναιότερο για να 

τον κάμει παλληκάρι.

* Ο άνθρωπος δεν πάσχει τόσο από όσα συμβαίνουν αλλά από τη 

γνώμη του γι' αυτά που συμβαίνουν.

* Δεν θα μπορέσετε να πείτε τίποτε περισσότερο, από αυτό που 
είσθε.

* Το κρυστάλλινο ποτήρι δεν αλλάζει την πικρή γεύση.

* Συνήθως παραδεχόμαστε τα μικρά μας ελαττώματα, για να σεί

σουμε τους άλλους, ότι δήθεν δεν έχουμε μεγάλα.

* Αυτός που δουλεύει για το καλό των άλλων έχει κιόλας εξασφα

λίσει το δικό του καλό.

* Ολοι οι άνθρωποι χαμογελούν στην ίδια γλώσσα.

* Οταν ο κλέφτης δεν έχει την ευκαιρία να κλέψει, θεωρεί τον 

εαυτό του τίμιο. Αλλοίμονο μας, αν όλη μας η αρετή ήταν γιατί δεν 

είχαμε ευκαιρίες να ακολουθήσουμε την κακία.

* Αν με γελάσεις μια φορά είναι ντροπή δική σου, μα αν με γελά

σεις δεύτερη είναι ντροπή δική μου.

* Πες μου ποιος σε χειροκροτεί να σου πω ποιος είσαι.

* Ο ληστής δολοφονεί με το μαχαίρι. Ο συκοφάντης με τη συκο

φαντία. Ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ τους;

* Εάν δεν μπορώ να κάνω μεγάλα πράγματα, μπορώ να κάνω μικρά 

πράγματα με μεγάλη καρδιά.

* Δεν υπάρχει αξία που τελικά να μην αναγνωρίστηκε. Και δεν υ

πάρχει κανείς χωρίς αξία που να αναγνωρίστηκε.

* Παρακάλα το θεό, σαν τα πάντα να εξαρτώνταιαπό αυτόν και

δούλευε, σαν όλα να εξαρτώνται από σένα. □

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

VNVXI - OJVWZ ε L ZVIVdOU - V13 Ζ L 'V - W 3di - V iV I' 11 'NVW 

- ZOXVd - X I OL 'VW - i l l  - IOIJV '6 'dOV - ZOXId3W 8 'Z31ZV - ZIZI 

- 1 L Ό1Ν - IZV1 - VIX 9 Ί  -1113 - VZidO 5 'ZOdAWILO - 3V >  '3d - 

OdOV - X3UO ε 'WVWVi - W3NIU Z 'V1VWZ3V310UV ■ l :V130VX 

VZVNV - Z01Z3WV Z L 'NV - VWd31 - O dV l' 11 'VIVW - OINId * 

YVVOl 'X W - 1VZ - ZAOVW 6 'ld3Zl - V liV d ll 8 'IdOiZ - Z3VO *3 L 

031X - OZV - IVW '9 'JU - VIXI1VU - V3 S 'V - VdOlZ - Z3X31V 'W 1 - 

IdIVi - 3NO ε 'V1VXJ3 - ld3UIU Z 'Z3IZVWIXOVOUV' l =VliNOZIdO

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κ ω ν/νος Κατσινούλας
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χαμόγελα ελπίδας
Εδώ και 50 χρόνια η UNICEF, Οργάνωση του ΟΗΕ για 
τα Παιδιά, μάχεται για να εξασφαλίσει ένα χαμόγελο 
για όλα τα παιδιά του κόσμου. Η UNICEF που 
στηρίζεται σε εθελοντικές συνεισφορές, 
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. Εια 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 καταφέραμε 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. Ενωρίζουμε όλοι μος 
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
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