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Ο ΝΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ

Ο νέος υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Γεώργιος Ρωμαίος, 

γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1 9 3 4  και ξει στην Αθήνα από το 1 9 5 2 .

Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). 

Δημοσιογράφος από το 1 9 5 4  έως το 1981 .

Πολιτικός συντάκτης και Διευθυντής Σύνταξης στην εφημερίδα "Το Βήμα" 

και Διευθυντής στο "Βήμα της Κυριακής".

Ο κ. Ρωμαίος διετέλεσε:
Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης από το 1 9 8 1  έως το 19 8 4 .

Από το 1 9 8 4  μέχρι το 1993 , Ευρωβουλευτής.

Από το 1 9 8 5  μέχρι το 1987 , Αντιπρόεδρος της Σοσιαλιστικής Ομάδας. 
Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1 9 8 7  μέχρι τις 1 3 -1 0 -1 9 9 3 .  

Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής, της Περιφερειακής Επιτροπής 

και των αντιπροσωπειών Ε.Κ. - Αλβανίας, Ε.Κ. - Ρωσίας και Ε.Κ. - Αυστραλίας.

Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, από το 1 9 8 4  μέχρι το 1996 . 
Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας από 1 3 -1 0 -1 9 9 3  έως και 5 -5 -1 9 9 4 .  

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας από 6 -5 -1 9 9 4  έως και 1 5 -9 -1 9 9 5 .

Τέλος, από 1 5 -9 -1 9 9 5  μέχρι και 2 2 -9 -1 9 9 6  διετέλεσε Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. 
Ορκίστηκε Υπουργός Δημόσιας Τάξης στις 2 5 -9 -1 9 9 6 .
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Η Αστυνομική Επιθεώρηση δέχεται για δημοσίευση άρθρα, μελέτες και επισημάνσεις που είναι πρωτότυπες, προέρχονται από 
μετάφραση ή αποτελούν διασκευή πάνω σε θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα την Αστυνομία και την Κοινωνία μας γε
νικότερα. Οι υποβαλλόμενες συνεργασίες, που δεν πρέπει να ξεπερνούν τις οκτώ δακτυλογραφημένες σελίδες, συνοδεύονται 
από ανάλογο φωτογραφικό υλικό και υπογράφονται από το συγγραφέα, ο οποίος έχει και την ευθύνη για το περιεχόμενο. Σε 
κάθε περίπτωση, τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών του περιοδικού, αηηχούν τις δικές τους απόψεις και δεν εκφρά
ζουν απαραίτητα τις επίσημες θέσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Κείμενα, που δημοσιεύονται ή όχι, δεν επιστρέφονται.^

Οκτώβριος 1 9 9 6 - 6 1 5 - Αστυνομική Επιθεώρηση



Νομικό θέμα

Η αστυνομι κή  
α ρ μ ο δ ι ό τ η τ α  

και το " ά σ υ λ ο "
του Αναστασίου I. Τάχου,

Καθηγητού του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης *

Η αστυνομική αρμοδιότητα διέπεται, κατά βάση, 
από τους κανόνες που ρυθμίζουν 

την εν γίνει αρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων 
καθ' ύλη, κατά τόπο και κατά χρόνο.

Εν τούτοις, η εν λόγω αρμοδιότητα ρυθμίζεται 
και από ειδικούς κανόνες που επιβάλλουν εξαίρεση 

από την άσκηση της γενικής αστυνομικής αρμοδιότητας 
καθ' ύλη, κατά τόπο και κατά χρόνο ή σε συνδυασμό.

Ετσι, εκτός της γενικής,
εμφανίζεται και η ειδική αστυνομική αρμοδιότητα. 
Χαρακτηριστικό της δεύτερης είναι ο περιορισμός 

της εξουσίας της Αστυνομίας, 
με την στενή έννοια του όρου, 

ένεκα της αναγνώρισης του δικαιώματος του "ασύλου" 
(ή της ασυλίας).

Ετυμολογικά, "άσυλο" σημαίνει τόπο ιερό και απαραβίαστο ή κα
ταφύγιο (βλ. Udell - Scot - Κωνσταντινίδη, Μέγα Λεξικόν της Ελλη
νικής Γλώσσης, 1904 και Δ. Δημητράτου, Μέγα Λεξικόν της Ελλη

νικής Γλώσσης).
Το "άσυλο", δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζεται τμήμα νομικών σχέ

σεων ως κείμενο εκτός της δημόσιας τάξης, δηλ. εκτός της ελλη
νικής έννομης τάξης. Απλό σημαίνει ότι η αστυνόμευση επιτρέπε
ται με τη συνδρομή όμως περισσότερων εγγυήσεων σεβασμού 
της ελευθερίας ορισμένων προσώπων, ακριβώς για να επαληθευ- 
θεί η τήρηση της αντίστοιχης μερικότερης και ειδικότερης έκφρα
σης της δημόσιας τάξης ως προστατευόμενης με ιδιαίτερες εγ
γυήσεις.

Το δικαίωμα του "ασύλου" μπορεί να διακριθεί σε περιπτώσεις, α
νάλογα με τον τρόπο που το αναγνωρίζουν, άμεσα ή έμμεσα, οι συ
νταγματικές διατάξεις. Είναι αμφίβολο αν θα ήταν σύμφωνη προς 
το Σύνταγμα η βάσει μόνο κοινού νόμου καθιέρωση "ασύλου". Διότι, 
το "άσυλο" έχει την έννοια ότι η νομιμοφροσύνη των προσώπων ε 
ντός της ελληνικής έννομης 1= δημόσιας) τάξης ελέγχεται περιορι
σμένα ή δεν ελέγχεται. Η πρώτιστη δημόσια υποχρέωση είναι η υ- 
πακοή στην έννομη 1= δημόσια) τάξη. Με την τυχόν όμως νομοθε
τική καθιέρωση "ασύλου" και για περιπτώσεις άλλες από αυτές που 
προβλέπει, άμεσα ή έμμεσα, το Σύνταγμα, θα σήμαινε εξαίρεση α
πό τον έλεγχο της νομιμοφροσύνης των προσώπων, τόσο της "ει
δικής" των διοικητικών οργάνων Ιόρθρα 103 παρ. 1 και 120 παρ. 2, 
Συντ.) όσο και της "γενικής" όλων (άρθρο 120 παρ. 2, Συντ.)

Αμεση συνταγματική αναγνώριση του "ασύλου"
α) Το άρθρο 9 του Συντάγματος ορίζει, ρητά, ότι, "Η κατοικία του 

καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου 
είναι απαραβίαστη. Καμία έρευνα δεν γίνεται σε κατοικία, παρά μό-

Αστυνομική Επιθεώρηση

νο όταν και όπως ορίζει ο νόμος και πάντοτε με την παρουσία εκ
προσώπων της δικαστικής εξουσίας" (παρ. 1). Περαιτέρω, προβλέ
πει (παρ. 2) κυρώσεις κατά των παραβατών του οικιακού "ασύλου” 
(βλ. σχετικά με την νόμιμη διαδικασία παραβίασης του "ασύλου", αλ
λά και τις κυρώσεις, στα άρθρα 253 - 256, ΚΠΔ και στο άρθρο 241, 
ΠΚ). Την “κατοικία" προστατεύει και η ΕΣΔΑ (άρθρο 8).

Εδώ, το “άσυλο" αφορά την "ιδιωτική” ζωή των προσώπων.
Ειδικότερα, για το "άσυλο κατοικίας", κατά το άρθρο του Συντ., πα

ρατηρούμε τα ακόλουθα:
(1) Ο όρος "κατοικία" κατά το άρθρο 9 παρ. 1 του Συντ. (βλ. 

και άρθρο 265 παρ. 2, ΚΥΧ), σημαίνει τα ακόλουθα:
(αα) Θετικά. Η έννοια της "κατοικίας" συμπίπτει με την έννοια του 

"οίκου", δηλ. κάθε χώρου, ως πραγματική κατάσταση, που χρησιμο
ποιεί το πρόσωπο, μόνο του ή μαζί με άλλα πρόσωπα για τη δια
βίωσή του (μόνιμα ή προσωρινά ή και για την απλή παραμονή του) ή 
για την εργασία του, εφόσον δεν είναι προσιτός σε όλους ("μη προ
σιτός ελευθέρως τοις πάσι", κατά το άρθρο 265 παρ. 2, β-, ΚΥΧ). Με 
άλλες λέξεις, ο χώρος πρέπει να είναι περιφραγμένος ("περίκλει
στος", κατά το άρθρο 265 παρ. 2, δ', ΚΥΧ).

Δεν ενδιαφέρει αν ο χώρος της "κατοικίας" είναι στεγασμένος ή 
μη, ούτε βάσει ποιας νομικής σχέσης και ιδιότητας διαβιώνει το 
πρόσωπο στον χώρο αυτό.

Ετσι, "κατοικία" αποτελούν: το οποιοδήποτε οίκημα, το διαμέρισμα 
ή το δωμάτιο οικήματος, το δωμάτιο Ξενοδοχείου, η αυλή, ο κήπος, 
η καλύβα, η σκηνή, το οποιοδήποτε όχημα Ιλ.χ. αυτοκίνητο, Γν. Εισ. 
Πλ. Κατερ. II. Χατζάκος) 1/1978, ΠΧρ, 1980,602) και το οποιοδήπο- 
τε πλοίο 1= πλωτό μέσο) ε ίτε κινούνται, ε ίτε  βρίσκονται ακίνητα, α
κόμη τα γραφεία, τα ιατρεία, τα εργαστήρια, τα καταστήματα, τα 
εργοστάσια, οι διάφορες εγκαταστάσεις, εφόσον βέβαια δεν είναι 
προσιτά σε όλους.

Οκτώβριος 1 9 9 6- 6 1 6  -



Νομικό Θέμα
Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι για να χαρακτηρισθεί ως "κα

τοικία" ο "χώρος” της διαβίωσης ή της εργασίας, πρέπει να συντρέ
χουν, αθροιστικά, οι εξής προϋποθέσεις:

(ι) να μην είναι προσιτός σε όλους Γμη προσιτός ελευθέρως 
τοις πάσι") και

(ιι) να είναι περιφραγμένος ("περίκλειστος", κατά τους ορθούς 
χαρακτηρισμούς του άρθρου 265 παρ. 2, β' και δ', ΚΥΧ).

(ββ) Αρνητικά. Η έννοια της "κατοικίας", ως νομική κατάσταση, 
κάτά το άρθρο 51, α' του ΑΚ (“Το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο 
της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του"!, δεν συμπίπτει με την 
έννοια της "κατοικίας" κατά το άρθρο 9 παρ, 1 του Συντ.

Η έννοια της “κατοικίας" κατά το Συντ. είναι ευρύτερη, διότι ανα- 
φέρεται στην φυσική "κατοικία", σε σχέση με εκείνη του ΑΚ που εί
ναι στενότερη, διότι αναφέρεται στην νομική "κατοικία", δηλ. στον 
"τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης ..." του προσώπου.

Με τη συνταγματική προστασία της "κατοικίας" (κατά τους ρω
μαίους χαρακτηρίζονταν ως "δοχείο του προσώπου" (= recep- 
taculum personae!, Θ. Φλογαϊτου. Εγχειρίδιον συνταγματικού δι
καίου, 1895,463), διασφαλίζεται η ελευθερία των προσώπων. Κατά 
το Συντ. "Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο". Ετσι, η προστασία α
φορά όλα τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά ή ακόμη τα πολιτικά κόμμα
τα και τις ενώσεις προσώπων, είτε είναι έλληνες πολίτες, ε ίτε είναι 
αλλοδαποί ή ανιθαγενείς. Διότι "Η κατοικία του καθενός είναι άσυ
λο", ακριβώς για να προστατευθεί η ελευθερία του "καθενός".

Σε περίπτωση αμφιβολίας, πρέπει να επιλέγεται η λύση εκείνη 
που με βάση το γεγονός της διαβίωσης μπορεί να χαρακτηρίσει το 
δεδομένο "χώρο" ως "κατοικία".

|2) Η "cpcuva" ae "κατοικία", προϋποθέτει την είσοδο σ' 
αυτήν. Η είσοδος μπορεί να γίνει μετά από την ελεύθερη συγκατά
θεση του ενοίκου, δηλ. "όταν ζητηθή ή επιτρέψη ρητώς την είσο
δον ο ένοικος" (άρθρο 239 παρ. 2, ΚΥΧ όπως αντικ. με το άρθρο 34, 
ΒΔ 931/1966).

Σε περίπτωση που ο ένοικος αρνείται ή απουσιάζει, τότε η είσο
δος ενεργείται με παραβίαση της θύρας. Θεωρείται αυτονόητο ότι 
έχει προηγούμενα ειδοποιηθεί, έγκαιρα, εφόσον βέβαια είναι δυ
νατό, ο ένοικος για το γεγονός της εισόδου και της έρευνας που 
θα επακολουθήσει. Αν ο ένοικος απουσιάζει, τότε προσκαλείται να 
παρευρεθεί γείτονας (βλ. άρθρα 256, β', ΚΠΔ και 239 παρ. 2, ΚΥΧ).

(3) Η νόμιμη "παραβίαση" του "οικιακού ασύλου", γίνεται 
"μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος", δηλ. το Συντ απαιτεί κανό
να δικαίου (κατά βάση τυπικό νόμο βλ. και άρθρο 72 παρ. 1, Συντ.) ο 
οποίος πρέπει να ορίζει αφενός το σκοπό της "παραβίασης" και α
φετέρου τη διαδικασία και τα όργανα που θα την ενεργήσουν. Η 
ρήτρα "μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος" συνδέεται στο άρθρο 
9 παρ. β' του Συντ. με την πραγματοποίηση "έρευνας", αλλά όπως 
ήδη σημειώθηκε η "έρευνα" έπεται της "εισόδου" στην “κατοικία”. 
Κατ' ακολουθία, η εν λόγω ρήτρα ισχύει πρώτα για να ενεργηθεί η 
"είσοδος".

(4) Η "έρευνα", συναρτάται, αναγκαία, με την ευρύτερη έν
νοια της κρατικής επέμβασης, διότι σχετίζεται και με άλλες ε 
νέργειες, λ.χ. την σύλληψη ή την κατάσχεση (άρθρα 278 και 258, Κ- 
ΠΔΙ.

(5) Η "έρευνα" και συνεπώς η “είσοδος" στην "κατοικία", γί
νεται “πόντοτε με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής 
εξουσίας", δηλ. ισόβιων δικαστικών λειτουργών, δικαστών ή ε ι
σαγγελέων (άρθρο 9 παρ. 1, Συντ.). Ετσι, απαιτείται "πάντοτε", δηλ. 
χωρίς καμιά εξαίρεση η παρουσία των δικαστικών λειτουργών ε 
φόσον θα διενεργηθεί "έρευνα" από τα αστυνομικά όργανα.

Οκτώβριος 1 9 9 6

(6) Το Συντ. απαιτεί κατά τρόπο απόλυτο ("Καμία έρευνα δεν 
γίνεται σε κατοικία...") την αθροιστική ("και πάντοτε...”) συν- 
δρομή των προϋποθέσεων της ρήτρας της νομοθετικής και 
της παρουσίας εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας.

(7) Η "είσοδος" και η "έρευνα” με την εγγύηση της δικα
στικής παρουσίας "πάντοτε" αναφέρεται μόνο σε σκοπό που α
φορά ανακριτικές ενέργειες των αστυνομικών οργάνων (βλ. τα άρ
θρα 251,252,253 επ„ 260 επ„ 278, ΚΠΔ και το άρθρο 239, ΚΥΧ).

(8) Ιδιαίτερη περίπτωση αστυνομικής επέμβασης, είναι ε 
κείνη που ενεργείται για την πρόληψη ή την καταστολή αυτο
φώρων εγκληματικών πράξεων σε χώρο που θεωρείται ως "κα
τοικία".

Το Συντ. ρητά ορίζει ότι, κατ' εξαίρεση, είναι νόμιμη η ενέργεια 
σύλληψης χωρίς "δικαστικό ένταλμα όταν τα εγκλήματα είναι αυτό
φωρα" (άρθρο 6 nap. I ), ενώ ο ΚΠΔ, ορίζει ότι τα αστυνομικά όργα
να "έχουν υποχρέωση" να συλλάβουν το δράστη αυτόφωρων κα
κουργημάτων και πλημμελημάτων (άρθρο 275 παρ.Ι). Εξάλλου, ό
πως χαρακτηριστικά ορίζεται, η Αστυνομία ”... οφείλει να προλαμ
βάνει παν έγκλημα όπερ πληροφορείται ότι πρόκειται να τελεσθή..." 
(άρθρο 230 nap I, ΚΥΧ).

Στην περίπτωση που η αστυνομική επέμβαση, δηλ. η "είσοδος" και 
η "έρευνα" σε "κατοικία" πρέπει να γίνει ως κατασταλτική ενέργεια, 
υπάρχει η δυνατότητα της φρούρησης του χώρου της "κατοικίας" 
(βλ. και άρθρο 239, ΚΥΧ) μέχρι να ειδοποιηθεί εκπρόσωπος της δι
καστικής εξουσίας για να παραστεί και έτσι να νομιμοποιήσει την 
παραβίαση του "οικιακού ασύλου", που θα επιτρέψει τηυ σύλληψη 
του δράστη.

Στην περίπτωση όμως που η αστυνομική επέμβαση πρέπει να γί
νει ως προληπτική ενέργεια, τότε πρέπει να δεχθούμε ότι εφόσον 
είναι ανέφικτη, από τα πράγματα, η παρουσία δικαστικού λειτουρ
γού, τότε επιτρέπεται η παραβίαση του "οικιακού ασύλου", δηλ. η 
"είσοδος”, και η "έρευνα" που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του προ
σώπου που τελε ί αυτόφωρη απόπειρα πλημμελήματος ή κακουρ
γήματος (άρθρο 42 nap. I, ΠΚ. και άρθρο 242 nap. I, ΚΠΔ). Με άλλες 
λέξεις, στην εν λόγω περίπτωση, δεν απαιτείται παρουσία δικαστι
κού λειτουργού, διότι η νομιμότητα της "εισόδου" και της "έρευνας" 
των αστυνομικών οργάνων, στηρίζεται στο άρθρο 6 παρ.Ι του Συ
ντ., το οποίο δεν απαιτεί τη σύμπραξη δικαστικού οργάνου για να ε 
νεργήσει σύλληψη το αστυνομικό όργανο. Διότι, εξάλλου, η σύλλη
ψη ως ενέργεια αυτοτελώς αστυνομική, προϋποθέτει, εφόσον 
πρόκειται για αυτόφωρο έγκλημα (ως τετελεσμένο ή ως απόπει
ρα), την άμεση, κυριολεκτικά, επέμβαση. Η άμεση όμως σύλληψη, 
προϋποθέτει, κατά τη νομική αλλά και κατά την κοινή λογική, την ά
μεση "είσοδο" και "έρευνα" στην "κατοικία". Με άλλα λόγια, εφόσον 
το Συντ. επιτρέπει το μείζον, δηλ. τη "σύλληψη" χωρίς δικαστική εγ
γύηση (άρθρο 6 nap. I, β'), συνέπεται ότι επιτρέπει και το έλασσον, 
δηλ. την "είσοδο" και την "έρευνα" που καθιστούν δυνατή τη “σύλλη
ψη" του προσώπου. Στην εξαιρετική όμως αυτή περίπτωση, πρέπει 
το αστυνομικό όργανο να προσλάβει, ενόψει παροχής μείζονας 
εγγύησης, και δεύτερο "ανακριτικό υπάλληλο", δηλ. αστυνομικό όρ
γανο (βλ. και άρθρα 254 παρ. 1,255 nap. I και παρ. 2, ΚΠΔ).

Εξάλλου, η ανωτέρω αστυνομική επέμβαση, μπορεί να δικαιολο
γηθεί ως νόμιμη, όταν ενεργείται ως άμυνα υπέρ τρίτου (άρθρο 22 
παρ. 2, ΠΚ) ή ενδεχομένως για να αποτρέψει κίνδυνο που απειλεί 
το πρόσωπο ή την περιουσία "κάποιου άλλου", δηλ. των πολιτών (άρ
θρο 25 παρ. I, ΠΚ). Διότι, η επέμβαση υπό συνθήκες άμυνας ή κατά
στασης ανάγκης αποκλείει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης (άρ
θρα 22 nap. I και 25 nap. I, ΠΚ).
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Νομικό 0έμα
(9) Η συνταγματική προστασία του "ασύλου" της "κατοικίας",

της οποίας το περιεχόμενο είναι ευρύτερο της γραμματικής 
διατύπωσης του όρου, ισχύει μόνο για την "έρευνα" που αφορά την 
πρόληψη ή καταστολή ενεργειών που συνιστούν ποινικό αδικήματα. 
Δεν ισχύει για την καθαρό διοικητική αστυνόμευση, λ.χ. για την προ
στασία της δημόσιας υγείας Ιόρθρο 5 παρ. 4 ερμ. δηλ., Συντ.) ή της 
υγείας των εργαζομένων στους τόπους εργασίας τους (άρθρο 12, 
ΝΔ 437/1976 και άρθρο 27 παρ. 5, Ν 1568/1985) ή του περιβάλλο
ντος (άρθρα 26 και 30 παρ. 4, Ν 1650/19861, διότι η αντίστοιχη έ 
ρευνα, έλεγχος, εξέταση κ.α.ο. είναι διοικητική και κατά συνέπεια 
δεν απαιτείται η "παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας". 
Πραγματικά, ορθά κρίθηκε από το ΙτΕ  ότι "Αι... διοικητικοί επι
θεωρήσεις των εγκαταστάσεων τούτων δεν εμπίπτουν εις την ... 
έννοιαν της κατ' οίκον ερεύνης..." (ΙΕ (Πρ.) 1381/1981, ΤοΙ, 1981, 
740 βλ. και Γν. Εισ. Πλ. Αθ. ΙΣ. ΚανΓνια) 8/1977, ΠΧρ, 1977,3921.

Οι διοικητικές επιθεωρήσεις, οι διοικητικοί έλεγχοι, και οι διοικη
τικές έρευνες σε αντιδιαστολή με τις ανακριτικές έρευνες του 
ποινικού δικαίου ενγένει), ασφαλώς οδηγούν (ή προϋποθέτουν) 
στην παραβίαση του "ασύλου" της κατοικίας, αλλά δεν εμπίπτουν 
στην έννοια της "έρευνας" κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 
του Ιυντ Διότι, οι ενλόγω επιθεωρήσεις και έρευνες ενεργούνται 
για την εφαρμογή της οικείας διοικητικής νομοθεσίας που αποβλέ
πει στην προστασία του γενικού συμφέροντος. Ετσι, απαιτείται να 
προβλέπονται από το νόμο (όπως επιτάσσει Συντ.:" ...μόνο όταν και 
όπως ορίζει ο νόμος...”), αλλά δεν απαιτείται να ενεργούνται με την 
παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής Εξουσίας.

Η εξαίρεση αυτή συμβαδίζει με τις διατάξεις της ΕΣΔΑ (άρθρο 8 
παρ. 2), η οποία προβλέπει σχετικό επέμβαση "δημόσιας Αρχής", 
βάσει νόμου, εφόσον αποτελεί μέτρο αναγκαίο και για την προστα
σία, μεταξύ άλλων, "της υγείας ή της ηθικής ή των ... δικαιωμάτων 
και ελευθεριών των άλλων".

Κατ' ακολουθία, τα όργανα που ασκούν διοικητική αστυνόμευση 
τόσο με την ευρεία έννοια (διοικητικοί υπάλληλοι), όσο και με την 
στενή έννοια του όρου (ιδίως τα όργανα της ΕΛΑΣ) έχουν αρμοδιό
τητα, δηλ. δικαιούνται να ενεργούν διοικητικές επιθεωρήσεις και έ 
ρευνες, ακριβώς για να εκπληρώσουν τις αντίστοιχες υποχρεώ
σεις που τους επιβάλλει ο νόμος. Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι τα 
όργανα της ΕΛΑΣ έχουν καθήκον να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέ
τρα για την προστασία των προσώπων και της περιουσίας τους, λ.χ. 
από επιδημικές νόσους, από πυρκαγιές και γενικά από κάθε κίνδυνο 
ιδίως δυστυχήματος (βλ. άρθρα 1, θ', κ', και 365, ΚΥΧ και άρθρο 2, 

α', θ', Οργ. ΑΠ).
Είναι πολύ χαρακτηριστική η διάταξη του ΚΠΣ (άρθρο 51 παρ. 14 

βλ. και άρθρο 1 παρ. 2), που ορίζει ότι ο διοικητής, στον τόπο της 
πυρκαγιάς, "έχει το δικαίωμα και το καθήκον να εισέρχεται και παρά 
την τυχόν έτι άρνησιν των ιδιοκτητών εις χώρους όπου κρίνει ωφέ
λιμον και αναγκαίο ν να επέμβη...". Επίσης, η διάταξη που ορίζει ότι 
συνιστά ποινικό αδίκημα η παραβίαση των νόμιμων μέτρων που 
προβλέπονται για την αποτροπή της εισβολής ή της διάδοσης μιας 
μεταδοτικής ασθένειας (άρθρα 284 και 425, ΠΚ)

β) Το άρθρο 62 παρ. 1, α' του Συντάγματος ορίζει, ρητά, ότι "Οσο 
διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται, ούτε 
συλλαμβόνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε με άλλο τρόπο περιορίζε
ται χωρίς άδεια του Σώματος" (βλ. σχετικά το άρθρο 83, Κ.Β.).

Εξάλλου, "Δικαίωμα εισόδου και παραμονής στην αίθουσα συνε
δριάσεων {της Βουλής} έχουν μόνο όσοι δικαιούνται να μετέχουν ή 
να ηαρίστανται σ' αυτές..." (άρθρο 60 παρ. 1, Κ.Β.).

Από το συνδυασμό των ανωτέρω ρητών διατάξεω ν, σαφώς 
προκύπτει ότι ο χώρος της Βουλής (και όχι μόνο η αίθουσα συνε
δριάσεων) συνιστά χώρο "ασύλου" για τους βουλευτές, διότι απο
τελε ί παρεπόμενο στοιχείο στο κύριο που είναι το ακαταδίωκτο 
τούτων. Εδώ το "άσυλο" αφορά την "ιδιωτική" ή δημόσια (βλ. και άρ
θρο 61, Συντ. για το ανεύθυνο) ζωή των προσώπων που έχουν την 
ιδιότητα του βουλευτή.

Εμμεση συνταγματική αναγνώριση του "ασύλου"
α)Το άρθρο 16 παρ. 1, α' του Συντάγματος ορίζει ότι Ή  τέχνη και 

η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες η ανάπτυξη 
και η προαγωγή του αποτελεί υποχρέωση του "Κράτους". Την υπο
χρέωση αυτή του Κράτους, την υλοποίησε ο εκτελεσ τικός  Ν 
1268/1982 "Για τη δομή και τη λειτουργία των ΑΕΙ", ο οποίος ανα
γνώρισε το "πανεπιστημιακό άσυλο" που συμβάλλει στην "κα
τοχύρωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της ελεύθερης επιστημο
νικής αναζήτησης και της ελεύθερης επιστημονικής αναζήτησης 
και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών,..." (άρθρο 2 παρ. 4 - 8 βλ. 
όμοιες διατάξεις για τα ΤΕΙ, στο άρθρο 2 παρ. 3, Ν 1404/1983). Η 
μείζονα εγγύηση προστασίας του ενλόγω "ασύλου", που "καλύπτει 
όλους τους χώρους των ΑΕΙ", συνίσταται αφενός στην "απαγόρευ
ση επέμβασης της δημόσιας δύναμης" και αφετέρου στη συν
δρομή, ως προϋπόθεση της νόμιμης επέμβασης, της "πρόσκλησης 
ή της άδειας" του αρμοδίου διοικητικού (συλλογικού) οργάνου του 
ΑΕΙ. Κατ' εξαίρεση, επέμβαση επιτρέπεται χωρίς την "άδεια" μόνο 
εφόσον "διαπράττονται αυτόφωρα κακουργήματα ή αυτόφωρα ε 
γκλήματα κατά της ζωής" (βλ. και άρθρο 242, ΚΠΔ).

Οι παραβάτες του "πανεπιστημιακού ασύλου" τιμωρούνται με φυ
λάκιση, όπως ειδικότερα προβλέπει ο νόμος.

Εδώ, το "άσυλο" έμμεσα προκύπτει από τις συνταγματικές διατά
ξεις και αφορά τόσο την "ιδιωτική", όσο και τη δημόσια ζωή του εν- 
γένει εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΕΙ (το οποίο αναμφισβήτητα 
ασκεί δημόσιο λειτούργημα, άρθρο 16 παρ. 6, α' Συντ.), όσο και των 
φοιτητών εφόσων το ίδιο το Σύνταγμα ορίζει ότι η παιδεία των ελ- 
λήνων έχει ως σκοπό "και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υ
πεύθυνους πολίτες" (άρθρο 16 παρ. 2).

Το "πανεπιστημικό άσυλο", όμως, στηρίζεται στο αντικειμενικό 
γεγονός του "χώρου" και όχι στο υποκειμενικό γεγονός της ιδιότη
τας των προσώπων. Ετσι, το "άσυλο” καλύπτει τόσο τα πρόσωπα 
που έμμεσα σχετίζονται με τον σκοπό του νόμου, λ.χ. οι διοικητικοί 
υπάλληλοι των ΑΕΙ, όσο και τρίτα πρόσωπα. Με άλλες λέξεις, η πα
ραμονή εντός του "χώρου" ΑΕΙ, αρκεί για να ισχύσει η προστασία 
του "ασύλου".

Η προστασία του "πανεπιστημιακού ασύλου", δεν μπορεί να ισχύει 
για την καθαρά διοικητική αστυνόμευση, δηλ. εκείνη που ασκείται 
ως αστυνόμευση με την ευρεία έννοια του όρου ούτε για την επί
δοση ποινικών δικογράφων από αστυνομικά όργανα (βλ. Γν. Εισ. Πλ. 
Πατρ. ΙΑ. Ζυγούρα) 4/1989, Νοβ, 1989, 802).

Στην πράξη, όμως, θα προκύψουν και άλλες περιπτώσεις, εκτός 
από αυτές που προβλέπει ο νόμος, που θα είναι απόλυτα δικαιολο
γημένη η είσοδος αστυνομικών οργάνων σε "χώρους των ΑΕΙ", χω
ρίς "πρόσκληση ή άδεια", λ.χ. για την εξακρίβωση της ύπαρξης ε 
κρηκτικού μηχανήματος που αποδεικνύεται φάρσα. Ετσι, δεν θα 
μπορεί να ελεγχθεί η νόμιμη είσοδός τους “χωρίς άδεια" παρά μό
νο όταν θα έχει διαπραχθεί το έγκλημα της έκρηξης (ως αυτόφω
ρο κακούργημα ή έγκλημα κατά της ζωής) με όλες τις δυσμενείς 
συνέπειες για τη ζωή, την ακεραιότητα και την υγεία ανθρώπων και 
τις εγκαταστάσεις (άρθρα 19,270,299 επ„ 310 παρ. 3,311, ΠΚ).
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Νομικό Θέμα

Για το ενλόγω ζήτημα, χρήσιμη είναι η άποψη της νομολογίας ως 
προς την έννοια του "αυτόφωρου εγκλήματος, το οποίο τελείται 
και όταν βρίσκεται στο στάδιο της απόπειρας και μπορεί να είναι 
διαρκές (βλ. Βουλ - ΠλΛαρ 660/1966, ΠΧρ, 1967, 503, ΠλημμΞανθ 
95/1967, ΠΧρ, 1967, 628 και ΓνΕισΑΠ |Κ. Σταμότη) 1/1984, ΠΧρ. 
1984,98).

Ειδικότερα, παρατηρούμε τα ακόλουθα:
I) Δεν απαιτείται άδεια εισόδου της δημόσιας δύναμης, όταν 

τελούνται:
αα) - Αυτόφωρα κακουργήματα, λ.χ. η πώληση ή διάθεση ναρ

κωτικών (άρθρο 5, Ν 1729/1987), ο εμπρησμός (άρθρο 264, ΠΚ), η 
πρόκληση έκρηξης (άρθρο 270, ΠΚ), η κατασκευή, προμήθεια ή κα
τοχή εκρηκτικών υλών ή βομβών και ακόμη η μεταφορά ή φύλαξή 
τους (άρθρο 272, ΠΚ), ο βιασμός (άρθρο 336, ΠΚ), η κατάχρηση σε 
ασέλγεια (άρθρο 338, ΠΚ).

ββ) - Αυτόφωρα εγκλήματα κατά ζωής (κακουργήματα ή πλημ
μελήματα), λ.χ. η ανθρωποκτονία και η απόπειρά της (άρθρα 42 και 
299, ΠΚ), η έκθεση σε κίνδυνο άλλου (άρθρο 306, ΠΚ), η παράλειψη 
λύτρωσης από κίνδυνο ζωής (άρθρο 307, ΠΚ).

I Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα αδρανήσουν να χο
ρηγήσουν την άδεια εισόδου ενόψει εγκλημάτων που δεν αποτε
λούν κακουργήματα ή εγκλήματα κατά της ζωής (λ.χ. το έγκλημα 
της διατάραξης της οικιακής ειρήνης άρθρο 334, ΠΚ), δεν φαίνεται 
εφικτή η ποινική ευθύνη τούτων. Ειδικότερα:

(11 Δίωξη για παράλειψη (άρθρο 15, ΠΚ), δεν είναι δυνατή διότι τα 
όργανα ασκούν αρμοδιότητα κατά διακριτική ευχέρεια, δηλ. πρό
κειται για "ενάσκηση δικαιώματος" (άρθρο 20, ΠΚ).

(2) Δίωξη για συνέργεια, δεν είναι δυνατή, διότι απαιτείται "πρόθε
ση" (= δόλος) (άρθρα 46 - 47, ΠΚ).

(3) Δίωξη για παράβαση καθήκοντος Ιάρθρο 259, ΠΚ), δεν είναι δυ
νατή, διότι ακριβώς τα όργανα ασκούν "τα καθήκοντα της υπηρε
σίας" τους, δηλ.την αρμοδιότητα κατά διακριτική ευχέρεια να χο
ρηγήσουν ή μη την άδεια εισόδου.

II) Οι όροι - έννοιες που αφορούν το άσυλο στα ΑΕΙ έχουν ως
«ζπς:

(1) Το "άσυλο" καλύπτει "όλους τους χώρους των ΑΕΙ". Οι όροι 
"όλοι" και "χώροι των ΑΕΙ", αφορά τους χώρους εκείνους στους ο
ποίους συντελείται, κύρια ή βοηθητικά, η κατοχύρωση της ακαδη
μαϊκής ελευθερίας, της ελεύθερης επιστημονικής αναζήτησης και 
της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών" (άρθρο 2 παρ. 4). Οι "χώροι" 
μπορεί να είναι καλυμμένοι ή ακάλυπτοι, περιφραγμένοι ή μη. Επί
σης, οι "χώροι" δεν είναι απαραίτητο να κείνται στο γύρω συγκρό
τημα του ΑΕΙ. Διότι, μπορεί να είναι διασκορπισμένοι σε διάφορους 
τόπους.

(2) Ως "δημόσια δύναμη" νοείται εκείνη η "δύναμη" (= ομάδα 
οργάνων ή και ένα μόνο όργανο) που ασκεί καταναγκασμό, δηλ. 
οι ΕΔ, η ΕΛΑΣ και όλα τα βοηθητικό όργανα τα οποία επικουρούν τα 
κύρια όργανα της δημόσιας αστυνόμευσης.

(3) Η "επέμβαση της δημόσιας δύναμης", σημαίνει τόσο την 
κατά κυριολεξία επέμβαση |= ενέργεια), λ.χ. σύλληψης, όσο και 
την απλή παρουσία των οργάνων της "δημόσιας δύναμης", ε ίτε  αυ
τά φέρουν στολή ε ίτε  όχι, που σχετίζεται με "επέμβαση".

Η συστηματικότερη ανάλυση των ακόλουθων όρων που χρησιμο
ποιούνται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Ν 1268/1982, κρίνεται χρήσιμη.

αα) "δημόσια δύναμη". Ο όρος αυτός απαντάται στο Συντ. ως "έ
νοπλη δύναμη” (άρθρο 45) και ως "στρατιωτική δύναμη" (άρθρο 27 
παρ. 2). Ακόμη, στο ΝΔ 794/1971 "Περί δημοσίων συναθροίσεων", 
γίνεται λόγος για "δημόσια δύναμη" και για "συμπράττοντα όργανα"

ως προς την χρήσιν όπλων" (άρθρο 8). Εξάλλου, στο Ν 29/1943 "Πε
ρί των περιπτώσεων, καθ' ας επιτρέπεται η χρήσις των όπλων υπό 
της Δημοσίας Δυνάμεως", μνημονεύεται ο υπόψη όρος και ορίζεται 
ότι "χρήσιν όπλων" μπορούν να κάμουν οι "συμπράττοντες", με τα 
αστυνομικά όργανα, "στρατιωτικοί' και τα "όργανα της αγροφυ
λακής και δασικής Υπηρεσίας" (άρθρα 1 και 3).

Κατ' ακολουθία, κοινό γνώρισμα της “δημόσιας δύναμης" είναι η 
νόμιμη χρήση των όπλων. Με άλλες λέξεις, ως "δημόσια δύναμη" 
εννοούμε την "δημόσια ένοπλη δύναμη".

Οι μεταλλαγές όμως της οργανωτικής μορφής υπό την οποία α
σκείται στη σύγχρονη εποχή η κρατική εξουσία (ίδρυση ΝΠΔΔ ή Ν- 
ΠΙΔ, ως δημόσιων επιχειρήσεων κ.ά.ό), οδήγησε στο νομοθετικό 
χαρακτηρισμό του συνόλου της ως "δημόσιου τομέα" (άρθρο 1 παρ. 
6, Ν 1256/1982 όπως επαναοριοθετήθηκε με το άρθρο 51 του Ν 

j 1892/1990). Πραγματικά, σήμερα νόμιμη χρήση όπλων μπορούν να 
ί κάμουν και όργανα ΝΠΔΔ ή και ΝΠΙΔ του "δημόσιου τομέσ", δηλ. Νο- 
j μικών Προσώπων τα οποία είναι, στην ουσία, "κρατικά" ή αλλιώς 

"δημόσια. Κατ' ακολουθία, και τα ενλόγω όργανα συνιστούν "δημό- 
I σια δύναμη".

Ετσι, "δημόσια δύναμη" αποτελούν τα όργανα του Κρότους ή ΝΠΔ- 
J  Δ ή και ΝΠΙΔ του "δημόσιου τομέα" τα οποία βάσει νόμου είναι αρ

μόδια να ασκούν υλική ή ψυχολογική βία και με τη χρήση όπλων. Συ
νεπώς, "δημόσια δύναμη", αποτελούν τα όργανα που ανήκουν στις 
Ενοπλες Δυνάμεις, στο Λιμενικό Σώμα, στην Ελληνική Αστυνομία (το 
"αστυνομικό προσωπικό") και στις Υπηρεσίες που ασκούν αστυνο
μική εξουσία και με χρήση όπλων.

Τα όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν μπορεί να θεωρη
θούν, κατ' αρχήν, ότι αποτελούν "δημόσια δύναμη", καίτοι ανήκουν 
στα "Σώματα Ασφαλείας", διότι δεν προβλέπεται από το νόμο ότι 
μπορούν να ασκήσουν υλική βία και με χρήση όπλων. Μόνο στην πε
ρίπτωση κατά την οποία όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος, 
χρησιμοποιηθούν ως "συμπράττοντα" με όργανα της κατά κυριολε
ξία "δημόσιας δύναμης" (ιδίως Ενοπλες Δυνάμεις και Ελληνική Αστυ
νομία), λ.χ. με τη χρησιμοποίηση υδραντλιών για καταιονισμό, τότε 
μπορεί να θεωρηθούν ότι αποτελούν "δημόσια δύναμη".

ββ) "επέμβαση". Ο όρος αυτός σημαίνει "αστυνομική" δράση Ιβλ. 
και παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν 1268/1982), προληπτική ή κατασταλ
τική, για την επιβολή της δημόσιας τάξης.

Προφανώς, ο νόμος αναφέρεται στην απαγόρευση της άσκησης 
ενεργειών καταναγκασμού, δηλ. βίας υπό δύο μορφές. Ψυχολογι
κού καταναγκασμού, που ενεργείται χωρίς άσκηση υλικής βίας και 
υλικού καταναγκασμού που ενεργείται με άσκηση υλικής βίας στην 
οποία περιλαμβάνεται και η ένοπλη.

Ο καταναγκασμός αφορά τόσο τον αμιγή διοικητικό, όσο και εκεί
νον που αναφέρεται στην εκτέλεση δικαστικής απόφασης όχι μό
νον ποινικού δικαστηρίου, λ.χ. η σύλληψη οφειλέτη προς το Δημό
σιο από δικαστικό επιμελητή (άρθρα 1 και 5, Ν 1867/1989) ή ομοία 
οφειλέτη προς ιδιώτη (άρθρο 1049 παρ. 2, ΚΠολΔ).

Αντίθετα, είναι νόμιμη η σύλληψη προσώπου και χωρίς την άδεια 
του ΑΕΙ όταν τούτο καταζητείται βάσει δικαστικού εντάλματος ή δι
καστικής απόφασης βάσει της οποίας έχει ήδη καταδικασθεί για α
δικήματα ένεκα των οποίων ο νόμος επιτρέπει την "επέμβαση" της 
"δημόσιας δύναμης" χωρίς την εν λόγω άδεια. Διότι, εφόσον ο νό
μος επιτρέπει το μείζον |= "επέμβαση" όταν "διαπρόττονται" τα αυ
τόφωρα εγκλήματα που ορίζει), ασφαλώς επιτρέπει και το έλασ- 
σον (= “επέμβαση", δηλ. σύλληψη όταν επιβεβαιώθηκε δικαστικώς 
ότι έχουν διαπραχθεί όμοια εγκλήματα, στο "χώρο" ΑΕΙ ή αλλού, και 
ένεκα των οποίων επιβλήθηκε ποινή).
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Εξάλλου, είναι νόμιμη και η σύλληψη, χωρίς την άδεια του ΑΕΙ, κα- 
ταδιωκόμενου δράστη των εγκλημάτων που ορίζει το άρθρο 2 παρ.
7 του Ν 1268/1982 ο οποίος κατέφυγε σε "χώρο " ΑΕΙ.

Συνεπώς, η είσοδος στους "χώρους" ΑΕΙ οργάνου "δημόσιας 
δύναμης" για την εκτέλεση άλλης (διοικητικής ή δικαστικής) υπηρε
σίας ή για ιδιωτικούς λόγους, δεν αποτελεί “επέμβαση.

Ακόμη, δεν μπορεί να αποτελέσει "επέμβαση", η είσοδος και η 
δράση οργάνων του Π Ι όταν αφορά κατάσβεση πυρκαϊών ή πα
ροχή βοήθειας λόγω καταστροφών κ.ά.ό. Διότι, η δράση αυτή των 
οργάνων του ΠΣ είναι άσχετη με ό,τι θέλει να προστατεύσει ο νό
μος με το θεσμό του “ασύλου" στα ΑΕΙ (άρθρο 2 παρ. 4).

Περαιτέρω, γεννάται το ερώτημα, αν στην έννοια του όρου “ε 
πέμβαση" περιλαμβάνεται και η δράση που αφορά τη συλλογή πλη
ροφοριών από όργανα "δημόσιας δύναμης" ή Υπηρεσίας που ι
δρύθηκε για να εξυπηρετεί, εξορισμού, "δημόσια δύναμη" (ΕΔ και 

ΕΛΑΣ), όπως είναι η ΕΥΠ.
Η συλλογή πληροφοριών θα μπορούσε να συνιστά "επέμβαση" 

μόνο εφόσον θα αποτελούσε ενέργεια που θα παρεμπόδιζε τους 
σκοπούς για τους οποίους καθιερώθηκε το "άσυλο” στα ΑΕΙ (άρθρο 
2 παρ. 4). Διότι, όπως ρητά ορίζει το Συντ. “Η ακαδημαϊκή ελευθερία 
και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον 
της υπακοής στο Σύνταγμα" (άρθρο 16 παρ. 1, γ'Ι, δηλ. στην έννομη 
τάξη ή αλλιώς στο κρατούν πολιτειακό και κοινωνικό οικονομικό κα

θεστώς.
Ειδικότερα, πρέπει να γίνουν οι εξής βασικές επισημάνσεις: η 

συλλογή πληροφοριών δεν μπορεί να συνιστά "επέμβαση" εφόσον 
γίνεται αυστηρά στο πλαίσιο του Συντάγματος και των νόμων στην 
περίπτωση που δεν γίνεται έτσι, είναι πολύ δύσκολο ή και ανέφικτο, 
κατά κανόνα, να αποκαλυφθεί η παρανομία κατά τη συλλογή πληρο
φοριών όταν ενεργείται μυστικά, δηλ. όχι με την επίσημη μέθοδο 

της "συνδρομής".
(4) Η “επέμβαση" είναι νόμιμη εφόσον προηγηθεί “πρόσκλη

ση ή άδεια" εισόδου της "δημόσιας δύναμης".
Η "πρόσκληση" αφορά πρωτοβουλία του αρμόδιου οργάνου του 

ΑΕΙ, ενώ η “άδεια" αφορά πρωτοβουλία, δηλ. αίτηση του αρμοδίου 
οργάνου της "δημόσιας δύναμης".

Τόσο η "πρόσκληση", όσο και η "άδεια", μπορούν να αφορούν ό
λους τους "χώρους" του ΑΕΙ, ή και ορισμένο μόνο "χώρο" τούτου.

Ill) Διαφορετική είναι η περίπτωση του “ασύλου" των ΑΕΙ, βά
σει των διατάξεων του άρθρου 334 παρ. 3 του ΠΚ. Είναι χαρακτηρι
στικό ότι αμέσως μόλις τροποποιήθηκε το άρθρο 334 παρ. 3 του 
ΠΚ (με το Ν 410/1976), το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, υιοθέτησε 
την έννοια του "ασύλου των πανεπιστημιακών χώρων" (βλ. εγκ. 
104919 /23-9-1976 και αντίθετα ΓνΕισΑΠ (Ε. Μπλέτσα)6/1977, ΠΧρ, 
1977,389).

Το άρθρο 334 παρ. 3 ορίζει ότι διαπράττει το ποινικό αδίκημα της 
διατάραξης της οικιακής ειρήνης "όποιος εισέρχεται παράνομα, σε 
κατάστημα ή χώρο... ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου... ή πα
ραμένει στους χώρους αυτούς παρά τη θέληση της Υπηρεσίας που 
τους χρησιμοποιεί...". Πραγματικά, οι διατάξεις αυτές αφορούν τρί
τους - ιδιώτες ή και τους φοιτητές των ΔΕΙ οι οποίοι τυχόν "εισέρ
χονται παράνομα" (λ.χ. τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες είναι 
κλειστά το "κατάστημα" ή ο "χώρος" του ΑΕΙ) ή τυχόν "παραμένουν" 
(στους “χώρους") παρά τη θέληση της Υπηρεσίας, δηλ. των κεντρι
κών οργάνων του ΑΕΙ (Σύγκλητος ή Πρυτανικό Συμβούλιο ή πρύτα
νης). Η περίπτωση της “παραμονής" παρά τη θέληση, η οποία θα 
πρέπει ρητά να γίνει γνωστή, αφορά και την "κατάληψη" των ΑΕΙ από 
τους φοιτητές (βλ. και ΠλημμΑΘ 16505/1982, ΠΧρ, 1982,556)

Εξάλλου, η "παράνομη είσοδος" και η "παραμονή" παρά τη θέληση 
της Υπηρεσίας ΑΕΙ, μπορεί να αφορά και τα αστυνομικά όργανα, ό
ταν τυχόν "εισέρχονται" και "παραμένουν" χωρίς να συντρέχουν οι 
νόμιμες προϋποθέσεις για την παραβίαση του "πανεπιστημιακού 
ασύλου".

IV) Η παραβίαση του "ασύλου" των ΑΕΙ ε ίτε  από αστυνομικά 
όργανα, είτε από φοιτητές ή τρίτους αλλ' ακόμη και η αδρά
νεια των αρμοδίων οργάνων των ΑΕΙ, δεν φαίνεται εφικτό ότι 
μπορεί να οδηγήσει σε ποινική δίωζη με την κατηγορία της δια
τάραξης της οικιακής ειρήνης, της κοινής ειρήνης, της παράνομης 
βίας, της διακεκριμένης φθοράς από κοινού, (άρθρα 334,189,330 
και 382, ΠΚ) ή ακόμη της συναυτουργίας με παράλειψη και της υπό
θαλψης εγκληματία (άρθρα 15 και 231, ΠΚ). Εν πόση όμως περιπτώ- 
σει η εξασφάλιση του “ασύλου" των ΑΕΙ, δεν επιτυγχάνεται με την 
επιβολή κυρώσεων, όταν πλέον θα έχει ήδη παραβιαστεί. Σημασία, 
λοιπόν, έχει η πρόληψη της παραβίασης, ώστε να φανούν άξιοι οι 
φυσικοί φορείς των αρμοδίων οργάνων των ΑΕΙ της εξαιρετικής 
προνομίας που τους εμηιστεύθηκε ο Νομοθέτης. Παράλληλα και η 
επέμβαση των οργάνων της δημόσιας δύναμης πρέπει να επιχει- 
ρείται χωρίς υπεκφυγές στις περιπτώσεις που ο νόμος δεν απαιτεί 
ως προϋπόθεση την χορήγηση αδείας εισόδου.

β) Ειδική περίπτωση "ασύλου" προβλέπει από το άρθρο 278 
παρ., α' του ΚΠΔ, που ορίζει: "Σύλληψη δεν μπορεί να γίνει: α) 
όσο διαρκεί η ιερουργία, σε οίκημα που προορίζεται για τη 
θεία λατρεία" (βλ. και άρθρο 239, δ', ΚΥΧ). Προφανώς, η διάταξη 
αυτή εμπνέεται από την εγγύηση του Συντ. που ορίζει για τις θρη
σκείες ότι “κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά 
με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την προστασία των 
νόμων" (άρθρο 13 παρ. 2, α').

Ειδικότερα, παρατηρούμε τα εξής:
(1) Το "άσυλο" προϋποθέτει τη "θεία λατρεία" οποιοσδήποτε 

θρησκείας που είναι "γνωστή", δηλ. που δεν έχει κρυφά δόγματα 

ή κρυφή λατρεία.
(2) Το "άσυλο" αφορά μόνο περιορισμένο χρονικό διάστημα,

δηλ. "όσο διαρκεί η ιερουργία".
(3) Το "άσυλο" αναφέρεται μόνο σε "οίκημα που προορίζεται 

για τη θεία λατρεία", δηλ. σε οποιοδήποτε "οίκημα", άσχετα από 
την ονομασία της ως ναού κ.α.ο., αρκεί όμως να χρησιμοποιείται για 

τη "θεία λατρεία".
(4) Το "άσυλο" αναφέρεται στην αδυναμία του κρατικού ορ

γάνου να προβεί σε σύλληψη, η οποία αν ενεργηθεί θα είναι πα

ράνομη.
(5) Το "άσυλο" αναφέρεται κατά το γράμμα του ΚΠΔ μόνο 

στην αδυναμία της σύλληψης και δεν μνημονεύει την απαγό
ρευση της εισόδου και της έρευνας στο "οίκημα" Ενεκα όμως 
της ταυτότητας του πραγματικού και του νομικού λόγου, πρέπει να 
ισχύσει το "άσυλο" και όσον αφορά την έρευνα κατά τη διάρκεια 
της Ιερουργίας". Οσον αφορά την είσοδο, το "άσυλο" δεν νοείται, 
διότι σε "οίκημα που προορίζεται για τη θεία λατρεία" η είσοδος ε ί
ναι ελεύθερη και έτσι δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε ως ιδιωτική 
"κατοικία" (κατά το άρθρο 9 του Συντ.). Διότι, "κρυφή" θρησκεία και 
συνεπώς "μυστική λατρεία, δεν εμπίπτουν στην συνταγματική προ
στασία της ελευθερίας της λατρείας.

(6) Το άσυλο" δεν μπορεί να ισχύσει όταν κατά την άσκηση 
της λατρείας συντελείται προσβολή της δημόσιας τάζης ή των 
χρηστών ηθών, διότι το Συντ. ορίζει ότι τέτοια άσκηση λατρείας 
"δεν επιτρέπεται" (άρθρο 13 παρ. 2, β'|.
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Εξάλλου, τόσο ο ΚΠολΔ Ιάρθρο 1049 παρ. 2, β') όσο και ο ΚΕΔΕ (άρ

θρο 5 παρ. 2,6' Ν 1867/1989), ορίζουν ότι απαγορεύεται η σύλληψη 
για προσωπική κράτηση "σε καθιερωμένο τόπο ιερουργίας γνω
στής θρησκείας και όσο διαρκεί η ιερουργία".

γ) Ειδική περίπτωση ενός είδους "ασύλου", αναγνωρίζει τό
σο ο ΚΠολ (άρθρο 1049 παρ. 2, σ') όσο και ο ΚΕΔΕ (άρθρο 5 
παρ. 2γ ', Ν 1 967/1  989). Διότι ορίζουν ότι απαγορεύεται η 
σύλληψη για προσωπική κράτηση "στον τόπο όπου συνεδριά
ζει δικαστήριο και όσο, διαρκεί η συνεδρίαση" προφανώς ενό- 
ψει της απερίσπαστης απονομής της δικαιοσύνης (βλ. και άρθρα 87 
επ„ 93 επ. Ιυντ.).

Παρατηρούμε τα εξής:
(1) 0  Νόμος αναφέρεται στον “τόπο" όπου συνεδριάζει δικα

στήριο, και όχι απαραίτητα στο οικείο Δικαστικό Κατάστημα.
(2) Η απαγόρευση αφορά την σύλληψη για οφειλές προς ιδιώτες 

ή προς το Δημόσιο. Συνεπώς επιτρέπεται η σύλληψη ένεκα ποινι
κού αδικήματος.

(3) Ο νόμος δεν κάμει διάκριση του δικαστηρίου. Συνεπώς περι
λαμβάνονται όλα τα είδη δικαστηρίων.

(4) Η απαγόρευση είναι χρονικά περιορισμένη, διότι διαρκεί μόνο 
όσο χρόνο συνεδριάζει το δικαστήριο. Συνεπώς, η σύλληψη επι
τρέπεται πριν να αρχίσει η συνεδρίαση και ευθύς μόλις τελειώσει.

δ) Είδος περιορισμένου “ασύλου", καθιερώνεται από τον 
Κώδικα Δικηγόρων (ΝΔ 3026/1954) προφανώς, διότι ο δικη
γόρος είναι “άμισθος δημόσιος υπάλληλος" (άρθρο 1) και ως 
τέτοιος αποτελεί βοηθητικό όργανο για την απονομή της δι
καιοσύνης.

Ετσι, ”εφ ' όσον ο δικηγόρος είναι πληρεξούσιος του κατηγορου
μένου ή συνήγορος αυτού", απαγορεύεται:

(1) Ερευνα κατ' οίκον ή στο Γραφείο του δικηγόρου.
12) Ερευνα σωματική.
13) Κατάσχεση εγγράφων (άρθρο 49 παρ. 3).
Ασφαλώς, δεν πρόκειται για κατά κυριολεξία "άσυλο", διότι η εν- 

λόγω απαγόρευση αποτελεί συνάρτηση αθροιστικά, της διπλής ε 
παγγελματικής ιδιότητας, δηλ. του δικηγόρου που είναι πληρε
ξούσιος ή συνήγορος του κατηγορουμένου. Ετσι, η προστασία του, 
δεν είναι δυνατό να ισχύσει, όταν ενδεχόμενα ο δικηγόρος ενέχε
ται μαζί με τον κατηγορούμενο ή αποκρύπτει στο Γραφείο του α
ντικείμενο εγκληματικής ενέργειας. Εξάλλου, η προστασία, δεν 
μπορεί να ισχύει στο διηνεκές, αλλά μόνο για όσο χρόνο ο δικηγό
ρος έχει την ιδιότητα του πληρεξουσίου ή του συνηγόρου (βλ. Διά
ταξη Εισ. Εφ. Αθ II. Σαρρέας) 434/1978, ΠΧρ, 1978,6501.

c) Ειδική κατηγορία “ασύλου" αποτελούν οι χώροι των δι
πλωματικών αποστολών οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως “απα
ραβίαστοι", προφανώς ενόψει φιλικών διπλωματικών σχέσεων 
και με τον όρο της αμοιβαιότητας (βλ. και άρθρα 2 παρ. 2, α', 28 παρ.
1, Συντ.). Σ' αυτούς επιτρέπεται να εισέλθουν κρατικά όργανα μόνο 
με τη συγκατάθεση του αρχηγού της διπλωματικής αποστολής. Ε
ξάλλου, και τα “αρχεία και έγγραφα της αποστολής είναι απαραβία
στα ..." (άρθρα 22,24 επ., Σύμβαση της Βιέννης (1961) περί των δι
πλωματικών σχέσεων, κυρώθηκε με το ΝΔ 503/1970, άρθρο 2 ΚΠΔ 

I κοι άρθρο 252, ΚΥΧ). Π

• Από το βιβλίο του “Δίκαιο της Δημόσιας Τάζης” (Θεσσαλονίκη,

I 1990). |
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Ιατροδικαστικά Θέματα

Εργαστηριακή ιατροδικαστική
του Ειδικού Ιατροδικαστού Εμμανουήλ Νάνα,

Προϊσταμένου Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών

Η ιατροδικαστική βρίσκεται πολλές φορές στην ανάγκη, 
στα πλαίσια της έρευνάς της προς επίλυση των ιατροδικαστικών προβλημάτων, 

να διερευνήση μετά από παραγγελίες ανακριτικών αρχών, περιπτώσεις που απαιτούν εργαστηριακές εξετάσεις 
τις οποίες ζητά να διενεργηθούν από τα εργαστήρια τοξικολογίας, μικροβιολογικά, παθολογοανατομικά κ.λπ.

Η μελέτη τριχών, κηλίδων αίματος ή άλλων κηλίδων σωματικών υγρών πολλές φορές είναι άφωνοι μάρτυρες, 
όπως αναφέρουν παλαιοί ερευνητές και γεφυρώνουν πολλά ανακριτικά κενά με την ταυτοποίησή τους.

Η εξέταση αυτών, σε σύγχρονα χημικά - τοξολογικά εργαστήρια από ειδικά πεπειραμένους επιστήμονες, 
αποτελεί εγγύηση και αδιάψευστη μαρτυρία στον ανακριτικά χώρο 

με την αδιαφιλονίκητη τεκμηρίωση της ταυτότητας προελεύσεώς τους.

Κηλίδες
Τα εργαστηριακά προβλήματα που αναφέρονται στην ιατροδικα

στική είναι πολλά και ενδιαφέροντα για το λόγο ότι από την εξέτα 
ση των στοιχείων τα οποία εγκαταλείπει ο δράστης στον τόπο του 
εγκλήματος μετά την πράξη, μπορούμε να οδηγηθούμε στην απο
κάλυψή του. Το πρώτο στοιχείο είναι οι κηλίδες.

Τι είναι κηλίδα: Είναι η αλλοίωση μιας επιφανείας, λόγω προσπ- 
τώσεως επ' αυτής υγρού ή παχύρευστου ουσίας, προκαλούσα αλ
λοίωση της χροιάς και της συστάσεως αυτής Ιπ.χ. βλέννα που σκλη
ραίνει το ύφασμα κ.λπ). Είναι δυνατό οι κηλίδες να είναι αδιόρατες, 
οπότε μεταχειριζόμεθα τις υπεριώδεις ακτίνες ή το ηλεκτρικό 

φως για τη διαπίστωσή τους.
Τα ερωτήματα που τίθενται για μια κηλίδα είναι:
α) Τι φύσεως είναι αυτή,
β) Από που προέρχεται,
γ| Προ πόσου χρόνου υπάρχει,
δ) Αν είναι από άνθρωπο,
ε) Αν είναι από το δράστη,
στ) Αν είναι από το θύμα και
ζ) Αν είναι άσχετη δράστου και θύματος.
Ο τρόπος που θα ενεργήσουμε προκειμένου να εξετάσουμε 

μία κηλίδα είναι:
α) Αν βρίσκεται σε ύφασμα, το περιτυλίγουμε χωρίς να εγγίσουμε 

την κηλίδα και την καταστρέψουμε και το στέλνουμε για εξέταση.
β) Αν βρίσκεται σε μη μετακινούμενο αντικείμενο π.χ. ξύλο, κό

βουμε το κομότι που έχει την κηλίδα ή την αποξέουμε, αφού προη
γουμένως την έχουμε φωτογραφίσει και έχουμε καθορίσει την α
κριβή θέση της, δηλαδή τη διάμετρο και τη χροιά της. Τέλος, τη 
στέλνουμε σε σφραγισμένο φάκελο για εξέταση.

γ) Αν βρίσκεται στο σώμα την αποσπογγίζουμε με βαμβάκι. Κυ
ρίως μας ενδιαφέρουν αιματηρές κηλίδες που σχετίζονται με υπο
θέσεις ανθρωποκτονιών, βρεφοκτονιών, αμβλώσεων, θεμάτων 
πατρότητας κ.λπ.

Τα ζητήματα που τίθενται για μια κηλίδα αίματος είναι:
1) Εάν είναι πράγματι κηλίδα αίματος,
2) Εάν είναι αίμα ανθρώπου ή ζώου,
3) Από ποια χώρα του σώματος προέρχεται η κηλίδα,
4) Ποιο το ποσό του αίματος,
5) Ποιος ο τρόπος εκροής,
6) Πριν από πόσο χρόνο έτρεξε το αίμα και
7) Είναι αίμα του δράστου ή του θύματος.

Α) Η διαπίστωση αν η κηλίδα είναι αίμα γίνεται: μακροσκοπι- 
κώς και μικροσκοπικώς

Η μακροσκοπική διαπίστωση γίνεται από την ερυθρά χροιά, αυτό 
όμως δεν αρκεί, διότι υπάρχουν ποικίλες ουσίες που έχουν χρώμα 
όμοιο με του αίματος. Επίσης το χρώμα των κηλίδων δεν είναι πά
ντα κόκκινο, αλλά γίνεται καφέ ή πολύ σκούρο από την οξείδωση 
της Hb (αιμοσφαιρίνης) που υφίσταται.

Η μικροσκοπική εξέταση αφορά στην αναζήτηση ερυθρών αιμο
σφαιρίων και στη διαπίστωση ότι δεν έχουν πυρήνα ώστε να τα ξε 
χωρίσουμε από ερυθρά αιμοσφαίρια των ζώων που έχουν πυρήνα. 
Βέβαια η αναζήτηση ερυθρών αιμοσφαιρίων θα γίνει σε πρόσφατη 
κηλίδα. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια σε υγρασία καταστρέφοντα ι 
πλήρως, ενώ σε ξηρασία μικραίνουν και χάνουν το σχήμα τους. ΛΛε 
διάφορες χημικές μεθόδους επεξεργαζόμεθα την κηλίδα και απο- 
φαινόμεθα ότι είναι κηλίδα ανθρωπίνου αίματος ή ζώου κ.λπ.

Β) Το ζήτημα από ποια χώρα προήλθε το αίμα 
Η επίλυση του ζητήματος αυτού, ιδίως επί προσφάτων κηλίδων 

αίματος, είναι δυνατό να επιτευχθεί από την ανεύρεση επί της κη- 
λίδας του αίματος διαφόρων επιθηλίων που είναι εμπλουτισμένα 
και τα οποία χαρακτηρίζουν τη χώρα εκ της οποίας εξέρρευσε το 
αίμα. Δηλαδή:

1) Ανεύρεση στην κηλίδα του αίματος κυττάρων με κροσσωτό ε 
πιθήλιο δείχνει ότι το αίμα προέρχεται από τη μύτη.

2) Αν βρεθούν κύτταρα πλακώδη επιθηλικά του στόματος, τότε ο
μιλούμε για προέλευση του αίματος από τις αεροφόρους οδούς,

31 Αν υπάρχουν επί της κηλίδος πλακώδη, κροσσωτό, κυλινδρικά 
επιθηλιακά κύτταρα τότε το αίμα προέρχεται από τον κόλπο γυναι- 
κός,

4) Αν υπάρχουν τα λεγάμενα φθαρτογενή κύτταρα, αυτό δείχνει 
ότι το αίμα προέρχεται από άμβλωση,

5) Αν διαπιστωθούν σπερματοζωάρια και κύτταρα προερχόμενα 
εξ  εμμήνου ροής (φθαρτογενή, κυλινδρικά, πλακώδη) τό τε  ομι
λούμε για αίμα προερχόμενο από διακόρευση που έλαβε χώρα κα
τά την έμμηνο ρύση.

Με τα ανωτέρω, λοιπόν, κατανοούμε την αξία της μελέτης των 
κηλίδων αίματος, που έχει αποφασιστική σημασία στην ανακριτική 
εξέλιξη ποικίλων σχετικών υποθέσεων ιατροδικαστικού ενδιαφέ

ροντος.
Γ) Πρόκειται για αίμα ανθρώπου ή ζώου και ποίου
Η επίλυση του ζητήματος αυτού γίνεται με την εξέταση των ερυ

θρών αιμοσφαιρίων, και με τη μέθοδο των ιζηματογόνων ορών και
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αφυλαξίας στις περιπτώσεις που οι κρυσταλλογραφικές και χρω
ματικές μέθοδοι του αίματος είναι θετικές.

Βέβαια, η αναζήτηση των ερυθρών αιμοσφαιρίων θα γίνει σε κη- 
λίδες νωπές αν βρεθούν εμπύρηνα ερυθρά τότε το αίμα είναι ερ
πετού, πτηνού ή ψαριού. Αν βρεθούν απύρηνα ερυθρά στρογγύλου 
σχήματος τότε το αίμα προέρχεται από θηλαστικά, οπότε με την 
καταμέτρηση της διαμέτρου αυτών θα καταλήξουμε ότι πρόκειται 
για αίμα ανθρώπου ή ζώου, και θα είναι ανθρώπου αν η διάμετρος 
των ερυθρών είναι μεγαλύτερη των 7,5 μικρών και ζώου αν η διά
μετρος είναι μικρότερη των 7,2 μικρών.

Δ) Προ πόσου χρόνου εζερρευσε το αίμα της κηλίδας
Η επίλυση του ζητήματος αυτού είναι δυσχερής γιατί η επίδραση 

διαφόρων παραγόντων (χημικών κ.λπ.) προκαλεί καταστροφή των 
αιμοσφαιρίων αλλά και επειδή οι μεταβολές της αιμοσφαιρίνης των 
ερυθρών της κηλίδας γίνονται πολύ γρήγορα. Πάντως, αν το χρώμα 
της κηλίδας δεν έχει μεταβληθεί, τα δε ερυθρά είναι ακέραια, τότε 
ομιλούμε περί πρόσφατης κηλίδας.

Ε) Me ποιο τρόπο εζέρρευσε το αίμα που σχημάτισε την κηλίδα
Η επίλυση του ζητήματος αυτού επιτυγχάνεται εκ του σχήματος 

και των λοιπών χαρακτήρων των κηλίδων που εξαρτάται εκ του 
ύψους από το οποίο πέφτει επί του αντικειμένου το αίμα, ως και εκ 
του σχήματος του αντικειμένου. Ετσι: α) σε κάθετη επιφάνεια από 
μεγάλο ύψος, σε επιφάνεια επίπεδη, οι κηλίδες που σχηματίζονται 
χαρακτηρίζονται από το ότι γύρω από την κύρια κηλίδα, που έχει ο
δοντωτή ανώμαλη περιφέρεια, σχηματίζονται και άλλες μικρότε
ρες υπό μορφή γραμμών, β) επί καθέτου επιφανείας από μικρό 
ύψος, οι κηλίδες που σχηματίζονται φέρουν μικρά οδοντώματα, γ) 
Από τρώση αρτηρίας, οι κηλίδες που σχηματίζονται από το εκτι
νασσόμενο αίμα είναι συνήθως ωοειδείς με ουρά.

Η επίλυση του ζητήματος από ποιον άνθρωπο προέρχεται το αί
μα, επιτυγχάνεται με τον καθορισμό της ομάδας στην οποία ανήκει 
η κηλίδα. Ο καθορισμός της ομάδας αίματος επιλύει επίσης πλείστα 
όσα άλλα μεγάλης σημασίας ιατροδικαστικά προβλήματα, όπως π.χ. 
στις μεταγγίσεις, στους δυσεξήγητους θανάτους των εμβρύων και 
νεογνών ως και σε προβλήματα πατρότητας.

Ολίγα περί ομάδων αίματος
Η παρατήρηση από τον ερευνητή Schattock το 1899 ότι ο ορός 

του αίματος ορισμένων αρρώστων έχει την ιδιότητα να συγκολλά 
τα ερυθρά αιμοσφαίρια υγιών ατόμων, οδήγησε σε διαίρεση των 
ανθρώπων σε τρεις ομάδες και, εν συνεχεία, ο Moss to 1910, σε 
τέσσερις ομάδες που αρίθμησε με τους λατινικούς αριθμούς I, II, 
III, IV.

Οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ομάδων του αίματος συ- 
νίσταται στο γεγονός ότι, τόσο εντός του ορού του αίματος, όσο 
και εντός των ερυθρών αιμοσφαιρίων, υπάρχουν ουσίες που όταν 
ενωθούν προκαλούν συγκόλληση και στη συνέχεια διάλυση των ε 
ρυθρών αιμοσφαιρίων.

Ετσι εκδόθηκαν τα κεφαλαία γράμματα A, Β στα συγκολλησιογόνα 
στις δε ισοσυγκολλητίνες τα μικρά γράμματα a, b.

Εχουμε λοιπόν τις ομάδες, και τα συγκολλησιογόνα και τις ισοσυ- 
γκολλητίνες εις αυτές: I = ΑΒ, II = Ab, III = Βα, IV = Oab.

Εχοντας υπ' όψη τις τέσσερις ομάδες αίματος, παρατηρούμε ότι:
α) Η πρώτη ομάδα: ΑΒ επειδή δεν έχει συγκολλητίνες μπορεί να 

δεχθεί αίμα από όλες τις ομάδες του αίματος, γι' αυτό καλείται πα
γκόσμιος δέκτης.

β) Η τετάρτη ομάδα: ab επειδή κανένα συγκολλησιογόνο δεν πε
ριέχει μπορεί να δώσει αίμα σ' όλες τις ομάδες γι' αυτό και καλεί
ται η ομάς αυτή παγκόσμιος δότης.
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γ) Η δεύτερα ομάδα: Ab περιέχουσα συγκολλησιογόνο Α μπορεί 

να δεχθεί αίμα εκ της τέταρτης ομάδος και εκ της ιδικής της (δευ- 
τέρας).

δ) Η τρίτη ομάδα: Θα περιέχουσα συγκολλησιογόνο Β μπορεί να 
δεχθεί αίμα από την ίδια και την τετάρτη.

Περί τριχών
Οι τρ ίχες, ως γνωστόν, είναι εξαρτήματα του δέρματος και 

προϊόντα της επιδερμίδας, νηματοειδή και πολύ εύκαμπτα. Η σημα
σία των τριχών στην ιατροδικαστική είναι μεγάλη, διότι από την α
νεύρεση και εξέτασή τους είναι δυνατόν να εξαχθούν πορίσματα 
ικανό να διευκρινίσουν διάφορα ζητήματα τα οποία ενδιαφέρουν 
τις ανακριτικές αρχές, όπως οι δολοφονίες, βρεφοκτονίες, βια
σμοί κ.λπ.

Ετσι, σ' ένα έγκλημα, από την ανεύρεση των τριχών επάνω στο 
θύμα, αλλά και γενικό στο χώρο που έγινε, μπορούν να βγουν θετικά 
πορίσματα για τον καθορισμό της ταυτότητας του δράστη.

Μεγάλη σημασία έχει και η θέση που βρέθηκαν αυτές και ποιο το 
είδος τους (προέλευσή τους) και οι μεταβολές που εμφανίζουν.

Κάθε τρίχα έχει 3 τμήματα: τη ρίζα, το στέλεχος και την κορυφή. 
Η ρίζα είναι σφηνωμένη στο δέρμα, το στέλεχος είναι το σώμα της 
τρίχας και η κορυφή το ελεύθερο άκρο της.

Τρία στρώματα αποτελούν το στέλεχος της τρίχας: α) το περιτρί- 
χιο, β) η φλοιώδης ουσία, γΙ η μυελώδης ουσία.

Το περιτρίχιο αποτελείται από κερατοποιημένα κύτταρα.
Η διάκριση μεταξύ τριχών ανθρώπων ή ζώων στηρίζεται στο 

εξής: τα κύτταρα που ηεριτριχίου των ανθρώπων έχουν στέρεα 
σύνδεση μεταξύ τους και είναι δυνατό να τα δούμε μόνο με ισχυρό 
μικροσκόπιο. Ενώ τα κύτταρα του ηεριτριχίου, στα ζώα, είναι χαλα
ρό και φαίνονται με μικρή μεγένθυση.

Η φλοιώδης ουσία περιβάλλει τη μυελώδη, είναι πολύ ανεπτυγμέ
νη και έ^ει πάχος μεγαλύτερο της μυελώδους. Επίσης, ανάμεσα 
στα κύτταρό της υπάρχει μελανοχρωστική που προσδίδει το χρώ
μα στην τρίχα.

Η μυελώδης ουσία βρίσκεται στο κέντρο της τρίχας και αποτελεί- 
ται από μικρό κύτταρα, σε αντίθεση με τα ζώα που αποτελείται από 
μεγάλα. Το πάχος της στις ανθρώπινες τρίχες είναι μικρό, ενώ στα 
ζώα μεγάλο.

Τι λέμε μυελικό δείκτη:
Είναι η αναλογία που υπάρχει μεταξύ της διαμέτρου της μυελώ

δους ουσίας της τρίχας προς την όλη διάμετρό της. Αυτός είναι μι
κρότερος στις ανθρώπινες τρίχες και μεγαλύτερος στις τρίχες 
των ζώων. Οταν είναι μεγαλύτερες του 0,50 οι τρίχες ανήκουν σε 
ζώα και όταν είναι μικρότερες του 0,30 ανήκουν σε άνθρωπο.

Οι τρίχες εξετάζονται από ιατροδικαστικής απόψεως αν είναι ρυ
παρές από αίμα, σπέρμα και άλλες ουσίες, αν έχουν οσμή αρώμα
τος, αν σ' αυτές υπάρχουν αυγά παρασίτων ή σκόνη.

Στα εγκλήματα παίρνουμε τρίχες από διάφορα μέρη του σώμα
τος και τις διατηρούμε χωριστό, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν 
για σύγκριση με τρίχες από υπόπτους στην εγκληματική πράξη δη
λαδή σε: α) ανθρωποκτονίες, β) παιδοκτονίες, γ) αδικήματα που έ 
χουν σχέση με τη γενετήσια λειτουργία, δ) κλοπές ζώων, ε) διαπί
στωση βλαβερών επιδράσεων επί των τριχών της κεφαλής (χρήση 
φαρμάκων κ.λπ.).

Τα ιατροδικαστικά ερωτήματα είναι:
α) Αν τα νηματοειδή αντικείμενα είναι τρίχες,
β) Αν οι τρίχες αυτές είναι ανθρώπου ή ζώου,
γ) Αν οι διαπιστωθείσες είναι τρίχες ζώου, από ποιο ζώο είναι.

δ) Αν πρόκειται για τρίχες ανθρώπου, από ποιο άτομο προέρχο
νται,

ε) Αν είναι τρίχες ανθρώπου, αν ανήκουν σε άνδρα ή γυναίκα,
στ) Αν είναι τρ ίχες  ανθρώπου από ποια χώρα του σώματος 

προέρχονται,
ζ) Αν είναι τρίχες ανθρώπου, ποιας ηλικίας είναι το άτομο από το 

οποίο προέρχονται,
η) Αν πρόκειται περί τριχών ανθρώπου, αν αυτές έπεσαν αυτόμα

τα ή απεσπάσθησαν βιαίως.
θ) Προ πόσου χρόνου έχει επέλθει ο θάνατος.
Η επίλυση του ζητήματος αυτού αφορά στην εξέταση πτωμάτων 

που ανήκουν μόνο σε άνδρες και επιτυγχάνεται από την εξέταση 
μόνο τριχών του σώματος οι οποίες κόπτονται τακτικά (όπως οι 
τρίχες του γενίου) στηρίζεται δε στην εξακρίβωση του μήκους αυ
τών δεδομένου ότι η ανά ώρα ανάπτυξη της τρίχας είναι περίπου 
0,021 χιλιοστά ήτοι 21 μικρά ή 0,5 χιλιοστά κατά 24ωρον (όπως 
προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο για την εξακρίβωση χρόνου θανά
του),

ι) Αν το χρώμα των τριχών είναι φυσικό ή τεχνητό,
ια) Είναι δυνατό από τις αλλοιώσεις που βρίσκονται πάνω στις τρί

χες, να διαπιστωθεί κάτω από ποιες περιστάσεις διεπράχθη βιαιο
πραγία ή έγκλημα.

Περί σπέρματος
Η έξοδος του σπέρματος γίνεται από την ουρήθρα σε κάθε εκ- 

σπερμάτωση. Αυτό, εξεταζόμενο αμέσως μετά την έξοδο από την 
ουρήθρα, εμφανίζεται: υγρό, θολερό, βλεννώδες, παχύρευστο, 
χροιάς λευκωπής προς κίτρινη και αντιδράσεως αλκαλικής ΙΡΗ7,5-
8). Μετά από 15' ρευστοποιείται και γίνεται ομοιογενές.

Επί φυσιολογικού ατόμου, σε κάθε εκσπερμάτωση που απέχει με
ρικές μέρες από την προηγούμενη αποβάλλεται ποσότητα σπέρμα
τος που ανέρχεται σε 7-10 γραμμάρια ή 4-7 κυβικά εκατοστά. Πο
σότητα μικρότερη από 1,5 κυβικό εκατοστό είναι παθολογική.

Κάθε εκσπερμάτωση περιέχει 200 - 300 εκατομμύρια σπερματο
ζωάρια. Εκαστο δε σπερματοζωάριο αποτελείται από κεφαλή, αυ
χένα και ουρά. Τα σπερματοζωάρια διαπλάσσονται στα σπερματικά 
σωληνάρια του όρχεως από τα σπερματικά κύτταρα.

Η εξέταση του σπέρματος διενεργείται προς επίλυση διαφόρων 
προβλημάτων που αφορούν ε ίτε  στον Ποινικό Νόμο, όπως περι
πτώσεις βιασμών, διακορεύσεων, προσβολών της αιδούς, παρά 
φύσει ασελγιών, ανθρωποκτονιών, κτηνοβασιών. Είτε τον Αστικό 
Νόμο, όπως σε περιπτώσεις εξακρίβωσης γονιμότητας σπέρμα
τος (πατρότητα, διαζύγια κ.λπ ).

Η εξέταση μπορεί να αφορά σε πρόσφατο σπέρμα ή σε κηλίδες. 
Η εξέταση προσφάτου σπέρματος γίνεται ε ίτε  κατόπιν εγγράφου 
παραγγελίας της ανακριτικής αρχής ε ίτε  και ιδιωτικώς με αίτηση 
του ενδιαφερομένου. Απαραίτητο είναι, και στις δύο περιπτώσεις, 
ο εξετάζων ιατρός να εξασφαλίσει την ταυτότητα του εξεταζομέ- 
νου, αλλά και του σπέρματος.

Οι κηλίδες σπέρματος έχουν σπουδαία ιατροδικαστική σημασία, 
καθότι σε ποινικές υποθέσεις που απασχολούν τις ανακριτικές αρ
χές, η ιατροδικαστική προσφορά είναι σημαντική. Και εδώ η εξέτα 
ση γίνεται μακροσκοπικά και μικροσκοπικά.

Η μακροσκοπική αφορά στην εξακρίβωση ποσότητας, γλοιότη- 
τας, βάρους κ.λπ. Η μικροσκοπική αφορά στη διαπίστωση ύπαρξης 
σπερματοζωαρίων κ.λπ. Η κυριοτέρα μέθοδος είναι η δια της οξί- 
νου φωσφατάσης, με την οποία βεβαιούμεθα ότι η εξετασθείσα 
κηλίδα προέρχεται από σπέρμα ανθρώπου. □
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Ο ι α σ φ α λ ισ τ ικ ές  ε τα ιρ ε ίε ς  το υ  Ο μ ίλου ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ π ροσφ έρουν α σ φ α λ ισ τικές  π αροχές με ε ιδ ικό  τ ιμ ο λ ό γ ιο  
γ ια  τ ις  Ενώ σεις Απ οστράτω ν Αξιω ματικώ ν Σ.Α., το υ ς  Σ υλλόγους Π ολιτικώ ν Υπαλλήλων κα ι σ υ ντα ξ ιο ύ χο υ ς  Σ.Α.

καθώ ς επ ίσης και το  επ ίλεκτο  προσωπικό τω ν Σω μάτω ν Α σ φ α λε ία ς

Ε ιδ ικά  η ε τα ιρ ε ία  "ΗΝΙΟΧΟΣ" το υ  ομ ίλου ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, εξε ιδ ικ ευμ ένη  σ τις  α σ φ ά λε ιες  τω ν αυτοκ ινήτω ν
π ροσ φ έρε ι το  π αρακάτω  τ ιμ ο λό γ ιο .

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

BONUS-MALUS 05 06 07 08 09 10

ΙΠΠΟΙ ΜΕΧΡΙ 6 27.032 32.438 37.844 43.250 48.657 54.063

7 -8 28.455 34.145 39.836 45.527 51.218 56.909

9 - 10 34.082 40.898 47.715 54.531 61.348 68.164

11 - 12 36.649 43.979 51.309 58.638 65.968 73.298

13- 14 42.271 50.725 59.179 67.633 76.087 84.541

1 5 - 20 45.812 54.974 64.136 73.298 82.461 91.623
Τ α  α ν α γ ρ α φ ό μ ε ν α  α σ φ ά λ ισ τ ρ α  ε ίνα ι ΕΤΗΣΙΑ κα ι ΜΙΚΤΑ με όλες  τις νόμ ιμες επ ιβα ρ ύ νσ ε ις

\ΜΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΗΝΙΟΧΟΣ αε  αζ

2. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Ανά 1.000.000 δρχ. ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 

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

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ
ΚΑΙ / Η ΣΥΝΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ

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

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

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

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

Επίσης από την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ειδικό τιμολόγιο για ασφάλιση κύριας κατοικίας (Πρόγραμμα VESTA)
Π υ ρ κα ϊά ς , Κ ερ α υνο ύ  - Δ ά σ ο υ ς  - Καπνού - Ε υ ρ ε ία ς  Έ κ ρ η ξη ς  - Κ α τα ιγ ίδ α ς , Θ ύ ελλα ς, Π λη μ μ ύ ρ α ς  - Δ ιά ρ ρ η ξη ς  
Σω ληνώ σεω ς, Υ π ερ χε ίλ ισ η ς  Δ εξα μ ενώ ν - Κλοπής κα ι Κ α κόβ ου λης Ε νέρ γε ια ς  Κλέπ του - Π ρ ό σ κρ ο υ σ η ς  Ο χήμ α 
τ ο ς  - Π τώ σ ης Α ερ ο σ κα φ ώ ν - Α σ τ ική ς  Ε υθύνης π ρος ιδ ιο κ τή τη  ο ικο δ ο μ ή ς  κα ι γ ε ιτο ν ικ ή ς  ιδ ιο κ τη σ ία ς  σ υνεπ εία  
π υ ρ κα ϊά ς  κα ι ε υ ρ ε ία ς  έκ ρ η ξ η ς  - Α π οκομ ιδής  Ερειπ ίω ν - Χ αρτοσ ήμου  Α π οζημ ίω σης 
Ετήσια Ολικά Ασφάλιστρα ανά ασφαλιζόμενο κεφάλαιο δρχ. 1.000.000 
Κάλυψη Οικοδομής δρχ. 736, Κάλυψη Περιεχομένου δρχ. 1720

Γ ια  οπ ο ιαδήπ οτε π ληρ οφ ορ ία  μπ ορείτε  να  απ ευθύνεστε στα: 82.51.823 - 4, 82.52.454 και 82.52.496, fax 8214.025. 
κο Παπαχρήστο Κωνσταντίνο, δ ιεύθυνση: Γ  Σεπ τεμβρ ίου  96 & Χ έύδεν, Α θήνα 104 34, Π λατ. Β ικτω ρ ίας. 
Κ αθημερ ινώ ς 09.00' - 21.00' Σάββατο 09.00' - 14.00' ή σ τα  κατά  τό π ο υς  γ ρ α φ ε ία  μας.
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Η ΣΥΜ ΒΟ ΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΡΟ ΛΗΨ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΜ ΕΤΩ ΠΙΣΗ  

ΤΗΣ ΒΙΑΙΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ  

ΣΥΜ ΠΕΡΙΦ Ο ΡΑΣ  

ΑΘΛΗΤΩ Ν ΚΑΙ Φ ΙΛΑΘΛΩΝ

των Γ.Χατζηβασιλειάδη, Χ.Τσορμπατζούδη και Γ.Γρούϊου*

Ενα δυσάρεστο και ταυτόχρονα επικίνδυνο φαινόμενο 
που λαμβάνει διαστάσεις επιδημίας τα τελευταία χρόνια 

μέσα και έζω από τους αθλητικούς χώρους είναι 
η "βίαιη συλλογική συμπεριφορά αθλητών και φιλάθλων".

Ο όρος αναφέρεται στην οργανωμένη ή ανοργάνωτη 
λεκτική ή επιθετική συμπεριφορά αθλητών και φιλάθλων, 

η οποία στρέφεται προς ανθρώπους και άψυχα αντικείμεν< 
με σοβαρές κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές 

και οικονομικές συνέπειες.

Στην εισήγηση που ακολουθεί θα γίνει αναφορά σε συγκεκριμέ
νες προτάσεις από την πλευρά της πολιτείας και των φορέων της 
για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομέ
νου αυτού. Ορισμένες από τις προτάσεις αυτές είναι ήδη σε εφαρ
μογή, κάποιες σε δοκιμαστικό στάδιο, ενώ άλλες βρίσκουν για 
πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας.

Ξεκινώντας από τη μελέτη της επιθετικότητας των ανθρώπων 
στους αθλητικούς χώρους θα επιχειρήσουμε να ορίσουμε με έναν 
ευρύ αλλά και περιεκτικό ταυτόχρονα ορισμό την επιθετικότητα. Εί
ναι, λοιπόν η συμπεριφορά που αποβλέπει στην πρόκληση σωμα
τικής ή ψυχολογικής βλάβης σε κάποιο άτομο ή άτομα. Είναι η πρό
θεση κάποιου να προκαλέσει σωματική ή ψυχική οδύνη στον άλλο ή 
άλλους, ανεξάρτητα από το εάν η βλάβη πραγματοποιηθεί τελικά ή 
όχι, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε φυσική ή λεκτική δύναμη. Επί
σης, είναι η συνειδητή πρόκληση φθοράς ή καταστροφής άψυχων 
αντικειμένων κάποιας ιδιοκτησίας ε ίτε  για την επιβολή απόψεων 
και αιτημάτων ε ίτε για την εκτόνωση κάποιων παρορμήσεων και εν
στίκτων. Με βάση τον παραπάνω ορισμό καταλήγουμε στη διαπί
στωση και το συμπέρασμα ότι οι αθλητικές εκδηλώσεις (κυρίως α
γώνες ποδοσφαίρου - καλαθοσφαίρισης), λόγω του "χώρου” διε
ξαγωγής τους και της “σύνθεσης" των ατόμων που συμμετέχουν, 
παρέχουν τη δυνατότητα με βάση το υφιστάμενο "καθεστώς" να 
εκδηλωθούν βίαιες συλλογικές συμπεριφορές.

Η εμφάνιση της επιθετικότητας διακρίνεται σε δύο διαφορετικά 
είδη στον άνθρωπο (Φρομ). Το πρώτο, που το έχει κοινό με όλα τα 
ζώα, είναι μία φυλογεννετικά προγραμματισμένη παρόρμηση να ε 
πιτεθεί (ή να τραπεί σε φυγή) όταν απειλούνται ζωτικά του συμφέ
ροντα. Αυτή η αμυντική "καλοήθης" επιθετικότητα εξυπηρετεί την 
επιβίωση του ατόμου και του είδους, είναι βιολογικά προσαρμόσιμη 
και παύει να υπάρχει όταν παύει να υπάρχει και η απειλή.

Ο άλλος τύπος, η "κακοήθης" επιθετικότητα, δηλ. η καταστροφι- 
κότητα και η σκληρότητα, προσιδιάζει στο ανθρώπινο είδος ενώ 
ουσιαστικά δεν υπάρχει στα περισσότερα θηλαστικά, δεν είναι φυ- 
λογεννετικά προγραμματισμένη ούτε βιολογικά προσαρμόσιμη, 
δεν έχει συγκεκριμένο σκοπό και η ικανοποίησή της είναι ακόλαστη.

Η μελέτη των ζώων δείχνει πως τα θηλαστικά δεν είναι ούτε φο
νιάδες ούτε βασανιστές, παρότι έχουν αρκετή αμυντική επιθετικό
τητα. Ο βαθμός της επιθετικότητας - καταστροφικότητας μεγαλώ
νει όσο προχωρά η εξέλ ιξη  του πολιτισμού, κι όχι το αντίθετο. 
Πραγματικά αν ο άνθρωπος ήταν προικισμένος μόνο με τη βιολογι
κά προσαρμόσιμη επιθετικότητα που κληρονόμησε από τους μακρι
νούς του προγόνους, θα ήταν ένα σχετικά ειρηνικό πλάσμα.

Ωστόσο ο άνθρωπος διαφέρει από το ζώο γιατί είναι φονιάς, εί
ναι το μόνο από τα ανώτερα θηλαστικά που σκοτώνει και βασανίζει 
μέλη του είδους του χωρίς λόγο, ε ίτε  βιολογικά ε ίτε  οικονομικά και 
που νιώθει ικανοποίηση κάνοντας κάτι τέτοιο. Αυτή η βιολογικά μη 
προσαρμόσιμη επιθετικότητα αποτελεί το πραγματικό πρόβλημα 
και τον κίνδυνο για την ύπαρξη του ανθρώπινου είδους.

ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΙΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κάνοντας μια απλή κατάταξη στις μορφές επιθετικής συμπεριφο
ράς ξεκινώντας από τις σχετικά ανώδυνες μέχρι τις πιο επώδυνες 
μορφές της έχουμε την παρακάτω κλιμάκωση: ενόχληση, προ
σβολή, πρόκληση, εξύβριση, ξυλοδαρμός, πυρπόληση, υλικές κατα
στροφές, κατάληψη χώρων, δολοφονία.

Στους αθλητικούς αγώνες επαγγελματικών ομάδων η επιθετική 
συμπεριφορά εκδηλώνεται πάντοτε μέχρι το στάδιο της εξύβρι
σης, σε ορισμένες περιπτώσεις κλιμακώνεται στο στάδιο των υλι
κών καταστροφών και σε ελάχιστες περιπτώσεις καταλήγει στο α
νώτερο στάδιο της δολοφονίας. Στους ερασιτεχνικούς αγώνες το
πικών πρωταθλημάτων, συνηθέστερες εκδηλώσεις επιθετικής συ
μπεριφοράς είναι η εξύβριση, ο ξυλοδαρμός και σπανιότερα οι υλι
κές καταστροφές.

Στους ερασιτεχνικούς αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων παρακο
λουθούν κατά μέσο όρο κάθε αγώνα 150 - 200 θεατές, οπαδοί στην 
πλειοψηφία τους των δύο αντιπάλων ομάδων, που έχουν ως κοινό 
γνώρισμα τη συμπάθεια για την ομάδα τους (συνήθως την ομάδα 
της περιοχής τους ή του χωριού τους), την ανιδιοτελή υποστήριξή 
της αλλά, παράλληλα, την άκριτη και αντιδιαλεκτική στάση τους α-
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πέναντι στους συντελεστές του αγώνα, διαιτητές ή αθλητές προ
πονητές της αντίπαλης ομάδας. Από τη στάση τους αυτή ξεκινούν 
πολλές φορές επιθετικές συλλογικές συμπεριφορές πλην όμως 
μη κλιμακούμενες σε ανώτερα στάδια, αντιδράσεις τις οποίες πολ
λές φορές μάλιστα προκαλούν με την απόδοση ή τη συμπεριφορά 
τους και οι παραπάνω συντελεστές του αγώνα.

Αντίθετα η μορφή της επιθετικής συμπεριφοράς στους αθλητι
κούς αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών είναι πολύ διαφορετική 
καθόσον έχουμε πάντοτε οργανωμένη επιθετική συμπεριφορά 
προετοιμασμένη και προσχεδιασμένη και με συμμετοχή πολλών α
τόμων, υπό την καθοδήγηση πάντοτε και την παρακίνηση κάποιου 
πυρήνα. Ενός πυρήνα που βρίσκει πρόσφορο έδαφος κυρίως και 
γαλουχείται μεταξύ των οργανωμένων οπαδών των ομάδων (συν
δέσμων - φιλάθλων), οι οποίοι είναι γνωστό ότι κατευθύνονται, κα
θοδηγούνται και ενισχύονται οικονομικά με τη μορφή των δωρεάν 
εισιτηρίων, δωρεάν μεταφοράς τους στους εκτός έδρας αγώνες 
κ.λπ., από τις ομάδες, με στόχο τη δημιουργία αυτού που λέγεται 
"καυτή έδρα" και κατ' επέκταση τον επηρεασμό υπέρ της ομάδος 
τους των διαιτητών, των παικτών και των παραγόντων της αντίπα
λης ομάδας.

Η πραγματικότητα αυτή ενισχύεται και από άλλους παράγοντες, 
όπως: α) η βαθμολογική θέση των ομάδων, β) η προϊστορία των με
ταξύ τους αγώνων, γ) οι δηλώσεις παικτών και παραγόντων πριν α
πό τον αγώνα, δ) η στάση και η συμπεριφορά τους κατά τη διάρκειά 
του, ε) η αποδοχή από τη διοργανώτρια αρχή, χωρίς τη γνώμη των 
φορέων της πολιτείας, της απαίτησης των τηλεοπτικών καναλιών, 
με τη συναίνεση φυσικά των σωματείων, να μεταδίδουν τους σο
βαρούς (ποδοσφαιρικούς) αγώνες νυχτερινές ώρες για μεγαλύτε
ρη θεαματικότητα, με συνέπεια να υπάρχει αδυναμία εντοπισμού 
των εκτρεπομένων, στ) η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί 
στις κτιριακές εγκαταστάσεις ορισμένων γηπέδων από τις κερκί
δες των οποίων αποσπώνται εύκολα τεμάχια επιχρισμάτων τα ο
ποία ρίπτονται εναντίον παικτών, παραγόντων, αστυνομικών, διαι
τητών, φιλάθλων, κ.λπ. Τέλος ζ) η μη εφαρμογή των κυρώσεων που 
προβλέπει η νομοθεσία εναντίον παρεκτρεπομένων παραγόντων,

παικτών, φιλάθλων, κ.λπ. και η εντεύθεν δημιουργία σε αυτούς αί
σθησης ατιμωρισίας, οδηγεί σε έξαρση του φαινομένου η κατάλη
ξη του οποίου δεν είναι προβλέψιμη και ίσως γίνει τραγική αν δεν 
υπάρξει άμεση αντίδραση από την πλευρά της πολιτείας.

Επιπρόσθετα στοιχεία που διευκολύνουν την εμφάνιση της οργα
νωμένης ή ανοργάνωτης επιθετικής συλλογικής συμπεριφοράς εί
ναι α) η επαγγελματικοποίηση του αθλητισμού και ο ασταμάτητος 
"χορός" των δισεκατομυρίων που έχει ως συνέπεια την εξαφάνιση 
της αξίας των ανθρώπινων ηθικών αναστολών. Επίσης, β) η ύπαρξη 
φανατισμού σε μεγάλη έκταση, η ύπαρξη δημοσιότητος που διεγεί
ρει και κατευθύνει στην έξαρση τέτοιων συμπεριφορών, η ύπαρξη 
μεγάλου αριθμού ατόμων που ενδιαφέροντα) για την έκβαση του α
γώνα ή έχουν "συμφέροντα" από την έκρηξη βίαιης συλλογικής συ
μπεριφοράς εκμεταλλευόμενοι ανάλογα τα αποτελέσματα που θα 
υπάρξουν.

Επίσης δύο όμοια στοιχεία είναι: α) το γεγονός ότι οι υποκινητές 
μπορούν να δράσουν χωρίς να γίνονται αντιληπτοί μέσα στη μάζα 
των φιλάθλων. Εκμεταλλεύονται την "ψυχολογία της μάζας" ΙΛε- 
μπόν, 1985) και οπωσδήποτε δε φοβούνται τη σύλληψη και την τι
μωρία, αφού καλύπτονται κάτω από την "υστερία της μάζας" και 
του όχλου όπου λείπει κάθε λογικό στοιχείο, κάθε πολιτιστική υπο
δομή και υπερτρέφεται το πάθος και τα πρωτόγονα ένστικτα. Η 
δύναμη της επιβολής που διαθέτει η μάζα είναι μεγάλη και κατα
φέρνει να ξεπερνά τις κοινωνικές και πολιτιστικές αναστολές του 
ατόμου, ώστε ένστικτα και επιθυμίες, όπως κυρίως ο φθόνος και η 
επιθετικότητα, να'ρχονται στην επιφάνεια, β) το γεγονός ότι μπο
ρούν να παρεισφρύσσουν στη μεγάλη μάζα των φιλάθλων άτομα 
"ξένα" προς το άθλημα ή τις αγωνιζόμενες ομάδες (μέλη ρατσιστι
κών και εξτρεμιστικών οργανώσεων, ομάδες περιθωριακών ατό
μων κ.λπ.).

Ο Χοφστάιτερ αναφέρει σαν τυπικά χαρακτηριστικά του "ανθρώ
που της μάζας" την ανωνυμία, ανυπαρξία προσωπικής υπευθυνότη
τας, κυριαρχία των ενστίκτων και των συναισθημάτων, ετοιμότητα 
να υποταχθεί κάτω από έναν "οδηγό” που θα του υπο- και επιβληθεί. 
Οσο μεγαλύτερος είναι ο ερεθισμός της μάζας, τόσο μεγαλύτερη 
είναι και η δύναμη υποβολής της καθώς και η μεταδοτικότητά της 
π.χ„ όταν η συγκέντρωση οπαδών χτυπά ρυθμικά τα χέρια πα- 
ρασύρονται ακόμα και άτομα Υιού δεν σκόπευαν να εκδηλώσουν έ 
τσι τα συναισθήματά τους.

Εκτός των προαναφερομένων, άλλα αίτια εκδήλωσης βίαιης συλ
λογικής συμπεριφοράς σε αθλητικούς χώρους είναι:

α) Η έλλειψη παιδείας, όχι μόνο αθλητικής αλλά και γενικότερης, 
καθόσον στη μεγάλη τους πλειοψηφία τα νεαρά κυρίως άτομα που 
προκαλούν επεισόδια στα γήπεδα δεν ανετράφησαν με κατάλληλη 
οικογενειακή και κοινωνική διαπαιδαγώγηση, με αποτέλεσμα ο χει- 
μαρώδης νεανικός ενθουσιασμός τους αντί να διοχετεύεται σε 
θετικούς και δημιουργικούς στόχους να εκτονώνεται σε συναν
θρώπους τους και άψυχα αντικείμενα προσπαθώντας να διασα
λεύσουν την έννομη τάξη.

β) Ο μιμητισμός και η διάθεση αντιγραφής "προτύπων" καθό
σον είναι παρατηρημένο πως, όταν έχουμε έξαρση επιθετικής συ
μπεριφοράς σε αγώνες μεγάλων κατηγοριών με επακόλουθο τη 
δημιουργία ταραχών, έχουμε μετάδοση και επέκταση αυτής και σε 
αθλητικούς χώρους μικρότερων αθλητικών κατηγοριών.

γ) Οι άδικες αποφάσεις και η άνιση μεταχείριση της διοργα- 
νώτριας αρχής, αφού πολλές φορές οι οπαδοί μιας ομάδος που 
αδικείται από απόφαση αθλητικής αρχής προκαλούν ταραχές και ε 
πεισόδια για διαμαρτυρία και αντιπερισπασμό.
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Η βία στα γήπεδα

δ) Η ανεπαρκής διαιτησία, διότι σε πολλές περιπτώσεις τα 
σφάλματα των διαιτητών έχουν σαν αποτέλεσμα τη διέγερση και 
αντίδραση των φιλάθλων με συλλογικές επιθετικές συμπεριφορές 
Ιρήψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, είσοδο αυτών και επί
θεση στο διαιτητή κ.λπ.).

ε) Η άγνοια κανονισμών, αθλοπαιδιάς και διαιτησίας. Οι πιο
πολλοί φίλαθλοι έχουν άγνοια των κανονισμών και έτσι κρίνουν τις 
αποφάσεις των διαιτητών με γνώμονα το συμφέρον και μόνο της 
ομάδας τους. Πολλές διαμαρτυρίες που φθάνουν μέχρι επεισόδια 
σοβαρής έκτασης και έντασης έχουν σαν αφετηρία αυτήν ακριβώς 
την άγνοια.

στ) Η μη αποδοχή της ανωτερότητας της αντίπαλης ομάδας
καθόσον σπάνια ο οπαδός μιας ομάδας θα αναγνωρίσει ότι δίκαια 
επικράτησε η αντίπαλος της, αναζητώντας πάντα τα αίτια της ήτ
τας αλλού.

ζΙ Το γεγονός ότι πολλές φορές οι υπεύθυνοι μιας ομάδας παρα
κινούν και παροτρύνουν με τις δικές τους αντιδράσεις, ενσυνείδη
τες ή όχι, τους οπαδούς της ομάδος και τους εξεγείρουν με απο
τέλεσμα να προκαλέσουν επεισόδια.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Για την εξάλειψη ή τον περιορισμό των αιτιών που προκαλούν τη 

συλλογική επιθετική συμπεριφορά στις αθλητικές εν γένει εκδη
λώσεις, προτείνεται η λήψη αποφάσεων αφενός μεν άμεσης ε 
φαρμογής, αφετέρου δε μακροπρόθεσμα ευρύτερου κοινωνικού 
χαρακτήρα. Οι μεν πρώτες έχουν σκοπό να περιορίσουν τις αφορ
μές για εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς, χωρίς να φιλοδοξούν 
να αλλάξουν την εικόνα της παρουσίας και σύστασης των φιλά
θλων. Οι δεύτερες έχουν ως στόχο να μεταβάλλουν την ψυχοσύν
θεση του ίδιου του φιλάθλου και να τον διαμορφώσουν έτσι ώστε 
να μη γίνεται εύκολα όπως τώρα, δέκτης στα ερεθίσματα και τις 
προκλήσεις για βίαιες συλλογικές συμπεριφορές και αντιδράσεις.

1. Ajjcacq αποφάσεις εφαρμογής πρακτικών μέτρων 
α. Σεμινάρια για τη διδασκαλία των κανονισμών, ξεκινώντας από 

τους οργανωμένους οπαδούς των συνδέσμων φιλάθλων.
β. Συζητήσεις - διαλέξεις για την ύπαρξη, ανάλυση και αντιμετώ

πιση του φαινομένου της οργανωμένης ή ανοργάνωτης λεκτικής ή 
φυσικής επιθετικής συμπεριφοράς.

γ. Κατάλληλη προβολή μέσα από ειδικά προγράμματα των Μ.Μ.Ε. 
των αρνητικών επιπτώσεων της συλλογικής επιθετικής συμπερι
φοράς στους αθλητικούς χώρους για τη χώρα μας, την οικονομία, 
τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την κοινωνία, από τα "πρότυπα" 
που ανατρέφονται και συντηρούνται.

δ. Διαφανής προσπάθεια με αντικειμενικά κριτήρια ποιοτικής 
ανύψωσης του επιπέδου των διαιτητών.

ε. Συνεχής βελτίωση των εγκαταστάσεων των γηπέδων ώστε να 
παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.

στ. Τοποθέτηση κλειστών τηλεοπτικών κυκλωμάτων στα γήπεδα 
για εντοπισμό των ταραξιών.

ζ. Απαρέκκλιτη τήρηση των νόμων και κανονισμών από τις αθλητι
κές αρχές, ώστε να είναι αξιόπιστες οι αποφάσεις τους. Παράλλη
λα δε εφαρμογή με αυστηρότητα και προς κάθε κατεύθυνση της ι- 
σχύουσας νομοθεσίας, επιβάλλοντας ιδιαίτερα αυστηρές ποινές, 

η. Απαγόρευση μετακίνησης οπαδών φιλοξενούμενης ομάδας, 
θ. Διαμόρφωση των κερκίδων όπου συγκεντρώνονται οι οργανω

μένοι οπαδοί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν μικρή χωρητικότη
τα για διάσπαση της μαζικότητας και μαχητικότητας.

ι. Ρύθμιση της νομοθεσίας ώστε τα αφαιρούμενα χρηματικά ποσά 
(κέρματα) στα γήπεδα να διατίθενται για κοινωφελείς σκοπούς.

ια. Την παραμονή στους αγωνιστικούς χώρους των ατόμων που 
προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Την 
παροχή στους παραπάνω, με διαπίστευση από τη διοργανώτρια αρ
χή, ενδεικτικών ατομικών πινακίδων, όπως συμβαίνει στο ευρωπαϊ
κό πρωτάθλημα.

ιβ. Ανάθεση περισσοτέρων ευθυνών και υποχρεώσεων στις ΠΑ.Ε. 
και τα ΤΑ.Κ. στον τομέα της τήρησης της τάξης και της ομαλής διε
ξαγωγής του αγώνα.

ιγ. Μετατροπή των ΠΑ.Ε - ΤΑ.Κ. και Τ.Α.Π. σε Εταιρείες Αθλητικού 
Θεάματος, την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εμπορίου και την υπο
χρέωση να δημοσιεύουν τον ετήσιο ισολογισμό τους. Να λειτουρ
γούν με πλήρη διαφάνεια και να αφιερώνουν ένα τμήμα των πόρων 
τους στην ενσωμάτωση των οπαδών τους στη ζωή του σωματείου, 
ιδιαίτερα συνδέοντάς τους με τη λήψη σημαντικών αποφάσεων.

ιδ. Καθιέρωση δελεαστικών κινήτρων, υλικών και ηθικών αμοιβών, 
για τις ομάδες, παράγοντες, διαιτητές, αθλητές και τους διάφο
ρους συνδέσμους φιλάθλων που επιδεικνύουν ιδιαίτερα αθλητικό 
ήθος στους αγώνες και βοηθούν με τη στάση τους στην προαγωγή 
του αθλητικού πνεύματος και του πολιτισμού γενικότερα.

ιε. Την ενεργοποίηση επί του ουσιαστικού θέματος των αθλητι
κών επιτροπών εναντίον της βίας στους αθλητικούς χώρους σύμ
φωνα με τα οριζόμενα και το πνεύμα των άρθρων 16,17 και 18 της 
υπ' αρθμ. 2403/89 κοινής Υπουργικής απόφασης των Υπουργών 
Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης. Κατά την απόφαση αυτή στη Γ ενική 
Γραμματεία Αθλητισμού λειτουργεί το Εθνικό Συμβούλιο Καλλιέρ
γειας του Αθλητικού Πνεύματος (Ε.Σ.Κ.Α.Π.), στην αρμοδιότητα του 
οποίου υπάγεται μεταξύ άλλων και η διαρκής μελέτη του φαινομέ
νου της βίας στα γήπεδα, η αναζήτηση των αιτιών που το προκα
λούν και η υπόδειξη των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπισή 
του. Στην Ε.Σ.ΚΑ.Π. για την επιτέλεση του έργου της, λειτουργούν η 
Διαρκής Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος και η Διαρκής Επιτροπή Κα
ταπολέμησης της Βίας. Το έργο της Δ.Ε.ΚΑ.Β. υποβοηθείται από τη 
Διεύθυνση Αθλητισμού και Νεότητος της κάθε Νομαρχίας όπου λει
τουργεί ανάλογο περιφερειακό όργανο.

ιστ. Πρόταση στα σωματεία που διατηρούν μεγάλους συνδέ
σμους φιλάθλων με ανάλογο αριθμό οργανωμένων οπαδών να ορί
σουν εντός αυτών υπαλλήλους (συνοδούς) που θα έχουν ως 
καθήκον να διευκολύνουν τη στελέχωση των θεατών και τη συνο
δεία των ομάδων οπαδών κατά τη διάρκεια αγώνων που διεξάγο
νται στο εξωτερικό.

ιζ. Θέσπιση διάταξης που να προβλέπει την επανάληψη του αγώ
να στην περίπτωση που αποδειχθεί, από ειδική επιστημονική επι
τροπή, μεροληψία από μέρους διαιτητού ή επόπτου σε βάρος ομά
δας που τελικά το αποτέλεσμα την αδικεί και άμεση παύση των 
προσώπων αυτών (διαιτητή - επόπτη) σε περίπτωση υποτροπής της 
συμπεριφοράς τους. Η διάταξη περί επανάληψης του αγώνα πιθα
νόν να αποτρέπει περιπτώσεις δωροδοκίας διαιτητών, εποπτών 
και τις βίαιες συλλογικές συμπεριφορές αθλητών ή φιλάθλων κατά 
τη διεξαγωγή των αγώνων ή μετά, με το σκεπτικό ότι θα γνωρίζουν 
οι φίλαθλοι ότι η αποκατάσταση της αδικίας είναι δεδομένη.

ιη. Αυστηρότεροι έλεγχοι και πιο εντατική επιτήρηση από τις αρ
χές ασφαλείας θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε κρίσιμους α
θλητικούς αγώνες στην είσοδο και πέριξ των αθλητικών χώρων κα
τά τρόπον τέτοιο ώστε να αποφεύγεται το γεγονός άτομα να εισα
γάγουν επικίνδυνα αντικείμενα ή υλικά εξτρεμιστικής και ρατσι
στικής προπαγάνδας όπως επιγραφές, φυλλάδια, κ.λπ.
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Στοχεύοντας στην υψηλή ποιότητα και αντοχή.
χρησιμοποιώντας δέρματα & υλικά εισαγωγής, κατασκευάζουμε ανδρικά & γυναικεία δερμάτινα.

Εισάγουμε φόρμες μοτοσυκλετιστοΰ και τα παρέχουμε σε τιμές εκπληκτικές αφού απευθυνόμαστε πλέον απευθείας στον καταναλωτι

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 
Βοσπόρον 19 Ελληνικό, τηλ. 99.40.009. fax. 99.34.632 

ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 9.00 - 20.00 ΣΑΒΒΑΤΟ 9.00 -15.00

2. Μακροπρόθεσμες Αποφάσεις
α. Διαφώτιση του κοινού γενικότερα για την εκδήλωση ανάλογης 

οικογενειακής μέριμνας στον εν λόγω τομέα, δεδομένου ότι η επί
δραση των γονέων στη διαμόρφωση του χαρακτήρος και των προ
σανατολισμών των παιδιών είναι πάντοτε καταλυτική.

β. Κατάλληλη αθλητική επιμόρφωση και αγωγή των μαθητών και 
των νέων γενικότερα μέσα από προγράμματα της Πρωτοβάθμιας 
και Μέσης Εκπαίδευσης.

γ. Δημιουργία και κατάλληλη προώθηση ελκυστικών προγραμμά
των μαζικού λαϊκού αθλητισμού που θα έχουν ως στόχο την προ
σέλκυση ατόμων στις λοιπές εκτός του ποδοσφαίρου ή καλαθό
σφαιρας μορφές αθλητισμού.

δ. Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για να ευνοηθεί η συμμετοχή 
των γυναικών και των παιδιών στα αθλητικά γεγονότα, προβλέπο- 
ντας κερκίδες για οικογένειες.

ε. Κατά τη διεξαγωγή διεθνών αγώνων να διοργανώνονται πολιτι
στικά προγράμματα και προγράμματα υποδοχής που θα επιτρέ
πουν στους οπαδούς να επωφεληθούν από την παρουσία τους στη 
χώρα υποδοχής για να τη γνωρίσουν καλύτερα. Παράλληλα δε την 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών (ανταλλαγές, συναντήσεις, κ.λπ.) που θα 
αποσκοπούν στην προώθηση των καλών σχέσεων μεταξύ οπαδών 
και φιλάθλων αντιθέτων ομάδων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
ί Από όσα προαναφέρθηκαν συμπεραίνουμε ότι οι έρευνες της 
! ψυχολογίας έχουν ρίξει φως σε πολλές άγνωστες και μέχρι χθες 
) σκοτεινές πλευρές της ανθρώπινης ψυχής αποκαλύπτοντας πολλά 
| από τα κίνητρα της βίαιης συλλογικής συμπεριφοράς αθλητών και 

φιλάθλων.

Η επιστήμη, βέβαια, είναι υποχρεωμένη να προχωρά με βήματα 
αργά, δημιουργώντας υποθέσεις, ελέγχοντάς τις με αντικειμενικό
τητα και σχολαστικότητα, δημιουργώντας Αρχές και Νόμους ή κα
ταργώντας εσφαλμένες υποθέσεις και οικοδομώντας προσεκτικά 
νέες , αναλύοντας και αξιολογώ ντας κάθε νέο σ το ιχε ίο  που 
προκύπτει για την καλύτερη προσέγγιση του φαινομένου.

Η υλοποίηση των υποθέσεων και των προτάσεων έγκειται στη 
συνεργασία πολλών και ποικίλων παραγόντων τόσο της πολιτείας 
όσο και της κοινωνίας γενικότερα. Π

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βαλιμήτης Γεώργιος. "Επιθετικότητα. Ο άνθρωπος είναι ον από τη φύση του επι
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Παναγιωτοπούλου Σούλα, Εγχειρίδιο Κοινών. Ψυχολογίας, 1987
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* του Εργαστηρίου Κινητικής Συμπεριφοράς του Τμήματος Επιστήμης \ 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου | 

Θεσσαλονίκης.
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Το οδοιπορικό μας

Γ I Α Ν Ν Ε Ν A
“Η Ηπειρος, φύτρα και ρίζα των Ελλήνων, 

η Δωδώνη, πρωτόθρονη στα ιερά των Πανελλήνων, 
η αρχέγονος Ελλάς των Δωριέων, 

κατηφορίζει στους αιώνες, 
όμοια με τη ραχοκοκκαλιά των βουνών μας, 

κι οι σκληροτράχηλοι πολεμιστές του Πύρρου 
γίνονται πρωτοστράτορες του Δεσποτάτου, 

Αρματωλοί και πολέμαρχοι, 
πρωτομάστοροι και δάσκαλοι, 

θεμέλια και λαμπάδα του Γένους..."

0  Ν. Ιωαννίνων είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση και πληθυσμό Νο
μός της Ηπείρου. Στα ανατολικά συνορεύει με τους Νομούς Κα
στοριάς, Γρεβενών, Τρικάλων και Αρτας. Νότια με το Νομό Πρέβε
ζας και Δυτικά με το Ν. Θεσπρωτίας. Στα βόρεια του Νομού βρίσκε
ται η Αλβανία. Η έκτασή του είναι 4.900 τετρ. χλμ. και ο πληθυσμός 
του, σύμφωνα με την απογραφή του '91,167.000 περίπου κάτοικοι.

Είναι από τις πιο ορεινές περιοχές της Ελλάδας. Κυριαρχεί ο ορει
νός όγκος της Πίνδου με τα βουνά Γ ράμμος, Σμόλικας, Γ καμήλα, Πε
ριστέρι και στην υπόλοιπη έκταση τα βουνά Νεμέρτσικα, Μιτσικέλι, 
Ολύτσικα, Κασιδιάρης και Ξεροβούνι και άλλα μικρότερα. Πολλά πο
τάμια ξεκινούν από τα βουνά του Νομού Ιωαννίνων και τροφοδο
τούνται από τις πλούσιες βροχοπτώσεις της περιοχής που στην 
περιοχή της Πίνδου έχουν το μεγαλύτερο βροχομετρικό ύψος. Τα 
ποτάμια Αώος, Αραχθος, Καλαμάς, Λούρος έχουν τις πηγές τους 
στον Νομό Ιωαννίνων.

Η λίμνη των Ιωαννίνων, η Παμβώτιδα, η λίμνη Ζαραβίνας, οι Δρακό- 
λιμνες στα βουνά Γκαμήλα και Σμόλικας και η τεχνητή λίμνη του 
Αώου στο ομώνυμο υδροηλεκτρικό έργο συμπληρώνουν τη φυσική 
γεωγραφία του Νομού. Το φυσικό περιβάλλον του Νομού είναι 
πλούσιο σε ποικιλία μορφών, χλωρίδας και πανίδας διατηρεί την κα
θαρότητα και τις μηδενικές σχεδόν επεμβάσεις, γι' αυτό και προ
σελκύει πολλούς φυσιολάτρες.

Πολλά ορεινά χωριά διατηρούν ακόμη τα παραδοσιακά τους χα
ρακτηριστικά και αποτελούν εξαιρετικά δείγματα λαϊκής αρχιτε
κτονικής. Η Κόνιτσα, το Ζαγόρι και το Πάπιγκο με τη Χαράδρα του 
Βίκου, το Μέτσοβο, το Πωγώνι με τον Μεθοριακό Σταθμό Κακκα
βιάς, η Δωδώνη, τα Τζουμέρκα, τα Γιάννενα με τη λίμνη, το Νησί, το 
Κάστρο, η δασοσκεπής Πίνδος, η Ζίτσα είναι περιοχές που συνδυά» 
ζουν φυσικές ομορφιές, ιστορία και παράδοση που προσελκύουν 
και ικανοποιούν τον περιηγητή, τον ιστορικό, το φυσιολάτρη, το 
στοχαστή, το μελετητή και τον κυνηγό του άγνωστου.

Η ιστορία έχει καταχωρήσει την περιοχή από την προϊστορική ε 
ποχή μέχρι σήμερα σε πολλές σελίδες. Στο Μουσείο των Ιωαννί
νων θα βρει ο επισκέπτης δείγματα από παλαιοντολογικά ευρήματα 
και από το πλούσιο ανασκαφικό έργο της αρχαιολογικής Υπηρεσίας 
στην περιοχή. Είναι τα πειστήρια του ελληνικού πολιτισμού της πε
ριοχής και της ρίζας του Ελληνισμού. Το Μαντείο της Δωδώνης ε ί
ναι το αρχαιότερο μαντείο του Ελληνισμού και το αρχαίο θέατρο 
της Δωδώνης μαζί με το στάδιο είναι τα δείγματα της ελληνικής 
πολιτιστικής ταυτότητας.

Θα μπορούσαμε να συμπυκνώσουμε την ιστορία της Ηπείρου σε 
λίγες γραμμές, σε ένα απόσπασμα από χαιρετισμό του αείμνηστου 
Κώστα Φρόντζου, προέδρου της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, 
στα Δωδωναία, το σύγχρονο "κοινό των Ηπειρωτών":
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Το οδοιπορικό μας

Ή  Ηπειρος, φύτρα και ρίζα των Ελλήνων, η Δωδώνη, πρωτόθρονη 
στα ιερά των Πανελλήνων, η αρχέγονος Ελλάς των Δωριέων, κατη
φορίζει στους αιώνες, όμοια με τη ραχοκοκκαλιά των βουνών μας, 
κι οι σκληροτράχηλοι πολεμιστές του Πύρρου γίνονται πρωτοστρά- 
τορες του Δεσποτάτου, Αρματωλοί και πολέμαρχοι, πρωτομάστο- 
ροι και δάσκαλοι, θεμέλια και λαμπάδα του Γένους. Αυτή τη φύτρα 
και αυτή τη ρίζα την αγέραστη, αυτή τη ζωντανή παράδοση του τό
που μας και του λαού μας, ραψωδούν οι ψίθυροι της Δωδωναίας 
δρυός. Αυτό το νόημα έχει για μας η Ηπειρος”.

Η πόλη των Ιωαννίνων η πρωτεύουσα του Νομού, έχει πίσω της ι
στορία πολλών αιώνων. Είναι κτισμένη στις όχθες της λίμνης Παμ- 
βώτιδας σε υψόμετρο 500 μέτρων. Δεν είναι ακριβώς προσδιορι
σμένο πότε χτίσθηκε. Από τον Προκόπιο αναφέρεται πως το κά
στρο κτίστηκε το 528 μ.Χ. από τον Ιουστινιανό και τότε προσδιορί
ζεται και η ίδρυση της πόλης, αφού το Κάστρο είναι συνδεδεμένο 
με την ιστορία αυτής της πόλης και ο πρώτος οικισμός θεμελιώθη
κε σ' αυτό.

Κατά καιρούς η πόλη και η περιοχή έχει υποστεί επιδρομές δια
φόρων φυλών. Το 1204 εντάσσεται στο Δεσποτάτο της Ηπείρου 
και ακολουθεί μια περίοδος ανάπτυξης της πόλης. Μεταγενέστερα 
δέχεται νέες επιδρομές και το 1430 καταλαμβάνεται από τους 
Τούρκους Η μακρό περίοδος δουλείας στην οποία δεσπόζει η πε
ρίοδος του Αλή Πασά, τελειώνει στις 21 Ψεβρουαρίου 1913 με την 
απελευθέρωση της πόλης.

Στην περίοδο της πολύχρονης σκλαβιάς τα Ιωάννινα κατόρθωσαν 
να αναπτυχθούν σε μεγάλο οικονομικό και εμπορικό κέντρο αλλά 
κυρίως έγιναν κέντρο γραμμάτων και διαφωτισμού. "Γιάννενα πρώ
τα στ' άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα" θέλει την πόλη η πα
ράδοση. Μεθόδιος Ανθρακίτης, Μπαλόνος, Ευαγ. Βούλγαρης, Ψαλ-

λιδας και άλλοι είναι φυσιογνωμίες που δίδαξαν στις φημισμένες 
Σχολές των Ιωαννίνων. Ισως είναι η μοναδική η περίπτωση που αυτή 
την περίοδο στις αγιογραφήσεις των Ναών σε Μοναστήρια στο 
Νησί και στη Βελλό ανάμεσα στους Αγίους βρίσκονται ζωγραφι
σμένες φυσιογνωμίες των κλασικών Πλάτωνα, Αριστοτέλη κ.λπ.

Τα Ιωάννινα έγιναν η πόλη των Θρύλων. Η απελευθέρωσή της το 
1913 τραγουδήθηκε από όλο το έθνος. "Τα πήραμε τα Γιάννινα, μά
τια πολλά το λένε..." Η σύγχρονη ιστορία με τους απελευθερωτι
κούς αγώνες το 1912 -1913, την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου, 
το έπος του 1940 καταχωρεί τα Γιάννενα και την Ηπειρο στις λα
μπρότερες σελίδες των εθνικών αγώνων.

Πλούσια η ιστορία της πόλης και της περιοχής και επίσης πλούσια 
η παράδοση και ο λαϊκός πολιτισμός. Διάσπαρτη η περιοχή από μνη
μεία, ερείπια πειστήρια μιας ιστορικής διαδρομής τριών χιλιάδων

χρόνων. Η αρχαιολογική σκαπάνη σε Δωδώνη, Πασσαρώνα, Βίτσα, 
Πωγώνη, Δουρούτη και άλλα φέρνει στο φως την κλασική περίοδο. 
Τα μοναστήρια και τα κάστρα δείχνουν τη συνέχεια του Βυζαντίου, 
Γεφύρια, τραγούδια, θρύλοι μεταφέρουν την λαϊκή παράδοση μέχρι 
σήμερα: Μπιζάνι, Μανωλιάσσα, Πίνδος, Καλπάκι δένουν την ιστορία 
του Εθνους.

Οποιος περπατάει στα Γιάννινα, σε κάθε του βήμα βρίσκει τα 
πατήματα της Ιστορίας, τον αντίλαλο των θρύλων, την ζωντανή πα
ράδοση.

Και τα σημερινά Γιάννινα με τους 100 000 κατοίκους έχουν το δικό 
τους ρυθμό καθώς βρίσκονται στο κέντρο της Ηπείρου, και στο 
σταυροδρόμι προς την Ηγουμενίτσα την πύλη της Ελλάδας στη Δυ
τική Ευρώπη και την Αλβανία. Το Πανεπιστήμιο, τα Νοσοκομεία, το 
Ναυταθλητικό Κέντρο, η Εκθεση και άλλες δραστηριότητες στην 
πόλη δίνουν το μέτρο της σύγχρονης εξέλιξης της πόλης. □
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Παρουσίαση Υπηρεσίας

Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων
Η Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων έχει έδρα τα Ιωάννινα που ε ί

ναι πρωτεύουσα του νομού και της Ηπείρου. Ο νομός Ιωαννίνων έ 
χει πληθυσμό 158.193 (έδρα 56.699). Τα Ιωάννινα είναι επίσης έδρα 
της Επιθεώρησης Αστυνομίας Ηπείρου. Στη δικαιοδοσία της υπάγο
νται: Αστυνομικό Τμήμα - Αστυν. Τμήμα Περιφέρειας - Τμήμα Αγο
ρανομίας - Τμήμα Ασφαλείας και Τμήμα Τροχαίας στην έδρα και 9 
Αστυνομικά Τμήματα εκτός έδρας, ήτοι σύνολο διοικήσεων αξιω
ματικών 14. Στο Αστυνομικό Τμήμα έδρας λειτουργείΣταθμός Του
ριστικής Αστυνομίας και στα Αστυνομικά Τμήματα εκτός έδρας υ
πάγονται 29 Αστυνομικοί Σταθμοί. Εκτός των παραπάνω Υπηρεσιών 
λειτουργούν και 16 Μεταβατικά Αποσπάσματα δίωξης λαθρομετα
ναστών στα οποία υπηρετούν 226 αστυνομικοί, 1 ελαφρό συνερ
γείο οχημάτων και 1 συνεργείο τηλεπικοινωνιών.

Η οργανική δύναμη είναι: Α ξ/κο ί 40, Δνθ/μοι - Δρχ/κες 131, Α- 
στ/κες 419: Σύνολο 590, και η υπάρχουσα είναι: Α ξ/κο ί41, Δνθ/μοι 
- Αρχ/κες 148,Αστ/κες 572: Σύνολο 761 Ιαπ' αυτούς 10 είναι σε υ
πηρεσία γραφείου και 36 είναι γυναίκες). Από την παραπάνω δύνα
μη είναι αποσπασμένοί: 226 στα Μεταβατικά Αποσπάσματα, 22 στο 
Σ.Ε.Φ.Φ. Ιωαννίνων και 14 σε ειδικές υπηρεσίες, συνολικό 262.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ:
α. Γήπεδα: Στην περιφέρεια της Αστυνομικής Δ/νσης υπάρχουν 60 

γήπεδα στα οποία αγωνίζονται: 1 ομάδα Β' Εθνικής κατηγορίας, 1 Γ' 
Εθνικής και 87 Δ' Εθνικής κατηγορίας. Κατά την λήψη των μέτρων 
δεν υπήρξαν σοβαρά προβλήματα.

β. Δικαστήρια - Φυλακές: Στην έδρα λειτουργούν όλα τα δικα
στήρια μέχρις Εφετείου και Δικαστική Φυλακή στην οποία οι έγκλη- 
στοι φθάνουν και τους 180. Υπάρχει ανάγκη ίδρυσης Τμήματος Με

ταγωγών γιατί καθημερινά σχεδόν πραγματοποιούνται μεταγωγές 
από Δικαστήρια, Φυλακές, Νοσοκομεία |2 Περιφερειακά - Κρατικό 
και Πανεπιστημιακό) και προς διάφορα άλλα δικαστήρια της Χώρας.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ:
Κατά το προηγούμενο έτος 11995) πραγματοποιήθηκαν 30 συγκε

ντρώσεις, οι περισσότερες των οποίων ήταν αγροκτηνοτρόφων, 
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

ΤΡΟΧΑΙΑ - ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ:
α. Αστυνομεύονται 295 χιλ. εθνικού δικτύου, εκτός του επαρχια

κού. Απαιτείται βελτίωση των εθνικών τουλάχιστον δικτύων, γιατί 
μετά τον πόλεμο της π. Γιουγκοσλαβίας όλη η κίνηση των οχημάτων 
προς την Ευρώπη, γίνεται δια μέσου Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας, με 
αποτέλεσμα να γίνονται πολλά τροχαία ατυχήματα που είχαν συνέ
πεια 32 θανάτους, 36 σοβαρούς και 172 ελαφρούς τραυματισμούς.

β. Ειδικότερα το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων:
1. Εχει μεγάλο εθνικό δίκτυο (πάνω από 200 χιλ.) που αστυνομεύει, 

ενώ αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στην πόλη, κυρίως λόγω της 
έλλειψης χώρων στάθμευσης.

2. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, 
τα Γιάννινα, είναι δεύτερη πόλη στην Ευρώπη μετά το Μιλάνο, με τα 
περισσότερα αυτοκίνητα, σε αναλογία με τον πληθυσμό.

3. Τα τελευταία χρόνια το έργο της Τροχαίας αυξήθηκε σημαντι
κά, με την κυκλοφορία πολλών Αλβανικών και σε κακή κατάσταση 
των αυτοκινήτων, αφού τα Γιάννινα αποτελούν τη μοναδική στην Η
πειρο πόλη εισόδου ΙΚακαβιά) από την Αλβανία.

4. Σημαντικά αυξήθηκε και η κυκλοφορία ξένων οχημάτων μικρών 
και μεγάλων (Τουρκίας κλπ), τα οποία διέρχονται από την περιοχή 
και μπαίνουν στη χώρα, μέσω Ηγουμενίτσας, λόγω των γνωστών 
προβλημάτων διέλευσης από την πρώην Γιουγκοσλαβία.
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Παρουσίαση Υπηρεσίας

Κακαβιάς. Στο νομό διαμένουν 2.186 αλλοδαποί από τους οποίους 
1.759 είναι ομογενείς από Αλβανία κλπ. χώρες.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
Κατά το 1995 διαπρόχτηκαν 35 αδικήματα κατά της ζωής και 487 

κατά της ιδιοκτησίας. Επίσης 45 παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρ
κωτικών, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν 153 χλγ. κάνναβης αλβα
νικής παραγωγής σε φούντα και συνελήφθησαν 7 Ελληνες και 30 
Αλβανοί δράστες. Βεβαιώθηκαν 72 παραβάσεις περί παιγνίων και 
83 τουριστικής νομοθεσίας. Κατά το 1995 συνελήφθηκαν και επα- 
ναπροωθήθηκαν στην Αλβανία 48.193 αλβανοί λαθρομετανάστες. 

ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 
α. Την Αστυνομική Δ/νση Ιωαννίνων απασχολεί έντονα το πρόβλη

μα της σύλληψης και επαναπροώθησης των αλβανών λαθρομετα
ναστών οι οποίοι εισέρχονται στο Ελληνικό έδαφος της μεθορίου 
γραμμής που εκτείνεται σε απόσταση 120 χιλιομέτρων.

Η αναχαίτιση της επέλασης των αλβανών πολλές φορές είναι 
δύσκολη γιατί διέρχονται από δύσβατες περιοχές των ορεινών συ
γκροτημάτων του νομού και γι' αυτό καταβάλλονται υπεράνθρωπες 
προσπάθειες από το προσωπικό των Μεταβατικών Αποσπασμάτων 
και τις υπόλοιπες διωκτικές Υπηρεσίες της Αστυν. Διεύθυνσης.

β. Αλλο πρόβλημα που απασχολεί την Αστυνομική Δ/νση είναι η 
δυσκολία και μερικές φορές η διακοπή της κυκλοφορίας των οχη
μάτων στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο λόγω χιονοπτώσεων (Κατά- 
ρα). Η αποκατάσταση αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά με τη συνερ
γασία και των άλλων συναρμοδίων Υπηρεσιών του νομού.

γ. Τέλος προστέθηκε το πρόβλημα του σεισμού στην Κόνιτσα, 
που έχει ως συνέπεια πάρα πολλές κατοικίες να είναι ακατοίκητες. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 
α. Οπως προαναφέρθηκε η οργανική δύναμη είναι 590 και η υπάρ-

χουσα 761. Απ' αυτή όμως είναι απεσπασμένοι 262 και συνεπώς η 
οργανική δύναμη μειωμένη κατά 111 άτομα και αυτό έχει ως απο
τέλεσμα την αποδυνάμωση βασικών υπηρεσιών της έδρας. Μεγά
λη δύναμη απασχολούν οι 29 Αστυνομικοί Σταθμοί από τους ο
ποίους οι περισσότεροι πρέπει να καταργηθούν.

β. Οι Υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης στεγάζονται σε 7 
οικήματα του δήμου και 39 ιδιωτικά.

γ. Η Αστυνομική Διεύθυνση κατέχει οχήματα: 56 επιβατηγό, 3 
φορτηγά, 4 λεωφορεία, 1 κλούβα, 1 γερανοφόρο και 12 μοτοσυ- 
κλέτες. Για να υπάρχει επάρκεια στην εποχούμενη κίνηση, απαι
τούνται άλλα 5 επιβατηγό αυτοκίνητα.

δ. Η διαβίωση του προσωπικού είναι δυσμενής στους Αστυνομι
κούς Σταθμούς οι οποίοι πρέπει, όπως προαναφέρθηκε, να καταρ
γηθούν και συμπτυχθούν σε Αστυνομικά Τμήματα. Π

5. Εκτιμάται ότι οι δύο τελευταίες κατηγορίες αύξησαν σημαντικά 
τα τροχαία ατυχήματα στην περιοχή και τις τροχαίες παραβάσεις. 
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών διατίθενται καθημε
ρινά δύο με τρία υπηρεσιακά αυτοκίνητα στο Εθνικό δίκτυο.

6. Τη σχολική χρονιά που πέρασε οργανώθηκαν με επιτυχία 
μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής στους 2.000 περίπου μαθητές 
των δύο τελευταίων τάξεων των Δημοτικών Σχολείων της πόλης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:
Στην έδρα ο αγορανομικός έλεγχος γίνεται από το Τμήμα Αγορα

νομίας και εκτός έδρας από τα μικτά Αστυνομικά Τμήματα. Κατά το 
1995 βεβαιώθηκαν 122 παραβάσεις.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ:
Γίνεται στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων για τους εισερχόμενους και ε- 

ξερχομένους προς Τίρανα, καθώς και από το Αστυνομικό Τμήμα
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Μοναστικές Πολιτείες

ΙβΡ Χ  ΜΟΝΗ ΠΧΝΧΓΊΧΟ 
Μ Ο λ Υ  Κ A ,O C  Κ 6 Π Χ Ο Τ  Ο V

του Ευαγγέλου Π. Αέκκου - Θεολόγου Νομικού *

Κ τίτορας της Μονής Παναγίας της Μολυβδοσκεπάστου υπήρξε 
ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Κωνσταντίνος Δ' ο Πωγωνάτος 
(7ος αιώνας). Σύμφωνα δε με την επιγραφή πάνω από την πόρτα 
που οδηγεί από τον κυρίως ναό στη λιτή, ανακαινίσθηκε από τον 
Ανδρόνικο τον Κομνηνό και μέγα Δούκα τον Παλαιολόγο, και όταν 
και πάλι "ήλθεν εις έσχατον αφανισμόν" την ανακαίνισαν και την "ε- 
ζωγρόφυσαν" οι "τιμιότατοι" κάτοικοι του Πωγωνίου, το έτος 1522.

Η Μονή υπήρξε βασιλική και σταυροπηγιακή και από το γεγονός 
ότι το καθολικό της είχε στέγη σκεπασμένη με μολύβι απεκλήθη 
“Μολυβδοσκέπαστος", ονομασία που προσέλαβε και το πλησίον 
χωριό. Είναι κτισμένη στους πρόποδες της Νεμέρτζικας, στη συμ
βολή των ποταμών Αώος και Σαραντόπορος και μόλις 400 μέτρα α
πό την ελληνοαλβανική μεθόριο, μέσα σ' ένα θαυμάσιο φυσικό πε
ριβάλλον στο οποίο κυριαρχεί το πράσινο και τα άφθονα νερό.

Χ ν  και η Μονή είναι τόσο παλαιό και ανέπτυξε σπουδαία θρη
σκευτική και εθνική δράση, τα ιστορικό στοιχεία που διασώθηκαν 
είναι ελάχιστα, αφού πατριαρχικό σιγίλλια, αυτοκρατορικά χρυσό- 
βουλλα, κώδικες και φιρμάνια καταστρόφηκαν στις επανειλημμέ
νες λεηλασίες και φθορές.

~ Τ ο  αρχαιότερο στοιχείο που σώζεται είναι του έτους 1788. 
Πρόκειται για δίπτυχο, γραμμένο από τον ιερέα Νικόλαο "εφημε- 
ρεύοντος τούδε του καιρού”.

Ο ντα ς  βασιλικό και σταυροπηγιακό αναπτύχθηκε και έφθασε να 
γίνει “αξιολογώτατον" και πολυκτήμον Μοναστήριον... διατηρούμε- 
νον... εις ην ανηγέρθη κατάστασιν" επί αιώνες. Το καθολικό είναι κτί- 
σμα που φέρει τα χαρακτηριστικά των βυζαντινών αναλογών οικο
δομημάτων. Ή  μαυρόπετρα της περιοχής εναλλάσσεται αρμονικά 
με το κεραμίδι... Τα παράθυρα του τρούλλου και του κυρίως ναού εί
ναι καμπυλωτό. Τα επίπεδα της στέγης πολλά και μικρά. Και εις το 
πρώτο ανατολικό μέρος του ναού υψώνεται χαρακτηριστικό ο 
πανύψηλος τρούλλος. Γενικώς πρόκειται για ένα κομψοτέχνημα...”

θ ίνα ι σταυροειδής με τρούλλο ο πρώτος, αρχικός, ναός. Ο υπό
λοιπος, είναι μονόκλιτος σταυρεπίστεγος. Νεότερη προσθήκη είναι 
και η μεγάλη λιτή (νάρθηκας) με βυζαντινές τοιχογραφίες. Οι περισ
σότερες, δυστυχώς, έχουν καταστραφεί, αλλά σε καλή κατάσταση 
διατηρείται η τοιχογραφία του ανατολικού αετώματος της λιτής, 
με τη μέλλουσα κρίση. Οι τοιχογραφίες ανάγονται σε εποχές από 
τον 13ο ως τον 18ο αιώνα.

Αστυνομική Επιθεώρηση - 6 3 4 - Οκτώβριος 1 9 9 6



Μοναστικές Πολιτείες

Τ 'ο  τέμπλο, ξυλόγλυπτο, φέρει βυζαντινές εικόνες διαφόρων 
περιόδων σε καλή κατάσταση. Αλλά ο μεγαλύτερος θησαυρός της 
Μονής είναι η εφέστιος εικόνα της Παναγίας της "Πωγωνιατίσσης" 
(φωτ. επάνω), που κατά την επιγραφή της “...πάλαι μεν εκεκόσμητο 
υπό των ευσεβών βασιλέων, οι και κτίτορές εισιν της αγίας Μονής 
ταύτης. Μετά δε παραδρομήν χρόνου ειλήφασιν άπαντα τον κό
σμον αυτής οι εκ της Αγαρ, κατά τα δε το έτος ΖΝΗ' 115501, οι τι
μιότατοι Μπωγωνιανίται και ενδοξότατοι Διπαλιτσιώται οικείοις α- 
ναλώμασιν εξωράισαν και εκαλλώπισαν ως ην το πρότερον...".

Τ 'ο  1943 ιερόσυλος έκλεψε την χρυσή επένδυση της εικόνος 
και όλα τα αφιερώματα, την πέταξε δε μέσα σε ποτιστικό αυλάκι 
πίσω απ' τη Μονή. Βρέθηκε μετά από υπόδειξη της Παναγίας, αφού 
είχε υποστεί σημαντική φθορά και "ανεκαινίσθη τη συνδρομή απά
ντων των κατοίκων περιφερείας Κονίτσης και Πωγωνίου τη 25η Δε
κεμβρίου 1948". Ο ιερόσυλος "έλαβε άξια ων έπραξε”: βρήκε τρα
γικό θάνατο στο ίδιο σημείο, όπου είχε πετόξει την εικόνα. Οι μο
ναχοί και οι χριστιανοί της περιοχής ομολογούν πολλά θαύματα που 
έχουν γίνει με τη χάρη της Παναγίας της Πωγωνιανιτίσσης.

Η προσφορά της Μονής στους 13 αιώνες που πέρασαν από την 
ίδρυσή της υπήρξε σημαντική: κατ' αρχήν πνευματική, με την πα
ρουσία μοναχών σε μία τόσο απομακρυσμένη και δύσβατη περιοχή. 
Φιλανθρωπική με αδιάκοπη συμπαράσταση και ενίσχυση πτωχών, 
ασθενών, διωκομένων από Τούρκους και Αλβανούς. Εθνική, με το να 
αποτελεί τον κυματοθραύστη των Τουρκοαλβανών Καραμουρατα- 
τών, να λειτουργεί σχολείο ή να συντηρεί πλησιόχωρα, να εκπαι
δεύει αντιγραφείς ιερών κειμένων και χειρογράφων Ιαπό το 1300 
κι εξής), ενώ από την ίδρυσή της ως τις αρχές του 14ου αιώνος 
χρημάτισε και έδρα αρχιεπισκοπής.

Χ η ό  τον πλούτο των κειμηλίων της διασώθηκαν πολύ λίγα: δύο 
δισκοπότηρα από μολύβι, σκαλιστό επασημωμένο θυμιατό, δίφυλλη 
ξυλόγλυπτη πόρτα με βιβλικές παραστάσεις, φύλλο πόρτας με 
γεωμετρικά σχήματα, εικόνα της Παναγίας στο ένα φύλλο μεγάλης 
πόρτας ΓΕυαγγελισμός") και το "δίπτυχο" του 1788. Επίσης τέσσε
ρις επάργυρες λειψανοθήκες με τίμια λείψανα, στα οποία προστέ
θηκαν και των Αγίων: Αρσενίου του Καππαδόκου, Μαρδαρίου, των 
εν Αγίω Σάββα αναιρεθέντων και αγίων εκ της Μονής Θεοδοσίου.

Χ π ό  την τεράστια περιουσία της δεν απέμειναν παρά ελάχιστα. 
Παλαιότερα η Μονή είχε στη δικαιοδοσία της 120 στρέμματα καλ
λιεργήσιμης γης γύρω από τα κτίσματά της, μετόχια στην Πρεμετή, 
στη Μεσαριά, στη σημερινή Λίμνη (Ζαραβίνα), στη Ρουμανία (του α
γίου Δημητρίου, τη σκήτη Κορδιενίου, το χάνι ΓραϊτζΟ. Επίσης επί 
100 χρόνια ελάμβανε ετήσια χορηγία από τη Ρωσία και είχε άξια λό
γου έσοδα από την εμποροπανήγυρη (ως το 1657) που γινόταν έξω 
από τη Μονή. Σήμερα έχει 20 στρέμματα καλλιεργήσιμα, 7 στρέμ
ματα με καρυδιές κι ένα αγρό 2 στρεμμάτων στην Αετόπετρα.

6 π ί αρχιερατίας του Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης 
Σεβαστιανού Οικονομίδη (1967-1994) γνώρισε νέες ημέρες δόξης. 
Επανδρώθηκε, ανακαινίσθηκε και λόγω θέσεως απετέλεσε το κέ
ντρο εθνικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων, για την τόνωση της 
ελληνορθόδοξου συνειδήσεως των Ελλήνων της Βορείας Ηπείρου. 
Μετά την κοίμησή του, όπως είχε ζητήσει, ετάφη στη Μονή, την ο
ποία με την επισκοπική μέριμνά του επανασυνέδεσε, έπειτα από 
σιγή αρκετών δεκαετιών, με το ένδοξο παρελθόν της. □

* Προδημοσίευση από το έργο του συγγραφέα "Τα Μοναστήρια του 
Ελληνισμού" I.Εκδόσεις ΙΧΝΗΛΑ ΤΗΣ).
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ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
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Αστυνομική Πρακτική

1) Αποσιωπούν κυρίως στην αφαίρεση χρημάτων που θα βρουν 
σε τσέπες παντελονιών που πρόχειρα εναποτίθενται σε καρέκλες 
πριν την κατάκλιση, σε πορτοφόλια που βρίσκονται σε τσάντες αν- 
δρών ή γυναικών που αφήνουμε πρόχειρα σε οηοιοδήποτε σημείο 
των σπιτιού καθώς και άλλων μικροαντικειμένων και τιμαλφών που 
θα βρουν, χωρίς να προβούν σε δύσκολες ενέργειες και έρευνες 
όπως άνοιγμα συρταριών, ντουλαπιών κ.λπ.

2| Αν διαπιστώσουν ότι ο τρόπος διαφυγής τους είναι ευκολότε
ρος απ' αυτόν της αναρρίχησης όπως η ανασφάλιστη είσοδος του 
διαμερίσματος, δύνανται να αφαιρέσουν και κλειδιά κυρίως αυτο
κινήτων και εν συνεχεία μ' αυτά να οικειοποιηθούν παράνομα και ΙΧΕ 
αυτοκίνητα. Ο τρόπος όμως αυτός της διαφυγής από την είσοδο 
του διαμερίσματος δεν προτιμάται από τους περισσότερους δρά
στες για τον κίνδυνο του εγκλωβισμού τους στην είσοδο της πολυ
κατοικίας, παρά μόνο εάν βρεθούν σε δύσκολη θέση και τους αντι- 
ληφθούν οι ένοικοι που τυχόν ξύπνησαν, ή αν είναι σίγουροι ότι έ 
χουν πάρει μαζί τους το κλειδί της εισόδου και γ ί αυτό προτιμούν 
να παίρνουν μαζί τους κλειδιά που δεν είναι πολυάριθμα.

3) Οι ώρες που επιλέγουν οι δράστες είναι οι μεταμεσονύκτιες 
και πρώτες πρωινές και σε χρονικό διάστημα από 03.00' - 05.00', 
διότι ο κοιμώμενος ένοικος σ' αυτό το χρόνο βρίσκεται σε πλήρη 
ύπνωση φυσιολογικό και δεν λαγοκοιμάται. Η δε δυσκολία αφύπνι
σης του είναι τέτο ιου  βαθμού που δεν εξαρτάτα ι από μικρο- 
θορύβους, διότι υποσυνείδητα ο κοιμώμενος -αν τυχόν συμβεί αυ
τό- πιθανολογεί ότι βλέπει κάποιο εφιάλτη.

4) Το ορατό ανοικτό αλουμινοπαρόθυρο ή αλουμινόπορτα είναι 
στόχος επιλογής των δραστών διότι δεν απαιτείται ιδιαίτερη προ
σπάθεια παραβίασης και ο θόρυβος περιορίζεται.

Διαρρήξεις
οικιών

δι1 αναρριχήσεως
του Ανθυπαστυνόμου Νικολάου Καραδήμα*

Τα τελευταία χρόνια στο λεκανοπέδιο της Αττικής 
σε βόρεια και νότια προάστεια, 

σε αστικές ή μη περιοχές, 
σε υποβαθμισμένες ή όχι, σε πολυσύχναστες 

ή ακόμα και σ' αυτό το κέντρο, 
παρατηρούνται, καταγράφονται και εξελίσσονται 

κλοπές δι' αναρριχήσεως.
Είναι απλό μια μετεξέλιξη 

της μεθόδου των παλιών μπουκαδόρων.

Η στατιστική στη σημερινή εποχή τείνει να εξελιχθεί σε επιστήμη 
που σαν πεδίο δράσης και εφαρμογής των δεδομένων της λαμβά
νει υπόψη αναλύσεις και πονήματα που δύνανται να καταταγούν σ' 
ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και άλλων φαινομένων.

Σ' αυτό συντέλεσε αρχικά η ραγδαία εξέλιξη και χρήση των com
puters, και τελευταία ένα άλλο σύστημα επεξεργασίας ανάλυσης 
κατάταξης κατά κατηγορία οηοιοδήποτε στοιχείων που αποτελούν 
δεδομένα μελέτης αυτών είναι η είσοδος στο Internet.

Τα όσα όμως παρακάτω αναγράφονται και αναλύονται δεν στηρί
ζονται σε στατιστικές και ψυχρούς αριθμούς, αλλά ούτε και συγκε
κριμένη βιβλιογραφία που μπορεί να προϊδεάσει τον αναγνώστη 
αρνητικά ή θετικά, ούτε δε και τους εγκληματολόγους, να συμπε- 
ράνουν για τη δράση ορισμένων κατηγοριών εγκλημάτων και εγκλη- 
ματιών.

Είναι απλό και μόνο μια εμπειρική μελέτη που αναγκάζει αυτόν που 
ασχολείται με συγκεκριμένα θέματα, να αιτιολογήσει και να κατα
νοήσει τον τρόπο δράσης των εγκληματιών εκείνων που διαπράτ- 
τουν κλοπές δι' αναρριχήσεως.

Τα τελευταία χρόνια στο λεκανοπέδιο της Αττικής σε βόρεια και 
νότια προάστεια, σε αστικές ή μη περιοχές σε υποβαθμισμένες ή 
όχι σε πολυσύχναστες ή ακόμα και σ' αυτό το κέντρο παρατη
ρούνται, καταγράφοντα ι και εξελ ίσ σ οντα ι κλοπές δ ι' αναρ
ριχήσεως. Είναι απλό μια μετεξέλ ιξη  της μεθόδου των παλιών 
μπουκαδόρων.

Οι εγκληματίες αυτού του είδους που είναι κυρίως στο μεγαλύτε
ρο ποσοστό αλλοδαποί και συγκεκριμένα Ρουμάνοι, Αλβανοί και λι- 
γότεροι Γιουγκοσλάβοι ΙΙέρβοι - Μαυροβούνιοι) λαμβάνουν υπ' όψη 
τους ορισμένα στοιχεία και δεδομένα:
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Αστυνομική Πρακτική
5) Η δυσκολία του τρόπου προσέγγισης στον στόχο επιλογής εί

ναι ένα στοιχείο που δεν μπορεί να ληφθεί σοβαρά υπ'όψιν απ' 
τους δράστες αυτού του είδους διότι παρατηρούνται κλοπές δι' α- 
ναρριχήσεως σε οποιοδήποτε όροφο, ακόμη και σε σημεία που η 
προσέγγιση δια αναρριχήσεως είναι εξαιρετικά δύσκολη και όκρως 
επικίνδυνη και αυτό συνάγεται με την επιτόπια αυτοψία, που ενερ
γεί ο ανακριτικός υπάλληλος.

6) Οι δράστες δρούν συνήθως δύο - δύο είτε από κοινού, είτε ε
ναλλάξ στους ρόλους του "τσιλιαδόρου” και του "αναρριχητού".

71 Φέρουν μαζί τους αναισθητικό σπρέι, ή αιχμηρό αντικείμενο ή 

και τα δύο μαζί. Χρησιμοποιούν κατσαβίδι, όχι τόσο για παραβίαση 

αλλά σαν μέσο επίθεσης σε περίπτωση που θα τους αντιληφθούν. 

Επίσης, έχουν ένα φακό μικρών διαστάσεων που χρησιμοποιείται α

πό τους διαρρήκτες για καλύτερη εξερεύνηση και αναζήτηση κλο

πιμαίων σε σημεία των σπιτιών που δεν φωτίζονται επαρκώς. Τέ

λος, διαθέτουν τσάντες για τη μεταφορά κλοπιμαίων.

8) Η αναρρίχηση γίνεται κυρίως από τα προτεταμένα σίδερα που 
συγκρατούν τέντες (μπράτσα), πέργκολες, λούκια υδρορροών, ενώ 
πιο σπάνια και σε ελάχιστες περιπτώσεις χρησιμοποιούν αυτοσχέ
διους μηχανισμούς αναρρίχησης (σχοινί - γάντζος - θηλιά).

9) Οι δράστες είναι άτομα ευέλικτα, όχι σημαντικών μεγεθών και 
διαστάσεων, αλλά καλογυμνασμένα και με ικανή μυϊκή δύναμη στα 
άνω άκρα, που διαθέτουν αρκετή ευστροφία. Απόδειξη τούτου ε ί
ναι οι ίδιοι οι παθόντες, που στις καταθέσεις τους παραδέχονται ό
τι ή δεν αντελήφθησαν καθόλου το γεγονός, ή το αντελήφθησαν 
μετά από αρκετό χρονικό διάστημα.

IVY αυτούς τους τρόπους δρουν και κινούνται οι αναρριχητές. Οι 
τρόποι με τους οποίους μπορούνε να αποφύγουμε τέτο ιες δυσά
ρεστες επισκέψεις είναι οι παρακάτω:

α) Καλό και ερμητικό κλειστά παράθυρα τουλάχιστον τα εξωτερι
κά και ούτε καν χόσκοντα, πύρους ασφαλείας που το κόστος τους 
είναι αμελητέο.

β) Συναγερμός με φωτοκύτταρο (κάτι που είναι πολυδάπανο), 
γ) Η ύπαρξη ενός μικρού κατοικίδιου ζώου, του οποίου ο ύπνος εί

ναι ελαφρότερος του ανθρώπου.
δ) Η τοποθέτηση αντικειμένων παράλληλα με την είσοδο ανοικτής 

μπαλκονόπορτας που δυσχεραίνουν την είσοδο του δράστη και εί
ναι δυνατό με τη μετακίνησή τους να παράγουν θόρυβο, π.χ. καλό- 
γηρος ανάρτησης ρούχων.

ε) Η αναφορά οποιοσδήποτε κίνησης π ερ ιέλθει στην αντίληψη 

του καθενός για άτομο που αποπειράται να αναρριχηθεί σε παρα

κείμενο ή απέναντι διαμέρισμα, με άμεση κλήση της Αμεσης Δρά

σης ή του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής.

στ) Συνεχείς προσαγωγές και έλεγχος ατόμων που κινούνται τις 

μεταμεσονύκτιες ώρες από περιπολούντες αστυνομικούς ένστο
λους ή μη.

ζ) Συνεχείς εξορμήσεις, που θα διοργανώνονται υπό την επίβλε

ψη Διοικητών Πολυδυνάμων Αστυνομικών Τμημάτων, Προϊσταμέ

νων Γ ραφείων Ασφαλείας ή ικανών βαθμοφόρων.
η) Εκμετάλλευση οποιοσδήποτε πληροφορίας που συλλέγεται κα

τά τη διάρκεια της ημέρας από ενοίκους πολυκατοικιών για ύπο
πτες κινήσεις ατόμων, αλλοδαπών που ζουν σε υπόγεια πολυκατοι
κιών και δεν εργάζονται την ημέρα, εξέρχονται δε της οικίας τους 
μόνο νυχτερινές ώρες.

θ| Οπωσδήποτε διενέργεια αυτοψίας από βαθμοφόρους που επι
λαμβάνονται του θέματος. □

• Ο Ανθ/μος Νικόλαος Καραδήμας υπηρετεί στο Α.Τ. Νέας Σμύρνης.

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΤΙΜΕΣ 
ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΣΚΑΦΟΣ ■ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ η ΕΠΙΣΚΕΥΘΕΙΤΕ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ

ILCO Ε.Π.Ε

FIAMM ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΣΕΛΗΝΙΟΥ

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 5+ ΕΤΗ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΩΣ 18 ΜΗΝΕΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΣΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ECOFORCE ΧΩΡΙΣ ΥΓΡΑ ΤΕΛΕΙΩΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ 

ΟΛΕΣ ΟΙ FIAMM ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΓΎΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 ΕΤΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

' ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ ΜΕ 1 ΕΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗ 

45ΑΗ 9.500-μ >πα 18% 75ΑΗ 15.000 + »ΠΑ18% 

50ΑΗ 10.500+ »πα 18% 100ΑΗ 18.000 + φ π α ι8% 

60ΑΗ 12.000+ φπα 18% 120ΑΗ 20.000 + φ π α ι8%

ΕΠΙΣΗΣ BARCOLEM
40ΑΗ 15.000 55ΑΗ 17.500 76ΑΗ 25.000
44ΑΗ 15.500 58ΑΗ 22.500 100ΑΗ 29.000
47ΑΗ 16.000 ~ 66ΑΗ 24.000 52ΑΗ 17.800

MATTER, BARCOLEM, TROKEN, GS, BAREN,
ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ PRESIDENT
ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΤΥΠΟΥ GELL ΣΕ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 53 ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΠΛΗΣΙΟΝ PRACTIKER & CONTINENT ΜΙΜΟΥ
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ΕΞΟΥΣΙΑ
a

ΗΓΕΤΕΣ
του Δρος Γεωργίου Πιπερόπουλου 

Ψυχολόγου - Κοινωνιολόγου,
Αναπλ. Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Άρρηκτα συνυφασμένη
με τις διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα σε άτομα 

και τις αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες 
είναι η έννοια της άντλησης, κατοχής και επιβολής 

εξουσίας ή δυνάμεως.

Τόσο στις αποκαλούμενες πρωτογενείς ανθρώπινες (οικογένεια, 
παρέα ή κλίκα ή συμμορία), όσο και στις δευτερογενείς ομάδες 
(σύλλογοι, σύνδεσμοι, σωματεία, αδελφότητες), στο σπίτι, στο 
σχολείο, στη γειτονιά, στο γήπεδο, στον χώρο εργασίας, στο στρα
τό, αλλά και στην εκκλησιαστική όπως και στην πολιτική ζωή, είναι 
ευδιάκριτες οι προσωπικότητες εκείνες, οι οποίες κατέχουν και α
σκούν εξουσία, σε αντιδιαστολή με το πολυπρόσωπο πλήθος που 
εξουσιάζουν.

Σε κάθε υποσύστημα, κάθε υποδομή του ευρύτερου κοινωνικού 
συστήματος είναι τόσο ευδιάκριτη, τόσο εμφανής η διαφοροποίη
ση ανάμεσα σε "αρχηγούς και ακολούθους", ώστε να μην είναι απα
ραίτητη καμιά ιδιαίτερη επιστημονική γνώση για τον εντοπισμό της.

Εξουσία σημαίνει ισχύ ή δύναμη, είναι δηλαδή η ικανότητα αυτού 
που την έχει και την ασκεί να απαιτεί -και να πετυχαίνει- υπακοή, 
πειθαρχία, συμμόρφωση στα προστάγματά του και στην εκπλήρω
ση στόχων που αυτός θέτει, έστω και αν η εκπλήρωσή τους α
πολήγει σε καθοριστική διαμόρφωση της ζωής, των ενδιαφερό
ντων, συχνά ακόμα και των συμφερόντων αυτών που τον ακολου
θούν.

Ο Μαξ Βέμπερ, ο μεγάλος Γερμανός κοινωνιολόγος, θεώρησε την 
εξουσία, τη δύναμη ή ισχύ ως "...την εκμετάλλευση της ευκαιρίας α
πό ένα ή περισσότερα άτομα για την επιβολή της δικιάς τους 
βουλήσεως σε κοινά θέματα, άσχετα με την αντίσταση που προ
βάλλουν άλλα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο..."

Και ο Ρόμπερτ Μακ Άϊβερ, ο Αμερικανός κοινωνιολόγος, θεώρη
σε ότι οι κάτοχοι εξουσίας αποκτούν το δικαιώμα να καθιερώσουν 
τη δίκιά τους πολιτική σε κάθε φάση της ανθρώπινης δραστηριότη
τας, να κρίνουν πρόσωπα και καταστάσεις, να ασκήσουν διαιτητικό- 
ισορροπιστικό ρόλο σε αντιδικίες και τελικά να επιβληθούν στους 
συνανθρώπους τους.

Αναμφίβολα, οι μορφές και οι τρόποι εξασκήσεως της εξουσίας 
προβλημάτισαν και προβληματίζουν ανέκαθεν τους ανθρώπους 
που ανήκουν στο εξουσιαζόμενο πλήθος, αλλά και τους φιλοσό
φους και πολιτικούς επιστήμονες, τους δημοσιογράφους και τους 
επιστήμονες της συμπεριφοράς -κοινωνιολόγους και ψυχολόγους. 
Για τους τελευταίους, όμως, ενδιαφέρον για μελέτη και αξιολόγη
ση έχουν τόσο οι μορφές και οι διαδικασίες ασκήσεως της εξου
σίας, όσο και οι εστίες αντλήσεώς της και μαζί οι μέθοδοι και οι 
διαδικασίες αποκτήσεώς της.

ΒΙΑ Ή  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Από την αρχέτυπη σχέση γονέα-παιδιού, από την κλασική σχέση 

αρχηγού -ακολούθων της νομαδικής ομάδας ή της σύγχρονης κλί- 
κας-συμμορίας μιας μεγαλούπολης μέχρι και την οικονομική διαδι
κασία της παραγωγής αγαθών ή παροχής υπηρεσιών (εργοδοσία - 
εργαζόμενοι), όπως και στην εκκλησιαστική ιεραρχία, από την α
θλητική οργάνωση (παράγοντες, τεχνικοί, παίκτες, φίλαθλοι) μέχρι 
και την κομματική οργάνωση (στελέχη - ψηφοφόροι) και τελικά 
στην ίδια την έννοια του κράτους (κυβέρνηση - αντιπολίτευση - 
λαός) η εξουσία μπορεί να αντλείται και να ασκείται με τρεις θεμε
λιακούς τρόπους:

α. με την άσκηση ωμής βίας ή με την επιβολή της ψυχολογίας του 
φόβου

β. με βάση τη θεωρία του κληρονομικού δικαίου, όπως γίνεται στα 
ηγεμονικά καθεστώτα και

γ. από τη δημοκρατική και αβίαστη αναγνώριση χαρισματικών ι
διοτήτων και χαρακτηριστικών αυτού που την κατέχει και την ασκεί.

Η απόκτηση εξουσίας με την εφαρμογή "ωμής βίας" συνεπάγεται 
και την πιθανή αντίδραση αυτών που αντιτίθενται στα κάθε λογής 
δικτατορικά και αυταρχικά καθεστώτα.
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Για το λόγο αυτό, οι διάφοροι σφετεριστές της εξουσίας ακολου
θώντας μια πάγια τακτική αποπειρώνται να εδραιώσουν την ισχύ 
τους και να "νομιμοποιήσουν" τη θέση τους παρέχοντας αγαθά, 
διευκολύνσεις και προσεκτικά οριοθετημένα "δικαιώματα - προνό
μια" σε κάποια κάπως πλατιά λαϊκή ομάδα ή καθησυχάζουν, κατασι
γάζοντας με ψυχοπολιτικές μεθόδους την άσκηση κριτικής και την 
εκδήλωση “αντιστάσεως", τις λαϊκές μάζες, οδηγώντας τις στην α
πάθεια, που είναι απόληξη θεμελιωμένη στην πρόχειρη διαπίστωση 
από τον λαό ότι "...είναι ανήμπορος να ελέγξει τη ροή των γεγονό
των..."

Στα ψευδεπίγραφα "δημοκρατικά καθεστώτα" αυτοί οι οποίοι κα
τέχουν την εξουσία φροντίζουν να αποσιωπούν συστηματικά και 
διαχρονικά το γεγονός δημιουργώντας την απαραίτητη ψευδαί
σθηση ότι η κατοχή της εξουσίας είναι "κοινό καθήκον" και δικαίω
μα και η άσκησή της γίνεται για την υλοποίηση των επιθυμιών, προ
σταγμάτων και αποφάσεων της "πλατιάς λαϊκής μάζας".

Επιπρόσθετα, παρά την αντικειμενικά κραυγαλέα εκμετάλλευση 
και άσκηση της εξουσίας, με σαφώς προσωποπαγή ψυχισμό, έντε
χνες ιδεολογικές διακηρύξεις και ψυχοτεχνικά πολιτικά μανιφέστα 
τείνουν να μειώσουν τη σημασία της πραγματικότητας καμουφλά- 
ρωντας την αυταρχική φύση και δικτατορική υφή της πίσω από τα 
διάφορα προπετάσματα της "ελλείψεω ς κάθε χρήσεως ωμής 
βίας..."

Στα γνήσια δημοκρατικά καθεστώτα, άσχετα εάν πρόκειται για έ 
να σύλλογο φιλάθλων ποδοσφαίρου ή μια ολάκερη χώρα, η διαδικα
σία ανελίξεως σε θέση εξουσίας και το δικαίωμα ασκήσεώς της 
συντελείται με λογοκρατικά κριτήρια, με αξιοκρατία και διαφάνεια 
και -απαλλαγμένη από κάθε μορφή της εννοίας του "κληρονομικού 
δικαίου" και κάθε απειλή για χρήση βίας- προκαθορίζει το εφήμερο 
της πρόξεως διατηρώντας ανέπαφο το δικαίωμα των εξουσιαζο- 
μένων, της λαϊκής μάζας, για αλλαγές στις προτιμήσεις τους για α
φαίρεση της εξουσίας από τους αποδεικνυομένους εμφανώς ανα
ξίους και την παροχή σε αυτούς οι οποίοι κατορθώνουν να πείσουν 
ότι θα αηοδειχθούν άξιοι ή τουλάχιστον περισσότερο άξιοι από 
τους παρόντες κατόχους της.

Στην πλατωνική “Πολιτεία" ο Θρασύμαχος διατείνεται κατηγορη
ματικά ότι "...το δίκαιο είναι ταυτόσημο με το συμφέρον του ισχυ
ρού...". Και όμως, η εξουσία η οποία θεμελιώνεται, και διαιωνίζεται 
με τη χρήση ή την απειλή της χρήσης κάποιας μορφής βίας, είναι, 
κατά κανόνα, καταδικασμένη και ο βίος της, η διαχρονική διάρκεια 
είναι προκαθορισμένα εφήμερη. "...0 πανίσχυρος δεν είναι ποτέ 
αρκετά ισχυρός...", έγραφε διαπιστώνοντας την ιστορική νομοτέ
λεια των γεγονότων ο Ζαν Ζακ Ρουσώ.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΗΓΕΤΩΝ
Κάθε κοινωνική ομάδα, όσο "άτυπη” και αν παρουσιάζεται σε μια 

πρώτη, επιπόλαια ματιά, εφόσον κατορθώσει να συνεχίσει την 
ύπαρξή της με κάποια διαχρονική σταθερότητα, θα παρουσιάσει 
αργά ή γρήγορα και μια έστω στοιχειώδη δομή και ιεραρχία κλιμα- 
κώσεως εξουσίας και ευθυνών, θα διαφοροποιηθούν δηλαδή οι 
δραστηριότητες των ηγετών, των στελεχών και των μελών που 
τους ακολουθούν.

Από τη στιγμή μάλιστα που θα αποφασισθεί με κοινή συναίνεση ή 
θα επιβληθεί από εξω γενείς πιέσεις η δημιουργία κάποιου προ
γράμματος δραστηριοτήτων, αποκρυσταλλώνονται με σαφήνεια 
οι ρόλοι των μελών της κάθε ομάδας, τα πλαίσια αναφοράς για τη 
δράση τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, η μορφή της 
εξουσίας και τα πρότυπα ασκήσεώς της.

Φυσικό, στις ομάδες όπου υπάρχουν κιόλας σταθερές δομές, συ
νυπάρχουν τόσο οι θέσεις εξουσίας, όσο και τα πρόσωπα που την 
ασκούν, όπως συνυπάρχουν και οι συγκεκριμένες διαδικασίες επι
λογής των προσώπων και οι προκαθορισμένες στιγμές και μέθοδοι 
αντικαταστάσεώς τους.

Οι παράγοντες, που καθορίζουν τις διαδικασίες ανελίξεως σε 
θώκους εξουσίας κάποιου ή κάποιων ατόμων είναι πολυποίκιλοι. Υ
πάρχει το κληρονομικό δίκαιο, όπου οι επίγονοι κερδίζουν τη θέση 
εξουσίας ακριβώς επειδή "γεννήθηκαν" ως παιδιά των κατόχων αυ
τών των θέσεων Ικαι αυτό δεν παρατηρείται μόνο σε βασιλικές οι
κογένειες αλλά και σε πληθώρα δημοκρατιών).

Υπάρχει η περίπτωση της "χαρισματικής" προσωπικότητας, ρο- 
σώπων που κατέχουν πολύτιμη εμπειρία Ιη οποία συχνά, αλλά όχι 
και υποχρεωτικά, συμβαδίζει με την ηλικία τους), καθώς υπάρχουν 
τελικά και οι μέθοδοι της απειλής ή και της χρήσεως "ωμής βίας", 
όπως και η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων "πλύσεως εγκεφάλου" 
που αποδίδει στο χρήστη της ως τρόπαιο - λάφυρο τον θώκο της 
εξουσίας.

Οποια και αν συμβεί να είναι η πηγή της εξουσίας, η αιτία από την 
οποία αυτή αναβλύζει, και όποιες και αν είναι οι διαδικασίες απο- 
κτήσεώς της, αμείωτο πάντοτε παραμένει και το ενδιαφέρον για 
τους τρόπους χρήσεως, τους τρόπους ασκήσεώς της εξουσίας α
πό τον κάτοχό της.

Ετσι, ο αυταρχικός ηγέτης είναι εκείνος που για πολλούς και διά
φορους λόγους θεωρεί τον εαυτό του ως τον μόνο άξιο να κρίνει 
τη σημασία, την ορθότητα και την αξία των αναγκών, επιδιώξεων 
και φιλοδοξιών αυτών που κυβερνά ή εξουσιάζει, και κατά συνέ
πεια ασκεί την εξουσία με αποκλειστικά κύριο γνώμονα τις δικές 
του θέσεις, τις προσωπικές του πεποιθήσεις.

Ο δημοκρατικός ηγέτης, καθώς αντιλαμβάνεται το εφήμερο της 
θέσεώς του και το απαραβίαστο δικαίωμα αυτών που με τη δική 
τους συναίνεση και επιλογή "εξουσιάζει" να τον αντικαταστήσουν, 
πασχίζει να εντοπίσει τον κοινό παρονομαστή των πολυποίκιλων 
και συχνά αντικρουόμενων επιθυμιών και επιδιώξεών τους και να α
σκήσει εξουσία με γνώμονα "το κοινόν όφελος", ελπίζοντας ότι 
στην επομένη "ημέρα κρίσεως" (στις επόμενες εκλογές) αυτό θα 
αναγνωρισθεί και θα γίνει αφορμή επανεκλογής του.

Αναμφίβολα υπάρχουν δεδομένες ιστορικές στιγμές στη ζωή κά
θε ομάδας, που απαιτούν τη μετουσίωση ενός "δημοκρατικού" ηγέ
τη σε "αυταρχικό" αρχηγό για να επιτευχθούν κοινοί στόχοι ή για να 
αποσοβηθούν κρίσιμες για την επιβίωση της ομάδας ή του κοινωνι
κού συστήματος καταστάσεις.

Σίγουρα, επίσης, υπάρχουν δεδομένα παραδείγματα"αυταρχικών” 
ηγετών, οι οποίοι -με προκάλυψη τη "χαρισματική" τους προσωπι
κότητα και την επιφανειακή δημοκρατικότητά τους- πετυχαίνουν να 
παγιώσουν, να διαιωνίσουν, εαν όχι εσαεί, πάντως πέρα από τα 
προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, την κατοχή και την άσκηση 
εξουσίας.

Βέβαια, κάποια στιγμή και τέτοιοι "χαρισματικοί” ηγέτες ωθούνται 
από το λαό στην αφόνεια, ακριβώς επειδή στα σύγχρονα δημοκρα
τικά πολιτεύματα υπάρχει νομοτελειακά κατοχυρωμένη δικλείδα α
σφαλείας γ ί αυτές τις περιπτώσεις

Το πρόβλημα για τους επιστήμονες της συμπεριφοράς, αλλά και 
για τη λαϊκή μάζα, σε τέτο ιες περιπτώσεις ήταν και παραμένει συ- 
νυφασμένο με το αδυσώπητο ερώτημα: "...όταν τελικά ένας χαρι
σματικός ηγέτης, ξοφλήσει, πόσα ιδεώδη και πόσες αξίες συμπα- 
ρασύρει στη διαδικασία της επώδυνης για το σύστημα και τους αν
θρώπους πτώσεώς του;". □
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Συνδικαλισμός και Αστυνομία

CESP: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Αστυνομικών Ενώσεων

Το σύνθημα που οπιλέχθηκε για το 3ο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αστυνομικών Ενώσεων, 
που έγινε το Μάρτιο στη Βουδαπέστη, ήταν: "τα δικαιώματά μας εγγυώνται τις ελευθερίες σας*. 

Ενα σύνθημα που επισημαίνει με το καλύτερο τρόπο ότι η αποστολή της αστυνομίας 
δεν περιορίζεται μόνο στον αγώνα κατά της εγκληματικότητας και στη διατήρηση της δημόσιας τόζης, 
αλλά επεκτείνεται και στην προστασία των ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του πολίτη.

Στη διάρκεια της υπηρεσίας του, ένας Αστυνομικός οφείλει να 
σέβεται ένα σύνολο δικονομικών και ηθικών υποχρεώσεων: υπο
χρεώσεις απέναντι στο Κράτος, του οποίου άλλωστε την εκτελε
στική εξουσία αντιπροσωπεύει, αλλά και υποχρεώσεις απέναντι 
στον Πολίτη, τον οποίο καλείται -σε ένα δημοκρατικό καθεστώς- 
να υπηρετεί. Κι αν αυτές οι υποχρεώσεις, σήμερα, έχουν πια διατυ
πωθεί με σαφήνεια και είναι απόλυτα σεβαστές, δεν συμβαίνει το 
ίδιο με το νομικό πλαίσιο που καθορίζει και προστατεύει τα δικαιώ
ματα των Αστυνομικών.

Για να ανταπεξέλθουν στα δύσκολα και επικίνδυνα συχνά καθήκο- 
ντά τους, οι αστυνομικοί χρειάζονται την υποστήριξη της κοινω
νίας. Ακριβώς όπως των πολιτών, έτσι πρέπει να γίνουν γνωστά και 
τα δικά τους δικαιώματα. Η αναγνώριση και η νομοθετική διατύπω
ση αυτών των δικαιωμάτων, είναι απαραίτητα σημάδια σεβασμού 
και υποστήριξης από τη μεριά της κοινωνίας.

Η στηριγμένη στο σεβασμό των ατομικών ελευθεριών διασφάλι
ση της εσωτερικής ειρήνης, της δικαιοσύνης και της δημόσιας τά
ξης στις δημοκρατικές μας κοινωνίες, βρίσκεται ανάμεσα στους 
βασικούς στόχους της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Ο αγώνας εναντίον 
της εγκληματικότητας, στην αυγή της νέας χιλιετίας, φαίνεται πως 
θα είναι σκληρός και αποφασιστικός. Καθοριστικό ρόλο θα παίξει 
στον αγώνα αυτό η στάση και η αποτελεσματικότητα της αστυνο
μίας, η οποία οφείλει να επιβάλει το σεβασμό των νόμων από ό
λους, επιδρώντας έτσι καθοριστικά στην επίτευξη μιας άλλης ποιό
τητας ζωής για τα άτομα αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία.

Ιδρυμένο το 1988 στην Αβιλα της Ισπανίας, το Ευρωπαϊκό Συμ
βούλιο Αστυνομικών Ενώσεων (Cesp: Conseil Europeen des Syn- 
dicats de Police) δημιουργήθηκε από 280.000 περίπου αστυνομι
κούς σε 17 ευρωπαϊκές χώρες. Το 1991, αναγνωρίσθηκε επίσημα 
από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως μη κυβερνητικός οργανισμός με 
συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Πέρα από τους άλλους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αστυνομικών Ενώσεων συμβάλλει δυ
ναμικά στην προσπάθεια των αστυνομικών να ανταποκριθούν με 
τον αποτελεσματικότερο τρόπο στα πολύπλοκα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντά. Ανεξάρτητη από οποιαδήποτε πολιτική επιρροή, αντι
προσωπεύει τις ευρωπαϊκές αστυνομικές συνδικαλιστικές ενώ
σεις και εκφράζει τη μεταξύ τους αλληλεγγύη.

Μεγάλη σημασία δίδει στην πολιτική ουδετερότητα αλλά και στην 
προσπάθεια βελτίωσης και διατήρησης της επαγγελματικής αξιο
πιστίας των αστυνομικών. Στόχοι που για να επιτευχθούν χρειάζε
ται να ανέλθει το επίπεδο της επαγγελματικής κατάρτισης, να βελ
τιωθούν οι συνθήκες εργασίας αλλά και να ικανοποιηθούν οι οικο
νομικές τους απαιτήσεις.

Οι Αστυνομικές Ενώσεις που αποτελούν πλήρη μέλη του Συμ
βουλίου είναι οι παρακάτω:

στο Βέλγιο η "Federation Syndicate des Policiers Beiges"
IFSPB),

στη Βουλγαρία το “Natsionalen Politzeyski Syndikat" INPS), 
στη Γαλλία το "Syndicat National des Officiers de Police"

ISNOP/SNAPC),
στη Γερμανία το "Bund Deutscher Kriminalbeamter’  (BDK), 
στην Ελλάδα η "Πανελλήνια Ενωση Αξιωματικών Αστυνομίας" 

ΙΠΕΝΑΑ) και η "Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων"
ΙΠΟΑΣΥ),

στην Ιρλανδία η "Garda Representative Association" (GRA), 
στην Ισπανία το "Sindicato Profesional de Policia" ISPP), 
στην Ιταλία το "Sindaeato Autonomo di Polizia" (SAP), 
στην Κύπρο η "Cyprus Police Association" (CPA), 
στη Μάλτα η "Malta Police Association" (MPA), 
στην Ουγγαρία το "Fuggetlen Rendorszakszervet” (FRSZ), 
στην Πολωνία το “Niezalzenego Samozadnego Zwiazku 

Zawodowego Policjantow" (NSZZP), 
στην Πορτογαλία η “Associaco Sindical dos Funcionarios de In- 

vestigacao Criminal" (ASPIC) και 
στην Τσεχία το "Nezavisly Odborovy Svaz Prislunicu" (NOSP). 
Ενώ οι Ενώσεις που βρίσκονται υπό καθεστώς παρατηρητού 

είναι:
στο Βέλγιο το “Syndicat Autonome de la Police Judiciaire"

I5APJ),
στην Ελβετία η "Federation Suisse des Fonctionnaires de 

Police" (FSFP),
στην Ολλανδία το "Algmeen Christelijke Politiebond" (ACPI, 
στην Πορτογαλία η "Associaco Socio Proffisional da Policia"

(ASPP) και
στη Σλοβενία το "Policijski Sindikat Slovenije" (PSS).
To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αστυνομικών Ενώσεων (Ε.ΣΑ.Ε από τώρα 

και στο εξής) είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας για τη δη
μιουργία ενός ενιαίου χώρου έκφρασης των ευρωπαίων αστυνομι
κών. Αυτός ο ενιαίος χώρος των αστυνομικών ήταν η αναπόφευκτη 
αντίδραση στο άνοιγμα των συνόρων και τη δημιουργία του ενιαίου 
κοινοτικού χώρου, που εμπνεύσθηκε η Συνθήκη του Σέγκεν.

φάνηκε αναγκαίο στους ιδρυτές του Ε.ΣΑ.Ε να προσπαθήσουν να 
εναρμονίσουν τις εθνικές αστυνομικές και δικαστικές δομές μέσα 
από ένα αξιόπιστο και αντιπροσωπευτικό ευρωπαϊκό οργανισμό. 
Αυτή η άποψη του μέλλοντος της Ευρώπης αποτελεί και μια οικονο
μική αναγκαιότητα και γι' αυτό ενδιαφέρει κάθε Ευρωπαίο πολίτη με 
τους νέους κανονισμούς που προέρχονται απ' αυτή και την επίδρα
ση που θα έχουν αυτοί στις ελευθερίες του. Στο επίκεντρο του 
προβληματισμού είναι, φυσικά, η ασφάλεια που κάθε κράτος πρέ
πει να εξασφαλίσει για τους πολίτες του και η οποία πρέπει, επί
σης, να θεωρηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Η ελεύθερη κυκλοφορία (διακίνηση) ανθρώπων δεν πρέπει για 
κανένα λόγο να επιτρέψει σε μια χώρα να γίνει καταφύγιο για δια
φόρων ειδών εγκληματίες.

Το Ε.ΣΑ.Ε., ανεξάρτητο και βαθύτατα αφοσιωμένο στις αρχές της 
Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εγείρει δημιουργικές α
ξιώσεις προς ευρωπαϊκούς οργανισμούς και εθνικές κυβερνήσεις 
και προσπαθεί να εφαρμοστεί μια πραγματική ευρωπαϊκή αστυνο
μική συνεργασία, απαλλαγμένη από πολιτικές σκοπιμότητες.

Λόγω της έλλειψης συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου, ένας από 
τους αντικειμενικούς στόχους του Ε.ΣΑ.Ε. είναι να καταστεί μία ε 
παγγελματική δύναμη που θα μπορεί να κάνει προτάσεις για όλες 
τις πτυχές της καταπολέμησης του εγκλήματος.

Επίσης, το Ε.ΣΑ.Ε. είναι σταθερά προσανατολισμένο στην αντίλη
ψη ότι η συνδικαλιστική ελευθερία των αστυνομικών πρέπει να εί
ναι σεβαστή σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Ο αστυνομικός συνδικαλι
σμός πρέπει απαραίτητα να είναι μία υπολογίσιμη δύναμη που θα α- 
ποτρέπει την κακομεταχείριση της αστυνομίας από την κυβέρνηση.

Γί αυτό το λόγο, τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου ταξίδεψαν 
σε όλη την Ευρώπη, για να συναντήσουν κυβερνητικούς παράγο
ντες και να προωθήσουν τις αρχές της Ενωσης και τα ενδιαφέρο
ντα των μελών της. Ετσι, τα αιτήματα του Ε.ΣΑ.Ε παρουσιάσθηκαν 
σε πολλούς Ευρωπαίους Υπουργούς Δημόσιας Τάξης |ή Εσωτερι
κών) και Αρχηγούς Αστυνομικών Σωμάτων.

Αν αυτό συνέβαινε συχνότερα, χωρίς άγονες αντιπαραθέσεις και 
με αμοιβαίο σεβασμό, θα είχε ξεπεραστεί το πρόβλημα που υπάρ
χει σε ορισμένες χώρες, όπου το δικαίωμα του αστυνομικού να 
συμμετέχει σε συνδικαλιστικές ενώσεις δεν έχει γίνει ακόμα 
πλήρως αποδεκτό, καθώς ορισμένοι συγχέουν την εξουσία με τον 
αυταρχισμό.

Ακόμα, η δραστηριότητα των αστυνομικών συνδικαλιστικών οργα
νώσεων πρέπει να έχει και "παιδαγωγικό" χαρακτήρα και να δείχνει 
πως η αστυνομία δεν παίζει μόνο ένα ρόλο καταστολής του ε 
γκλήματος αλλά κι ένα ρόλο εγγύησης των δικαιωμάτων του πολίτη.

Είναι αναγκαίο να μνημονεύσουμε τις αμέτρητες προσπάθειες 
που έγιναν με αυτό ακριβώς το σκοπό, ώστε ο Ευρωπαϊκός Κατα
στατικός Χάρτης του Αστυνομικού, που επικυρώθηκε το Νοέμβριο 
του 1992 στο 2ο Συνέδριο του Ε.ΣΑ.Ε. στο Στρασβούργο, να μην πε
ράσει απαρατήρητος.

Το Εκτελεστικό Γραφείο του Ε.ΣΑ.Ε., αφού έγινε δεκτό από τη Δι
καστική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, πέτυχε να συνταχθεί μία πρόταση οδηγίας (ντιρεκτίβα) 
για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αστυνομικών υπαλ
λήλων, που θα παρουσιασθεί σύντομα για έγκριση σε συνεδρίαση 
της ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν για να πετύχει η 
Ε.ΣΑ.Ε. τους στόχους της. Και συνεχίζεται ο αγώνας, σε όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες, για το δικαίωμα της συμμετοχής των αστυνο
μικών σε συνδικαλιστικές ενώσεις, η προσπάθεια για την αναγνώ
ριση των αστυνομικών ως πλήρως "ολοκληρωμένων" πολιτών, η μά
χη απέναντι σε όλα τα είδη της εγκληματικότητας μέσω της πραγ
ματικής αστυνομικής συνεργασίας, που αντιπροσωπεύει ένα συ
νεχή πόλεμο ενάντια σ' εκείνους που θεωρούν τον αστυνομικό θε
σμό και τη δύναμη της Αστυνομίας σαν μια ευκαιρία αύξησης της 
δικής τους δύναμης.

Αν και βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, πρέπει να καταβληθούν α
κόμα μεγάλες προσπάθειες για να ξεπεραστούν τα εμπόδια και τα 
σύνορα, που πολύ συχνά υπάρχουν μόνο στο μυαλό ορισμένων αν
θρώπων!...
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Ο Καταστατικός Χάρτης των Ευρωπαίων Αστυνομικών
Οργανωτικοί και AeiToupyiKoi Στόχοι

1. Η Αστυνομία, σε ένα ευνομούμενο κράτος, είναι μία δημόσια 
δύναμη στην υπηρεσία του κοινού. Καθήκον της είναι να εξασφαλί
ζει την ελεύθερη και ειρηνική άσκηση των δικαιωμάτων και ελευθε
ριών που αναγνωρίζει στους πολίτες ο νόμος.

Μ' αυτό το στόχο, το Κράτος πρέπει να εγγυάταί: 
α) την απουσία οποιοσδήποτε παράνομης πολιτικής παρέμβασης 

στις δραστηριότητες της Αστυνομίας, 
β) τον απόλυτο σεβασμό από τους αστυνομικούς των θεμελιω

δών δικαιωμάτων των πολιτών,
γ) τη διαφάνεια των αστυνομικών ενεργειών και τη δυνατότητα ε 

λέγχου της ηγεσίας της αστυνομίας από όργανα της εκτελεστικής 
και της δικαστικής εξουσίας, μέσα στο πλαίσιο του νομικού συ
στήματος κάθε χώρας.

δ) τον περιορισμό της αστυνομικής δράσης στην αντιμετώπιση 
της εγκληματικότητας,

2. Με στόχο την προσέγγιση με τους πολίτες, είναι σαφές ότι η 
Αστυνομία πρέπει να αποκτήσει κοινωνικό πρόσωπο. Πράγματι, από 
τη μια μεριά πρέπει να εφαρμόζει προγράμματα καταστολής του 
εγκλήματος και από την άλλη να ασκεί έντονη κοινωνική δραστηριό
τητα με πρώτιστο αντικειμενικό σκοπό την πρόληψη.

3. Οι κανονισμοί που ρυθμίζουν τη λειτουργία και τη δραστηριότη
τα της αστυνομίας πρέπει να επιτρέπουν στα μέλη της να ασκούν 
τα ατομικά ή ομαδικά δικαιώματα και ελευθερίες. Δεν πρέπει να συ
μπεριλαμβάνουν κανένα άλλο περιορισμό ή όριο εκτός από εκείνα 
που δίνουν στους αστυνομικούς το δικαίωμα να ανταπεξέρχονται 
στην αποστολή τους αμερόληπτα, χωρίς διακρίσεις όσον αφορά τη 
φυλή, το φύλο, τη θρησκεία ή την ιδεολογία και χωρίς αναμεζεις 
σε πράξεις διαφθοράς ή παρανομίας.

Σχέσεις με την κοινωνία
Ασκώντας το υπηρεσιακό τους καθήκον οι αστυνομικοί πρέπει: 
α. να αφιερώνονται πλήρως στην αποστολή τους, 
β. να προλαμβάνουν κάθε υβριστική, αυθαίρετη ή μεροληπτική 

πρακτική που συνεπάγεται η άσκηση σωματικής ή ηθικής βίας και να 
αντιτάσσονται σε κάθε πράξη διαφθοράς, 

γ. να συμπεριφέρονται στους πολίτες με σεβασμό και διακριτικό
τητα, να προσπαθούν να τους βοηθούν και να τους προστατεύουν 
παίρνοντας τις απαραίτητες αποφάσεις έγκαιρα για να αποφεύγο
νται σοβαρές και ανεπανόρθωτες συνέπειες, 

δ. να χρησιμοποιούν τα όπλα τους μόνο σε περιπτώσεις επι
βουλής ή διακινδυνεύσεως της ζωής ή της σωματικής ακεραιότη
τας των ιδίων ή τρίτων και μόνο αν πραγματικά υπάρχει ανάγκη, 

ε. να σέβονται και να τιμούν την αξιοπρέπεια των πολιτών και να 
προστατεύουν τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα εκείνων που 
συλλαμβάνουν ή τους οποίους έχουν κρατούμενους, 

στ. να σέβονται τις διαδικασίες και τα χρονικά όρια που προβλέ- 
πονται από τις δικονομικές δ ιατάξεις όταν προβαίνουν σε συλ

λήψεις,
ζ. να τηρούν το απόρρητο για τις πληροφορίες που συλλέγουν 

στο πλαίσιο της υπηρεσιακής τους ενασχόλησης, 
η. να μην ξεχνούν ότι είναι ποινικά και πειθαρχικά υπεύθυνοι για 

κάθε παράβαση του νόμου και των κανονισμών που διαπράττεται 
σε ώρα υπηρεσίας αφού η υπακοή που οφείλουν στους προϊσταμέ
νους τους, δεν τους απαλλάσσει από τις ευθύνες τους για παράνο
μες ή παράτυπες υπηρεσιακές ενέργειες.

Προσωπική και Επαγγελματική κατάσταση
Το Κράτος πρέπει να δίδει στους αστυνομικούς το δικαίωμα:
1. να τυγχάνουν της ανάλογης εκπαίδευσης για να ανταπεξέλ- 

θουν στα επαγγελματικά τους καθήκοντα με σεβασμό στα ανθρώ
πινα δικαιώματα και τις κοινωνικές ελευθερίες,

2. απ' αυτή την εκπαίδευση, να πετυχαίνουν επαγγελματική, κοι
νωνική και προσωπική άνοδο, με σεβασμό πάντα στις αρχές της α
ντικειμενικότητας και της ισότητας,

3. να παίρνουν ένα αξιοπρεπή μισθό, που θα λαμβάνει υπ' όψη του 
τις ιδιαιτερότητες του αστυνομικού επαγγέλματος και θα τους ε 
ξασφαλίζει την απαραίτητη οικονομική και επαγγελματική ασφά
λεια με στόχο την εγγύηση της εντιμότητάς τους και την αποτροπή 
της διαφθοράς τους,

4. να έχουν ανθρώπινο ωράριο εργασίας που να τους επιτρέπει 
να παραμένουν σε καλή φυσική κατάσταση, που είναι άλλωστε απα
ραίτητη για να ανταπεξέλθουν στα δύσκολα καθήκοντά τους,

5. ως πολίτες, να μην περιορίζονται τα νόμιμα δικαιώματα και οι 
ελευθερίες τους λόγω της ιδιότητάς τους,

6. ως μισθωτοί, να μην περιορίζονται τα νόμιμα δικαιώματά τους 
για τη συμμετοχή σε κλαδικές ενώσεις ή σωματεία λόγω της ιδιό
τητάς τους,

7. να δικαιούνται νομική υποστήριξη και να μπορούν να απευθύνο
νται στις αρμόδιες αρχές σε πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες,

8. να τους εξασφαλίζεται νομική προστασία κατά την εκτέλεση 
τα καθηκόντων τους, ακόμα κι όταν είναι ένοχοι για παραβάσεις νό
μων ή κανονισμών,

9. να έχουν την απαραίτητη κοινωνική ασφάλιση αυτοί και τα μέλη 
της οικογένειάς τους. Το κράτος πρέπει να εγγυάταί γι' αυτό, λαμ- 
βάνοντας υπ' όψη τους κινδύνους που συνεπάγεται και το χρόνο 
που απαιτεί αυτό το επάγγελμα,

10. να δημιουργούν συνδικαλιστικές ενώσεις με τους ίδιους ό
ρους που και οι άλλοι δημόσιοι διοικητικοί υπάλληλοι μπορούν, να ε 
κλέγουν ελεύθερα και δημοκρατικά τους αντιπροσώπους τους και 
να μπορούν να προσφεύγουν σε οργανισμούς διαιτησίας για την ε 
πίλυση συγκρούσεων που μπορεί να προκύψουν,

11. να παρέχονται οι απαραίτητες οικονομικές και υλικές παρο
χές για να αναπτύσσονται και να ενδυναμώνονται οι συνδικαλιστι
κές τους ενώσεις ώστε να εξασφαλίζεται η αυτοδυναμία τους α
πέναντι στα πολιτικά κόμματα ή όποια άλλη ιδεολογική, συνδικαλι
στική ή θρησκευτική ομάδα,

12. μέσω των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων να επικοινω
νούν με τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας για να 
ζητήσουν την επίλυση προβλήματων τους, ε ίτε  αφορούν ένα μεμο
νωμένο αστυνομικό ε ίτε  ολόκληρο το αστυνομικό σώμα, και για να 
διατυπώσουν τη γνώμη τους σε θέματα που αφορούν μισθολογικά 
εκπαιδευτικά, πειθαρχικά, στρατολογικά κ.λπ. ζητήματα,

13. κανείς αστυνομικός να μην μπορεί να απολύεται, ούτε προσω
ρινά ούτε προληπτικά, χωρίς την παρέμβαση και τον έλεγχο δικα
στικής αρχής,

14. οι αστυνομικοί που ενεργούν σύμφωνα με τους νόμους της
χώρας τους και τις εντολές των νόμιμων υπηρεσιακών ή πολιτικών 
προϊσταμένων τους, να μην μπορούν να ελεγχθούν παρά μόνο αν η 
εκτέλεση των διατεταγμένων καθηκόντων τους βλάπτει ή περιορί

ζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. □

Επιμέλεια: Υπαστ/μος Β' Κων/νος Καραγιάννης
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56 χρόνια πριν

Από τη Μάχη της Π ίνδ ο υ ...
του Ακαδημαϊκού Διονυσίου Α. Κόκκινου

...Ηρωισμοί, που έκαναν ν' αναζιίσουν παλαιαί ελληνικοί σελίδες, 
επρόβαλαν εις πλείστας εκ των επί της Πίνδου μαχών και έδωσαν 
εις τον όλον αγώνα επικήν έκφρασιν. Ανώτεροι και κατώτεροι α
ξιωματικοί κατά την εκτέλεσιν δύσκολων εντολών επέδειξαν α- 
τρόμητον θάρρος και αυτοθυσίαν. Ο συνταγματάρχης Δαβάκης ευ- 
ρίσκεται επί κεφαλής του λαμπρού αυτού πίνακος των ηρώων, του 
μακρού εκ των ονομάτων τόσων άλλων, τους οποίους αναφέρομεν 
εις τας περιγραφάς των διαφόρων μαχών.

Αλλ' αι αρεταί των ηγητόρων και των μονάδων και των τμημάτων 
δεν θα έφθαναν εις αποτέλεσμα αν η γενναιότης και το φλογερόν 
εθνικόν αίσθημα δεν ήτο κοινός χαρακτήρ του αγωνισθέντος 
στρατού. Οι Ελληνες στρατιώται επολέμησαν όχι πειθαρχούντες α
πλώς εις τους διοικητάς των, αλλά με βαθείαν την συνείδησιν αγώ- 
νος εναντίον εχθρού τον οποίον η αρπακτική του διάθεσις και η δο- 
λιότης καθιστούσαν μισητόν εις τον καθένα από αυτούς.

Εις την Πίνδον δεν επολέμησεν ένας στρατός αγόμενος από την 
πολιτικήν της χώρας του, αλλά ένας λαός, ένα έθνος. Ολοι εγνώρι- 
ζαν ότι ο πόλεμος ήτο υπέρ βωμών και εστιών. Υπέρ του ελληνικού. 
Καμμία δυσαρμονία, ούτε η παραμικρά ως προς τας απόψεις δια 
τον πόλεμον δεν εξεδηλώθη ανάμεσα εις τον στρατόν. Ολοι εκεί 
ήσαν Ελληνες, μη ενδιαφερόμενοι παρά μόνον δια το ότι απέναντι' 
των ήσαν Ιταλοί επιδρομείς.

Οπως εις όλας τας μεγάλας ημέρας της ιστορίας του έθνους 
τούτου, ο Ελληνισμός επρόβαλεν ενιαίος και με όλας τας πολεμικός 
αρετός του Δια την κατάληψιν των περισσοτέρων υψωμάτων και 
την εκτόπισιν των Ιταλών εδέησε να γίνουν έφοδοι δια της λόγχης. 
Αλλά δια τοιαύτας εφόδους δεν είναι ικανοί παρά μόνον οι γενναίοι. 
Η χρήσις της λόγχης μεταφέρει τον πόλεμον εις πάλην θανάτου 
δια το αγωνιζόμενον άτομον. Εδέησεν ακόμη δια τους μαχητάς να 
υπερισχύση της κραυγαζούσης ανθρώπινης ανάγκης το μέγα κέ- 
λευσμα του κινδύνου της πατρίδος.

Οι στρατιώται εταλαιπωρούντο από τας στερήσεις. Και δεν έλει
πε μόνον το επαρκές ψωμί, αλλά πολλάκις και τα επαρκή πυρομα- 
χικά. Αντί όμως να γογγύσουν και να στρέψουν το βλέμμα προς τα 
οπίσω, επροσπαθούσαν να περάσουν με τα ολίγα που κατωρθούτο 
να φθάσουν εις το μέτωπον και με τα μάτια και την ψυχήν προς τα 
εμπρός. Εις τας κατά την ιεραρχίαν αναφοράς εσημειώνοντο πά
ντοτε αι φοβεραί ελλείψεις, αλλά το ηθικόν των μαχητών παρέμε- 
νεν ακμαίον και ο στρατός ήτο διαρκώς έτοιμος δια νέας ενερ- 
γείας...

Η Χωροφυλακή κατέβαλε την σημαντικήν προσφοράν της. Οι άν- 
δρες των μικρών ή των μεγαλυτέρων αστυνομικών σταθμών εχρη- 
σιμοποιήθησαν δια τας διαβιβάσεις. Τηλεφωνικοί σταθμοί δεν 
υπήρχον παντού και τα αυτοκίνητα δεν ανέβαιναν προς ορεινός 
διαβάσεις, τας επί κρημνών και επί διακοπτόμενου δια τους τρο
χούς εδάφους, όπου εις πλείστα σημεία μόνον το μουλάρι χωρίς 
φόρτωμα, το κατσίκι και ο άνθρωπος ημπορούσαν να περάσουν.

Οι χωροφύλακες εξετέλεσαν το βαρύ τούτο έργον μεταξύ των 
σταθμών διοικήσεως και προς τας προχωρημένος γραμμός, υπο
κείμενοι ε ις  όλους τους κινδύνους της βαλλομένης ζώνης των 
πρόσω και υποβαλλόμενοι εις τους αφαντάστους κόπους της αδιά
κοπου πεζοπορίας. Αυτοί εύρισκαν μεταξύ των εντοπίων τους κα
ταλλήλους και αξίους εμπιστοσύνης οδηγούς δια την προχώρησιν

των τμημάτων εις τον λαβύρινθον των υψωμάτων της Πίνδου. Αυ
τοί παρέμεναν ακοίμητοι, φοβεροί Αργοί επί των εισδυόντων και υ
πόπτων δια κατασκοπείαν ατόμων.

Αλλ' η μεγάλη προσφορά των στελεχών και των ανδρών της Χω
ροφυλακής ήτο η αφορώσα τας μεταφοράς εφοδίων εις τον μα- 
χόμενον στρατόν. Η Χωροφυλακή ωργάνωσεν εις όλους τους το
μείς τας μεταφοράς δια των κατοίκων των περιφερειών εκείνων. 
Τα αυτοκίνητα μετέφεραν τα δια το μέτωπον προοριζόμενα μέχρι 
του σημείου όπου ημπορούσε να κινηθή ο τροχός και εντεύθεν πα- 
ρελάμβαναν τα κιβώτια και τους σάκκους επί των ώμων οι κάτοικοι 
και εσυνέχιζαν την μεταφοράν προς τους τραχείς δρόμους της 
Πίνδου.

Αλλά δεν θα αρκούσε η φροντίς και η δραστήρια ενέργεια της 
Χωροφυλακής δια να συντελεσθή η σωτηρία αυτή υπηρεσία. Ε- 
χρειάζετο η προθυμία και η υπέρ τους κόπους και τους κινδύνους 
ψυχική διάθεσις του πληθυσμού. Ετσι ατελείωτοι συνοδείαι γερό
ντων, γυναικών και παιδιών ανέβαιναν αδιακόπως προς την Πίνδον, 
φέροντες εις τα χέρια, εις τους ώμους, εις τα κεφάλια το πολύτι
μον υλικόν το απαραίτητον δια τον στρατόν. Νέοι δεν υπήρχαν με
ταξύ των, διότι είχαν στρατευθή όλοι και εκρατούσαν το όπλον εις 
τας προχωρημένος γραμμάς. Ανθρωποι τους οποίους η ηλικία είχε 
θέσει εις το περιθώριον της ενεργείας εύρισκον τώρα δυνάμεις δ ί 
αναβάσεις με βάρος κατορθωτός μόνον από ρωμαλέους αθλητάς.

Χωρικοί ανέβαιναν η μία οπίσω από την άλλην, αλλόκοτοι κανηφό- 
ροι του πολέμου, θηλυκοί Ατλαντες που δεν κατεθλίβοντο από το 
βάρος του φορτώματος εις τον πάντοτε σχεδόν ανηφορικόν δρό
μον χάρις εις την κρυφήν τιτάνειον δύναμίν των, παιδιά με πρώιμον 
ανδρικήν αντοχήν. Επερνούσαν όλοι ατάραχοι εις την ζώνην που 
τον αέρα της διέσχιζαν σφαίραι, στόχοι των αεροπορικών επιδρο
μών, βοηθοί πολύτιμοι του αγώνος συμμετέχοντες εις όλους τους 
κινδύνους του. Τα εφόδια που έφθαναν έτσι ήσαν ολίγα απέναντι 
των απαιτουμένων, αλλ' έσωζαν την κατάστασιν.

Αξίζει εις τον πληθυσμόν αυτόν η τιμή που οφείλεται εις τους η
ρωικούς πολεμιστάς. Ολος αυτός ο κόσμος των γερόντων, των γυ
ναικών και των παιδιών ήτο η ελληνική ζωή αυτού του βουνού που 
ύψωνε την ρωμαλέαν της ύπαρξιν και την οργήν της απέναντι του 
ξένου επιδρομέως. Κατά την διάρκειαν των επιχειρήσεων μεγάλα 
κομμάτια βράχων κατεκυλίοντο από τα απρόσιτα εις τον στρατόν 
κρημνώδη ύψη προς τας διαβάσεις όπου επερνούσαν εχθρικαί φά
λαγγες και έφεραν τον τρόμον εις τους Ιταλούς.

Ενόμιζε κανείς ότι επανελαμβάνετο το θαύμα των Δελφών κατά 
τους περσικούς πολέμους, όταν ογκώδη κομμάτια βράχων μετακι- 
νηθέντα από τας Φαιδριάδας πέτρας κατέπεσαν και καταπτόησαν 
τα στίφη των επιδρομέων που είχαν φθάσει μέχρι των στενών των 
αγόντων εις τον ιερόν χώρον και τους ηνάγκασαν να στραφούν 
προς τα οπίσω. Κατεκύλιαν τώρα τους βράχους της Πίνδου τα στι- 
βαρά χέρια των κατοίκων.

Η σημασία της μάχης Πίνδου - Ηπείρου εις τον όλον αγώνα ήτο 
κολοσσιαία. Εστερέωσεν εριστικώς την ελληνικήν άμυναν και την 
μετέβαλεν εις επίθεσιν, και έδωσε την όλην νίκην... Ο

ΙΑπό το βιβλίο του "Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος", εκδόσεις 
"Μέλισσα"!.
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Νέα ηγεσία στο Υπουργείο μας

Η ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Δ Η Μ Ο ΣΙΑ Σ ΤΑΞΗΣ
Στις 26-9-1996, μετά την ορκωμοσία των μελών της νέας Κυβέρ

νησης, ο νέος Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιος Ρωμαίος πα
ρέλαβε από τον απερχόμενο Υπηρεσιακό Υπουργό κ. Κώστα Μπέη, 
ο οποίος τον υποδέχτηκε σε ειδική τελετή και παραδίδοντας τόνι
σε μεταξύ άλλων:

"Κύριε Ρωμαίε, ...η πολύτιμη εμπειρία σου, μαζί με το ήθος και τη 
συστηματικότητα που σφραγίζουν την προσωπικότητά σου, είναι 
τώρα ο μοχλός για να ολοκληρωθεί η προσπάθεια, την οποία βρήκα 
εδώ σε ελπιδοφόρα εξέλιξη και η οποία εκφράζεται στο ακόλουθο 
τρίπτυχο: α) συνεχής και αδιάλειπτος εξοπλισμός και εκσυγχρονι
σμός της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε ν' αξιοποιούνται τα επιτεύγ
ματα της σύγχρονης ηλεκτρονικής Τεχνολογίας, β) εδραίωση του 
αισθήματος των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας ότι η Πολιτεία 
εκτιμά και τιμά το δύσκολο έργο τους με την ηθική, θεσμική και μι- 
σθολογική δικαίωση που η κοινωνία μας τους οφείλει, και γ) παρα
δοχή από το κοινωνικό σύνολο των ευγενικών διαστάσεων που έ 
χει η κοινωνική προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας.

Θα ήθελα να σου εκμυστηρευθώ, ότι όταν πριν τέσσερις περίπου 
εβδομάδες, είχα έλθει εδώ, διακατεχόμουν από αμηχανία. Και 
τούτο, αφ' ενός, επειδή δεν είχα εξοικείωση με το χώρο και, αφ' 
ετέρου, επειδή σε πέτρινα για τον τόπο μας χρόνια, είχε δημιουρ- 
γηθεί άλλο πλέγμα καχυποψίας για τα όργανα της τάξης.

Σήμερα φεύγω αληθινά πλούσιος. Θα γνωρίσεις εδώ, όπως γνώ
ρισα κι εγώ, ηγεσία και στελέχη με υψηλού επιπέδου μόρφωση, με 
ευδόκιμη άσκηση στην αρετή της αυτοπειθαρχίας, και με ευαισθη
σίες απέναντι τόσο στις κοινωνικές ανησυχίες, όσο και στις αρχές 
του κράτους δικαίου.

...Θα ήθελα και από τη θέση τούτη να εκφράσω εγκάρδια συγχα
ρητήρια και θερμές ευχαριστίες, γιατί χάρη στη δική τους ανταπό
κριση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία η αποστολή, που μας είχε α
ναθέσει ο Πρωθυπουργός, να διεξαχθούν οι εκλογές σε αρμονία 
με τις αντίστοιχες συνθήκες αδιατάρακτων κοινωνικών ρυθμών 
που επικρατούν σε όλες τις άλλες χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δίχως στρατιωτική φρούρηση, δίχως περιορισμούς στην 
κυκλοφορία των οχημάτων, δίχως περιορισμούς στην ελεύθερη κί
νηση, και πολύ περισσότερο στην αναψυχή των πολιτών και των ε 
πισκεπτών της χώρας μας, κι ακόμη με ευγενική καθοδήγηση των 
ψηφοφόρων μέσα στα κτιριακά συγκροτήματα των εκλογικών κέ
ντρων. Η δική μου κύρια αποστολή περιοριζόταν βέβαια στην ομαλή 
διεξαγωγή των εκλογών. Ομως στο σύντομο διάστημα της εδώ πα
ραμονής μου είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και να εκτιμήσω το 
δύσκολο έργο της Αστυνομίας σε αναφορά με τα σύγχρονα πιεστι
κά προβλήματα και να εκτιμήσω την πολυπλοκότητα άλλων κοινωνι
κών προβλημάτων, των οποίων η αστυνομική αντιμετώπιση δεν 
μπορεί να είναι μονοδιάστατη. Οι λύσεις δεν εξαντλούνται στο α
πόλυτο άσπρο ή μαύρο.

Ένα τέτοιο σοβαρότατο, όσο και πολυδιάστατο πρόβλημα είναι ε 
κείνο του κύματος των εκατοντάδων χιλιάδων οικονομικών προ
σφύγων, που στερούνται άδειας παραμονής στη χώρα μας.

...Είχα την ευκαιρία αυτές τις ημέρες να υποβάλλω αρμοδίως τις 
σκέψεις μου για συγκεκριμένες λύσεις, όπως επίσης είχα την ευ
καιρία να διατυπώσω σε σχετική υπουργική απόφαση τις κατά τη 
γνώμη μου προϋποθέσεις εναρμόνισης των αρχών του κράτους δι
καίου με τις ανάγκες της κρατικής ασφάλειας, αναφορικά με την 
παροχή ασύλου σε πολιτικούς πρόσφυγες.

...Καλή επιτυχία στο συνεχιζόμενο έργο όλων σας."

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας 
του Υπουργείου κ. Σωκράτης Κοσμίδης, ο οποίος είπε:

"Κύριε Καθηγητά, κύριε Μπέη,
αναλάβατε Υπηρεσιακός Υπουργός Δημοσίας Τάξεως αισθανόμε

νος αμηχανία και εκφράζοντας την ευχή και την ελπίδα να φύγετε 
αθόρυβα. Αποχωρείτε αθόρυβα, γιατί συμβάλατε με τις οδηγίες και 
τις κατευθύνσεις σας να να μην ακουστεί ούτε κροτίδα κατά την 
προεκλογική περίοδο. Ομως αφήσατε τη σφραγίδα σας, τα σημά
δια της σπάνιας ευαισθησίας σας για τον άνθρωπο, της ευγένειας 
του χαρακτήρα σας, της καταδεκτικότητάς σας, της υψηλής επι
στημοσύνης σας. Θα καταγραφεί ιστορικά ότι επί των ημερών σας 
η Αστυνομία πέτυχε ένα μικρό άθλο. Φρούρησε και επιτήρησε για 
πρώτη φορά τα εκλογικά τμήματα σ' όλο το λεκανοπέδιο Αττικής, 
σε όλο το συγκρότημα Θεσσαλονίκης, σε όλες τις μεγάλες πόλεις 
και κωμοπόλεις. Ο στρατός έμεινε να επιτηρεί τα χωριά, κοντά στα 
στρατόπεδα, και αυτά, μόλις οκτώ μήνες από την άρνηση της Αστυ
νομίας να αναλάβει το έργο αυτό. Θα τονίσω, για να το ξέρουν όλοι, 
την ιδιαίτερη προσπάθεια που καταβάλατε ώστε το εκλογικό επί
δομα να ορισθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Κύριε Υπουργέ, κύριε Ρωμαίο,
αγκαλιάστε τα Σώματα Ασφαλείας. Θα βρείτε ανταπόκριση. Το ε 

πίπεδο είναι πολύ καλό και κάθε μέρα γίνεται ακόμα καλύτερο. Διά
θεση υπάρχει, αξιοποιήστε την. Η Αστυνομία είναι πολύπαθη. Πριν 
δεκαετίες χρησιμοποιήθηκε για την καταστολή κάθε δημοκρατικής 
πνοής. Εξαρτήθηκε από την πολιτική εξουσία και η εξάρτηση αυτή 
βασίσθηκε στις πελατειακές σχέσεις και στον κομματισμό. Εξάρ
τηση που ξεκινούσε από την πρόσληψη και έφθανε ως την τοποθέ
τηση, τη μετάθεση, την προαγωγή, την απόσπαση στο εξωτερικό, 
το σβήσιμο κλήσεων κ.λπ. Πατάξτε το ρουσφέτι αλλά και τη δια
φθορά των ολίγων επίορκων και ευάλωτων αστυνομικών. Ήδη η Α
στυνομία έχει απαλλαγεί από πολλά δεινά. Απαλλάξτε την από τα υ
πόλοιπα. Η Αστυνομία πρέπει να ενσωματωθεί στην κοινωνία, η κοι
νωνία πρέπει να αφομοιώσει την Αστυνομία.

Αστυνομική Επιθεώρηση - 6 4 6  - Οκτώβριος 1 9 9 6

>



Νέα ηγεσία στο Υπουργείο μας
Απευθυνόμενος στη φυσική ηγεσία των Σωμάτων Ασφαλείας εκ

φράζω τις ευχαριστίες μου για την άψογη και υποδειγματική συ
νεργασία που είχαμε. Ιδιαίτερα, τονίζω τη συμβολή σας στην αλ
λαγή τρόπου φρούρησης των εκλογικών τμημάτων. Επιφυλακτικοί 
ως αρνητικοί στην αρχή, ενστερνισθήκατε την πρωτοβουλία και υ
περθεματίσατε στην προσπάθεια διεύρυνσης της συμμετοχής της 
Αστυνομίας. Αποχωρώ σαν συνεργάτης, σαν φίλος.

Συνεργάσθηκα στενά με εκατοντάδες άτομα από το προσωπικό. 
Αποκόμισα τις καλύτερες των εντυπώσεων. Ελπίζω ότι δεν αδίκη
σα κανόναν και περισσότερο ελπίζω ότι δεν ευνόησα κανόναν.

Στους δημοσιογράφους απευθύνω έκκληση. Στηρίξτε την Αστυ
νομία και το όργο της με κριτική διάθεση και καλοπιστία. Και κλείνω 
με μια υπόσχεση. Από τη νέα μου θέση, του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργικού Συμβουλίου του συντονιστή του Νομοθετικού έργου 
της κυβέρνησης, θα είμαι κοντά στα Σώματα Ασφαλείας. Δεσμεύο
μαι να προσπαθήσω, ώστε ένα από τα πρώτα νομοθετήματα που 
θα ψηφισθούν από τη νέα Βουλή να είναι το νέο μισθολόγιο των Ε
νόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας”.

Τέλος, το λόγο πήρε ο νέος Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώρ
γιος Ρωμαίος, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων:

"Φίλες και φίλοι, τολμώ από την πρώτη στιγμή να σας αποκαλώ φί
λους και σας διαβεβαιώνω ότι όταν θα φύγω από δω, θα με αποκα- 
λείτε κι εσείς φίλο. Οταν ήρθα είχα ένα όπλο, τον λόγο. Αλλά ο α
γαπητός καθηγητής, ο κύριος Μπέης και ο φίλος Γενικός Γραμμα
τέας με αφόπλισαν λέγοντας σχεδόν όλα όσα θα ήθελα να πω.

Μόλις ανακοινώθηκε ο διορισμός μου στο Υπουργείο Δημοσίας 
Τάξεως, όλοι με ρωτούσαν "πού πάω" και εγώ τους απαντούσα ότι 
"πάω στο καλύτερο υπουργείο". Το αποδέχθηκα με απόλυτη ικανο
ποίηση. Ήταν πρόταση και επιλογή του πρωθυπουργού, καθόλου 
τυχαία. Ο πρωθυπουργός θεωρεί το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως 
σημαντικότατο, γιατί είναι ο καθρέπτης της κοινωνίας μας.

Πολύ σωστά επισήμανε ο κύριος Κοσμίδης ότι η Αστυνομία είναι 
όπως τη θέλει η πολιτεία και η πολιτική. Εμείς οι πολιτικοί τη βλάψα
με, γιατί την χρησιμοποιήσαμε ο καθένας κατά τον τρόπο που ήθε
λε και σύμφωνα με τις επιδιώξεις που είχε. Τώρα αρχίσαμε όλοι να 
συνειδητοποιούμε ότι τα Σώματα Ασφαλείας ανήκουν σ' όλους 
τους Έλληνες και Τιροορίζονται όχι μόνο για να φυλάσσουν, προο
ρίζονται για ένα μεγάλο κοινωνικό έργο, για ένα μεγάλο κοινωνικό 
σκοπό. Είναι αδιανόητο σήμερα να σκεφθεί ο οιοσδήποτε να χρησι
μοποιήσει την Αστυνομία για πολιτικούς και πολύ περισσότερο κομ
ματικούς σκοπούς.

Εμείς, η κυβέρνησή μας, εγώ προσωπικά, ήρθαμε με πρόθεση να 
μη διακρίνουμε χρώματα κομματικά. Θα συνεργαστώ με όλους ε 
κείνους που θέλουν να συνεργασθούν. Έχω μια βασική αρχή την ο
ποία δεν εγκαταλείπω όπου κι αν πάω: Συνεργασία και εργασία. 
Αυτή είναι η αρχή της επιτυχίας μου. Θα διαπιστώσετε πολύ γρήγο
ρα ότι το γραφείο θα είναι ανοικτό σε όλους. Θα συνεργαστούμε 
όλοι μαζί. Δεν υπάρχει κανείς που να κατέχει όλη τη σοφία και γνώ
ση. Ολοι κάτι ξέρουμε, όλοι κάτι σκεφτόμαστε, όλοι κάτι θέλουμε. 
Γι' αυτό πρέπει να σμίξουμε τις σκέψεις και τις δυνάμεις μας, μόνο 
έτσι θα επιτύχουμε.

Πρώτα απ' όλα πρέπει να δείξουμε το καλό πρόσωπο της Αστυ
νομίας και να το βελτιώσουμε. Βεβαίως θα προωθήσουμε και το 
νομοσχέδιο για το νέο μισθολόγιο και ότι άλλο μπορούμε όπως επί 
παραδείγματι την εκπαίδευση.

Τονξω και πάλι ότι το έργο της Αστυνομίας είναι κοινωνικό και βα- 
σξετα ι κατά κύριο λόγο στον άνθρωπο γι' αυτό χρειάζεται να βελ
τιωθεί η επικοινωνία με τον πολίτη. Αν θέλουμε να έχουμε την απο
δοχή του πολίτη πρώτα απ' όλα πρέπει να στηρίξουμε εσάς ως έν
στολους πολίτες.

Μια από τις προθέσεις μου είναι να έχω διακομματική συνεργα
σία. Θα καλέσω όλα τα κόμματα να ορίσουν ένα εκπρόσωπό τους 
ώστε να δημιουργηθεί μια μικρή και ευέλικτη διακομματική επι
τροπή για να συζητήσουμε όλα τα προβλήματά σας και τις πρωτο
βουλίες που σκέφτομαι να αναλάβω.

Κλείνοντας επισημαίνω ενδεικτικά τα προβλήματα των μετανα
στών και του πολιτικού ασύλου τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμε
τώπισης. Επιτέλους πρέπει να αποκτήσουμε μια σύγχρονη νομοθε
σία για τους μετανάστες και για το άσυλο διότι μόνο τότε θα μπο
ρεί και η Αστυνομία να κάνει σωστά τη δουλειά της, να μην έρχεται 
σε σύγκρουση και να μη διασύρεται άδικα αλλά και να αντιμετωπξει 
αυτά τα σοβαρά προβλήματα σωστά μέσα στα πλαίσια του δικαίου 
αλλά και να προστατεύει αποτελεσματικά τη χώρα. Βεβαίως είμα
στε ένα κράτος με αρχές που ξεκίνησε εδώ και μερικές χιλιετίες, 
δεν θα τις προδώσουμε αλλά πρέπει να προστατεύσουμε όχι μόνο 
την ασφάλεια των πολιτών αλλά και του κράτους και να αποφύγου
με και τη δημιουργία διεθνών εμπλοκών.

Πιστεύω ότι θα κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά και ελπξω οι 
πρώην συνάδελφοί μου, δημοσιογράφοι, να προβάλλουν αυτή τη 
δουλειά και φυσικά η κριτική όπου είναι καλόπιστη είναι πάντα ευ- 
πρόσδεκτη. Το λέω αυτό γιατί έχουν αδικηθεί τα Σώματα Ασφα
λείας και από μας τους πολιτικούς αλλά τολμώ να πω και από μας 

τους δημοσιογράφους". □
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Περίπτερο Ελληνικής Αστυνομίας
στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης
Από τα εγκαίνια του περιπτέρου της Ελλη

νικής Αστυνομίας, που πραγματοποίησε ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Κων/νος 
Μπέης με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντ/γο κ. Αθανάσιο Βασιλόπουλο, 
στα πλαίσια της 61ης Διεθνούς Εκθέσεως 
Θεσσαλονίκης. Κύριο θέμα του περιπτέρου 
ήταν "Πάντα κοντά στα παιδιά".

Στα εγκαίνια παρέστησαν επίσης εκπρό
σωποι όλων των τοπικών Αρχών και πλήθος 
κόσμου, ενώ το μήνυμα που κυριάρχησε κα
τά τη διάρκεια της λειτουργίας του περι
πτέρου ήταν: Ή Αστυνομία κοντά στον πολί
τη", με στόχο να γίνει συνείδηση όλων ότι ο 
Αστυνομικός είναι συνεργάτης, φίλος και 
προστάτης των πολιτών.

“Ναι στη ζωή - όχι στα Ναρκωτικά", ήταν 
το μήνυμα που επί τρεις ημέρες μετέφ ε
ραν Αστυνομικοί - ποδηλάτες από τη Θεσ
σαλονίκη στην Αθήνα. Η εκκίνηση της ποδη
λατικής πορείας, δόθηκε την 7-9-1996 από 
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Κων. Μπέη 
και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Α
ντιστράτηγο κ. Αθαν. Βασιλόπουλο, κατά τα 
εγκαίνια του περιπτέρου της Ελληνικής Α
στυνομίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσ/νίκης.

Ο τερματισμός έγινε στις 9-9-96, στο Πα
ναθηναϊκό Στάδιο και μεταξύ άλλων παρέ
στησαν ο Υπουργός Δημ. Τάξης κ. Κων/νος 
Μπέης και ο Β' Υπαρχηγός του Σώματος Α- 
ντ/γος κ. Ιωάννης Καρακωντίνος, οι οποίοι 
τους απένειμαν αναμνηστικές πλακέτες, ε 
νώ την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε εκ
δήλωση προς τιμή των ποδηλατιστών στο 
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
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_______________ Επικαιρότητα_______________

Τιμήθηκε η αρετή και η γενναιότητα
Για τον 23χρονο Γιώργο Καυκά από το Κε- 

ρατσίνι τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Πέρυ
σι, στις 10 Δεκεμβρίου, οι σφαίρες ενός κα
κοποιού στα Σεπόλια του έκοψαν στη μέση 
τα όνειρα μιας ζωής. Ο Γιώργος Καυκάς, 
μαζί με το φίλο του Βασίλη Δίπλα, 23 χρό
νων επίσης, επέστρεφαν στα σπίτια τους 
αργό το βράδυ, όταν είδαν άγνωστο άτομο 
που προσπαθούσε να παραβιάσει ένα αυτο
κίνητο.

Στην προσπάθειά τους να τον συλλάβουν 
αυτός τους πυροβόλησε αρκετές φορές 
με πιστόλι των 0,45 χιλιοστών, με αποτέλε
σμα ο μεν Βασίλης Δίπλας να υποστεί δια
μπερές θλαστικό τραύμα στο δεξιό βρα
χίονα, ο δε Γιώργος Καυκάς τραύματα 
στους δύο βραχίονες και στη δεξιά θωρα-

κική χώρα. Η υγεία του Βασίλη αποκαταστά
θηκε πλήρως. Ο Γιώργος όμως, στάθηκε πιο 
άτυχος. Νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό 
διάστημα σε μονάδα εντατικής θεραπείας 
στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, όπου και υπο
βλήθηκε σε σοβαρές επεμβάσεις, τελικά, 
όμως, έμεινε παραπληγικός.

Πρόσφατα το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
τίμησε συμβολικά τους δύο νέους και τους 
π αρέδω σε επ ιτα γ ές  με το  ποσό των 
2.000.000 για το Γιώργο Καυκά και του 
1.220.000 για το Βασίλη Δίπλα.

Τις επιταγές καθώς και τις τιμητικές πλα- 
κέτες, απένειμε στους δύο νέους ο Υπουρ
γός Δημόσιας Τάξης κ. Κώστας Μπέης, σε 
μια συγκινητική τελετή που έγινε στο γρα
φείο του, παρουσία του Γενικού Γραμματέα 
κ. Σωκράτη Κοσμίδη και σύσσωμης της ηγε
σίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο κ. Υπουργός έπλεξε το εγκώμιο των δύο 
νέων, τονίζοντας μεταξύ άλλων στην ομιλία 
του-

"...Φοβάμαι ότι δεν έχει συνειδητοποιηθεί 
ευρύτερα πως τα σύγχρονα νιάτα του τό
που μας έχουν ιδανικά, μη υστερώντας σε 
τίποτε από προηγούμενες όντως ηρωικές 
γενιές. Ίσως μάλιστα τα παιδιά μας είναι πιο 
ευαίσθητα και για το λόγο πιο ευάλωτα από 
ότι ήμασταν εμείς στη δική τους ηλικία. Βε
βαίως εμείς, στα νιάτα μας, είχαμε περισ
σότερες προσδοκίες, πως θ' αλλάξουμε 
τις δομές της κοινωνίας. Ενώ τα παιδιά μας 
έχουν την πικρία της διάψευσης πολλών α
πό τα δικά τους οράματα. Και πολλά δυστυ
χώς ξεστρατίζου ν και χάνονται στην κατη
φόρα της παθητικής αδιαφορίας - μιας κα

τηφόρας που οδηγεί στον γκρεμό των ναρ
κωτικών και του ναυαγίου στη ζούγκλα της 
αναρχικής πάλης. Ο Γιώργος και ο Βασίλης 
έδειξαν σε όλους μας και προ παντός έδε ι
ξαν στα παιδιά της δικής τους ηλικίας, ότι 
τα ιδανικά δεν έσβησαν.

Ασφαλώς οι γονείς τους, ίσως μερικές 
φορές και οι ίδιοι, σε στιγμές απόγνωσης, 
θα έχουν αναρωτηθεί, σαν τι κέρδισαν με 
την αρετή και τη γενναιότητα που τους πα
ρακίνησε στο παράτολμο εγχείρημά τους 
να προσπαθήσουν να συλλάβουν αυτόφω
ρα έναν επικίνδυνο κακοποιό. ...Θα ήθελα 
λοιπόν να πω στους γονείς του Γιώργου και 
του Βασίλη, πως στις στιγμές της πικρής 
δοκιμασ ίας τους ίσως θα μπορούν να 
βρουν ηθικό στήριγμα στη σκέψη πως τα 
παιδιά τους υποφέρουν έχοντας το θαυμα
σμό και την ευγνωμοσύνη της κοινωνίας.

Μιας κοινωνίας για την κρίση της οποίας ό
σα κι αν λέγονται, δεν αναιρούν την απτή 
πραγματικότητα ότι είναι σε θέση να δια
κρίνει τις πράξεις αρετής και γενναιότητας, 
να τις καμαρώσει και να τις αναδείξει σε υ
πόδειγμα βίου. Με αυτήν τη βεβαιότητα δί
δω στη δημοσιότητα τον αριθμό του τρα
πεζικού λογαριασμού που ανοίξαμε στην Ε
θνική Τ ράπεζα στο όνομα του Γ ιώργου Καυ
κά και απευθύνω δημόσια παράκληση προς 
κάθε συμπατριώτη μας που μπορεί να συ
νεισφέρει σ' αυτόν το λογαριασμό.

Συγκεντρωθήκαμε για να τιμήσουμε δύο 
νέους, που δε δίστασαν και έσπευσαν με 
γενναιότητα να προασπίσουν τη νομιμότητα 
και την ειρηνική κοινωνική συμβίωσή μας. Έ
σπευσαν να προασπίσουν τη μικρή περιου
σία - το σταθμευμένο δίπλα στο πεζοδρό
μιο αυτοκίνητο - αγνώστου σ' αυτούς προ
σώπου. Δύο νέοι, που δεν έχουν γευθεί τα 
αγαθά ούτε καν της μικρής περιουσίας. Δύο 
νέοι πολύτεκνων οικογενειών, από το Κε- 
ρατσίνι, που τελούν σε άσχημη έως δεινή 
οικονομική κατάσταση, ο Γ ιώργος με παντε
λώς ανάπηρο πατέρα και μητέρα που εργά
ζεται ως καθαρίστρια. Ο ίδιος, με μικρό α
ριθμό ενσήμων θα μείνει ανασφάλιστος 
στο τέλος τούτης της χρονιάς, κι έτσι δε θα 
μπορεί ν' ανταποκριθεί στα μεγάλα έξοδα 
που απαιτεί η μακρόχρονη νοσηλεία του.

Νιώθω ευγνωμοσύνη για τα ευγενικά αι
σθήματα των αξιωματικών και των ανδρών 
της ΓΑ.ΔΑ., που πήρε την πρωτοβουλία να 
τιμηθούν τα δύο αυτά γενναία παιδιά. Είναι 
ανυπόκριτη η συγκίνησή μου, που η συγκυ
ρία μου επιτρέπει να εκπροσωπήσω εγώ 
σήμερα την ευγενική τούτη πρωτοβουλία 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Χαίρω, που ο 
προκάτοχός μου Υπουργός, πριν φύγει, ε ί
χε υπογράψει απόφαση, με την οποία δι
πλασιάστηκε η οροφή της απονεμόμενης 
χρηματικής αμοιβής για γενναίες πράξεις 
αλτρουϊσμού και αυτοθυσίας. Σαν άνθρω
πος νιώθω την ανάγκη να εκφράσω τη δυ
σαρέσκεια μου για τη μιζέρια μιας αναχρο
νιστικής νομοθεσίας που καταδέχεται ανα- 
ξιοπρεπώς ν' αξιώνει κρατήσεις φόρων α
πό τη συμβολική αμοιβή των γενναίων αυ
τών παιδιών. Μια αμοιβή που δεν είναι εισό
δημα, αλλά τμήμα της αποζημίωσης που θα 
έπρεπε να τους οφείλει η κοινωνία μας.

...Γιώργο και Βασίλη, η Ελληνική Αστυνομία 
σας τιμά ως σύμβολο αρετής και γενναιό
τητας, που πληρώσατε την ευγένεια της 
ψυχής σας με βαρύ τίμημα ταλαιπωρίας 
του κορμιού σας...".
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Εηικαιρότητα

*** Τους Έλληνες αστυνομικούς που υπηρετούν στην Αστυνομική Δύνα
μη της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης IW.E.U. POLICE) στο Μόσταρ και στη 
Διεθνή Αστυνομική Δύναμη του ΟΗΕ (U N. INTERNATIONALE POLICE TASK 
FORCE) στο Σεράγεβο, επισκέφθηκε πρόσφατα ο Διευθυντής Αστυνομι
κού Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Ταξίαρχος κ. Γεώργιος 

Τσουκάκης.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ενημερώθηκε από τους επικε

φαλής των Διεθνών Οργανισμών στην περιοχή για την αποστολή τους και 
είχε την ευκαιρία να συζητήσει και να ενημερωθεί από τους Έλληνες α
στυνομικούς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

“ ’ Σημαντική χαρακτηρίζεται η προσφο
ρά αίματος του προσωπικού του Α.Τ. Σαντο
ρίνης προς την "Τράπεζα Αίματος Σαντορί
νης". Οι συνάδελφοι δίνουν το παρόν σε ό
λες τις εξορμήσεις της τράπεζας και έ 
χουν κατασυγκινήσει τους κατοίκους του 
νησιού. Ας αποτελόσουν παράδειγμα προς 
μίμηση από όλους μας.

***Η Ιστιοπλοϊκή Ομάδα Βόρειας Ελλάδας 
της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών, συμ
μετείχε για 4η χρονιά στο 19ο Ιστιοπλοϊκό 
Κύπελλο Βορείου Αιγαίου, μαζί με άλλα 40 
σκάφη απ' όλο τον κόσμο και κατέλαβε την 
4η θέση στην κατηγορία IMS Racer Β'.

Ηδη και η Ιστιοπλοϊκή Ομάδα στην Αθήνα 
επαναδραστηριοποιείται και διοργανώνει 
μία συνάντηση όλων των συναδέλφων που 
αγαπούν τη θάλασσα, τον αθλητισμό και την 
περιπέτεια, στα γραφεία της (Μικρ. Ασίας 9, 
Ιλίσσιαί,στις 17.00'της 16-10-96. Για πληρο
φορίες απευθυνθείτε στον κ. Βασ. Ευαγγέ
λου, τηλ. 7489.161 και 094.378487.
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Επικαιρότητα
*** Ο Β' Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνο

μίας Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Καρακωντί- 
νος και ο Αστυνόμος Α' κ. Ιωάννης Καραπα- 
νάγος εκπροσώπησαν τη Χώρα μας στο 
26ο Πανευρωπαϊκό Αθλητικό Συνέδριο Α
στυνομιών που διεξήχθη στο Middelfart της 
Δανίας. Στο Συνέδριο ο κ. Υπαρχηγός, ως 
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, α
ναφέρθηκε στη διοργάνωση και διεξαγωγή 
του 5ου Παγκοσμίου Αθλητικού Συνεδρίου 
Αστυνομικών και του 4ου Παγκοσμίου Πρω
ταθλήματος Μαραθωνίου που θα πραγμα
τοποιηθούν στην Αθήνα από 31/10 έως 
4/11/1996 . Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρ
χαιρεσίες που έγιναν για την ανάδειξη νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Α
θλητικής Ένωσης Αστυνομιών ο Αστ/μος 
Καραπανάγος εξελέγη 1 ος Αντιπρόεδρος.

****Στα μέτρα Ασφαλείας των Ολυμπια
κών Αγώνων της Ατλάντα, μετά από πρό
σκληση της A.C.O.G. (Επιτροπή Διοργάνω
σης των Ολυμπιακών Αγώνων), πήραν μέ
ρος τρεις Έλληνες Αστυνομικοί (εκπαιδευ
τές σκύλων) με τα σκυλιά τους. Πρόκειται 
για τους Ανθυπαστυνόμους Τριανταφύλλου 
Αντώ νιο  με τον Blake και Κασσούρα 
Δ ημήτρ ιο  με τον M alko lm  και τον Α
στυφύλακα Μπινιχάκη Δημήτριο με τον 
Foster Οι τρε ις  συνάδελφοι έμειναν ένα 
μήνα στην Ατλάντα και ήταν υπεύθυνοι για 
την ασφάλεια του 47όροφου ξενοδοχείου, 
όπου έμεναν όλοι οι επίσημοι και τα μέλη 
των Ολυμπιακών Επιτροπών των κρατών 
που πήραν μέρος στους αγώνες. Για την 
πολύτιμη προσφορά τους δέχθηκαν ευχα
ρ ισ τ ίες  και συγχαρητήρια από το State 
Department, από τη διεύθυνση του ξενοδο
χείου, από τη συνεργαζόμενη υπηρεσία 
A.T.F. και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητι
σμού.

*** Οι Ελληνες αστυνομικοί αθλητές, που 
πήραν μέρος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτά
θλημα Ανωμάλου Δρόμου, που διεξήχθη 
στο MIDDELFART της Δανίας. Είναι οι Α- 
σ τ/κες Ιωάννης Περήφανος (23ος), Εμμα
νουήλ Χάντζος (29ος) Χρήστος Βαξεβάνης 
(82ος), Σ ω τήρ ιος Μ π ιλιάνος (85ος), 
Δημήτριος Δριτσάκος (107ος), Γεώργιος 
Κρίκης (120 ος) και Ευαγγελία Πανουδάκη 
Νούσια 129η). Στη ομαδική κατάταξη η Χώρα 
μας κατέλαβε τη 10η θέση.

**** Από την επίσκεψη του Διοικητού του 
Γ' Σώματος Στρατού Αντιστράτηγου κ. Νικό
λαου Σταμπούλη στη Γενική Αστυνομική 
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης όπου ενημερώ
θηκε από το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή 
Ταξίαρχο κ. Γεώργιο Πλάκα για τα προ
βλήματα που απασχολούν την Αστυνομία 
της συμπρωτεύουσας, ενώ αντηλλάγησαν 
απόψεις για σειρά θεμάτων. □

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/τίνος Κατσινούλας
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Τσιγάρο ή Υγεία;

"Αέρας, όχι καπνός"
Τσιγάρο ή υγεία; διαλέξτε!

Αυτό ήταν φέτος το σύνθημα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης υπάρχει μια σαφή αλλαγή στάσης των πολιτών 

έναντι του καπνίσματος με τα ποσοστά των καπνιστών να μειώνονται σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
Μια σχετική μείωση του ποσοστού των καπνιστών παρατηρείται και στη χώρα μας με τους Ελληνες 

να εξακολουθούν όμως να είναι τα... καλύτερα "φουγάρα" σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
Το 1994 καταγράφηκε ως καπνιστές το 46% του πληθυσμού.

Ελπιδοφόρα είναι τα μηνύματα και από τη νεολαία, αφού το ποσο
στό των νέων ηλικίας 15-24 ετών που καπνίζουν μειώθηκε από 48 
σε 41 % κατά την τελευταία εξαετία. Αν και σύμφωνα με την έρευνα 
της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, το 2% 
των παιδιών, ηλικίας 6 -1 2  χρονών, δηλώνουν καπνιστές!

Σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποίησε η Ελληνική Αντικαηνι- 
στική Εταιρεία (Ε Α.Ε.), το 40% των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου 
της Αθήνας "έμαθαν" το κάπνισμα στα νεανικά στέκια και στα μπαρ.

Από την ετήσια έκθεση της ΕΑΕ. προκύπτει ότι: το 80 - 85% των 
θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα, αποδίδονται στο κάπνισμα. 
Στην ίδια αιτία αποδίδονται και οι περισσότεροι θάνατοι από στε
φανιαία νόσο (30% - 35%), καθώς και οι θάνατοι από αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια, σε ποσοστό 90%.

Τα τελευταία χρόνια ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί πρώτη αι
τία θανάτου και για τις γυναίκες, αφού φαίνεται πως τα κρούσματα 
αυτού του τύπου καρκίνου είναι περισσότερα από τα κρούσματα 
καρκίνου του μαστού. Οι παθητικοί καπνιστές κινδυνεύουν άμεσα, 
αν όχι κύρια από καρκίνο του πνεύμονα, τουλάχιστον από καρδιαγ- 
γειακές παθήσεις, ακριβώς λόγω του καπνού που αναγκάζονται να 
αναπνέουν.

Η ιστορία του καπνού
Ο καπνός και η χρήση του ήταν άγνωστοι στον κόσμο πριν από την 

ανακάλυψη της Αμερικής από τον Κολόμβο. Κάποιοι υποστήριξαν ό
τι οι Αρχαίοι Ελληνες γνώριζαν την χρήση του καπνού ή κάποιου άλ
λου παρόμοιου φυτού αλλά το σχετικό βιβλίο του Ηροδότου (X. 202 
κ.σ.Ι στο οποίο βασίζεται αυτή η γνώμη μάλλον εννοεί την ινδική κά- 
ναβη Ιχασίς) παρά το γνωστό μας καπνό.

Το σίγουρο είναι ότι οι σύντροφοι του Κολόμβου που αποβιβάστη
καν το 1492 στην Κούβα ήσαν οι πρώτοι που γνώρισαν τον καπνό 
και τη χρήση του παίρνοντας την συνήθεια από τους ιθαγενείς κα
τοίκους. Στην Αμερική ο καπνός ήταν αυτοφυής και τον καλλιερ
γούσαν οι ιθαγενείς πριν από την άφιξη του Κολόμβου. Οι ιθαγενείς 
είχαν αποκτήσει τη συνήθεια να εισπνέουν τον καπνό που προερ
χόταν από τα ξερά φύλλα του φυτού και αυτή τη συνήθεια οι 
σύντροφοι του Κολόμβου την βρήκαν ευχάριστη και απολαυστική Ε- 
ηιστρέφοντας δε στην Ισπανία μετέφεραν αρκετή ποσότητα "πε- 
τουμέ” ή "κοχίμπα” όπως έλεγαν οι ιθαγενείς τον καπνό και οι οποίοι 
τον χρησιμοποιούσαν επίσης για θεραπευτικούς λόγους.

Η εισαγωγή του καπνού στην Ευρώπη επισημοποιήθηκε από τον 
Ψερνάντο Κορτές όταν μετά την επιστροφή του από το Μεξικό έ 
φερε μαζί του σπόρους καπνού στον βασιλέα της Ισπανίας Κάρολο 
τον Ε', ο οποίος δ ιέταξε την άμεση καλλιέργεια του. Η εισαγωγή 
του καπνού στη Γαλλία έγινε από τον Γάλλο πρεσβευτή στη Λισσα- 
βώνα Jean Nicot ο οποίος έφ ερε σπόρους καπνού ως δώρο στη βα

σίλισσα Αικατερίνη των Μεδίκων, με την προστασία της οποίας ο 
καπνός διαδόθηκε ευρέως, παίρνοντας διάφορες ονομασίες. Αυτό 
όμως που έμεινε στην ιστορία είναι από το όνομα του πρεσβευτού 
Nicott και του νησιού Tobago δηλ. nicotiana tabacum.

Η χρήση του καπνού γενικεύτηκε πιο γρήγορα σαν απόλαυση. Ι
δρύθηκαν ειδικά καταστήματα που ονομάστηκαν καπνιστήρια όπου 
άνδρες αλλά και αρκετές γυναίκες πήγαιναν για να καπνίσουν. Τελι
κά, στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν θα υπάρχει άλλη 
συνήθεια με τάση έκταση και με τόσο ολέθριες συνέπειες για 
την υγεία του ανθρώπου.

Περιβάλλον και Παραγωγή Καπνού
Ο καπνός παράγεται σε 120 χώρες (περίπου) σε όλο τον κόσμο. 

Οι κύριες παραγωγικές χώρες είναι η Κίνα, οι ΗΠΑ, η Σοβ. Ενωση, η 
Ινδία και η Βραζιλία. Για τις περισσότερες χώρες, η παραγωγή κα
πνού είναι ο κύριος παράγοντας της οικονομικής τους ζωής. Δη
μιουργεί εργασία και εισόδημα για χιλιάδες οικογένειες που δου
λεύουν στην καλλιέργεια, την παραγωγή και το marketing του κα
πνού. Παράλληλα, ο καπνός συντηρεί μια ακμάζουσα βιομηχανία 
διαφήμισης, είναι πηγή εσόδων από φόρους στις Κυβερνήσεις και 
για τις εξαγωγικές χώρες πηγή εισροής ξένου συναλλάγματος.

Το εισόδημα μερικών αναπτυσσομένων χωρών, όπως η Βραζιλία, 
η Μαλάγουα, η Τανζανία, η Ζιμπάμπουε στηρίζεται, κατά κύριο λόγο, 
στη παραγωγή καπνού. Το μεγαλύτερο μέρος των κερδών όμως 
πηγαίνει στις πολυεθνικές εταιρείες κι όχι στις παραγωγές χώρες. 
Για παράδειγμα, ο μέσος όρος αποδοχών ενός εργάτη καπνού στην 
Ινδία το 1977 ήταν 240 δολ/χρόνο, ενώ ο μέσος όρος αποδοχών ε 
νός εργάτη καπνοβιομηχανίας στο Βέλγιο ήταν 10.000 δολ/χρόνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν συμμετέ
χουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά το marketing 
του καπνού και ότι σε τελευταία ανάλυση, αποκομίζουν ασήμαντα 
οικονομικά οφέλη από την καλλιέργειά του.

Μακροπρόθεσμα, η παραγωγή του καπνού προκαλεί σοβαρά 
οικονομικά και περιβαλλοντολογικά προβλήματα για τις παρα
γωγές χώρες και ιδιαίτερα για τις αναπτυσσόμενες. Ενα άλλο ση
μείο που εξετάζετα ι είναι η σχέση που έχει η καλλιέργεια του κα
πνού με τη φτώχεια και την πείνα. Οι καπνιστές σε όλο τον κόσμο 
ξοδεύουν γύρω στα 100.000 εκατομμύρια δολλάρια το χρόνο, για 
να αγοράσουν 4 τρις τσιγάρα δηλαδή, περισσότερα από 800 τσιγά
ρα για κάθε άνθρωπο σε όλο τον πλανήτη. Οσο δε περισσότερη γη 
και εργασία χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια του καπνού, τό
σο λιγότερη γη και εργασία διατίθενται για την παραγωγή τροφής. 
Παρόμοια, όταν τα χρήματα ξοδεύονται για αγορά καπνού, λιγο
στεύουν για αγορά τροφής κι αυτό έχει τον αντίκτυπο του στη δια
τροφή του φτωχού πληθυσμού.
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Τσιγάρο ή Υγεία;
Οι κυριότερες επιπτώσεις προέρχονται:
1. Από την απογύμνωση του εδάφους
Για να καλλιεργηθεί' ο καπνός χρειάζεται γόνιμο έδαφος κι όπου 

δεν υπάρχει γίνονται μεγάλα τεχνικό βελτιωτικό έργα. Η εντατική 
καλλιέργεια των γόνιμων εδαφών έχει αποτέλεσμα την εξάντληση 
των χωμάτων μέσα σε 2 χρόνια. Οταν συμβεί αυτό, η καλλιέργεια 
μετακινείται αλλού, με αποτέλεσμα την καταστροφή του εδάφους.

2. Αηδ τα εντομοκτδνα
Ο καπνός είναι ένα προϊόν, που απαιτεί για την καλλιέργειά του 

μεγάλη χρήση εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων. Αυτές οι ουσίες 
είναι τοξικές, καρκινογεννητικοί φορείς και μολύνουν τα νερά. Υπο
λείμματα αυτών των ουσιών κατακάθονται στα φύλλα του καπνού 
και είναι πολύ επικίνδυνα για όσους τα μασούν ή τα καπνίζουν.

3. Από την καταστροφή των δασών
Ο καπνός καλλιεργείται στον ήλιο. Περιστασιακά όμως, κι ανάλογα 

με την απαιτούμενη παραγωγή, χρησιμοποιούνται δασικές εκτά
σεις. Το κόστος του δάσους ανέρχεται στο 15% του συνολικού κό
στους του προϊόντος. Στον αναπτυσσόμενο κόσμο ένα χαμένο 
δένδρο ισοδυναμεί με 300 τσιγάρα, με άλλα λόγια χρειάζεται ένας 
τόνος ξύλου για την καλλιέργεια ενός τόνου καπνού. Η παραγωγή 
του καπνού απαιτεί την καταστροφή 2,5 εκατομμυρίων εκταρίων 
φυσικού δάσους κάθε χρόνο. Το 1977 ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η 
καταστροφή των δασών θα προκαλέσει ενεργειακή κρίση ανάμεσα 
στους φτωχούς πληθυσμούς.

Ο εθισμός στο τσιγάρο
Είναι συνηθισμένο φαινόμενο να βλέπουμε παιδιά να καπνίζουν. 

Το πρώτο τσιγάρο ή τσιγάρα, συνήθως, προκαλούν ναυτία, ζαλάδα, 
εμετό, εφύδρωση και πονοκεφάλους. Μερικοί από τους λόγους 
που οδηγούν το παιδί ή τον έφηβο να καπνίσει, είναι η λανθασμένη 
εντύπωση του παιδιού ότι αυτή η συνήθεια είναι κοινωνική αρεστή, 
η επιθυμία του να μιμηθεί τη συμπεριφορά των ενηλίκων, η προδιά
θεση του νέου-ας για πειραματισμό και για κίνδυνο Ιαυτή η προδιά
θεση ενισχύεται πάρα πολύ από τη διαφήμιση) και ένας επιπλέον 
λόγος είναι η πίεση των φίλων.

Οι ίδιοι λόγοι οδηγούν τα παιδιά στη χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών 
ουσιών. Οσο προχωρεί η κοινωνικοποίηση του παιδιού, το κάπνισμα 
και το ποτό συμβαδίζουν στη διαμορφούμενη κοινωνική ταυτότητα 
του. Τα ίδια ισχύουν και γι' αυτούς που ήδη καπνίζουν και τους έχει 
γίνει πλέον συνήθεια και ανάγκη.

Η ουσία που προκαλεί εθισμό στο τσιγάρο είναι η αλκαλική 
nicotiana tabacum ως νικοτίνη. Οι περισσότεροι καπνιστές νοιώ
θουν τα συμπτώματα της στέρησης, όταν προσπαθούν να κόψουν 
το κάπνισμα. Η νικοτίνη δεν είναι ουσία που μπορεί να χρησιμοποιη
θεί περιστασιακά, αντίθετα είναι μια από τις λίγες ουσίες, που πρέ
πει να απορροφάται σε τακτά χρονικά διαστήματα (ώρες), ούτως 
ώστε να εμποδιστούν τα συμπτώματα της στέρησης.

Ο καπνός μπορεί να είναι περισσότερο εθιστικός από το αλκοόλ 
και την ηρωίνη και το κόψιμό του είναι δύσκολο. Εχει παρατηρηθεί 
ότι οι περισσότεροι καπνιστές δεν ανέχονται τα μακριά τσιγάρα λί
γη ή καθόλου νικοτίνη, ως υποκατάστατα των κανονικών. Εχουν την 
ανάγκη να καταναλώσουν τόσο καπνό, όσο χρειάζεται για να διατη
ρηθούν τη νικοτίνη σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

ΓΓ αυτούς που προσπαθούν να κόψουν το κάπνισμα, ο βομβαρδι
σμός των διαφημίσεων δυσκολεύει την απόφασή τους, με δεδομέ
νο ότι αφ' ενός μεν η κοινωνία αδιαφορεί, και αφ' ετέρου αποδέ
χεται την προπαγάνδα των πολυεθνικών. Στις χώρες όπου ελέγχο
νται, περιορίζονται ή απαγορεύονται οι διαφημίσεις και παράλληλα 
γίνονται εκστρατείες για τους κινδύνους, που διατρέχει η υγεία α
πό το κάπνισμα, υπάρχουν εντυπωσιακά αποτέλεσματα μείωσης 
των καπνιστών. Στην Αγγλία και τον Καναδά έχουμε τα πιο εντυπω
σιακά αποτελέσματα αυτής της πολιτικής.

Τέτοιου είδους εκστρατείες σημείωσαν επιτυχία όχι μόνο στις α
νεπτυγμένες χώρες, αλλά και στις αναπτυσσόμενες. Στην Αργε
ντινή μεταξύ '83 και 87, η εκστρατεία με την ονομασία "Ας πο
λεμήσουμε το τσιγάρο" είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του τσιγά
ρου κατά 26%.

Στις χώρες με υψηλή βιομηχανική ανάπτυξη διεξάγεται εκπαι
δευτική αντικαπνιστική εκστρατεία και η νομοθεσία προβλέπει να 
προειδοποιείται ο καταναλωτής για την κακή επίδραση στην υγεία 
του. Αποτέλεσμα είναι ότι ελαττώθηκε ο αριθμός των καπνιστών 
ανδρών ενώ των γυναικών και παιδιών αυξήθηκε.

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, όμως υπάρχει μια τάση να αυξά
νουν τα ποσοστά καπνιστών ανδρών και γυναικών. Ετσι παρατηρεί- 
ται μια αύξηση στις ασθένειες που συνδέονται με το κάπνισμα. Για 
πολλές από αυτές, οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου. Και εκεί που άλλοτε οι γιατροί δεν έβλεπαν σχεδόν ποτέ 
καρκίνο των πνευμόνων, αυτός τώρα έχει γίνει κάτι το πολύ συνη
θισμένο.

Στις αναπτυσσόμενες χώρες καπνίζουν κυρίως οι μεγάλης ηλι
κίας γυναίκες, ενώ σπάνια καπνίζουν νέες ακριβώς το αντίθετο απ' 
ότι στις αναπτυγμένες χώρες όπου περισσότερα κορίτσια καπνί
ζουν από ότι αγόρια. Ας έχουμε υπ' όψη μας την αθροιστική επί
δραση του καπνίσματος στην υγεία.

Αιτίες Βλάβης από τον Καπνό
Ο καπνός έχει αποδειχθεί ότι είναι "τοξική ουσία", επειδή περιέ

χει νικοτίνη (2%), μονοξείδιο του άνθρακα (SO cm2 κατά τσιγάρο), 
αμμωνιακή μεθυλική αλκοόλη, υδροκυανικό οξύ, αλδεϋδες, πυρίτιο, 
αρσενικό κ.λπ. Μερικές από αυτές τις ουσίες μεταβάλλουν τη λει
τουργία του αναπνευστικού συστήματος, ενώ άλλες δρουν στο κυ- 
κλοφοριακό σύστημα ανατρέποντας την κυκλοφορία του οξυγόνου 
στο σώμα.
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Οι βλάβες του οργανισμού που προκαλούνται από τον καπνό είναι:
1. Καρκίνος
Η σχέση ανάμεσα στον καρκίνο των πνευμόνων και το κάπνισμα 

δεν αμφισβητείται πλέον. Το 80% των βρογχικών καρκίνων και το 
90% των λαρυγγικών καρκίνων (καρκίνος του λάρυγγα) εμφανίζο
νται σε καπνιστές. Ο δείκτης του καρκίνου των πνευμόνων είναι 7 
φορές μεγαλύτερος σε πρόσωπα που καπνίζουν μισό πακέτο τσι
γάρα την ημέρα, από ότι σε μη καπνιστές και 18 φορές μεγαλύτε
ρος σε πρόσωπα που καπνίζουν πάνω από ένα πακέτο την ημέρα.

Πειράματα σε ζώα επιβεβαίωσαν αυτή την πληροφορία. Σε πεί
ραμα που έγινε σε σκύλο έδε ιξε ότι όταν η πίσσα του καπνού επι- 
κάθησε ακριβώς πάνω στην βρογχική του βλέννα, μετά από 3 έως 
6 εβδομάδες έγινε η βλέννα κοκκώδης και στένεψαν οι δίοδοι των 
βρόγχων. Τα ίδια συμπτώματα διαπιστώθηκαν και στους πνεύμονες 
των καπνιστών. Η πίσσα παρόγεται από την καύση υδρογονανθρά
κων που περιέχονται στον καπνό και την παραγόμενη θερμότητα 
του τσιγάρου και σ' αυτήν οφείλονται τα καρκινογενή αποτελέσμα
τα του καπνού. Ενας άλλος, τέλος, καρκινογενής παράγοντας είναι 
το αρσενικό. Το αρσενικό ήταν ύποπτο απ' την αρχή του περασμέ
νου αιώνα, όταν εμφανίστηκε καρκίνος στους εργάτες που είχαν ε 
κτεθεί σε ατμούς αρσενικού.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση της γυναικείας θνησι
μότητας από καρκίνο των πνευμόνων, σε 28 αρνητικά ανεπτυγμέ
νες χώρες. Για παράδειγμα στην Αυστραλία, η θνησιμότητα από 
καρκίνο των πνευμόνων στις γυναίκες αυξήθηκε. Το 1975 σε
100.000 γυναίκες οι 8,9% πέθαναν από καρκίνο των πνευμόνων. Το 
1982 σε 100.000 γυναίκες οι 14,1%. Το 1987 στις ΗΠΑ ο καρκίνος 
των πνευμόνων ξεπέρασε τον καρκίνο του στήθους και θεωρείται 
η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο ανάμεσα σε γυναίκες.

Τέλος, το κάπνισμα αποδεικνύεται ότι έχει σχέση με την αύξηση 
του καρκίνου του στόματος, του λάρυγγα, της κύστεως, του πα- 
γκρέατος, των νεφρών, και πιθανό του τραχήλου της μήτρας.

2. Αλλες ασθένειες και καρδιακοί κίνδυνοι
Ο κίνδυνος να πεθόνεις από μία καρδιακή αγγειακή ασθένεια, 

στους "καπνιστές" είναι μεταξύ 26% έως 90% υψηλότερος από ότι 
στον γενικό πληθυσμό. Ο κίνδυνος είναι αυξημένος μετά τα 40 χρό
νια της ηλικίας ειδικό όταν υπάρχει υπέρταση ή τα επίπεδα χολη
στερίνης είναι πάνω από το φυσιολογικό.

3. Προβλήματα με τη γονιμότητα και την εγκυμοσύνη 
Πρόσφατες μελέτες αποκαλύπτουν ότι ο κίνδυνος αποβολής και

εμβρυακών θανάτων αυξάνεται ακριβώς με το ποσοστό των μητέ
ρων καπνιστριών κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ειδικά ο κίν
δυνος αποβολής ανάμεσα στις καπνίστριες είναι πάνω από 10 φο
ρές υψηλότερος από τις μη καπνίστριες. Υπάρχει μια αύξηση 20% 
στην περιγεννητική θνησιμότητα ανάμεσα στις γυναίκες καπνί- 
στριες. Ερευνες απέδειξαν ότι η αύξηση της χρήσης τσιγάρων έχει 
σχέση με το χαμηλό δείκτη γονιμότητας και την εμμηνόροια ή κα
ταστολή της εμμήνου ροής.Το κάπνισμα επίσης είναι αιτία πρόω
ρων γεννήσεων. Το μήκος αυτών των μωρών, η περιφέρεια του 
θώρακος και του κεφαλιού είναι μερικές φορές μικρότερα εάν η 
μητέρα κάπνιζε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Καπνίζοντας μπορεί να βάλει σε κίνδυνο την υγεία του παιδιού και 
μετά τη γέννα. Η νικοτίνη μπορεί να εισχωρήσει στο γάλα των μη
τέρων που καπνίζουν και μερικά μωρά έχουν ακόμα δείξει σημεία 
νικοτινιακής μέθης. Τα αποτελέσματα του καπνίσματος μπορεί να 
συνεχιστούν και μετά τις πρώτες βδομάδες ζωής. Η συμπεριφορά 
του παιδιού μπορεί να επηρεαστεί και μετά την έξοδο από την παι
δική ηλικία εάν η μητέρα κάπνιζε κατά την διάρκεια της εγκυ

μοσύνης. Ερευνητές στη Βρετανία βρήκαν σε μια μελέτη για παρά
δειγμα ότι στις ηλικίες 7 και 11 ετών παιδιά γεννημένα απο γυναί
κες που κάπνιζαν 10 ή περισσότερα τσιγάρα την ημέρα καθυστέ
ρησαν, κατά μέσον όρο 3-5 μήνες συγκριτικά των μη καπνιζουσών, 
στη γενική σχολική απόδοση και ικανότητα.

Στους κινδύνους για τις καπνίζουσες έγκυες γυναίκες κατά τον 
τοκετό περιλαμβάνονται ο διαχωρισμός του πλακούντα, πρόδρο
μος πλακούντας, προγεννητικές αιμορραγίες και καθυστέρηση 
ρήξης της μεμβράνης. Ολες αυτές οι διαφορές βρέθηκαν να είναι 
ανεξάρτητες της ηλικίας της μητέρας, της ομάδας αίματος του ε 
πιπέδου αιμογλομπίνης, της απασχόλησης ή του μορφωτικού επι
πέδου.

4. Διακοπτόμενες και χρόνιες αναπνευστικές ασθένειες
Στις αναπτυσσόμενες χώρες, το κάπνισμα είναι συνήθως η κύρια 

αιτία χρόνιας βρογχίτιδας και η επίδρασή του είναι πολύ περισσό
τερη, εξ  αιτίας της ατμοσφαιρικής ή της εργαστηριακής μόλυνσης 
που υπάρχει. Στις βροχοπνευμονικές ασθένειες εκτιμάται ότι τα 
τσιγάρα είναι η αιτία για το 75% των περιπτώσεων της χρόνιας 
βρογχίτιδας. Η χρόνια βρογχίτιδα επανέρχεται και συνοδεύεται α
πό εμφύσημα, μια νόσο που σπάει τους αεροσάκκους των πνευμό
νων, κάνοντας την αναπνοή εξαιρετικά δύσκολη. Οι θάνατοι από εμ
φύσημα, συνήθως, επέρχονται ως αποτέλεσμα ενός οξέος πνευ- 
μονικού οιδήματος ή καρδιακής ανεπάρκειας.

Εχει επίσης αποδειχθεί ότι έμβρυα που έχουν εκτεθεί σε μονο- 
ξείδιο του άνθρακος υποφέρουν με μεγαλύτερη συχνότητα από 
(γεννετική) βλάβη στον εγκέφαλο. Κοινή έκθεση στο μονοξείδιο 
του άνθρακα έχει αποτέλεσμα στην ψυχοκινητική και διανοητική α
νάπτυξη του εμβρύου. Εκθεση στο αέριο μπορεί να είναι η αιτία 
μείωσης του συντελεστή διανοητικής ικανότητας στα παιδιά και η 
έκθεση στο μονοξείδιο του άνθρακα δημιουργεί αναπνευστικές 
δυσκολίες πολύ συχνά.

5. Πρόωρο γήρας
Το κάπνισμα επηρρεάζει το δέρμα λόγω της αγγειοσυσπαστικής 

ενέργειας της νικοτίνης, προκαλώντας ελάττωση της κυκλοφορίας 
του αίματος και ευνοώντας το ρυτίδιασμα και το πρόωρο γήρας 
του δέρματος. Επίσης προϊόντα του καπνίσματος αποβάλονται από 
το δέρμα παράγοντας κακή οσμή και αηοφράσουν τους πόρους. Οι 
τρίχες γίνονται εύθραστες λόγω των αποθέσεων προϊόντων κα-

Ασχυνομική Επιθεώρηση - 6 5 4 - Οκτωβριος 1996



Τσιγάρο ή Υγεία;
πνού και ελαττώνεται η άρδευση του τριχωτού της κεφαλής (αλω
πεκία) εύκολα αναπτύσσεται επιπεφυκίτιδα στα μάτια λόγω του ε 
ρεθισμού από τον καπνό. Τα δόντια αλλάζουν χρώμα λόγω της νι
κοτίνης και των αποθέσεων πίσσας και στους καπνιστές είναι αυ
ξημένος ο κίνδυνος ουλίτιδας. Η κακή αναπνοή είναι το άμεσο απο
τέλεσμα. Επίσης προσβάλλεται και η φωνή (βραχνή).

Το κάπνισμα και η ικανότητα για πνευματική εργασία
Μερικό σλόγκαν διαφημίσεων χρήσης τσιγάρων συνιστούν το κά

πνισμα ως μέσο για καλύτερη μελέτη και γενικό πνευματική εργα
σία. Στην αρχή η νικοτίνη μερικές φορές προκαλεί μια ελαφρό διέ
γερση τελείως προσωρινή της λειτουργίας του εγκεφάλου αλλά 
πολύ γρήγορα ακολουθείται από κατάπτωση και κόπωση. Ο καπνι
στής λόγω του εθισμού είναι υποχρεωμένος να καπνίζει όλο και 
περισσότερο όλο και συχνότερα με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη 
κατάπτωση της λειτουργίας των κυττάρων του εγκεφάλου και ακό
μη λόγω της επίδρασης της νικοτίνης συστέλλονται τα αγγεία του 
εγκεφάλου με αποτέλεσμα την μείωση της ροής του αίματος. 
Να γιατί στους καπνιστές παρουσιάζεται συχνό πονοκέφαλος, ζα
λάδες και όχι σπάνια μειώνεται η μνήμη και η προσοχή και ελαττώ

νεται η ικανότητα για εργασία. Με το κόψιμο του καπνίσματος όλα 
αυτά επανέρχονται.

Τσιγάρα με μικρή ποσότητα πίσσας και νικοτίνης
Για να μετριάσουν τους φόβους των καπνιστών που ανησυχούν 

για την υγεία τους οι καπνοβιομηχανίες έχουν προωθήσει δρα
στήρια την παραγωγή τσιγάρων που όταν καίγονται αφήνουν χα
μηλή ποσότητα πίσσας και νικοτίνης. Οι μελέτες εμφανίζονται να α
ποδείχνουν ότι η χρήση τσιγάρων με μικρή ποσότητα νικοτίνης έχει 
συντελέσει σε κάποια μείωση του αριθμού περιστατικών με καρκί
νο του πνεύμονος. Εν τούτοις περιστατικά με άλλα προβλήματα υ
γείας που συνδέονται με το κάπνισμα, όπως καρδιαγγειακές και α
ναπνευστικές παθήσεις και επιπλοκές εγκυμοσύνης παρουσιάζο
νται στον ίδιο βαθμό και στους καπνιστές τέτοιων τσιγάρων. Γί αυ
τούς τους λόγους η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας δε συμμερίζεται 
την άποψη ότι τα τσιγάρα με χαμηλό ποσοστό πίσσας και νικοτίνης 
είναι καλύτερα και, επομένως, δεν πρέπει να επιτρέπεται στους 
βιομηχόνους να υποστηρίζουν ότι αυτό τα τσιγάρα είναι αβλαβή.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Ο πλανήτης μας ένα απέραντο καπνιστήριο, ένα τεράστιο στα

χτοδοχείο γεμάτο γόπες. Νοσοκομεία, δικαστήρια, σχολεία, γυμνα
στήρια, πνιγμένα στο καπνό.

Το κάπνισμα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και πρέπει να τεθ ε ί επί 
τόπητος. Δημόσια υγεία, προστασία περιβάλλοντος, οικονομικές 
διαστάσεις. Να ενημερωθούμε, να αντισταθούμε, να προστατέ
ψουμε την υγεία μας και την υγεία των επερχόμενων γενεών.

- Επειδή ορισμένες μορφές καρκίνου μπορεί να προληφθσύν:
1. Μην καπνίζετε. Καπνιστές, σταματήστε το γρηγορότερο δυνα

τό το κάπνισμα και να μην καπνίζετε όταν είστε μαζί με άλλους.
2. Μην κάνετε κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών.
3. Αποφεύγετε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο.
4. Ακολουθείτε τις οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας, ιδιαίτερα στο 

χώρο εργα σ ία ς κατά την παραγωγή, δ ιακίνηση ή χρήση ο- 
ποιουδήποτε υλικού που είναι δυνατόν να προκαλέσει καρκίνο.

- Ακολουθώντας τις δύο επόμενες οδηγίες θα ωφελήσετε 
την υγεία σας και ταυτόχρονα θα περιορίσετε τις πιθανότητες 
να προσβληθείτε από καρκίνο:

5. Τρώτε συχνότερα φρούτα και λαχανικά και τροφές μεγάλης 
περιεκτικότητας σε ίνες.

6. Αποφεύγετε την παχυσαρκία και περιορίστε τις τροφές που ε ί
ναι πλούσιες σε λιπαρά.

- Επειδή οι περισσότερες μορφές καρκίνου είναι ιάσιμες αν 
εντοπιστούν έγκαιρα:

7. Επισκεφτείτε το γιατρό αν παρατηρήσετε αφύσικη αιμορραγία 
ή ογκίδιο ή αλλαγή στο μέγεθος και στο χρώμα σε ελιά του δέρμα
τος.

8. Επισκεφτείτε το γιατρό αν έχετε επίμονα ενοχλήματα, όπως 
παρατεταμένο βήχα ή βραχνάδα φωνής ή αν παρατηρήσετε αλλα
γές στις κενώσεις του εντέρου ή αδικαιολόγητο αδυνάτισμα.

- Και δύο χρήσιμες συμβουλές για τις γυναίκες:
9. Κάνετε περιοδικά το τεσ τ  Παπανικολάου για έλεγχο της 

μήτρας.

10. Εξετάζετε τακτικά τους μαστούς σας και, αν είναι δυνατόν, 
κάνετε περιοδικά μαστογραφία ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 50 ε 
τών.

Οπως υποστηρίζει Επιτροπή ειδικών ογκολόγων: "εάν τηρηθούν οι 
δέκα ευρωπαϊκές εντολές, θα μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των 
θανάτων από καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η μείωση αυτή θα 
μπορούσε να φθάσει το 15% στον ορίζοντα του έτους 2000". □

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Ενημερωτική Περιοδική Εκδοση ΑΤΠΙΥΤΒ, Φεβρουάριος 1991.

- Νταϊφώτη: Ερευνα τμήματος Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι

στημίου Αθηνών.

- Κ. Μήτρου: Γυναίκα & Κάπνισμα.

-'ΤοΒΗΜΑ" 18 /3 /90"Ελληνο....Θεριακλής" ΕργασίεςΙ.Δοξιάδη,I.Τούντα,Σελ. 

34, Μ. Κατσανοποϋλου.

- "Απειλούνται οι παθητικοί ΚαπνισταΓ, Α. Καλαντίδη σελ. 56.

- “Τα Νέα" 21 /6/90: 'Δει δη... θυμάτων" σελ. 29.

- "Εθνος" 24/6/88: "Tσιγάρο - Μια θέση για τον άλλο Κόσμο" Α. Δομένικου.

- Φραγκιδης X. Μαρτσέλος Μ.: "Κάπνισμα: Απλή συνήθεια ή φαρμακευτική εξάρ- 

τιση;" Ιατρική τ. 54, Παράρτημα 1988.

- "Το άλλο νέφος μέσα μας" Α.Β. Αβραμίδη σελ. 58.
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Τσιγάρο ή Υγεία;

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ 
ΚΑΝΕΙΣ 

ΝΑ ΚΟΨΕΙ 
ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ;

του Καρδιολόγου - Παθολόγου Αθανασίου β. Αβραμίδη, 
Επικ. Καθηγητού Ιατρικής

Το αντίτιμο για την αγορά ενός διαμερίσματος 
τεσσάρων δωματίων στην ΑθήναΙ 

Τόσα είναι τα χρήματα που ξοδεύει κανόνας 
κατά τη διάρκεια της ζωής του, με το κάπνισμα.

Και όμως τα κάνει παρανάλωμα πυράς...
Στάχτη στην καύτρα του τσιγάρου!...

Το πρώτο βήμα είναι να θέλει να το κόψει. Για να θελήσει όμως να 
το κόψει πρέπει να συνειδητοποιήσει:

α) ότι το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία,
β) άτι είναι η "υπ' αριθμόν ένα αιτία ασθενειών και θανάτου 

σε άλο τον κόσμο",
γ) "η μοναδική πρωταρχική αιτία νοσήσεως και θανάτου η ο

ποία μπορεί να προληφθεί" και
δ) άτι έχει γίνει "ένα από τα πρώτιστα προβλήματα για τη Δη

μόσια Υγεία παγκοσμίως".
Πολλοί θέλουν αλλά δεν μπορούν να το κόψουν. Προσπαθούν αλ

λά το ξαναρχίζουν πάλι. Οχι δε απλώς διότι δεν μπορούν να κόψουν 
μια κακή συνήθειά τους, αλλά την εξάρτηση από το τσιγάρο. Είναι 
δε αποδεδειγμένο ότι η νικοτίνη του καπνού προκαλεί εξάρτηση, τη 
“νικοτινομανία" ή "ταμπακομανία".

Πάντως, το γνωστό εκείνο... "το θέλειν εστί δύνασθαι" ισχύει και 
για το κόψιμο του τσιγάρου. Μόνον ότι δεν θέλει ο άνθρωπος, ε 
κείνο δεν το μπορεί. Με προϋπόθεση λοιπόν ότι πράγματι κάποιος 
θέλει να το κόψει, μπορεί να εφαρμόσει μερικά απλά και ανώδυνα 
μέτρα, τα οποία σε πολλούς έχουν αποδειχθεί πολύ αποτελεσμα
τικά. Από αυτά, ενδιαφέροντα, χωρίς σειρά προτεραιότητας ή απο- 
τελεσματικότητας είναι τα εξής:

1. Μειώνετε προοδευτικά τον αριθμό των τσιγάρων που καπνίζε
τε. Να θυμάστε ότι δεν ξεκινήσατε μονομιάς με τα 20 ή 30 ή 40 τσι
γάρα, αλλά από ένα πρώτο τσιγάρο, που ύστερα έγινε ακόμα ένα, 
μετά από καιρό φθάσατε στα πολλά. Αρχίστε λοιπόν λιγοστεύο- 
ντάς τα συστηματικά από ένα κάθε μέρα ή κάθε δύο, ακόμη και κά
θε τρεις μέρες. Κάποτε θα φθάσετε στα πολύ λίγα. Αν μπορείτε, 
συνεχίστε μέχρι το πλήρες κόψιμο. Αν όχι, πάλι έχετε κερδίσει.

2. Μερικοί προτιμούν να το κόψουν απότομα , "μια κι έξω" και το 
πετυχαίνουν. Μπράβο τους. Είναι όμως πιό δύσκολο. Μπορεί να έ 
χουν και το σύνδρομο στερήσεως, που σε κάποιους ενδέχεται να 
είναι κάπως βαρύτερο ώστε να μη το αντέξουν. Οπότε... ξανακαπνί- 
ζουν. Ενώ με τον πρώτο τρόπο, δεν υπάρχει το σύνδρομο αυτό.

3. Ενας πολύ απλός τρόπος περιορισμού του αριθμού των τσιγά
ρων είναι να καπνίζει κανείς συνειδητά. Είναι βέβαιο ότι πολλά τσι
γάρα καπνίζονται ασυναίσθητα, αφηρημένα, χωρίς καν τη διάθεση 
να καπνίσει κανείς εκείνη την ώρα. Η μείωση τότε του αριθμού των 
τσιγάρων είναι άμεση και εκπληκτική.

4. Να και κάποιοι πολύ απλοί και πρακτικοί τρόποι:
α] Αφήνετε τα τσιγάρα σας σε κάποια απόσταση από εκε ί που ερ- 

γάζεσθε... Και τον αναπτήρα. Το ίδιο και το τασάκι, το σταχτοδο
χείο. Οχι δε όλα στο ίδιο μέρος. Σκόρπια.

β) Πριν ανάψετε ένα τσιγάρο διερωτηθείτε: "Αυτό το τσιγάρο που 
πάω ν' ανάψω, το θέλω;" Αν ναι, ανάψτε το. Αν όχι, τότε βάλτε το 
πίσω στο πακέτο.

γ) Σ' ένα επόμενο τσιγάρο διερω τηθείτείΆυτό το τσιγάρο που 
πάω να ανάψω, το θέλω τώρα;" Αν ναι, καπνίστε το. Θα είναι όμως 
και φορές που η απάντηση μπορεί να είναι αρνητική. Δοκιμάστε και 
θα δείτε ότι τα τσιγάρα που δεν καπνίσατε είναι ήδη πολλά!

5. Μην προμηθεύεσθε "εφεδρικά" πακέτα. Ξέροντας ότι δεν έχε
τε  άλλο, θα κάνετε..."οικονομία" στην κατανάλωση ώστε να σας 
φθάσουν μέχρι το άλλο πρωί.

6. Υπάρχουν και υποβοηθητικά:
α) Τσίκλες με νικοτίνη, υγρά με νικοτίνη για μπουκωσιές, συσκευα- 

σίες με υγροποιημένο εκχύλισμα καπνού για επάλειψη του δέρμα
τος, αυτοκόλλητα με νικοτίνη. Ολα προσφέρουν νικοτίνη και απο
σκοπούν στο να μειώσουν τις συνέπειες της στερήσεως από την 
εξάρτηση στη νικοτίνη και μόνον.

β) Το "πλαστικό τσιγάρο", ως υποκατάστατο του πραγματικού, 
βοηθά στο να καλύπτει την ψυχολογική πλευρά των συνηθειών του 
καπνού. Δεν..."έπιασε", όμως, όπως άλλωστε συνέβη και με το "άκα
πνο τσιγάρο" πολύ πλησιέστερο προς το κακονικό τσιγάρο.

7. Κάποιοι μπόρεσαν να κόψουν το τσιγάρο με το βελονισμό και 
την ομοιοπαθητική. Δεν είναι του παρόντος η συζήτηση για τις απο
διδόμενες στις εναλλακτικές αυτές ιατρικές μεθόδους θεραπευ
τικές ιδιότητες. Σημασία έχει το γεγονός ότι κάποιοι κατάφεραν να 
κόψουν το κάπνισμα, και είναι αυτό που μας ενδιαφέρει στο θέμα 
μας.

8. Να θυμάστε:
α) ότι το κάπνισμά σας βλάπτει τους ανθρώπους του περιβάλλο

ντος σας, στους οποίους όμως δεν θα θέλατε να κάνετε κακό, 
β) ότι είσθε ή γίνεσθε "αντικοινωνικός" ή "αντικοινωνική", 
γ) ότι το τσιγάρο στα δάκτυλα ή στο στόμα θεωρείται σήμερα ως 

"στίγμα" σε πολλά μέρη του κόσμου και 
δ) ότι το κάπνισμα είναι "δείγμα χαμηλοτέρας πολιτισμικής ποιό

τητας ανθρώπων" όπως όλο και περισσότεροι το συναισθάνονται.
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Τσιγάρο ή Υγεία;

Ασφαλώς δε, κανένας σας δεν θα ήθελε να τον χαρακτηρίσουν οι 
γύρω του ότι "δεν έχει τρόπους καλής συμπεριφοράς", ότι είναι α
γενής ή και ...“ανάγωγος"!

Τι κερδίζει κανείς κόβοντας το κάπνισμα
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ
- Μειώνεται ο κίνδυνος για πνευμονοπάθειες.
- Οι πνευμονικές βλάβες υποχωρούν κατά 50% τον πρώτο χρόνο 

και ύστερα από δέκα χρόνια είναι σα να μην κάπνισε κανείς ποτέ.
- Σε ότι αφορά ειδικότερα τον κίνδυνο για καρκίνο στους πνεύμο

νες, αυτός μειώνεται στο 40% μετά πέντε χρόνια, και μετά 15 χρό
νια παραμένει ελαφρώς μεγαλύτερος απ' ότι στους μη καπνιστές.

- Οι διάφορες παθήσεις και αρρώστιες ανταηοκρίνονται γρηγο
ρότερα στη θεραπεία και καλύτερα.

- Η αναπνοή γίνεται βαθύτερη, οι πνεύμονες γεμίζουν πλέον με 
αέρα.

- Η αντοχή στον κόπο αυξάνεται και η επίδοση στα διάφορα α
θλήματα βελτιώνεται. Οι αθλούμενοι οι οποίοι ζουν τις αρνητικές 
συνέπειες του καπνίσματος, το κόβουν από μόνοι τους, χωρίς να

χρειάζεται να τους το πει κανείς. Αρκεί να το συνειδητοποιήσουν.
- Η βελτίωση γίνετε εμφανής με καλύτερη την αναπνοή, για ό

λους, μέσα σε 48 ώρες!
ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑ
Με το σταμάτημα του καπνίσματος οι συνέπειες αναστέλλονται 

και οι περισσότερες υποχωρούν, άλλες σε μικρότερο και άλλες σε 
μεγαλύτερο βαθμό, όσο περνά ο καιρός. Ετσι και ο σημερινός κα
πνιστής μπορεί και αυτός να ζήσει μια ζωή με καλύτερη υγεία και 
για περισσότερα χρόνια. Αναλυτικότερα:

- Η ταχυκαρδία και η αύξηση της αρτηριακής πίεσης από το κάπνι
σμα υποχωρούν ύστερα από λίγες ώρες μετά το σταμάτημα.

- Οι αρρώστιες από την καρδιά και τα αγγεία ανταηοκρίνονται 
καλύτερα στη θεραπευτική προσπάθεια, όταν σταματήσει κανείς 
το κάπνισμα.

-Αρρυθμίες της καρδιακής λειτουργίας τίθενται υπό έλεγχο γρη
γορότερα και ευκολότερα.

- Η επούλωση του εμφράγματος επιταχύνεται.
- Η υπέρταση ρυθμίζεται σε βραχύτερο χρονικό διάστημα και με 

λιγότερα φάρμακα.

- Οι αγγειακές βλάβες του βυθού των οφθαλμών έχουν ελαφρό
τερες  συνέπειες και υπερτασιακές αμφιβληστροειδοπάθειες, 
βελτιώνονται.

- Ιλιγγοι και αγγειοκινητικές λαβυρινθικές διαταραχές υποχω
ρούν. Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια περιορίζονται.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η έκφραση του προσώπου γίνεται πιό ζωηρή και περισσότερο 

νεανική. Το μάτι ξεθολώνει και το μυαλό ξελαμπικάρει. Η ζωτικότη
τα, εν γένει, αποκτά τα χαρακτηριστικά ανθρώπου.,ξανανιωμένου, 
που αναθεματίζει πλέον το τσιγάρο.,.το "καταραμένο".

ΚΑΙ ΕΝΑ "ΤΕΣΣΑΡΓ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ
Τόσα είναι τα χρήματα που ξοδεύει κανένας κατά τη διάρκεια της 

ζωής του, με το κάπνισμα. Και όμως τα κάνει... παρανάλωμα πυρός! 
Στάχτη στην καύτρα του τσιγάρου!...

Ξέρετε ότι οι "αστέρες" των διαφημίσεων του τσιγάρου πέθαναν 
ή πεθαίνουν από καρκίνο ή έμφραγμα του μυοκαρδίου και εγκεφα
λικά επεισόδια; Ονόματα; Να μερικά: Ντολόρες Ντελ Ρίο, Τζάνετ 
Σάκμαν, Γιουλ Μπρύνερ, Τζων Γουέιν, Χάμφρεϋ Μπόγκαρντ, Γουέϊν 
Μακ Λάρεν, Ντέίβιντ Μίλαρ Τζούνιορ, Γουίλ Θόρνμπερυ, Ντέϊβ 
Γκέρλιτζ.

Αυτός ο τελετα ίος συνέχισε να καπνίζει παρά την εγκεφαλική 
συμφόρηση που έπαθε και... "σιχάθηκε το τσιγάρο ένα χρόνο αργό
τερα, όταν αισθάνθηκε επάνω του τα αγριεμένα βλέμματα των α
σθενών που πέθαιναν εξ  αιτίας ενός προϊόντος που αυτός ο ίδιος 
είχε κάνει διάσημο".

Ο δε Μακ Λάρετ, όπως και η Σάκμαν (που εξ  αιτίας του τσιγάρου 
που διαφήμιζε καπνίζοντας, χειρουργήθηκε στις φωνητικές χορ
δές και μερικά χρόνια αργότερα τις αφαιρέθηκε μέρος των πνευ
μόνων της για καρκίνο) ηγούνται πλέον εκστρατείας εναντίον του 
καπνίσματος.

Ο Γιουλ Μπρύνερ άφησε ένα περίφημο σποτ σε βιντεοκασέτα. 
Τελευταία δε κυκλοφορεί βιντεοσπότ με τον εγγονό των R.J. 
Reynolds, ο οποίος πώλησε τις μετοχές του, αφού με τα τσιγάρα 
τους πέθανε τόσο ο παππούς του όσο και ο πατέρας του από καρ
κίνο εξ  αιτίας του καπνίσματος.

Εσείς... και οι φίλοι σας, τι θα κάνετε; Θα προτιμήσετε το θάνατο 
ή τη ζωή; Και δεν θα πρέπει κάποιοι να απαλλαγούν από το πόθος ή 
να βοηθήσουμε κάποιους να ξεσκλαβωθούν από αυτό; □
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Δύο πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις

Εδώ και πολύ καιρό ο παιδικός σταθμός 
έχει γίνει το δεύτερο σπίτι για πολλά μικρό παιδιά.

Η εργαζόμενη μητέρα από τη μια, 
και η γιαγιά που μεγαλώνει μόνη τα εγγόνια της 

-ως είδος υπό εξαφάνιση- από την άλλη, 
είναι συνήθη χαρακτηριστικά 

της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας.
Ετσι σχεδόν όλοι οι δρόμοι οδηγούν τα μικρό, 

ακόμη και σε ηλικία μηνών, 
στην αγκαλιά των παιδικών σταθμών...

Από εκεί και πέρα όμως;
Αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους ομαλά 

ή μήπως η αποκοπή από την οικογενειακή εστία 
εμπεριέχει κινδύνους;

Ποια ηλικία είναι η πιό "ασφαλής" 
για να στείλουμε το παιδί μας σε αυτόν;

Ενα είναι βέβαιο: δεν υπάρχουν συνταγές και καλούπια, 
καθώς η κάθε περίπτωση είναι μοναδική.

Το λόγο έχουν οι ειδικοί.

Ο κ. Παναγιώτης Ιακελλαρόπουλος, Καθηγητής Ψυχιατρικής 
- Παιδοψυχίατρος, λέει:

"Καν' αρχήν να υπογραμμίσουμε την έννοια της σχετικότητας. Δεν 

μπορούμε να δίνουμε απάλυνες απαντήσεις ούτε να γενικεύουμε. 
Ιδίως σε αυτές τις καταστάσεις που είναι πολυπαραγοντικές.

ΓΙαλαιότερα υπήρχε η ευρύτερη οικογένεια: η μάνα, ο πατέρας, 
τα παιδιά μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μικρών ομάδων. 0  ένας 
έδινε ερεθίσματα, βοήθεια στον άλλον, τη συνεργασία του. 
Σήμερα προσπαθούμε με διάφορα μέσα, όπως ο παιδικός σταθ
μός, ενημερωτικά άρθρα κ.α., να αντικαταστήσουμε πράγματα 
που η ανθρώπινη εμπειρία είχε δώσει μέσα από αυτή τη σχέση. 
Λυτός ο τύπος οικογένειας ίσως να λειτουργεί πια μόνο σε ορι
σμένες απομακρυσμένες περιοχές. Στις πόλεις συνήθως υπάρχει 
ανταγωνιστική σχέση μητέρας - γιαγιάς, πεθεράς ή συζύγου, συ
γκρούσεις που είναι φυσιολογικές.

Οταν το παιδί ζει σε ένα τέτοιο πλαίσιο, είναι προτιμότερο να 
πάει σε έναν παιδικό ή και βρεφονηπιακό σταθμό. Αν αυτό λύνει 
εν μέρει το πρόβλημα των γονιών, είναι πιο ήρεμοι και όχι ενοχο
ποιημένοι απέναντι του.

Εξαρτάται όμως και από το τι θα βρεί εκεί το παιδί: θα είναι 
στοργική η δασκάλα του, τα άλλα παιδιά θα επικοινωνούν μαζί

του; Η ιδανική λύση είναι αν η μάνα επέλεγε η ίδια να μείνει στο σπί
τι, χωρίς αμφιθυμία όμως. Οταν λέει ότι το προτιμά, να το εννοεί.

Να χαίρεται τη μητρότητα και να χαίρεται που για τρία - τέσ
σερα χρόνια θα έχει την ευκαιρία να αφήσει την εργασιακή της 
απασχόληση. Αν είναι αυθεντική η επιθυμία της, είναι σαφώς 
προτιμότερη, υπό την προϋπόθεση ότι θα πηγαίνει το παιδί στην 
παιδική χαρά ή θα καλεί καθημερινά άλλα παιδιά στο σπίτι. Γιατί 
η επαφή αυτή είναι ένα αναγκαίο ψυχοβιολογικό φαινόμενο.

Το παιδί ήταν κοντά στην μητέρα του από την εποχή των σπη
λαίων και σιγά σιγά αυτονομείτο στα πλαίσια ευρύτερων ομά
δων.

Δεν είναι βέβαια κακό ο παιδικός σταθμός. Το κακό είναι να 
διαλυθεί αυτή η δυαδική σχέση ανάμεσα σε αυτό και στη μητέρα 
του, στην οποία εισέρχονται σταδιακά και άλλα οικογενειακά 
πρόσωπα (πατέρας, γιαγιά...). Είναι καλύτερα να μην επηρεάζεται 
από άλλους παράγοντες.

Ολα τα άλλα είναι υποκατάστατα.
Η ανατροφή πάλι από ένα έμπιστο πρόσωπο, π.χ. τη γιαγιά, επί

σης εξαρτάται από πολλές παραμέτρους και βέβαια δεν μπορεί - 
όσο καλό και αν είναι αυτό- να καλύψει τον ρόλο και τη σχέση 
των γονιών με το παιδί.

0  Τύπος έγραψε

ι ΐοχε πρεπει 
να πηγαίνει 

το παιδί 
στον

παιδικό σταθμό
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Ο Τύπος έγραψε

Αν τέλος, το παιδί πόα νωρίς στον παιδικό σταθμό και η μητέ
ρα του δον είναι ενοχοποιημένη και η σχέση της με αυτό είναι 
πολύ μεστή, τις ώρες που είναι μαζί, δεν 9α υπάρχουν προβλήμα
τα. Αλλά προτιμότερο είναι αυτό να γίνεται από την ηλικία των 
τριών ετών και μετά, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις".

Η κα Γιώτα Αντωνοηούλου, Ψυχοπαιδαγωγός - Παιγνιοθερα- 
ηεύτρια, μας cine:

"Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί βρεφονηπιακοί σταθμοί. Συνήθως 
ένας παιδικός σταθμός δέχεται το παιδί μετά την ηλικία του ενός 
έτους. Αλλά αν είναι να βρεθεί σε ένα απρόσφορο οικογενειακό 
περιβάλλον, είναι προτιμότερος ένας προστατευόμενος χώρος.

Λέγεται ότι στο σπίτι το παιδί είναι στο δικό του περιβάλλον, 
δεν εκτίθεται σε κίνδυνο ιώσεων στις οποίες είναι επιρρεπές κ.α. 
Γ ί αυτό υπάρχει και η λύση της φύλαξης από ένα έμπιστο πρό
σωπο. Αλλά ποιό είναι αυτό, πού και πώς θα βρεθεί; Οι γονείς 
συχνά στρέφονται στον παιδικό σταθμό, έχοντας αποτύχει με τη 
γιαγιά ή κάποιο άλλο πρόσωπο.

Να σημειωθεί όμως πως είναι λάθος να προστρέχουν οι γονείς 
σε αυτόν, ανεξαρτήτως της ηλικίας του παιδιού, ως λύση όταν 
έρχεται το δεύτερο παιδί. Είναι ολέθριο για το πρωτότοκο. Σε 
μια τέτοια περίπτωση η εγγραφή του στον παιδικό σταθμό πρέπει 
να προγραμματίζεται στην αρχή της εγκυμοσύνης.

Οποια απόφαση πάντως φύλαξης και διαπαιδαγώγησης του 
παιδιού κι αν πάρουν οι γονείς, θα πρέπει να είναι απόλυτα σίγου
ροι γ ί αυτή και να έχουν προειδοποιήσει το παιδί τους, ανεξάρ
τητα από την ηλικία του, εξηγώντας τους λόγους τους.

Τέλος, να βρίσκονται σε επικοινωνία με αυτόν στον οποίο θα 
το εμπιστευτούν. Υπ αυτούς τους όρους ο παιδικός σταθμός μό
νο καλό κάνει στο παιδί'. □

(Από το “ΒΗΜΑ" της 12.5.96)

Στην ηλικία των 3 - 1 4  περίπου μηνών υπάρχει ο "φόβος των 
ξένων" και καλό είναι να μη γίνονται μεγάλες αλλαγές στη ζωή 
του παιδιού τότε. Αρα, αν είναι να πάει στον παιδικό σταθμό, να 
πάει τον 5ο ή 6ο μήνα (οπότε είναι αρκετά ώριμο ως μωρό) ή 
μετά από τη φάση αυτή (1,5 έτους). Ερευνες έχουν δείξει πως 
τα παιδιά που πηγαίνουν από μικρή ηλικία στον παιδικό σταθμό 
μπορούν να κοινωνικοποιηθούν πιο εύκολα. Είναι ένα ασφαλές 
περιβάλλον, με ειδικευμένο προσωπικό (ψυχσλόγοι, παιδοψυχο- 
λόγοι, παιδίατροι). Δίνει τη δυνατότητα του παιχνιδιού, της σω
ματικής άσκησης, της συνέχισης της παράδοσης και του πολιτι
σμού - μέσα από διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

Επίσης για τις μικρές ηλικίες δεν αποτελεί "πάρκινγκ", δηλαδή 
απλώς χώρο φύλαξης. Διαπαιδαγωγεί. Πολλοί θεωρούν ότι ως 
τα τρία χρόνια το παιδί δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Σε μια κοι
νωνία μωρών 6  μηνών μπορούν να γίνουν θαύματα, πράγματα 
που δεν τα φανταζόμαστε! Το παιδί διαπαιδαγωγείται από την 
πρώτη στιγμή της γέννησής του. Αυτό μπορεί να γίνει σωστά και 
στα πλαίσια ενός καλού παιδικού σταθμού (από τον 5ο ή 6ο  
μήνα ή μετά  το 1,5 έτος). Επιπλέον ένας σωστός παιδικός 
σταθμός προσφέρει σημαντικές συμβουλευτικές υπηρεσίες 
στους νέους γονείς.
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της Β. Παναγιωτοπούλου - Παπαβασιλείου, 
Καθηγήτριας Παιδαγωγικών

"Ολόκληρη η ζωή του ανθρώπου, 
ακόμη και η σταδιοδρομία του, 

μπορεί να επηρεασθεί από την ποιότητα και την ομορφιά 
των Κυριακών της παιδικής ηλικίας", 

γράφει η Ελβετίδα παιδαγωγός Suzanne Simone, 
στο βιβλίο της "Η Αγωγή στην Οικογένεια". 
Αραγε, εμείς οι γονείς έχουμε αισθανθεί 

τη βαρύτητα αυτής της ημέρας;
Τη σημασία της στην αγωγή των παιδιών μας;

χουμε το προνόμιο να ζούμε στην Ορθόδοξη Ελλάδα, όπου α
π' άκρου εις όκρον της Ελληνικής γης, οι χαρούμενες καμπά
νες μας καλούν την Κυριακή το πρωί στο Ναό του Θεού. Και 

αυτός ο χαρμόσυνος ήχος, είτε το θέλουμε είτε όχι, έχει σφραγίσει 
τη ζωή μας. Πολλοί γονείς μοχθούν για τα παιδιά τους. Μοχθούν για να 
τους εξασφαλίσουν πολλά - όσο μπορούν περισσότερα - αγαθά, χω
ρίς όμως να θέτουν ούτε αυτοί ούτε ίσως και εμείς ενσυνείδητα το ε 
ρώτημα: πού καταλήγει ο δρόμος στον οποίο οδηγούμε τα παιδιά μας; 
Γιατί, βέβαια, γεννήθηκαν για την αιωνιότητα.

Κυριακή είναι το δώρο του Θεού. Ημέρα Κυρίου. Λαμπρο
φόρα ημέρα. Ως τέτοια πρέπει να την βιώνουμε μικροί και 
μεγάλοι, εάν θέλουμε να είναι για τον καθένα μας πηγή 

χαράς, αγάπης, ανακαινισμού, ανεφοδιασμού. Σαν τέτοια πρέπει να την 
νοιώσει και το παιδί. Είναι η ημέρα που πρέπει η οικογένεια να είναι συ
γκεντρωμένη. Την καθημερινή, με τα διαφορετικά ωράρια, βλέπονται 
δύσκολα τα μέλη. Η Κυριακή δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν μια 
χαρούμενη ημέρα. Είναι όμορφο, όλοι μαζί να ξεκινούν για την εκκλη
σία. Στην κοινή λατρεία να ξεκουράζονται οι ψυχές, να παίρνουν δύνα
μη, φρεσκάδα, για τον αγώνα της επομένης εβδομάδος.

ο θέμα μας είναι η Κυριακή στη ζωή του παιδιού. Και το ε- 
πιλέξαμε επειδή η ημέρα αυτή στην εποχή μας συνήθως 
σπαταλάται. Και σπαταλάται με ένα τρόπο επιβλαβή. Εν 

τούτοις, σύγχρονοι παιδαγωγοί και ψυχολόγοι έχουν σταθεί με σεβα
σμό μπροστά στη μεγάλη της αξία. Φθάνουν στο σημείο να τονίζουν 
ότι οι Κυριακές της παιδικής ηλικίας προετοιμάζουν τις Κυρια
κές της ωριμότητας. Μιλήσαμε για την θρησκευτική σημασία της Κυ
ριακής. Ανάγκη να την δούμε και από μια άλλη άποψη: την ψυχαγωγική. 
Και αυτό, γιατί δεν θα ήθελα ποτέ να νομισθεί ότι, οδηγώντας οι γονείς 
τα παιδιά τους στην εκκλησία, ολοκληρώνουν το καθήκον τους. Ασφα
λώς όχι. Τα παιδιά δεν είναι ακόμα σε θέση να αισθανθούν την ομορφιά 
της υμνολογίας, την ιερότητα του μυστηρίου. Πολλά κουράζονται, αν

Αστυνομική Επιθεώρηση

μάλιστα δεν έχουν κοιμηθεί ενωρίς το Σάββατο και είναι αγουροξυ
πνημένα. ΓΓ αυτό, το πρόγραμμα της Κυριακής οφείλει να απασχολήσει 
σοβαρά τους γονείς.

Κυριακή θα πρέπει να είναι μία ευκαιρία για την καλλιέρ
γεια της οικογενειακής σχέσεως, για τη σύσφιγξη των 
δεσμών Να απολαμβάνει το παιδί και την ημέρα 

αυτή την χαρούμενη παρουσία των γονέων του, την συντρο
φιά των αδελφών του. Να αποζημιωθεί για την μοναξιά της ε 
βδομάδος, γι' αυτά το ατέλειωτο κυνηγητά. Πρέπει να ξέρουμε 
ότι ο μεγάλος καϋμός των παιδιών σήμερα, είναι ότι δεν βλέπουν τους 
γονείς τους. Όλα τα έχω, τίποτα δεν μου λείπει. Αλλά θα ήθελα να μου 
διαθέτουν λίγο χρόνο οι γονείς μου, να παίζουν μαζί μου", γράφει ένα 
αγορόκι της Δ' Δημοτικού σε μια έρευνα που είχα κάνει με θέμα "Πώς 
θα θέλατε τους γονείς σας". "Να τους βλέπουμε, να τους χαιρόμαστε", 
ήταν κατά κανόνα οι απαντήσεις. Κυριακή λοιπόν, ημέρα οικογενειακής 
αναστροφής.

α χαρούν τα παιδιά τους γονείς μα και οι γονείς να χα- 
ρούν τα παιδιά τους. Πώς όμως θα επιτευχθεί αυτό; Ση
μασία δεν έχει το τι θα κάνουν οι γονείς, αλλά πώς θα το 

κάνουν. Σημασία έχει να νοιώσουν τα παιδιά ότι οι γονείς τους αυτή την 
ημέρα είναι δικοί τους για να παίξουν μαζί τους, να συζητήσουν, να 
λύσουν τις απορίες τους, να τραγουδήσουν, να χαρούν. Γι' αυτό, άλλο
τε το τραπέζι της Κυριακής θα είναι γιορτινό, όπου όλα τα μέλη και όχι 
μόνο η μητέρα θα έχουν απασχοληθεί για να το ετοιμάσουν. Ετσι θα 
τονίζεται η μεγαλοπρέπεια της ημέρας, ενώ στην κοινή φροντίδα θα 
συσφίγγονται οι δεσμοί. Αλλοτε, πάλι, το Κυριακάτικο γεύμα θα είναι α
πλό, για να μείνει περισσότερη ώρα για επικοινωνία και συζήτηση. Συ
χνά, μπορεί να γίνεται, μετά τον εκκλησιασμό, μία επίσκεψη σε Μου
σεία. Ερχονται από τα πέρατα της γης να τα θαυμάσουν οι ξένοι. Εμείς, 
άραγε, τα γνωρίζουμε; Οχι απλώς σαν μουσειακά αντικείμενα, αλλά 
σαν ζωντανή πολύτιμη κληρονομιά της φυλής μας;
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/ Λ / Λ  nopci, επίσης, την Κυριακή, να κάνουμε μια εκδρομή που 
i m m  θα απαιτεί λίγα χιλιόμετρα και θα δίνει πολλή ελεύθερη 

^  ώρα. Για να σκαρφαλώσουμε όλοι μαζί στο βουνό, να κο
λυμπήσουμε στη θάλασσα μα, κυρίως, για να χαρούμε την ομορφιά της 
επαφής. Μπορεί, πότε - πότε, να απολαμβάνουμε την χαρά ενός πικ - 
νικ που δημιουργεί μια αμεσότητα στις σχέσεις. Ακόμα, μπορεί να φι
λοξενήσουμε στο Κυριακάτικο τραπέζι ένα φίλο του παιδιού ή ένα ε- 
ξαδελφάκι του ή και να συμφάγωμε με μια συγγενική ή φιλική οικογέ
νεια. Θα πούμε ανέκδοτα, αινίγματα, θα παίξουμε επιτραπέζια παιχνί
δια και θα χαρούμε την ενότητα της οικογένειας που τόσο έλειψε στη 
εποχή μας.

τσι, όταν την Δευτέρα ρωτήσει το παιδί μας ο συμμαθητής 
^  . του εάν είδε το τάδε σήριαλ, εκείνο θα μπορεί να απαντήσει: 

“Πού καιρός για σήριαλ. Πήγαμε εκδρομή ή είχαμε φίλους και 
παίξαμε". Ετσι το παιδί ζυμώνεται με την οικογένεια του, την χαίρεται, 
είναι υπερήφανο γ ί αυτήν και δεν το βασανίζει η μοναξιά και η μονο
τονία.

έλουμε τα παιδιά μας να μείνουν μακρυά από τις θλιβερές 
ψυχαγωγίες της εποχής μας; Ας φροντίσουμε να γεμίσουμε 
τον χρόνο τους με όμορφες και υγιείς απασχολήσεις. Και η 

Κυριακή μας δίνει αυτή την ευκαιρία. Σχετικό, ο Αγιος Ιωάννης ο Χρυ
σόστομος γράφει: "Μανθανέτω τοίνυν τω Θεώ ψάλλειν, ίνα μη σχολά- 
ζη αισχραίς ωδαίς και διηγήμασιν ακαίροις". Και σε άλλο σημείο, σχε
τικούς με τα άσεμνα θεάματα, συνιστά: "Αλλά δείξον αυτώ κάλλη έτερα 
και απάξεις εκείθεν τους οφθαλμούς, οίον τον ουρανόν, τον ήλιον, 
τους αστέρας, της γης τα άνθη, λειμώνας, βιβλίων κάλλη".
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υριακή. Ημέρα δοξολογίας στον Θεό και ημέρα οικογε
νειακής επαφής και επικοινωνίας. Στην εγωκεντρική 
εποχή που ζο ύ μ ε, όπου όλα π εριστρέφονται 

γύρω από το άτομό μας, είναι ωραίο να βοηθήσουμε το παιδί 
μας να γευθεί τη χαρά της προσφοράς. Η Κυριακή προσφέρεται 
ιδιαίτερα ως ημέρα προσφοράς και αγάπης. Μπορούμε, λοιπόν, μια Κυ
ριακή να την αφιερώσουμε στην υπηρεσία των άλλων. Να έχουμε ετοι
μάσει μόνοι μας ή με άλλες φιλικές οικογένειες το Κυριακάτικο γεύμα 
των γερόντων και να πάμε να φάμε μαζί τους. Να τους έχουμε ετοιμά
σει ή μάλλον να έχει ετοιμασθεί από τα ίδια τα παιδιά αν έχουν κάποια 
ηλικία, μια ψυχαγωγία. Στη Γαλλία, σε πολλά φοιτητικά οικοτροφεία υ
πάρχει συνύπαρξη με άτομα της τρίτης ηλικίας. Ετσι, γίνεται ένας συ
γκερασμός ανάμεσα στη μοναξιά των γερόντων και στον εγωκεντρι
σμό της νεότητος. Κάτι τέτοιο, θα ήταν πολύ όμορφο να το γεύονταν 
τα παιδιά μας κάπου - κάπου τις Κυριακές. Είναι κι αυτό μια δραστηριό
τητα και παράλληλα μια πολύτιμη ευκαιρία για υπεύθυνη καθοδήγηση 
στη ζωή. Αλλοτε πάλι, μια συμμετοχή στην εορτή της ενορίας μας ή 
μια επίσκεψη στο ορφανοτροφείο ή στη μοναχική γιαγιά, με το γλυκό 
που ετοίμασαν μόνα τους τα παιδιά, θα είναι μια άλλη όμορφη κυριακά
τικη ευκαιρία. Χαρό δεν είναι μόνον η ιδική μας ευχαρίστηση. 
Χαρό βαθειά, με μεγαλύτερη διάρκεια, είναι η χαρό που προ
σφέρουμε στους άλλους. Εαν εμάς μας συνέχει το πρόβλημα των 
άλλων, τότε θα βρούμε έξυπνο τρόπο να το εντάξουμε στο πρόγραμ
μα της Κυριακής και θα γίνει ευχαρίστως αποδεκτό από τα παιδιά, αρ
κεί να το εμπνεύσουμε και να μην τους το επιβάλουμε.

χριστιανική ζωή είναι ανεξάντλητη. Δεν είναι ούτε ρουτί
να, ούτε καλούπι. Είναι δημιουργία. Ο σύγχρονος άνθρω
πος έχει γίνει σήμερα παθητικός δέκτης. Σ' αυτό συνετέ- 

λεσε πάρα πολύ η τηλεόρασις. Τον έκανε να ξεχύσει ότι έχειμέσα του 
ένα τεράστιο δυναμικό για δημιουργία. Και μόνο αυτό αν χρησιμο
ποιήσουμε και καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας, τους δίνουμε τη δυνα
τότητα για μια υπεύθυνη δημιουργική ζωή, όπως είναι η γνήσια θρη
σκευτική ζωή. Οχι λοιπόν καλούηια ούτε στείρες απαγορεύσεις, 
αλλά έμπνευση, προσφορά, δημιουργία. Και τότε, η Κυριακή 
θα γίνει για το παιδί μας πηγή αστείρευτης χαράς για την υπό
λοιπη ζωή του. Εάν μάθουμε να ζούμε δημιουργικά τις Κυριακές, οι 
καρποί θα είναι πολύτιμοι. Θα πάψει να μας δέρνει η ανία. Και θα γίνει 
η Κυριακή μας λιγώτερο δαπανηρή και περισσότερο χαρούμενη και δη
μιουργική.

άηοια ώρα της Κυριακής, θα μπορούσε να αφιερωθεί 
στην βαθύτερη μελέτη της θρησκευτικής αλήθειας. Είτε 
με την μελέτη ενός θρησκευτικού περιοδικού (αναλόγως 

με την ηλικία του παιδιού! ή ενός βιβλίου ή μιας περικοπής από την 
Καινή Διαθήκη, ή με συζήτηση γύρω από το κήρυγμα που ακούσαμε 
στην εκκλησία. Ολα αυτά όχι υποχρεωτικά, όχι σχολαστικά, αλλά με έ
να τρόπο φυσικό. Στη δική μας ευστροφία εναπόκειται τι θα επιλέξου- 
με, κάθε φορά, καθώς και εάν και πότε και πόσο θα προχωρήσουμε, 
χωρίς να κουράσουμε τα παιδιά μας. Σκοπός μας θο είναι να τα 
προβληματίσουμε. Να γίνουν σκεπτόμενοι άνθρωποι. Να απο
κτήσουν θεμέλια. Τα περισσότερα των παιδιών σήμερα, ακο
λουθούν σαν αγέλη. Λάθος δικό μας, γιατί δεν τους έχουμε δώσει 
κριτήρια και δεν τους έχουμε εμπνεύσει παρρησία. Ετσι, γίνονται εύκο
λη λεία των επιτηδείων.

ραίες συζητήσεις γύρω από το κυριακάτικο τραπέζι ή στο 
σαλόνι, δημιουργούν ατμόσφαιρα και ενημερώνουν τα παι
διά. Για να είναι όμως καρποφόρες, πρέπει να γίνονται σε 

όμορφο κλίμα, όχι σε ύφος διδασκαλικό ούτε από καθέδρας, έτσι που

να μπορούν τα παιδιά μας να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους, τις 
αντιρρήσεις τους ενδεχομένως, τις απορίες τους.

αταλαβαίνει κανείς τι σημασία έχει αυτό στη μετέπειτα 
ζωή τους. Είναι μια προετοιμασία που τους ανοίγει τον 
δρόμο για μια ηγετική θέση ανάμεσα στους συνο- 

μιλήκους τους. Να είναι οδηγοί και όχι ουραγοί. Αντί να ακολουθούν, να 
οδηγούν. Αντί να κατευθύνονται, να κατευθύνουν. Τελικά, δεν θα ήταν 
υπερβολή εάν λέγαμε ότι η Κυριακή μπορεί να αποτελέσει τη βάση της 
αγωγής του παιδιού, όχι μόνον για την ιδιαίτερη σημασία της, αλλά κυ
ρίως για τη-δυνατότητα του χρόνου που μας προσφέρει για να έλθου
με σε επαφή με τα παιδιά μας. Πόσα μπορεί το παιδί να χαρεί την Κυ
ριακή (ή τη γιορτή) μαζί με την οικογένειά του. Από μας εξαρτάται η κά
θε Κυριακή να είναι και μία έκπληξη, να είναι και ένας σταθμός.

πάρχει όμως μία σοβαρή ένσταση. Ολα αυτά για να γίνουν 
χρειάζονται κόπο, μόχθο, αγώνα. Εμείς οι γονείς δεν έ
χουμε δικαίωμα για ξεκούραση; Να τολμήσω να απα

ντήσω όχι; Προτιμώ όμως να θέσω ένα ερώτημα. Είναι περισσότερο 
κουραστικό να περάσουμε μαζί με τα παιδιά μας την Κυριακή 
και όσες ώρες μπορούμε περισσότερες την εβδομάδα ή να 
περνάμε λευκές νύχτες, γεμάτες αγωνία, βλέποντας τους 
δείκτες του ρολογιού να προχωρούν και να μην ανοίγει η πόρ
τα για την επιστροφή τους; Ναι, αυτή είναι η σημερινή πραγματικό
τητα. Ας μην τρέφουμε αυταπάτες. Κάθε εποχή έχει αναμφίβολα τις 
δυσκολίες της.

λλά η σημερινή μόνο με ειδωλολατρική εποχή θα μπο
ρούσε να συγκριθεί. Οι πειρασμοί πάμπολλοι. Οι αιρέσεις 
έχουν φρυάξει. Οι σατανιστές αποκαλύπτεται ότι δρουν 

με τον απεχθέστερο τρόπο. Η τηλεόραση γκρεμίζει. Τα ναρκωτικά κά
νουν θραύση. Ο πανσεξουαλισμός κυριαρχεί. Και όμως. Σ' αυτό τον κό
σμο και σ' αυτή την εποχή και εμείς και τα παιδιά μας πρέπει να βρούμε 
σωτηρία. Είναι πολύ δύσκολο. Οι ειρωνείες των συμμαθητών τους, το 
στρίμωγμα από τον ίδιο τον εαυτό τους τα φέρνουν συχνά σε δεινή 
θέση. Αν δεν τους έχουμε δημιουργήσει αντίβαρο, είναι δυνα
τόν να παρασυρθούν από το ρεύμα του κόσμου ή να αισθανθούν 
καταπιεσμένα και να επαναστατήσουν. Αυτό ακριβώς πρέπει να α
ποφύγουμε.

ιατρική τονίζει ιδιαίτερα την σημασία της πρόληψης. Το 
ίδιο ισχύει και για την ψυχή του παιδιού μας. Εαν το παιδί 
περάσει μια ευτυχισμένη Κυριακή, ξεκινά με ανα

πτερωμένο ηθικέ για τον αγώνα της εβδομάδας. Εάν έχει γευθεί 
πλούσια τις οικογενειακές χαρές, έχει σ' ένα βαθμό τονωθεί για να γυ
ρίσει την πλάτη στους πειρασμούς και στις ειρωνείες ή τουλάχιστον 
να μην αισθανθεί καταπιεσμένο. Γι' αυτό θέλουμε η Κυριακή να είναι ό
μορφη, να είναι γεμάτη. "Δεν πρέπει επ' ουδενί τα παιδιά να αισθάνο- 
ντια στερημένα επειδή οι γονείς τους είναι αφοσιωμένοι χριστιανοί, 
γιατί τότε μπορεί αργότερα να μνησικακήσουν εναντίον τους ή το χει
ρότερο εναντίον του Χριστού και της Εκκλησίας", γράφει η Αδελφή 
Μαγδαληνή της Μονής του Essex στο βιβλίο της "Σκέψεις για τα παιδιά 
στην Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα". Θα ήταν άλλωστε αποτυχία εάν 
τους είχαμε παρουσιάσει την αγνή ζωή σαν μια ζωή στείρα, αρνητική, 
γεμάτη απαγορεύσεις. Η ζωή δεν είναι άρνηση, ιδιαίτερα η χριστιανική.

ρέπει να πασχίσουμε να δημιουργούμε στα παιδιά 
μας ευκαιρίες για “αυτοεκτίμηση". Είναι ένα θαυμά
σιο πνευματικό όπλο στα χέρια τους, το οποίο, συνο- 

δευόμενο με τις προσευχές μας, θα τα βοηθήσει να βιώσουν το του 
Ευαγγελιστού Ιωάννου: "Νεανίσκοι, ισχυροί εστέ". Και να αντιμετωπί

σουν νικηφόρα τη ζωή. □
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Τα σκάφτηκα αυτά, ετούτο τον καιρό που 
κάποια εγγόνια μου μπήκαν στην εφηβεία. 
Στην εφηβεία, από την οποία πίστευα πως 
είχα πια ξεμπλέξει και αρχίσαμε ξανά, απ' 
την αρχή να κουβεντιάζουμε τα βάσανα του 
έρωτα, ή να προσπαθώ να ανασκευάσω την 
εφηβική βεβαιότητα πως “κανείς δεν με κα
ταλαβαίνει". Επρεπε να στηρίξω τον άλλον 
που έχει την αγωνία των εισαγωγικών στο 
Πανεπιστήμιο, αυτή τη χρονιά. "Θα τα κατα
φέρω, γιαγιά;" όλο αγωνία ρώτησε, ερώτη
μα που το 'χα ξανακούσει και από τα παιδιά 
μου. “Το μωρό, μάνα, αρρώστησε θα τα κα
ταφέρει ο οργανισμός του;"

Πηγαίνεις-έρχεσαι, πηγαινοέρχεσαι στο 
σπιτικό σου, τα παιδιά σου. Δεν είναι εκείνα 
τα παιδικά πρόσωπα που ήξερες. Τώρα 
σχηματίστηκαν οι πρώτες -αδιόρατες βέ
βαια- αλλά σχηματισμένες ρυτίδες έγνοιας. 
Και όλοι αυτοί περιμένουν να τους δώσεις 
την κλονισμένη αυτοπεποίθηση, περιμέ
νουν όχι σοφίες, όχι ρετσέτες κι αποφθέγ
ματα. Περιμένουν να τους δώσεις την πίστη 
για την αξία του αγωνιζόμενου ανθρώπου.

Κάτω από την ίδια στέγη έρχοντα ι να 
κουρνιάσουν όνειρα, φόβοι, αγωνίες και 
της καινούργιας γενιάς. Τι είπατε; Πως μό
λις μεγαλώσουν τα παιδιά σας ή όταν απο
κατασταθούν, θα ησυχάσετε; Μα, ετοιμα
στείτε για μια ευλογημένη αλήθεια: "γονιός 
για πάντα", "κάτω από τήν ίδια στέγη γιά πά
ντα". Ευτυχώς!!! □

Το χρονογράφημά μας

Κάτω από 
την ίδια 
στέγη 

για... πάντα!
της Γαλάτειας 

Γ ρηγοριάδου-Σουρέλη

Τ ι είπατε;
Πως μόλις μεγαλώσουν τα παιδιά σας 

ή όταν αποκατασταθούν, 
θα ησυχάσετε;

Μα, ετοιμαστείτε 
για μια ευλογημένη αλήθεια: 

"γονιός για πάντα",
"κάτω από τήν ίδια στέγη γιά πάντα". 

Ευτυχώς!!!

Εχω ακούσει πολλά όνειρα: "Να γεννήσω, 
να λευτερωθώ, να ησυχάσω", ή αργότερα: 
"Να ξεπεταχτούν τα παιδιά, να ησυχάσω", 
πιο έπειτα: "Να στρωθούν στο σχολειό, να 
μπούν σε μια ρέγουλα, να ησυχάσω" καί α
πελπισμένες φωνές: "Αμάν! Να περάσει η ε 
φηβεία που με παλάβωσε, να ησυχάσω!..."

Εχω ακούσει πολλά τέτοια όνειρα και τα 
καταλαβαίνω, γιατί πρώτα τα έκανα εγώ. Τα 
παιδιά γεννήθηκαν, λευτερώθηκα, αλλά... 
Και ξεπετάχτηκαν, αλλά... Και στο σχολείο 
πήγαν, τα προβλήματα τα έλυναν μόνα 
τους, αλλά... Και η εφηβεία πέρασε, αμάν 
πια, αλλά...Ναι, ναι, μη μεταθέτετε την ησυ
χία σας όταν, όπως λέμε, θα αποκαταστα
θούν επαγγελματικά ή με γάμο. Ξεχάστε τη 
λέξη ησυχία. Εγώ έκανα αυτό που από έν
στικτο έκανε ο γονιός της Μεσογείου και έ 
τσι πραγματικά ησύχασα. Υιοθέτησα τη 
φράση "γονιός για πάντα" και, από τότε, 
...ησύχασα.

Γονιός για πάντα, κάτω από την ίδια στέγη 
για πάντα. Και δόξα τω Θεώ γι' αυτό. Δεν 
παίζει κανένα ρόλο αν "τα παιδιά" αποκατε
στημένα, όπως λέμε, έφυγαν από τη φωλιά 
μας κι έχτισαν δίκιά τους. Ξέρουν πως το α
ποκούμπι του πατρικού σπιτιού υπάρχει κι 
αναπαύονται σ' αυτό. Οι επαγγελματικές 
στενοχώριες υπάρχουν πάντα και βεβαίως 
θα τις  πούνε στο γονιό. Θα τις· μεγαλο
ποιήσουν κιόλας, αν θέλετε, από μιαν ασυ
νείδητη ανάγκη να ακούσουν ένα γλυκό λό

γο, όπως τό τε  που έπεφταν σαν παιδιά, 
χτυπούσαν και ο γονιός τους έλεγε: "Ελα, 
δεν είναι τίποτα, μέχρι να παντρευτείς θα 
γιάνει". Ρώτησα μια φίλη για το νιόπαντρο 
γιο της τι κάνει. “Καλά", μου απάντησε. "Μό
νο που κάθε φορά που ρωτώ, το πληρώνω 
σε λεφτά, γ ιατί δεν τα βγάζουν πέρα τα 
παιδιά. Σκέφτομαι να μη ξαναρωτήσω τι κά
νουν, γιατί φαλήρισα".

Οι οικογενειακοί καβγάδες είναι κάτι και 
συνηθισμένο και χρειαζούμενο, αν θέλετε... 
Το ζευγάρι, αν οι σχέσεις με το πατρικό 
σπίτι είναι καλές, θα φέρει αυτά τα προ
βλήματα για λύση ή σαν διέξοδο, στο γονικό 
σπίτι. Οταν ξεθυμάνουν, όταν με χιούμορ 
και εξυπνάδα τους απομυθοποιήσεις το... 
τραγικό τους αδιέξοδο και με την πείρα 
σου τους πείσεις πως η συνύπαρξη δύο χα
ρακτήρων έχει δυσκολίες για όλους, αλλά 
είναι γοητευτική η πορεία γνωριμίας και έ 
νωσης μ' αυτόν τον άλλον, ξαναλάμπει ο 
ήλιος στα μάτια τους. Φεύγουν αγκαλιασμέ
νοι κι εσύ βέβαια ψήνεις καφέ για να συνέλ- 
θεις από το σόκ που έπαθες.

Αργότερα τα εγγόνια θα βρίσκουν κα
ταφύγιο σε σένα. Η επαφή μαζί τους μπο
ρεί να μην είναι ποσοτική, δηλαδή να μη μέ
νουμε κοντά κι έτσι να μη βλεπόμαστε και 
ταχτικά, ούτε για πολλές ώρες, αλλά ξέ 
ρουν πώς σε κάθε δυσκολία θα τρέξουν σε 
σένα και είναι δύσκολος ο δρόμος σήμερα 
και για τα παιδιά.
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Μόνιμες Στήλες

ΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ
Από άνδρες του Αστυνομικού 

Τμήματος Χολαργού συνελήφθη 
και παρεδόθη στο Τμήμα Εγκλημά
των κατά της Ιδιοκτησίας της Δ/ν- 
σης Ασφάλειας Αττικής ο Αλβανός 
υπήκοος Gigolli Ligor. Από την 

| προανάκριση που διενεργήθηκε 
I προέκυψε ότι πρόκειται για τον 
Ιπόχιου Εστρεφ, ο οποίος αναζη
τείτο με τα στοιχεία Παπαδόπου- 
λος Παναγιώτης, ως ο μεγαλύτε- ! 

1 ρος κλέπτης διαμερισμάτων με ο- 1 
ι ναρρίχηση ΙμπουκαδόροςΙ των τε- 
! λευταίων ετών. Ο ανωτέρω, κατά j 
! το χρονικό διάστημα από το 1992 
| μέχρι το 1994, δρούσε μαζί με τον 
I ομοεθνή του Σιερίφι Ντίνο που α- 
ναζητείται και διέπραξαν περίπου 
πενήντα κλοπές. Στη συνέχεια 
δρούσε μόνος του και διέπραξε 
τουλάχιστον 150 κλοπές σε βάρος 
διαμερισμάτων της περιοχής των 
Αθηνών και των προαστίων και α- 
φαίρεσαν χρήματα, χρυσαφικά και 
μικρού όγκου ηλεκτρονικά είδη (βί
ντεο, βιντεοκάμερες, φωτογραφι
κές μηχανές) συνολικής αξίας 
100.000.000 δραχμών Εκλεβαν κυ
ρίως, διαμερίσματα πρώτων ορό
φων τις  νυκτερ ινές ώρες και 
εισήρχοντο από τ ις  ανοικτές 
μηαλκονόπορτες αφού προηγου
μένως με αναρρίχηση έφθαναν 
στα μπαλκόνια. Ερευνούσαν κουζί
νες και σαλόνια και διεύφευγαν 
χωρίς να γίνονται αντιληπτοί από 
τους ενοίκους που εκοιμούντο στα 
διαμερίσματά τους. Ο Σπάχιου με 
πλαστά διαβατήρια και ψευδή 
στοιχεία εισερχόταν στη χώρα 
μας, διέμενε στην περιοχή Αθηνών 
περίπου δέκα πέντε ημέρες, διέ- 
πραττε κλοπές και αναχωρούσε 
για τη χώρα του, όπου διέθετε τα 
κλοπιμαία. Μέρος αυτών έχει απο

κρύψει στο σπίτι του και γίνονται 
προσπάθειες να επιστραφοϋν στη 
χώρα μας μέσω της Interpol για να 
αποδοθούν στους παθόντες ενώ 
από τα κλεμμένα χρήματα άνοιξε 
και λειτουργεί καφετέρια στο χω
ριό καταγωγής του (Φιέρι Αλβα- 
νίαςΙ. Το έτος 1991 είχε συλληφθεί 
στη χώρα μας για κλοπή και εξέτι- 
σε ποινή φυλάκισης επτά μηνών. 
Είχε δηλώσει το στοιχεία Παπαδό- 
πουλος Παναγιώτης και υε αυτά εί
χε καταδικασθεί. Επίσης χρησιμο
ποίησε κατά τις εισόδους στη χώ
ρα μας, διαβατήρια με άλλα αλβα
νικά ονόματα. Με τη σύλληψή του, 
διεκόπη η δράση του παραπάνω ε
πικίνδυνου κακοποιού ο οποίος 
θρασύτατα διέπραττε κάθε βράδυ 
3-5 κλοπές σε κάθε περιοχή. Το ε 
πόμενο βράδυ άλλαζε περιοχή και 
μετά από λίγες ημέρες αναχω
ρούσε με τα κλοπιμαία για την Αλ
βανία. Σε βάρος του εκκρεμούν ε 
πτά εντάλματα συλλήψεως Ανα
κριτών Αθηνών, για διακεκριμένες 
κλοπές και τέσσερις αποφάσεις 
φυλάκισης τεσσάρων ετών για 
κλοπές στο όνομα Παπαδόπουλος 
Παναγιώτης.

ΚΟΜΠΙΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΦΗΣ

Από το Τ μήμα Οικονομικών Εγκλη
μάτων της Δ/νσης Ασφάλειας Ατ
τικής σχηματίσθηκε δικογραφία 
εις βάρος των: Παπαλεβίσου Πέ
τρου, καθηγητή Μαθηματικών και 
της Παπαλεβίσου Κωνσταντίνας, 
συζύγου Θεοφάνη Παπαδάτου, κα
τηγορούμενοι για απάτη σε βάρος 
του Δημοσίου, πλαστογραφία μετά 
χρήσεως, κατ' εξακολούθηση και 
κατά συναυτουργία και επί πλέον 
για υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώ- 
σεως του πρώτου δράστη και για

παράβαση καθήκοντος για τη 
δεύτερη κατηγορουμένη. Από 
τους παραπάνω συνελήφθη μόνον 
ο πρώτος, η δεύτερη δε συ
νελήφθη λόγω παρελεύσεως του 
αυτοφώρου. Από την προανάκριση 
που διενεργήθηκε προέκυψε ότι ο 
Παπαλεβίσος Πέτρος με τη 
βοήθεια φωτοτυπικού μηχανήμα- 
τοςκαι με τη μέθοδο offset είχε 
καταρτήσει είκοσι πλαστά προσω
ρινά αστυνομικά δελτία ταυτότη- 
τος με ψευδή, διαφορετικά στο 
καθένα στοιχεία, στα οποία όμως 
είχε τοποθετήσει τη φωτογραφία 
του. Με τα παραπάνω πλαστά προ
σωρινά δελτία άνοιξε λογαρια
σμούς Ταμιευτηρίου σε διάφορα 
Υποκαταστήματα Τραπεζών κατα
θέτοντας για τον κάθε λογαρια
σμό πέντε χιλιάδες δραχμές, ενώ 
συγχρόνως ζητούσε από τα υπο
καταστήματα και του εδίδετο κάρ
τα αυτόματης ανάληψης χρημά
των. Ο εν λόγω δράστης συ
νελήφθη σε Τράπεζα της Κηφι
σιάς, όπου είχε μεταβεί για την πα
ραλαβή κάρτας. Με τα ίδια πλαστά 
δελτία ταυτότητος υπέβαλε στην 
Θ' ΔΟΥ Αθηνών ψευδείς συμπλη- | 
ρωματικές δηλώσεις φόρου ει
σοδήματος. Προϊσταμένη του 
Τμήματος Ελέγχου Φορολογίας Ει
σοδήματος ήταν η συγκατηγορου- 
μένη αδελφή του η οποία προέβαι- 
νε σε δήθεν έλεγχο των δηλώ
σεων και βεβαίωνε ψευδώς επι
στροφή φόρων δεκάδων εκατομ
μυρίων δραχμών. Τα χρήματα αυ
τά, δηλαδή οι επιστρεφόμενοι φό
ροι, κατατίθεντο από τη ΔΟΥ 
στους λογαριασμούς που είχε α
νοίξει ο κατηγορούμενος με τα 
πλαστά στοιχεία στα διάφορα υ
ποκαταστήματα Τραπεζών, απ' ό
που τα εισέπραττε με τις κάρτες 
αυτόματης ανάληψης. Με τον πα
ραπάνω τρόπο ο Παπαλεβίσος ει- 
σέπραξε το χρηματικό ποσόν των 
είκοσι εκατομμυρίων δραχμών. Α
πό τη μέχρι τώρα έρευνα προέκυ
ψε ότι τα εισπραχθέντα χρήματα 
αποτελούν ένα μέρος της συνο
λικής ζημιάς του Δημοσίου, το 
ύψος της οποίας δεν έχει ακόμη 
αποτιμηθεί. Επίσης, βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν στην κατοχή του 
πρώτου δράστη 18 βιβλιάρια Τα
μιευτηρίου διαφόρων Τραπεζών 
με τις αντίστοιχες κάρτες αυτόμα
της ανάληψης χρημάτων, 20 συ
μπληρωμένα πλαστά προσωρινά 
δελτία  ταυτότητας, 111 ασυ
μπλήρωτα πλαστά προσωρινά δελ

τία ταυτότητος και το φωτοτυπικό 
μηχάνημα με το οποίο ο δράστης 
αναπαρήγαγε τα πλαστά προσωρι
νά δελτία.

ΑΠ' ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΦΙΕΡΙ
Ανδρες της Υποδ/νσης Δίωξης 

Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφά
λειας Αττικής έθεσαν τέρμα στην 
παράνομη δραστηριότητα δ ιε
θνούς σπείρας εμπόρων ναρκωτι
κών η οποία εισήγαγε και διακι
νούσε στη χώρα μας σημαντικές 
ποσότητες ινδικής κάνναβης από 
την Αλβανία. Συγκεκριμένα συνέ
λαβαν τους: Κολά Λουκάν και Χό
τζα Ραμαντάν που κατάγονται από 
το Φιέρι της Αλβανίας και κατά
σχεσαν 120 κιλά ινδικής κάνναβης 
και ένα Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο μάρκας 
Μερσεντές.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα 
υπήρχαν πληροφορίες σύμφωνα 
με τις οποίες μέλη της Αλβανικής 
Μαφίας εισήγαγαν και διακινούσαν 
στη χώρα μας μεγάλες ποσότητες 
ινδικής κάνναβης από την Αλβανία. 
Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ο 
Αλβανός υπήκοος Κολά Λουκάν σε 1 
συνερνασία με τον επίσης Αλβανό | 
Χότζα Ραμαντάν ιδιοκτήτη φορτη
γού T.I.R. εισήγαγαν στην ελληνική 
επικράτεια ινδική κάνναβη μέσω | 
του σημείου εισόδου της Κακα- | 
βιάς. Μετά από αυτές τις πληρο
φορίες τέθηκαν υπό στενή παρα
κολούθηση τα σημεία εισόδου 
στην ελληνοαλβανική μεθόριο. Με
τά από λίγες ημέρες εντοπίσθηκε 
ο Κολά Λουκάν ο οποίος εισήλθε 
στη χώρα μας μέσω του σημείου 
εισόδου της Κρυσταλλοπηγής 
Φλώρινας. Αμέσως τέθηκε υπό 
διακριτική παρακολούθηση και δια
πιστώθηκε ότι κατέλυε σε διάφο
ρα ξενοδοχεία του κέντρου των Α
θηνών. Την επόμενη ημέρα εισήλ- 
θε μέσω της Κακαβιάς Ιωαννίνων, 
ο Χότζα Ραμαντάν, οδηγώντας 
Ι.Χ.Φ ψυγείο T.I.R. μάρκας Μερσε
ντές και κατευθύνθηκε προς την 
Αθήνα. Τέθηκε και αυτός υπό πα
ρακολούθηση και διαπιστώθηκε ό
τι αφού άφησε το φορτηγό το ο
ποίο επιτηρείτο από Αστυνομικούς 
πλησίον της συμβολής των Ε.Ο. Α
θηνών - Κορίνθου και Αθηνών - Λα
μίας, εγκαταστάθηκε σε ξενοδο
χεία του κέντρου των Αθηνών. Οι 
ανωτέρω κατά το διάστημα της 
παραμονής τους στην Αθήνα εκι- 
νούντο ελάχιστα και συνήθως τις 
βραδυνές ώρες. Εξι ημέρες μετά 
την παραμονή τους στην Αθήνα, οι
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ανωτέρω συναντήθηκαν λαμβάνο- 
ντας ιδιαίτερα προφυλακτικά μέ
τρα, στα Παναθήναια στη Λ. Αλε
ξάνδρας και στη συνέχεια μετέβη- 
σαν μαζί στο φορτηγό και άρχισαν 
να κινούνται επί της Ε.Ο. Αθηνών - 
Κορίνθου. Κατά τή διαδρομή ελάμ- 
βαναν ιδιαίτερα μέτρα προφύλα
ξης και εκινούντο με μικρή ταχύτη
τα. Την κατάλληλη στιγμή έγινε ε
πέμβαση των ανδρών της Δίωξης 
και σε έρευνα που έγινε στο φορ
τηγό βρέθηκαν σε ειδικά κατα
σκευασμένη κρύπτη στο δάπεδο 
της καρότσας, 57 δέματα περιτυ- 
λιγμένα με μονωτική ταινία, τα ο
ποία περιείχαν ινδική κάνναβη βά
ρους 120 κιλών. Με τη σύλληψη 
των ανωτέρω δόθηκε ισχυρότατο 
χτύπημα στο οργανωμένο κύκλω
μα εισαγωγής και διακίνησης ιν
δικής κάνναβης της Αλβανικής Μα
φίας, το οποίο εμφανίσθηκε τα τε
λευταία χρόνια παρουσιάζοντας ι
διαίτερη δραστηριότητα στην καλ
λιέργεια και παραγωγή ινδικής κάν
ναβης στην περιοχή Φιέρι της Αλ
βανίας.

ΔΥΟ ΑΓΓΛΟΙ 
ΑΠ' ΤΗ ΜΠΡΑΖΙΛ

Και δεύτερη σημαντική επιτυχία 
σημείωσαν οι άνδρες της Δίωξης 
Ναρκωτικών της Ασφάλειας Ατ
τικής με τη σύλληψη δύο Αγγλων 
υπηκόων, μελών διεθνούς σπείρας 
διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων 
κοκαΐνης από τη Ν. Αμερική στη 
χώρα μας και σε άλλες χώρες της 
Ευρώπης. Συλληφθέντες είναι οι: 
Μπένσον Τζον και Τζάκσον Μάρτιν 
- Τόμας και στην κατοχή τους βρέ
θηκαν 8 κιλά κοκαΐνης σε δέματα η 
οποία ήταν επιμελώς κρυμμένη σε 
έξι κουτιά δώρων που είχαν περι- 
τυλιχτεί κατάλληλα με μονωτική 
ταινία και στο κάθε δέμα υπήρχε 
ενδιάμεσα στρώμα από καφέ, 
προκειμένου να μην ανιχνεύονται 
από τους ειδικούς σκύλους των 
αεροδρομίων. Σε γνώση της Υ- 
ποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών εί
χε περιέλθει σχετική πληροφορία 
που αναφερόταν σε κάποιον Αγ
γλο ο οποίος θα ταξίδευε στην Ελ
λάδα προερχόμενος από το Σάο 
Πάολο της Βραζιλίας και ο οποίος 
θα μετέφερε σημαντική ποσότητα 
κοκαΐνης. Ο εν λόγω αλλοδαπός ε 
ντοπίστηκε στο Ανατολικό Αερο
δρόμιο Αθηνών και προκειμένου να 
διαπιστωθούν οι επαφές του και 
άλλοι συνεργάτες, τέθηκε υπό 
διακριτική παρακολούθηση. Αρχικά

διέμενε σε ξενοδοχείο του Πει
ραιά αλλά μετά από τρεις ημέρες 
άλλαξε κατάλυμα για λόγους μη ε 
ντοπισμού του. Εν τω μεταξύ, αφί- 
χθηκε αεροπορικώς από το Λονδί
νο και ο Τζάκσον, ο οποίος κατέ
λυσε στο δεύτερο ξενοδοχείο ό
που διέμενε ο Μπένσον, αλλά σε 
διαφορετικό δωμάτιο. Οταν διαπι
στώθηκε η επαφή τους αποφασί- 
σθηκε η επέμβαση των Αστυνομι
κών και η σύλληψή τους. Υστερα α
πό έρευνα στις αποσκευές του 
Μπένσον βρέθηκε η κοκαΐνη. Ο
πως προέκυψε από την προανά
κριση, τα δέματα με την κοκαΐνη 
που ήταν τοποθετημένα μέσα σε 
βαλίτσα με γυναικεία ρούχα , είχε 
παραλάβει ο Μπένσον από συνερ
γάτες του που δεν αποκάλυψε, 
στο Σάο Πάολο. Ακολούθως αφί- 
χθηκε στη χώρα μας αεροπορικώς 
και ο Τζάκσον ο οποίος βρισκόταν 
και αυτός στο Σάο Πάολο κατά το 
διάστημα που ο Μπένσον παρέλα
βε την κοκαΐνη, προκειμένου να 
δώσει οδηγίες σ' αυτόν και να ε- 
ποπτεύσει για την περαιτέρω δια
κίνηση.

ΜΑΣΤΡΟΠΟΙ
Συνελήφθησαν από άνδρες του 

Τμήματος Ηθών της Δ/νσης Ασφά
λειας Αττικής και απεστάλησαν 
στον αρμόδιο Εισαγγελέα οι: α) 
Φωτιάδης Φώτιος, βΙ Σαμόνας 
Κων/νος, γΙ Κούτουλας Αντώνιος 
και 61 Κορωναίος Ιωάννης, άπαντες 
κατηγορούμενοι για "Μαστρο
πεία".

Υστερα από καταγγελίες στην α
νωτέρω Υπηρεσία συνελήφθησαν 
οι ανωτέρω στην Αθήνα (περιοχή 
Λεωφόρου Αλεξάνδρας μπροστά 
από το ξενοδοχείο ΠΑΡΚΙ να έχει 
μεταφέρει έκαστος από μια γυναί
κα σε όνδρα - πελάτη που βρισκό
ταν εντός του ξενοδοχείου, για ε 
ρωτική συντροφιά αντί του χρημα
τικού ποσού των 20.000 δραχμών. 
Από το ποσόν των 20.000 δραχμών 
που έπαιρνε η γυναίκα, έδινε τις
5.000 δραχμές στον όνδρα που έ 
κανε τη μεταφορά της στον τόπο 
της συνάντησης. Οι ανωτέρω ε 
νεργώντας κατ' επάγγελμα και εκ 
κερδοσκοπίας, προήγαγαν στην 
πορνεία και εξωθούσαν στη δια
φθορά τις γυναίκες που μετέφε
ραν. Κατά τη στιγμή της βεβαίω
σης της παράβασης βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέ
φωνα και το ποσόν των 270.000 
δραχμών

ΛΕΥΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
Από άνδρες της Υποδ/νσης Δίω

ξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Α
σφάλειας Αττικής συνελήφθη ο 
Μουάνγκα Τούνγκα, κάτοικος 
Ρουάντας, που εισήγαγε και διακι
νούσε στη χώρα μας σημαντικές 
ποσότητες ηρωίνης. Μετά από κα
τάλληλη αξιολόγηση και εκμετά- 
λευση πληροφορίας που παρασχέ
θηκε στο ανωτέρω Τμήμα, εξακρι
βώθηκε ότι ο προαναφερόμενος 
Αφρικανός διακινούσε σημαντικές 
ποσότητες ηρωίνης στην ευρύτε
ρη περιοχή της Κυψέλης Αθηνών, 
προς 15.000 δραχμές το γραμμά
ριο. Υστερα από πολυήμερη παρα
κολούθηση, διαπιστώθηκε ότι είχε 
ως ορμητήριο και κρύπτη ναρκωτι
κών το διαμέρισμά του, στην 
Αθήνα. Τον κατάλληλο χρόνο έγινε 
η επέμβαση των Αστυνομικών με 
αποτέλεσμα τη σύλληψη του 
προαναφερομένου αλλοδαπού και 
την κατάσχεση 1.550 γραμμαρίων 
ηρωίνης. Διεξάγονται έρευνες για 
να εξακριβωθεί ενδεχόμενη συμ
μετοχή και άλλων αλλοδαπών σ' έ 
να ευρύτερο κύκλωμα εισαγωγής 
και εμπορίας ηρωίνης, ιδιαίτερα 
μετά τη διαπίστωση ότι το τελευ
ταίο διάστημα αρκετοί υπήκοοι α
φρικανικών χωρών επιδίδονται 
στη διακίνηση ηρωίνης στην πε
ριοχή Αττικής.

ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ
Συνελήφθη από άνδρες της Υ

ποδ/νσης Προστασίας Ανηλίκων 
της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής ο 
Μηίλης - Σαμαράς Γεράσιμος κα
τηγορούμενος για αρπαγή και απο- 
πλάνιση ανηλίκων κατά συρροή και 
κατ' εξακολούθηση, βιασμό ανηλί
κου και παράβαση του νόμου περί 
όπλων. Από τριμήνου περίπου 
υπήρχαν πληροφορίες σχετικά με 
άτομο με το ψευδώνυμο "Μάκης" 
που κυκλοφορεί στην περιοχή Πα
τησίων, Γαλατσίου και Φιλαδέλ
φειας, παρασύρει ανήλικα κορί
τσια και τα αποπλανεί. Μετά από έ 
ρευνες διαπιστώθηκε ότι το άτομο 
αυτό είναι ο Μπίλης, ο οποίος "ψά
ρευε" τα θύματά του από καφετέ- 
ριες, καταστήματα ηλεκτρονικών 
κι έξω από τα σχολεία των παρα
πάνω περιοχών. Στις 3-9-1996 ενώ 
ο Μπίλης επιβίβασε στο αυτοκίνη
το δύο ανήλικες δίδυμες αδελφές, 
τις οδήγησε σε περιοχή της Πάρ- 
νηθος όπου σύμφωνα με κατά
θεσή τους ασέλγησε παρά φύση 
επί της μιας, παρουσία της άλλης.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της 
προανάκρισης προκύπτει ότι τις 
παραπάνω αδελφές γνώρισε προ 
τριετίας και σε ηλικία 14 χρονών 
με τη μεσολάβηση άλλης ανήλικης 
φίλης τους την οποία ο ίδιος είχε 
αποπλανήσει σε ηλικία 13 ετών. Ε
πίσης, προκύπτει ότι και την ανήλι
κη αυτή είχε γνωρίσει από άλλη 
ανήλικη, σε ακόμη μικρότερη ηλι
κία, την οποία επίσης είχε απο
πλανήσει. Τα παραπάνω θύματα α
ποκάλυψαν τα ονόματα επτά άλ
λων ανηλίκων θυμάτων του. Ανα- 
κρινόμενος παραδέχθηκε ότι δια
κατέχεται από το αρρωστημένο 
πάθος της παιδεραστίας και ότι α
πό το έτος 1986, έχει παρασύρει 
και έχει αποπλανήσει 30 ανήλικα 
κορίτσια. Τα περισσότερα θύματά 
του μαγνητοφωνούσε κατά το 
χρόνο των ερωτικών πράξεων και 
στη συνέχεια έβαζε τις κασέτες 
και τις άκουγαν προφανώς για να 
τα τρομοκρατήσει. Η ανωτέρω Υ
πηρεσία συνεχίζει την έρευνα για 
τον εντοπισμό και άλλων θυμάτων 
του. Σε έρευνες στην οικία και στο 
αυτοκίνητό του βρέθηκε και κατα
σχέθηκε μεγάλος αριθμός κασε
τών με ερωτικό περιεχόμενο και 
ένα χασαπομάχαιρο. Ο Μπίλης ο
δηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγε
λέα.

Η ΕΚΒΙΑΣΤΡΙΑ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Από άνδρες του Τμήματος Οικο
νομικών Εγκλημάτων συνελήφθη 
στην πλατεία 28 ης Οκτωβρίου στο 
Περιστέρι Αττικής, η Αθανασο- 
πούλου Ιουλία κατηγορούμενη για 
εκβίαση. Ειδικώτερα, η ανωτέρω 
συνελήφθη αμέσως μόλις παρέλα
βε το προσημειωθέν από την ανω
τέρω Υπηρεσία χρηματικό ποσόν 
των 2.000.000 δραχμών από τον 
Φαλτσέτα Αντώνιο, διευθύνοντα 
σύμβουλο εταιρείας που εδρεύει 
στο Π ερ ιστέρ ι. Τα παραπάνω 
χρήματα, σύμφωνα με τη μήνυση 
που κατέθεσε ο Φαλτσέτας, απο
τελούσαν μέρος του ποσού των 
10.000.000 δραχμών το οποίο α
παιτούσε εκβιαστικά η Αθανασο- 
πούλου, προκειμένου να μην κα
τα γγείλε ι στην αρμόδια ΔΟΥ, 
δήθεν οικονομικές ατασθαλίες 
τηςεπιχείρησης της οποίας ήταν 
λογίστρια από δεκαετίας, μέχρι το 
Μάιο του 1996. □

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/νος Κούρος
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Υ π η ρ εσ ια κά

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
Με την ευκαιρία της εορτής του 

Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, 
Προοτάτου της Ελληνικής Αστυνο
μίας, θα πραγματοποιηθούν στον 
Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Τα
ξιαρχών Ιτων Σχολών της Αστυνο
μίας - Μεσογείων 961 οι εξής λα
τρευτικές εκδηλώσεις:

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 
18.30': Μέγας Πανηγ. Εσπερινός. 
20.30': Λιτάνευση Ιερής Εικόνας. 
Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 
ώρα 7.00'-10.30': Ορθρος - Αρ

χιερατική Θεία Λειτουργία, 
ώρα 11.00': Επίσημη Δοξολογία.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
- Με διάφορα Π.Δ. τέθηκαν σε α

ποστρατεία ύστερα από αίτησή 
τους με το βαθμό του Αστυνόμου 
Α' οι: Τσιηουρίδης Στέργιος, Μπεϊ- 
ντάρης Απόστολος και Χαριζόπου- 
λος Χαράλαμπος.

- Με την υπ' αριθμ. 211932/1/1- 
στ από 18-6-1996 Απόφαση του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας τέθηκε σε αποστρατεία με το 
το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' ο 
Μουστακαλής Αθανάσιος.

- Με Αποφάσεις του κ. Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας τέθηκαν 
σε αποστρατεία με το βαθμό του 
Ανθ/μου οι: Βαρδάκης Σταύρος, 
Μυρωνίδης Φώτιος, Οικονόμου 
Γεώργιος, Οικονόμου Λάμπρος, 
Πασχάλης Δημήτριος, Σπανάκης Α
λέξανδρος, Σύρος Λάζαρος, 
Σκαρλάτος Αθανάσιος, Αντωνίου 
Αντώνιος και Χουβαδάς Χρήστος.

- Με διάφορες Αποφάσεις του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας τέθηκαν σε αποστρατεία με 
το βαθμό του Αρχιφύλακα οι: Κα- 
ρακώστας Κωνσταντίνος, Οικονό

μου Γεώργιος, Παπανιάννης Βασί
λειος, Ράλλης Στυλιανός, Σιτοκων- 
σταντίνου Γεώργιος, Τίγκας Δημή- 
τριος και Χρηστίδης Χρήστος.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
- Με την υπ' αριθμ. 226949/9/3γ 

Απόφαση του κ. Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας χορηγήθηκε υ
λική αμοιβή ύψους πέντε βασικών 
μηνιαίων μισθών στον Υπαστυνόμο 
Α' Χαμχούγια Κωνσταντίνο διότι: 
"υπηρετών στην Δ/νση Αστυν. Επιχ. 
Αττικής και εκτελώντας διατεταγ
μένη υπηρεσία επικεφαλής ομά
δας Διμοιρίας της ΥΑ.Τ., την 23-10- 
1995 στο γήπεδο Νεαπόλεως, με
τά τη λήξη του ποδοσφαιρικού α
γώνα Ιωνικού - ΑΕΚ, κατά την επι
χείρηση απομάκρυνσης ομάδας 
φανατικών φιλάθλων του Ιωνικού 
που εκτόξευαν διάφορα αντικεί
μενα εναντίον των φιλάθλων της 
αντίπαλης ομάδος, δέχθηκε πέτρα 
μεγάλου μεγέθους στη δεξιά 
πλευρά του προστατευτικού κρά
νους με συνέπεια το σοβαρό 
τραυματισμό, ένεκα της Υπηρε
σίας και χωρίς υπαιτιότητά του".

- Με την υπ' αριθμ. 6006/2/ 
1801α Απόφαση του κ. Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας αηο- 
νεμήθηκε "Εύφημη Μνεία" και χο
ρηγήθηκε υλική αμοιβή 20.000 
δραχμών στους: Υπαστυνόμο Β' 
Λασπιά Δήμο, Αρχ/κα Ευθυμίου Α
ναστάσιο και τους Αστυφύλακες: 
Σωτηρίου Ευάγγελο, Καμπούρη 
Δημήτριο, Παππά Λάμπρο, Νίκου 
Σπυρίδωνα, Πιπέρα Ιωάννη και Δο- 
κιμάκη Αντώνιο διότι: "υπηρε- 
τούντες στο Τμήμα Εγκλημάτων 
Κατά της Ιδιοκτησίας της ΔΑ. Ατ
τικής και εργασθέντες με προθυ
μία, επιμονή μεθοδικότητα και τόλ

μη, πέραν των κανονικών ωρών ερ
γασίας επέδειξαν εξαιρετική δρα
στηριότητα και αφού αξιοποίησαν 
κατάλληλα σχετικές πληροφορίες, 
πέτυχαν μετά από πολυήμερες α
ναζητήσεις να εντοπίσουν και να 
συλλάβουν, μετά από καταδίωξη 
και ανταλλαγή πυροβολισμών την 
12-3-1996 στην πλατεία Αμερικής, 
τον άκρως επικίνδυνο κακοποιό, 
Ρουμάνο υπήκοο, Porymb Marius 
δραηέτη των φυλακών Κασαβέ- 
τειας Βόλου, δράστη σοβαρών ε 
γκληματικών πράξεων",

- Με την υπ' αριθμ. 6006/2/139α 
Απόφαση του κ. Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας απονεμήθηκε 
"Ευαρέσκεια" στον Αστυν Δ/ντή 
Πανούση Παναγιώτη Δ/ντή της Α.Δ. 
Ημαθίας, στον Αστυν. Υποδ/ντή 
Τσεσμετζή Γεώργιο Δ/ντή της Α.Δ. 
Πιερίας και στον Αστυνόμο Α' Σπα
νό Στρατή Δ/τή του Τ Α. Βέροιας 
διότι: αΙ ο τρίτος ως Διοικητής του 
ΤΑ. Βέροιας υπό την άμεση επί
βλεψη και σχεδίασμά του πρώτου, 
συνέλεξε και αξιοποίησε σωστά 
πληροφορίες που αφορούσαν υ
πόθεση ανθρωποκτονίας με πυρο
βόλο όπλο κατά του Αρμουτίδη 
Χρήστου που διαπράχθηκε σε α
γροτική περιοχή της Αγ. Μαρίνας 
Ημαθίας, εργάσθηκε με ζήλο, προ
θυμία και εφευρετικότητα πέρα α
πό τα όρια του καλώς νοουμένου 
καθήκοντος, εξέδω σε αναζη
τήσεις σε όμορες Υπηρεσίες με α
κριβή περιγραφή των σωματικών 
χαρακτηριστικών του δράστη, συ
νέλεξε πειστήριο του εγκλήματος, 
με αποτέλεσμα τη σύλληψη σε πε
ριοχή αρμοδιότητος της ΑΔ. Πιε
ρίας του δράστη, Britan Denis, Αλ
βανού λαθρομετανάστη και την α
ποκάλυψη της ταυτότητος των 
δύο συνεργών ομοεθνών του. Ο 
Δ/ντής της ΑΔ. Πιερίας ύστερα α
πό την έκδοση αναζητήσεων του 
ΤΑ. Βέροιας παρατήρησε προσω
πικά σύνολο συλληφθέντων λα
θρομεταναστών και ενετόπισε α
πό τα δοθέντα ακριβή χαρακτηρι
στικά τον προαναφερθέντα αυ
τουργό της ανθρωποκτονίας, ο ο
ποίος με εντολή του, οδηγήθηκε 
στο ΤΑ. Βέροιας, όπου ανακρινό- 
μενος ομολόγησε την πράξη του".

- Με την υπ' αριθμ. 246277/3/13ι 
Απόφαση του κ. Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας απονεμήθηκε 
"Εύφημη Μνεία" και χορηγήθηκε υ
λική αμοιβή ύψους ενός μηνιαίου 
μισθού στον Αστυφύλακα Σιδέρη 
Ελευθέριο διότι: "την 11-12-1994

υπηρετών στο Τμήμα Ηθών της 
ΔΑ. Αττικής κατά την εκτέλεση 
διατεταγμένης υπηρεσίας με άλ
λους συναδέλφους του, επέδειξε 
εξαιρετική δραστηριότητα εντός 
των ορίων του καλώς νοουμένου 
καθήκοντος, με αποτέλεσμα σε 
συμπλοκή με προστάτες γυναικών 
ελευθερίων ηθών κατά το χρόνο 
προσαγωγής δύο γυναικών, να 
τραυματισθεί σοβαρά από έναν εξ 
αυτών ο οποίος και συνελήφθη".

- Με την υπ' αριθμ. 6006/2/1900- 
α από 12-9-1996 Απόφαση του κ. 
Αρχηγού της Ελλην. Αστυνομίας α
πονεμήθηκε "Εύφημη Μνεία" και 
χορηγήθηκε υλική αμοιβή ύψους 
τριάντα χιλιάδων στους: Αστυνόμο 
Β' Κολονέλο Γεώργιο, Υπαστυνόμο 
Β' Ηλιόπουλο Παναγιώτη, Αρχ/κα 
Λυκοκάπη Βασίλειο και στους Α
στυφύλακες Πιλάτο Κων/νο, Μπι- 
νιάρη Αναστάσιο Κοκμοτό 
Δημήτριο, Βερίγο Μενέλαο και Κω- 
στάκο Αθανάσιο διότι: "υπηρε- 
τούντες στο ΤΑ. Αμφισσας και ερ- 
γασθέντες με ζήλο, προθυμία, 
τόλμη και αποφασιστικότητα, επέ- 
δειξαν εξαιρετική δραστηριότητα 
και αφού αξιοποίησαν σχετικές 
πληροφορίες πέτυχαν μετά από 
καταδίωξη και ανταλλαγή πυροβο
λισμών, τη σύλληψη του Γιώτη 
Κων/νου δραπέτη των φυλακών 
Κερκύρας".

- Με την υπ' αριθμ. 6006/2/1888- 
α από 13-9-1996 Απόφαση του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας απονεμήθηκε "Εύφημη Μνεία" 
και χορηγήθηκε υλική αμοιβή 
ύψους είκοσι χιλιάδων δραχμών 
στους: Ανθ/μο Μητρόπουλο Νικό
λαο, Αρχ/κες Π.Σ.Κωστάκη Χρήστο 
και Κουλωτσιό Γεώργιο, Αρχ/κες 
Μ.Π.Σ. Νικόπουλο Γεώργιο και Λί- 
ταινα Γεώργιο και τους Αστυφύλα
κες Κουλακιώτη Θωμά και Κίτσιο 
Κων/νο διότι: "υπηρετούντες στην 
Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας και 
στο Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου 
και εργασθέντες με προθυμία, επι
μονή και ζήλο πέτυχαν να συλλά
βουν στον Τύρναβο τους επικύνδι- 
νους δραπέτες φυλακών Σαμαρά 
Κων/νο και Καραθανάση Κων/νο 
καθώς και έναν Αλβανό συνεργάτη 
τους, στην κατοχή των οποίων 
βρέθηκαν πυροβόλα όπλα, πυρο- 
μαχικά, εκρηκτικές ύλες και πολλά 
κλοπιμαία αντικείμενα. Η σύλληψη 
των ανωτέρω κακοποιών είχε ως 
αποτέλεσμα την εξιχνίαση πολλών 
σοβαρών αδικημάτων που διεπρά- 
χθησαν στον Ελλαδικό χώρο".
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Μόνιμες Στήλες
ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
* Ο Ανθυπαστυνόμος Γεώργιος 

Μπούρας, που υπηρετεί στη Δ/νση 
Ελεγκτηρίου Δαπανών/Υ.Δ.Τ. Ιτηλ. 
2137.381), επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από 
τη Δ/νση Διαχείρισης Υλικού/Υ.Δ.Τ

* Ο Αρχιφύλακας Τζεφεράκος Η- 
λίας, που υπηρετεί στο Α.Τ. Τήνου 
Ιτηλ. 0283-22855 8. 22100), επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υ
πηρεσία της ΓΑ.ΔΑ

* Ο Αστυφύλακας Καξήρης Νικό
λαος, που υπηρετεί στη Δ/νση Α- 
στυν. Επιχ/σεων της ΓΑ.ΔΑ, Ιτηλ. 
9889.0661, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από υ
πηρεσία της Α.Δ. Χίου.

* Ο Αστυφύλακας Μπεληγιάννης 
Δημήτριος, που υπηρετεί στο Α.Τ 
Ακροπόλεως Ιτηλ. 0228-51 368 & 
0221-85.651), επιθυμεί να μετατε
θεί αμοιβαία με συνάδελφό του α
πό οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. 
Εύβοιας, των Διοδίων Σχηματαρίου 
ή της Τροχαίας Μαλακόσας.

* Ο Αστυφύλακας Ευάγγελος Γκί- 
μπης, που υπηρετεί στην ΥΑ.Τ. Ιτηλ. 
9522.9391, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης ή της Α.Δ. Πιερίας.

* Ο Αστυφύλακας Γκούβερος 
Δημήτριος, που υπηρετεί στο Α' 
Α.Τ. Αερολιμένα Ιτηλ. 9810.4541, ε 
πιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Α.Δ. Ηλείας.

ΑΠΟ ΤΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Με την ευκαιρία της αναλήψεως 

των καθηκόντων του ως Διευθυ- 
ντού της Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Αρχι
μανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος εκ
φράζει τους εγκάρδιους χαιρετι
σμούς του προς όλο το Αστυνομι
κό και Πολιτικό Προσωπικό του 
Σώματος και απευθύνει τις ολό
θερμες ευχές του για υγεία και κά
θε επιτυχία στους στόχους και τα 
ιδανικό του αστυνομικού λειτουρ
γήματος. Παράλληλα, υπενθυμίζει 
τη μεγάλη αξία που έχει και σήμε
ρα η Ορθοδοξία, όταν μάλιστα 
αυτή βιώνεται συνειδητό μέσα στη 
ζωή της εκκλησίας μας. Και κα
ταλήγει: "σε κάθε αγωνία και πνευ
ματική αναζήτηση θα είμαι δίπλα 
σας και εύχομαι πάντα ο θεός να 
σας ευλογεί και να σας προστα
τεύει στο δύσκολο έργο σας".

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Το Εργαστήριο Ποινικών και Ε

γκληματολογιών Ερευνών του Το
μέα Ποινικών Επιστημών, Νομικού 
Τμήματος, Πανεπιστημίου Αθηνών 
σε συνεργασία με τον εκδοτικό οί
κο Αντων. Ν. Σόκκουλα, προκηρύσ
σει διαγωνισμό για την εκπόνηση 
εγκληματολογικής ή και ποινικής 
μελέτης στη μνήμη Θεοφανώς Κ. 
Μπέη με θέμα: "Τροχαίες Παραβά
σεις". Η καλύτερη εργασία, η οποία 
πρέπει να έχει έκταση από 200 - 
350 σελίδες, θα εκδοθεί σε ένα 
καλαίσθητο τόμο.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαστικοί 
λειτουργοί, μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ της 
χώρας, δικηγόροι, αστυνομικοί, 
μετά ή και προπτυχιακοί φοιτητές, 
πρέπει έως την 31η Ιανουαρίου 
1997 να αποστείλουν λεπτομερές 
διάγραμμα και δείγμα γραφής ε 
νός κεφαλαίου, στο Εργαστήριο 
Ποινικών και Εγκληματολογιών Ε
ρευνών της Νομικής Σχολής (Σό- 
λωνος 57, Αθήνα 106 79). Βάσει αυ
τών των στοιχείων, Επιτροπή θα 
προκρίνει μια εργασία για ολο
κλήρωσή της μέχρι τον Ιούνιο του 
1998. (Δεν αποκλείεται η συνεργα
σία περισσότερων ατόμων ή η κα
τανομή της εργασίας). ·

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Π.ΕΝΑΑ.
Διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες για 

την ανάδειξη αιρετού Διοικητικού 
Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ενω
σης Αξιωματικών Αστυνομίας, στις 
οποίες συμμετείχαν 49 Αντιπρό
σωποι - Εκλέκτορες, που εκπρο
σωπούσαν τους 3.500 εγγεγραμ
μένους στην Ενωση Αξιωματικούς 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα εκλεγέντα μέλη συγκρότησαν 
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την 
ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Αστυν. Υποδ/ντής 
Βλαχογιόννης Ηλίας, A', Β' και Γ' 
Αντιπρόεδροι: Αστυν. Α' Οικονό
μου Ελευθέριος, Αστυν. Υποδ/ντής 
Κυριακάκης Ευστράτιος και Αστυν. 
Υποδ/ντής Κανέλλος Γεώργιος α
ντίστοιχα, Γεν. Γραμματέας: Α
στυν. Α' Βετούλης Μιχαήλ, Ειδ. 
Γραμματέας: Υπαστυν. Α' Τυπο- 
γιώργος Θεόδωρος, Οργαν. 
Γραμματέας: Αστυν. Β' Αναγνώ
στου Κων/ντίνος, Ταμίας: Αστυν. 
Α' Ζωγράφος Νικόλαος, Υπεύθ. 
Διεθνών Σχέσεων: Αστυν. A' Α- 
σημακόηουλος Σπυρίδων, Υπεύθ. 
Πολιτ. Εκδηλώσεων: Αστυν. Α' 
Δημητρουλόκος Ευάγγελος, Υ

πεύθ. Εκδόσεων: Αστυν. Υ
ποδ/ντής Καλαμπαλίκης Κων/ντί
νος, Λοιπά Μέλη: Αστυν' Α' Σουλ- 
τότος Ανδρέας, Αστυν. Β' Τσιμπί- 
δης Παναγιώτης, Αστυν. Β" Νικολό- 
πουλος Γεώργιος και Υπαστυν. Α' 
Ανδρικόπουλος Αριστείδης 

Κατά τις εργασίες του Συνε
δρίου αποφασίστηκε ομόφωνα ό
πως, για τα προβλήματα που απα
σχολούν το αστυνομικό προσωπι
κό, αλλά καί την Ελληνική Αστυνο
μία γενικότερα, πραγματοποιηθεί 
Εκτακτο Συνέδριο των Αντιπροσώ
πων στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενω

σης Αστυνομικών Υπαλλήλων του 
Νομού Αργολίδος, μέσα στα πλαί
σια των προσπαθειών που κατα
βάλλει αφενός για την αναβάθμιση 
του ρόλου των αστυνομικών μέσα 
στην τοπική κοινωνία ως κρατικού 
φορέα και αφετέρου επιχειρώ
ντας να καταδείξει, εκτός από τον 
δύσκολο αστυνομικό ρόλο την 
ευαισθησία και προβληματισμό σε 
μεγάλα κοινωνικό ζητήματα, και ει- 
δικώτερα αυτό που έχουν να κά
νουν με την νεολαία αποφάσισε 
και πρότεινε την πραγματοποίηση 
διαλέξεων σε όλους τους μαθη
τές των Γυμνασίων και Λυκείων 
του Νομού Αργολίδος από κατάλ
ληλα εκπαιδευμένο αστυνομικό σε 
θέματα ναρκωτικών με την έναρξη 
της νέας σχολικής περιόδου. Σκο
πός των διαλέξεων αυτών θα είναι 
η μετάδοση γνώσεων γύρω από το 
καυτό θέμα των ναρκωτικών σε ό
λους τους μαθητές και η παρου
σίαση όλων των παραμέτρων του 
μεγάλου αυτού προβλήματος.

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ "ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ"

Σε πρόσφατο πόρισμα της Δια
κομματικής Κοινοβουλευτικής Επι
τροπής για τα Τροχαία ατυχήματα 
και την Οδική Ασφάλεια στη Χώρα 
μας, στα άμεσα και βραχυπρόθε
σμα μέτρα που προτείνονται για τη 
μείωση των τροχαίων ατυχημά
των, περιλαμβάνεται και η εφαρ
μογή των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. και 
της λοιπής περί αυτοκινήτων νομο
θεσίας σε όλους ανεξαιρέτως 
τους πολίτες χωρίς "προνόμια”, 
καθώς και η εξεύρεση διαδικασίας 
ούτως ώστε να μην υπάρχει καμ- 
μία δυνατότητα ακύρωσης των πα
ραβάσεων (σβήσιμο κλήσεωνΙ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

θα συνεχισθεί η λειτουργία της 
Σχολής Μουσικής για τα παιδιά του 
Αστυνομικού και Πολιτικού προσω
πικού, που υπηρετεί στην Αττική. Η 
νέα σχολική χρονιά θα αρχίσει στις 
6-10-1996 και το ακριβές πρό
γραμμα θα πληροφορηθούν οι εν
διαφερόμενοι από τη Μουσική της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Ισχομάχου 
1, Ζωγράφου, τηλ. 7784613. Οι εγ
γραφές των νέων μαθητών θα 
πρέπει να υποβληθούν στη Σχολή 
Μουσικής μέχρι τις 3-10-1996.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
+ Αστυν. Διευθυντής ε.α.

Λίβας Κων/νος
Γεννήθηκε το 1915 στην Αθήνα. 

Απεβίωσε στις 27-8-1996.

+ Ανθυπαστυνόμος ε.α. 
Διαμαντόηουλος Θεόδωρος
Γεννήθηκε το 1943 στην Ωλένα 

Ηλείας. Απεβίωσε στις 19-8-1996.

+ Αρχιφύλακας 
Καρτόλος Παναγιώτης

Γεννήθηκε το 1952 στο Επιτόλιο 
Ηλείας. Κατετόγη στην τ. Αστυνο
μία Πόλεων στις 17-2-76. Απεβίω
σε στις 22-8-1996.

+ Αρχιφύλακας 
Μούρτης Παναγιώτης

Γεννήθηκε το 1948 στο Αγρίδι 
Αιτ/νίας. Κατετόγη στην τ. Χωρο
φυλακή στις 29-6-71. Ηταν έγγα
μος και πατέρας δύο παιδιών. Απε
βίωσε στις 12-8-96. □

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/νος Κούρος
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ΙΠ Ο Ρ ΙΚ Η
m m m

X X  Νοεμβρίου 1940, ώρα 22.00' 
Οι ΕιΜηντς αστυνομικοί 

μπαίνουν πρώτοι 
στην Κορντοά

Αμέσως μετά την έκρηξη του ελληνοϊτα- 
λικού πολέμου τα Σώματα της Χωροφυ
λακής και της Αστυνομίας Πόλεων ανέλα- 
βαν ένα τιτάνιο αγώνα. Επιφορτίσθηκαν όχι 
μόνο με την προστασία των μετόπισθεν 
(παθητική άμυνα, αντιμετώπιση 5ης φάλαγ
γας, κ.λπ.) αλλά έλαβαν, κυρίως η Χωροφυ
λακή ως εκ της ιδιότητάς της, ενεργό μέ
ρος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Το Σώμα της Χωροφυλακής, Α' όπλο του 
Στρατεύματος ως το 1945, ήταν υπεύθυνο 
για τη συγκρότηση Στρατονομικών αποσπα
σμάτων, ευθύνη που κατά κύριο λόγο ανε- 
τέθη στο Μηχανοκίνητο Τάγμα της και στη 
Διεύθυνση Ειδικής Ασφάλειας. Τα αποσπά
σματα αυτά εφοδιασμένα με σύγχρονο για 
την εποχή οπλισμό (βραχύκανα τυφέκια 
Μάλινχερ Σενάουερ, αυτόματα Στάγιερ και 
τρίκυκλες -car side- μοτοσικλέτες BMW) 
και ενισχυμένα με υπετριακονταμελή ομά
δα του Μηχανοκίνητου Τμήματος της Αστυ
νομίας Πόλεων ανεχώρησαν αμέσως για το 
μέτωπο1

Μετά όμως την ευνοϊκή εξέλιξη των πο
λεμικών επιχειρήσεων για τα ελληνικά όπλα 
και συγκεκριμένα προς το Β' ΙΟήμερο του 
Νοεμβρίου το Υφυπουργείο Δημόσιας Α
σφάλειας συγκρότησε δύο μεγάλες μονά
δες από άνδρες της Χωροφυλακής με σκο
πό να αναλάβουν την αστυνόμευση των ε 
δαφών της Βορείου Ηπείρου, τα οποία ε- 
γκατέλειπαν οι οπισθοχωρούντες Ιταλοί.2 Η 
μία μονάδα με επικεφαλής τον Αντισυνταγ- 
ματάρχη Δημήτριο Δρακόπουλο προοριζό
ταν για την περιοχή του Αργυροκάστρου (ό
που και ίδρυσε την ομώνυμη Ανωτέρα Διοί
κηση Χωροφυλακής) και για το σκοπό αυτό 
προωθήθηκε στα Ιωάννινα (20.11.1940), ε 
νώ η άλλη με επικεφαλής το Συνταγματάρ
χη Γεώργιο Ντάκο προοριζόταν για την Κο- 
ρυτσά και προωθήθηκε στη φλώρινα 
(19.11.19401.

Στη Φλώρινα...
Η διαταγή συγκρότησης της δύναμης Κο- 

ρυτσάς εκδόθηκε στις 15.11.1940 και το 
βράδυ 122.00') της επομένης αναχώρησε α
πό το Σιδηροδρομικό Σταθμό Ρουφ με ει-
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δική αμαξοστοιχία για τη φλώρινα. Αποτε
λείτο από 2 ανώτερους και 13 κατώτερους 
αξιωματικούς, 3 ανθυπασπιστές, 200 υπα- 
ξιωματικούς και χωροφύλακες και 8 τρίκυ
κλες μοτοσικλέτες BMW με τους οδηγούς 
τους. Αφού ενισχύθηκε στο Πλατύ με 100 
άνδρες από τη Δ/ση Χωρ. Θεσσαλονίκης - 
μεταξύ των οποίων και με ορισμένους τρο
χονόμους- έφθασε στη φλώρινα το πρωινό 
της 19ης Νοεμβρίου 1940, αναμένοντας ε
ντολή για την παραπέρα προώθησή της.

Την πορεία της προς την Κορυτσά θα την 
ξαναζήσουμε μέσα από τις αναμνήσεις ε 
νός από τους αξιωματικούς της, του υπο
μοίραρχου τότε Ανδρέα Κράνη3 

"..Ικεί, εν αναμονή διαταγής προς αναχώρη- 
σιν, παρεμείναμεν επί3ήμερον, καθ' ο διάστη
μα μας παρεσχέθησαν τα δυνατά μέσα δια
τροφής παρά των Στρατιωτικών Αρχών Φλω- 
ρίνης, δοθέντος ότι αι εις  ξηρόν τροφήν 
προμήθειαι της δυνάμεως είχον εξαντληθεί 
ουδέ ήτο δυνατόν να προμηθευθή τις εξ  άλ
λων πηγών, δ ιό τι, λόγω της αδιάκοπου 
κινήσεως στρατιωτικών μονάδων, τα πάντα ε- 
σπάνιζον εις τους ενδιαμέσους Σιδηροδρομι
κούς Σταθμούς μηδ’ αυτών των σιγαρέττων 
εξαιρουμένων, παρ' ότι είμεθα καπνοπαρα
γωγός χώρα. Επίσης παρά των Εφοδιασμών 
του Στρατού Φλωρίνης εφοδιόσθη η δύναμίς 
μας συμπληρωματικώς διά μάλλινων ατομι
κών ειδών και τοιούτων φαγητού Iκάλτσες, 
χειρόκτια, πουλόβερ, καραβάνες, κουτα- 
λοπήρουναΙ. Εκείμοι εδόθη η ευκαιρία να δια
πιστώσω ότι οι Στρατιωτικοί Εφοδιασμοί και 
αι Αποθήκαι Επιστρατεύσεως ήσαν κατάμε
στοι με παντός είδους υλικά και τρόφιμα, 
πράγμα το οποίον εφανέρωνεν την από του 
καιρού της ειρήνης γενομένην θαυμασίαν 
προπαρασκευήν προς πόλεμον.

Είσοδος εις Κορυτσάν.
Οτε ακόμη εταξιδεύομεν προς Φλώριναν, ε- 

κλήθηνπαρά τουΑνωτέρου και τουΔιοικητού 
Χωροφυλακής1 Κορυτσάς και μοι ανεκοινώθη 
ότι ωρίσθην ως Διοικητής του μέλλοντος να 
λειτουργήση Α'Αστυνομικού Τμήματος Κορυ
τσάς, με βοηθόν ένα Ανθυπομοίραρχον και 
διό το πρώτον στάδιον ολόκληρος η οπλιτική
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δύναμις θα υπήγετο υπό τας διαταγάς μου, με 
αποστολήν την αστυνόμευσιν και ασφάλειαν 
εφ ' ολοκλήρου της πόλεως Κορυτσάς, δι' ο 
και έδει να προπαρασκευασθώ διά την οργά- 
νωσιν και λειτουργίαν της Υπηρεσίας ταύτης. 
Ευθύς ως έλαβον την εντολήν, διαρκούντος 
του ταξιδιού και κατά τον χρόνον παραμονής 
μας εις Φλώριναν, επεμελήθην της καταρτί- 
σεως του σχεδίου οργανώσεως και λειτουρ
γίας του Αστυνομικού Τμήματος, εν' όψει της 
επικειμένης λειτουργίας της Υπηρεσίας.

Τας απογευματινός ώρας της 22ας Νοεμ
βρίου εδόθη η εντολή αναχωρήσεως της δυ
νάμεως διά Κορυτσάν Διά φάλαγγος λεωφο
ρείω ν και φορτηγώ ν αυτοκινήτω ν ανε- 
χωρήσαμεν εκ Φλωρίνης και διά Πισοδερίου - 
Αντάρτικού εφθάσαμεν τας βραδινός ώρας 
εις τηνκωμόπολινΒίγλισταντηςΑλαβανίας. Ε
κε ί διέκρινε κανείς ότι είχον προηγηθείπολε
μικοί επιχειρήσεις από τα ημιερειηωμένα κτί
ρια. Καταστήματα και σπίτια ήσαν κλειστά. 
Υπήρχε ελάχιστη κίνησις, ιδία στρατιωτών 
μας. Με βραδείαν κίνησιν της φάλαγγος, λό
γω του επελθόντος σκότους, και με κεκαλυμ- 
μένα τα φώτα των αυτοκινήτων εβαίνομεν 
την προς Κορυτσάν οδόν.

Εις μίαν στροφήν της οδού εδέχθημεν πυρά, 
ευτυχώς άνευ συνεπειών. Είμεθα έναντι του 
περιωνύμου υψώματος ΙΒΑΝ, γνωστού διά 
τας προηγηθείσας αιματηρός και σκληρός μά- 
χας διά την κατάληψίν του. Ως υστέρως επλη- 
ροφορήθημεν η φάλαγξ εβλήθη παρά φιλίας 
ίλης ιππικού, ήτις δεν είχε ενημερωθεί περί 
της διελεύσεως της φάλαγγος μας και την ε 
ξέλαβε ως εχθρικήν, κινουμένην εκ της πε
ριοχής Πόγραδετς. Μετά κίνησιν μερικών α
κόμη χιλιομέτρων εφθάσαμεν εις τας παρυ- 
φάς της πόλεως, όπου και το αεροδρόμιον, ό- 
περ έκειτο εις ερείπια και ήτο έρημον. Είχε 
προηγηθεί, κατά τας διεξαχθείσας σκληρός 
και αιματηρός μάχας του όρους Μοράβα, 
εύστοχος και επιτυχής επιδρομή της αερο
πορίας μας, ε ξ  ης κατεσ τράφ η το Διοι- 
κητήριον του αεροδρομίου και αι εγκαταστά
σεις του, με ευμενή δε εξέλ ιξ ιν  των επι
χειρήσεων εγκατελείφθη και τούτο ε ξ  ολο
κλήρου.

Οκτώβριος 1996
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Ητο 22.00' ώρα της 22ας Νοεμβρίου 1940, 
όταν εισήλθομεν εις την Κορυτσάν. Με την 
κάθοδον όμως των ανδρών εκ των αυτο
κινήτων, τον δημιουργηθέντα θόρυβον καιτας 
αναπόφευκτους φωνάς διά συνεννόησιν, εν 
μέσω του επικρατούντος σκότους, άρχισαν 
δειλό - δειλά ν' ανοίγουν πόρτες και παράθυ
ρα των έντρομων κατοίκων, που προσεπά- 
θουν ν' αντιληφθούν τι συνέβαινεν. Ευρισκό- 
μεθα εις την περιοχήν της πόλεως την κατοι-

μιλίαν και φωνάς εις την ελληνικήν, ενεθαρ- 
ρύνθησαν και άρχισαν να εξέρχωνται από τα 
σπίτια των και να μας καλωσορίζουν γεμάτοι 
από δάκρυα χαράς. Από τους πρώτους αυ
τούς κατοίκους της πόλεως επληροφορήθη- 
μεν, με δικαιολογημένην έκπληξιν, ότι δεν εί- 
χον ακόμη ιδείΕλληνικόν Στρατόν και ότι είμε- 
θα οι πρώτοι που έβλεπαν. Η Χωροφυλακή 
εισήρχετο πρώτη εις την Κορυτσάν!! Ακόμη 
μας επληροφόρησαν ότι αι ιταλικοί δυνάμεις 
είχον μεν εγκαταλείψει προ διημέρου την πό- 
λιν αλλά και την προηγουμένην και το απόγευ
μα της ιδίας ημέρας είχον επιστρέφει ιταλοί 
στρατιωτικοίκαι παρέλαβον διάφορα υλικά α
πό τας εγκαταλειφθείσας εγκαταστάσεις 
των. Πάντα τούτα εσήμαινον ότι αι απο- 
χωρήσασαι ιταλικοί δυνάμεις δεν έπρεπε να 
ευρίσκοντο πολύ μακράν της πόλεως αλλά και 
δεν εγνωριζαμεν πού ευρίσκοντο αι ελληνικοί 
στρατιωτικοί δυνάμεις.

Τα πρώτα μέτρα αστυνόμεύσεως και 
ασφαλείας.

Μετά βραχείαν σύσκεψιν της ηγεσίας μας 
και αφού ελήφθησαν πληροφορίαι παρά των 
κατοίκων περί των κτιρίων εις α ήτο εγκατε
στημένη η Ιταλική Αστυνομία ΙΚαραμπινιερίαΙ, 
εδόθη εντολή εγκαταστάσεως της δυνάμεως 
και λήψεως ταχέως μέτρων επαγρυπνήσεως 
και ασφαλείας εν όψει της προεκτεθείσης α
σαφούς και οπωσδήποτε επικινδύνου κατα- 
στάσεως.

Και η μενΑνωτέρα και η Διοίκησις Χωροφυ
λακής εγκατεστάσθησαν εις το, εις το κέ- 
ντρον της πόλεως, κτίριον, όπερ εχρησιμο- 
ποίει η Διοίκησις της Ιταλικής Χωροφυλακής, 
εγώ δε εγκατέστησα το Α ' Αστυνομικόν 
Τμήμα Κορυτσάς εις επισκευασθέν προσφά- 
τως και διαρρυθμισθέν καταλλήλως κτίριον 
Ιάλλοτε ηανδοχείον καλούμενον Ani Medi Por
ta = Χάνι με δύο πόρτες)χωρίς να προλάβουν 
να το χρησιμοποιήσουν. Ητο ένα διώροφον

σκευήν του οποίου οι Ιταλοί είχον δαπανήσει
20.000 χρυσά εικοσόφραγκα, με εσωτερικήν 
μεγάλην αυλήν και αρκετούς βοηθητικούς χώ
ρους δ ί  αποθήκας, κρατητήρια, κ.λπ. Τούτο 
ευρίσκεται εις το κεντρικόν νότιον τμήμα της 
πόλεως, το κατοικούμενον το πλείστον υπό 
αλβανικού οθωμανικού στοιχείου και εγγύτα
τα της κεντρικής αγοράς. Οι άνθρωποι είχαν 
προβλέφει διά μίαν άνετον και ηολιτισμένην 
εγκατάστασιν, ως άλλωστε συνέβαινε με όλα 
τα κατεχόμενα και ανεγερθέντα δημόσια κτί
ρια, εν οις και το θαυμαστόν Διοικητήριον της 
πόλεως, εις το οποίον εγκατεστάθησαν και 
περέμειναν οι Ιταλοί επί4ήμερον μόνον. Εις 
το Διοικητήριον αυτό μετ ' ολίγος ημέρας ε- 
γκατεστάθη το Στρατηγείον μας του Βορείου 
Μετώπου υπό τον Αντιστράτηγον Τσολάκο- 
γλου.

Ως εγκατεστάθην εις το κτίριο αυτό ευθύς 
εξέπεμψα περιπόλους ανά την πόλιν, την δε 
υπόλοιπον δύναμιν εκράτησα εν ετοιμότητι. 
Συγχρόνως διετάχθη η ανάπτυξις των αρ
χείων και η κατανομή των χώρων και ούτω την 
πρωίαν της επομένης, 23ης Νοεμβρίου, το 
Τμήμα ήτο πανέτοιμον και ελειτούργησε κατά 
τα πρότυπα των Αστυνομικών μας Τμημάτων. 
Αι ταλαιπωρίαι ημερών, η κόπωσις, η αϋπνία 
και αι συνακόλουθοι στερήσεις αντί να μειώ
σουν την επαγρύπνησιν και την δραστηριότη
τα όλων μας ανιθέτως μας ενεψύχωναν και 
μας ενεδυνάμωναν διά μειζονα εργασίαν και

απόδοσιν. Τα πάντα έβαινον κατ' ευχήν και εις 
την προμετωπίδα της εισόδου του κτιρίου 
της πρώτης ιδρυθείσης εν Κορυτσά της Βο
ρείου Ηπείρου αστυνομικής ταύτης υπηρε
σίας υψώθη η κυανόλευκος και ετοποθετήθη 
η επιγραφή:

Α'ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 
ΙΔΡΥΘΗ ΤΗΝ 23ην ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1940

Διά της τρισενδόξου κυανολεύκου και της 
απέριττου αυτής επιγραφής εξεφράσθη η 
έννοια της ελληνικής κατοχής και διοικήσεως 
των καταληφθέντων εδαφών και εξεπλη- 
ρούτο ένας μύχιος πόθος του Ελληνισμού."Π

Σημειώσεις:
1 Τα πρώτα στρατονομικά αποσ πάσ ματα  με 
ά νδρες της Χωροφυλακής φαίνεται πως συ
γκροτήθηκαν σ ε π ερ ίο δ ο  ε ιρήνης Cn.x. 23.8. 
1940. IX Μ εραρχία) εξαιτίας της έντασης στις 
ελλη νο ϊτα λ ικές  σχέσεις. Ο κύριος όμω ς ό 
γκος των αποσπασμάτω ν συγκροτήθηκε στις 
29/30.10.1940 με τη 6 /4 /1 4  α πό  29.10,1940 
διαταγή του Υφυπουργού Δ ημόσ ιας Α σ φ ά 
λειας, Βλέπετε Κων/νου Αντωνίου, Ισ το ρ ία  τη ς  

Ε λ λ η ν ικ ή ς  Β α σ ιλ ική ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς , τό μ ο ς  Γ., 
Αθήναι 1965,σ. 1509 επόμ.
2 Εκτός από το ανωτέρω  έργο του Κων/νου Α
ντωνίου για την παρουσία των ελλήνω ν αστυ
νομικών στο βορειοηπειρωτικό μέτωπο βλέ
πετε Κων/νου Πετρόπουλου, Η  εθ ν ικ ή  δ ρ ά σ ις  

τη ς  Α σ τυ ν ο μ ία ς  Π ό λ εω ν",, Αθήναι 1948, σ. 11 - 
15, Λεύκωμα 1 9 2 1 -  1961: Τα 4 0  χ ρ ό ν ια  τη ς  Α 

σ τυ ν ο μ ία ς  Π ό λ ε ω ν , ο. 65, Α π ό σ τ ο λ ο υ  Β. Δα- 
σκαλάκη,Ισ τ ο ρ ία  τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  

π ε ρ ιό δ ο υ  1 9 3 6 - 1950, Αθήναι 1973,ο .92 επόμ.,
, Α γ γ έ λ ο υ  Π ε τρ ο υ λ ά κ η , "Κάπου εκεί., σ το  Α ρ γ υ 

ρ ό κ α σ τ ρ ο " ,  π ε ρ ιο δ ικ ό  Ε π ιθ ε ώ ρ η σ η  Χ ω ρ ο φ υ 

λα κ ή ς , τχ Οκτωβρίου 1980, σ. 692 - 697, Ευθυ
μίου Τσαταλού, “Ενας στρατηγός θυμάται...", 
ό.π., σ. 698 - 699, Κών/νου Δανούοη, “Η Χ ω ρο
φυλακή στην Κορυτσά", ό.π., σ. 700 - 707, του 
ίδιου "Απ. την Αθήνα οτο Αργυρόκαστρο. Μία 
ηρω ική .πορεία  ε λ λ ή ν ω ν  αστυνομικών", π ε 
ριοδικό Α σ τυ ν ο μ ικ ή  Ε π ιθεώ ρ ησ η, τχ. Οκτωβρίου 
1990, σ. 655 -658, του ίδιου "Θ εσπρωτία: Ξη
μερώματα 28ης Οκτωβρίου 1940", ό.π., τχ. Ο 
κτωβρίου 1994, σ. 662 - 663, και "Φώτα στο Μ έ
τωπο", ό.π., τχ. Ιανουάριου 1995, σ. 46 - 47.
3 Ο Α νδ ρ έα ς  Δημητρίου Κράνης γεννήθηκε 
το 1908 στον Αγιο Α νδρέα  Ευρυτανίας και κα
τατάχθηκε στη Χωροφυλακή το 1927 ως πε
ζός υπενωμοτάρχης και αποστρατεύθηκε το 
1965 με το βαθμό του Υποστρατήγου. Στα α ρ 
χεία του Αρχηγείου της πρώην Χωροφυλακής 
είχε κατατεθεί εκτενής αναφ ορά  του με τον 
τίτλο Α ι α ν α μ ν ή σ ε ις  μ ο υ  απ ό  τ η ν δ ρ ά σ ιν κ α ι το υ ς  

α γ ώ ν α ς  τη ς  Ε λληνικής Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  τη ς  π ε ρ ιό 

δ ο υ  1 9 3 6 - 19501 Αθήναι, Μάιος 1976), από την 
οποία και το δημοσ ιευόμενο  απόσπασμα.
4 Επρόκειτο για τους Συνταγματάρχη Γεώργιο 
Ντάκο και Τ αγματάρχη Ευθύμιο Τσαταλό αντί
στοιχα.

Επιμέλεια:
Υπαστ/μος Α' Κων/νος Δανούσης

Οκτώβριος 1 9 9 6 - 6 7 1  - Αστυνομική Επιθεώρηση
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ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ
μια νέα ειδικότητα

του Αστυν. Υποδ/ντού (ΥΓ) Παναγ. Ν. Παπαλεζανδράκου, 
Ειδικού Αλλεργιολδγου

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι η συνοπτική παρουσίαση 
του περιεχομένου της πιο νέας για τον Ελλαδικό χώρο 

ιατρικής ειδικότητας, της αλλεργιολογίας.
Εγινε προσπάθεια να μην χρησιμοποιηθούν, 

κατά το δυνατό, σύνθετοι ιατρικοί όροι 
και να γίνει μια απλούστευση των εννοιών 
χωρίς, όμως, να αποβεί τούτο σε βάρος 

της επιστημονικότητας.
Θα προσπαθήσουμε να δοθεί απάντηση 

σε διάφορα ερωτήματα αρχίζοντας από το βασικότερο. ...απαντουν
Υπάρχει σύγχιση ως προς τον καθορισμό της έννοιας της αλλερ- 

I γίας και του χώρου της αλλεργιολογίας, τόσο εκ μέρους του κοινού 
ί όσο και εκ μέρους ενός τμήματος της Ιατρικής κοινότητας.

Υπάρχουν άρρωστοι που δεν υποψιάζονται ότι το "μπούκωμα" και 
η ρινική καταρροή τους την άνοιξη ή όταν ξεσκονίζουν στο σπίτι 
τους είναι αλλεργική αντίδραση ενώ στην άλλη άκρη του φάσματος 
άρρωστοι με αϋπνία, εύκολη κόπωση, κατάθλιψη ή καρκίνο του 
στομάχου, θα πιστεύουν ότι αυτό που τους συμβαίνει οφείλεται σε 
τροφική αλλεργία σε πρόσθετα που υπάρχουν στις τροφές που 
καταναλώνουν. Στη σύγχιση συμβάλλει ένα τμήμα της ιατρικής κοι
νότητας που θα σπεύσει να αποδόσει τον τίτλο του αλλεργικού σε 
έναν άρρωστο διαγιγνώσκοντας εσφαλμένα, ότι τα συγκεκριμένα 
συμπτώματα και σημεία του αρρώστου που δεν ερμηνεύονται άλ
λως, είναι αλλεργικής αιτιολογίας ή θεωρώντας μια περενέργεια ή 
τοξική ενέργεια ενός φαρμάκου ως αλλεργική.

Επίσης διάφορα κινήματα, όπως το κίνημα των "κλινικών οικολό- 
γων", θα συνεισφέρουν στην σύγχιση αποκαλώντας αλλεργικές α
ντιδράσεις ένα πλήθος συμπτωμάτων και σημείων π.χ. αλλεργία σε 
όλα τα συνθετικά υλικά ή αλλεργία σε διάφορα είδη τροφίμων ή ει- 
σάγοντας διάφορα σύνδρομα όπως το “σύνδρομο του πάσχοντος 
κτιρίου" σύμφωνα με το οποίο ζάλη - κούραση - ληθαργική κατά
σταση - κεφαλαλγία που παρουσιάζεται κατά την διάρκεια της ερ
γασίας τους σε διάφορα άτομα, οφείλεται σε "αλλεργία" σε υλικά 
που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια κατασκευής του κτιρίου.

Είναι γεγονός, ότι κάθε επιστήμη υπόκειται πάντα σε διαρκή ανα
θεώρηση και τα πορίσματά της ισχύουν στο δεδομένο χρόνο και ο 
επιστήμονας πρέπει πάντα να είναι απαλλαγμένος από δόγματα και 
να είναι έτοιμος να ακούσει, να εξετάσει και να διερευνήσει κάθε 
νέα υπόθεση, όπως είναι υποχρεωμένος στην οποιαδήποτε επαφή 
του με το κοινό να παρουσιάζει και ιδιαίτερα να εφαρμόζει όχι ό,τι 
είναι υποτιθέμενο αλλά ό,τι είναι αποδεδειγμένο.

Ξαναγυρίζοντας στην αφετηρία, θα απαντήσουμε στο ερώτημα τι 
είναι αλλεργία. Αλλεργία είναι κάθε νόσος που είναι αποτέλεσμα 
μιας αντίδρασης (αλλεργικής) που συμβαίνει με συγκεκριμένο μη
χανισμό (αλλεργικό). Αρα για να κατανοήσει ο αναγνώστης μας τι ε ί
ναι αλλεργία είναι απαραίτητο να αναλυθεί η έννοια της αλλεργικής 
αντίδρασης.

Η αλλεργική αντίδραση είναι μια αντίδραση του ανοσολογικού

μας συστήματος, δηλαδή του συστήματος που αναγνωρίζει και μά
χεται ξένες ουσίες ή οργανισμούς που εισέρχονται στο σώμα μας. 
Είναι μια αντίδραση που οφείλεται σε αντισώματα (τα αντισώματα 
είναι πρωτεΐνες και συγκεκριμένα ανοσοσφαιρίνες που παράγο- 
νται από ειδικά κύτταρα, όταν μια ξένη ουσία - το αντιγόνο - εισέλ- 
Θει στον οργανισμό) το αντίσωμα που χαρακτηρίζει την αλλεργική 
αντίδραση είναι η ανοσοσφαιρίνη Ε (IGE).

Για να υπάρξει αλλεργική αντίδραση πρέπει να προηγηθεί "ευαι- 
σθητοποίηση”, δηλαδή να εισέλθει ένα αλλεργιογόνο στον οργανι
σμό, ενός προδιαθετειμένου κληρονομικά ατόμου, να αναγνωρι
στεί και να υποστεί επεξεργασία από (τα αντιγονοπαρουσιαστικά 
κύτταρα π.χ. μακροφάγα), στη συνέχεια αυτά τα κύτταρα να το πα
ρουσιάσουν σε άλλα κύτταρα (Τ - λεμφοκύτταρα), τα οποία με τη 
σειρά τους θα επιδράσουν με διάφορους τρόπους (π.χ. εκκρίνο- 
ντας κυτταροκίνες) σε άλλα κύτταρα (Β' λεμφοκύτταρα), τα οποία 
τελικά θα παράγουν ανοσοσφαιρίνη Ε ειδική για το συγκεκριμένο 
αλλεργιογόνο.

Η ανοσοσφαιρίνη Ε θα προσκολληθεί σε υποδοχείς στην επιφά
νεια κυρίως δύο κυττάρων των σιτευτικών κυττάρων και των βα- 
σεοφίλων. Τα σιτευτικά κύτταρα βρίσκονται παντού στο σώμα και 
κυρίως στο δέρμα - γαστρεντερικό σωλήνα και κατά μήκος του α
ναπνευστικού συστήματος, τα βασεόφιλα βρίσκονται στο αίμα.

Οταν ξαναεισέλθει το αλλεργιογόνο στον οργανισμό, θα συνδε
θε ί με την ανοσοσφαιρίνη Ε που είναι στην επιφάνεια των βασεοφί- 
λων και των σιτευτικών κυττάρων και θα βάλει μπροστά μια αλυσί
δα βιοχημικών αντιδράσεων, με τελικό αποτέλεσμα τα κύτταρα αυ
τά θα εκκρίνουν στο περιβάλλον και στην κυκλοφορία διάφορες 
ουσίες όπως η ισταμίνη, προσταγλανδίνες, λευκοτριένες, PAF και 
χημειοτακτικές ουσίες (ουσίες που "καλούν” στον τόπο της φλεγ
μονής διάφορα άλλα κύτταρα).

Οι ουσίες αυτές θα επιδράσουν με την σειρά τους σε διάφορα 
κύτταρα Ιστούς στόχους και θα προκαλέσουν τα διάφορα συμπτώ
ματα και σημεία π.χ. στους βρόγχους θα κάνουν βρογχοσύσπαση 
και φλεγμονή άρα "άσθμα", στη μύτη ρινική καταρροή, "μπούκωμα", 
κνησμό, στο γαστρεντερικό έμετο, διάρροια, στο δέρμα εξάνθημα, 
στο κυκλοφοριακό πτώση της αρτηριακής πίεσης και ταχυκαρδία 
λόγω Αγγειοδιαστολής. Αν συμμετέχουν παραπάνω από ένα συ
στήματα το αποτέλεσμα είναι αλλεργικό shock.
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Εδώ θα πρέπει να δώσουμε απάντηση σε ορισμένα ερωτήματα:

Γιατί δεν αναπτύσουν αλλεργική αντίδραση όλα τα άτομα;
Διότι αλλεργική αντίδραση αναπτύσουν τα κληρονομικώς προδια

τεθειμένα άτομα.

Γιατί δεν αναπτύσουν αλλεργική αντίδραση όλα τα αδέλφια 
ακόμα και αν είναι δίδυμα από το ίδιο ωράριο;

Διότι για να εκφραστεί το υπεύθυνο γονίδιο απαιτούνται και περι
βαλλοντολογίας επιδράσεις.

Πώς διαπιστώνεται η παραγωγή ειδικών αντισωμάτων σε έ 
να Αλλεργιογόνο;

Με δύο τρόπους, με τα δερματικά τεστ και με ορολογικές αντι
δράσεις μέσω του αίματος με τα rast test.

Ενα άτομο που έχει θετικά test είναι πάντα αλλεργικό;
Οχι. Και εδώ πρέπει να τονιστεί η σημασία της αξιολόγησής τους 

από τον ειδικό αλλεργιολόγο, αν δεν υπάρχει κλινική συσχέτιση το 
άτομο είναι ατοπικό αλλά όχι αλλεργικό.

Ποιά είναι τα κυριάτερα αλλεργιογόνα;
Επιθήλια ζώων, Γύρεις, Δηλητήριο Μελισσών - Σφηκών, Σπόροι 

Μυκητών, Φάρμακα (πενικιλίνη). Τρόφιμα (ξηροί καρποιΐ Οι καλύτε
ρες πύλες εισόδου είναι το αναπνευστικό και το γαστρεντερικό.

Εχει σημασία η πύλη εισόδου στο μέγεθος της αλλεργικής α
ντίδρασης;

Για παράδειγμα, έχει σημασία αν θα πάρει ο άρρωστος την πενικι- 
λίνη του από το στόμα ή ενδοφλέβια; Η απάντηση είναι ΟΧΙ (παρά 
την κρατούσα πίστη ακόμα και στον ιατρικό κόσμο), απλό, η πύλη ει
σόδου έχει σημασία στην πιθανότητα ευαισθητοποίησης και μόνο, 
και μάλιστα με την εξής σειρά: εφαρμογή επιδερμικό - ενδομυϊκά 
- από το στόμα.

Σε ποιές περιπτώσεις υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ένα 
σύμπτωμα να είναι αλλεργικής αιτιολογίας;

α) Οταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό αλλεργίας.
β) Οταν υπάρχει ατομικό ιστορικό ορισμένων άλλων αλλεργικών 

νόσων π.χ. η ρινίτιδα ή το άσθμα είναι πιθανότερο να είναι αλλερ
γικής αιτιολογίας, όταν κατά τη βρεφική ή παιδική ηλικία υπήρχε α
τομική δερματίτιδα.

γ) Οταν υπάρχει εποχικότητα στα συμπτώματα.
δ) Οταν σχετίζονται με ορισμένο τόπο π.χ. με το σπίτι ή το χώρο 

της εργασίας.
ε) Οταν σχετίζονται με ορισμένο τρόφιμο, φάρμακο ή νυγμό υμε- 

νοπτέρου.
στ) Οταν σχετίζονται με ορισμένο φυσικό ερέθισμα π.χ. κνίδωση 

εκ ψύχους, υδατογενής κνίδωση.

Ορισμένα σημεία που πρέπει να τονιστούν σε σχέση με τις 
αλλεργικές αντιδράσεις

α) Αλλη μπορεί να είναι η πύλη εισόδου και άλλο το σύστημα εκ
δήλωσης των συμπτωμάτων π.χ. εξάνθημα στο δέρμα και οι γονείς 
να νομίζουν ότι φταίει το σαπούνι που χρησιμοποιούν και το εξάν
θημα να οφείλεται στο γάλα αγελάδας ή της μητέρας του που πίνει 
το βρέφος. Νυγμός Υμενοπτέρου στο δέρμα και απώλεια ούρων 
και κοπράνων.

β) Η αλλεργική αντίδραση μπορεί να είναι πρώιμη - όψιμη ή και τα 
δύο (Δικόρυφος).

Πρώιμη ή Αμεση είναι η αντίδραση που συμβαίνει σε λίγα λεπτά 
έως μισή ώρα συνήθως.

Οψιμη είναι η αντίδραση που συμβαίνει 3 - 4 ώρες μετά την είσο
δο του αλλεργιογόνου. Πιο επικίνδυνες είναι οι άμεσες αντιδρά
σεις.

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η συμβουλή στον άρρωστο από Ια
τρούς "να έχεις μαζί σου μια ένεση κορτιζόνης" είναι πέρα για πέ
ρα λαθεμένη γιατί η κορτιζόνη δεν προλαμβάνει να αντιμετωπίσει 
τη δυνητικά θανατηφόρο άμεση αντίδραση, ακόμα και αν δοθεί εν
δοφλεβίως. Εκείνη που σώζει είναι η Αδρεναλίνη.

γ) Η ερώτηση του Ιατρού "έχεις ξαναπάρει το τάδε Αντιβιοτικό;" 
και ο εφησυχασμός στην απάντηση του αρρώστου "ΝΑΙ" είναι πέρα 
για πέρα λαθεμένος. Μακάρι η χορηγηθησομένη ουσία να εισέρχε
ται για πρώτη φορά στον οργανισμό, αν υπάρχει αντίδραση θα υ
πάρξει στη δεύτερη ή στη Ιν) χορήγηση ή πέραν της εβδομάδος συ
νεχή χορήγηση.

Ποιές civai οι πιο συνήθεις Αλλεργικές Νόσοι;
α) Αλλεργική Ρινίτιδα (Ρινική καταρροή - "Μπούκωμα" - Πταρμοί - 

Κνησμός).
β) Αλλεργική επιπεφυκίτιδα (Ερυθρότης - Κνησμός - Δακρύρροια).
γ) Αλλεργικό Ασθμα (Συριγμός - Βράσιμο - Σφίξιμο στο θώρακα - 

Δύσπνοια - Βήχας).
δ) Αλλεργικό shock (Βήχας - Δύσπνοια - Μπούκωμα - Καταρροή - 

Βρόγχος φωνής - Πτώση Αρτηριακής πιέσεως - Εξάνθημα - Απώ
λεια συνείδησης - Απώλεια ούρων και κοπράνων).

ε) Τροφική Αλλεργία (διάρροια - κοιλιακούς πόνους - έμετοι ή με 
συμπτώματα αλλεργικού shock).

στ) Αλλεργία σε Νυγμούς Υμενοπτέρων (εξάνθημα - κνησμός ή με 
συμπτώματα αλλεργικού shock.

ζ) Φαρμακευτική Αλλεργία (με συμπτωματολογία από διάφορα 
όργανα και συστήματα).

η) Κνίδωση - Αγγειοοίδημα.
θ) Δερματίτιδες (π.χ. εκζέματα και άλλου τύπου εξανθήματα).

Θεραπεία
α) Αποφυγή του Αλλεργιογόνου. (π.χ. τροφική - φαρμακευτική αλ

λεργία - επιθήλια ζώων).
β) Φαρμακευτική Αγωγή.
γ) Ανοσοθεραπεία, δηλαδή η χορήγηση τσυ ιδίου του αλλεργιογό- 

νου αρχίζοντας από μικρές και συνεχώς αυξανόμενες δόσεις με 
στόχο την ευαισθητοποίηση του αρρώστου. Πρέπει να γίνεται πά
ντα από αλλεργιολόγους για να προληφθούν ή να αναγνωριστούν έ 
γκαιρα και να αντιμετωπιστούν κατάλληλα τυχόν αλλεργικές αντι
δράσεις.

δ) Πρέπει να αναφερθεί και η επίτευξη φαρμακευτικής ανοχής, 
που εκτελείται όταν ένα φάρμακο στο οποίο είναι αλλεργικός ο άρ
ρωστος πρέπει να του χορηγηθεί γιατί δεν υπάρχει εναλλακτικό. 
Αυτό γίνεται με ορισμένη διαδικασία για να επιτευχθεί ανοσοανοχή 
στη συγκεκριμένη χορήγηση χωρίς να επιτυγχάνεται απευαισθητο
ποίηση, π.χ. χορήγηση πενικιλίνης σε υποξεία ενδοκαρδίτιδα, 
χορήγηση μη στερεοειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων σε ρευ
ματικό πυρετό κλπ. □

(Το Αλλεργιολογικό Ιατρείο του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών λειτουρ
γεί στο κτίριο της οδού Κοτοπούλη 9 - 3ος δροφος, τηλ. 5249.998).
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ΣΥΝ6ΒΗΣΑΝ
Ν

Κ ΣΜ
Στην κορυφή to u  βουνού 
Ελ Καπιτάν του αμερικανι

κού Εθνικού Πάρκου Γιόσεμαιτ 
j κα τά φ ερε να ανεβε ί ένας τυ 

φλός ορειβάτης από το Φίνιξ, ο 
| Ερικ Β ά ιχενμεγ ιερ , Βάσκαλος 

σε δημοτικό σχολείο  έφ θ α σ ε 
j στην κορυφή, όπου τον υποδέ- 
' χθηκαν τρ εις  άλλοι τυφ λο ί ορει

βάτες που είχον επιτύχει νωρί- 
j  τέρα τον άθλο και περίπου είκο- 
; σι άτομα που έφθασαν εκ ε ί για 
j να τον τιμήσουν. Το Ελ Καπιτάν 

έχει ύψος 9 7 5  μέτρα και ο Βάι- 
χενμεγιερ θέλησε να φθάσει ε 
κε ί για να αποδείξει ότι και οι 
άνθρωποι με προβλήματα πρέ
πει να βάζουν "υψηλούς" στό
χους.

Ο 5 9 χ ρ ο ν ο ς  Γ ερ μ α νός  
Μάρτιν Γιούργκερνς θεω 

ρεί τον εαυτό του νόμιμο κλη
ρονόμο της... Σελήνης και ζη τε ί 
από την κυβέρνηση του να νο
μιμοποιήσει τα 6ικαιώματα του. 
0  Μ άρτιν  ισ χυρ ίσ τη κε ό τ ι το 
φεγγάρι ανήκει στην οικογένεια 
του από τ ις  15 Ιουλίου 1756, ό
ταν ο Φ ρειδερ ίκος ο Μ έγας της 
Π ρω σ ίας χά ρ ισ ε  το  φ εγ γ ά ρ ι 
στον πρόγονο του Αουλ Γιούρ- 
γκερνς, ε ις  αναγνώρισιν των υ 
πηρεσιών του. Η ιστορία είναι 
φαιδρή, αλλά έχει ενδιαφέρον. 
0  Μάρτιν Γιούργκερνς έγ ινε έ 
ξαλλος όταν πληροφορήθηκε ό
τ ι ο Ντένις Χοπ, επ ιχειρηματίας 
από την Καλιφόρνια, απέκτησε 
την κυριότητα της Σελήνης βα
σιζόμενος στην πράξη περί α
γροτεμαχίων που ισχύει από το 
1862 σ τ ις  ΗΠΑ κα ι π α ρ έχε ι 
σ τον π ολίτη το  δ ικ α ίω μ α  να 
δ ιε κ δ ικ ή σ ε ι ένα τεμ ά χ ιο  γης 
που δεν ανήκει σε κανένα. Σύμ
φωνα με τον ξεχασμένο νόμο, 
οι αρχές του Σαν Φραντσίσκο 
κατέγραψαν το  I9 6 0  τον Χοπ 
ως ιδιοκτήτη της Σελήνης. Από 
τό τε ο Χοπ έχει πουλήσει 1.700 
α γρ ο τεμ ά χ ια  το υ  φ εγ γ α ρ ιο ύ

στην εξα ιρετική  τιμή των 16 δο
λαρίων τα επτακόσια εκτάρια. 
Ανάμεσα στους αγοραστές, ο 
πρώην πρόεδρος Ρόναλντ Ρέι- 
γκαν και ο ηθοποιός Κλιντ I- 
σγουντ. "Είναι μια πράξη χαρα
κτηριστική της αμερικανικής α
λαζονείας και απληστίας", είπε 
ο Γερ μα νός δ ιε κ δ ικ η τή ς  και 
πρόσθεσε με το  ανάλογο ύφος 
ότι "ο Φ ρειδερ ίκος ο Μέγας δεν 
θα έπαιρνε στα σοβορό μια τ έ 
τοια ιστορία".

Το ιταλικό Υπουργείο Δ ι
καιοσύνης είναι αποφοσι- 

μένο να πατάξει την αυθαιρεσία 
στην περιβαλλοντική συμπερι
φορά των Ιταλών, εξ  ου και ο 
κώδικας ο οποίος βρίσκεται στα 
σκαριά και σύντομα θα αποτελεί 
νόμο του κρότους. Δ ιαβάσ τε 
λοιπόν με προσοχή τους νέους 
κώ δικες. Λ ερώ νετε  την ακτή; 
κακώς πολύ κακώς, γ ιατί θα τ ι
μω ρηθείτε καθαρίζοντας την ε 
πί μια ή δύο εβδομάδες. Κατα
σ τρ έφ ετε  μνημεία ή παγκάκια; 
Α φ ή νετε  μηνύματα στους το ί
χους; Κάκιστα γιοτί τό τε  θα πε
ράσετε ένα μήνα στην υπηρεσία 
του δήμου, προσφέροντας τον 
προσωπικό σας μόχθο σε έργα 
κοινής ω φελείας... Εναλλακτι
κές ποινές λοιπόν στη γείτονα Ι
ταλία. Μόνο που δεν γνωρίζου
με αν ε ίνα ι η πληρότητα των 
φυλακών εκε ίνη  που επιβάλει 
τα νέα μέτρα....

Οσο ζω ελπίζω και γηρά- 
σκω αεί διδασκόμενος...Τι 

άλλο μπορεί να ε ίχε  κατά νου ο 
85χρονος απόστρατος Βρετα
νός σ υντα γμα τά ρχης Τ ζορ τζ  
Γουίντονσον [στη δεκαετία του 
6 0  έζησε έξι χρόνια κοντά στη 
βασίλισσα], όταν αποφάσισε να 
ολοκληρώσει τ ις  σπουδές του 
σ την ισπανική φ ιλολογ ία  και 
στη συνέχεια να νυμφ ευθεί τη... 
φ ιλενάδα του. Ο συνταγματάρ

χης, ένας ευθυτενής γέρων άρ
χισε τ ις  σπουδές του πριν από 
15 χρόνια, όταν οι γιατροί του 
συνέστησαν για λόγους υγείας 
να αναζητήσει θερμότερα κλ ί
ματα. Ετσι, βρέθηκε στην Ισπα
νία και η καθημερινή επαφή του 
με τους Ισπανούς του κέντρισε 
το ενδιαφέρον για τη γλώσσα. 
Αυτό ήταν. Γράφτηκε στο πανε
πιστήμιο και σε διάστημα 15 ε 
τών διήνυσε μια απόσταση αρ
κετά σημαντική για τον ίδιο και 
τ ις  επ α γγελμ α τικές  του  ενα
σχολήσεις, δεδομένου ότι ήτον 
και τραπεζίτης. Σε μια από τις  
τράπεζες και συγκεκριμένα στη 
WEST MIDLANDS, εργαζόταν 
και η σημερινή αρραβωνιαστι
κιά του με την οποία λίαν συντό- 
μως θα έλθουν ε ις  γάμου κοι
νωνία. Η Μ αίρη ε ίνα ι σήμερα 
6 9  ετώ ν και πριν από πολλά 
χρόνια υπήρξε γρμματέας του 
Γουίντονσον και καλή ο ικογε
νε ια κή  φ ίλη . Πρόταση γάμου 
δέχθηκε τον περασμένο Μάιο, 
αλλά κατόπιν σκέψ εω ς, και οι 
δύο έκρ ινα ν  ό τ ι θάπρεπε να 
προηγηθεί η απονομή του πτυ
χίου!...

Τι κάνει ο έρωτος όταν δεν 
ευδοκιμεί! Στη Σαγκάη λοι

πόν ένα ΰνδρος, απογοητευμέ
νος γ ια τ ί η γυναίκα που αγα
πούσε τον εγκατέλε ιψ ε, ε ισ έ 
βαλε στο κλουβί μιας τ ίγρεω ς 
στον ζωολογικό κήπο της πόλης 
και αφού γονάτισε μπροστά της, 
της ζήτησε να τον...κατασπαρά
ξε ι. Η τ ίγ ρ η ς  τον κο ίτα ξε  με 
ύφος μυστηριώδες κοι κατόπιν 
τον έρ ιξε κάτω, τον μύρισε και 
του έκοψ ε μια... τρυφερή διο- 
γκωματιά στο λαιμό. Εντρομοι οι 
παρευρισκόμενοι, έσπευσαν να 
ειδοποιήσουν τους φύλακες, οι 
οποίοι ύστερα από υπεράνθρω
πες προσπάθειες έδωσαν ηρε- 
μ ιστικά  στο ζώο κοι για κακή 
του τύχη του ερωτοκτυπημένου 
και εγκα τα λειμμ ένου  ανδρός, 
τον έσωσαν.. Μ ε το που συνήλ
θε ο δυστυχής έτρεξε να πέσει 
αυτή τη φορά στα πόδια της 
καλής του...

Την αποκαλούν "θ ερ ιν ή  
γρίπη", στην πραγματικό

τητα δεν είναι παρά μια ελαφρά 
επιδημία που πλήττει όσους ε 
ξα κολο υθο ύν  να ερ γ ά ζο ν τα ι 
σ τις μεγάλες ιταλ ικές πόλεις.

Το πόσο ελαφρά βεβαίως είναι 
η επιδημία, εξαρτάται από τ ις  α
ντοχές ενός εκάστου των εργα
ζομένων, δεδομένου ότι αρχίζει 
με πονοκέφαλο και χαμηλό πυ
ρετό, αλλά στη συνέχεια  ακο
λου θ ε ί καταρροή και γαστρε- 
ντερ ικές  διαταραχές. Είναι άρα
γε τυχαία αυτή η γρίπη; Οι ε ιδ ι
κοί φοβούνται ότι την ευθύνη 
φ έ ρ ο υ ν  τα  κ λ ιμ α τ ισ τ ικ ά  μη
χανήματα, [όχι όλα, αλλά εκείνα 
που δεν  σ υντηρούντα ι καλά], 
αυτά που θεωρούνται υπεύθυνα 
και για τον πυρετό της... Δ ευ τέ 
ρας. Πράγματι, κάθε φορά που 
οι εργαζόμενοι διακόπτουν την 
ερ γα σ ία  το υ ς  γ ια  το  Σαββα
το κ ύ ρ ια κ ο , ε π ισ τρ έ φ ο υ ν  τη  
Δευτέρα στη δουλειά, με υπνη
λία, πονοκέφαλο και μυ ϊκούς 
πόνους που διαρκούν μόλις ένα 
24ω ρο για να επανσκάμψουν 
την επόμενη Δευτέρα.

Φ Η κλοπή π λη ρ ο φ ορ ιώ ν  
μέσω ηλεκτρονικού υπο

λογιστή θα είνα ι ίσως η πιο δια
δεδομένη κολάσιμη πράξη του 
επόμενου αιώνα. Κι αυτό επειδή 
ήδη έχουν αρχίσει να πυκνώ
νουν ανησυχητικά αυτού του ε ί
δους οι ενέργειες. Στην Ελβετία 
δημόσιος υπάλληλος οδηγήθη
κε στον ε ισ αγγελέα , κα τηγο
ρ ο ύ μ εν ο ς  ό τ ι έ κ λ ε ψ ε  και 
πούλησε πληροφορίες, που α
φ ο ρ ο ύ σ α ν  6 0 0 .0 0 0  επ ι
χειρήσεις, από κρατική υπηρε
σία ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Το όνομα του δράστη δεν ανα
κοινώθηκε, ούτε και το όνομα 
της ετα ιρ ίας η οποία αγόραζε 
τ ις  πληροφορίες, αλλά ο δ ιευ
θυντής της κρατικής υπηρεσίας 
δήλωσε ότι ο δράστης ομολόγη
σ ε κα ι θα δ ικ α σ τ ε ί κ α τη γ ο 
ρούμενος για παραβίαση απορ
ρήτου και αποδοχή δω ροδο
κίας.

Ζημ ιές ύψους 11,2 εκα
τομμυρίων δραχμών προ- 

κάλεσαν δύο γάτες στη Σουη
δία, όταν προκάλεσαν πλημμύρα 
στο σπίτι του κυρίου που τ ις  ε ί
χε κ λ ε ίσ ε ι στο μπάνιο. Οπως 
δήλωσε ο Ρότζερ Σιόμπερκ σε 
σουηδική εφημερίδα, έλειπε σε 
δουλειά  και όταν επ έσ τρ εψ ε  
στο σπίτι το βρήκε πλημμυρι
σμένο και τ ις  δύο γάτες του να 
κάθονται πάνω στη βρύση του 
ντουζ. Οπως εξήγησε, συνήθιζε
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να κ λ ε ίν ε ι τ ις  γά τες  του  στο 
μπάνιο για να μην το υ  κατα 
στρέψουν το σπίτι όταν λείπει.

Τυφλοί που οδηγούν! Δεν 
πρόκειται περί θαύματος, 

αλλά για μία ακόμη πτυχή της ι
διότυπης σχέσης που έχουν συ
νηθίσει να έχουν με το κράτος 
οι Ιταλοί. Πρωταγωνιστές της α
πίστευτης ιστορίας είναι σαρά
ντα κάτοικοι του Παλέρμο, που 
ελάμβαναν κανονική σύνταξη α
ναπηρίας ως τυφλοί, αλλά κα
τείχαν ταυτόχρονα και δίπλωμα 
οδήγησης. Τέσσερις εκ των σα
ράντα τυφ λώ ν συνελήφθησαν 
στο τ ιμ ό ν ι τω ν α υ το κ ινή τω ν  
το υ ς  και παραιτήθησαν όπως 
ήταν φ υ σ ικ ό  τη ς  σ υντά ξεω ς 
τους, ενώ στους υπόλοιπους 36 
η σύνταξη αφαιρέθηκε προσω
ρινά, μέχρ ις αποκαταστάσεως 
της αλήθειας. Σημειώ νεται πως 
ένας στους τρ ιάντα κατοίκους 
του Παλέρμο λαμβάνει κάποιου 
είδους βοηθήματος αναπηρίας.

Δ υ σ ά ρ εσ τη  έκπ ληξη  
στους υπ οστηρ ικτές του 

κοσμικού κράτους, αλλά ενθου
σιασμό στους ισλαμιστές προ- 
κάλεσε η απόφαση τη ς  α ιγυ
π τιακής δ ικα ιοσ ύνης να υπο
χρεώσει έναν καθηγητή πανεπι
στημίου να δ ιαζευχθεί τη σύζυ
γο του, επ ειδή ε ίνα ι αρνητής 
του ισλάμ. Στη μουσουλμανική 
θρησκεία, μια γυναίκα δεν μπο
ρεί να παραμείνει σύζυγος ενός 
αποστάτη, η θανάτωση του ο
ποίου θεω ρείτα ι θεμιτή.Το ακυ
ρω τικό δικαστήρο του Καίρου 
κα τα δ ίκασ ε τον Νασρ Αμπού 
Ζέιντ 5 3  χρόνων, καθηγητή α
ραβ ικού π ολιτισμού και αρα
β ικ ή ς  γλώ σσας στο Π α νεπ ι
στήμιο του Καίρου, να διαζευ- 
χθεί τη σύζυγο του, επειδή τα 
γραπτά του είνα ι α ιρετικά. 0  κα
θ η γη τή ς  ε ίχ ε  α μ φ ισ β η τή σ ε ι 
τους δυσμενείς για τ ις  γυναίκες 
κανόνες του Κορανίου και ε ίχε  
προτείνει μια σύγχρονη ερμη
νεία του ιερού βιβλίου των μου
σουλμάνων.

Τη δημ ιουργία  δω ματίων 
στα  οποία  ο ι Γ ερ μ α νο ί 

σ τρ α τ ιώ τε ς  που υ π η ρ ετο ύ ν  
στην Κροατία  θα μπορούν να 
χαίρονται τον... έρωτα, πρότεινε 
το γερμανικό κόμμα των Πρασί
νων. Αφορμή για την πρόταση

αυτή ήταν η επιβολή ποινής φ υ 
λάκισης επτά ημερών (σε δια
φορετικά  κελιά] σε ένα ζευγάρι 
αξιωματικών αντιθέτου φύλου, 
επειδή κατά τη διάρκεια των ε 
ρωτικών τους περιπτύξεων έ 
καναν τόσο πολύ θόρύβο που 
δεν άφησαν το υπόλοιπο στρα
τόπεδο να κοιμηθεί!...

Δωρεάν κηδ ε ίες  προτεί
νει στους αναγνώστες της 

η τουρκική εφημερίδα "Μαρας 
ιν Σεσι"! 0  εκδότης της ισχυρί
ζετα ι ότι ο επαρχιακός Τύπος 
δέχθηκε πλήγμα από τ ις  προ
σφορές των μεγάλων εφ η μερ ί
δων. Ετσι αποφάσισε να προ
σ φ έρει δωρεάν κηδείες στους 
συνδρομητές της, προκειμένου 
να αυξήσει τ ις  πωλήσεις...

Σ το σ τρ α το δ ικ ε ίο  παρα- 
πέμφθηκε Αιγύπτιος βου

λευτής, που κατόρθωσε να α- 
π οφ ύγε ι τη  σ τρ α τ ιω τική  του 
θητεία  προσποιούμενος τη γυ
ναίκα. Σύμφωνα με όσα έγραψε 
η κυβερνητική εφ ημερ ίδα  "Αλ 
Δχράμ", ο βουλευτής Ριντά Μο- 
χάμεντ Αμπντέλ Ραχμάντης πε
ρ ιφ έ ρ ε ια ς  Τουκχ, βόρεια  του 
Καίρου, παραπέμφθηκε κατη
γορούμενος ότι ανέφερε ψευ- 
δώς σε στρατιω τικά έγγραφα 
άτι ήταν γυναίκα και μοναχοπαί
δι παρότι ε ίχ ε  τρ ε ις  ακόμη α
δελφούς!...

Ε ίνα ι νέα  "ε φ ε ύ ρ ε σ η "  
στην αγορά των ναρκωτι

κών και κάνει θραύση στις ιτα
λ ικές  παραλίες. Π ρόκειτα ι για 
τ ις  καραμέλες ηρωίνης, που δεν 
αφήνουν ίχνη στο σώμα από ε 
νοχλητικά τσιμπήματα, δεν τρο
μο κρα το ύ ν  το υ ς  "α μύη το υς" 
χρήστες με την ιδέα της σύριγ
γας, και αφήνουν στο στόμα τη 
γλυκιά γεύση της καμένης ζά
χαρης ή του μελιού. Αυτό υπο
στηρίζουν οι αστυνομικές δυνά
μεις της Μπολώνιας και άλλων 
πόλεων της Βόρεια Ιταλίας, που 
κα τά φ ερα ν  να εξαρθρώσουν, 
ύσ τερα  από μακροχρόνιες έ 
ρευνες σπείρα Βορειοαφρικα- 
νών που δ ιακ ινούσ αν τη  νέα 
μορφή ηρωίνης. Είκοσι δύο οι 
έμποροι που συνελήφθησαν, ε 
νώ εννιά κιλά "γλυκιά" ηρωίνη, 
αξίας 3Q εκατ. δραχμών κατα
σχέθηκαν. Ο λευκός θάνατος, 
σύμφωνα με τ ις  δηλώσεις των

αστυνομικώ ν, κυκλοφ ορούσ ε 
σε καραμέλες με γεύση μελιού 
και μικρά δοχεία μαρμελάδας, 
σε τ ιμ έ ς  από 7 .5 0 0  μέχρ ι
15 .000 δραχ. η δόση και προ- 
σ έλ κ υ ε  λόγω  τη ς  εύ κ ο λ η ς  
λ ή ψ η ς  το  ε ν δ ια φ έ ρ ο ν  τω ν 
νέων.

Η α ντ ιμ ετώ π ισ η  τη ς  παι
δ ικής πορνογραφίας μέσω 

του INTERNET, ε ίνα ι το κύριο 
θέμα στην ημερήσ ια  δ ιάταξη 
της πρώτης δ ιεθνούς διάσκε
ψης κατά της σεξουαλικής εκ 
μετάλλευσης των παιδιών, που 
άρχισε στην Στοκχόλμη. Αυτό 
που φοβούνται διάφορες οργα
νώ σ εις , ε ίν α ι ό τ ι αν δεν λη- 
φθούν επ ειγόντω ς μέτρα για 
τη ν  α ν τ ιμ ε τώ π ισ η  το υ  προ
βλήματος, η ζήτηση που έχει η 
παιδική πορνογραφία θα αυξη
θε ί. Δ ια φ ω ν ίες , όμως, έχουν 
εκφραστεί για το κατά πόσον θα 
πρέπει να επιβληθεί λογοκρισία 
στο INTERNET, το οποίο αντι
προσωπεύει την ελεύθερη έκ 
φραση.

Εκεί δεν αδιαφορούν για 
τη νέα νομοθεσία, επιλέ

γουν την απάντηση που... πονάει 
τους εμπνευστές της. Χιλιάδες 
οδηγο ί τα ξ ί στη Μ αλαισ ία  έ 
κ λ ε ισ α ν  τα  ρ α δ ιο τη λ έφ ω ν α  
τους [κοινώ ς τα "σι-μπι" τους] 
αντιδρώντας έτσι στην απόφα
ση των αρχών να απαγορεύσουν 
τη χρήση κινητών τηλεφώνων 
κατά τη διάρκεια της οδήγησης. 
Η διαμαρτυρία δικαιολογημένη, 
δεδομένου ότι οι παραβάτες α
ντιμετωπίζουν πρόστιμο ύψους 
4 0 0  δολαρίων ή τρ ε ις  μήνες 
φυλάκιση! Οι οδηγοί, δ ια τε ίνε
ται το υπουργείο Μεταφορών, 
πρέπει να έχουν "και τα δύο χέ
ρια ελεύθερα" προκειμένου να 
αποφεύγουν τα ατυχήματα.

Τρεις νεαροί και δύο κο
πέλες από την Ολλανδία ε 

ξασφάλισαν μια θέση στο β ι
βλίο Γκ ίνες  τω ν ρεκόρ, αφού 
κατόρθωσαν να χορέψουν, αυ
τοσχεδιάζοντας, συνεχώς 114 
ώρες χωρίς διακοπή. Το ρεκόρ 
ε π ιτ ε ύ χ θ η κ ε  σ την ν τ ίσ κ ο  
Alkazer στην πόλη Πύτερσουκ 
κοντά στο Ρότερνταμ, παρουσία 
κριτού και ομάδας ιατρών. Οι 
χορευτές, ηλικίας από 2 0  μέχρι 
3 0  ετών, χόρεψαν για σχεδόν

πέντε η μ έρ ες  με πεντάλεπτα 
δ ιαλείμματα κάθε μία ώρα για 
φαγητό, νερό ή άλλη τους ανά
γκη. Κατά τη διάρκεια του χο
ρού τους -με μουσική ντίσκο- 
δεν τους επιτρεπόταν να στα
ματήσουν να κινούνται ούτε για 
μια στιγμή. Το προηγούμενο ρε
κόρ που α φ έρ ετα ι στο βιβλίο 
Γκόνες, ήταν 113 ώρες.

Συνέβη και η ληστεία του 
αεροπλάνου, μετά τη θρυ

λική εκ ε ίν η  του  τρένου. Λίγο 
μετά την προσγείωση του στο 
αεροδρόμιο του Περπιπιάν, ό
που ε ίχ ε  φ τάσ ει από το Παρίσι, 
αεροσκάφος της "Αιρ Φρανς Ε- 
ρόπ” β ρ έθ ηκε αντιμέτω πο με 
δύο μικρά., φορτηγά αυτοκίνη
τα. Δύο μασκοφόροι οπλοφό
ροι, που βγήκαν από αυτά, πυρο
βόλησαν στον αέρα και ύψωσαν 
πανό που καλούσε τον πιλότο να 
σταματήσει τ ις  μηχανές και να 
ανοίξει την πόρτα του χώρου α
ποσκευών. Από τον χώρο αυτό 
οι ληστές αφαίρεσαν σάκους με 
χρήματα που ανήκαν στην ετα ι
ρία χρηματαποστολών "Μπριν- 
κς". Οπως ανακοινώθηκε, επρό- 
κ ε ιτο  για "σοβαρό χρηματικό  
ποσό", που όμως δεν προσδιο
ρίστηκε. Πάντως, σύμφωνα με 
εκπρόσωπο τω ν  α ρχώ ν,είνα ι 
τουλάχιστον γνωστό το.... βάρος 
των χαρτονομισμάτων που άρ
παξαν οι ληστές: ούτε λίγα, ούτε 
πολλά, είκοσι οκτώ κιλά!

Ο συντηρητής ενός πάρ
κου στην πόλη Τσιζκόβι- 

τσ ε στη Νοτιοανατολική Πολω
νία έδωσε την εντολή να τοπο
θετηθε ί πάνω σε έναν βράχο η 
επιγραφή: "Απαγορεύεται η ε ί
σοδος στα μεγάλα στήθη”, έπ ει
τα από το ατύχημα μιας τουρί- 
στρ ιας με μεγάλα... προσόντα, 
γράφ ει η εφ ημερ ίδα  "Express 
W iec Zorny” . Η γυναίκα αυτή, μη 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος 
του στήθους της, πήγε να περά
σει από τη σχισμή ενός βράχου 
για να φτάσει στην κορυφή του 
και... σφήνωσε. Ευτυχώς, έπ ει
τα από προσπάθειες αρκετών 
ωρών κατόρθωσε μόνη της να 
βγει καθώς, όπως φαίνετα ι, δεν 
μπ ορούσ ε ο ύ τ ε  να ζ η τή σ ε ι 
βοήθεια! □

Επιμέλεια:
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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£ η I  Κ Ο / Η Λ Η /

Κ Ι  Ο Πρόεδροί και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του "Ε- 
ξωραϊστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Πεντέλη?', εκφρά
ζουν npos το Διοικητή και όλο το προσωπικό του Αστυν. 
Τμήματο* Πεντέλη? us 0ερμέ5 του* ευχαριστίε* και τα συγ
χαρητήριά was για την άψογη τήρηση τηδ τάξη* κατά τη διάρ
κεια των ετήσιων θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του 
συλλόγου was "ΚΡΥΓΤΜΛΕΙΑ 96".

0 0  Διοικητή* τη* XII Μ/Κ Mepapxias Πεζικού, εκφράζει us 
θερμέ* του ευχαρ ισ τία  npos την Α.Α Αλεξανδρούπολη* για 
την άμεση ανταπόκρισή τη* να συνδράμει με εκπαιδευτικό 
προσωπικό, στην προσπάθεια για πρόληψη των τροχαίων 
ατυχημάτων στα πλαίσια του χαρακτηρισμού του ι 996 cus "Ε- 
τουί Πρόληψη* Τροχαίων Ατυχημάτων στο Στρατό"

Κ  Για την άψογη και υποδειγματική λήψη μέτρων ασφάλεια*, 
τάξη* και τροχαία*, κατά την άφιξη των Ολυμπιονικών pas 
στην Αθήνα μετά τη συμμετοχή τουί στη χρυσή Ολυμπιάδα 
τη ί Ατλάντα, εξέφρασε την ευαρέσκεια του και τα θερμότατα 
συγχαρητήρια ο τότε Υπουργό* Δημόσια* Τάξη* κ. Γείτονα* 
npos όλο το προσωπικό τη ί Ελληνική* Αστυνομία* που έλα
βε μέροί σ'αυτά. Για τον ίδιο λόγο, κατά την άφιξή ujus στη 
συμπρωτεύουσα, εξέφρασε us θερμέ* του ευχαριστίε* και 
ο Δήμαρχοί Θεσ/νίκη* κ. Κοσμόπουλοί Κων/vos npos το Γε
νικό Αστυνομικό Δ/ντή Θεσ/νίκη* και όλο το Προσωπικό τη ί 
Γενική* Αστυν. Δ/νσηί Θεσ/νίκη*.

S3 Ο Μ ητροπολίτη* Θήρα*, Αμοργού και Νήσων κ. Παντε- 
λεήμων και ο επ ίτιμο ί πρόεδροί τη* κοινότητα* Καμαρίου κ. 
Βαγγέλη* Σιγάλα? μέλη τη* Επιτροπή* Αιμοδοσία* Θήρα*, ευ
χαριστούν θερμά και συγχαίρουν το Διοικητή και Υποδιοικητή 
του Αστυν. Τμήματο* Σαντορίνη* καθώ ί και όλο το προσωπι
κό τη* Ελληνική* Αστυνομία* που υπηρετεί στο νησί, για την 
μεγάλη του ί προσφορά σε αίμα, η οποία γίνεται ανελλιπώ? 
από τότε που δημιουργήθηκε η "Τράπεζα Αίματο*" στο νησί 
με πρωτοβουλία των κατοίκων. Οι εξορμήσεκ γίνονται δύο 
φορέ5 το χρόνο (Νοέμβρη και Μάη) και η συμμετοχή του κό
σμου, κάθε φορά, είνα ι συγκινητική και αποτελεί παράδειγ
μα npos μίμηση. Η κάθε προσπάθεια αποδίδε) γύρω στΐ5 
550-600 φ ιά λε ί αίματο? ρεκόρ για τα μέχρι σήμερα δεδο
μένα. Προσπάθειε* σαν κι’αυτέ? που κρύβουν μέσα τουί τό
σο μεγάλη ευαισθησία και αγάπη npos το συνάνθρωπο, δεν 
μπορούν παρά να είνα ι ά ξ ιε ί συγχαρητηρίων από όλουί μα?

Ε Ο  Αρχηγόί του 52ου Συστήματο5 Προσκόπων Παγκρατίου κ. 
Χαράλαμπο* Λακαφώση? ευχαριστεί θερμά τη Διευθύντρια 
Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Δημόσια* Τάξη* κα Στυ- 
λιανή Σκουλάκη, για τη διάθεση ενό ί οχήματοί τη5 Ελληνική* 
Αστυνομία* για να μεταφέρει το 52ο Σύστημα Προσκόπων 
Παγκρατίου στο κατασκηνωτικό κέντρο του Σουνίου.

Ε Το Διοικητικό Συμβούλιο τη* Ενωση* Γονέων Δήμου Κατερί- 
νη5, ευχαριστούν θερμά to u s : Αστυν. Δ/ντή Κατερίνη* κ. Α
θανάσιο Τσεσμετζή και Αστυν. Β' του Τμήματο* Ασφαλεία* 
Κατερίνη* κ.Αθανάσιο Φωτόπουλο, για την πρόθυμη και υ
πεύθυνη στήριξή τουί στην όλη προσπάθεια τη ί Ενωση* Γο
νέων για την ίδρυση στην πόλη τη* Κατερίνη* "Κέντρου 
Πρόληψη* κατά τη* χρήση* Ψυχοδραστικών Ουσιών".

Ε Ο Δ/ντήί του Λυκείου Ανδρίτσαινα* κ. Μιχελή* Β., εκφράζει 
τι* θερμότατε* ευχαριστίε* όλων των καθηγητών και μαθη
τών του Γυμνασίου και Λυκείου Ανδρίτσαινα* npos το Διοι
κητή του Αστυν. Τμήματο* Ανδρίτσαινα* κ. Λεωνίδα Πετούση, 
για us ενημερωτικέ* διαλέξει* που έκανε στουί μαθητέ* σε 
θέματα κυκλοφοριακή* αγωγή* και υγιεινή* του σχολικού 
περιβάλλοντοί κατά το σχολικό έτο* 1995-1996.

Ε Ο Πρέσβη* τη ί Βρετανική* πρεσβεία* στην Αθήνα κ. M.J. 
Llewellyn Smith, ευχαριστεί θερμά τον Αστυν. Δ/ντή χανίων 
κ. Τρίγκο Δημήτριο καθώί και όλο το προσωπικό τη ί Αστυν. 
Δ/νση? για την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση τη* Ελ
ληνική* Αστυνομία* κατά την πρόσφατη επίσκεψή του εκε ί 
για τον εορτασμό τη* επετείου τη* Μάχη* τη ί Κρήτη?

Ε Ο Πρόεδροί και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Βουλιάσταί-ιωαννίνων, ευχαριστεί θερμά το Διοι
κητή του Αστυν. Τμήματο* Περιφέρεια* Ιωαννίνων Αστυν. Α' 
κ. Παναγιώτη Πρέντζα καθώί και όλο το προσωπικό του ι- 
δίου Τμήματο? για τα άψογα μέτρα τάξη* και τροχαία* που 
ελήφθησαν κατά τι* εκδηλώ σ ει "ΓΙΟΡΤΗ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ 96" 
που διοργάνωσε ο σύλλογοί πρόσφατα, ous Πηγέί Λούρου, 
κοινότητα* Βουλιάσταί -Ιωαννίνων.

Ε Ο Πρόεδροί και το Κοινοτικό Συμβούλιο τη ί Κοινότητα* Μο- 
νιλίθου με επιστολή τουί ευχαριστούν θερμά τον Αστυνομικό 
Διευθυντή Δωδεκανήσου και όλο το προσωπικό τη ί Ελλη
νική* Αστυνομία? για τη μεγάλη βοήθεια που προσέφεραν 
στην κατάσβεση πρόσφατη* πυρκαγιά* στο χωριό του?

Ε Η Πρόεδροί του 18ου Βαθμολογικού κέντρου Σερρών κα Α- 
ποστολία Φωτιάδου με επιστολή τη* npos την Αστυνομική 
Διεύθυνση Σερρών εκφράζει us ευχαριστίε* τη* για τη συμ
βολή τη ί Αστυνομία* στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία 
του. Τονίζει μάλιστα μεταξύ άλλων: "Με την άμεση και πρό
θυμη βοήθειά σα? όποτε τη χρειαστήκαμε, εξασφαλίσατε 
συνθήκεί εύρυθμη* λειτουργία* του Βαθμολογικού Κέντρου 
και συντελέσατε στο μέροί που εξαρτιόταν από σα? στην ο
λοκλήρωση μι as διαδικασία* κρίσιμη* για χ ιλ ιάδεί υποψη
φ ίου* και us οικογένειέ* του? που είνα ι βέβαιο, μαζί με μαί 
σαs ευχαριστούν και oas συγχαίρουν για την αποτελεσμα
τική άσκηση του κοινωνικού oas έργου".

Ε Ο Επιτετραμένο* τη ί Νορβηγική* Πρεσβεία* στην Αθήνα κ. 
Γιο Σλέτμπακ, εκφράζει us θερμέ* του ευχαριστίε* εκ μέ- 
pous τηδ Νορβηγική* Πρεσβεία* και του κ. Πρέσβυ, npos ό
λου* rous άνδεί ασφαλεία ί τη* Ελληνική* Αστυνομία* που 
πρόσφεραν άριστα μέτρα ασφαλεία ί και συνεργάστηκαν ά
ψογα, κατά τη διάρκεια τη* πρόσφατη* επ ίσκεψη* του βα
σιλικού ζεύγουί τη ί Νορβηγία* στήν Ελλάδα. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιο* Χονδροματίδη*
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Μόνιμες Στήλες
ΓΟΓΟ Χριστόφορο, Υπαστυνόμο Α':
Λάβαμε το ποίημά aas, to  οποίο δημοσιεύουμε, αφιερωμένο 

otous δύο ηρωικούδ συναδέλφου, οι οποίοι έπεσαν κατά την 
εκτέλεση rou καθήκοντοδ, τιμώνταδ το Σώμα μα$ με την ύψιστη 
προσφορά tous npos to κοινωνικό σύνολο. Αναφερόμενοι στο 
ποίημα, παρατηρούμε ότι ξεχειλ ίζει από συναίσθημα. Οσον α
φορά την τεχνοτροπία, διακρίνουμε μια προσπάθεια γραφή5 σε 
ομοιοκαταληξία, η οποία όμω ί δεν καταλήγει σε ομοφωνία στο 
ιέλθ5 του στίχου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η 
ισοσυλλαβία και το μέτρο. Εάν επιθυμείτε να γράφετε, αντίθετα, 
σε ελεύθερο στίχο, η παύση (η ορ3ή χρήση εηϊ οποί as δίνει 
ρυθμό) τίθεται στο Γέλοί αυτού.

ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ
Tous λέγαν κοςτα  - βουλγαρη - παπαλουκα , 
ιώρα κάνε is γι' auwiis δεν μιλά, 
λ ε ί και δεν υπήρξαν ποτέ σ' αυτή τη γη, 
κι έχουνε πια ιώρα τελε ία ν  ξεχαστεί.

Οι σ φ α ίpos ήρθαν xcupis λογική, 
καυτό to  μολύβι με5 την ψυχή, 
to αίμα tous πότισε τη γη βαθιά, 
αναπάντητο γ ια τί στα δικά tous παιδιά.

Φύγανε στα αλήθεια Ολύμπιοι Θεοί, 
κι as μην έχει αυτό πολυεκτιμηθεί, 
ίσ ω ί ε ίνα ι ιη$ μοίρas γραπτό, 
οι θνητοί να μην to  αντέχουν αυτό.

Μάλλον ε ίνα ι λάθο$ η εποχή, 
ανθρώπινοί θ υσ ίε ί δεν τιs μπορεί, 
όλα έχουνε γ ίνε ι υλιστικά, 
που να μείνει χώροί για ηρωικά.

Παράδειγμα για μαί φωτεινό, 
στο σάπισμά μα ί to  γενικό, 
φύτρα ατόφια δυνατή, 
αναγέννημα και νέα πνοή.

Τώρα όμω ί μέσα μα ί βαθιά, 
σπίθα που μα5 στέλνει ψηλά, 
είνα ι από τη δική tous ψυχή, 
εμφύσημα η θυσία αυτή.

Η σπίθα φωτιά θα γεννεί, 
έκρηξη για ζωή νοηματική, 
to  παράδειγμά aas φάρos ψηλά, 
φ ω ί και ελπίδα για κάθε γενιά.

Από ψηλά δέσ ιε εμά$, 
υπερήφανοι είμαστε για aas, 
επιβράβευσή aas μοναδική, 
to  φ ω ί αυτό στη δική μα ί ψυχή.

ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ Αβραάμ, Αρχιφύλακα:
Λάβαμε ta  ποιήματά aas, από ta  οποία επιλέγουμε και δη

μοσιεύουμε, αυτό με τον τίτλο ”0  Φόβθ5". Παρατηρούμε ότι to  
συγκεκριμένο ποίημα, θα μπορούσε να μελοποιηθεί. To oi6os 
τη$ ομοιοκαταληξία είνα ι βασικά ζευγαρωτό, αλλά κυρίαν ο 
ρυθμόs τονίζεται από tov tp ito  στίχο κάθε στροφήί. Οι σημα- 
σιολογικέ5 αποκλίσεΐ5 των λέξεω ν δεν είνα ι εξεζητημένεs και 
θεωρούμε ότι ταιριάζουν στην απλότητα του στίχου. Επαναλαμ
βάνουμε την πάγια άποψή μα5, ότι όσοι επιθυμούν να ασχολη
θούν με την ποίηση, οφείλουν να μελετούν Ελληνε$ και ξένου$ 
ποιητέ5, κάτι που υποβοηθά το άτομο όχι μόνο συναισθηματικά, 
αλλά και στη διαμόρφωση toxvotponias που του αρμόζει.

Ο ΦΟΒΟΣ
Φώλιασ' ο vous στα σκοτεινά, 
και στην οδό του πουθενά 
μαs οδηγεί η σκέψη.
Φόβθ5 τυλίγει την καρδιά, 
σαν τη σκεπάζει η βραδιά 
το φ ω ί έχει στερέψει.
Εσβυσ' ο ήχοί του καλού, 
μόνο το γέλιο του μωρού 
θυμίζει καλοσύνη.
Φύτρωσε γύρω μαί κακό, 
μίσο$, φωτιά και φονικό 
σκοτώνουν την ειρήνη.
Δώσε Θεέ μου λίγο φω ί, 
έγιν' ο κόσμοί σου τυφλόί, 
δεν βλέπει την αλήθεια.
Βαδίζει πια στα σκοτεινά, 
τον φόβο έχει συντροφιά, 
μόνο5 xcopfs βοήθεια.

ΔΗΜΟΥ Πέτρου, ποιητή - λογοτέχνη:
Λάβαμε την αξιόλογη ποιητική συλλογή oas με τον τ ίτλ ο "Ελ

ληνορθόδοξα και Πατριωτικά" απ' την οποία επιλέγουμε και δη
μοσιεύουμε το ποίημα "Σμύρνη". Τα ποιήματα τη ί συλλογήί, έ
χουν cjs κεντρική ιδέα το νόημα του τίτλου αυτήί.

ΣΜΥΡΝΗ
Σμύρνη, μια λέξη μαγική
π' από μικρό$, νοιώθω τόσο πολύ δίκιά μου.
Σμύρνη, παράδοξ' αντηχεί
κι ακόμα μου ματώνει μέσα στην καρδιά μου.
Δεν αξιώθηκα να δω
το περιγιάλι που υμνούσε το τραγούδι,
τη$ Icvvias μυριστό
που βάρβαρο χέρι σ' έκοψε, λουλούδι.
Ν' ακούσω το καμπαναριό
γιομάτο ρούσικε5 καμπάνεί να χτυπάνε,
και τον Μεγάλο Εσπερινό
τη$ 'Ayias Φωτεινή$ ψαλτάδε$ να υμνούνε...

Επιμέλεια: Αστυνόμο5 Α' Β α σ ίλ ες  Τσαγκάρη$

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η
Μ Η Ν ΙΑ ΙΟ  Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο  ΤΟΥ ΥΠ Ο ΥΡ ΓΕ ΙΟ Υ  Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ Σ  ΤΑΞΗΣ  
Ήρας 2Α, 111 47, Γαλάτσι
Δίευβυνφ: Ασεσνόμοδ A' Xpnatos MaKprjs, Αρχισι/νεΔκεηι: Ασεσνόμοί Β' Γεώργιο* Μπούρχιas, Βοη3. ΑρχισονεΔκιη: Υπασι/μοδ Β' Κων/vos KapayuSwris. Σΰνεαξη: 

Avd/pos κων/vos Καιοινούλα*. Π.Υ. Αφροδίεη Κοκκίνοσ, Apx/xas Κων/vos Koiipos, Π.Υ. Γεώργιοί Χονδρομαείδηί, rpαμμαεεία: Υπασε/μο* Α’ Κων/vos AavoOar\s 

Π.Υ. Μαρία Κωνσεανεοπούλου, Π.Υ. Αικατερίνη Λιερού, Π.Υ. Μαρία Μπρακούλια, Π.Υ. κων/vos Πλευριεόκηί, Διαχείριση: Π.Υ. Ανασεασία Καραμεσίνη, Διεκπεραίωση 

Ασε/xas Γ. Κληροδίεηί. Π.Υ. Γ. B6ληs, Π.Υ. Φ. Μακροζαχόπουλοί, Φωεογραφ!ε$: Apx/xas Mix. Ραφεόπουλοί, Ασε/xas A3. Kaλoύ6ηs. Ασε/xas ΕιιΔγγ. Παπαεσίμπαί 

Τηλέφωνα: A/vvf\s: 2137.362, Αρχισιινεδκεηί: 2137.361, Διαφημίσει: 2137.365, ΣυνεΔκεει: 2137.366, Γραμμαεεία: 2137.364, Διαχείριση: 2137.367. rax: 2137.395. 
Φιλμ* - Μονεάζ - Εκεύπωση - Βιβλιοδεσία: ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΚΤΥΠΟΤΙΚΗ Α,Ε„ Μπενάκη & Αγ, ΝεκεαρΓοιι - ΧαλΔνδρι.
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Μόνιμες Στήλες

Για t is ε λ ε ύ θ ε ρ ε ε  ώ ρ ε ε

Οριζόντια
1. "0...πλοίαρχος", γνωστό μυθιστόρημα του Ιουλίου Βέρν.
2. Μικρή εξέδρα όπου γίνεται η εκτέλεση καταδίκων. - Διαμέρι

σμα δύο δωματίων.
3. Εντγκαρ Αλαν... Αμερικανός ποιητής. - Κάθε εξάνθημα ή τοπική 

φλεγμονή του δέρματος.
4. Δυσάρεστο συναίσθημα. - Ετσι λέγεται ο ποταμός Σπερχειός.
5. Πρόθεση. - Γνωστό βιβλίο του Αντώνη Σαμαράκη. -Βγαίνει α- 

ηό.,.τις ελιές.
6. Δεν είναι ολοκληρωμένες αυτές. - Τις βρίσκουμε σε Δημόσιες 

Υπηρεσίες.
7. Ρωμαίος στρατηγός που νίκησε τον Αττίλα. - Ουδέτερο αόρι

στης αντωνυμίας.
8. Θυμίζει.,.κελάηδημα πουλιού. - Είδος γραπτής ή προφορικής ε 

ξέτασης. - Πρόθεση (αντίστρ ).
9. Κι έτσι λέγονται οι φτασμένοι καλλιτέχνες. - Συνοδεύεται συ

χνά από... μια ανοιχτή παλάμη.
10. Η διάρθρωση των μερών ενός λογοτεχνικού έργου. - Τα ανοί

γει στο έδαφος το άροτρο.
11. Σύμφωνο. - Αυτά δεν αγαπιούνται. - Διπλασιαζόμενο γίνεται 

η.,Μπαρντό.
12. Θρηνώδεις κραυγές. - Αναιδείς, προκλητικοί.
13. Μακριά από.θάλασσα αυτά.- Μεταφορικά σημαίνει πράγμα 

διαλογής.

Κάθετα
1. Είναι ο απόφοιτος Πανεπιστημίου ή άλλης ανώτερης σχολής.
2. Αυτές που γίνονται με τη θέληση κάποιου. - Μαζί με το πι δηλώ

νει βιασύνη.
3. Είδος ελαστικής σόλας. - Πυκνές και άταχτες ομάδες ανθρώ

πων. - Αρχαίο βεβαιωτικό μόριο.
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4. Δίψηφο φωνήεν. - Οι κλατοικοι ενός Πελοποννησιακού νομού. - 
Μάρκα αγγλικών τσιγάρων.

5. Ρωτάει για τον τρόπο. - Μεγάλοι ποντικοί των αγρών.
6. Αυτό που υποκινείται από εχθρικό πάθος, μίσος. - Αρχαία χώρα 

της Μικράς Ασίας.
7. Καταβάλλεται για να ταξιδέψουμε. - Φόροι, δασμοί.
8. Τίτλος αρχηγών αφρικανικών φυλών. - Εμπορικές αναδουλιές.
9 .0  πρωτόπλαστος. - Συγκοινωνιακά. - Μεγάλο αθηναϊκό νοσοκο

μείο.
10. Αειθαλή δένδρα που τα φύλλα τους έχουν φαρμακευτικές ι

διότητες. - Μόριο.
11. Το νοτιό τα το  άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδος. - Γίνεται 

συνήθως από χειρούργο για το κλείσιμο πληγής.
12. Συμβολίζει διεθνώς τον ατμόϊππο. -Κενές, χωρίς περιεχόμε

νο. - Μοντέρνα μουσική.
13. Ξενόγλωσση κομψότητα. - Χημικό φαινόμενο, κατά το οποίο 

διαφορετικές οργανικές ενώσεις έχουν την ίδια εκατοστιαία σύν
θεση και το ίδιο μοριακό βάρος.

Προσοχή: Για να Χύσετε αυτό το σταυρόλεξο, πρέπει να μαυ
ρίσετε είκοσι τετράγωνα.

ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ ΛΙΓΑΚΙ...

*  Γιατί το φεγγάρι είναι χλωμό; Από τα πολλά ξενύχτια!...

*  Τι διαφέρει μία ώρα από ένα φτωχό; Εχει λεφτά!...

*  Σε τι διαφέρουν οι βράχοι της θάλασσας από εκείνους της 
στεριάς; Είναι βρεγμένοι!...

*  Πώς λέγεται αυτός που έχει δύο μάτια; Διπλωμάτης!...

*  Σε πιο μέρος του κεφαλιού μας γίνεται πόλεμος; Στο μέτωπο!...

*  Τι χρειάζεται οπωσδήποτε για να ανοίξει μία πόρτα; Να είναι 
κλειστή!...

*  Πώς λέγεται αυτός που δεν φοράει γιαλιά; Ατζαμής!...

*  Τι μπορείς να κρατάς χωρίς να το αγγίζεις; Την αναπνοή σου!...

*  Τι μοιάζει καταπληκτικά με γάτα, κι όμως δεν είναι; Ο γάτος! Π

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΗΣ, 2 IKPIDMA - ΔΥΑΡΙ, 3.ΠΟΕ - ΣΠΥΡΑΚΙ, 4ΛΥ- 

ΠΗ -  ΑΛΑΜΑΝΑ, 5 .Q I - ΛΑΘΟΣ - ΛΑΔΙ, 6.ΜΙΣΕΡΕΣ - ΟΥΡΕΣ, 7ΑΕΤΙΟΣ - ΚΑΠΟΙΟ, 

8.ΤΣΙΟΥ - ΤΕΣΤ - ΕΜ, 9.ΦΙΡΜΕΣ - ΟΡΣΕ, 10. ΥΦΗ - ΑΥΛΑΚΙΑ, 11 .XI - ΜΙΣΗΤΑ - 

ΜΠΕ, 12.ΓΟΟΙ - ΙΤΑΜΟΙ, 13.ΣΤΕΡΙΑΝΑ - ΜΑΠΑ.

ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ, 2.ΕΚΟΥΣΙΕΣ - ΦΙ, 3.ΚΡΕΠ - ΣΤΙΦΗ - ΓΕ, 4Α Ι - Η- 

ΛΕΙΟΙ - ΜΟΡ.5.ΠΩΣ - ΑΡΟΥΡΑΙΟΙ, 6.ΕΜΠΑΘΕΣ - ΜΥΣΙΑ, 7.ΝΑΥΛΟΣ - ΤΕΛΗ, 8.ΡΑΣ 

- ΚΕΣΑΤΙΑ, 9 ΑΔΑΜ - ΟΑΣ - ΚΑΤ, 10.ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ - AM, 11.'ΤΑΙΝΑΡΟ - ΡΑΜΜΑ, 

12.HP - ΑΔΕΙΕΣ - ΠΟΠ, 13.ΣΙΚ - ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ.

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/τίνος Κατσινούλας

Αστυνομική Επιθεώρηση - 6 7 8  - Οκτώβριος 1 9 9 6
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