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Εξαρτημένοι  Χρήστες Ηρωίνης
και Μεθαδόνη

Μ Υ Θ Ο Ι  Κ Α Ι  Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α

του Νι κολάου Βασιλε ιάδη,  Επίκουρου Καθηγητή Ι ατ ροδ ι κ αστ ι κ ής  ΑΠΘ

Με ικανοποίηση είδαμε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος θ', αριθ. φύλλου 254/6-4-95), 
τη δημοσίευση της Υπουργικής Αποφάσεως της 20-3-95 που αφορά την ίδρυση και λειτουργία 

Πειραματικών Προγραμμάτων Υποκατάστασης (Π.Π.Υ.) για Εξαρτημένους Χρήστες Ηρωίνης (Ε.Χ.Η.).
Το πιλοτικά αυτό πρόγραμμα υποκατάστασης βράδυνε να υλοποιηθεί 

επειδή έπρεπε να γίνουν πολύ προσεκτικά βήματα, 
αφού η μεθαδόνη δεν αποτελεί πανάκεια στο πρόβλημα των ναρκωτικών1.

Η Υπουργική Απόφαση
"Προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία 

Πειραματικών Προγραμμάτων Υποκατάστασης (Π.Π.Υ.) 
για εξαρτημένους χρήστες ηρωίνης (Ε.Χ.Η.)"

0  Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχο

ντας υπόψη:

1. Το άρθρο 34 του Π Λ  138/92 "Περί Οργανισμού του Υπουργείου 

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων" ΙΦΕΚΑ' 68/22-4-92).

2. Το άρθρο 12 του Ν. 2161/93 “Τροποποίηση και συμπλήρωση 

των διατάξεων του Ν. 1729/87 "Καταπολέμηση της διάδοσης των 

ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις" ΙΦΕΚ Α' 

119/931.

3. Την υπ' αριθ. 1/24-1-1995 απόφαση τουΔ.Ι. του ΟΚΑΝΑ.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν 

προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

1. Την ίδρυση Πειραματικών Προγραμμάτων Υποκατάστασης 

(Π.Π.Υ.) για Εξαρτημένους Χρήστες Ηρωίνης (Ε.Χ.Η.).

Καθορίζεται ότι το Υποκατάστατο που θα χρησιμοποιείται στα 

Π.Π.Υ. θα είναι η Μεθαδόνη.

2. Φιλοσοφία του Προγράμματος

Τα Π.Π.Υ. διέπονται από τις εξής αρχές: 

α. Ο τελικός στόχος είναι η απεξάρτηση των Ε.Χ.Η. από όλες τις 

ναρκωτικές ουσίες, περιλαμβανομένων και των υποκατάστατων.

β. Η ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη χρήση, τόσο για τον 

Ε.Χ.Η., όσο και για το κοινωνικό σύνολο.

γ. Η παροχή υψηλής ποιότητας ψυχοκοινωνικών και ιατρικών υπη

ρεσιών σε όλους τους Ε.Χ.Η., που πρέπει να συνοδεύει τη χρήση υ- 

ποκαταστάτων

3. Στόχοι του Π.Π.Υ. για τους Ε.Χ.Η. 

α. Αποχή από τη χρήση οπιοειδών.

β. Αποχή από τη χρήση άλλων ναρκωτικών, 

γ. Αποχή από την κατάχρηση αλκοόλ, 

δ. Μείωση της εγκληματικότητας.

ε. Εξεύρευση εργασίας/παραγωγικής απασχόλησης, βελτίωση 

του επιπέδου σπουδών - επαγγελματική εξέλιξη, 

στ. Αντιμετώπιση προβλημάτων σωματικής ή ψυχικής υγείας, 

ζ. Μεγάλα ποσοστά επί του συνόλου των Ε.Χ.Η. που παραμένουν 

στο πρόγραμμα.

Αρθρο 2 - Γενικές Αρχές Λειτουργίας

α. Η λειτουργία των Π.Π.Υ. θα είναι σε εξωτερική βάση. Πριν την 

ένταξη στο πρόγραμμα, διενεργείται διαγνωστικός κλινικοεργα- 

στηριακός έλεγχος και ψυχοθεραπευτική προετοιμασία.

β. Οι Ε.Χ.Η. θα προσέρχονται καθημερινά στο Π.Π.Υ. λόγω της ανά

γκης λήψης της ουσίας. Από την αρχή αυτή, προκύπτει ότι το κτίριο 

του Π.Π.Υ. πρέπει να ευρίσκεται απαραιτήτως στο κέντρο της πό

λης, ώστε να περιορίζεται ο χρόνος μετάβασης και επιστροφής, 

προκειμένου να διευκολυνθεί η προσπάθεια επαγγελματικής απο

κατάστασης του Ε.Χ.Η.

γ. Κατά την ομόφωνη κρίση της θεραπευτικής ομάδας του Π.Π.Υ. 

και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με σύμφωνη γνώμη της Επιτρο

πικής Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Π.Π.Υ. να έχει τη δυνα

τότητα ο Ε.Χ.Η. σε κάποια φάση του προγράμματος να λαμβάνει τη 

δόση, όχι κατ' ανάγκην καθημερινά στις εγκαταστάσεις του προ

γράμματος.

δ. Θα παρέχονται υπηρεσίες ψυχοθεραπευτικής και κοινωνικής 
στήριξης.

ε. Θα γίνεται έλεγχος ούρων: με τη λήψη δειγμάτων εξακριβώνε

ται η τυχόν χρήση άλλων ουσιών κατά τη διάρκεια του προγράμμα
τος.

στ. Ωρες λειτουργίας: Είναι επιθυμητό τα Π.Π.Υ. να λειτουργούν τις 

καθημερινές για ένα χρονικό διάστημα πέραν του συνήθους ωρα

ρίου εργασίας, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι
Ε.Χ.Η.

ζ. Τα Π.Π.Υ. λειτουργούν 365 ημέρες το χρόνο.
Αρθρο 3 - Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Π.Π.Υ.

α. Ο Ε.Χ.Η. να κάνει μακροχρόνια χρήση ηρωίνης ή άλλου οπιοει- 
δούς και να είναι άνω των 22 ετών.

β. Η χρήση πρέπει να είναι ενδοφλέβια.

γ. Η χρήση πρέπει να είναι καθημερινή.

δ. Η μακροχρόνια χρήση πρέπει να έχει απαραίτητα προκαλέσει 
ψυχική και σωματική εξάρτηση.

ε. Ο Ε.Χ.Η. πρέπει να αποδεχθεί εγγράφως τους όρους του θερα

πευτικού συμβολαίου για τη συμμετοχή του στα Π.Π.Υ., η παραβίαση 

των οποίων συνεπάγεται διακοπή της παρακολούθησης του προ

γράμματος, που επιβάλλεται κατά την κρίση της Επιστημονικής Ο
μάδας του Π.Π.Υ.

στ. Συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει την αποχή από άλλες 
ναρκωτικές ουσίες.
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ζ. Ατομα με βαριά ψυχοπαθολογία, εφόσον αυτή είναι ασύμβατη 

με την παρακολούθηση του προγράμματος, θα πρέπει να αποκλείο

νται.

η. Πρέπει κατά την κρίση της Επιστημονικής Ομάδας του Π.Π.Υ. να 

υπάρχει αποτυχία σοβαρής προσπάθειας απεξάρτησης σε άλλο 

πρόγραμμα.

θ. Κατ' εξαίρεση θα συμμετέχουν άτομα άνω των 35 ετών που 

κάνουν μακροχρόνια χρήση οπιοειδών ή άτομα με σοβαρές ψυχι

κές ή σωματικές παθήσεις καταλλήλως αποδεικνυόμενες, από τις 

οποίες απειλείται η ζωή τους.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 1995, Ο Υπουργός - Δ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ

Τι είναι η Μεθαδόνη
Οπως καθορίζεται στο άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης, το υ

ποκατάστατο που θα χρησιμοποιείται στα Π.Π.Υ. θα είναι η μεθαδό

νη. Η μεθαδόνη είναι ένα συνθετικό αναλγητικό φάρμακο, με φαρ

μακοδυναμικό προφίλ παρόμοιο της μορφίνης. Εμφανίζει την ίδια α

ναλγητική δράση, δρα στο κέντρο του βήχα, καθώς και στο ανα

πνευστικό κέντρο, με τη διαφορά ότι η κατασταλτική της δράση σε 

αυτό, δεν είναι τόσο έντονη όσο της μορφίνης2. Η ηρεμιστική της 

δράση είναι πολύ μικρότερη της μορφίνης και το ευφορικό αποτέ

λεσμα πάρα πολύ μικρό.

Απορροφάται ταχύτατα, τόσο κατά τη χορήγηση από το στόμα, ό

σο και από τον τόπο της ενέσεώς της και στις δόσεις που χρησι

μοποιείται δεν προκαλεί εμετό. Παρουσιάζει μακράς διαρκείας 

φαρμακολογική δράση |η ημιπερίοδος ζωής είναι δεκαπέντε έως 

είκοσι ώρες), λόγω του ότι συνδέεται με τις πρωτεΐνες του πλά

σματος σε μεγάλο βαθμό. Συχνά απαιτείται χρόνος έξι έως οκτώ 

ωρών, για να επιτευχθεί αναλγητικό αποτέλεσμα.

Η μεθαδόνη παρουσιάζει και αυτή φαινόμενα εξαρτήσεως3. Εξαι- 

τίας της βραδείας όμως καθάρσεώς της και της παραμονής της 

στον οργανισμό για μακρό χρονικό διάστημα, τα συμπτώματα της 

στερήσεώς της είναι πολύ λιγότερα από εκείνα της μορφίνης. Αυ

τός είναι και ο λόγος, που χρησιμοποιείται η μεθαδόνη ως υποκα

τάστατο των οπιοειδών για θεραπεία της εξαρτήσεως των χρη

στών της ηρωίνης3

Η φιλοσοφία της χορήγησης της μεθαδόνης ως υποκατάστατου 

της ηρωίνης είναι, ότι αποκλείοντας την ενίσχυση της εξαρτήσεως 

που προκαλείται από τα μη νόμιμα οπιοειδή, απομακρύνει το 

χρήστη από την τάση να τα αποκτήσει3. Ετσι, αποφεύγονται εγκλη

ματικές ενέργειες και ο χρήστης είναι περισσότερο επιδεκτικός 

σε ψυχοθεραπεία και γενικά θεραπεία επανεντάξεως. Η φαρμακο

λογική βάση για τη χρήση μεθαδόνης στα προγράμματα υποκατα- 

στάσεως είναι φανερή και η κοινωνιολογική βάση για τη χρησιμο

ποίησή της είναι λογική.

Παρόλα αυτά, ορισμένα προγράμματα χρήσεως της μεθαδόνης 

αποτυγχάνουν, εξαιτίας ανεπάρκειας μέσων μη φαρμακολογικής 

φύσεως. Γενικά η μεθαδόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τόσο σε έ

να πρόγραμμα σταδιακής απεξάρτησης από τα οπιοειδή, όσο και 

σε ένα πρόγραμμα συντήρησης.

Συζήτηση
Α. Σχόλια πάνω στο άρθρο 1:

Ορθά ο τελικός στόχος είναι η απεξάρτηση από όλες τις ναρκω

τικές ουσίες αρκεί βέβαια να μην παραμείνει ένα θεωρητικό ευχο

λόγιο και να δηλωθεί μελλοντικά αδυναμία, όταν είναι γνωστό ότι τα 

προγράμματα μεθαδόνης απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε 

εξαρτημένους χρήστες ηρωίνης και είναι γνωστή η αποτυχία των

προγραμμάτων σε χρήστες ηρωίνης που παίρνουν ταυτόχρονα και 

κοκαΐνη'1. Δεν πρέπει λοιπόν να καταλήγει το πρόγραμμα απεξαρ- 

τήσεως από ηρωίνη, σε πρόγραμμα συντηρήσεως και εξαρτήσεως 

από μεθαδόνη. Η Υπουργική απόφαση στο άρθρο 1, αναφέρεται 

στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη χρήση τόσο για τον 

χρήστη, όσο και για το κοινωνικό σύνολο.

Β. Θάνατοι κατά τη χορήγηση της μεθαδόνης

στα προγράμματα απεξάρτησης

Η μεθαδόνη θεωρείται σχετικά ασφαλής ουσία γι' αυτό και εφαρ

μόζεται σήμερα σε ευρεία κλίμακα στα προγράμματα απεξαρ- 

τήσεως από τα οπιοειδή και ιδιαίτερα την ηρωίνη. Σπανιώτατα ανα- 

φέρονται πολύ σοβαρά τοξικά φαινόμενα, σε βαθμό που να προκα- 

λέσουν το θάνατο του ατόμου. Παρ' όλα αυτά, η μεθαδόνη είναι δυ

νητικά θανατηφόρα, σε υπερευαίσθητα άτομα που δεν αναπτύσ

σουν ανοχή ή που έχουν λάβει υπερβολική δόση της ουσίας.

Σε μια σχετικά πρόσφατη εργασία που έγινε στην Αυστραλία5, α- 

ναφέρονται δέκα θάνατοι που συνέβησαν μέσα σε ένα σχετικά 

βραχύ χρονικό διάστημα κατά την έναρξη της θεραπείας. Οι ερευ

νητές ισχυρίζονται, ότι οι θάνατοι αυτοί διαφέρουν από τις πολλές 

εκατοντάδες θανάτων από μεθαδόνη, που αναφέρονται στην πα

γκόσμια βιβλιογραφία 6·7' 8' 9' 10 και που αποδίδονται σε πολύ μεγά

λες δόσεις της ουσίας. Αντίθετα, οι θάνατοι που μελετήθηκαν στην 

εργασία των Αυστραλών ερευνητών, επήλθαν μετά από λήψη νομί- 

μως χορηγηθέντων δόσεων μεθαδόνης, μέσα σε λίγες μέρες από 

τότε που τα άτομα άρχισαν το πρόγραμμα υποκαταστάσεως.

Τα πτώματα των θανόντων αποτέλεσαν αντικείμενο ιατροδικα

στικής και τοξικολογικής έρευνας και μελετήθηκαν λεπτομερώς σε 

όλες τις συνθήκες χορηγήσεως της μεθαδόνης μέσα στο πρό

γραμμα υποκαταστάσεως. Επίσης, έγιναν ιστολογικές έρευνες 

σχετικά με την κατάσταση των πνευμόνων και του ήπατος των θα

νόντων, καθώς και πλήρης ορολογικός έλεγχος για την ύπαρξη α

ντισωμάτων έναντι του ιού του AIDS και της ηπατίτιδας C και Β. 

Στα δείγματα των ούρων αναζητήθηκαν οπιούχα, αμφεταμίνες, πα- 

ράγωγα καννάβεως, μεταβολίτες κοκαΐνης, βενζοδιαζεπίνες, προ- 

ποξυφένη και βαρβιτουρικά. Επίσης, αναζητήθηκαν φάρμακα σε α

ναλύσεις του αίματος, όπως είναι τα νευροληπτικά, αντικαταθλιπτι

κά, βαρβιτουρικά οπιοειδή, και έγιναν αναλύσεις για να αποδειχθεί 

η ύπαρξη ή μη αλκοόλης ή χλωράλης στο αίμα και στη χολή. Τέλος, 

με πολύ ευαίσθητες χημικές μεθόδους, εκτιμήθηκε η μέση περιε

κτικότητα της μεθαδόνης στο αίμα.

Από τη μελέτη των περιπτώσεων αυτών λήφθηκαν οι παρακάτω 

ενδιαφέρουσες πληροφορίες:

11 Η μέση δόση μεθαδόνης κατά την έναρξη της θεραπείας ήταν 

53 mg. Ο θάνατος επήλθε σε περίπου τρεις μέρες από την έναρξη 

της θεραπείας.

2) Η μέση τιμή της περιεκτικότητας μεθαδόνης στο αίμα κατά την 

ώρα του θανάτου ήταν 2,1 μιτιοΙ/Ι.

3) Στα έξη από τα δέκα άτομα βρέθηκαν φάρμακα όπως βενζο- 

διαλεπίνες, μορφίνη, αλκοόλη, κανναβινοειδή.

4) Σε όλα τα άτομα παρατηρήθηκαν ιστολογικά ευρήματα χρόνιας 

ηπατίτιδας και σε πέντε από τα δέκα βρογχοπνευμονία. Πιστεύε

ται, ότι επειδή η μεθαδόνη μπορεί να προκαλέσει καταστολή του α

ναπνευστικού συστήματος, προδιαθέτει σε ανάπτυξη βρογχοπνευ

μονίας.

5) Δεν ανευρέθηκαν αντισώματα έναντι του ιού του AIDS και της 

ηπατίτιδας.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι οι θάνατοι στις 

πρώτες μέρες της εφαρμογής του προγράμματος απεξαρτήσεως
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με μεθαδόνη, πρέπει να αποδοθούν στις σχετικά μεγάλες δόσεις 

του φαρμάκου κατά την έναρξη της θεραπείας και στη μη ανάπτυξη 

ανοχής στα οπιοειδή. Πιστεύεται, επίσης, ότι η διαταραχή στην α

ναπνευστική λειτουργία συνέβαλε στο θάνατο των πέντε ατόμων 

και η λήψη άλλων φαρμάκων στο θάνατο των υπολοίπων.

Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι πρέπει να γίνεται λεπτομερής 

κλινικοεργαστηριακός έλεγχος των ατόμων που βα μένουν στο 

πρόγραμμα. Επίσης, συνιστάται εξατομίκευση της δόσεως11.

Παρ' όλα αυτά, πρέπει να τονισθεί, ότι το πρόβλημα των θανάτων, 

ακόμη και κατά τη διάρκεια θεραπείας με μεθαδόνη, είναι υπαρκτό 

και θα πρέπει να μας προβληματίσει, εάν στο μέλλον ζητηθούν εν

δεχομένως ευθύνες, είτε υπό την έννοια της Ιατρικής ευθύνης από 

τη χορήγηση, είτε από την δικαιολογημένη σύμφωνα με τους ό

ρους της Υπουργικής Απόφασης Ιόρθρο 3, παρ. ε) διακοπή της θε

ραπείας.

Γ. Οι στόχοι του Π.Π.Υ. για τους Ε.Χ.Η.

Οσο αφορά τους στόχους του Π.Π.Υ. για τους Ε.Χ.Η. σε συνδυα

σμό με τις γενικές αρχές λειτουργίας και τις προϋποθέσεις συμ

μετοχής στο Π.Π.Υ., έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Υπάρχει 

μια ασάφεια ως προς το ποια θα είναι τα άτομα, με ποιές προϋπο

θέσεις και για πόσο χρονικό διάστημα θα παραμείνουν στο πρό

γραμμα. Κατ' αρχήν, μας είναι δύσκολο να κατανοήσουμε το όριο η

λικίας των 22 ετών. Επίσης, πώς θα γίνεται ο αποκλεισμός ατόμων 

με βαρειά ψυχοπαθολογία, όταν εμπίπτουν στην παράγραφο θ' του 

άρθρου 3. Επίσης, πώς θα αποδεικνύεται - αντικειμενικά - η ψυχική 

και σωματική εξάρτηση (παρ. δ άρθρου 3), ώστε να μην υποβληθούν 

ενστάσεις από άλλους υποψήφιους.

Στο σημείο αυτό, θέλαμε να τονίσουμε ιδιαίτερα, τις αδιάβλητες 

διαδικασίες που επιβάλλεται να γίνονται, όταν, μάλιστα, είναι γνω

στό τα σχόλια που έγιναν στον Τύπο, με αφορμή αποφάσεις νομί

μων κρατικών επιτροπών για προσδιορισμό αναπηρίας, αλλά και σε 

άλλα σχόλια που αναφέρθηκαν όσο αφορά χρηματισμό γιατρών. Η 

ίδια προσοχή πρέπει να δοθεί και στους δαπανηρούς εργαστηρια

κούς ελέγχους, γιατί η αξιολόγηση έχει πολλές παραμέτρους:

Δηλαδή, πόσο τακτικός θα είναι ο έλεγχος των ούρων, εάν γίνει 

σωστά η δειγματοληψία και αν για τον έλεγχο όσον αφορά την 

χρήση άλλων ουσιών κατά τη διάρκεια του προγράμματος επιλεγεί 

η κατάλληλη μέθοδος, όταν είναι γνωστά τα προβλήματα που έχουν 

ορισμένες μέθοδοι με μικρά αλλά υπαρκτά ποσοστά λάθους εξαι- 

τίας διασταυρουμένων αντιδράσεων.

Για το ωράριο λειτουργίας και την καθ' όλο το χρόνο λειτουργία 

των προγραμμάτων πειραματικής υποκαταστάσεως, θα πρέπει να 

τονισθεί, ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να το αποδεχθούν και να μην 

προκαλέσουν δυσλειτουργία μελλοντικά, προβάλλοντας συνδικαλι

στικά - οικονομικά αιτήματα, όταν, μάλιστα, είναι γνωστό το ήδη με

γάλο κόστος λειτουργίας του προγράμματος. Εδώ, μας δίνεται η 

ευκαιρία να τονίσουμε και τη μεγάλη σημασία που έχουν οι υπηρε

σίες ψυχοθεραπευτικής στήριξης (άρθρ. 2, Παρ. δ), την οποία έ

χουν ανάγκη οι μετέχοντας στο πρόγραμμα μεθαδόνης12 (όταν εί

ναι γνωστό, ότι η μεθαδόνη εξουδετερώνει μεν τα συμπτώματα 

στερήσεως, δεν έχει όμως το ευφορικό αποτέλεσμα της ηρωίνης).

Αλλο πρόβλημα είναι το θέμα της παραβιάσεως των όρων του 

πειραματικού προγράμματος που συνεπάγεται διακοπή. Εφ' όσον 

το πρόγραμμα είναι πειραματικό - πιλοτικό, πρέπει να τηρηθούν αυ

στηρά οι όροι, παρ' όλο που θα μπορούσε κανείς να πει, ότι είναι 

υπερβολικά σκληρό και ίσως ουτοπία, να μην υπάρξουν στιγμές α

δυναμίας των ανθρώπων αυτών, που ξέρουμε πολύ καλά το χαρα

κτήρα και την ψυχοσύνθεσή τους.

Οσον αφορά το Στόχο του Π.Π.Υ. για τους Ε.Χ.Η. "εξεύρεση εργα

σίας" (άρθρο 1, παρ. ε), οι επιφυλάξεις περιορίζονται στην κατά τη 

διάρκεια των προγραμμάτων οδήγηση οχημάτων. Υπάρχουν σχετι

κές εργασίες, στις οποίες υποδεικνύεται να μην οδηγούν συγκοι

νωνιακά μέσα οι μετέχοντας του προγράμματος, γιατί οι ικανότη

τες για οδήγηση είναι ελαττωμένες13. Επίσης, είναι δύσκολο να ε

λεγχθεί και να εξασφαλισθεί η αποχή από την κατάχρηση αλκοόλ 

(άρθρο 1,3, παρ. γ).

Τελειώνοντας, πρέπει να υπογραμμισθεί ο μεγάλος ρόλος της Ε

πιτροπής Παρακολουθήσεως και Αξιολογήσεως του Προγράμμα

τος, όσον αφορά τόσο τον έλεγχο του προγράμματος, όσο και την 

απόδοση του προσωπικού. Γι' αυτό στην Επιτροπή αυτή πρέπει να 

μετέχουν άτομα, που όχι μόνο γνωρίζουν πολύ καλά το πρόβλημα 

της τοξικομανίας και είναι υποστηρικτές του προγράμματος, αλλά 

και είναι (τουλάχιστον ορισμένα) πλήρους και αποκλειστικής απα- 

σχολήσεως.

Επίλογος
Γνωρίζοντας, ότι η μεθαδόνη δεν αποτελεί πανάκεια και με τη 

σκέψη ότι ενδέχεται η αυξημένη αισιοδοξία να μετατραπεί μετ' ο

λίγον σε απαισιοδοξία και πολεμική, εφιστούμε την προσοχή και 

στα αρνητικά της. Ετσι, ελπίζουμε να μην επαναληφθούν παρόμοια 

φαινόμενα με ιατρικές μεθόδους, που παλαιότερα προβλήθηκαν έ

ντονα ως επιτυχίες και εν συνεχεία αποδείχθηκε ότι είχαν αμφίβο

λα αποτελέσματα. Το θέμα δεν κλείνει εδώ. Ισως να υπήρξαμε αυ

στηροί στην κριτική μας. Η χρήση μεθαδόνης για τους Ε.Χ.Η. είναι 

μια προσπάθεια που και αυτή χρειάζεται την υποστήριξη όλων μας, 

όπως και κάθε υπό δοκιμή θεραπεία παρ' όλες τις επικρίσεις και τα 

αμφίβολα, ίσως, αποτελέσματα. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα πιλοτικό 

πρόγραμμα και σαν τέτοιο πρέπει να αντιμετωπισθεί. □
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Μητέρα και παιδί ο μοναδικός ανθρώπινος δεσμός 
βιολογικός, συναισθηματικός, ασύγκριτος.

Η σχέση αυτή αποτελεί το θεμέλιο 
πάνω στο οποίο χτίζεται το μέλλον της ανθρωπότητας 

Οι δύο αυτοί παράγοντες μητέρα και παιδί 
της κοινωνικής δομής συνθέτουν ένα ρόλο παραγωγικέ 

ρόλο προοπτικής για ανέβασμα της ποιότητας ζωής.

νη

του Ειδικού 
Προϊσταμένο

Ιατροδικαστού Εμμανουήλ Δ. Νόν 
υ Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθην

Η σ ύ γ χ ρ ο  
μ η τ έ ρ α  
και  το 

κ α κ ο π ο ι η μ  
π α ι δ ί

Δεν θάταν πολύ να πούμε ότι το παιδί είναι το αύριο της ανθρω

πότητας, "ένα αύριο άγνωστο, που όμως φτιάχνεται σήμερα". Ενα 

κομμάτι αυτού του αύριο αποτελεί λοιπόν και το παιδί. Η γέννηση ε

νός παιδιού είναι από τα σπουδαιότερα γεγονότα στην ζωή της οι

κογένειας. Η σύγχρονη μητέρα μπροστά στην εγκυμοσύνη της αι

σθάνεται απέραντη ευχαρίστηση, είναι το "ευτυχές της ζωής της 

γεγονός" αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που η υποψήφια μητέρα 

δεν αισθάνεται την χαρά που πρέπει, γιατί απλώνεται μπροστά της 

το φάσμα της οικονομικής δυσπραγίας ενώ άλλοτε πάλι οι κοινωνι

κές συνθήκες δεν είναι αυτές που θα ήθελε και άλλοτε οι συχνές 

εγκυμοσύνες ή η εξώγαμη εγκυμοσύνη την προβληματίζουν αφά

νταστα.

Μετά τον τοκετό η μητέρα συνειδητοποιεί τους περιορισμούς και 

τις ευθύνες της, που αποτελούν την βάση της ανατροφής του παι

διού αυτές οι ευθύνες και οι περιορισμοί πολλές φορές διαρκούν 

μια ολόκληρη ζωή. Η μητέρα λοιπόν πρέπει να είναι έτοιμη μπροστά 

στην πραγματικότητα αυτή. Πρέπει να είναι έτοιμη αν χρειασθείνα 

εγκαταλείψει την δουλειά της που μπορεί να την αγαπά πολύ, ή την 

καριέρα της που ίσως να έχει και μεγάλες προοπτικές γ ί αυτή. Αυ

τές οι σκέψεις, που μπορεί να γίνουν αποφάσεις, θα πρέπει η μη

τέρα, οι γονείς του παιδιού να τις κάνουν πριν ώστε να μπορέσουν 

να βρουν αν είναι δυνατόν την χρυσή τομή, συσχετίζοντες τις ανά

γκες του παιδιού με τις δικές τους απαιτήσεις.

Δύο παράγοντες η πείρα και οι γνώσεις σχετικοί με την ανατροφή 

του παιδιού παίζουν καθοριστικό ρόλο σ' αυτήν. Εδώ, θα ήθελα να 

σταθώ και να τονίσω ότι οι σημερινές κοινωνικές συνθήκες δηλαδή 

η ξεχωριστή ζωή κάθε οικογένειας και ο μικρός αριθμός παιδιών 

στέρησαν στα νεαρά κυρίως άτομα, από την δυνατότητα άμεσης ε

μπειρίας στην περιποίηση και στην ανατροφή των παιδιών, η απου

σία λοιπόν της πείρας δεν έχει δυστυχώς μέχρι σήμερα αντικατα- 

σταθεί από άλλη πηγή γνώσεων κατά συνέπεια το κενό αυτό δη

μιουργεί στους νέους γονείς τις δυσκολίες για την διαπαιδαγώγη

ση των παιδιών.

Ετσι στην ηλικία που οι γονείς πρέπει να αναλάβουν προσωπικά τις 

ευθύνες βρίσκονται εντελώς απροετοίμαστοι και άλλοι μεν δέχο

νται παθητικά την κατάσταση, άλλοι δε δείχνουν υπερβολικό ζήλο 

που μπορεί να φτάσει στην άσκοπη και χωρίς νόημα αυτοθυσία.

Σήμερα, η πείρα μιας γιαγιάς ελάχιστα μπορεί να προσφέρει στην 

νέα μητέρα. Απαραίτητες είναι λοιπόν οι πηγές, οι υπεύθυνες συμ

βουλές, όπως παιδιάτρων, χρήση καταλλήλων συγχρόνων βιβλίων 

ειδικών για ανατροφή παιδιών, κοινωνικών λειτουργών και άλλων 

φορέων. Η σύγχρονη νέα μητέρα δεν πρέπει να βασίζεται στις 

γνώσεις της δικής της μητέρας ή σε ανεύθυνες συμβουλές από α

ναρμόδια πρόσωπα για το τόσο λεπτό σχέδιο της διαπαιδαγώγη

σης του παιδιού της.

Η υπευθυνότητα και ωριμότητα των γονιών εκτός από τις γνώ

σεις αποτελούν στοιχεία εγγύησης για σωστή ανατροφή. Ας μην 

ξεχνάμε εδώ ότι ο ρόλος και του περιβάλλοντος του παιδιού πλην 

των γονιών, για παράδειγμα στενών συγγενών, παίζει σε πολλές 

περιπτώσεις καθοριστικό ρόλο -άλλοτε θετικό και άλλοτε αρνητι

κό- στην ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

Στην ανατροφή του παιδιού τα προβλήματα αρχίζουν αμέσως με 

την γέννηση, που αυτή και μόνη προκαλεί έντονη συγκίνηση και μά

λιστα σε ζευγάρια που βρήκαν δυσκολίες στην απόκτηση του παι

διού. Σ' αυτήν την συγκίνηση προστίθεται και η αναστάτωση που 

νοιώθουν οι γονείς που προέρχεται από το αίσθημα της ευθύνης 

για την υγεία και την ανατροφή του.

Επειδή σπάνια οι δύο γονείς συμφωνούν στις απόψεις ανατροφής 

του παιδιού δημιουργείται ο κίνδυνος κακής εξέλιξης στην ανα

τροφή του. Κανών πρώτος και σπουδαιότερος, όσο το δυνατόν 

προσέγγισης στις απόψεις των γονιών για τον τρόπο ανατροφής 

του παιδιού. Η παρουσία εγωισμού του ενός ή και των δύο γονιών 

στο θέμα αυτό φέρνει την σύγκρουση την ψυχρότητα και αποτέλε

σμα αυτού η αποτυχία στην ανατροφή του παιδιού με τις γνωστές 

βλαβερές συνέπειες για το παιδί.

Η μητέρα, το πιο κοντινό πρόσωπο στο παιδί αντιμετωπίζει προ-
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βλήματα, γιατί' η μητρότητα αυτή καθ' αυτή απαιτεί γνώσεις και πεί

ρα. Το περιβάλλον που ζει η μητέρα με το παιδί (αδελφές, γιαγιά

δες, φίλες, συγγενείς) μπορούν να συνδράμουν την νέα μητέρα μέ

χρι ενός σημείου να την βοηθήσουν στο χώρο του σπιτιού και στις 

ανάγκες για την επιμέλεια του παιδιού που χρειάζεται τους πρώ

τους ιδίως μήνες της ζωής του (π.χ. προσφορά των προσώπων αυ

τών στο νοικοκυριό της νέας μητέρας) όχι συμβουλές και οδηγίες 

σχετικά με την υγεία του παιδιού, αυτό είναι έργο του γιατρού.

Η αγάπη που νοιώθει η μητέρα για το παιδί είναι συνδεδεμένη με 

την ανησυχία για την ζωή του. Το κλάμα του παιδιού χωρίς φανερή 

αιτία αναστατώνει την μάνα, αυτή καταφεύγει σε ποικίλα μέσα για 

να το ηρεμήσει και αν αυτό δεν επιτυγχάνεται στρέφεται στον πα

τέρα που κι αυτός πολλές φορές ανήμπορος να προσφέρει 

βοήθεια λόγω άγνοιας (είναι φυσικό) δημιουργείται ένας πανικός 

στην μάνα που την οδηγεί στην σκέψη ότι το παιδί μπορεί να είναι 

βαρειά άρρωστο. Αυτοί οι προβληματισμοί πρέπει να είναι σε γνώ- 

σει της μάνας για να αντιδράσει ανάλογα και σωστά σ' αυτές τις 

περιπτώσεις.

Ας δούμε τώρα την σχέση οικογένειας και παιδιών. Δύο είναι τα 

αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Από την μια πλευρά οι γονείς και από 

την άλλη τα παιδιά, η ισορροπία ανάμεσά τους βοηθάει στην 

διατήρηση της οικογένειας σαν σύνολο. Η αντιπαράθεση στην κα

θημερινή βάση, συνίσταται στην κριτική των παιδιών έναντι των γο

νιών, για αυστηρότητα, υπερπροστασία, έλλειψη κατανόησης, και 

το παράξενο εδώ είναι ο ισχυρισμός των γονιών ότι οι προσπά-

θειές τους είναι προς την κατεύθυνση να προσφέρουν ότι καλύτε

ρο μπορούν στα παιδιά τους, και βρίσκουν απ αυτά αντιδράσεις με 

αποτέλεσμα να μην ξέρουν πως να τους φερθούν.

Οι σημερινές συνθήκες γενικά ζωής συγκρινόμενες με το παρελ

θόν αυξάνουν τις αντιθέσεις γονέων και παιδιών με την γνωστή το

ποθέτηση των παιδιών: (αυτά γίνονται στην εποχή σας τώρα τα 

πράγματα άλλαξαν κ.λπ.). Εδώ έχω να παρατηρήσω ότι τίποτε δεν 

άλλαξε στις βασικές σχέσεις γονιών και παιδιών ο τρόπος ζωής ό

μως σήμερα μας υποχρεώνει, παιδιά και γονείς να κάνουμε μια 

προσαρμογή στα σημερινά δεδομένα χωρίς αυτό να σημαίνει ανα

τροπή σχέσεων, υποχρεώσεων μεταξύ των δύο αυτών παραγό

ντων της κοινωνικής δομής.

Τά ερωτήματα της σύγχρονης μάνας που απευθύνονται προς 

τους κοινωνικούς παράγοντες (το γιατρό, τον παιδαγωγό, τον ψυ

χίατρο) είναι γνωστά. Ρωτά η μάνα: πώς πρέπει να αντιμετωπίσω 

την αλλαγή συμπεριφοράς του παιδιού μου που μπήκε στην εφη

βεία, μπροστά στους τόσους κινδύνους που υπάρχουν σήμερα 

(ναρκωτικά, ηθική έκπτωση κ.λπ.); Τί πρέπει να κάνω μπροστά στις 

παράλογες απαιτήσεις τους που ξεκινούν από την μίμηση πράξεων 

συνομιλίκων τους, οι οποίες έχουν σαφή χαρακτήρα εκτροχιασμού 

από την σύγχρονη αντίληψη σχέσεων γονιών με παιδιά;

Στην πρώτη περίπτωση, η συνεχής ενημέρωση από τους ειδικούς 

που θα καταφύγει η μάνα αποτελεί την απάντηση στα ερωτηματικά 

της και τις ανησυχίες της, προσοχή όχι στους ανεύθυνους παράγο

ντες που έχουν σχέση συγγενική και εμπειρία, μπορεί να δημιουρ- 

γηθούν πρόσθετα προβλήματα στις ανησυχίες της μάνας.

Οσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση στις απαιτήσεις των παιδιών 

που ξεκινούν από την μίμηση πράξεων συνομιλίκων θα πρέπει να 

τοποθετηθεί η μάνα, οι γονείς με ήρεμο τρόπο και κατανόηση να 

προσπαθήσουν να δώσουν στο παιδί να καταλάβει, ότι η α ή β πράξη 

που θέλει να κάνει πρέπει να είναι δική του επιλογή και όχι απλή μί

μηση και εγωισμός γιατί θα πάρει ενδεχομένως απογοήτευση που 

θα του παρουσιάσει αδιέξοδα στην ζωή του αμηχανία, προβλημα

τισμό και ίσως, ίσως εκτραπεί από τον δρόμο που έχει χαράξει ή 

χαράζει στην ζωή του. Πολλά παιδιά π.χ. δεν μπορούν να ο

δηγήσουν μηχανάκι, για πολλούς λόγους, φόβο, έλλειψη ικανότη

τας προσαρμογής παρά τις προσπάθειες που κάνουν, αλλά ο εγωι

σμός και η ενδεχομένη ειρωνία από συνομιλίκους τους τα αναγκά

ζει να προχωρήσουν παρά τις αδυναμίες τους με αποτελέσματα ό

χι καλά συνήθως για την υγεία τους τον ψυχισμός τους κ.λπ. Επίσης 

η χρήση τσιγάρου που κι αυτή είναι πράξη μίμησης και τόσες άλλες.

Θα μιλήσουμε λοιπόν με το παιδί, η μοντέρνα και σύγχρονη μάνα 

θα ασχοληθεί με τα προβλήματα τους, δεν θα το απορρίψει σαν ε

πικίνδυνο ή κακό. Αλλά θα πάρει μέρος στον προβληματισμό του 

παιδιού της.

Με τα παραπάνω σχημάτισα μια γενική εικόνα σύγχρονης αντίλη

ψης σχέσεων μάνας, γονέων με τα παιδιά, όπως και για την θέση 

της σύγχρονης μάνας απέναντι στην οικογένεια και το παιδί. Τώρα 

ας δούμε μια άλλη πλευρά της κοινωνικής μας ζωής: του συνδρό

μου κακοποιημένου παιδιού, της μάστιγας που παίρνει διαστάσεις 

επιδημίας.

Το κακοποιημένο παιδί 
στη σύγχρονη οικογένεια και την πολιτεία

Πρώτα πρώτα θα αναφερθούμε στο σύνδρομο του κακοποιημέ

νου παιδιού και την ιατροδικαστική θεώρηση του προβλήματος.

Κατ' αρχάς θα εξετάσουμε το θέμα της παιδοκτονίας. Δύο είναι 

οι μορφές που μελετούμε ιατροδικαστικά της παιδοκτονίας:

1. Μητέρες που θέλουν ν' απαλλαγούν από νόθο τέκνο προκειμέ- 

νου να αποφύγουν τις συνέπειες που ακολουθούν γ ί αυτές φέρνο

ντας στον κόσμο ένα νόθο παιδί.

2. Πράξη θανάτωσης νεογνού που αποδίδεται σε διαταραχές ψυ

χικές και διανοητικές της μητέρας. Οι τρόποι μιας παιδοκτονίας ο 

πνιγμός, ο στραγγαλισμός, η σφαγή αποτελούν ιδιαίτερες μορφές 

ξεκάθαρες υπό την έννοια των προθέσεων του δράστη.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που η έρευνα η ιατροδικαστική θα
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πρέπει να είναι προσεκτική λεπτομερής και να περιλαμβάνει όλα τα 

μέσα που έχει στην διάθεσή του ο ερευνητής. Είναι εύκολο να κα

ταλάβει κανείς ότι απαιτείται μεγάλη προσοχή στην έρευνα δεδο

μένου ότι ευρήματα στο νεογνό π.χ. κακώσεις, μώλωπες, σημεία α

σφυξίας, εκδορές είναι δυνατόν να έχουν προηγηθεί και από ένα 

εργώδη τοκετό.

Την απόδοση λοιπόν των ποικίλων φαινομένων που προανέφερα 

σε ανθρωποκτόνο πρόθεση ή εργώδη τοκετό, θα καταφέρουμε να 

κάνουμε με τις παραπάνω λεπτομερείς εξετάσεις και προσοχή 

που θα επιδείξουμε. Πρέπει να ξέρουμε τις κακώσεις που μπορεί 

να προκληθούν από ένα εργώδη (δύσκολο τοκετό) και τις κακώσεις 

που μπορούν να επιτευχθούν με ανθρωποκτόνο πρόθεση. Βέβαια 

πολύτιμα εν προκειμένω είναι και τα πληροφοριακά ανακριτικό 

στοιχεία σχετικό με τις συνθήκες, τη μητέρα, το περιβάλλον της 

κ,λπ. Μελετώντας λοιπόν τον νεογνικό θάνατο ζητάμε την αιτία αυ

τού. Ετσι, αν βρέθηκαν κακώσεις, ερευνάται αν αυτές μπορούν να 

δημιουργηθούν από χειρισμούς του μαιευτήρα που βρέθηκε σε 

δύσκολες στιγμές κατά τον τοκετό, ή έχουν τον χαρακτήρα α- 

σκήσεως βίας.

Υπάρχει λοιπόν διαφορά καταγμάτων που μπορεί να προκαλέσει 

ο μαιευτήρας από το κάταγμα από πλήξης της κεφαλής με θλών 

όργανο.

Υπάρχει διαφορά στραγγαλισμού με βρόχο (ως προς τα ευρήμα

τα από τον προηγηθέντα σταγγαλισμό λόγω περιτίληξης του ομφά

λιου λώρου στο λαιμό του νεογνού.

Υπάρχει διαφορά στην ασφυξία που οφείλεται σε παράταση το

κετού από την ασφυξία λόγω αποφράξεως αεροφόρων (στόμα - 

μύτη).

Υπάρχει επίσης διαφορά στην διατομή του ομφαλίου λώρου από 

το τράβηγμα αυτού βίαια ή κόψιμο με τέμνον όργανο και περίδεση 

του άκρου.

Ακόμη η μη αποκοπή του ομφάλιου λώρου και διατήρηση της σύν

δεσής του με τον πλακούντα (το ύστερο) είναι ενδεικτική προθέ- 

σεως αδιαφορίας για την ζωή του νεογνού.

Παιδοκτονία χαρακτηρίζεται και η εγκατάλειψη του νεογνού. Εδώ 

θα ήθελα να αναφέρω ποιά σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ ανευ- 

ρεθέντος διαμελισμού νεγνού, αν δηλαδή ο διαμελισμός είναι ε

γκληματική πράξη (βίαια θανάτωση και διαμελισμός) ή αποτελεί 

στοιχείο προσπάθειας απόκρυψης γεννημένου παιδιού φυσιολογι

κά και αποβιώσαντος από φυσική αιτία και ο διαμελισμός έγινε μό

νο για να αποκρύψει την γέννησή του. Εδώ θα πρέπει να ερευνη- 

θούν οι κακώσεις ως προς τον χρόνο τελέσεώς του, αν είναι προ ή 

μεταθανάτιες και η ανεύρεση του λώρου θα μας δώσει χρήσιμες 

πληροφορίες.

Μετά θα ασχοληθούμε με την κακοποίηση παιδιών, που στις μέ

ρες μας έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Τα αίτια του φαινομένου 

θα πρέπει να αναζητηθούν σε ποικίλους συγχρόνως παράγοντες 

κοινωνικής δομής, οικογένειας, δυσκολίας οικονομικής και γενικά 

αντίξοων συνθηκών ζωής, καθώς και στην παγκόσμια εξάπλωση 

των ναρκωτικών, και ψυχοφαρμάκων που η χρήση τους είναι τερά
στια στον πλανήτη.

Επιγραμματικά θέλω εδώ να αναφέρω ότι πάνω από 1.000.000 

παιδιά κακοποιούνται κάθε χρόνο μόνο στην Αμερική με 5.000 θα

νάτους ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άλλες περιπτώσεις αφορούν 

σωματικές κακώσεις σε ηλικίες από τους πρώτους μήνες της 

ζωής τους μέχρι 11 ετών.

Διακρίνουμε την σωματική κακοποίηση που γίνεται με διάφορους 

τρόπους που προκαλούν αλλοιώσεις στην ανατομική μορφή του

σώματος (εκδορές, τραύματα, μώλωπες, χημικές επιδράσεις (ρίψη 

οξέων) εγκαύματα με διάφορους τρόπους (τσιγάρο, νερό βραστό, 

κ,λπ.). Τα ανωτέρω αφορούν τη σωματική κακοποίηση.

Εχουμε όμως και τη σεξουαλική κακοποίηση. Αυτή από ιατροδικα

στικής πλευράς ορίζεται ως πράξη σεξουαλική που ενεργείται ή 

προκαλείται από άτομο τουλάχιστον 5χρόνια μεγαλύτερο του σε

ξουαλικά κακοποιημένου παιδιού. Ο σκοπός αυτής, είναι η σεξουα

λική ικανοποίηση του δράστη.

Σε σχέση προς τη διάγνωση της κακοποίησης, αυτή μπορεί να α

φορά ή νεκρό ή ζωντανό παιδί όπου θα πρέπει να αναζητηθεί η κατ' 

επανάληψη κακοποίηση ή εφ' άπαξ. Απαιτείται η απόλυτα προσε

κτική νεκροψία του κακοποιημένου παιδιού σ' αυτήν, σημειώνονται 

τα πτωματικά φαινόμενα και η πρόοδος αυτών που έχουν σημασία 

για την αρχική θέση του πτώματος (π.χ. οι πτωματικές υποστάσεις 

που αλλάζουν θέση τις πρώτες 12 ώρες ανάλογα με την μετακίνη

ση του νεκρού σώματος) επίσης ελέγχεται η θρέψη του παιδιού και 

τα ρούχα του (σημάδια φροντίδας), καθώς και παρουσία παθολογι

κών στοιχείων όπως, φλεγμονών δέρματος παραμελημένων, ου

λών, νύξεων με βελόνες.

Οι κακώσεις περιγράφονται με σχολαστικότητα, η τοπογραφική 

τους παρουσία, η βαρύτητα, η έκταση, η μορφολογία (που θα απο- 

καλύψει και το όργανο), η ύπαρξη εγκαυματικών επιφανειών που θα 

αποκαλύψουν τη μορφή του θερματικού παράγοντα (π.χ. καυστική 

ουσία, φλόγα, πυρομένο αντικείμενο, τσιγάρο κ.α.)

Η μελέτη του τριχωτού της κεφαλής έχει σημασία διότι απ' αυτή 

θα διαπιστώσουμε την απόσπαση τριχών (τράβηγμα). Οχι σπάνια θα 

ανακαλύψουμε αποτυπώματα δοντιών στο δέρμα.

Ο έλεγχος της στοματικής κοιλότητας, του πρωκτού και του κόλ

που δυνατόν να μας αποκαλύψει ακόμη πλην των κακώσεων στις 

χώρες αυτές και αφροδισιακά νοσήματα, ενδεικτικά της κατ' εξα

κολούθηση σεξουαλικής βιαιοπραγίας στο παιδί.

Ο ακτινολογικός έλεγχος επίσης μπορεί να αποκαλύψει παλαιό ή 

και πρόσφατα κατάγματα.

Σημαντικό εύρημα αποτελεί η μεγάλη απίσχναση του παιδιού που 

είναι ενδεικτική της παραμέλησής του και μπορεί να έχει ως συνέ

πεια την καχεξία λόγω απουσίας τροφής και το θάνατο.

Η εγκατάλειψη νεογνού διαπιστώνεται από τις εκτεταμένες δερ

ματικές αλλοιώσεις πέριξ των γεννητικών οργάνων (φλεγμονές, ε

ξανθήματα, κ,λπ. που έχουν προκληθεί από την μακρά παραμονή 
ούρων και κοπράνων στις θέσεις αυτές).

Η τοξικολογική εξέταση των υγρών του σώματος θα ολοκληρώ
σει την έρευνα.

Ενα στοιχείο που πρέπει να προσέξει ο ερευνητής είναι η απουσία 

μεν κακώσεων εξωτερικών (επιφανειακών) που δεν αποκλείει κα

κοποίηση παιδιού, γιατί αυτές θα βρεθούν στα εξωτερικά όργανα ή 

τον σκελετό (ιδία περίπτωση βρέφους 14 μηνών, το οποίο εξωτε

ρικούς μεν ουδέν παρουσίαζε αλλά κατά την νεκροτομή διεπιστώθη 

ότι το σηκώτι είχε πολλαπλές ρήξεις με εσωτερική αιμορραγία κα

θώς και η σπλήνα θανατηφόρες κακώσεις - που είχαν προηγηθεί ε

πιλεγμένα από τον δράστη με πίεση της κοιλίας του βρέφους. Ε- 

πρόκειτο για παιδί εκτός γάμου που αποτελούσε βάρος για τον πα

τέρα επειδή ήθελε να διακόψει τη συμβίωση με την μητέρα του 
παιδιού.

Στο ζωντανό παιδί η εξέταση αφορά την αναζήτηση κακώσεων 

που μαρτυρούν την άσκηση βίας, δερματοπάθειες κ,λπ. ευρήματα. 

Σε παιδιά κάτω του έτους η κατ' επανάληψη κακοποίηση ή παραμέ

ληση συνεχής καταλήγει στον θάνατο του παιδιού. Μπορούμε να 

πούμε εδώ ότι αν επιβιώσει το παιδί της κακοποίησης ή παραμέλη-
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σης στην ηλικία του έτους και μετά αρχίζουν να υπάρχουν ελπίδες 

επιβίωσής του, σε κακή βέβαια κατάσταση και αν αυτό το παιδί με

γαλώσει 0α είναι τα σημάδια της δραματικής ζωής που πέρασε αλ

λά και η ψυχική του καταπόνηση που θα το οδηγήσουν σε δρόμους 

άγνωστους αν δεν μεσολαβήσει παρέμβαση σωτηρίας του.

Ερευνώνται οι αιτίες της κακοποίησης οι τρόποι το στενό οικογε

νειακό περιβάλλον, συνθήκες ζωής του παιδιού η σχέση των γο

νιών, οι οικονομικές συνθήκες η ψυχική υγεία των γονιών ή και άλ

λων προσώπων. Επίσης προκειμένου να οδηγηθούμε σε ασφαλή 

συμπεράσματα που να ερμηνεύουν την κακοποίηση οποιοσδήποτε 

μορφής σωματικής ή σεξουαλικής.

Σε σχέση με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών δυστυχώς τα 

κρούσματα αυξάνονται ραγδαίως σ' όλο τον κόσμο. Αυτή θα την 

δούμε από το στενό περιβάλλον του παιδιού συνήθως αλλά και από 

το ευρύτερο. Στατιστικά σαν αίτιο αποδίδεται η μέθη, ο αλκοολι

σμός. Το 54% περίπου των περιπτώσεων απεδόθησαν σ' αυτόν.

Στην Αμερική έχουν καθορισθεί ορισμένα κριτήρια με βάση τα ο

ποία προσδιορίζεται και στοιχειοθετείται σε κάθε περίπτωση κα

κοποιημένου παιδιού ή παραμελημένου η έννοια της κακοποίησης.

Αυτά διακρίνονται στα κριτήρια της σωματικής ή σεξουαλικής κα

κοποίησης, ήτοι διάφορες κακώσεις, αφροδίσια νοσήματα, διατα

ραχές συμπεριφοράς. Επίσης προσδιορίστηκε και η μορφή δυσλει

τουργίας της οικογένειας που έχει σαν συνέπεια την διαταραχή 

σχέσεων γονέων παιδιών.

Με όλα όσα έχω εκθέσει προσπαθώ να δώσω μιά εικόνα αφενός 

μεν του ρόλου στη ζωή του παιδιού της σύγχρονης μητέρας, αλλά 

και την εικόνα του κακοποιημένου παιδιού (σωματικά ή σεξουαλικά). 

Τα συμπεράσματα μπορώ να πω ότι είναι ξεκάθαρα. Η σύγχρονη 

συγκρότηση των κοινωνιών με το στοιχείο του άγχους που τις χα

ρακτηρίζει, των μεγάλων ανισοτήτων στις κοινωνικές τάξεις, της

ά Θέματα__________________________

εύκολης μετακίνησης των ατόμων, οι μεγάλες πόλεις, η οικονομική 

δυσφορία, ο κλονισμός του θεσμού της οικογένειας αλλά και γενι- 

κώτερα οι χαλαροί δεσμοί στις σχέσεις των ανθρώπων υπό την έν

νοια του αλληλοσεβασμού, αποτελούν μερικές από τις αιτίες που 

δίνουν έκταση ανεπίτρεπτη στο φαινόμενο "κακοποιημένο παιδί” .

Το βάρος για την ανάσχεση του φαινομένου αυτού πέφτει στους 

ώμους κατά σημαντικό μέρος στην σύγχρονη μητέρα, αυτή που 

πρέπει να είναι εφοδιασμένη και προικισμένη με γνώση και πείρα 

δύναμη και αντοχή να φέρει σε πέρας το μοναδικό σε σηουδαιότη- 

τα για την σωστή πορεία του ανθρώπινου γένους αποστολικό 

πραγματικά έργο της. Η μάνα αποτελεί τον κυματοθραύστη όλων 

των πληγμάτων που δέχεται το παιδί σήμερα αν αυτός ο κυματο

θραύστης αντέξει υπάρχουν ελπίδες για ανάσχεση του φαινομέ

νου κακοποιημένο παιδί, αν όχι, τότε η πορεία είναι μοιραία. Αλλά ας 

μην καθιστούμε μόνη υπεύθυνη αυτήν και άλλοι παράγοντες κοινω

νικής δομής μπορούν να παίξουν ανασχαιτικό του φαινομένου ρό

λο.

Η πολιτεία με τους κοινωνικούς λειτουργούς, η εκκλησία, η ανά

πτυξη μηχανισμών ανάσχαισης, από την συμπαράσταση στην νέα 

μητέρα, όχι ανεύθυνων παραγόντων αλλά υπεύθυνων προσώπων, 

από διάφορα κέντρα διαπαιδαγώγησης κοινωνικής προστασίας, ε

λέγχου μορφής ζωής οικογενειών από κοινωνικούς λειτουργούς. 

Δυνατότητα να προσφύγει εύκολα σε κρατικούς φορείς γονιός για 

να ζητήσει προστασία του παιδιού. Διαλέξεις, σεμινάρια προβολές, 

επισκέψεις και κυρίως να καταλάβουμε ότι το κουδούνι του κιν

δύνου της ζωής των παιδιών μας δεν αφορά τους άλλους αλλά και 

τα δικά μας παιδιά. Μόνο τότε θα ενεργοποιήσουμε όπως προανά- 

φερα όλα τα μέσα που υπάρχουν σήμερα στην διάθεσή μας για λι- 

γότερα κακοποιημένα παιδιά για σύγχρονες μάνες που κυρίως έ

χουν την αίσθηση του κινδύνου ζωής των παιδιών τους. □

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 
& ΓΟΥΝΕΣ



Me απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, 
συγκροτήθηκε Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

για τη μελέτη του προβλήματος των Τροχαίων Ατυχημάτων 
και την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα.

Το Προεδρείο και τα μέλη της Διακομματικής Επιτροπής 
συνεργάσθηκαν με εκπροσώπους δεκάδων φορέων 
(Υπουργεία και Ν.Π.Δ.Δ., Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, 

Επιστημονικούς Συλλόγους, Κοινωνικούς φορείς κ.λπ.) 
διερευνώντας την υπάρχουσα κατάσταση, τις επικαλύψεις 

ή τα κενά συνεργασίας των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, 
τις ελλείψεις και τις ανάγκες των Υπηρεσιών Τροχαίας, 

Πυροσβεστικού Σώματος, Αμεσης Βοήθειας, 
μελέτης -  επίβλεψης και συντήρησης 

οδικών και συναφών έργων, ελέγχου οχημάτων, 
χορήγησης αδειών οδήγησης, εκπαίδευσης κ.λπ.

Η Οδική Ασφάλεια στην Ε.Ε. και η θέση της Ελλάδας
Σύμφωνα με την Εκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Υψηλού 

Επιπέδου για μια Ευρωπαϊκή Πολιτική Οδικής Ασφάλειας (Εκθεση 

Gerondeaul, η οποία συντάχθηκε για τη Γενική Διεύθυνση Μεταφο

ρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, περίπου 50.000 άνθρωποι χάνουν κά

θε χρόνο τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα στους δρόμους των 

Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, περισσότεροι από

1.500.000 τραυματίζονται σε 1.200.000 ατυχήματα και 150.000 κα

θίστανται μονίμως ανάπηροι. Η οικονομική ζημιά, συνεπεία αυτών 

των ατυχημάτων, ανέρχεται σε 70 Δις ECU (περίπου 21 τρις δρχ.) 

το χρόνο, ποσό που ισοδυναμεί με το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν μι

κρών χωρών, όπως της Ελλάδας, της Ιρλανδίας ή της Πορτογαλίας.

Τα αντίστοιχα στοιχεία για την Ελλάδα είναι για κάθε χρόνο περισ

σότεροι από 2.000 νεκροί και 32 .000 τραυματίες (4 .000 βαρειά), σε

22.000 ατυχήματα, εκ των οποίων οι μισοί είναι ηλικίας 20 - 44 ετών. 

Το ετήσιο κοινωνικό - οικονομικό κόστος των τροχαίων ατυχημά

των στην Ελλάδα, εκτιμάται σε 115 δις δραχμές.

Από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης (1957, ίδρυση της 

Ε.Ο.Κ.) μέχρι σήμερα, περίπου 2.000.000 κάτοικοι των Κρατών - Με

λών σκοτώθηκαν και πάνω από 40.000.000 τραυματίστηκαν, αριθμοί 

που μόνο με απολογισμό πολέμου μπορεί να συγκριθούν.

Οι σχετικές επισημάνσεις του 1 ου Πανελλήνιου Συνέδριου Οδο

ποιίας (Λάρισα 1995), είναι:

Μεταξύ 1980 και 1993 στα 15 κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενω

σης, τα τροχαία ατυχήματα παρουσίασαν μείωση 9% ενώ στην Ελ

λάδα αύξηση 34%, οι νεκροί μείωση 22% ενώ στην Ελλάδα αύξηση 

64%, οι τραυματίες μείωση 19% ενώ στην Ελλάδα αύξηση 30%.

Στην ίδια περίοδο 1980 - 1993, τα κυκλοφορούντο οχήματα στις 

15 χώρες - μέλη της Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 49% έναντι αύξησης 122% 

στην Ελλάδα. Οσον αφορά στα ποσοστά ιδιοκτησίας οχημάτων ανά

1.000 κατοίκους, στην Ε.Ε. κατά μέσο όρο είναι 460 ενώ στη χώρα 

μας είναι 271 (που σημαίνει ότι ο υψηλός ρυθμός αύξησης κυκλο- 

φορούντων οχημάτων στην Ελλάδα θα συνεχιστεί).

Ο μέσος όρος νεκρών σε τροχαία ανά 1.000.000 κατοίκους, στην 

Ε.Ε. είναι 131 και στην Ελλάδα 217, οι δε νεκροί ανά 1.000.000 

οχήματα, στην Ε.Ε. είναι 285 και στη Ελλάδα 801.

Στην περίοδο 1986 -1993, στην Ελλάδα, τα αυτοκίνητα αυξήθηκαν 

κατά 40%, τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων κατά 14% και οι νεκροί 

κατά 26%, ενώ το οδικό δίκτυο αυξήθηκε μόνον κατά 1 %.

Ο ρόλος του Υ.Δ.Τ. σε θέματα Οδικής Ασφάλειας
Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης με δύναμη 323 Αξιωματικών και 

4.412 κατωτέρων, είναι επιφορτισμένο με:

- τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.

- την εφαρμογή των διατάξεων του Κ Ο Κ. και της λοιπής περί αυ

τοκινήτων νομοθεσίας.

- την τεχνική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της Χώρας.

- τη διενέργεια προανακρίσεων για τα τροχαία ατυχήματα.

- την καταγραφή των οδικών τροχαίων ατυχημάτων.

Οι διαπιστώσεις της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

σε ό,τι αφορά τα θέματα του Υπουργείου μας (Διεύθυνση Τρο- 

χαίας/ΥΛΤ.) επικεντρώνονται στα ακόλουθα σημεία:

- Κάθε χρόνο καταγράφονται 1.700.000 περίπου παραβάσεις. Ο 

αριθμός των ακυρουμένων τροχαίων παραβάσεων ("σβήσιμο" 

κλήσεων) κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα.

Τ ροχαία 
Ατυχήματα 

και
06 ική  Ασφάλε ια

λλάστην Ελλάδα
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- Οι έλεγχοι διαπίστωσης μέθης των οδηγών γίνονται αποσπα

σματικά και ατονούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

- Οι έλεγχοι ταχύτητας οχημάτων διαπιστώνεται ότι πρέπει να ε- 

νταθούν και να γίνουν ορθολογικότεροι.

- Στην τεχνική αστυνόμευση των οδών δεν έχει δοθεί η δέουσα 

σημασία, με αποτέλεσμα παρά την επισήμανση ατελειών και ελλεί

ψεων, να μη γίνεται άμεση αποκατάστασή τους από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες.
- Αστυνομικοί της Τροχαίας διατίθενται συστηματικά σε καθήκο

ντα ξένα προς την ειδικότητα και το αντικείμενό τους, με συνέπεια 

την αποδυνάμωση των Υπηρεσιών Τροχαίας.

- Οέλεγχος και η αστυνόμευση (οδών, οχημάτων και χρηστών) εί

ναι πλημμελής. Δεν καταγράφονται επαρκώς οι παραβάσεις είτε 

λόγω αμέλειας, είτε λόγω ανεπάρκειας μέσων, είτε λόγω έλλει

ψης πολιτικής βούλησης.

- To point system δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, με αποτέλε

σμα η μη εφαρμογή των νομοθετημένων μέτρων να εθίζει τους 

χρήστες σε ατιμωρησία. Στη 1 θετή εφαρμογή του σημειώνονται 

περίπου 1.000 αφαιρέσεις αδειών οδήγησης το χρόνο. Αν υπήρχε 

συστηματικότερη επιτήρηση και καταγραφή παραβάσεων, εκτιμά- 

ται ότι το σύστημα θα λειτουργούσε ικανοποιητικό.

- Η αστυνόμευση του βασικού οδικού δικτύου υποβοηθείται από 

τα μέτρα που λαμβάνουν τα συναρμόδια Υπουργεία, όπως η βελ

τίωση των οδοστρωμάτων, η διαπλότυνση των οδών, η χρήση δια- 

χωριστικών νησίδων κ.λπ.
- Απαιτείται αυστηρή και συνεχής εφαρμογή του άρθρου 11 του 

Κ.Ο.Κ. για τις διαφημίσεις μπροστά σε διασταυρώσεις, διότι παρά 

τη σχετική απαγόρευση, οι διαφημίσεις δεν αποξηλώνονται, απο

τελώντας αιτία πολλών ατυχημάτων.

- 0 συντονισμός και η συνεργασία των κεντρικών Υπηρεσιών του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών, της Τροχαίας, 

της Πυροσβεστικής, του Ε.ΚΑ.Β., της Ε.Σ.Υ.Ε., είναι ανεπαρκής.

-Απαιτείται συντονισμός και συνεργασία των εμπλεκομένων φο

ρέων όχι μόνο σε κεντρικό, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, με 

βάση το νέο διοικητικό σύστημα της Χώρας.

- Θεωρείται απαραίτητη η λειτουργία ενός κέντρου αντιμετώπι

σης εκτάκτων αναγκών, με συμμετοχή της Τροχαίας, του ΕΚΑΒ και 

του Πυροσβεστικού Σώματος.
Οσον αφορά την καταγραφή των στοιχείων:

- Τα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από το χώρο του ατυχήμα

τος, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη τη μεταγενέστερη πορεία των α

σθενών στα νοσοκομεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι για μέσο ετήσιο 

αριθμό 1.800 νεκρών επί τόπου του ατυχήματος, αν ληφθούν υπό

ψη και όσοι πέθαναν στη συνέχεια στα νοσοκομεία, οι νεκροί ανέρ

χονται σε 2.300 ετησίως κατά μέσο όρο.

- Οι στατιστικές μας δεν λαμβάνουν υπόψη το βασικό στοιχείο 

των "επιβατοχιλιομέτρων" διότι αυτά δεν μετρούνται, με αποτέλε

σμα την αδυναμία αξιόπιστων συγκρίσεων με τα στοιχεία άλλων 

Χωρών.
- Η έλλειψη συνεργασίας των συναρμοδίων Υπηρεσιών δεν επέ

τρεψε την από κοινού τήρηση διασυνδεδεμένων μητρώων π.χ. ο

δών, παραβατών, οχημάτων.
- Ως προς το δίλημμα: ενιαίος φορέας συλλογής και ανάλυσης 

στοιχείων τροχαίων ατυχημάτων ή διατήρηση της αυτονομίας των 

υπαρχόντων σε συνδυασμό με επιλεκτική ηλεκτρονική διασύνδεση 

των επί μέρους βάσεων δεδομένων μέσω δικτύων Η/Υ, η δεύτερη 

επιλογή θεωρείται προτιμότερη και επιτρέπει τη διασύνδεση των 

όποιων νέων φορέων θεσμοθετηθούν.

ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & 
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ
ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ

CJ* Λ ΙΠ ΑΝ ΤΙΚ Α
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 

Ο 5 Φ ΙΛΤΡΑ 
Ο -  Μ ΠΟΥΖΙ 
C7* Μ ΠΑΤΑΡΙΕΣ 
C ?  ΕΝ ΙΣΧ ΥΤΙΚ Α  
Ο *  Β ΕΛΤΙΩ ΤΙΚΑ

AVIN - BP - MOBIL ·  SHELL 
ARAL - AGIP - ELF - BEL RAY 

CASTROL ·  VALVOLINE - MOTUL 
SELENIA ·  NGK - LUCAS

ΠΑΡΑΦΛΟΥ - ANTI ΨΥΚΤΙΚΑ 
ΝΕΡΟ ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 112
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

( έναντι ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)

ΤΗΛ.: 26.18.248 * 093 - 221983
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- Απαιτείται βελτίωση του συστήματος συλλογής και επεξεργα

σίας των στατιστικών δεδομένων για τα Τροχαία ατυχήματα. Μέχρι 

σήμερα γίνεται μία υποτυπώδης εργασία από τις Υπηρεσίες Τρο

χαίας που διενεργούν την προανάκριση χωρίς μέθοδο και επιστη

μονικά μέσα, με αποτέλεσμα τα στοιχεία της ΕΣΥΕ και της στατι

στικής επετηρίδας της Τροχαίας να διαφέρουν μεταξύ τους.

Οι προτάσεις της Επιτροπής 
α. Οι Βασικές Προτάσεις της Διακομματικής Κοινοβουλευ

τικής Επιτροπής που εντάσσονται σε Αμεσα και Βραχυπρόθε

σμα μέτρα αρμοδιότητας του Υπουργείου μας (Διεύθυνση Τρο

χαίας), συνοψίζονται στα εξής :

- Εντατικοποίηση της αστυνόμευσης Ιμε παράλληλη προσπάθεια 

αποφυγής αυθαιρεσιών και περιορισμού των ατομικών ελευθε

ριών), ικανοποιητική επιτήρηση των οδικών δικτύων, αυστηρή τήρη

ση του Κ.Ο.Κ. και τιμωρία των παραβατών χωρίς εξαιρέσεις και 
"προνόμια".

- Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων τροχαίων ατυχημά

των στο οδικό δίκτυο ολόκληρης της Χώρας.

- Πιστή εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδη

γών (ΣΕΣΟ - POINT SYSTEM).

- Καθιέρωση διαδικασίας ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα 

ακύρωσης των προστίμων Γσβήσιμο" κλήσεων) που επιβάλλει η 

τροχαία σε περιπτώσεις παραβάσεων του Κ.Ο.Κ.

- Είναι απολύτως αναγκαίο να εφοδιαστούν οι αρμόδιες Υπηρε

σίες Τροχαίας με τον σύγχρονο εξοπλισμό, που είναι απαραίτητος 

στην άσκηση της επιτήρησης, του ελέγχου και του προανακριτικού 

έργου (αυτόματες συσκευές διαπίστωσης παραβάσεων π.χ. ορίου 

ταχύτητος και χρήσεως αλκοόλ, φωτογραφικές μηχανές στιγ

μιαίας εμφάνισης των συνθηκών του ατυχήματος κ.λπ.).

- Επιμόρφωση των αστυνομικών για την ορθή συμπλήρωση της 

έκθεσης αυτοψίας και τη σύνταξη του σχεδιαγράμματος τροχαίου 

ατυχήματος.

- Εμφαση στον έλεγχο της ταχύτητας λεωφορείων, φορτηγών 

και του επιτρεπομένου βάρους των οχημάτων.

- Αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης χρήσης κινητών τηλεφώ

νων, ράδιο - κασετόφωνων με ακουστικά κ.λπ. κατά την οδήγηση.

- Ειδικώτερα, όσον αφορά την κατανάλωση οινοπνεύματος ή ναρ

κωτικών ουσιών από επαγγελματίες οδηγούς (ιδιαίτερα αυτούς 

που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία ή πλήθος επιβατών) θα ήταν 

σκόπιμη η διενέργεια αιφνιδιαστικών δειγματοληπτικών ελέγχων 

στα ούρα και στο αίμα με παράλληλο σεβασμό των ατομικών ελευ

θεριών των πολιτών (προστασία από υπερβολές και αυθαιρεσίες 
των ελεγκτικών οργάνων).

- Επαρκής ενημέρωση των πολιτών με φυλλάδια, καμπάνιες, εκ

πομπές κ.λπ. Εμφαση στην πρόληψη μέσω ενημέρωσης, ώστε η κα

ταστολή και τα σχετικά πρόστιμα (βαρύτατα και ανελλιπώς εφαρ

μοζόμενα) να αποτελούν το δεύτερο και όχι το μοναδικό μέτρο 
Ισυναρμοδιότητα και με άλλα Υπουργεία).

- Θεωρείται σκόπιμη η άμεση διαπαιδαγώγηση στην Οδική Ασφά

λεια σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια - λύκεια κ.λπ. Οι Υπηρεσίες 

Τροχαίας αλλά και ο Σύλλογος Συγκοινωνιολόγων είναι διατεθειμέ

νοι να ενισχύσουν την προσπάθεια με τη διάθεση έμπειρων Αξιω

ματικών και Συγκοινωνιολόγων αντίστοιχα.

β. Οι Βασικές Προτάσεις της Διακομματικής Κοινοβουλευ

τικής Επιτροπής που εντάσσονται σε Μεσο/μακροπρά( εσμα 

μέτρα αρμοδιότητας του Υπουργείου μας (Διεύθυνση Τρο
χαίας) είναι οι ακόλουθες:

- Απαιτείται πρόσθετο και εκπαιδευμένο προσωπικό στις κεντρι

κές και στις περιφερειακές Υπηρεσίες για την άσκηση ελέγχου του 

συστήματος, διαφορετικά οι όποιες βελτιώσεις σε οδική υποδομή, 

οχήματα και χρήστες θα ατονήσουν.

- Κρινεται σκόπιμο να εξουσιοδοτηθούν όλοι οι Αστυνομικοί - και 

όχι μόνο της Τροχαίας - για την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων 

και ατυχημάτων, αφού δεν επαρκούν οι δυνάμεις της Τροχαίας (Σ.Σ. 

Υπόψη ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1157 φ 12/50/26-3-71 κοινή 

υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η αρμοδιότη

τα βεβαίωσης των παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. έχει επεκταθεί και 

στους Αστυνομικούς που υπηρετούν στην Αμεση Δράση, στα Αστυ

νομικά Τμήματα και στις Υπηρεσίες της Τουριστικής Αστυνομίας).

- Απορρόφηση κονδυλίων από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2Κ- 

ΠΣ) για τον εκσυγχρονισμό την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των 

Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, της Τροχαίας και του ΕΚΑΒ, για την 

καλύτερη αντιμετώπιση και διάσωση σε τροχαία ατυχήματα (π.χ. 

μέσω κατάλληλων προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "προ
σβάσεις - οδικοί άξονες" και στο "ταμείο συνοχής").

- Κρίνεται απαραίτητη η αποκατάσταση σύγχρονης, αξιόπιστης 

και άμεσης επικοινωνίας μεταξύ Τροχαίας, ΕΚΑΒ, Πυροσβεστικής, 

των Νοσοκομείων, ΕΣΥΕ κ.λπ. (π.χ. FAX, τηλεφωνικές ευθείες, ασύρ

ματο δίκτυο, δίκτυα υπολογιστών) και όχι μόνο δι' αλληλογραφίας.

- Ο όρος "αστυνόμευση" ξεπερνά τη φυσική παρουσία του αστυ

νομικού και γίνεται ταυτόσημος με τη σύγχρονη τεχνολογία και ε

ξοπλισμό. Στόχος είναι πλέον όχι η αποσπασματική τιμωρία, αλλά η 

συνεχής καθοδήγηση των οδηγών. Υπάρχουν προτάσεις για εφαρ

μογή τηλεματικής, αντί των συμβατικών μεθόδων επιτήρησης, α
στυνόμευσης και διάσωσης.

- Θεωρείται απαραίτητο να θεσμοθετηθεί η συγκρότηση και λει

τουργία ενός Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ), το ο

ποίο θα επεξεργάζεται και θα εισηγείται την εθνική πολιτική οδικής 

ασφάλειας και θα παρακολουθεί την εφαρμογή της από τους αρ

μόδιους φορείς (σ' αυτό θα συμμετέχει ισότιμα με δικαίωμα 

ψήφου, μεταξύ των άλλων και το Υπουργείο μας). Η ίδρυση όμως 

του ΕΣΟΑ οδηγεί στην αναγκαιότητα ίδρυσης μιας Ειδικής Γραμμα

τείας για θέματα Οδικής Ασφάλειας στον Πρωθυπουργό, η οποία 

θα αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ του ΕΣΟΑ και της Διοίκησης, θα 

συντονίζει και θα προσδίδει μεγαλύτερο κύρος στο Συμβούλιο. Στο 

ΕΣΟΑ τα Υπουργεία θα συμμετέχουν με τους Γενικούς Γραμματείς 

ή τους Διευθυντές Δ/νσεων Οδικής Ασφάλειας και Πρόεδρος θα 

είναι ο Ειδικός Γραμματέας Οδικής Ασφάλειας στον Πρωθυπουργό.
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Συμπεράσματα
Η δομή και λειτουργία της Πολιτείας, η συμπεριφορά του πολίτη 

και του κοινωνικού συνόλου, ο βαθμός ανάπτυξης και εν γένει ο πο

λιτισμός σε μια χώρα κρίνεται μεταξύ άλλων από το δείκτη των 

τροχαίων ατυχημάτων, των νεκρών και των τραυματιών.

Στην πατρίδα μας το πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων είναι 

οξύτατο και σπουδαιότερο από επίσης σημαντικά προβλήματα ό

πως τα ναρκωτικά, η ατμοσφαιρική ρύπανση κ.λπ. Η θνησιμότητα α

πό ατυχήματα στην Ελλάδα έχει ανοδική διαχρονική τάση έναντι της 

καθοδικής άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών. Κάθε χρόνο, σε 22.000 τρο

χαία ατυχήματα, ο τραγικός απολογισμός είναι 32.000 τραυματίες 

και 2.000 νεκροί. Μια ολόκληρη κωμόπολη αφανίζεται και το δημο- 

γραφικό πρόβλημα οξύνεται επικίνδυνα με όλες τις κοινωνικές - οι

κονομικές - πολιτικές - πολιτιστικές και εθνικές προεκτάσεις.

Παρά την έκταση και σοβαρότητα του προβλήματος η μέχρι 

σήμερα αντιμετώπιση υπήρξε παθητική και μοιρολατρική χωρίς να 

έχει καταβληθεί η απαιτούμενη συντονισμένη προσπάθεια πολι

τείας και πολιτών. Αιτιάσεις του τύπου: "η πρόληψη είναι δύσκολη”, 

"τα τροχαία αποτελούν το τίμημα της τεχνολογικής εξέλιξης”, "εί

ναι τα ίδια τα θύματα που φταίνε", δεν μπορούν και δεν πρέπει να 

αποτελούν το άλλοθι μιας συλλογικής αδιαφορίας που οδηγεί στον 

ευτελισμό της αξίας της ανθρώπινης ζωής.

Το τροχαίο "ατύχημα" δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως τυχαίο 

γεγονός αλλά ως αποτέλεσμα της συνισταμένης των τεσσάρων 

παραγόντων που συνθέτουν το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας 

και συγκεκριμένα του χρήστη ως υποκείμενο και συμπεριφορά, του 

οχήματος, της οδικής υποδομής και του οδικού περιβάλλοντος και 

του ελέγχου του συστήματος. Η οδική ασφάλεια αποτελεί ουσιώδη 

συνιστώσα της ποιότητας της ζωής και του πολιτισμού μας. Η αντι

μετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων και η οδική ασφάλεια είναι κα

τ' εξοχήν υπόθεση του Κρότους και πρέπει να αποτελεί κυρίαρχο 

στοιχείο κάθε κυβερνητικής πολιτικής. Η συνειδητοποίηση ότι η 

μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των συνεπειών τους σε πο

σοστό μεγαλύτερο του 50% είναι εφικτή, αποτελεί εχέγγυο για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος στον τόπο μας.

Δέσμη μέτρων, δράσεων και νομοθετικών ρυθμίσεων που προ- 

τείνονται με το πόρισμα αυτό, πρέπει να αποτελέσουν μέρος μιας 

εθνικής εκστρατείας που με την έντονη και συνεχή παρέμβαση της 

πολιτείας θα οδηγήσουν στην αναίρεση των παραγόντων που προ- 

καλούν τα τροχαία ατυχήματα και προπάντων στη συνειδητοποίηση 

του προβλήματος εκ μέρους του κοινωνικού συνόλου που, εκτός α

πό την εμπλοκή του στα τροχαία, διαμορφώνει τελικά την πολιτική 

βούληση και εξασφαλίζει τη συνέχεια της δράσης. □

χρησιμοποιώντας δέρματα & νλιχά εισαγωγής, κατασκευάζουμε ανδρικά & γυναικεία δερμάτινα.

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

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

ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 9.00' - 20.00' ΣΑΒΒΑΤΟ 9.00' -15.00'
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Τροποποίηση διατάξεων 
Ποινικού Κώδικα, 

Κώδικα Ποιν. Δικονομίας 
και Κώδικα 

Βασικών Κανόνων 
για τη μεταχείρηση 

κρατουμένων

Me την 2466/εγκ. 18 από 2-9-1996 
εγκύκλιο οδηγία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 

διατυπώνονται γενικές οδηγίες για την ορθή εφαρμογή 
των διατάζεων του ν. 2408/1996, 

με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι σχετικές όμοιες 
του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 

και του Κώδικα Βασικών Κανόνων 
για τη μεταχείρηση των κρατουμένων.

Με τις ρυθμίσεις που εισάγει ο νέος αυτός νόμος 
που επιδιώκεται η ολοκλήρωση του κράτους δικαίου 

στο χώρο του ποινικού συστήματος 
και ο εκσυγχρονισμός του σωφρονιστικού συστήματος, 
ώστε τούτο να λειτουργήσει σε στάδιο προετοιμασίας 

της ομαλής επανένταξης των κρατουμένων στην κοινωνία.

1. Me την προσθήκη εδαφίου στο άρθρο 13 Π.Κ. δίδεται ορισμός 

του κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τελούμενου εγκλήματος και 

ορίζεται ότι ο σκοπός του δράστη για πόρισμά εισοδήματος ή η 

ροπή του προς διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος πρέπει να 

προκύπτει από την επανειλημμένη τέλεση ή την υποδομή (ετοιμό

τητα) που έχει διαμορφώσει ο δράστης προς διάπραξη του ε

γκλήματος. Εξάλλου, με την κατάργηση της περιπτώσεως στ' του 

άρθρου 374 Π.Κ., την απάλειψη από τη διάταξη του άρθρου 385 

περ. β' Π.Κ. της φράσεως "ή αν από τις περιστάσεις αποδεικνύεται 

ότι ο υπαίτιος είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνος" και την αντικατάσταση 

της παρ. 3 του άρθρου 386 Π.Κ., η ιδιαίτερη επικινδυνότητα του 

δράστη, νομική έννοια εκ του πράγματος αόριστη, παύει να α

ποτελεί στοιχείο διαφοροποιήσεως της νομοθετικής βαρύτη

τας της πράζεως. Με τις ρυθμίσεις αυτές γίνεται ουσιαστικότερη 

η προστασία που εισάγει η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 εδόφ. α' 

του Συντάγματος κατά την οποία πρέπει επακριβώς να περιγρόφο- 

νται στο νόμο τα στοιχεία της πράξεως που χαρακτηρίζεται ως έ
γκλημα.

2. 0  νομοθέτης, εκκινώντας από την ορθή εκτίμηση ότι η έκτιση 

των βραχυχρονίων στερητικών της ελευθερίας ποινών όχι μόνον 

δεν είναι πρόσφορη σε σωφρονισμό αλλά, αντιθέτως, επιδρά βλα- 

πτικώς στην όλη συγκρότηση του κατάδικου, με τις τροποποιήσεις 

του άρθρου 82 Π.Κ. επιβάλλει την υποχρεωτική μετατροπή σε 

χρηματική της στερητικής της ελευθερίας ποινής που δεν υ

περβαίνει το έτος ή υπερβαίνει μεν το έτος όχι όμως και τα 

δύο έτη, εφόσον, ο δράστης δεν είναι υπότροπος Για τον ίδιο, 

ως άνω, λόγο ο νομοθέτης διευκολύνει τον κατάδικο για την πλη

ρωμή του ποσού της μετατροπής, ορίζοντας ότι με διάταξη του Ει

σαγγελέα μπορεί να ανασταλεί η έκτιση της ποινής και να χορηγη

θεί στον κατάδικο προθεσμία για την καταβολή του ποσού της με

τατροπής. Ακόμη προβλέπετα ι η περ α ιτέρ ω  μετατροπή, σε  

ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας, της στερητικής της ε 

λευθερίας ποινής που έχει μετατραπεί σε χρηματική

3. Με την αντικατάσταση του άρθρου 105 Π.Κ. ο νομοθέτης, απο

δεχόμενος την ορθή αντίληψη ότι η υπό όρον απόλυση είναι σω

φρονιστικός θεσμός που υποβοηθεί τον κατάδικο να εθισθεί στην 

ελεύθερη διαβίωση και να προετοιμάσει την οριστική ένταξη του 

στην κοινωνία, μειώ νει ακόμη περισσότερο το ελάχιστο όριο 

της ποινής που πρέπει να έχει εκτ ιθε ί για την χορήγηση της 

Κατά τα λοιπά, εν σχέσει προς την αντιμετώπιση του θεσμού αυ

τού, αναφερόμεθα στις σκέψεις και οδηγίες που έχουν εκφρασθεί 

με την υπ' αριθμ. 1392/30.5 1995 εγκύκλιο οδηγία της Εισαγγελίας 
του Αρείου Πάγου.

4. Η αντικατάσταση της διατάξεως του άρθρου 105 Κ.ΠΔ. θέτει 

τέρμα στην ακολουθούμενη μέχρι τώρα πρακτική της "μαρτυ- 

ροποίησης" των υπόπτων που φαλκίδευε τα υπερασπιστικά  

τους δικαιώματα. Ηδη και επί της "αστυνομικής" προανακρίσεως 

εφαρμόζονται τα άρθρα 273 και 274 Κ.ΠΔ. ως προς την εξέταση
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του υπόπτου και ο καλούμενος για εξέταση ύποπτος έχει όλα τα 

δικαιώματα που έχει ο κατηγορούμενος, ακόμη δε και να λαμ

βάνει γνώση του κατηγορητηρίου. Η εφαρμογή της νέας αυτής 

ρυθμίσεως διασφαλίζεται με τη ρητή απαγγελία ακυρότητας της 

εξετάσεω ς, που έλαβε χώρα κατά παράβαση της διατάξεως 

αυτής.
5. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώνει ο νομοθέτης για την συντομό

τερη περάτωση της ποινικής διαδικασίας όταν ο κατηγορούμενος 

έχει στερηθεί της προσωπικής του ελευθερίας. Προς επίτευξη του 

σκοπού αυτού, με τις τροποποιήσεις των άρθρων 144,320 και 500 

του Κ.Π.Δ., επιβάλλο την κατ' απόλυτη προτεραιότητα καθαρο- 

γραφή των καταδικαστικών αποφάσεων και τον ορισμό δικά

σιμου, όταν ο κατηγορούμενος κρατείται.

6 .0  νέος νόμος, εκφράζοντας τις σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές 

αντιλήψεις ότι η αναζήτηση της αλήθειας δεν επιτρέπεται να γίνε

ται αντί παντός τιμήματος, σε αρμονία δε προς το πνεύμα της δια- 

τάξεως του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγματος, που ανάγει σε πρω

ταρχική υποχρέωση της Πολιτείας την προστασία της αξίας του 

ανθρώπου, επιφέρει βαθειά τομή στο δίκαιο της αποδείξεως στο 

χώρο της ποινικής δίκης και αποκαθαίρει αυτό από πρακτικές του 

παρελθόντος, που δεν είναι συμβατές με τον σύγχρονο νομικό πο

λιτισμό.
Ειδικώτερα, με την προσθήκη διατάξεως στο άρθρο 177 Κ.Π.Δ. 

απαγορεύεται η αξιολόγηση αποδεικτικών μέσων που έχουν 

αποκτηθεί με αξιόποινες πράξεις ή μέσω  αυτών, εκτός αν πρό

κειται για κακούργημα για το οποίο απειλείται ποινή ισόβιας καθείρ- 

ξεως και το δικαστήριο, σταθμίζοντας τα δεδομένα της συγκεκρι

μένης περιπτώσεως, κρίνει, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, 

ως απολύτως αναγκαία την αξιολόγηση παρανόμως κτηθέντων α

ποδεικτικών μέσων. Με προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 224 

Κ.Π.Δ. ειδικώς απαγορεύεται η λήψη υπόψη μαρτυρικής καταθέ- 

σεως όταν ο μάρτυρας δεν κατονομάζει την πηγή των πληροφο

ριών του. Με τη ρύθμιση αυτή ενισχύεται το αίσθημα ευθύνης του 

μάρτυρα, επιβάλλεται η διαφάνεια στην πηγή των πληροφοριών και 

τερματίζεται η πρακτική του παρελθόντος κατά την οποία πολλοί 

μάρτυρες, ιδίως αστυνομικά όργανα, κατέθεταν ενοχοποιητικά 

στοιχεία που γνώριζαν "βάσει πληροφοριών της υπηρεσίας τους", 

χωρίς να μπορεί ο κατηγορούμενος ν' αμυνθεί και το δικαστήριο να 

αξιολογήσει τη σοβαρότητα και αξιοπιστία των πληροφοριών, α

φού δεν εγνώριζαν την πηγή τους. Με τη νέα διάταξη που εισάγε- 

ται με το άρθρο 211α Κ.Π.Δ., ορίζεται ότι μόνη η μαρτυρική κα

τάθεση ή η απολογία προσώπου συγκατηγορούμενου για την 

ίδια πράξη δεν είναι αρκετή για την καταδίκη του κατηγορου

μένου. Κατά τη σαφή έννοια της διατάξεως αυτής ο συγκατηγο

ρούμενος πρέπει να εμπλέκεται στην ίδια αξιόποινη πράξη. Η ε

μπλοκή του στην ίδια υπόθεση, όχι όμως και στην ίδια πράξη, δεν 

εμποδίζει να στηριχθεί η περί καταδίκης κρίση του δικαστηρίου μό

νο στη μαρτυρική κατάθεση ή απολογία του, ενώ, εξάλλου, η μαρ

τυρική κατάθεση ή απολογία έστω και εμπλεκομένου στην ίδια α

ξιόποινη πράξη, συνεκτιμάται με άλλες αποδείξεις και σε συνδυα

σμό με αυτές μπορεί να στηρίξει κρίση για ενοχή κατηγορουμένου.

7. Η στέρηση της προσωπικής ελευθερίας, με βάση ενδείξεις ε

νοχής και χωρίς να προηγηθεί η διεξαγωγή μιας δίκης, δύσκολα 

μπορεί να συμβιβασθεί με το τεκμήριο αθωότητος του κατηγορου

μένου. Η προσωρινή κράτηση αποτελεί βαρειά προσβολή της αξίας 

του ανθρώπου. Η επιβολή της, λοιπόν πρέπει να αποτελεί το τελευ

ταίο και απολύτως αναγκαίο, για την προστασία της κοινωνίας, μέ

τρο. Εκτιμώντας κανείς τα στατιστικά δεδομένα των προσωρινώς

κρατουμένων και αξιολογώντας τις περιπτώσεις κατά τις οποίες 

τα αρμόδια δικαστικά όργανα αποφάσιζαν την επιβολή της προσω

ρινής κρατήσεως καταλήγει στην θλιβερή διαπίστωση ότι με μεγά

λη ευκολία επέβαλαν προσωρινή κράτηση και όταν ακόμη αρκούσε 

η επιβολή μόνο περιοριστικών όρων. Η εκ μέρους των αρμοδίων δι

καστικών οργάνων κατάχρηση της διακριτικής ευχέρειας τους να 

επιβάλλουν ή μη προσωρινή κράτηση ανάγκασε το νομοθέτη να πε

ριορίσει δραστικά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται η 

επιβολή προσωρινής κρατήσεως. Ετσι, με τις τροποποιήσεις που ε

πέφερε στο άρθρο 282 Κ.Π.Δ , κατάργησε τη δυνατότητα επ ι

βολής προσωρινής κρατήσεως εις βάρος κατηγορουμένων 

για πλημμελήματα

8. Με το άρθρο 6 παρ. 4 του Συντάγματος, ορίζεται το ανώτατο 

όριο της προσωρινής κρατήσεως που μπορεί να ορίσει ο νόμος και 

να παρατείνει το δικαστήριο. Στην πράξη όμως τα αρμόδια δικαστι

κά όργανα απήγγειλαν κατηγορίες και επέβαλαν προσωρινή κράτη

ση για κάθε έγκλημα όχι συγχρόνως αλλά διαδοχικώς και σε διάφο

ρα χρονικά στάδια, καιτοι ήταν δυνατόν να απαγγελθεί κατηγορία 

και επιβληθεί προσωρινή κράτηση για όλα τα εγκλήματα συγχρό

νως. Η ακολουθούμενη αυτή τακτική κατέληγε σε περιγραφή της 

ως άνω συνταγματικής διατάξεως, αφού με την για κάθε έγκλημα 

διαδοχικώς επιβαλλόμενη νέα προσωρινή κράτηση υπερβαίνονταν 

τα συνταγματικά όρια της διάρκειας της. Στην πρακτική αυτή θέτει 

τέρμα ο νέος νόμος με την προσθήκη δεύτερης παραγράφου στο 

άρθρο 288 Κ.Π.Δ. Με τη νέα αυτή διάταξη απαγορεύεται να δια- 

ταχθεί νέα προσωρινή κράτηση του ίδιου κατηγορουμένου για 

άλλη πράξη για την οποία, με βάση τα στοιχεία της δικογρα

φ ίας, ήταν δυνατόν να ασκηθεί δ ίω ξη ή να απαγγελθεί κατη

γορία, ταυτόχρονα με την ποινική δίωξη συνεπεία της οποίας 

επιβλήθηκε η προηγούμενη προσωρινή κράτηση η μέσα σε 

εύλογο διάστημα από αυτήν. Μόνο κατ' εξαίρεση μπορεί να δια- 

ταχθεί νέα προσωρινή κράτηση για άλλη πράξη, αλλά και στην εξαι

ρετική αυτή περίπτωση η νέα προσωρινή κράτηση δεν μπορεί να 

διαρκέσει περισσότερο από ένα έτος και δεν επιτρέπεται παρά

τασή της.

9. Με τις τροποποιήσεις του άρθρου 486 Κ.ΠΔ. επιβάλλεται, επί 

ποινή απαραδέκτου, η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση της 

έφέσεως που ασκεί ο Εισαγγελέας κατά αθωωτικής αποφάσεως, 

ενώ με την προσθήκη παραγράφου, στο άρθρο 575 Κ.ΠΔ. απαγο

ρεύεται απολύτως το δελτίο εγκληματικάτητος να συνοδεύει 

τη σχηματισθείσα δικογραφία Ετσι τερματίζεται μία ακολου

θούμενη μέχρι τώρα τακτική δημιουργίας δυσμενών εντυπώσεων 

εις βάρος του κατηγορουμένου με την εμφάνιση εγγραφών στο 

δελτίο εγκληματικάτητος οι οποίες όμως δεν είχαν ελεγχθεί δικα

στικά.

10.0 νομοθέτης, εκκινώντας από την ορθή αντίληψη ότι οι τακτι

κές άδειες απουσίας των κρατουμένων είναι πρόσφορο μέσο σω

φρονισμού, δοκιμασίας και προετοιμασίας του κατάδικου για την ε

πανένταξη του στην κοινωνία, με τις τροποιήσεις των άρθρων 53, 

54 και 91 του νόμου 1851/1989 “Κώδικας βασικών κανόνων για τη 

μεταχείρηση των κρατουμένων", διευκολύνει τη χορήγηση των 

αδειώ ν αυτών, μειώνοντας το ελάχιστο όριο της διάρκειας  

της κρατήσεως για τη χορήγηση της άδειας, αυξάνει τη διάρ

κεια των αδειών και περαιτέρω ορίζει άτι οι πειθαρχικές κυ

ρώσεις που έχουν επιβληθεί στον κατάδικο, μετά την πάροδο 

χρόνου, διαγράφονται από το δελτίο του πειθαρχικού ελέγχου 

και δεν συνεκτιμώνται για τη χορήγηση τακτικής άδειας και α

πόλυσης υπό όρους □

Ν ο έ μ β ρ ι ο ς  1 9 9 6 _________________________________ - 6 9 7  -________________________ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η



c To οδοιπορικό μας

Μ Ε Σ Σ Η Ν Ι Α

Καταλαμβάνει το νοτιοδυτικό άκρο της Πελοπόννησου 
και βρέχεται από το Μεσσηνιακό Κόλπο και το Ιόνιο πέλαγος. 

Ορισμένα απ' τα πλεονεκτήματα της Μεσσηνίας 
που θέλγουν τους Ελληνες και ξένους παραθεριστές, 

είναι η ήρεμη και γλυκιό φύση, το ζεστό κλίμα, 
το καταπρόσινο τοπίο 

και η θάλασσα με τις θαυμάσιες παραλίες.

Η αρχική κατοίκηση της Μεσσηνίας τοποθετείται στην Υστερη 

Νεολιθική Εποχή και το όνομά της το οφείλει στη γυναίκα του 

πρώτου βασιλιά της χώρας, Πολυκάονα. Στην περιοχή δημιουρ- 

γήθηκαν πυκνοί συνοικισμοί ενώ τη Μυκηναϊκή περίοδο σπουδαιό

τερο κράτος ήταν αυτό του Νέστορος, με πρωτεύουσα την Πύλο. 

Από τα σημαντικά γεγονότα της ιστορίας της ήταν οι συγκρούσεις 

με τη Σπάρτη, περί τα μέσα του 8ου π.Χ. αιώνος. Το 370 π.Χ. ο Θη

βαίος βασιλιάς Επαμεινώνδας ίδρυσε ανεξάρτητο μεσσηνιακό κρά

τος μετά τη νίκη του επί των Σπαρτιατών. Μετέπειτα, ακολούθησε 

την ιστορική πορεία των λοιπών πελλοπονησιακών περιοχών με κο

ρυφαίο γεγονός της ιστορίας της τη ναυμαχία στον όρμο του 

Ναυαρίνου που έγινε στις 20.10.1827, με την οποία σφραγίστηκε η 

ελευθερία της Ελλάδος.

Πρωτεύουσα και λιμάνι του νομού είναι η Καλαμάτα, με 42.000 κα

τοίκους που είναι από τις πιό σύγχρονες πόλεις της Ελλάδος. Σύμ

φωνα με τα τελευταία πορίσματα των ανασκαφών κατέχει τη θέση 

των αρχαίων Φαρών, το κέντρο των οποίων βρισκόταν στην πε

ριοχή του μεσαιωνικού κάστρου που έχτισε τον 13ο αιώνα ο Γου- 

λιέλμος Βιλεαρδουϊνος. Στη θέση του κάστρου πολύ αργότερα, 

κτίστηκε μια εκκλησία όπου φυλασσόταν η εικόνα της Παναγιάς της 

Καλαμάτας, στην οποία οφείλει το όνομά της η πόλη. Κατά τη μυ

θολογία οι Φαρές ήταν μια από τις επτά πόλεις που υποσχέθηκε ο 

Αγαμέμνων στον Αχιλλέα και σ' αυτή φιλοξενήθηκε ο Τηλέμαχος 

όταν αναζητούσε πληροφορίες για τον πατέρα του.

Στην πρώτη σειρά των αξιοθέατων της Καλαμάτας είναι το με

σαιωνικό κάστρο, το οποίο έχτισε ο Γοδεφρείδος Βιλεαρδουϊνος 

πάνω στα ερείπα αρχαίας ακροπόλεως. Τη βυζαντινή περίοδο στο 

κάστρο έγιναν οχυρώσεις και κτίστηκε μοναστήρι. Στα κατοπινά 

χρόνια έγιναν επανειλημμένες προσθήκες και επισκευές ιδιαίτερα 

από τους Βενετούς, που το έμβλημά τους, το λιοντάρι του Αγίου 

Μάρκου, διατηρείται μέχρι σήμερα πάνω από την κεντρική είσοδο 

του κάστρου. Στον εξωτερικό περίβολο είναι εντοιχισμένοι αρχαίοι 

λίθοι. Το κάστρο συνδέθηκε με την ιστορία της προγκίπισας Ισαβέ- 

λας που έγινε γνωστή από το ιστορικό μυθιστόρημα του Αγγέλου 
Τερζάκη "Πριγκιπέσα Ιζαμπώ".

Αλλα αξιοθέατα της πόλης της Καλαμάτας αποτελούν ο μητροπο- 

λιτικός ναός της Υπαπαντής, το μοναστήρι των Καλογραιών και η 

εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στην οποία ορκίστηκαν οι Ελληνες 

κατά την Επανάσταση του 1821, η Δημοτική Πινακοθήκη με έργα 

κυρίως Ελλήνων ζωγράφων, το Μπενάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο 

το οποίο διαθέτει σημαντικότατα ευρήματα, το Λαογραφικό Μου

σείο, που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά με τα κειμήλια 

από την Επανάσταση του 1821. Υπάρχουν εκεί τα όπλα και η περικε

φαλαία του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, τα σπιρούνια του Κολοκο- 

τρώνη και άλλα προσωπικά αντικείμενα των ηρώων του 1821.

Εκτός από την πόλη της Καλαμάτας ο επισκέπτης του νομού έχει 

να θαυμάσει πλήθος αξιοθεάτων στην περιφέρεια: 

α) Στον Αγιο Ανδρέα, τα λείψανα από το ιερό του Απόλλωνα 

Κορύθου το οποίο ήταν σε ακμή από τη Γεωμετρική Εποχή ως το 

τέλος της αρχαιότητος. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο Απόλλων Κό- 

ρυθος είχε θεραπευτικές ιδιότητες και γι' αυτό του απέδιδαν με

γάλες τιμές. Στην ίδια θέση κτίστηκε στο τέλος της αρχαιότητος 

τρικλιτη παλαιοχριστιανική εκκλησία, την οποία με τη σειρά της δια

δέχθηκε η εκκλησία του Αγίου Ανδρέα που διασώζεται σήμερα.

β) Η Ανδρούσα, στην οποία διασώζονται ερείπια μεσαιωνικού κά

στρου το οποίο έκτισαν οι Φράγκοι τον 13ο αιώνα και από το οποίο 

διατηρούνται τμήματα του εξωτερικού οχυρωματικού περιβόλου.

γ) Η Βέργα, όπου υπάρχουν τα ερείπια της “Μάντρας", οχυρού που 

έκτισαν οι Μανιάτες το 1826 για να ανακόψουν την προέλαση του 
Ιμπραήμ προς τη Μόνη.

δ) Οι Γαργαλιάνοι, γενέτειρα του Μακεδονομάχου Τέλλου Αγρα, α

γροτική κωμόπολη κτισμένη σε λοφώδη περιοχή με ελιές και αμπέ

λια. Εχει θαυμάσια θέα προς τον κάμπο της Μαραθόπολης, τη θά

λασσα και το νησάκι Πρώτη που υπήρξε ορμητήριο πειρατών.

εΙ Η Θουρία, έχει τα "Λουτρά", όπως είναι γνωστά τα ερείπια υ- 

στερορωμαϊκού οικοδομήματος στα ΒΑ του χωριού.

στ) Η Καρδαμύλη, την οποία ο Ομηρος αναφέρει ως μια εκ των ε

πτά πόλεων που πρόσφερε ο Αγαμέμνων στον Αχιλλέα για να επι

στρέφει στη μάχη, κατά την πολιορκία της Τροίας. Σήμερα διασώ

ζονται οι τάφοι των Διοσκούρων που είναι λαξευμένοι σε βράχο λί

γο έξω από το χωριό. Υπάρχουν λείψανα μεσαιωνικού κάστρου, τα
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λείψανα από αρχαίες οχυρώσεις και πέντε εντυπωσιακοί μανιάτι

κοι πύργοι. Το φαράγγι του Βυρού, μήκους 20 χιλιομέτρων που η ά

γρια ομορφιά του θυμίζει το φαράγγι της Σαμαριάς.

ζ) Η Κορώνη, η οποία είναι "στεφανωμένη" με το επιβλητικό βενε- 

τσιάνικο φρούριο, που βρίσκεται στην κορυφή του λόφου. Το 

φρούριο αρκετά εκτεταμένο, έχει σχήμα τριγωνικό, αποτελείται α

πό δύο περιβόλους με προμαχώνες και μεγάλους τετράγωνους 

πύργους. Το κάποτε άπαρτο κάστρο κτίστηκε από τους Βενετούς 

τον 13ο αιώνα στη θέση της αρχαίας ακρόπολης και συμπληρώθη

κε από τους Τούρκους τον 16ο αιώνα.

η) Η Κυπαρισσία, με την αρχαία πόλη που ήταν κατοικημένη από 

την Προϊστορική εποχή. Αναπτύχθηκε σε σημαντικό κέντρο τον 4ο 

π.Χ. αιώνα που ήταν επίνειο της Μεσσήνης. Σε βραχώδες ύψωμα 

βρισκόταν η προϊστορική ακρόπολη που ανοικοδομήθηκε από τον Ε

παμεινώνδα και σήμερα διακρίνεται τμήμα τείχους της κλασικής ε

ποχής. Τη Βυζαντινή Εποχή ονομαζόταν Αρκαδία από τους πολλούς 

Αρκάδες που κατέφυγαν εδώ και στη θέση της ακρόπολης υψώθη

κε βυζαντινό φρούριο που το ανακαίνισαν οι Φράγκοι. Το μεσαιωνι

κό κάστρο με τους δύο περιβόλους και τα λείψανά του δεσπόζουν 

πάνω από την πόλη. Χτισμένο ψηλά στην κορυφή του λόφου διατη

ρεί σε πολλά σημεία οικοδομικά υλικά από την προχριστιανική α

κρόπολη καθώς και κατάλοιπα από τις βενετσιόνικες και τουρκικές 

επεμβάσεις. Στο λιμάνι της Κυπαρισσίας υπάρχουν λείψανα αρ

χαίων λιμενικών έργων καθώς και μια πηγή προστατευμένη από πε- 

λεκημένες πέτρες που την ταυτίζουν με την πηγή Διονυσιάδα. Ο ε

πισκέπτης δεν πρέπει να λησμονήση να επισκεφθεί την περιοχή 

της Περιστεριάς η οποία στην αρχαιότητα υπήρξε ένα από τα κυ- 

ριώτερα κέντρα του μυκηναϊκού πολιτισμού. Εκεί ανασκάφθηκαν

τρεις θολωτοί τάφοι που αποδίδονται στο Νέστορα. Ο ένας εξ αυ

τών διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση.

θ) Το Μαυρομμάτι, που είναι αμφιθεατρικά κτισμένο στους πρό- 

ποδες του βουνού Ιθώμη και όπου διακρίνονται ακόμη κατάλοιπα 

αρχαίας πόλης. Πρόκειται για τη νέα πρωτεύουσα που έκτισε ο Ε

παμεινώνδας το 370 π.Χ. αφού μάζεψε τους σκορπισμένους επί 

αιώνες Μεσσηνίους. Η πόλη οχυρώθηκε άριστα ώστε να αντέχει 

στις επιδρομές των Σπαρτιατών. Σήμερα από το αρχαίο αυτό οχυ

ρωματικό έργο σώζονται τέσσερις πύλες εκ των οποίων μία είναι 

ακόμη σε χρήση

ι) Η Μεθώνη, με το περίφημο κάστρο που είναι ένα από τα επιβλη

τικότερα της Ελλάδος. Η πόλη ήταν τειχισμένη από τα αρχαία ακόμη 

χρόνια και είναι ορατά και σήμερα αρχαιοελληνικά υλικά στη βάση 

του τείχους που έκτισαν οι Βενετοί τον 13ο αιώνα, όταν κατάλαβαν

τη Μεθώνη και την κατέστησαν το μεγαλύτερο φρούριο της Πελο- 

ποννήσου.

ια) Η Πύλος, η πανέμορφη με το έντονο νησιώτικο χρώμα που ό

μως δεν ταυτίζεται με την αρχαία Πύλο. Η πόλη χτίστηκε σε σχέδια 

Γάλλων αρχιτεκτόνων του στρατηγού Μεζόν το 1829, ο οποίος από 

αρχαιολατρεία την ονόμασε Πύλο.

ιβ) Η Χώρα Τριφυλίας, στην οποία διασώζεται το ανάκτορο του 

Νέστορα που πήρε μέρος στον Τρωικό Πόλεμο. Τα ανάκτορα κτί

στηκαν τον 13ο αιώνα π.Χ. από το βασιλιά Νέστορα και καταστρά- 

φησαν σχεδόν ολοκληρωτικά στις αρχές του 12ου αιώνα από πυρ

καγιά. Ο Κ. Κουντουριώτης το 1939 εντόπισε τη θέση του προϊστο

ρικού παλατιού, την αποκάλυψη του οποίου συνέχισε και ολο

κλήρωσε ο Αμερικανός Καρλ Μηλέγκεν. Οι ανασκαφές σταδιακά α

ποκάλυψαν τα ερείπια πλουσιότατου διώροφου κεντρικού οικο

δομήματος και άλλων δύο βοηθητικών που απλώνονται στο μισό ο

ροπέδιο του Εγκλιανού. Μπαίνοντας στο ανάκτορο από το πρόπυλο 

αριστερά υπάρχουν δύο δωμάτια όπου βρέθηκε μεγάλος αριθμός 

από πινακίδες με τη Γραμμική Β' οι οποίες αποκρυπτογραφήθηκαν 

το 1952 από τον αρχιτέκτονα Μάικλ Βέντρις και τον φιλόλογο Τζον 

Τσάντγουικ, προσφέροντάς μας πλήθος πληροφοριών για τη ζωή 

στην προϊστορική Πύλο.

Σε απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων από τον αρχαιολογικό χώρο 

βρίσκεται το αρχαιολογικό μουσείο. Εδώ υπάρχουν τα ευρήματα α

πό τους μυκηναϊκούς θολωτούς τάφους της Περιστεριάς και από 

το ανάκτορο του Νέστορα. Επίσης υπάρχουν και τα εκμαγεία των 

πινακίδων με τη Γραμμική Β' των οποίων τα πρωτότυπα βρίσκονται 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Π

Επιμέλεια: Α ρ χ /κα ς  Kcov. Κούρος
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Παρουσίαση Υπηρεσίας

Α Σ Τ Υ Ν .  Δ / Ν Σ Η  Μ Ε Σ Σ Η Ν Ι Α Σ
Η Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας (με έδρα την Καλαμάτα) έχει 

17 υφιστάμενες Διοικήσεις Αξιωματικών, ήτοι: την Αστυν. Υποδ/νση 

Κυπαρισσίας, τα Αστυν. Τμήματα Καλαμάτας, Γαργαλιάνων, Καρ- 

δαμύλης, Κοπανακίου, Κορώνης, Κυπαρισσίας, Μελιγαλά, Μεσ

σήνης, Περιφέρειας Καλαμάτας, Πεταλιδίου, Πύλου, Φιλιατρών, το 

Τμήμα Ασφάλειας Καλαμάτας, το Τμήμα Αγορανομίας Καλαμάτας 

και τα Τμήματα Τροχαίας Καλαμάτας και Κυπαρισσίας. Επίσης έχει 

21 Αστυν. Σταθμούς και δύο Σταθμούς Τουριστικής Αστυνομίας 

(Καλαμάτας - Πύλου). Η Διεύθυνση έχει την ευθύνη αστυνόμευσης 

εδαφικής έκτασης 2.991 τ.χλμ. και πληθυσμού 166.964 κατοίκων.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ
Οπως μας ε ίπε  ο Αστυνομικός Δ ιευθυντής Μ εσσηνίας κ. 

Δημήτριος Μανωλάκος, ο Νομός Μεσσηνίας, ως ένας από τους 

πλέον παραγωγικούς Νομούς της Χώρας, παρουσιάζει αυξημένη 

κίνηση όλες σχεδόν τις εποχές του χρόνου, με αποκορύφωμα την 

τουριστική περίοδο, όπου τόσο η πόλη της Καλαμάτας, όσο και οι 

περισσότερες παραθαλάσσιες περιοχές της κατακλύζονται από 

χιλιάδες Ελληνες και αλλοδαπούς επισκέπτες.

α. Θέματα Τάξης

Τόσο στην πόλη της Καλαμάτας, όσο και στην υπόλοιπη περιφέ

ρεια της Αστυνομικής Διεύθυνσης δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα 

προβλήματα Τάξης. Τα σοβαρότερα των προβλημάτων που υπάρ

χουν είναι τα ακόλουθα:

1. - Οι αθλητικές εκδηλώσεις.

Στο Νομό Μεσσηνίας αγωνίζονται 72 ομάδες ποδοσφαίρου: μία 

στην Α' Εθνική κατηγορία, δύο στην Δ' Εθνική και 69 σε ερασιτεχνι

κές κατηγορίες. Επίσης υπάρχουν 43 ομάδες καλαθοσφαίρισης και 

44 πετοσφαίρισης διαφόρων κατηγοριών. Για την ομαλή διεξαγωγή 

των αγώνων αυτών ένας μεγάλος αριθμός των αστυνομικών της 

Διεύθυνσης απασχολείται για τη λήψη των επιβαλλομένων μέτρων.

2. - Συνεδριάσεις δικαστηρίων

Στην περιφέρεια της Διεύθυνσης υπάρχουν δύο Πρωτοδικεία (έ

να στην Καλαμάτα και ένα στην Κυπαρισσία), στην έδρα των οποίων 

λειτουργούν: Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, Τριμελές και Μονομελές 

Πλημ/κείο, ενώ στην Καλαμάτα λειτουργεί και μεταβατικό Εφετείο. 

Επίσης λειτουργεί μεταβατικό Μονομελές Πλημ/κείο στη Μεσ

σήνη, Μελιγαλά, Πύλο, Κορώνη, Καρδαμύλη, Χατζή, Ανδρούσα, Φι

λιατρά, Γαργαλιάνους, Χώρα και Δώριο. Στις συνεδριάσεις των πα

ραπάνω Δικαστηρίων τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα λαμβά

νουν τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της τάξης κ.λπ.
β. Θέματα Τροχαίας

Η Τροχονομική αστυνόμευση στην περιφέρεια της Διεύθυνσης α

σκείται ικανοποιητικά από τα Τμήματα Τροχαίας Καλαμάτας και Κυ

παρισσίας, καθώς και από τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα.

Τους θερινούς κυρίως μήνες παρουσιάζεται κάποιο κυκλοφορια- 

κό πρόβλημα ιδίως στην πόλη της Καλαμάτας, λόγω του πολύ μεγά

λου αριθμού των οχημάτων που κυκλοφορούν την περίοδο αυτή 

μετά την άφιξη και των ξένων επισκεπτών στο Νομό, το οποίο ό

μως αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά χάρη στις φιλότιμες προσπά

θειες των αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας.

Το εθνικό οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας καλύπτει 233 χλμ„ το ο

ποίο αστυνομεύεται από τα Τμήματα Τροχαίας Καλαμάτας και Κυ

παρισσίας, καθώς και μεγάλο μήκος επαρχιακού και λοιπού οδικού 

δικτύου, μέρος του οποίου αστυνομεύεται από τα Τμήματα Τρο

χαίας και το υπόλοιπο από τα κατά τόπους Αστυν. Τμήματα.

Το τελευταίο δωδεκάμηνο στην περιφέρεια της Διεύθυνσης έγι

ναν 269 τροχαία ατυχήματα (μη συμπεριλαμβανομένων εκείνων με 

υλικές ζημιές), από τα οποία 29 θανατηφόρα, 50 σοβαρών σωματι

κών βλαβών και 190 ελαφρών σωματικών βλαβών, ενώ βεβαιώθη

καν 27.887 συνολικά παραβάσεις, από τις οποίες 7.857 Πλημ

μελήματα και 20.030 πταίσματα.

Εν προκειμένω κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί το γεγονός ότι η 

Αστυνομική Διεύθυνση, αποβλέπουσα στη βελτίωση των συνθηκών 

αστυνόμευσης στην πόλη της Καλαμάτας, όπου η κίνηση είναι αυ

ξημένη και τα προβλήματα αστυνομικού ενδιαφέροντος ποικίλα, 

πριν από ένα τρίμηνο περίπου, καθιέρωσε σε καθημερινή βάση 

(πρωί - απόγευμα) μικτή περιπολία δύο δικυκλιστών, τύπου ομάδας 

"Ζ" (ένας από το Α.Τ. Καλαμάτας και ένας από το Τμήμα ΤροχαίαςΙ, 

οι οποίοι κινούμενοι μαζί έχουν ως αποστολή την άμεση επέμβαση 

στα συμβάντα γενικής αστυνομικής δραστηριότητας, την ταχεία 

παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, τη συνδρομή στους εκτε- 

λούντες οποιαδήποτε υπηρεσία πεζούς ή εποχούμενους συναδέλ

φους τους και τέλος στην εφαρμογή όλων των διατάξεων αρμο

διότητας Αστυν. Τμήματος και Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας.
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γ. Αγορανομία

Τόσο από το Τμήμα Αγορανομίας Καλαμάτας, όσο και από τα Α

στυνομικά Τμήματα υπαίθρου καταβάλλεται σοβαρή προσπάθεια 

για την προστασία του καταναλωτή. Το τελευταίο δωδεκάμηνο ε- 

νεργήθηκαν συνολικά 15.100 αγορανομικοί έλεγχοι, και βεβαιώθη

καν 934 παραβάσεις, ενώ ενεργήθηκαν 543 δειγματοληψίες σε 

διάφορα είδη βιοτικής ανάγκης κ.λπ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Από πλευράς ασφάλειας η κατάσταση μπορεί να χαρακτηρισθεί ι

κανοποιητική. Τόσο το Τμήμα Ασφάλειας Καλαμάτας, όσο και τα κα

τά τόπους μικτά Αστυνομικά Τμήματα έχουν να παρουσιάσουν σο

βαρή δραστηριότητα στον τομέα αυτό. Τα σοβαρότερα προβλήμα

τα που αντιμετωπίζει η Διεύθυνση και στα οποία έχει επικεντρώσει 

το κύριο βάρος της είναι τα ακόλουθα:

α. Ναρκωτικά

Τόσο το ΤΑ. Καλαμάτας, όσο και τα Αστυν. Τμήματα υπαίθρου, δί

νοντας προτεραιότητα στο πρόβλημα των ναρκωτικών παρουσιά

ζουν αξιόλογο έργο, κυρίως στον τομέα των χασισοκαλλιεργειών.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το τελευταίο δωδεκάμηνο απο

καλύφθηκαν - εξιχνιάσθηκαν 55 υποθέσεις ναρκωτικών, συ- 

νελήφθησαν 53 άτομα μέσα στα όρια του αυτοφώρου, εκριζώθη

καν 4.462 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης, κατασχέθηκαν 218 χιλιό

γραμμα αποξηραμένης ινδικής κάνναβης και 463 γραμμάρια διαφό

ρων άλλων ειδών ναρκωτικών (ηρωίνη - κοκκαϊνη κ.λπ.).

β. Λαθρομετανάστες

Ο Νομός Μεσσηνίας, λόγω των καλών κλιματολογικών συνθηκών 

και της μεγάλης παραγωγής διαφόρων αγροτικών προϊόντων, γίνε

ται πόλος έλξης λαθρομεταναστών, κυρίως Αλβανών - Βουλγάρων 

- Ρουμάνων - Πολωνών - Γιουγκοσλάβων - Ρώσων κ.λπ., οι οποίοι κα

ταφθάνουν σε όλες σχεδόν τις περιοχές του για αναζήτηση εργα

σίας, διαπράτοντας πολλές φορές σοβαρά αδικήματα (κλοπές, λη

στείες κ.λπ ), είτε σε βάρος των εντοπίων, είτε μεταξύ αλλήλων.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού η Αστυνομική 

Διεύθυνση σε καθημερινή βάση συγκροτεί ειδικά συνεργεία α

ναζήτησης και σύλληψης λαθρομεταναστών και έτσι η κατάσταση 

σε όλη την περιφέρειά της μπορεί να χαρακτηρισθεί ελεγχόμενη.

Η δραστηριότητα όλων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης στο το

μέα αυτό είναι πάρα πολύ ικανοποιητική. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι

το τελευταίο δωδεκάμηνο έχουν συλληφθεί και επαναπροωθηθεί 

στην χώρα τους 4022 Αλβανοί λαθρομετανάστες και έχουν απελα- 

θ ε ί912 λαθρομετανάστες διαφόρων άλλων εθνικοτήτων, οι περισ

σότεροι από τους οποίους είναι γυναίκες που εργάζονταν παράνο

μα σε διάφορα καταστήματα'Ιμπαρ κ.λπ ).

γ. Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας

Το προσωπικό τόσο του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμάτας, όσο 

και των άλλων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης, έχοντας υψηλό αίσθημα 

ευθύνης καταβάλλει αξιόλογες προσπάθειες για την εμπέδωση 

του αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες. Με συνεχείς περιπο

λίες, εξορμήσεις και αστυνομικούς ελέγχους έχουν επιτευχθεί θε

τικά αποτελέσματα, τόσο στον τομέα της πρόληψης, όσο και της 

καταστολής των διαφόρων αδικημάτων, κατά της ιδιοκτησίας κ.λπ. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τις 18 ληστείες που διαπράχθηκαν 

το τελευταίο δωδεκάμηνο εξιχνιάσθηκαν οι 10

ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Στην περιφέρεια της Καλαμάτας και συγκεκριμένα 8 χιλιόμετρα 

έξω από την πόλη λειτουργεί Διεθνής Αερολιμένας, στον οποίο 

τους θερινούς κυρίως μήνες παρουσιάζεται ηυξημένη κίνηση επι

βατών, ιδίως αλλοδαπών τουριστών, που καταφθάνουν με πτήσεις 

tsarter. Επειδή στο χώρο του Αεροδρομίου δεν λειτουργεί ξεχωρι

στή Αστυνομική Υπηρεσία όλα τα θέματα (Τάξης, Ασφάλειας, Τρο

χαίας, Διαβατηριακός Έλεγχος κ.λπ.) καλύπτονται από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες της Καλαμάτας σε 24ωρη βάση, με αποτέλεσμα ένας 

μεγάλος αριθμός αστυνομικών να απασχολείται συνεχώς για την 

εύρυθμη λειτουργία του Αερολιμένα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ κ.λπ.
Το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένα μεγάλο μέρος 

του προσωπικού της Διεύθυνσης, που υπηρετεί σε Υπηρεσίες της 

υπαίθρου και κυρίως στους Αστυνομικούς Σταθμούς, είναι η αδυνα

μία εξεύρεσης κατοικίας στην έδρα των Υπηρεσιών αυτών, με απο

τέλεσμα να εξαναγκάζεται εκ του λόγου αυτού να διαμένει εκτός 

έδρας της υπηρεσίας του ή ακόμη και εκτός της περιφέρειάς του, 

διανύοντας έτσι καθημερινά μεγάλες αποστάσεις, γεγονός που α

ποβαίνει σε βάρος τόσο των ιδίων, όσο και της Υπηρεσίας.

Ενα δεύτερο επίσης σοβαρό πρόβλημα είναι οι συνεχείς αποσπά

σεις αστυνομικών στις φρουρές φυλακών Τριπόλεως και Ναυ

πλίου, καθώς και τους θερινούς μήνες για ενίσχυση άλλων Αστυνο

μικών Δ/νσεων νησιωτικών περιοχών. □
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του Ευαγγέλου  Π. Λέκκου 
Θ ε ο λ ό γ ο υ  Νομικού *

Επάνω στα ερείπια του ειδωλολατρικού ναού του Δία του Ιθωμάτα 

ιδρύθηκε η Μονή Βουλκάνου σε χρόνο που δεν είναι ιστορικά βε

βαιωμένος. Κατά την τοπική παράδοση το γεγονός συνέβη την πε

ρίοδο βασιλείας του Δέοντος Γ' του Ισαύρου, και δη περί το 726, ό

ταν μοναχοί κατέφυγαν εδώ κυνηγημένοι από εικονομάχους. 

Δεύτερη εκδοχή ανάγει την ίδρυσή της στη σύζυγό του Ανδρόνικου 

Παλαιολόγου (13ος αιώνας), τρίτη ομιλεί για το ότι η εικόνα, από την 

Κορώνη όπου φυλασσόταν, εγκατέλειπε τη θέση της και ερχόταν 

στο όρος Ιθώμη, ώσπου δέχθηκαν οι Κορωνιώτες να μείνει η εικό

να εκεί, άγνωστον ακριβώς πότε. Τέλος, η λαϊκή ευσέβεια πιστεύει 

ότι η ανέγερση της Μονής εκεί οφείλεται στην εύρεση της θαυμα

τουργού εικόνος της Παναγίας "επί δένδρου σχίνου κρεμαμένη, 

μετά από πυρκαϊόν των εκεί άφθονων βάτων... την οποίαν τυχαίως 

έθεσεν ποιμαινόπαις... και εκ της οποίας πυράς η εικών δεν εκάη...".

Η πρώτη, πάντως, ιστορική μαρτυρία είναι του έτους 1583 και 

προέρχεται από σιγίλλιο του οικουμενικού πατριόρχου Ιερεμίου Α'. 

Βέβαια, για να αναφέρεται σε σιγίλλιο το 1583 εξάγεται ότι η Μονή 

προϋφίσταται και βρίσκεται σε ακμή. Ετσι πιθανότερη φαίνεται η 

εκδοχή να είναι κτίσμα της περιόδου των Παλαιολόγων (13ος ή αρ

χές 14ου αιώνος). Ο ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου και λίγα κελλιό 

(της παλαιός Μονής) που σώζονται επάνω στο όρος της Ιθώμης, 

που στα μεσαιωνικό χρόνια λεγόταν Βουλκόνο, "εστερεώθησαν και 

ανεκεραμώθησαν, εν έτει 1972 φροντίδι και επιμονή του Ιεράρχου 

Μεσσηνίας” Χρυσοστόμου Θέμελη, εκ μέρους της Υπηρεσίας Ανα- 

στηλώσεων. Το κτιριακό συγκρότημα, μήκους 50 και πλάτους 28 μ. 

περίπου, παρουσιάζει ενδιαφέρον: Ο ναός είναι βασικά κτισμένος 

με υλικά από τον αρχαίο ειδωλολατρικό. Η βάση της αγίας Τραπέ- 

ζης αποτελείται από βάση αρχαίου αγάλματος. Θραύσματα κύθνων 

και ογκώδεις λίθοι χρησιμοποιήθηκαν στα θεμέλια και την τοιχο

ποιία. Λιθόκτιστα και θολωτά είναι τα 8 κελλιό.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, επίσης, η εστία και δύο Φωτανάματα, 

ενώ και οι τοιχογραφίες του καθολικού και του παρεκκλησίου του 

Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, σώζονται -κατά το μεγαλύτερο μέ

ρος- σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι έργο των εκ Ναυπλίου αδελ

φών Δημητρίου και Γεωργίου Μόσχων, που αναφέρονται στην κτι- 

τορική επιγραφή (έτους 1608).

Στην παλαιό αυτή Μονή, την "Κορυφή" ή "Επανωκαστρίτισσα", ε- 

γκαταβίωναν οι μοναχοί μέχρι τις αρχές του 17ου αιώνος. Από έλ

λειψη νερού και λόγω του ψύχους κατά τους χειμερινούς μήνες, α

ποφάσισαν να ανεγείρουν νέα Μονή στην τοποθεσία που βρίσκεται 

σήμερα. Στον Κώδικά της, με ημερομηνία "1625 Μαρτίου Ε'" ανα

γράφεται: "Μην υποφέροντες οι Πατέρες εις το Καθολικόν ηγόρα- 

σαν τοποθεσίαν υποκάτωθεν του Αγίου Βασιλείου κατά ανατολικός 

εις μόνα του Νερού όπου ήτον επίπεδος τόπος". Τόπος "εις ον α- 

μιλλόται η φύσις με τα ανθρώπινα έργα της Μονής και με την πνευ
ματικήν ζωήν των μοναχών".

Τα κτίσματα της νέας Μονής Βουλκάνου οικοδομήθηκαν σταδια

κό. Στην αρχή λίγα κελλιό, στο σημείο όπου προϋπήρχε υπόλειμμα 

διωρόφου φραγκικού πύργου. Αργότερα εκατέρωθεν του ναού, 

κτίσθηκαν και άλλα κελλιό, ενώ μετά τις καταστροφές που επέφε

ρε η επιδρομή του Ιμπραήμ το 1825, έγιναν σημαντικά οικοδομικό 

έργα, κατά τα έτη 1833, 1842,1858, όπως μαρτυρούν σωζόμενα 

έγγραφα και εντοιχισμένες επιγραφές. Το 1849 εγκαταβίωναν στη 

Μονή 25 ιερομόναχοι και μοναχοί.

Πρώτο κτίσμα της νέας Μονής υπήρξε ο ναός (1701), ρυθμού βυ

ζαντινού (σταυροειδής με τρούλλο), διαστάσεων 7 χ 10 μ. Τοιχο

γραφήθηκε εξολοκλήρου το 1732 "δια συνδρομής, κόπου και εξό

δου, του εκ Φαναριού Τριφυλίας Δημ. Μαρατζό, πατριαρχεύοντος 

εν ΚΠόλει του αρχιερέως Παϊσίου", άγνωστο όμως από ποιον ζω

γράφο. Τη διάβρωσή τους από την υγρασία, τις ζημιές από σπαθι

σμούς στρατιωτών του Ιμπραήμ (1825), συμπλήρωσε το ασβέστω-
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μά του "προς καλλωπισμόν του ναού" από τον ηγούμενο Δαμιανό 

Μιχαλόπουλο, το 1882, ο οποίος τον ανακαίνισε ριζικά.

Στο ναό φυλάσσεται η θαυματουργός εικόνα της Υπεραγίας Θεο

τόκου της "Βουλκανιωτίσσης". Οι φορητές εικόνες του τέμπλου, 

βυζαντινής τεχνοτροπίας, φιλοτεχνήθηκαν από τον αγιογράφο 

Δημ. Κεντάκα, "φροντίδι μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου 

(Θέμελη), μηνί Αυγούστω 1977". Η τοιχογράφηση, σύγχρονη, έγινε 

το 1973 από τον αγιογράφο Δημ. Γιαννακόπουλο. Το παλαιό μικρό 

κωδωνοστάσιο αντικαταστάθηκε από μεγαλύτερο με ευρύχωρο 

νάρθηκα, το έτος 1952, ενώ "νέον λαμπρόν κωδωνοστάσιον" κο

σμεί τη Μονή από το έτος 1976. Ως παρεκκλήσιο και συνάμα κοιμη- 

τηριακός ναός χρησιμοποιείται το του Αγίου Λαζάρου, κτίσμα χω

ρίς ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία.

Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας και του υπέρ της ανεξαρτησίας 

Αγώνος η Μονή Βουλκάνου ηρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες. Ηταν 

τόπος συγκεντρώσεως, διαμονής και εξορμήσεως κλεφτών και 

αρματολών, καταφυγής για προστασία των αμάχων. Αρκετοί από 

τους μοναχούς της χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορες εθνικές απο

στολές (ηθική και εθνική στήριξη των αγωνιστών και των χριστια

νών, συλλογή εράνων, συμμετοχή σε μάχες). Η Μονή ηρόσφερε 

8.000 γρόσια στην Πελοποννησιακή Γερουσία 11822), συνέδραμε 

αργότερα στην επανάσταση της Ηπείρου και Θεσσαλίας (1854) συ

γκροτώντας και εξοπλίζοντας ομάδα 40 Μεσσηνίων ανδρών με ε

πικεφαλής τους μοναχούς Σωφρόνιο, Γερμανό και Φιλόθεο "και 

εισήλθε πρώτη εις την φάλαγγα των εθελοντών Μεσσηνίων, για 

την Θεσσαλίαν".

Δεν υστέρησε και στον κοινωνικό τομέα. Εκτός από την φιλοξενία 

και την περίθαλψη που παρείχε στους έχοντες ανάγκη, μετά την α

πελευθέρωση δημιούργησε ειδική πτέρυγα στη Μονή (18381, το 

γνωστό "ξενοδοχείον", συνέβαλε στη σύσταση Δημοτικού Σχο

λείου στην Ιθώμη και το συντηρούσε από το 1853 επί σειράν ετών, 

εισέφερε υπέρ των ιερατικών Σχολών, ενίσχυσε σημαντικά πρό

σφυγες από την Κρήτη, μετά την επανάσταση του 1866. Πολλοί πα

τέρες και μοναχοί της Βουλκάνου πρόσφεραν εξιδιασμένες υπη

ρεσίες στον εκκλησιαστικό και ποιμαντικό τομέα, ως ιεροκήρυκες, 

εξομολόγοι, συγγραφείς και μητροπολίτες.

Παρά το γεγονός ότι η Μονή υπέστη κατά καιρούς σημαντικές ζη

μιές από επιδρομές 11825 από Ιμπραήμ), πυρκαγιές (ιδίως του 

1898), ληστείες (1839, 1840, επί γερμανοίταλικής Κατοχής, 1964, 

1980) και σεισμούς (1846,1886,1965,19861, οι μοναχοί της διέσω

σαν αρκετά κειμήλια, που διαφυλάσσουν μετ' ευσεβείας.

Στις τρεις Βιβλιοθήκες που κατασκευάσθηκαν σε ειδική ισόγεια 

αίθουσα, με τη μέριμνα του φιλίστορος μητροπολίτου Μεσσηνίας 

Χρυσοστόμου (1972) υπάρχουν πολλά και αξιόλογα βιβλία, ορισμέ

να του 16ου κι εντεύθεν αιώνος, είκοσι τρεις κώδικες, τέσσερα 

πατριαρχικά σιγίλλια (1538,1640,1769 και 1798) και διάφορα χειρό

γραφα. Τίμια λείψανα είναι αποθησαυρισμένα σε ωραίες λειψα

νοθήκες ΙΙωάννου Χρυσοστόμου, Ευδοκίας, Μοδέστου, Παντε- 

λεήμονος, Τρύφωνος, Υηατίου, Χαραλάμπους, Διονυσίου Αρεοπαγί

του, Ευσταθίου, Δημητρίου, Ευστρατίου, Ιωάννου Μονεμβασιώτου, 

η κάρα του οσιομάρτυρος Ηλία του Αρδούνη εκ Καλαμάτας κ. ά).

Στο σκευοφυλάκιο υπάρχουν αρκετά άμφια και χρυσοκέντητα 

καλύματα. Μεταξύ αυτών επιτραχήλιο του πατριάρχου Γρηγορίου 

του Ε' και άλλα επιτραχήλια, ιερατικές ζώνες του 18ου αιώνος, κε

ντητοί επιτάφιοι, παραπέτασμα της Ωραίας Πύλης που χρησιμο

ποιήθηκε το 1821 ως νικητήριος σημαία κ.ά. Αρκετοί σταυροί αγια

σμού ξυλόγλυπτοι με βάση και επάργυρη επένδυση, ιερά ποτήρια, 

δισκάρια, τέσσερα επενδυμένα ευαγγέλια, θυμιατά, κανδήλια κ.λπ. 

Αλλά, το σπουδαιότερο κειμήλιο είναι η ιερά εικόνα της Παναγίας 

"Βουλκανιωτίσσσης”, αργυρεπένδυτη με την επιγραφή: "η ο λ η - 

ΓΗΤΡΙΧ. 6Π0Ν0ΜΚ20Μ6ΝΗ Τ CD ΟΡ6Ι ΒΟΥλΚΧΝΟ)", έργο 

του 15ου ή 16ου αιώνος.

Κατά την περίοδο της μεγάλης ακμής, στη Μονή Βουλκάνου είχαν 

υπαχθεί και τα μετόχια Γαρδικίου ©ουρίας, Προφ. Ηλιού Καλαμά

τας, "Σωτήρος" στη θέση Ηλιού της επισκοπής Ανδρούσης, "Φα- 

σουλά" Σμύρνης, "Χρυσοκελλαράς" Κορώνης, "Γαρδικίου" Αμφείας 

(Τιμ. Προδρόμου). Σήμερα στη Μονή υπάγονται τα μετόχια Παναγίας 

"Κορυφής" (η παλαιό Βουλκάνου), Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 

("Ανδρομονάστηρο"), Ζωοδ. Πηγής στη Μεσσήνη (Νησί). Από τη με

γάλη κτηματική περιουσία της η Μονή σήμερα διατηρεί μικρό 

τμήμα, συνεπεία απολλοτριώσεων και καταπατήσεων. Λειτουργεί 

ξενώνας για ειδικές περιπτώσεις.

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ιερά Μονή Βουλκάνου, 24002 Μαυρομ- 

μάτι Ιθώμης, τηλ. 0724/51258.

Ημέρες πανηγύρεων: Κοιμήσεως Θεοτόκου (15 Αυγούστου), 20 - 

28 Σεπτεμβρίου στη Μεσσήνη (Νησί!, όπου μεταφέρεται η θαυμα

τουργός εικόνα. □

* Προδημοσίευση από το έργο του συγγραφέα "Τα Μοναστήρια του Ελ
ληνισμού" (Εκδόσεις ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ).
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ΑΓΩΝΙΕΣ 
ΚΑΙ ΦΟΒΟΙ 

ΣΤΗΝ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

της Βασιλικής ΓΊαναγιωτοπούλου - Παπαβασιλείου, 
Καθηγήτρι ας  Πα ι δ αγ ωγ ι κ ών

Οι παιδικοί φόβοι civai φυσιολογικοί.
Την ώρα όμως που το παιδί τους ζει, 

έχει ανάγκη από τη βοήθεια μας.
Να σταθούμε δίπλα του και να του κρατήσουμε το χέρι

ήρεμοι και χαμογελαστοί, γεμάτοι κατανόηση και στοργή. 
Η συμπαράστασή μας του είναι πολύτιμη 

στην ώρα της αγωνίας του
και βέβαια το καλύτερο αντίδοτο και πιο σίγουρο φάρμακο 

είναι η ήρεμη οικογενειακή ατμόσφαιρα.

0  φόβος αναφέρεται σε ένα γεγονός, σε μια κατάσταση πραγμα

τική που αφορά το τώρα, την παρούσα στιγμή. Είναι μια απάντηση σ' 

αυτή την κατάσταση, μια αντίδραση, ένας τρόπος άμυνας. Αδιάφο

ρο αν αυτή η άμυνα εκδηλωθεί με το να τραπείς σε φυγή ή να ακι- 

νητοηοιηθείς και καθηλωθείς στη θέση σου. Η αγωνία συνυπάρχει 

στην ανθρώπινη φύση. Χαρακτηρίζεται από ένα αίσθημα ταραχής 

για κάποιον υποτιθέμενο επερχόμενο κίνδυνο. Δεν αναφέρεται σε 
κανένα πραγματικό γεγονός.

Το παιδί, όπως γνωρίζουμε, συγχέει το φανταστικό με το πραγ

ματικό, την επιθυμία με το γεγονός. Επί πλέον αυτή η σύγχυση ε

παυξάνεται με την συναίσθηση της αδυναμίας και της απειρίας του.

Γί αυτό συχνά ο φόβος στο παιδί μετατρέπεται σε αγωνία. Ετσι το 

αντικείμενο που είναι η πηγή του κινδύνου και του δημιουργεί τον 

φόβο μπορεί να είναι πραγματικό ή φανταστικό. Η αγωνία, υποστη

ρίζουν πολλοί ψυχίατροι και ψυχολόγοι εμφανίζεται κατά την ώρα 

της γεννήσεως του ανθρώπου, οπότε τα συγγενή συστήματα είναι 
έτοιμα να λειτουργήσουν για άμυνα.

Κατά τον Freud, η αγωνία στο παιδί ανταποκρίνεται σε μία έμφυτη 

κληρονομική προδιάθεση. Κατά τον Pasche, η εγκατάλειψη του παι

διού από την μητέρα για κάποιο διάστημα ή κάποιοι πραγματικοί κίν

δυνοι δεν έχουν άμεση σχέση με την εμφάνιση της αγωνίας. Δεν εί

ναι παρά η ευκαιρία να εκδηλωθεί. Ο Ranc τοποθετεί την γέννηση 

της αγωνίας στο βαθύ σοκ που υφίσταται ο άνθρωπος κατά την ώ

ρα του τοκετού τόσο στον ψυχολογικό όσο και τον βιολογικό το

μέα. Σύμφωνα με τον Ranc, κάθε μεταγενέστερη αγωνία έχει για 

πηγή της την αγωνία της γέννησης. Και ο Freud συμπληρώνει ότι 

αυτή η αγωνία έχει άμεση σχέση που εμφανίζεται αργότερα, ιδίως 

στον πρώτο χωρισμό με την μητέρα και την γέννηση ενός άλλου 

παιδιού.

Η προσπάθεια για ένα ανώδυνο τοκετό έχει σαν σκοπό, σύμφωνα 

με τον Erikson, έναν τοκετό χωρίς αγωνία. FH συμπαράσταση της

μαίας, ή άρτια πληροφόρηση της μητέρας, εμποδίζουν ν' αναπτυ

χθεί η αγωνία της στον βαθμό που συνέβαινε στο παρελθόν. Επίσης 

θεωρείται πολύτιμο στοιχείο η τοποθέτηση της κούνιας δίπλα στο 

κρεββάτι της μητέρας στην κλινική. Κατά κάποιο τρόπο συνεχίζεται 

η αμοιβαιότητα, η μητέρα ακούει κάθε σκίρτημα του μωρού, και το 

μωρό με την σειρά του αισθάνεται σιγουριά, αγαλλίαση με το άγγιγ

μα της μητέρας. Μ' αυτό τον τρόπο, τα μωρά εισέρχονται σ' ένα 

κόσμο καλύτερα προετοιμασμένο, περισσότερο φιλόξενο.

Οι φοβίες στο παιδί είναι συνδυασμένες μ' ένα αδικαιολόγητο και 

παράλογο φόβο για πράγματα, όντα και καταστάσεις, για τις οποίες 

το παιδί παραδέχεται ότι δεν είναι λογικό να φοβάται, αλλά δεν 

μπορεί να τις ξεπεράσει. Αυτές οι φοβίες έχουν σαν συνέπεια μια 

αναστολή στις δραστηριότητές του. Οι φοβίες είναι πολύ συνηθι

σμένες στα παιδιά, σε τέτοιο σημείο που ο Freud τις ονομάζει φυ

σιολογικές. Η ανακάλυψη του κόσμου από το παιδί πάντοτε, ιδίως 

όμως τον καιρό μας, είναι γεμάτη από αβεβαιότητα. Η δραστηριό

τητα μέσα σ' αυτόν τον κόσμο δημιουργεί ικανοποίηση, αλλά πα

ράλληλα είναι γεμάτη από απειλές. Ιδιαίτερα το σημερινό παιδί τι α

κούει και τι βλέπει γύρω; Παρ' όλα αυτά το παιδί (ασφαλώς και το 

παιδί της εποχής μας) αφ' ενός μεν ζει μέσα σ' έναν κόσμο μαγικό, 

όπου τα πάντα είναι συνυφασμένα με την ψυχοσύνθεσή του, αφ' ε 

τέρου, επειδή είναι παιδί, τα πάντα μπορούν να του δημιουργήσουν 

φόβο, όπως: το σκοτάδι, οι υπερβολικοί θόρυβοι (μηχανάκια, το ε

κατό), τα φυσικά φαινόμενα (σεισμός, αστραπές, βροντές, χαλάζι) 

και βέβαια τα ζώα. Εάν το παιδί κάθε γενιάς τα εφοβείτο, πόσο μάλ

λον το σύγχρονο παιδί, όπου όλα αυτά τα ζώα του έχουν παρουσια- 

σθεί τόσο ψεύτικα και τα βλέπει στην πραγματικότητα τόσο διαφο

ρετικά. Είναι φυσικό όχι απλώς να τα φοβάται, αλλά να το τρομά

ζουν. Βέβαια, τόσο η γέννηση του φόβου, όσο και η αντιμετώπιση 

εξαρτάται έντονα από την προσωπικότητα του παιδιού και το περι
βάλλον.
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Ο Azuriaguerra, καθηγητής της ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο 

της Γενεύης υποστηρίζει ότι συχνά η νευρωτική μητέρα δημιουργεί 

σαν ηχώ αγωνία στο παιδί της. Εάν θεραπευθεί η μητέρα αυτομά

τως θεραπεύεται το παιδί. Συγκεκριμένα γράφει "σε μερικά παιδιά 

οι εκδηλώσεις φόβου δεν είναι παρά η αντανάκλαση της αγωνίας 

της μητέρας, της οποίας τον ρυθμό ακολουθεί. Εχουμε μια ηχώ α

γωνίας που ενίοτε γίνεται ένας διάλογος. Εάν θεραπεύσουμε την α

γωνία της μητέρας, το παιδί αυτομάτως ηρεμεί'.

Λόγοι υγείας επίσης δημιουργούν κρίσεις περιοδικές, εφιάλτες, 

παραλήρημα στον πυρετό, διεγείρουν την φαντασία του παιδιού και 

δημιουργούν φανταστικές σκηνές, οι οποίες ενίοτε παραμένουν 

για κάποιο χρονικό διάστημα. Κι εδώ η διάρκεια εξαρτάται από το 

περιβάλλον.

Μερικά παιδιά εμφανίζουν ξαφνικά κρίσεις πανικού. Μπορεί να 

διαρκέσουν από λίγα λεπτά μέχρι και μισή ώρα, δίνουν την εντύπω

ση ότι οφείλονται στην αναπνευστική ή καρδιακή λειτουργία. Εμφα

νίζονται υπό την μορφήν άσθματος ή με στομαχικές διαταραχές.

Στα παιδιά που πρωτοέρχονται στο Νηπιαγωγείο έχουμε συχνά τέ

τοιες εκδηλώσεις, εμετούς, ταχυπαλμίες, εφιάλτες, νυχτερινή ε

νούρηση. Επίσης παρόμοιες εκδηλώσεις έχουμε σε παιδιά δια

ζευγμένων γονέων, ιδίως κατά την εποχή του διαζυγίου. Είναι άμυ

να του υποσυνειδήτου. Προέρχονται από ανασφάλεια, φόβο ότι θα 

χάσουν την μητρική ή την πατρική στοργή. Γ ενικά δημιουργούνται α

πό κάποια στέρηση. Τα περισσότερα παιδιά ξεπερνούν όλες αυτές 

τις κρίσεις. Υπάρχουν όμως και μερικά τα οποία είναι περισσότερο 

ευαίσθητα. Διακατέχονται από ένα φόβο και κυρίως μπροστά στο 

άγνωστο περιβάλλον, στο καινούργιο πρόσωπο.

Ο Baptiste παραδέχεται την ύπαρξη παθολογικών φόβων, με 

προέλευση επιληπτική, των οποίων τα συμπτώματα μπορούν να ε

ξαφανιστούν με ιατρική παρακολούθηση και παροχή καταλλήλων 

φαρμάκων. Γενικά όταν οι ανάγκες του παιδιού δεν ικανοποιούνται, 

το παιδί αντιδρά με μια κατάσταση ανησυχίας. Ευρίσκεται σε μια α

ναμονή. Εχουμε έναν εκνευρισμό. Εάν συνεχισθεί η αιτία μπορεί να 

έχουμε αντιδράσεις υποκινητικές ή και το αντίθετο.

Κατά τον Spietz, ο φόβος εξαφανίζεται κατά το δεύτερο τρίμηνο 

της ζωής του παιδιού, ενώ τον 8ο μήνα έχουμε την αγωνία για το 

άγνωστο πρόσωπο. Στο δεύτερο χρόνο εξαφανίζεται αυτός ο φό

βος για να τον διαδεχθεί ο φόβος για τα ζώα. Αυτός ο φόβος μπο

ρεί να σταθεροποιηθεί και να γίνει νυχτερινή αγωνία. Ο Despert α

ναφέρει ότι τα παιδιά των 2 χρόνων λένε ότι φοβούνται ότι θα τα 

δαγκώσουν ή ότι θα τα φάνε, χωρίς να προσθέσουν ποιος και πώς, 

τα πλείστα από τα ζώα που βλέπουν στο όνειρό τους δεν τα έχουν 

δει παρά φευγαλέα σε κάποια επίσκεψη σε ζωολογικό κήπο ή στην 

εξοχή. Κυρίως τα έχουν γνωρίσει από αφύσικες περιγραφές παι

διών ή μεγάλων. Για τα παιδιά, όποιο και να είναι το μέγεθος, το εί

δος ή οι δραστηριότητες αυτών των ζώων, ένα είναι βέβαιον: ότι 

δαγκώνουν. Στη συνέχεια στους εφιάλτες έρχεται ο φόβος για το 

σκοτάδι που εξελίσσεται σε αγωνία.

Ο φόβος για το σκοτάδι είναι αρκετά έντονος και συνήθης στα 

παιδιά. Μερικές φορές δημιουργείται ή εντύπωση ότι κάποιο γεγο

νός ή κάποια εσφαλμένη στάση των γονέων τον δημιούργησαν.

Στην πραγματικότητα, η ουσιαστική αιτία του φαινομένου είναι βα- 

θειά ριζωμένη στην προσωπικότητα του παιδιού. Με άλλα λόγια το 

ίδιο γεγονός που μπορεί να προκαλέσει φόβο, το κάθε παιδί το 

βιώνει εντελώς διαφορετικά. Την ίδια ακριβώς στιγμή, σε μια ομά

δα παιδιών, από το ίδιο γεγονός μπορεί μόνο ένα ή δύο παιδιά να 

ταραχθούν και να έχουν αγωνία κατά την ώρα του ύπνου και να πα

ρουσιάσουν εφιάλτες.
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Παιδαγωγικά θέματα

Ο τρόπος αντιμετώπισης, λοιπόν, εξαρτάται κατά πολύ από την 

προσωπικότητα του παιδιού. Σε μερικά είναι η φαντασία που κυ

ριαρχεί, μια κατάλληλη ιστορία μπορεί να τα καθησυχάσει, σε άλλα 

μπορεί ο διάλογος να είναι πιο αποτελεσματικός, σε άλλο αρκεί να 

του κρατήσεις το χέρι, ώσπου να τα πάρει ο ύπνος. Πάντως δεν θα 

πρέπει να λησμονούμε ότι συχνά το παιδί και με αυτόν τον τρόπο 

συνειδητά ή όχι αναζητά την προσοχή της μητέρας σε βαθμό με

γαλύτερο απ' ό,τι του την παρέχει. Γι' αυτό και σε περιόδους ανα

σφάλειας όπως η γέννηση άλλου παιδιού ή η ολιγοήμερη απομά

κρυνση της μητέρας για οποιοσδήποτε λόγο, ή πολύ περισσότερο 

η διάσταση του ζεύγους, δημιουργούν έξαρση στον φόβο.

Στον τρίτο και τέταρτο χρόνο έχουμε το φόβο για τις μάγισσες 

και τα φαντάσματα. Γύρω στα 5 χρόνια μπορεί να έχουμε εκδηλώ

σεις κλειστοφοβίας, αγοραφοβίας όπως και ιλίγγους. Ενας μεγά

λος αριθμός, απ' όλες αυτές τις φοβίες, θεραπεύεται αυτόματα, 

καθώς το παιδί μεγαλώνει και εξελίσσεται.

Ο Zerild και ο Helmes, έκαναν μια έρευνα σε γονείς και εκπαιδευ

τικούς των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και βρήκαν ότι οι λογι

κές εξηγήσεις και βεβαιώσεις κατά την ώρα του φόβου του παι

διού, δεν λύνουν το πρόβλημα. Προτιμούν να υποβάλουν στο παιδί 

να βγει από την παθητικότητα και να δραστηριοποιηθεί. Οι Diefkine 

και Simon συνιστούν στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς να κα

τανοήσουν ότι πίσω από τον εκνευρισμό, την τεμπελιά και τα καπρί

τσια κρύβονται ορισμένες φοβίες που έρχονται στο φως όταν δώ

σουμε στο παιδί την ευκαιρία να εκδηλωθεί.

Οπως είδαμε ο φόβος στον άνθρωπο προϋπάρχει και οι μηχανι

σμοί της άμυνας μπαίνουν σε λειτουργία πολύ ενωρίς. Στην ένταση 

όμως που παίρνουν όπως και στην αντιμετώπιση, εκτός από την 

προσωπικότητα του παιδιού, όπως ήδη αναφέραμε, ουσιαστικό ρό

λο παίζει το περιβάλλον.

Σ' ένα μικρό πάρκο των Αθηνών που πηγαίνω την εγγονή μου πε

ρίπατο, πολύ συχνά έρχεται ορμητικά μια μοτοσυσκλέτα που την ο

δηγεί ένας αστυνομικός. Ολοι οι ενήλικες νοιώθουμε σιγουριά στην 

εμφάνισή της. Πώς όμως την αντιμετωπίζουν τα παιδιά; Ο υπερβο

λικός θόρυβος καθώς ανεβαίνει, γιατί είναι σε λοφίσκο το πάρκο, 

καθώς και η στολή του αστυνόμου εμπνέουν κάποια ανησυχία στα 

μικρά. Αντί όμως να τα καθησυχάσουν όπως θα έπρεπε, ακούω μια 

γιαγιά να φωνάζει την εγγόνα της “έλα να καθήσεις δίπλα μου και 

μην τριγυρνάς γιατί αυτός ήλθε να μαζέψει τα μικρά παιδιά". Και η 

Μαρία έντρομη ήλθε να βρει καταφύγιο κοντά στη γιαγιά. Θα έλε

γα: να έλειπε ο περίπατος στη Μαρία, αν είναι να καθηλωθεί δίπλα 

στη γιαγιά και να της δημιουργηθεί ο φόβος για την αστυνομία. Θα 

ήταν πολύ προτιμότερο να πει "πόσο πρέπει να ευχαριστήσουμε 

τον καλό αυτόν κύριο που μας προστατεύσει από τους κακούς αν

θρώπους". Οι κακοί άνθρωποι υπάρχουν. Είναι γεγονός και οφείλου

με να ενημερώνουμε τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία τους. Θα 

τους εμπνεύσουμε όμως ότι όταν τα παιδιά είναι με τους γονείς, 

όταν υπάρχει αστυνομία, τότε δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Γε

νικά με πολλή ευκολία μαμάδες και γιαγιάδες καταφεύγουμε στη 

εύκολη λύση να εκφοβίσουμε το παιδί, χωρίς να συνειδητοποιούμε, 

το κακό που του κάνουμε.

Θυμάμαι την ακόλουθη σκηνή στο νηπιαγωγείο. Τα παιδιά είχαν έ

ντονη συζήτηση. Κάποια οικιακή βοηθός είχε φοβίσει ένα παιδί την 

προηγούμενη ότι τη νύχτα καταβαίνουν λύκοι στην Αθήνα. Το παιδί 

έντρομο μόλις ήλθε στο νηπιαγωγείο το ανεκοίνωσε στα άλλα παι

διά. Κάποιο άλλο το επιβεβαίωσε, οπότε επενέβην. Τους εξήγησα 

ότι ποτέ μα ποτέ οι λύκοι δεν κατεβαίνουν στις πόλεις. Τότε η Λένα, 

ένα χαριτωμένο κοριτσάκι ζωντανό, που είχε όμως ταραχθεί από

τα νέα, πετάχθηκε φωνάζοντας "τίποτα, τίποτα, δεν υπάρχει, ούτε 

λύκοι, ούτε παπάδες, ούτε παπαδιές". Προφανώς κάποιος από το 

περιβάλλον της την είχε φοβίσει και για τους ιερείς, οπότε ζήτησε 

την λύτρωση διαγράφοντας με μια μονοκονδυλιά και τους λύκους 

και τους παπάδες.

Ο θάνατος τρομάζει το σύγχρονο άνθρωπο, όσο τίποτε άλλο. Δεν 

λέω ότι είναι εύκολη η συμφιλίωση μαζί του, αλλά άλλο είναι αυτό 

και άλλο να τον αγνοούμε και να μη θέλουμε να του αναφέρουμε. 

Να ζούμε κι εμείς και τα παιδιά μας μέσα στο ψέμμα. Τα παιδιά της 

πόλης κατά κανόνα τον αγνοούν. Για τα παιδιά του χωριού είναι μια 

εκδήλωση κοινωνική. Από μικρά συμμετέχουν. Στην Αθήνα, πάντοτε 

στο νηπιαγωγείο, ο πατέρας ενός παιδιού πέθανε. Η μητέρα κου

βαλούσε δέματα στο νηπιαγωγείο και το σπίτι, λέγοντας ότι τα έ

στειλε ο μπαμπάς από την Αμερική. Ετσι καλλιεργούσε την αναμονή 

ενώ το παιδί ζούσε μέσα στο ψέμμα. Τέτοια γεγονότα όμως δεν 

είναι δυνατόν να μείνουν κρυφά για καιρό. Μια ημέρα η αλήθεια α

ποκαλύπτεται και τότε γκρεμίζεται η εμπιστοσύνη του παιδιού. Μια 

έντονη αγανάκτηση συχνά εμφανίζεται με ποικίλες μορφές κρίσης. 

Είναι δυνατόν το πιο βέβαιο γεγονός της ζωής μας να το αρνη- 
θούμε;

Απ' όλα εμφαίνεται η μεγάλη σημασία του περιβάλλοντος. Ο φό

βος είναι έμφυτος. Οι παιδικοί φόβοι είναι φυσιολογικοί. Την ώρα ό

μως που το παιδί τους ζει, έχει ανάγκη από την βοήθειά μας. Ηρε

μοι, γεμάτοι κατανόηση, στοργή, χαμογελαστοί δίπλα στο παιδί, συ

χνά κρατώντας του το χέρι. Η συμπαράστασή μας του είναι πολύτι

μη κατά την ώρα της αγωνίας του, είτε όταν φοβάται το σκοτάδι εί

τε όταν βλέπει εφιάλτες. Βέβαια το καλύτερο αντίδοτο και σίγουρο 

φάρμακο είναι η ήρεμη οικογενειακή ατμόσφαιρα. Ολα αυτά πηγά

ζουν από την αμοιβαία αγάπη του ζεύγους, από ένα σωστό προσα

νατολισμό στη ζωή, από την προσπάθεια να ευρίσκονται οι γονείς 

όσο περισσότερο μπορούν κοντά στα παιδιά τους.

Δώστε χρόνο στα παιδιά σας και για τα παιδιά σας είναι ίσως η 

καλύτερη συμβουλή. Χρόνο για να γνωρίσετε, να τ' ακούσετε, να 

τους πείτε ιστορίες, ν' απαντήσετε στις ερωτήσεις τους, να τ' α- 

γκαλιάσετε, να σας αγκαλιάσουν. Εχουν τόσο ανάγκη μια ισορροπη

μένη παιδική ηλικία μέσα στην οικογενειακή θαλπωρή. Είναι ο 

καλύτερος τρόπος για να μειωθεί η ανασφάλεια, ν' αυξηθεί η εμπι

στοσύνη, την αγωνία να την διαδεχθεί η σιγουριά. □
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Thermolactyl
■έχουν καθήκον να σας προστατεύουν από 
το κρύο & τ ψ  υγρασία, όταν εσείς., 
μας προστατεύετε από τους κινδύνους 

της καθημερινής ζωής.

γιατί τα εσώρουχα 
DAM ART χάρη στην μοναδική ίνα 
Thermolactyl, κρατούν το κρύο 
μακριά ακόμη και τις πιό ψυχρές 
ημ έρες του χειμώνα.Παράλληλα 
όμως σας προστατεύουν 
και από την υγρασία του περιβάλλο
ντος και διοχετεύουν τον ιδρώτα 
του σώματος προς τα έξω.

-το επαναστατικό υλικό κατασκευής 
των εσωρούχων και αξεσουάρ 
DAMART- είναι αποτέλεσμα της 
μακροχρόνιας εργαστηριακής 

έρευνας και της 
σύγχρονης 

τεχνολογίας.

Η μονωτική ικανότητα των 
εσωρούχων DAM ART οφείλεται 
στις εκατομμύρια μικροσκοπικές 
κυψ έλες που σχηματίζουν τιςίνες 
Thermolactyl, οι οποίες κρατούν 
τον ζεστό αέρα  μέσα στο ύφασμα. 
Έτσι το σώμα παραμένει πάντα 
ζεστό ακόμα και στο πιο δυνατό 
κρύο.

Εσώρουχα άνετα,πλένονται στο 
πλυντήριο και είναι φιλικά με το 
δερμ Πράγματι, η ειδική πλέξη 
τους τα καθιστά ελαφρά, άνετα στις 
κινήσεις και απαλά στην . 
επαφή με το σώμα.
Πλένονται στο 
πλυντήριο σε χαμηλές 
θερμοκρασίες μέχρι 
40° C, στεγνώνουν 
εύκολα και κρατς 
τη φόρμα tc
μετά anonq 
πλυσίματα kc 
για πολλού 
χ ειμ ώ ν Λ  ;

Τ.θ. 51272 ,14510  ΚΗΦΙΣΙΑ 
ή τηλεφωνήστε μας: 

(01)8079980

Ειοαγονται 
από Γαλλία 

& Αγγλία

Τα εσώρουχα Damart 
θα τα βρείτε στα 

καταστήματα με αυτό 
icomia.'.· *

Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α ΙI

7222257 ·  Αργους 43. Κηφισιά ,Τηλ: 8079980, 
ς,Σκουφά 1, Κολωνακι. Τηλ:3624165 ·  Θεσσαλονίκη: 

fa t  f f l f )  284 196 ·  Ηράκλειο Κρήτης: Κ.Μπαρμπουνακης
Βόλος: JOUUANA Αντωνοπούλου 61-63, Τηλ:254 88 · _________

•  Λάρισα: JOUUANA Κούρο 40, ΤηΑ: 287 565, ·  Ιωάννινα: BRIGITTE Μουλαίμίδου 5. /
Τηλ: 22 908 ·  Κομοτηνή: ΚΑΤΣΙΚΑΚΗ Βενιζελου 6Α, Τη\: 27 948 ·  Αλεξανδρούπολη: · Επάγγελμα, 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α,Δημοκρατίας 315, Τηλ: 32 297 ·  Ξάνθη: ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 28ης !  .
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Αθήνα: Μαραολή 3,Κι 
Fax: 800 0379 , 
Προξένου Κορόμηλά 
Ίδης33 Ηράκλειο, Τηλ:

/
W  Π αρακαλώ  στείλτε μου τον ενημερ ω τικό  
/  κατάλογο της συλλογής DAMART '97
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Με τον "εκχριστιανισμό" του, ο Ελληνισμός εζησε την μεγαλειωδέστερη και αποφασιστικότερη υπέρβασή του.
0 Ελληνισμός δεν ενώθηκε με τον χριστιανισμό ως ισότιμο και ισόκυρο μέλος μιας συζυγίας,

αλλά ως το ανθρώπινο στοιχείο μιας θεανθρώπινης ένωσης.
0 Ελληνικός λόγος, υπέρβαση του μύθου, παραδόθηκε στο Θείο Λόγο-Χριστό, το ανθρώπινο στο Θείο,
ο ανθρωπισμός υψώθηκε σε θεανθρωπισμό (μεταμόρφωση του ανθρώπου σε θεάνθρωπο κατά χάριν)

και ο ενάρετος άνθρωπος σε Αγιο-Θεούμενο.
Ετσι, ο Ελληνισμός καταξιώθηκε “σε αιώνια κατηγορία της χριστιανικής υπάρζεως".

1. Η ιστορική συνάντηση Ελληνισμού και Χριστιανισμού συνεορτάσουν το εβραϊκό Πάσχα. Το σημαντικότερο: ο Ελληνισμός
Η ιστορική συνάντηση Ελληνισμού και Χριστιανισμού, αρχικά στη δεν χρειάζεται την προσφυγή σε νόθευση της πραγματικότητας

μικρή μεσογειακή γωνιά της Παλαιστίνης και κατόπιν στον ιστορικό και πλαστογράφησή της, για την ανάδειξή του, λ.χ. η εθνικιστική ερ-
Ελληνικό χώρο, δίκαια έχει θεωρηθεί “θαύμα", διότι οδήγησε σε α- μηνεια (την έχω ακούσει πολλές φορές) πλαστογραφεί το ευαγγε-
ληθινή κοσμογονία και τη γέννηση μιας αληθινό “νέας εποχής” για λικό κείμενο, με τον ακόλουθο τρόπο: "Ελήλυθεν η ώρα, ίνα δόξα-
τα δύο αυτά μεγέθη, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Γεννήθηκε ένας σθή ο Ελληνισμός" κάτι που δεν περιέχεται στον ευαγγελικό λόγο.
νέος κόσμος, που βαπτίσθηκε μέσα στην άκτιστη Χάρη του Αγ. Ακούσθηκε, μάλιστα, τηλεοπτικά, και η παιδαριώδης θέση, ότι στο
Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής (33 μ.Χ) και θεμελιώθηκε Βατικανό υπάρχουν δήθεν κρυμένα κείμενα, που δίνουν αυτή τη
στην Ελληνικότητα, ό,τι εκλεκτότερο και υπεροχότερο είχε δη- μορφή. Η φαντασία οργιάζει, όταν καταληφθεί από τον οποιοδήπο-
μιουργήσει ο κόσμος στη λυτρωτική αναζήτησή του, και τη Χριστια- τε ρατσιστικό οίστρο. Οχι οι Ελληνες δεν στηριζόμεθα στο ψέμα
νικότητα, ως λυτρωτική επέμβαση του Θεού στην ιστορική πραγμα- και τη φαντασία. Ποιο είναι το νόημα του κειμένου, όπως το δίνουν
τικότητα και χαρισματική μεταστοιχείωση του ανθρώπινου. οι μεγάλοι Ελληνες Πατέρες και ερμηνευτές του;

Η σύνδεση των δύο αυτών μεγεθών θα συντελεσθεί μέσα στον 0  Χριστός βλέπει στην αναζήτησή του από το ελληνικό στοιχείο
ρωμαϊκό πολιτειακό φορέα, ώστε αυτό το τρίπτυχο (ρωμαϊκή πολι- (το εθνικό δηλαδή, που περιελάμβανε φυσικά και τους φυλετικά Ελ-
τεία, ελληνική παιδεία, ορθόδοξη πίστη) να αποτελόσουν τα θεμέ- ληνες) την έλευση της στιγμής του ανοίγματος του Ευαγγελίου στα
λια του νέου κόσμου, που θα εμφανισθεί επίσημα στο ιστορικό “έθνη", έξω από τα όρια του Ιουδαϊσμού. Το "ελήλυθεν η ώρα" συν-
προσκήνιο με την ίδρυση της Νέας Ρώμης (Κωνσταντινουπόλεως) δέεται με τη "δόξα" του Χριστού. "Δόξα" όμως στη (Θεολογική)
το 330 μ.Χ και της αυτοκρατορίας της “Βυζάντιο". γλώσσα του Ευαγγελίου σημαίνει τη φανέρωση της Θεότητάς Του,

Η πρώτη συνάντηση Ελλήνων με τον Χριστό παραδίδεται από τον με το πάθος Του. Και τούτο, διότι θαύμα χριστιανικά δεν είναι η α-
ευαγγελιστή Ιωάννη. Θα επιμείνουμε λίγο στην περίπτωση αυτή. νάσταση του Χριστού, αφού η "αυτοζωία" (πηγή της ζωής - κάθε
διότι δεινοπαθεί συχνά στις προσπάθειες εθνικιστικής - ρατσι- μορφής ζωής) δεν πεθαίνει (προβλ. "ου γάρ καθέξει τύμβος αυτό-
στικής κατανοήσεώς της. Ιδού το κείμενο (12,20-24): ζωϊαν"). Θαύμα είναι ο σταυρός και ο θάνατος του Θεανθρώπου (“η

Ήσαν δέ τινες Ελληνες εκ των αναβαινόντων, ίνα προσκυνήσωσιν ζωή πώς θνήσκει; πώς και τάφον οικεί;"). Το πάθος του Χριστού ο-
εν τη εορτή. (21) Ούτοι ούν προσήλθον Φιλίππω... και ηρώτων αυτόν δηγει στην Πεντηκοστή, τη φανέρωση της Εκκλησίας ως σώματός
λέγοντες κύριε, θέλομεν τον Ιησούν ιδείν. (22) Ερχεται Φίλιππος και Του και το άνοιγμα της σ' όλη την ανθρωπότητα. Οτι δε ο Χριστός
λέγει τω Ανδρέα, και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσι τω Ιησού. "δόξα" εννοεί τον θάνατό του, φαίνεται στη συνέχεια, στίχος 32, ό-
(23) 0  δε Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων ελήλυθεν η ώρα, ίνα δο- που μιλεί για την "ύψωσή" του, τη σταύρωσή Του δηλαδή.
ξασθή ο υιός του ανθρώπου. (24) Αμήν, αμήν λέγω υμίν, εάν ο κόκ- Και ο ευαγγελιστής ερμηνεύει: "τούτο δε έλεγε σημαίνων ποίω
κος του σίτου πεσών εις την γην αποθόνη, αυτός μόνος μένει. Εάν θανάτω ήμελλεν αποθνήσκειν", κάτι που ανταποκρίνεται στα λόγια
δε ουκ αποθόνη, πολύν καρπόν φέρει". του Χριστού (στ. 24) για τον σπόρο, που μόνο, όταν πεθάνει (σαπεί

Οι Ελληνες, που θέλουν να δουν τον Χριστό, δεν είναι οπωσδήπο- στη γη), πολύν καρπόν φέρει". Αυτή είναι η πατερική ερμηνεία του
τε φυλετικό Ελληνες. Ελληνες ονομάζονταν από τους Εβραίους όλοι χωρίου και δεν χρειάζεται, επαναλαμβάνω, πλαστογράφηση για
οι εθνικοί (τα έθνη). Το σπουδαιότερο δε, από το κείμενο φαίνεται την κατανόηση της τιμής του Ελληνισμού να γίνει διάκονος του Χρι-
πως ήσαν προσήλυτοι του Ιουδαϊσμού, έτοιμοι δηλαδή να γίνουν ε- στιανικού Ευαγγελίου και ο κύριος εκφραστής και κήρυκας του, στα
βραίοι, και γ ί αυτό επισκέφθηκαν τα Ιεροσόλυμα και το Ναό, για να πρόσωπα των Αγίων του.
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2. Η ένωση του Ελληνισμού με το Χριστιανισμό

Η ένωση του Ελληνισμού, στα πρόσωπα των γνήσιων αναζητητών 

της Αλήθειας, με τον Χριστιανισμό, ως ενσάρκωση της Πα- 

ναλήθειας στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, άρχισε με τους Ελληνι

στές στην Παλαιστίνη (ελληνιστές ήσαν και οι "επτά" -διάκονοι- πρ- 

βλ. τα ελληνικά ονόματά τους: Στέφανος, Νικόλαος, Τίμων, Παρμε- 

νάς, Φίλιππος, Πρόχορος, Νικάνωρ), ο σημαντικότερος από τους ο

ποίους, από πλευράς κυρίως ελληνικής παιδείας, ήταν ο Απ.Παύλος.

Η μεγάλη συμβολή του εντοπίζεται στο γεγονός, ότι -μέσω κυρίως 

αυτού- ο Χριστιανισμός απέφυγε τον κίνδυνο να γίνει μια "Ιουδαϊκή 

αίρεση", αναδεικνυόμενος σε παγκόσμια υπόθεση, ο ίδιος δε δίκαια 

θα ονομασθεί "απόστολος των εθνών", ο κατεξοχήν δηλαδή από

στολος του εθνικού (ελληνικού) κόσμου.

Από το 70 δε μ.Χ (καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον ρωμαίο 

αυτοκράτορα Τίτο) θα συντελεσθεί η "ελληνοποίηση" της Εκκλη

σίας, αφού το ελληνικό στοιχείο θα πάρει κυριολεκτικά στα χέρια 

του τη διοίκηση και ευθύνη των χριστιανικών κοινοτήτων, η ελληνική 

δε γλώσσα θα αποβεί το κύριο όργανο του εκκλησιαστικού κηρύγ

ματος, σε σημείο, που έκτοτε, να είναι αχώριστα πια μεγέθη Ελλη

νισμός και Χριστιανισμός (αργότερα: Ορθοδοξία).

Με τον "εκχριστιανισμό" του ο Ελληνισμός έζησε την μεγαλειω- 

δέσταρη και αποφασιστικότερη στην ιστορία υπέρβασή του. Εκχρι- 

στιανισμός σημαίνει βάπτισμα, θάνατο δηλαδή και ανάσταση θάνα

το του παλαιού και (όχι εξαφάνιση, αλλά) αναγέννηση και ανακαίνισή 

του στην εν Χριστώ Χάρη. Ο Ελληνισμός δεν ενώθηκε με τον χρι

στιανισμό ως ισότιμο και ισόκυρο μέλος μιας συζυγίας, αλλά ως το 

ανθρώπινο στοιχείο μιας θεανθρώπινης ένωσης. Το Θείο και υπε- 

ροχικό στοιχείο, που προσδιορίζει την ένωση αυτή, είναι ο Χριστια

νισμός στην αποστολική και αγιοπατερική καθαρότητά του, ως Ορ

θοδοξία. Το ανθρώπινο στοιχείο είναι η Ελληνικότητα, που ενώθηκε 

με την Ορθοδοξία ως ανθρώπινη φύση της. Εξω από αυτή την ένω

ση έμεινε η παγανιστική και διονυσιακή έκπτωση του Ελληνισμού σε 

μυθολογία και σαρκολατρία. Ο Ελληνικός λόγος, υπέρβαση του 

μύθου, παραδόθηκε στο Θείο Λόγο-Χριστό το ανθρώπινο στο Θείο 

ο ανθρωπισμός υψώθηκε σε θεανθρωπισμό (μεταμόρφωση του 

ανθρώπου σε θεάνθρωπο κατά χάριν) και ο ενάρετος άνθρωπος σε 

Αγιο-Θεούμενο. Ετσι, ο Ελληνισμός καταξιώθηκε "σε αιώνια κατη

γορία της χριστιανικής υπάρξεως" (π. Γ.Φλωρόφσκυ, γνωστός πρω

τοπρεσβύτερος καθηγητής, ρώσος της διασποράς, ο μεγαλύτε

ρος ορθόδοξος θεολόγος του αιώνα μας).

Ο όρος Ελληνορθοδοξία ή καλύτερα ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, σημαίνει στους 

αιώνες αυτή την ακατάλυτη πια ένωση. Διότι ό,τι εκλεκτό και δια

χρονικό στοιχείο διέθετε ο Ελληνισμός σώθηκε μέσα στην ένωσή 

του με τον Χριστιανισμό, ώστε να μην υπάρχει πια Ελληνισμός έξω 

από τον Χριστιανισμό, παρά μόνο ως πτώση και αποτυχία (αυτό εκ

φράζει η αίρεση ή η αρχαιπληξία).

3. Οι εκφ ράσεις  της Ελληνικότητας,

που καταξιώνονται μέσα στην εν Χριστώ ύπαρξη

Η αυθεντική Ελληνικότητα ενσαρκώνει στοιχεία υπαρκτικά, που 

συνιστούν το θεμέλιο του παγκοσμίου πολιτισμού, κάθε κοινωνίας, 

που θέλει να λέγεται αληθινά ανθρώπινη, δηλαδή πολιτισμένη. Αυτά 

τα στοιχεία προσέλαβε ο Χριστιανισμός, αφού ο Χριστός δεν "ήλ

θε καταλύσαι, αλλά πληρώσαι" ΙΜατθ. 5,17), τα ενσωμάτωσε στη 

δική του ύπαρξη, μεταβάλλοντάς τα σε θεία ζωή. Διότι σ' αυτό α

κριβώς έγκειται η υπεροχή του Χριστιανισμού έναντι του ελληνικού - 

ανθρωπισμού. Μέσα στην άκτιστη θεία Χάρη οι πνευματικές ανατά

σεις της Ελληνικότητας, που έφθαναν ως τον πόθο της "Θεώσεως”

("ομοιωθήναι Θεώ"), λαμβάνουν το αληθινό νόημά τους και γίνονται 

πραγματικότητα στην ένωση του ανθρώπου με τον Θεάνθρωπο 

Χριστό. Ετσι, από τον "καλόν καγαθόν" ή "σοφόν” άνθρωπο της ελ

ληνικής φιλοσοφίας ανέρχεται εν Χριστώ η Ελληνικότητα στον "ά

γιον άνθρωπο", τον κατά χάριν Θεούμενο, που γίνεται δηλαδή κατά 

χάριν, ό,τι ο Θεός είναι από τη φύση Του (άκτιστος, αθάνατος, αιώ

νιος). Αυτό, άλλωστε, είναι ως σήμερα το ουσιαστικό γνώρισμα του 

Ελληνα Ορθοδόξου Χριστιανού, αλλά και γενικά κάθε Ορθοδόξου 

πιστού, η ζήτηση Χάρης και η δυνατότητα ένωσης με την άκτιστη 

Θεία Χάρη. Αυτό, σε τελευταία ανάλυση είναι η Ορθοδοξία. Οπου α

πουσιάζει αυτή η κίνηση προς το Ακτιστο, τη Θεία Χάρη, εκεί χάνε

ται και η Ορθοδοξία.

Ποιες είναι, λοιπόν, οι εκφράσεις της Ελληνικότητας, που κατα

ξιώνονται μέσα στην εν Χριστώ ύπαρξη και συνιστούν οδηγητικά 

φώτα της παγκόσμιας κοινωνίας;

α) Η Θρησκευτικότητα ως θεοκεντρικότητα: Ο Ελληνας, όσο 

είναι γνωστά τα ίχνη του στην ιστορία, έχει θεοκεντρική ύπαρξη. Α

θεΐα στον αρχαίο Ελληνισμό είναι άγνωστη (θα μας εισαχθεί τους 

τελευταίους αιώνες από τη Δ.Ευρώπη). Τα αρχαιότερα ελληνικά 

γραπτά κείμενα, τα ομηρικά έπη, είναι θριαμβευτική καταξίωση του 

διαλόγου Θεού-ανθρώπου, κάτι που μέσα στη διεργασία της φιλο

σοφικής σκέψης θα αναχθεί σε λυτρωτική ζήτηση, ανεξάρτητα α

πό το περιεχόμενο της.

Γι' αυτό ο Απ. Παύλος θα ονομάσει τους Αθηναίους - Ελληνες της 

εποχής του "δεισιδαιμονεστάτους" (Πράξ. 17,22), δηλαδή "ευσεβε- 

στάτους", διότι τα πάντα στην Αθήνα μαρτυρούσαν την απεγνω

σμένη ζήτηση του Αληθινού Θεού (του "αγνώστου Θεού"), που ως 

Χριστός Ιησούς θα τους γίνει γνωστός από τον Απ. Παύλο.

β) Η ηθικότητα ως ανθρωπισμός: Η αρχαία ελληνική λογοτε

χνία, και μάλιστα η τραγωδία, είναι η προβολή των ανθρωπιστικών 

αξιών, που κάνουν τον άνθρωπο αυθεντικό και γνήσιο (πρβλ. το λό

γο του Μενάνδρου: "τι χαρήεν άνθρωπος, όταν άνθρωπος η ”).

"Πάσα η ποίησις Ομήρου αρετής εστίν έπαινος" -θα παρατηρήσει 

ο Χριστιανός- Ελληνας Μέγας Βασίλειος (+379). Οι αρχαιοελληνικές 

αξίες θα λάβουν πανανθρώπινη εμβέλεια και θα "παιδεύουν” ως 

σήμερα τον κόσμο. Ο Χριστιανικός Ελληνισμός θα διδάξει την αν

θρωπότητα, πως οι αξίες γίνονται ζωή μέσα στη ακατανίκητη δύνα

μη της θείας χάρης, σε σημείο, που η σχετικά απαισιόδοξη εκείνη 

αρχαιοελληνική ρήση "ου ρόδιον φύσιν πονηρόν μεταβαλείν" να ξε- 

περασθεί στη χριστιανική ομολογία "πάντα ισχύω εν τω ενδυνα- 

μούντι με Χριστώ" (Φιλ. 4,13).

γ) Η συνείδηση της ενότητας και καθολικότητας της ζωής: Ο

αρχαίος Ελληνας καταφάσκει όλες τις όψεις του βίου, θέλοντας να 

μορφώσει τον "καθολικό" και "ενιαίο" άνθρωπο, κάτι που μεγαλειω- 

δώς αποκαλύπτεται στο επισημότερο κέντρο της Ελληνικότητας, 

τους Δελφούς. Στο πρώτο επίπεδο είναι τα ιερά, η αναφορά του 

ανθρώπου στο "Θείο”, ως πηγή δύναμης και ζωής.

Στο δεύτερο βρίσκεται το θέατρο, ο χώρος της ψυχικής παιδείας 

του ανθρώπου, και στο τρίτο το στάδιο, ο χώρος διάπλασης του 

σώματος, για να συμπράττει και αυτό στην πραγμάτωση του όλου 

ανθρώπου ως ανθρώπου. Η θεοκίνητη όμως αυτή ελληνική συνεί

δηση βρίσκει στον Χριστιανισμό τη λειτουργική έκφρασή της: “Εαυ

τούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παρα- 

θώμεθα". Η θέωση αναφέρεται σ' όλο τον άνθρωπο (σώμα και 

ψυχή) και σ' όλη την ύπαρξη του.

δ) Ουσιαστικό γνώρισμα της ελληνικής σκέψης είναι η "ζήτησις 

της αληθείας" Σ' αυτή τη φράση συγκεφαλαιώνει όλη την Ελληνική 

Φιλοσοφία ο Αθηναίος I;) Κλήμης ο Αλεξανδρεύς (+215 μ.Χ). Για να
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συμπληρώσει, ότι "Αλήθεια" είναι Αυτός, που είπε για τον εαυτό Του η) Η Οικουμενικότητα: Ποτέ ο Ελληνισμός, ήδη από τις αρχαίες
ότι είναι η αλήθεια (Ιω. 14,6), ο Χριστός ως “Αυτοαλήθεια". Η παρά- αποικίες του, δεν κλείσθηκε σε κάποιο γκέττο. Ούτε απλώθηκε
στάση Ελλήνων αρχαίων φιλοσόφων (Ηρακλείτου, Θαλή, Πλάτωνος στον κόσμο με κατακτητικές διαθέσεις, όπως οι "κογκιστατόρες"
κ.λπ.) στους νάρθηκες των χριστιανικών εκκλησιών στο Βυζό- (κατακτητές) της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας. (Οι χώρες-μπανανίες
ντιο/Ρωμανία είναι η χριστιανική καταξίωση αυτής της αναζήτησης στενάζουν ακόμη κάτω από την τυραννία κάποιων ευρωπαϊκών χω-
("ως προειπόντες την έλευσιν Χριστού". Δίκαια ο π.Γεώργιος Φλω- ρών). 0  Ελληνισμός δεν υποδουλώνει, αλλά ελευθερώνει και συν-
ρόφσκυ συνήθιζε να λέγει, ότι "δεν μπορούμε να γίνουμε χριστια- δοξάζεται μαζί με τους άλλους. Η ελληνική οικουμενικότητα, με
νοί, αν δεν γίνουμε πρώτα Ελληνες", υπογραμμίζοντας έτσι αυτή βάση τον πολιτισμό (ΜΑλέξανδρος), μεταμορφώνεται σε Χριστια-
την αρετή του Ελληνισμού (πρβλ. A' Κορ. 1,22), τη ζήτηση της νική Οικουμενικότητα με τη μεταλλαγή της Ρωμαϊκής αυτοκρατο-
Αλήθειας, είναι δε λόγος του Χριστού, ότι "ο ζητούν ευρίσκει" ρίας σε χριστιανική (Μ.Κωνσταντίνος). ΜΑλέξανδρος και Μ.Κων-
(Ματθ.7,8). σταντίνος είναι οι δύο όντως μεγάλοι ηγέτες της Ελληνικότητας

c) Βασικό γνώρισμα της αυθεντικής Ελληνικότητας είναι η κατα- στους αιώνες. Και οι δύο καταφάσκουν την ετερότητα και ιδιαιτε-
νόηση των ορίω ν του λόγου: Ποτέ ο Ελληνισμός δεν γνώρισε τη ρότητα των άλλων λαών και τους ενοποιούν, ο πρώτος με τον πο-
δυτικοευρωπαϊκή νοησιαρχία (αρχίζει με τον Αυγουστίνο: Credo ut λιτισμό, ο δεύτερος μέσα στην Ορθόδοξη πίστη. Ποτέ ο αυθεντι-
intelligam - πιστεύω για να κατανοήσω, και ολοκληρώνεται στον κός Ελληνας δεν θα φθάσει σε φυλετικές-ρατσιστικές διακρίσεις.
Καρτέσιο: Cogito ergo sum- σκέπτομαι, όρα υπάρχω=ταύτιση της Γνωρίζοντας τον εαυτόν του, αναγνωρίζει και τους μη Ελληνες εκ
ύπαρξης με τη σκέψη:διάνοια). Γι' αυτό και στον Ελληνισμό δεν αυ- καταγωγής, κάνοντας και αυτούς συνέλληνες και πνευματικούς α-
τοθεοποίηθηκε η ανθρώπινη διάνοια (η λογική /raison θα θεοποιη- δελφούς του. Γι' αυτό και δεν αναπτύχθηκε ποτέ στον Ελληνισμό,
θεί στη Γαλλική Επανάσταση). 0  Ελληνας γνωρίζει τα όρια του αν- αρχαίο και χριστιανικό, η έννοια της κληρονομικής (ρατσιστικής, βά-
θρωπίνου λόγου και γι' αυτό καταδικάζει την ανθρώπινη απόλυτό- σει του "αίματος") διαδοχής, όπως στον φραγκογερμανικό κόσμο.
τητα ως "ύβριν" (Τραγωδία). Ετσι, θα προχωρήσει ο Ελληνισμός, με Αν ο Ελληνας Ισοκράτης θα διακηρύξει, ότι κύριο στοιχείο της Ελλη-
μια υπέροχη αυθυπέρβαση, στην αυθυπόταξή του στον Ακτιστο νικότητας είναι η "ελληνική παίδευσις", έτσι και ο ελληνοηοιημένος
Τριαδικό Θεό και τη διάκριση της "Θείας γνώσης" (του Ακτιστου) - πολιτιστικά Απ.Πέτρος θα διακηρύξει, ότι "εν παντί έθνει ο φο-
από τη γνώση του κτιστού (ανθρώπινη γνώση-σοφία). Ετσι διαφο- βούμενος τον Θεόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτός αυτώ ε-
ροποιείται ριζικά η θεία γνώση από την ανθρώπινη-κτιστή γνώση (ε- στίν" (πραξ. 10,35). Η χάρη της Πεντηκοστής στην οποία βαπτίσθηκε
πιστήμη) και αποσαφηνίζεται η ουσία του χριστιανισμού ως ζήτη- και ο Ελληνισμός, ενώνει όλο τον κόσμο ("εις ενότητα πάντας εκά-
σης, κατά πρώτο και κύριο λόγο, της, θείας σοφίας-της άκτιστης λεσε"), καταργώντας κάθε διαφορά-καρπό της ανθρώπινης αμαρ-
χάρης (θεώσεως), ως αιώνιου προορισμού του ανθρώπου. τίας. 0  Ελληνισμός μέσα στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, συ-

στ) Η κοινωνική αντίληψη της αλήθειας: 0  Ελληνας, παρά τις α- ναδελφώνεται και αδελφοποιείται με κάθε λαό ("ουκ ένι Ελλην και
τομοκρατικές του τάσεις, δεν χάνει τον κοινωνικό του χαρα- Ιουδαίος" Κολ. 3,11) σε μία ποίμνη (Ιω. 10,161, με Ποιμένα το Χριστό.
κτήρα,όχι μόνο ως θέληση κοινωνίας (επικοινωνίας) με τον συνάν-

θρωπο (προβλ. το ελληνικότατο "συμπόσιο" ή το χριστιανικό πα- 4. Ο Χριστιανός Ελληνας
νηγύρι), αλλά και ως ανάγκη εμπειρικής "μετοχής" στην πραγματικό- Αυτά είναι κάποια βασικά στοιχεία της αυθεντικής Ελληνικότητας
τητα. Ετσι από τον σοφό Ηράκλειτο, που διακήρυττε, ότι "όταν μοι- (η μη αυθεντική είναι ο γραικυλισμός), που ολοκληρώθηκε μέσα
ραζόμασθε τα πράγματα με τους άλλους, τότε ζούμε αληθινά", στην Χριστιανικότητα ως Ορθοδοξία. Και αυτά είναι τα πανανθρώ-
μπόρεσε ο Ελληνας ως χριστιανός να βιώσει την ανάγκη "κοινω- πίνα λυτρωτικά μηνύματα στον σημερινό κόσμο από την Χριστια-
νίας"-κοινής μετοχής-στα αγαθά (υπέρβαση του ατομισμού). Ποτέ νική-Ορθόδοξη Ελληνικότητα. Είναι η προσφορά του Ελληνισμού
ο Ελληνισμός δεν θα έφθανε στην παραδοχή κοινωνικών σύστημά- στην ανθρωπότητα, που ολοκληρώνεται εν Χριστώ ως "καινός"
των, που πηγάζουν από το υλοκρατικό φρόνημα (καπιταλισμός, σο- (νέος, αναγεννημένος) άνθρωπος και "καινή" ανθρώπινη κοινωνία.
σιαλισμός, μαρξιστικός κομμουνισμός), αν δεν εισάγονταν σατανι- Ως άνθρωπος της Χάρης, που μπορεί να συμπήξει και κοινωνία α-
κά στη ζωή του. Η "νόθα αστικοποίηση" (καθ.Βασ.Φίλιας) και η "νόθα γιότητας, δηλαδή ισότητας - αδελφικότητας - δικαιοσύνης.
σοσιαλιστικοποίηση" της ελληνικής πραγματικότητας βεβαιώνει το Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο Ελληνας στα γιορταστικά συμπόσιά
αμετάβλητο της ελληνικής συνείδησης στην “κοινωνικότητά" της. του, ανοικτά στον καθένα ("μόνο οι κακοί δεν χωράνε", λέγει), υψώ-

ζ) Η προσληπτική και μετασκευαστική δύναμη: 0  Ελληνας, και νει το ποτήρι και διακηρύττει σ'όλο τον κόσμο: “Καλή καρδιά". Διότι
ως αρχαίος και ως Χριστιανός, καταφάσκει την ετερότητα του άλ- χωρίς την "καλή καρδιά" δεν μπορεί να υπάρξει αδελφικότητα και
λου, δεν απορρίπτει κανένα. Παραλαμβάνει γι' αυτό από κάθε λαό αγάπη. Μα και στην Εκκλησία του, όταν γίνεται η μεγαλύτερη γιορ-
ό,τι μπορεί να αυξήσει τη δική του πνευματική περιουσία. Τα ο- ταστική λαοσύναξη, το Πάσχα, προχωρώντας για την εξέδρα, όπου
ποιαδήποτε όμως δάνεια τα επιλέγει ανάλογα με το δικό του, ανα- θα ακουσθεί το "Χριστός Ανέστη", ψάλλει: "Και ημάς τους επί γης
ζητώντας ομοούσια στοιχεία της ταυτότητάς του, που γι' αυτό δεν καταξίωσον εν καθαρά καρδία σε δοξάζειν". Η καθαρή καρδιά του
την αλλοιώνουν. Γι' αυτό πιστεύαμε, ότι ο Ελληνας στο βάθος δεν Χριστιανισμού (Φαλμ. 50,10, Ματθ. 5,8) είναι η "καλή καρδιά" της ελ-
αλλάζει και γι' αυτό δεν χάνεται. Ο,τι προσλάβει ο Ελληνας από τους ληνικής αδελφικής και παλλαϊκής συντροφικότητας, έξω από παρα-
άλλους, το "μετασκευάζει", το προσαρμόζει στο δικό του και το ταξιοποιήσεις και όποιες διαφοροποιήσεις, ξένες στην ουσία του
μεταμορφώνει σύμφωνα με το δικό του. Είναι γνωστή η σχετική Ελληνισμού.
διατύπωση του Πλάτωνος στην Επινομίδα του: “όσα περ Ελληνες 0  Χριστιανός Ελληνας προβάλλει παγκόσμια το πρότυπο του
βαρβάρων (των μη Ελλήνων) λάβωσι, κάλλιον αυτά εις τέλος απερ- "Θεουμένου ανθρώπου", που τον αναζητούσε νοσταλγικά στην αρ-
γάζονται". Αυτός είναι ο δυναμισμός της Ελληνικότητας σ'όλους χαιότητα, μιλώντας για "ένθουν" (ένθεον) άνθρωπο, και τον βρήκε
τους αιώνες. Η αναγνώριση όμως της αξίας του άλλου είναι το θε- στον Χριστό ως Αγιο - Θεούμενο από τη Θεία Χάρη. Μα και σήμερα,
μέλιο της ακόλουθης ελληνοχριστιανικής αρετής. θέλοντας ως Χριστιανοί Ελληνες πια, να δηλώσουμε την απαξία ε-
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νός ανθρώπου, μιλούμε για άνθρωπο που "δεν έχει Θεό μέσα του" 

ή "αθεόφοβο”, ενώ αντίθετα την αξία του ανθρώπου την επικε

ντρώνουμε στον “φόβον (αγάπην) του Θεού", χρησιμοποιώντας το 

επίθετο "Θεοφοβούμενος" (=''Θεοσεβής"). Ο Χριστιανός Ελληνας 

γνωρίζει, ότι κάθε άνθρωπος είναι "Θεός κεκελευσμένος ΙΜ.Βασί- 

λειος), δηλαδή έχει μέσα του την "εντολή" να γίνει Θεός κατά Χάριν, 

και γι' αυτό κάθε άνθρωπος έχει την ίδια με τους άλλους αξία (αντι- 

ρατσισμός). Και ότι αληθινή κοινωνία είναι η κοινωνία αγάπης και αυ

τοθυσίας για τους άλλους.

Ο Ελληνας στην ιστορία του δεν έμαθε να μιλεί για "δικαιώματα”, 

όχι διότι δεν τα αναγνωρίζει, αλλά διότι αυτός, και ως αρχαίος και 

ως Χριστιανός, έμαθε να θυσιάζεται για τον άλλο. Και όπου υπάρ

χει πνεύμα αυτοθυσίας, περιττεύει κάθε λόγος για δικαιώματα. Ζά

λογγο, Κούγκι, Αρκάδι, ως συνέχεια του Μαραθώνα, των Θερμοπυ

λών, της Σαλαμίνας, είναι τα παγκόσμια μηνύματα του Ελληνισμού 

στην ανθρωπότητα, πέρα και πάνω από κάθε νομική διευθέτηση 

των ανθρωπίνων, ως αυθόρμητη έκφραση ανθρωπιάς, που ζει και 

πραγματώνεται στη Θεόνομη ύπαρξη και σχέση.

Ο σημερινός κόσμος, στα νεοεποχικά παραληρήματά του (πρβλ. 

τη "Νέα Τάξη" και την αποκλειστικότητα της: παγκόσμια κυβέρνηση, 

παγκόσμια Θρησκεία, παγκόσμιος πολιτισμός), αναζητεί το κοινοτι

κό μοντέλο ως υπέρβαση των γνωστών κοινωνικών συστημάτων, 

που ο δυτικός κόσμος γέννησε μέσα στην αλλοτρίωσή του. Ο κοι

νοτισμός όμως είναι το πρότυπο κοινωνίας του Ελληνισμού σ' όλη 

την ιστορική του πορεία. Από τα αρχαία ελληνικά "κοινά" στα μονα

στικά “κοινόβια”, τις ρωμέϊκες κοινότητες, τις ορθόδοξες ενορίες. 

Αυτό σημαίνει, ότι ο Ελληνισμός ως Ορθοδοξία δεν έχει τόσο να 

πάρει από την Ενωμένη Ευρώπη ή τις παγκόσμιες ανακατατάξεις 

στα όρια της "Νέας Εποχής", αλλά κυρίως να δώσει, αυτό που με α

γωνία ζητεί ο σύγχρονος κόσμος, στο χώρο του πνεύματος, της

ε ίσ τ ε  ασφαλισμένοι;

Ενας πρώην συνάδελφος 
& συνεργάτης της 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
μπορεί να εξασφαλίσει 

με τους καλύτερους όρους 
όλες τις Βασικές και πρόσΒετες καλύψεις 

για το αυτοκίνητό σας

και μάλιστα με έκπτωση

30%
Για περισσότερες πληροφορίες 

τηΑ: 6397.150,6016.459
Αδεξόπουλος Αριστείδης 

Υπαστυνόμος ε.α.

παιδείας, της κοινωνικής οργάνωσης, της πολιτικής μαρτυρίας.

Σ' αυτό ακριβώς το σημείο αποκαλύπτεται η πλάνη δύο τάσεων, 

που εντάθηκαν στην εποχή μας. Είναι πρώτα η γραικυλική "οικουμε- 

νικότητα", που ζητεί την ισοπέδωση των εθνών (άρνηση των ιδιαι

τεροτήτων τους), για τη δημιουργία της νεοεποχικής παγκόσμιας 

κοινωνίας, που δεν θα είναι παρά η κατίσχυση του Δυτικού συ

στήματος ζωής, "ως νεοαποικιοκρατική πλημμυρίδα, στα όρια μιας 

δολοφονικής για την ανθρωπότητα ισοπεδωτικής ομοιομορφίας. Ο 

ορθόδοξος Ελληνισμός όμως έχει το δικό του νόημα ζωής, ως ορ

θόδοξη νοηματοδότηση της ζωής, που σώζει την αυθεντική σχέση 

ανθρωπίνου προσώπου και κοινωνικής ομάδας, κάτι που οραματί- 

σθηκε ο Πλάτων στον "Παρμενίδη" του και γνώρισε ως Χριστιανός 

ο Ελληνας στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία.

Το πρόσωπο πραγματώνεται και ολοκληρώνεται (ως πρόσωπο) 

μέσα στην εκκλησία των Αγίων, και η ομάδα (Εκκλησία) υπάρχει ως 

κοινωνία Θεουμένων - Προσώπων, δηλαδή προσωπικοτήτων.

Αλλη αναίρεση του Ελληνισμού σήμερα είναι η μανική αρχαιολα

τρία ή καλύτερα αρχαιοπληξία (αναβίωση της προσπάθειας του αυ- 

τοκράτορα Ιουλιανού (+361). Πρακτικά εκφράζεται ως προσπάθεια 

αποσύνδεσης του Ελληνισμού από την Ορθοδοξία, που θεωρείται 

εσφαλμένα ως “εβραϊκή αίρεση", ενώ, όπως είδαμε, ήδη ο Απ. 

Παύλος, απελευθέρωσε τον Χριστιανισμό από κάθε κίνδυνο επιρ

ροής του φαρισαϊκού Ιουδαϊσμού, συνδέοντάς τον με την Ελληνικό

τητα. Αρχαίος Ελληνισμός, όπως τον νοούν οι αρχαιολάτρες μας, 

δεν μπορεί πια να υπάρξει, χωρίς αυτοκτονία του Ελληνισμού, που 

δοξάσθηκε και δοξάζεται μέσα στην Ορθοδοξία. Ο Ορθόδοξος Ελ

ληνισμός, ταυτισμένος με την εν Χριστώ ένσαρκη Αλήθεια, συνεχί

ζει να φωτίζει λυτρωτικά τον κόσμο, νοηματοδοτώντας τον κόσμο 

και την ιστορία με τον δικό του τρόπο, και γ ί αυτό έχοντας τη δική 

του πρόταση ζωής και σωτηρίας. □

/ ---------------------------------------------- -------------------------------------------------- ϊ
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σιλόπουλος ανέφερε χαρακτηρι
στικά "...Η εποχή μας χαρακτηρί
ζεται από εμπορευματοποίηση 
των αξιών και των αρχών του Α
θλητισμού. Οι Αστυνομικοί όλου 
του κόσμου θα έχουν τη δυνατό
τητα επιστρέφοντας στις πατρί
δες τους, να υπενθυμίσουν στους 
λαούς τους ότι είναι μεγάλη ανά
γκη να διαμορφωθεί μια κοινωνία, 
μέσω των αρχών του Ολυμπισμού 
με κύρια χαρακτηριστικά γνωρί
σματα το πνεύμα της ενότητας, 
της αλληλοκατανόησης και της α
ποδοχής του πλησίον ως συναγω- 
νιστού και όχι ως ανταγωνιστού".

Αθλητισμός και Αστυνομία

5ο Παγκόσμιο
Αθλητικό Συνέδριο Αστυνομιών 
και 4ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 

Μαραθωνίου Αστυνομικών

Διοργάνωση - προβολή για τη 
χώρα μας, εν όψει της διεκδίκη
σης του μεγαλύτερου αθλητικού 
γεγονότος στον κόσμο, αποτέλε- 
σε το 5ο Παγκόσμιο Αθλητικό Συ
νέδριο Αστυνομιών και 4ο Παγκό
σμιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου Α
στυνομικών, που πραγματοποιήθη
κε στην Αθήνα από 31 Οκτωβρίου 
έως 4 Νοεμβρίου 1996.

Τη διοργάνωση αυτή ανέλαβε η 
Ελληνική Αστυνομία το έτος 1992 
κατά τη διάρκεια του 2ου Συνε
δρίου της USIP και ανατέθη στη 
χώρα μας με την ευκαιρία της συ
μπλήρωσης 100 χρόνων από την α
ναβίωση των σύγχρονων Ολυμπια
κών Αγώνων. Οι αγώνες είχαν τε
θεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής 
Ολυμπιακών Αγώνων ενώ συμμε
τείχαν 350 Σύνεδροι και αθλητές 
από 45 χώρες του κόσμου. Πρό
κειται για ιδιαίτερα σημαντικές εκ

κού Υμνου, όρκος του αθλητή, χαι
ρετισμοί της ηγεσίας του Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως και της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, Προέδρου 
της USIP, κήρυξη έναρξης εκδηλώ
σεων και τέλος, παραδοσιακοί χο
ροί.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. 
Γεώργιος Ρωμαίος, στο χαιρετι
σμό του ανέφερε μεταξύ άλλων: 
"...Είμαι βέβαιος ότι τα αποτελέ
σματα του Συνεδρίου θα ενι- 
σχύσουν τους δεσμούς φιλίας με
ταξύ των Αστυνομικών όλου του 
κόσμου και θα σηματοδοτήσουν 
μια νέα πορεία της Παγκόσμιας Α
θλητικής Αστυνομικής Κοινότητας, 
με κύρια χαρακτηριστικά γνωρί
σματα, την ευγενή άμιλλα και το 
συναγωνισμό".

Ο Γενικός Γραμματέας του Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης κ. 
Ιωάννης Παπαδογιαννάκης τόνισε:

δηλώσεις στη Διεθνή Αστυνομική 
Κοινότητα και βασικό στόχο είχαν 
την ενδυνάμωση των σχέσεων φι
λίας και συνεργασίας μεταξύ των 
Αστυνομιών, αλλά και να δείξουν 
το ενδιαφέρον των αστυνομικών 
στη διατήρηση των πολιτιστικών α
ξιών.

Στην τελετή έναρξης των εκδη
λώσεων που έγινε την 1 -11 -96 στο 
κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και πα
ραβρέθηκε η ηγεσία του Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως και της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, πραγματο
ποιήθηκε παρέλαση - παράταξη ο
μάδων, άφιξη της Ολυμπιακής 
φλόγας, απαγγελία του Ολυμπια

"...Η συνάντηση αυτή θα σφυρη
λατήσει τη συναδέλφωση, τη φιλία 
και τη συνεργασία των αστυνομι
κών των χωρών που συμμετέχουν 
και θα καταδείξει προς το κοινό, 
το ενδιαφέρον των αστυνομικών 
για τη διατήρηση πολιτιστικών α
ξιών, όπως είναι η κλασσική δια
δρομή του Μαραθωνίου δρόμου. 
Οι αξίες αυτές πρέπει να παραμέ
νουν αδιάφθορες από τον χρόνο 
και να εμπνέουν στις σύγχρονες 
κοινωνίες ότι αξία δεν έχει μόνο η 
νίκη, αλλά και η συμμετοχή".

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος κ. Αθαν. Βα-

Αστυνομική Επιθεώρηση - 7 1 2  - Νοέμβριος 1 9 9 6



Αθλητισμός και Αστυνομία

Το Σάββατο 2 Νοεμβρίου πραγ
ματοποιήθηκε στο Ζάπειο Μέγαρο 
η έναρξη των εργασιών του 5ου 
Παγκοσμίου Αθλητικού Συνεδρίου 
Αστυνομιών με τα εξής θέματα:

Εναρξη εργασιών, επιβεβαίωση 
παρουσίας συνέδρων, αναφορά 
του προέδρου της USIP (απολογι
σμός), έγκριση πρακτικών 4ου Συ
νεδρίου του 1995 στο Πεκίνο, έκ
θεση του του Γεν. Γραμματέα και 
Ταμία της USIP, καθώς και του Γεν. 
Γραμματέα της Τενχικής Επι
τροπής, συζήτηση λεπτομεριών 
του πρωταθλήματος Τζούντο στο 
Κάιρο, περιοδικό USIP και διάφο
ρες ερωτήσεις.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου 
διεξήχθησαν και εκλογές για τις 
θέσεις του Γενικού Γραμματέα, Τα- 
μία και Γενικού Γραμματέα Τε
χνικής Επιτροπής. Τις θέσεις αυτές 
κατέλαβαν ο Γάλλος Gerard 
Detrez, ο Ιταλός Vincenzo Recchi 
και ο Αιγύπτιος Μ. Mohamed Has- 
sanim Omran αντίστοιχα.

Επίσης εκλέχθηκε μέλος της Ε
κτελεστικής Επιτροπής, εκπρόσω
πος της Ευρώπης που συμμετέχει 
με 27 χώρες στην USIP, ο Αστυνό-

1132ος), Αρχ/κα Πέτρο Αρβανίτη 
1138ος), Αρχ/κα Γεώργιο Κρίκη 
1141 οςΙ, Αστ. Δημήτριο Αθανασό- 
πουλο (142ος), Αρχ/κα Δημήτριο 
Ξάνθη (146ος), Αστ. Γεώργιου Κα- 
ραβατάκη 1148ος), Αστ. Ευάγγελο 
Κιουρτίδη 1149ος) και Αρχ/κα Θεό
δωρου Κουτσογιάννη 1151ος).

Πρώτος αθλητής του αγώνα ο 
Τυνήσιος Tahar Mansouri Ι2.18.55Ί, 
δεύτερος ο Αιθίοπας Woliye Jara 
12.19.16Ί και τρίτος ο επίσης Αιθίο
πας Djellal Miloud 12.19.25'). Από Ελ
ληνικής πλευράς ο πρώτος Ελλη
νας που τερμάτισε ήταν ο Αστ. Μ. 
Βαξεβάνης στην 27η θέση, με χρό
νο 2.29.27', ενώ σημαντικό του 
Μαραθώνιου είναι ότι όλοι οι αθλη
τές - αστυνομικοί τερμάτισαν. 
Στην ομαδική κατάταξη την πρώτη 
θέση κατέκτησε η Αιθιοπία 
(7.01.091, ενώ η Ελλάδα κατέκτησε 
την 11η θέση (7.39.751.

Η απονομή των επάθλων στους 
νικητές, αλλά και η παράδοση της 
σημαίας της USIP στον εκπρόσω
πο της Αστυνομίας της Αιγύπτου 
για τη διοργάνωση του Παγκο
σμίου Πρωταθλήματος Τζούντο, 
που θα γίνει στο Κάιρο το 1997,

μος Α' κ. Ιωάννης Χουλιάρας.
Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου και ώρα 

09.00' δόθηκε από τον Τύμβο Μα
ραθώνα η εκκίνηση του Μαραθω
νίου και οι αθλητές διήνυσαν την 
κλασσική διαδρομή.

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετεί
χε με αντιπροσωπευτική ομάδα α- 
ποτελούμενη από τους: Αστ. 
Χρήστο Βαξεβάνη (27ος), Αστ. 
Ιωάννη Περήφανο, (38ος), Αστ. 
Γεώργιο Αφροδάκο (47ος), Από
στολο Μπονόβα 197ος), Αστ. Φώτιο 
Χατζηγιαννίδη (113ος), Αστυν. Β' 
Γεώργιο Μαλιαχώβα (117ος), Αν- 
θ/μο Γεώργιο Σακελλαρίου 
(130ος), Αστ. Βασίλειο Μπούμη

σήμανε το τέλος του 5 ου Παγκο
σμίου Αθλητικού Συνεδρίου Αστυ
νομιών που κορυφώθηκε με το 4ο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μαραθω
νίου

Τ ις απονομές έκαναν την Κυριακή 
3 Νοεμβρίου, σε δεξίωση που 
πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο 
των Αθηνών, ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης κ. Γεώργιος Ρωμαίος, ο Γεν. 
Γραμματέας του Υπουργείου κ. 
Γιάννης Παπαδογιαννάκης, ο Πρόε
δρος της USIP κ. Α.Ραχήμ και ο 
νέος Γεν Γραμματέας της USIP κ. 
Gerard Detrez. Παραβρέθηκε η η
γεσία της Ελληνικής Αστυνομίας 

και άλλοι επίσημοι. □

Ο Πρόεδρος της USIP κ. Abdul 
Hamid Haji Abdul Raheem τόνισε 
ότι"... ο αθλητισμός είναι αγάπη και 
αδελφοσύνη. Στην πραγματικότη
τα ο Ελληνικός εορτασμός της ε
πετείου 100 χρόνων των Σύγχρο
νων Ολυμπιακών Αγώνων, αντιπρο
σωπεύει έναν εορτασμό για όλους 
μας και το να φιλοξενούμαστε στο 
4ο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου Α
στυνομικών στην ιστορική γη της 
Ελλάδας, είναι μια έκφραση τέ
τοιας συμμετοχής, για την οποία 
όλοι υπερηφανευόμαστε. Το πρω
τάθλημα αρχίζει στη γη της δόξας 
του αθλητισμού και της ιστορικής

καταγωγής, η οποία έθεσε τα θε
μέλια των Ολυμπιακών Αγώνων, 
που όλοι οι αθλητές απολαμβά
νουν σε όλο τον κόσμο". Τέλος, ο 
Γεν. Γραμματέας της USIP κ. Jean - 
Pierre Gruwez στο χαιρετισμό του 
τόνισε: “...Είμαι πεπεισμένος ότι 
χάρη στην Αθλητική Ενωση Αστυ
νομικών Ελλάδος, η διοργάνωση ε
νός τέτοιου Συνεδρίου και του 
Μαραθωνίου θα αφήσει σε όλους 
τους συμμετέχοντες αθλητές, 
προπονητές ή συνέδρους, αξέχα
στες αναμνήσεις και θα συμβάλλει 
στη σύσφιγξη των επαγγελματι
κών και φιλικών σχέσεων".
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Περιοδεία του κ. Υπουργού 
σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία
Τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της Κεντρικής 

και Δυτικής Μακεδονίας επισκέφθηκε πρό
σφατα ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώρ
γιος Ρωμαίος, με στόχο την ενημέρωση και 
την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές.

Στις 25-10-96 ο κ. Υπουργός, συνοδευόμε- 
νος από τον Β' Γεν. Επιθεωρητή Αστυνομίας Υ- 
ποστ/γο κ. Σταύρο Χουλάκη και τον Επιθεω
ρητή Αστυνομίας Δυτ. Μακεδονίας Ταξίαρχο κ. 
Γεώργιο Ζαφειρόπουλο, επισκέφθηκε την 
Α.Δ. Καστοριάς, τηνΑ,Δ. Φλώρινας, τα Α- 
στυν. Τμήματα Κρυσταλλοπηγής και Αγίου 
Γερμανού, καθώς και τον Α.Σ. Ψαράδων 

Στις 26-10-96, ο κ Ρωμαίος επισκέφθηκε την 
Κοζάνη, όπου σε σύσκεψη που πραγματο
ποιήθηκε στο γραφείο του Γεν. Γραμματέα της 
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας κ. Αρη Παπαδό- 
πουλου με τη συμμετοχή των νομαρχών και

Μόνιμες ΣτήΑες
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των βουλευτών και των Αστυνομικών Διευθυ
ντών των νομών Καστοριάς, Φλώρινας και Κο
ζάνης και του Β' Γεν. Επιθεωρητού Αστυνομίας, 
επεσήμανε ότι θα ληφθούν έκτακτα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης 
και της εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών, κυ
ρίως από Σκόπια και Αλβανία. Επίσης ανάγγειλε 
τη σύσταση επιτροπής για την επεξεργασία 
νόμου που θα καθορίζει ουσιαστικά θέματα 
για το πρόβλημα των λαθρομεταναστών.

Στη συνέχεια ανεχώρησε για την Εδεσσα, ό
που συνοδευόμενος από τον Α' Γενικό Επιθεω
ρητή Αστυνομίας Υποστράτηγο κ. Δημήτριο 
Μητρόπουλο επισκέφθηκε την Α .Δ. Πέλλας.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας ο κ. Υπουργός 
αφίχθη στη Νάουσα και την επομένη επισκέ- 
φθηκε στη Βέροια την AA. Ημαθίας.

Τέλος, στις 27-10-96, επισκέφθηκε την ΑΑ. 
Καβάλας, ενώ την επομένη εκπροσώπησε 
την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις της Εθνικής Ε
πετείου που έγιναν στην πόλη της Καβάλας.

Κατά την επίσκεψή του στις παραπάνω Α
στυνομικές Διευθύνσεις, ο κ. Υπουργός μίλησε 
σε συγκεντρώσεις Αξιωματικών και μελών 
των Συνδικαλιστικών Ενώσεων των Αστυνομι
κών Υπαλλήλων, τονίζοντας την αναγκαιότητα 
της συμφιλίωσης αστυνομικού και πολίτη και 
του εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας σε θε
σμικό και επαγγελματικό επίπεδο, ώστε να α- 
νταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών.

Οι κ.κ. Αστυνομικοί Διευθυντές και οι πρόε
δροι των Ενώσεων, εξέθεσαν στον κ. Υπουργό 
τα προβλήματα που απασχολούν τις Διευθύν
σεις τους και γενικότερα τις ευαίσθητες αυ
τές περιοχές, ενώ του ενεχείρησαν υπο
μνήματα για την επίλυση υπηρεσιακών, θεσμι
κών και οικονομικών αιτημάτων.

Ο κ. Υπουργός αποδέχθηκε τα υποβληθέντα 
αιτήματα και προσδιόρισε την πολιτική του Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης μέσα από την ο
ποία θα προωθηθεί η επίλυση των προβλημά
των προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
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Η Ελληνική Αστυνομία τίμησε 
τον Προστάτη της Αγιο Αρτέμιο

Στη Αστυνομική Ακαδημία πραγματοποιήθη
κε η τελετή εορτασμού του Προστάτη της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, Μεγαλομάρτυρα Αγίου 
Αρτεμίου, παρουσία του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης κ. Γεωργίου Ρωμαίου, του νέου Γενικού 
Γραμματέα κ. Ιωάννη Παπαδογιαννάκη και του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγου κ. Αθανασίου Βασιλόπουλου.

Παραβρέθηκαν, εκπρόσωπος του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Βουλής κ. 
Απόστολος Κακλαμάνης, ο Πρόεδρος του ΔΗ- 
ΚΙ κ. Δημήτριος Τσοβόλας, ο Υπουργός Υγείας 
και Πρόνοιας κ. Κώστας Γείτονας, Βουλευτές 
όλων των κομμάτων, ο Αρχηγός του Πυροσβε
στικού Σώματος Αντιστράτηγος κ. Νίκος Αλε- 
βιζάκης, πρώην Αρχηγοί της Αστυνομίας, εκ
πρόσωποι Αξιωματικοί από όλους τους κλά
δους των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι 
των Αστυνομικών Υπηρεσιών και άλλοι επίση
μοι.

Στην Ημερήσια Διαταγή του ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας, αναφέρθηκε στο βίο 
του Αγίου Αρτεμίου, τον οποίο χαρακτήρισε 
"άνθρωπο με φωτισμένο νου και σκέψη και υ
ποδειγματικό κρατικό λειτουργό, που αφιέρω
σε όλες του τις δυνάμεις στην υπηρεσία της 
ειρήνης, της έννομης τάξης της ισονομίας, 
του πειθαρχημένου βίου και της ασφάλειας 
των πολιτών".

Και κατέληξε: "Η Ελληνική Αστυνομία πολύ 
εύστοχα τον επέλεξε ως Προστάτη της, έτσι 
ώστε ο Ελληνας Αστυνομικός να τον έχει Πρό
τυπο, στον υπηρεσιακό και όχι μόνο βίο του.

Η ολόψυχη αφοσίωση του Αγίου στο "ευ 
ζην", η ακλόνητη εμμονή του στα ιδεώδη της 
Ορθοδοξίας, η εφαρμογή πρώτα στον εαυτό 
του, εκείνου για το οποίο παρότρυνε τους άλ
λους να πραγματώνουν, ο φλογερός πόθος 
της αλήθειας, η απέραντη αγάπη για τον άν
θρωπο, εύχομαι να σταθούν για όλους μας 
πολύτιμοι οδηγοί.

Το έργο της Αστυνομίας αποκτά σήμερα 
νέες διαστάσεις και προοπτικές. Για τον Ελλη
να και την Ελληνίδα Αστυνομικό το τρίπτυχο α
ποφασιστικότητα - πίστη - αποτελεσματικότη- 
τα, πρέπει να προσδιορίζει κατά απόλυτη σχε
δόν προτεραιότητα την δραστηριότητα του. 
Το πρόσωπο του Αγίου Προστάτη μας πρέπει 
να παίρνει σάρκα και οστό καθημερινό, από 
τους συνεχιστές του έργου του, αλλά και από 
τους φορείς της αγωνιστικής του πρότασης".

Στα πλαίσια του εορτασμού του Αγίου Αρτε
μίου, εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και από 
τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Θεσσαλο
νίκης και Σερρών.

Στη Θεσσαλονίκη εψόλη δοξολογία στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γρηγορίου του 
Παλαμά, χοροστατούντος του Μητροπολίτη 
Θεσ/νίκης κ.κ. Παντελεήμονα και με τη συνο
δεία χορωδίας που αποτελειτο από αστυνομι
κούς, ενώ στη συνέχεια ο Γενικός Αστυνομι
κός Διευθυντής Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ.
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Γεώργιος Πλάκας Ανέγνωσε την ημερήσια δια
ταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση 
στεφάνων στο μνημείο πεσόντων Αστυνομι
κών και στη συνέχεια δεξίωση στη Λέσχη Α
ξιωματικών Φρουράς Θεσσααλονίκης.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν εκπρόσωποι 
των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της 
πόλεως, ο Διοικητής του Ρ Σώματος Στρατού 
Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Σταμπούλης, ο 
Δήμαρχος Θεσ/νίκης κ. Κων/νος Κοσμόπου- 
λος, ο Πανοσιολογιότατος κ. Μεθόδιος, αντι
προσωπείες αστυνομικών και πολιτικών υπαλ
λήλων και άλλοι.

Στις Σέρρες την 14-10-96, πρώτη μέρα των 
εκδηλώσεων, πενήντα αστυνομικοί της Δ/ν- 
σης και με την άμεση συνεργασία της Δασικής 
Υπηρεσίας Σερρών, προέβησαν στη δεν
δροφύτευση της ορεινής περιοχής "Λουτρών 
Σιδηροκάστρου".

Την επομένη, δέκα αστυνομικοί πρόσφεραν 
εθελοντικά το αίμα τους στο Τμήμα Αιμοδο
σίας του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου 
Σερρών, για τις ανάγκες των συνανθρώπων 
μας, ενώ στις 16 και 17-10-96, αντιπροσωπεία 
της Αστυν. Δ/νσης επισκέφθηκε το Γηροκο
μείο Σερρών "Η Ανάστασις" και το Ιδρυμα για 
παιδιά με ειδικές ανάγκες, προσφέροντας 
στους ηλικιωμένους, γλυκά, κλινοσκεπάσματα, 
είδη υπόδησης και σχολικά είδη στα παιδιά.

Οι εκδηλώσεις όμως δεν σταμάτησαν εδώ. 
Ετσι, στις 18-10-96, η Αστυν. Δ/νση, σε συνερ
γασία με την Ενωση Γονέων και Κηδεμόνων της 
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Ν. Σερρών, 
προγραμμάτισε και πραγματοποίησε, ομιλία με 
θέμα: "Η μάστιγα των Ναρκωτικών και οι συ- 
νέπειές της στη Νεολαία μας”. Στην ομιλία, μί
λησαν, ο Καθηγητής, νευρολόγος - ψυχίατρος 
του Οργανισμού Καταπολέμησης Ναρκωτικών 
κ. Κων/νος Γασγαλίδης, ο Εισαγγελέας Πρωτο
δικών Σερρών κ. Ελευθέριος Μιχαηλίδης, ο Ια
τροδικαστής Σερρών κ. Μηνάς Γεωργιάδης, 
εκπρόσωπος της Ιερός Μητρόπολης Σερρών 
& Νιγρίτας, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και ο Α
στυνομικός Διευθυντής Σερρών κ. Κων/νος 
Σωτηρίου παρέστησαν όλες οι Αρχές του Νο
μού και πλήθος κόσμου.

Ανήμερα της εορτής, τελέσθηκε δοξολογία 
στο Μητροπολιτικό Ναό Μεγάλων Ταξιαρχών, 
χοροστατούντος του Μητροπολίτη Σερρών 
και Νιγρίτης κ.κ. Μαξίμου, ενώ το Τμήμα Τρο
χαίας Σερρών εγκατέστησε στην κεντρική 
πλατεία δύο περίπτερα, στα οποία υπήρχε εκ
θεσιακό υλικό το οποίο περιελάμβανε, φωτο
γραφικό υλικό από τροχαία ατυχήματα, τεχνι
κό εξοπλισμό, έκθεση με αυτοκίνητα, όπως 
αυτό είχαν διαμορφωθεί μετά τη σύγκρουση 
και έντυπο υλικό που διένειμαν σε οδηγούς και 
πεζούς.

Τέλος, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, ο 
Αστυν. Δ/ντής της Δ/νσης κ. Κ.Σωτηρίου και το 
προσωπικό της Δ/νσης, παρέθεσαν δεξίωση 
στην ανακαινισθείσα Λέσχη της Δ/νσης προς 
τις Αρχές και τους πολίτες του Ν. Σερρών.
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Ο εορτασμός της 
Επετείου του “ΟΧΙ"

Me ξεχωριστή λαμπρότητα, με παρελάσεις 
και ομιλίες σε όλες τις αστυνομικές υπηρε
σίες γιορτσθηκε και φέτος η επέτειος του Ό 
ΧΙ". Επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων, 
ήταν η Θεσσαλονίκη, που γιόρταζε επίσης την 
επέτειο της Απελευθέρωσής της, καθώς και 
τον προστάτη της Αγιο Δημήτριο.

Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, με 
τη σημαντική προσφορά του και τις μεγάλες 
θυσίες του στο ηρωικό έπος του 40, συμμε
τείχε συνειδητά στην απότιση φόρου τιμής 
στους ήρωές του, καθώς συνεχίζει να προ
σφέρει και σήμερα τις πολύτιμες υπηρεσίες 
του στο λαό μας, εξασφαλίζοντας τις καλύτε
ρες δυνατές συνθήκες στους τομείς της τά
ξης, της ασφάλειας και της ειρήνης.

Στις 25-10-96 έγινε η λιτάνευση των Ιερών 
εικόνων του Αγίου Δημητρίου, μετά των Σε
πτών λειψάνων αυτού και της Ιερός Εικόνος 
της Παναγίας της Ρευματοκρατορίσσης, με τη 
συμμετοχή και του Τμήματος Μουσικής Αστυ
νομίας της Θεσ/νίκης, ενώ την επομένη εψάλ- 
λει Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

Στην καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση, 
ξεχώρισε η άψογη εμφάνιση των πεζοπόρων 
και μηχανοκινήτων τμημάτων της Αστυνομίας, 
τα οποία απέσπασαν για μια ακόμα φορά τα 
θερμά χειροκροτήματα του πλήθους.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας κ. Κωστής Στεφανόπουλος, 
οι Υπουργοί Εθνικής Αμυνας κ. Ακης Τσοχατζύ
πουλος, Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Χαρά
λαμπος Καστανίδης, Μακεδονίας- Θράκης κ. 
Φίλιππος Πετσάλνικος, ο Αρχηγός της Αξιωμα
τικής Αντιπολίτευσης κ. Μιλτιάδης Εβερτ, ο 
Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Κων/νος Παπαδό- 
πουλος, ο Δήμαρχος θεσ/νίκης κ. Κων/νος Κο- 
σμόπουλος, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι των 
πολιτικών, στρατιωτικών, δικαστικών και λοι
πών Αρχών της πόλεως. Την Ελληνική Αστυνο
μία εκπροσώπησε ο Β' Υπαρχηγός του Σώμα
τος Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Καρακωντίνος.

Στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες: 
στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης από τον Α
στυνομικό Διευθυντή κ. Γεώργιο Διάκο παρου
σία του Γενικού Γραμματέα κ. Γιάννη Παπαδο- 
γιαννάκη, του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντ/γου κ. Αθανάσιου Βασιλόπουλου και 
του Α' Υπαρχηγού Αντ/γου κ. Χαράλαμπου Σκί
τσα, στη Δ/νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ατ
τικής από τον Αστυνομικό Υποδ/ντή κ. Γεώργιο 
Μακρυαλέα παρουσία του Γενικού Αστυνομι
κού Διευθυντού Αττικής Υποστ/γου κ. Ιωάννη 
Γεωργακόπολου, στη Δ/νση Αστυνομίας Πει
ραιά, καθώς και στην Αστυνομική Ακαδημία α
πό τον καθηγητή των Σχολών κ. Γεώργιο Ρο- 
ζώκο παρουσία του Ακαδημιάρχη Ταξίαρχου κ. 
Γεώργιου Τριανταφύλλου και του Διευθυντού 
της Θρησκευτικής Υπηρεσίας Αρχιμ. κ. Νεκτά
ριου Κιούλου. Τις ομιλίες παρακολούθησαν, ε
πίσης, ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί και 
το σύνολο του προσωπικού των Υπηρεσιών.
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Επίσκεψη του κ. Υπουργού 
στη Γ.Α.Δ.Α.

Τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής εηι- 
σκέφθηκε πρόσφατα ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης κ. Γεώργιος Ρωμαίος και σε ομιλία του 
προς τους επιτελείς Αξιωματικούς απηύθυνε 
παραινέσεις, κυρίως για τη στάση και τη συ
μπεριφορά των Αστυνομικών προς τους πολί
τες, τονίζοντας μεταξύ άλλων, πως όλοι ανε
ξαιρέτως οι αστυνομικοί θα πρέπει καθημερι
νά να επιβεβαιώνουν το καλό όνομα της Ελλη
νικής Αστυνομίας και να προσφέρουν άοκνα 
τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο, ε
νώ πρόσθεσε πως δεν θα υπάρξει επιείκεια 
προς τους Αστυνομικούς που παρανομούν. Ο 
κ. Ρωμαίος τόνισε επίσης, πως όλες οι αρμό
διες υπηρεσίες θα πρέπει να λαμβάνουν μέ
τρα για την πρόληψη και καταστολή εγκλημα
τικών ενεργειών, με σταθερότητα αλλά και το 
σεβασμό που επιβάλλεται προς τους πολίτες.

Στη συνέχεια ο κ. Υπουργός, επισκέφθηκε το 
Κέντρο Επιχειρήσεων της Αμεσης Δράσης, την 
Ασφάλεια Αττικής και τηνΑντιτρομοκρατική Υ
πηρεσία, ενώ ενημερώθηκε για το Αυτόματο 
Σύστημα Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπω
μάτων.

Ανάληψη καθηκόντων 
από το νέο Γεν. Γραμματέα Υ.Δ.Τ.
Σε ειδική τελετή που έγινε πρόσφατα στο Υ

πουργείο Δημόσιας Τάξης, ανέλαβε καθήκο
ντα ο νέος Γενικός Γραμματέας του Υπουρ
γείου κ. Γιάννης Παπαδογιαννάκης, ο οποίος 
τόνισε στη σύντομη ομιλία του: 

"Αναλαμβάνοντας τη θέση του Γενικού Γραμ
ματέα που μου εμπιστεύθηκαν ο Υπουργός κ. 
Γεώργιος Ρωμαίος και ο Πρωθυπουργός κ. Κώ
στας Σημίτης, αισθάνομαι ότι η εμπιστοσύνη 
αυτή αποτελεί για μένα μία πρόκληση για προ
σφορά και παραγωγικό έργο. Πιστεύω ότι η δι
καιοσύνη την οποία έχω υπηρετήσει από την 
ίδια θέση, μαζί με τη Δημόσια Τάξη, αποτε
λούν τους ακρογωνιαίους λίθους κάθε ευνο
μούμενης Δημοκρατικής Πολιτείας.

Ο κ. Υπουργός με την Ημερήσια Διαταγή του 
κατά την ημέρα της αναλήψεως των καθηκό
ντων του είχε εκφράσει τη φιλοσοφία της Κυ
βέρνησης την οποία εμείς οφείλουμε να υλο
ποιήσουμε. Πριν μερικά χρόνια είχε λεχθεί ότι 
"το Κρότος είστε εσείς". Αυτή όμως η φράση 
έρχεται σε αντίθεση με το Κράτος Δικαίου 
στο οποίο εμείς πιστεύουμε. Γιατί το Κράτος 
δεν είναι η Αστυνομία αλλά το σύνολο των α
τόμων που αποτελούν οργανωμένες κοινωνι
κές ομάδες. Είναι οι αγρότες, οι εργαζόμενοι, 
οι συνταξιούχοι, οι φοιτητές, εμείς και εσείς.

Πρέπει να πείθουμε τους Πολίτες ότι η Α
στυνομία δεν είναι "αναγκαίο κακό", δεν είναι 
φόβητρο. Πρέπει να καταδείξουμε με το ύφος 
μας και με το ήθος μας, με τιμιότητα και κα
θαρότητα ότι έχουμε ταχθεί για να υπη
ρετήσουμε και να υπερασπίσουμε με τρόπο 
δημοκρατικό και με σεβασμό στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, την τήρηση του Συντάγματος,

τους νόμους και την προστασία του κάθε Πο
λίτη. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και πρέπει 
να το κερδίσουμε.

Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναίτο έργο 
σας, πρέπει να έχετε υψηλό το συναίσθημα 
του Δικαίου, να είστε ψύχραιμοι, να έχετε ει
δικές γνώσεις, εμπειρία και να εκτίθεσθε σε 
διαρκή κίνδυνο, όχι μόνο για να εφαρμόσετε 
το Νόμο, αλλά για να παίξετε και το ρόλο του 
καλού Σαμαρείτη. Οι ριψάσπιδες δεν έχουν 
θέση στο ένδοξο Σώμα της Ελληνικής Αστυνο
μίας και της Πυροσβεστικής".

Στην τελετή ηαρέστη ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης κ. Γεώργιος Ρωμαίος, ο οποίος παρου
σίασε το νέο Γενικό Γραμματέα, η ηγεσία της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 
Σώματος και της Αγροφυλακής, ο Δ/ντής της 
Υπηρεσίας ΠΣΕΑ/Υ.Δ.Τ., οι υπηρετούντες στο 
Λεκανοπέδιο Ανώτατοι Αξιωματικοί, οι Διευθυ
ντές των Δ/νσεων του Υ.Δ.Τ. και οι Αστυνομικοί 
Διευθυντές του Επιτελείου του Υπουργείου.

Ο Α' Υπαρχηγός στην Ορεστιάδα
Την ΑΔ. Ορεστιάδας επισκέφθηκε πρόσφα

τα ο Α' Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντ/γος κ. Χαράλαμπος Σκίτσας, συνοδευόμε- 
νος από τον Επιθεωρητή Ανατ. Μακεδονίας και 
Θράκης, Ταξίαρχο κ. Θεόδωρο Κοντογιαννίδη.

Ο Αστυν. Δ/ντής Ορεστιάδας κ. Νικόλαος Ζα- 
ηαρτίδης, ενημέρωσε αναλυτικά τον κ. Υπαρ- 
χηγό για τα προβλήματα που απασχολούν της 
Υπηρεσίες της Α. Δ. σε σύσκεψη που πραγμα
τοποιήθηκε στην έδρα της Διεύθυνσης.

Ο κ. Υπαρχηγός σε συγκέντρωση απηύθυνε 
στο προσωπικό οδηγίες και παραινέσεις και 
δέχθηκε εθιμοτυπικά τον Επαρχο Βορείου Ε
βρου κ. Αγγελο Παπαϊωάνου, καθώς και τους 
αστυνομικούς εκπροσώπους των συνδικαλι
στικών Σωματείων του Νομού Εβρου.

Στη συνέχεια μετέβη στην παρέβρια πε
ριοχή, του Α Σ. Καστανεών. του Α.Τ. Ορμενίου, 
καθώς και στην υπό κατασκευή Σχολή του 
Τμήματος Δοκ. Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου.
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Αγιασμός και απονομή διακρίσεων
στα Τμήματα Δοκ. Αστυφυλάκων

Τελετή του Αγιασμού έγινε στα επτά Τμήμα
τα Δοκίμων Αστυφυλάκων με αφορμή την έ
ναρξη του εκπαιδευτικού έτους. Στο Τμήμα 
Δοκ. Αστυφυλάκων Αμυγδαλέζας τον Αγιασμό 
τέλεσε ο Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υ
πηρεσίας του Σώματος Αρχιμανδρίτης κ. Νε
κτάριος Κιούλος και παρέστησαν οι διδάσκο
ντες, ο Δ/ντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Τα- 
ξίαρχος κ. Γεώργιος Τριανταφύλλου και οι 
Διοικητές των Σχολών του Σώματος. Στα πε
ριφερειακά Τμήματα κλήθηκαν και παρέστη
σαν εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών.

Εξαιρετική εντύπωση προκάλεσε η απονομή 
"ηθικών αμοιβών” σε Δοκίμους που διακρίθη- 
καν για το ήθος, την επιμέλεια και το ζήλο 
τους, κατά το προηγούμενο εκπαιδευτικό έ
τος. Ας σημειωθεί, ότι και στα επτά Τμήματα 
Δοκίμων Αστυφυλάκων, που λειτουργούν σε 
διάφορες πόλεις, φοιτούν αυτή τη στιγμή 
2.500 Δόκ. Αστυφύλακες, άνδρες και γυναίκες.

77η Επέτειος Απελευθέρωσης 
της Ξάνθης

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε στους Ξαν- 
θιώτες η συμμετοχή του Τμήματος Δοκ. Αστυ
φυλάκων Ξάνθης στην παρέλαση για τον εορ
τασμό της 77ης επετείου απελευθέρωσης 
της πόλης. Η παρουσία των Δοκίμων ήταν επι
βλητική, δεδομένου ότι την αποτελούσαν δύο 
τμήματα ανδρών και ένα τμήμα γυναικών, ενώ 
όλου του σχηματισμού προπορευόταν η Μου
σική της Ελληνικής Αστυνομίας. Ιδιαίτερος εν
θουσιασμός και χειροκροτήματα του Ξανθιώ- 
τικου λαού υποδέχθηκαν και ακολούθησαν τη 
διέλευση των Δοκ. Αστυφυλάκων, που παρου
σίαζαν άψογους σχηματισμούς καταδεικνύο
ντας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσής τους.

Ο Κύπριος Αρχηγός Αστυνομίας 
στο Αγιο Ορος

Επίσκεψη στο Αγιο Ορος πραγματοποίησε 
πρόσφατα ο Αρχηγός της Κυπριακής Αστυνο
μίας Αντ/γος κ. Πανικός Χατζηλοϊζου. Κατά 
την επίσκεψή του, που είχε προσκυνηματικό 
χαρακτήρα, επισκέφθηκε εθιμοτυπικά την Ιε
ρά Επιστασία Αγίου Ορους και το Αστυνομικό 
Τμήμα Αγίου Ορους στις Καρυές, όπου ενημε
ρώθηκε για τις δραστηριότητες του Τμήματος 
και των υφισταμένων του Υπηρεσιών.

Μετά από 20 χρόνια...
Μέσα σε φιλική ατμόσφαιρα γιόρτασε τα 20 

χρόνια υπηρεσίας η σειρά Δοκ. Ενωμοταρχών 
1976 -1977 του Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου. Οι συνάδελφοι 
έζησαν συγκινητικές στιγμές, ενώ "στο προ
σκλητήριο" παραβρέθηκαν εκπαιδευτές Αξιω
ματικοί, μεταξύ των οποίων και ο Γεν. Αστυν. 
Δ/ντής Αττικής Υηοστ/γος Ιωάννης Γεωργακό- 
πουλος. Οι συγκενρωθέντες κατέβαλαν συμ
βολικό ποσό, στο ίδρυμα "Σύνδεσμος Αγάπης, 
ο Ιερός Χρυσόστομος", στη μνήμη τριών απο- 
βιωσάντων συναδέλφων τους:

Μόνιμες Στήλες
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Δεξίωση της HELEXPO -  Δ.Ε.Θ.
προς τιμή της Ελληνικής Αστυνομίας
Δεξίωση προς τιμήν της Ελληνικής Αστυνο

μίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ια
τρών και Νοσοκόμων που πρόσφεραν τις υπη
ρεσίες τους κατά τη διάρκεια της 61ης Διε
θνούς Εκθέσεως Θεσ/νίκης, παρέθεσε η 
Διοίκηση της Εκθεσης.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της HELEXPO - 
Δ.Ε.Θ., κ. Αντώνιος Κούρτης, ευχαρίστησε τους 
όνδρες και τις γυναίκες της Αστυνομίας, για 
την άψογη εμφάνιση -παράσταση και την ευ
γένεια με την οποία εξυπηρέτησαν τους επι
σκέπτες.

Ακολούθησε ομιλία του Γενικού Αστυνομικού 
Διευθυντού Θεσσαλονίκης Ταξιάρχου κ. Γεώρ- 
γιου Πλάκα, ο οποίος αναφέρθηκε στην επιτυ
χία που σημείωσε η Εκθεση και συνεχάρη και 
ο ίδιος τους αστυνομικούς που συνέβαλαν με 
την άριστη παρουσία τους στην επιτυχή διορ
γάνωση της Εκθεσης. Τέλος, επέδωσε ανα
μνηστική ηλακέτα στον πρόεδρο κ. Αντώνη 
Κούρτη.

“Αστραψε" το Σέιχ -  Ιου
Αξιέπαινη ήταν η συμμετοχή των συναδέλ

φων μας των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Γε
νικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, 
στην εξόρμηση καθαριότητας του δάσους 
Σέιχ Σου, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ο.ΤΑ. 
Μείζονος Θεσσαλονίκης.

Η συμμετοχή της Αστυνομίας απέσπασε τα 
κολακευτικότερα σχόλια του κοινού της πό- 
λεως και των Μ.Μ.Ε., και το μήνυμα που μετέ
δωσε μέσω αυτής της προσπάθειας είναι ότι, 
η θέληση, η αίσθηση του καθήκοντος και η κοι
νωνική αποστολή του Αστυνομικού Σώματος 
μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην άνιση μά
χη ενάντια στην καθημερινά αυξανόμενη 
ρύπανση και καταστροφή του περιβάλλοντος.

Σκοπευτικοί Αγώνες στα Γιάννενα
Την 4η καλύτερη επίδοση, εκτός συναγωνι

σμού, επί του συνόλου των συμμετασχόντων 
κατάκτησε η ομάδα της ΑΔ. Ιωαννίνων, αποτε- 
λούμενη από τον Αστυν. Υποδ/ντή Κων/νο Κα- 
ραγιαννίδη, Υπαστ/μο Α' Γεώργιο Κωνσταντή 
και Ανθ/μο Γεώργιο Κουτάλη, στους Πανελ
λήνιους Αγώνες σκοποβολής Μ.Δ., ελεύθερο 
τυφέκιο 300 μ. πρηνηδών 60 φυσ. που διοργά- 
νωσε πρόσφατα στο Πέραμα Ιωαννίνων η Σκο
πευτική Ομοσπονδία Ελλάδος. Μεταξύ των Ε
νόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφα
λείας κατάκτησε την 1 η ομαδική και την 1 η και 
2η ατομική νίκη με τους δύο πρώτους που α
ποτελούσαν την ομάδα.

2 ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Τζούντο ΕΑ. και ΣΑ .

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στις εγκατα
στάσεις του Α.ΣΑ.Ε.Δ. το 2ο Πανελλήνιο Πρω
τάθλημα Τζούντο Ενόπλων Δυνάμεων και Σω
μάτων Ασφαλείας. Η ομάδα της Ελληνικής Α
στυνομίας απέσπασε ευμενέστατα σχόλια α

πό τους αξιωματικούς του Α.ΣΑ.Ε.Δ. και από 
τους παράγοντες της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Φιλάθλων Τζούντο, τόσο για τη πειθαρχημένη 
και εντός των πλαισίων της αθλητικής ιδέας 
παρουσία της όσο και για την αγωνιστική της 
επιτυχία, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στη 
γενική κατάταξη της διοργάνωσης, με πρώτο 
το Στρατό και τρίτο το Λιμενικό Σώμα.

Την ομάδα που εκπροσώπησε την Ελληνική Α
στυνομία αποτελούσαν οι κατωτέρω αστυνο
μικοί - αθλητές: Αρχ/κας Γεώργιος Πετράκης 

Ιχρυσό κατηγ. -95 κιλά και αργυρό στην ανοι

κτή κατηγορίαΙ, Αστ/κας Αθανάσιος Φαφούτης 

Ιχρυσό στην ανοικτή κατηγορία και χάλκινο κα

τηγ. +95 κιλά!, Αστ/κας Αναστάσιος Λουρίδας 

Ιχρυσό -86 κιλά!, Αστ/κας Χρήστος Ζέρβας

Ιχάλκινο -86 κιλά!, Αστ/κας Ευάγγελος Πανιάς 

Iχάλκινο +95 κιλά), Αστ/κας Σταύρος Μπαϊλης 

15ος -86 κιλά!, Αρχ/κας Πέτρος Χρήστου Ικα- 

τηγ. -86 κιλά!. Αρχηγός και προπονητής της ο 

μάδας είναι ο ΥπαστυνόμοςΑ'ΚυριάκοςΔερά- 

τσας

Κατά τη διάρκεια των αγώνων, των οποίων τη 
διοργάνωση είχε αναλάβει από κοινού το Λι
μενικό Σώμα και η Ε.Ο.Φ.Τ., έγινε επίδειξη γυ
ναικείου Τζούντο από τις αθλήτριες της Αστυ
νομίας Βασιλική Γαλανού και Μαρία Χριστογάμ- 
βρου που απέσπασαν τα ευμενή σχόλια των 

παρευρισκομένων. □

Ε π ιμ έ λ ε ια :

Α ν θ /μ ο ς  Κ ω ν . Κ α τ σ ιν ο ύ λ α ς
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Λ α ο γ ρ α φ ι κ ά  Θέματα

Μ Α Ν Ι Α Τ Ι Κ Α  Ξ Α Ρ Μ Α Τ Α Μ Α Τ Α
. . . Κ ά Λ Λ ι  ο  μ ο υ  ε ί χ α  Γ ε ω ρ γ α τ τ ά ,

ν α  ά α ο υ γ α  π ω ς  σ u ο τ ώ 0  η u ε ς ,

π έ ρ ι  π ο υ  ξ α ρ μ α τ ώ θ η κ ε ς . . .

του Αστ υ ν .  Δ ι ευθυντή Δημήτρι ου  Μανωλάκου

Από αμνημονεύτων ετών, στο χώρο της Μάνης όλης, το ξαρμά- "...Εφτά βολές ο Μαυροειδής ενίκησε το Χάρο,

τωμα, ο ακούσιος ατομικός αφοπλισμός, είχε τη δική του πο- κ ί απάνου στις οχτώ βολές ο Χάροντας θυμώνει.

λυσήμαντη ιδιαιτερότητα. Το κακό του, η απαξία του, σε διατοπική Βάνει όλη του τη δύναμη, το νέο ξαρματώνει.

σύγκριση, βουνό και λόφος. Εκεί κακούργημα, αλλού πλημμέλημα. κ ί απ' τα μαλλία τον βουτά, χάμου τον εξαπλώνει.

Αλλος και ο σκοπός του στα μέρη εκείνα, άλλα τα κινούντα αίτια, - Ασε με, Χάρο, άσε με, 'τι 'γω ειμ' αντρειωμένος,

διαφορετικές και οι συνέπειες και οι παρενέργειές του. τώρα που με ξαρμάτωσες, λογιέμαι νικημένος.

Λόγοι πολλοί και διάφοροι, υποκειμενικοί και αντικειμενικοί, κοι- και δε τη θέου τη ζωή μεσ' στον Απάνου Κόσμο..."

νωνικοί και ιστορικοί, διαμόρφωσαν την ιδιο-κακοπλασία του ξαρ- Σε μια αποθέωση του δράματος, ο ήρωας Μαυροειδής, ο Διγενής

ματώματος στη Μόνη. Κυρίως και προπαντός, όμως, η ενδιάθετη α- Ακρίτας της Μάνης, παλεύοντας με το Χάρο, καλομάχεται, λέει, ό-

ποστροφή των κατοίκων της προς αυτό οφειλόταν στην έμμονη και σο βαστάει τ' άρματα, νικάει και δε νικιέται. Οταν όμως ξαρματώ-

άμετρη αγάπη τους, το πραγματικό πάθος τους προς τα όπλα. Η ο- νεται, κακοπέφτει και νικιέται. Νικιέται, όχι από λαβωματιά του Χά-

πλολατρεία τους αυτή, φαινόμενο παμπάλαιο, είχε τις ρίζες της ρου, αλλά με χτύπημα αλλοιώτικο, μα χειρότερο, το ξαρμάτωμά

στη μιλιταριστική κοινωνία των προγόνων τους, των αρχαίων Σπαρ- του. Νικιέται μόλις αφοπλίζεται, το ανομολογεί ο ίδιος και συνάμα

τιατών και Ελευθερολακώνων, οι οποίοι, όπως έγραψε πριν από αρνιέται τη ζωή του, τη χαρίζει στο Χάρο πεσκέσι, καθώς ξαρμα-

διακόσια περίπου χρόνια ο Μανιάτης ποιητής Νικήτας Νηφόκης: τωμένος, το 'ξερε, μόνο στην Κατωγή χωρούσε.

"...επέθαιναν στα άρματα, στις λόγχες και στα τόξα, Δεύτερη λύπη, μπαλαρμάς κακοθάνατος το ξαρμάτωμα για κάθε

για να φυλάξουν την τιμή, τον τόπο και τη δόξα..." Μανιάτη. Σκότωμα με άσπρη μπαρούτη. Εσχατη καταισχύνη, καταδί-

Γεννήματα δικά τους όντας και οι Μανιάτες, πιστοί στις πατροπα- κη σε θάνατο. Θάνατο πολιτικό, κοινωνικό, ηθικό. Ξαρματωμένος, ί-

ρόδοτες αρχές τους, κατά τον ίδιο ποιητή, απ' τα πολύ παλιό χρόνια σον ζωντανός - νεκρός, πομπιασμένος, άχθος αρούρης. Γί αυτό

"...το είχανε συνήθειο αφότου γεννηθούνε / και μέχρι να πεθόνου- και όποιος ξαρματωνόταν, κάλλιο να μη γεννιόταν. Ωσπου τουλάχι-

νε να μη ξαρματωθούνε". Και τούτο, επειδή, τότε, στην περιοχή της στον να εκδικηθεί, να διώξει το άγος του, η λαϊκή κατακρυαγή, το

Μάνης, κατά γενική πεποίθηση "...ο όνδρας πρέπει πάντοτε, αν είναι λαοφώνι, τον έπνιγε. Καταγέλαστος, απομονωμένος και περιφρο-

παλληκάρι, / να τα βαστάει πάντοτε τ' άρματα στο ζουνάρι..." αλλά νημένος, ανέβαινε καθημερινά τον Γολγοθά του μαρτυρίου του,

και επειδή τα όπλα, όπως στη συνέχεια αναφέρει "...σ' όλους τους ζούσε και δε ζούσε. Ούτε σε ρούγα πήγαινε, ούτε σε καφενέ κα-

άλλους τον πικρό θάνατο προξενούσι / και μένα με φυλόττουσι και θόταν. Κί από χαρές και λύπες μακρυά. Κι ας είχε τα χίλια δίκια, ε-

με ζωογονούσι..." λαφρυντικά σωρό...

Με τα όπλα και μόνο, αλήθεια, οι ανυπόταχτοι Μανιάτες κατόρ- Παράλληλα, όμως, το μανιάτικο ξαρμάτωμα ήταν και πράξη απο-

θωσαν να διατηρήσουν την ελευθερία τους στο διάβα του χρόνου, κάθαρσης, τρόπος εκδίκησης, μορφή αντεκδίκησης, δικιωμός ιδιό-

πάλαι τε και επ' εσχάτων. Κοντό σ' αυτό γαλουχήθηκαν, σιμό τους τύπος. Δεινό κακό, τιμωρητικού χαρακτήρα, που το επέβαλε ο ίδιος

μικρομεγόλωσαν από γενιά σε γενιά, παππού προς παππού. Με αυ- παθός, αυθαίρετα, στα πλαίσια της εθιμικής αυτοδικίας. Ιδιώνυμο

τό έστησαν τρόπαια και σ' αυτό στήριζαν τη μυγιάγγιχτη τιμή τους. έγκλημα, που στρεφόταν κατά της τιμής και όχι κατά της ιδιοκτη-

Γί αυτό τα θεωρούσαν προέκταση του εγώ τους και τα είχαν ταυ- σίας. Συνεπαγόταν, βέβαια, εξ αντικειμένου, την αφαίρεση των ό-

τίσει με την επιβίωσή τους. Γί αυτό και ορκίζονταν σ' αυτά, τα φι- πλων του θύματος, πλην όμως ποτέ δεν είχε την έννοια της λη-

λούσαν, τα κανάκευαν, τα ονομάτιζαν, τα λάτρευαν σαν εικόνισμα- στρικής κλοπής, όπως αλλού...

τα επιζωής, πάντοτε, "γκόλφι ιερό, κληρονομιά πολύτιμη..." Αντικειμενικός και απώτερος σκοπός του δράστη, σε κάθε περί-

Κάτω από τις αντιλήψεις αυτές, με τέτοια βιώματα, καθένας κα- πτώση ξαρματώματος, ήταν η άρση της προσβολής του, η αποκα-

ταλαβαίνει, γιατί ο Μανιάτης δεν αποχωριζόταν ποτέ τα όπλα του, τάσταση της ηθικής βλάβης του, αλλά και ο κοινωνικός διασυρμός.

γιατί τα θεωρούσε ιερό: έλεγε και πίστευε “κάλλιο πεθαμένος, πα- ο εξευτελισμός και το κατακύλισμα του εχθρού του, προπαντός.

ρό ξαρματωμένος". Η ζωή του, η τιμή του, τ' άρματά του. Μονάχα Με το όπλο, βλέπεις, μια φορά μονάχα μπορούσε να τον σκοτώσει.

μετά το θάνατο ξαρματώνονταν, μονάχα εκεί στη μηλιά, στην πόρ- Με το ξαρμάτωμα, όμως, αντίθετα, τον σκότωνε ολοένα, τον έθα-

τα της παράδεισος, κρεμούσαν οι νέοι τ'άρματα κι οι γέροντες τ' βε ζωντανό κάθε μέρα. Και αυτό ακριβώς ήθελε, θεόψυχα. Να

ασημοπίστολά τους, κατά το παλιό τοπικό μοιρολόι. Μονάχα ο Χά- ζήσει ο μισητός του, αλλά με το στίγμα, το πόμπισμα του ξαρματω-

ρος, αλλά κίαυτός παλεύοντας, δόξαζαν, μπορούσε να τους ξαρ- μένου, ώστε ο βίος του να είναι αβίωτος, να τάζεται και να ραίνεται,

ματώσει, να τους πάρει τα όπλα τους, τη δύναμη, την αντριά τους. αδίκιωτος, κακωσέχοντας.

Η γενική αυτή θέση, το πιστεύω όλων τους, καταγράφεται σε θαυ- Κατά κανόνα, αιτία και αφορμή, συνέπεια και συνέχεια του ξαρμα-

μάσιο, τοπικό, δημοτικό τραγούδι του ακριτικού κύκλου: τώματος αποτελούσε η προσβολή της προσωπικής τιμής. Προπά-
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ντως εκεί, στη φωλιά της, η τιμά τιμή δεν είχε, από παλιά. Το ευέ

ξαπτο και το ευόργητο του Μανιάτη, ο υπερτροφικός εγωισμός και 

η υπερβολική ευθιξία του δε συγχωρούσαν εύκολα προσβολή της. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, η προσβολή αυτή έπρεπε να 

είναι τόσο βαριά και μεγάλη, ώστε το φονικό, κατά την κρίση του 

αυτόδικου, να μην αρκεί για την ικανοποίηση της τιμής του, για το 

ξέπλυμα της ντροπής του. Τότε και μόνο, λένε μπορούσε να φτάσει 

στην ακραία λύση, στο απευκταίο χτύπημα, στο ξαρμάτωμα.

Οσο κακό όμως ήταν το ξαρμάτωμα, άλλο τόσο και χειρότερα 

ήταν τα επίχειρα, τα επακόλουθά του. Ξαρματώνοντας κάποιος, κά

ποιον, άνοιγε συνάμα και το δικό του τάφο, έβαζε φωτιά στο σπίτι 

του και όχι μόνο. Υπέγραφε τη θανατική καταδίκη, είτε τη δική του.

τις περισσότερες φορές, είτε άλλου συγγενή του, του 

κατά προτίμηση. Εμπαινε χρέος, κατά την τοπική έκφραση. Χρέος 

αίματος, φονικού, θανάτου. Και επειδή το ξαρμάτωμα ήταν έγκλημα 

ατιμωτικό, συνήθως δεν επιδεχόταν ψυχικό, συχώρεση, ψυχαδερ- 

φοσύνη. Ούτε σιάξη, μήτε τρέβα. Το δίκιο του ξαρματωμένου δε 

χαριζόταν, πληρωνόταν ακριβά.

Παθήματα μαθήματα τα σχετικά γεγονότα μιλούν από μόνα τους: 

έτσι, στα μέσα του περασμένου αιώνα, προσηλιακός μεσομανιά- 

της, Λουκαδιώτης συγκεκριμένα, ξαρμάτωσε δεκαπεντάχρονο 

πρωτορμαδούρο συντοπίτη του για λόγο ασήμαντο, κάποια αγρο- 

ζημία του. Μεγάλο το κακό για το τίποτε. ΓΓ αυτό, όταν το κατάλα

βε, αμέσως μετά, έσπευσε να του επιστρέφει την πιστόλα επί τό

που, ελπίζοντας πως θα προλάβαινε τα χειρότερα. Ηταν όμως αρ

γά. Η προσβολή είχε γίνει και η έμπρακτη μετάνοιά του δεν ικανο

ποίησε, φαίνεται, τον Μανιάτη παίδο. Ετσι, μόλις ξαναπήρε το όπλο 

του, δίχως να χάσει καιρό, στο πισωγύρισμα πάνω "...του 'ρίξε μία 

κουμπουριά /  τού 'φαγε πλάτες και νεφρά...” κατά τη μοιρολογιακή 

έκφραση, στέλνοντας τον σε δρόμο αγύριστο, στου Αδη τα διάβα

τα. Εχουν να πουν μάλιστα, πως το γενιακό του σκοτωμένου, ανα

γνωρίζοντας του φονιά τα δίκια, κατάπιε το φαρμάκι του, έριξε το 

κακό στη θάλασσα και απέφυγε να πάρει το αίμα του πίσω. Ολα από 

το κεφάλι του παραδέχτηκαν...

Σε άλλη περίπτωση, στα τέλη του περασμένου αιώνα, ο Γκήτας και 

ο Δικαίος, δύο συγχωριανοί μεσομανιάτες, όντας "οχτροκαλεσμέ- 

νοΓ, απογύριζαν ο ένας τον άλλον και απόφευγαν το κακό συναπά- 

ντημά τους, μη θέλοντας να δώσουν αφορμή στο Χάρο για το χει

ρότερο. Αναπάντεχα, όμως, για κακή τους τύχη, ανταμώθηκαν κά

ποια μέρα στου Σαγγιά τα πλάγια, ολομόναχοι, την ώρα που πουλο- 

κυνηγούσαν. Σύγκαιρα ο Δικαίος, προλαβαίνοντας, πρότεινε τ' όπλο 

του στον Γκήτα και τον πρόσταζε άγρια: "Κάτου τ' άρματα, ρε!..”

Ο Γκήτας αιφνιδιάστηκε. Μόλις είχε πυροβολήσει και το ντουφέκι 

του ήταν αδειανό, αχρησίμευτο. φυσώντας - καίγοντας, έτσι, 

ανήμπορος ν' αντιδράσει, αναγκάστηκε να ρίξει τ' όλπο του κα

ταγής να ξεμακρύνει με τα χέρια κρεμαστά, όπως λένε, ξαρματω

μένος, δαλαλιασμένος. Φονικού ζημιά η προσβολή του, μαχαιριού 

ηεθύμηση, γι' αυτό και αμέσως ορκίστηκε εκδίκηση. Εκδίκηση αίμα

τος, τιμωρία μεγαλύτερη και χειρότερη, όχι στο Δικαίο, τον παρα

κατιανό, αλλά στο Δρακούλη, τον εξάδελφό του, το γκεσέμι το ζη

λευτό, ανώτερο δημόσιο υπάλληλο που υπηρετούσε στο Γύθειο.

Κόβοντας δρόμο, λοιπόν, ζωσμένος την πιστόλα κοντοχωριανού 

φίλου του, φεύγει για 'κει τρεχάτος, αποφασισμένος να σβήσει α

μέσως τη φωτιά της εκδίκησης που τον έκαιγε. Ευτυχώς, τελικά, 

στην περίπτωση αυτή, άφταιγος δεν πλήρωσε τ' αρματωλού το 

κρίμα. Ο Δρακούλης ειδοποιήθηκε έγκαιρα, τηλεγραφικά, και 

γλύτωσε την τελευταία στιγμή από βέβαιο θάνατο.

Σχεδόν πάντα, ο παθός, το θύμα της προσβολής, αποφάσιζε, 

σχεδίαζε και επιχειρούσε το ξαρμάτωμα υπό το κράτος έντονης υ

περδιέγερσης, εν βρασμώ ψυχικής ορμής, μοναχός του, χωρίς 

σχετική προϊδέαση ή συγκατάθεση της γεροντικής της γενιάς του. 

Ψυχροί υπολογιστές των συμφερόντων της γέροντες, είχαν κάθε 

λόγο να αποθαρρύνουν τα ξαρματώματα στις βεντέτες τους, κα

θώς γνώριζαν καλά το τίμημα και το ειδικό βάρος τους. ΓΓ αυτό και 

προτιμούσαν άλλες μορφές εκδίκησης, λιγώτερο ίσως προκλητι

κές και προσβλητικές, περισσότερο όμως ουσιαστικές και αποτε

λεσματικές. Ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν η αντίπαλη γενιά ήταν πολυ- 

κρέατη, σόι νικλιάνικο, μεγαλογενήτες και η δίκιά τους αχαμνόμερη, 

φαμέγια, ακουμπισμένη. Κακό το μάτωμα, αλλά χειρότερο το ξαρ-
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μάτωμα. Και πολύ περισσότερο στη βάση της γενιάς και στη λογική χαρακτηριστικό, η απάντηση αντιγνωμιά του Διονυσίου Μούρτζινου

της πάτριάς. προς τον Ιωάννη Καποδίστρια στο Ναύπλιο, στην πρώτη τους απά-

Η αιχμαλωσία νέου, ακριβογιού, λόγου χάρη, ήταν η εκδικητική α- ντηση, αμέσως μετά την εθνική μας ανεξαρτησία: "Ετούτες σε φέ-

ντίδραση ενός ξαρματωμένου και της γενιάς του, κάποτε, κάπου ράνε, Κυβερνήτη! "

στην αποσκιερή Μάνη. Και όταν οι γεροντάδες της γενιάς του Ετσι, λένε, αυθάδικα, ορθά - κοφτά, τον είχε αντικόψει ο Μανιά-

γύρεψαν συμβιβασμό, ξαρματωμένος έβαλε όρους ταπεινωτι- της πρωτοκαπετάνιος, δείχνοντάς του τις ασημοκουμπούρες στα

κούς, πρωτάκουστους. Αξίωσε, εκτός από το όπλο, σαράντα φορ- σελάχι του, όταν εκείνος του έκανε τη φιλική σύσταση να μην οπλο-

τώματα ξύλα και ένα δαμάλι ζωντανό που θα το έσφαζε και θα το φορεί, μια και δεν υπήρχε πια λόγος. Δέσμιος κι αυτός συνήθειας

έτρωγε η δικολογιά του στην πλατεία του χωριού για την αποκατά- βαθύρριζης, θεώρησε την υψηλή υπόδειξη ως προσωπική προ-

στάση της τιμής του, τάχα, για να βγάλει το 'νείδισμα. Εκείνοι αρ- σβολή και αρνήθηκε το εκούσιο ξαρμότωμά του, αδιαφορώντας για

νήθηκαν και τα πράγματα οδηγήθηκαν στο αδιέξοδο. Ενα έργο τις όποιες συνέπειες. Και πώς, αλήθεια, να πείσει τον εαυτό του να

ευχής, όμως, μία επιγαμία, λειτούργησε καταλυτικά και οι αντίμαχό- ξαρματωθεί, όταν ο άοπλος Μανιάτης λογιόταν τότε σβηστόξυλο,

μενες γενιές συμβιβάστηκαν και συμφιλιώθηκαν, φέρνοντας το κα- ένα κομμάτι τίποτε; Η μήπως και δεν ήξερε, μαθές, το λόγο του τό-

λό στα σπίτια τους και κάνοντας, τελικά, την έχθρα τους αγάπη και που του, πως δίχως όπλο και σπαθί, ούτε δόξα, ούτε τιμή;

ψυχαδερφοσύνη. Ηταν μία φωτεινή εξαίρεση, μια σπάνια παρέκκλι- Σε άλλη περίπτωση, άλλος οπλαρχηγός της Μάνης, ο Κωνσταντί-

ση του άγραφου αυτού κανόνα. νος Μαυρομιχάλης, όταν ο Εκτακτος Επίτροπος Κάτω Μεσσηνίας

Πέρα απ' αυτά, τοπικό εθιμικό δίκαιο, προβλεπόταν και το αυτό- του ζήτησε να παρέμβει και να πείσει τον κατηγορούμενο για από-

ξαρμάτωμα, η παράδοση, δηλαδή, του όπλου από τον ίδιο το δρά- πείρα δολοφονίας ανεψιό του Ηλία Κατσάκο να παρουσιασθεί ενώ-

στη στο υποψήφιο θύμα του, κάτω από συγκεκριμένες περιστά- πιον του, άοπλος, προκειμένου να λογοδοτήσει για το κακούργημά

σεις. Το είδος αυτό του ξαρματώματος, εξαιρετικά σπάνιο, αναφέ- του, έλαβε την εξής αποκαλυπτική απάντηση: "Θέλετε, Κύριε Επί-

ρεται ως ποινή ειδική και αμετάτρεπτη, αυτοτιμωρία της χειρότε- τρόπε, να τον διατάξω να αφοπλισθεί; Τούτο είναι αδύνατο. Ακόμη

ρης μορφής, που επιβαλλόταν πάντα σε περίπτωση παραβίασης δεν γεννήθηκε άνθρωπος, που θα μπορέσει να του κάνει αυτή την

της ατουφέκιστης τρέβας - ανακωχής. Τότε και μόνο, λένε, όποιος πρόταση!...”

πυροβολούσε και δε σκότωνε επί τόπου τον εχθρό του, είχε υπο- Το μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή, δεν ήταν η παράδοση του δράστη

χρέωση να του παραδώσει αμέσως το όπλο του, να αυτοξαρματω- στις Αρχές, αλλά το πώς θα πειθαναγκαζόταν να παρουσιασθεί σ'

θε ί δηλαδή και ουσιαστικά να αυτοκτονήσει, να πάθει ό,τι δε αυτές άοπλος, χωρίς την παντοχή του, κατάγυμνος. Τα σίδερα της

γύρευε, κακαρματάς και ατιμασμένος. φυλακής μπορούσε ίσως να τα υποφέρει, όχι όμως και το ξαρμά-

Οπωσδήποτε, το ξαρμάτωμα, το κάθε ξαρμάτωμα, δεν ήταν τωμά του. Φύση του δεύτερη η οπλοφορία, τρόπος ζωής μοναδι-

εύκολη υπόθεση. Χρειαζόταν θάρρος και θράσος περισσό, αποκο- κός, βλέπεις, γι' αυτό και η άρνηση θέση του.

τιά και επιτηδειότητα μεγάλη. 0  δράστης, ο ξαρματωτής, για λό- Φορείς και θύματα των αντιλήψεων αυτών και οι Μανιάτες φυγό-

γους αυτονόητους ήταν υποχρεωμένος να επιτύχει. Αλλοιώς, αλί ποινοι και φυγόδικοι, οι λεγόμενοι ντερματζήδες, αρνούνταν αργό-

και τρισαλί του. Γένια στη γενιά του και όλη η πομπή δική του... τέρα να παραδοθούν στα καταδιωκτικά αποσπάσματα και αντιστέ-

Οπως προαναφέρθηκε, αντικείμενο του εγκλήματος, θύμα του κονταν μέχρι θανάτου, θέλοντας πάνω απ' όλα ν' αποφύγουν την

ξαρματώματος, κατά κανόνα, ήταν ο άντρας. Τα γυναικεία ξαρμα- ταπείνωση του ξαρματώματος, την αναπόφευχτη συνέπεια της

τώματα ήταν πολύ σπάνια. Επιχειρούνταν σε έσχατη ανάγκη και μό- σύλληψής τους.

νο σε βάρος γυναικών που γίνονταν ιδιαίτερα προκλητικές και επι- "...Είναι περήφανος πολύ και το'χει για προσεβολή /να παραδώσει

κίνδυνες για την αντίπαλη γενιά κατά τις διάφορες αλληλομαχίες τ' άρματα, χωρίς να ρίξει ντουφεκιά..." δηλώνει χαρακτηριστικά

τους. Στις περιπτώσεις αυτές οι οπλοφόρος μανιάτισσες αμαζό- συγγενής ηολιορκημένου διωκόμενου προς τον αρμόδιο Μοίραρχο

νες συλλαμβάνονταν και ξαρματώνονταν, ποτέ όμως δεν αιχμαλω- της Χωροφυλακής, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια συνδιαλ-

τίζονταν, ούτε και σκοτώνονταν. 0  κανόνας ήταν απαράβατος. λαγής και αποφυγής της αιματοχυσίας κατά τη σύλληψή του. Μά-

Στα χρόνια του εθνικού ξεσηκωμού, εξάλλου, το ξαρμάτωμα, η α- ταια, όμως. Πιστός αυτός στο χρέος του, θύμα της προγονικής πα-

πειλή του, είχε νομιμοποιηθεί από τις κεφαλές της Μάνης ως σω- ρακαταθήκης, του μολών λαβέ, αρνείται την παράδοσή του και προ-

φρονιστικό μέτρο για την εμπέδωση της πειθαρχίας στις τάξεις τιμάει να σκοτωθεί αγκαλιά με τ' άρματά του, βάζοντας τα όπλα

των γενναιοψύχων, αλλά και φύσει ανυπόταχτων πολεμιστών τους. του, την τιμή του, πάνω από τη ζωή του.

Ετσι, οι οπλαρχηγοί, πρόκριτοι και αρχιερείς της Μάνης, στον Κανό- Ομως, όπως είχαν τα πράγματα, πού και πώς, αλήθεια, να 'μο-

νισμό του Στρατεύματος που συνέταξαν το έτος 1822 στην Καλα- λογήσει ο Μανιάτης το ξαρμάτωμά του; Πώς να παραδεχτεί το κα-

μάτα, συμπεριέλαβαν διάταξη σύμφωνα με την οποία "...εάν κά- κοπάθημά του, όταν εκεί, στα μέρη του, κεφάλι και σπαθί πάνε μαζί.

ποιος Αξιωματικός υβρίσει άλλον, τότε του αφαιρούνται τ' άρματα σύμφωνα με την παππουδική υποθήκη; Οταν ο συνηθές του τόπου
ενώπιον των συναδέλφων του και αποκλείεται του λειτουργήματος του προστάζει, κάλλιο στον Αδη με τιμή, παρά ξαρματωμένος στη

του επί 24 ώρες. Εάν είναι στρατιώτης, φέρεται έμπροσθεν του ζωή; Πώς να γυρίσει στο σπίτι του άοπλος, ξεμορφωμένος; Μεγά-

τάγματος του οποίου είναι μέλος και ο εκατόνταρχος, δια του δε- λο το δράμα του, η θέση του τραγική, η πραγματικότητα αμείλικτη...

κάρχου, του αφαιρεί τα άρματα και τον καταδικάζει εις φυλάκισιν "...Έπιασα να τον ερωτού, το δίκανο τι το 'κάμε /  το 'φαε, νή το

επί τρεις ημέρας, κατόπιν δε αυτής παρουσιάζεται εις το τάγμα και πούλησε, νή στα χαρτία το παίξε..." αναρωτάει, στο γνωστό μοιρο-

του αποδίδονται από τον δέκαρχον τα άρματά του μετά μιας συμ- λόϊ, η γυναίκα του ξαρματωμένου Μανιάτη γεμάτη αγωνία, υπονοια-

βουλευτικής διαταγής του εκατόνταρχου". σμένη, καθώς τον βλέπει να 'ρχεται με τα χέρια σταυρωτά και το

Ηξεραν αυτοί... Ηξεραν και πίστευαν, όλοι τους, πως ο αφοπλι- κεφάλι σκύφτακα, χωρίς το δίκαννο, γυρεύοντας απάντηση πει-

σμός, το ξαρμάτωμα ήταν ξεβράκωμα, πλήγμα καίριο για τον ανδρι- στική, δικαιολογία πιστευτή, οποιαδήποτε, εκτός από το ξαρμάτω-

σμό τους. Ακόμη και το εκούσιο. Σημείο αναφοράς εν προκειμένω, μά του...
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Λ α ο γ ρ α φ ι κ ά  Θέματα
"Δεν το 'φαα, δεν το πούλησα, μήτε χαρτία το 'παιξα /  το 'δωσα 

του κουμπάρου μας, να πάει να πουλοκυνηγά / να μας εφέρνει τα 

μισά....“ ψελλίζει ψέμματα αυτός, συφοριασμένος, ντροπή καταγε- 

μάτος, μη τολμώντας να πει τ' ανείπωτα, να μολογήσει τ' ανομολό

γητα, την ξαγορία του, το κακό τ' αντίκακο που τον βρήκε,το ξαρ- 

μάτωμά του. Ηξερε καλό πως ήταν ένοχος, υπόλογος, ακόμη και 

στα δικό του πρόσωπα, παρόλο που δεν έφταιγε. Κάτω από τον πέ- 

λεκυ της λαϊκής νέμεσης, έσπευδαν κι’ αυτά να διαχωρίσουν τη θέ

ση τους, αποστασιοποιούνταν και δεν δίσταζαν να τον αποπόρουν 

δημόσια: "Ξαρματωμένε Γεωργατζό, το σπίτι μας δε σε χωρά... /  Ε

βαλες λαδομουτζουριά, στο κούτελο να μην περνά..." αναφωνόζει 

η ίδια η μάννα του, φαρμακωμένη κ ί αυτή από το ξαρμότωμά του, 

σκληρή και ανελέητη. Φτάνει μάλιστα στο σημείο, ποιος θα το πί

στευε, να αρνηθεί το αίμα της, να αποδιώξει τον γυιό της, εξωθώ- 

τας τον έτσι, έμμεσα, στην εκδίκηση και στου χαμού τη στράτα: 

"Κάλλιο μου είχα Γιωργατζά, να 'κουγα πως σκοτώθηκες /  πέρι που 

ξαρματώθηκες /  Τι άφησες στα παιδιά μας ένα φωτίκι αξέσκιστο / 

που δε σκίζεται ποτές!..." ανακαλιέται, παράλληλα, αποσώνοντας η 

γυναίκα του ίδιου ξαρματωμένου, στο ίδιο μοιρολόι. Ριζοποτισμένη 

κΓ αυτή με τα ντόπια κακανάματα, με λόγια βόλια, εύχεται το χειρό

τερο, το θάνατό του, παρά το ξαρμάτωμά του. Μπροστά στην πο

μπή, αρνιέται τα ιερά της, τον άντρα της και προτιμάει να μείνει 

χήρα, παρά χαιράμενη ξαρματωμένου ταίρι...

Σύμφωνα με το ιστορικό του μοιρολογιού, ο ξαρματωμένος Γιωρ- 

γατζάς, ήταν πρόσωπο υπαρκτό, άνθρωπος του θεού, φιλήσυχος 

και καλόψυχος. Γί αυτό και πνίγοντας το δίκιο του, δίνοντας τόπο 

στην οργή, δε θέλησε να μπει στο χορό του αίματος και της βεντέ

τας. Επειδή όμως αδίκιωτο δεν τον χωρούσε ο τόπος, πήρε τα μά

τια του κ ί έφυγε μακριά, κατάμονος, δώδεκα χρόνια κλειδωτά. Εηι- 

στρέφοντας, είχε την ελπίδα πως το κακό θα είχε πια λησμονηθεί.

ΤΣΙΣΜ ΕΤΖΟΓΛΟΥ
Σ ΤΟ Λ Ε Σ

Αστυνομίας* Αεροπορίας*Στρατού*Ναυτικού 
ΕΤΟΙΜ ΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τώρα στα καταστήματά μας 
θα βρείτε πέραν της 
παραγγελίας και 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 
Αστυνομίας, Στρατού, 
Αεροπορίας, Ναυπκού 
σε όλα τα μεγέθη 
(με ή χωρίς δικό σας ύφασμα και 
όλα τα παρελκόμενα στολής), 
καθώς και
ΤΖΑΚΕΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
σε όλα τα μεγέθη.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 

ΟΛΕΣ 01 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32, 106 72 ΑΘΗΝΑ 
τηλ. 3612 651 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105, 115 26 (ένανπ σχολής Αστυνομίας) 
τηλ. 6493 047, Fax 6493 046

Ομως, άλλα λογάριαζε και άλλα τελικά βρήκε μπροστά του. Κανείς 

δεν είχε ξεχάσει το ξαρμάτωμά του. Αντίθετα, κάποιο βράδυ, 

μαύρη ώρα, περνώντας έξω από μαγαζί γειτονικού χωριού του, ά- 

κουσε κάποιους μεθυσμένους να τραγουδάνε το μοιρολόι' του, το 

ξαρμάτωμά του. Στο άκουσμά του καταζαλίστηκε, του 'ρθε παρα- 

λοή. Οψιμα, ξαφνικά, οι ερινύες της εκδίκησης τον καταπήραν, τον 

έπνιξαν. Ο νους του θόλωσε και δεν άντεξε. Πρωί - πρωί την άλλη 

μέρα, τυφλωμένος από το πάθος του, έβαλε τα δίκια του στην 

μπούκα του όπλου του και πήρε την εκδίκησή του παραπανήσια, με 

το χειρότερο τρόπο. Τραυμάτισε σοβαρά, σε χωσιά, τον ξαρμα- 

τωτή του, το Γιωργάκαρο και σκότωσε το μοναχογιό ανεψιό του, το 

Νικολή, το καμάρι της γενιάς του, κόβοντας στα ίσια δίκια κ ί άδικα 

μαζί, κατά τη λαϊκή έκφραση. Λυτρωμένος ύστερα, ξαλυσωμένος 

πια από το χρέος του, πήρε το δρόμο του γυρισμού του σκούζο

ντας απάγρια τη φωνή, ντελαλώντας θριαμβευτικά, στη δόλια μάν

να του και σ' όλους τις ανδραγαθίες του, τις κακουργίες του: "Ε, 

μάννα, έ, μαυρόμαννα, δε θα με πεις άλλη φορά, /  ξαρματωμένο 

Γιωργατζά... /  Το δίκαννο πληρώθηκε με μάλαμα και με χρυσό / και 

με τ' ασήμι τ' ακριβό.." Αλλά και στη γυναίκα του ξεχωριστά, κατά 

το ίδιο πάντα μοιρολόι, φώναξε από μακρυά το μαύρο μαντάτο, τα 

συχαρίκια του δικιωμού που περίμενε χρόνια και χρόνια, από καρδιά 

κ ί από ψυχή: "Ακου, γυναίκα, να σε ειπού, το δίκαννο δικιώθηκε... / 

Εσκότωσα τον Νικολή, λάβωσα το Γιωργόκαρο!..."

Ευτυχώς, κάπου εκεί στις αρχές του αιώνα μας, τα μανιάτικα ξαρ- 

ματώματα αραίωσαν και τελικά σταμάτησαν. Σιγά - σιγά, με την πα- 

γίωση της έννομης τάξης και την πολιτισμική ανάπτυξη το κακό 

τους ξορκίστηκε, ξεριζώθηκε. Η πληγή τους έκλεισε μια για πάντα 

και πέρασαν στην ιστορία της Μάνης μέσα από διάφορα μοιρολό- 

για και δημοτικά τραγούδια, αφού πρώτα ματόβρεξαν και ταλάνι

σαν αιώνες ολόκληρους τον ένδοξο και πολύπαθο τούτο τόπο. Π

Επιλέγουμε 
και

Διαφέρουμε

/ Η ά χ ΊΙ
ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΉΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 
ΑΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.

Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυρουπόλη
τηλ. 9939732-9927673
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Μόνιμες Στήλες

ΙΠΟΡΙΚΗ
r n e m m

Προβλήματα τάξης 
κατά την άφιξη 

τον Καποβίστρια
_________ 13

Η πτώση του Μεσολογγίου και η διάλυση του στρατοπέδου της 

Αττικής είχε φέρει την Επανάσταση στα ακραία όρια αντοχής της. 

Η ναυμαχία του Ναυαρίνου υπήρξε βέβαια μια νότα αισιοδοξίας, οι 

πολιτικές όμως διαιρέσεις υπονόμευαν κάθε προσπάθεια προς την 

αποκατάσταση κάποιας τάξης στο Μόριά και τα γύρω νησιά (η 

Ρούμελη ήταν πλέον στα χέρια του εχθρού). Η θλιβερή αυτή κατά

σταση ανάγκασε τους επαναστημένους Ελληνες, στη Συνέλευση 

της Τροιζήνας, να εκλέξουν Κυβερνήτη τον Ιωάννη Καποδίστρια. 

Δεν τον εξέλεξαν βέβαια γιατί εκτιμούσαν την αξία του άνδρα -οι 

Ελληνες εξάλλου σπάνια αναγνωρίζουν τέτοια αξία στον "άλλο"- 

αλλά την ώρα εκείνη δεν είχαν άλλη επιλογή.

Ο λαός είχε φτάσει στα ακραία όρια αντοχής του. Στο Μόριά πε

ριφέρονται "αρχηγοί άνευ στιφών και στίφη άνευ αρχηγών" και ο 

λαός έρμαιο των ορέξεών τους. Η κυβέρνηση - η Αντικυβερνητική 

Επιτροπή - αδυνατώντας να επιβληθεί στο Ναύπλιο, αφού οι επικε

φαλής των φρουρίων του Παλαμηδίου και του Ιτς Καλέ είχαν απο

βεί αληθινοί δυνάστες της περιοχής, εγκατέλειψε την πόλη και ε

γκαταστάθηκε στην Αίγινα, όπου χάρη στην απομόνωση του νησιού 

και την παρουσία πολλών Ψαριανών προσφύγων, οι οποίοι είχαν ορ

γανώσει μία ισχυρή κοινοτική διοίκηση, είχε παγιωθεί κάποια σχε

τική τάξη.'

Τη δραματικότητα της κατάστασης αυτής περιγράφει ανάγλυφα 

σε αναφορά του προς τον Κυβερνήτη ο τότε επί των Εσωτερικών 

και της Αστυνομίας Γραμματεύς Αναστάσιος Λόντος.2. Το όνομα ό

μως του Καποδίστρια για τον ανώνυμο Ελληνα της εποχής αποτε

λούσε εγγύηση ασφάλειας. Η άφιξή του στο Ναύπλιο (8/20.1.1828) 

και στη συνέχεια στην Αίγινα (12/24.1. 18281 έδωσε νέες ελπίδες 

στους απελπισμένους επαναστάτες. Ολοι πίστεψαν πως τα βάσα

νά τους τελείωσαν3, ότι "οι νόμοι άρχισαν να λάβουν την μεγάλην ι- 

σχύν"Α

Αρχισαν λοιπόν τότε να υποβάλλονται αναρίθμητες αναφορές 

θεραπείας διαφόρων προβλημάτων και ανάμεσά τους προβλημά

των τάξης και ασφάλειας σε μια εποχή εκ των πραγμάτων ανα

σφαλή. Μερικές από τις πρώτες αυτές αναφορές, που δίνουν μια 

εικόνα των πραγμάτων στην Ελλάδα κατά την άφιξη του Καποδί- 

στρια, παρουσιάζουμε στη συνέχεια:5

-  1  -

Π ρ ος  την ε π ί  τ ω ν  Ε σ ω τερ ικώ ν  κα ι της Α σ τυνομ ία ς  

Γ ρα μματε ία ν  της Επικράτειας.

Βλέπετε εκ των πληγών μου ότι οι κακεντρεχείς ακόμη κακουργούν 

ανενδοιάστως, εν ω  βλέπουν ότι οι νόμοι άρχισαν να λάβουν την μεγά

λην ισχύν. Προχθές, αυθημερόν των Θεοφανιών, εν Σαλαμίνι τινές των 

παροίκων Λεβαδίω ν και των γειτόνων μου, ονομαζόμενοι Αντώνιος Τα- 

μπούρας και Γεώργιος Λάπας, μου έφαγαν μίαν κότταν, την οποίαν ε- 

πιζητόσας την υστεραίαν εύρον τα πτερά και τα κόκκαλα και εκ πολλών 

άλλων δειγμάτων εφανερώ θη ότι την έφαγον αυτοί. Αλλά μ ' όλον ότι 

με παρεκίνησαν τινές να εκδώ σω  αφοριστικοί/1 προς εναργή απόδει-

ξιν της αλήθειας και ατίμωσιν των κλεπτών, εγώ  παραίτησα το πράγμα 

ως μικρόν και ησύχασα. Την δε Δευτέραν, τη εννάτη δηλαδή του τρέ

χοντος, το π ρ ω ίμ ο ι στέλλουν οι κύριοι την κοπέλαν να μοι ειπή δ ιατί 

δεν αφ ορίζω  τάχα. Τη αποκρίνομαι να υπάγει εις το καλόν, ότι ε ξ  ης 

ώρας έφαγον την κότταν εδέχθησαν τον αφορισμόν και ότι τέλος διά  

μίαν κότταν αφορισμός δεν εκδίδεται. Επομένως δε έρχονται οι δια- 

ληφ θέντες Αντώνιος Ταμπούρας και Γεώργιος Λάπας εις το εργα- 

στήριόν μου, κερατολογούντες δε  και υβρίζοντές μ ε  κελεύουν να εκ

δώ σω  αφοριστικόν. Επειδή δε τοις ανταπεκρίθην, ευθύς ετράβηξεν ο 

μεν Αντώνιος την πιστόλαν ο δε Γεώργιος την μάχαιραν να μ ε  βαρέ

σουν αλλά παρευρεθέντες γείτονες άρπαξαν από τας χείρας των τα 

όπλα και μας διηύθυναν εις την Αστυνομίαν και επομένως εις το Διοι- 

κητήριον διά να κριθώμεν. Α λλ ' η Αστυνομία και το Διοικητήριον, δ ί  ο 

χλοκρατίαν τάχα, ηθέλησαν να μας συμβιβάσουν, ως μαρτυρούν ο 

Διοικητής και ο Αστυνόμος παρόντες, οι δε κακεντρεχείς μη ευχαρι- 

στηθέντες εις τοσούτον, έχοντες δε  ολίγην δύναμιν, προσεκάλεσαν 

διά του Γεωργίου από Μ έγαρα τον καπιτανίσκον, αδελφόν του Αντω

νίου, Μ ήτρον Ταμπούρα, δ ιά  να τοις βοηθήση, όστις, ελθών μ ε  δέκα 

στρατιώτας την Παρασκευήν εις τας δύο ώρας της νυκτός, κατεπάτη- 

σε ληστρικώς το οσπήτιόν μου, έδειρε τας γυναίκας, επιστόλισεν εμέ  

και αποτυχών από τον πιστολισμόν εμαστίγωσέ μ ε  και με  επλήγωσε 

ως βλέπετε. Επειτα δε μ ε  έδεσε κα ίμ ε  επήγεν εις το οσπήτιόν του και, 

αφ ού μ ε  έδειρε και ε κ ε ί όσον ηθέλησε, με  εφυλάκωσε. Εν τοσούτω  

μου ήρπασαν οι στρατιώται του γρΙόσιαΙ 87, εις τάλληρα και σελίνια το 

Μανδύλι, και μίαν πιστόλαν. Μ ε θ ' ώρας δε ε ξ  αναφοράς των συγγενών 

μου προς το Διοικητήριον, η Πολιταρχία εκ διαταγής του Διοικητηρίου 

μ ε  ηλευθέρω σε και την υστεραίαν διετάχθημεν νε έλθω μεν εδώ  οι 

διαφερόμενοι να κριθώμεν. Α λλ ' οι κακουργήσαντες όχι μόνον δεν ε- 

πείσθησαν αλλά και απείλησαν και αυτήν μου την ζωήν. Και ούτω διέ- 

φυγον κρυφίως και τον υστερινόν κίνδυνον και ήλθον ενταύθα. Ελθών 

δε ενταύθα εύρον ε δώ  τον Αντώνιον τον οποίον παρέδωσα εις την Α 

στυνομίαν να φυλαχθή.

Αδικημένος λοιπόν ούτως αφορήτως και δεινώς, προστρέχω εις την 

ευθύτητα των νόμων και το δίκαιον και εις την θερμουργίαν του Εξο- 

χω τάτου μας Κυβερνήτου, δ ιά  να τιμωρηθώσι τρόπω εννόμω οι κα

κουργήσαντες, ο τε παρών και οι απόντες, προσκληθέντες ένθεν ευ- 

ρίσκονται.

Υποσημειούμαι μ ε  το προσήκον σέβας.

Τη 15 Ιανο υαρ ίου  1828 ε ν  Αιγίνη.

Ο ευ π ε ιθ ή ς  πολίτης.

Γ εώ ρ γ ιος  Λ ο υ κ ά
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Π ρος την ε π ί  τω ν  Ε σ ω τ ε ρ ικ ώ ν  κα ι της Α σ τυνομ ία ς  

Γ ραμματε ίαν  της Επικράτειας.

Μολονότι και η της Αστυνομίας Γραμματεία και πολλοί των ενταύθα 

ευρισκομένων πολιτών ηξεύρουν και βλέπουν πολλούς των ενταύθα 

νέων μ ετα χε ιρ ισ μένου ς  την σενδόνην και δ ι' αυτής των πολιτών και
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παίδων εκτύπησαν καιρίως, μολοντούτο δεν έγινε καμμία φροντίςάχρι 

τούδε να παύση αυτή η κατάχρησις και ένεκα τούτου πολλοί των παί

δω ν εκτύπησαν καιρίως. Αυτή η κατάχρησις, επειδή έφθασεν εις έξιν, 

χθες μετά  την μεσημβρίαν εκτύπησε τον υιόν μου τρέχοντα εις τους 

τρεις χρόνους, μεταξύ  οφρυδίου και μετώπου, και ολίγον έλειψ ε να

βλάψ ει και το όμμα του I...... /  παιδί, περίπου των δώ δεκα χρόνω ν και

μόλις εδυνήθημεν να κρατήσωμεν το αίμα.

Η  αναφορά μου δεν αποβλέπει διά να εγκαλέσω αυτό ο πα ιδ ί διά να 

παιδευθή, διότι εκτύπησεν τον υιόν μου αλλά βάλλω υπ ' όψ ιν της Γοαμ- 

ματείας ότι αυτά τα παιδιά μεταχειρ ιζόμενα την σφενδόνην μεταξύ  

των ανθρώπων αναιδώς και ασυστόλως δεν εξεύρω  μήπως καμμίαν η

μέραν κτυπήσουν και κανένα ως προς τους παίδες άγνωστον και τότε 

κλαύσωμεν πικρώς και λυπηρώς.

Οθεν εγώ  ως πολίτης και αντιπρόσωπος του έθνους προσκαλώ την 

προσοχήν της Γραμματείας δια να εμποδίση αυτήν την κατάχρησιν και 

πρώτα μεν  να διατάξη την ενταύθα Αστυνομίαν διά να προσκαλέση τον 

πατέρα ή  την μητέρα του παιδιού αυτού, κατοικούντας πλησίον μας, 

διά να τους επιπλήξη και φοβερήση διά τον παίδα των. Οχι διά να λάβω  

εκδίκησιν ως π ε ρ ί του υιού μου την πληγήν αλλά διά να φυλαχθώσιν εις 

το μέλλον. Δ εύτερον διά να γενή αυστηρά διακήρυξις από μέρους της 

Γραμματείας, ήτις. αφ ού  αναγνωσθή επεκκλησίας, να κολυθή και εις 

διάφορα μέρη της πόλεως, ότι εις το εξής κάθε οικοκύρης να μη συγ- 

χω ρέσ η τον υιόν του να μεταχειρ ίζεται αυτήν την τέχνην αλλά μάλιστα 

κάθε πολίτης ιδώ ν παίδας τινάς σύροντας δ ιά της σφενδόνης πέτρας 

να τους διαλύη και επιπλήττη. Ετι δε να φωνάξη ο κήρυξ τόσον εις την 

πάλιν όσον και εις τας πέριξκαλύβας, να εμποδισθή αυτή η κατάχρησις 

και να μην αποτολμήση εις το εξής ουδείς να ρ ίψη πέτρα. Ταύτα πάντα 

εξέθεσ α  εις την Γραμματείαν διότι γνωρίζω την επιθυμίαν της, την ο

ποίαν έχε ι διά την εσωτερικήν ευταξίαν της πατρίδος. Πεπεισμένως 

ότι θέλει συνεργήσει τα δέοντα, υποσημειούμαι ευσεβάστως.

Εν Α ιγ ίνη  τη 17 Ιανο υαρ ίου  1827  

Ο Π ολίτης  

Χρ. Μ ατα κίδη ς
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Π ρ ο ς  την ε π ί  τω ν  Ε σ ω τερ ικώ ν  κα ι της Α στυνομίας  

έ ξ ο χ ο ν  Γ ρα μμ ατε ία  της Επικράτειας

Εκ του περικλειομένου επισήμου πιστοποιητικού του πνευματικού πα- 

τρός κυρίου Αθανασίου ιερέω ς δηλοποιείται ότι ο εις το περιβόλιον 

του μοναστηριού της Ζ ωοδόχου Πηγής εις Πόρον σύντροφός μου Κα- 

κομιχάλης Ατζαμής Αθηναίος, συντροφευθείς από τινας των κακούρ

γων, οπλισμένος και συνελθόν την νύκτα εις την κατοικίαν μου. ήρπασε 

την δεκατετραετή θυγατέρα μου και, φέρνοντας την ένθα ηθέλησε, 

την έ φ θ ε ιρ ε  δυναστικοτρόπως. Αυτή δε, καταφυγούσα εις τον άνω 

πνευματικόν, εδιηγήθη 6Γ εξομολογήσεως* το τρέξαν. Τούτο το παρ' 

ελπίδα κακόν μοι εσυνέβη παρά του ρηθέντος Κακομιχάλη προς τω ο- 

ποίω  μόλις εσώ θην από το να με  φονεύση, ως απεφάσισε σηκώσας 

την πιστόλαν εις το στήθος μου, αφ ού κατεπλήγωσε την γυναίκα μου 

με την μάχαιραν κατά την κεφαλήν. Τον Κακομιχάλην ουν τούτον εν τη 

της Αστυνομίας φυλακή ενταύθα νυν κείμενον.

Προστρέχω εις την έξοχον ταύτην Γραμματείαν και παρακαλώ επιτό- 

νως να πράξη ό.τι σύννομον κατά του διαληφθέντος Κακομιχάλη προς 

δικαίωσίν μου 6Γ άλας τας ως άνω κακοπραξίας του και προς αποζη- 

μίω σίν μοι της όσης μο ι εξαιτίας του ζημίας.

Μ ε βαθύ δε σέβας υποσημειούμαι.

Εν Α ιγ ίνη  τη 19 Ιανο υαρ ίου  1828.

Ευπειθής πατριώ της.

Β α σ ίλε ιο ς  Σ τα μ α τέλου
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Ελληνική Π ο λιτε ία

Η  ε π ί  τω ν  Ε σ ω τερ ικώ ν  κα ι της Α σ τυνο μ ία ς  

Γραμματεία  της Επικράτειας.

Π ρος τον Α σ τυ νό μ ο ν  Α ιγίνης

Τον κατά ζήτησιν του Βασιλείου Σταματέλου ως φθείραντα δυναστι- 

κώς την θυγατέρα του, Κακομιχάλην Ατζαμή Αθηναίον, εμποδισθέντα  

παρά της Αστυνομίας, διατάττεσαι να κρατάς υπό φύλαξιν ασφαλή μ έ 

χρ ι δευτέρας διαταγής λαμβάνων την ανήκουσαν προσοχήν διά να μην 

διαφύγη.

Εν Αιγίνη τη 19 Ιανουαρίου 1828.

Ο ε π ί των Εσωτερικών 

και της Αστυνομίας Γραμματεύς.

Αναστάσιος Λόντος.

Σημειώσεις:
Αποστόλου Βακαλοπούλου, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμος 

Η', Θεσσαλονίκη 1988, σ. 12.

2 Σε έκθεσή του (14/26.1.1828) προς τον Κυβερνήτη ο Αναστά

σιος Λόντος γράφει μεταξύ άλλων: "Εις την Ελλάδα δεν υπάρχει ε 

μπόριο ν, ούτε βιομηχανία, ούτε γεωργία... Οι χ ω ρ ικο ί δεν σπείρουσι, 

διότι δεν έχουσι πεποίθησιν ότι θέλουσι θερ ίσει και, αν θερίσωσι, δεν 

ελπιζουσι να φυλάξωσι τους καρπούς των από το στρατιωτικόν. Ο έ 

μπορος δεν είναι ασφαλής εις τας πόλεις, τρέμει δε και από τον φ ό 

βον των πειρατών, οι οποίοι έχουσι ανοικτά τα όμματα περιμένοντες  

τα π λο ία  ε ις  την δ ιά βα σ ίν  τω ν να τα πρ οσ β ά λω σ ι. Η  δ ο λ ο φ ο ν ία  

καλύπτει την κλοπήν με μυστικότητα. Ο τεχνίτης δεν είναι βέβαιος ότι 

θα πληρωθή δια την εργασίαν του. Το δικαίωμα του ισχυροτέρου είναι 

το μόνον όπου υπάρχει πραγματικώς, κοινω νικοί θεσ μ ο ί παρελύθησαν, 

ο πολίτης δεν απολαμβάνει την υπεράσπισιν του νόμου. Μόνη του λαού  

η ακένωτος μακροθυμία εμπόδισε του να φθάσωσι τα πράγματα εις 

φρικωδεστέραν κατάστασιν...". Ο Αναστάσιος Λόντος υπήρξε ο τέ

ταρτος Υπουργός της Αστυνομίας των επαναστατικών χρόνων με

τά τους Γεώργιο Αινιάν, Ανδρέα Μεταξά, Γρηγόριο Δικαίο ή Παπα- 

φλέσσα και Δημήτριο Δεσύλλα.

3 Ή  παρουσία του Κυβερνήτου", γράφει ο γνωστός λόγιος και φι

λελεύθερος ιερωμένος Θεόκλητος Φαρμακίδης, "...θέλει εξαφανί

σει τας επαράτους φατρίας μας, αυτά τα κακά, τα οποία ολίγον έλειψ ε  

να πνίξωσι όλην την Ελλάδα αναξίως. Αποστόλου Βακαλοπούλου, ό.π., 

σ. 28.

4 Βλέπετε στην εισαγωγή του πρώτου εγγράφου.

5 Τα έγγραφα προέρχονται από το φάκελλο 6 των Μικρών Κλά

δων (του Αγώνα) των Γ ενικών Αρχείων του Κράτους. Εχει τηρηθεί η 

ορθογραφία τουςαλλά έχουν γίνει ορισμένες επεμβάσεις στη στί

ξη για να γίνουν ευκολότερα κατανοητά.

6 Ο αφορισμός στα χρόνια της τουρκοκρατίας, αλλά και αργότε

ρα, ήταν ένα από τα μέσα της εθιμικής ποινικής δικαιοσύνης, "οσά

κις επρόκειτο να ανακαλυφθεί ο αυτουργός κολασίμου πράξεως ή και 

να τιμωρηθή αφ ού η εξουσία δεν ήθελε δυνηθή ως εκ του αγνώστου 

του πράξαντος να φέρη την προσήκουσαν τιμωρίαν". Βλέπετε Δρό

σου Ν. Δρόσου, Ιστορία της νήσου Τήνου. Εν Αθήναις 1870, σ. 36.

7 Δύο λέξεις δυσανάγνωστες.

8 Η εξομολόγηση ήταν ένα από τα αποδεικτικά μέσα εξακρίβωσης

της αλήθειας για μάρτυρες και κατηγορουμένους. Οι εξομολόγοι - 

πνευματικοί εξέδιδαν σχετικά πιστοποιητικά, τα οποία είχαν κύρος 

ενώπιον των αρχών. □

Υηαστ. Α '  Κ ω ν. Δ α νούσης

Ν ο έ μ β ρ ι ο ς  1 9 9 6 - 7 2 7  - Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η



Μόνιμες Στήλες

I π π ο κ ρ ά τ η ς
Χθες,

σ ή μ ε ρ α ,
αύρ ι ο .

Το π ο λ υ δ ι ά σ τ α τ ο  
τ η ς  υ π ό σ τ α σ η ς  τ ο υ  ι α τ ρ ο ύ

του  Παύλου Κ. Τ ο ύ τ ο υ ζ α ,  
Καθηγητή Καρδι ολογ ί ας  

Ιατρικής Σ χ ο λ ή ς  Πανβπι στ ημ ί ου  Αθηνών

Τελευταία διάβασα μια ιστορία για έναν παλιό βασιλιά. Ηθελε να 

εξετάσει ποιά γλώσσα θα μιλούσαν τα παιδιά εάν μεγάλωναν χωρίς 

τη μάνα τους, την ελληνική, την εβραϊκή, την αραβική ή τη φυσική 

των γονέων τους. Και ενώ τους τα ηρόσφερε όλα με παραμάνες 

και βρεφοκόμους, τους στέρησε τη ζεστασιά της αγκαλιάς και της 

συνομιλίας. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά αλλά τραγικά: τα 

περισσότερα παιδιά ηέθαναν επειδή δεν είχαν τη στοργή και την α

γάπη, που προσφέρει η αγκαλιά έστω και της θετής μητέρας κα

θώς και τη δυνατότητα επικοινωνίας.

Είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο να θεωρείται η ιατρική πράξη και ο 

γιατρός κάτι ξεχωριστό από την εκκλησία. Ασφαλώς η επιστήμη υ

πάρχει και προοδεύει και σήμερα φθάσαμε στο σημείο να προω

θούμε χωρίς εγχείρηση μέσα από μία αρτηρία, έναν καθετήρα μέ

χρι την καρδιά και ακόμη περισσότερο να τον σπρώχνουμε σε λε

πτές και μικρές αρτηρίες όπως είναι οι στεφανιαίες της καρδιάς. 

Και εκεί βλέπουμε με γυμνό μάτι, με τη βοήθεια των υπερήχων, σε 

γιγαντιαία μεγέθυνση όσο είναι μία οθόνη κινηματογράφου αν υ

πάρχει μέσα στην αρτηρία θρόμβος ή αθηρωματική πλάκα που να 

προκαλεί στένωση του αυλού της. Μπορούμε μάλιστα, να υπολογί

σουμε το βαθμό στένωσης, αν είναι 30 ή 40,75 ή 90%.

Η επιστήμη λέει - και έχει δίκιο - ότι αυτή η στένωση μπορεί να 

προκαλέσει έμφραγμα ή στηθάγχη ή ακόμη και τον θάνατο. Κι εμείς 

είμαστε σε θέση να τα προλαμβάνουμε όλα αυτά αν κάνουμε δια

στολή με μπαλόνι, πολλές φορές προσθέτοντας μετά τη διαστολή 

stent, δηλαδή ένα συρμάτινο πλέγμα - νάρθηκα στο σημείο αυτό 

της αρτηρίας ώστε ο αυλός να παραμείνει ανοικτός. Ολα αυτά χω

ρίς εγχείρηση by - pass, χωρίς νάρκωση και με τον άρρωστο να α

κούει μουσική δωματίου κατά την επέμβαση.

Αυτή είναι η επιστήμη. Ομως είναι δύσκολο ή αδύνατο να την ξε

χωρίσεις από την εκκλησία. Η μυθολογία αναφέρει ότι στα 600 πε

ρίπου π.χ. ο γιός του Απόλλωνα και της Κορωνίδος, ο Ασκληπιός ο 

θεός, σπούδασε ιατρική κοντά στον Κένταυρο Χείρωνα. Από τότε 

στην αρχαία Ελλάδα άρχισαν να χτίζουν ναούς - θεραπευτήρια, τα 

Ασκληπιεία. Πάνω από 300 κτίστηκαν σε όλη την Ελλάδα, με πιο ξα

κουστά τα Ασκληπιεία της Κω και της Επιδαύρου. Μεσ' τα πλαίσια 

αυτά έδρασε και η επιστημονική λογική του Ιπποκράτους ο οποίος

Ο ΐ  ! #  I i f l l r  jRalHi I

ουν
γεννήθηκε το 460 π.Χ. και πέρασε την ηλικία των 80 ετών. Στα Α

σκληπιεία εθεραπεύοντο εκείνοι που είχαν καθαρότητα ψυχής και 

καθαρότητα σώματος, με λουτρά, με δίαιτα, με ασκήσεις, με βότα

να, με επεμβάσεις. Ο Ιπποκράτης προσπάθησε να δώσει τέλος στη 

δράση των μάγων και των μάντεων και έθεσε τις βάσεις της επι

στημονικής ιατρικής πράξης, αλλά μέσα στα πλαίσια του ναού.

Με την επακολουθήσασα παρακμή του Ελληνισμού και την εξά- 

πλωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η ιατρική τέχνη περιέπεσε σε 

εκλογικεύσεις, κατέβηκε σε χαμηλό επίπεδο, σε τέτοιο βαθμό ώ

στε οι Ρωμαίοι να την περιφρονούν. Οι γιατροί δεν είχαν υπόληψη 

στην Ρώμη. "Μάρκο παιδί μου, σου απαγορεύω να συμβουλεύεσαι 

τους γιατρούς", πρόσταζε ο Κάτων ο Τιμητής. Οι γιατροί ήσαν Ελλη

νες "περιοδευταΓ, τσαρλατάνοι. Και οι Ρωμαίοι λιθοβόλησαν τον 

πρώτο γιατρό που ήρθε από την Πελοπόννησο. Επρεπε να συμβεί ο 

μεγάλος σταθμός, στην ανθρώπινη ιστορία, της ενσάρκωσης του 

Θεού για να βελτιωθεί η θέση της ιατρικής πράξης στη συνείδηση 

των λαών. Επρεπε στην ίδια τη Ρώμη να έρθει φυλακισμένος ο Από

στολος Παύλος μαζί με τον γιατρό του τον αγαπητό, τον Λουκά, για 

να ξαναβρεί ο γιατρός τον προορισμό του στο επάγγελμα.

Ο Holzner αναφέρει ότι το ιατρικό πνεύμα του Λουκά, διαφαίνεται 

από την ακρίβεια των περιγραφομένων γεγονότων στο Ευαγγέλιο 

και τις Πράξεις. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς εξασκούσε το ιατρικό ε

πάγγελμα. Και μέσα στο χώρο που έζησε είδε πεντακάθαρα την ε

πίδραση που μπορούσε να έχει η εκκλησία στην ιατρική. Ο Χριστός 

είναι "ιατρός των ψυχών και των σωμάτων". Είναι ο αναστάς εκ νε

κρών. Εδώ αφομοιώνεται η ιατρική επιστημονική πράξη μέσα στο 

σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου.

Η ιατρική σήμερα έχει βεβαιώσει θανάτους από κακή ψυχική διά

θεση. Τρεις - τέσσερις μήνες μετά το θάνατο της συντρόφου του 

ο ηλικιωμένος σύζυγος την ακολούθησε και αυτός στον τάφο, ε

πειδή ήρθε σε απόγνωση και τα φάρμακα που άλλοτε έπαιρνε και 

ήταν δραστικά, δεν ενεργούσαν πλέον. Αλλαξε ο οργανισμός του 

χωρίς φαγητό και χωρίς ύπνο, ώστε να μην τον συγκρατεί τίποτα 

στην κακή πορεία. Εμείς οι καρδιολόγοι έχουμε αρρώστους με συ

μπτώματα, με ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις, που οφείλο

νται σε σπασμό των στεφανιαίων αρτηριών που διαπιστώνουμε κα-
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τά τη στεφανιογραφία, ενώ δεν υπάρχει καμία οργανική βλάβη, κα

μία στένωση της αρτηρίας. Εδώ η επιστήμη είναι ανήμπορη, μιλάει 

για σύνδρομο X, και σκέπτεται τι να κάνει η ψυχή. Ή μπαίνεις τα

ραγμένος στο ιατρείο για εξέταση με πίεση 18-20  και με δύο λέ

ξεις του γιατρού, του ήρεμου και πράου, "είσαι καλά", σε λίγα λεπτά 

μπορεί η πίεση να κατέβει στο φυσιολογικό. Μπορεί να συμβεί και 

το αντίθετο, βέβαια, αν ο γιατρός είναι ταραγμένος.

Αν συμπεριφερόμαστε καλά, αν πράγματι πορευόμαστε εις οδόν 

ειρήνης με την ευχήν της εκκλησίας, αν είμαστε προσηλωμένοι ε

μείς οι γιατροί στην επιστήμη μας, χωρίς θυμό, χωρίς κακία και άλ

λες αμαρτίες, όπως η πλεονεξία που είναι ειδωλολατρεία, αν καλ

λιεργούμε για να πολλαπλασιάσουμε το δοθέν επιστημονικό τάλα

ντο, να το κάνουμε 5 ή και 2 της παραβολής, αλλά μέσα στο πνεύμα 

της αγάπης της εκκλησίας, τότε θα έχουμε την πρόοδο της επι

στήμης με μπαλόνια και stents, χωρίς άγχος και ταχυπαλμίες, χωρίς 

σπασμούς και εντερικά, χωρίς AIDS και πολέμους.

Στον αγώνα μας της πρόληψης και θεραπείας με την παρουσία 

της εκκλησίας τα νοσοκομεία ασφαλώς θα ήσαν πολύ λιγότερα, α

φού πληθαίνουν από την αμαρτία. Αν π.χ. πορευόμαστε εις οδόν 

ειρήνης τα Σαββατοκύριακα χωρίς νεκρούς και τους τραυματίες 

των τροχαίων θα είχαμε ένα μεγάλο κέρδος για την Ελλάδα, μια α

νακούφιση για τα νοσοκομεία μας. Αν η ιατρική πράξη στεγαζόταν 

καλά από την εκκλησία, τότε κάθε χρόνο θα είχαμε 400 ως 500 χι

λιάδες νέους Ελληνες με ολόκληρη τη ζωή μπροστά τους που θα 

πρόσθετον δύναμη στο έθνος, ενώ τώρα χάνονται με τις αμβλώ

σεις που επιβαρύνουν τα νοσοκομεία. Το σημερινό καθεστώς των 

αμβλώσεων δεν το διενοήθη αλλά δεν θα μπορούσε να το επιβάλ

λει η Δημοκρατία του Περικλέους στο Ασκληπιείο του Ιπποκράτους. 

Σκεφθείτε, σήμερα, πόσο καλύτερα θα ήταν αν όλοι οι γιατροί ενω

μένοι με την εκκλησία και την πολιτεία πλησιάζαμε την υποψήφια 

μητέρα να της βρούμε μια λύση να αποφύγει την έκτρωση.

Χρόνια πριν, αιώνες πριν η ιατρική έρευνα ανακαλύψει το κακό 

που κάνει το κάπνισμα στην υγεία του ανθρώπου, η εκκλησία το εί

χε απαγορεύσει στους ναούς, όπως και η λαϊκή συνείδηση σαν α

σέβεια στους ανωτέρους.Το κάπνισμα απτή, ορατή, αιτία πολλών 

νόσων που γεμίζουν τα νοσοκομεία, δεν συγχωρείται στους για

τρούς και σε κάθε εργαζόμενο κοντά σε ιατρική πράξη, όπως δεν 

συγχωρείται στους δασκάλους και καθηγητές των σχολείων.

Αν όλοι οι γιατροί χρησιμοποιούσαμε λίγο τους κανόνες της εκ

κλησίας στις σχέσεις μας με τον άρρωστο, τότε θα υπενθυμίζαμε 

στον παχύσαρκο ότι η γαστριμαργία είναι θανάσιμο αμάρτημα και 

στους πολλούς που πάσχουν από αυξημένη χοληστερίνη ή υπέρτα

ση, ή διαβήτη, ότι η υπόθεση της υγείας τους είναι ιερή. Και εδώ η 

εκκλησία έχει λόγο αφού με τη νηστεία που δεν διαφέρει από την 

καρδιολογική δίαιτα, χωρίς λίπη, κρέατα, γαλακτερά κ.ά. προτρέπει 

σε πρόληψη της αρτηριοπάθειας της υπεύθυνης για πολλά καρδια

κά και εγκεφαλικά επεισόδια.

Ο καλός γιατρός έχει τη σφραγίδα της δωρεάς, είναι ταλα

ντούχος. Αποτελεί δε χρέος του η συνεχής καλλιέργεια αυτής της 

δωρεάς, με τακτική ενημέρωση και συμμετοχή στις ιατρικές εξε

λίξεις, με αφωσίωση στους ασθενείς του. Η εκκλησία προτρέπει: 

"Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε...“, όπως έκαναν οι Αγιοι Ανάργυ

ροι, Κοσμάς και Δαμιανός και τόσοι άλλοι.

Οπως έκαναν στο 1 ο Δημόσιο Νοσοκομείο που ιδρύθηκε από τον 

Μέγα Βασίλειο στην Καισάρεια το 360 μ.Χ. Ασφαλώς θα ζήσουμε 

εμείς οι σύγχρονοι γιατροί, και ζούμε, δόξα τω Θεώ. Είναι πλούσιο 

το ταμείο της αγάπης, όταν η κάθε ιατρική πράξη εντάσσεται στην 

εκκλησία. □

Α ν τ ί ο  φ ί λ ε ! . . .
Ενας πραγματικός "Σαμαρείτης", ο Αργύρης Συμεωνίδης, έφυγε 

από κοντά μας, ξαφνικά, στις 10 Νοεμβρίου, την Κυριακή που η εκ

κλησία μας ευαγγελιζόταν τον “Καλό Σαμαρείτη"

Ο Αργύρης ήταν ένας άνθρωπος που είχε κυριολεκτικά αφιερώ

σει τη ζωή του στην εθελοντική υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου, 

ιδρυτής και πρόεδρος του Διαβαλκανικού Αντιναρκωτικού Συνδέ

σμου, ιδρυτικό μέλος και τ. Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Κέ

ντρου Επιστημονικής και Πολιτιστικής Επιμόρφωσης, μέλος του Ε

θνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών, του Κέντρου Εγκληματο

λογ ιώ ν Ερευνών, του Οργανισμού Προλήψεως του Εγκλήματος, 

του Ομίλου Φίλων Αστυνομίας Παπάγου και ο κατάλογος μπορεί να 

συνεχισθεί για πολύ. Παράλληλα, ήταν επιμορφωτής της Γενικής 

Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης και ασχολείτο με τη σύνταξη 

άρθρων σχετικών με την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων 

ουσιών σε εφημερίδες και περιοδικά.

Στο περιοδικό μας είχαν δημοσιευθεί σειρά από κείμενά του. Το 

κύκνειο άσμα του, ένα εμπεριστατωμένο άρθρο με τίτλο "Ecstasy: 

ένα παλιό προϊόν σε ...νέα συσκευασία” δημοσιεύθηκε μόλις στο 

τεύχος του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Η συνεχής και ακάματη εθελοντική προσφορά του αιφνιδίαζε ευ

χάριστα όποιον τον γνώριζε, αφού χαρακτηριζόταν από απόλυτη α

νιδιοτέλεια και αυθόρμητο ενθουσιασμό χωρίς όρια. Στα πέντε 

χρόνια που είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε μαζί του, μας κατέ- 

πλησσε πάντα με την ακούραστη διάθεση, τη φοβερή ενεργητικό

τητα, την απίστευτη ταχύτητα, την οξυδερκή αντίληψη και τη βέ

βαιη αποτελεσματικότητα με τις οποίες αντιμετώπιζε τις καταστά

σεις. Μας κατέπλησσε, όμως, σε κάθε ευκαιρία, και με τη γλυκύτη- 

τα του χαρακτήρα του και τη μεγάλη του καρδιά, που ήταν δυστυ

χώς αυτή που τελικά τον πρόδωσε.

Είμαστε σίγουροι ότι έφυγε με ήσυχη τη συνείδησή του, γιατί στα 

σαράντα τέσσερα χρόνια της σύντομης ζωής του κατάφερε να ο

λοκληρώσει ένα τεράστιο έργο ουσιαστικής προσφοράς στην κοι

νωνία και το συνάνθρωπό του.

Αφήνει πίσω του την εξαιρετική σύζυγό του Ελένη, σταθερή 

σύντροφο και ακούραστη συμπαραστάτη του σ' αυτή την πληθώρα 

των δραστηριοτήτων του, και τη δυναμική κόρη του Υβέτ, το βλα

στάρι του, που πραγματικά πιστεύουμε ότι θα ακολουθήσει τα 

βήματα του άξιου πατέρα της. Και, βέβαια, μόνο φίλους, που θα τον 

θυμούνται πάντα με αγάπη και συγκίνηση.

Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει... □

Υ παστυνόμος Β ' Κ ω ν. Καραγιάννης
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Μόνιμες Στήλες

ΕΠΙΔΕΞΙΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Συνελήφθησαν από άνδρες του 
Α.Τ. Ζαγκλιβερίου οι Αλβανοί κακο
ποιοί, Σινάν Σιλουριάν και Αρσια 
Σπεντ, για τους οποίους προέκυψε 
προανακριτικά ότι είναι δράστες 
εννέα κλοπών στην περιοχή του 
Α.Τ. Ζαγκλιβερίου αλλά και πλήθος 
άλλων κλοπών της ευρύτερης πε
ριοχής. Τα κλοπιμαία 1249 τεμάχια) 
μεταξύ των οποίων κυνηγετικά ό
πλα, ραδιοκασετόφωνα, βίντεο, 
τηλεοράσεις, πλήθος ηλεκτρικών 
εργαλείων, οικοσκευές και πολλά 
άλλα είδη ένδυσης και υπόδυσης, 
βρέθηκαν ύστερα από έρευνες 
των αστυνομικών σε δασική και α- 
πόκρυμνη περιοχή στα όρια της 
δασικής περιοχής Μονοηήγαδου 
Θεσσαλονίκης. Με την επιτυχία 
τους αυτή ηροσέφεραν σπουδαία 
υπηρεσία στη δημόσια ασφάλεια 
και προκάλεσαν τα ευμενή σχόλια 
του κοινού και των ΜΜΕ.

Ο ΤΕΡΑΤΟΜΟΡΦΟΣ
...ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Συνελήφθη από άνδρες της Υ- 
ποδ/νσης Προστασίας Ανηλίκων 
της Ασφάλειας Αττικής ο Κον- 
δύλης Κων/νος κατηγορούμενος 
για βιασμό και αποπλάνηση ανηλί
κων, κατά συρροή και κατ' εξακο
λούθηση. Ειδικότερα ο παραπάνω 
αφού επιβίβασε στο Ι.Χ.Ε. αυτοκί
νητό του τον ενδεκάχρονο ανηψιό 
του, τον οδήγησε σε ερημικό ση
μείο πλησίον των Δημοτικών Σχο
λείων Νέας Ζωής και ασκώντας ε
π' αυτού σωματική βία, τον εξανά
γκασε μέσα στο αυτοκίνητό του, 
τόσο να δεχθεί από αυτόν, όσο και 
να ενεργήσει επ' αυτού διάφορες 
ασελγείς πράξεις. Κατά την τελευ
ταία διετία και με τον ίδιο τρόπο 
ενήργησε σε βάρος του ιδίου ανη

λίκου ασελγείς πράξεις, άλλες δύο 
φορές. Τέλος, προ δεκαετίας πε
ρίπου, κι όπως ο ίδιος παραδέχθη
κε μέσα στο ίδιο το σπίτι του, α- 
σέλγησε σε ανήλικη κοπέλα, ηλι
κίας τότε μόλις έξι χρόνων. Ο Κον- 
δύλης με τη σε βάρος του σχημα- 
τισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε 
στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΜΙΚΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ

ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ

Από άνδρες της ομάδας Ασφα
λείας του Α.Τ. Λευκάδας συ
νελήφθη ο Μπόκουλας Νικόλαος 
στο Φρύνι Λευκάδας για παραβά
σεις των Νόμων "Περί Ναρκωτι
κών" και "Οπλων". Συγκεκριμένα, οι 
άνδρες της ανωτέρω Υπηρεσίας 
αξιοποιώντας σχετική πληροφο
ρία, εντόπισαν φυτεία ινδικής κάν
ναβης του ανωτέρω δράστη και 
μετά από πολυήμερη παρακο
λούθηση, κάτω από αντίξοες καιρι
κές συνθήκες, συνέλαβαν το δρά
στη την ώρα που επισκεπτόταν την 
φυτεία για την περισυλλογή 
φούντας. Εκριζώθηκαν και κατα
σχέθηκαν 58 δενδρύλλια ινδικής 
κάνναβης ύψους 4,5 μέτρων. Σε 
κατ' οίκον έρευνα που διενερ- 
γήθηκε στην οικία του δράστη 
βρέθηκε και κατασχέθηκε μικρο- 
ποσότητα χασίς και 35 φυσίγγια 
διαφόρων διαμετρημάτων.

ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη από άνδρες του 
Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Α
σφάλειας Αττικής ο Αλεξόπουλος 
Αναστάσιος διότι ύστερα από κατ' 
οίκον έρευνα που διενεργήθηκε με 
αφορμή σχετικές πληροφορίες 
βρέθηκε να κατέχει 39 αντικείμε
να (κομμάτια από χαβλιόδοντες, 
δόντια ελέφαντα καθώς και

τμήματα οστών ελέφαντα, πήλινες 
πλάκες, ειδώλια, ρωμαϊκά λυχνά
ρια, θραύσματα αγγείων, υδρίες, 
κύπελα, αμφορίσκους). Τα αντικεί
μενα αφού εξετάσθηκαν από αρ
μόδιους γεωλόγους της Παλαιοαν
θρωπολογίας, κρίθηκαν ότι είναι ι
διαιτέρως σημαντικής αξίας για 
την έρευνα και την επιστήμη. Δη
μιούργησε δε ιδιαίτερη κατάπληξη 
το γεγονός της συντηρήσεως ορι
σμένων εξ αυτών, οι γνώσεις δε 
που θα αηοκομισθούν για την ε
ποχή είναι μοναδικές. Χρονολογικά 
ανάγονται σε 1 ή 2 εκατομμύρια 
χρόνια π.Χ. και ανήκουν σε ελέφα
ντες. Ο ανωτέρω ισχυρίσθηκε ότι 
όλα τα αρχαία αντικείμενα τα είχε 
βρει προ καιρού σε κτήμα του όταν 
όργωνε και τα απολιθώματα ζώων 
τα είχε βρει στην κοίτη του Αλ
φειού, όταν μάζευε χαλίκι για οικο
δομικές εργασίες.

Ο ΠΛΑΣΤΟΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ

Από άνδρες του Τμήματος Οικο
νομικών Εγκλημάτων της Ασφά
λειας Αττικής συνελήφθη ο Παττί- 
χης Ευάγγελος κατηγορούμενος 
για κυκλοφορία παράχαραγμένων 
νομισμάτων και ψευδή ανώμοτη 
κατάθεση. Ο παραπάνω κα- 
τελήφθη στην Κυψέλη να κατέχει 
έξι πλαστά τραπεζογραμμάτια 
των 1000 μάρκων Γερμανίας το κα
θένα και στο γενόμενο αστυνομικό 
έλεγχο δήλωσε ψεύτικο όνομα. Σε 
βάρος του Παττίχη εκκρεμεί ένα 
ένταλμα σύλληψης για απάτη. Επί
σης συνελήφθησαν και οι Τσακλί- 
δης Κων/νος και Δαλακλής Αντώ
νιος γιατί σε βάρος τους εκκρεμεί 
από μια καταδικαστική απόφαση 
για εργατική νομοθεσία και παρά
βαση του Νόμου "Περί Επιταγών", 
αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένοι είχαν 
εμπορική συνεργασία με τον Πατ
τίχη, δεν εγνώριζαν όμως ότι κα
τείχε και διακινούσε πλαστά χιλιό- 
μαρκα, ενώ και σ' αυτούς είχε συ- 
στηθεί με ψευδή στοιχεία. Ο Πατ- 
τίχης με τη σχηματισθείσα εις βά
ρος του δικογραφία οδηγήθηκε 
στην Εισαγγελία Πλημ/κών Αθη
νών, ενώ οι άλλοι οδηγήθηκαν στο 
Τμήμα Εκτέλεσης Ποινών της ίδιας 
Εισαγγελίας.

ΜΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΦΤΗ

ΔΥΟ ΤΟΥ ΚΛΕΦΤΗ...

Για μεγάλο χρονικό διάστημα πε- 
ριήρχοντο σε γνώση του Τμήματος 
Ασφάλειας Καρπενησιού πληρο
φορίες που ήθελαν τον Καυκία Σε

ραφείμ να καλλιεργεί χασίς στις 
Λογγιές Μαυρομάτας Ευρυτανίας, 
που είναι και τόπος καταγωγής 
του. Το τελευταίο διάστημα οι 
προσπάθειες καρποφόρησαν με 
την ανακάλυψη δενδρυλλίων ιν
δικής κάνναβης, σε απόκρημνο και 
ιδιαιτέρως δύσβατο σημείο του 
δάσους. Μετά από ενέδρα που έ
στησαν οι άνδρες του Τμήματος Α
σφάλειας και με κίνδυνο της ζωής 
τους λόγω ανταλλαγής πυροβολι
σμών, συνέλαβαν τον Καυκία, τον 
Λέσι Ντομένικο, Αλβανό υπήκοο, 
στερούμενο άδειας παραμονής 
στη χώρα μας και τον Ρέκκα 
Κων/νο. Η σύλληψη του Ρέκκα 
υπήρξε περιπετειώδης γιατί μόλις 
αντηλήφθηκε τους Αστυνομικούς 
άρχισε να πυροβολεί εναντίον 
τους με αποτέλεσμα να τραυματι- 
σθεί ελαφρά και μετά τη σύλληψή 
του, που έγινε την επομένη σε ε
νέδρα που του είχε στηθεί, ο
δηγήθηκε σε νοσοκομείο για την 
παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο 
Καυκίας και ο Λέσι οδηγήθηκαν 
στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Ευρυ
τανίας ενώ για τον Ρέκκα θα ακο
λουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες 
μόλις αναρρώσει πλήρως από τα 
τραύματά του.

ΡΟΖ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Συνελήφθησαν από άνδρες του 

Τ μήματος Ηθών της Δ/νσης Ασφά
λειας Αττικής και οδηγήθηκαν στον 
Αρμόδιο Εισαγγελέα κατηγο
ρούμενες για παράβαση του Νό
μου "Περί της εξ' αφροδισίων νό
σων προστασίας και ρυθμίσεως 
συναφών θεμάτων" και για παρά
νομη είσοδο στη χώρα μας οι: Τζα- 
φέρι Ετλεμπά και Μάρκου Ελένη. Ει
δικότερα, μέσω αριθμού κλήσεως 
κινητού τηλεφώνου που διαφημι
ζόταν από εφημερίδες, εικονικός 
πελάτης τηλεφώνησε και ήρθε σε 
συμφωνία με άγνωστη γυναίκα που 
μεσολάβησε και έκλεισε ραντεβού 
σε ξενοδοχείο της Αθήνας για ρα
ντεβού με δύο κοπέλες αντί του 
χρηματικού ποσού των 40.000 
δραχμών για ελεύθερη σχέση - έ
ρωτα. Πράγματι, την προκαθορι
σμένη ώρα που είχε συμφωνηθεί 
οι δύο κατηγορούμενες προσήλ- 
θαν στο ξενοδοχείο και ο πελάτης 
προκατέβαλε το ποσόν των 20.000 
δραχμών στην καθεμία. Από τις
20.000 δραχμές η κάθε κοπέλα 
κρατάει 10.000 δραχμές και τα υ
πόλοιπα τα δίνει στην γυναίκα που 
απαντάει στο τηλέφωνο
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ΤΙ ΓΥΡΕΥΕΙ Η ΑΛΕΠΟΥ

ΣΤΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ;

Συνελήφθη ο Μιχάλης Δεληγιάν- 
νης εντός του Πανεπιστημίου των 
Φιλιππινών, από αστυνομικούς οι 
οποίοι τον αναγνώρισαν από φω
τογραφίες που είχαν δημοσιευθεί 
την προηγούμενη ημέρα στον Τύπο 
της Μανίλα. Από το Υπουργείο Δη
μοσίας Τάξεως, είχε ζητηθεί μέ
σω Ιντερπόλ, η προσωρινή σύλλη
ψη με σκοπό την έκδοση στη χώρα 
μας, αφού οι πληροφορίες ανέφε
ραν ότι κυκλοφορούσε στη Μανίλα 
Φιλιππινών. Ο Δεληγιόννης διώκε
ται στη χώρα μας με ένταλμα σύλ
ληψης που έχει εκδοθεί από τον 
18ο Ανακριτή Αθηνών για "βιασμό 
κατά συρροή και κατ' εξακολούθη
ση, για απόπειρα βιασμού κατά 
συρροή και για διακεκριμένη περί
πτωση κλοπής κατ' εξακολούθη
ση". Συγκεκριμένα, κατά το χρονι
κό διάστημα από το καλοκαίρι του 
1993 μέχρι τις 15-9-1994 και σε η
μερομηνίες που δεν έχουν εξακρι
βωθεί από την ανάκριση, με το αυ
τοκίνητό του μετέφερε πέντε φο
ρές σε διαφορετικές ημερομη
νίες, από την πλατεία Κολωνού στο 
διαμέρισμά του, που βρίσκεται στα 
Ιλίσια, τον ανήλικο Θ.Π. 13 ετών, 
τον οποίο απείλησε και ενήργησε 
ασελγείς πράξεις. Κατά το ίδιο 
χρονικό διάστημα και σε ημερομη
νία που δεν έχει εξακριβωθεί με
τέφερε με το αυτοκίνητό του από 
την πλατεία Κολωνού στο διαμέρι
σμά του δύο ανήλικους 13 και 15 
χρόνων αντίστοιχα στους οποίους 
προσπάθησε να ασελγήσει αλλά υ
ποχώρησε όταν άρχισαν να κλαίνε. 
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και 
σε ημερομηνία που δεν έχει εξα
κριβωθεί μετέφερε με το αυτοκί
νητό του, από την πλατεία Κολω
νού σε εξοχικό του διαμέρισμα, 
που δεν έχει εξακριβωθεί που βρί
σκεται, τους τρεις προηγούμε
νους ανηλίκους και ενήργησε α
σελγείς πράξεις.

ΣΕΡΡΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ & ΣΙΑ

Μετά από σχετικές πληροφο
ρίες ομάδα ανδρών της Δίωξης 
Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφά
λειας Σερρών πραγματοποίησαν 
αιφνιδιαστική έρευνα στην οικία 
του Γιοβόνη Ιορδάνη, όπου βρέθη
κε μικροποσότητα ινδικής κάννα
βης επιμελώς κρυμμένη την οποία 
όπως προέκυψε από την αστυνο
μική προανάκριση προμηθεύθηκε 
από τον θείο του Γιοβόνη Στέφανο.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο 
σπίτι της γιαγιάς του βρέθηκε και 
κατασχέθηκε επίσης μικροποσό- 
τητα ινδικής κάνναβης για την ο
ποία ομολόγησε ότι ήταν του 
προαναφερθέντος θείου του, την 
οποία περισυνέλεξε από φυτεία 
220 δενδρυλλίων ινδικής κάνναβης 
που καλλιεργούσε σε αγροτική πε
ριοχή της κοινότητας Σκουτόρεως 
Σερρών. Η παραπάνω φυτεία υπο
δείχθηκε από τον Γιοβόνη Ιορδάνη 
και εκριζώθηκε. Τα δενδρύλλια ιν
δικής κάναβης καθώς και οι παρα
πάνω μικροποσότητες ναρκωτι
κών κατασχέθηκαν.

ΑΚΑΠΝΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ

Συνελήφθη από όνδρες του Γρα
φείου Ασφάλειας του Α.Τ. Νίκαιας 
για παραβάσεις του Νόμου "Περί 
Ναρκωτικών" και "Περί Αλλοδα
πών", ο Κούρτι Αεφτέρ και ο
δηγήθηκε στον Εισαγγελέα 
Πλημ/κών Πειραιώς. Προ τε- 
τραμήνου περίπου ο Κούρτι 
εισήγαγε από την Αλβανία στη χώ
ρα μας, μεγάλη ποσότητα ινδικής 
κάνναβης με σκοπό την εμπορία. 
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα πώ- 
λησε σε άτομα -τα στοιχεία των ο
ποίων δεν αποκόλυψε- το με
γαλύτερο μέρος της εισαγώμενης 
ποσότητας έναντι 400.000 δραχ
μών το κιλό. Τελευταία προσπάθη
σε να πουλήσει μέσα στο ΙΧΦ αυ
τοκίνητό του σε Αστυνομικό που 
εμφανίσθηκε ως αγοραστής, δύο 
κιλά ινδικής κάνναβης έναντι
800.000 δραχμών, οπότε και συ
νελήφθη. Μετά τη σύλληψη και σε 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 
αποθήκη που διατηρούσε ο Κούρτι, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία 
κιλό ινδικής καννάβεώς και μια η
λεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας. Κα
τ' ομολογία του, δεν κάνει ο ίδιος 
χρήση αλλά ασχολείται μόνο με 
την εμπορία. Στην κατοχή του επί
σης κατασχέθηκαν το ΙΧΦ που 
χρησιμοποιούσε, ένα κινητό τηλέ
φωνο και ένα μπλοκ τιμολογίων και 
αποδείξεων αχρησιμοποίητα τα ο
ποία του χρησίμευαν για να εμφα
νίζεται σαν ελαιοχρωματιστής.

Η ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΣΗ

Συνελήφθη από άνδρες του Α.Τ. 
Ασπροβάλτας για παράβαση του 
Νόμου “Περί Ναρκωτικών" ο θω- 
μαϊδης Σταύρος και οδηγήθηκε 
στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσ
σαλονίκης. Ειδικότερα, ύστερα από 
σχετικές πληροφορίες οι οποίες

ήθελαν τον Θωμαϊδη να κατέχει 
ποσότητα ακατέργαστου χασίς σε 
φούντα, διενεργήθηκε νομότυπη 
κατ' οίκον έρευνα. Από την έρευνα 
βρέθηκε να κατέχει 73 γραμμάρια 
ακατέργαστο χασίς σε φούντα, μι- 
κροποσότητα σπόρων και μια μη
χανή στριψίματος τσιγάρων. Από 
την προανάκριση και καθ ομολογία 
του ιδίου του δράστη, προέκυψε 
ότι το καλοκαίρι του 1995 προέβη 
στη σπορά και καλλιέργεια 100 
δενδρυλλίων ινδικής κάνναβης 
στην αγροτική περιοχή Μαύρα Νε
ρά Βρασνών Θεσσαλονίκης.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΥΡΑ

...ΓΙΑ ΠΟΥΛΗΜΑ

Ανδρες του Τμήματος Αρχαιοκα
πηλίας της Δ/νσης Ασφάλειας Ατ
τικής ύστερα από σχετικές πληρο
φορίες διενέργησαν κατ' οίκον έ
ρευνα στο σπίτι του Καραγιαννίδη 
Αναστάσιου όπου βρήκαν και κατά
σχεσαν σαράντα επτά εικόνες. Οι 
εικόνες εξετάσθηκαν από αρμό
διους αρχαιολόγους της Εφορίας 
Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Συλ
λογών, οι οποίοι αποφάνθηκαν ότι 
όλες εμπίπτουν στις προστατευτι
κές διατάξεις του Νόμου "Περί Αρ
χαιοτήτων", προέρχονται από το 
εξωτερικό και χρονολογούνται α
πό τον 18ο και 19ο αιώνα. Επίσης 
στην κατοχή του Καραγιαννίδη 
βρέθηκαν και 3500 πούρα αμερι
κανικής προέλευσης, τα οποία κα
τείχε χωρίς να έχει καταβάλλει 
τους κατά νόμον τελωνειακούς 
δασμούς. Τις εικόνες και τα πούρα 
ο δράστης τα προόριζε για πώλη
ση αντί μεγάλου χρηματικού πο
σού.

ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΙ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι 
άνδρες του Γραφείου Ασφαλείας 
του Α.Τ. Πετρούπολης με την ε
ξάρθρωση σπείρας διαρρηκτών. 
Συγκεκριμένα υπήρξε πληροφορία 
που αφορούσε ύποπτους 
θορύβους σε διαμέρισμα πολυκα
τοικίας του οποίου απούσιαζαν οι 
ένοικοι. Το άτομο που έδωσε την 
πληροφορία είχε αντηληφθεί δύο 
άγνωστους άνδρες να εξέρχονται 
από την εν λόγω πολυκατοικία με 
συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οι άν
δρες της Ασφάλειας επιλήφθηκαν 
αμέσως του συμβάντος και ε- 
πισήμαναν τους αγνώστους οι ο
ποίοι μόλις είδαν τους Αστυνομι
κούς τράπηκαν σε φυγή προς αντί
θετες κατευθύνσεις. Κατά την κα

ταδίωξη και πριν χωρίσουν σε α
ντίθετες κατευθύνσεις ο ένας εξ' 
αυτών έβγαλε ένα πιστόλι και πυ
ροβόλησε προς το μέρος των Α
στυνομικών ενώ συνέχισε να τρέ
χει. Συνελήφθη μετά από καταδίω
ξη από τον Αρχιφύλακα Αν- 
δρούτσο Γρηγόριο, ο οποίος τραυ
ματίστηκε ύστερα από ισχυρό 
χτύπημα που δέχθηκε. Ο άλλος 
δράστης κατόρθωσε να διαφύγει 
την σύλληψη. Ο δράστης που συ
νελήφθη είναι ρουμανικής κατα
γωγής και ονομάζεται Valean 
Nikolae.

ΣΤΟΠ ΟΙ ΒΡΩΜΟΛΑΔΙΕΣ...

Συνελήφθησαν από άνδρες του 
Α.Τ. Αλεξανδρείας κατηγορούμε
νοι για παραβάσεις του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και οδηγήθη
καν στον Εισαγγελέα Πλημ/κών 
Βερροίας οι: Κίτσας Βασίλειος, Κί- 
τσας Θωμάς και Γεωργίου Μάρ
κος. Οι ανωτέρω δράστες στο 
Βρυσάκι Ημαθίας κατελήφθησαν 
επ' αυτοφώρω να φορτώνουν σε 
ΙΧΦ, ποσότητα ελαίου από α
ποθήκη μέσα στην οποία φυλάσ
σονταν συνολικά 20.816 λίτρα, συ
σκευασμένα σε λευκοσίδηρέ δο
χεία. Επειδή υπήρχαν βάσιμες υπό
νοιες ότι οι παραπάνω ποσότητες 
ελαίου ήταν νοθευμένες, ακατάλ
ληλες προς βρώσιν και επικίνδυ
νες για τη δημόσια υγεία, οι ποσό
τητες δεσμεύθηκαν και μεταφέρ
θηκαν στο Αστυν. Τμήμα. Δείγματα 
αυτών απεστάλλησαν στην Χημική 
Υπηρεσία Βερροίας και από την 
πρώτη εξέταση προέκυψε ότι δεν 
είναι αυτούσια ελαιόλαδα αλλά 
σπορέλαια και πιθανώς να περιέ
χουν περίπου 5% ελαιόλαδο. Οπως 
προέκυψε από την προανάκριση οι 
ανωτέρω ποσότητες ελαίου είναι 
του Κίτσα Πασχάλη, πατέρα του 
πρώτου δράστη. Ο Κίτσας Πασχά- 
λης κατ' επανάληψη έχει απα
σχολήσει το Αστυνομικό Τμήμα Α
λεξάνδρειάς καθώς και άλλες Α
στυνομικές Υπηρεσίες της χώρας 
για διακίνηση νοθευμένου ελαιο- 
λάδου. Οι δράστες είχαν σκοπό 
την πώληση της δεσμευθείσης πο
σότητας ελαίου ως γνήσιο ελαιό
λαδο, γι' αυτό και εξωτερικά των 
λευκοσιδηρών δοχείων ανέγρα
φαν παραπλανητικές για το κατα
ναλωτικό κοινό ενδείξεις, στε

ρούμενοι τιμολογίων αγοράς. □

Επιμέλεια:

Α ρ χ/κας Κ ο ν /ν ο ς  Κούρος
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Μόνιμες Στήλες

Υπηρεσιακά

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ε- 

δαφ. δ, της παρ. 1, του άρθρου 26, 
του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιω
τικών συντάξεων, όπως τροπο
ποιήθηκε με την παρ. 7, του άρ
θρου 3, του ν. 2227/94, ο μόνιμος 
Αστυνομικός δικαιούται σύνταξης 
εάν απολυθεί λόγω σωματικής ή 
διανοητικής ανικανότητας η οποία 
δεν οφείλεται στην υπηρεσία και 
έχει πενταετή τουλάχιστον πραγ
ματική συντάξιμη υπηρεσία. Η ανι
κανότητα βεβαιώνεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε 
φορά. Οι ανωτέρω διατάξεις έ
χουν απεριόριστη αναδρομική ι
σχύ.

ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΗ
ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΜΟΣΤΑΡ
Την 15-10-1996 έλαβε χώρα η 

τελετή παράδοσης από την Αστυ
νομία της Δυτικοευρωπαϊκής Ενω
σης στη Διεθνή Αστυνομία που 
ανήκει στα Ηνωμένα Εθνη. Στην τε
λετή παραβρέθηκαν όλα τα υψη
λόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης και μέλη της Μονίμου Ελ
ληνικής Αντιπροσωπείας στις Βρυ
ξέλλες. Στην τελετή παραβρέθη
καν και πολλοί επίσημοι από κροα
τικής και μουσουλμανικής πλευ
ράς. Στη διάρκεια της τελετής ο 
Κομισιονέρ της Ευρωπαϊκής Αστυ
νομίας, κ. Λαμπρεχτσέκ, παραση
μοφόρησε τα μέλη της Ελληνικής 
Αποστολής Αστυφύλακες: Πονηρό 
Παναγιώτη, Σαραντάκο Νικόλαο, 
Πατρινάκο Δημήτριο, Κελεηούρη 
Νικόλαο και Λόγιο Χρήστο. Μετά 
την απονομή του μεταλλίου, ευχα

ρίστησε ολα τα μέλη της απο
στολής για τον υψηλό βαθμό ε
παγγελματισμού που επέδειξαν 
κατά τους 15 μήνες της παρα
μονής τους στο Μόσταρ, ακόμα 
και τον καιρό που οι βομβαρδισμοί 
ήταν σύνηθες φαινόμενο.

Η ΟΜΑΔΑ "Σ"
ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ
Και τα γρήγορα αυτοκίνητα της 

Ελληνικής Αστυνομίας, της ομάδας 
"Σ", θα περιπολούν τα Σαββα
τοκύριακα στους Εθνικούς δρό
μους, για την πρόληψη των τρο
χαίων δυστυχημάτων και θα συ
νεργάζονται με τις κατά τόπους Υ
πηρεσίες Τροχαίας.

Με διαταγή του Αρχηγού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτη
γου Αθανασίου Βασιλόπουλου, κά
θε Παρασκευή, Σάββατο και Κυ
ριακή, θα διατίθενται ανό τέσσερα 
τα αυτοκίνητα της ομάδας αυτής, 
στην Εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας 
μέχρι τα διόδια Σχηματαρίου και 
στην Εθνική οδό Αθηνών - Πατρών, 
μέχρι τα διόδια Κορίνθου.

Τα πληρώματα τους θα πραγμα
τοποιούν και τροχονομικούς ελέγ
χους, για την βεβαίωση παραβά
σεων που είναι άμεσες αιτίες τρο
χαίων δυστυχημάτων.

Στη σχετική διαταγή, ο Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας επιση
μαίνει: "Της διαταγής αυτής, αξιώ 
πιστή, απαρέγκλιτη και αποφασι
στική εκτέλεση, επειδή ο προλη
πτικός τομέας για το θίγόμενο α
ντικείμενο είναι κεφαλαιώδους 
σημασίας και σ' αυτόν πρέπει να ε
πικεντρωθεί το ενδιαφέρον και η 
δραστηριότητα των Υπηρεσιών 
μας".

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
* Με το από 5-7-1996 Π.Δ. που 

δημοσιεύθηκε στο 136/11-7-1996 
ΦΕΚ τ.Γ αποστρατεύθηκε ο Υπα- 
οτ/μος Α' Περιστέρης Αθανάσιος.

* Με διάφορα ΠΔ. προήχθησαν 
στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β' και 
αποστρατεύθηκαν οι Ανθυπαστυ- 
νόμοί: Βαζούρας Ηλίας, Κωτσικό- 
πουλος Κων/νος, θανόπουλος 
Ιωάννης και Χασόνος Χρήστος.

* Με διάφορες Αποφάσεις του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας τέθηκαν σε αποστρατεία με 
το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι 
Αρχιφύλακες Αυγερινός Παναγιώ
της, Νικολάου Ανδρέας, Κοψαχει- 
λόκος Παναγιώτης, Καλεύρας 
Θεόδωρος, Κομπολίτης Σταμά- 
τιος, Κατσαβάρος Παναγιώτης, 
Κατρανός Θεόδωρος, Καλούδης 
Θεοφάνης, Λαγοπότης Αντώνιος, 
Μαλέσκος Παναγιώτης, Μπουγός 
Γεώργιος, Νικητέας Ευάγγελος, Πί
τσας Αναστάσιος, Πολύχρονης Λά
μπρος, Τουλκερίδης Τιμόθεος, 
Φράγκος Ιωάννης και Χρήστου Α
πόστολος.

* Με διάφορες Αποφάσεις της 
Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας 
τέθηκαν σε αποστρατεία οι Αρ
χιφύλακες: Γούλας Χρήστος, Ηλιό- 
πουλος Ευάγγελος, Κρεμμύδας Α
ντώνιος, Κωτούλας Κων/τίνος, Λα- 
μπίρης Γεώργιος, Μπιλαντέρης Νι
κόλαος, Παπαρσένης Ευάγγελος, 
Τσιβόκας Σιδέρης Χατζησταυρά- 
κης Μιχαήλ και Χρηστίδης Χρήστος.

* Με αίτησή του απολύθηκε από 
το Σώμα ο Αστυφύλακας Λημνιός 
Γεώργιος.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
* Ο Υπαστυνόμος Α' Σακελλάριος 

Δημήτριοςτιου υπηρετεί στο Α.Τ. 
Πύργου Ηλείας, επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από τη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής ή 
οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία της 
ΓΑ.ΔΑ. (τηλ. 0621 - 62118, 33685).

* Ο Αρχιφύλακας Π.Σ. Παναγιωτό- 
πουλος Δημήτριος που υπηρετεί 
στο ΤΑ. Χανιών επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
ΓΑ.ΔΑ. Ιτηλ. 0821-43016).

* Ο Αστυφύλακας Γούλας 
Δημήτριος που υπηρετεί στη Δ/ν
ση Αστυν. Ανατ. Αττικής (Αρχείο), 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία των ΑΔ. Ξάνθης, Ροδό
πης ή Καβάλας Ιτηλ. 6000916 εσ. 
211.

* Ο Αστυφύλακας Ζαχαρίας 
Δημήτριος που υπηρετεί στη Δ/ν
ση Αστυν. Ανατ. Αττικής, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της ΑΔ. Αργολίδος Ιτηλ. 
6000916 εσ. 21).

* Ο Αστυφύλακας Πέτσας Νικό
λαος που υπηρετεί στη φρουρό 
του Αστυνομικού Μεγάρου Αθη
νών, επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.ΑΔ. 
Θεσσαλονίκης Ιτηλ. 6448.538και 
031-534196).

* Ο Αστυφύλακας Κουνέλης Αν
δρέας που υπηρετείστοΑ'Αστυν. 
Τμήμα Αεροδρομίου Αθηνών, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία των ΑΔΑχαϊας και Κο
ρινθίας (τηλ. 061-434915 και 
98104541.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
- Με Απόφαση του Προέδρου 

της Δημοκρατίας απονεμήθηκε το 
Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας 
στους: Αρχιφύλακα Πετρόπουλο 
Θεοφάνη, και τους Αστυφύλακες 
Μπαζόκο Μιχαήλ και Αγαπίου Σάβ
βα, διότι κατά την εκτέλεση διατε
ταγμένης υπηρεσίας, σε συμπλοκή 
πλησίον του επί της συμβολής των 
οδών Ροδοπόλεως και Κύπρου στη 
Νίκαια ευρισκομένου super 
market, με δύο ένοπλα άτομα επι
κίνδυνα για τη Δημόσια Ασφάλεια 
και Τάξη, ύποπτα για τη διάπραξη 
ληστείας, ανδραγάθησαν έξοχα 
και εξέθεσαν τη ζωή τους σε κίν
δυνο άμεσο και προφανή, με απο
τέλεσμα τη σύλληψη του ενός και 
το θανάσιμο τραυματισμό του άλ
λου.

- Με Απόφαση του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας απονεμήθη
κε "Εύφημος Μνεία" και χορηγήθη
κε υλική αμοιβή δύο βασικών μη
νιαίων μισθών στον Αστυνόμο Β' 
Τσιώτα Δημήτριο και "Εύφημος 
Μνεία" στους: Ανθ/μο Πολυζώη 
Γεώργιο, Αρχ/κα Ξένο Παναγιώτη 
και τους Αστυφύλακες Μισύρη Βα
σίλειο και Σωτηρακόπουλο Σωτή
ριο διότι υπηρετούντες στο ΤΑ. 
Ζακύνθου και εργασθέντες με 
προθυμία, μεθοδικότητα και απο
φασιστικότητα, επέδειξαν εξαιρε
τική δραστηριότητα και με συντο
νισμένες ενέργειες πέτυχαν τη 
σύλληψη του Μαρούδα Διονυσίου 
ο οποίος οπλισμένος με κυνηγε
τική καραμπίνα, μετέβη αρχικό σε
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Μόνιμες Στήλες
βράχο στη θάλασσα και απειλούσε 
ότι θα αυτοκτονήσει λόγω της δια
κοπής σχέσης του με ανήλικη. Στη 
συνέχεια, περιφερόμενος στους 
δρόμους απειλούσε πυροβολώ
ντας όποιον προσπαθούσε να τον 
πλησιάσει. Τέλος, συναντήθηκε με 
την ανήλικη, την οποία πλησίασε με 
το όπλο προτεταμένο. Τη στιγμή ε
κείνη παρενέβη ο Αστυν. Β' Τσώ- 
τας ο οποίος παρ' ότι ο Μαρούδας 
τον πυροβόλησε τραυματίζοντάς 
τον ελαφρά κατόφερε και τον α
φόπλισε.

- Με Απόφαση του κ. Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας απο- 
νεμήθηκε "Εύφημος Μνεία" και χο
ρηγήθηκε υλική αμοιβή ύψους ε
νός μηνιαίου μισθού στον Αρ- 
χιφύλακα Δρετόκη Δημήτριο διότι 
ευρισκόμενος εκτός υπηρεσίας ε- 
πέδειξε εξαιρετική δραστηριότη
τα με αποτέλεσμα τη σύλληψη στα 
Σεπόλια Αττικής, ενός ατόμου που 
επέβαινε σε δίκυκλο μοτοποδήλα
το και επιχειρούσε να αφαιρέσει 
τσάντα γυναίκας, σύροντας αυτή 
στο οδόστρωμα με συνέπεια τον 
τραυματισμό της.

- Με Απόφαση του Διοικητή της 
Σχολής Αστυφυλάκων Αμυγδαλέ- 
ζας Αττικής απονεμήθηκε Δίπλωμα 
ως ηθική αμοιβή στο Δόκιμο Α
στυφύλακα Μηχαηλίδη Απόστολο 
του Παραρτήματος της Σχολής Α
στυφυλάκων Ρεθύμνου διότι δια- 
κρίθηκε επιδεικνύοντας ιδιαίτερη 
επιμέλεια και ζήλο στους άλλους 
τομείς της σχολικής δραστηριότη
τας και συγκεκριμένα κατέλαβε 
στους Διεθνείς Αγώνες Αστυνομι
κών στο Ceske της Τσεχίας, την 3η 
θέση στην κατηγορία των 80 κιλών 
του Καράτε, κερδίζοντας το Χάλ
κινο Μετάλλιο.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
* Από τον επίτιμο Αρχηγό της Ελ

ληνικής Αστυνομίας κ. Παναγιώτη 
Ραφτόπουλο θα κυκλοφορήσει η 
νέα έκδοση του Ποινικού Δικαίου, 
Γενικό και Ειδικό μέρος, και η Ποι
νική Δικονομία. Και τα δύο βιβλία εί
ναι ενημερωμένα μέχρι και το μήνα 
Σεπτέμβριο 1996 και περιέχουν ό
λες τις τροποποιήσεις και καταρ
γήσεις που έγιναν στον Π.Κ. και την 
Π.Δ. τον περασμένο Ιούνιο 1996 με 
το Ν.2408 της 4/6/96. Τα βιβλία 
διατίθενται στην τιμή των 6.000 και
4.000 δραχμών αντίστοιχα. 
Διεύθυνση συγγραφέα: Καραολή & 
Δημητρίου 3, Τ.Κ. 14565, Δροσιά 
Αττικής. Τηλ. 8133362, 8137971.

* Από τον Αστυνόμο Α' Χριστό- 
πουλο Ιωάννη εκδόθηκε βιβλίο με 
τίτλο "Αυτοκίνητο, Λειτουργία, 
Οδήγηση, Συντήρηση" και διατίθε
ται στην τιμή των 5.000 δραχμών. 
Για παραγγελίες απευθυνθείτε 
στα τηλ. 9810097 -95102112.

* Από τον Αστυνομικό Υποδιευ
θυντή Ιωάννη Πανούση εκδόθηκε 
το βιβλίο "Αστυνομικός Θησαυρός 
- Police Thesavrus" με αγγλο-ελλη- 
νική αστυνομική Ορολογία, που 
διατίθεται στην τιμή των 8.000 
δραχμών. Για παραγγελίες απευ
θυνθείτε στην κα Κοκκίνου (τηλ. 
6520.129, ώρες 09.30-14.00 και 
16.00-21.30).

- Με Απόφαση του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας απονεμήθη
κε “Ευαρέσκεια" στους: Αστυν. Υ- 
ποδ/ντή Πανηγυράκη Ιωάννη, Α
στυνόμο Α' Καρτάνο Αριστείδη, Α
στυνόμο Α' Βλάσση Ναπολέοντα, 
Αστυνόμο Β' Νικολαράκη Μιχαήλ, 
Υπαστυνόμο Α' Θεοδωρογλάκη 
Ιωάννη και Υπαστυνόμο Β' Ανδρινό- 
πουλο Χρήστο διότι υπηρετούντες 
στο Τ Α. Χανιών, στο Α.Τ. Κυδωνίων, 
στην ΥΑ. Ρόδου και στο Α.Τ. Αρχαγ
γέλου Ρόδου, εργασθέντες με 
προθυμία, επιμονή και μεθοδικότη- 
τα, επέδειξαν εξαιρετική δραστη
ριότητα και πέτυχαν την εξιχνίαση 
ανθρωποκτονίας σε βάρος αλλο
δαπής, υπηκόου Δανίας που έλαβε 
χώρα στα Χανιά την 6-4-1995 με 
δράστη αλλοδαπό, υπήκοο Τουρ
κίας, ο οποίος συνελήφθη την 12- 
4-1996 στην Κοπεγχάγη. Με τη 
σύλληψη του ανωτέρω δράστη ε
ξιχνιάσθηκαν πολλές κλοπές, πλα
στογραφίες και απάτες.

Η Θρησκευτική Υπηρεσία
και τα παιδιά
Στα πλαίσια του ποιμαντικού της 

έργου η Θρησκευτική Υπηρεσία 
του Σώματος μερίμνησε και φέτος 
για τη λειτουργία των Κατηχητικών 
Σχολείων που λειτουργούν στο 
Πνευματικό της Κέντρο, παρα- 
πλεύρως του Ιερού Ναού Παμμεγί- 
στων Ταξιαρχών, κάθε Σάββατο 
στις 11 π.μ. Σ' αυτά συμμετέχουν 
παιδιά αστυνομικών και όχι μόνον, 
που διδάσκονται την ορθόδοξη πί
στη μας, ενώ παράλληλα συμμετέ
χουν στις διάφορες εκδηλώσεις 
που διοργανώνονται για το σκοπό 
αυτό. Στις 12 Οκτωβρίου πραγμα
τοποιήθηκε αγιασμός και μίλησε ο 
Προϊστάμενος της Θρησκευτικής 
Υπηρεσίας Αρχιμανδρίτης κ. Νε
κτάριος Κιούλος.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
+ Ταζίαρχος ε.α.
Αραποστάθης Κων/νος
Γεννήθηκε το 1921 στον Ανεμό

μυλο Μεσσηνίας. Κατετάγη στην τ. 
Ε.Χ. το 1945 και αποστρατεύθηκε 
το 1978. Απεβίωσε την 26-10-96.

+ Αστυν. Διευθυντής ε.α.
Τέκος Δημήτριος.
Γεννήθηκε το 1936 στο Νεοχώρι 

Καρδίτσας. Κατετάγη στην τ. Α.Π. 
το 1961 και υπηρέτησε σε διάφο
ρες Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. Απε
βίωσε την 5-11-1996.

+ Διευθυντής Α ' ε.α.
Μπδμπολας Δημήτριος
Γεννήθηκε το 1924 στη Μ αδένα 

Μεσσηνίας. Κατετάγη στην τ. Α.Π. 
το 1945 και αποστρατεύθηκε το 
1979. Απεβίωσε την 2-11-1996.

+ Υπαστ/μος (Μον. Διαθεσ.)
Ρέστης Δημήτριος
Γεννήθηκε το 1922 στην Αθήνα. 

Κατετάγη το 1942 στην τ. Α.Π. Απε
βίωσε την 25-9-1996.

+ Αρχιφύλακας 
Πεχλίδης Δημοσθένης
Γεννήθηκε το 1957 στον Πειραιά. 

Κατετάγη το 1977 στην τ. Α.Π. και 
υπηρέτησε σε διάφορες Υπηρε
σίες του Πειραιά. Απεβίωσε την 1 - 
9-1996.

+ Αρχιφύλακας 
Πατλάκας Δημήτριος
Γεννήθηκε το 1953 στη Λευκίμη 

Εβρου. Κατετάγη στην τ. Ε.Χ. το 
1976 και υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της Θράκης. Απεβίωσε 
την 31-8-1996.

+ Αρχιφύλακας 
Κουτουλάκης Κων/νος 
Γεννήθηκε το 1946 στην Κριτσά 

Μεραμβέλλου Κρήτης. Κατετάγη 
το 1968 στηντ. Ε.Χ. και υπηρέτησε 
σε διάφορες υπηρεσίες της 
ΓΑ.ΔΑ. Απεβίωσε την 21-10-1996. 

+ Αρχ/κας 
Καρνάρος Γεώργιος 
Γεννήθηκε το 1960 στον Πειραιά. 

Κατετάγη στην τ. Ε.Χ. το 1979 και 
υπηρέτησε σε διάφορες Υπηρε
σίες της ΓΑ.ΔΑ. και στην ΑΔ. Σά
μου. Απεβίωσε την 2-9-1996

+ Αστυφύλακας 
Τσιδγκας Σπυρίδωνας
Γεννήθηκε το 1963 στην Αύρα 

Καλαμπάκας. Κατετάγη στο Σώμα 
το 1984 και υπηρέτησε σε διάφο
ρες υπηρεσίες της ΓΑΛΑ και ΑΔ. 
Λάρισας. Απεβίωσε την 25-10-96.

Ι^ Ρ ·

+ Αστυφύλακας 
Τσαλμάς Γεώργιος
Γεννήθηκε το 1963 στη Θεσσα

λονίκη. Κατετάγη στην Ελληνική Α
στυνομία το 1985 και υπηρέτησε 
σε διάφορες υπηρεσίες της Μα
κεδονίας. Απεβίωσε την 31-8-96.

+ Αστυφύλακας 
Μαρουλής Ιωάννης
Γεννήθηκε το 1966 στο Ρέθυμνο. 

Κατετάγη στην Ελλ. Αστυνομία το 
1987 και υπηρέτησε σε Υπηρε
σίες της ΑΔ. Δωδεκανήσου και της 
ΓΑΔΑ. Απεβίωσε την 9-9-1996.

+ Αστυφύλακας 
Μήτρου Δημήτριος
Γεννήθηκε το 1970 στο Μοσχάτο 

Αττικής. Κατετάγη στο Σώμα το 
1991 και υπηρέτησε σε διάφορες 
Υπηρεσίες της Α.Δ. Εύβοιας. Απε

βίωσε την 23-9-96. Π

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/τίνος Κούρος
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Το χρονογράφημά μας

Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε
Κ Α Τ Α 

Χ Ρ Ε Ω Μ Ε Ν Ο Ι
Σ Τ Η Ν

" Τ Ρ Ι Τ Η
Η Λ Ι Κ Ι Α " ! . . .

Me την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού έγινε γνωστό στην 

υφήλιο, το τι χρωστούν οι λαοί εκείνοι στις "μπάμπουσκες", στις 

γιαγιάδες, στους παππούδες. Ο Biemmel στο βιβλίο του Ό  έβδο

μος Ουρανός" περιγράφει τη ζωή στα στρατόπεδα συγκεντρώ- 

σεως, στη Σιβηρία. Διηγείται λοιπόν, πως από κάθε παράπηγμα κάθε 

εβδομάδα πέθαιναν 10-12 κρατούμενοι. Σε κάθε παράπηγμα, λέει, 

εκτός από το δικό μας. Κι αυτό γιατί εμείς είχαμε μια γιαγιά που την 

ταΐζομε από το υστέρημά μας για να επιζήσει και να μας διηγείται 

παραμύθια, θρύλους. Επιζήσαμε με αυτά και χάρις σ' αυτά.

Ο Αϊνστάιν απάντησε σε μια μάνα που τον ρώτησε πώς γίνεται κα

νείς σοφός: “Να του λέτε παραμύθια". Αλλά "αν δεν παραμυθια- 

στούμε, πώς θα λευτερωθούμε;", αναρωτιέται και ο δικός μας ο 

Σαββόπουλος. Η τέχνη του παραμυθά έχει τις ρίζες της στην αρχή 

της δημιουργίας του κόσμου. Και “παραμυθιάζει", και παρηγορεί δη

λαδή τον άνθρωπο, και τον ετοιμάζει να ανακαλύψει τη χαρά της 

ζωής, αλλά και του μαθαίνει να αγωνίζεται για τη χαρά αυτή. Και πα

ραμυθάς είναι ο παππούς και η γιαγιά.

Το Γένος μας είναι καταχρεωμένο στην "τρίτη ηλικία", όπως την ο

νομάζουμε σήμερα. Οι γέροντές μας ήταν αυτοί που είπαν στα νέα 

παιδιά για τη Γοργόνα. "Βουνό τα κύματα, όπως σε βλέπω και με 

βλέπεις, πηγαίναν να πνιγούμε οι καϊκτζίδες μας, όταν εκεί μπρο

στά τους η Γοργόνα: "Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος;" ρώτησε η Γοργό- 

να αγριεμένη. "Ναι, κυρά, ζει και βασιλεύει", της απαντούσαν οι ψα

ράδες μας και, ναι να σε χαρώ, μέλι και γάλα η θάλασσα!!".

Ηταν η τρίτη ηλικία "η Μεγάλη του Γένους μας Σχολή", που χωρίς 

να έχει διαβάσει Ιωάννη Δαμασκηνό μας μάθαινε:

"Πρέπει να τιμάμε τους αγίους, γιατί είναι φίλοι αγαπημένοι του 

Χριστού και κληρονόμοι του Θεού. Να δούμε -κόρη μ' κι εσύ γιέ μ' 

άκουε- να δούμε πως ζούσανε την αγάπη τους στον Θεό, την υπο- 

μόνεψή τους. Στεφάνι έτσι, να σαν κι αυτούς ν' αξιωθούμε". Ηταν 

αυτοί που μάθαιναν στα παιδιά -στο Γένος μάθαιναν- την προσευχή: 

"Πέφτω κάνω τον Σταυρό μου /  άγγελο έχω στον πλευρό μου / 

δούλος του Θεού λογιούμαι /  και κανέναν δεν φοβούμαι”.

Νανούρισμα λέγουν οι γιαγιάδες: "Στο πάπλωμά σου κέντησα αε

τούς να το στολίζουν. /  Σου κέντησα μια Παναγιά στ' αχνό προσκέ

φαλό σου /  κι ακόμη την Αγια-Σοφιά να 'χεις στο μάγουλό σου". Και 

κουβέντιαζαν μεταξύ τους οι γέροντοι και τα παιδιά παίζοντας στα 

ποδάρια τους άκουγαν, ρούφαγαν, θέριευαν, γιατί μέσα από τις 

κουβέντες θαρρείς πως μιλούσε ένας Μακρυγιάννης. Αλλοτε σε 

κάθε, πες, σπίτι υπήρχε μια γριά γιαγιά ή θειά, ένας παππούς. Αυτοί 

έπαιρναν το πιο τρυφερό κομμάτι από το Κυριακάτικο κοτόπουλο, 

ή κοκκινιστό - κάθε Κυριακή τότε τρώγαμε κρεατικό - γιατί δεν μπο

ρούσαν να μασήσουν. Το παιδιά που δεν είχαν γιαγιάδες και παπ

πούδες στο σπίτι ζήλευαν εκείνα που είχαν. Ηταν στ' αλήθεια 

σπουδαίο πράγμα να έχεις παππού και γιαγιά. Εδινε ηρεμία στο σπί

τι. Οταν μεγάλωσα, σκέφτηκα πως μπορεί να είχανε διαφορές 

νύφες - πεθερές -και είχανε- μα για το παιδομάνι ήταν ευλογία 

Θεού. Οι γιαγιάδες έκαναν τα πιο όμορφα κουλουράκια και οι πα- 

πούδες έλεγαν τα πιο όμορφα παραμύθια.

Τώρα η τρίτη ηλικία έγινε "πρόβλημα" και την παρκάραμε σε κά

ποιον οίκον ευγηρίας. Λένε, βέβαια, πως εκεί τους παρέχεται πλη

ρέστερη η αναγκαία ιατρική βοήθεια και πως τα μηχανήματα που έ

χουν οι οίκοι ευγηρίας κρατούν τους γερόντους ζωντανούς πιο 

πολύ καιρό. Για ποιο λόγο όμως; Μόνο και μόνο για να είναι "προ

βλήματα"; Για να μη τους τιμά κανείς όταν γερνούν;

Και τι χάνει το παιδί; Ξυπνά χωρίς χάϊδεμα -οι γονείς τους βιάζο

νται να φύγουν, χτυπούν, βλέπεις, κάρτα - κοιμούνται χωρίς να

νούρισμα -ποιος έχει καιρό να τους πει παραμύθι; -κι έτσι τους μέ

νει νταντά η τηλεόραση. Μια τηλεόραση που δεν τους μιλά για Γορ

γόνα και Αγιά - Σόφιά, αλλά τους διδάσκει ξένους τρόπους σκέ- 

ψεως και ζωής, μια νταντά που λέει άρρητα ρήματα.

Ο Φωριέλ έγραψε: "Μια ολοκληρωμένη συλλογή των κλέφτικων 

τραγουδιών θα είχε πολύ μεγάλη σπουδαιότητα. Θα ήταν η πραγμα

τική ιστορία της Ελλάδας". Δεν το 'ξέραν οι γερόντοι μας αυτό που 

έγραψε ο Φωριέλ, αλλά κάτοπτρα εθνικής ζωής μας μάθαιναν με 

τα τραγούδια που 'λεγαν στα γλέντια, αυτή την πραγματική ιστορία 

του τόπου μας και τους καημούς μα και τη λεβεντιά του λαού μας, 

που σήμερα, αλλοίμονο, δεν τη μαθαίνει πια.

Σήμερα μπορεί το παιδί από μωρό να ξέρει να κάνει αλάθητα χά

ρις στο κομπιουτεράκι, πρόσθεση και αφαίρεση, αλλά την αριθμη

τική της γιαγιάς και του παππού από που θα την μάθει; "Ενας είν' ο 

Κύριος, δεύτερη είν' η Παναγιά, τρίτος είν' ο Πρόδρομος, τέσσερα 

τα Ευαγγέλια, πέντε η Πεντάτευχος, έξη τα εξαπτέρυγα, επτά είν' 

τα Μυστήρια, οκτώ το Οκταήχι, εννιά είναι τα τάγματα, δέκα είν' οι 

εντολές, έντεκα τα εωθινά, δώδεκα οι Απόστολοι...".

Η τρίτη ηλικία μελαγχολικά κοιτάζει τον κόσμο από ένα κακοφω- 

τισμένο δωμάτιο "οίκου ευγηρίας". Και το παιδί ανοίγει τηλεόραση 

για να “παραμυθιαστεΓ. Και μόνο παρηγοριά δε δίνει η τηλεόραση. 

Τότε το νέο άτομο καταφεύγει στην "Παραμύθα" -έτσι λέγεται στη 

γλώσσα των τοξικομανών η ηρωίνη- και ταξιδεύει σ' ένα άλλο κό

σμο, κόσμο θανάτου. Ισως ξεγελασμένο ψάχνει εκεί να 'βρει μια 

γιαγιά κι ένα παππού, που θα του ψιθυρίσουνε πως: "Μια φορά κι έ

να καιρό"... και θα το βεβαιώσουν πως το καλό θα νικήσει στο τέλος 

και πως "ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα". □

Γαλάτεια Γρηγοριάδου -  Σουρέλη
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Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν, ότι το Ευαγγέλιο είναι 

δύσκολο να εφαρμοσθεί στην σημερινή μας εποχή. Μια εποχή που 

χαρακτηρίζεται από ιδεολογικές συγκρούσεις, αλλά και την εγωι

στική προσπάθεια του ανθρώπου να ρυθμίσει μόνος του την ζωή 

του έξω από την πρόνοια του Θεού.

Σ' αυτήν ακριβώς την περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας παρεμ

βαίνουν πλήθος από αγιασμένες και θεωμένες προσωπικότητες 

της Εκκλησίας. Κορυφαία μορφή αποτελεί ο Μητροπολίτης Πεντα- 

πόλεως Νεκτάριος Κεφαλάς, ο μετέπειτα γνωστός μας Αγιος Νε

κτάριος ο θαυματουργός, ο χαρακτηριστικά ονομασθείς "Αγιος του 

20ου αιώνα”. Οι μεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας και ιδιαίτε

ρα της εκκλησίας αποτελούν τους φωτεινούς οδοδείκτες στην 

πνευματική μας ζωή διδάσκοντας πάντα με την φωτεινή ζωή τους.

Ο Αγιος Νεκτάριος είναι ο άγιος που σαν άνθρωπος έζησε τον 

προβληματισμό της εποχής μας, αφού μόλις εφέτος συμπληρώνο

νται 150 χρόνια από την γέννησή του και 76 από την κοίμησή του.

Γεννήθηκε το 1846 στη Σηλυβρία της Ανατολικής Θράκης. Οι γο

νείς του Δήμος και Βασιλική Κεφαλά απέκτησαν επτά παιδιά. Ησαν 

πάμπτωχοι σε υλικά αγαθά, αλλά πλούσιοι σε πίστη προς το Θεό.

Ο Νεκτάριος (κατά κόσμον Αναστάσιος) έλαβε από μικρός τη Θεία 

Χάρη σαν βοήθεια, σαν πρόνοια, σαν καθοδήγηση, σαν αγιασμό, και 

από παιδί είχε πόθους και οράματα για αφιέρωση, για ιερωσύνη, για 

προσφορά. Μετά τις πρώτες του σπουδές στην Κωνσταντινούπο

λη, όπου παράλληλα εργάζεται, διορίζεται δάσκαλος στο χωριό Λι- 

θί της Χίου, ενώ κείρεται μοναχός στη Νέα Μονή Χίου με το όνομα 

Λάζαρος χειροτονείται διάκονος και λαμβάνει το όνομα Νεκτάριος. 

Κάποιος εύπορος χριστιανός ονόματι Ιωάννης Χωρέμης αναλαμβά

νει τότε την οικονομική ενίσχυση των σπουδών του στην Θεολογική 

Σχολή Αθηνών. Παράλληλα σχετίζεται με το Πατριαρχείο Αλεξαν

δρείας το οποίο αναγνωρίζοντας τις μεγάλες αρετές και τα χαρί

σματα του Νεκταρίου τον προωθεί στο ιερατικό αξίωμα και το 

1889 χειροτονείται Μητροπολίτης Πενταπόλεως της Λιβύης.

Ο Θεός όμως επιτρέπει να δοκιμάζονται οι εκλεκτοί του "ως χρυ

σός εν χωνευτηρίω" (Σοφ. Σολ. Γ' 6). Οι συκοφαντίες σε βάρος του 

γίνονται αφορμή να εγκαταλείψει το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, 

δείχνοντας τη μεγάλη του αρετή και πνευματική υπεροχή. Διωγμέ

νος, ταπεινωμένος και ηεριφρονημένος έρχεται στην Αθήνα ζώ- 

ντας μέσα σε τραγωδία δύσκολες συνθήκες, παραδίδοντας όμως 

τον εαυτό του στην πρόνοια του Θεού.

Το 1891 διορίζεται ιεροκήρυκας Ευβοίας, Φθιώτιδος και Φωκίδος. 

Στόχος του πάντοτε ήταν το αγιογραφικό Όύτω λαμψάτω το φως 

υμών έμπροσθεν των ανθρώπων όπως ίδωσιν υμών τα καλά έργα 

και δοξάσωσι τον πατέρα υμών τον εν τοίς ουρανοίς". (Ματθ. Ε 16).

Εκτιμώντας τον αγνό και έντιμο βίο του, το υψηλότατο ήθος του 

και την φωτεινή ζωή του το 1894 το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και 

Δημ. Εκπαιδεύσεως αναθέτει στο Μητροπολίτη πρώην Πενταπό

λεως Νεκτάριο τη διεύθυνση της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής 

Σχολής. Με επίκεντρο το ναό του Αγίου Γεωργίου της Ριζαρείου, α

πέναντι ακριβώς από το νοσοκομείο του "Ευαγγελισμού" συνεχίζει 

την ανεκτίμητη προσφορά του στα νέα στελέχη της Εκκλησίας.

Η αγάπη του όμως στον μοναχισμό τον ωθεί το 1904 στην ίδρυση 

της Ιερός Μονής Αγίας Τριάδος Αιγίνης. Εκεί παράλληλα με την συ

νεχή προσευχή και άσκηση αναδεικνύεται και μεγάλος εκκλησια

στικός συγγραφέας συγγράφοντας 34 συνολικά βιβλία θεολογικού 

περιεχομένου. Ομως κατά τον ψαλμωδό Δαυίδ 'Τις εστίν άνθρω

πος ος ζήσεται και ουν όψεται θανάτου". Ετσι και ο Αγιος μας μετά 

από μία πολυτάραχη ζωή, ύστερα από μια ζωή ηίστεως, αγάπης και 

προσφοράς καλείται να μετοικίσει στην θριαμβεύουσα εκκλησία 

των ουρανών, διότι κατά το βιβλίο των παροιμιών. "Δικαίων ψυχαί 

εν χειρί Κυρίου και ουμή άψηται αυτών βάσανος".

Στις 8 προς 9 Νοεμβρίου 1920 στο Αρεταίειο νοσοκομείο αποχαι

ρετά τον κόσμο αυτό και μπαίνει πλέον στην αιωνιότητα. Τα θαύμα

τα τα οποία ακολουθούν τόσο με το ιερό του λείψανο όσο και με 

τις θεραπείες σε πολλούς ασθενείς τον καθιστούν σύντομα γνω

στό στα πέρατα του κόσμου, ενώ καταξιώνεται στη συνείδηση των 

πιστών σαν Αγιος. Το 1953 έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του, 

ενώ το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανεγνώρισε και επίσημα την αγιό- 

τητά του. Ο Ορθόδοξος λαός μας τίμησε ιδιαίτερα τον νέο αυτό ά

γιο της Εκκλησίας όχι μόνο κτίζοντας εκκλησίες και μοναστήρια α

φιερωμένες στο όνομά του αλλά και τιμώντας την μνήμη του (στα 

πέρατα του κόσμου).

Η Ελληνική Αστυνομία έχει έναν ιδιαίτερο σύνδεσμο με τον Αγιο 

Νεκτάριο. Διότι μέσα στο χώρο της και συγκεκριμένα στο ιστορικό 

παρεκκλήσι της Παναγίας Χελιδωνούς, στην Αστυνομική Ακαδημία, 

ο Αγιος έκανε αισθητή την παρουσία του με ένα θαυμαστό σημείο 

το 1991, που διακρίνεται μέχρι σήμερα στην υπάρχουσα εκεί αγία 

του εικόνα.

Η παρουσία του Αγίου Νεκταρίου στις ημέρες μας είναι μια από

δειξη, ότι η πίστη μας είναι ζωντανή διότι η ορθοδοξία είναι η μόνη 

που παρουσιάζει και σήμερα αγίους, κατεκείνο τον τύπο του αν

θρώπου που έντονα αναζητά η κοινωνία μας είναι αναμφίβολα ο 

τύπος του εναρέτου και αγίου ανθρώπου που διαμορφώνεται μέσα 

στη ζωή της Εκκλησίας. Π

Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος,

Δ/ντής Θρησκευτικής Υπηρεσίας Ελληνικής Αστυνομίας
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Φιλολογικές Σελ ί δες

Η ΠΟΡΕΙΑ
ΤΟΥ Κ11 ΣΤΑ ΚΑΡΥΛΤΑΚΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΠΡΑΜΕΝΟ
Τα περιστέρια που σκόρπισε ο Κώστας Κα- 

ρυωτάκης, γράφοντας τους στίχους του, εξα
κολουθούν να φέρνουν μηνύματα του κι είναι 
αλήθεια αυτό, γιατί ένας από τους κρίκους της 
νεοελληνικής ποιητικής αλυσίδας, ίσως όχι ο 
πιο φανταχτερός, αλλά σίγουρα απ' τους πιο 
στέρεους, είναι αυτός που σφυρηλάτησε ο 
ποιητής.

Ο Κώστας Καρυωτάκης γεννήθηκε το 1896 
στην Τρίπολη και αυτοκτόνησε στην Πρέβεζα 
τον Ιούλιο του 1928. Το γεγονός αυτό, αν και 
θορύβησε την τότε κοινωνία, δεν θα πρέπει να 
διαχωρισθεί απ' την ποιητική προσωπικότητα 
του Καρυωτόκη. Μία προσεκτική αλλά συνάμα 
και συναισθηματική επισκόπιση του έργου του, 
θα μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ακόμα 
και εκείνο που έχει σατυρικές προεκτάσεις, 
διακατέχεται από μελαγχολία. Τόσο πολύ γίνε
ται εμφανές αυτό, ώστε το γεγονός της αυ
τοκτονίας του μοιάζει σαν φυσική κατάληξη υ
πό το βάρος μιας συνεχώς διογκούμενης συ
ναισθηματικής ποιητικής παρόρμησης.

Ο ίδιος εξάλλου, σε γράμμα προς φίλο του, 
γράφει τα εξής:"... είναι καιρός να φανερώσω 
την τραγωδία μου... κάθε πραγματικότητά μου 
είναι αποκρουστική. Είχα τον ίλιγγο του κιν
δύνου και τον κίνδυνο, σαν ήρθε, τον δέχομαι 
με πρόθυμη καρδιά ...”.

Παράλληλα, η μεγάλη απήχηση που είχαν κυ
ρίως οι δύο τελευταίες ποιητικές συλλογές 
του Καρυωτόκη στην Νεολαία της εποχής, τα 
"Νηπενθή" (η λέξη "Νηπενθή" είναι Ομηρική, συ- 
ναντόται κατά πρώτον στην Οδύσσεια και ση
μαίνει: αυτό που διώχνουν το πένθος) και "Ε
λεγεία και Σάτιρες", προσδιορίζουν την δη
μιουργία ενός ρεύματος που ονομάσθηκε "Κα- 
ρυωτακισμός" και το οποίο βρήκε αρκετούς 
μιμητές.

Ενα θέμα που απασχολεί τον ποιητή είναι ο 
υπαρξιακός χρόνος, δηλαδή αυτός που αντι
στοιχεί στην ζωή του, είναι ορισμένης διάρ
κειας και που λιγοστεύοντας, τον φέρνει κο
ντά στο αναπόφευκτο τέλος. Πιστεύουμε α- 
βίαστα ότι ως ένα βαθμό ο Καρυωτάκης ακο
λούθησε συνειδητό την πορεία που τον οδήγη
σε σ' αυτό.

Η πρώτη του ποιητική συλλογή, “Ο πόνος του 
ανθρώπου και των πραγμάτων" είναι τεχνικό 
αρτιότερη και η λειτουργία των σημασιολογι- 
κών αποκλίσεων είναι ελεγχόμενη. Μα στην 
πιο αντιπροσωπευτική του συλλογή "Ελεγεία 
και Σάτιρες", ο Καρυωτάκης θραύει τα τεχνικά

ton Αστυνόμου Α' Βασίλειου Τσαγκάρη

εμπόδια και γίνεται ο αντιπροσωπευτικός 
ποιητής της εποχής του. Οπως μας λέει γ ί αυ
τόν ο Κώστας Βάρναλης: "Σπάνια ποιητής σε 
τόσο νεαρή ηλικία κατόρθωσε ν' αφήσει ένα 
τόσο ώριμο έργο, γεμάτο από αλήθεια και να 
δημιουργήσει δική του εποχή. Το έργο του εί
ναι προέκταση της ζωής του κι ο θάνατός του 
επιστέγασμα".

"Με το μηδέν και το άπειρο να συμφιλιω
θούμε”. Λόγος τραγικός, αληθινού πεσσιμιστή, 
που υψώνεται στα σύνορα όχι μόνο της ποίη
σης μα και της διανόησης, πως θα τον ερμη
νεύσουμε; Αυτές οι λίγες λέξεις που είναι χα
ραγμένες στην προτομή του ποιητή, περι
κλείουν το μεταφυσικό του βίωμα και αποδει- 
κνύουν ότι όσο κ ί αν ένας ποιητής λειτουργεί 
σε μιαν άλλη περιοχή του επιστητού, δεν μπο
ρεί να είναι αμέτοχος φιλισοφικής διάθεσης.

Διάφοροι κριτικοί, έχουν κατά καιρούς, εκ- 
φράσει απόψεις σχετικά με την ενέργεια του 
ποιητή, να αφαιρέσει την ζωή του. Ορισμένοι 
την αποδίδουν στον ψυχισμό του, άλλοι θεω
ρούν ότι ήταν το φυσικό αποτέλεσμα των κοι
νωνικών συμπτωμάτων της μικροαστικής τά
ξης του μεσοπολέμου, ενώ μερικοί φαίνεται 
να πιστεύουν ότι ήταν μία αυθόρμητη πράξη 
στιγμιαίας απελπισίας, απόγνωσης ή διαμαρ
τυρίας δεν νομίζουμε ότι είναι έτσι ή τουλά
χιστον μόνο έτσι.

Η πορεία του Καρυωτόκη προς τον θάνατο, 
δεν θα πρέπει να εξετασθεί μέσα από βιογρα- 
φικές, ψυχαναλυτικές ή ιδεολογικές διεργα
σίες, αλλά να ερμηνευθεί με λογοτεχνικά - αι
σθητικά κριτήρια του έργου του. Περισσότε
ρο στους ποιητές - λιγότερο στους λογοτέ
χνες - η δημιουργία τους, ταυτίζεται με τον ί
διο τον εαυτό τους.

Μετρώντας την ζωή του με το μέτρο της 
ποίησής του ο Κώστας Καρυωτάκης, ακο
λούθησε τον δρόμο που τον οδήγησε στο πε
πρωμένο του, συγχρόνως όμως τον οδήγησε 

και στην αθανασία. □

ΟΙ ΑΓΑΠΕΣ

Θα' ρθουν όλες μια μέρα, και γύρω μου
θα καθίσουν βαθιά λυπημένες.
Φοβισμένα σπουργίτια τα μάτια τους,
θα πετούνε στην κάμαρα μέσα.
Ωχρά χέρια θα σβήνουν στο σύθαμπο
και θανάσιμα χείλη θα τρέμουν.

"Αδελφέ", θα μου πουν, "δέντρα φεύγουνε

μες στη θύελλα, και πια δε μπορούμε, 
δεν ορίζουμε πια το ταξίδι μας".
Ενα θάνατο πάρε και δώσε. Εμείς κοίτα στα 

πόδια σου αφήνουμε, 
συναγμένο από χρόνια το δάκρυ.

Τα χρυσά πού είναι τώρα φθινόπωρα, 
πού τα θεία καλοκαίρια στα δάση;
Πού οι νυχτιές με τον άπειρο έναστρο 
ουρανό, τα τραγούδια στο κύμα, Οταν πίσω 

και πέρα μακραίνανε, 
πού να επήγαν χωρία, πολιτείες;

"Οι θεοί μας εγέλασαν, οι άνθρωποι, 
κι ήρθαμε όλες απόψε κοντά σου, 
γιατί πια την ελπίδα δεν άξιζε 
το σκληρό μας, αβέβαιο ταξίδι.
Σα φιλί, σαν εκείνα που αλλάζαμε, 
ένα θάνατο πάρε και δώσε".

Θα τελειώσουν. Επάνω μου γέρνοντας, 
θ' απομείνουν βουβές, μυροφόρες.
Ολοένα στην ήσυχη κάμαρα 
θα βραδιάζει, και μήτε θα βλέπω 
τα μεγάλα σαν έκπληκτα μάτια τους, 

που γεμίζανε φως τη ζωή μου ... □
(1927) Κ. Καρυωτάκης

ΣΑΝ ΔΕΣΜΗ ΑΠΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ...
Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα 
είδα το βράδυ αυτό.
Κάποια χρυσή, λεπτότατη 
στους δρόμους ευωδιά.
Και στην καρδιά 
αιφνίδια καλοσύνη.
Στα χέρια το παλτό, 
στ' ανεστραμμένο πρόσωπο η σελήνη. 
Ηλεκτρισμένη από φιλήματα 
θά 'λεγες την ατμόσφαιρα.
Η σκέψις, τα ποιήματα, 
βάρος περιττό.
Εχω κάτι σπασμένα φτερά.
Δεν ξέρω καν
γιατί μας ήρθε το καλοκαίρι αυτό.
Για ποιόν ανέλπιστη χαρά 
για ποιές αγάπες,

για ποιό ταξίδι ονειρευτό; □
(1927) Κ. Καρυωτάκης

* Ο Αστυνόμος Α' Βασίλειος ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ είναι 
πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πα
νεπιστημίου Αθηνών.
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Μια αξιόλογη πρόταση

Για άλλες Ολυμπιάδες.
Εάν σε κάθε τομέα δραστηριότητας, δεν υπάρχει κάποιος ορίζοντας σταθερός, 

στα πλαίσια του οποίου να συνεισφέρουν πολλοί και να κρίνονται όλοι, 
εάν δεν αμοίβεται η προσπάθεια και δεν αναδεικνύονται οι αξίες εάν δεν ανέχονται οι πιο ικανοί, 
με βάση τις επιδόσεις σαν τους πρωταθλητές και όσους αμιλλώνται με πίστη για κάτι καλύτερα,

δεν μπορεί ν' αναμένεται πρόοδος.

ίου Υποσιραοίγου c.a. Χαράλαμπου Α. Ζιανίκα

Στον απόηχο των όσων ακούστηκαν και γρά
φτηκαν μέχρι τώρα, προς δόξαν και τιμήν των 
Ολυμπιονικών μας και όλων όσοι συνέβαλαν 
στην κατόκτηση οκτώ μεταλλίων και στην επί
τευξη πολλών άλλων τιμητικών διακρίσεων 
στην Ατλάντα, δεν φάνηκε να προβάλλεται κά
τι που θα άξιζε να είχε αναχθεί σε κυρίαρχο 
ζήτημα.

Δεν σχολιάστηκε όσο έπρεπε το αν και κατά 
πόσο προϋπήρξαν και οι αναγκαίες προς 
τούτο συνθήκες, το κατάλληλο κλίμα, κάποιοι 
παράγοντες καθοριστικοί για τέτοιες επιτυ
χίες. Θα έπρεπε κάτι να διδαχθούμε, ώστε κά
ποτε να αντιληφθούμε αυτό που κυρίως 
χρειάζεται για να έχουμε διακρίσεις και σε άλ
λους τομείς.

Η στρατηγική είναι αυτή η οποία μας έλειπε 
γενιές μέχρι σήμερα, σε τομείς της κρατικής 
μηχανής, όπου η κρίση εξακολουθεί να αναπα- 
ράγεται. Η στρατηγική μας έλλειψε και για όσο 
ο κλασικός μας αθλητισμός μας ήταν στο τέλ
μα. Μέχρι που κάποτε, χωρίς να γίνει ευρύτε
ρα κατανοητό τι σημαίνει αυτό, μπήκε, σαν 
στόχος στρατηγικός, η διεκδίκηση της Ολυ
μπιάδας. Οπότε, για όσο μας βάραινε μια τέ
τοια δέσμευση εθνική και για όσο η διεκδίκηση 
αυτή μετατίθεται για το 2004, λειτούργησαν

και εξακολουθούν να υπάρχουν, για πρώτη ί
σως φορά στη νεότερη ιστορία μας, σ' ένα έ
στω τομέα κρατικής μέριμνας, όλα τα στοιχεία 
εκείνα που προσδίδουν στη στρατηγική την 
πιο ουσιαστική εννοιολογική και πρακτική ση
μασία της (ευρύτεροι ορίζοντες ή μακρόπνοοι 
στόχοι - συνέγερση ιθυνόντων - σύμπλευση 
και συναντίληψη στην αντιμετώπιση καίριων 
ζητημάτων, συνέχεια και συνέπεια στη διαχεί- 
ρηση σοβαρών υποθέσεων - συναποδοχή βα
σικών όρων και κατευθύνσεων, στα πλαίσια 
της ιεράρχησης προτεραιοτήτων και στόχων, 
για δημιουργία κινήτρων, για υποδομή σε α
θλητικούς χώρους σε εγκαταστάσεις υψηλών 
απαιτήσεων, σε παράγοντες αθλητικούς, σε 
συνθήκες άθλησης.

Οπότε, εξασφαλίζοντας για τους αθλούμε- 
νους νέους μας κάποιες προοπτικές, μέσα σ' 
ένα κλίμα όπου κυριαρχεί η ιδέα και πρακτική 
της επίτευξης μακροπρόθεσμων στόχων, για 
όσο εκδηλώνεται έμπρακτα η κρατική μέριμνα 
και υπάρχουν ασφαλή κίνητρα, επόμενο είναι 
όλο και πιο πολλοί να αμιλλώνται στην επίτευ
ξη όλο και πιο υψηλών επιδόσεων.

Οταν μάλιστα οι κανόνες που διέπουν την ά
θληση είναι γνωστοί και αδιαμφισβήτητοι. Ι
διαίτερα σε ένα κλασικό αθλητισμό. Με αφέ

τες κριτές, πραγματική διαφάνεια, με τους 
θεατές να βλέπουν την άμιλλα σ' όλο το με
γαλείο της.

Αμφιβάλλει κανείς για το ότι έχουμε δυνατό
τητες για μεγάλες επιτυχίες (σαν αυτές που 
αναμένονται σίγουρα σε άλλες μεγάλες διορ
γανώσεις, αθλητικέςΙ και σε άλλους τομείς ό1 
πως στην επιστήμη στην τέχνη, στον εξορθο- 
λογισμό των θεσμών, στη δημόσια διοίκηση, 
στο διεθνές εμπόριο, στον τουρισμό, σε εθνι
κά θέματα, στην ασφάλεια, στην ανάπτυξη και 
την πρόοδο, γενικότερα; Μας έχει απα
σχολήσει στο βαθμό που θα έπρεπε, εάν για 
όλα αυτά υπάρχει στρατηγική; Φαντασθήκαμε 
άλλους τομείς όπου να υπάρχουν κανόνες του 
παιχνιδιού, όπως στο στίβο, οι οποίοι να προά
γουν την άμιλλα και να ευνοούν την αξιοκρατία;

Να ποιο είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Εάν σε κά
θε τομέα δραστηριότητας, δεν υπάρχει κά
ποιος ορίζοντας σταθερός, στα πλαίσια του 
οποίου να συνεισφέρουν πολλοί και να κρίνο- 
νται όλοι, εάν δεν αμοίβεται η προσπάθεια και 
δεν αναδεικνύονται οι αξίες εάν δεν ανέχονται 
οι πιο ικανοί, με βάση τις επιδόσεις σαν τους 
πρωταθλητές και όσους αμιλλώνται με πίστη 
για κάτι καλύτερα, δεν μπορεί ν' αναμένεται 

πρόοδος. □

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε ΠΙ ΘΕΩΡΗΣ Η
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
Ήρας 2Α, 111 47, Γαλάτσι
Διευθυντής: Αστυνόμος Α’ Χρηστός Μακρής, Αρχισυντάκτης: Αστυνόμος Β' Γεώργιος Μπούρχας, Βοηθ. Αρχισυντάκτη: Υπαστ/μος Β' Κων/νος Καραγιάννης, 

Σύνταξη: Ανθ/μος Κων. Κατσινούλας, Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου, Αρχ/κας Κων. Κούρος, Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης, Γραμματεία: Υπαστ/μος Α' Κων/νος Δανούσης, 

Π.Υ. Μαρία Κωνσταντοπούλου, Π.Υ. Αικατερίνη Λιερού, Π.Υ. Μαρία Μπρακούλια, Π.Υ. Κων/νος Πλευριτόκης, Διαχείριση: Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη, Διεκπεραίωση: 
Αστ/κας Γ. Κληροδέτης, Π.Υ. Γ. Βόλης, Π.Υ. Φ. Μακροζαχόπουλος, Φωτογραφίες: Αρχ/κας Μιχ. Ραφτόπουλος, Αστ/κας Αθ. Καλούδης, Αστ/κας Ευόγγ. Παπατσίμηας 

Τηλέφωνα: Δ/ντής: 2137.362, Αρχισυντάκτης: 2137.361, Διαφημίσεις: 2137.365, Συντάκτες: 2137.366, Γραμματεία: 2 137.364, Διαχείριση: 2137.367, Fax: 2137.395 

Φιλμς - Μοντάζ - Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία: ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΚΤΥΠΟΤΙΚΗ Α.Ε., Μπενόκη & Αγ. Νεκταρίου - Χαλάνδρι.

Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" δέχεται για δημοσίευση άρθρα, μελέτες και επισημάνσεις που είναι πρωτότυπες, προέρχονται από μετάφραση 
ή αποτελούν διασκευή πάνω σε θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα την Αστυνομία και την Κοινωνία μας γενικότερα. Οι υποβαλλόμενες 
συνεργασίες, που δεν πρέπει να ξεπερνούν τις οκτώ δακτυλογραφημένες σελίδες, συνοδεύονται από ανάλογο φωτογραφικό υλικό και υπο
γράφονται από το συγγραφέα, ο οποίος έχει και την ευθύνη για το περιεχόμενο. Επισημαίνεται ότι -εφόσον υπάρχει δυνατότητα- προτιμάται 
η αποστολή κειμένων γραμένων σε δισκέτα ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Για τη δημοσίευση της ύλης, αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή του Περιοδικού, ύστερα από εισήγηση του Αρχισυντάκτη. Σε κάθε περίπτωση, 

τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών του περιοδικού, απηχούν τις δικές τους απόψεις και δεν εκφράζουν απαραίτητα τις επίσημες θέσεις 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Κείμενα, που δημοσιεύονται ή όχι, δεν εηιστρέφονται.

Για την καταχώριση διαφημίσεων διατίθενται το 2ο εσώφυλλο του εξωφύλλου, εσωτερικές τετράχρωμες και ασπρόμαυρες σελίδες. Ο ωφέ
λιμος χώρος κάθε σελίδας είναι: 25,6 X 18 cm. Οι τιμές των διαφημίσεων έχουν καθορισθεί ως εξής: Εσώφυλλο εξωφύλλου: 180.000 δρχ.. 
Ολοσέλιδη τετράχρωμη: 150.000 δρχ., ασπρόμαυρη: 100.000 δρχ., 1 /2  σελίδας τετράχρωμης: 80.000 δρχ., ασπρόμαυρης: 50.000 δρχ.,
1 /Α  σελίδας τετράχρωμης: 50.000 δρχ., ασπρόμαυρης: 30.000 δρχ. Οι ενδιαφερόμενοι για καταχώριση διαφημίσεων ή για οποιαδήποτε 
άλλη σχετική πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του περιοδικού (τηλ. 2137.305).
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Τα παιδιά μας που πέτυχαν στις Πανελλαδ ικές

461 ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΤΙΣ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ρεκόρ επ ιτ υ χ ιώ ν  στα Ανώτατα  και  Ανώτερα Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα σ η μ ε ί ω σ α ν  και  φ έ τ ο ς  τα παιδιά μας.
Κι αυτή χη χρονιά,  οι επ ιχυχόνχες  ε ίναι  πάρα πολλο ί ,  και με π ρω τ ι έ ς  μάλ ιστα,

γεγονός ιδ ια ίτερα σημαντ ικό  για την αστυνομ ική ο ικογένε ια .
Στα παιδιά αυτά α ξ ίζ ε ι ένας μεγάλος έπαινος,  γιαχί  χάρη σχην εργαχικόχηχα και  χην επιμονή χους,

π ρα γμ άτ ωσ αν τα οράματά τους και δ ικ α ίω σ α ν  τις π ρο σ δ ο κ ίε ς  τ ω ν  γ ο ν έ ω ν  τους.
Τους ευ χόμα στε  επ ιτυχημένη  φ ο ίτ η σ η  και  καλή σταδ ιοδ ρομ ία .

Ο Ν Ο Μ ΑΤΕΠΩ ΝΥΜ Ο ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΣΧΟΛΗ ΕΠ ΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘ Μ Ο Σ ΚΑΙ Υ Π Η ΡΕΣΙΑ  ΓΟΝΕΑ

ΑΓΓΕΛΗ Ευγενία Ιωάννης ΤΕΙ Κοζάνης Αρχ/κας, Α.Σ. Σταυροδρομιού
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Ανδρέας Σχολή Αστυφυλάκων Αρχ/κας, Υ.Α. Πατρών
ΑΓΓΕΛΟΣ Ιωάννης Κων/νος ΤΕΙ Ηρακλείου Δνθ/μος ε.α.
ΑΔΑΜΙΔΟΥ Αικατερίνη Μιχαήλ Ιστορικό Πανεπ. Ιονίου Υ/Α', Α.Τ. Πτολεμαίδας
ΑΔΑΜΟΣ Νικόλαος Κων/νος Οικονομικό Θεσ/κης Αρχ/κας, Α.Τ. Τρικάλων
ΑΙΣΩΠΑΚΗ Γεωργία Αντώνιος Γαλλική Φιλολογία Αθηνών Αρχ/κας, Υποδ. Αλλοδ. Αττικής
ΑΛΕΒΥΖΟΥ Αλεξία Κων/νος Φιλοσοφική Αθηνών Αρχ/κας, ΥΚΑ/Τ.Ε.Ε. Μηχανισμών
ΑΛΕΞΙΟΥ Ευσταθία Θεόδωρος Αγγλική Φιλολογία Αθήνας Υπαστ. Δ', Δ.Δ. Εύβοιας
ΑΛΕΞΙΟΥ Παντελεήμων Βασίλειος Σχολή Αστυφυλάκων Αρχ/κας, Α.Τ. Πετρούπολης
ΑΛΕΣΤΑΣ Γεώργιος Χρήστος Σχολή Αστυφυλάκων Αρχ/κας, Σ.Ε.Φ.Φ. Τρικάλων
ΑΛΜΠΑΝΗ Κων/να Δημήτριος Πανεπιστήμιο Πειραιά Αστυν. Δ/ντής, Δ /νση Αμεσης Δράσης
ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ Γεώργιος Γεώργιος Σ.Τ.Υ.Α. Α/Α ', Α.Τ. Φερών
ΑΝΑΓΝΟΣΤΑΚΟΣ Ηλιος Γεράσιμος ΤΕΙ Αθηνών/Τμ. Ναυπηγικής Αρχ/κας, Δ /νση Αμεσης Δράσης
ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Χριστίνα Ιωάννης Πανεπιστήμιο Αθηνών Ταξίαρχος, ΥΔΤ/Δ/νση Υγειονομικού
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ιωάννης θωμάς ΤΕΙ Θεσ/κης Αρχ/κας, Τ.Τ. Τρικάλων
ΑΝΔΡΕΟΥ θεονίκη Ιωάννης Παιδαγωγική Πατρών Αρχ/κας, Α.Τ. Συντάγματος
ΑΝΤΑΡΗΣ Ευάγγελος Βασίλειος ΣΜΥΝ Αρχ/κας, ΙΓ Α.Τ. Θεσ/κης
ΑΝΤΙΒΑΣΗ Αγγελική Κων/νος Φιλολογία Ιωαννίνων Α/Α ', Α.Τ. Πύλου
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Σταμάτιος Γεώργιος Ε.Μ.Π. Αρχ/κας, Υποδ. Αλλοδ. Αττικής
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Αλέξιος Αθανάσιος Σχολή Αστυφυλάκων Ανθ/μος, Δ.Δ. Ακαρνανίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Βαλσάμω Παναγιώτης Φυσικό Ηρακλείου Κρήτης Αρχ/κας, Α.Τ. Ακρόπολης
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Παναγιώτα - Φωτεινή Πολύκαρπος ΕΜΠ Τοπογράφων Μηχανικών Αστυν. Υποδ/ντής, ΥΔΤ/Δ/νση Τεχνικών
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Κων/νος ΤΕΙ Αθήνας/Ηλεκτρονικών Αρχ/κας, Α.Τ. Κορίνθου
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Αικατερίνη Κων/νος Νοσηλευτική Ηρακλείου Αρχ/κας, Α.Τ. Χανίων
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γεώργιος Ιωάννης ΤΕΙ/Οργάν. Αγροτ. Συν. Ανθ/μος, Α.Σ. Νεοχωρίου
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Κων/νος Θεολογία Αθηνών Αρχ/κας, Α.Τ. Πρεβέζης
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Χριστόφορος Γεώργιος ΤΕΙ Ιωαννίνων Αρχ/κας, Α.Σ. Σιδηρού Αλεξ/λης
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ Αλεξία Λάμπρος Νοσηλευτική Λάρισας Αρχ/κας, Υπ. Ασφ. Λάρισας
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ Μαρία Μιχαήλ Νηπιαγωγών Φλώρινας Αστυν. Υποδ/ντής, Α.Δ. Σερρών
ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ Βασίλειος Αθανάσιος Σχολή Αστυφυλάκων Αρχ/κας, Α.Τ. Καλαμπάκας
ΒΑΓΓΕΛΗΣ Αριστοτέλης Θωμάς Σχολή Αστυφυλάκων Π.Υ., Τ.Τ. Ηγουμενίτσας
ΒΑΓΙΑ Αικατερίνη Χρήστος Σχολή Αστυφυλάκων Ανθ/μος, Υ.Μ.Δ. Θεσ/κης
ΒΑΙΤΣΗ Αθανασία Χρήστος Σχ. Βρεφονηπ. Ιωαννίνων Αρχ/κας, Α.Τ. Στυλίδας
ΒΑΜΠΟΥΛΗ Βάια Κων/νος Τμ. Νοσηλευτικής Λάρισας Αρχ/κας, Υποδ/νση Ασφ. Λάρισας
ΒΑΡΙΕΜΙΤΖΙΔΗΣ Σταύρος Βασίλειος ΤΕΙ Λογιστ./Καβάλας Αρχ/κας, Α.Δ. Ροδόπης
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Μιχαήλ Νικόλαος Βιολογία θεσ/κης Αρχ/κας, Δ /νση Αστυν. Αθηνών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ελεονώρα Αθανάσιος Παιδαγωγικό Θεσσαλίας Αρχ/κας, Α.Δ. Λάρισας
ΒΑΣΙΛΟΚΩΝΣΤΔΝΤΑΚΗ Γεωργία Νικόλαος Φιλοσοφική Θεσ/κης Ανθ/μος, Α.Τ. Αερολ. Ηρακλείου
ΒΑΧΛΙΩΤΟΥ Χριστίνα Διονύσιος ΤΕΙ Αθηνών Αρχ/κας, Α.Τ. Χολαργού
ΒΕΝΙΑΜΙΔΗΣ Νικόλαος Ευστάθιος Σχολή Ικάρων Αρχ/κας, Α.Τ. Αμυνταίου
ΒΕΝΤΖΙΟΣ Γεώργιος Νικόλαος Σχολή Αστυφυλάκων Δνθ/μος, Α.Σ. Τρικοκκιάς
ΒΕΡΓΑΚΗ Γιαννούλα Ιωάννης Νηπιαγωγών Πάτρας Αρχ/κας, Α.Τ. Δημητσάνας
ΒΙΟΛΑΚΗ Κων/να Στυλιανός ΤΕΙ Καλαμάτας/Τοπ. Αυτ. Αρχ/κας, Σχολή Αστ/κων Καρδίτσας
ΒΛΑΣΤΑΡΗ Φωτεινή Σοφιανός Νομική Θεσ/κης Αρχ/κας, Α.Τ. Μοσχάτου
ΒΛΑΧΟΣ Χρήατος Μιχαήλ Σχολή Αστυφυλάκων Αρχ/κας, Τ.Α. Λαμίας
ΒΟΜΒΕΛΗΣ Χαράλαμπος Σταύρος Σ.Μ.Υ. Ανθ/μος ε.α.
ΒΟΝΙΚΑΚΗΣ Βασίλειος Γ εώργιος Μηχαν. Ηλεκτρ. Ξάνθης Αστυν. Υποδ/ντής, Α.Δ. Καβάλας
ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ Ευθυμία Χρήστος Εφαρμ. Πληροφ. Πανεπ. Μακ Αστυν. Υποδ/ντής, Α.Δ. Φλώρινας
ΒΥΖΙΩΤΗ Ευφροσύνη Γεώργιος Φιλολογία Αθηνών Αρχ/κας, Α.Τ. Αγιός
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Τα παιδιά μας που πέτυχαν στις Πανελλαδικές

Ο Ν Ο Μ ΑΤΕΠ Ω Ν ΥΜ Ο ΠΑΤΡΩ ΝΥΜ Ο ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘ Μ Ο Σ ΚΑΙ Υ Π Η ΡΕΣΙΑ  ΓΟΝΕΑ

ΒΥΡΡΑΣ Ιωάννης Παναγιώτης Σχολή Ευελπίδων Υ/Α', Υ.ΜΕ.Τ

ΓΑΚΗΣ Ανδρέας Νικόλαος Γεωλογική Σχολή Αρχ/κας, ΥΤΕΒΕ/Θεσ/κης

ΓΑΚΗΣ Παναγιώτης Κων/νος Λογιστική Σερρών Αρχ/κας, Α.Τ. Νιγρίτας

ΓΑΛΑΝΗ Αλεξάνδρα Σπόρος ΤΕΙ Μεσολογγίου/Λογιστ. Δνθ/μος, Α.Τ. Θέρμου

ΓΑΛΑΝΗΣ Μιχαήλ Δημήτριος Φυσικό Παν. Πατρών Αρχ/κας, Α.Τ. Ξυλοκάστρου

ΓΑΛΔΤΙΑΝΟΣ Κων/νος Νικόλαος Μηχ. Η /Υ  Πειραιά Ταξίαρχος ε.α.

ΓΕΡΜΑΝΟΥ Αντιγόνη Αθανάσιος Νοσηλευτική Αθηνών Αρχ/κας, Α.Τ. Ελασσόνας

ΓΕΟΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική Δημήτριος Γαλλική Φιλολογία Α/Α', ΓΔΔΑ/Επιτελείο

ΓΕΟΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη Ηλίας ΣΕΛΕΤΕ Αθηνών Αρχ/κας, Τμ.Δ.Ν. Πατρών

ΓΕΟΡΓΙΑΔΗΣ Αθανάσιος Χρήστος Σχολή Αστυφυλάκων Αρχ/κας, Α.Τ. Χανιών

ΓΕΟΡΓΙΑΔΟΥ Σοφία Αλέξανδρος ΤΕΙ Σερρών/Πληροφ. Υ/Δ', Α.Τ. Φλώρινας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ειρήνη Νικόλαος Οδοντιατρική Αθηνών Ανθ/μος, Τ.Τ. Ιωαννίνων

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ευθυμία Ανδρέας ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας Πατρών Αρχ/κας, Α.Τ. Παγκρατίου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κων/νος Νικόλαος Σχολή Αστυφυλάκων Ανθ/μος, Τ.Τ. Ιωαννίνων

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Πολυξένη Παναγιώτης Χημικό Πανεπιστήμιο Αθην. Αστυν. Υποδ/ντής ε.α.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Τζανέτος Παναγιώτης Τμ. Γεωλογίας Αθηνών Α/Α', Δ /νση Ασΐύν. Πειραιά

ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ Παράσχος Αναστάσιος Σχολή Αστυφυλάκων Αρχ/κας, Α.Δ. Καβάλας

ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ Νικόλαος Σταύρος ΤΕΙ Σερρών Δνθ/μος, Α.Τ. Νιγρίτας Σερρών

ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ Μαρίνα Νικόλαος ΑΣΟΕ Αρχ/κας, Υ.Μ.Μ.

ΓΙΑΝΝΔΚΗ Μαριάνθη Αντώνιος Γαλλική Φιλολογία Αθηνών Αστυν. Δ/ντής, Δ /νση Αστυν. Πειραιά

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος Δημήτριος Σχολή Αστυφυλάκων Αρχ/κας, Α.Τ. Ζωγράφου

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ Φώτιος Η /Υ  Πάτρας Αστυν. Υποδ/ντής, Υπ/νση Γλυφάδας

ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Κων/νος Αναστάσιος ΤΕΙ Καβάλας Αρχ/κας, Α.Τ. Σιδηροκάστρου Σερρών

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Νικόλαος Σχολή Ευελπίδων Αρχ/κας, Α.Σ. Δάρα Αρκαδίας

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Αθανάσιος Γεώργιος Σχολή Ευελπίδων Αρχ/κας, ΤΕΛ/Δ.Α.Ε.Α.

ΓΙΟΥΒΡΗ Ειρήνη Γεώργιος ΤΕΙ Αθηνών/Ενεργ. Τεχνική Α/Α', ΥΔΤ/Δ/νση Γεν. Αστυνόμευσης

ΓΚΑΓΚΛΑΚΗ Δήμητρα Ευάγγελος Διοίκ. Επιχ. ΤΕΙ Κοζάνης Σχολή Αστυφυλάκων Ξάνθης

ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ Ελένη Νικόλαος ΤΕΙ Λάρισας Αρχ/κας, Α.Σ. Πενταλόφου

ΓΚΑΤΣΟΥ Στεργιανή Νικόλαος ΤΕΙ Φλώρινας Αρχ/κας, Π Τ.Τροχαίας

ΓΚΕΛΗ Αρχοντιά Νικόλαος Βιολογικό Παν. Αθήνας ΠΥ/Α', ΥΔΤ/ΔΔΑΣ

ΓΚΕΛΗ Δήμητρα Νικόλαος ΤΕΙ Πάτρας/Τουρ. Επιχ. ΠΥ/Α', ΥΔΤ/ΔΔΑΣ

ΓΚΙΟΚΑΣ Γεώργιος Δημήτριος Χημικό Ιωαννίνων Αρχ/κας, Α.Τ. Αρτας

ΓΚΟΡΤΣΑ Ηρώ Αχιλλέας Παιδαγ. Ακαδ. Δλεξ/λης Αρχ/κας, Σχολή Αστ/κων Καρδίτσας

ΓΚΟΥΔΙΝΟΥΔΗ Σωτηρία Σταμάτιος ΤΕΙ Ηρακλείου Ανθ/μος ε.α.

ΓΚΟΥΣΔΟΒΑΣ Αθανάσιος Βασίλειος ΤΕΙ Κοζάνης/Τμήμα Μηχαν. Δνθ/μος, Α.Δ. Γρεβενών

ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ Πελαγία Δημήτριος Χημικό Α.Π.Θ. Ανθ/μος, Δ.Α.Θ./Τ.Γ.Α.

ΓΟΓΟΝΑΚΗ Μαρία Ιωάννης Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών Αρχ/κας, Α.Δ. Χανίων

ΓΟΥΛΑ Ελένη Θωμάς Λογιστ. ΤΕΙ Κοζάνης Αρχ/κας, Α.Τ. Τρικάλων

ΓΟΥΛΑΣ Θωμάς Βασίλειος Μηχαν. Αεροσκαφών Πάτρας Αρχ/κας, Τ.Α. Βόλου

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ Κων/να Χρήστος Πανεπ. Αθηνών Θεολογική Αρχ/κας, Τ.Α. Αερολιμένα Αθηνών

ΓΡΙΒΑ Βιργινία Ελευθέριος Φιλολογία Αθηνών Ταξίαρχος, Επιθ/ση Αστυν. Βορ. Αιγαίου

ΓΩΓΟΣ Παναγιώτης Σοφοκλής Νομική Θράκης Α/Α ', Α' Α.Τ. Πατρών

ΔΔΛΙΓΚΑΡΟΣ Γρηγόριος Γεώργιος Νοσηλευτική Πατρών Αρχ/κας, Α.Δ. Ημαθίας

ΔΑΜΝΙΔΝΙΔΗΣ Μωϋσής Κω/νος Ηλεκτ. Μηχαν. Α.Π.Θεσ/κης Ανθ/μος ε.α.

ΔΔΡΙΒΙΑΝΔΚΗΣ Ανδρέας Αντώνιος Οικον. Πανεπ. Θεσ/κης Υ /Α 1, Τμημ. Αγορ. Ηρακλείου

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη Δημήτριος Πανεπ. Αθηνών Τμ. Ψυχολογ. Α/Α', ΠΣΕΑ

ΔΕΔΕ Παναγιώτα Αναστάσιος Φυσ. Αγωγής Αθηνών Ανθ/μος, Α.Τ. Καλαμάτας

ΔΕΛΗ Φωτεινή Σπυρίδων Πανεπ. Κρήτης Κοινωνιολ. Αστυν. Δ/ντής, Δ /νση Κρατ. Ασφ./Υ.Δ.Τ.

ΔΕΛΗΜΑΝΗ Ουρανία Κων/νος Γαλλική Φιλολογία Αθηνών Αρχ/κας, Α.Τ. Εξαρχείων

ΔΕΜΙΤΣΑΣ Κων/νος Ιωάννης Σχολή Μον. Υπαξιωματικών Αρχ/κας, Α.Δ. Ιωαννίνων

ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων Παναγιώτης Θεολογία Πανεπ. Θεσ/κης Α/Α', Τ.Α. Φλώρινας

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ευγενία Γεώργιος Μηχ. Η /Υ  Παν. Πάτρας Αρχ/κας, Α.Τ. Τρίπολης

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Ξανθίππη Γεώργιος Τ.Ε.Ι. Αθηνών/Βρεφον. Αρχ/κας, Α.Τ. Σαλαμίνας

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Λάμπρος Παναγιώτης Γεωπονική Θεσ/κης Ανθ/μος, Α.Τ. Αρτας

ΔΙΓΚΑΣ Ηλίας Αθανάσιος Σχολή Αστυφυλάκων Αρχ/κας, Α.Τ. Αλεξ/λεως

ΔΟΥΒΛΕΚΑ Σοφία Αικατερίνη ΣΙΟΥΛΑ Παιδ. Δημ. Εκπ. Ιωαν. Αρχ/κας, Α.Δ. Φθιώτιδα

ΔΡΟΥΒΕΛΗΣ Παναγιώτης Σπήλιος Φυσικό Αθηνών Αρχ/κας, Ε.Τ.Υ.Δ.Π.

ΕΛΙΟΔΩΡΟΥ Μαριάννα Θωμαή Εθν. Καποδ. Πανεπ. Αθηνών Π.Υ., Δ.Α.Θ./Τ.Δ.Χ.Υ.

ΖΑΠΑΡΤΙΔΗΣ Πασχάλης Νικόλαος Σχ. Μον.Υπαξ/κών Τρικάλων Αστυν. Υπ/ντής, Α.Δ. Ορεστιάδας

Νοέμβριος 1 9 9 6 - 7 3 9  - Αστυνομική Επιθεώρηση



Τα παιδιά μας που πέτυχαν στις Πανελλαδικές

ΖΑΡΕΙΦΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννα Ιωάννης ΤΕΙ Καλαμάτας Π.Υ., Α.Τ. Καλαμάτας
ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗ Βασιλική Δημήτριος ΤΕΙ Αθηνών/Δημόσια Διοικ. Ανθ/μος, Α.Τ. Ασπροπύργου
ΖΑΧΟΥ Χρυσάνθη Αθανάσιος Βιβλιοθηκον. Ιονίου Πανεπ Αρχ/κας, Α.Τ. Τρικάλων
ΖΔΡΑΛΗ Βασιλική Γεώργιος ΤΕΙ Μεσολογγίου/Λογ. Α /Β 1, ΓΔΔΑ/Επιτελείο
ΖΕΡΒΑ Αναστασία Βασίλειος Αγγλική Φιλολογία θεσ/κης Αρχ/κας, Α.Τ. Βέροιας
ΖΗΣΗ Αντιγόνη Βαίος Πανεπιστήμιο Κρήτης Αρχ/κας, Τ.Τ. Βόλου
ΖΙΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Αγλαΐα Νικόλαος ΤΕΙ Αθηνών/Λογιστών Αρχ/κας, ΥΚΑ/Τμήμα Ενημέρωσης
ΖΥΓΟΓΙΩΡΓΟΥ Ευαγγελία Αντώνιος ΣΤΥΑ Αρχ/κας, Α.Τ. Λιτόχωρου
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μαρία Κων/νος Φιλολογία Κρήτης Αστυν. Υποδ/ντής, ΑΎ. Νάουσας
ΖΩΗ Ευθαλία Ευάγγελος Νομική Θράκης Ταξίαρχος, ΓΑΔΑ/Επιτελείο
ΖΩΤΟΥ Βασιλική Χρήστος Παιδαγωγ. Φλώρινας Αρχ/κας, Τ.Τουρ. Αστυν. Κατερίνης
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ Ανδρομάχη Ελευθέριος Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Αρχ/κας, ΥΤΕΒΕ/θεσ/κης
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος Χρήστος Ιατρική Θεσσαλονίκης Αρχ/κας, Α.Τ. Κέρκυρας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γεώργιος Λάμπρος Φιλοσοφική Ιωαννίνων Αρχ/κας, Υπ. Ασφ. Βουλής
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Θεόδωρος Ιωάννης Σχολή Αστυφυλάκων Ανθ/μος, Α.Σ. Αρδανίου
ΘΕΟΧΑΡΗ θεοδώρα Παν. ΠΟΑΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΠ/Πολ. Μηχαν. ΠΥ/Δ.νση Ελεγκτ. Δαπανών
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ελευθέριος Παν. ΠΟΑΥΙΥΕΝΟΠΟΥΛΟν' ΤΕΙ Λάρισας/Φυτ. Παρ. ΠΥ/Δ.νση Ελεγκτ. Δαπανών
ΙΓΓΛΕΖΟΣ Πολύκαρπος Γεώργιος Σχολή Αστυφυλάκων Αρχ/κας, Α.Σ. Κεχρού
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Δήμητρα Νικόλαος ΤΕΙ Ηρακλείου Αρχ/κας, Α.Τ. Κήπων
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ειρήνη Μιλτιάδης ΤΕΙ Σερρών/Διοικ.Επιχ. Αρχ/κας, Τ.Τ. Σάμου
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ελένη Ιωάννης ΤΕΙ Σίνδου Αρχ/κας. ΙΓ Α.Τ. θεσ /κης
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Κων/νος Γεώργιος Φυσικό Πανεπ. Πατρών Αρχ/κας, Α.Τ. Αγρινίου
ΚΑΒΒΑΛΟΥ Μαρία Παναγιώτης Φιλοσοφική Αθηνών Α/Β ', Α.Τ. Καλογρέζας
ΚΑΙΝΤΑΤΖΗ Ελένη Νικόλαος θεολογία θεσ/κης Αρχ/κας, Υποδ. Ασφαλείας Αλεξ/λης
ΚΑΙΤΑΤΖΗΣ Κων/νος Αθανάσιος ΤΕΙ Πειραιά/Η/Υ Αρχ/κας, Α.Τ. Γιαννιτσών
ΚΑΚΑΒΑΣ Κων/νος Ιωάννης ΤΕΙ θεσ/κης Αρχ/κας, Ε' Α.Τ. Πατρών
ΚΑΚΑΡΑ Γεωργία Παναγιώτης θεατρικών Σπ. Παν. Αθήνας Αρχ/κας, Α.Δ. Εύβοιας
ΚΑΚΚΟΣ Ανδρέας Κων/νος Σχολή Ευελπίδων Αρχ/κας, Α.Δ. Αχαίας
ΚΑΚΟΥΡΗΣ Βλάσιος Φώτιος Οδοντιατρική Αθηνών Αρχ/κας, Α.Τ. Ακρόπολης
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ Ολγα Αναστάσιος Κοινών. Ανθρωπ. Αιγαίου Υ/Α', ΥΦΔΦ θεσ /κης
ΚΑΛΑΦΑΤΗ Ιωάννα Αστέριος ΤΕΙ Φλώρινας Αρχ/κας, Τ.Α. Αερολιμένα θεσ/κης
ΚΛΑΔΕΡΗ Μαρία Αναστάσιος Νοσηλευτική Αθήνας Αστυν. Α', ΥΔΤ/Δ/νση Τεχνικών
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ Παγώνα Στέργιος Γεωπονική Α.Π.Θεσ/κης Ανθ/μος ε.α.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική Παναγιώτης ΤΕΙ Αθηνών/Αισθητ. Α/Α', Δ /νση Αστυν. Αθηνών
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Δήμητρα Γεώργιος Γυμναστική Ακαδ. θεσ/κης Ανθ/μος, Α.Σ. Πλατυκάμπου
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Μαρία Λουκάς Μαθηματικό Πατρών Ανθ/μος, Α.Δ. Αχαίας
ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ Χριστίνα Παναγιώτης ΤΕΙ Αθηνών/Τουρ. Επιχ. Ανθ/μος, Α.Τ. Αγ. Σπυρίδωνος
ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ Ιωάννα Αθανάσιος ΤΕΙ Αρτας Αρχ/κας, Υ.Α. Πατρών
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Αναστασία Βασίλειος Γαλλική Φιλολογία θεσ/κης Αρχ/κας, Σχολή Αστ/κων Καρδίτσας
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Ευαγγελία-Μαρία Πέτρος Πάντειο Πανεπιστήμιο Ανθ/μος, ΥΚΑ/Τ.Α.Κ. Πολιτεύματος
ΚΔΡΑΝΑΣΙΟΥ Καλυψώ Αθανάσιος Νοσηλευτική Λαμίας Αρχ/κας, Α.Τ. Καλαμπάκας
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ Βασιλική Νικόλαος Παιδαγ. Πανεπ. Ιωαννίνων Ανθ/μος ε.α.
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ Μερσίνη Νικόλαος ΤΕΙ Λάρισας Ανθ/μος, Τ.Τ. Τρικάλων
ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΙΔΟΥ Φωτεινή Ηλίας ΤΕΙ Λογιστ. Καβάλας Υ/Α', Α.Τ. Δράμας
ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Δημήτριος Μηχ. Η /Υ  Πανεπ. θεσ/κης Ανθ/μος, Α.Δ. Κοζάνης
ΚΑΡΒΕΛΑΣ Γεώργιος Δημήτριος Η /Υ  Θράκης Ανθ/μος, Α.Τ. Τρικάλων
ΚΑΡΡΑΣ Ιωάννης Δημήτριος Σχολή Ευελπίδων Α/Α ', Α.Δ. Ιωαννίνων
ΚΑΣΑΠΑΚΗ Αγγελική Ιωάννης ΤΕΙ θεσ/κης/Τουρ. Επιχ. Ανθ/μος, Α.Δ. Καβάλας
ΚΑΤΕΡΗ Ευαγγελία Βασίλειος Ψυχολογία Ρεθύμνου Κρήτης Αρχ/κας, Σ.Ε.Φ.Φ. Τρικάλων
ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΥ Ελευθερία Παναγιώτης ΤΕΙ Ιωαν./Νοσηλευτική Αρχ/κας, Α.Τ. Καβάλας
ΚΑΤΣΑΡΟΥ Μαρία Αναστάσιος Ιστορικό Τμ. Ιονίου Πανεπ. Α /Α 1, Α.Τ. Νίκης
ΚΑΤΣΙΑΒΟΥ Μαργαρίτα Χαράλαμπος Νομική Αθηνών Α /Α 1, ΥΔΕΖΙ/Τμ. Αναζητήσεων
ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ Μαρία Παναγιώτης ΤΕΙ Μεσολογγίου Αρχ/κας, Τ.Τ. Λάρισας
ΚΑΤΩΠΟΔΗ Σταματία Κων/νος θεολογία θεσ/κης Αρχ/κας, Υ.Κ.Δ./Τμήμα Ενημέρωσης
ΚΑΦΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Δέσποινα Εμμανουήλ ΤΕΙ Πάτρας Αρχ/κας, Α.Τ. Σερρών
ΚΕΛΛΙΔΗΣ Δημήτριος Σάββας Μηχανολ. Μηχ.Πολ.θεσ/κης Υ /Α 1, Β’ Τ.Τ.Θεσ/κης
ΚΙΑΓΙΑΣ Ιωάννης Στυλιανός ΤΕΙ Μεσολογγίου Αρχ/κας, ΥΤΕΒΕ/θεσ/κης
ΚΙΑΜΕΣ Κων/νος Ευθύμιος Οδοντιατρική Αθηνών Ανθ/μος, Α.Δ. Ρεθύμνου
ΚΙΤΣΙΟΥ Ελπίδα - Παναγιώτα θωμάς Παιδαγωγικής Παν. Αθηνών Αρχ/κας, Α.Δ. Εύβοιας

Αστυνομική Επιθεώρηση - 7 4 0  - Νοέμβριος 1 9 9 6



Τα παιδιά μας που πέτυχαν στις Πανελλαδικές

ΚΟ0ΟΝΑΣ Φώτιος Νικόλαος Φαρμακευτική θεσ/κης Αρχ/κας, Α.Τ. Φαρκαδόνας

ΚΟΚΚΑΛΔΣ Λάμπρος Δημήτριος Ηλεκτρ. Μηχαν. Πάτρας Α/Α', Α.Τ. Π. Φαλήρου

ΚΟΚΚΑΣ Αλέξιος Λάζαρος Σχολή Αστυφυλάκων Αρχ/κας, Δ.Τ.Ε.Ν.Ε.

ΚΟΚΚΙΟΣ Κων/νος Βασίλειος Γεωργ. Πανεπ. Αθηνών Α/Α', Τ.Α. Αγρίνιου

ΚΟΛΙΟΖΟΗΣ Κων/νος Παναγιώτης Νομική θεσ/κης Ανθ/μος, Παιδικές Εξοχές

ΚΟΛΛΙΑ Παναγιώτα Αλέξιος Πάντειο Πανεπιστήμιο Αρχ/κας, Τ.Τ. Πατρών

ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ Γεώργιος Χρήστος Μηχαν. Πολυτεχνείο Πάτρας Αστυν. Δ/ντής, Δ /νση Κρατ. Ασφ./Υ.Δ.Τ.

ΚΟΛΟΝΙΑΣ Δημήτριος Ιωάννης Σχολή Ικάρων Αρχ/κας, Τροχαία Μεσολογγίου

ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ Λάμπρος Γεώργιος Πολιτ. Μηχανικών θεσ/κης Δ/Δ', Δ/νση Δσφ. θεσ/κης/Τμ. Παιγνίων

ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ Δημήτριος Επαμεινώνδας Σχολή Ικάρων Α /Α 1, Δ /νση Πληροφορικής/Υ.Δ.Τ.

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Λάμπρος Σωτήριος Σχολή Αξιωμ. Αστυνομίας Αρχ/κας, Α.Τ. Μώλου

ΚΟΥΛΟΥΡΗ Κων/να Στυλιανή ΤΕΙ Πειραιά Π.Υ., Υ.Α. Πατρών

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Σπυρίδων Γεώργιος Σχολή Αξιωμ. Αστυνομίας Αστυν. A', Τ.Τ. Κέρκυρας

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ Μαρία Γεώργιος Παιδαγωγική Αλεξ/λης Αρχ/κας, Α.Τ. Σερρών

ΚΟΥΡΤΕΛΗ Αγγελική Αθανάσιος ΤΕΙ Καστοριάς/Διοικ. Επιχ. Αρχ/κας, Α.Τ. Προσοτσάνης Δράμας

ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ Σοφία Γεώργιος Δημοσιογραφία ΑΠΘ Αρχ/κας, Τ.Α. Καβάλας

ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ Χρήστος Ιωάννης Σχολή Αστυφυλάκων Αρχ/κας, Δ.Α.Ε.Θ./Υ.Α.Τ.

ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος Αθανάσιος Σχολή Αστυφυλάκων Αρχ/κας, Τ. Αγορ. Πατρών

ΚΟΦΑΣ Σπυρίδων Γεώργιος ΣΜΥ Αρχ/κας, Α.Τ. Παπάγου

ΚΡΑΝΙΤΗ Κανέλλα Ιωάννης Φιλοσοφική Κρήτης Αρχ/κας, Α.Τ. Κολωνού

ΚΡΗΤΙΚΟΥ Αγγελική Γ ρηγόριος ΤΕΙ Ηρακλ./Νοσηλευτική Αστυφύλακας, Α.Τ. Αγιάσου

ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ Ερασμία Ευάγγελος Νομική Θράκης Α/Α', Α.Τ. Κερατσινίου

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Μενέλαος Ευστράτιος Νοσηλευτική Αθηνών Αστυν. Υπ/ντής, Α.Τ. Τούμπας

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Φωτεινή Κων/νος ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης Αρχ/κας, Υποδ. Ε.Φ.Φ. Αλικαρνασσού

ΚΥΡΙΔΚίΔΟΥ Κυριακή Ιωάννης Γερμανική Φιλολογία θεσ. Ανθ/μος, Α.Δ, Πέλλας

ΚΟΝΣΤΑΝΤΑΚΗ Δέσποινα Εμμανουήλ Φιλολογία Ιωαννίνων Ανθ/μος, Υποδ, Αλλοδ. Αττικής

ΚΟΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Λεωνίδας Πολιτικών Μηχαν. Πατρών Αρχ/κας, Α.Δ. Αχαϊας

ΚΟΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Αντώνιος Σχολή Αστυφυλάκων Αρχ/κας, Τμ. Μετ. Δικαστ. Πατρών

ΚΟΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα Γ εώργιος ΕΜΠ/Χημ. Μηχανικών ΠΥ/Υπηρ, Δημοσ. Ελέγχου

ΚΟΣΤΑΚΗΣ Λάμπρος Δημήτριος Τμ. Μαθηματικών Αθηνών Αστυν. Δ/ντής, Δ /νση Αστυν,Προσ./ΥΔΤ

ΚΟΤΣΟΓΛΟΥ Χριστίνα Παντελής Αγγλική Φιλολογία θεσ/κης Αρχ/κας, Δ.Α.Θ,/Τ.Ε.Λ.

ΛΑΓΙΟΣ Γεράσιμος Νικόλαος Χημικό Ιωαννίνων Α/Α', Τμ. Μεταγ. Δικαστηρίων Πατρών

ΛΑΓΙΟΥ Χριστίνα Αχιλλέας Παιδαγωγικό Ιωαννίνων Α/Α', Υ.Δ.Τ./Δ.Δ.Π.

ΛΑΖΟΥ Ιωάννα Δημήτριος Οικονομικών Επιστ.θεσ/κης Αρχ/κας, Υποδ. Αλλοδ. Αττικής

ΛΑΜΠΔΚΗ Λαμπρινή Ευάγγελος Σχ. Βιβλιοθηκ. Αθηνών Αρχ/κας, Υ.Ε.Φ.Φ. Κομοτηνής

ΛΑΜΠΟΣ Βασίλειος Ιωάννης Παιδαγωγικό Πατρών Ανθ/μος, Α.Δ. Κεφαλληνίας

ΛΑΜΠΟΥ Γεωργία Δημήτριος Γυμναστική Ακαδημία Α/Δ', Δ /νση Εκπαίδευσης/ΥΔΤ

ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ Κων/νος Γεώργιος Σχολή Αστυφυλάκων Αρχ/κας. Δ /νση Αστυν. Αθηνών

ΛΑΣΧΟΣ Κων/νος Απόστολος Ιατρική θεσ/κης Αρχ/κας, Α.Τ. Κυψέλης

ΛΑΣΧΟΣ Νικόλαος Απόστολος Βιολογία Αθηνών Αρχ/κας, Α.Τ. Κυψέλης

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΥ Μαρία Νικολέτα Γαλλική Φιλολογία Αθηνών Π.Υ., Α.Τ. Ν.Σεπολίων

ΛΕΝΟΣ Χρήστος Βασίλειος Σχολή Αξιωμ. Αστυνομίας Αστ/κας, Α.Τ. Λόφου

ΛΙΟΝΑΣ Βασίλειος Αντώνιος Σχολή Ευελπίδων Αρχ/κας, ΥΕΦΦ Πατρών

ΛΟΥΚΕΡΗΣ Παναγής Χρήστος Σχολή Αστυφυλάκων Α/Α', Υ.Ε.Λ./Τμήμα Διαχ/σης

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Χρήστος Νικόλαος Γεωπονική Σχολή Αθηνών Αστυν. Δ/ντής, Σχολή Αστυφυλάκων

ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ Ιωάννης Εμμανουήλ Σχολή Μηχαν. Λάρισας Αρχ/κας, Α.Δ. Κιλκίς

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ Αιμιλία Γεώργιος Παιδαγωγικό Πανεπ. Κρήτης Ανθ/μος, Σχολή Αστ/κων Ρεθύμνου

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ Αμαλία Ιωάννης Νομική Αθηνών Αστ/κας, Α.Τ. Αερολιμένα Ηράκλειου

ΜΑΝΤΖΑΡΙΝΗΣ Σπυρίδων Παναγιώτης Πολιτ. Μηχαν. Ξάνθης Ανθ/μος ε.ο.

ΜΔΝΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Μαγδαλινή Χρήστος Νομική Αθηνών Αστυν. Υποδ/ντής, Υποδ. Αλλοδ. Αττικής

ΜΔΡΑΜΠΙΔΟΥ Αναστασία Κων/νος Νηπιαγωγών θεσ/κης Υ/Α', Δ.Α.Θ./Τ.Γ.Α.

ΜΑΡΑΜΠΙΔΟΥ Σοφία Κων/νος Φιλοσοφική θεσ/κης Ανθ/μος, Δ.Α.Θ./Τ.Γ.Α.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας Νικόλαος Νομική θεσ/κης Δ/Δ', ΥΔΕΖΙ/Τμήμα Εγκλημ. κατά Ζωής

ΜΑΡΤΕΚΑ Χρυσούλ Βασίλειος Γυμν. Ακαδ. θεσ/κης Υ /Α ' ε.α.

ΜΑΣΤΟΡΑΣ Ανδρέα Αναστάσιος ΤΕΙ Πάτρας/Μηχανολ. Αστυν. Δ/ντής, Α.Δ. Φλώρινας

ΜΑΣΤΟΡΗΣ Αλέξανδρο Ζαχαρίας ΤΕΙ Σερρών Αρχ/κας, Α.Δ. Σερρών

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Στυλιανό Νικόλαο Πληροφορική Πανεπ. Ιωαν. Αρχ/κας, Τ.Τ. Μυτιλήνης

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Ευαγγελία Σταυρ. ΓΛΑΣΤΡΗ ΤΕΙ Αθηνών/Διακοσμ. Π.Υ., Δ /νση Υγειονομικού/ΥΔΤ

ΜΑΤΖΙΡΗ Ελένη Ιωάννης Σχολή Αστυφυλάκων Αστ/κας, Α.Τ. Ειδομένης

Νοέμβριος 1 9 9 6 - 7 4 1  - Αστυνομική Επιθεώρηση



Τα παιδιά μας που πέτυχαν στις Πανελλαδικές

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΟΝΕΑ

ΜΑΤΡΑΚΟΥΚΑ Αικατερίνη Δημήτριος Ναυτικές Σπουδές Αρχ/κας, Α.Σ. Τρικάλων
ΜΑΧΔΙΡΙΔΗ Αρχόντω Χαράλαμπος ΤΕΙ Λάρισας/Λογιστική Δρχ/κας, Υπ. Ασφ. Κέρκυρας
ΜΕΝΤΙΖΗΣ Γρηγόριος Μαργαρίτης Σχ. Ηλεκτρ. ΤΕΙ Λάρισας Αρχ/κας, Α.Σ. θουρίου
ΜΕΡΕΤΑΚΗ Σοφία Γεώργιος Διοικ. Επιχ. Αιγαίου Αστυν. Υποδ/ντής, Α.Δ. Δυτ. Αττικής
ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΥ Αναοιαοία Κων/νος Φιλολογία Κομοτηνής Αρχ/κας, Α.Σ. Νεοχωρίου
ΜΗΤΣΑΚΟΥ Ευτυχία Ιωάννης ΤΕΙ Πατρών Αρχ/κας, Α.Τ. Γλυφάδας
ΜΗΤΣΙΔΚΗ Μαγδαλινή Φώτιος ΤΕΙ Λάρισας/Ζωϊκής Παραγ. Αρχ/κας, Α.Δ. Καρδίτσας
ΜΙΓΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης Γεώργιος Σχολή Αστυφυλάκων Αρχ/κας, Δ.Τ.Ε.Ν.Ε.
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Βλάσης Σχολή Μηχ/λίας Πατρών Αρχ/κας, Τ. Τουρ. Αστυν. Πατρών
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Σταυρούλα Γεώργιος ΤΕΙ Λάρισας/Τουρ. Επαγ. Αστυν. Υπ/ντής, Υ.Μ.Δ. Αθηνών
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Πολύκαρπος Ιωάννης Μηχανολόγων. Μηχ. θεσ/κης Δρχ/κας, Α.Τ. Νίκαιας
ΜΟΝΑΝΤΗΡΟΣ Γεώργιος Δημήτριος Σ.Μ.Υ. Τρικάλων Αρχ/κας, Υποδ. Ασφαλείας Λάρισας
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημοσθένης Σοφία Νομική Αθηνών Π.Υ., ΓΑΔΑ/Επιτελείο
ΜΠΑΚΟΥΡΑ Στέλλα Αθανάσιος Γερμανική Φιλολ. θεσ /κης Ανθ/μος, Τμ. Αγορανομίας Σερρών
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ Χρυσάνθη Νικόλαος Σχολή Επισκ. Υγείας Αθην. Αρχ/κας, Α.Τ. Αλμυρού
ΜΠΔΛΟΓΙΑΝΝΗ Ελένη Χρήστος Αγγλική Φιλολογία θεσ. Αρχ/κας, Τ.Τ. Βέροιας
ΜΠΑΞΙΒΑΝΗ Ευθυμία Διονύσιος Γυμναστική Ακαδ. Αθηνών Αστ/κας, Τ.Τ. Πατρών
ΜΠΑΡΤΖΑΣ Λάμπρο Γεώργιος Μεταλ. Μηχαν. ΕΜΠ Ανθ/μος ε.α.
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ Απόστολος Νικόλαος Χημικό Αθηνών Αρχ/κας, Α.Δ. Ακαρνανίας
ΜΠΑΧΔΤΙΡΟΓΑΟΥ Σεραφείμ ΛεωνίΒας Σχολή Αστυφυλάκων Ανθ/μος, Α.Σ. Πεντάπολης Σερρών
ΜΠΕΚΑΣ Μιχαήλ Τιμολέοντας ΤΕΙ Πειραιά/Τμήμα Αυτ. Ανθ/μος, ΓΑΔΑ/Επιτελείο
ΜΠΕΡΔΕΜΠΕ Αθηνά Αντώνιος Φιλοσοφική Αθηνών Αρχ/κας, Δ /νση Αστυν. Αθηνών
ΜΠΙΛΑΛΗ Ειρήνη Γεώργιος Φιλολογία Ιωαννίνων Υ/Α', Επιτελείο Δ.Α.Α.Α.
ΜΠΙΤΙΝΗ Δήμητρα Γεώργιος Σχολή Αστυφυλάκων θανών Αρχ/κας
ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ Μαρία Αθανάσιος Σχολή Αστυφυλάκων Αρχ/κας, Τ.Τ. Κατερίνης
ΜΠΟΛΟΣΗ Ευθυμία Ελευθέριος Νοσηλευτική Φιλιατών Αρχ/κας, Τ.Τ. Πρέβεζας
ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ Πέτρος Κων/νος ΕΜΠ Υ/Α', Δ.Τ.Ε.Ν.Ε.
ΜΠΟΥΛΗΣ Γεώργιος Παναγιώτης Πάντειο Πανεπιστήμιο Αρχ/κας, Α.Τ. Μοσχάτου
ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑΣ Δημήτριος Πασχάλης Τμ. Οικονομ. Επιστ. ΑΠΘ Υ/Α'. Α.Τ. Ανω Πόλης
ΜΠΟΥΣΙΑ Πηνελόπη Αθανάσιος Φιλοσοφική Αθηνών Αρχ/κας, ΥΔΤ/ΔΑΠ
ΜΠΡΑΤΣΙΟΤΗΣ Γεώργιος Δημήτριος ΣΜΥΝ Υ/Α', ΥΔΤ/ΔΑΠ
ΜΥΡΜΙΓΚΙΔΟΥ Αναστασία Ισίδωρος ΤΕΙ Καβάλας/Διοικ.Επιχ. Αρχ/κας, Α.Σ. Λεπτής Ορεστιάδας
ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Βασιλική Παύλος Παιδαγωγικό Αθηνών Αστυν. Υποδ/ντής, ΥΜΔ/Αθηνών
ΝΑΖΛΗ Μάρθα Βασίλειος Φιλολογία Θράκης Αστυν. Υποδ/ντής, Α.Δ. Αλεξ/λεως
ΝΑΣΤΑ Μαρία Δημήτριος Φιλολογία Ιωαννίνων Α/Β ', Υποδ. Ασφαλείας Αλεξ/λης
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Χαράλαμπος ΤΕΙ Κοζάνης Αστυν. Υποδ/ντής, Α.Δ. Κοζάνης
ΝΕΖΗΣ Ιωάννης Αναστάσιος Πάντειο Πανεπιστήμιο Α/Α ', Α.Τ. Συντάγματος
ΝΕΖΗΣ Ιωάννης Αργύριος Σ.Α.Ε.Α. Α /Α 1, Α.Τ. Ζωγράφου
ΝΙΚΟΛΔΚΑΚΗ Σοφία Γεώργιος ΤΕΙ θεσ/κης/Μ αιευτική Υπαστυν. Α', Α.Τ. Σπάρτης
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Νικόλαος Στρατιωτική Ιατρική Αρχ/κας, Υποδ. Δλλοδ. Αττικής
ΝΙΚΟΛΔΡΑΚΗ Χριστίνα Αργυρούλα ΤΕΙ Πειραιά Π.Υ., Υ.Μ.Δ. Αθηνών
ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΒεόΒωρος Χρήστος Σχολή Ευελπίδων Αστυν. Υπ/ντής, Υ.Μ.Δ. Αθηνών
ΝΤΑΛΙΜΠΙΡΔΣ Μιλτιάδης Νικόλαος Σχολή Μονίμων Υπαξ/κών Αρχ/κας, Τ.Α. Βέροιας
ΝΤΕΛΗ Αγγελική Κων/νος Φιλολογία Κρήτης Α/Α ', Υ.Α.Τ.
ΝΤΟΜΑΖΗΣ Χρήστος Κων/νος Σχολή Ευελπίδων Α/Α ', Τ.Τ. Κομοτηνής
ΝΤΟΥΣΙΑ Ελένη Παναγιώτης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Π.Υ., Δ.Α.Θ./Τ.Δ.Χ.Υ.
ΝΥΧΤΗ Χρυσάνθη Δημήτριος Φυτ. Παραγ. Αρτας Α/Α', Α.Τ. Κω
ΞΑΦΔΚΟΣ ΣπυρίΒων Νικόλαος Σχολή Αστυφυλάκων Ανθ/μος ε.α.
ΞΕΡΑΣ Νικόλαος Ιωάννης ΤΕΙ θεσ/κης Αρχ/κας, Α.Τ. Χανίων
ΞΕΡΙΔΟΥ Μελαχρινή Γεώργιος Νοσηλευτική Λάρισας Αρχ/κας, Α.Σ. Μαυροθάλασσας Σερρών
ΞΥΝΑΣ Αθανάσιος Γεώργιος Πανεπιστήμιο Πειραιά Α/Α ', Υ.ΜΕ.Τ.
ΞΥΠΟΛΙΑΣ Ιωάννης Σωτήριος Παιδαγωγικό Ρεθύμνου Αρχ/κας. Ε' Α.Τ. Πατρών
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Αναστασία Θεόδωρος Κοινωνιολογία Μυτιλήνης Αρχ/κας, Α.Τ. Κατσικά
ΠΑΛΑΜΑΡΗ Μαρία ΟΒυσσέας Πανεπιστ. Ιωαννίνων Ανθ/μος, Α.Δ. Μαγνησίας
ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ Χρυσάνθη Γεώργιος Τμήμα Αισθητικής Αθηνών Δρχ/κας, Σχολή Αστυφυλάκων Ξάνθης
ΠΑΝΑΓΕΑ Ευγενία Πέτρος ΤΕΙ Λογοθερ./Πατρών Ανθ/μος ε.α.
ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Γαλάτεια Κων/νος Πάντειο Πανεπιστήμιο Αρχ/κας, Α.Δ. Κέρκυρας
ΠΑΝΟΥΣΗΣ Μιχαήλ Παναγιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Αστυν. Δ/ντής, Α.Δ. Ημαθίας
ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ Αναστασία Σωτήριος Φιλοσοφική θεσ/κης Αρχ/κας, Α.Δ. Αλεξ/λης
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Τα παιδιά μας που πέχυχαν στις Πανελλαδικές

Ο Ν Ο Μ ΑΤΕΠ Ω Ν ΥΜ Ο ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΣΧΟΛΗ ΕΠ ΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘ Μ Ο Σ ΚΑΙ Υ Π Η ΡΕΣΙΑ  ΓΟΝΕΑ

ΠΑΝΤΕΡΗ Μαρία Νικόλαος Οικονομικό Πανεπ. Θεσ/κης Αρχ/κας, Α.Σ. Κλείτου Κοζάνης

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αθηνά Ευστάθιος Σχολή Ανθοκομίας Αρτας Αρχ/κας, Τ Α. Ιωαννίνων

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αριστοτέλης Ευστάθιος Σχολή Αστυφυλάκων Αρχ/κας, Τ.Α.Ιωαννίνων

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ Ολυμπία Ιωάννης Πανεπ. Αθηνών Χημικό Αρχ/κας, Τ.Α. Αερολιμένα Αθηνών

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΕ Κων/νος Ιωάννης Μέσα Μαζ. Ενημέρωσης Αρχ/κας, Τ.Α. Αερολιμένα Αθηνών

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Μαρία Αθανάσιος Τμήμα Οικονομικών Ανθ/μος, Α.Δ. Δωδεκανήσου

ΠΑΠΑΔΕΑ Ελένη Παναγιώτης Νομική Αθηνών Αρχ/κας, Τ.Τ. Αιγίου

ΠΑΠΔΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αννα Γεώργιος Αγγλική Φιλολογία Αθηνών Ανθ/μος, Σχολή Αστυφυλάκων

ΠΑΠΑΔΟΓΙΟΡΓΑΚΗ Μαρία Εμμανουήλ Η /Υ  Πολυτεχνείο Θεσ/κης Α/Α', Α.Δ. Χανίων

ΠΑΠΑΔΟΓΙΟΡΓΑΚΗ Σταματία Γεώργιος Τμ. Λογιστικής Ηρακλείου Αρχ/κας, Τμήμ. Αγορανομίας Ρόδου

ΠΔΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Παύλος Ιωάννης Σχολή Αστυφυλάκων Α.Σ. Μαυροθάλασσας Σερρών

ΠΑΠΔΔΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Γεώργιος ΤΕΙ Κλωστουφαντουργών Δ/Α', Δ.Τ. Νεάπολης

ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ Χρυσοβαλάντη Δημήτριος Πάντειο Πανεπιστήμιο Ανθ/μος ε.α.

ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ Βασίλειος Αντώνιος ΤΕΙ Καβάλας/Μηχαν. Αρχ/κας, Επιθ. Αστυνομίας Θεσσαλίας

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ιωάννης Βασίλειος ΣΣΕ (ΟΠΛΑ) 1ος Υ /Α ' ΥΔΤ/ΔΑΠ

ΠΑΠΑΚΟΣΤΑΚΗ Αγγελική Λάζαρος Γεωπονική Βόλου Υ/Α', Δ.Τ. Ν. Σμύρνης

ΠΔΠΑΛΑΜΠΡΟΥ Κων/νος Θεοφάνης Πανεπιστήμιο Πειραιά Ανθ/μος ε.α.

ΠΔΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριος Πασχάλης Φιλοσοφική Αθηνών Αρχ/κας, Α.Τ. Μεταμόρφωσης

ΠΑΠΑΝ 1ΚΟΛΑΟΥ Καλλιόπη Γεώργιος Νοσηλευτική Πατρών Ανθ/μος, Α.Δ. Μαγνησίας

ΠΔΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Χρήστος Κων/νος ΤΕΙ Πειραιά/Ηλεκτρ. Α /Β ' Παιδ. Εξοχές

ΠΑΠΑΝΤΙΔΗΣ Γεώργιος Ηλίας Σχολή Αστυφυλάκων Ανθ/μος ε.α.

ΠΑΠΔΣΟΥΛΗΣ Ευθύμιος Ευαγγελία Ιατρική Αλεξ/λης Αρχ/κας, Τ.Τ. Αερολιμένα

ΠΑΠΔΣΤΑΘΗ Αντιγόνη Ιωάννης Χημ. Τροφ. Θεσ/κης Ανθ/μος, Α.Τ. Ιωαννίνων

ΠΔΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μαρία Λάζαρος ΤΕΙ Σερρών/Δ/νση Επιχ. Αρχ/κας, Τμ. Αγορ. Βέροιας

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Χαράλαμπος Δημήτριος Γεωπονική Θεσ/κης Αρχ/κας, Τ.Τ. Ιωαννίνων

ΠΑΠΠΑΣ Νικόλαος Δημήτριος Ιατρική Αθηνών Ανθ/μος, Α.Τ. Σάμου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ Χρήστος Ευάγγελος Εργοθεραπεία ΤΕΙ Αθην. Αστυν. Δ/ντής, Σχολή Μετ/σης Επιμ/σης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗ Γεωργία Φώτιος Πανεπ. Μακεδονίας Εφ.Πληρ Αρχ/κας, Γ Τ.Τ. Θεσ/κης

ΠΑΡΣΗΣ Δημήτριος Κυπαρίσσης Πανεπιστήμιο Πειραιά Αρχ/κας, Τ.Τ. Δράμας

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Δομνίκη Περικλής Γαλλική Φιλολογία Θεσ/κης Α/Α ', Τ.Τ. Γιαννιτσών

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ Χρήστος Νικόλαος Τμ. Λογιστ. Θεσ/κης Αρχ/κας, Α.Τ. Σοφάδων

ΠΕΛΟΝΗΣ Χρήστος Σωτήριος ΤΕΙ Πειραιά/Η/Υ Α/Α', Α.Τ. Ν. Ζωής

ΠΕΡΔΙΚΗ Μάρθα Παναγιώτης Βιβλιοθηκονομία Αθηνών Αρχ/κας, ΥΚΔ/Τμήμα Συντονισμού

ΠΕΡΔΙΚΗ Φωτεινή Παναγιώτης Δασοπονία Καρδίτσας Αρχ/κας, ΥΚΑ/Τμήμα Συντονισμού

ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ Στυλιανός Γεώργιος ΤΕΙ Καβάλας Αρχ/κας, ΥΒΕΤΕ/Θεσ/κης

ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ Αργυρούλα Γεώργιος Χημικό Παν. Πατρών Αστυν. Υποδ/ντής, Α.Τ. Λιβαδειάς

ΠΕΤΜΕΖΑΣ Ευστράτιος Κων/νος ΤΕΙ Καβάλας Αρχ/κας, Α.Τ. Αλεξ/λης

ΠΕΧΛΕΒΑΝΙΔΟΥ Αθανασία Ηλίας ΤΕΙ Σερρών/Διοικ. Επιχ. Ανθ/μος, Τ.Τ. Δράμας

ΠΗΓΑΔΙΟΤΗ Ευφροσύνη Γεώργιος Θεολογία Αθηνών Α/Α', ΥΚΑ/Τ.Α.Κ. Πολιτεύματος

ΠΗΤΔΣ Βασίλειος Νικόλαος ΤΕΙ Αρτας Αρχ/κας, Τ.Α. Αγρινίου

ΠΙΤΣΟΥ Ευγενία Δημήτριος Παιδαγωγικό Αθηνών Αρχ/κας, Δ.Τ. Χανίων

ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ Σπυρίδων Νικηφόρος ΤΕΙ Θεσ/κης/Πολεοδ. Σχεδ. Α/Α', Α.Τ. Ηγουμενίτσας

ΠΛΑΤΙΑΣ Ευάγγελος Κων/νος ΤΕΙ Λάρισας/Δασοπονίας Π.Υ., Δ.Τ. Καρδίτσας

ΠΛΑΤΟΓΙΑΝΝΗ Δήμητρα Κων/νος Νηπιαγωγών Θεσ/κης Αρχ/κας, Δ.Τ. Εξαρχείων

ΠΛΕΜΕΝΟΥ Μαρία Στυλιανός ΤΕΙ Κρήτης/Λογιστ. Αρχ/κας ε.α.

ΠΟΛΥΛΙΜΑΝΗ Αθανασία Νικόλαος Φιλολογία Αθήνας Αρχ/κας, Υποδ. Δλλοδ. Αττικής

ΠΟΛΥΧΡΟΝΔΚΗΣ Μάριος Μιχαήλ ΤΕΙ Κοζάνης/Ηλεκτρολογίας Αστυν. Α', Α.Τ. Αγίων Θεοδώρων

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ Κυριακή Ιωάννης Παιδαγωγικό Θράκης Υ /Β ' ε.α.

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος Γρηγόριος ΤΕΦΑ Αθηνών Αστυν. Δ/ντής, Υποδ. Κρατ. Ασφάλειας

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα Γρηγόριος ΤΕΙ Καλαμάτας Αστυν. Δ/ντής, Υποδ. Κρατ. Ασφάλειας

ΠΟΥΛΙΟΣ Ευάγγελος Αθανάσιος Αισθητική Θεσ/κης Ανθ/μος, Α.Τ. Τρικάλων

ΠΡΔΒΙΤΑ Μαρία - Ηλιάνα Ελπίδα Νομική Αθηνών ΥΔΤ/ΔΔΑ

ΠΡΕΝΤΖΑΣ Κων/νος Παναγιώτης Νοσηλευτική Πάτρας Α/Α ', Α.Τ. Ιωαννίνων

ΠΡΙΑΒΑΛΗ Ελένη Βασίλειος Νοσηλευτική Ηρακλείου Α/Α ', Α.Τ. Ιωαννίνων

ΠΡΟΒΙΔΑΣ Φίλιππος Κων/νος ΣΥΔ Αεροπορίας Αρχ/κας, Τμ. Μεταγωγών Λάρισας

ΡΑΛΛΗ Ασημίνα Ανδρέας Νομική Αθηνών Ανθ/μος, Τ.Τ.Καλαμάτας

ΡΑΝΤΣΟΣ Χριστόφορος Νικόλαος Σχολή Αστυφυλάκων Α/Α', Α.Δ. Ακαρνανίας

ΡΑΤΣΙΑΤΟΥ Ρεγγίνα - Αικατερίνη Μιλτιάδης ΤΕΙ Πάτρας/Νοσηλευτική Ταξίαρχος, ΕΠΑΣ Πελοποννήσου

ΡΕΜΠΕΛΟΥ Ισμήνη Αθανάσιος Γαλλική Φιλολογία Αθηνών Α/Α', Υ.ΜΕ.Τ.
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Τα παιδιά μας που πέτυχαν στις Πανελλαδικές
Ο Ν Ο Μ ΑΤΕΠΩ ΝΥΜ Ο ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΣΧΟΛΗ ΕΠ ΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘ Μ Ο Σ ΚΑΙ ΥΠ Η ΡΕΣΙΑ  ΓΟΝΕΑ

ΡΗΓΑΣ Δργύριος Μιχαήλ Σχολή Αστυφυλάκων Α/Α', ΓΑΔΑ/Επιτελείο
ΡΟΥΜΕΛΗ Ελένη Δημήτριος ΣΕΛΕΤΕ Αθηνών Αρχ/κας, Υποδ. Ασφαλείας Αλεξ/λης
ΡΟΥΜΠΟΥ θεοδώρα Σταύρος Νομική Αθήνας Αστυν.Δ/ντής, Δ /νση Τεχνικών/ΥΔΤ
ΡΟΥΣΑΚΗΣ Ευστάθιος Γεώργιος Σχ. Μονίμων Υπαξιωματικών Αρχ/κας, Α.Τ. Πολυκάστρου
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Ευάγγελος Κων/νος Σχολή Αστυφυλάκων Ανθ/μος, Α.Τ. Γραβιάς
ΣΑΛΜΑ Βαία Ελευθέριος Ιατρική θεσ/κης Υ/Α', Σχολή Μ ετ/σης - Επιμ/σης
ΣΑΜΜΟΥΤΗΣ Ιωάννης Γεώργιος Αριστοτέλειο 0 ικ.θεσ/κης Υ /Α 1, Α.Τ. Σιδηρονέρου
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Μιχαήλ Ε.Μ.Π. Ανθ/μος, Α.Δ. Δωδεκανήσου
ΣΑΡΝΑΖΗ Σοφία Σάββας ΤΕΙ Λάρισας/Νοσηλ. Αρχ/κας, Τ.Α. Εδεσσας
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ευτύχιος Γεώργιος Πανεπ. Κρήτης Μηχ.Ορυκτών Α/Β ', Υπηρ. Ασφ. Προέδρ. Δημοκρατίας
ΣΙΑΤΟΥ Αναστασία Νικόλαος ΤΕΙ Λάρισας Α/Α ', Α.Τ. Κάτω Αχαίας
ΣΙΓΚΟΥΝΑΣ Κων/νος Γεώργιος Οικον. Πανεπ. Αθηνών Αρχ/κας, Α.Τ. Δενδροποτάμου
ΣΙΛΙΟΓΚΑ Σπυριδούλα θωμάς Νηπιαγωγών Φλώρινας Αρχ/κας, Α.Τ. Κέρκυρας
ΣΙΜΟΣ Χρήστος Δημήτριος Σχολή Αστυφυλάκων Ανθ/μος ε.α.
ΣΙΝΤΟΡΗΣ Σταύρος Γεώργιος Σ.Μ.Α. Αρχ/κας, Υ.Μ.Δ. Αθηνών
ΣΚΔΛΙΔΑΚΗ Ελπίδα Σπυρίδων Γαλλική Φιλολογία Αθηνών Αρχ/κας, Α.Τ. Εξαρχείων
ΣΚΑΝΑΒΗ Πατρούλα Παναγιώτης Τ.Ε.Ι. Πατρών/Τμ.Λογ. Αρχ/κας, Α.Τ. Αιτωλικού
ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΥ Ευαγγελία Παναγιώτης Παιδαγωγικό Θράκης Α/Α ', Υ.ΜΕ.Τ.
ΣΟΛΟΜΟΥ Ιωάννα Γεώργιος Φιλοσοφική θεσ/κης Αρχ/κας, Α.Τ. Λάρισας
ΣΠΑΤΙΩΤΗ Αδαμαντία Γεράσιμος Φιλοσοφική Ιωαννίνων Υ/Α', Υ.Α. Πατρών
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ολγα Γρηγόριος Ιστορ. Αρχαιολ. Ιωαννίνων Αρχ/κας, Τ.Α. Ηγουμενίτσας
ΣΤΑΘΗ Ελένη Αναστάσιος Πληροφορική Πατρών Αρχ/κας. Β' Α.Τ. Πατρών
ΣΤΔΜΔΤΗΣ Βενέτης Λάμπρος ΤΕΙ Σερρών/Πολ. Δημ. Εργ. Αρχ/κας, Α.Τ. Αρτας
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Κων/νος Σωτήριος Σχολή Αστυφυλάκων Αρχ/κας, Α.Τ. Πόρου
ΣΤΔΜΠΟΥΛΙΔΟΥ Γεθσημανή Ελευθερία ΦΕΡΦΕΛΗ ΤΕΙ Χ ίου/Δ /νση Επιχ. Π Υ/Δ /νση Οικονομικών/ΥΔΤ
ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ Στυλιανή Δημήτριος ΤΕΙ Πάτρας Α/Β ', ΥΕΦΣΚΑ Κασσαβετείας
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Γεώργιος Δημήτριος Σχολή Αστυφυλάκων Ανθ/μος ε.α.
ΣΤΕΡΓΟΥΛΑΣ Νικόλαος Ηλίας ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης Αρχ/κας, Τμήμ. Αγορανομίας Λάρισας
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Βιλελμίνη Δημήτριος Νομική θεσ/κης Ανθ/μος, Σ.Ε.Φ.Φ. Χίου
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Ολγα Χρήστος Τμ. Ιστορίας Κομοτηνής Ανθ/μος, Τ.Τ. Σερρών
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ Ευαγγελία Νικόλαος ΤΕΙ θεσ/κης/Βιβλιοθηκ. Αρχ/κας, Α.Τ. Γιαννιτσών
ΣΤΟΓΙΟΥ Αθανασία Χρήστος ΤΕΙ Λαμίας Αστ/κας, Α.Τ. Αλεξ/λης
ΣΤΟΓΙΟΥ Αναστασία Χρήστος ΤΕΙ Αθήνας Αστ/κας, Α.Τ. Αλεξ/λης
ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ Δημήτριος θωμάς ΤΕΙ Ηρακλείου/Μηχαν. Ανθ/μος ΥΔΤ/ΔΑΠ
ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ Θεμιστοκλής Εμμανουήλ ΤΕΙ Κοζάνης Α/Β ', Α.Τ. Γλυφάδας
ΣΤΥΛΙΟΥ Μαρία Βασίλειος Νοσηλευτική Ιωαννίνων Ανθ/μος, Α.Τ. Ιωαννίνων
ΣΥΣΙΛΑΣ Αστέριος Ιωακείμ Νομική Αθηνών Αρχ/κας, Α.Τ. Ζωγράφου
ΣΦΔΚΙΑΝΑΚΗ Χρυσούλα Μιχαήλ Γυμναστική Δκαδ. Αθηνών Αρχ/κας, Α.Τ. Π. Φαλήρου
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μύρων Μιχαήλ ΤΕΙ Κοζάνης Αρχ/κας, Α.Τ. Π. Φαλήρου
ΣΧΙΖΑ Κων/να Δημήτριος Νομική Αθηνών Αρχ/κας, ΥΔΤ/ΔΑΠ
ΣΧΟΙΝΑ Βασιλική Ευθύμιος Πολυτεχνείο Πατρών Α/Α ', Ε' Α.Τ. Πατρών
ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ Ουρανία Κωνσταντίνος Οδοντιατρική Αθηνών Αστυν. Δ/ντής ΥΓ. Σχολή Αξιωματικών
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Σταυρούλα Αλέξιος Αγγλική Φιλολογία θεσ/κης Ανθ/μος, Τ.Α. Δμαλιάδας
ΤΑΡΠΔΝΗ Μαρία Δημήτριος Παιδαγωγικό Αθηνών Αρχ/κας, Υπηρ. Ασφάλειας Βουλής
ΤΖΑΚΩΣΤΑΣ Κων/νος Σωτήριος Φιλολογία Ιωαννίνων Αρχ/κας, Α.Δ. Λευκάδας
ΤΖΑΛΑΣ Κων/νος Αντώνιος Ναυτικών Δοκίμων Αρχ/κας, Α.Τ. Ζωγράφου
ΤΖΑΛΛΑΣ Κων/νος Κων/νος Μαθηματικό Παν. Ιωαν. Αστυν. Α', Α.Τ. Περ. Ξάνθης
ΤΖΑΜΑΛΗΣ Αναστάσιος Παναγιώτης Σχολή Αστυφυλάκων Αρχ/κας, Α.Δ. Καλαμάτας
ΤΖΑΝΕΤΕΑ Ελένη Επαμεινώνδας Αγγλική Φιλολογία Αθηνών Αρχ/κας, Υπηρ. Ασφάλ. Προέδρου Δημ.
ΤΖΑΝΟΣ Γεώργιος Αναστάσιος Τμ. Φυσικής Αγωγής θεσ/κης Π.Υ., Α.Τ. Ηρακλείου
ΤΖΙΑΦΕΤΑ Στέλλα Αθανάσιος Σχολή Αγγλικής Φιλολ.θεσ. Αστυν. Δ/ντής, Α.Δ. Γρεβενών
ΤΖΙΑΦΕΤΑ Χριστίνα Αθανάσιος Σ.Α.Ν. Αστυν. Δ/ντής, Α.Δ. Γρεβενών
ΤΖΙΡΔΚΗ Αικατερίνη Δημήτριος Νομική θεσ/κης Ανθ/μος, Α.Δ. Ηρακλείου
ΤΖΙΤΖΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος Κυριάκος Σχολή Ευελπίδων Αρχ/κας, Α.Τ. Ζωγράφου
ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΥ Μαριάνα Βασιλική Παιδαγωγικό Ιωαννίνων Π.Υ., Α.Τ. Βάρης
ΤΡΑΝΤΣΙΔΟΥ Ζωή Εμμανουήλ ΤΕΙ Κρήτης/Κοινων. Υπηρ. Αρχ/κας, Α.Τ. Ζεφυρίου
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Κων/νος Νικόλαος Σχολή Ευελπίδων Ανθ/μος, Δ.Τ.Ν.Ε.
ΤΡΙΑΝΤΔΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία Χαράλαμπος Ιστορικό Ιονίου Πανεπ. Υ/Δ', ΥΔΤ/Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Σπυρίδων Γεώργιος Σχολή Αστυφυλάκων Ταξίαρχος, Αστυνομική Ακαδημία
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Τα παιδιά

Ο Ν Ο Μ ΑΤΕΠ Ω Ν ΥΜ Ο  ΠΑΤΡΩ ΝΥΜ Ο  ΣΧΟΛΗ ΕΠ ΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘ Μ Ο Σ ΚΑΙ Υ Π Η ΡΕΣΙΑ  ΓΟΝΕΑ

ΤΡΙΓΚΑ Ευθυμία Παναγιώτης ΤΕΙ θ ε σ /κ η ς Α ρ χ /κ α ς , Α.Τ. Αρτέμιδας

ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ Μ αρία Χρήστος ΤΕΙ Λ ά ρ ισα ς /Τ ουρ . Επαγγ. Α ρ χ /κ α ς . Δ.Α.Ε.Θ./Υ.Α.Τ.

ΤΕΔΚΑΛΙΔΗΣ Στυλιανός Μ αργαρίτης Ιστορικό Πανεπ. Κομοτηνής Υ /Δ ' ε.α.

ΤΣΑΚΙΡΗ  Ωραία Γεώργιος Σχολή Φ υσικής Αγωγής Δθ. Δ ν θ /μ ο ς , Σχολή Α σ τ /κ ω ν  Α μαρουσίου

ΤΣΑΛΙΚΗ Σ Κ ω ν /ν ο ς Γεώργιος Ο ικονομικό Αθηνώ ν Α ρ χ /κ α ς , Α.Τ. Ιαλυσού

ΤΣΑΝΟΥΚΑ Πηνελόπη Γεώργιος ΤΕΙ Πάτρας Α ρ χ /κ α ς , Α  Σ. Κ ίτρους

ΤΣΑΝΤΣΑΛΟΣ Απόστολος Αθανάσιος Τμ. Φυσ. Αγωγής Κομοτηνής Α ρ χ /κ α ς , Α.Δ. Καρδίτσας

ΤΣΑΡΚΕΡΙΔΟΥ Ελένη Ν ικόλαος ΤΕΙ Θ ε σ /κ η ς /Ζ ω ϊκ ή ς  Παραγ. Α ρ χ /κ α ς , Τ.Α. Α ερολιμένα

ΤΣΑΡΤΣΑΛΗ Χρυσούλα Σ ερ α φ ε ίμ Γαλλική Φ ιλολογία Αθηνώ ν Α ρ χ /κ α ς , Α.Τ. Μ οσχάτου

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Σωκράτης Ευθύμιος Σχολή Α στυφ υλάκω ν Α ρ χ /κ α ς , Α.Τ. Τρ ικάλω ν

ΤΣΑΤΣΟΥ Α φ ρ ο δ ίτη Α ικατερίνη Η /Υ  Πανεπιστ. Πάτρας Π .Υ ./Α ', Υ Δ Τ /Δ /ν σ η  Δημ. Σ χέσ εσ ω ν

ΤΣΕΝΤΕΜΕΙΔΗΣ Ν ικόλαος Πέτρος ΤΕΙ Καλαμάτας Α ρ χ /κ α ς , Υ π /ν σ η  Ασφαλ. Ορεστιάδας

ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΟΥ Ελένη Ν ικόλαος ΤΕΙ Θ ε σ /κ η ς /Ζ ω ϊκ ή ς  Παρ. Α ρ χ /κ α ς . Δ.Τ.Δερολιμένα θ ε σ /κ η ς

ΤΣΙΔΚΔΛΗΣ Μ ιχαήλ Δημήτριος Η /Υ  Π ολυτεχνείο Θράκης Α ρ χ /κ α ς , Τ.Α. Βόλου

ΤΣΙΑΚΟΥ Αρετή Π ερικλής ΤΕΙ Α θ η νώ ν /Ν ο σ η λ . Α /Α ', Α.Τ. Α μπελοκήπω ν

ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ Παύλος Βασίλειος Χ η μ ικώ ν  Μ ηχανικώ ν θ ε σ /κ η ς Α /Α ', Υ Δ Ε Ζ Ι/Τ μήμα  Εγκλημ. κατά Ζ ω ής

ΤΣΙΓΑΡΑ Αννα - Μ αρία Φ ανούριος Λογιστική Καβάλας Α ρ χ /κ α ς , Α.Τ. Μ ελ ισ σ ίω ν

ΤΣΙΓΚΑΣ Γεώ ργιος Ζήσης Σχολή Ευελπίδων Α σ τ /κα ς , Α.Δ.Λευκάδος

ΤΣΙΝ Δ Α ικατερ ίνη Ιωάννης ΤΕΙ θ ε σ /κ η ς /Μ α ιε υ τ ικ ή Α ρ χ /κ α ς , Τ.Α. Η γουμενίτσας

ΤΣΙΠΗ Αρτεμη Λ εω νίδας Πάντειο Π ανεπιστήμιο Π.Υ., Δ /ν σ η  Αστυν. Π ειραιά

ΤΣΙΠΟΥΡΙΑΔΗΣ Μ ιχάλης Μ αρία ΤΕΙ Σ ερ ρώ ν/Μ ηχ α νο λ . Α ρ χ /κ α ς , Α.Τ. Τούμπας

ΤΣΙΡΑΚΗ  Βασιλική Ν ικόλαος Φ ιλοσ οφ ική  Παιδαγ. Α θηνώ ν Αστυν. Υ π /ντή ς , Υ Δ Τ /Δ Ε Ε /Τ Ε Λ

ΤΣΙΡΟΥΔΗΣ Απόστολος Ξανθούλης ΤΕΙ Π ειραιά Α ρ χ /κ α ς , Τ.Α. Κοζάνης

ΤΣΙΩΛΗ Μ αρία Τ ρ ύ φ ω ν ΤΕΙ Π ειραιά Α ρ χ /κ α ς , Α.Τ. Αλμυρού

ΤΣΙΏΤΑΚΗΣ Δνδρέας Αναστάσιος Σχολή Η /Υ  Παν. Κρήτης Α ρ χ /κ α ς , Α.Δ. Κορινθίας

ΤΣΟΓΚΑΣ Χρήστος Παντελής Σχολή Α στυφ υλάκω ν Α ρ χ /κ α ς , Α.Δ. Λευκάδας

ΤΣΟΜ ΠΑΝΟΥΔΗ Μ αρία Σταύρος Οικον. Πανεπ. Α θηνώ ν Α σ τ /κα ς , Δ.Σ. Μ άνης Δ ιδυμοτείχου

ΤΣΟΥΚΑΚΗ Μ αρία Αδαμάντιος ΤΕΙ Α θήνα ς /Τ εχν . Γραφ. Α ρ χ /κ α ς , Υ Δ Τ /Δ Α Π

ΤΣΟΥΤΣΗΣ Παναγιώτης Ιωάννης Φυσ. Σχολή Πανεπ. Α θηνώ ν Α ρ χ /κ α ς , Υ.Α.Π. Δημοκρατίας

ΤΣΩΝΗ Σ ο φ ία Ευάγγελος Φ ιλοσ οφ ική  Ιω αννίνω ν Α ρ χ /κ α ς , Α.Τ. Ιω αννίνω ν

ΤΥΡΑΚΗΣ Μ ιχαήλ Εμμανουήλ Βιολογία Πατρών Α / Β 1, Σχολή Α ξ ιω μ α τ ικώ ν

Φ ΑΝΤΑΚΗ Σ ο φ ία Εμμανουήλ ΤΕΙ Κ ο ζά νη ς /Δ ιο ικ . Επιχ. Α ρ χ /κ α ς , Α.Τ. Α λεξανδρείας

ΦΡΑΓΚΟΣ Γεώ ργιος Κ ω ν /ν ο ς Στρατιωτική Λατρική Α ρ χ /κ α ς , Γ  Τ.Τ. θ ε σ /κ η ς

Φ ΡΙΤΖΑΑΑ Αννα Γεώργιος ΤΕΙ Σ ερρώ ν Ταξίαρχος, Δ /ν σ η  Αστυν. θ ε σ /κ η ς

ΦΩΚΑΣ Στυλιανός Κυριάκος Πολυτεχνείο Κρήτης Α /Β ',  Υ.ΜΕ.Τ.

ΦΩΤΕΙΝΟΥ Αθανασία Γεώργιος Γαλλική Φ ιλολογία θ ε σ /κ η ς Α /Α ', Υ Δ Τ /Δ Ε Ε /Τ Ε Λ

ΦΩΤΙΟΥ Α ικατερ ίνη Σωκράτης Μ αθηματικό θ ε σ /κ η ς Ταξίαρχος ε.α.

ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ Πετρούλα Χρήστος Σχολή Α στυφ υλάκω ν Αστυφύλακας, Δ.Α.Ε. Αττικής

ΧΑΛΚΙΔΔΑΚΗ Σ Εμμανουήλ Γεώργιος Φ ιλοσοφ. Πανεπ. Κέρκυρας Α ρ χ /κ α ς , Α.Τ. Η ρακλείου

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ Μ αρία Κ ω ν /ν ο ς Φ ιλο σ ο φ ική  Α θηνώ ν Α ν θ /μ ο ς , Δ /ν σ η  Α μεσης  Δράσης

ΧΑΝ ΤΖΔΡΑ Α ικατερ ίνη Ανδρέας Η /Υ  και Πληρόφ.Π άτρας Υ /Α ' ε.α.

ΧΑΡΑΛΑΜ Π ΙΔΗ  Γεωργία Ευθύμιος ΤΕΙ θ ε σ /κ η ς /Λ ο γ ισ τ ικ ή Α ρ χ /κ α ς , Α.Τ. Βιάννου

ΧΑΡΑΛΑΜ Π ΙΔΗ  Π αρασκευή Ευθύμιος ΤΕΙ Λ ά ρ ισα ς /Ια τρ . Εργαστ. Α ρ χ /κ α ς , Α.Τ. Βιάννου

ΧΑΡΔΛΔΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Αλεξάνδρα Ιωάννης Φ υσικά Α θηνώ ν Α /Β ',  Α.Τ. Νέας Ιωνίας

ΧΑΣΙΩΤΗ Φ ω τεινή Χρήστος ΤΕΙ Καστοριάς Α ρ χ /κ α ς , Τ.Τ. Κατερίνης

ΧΑΤΖΗΑΔΑΜ ΙΔΟ Υ Ιωάννα Αδάμ Τουρ. Ε π ιχ /σ ε ω ν  Λάρισας Α ν θ /μ ο ς , Α.Τ. Δοϊράνης

ΧΑΤΖΗΣ Αντώ νιος Ιωάννης Σχολή Τεχν. Υ π α ξ /κ ώ ν  Δερ. Α ρ χ /κ α ς , Τ.Α. Φ λώ ρινας

ΧΟΥΛΑΚΗΣ Μ ιχαήλ Σταύρος Ο ικονομικό Πανεπ. θ ε σ /κ η ς Υποστράτηγος, Β' Γ.Ε.Α.

ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ Σ τεφ ανία Ηλίας Π αιδαγωγικό Βόλου Δ ν θ /μ ο ς , Α.Τ. Ν. Ιωνίας

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική Ιωάννης ΤΕΙ Μ εσ ολογγ ίου /Λ ογ ισ τ ική Α ρ χ /κ α ς , Σχολή Α σ τυφ υλά κω ν

ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ Λ εω ν ίδα ς Γεώργιος Ε.Μ.Π. Α /Α ', Α.Τ. Ελληνικού

ΧΡΙΣΤΟΦ ΑΡΕΙΖΗ Ισμήνη Χαράλαμπος Γαλλική Φ ιλολογία θ ε σ /κ η ς Αστυν. Υ πο δ /ντή ς , Υ.Α.Τ.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Χ ρ ιστόφ ορος Ιορδάνης ΤΕΙ Καβάλας/Λογιστ. Α ρ χ /κ α ς , Α.Τ. Π ειραιά

ΧΡΟΝΗ Σ ο φ ία Θ εόδωρος θεολογία  Αθήνας Α ρ χ /κ α ς , Υ Κ Α /Τ μ ή μ α  Ε νημέρω σης

ΧΡΟ ΝΗΣ Θ εόδωρος Θ εόδωρος Μηχαν. Αερον.Πάτρας Α ρ χ /κ α ς , Υ Κ Α /Τ μ ή μ α  Ε νημέρω σης

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Α φ ροδ ίτη Βασίλειος Αγγλική Φ ιλολογία Αθηνώ ν Α ρ χ /κ α ς , Α.Δ.Καλαμάτας

Ψ ΑΛΛΑ Ιωάννα Ευάγγελος Αγγλική Φ ιλολογία Αθηνώ ν Α ρ χ /κ α ς , Υ Ε Δ /Τ μ ήμ α  Π ρ οσ ω π ικού

Ψ ΑΡΔΚΗ  Αντω νία Εμμανουήλ ΤΕΙ Λ ά ρ ισα ς /Ν ο σ η λ. Α /Β ',  Α.Τ. Γ ιαννιτσών

Φ ΑΡΑΚΗ  Σταματίνα Δημήτριος Οικον. Παν. Πειραιά Αστυν. Β', Α.Τ. Σπάρτης □

Νοέμβριος 1 9 9 6 - 7 4 5  - Αστυνομική Επιθεώρηση



Μόνιμες Στήλες

Η α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α  μ α ς

□
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙβΕΔΡΗΣΗ

Η  Ο Προϊστάμενοί Πληροφόρησή και Εκπαίδευσηί για την Α
νάπτυξη και Συλλογήί Πόρων τηί UNICEF κ. Ηλίαί Λυμπέρης 
ευχαριστεί 3ερμά το περιοδικό μας για τη δωρεάν φιλοξε
νία μηνυμάτων, γεγονόί που-όπωί αναφέρει στην ευχαρι
στήρια επιστολή του-ενισχύει σημαντικά το έργο τηί UNISEF.

E l Ο Πρόεδροί του Αγροτικού Παραγωγικού Συν/μού Νέαί Αγ- 
χιάλου "Η ΔΗΜΗΤΡΑ" και μέλοί τηί Συντονιστικήί Επιτροπήί 
"Γ ιορτήί Κρασιού 96” κ. Κίτσιοί Ιωάννηί, εκφράζει τΐί θερμέί 
ευχαριστίεί όλων των μελών τηί Συντονιστικήί Επιτροπήί, 
προί την Αστυν. Δ/νση Μαγνησίαί και ιδιαίτερα προί τουί 
Διοικητέί και το προσωπικό των AT. Αλμυρού και Α.Σ. Νέαί 
Αγχιάλου, για τΐί φιλότιμεί προσπάδειεί και τΐί συντονισμέ- 
νεί ενέργειέί τουί που συνέβαλαν στο να διεξαχθούν χωρίί 
κανένα πρόβλημα και οι φετεινέί εκδηλώσεΐϊ τηί Γ ιορτήί 
Κρασιού.

Ε Ο Προϊστάμενοί του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καβάλαϊ κ. 
Γρηγόρηί Κοντονίκοί καδώί και όλο το προσωπικό του ιδίου 
καταστήματοί, ευχαριστούν θερμά τον Υπαστ/μο Βαρβέρη 
Ρωμύλο του Νικολάου που υπηρετεί στο AT. Καβάλας για τη 
δωρεά ενόί έργου ζωγραφικήί (ελαιογραφίαί σε μουσαμά) 
διαστάσεων 1,10X0,80 που απεικονίζει το αρχαίο (ρωμαϊκό) 
Υδραγωγείο τηί πόληί τηί Καβάλαί. "Το προσφερόμενο έρ
γο" αναφέρει στην ευχαριστήρια επιστολή του ο κ.Κοντονί- 
κοί, "αποτελεί στολίδι και κόσμημα του καταστήματοί".

Ε Ο Γενικόί Δ/ντήί του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη
τηρίου Θεσ/νίκηί κ. Χαράλαμποί Γκουντουλάκηί, ευχαριστεί 
θερμά και συγχαίρει το Γενικό Αστυν. Δ/ντή Θεσ/νίκηί κα- 
θώί και όλο το Αστυνομικό προσωπικό που είχε υπό την 
ευθύνη του την ασφάλεια του πρωθυπουργού τηί Ν. Αυστρα- 
λίαί κ. Dean Brown, κατά την πρόσφατη μετάβασή του στη 
συμπρωτεύουσα όπου επισκέφθηκε το Επιμελητήριο.

Ε Η Εφορευτική Επιτροπή του 934ου Εκλογικού Τμήματοί Γυ
ναικών του Δήμου Ιλίου, ευχαριστεί και συγχαίρει τουί Δό- 
κιμουί Αστυφύλακεί τηί Σχολήί Αστυφυλάκων Αμυγδαλέζαί 
Φυντανίδη Σάββα, Φωτεινόπουλο Κων/νο, Κλεισιάρη Βασί
λειο και Μπανάκα Θωμά, για τον άψογο τρόπο με τον οποίο 
προσέφεραν τΐί υπηρεσίεί τουί στο προαναφερόμενο εκλο
γικό κέντρο όπου είχαν τοποθετηθεί κατά τΐί πρόσφατεί 
Βουλευτικέί εκλογέί, γεγονόί που απέσπασε τα ευμενή σχό
λια τόσο του Δικαστικού Αντιπροσώπου κ. παπαδόπουλου Νι
κόλαου όσο και όλων των άλλων μελών τηί Εφορευτικήί Ε- 
πιτροπήί.

Ε Ο κ. Β. Μιχελήί Δ/ντήί του Λυκείου Ανδρίτσαιναί, ευχαριστεί

θερμά και συγχαίρει τόσο ο ίδιοί όσο και εκ μέρουί όλων 
των καθηγητών και μαθητών του Γυμνασίου και Λυκείου, το 
Διοικητή του Αστυν.Τμήματοί Ανδρίτσαιναί, για τΐί ενημερω- 
τικέί του διαλέξεΐί σε θέματα οδικήί συμπεριφοράί κυρίωί 
αλλά και υγιεινήί του σχολικού περιβάλλοντοί. "Τον συγχαί
ρουμε" αναφέρει στην ευχαριστήρια επιστολή του ο κ. Μι
χελήί, "για τον άρτιο, επιστημονικό, κατανοητό και πολύ α
ποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο παρουσίασε τα θέματα".

Ε Η κα Αιμιλία Γκεκοπούλου από την Κρέστενα Ηλείαί, ευχα
ριστεί θερμά τον αστυφ. Παναγιωτόπουλο Σταύρο καθώί και 
τουί δόκιμουί αστυφύλακεί Τολιόπουλο Γεώργιο και Τέλκη 
Κων/νο τηί Σχολήί Αστυφυλάκων Αμυγδαλέζαί, για την τόσο 
ανθρώπινη εθελοντική τουί προσφορά σε αίμα με το οποίο 
αντιμετωπίστηκαν οι ανάγκεί σοβαρήί χειρουργικήί επέμ- 
βασηί στην οποία υποβλήθηκε πρόσφατα.

Ε Η Δήμαρχοί του Δήμου Ηρακλείαί Σερρών κα Σταματίου 
Πόππη Πηνελόπη, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει 
θερμά όλο το Αστυνομικό Προσωπικό του AT. Ηρακλείαί το 
οποίο συνέβαλε στην άψογη τήρηση τηί τάξηί κατά την τέ
λεση τηί Εμποροπανήγυρηί που έγινε πρόσφατα στη πόλη 
τουί και διήρκεσε 4 ημέρεί. Ειδικώτερα ευχαριστεί τον Υπα- 
στυνόμο Βλάσκο κώστα, ο οποίοί, με την άριστη συμπεριφο
ρά του και τον υποδειγματικό τρόπο άσκησηί των καθηκό
ντων του, προκάλεσε πολλέί φορέί τα ευμενή σχόλια των 
πολιτών.

Ε Ο αστυφύλακαί τηί Αμεσηί Δράσηί Αττικήί Χρήστοί Γεωρ- 
γαντόπουλοί του Γεωργίου, ο οποίοί τραυματίστηκε πρό
σφατα από σφαίρα κακοποιού εν ώρα υπηρεσίαί στο Περι
στέρι, σε ευχαριστήρια επιστολή του που απευθύνει προί 
τουί προϊσταμένουί και συναδέλφουί τήί υπηρεσίαί του, 
μεταξύ άλλων αναφέρει: "Υστερα από ένα έντονο τετράμηνο 
γεμάτο πόνο, άγχοϊ, ταλαιπωρία και φόβο για την υγεία μου, 
βρίσκω επιτέλουί την ηρεμία και το χρόνο να ευχαριστήσω 
όλουί όσοι με στήριξαν ηθικά, στο δύσκολο πραγματικά για 
μένα, χρονικό αυτό διάστημα. Από τη στιγμή που αποφάσισα 
να μπώ στο σώμα τηί Αστυνομίαί-συνεχίζει στην επιστολή 
του-γνώριζα συνειδητά τΐί δυσκολίεί και τουί κινδύνουί που 
θα διέτρεχα. Ωστόσο, ήμουν αποφασισμένοί να δώσω τον 
καλύτερό μου εαυτό με σοβαρότητα και υπευθυνότητα- όπωί 
έκανα σε όλη μου τη ζωή- για να έχω ήσυχη συνείδηση α
πέναντι στον εαυτό μου, στην υπηρεσία μου και στην κοινω
νία που τάχθηκα να υπηρετώ. Μέσα σ'αυτόν τον πρώτο χρό
νο που είμαι στο σώμα, γνώρισα και συνεργάστηκα άψογα 
με πολλούί νέουί ανθρώπουί που είχαν τΐί ίδιεί ευαισθη
σίες τουί ίδιουί φόβουί και τουί Γδιουί προβληματισμούί 
με μένα. Σ'αυτή τη μάχη που έδινα όλο αυτό το διάστημα ό
που, η κατάστασή μου είχε κριθεί από την αρχή ωί "πολύ 
σοβαρή", είχα τη συμπαράσταση και το αληθινό ενδιαφέρον 
των προϊσταμένων καί όλων των συναδέλφων μου από την 
πρώτη στιγμή. Τώρα που μου δίνεται η ευκαιρία να επικοι- 
νωνίσω μαζί τουί μέσα από την "Αστυνομική Επιθεώρηση", 
θέλω να πω σε όλουί πόσο κουράγιο μου έδινε η παρουσία 
τουί που με ένα χτύπημα στην πλάτη έπαιρνα δύναμη να συ- 
νεχίσω τη μάχη με τη ζωή. Σήμερα λοιπόν, πέντε μήνεί μετά 
το μοιραίο εκείνο βράδυ που χαράχθηκε τόσο έντονα στη 
μνήμη μου, μόνο ευχαριστίεί μπορώ να μοιράζω σε όλουί 
εκείνουί οι οποίοι είτε άμεσα είτε έμμεσα ενδιαφέρθηκαν 
για μένα και εξακολουθούν να ρωτούν για την υγεία μου, ε- 
πιβεβαιώνονταί έτσι τουί ισχυρούί μαί δεσμούς εξαίρονταί 
ταυτόχρονα την έννοια τηί συναδελφικότηταί και τηί αλλη- 
λεγγύηί μεταξύ μαί”. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιοί Χονδροματίδηί
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To EUROCOPTER που απέκτησε 
πρόσφατα η Ελληνική Αστυνομία.

ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ
Η PROMOT ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ, είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλη 
την Ελλάδα των ελικόπτερων EUROCOPTER, των ειδικών οχημάτων 
MERCEDES-BENZ UNIMOG και των MERCEDES G 4X4. Είναι ένα 
συγκρότημα κύρους όπου η ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση, η αξιοπιστία και η 
ευελιξία συνδυάζονται απόλυτα σε όλα τα επίπεδα.

Τα οχήματα πολλαπλής χρήσεως UNIMOG και τα ελικόπτερα της 
EUROCOPTER INTERNATIONAL, της μεγαλύτερης εταιρίας κατασκευής 
ελικοπτέρων στην Ευρώπη, είναι προϊόντα διεθνούς κύρους και υψηλής 
τεχνολογίας.

Τα UNIMOG έχουν το χάρισμα της τεχνολογίας MERCEDES-BENZ και 
διακρίνονται για τη δυνατότητά τους να επεμβαίνουν άμεσα και αποτελεσμα
τικά οπουδήποτε και σε οποιεσδήποτε συνθήκες.

PRO^nor
Ε.Ι.ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Εχουν επίσης, τη δυνατότητα προσαρμογής μεγάλου αριθμού εξαρτήσεων με 
αποτέλεσμα να γίνονται οχήματα πολλαπλών χρήσεων όπως, εκχιονιστικά, 
πυροσβεστικά, σάρωθρα, χλοοκοπτικά, αποφρακτικά, βαρούλκα κ.λπ.

Τα UNIMOG χαρακτηρίζονται από την ικανότητα προσπέλασης κάτω από 
όλες τις καιρικές και εδαφολογικές συνθήκες με κίνηση και στους 4 τροχούς, 
καθώς και από την ικανότητα αναρρίχησης σε κλίση έως και 100%.

Τα MERCEDES G 4X4 διακρίνονται για την τεχνολογική ανωτερότητά τους 
καθώς και την άριστη οδική συμπεριφορά τους με αποτέλεσμα να χαρακτηρί
ζονται από πολλούς ως τα αυτοκίνητα που επιβάλλουν μια νέα εποχή στην 
κατηγορία των 4X4.

Mercedes-Benz
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΣ MERCEDES - BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MERCEDES - BENZ UNIMOG & MERCEDES G 4X4

16ο χλμ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ Α Θ Η Ν Ω Ν -Λ Α Μ ΙΑ Σ , N . Κ Η Φ ΙΣ ΙΑ , ΤΗ Λ .: 807 5103 ΤΗ Λ . ΣΥΝ ΕΡ.: 807 3524 Λ. Κ Η Φ ΙΣ ΙΑ Σ  278, Χ ΑΛ Α Ν Δ Ρ Ι, ΤΗ Λ .: 684 0992 ΤΗ Λ . ΣΥΝ ΕΡ.: 680 0446-7 
Λ. Μ Ε Σ Ο ΓΕ ΙΩ Ν  478, Α Γ . Π Α Ρ Α ΣΚ Ε Υ Η  ΤΗ Λ .: 601 2108-9 ΤΗ Λ . ΣΥΝ ΕΡ.: 601 2466 Υ Π Ο Κ Μ Α  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ  Γ ΙΑ  M ER C ED ES - BEN Z U N IM O G  &  M ER C ED ES G 4X4: 
Γ ΙΑ Ν Ν ΙΤ Σ Ω Ν  210, T .K . 546 28 ΤΗ Λ .: (031) 515 800-1 E -M a il: p ro m o te  a th .fo r th n e t.g r



φ
*'


