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Αυτό το μήνα

Π Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η
■  Αντεγκληματική πολιτική

και προστασία τω ν ατομικώ ν ελευθερ ιώ ν . . σελ.7 5 2
Σε μια έκρηξη της αντίθεσης εναντίον κάθε αυταρχικής, αυθαίρε

της και μονομερούς αντεγκληματικής πολιτικής, ήδη πολλούς αιώ
νες πριν, τέθηκαν ακραία όρια στην άσκησή της. Η αντεγκληματική 
πολιτική απωθήθηκε τελικά έξω από έναν κύκλο με κέντρο το άτο
μο, που προσδιόρισε τα έσχατα όρια της ελευθερίας του απέναντι 
στο κράτος και στην όποια πολιτική του.

■  Ν έες  απειλές:
δ ιεθνές  οργανωμένο έγκλημα και ναρκωτικά . σελ. 7 5 6

Ποιοι παράγοντες συνήργησαν στη δημιουργία μιας ενιαίας πα
γκόσμιας αγοράς για παράνομα αγαθά και δραστηριότητες και δη
μιούργησαν πρόσφορο έδαφος για την αλματώδη αύξηση του υπε
ρεθνικού εγκλήματος (transnational crime), της τρομοκρατίας, του 
εμπορίου ναρκωτικών και της διαφθοράς.

■  Ο ρόλος της Αστυνομίας: ποιος θα υπερασπισθεί
τους α νυπ ερ ά σ π ισ το υς;........................................ σελ. 7 5 8

Για τους αστυνομικούς, τους συντελεστές της ασφάλειας και 
ειρήνης των πολιτών, σαν αντάλλαγμα των υπηρεσιών τους δεν υ
πάρχει μεγαλύτερο όφελος από την ικανοποίηση που αισθάνονται 
όσοι, ανάμεσά τους, ελαφρύνονται και συνέχονται από την αγάπη 
προς το συνάνθρωπο, από την αφοσίωση στο καθήκον, τη συναί
σθηση της ευθύνης και την αίσθηση της κοινωνικής προσφοράς.

■  Δ ιεύθυνση Εγκληματολογιώ ν Ερευνών . . σελ. 7 6 0
Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχει σαν κύρια απο

στολή την υποβοήθηση του έργου των Αστυνομικών και άλλων αρ
μόδιων Κρατικών Υπηρεσιών στην εξιχνίαση και δίωξη του ε 
γκλήματος με επιστημονικοτεχνικές μεθόδους, που είναι διεθνώς 
παραδεκτές και αναγνωρισμένες.

■  Πρακτική Σκοποβολή: Αθλημα, Ανάγκη
ή ο Αστυνομικός βρήκε το δρόμο του; . . . .  σελ. 7 6 5ή ο Αστυνομικός βρήκε το δρόμο του; . . . .  σελ. 7 6 5  

■  Τροχαία Ατυχήματα και Δ ίκυκλο .......................σελ. 7 6 8
Η Χώρα μας έχει υψηλό δείκτη τροχαίων ατυχημάτων σε σχέση 

με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και η κατάσταση, πάνω 
στον τομέα αυτόν, δεν φαίνεται -τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα- να 
αλλάζει σημαντικά.

■  Το άγχος του σημερινού ανθρώπου:
Προσπάθεια ψυχοπαιδαγωγικής προσέγγισης σελ. 7 7 0

Εξαιτίας της ταχύτατης κοινωνικής εξελίξεως και παράλληλα της 
επιταχύνσεως του ρυθμού της ζωής διαταράσσεται επικίνδυνα η 
ψυχική ισορροπία του σημερινού ανθρώπου. Δημιουργείται μέσα 
του ένα ισχυρό συναίσθημα ανασφάλειας και αβεβαιότητας, ενώ 
συγχρόνως επισημαίνεται κάποια απότομη εναλλαγή συναισθημα
τικών καταστάσεων.
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Αυτό το μήνα

■  Γυναίκες και α π α σ χ ό λ η σ η ....................................σελ. 7 7 4
Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τα ποσοστά απασχό

λησης των γυναικών είναι χαμηλότερα από εκείνα των ανδρών. Η ε 
νεργή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, ωστόσο, αυ
ξάνεται σταθερά τα τελευταία 30 χρόνια.

■  Χ ιονοδρομώ ντας... στην Ε λ λ ά δ α .......................σελ. 7 7 8
Ρίχνοντας μια ματιά στο χάρτη της χώρας μας, θα δούμε ότι δεν 

υπάρχει γεωγραφικό διαμέρισμα χωρίς ψηλά κι όμορφα βουνά. 
Στις κορυφές τους, που η μυθολογία ήθελε να κατοικούνται από 
θεούς, τώρα βρίσκονται μοντέρνα χιονοδρομικά κέντρα.

■  Χριστούγεννα: Η γιορτή της ελπίδας . . . .  σελ. 7 9 0  
Θα προσκυνήσουμε το Χριστό αν γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα

προετοιμασμένοι πνευματικά μέσα στην λειτουργική ζωή της Εκ
κλησίας αλλά και αναγνωρίζοντας το Χριστό σαν πρόσωπο κάθε 
πονεμένου συνανθρώπου μας.

Δ ε κ έ μ β ρ ιο ς  I 9 9 6
■  Κάποια Χ ρ ισ τ ο ύ γ ε ν ν α ............................................. σελ. 7 9 2

■  Η τραγουδισμένη ευχή:
τα κάλαντα θεόσταλτα τα θέλει η παράδοση . σελ. 7 9 4

Πρέπει να γυρίσουμε στην απλή διακριτική και παλαιά μορφή των 
καλάντων! Τα παιδιά, που ολοκάθαρα και φροντισμένα ξεκινούν το 
πρωί με το χειμωνιάτικο κρύο, παρατώντας το χουζούρι των σχο
λικών διακοπών τους, και φτάνουν ως την πόρτα μας για να τα 
"πουν", ας είναι καλόδεκτα και καλοπληρωμένα.

■  Χαρίλαος Τρικούπης ............................................. σελ. 7 9 7
Μια εισφορά στη μνήμη του ηγέτη με τη βαθειά πίστη στο μέλλον 

του Ελληνισμού. Μια εκδήλωση σεβασμού και θαυμασμού για το 
πρωτοποριακό και διαχρονικής αξίαςέργο του και ιδίως μια έξαρση 
της κορυφαίας συμβολής του στη διαμόρφωση των Δημοκρατικών 
θεσμών μας.

■  Μ όνιμες στήλες
Ε π ικ α ιρ ό τη τα ........................................................................... 7 8 2
Χ ρ ο ν ο γ ρ ά φ η μ α .......................................................................7 9 6
Ιστορική ε π ιθ ε ώ ρ η σ η ......................................................... 7 9 8
Ιατρικά θ έ μ α τ α .......................................................................8 0 0
Γεγονότα και σ υ μ β ά ν τ α ..................................................... 8 0 2
Υπηρεσιακά νέα .................................................................. 8 0 4
Ν έα  απ' όλο τον κ ό σ μ ο ......................................................... 8 0 6
Ελεύθερες ώ ρ ε ς .................................................................. 8 0 8
Α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία .......................................................................8 1 0

Το εξώ φ υλλό  μας: Προς τη  Φάτνη... [M a ja  Dusikova) 
Από τ ις  χριστουγεννιάτικες κάρτες της Unicef.
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Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ό  Θέμα

Α Ν Τ Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ι Κ Η  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η
και  π ρ ο σ τ α σ ί α  τ ω ν  α τ ο μ ι κ ώ ν  ε λ ε υ θ ε ρ ι ώ ν

του Σ τ έ ρ γ ι ο υ  Αλε ζ ι άδη ,
Καθηγητού της Νομικής Σχ ολ ής  του Α ρ ι σ τ ο τ ε λ ε ί ο υ  Π αν ε πι σ τ η μ ί ο υ  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς

Σε μια έκρηξη της αντίθεσης εναντίον κάθε αυταρχικής, αυθαίρετης και μονομερούς αντεγκληματικής πολιτικής, 
ήδη πολλούς αιώνες πριν, τέθηκαν ακραία όρια στην άσκησή της.

Η αντεγκληματική πολιτική απωθήθηκε τελικά έξω από έναν κύκλο με κέντρο το άτομο, 
που προσδιόρισε τα έσχατα όρια της ελευθερίας του απέναντι στο κράτος και στην όποια πολιτική του.

Εννοια και περιεχόμενο της αντεγκληματικής πολιτικής
Η γνώση που αποκτάται από την εγκληματολογική έρευνα σ'όλους 

τους τομείς όπου αυτή αναπτύσσεται, δηλ. γύρω από το έγκλημα, 
την εγκληματικότητα, τον εγκληματία και το θύμα, αξιοποιείται τ ε 
λικά με τη διαμόρφωση της αντίστοιχης κρατικής πολιτικής. Η με
λέτη και αξιολόγηση των επιστημονικών πορισμάτων στα οποία κα
ταλήγει η έρευνα, οδηγεί στην υπόδειξη συγκεκριμένων μέτρων, 
στη χάραξη κατευθύνσεων και στη διατύπωση γενικοτέρων αρχών, 
που στοχεύουν στον κύριο βασικό σκοπό, δηλ. στην περιστολή του 
εγκλήματος. Αλλ' αν η χάραξη της ορθότερης πολιτικής κατά του ε
γκλήματος αποτελεί έργο της εγκληματολογικής επιστήμης στο 
μέτρο της αρμοδιότητάς της, η τελική διαμόρφωση και η υλοποίηση 
της ενλόγω πολιτικής στην καθημερινή πράξη ανήκει στην Πολιτεία. 
Στο πλαίσιο της δικής της (κοινωνικής) πολιτικής, ανάμεσα σ' άλλα, 
ανήκει ο τελικός συντονισμός του αγώνα και η εφαρμογή με τα κα
τάλληλα μέτρα των συγκεκριμένων προτάσεων της Εγκληματολο
γίας για την αντιμετώπιση και την περιστολή του εγκλήματος.

Η χάραξη κατευθύνσεων για την αντιμετώπιση του εγκλήματος, 
που δεν απευθύνονται προς την αρμόδια προς τούτο πολιτική ε 
ξουσία, δηλ.αγνοούν τη συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα, 
τις ανάγκες της, καθώς και τις δυνατότητες κρατικής παρέμβασης, 
κινείται στο χώρο της ουτοπίας. Αλλά κι αντίστροφα, μια κρατική α- 
ντεγκληματική πολιτική χωρίς επιστημονική θεμελίωση, αποτελεί ε 
ρασιτεχνικό ακροβατισμό. Ο τρόπος ή τα μέτρα με τα οποία θα υ
λοποιηθεί η ενλόγω πολιτική (λ.χ. αλλαγές στο χώρο της υγείας, της 
παιδείας, της οικονομίας, του δικαίου κ.ά., επέλευση τούτων μέσα 
από το ποινικό, το διοικητικό, το εργατικό κλπ. δίκαιο, υλοποίησή 
τους από κεντρικό ή περιφερειακό φορέα κ,λπ.) δεν έχουν σημασία 
για το χαρακτηρισμό της ως "αντεγκληματικής". Κι αυτό, γιατί το έ 
γκλημα συναντιέται ή συνδέεται ή εμπλέκεται σε πολυποίκιλους το
μείς της ανθρώπινης κοινωνικής δραστηριότητας. Εκείνο που προέ- 
χει είναι να πρόκειται για μέτρα που στοχεύουν (πρώτιστα ή, έστω, 
δευτερευόντως) στην αντιμετώπιση του εγκλήματος και που θεω
ρούνται ικανά να επιτύχουν τούτο. Αλλιώς, δεν μπορεί να γίνεται λό
γος για αντεγκληματική πολιτική.

Εξαιτίας της ανάμειξης στοιχείων τόσο διαφορετικών κι επειδή η 
διαμόρφωση και άσκηση της αντεγκληματικής πολιτικής εξαρτάται 
επίσης από παράγοντες εξωεπιστημονικούς (λ.χ. ηθικούς, θρη
σκευτικούς, οικονομικούς, εσωτερικής ή ακόμη και διεθνούς πολι
τικής) ορισμένοι συγγραφείς θεωρούν την αντεγκληματική πολιτική 
αυτόνομο ή ιδιόρρυθμο επιστημονικό κλάδο (που, πάντως, λειτουρ
γεί και αναπτύσσεται σε αλληλεξάρτηση με την Εγκληματολογία και 
το Ποινικό Δίκαιο). Αλλ' η άποψη αυτή ουδέποτε επικράτησε.

Μέσα στο πλαίσιο αυτών που αναπτύχθηκαν πιο πάνω μπορεί να

οριστεί ως Αντεγκληματική Πολιτική (crime policy ή criminal policy, 
politique criminelle, Kriminalpolitik) το  σύστημα τω ν βασικώ ν αρ
χώ ν, που διέπουν την επιλογή από την Π ο λιτε ία  τω ν  κατ'ιδ ίαν  
κατευθύνσ εω ν και τη  λήψ η τω ν μ έτρ ω ν, που υποδεικνύονται 
από την εγ κλ η μ α το λ ο γ ικ ή  θ ε ω ρ ία  για την  π ερ ισ τολή το υ  ε 
γκλήματος στη μεγαλύτερη δυνατή έκτα σ η  

Με το ίδιο περίπου πνεύμα γίνεται ενίοτε λόγος για "έλεγχο του 
εγκλήματος" (control of crime) ή για "κοινωνικό έλεγχο" του ε 
γκλήματος (controle sociale) ή, πιο περιγραφικά, για "πρόληψη και έ 
λεγχο του εγκλήματος" (crime prevention and control). Στην τρέ
χουσα εγκληματολογική γλώσσα, μάλλον επικρατούν οι μιλιταριστι- 
κού χαρακτήρα όροι, όπως στρατηγική κατά του εγκλήματος, πόλε
μος, πάταξη, μάχη ή αγώνας κατά του εγκλήματος ή γίνεται λόγος 
για οπλοστάσιο της πολιτείας, για καταπολέμηση jou εγκλήματος 
κ.ά: Αυτό που κρύβεται πίσω τους είναι προφανώς η διάθεση να το
νιστεί η σημασία του προβλήματος και να εκφραστεί ο χαρακτήρας 
των κατ' αυτού μέτρων.

Τα μέτρα που επιλέγονται κατά τη χάραξη και την άσκηση της α- 
ντεγκληματικής πολιτικής στοχεύουν στην περιστολή του εγκλήμα
τος είτε με την ανάπτυξη στο άτομο των κοινωνικών αναστολών, 
για τις οποίες έγινε λόγος πιο πάνω, είτε με τη διαμόρφωση συν
θηκών που παρεμποδίζουν ή και αποκλείουν τη διάπραξη του ε 
γκλήματος. Ακόμη, στην αντεγκληματική πολιτική εναπόκειται να 
πάρει τα μέτρα εκείνα που είναι αναγκαία στις περιπτώσεις αδρά
νειας, αηοδυνάμωσης ή απόρριψης από το άτομο των κοινωνικών 
αναστολών. Αν η επιλογή συγκεκριμένης κατεύθυνσης αντεγκλημα- 
τικής πολιτικής δεν είναι ορθή ή αν τα μέτρα που θα ηαρθούν στο 
πλαίσιό της δεν είναι τα κατάλληλα ή δεν εφαρμοστούν σωστά, τό
τε  η συγκεκριμένη πολιτική δεν θα αποβεί αποτελεσματική ως προς 
τους στόχους της, δηλ. την περιστολή του εγκλήματος. Σε μια τ έ 
τοια περίπτωση επιβάλλεται η αναθεώρησή της αλλά τούτο φαίνε
ται πως αποτελεί εγχείρημα ακόμη δυσκολότερο.

Δεν υπάρχει αμφιβολία για την ορθότητα της πολύ απλής και λο
γικής αρχής, που διατύπωσε στο χώρο αυτόν κατά τους νεότερους 
χρόνους ο Beccaria, ότι "είναι πιο χρήσιμο να προλαμβάνουμε τα ε 
γκλήματα παρά να τα τιμωρούμε". Αλλά η πλήρης εφαρμογή της 
στην πράξη σωστά χαρακτηρίζεται από πολλλούς ως ουτοπία, του
λάχιστον υπό τις σημερινές συνθήκες. Ετσι, συχνά ο βασικός στό
χος της αντεγκληματικής πολιτικής, δηλ. η περιστολή του εγκλήμα
τος, εξειδικεύεται σε δύο κύριους ειδικότερους στόχους, εκείνον 
της πρόληψης (prevention) κι εκείνον της καταστολής (repression). 
Αλλ' όμως και σ' αυτήν την τελευταία περίπτωση αυτό που τελικά 
επιδιώκεται είναι η μελλοντική πρόληψη νέων εγκλημάτων, δηλ. η 
πρόληψη της υποτροπής. Μ' αυτό το πνεύμα γίνεται λόγος για:
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(1) Πρόληψη του εγκλήματος, η οποία χαρακτηρίζεται ως κοινω
νική πρόληψη, δεδομένου ότι επιδιώκεται με εξαφάνιση των κοινω
νικών παραγόντων και συνθηκών που το προκαλούν ή οδηγούν στην 
εμφάνισή του. Η ενλόγω κοινωνική πρόληψη του εγκλήματος επι
διώκεται είτε υποκειμενικά με κοινωνικοποίηση του ατόμου ή με α
νάπτυξη σε κάθε άτομο αντικινήτρων (γενική πρόληψη), είτε αντι
κειμενικό με τη μείωση Υων ευκαιριών διάπραξής του ή δυσχέραν- 
σης του ίδιου του στόχου του εγκλήματος (περιστασιακή πρόληψη) 
(τεχνική του delit-obsastade, target hardening).

(2) Καταστολή του εγκλήματος, η οποία επιδιώκεται με παρέμβα
ση του ποινικού συστήματος μετά τη διάπραξή του με απώτερο 
στόχο την πρόληψή του στο μέλλον (ειδική πρόληψη) (βλ. Πλάτωνα, 
Πρωταγόρας 324 β: "ο δε μετά λόγου επιχειρών κολάζειν ου του 
παρεληλυθότος ένεκα αδικήματος τιμωρείται -ου γαρ το γε πρα- 
χθέν αγένητον θείη- αλλά του μέλλοντος χόριν, ίνα μη αύθις α
δικήσει μήτε αυτός ούτος μήτε άλλος ο τούτον ιδών κολασθέντα... 
αποτροπής ουν ένεκα κολάζει”).

Η θέση παράλληλων στόχων, όπως λ.χ. η βελτίωση του συστήμα
τος ποινικής καταστολής, η αποκατάσταση της βλάβης που προ- 
κλήθηκε στο θύμα κ.ά. εξαρτώνται από παράγοντες για τους ο
ποίους θα γίνει λόγος αλλού. Για να μην υπάρξουν, ωστόσο, παρα
νοήσεις, θα πρέπει να διευκρινιστεί εδώ ότι η αντεγκληματική πολι
τική δεν εξαντλείται σε μέτρα που υποδεικνύονται μόνον από την 
Εγκληματολογία. Υπάρχουν επίσης οι τομείς των άλλων συναφών ε 
πιστημονικών κλάδων, οι οποίοι προβαίνουν σε ανάλογες υποδεί
ξεις προς την Πολιτεία για την αρτιότερη χάραξη της αντεγκλημα- 
τικής πολιτικής στο δικό τους χώρο, όπως λ.χ. από το Ουσιαστικό 
Ποινικό Δίκαιο για τη βελτίωση της ποινικής νομοθεσίας, από το Δι- 
κονομικό Ποινικό Δίκαιο για τη βελτίωση της οργάνωσης των ποινι
κών δικαστηρίων και της ποινικής διαδικασίας (ποινική πολιτική), από 
την Ανακριτική για την καλύτερη οργάνωση της ανάκρισης του ε 
γκλήματος κ.ο.κ. Είναι αυτονόητο, ότι ο κοινός στόχος και τα κοινά 
ενδιαφέροντα των εγκληματολογιών και των ποινικών κλάδων δί
νουν πολλές ευκαιρίες για συνεργασία και κοινή δράση στο επίπεδο 
της αντεγκληματικής πολιτικής.

Η αντεγκληματική πολιτική έχει πάρει κατά τα τελευταία χρόνια 
σημαντική έκταση. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι έχει θέσει 
ποικίλους ειδικότερους στόχους, κινείται σε πολλά επίπεδα γί αυ
τό και ασκείται από πολλούς φορείς, αναπτύσσεται προς διάφορες 
κατευθύνσεις. Από την άλλη μεριά, η αύξηση του ενδιαφέροντος 
των πολιτών για το πρόβλημα του εγκλήματος και ο σταθερά διο- 
γκούμενος φόβος θυματοποίησής τους λειτουργούν πιεστικά προς 
τις κυβερνήσεις, προς την κατεύθυνση της λήψης μέτρων στο 
πλαίσιο μιας αποτελεσματικής αντεγκληματικής πολιτικής.

Το πρόβλημα των ορίων της αντεγκληματικής πολιτικής 
και η προστασία των ατομικών ελευθεριών

Σε μια έκρηξη της αντίθεσης εναντίον κάθε αυταρχικής, αυθαίρε
της και μονομερούς αντεγκληματικής πολιτικής, ήδη πολλούς αιώ
νες πριν, τέθηκαν ακραία όρια στην άσκησή της. Η αντεγκληματική 
πολιτική, αρχικά στον ευρωπαϊκό χώρο, απωθήθηκε τελικά έξω από 
έναν κύκλο με κέντρο το άτομο, που προσδιόρισε τα έσχατα όρια 
της ελευθερίας του απέναντι στο κράτος και στην όποια πολιτική 
του. Προσεκτικότερη παρατήρηση της εξελικτικής πορείας που α
κολούθησε η διαμόρφωση των εν λόγω ορίων δείχνει μια διαρκή 
μετάθεση τούτων, άλλοτε μακρύτερα από το άτομο διευρύνοντας 
το πεδίο της προστασίας του κι άλλοτε κοντύτερά του προς ενί
σχυση της ποινικής καταστολής.

Ο προβληματισμός για την οριοθέτηση της αντεγκληματικής πολι
τικής, δηλ. της κρατικής μέριμνας και της δραστηριότητας που επι
διώκει την περιστολή του εγκλήματος και την αντιμετώπιση εγκλη
ματιών, ακούγεται ίσως λίγο περίεργα. Ωστόσο, δεν πρέπει να λη- 
σμονείται ότι: (α) η αντεγκληματική πολιτική επεμβαίνει ή μπορεί να 
επεμβαίνει άμεσα ή έμμεσα στην ιδιωτική και κοινωνική ζωή όλων 
των πολιτών (και των μη πολιτών) σε τόση έκταση, ώστε με το πρό
σχημα της πολιτικής κατά του εγκλήματος να υπάρχει ο κίνδυνος ε 
πιβολής αστυνομικού κράτους (β) κανένα άτομο (στη χώρα μας Ελ
ληνας πολίτης ή αλλοδαπός) δεν χαρακτηρίζεται εγκληματίας πριν 
κριθεί αμετάκλητα με δικαστική απόφαση ή διάπραξή από μέρους 
του συγκεκριμένου εγκλήματος (γ) ατομικές ελευθερίες έχουν και 
οι εγκληματίες.

Ορια στην αντεγκληματική πολιτική τίθενται σε όλα τα στάδια κα
τά τα οποία μπορεί να εκδηλωθεί πριν τη διάπραξή εγκλήματος 
(ante delictum), κατά το χρόνο της θέσης των κανόνων του ουσια
στικού ή δικονομικού ποινικού ή σωφρονιστικού δικαίου, κατά το 
χρόνο μετά την τέλεση του εγκλήματος (post delictum), πριν ή μετά 
την άσκηση δίωξης για το χαρακτηρισμό συγκεκριμένου ατόμου ως 
εγκληματία, μετά την καταδίκη τούτου κατά το χρόνο εκτέλεσης 
της ποινής του, μετά την εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε.

1. Ορια της αντεγκληματικής πολιτικής
κατά τη λήψη κοινωνικού χαρακτήρα προληπτικών μέτρω ν
Η αντεγκληματική πολιτική πριν τη διάπραξή του εγκλήματος εκ

δηλώνεται με κοινωνικά μέτρα γενικής ή ατομικής φύσης. Αντίστοι
χα διαφοροποιούνται τα σχετικά προβλήματα.

α. Τα γενικού χαρακτήρα κοινωνικά μέτρα για την πρόληψη του ε 
γκλήματος κατά κανόνα δεν έρχονται σε σύγκρουση με τις ατομι
κές ελευθερίες. Τούτο συμβαίνει λ.χ. στην περίπτωση των μέτρων 
κοινωνικής αντεγκληματικής πολιτικής πρωτογενούς πρόληψης 
(βελτίωση παρεχόμενης παιδείας, μείωση ανεργίας, αντιμετώπιση 
προβλημάτων στεγαστικής πολιτικής κ.ά.). Στις περιπτώσεις όμως 
εκείνες, όπου τα ενλόγω μέτρα εξατομικεύονται και περιορίζουν ή 
προσβάλλουν'ατομικές ελευθερίες, η εφαρμογή τους θα πρέπει να 
γίνεται υπό τους όρους που καθορίζονται για την προστασία των α
τομικών ελευθεριών (λ.χ. σωματική έρευνα για εξεύρεση όπλων, έ
ρευνα της κατοικίας κατά την αναζήτηση -αόριστα- εγκληματιών κλπ.).

Προβλήματα γεννιούνται επίσης στις περιπτώσεις εκείνες όπου 
το άτομο υφίσταται υποχρεωτικά έλεγχο της συμπεριφοράς του 
(λ.χ. έλεγχος με ραντάρ της ταχύτητας όλων των οδηγών που κι
νούνται σε ορισμένο δρόμο, σωματικός έλεγχος και έλεγχος των 
αποσκευών όλων των επιβαζόμενων σε αεροπλάνο, παρακολούθη
ση με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης όλων των πελατών ορισμένου 
καταστήματος κ.ά ). Ελάχιστες εγγυήσεις που πρέπει να συντρέ
χουν παρόμοιου ελέγχου είναι: (α) να έχει γενικό χαρακτήρα, (β) το 
άτομο να έχει γνώση τούτου (λ.χ. από προειδοποιητικές πινακίδες 
δίπλα στο δρόμο ή στην είσοδο του καταστήματος), (γ) να μη ξ ε 
περνά τα λογικά και κοινωνικά αναγκαία όρια ελέγχου της ζωής του 
ατόμου, Ιδ) η άσκησή του να μη γίνεται κατά τρόπο που προσβάλλει 
άλλα ατομικά δικαιώματα (π.χ. της προσωπικότητας κλπ.).

β. Εντονα προβλήματα νομιμότητας γεννιούνται, όταν η προλη
πτική αντεγκληματική πολιτική υλοποιείται σε διοικητικά μέτρα, που 
προσβάλλουν τις ατομικές ελευθερίες, με αιτιολογία την προστα
σία του δημοσίου συμφέροντος. Από τις περιπώσεις εκείνες, στις 
οποίες επιτρέπεται κατά την ελληνική νομοθεσία η προληπτική 
(ante delictum) στέρηση της προσωπικής ελευθερίας, ξεπερνά τα 
όρια που χαράσσουν το Σύνταγμα και η ΕυρΣΔΑ, ο εγκλεισμός σε 
ψυχιατρικό κατάστημα των ασθενών που "πάσχουν από ψυχική δια-
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ταραχή", όταν τούτο κρίνεται "απαραίτητο για να αποτραπούν πρά
ξεις βίας κατά του ίδιου ή κατά τρίτου” (σύμφωνα με το άρθρ. 95 
του ν. 2071/1992 για το Ε.Σ.Υ.), μόνο με "διάταξη" εισαγγελέα (σύμ
φωνα με το άρθρ. 96 του ιδίου νόμου).

Αντίθετα, δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα, αφενός μεν τα προληπτι
κά ασφαλιστικά μέτρα που προβλέπονται στο ποινικό δίκαιο και ε 
πιβάλλονται με δικαστική απόφαση μετά από διάπραξη εγκλήματος 
(post delictum) Ιλ.χ. φύλαξη των επικίνδυνων στη δημόσια ασφάλεια 
ψυχασθενών κατά τα άρθρ. 69, 70 Π.Κ., απαγόρευση διαμονής σε 
ορισμένους τόπους του ατόμου που καταδικάστηκε, όταν το δικα
στήριο κρίνει ότι τούτο θα προλάβει συγκεκριμένο κίνδυνο για τη 
δημόσια τάξη κατά το άρθρ. 73 Π.Κ. κ.ά.) και αφετέρου η εκτόπιση 
(αφού προβλέπεται στο άρθρ. 5 παρ. 4 Συντ. 1975/1986).

2. Ορια της ποινικής αντεγκληματικής πολιτικής 
Η άσκηση της ποινικής αντεγκληματικής πολιτικής περιορίζεται 

περισσότερο, με σκοπό την προστασία των ατομικών ελευθεριών 
που εδώ κινδυνεύουν περισσότερο. Τούτο συμβαίνει τόσο στο χώ
ρο του ουσιαστικού όσο και στο χώρο του δικονομικού ποινικού δι
καίου, καθώς και στο πεδίο του σωφρονιστικού δικαίου.

α. Στο χώρο του ουσιαστικού ποινικού δικαίου τούτο είναι εύλογο 
αφού με τους ορισμούς του θέτονται περιορισμοί στην ιδιωτική και 
κοινωνική ζωή και απειλούνται κυρώσεις για ενδεχόμενη παράβασή 
τους. Κυρώσεις, οι οποίες αφαιρούν ή περιορίζουν ατομικά φυσικά 
ή νομικά ή κοινωνικά αγαθά. Στο ελληνικό δίκαιο η προστασία των 
ατομικών ελευθεριών κατά την άσκησή της αντεγκληματικής πολι
τικής υλοποιείται ιδιαίτερα με τους ορισμούς των αρθρ. 2,5,7,10, 
12,13,14,22,23,24 και ιδιαίτερα άρθ. 25 του Συντάγματος του Συ
ντάγματος του 1975/1986. Στον ίδιο στόχο κατευθύνονται οι αντί
στοιχες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου του 1950 και των Πρόσθετων σ' αυτήν Πρωτοκόλλων (ό
σων έχουν επικυρωθεί κατά το άρθρ. 28 παρ. 1 Συντάγματος).

β. Εντονότερα χαραγμένα είναι τα όρια που θέτονται στο ποινικό 
δικονομικό δίκαιο, το οποίο καθορίζει τους όρους υπό τους ο
ποίους διεξάγεται η ποινική διαδικασία. Το συγκεκριμένο άτομο κα
τά του οποίου στρέφεται είναι συχνά προφυλακισμένο επί πολλούς 
μήνες πριν τη δίκη στο ακροατήριο και οπωσδήποτε αδύναμο απέ
ναντι στην πανίσχυρη κρατική δικονομική μηχανή. Ελάχιστη προστα
σία του αποτελούν μια σειρά από αρχές με λατινόμορφα ονόματα 
(που δεν έχουν καμιά σχέση με το ρωμαϊκό δίκαιο), όπως nulla 
poena sine processu (: καμιά ποινή χωρίς δίκη), nemo judex sine ac- 
tore (: καμιά δίκη χωρίς προηγούμενη ποινική δίωξη), in dubio pro 
libertate ή pro reo |: αν υπάρχει αμφιβολία στις αηοδεζεις εξίσου 
υπέρ του κατηγορουμένου ή κατά του κατηγορουμένου, αθωώνε
ται ο κατηγορούμενος), In dubio pro mitiore I: αν υπάρχει αμφιβολία 
ως προς την έννοια μιας διάταξης, λαμβάνεται η ερμηνεία που ευ
νοεί τον κατηγορούμενο) κ.ά.

Εγγυήσεις όπως οι προηγούμενες, συνταγματικά κατοχυρωμένες 
σήμερα οι περισσότερες, θέτονται ήδη υπέρ του ατόμου πριν γίνει 
κατηγορούμενος, αλλά και υπέρ του κατηγορούμενου πριν ακόμη 
κινηθεί ποινική δίωξη και θεμελιωθεί εναντίον του ποινική δίκη. 
Πολύ περισσότερο με την κίνηση εναντίον του ποινικής δίωξης ο 
κατηγορούμενος εξοπλζεται απέναντι στον κρατικό δικονομικό 
μηχανισμό με το τεκμήριο της αθωότητας (άρθρ. 6 παρ. 2 ΕυρΣΔΑ), 
καθώς και με όλα τα δικαιώματα που καταγράφονται στην παρ. 3 
άρθρ. 6 ΕυρΣΔΑ. Ενα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντι- 
μετωπζει ο κατηγορούμενος στην προδικασία είναι η απειλούμενη 
εναντίον του στέρηση της προσωπικής ελευθερίας του με τον πα- 
ροχημένο για την εποχή μας και πολλαπλά αμφισβητούμενο θεσμό

της προφυλάκισης (η οποία για να μη στιγματίζει το άτομο μετονο
μάστηκε σε "προσωρινή κράτηση"), που γί αυτό ρυθμίζεται αυστη
ρά ως εξαίρεση (άρθρ. 6 Συντ. 1975/1986. άρθρ. 5 παρ. 1 γ ΕυρΣΔΑ).

Κατά την εκδίκαση της εναντίον του κατηγορίας εγγυήσεις υπέρ 
του κατηγορουμένου συνιστούν όλες οι συνταγματικές εγγυήσεις 
για ανεξάρτητη και αμερόληπτη δικαιοσύνη (π.χ. άρθρ. 8 Συντ.: αρχή 
του φυσικού δικαστή, άρθρ. 93 Συντ.: αρχή της διάκρισης των δικα
στηρίων, της δημοσιότητας των συνεδριάσεων, της ειδικής και ε 
μπεριστατωμένης αιτιολόγησης των αποφάσεων, άρθρ. 96 Συντ.: 
αρχή της εκδίκασης των εγκλημάτων μόνον από τα ποινικά δικα
στήρια, άρθρ. 97 Συντ.: αρχή της συμμετοχής του λαϊκού στοιχείου 
κατά την εκδίκαση των εγκλημάτων, καθώς και οι εγγυήσεις για μια 
"δίκαιη δίκη" -fair trial- μιας αναγκαίας και λογικής χρονικής διάρ
κειας, ώστε να δίδεται στον κατηγορούμενο η δυνατότητα να ετοι
μάσει την υπεράσπισή του: άρθρ. 6 παρ. 1 ΕυρΣΔΑ).

Η μετά την οριστική καταδίκη του κατηγορουμένου διατήρηση δι
καιώματος για δευτεροβάθμια κρίση του, που είχε γίνει αποδεκτή 
από το XII Διεθνές Συνέδριο Ποινικού Δικαίου (1979), κατοχυρώθη
κε στο 7ο Πρωτόκολλο πρόσθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δι
καιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρ. 2), στο οποίο κατοχυρώθηκε επί
σης με αυξημένη τυπική δύναμη για τη χώρα μας και η αρχή του δε- 
δικασμένου Ine bis in idem: άρθρ. 4). Η υποχρέωση της Πολιτείας 
για αποζημίωση εκείνου που "άδικα” καταδικάστηκε ή προφυλακί
στηκε (άρθρ. 3 του 7ου Πρωτ. ΕυρΣΔΑ, άρθρ. 533 Κ.Π.Δ.) ελάχιστα 
αποκαθιστά τη βλάβη του αθώου κατηγορουμένου που κλείστηκε 
στη φυλακή, ακόμα κι αν εφαρμοστεί σωστά.

γ. Τα όρια της κατασταλτικής αντεγκληματικής πολιτικής κατά το 
στάδιο της εκτέλεσης της απόφασης και της έκτισης της ποινής 
χαράσσονται κατά βάση από τις διατάξεις που ήδη μνημονεύτηκαν. 
Η αρχή της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ε 
λεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, από την οποία απορ
ρέει το δικαίωμα του καθένα (άρα και του κατάδικου) να είναι δια
φορετικός από τους άλλους, η προσαρμογή προς αυτήν του περιε
χομένου του "σωφρονισμού" (με όποια έννοια κι αν γίνεται δεκτός) 
και η αναγνώριση των ελάχιστων συνταγματικά κατοχυρωμένων δι
καιωμάτων των κρατουμένων (πέρα από το δικαίωμα στην προσω
πική ελευθερία, που έχει περιοριστεί με την καταδικαστική απόφα
ση: συνταγματικά επιτρεπόμενος περιορισμός του ατομικού δι
καιώματος της προσωπικής ελευθερίας, μόνον αυτού και κανενός 
άλλου ατομικού δικαιώματος) κ.ά. απωθούν την αντεγκληματική πο
λιτική πέρα από ένα minimum ζωτικού ατομικού χώρου βίωσης και 
προστασίας των δικαιωμάτων των καταδίκων.

δ. Τα όρια της αντεγκληματικής πολιτικής θα έπρεπε να επεκτεί- 
νονται και πέραν της γραμμής που είναι σήμερα χαραγμένη, αναφο
ρικά με την κοινωνική αποδοχή και την επαγγελματική αποκατάστα
ση του αποφυλακιζόμενου ατόμου ή εκείνου που έχει εκτίσει την 
όποια άλλη ποινή του. Η κατάργηση των κωλυμάτων επαγγελμα
τικής απασχόλησης λόγω προηγούμενης καταδίκης θα έπρεπε να 
είναι το πρώτο μέλημα της Πολιτείας, που διακηρύσσει ότι ασκεί "α- 
ντεγκληματική πολιτική". Αλλά η με το πρόσχημα τούτο παρέμβαση 
στην ιδιωτική και κοινωνική ζωή του προς "παρακολούθηση" της με
τά την έξοδό του από τη φυλακή διαγωγής του είναι ανεπίτρεπτη, 

y. Ορια της αντεγκληματικής πολιτικής σ ε άλλες περιπτώσεις 
Οπως γίνεται εύκολα φανερό, στις λοιπές περιπτώσεις, δεν υ

πάρχει θέμα προσδιορισμού ορίων, που επιβάλλονται από την ανά
γκη προστασίας των ατομικών ελευθεριών. Σ' αυτές υπάρχει μόνο 
θέμα βασικών επιλογών, που εξαρτώνται από κοινωνικούς, ηθικούς, 
πολιτιστικούς, οικονομικούς κ.ά. παράγοντες. □
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..έχουν καθήκον να σας προστατεύουν από 
το κρύο &  την υγρασ, όταν εσείς..

μας προστατεύετε απο τους m  
της καθημερινής ζωής.

Το σώμα παραμένει ζεστό και 
στεγνό γιατί τα εσώρουχα 
DAMART χάρη στην μοναδική ίνα 
Theimolactyl, κρατούν το κρύο 
μακριά ακόμη και τις πιό ψυχρές 
ημέρες του χειμώνα. Παράλληλα 
όμως σας προστατεύουν 
και από την υγρασία του περιβάλλο
ντος και διοχετεύουν τον ιδρώτα 
του σώματος προς τα έξω.

Η θερμική ίνα Therm olactyl 
-το επαναστατικό υλικό κατασκευής 
των εσωρούχων και αξεσουάρ 
DAMART- είναι αποτέλεσμα της 
μακροχρόνιας εργαστηριακής 

έρευνας και της 
σύγχρονης 

τεχνολογίας.

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

Me δείκτ%προστα
στο κρύο

Εσώρουχα άνετα,πλένονται στο 
πλυντήριο και είναι φιλικά μ ε το  
δέρμα. Πράγματι, η ειδική πλέξη 
τους τα καθιστά ελαφρά, άνετα στις 
κινήσεις και απαλά στην 
επαφή με το σώμα.
Πλένονται στο 
πλυντήριο σ ε χαμηλές * 
θερμοκρασίες μέχρι 
40 °C, στεγνώνουν 
εύκολα και κρατούν, 
τη φόρμα τουζ 
μετά από πολλά 
πλυσίμαται 
για πολλούς 
χειμώνεςΗ
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Τα εσώρουχα Damart 
θα τα βρείτε στα 

καταστήματα με αυτό 
το σήμα
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Η ανάπτυξη των διεθνών επικοινωνιών και η ευρύτερη επικράτηση της οικονομίας της αγοράς 
μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, σε συνδυασμό με την ευκολία των διεθνών μετακινήσεων και επικοινωνιών 

και τη διαπερατότητα των διεθνών συνόρων σε πολλές περιοχές του κόσμου (όπως για παράδειγμα στην πρώην ΕΣΣΔ) 
συνήργησαν στη δημιουργία μιας ενιαίας παγκόσμιας αγοράς για παράνομα αγαθά και δραστηριότητες 

και δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος για την αλματώδη αύξηση του υπερεθνικού εγκλήματος (transnational crime), 
της τρομοκρατίας, του εμπορίου ναρκωτικών και της διαφθοράς.(11

Η τεράστια αύξηση των εμπορικών συναλλαγών (εισαγωγών-εξα- 
γωγώνΙ ευνόησε τις παράνομες δραστηριότητες αφού οι τελω
νειακός υπηρεσίες μπορούν να ελέγξουν ένα κλάσμα μόνο του συ
νολικού όγκου αγαθών και εμπορευμάτων. Εξάλλου, παρατηρειται 
"ηλεκτρονική" μετακίνηση δισεκατομμυρίων δολλαρίων παράνομου 
χρήματος στον “κυβερνοχώρο" (από και μέσω offshore τραπεζών 
και πιστωτικών ιδρυμάτων) και η δομή και οι ισχύουσες συνθήκες
στην παγκόσμια χρηματιστηριακή αγορά βοηθούν το "ξέπλυμα" και

- 121νομιμοποίηση των ανωτέρω ποσών.
Οι παράνομες δραστηριότητες που γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθηση 

περιλαμβάνουν το δουλεμπόριο λαθρομεταναστών, την ηλεκτρο
νική πειρατεία, το (λαθρ)εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων, σπανίων 
ζώων, τοξικών αποβλήτων, πυρηνικού υλικού, υψηλής τεχνολογίας 
κλπ. (ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τη στιγμή που δημιουρ- 
γείται ένα δίκτυο παράνομης διακίνησης αγαθών, είναι εύκολη η αλ
λαγή "αντικειμένου"), ενώ το εμπόριο ναρκωτικών έχει εξελιχθεί 
σε μια από τις σημαντικότερες (και η πλέον προσοδοφόρα) οικονο
μικές δραστηριότητες στον πλανήτη.

Σύμφωνα με την άποψη ενός ταχέως αυξανόμενου αριθμού ειδι
κών αναλυτών και κρατικών αξιωματούχων, καθίσταται πλέον σα
φές ότι το υπερεθνικό οργανωμένο έγκλημα αποτελεί μια πρόκλη
ση στην εθνική κυριαρχία και ότι, αν δεν ελεγχθεί η εξάπλωσή του, 
θα οδηγήσει στην υπονόμευση του έθνους-κράτους στον 21 ο αιώ
να.

Σε εθνικό επίπεδο, βασικό χαρακτηριστικό του κρότους αποτελεί 
ο έλεγχος επί του εθνικού εδάφους (εθνική κυριαρχία), που παρα- 
βιάζεται στην πράξη από την ανΓκανότητα ελέγχου επί της εισα
γωγής όπλων, ανθρώπων και ναρκωτικών. Ουσιαστικά, πρόκειται 
για μια σαφή μείωση της εθνικής κυριαρχίας. Εξάλλου, το υπερεθνι
κό οργανωμένο έγκλημα απειλεί τις πολιτικές δομές, την παγκό
σμια οικονομία και την κοινωνική σταθερότητα σε διάφορες περιο
χές του πλανήτη, ιδιαίτερα σε χώρες που βρίσκονται στο στάδιο 
της μετάβασης προς τη δημοκρατία (και όπου οι νεο-εμφανισθεί- 
σες μεγάλες εσωτερικές ανισότητες σε διάφορες κοινωνίες ευ
νοούν την ανάπτυξη του εγκλήματος). Σε πολλές περιπτώσεις (Κο
λομβία, Ιταλία, πρώην ΕΣΣΔ)131 παρατηρειται η δημιουργία "παράλλη
λων" και "συμβιωτικών" οικονομικών και πολιτικών δομών, φαινόμε
νο με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για τις χώρες αυτές. Σενάρια 
περί διεθνούς του εγκλήματος (pax mafiosa) δεν φαίνεται να ευ- 
σταθούν. Υπάρχουν, ωστόσο, αποδείξεις για περιορισμένης κλίμα
κας, περιστασιακή ή μόνιμη συνεργασία ανάμεσα σε εγκληματικές 
οργανώσεις, ενώ πιο "προωθημένη" είναι η συνεργασία εγκληματι
κών οργανώσεων στο πλαίσιο της λεγάμενης "Διεθνούς των Ναρ
κωτικών”.

Οι κυριότερες εγκληματικές οργανώσεις στον κόσμο είναι: Κόζα 
Νόστρα (έδρα Παλέρμο), Ντρανγκέτα (έδρα Καλαβρία), Ρωσική Μα
φία (Τσετσενική Μαφία και άλλες μαφίες του Καυκάσου παίζουν 
σημαντικό ρόλο), Αλβανική Μαφία, Μπόμπας (τουρκική Μαφία), Κι
νεζικές Τριάδες (Κίνα, Ταϊβάν, Χονγκ), Καμάρα (Νάπολι), Γιακούζα 
(Ιαπωνία), Ιταλοαμερικανική Μαφία (Ανατολική Ακτή, 25 οικογέ
νειες), Μεξικανοί (6 μεγάλα καρτέλ), Κολομβιανοί (2 μεγάλα καρτέλ: 
Μεντεγίν, Κάλι), Νιγηριανές συμμορίες.

Πέρα από τους τεχνολογικούς και οικονομικούς παράγοντες που 
αναφέρθηκαν παραπάνω, η αύξηση του υπερεθνικού εγκλήματος 
οφείλεται και στις πολιτικές συνθήκες που προέκυψαν μετά το τέ 
λος του Ψυχρού Πολέμου. Οι μεγάλες ιδεολογικές αντιπαραθέσεις 
αντικαταστάθηκαν από πολλές "μικρές" εθνικές διαμάχες, οι ο
ποίες δημιούργησαν αυξημένες ανάγκες στον τομέα των (συμβατι
κών) εξοπλισμών. Ετσι, σε πολλές περιπτώσεις το εμπόριο όπλων 
χρηματοδοτείται με τα έσοδα από το εμπόριο ναρκωτικών. Τέλος, 
η διάλυση της ΕΣΣΔ και το άνοιγμα των συνόρων στο πλαίσιο της Ευ
ρωπαϊκής Ενωσης διευκόλυναν τη δράση των .συμμοριών.

Και στην περίπτωση του υπερεθνικού εγκλήματος, καθίσταται 
φανερή η ανάγκη υιοθέτησης ενός διευρυμένου ορισμού εθνικής 
και διεθνούς ασφάλειας.141 Η αυξανόμενη σπουδαιότητα της πλη
ροφορικής μπορεί να προκαλέσει μια στροφή από το παραδοσιακό 
"παράδειγμα" ασφαλείας. Μέχρι τώρα, η εθνική ασφάλεια επικε
ντρωνόταν σε απειλές εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας. Αν και 
τρ παραδοσιακά τρωτά σημεία (vulnerabilities) δεν θα πάψουν να υ
πάρχουν, θα εμφανιστούν νέα ασυμμετρικά τρωτά σημεία, τα ο
ποία θα μπορεί να εκμεταλλευθεί μια υπερεθνική εγκληματική ορ
γάνωση. Ιπ.χ. απειλή για καταστροφή ή παρενόχληση δικτύων επι
κοινωνιών ή συστημάτων πληροφοριών).151

Περίοπτη θέση ανάμεσα στις δραστηριότητες του υπερεθνικού 
εγκλήματος κατέχει η διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με υπολο
γισμούς ειδικών υπηρεσιών του ΟΗΕ, το εμπόριο ναρκωτικών απο
τελεί μια παγκόσμια βιομηχανία με κύκλο εργασιών $750 δισεκα
τομμύρια ετησίως (ενώ η αμερικανική DEA εκτιμά το ποσό σε $400- 
500 δισεκατομμύρια) και είναι κατώτερο μόνο από το εμπόριο πε
τρελαίου και πετρελαιοειδών.161

Βασικό διάδρομο διακίνησης ναρκωτικών προς τη Δυτική Ευρώπη 
αποτελούν τα Βαλκάνια (η λεγάμενη "Βαλκανική οδός"). Από την Ελ
λάδα, τα φορτία ναρκωτικών περνούν μέσω Κήπων Εβρου και άλ
λων εισόδων (ενώ αυξημένη είναι η διακίνηση και διά θαλάσσης). Ε
ξάλλου, η ΠΓΔΜ έχει πολλάκις χαρακτηριστεί κέντρο παραγωγής 
και διακίνησης ναρκωτικών, ενώ η Αλβανία έχει εξελιχθεί και αυτή 
σε κέντρο διακίνησης ναρκωτικών και η Βουλγαρία σε κέντρο "ξε
πλύματος βρώμικου χρήματος".171 Προβλήματα παραγωγής και δια-
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κίνησης ναρκωτικών ουσιών συναντούνται και σε διάφορες χώρες 
της Μεσογείου, με προεξάρχουσες την Τουρκία και το Λίβανο (και 
δευτερευόντως το Μαρόκο και η Τυνησία), αλλά και γειτονικές χώ
ρες όπως τμήματα της πρώην ΕΣΙΔ, η Νιγηρία και η Γκάνα.181

Οι σημαντιμότεροι τόποι παραγωγής ναρκωτικών βρίσκονται: στη 
Χρυσή Ημισέληνο (Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ιράν), στην Τουρκία 
(Κων/πολη: μείζον κέντρο διακίνησης ηρωίνης από νοτιοδυτική Α
σία), στο Χρυσό Τρίγωνο (σύνορα Βιρμανίας -Λάος - Ταϋλάνδης, με
γάλη παραγωγή: 2000 τόνοι οπίου), στη Λατινική Αμερική (Κολομβία, 
Περού, Βολιβία), στο Λίβανο (Κοιλάδα Μπεκάα), στα Σκόπια (πληρο
φορίες για παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών), στην Πρώην ΕΣΣΔ 
(Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν) και στην Κίνα.

Είναι γνωστές οι συνέπειες της διάδοσης και ευρείας χρήσης 
ναρκωτικών ουσιών, τόσο στις χώρες παραγωγής (κρατική δια
φθορά, μεγάλος αριθμός χρηστώνΙ, όσο και στις χώρες διαμετα
κόμισης (διαφθορά αστυνομικών, τελωνειακών, κρατικών αξιωμα- 
τούχων), και ιδιαίτερα στις χώρες διάθεσης (μεγάλος αριθμός χρη
στών, αύξηση εγκληματικών πράξεων, διαφθορά κρατικών οργά
νων, τεράστιο οικονομικό κόστος για περίθαλψη χρηστών και κατα
πολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών).

Τα ναρκωτικά αποτελούν μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια των 
αναπτυγμένων -αλλά και των αναπτυσσόμενων- χωρών και ο σχε- 
διασμός και η εφαρμογή μιας παγκόσμιας στρατηγικής για την αντι
μετώπιση της απειλής αυτής θα πρέπει να αποτελέσει στόχο υ
ψηλής προτεραιότητας.

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Αν και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος εντός των 

κρατικών ορίων αποτελεί μια από τις παλαιότερες δραστηριότητες 
των διαφόρων κρατών, ελάχιστη εμπειρία (και επιτυχία) υπάρχει 
στην αντιμετώπιση του υπερεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Τα 
προβλήματα είναι πολλά: Δεν υπάρχει συντονισμός ελέγχων, υπάρ
χουν διαφορές στις εθνικές νομοθεσίες, ενώ σε πολλές χώρες ε 
πικρατούν συνθήκες ανασταλτικές για την επιβολή των απαραίτη
των κατασταλτικών μέτρων και ελέγχων. Η έλλειψη μιας διεθνούς 
σύμβασης για το έγκλημα οξύνει τη δυσκολία ενός κοινού και διε
θνώς αποδεκτού ορισμού των εγκληματικών οργανώσεων. Τέλος, 
οι παραδοσιακές μέθοδοι καταστολής είναι αναποτελεσματικοί 

Στον εσωτερικό τομέα, οι κυβερνήσεις δεν είναι κατάλληλα 
προετοιμασμένες και εξοπλισμένες για να αντιμετωπίσουν τέτοια 
προβλήματα και απειλές (παρά μόνο όσες απειλές προέρχονται α
πό άλλα κράτη). Αυτές οι νέες απειλές χρειάζονται συνολική αντι
μετώπιση από ένα συνδυασμό κρατικών υπηρεσιών.

Σε διεθνές επίπεδο, για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση 
του υπερεθνικού εγκλήματος είναι απαραίτητος ο υψηλός βαθμός 
συνεργασίας ανάμεσα σε κυβερνήσεις και τον ιδιωτικό τομέα, ο 
αυστηρότερος έλεγχος επί του διεθνούς χρηματο-οικονομικού το
μέα, η αύξηση των συνθηκών έκδοσης εγκληματιών και η αποτελε
σματικότερη λειτουργία  διεθνών αστυνομικών υπηρεσιών 
(INTERPOL, EUROPOL) και ειδικευμένων υπηρεσιών. Βεβαίως, ιδιαίτε
ρα μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για την αποφυγή δημιουργίας ενός 
αστυνομικού κράτους και για την προστασία των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων.

Ενα πρώτο βήμα για τη διεθνή αντιμετώπιση του οργανωμένου ε 
γκλήματος έγινε με το Συνέδριο της Νόπολης (Νοέμβριος 1994), υ
πό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, με τη συμμετοχή περισσοτέ
ρων από 100 κρατών. Στόχος ήταν η παγκόσμια κινητοποίηση και η 
χάραξη μιας νέας διεθνούς στρατηγικής.

Οσον αφορά συγκεκριμένα στο εμπόριο ναρκωτικών, υπάρχει το 
Διεθνές Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τον Ελεγχο Ναρκω
τικών Ουσιών (PNUCIDI και το Διεθνές Γραφείο Ελέγχου Ναρκωτι
κών. Πρωταρχικός στόχος είναι η υιοθέτηση μιας σφαιρικής προ
σέγγισης για μείωση της ζήτησης και την πάταξη του λαθρεμπο
ρίου ναρκωτικών ουσιών. Για την υλοποίηση των στόχων αυτών 
προτεινονται μέθοδοι όπως μέτρα πρόληψης και προώθηση της 
κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης των χρηστών (σε ε 
σωτερικό επίπεδο) και (σε διεθνές επίπεδο) προγράμματα οικονο
μικής ανάπτυξης και παράλληλα παροχής χρηματοοικονομικής υπο
στήριξης σε χώρες παραγωγούς ναρκωτικών για αλλαγή των καλ
λιεργειών |91, ανταλλαγής πληροφοριών, εκπαίδευσης, αστυνομικής 
συνεργασίας, ενίσχυσης των ελέγχων στα εξωτερικό σύνορα, δι
μερούς και πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ κρατών.1101 

Στο πλαίσιο της ΕΕ προτείνεται η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέ
ντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ενώ λει
τουργεί ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Καταπολέμησης των Ναρκωτι
κών (CELAD)11

Οσον αφορά στη χώρα μας, για την αντιμετώπιση της απειλής του 
διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, που εκδηλώνεται κυρίως με 
τη μορφή του εμπορίου ναρκωτικών και ανθρώπινης σαρκός και 
του "ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος", αποτελούν επιτακτική 
ανάγκη η αρμονική συνεργασία τόσο μεταξύ δικαστικών και αστυ
νομικών αρχών, όσο και μεταξύ ελληνικών και ξένων υπηρεσιών, ο 
εκσυγχρονισμός της σχετικής νομοθεσίας, η ενίσχυση του δυναμι
κού των διωκτικών υπηρεσιών, η καλύτερη εκπαίδευση, η 
προμήθεια απαραίτητων τεχνικών μέσων και η πλήρης ενημέρωση 
του κοινού για την έκταση του προβλήματος. □

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
I I I Louise I. Shelley, 'Transnational Organized C rim ean Imminent threattothe Nation-State?', 

Journal of International Affairs, Winter 1995, p.465; Phil Williams, 'Transnational Criminal Or
ganisations and International Security', SURVIVAL, Spring 1994, a. 97; Strategic Survey 
1994/95, IISS, London, 1995, a. 25. Για μια εκτενή ανάλυσα βλέπε, θάνος Ντόκος & Φίλιππος 

Πιέρρος. ΗΜ εσόγειος προς τον21 ο Αιώνα. Η θέσ η της Ελλάδας. Εκδόσεις Παπαζήσα Αθήνα 
1996.

121 Jessica Mathews, 'Dirty Money is Way Out of Control in Cyberspace', International Herald 
Tribune, 26 April 1995.

131 Για τη ρωσική μαφία, δες για παράδειγμα 'Hostile Takeover', Newsweek, 2 October 1995. 
141 Williams, a. 107-111.

151 Strategic Survey 1994-95, IISS. London 1995,0.31.

161 Μ εταξύ 1982 και 1994, η παγκόσμια παραγωγή οπίου υπερδιπλασιάστηκε ενώ η παρα

γωγή φύλων κόκας τριπλασιάστηκε. IRensselaer W. Lee III, 'Global Reach: The Threat of Inter
national Drug Trafficking'. Current History, May 1995, a. 207)

(7) Βλ,Γ. Θ.Δασκαλόπουλος, "Τα βρώμικα <ερείσματα> των Σκοπιών', Καθημερινή, 29 Νοεμ
βρίου 1992.

18) The State Department Narcotics Report 1994, σελ. 75-78.

(91 Αν και η επίτευξη του στόχου αυτού θα είναι πολύ δύσκολη όσο η παραγωγή ναρκωτικών 

αηοφέρει πολύ υψηλότερα κέρδη από κάθε νόμιμη οικονομική δραστηριότητα.
1101 Williams, Phil & Black, Stephen, 'Transnational Threats: Drug Trafficking and Weapons 

Proliferation', Contemporary Security Policy, April 1994.

I I 11 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικό με 

ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικώνΙΙ 995-19991, Ιούνιος 19941. 
Επίσης, Πρόταση Κανονισμού του Συμβουλίου για τη Συνεργασία Βορρά/Νότου στον Τομέα 

της Καταπολέμησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (95/0167, Ιούνιος 19951.

*  Ο αρθρογράφος είναι Διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου του Cambridge, Επιστημονικός υπεύθυνος της 
Δ/νΟης Στρατηγικών Μ ελετώ ν του Επιτελείου Υπουργού Εθνικής Αμυνας και 
Διαλέκτης της Σχολής Εθνικής Αμυνας και της Ναυτικής Σχολής Πολέμου.
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του Υποστ ρατ ήγου  ε.α.  Χαράλαμπου Α. Ζιανίκα

Διδάσκοντας στους αστυνομικούς μας 
την επαγγελματική αγωγή, τους τονίζεται ότι γι' αυτούς, 

τους συντελεστές της ασφάλειας και ειρήνης των πολιτών, 
σαν αντάλλαγμα αυτών των υπηρεσιών, 

δεν υπάρχει μεγαλύτερο όφελος από την ικανοποίηση 
που αισθάνονται όσοι, ανάμεσά τους, ελαφρύνονται 
και συνέχονται από την αγάπη προς το συνάνθρωπο, 

από την αφοσίωση στο καθήκον, τη συναίσθηση 
της ευθύνης και την αίσθηση της κοινωνικής προσφοράς.
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Η Αστυνομία, πρέπει να είναι σε όλους γνωστό, ότι πέρα από την 
ετοιμότητα που χρειάζεται για να ανταποκρινεται στην αντιμετώπι
ση έκτακτων περιστάσεων και πέρα από την εκτέλεση καθηκόντων 
ρουτίνας, είναι ημέρα και νύχτα, σε 24ωρη βάση, στην υπηρεσία 
των πολιτών, τόσο αυτών των οποίων θίγονται, γενικό, έννομα αγα
θό όσο και των αναξιοπαθούντων, των αβοήθητων, των ανυπερά
σπιστων. Κρίνεται δε και επικρίνεται καθημερινά -άλλοτε δίκαια και 
άλλοτε επιπόλαια- τόσο από την αποτελεσματικότητα όσο και από 
τη συμπεριφορά των οργάνων της.

Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους αφορά ειδικότερα την Αστυνο
μία η επισήμανση ότι η ποιότητα των υπηρεσιών στο Δημόσιο με
τράει όσο τίποτε άλλο.

- Γιατί από την Αστυνομία ξεκινούν οι πιο πολλές ποινικές υποθέ
σεις με τη βεβαίωση παραβάσεων, την εξιχνίαση υποθέσεων, τη 
σύλληψη των δραστών και την προσαγωγή αυτών στη Δικαιοσύνη.

- Γιατί η Αστυνομία είναι που έρχεται αντιμέτωπη με κινητοποιή 
σεις και μαζικές εκδηλώσεις για την περιφρούρηση της κοινωνικής 
γαλήνης, την προστασία έννομων αγαθών και την πρόληψη εκτρο
πής των κάθε λογής διαδηλωτών σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις

- Γιατί αυτά που οι άλλοι κρατικοί λειτουργοί μελετούν στα γρα
φεία, οι αστυνομικοί οφείλουν να τα εφαρμόζουν στο δρόμο. Γιατί 
στα γραφεία μπορούν και καλύπτονται νομικά ή και να συγκα- 
ταλύητονται ανθρώπινες αδυναμίες και ελαττώματα όχι όμως στο 
πεζοδρόμιο.

- Γιατί οι αστυνομικοί, εκεί που από καθήκον επιλαμβάνονται, με 
τον τρόπο που ενεργούν, είναι δυνατόν να βρεθούν αντιμέτωποι με 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με τη στάση τους συνεισφέρουν σ' αυ
τό που αποτελεί τη δικαίωση της δημοκρατίας στην πράξη που εί
ναι η εξασφάλιση της αναγκαίας ισορροπίας ανάμεσα στην ελευ
θερία και την έννομη τάξη.

- Να γιατί μόνο οι αστυνομικοί, σε σχέση με όλους όσοι υπηρε
τούν στο Δημόσιο, χρειάζονται -και υφίστανται- ειδική αγωγή και ε 

κτεταμένη εκπαίδευση πριν κληθούν να αναλόβουν καθήκοντα. Κάτι 
που ίσως πολλοί δεν γνωρίζουν

Διδάσκοντας στους αστυνομικούς μας την επαγγελματική αγωγή, 
τους τονίζεται ότι γι' αυτούς, για τους συντελεστές της ασφά
λειας και ειρήνης των πολιτών, σαν αντάλλαγμα αυτών των υπηρε
σιών, δεν υπάρχει μεγαλύτερο όφελος από την ικανοποίηση που αι
σθάνονται ποιοι; Μόνο όσοι, ανάμεσά τους, ελαφρύνονται και συ
νέχονται από την αγάπη προς το συνάνθρωπο, από την αφοσίωση 
στο καθήκον, τη συναίσθηση της ευθύνης και την αίσθηση της κοι
νωνικής προσφοράς.

Για όσους τυχόν τα λόγια αυτά δεν ηχούν ρεαλιστικά ή εκληφθούν 
ότι είναι μόνο ρομαντικά, θα ήταν μάλιστα και επίκαιρο να βγει προς 
τα έξω  η εξής βαρυσήμαντη κοινή διαπίστωση σε όλους όσοι κατέ
χουν το χώρο ή υπηρετούν πιστό το θεσμό της Αστυνομίας.

Η αστυνομία μας δοκιμάστηκε τόσο πολύ από χρόνιες θεσμικές 
αγκυλώσεις, από κρατική αδιαφορία και κοινωνική ανυποληψία, ώ
στε, εάν τα κατάφερε και στάθηκε όρθια, το οφείλει, πρωταρχικά, 
στους εξή ς  δύο παράγοντες: Ο ένας, είναι η αφοσίωση στο 
καθήκον μιας μεγάλης μερίδας ρομαντικών αστυνομικών, οι οποίοι 
εμπνέονται από τον ίδιο το ρόλο τους. Και ο άλλος είναι το πειθαρ
χικό δίκαιο, το οποίο, στα πλαίσια μιας όχι και τόσο ατόρακτης μέ
χρι τώρα, ιεραρχίας και πειθαρχίας, λειτούργησε, ωστόσο, και εξα 
κολουθεί να υπάρχει σαν μηχανισμός αυτοκάθαρσης, σε βαθμό 
που δεν απαντάται πουθενά αλλού, στο Δημόσιο.

Παρόλα όσα λέγονται και γράφονται από όσους δεν εννοούν ή 
δεν θέλουν να εννοήσουν ότι τα πολλά πειθαρχικά παραπτώματα ή 
με το που τίθενται αμέσως σε διαθεσιμότητα ή αποτάσσονται ή τι
μωρούνται με αργία και με άλλες μεγάλες ποινές πολλοί αστυνομι
κοί, όλα αυτά δεν σημαίνουν διαφθορά αλλά είναι, αντίθετα, μέτρα 
από κάθε άποψη εξυγιαντικό. Και είναι άλλο το θέμα -το οποίο ω 
στόσο συνέβαινε να παρακάμπτεται, μακροχρόνια- το πώς μέχρι 
τώρα οι εν λόγω "επίορκοι" κατατάσσονταν στην Αστυνομία.
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Ας ήταν να λειτουργούσαν και τα ΜΜΕ το ίδιο εξυγιαντικά. Μπορεί 
να “πουλάει" αλλά θα έπρεπε να αποτελεί είδηση η πομπή σε βάρος 
αστυνομικού, βασισμένη σε κάποιο κατά τα φαινόμενα αναξιόπιστο 
πρόσωπο (κατηγορούμενο, "τραβεστΓ κ.λπ ). Ούτε αποτελεί είδηση 
ότι ο Αρχηγός έθεσε κάποιον αστυνομικό σε διαθεσιμότητα. Οταν 
λέμε ξύλινη γλώσσα αυτό εννοούμε. Σαν το ανθρωποκυνηγητό με
τά από κάθε ληστεία.

Ενώ θα ήταν πραγματικό συγκλονιστικό και θα πωλούσε σαν είδη
ση εάν αποκαλύπτονταν, σε οποιοδήποτε στάδιο της πειθαρχικής 
διαδικασίας, μια κάποια προσπάθεια προς την κατεύθυνση συγκά
λυψης σοβαρού παραπτώματος αστυνομικού.

Εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί, θα πρέπει να ενθαρ- 
ρύνεται ο καθένας μας, ώστε να συνεισφέρουμε όσοι γίνεται πιο 
πολλοί, σαν πολίτες συνειδητοί, καταγγέλλοντας ευθαρσώς κάθε 
σοβαρή εκτροπή για την οποία διαθέτουμε συγκεκριμένα στοιχεία 
αλλά γιατί όχι και επιδοκιμάζοντας κάθε εξόχως επαινετή συμπε
ριφορά αστυνομικού.

Καλά θα ήταν, πριν κρίνουμε τη συμπεριφορά αστυνομικού ή άλ
λου σημαίνοντος κρατικού λειτουργού, να φέρουμε τον εαυτό μας 
στη θέση του. Και να έχουμε το θάρρος να καταγγέλουμε αντί να 
λασπολογούμε ή να αφορίζουμε.

Τι είναι αυτό που μας κάνει, σαν θεωρητικούς του θεσμού, να αρ
θρώνουμε λόγο συνηγορίας υπέρ της αστυνομίας;

Πριν απ' όλα μας ενθαρρύνει το γεγονός άτι η αστυνομία μας, 
σήμερα, (με την αλλαγή του διεθνούς πολιτικού και στην ανατροπή 
του διπολισμού σε συνδυασμό με τη δύναμη και το ρόλο των ηλε
κτρονικών μέσων μαζικής επικοινωνίας) έχει πια αποκατασταθεί 
στο ρόλο ο οποίος πραγματικά της ανήκει. Και τα έχει καλά με ό
λους τους Ελληνες. Μπορεί ν' ακουσθεί και η δική της φωνή. Αυτά 
που γι' αυτήν καταθέτουμε σήμερα μπορεί να εύρισκαν και πριν α
ποδέκτες αλλά δεν υπήρχε η δυνατότητα ν' αρθρωθούν όπως τώ
ρα.

Μπορεί και σήμερα ο ρόλος του αστυνομικού να είναι για πολλούς 
άχαρος. Δεν παύει να είναι ένας ρόλος δεκτικός αυστηρής κριτικής 
αφού είναι πολύ απαιτητικός σε αρετές και προσόντα. Επειδή όμως 
η κοινωνική προσφορά του αστυνομικού είναι αδιαφιλονίκητη, 
χρειάζεται, οπωσδήποτε, για να ανταποκριθεί στην αποστολή του, 
τη στήριξη του κοινού, τη συνδρομή πολιτών, υγιείς κοινωνικές α
ντιδράσεις.

Η υπεράσπιση των ανυπεράσπιστων απαιτεί να έχει εμπεδωθεί, 
σε ευρύτατα κοινωνικά στρώματα, μια σχέση αλληλεγγύης και α
μοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα σε αστυνομικούς λειτουργούς και 
πολίτες συνειδητούς.

Σε βαθμό δε που υπάρχει υστέρηση θεσμική ή χρειάζεται βαθιά 
εκσυχρονιστική αλλαγή, τότε κι αν δεν είναι που απαιτούνται κοινω
νικές ευαισθησίες, συνεισφορές, συναντίληψη προτεραιοτήτων, 
αλληλεγγύη και συνοχή. Εφόσον στη βάση, στην κοινωνία ολόκληρη, 
αντί για ευαισθησία υπάρχει αναλγησία, συνακόλουθο φαινόμενο 
είναι και η διοικητική αφασία. Μόνο που δεν νοείται αυτή να αγγίζει 
και κορυφαίους θεσμούς, σαν την αστυνομία.

Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι μπορούν για πολύ να λείπουν από 
τους αστυνομικούς μας οι απαιτούμενες εγγύησεις. Ούτε ότι η κοι
νωνία μπορεί από μόνη της να πορεύεται, να σταθεί, χωρίς να εμπι
στεύεται στην Αστυνομία. Ωσάν ο αστυνομικός να είναι ανυπερά
σπιστος και αυτός. Οπότε θα έμπαινε για καλό σαν κυρίαρχο ζήτη
μα το θέμα: ποιος θα υπερασπισθεί τους ανυπεράσπιστους; Π

* Ομιλία που έγινε στην επιστημονική ημερίδα "Ποιος θα υπερασπισθεί τους α
νυπεράσπιστους;", που διοργανώθηκε από την Εθνική Εταιρεία Κοινωνικής Αλλη
λεγγύης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας, στο Αμφιθέατρο του 
Νοσοκομείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού I I 9 Νοεμβρίου 1996).



Παρουσίαση Υπηρεσίας
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Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών 
έχει σαν κύρια αποστολή 

την υποβοήθηση του έργου των Αστυνομικών 
και άλλων αρμόδιων Κρατικών Υπηρεσιών 
στην εζιχνίαση και δίωζη του εγκλήματος 

με επιστημονικοτεχνικές μεθόδους, 
που είναι διεθνώς παραδεκτές και αναγνωρισμένες.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πιο συγκεκριμένα η αποστολή και οι αρμοδιότητες της Διεύθυν

σης Εγκληματολογικών Ερευνών μπορούν να ορισθούν ως εξής: 
α. Εξακριβώνει την ταυτότητα κάθε ατόμου, με βάση τη δακτυλο- 

σκοπική ή άλλη επιστημονική και τεχνική μέθοδο.
β. Διαθέτει, μετά από αίτημα των αρμοδίων Αρχών, ειδικευμένο 

προσωπικό για την πλήρη διερεύνηση και απεικόνιση - φωτογράφη
ση - κινηματογράφηση του τόπου τελέσεως εγκλημάτων ή άλλων 
συμβάντων αστυνομικού ενδιαφέροντος προς ανεύρεση και περι
συλλογή ιχνών και πειστηρίων.

γ. Εξετάζει ίχνη και πειστήρια και με την αξιοποίηση αυτών συμ
βάλλει στη διαλεύκανση των ερευνούμενων υποθέσεων.

δ. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο της Εγκληματολογίας και 
εφαρμόζει κάθε νέο επίτευγμα της Επιστήμης ή Τεχνολογίας, διε
θνώς παραδεκτό και αναγνωρισμένο.

ε. Μεριμνά για την προώθηση της έρευνας και τη βελτίωση των 
εργασιών, δυνάμενη να αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα σε 
θέματα εγκληματολογικού ενδιαφέροντος, αυτοτελώς ή σε συ
νεργασία με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές Αρχές, Υπηρεσίες και 
λοιπούς φορείς.

στ. Εκπροσωπείται με εξειδικευμένο προσωπικό της σε συνέ
δρια, συνδιασκέψεις, ομάδες εργασίας, για θέματα εγκληματολο- 
γικού ενδιαφέροντος, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο φόρτος εργασίας των Τμημάτων της Δ.Ε.Ε. είναι διαρκώς αυξα

νόμενος σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Βεβαίως, και οι ε 
πιτυχίες είναι αυξητικές και συνεχώς μεγαλώνουν με την απόκτηση 
προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού που συνεχώς εκσυγχρονί
ζεται. Ηδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την αγορά δια
φόρων συστημάτων όπως το σύστημα αυτόματης σ υγκριτικής ε 
ξέτα σ η ς καλύκων -  βολίδων, το σύστημα ανάλυσης φ ω νής και 
ήχου και το σύστημα α κτ ίν ω ν  λ έ ιζ ε ρ  για εμ φ ά ν ισ η  λανθανό- 
ντω ν αποτυπωμάτων

Οπως είναι ευνόητο, ουσιαστικοί παράγοντες για την αποτελε- 
σματικότητα της Δ.Ε.Ε. είναι ο τεχνολογικός εξοπλισμός και η συ
νεχής εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού που επαν
δρώνει τα ανάλογα τμήματα, για την παρακολούθηση των τεχνολο

γικών εξελίξεων. Η αμέριστη συμπαράσταση της φυσικής και πολι
τικής ηγεσίας του Υπουργείου στον τομέα αυτό, έχουν ως αποτέ
λεσμα την κατακόρυφη άνοδο της αποδοτικότητας της Υπηρεσίας. 
Ο αριθμός των διαπιστώσεων τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ε 
ντυπωσιακή αύξηση: 1033 το 1992,1737 το 1993,2193 το 1994, 
2393 το 1996 και ήδη 3200 μέσα στο πρώτο δεκάμηνο του 1996!

Μόλις τον Απρίλιο εγκαινιάσθηκε το Α υτό μ α το  Σύσ τη μα  Ανα
γνώ ρισης Δακτυλικώ ν Αποτυπωμάτων (Α.Σ.Α.Δ.Α.), που έχει τη 
δυνατότητα να σαρώνει με ταχύτητα τα δεκαδακτυλικά αποτυπώ
ματα και να τα συγκρίνει με τα ήδη καταχωρημένα, καθώς και με ε 
κείνα που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος. Αξίζει να σημειω
θεί ότι με το σύστημα αυτό η αναζήτηση - διαπίστωση ενός αποτυ
πώματος πραγματοποιείται σε χρόνο 40“ περίπου, ενώ με το παρα
δοσιακό χειροκίνητο σύστημα, η διαδιαδικασία αυτή απαιτούσε μέ
χρι και αρκετούς μήνες. Ηδη στο Σύστημα έχουν εισαχθεί περίπου
70.000 δεκαδακτυλικό δελτία αποτυπωμάτων προσεσημασμένων 
ατόμων και από την αναζήτηση σ' αυτή τη μικρή βάση έχουν πραγ
ματοποιηθεί περί τις 1.300 δακτυλοσκοπικές διαπιστώσεις. Επίσης 
πρέπει να τονισθεί ότι το Σύστημα έχει ταυτίσει αποτυπώματα α
γνώστων δραστών πολλών εκκρεμών υποθέσεων παρελθόντων ε 
τών, γεγονός που αποδεικνύει την ταχύτητα, αποτελεσματικότητα 
και αποδοτικότητό του.

Ενα απ' τα πιό σύγχρονα άλματα εκσυγχρονισμού της Ελληνικής Α
στυνομίας είναι και το Εργαστήριο Ανάλυσης του  DNA. Πρόκειται 
για μια νέα επαναστατική μέθοδο που στηρίζεται στη βιολογική μο
ναδικότητα του ατόμου. Η χρησιμοποίηση αυτού καθ' αυτού του γε
νετικού υλικού του DNA στην επίλυση εγκληματολογικών προβλη
μάτων, είναι μια καινούργια τεχνική για όλο τον επιστημονικό κό
σμο. Με τη μέθοδο αυτή είναι δυνατό να γίνει ταύτιση με πιθανό
τητες που προσεγγίζουν τη βεβαιότητα. Με τη συνεχή εξέλιξη, η 
προσέγγιση της απόλυτης βεβαιότητας είναι ένας μικροπρόθε- 
σμος στόχος. Η μέθοδος ανάλυσης του DNA, είναι το καλύτερο ό
πλο στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας και θεωρείται το 
μεγαλύτερο επίτευγμα στο χώρο της εξιχνίασης του εγκλήματος 
από την εποχή της ανακάλυψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Το Σ ύ σ τη μ α  Ε π εξερ γ α σ ία ς  Η λ εκ τρ ο ν ικ ή ς  Φ ω τ ο γ ρ α φ ία ς  
(Σ.Ε.Η.Φ.) αποτελεί τεχνολογική αιχμή της Υπηρεσίας στο φωτο
γραφικό τομέα και έδωσε τη δυνατότητα:
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α) να μηχανοργανωθεί από την αρχή το φωτογραφικό αρχείο του 
modus operandi, αποθηκεύοντας τις συλλογές των φωτογραφιών 
του σε οπτικούς δίσκους, ώστε να αυξηθεί κάθετα η ταχύτητα, η 
απόδοση αλλά και η ασφάλεια του.

β) να βιντεοσκοπούνται οι χώροι εγκλημάτων, ατυχημάτων κ.λπ„ 
που μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν υπήρχε.

γ) να προβάλλεται βιντεοληπτικό υλικό και να εκτυπώνονται από 
αυτό υψηλής πιστότητας φωτογραφίες.

δ) να αποστέλλονται ηλεκτρονικά φωτογραφίες αποδρασάντων, 
υπόπτων κ,λπ. σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες της επικράτειας 
μέσω computer ή fax.

ε) να επεξεργάζεται βιντεοληπτικό υλικό από ληστείες τραπεζών 
ή άλλους χώρους εγκλήματος και να εκτυπώνονται από αυτό βελ
τιωμένες φωτογραφίες.

στ) να δημιουργούνται σκίτσα δραστών - υπόπτων κ.λπ. με σύγ
χρονο ηλεκτρονικό τρόπο.

ζ) να συγκρίνονται υπό όρους φωτογραφίες για τον έλεγχο της 
ταυτοπροσωπίας και στο μέλλον να συντίθενται - αναπλάθονται 
χαρακτηριστικό μέσω του προγράμματος "συνθέσεως προσώπων 
- εξελίξεω ς γενεών", που χρησιμοποείται επιτυχώς από προηγμέ
νες αντίστοιχες υπηρεσίες.

Τέλος, σημαντικότατο πρόσφατο απόκτημα της Δ.Ε.Ε. είναι το 
Σύστημα “PhotoPhon···, που χρηματοδοτείται από τα μέλη της 
Συμφωνίας του Σέγκεν. To PhotoPhone είναι ένα σύστημα τηλεμε- 
τάδοσης και αποθήκευσης εικόνων υψηλής ευκρίνειας και λειτουρ
γεί μέσω του τηλεφωνικού δικτύου. Αποτελείται από τρία μέρη:

α) Σύστημα λήψης εικόνων, που γίνεται με μια βιντεοκάμερα υ
ψηλής ευκρίνειας επάνω στην οποία μπορεί να ενσωματωθεί και η
λεκτρονικό μικροσκόπιο.

β) Σύστημα επεξεργασίας και αποθήκευσης, που αποτελείται από 
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.

γ) Σύστημα μετάδοσης, όπου διαβιβάζονται οι εικόνες μέσω ενός 
μόντεμ και μιας απλής τηλεφωνικής συσκευής.

Μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί επτά τερματικοί του συστήμα
τος Photo Phone στα κυριότερα σημεία εισόδου της χώρας και 
πρόκειται να τοποθετηθούν έξη  ακόμη. Τα μέχρι τώρα αποτελέ
σματα της χρήσης του συστήματος είναι εντυπωσιακά αφού υπάρ
χει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος ενώ η αποτελε- 
σματικότητα βρίσκεται σαφώς στα μέγιστα δυνατά επίπεδα.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ -  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Επικεφαλής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών είναι ο 

Αστυνομικός Διευθυντής Αθανάσιος Μήτσης ο οποίος με μεγάλη 
χαρά και προθυμία μας ξενάγησε σε όλα τα εργαστήρια και μας πα
ρείχε κάθε είδους πληροφορία.

Η Δ.Ε.Ε. συγκροτείται από την Κεντρική και τις Περιφερειακές Υ
πηρεσίες. Η Κεντρική Υπηρεσία εδρεύει στην Αθήνα και διαρθρώ
νεται εσωτερικά στα ακόλουθα Τμήματα: Εσωτερικών Λειτουργιών, 
Δακτυλοσκοπίας, Εξερευνήσεων, Χημείου, Εργαστηρίων, Καταδιω
κτικών - Στατιστικής, Φωτογραφικού - Μεθοδικοτήτων, Αρχείων.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι: η Υποδιεύθυνση Εγκληματολο
γιώ ν Ερευνών Βόρειας Ελλάδας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και 
διαρθρώνεται σε Τμήματα ανάλογα και αντίστοιχα με αυτά της Κε
ντρικής Υπηρεσίας, και τα Γ ραφεία Εγκληματολογικών Ερευνών.

1. ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Το Τμήμα αυτό παρακολουθεί και συντονίζει το έργο των Περιφε

ρειακών Εγκληματολογικών Υπηρεσιών και εκδίδει τις αναγκαίες

Αυτόνομο Σύστημα Αναγνώρι Δακτυλικών Αποτυπωι

διαταγές και οδηγίες. Δέχεται αιτήματα πολιτών, φορέων. Οργανι
σμών ή άλλων Υπηρεσιών και μεριμνά για την ικανοποίηση αυτών 
που αφορούν γενικότερα θέματα αρμοδιότητας και λειτουργίας 
της Υπηρεσίας. Καταρτίζει προγράμματα και μεριμνά για την πραγ
ματοποίηση εκπαιδεύσεων, μετεκπαιδεύσεων, επισκέψεων, ενη
μερώσεων, ξεναγήσεων του Αστυνομικού προσωπικού και του 
προσωπικού άλλων Υπηρεσιών ή Φορέων.

2. ΤΜΗΜΑ ΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΑΣ
1. Ενεργεί τη δακτυλοσκοπική σήμανση των εγκληματιών και των 

υπόπτων.
1. Ταξινομεί όλα τα δακτυλικά αποτυπώματα των ατόμων που α- 

ποστέλλονται σ' αυτό από τις αρμόδιες ημεδαπές και αλλοδαπές 
Αρχές, τα οποία στη συνέχεια αναζητεί και παραβάλλει με τα τη
ρούμενα στο Δεκαδακτυλικό Αρχείο, για διαπίστωση της ταυτότη
τας τυχόν προσεσημασμένων, ώστε να γίνεται από το οικείο Γρα
φείο ασφαλής και χωρίς κανένα λάθος καταχώρηση της κατηγο
ρίας ή καταδίκης στον ατομικό του φάκελο.

3. Προβαίνει, ύστερα από αίτηση των Αστυνομικών και λοιπών 
Διωκτικών Αρχών, στη δακτυλοσκόπηση πτωμάτων άγνωστης ταυ
τότητας καθώς και στην εργαστηριακή επεξεργασία των δακτύλων 
αυτών -σε περιπτώσεις προχωρημένης αποσύνθεσης- για τη λήψη 
αποτυπωμάτων (δακτυλικών και παλαμικών) προς εξακρίβωση της 
ταυτότητάς τους.

4. Βεβαιώνει κατά τρόπο απόλυτα ασφαλή την ταυτότητα κάθε α
τόμου, ζώντος ή θανόντος, μέσω των δακτυλικών αποτυπωμάτων.

5. Εκπαιδεύει το προσωπικό στο σωστό τρόπο λήψης των αποτυ
πωμάτων (δακτυλικών και παλαμικών) και στις μεθόδους ταξινόμη
σης, αναζήτησης, παραβολής και διαπίστωσης της ταυτότητας των 
δακτυλικών αποτυπωμάτων, ως και της ταξιθέτησης των δακτυλο- 
σκοπικών δελτίων στο Δεκαδακτυλικό Αρχείο.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί η σημασία που έχει για τον Α.ΣΑΛΑ. η 
λήψη άριστης ποιότητας αποτυπωμάτων, γεγονός που πρέπει να 
προσεχθεί ιδιαίτερα από όλες τις Υπηρεσίες που πραγματοποιούν 
δακτυλοσκοπήσεις και να καταβληθεί η μεγίστη δυνατή προσπά
θεια, επιμέλεια και προσοχή στον τομέα αυτό.

Η δακτυλοσκοπική μέθοδος αποτελεί την πιό απλή, γρήγορη και α
λάνθαστη μέθοδο εξακρίβωσης της ταυτότητας κάθε ατόμου (ε-

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



Παρουσίαση Υπηρεσίας

γκληματία ή μη, ζώντος ή όχι). Από τη Δακτυλοσκοπία η Αστυνομία 
βοηθείται τα μέγιστα, αφού χρησιμεύει:

1. Στην εξακρίβωση της ταυτότητας αγνώστων δραστών εγκλη
μάτων από τα εγκαταλειπόμενα στη σκηνή του εγκλήματος αποτυ
πώματα τους.

2. Στον εντοπισμό πλαστών ταυτοτήτων και στην αποκάλυψη άλ
λων πλαστών εγγράφων και παράνομων δραστηριοτήτων.

3. Στην αδιαμφισβήτητη διαπίστωση της ταυτότητας των εγκλη
ματιών που δηλώνουν ψευδή ή αρνούνται να δηλώσουν στοιχεία 
ταυτότητας στις Διωκτικές Αρχές και από κει στον εντοπισμό και 
άλλων εκκρεμών σε βάρος τους διωκτικών εγγράφων.

4. Στη διευκρίνιση και άρση αμφιβολιών επί συνωνυμιών και στην 
πρόληψη εσφαλμένων ενεργειών διαφόρων Υπηρεσιών κατά την 
εκτέλεση διωκτικών εγγράφων.

5. Στην αποκάλυψη πλαστοπροσωπίας ατόμων που εμφανίζονται 
αντί άλλων ενώπιον των Δικαστηρίων.

6. Στην προστασία αθώων πολιτών από δικαστικές περιπέτειες 
και εγκλεισμό τους στις φυλακές αντί των πραγματικών ενόχων.

7. Στην πρόληψη αποφυλακίσεως άλλων αντί άλλων.
8. Στην εξακρίβωση της ταυτότητας αγνώστων πτωμάτων.
9. Στην εξακρίβωση της ταυτότητας αμνημόνων, κωφαλάλων ή σε 

κώμα ευρισκομένων ατόμων.
10. Στην εξάλειψη ή μείωση λαθών που ανάγονται σε εσφαλμέ

νες καταχωρήσεις καταδικαστικών αποφάσεων ή κατηγοριών στο 
ποινικό μητρώο.

11. Στην αποκάλυψη ταυτότητας πτωμάτων πολύνεκρων δυστυ
χημάτων (ναυάγια, αεροπορικά, συδηροδρομικά, αυτοκινητιστικά κ.λπ.1.

3 .ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Το Τμήμα αυτό επιλαμβάνεται και εξετάζει τα πόσης φύσεως ίχνη 

και πειστήρια που προέρχονται από εγκληματικές πράξεις ή συμ
βάντα Αστυνομικού ενδιαφέροντος, προκειμένου, με την επιστη- 
μονικοτεχνική αξιοποίηση αυτών να παρασχεθεί η μέγιστη δυνατή 
βοήθεια για την εξιχνίαση των διερευνούμενων υποθέσεων.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει συγκεκριμένο αίτημα της αρμό
διας Αρχής, το Τμήμα Εργαστηρίων αποστέλλει εξειδικευμένο προ
σωπικό στον τόπο τελέσεως εγκλήματος ή συμβάντος Αστυνομι
κού ενδιαφέροντος, για την αναζήτηση και περισυλλογή ιχνών και 
πειστηρίων τα οποία σχετίζονται με το ειδικό αντικείμενο της απο
στολής του ή την επιτόπια εξέταση αυτών και τη διακρίβωση ειδι
κών θεμάτων, συνθηκών και περιστάσεων, συνεργαζόμενο με το 
προσωπικό των άλλων Τμημάτων που τυχόν έχουν μεταβεί στο χώ
ρο

Το Τμήμα Εργαστηρίων περιλαμβάνει τα παρακάτω τρία Εργα
στήρια:

α. Πυροβόλων Οπλων και Ιχνών Εργαλείων
Στο Εργαστήριο αυτό εφαρμόζονται οι διεθνείς επιστημονικές 

και τεχνικές μέθοδοι, που αφορούν στη θεωρία και στην πρακτική 
της εξέτασης ιχνών πυροβόλων όπλων και ιχνών εργαλείων, με 
σκοπό την απόδειξη της σύνδεσης - σχέσης: όπλου με κάλυκες - 
βολίδες, εργαλείων με ίχνη εργαλείου, και την απάντηση σε συγκε
κριμένα προβλήματα που σχετίζονται με όπλα, πυροβολισμούς (α
πόσταση, διεύθυνση, θέση, εξοστρακισμός), πυρομαχικό, φυσίγγια, 
εργαλεία, εμφανίσεις απαλειφθέντων αριθμών κ.λπ. Τα ίχνη πυρο
βόλων όπλων είναι μοναδικό και ανεπανάληπτα και γί αυτό άλλω
στε ευρίσκονται, μαζί με τα δακτυλικά αποτυπώματα, στην ίδια υ
ψηλή βαθμίδα ιεραρχίας των αποδεικτικών στοιχείων, ιχνών και 
πειστηρίων.

'Jι,·ιl-m J 1\

β. Γραφολογίας
Το Εργαστήριο αυτό εφαρμόζοντας κάθε πρόσφορη επιστημο

νική μέθοδο και τεχνική, ενεργεί εξετάσεις χειρογράφων, δακτυ
λογραφημένων και άλλων εγγράφων, προς εξιχνίαση εγκλημάτων 
στη διόπραξη των οποίων χρησιμοποιήθηκαν κατά τρόπο άμεσο ή 
έμμεσο τα έγγραφα αυτά. Τέτοια έγγραφα, ενδεικτικά, μπορεί να 
είναι η ανώνυμη απειλητική - εξυβριστική - εκβιαστική επιστολή, η 
προκύρηξη παράνομης οργάνωσης, η επιστολή αυτόχειρα, η συ
ναλλαγματική ή η επιταγή επί της οποίας αμφισβητείται το κείμενο 
ή η υπογραφή, το νοθευμένο δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο κ.λπ.

γ. Ελέγχου Π λα σ το γρ α φ ία ς , Παραχάραξης και Κ ιβδηλίας
Το Εργαστήριο αυτό ενεργεί εργαστηριακές εξετάσεις με επι- 

στημονικοτεχνικά μέσα και τις κοινώς αναγνωρισμένες μεθόδους, 
σε κάθε έντυπο, έγγραφα, σφραγίδες, νομίσματα, χαρτονομίσμα
τα, ένσημα, επιταγές και λοιπές αξίες, προς διαπίστωση της γνη
σιότητας ή μη αυτών και της σχέσης τους ή μη με παρόμοιες υπο
θέσεις που απασχόλησαν κατά καιρούς διάφορες Υπηρεσίες της 
Χώρας. Τηρεί συλλογές διαφόρων πλαστών εντύπων, παραχαραγ- 
μένων χαρτονομισμάτων και λοιπών αξιών, κίβδηλων νομισμάτων 
κ.λπ. καθώς και αντίστοιχες γνησίων και ανταλλάσσει σχετικές πλη
ροφορίες με τις αρμόδιες Αρχές της αλλοδαπής.

Υπ οχρεώ σ εις Αστυνομικώ ν και Λοιπών Δημόσιων Αρχών
1. Κάθε ίχνος ή πειστήριο που αποστέλλεται για εξέταση στο 

Τμήμα Εργαστηρίων της Δ.Ε.Ε. πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται 
από έγγραφο στο οποίο να περιγράφεται το ιστορικό της υπόθε
σης και να αναφέρονται οι τυχόν υπόνοιες για σχέση με άλλη ή άλ
λες υποθέσεις του παρελθόντος, να περιγράφεται λεπτομερώς το 
πειστήριο, να τίθενται σαφή και συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικό 
με την εξέταση του πειστηρίου και να αναγράφεται ο ακριβής τό
πος και η θέση όπου ευρέθησαν τα πειστήρια.

2. Ιχνη ή πειστήρια που είναι δυνατόν να υποστούν αλλοίωση ή εί
ναι ευαίσθητα στη μεταφορά και γενικά δεν μπορούν να αποστα
λούν με το Ταχυδρομείο, πρέπει να αποστέλλονται με υπάλληλο 
της αρμόδιας Υπηρεσίας, η οποία θα έχει και την υποχρέωση της 
παραλαβής τους, κατά τον ίδιο τρόπο, μετά την εξέτασή τους, α
φού ειδοποιηθεί για το σκοπό αυτό.

3. Τα αποστελλόμενα πειστήρια θα πρέπει να είναι κατάλληλα συ
σκευασμένα, το καθένα χωριστά και να φέρουν τις δέουσες επιση-
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μάνσεις και διευκρινίσεις.
4. Αν σε κάποιο πειστήριο (αντικείμενο, έγγραφο, όπλο κ,λπ.) που 

αποστέλλεται για εργαστηριακή εξέταση, απαιτείται και εξέταση 
για αναζήτηση αποτυπωμάτων, 0α πρέπει να μνημονεύεται στο δια
βιβαστικό έγγραφο και να διαβιβάζεται πρώτα στο Τμήμα Εργαστη
ρίων για την απαιτούμενη εργαστηριακή εξέταση.

5. Πειστήρια που ανευρίσκονται κατά την έρευνα της σκηνής του 
εγκλήματος, καταγράφονται αμέσως, καθορίζεται επακριβώς η 
θέση που βρέθηκαν και φωτογραφίζονται πριν περισυλλέγουν.

6. Ιδιαίτερα τονίζεται η μεγάλη σημασία που έχει η τήρηση του 
χώρου του εγκλήματος ανέπαφου, μέχρι τη στιγμή που θα αρχίσει 
η έρευνα από τους αρμοδίους. Μέχρι τότε, ο χώρος θα πρέπει να 
φρουρείται και να μην επιτρέπεται η προσέγγιση στους αναρμο
δίους. Αυτοί που θα επιληφθούν της έρευνας του χώρου του ε 
γκλήματος είναι ανάγκη να προσέχουν ώστε να μην προκαλέσουν 
καμιά αλλοίωση του χώρου με πρόσθετα στοιχεία που οφείλονται 
στην παρουσία τους, όπως διάφορα ίχνη, αποτυπώματα, αντικείμε
να (αποτσίγαρα, άδεια κουτιά τσιγάρων, σπίρτα κ,λπ.) και γενικά να 
μην επιφέρουν μεταβολές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
σύγχυση ή αποπροσανατολισμό στο όλο διερευνητικό έργο.

4 . ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΟΥ
Αποστολή του Τμήματος αυτού είναι η διενέργεια Εργαστηριακών 

Εγκληματολογιών Εξετάσεων των διαφόρων ιχνών και πειστηρίων 
που σχετίζονται με εγκληματολογικές ενέργειες και απαιτούν φυ
σική, φυσικοχημική, βιοχημική, βιολογική κ,λπ. εξέταση.

Επίσης εξετάζει διάφορα βιολογικά υλικά, όπως κηλίδες σπέρμα
τος, τρίχες κ,λπ., εκρηκτικές και εύφλεκτες ύλες, εκρηκτικούς και 
εμπρηστικούς μηχανισμούς, χρώματα, πλαστικά, μέταλλα κ,λπ.

Οπως ήδη τονίσαμε, σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές 
εξελίξεις είναι δυνατή πια σήμερα η ανάλυση του γενετικού υλικού 
του ανθρώπινου οργανισμού, του D.NA, από βιολογικά υλικά, όπως: 
αίμα, σπέρμα, σάλιο, τρίχες, οστά, ιστοί και είναι δυνατόν να διαπι
στωθεί αν κάποιο βιολογικό υλικό προέρχεται ή όχι από κάποιο συ
γκεκριμένο άτομο.

5. ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΩΝ
Το Τμήμα αυτό παρέχει πολύ μεγάλη συνδρομή στο δύσκολο έργο 

της ανάκρισης, αφού μπορεί να διαπιστώνει δακτυλοσκοπικά την 
παρουσία του άγνωστου δράστη στη σκηνή του εγκλήματος. Ετσι, 
αν αποδειχθεί ανακριτικά ότι η εκεί παρουσία του ήταν αδικαιολό
γητη, έχει συντελέσει τα μέγιστα στη διαλεύκανση του εγκλήμα
τος. Ειδικότερα το Τμήμα αυτό:

1. Διερευνά μετά από έγγραφη πρόσκληση της αρμόδιας Διω
κτικής Αρχής τους τόπους τέλεσης διαφόρων εγκληματικών πρά
ξεων ή άλλων συμβάντων αστυνομικού ενδιαφέροντος, καθώς και 
τα σχετικά αντικείμενα, για την ανεύρεση και περισυλλογή αποτυ
πωμάτων ή άλλων ιχνών, τα οποία είναι ικανά να οδηγήσουν στην α
ποκάλυψη της ταυτότητας του άγνωστου δράστη. Σε σοβαρές και 
επείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση μπορεί να γίνει προφορικά, 
πρέπει όμως να ακολουθήσει οπωσδήποτε και έγγραφη πρόσκλη
ση. Το περιεχόμενο της πρόσκλησης πρέπει να είναι συνοπτικό, να 
περιέχει τον ακριβή τόπο, χρόνο, είδος εγκληματικής πράξεως και 
την αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων όπως και τα στοιχεία 
ταυτότητος του θύματος και του δράστη, εφόσον είναι γνωστά.

2. Μετά την προαναφερόμενη πρόσκληση και εφόσον είναι ημέ
ρα, αφού η εξερεύνηση του χώρου του εγκλήματος ενεργείται πά
ντοτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, στέλνει συνεργείο για τη σχε

τική εξερεύνηση. Σε σοβαρές υποθέσεις, όπως ανθρωποκτονίες, 
ένοπλες ληστείες κ,λπ. μεταβαίνει αμέσως οποιαδήποτε ώρα του 
24ώρου και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.

3. Παραβάλλει τα ανευρεθέντα στον τόπο του εγκλήματος απο
τυπώματα με τα αποτυπώματα των παθόντων, των δικαιολογημέ
νης παρουσίας ατόμων, των υποδειχθέντων ως υπόπτων, των σε
σημασμένων και των εκκρεμών υποθέσεων.

4. Διαπιστώνει δακτυλοσκοπικά την ταυτότητα των δραστών ε 
γκληματικών πράξεων και ενημερώνει σχετικά την επιληφθείσα 
Αρχή.

5. Συντάσσει Εκθέσεις Πραγματογνωμοσύνης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κ.Π.Δ., για τη δακτυλοσκοπική διαπίστωση ή επιβε
βαίωση, στις περιπτώσεις που ήθελε ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη 
από την αρμόδια δικαστική ή άλλη διωκτική Αρχή.

6. Καταρτίζει και τηρεί συλλογές αποτυπωμάτων υποτροπών ε 
γκληματιών τις οποίες διαρκώς εμπλουτίζει.

7. Καταρτίζει και τηρεί αρχείο αποτυπωμάτων που βρέθηκαν 
στους τόπους τέλεσης των εγκληματικών πράξεων και δεν έχουν 
διαπιστωθεί.

Υπ οχρεώ σεις Αστυνομικών και Λοιπών Δημόσιων Αρχών
Η Αστυνομική Υπηρεσία στην περιφέρεια της οποίας έχει τελε- 

σθεί έγκλημα ή έχει λάβει χώρα συμβάν αστυνομικού ενδιαφέρο
ντος:

α. Ενημερώνει αμέσως την οικεία Εγκληματολογική Υπηρεσία, ε 
φόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την εξερεύνηση του χώρου. Σε 
σοβαρές και επείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση μπορεί να γί
νει προφορικά, πρέπει όμως να ακολουθήσει οπωσδήποτε και σχε
τικό έγγραφο.

β. Μεριμνά για την τήρηση ανέπαφης της σκηνής του εγκλήματος. 
Ειδικότερα:

- Δεν επιτρέπει να μετακινηθεί τίποτα από τον τόπο του εγκλήμα
τος, διότι κάθε μεταβολή, αλλοίωση ή καταστροφή των ιχνών και 
πειστηρίων, ενδέχεται να αποβεί επιζήμια και να οδηγήσει σε ε 
σφαλμένα συμπεράσματα.

- Απομακρύνει από τη σκηνή του εγκλήματος τα τυχόν ευρεθέντα 
σ' αυτήν άτομα (περίεργους, παθόντες κ,λπ.) χωρίς όμως να επι
τρέπει να αποχωρήσουν μέχρις σφίξεως των αρμοδίων, γιατί τα 
πρόσωπα αυτά, αφ' ενός μεν είναι δυνατόν να διευκολύνουν το έρ-

Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  1 9 9 6 __________________________________ - 7 6 3  -__________________________ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η



Παρουσίαση Υπηρεσίας

γο της ανακρίσεως και αφ' ετέρου πρέπει να δακτυλοσκοπηθούν 
για να παραβληθούν τα αποτυπώματα τους με αυτά που τυχόν θα 
Βρεθούν κατά την εξερεύνηση του χώρου του εγκλήματος.
- Περισυλλέγει και ασφαλίζει τα υπάρχοντα ίχνη, πειστήρια και α

ντικείμενα, λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλης αιτίας όταν επικειται 
κίνδυνος αλλοίωσης ή και αφαίρεσής τους.

γ. Προβαίνει στη λήψη ευκρινών και πλήρων δακτυλικών και παλα- 
μικών αποτυπωμάτων όλων των ατόμων δικαιολογημένης παρου
σίας στις περιπτώσεις που έχουν βρεθεί αποτυπώματα και τα υπο- 
Βάλλει έγκαιρα στην Υπηρεσία που ενεργεί την εξερεύνηση. Στην 
ίδια Υπηρεσία υποχρεούται να υποβάλει και τα αποτυπώματα των 
τυχόν υπόπτων. Και στις δύο περιπτώσεις, στη στήλη "Αιτία δακτυ- 
λοσκόπησης" του σχετικού εντύπου πρέπει να αναγράφεται οπωσ
δήποτε αν τα αποτυπώματα ανήκουν σε δικαιολογημένο ή ύποπτο 
άτομο.

6 . ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΩΝ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
1. Ενεργεί τη φωτογραφική σήμανση των υπόπτων, εκτελεί φω

τογραφήσεις και κινηματογραφήσεις χώρων τελεσθέντων εγκλη
μάτων ή άλλων συμβάντων αστυνομικού ενδιαφέροντος, πτωμά
των, ιχνών, πειστηρίων και λοιπών αντικειμένων, καθώς και άλλες 
φωτογραφικές, κινηματογραφικές και φωτοτεχνικές εργασίες, με 
σκοπό την εξυπηρέτηση του έργου των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης 
Εγκληματολογικών Ερευνών και των διωκτικών ή άλλων αρμοδίων 
Αρχών, μετά από σχετικό αίτημά τους.

2. Πραγματοποιεί ειδικές εξετάσεις σε θέματα που συνδέονται 
με τα αντικείμενα που χειρ ίζεται και ενεργεί πραγματογνω
μοσύνες μετά από αίτημα των κατά Νόμο αρμοδίων Αρχών.

3. Παρακολουθεί τη δραστηριότητα των εγκληματιών και κατα
τάσσει αυτούς σε γενικές και ειδικές κατηγορίες, ανάλογα με το 
είδος και το αντικείμενο των εγκλημάτων, τη μέθοδο διάπραξης 
αυτών (modus operandi) και τα εμφανή σωματικά ελαττώματα ή χα
ρακτηριστικά γνωρίσματα των δραστών.

4. Καταρτίζει σκαριφήματα προσωπογραφιών δραστών διαφό
ρων εγκληματικών πράξεων.

5. Εκτυπώνει από τα τηρούμενα στο Αρχείο του films, φωτογρα
φίες ατόμων, πτωμάτων, τόπων τέλεσης εγκλημάτων, αποτυπωμά
των και λοιπών αντικειμένων και αποστέλλει αυτές στις Αστυνομι
κές ή άλλες διωκτικές Αρχές, μετά από σχετικό αίτημά τους.

6. Επιδεικνύει φωτογραφίες, από τις συλλογές του Αρχείου του 
που τηρούνται σε ειδικές κάρτες ή ηλεκτρονικά μέσα, των υποτρο
πών εγκληματιών στους προσερχομένους νόμιμα στο Γ ραφείο (πα- 
θόντες, μάρτυρες κ.α.) για την αναγνώριση και αποκάλυψη των α
γνώστων δραστών εγκληματικών πράξεων.

7. Τηρεί Ειδικό Αρχείο των ανεξιχνίαστων σοβαρών εγκλημάτων, 
με βάση τα στοιχεία που περιέρχονται σ' αυτό από αρμόδιες Αρ
χές, σχετικά με τη μέθοδο διάπραξής τους. Σε περίπτωση που α
ποκαλύπτεται ο δράστης μιας υπόθεσης, ενημερώνει τις Αρχές 
στις οποίες εκκρεμεί το έγκλημα που έχει τελεσθεί με την ίδια μέ
θοδο, ώστε να κινηθεί η διαδικασία αναγνώρισής του.

8 Ανταλλάσσει πληροφορίες μέσω του Τμήματος Διεθνών Σχέ
σεων της Δ/νσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, με τις Αστυ
νομικές Αρχές των κρατών μελών του Διεθνούς Οργανισμού Εγκλη
ματολογίας Αστυνομίας (Interpol), για περιπτώσεις που τις απα
σχολούν, σχετικά με τη μέθοδο διάπραξης ορισμένων εγκλημάτων.

7. ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΩΝ -  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Το Τμήμα αυτό έχει ως αποστολή:

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η

1. Τη σύνταξη και έκδοση του Δελτίου Εγκληματολογικών Ανα
ζητήσεων ΙΔ ΕΑ ), στο οποίο καταχωρούνται καταδιωκόμενα ή εξα- 
φανισθέντα άτομα, κλεμμένα ή απωλεσθέντα αντικείμενα, καθώς 
και πτώματα αγνώστων στοιχείων ταυτότητος, για τα οποία υπο
βάλλονται σχετικές αγγελίες αναζητήσεως από τις ενδιαφερόμε- 
νες Υπηρεσίες.

2 . Την παρακολούθηση της κίνησης της εγκληματικότητας, την κα
τάρτιση και ενημέρωση των Ατομικών Φακέλλων.

3. Την εγκληματολογική σήμανση των προσαγομένων συνοδεία α
τόμων, παρέχοντας σχετικές πληροφορίες στις αρμόδιες Αρχές.

8 . ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ
Το Τμήμα αυτό έχει σαν αποστολή την τήρηση, διακίνηση και ενη

μέρωση ή καταστροφή των Φακέλλων του Κοινού και Ειδικού Αρ
χείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και την παροχή 
πληροφοριών για το εγκληματικό παρελθόν ατόμων, στις αρμόδιες 
Αρχές.

9 . ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Τα Γραφεία Εγκληματολογικών Ερευνών έχουν αρμοδιότητα σ' ο

λόκληρη την περιοχή του Πρωτοδικείου στην έδρα του οποίου λει
τουργούν. Προορισμός τους είναι:

- Η εγκληματολογική σήμανση των υποκειμένων σ' αυτήν ατόμων 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους νόμους.

- Η διερεύνηση και φωτογράφηση ή κινηματογράφηση του τόπου 
τελέσεως του εγκλήματος ή άλλων συμβάντων αστυνομικού ενδια
φέροντος για την ανεύρεση ιχνών και πειστηρίων και η περισυλ
λογή, συσκευασία και περαιτέρω αποστολή αυτών στην προϊστα- 
μένη Υπηρεσία (Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ή Υπο
διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βόρειας Ελλάδας) κατά λόγο 
τοπικής αρμοδιότητας, για την επιστημονικοτεχνική τους εξέταση.

- Η εξακρίβωση της ταυτότητας ατόμων και του εγκληματικού πα
ρελθόντος τους, με βάση τη δακτυλοσκοπική ή άλλη πρόσφορη ε- 
πιστημονικοτεχνική μέθοδο από τα υπάρχοντα στο Αρχείο τους 
στοιχεία και η ενημέρωση των Αστυνομικών και Δικαστικών Αρχών 
αυτεπάγγελτα ή με αίτημά τους. Π
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Νέοι δρόμοι ανοίγουν, με την ίδρυση του Σωματείου Πρακτικής Σκοποβολής Αστυνομικών Αμεσης Δράσης Αττικής, 
για να οδηγήσουν τους αστυνομικούς-μέλη σε σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης κάθε μορφής εγκληματικότητας. 

Οσοι περνούν το κατώφλι του Σωματείου, έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράζη 
τις θεωρητικές αλλά και πρακτικές εφαρμογές που αποκτούν στα σεμινάρια αυτοπροστασίας.

Το Σωματείο ξεκίνησε να λειτουργεί, τον Μάιο του 1995, με εικο- 
σιέξι ιδρυτικά μέλη, που διαρκώς αυξάνονται και ήδη ξεπερνούν τα 
πεντακόσια. Στην προσπάθεια για ίδρυση, λειτουργία, καθιέρωση 
και καταξίωση στις συνειδήσεις των Αστυνομικών, σημαντική στά
θηκε από την αρχή η θερμή συμπαράσταση της Διεύθυνσης Εκπαί
δευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Για την πορεία του Σωματείου, τα μελλοντικά σχέδια, τα προ
βλήματα, τους στόχους και τις φιλοδοξίες, μας μίλησε ο πρόεδρός 
του Αστυνόμος Α' κ. Ευάγγελος Δημητρουλάκος.

Ποιος ο σκοπός ίδρυσης του  Σ ω μ ατείο υ ;
- Ενας και μοναδικός. Η δυνατότητα παροχής της απαραίτητης και 

κατάλληλης εκπαίδευσης των μελών Αστυνομικών, σε ότι αφορά 
την μάθηση των σύγχρονων τακτικών, μεθόδων και τεχνικών και τη 
συνεχή εξάσκηση και βελτίωσή τους. Από την άλλη, μεγάλη υπήρξε 
η επιθυμία πολλών αστυνομικών για περισσότερη πρακτική εκπαί
δευση σε θέματα αυτοπροστασίας - αμυντικής σκοποβολής και ο- 
πλοτεχνικής, οι οποίοι αναγκάζονταν να γίνονται μέλη ιδιωτικών 
σκοπευτικών σωματείων, με αποτέλεσμα να δαπανούν χρόνο και 
χρήμα για μια εκπαίδευση, που δεν ανταποκρίνεται και τόσο πολύ 
στις συνθήκες που αντιμετωπίζουν καθημερινά, σαν επαγγελμα-

τίες. Οταν λοιπόν οι εκπαιδευτές των σεμιναρίων αυτοπροστασίας 
αντιλήφθηκαν την πραγματικότητα και με την προτροπή τών συνα
δέλφων, πρότειναν για να καλυφθεί το κενό τη δημιουργία και 
σύσταση ενός σωματείου Πρακτικής σκοποβολής, αποτελούμενο 
από αστυνομικούς. Αποστολή του η προετοιμασία του Αστυνομικού 
να αντιμετωπίζει πραγματικές συνθήκες και καταστάσεις ένοπλης 
αντιπαράθεσης και να μπορεί να επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέ
λεσμα δηλαδή, τη νόμιμη αυτοπροστασία του, την προστασία των 
συναδέλφων του, αλλά και των πολιτών.

Υ σ τερα  από ενόμιση χρόνο λειτο υρ γ ία ς του  Σ ω μ α τε ίο υ , ποια 
ε ίνα ι η σημερινή εικόνα που π αρουσ ιάζει, ποια ε ίνα ι η πορεία  
του  και ποιο το  εν δ ια φ έρ ο ν  της Ελληνικής Α στυνομίας καθώ ς  
και ιδ ιω τικώ ν φ ο ρ έω ν και παραγόντων;

- Είναι αλήθεια, πως η αγάπη των Αστυνομικών μελών προς το Σω
ματείο, έχει ξεπερόσει τις αρχικές επιφυλάξεις μας και το διαπι
στώνει εύκολα κάποιος βλέποντας την συμμετοχή τους στις δρα
στηριότητες μας και την προτροπή εγγραφής νέων μελών.

Τα βήματά μας είναι αργά αλλά σταθερά και με την πάροδο του 
χρόνου βελτιωνόμαστε. Βέβαια λειτουργούμε σαν ιδωτικό Σωμα
τείο αλλά δεν ξεχνάμε την Αστυνομική μας ιδιότητα γι' αυτό και ό-
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λες μας οι ενέΓγειες είναι ταυτόσημες με τις επιθυμίες και διατα
γές του ΥΔ.Τ., το οποίο μας συμπαραστέκεται. Θα σταθώ εδώ, για 
να τονίσω τη σημαντική βοήθεια του Διοικητή της Διεύθυνσης Αμε
σης Δράσης Αττικής Αστυνομικού Διευθυντή κ. ΑΛΜΠΑΝΗ Δημη- 
τρίου και να εξάρω τη σημαντική βοήθεια και αμέριστη συμπαρά
σταση των φίλων του Σωματείου, Δικηγόρων κ.κ. ΠΗΛΙΩΤΗ Στυλια
νού και ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗ Μιχαήλ.

Το ενδιαφέρον των ιδιωτών που επιθυμούν να εγγραφούν ως μέ
λη στο Σωματείο μας πράγματι υπάρχει, πλην όμως σύμφωνα με το 
καταστατικό δεν είναι τούτο εφικτό τουλάχιστον προς το παρόν.

Ποια ε ίνα ι τα  προβλήματα που α ντιμ ετω π ίζε ι σήμερα το  Σ ω 
μ α τείο ; Τι γ ίν ετα ι μ ε  την κάλυψ η τω ν εζόδ ω ν και τη  δ ιάθεσ η  
τω ν Σκοπ ευτηρίω ν;

- Τα έξοδα, σε αντίθεση με τα ιδιωτικό Σωματεία, είναι ελάχιστα 
γιατί δεν νοικιάζουμε σκοπευτήρια ασκούμαστε στα Υπηρεσιακά. 
Να σημειώσουμε εδώ ότι έχουν γίνει προσπάθειες για την αναβάθ
μισή τους σε υποδομή τόσο σε χώρους άσκησης σταθερού στό
χου όσο και σε ανοικτό στίβο μάχης, με δυνατότητα δημιουργίας 
και επιλογής ρεαλιστικών σεναρίων πρακτικής εξάσκησης.

Από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Σωματείου δεν υπήρξε 
πρόβλημα με την διάθεση των σκοπευτηρίων. Τα είχαμε στη διά
θεσή μας όποτε τα ζητήσαμε. Αρχικά με μία προγραμματισμένη 
βολή το μήνα, ενώ τώρα πραγματοποιούμε οκτώ. Κάθε Τετάρτη α
πόγευμα, στο σκοπευτήριο σταθερού στόχου στις εγκαταστάσεις 
των Σχολών Αμαρουσίου και κάθε Σάββατο πρωί στο σκοπευτήριο 
ανοικτού στίβου μάχης, στις εγκαταστάσεις της Αμυγδαλέζας.

Με την αύξηση των μελών όμως, που πιθανότατα θα προκύψει, ί-

ε π α γ γ ε λ μ α τ ι σ μ ό ς ________________
σως υπάρξει πρόβλημα στην προσέλευση. Στόχος μας λοιπόν, είναι 
να έχουμε τα σκοπευτήρια διαθέσιμα καθημερινά.

Το σημαντικότερο πρόβλημα για το Σωματείο μας αυτή την στιγ
μή, είναι η στέγαση της γραμματείας του. Αναζητούμε τον χώρο 
που θα στεγαστούν τα γραφεία μας για να εξυπηρετούμε άμεσα τα 
μέλη. Αυτή την εποχή όλες οι ενέργειες στρέφονται σε αυτή την 
κατεύθυνση και ζητάμε λύση. Είμαι βέβαιος πως με την συμπαρά
σταση του ΥΔ.Τ. πολύ σύντομα και αυτό το πρόβλημα θα λυθεί.

Τι χ ρ ε ιά ζε τ α ι για να γ ίνει κάποιος μέλος;
- Απλές προϋποθέσεις, που για μας, είναι πολύ σημαντικές. Σοβα

ρότητα, ενδιαφέρον και αγάπη γι' αυτό που θέλουν να κάνουν. Ε
μείς, αγκαλιάζουμε όλους τους συναδέλφους - υποψήφια μέλη α
πό όλες τις Υπηρεσίες. Επειδή όμως η σκοποβολή πέρα από ανάγκη

είναι και άθλημα, δεν απορρίπτουμε και συναδέλφους που έχουν α
ποχωρήσει με σύνταξη από το Σώμα. Ακόμα δεν έχουμε τέτοια μέ
λη στο Σωματείο. Αν όμως κάποιος συνταξιούχος συνάδελφος ε 
πιθυμεί να ενταχθεί σ' αυτό, μπορεί να έλθει σε επαφή με ένα από 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος θα τον καθοδηγήσει.

Δράττομαι της ευκαιρίας να ξανατονίσω την έλλειψη χώρου για 
τα γραφεία μας, όπου θα μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφε
ρόμενοι.

Συμπληρώνοντας λοιπόν μια απλή αίτηση και με μοναδικό έξοδο 
ένα εφ'άπαξ ποσό εγγραφής 5.000 δρχ. και μια μηνιαία συνδρομή 
500 δρχ. γίνεται κάποιος μέλος.

Σε ό,τι αφορά τα φυσίγγια που καταναλώνουν οι σκοπευτές μας, 
πράγματι πετύχαμε προμήθεια πυρομαχικών άριστης ποιότητας και 
σε πολύ χαμηλές τιμές. Σημαντικές προϋποθέσεις, αν λάβουμε υ-
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Α υ τ ο π ρ ο σ τ α σ ί α  και ε π α γ γ ε λ μ α τ ι σ μ ό ς

ηόψη την οικονομική κατάσταση των αστυνομικών.
Αυτή η μικρότερη κατά 50% δαπάνη των μελών μας, είναι από τις 

βασικότερες διαφορές του Σωματείου μας από τα άλλα.

Η Πρακτική Σκοποβολή, ε ί τ ε  ω ς άθλημα ε ίτ ε  ως ανάγκη, έ 
χ ε ι να κάνει με όπλα. Υπάρχει α σ φ ά λ εια  προς αποφυγή ατυχη
μάτων;

- Από τη στιγμή που ο Αστυνομικός ενταχθεί στην οικογένεια του 
σωματείου μας, δεν είναι μόνος. Οι εκπαιδευτές που διδάσκουν 
στα Σεμινάρια Αυτοπροστασίας των Σχολών της Αστυνομικής Ακα
δημίας, προσέρχονται ανιδιοτελώς και αφιλοκερδώς και πέρα από 
τις ώρες της διατεταγμένης υπηρεσίας τους. Εργο τους είναι να 
παρέχουν τις γνώσεις και την πείρα τους, να καθοδηγούν τα μέλη 
αλλά πάνω απ' όλα να εφιστούν την προσοχή στην τήρηση των κα
νόνων ασφαλείας. Τονίζεται ότι στο Σωματείο ισχύει αυστηρός ε 
σωτερικός κανονισμός που κατά 90% επικεντρώνεται σε θέματα 
ασφάλειας. Το ευχάριστο όμως είναι, ότι οι ίδιοι οι σκοπευτές που 
προσέρχονται στα σκοπευτήρια τηρούν σχολαστικά τους κανόνες 
γι' αυτό άλλωστε μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα.

Σκοπός και φιλοσοφία μας είναι, να συνειδητοποιήσουν οι συνά
δελφοι που έρχονται μαζί μας, ότι το όπλο είναι πάνω απ' όλα σύμ
μαχος, φίλος και σύντροφος και γίνεται επικίνδυνος εχθρός όταν 
δεν χρησιμοποιείται σωστό.

Ποιοί ε ίνα ι οι στόχοι του  Σ ω μ ατείο υ ;
- Κατ'αρχήν πρέπει να τονιστεί η θεαματική βελτίωση όλων όσων 

έρχονται και ασκούνται τακτικά στην πρακτική σκοποβολή. Καθημε
ρινά διαπιστώνουμε με πόση σοβαρότητα, ενδιαφέρον αλλά και α

γάπη ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του Σωματείου μας που 
δεν είναι άλλες από το να φτάσουν στο μέγιστο βαθμό απόδοσής 
τους ως προς τη σκοπευτική ικανότητα αλλά και την οπλοτεχνική. 
Ολα αυτά επιτυγχάνονται κάτω απ' το πνεύμα ευγενικής άμιλλας και 
αλληλοβοήθειας μεταξύ μελών.

Δεν σταματάμε όμως εδώ. Δίνουμε ερεθίσματα, να ιδρυθούν και 
άλλα αντίστοιχα σωματεία πρακτικής σκοποβολής στην περιφέ
ρεια και πιστεύουμε ότι θα βελτιωθεί σημαντικά το επαγγελματικό 
επίπεδο των Αστυνομικών.

Ηδη το ΥΔ.Τ. με το 6512/6/168/ρλθ/14-2-96 έγγραφό του προ
τείνει την ίδρυση και άλλων Σωματείων, σε κάθε Αστυνομική 
Διεύθυνση της χώρας.

Υπό το πνεύμα λοιπόν του ευγενούς ανταγωνισμού και με την ά
δεια του Υ.Δ.Τ., το Σωματείο μας οργάνωσε και προγραμμάτισε για 
την περίοδο 1996-1997 εννέα (9) αγώνες πρακτικής σκοποβολής 
στο σκοπευτήριο της Αμυγδαλέζας με σχεδίασμά και σενάρια που 
αγγίζουν τις πραγματικές, επικίνδυνες συνθήκες που δημιουρ- 
γούνται αιφνιδιαστικά κατά τη διάρκεια της Υπηρεσίας και η συμμε
τοχή των μελών - Αστυνομικών είναι εντυπωσιακή.

Κλείνοντας προς το  παρόν το  κεφ ά λ α ιο  Σ.Π.Σ.Α.Α.Δ.Α., τ ι θα  
θ έλ α τε  να συμπληρώ σετε;

- Εμείς θέλουμε φίλους. Θέλουμε συναδέλφους να μας αγκαλιά- 
σουν και να λάβουν μέρος στους αγώνες που προγραμματίσαμε. Εί
ναι σημαντικό, ο κάθε Αστυνομικός, να μάθει να αγαπάει το όπλο 
του και να ξέρει να το χρησιμοποιεί σωστά.

Θέλουμε όποιος έλθει στους αγώνες, να νοιώσει ότι αντιμετωπί
ζει, ότι συναγωνίζεται τον ίδιο του τον εαυτό και να φροντίσει να 
πάρει αυτό που του λείπει. Μόνο έτσι θα βελτιωθεί και θα είναι έ 
τοιμος να προστατεύει όλους όσους περιμένουν από αυτόν, κάτω 
από δύσκολες και επικίνδυνες υπηρεσιακές συνθήκες. Είμαι βέ
βαιος, πως κάναμε ένα σταθερό βήμα μπροστά. Από όλους εμάς ε- 
ξαρτάται να πετύχουμε.

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου (φωτογραφία 
κάτω! αποτελείται από τους: Πρόεδρος: Α/Α ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ 
Ευάγγελος, Α' Αντιπρόεδρος: Α/Β ΞΑΝΘΑΚΟΣ Αλέξιος, Β' Αντιπρόε
δρος: Ανθ/μος ΠΕΡΔΙΚΗΣ Αθανάσιος, Γ εν. Γ ραμματέας: Υ/Α Γ ΟΥΛΑΣ 
Παναγιώτης, Ειδ. Γραμματέας: Α/Α ΜΠΙΤΖΗΣ Αλέξανδρος, Ταμίας: 
Ανθ/μος ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Αναστάσιος, Εφορος: Α/Β ΒΕΝΕΤΗΣ Ευάγ
γελος. □

Επιμέλεια: Αστ/κας Αθανάσιος Μαρούδας
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Θέματα Τ ρ ο χ α ίας

τα των τροχών, οι 400 νεκροί και οι 6 000 περίπου τραυματίες είναι 
η θυσία της κατηγορίας αυτής οχημάτων στην υπόθεση της ασφάλ
του.

Με τις υπάρχουσες στην εποχή μας πιεστικές κυκλοφοριακές 
συνθήκες το δίκυκλο αναδεικνύεται ως το πιο διαδεδομένο μέσο 
μετακίνησης στο λεκανοπέδιο Αττικής, αλλά και σε όλες σχεδόν τις 
αστικές περιοχές της χώρας, δεδομένου ότι πλέον των άλλων πα
ρέχει τις καλύτερες δυνατότητες εξυπηρέτησης βασικών ανα
γκών μετακίνησης. Σήμερα στον Νομό Αττικής κυκλοφορούν
250.000 μοτοσικλέτες και 496.000 μοτοποδήλατα, ενώ σε ολόκλη
ρη τη χώρα οι αντίστοιχοι συνολικοί αριθμοί είναι 392.000 για τις 
μοτοσικλέτες και 1.400.000 για τα μοτοποδήλατα.

Σε ότι αφορά την οδική ασφάλεια του δίτροχου, σαν σοβαρά 
μειονεκτήματα καταγράφονται η μειωμένη ασφάλεια του και η πε
ριορισμένη προστασία του από κλοπή.

Η παθητική ασφάλεια του δικύκλου λόγω της μικρής μάζας , της 
κίνησης σε δύο τροχούς, της αστάθειας, της έλλειψης συστήμα
τος συγκράτησης και κάλυψης των επιβατών και της μεγάλης πα
ραμόρφωσης στις συγκρούσεις, είναι σχεδόν μηδαμινή και δεν εγ- 
γυάται την τύχη του αναβάτη.

Επομένως το βάρος στις περιπτώσεις μοιραίων καταστάσεων ε 
πωμίζεται η ενεργητική ασφάλεια, η οποία σε συνδυασμό με τις 
δυνατότητες του οδηγού, δημιουργεί τις ευνοϊκότερες συνθήκες 
αποτροπής τροχαίων ατυχημάτων.

Από τους χρησιμοποιούντες δίκυκλα είναι ανάγκη να συνειδητο
ποιηθεί ότι το ποδήλατο, η μοτοσικλέτα και το μοτοποδήλατο, δεν 
είναι μέσα επίδειξης ή παιχνιδιού και σε περίπτωση ατυχήματος ο 
χαμένος σίγουρα θα είναι ο δικυκλιστής.

Τροχαί α 
Α τ υ χ ή μ α τ α  
και  Δ ί κ υ κ λ ο

του Αστ υνόμου Α'  Σωτ ήρη  Τσενέ

Ολοι συμφωνούν ότι η Χώρα μας 
έχει υψηλό δείκτη τροχαίων ατυχημάτων 

σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
και η κατάσταση, πάνω στον τομέα αυτόν, δεν φαίνεται 
-τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα- να αλλάζει σημαντικά.

Τα τελευταία χρόνια "καταφέραμε" στην Ελλάδα 
να έχουμε ετησίως περισσότερους από 2.000 νεκρούς 

και περίπου 32.000 σοβαρά και ελαφρά τραυματισμένους 
από τροχαία ατυχήματα.

Ενας απολογισμός πολύ θλιβερός 
που φανερώνει τις τραγικές διαστάσεις 
του δυσεπίλυτου αυτού προβλήματος.

Προχωρώντας σε ειδικότερη ανάλυση των στατιστικών στοι
χείων βλέπουμε, ότι από τους πιο "ευαίσθητους" και "ευάλωτους" 
χρήστες της οδού είναι οι αναβάτες των δίτροχων (ποδηλάτων - 
μοτοσικλετών - μοτοποδηλάτων) καθόσον από τα παραπάνω θύμα-

βοήθησε εσύ
ττην προσπάθεια μας 

• για την βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας 
•για τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων

ΘΑΝΑ
ΤΗΦΟΡΑ

ΝΕΚΡΟΙ

Νεκροί
και
θανατηφόρα 
ατυχήματα 
οτην Αττική

469 ί108

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Θέματα Τροχαί ας

Πεζοί · δικυκλιστες: ^προσεχετε ,r  π̂ερισσοτερί
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Νεκροί 
από 
τροχαία 
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ΠΕΖΟΙ ΜΕ ΜΕ ΑΛΛΑ 
ΔΙΚΥΚΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στα ατυχήματα που συμμετέχουν δίκυκλα, πάνω από το 75% αυ
τών έχουν σαν συνέπεια το σοβαρό τραυματισμό ή το θάνατο των 
επιβαινόντων στο δίκυκλο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα αυτοκί
νητα είναι πάρα πολύ μικρό.

Αυτό σημαίνει ότι οι δικυκλιστές πρέπει να είναι προσεκτικότεροι 
στις διασταυρώσεις, πρέπει πάντα να προβλέπουν περισσότερο α
πό τους οδηγούς των άλλων οχημάτων, όταν π.χ. τα αυτοκίνητα αλ
λάζουν λωρίδα, στρίβουν, κάνουν όπισθεν ή σταματούν να αποβιβά
σουν επιβάτη και να είναι "ορατοΓ, ιδίως κατά τη νύχτα.

Οι κανόνες κυκλοφορίας προστατεύουν. Η χωρίς ενδοιασμούς 
και προκλητική, θα έλεγα, από πολλούς παραβίασή τους δίδει την ε 
ντύπωση ότι για ορισμένους μεγαλύτερη σημασία έχουν τα ευτελή 
και ασήμαντα πράγματα και όχι η σωματική ακεραιότητα και η ζωή 
τους, στην οποία θα πρέπει να δίδουν προτεραιότητα.

Οι οδηγοί και συνεπιβάτες δικύκλων πρέπει να φορούν πάντοτε 
το προστατευτικό κράνος.

Εχει διαπιστωθεί, ότι και σε ελαφρό πτώση τα αποτελέσματα χω
ρίς κράνος μπορεί να είναι πολύ δυσάρεστα. Οσοι φορούν κράνος 
έχουν πάνω από 3 φορές μικρότερη πιθανότητα να πάθουν κρα- 
νιοεγκεφαλική κάκωση και 6 φορές μικρότερη πιθανότητα να τραυ- 
ματισθούν θανάσιμα

Οδηγώντας "αμυντικά" χωρίς μεγάλες ταχύτητες και τηρώντας 
με σχολαστικότητα τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, τότε μπο
ρούμε να αποφύγουμε να πέσουμε θύματα τροχαίου ατυχήματος.

Η κυκλοφοριακή παιδεία και ο σεβασμός μεταξύ των μελών της 
κυκλοφορίας δεν εξαντλείται σε λόγια, αλλά "φαίνεται" σε κάθε 
βήμα μας στους δρόμους, στην καθημερινή πρακτική, χωρίς να εί
ναι απαραίτητη η τροχονομική επίβλεψη και η επιβολή των νόμων.

Για την πρόληψη των ατυχημάτων και την αύξηση της οδικής α
σφάλειας από πλευράς της Πολιτείας λαμβάνονται συνεχώς διορ
θωτικά μέτρα.

Πρόσθετες ρυθμίσεις που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά 
προς την κατεύθυνση αυτή είναι η επί σταθερής βάσεως επιμόρ
φωση των αναβατών δικύκλων, η καθιέρωση λωρίδας αποκλει
στικής κυκλοφορίας ποδηλάτων σε κατάλληλες για το σκοπό αυτό 
διαδρομές και η αύξηση των χώρων στάθμευσης δικύκλων σε κε
ντρικά σημεία, για την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων που 
προκαλεί η χρήση τους, δημιουργώντας οπτική και επικίνδυνη όχλη
ση στους διακινούμενους νομίμως πεζούς.

Τέλος κρίνεται αναγκαία η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πο
λιτικής, η οποία θα καθορίζει τους άξονες που θα οδηγήσουν στη 
βελτίωση της ασφάλειας της κυκλοφορίας των δικύκλων οχημά
των.

Πάντως συμπερασματικά, όσες παρεμβάσεις κι αν γίνουν, όσα 
μέτρα κι αν ληφθούν τα αποτελέσματα δεν θα είναι θεαματικά, εάν 
δεν υπάρξει μεταβολή της κρατούσας νοοτροπίας των χρηστών 
της οδού (οδηγών-πεζών), που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την α
πόκτηση κυκλοφοριακής αγωγής και την εφαρμογή του Κώδικα Ο
δικής Κυκλοφορίας.

Τα τροχαία ατυχήματα δεν είναι τυχαία, αλλά προκαλούνται και 
δυστυχώς ο άνθρωπος είναι αυτός που βαρύνεται με το συντριπτι
κό ποσοστό ευθύνης για την τέλεσής τους.

Η οδήγηση είναι επικίνδυνη και απαιτεί γνώσεις, σύνεση, ετοιμό
τητα, εγρήγορση, προσοχή και εμπειρία.

Συνεπώς η πρόληψη και η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων πρέ
πει να αποτελεί μέλημα και φροντίδα, όχι μόνο της Πολιτείας και 
των αρμόδιων οργάνων και Υπηρεσιών της, αλλά όλων μας. Π

ΕΝΑΣ ΟΑΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Χαρίστε
Έ να πολύτιμο δώ ρο!

Στο νέο ζευγάρι, 
στον εργένη, 
σε κάθε άνθρωπο 
που νοιάζεται 
για την ποιότητα ζωής 
στο σπίτι

Το βιβλίο που έλειπε
Τώρα για πρώτη φορά, 
όλες οι γνώσεις που θα 

βοηθήσουν στη σωστή οργάνωση του νοικοκυριού, 
συγκεντρωμένες σε ένα καλαίσθητο τόμο.
Με γλωσσά γλαφυρή και κατανοητή το βιβλίο αυτό 
είναι εύχρηστο και ευχάριστο.
Τον ωραίο αυτό οδηγό θα τον βρείτε στα βιβλιο
πωλεία στην πολύ χαμηλή για την ποιότητά του 
τιμή των 6.500 δρχ.
Ή  μπορεί να σας σταλεί με αντικαταβολή, 
αν τηλεφωνήσετε στα τηλ. 28.28.685 και 28.26.075

3Η ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΙΑΙ Ω ΡΑΙΑ-,οτη»ρο.τΙί«,ς»"“Τ°
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Η ψυχ ο λ ο γ ί α  του ανθρώπου

Το άγχος 
του σημερι νού 

ανθρώπου
Π ρ ο σ π ά θ ε ι α

ψ υ χ ο π α ι δ α γ ω γ ι κ ή ς

π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ς

του Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Σ.  Κρουσταλάκη*,  
Καθηγητού της Παι δαγωγι κής 

στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η μεγάλη εξέλιξη που παρατηρείτε» στους τομείς των φυσικών ε 
πιστημών και της τεχνολογίας αποτελεί ένα από τα βασικά γνωρί
σματα του σύγχρονου πολιτισμού. Η ταχύτατη αυτή πολιτιστική ε 
ξέλιξη συντελεί στη συνεχή μεταδόμηση της κοινωνίας και στη βα
θιά μεταβολή της συμπεριφοράς του σημερινού ανθρώπου.

Κοινωνικά φαινόμενα, όπως εκείνα της συγκροτήσεως μεγάλων 
αστικών κέντρων (αστικοποίηση /  urbanisation) και της τεράστιας 
βιομηχανικής αναπτύξεως (εκβιομηχάνιση /  industrialisation) μετά 
τον β' παγκόσμιο πόλεμο, συνέτειναν στη συγκρότηση νέων κοινω
νικών μορφωμάτων και στην παγίωση νέων τρόπων ζωής.

Ο σημερινός άνθρωπος, ιδιαίτερα δε το παιδί και ο έφηβος, ζώ- 
ντας σ' αυτό το νέο κοινωνικό περιβάλλον, αντιμετωπίζει δυσεπί
λυτα προβλήματα προσαρμογής. Για να επιβιώσει και να εξελιχθεί, 
πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς στις κοινωνικές μεταβολές και 
να συντονίζει τον προσωπικό του ρυθμό βιώσεως προς τον επιτα
χυνόμενο ρυθμό της εξελίξεω ς της σημερινής κοινωνίας.

Εξαιτίας λοιπόν της ταχύτατης κοινωνικής εξελίξεως και παράλ
ληλα της επιταχύνσεως του ρυθμού της ζωής διαταρόσσεται επι
κίνδυνα η ψυχική ισορροπία του σημερινού ανθρώπου. Δημιουργεί- 
ται μέσα του ένα ισχυρό συναίσθημα ανασφάλειας και αβεβαιότη
τας, ενώ συγχρόνως επισημαίνεται κάποια απότομη εναλλαγή συ
ναισθηματικών καταστάσεων.

Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό ψυχολογικό φαινόμενο της ε 
ποχής μας: το άγχος του σημερινού ανθρώπου. Η συγκινησιακή - 
συνειδησιακή αυτή κατάσταση καταθλίψεως, ανησυχίας και φόβου 
του ανθρώπου για το παρόν ή το μέλλον του τον ωθεί σε γενική ε 
σωτερική κατάπτωση και απόγνωση με ελάχιστες συνήθως ελπί
δες απολυτρώσεως. Δύο είναι οι βασικές μορφές του άγχους του 
σημερινού ανθρώπου: α) το άγχος της επιβιώσεως και β) το άγχος 
κοινωνικής αναγνωρίσεως και επιβολής.

α. Το άγχος επιβιώσεως
Στο πλαίσιο της γενικής αυτής κατηγορίας μπορεί κανείς να δια

κρίνει τις εξής επιμέρους μορφές αγχώδους καταστάσεως του 
σημερινού ανθρώπου:

1. Το άγχος θανάτου (angoiss· de la m ort).
Κύριο χαρακτηριστικό της εποχής μας αποτελεί η ανησυχία του 

ανθρώπου για τη διατήρηση της ψυχοσωματικής του υγείας. Η με
γάλη εξάπλωση γνωστών ανιάτων νόσων, τα καθημερινά πληθυνό- 
μενα ατυχήματα λόγω της μεγάλης τεχνολογικής προόδου, η μό
λυνση του περιβάλλοντος, κυρίως στις ανεπτυγμένες βιομηχανικά 
κοινωνίες και οι νοσογόνες επιδράσεις των αυξημένων θορύβων 
στις μεγαλοπόλεις, έχουν αυξήσει το ποσοστό των ψυχικών 
παθήσεων, δημιουργούν δε ένα αίσθημα ανασφάλειας της ζωής 
του σημερινού ανθρώπου.

Από την άλλη μεριά, ο φυσιολογικός χρόνος βιώσεως του ατό
μου, που εξομοιώνεται στις ημέρες μας σταδιακά με τον επιταχυ
νόμενο ρυθμό της ζωής, επιφέρει φυσιολογικές αλλοιώσεις και 
προξενεί ορισμένες παθήσεις: ταχυπαλμίες, υπέρταση, ιλίγγους, 
δερματοπάθειες, δερματονεύρωση, ονυχοφαγία, πνευματική υ
περκόπωση, καρδιακό έμφραγμα, και κυρίως διάφορες ψυχικές 
διαταραχές.

Η όλη αυτή νοσηρή κατάσταση εμφανίζεται περισσότερο απειλη
τική στις πιο προηγμένες πολιτιστικά κοινωνίες. Τη διαπίστωση 
αυτή κάνει ο Ε. Fromm σε μια του προσπάθεια να εξετάσει και α
ναλύσει το φαινόμενο αυτό:

"Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι οι χώρες της Ευρώπης, που συγκατα
λέγονται ανάμεσα στις πιο δημοκρατικές, ευημερούσες και ειρηνό
φιλες, και οι Ην. Πολιτείες, η πιο πλούσια χώρα του κόσμου, παρου
σιάζουν τα βαρύτερα συμπτώματα ψυχικών διαταραχών. Στόχος 
όλης της κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης του δυτικού κόσμου είναι 
η επιδίωξη των υλικών ανέσεων, της σχετικά ίσης κατανομής του 
πλούτου, της αδιατάραχης δημοκρατίας και ειρήνης, αλλά αυτές οι 
ίδιες οι χώρες, που έφτασαν πιο κοντά στο σκοπό αυτό, δείχνουν 
τα βαρύτερα συμπτώματα ψυχικής ανισορροπίας!".

Συνοψίζοντας, θα μπορούσε να πει κανείς ότι στην εποχή μας ο 
άνθρωπος ζει υπό το κράτος μιας διαρκούς απειλής της υπάρξεως 
του συνθλίβεται από το καθημερινό άγχος του θανάτου.

Το τραγικό αυτό συναίσθημα της ζωής, που διακατέχει τον άν
θρωπο του καλούμενου "διαστημικού αιώνα" γίνεται πιο καταπιε-
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στικό εξαιτίας των καταλυτικών επιδράσεων του συγχρόνου “οικο
λογικού περιβάλλοντος". Στο περιβάλλον αυτό, όπου επικρατεί' το 
πνεύμα της “αρχιτεκτονικής του καταναγκασμού", οι ανθρώπινες 
ψυχές συνθλι'βονται κάτω από τους ακαλαίσθητους όγκους του 
μπετόν αρμέ των συγχρόνων μεγαλοπόλεων. Μέσα στην απρόσω
πη αυτή καταλυτική διαδικασία την πρώτη θέση κατέχει ο αναπτυσ
σόμενος άνθρωπος, το παιδί δηλαδή και ο έφηβος.

Το παιδί, πιο ευαίσθητο και πιο ευκολόπλαστο από τον ενήλικα, εί
ναι δυστυχώς το πρώτο θύμα των αντιθέσεων της μεταβατικής ε 
ποχής μας. Είναι περισσότερο από τους γονείς του το πειραματό
ζωο των ψηλαφήσεων της επιταχυνόμενης αστικοποίησης. Αυτό 
υποφέρει πιο άμεσα από τη φτώχεια (σε αισθητικές μορφές κ.λπ ] 
των συγκροτημάτων πολυκατοικιών, όπως υφίσταται και τα αποτε
λέσματα του γιγαντισμού των σχολείων - φυλακών.

Η αγωνία αυτή της αυτοκατάλυσης της ανθρώπινης υπόρξεως ε 
πιτείνεται τα τελευταία χρόνια με την απειλή ενός νέου παγκο
σμίου πολέμου. Με την εξουθενωτική δοκιμασία δύο φοβερών πα
γκοσμίων πολέμων, η ανθρωπότητα παρακολουθεί καθημερινά έ 
ντρομη τον ανταγωνισμό των υπερδυνάμεων στον τομέα των εξο 
πλισμών και των πολιτικών επιρροών. Εχει γίνει πια κοινή πίστη στις 
ημέρες μας πως σ' ένα σύγχρονο πόλεμο, ένα μόνο άτομο μπορεί 
να προκαλέσει την καταστροφή εκατοντάδων χιλιάδων αντρών, γυ
ναικών και παιδιών. Μπορεί να το κάνει αυτό πατώντας ένα κουμπί. 
Μπορεί να μην αισθάνεται συναισθηματικά αυτό που κάνει, μια και 
δε βλέπει, δε γνωρίζει τους ανθρώπους που σκοτώνει. Φαίνεται 
πως το πάτημα του κουμπιού απ' αυτόν και ο θάνατός τους δεν έ 
χουν καμιά πραγματική σχέση.

2. Το άγχος π ροσαρμογής τοδ  ατόμου στον επ ιταχυνόμενο  
ρυθμό της σύγχρονης κοινω νικής ε ζ ε λ ίζ ε ω ς .

Για τη μορφή αυτή του άγχους έγινε ήδη λόγος προηγουμένως.
3 . Το άγχος μονώ σ εω ς.
Ο σημερινός άνθρωπος αποτελεί ένα ασήμαντο εξάρτημα μέσα 

στους αναρίθμητους μηχανισμούς της απρόσωπης "μαζικής κοινω
νίας", όπου επικρατεί πνεύμα ανταγωνισμού. Μέσα σ' αυτόν τον κυ
κεώνα της μαζοποίησης και της ανωνυμίας το άτομο, αν και περί-
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βάλλεται από αναρίθμητα πλήθη συνανθρώπων του, αναγκάζεται 
να επιβιώσει μόνο του, χάνοντας έτσι το νόημα της πατροπαράδο
της κοινοτικής συμβιώσεως και της αγάπης. Ιδιαίτερα όμως ο άν
θρωπος της σύγχρονης βιομηχανικής μεγαλοηόλεως, λόγω των οι
κολογικών συνθηκών που επικρατούν σ' αυτήν, κυριαρχείται από έ 
να βαθύ συναίσθημα αποξενώσεως και από έντονο άγχος μονώ- 
σεως. Τη συναισθηματική αυτή κατάσταση εκφράζει χαρακτηριστι
κά η σύγχρονη λογοτεχνία. Μέσα από τα κείμενα αναδύονται κατα
στάσεις και προβληματισμοί, σκιαγραφείται η ίδια η ζωή:

"Είχε σκεφτεί πάνω στη ζωή. Είχε σκύψει πάνω στη ζωή, έτσι σα 
να είχε σκύψει πάνω σε μια βαθιά άβυσσο, και τότε είδε φοβερά 
πράγματα, ύστερα δεν μπορούσε να μιλήσει, η φωνή του είχε πα
γώσει. Ποτέ άλλοτε, σκέφτηκε, οι στέγες των σπιτιών μας δεν ήτα- 
νε τόσο κοντά η μια στην άλλη όσο είναι σήμερα, κι όμως ποτέ άλ
λοτε οι καρδιές μας δεν ήτανε τόσο μακριά η μια από την άλλη όσο 
είναι σήμερα. Η μοναξιά που ένιωθε δεν ήτανε μια ατομική περί
πτωση. Ενιωθε πως είναι η μοίρα του σημερινού ανθρώπου. Ποτέ 
άλλοτε όσο σήμερα δεν ήτανε τόσο βαθιά η μοναξιά του ανθρώπου 
μπροστά στον άνθρωπο!".

β. Το άγχος κοινωνικής αναγνώρισης και επιβολής
Ο ανθρώπινος βίος βασίζεται σε ορισμένες έμφυτες βιολογικές 

και κοινωνικές ορμές που ωθούν και κατευθύνουν τον άνθρωπο 
στην εκπλήρωση του προορισμού του. Μεταξύ αυτών μεγάλης ση
μασίας για την ψυχική υγεία και την ομαλή κοινωνική προσαρμογή 
του ατόμου είναι η ορμή για αναγνώριση της προσωπικής του αξίας 
εκ μέρους της κοινότητας, μέσα στην οποία ζει, και για επικράτηση 
μέσα σ' αυτή. Στη σημερινή όμως κοινωνία, όπου επικρατεί ο αυτο
ματισμός (automation), η γενική μηχανοποίηση, η φοβερή εξειδί- 
κευση των ατόμων, και η μαζική αντιμετώπιση των ανθρωπίνων 
προβλημάτων, η κοινωνική αυτή ορμή τείνει βαθμηδόν να απολέσει 
η φυσιολογική της διέξοδο. Η δημιουργική πρωτοβουλία του ατό
μου έχει εκλείψει, τη θέση της δε κατέλαβε ένα συναίσθημα 
πλήξεως και ανίας. Η χαρά της περιπετειώδους αναζητήσεως, ως 
κίνητρο δράσεως, αποτελεί μια ρομαντική ανάμνηση. Η εξειδίκευ- 
ση και η μονομέρεια, σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δρα
στηριότητας, εδημιούργησαν την κόλαση της ομοιομορφίας 
(univormity) στη σύγχρονη ζωή και επέτειναν το άγχος των ανθρώ
πων (άγχος της αφάνειας και εκμηδένισης της προσωπικότητας).

Η εξαφάνιση του στοιχείου της περιπέτειας από τη σύγχρονη 
ζωή, που ανεδείκνυε τους ήρωες, φυσικό ήταν να δημιουργήσει 
στην κοινωνία μια τάση προς αναπλήρωση, της οποίας κύριοι εκ
φραστές υπήρξαν ορισμένοι τομείς της μοντέρνας τέχνης. Η τέ 
χνη έπρεπε να υποκαταστήσει τη φυσική δράση που αποκέντρωσε 
η συνήθεια της ζωής. Ετσι το θέαμα, οι εικαστικές τέχνες και η 
μουσική πρόβαλαν νέες συνθέσεις που ανταηοκρίνονταν στο κοινό 
πανανθρώπινο αίτημα.

Μέσα σ' αυτή την κοινωνική ατμόσφαιρα, της οποίας τα χαρακτη
ριστικά γνωρίσματα διαμορφώθηκαν υπό την επίδραση παραγό
ντων, για τους οποίους έγινε λόγος παραπάνω, ο σύγχρονος άν
θρωπος ασφυκτιά και αισθάνεται την προσωπικότητά του να συν- 
θλιβεται και να εκμηδενίζεται. Αντιδρώντας λοιπόν δυναμικά στην 
κατάσταση αυτή, αρχίζει έναν υπεράνθρωπο αγώνα για επιβίωση, 
αλλά και για περιφρούρηση και ανάδειξη της ατομικότητάς του. Ο 
αγώνας αυτός προσλαμβάνει διάφορες μορφές. Μερικές φορές 
εκδηλώνεται ως εναγώνια προσπάθεια για εύκολο πλουτισμό ή για 
αποθησαύριση υλικών αγαθών και εξασφάλιση ανέσεων με την α
γορά πολυτελών συσκευών και υπεραυτόματων μηχανών (π.χ. συ

σκευών τηλεοράσεως, ψυγείων, πλυντηρίων, αυτοκινήτων κ.ά. μέ
σων αναψυχής), που θα του χαρίσουν προπαντός την περιπόθητη 
κοινωνική αναγνώριση ("ικανοποίηση γοήτρου"). Πρόκειται για μια 
τάση του σημερινού ανθρώπου, η οποία βασίζεται στην ψευδαί
σθηση της παντοδυναμίας που του δημιουργεί η αυτοματοποίηση 
και είναι σύμφωνη προς το πνεύμα της σύγχρονης καταναλωτικής 
κοινωνίας που πολλαπλασιάζει αδιάκοπα τις καθημερινές αξιώσεις 
και τις ανάγκες της ζωής. Στις ανάγκες όμως αυτές, παρ' όλες τις 
εντατικές προσπάθειες και με θυσίες, δεν κατορθώνει τελικά να α- 
νταηοκριθεί το άτομο. Ετσι, γεννιέται μέσα του η απογοήτευση, 
συγχρόνως όμως και κάποια νέα προσδοκία, με αποτέλεσμα τη 
διεύρυνση των επιδιώξεων του (άγχος της καταναλωτικής κοινω
νίας).

Αλλοτε πάλι, η προσπάθεια του σημερινού ανθρώπου για ανάδει
ξη και επικράτηση μέσα στις διάφορες κοινωνικές ομάδες, όπου 
ζει και εργάζεται, εκδηλώνεται ως διαρκής μέριμνά του και αγω
νιώδης επιδίωξη αποκτήσεως μεγαλύτερης κοινωνικής δυνάμεως 
και κύρους, δηλαδή περισσοτέρων και υψηλοτέρων κοινωνικών θέ
σεων. Οι τάσεις αυτές του σημερινού ανθρώπου για συνεχείς ανα
ζητήσεις και ατομικές επιδόσεις σε ορισμένους τομείς (π.χ. επάγ
γελμα, τέχνη, επιστήμη κ.ά.) διαμορφώνουν ένα γενικό κλίμα συ
γκρούσεων και ανταγωνισμών (άγχος ανταγωνισμού) στη σύγχρονη 
κοινωνία, το οποίο τον ωθεί σε συνεχή υπερένταση και ανησυχία.

Τέλος υπάρχει στις ημέρες μας και το ενδεχόμενο, η προσπάθεια 
του ανθρώπου για κοινωνική αναγνώριση να προσλάβει -υπό ορι
σμένες συνθήκες-τη μορφή ψυχοπαθολογικής τάσεως. Πρόκειται 
για την εκδήλωση μιας βαθύτερης κοινωνικής δυσπροσαρμοστίας 
ανθρώπων, κυρίως νέων μειωμένης πνευματικότητας, οι οποίοι, 
πιεζόμενοι από το άγχος της αφάνειας, επιδιώκουν την απόκτηση 
φήμης και την κοινωνική αναγνώριση με κάθε μέσο, έστω και ε 
γκληματικό. Ετσι, οι επιδιώξεις τους αυτές πραγματώνονται 
συνήθως με βίαιες ενέργειες, οι οποίες αποτελούν εκδηλώσεις ε 
νός σύγχρονου ηροστρατισμού χωρίς σαφή λογικά αίτια. 
Τέτοια φαινόμενα είναι οι διάφοροι ομαδικοί φόνοι που παρατη
ρούνται τις τελευταίες δεκαετίες σε μεγαλοπόλεις όλου του κό
σμου.

Γενικά συμπεράσματα
1. Η κοινωνία με τις διάφορες λειτουργίες της επηρεάζει σημα

ντικά τη ζωή, την όλη συμπεριφορά και την αγωγή του ανθρώπου.
2. Ιδιαίτερη σημασία για τον άνθρωπο έχει η παιδευτική λειτουρ

γία της κοινωνίας. Οι επιδράσεις -θετικές ή αρνητικές- που α
σκούνται με τη λειτουργία αυτή στον άνθρωπο διοχετεύονται μέ
σω μιας διττής διαδικασίας. Φθάνουν σ' αυτόν:

- κατά τρόπο συστηματικό, μέσω του σχολείου που είναι κοινωνι
κός θεσμός, κατά την παιδική και εφηβική του ηλικία.

- υπό τη μορφή αλληλεπιδράσεως, απευθείας από το κοινωνικό 
περιβάλλον (μέσω της οικογένειας, των διαφόρων κοινωνικών ομά
δων, των μέσων μαζικής ενημερώσεως κ.λ.π.1, σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής του, από τη γέννησή του μέχρι το θάνατο (δια βίου παι
δεία).

3. Η παιδευτική - μορφωτική λειτουργία της κοινωνίας και ιδιαίτε
ρα η ένταση, η εμβέλεια και η αποτελεσματικότητά της έχουν ση
μαντικά επηρεαστεί από ορισμένες ιδιότητες - χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα που απέκτησε στην εποχή μας η κοινωνία. Οπως είδα
με, η σημερινή κοινωνία χαρακτηρίζεται ως: καταναλωτική, επιδο- 
τική, ανταγωνιστική, εξειδικευτική, μαζική, κινητική, ως κοινωνία 
της αφθονίας, των ανέσεων και του αυτοματισμού, τέλος δε ως
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ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 
& ΓΟΥΝΕΣ

τΗ ψυχ ο λ ο γ ί α ου ανθρώπου
κοινωνία της αλλοτριώσεως και του άγχους.

4. Οπως είναι φυσικό, το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός αποτελεί 
μικρογραφία της ευρύτερης κοινωνίας, στους κόλπους της οποίας 
λειτουργεί. Κατά συνέπεια, το σχολείο στις δομές και τις λειτουρ
γίες του παρουσιάζει ανάλογα χαρακτηριστικό γνωρίσματα με ε 
κείνα του κοινωνικού του περιβάλλοντος.

5. Οι ιδιότητες της σύγχρονης κοινωνίας, ιδιαίτερα δε η αγχώδης 
ανταγωνιστικότητα των ατόμων, η μαζοποίηση των ανθρώπων, η 
αλλοτρίωση της ανθρώπινης προσωπικότητας κ.ά., παρεμβαίνουν 
ανασταλτικά στο έργο της αγωγής, αλλοιώνοντας τις περισσότε
ρες φορές ορισμένες του διαστάσεις, ενώ παράλληλα επηρεά
ζουν τη διαμόρφωση της παιδευτικής και συναισθηματικής ατμό
σφαιρας του σχολικού περιβάλλοντος. Ετσι, όπως είναι φυσικό, τα 
κύρια χαρακτηριστικό της “παιδαγωγικής" ατμόσφαιρας του σημε
ρινού σχολείου είναι συνήθως το άγχος (άγχος επιδόσεων, εξετά 
σεων, επαγγελματικής αποκατάστασης κ.λπ ). Ο έντονος ανταγωνι
σμός, η μαζοποίηση της σχολικής τάξης, η καταπίεση της ανθρώπι
νης πρωτοβουλίας κ.ά.

6. Τα προαναφερθέντα γνωρίσματα της κοινωνίας επιδρούν δυ- 
σμενώς και στην ψυχοδυναμική της σημερινής οικογένειας, επη
ρεάζοντας την ποιότητα και την έκταση της οικογενειακής αγωγής.

7. Οι διαπιστώσεις και οι παρατηρήσεις αυτές θα πρέπει να αηο- 
τελέσουν στοιχεία για περαιτέρω παιδαγωγική αξιοποίηση, κυρίως 
στους τομείς του προγραμματισμού της εκπαιδεύσεως και της δι
δακτικής πράξεως. Πρωτίστως όμως, η σύγχρονη αγωγή θα πρέπει 
να αποκτήσει ορισμένα χαρακτηριστικό γνωρίσματα:

- Θα πρέπει να έχει ως κύριο στόχο της την ανάπτυξη της προσω
πικής κρίσης και της αδέσμευτης πρωτοβουλίας του ατόμου. Η α
γωγή αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ιδανικού

τύπου ανθρώπου, ανθεκτικού στις κοινωνικές αντιξοότητες της ε 
ποχής μας. Ενός ανθρώπου με ισχυρή βούληση και ελεύθερη προ
σωπικότητα, που θα έχει την ικανότητα να κρίνει και να επιλέγει με
ταξύ διαφόρων καταστάσεων, κυρίως δε να αντιστέκεται στις 
γνωστές τάσεις της σύγχρονης καταναλωτικής κοινωνίας που αλ
λοτριώνει τον άνθρωπο οδηγώντας τον στο χώρο των κοινωνικών 
ανταγωνισμών, του άγχους και της αβεβαιότητας.

- Θα πρέπει να είναι δημιουργική αγωγή που θα έχει ως σκοπό την 
εξέλιξη της προσαρμοστικότητας, της επινοητικότητας και της δη
μιουργικότητας του ανθρώπου, ο οποίος με αυτό τον τρόπο θα κα
τορθώσει να επιβιώσει και να επιβληθεί δυναμικά μέσα στις ανώνυ
μες κοινωνικές μάζες της εποχής μας.

8. Ιδιαίτερη εξάλλου σημασία πρέπει να δοθεί στην ψυχολογική 
και παιδαγωγική κατάρτιση και ακολούθως στη συνεχή μετεκπαί
δευση των λειτουργών της παιδείας, μιας παιδείας ανανεωμένης, 
ανάλογης προς τις απαιτήσεις της εποχής μας. Η ψυχοπαιδαγω
γική μόρφωση των εκπαιδευτικών λειτουργών πρέπει να αποσκο
πεί στο να τους καταστήσει ικανούς να βοηθήσουν αποτελεσματι
κό το σημερινό άνθρωπο να απελευθερωθεί από τα άγχη και τις α
ναστολές του και να μπορέσει έτσι να προσεγγίσει στην ωριμότη
τα κατά τρόπο ομαλό που να εξασφαλίζει την ψυχική του ισορρο
πία.

9. Τέλος, η ίδια η κοινωνία, ως πολιτεία και θρησκευτική κοινότητα, 
θα πρέπει να οργανώσει κατάλληλα ορισμένες υπηρεσίες και να ι
δρύσει πνευματικό κέντρα, όπου ο σύγχρονος άνθρωπος, αξιο- 
ποιώντας δημιουργικά τον ελεύθερό του χρόνο, θα βρίσκει λύσεις 
στα καθημερινά του προβλήματα. □

* Από το βιβλίο του "Διαπαιδαγώγηση, πορεία ζωής” (Αθήνα 1995).
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Γυναί κες
και

απασχόληση
Σε όλα τα μέρη της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών 
που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία, 

είναι χαμηλότερα από τα ποσοστό των ανδρών.
Στην Ισπανία,

που είναι ο σημαντικότερος αποδέκτης σε απόλυτες τιμές 
των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων, 

μόνο το 35% των γυναικών 
συμμετέχουν στην αγορά εργασίας.

Στις σκανδιναβικές χώρες, 
το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 65 έως 70%.

Η ενεργός συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, 
ωστόσο, αυξάνεται σταθερά κατά τα τελευταία 30 χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή εξηγείται από την πρόσφατη επέκταση του τομέα 
των υπηρεσιών στον οποίο απασχολείται η πλειοψηφία των γυναι
κών καθώς και από ορισμένες κοινωνιολογικές εξελίξεις, όπως το 
υψηλότερο επίπεδο της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρ
τισης και των επαγγελματικών προσόντων, ή ακόμα η μείωση του 
αριθμού των παιδιών.

Υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στα ποσοστά συμμετοχής των 
γυναικών στους διάφορους τομείς της οικονομίας. Περισσότερο 
από τα τρία τέταρτα των εργαζόμενων γυναικών στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση απασχολούνται στον τομέα των υπηρεσιών. Οι οικιακές υπη
ρεσίες, οι υπηρεσίες της υγείας και της εκπαίδευσης γυναικοκρα- 
τούνται. Η κατανομή της απασχόλησης κατά επαγγελματικό κλάδο 
δεν είναι η ίδια για τις γυναίκες και για τους όνδρες. Η πλειοψηφία 
των εργαζόμενων γυναικών είναι μισθωτές. Στην κατηγορία των ε 
λεύθερων επαγγελματιών το ποσοστό των γυναικών είναι χαμηλό
τερο από αυτό των ανδρών (9,6 έναντι 18,9% των ανδρών, το 1992).

Οι γυναίκες που αναλαμβάνουν τη δημιουργία επιχειρήσεων αντι
προσωπεύουν μόνο το 27% του συνόλου των νέων επιχειρηματιών. 
Κατά κανόνα, οι επιχειρήσεις που δημιουργούνται από γυναίκες 
διαθέτουν περιορισμένα κεφάλαια και είναι πολύ μικρής εμβέλειας. 
Η κατανομή της απασχόλησης έχει ως επακόλουθο την ύπαρξη ση
μαντικών ανισοτήτων ανάμεσα στις αποδοχές των γυναικών και 
των ανδρών. Κατά κανόνα, εκτιμόται ότι οι μισθοί των γυναικών εί
ναι κατά 25% χαμηλότεροι από τους μισθούς των ανδρών.

Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, πλην του Ηνωμένου 
Βασιλείου, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι υψηλότερο α
πό αυτό των ανδρών. Επιπλέον, η αύξηση της ανεργίας αυτής των 
γυναικών υπάρχει κίνδυνος να συνεχιστεί στο μέλλον, εφόσον οι 
γυναίκες απασχολούνται σε τομείς που είναι ευαίσθητοι ή πλήττο
νται από τον διεθνή ανταγωνισμό (τομέας της ένδυσης) ή από την 
τεχνολογική εξέλιξη (τράπεζες, ασφάλειες). Αντίθετα, στις σκαν
διναβικές χώρες, ο αριθμός των ανέργων γυναικών είναι χαμηλό
τερος από αυτόν των ανέργων ανδρών. Σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., 
το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλότερο στις μητέρες σε σύγκριση 
με τις άτεκνες γυναίκες.

Γυναίκες και εξουσία
Η εκπροσώπιση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων εί

ναι μικρή. Χαμηλό είναι και το ποσοστό συμμετοχής τους σε θέσεις 
διευθυντών και στελεχών επιχειρήσεων. Τον Ιανουάριο του 1996, 
μόνον το 15% των μελών των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών 
μελών της Ενωσης ήταν γυναίκες. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 
25% στα περιφερειακά κοινοβούλια και στο 27% στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στις κυβερ
νήσεις των κρατών μελών ανέρχεται στο 15,5%. Από τους 20 επι
τρόπους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι πέντε είναι γυναίκες. Το ποσο
στό των γυναικών στη δημόσια διοίκηση υπολογίζεται ότι ανέρχε
ται σήμερα στο 40% του συνόλου των απασχολούμενων σε ευρω
παϊκή κλίμακα. Ομως, μικρή είναι η συμμετοχή των γυναικών σε υ
πεύθυνες θέσεις. Κατά μέσον όρο, εκτιμόται ότι ο αριθμός των γυ
ναικών με πανεπιστημιακή μόρφωση που εργάζονται στη δημόσια 
διοίκηση είναι μικρότερος του ενός τετάρτου των υπαλλήλων.

Ειδικές ανάγκες των γυναικών
Το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης των γυναικών αφορά τις η

λικίες 25 έως 30 ετών. Στη συνέχεια παρουσιάζει απότομη πτώση. 
Η τεράστια διαφορά απασχόλησης των γυναικών σε συνάρτηση με 
την ηλικία επιβεβαιώνει την αποφασιστική επίδραση της οικογέ
νειας, και ιδίως του αριθμού και της ηλικίας των παιδιών, στην οικο
νομική τους δραστηριότητα. Η μητρότητα φαίνεται ότι έχει συχνά 
αρνητική επίπτωση στη σταδιοδρομία, την επαγγελματική εμπειρία 
και τις αμοιβές των γυναικών. Η ανάγκη ανατροφής των παιδιών σε 
μικρή ηλικία, σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια των συστημάτων 
φύλαξης παιδιών, αποτελεί συχνά για τις γυναίκες αιτία διακοπής 
της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Η επανένταξή τους αρ
γότερα στην αγορά εργασίας είναι πολύ δύσκολη.

Αναγνωρίζεται σήμερα η ανάγκη εφαρμογής μιας πολιτικής που 
να επιτρέπει το συνδυασμό της επαγγελματικής με την οικογε
νειακή ζωή. Η δημιουργία υπηρεσιών παροχής βοήθειας για τα παι
διά (παιδικοίσταθμοί, υπηρεσίες φύλαξης πριν και μετά το σχολείο, 
κατά τις ώρες των γευμάτων και κατά τις σχολικές διακοπές) απο-

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η - 7 7 4  - Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  1 9 9 6



Ευρωπαϊ κά θέματα

τελεί τον πρώτο άξονα αυτής της πολιτικής. Η ένταξη των γυναι
κών στην αγορά εργασίας προϋποθέτει επίσης να διαμοιράζονται 
οι άνδρες και οι γυναίκες την ευθύνη της οικιακής εργασίας, όπως 
και μια νέα κατανομή του χρόνου εργασίας. Η βελτίωση των υπηρε
σιών σε κοντινή απόσταση, η προσαρμογή των μεταφορικών μέ
σων και η προώθηση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας που 
να παρέχουν μεγαλύτερες δυνατότητες ελαστικού ωραρίου, συμ
βάλλουν στη βελτίωση της επαγγελματικής ένταξης των γυναικών 
μέσω ελάφρυνσης των οικιακών καθηκόντων.

Γυναίκες επιχειρηματίες
Οι γυναίκες επιχειρηματίες πλήττονται από τις διαρθρωτικές δυ

σχέρειες των πολύ μικρών επιχειρήσεων και από ειδικά μειονε
κτήματα. Στις μισές περιπτώσεις, οι μικρές επιχειρήσεις δεν επι
βιώνουν για διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών. Πολλές αποτυ
χημένες επιχειρήσεις οφείλονται σε ανεπαρκή κεφάλαια. Σε σχέ
ση με τους άνδρες επιχειρηματίες, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πε
ρισσότερες δυσκολίες στη διαχείριση μιας επιχείρησης, ιδίως 
στον καθαρά οικονομικό τομέα. Δυσκολότερη είναι και η πρόσβασή 
τους στις πηγές χρηματοδότησης.

Οι γυναίκες επιχειρηματίες χρειάζονται κατάρτιση στη λογιστική 
και οικονομική διαχείριση πριν να δημιουργήσουν την επιχείρησή 
τους και, στη συνέχεια, κατά τη συνέχιση των δραστηριοτήτων 
τους. Κατά κανόνα, οι γυναίκες δεν μπορούν να αφιερώσουν τον ί
διο χρόνο και την ίδια ενέργεια για την ανάπτυξη της επιχείρησής 
τους σε σύγκριση με τους άνδρες, επειδή σηκώνουν όλο το βάρος 
των οικογενειακών καθηκόντων.

Οι γυναίκες στις προβληματικές περιοχές
Στις περιοχές που αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες (αγροτικές 

περιοχές, υποβαθμισμένες αστικές περιοχές, αναπτυξιακά καθυ
στερημένες περιοχές ή περιοχές σε βιομηχανική παρακμή), οι ανι
σότητες σε βάρος των γυναικών είναι ακόμα μεγαλύτερες. Η απο
μόνωση, η έλλειψη επαγγελματικών προσόντων, η συσσώρευση 
των οικονομικών και κοινωνικών δυσχερειών συντείνουν προς την

περιθωριοποίησή τους. Στις αγροτικές περιοχές, η κατάσταση 
αυτή οδηγεί τις νέες και ειδικευμένες γυναίκες να φεύγουν για τις 
πόλεις. Πρέπει να αρχίσει η οικονομική και κοινωνική επανένταξη 
των γυναικών που ζουν σε δυσμενές περιβάλλον, με τη βελτίωση 
των κοινωνικών υποδομών και των μέσων μεταφοράς καθώς και με 
τη δημιουργία σε τοπικό επίπεδο νέων χώρων εργασίας και κοινω
νικής συμμετοχής των γυναικών.

Μόνον αν ληφθεί υπόψη η κατάσταση των γυναικών, τότε θα είναι 
δυνατό να υπάρξουν και νέοι τρόποι ανάπτυξης για τις απομονωμέ
νες αγροτικές περιοχές και για την εφαρμογή πολιτικών αστικών α
νάπλασης, ιδίως σε αστικές περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσκο
λίες. Οι κοινοτικές διαρθρωτικές πολιτικές αποβλέπουν στην ενδυ
νάμωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ε
νωσης με την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Τα διαρ
θρωτικά ταμεία αποτελούν ισχυρούς μοχλούς παρέμβασης για την 
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, εφόσον οι στρατηγικές για 
συνολική ανάπτυξη τις οποίες προωθούν μπορούν να συμβάλλουν 
στη μείωση των υφιστάμενων ανισοτήτων μεταξύ των γυναικών 
και των ανδρών.

Τα αποτελέσματα είναι ακόμα πενιχρά
Το 1993 η αρχή της τήρησης της ισότητας των ευκαιριών εισήχθη 

στους κανόνες λειτουργίας των διαρθρωτικών ταμείων. Οι διατά
ξεις για την εφαρμογή των παρεμβάσεων λαμβάνουν πλέον υπόψη 
και αυτή τη διάσταση, αν και αυτοί που πρέπει να την υλοποιήσουν 
στην πράξη είναι οι αρμόδιοι φορείς των κρατών μελών.

Μέχρι στιγμής μόνον τρεις χώρες, και μάλιστα σε ορισμένες μό
νον περιφέρειες των χωρών αυτών (Γερμανία, Ιταλία και Σουηδία) 
προβλέπουν ρητά τη χρηματοδότηση από κοινού με το ΕΤΠΑ μέ
τρων που αφορούν την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από γυναίκες ή 
τη στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών για την κατάρτιση σχεδίων, τη 
δημιουργία επιχειρήσεων και την επαγγελματική ένταξη των γυναι
κών. Τα αποτελέσματα αυτά είναι ακόμα πολύ λίγα, αν και οι γυναί
κες συγκαταλέγονται στους αποδέκτες μέτρων που χρηματοδο
τούνται αδιακρίτως φύλου.
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Η εμπειρία του Κοινωνικού Ταμείου

Στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, το Κοινωνικό Ταμείο 
ήταν μέχρι σήμερα το προνομιακό μέσο για όλες τις ενέργειες που 
κάνουν διάκριση υπέρ των γυναικών. Οι γυναίκες έχουν επωφελη
θεί από περιφερειακές παρεμβάσεις του ΕΚΤ αλλά και από ενέρ
γειες επαγγελματικές κατάρτισης στο σύνολο της ευρωπαϊκής ε 
πικράτειας που προορίζονται σε ειδικούς αποδέκτες (άνεργοι για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα, νέοι στο στάδιο της επαγγελματικής 
ένταξης) ή ειδικότερα από την κοινοτική πρωτοβουλία NOW.

Από το 1994 έως το 1999 θα διατεθεί ποσό 785 εκατ. Ecu, έναντι 
380 εκατ. Ecu κατά την προηγούμενη περίοδο (1989 - 1993), σε ει
δικές ενέργειες υπέρ των γυναικών, στο πλαίσιο της καταπολέμη
σης της ανεργίας μακράς διαρκείας και της επαγγελματικής έντα
ξης των νέων. Η συμβολή του ΕΤΠΑ και του ΕΓΤΠΕ στην προώθηση 
της ισότητας των ευκαιριών ήταν πιο έμμεση, με τη χρηματοδότη
ση παραδείγματος χάριν υποδομών επαγγελματικής κατάρτισης 
καθώς και βοηθητικών κοινωνικών εγκαταστάσεων.

Τα Διαρθρωτικά Ταμεία
Τα τρία διαρθρωτικά ταμεία που αναφέρονται εδώ παρεμβαίνουν 

με διαφορετικές μορφές δράσης, στις οποίες εντάσσεται και η 
αρχή της ισότητας των ευκαιριών:

Ευρωπαϊκό Τ αμείο  Π ερ ιφ ε ρ ε ια κ ή ς  Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ): παρα
γωγικές επενδύσεις και ενισχύσεις στις επιχειρήσεις, σε βασικές 
υποδομές, για την ανάπτυξη του εγχώριου δυναμικού στις μειονε
κτικές περιοχές.

Ευρωπαϊκό Κοινω νικό Ταμείο  (ΕΚΤ): επαγγελματική κατάρτιση 
και ενισχύσεις για προσλήψεις σε όλη την Κοινότητα.

Ε υ ρ ω π α ϊκό  Γ ε ω ρ γ ικ ό  Τ α μ ε ίο  Π ρ ο σ α ν α το λ ισ μ ο ύ  κα ι Εγ
γ υ ή σ εω ν , τμήμα  Π ρ οσ ανατο λισ μο ύ (ΕΓΤΠΕ -  Π): προσαρμογή 
των γεωργικών διαρθρώσεων, αγροτική ανάπτυξη των μειονεκτι
κών περιφερειών.

Τα διαρθρωτικά ταμεία συγχρηματοδοτούν με τα κράτη μέλη ανα
πτυξιακές ενέργειες, με τη χορήγηση μη επιστρεφόμενων ενι
σχύσεων.

Το ποσοστό συμμετοχής των Ταμείων μπορεί να ανέλθει έως το 
75% για τα προγράμματα του στόχου 1 και μέχρι 50% για τα άλλα 
προγράμματα.

Ενα νέο πρόγραμμα για την ισότητα των ευκαιριών
Το Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ενωσης εξέδωσε 

στις 22 Δεκεμβρίου 1995 απόφαση σχετικά με το τέταρτο πρό
γραμμα δράσης για την ισότητητα των ευκαιριών μεταξύ των γυ
ναικών και των ανδρών.

Το πρόγραμμα αυτό, που καλύπτει την περίοδο 1996 - 2000, έχει 
στόχο να περιληφθεί η αρχή της ισότητας των ευκαιριών σε όλες 
τις πολιτικές και σε όλα τα προγράμματα και σε κοινοτική αλλά και 
σε εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίμακα.

Δίνεται προτεραιότητα σε έξι τομείς δράσεις:
- κινητοποίηση των παραγόντων της οικονομικής και κοινωνικής 

ζωής υπέρ της ισότητας των ευκαιριών.
- προώθηση της ισότητας των ευκαιριών στο πλαίσιο μιας ριζικά 

μεταβαλλόμενης οικονομίας.
- ενθάρρυνση μιας πολιτικής που να επιτρέπει το συνδυασμό της 

οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή για τις γυναίκες και τους 
άνδρες.

- ενθάρρυνση μιας ισόρροπης συμμετοχής των γυναικών και των 
ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

- ενίσχυση των συνθηκών για την άσκηση των δικαιωμάτων επί ί- 
σοις όροις

- στήριξη της εφαρμογής, της παρακολούθησης και αξιολόγησης 
των μέτρων που λαμβάνονται για να ληφθεί υπόψη η αρχή της ισό
τητας των ευκαιριών.

Για να αναπτυχθεί η εταιρική σχέση σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, το πρόγραμμα προβλέπει τη στήριξη, σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές, των κέντρων ισότητας ευκαιριών σε 
μία ή περισσότερες περιοχές κάθε κράτους μέλους.

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της πρωτοβουλίας NOW
Η Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή μια κοινοτική πρωτοβουλία που 

απευθύνεται ειδικά στις γυναίκες. Με προϋπολογισμό 156 εκα- 
τομύρια ecu για την περίοδο 1991 -94, η πρωτοβουλία NOW (Νέες 
Ευκαιρίες για Γυναίκες) συνέβαλε στη δημιουργία επιχειρήσεων, 
στη συγκέντρωση χρηματοδοτικών πόρων του ΕΤΠΑ για την υλο
ποίηση συνοδευτικών υποδομών και κυρίως για την αποδέσμευση 
των παρεμβάσεων μέσω της συμμετοχής πολλών φορέων.

Για να αντισταθμιστεί η ανεπαρκής εκπροσώπιση των γυναικών 
σε διευθυντικές θέσεις και στις υψηλότερες βαθμίδες της ιεραρ
χίας στον εργασιακό χώρο, η πρωτοβουλία NOW στηρίζει τη δια
φοροποίηση των γυναικών καθώς και την πρόσβασή τους στις νέες 
τεχνολογίες. Ο διεθνικός χαρακτήρας της πρωτοβουλίας NOW επι
τρέπει επίσης τη μεταφορά εμπειριών και ευνοεί τις συνεργασίες. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή της πρωτοβουλίας NOW ανα
νεώθηκε για την περίοδο 1994-99 και χορηγήθηκε ποσό 360 εκα- 
τομυρίων ecu
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Ευρωπαϊ κά Θέματα
Εντοπισμός και προώθηση των ορθών πρακτικών

Στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης για 
την κοινωνική αναβάθμιση και την επαγγελματική ένταξη των γυναι
κών, το Κοινωνικό Ταμείο και το ΕΤΠΑ συντονίζουν τις παρεμβάσεις 
τους για τις δαπάνες της επαγγελματικής κατάρτισης και τις δαπά
νες για εξοπλισμούς και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης.

Εξάλλου, 23 δισεκατομύρια ecu περίπου (ή το ένα τέταρτο του 
προϋπολογισμού των διαρθρωτικών ταμείων) διατίθενται για ενέρ
γειες επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, περιλαμβανο- 
μένων των υποδομών, στις αναπτυξιακά καθυστερημένες περιφέ
ρειες.

Για να υπάρξει μια μεγαλύτερη σύνδεση ανάμεσα στην επαγγελ
ματική και την οικογενειακή ζωή των γυναικών, το ΕΤΠΑ χρηματοδο
τεί τη δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών καθώς και τη δημιουρ
γία κοινωνικού εξοπλισμού κοντά σε ορισμένες περιοχές οικονο
μικής δραστηριότητας ή που συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία ή 
τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης.

Οι ενέργειες που αφορούν την προσαρμογή των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων, την τοπική ανάπτυξη και τη βελτίωση του πλαι
σίου διαβίωσης δεν αφορούν αποκλειστικά τις γυναίκες, αλλά έ 
χουν άμεση επίπτωση στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.

Εχουν καταγραφεί πολλές ορθές πρακτικές στο πλαίσιο των το
πικών πρωτοβουλιών αγροτικής ανάπτυξης (κοινοτική πρωτοβου
λία Leader) ή των ενεργειών διασυνοριακής συνεργασίας (κοινοτική 
πρωτοβουλία Interreg) ή στο πλαίσιο πρότυπων έργων που επιλέγει 
η Επιτροπή και για τα οποία προκηρύσσονται συχνό διαγωνισμοί 
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Τέλος, η Επιτροπή δεσμεύεται να πρωτοστατήσει στην παραγωγή 
και τη διάδοση πληροφοριών που αφορούν όχι μόνο τα ειδικά μέ

τρα στήριξης υπέρ των γυναικών αλλά και τις γενικές δυνατότητες 
που παρέχουν τα διαρθρωτικά ταμεία. Η Επιτροπή μεριμνά επίσης 
για την τήρηση της αρχής της ισότητας των ευκαιριών στον προ
γραμματισμό και στην εφαρμογή των παρεμβάσεων. Επισημαίνει 
την ανάγκη του να ευαισθητοποιηθούν οι επιτροπές παρακολούθη
σης των προγραμμάτων στο ζήτημα της ισότητας των ευκαιριών.

Εχει αρχίσει ένας προβληματισμός όσον αφορά τους δείκτες και 
τα μέσα βάσει των οποίων θα εκτιμάται πόσο λαμβάνεται υπόψη η 
αρχή της ισότητας των ευκαιριών κατά τον τρέχοντα προγραμμα
τισμό, ώστε να καταστεί δυνατός ο καθορισμός των κατάλληλων 
κριτηρίων επιλογής των έργων, των οποίων θα κάνουν χρήση οι ε 
πιτροπές επιλογής και οι επιτροπές παρακολούθησης των προ
γραμμάτων.

Ελευθερία ανάληψης πρωτοβουλιών
Γνωρίζοντας τις διάφορες δεσμεύσεις για την εφαρμογή περι

φερειακών πολιτικών που να ευνοούν τις γυναίκες, η Επιτροπή κα
ταβάλλει προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει τους διαχειριστές των 
προγραμμάτων στα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς και οικονομι
κούς εταίρους στο ζήτημα των ορθών πρακτικών.

Συμβάλλει επίσης στην εφαρμογή πρότυπων έργων που επιλέγει 
και χρηματοδοτεί άμεσα, όπως για παράδειγμα 60 τοπικές πρωτο
βουλίες, οι οποίες άρχισαν να εφαρμόζονται το 1996, για τη δη
μιουργία θέσεων απασχόλησης και που τίθενται σε εφαρμογή από 
γυναίκες που εντάσσονται σε ένα δίκτυο. □

* Από τη δεκαπενθήμερη έκδοση της αντιπροσωπείας της Επι
τροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην Ελλάδα “Ευρωπαϊκή Επι- 
καιρότητα" (τεύχος 62,15/30 Σεπτεμβρίου 1996).

Στοχεύοντας στην υψηλή ποιότητα και αντοχή,
χρησιμοποιώντας δέρματα & υλικά εισαγωγής, κατασκευάζουμε ανδρικά & γυναικεία δερμάτινα.

Εισάγουμε φόρμες μοτοσυκλετιστού και τα παρέχουμε σε τιμές εκπληκτικές αφού απευθυνόμαστε πλέον απευθείας στον καταναλωπ

Β ΙΟ Τ Ε Χ Ν ΙΑ  Δ Ε Ρ Μ Α Τ ΙΝ Ω Ν  Ε ΙΔ Ω Ν  
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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ν ω ρ ι σ τ ε  την  Ελλάδα

Χ ι ο ν ο δ ρ ο μ ώ ν τ α ς . . .  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α
Αν ρίξουμε μια ματιά στο χάρτη της χώρας μας, 

θα δούμε ότι δεν υπάρχει γεωγραφικό διαμέρισμα χωρίς ψηλά κι όμορφα βουνά.
Στις κορυφές τους, που άλλοτε η μυθολογία ήθελε να κατοικούν οι θεοί του, 

τώρα βρίσκονται τα χιονοδρομικά κέντρα των χειμερινών διακοπών.

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΙ
Το σκι στα χιόνα δεν είναι πια πολυτέλεια και επίδειξη. Είναι ένα 

σπορ που χαρίζει τον ίλιγγο της ταχύτητας και της ελευθερίας. 
Μια υπέρβαση της καθημερινής μας στατικότητας στις ασφυκτι
κές πόλεις που ζούμε. Μέσω του σκι ανακαλύπτουμε το σώμα μας 
και τις θαυμαστές δυνατότητές του. Γλιστρώντας στις χιονισμένες 
πλαγιές μ ένα αίσθημα λύτρωσης από τη γήινη βαρύτητα, αντιλαμ
βανόμαστε ότι καμιά κατάβαση δεν είναι όμοια με την άλλη και ότι 
κάθε φορά πλουτίζουμε σε εμπειρίες και εντυπώσεις. Δεν είναι 
λοιπόν να απορεί κανείς με τη φρενίτιδα που κυριολεκτικά κυριεύει 
τους σκιέρ στο πλησίασμα αλλά και κατά τη διάρκεια της χειμε
ρινής περιόδου.

Το σκι, που γεννήθηκε αρκετούς αιώνες πριν, σαν μια πρακτική α
νάγκη μετακίνησης στις μόνιμα χιονισμένες πλαγιές της Σκανδινα
βικής χερσονήσου, στα μέσα του 19 ου αιώνα εξελίχθηκε σε σπορ. 
Ενα σπορ που βρήκε την καλύτερή του έκφραση στα συνεχώς ανα
πτυσσόμενα αλπικά θέρετρα. Ετσι το σκι κατέληξε να πάρει το επί
θετο "αλπικό". Το αλπικό, λοιπόν, σκι απέκτησε γρήγορα πολλούς 
φίλους, που το είδαν ως έναν τρόπο ζωής και το ανέβασαν σε υ
ψηλά επίπεδα τεχνικής. Οι χώρες που το αγκάλιασαν, σύντομα 
πλούτισαν γιατί καλλιέργησαν το έδαφος για μια τεράστια οικοδο
μική δραστηριότητα [χιονοδρομικές εγκαταστάσεις, σχολές, εργο
στάσια παραγωγής ειδών σκι, ευρύτερη τουριστική αξιοποίηση ο
ρεινών περιοχών κ.λπ.1.

ΤΟ ΣΚΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στη χώρα μας, ως άθλημα πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη της δε

καετίας του 1920, ενώ μικρές ελληνικές βιοτεχνίες άρχισαν να δο
κιμάζουν από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1930 την κατα
σκευή των πρώτων σκι στη χώρα μας. Τα πρώτα χιονοδρομικά κέ
ντρα στήθηκαν με ιδιωτική πρωτοβουλία για να καλύπτουν τις ανά
γκες των ολίγων εκλεκτών. Τα τελευταία όμως χρόνια τα πράγμα
τα έχουν αλλάξει. Οι θιασώτες του σπορ αυξήθηκαν με ρυθμούς 
γεωμετρικής προόδου, με αποτέλεσμα -παρά τις εσπευσμένες 
προσπάθειες για τη δημιουργία χιονοδρομικών εγκαταστάσεων- οι 
πίστες να μην επαρκούν για τους χιλιάδες απαιτητικούς σκιέρ,που 
συρρέουν εκεί μόλις πέφτει το πρώτο χιόνι. Αν όμως ο συνωστι
σμός και η σχετική πάντα ταλαιπωρία είναι δύο ανασταλτικοί παρά
γοντες, οι σπάνιες φυσικές ομορφιές, ο καθαρός αέρας και η σω
ματική άσκηση είναι κίνητρα πολύ πιο ισχυρά.

Τα χιονοδρομικά κέντρα στη χώρα μας που βρίσκονται σε υψόμε
τρο γύρω στα 1800 μ. προσφέρουν ευκαιρίες για σκι από το Δεκέμ
βριο μέχρι το Μάρτιο, και μερικά που βρίσκονται ψηλότερα (Ολυ
μπος, Παρνασσός και Πίνδος] μέχρι το Μάιο.

Τα καλύτερα οργανωμένα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας που 
προσφέρουν την καλύτερη εξυπηρέτηση είναι στη νότιο Ελλάδα 
στον Παρνασσό, πάνω από την Αμφισσα, και το Βελούχι στο Καρ
πενήσι της Ευρυτανίας, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει το Βέρμιο, 
δίπλα στη Βέροια. Αναλυτικότερα εχουμε:
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* Στο νομό Αχαϊας, στο Χελμό ή Αρωάνια, σε υψόμετρο 2.000 μ. 
περίπου και στη θέση "Βαθειά Λάκκο", 14 χλμ. από τα ιστορικό Κα
λάβρυτα, υπάρχει χιονοδρομικό κέντρο με πίστες για αρχάριους 
και προχωρημένους και 4 αναβατήρες . Είναι πλήρως εξοπλι σμένο 
με σαλέ, κατάστημα ενοικίασης σκι, ιατρείο και μηχανήματα για χιο- 
νόστρωση και εκχιόνιση. Οι εγκαταστάσεις επεκτείνονται στη θέση 
"Ξηρόκαμπος" Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 0692-22.661 και 
22.174.

* Στο βουνό Μαίναλο του νομού Αρκαδίας και σε υψόμετρο 1500- 
1850 μ., βρίσκεται το οροπέδιο της Ο σ τρακίνας με το χιονοδρομι
κό κέντρο που βρίσκεται 30 χλμ. βόρεια της Τρίπολης. Πρόσβαση 
από Βυτίνα και Τρίπολη μόνο με Ι.Χ. Εχει 5 πίστες για όλες τις κατη
γορίες, 3 αναβατήρες, σχολή σκι και κατάστημα εξοπλισμού. Διαθέ
τει σαλέ για φαγητό και ύπνο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 071 - 
232.243,226.296 και 0796- 22.227.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
* Μεταξύ των νομών Βοιωτίας και Φθιώτιδας βρίσκεται ο χιλιο- 

τραγουδισμένος Παρνασσός με τα χιονοδρομικά του κέντρα:
1. Στη θέση “Κ ελλάρ ια” με υψόμετρο γύρω στα 2.000 μ. και σε 

απόσταση 28 χλμ. από την Αράχωβα. Η πίστα είναι ιδανική για αρχά
ριους και προχωρημένους. Διαθέτει τελεφερίκ, τηλεκαμπίνα, δύο 
σκι-λιφτ και σαλέ με εστιατόριο, σχολή και ιατρείο.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 0234- 22.689, 22.693-5, 22.493 και 
22.373.

2. Στη θέση "Γεροντάβραχος", σε υψόμετρο 1850 μ. και απόστα
ση 16 χλμ. από την Αράχωβα, βρίσκεται το δεύτερο χιονοδρομικό 
κέντρο. Διαθέτει 4 πίστες, 3 αναβατήρες, σχολή σκι, κατάστημα ε 
νοικίασης εξοπλισμού και σαλέ με καφετέρια - εστιατόριο και ια
τρείο.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 0234- 22.689, 
22.693,22.493 και 22.373 και 0267-31.391.

3. Στη θέση "Φ τερόλακκα" με υψόμετρο 1800 μ, το κέντρο απέ
χει 17 χλμ. από την Αμφίκλεια. Είναι εξοπλισμένο με τελεσιέζ και 
σκι-λιφτ, εστιατόριο, ελικοδρόμιο και ιατρείο για μικροατυχήματα. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 0234-22.689,22.693,22.493,22.373.

* Το δεύτερο μεγάλο χιονοδρομικό κέντρο στην κεντρική Ελλάδα 
βρίσκεται στο νομό Ευρυτανίας και στη θέση "Βελούχι". Απέχει 12 
χλμ. από το γραφικό Καρπενήσι και έχει υψόμετρο 2.000 μ. Διαθέ
τει 2 σκι-λιφτ, 3 πίστες για προχωρημένους και αρχάριους, κατά
στημα εξοπλισμού, σχολή εκμάθησης σκι, καφετέρια, εστιατόρια 
και άλλες ανέσεις. Πληροφορίες: 0237- 23.506,22.002.

* Επίσης, χιονοδρομικό κέντρο υπάρχει και στην Εύβοια, 7 χλμ. από 
την Στενή και σε υψόμετρο 1000 μ. περίπου, στο βουνό Δίφρυ. Δια
θέτει σκι-λιφτ και πίστα για προχωρημένους και αρχάριους.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
* Στο νομό Βέροιας το χιονοδρομικό κέντρο Βερμίου, στη θέση 

"Σέλι", είναι ένα από τα παλαιότερα και περισσότερο οργανωμένα 
κέντρα και βρίσκεται σε υψόμετρο 1500-1870 μ. Πρόσβαση από τη 
Βέροια σε 24 χλμ. και μόνο με Ι.Χ. Επί τόπου θα βρείτε ένα κα
ταφύγιο- ξενώνα, σχολή σκι και εξοπλισμό για να νοικιάσετε, ε 
στιατόριο, όπως επίσης και μια πλειάδα από πίστες όλων των κατη
γοριών. Πληροφορίες: 0332- 71.201,71.223, και 71.234.

* Στο νομό Βέροιας υπάρχει ακόμη ένα χιονοδρομικό κέντρο, 17 
χλ μ. από τη Νάουσα, "Τα τ ρ ία -π έ ν τε  Πηγάδια", σε υψόμετρο 
1465-1867μ. Πρόσβαση από τη Νάουσα ή τη Θεσσαλονίκη, μόνο με 
IX. Διαθέτει καταφύγιο, σχολή σκι και κατάστημα εξοπλισμού. Για 
περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 0332- 44.081-5,22.208 
και 44.446.

* Στο νομό Φλώρινας και στη θέση “Βίγλα", σε υψόμετρο 1650 μ 
θα συναντήσετε το χιονοδρομικό κέντρο. Η πρόσβαση γίνεται από 
τη Φλώρινα, τη Θεσσαλονίκη, την Καστοριά και την Πτολεμαίδα, με 
λεωφορείο και με IX. από όπου... προαιρείσθε.
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Υπάρχει καταφύγιο στο οποίο μπορείτε να διανυκτερεύσετε 
[0385-22.354], καθώς επίσης και μια σχολή σκι και ενοικιάσεις εξο 
πλισμού.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 0385- 22.082
* Το "Βίτσι Βέρνο" Σε υψόμετρο Ι600-Ι867μ„ απέχει 24 χλμ. από 

την Καστοριά. Υπάρχει ένα καταφύγιο στο οποίο μπορείτε να δια- 
νυκτερεύσετε [0385-22.354], καθώς επίσης και μια σχολή σκι και 
μαγαζί για να νοικιάσετε τον εξοπλισμό.

* Στο νομό Καβάλας, στην "Κοιλάδα του  Ο ρ φ έω ς "  του Παγ- 
γαίου, 22 χλμ. από την Ελευθερούπολη.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 051- 835.952.
’  Στο νομό Σερρών, στον " Λαϊλιά" σε απόσταση 27 χλμ. από τις 

Σέρρες και σε υψόμετρο 1600-1800μ, θα συναντήσετε το χιονο
δρομικό κέντρο. Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με IX. Στο χώρο 
των εγκαταστάσεων υπάρχουν πόρκινγκ, σχολή σκι, ενοικιάσεις ε 
ξοπλισμού, αλλά και καταφύγιο [0321-62400],

Πληροφορίες: 0321- 23.724 και 53.790.
* Στο νομό Δράμας, στην περιοχή "Αγιο Πνεύμα", 42 χλμ από την 

πόλη της Δράμας, πάνω στο Φαλακρό. Πληροφορίες στα τηλέφω
να: 0521- 33.054, 21 893,81 000

* Στην καρδιά του ορεινού συγκροτήματος της Πίνδου στα βο
ρειοδυτικά της Μακεδονίας και σε απόσταση 42 χλμ. από την πρω
τεύουσα του νομού Γρεβενών, βρίσκεται το χιονοδρομικό κέντρο 
"Βασιλίτσα". Σήμερα είναι η μόνη τουριστικά αξιοποιημένη κο
ρυφή του βουνού Λύγκος με δυνατότητα αξιοποίησης και των δύο 
άλλων, τη Ύουμάρα" [2028 μ) και τις "Κοπάνες” [2131 μ]. Διαθέτει 
σαλέ, καταφύγιο ΓΛισιώρο"), και ορειβατικό-χιονοδρομικό κα
ταφύγιο ΓΤουμάρας"), υψόμετρο 1800 μ.

Πληροφορίες: 0462- 28.602,26.100,28.290.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
* Στο νομό Λάρισας και στη θέση "Βρυσοπούλβς" του Ολύμπου,

το χιονοδρομικό κέντρο βρίσκεται σε υψόμερο 1400-1900 μ. σε 
μια απόσταση 40 χλμ. από την Ελασσόνα και 20 χλμ. από την Ολυ
μπιάδα. Υπάρχει πίστα, σκι-λιφτ και σαλέ για ύπνο.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 0493- 23.467, 23.821 και 041- 
993264-5 .

* Απέναντι από τον Ολυμπο στον "Κίσσαβο", σε υψόμετρο 1700 μ. 
υπάρχει ένα ακόμα χιονοδρομικό κέντρο. Απέχει 42 χλμ. από τη Λά
ρισα, μια διαδρομή που θα διανύσετε αναγκαστικό με Ι.Χ. Στις εγκα
ταστάσεις δε λειτουργούν σχολή σκι και ενοικιάσεις, υπάρχουν ό
μως καταφύγιο και πόρκινγκ.

* Στο νομό Μαγνησίας, στο Πήλιο και στη θέση "Α γριάλευκες" σε 
υψόμετρο 1200-1500 μ, βρίσκεται σκαρφαλωμένο το πανέμορφο 
χιονοδρομικό κέντρο του Πηλίου. Η πρόσβαση γίνεται από το Βόλο 
με Ι.Χ μέχρι τις εγκαταστάσεις και με λεωφορείο μέχρι τη Ζαγορά. 
Το κέντρο χτίστηκε σε μια περιοχή μοναδικής ομορφιάς και διαθέ
τει την πίστα "Πανόραμα" που θεωρείται η παλαιότερη της Ελλάδας. 
Οι εγκαταστάσεις έχουν εμπλουτιστεί με σχολή σκι, ενοικιάσεις και 
σαλέ για ύπνο και φαγητό.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 0421- 96 416-7,99.136 και 99.154.
* Στο νομό Τρικάλων, 30 χλμ. από την πόλη των Τρικάλων, σε υψό

μετρο 1200-1400 μ . βρίσκεται το καταφύγιο "Π ερ το ύ λΓ  Μπορεί
τε να χρησιμοποιήσετε IX, αλλά και το λεωφορείο της γραμμής. 
Διαθέτει σχολή και ενοικιάσεις ειδών σκι και εστιατόριο.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 0431- 23.897, 
28 943,82.459

ΗΠΕΙΡΟΣ
Στο νομό Ιωαννίνων 2 χλμ. έξω από το παραδοσιακό Μέτσοβο, 

στην περιοχή “Καρακέλι", σε υψόμετρο 1300-1500 μ. υπάρχει κα
ταφύγιο, σχολή, ενοικιάσεις ειδών σκι, εστιατόριο και μπάρ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 0656- 41.206, 41.249, 41.235, 
41.345,41.211 και 41.312.
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Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Σ  Σ Κ Ι
Στο σκι η τιμή για συμμετοχή την χειμερινή περίοδο κυμαίνεται α

νάλογα με το σύλλογο, από 90.000 έως 130.000 δραχ.
Αναλυτικά η τιμή είναι 25.000 δραχ. για τη μεταφορά με το πούλ

μαν, 25.000 δραχ. για τον εξοπλισμό που προσφέρεται και 40.000 
δραχ. για την αμοιβή του δασκάλου.

Ομως, το κόστος μειώνεται, αν ο ενδιαφερόμενος χρησιμο
ποιήσει το δικό του αυτοκίνητο και διαθέτει τον απαραίτητο εξο 
πλισμό.

Στον εξοπλισμό του σκι το κόστος για τις μπότες, τις δέστρες και 
τα μπατόν κυμαίνεται από 70.000 έως 200.000 δραχ.

Πάντως, συγκεκριμένα είδη ενοικιάζονται στους συλλόγους και 
το κόστος τους φθάνει, συνήθως τις 25.000 δραχ. για όλη την χει
μερινή σεζόν.

Για τα μπουφάν, οι τιμές κυμαίνονται από 20.000 έως 80.000 δραχ.
Τα γάντια και ο σκούφος ξεκινούν από 1500 δραχ, ενώ για τα γυα

λιά του σκι, που θεωρούνται απαραίτητο εξάρτημα για τον σκιέρ, οι 
τιμές τους αρχίζουν από 5.000 δραχμές.

Το κόστος της ημερήσιας κάρτας για σκι είναι από 3.000 έως
6.000 δραχ. και εξαρτάται από το χιονοδρομικό κέντρο. Για τα παι
διά, είναι 3.000 δραχ. Στην τιμή, πάντως, συμπεριλαμβόνεται και το 
λιφτ.

Υπάρχουν, όμως, και οι αθλητικές κάρτες [τις προμηθεύονται από 
τα σωματεία τους οι ασχολούμενοι με το αγωνιστικό σκι), που ι
σχύουν για τις καθημερινές και έχουν έκπτωση που κυμαίνεται από 
30 έως 100%. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Α φ ρ ο δ ίτη  Κοκκίνου
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Επίσκεψη Δικαστικών 
στη Δ/νση Εγκληματολ. Ερευνών

Για πρώτη φορά από της ιδρύσεώς της 
(19191, 45 νέοι Δικαστές, συνοδευόμενοι από 
τον Εφέτη κ. Δημήτρη Κυριτσάκη και τον Προϊ
στάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Χρηστό 
Αθανασίου, ύστερα από πρωτοβουλία του Υ
πουργείου Δημοσίας Τόξεως, επισκέφθηκαν 
την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Τους Δικαστές, υποδέχθηκε ο Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κ. 
Αθανάσιος Μήτσης, ο οποίος στη συνέχεια, 
στο Αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου 
Αττικής, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου κ. Ιωάννη Παπαδογιαννάκη, τους ε
νημέρωσε για τον επιστημονικό της χαρα
κτήρα, τη διάρθρωση, αποστολή και δυνατότη
τες, της Διεύθυνσης αυτής.

Οι Δικαστές ενημερώθηκαν επίσης, για την 
πραγματοποιηθείσα το τελευταίο διάστημα α
ναβάθμιση και εγκατάσταση σύγχρονου τε
χνολογικού εξοπλισμού, τη δραστηριότητα και 
τη σημαντική συμβολή της στο έργο των Δικα
στικών και Διωκτικών Αρχών, για την πρόληψη, 
καταστολή και δίωξη του εγκλήματος, με την 
αξιοποίηση - εκμετάλλευση των πόσης 
φύσεως ιχνών, πειστηρίων, που προέρχονται 
από εγκληματικές πράξεις ή συμβάντα αστυ
νομικού ενδιαφέροντος.

Στη συνέχεια, από εξειδικευμένους εμπει
ρογνώμονες Αξιωματικούς, των επί μέρους 
νευραλγικών τμημάτων της, ενημερώθηκαν 
για τον τρόπο έρευνας του χώρου του ε 
γκλήματος, την αναζήτηση, επισήμανση, περι
συλλογή, μεταφορά, φωτογράφηση και εκμε
τάλλευση των πόσης φύσεως ιχνών και πει
στηρίων καθώς και για τη διασφάλιση της αυ
θεντικότητας, εγκυρότητας και μη αλλοίωσης 
αυτών. Επίσης, ενημερώθηκαν:

* Για τις μεθόδους και τρόπους διενέργειας 
των εργαστηριακών εγκληματολογικών ε ξε 
τάσεων των διαφόρων ιχνών και πειστηρίων 
(φυσικές, φυσικοχημικές, βιοχημικές - βιολο
γικές), και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανά
λυση των γενετικών υλικών του ανθρώπινου 
οργανισμού, του D.N.A., από βιολογικά υλικά
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(αίμα, σπέρμα, σάλιο, τρίχες, οστά, ιστοί).
* Για θέματα βαλλιστικών εξετάσεων (όπλων, 

βολίδων, καλύκωνΙ, γραφολογίας, παραχάρα
ξης - κιβδηλείας και πλαστογραφίας αξιών και 
εντύπων.

* Για την αξιοποίηση - εκμετάλλευση των 
λανθανόντων αποτυπωμάτων, που ανευρίσκο
νται στους χώρους των εγκληματικών πρά
ξεων, την αξιοπιστία και αποδεικτική αξία αυ
τών.

* Και τέλος, για την αξιοποίηση της φωτο
γραφίας και την ουσιαστική συμβολή της στην 
ανακάλυψη αγνώστων δραστών με την εφαρ
μογή του τρόπου δράσεως (modus operandi).

Ακολούθως, οι επισκέπτες περιήλθαν στα 
Εργαστήρια της Διεύθυνσης και παρακολούθη
σαν τους τρόπους και τις μεθόδους αξιοποίη
σης - εκμετάλλευσης των διαφόρων ιχνών και 
πειστηρίων και διαπίστωσαν από κοντά την α
διαμφισβήτητη αποδεικτική αξία αυτών καθώς 
και την εγκυρότητα και αξιοπιστία των εξετά
σεων.

Επίσης, ενημερώθηκαν για τη λειτουργία και 
αποτελεσματικότητα του Αυτόματου Συ
στήματος Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπω
μάτων ΙΑ.ΣΑΔΑ.), την ουσιαστική συνδρομή 
του συστήματος επεξεργασίας ηλεκτρονικής 
φωτογραφίας, αναφορικά με τη βελτίωση και 
αξιοποίηση φωτογραφιών, βιντεοταινιών, τη 
λειτουργία του συστήματος τηλεμετάδοσης

εικόνας ΙΡΗΟΤΟΡΗΟΝΕΙ, που εξασφαλίζει την 
έγκαιρη και άμεση διαπίστωση της γνησιότη
τας ή πλαστότητας των διαφόρων ταξιδιωτι
κών εγγράφων, στα σημεία εισόδου της χώ
ρας καθώς και για τα υπό προμήθεια σύγχρονα 
ηλεκτρονικά συστήματα ανάλυσης φωνής - 
ήχου και συγκριτικής εξέτασης ιχνών βολίδων 
- καλύκων.

Τα θέματα της ενημέρωσης, όπως διαβε
βαίωσαν, υπήρξαν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και 
χρήσιμα για το έργο τους, αποχώρησαν δε ι
κανοποιημένοι και εξέφρασαν έντονα την επι
θυμία τους για μελλοντική επαφή, συνεργασία 
και ενημέρωση.

Ο Εορτασμός των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε και 
φέτος, η μνήμη των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, 
Μιχαήλ και Γαβριήλ στον ομώνυμο Ναό των 
Σχολών της Αστυνομίας. Την παραμονή τελέ- 
στηκε εσπερινός, χοροστατούντος του προϊ
σταμένου της Θρησκευτικής Υπηρεσίας του 
Σώματος Αρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Κιούλου 
και ακολούθησε περιφορά της εικόνας.

Στον εσπερινό παρέστησαν, οι Υπαρχηγοί 
του Σώματος Αντιστράτηγοι κ.κ. Χαράλαμπος 
Σκίτσας και Ιωάννης Καρακωντίνος, πολλοί α
νώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί του Σώμα- 

πολλοί συνάδελφοι και πλήθος κ<
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Ουγγρική αντιπροσωπεία 
στο Υπουργείο Δημόσιας Τάζης

Επισκέφθηκε πρόσφατα την Αθήνα ουγγρική 
αντιπροσωπεία, αηοτελούμενη από τον επικε
φαλής της Γενικής Διεύθυνσης επί θεμάτων Α
στυνομίας Gyorgy Eiselt, τον Αστυνομικό Διευ
θυντή Laszio Tonhauser, επικεφαλής του 
Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος της Ουγ
γρικής Αστυνομίας και τη dr, Kristina Berta, υ
πάλληλο του Διεθνούς Τμήματος του Ουγγρι
κού Υπουργείου Εσωτερικών.

Η επίσκεψη αυτή έγινε στα πλαίσια της Δι
μερούς Συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ των 
δύο χωρών για την αντιμετώπιση της τρομο
κρατίας, της διακίνησης ναρκωτικών και του 
οργανωμένου εγκλήματος. Στις συνομιλίες με 
την ουγγρική αντιπροσωπεία από ελληνικής 
πλευράς παρέστησαν ο Α' Υπαρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Αντ/γος κ. Χαράλαμπος 
Σκίτσας, ο Δ/ντής Κρατικής Ασφάλειας/ΥΔ.Τ. 
Υποστ/γος κ. Αντώνιος Αγγελόπουλος, η 
Διευθύντρια Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργα
σίας Αστυν. Δ/ντής Ανδρομάχη Τζουμέρκα και 
άλλοι ανώτεροι αξιωματικοί του επιτελείου 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Η ουγγρική αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε από 
αξιωματικούς της Δ/νσης Διεθνούς Αστυνο
μικής Συνεργασίας σε αξιοθέατα των Αθηνών 
και στους αρχαιολογικούς χώρους της Ακρό
πολης και του Σουνίου.

Επίσκεψη κ. Γενικού Γραμματέα 
στη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης

Στα πλαίσια υπηρεσιακών επισκέψεων στις 
Αστυνομικές Διευθύνσεις όλης της χώρας, ο 
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης κ. Ιωάννης Παπαδογιαννάκης, επι- 
σκέφθηκε πρόσφατα τη Γενική Αστυνομική 
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου και πραγματο
ποιήθηκε σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο 
Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσ/νίκης 
Ταξίαρχος κ. Γεώργιος Πλάκας και οι Διευθυ
ντές των υφισταμένων αυτής Διευθύνσεων.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση 
στην αίθουσα συγκεντρώσεων της ΓΑ.Δ. Θεσ
σαλονίκης, στην οποία συμμετείχαν πλην των 
ανωτέρω, οι Διευθυντές και Τμηματάρχες ό
λων των αστυνομικςν υπηρεσιών της Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης, όπου ο κ. Γενικός Γραμματέας 
αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα και χρονίζό
ντα θέματα που ταλανίζουν το Σώμα της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, καθώς και στη διάθεση 
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης να παρέμβει για την ταχεία και α

ποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων.
Ο κ. Παπαδογιαννάκης, ενημερώθηκε επίσης 

για όλα τα θέματα που αντιμετωπίζουν καθη
μερινά οι Υπηρεσίες, δεχόμενος παράλληλα 
νέες προτάσεις και εισηγήσεις στην κα
τεύθυνση εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών, ε 
νώ στη συνέχεια δέχθηκε το προεδρείο της 
Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσ/νίκης 
και επισκέφθηκε την Υποδ/νση Μεταγωγών 
Δικαστηρίων Θεσ/νίκης, προκειμένου να ενη
μερωθεί για τα υπάρχοντα λειτουργικά προ
βλήματα της Υπηρεσίας αυτής.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη 
Θεσσαλονίκη, ο κ. Παπαδογιαννάκης παρευρέ- 
θηκε στο έκτακτο συνέδριο της Πανελλήνιας 
Ενωσης Αξιωματικών Αστυνομίας, το οποίο 
διεξήχθη στο συνεδριακό κέντρο ICBS, στο Ω- 
ραιόκαστρο Θεσ/νίκης, όπου απηύθυνε χαιρε
τισμό και εξήγγειλε την έκδοση, σε σύντομο 
χρονικό διάστημα δύο Π.Δ., που αφορούν την 
επιτηρίδα κρίσεων και προαγωγών, καθώς και 
το νέο σύστημα μεταθέσεων των Αξιωματι
κών της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφερόμενος

παραλληλα και σε αλλα υπηρεσιακό θέματα.
Επίσης, ο κ. Γενικός Γραμματέας επισκέφθη- 

κε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί
κης, όπου συμμετείχε σε σύσκεψη, στην οποία 
συζητήθηκαν θέματα για την εκπαίδευση των 
αστυνομικών, που στοχεύουν στην αλλαγή

στάσης απέναντι στον πολίτη, μία στάση αξιο
πρέπειας και σεβασμού, μία στάση που στόχο 
θα έχει την παροχή βοήθειας προς τον πολίτη, 
μέσα στα πλαίσια της τήρησης των νόμων του 
κράτους και όχι απαραίτητα στην ποινικοποίη- 
ση των πράξεών του.
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Διεξαγωγή σεμιναρίων με θέματα 
τουριστικού ενδιαφέροντος

Η Δ/νση Τουριστικής Αστυνομίας/Υ.Δ.Τ. 
προώθησε σε συνεργασία με την Δ/νση Εκπαί- 
δευσης/Υ.Δ.Τ. και τις αρμόδιες Δ/νσεις του Ελ
ληνικού Οργανισμού Τουρισμού, δύο εκπαιδευ
τικά σεμινάρια με θέματα τουριστικού ενδια
φέροντος που υλοποιήθηκαν από την Δ/νση 
Μετεκπαίδευσης της Αστυνομικής Ακαδημίας, 
για την επαγγελματική επιμόρφωση των υπη- 
ρετούντων σε υπηρεσίες Τουριστικής Αστυ
νομίας. Το πρώτο σεμινάριο παρακολούθησαν 
40 αστυνομικοί από τον βαθμό του Αστυφύλα
κα έως και Ανθυπ/μου και το δεύτερο 40 α
στυνομικοί από το βαθμό του Υπαστ/μου έως 
και Α/Α', προερχόμενοι από Αστυν. Δ/νσεις ό
λης της χώρας. Καταβλήθηκε προσπάθεια ώ
στε το σεμινάριο να είναι αναβαθμισμένο, 
στόχος ο οποίος κατά γενική ομολογία των εκ- 
παιδευθέντων επιτεύχθηκε.

Τα θέματα που εδιδάχθησαν αφορούσαν την 
ισχύουσα νομοθεσία περί τουριστικών επι
χειρήσεων (ξενοδοχεία και βοηθητικό κα
ταλύματα, περί τουριστικών επαγγελμάτων, 
οργάνωση υπηρεσιών Τουριστικής Αστυνο
μίας και Ε.Ο.Τ., αρμοδιότητες, καθήκοντα, έ
λεγχος καταγγελιών και παραπόνων, διαδικα
σία επιβολής κυρώσεων, πρακτική στον έλεγ
χο τουριστικών εηιχείρήσεωνΙ.

Τα θέματα αναπτύχθησαν από έμπειρους και 
άριστα καταρτισμένους υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ. 
και Αξιωματικούς της Τ συριστικής Αστυνομίας.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η επαγγελμα
τική επιμόρφωση των υπηρετούντων στις 
τουριστικές υπηρεσίες με στόχο την ποιοτική 
αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών 
και την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότε
ρη άσκηση των καθηκόντων τους.

Η Δ/νση Τουριστικής Αστυνομίας σχεδιάζει 
την διεξαγωγή παρόμοιων σεμιναρίων κάθε 
χρόνο ώστε με αυτό τον τρόπο να συμβάλλει 
στο μέτρο του δυνατού στην βελτίωση της 
τουριστικής εικόνας της χώρας και στην βελ
τίωση του τουριστικού προϊόντος, με τη συ
μπαράσταση και την αρωγή του Ελληνικού Ορ
γανισμού Τουρισμού.

Οι πρώτοι Ικαροι 
της Ελληνικής Αστυνομίας

Η Ελληνική Αστυνομία έχει πλέον τους δικούς 
της πιλότους! Οι Υπαστυνόμοι κ.κ. Αναστάσιος 
Μεγαγιόννης, Πίνδαρος Μανάρας και Χαράλα
μπος Συρογιόννης, είναι οι πρώτοι επαγγελμα- 
τίες πιλότοι της Σχολής Επαγγελματιών Χειρι
στών Ολυμπιακής Αεροπλοϊας και οι πρώτοι Ι
καροι της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι παραπάνω αποφοίτησαν πρόσφατα και σε 
ειδική εκδήλωση που διοργόνωσε στις 11-11- 
1996 η Διεύθυνση της Σχολής, παρέλαβαν τα 
πτυχία τους.

Εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας ηαρέ- 
στη ο Β' Υπαρχηγός Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης 
Καρακωντίνος, ο οποίος και επέδωσε στους 
πιλότους μας τιμητικές πλακέτες.

Δραστηριότητες της Σχολής 
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
Στα πλαίσια των αναβαθμισμένων στόχων 

και του εκπαιδευτικού προγράμματος της 
Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, 
και ειδικότερα του Τμήματος Επαγγελματικής 
Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών, στο ο
ποίο ήδη μετεκπαιδεύονται 84 Αστυνόμοι Β', 
πραγματοποιήθηκαν κατά το Νοέμβριο 1996 ι
διαίτερης σημασίας και ενδιαφέροντος διαλέ
ξεις, με έγκριτους και αξιόλογους ομιλητές, 
ως ακολούθως:

1. “Προοπτικές της Ελλάδας στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ευρύτερου γεω- 
στρατηγικού περιβάλλοντος": ο ομιλητής κ. Γ. 
Σέκερης, Πρέσβης ε.τ„ με πλούσια διπλωμα
τική εμπειρία, ανέπτυξε με ενάργεια και πλη
ρότητα το θέμα και εντυπώσιασε τους Αξιω
ματικούς. Αναφέρθηκε, αναλυτικά, στους πα
ράγοντες που επηρεάζουν την Εθνική Ισχύ της 
Πατρίδας μας, με τη διάκρισή τους σε Σταθε
ρούς (Γεωγραφική Θέση, Φυσικοί Πόροι και 
ΠληθυσμόςΙ και Μεταβλητούς (Διοίκηση, Δι
πλωματία, Ενοπλες Δυνάμεις - Αστυνομικές 
Δυνάμεις, Εθνικό Φρόνημα, Πολιτική Ηγεσία). Α
ναφέρθηκε, ειδικότερα, στην προφανή σημα
σία του ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας, ως 
ειδικότερου παράγοντα Εθνικής Ισχύος.

2. "Τρόποι χειρισμού STRESS": ο ομιλητής κ. 
Κασιμάτης, Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΙΥΓΙ,

με την ειδικότητα του Ψυχιάτρου - Ψυχοθερα
πευτή, ανέπτυξε με επιστημονική πληρότητα 
και ακρίβεια το θέμα, εντάσσοντάς το και στα 
πλαίσια των αστυνομικών - επαγγελματικών 
ενδιαφερόντων των Αξιωματικών, ως μείζο- 
νος και ειδικής σημασίας ζήτημα.

3. ”0 Ελληνισμός και η Ορθοδοξία κατά την 
τρίτη χιλιετία": ομιλητής ήταν ο Καθηγητής και 
συγγραφέας, κ. Σαράντος Καργάκος. Ε- 
πεσήμανε τη δραματικότητα των καιρών και τα 
επικίνδυνα νέφη που σκιάζουν τον ουρανό της 
Ελλάδος. Απέδειξε την ταυτότητα του Ελληνι
σμού και της Ορθοδοξίας και τη θέση τους μέ
σα στον ασταθή και αντιφατικό κόσμο. Κατέ
ληξε με το συμπέρασμα και την ελπίδα ότι: "Το 
σκάφος "Ελλάς" έχει τα δικά του οράματα. Αν 
οι ναύτες του σκάφους μείνουν πιστοί στα ο- 
ράματά τους, τότε το σκάφος "Ελλάς” μπορεί 
να γίνει η νέα κιβωτός που θα σώσει τον άν
θρωπο από τον κατακλυσμό".

Οι Αξιωματικοί παρακολούθησαν με ιδιαίτερη 
προσοχή και ενδιαφέρον τους ομιλητές και 
στις συζητήσεις, που ακολούθησαν, διατυπώ
θηκαν θέσεις και επιλύθηκαν προβληματισμοί.

Επίσης, οι μετεκπαιδευόμενοι Αξιωματικοί 
πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο 
Τυπογραφείο της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου 
ενημερώθηκαν για την πολύτιμη προσφορά και 
την υποστήριξη που παρέχει το Τυπογραφείο 
στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
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Η Εκπαίδευση

των Α'ετών Δοκίμων Υπαστυνόμων
Από 7.10.96 μέχρι 8.11.96 πραγματοποιήθηκε 

η Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση των Α'ετών 
Δοκίμων Υπαστυνόμων, εκπαιδευτικού έτους 
1996 - 1997, που εισήλθαν στην Σχολή με το 
σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Κατά την διάρκεια της Βασικής Στρατιωτικής 
Εκπαίδευσης πέραν των θεωρητικών και πρα
κτικών μαθημάτων, που είχαν σχέση με τα α
ντικείμενα εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν 
δύο πορείες (ημερήσια και νυχτερινή), έγιναν 
βολές με τα τυφέκια G-3 Α-3 και Μ-1 και ακο
λούθησε ρίψη χειροβομβίδων.

ε. 300.000 δρχ. στο Ιδρυμα για τα Σπαστικά 
Παιδιά.

στ. 300.000 δρχ. στο Λύρειο Εκκλησιαστικό 
Παιδικό Ιδρυμα.

ζ. 1.000.000 δρχ. στο Ιδρυμα Νοητικώς Υστε
ρούντων Ατόμων Αγ. Ανάργυροι.

η. 1.400.000 δρχ. στον Υπαστυνόμο Χατζημα- 
νώλη Νικόλαο για νοσήλεια στις Η.ΠΑ.

Συγχαίρουμε τον Αστυνόμο Γιανναδάκη για 
την πρωτοβουλία του και ελπίζουμε με την έ
λευση των άγιων ημερών των Χριστουγέννων 
να υπάρχουν αρκετά χρήματα για να διατε
θούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Επίσκεψη στην Αθήνα 
του Υπαρχηγού 

της Βρετανικής Αστυνομίας
Ο Υπαρχηγός της Βρετανικής Αστυνομίας 

K.Whyte Bernard συνοδευόμενος από τον Α
στυνόμο Gill Leonard πραγματοποίησε επίση
μη επίσκεψη στην Αθήνα κατά το χρονικό διά
στημα από 24-29/11/96 προκειμένου να έχει 
επαφές με την ηγεσία και τις αρμόδιες Διευ
θύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, για ανταλ
λαγή εμπειριών και απόψεων επί θεμάτων α
στυνομικού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα ορ
γάνωσης και εκπαίδευσης. Στα πλαίσια της πα
ραμονής τους, οι ξένοι επίσημοι πραγματο
ποίησαν επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο 
Δελφών με τη συνοδεία Ελλήνων Αστυνομικών.

Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία
Από τον Ιούνιο του 1995, που για πρώτη φο

ρά λειτούργησε το νέο κλειστό γυμναστήριο 
μηάσκετ του ΟΑΚΑ., ο Διοικητής του Αστυνο
μικού Τμήματος του Ολυμπιακού Σταδίου Α
στυνόμος Α' Γεώργιος Γιανναδάκης είχε την ι
δέα να συνιστό στους Ελληνες φιλάθλους, που

προσέρχονται στους αγώνες μπόσκετ και για 
την αποφυγή δυσάρεστων επεισοδίων στις 
κερκίδες και τον αγωνιστικό χώρο, να ρίχνουν 
σε ένα ξύλινο κουτί τα κέρματα που έχουν ε 
πάνω τους. Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας 
ήταν μετά από λίγους μήνες να συγκεντρωθεί 
ένα σεβαστό χρηματικό ποσόν, το οποίο μοι
ράσθηκε σε διάφορα ιδρύματα της χώρας.

Η διαχείριση των κερμάτων που συλλέγονται 
μ' αυτόν τον τρόπο γίνεται με απόλυτη διαφά
νεια. Υπάρχει Επιτροπή που φροντίζει για την 
καταμέτρηση, τη φύλαξη και τη διάθεσή τους. 
Τα κουτιά είναι ενισχυμένα εσωτερικά με με
ταλλικές πλάκες ώστε να μην είναι εύκολη η 
παραβίασή τους. Επίσης υπάρχουν δύο κλειδιά 
για κάθε κουτί, που το ένα το κρατάει ο επι
κεφαλής Αστυνόμος που βρίσκεται στην είσο
δο και το δεύτερο ένας Αστυφύλακας. Μετά 
τη λήξη κάθε αγώνα τα κουτιά συγκεντρώνο
νται στο γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας 
ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη φύλαξή τους.

Μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί και δια

τεθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς 8.500.000 
δραχμές και συγκεκριμένα: 

α. 2.000.000 δρχ. στους παραπληγικούς Α
θλητές της Ολυμπιακής Ομάδας της Ατλάντα. 

β. 1.000.000 δρχ. στο Δημόσιο Ψυχιατρείο

της Λέρου.
γ. 1.100.000 δρχ. στα Κέντρα Θεραπείας Ε

ξαρτημένων Ατόμων Ιθάκη, Στροφή και Πα
ρέμβαση.

δ. 900.000 δρχ. σε Σχολεία της Βορ. Ηπείρου.
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Η συμβολή του αθλητισμού 

στην αντιμετώπιση του κινδύνου 
από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών
Από προσωπικό της Υπηρεσίας Φυσικής Α

γωγής και Αθλητισμού και της Υποδιεύθυνσης 
Δίωξης Ναρκωτικών, κατόπιν προσκλήσεως 
του 2ου Γυμνάσιου Παλλήνης και σχετικής ε- 
γκρίσεως της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέ- 
σεων/ΥΔΤ, πραγματοποιήθηκε διάλεξη με θέ
μα Ή Συμβολή του Αθλητισμού στην αντιμετώ
πιση του κινδύνου της χρήσης από τα Ναρκω
τικό".

Την εκδήλωση αυτή τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Β' Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνο
μίας, Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Καρακωντίνος, 
ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στους 
μαθητές, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δημό
σιας Ασφάλειας/ΥΔΤ Αστυν. Διευθυντής κ. 
Χρήστος Γαρδίκας και ο Τμηματάρχης της 
Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων/ΥΔΤ, Αστυν. Υ- 
ποδ/ντής κ. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος.

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέα
τρο του σχολείου και στους 270 μαθητές του 
Σχολείου μίλησαν κατά σειρά και ανέπτυξαν 
τις διάφορες πτυχές του θέματος οι: 

α. Αστυνόμος Α' Ιωάννης Ραχωβίτσας, της Υ
ποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, ο οποίος 
ανέλυσε τις συνέπειες από τη χρήση των ναρ
κωτικών, σε συνδυασμό, με προβολή σλάιτς.

β. Αστυνόμος Α' Ιωάννης Καραπανάγος, Διοι
κητής της Υπηρεσίας Φυσικής Αγωγής και Α
θλητισμού, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα Ή Συμ
βολή του Αθλητισμού στην αντιμετώπιση του 
κινδύνου της χρήσης από τα Ναρκωτικά", σε 
συνδυασμό με την προβολή βιντεοκασσέτας 
και διαφανειών.

Επίσης προσωπικό της Υπηρεσίας Φυσικής Α
γωγής και Αθλητισμού αναφέρθηκε στο ίδιο 
θέμα ως ακολούθως:

α. Η Ανθυπαστυνόμος Κορμαλή Ελένη, α
θλήτρια και μέλος Εθνικής ομάδος Σκοπο
βολής.

β. Η Αρχιφύλακας Πανανουδάκη - Νούσια 
Ευαγγελία, πρώην μέλος της Εθνικής Ομάδος 
Στίβου.

γ. Ο Αρχιφύλακας Γιαννόπουλος Σταύρος, 0- 
λυμπιονίκης με την ομάδα Υδατοσφαίρισης.

δ. Ο Αρχιφύλακας Κοκολάκης Δημήτριος, 
πρώην μέλος της Εθνικής ομάδος Καλαθο
σφαίρισης.

ε. Ο Αστυφύλακας Βαμβακάς Γεώργιος, 
πρώην μέλος Εθνικής ομάδος Στίβου.

στ. Ο Αστυφύλακας Καρούλιας Νικόλαος, 
προπονητής ομάδος Ποδοσφαίρου Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε τα ευμενή σχόλια 
των καθηγητών, των μαθητών και της κοινής 
γνώμης της τοπικής κοινωνίας. Τόσο κατά την 
άφιξη των ένστολων αθλητών όσο και κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης επικράτησε κλίμα εν
θουσιασμού μεταξύ των μικρών μαθητών. Με
τά δε το πέρας της διάλεξης όλοι οι μαθητές 
ζήτησαν αυτόγραφα από τους Αστυνομικούς 
αθλητές.

Το περιεχόμενο των ομιλιών και η παρουσία 
των Αστυνομικών - αθλητών εντυπώσιασαν 
τους μαθητές και τους εκπροσώπους του 
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του γυμνα
σίου.

Η πραγματοποίηση της διάλεξης πρόβαλε 
για μία ακόμη φορά, την κοινωνική ταυτότητα 
του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και 
συνέβαλε στη σύσφιγξη των σχέσεων Αστυ
νομίας - Κοινωνίας.

Η παρουσία ένστολων αθλητών στην εκ
δήλωση επιβεβαίωσε ότι η Υπηρεσία Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού είναι δυνατόν να κα
ταστεί αποτελεσματικός δίαυλος επικοινω
νίας της Ελληνικής Αστυνομίας με το κοινωνικό 
σύνολο και ειδικότερα με τη νεολαία.

Επίσης διαπιστώθηκε ότι οι Αστυνομικοί - α
θλητές είναι δυνατόν να περάσουν μηνύματα 
προς τα παιδιά, μηνύματα τα οποία εμπεδώνο
νται από αυτά με μεγαλύτερη ευκολία.

Διάλεξη και στην Ηράκλεια Σερρών 
για τη μάστιγα των Ναρκωτικών

Το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα σε συνεργασία 
με το Δήμο Ηράκλειας - Σερρών, οργάνωσε 
και πραγματοποίησε διάλεξη στο Αμφιθέατρο 
του Λυκείου Ηράκλειας - Σερρών με θέμα Ή 
Μάστιγα των Ναρκωτικών". Το ακροατήριο α
ποτελούσαν οι μαθητές του Λυκείου Ηρά
κλειας - Σερρών, Καθηγητές και γονείς των

παιδιών καθώς και Προϊστάμενοι Δημοσίων Υ
πηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας και Σερρών.

Τη διάλεξη προλόγησαν, η Δήμαρχος Ηρά
κλειας κα Πηνελόπη Σταματίου - Πόππη και ο 
Λυκειάρχης κ. Δημήτριος Αλεξάνδρου. Από 
πλευράς Αστυνομίας μίλησε ο Υπαστυνόμος Β' 
Κων/νος Βλασκός, ο οποίος ανέπτυξε την ι
στορία του Αστυνομικού Θεσμού στην Ελλάδα, 
την αναγκαιότητα του να υπάρχει ο θεσμός 
αυτός σε μια οργανωμένη Δημοκρατικά Κοινω
νία προς επίτευξη της αρμονικής κοινωνικής 
συμβίωσης, τα αίτια που οδηγούν τους νέους 
κυρίως στην χρήση των ναρκωτικών ουσιών, 
ανέπτυξε τον ρόλο που παίξουν οι γονείς στην 
διαδικασία της κοινωνικοποίησης των νεαρών 
ατόμων, πρακτικές συμβουλές για την απο
φυγή των ναρκωτικών καθώς και για την διάρ
θρωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών στην Ελ
λάδα που ασχολούνται με την δίωξη των ναρ
κωτικών. Στη συνέχεια μίλησε ο Ιατροδικα
στής Σερρών κ. Μηνάς Γεωργιάδης, Προϊστά
μενος του Ιατροδικαστικού Τμήματος του Γε
νικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Σερρών ο ο
ποίος πρόβαλε και σλάιτς. Στο τέλος της διά
λεξης έγινε ανοικτός διάλογος των παιδιών με 
τους ομιλητές.

Στα παιδιά και στους λοιπούς προσκεκλημέ
νους διενεμήθησαν από ένα τετράδιο, ένα 
στυλό και έντυπο οδηγιών με πρακτικές συμ
βουλές προφύλαξης από τα ναρκωτικά.
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Μόνιμες Στήλες
Συμμετοχή

Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής 
στο "Σαλόνι Αυτοκινήτου 96"

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής συμμετείχε 
με δικό της Περίπτερο στη διοργάνωση "Σα
λόνι Αυτοκινήτου 96”, που πραγματοποιήθηκε 
στον εκθεσιακό χώρο του Σ.Ι.Φ. από 22/11 - 
1/12-1996, για την προβολή του έργου των ε 
πιδιώξεων της.

Από τη Διεύθυνση εκτέθηκαν ένα περιπολικό 
αυτοκίνητο, δύο υπηρεσιακές μοτ/τες, που 
χρησιμοποιούνται σήμερα, καθώς και ορισμέ
να τεχνικό μέσα, όπως αλκοολόμετρα, θορυ- 
βόμετρα, RADAR κ.λ.π. Επίσης εκτέθηκε σύγ
χρονο φωτογραφικό υλικό που είχε σχέση με 
τη λήψη μέτρων Τροχαίας από Τροχονόμους, 
διδασκαλίες κυκλοφοριακής αγωγής σε μαθη
τές σχολείων κ.λ.π. καθώς και σημαντικός α
ριθμός φωτογραφιών που είχαν σχέση με 
δραστηριότητες της Τροχαίας ή με πολύνεκρα 
ατυχήματα που συνέβησαν κατά το παρελθόν

στην Αττική, οι οποίες αποτυπώθηκαν σε σλάϊ- 
τς και στη συνέχεια όλες μαζίβιντεοσκοπήθη- 
καν και προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της Εκ
θεσης από φορητή τηλεόραση.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης δια
νεμήθηκαν στους επισκέπτες 21.000 φέϊγβο- 
λόν και έντυπο πληροφοριακό υλικό με ανόλο-. 
γο περιεχόμενο. Το Περίπτερο επισκέφθηκαν 
περίπου 130.000 άτομα, η πλειονότητα των ο
ποίων ήταν νεαρός ηλικίας. Κατά γενική ομο
λογία η συμμετοχή της Τροχαίας Αττικής στην 
Εκθεση, σχολιόσθηκε ευμενώς και δικαίως α
πέσπασε τα θερμό συγχαρητήρια, τόσο των Ε
πισήμων, όσο και των λοιπών επισκεπτών.

Εκτιμόται ότι η επιτυχία αυτή οφείλεται στην 
άρτια οργάνωση του περιπτέρου, στην ποικιλία 
των εκθεμάτων, καθώς και στην άψογη, από 
κάθε πλευρό, εμφάνιση των βαθμοφόρων και 
των Τροχονόμων υποδοχής και εξυπηρέτησης 
του κοινού.

Διημερίδα για θέματα αλλοδαπών
Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονο

μικού Δικαίου, σε συνεργασία με τον τομέα 
Διεθνών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπι-

Διεθνές Συνέδριο 
Στρατιωτικής Ιατρικής

Στο 31ο Διεθνές Συνέδριο Στρατιωτικής Ια
τρικής που έγινε στο Πεκίνο, συμμετείχαν ως 
εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας ο 
Δ/ντής Υγειονομικού Υποστράτηγος κ. Αθανά
σιος Χατζής και ο Αστυνόμος Α' Υγειονομικού 
κ. Αθανάσιος Μπαδέκας.

Η οργάνωση του Συνεδρίου τόσο στο επι
στημονικό μέρος όσο και στις κοινωνικές εκ
δηλώσεις, ήταν εξαιρετική και οι εμπειρίες 
που αποκομίσθηκαν πλούσιες και ωφέλιμες.

Ιδιαίτερης μνείας αξίζει η θερμή υποδοχή 
στην Ελληνική αποστολή του Ελληνα Πρέσβη 
στην Κίνα κ. Σπυρίδωνα Δοκιανού, στον οποίο 
επεδόθη τιμητική πλακέτα της Διεύθυνσης Υ
γειονομικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

στημίου Θεσσαλονίκης, διοργόνωσε διημερί
δα για το νομικό καθεστώς των αλλοδαπών 
τρίτων χωρών, η οποία πραγματοποιήθηκε

στις εγκαταστάσεις του, από 18 έως 19 Νοεμ
βρίου 1996.

Τις θέσεις και τις απόψεις της Ελληνικής Α
στυνομίας, με συγκεκριμένη θεματική αναφο
ρά, σχετικό με το θέμα της διημερίδας, ανέ
πτυξαν ο Αστυνομικός Υποδ/ντής κ. Ικαρος 
Γιακόβης της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσ
σαλονίκης και ο Αστυν. Υποδ/ντής κ. Ευστρά
τιος Κυριακάκης του Αστυνομικού Τμήματος 
Τούμπας, ενώ την παρακολούθησαν και πολλοί 
Αξιωματικοί των Υπηρεσιών της ΓΑΑ. Θεσσα
λονίκης.
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Η ποδοσφαιρική ομάδα 
της Δ/νσης Αστυνομίας Πειραιά

Η ποδοσφαιρική ομάδα της ΔΑΠ. ιδρύθηκε 
τον Αύγουστο του 1994, από την αγάπη για τον 
αθλητισμό ορισμένων Αστυνομικών και τη θέ
ληση να παρουσιασθεί προς τα έξω ένα πρό
σωπο της Αστυνομίας διαφορετικό από αυτό 
που φαίνεται καθημερινό. Κατά την περίοδο 
94-95 συμμετείχε με επιτυχία στο πρωτάθλη
μα Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας όπου 
έφτασε μέχρι τον ημιτελικό των play - offs, σε 
θέση που θεωρήθηκε επιτυχία αφού είχε να 
ανταγωνισθεί ομάδες με προϊστορία και μεγά
λη ποδοσφαιρική αξία όπως αυτή του Δ' Α/Τ 
Αθήνας, της Αμεσης Δράσης κ,λ.π. Παράλληλα 
συμμετείχε σε ποδοσφαιρικό αγώνα με την 
θεραπευτική κοινότητα "ΣΤΡΟΦΗ" στα πλαίσια 
της εβδομάδας καταπολέμησης ναρκωτικών, 
τα έσοδα του οποίου διατέθηκαν για τους 
σκοπούς της κοινότητας.

Στην περίοδο 1995 - 1996, συμμετείχε για 
πρώτη φορά στις ποδοσφαιρικές διοργανώ
σεις της Π.Ο.Ε.Ε.Ν.ΠΑ., και κατέκτησε το κύπε- 
λο ΦΙΛΙΑΣ αποσπώντας κολακευτικό σχόλια, 
τόσο κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, ό
σο και μετά την κατόκτηση του κυπέλου, για 
την αγωνιστική πειθαρχία της ομάδας και για 
το ήθος των μελών που την απαρτίζουν.

Στη φετεινή περίοδο συμμετέχει στις ίδιες 
διοργανώσεις, έχοντας ήδη μέχρι τώρα δύο 
νίκες σε ισάριθμα παιγνίδια, καταβλήθηκε δε ι
διαίτερη προσπάθεια, που έχει στεφθεί με ε
πιτυχία, να λειτουργήσει σε επαγγελματικό 
πλαίσια. Για τους λόγους αυτούς ιδρύθηκε 
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, ενώ θεσπίστηκε 
για πρώτη φορά εσωτερικός κανονισμός, που 
ρυθμίζει θέματα οργάνωσης, δημοσίας εικό
νας κ.λ.π. της ομάδας και της Αστυνομίας γε
νικότερα. Πρώτος στόχος είναι η κατόκτηση 
του κυπέλου ΗΘΟΥΣ, που απονέμεται στην ο
μάδα της οποίας δεν έχει τιμωρηθεί ποδο
σφαιριστής. Δεύτερος και κυριότερος είναι η 
προβολή του ανθρωπίνου προσώπου της Α
στυνομίας, μέσα από συμμετοχή σε αγώνες 
για φιλανθρωπικούς σκοπούς και κάθε είδους 
κοινωνικές εκδηλώσεις στα πλαίσια των σκο
πών αυτών. Ο Διευθυντής Αστυνομίας Πειραιά, 
Ταξίαρχος Παναγιώτης Γεωργακόπουλος και 
οι υπεύθυνοι της ομάδας είναι αισιόδοξοι ότι 
οι στόχοι θα επιτευχθούν.

Δ' Πανελλήνιο
Αστυνομικό Πρωτάθλημα Στίβου 

και Δ' Ημερίδα Στίβου 
για παιδιά του προσωπικού

Με επιτυχία διεξήχθη στις 23 Νοεμβρίου 
στο Ρέθυμνο, από το Παράρτημα Κρήτης της 
Αθλητικής Ενωσης Αστυνομικών, το Δ' Πανελ
λήνιο Αστυνομικό Πρωτάθλημα Στίβου και η Δ' 
Ημερίδα Στίβου για παιδιά του προσωπικού. 
Μετά το πέρας των αγώνων απενεμήθησαν 
στα παιδιά κύπελλα, μετάλλια και διπλώματα, 
καθώς και πλούσια δώρα, ενώ το βράδυ πραγ
ματοποιήθηκε δείπνο σε κέντρο διασκεδό-

σεως της περιοχής, οπού εγινε και η απονομή 
των επάθλων στους νικητές των αγώνων.

Στις εκδηλώσεις παραβρέθησαν, ο Υφυ
πουργός Μεταφορών και επικοινωνιών κ. Μα
νώλης Λουκόκης, ο Νομάρχης Ρεθύμνου κ. 
Δημήτρης Αρχοντόκης, ο Β' Υπαρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης 
Καρακωντίνος, ο Διευθυντής της Δ.Δ. 
Ρεθύμνης Αστυνομικός Υποδ/ντής κ. Γεώργιος 
Καραβιώτης, ο Δ/τής του Τμήματος Δοκ. Αστυ
φυλάκων Ρεθύμνου κ. Αντώνιος Μπαγιαρτάκης 
και μέλη της ομάδας στίβου της Υ.ΦΑΑ.

Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα 
Τζούντο, Αρσης Βαρών και Πάλης 

Αστυνομικών
Με ένα χρυσό, ένα αργυρό και τρία χάλκινα 

μετάλλια επέστρεψε η αποστολή της Αθλη
τικής Ενωσης Αστυνομικών Ελλάδος, που συμ
μετείχε στα Πανευρωπαϊκό πρωταθλήματα 
Τζούντο, Αρσης Βαρών και Πόλης Αστυνομι
κών, που πραγματοποιήθηκαν στην Πράγα της 
Τσεχίας, από 12 έως 14 Νοεμβρίου 1996.

Στους αγώνες αυτούς συμμετείχαν πεντα
κόσιοι αθλητές και αθλήτριες από είκοσι πέ
ντε Χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Αθλητικής 
Ενωσης Αστυνομικών IU.S.P.E.I 

Χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Δοκ. Α
στυφύλακας Νικόλαος Κύδρος, στην κατηγο
ρία των 90 κιλών Ελευθέρας Πόλης, ενώ στο

ίδιο αγώνισμα, στην κατηγορία των 130 κιλών 
αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Αρχιφύλακας 
Δίκαιος Κουρούνης και χάλκινο ο Αστυφύλα
κας Γεώργιος Πατσιαννίδης στην κατηγορία 
των 62 κιλών.

Χάλκινα μετάλλια κατάκτησαν επίσης, ο Α
στυφύλακας Αργύριος Λαμπούδης στην Αρση 
βαρών, σηκώνοντας συνολικό 242,5 κιλά και ο 
Δοκ. Αστυφύλακας Αλέξιος Κολιτσόπουλος 
στην κατηγορία των 62 κιλών της Ελληνορω
μαϊκής Πόλης.

Επίσης οι Αστυφύλακες Σωτήριος Αναγνω- 
στόπουλος και Κων/νος Παπαγεωργίου, κατέ
λαβαν την τέταρτη θέση στα 100 και 130 κιλό 
αντίστοιχα της Ελληνορωμαϊκής Πόλης.

Σκοπευτικές επιτυχίες 
στα Γιάννενα

Στους Επετειακούς αγώνες σκοποβολής τυ
φεκίου Μ.Δ. 300 μ. πρηνηδών, που πραγματο
ποιήθηκαν στα Ιωάννινα, η Α.Δ. Ιωαννίνων εκ
προσωπήθηκε στο ομαδικό από τους Αστυν. Υ- 
ποδ/ντή Κων/νο Καραγιαννίδη, Υπαστ. Α' 
Γεώργιο Κωνσταντή και Ανθ/μο Γεώργιο Κου- 
τάλη και ως ελεύθερη συμμετοχή στο ατομικό 
από τον Ανθ/μο Χρήστο Μπίστα. Στο ομαδικό 
η ανωτέρω ομάδα κατέκτησε την 1 η νίκα στο 
δε ατομικό την 1η και 2η με τους Υπαστ. Α' 
Γεώργιο Κωνσταντή και Ανθ/μο Γεώργιο Κου
τόλη.
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13ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Διεθνούς Ενωσης Αστυνομικών

Στην όμορφη πόλη των Ιωαννίνων θα πραγ
ματοποιηθεί, από 23 έως 25 Μαϊου 1997, το 
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο  της Διεθνούς Ε
νωσης Αστυνομικών. Ηδη η Τοπική Διοίκηση 
Ιωαννίνων, μια από τις πιο δραστήριες ΤΔ. της 
Ενωσης και πρωτοπόρος στη σύνδεση με το 
Internet, μέσω του τοπικού κόμβου Ηπείρου, έ
χει αρχίσει τις προετοιμασίες του Συνεδρίου, 
δουλεύοντας υπεύθυνα και μεθοδικό και αι- 
σιοδοξεί για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Πρόθεσή της είναι να μην παρουσιάσει ένα 
απλό Πανελλήνιο Συνέδριο, αλλά μια γιορτή 
της Αστυνομίας με τη συμμετοχή της Τοπικής 
κοινωνίας για την καλύτερη σύσφιγξη των 
σχέσεων αστυνομίας - πολίτη. Η τιμή συμμε
τοχής είναι 25.000 δρχ. κατ' άτομο και συμπε
ριλαμβάνει δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό σε 
δίκλινο δωμάτιο, τρία γεύματα - δείπνο και το
πικές μετακινήσεις. Για τους εκδρομείς από 
την Αθήνα η τιμή επιβαρύνεται με 6.000 δρχ. 
περίπου για έξοδα μετάβασης.

Μόνιμες Στήλες

luuifti/uiMU h im iriu ι,γλ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 23-24-25 ΜΑΪΟΥ 1997
Διοργάνωση : Τοπική Διοίκηση Ιωαννίνων

Ταυτόχρονα με το Πανελλήνιο Συνέδριο, η 
Τοπική Διοίκηση Ιωαννίνων, διοργανώνει και 
τον Ι ο  Π α ν ελλ ή ν ιο  Αγώ να Π ρ α κ τικ ή ς  
Σκοποβολής για τα μέλη της Ενωσης, στο

Σκοπευτήριο του Περάματος Ιωαννίνων. Η τιμή 
συμμετοχής είναι 10.000 δρχ. για τους αθλη
τές και 12.500 για τους συνοδούς - εκδρομείς.

Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο για το 
Συνέδριο, όσο και για τον αγώνα πρακτικής 
σκοποβολής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο Εθνικό Τμήμα Ιτηλ. 5227.3301 
ή στην Τοπική Διοίκηση Ιωαννίνων (τηλ. 
0651 - 32.489 - 22.660 - Fax: 26.3051.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου έχει ως εξής:
23 Μ αϊου: Εναρξη Συνεδρίου στο Πνευμα

τικό Κέντρο Ιωαννίνων - Εκλογή Προεδρείου - 
Γεύμα επισήμων, αρχών πόλεως, προσκεκλη
μένων, συνέδρων, εκδρομέων.

24 Μ αϊου: Εναρξη Β' ημέρας Συνεδρίου - Α
ναχώρηση εκδρομέων για Αρχαίο Θέατρο Δω
δώνης - Επίσκεψη στο Μουσείο Ελληνικής Ι
στορίας Βρέλλη - Αναχώρηση για το Μώλο, ε
πίσκεψη στο Νησί Ιωαννίνων - Αποχαιρετι
στήρια βραδιά.

25 Μ αϊου: Αναχώρηση για Μέτσοβο - Επί
σκεψη στους εκεί τουριστικούς χώρους - 
Γεύμα στο Μέτσοβο.

Επιτυχίες των σκύλων μας
Διεξήχθη πρόσφατα στη Σλοβακία το 1 ο Πα

γκόσμιο Πρωτάθλημα Αστυνομικών Σκύλων Α
νιχνευτών Εκρηκτικών Υλών. Η Ελληνική Αστυ
νομία έλαβε μέρος με τον Αστυφύλακα Αν- 
δρέα Παπανδρέου με το σκύλο Usequin και 
τον Αστυφύλακα Εμμανουήλ Πετρούλια με το 
σκύλο Garin, ο οποίος κατέκτησε και την πρώ
τη θέση στο ατομικό, ενώ η ελληνική ομάδα 
κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο ομαδικό. Α
ξίζει να σημειωθεί ότι στο πρωτάθλημα έλα
βαν μέρος εκπαιδευμένοι αστυνομικοί σκύλοι 
από 23 συνολικό χώρες.

Μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία, ο Κυνο- 
λογικός Ομιλος Ελλάδας, σε ειδική τελετή που 
έγινε στο Κ.Ε.Ι.Π.Π., στα πλαίσια των αγώνων 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ιππασίας, βράβευ
σε τους πρωταθλητές σκύλους μας.

Με την ευκαιρία αυτής της εκδήλωσης, έγινε 
και επίδειξη από την ομάδα σκύλων της Ελλη
νικής Αστυνομίας, που περιλάμβανε σκύλους

περιπολίας, ανιχνευτές εκρηκτικών και ανι
χνευτές ναρκωτικών. Η επίδειξη σημείωσε α
πόλυτη επιτυχία και απέσπασε τα ευμενέστα- Επιμέλεια
τα σχόλια του κοινού που παρακολουθούσε.Π Α νθ/μο ς Κ ω ν /τίνο ς Κατσινούλας

Δ εκέμβριος 1 9 9 6 7 8 9  - Αστυνομική Επιθεώρηση
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Σε λίγο θα σημάνουν χαρμόσυνα τα Χριστούγεννα όλες οι καμπάνες του κόσμου 
και οι άνθρωποι μαζί με τους αγγέλους θα τραγουδούν την ουράνια μελωδία.

Θα προσκυνήσουμε το Χριστά αν γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα 
προετοιμασμένοι πνευματικά μέσα στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας 

αλλά και αναγνωρίζοντας το Χριστό σαν πρόσωπο κάθε πονεμένου συνανθρώπου μας.

Συνηθήσαμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια να γιορτάζουμε τις 
γιορτές της Εκκλησίας μας μέσα στην ρουτίνα της καθημερινότη
τας και αλλοτριωμένες τελείως από το πραγματικό τους νόημα.

Ετσι γιορτή για τους εργαζόμενους σημαίνει αργία και ξεκούρα
ση, για τους εμπόρους μια ευκαιρία για υπερκατανάλωση αγαθών, 
για τους κατοίκους των πόλεων κατάλληλος χρόνος για μια εκ
δρομή στην ύπαιθρο. Με αποτέλεσμα να μένουμε αμέτοχοι και ξ έ 
νοι στο μεγάλο νόημα που έχει να μας παρουσιάσει κάθε γιορτή.

Ιδιαίτερα η γιορτή των Χριστουγέννων δεν είναι μια απλή ανάμνη
ση του πράγματι κοσμοϊστορικού γεγονότος της ενανθρωπήσεως 
του Θεού. Γιατί κάθε χρόνο μπορούμε στα πλαίσια του λειτουργι
κού χρόνου της Εκκλησίας να ζήσουμε τα γεγονότα σαν παρόντα, 
όπως ακριβώς διαδραματίστηκαν πριν 2.000 χρόνια στο ταπεινό 
σπήλαιο της Βηθλεέμ.

Ο κάθε πιστός καλείται και πάλι να ζήσει το μεγαλείο της γεν- 
νήσεως του Θεανθρώπου. Και είναι πράγματι "μυστήριο μέγα και 
παράδοξο" το πως ο άναρχος Θεός ταπεινώνεται τόσο πολύ, ώστε 
να γίνει όμοιος με το πλάσμα του.

Αιώνες πριν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης είχαν προαναγ
γείλει την κάθοδο του Χριστού στον κόσμο, μάλιστα ο Ησαϊας ση
μειώνει την υπερφυσική γέννηση από την Παρθένο. Αλλά και στις 
παραδόσεις άλλων λαών βλέπουμε έντονη την προσδοκία για κά
ποιο θεϊκό λυτρωτή, όπως στους Ρωμαίους, τους Πέρσες, τους Αι
γυπτίους και τους αρχαίους Ελληνες. Οταν λοιπόν ήλθε η κατάλληλη 
στιγμή “το πλήρωμα του χρόνου" κατά τον Απόστολο Παύλο, εγεν- 
νήθη ο Θεάνθρωπος με τρόπο μοναδικό και θαυμαστό.

Το γεγονός αυτό έψαλλαν οι Αγγελοι του θεού εκείνη την "Αγια 
Νύχτα" φέρνοντας το ουράνιο και εξωγήινο μήνυμα του σαρκωμέ
νου Θεού. Το ομολόγησαν οι αγράμματοι βοσκοί της Παλαιστίνης, 
αλλά και οι σοφοί Μάγοι της Ανατολής προσκυνούντες το Θείο 
βρέφος. Το διακήρυξαν όλοι εκείνοι οι πονεμένοι άνθρωποι που σ' 
ένα του άγγιγμα ή σ' ένα του λόγο βρήκαν θεραπεία, παρηγοριά και 
λύτρωση. Το βροντοφώναξαν στα πέρατα της Οικουμένης οι μαθη
τές Του, εκείνοι που τον γνώρισαν από κοντά τρία ολόκληρα χρόνια. 
Τέλος το απέδειξαν τα εκατομμύρια των μαρτύρων που με το αίμα 
τους στέριωσαν την Εκκλησία.

Ας μην ξεχνούμε όμως ότι ο Χριστός στο διάβα της ιστορίας 
υπήρξε σημείο αντιλεγόμενο, αγαπήθηκε αλλά και πολεμήθηκε όσο 
κανένας άλλος.

Ετσι εξηγείται το στυγερό έγκλημα του Ηρώδη, με το να σφάξει 
τόσα νήπια προκειμένου να απαλλαγεί από την παρουσία του ουρά
νιου βασιλιά. Ετσι δικαιώνεται η υποκρισία και η εμπάθεια των Γραμ- 
ματαίων και Φαρισαίων απέναντι στον Ναζωραίο. Ετσι ερμηνεύο
νται οι σκληροί διωγμοί κατά της Εκκλησίας και ιδιαίτερα κατά των 
πιστών από εξουσίες αντιχριστιανικές και από εκείνους που με τον

εγωισμό, την πλάνη ή και την Θρησκοληψία τους προσπάθησαν να 
νοθεύσουν τη Χριστιανική διδασκαλία.

Και στη συνέχεια έρχεται η θεωρία του θανάτου του Θεού: "ο 
Θεός πέθανε" βροντοφωνάζει απαισιόδοξα ο Νίτσε, πιστεύοντας 
ότι ο αυτόνομος άνθρωπος θα φτάσει με τις δικές του δυνάμεις 
στην τελείωση και την ευτυχία.

Αλλοίμονο, όμως, ο υπεράνθρωπος του γίνεται πραγματικότητα 
με τα φοβερά εγκλήματα των Ναζί. Και τώρα ερχόμαστε να 
θεωρήσουμε τους καρπούς από μία κοινωνία που αρνείται το Θεό 
σαν πίστη αλλά και σαν τρόπο ζωής.

Η βία, τδ έγκλημα και η διαφθορά, η κοινωνική αδικία, το άγχος και 
η μοναξιά, η πορεία προς την αυτοκτονία και τα ναρκωτικά είναι με
ρικές μόνο από τις κοινωνικές πληγές που γεννά το υπαρξιακό κενό 
του ανθρώπου από την άρνηση του Θεού.

"Γιατί αν δεν υπάρχει Θεός όλα επιτρέπονται" λέγει ο Ντοστο- 
γιέφσκυ στους αδελφούς Καραμαζώφ με αποτέλεσμα "η κοινωνία 
χωρίς Θεό να είναι μια κοινωνία χωρίς τον άνθρωπο".

Δυστυχώς η ηθική κρίση αποτελεί και σήμερα την μεγάλη απειλή 
για την ανθρωπότητα παρόμοια ίσως με την πυρηνική.

Λεγόμαστε χριστιανική κοινωνία και όμως στον ύμνο των αγγέ
λων μπαίνουν σαν παράσιτα οι εκρήξεις των κανονιών, τα βογγητά 
των ξεριζωμένων πληθυσμών, οι στεναγμοί των αιχμαλώτων και 
καταπιεσμένων της γης, γιατί αρνηθήκαμε εκείνον που δίνει την 
πραγματική ειρήνη και είναι ο πραγματικός ειρηνοποιός.

Το χειρότερο όμως διακηρύσουμε, ότι γιορτάζουμε τα Χρι
στούγεννα και όμως από την καρδιά μας και την ζωή μας από την 
οικογένεια μας και την κοινωνία ολόκληρη απουσιάζει πολλές μορ
φές ο Θεάνθρωπος Χριστός.

Εκείνος που γεννήθηκε τόσο ταπεινά χωρίς ανθρώπινες εξουσίες 
μ' όλες όμως τις θεϊκές του ιδιότητες. Γεννήθηκε για να γκρεμίσει 
την κακία, την πλάνη και την υποκρισία. Γεννήθηκε για να προσφέρει 
σαν δώρα της αγάπης του τη συγνώμη, και την ελπίδα, την ειρήνη 
και την λύτρωση. Γ Γ αυτό και τα Χριστούγεννα δεν παύουν να είναι 
η γιορτή της ελπίδας για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος.

Σε λίγο θα σημάνουν χαρμόσυνα τα Χριστούγεννα όλες οι καμπά
νες του κόσμου και οι άνθρωποι μαζί με τους αγγέλους θα τραγου
δούν την ουράνια μελωδία: “Δόξα εν υψίστοις Θεού και επί γης 
ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία".

Τότε καθένας μας θα πρέπει να προβληματισθεί και να αποφασί
σει, αν θα μείνει απλός θεατής ή θα σπεύσει μαζί με τους βοσκούς 
και τους μάγους να προσκυνήσει το Θείο Βρέφος στη φάτνη των 
αλόγων. Θα προσκυνήσουμε το Χριστό αν γιορτάσουμε τα Χρι
στούγεννα προετοιμασμένοι πνευματικά μέσα στην λειτουργική 
ζωή της Εκκλησίας αλλά και αναγνωρίζοντας το Χριστό σαν πρό
σωπο κάθε πονεμένου συνανθρώπου μας. Π
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Κ ά π ο ι α  Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α . . .
του Φώτη Κόν τ ογλ ου

Χριστούγεννα παραμονές. Χριστούγεννα και χιονιάς πάνε μαζί.
Μα εκείνη τη χρονιά οι καιροί ήτανε φουρτουνιασμένοι παρά φύση. Χιόνι δεν έριχνε.

Μοναχά που η ατμόσφαιρα ήταν θυμωμένη, και φυσούσανε σκληροί βοριάδες με χιονόνερο και μ' αστραπές. 
Καμιά βδομάδα ο καιρός καλοσύνεψε και φυσούσε μια τραμουντάνα που αρμενιζότανε.

Μα την παραμονή τα κατσούφιασε. Την παραμονή από το πρωί ο ουρανός ήτανε μαύρος σαν μολύβι,
κι έπιασε κι έριχνε βελονιαστό χιονόνερο.

Σε μια τοποθεσία που τη λέγανε Σκρόφα, βρισκότανε ένα μαντρί 
με γιδοπρόβατα, απάνω σε μια πλαγιά του βουνού που κοίταζε κατά 
το πέλαγο. Το μέρος αυτό ήτανε άγριο κι έρημο, γεμάτο αγριόπρι- 
να, σκίνους και κουμαριές, που ήτανε κατακόκκινες από τα κούμα
ρα. Το μαντρί ήτανε τριγυρισμένο με ξεροτρόχαλο.

Οι τσοπάνηδες καθότανε μέσα σε μια σπηλιά που βρισκότανε πα
ραμέσα και πιο ψηλά από τη μάντρα και που κοίταζε κατά τη νοτιά. 
Μεγάλη σπηλιά, με τρία - τέσσερα χωρίσματα, κι αψηλή ως τρία 
μπόγια. Τα ζωντανά σταλιάζανε κάτω από τις χαμηλές σόγιες, που 
έσκυβες για να μπεις μέσα. Σωροί από κοπριά στεκότανε εδώ κι ε 
κεί, και βγάζανε μια σπιρτόζα μυρουδιά. Χάμω, το χάμω ήτανε 
σκουπισμένο και καθαρό, γιατί οι τσοπάνηδες ήτανε μερακλήδες, 
και βάζανε τα παιδιά και σκουπίζανε ταχτικά με κάτι σκούπες καμω
μένες από αστοιβές.

Αρχιτσέλιγκας ήτανε ο Γιάννης ο Μπαρμπάκος, ένας άνθρωπος 
μισάγριος, γεννημένος ανάμεσα στα γίδια και στα πρόβατα. Ητανε 
μαύρος, μαλλιαρός με γένεια μαύρα κόρακας, σγουρά και σφιχτά 
σαν του κρασιού. Φορούσε σαλβάρια, κοντά ως το γόνατο, σελάχι 
στη μέση του, ζουνάρι πλατύ, βαριά τζεσμέδια στα ποδάρια του. Το 
κεφάλι του το είχε τυλιγμένο μ' ένα μεγάλο μαντήλι σαν σαρίκι, κι 
οι μαρχαμάδες (κρόσια) κρεμότανε στο πρόσωπό του. Αρχαίος άν
θρωπος! Είχε δυο παραγιούς, τον Αλέζη και τον Δυσσέα, δυο παλι- 
καρόπουλα ως είκοσι χρόνων. Είχε και τρία παιδιά, που τους βοη
θούσανε στ' άρμεγμα και κοιτάζανε το μαντρί να 'ναι καθαρό. 
Αυτές οι έξι ψυχές εζούσανε σε κείνο το μέρος, κρυφό από τον 
Θεό. Ανάρια βλέπανε άνθρωπο.

Η σπηλιά ήτανε καπνισμένη κι ο βράχος είχε μαυρίσει ως απάνω 
από την καπνιά που έβγαινε από το στόμα της σπηλιάς. Εκεί μέσα 
είχανε τα γιατάκια τους, σαν μεντέρια, στρωμένα με προβιές. 
Στους τοίχους της σπηλιάς είχανε μπήξει παλούκια μέσα στις σκι
σμάδες του βράχου, και κρεμότανε καρδάρες, τυροβόλια, μαγιές, 
τουφέκια και μαχαίρια, λες κι ήτανε λημέρι των ληστών. Απ' όξω 
φυλάγανε οι σκύλοι, όλοι άγριοι σαν λύκοι.

Η ακροθαλασσιά βρισκότανε ως ένα τσιγάρο απόσταση από τη 
μάντρα. Ητανε έρημη, κι άλλο δεν ακουγότανε εκεί πέρα παρά μο
ναχά ο αγκομαχητός του πελάγους, μέρα - νύχτα. Με τον βοριά α- 
πάγκιαζε, και καμιά φορά πόδιζε κανένα καΐκι. Αλλιώς δεν έβλεπες 
βάρκα πουθενά. Από το μαντρί αγνάντευε κανένας το πέλαγο ανά
μεσα στα δέντρα και το μάτι ξεχώριζε καθαρά τα βουνά της Μυ
τιλήνης.

Την παραμονή τα Χριστούγεννα είπαμε πως ο καιρός χάλασε, κι 
άρχισε να πέφτει χιονόνερο. Οι τσοπάνηδες είχανε μαζευτεί στη 
σπηλιά κι ανάψανε μια μεγάλη φωτιά και κουβεντιάζανε. Τα παιδιά 
είχανε σφάξει δυο αρνιά και τα γδέρνανε. Ο Αλέξης έβαλε απάνω 
σ' ένα ράφι μυτζήθρες και τυρί ανάλατο μέσα στα τυροβόλια, αγίζι

και γιαούρτι. Ο Δυσσέας είχε μια παλιά Σύνοψη κι επειδή γνώριζε 
λίγο από ψαλτικά κι ήξερε και πέντε γράμματα, διάβαζε τις Κυρια- 
κάδες κι όποτε ήτανε γιορτή κανένα τροπάρι και λιγοστά από τον 
Εξάψαλμο. Εκείνη την ώρα φυλλομετρούσε τη Σύναψη, για να δει τι 
γράμματα ήτανε να πει.

Θα 'τανε ώρα σπερινού. Κείνη την ώρα ακούσανε κάτι τουφεκιές. 
Καταλάβανε πως θα 'τανε τίποτα κυνηγοί. Το ένα παιδί, που είχε πά- 
γει να φέρει ξύλα με τον γάιδαρο, είπε πως το πρωί είχε ακούσει 
τουφεκιές κατά την από μέσα θάλασσα, κατά την Αγία - Παρα
σκευή. Οι σκύλοι πιάσανε και γαβγίζανε όλοι μαζί και παταχτήκανε 
όξω από τη μάντρα.

Σε λίγο φανερωθήκανε από πάνω από τη σπηλιό δυο ανθρώποι με 
τουφέκια, και φωνάζανε τους τσομπάνηδες να μαζέψουνε τα σκυ
λιά, που χιμήξανε απάνω τους. Ο Σκούρης άφησε τους ανθρώπους 
κι άρπαξε ένα από τα ζαγάρια που 'χάνε οι κυνηγοί και ξετίναζε να 
το πνίξει. Ο Κυνηγός έριξε απάνου του, και τα σκάγια τον πονέσανε 
και γύρισε πίσω, μαζί με τ' άλλα μαντρόσκυλα, που πηγαίνανε πισώ- 
δρομα όσο κατεβαίνανε οι κυνηγοί. Τέλος πάντων εβγήκε ο Μπαρ
μπάκος με τους άλλους και πιάσανε τον Σκούρη και τον δέσανε, 
διώξανε και τ' άλλα σκυλιά.

"Ωρα καλά βρε παιδιά!" φώναξε ο Παναγής ο Καρδαμίτσας, ζω
σμένος με τα φυσεγκλίκια, με το ταγάρι γεμάτο πουλιά.

Ο άλλος, που ήτανε μαζί του, ήτανε ο γιός του ο Δημητρός.
"Πολλά τα έτη!" αποκριθήκανε ο Μπαρμπάκος κι η συντροφιά του. 

"Καλώς ορίσατε!".
Τους πήγανε στη σπηλιά.
"Μωρέ, τ ' είν' εδώ; Παλάτι! Παλάτι με βασιλοπούλες!" είπε ο 

μπαρμπα - Παναγής, δείχνοντας τις μυτζήθρες που αχνίζανε.
Τους βάλανε να καθίσουνε, τους κάνανε καφέ. Οι κυνηγοί είχανε 

κονιάκ. Κεραστήκανε. "Βρε αδερφέ", είπε, έλεγε ο μπαρμπα - Πα
ναγής, "ποιος να το 'λεγε, χρονιάρα μέρα, πως θα κάνουμε Χρι
στούγεννα στο σπήλαιο που εγεννήθη ο Χριστός! Εχτές περάσαμε 
στην Αγιά - Παρασκευή, να κυνηγήσουμε λίγο. Ε, δικός μας είναι ο 
ηγούμενος κοιμηθήκαμε στο μοναστήρι, και σήμερα την αυγή 
βγήκαμε στο κυνήγι. Βλέποντας πως φουρτούνιασε ο καιρός, είπα
με πως δε θα μπορέσουμε να περάσουμε το μπουγάζι με τη σαπιό- 
βαρκα του μπαρμπα - Μανώλη του Βασιλέ. Κι επειδή ξέραμε απ' άλ
λη φορά το μαντρί και με το κυνήγι πέσαμε σε τούτα τα σύνορα, εί
παμε να 'ρθουμε στ' αρχοντικό σας. .. Μωρέ, τι σκύλο έχετε; Αυτό 
είναι θηρίο, ασλάνι και καπλάνι! Μπρέ, μπρε, μπρε!" Και γύρισε σε 
μια γωνιά της σπηλιάς, που κλαμούριζε το σκυλί κι έτρεμε σαν θερ- 
μιασμένο.

"Ελα δω, Φλόξ! Φλοξ!".
Μα η Φλοξ από την τρομάρα της τρύπωνε πιο βαθιά.
Αμα ήπιανε δυο - τρία κονιάκια, ο μπαρμπα - Παναγής άρχισε να
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μασά τα μουστάκια του, και στο τέλος έπιασε να τραγουδά:
"Καλήν εσπέραν, άρχοντες, αν είναι ορισμός σας,
Χριστού την θείαν γέννησιν να πω στ' αρχοντικό σας”.
Υστερα ο Δυσσέας έψαλε το “Χριστός γεννάται, δοξάσατε”. Εκεί

νη την ώρα ακούσανε πάλι τα σκυλιά να γαβγίζουνε. Στείλανε τα 
παιδιά να δούνε τι είναι. Ο αγέρας είχε μπουρινιάσει κι έριχνε πα
γωμένο νερό. Κρύο θανατερό. Σε λίγο πάψανε τα σκυλιά, και γυρί
σανε πίσω τα παιδιά. Από πίσω τους μπήκανε στη σπηλιά τρεις ά
ντρες, που φαινότανε πως ήτανε θαλασσινοί, και δυο καλόγεροι, 
βρεμένοι όλοι και ξυλιασμένοι απ' το κρύο. Τους καλωσορίσανε, 
τους βάλανε και καθίσανε.

Μόλις πήγε κοντά στη φωτιά ο πρώτος, ο καπετάνιος, τον γνώρι
σε ο Μπαρμπάκος κι έβγαλε μια χαρούμενη φωνή. Ητανε ο καπετάν

ροντες και τους άλλους νοματέους και τραβήξανε για το αγίλι (μα
ντρί). Στο τσερνίκι είχανε αφήσει τον μπαρμπα - Απόστολο με τον 
μούτσο. Σαν είδανε πως στη σπηλιά βρισκότανε κι ο κυρ - Παναγής 
με τον κυρ - Δημητρό, γίνηκε μεγάλη χαρά και φασαρία.

"Μωρέ να δεις", έλεγε ο κυρ - Παναγής, "τώρα ψέλναμε το τρο- 
πάρι, κι απάνω που λέγαμε "εν αυτή γαρ οι τοις άστροις λατρεύο- 
ντες υπό αστέρος εδιδάσκοντο...”, φτάξατε κι εσείς οι μάγοι με τα 
δώρα! Γιατί βλέπω μια νταμιζάνα κρασί, βλέπω λακέδρα, βλέπω χα
βιάρια, βλέπω παξιμάδια, μπακλαβάδες, "σμύρναν, χρυσόν και λίβα- 
νον!" Χα! Χα! Χα!" -γελούσε δυνατά ο κυρ - Παναγής, μισομεθυσμέ- 
νος και ψευδιζοντας, και χάϊδευε την κοιλιά του, γιατί ήτανε καλο
φαγάς. Στο μεταξύ ο πάτερ - Αρσένιος ο Σγουρής ζωντάνεψε ο 
καημένος, κι είπε σιγανά χαμογελώντας και τρίβοντας τα χέρια

- Κωνσταντής ο Μπιλικτσής, που ταξίδευε στην Πόλη.
Είχε περάσει κι άλλη φορά από τη Σκρόφα, κι είχανε δέσει φιλία 

με τον Μπαρμπάκο, που δεν ήξερε τι περιποίηση να τους κάνει. Οι 
άλλοι δυο ήτανε γεμιτζήδες κι αυτοί, άνθρωποι του καϊκιού του.

Ο ένας από τους καλογέρους, ένας σωματώδης με μαύρα γένεια 
ομορφάνθρωπος, ήτανε ο πάτερ - Σιλβέστρος Κουκουτσός, καλο- 
γερόπαπηας. Ο άλλος ήτανε λιγνός, με λίγες ανάριες τρίχες στο 
πηγούνι, σαν τον Αγιο Γιάννη τον Καλυβίτη. Τον λέγανε Αρσένιο 
Σγουρή.

Ο καπετάν - Κωνσταντής ερχότανε από την Πόλη και πήρε το καΐκι 
τον πάτερ - Σιλβέστρο, που είχε πάγει στην πόλη απ' τ' Αγιον Ορος 
για ελέη κ' ήθελε να κάνει Χριστούγεννα στην πατρίδα του. Ο πάτερ 
Αρσένιος είχε ταξιδέψει μαζί του από τη Μονή του Παντοκράτο- 
ρος στο Ορος, κι ήτανε από τη Θεσσαλία.

Ταξιδέψανε καλά. Μα σαν καβατζάρανε τον Κάβο - Μπαμπά, ο α
γέρας μπουρίνιασε, κι όλη τη μέρα αρμενίζανε με μουδιασμένα πα
νιά και με τον στάντζο, ως που φτάξανε κατά το βράδυ απ' όξω α
πό το Ταλιάνι. Ο καιρός σκύλιαξε κι ο καπετάνιος δεν μπόρεσε να 
μπει στο μπουγάζι, να κάνουμε Χριστούγεννα στην πατρίδα. Απο
φάσισε λοιπόν να ποδίσει, και πήγε και φουντάρισε στ' απάγκειο, 
πίσω από έναν μικρόν κάβο, από κάτω από το μαντρί.

Κι επειδή θυμήθηκε τον φίλο του τον Μπαρμπάκο, πήρε τους γέ-

του: "Δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, που μας ελύτρω- 
σες εκ του κλύδωνος!" κι έκανε τον σταυρό του.

Ο πάτερ - Σίλβεστρος είπε να σηκωθούνε όρθιοι, κι είπε λίγες ευ
χές, το "Χριστός γεννάται", κι ύστερα με τη βροντερή φωνή του έ 
ψαλε. "Μεγάλυνον, ψυχή μου, την τιμιωτέραν και ενδοξοτέραν των 
άνω στρατευμάτων. Μυστήριον ξένον ορώ και παράδοξον ουρανόν 
το σπήλαιον, θρόνον χερουβικόν την Παρθένο, την φάτνην χωρίον, 
εν ώ ανεκλίθη ο αχώρητος Χριστός ο Θεός, ον ανυμνούντες με- 
γαλύνομεν”.

Υστερα καθίσανε στο τραπέζι. Τέτοιο τραπέζι βλογημένο και χα
ρούμενο δεν έγινε σε κανένα παλάτι. Τρώγανε και ψέλνανε.

Οξω φυσομανούσε ο χιονιάς, και βογκούσανε τα δέντρα κι η θά
λασσα από μακριά. Ανάμεσα στα βουίσματα ακουγότανε και τα κου
δούνια από τα ζωντανά που αναχαράζανε. Μέσα από τη σπηλιά έ 
βγαινε η κόκκινη αντιφεγγιά της φωτιάς, μαζί με τις ψαλμωδίες και 
με τις χαρούμενες φωνές. Κι ο κυρ - Παναγής έκλεβε κάπου - κά
που λίγον ύπνο, ρουχάλιζε λιγάκι κι ύστερα ξυπνούσε κι έψελνε μα
ζί με τη συνοδεία.

Αληθινά, από τη Γέννηση του Χριστού δεν έλειπε τίποτα. Ολα 
υπήρχανε: το σπήλαιο, οι ποιμένες, οι μάγοι με τα δώρα, κι ο ίδιος 
ο Χριστός ήτανε παρών με τους δύο μαθητές του, που ευλογούσα
νε "την βρώσιν και την πόσιν". □
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Η χραγ ουθι σμέ ν η  ευχή
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Γιορτή της χριστιανοσύνης, γενέθλια της ίδιας της θρησκείας 
μας, η πιο μεγάλη και αφετηριακή. Από τη νύχτα της κι έπειτα με
τρούμε τα χρόνια της ιστορίας μας.

Μέσα σε αυτό λοιπόν το γιορτινό "Δωδεκαήμερο" ή “Δωδεκάμε- 
ρο” που το λένε άλλοι χριστιανικοί λαοί συναντώνται με παραδο
σιακή ένταση, αρχαία έθιμα μαζί και χριστιανικό. Κάλαντα λοιπόν 
ευχές δώρα μπουναμόδες, τυχερό παιχνίδια, βασιλόπιτες, γλυκί
σματα και με όλο αυτό το πλήθος των εθίμων οι άνθρωποι δοκιμά
ζουν ή επικαλούνται την καλή τύχη γύρω από την Πρωτοχρονιά.

Ήταν μια εποχή, που ούτε ημερολόγια, ούτε εφημερίδες προει
δοποιούσαν για τις Μεγάλες Γιορτές, κι ο κόσμος περίμενε, σα 
θεόσταλτες τις φωνές των παιδιών, να φτάσουν ως την πόρτα του 
και να του αναγγείλουν την χαρούμενη ώρα: "Χριστός γεννάται 
σήμερον!"..., "Αγιος Βασίλης έρχεται!"..., "Σήμερα τα Φώτα και οι φω
τισμοί!"...

Τα στόματα των παιδιών συνέχιζαν μέσα στους αιώνες τα πρώτα 
εκείνα κάλαντα των αγγέλων που, σύμφωνα με τη θρησκευτική πα
ράδοση, ακούστηκαν τη νύχτα της Βηθλεέμ, πάνω από έκπληκτα κε
φάλια των βοσκών: "Δόξα νάχει ο Θεός, ψηλό στον Ουρανό, κι η γη 
ας γαληνεύει..." (“Δόξα εν υψίστοις" κ,λπ.).

Βράδυ έβγαιναν τα παιδιά, την ώρα που καταστάλαζαν ο μόχθος 
και ο θόρυβος της Παραμονής, όταν οι οικογένειες συγκεντρώνο
νταν με τον νοικοκύρη μαζί κι ετοίμαζαν τα "εστιακά" τους Χρι
στούγεννα και την "εστιακή" Πρωτοχρονιά, με τη φωτιά, το ιερό 
ψωμί και τα ξερό φρούτα...

Ηξεραν βέβαια κι από μόνες τους οι νοικοκυρές την ημέρα της 
Γιορτής, κι έπαιρναν από μέρες τα μέτρα τους για να διώξουν τα 
χειμωνιάτικα ξωτικά. Την ήξεραν κι οι καλές μητέρες, που μοσχο- 
σαπούνιζαν τα παιδιά τους για την εκκλησία... Περίμεναν, όμως πά
ντα να τους έρθει ως την πόρτα η χαρούμενη αγγελία, με το μαγικό 
στοιχείο της παιδικής φωνής, της μουσικής υπόκρουσης και της 
τραγουδημένης ευχής...

Χτυπούσαν την κάθε πόρτα τα παιδιά, κρατώντας το φαναρόκι 
της νύχτας - ένα άστρο χριστουγενιότικο για κάθε σπίτι - και χωρίς 
να περιμένουν την άδεια ("Να τα πούμε;") άρχισαν ν' αφηγούνται το 
γεγονός της ημέρας, πάνω στον μουσικό ρυθμό των αιώνων, όπως 
τους τον κρατούσε το τύμπανο και το τρίγωνο σήμαντρό τους:

"Χριστούγεννα, πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου,
για βγείτε, δες τε, μάθετε, που ο Χριστός γεννάται..."
Ηταν μια ευλογία για το σπίτι η παρουσία των παιδιών. Οι ευχές 

που πρωτόδιναν στον νοικοκύρη και στη νοικοκυρά, ήταν το πιο συ
γκινητικό συμβόλαιο - τουλάχιστον για κείνον το χρόνο - με τη ζωή 
και με το Θεό...

"Σ' αυτό το σπίτι πούρθαμε, πέτρα να μη ραΐσει
κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χρόνια πολλά να ζήσει..."
Η αμοιβή των μικρών καλαντιστών δεν ήταν ούτε ζητιανιό, ούτε 

φιλανθρωπία. Ηταν μια πράξη τελεστική, που και μόνη της έφερνε 
το ποθητό αποτέλεσμα: Την αφθονία των αγαθών και τον πλούτο 
στο σπίτι του νοικοκύρη. Εριχναν τα παιδιά το καλάθι ή το σακκούλι 
τους, όσο έψαλλαν, και η νοικοκυρά τούς έβαζε μέσα ό,τι αντιπρο
σωπευτικό είχε των δικών της "ευχών": καρπούς για την καλή σο
δειά, γλυκούδια για την ευτυχία, νομίσματα για τον πλούτο... Στέκο
νταν στη μέση του σπιτιού και τραγουδούσαν, και από τα λόγια τους
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γινόταν παραμυθένιο το φτωχικό ή μέτριο νοικοκυριό του σπιτιού: 
"Εσένα πρέπει, αφέντη μου, στα πεύκια να κοιμάσαι, 
βελούδα να σκεπάζεσαι κι αφέντης να λογόσαι.
Κυρά μου, σα θα στολιστείς, να πας στην εκκλησιά σου, 
χρυσό λουλούδια πέφτουνε απ' την περπατησιά σου...
Αφέντη μου, στα σπίτια σου χρυσές καντήλες φέγγουν, 
φέγγουν στους ξένους να δειπνούν, στους ξένους να πλαγιάζουν, 
φέγγει και μια σ' το ταίρι σου να στρώνει να κοιμάσαι, 
απόνου στα τριαντάφυλλα κι απόνου στα μιμίτσια..."
Στα μάτια των παιδιών του σπιτιού, τούτοι οι γενναίοι καλαντιστές 

φαίνονταν θαυμαστοί με τις στιχουργικές και μελωδικές γνώσεις 
τους, με την ταιριασμένη μουσική οργανοπαιξία τους και με την 
τολμηρή έξοδό τους μέσα στη νύχτα. Πέρασαν τα χρόνια, και τα 
καλαντίσματα κατέβηκαν από τα χωριά στις πολιτείες και μπήκαν 
στην μοντέρνα ζωή. Οι καλαντιστές πλήθαιναν, όσο οι άνθρωποι γί
νονταν πλουσιότεροι και μπορούσαν να δώσουν.

Κοντό στους μικρούς άρχισαν να "τα λένε" και οι μεγάλοι. Για να 
τους φτάνει ο χρόνος, έβγαιναν και τα "έλεγαν" από το πρωί. Οι νοι
κοκυρές έμαθαν να τους περιμένουν από το χάραμα. Νό χτυπήματα 
στις πόρτες, νέοι χαιρετισμοί “Καλήν ημέραν, άρχοντες, αν είν' ο 
ορισμός σας..." Κι έβγαιναν μαζί να τα "πουν" πλήθος επαγγελμα- 
τίες με λογής μουσικά όργανα, που συναγωνίζονταν την απλή πα
ράδοση του τριγώνου και του τουμπελεκιού.

Μα η παράδοση δεν αφανίζεται. Τα παιδιά κρότησαν τα δικαιώμα- 
τά τους και ξεφυτρώνουν με τα ίδια παλιό σύνεργα στις γειτονιές, 
κι ακόμα με το νησιώτικο καράβι, ή τη συμβολική βυζαντινή εκκλη
σία, που αντικατέστησε θρησκευτικότατα το φαναρόκι. Συνεχίζουν 
τον ευχετικό ρόλο τους στα χωριά και στα νησιά μας, γυρίζοντας 
κι αυτά τώρα από το πρωί, στα χιονισμένα βουνό της Πίνδου, στα 
ηλιόλουστα λιμάνια του Αιγαίου, στις αιωνόβιες αυλές της Ρούμε
λης, στο πράσινο ύπαιθρο του Μόριό...

- Να τα πούμε;...
- Πέστε τα !...
Και τα λένε με τα ίδια ιδιότυπα λόγια και την ξέχωρη μελωδία του 

κάθε τόπου, που είναι άξια να γεμίσει το εθνικό ρεπερτόριο της 
μουσικής των καλάντων μας. Τα λένε σαν να τους τα φέρνει στο 
στόμα η παράδοση, κάποτε χαλασμένα και ακατανόητα μέσα στο 
χρόνο... Τα λένε και στις γειτονιές της πρωτεύουσας, με ζωντανή 
ακόμα την ανάμνηση του χωριού, τα λένε και στις πόρτες των πο
λυκατοικιών, τα λένε και στα τρόλεϋ και στα λεωφορεία, ανάλογα 
πάντα με την καλή διάθεση του θυρωρού ή του εισπρόκτορα... 

Αλλά στις πολιτείες και στην πρωτεύουσα ο ρόλος της ιερής α
ναγγελίας της γιορτής άρχισε να χάνει την εθιμική του αναγκαιότη
τα και να γίνεται γιορταστική επαιτεία με στόχο την επίκαιρη διάθε
ση του κοινού για δώρα και μπουναμόδες.

Πρέπει να γυρίσουμε στην απλή διακριτική και παλαιό μορφή των 
καλάντων! Τα παιδιά, που ολοκάθαρα και φροντισμένα ξεκινούν το 
πρωί με το χειμωνιάτικο κρύο, παρατώντας το χουζούρι των σχο
λικών διακοπών τους, και φτάνουν ως την πόρτα μας για να τα 
"πουν", ας είναι καλόδεκτα και καλοπληρωμένα... □

* Από το βιβλίο τουΔημήτρη Σ. Δουκάτου "Λαογραφία και Παράδοση, 
χριστουγεννιάτικα και των γιορτών".
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Το χρονογράφημά μας

Οσο υπάρχουν  
γ ο ν ε ί ς . . .

της Γαλάτε ιας  Γρηγορι άδου -  Σο υρέ λ η

Σ κ έφ το μ α ι πως, όσο υπάρχουν σπιτικά, 
όσο υπάρχει ο ικογένεια  ζεσ τή , 

ελπίδα για σωσμό υπάρχει.
Οσο υπάρχουνε γονείς  

που το ύ τες  τ ις  ημέρ ες θα ζήσ ουνε, 
θα κουβεντιάσουμε, 

θα γιορτάσουνε μ α ζ ί με τα  παιδιά τους, 
ναι, το πιστεύω  

πως τίποτα δε χάθηκε.

Θυμάμαι κείνες τις γιορτές. Τότες που οι μεγάλες μέρες δεν ήταν 
τουρισμός, αλλά αιτία να μαζευτούν οι συγγενείς, με το παιδομάνι 
να χαλάει τον κόσμο, το σπίτι όλο μυρουδιές, σε πιατέλες τα σπιτι
κά γλυκά, αλλού οι δίπλες, τα φοινίκια - έτσι λέγαμε τα μελομακά
ρονα - κι ο κάτασπρος στρατός με τάξη αραδιασμένος, οι κουρα
μπιέδες.

Δεν ήταν μόνο η γλύκα τους, δεν ήταν μονάχα η μυρωδιά τους. Η
ταν και ο δικός μας κόπος, των παιδιών ο κόπος, που βοήθαγε στ' 
αμύγδαλα, στης ζαχαρένιας άχνης το πασπάλισμα, στο σορόπια- 
σμα των μελομακάρονων.

Ηταν, καθώς τα βλέπαμε τα γλυκά στον μπουφέ απάνω, η μνήμη 
των νταβάδων - τα μεγάλα εκείνα ταψιά - που δανικά τα παίρναμε 
απ' το γειτονικό φούρνο. Ταψιά που εμείς τα παιδιά τα γυρεύαμε α
π' το φούρναρη και γεμάτα ύστερα του τα εμπιστευόμαστε, για να 
τα ψήσει.

Κι όταν μηνύματα μού φτάνουν για τα νιάτα, πώς δεν πορεύονται 
σωστά - και ποιος δε δέχεται τέτοια μηνύματα - σκέφτομαι πως, 
όσο υπάρχουν σπιτικά, όσο υπάρχει οικογένεια ζεστή, ελπίδα για 
σωσμό υπάρχει. Οσο υπάρχουνε γονείς που τούτες τις ημέρες θα 
ζήσουνε, θα κουβεντιάσουμε, θα γιορτάσουνε μαζί με τα παιδιά 
τους, ναι, το πιστεύω πως τίποτα δε χάθηκε.

Μπορεί και έχει επίδραση στο παιδί μας, το περιβάλλον που δεν 
είναι υποδειγματικό. Μπορεί και έχει επίδραση στο παιδί μας, μια 
κοινωνία αλλοτριωμένη. Αλλά το σπιτικό έχει κι αυτό μια καταλυτική 
επίδραση επάνω στο παιδί. Το ζυμώνει, όπως ζυμώναμε εμείς το 
ζυμαράκι που μας εμπιστευότανε η γιαγιά κι η μάνα, σαν έκαναν τα 
χριστουγεννιάτικα γλυκά του δίνει σχήμα και μορφή που το καμίνι 
της ζωής δύσκολα μπορεί να το χαλάσει. Ευθύνη και ελπίδα ο γο
νιός. Και σκέφτομαι πως τούτη η αλήθεια από πολύ παλιά μας έρ
χεται. Απ' τους αρχαίους χρόνους.

Υπήρχε, λέει, στα αρχαία χρόνια κάποιος Παρμενίσκος, πλούσιος, 
γερός και μορφωμένος άνθρωπος. Ταξίδεψε λοιπόν στη Λειβαδιά 
και πήγε στο μαντείο, λέει, του Τροφωνίου και συγκλονίστηκε από 
όσα φοβερά του φανερώθηκαν εκεί. Γιατί από την οπή έβλεπες, 
λες, τον Αδη. Κι έπαθε τέτοιο κακό ο Παρμενίσκος, που' χάσε την 
ευτυχία του. Για να ξαναβρεί αυτή την απαραίτητη δύναμη της

ψυχής, άρχισε να γυρίζει εδώ κι εκεί στον κόσμο, να πηγαίνει σε 
θεάματα, σε συμπόσια και σε διασκεδάσεις. Μα του κάκου. Ο ε 
φιάλτης της ζωής, όπως του αποκαλύφθηκε στο σκοτεινό εκείνο 
μαντείο, του είχε σκεπάσει με ένα μαύρο πέπλο το πνεύμα. Του εί
χε, λέει, αφαιρέσει κάθε δύναμη. Ακόμα και την απλή δύναμη, του 
χαμόγελου. Ωσπου στο τέλος, πήρε τη μεγάλη απόφαση, να ταξι
δέψει στο ιερό νησί του Απόλλωνα, τη Δήλο. Και πήγε.

Αμέσως επισκέφτηκε το ιερό του Απόλλωνα, όπου οι ιερείς -εί
παμε ήταν πλούσιος- του έδειξαν τους ανεκτίμητους θησαυρούς 
και τα αφιερώματα του οικουμενικού κέντρου της αρχαιότητας. Κι 
αφού τα είδε όλα, του είπαν οι ιερείς: "Τώρα θα δεις ΑΥΤΟ που ξ ε 
περνάει σε μεγαλείο όλα τα άλλα". Και τον οδήγησαν με προφυλά
ξεις μέσα στα άδυτα του ναού.

Εκεί, στο βάθος, σ' ένα χώρο εντελώς γυμνό, ο Παρμενίσκος είδε 
να προβάλλει από το χώμα ένα μαύρο πράγμα κάτι σαν κούτσουρο 
κομμένο ή σαν παμπάλαιο ξόανο. Και τότε του είπαν, λέει, οι ιερείς: 
"Αυτό που βλέπεις είναι η ρ ζα  της φοινικιάς, που πάνω της α- 
κούμπησε η Λητώ, η μάνα του θεού Απόλλωνα, για να τον γεννήσει. 
Αυτή η ρζα είναι η μάνα του θεού".

Ο Παρμενίσκος κατάλαβε το μυστήριο και χαμογέλασε. Και από τη 
στιγμή εκείνη, λέει η παλιά ιστορία, βρήκε τη χαμένη του ευψυχία. 
Ο Αγγελος Σικελιανός, ο μεγάλος ποιητής μας, είχε επισημάνει αυ
τό το παραμυθένιο κομμάτι και κατάλαβε το νόημά του. Κι έγραψε: 
Όταν η ρζα υπάρχει, αύριο θα υπάρξει και ο κορμός".

Θυμήθηκα αυτή την τόσο παλιά ιστορία, τώρα που με κατέκλυσαν 
οι μνήμες από κείνα τα χαμένα στην πάχνη του χρόνου Χριστούγεν
να. Τώρα που είδα πόση αξία έχει η ρζα - οικογένεια, τόση ώστε 
όσα κι αν περάσαμε -και ποιά γενιά δεν έχει τους δικούς της αγώ
νες- καταφέραμε, αφού υπήρχε ρζα, να γίνουμε κορμός.

Είναι σίγουρο πως τα νιάτα θαλασσοδέρνονται. Επίσης βέβαιο εί
ναι πως και η οικογένεια, κύτταρο αλλοτριωμένης κοινωνίας, περ
νάει βαθειά κρίση. Τα Χριστούγεννα είναι μοναδική ευκαιρία α
νασύνταξης δυνάμεων, εντατική μονάδα θεραπείας. Γιορτές, που 
δεν πρέπει να μείνουν ανεκμετάλλευτες. Ενας χαρούμενος γονιός 
είναι το ανεκτίμητο δώρο για το σπιτικό μας. Είναι η ρζα που θα φέ
ρει τον κορμό. □
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Ι στ ορι κές  Μο ρφέ ς

Χ α ρ ί λ α ο ς  Τ ρ ικ ο ύ π η ς
Ο ηγέτης με τη βαθειά πίστη στο μέλλον του Ελληνισμού

Οι γραμμές που ακολουθούν δεν  απ οτελούν ο ύ τε  πλήρη, ο ύ τε  συνολική, 
ο ύ τε  και σ υμμετρ ική  σ κιαγραφ ία  το υ  μεγάλου πολιτικού ηγέτη .

Σ το  σ τενό  πλαίσιο ενό ς  άρθρου δεν είνα ι δυνατό  
ο ύ τε  καν ν' απ αριθμηθούν τα  πρωτοποριακά και διαχρονικής α ξ ία ς  έργα του.

Είναι μια απλή ε ισ φ ο ρ ά  προς τη  μνήμη του: κυρ ίω ς εκδήλω ση σεβασμού και θαυμασμού για το  έργο  το υ  
και ιδ ίω ς έξα ρ σ η  τη ς  κο ρ υφ α ία ς  συμβολής το υ  στη δ ιαμόρφω ση τω ν  Δ ημο κρ α τικώ ν θεσ μ ώ ν μας.

0 Χαρίλαος Τρικούπης παντρεύτηκε από 
νέος την πολιτική - κι αυτός ήταν ο μόνος του 
γόμος. Είτε στην κυβέρνηση βρισκόταν, είτε 
στην αντιπολίτευση, ο Τρικούπης δούλευε α- 
κατόπαυστα. Διετέλεσε επτά φορές πρωθυ
πουργός με συνολική διάρκεια πρωθυπουρ
γίας δέκα χρόνια εννέα μήνες και 13 ημέρες.

Διεκρίνετο για το σθένος του, την μόρφωσή 
του, την ρητορική του δύναμη, την παιδεία του 
αλλά και την απόλυτη ακεραιότητα του χαρα- 
κτήρος του. Υπήρξε ένας πολύ μεγάλος πολι
τικός ηγέτης που θα κινεί τον θαυμασμό σε ό
λες τις εποχές. Οπωσδήποτε ο Τρικούπης, από 
τη πρώτη πρωθυπουργία του έως την μοιραία 
αποτυχία του, νικημένος κατά κρότος στις ε 
κλογές του Απριλίου 1895, επί είκοσι δηλαδή 
ολόκληρα χρόνια, κυριάρχησε και έδωσε την 
σφραγίδα του, στην πολιτική ζωή της χώρας. 
Η πολιτική προσωπικότητά του εδέσποσε 
πραγματικά επί 20 ολόκληρα χρόνια 11875 - 
1895) στο πολιτικό μας στερέωμα, εσφρόγισε 
την εποχή του και προκόλεσε την καθολική α
ναγνώριση εσωτερικώς και διεθνώς.

Υπήρξε ένας αληθινός αναμορφωτής και δη
μιουργός συγχρονισμένου κράτους. Επίστευε 
ο Τρικούπης ότι είναι αδύνατος η άσκηση ε 
θνικής πολιτικής που να επιτρέπει την συνο
λική θεώρηση του Ελληνικού προβλήματος και 
την απελευθέρωση των αλυτρώτων αδελφών 
μας χωρίς την ύπαρξη ισχυρών ενόπλων δυ
νάμεων.

Προσπάθησε να αναπτύξει την Ελληνική Οι
κονομία και να υψώσει το επίπεδο της ζωής 
του ελληνικού λαού με μεγάλα έργα υπο
δομής, δρόμους, σιδηροδρόμους, λιμενικό έρ
γα, διάνοιξη του Ισθού της Κορίνθου κ. ό.

Στον Τρικούπη οφείλεται η ανάπτυξη των δη
μοσίων οικονομικών δεν εδίστασε να καταρ
γήσει την τόσο επαχθή και απεχθή στον αγρο
τικό μας κόσμο φορολογία της δέκατης. Ηταν 
ο πρώτος που τον Νοέμβριο του 1884 κατέ
θεσε τυπωμένο τον προϋπολογισμό του 1885 
για να μοιραστεί στους βουλευτές.

Υπήρξε όντως υψηλής στάθμης χειριστής 
των εθνικών προβλημάτων και με απόλυτα α
κόμη μέτρα αν κριθεί, ασύγκριτος όμως σε 
σχέση με τους αντιπάλους του.

Ο Τρικούπης απέστεργε την εμπλοκή σε ε
πικίνδυνες περιπέτειες και μεμονωμένες εξε 
γέρσεις και ενεργούσε πάντοτε με άνεση και
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ασυγκρότητη βαθύτατα συναίσθηση ευθύνης 
και ύστερα από συνολική στάθμιση των παγίων 
συμφερόντων του Ελληνικού Εθνους.

Πρωτοέγινε υπουργός Εξωτερικών στα 34 
χρόνια του Π866) για να παραιτηθεί μετά ένα 
χρόνο διαφωνώντας με τον Γεώργιο Α-, επειδή 
ο υπουργός υποστήριξε την Κρητική Επανά
σταση που αποδοκίμαζε ο Βασιλέας. Πάντως 
είναι βέβαιο ότι ο Χαρίλαος Τρικούπης στήριξε 
την εξωτερική πολιτική του σε ορισμένες βα
σικές αρχές όπως η εθνική αξιοπρέπεια, η συ
νολική και συστηματική και όχι η περιστασιακή

επιδίωξη των εθνικών μας διεκδικήσεων και η 
αύξηση της ισχύος των ελληνικών ενόπλων 
δυνάμεων που έχει αποδειχθεί ότι είναι ο 
καλύτερος διαπραγματευτικός τίτλος σε όλες 
τις εποχές.

Υψωσε οπωσδήποτε το γόητρο της Ελλάδος 
μέσα στη διεθνή κοινωνία εσημείωσε πολλές 
εθνικές επιτυχίες και εσχεδίασε στερεό, μα
κρόπνοη και ρεαλιστική εξωτερική πολιτική. 
Μια από τις αναμφισβήτητες διπλωματικές ε
πιτυχίες του είναι η αναθεώρηση των όρων 
της Συμφωνίας περί παραχωρήσεων της Ε- 
πτανήσου στην Ελλάδα που είναι και το πρώτο 
διπλωματικό επίτευγμά του.

Ηταν ο Χαρίλαος Τρικούπης μετά τον Ρήγα 
Φεραίο ο οραματιστής της βαλκανικής συνερ
γασίας. Οντας στην αντιπολίτευση περιοδέυ
σε έξι μήνες (Μάιος - Οκτώβριος 1891) τις Ευ
ρωπαϊκές και βαλκανικές πρωτεύουσες για να 
ενισχύσει τη διεθνή θέση της χώρας.

Από τη θέση της αντιπολίτευσης τον Οκτώ
βριο του 1891 κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέ
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διο "περί ευθύνης των υπουργών" με 192 άρ
θρα ένα νομοσχέδιο άρτιο και πρωτοποριακό 
για την εποχή.

Η κοινοβουλευτική δημοκρατία την οποία ε- 
πεδίωξε την εισαγωγή στην Ελλάδα από την α
πόλυτη μορφή της ο Χαρίλαος Τρικούπης έγι
νε ο αρχιτέκτων του κοινοβουλευτισμού επι
βάλλοντας την αρχή της δεδηλωμένης (οι κυ
βερνήσεις πρέπει να έχουν την δεδηλωμένη 
έγκριση της πλειοψηφίας του λαού). Ο Τρι- 
κούπης όχι μόνο θεμελίωσε τον κοινοβουλευ
τισμό, με τη δεδηλωμένη, αλλά και έμεινε απα
ρέγκλιτα πιστός στις συνταγματικές διαδικα
σίες, αρνούμενος κάθε παρέκκλιση από το 
σύστημα που ο ίδιος είχε επιβάλει και οπωσ
δήποτε επέτυχε την καθιέρωσή της.

Η δεδηλωμένη είναι η πλέον ολοκληρωμένη 
και η πλέον λαϊκή μορφή της πολιτικής Δημο
κρατίας. Διότι προϋποθέτει κοινή προέλευση 
και αρμονική συνεργασία νομοθετικής και ε
κτελεστικής λειτουργίας και συνεχή παρουσία 
της βουλής που να μπορεί σε κάθε στιγμή να 
εκφράζει την γνώμη και τη βούληση του Λαού, 
να νομοθετεί, να επαγρυπνεί και να ελέγχει 
την Κυβέρνηση. Απευθυνόμενος προς το λαό 
των Αθηνών σε ώρα κρίσεως είπε "Εφ' όσον 
η εθνική ψυχή παραμένει άκαμπτος και εις το 
βάθος αυτής ανθεί η ελπίς, τίποτα δεν εχόθη".

Εχει μείνει ιστορική η επιγραμματική φράση 
του "Η Ελλάδα θέλει να ζήσει και θα ζήσει", 
που ειπώθηκε κατά την εισήγηση του προϋπο
λογισμού του 1886. Η φράση αυτή περιέχει 
διαπίστωση και μια αισιόδοξη προφητεία κα
θώς η μία συμπληρώνει την άλλη, οι δυο μαζί 
εκφράζουν την βαθειά πίστη του Χαρίλαου 
Τρικούπη προς το μέλλον του ελληνισμού.

Στα χρόνια που πέρασαν, σ' εκείνα που 
ζούμε αλλά και στους αιώνες που έρχονται, το 
Γένος των Ελλήνων επαληθεύει κάθε μέρα, αλ
λά ιδίως στις κρίσιμες στιγμές, τη διαπίστωση 
του Τρικούπη και θα καταξιώνει την προφητεία 
του ως τα απώτερα σημεία του χρόνου που 
μπορεί να συλλόβει η πιο τολμηρή πρόβλεψη.

Και η Ελλάδα, όσες αντιξοότητες κι αν συνα
ντήσει στη διαδρομή του χρόνου όσες δυσκο
λίες και αν χρειασθείνα αντιμετωπίσει ενωμέ
νη απέναντι των κινδύνων θα τις υπερνικήσει 
γιατί "θέλει να ζήσει και θα ζήσει". □

Νικόλαος Σαρρηγιάννης

Αστυνομική ΕπιΒεώρηση



Μόνιμες Σχήλες
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Η α σ τυ νο μ ικ ή  
μεταβοΛ ή  
του 1906  ^

Η λ η σ τε ία  δεν  ήταν το  μοναδικό πρόβλημα σ τον το μ έα  τη ς  τά ξη ς  και α σ φ ά λ ε ια ς  σ την Ελλάδα το υ  Ιθ '  αιώνα. 
Το σύσ τημα τοπ ικής - γεν ική ς  ασ τυνομ ίας (Δ ημο τική  Α σ τυνο μ ία  - Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ), που εισήγαγαν οι Β αυαροί,

δεν  κ α τέσ τη  δυνατό  να λειτο υρ γή σ ει λυ σ ιτελ ώ ς, 
κυρ ίω ς ε ξ α ιτ ία ς  τω ν  εγγενώ ν  προβλημάτων τη ς  ελληνικής κο ινω νίας.
Οι Δήμαρχοι τη ς  εποχής έχ ο ντα ς  στα χέρ ια  το υ ς  ε κ τελ εσ τ ικ ή  εξο υ σ ία  

ήταν φ υ σ ικ ό  να τη ν  χρησιμοποιήσουν προς ίδ ιο ό φ ελ ο ς  και, φ υσ ικά , κατά  τω ν  αντιπ άλω ν το υ ς .
Έ τσ ι δημιουργήθηκαν οι γνω σ το ί μας "τραμπούκοι".

Η μοταοούθμιση του Τρικούπη
Ο αναμορφωτής της χώρας Χαρίλαος Τρι- 

κούπης δεν ήταν δυνατόν να αφήσει χωρίς με
ταβολή το αστυνομικό της σύστημα, το οποίο 
κάθε άλλο παρά τελεσφόρο ήταν. Επεδίωξε τη 
μεταβολή με το Νόμο ΒΞΘ' του 1892 αλλά η 
κυβερνητική μεταβολή που επακολούθησε δεν 
επέτρεψε την εφαρμογή του. Το 1893 ε 
πανήλθε στην κυβέρνηση και με το Νόμο ΓΠΡΗ' 
του 18931 μετέβαλε ριζικό από 1.1.1894 το α
στυνομικό σύστημα της χώρας. Κατάργησε τη 
Δημοτική Αστυνομία, μεταρρύθμισε τη Διοικη
τική Αστυνομία Αθήνας και Πειραιά και εφήρ- 
μοσε δύο θεσμούς αστυνόμευσης της υπόλοι
πης χώρας. Ιτους Δήμους έδρες νομών ή πλη
θυσμού όνω των 5.000 η αστυνόμευση ανατέ
θηκε σε αξιωματικούς του Στρατεύματος και 
της Χωροφυλακής με ξεχωριστή οπλιτική 
δύναμη στρατιωτικά οργανωμένη, την Αστυ
φύλακά Στους υπόλοιπους Δήμους η αστυνό
μευση ανετέθη αποκλειστικό στη Χωροφυ
λακή. Η αστυνομεύουσα δύναμη Χωροφυ
λακής στη δεύτερη περίπτωση υπήγετο "ε/ς 
τας διαταγάς του οικείου διοικητού της Μοι
ραρχίας. όστις όμως ουδεμίαν μετοχήν ΙείχεΙ 
εις τα  της τοπικής αστυνομίας".

Παρατηρούμε ότι, ενώ η Χωροφυλακή ανα
λαμβάνει την άσκηση της τοπικής αστυνομίας 
στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, εντούτοις 
παραμένει η διάκριση ως προς τα καθήκοντα 
των εννοιών “χωροφυλακή" και "αστυνομία", 
διάκριση η οποία απαντάται τόσο κατά τη με
ταβολή του 1906 όσο και στον Οργανισμό του 
Σώματος το 1918.

Η λύση Τρικούπη φαίνεται πως υπαγορεύθη- 
κε από δύο λόγους. Αφενός από το πνεύμα οι
κονομίας, αφού η ίδρυση ενός νέου Σώματος 
θα επεβάρυνε ακόμη περισσότερο την ήδη ε- 
πιβεβαρυμένη οικονομία της χώρας, και αφε
τέρου γιατί ο εκσυγχρονιστής πολιτικός της 
χώρας επένδυε πολλά στην αυστηρότητα και 
την πειθαρχία των αξιωματικών του Στρα

τεύματος και της Χωροφυλακής και η περί
πτωση του ταγματάρχη Δημητρίου Μπαϊρα- 
κτάρη, ο οποίος διορίστηκε Διευθυντής της 
Διοικητικής Αστυνομίας Αθηνών και Πειραιώς 
προς στιγμή τον δικαίωσε. Βέβαια η μεταρ
ρύθμιση Τρικούπη κατακρίθηκε από την αντι
πολίτευση αλλά και από επιστημονικούς 
κύκλους της εποχής ως μία ευθεία επίθεση 
κατά της περιφέρειας (αποδυνάμωση της το
πικής αυτοδιοίκησης) και ενίσχυση της "φορο- 
μπηχτικής" κεντρικής εξουσίας, όμως οι αδυ
ναμίες της εντοπίστηκαν αλλού.

Ο Μπαϊρακτάρης με τις "πρωτότυπες" αστυ
νομικές μεθοδεύσεις του μπορεί να επέτυχε, 
όμως η περίπτωσή του φαίνεται πως υπήρξε 
μοναδική. Οι αξιωματικοί του Στρατεύματος, οι 
"σπαθολουρότοι" του Σουρή, αποδείχτηκαν α
κατάλληλοι για την άσκηση της αστυνομίας, και 
μάλιστα της τοπικής. Ο τύπος της εποχής βρί
θει παραπόνων για αυθαιρεσίες ή αδιαφορία 
των νέων αστυνομικών αρχών.

Το σημαντικότερο όμως μειονέκτημα του 
συστήματος, το οποίο είχε τραγικές συνέ
πειες, ήταν η αφαίμαξη του Στρατεύματος α
πό σημαντικό αριθμό στελεχών. Η αφαίμαξη 
αυτή μαζί με την εμπλοκή των αξιωματικών 
του Στρατεύματος στην πολιτική κονίστρα2 
(είχαν δικαίωμα να πολιτεύονται) αποτέλεσαν 
την αχίλλειο πτέρνα της στρατιωτικής οργά
νωσης της χώρας. Η προσπάθεια του Χαρι
λάου Τρικούπη να περιορίσει τις πολιτικές 
τους δραστηριότητες ελάχιστα απέφερε, α
φού ο αρχηγός του "Εθνικού κόμματος" και α
ντίπαλός του, Θεόδωρος Δηλιγιάννης, κατεδά
φιζε αμέσως ό,τι αυτός έκτιζε.

Φθάσαμε έτσι στο επονείδιστο 1897, που η 
ελληνική ιστορία εξωράϊσε σε "ατυχή πόλεμο", 
ενώ επρόκειτο για αναμενόμενη ήττα ενός α- 
ποδιοργανωμένου στρατεύματος μετά από 
μια τυχοδιωκτική περιπέτεια, χωρίς καμιά σο
βαρή στάθμιση των στρατιωτικών και διεθνών 
ισορροπιών.

Η ανάνκη via σλλανή 
του αστυνομικού συστήματος
Οι προβληματισμοί από την ήττα του 1897 ε

πέβαλλαν μεταξύ άλλων και την απεμπλοκή 
των αξιωματικών του Στρατεύματος από την 
άσκηση της αστυνομίας.3 Στα πλαίσια αυτά η 
κυβέρνηση Θεοδώρου Δεληγιόννη έφερε 
προς συζήτηση στη Βουλή σχετικό σχέδιο νό
μου 115.5.1905), το οποίο όμως με κάθε επιεί
κεια δε θα μπορούσε κανείς να πει πως οδη
γούσε στη σωστή κατεύθυνση.4 Επί πλέον η 
χώρα δοκίμαζε έντονη εσωτερική ανασφά
λεια και η εγκληματικότητα, ιδίως η χαρτοπαι
ξία και τα συνακόλουθα αυτής, είχε λάβει με
γάλες διαστάσεις. Η απόπειρα του Δεληγιόννη 
να παρέμβει στον τομέα αυτό οδήγησε στις 
31.5.1905 στη δολοφονία του από όργανο ε
πιφανούς Λεσχιάρχη.

Με τις εκλογές της 26.3.1906 κυβέρνηση ε- 
σχημάτισε ο Γεώργιος Θεοτόκης, ο οποίος, ό
ντας αποφασισμένος να παρέμβει πλέον δυ
ναμικά, ανέθεσε στο Μοίραρχο Νικόλαο Τρου- 
πάκη να καταρτίσει νομοσχέδιο με το οποίο θα 
ανατίθετο η άσκηση της αστυνομίας σε όλη τη 
χώρα στη Χωροφυλακή. Έτσι είδε το φως της 
δημοσιότητας ο Νόμος ΓΡΞΕ' (3.8.1906)5, ο ο
ποίος απετέλεσε σταθμό στα αστυνομικό 
πράγματα της χώρας. Αποκαλυπτική είναι η υ
πό ημερομηνία 26.1.1906 εισηγητική έκθεση6 
του σημαντικού αυτού νόμου, η οποία όχι μό
νον αιτιολογεί την αναγκαιότητα της αστυνο
μικής αυτής μεταβολής αλλά θέτει για πρώτη 
ίσως φορά το αίτημα της ύπαρξης μονίμων, ε- 
παγγελματιών, αστυνομικών.7

Η νέα οργάνωσις του Στρατού, γράφουν οι 
εισηγητές Υπουργοί Εσωτερικών, Δικαιοσύνης 
και Στρατιωτικών, επιβάλλει ίνα οι αξιωματικοί 
οι υπηρετούντες νυν εις την αστυνομίαν επα- 
νέλθω σ ιν  ε ις  τα ς  τά ξ ε ις  των. Αλλά και αν 
τούτο μη ήτο  επιτακτικόν, η αστυνομική υπη
ρεσία επέβαλεν ίνα ορισθώσιν άλλως τα του  
καθόλου καταρτισμού και της διοικήσεως της
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αστυνομίας αλλά και εν  ταις λεπτομερείαις α
κόμη.

Κατά το υποβαλλόμενον σχέδιον νόμου η α
στυνομία του κράτους ανατίθεται εις το σώμα 
της Χωροφυλακής, το οποίον και σήμερον ε- 
κ τελ ε ίκα τά  το πλείστον την υπηρεσίαν ταύτην, 
διότι η αστυφύλακά περιορίζεται εις ωρισμέ- 
να κέντρα. Επομένως α ν τ ί να ενεργώ σι δυο 
σώματα, η Αστυφυλακή και η Χωροφυλακή, θα 
ασ κείτη ν  αστυνομίαν η Χωροφυλακή υπό ίδιον 
οργανισμόν, οΰτινος η βάσις είναι η αυστηρά  
εποπτεία των οργάνων αυτής, παντός βαθμού, 
υπό δύο εποπτικών συμβουλίων, ων το εν  θα 
εδρεύη εν  Αθήναις παρά τω  Αρχηγώ, το  δ ' έ 
τερον παρ' εκάστω  Διευθυντή αστυνομίας νο
μού και υπό επιθεωρητών ανωτέρω αξιωματι
κών...

Διά των διατάξεω ν τούτων του νομοσχεδίου 
ελπίζομεν ότι δημιουργούμεν Αστυνομίαν πει
θαρχικήν, σεβομένην τα  δικαιώματα των πολι
τών και ευλαβουμένην τα  ίδια.

Εν τω  νέω οργανισμώ της αστυνομίας ομο- 
λογούμεν ότι υπάρχει και τρω τόν τι σημείον. 
Το σημείον τούτο  είναι η καθ ' ωρισμένον χρό 
νον ανανέωσις μεγάλου μέρους των ανδρών 
αυτής, ήτοι των κληρωτών των μετατιθεμένων  
εις το σώμα της Χωροφυλακής. Αλλά το μειο
νέκτημα τούτο  έ φ ε ρ ε  και ο νυν ισχύων αστυ
νομικός οργανισμός, διότι κληρωτοίείναι και οι 
νυν εκ τελ ο ύ ν τες  αστυνομικά καθήκοντα, μη 
συνεχόμενοι δε, μηδέ ασκούμενοι υπό αυστη
ρόν εποπτείαν εν  τη ενασκήσει των καθηκό
ντων αυτών ως γίνεται διά του παρόντος. Ουχ 
ή ττο ν  ε ν τεύ θ εν  ορμώμενοι την αστυνομίαν 
των μεγάλων κέντρω ν δ εν  ανεθέσαμ εν εις  
τους κληρωτούς χωροφύλακας αλλά εις εθ ε -  
λοντάς επ ί θητεία, ήτοι επ ί του παρόντος μεν 
εις τους νυν αστυφύλακας, συμπληρουμένου 
δε του αριθμού αυτών δ ί  εθελοντών, προϊό
ντος δ ε του χρόνου και εφ όσον εκλείπουσιν 
ούτοι δ ί  ανακατατάξεω ς των διακριθέντων εν

τη υπηρεσία κληρωτών χωροφυλάκων και άλ
λων εθελοντώ ν με ωρισμένα προσόντα. Εις τα  
κέντρα δε ταύτα, εν οις θα υπηρετούσι μη κλη
ρ ω το ί χωροφύλακες, ωρίσαμεν ότι θα κατα- 
βάλλωσιν οι Δήμοι την διαφοράν του μισθού 
μ εταξύ  κληρωτού χω ροφύλακες και εθ ελο - 
ντού χωροφύλακος... □

ϊ ημα ώ σ ς ις.:
1 Νόμος ΒΡΠΗ' του 1893 'Π ερ ί μεταβολής του 

συστήματος της αστυνομικής διοικήσεως" (ΦΕΚ, 60 
της 23.3.1893).

2 Το 1882 υπήρχαν στη Βουλή 50 βουλευτές εν 
ενεργεία αξιωματικοί, ενώ είχαν εκθέσει υποψη
φιότητα άλλοι 150.0 Τρικούπης με τους Νόμους 
ΑΤΠ' και ΑΤΠΘ' του 1886 επεχείρησε να κλείσει 
τις πόρτες της Βουλής σε αξιωματικούς εν ενερ- 
γεία. Βλέπετε Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Εκδο
τικής Αθηνών), τόμο ΙΔ (Αθήνα 1977], σ. 48 - 49.

3 Φαίνεται όμωςηως η αστυνομική υπηρεσία 
ήταν προσφιλής στους αξιωματικούς του Στρα
τεύματος, ίσως γιατί τους κρατούσε μακριά από 
τη ζωή του Στρατώνα και κοντό στις μεγαλύτε
ρες πόλεις ή κωμοπόλεις. Έτσι, ενώ σύμφωνα με 
τον προϋπολογισμό του 1905, έπρεπε να είχαν υ
πηρετήσει 296 αξιωματικοί (1 αντισυνταγματάρ- 
χης, 1 ταγματάρχης, 16 λοχαγοί, 68 υπολοχαγοί, 
132 υπολοχαγοί και 77 ανθυπασπιστές) σε υπη
ρεσίες αστυνομίας, εντούτοις ο αριθμός τους 
τον Ιανουάριου του 1905 είχε φτάσει τους 350. 
Βλέπετε σχετική κατάσταση του Υπουργείου Ε
σωτερικών (Τμήμα ΑστυνομικόνΙ στο Παράρτημα 
της Εφημερίδος της Βουλής, της Α'Συνόδου, της ΙΗ' 
βουλευτικής περιόδου, Εν Αθήναις 1906, σ. 58. Η 
κατάσταση αυτή είχε προκαλέσει τις αντιδράσεις 
πολλών βουλευτών. Στην Η' συνεδρίαση της 
Βουλής (21.1.19061 ο βουλευτής Ευρυτανίας, και 
επιφανής αργότερα πολιτικός, Γεώργιος Καφα- 
ντάρης ζήτησε από τους Υπουργούς Εσωτερικών 
και Στρατιωτικών να του απαντήσουν πόσοι στρα
τιωτικοί ασχολούνται με την αστυνομική υπηρε

σία και πόσοι σε άλλους τομείς (δασονόμοι, τε
λωνειακοί, κ.λπ.Ι. Ανάλογη ερώτηση υπέβαλε κατά 
τη ΙΒ' συνεδρίαση (27.1.1906) και ο βουλευτής Πε- 
ταλός.

4 Βλέπετε Κων/νου Αντωνίου, Ιστορία της Ελλη
νικής Βασιλικής Χωροφυλακής, τόμος Β', Αθήναι 
1965, σ. 804 επόμενες.

5 Νόμος ΓΡΞΕ 13165) της 11.7. 1906 ’ΠερίΑστυ
νομίας του Κράτους" {ΦΕΚ, Α, 184, 1906). Το σχε
τικό σχέδιο Νόμου κατατέθηκε στη Βουλή κατά 
τη ΙΖ' συνεδρίαση της 10.5. 1906 και ήλθε σε 
πρώτη συζήτηση κατά τη Λ' συνεδρίαση της 29.5. 
1906, σε δεύτερη κατά την ΜΑ' συνεδρίαση της 
10.6. 1906 και σε τρίτη κατά την Ν' συνεδρίαση 
της 216.1906, κατά την οποία και ψηφίστηκε στο 
σύνολό του. Βλέπετε Πρακτικά Συνεδριάσεων της 
Βουλής της Α ' Συνόδου της ΙΗ' βουλευτικής περιό
δου, Εν Αθήναις 1906, σ. 44, 146,262 - 3 και 369 
επόμενες, όπου και το πλήρες κείμενο του Νό
μου. Για τις ελάχιστες τροπολογίες, που κατατέ
θηκαν, βλέπετε στο Παράρτημα της Εφημερίδος 
της Βουλής, της Α ' Συνόδου, της ΙΗ'βουλευτικής πε
ριόδου, Εν Αθήναις 1906 ΙΑριθ. 142,179 και 254).

6 Παράρτημα της Εφημερίδος της Βουλής, της ε 
κτάκτου Συνόδου, της ΙΖ' βουλευτικής περιόδου, Εν 
Αθήναις 1906, σ. 98 και επόμενες.

7 Το σύστημα της στελέχωσης της Χωροφυ
λακής με κληρωτούς από το Στράτευμα απετέ- 
λεσε τη βασική αδυναμία του ελληνικού αστυνο
μικού συστήματος ως το μεσοπόλεμο. Πρόβλε
ψη για την καθιέρωση επαγγελματιών κατωτέ
ρων αστυνομικών εισήγαγε για πρώτη φορά ο 
Νόμος 2461/1920 Π ερί Αστυνομίας των Πόλεων 
(ΦΕΚ, Α', 176) για να ακολουθήσει λίγα χρόνια αρ
γότερα ο Οργανισμός της Χωροφυλακής του 
1935 (ΦΕΚ, Α, 250, 1935).

(Η συνέχεια στο επόμενο)

Επιμέλεια:
Υπαστ. Α ' Κ ω ν/νος Δανούσης
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Η Διεύθυνση Υγειονομικοΰ/Υ.Δ.Τ. 
μας ενημερώνει:

Η Π Α Τ Ι Τ Ι Δ Α  Β'
Είναι γνωστό ότι ο ιός της ηπατίτιδας Β' (HBV) προκαλεί 

σοβαρά προβλήματα υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο 
και βεβαίως εζακολουθεί να απασχολεί ουσιαστικό 
τις υγειονομικές υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ενα σπουδαίο μέτρο είναι η σωστή ενημέρωση όλων μας 
γιατί πολλές παρανοήσεις είναι δυνατό να συμβούν.

Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητο να κοινοποιηθούν 
στους αστυνομικούς υπαλλήλους 

και στο πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου μας 
οι ακόλουθες υπεύθυνες πληροφορίες:

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β' (HBV)
Η ηπατίτιδα Β' είναι μία νόσος του άπατος που οφείλεται σε ιό. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις μετά την προσβολή αυτοϊάται, μι
κρό ποσοσστό μεταπίπτει σε χρονιότητα, από το οποίο ένα μικρό 
μέρος μπορεί να έχει σοβαρή κατάληξη.

Π αθογένεια
Ευπάθεια στον ιό της ηπατίτιδας Β' έχει μόνο ο άνθρωπος. Είναι 

τόση η μολυσματικότητα του ιού ώστε ελάχιστη ποσότητα αίματος 
ανθρώπου της τάξεως 0,01 ML που φέρει τον ιό, δύναται να προ- 
καλέσει την νόσο. Νεότερες ιατρικές έρευνες αναφέρουν ότι ο 
κίνδυνος πρόκλησης οξείας ηπατίτιδας Β' ύστερα από επαφή με 
μολυσματικό αίμα ή άλλα σωματικά υγρά, είναι ανάλογος με το μέ
γεθος του ενοφθαλμίσματος (ποσότητα αίματος) και με την μολυ
σματικότητα του φορέα του HBV.

Εχει δειχθεί σε διάφορες μελέτες ότι ποσοστό 16 έως 40% των 
σεξουαλικών συντρόφων ατόμων με κλινική ή υποκλινική χρόνια η
πατίτιδα Β' θα αποκτήσουν την λοίμωξη.

Χρόνος επώ ασης της νόσου είναι 60 έως 160 ημέρες. Τα ζώα 
δεν είναι ευπαθή στον ιό HBV.

Συχνότητα και επ ιδημιολογία
Κατά προσέγγιση, 200 - 300 εκατομμύρια άνθρωποι είναι φορείς 

του ιού σε ολόκληρο τον κόσμο, ο δε αριθμός των θανάτων ως ε 
πακόλουθο της οξείας ή χρόνιας ηπατίτιδας Β' υπολογίζεται στα 
δύο εκατομμύρια κατ' έτος.

Στην βόρειο Αμερική και βόρειο Ευρώπη το ποσοστό των φορέων 
είναι μικρότερο από 1 %, ο πραγματικός όμως αριθμός μπορεί να εί
ναι μεγαλύτερος, λόγω της αυξήσεως της ενδοφλέβιας χρήσης 
ναρκωτικών. Στην κάτω της Σαχάρας Αφρική και στην Απω Ανατολή 
το ποσοστό των φορέων υπολογίζεται στο 20%. Στην Ελλάδα υπο
λογίζεται περίπου 2,5% των ενηλίκων είναι φορείς του Αυστραλια
νού αντιγόνου (HBSAG).

Η ηπατίτιδα Β' προσβάλλει όλες τις ηλικίες και εμφανίζεται ανε
ξαρτήτου εποχής διότι μεταδίδεται δια του αίματος, των προϊό
ντων αυτού και των υπόλοιπων σωματικών υγρών.

Ο ιός HBV έχει επίσης ανευρεθεί στα ούρα, στο μητρικό γάλα και 
στα δάκρυα χωρίς να έχει βέβαια αποδειχθεί η μολυσματικότητα 
αυτών. Το αίμα το οποίο δίδεται προς μετάγγιση και οι παράγοντες 
πήξεως έχουν πάψει πλέον να είναι πηγές μετάδοσης του ιού HBV 
λόγω του αυστηρού ελέγχου που γίνεται σ' αυτό.

Οι γιατροί μας 
...απαντούν

ΠΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ
Ο ιός της ηπατίτιδας Β' (HBV) μεταδίδεται από ένα μολυσμένο ά

τομο σε άλλο, με τους παρακάτω τρόπους:
11 Με τη σεξουαλική πράξη. Αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης από τον 

ιό της ηπατίτιδας Β' φαίνεται να διατρέχουν τα άτομα με πολυάριθ
μους ερωτικούς συντρόφους, (η πρωκτική σεξουαλική επαφή φαί
νεται ότι διευκολύνει την μετάδοση του ιού επειδή δημιουργούνται 
πιο εύκολα αμυχές και εκδορές του δέρματος και του βλεννογόνου 
των περιοχών περισσότερο από ότι η κολπική σεξουαλική επαφή).

2) Το αίμα εμμήνου ρύσεως (περίοδος), το σπέρμα και τα κολπικά 
υγρά αποτελούν μέσο μετάδοσης του ιού HBV.

3) Με την χορήγηση μολυσμένου αίματος ή παραγώγων αυτού σε 
ασθενείς. Το αίμα ελέγχεται αυστηρό στις αιμοδοσίες για τον ιό 
της ηπατίτιδας Β' και η συχνότητα εμφάνισης της νόσου μετά από 
μετάγγιση είναι πολύ χαμηλή, οι δε πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς ή 
οι αποδέκτες προϊόντων αίματος (πλάσμα κ λπ.) εξακολουθούν να 
διατρέχουν κάποιο κίνδυνο μόλυνσης.

4) Από το στόμα εφόσον υπάρχει λύση της συνέχειας του βλεν
νογόνου, ελάχιστη ποσότητα αίματος που περιέχει τον ιό HBV είναι 
δυνατόν να μεταδώσει την ηπατίτιδα Β'. Τούτο συμβαίνει δια της 
χρήσεως κοινής βούρτσας δοντιών ή ανωμάλων σεξουαλικών τε 
χνικών.

5) Με την χρησιμοποίηση μη αποστειρωμένων συρίγγων και βελο
νών (τοξικομανείς που χρησιμοποιούν την ίδια σύριγγα).

6) Ιατροί ιδίως χειρουργοί από τσίμπημα βελονών μολυσμένων με 
τον ιό HBV.

7) Με μη αποστειρωμένα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για το 
τρύπημα των αυτιών για σκουλαρίκια. Το ίδιο ισχύει και για τα τα
τουάζ, το βελονισμό από μη επιστήμονες.

8) Με κάθετη (απ' ευθείας) μετάδοση από την έγκυο μητέρα, που 
είναι μολυσμένη από τον ιό HBV, στο έμβρυο ή στο νεογνό.

ΠΩΣ ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ
1) Ο ιός HBV δεν μεταδίδεται με τις τροφές, το νερό και τα στα

γονίδια (βήχα, φτάρνισμα).
2) Δεν έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα η μετάδοση του HBV με τον 

ιδρώτα, τα δάκρυα, αμιγές σάλιο, τα ούρα, τα κόπρανα ή με τα κου
νούπια.

3) Δεν κινδυνεύει να μολυνθεί κανείς στη θάλασσα, στα κολυμ-
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βητήρια, στις τουαλέττες, στα μέσα συγκοινωνίας ή σε κοινόχρη
στους χώρους. Δεν κινδυνεύει ακόμη κι αν εργάζεται ή κατοικεί 
στον ίδιο χώρο με μολυσμένα άτομα ή με την απλή επαφή (χειρα
ψία κ.λπ.|.

4) Δεν κινδυνεύει κανείς ποτέ να μολυνθεί εάν χορηγήσει αίμα 
σαν αιμοδότης.

ΠΟΙΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ HBV
Εκείνοι στο αίμα των οποίων κυκλοφορεί ο ιός ή τμήμα αυτού, χω

ρίς να πάσχουν από τη νόσο.

ΠΟΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΜΟΛΥΝΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β'

Παγκοσμίως γίνεται αποδεκτό ότι κινδυνεύουν περισσότερο οι 
κάτωθι (ομάδες υψηλού κινδύνου):

1) Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
2) Πολυμεταγγιζόμενοι (αίμα ή παράγωγα αυτού).
3) Ασθενείς σε αιμοκάθαρση.
4) Τοξικομανείς.
5) Ιερόδουλες.
6) Ομοφυλόφιλοι.
7) Ερωτικοί σύντροφοι φορέων και ενδοοικογενειακό περιβάλλον 

φορέων ή πασχόντων.
8) Τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων καθυστερημένων παιδιών.
Ορισμένοι από τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας και

κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι δια
τρέχουν αυξημένο κίνδυνο να μολυνθούν. Γί αυτό απαιτείται ιδιαί
τερη προσοχή και λήψη προφυλακτικών μέτρων.

Ιημειωτέον ότι μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει σε γνώση της 
Διεύθυνσης Υγειονομικού/ΥΔ.Τ. κανένα περιστατικό HBV που να έ 
χει σχέση με υπηρεσιακή δραστηριότητα.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Επειδή οι μολυσμένοι με τον ιό HBV ασθενείς δεν παρουσιάζουν 

κανένα σύμπτωμα, ώστε να γίνονται αντιληπτοί, θα πρέπει να τη
ρούμε με σχολαστικότητα τα παρακάτω προφυλακτικό μέτρα:

1) Να αποφεύγονται σεξουαλικές επαφές με άτομα υψηλού κιν
δύνου (ομοφυλόφιλοι, κοινές γυναίκες), αλλά και κάθε άγνωστο ά
τομο ή ευκαιριακής γνωριμίας (τουρίστες), χωρίς τη λήψη των ανα
γκαίων προφυλακτικών μέτρων.

21 Απαραίτητη η χρησιμοποίηση προφυλακτικού κατά τη σεξουα
λική πράξη.

3) Σε περιπτώσεις ταξιδιού σε χώρες όπου οι κανόνες υγιεινής 
είναι χαμηλοί, να αποφεύγουμε την σεξουαλική δραστηριότητα, την 
επίσκεψη σε οδοντιάτρους, τις χειρουργικές επεμβάσεις και τις 
μεταγγίσεις αίματος ή παραγώγων αυτού.

4) Να μην μοιραζόμαστε τα προσωπικά μας αντικείμενα όπως ο
δοντόβουρτσες, ξυραφάκια κ.λπ.

5) Σε μεταγωγή κρατουμένων και σε κάθε σωματική έρευνα που 
γίνεται σε ρυπαρό άτομο ή άτομο ύποπτο για λοιμώδες μεταδοτικό 
νόσημα να χρησιμοποιούνται γάντια χειρουργικά μιας χρήσεως και 
μάλιστα αν χρειαστεί να γίνει έρευνα σε κοιλότητα του οργανισμού 
του ατόμου αυτού (στόμα κ.λπ ).

6) Χειροπέδες, αυτοκίνητα μεταγωγής, χώροι παραμονής κρα
τουμένων, πρέπει να απολυμαίνονται με χλωρίνη ή οινόπνευμα σε 
περίπτωση που μολυνθούν από αίμα υπόπτου ή σωματικά υγρά. □

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η
ΜΗΝΙ ΑΙ Ο ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ Τ Ο Υ  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ  Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ  Τ ΑΞ ΗΣ  - 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. Αφροβ'τη Κόκκινου, Αρχ/κας Κων. Κούρος Π.Υ. Γ εώργιος Χονόροματίδης, Γ ραμματεία: Υπαστ/μος Α' Κων/νος Δανούσης. 
Π.Υ. Μαρία Κωνσταντοπούλου, Π.Υ. ΑικατερίνηΛιερού, 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 Ευάγγ. Παπατσι'μπας. 
Τηλέφωνα: Δ/ντής: 2137362, Αρχισυντάκτης: 2137361, Διαφημίσεις: 2137.365, Συντάκτες: 2137.366, Γ ραμματεία: 2137.364, Διαχείριση: 2137367, Fax: 2137395. 
Φιλμς -  Μοντάζ -  Εκτύπωση -  Βιβλιοδεσία: ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε., Μπενάκη & Αγ. Νεκταρίου - Χαλάνδρι.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ
Για την καταχώριση διαφημίσεων διατίθενται τα εσώφυλλα του εξωφύλλου, εσωτερικές τετράχρωμες και ασπρόμαυρες σελίδες. Ο 

ωφέλιμος χώρος κάθε σελίδας είναι: 25,6 X 18 cm. Οι τιμές των διαφημίσεων έχουν καθορισθεί ως εξής:
1 ο εσώψυλλο εξωφύλλου: 200.000 δρχ., 2ο 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 /4 σελίδας τετράχρωμης: 50.000 δρχ., ασπρόμαυρης: 30.000 δρχ.
Για όσους παραγγείλουν τρεις συνεχείς καταχωρίσεις μιας διαφήμισης γίνεται έκπτωση 10%, έξι συνεχείς καταχωρίσεις 15% 

και για δώδεκα συνεχείς καταχωρίσεις 20%. Οι τιμές διαφημίσεων, μετά τον υπολογισμό των τυχόν εκπτώσεων, επιβαρύνονται με 
αγγελιόσημο 20% και ΦΠΑ 18%.

Οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να μας παραδίδουν τις αναπαραγωγές (φιλμς) ή τις μακέτες των διαφημίσεών τους. Στην τελευταία 
περίπτωση οι διαχωρισμοί - αναπαραγωγές βαρύνουν το διαφημιζόμενο.

Οι υπό καταχώριση διαφημίσεις προεγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Περιοδικού. Μ ετά την προέγκριση καταρτίζεται 
συμφωνητικό (έντυπο καταχώρισης διαφήμισης) με το διαφημιζόμενο, στο οποίο καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες, ο αριθ
μός των καταχωρίσεων, η θέση, η διάσταση, το χρώμα και το κόστος της διαφήμισης.

Η αξία κάθε καταχώρισης εξοφλείται τοις μετρητοίς εντός δέκα πέντε ημερών από την κυκλοφορία κάθε τεύχους, γεγονός που 
πιστοποιείται από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης της αξίας της διαφήμισης διακόπτε
ται η συνεργασία με το διαφημιζόμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι για καταχώριση διαφημίσεων ή για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στη 
Γραμματεία του περιοδικού (τηλ. 2137.365).
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ΜΕ ΛΟΥΚΟΥΜΟΣΚΟΝΗ
Από άνδρες του Τμήματος Δίω

ξης Εκβιαστών της Δ/νσης Ασφά
λειας Αττικής συνελήφθησαν στην 
πλατεία Καλλιθέας οι: Δρίτσουλας 
Ιωάννης και Χριστοδούλου Σπυρί
δων και σχηματίσθηκε εις βάρος 
τους δικογραφία για "Σύσταση και 
Συμμορία", "Εκβίαση κατά Συναυ
τουργία", παράβαση του Νόμου 
"Περί Οπλων" και του Νόμου "Περί 
Ναρκωτικών Ουσιών". Οπως προέ- 
κυψε από την έρευνα που διενερ- 
γήθηκε από την ανωτέρω Υπηρε
σία οι κατηγορούμενοι από 
τριμήνου είχαν συστήσει συμμορία 
με σκοπό την εβδομαδιαία και κατ' 
επάγγελμα απόσπαση χρημάτων 
εκβιαστικό με αντάλλαγμα την πα
ροχή προστασίας από τον ιδιο
κτήτη γνωστής εταιρίας ειδών ζα
χαροπλαστικής που διατηρεί σα
ράντα καταστήματα σ' όλη την Ελ
λάδα. Προ τριμήνου περίπου και με 
την απειλή πρόκλησης ζημιών στα 
καταστήματα της εταιρίας όσο και 
την απειλή πρόκλησης σωματικών 
βλαβών τόσο του ιδιοκτήτη και 
διευθυντού της εταιρίας όσο και 
κατά των μελών της οικογένειας 
του. Απαίτησαν και ελόμβαναν ε
βδομαδιαία το ποσόν των 500.000 
δραχμών. Οι παθόντες επειδή το 
κόστος παροχής προστασίας ήταν 
ιδιαίτερα υψηλό κατέφυγαν στην 
Αστυνομία και σε συνεννόηση 
προσημείωσαν μερικά χαρτονομί
σματα και ορίσθηκε σχετική συνά
ντηση. Ανδρες της ανωτέρω Υπη
ρεσίας έθεσαν υπό παρακολούθη
ση τους δράστες κα μετά από 
πολύωρη περιπλάνηση στους δρό
μους που είχε ως σκοπό να διαπι
στωθεί η ύπαρξη αστυνομικής 
δύναμης, συναντήθηκαν στην κε
ντρική πλατεία της Καλλιθέας ό
που αφού προηγήθηκε η παράδο

ση των χρημάτων, συνελήφθησαν. 
Σε νομότυπες έρευνες που ακο
λούθησαν στο σπίτι όπου διέμενε 
προσωρινό ο Δρίτσουλας με τη φί
λη του Μπρατσιάκου Μαριάννα, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα 
πιστόλι με 50 φυσίγγια και μικρο- 
ποσότητα ινδικής κάνναβης. Η 
Μπρατσιάκου συνελήφθη κατηγο
ρούμενη για παραβάσεις των Νό
μων "Περί ναρκωτικών" και "Περί ό
πλων". Στο σπίτι του Χριστοδούλου 
βρέθηκε και κατασχέθηκε χρημα
τικό ποσόν 1.420.000 δραχμών. Οι 
συλληφθέντες απεστάλλησαν μα
ζί με την εις βάρος τους σχηματι- 
σθείσα δικογραφία στον εισαγγε
λέα Πλημ. Αθηνών.

ΚΑΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΙΩΝ
Από άνδρες του Τμήματος Εγκλη

μάτων κατά Ιδιοκτησίας της Δ/ν
σης Ασφάλειας Αττικής συ
νελήφθη διεθνής σπείρα αλλοδα
πών κακοποιών οι οποίοι με τη μέ
θοδο της παραβίασης της κλειδα
ριάς της πόρτας κατά τους τελευ
ταίους μήνες εισείρχοντο σε δια
μερίσματα στις περιοχές Αργυ- 
ρούηολης, Ηλιούπολης, Πετραλώ- 
νων και Χαλανδρίου, από τα οποία 
απεκόμιζαν κυρίως ηλεκτρονικό α
ντικείμενα αξίας, κοσμήματα και 
διάφορα χρηματικό ποσό. Συγκε
κριμένα συνελήφθησαν οι: Hurbea 
Gheorgica, Hurbea Ion, Moldovanu 
Vasile, Talaba Savel, Anea lulian, 
Boricheva Todorka, Vinogradov 
Vadim, Alexander Otilia και Pascary 
Daniel. Οι δράστες ενεργούσαν 
κατόπιν οργανωμένου σχεδίου και 
πριν την διάρρηξη των διαμερισμά
των έστελναν τις γυναίκες συνερ- 
γούς IBaricheva και Alexander), 
στα διαμερίσματα που έθεταν ως 
στόχους και οι οποίες χτυπούσαν 
τα κουδούνια για να ελέγξουν αν

ευρίσκονται μέσα οι ένοικοι. Σε 
περίπτωση απουσίας έθεταν επ' 
αυτών διακριτικό σημεία για να 
διευκολύνουν το έργο των ανδρών 
συνεργατών τους. Στην κατοχή 
τους βρέθηκε ένα περίστροφο 
μάρκας colt, εννέα φυσίγγια, κο
σμήματα και ηλεκτρονικά αντικεί
μενα. Μέρος των κατασχεθέντων 
αποδόθηκε στους παθόντες, τα δε 
υπόλοιπα φυλάσσονται για ανα
γνώριση από τους παθόντες. 
Οι δράστες με την εις βάρος τους 
σχηματισθείσα δικογραφία ο
δηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγε
λέα Πλημ. Αθηνών.

Ο ΒΑΡΥΠΟΙΝΙΤΗΣ
Από άνδρες του 4ου Τ μήματος Α

ναζητήσεων της Δ/νσης Ασφά
λειας Αττικής συνελήφθη σε δώμα 
πενταορόφου πολυκατοικίας στην 
Καλλιθέα, ο καταζητούμενος δρα- 
πέτης φυλακών Κερκύρας, Μπλα- 
τζακάκης Κωνσταντίνος. Ο συλη- 
φθείς είχε διαφύγει κατά την ομα
δική απόδραση από τις φυλακές 
Κερκύρας την 10-3-1996, όπου ε- 
ξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης 20 
ετών για ανθρωποκτονία. Εντοπί
σθηκε μετά από πολυήμερη παρα
κολούθηση και με την συνδρομή 
ανδρών των ΕΚΑΜ και παρουσία δι
καστικού λειτουργού, συνελήφθη 
χωρίς να προβάλει αντίσταση. 
Μαζί του συνελήφθη και η Πασα- 
δαίου Μαρία η οποία διώκεται με 
έξι αποφάσεις με τις οποίες έχει 
καταδικαστεί συνολικά σε 41 
μήνες φυλάκιση και χρηματική 
ποινή, για παραβάσεις του Νόμου 
"Περί επιταγών". Στην κατοχή του 
βρέθηκαν ένα πιστόλι, 73 σφαίρες 
και μια περούκα. Ο Μπλαζακάκης 
είχε επίσης αποδράση την 8-6- 
1989 από τις φυλακές Νεάπολης 
Λασιθίου μαζί με τον Κερεμίδη 
Παύλο και άλλους, οπότε και είχαν 
φονευθεί δύο Αστυνομικοί φρου
ροί των φυλακών. Επίσης είχε κα- 
τηγορηθεί για τη ληστεία στο "Βε- 
νιζέλειο" Νοσοκομείο Ηρακλείου 
Κρήτης που είχε γίνει την 16-12- 
1988.

ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ
ΚΑΤΑ ΡΟΥΜΑΝΩΝ

Από άνδρες της Αμέσου Δρά- 
σεως Αττικής συνελήφθησαν οι 
Ρουμάνοι υπήκοοι: Gazagu Nelu και 
Teodoru Eugen, για διακεκριμένες 
κλοπές, σύσταση και συμμορία και 
παράνομη είσοδο και παραμονή 
στη χώρα μας. Από την προανάκρι
ση που ενεργήθηκε από το Τμήμα

Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας δια
πιστώθηκε ότι οι δράστες είχαν 
διαπράξει κατά τον τελευταίο 
μήνα σωρεία κλοπών σε βάρος ι
διοκτητών διαμερισμάτων των πε
ριοχών Περισσού, Γαλατσίου, Πα
τησίων κ,λπ. όπου απεκόμιζαν κυ
ρίως ηλεκτρονικά, κοσμήματα και 
χρηματικά ποσά. Στην κατοχή των 
δραστών βρέθηκαν κοσμήματα ως 
και διαρρηκτικά εργαλεία ειδικά 
διαμορφωμένα για την παραβίαση 
κλειδαριών, μέθοδο την οποία 
χρησιμοποιούν κατά κόρον Ρουμά
νοι κακοποιοί. Το μεγαλύτερο μέ
ρος των κατασχεθέντων κοσμη
μάτων αποδόθηκε στους παθό
ντες. Με τη δικογραφία που σχη
ματίσθηκε σε βάρος τους απε
στάλλησαν στον αρμόδιο εισαγγε
λέα Πλημ. Αθηνών.

ΤΟ ΛΑΥΡΑΚΙ
Από άνδρες της Δίωξης Οικονο

μικών Εγκλημάτων της Δ/νσης Α
σφάλειας Αττικής συνελήφθη 
στην ακτή EOT Βάρκιζας ο σεσημα
σμένος και διωκόμενος για σω
ρεία ενταλμάτων συλλήψεως και 
άλλων διωκτικών εγγράφων Πανα- 
γιωτόπουλος Σταύρος ο οποίος τη 
στιγμή της συλλήψεώς του έφερε 
επάνω του ένα πιστόλι με γεμι
στήρα πλήρη φυσιγγίων. Μαζί με 
τον Παναγιωτόπουλο συνελήφθη 
και οι Χατζηγιάννης Ευάγγελος, 
Παπαποστόλου Ευστράτιος και 
Πουλημένος Ανδρέας. Ολοι οι α
νωτέρω κατηγορούνται για υπό
θαλψη εγκληματία κι επί πλέον ο 
Χατζηγιάννης για παράβαση του 
Νόμου "Περί όπλων" καθόσον μέ
σα στο αυτοκίνητό του στο οποίο 
επέβαιναν όλοι βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν ένα αναισθητικό σπρέι κι 
ένα στιλέτο ενώ οι Παπαποστόλου 
και Πουλημένος διώκονται και με 
καταδικαστικές αποφάσεις. Ο Πα- 
ναγιωτόπουλος έχει απασχολήσει 
κατ' επανάληψη για απάτες σε βά
ρος Τραπεζών με κυριώτερη απ' 
αυτές την υπόθεση της κλοπής 
των έντεκα γραμματίων από την Ε
θνική Τράπεζα, ποσού ενός δισε- 
κατομυρίου δραχμών. Επίσης είχε 
συλληφθεί την 8-6-1995 και απέ
δρασε από τα ανακριτικά γραφεία 
της πρώην Σχολής Ευεληίδων. Από 
έρευνες που διενεργήθηκαν στα 
κρησφύγετα του μεγαλοαπατεώ
να βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια 
αμυντική χειροβομβίδα, τρείς γρα
φομηχανές, ένα μηχάνημα κοπής 
χάρτου ακρίβειας που χρησιμο-
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Μόνιμες Στήλες

ποιείται για την κοπή πλαστών χαρ
τονομισμάτων, μια μηχανή δραχ
μοποίησης συναλλάγματος, σχε
διαγράμματα οικοπέδων, διάφορα 
σύνεργα πλαστογραφίας, εννέα 
σφαίρες αερίου - κρότου, τρία 
πλαστά δελτία αστυνομικής ταυ
τότητας με διάφορα στοιχεία κα
τόχων και φωτογραφίες αγνώ
στων ατόμων, ένα βιβλιάριο κατα
θέσεων της Εθνικής Τράπεζας με 
δικαιούχο άτομο που είχε ίδια 
στοιχεία με μια από τις πλαστές 
ταυτότητες και από το οποίο είχε 
γίνει ανάληψη ποσού 18.000.000 
δραχμών, ένα πλαστό δελτίο ταυ- 
τότητος εν ενεργεία Αστυνομικού 
που έφερε φωτογραφία του Πα- 
ναγιωτόπουλου. Σε βάρος του Πα- 
ναγιωτόπουλου εκκρεμούν 15 ε
ντάλματα συλλήψεως και βου
λεύματα για σοβαρές υποθέσεις 
απατών, πλαστογραφιών και δια
κεκριμένων κλοπών και δύο κατα- 
δικαστικές αποφάσεις συνολικής 
ποινής 5,5 ετών για πλαστογραφία 
με χρήση, σύσταση και συμμορία. 
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν 
στον εισαγγελέα Πλημ. Αθηνών και 
παραπέμφθηκαν στον Ανακριτή.

Η ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΛΕΙΠΕ
Συνελήφθησαν από άνδρες της 

Υποδ/νσης Διώξεως Ναρκωτικών 
της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής 
στο Μπραχάμι και στο Ανω Καλα
μάκι οι: Συρίγος Μακος και Νταρ- 
δής Λάμπρος για παραβάσεις του 
Νόμου "Περί ναρκωτικών". Προ μη
νάς περίπου υπήρχε πληροφορία 
σύμφωνα με την οποία δύο νεαρά 
άτομα που διέμεναν στην περιοχή 
Μπραχαμίου και κινούνταν με πο
λυτελή αυτοκίνητα διακινούσαν 
σημαντικές ποσότητες ναρκωτι
κών (ακατέργαστης ινδικής κάννα
βης και κοκαΐνης) τις οποίες προ
μηθεύονταν σε περιοχή της Ηπεί
ρου από μέλη της Αλβανικής Μα
φίας. Μετά από κατάλληλη αξιολό
γηση της πληροφορίας, εντοπί
σθηκαν οι προαναφερόμενοι δρά
στες και τέθηκαν σε παρακο
λούθηση. Τις βραδυνές ώρες της 
26-10-1996 οι ανωτέρω συ
νελήφθησαν στον Αγ. Δημήτριο Ατ
τικής και σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μάρ
κας Μερσεντές, ιδιοκτησίας του 
Συρίγου το οποίο ευρίσκετο παρ- 
καρισμένο σε πυλωτή νεοαναγει- 
ρόμενης οικοδομής βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν ακατέργαστη ινδική 
κάνναβη συνολικού βάρους 37 κι
λών, κοκαΐνη βάρους 233 γραμμα

ρίων, ηρωίνη βάρους ενός γραμ
μαρίου, ένα πιστόλι με τέσσερα 
φυσίγγια, χρηματικό ποσόν
530.000 δραχμών, τέσσερα κινητά 
τηλέφωνα και δύο φορητοί πομπο
δέκτες. Οι έρευνες συνεχίζονται 
για την ανακάλυψη και σύλληψη 
των Αλβανών συνεργατών τους 
που εισήγαγαν και παρέδιδαν σ' 
αυτούς για διακίνηση τις ναρκωτι
κές ουσίες. Οι δύο δράστες ο
δηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημ. 
Αθηνών.

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ
"ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"

Από άνδρες της Υποδ/νσης Διώ
ξεως Ναρκωτικών της Δ/νσης Α
σφάλειας Αττικής συνελήφθησαν 
οι: Καπώνης Χρήστος, Σιγάλας 
Γεώργιος, Καταβελλακος Γεώρ
γιος, Μουρίκης Γεράσιμος, Νασιώ- 
της Χαράλαμπος, Φεζί Χασάν και 
Εντι Ντουράν για παραβάσεις των 
Νόμων "Περί ναρκωτικών", "Περί ό
πλων" και για "Σύσταση και συμμο
ρία". Από μηνός περίπου υπήρχε η 
πληροφορία ότι ο Καπώνης, γνω
στός ήδη από παλαιότερες συλ
λήψεις, σε συνεργασία με Τούρ
κους μεγαλεμπόρους ναρκωτικών, 
θα εισήγαγε ποσότητα ηρωίνης 
βάρους τριών κιλών, την οποία στη 
συνέχεια θα απέκρυπτε σε αγρο
τική περιοχή στην περιοχή Βάρκι
ζας Αττικής. Σαν βοηθό του ο Κα- 
πώνης στη δουλειά που ετοίμαζε 
θα χρησιμοποιούσε τον Σιγάλα, ε
πίσης γνωστό, για τη διάθεση της 
παραπάνω ποσότητας ηρωίνης 
στις περιοχές Ηλιούπολης, Βάρκι
ζας, Γλυφάδας και Αργυρούπολης. 
Αφού εντοπίσθηκε το σπίτι του Σι- 
γάλα τέθηκε σε παρακολούθηση 
και διαπιστώθηκε ότι είχε συχνές 
επαφές με τον Καπώνη Χρήστο ο 
οποίος χρησιμοποιούσε συνεχώς 
διαφορετικά μεταφορικά μέσα,για 
να αποφύγει τον εντοπισμό και πι
θανή παρακολούθηση. Σε σύντομο 
χρονικό διάστημα εξακριβώθηκε 
το σπίτι που διέμενε ο Καπώνης 
στη Βάρκιζα και άρχισε η ε 
πιτήρησή του. Ετσι, μετά από οργα
νωμένη επιχείρηση επιτεύχθηκε η 
σύλληψη των Καπώνη - Μουρίκη 
στο σπίτι της Βάρκιζας, όπου βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν, ηρωίνη 
βάρους 2.318 γραμμαρίων, μικρο- 
ποσότητα ινδικής κάνναβης, το 
χρηματικό ποσόν των 558.000 
δραχμών, δέκα φυσίγγια, δύο ζυ
γαριές ακρίβειας, ένα κινητό τηλέ
φωνο και μια καραμπίνα. Οι Καπώ

νης και Σιγάλας έχουν συλληφθεί 
κατά το παρελθόν από την ανωτέ
ρω Υπηρεσία για παραβάσεις των 
Νόμων "Περί Ναρκωτικών" και "Πε
ρί Οπλων". Επίσης έχουν απα- 
σχολήση πολλές αστυνομικές Υπη
ρεσίες για τις ανωτέρω παραβά
σεις και έχουν καταδικασθεί πολ
λές φορές. Ο Καπώνης έχει συλ
ληφθεί και από τις τουρκικές αρ
χές το 1995 μαζί με Τούρκους ε
μπόρους ναρκωτικών για κατοχή 8 
κιλών ηρωίνης.

ΟΤΑΝ Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΥΦΛΩΝΕΙ
Από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά 

Ζωής της Δ/νσης Ασφάλειας Ατ
τικής εξιχνιάσθηκε η ανθρωποκτο
νία της αιγυπτίας Sharaf Sahar, το 
πτώμα της οποίας βρέθηκε σε α
γρόκτημα στην περιοχή Κορωηίου. 
Η Shafar είχε εξαφανισθεί τις 
πρωϊνές ώρες της 6-11-1996 και 
το αυτοκίνητό της βρέθηκε τις α
πογευματινές ώρες της ιδίας ημέ
ρας τρακαρισμένο και εγκαταλει- 
μένο σε παραπλήσιο χωματόδρο
μο. Οπως ηροέκυψε ο δράστης 
της ανθρωποκτονίας είναι ο Κο- 
ντογεωργακόπουλος Ανδρέας ο 
οποίος διατηρούσε ερωτικό δε
σμό με το θύμα. Το τελευταίο διά
στημα όμως η σχέση τους άρχισε 
να παρουσιάζει προβλήματα ε
πειδή ο δράστης υποψιαζόταν ότι 
η Shafar κέρδιζε χρήματα συνά
πτοντας εφήμερες γνωριμίες. Τις 
πρωινές ώρες της 6-11-1996 ο 
δράστης μαζί με το θύμα αφού 
διασκέδασαν σε νυκτερινό κέντρο 
της Λεωφ. Βουλιαγμένης στην 
Αθήνα, έφυγαν με το αυτοκίνητο 
του θύματος και κατευθύνθηκαν 
στην περιοχή Κορωπίου όπου ο 
δράστης έχει εξοχική κατοικία. 
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, 
όπως αναφέρει ο ίδιος ο δράστης, 
το θύμα του επιβεβαίωσε τις 
προαναφερόμενες υποψίες και 
της συνέστησε να σταματήσει να 
κάνει αυτή τη ζωή, πλήν όμως το 
θύμα δεν συμφώνησε. Οταν έφτα
σαν στο σημείο που βρέθηκε το 
πτώμα κατέβηκαν από το αυτοκί
νητο όπου ο δράστης εκνευρισμέ
νος από την όλη συμπεριφορά της 
την έρ ιξε στο έδαφος και την 
κτύπησε στο κεφάλι με πέτρα 
τραυματίζοντάς την θανάσιμα. Στη 
συνέχεια εγκατέλειψε το πτώμα, 
επιβιβάσθηκε στο αυτοκίνητό της 
και απομακρύνθηκε. Σε απόσταση 
ενός χιλιομέτρου περίπου ο δρά
στης τράκαρε και εγκατέλειψε το

αυτοκίνητο επιστρέφοντας στο 
σπίτι με ταξί. Ο δράστης εξεταζό
μενος ομολόγησε την πράξη του.

ΦΟΒΟΥ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ
Από άνδρες της Υποδ/νσης Διώ

ξεως Ναρκωτικών της Δ/νσης Α
σφάλειας Αττικής συνελήφθησαν 
οι Αλβανοί υπήκοοι Markos Ndos, 
Martini MarKos, Golemis Thanasis 
και Markos Raylo, στην κατοχή των 
οποίων βρέθηκαν και κατασχέθη
καν 13 κιλά ακατέργαστης ινδικής 
κάνναβης, ένα πιστόλι και το χρη
ματικό ποσόν των 119.000 δραχ
μών. Τρεις ημέρες πριν από τη 
σύλληψή τους και αφού είχαν ε- 
ντοπισθεί, παρουσιάσθηκε ως εν
διαφερόμενος για την αγορά της 
ινδικής κάνναβης που κατείχαν, α
στυνομικός της ανωτέρω Υπηρε
σίας και αρχικά συμφωνήθηκε η α
γορά 3,5 κιλών αντί του ποσού του 
1.000.000 δραχμών και αργότερα 
μετά από πρόταση των Αλβανών 
κλείσθηκε συμφωνία για αγορά 
μεγαλύτερης ποσότητα, καθότι οι 
Αλβανοί διέθεταν σύμφωνα με 
δήλωσή τους, περίπου 100 κιλά α
κατέργαστης ινδικής κάνναβης. Υ
ποστήριξαν μάλιστα ότι αποτελούν 
μεγάλη σπείρα. Ως πωλητές πα- 
ρουσιάσθηκαν οι δύο πρώτοι. Η 
συνάντηση για την αγοραπωλησία 
κανονίσθηκε να γίνει στον περίβο
λο της εκκλησίας του Αγ. Νικολάου 
Αχαρνών. Στη συνάντηση που έγι
νε ζήτησαν από τον αστυνομικό - 
αγοραστή να τους ακολουθήσει 
σε άλλο σημείο από το αρχικά κα- 
θορισθέν. Στο υποδειχθέν σημείο 
οι Αλβανοί πήγαν την ποσότητα 
των δέκα κιλών και κατά τη στιγμή 
της παράδοσης του χασίς επενέ- 
βησαν οι Αστυνομικοί και τους συ
νέλαβαν. Κατά τη διάρκεια της πα
ρακολούθησης οι Αστυνομικοί α- 
νελήφθησαν την παρουσία τριών 
ακόμη Αλβανών οι οποίοι προηγου
μένως είχαν παραδώσει στους 
δύο πρώτους την ανωτέρω ποσό
τητα και βρίσκονταν κοντά στο ση
μείο συναλλαγής. Στην προσπά
θεια να συλλάβουν τους τρεις Αλ
βανούς ο ένας απ' αυτούς πυρο
βόλησε τον αστυνομικό που τον 
καταδίωκε χωρίς να τον τραυματί
σει. Από τους άλλους δύο που συ- 
ντελήφθησαν ο ένας τραυματί
σθηκε ελαφρά στην προσπάθειά 
του να αποφύγη τη σύλληψη. □

Επιμέλεια:
Α ρ χ /κα ς  Κ ω ν/νος Κούρος
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Μόνιμες Στήλες

Υπηρεσιακά 
Ν έ α _ 1 ^

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Με το από 1-1 1-1996 Π.Δ. 

ηροήχθησαν οι παρακάτω Αξιωμα
τικοί':

α. ο Αστυνομικός Διευθυντής Α- 
ναγνωστάτος Διονύσιος στο βαθ
μό του Ταξιάρχου, 

β. ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής 
Κούτρας Ανδρέας στο βαθμό του 
Αστυνομικού Διευθυντού αναδρο
μικό από 5-7-1996, 

γ. οι Αστυνόμοι Α' Κουφέλος Μι
χαήλ, Στρατόρας Παναγιώτης και 
Χατζημαργαρίτης Βασίλειος στο 
βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευ- 
θυντού,

δ. ο Αστυνόμος Β' - Αστυκτηνία- 
τρος Σερίφης Σπυρίδων στο βαθ
μό του Αστυνόμου Α', 

ε. οι Υπαστυνόμοι Α' Μάγειρα 
Θεοδώρα, Βελισσόρης Αλέξαν
δρος, Μαρτζακλής Αριστείδης, 
Σαββόκης Εμμανουήλ, Μποτώνης 
Στέφανος, Ζιόκας Κωνσταντίνος 
και Ν.Δ. 649/70 Σαπουρίδης Ανα
στάσιος και Κακανής Λάμπρος.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
- Με το από 1-1 1-1996 Π.Δ. 

ηροήχθη στο βαθμό του Ταξιάρ
χου, προκειμένου να αποστρατευ- 
θεί ύστερα από αίτησή του, ο Α- 
στυν. Διευθυντής Νικολός Ιωάννης.

- Με διάφορα ΠΑ τέθηκαν σε α
ποστρατεία με το βαθμό του Α- 
στυν. Υποδ/ντή οι Αστυνόμοι Α' 
Δαφνής Αλέξανδρος, Λυμπέρης 
Ανδρέας, Τόγιας Γεώργιος, Τσε- 
τσέκος Λεωνίδας, Φουσέκης Βα
σίλειος και Ν.Δ. 649/70 Μανώλης 
Δημήτριος.

- Με ΤΟ από 19-1 1-1996 Π.Δ. 
ηροήχθησαν στο βαθμό του Αστυ
νόμου Β' και αποστρατεύθηκαν με 
το βαθμό του Αστυνόμου Α' οι Υ-

παστυνόμοι Α' Ν.Δ. 649/70 Σωκρά
της Μακρόπουλος, Σπήλιος Βα- 
χλιώτης, Αλέξανδρος Γεωργιόδης, 
Εμμανουήλ Κατζηλάκης και 
Σωτήριος Στάθης.

- Με διάφορες Αποφάσεις του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας τέθηκαν σε αποστρατεία με 
το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι 
Ανθυπαστυνόμοί: Μπουτζικούδης 
Θεόδωρος, Εξόρχου Κωνσταντί
νος, Τσιμπούκης Γεώργιος, Νίκα 
Γεωργία, Καραγκούνης Λουκάς, 
Δαββέτας Ευάγγελος, Ζαρκόδας 
Σωτήριος

- Με διάφορες Αποφάσεις του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας τέθηκαν σε αποστρατεία με 
το βαθμό που φέρουν οι ανθυπα- 
στυνόμοι Φράγκας Παναγιώτης και 
Μπούρας Ευγένιος.

- Με διάφορες Αποφάσεις του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας τέθηκαν σε αποστρατεία με 
το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι 
Αρχιφύλακες: Βελαώρας Χρήστος, 
Πανταζής Αθανάσιος, Παυλόπου- 
λος Γεώργιος, Τσεκούρας Παρα
σκευές, Βοσβόλης Γεώργιος, 
Μπαμπίτσας Θεόδωρος, Γιαννό- 
πουλος Νικόλαος, Γώγουλας Γεώρ
γιος, Παπανικολόου Χρήστος, 
Σμύρνής Κωνσταντίνος και Καρα- 
γιάννης Δημήτριος.

- Με διάφορες Αποφάσεις του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας τέθηκαν σε αποστρατεία με 
το βαθμό που έφεραν οι Αρ- 
χιφύλακας ΜΠΣ Λάκης Στέργιος 
και Κολασίδης Σταύρος.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
* Ο Αστυφύλακας Τόκας Βασί

λειος που υπηρετεί στο Α.Τ. Ηγου
μενίτσας Θεσπρωτίας, επιθυμεί να

μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης Ιτηλ. 
0665-22222,0666-417671.

* Αστυφύλακας που υπηρετεί 
στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής 
Ιτηλ. 093-323.0101 επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του που υπηρετεί στη Γενική Αστυ
νομική Διεύθυνση Θεσσσαλονίκης 
ή στις Α.Δ. Ξάνθης, Κομοτηνής ή 
Καβάλας.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΝΟΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

Προσκλήθηκαν για φοίτηση στο 
Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαί
δευσης Ανθυπαστυνόμων κατά την 
εκπαιδευτική περίοδο 1996-1997 
οι κατωτέρω Ανθυπαστυνόμοί:

Κατόπιν εισαγωγικών εξε τά 
σεων οι: Αθανασόπουλος Πανα
γιώτης, Γιαννακόπουλος Δημοσθέ
νης, Ντίνας Δημήτριος, Παππάς 
Γρηγόριος, Παπαζέκος Ιωάννης, 
Δούκας Δούκας, Ασλανίδης Σάβ
βας, Καρρός Μιλτιάδης, Ευαγγελί- 
δης Δημήτριος, Γεωργίου Νικό
λαος, Χαμηέρης Παναγιώτης, 
Δαουτίδης Κωνσταντίνος, Χαρίσης 
Παναγιώτης, Ζαχαρόπουλος Ζαχα
ρίας, Αντωνιάδης Σπυρίδων, Σάρ- 
λας Κωνσταντίνος, Ξανθής Γεώρ
γιος, θεοδώρου Παναγιώτης, Κου- 
τίδης Πασχόλης, Καραγιόννης 
Δημήτριος, Δημητρούλας Δημή- 
τριος, Ντομούζης Απόστολος, Φε- 
λέσκουρας Παναγιώτης, Γιαν- 
νούλης Χρήστος, Τσιτονόκης Νικό
λαος, Παπαγεωργίου Αγγελική και 
Πετροτάση Θεοδώρα.

Με σειρά αρχαιότητας οι: Χρι- 
στοδουλόκης Γεώργιος, Ταρατίτας 
Παναγιώτης, Κυριαζίδης Δημή- 
τριος, Λαγοπάτης Σωτήριος, 
Κυρήκος Δημήτριος, Μωϋσιάδης 
Ιωάννης, Τσίγκος Κωνσταντίνος, 
Γεωργιόδης Αντώνιος, Καραπιδά- 
κης Ιωάννης, Δημουλός Χαράλα
μπος, Κωνσταντίνου Γρηγόριος, 
Τσιολπίδης Αλέξανδρος, Μιχόκης 
Κωνσταντίνος, Μπάρμπας Θωμάς, 
Γαλατσίδας Αλέξανδρος, θεοδου- 
λίδης Ευστάθιος, Σολακίδης Χρι
στόδουλος και Παρασχίσης Γεώρ
γιος.

Χωρίς εξετάσεις οι πτυχιούχοΐ: 
Φραγκούλης Δημήτριος, Δράκος 
Κομνηνός και Μαρίδης Νικόλαος.

Επίσης προσκλήθηκαν οι κωλυθέ- 
ντες σε παλαιότερες εκπαιδευτι
κές περιόδους Νταβλαντάνης Α
πόστολος, Κουτσελάς Χρήστος 
και Ψωμάς Χαρίλαος.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

Από την Α' Γενική Επιθεώρηση Α
στυνομίας, εκδόθηκε ο "Επαγγελ
ματικός Οδηγός Αστυνομικού", με 
στόχο να βοηθήσει την καλύτερη 
εκτέλεση των αστυνομικών καθη
κόντων. Αλλωστε, η αποτελεσμα
τική δραστηριότητα του αστυνομι
κού ενισχύει το κύρος και την εκτί
μηση του κοινού προς την Αστυνο
μία και συνδυασμένη με τα στοι
χεία της σωστής αγωγής και συ
μπεριφοράς, της ηθικής και της ε 
ντιμότητας, δημιουργεί την 
καλύτερη εικόνα της Αστυνομίας 
προς τα έξω.

Το βοήθημα αυτό καλύπτει με 
σαφήνεια και πληρότητα όλα τα 
βασικά θέματα αρμοδιότητας της 
Αστυνομίας με το ισχύον σήμερα 
νομικό καθεστώς. Καταβλήθηκε 
προσπάθεια να είναι εύχρηστο και 
περιληπτικό ώστε ο Αστυνομικός 
να μπορεί εύκολα να ανατρέχει 
στις αντίστοιχες σελίδες του θέ
ματος που τον ενδιαφέρει, για κά
θε πληροφορία που θα τον 
βοηθήσει στον πλέον επιτυχή χει
ρισμό του υπηρεσιακού θέματος 
που αντιμετωπίζει.

Οπως τονίζει ο Α' Γεν. Επιθ/τής 
Αστυνομίας Υποστράτηγος Δημ. 
Μητρόπουλος στην εισαγωγή του: 
"Ευχόμαστε οι Αστυνομικοί της Α' 
Γεν. Επιθ/σης Αστυνομίας να μπο
ρέσουν με τη γνώση που θα προ
σθέσουν από τη μελέτη αυτού του 
βοηθήματος, να αποτελέσουν πα
ράδειγμα προς μίμηση. Η μόνη ικα
νοποίηση για την Υπηρεσία θα είναι 
η βελτίωση της ποιότητας προ
σφοράς του αστυνομικού έργου 
και η ανύψωση της εικόνας του Α
στυνομικού στην προδιάθεση των 
πολιτών της περιοχής μας".

Ο Οδηγός αυτός εκδόθηκε από 
το Τυπογραφείο της Ιερός Χρι
στιανικής Αδελφότητας ΛΥΔΙΑ και 
είναι μια προσφορά που απηχεί την 
άριστη σχέση Αστυνομίας και Εκ
κλησίας, που έχουν την ίδια απο
στολή, την προστασία δηλαδή του 
πολίτη που τόσο έχει ανάγκη 
σήμερα στη δύσκολη κοινωνία που 
ζούμε. Και η μεν εκκλησία τον προ
στατεύει από τους κινδύνους που 
διαταράσσουν την ψυχοσυναισθη- 
ματική του ισορροπία, η δε Αστυ
νομία από εξωτερικούς κινδύνους 
που προσβάλλουν τη γαλήνη, την η
ρεμία, τα ατομικά και κοινωνικά του 
δικαιώματα, όπως ορίζουν το 
Σύνταγμα και οι Νόμοι.
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ
Σ τ ο  περιοδικό ΛΥΔΙΑ (Νοέμβριος 

19961, με τον παραπάνω τίτλο, 
βρήκαμε γραμένο το εξής ενδια
φέρον κείμενο: Ή εκτροπή ορι
σμένων αστυνομικών δεν παρέ
χουν σε κανένα μας το δικαίωμα να 
ρίχνουμε το λίθο του αναθέματος 
σε ολόκληρο το Σώμα και να κα
ταλήγουμε στο συμπέρασμα πως 
το Σώμα χάλασε και δεν ευρίσκε- 
ται στο ύψος της αποστολής του.

Η Ελληνική Αστυνομία, παρά τα 
μεμονωμένα ασυμβίβαστα με την 
ιδιότητα τους περιστατικά κά
ποιων αστυνομικών, επιτελεί έργο 
θαυμαστό και της οφείλουμε την 
εμπιστοσύνη μας, την αγάπη και το 
σεβασμό μας. Και είναι εντελώς α
νεπίτρεπτο να πετροβολούμε τα 
Σώματα Ασφαλείας, τα οποία είναι 
επιφορτισμένα με την ασφάλεια 
της ζωής μας, τη διατήρηση της 
περιουσίας μας και τη διασφάλιση 
της κοινωνικής γαλήνης και της η
ρεμίας στον τόπο μας.

Βεβαίως ασχολείται με την πρό
ληψη του εγκλήματος και την πά
ταξη του κακού. Αλλά δεν πρέπει 
να διαφεύγει της προσοχής μας ό
τι όλοι συνηθίσαμε στην παρανο
μία με αποτέλεσμα να θέλουμε ο 
καθένας και από ένα αστυνομικό 
να μας προφυλάσσει από αυτήν.

Ελπίζουμε και πιστεύουμε πως ό
λοι μας θα στείλουμε στο Σώμα 
της Ελληνικής Αστυνομίας, όταν 
δοθεί η ευκαιρία, τα καλύτερα παι
διά της οικογενείας μας, για να ε
πιτύχουμε ό,τι το καλύτερο, και οι 
αρμόδιοι θα καταβάλουν κάθε 
προσπάθεια, ώστε και αυτό τα ε 
λάχιστα κρούσματα τα οποία κατά 
καιρούς παρουσιάζονται, να απο- 
φεύγωνται.

Η Αστυνομία ζητά την αγάπη μας, 
το σεβασμό μας, τη συνεργασία 
μας και την ειλικρινή μας εκτίμηση. 
Και σε καμιά περίπτωση δεν πρέ
πει να πέφτουμε θύματα εκείνων 
που επιδιώκουν το διασυρμό και 
την κατασυκοφάντηση της Ελλη
νικής Αστυνομίας, με στόχο να 
τους υποβαθμίσουν στα μάτια μας 
και να κλονίσουν την εμπιστοσύνη 
μας στους ακούραστους αυτούς 
φρουρούς του Νόμου, που με κίν
δυνο της ζωής τους, πολλές φο
ρές, αγωνίζονται για το δικό μας 
καλό και τη δική μας ευημερία. Αλ
λά και το χρέος της Πολιτείας είναι 
να μη λησμονεί ότι και αυτοί έχουν 
στομάχι και πρέπει να τρέφονται, 
διότι δεν είναι ασώματοι".

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
- Με Απόφαση του κ. Αρχηγού 

της Ελληνικής Αστυνομίας απο- 
νεμήθηκε "Επαινος" στους: Αστυ
νόμο Α' Αποστολίδη Στέργιο, Υπα- 
στυνόμο Α' Ζάρβαλη Θωμά, Αρ- 
χιφύλακες Κουλόνδρο Σάββα και 
Αποστολίδη Νικόλαο και στους Α
στυφύλακες Τελίδη Αλέξανδρο, 
Εμμανουηλίδη Παντελή, Τρικαλιώτη 
Κωνσταντίνο, Γκουλιάφα Ηλία και 
Παπαδόπουλο Παύλο διότι "υπηρε- 
τούντες στην Υποδ/νση Δίωξης 
Ναρκωτικών της ΔΑ. Θεσσαλονί
κης και εργασθέντες με ζήλο, 
προθυμία και μεθοδικότητα, επέ- 
δειξαν εξαιρετική δραστηριότητα 
και μετά από συνεχή παρακο
λούθηση πέτυχαν στο Ελαφοχώρι 
Καβάλας να συλλόβουν ένα άτομο 
στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 
8,5 κιλό ινδικής κάνναβης".

- Με Απόφαση του κ. Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας αηο- 
νεμήθηκε "Εύφημη Μνεία" και χο
ρηγήθηκε υλική αμοιβή δύο βασι
κών μηνιαίων μισθών στους: Αν- 
θ/μο Μητρόπουλο Νικόλαο, τους 
Αρχιφύλακες Κωστόκη Χρήστο, 
Κουλωτσιό Γεώργιο, Νικόπουλο 
Γεώργιο, Λίταινα Γεώργιο και 
στους Αστυφύλακες Κουλακιώτη 
Θωμά και Κίτσιο Κωνσταντίνο γιατί 
"υπηρετούντες στην Α.Δ. Λάρισας, 
στην ΥΑ. Λάρισας και στο Α.Τ. Τυρ- 
νόβου εργασθέντες με προθυμία, 
υπομονή, μεθοδικότητα και απο
φασιστικότητα επέδειξαν εξαιρε
τική δραστηριότητα και μετά από 
κατάλληλο επιχειρησιακό σχεδία
σμά πέτυχαν να συλλόβουν στον 
Τύρναβο τους λίαν επικίνδυνους 
κακοποιούς, δραπέτες φυλακών, 
Σαμαρά Κων/νο και Καραθανόση 
Κων/νο καθώς και έναν Αλβανό 
συνεργάτη τους στην κατοχή των 
οποίων βρέθηκαν πυροβόλα όπλα, 
πυρομαχικό, εκρηκτικές ύλες και 
πολλά κλοπιμαία αντικείμενα. Επί
σης η σύλληψη των ανωτέρω κα
κοποιών είχε ως αποτέλεσμα την 
εξιχνίαση πολλών και σοβαρών α
δικημάτων που διέπραξαν αυτοί 
στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο".

- Με Απόφαση του Επιθεωρητή 
Αστυνομίας Θεσσαλίας απο- 
νεμήθηκε "Επαινος" στους: Αστυν. 
Α' Κόκκαλη Στέφανο, Υπαστ. Α' Κα- 
ρανάσιο Δημήτριο, Ανθ/μο Σουλτά- 
τη Παναγιώτη, Αρχιφύλακες Λέτσι- 
κα Δημήτριο και Μηαλτούκα Πανα
γιώτη, και τους Αστυφύλακες Ορ- 
φανιώτη Βασίλειο, Ιατρού Βασίλειο 
και Δίπλαρη Χρήστο διότι "υπηρε-

τούντες στο Τ.Α. Καρδίτσας και 
εργασθέντες οικειοθελώς πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας 
των, με προθυμία, επιμονή και με
θοδικότητα, επέδειξαν εξαιρετική 
δραστηριότητα και κατόρθωσαν 
μετά από πολυήμερη παρακο
λούθηση να εντοπίσουν και να συλ
λόβουν επ' αυτοφώρω επί της ε 
θνικής οδού Καρδίτσας - Λάρισας, 
την ώρα της αγοραπωλησίας, δύο 
Αλβανούς λαθρομετανάστες, επι
κίνδυνους μεγαλεμπόρους ναρκω
τικών, στην κατοχή των οποίων 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5,5, 
κιλά ινδικής κάνναβης".

- Με Απόφαση του Αστυν. Διευ
θυντή Φθιώτιδας απονεμήθηκε "Ε
παινος" στον Αρχιφύλακα Παπα
χρήστου Βασίλειο και στον α
στυφύλακα Μαργαρίτη Ευάγγελο, 
γιατί: "υπηρετούντες στο Α.Τ. Δο- 
μοκού εργάσθηκαν με ευσυνειδη
σία, ζήλο, προθυμία και μεθοδικό
τητα με αποτέλεσμα ύστερα από 
επίπονες προσπάθειες και πολύω
ρη καταδίωξη τεσσάρων ατόμων, 
δραστών κλοπών και ληστείας που 
είχαν διαπράξει στον Ασπρόπυργο 
Αττικής, Κομμένα Βούρλα, Δαμά- 
στα και Ν. Μάκρη Φθιώτιδος που ε- 
κινούντο με κλαπέν αυτοκίνητο 
φέροντας μαζί τους και μια καρα- 
μπίνα πλήρη φυσιγγίων που στη 
συνέχεια εγκατέλειψαν κατόρθω
σαν ο μέν Αστυφ. Μαργαρίτης να 
πετύχει τη σύλληψη ενός ε ξ  αυ
τών που στη συνέχεια απεδείχθη 
ότι ήταν δραπέτης φυλακών και να 
συμβάλλει τα μέγιστα στη σύλλη
ψη ενός ακόμη. Ο δε Αρχ. Παπα
χρήστου να συμβάλλει τα μέγιστα 
στη σύλληψη αμφοτέρων των 
δραστών".

- Με Απόφαση του Διοικητή της 
Σχολής Αστυφυλάκων Αμυγδάλέ- 
ζας Αττικής, απονεμήθηκε δίπλω
μα ως ηθική αμοιβή στο Δόκιμο Α
στυφύλακα Κύδρο Νικόλαο του 
ΤΑΑ. Ξάνθης διότι ως μέλος της 
ομάδος της Αθλητικής Ενωσης Α
στυνομικών Ελλάδος, κατέλαβε 
στο Πανευρωπαϊκό Αστυνομικό 
Πρωτάθλημα Πάλης στην Πράγα 
Τσεχίας, την πρώτη θέση στην κα
τηγορία των 90 κιλών, κερδίζο
ντας το Χρυσό Μετάλλιο και στο 
Δόκιμο Αστυφύλακα Λουκά Σταύρο 
του ΤΔΑ. Γρεβενών γιατί κατέλα
βε στο Πρωτάθλημα Ενόπλων Δυ
νάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας 
1996, την τρίτη θέση στην κατηγο
ρία +83 κιλών, κερδίζοντας το 
Χάλκινο Μετάλλιο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ Μ ΙΜ Η ΣΗ
Ο Αστ/κας Διαλεκτάκης Ευάγγε

λος του Τ.Τ. Ρεθύμνου ανεύρε χρη
ματικό ποσό 1.340.000 δραχμών, 
που είχε απωλέσει υπάλληλος 
Τουριστικού Γραφείου, και το πα
ρέδωσε στο ΤΑ. Ρεθύμνου χωρίς 
να δεχθεί τα δικαιούμενα εύρετρα.

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ
* Σε σχέση με το δημοσιευμένο 

στο τεύχος Οκτωβρίου άρθρο 
"Συνδικαλισμός και Αστυνομία", η 
Π.Ο.Α.Σ.Υ. μας πληροφόρησε ότι 
δεν είναι ενταγμένη στο Ευρωπαϊ
κό Συμβούλιο Αστυνομικών Ενώ- 
σεών αλλά στη Διεθνή Ενωση Α
στυνομικών Σωματείων, που απο
τελεί αναγνωρισμένο διεθνή ορ
γανισμό με δικαίωμα συμμετοχής 
σε όλα τα Διεθνή Οργανα.

* Στη σελίδα 713 του προηγου
μένου τεύχους και στα αποτελέ
σματα του 4ου Παγκόσμιου Πρω
ταθλήματος Μαραθωνίου Αστυνο
μικών, αναγράφτηκε ότι τη 132 θέ
ση κατέλαβε ο Αστ/κας Βασίλειος 
Μπούμης αντί του Αρχ/κα Ιωάννη 
Παπαδάτου, που είναι το ορθό.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
+ Δ /ν τή ς  A ' e .a .
Καλόγερός Ιάκω βος
Γεννήθηκε το 1927 στην Μονεμ- 

βασιά Λακωνίας. Κατετάγητο 1949 
στην τ. Α.Π. και υπηρέτησε σε διά
φορες υπηρεσίες του Λεκανοπε
δίου. Απεβίωσε την 19-11-1996.

+ Αστυνόμος Β' (μον. διαθ.) 
Λουμανής Σπυρίδων 
Γεννήθηκε το 1931 στη Λαύκα 

Κορινθίας. Απεβίωσε τη 10-10-96. 
+ Αρχίφύλακας  
Αγαπόκης Εμμανουήλ 
Γεννήθηκε το 1942 στον Αγιο 

Γεώργιο Λασιθίου. Κατετάγη το 
1965 στην τ. Ε.Χ. και υπηρέτησε σε 
υπηρεσίες της ΑΔ. Δράμας και στο 
Τμήμα Τροχαίας Μαλακάσας. Ηταν 
έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. 
Απεβίωσε λόγω ανίατης ασθέ
νειας την 10-11-1996.

+ Α σ τυφ ύλακας  
Δημητρόπουλος Αθανάσιος 
Γεννήθηκε το 1969 στο Λημέρι 

Ευρυτανίας. Κατετάγη στην Ελλη
νική Αστυνομία στις 19-6-95. Υπη
ρέτησε στα Α.Τ. Καλλιθέας και Συ
ντάγματος και στην Αμεση Δράση 
Αττικής. Απεβίωσε λόγω παθολο
γικών αιτίων την 9-11 -1996. Π

Επιμέλεια:
Α ρ χ /κα ς  Κ ω ν/νος Κούρος
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ΣΥΝ6ΒΗΣΑΝ
Ν

Κ ΣΜ
Το ΑΠΕ μεταδίδει ότι στα 
ιταλικά νεανικά νυχτερινά 

κέντρα, κυκλοφορεί νέο χημικό 
παραισθησιογόνο, με την ονο
μασία "σπέσιαλ Κ" και τιμή περί 
τις 3.0D0 δραχμές τη δόση. Ε
πιφέρει άμεση και εξαιρετική 
υπερδιέγερση, που διαρκεί περί 
τα δέκα λεπτά της ώρας και δί
νει τη θέση της σε κατάρρευση 
εν μέσω παραισθήσεων και 
σχεδόν ολικής απώλειας της 
συνείδησης των πραττομένων. 
Και αυτό το ναρκωτικό, παρα
σκευασμένο από ουσία που 
χρησιμοποιείται ως αναισθητι
κό σε ζώα, κάνει δυστυχώς 
θραύση...

Τα μυστικά που κρύβει ο 
θαλάσσιος βυθός δεν έ 

χουν ενδιαφέρον μόνο για έ
ρευνες και ανευρέσεις ναυα
γίων. Αιγύπτιοι σφουγγαράδες, 
που βούτηξαν στα ανοικτά της 
βορειοδυτικής ακτής της χώ
ρας, σε απόσταση ενός περίπου 
μιλίου από την παραλία, εντόπι
σαν έκπληκτοι στον βυθό ελα
στικά αυτοκινήτων. Δεν πρόκει
ται για σκουπίδια: τα λάστιχα 
ήταν γεμάτα με χασίς, η συνο
λική ποσότητα του οποίου ξε- 
περνούσε τον 1,5 τΰννο. Στην 
γραμμή του γνωστού μας συ
στήματος με τους επιπλέοντος 
αεροθαλάμους, οι λαθρέμποροι 
προφανώς επέλεξαν να βυθί
σουν τα ελαστικά και να ανα
ζητήσουν αργότερα. Δεν πιάνε
ται όμως μόνο "το καράβι από 
την Περσία", βρίσκονται και τα 
ελαστικά. Αν μη τι άλλο, οι δια- 
κινούντες τα ναρκωτικά όφει- 
λαν να γνωρίζουν πότε είναι η 
...επικίνδυνη εποχή της σπογγα
λιείας.

Στο Λονδίνο η Μακ Ντό- 
ναλντς απέλυσε μια κοπέ

λα επειδή έφαγε δυο μπουκιές 
κοτόπουλο παραπάνω από ό,τι

λένε οι κανονισμοί: έφαγε οκτώ 
αντί για έξι που έχει το κουτάκι. 
Η Μακ Ντόναλντς προσφέρει 
στους εργαζόμενους νεα δω
ρεάν γεύμα στη βάρδια, ϋι πο
σότητες είναι αυστηρά καθορι
σμένες -μια μερίδα κι ούτε 
μπουκιά παραπάνω και, κατά τα 
φαινόμενα, όποιος το παραβεί 
παίρνει πόδι. Η εταιρεία, στην 
προκειμένη περίπτωση, υπε- 
ραμύνθηκε της απόλυσης λέγο
ντας ότι η κοπέλα ήταν υπότρο
πος -είχε φάει κάτι μπουκιές 
παραπάνω άλλη μια φορά...

Μια κυρία αγόρασε από το 
φιλανθρωπικό κάτάστημα 

της γειτονιάς της μια ζακέτα 
"Βερσάτσε" δεύτερο χέρι, την 
οποίαν οι εθελόντριες γιαγιά
δες που συνήθως φροντίζουν 
τα μαγαζιά αυτά, εν τη αγνοία 
τους, την είχαν κοστολογήσει 
στη μιάμιση λίρα. Το πρόβλημα 
της ζακέτας ήταν ότι της έλει
παν τα κουμπιά. Και για να μην 
πληρώσει τα κουμπιά εκατό φο
ρές όσο τη ζακέτα, η κυρία αυτή 
πήρε το ψαλιδάκι κι έκανε μια 
γύρα στην αγορά και απελευθέ
ρωσε ικανό αριθμό κουμπιών α
πό άλλες καινούργιες ζακέτες 
"Βερσάτσε". Την έπιασαν και 
πλήρωσε πρόστιμο 1.500 λίρες 
-χίλιες φορές όσο η ζακέτα,.,

Αξίζει τον κόπο να στα
ματήσουμε σε γεγονότα 

σαν κι αυτό που συνέβη στο 
Περθ της Αυστραλίας, εκεί ό
που οι δίδυμοι αδελφοί, ο Γουί- 
λιαμ και ο Τζον Μπλούμφιλντ 
γεννήθηκαν μαζί, έζησαν μαζί 
όλα τους τα χρόνια και στα 61 
τους πέθαναν παρέα από καρ
διακή προσβολή τη στιγμή που 
έπαιζαν στο καζίνο! Ενας γείτο
νας έλεγε λίγο μετά το θάνατο 
τους ότι οι δίδυμοι Μπλούμφιλ- 
ντ έκαναν τα πάντα μαζί, μαζί 
και τους ατέλειωτους περιπά

τους στην άκρη του ποταμού, 
μαζί και στον θάνατο, γιατί, ό
πως έλεγαν "εμείς μαζί γεν
νηθήκαμε, μαζί και θα πεθάνου- 
με". Καί πέθαναν...

Η μόνη χώρα της Ευρω
παϊκής Ενωσης όπου οι 

γονείς έχουν το δικαίωμα να 
χτυπούν -έστω και ελαφρά- τα 
παιδιά τους είναι η Βρετανία. 
Αυτό όμως ενδέχεται να αλλά
ξει, εφόσον το Ευρωπαϊκό Δι
καστήριο των Ανθρωπίνων Δι
καιωμάτων δικαιώσει έναν 
Ι2χρονο Βρετανό που προσέ- 
φυγε στο Δικαστήριο, ζητώντας 
να απαγορευτεί στους γονείς 
του να τον χτυπούν. Στην προ
σφυγή του ο Ι2χρονος αναφέ- 
ρεται σε περιστατικό που ση
μειώθηκε πριν τρία χρόνια, όταν 
ο πατριός του τον χτύπησε με 
βέργα επειδή επετέθη σε ένα 
άλλο παιδί. Στη συνέχεια, ο πα
τριός δικάστηκε με την κατηγο
ρία της κακοποίησης, αλλά α
θωώθηκε.

Δικαστήρο της Σουηδίας 
απέρριψε έφεση των γο

νέων ενός 5χρονου αγοριού, οι 
οποίοι δεν θέλουν να φωνάζουν 
το παιδί τους με το κανονικό 
του όνομα, αλλά με ένα γρίφο 
43 γραμμάτων. Το ζευγάρι από 
τη νότια πόλη Χάλμσταντ απο- 
καλεί μεν το γιο του Αλμπιν, αλ
λά επιμένει να γράφει το όνομα 
τους ως εξής: "BRFXXCCXXM 
NPCCCCLLLMNPRXVCLMNKS 
S0LBBIIII6". Το τοπικό δικα
στήριο επέβαλε πρόστιμο 
5 .000  κορώνες οτο ζεύγος, 
γιατί δεν έχει καταχωρήσει στο 
ληξιαρχείο το παιδί με ένα κα
νονικό όνομα όπως επιβάλει ο 
νόμος. Οι γονείς υποστήριξαν ό
τι ο γρίφος αυτός αποτελεί μια 
ενδιαφέρουσα, εξπρεσιονι- 
στική ανάπτυξη με βάση το "πα- 
ταφυσικό" πνεύμα". Η "παταφυ- 
σική" αποτελεί επινόηση του 
Γάλλου συγγραφέα του παραλό
γου Αλφρεντ Ζαρί, γνωστού από 
τη θεατρική του τριλογία "Ου- 
μπού".

Απατεών ο κατηγο
ρούμενος ή βλαξ το 

θύμα; Διαβάστε και κρίνετε: 
64χρονος κάτοικος του Λίνκολν 
της Νεμπράσκα, διαβητικός και 
ασθενής από σκλήρυνση, γνώ

ρισε κυρία που του δήλωσε έ 
γκυος [και δη σε τρίδυμα] και 
ζήτησε χρήματα για να προβεί 
σε άμβλωση. Της έδωσε. Η κυ
ρία ζήτησε βοήθεια και για να 
αγοράσει αυτοκίνητο. Την έλα
βε. Στη συνέχεια ζήτησε και άλ
λα χρήματα, λέγοντας ότι είχε 
χάσει μία από τις πρώτες επι
ταγές που της είχε δώσει ο 
κύριος. Δεν εκπλήσσεται κα
νείς, μετά από αυτά, που η ανα- 
ξιοπαθούσα έγκυος απεδείχθη 
...,άνδρας [όχι έγκυος, βέβαια, 
γιατί τότε θα είχε εισπράξει το 
ένα εκατομμύριο δολάρια του 
σχετικού επάθλου] και ο 
64χρονος έχασε περί τις
7.000 δολάρια από την υπερ- 
βάλλουσα φιλανθρωπία του. Ο 
ευφάνταστος απατεών πάντως 
συνελήφθη και κινδυνεύει να 
περάσει τα επόμενα είκοσι χρό
νια στη φυλακή.

Σαράντα χρόνια φυλάκι
σης για την κλοπή 22 ρο

λών χαρτιού τουαλέτας! Την 
ποινή αυτή αντιμετω πίζει ο 
32χρονος Χένρι Στέφνει, τον ο
ποίο δικαστήριο του Μαιάμι έ 
κρινε ένοχο για την κλοπή των 
22  ρολών, συνολικής αξίας
5.000 δραχμών. Το εκπληκτικό 
της υπόθεσης είναι ότι ο Στέφ- 
νει είχε συλληφθεί και καταδι
καστεί στο παρελθόν για σοβα
ρότερα αδικήματα, όπως διάρ
ρηξη και κατοχή κοκαΐνης, ο συ
νολικός χρόνος φυλάκισης του 
όμως δεν ξεπέρασε του λίγους 
μήνες.

ΦΚατέφθασαν από τα πέ- 
ρατα της γης για να συμ- 

μετάσχουν σε τελετή  εξαγνι
σμού της ψυχής, που θυμίζει 
περισσότερο πρακτικές του 
Μεσαίωνα. Χίλιοι πιστοί ρω
μαιοκαθολικοί, μέλη ιδιόμορ
φου τάγματος, αυτομαστιγώθη- 
καν σε ένδειξη μετάνοιας για 
τις αμαρτίες που διέπραξαν κα
τά τη διάρκεια των τελευταίων 
δώδεκα μηνών. Η τελετή, η ο
ποία διεξήχθη στη μικρή πόλη 
του Σανφραμόντι στην Ιταλία, α
ποτελεί ένα παμπάλαιο έθιμο 
του τάγματος, το οποίο τηρείται 
με αυστηρή ευλάβεια εδώ και 
αιώνες. Για όσους δεν συμμετέ
χουν στην τελ ετή , το θέαμα 
μοιάζει τουλάχιστον αξιοπε
ρίεργο, για τους χίλιους πι-
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σχούς, όμως to  αυχομασχίγωμα 
είναι ο μόνος 6ρόμος για χη οω- 
χηρία χης αμαρχωλής ψυχής 
χους.

Εναν άνευ προηγουμένου
απολογισμό θυμάχων από 

εκρήξεις μπουκαλιών μπύρας [!] 
και άλλα αχυχήμαχα που υπέ- 
σχησαν ανυποψίασχοι καχανα- 
λωχές σχην Κίνα, δημοσίευσε η 
εφημερίδα "ECONOMIC DAILY". 
Οπως επισημαίνει χο δημοσίευ
μα, χουλόχισχον 15 άχομα χραυ- 
μαχίσχηκαν και χέσσερα έμει
ναν ανάπηρα από μπάρες που ε- 
ξερρΰγησαν σχα χέρια χους, κα- 
χά χο πρώχο εξάμηνο χου χρέ- 
χονχος έχους. Επίσης, οι ενώ
σεις καχαναλωχών σε ένχεκα ε
παρχίες χης Κίνας προσθέχει χο 
δημοσίευμα, καχέγραψαν 147 
αχυχήμαχα λόγω ελαχχωμαχι- 
κών προϊόνχων, καχό χο διάσχη
μα μεχαξύ Απριλίου και Ιουνίου, 
αχυχήμαχα που προκάλεσαν χο 
θάναχο 16 αχόμων και χον χραυ- 
μαχισμό άλλων 173! Οι ζημιές α- 
νέρχονχαι σε 2.28 εκαχομμύρια 
δολάρια.

Παγκόσμιο ρεκόρ! "Μω
ρό" ηλικίας 5 εχών 

[ήχαν χεσσάρων όχαν έπαιξε 
σχηνχαινία] βγάζει εκχός μάχης 
όλες χις καθιερωμένες διαγω- 
νιζόμενες, από χην Τζούλια Ρό- 
μπερχς μέχρι χην Ειρήνη Παπά 
και κερδίζει χο βραβείο γυναι
κείας ερμηνείας. Ο Ζακ Νχουα- 
γιόν, σκηνοθέχης χης χρυφερής 
χαινίας "Πονέχ", χην επ έλεξε 
ύσχερα από δοκιμή δεκάδων 
άλλων "μωρών". Μέγα πλεονέ- 
κχημα χης μικρής Νίκης Βι- 
κχουάρ η απαράμιλλη φυσικό- 
χηχα χης!.

Για πρώχη φορά σχα χρο
νικά χης Δυσχραλίας θα 

λειχουργήσει σχη Μελβούρνη 
εχαιρεία χαξί χα οποία θα οδη
γούν ασποκλεισχικά γυναίκες 
και θα μεχαφέρουν γυναίκες 
και ανήλικα παιδιά. Η Επιχροπή 
καχά χων Διακρίσεων που έδω
σε χη συγκαχάθεσή χης σχην ε 
ταιρεία να λειχουργεί χαξί απο- 
κλεισχικά από γυναίκες για γυ
ναίκες εξήγησε όχι "συχνά χο α
σθενές φύλο δεν εμπισχεύεχαι 
χους άνδρες οδηγούς". Γυναι
κείες οργανώσεις εξέφρασαν 
χην ικανοποίηση χους για χη

χηρήγηση χης άδειας υποσχηρί- 
ζονχας πως πολλές γυναίκες 
που έπεσαν θύμαχα σεξουα
λικής κακοποίησης ή βιασμού 
φοβούνχαι να χρησιμοποιήσουν 
χαξί που χα οδηγούν άνδρες.

Με χα εσώρουχά χους 
βγήκαν σχους δρόμους

2.000 εκπαιδευχικοί σχην ιν
δική πρωχεύουσα θέλονχας μ 
αυχόν χον χρΰπο να δείξουν χο 
βαθμό χης εξαθλίωσης χους, α
φού έχουν να πληρωθούν από 
χο 198 1. Κραχώνχας πανό και 
φωνάζονχας συνθήμαχα, οι δια- 
δηλωχές, όλοι άνδρες, είχαν 
σκοπό να φθάσουν σχο Κοινο
βούλιο, αλλά χους σχαμάχησαν 
οι δυνάμεις χης ασχυνομίας. Η- 
χαν η "Ημέρα χων Καθηγηχών" 
σχην Ινδία και ίσως η κυβέρνη
ση να περίμενε άλλου είδους 
εκδηλώσεις. Αν κι εδώ που χα 
λέμε, δεκαπένχε χρόνια α- 
πλήρωχοι οι άνθρωποι θα είχαν 
δίκιο να διαμαρχυρηθούν ακόμη 
και χωρίς ...χα εσώρουχά χους.

Σε "προσχολικούς χρομο- 
κράχες" κινδυνεύουν να ε 

ξελιχθούν χα βρέφη χα οποία 
"καχαλήγουν" σχους βρεφονη
πιακούς σχαθμούς πριν κλεί- 
σουν χο πρωχο έχος χης ηλικίας 
χους. Σχο συμπέρασμα αυχό κα- 
χέληξε Ιχαλός ψυχολόγος χου 
πανεπισχήμιου χου Μιλάνου ο 
οποίος θεωρεί όχι ανχίθεχα με 
χις προσδοκίες, οι εμπειρίες α
πό χην ομαδική ζωή σε χόσο μι
κρή ηλικία, δεν προωθούν χη 
συνεργαχική συμπερφορά. Η α
νακοίνωση έγινε καχά χη διάρ
κεια συνεδρίου παιδοψυχολό- 
γων σχη Βρεχανία κι ύσχερα α
πό πρακχική μελέχη 89 νηπίων.

Είχαν βαρεθεί χις δου
λειές χου σπιχιού και χο 

σχολείο, δήλωσαν σχην ασχυνο- 
μία, η οποία και χις ανακάλυψε 
σώες σχο Οοσχμπουργκ χης νο- 
χιοδυχικής Ολλανδίας, οι χέσσε- 
ρις μικρές Γερμανίδες που εί
χαν εξαφανισχεί σχην Κολωνία. 
Οι φόβοι περί απαγωγής χους 
με σκοπό χη σεξουαλική παρε
νόχληση διαψεύσχηκαν, όπως 
διαψεύσχηκε και η αρχική εκχί- 
μηση χης ασχυνομίας όχι ο 
45χρονος Γερμανός που συ- 
νελήφθη να χις μεχαφέρει με 
χο αυχοκίνηχο χου, είχε κακούς

σκοπούς. Τα κορίχσια, δύο δίδυ
μες 12 εχών, και δύο φίλες 
χους 10 και 11, απλώς χην εί
χαν ...κοπανήσει και είχαν 
ζηχήσει από χον εν λόγω "ύπο- 
πχο”, πρώην ερασχή χης μηχέ- 
ρας χων διδύμων, να χις πάρει 
μαζί χου. Οπως διαβεβαίωσαν 
χους ασχυνομικούς, δεν έδειξε 
καμιά διάθεση παρενόχλησης, 
αλλά ήχαν ιδιαίχερα ευγενικός.

Το πρώχο παγκόσμιο συ
νέδριο καχά χης εργασίας, 

πραγμαχοποιούν σχο θέρεχρο 
Μαρ νχε Πλάχα, αλήχες και χε- 
μπέληδες από όλον χον κόσμο. 
Σύμφωνα με χο διοργανωχή χου 
"συνεδρίου" με σκοπό χην υπο
κίνηση εξέγερσης καχά χης ερ
γασίας, Πιέχρο Ριμπέιχρα, οι πε- 
ριπλανώμενοι είναι εξίσου ικα
νοί όπως και οι ισχυροί χου κό
σμου για χη διοργάνωση ενός 
συνεδρίου. Τα θέμαχα που θα 
συζηχηθούν από χους "χεμπέλη- 
6ες" χου κόμσου είναι η απε- 
λευθέρση χου αχόμου από χον 
υλισμό και η εύρεση φθηνής 
χροφής σχο δρόμο. Οπως σε 
κάθε σοβαρό συνέδριο, έχει συ- 
νχαχθεί και μανιφέσχο, χο οποίο 
ορίζει όχι οι "αλήχες έχουν με
γάλη αλληλεγγύη μεχαξύ χους, 
μοιράζονχαι φαγηχό, γνώσεις, 
αγαθά που διαθέχουν και δίνουν 
αίμα και χα όργανα χους". Σχο 
θέρεχρο χης Μαρ νχε Πλάχα, έ 
χουν φχάσει ήδη ανχιπροσω- 
πείες από χην Ελλάδα, χην Ου
ρουγουάη και χον Καναδά, ενώ 
χο συνέδριο μπορούν να παρα
κολουθήσουν ως παραχηρηχές, 
άχομα εθισμένα σχην ...κακή 
συνήθεια χης εργασίας.

Δεν γνωρίζουμε αν οφεί- 
λεχαι σχο υψηλό βιοχικό 

επίπεδο, σχην χοπική κουζίνα ή 
σχο κλίμα. Οποια και αν είναι η 
αιχία, η Ιαπωνία είναι η χώρα με 
χον υψηλόχερο μέσο όρο ζωής 
σχον πλανήχη [83 χρόνια για χις 
γυναίκες και 77 για χους άν
δρες], ενώ πολύ υψηλός είναι 
και ο αριθμός χων υπεραιωνό- 
βιων καχοίκων χης. Σύμφωνα 
με χα σχοιχεία χου υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας σχο χέλος 
χου Σεπχεμβρίου, οι Ιάπωνες με 
ηλικία άνω χων 100 εχών θα 
φθάσουν χους 7.373, αριθμός 
αυξημένος καχά 955 αχόμα σε 
σχέση με χο 1995. Το μόνο που

μένει σε μας να χους ευχη
θούμε, είναι "να χα χιλιάσουν".

Τον Ισλαμικό νόμο θα 'χουν 
να ανχιμεχωπίσουν όσοι 

δημόσιοι υπάλληλοι δεν 
αφήσουν γενειάδες, σύμφωνα 
με διάχαγμα που εξέδωσε χο 
νέο καθεσχώς χης Καμπούλ. 0 
επίσημος ραδιοσχαθμός χης 
αφγανικής πρωχεύουσας κάλε- 
σε όλους χους εργαζόμενους 
σε κυβερνηχικές και σχραχιωχι- 
κές υπηρεσίες να συμμορφω
θούν, χονίζονχας όχι οι παραβά- 
χες θα χιμωρηθούν βάσει χου 
ισλαμικού νόμου. Πάνχως, χο 
διάχαγμα δεν καθορίζει πόσο 
πρέπει να είναι χο μήκος χης 
γενειάδας, που για χους ορθό
δοξους μουσουλμάνους είναι α
παραίτητη, σύμφωνα με χις δι
δαχές χου προφήχη Μωάμεθ.

Θ Φορούσαν μόνο χα πανό 
χης διαμαρχυρίας χους, 

και χραγουδούσαν"προχιμόχερο 
γυμνές παρά με γούνες" σχην 
Κόκκινη Πλαχεία χης Μόσχας, 
λίγο πριν κυκλωθούν από χους 
περίεργους περασχικούς και 
φυσικά σπό χην ασχυνομία. 
Τρεις Ρωσίδες συνελήφθησαν 
αμέσως, καθώς η οικολογική 
ευαισθησία αυχού χου είδους 
είναι αδύναχο να γίνει καχα- 
νοηχή σε μια χώρα με σκληρούς 
χειμώνες όπως η Ρωσία. "Πρό- 
κειχαι για ένα ακόμη εμπόριο 
που οι Ρώσοι θα πρέπει να ξε- 
φορχωθούν" επέμεινε η μία εκ 
χων χριών, αλλά δύσκολο να 
βρει οπαδούς χη σχιγμή που η 
χώρα χης παραμένει για χην Ευ
ρώπη ένας από χους σημανχικό- 
χερους εξαγωγείς γούνας...

0 χημικός ευνουχισμός 
για χους υπόχροπους παι- 

δερασχές θα εφαρμόζεχαι εφ' 
εξής σχην Καλιφόρνια. Βάσει 
χου νέου νόμου, οι παιδερασχές 
που έχουν καχαδικασχεί για σε
ξουαλικά αδικήμαχα καχά ανηλί
κων, χουλόχισχον δύο φορές, 
μεχά χην αποφυλάκιση χους και 
καχά χη διάρκεια χης επιχήρη- 
σης χους θα υποβάλλονχαι σε ε 
βδομαδιαία θεραπεία με ενέ
σεις ώσχε να ελαχχωθούν οι σε
ξουαλικές ορμές χους. □

Επιμέλεια:
Π.Υ. Α φ ρ οδίτη  Κοκκίνου
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Μό ν ι μ ε ς  Σ τ ή λ ε ς

Γ ια  t i s
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Αναπληρώνει τον επίσκοπο.
2. Με μια παύλα ... ροκέ - Λέγεται η κ. Γκορ- 

μπατσόφ - Εκλεκτό μέρος του μοσχαριού.
3. Απαύγασμα σοφίας - Ανήθικο, ανέντιμο - 

Πρώτα στο... τρέξιμο.
4. Αγνό, αναμάρτητα - Παλιός συνθέτης ελα

φρών τραγουδιών.
5. Βραβείο που απονέμει η Ακαδημία Τεχνών 

και Επιστημών των Η.ΠΑ. - Αντρικό υποκοριστι
κό.

6. Δύο έχουν τα ... κακό - Φαγητό με κρέας 
και λαχανικά Ιξ.λ.) - Πρώην...

7. Αποθήκη για σιτηρά - Γόλα για ... υγιεινή 
διατροφή.

8. Χαϊδεμένη ... Αμαλία - Σ' αυτό το πέλαγος 
η Κέρκυρα - Γερμανός μηχανικός και εφευρέ
της.

9. Υποδοχή λαμπτήρων (ξ.λ.Ι - Εύγεστο μεγά
λο ψάρι.

10. Πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος - 
Πολυτελείς περίβολός - Λίγη ...κότα.

11. Είναι η κάτοικος του Στρασβούργου - Α
ριστερός.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Είδος αναψυκτικού.
2. Κίνηση ρευστού προς μια κατεύθυνση - 

Λεγόταν ο τραγουδιστής Ντέιβις - Ποταμός 
της Γαλλίας.
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και μίσος τράγος.
4. Ξαφνικός ή υπερβολικός φόβος - Διπλό ... 

χορευόταν.
5. Αεροπλοϊκό αρχικό - Οι εργάσιμες ώρες ε

πιχείρησης.
6. Ταϊλάνδη ονομάζεται τώρα - Σμαρούλα ... 

γνωστή ηθοποιός.
7. Στερνό - Κι έτσι η Ιος.
8. Η πρωτεύουσα των Παξών Ιιδιωμ.) - Επιφώ

νημα σφοδρής λύπης Ιαρχ.) - Περιέχονται στο 
... ρύζι.

9. Γάλλος σκηνοθέτης - Μάρκα σπορ αυτο
κινήτων.

10. Ταυτότητα, συμφωνία - Η γυναίκα σαν 
σύντροφος (αρχ.Ι.

11. Σκοτσέζος οικονομολόγος - Εργο του ο 
“Θείος Βόνια".

12. Εγχορδο μουσικό όργανο - Αυτό που γεν
νά αβγό.

13. Κρέατα, ψαχνό - Αναφορική αντωνυμία.

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ

*  Από τα πιστεύω μας γεννιούνται πράξεις.
Από τις πράξεις μας αποκτούμε συνήθειες.
Από τις συνήθειές μας πλάθουμε το χαρα

κτήρα μας.
Από το χαρακτήρα μας εξαρτόται που θα κα

ταλήξουμε: στη λάσπη ή στον ουρανό.

*  Χαιρετισμός που δεν συνοδεύεται από έ-

Για να λ ύ σ ετε  αυτό το  σ ταυρ όλεξο  πρέπει να μα υρ ίσ ετε δέκα εννιά τετράγω να.

να χαμόγελο είναι μουντός. Το χαμόγελο είναι 
η λάμψη που φωτίζει τα ενωμένα χέρια.

* Δεν πρέπει να στοχάζεσαι, πρέπει και ν' 
αγαπάς. Δεν φτάνει πια να στοχάζεσαι και να 
αγαπάς. Πρέπει και να δρας. Δεν φτάνει πια να 
στοχάζεσαι, να αγαπάς και να δρας. Πρέπει και 
να υποφέρεις. ΙΟυγκώΙ

*  Οταν κάποιος πληροφόρησε τον Πελοπί
δα ότι ο αντίπαλός του ετοίμαζε σκληρή επί
θεση και είχε συγκεντρώσει πολυάριθμη 
δύναμη, εκείνος απάντησε: Καλύτερα, γιατί έ
τσι θα νικήσουμε πολλούς.

*  Είναι αδιακρισία να ζητάει κανείς ένα 
πράγμα που δε θα μπορούσαν να του αρνη- 
θούν.

*  Εύκολα μιλάμε για τα ελαττώματα των φί
λων μας, αλλά δύσκολα αναγνωρίζουμε τα 
προτερήματα των εχθρών μας.

*  Οι αποφάσεις που βγαίνουν χωρίς σκέψη 
φέρνουν καταστροφές χωρίς θεραπεία. ΙΜέ- 
γας Βασίλειος!

*  Δεν φαίνεται κανείς ποτέ του τόσο γε
λοίος από τα ελαττώματα που έχει όσο από τα 
προτερήματα που προσποιείται ότι έχει.

*  Η κακία υποβλέπει. Η σύνεση προβλέπει. 
Η αγάπη παραβλέπει.

*  Πολλές φορές κανείς ψάχνει να βρει την 
ευτυχία του, όπως ακριβώς μερικοί ψάχνουν 
να βρουν τα γυαλιά τους... ενώ τα φοράνε.

*  Ο Νεύτωνας μιλούσε κάποτε για μια γυ
ναίκα που πρόσφατα είχε πεθόνει.

- Πώς πέθανε; τον ρώτησε από τη συντρο
φιά μια κοπέλα.

- Φίλη μου, της απάντησε ο σοφός, είχες μια 
καλύτερη ερώτηση να μου κόνειςΓΠώς έζη- 
σε".

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΠΡΟΤΟΣΥΓΚΕΛΟΙ, 2. 00 - ΡΑΪΣΑ - 

ΝΟΥΑ, 3. ΡΗΤΟ - ΑΤΙΜΟ - ΤΡ, 4. AMQMA - ATTIK, 5. 
ΟΣΚΑΡ - ΤΟΛΗΣ, 6. ΚΑ - ΡΑΓΟΥ - ΤΕΩΣ, 7. ΑΜΠΑΡΙ - 
ΑΠΑΧΟ, 8. ΛΙΑ - ΙΟΝΙΟ - ΟΤΟ, 9. ΝΤΟΥΙ - ΡΟΦΟΣ, 10. 
ΔΙΑΣ - ΛΟΥΣΑ - ΚΟ, 11. ΑΛΣΑΤΗ - ΖΕΡΒΟΣ.

ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ, 2. ΡΟΗ - ΣΑΛΛΙ - ΙΛ.3. ΤΑΚ
- ΠΑΝΑΣ, 4. ΤΡΟΜΑΡΑ - ΤΣΑ, 5. ΟΑ - ΩΡΑΡΙΟ, 6. ΣΙΑΜ
- ΓΙΟΥΛΗ, 7. ΥΠΑΤΟ - ΝΙΟ, 8. ΓΑΪ - ΟΥΑΙ - ΥΖ, 9. ΜΑΛ
- ΠΟΡΣΕ, 10. ΕΝΟΤΗΤΑ - ΟΑΡ, 11. ΛΟ - ΤΣΕΧΟΦ, 12.
ΟΥΤΙ -ΩΟΤΟΚΟ, 13. ΣΑΡΚΕΣ -ΟΣΟΣ. □

Επιμέλεια:
Α νθ/μο ς Κ ω ν/νος Κατσινούλας

Αστυνομική Επιθεώρηση - 8 0 8  - Δ εκέμβριος 1 9 9 6



Τα παιδιά που πέρασαν στ ι ς  Π αν ε λ λ ή ν ι ε ς

Ε Π Ι Τ Υ Χ Ο Ν Τ Ω Ν  ΣΕ Α.Ε.Ι.  ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.  Σ Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ . . .

Τ α  π α ρ α κ ά τω  π α ιδ ιά  σ υ ν α δ έ λ φ ω ν ,  
π ου τ α  ο ν ό μ α τ ά  τ ο υ ς  λ ά β α μ ε  κ α θ υ σ τ ε ρ η μ έ ν α  

ή π ου ο δ α ίμ ω ν  τ ο υ  Τ υ π ο γ ρ α φ ε ίο υ  " ε ξ α φ ά ν ισ ε "  
ή " τ ρ ο π ο π ο ίη σ ε "  τ α  ο ν ό μ α τ α  ή τ ι ς  Σ χ ο λ έ ς  ε π ιτ υ χ ία ς  τ ο υ ς ,  

σ υ μ π λ η ρ ώ ν ο υ ν  τ ο  μ α κ ρ ύ  κ α τ ά λ ο γ ο  τ ω ν  ε π ιτ υ χ ό ν τ ω ν  
σ τ α  Α ν ώ τ α τ α  κ α ι Τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ά  Ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ά  Ιδ ρ ύ μ α τ α  τ η ς  χ ώ ρ α ς ,  

που δ η μ ο σ ιε ύ σ α μ ε  σ το  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο  τ ε ύ χ ο ς .

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΟΝΕΩΣ

ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ Π έτρ ος Ανδρέας ΣΜΥ Αστυν. Υπ οδ/ντής, Α .ΥΑμαλιάδας

ΑΚΡΙΒΟΣ Ιωάννης Γεώργιος ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής Α ρ χ /κα ς , Υποδ/νση Α σ φ . Βουλής

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ Αναστασία Αναστάσιος Θεολογική Αθηνών Υ /Α ',  Τ.Τ.Μαλακάσας

ΓΑΛΑΝΗ Αλεξάνδρα Σω τήριος Παιδαγωγικά Πατρών Α ρ χ /κα ς , Α .Τ.Καματερού

ΓΑΤΣΑ Α ρετή Στέργ ιος Μ αθηματικά Πατρών Α ρχ/κας,Τ .Τ . Κηφισιάς

ΓΕΛΑΣΑΚΗ Αγγελική-Ξανθίπη Μανούσος Νηπιαγωγών Θ εσ /κη ς Α νθ /μ ο ς, Τ.Τ.Γλυφάδας

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα Αναστάσιος Νοσηλευτική Λαμίας Α ρ χ /κα ς , Τ.Τ.Πύργου

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώ της Αναστάσιος Σχολή Αστυφυλάκω ν Α ρ χ /κα ς , Τ.Τ.Πύργου

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Δημήτριος Ηλίας Σχολή Αστυφυλάκω ν Α ρ χ /κα ς , Υποδ. Τροχαίας Αθηνών

ΓΚΑΜΑΡΗ Σ ο φ ία Παναγιώτης Μ αιευτική  Θ εσ /κη ς Α νθ /μ ο ς, Α Α .Η λεία ς

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Καλλιόπη Βασίλειος Ναυτιλιακή Αθηνών Π.Υ., Τ.Τ.Γλυφάδας

ΖΗΚΑΣ Ιωάννης Σπυρίδων ΤΕΙ Καλαμάτας Α ρ χ /κα ς , Α.Τ.Πελοπίου

©ΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ουρανία Γεώ ργιος ΤΕΙ Καλαμάτας Α ρ χ /κα ς , Α.Τ,Αμαλιάδας

ΧΑΡΑΚΑΞΑΣ Δημήτριος Βασίλειος Οδοντοτεχνική Αθηνών Α ρ χ /κα ς , Τ.Τ.Ν.Ιωνίας

ΚΑΡΑΛΗΣ Ιωάννης Δημήτριος Σχολή Α στυφυλάκω ν Α ρ χ /κα ς , Δ /νσ η  Αστυν. Αθηνών

ΚΑΨΑΛΗΣ Γεώ ργιος Σω τήριος Χημικά Αθηνών Α ρ χ /κα ς , Τ .Τ .Θ εσ /κης

ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ Ευθύμιος Θεάδω ρος Μ αθηματικό Σάμου Α στυν.Υποδ/ντής, ΤΟΤΑ Αθηνών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Νικόλαος Νοσηλευτική Αθηνών Α /Α ',  ΕΤΥΑΠ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Φ ώ τιος Βασίλειος Πανεπιστήμιο Πειραιά Α ρ χ /κα ς , Τ,Α.Πύργου

ΛΑΠΠΑ Ειρήνη Νικόλαος Γεωπονική Αθηνών Α /Α ',  Υποδ/νση Τροχαίας Αθηνών

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώ ργιος Νικόλαος ΤΕΙ Χαλκίδας Π.Υ., Τ.Τ.Αγ.Παρασκευής

ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ Μ άρκος Ιωάννης ΤΕΙ Πειραιά Α ρ χ /κα ς , Τ.Τ.Πειραιά

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ ω ν/νος Ιωάννης Σχολή Ναυτικώ ν Δοκίμων Α ρ χ /κα ς , Τ,Α ,Αερολιμένα Αθηνών

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ Ολυμπία Ιωάννης Μ έσ ω ν Μ αξική ς Ενημέρωσης Α ρ χ /κα ς , Τ,Α ,Αερολιμένα Αθηνών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Κω ν/να Πανος Παιδαγωγικά Πατρών Αστυν. Δ /ν τή ς , Α Α .Η λεία ς

ΣΙΑΠΕΡΑΣ Γεώ ργιος Δημήτριος Νομική Θράκης Α νθ/μ ο ς , Τ,Α.Πύργου

ΣΙΝΑΝΗ Γεω ργία Ευστάθιος ΤΕΙ Καστοριάς Ταξίαρχος ε.α .

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Παναγιώτης Ιατρική Αθηνών Α ρ χ /κα ς , Υποδ. Τροχαίας Αθηνών

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Κω ν/να Παναγιώτης Βιολογία Πατρών Α ρ χ /κα ς , Υποδ/νση Τροχαίας Αθηνών

ΣΤΑΜΟΥ Στεργιανή Σω τήριος Αγγλική Φιλολογία Αθηνών Α ρ χ /κα ς , Τ.Τ.Ν.Ιωνίας

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Σταυρούλα Α λέξιος Αγγλική Φ ιλολογία Θ εσ /κη ς Α νθ/μο ς. Τ,Α,Αμαλιάδας

ΤΑΚΟΣ Γεώ ργιος Ιωάννης Ε.Μ .Πολυτεχνείο Α /Α ',  Δ /νσ η Τροχαίας Αττικής

ΤΑΚΟΣ Δημήτριος Ιωάννης Ιατρική Αθηνών Α /Α ',  Δ /νσ η  Τροχαίας Ατιικής

ΤΡΑΚΑΛΑΣ Αντώνιος Γεώ ργιος Σχολή Α στυφυλάκω ν Α νθ/μ ο ς ε.α .

ΤΣΑΜΠΑΤΣΑ Ευτυχία Αθανάσιος ΤΕΙ Αρτας Α ρ χ /κα ς , Τ,Α,Αεροδρομίου □

Δ εκ έμ β ρ ιο ς  1 9 9 6 - 8 0 9  - Α σ τυνομ ική  Επιθεώ ρηση



Μόν ι με ς  Σ τ ή λ ε ς
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□
Γ7Λ  Ί τ σ η

d U V y W O M lX IC  b m e tQ V T C lX

Ε Ι Οκ. Ευρυβιάδης Δημητριάδης πατέρας δύο δοκίμων αστυφυ
λάκων που φοιτούν στο Τμήμα της Σχολής Αστυφυλάκων 
Ρεθύμνου, σε ευχαριστήρια επιστολή του που απευθύνει 
προς το Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων Αμυγδαλέζας, ευ
χαριστεί και συγχαίρει το Διοικητή και όλο το Προσωπικό του 
Τμήματος στο Ρέθυμνο για την τάξη, τη σοβαρότητα, την ά
ψογη εμφάνιση των μαθητών και την ευγένεια των αξιωμα
τικών και όλου του προσωπικού της σχολής.

Ε  Η κα Καλαϊτζή-Σάλη Σεμπαεντήν, κάτοικος Ελευσίνας ευχα
ριστεί θερμά τον Αρχ/κα Βιτσάρα Σταύρο που υπηρετεί στο 
Α.Τ. Πειραιώς, για την άμεση κινητοποίησή του που είχε ως 
αποτέλεσμα την σύλληψη Αλβανών πορτοφολάδων και την 
επιστροφή των 495.000 δρχ. που της είχαν κλέψει λίγο πριν, 
σε λαϊκή αγορά του Πειραιά.

Ε  Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διεκδίκησης Ολυμπιακών Αγώ
νων "ΑΘΗΝΑ 2004" κα Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη κα
θώς και όλα τα μέλη της Επιτροπής, ευχαριστούν θερμά τον 
Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Αττικής, Υποστράτηγο Ιωάννη Γεωρ- 
γακόπουλο, για την προσωπική του συμβολή κατά την εξέ
ταση του φακέλλου Υποψηφιότητας από την Επιτροπή Αξιο
λόγησης της Διεθνούς ολυμπιακής Επιτροπής. Επίσης, ευχα
ριστούν θερμά όλο το αστυνομικό προσωπικό, για την άψογη 
συνεργασία του κατά τη διάρκεια παραμονής των υψηλών 
προσκεκλημένων στην πατρίδα μας.

Ε  Η κα Μαρία Γιαννακοπούλου, ιδιοκτήτρια καταστήματος στο 
Γαλάτσι, ευχαριστεί το Διοικητή και το Αστυνομικό προσωπι
κό του AT. Ανω Πατησίων και ιδιαίτερα τον Αρχ/κα Δημήτριο 
Λαγουτάρη για την άμεση και ταχύτατη εξιχνίαση κλοπής που 
έγινε πρόσφατα σε βάρος του καταστήματός της και την επι
στροφή όλων των χρημάτων που της είχαν αφαιρεθεί.

Ε  Ο κ. Σπύρος Τζέλιοδ και η σύζυγός του Αλεξάνδρα καθώς και 
ο κ. Ηλίας Μπαρτζώκης και η σύζυγός του Χρυσάνθη, κάτοι
κοι Αθηνών, ευχαριστούν θερμά τους: Αρχ/κα Ψυχογιό Σπυ
ρίδωνα και Αστυφύλακες Καρκάνη Γεώργιο και Κατσαρό Χα
ρίλαο, που υπηρετούν στην Αμεση Δράση Αττική5 για τον ά
μεσο, ευσυνείδητο και επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο 
αντιμετώπισαν περίπτωση διάρρηξης σε βάρος των κατοι
κιών τους. Συγκεκριμένα οι διαρρήκτες που είχαν αφαιρέσει 
χρήματα, πολλά χρυσαφικά και άλλα αντικείμενα αξίας, έξι 
ώρες μετά την καταγγελία συνελήφθησαν και επιστράφηκαν 
χρήματα και αντικείμενα.

Ε  Ο κ. Μανώλης Νικόλαος, κάτοικος Αθηνών, στην ευχαρι
στήρια επιστολή του που απευθύνει προς τον Δ/ντή της Αμε
σης Δράσης Αττικής μεταξύ άλλων αναφέρει: "Σας αποστέλω

την παρούσα επιστολή γιατί θέλω να σας ευχαριστήσω για 
την βοήθεια που μου πρόσφεραν δύο άνδρες ομ  υπηρεσίας 
σας. Συγκεκριμένα οι αστυφύλακες Γκίκας Κων/νοs και κό- 
λιas Χρήστος βοήθησαν και συνέδραμαν αποφασιστικά στο 
να φθάσει τάχιστα η σύζυγός μου και το μόλις εννέα ημερών 
άρρωστο παιδί μου στο νοσοκομείο Παίδων. Αρχικά άνοιγαν 
δρόμο και αργότερα, όταν διαπίστωσαν την αδυναμία της γυ
ναίκας μου να τους ακολουθεί, την επιβίβασαν μαζί με το 
γιο μου στο περιπολικό τους. Μ'αυτόν τον τρόπο έφθασαν 
το συντομότερο στο νοσοκομείο και έτσι αποφύγαμε δυσά
ρεστες συνέπειες που θα προέκυπταν από τυχόν καθυστέ
ρηση". Και τελειώνοντας την επιστολή του επισημαίνει: "Τέ
τοιες πράξεις αποδεικνύουν το κοινωνικό πρόσωπο της 
ΕΛΑΣ και φέρνουν αστυνομικό και πολίτη πολύ κοντά".

Ε  Οι γιατροί Παπαποστόλου Κων/νος και Ευαγγελοπούλου Αι
κατερίνη που διαμένουν στη Νέα Σμύρνη, συγχαίρουν τους: 
Ανθυπ/μο Νικόλαο Καραδήμα και Αρχ/κα Κων/νο Κουτρου- 
μπή που υπηρετούν στο AT. Ν. Σμύρνης για τη σύλληψη των 
δραστών διάρρηξης που έγινε στην οικία τους.

Ε  ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Νικό- 
λαος-Χρήστος Μαρκάτος, εκφράζει τις θερμές του ευχαρι
στίες και την εκτίμησή του προς τη Δ/νση Κρατικής Ασφά
λειας για τα άρτια και επιμελημένα μέτρα ασφαλείας τα ο
ποία έλαβε κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου "Συνά
ντηση των Αθηνών 96" που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα 
στην Αθήνα. "Οι υψηλοί ξένοι μας -επισημαίνει τελειώνοντας 
την ευχαριστήρια επιστολή του- μας ζήτησαν επίσης να σας 
διαβιβάσουμε την εκτίμηση και το θαυμασμό τους για την ευ- 
γενή και προσηλωμένη στάση των ανδρών σας."

Ε  Η κα Μαρία Σταϊκου-Γεωργοπούλου, κάτοικος Κρανιδίου, ευ
χαριστεί θερμά και συγχαίρει το Διοικητή, Υποδιοικητή και 
προσωπικό του Α.Τ Κρανιδίου καθώς και το Διοικητή και το 
προσωπικό του Α.Σ. Ερμιόνης, για τις αστραπιαίες, συντονι
σμένες και αποτελεσματικές ενέργειές τους που είχαν ως α
ποτέλεσμα να συλληφθούν οι δράστες κλοπής σε βάρος του 
ηλικιωμένου και ασθενούς πατέρα της και να του επιστρα- 
φούν τα χρήματα που του είχαν αφαιρεθεί.

Ε  Η κα Λάντλοβα Ελενα υπήκοος της Τσεχικής Δημοκρατίας, ευ
χαριστεί θερμά το Διοικητή και όλο το προσωπικό του Α.Τ. 
Λιτοχώρου, για το ζήλο και ενδιαφέρον που έδειξαν σε υπό
θεσή αδικήματος που έγινε σε βάρος της, συλλαμβάνοντας 
τον Αλβανό δράστη μέσα σε 48 ώρες.

Ε Α π ό  τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας κ. 
Σωτήρη Μουτζούρη, λάβαμε την παρακάτω ευχαριστήρια ε
πιστολή την οποία και δημοσιεύουμε: "Η Ενωση Αστυνομι
κών Λάρισας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στους συ
ναδέλφους της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, οι ο
ποίοι, εργαζόμενοι με ζήλο και μεθοδικότητα και πέραν του 
κανονικού ωραρίου, κατόρθωσαν εντός ελαχίστου χρόνου 
να εντοπίσουν και εξαρθρώσουν 6μελή σπείρα αδίστακτων 
αλβανών κακοποιών (εμπόρων ναρκωτικών και διαρρη
κτών) που δρούσαν τον τελευταίο καιρό στην περιοχή μας. 
Η επιτυχία αυτή είχε ως συνέπεια την παγίωση του αισθήμα
τος ασφαλείας στην περιοχή μας".

Ε  Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Καρδίτσας κ. Αναστάσιος Παλάσκας, συγχαίρει το Σώμα της 
Ελληνικής Αστυνομίας και ιδιαίτερα το Διοικητή της Σχολής 
Αστυφυλάκων Καρδίτσας κ. Δημήτριο Καλλιαντζή, για την 
πλόύσια συνεισφορά της Σχολής Αστυφυλάκων στην πολιτι
στικό, κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης και του Νο
μού γενικότερα. Π
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είστε ασφαλισμένοι;

Μία ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ασφαλίζει με ειδικό μειωμένο τιμολόγιο 

τα Ιδιωτικής Χρήσεως 
αυτοκίνητα του προσωπικού της

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες 
8α απευθύνεστε στον πρώην συνάδελφό σας 

κ. ΑΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
Τηλ. 63.97.150, 60.64.456, κιν. 094 562489

V y

/ ------------------------------------------------------------------------------------ \
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 

ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ PANAFON
Γ  ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΦΡΝΟΥ ΤΙΜΗ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ . ^

ERICSSON 388 4.000 ΣΥΝ ΤΕΛΗ ΣΥ Ν ΔΕΣΗΣ

ERICSSON 318 ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

NOKIA 2110 ΔΩΡΕΑΝ ΜΟΝΟ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

NOKIA 1610 ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

MOTOROLA 8700 3.000 ΣΥΝ ΤΕΛΗ ΣΥ Ν ΔΕΣΗΣ

MOTOROLA d460 ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

PANASONIC G350 ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

PANASONIC G500 ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΛΗ ΣΥΝ 7 .0 0 0

SONY 1000 ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΛΗ ΣΥΝ 1 1 .0 0 0

Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 18%

Οι ανωτέρω τιμ ές  ισχύουν μόνον εφόσον 
οι ανωτέρω συσκευές συνδεθούν στο δίκτυο

PANAFON
Διάρκεια σύνδεσης 2 χρόνια

Hellas

80.85.110, 094-305.810 & 094-317.200
V  ^

' i o n s ^  s

VI
K o m m u n ik a t io n s ^  sys te m

S
ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ

Σ Τ Ο Λ Ε Σ
Αστυνομίας* Αεροπορίας* Στρατού* Ναυτικού 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τώρα οτα καταστήματα μας 
θα βρείτε πέραν της 
παραγγελίας και
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ
Αστυνομίας, Στρατού, 
Αεροπορίας, Ναυτικού 
σε όλα τα μεγέθη 
(με ή χωρίς δικό σας ύφασμα και 
όλα τα παρελκόμενα στολής), 
καθώς και
ΤΖΑΚΕΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
σε όλα τα μεγέθη.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 

ΟΛΕΣ 0Ι ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32, 106 72 ΑΘΗΝΑ 
τηλ. 3612 651 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105, 115 26 (ένανπ σχολής Αστυνομίας) 
τηλ. 6493 047, Fax 6493 046

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

β ΐ ά χ ι ι

ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΙΙΤΙΣΤΊΚΑ
Μ Π Ο Μ Π Ο Ν ΙΕ Ρ Ε Σ · ΔΩΡΑ ΚΟ ΥΜ Π ΑΡΟ Υ 

ΛΑ Μ Π Α Δ Ε Σ · ΣΤΕΦ ΑΝ Α · Π Ρ Ο ΣΚ Λ Η ΤΉ Ρ ΙΑ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.

Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυρουπόλη
τηλ. 9939 732-9927 673
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΩΝ Ε ΤΟ Υ Σ  1996
Ι . Κ Α Τ Α  Τ Ι Τ Λ Ο Υ Σ :
1 . ΓΕ Ν ΙΚ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α :
ΔΙΑΦΟΡΑ:
Γρηγοριάδου - Ιουρέλη Γαλάτεια, Ευχές, 48 
ΧονδροματΓδης Γεώργιος, ΓιατροΓ χωρίς σύνο
ρα, 116
Κόκκινου Αφροδίτη, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
176
Κατρόμης Βασίλειος, Ναυτικό Μουσείο της Ελ
λάδας, 244
Κοκκίνου Αφροδίτη, Μουσείο Ιστορίας Πανε
πιστημίου Αθηνών, 382 
Κατσινούλας Κων/νος, Ψάρεμα, 384 
Γρηγοριάδου Σουρέλη Γαλάτεια, Ο τρίτος της 
παρέας, 393
Γρηγοριάδου Ιουρέλη Γαλάτεια, Καλοτάξιδο 
να 'ναι, 458
Σιδοπούλου Αμαλία, Η δυσλεξία και η παιδαγω
γική της αντιμετώπιση, 502 
Γρηγοριάδου Ιουρέλη, Γαλάτεια, Κουράγιο 
ζει!, 540
Ιερά Μονή Αναλήψεως του Σωτήρος, 568 
Γρηγοριάδου Σουρέλη Γαλάτεια, Γεροί δεσμοί, 
600
Γρηγοριάδου Σουρέλη Γαλάτεια, Κάτω από την 
ίδια στέγη για... πάντα!, 663 
Γρηγοριάδου Σουρέλη Γαλάτεια, Είμαστε κατα
χρεωμένοι στην τρίτη ηλικία, 734 
Ζιανίκας Χαράλαμπος, Για άλλες Ολυμπιάδες, 
737
Γρηγοριάδου Σουρέλη Γαλάτεια, Οσο υπάρ
χουν γονείς, 796

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ:
Παπανούτσος Ευάγγελος, Η δικαιοσύνης της 
σκοπιμότητας 224

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -  ΕΚΚΛΗΣΙΑ:
Λέκκος Ευάγγελος, Ιερά Μονή Παναγίας Πρου- 
σιώτισσας, 24
Μωυσέως μοναχού, Νόημα στην ανοημάτιστη 
ζωή, 49
Λέκκος Ευάγγελος, Μοναστήρια της Αιτωλοα
καρνανίας, 93
Πανώτης Αριστείδης, Το Τριώδιο στην ορθό
δοξη παράδοση, 110
Λέκκος Ευάγγελος, Χριστιανισμός και καύση 
των νεκρών, 120
Αρβελέρ - Γλύκατζη Ελένη, Η Παναγία ως πρό
τυπο πολιτικής διακονίας της ορθόδοξης γυ
ναίκας, 153
Λέκκος Ευάγγελος, Μοναστήρια Κοζάνης και 
Σερβίων, 166
Schmemann Alexander, Μεγάλη σαρακοστή, 
πορεία προς το Πάσχα, 180 
Στρατιδάκης Ιωάννης, Ακάθιστος ύμνος αιώ
νιος θρύλος, 181
Λέκκος Ευάγγελος, I. Μ. Αγίου Ραφαήλ, 216 
Μωϋσέως μοναχού. Σε αναζήτηση χαράς, 223 
Τουσίμης Γ., Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ,
292
Φραγκάκος Ιωήλ, Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας,
293
Πανώτης Αριστείδης, Το φως της Αναστά- 
σεως, 315

Από την εορτή των Αγίων Αποστόλων, 392 
Λέκκος Ευάγγελος Π., Μοναστήρια της Σάμου, 
456
Ευσέβιος Μητρ. Σάμου, Καλοκαίρι... και πνευ
ματικά κρυολογήματα, 457 
Ιερά Μονή Παναγίας Βοηθείας, 496 
Λέκκος Ευάγγελος Π., Το Ιερό Προσκύνημα της 
Παναγίας Σουμελά, 497 
Λέκκος Ευάγγελος Π., Ιερά Μονή Παναγίας 
Μολυβδοσκεπάστου, 634 
Λέκκος Ευάγγελος Π., Ιερά Μονή Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Βουλκάνου Μεσσηνίας, 702 
Μεταλληνός Γεώργιος, Η σχέση της ορθόδο
ξης πίστης με το πνεύμα του ελληνισμού, 708 
Κιούλος Νεκτάριος, Αγιος Νεκτάριος ο θαυμα
τουργός, 150 χρόνια από τη γέννησή του, 735 
Κιούλος Νεκτάριος, Χριστούγεννα: η γιορτή 
της ελπίδας, 790

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ:
Πιπερόπουλος Γεώργιος, Η αρχέγονη τάση 
φυγής από την πραγματικότητα, 50 
Κρουσταλάκης Γεώργιος, Παράγοντες ή φο
ρείς αγωγής, 158
Παναγιωτοπούλου Βασ., Η ψυχαγωγία του παι
διού, 304
Παναγιωτοπούλου Βασιλική, Αγωνίες και φόβοι 
στην παιδική ηλικία, 704 
Κρουσταλλάκη Γεωργίου, Το άγχος του σημε
ρινού ανθρώπου, 770

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ:
Κωστάρας Γρηγόριος, Η οικογένεια ως θεμέ
λιο πολιτισμού, 46
Κρασανάκης Γεώργιος, Ο ρόλος του πατέρα, 
98
Γρηγοριάδου - Σουρέλη Γαλάτεια, Να χαμογε
λάς και να χαίρεσαι, 111 
Γρηγοριάδη - Σουρέλη Γαλάτεια, Στη γυναίκα 
του καιρού, 189
Κοκκίνου Αφροδίτη, Η βία στο ζευγάρι, 236 
Κρουσταλάκης Γεώργιος, Το οικογενειακό πε
ριβάλλον ως βασικός παράγων αγωγής, 250 
Γρηγοριάδου - Σουρέλη Γαλάτεια, Σοφές κου
βέντες, 252
Λιβιτσάνου - Υδραίου Βάσ, Δημογραφικό πρό
βλημα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος που απειλεί 
την Ελλάδα, 302
Γρηγοριάδου - Σουρέλη Γαλάτεια, Η τέχνη της 
αγάπης, 328
Στεργιούλης Ευάγγελος, Η κοινωνική επίδραση 
των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, 428 
Κρουσταλάκης Γεώργιος, Παιδαγωγικοί γονεϊ- 
κοί ρόλοι & λειτουργικότητα της οικογένειας, 
436
Σαμαράκης Αντώνης, Χρειαζόμαστε ελπίδα, 
460
Κωσταράς Γρηγόριος, Η οικογένεια ως θεμέ
λιο πολιτισμού, 506
Bovet Theodor, Από την εξάρτηση στην αγάπη, 
582
Παγοροπούλου Αννα, Οι αξίες παππούς και για
γιά, 594
Κρουσταλάκης Γεώργιος Σ, Παιδιά με ιδιαίτε
ρες ανάγκες στην οικογένεια και το σχολείο,

596
Πιπερόπουλος Γεώργιος, Εξουσία και ηγέτες, 
638
Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, Πότε πρέπει 
να πηγαίνει το παιδί στον παιδικό σταθμό, 658 
Παναγιωτοπούλου Β„ Η Κυριακή στη ζωή του 
παιδιού, 660
Γυναίκες και απασχόληση, 774 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ:
Καραγιάννης Κων/νος, Καλό σου ταξίδι Οδυσ- 
σέα...,156
Τσαγκάρης Βασίλειος, Η θάλασσα ως θεματο
γραφία στον Οδυσσέα Ελύτη, 389 
Κουτρουβέλης Κων/νος, Οι ανθρώπινες αξίες 
κατά τον Όμηρο, 522
Τσαγκάρης Βασίλειος, Η πορεία του Κώστα 
Καρυωτάκη προς το πεπρωμένο, 736

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ:
Τρυφέρης Θεόδωρος, Στα σύνορα του τέ
λειου, 398
Μάγκας Χρήστος, Λοξοδρομήσαμε, 401 
Βορνιωτάκης ΚΛ., Η μάχη της Κρήτης, 401 
Βορνιωτάκης ΚΛ., Το σαμιώτικο φεγγάρι, 473 
Σαραφούδη Ιωάννα, Αφιερωμένο στην Πανα
γία, 473
Χριστόπουλος Νικόλαος, Η Σταύρωση, 473 
Σαπουνάς Χρήστος, Αγονη γραμμή, 473 
Κόντογλου Φώτης, Κάποια Χριστούγεννα, 792

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ:
Τσοχαντάρης Σεραφείμ, Τα δίσεκτα χρόνια 
δεν είναι και δύστυχα χρόνια, 41 
Λιβιτσάνου - Υδραίου Βασ., Απρίλιος ή λαμπριά-
της, 227
Ρωμαίος Κων/νος, Μάιος, ο μήνας με τα μάγια, 
331
Μανωλάκος Δημήτριος, Μανιάτικα ξαρματώ- 
ματα, 722
Λουκάτος Δημήτριος, Τα Κάλαντα θεόσταλτα 
τα θέλει η παράδοση, 794

ΙΣΤΟΡΙΑ:
Σιμόπουλος Κων/νος, Εμπόριο φιλελληνισμού, 
154
Χρυσόστομος Παύλος, Πέλλα, η πρωτεύουσα 
της Μακεδονίας, 294
Σαρδελής Κων/νος, Οι φωτιστές των Σλάβων, 
314
Χατζηαντωνίου Κων/νος, Κωνσταντινούπολη, 
543 χρόνια ιστορικής μνήμης, 316 
Ιακωβίδης Γιάννης Χρ., Θλιβερές μνήμες του 
1974, 433
Τι είπαν οι άλλοι για κείνον και τι είπε εκείνος 
για όλους μας, 434
15 Αυγούστου_1940: Στα ήρεμα νερά της 
Τήνου χάνεται το "Έλλη", 528 
Κόντογλου Φώτιος, Ελληνες και Τούρκοι, 584 
Σαρρηγιάννης Νικόλαος, Χαρ. Τρικούπης, 797

ΙΑΤΡΙΚΗ -  ΥΓΕΙΑ:
Κατσιπέρης Νικόλαος, Το αναπνευστικό 
σύστημα τους χειμερινούς μήνες, 54
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Θεοδοσίου Σταυρούλα, Σύγχρονοι κανόνες 
διατροφής για την πρόληψη των καρδιοπα- 
θειών, H9
Μπρακούλια Μαρία, Εικοσιμία συμβουλές για 
μία άριστη διατροφή, 184 
Ανδρεαδόκης Ζαχαρίας, Σμηγματορροϊκή 
δερματίτιδα, κοινώς πιτυρίδα, 188 
Λυμπερόπουλος Σωτήριος, "Ελιές". Τι πρέπει 
να προσέχουμε, 260
Κατσιπέρης Νικόλαος, Ανάνηψη. Πρώτες 
βοήθειες, 336 
Προσοχή στον ήλιο!!!, 386 
Παναγιωτόπουλος Σπυρίδων, Ειδικό προστατι
κό αντιγόνό, 390
Κορωνιώτης Γεώργιος, Δυσλιπιδαιμίες, Υπερο- 
χοληστερολαιμία, 467
Παππός Χρήστος, Η πρόληψη της τερηδόνας, 
526
Ψαρουδόκης Δημήτριος, Υπερτροφία αδενοει-
δών εκβλαστήσεων, 601
Αέρας, όχι καπνός. Τσιγάρο ή υγεία; διαλέξτε!,
652
Αβραμίδης Αθανάσιος Β., Πώς μπορεί κανείς 
να κόψει το κάπνισμα;, 656 
Παπαλεξανδρόκου Παναγ., Αλλεργιολογία, μια 
νέα ειδικότητα, 672
Τούτουζας Παύλος Κ., Ιπποκράτης, χθες, 
σήμερα, αύριο, 728 
Ηπατίτιδα Β', 800

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:
Βιτωράκης Αντώνιος, Οδήγηση με τον "κόφτη" 
(περιοριστή ταχύτητας), 80 
Δήμος Γεώργιος, Η αντικεραυνική προστασία, 
310
Καραγιάννη Κων/νος, Deep blue contra 
Kasparov. Ανθρώπινος εναντίον ηλεκτρονικού 
εγκεφάλου, 380

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
Χατζηβασιλειάδης Γεώργιος, Οδική κυκλοφο
ρία και περιβάλλον, 420 
Κατσινούλας Κων/νος, Τα δάση μας, 438

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Ζιανίκα Χαραλόμπους, Η παραγωγικότητα στο 
Δημόσιο, 78

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:
Μακρής Χρήστος, Η τεχνική των δηλώσεων 
και η εμφάνιση στα ΜΜΕ, 298

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ:
Ροζάκης Χρήστος, Αποσταθεροποίηση στη 
μεταψυχροπολεμική Ευρώπη, 516

ΔΙΚΑΙΟ -  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ:
Χρυσόκης Νικόλαος, Εμφάνιση ενώπιον αστυ
νομικών αρχών μετά από νόμιμη πρόσκληση, 
10
Στεφάνου Ελένη, Το νόημα του ασύλου, 32 
Χρυσανθάκης Νικόλαος, Το δίκαιο δημοσίας 
τόξεως στη Νομική, 147 
Περιορισμοί της πολιτικής ελευθερίας κατά 
τον προσχηματισμό της πολιτικής θέλησης, 
218
Τάχος Αναστάσιος I., Η αστυνομική αρμοδιότη
τα και το "άσυλο”, 616

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ -  ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ:
Βουγιούκας Κων/νος, Ανατομία, φυσιολογία 
και θεραπευτική του εγκλήματος στις σύγχρο
νες κοινωνίες, 150
Συμεωνίδης Αργύρης, Οι φυλακές μετά την 
καταιγίδα, 230
Βουγιούκας Κων/νος, θεραπευτική του ε
γκλήματος στις σύγχρονες κοινωνίες, 284 
Νόνας Εμμανουήλ, Η σύγχρονη μητέρα και το 
κακοποιημένο παιδί, 688 
Τροποποίηση διατάξεων... για τη μεταχείριση 
κρατουμένων, 696
Αλεξιόδης Στέργιος, Αντεγκληματική πολιτική 
και προστασία των ατομικών ελευθεριών, 752

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ:
Νόνας Εμμανουήλ, Εργαστηριακή ιατροδικα
στική, 622

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ:
Παπαγεωργίου Κων/νος, Αερόβια άσκηση, 246 
Οδηγίες για ασφαλή κολύμβηση, 387 
Καραγιόννης Κων/νος, Οι σύγχρονοι Ολυμπια
κοί αγώνες γίνονται φέτος 100 ετών, 430 
Κούρος Κων/νος, Θαλάσσια αθλήματα, 454 
Μαρούδα Αθανασίου, Πρακτική Σκοποβολή: ά
θλημα, ανάγκη ή ο αστυνομικός βρήκε το δρό
μο του, 765
Κοκκίνου Αφροδίτη, Χιονοδρομώντας στην Ελ
λάδα, 778

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ -  ΤΑΞΙΔΙΑ:
Κατσινούλας Κων/νος, Καρπενήσι, 26 
Βασιλοπούλου Ιωάννα, Ναύπακτος, 90 
Ρούσσος Ιωάννης, Κοζάνη, η αρχόντισσα της 
Δυτικής Μακεδονίας, 160 
Αγοραστός Σταύρος, Λέσβος, 212 
Καλούσης Κων/νος, Πέλλα, 288 
Μόργαρη Ν.Σ., Οικολογικός τουρισμός, 357 
Κολαϊτης Ανδρέας, Αλλαγή, μεταρρύθμιση, 
νέες ιδέες, υπέρβαση στο τουριστικό φαινό
μενο, 358
Σάμος, θεμέλιο της μαθηματικής σχολής, 424 
Χίος. Το μυροβόλο της μαστίχας, 492 
Δράμα, 562 
Γιάννενα, 630
Κούρος Κων/νος, Μεσσηνία, 698

2 . Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α  Θ Ε Μ Α ΤΑ : 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΑ:
Κούρος Κων/νος, Όμιλος κυριών Φίλων της Α
στυνομίας Πειραιώς, 44 
Κούρος Κων/νος, Φίλοι Αστυνομίας Αθηνών, 
96
Κούρος Κων/νος, Όμιλος Φίλων Αστυνομίας 
Βορείων Προαστίων, 182 
Παλιούρας Γεώργιος, Αποδέσμευση της Ελλη
νικής Αστυνομίας από την ευθύνη εκτέλεσης 
έργων ξένων προς την αποστολή της, 210 
Κούρος Κων/νος, Ομιλος Φίλων Ελληνικής Α
στυνομίας Δυτικής Αττικής, 232 
Ανυφαντάκης Γεώργιος, Μία περίπτωση τόσο 
συνηθισμένη, 253
Κούρος Κων/νος, Όμιλος Φίλων Ελληνικής Α
στυνομίας Νέας Ιωνίας, 326 
Κούρος Κων/νος, Όμιλος Φίλων Ελληνικής Α
στυνομίας Παπόγου, 391 
Στεργιούλης Ευάγγελος, Το κοινωνικό status

του αστυνομικού επαγγέλματος, 484 
Οδοιπορικά έξοδα αστυνομικού προσωπικού, 
491
Πήχας Κλέαρχος, Η αποστολή του αστυνομι
κού, 548
Καραπανάγος Ιωάννης, Αθλητισμός και Αστυ
νομία, 555
Ζιανίκας Χαράλαμπος, Ο ρόλος της Αστυνο
μίας: ποιος θα υπερασπισθεί τους ανυποερά- 
σπιστους, 758

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
Μπλόνης Νικόλαος, Ο συνδικαλισμός στην Α
στυνομία, 4
Καμαρινόπουλος Γεώργιος, Ο συνδικαλισμός 
στην Αστυνομία, 94
Λόγιος Αχιλλέας,. Η αναμόρφωση του πειθαρ
χικού δικαίου του αστυνομικού προσωπικού, 
144
Καραγιόννης Κωνσταντίνος, Conseil Europeen 
des Syndicats de Police: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Αστυνομικών Ενώσεων, 6'40

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Λαζόπουλος Αντώνιος, Το νέο σύστημα πρόσ
ληψης - κατάταξης και εκπαίδευσης του αστυ
νομικού προσωπικού 72,140 
Βρακός Παναγιώτης, Εκπαιδευτική αναβάθμιση 
άμεση και απαραίτητη για την Ελληνική Αστυ
νομία, 148
Ιορδάνους Μυριάνθης, Η ανάγκη αξιολόγησης 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 498 
Βαλλιάνος Κων/νος, Ο ρόλος του εκπαιδευτή 
στην αστυνομική εκπαιδευτική διαδικασία, 500

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
Δήμος Γεώργιος, Η ηλιακή ενέργεια στην υπη
ρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, 28 
Lindert Werner, Από τις εμπειρίες ενός Γερμα
νού τροχονόμου, 234
Φωτόπουλος Γεώργιος, Αστυνομικές ενέρ
γειες σε αθλητικές εκδηλώσεις, 360 
Τζορμπατζούδης X., Γρούϊος Γ. και Χατζηβασι- 
λειάδης Γ., Η συμβολή της πολιτείας στην πρό
ληψη και αντιμετώπιση της βιαίας συλλογικής 
συμπεριφοράς αθλητών και φιλάθλων, 626

ΤΡΟΧΑΙΑ:
Κουτσοποδιώτης Οδυσσέας, Αερόσακκος, α
σφάλεια στη θέση οδηγού και συνοδηγού, 168 
Μαρίνος Γιόννης, Κοινός νους: Οι πραγματικές 
αιτίες των τροχαίων, 329 
Τσενές Σωτήριος Ιωάν., Αλκοόλ και οδήγηση, 
508
Κουτσοποδιώτης Οδευσσέας, Η κυκλοφο- 
ριακή αγωγή των παιδιών είναι υπόθεση και 
των γονιών, 576
Τροχαία ατυχήματα και οδική ασφάλεια στην 
Ελλάδα, 692
Τσενές Σωτήριος, Τροχαία ατυχήματα και δί- 
κυκλο, 768

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:
Κατσινούλας Κων/νος, Πόσα... "Ε" φύγατε 
σήμερα; Βλαβερές ουσίες ξένες προς τα τρό
φιμα, 114
Στεργιούλης Ευάγγελος, Το κίνημα προστα
σίας των καταναλωτών, 186
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Πουλής Φώτιος, To whisky και οι νοθείες του, 
262
Επισήμανση τροφίμων και καταναλωτής, 263

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ:
Θεοχάρης Λεωνίδας, Τόπος εγκλήματος και 
συλλογή πειστηρίων, 8
Τόπος εγκλήματος και συλλογή πειστηρίων, 76 
Castillo Jose Maria Otin, Yakuza, η γιαπωνέζικη 
Μαφία, 318
Minnebo Paul, Μιλώντας για την ανάλυση του 
εγκλήματος (μτφρσ. Βασίλειος Κωνσταντό- 
πουλοςΙ, 558
Καραδήμας Νικόλαος, Διαρρήξεις οικιών δΓ α- 
ναρριχήσεως, 636

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ:
Κούρος Κων/νος, Στατιστικό στοιχεία για τα 
ναρκωτικό στην Ελλάδα, 12 
Χονδροματίδης Γεώργιος, Χορήγηση μεθαδό- 
νης σε χρήστες ηρωίνης για υποκατάσταση 
της εξάρτησης, 14
Γανωτής Κων/νος, Η ναρκομανής κοινωνία θα 
μας σώσει από τα ναρκωτικό;, 17 
Schepens P.I.C., Η χρήση ναρκωτικών και τα 
τροχαία ατυχήματα (μτφρσ, Κων/νος Δα- 
νούσης), 18
Χονδροματίδης Γεώργιος, Εκσταση, το χάπι 
του θανάτου, 228
Συμεωνίδης Αργυρής, Παγκόσμια ημέρα κατά 
των ναρκωτικών..., 364
Οργανισμός κατά των ναρκωτικών ΙΟΚΑΝΑΙ, 
366
Χουλιαρός Ιωάννης, Μονάδα Ναρκωτικών 
IEDUI της Europol, 416
Ο ρόλος του σχολείου και των εκπαιδευτικών 
στην πρόληψη από τη χρήση εξαρτησιογόνων 
ουσιών, 570
Συμεωνίδης Αργύρης Γ„ Ecstasy (XTCI. Παλαιό 
προϊόν σε νέα συσκευασία, 572 
Βασιλειάδης Νικόλαος, Εξαρτημένοι χρήστες 
ηρωίνης και μεθαδόνη, 684 
Ντόκος Αθανάσιος, Διεθνές οργανωμένο έ
γκλημα και ναρκωτικό, 756

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ:
Η αναγνώριση γνησίων τραπεζογραμματίων, 
368
Τραγόκης Γεώργιος Εμμ., Πρόληψη και κατα
στολή του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, 
480

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:
6η Διάσκεψη των Υπουργών Συμβουλίου της 
Ευρώπης αρμοδίων σε θέματα μετανάστευ
σης, 412
Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις. Έκθε
ση για το 1995, 518
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Φλωρεντίας, 520

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
Ακτύπης Νικόλαος, Ευρυτανία στη μυθολογία 
και στα αρχαία χρόνια, 20 
Κατσινούλας Κων/νος, Αιτωλία, 86 
Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης, 164 
Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου, 214 
Διεύθυνση Αμεσης Δράσης Αττικής, 276 
Βέσκος Ιωάννης, Αστυνομική Διεύθυνση Πέλ

λας. 290
Κούρος Κων/νος, Διεύθυνση Τροχαίας Ατ
τικής, 346
Τουριστική Αστυνομία Κέρκυρας, 350 
Κούρος Κων/νος, Τουριστική Αστυνομία Ρό
δου, 352
Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της 
Ελληνικής Αστυνομίας, 363 
Κούρος Κων/νος, Αστυνομική Διεύθυνση Σά
μου, 426
Κυριακόκης Σπυρίδων Μ., Διεύθυνση Ελεγκτη
ρίου Δαπανών, 488 
Η Αστυνομική Διεύθυνση Χίου, 494 
Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας, 564 
Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, 700 
Μήτσης Αθανάσιος, Διεύθυνση Εγκληματολο
γιών Ερευνών, 760

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ:
Κούρος Κων/νος, Ντίνος Γιωτόπουλος 471

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ:
Δανούσης Κων/νος, Τα πρώτα αστυνομικό μέ
τρα του νεοελληνικού κρότους, 52 
Δανούσης Κων/νος, Οι μοτοσικλέτες στην Α
στυνομία, 82
Δανούσης Κων/νος, Οι αποκριές στην παλιό 
Αθήνα και η Αστυνομία, 112 
Αθανασίου Σεραφείμ, Αναμνήσεις από την α
πελευθέρωση της Δωδεκανήσου, 190 
Δανούσης Κων/νος, Απρίλιος 1941: Αστυνομι
κοί στην άμυνα της Λήμνου, 258 
Βαξεβανίδης Γεώργιος, Αμεση Δράση, 280 
Δανούσης Κων/νος, Η ίδρυση Υπηρεσιών Αμε
σης Δράσης και Επέμβασης, 282 
Μουρέλλος ΙΑ, Ρέθυμνο, 20 Μαϊου 1941. Η μά
χη αρχίζει..., 332
Δανούσης Κων/νος, Τουριστική Αστυνομία 
1929 - 1996: Μια ελληνική αστυνομική ιδιαιτε
ρότητα, 354
Αθανασίου Σεραφείμ, Καστελλόριζο και ...γεί
τονες Τούρκοι, 462
Δανούσης Κων/νος, Μια περίεργη ελληνο
τουρκική συνεργασία στο μέτωπο της Μικρός 
Ασίας, 530
Τριάρχης Φώτης, Συμμαχικοί ασύρματοι στη 
Θεσσαλονίκη, 592
Κόκκινος Διονύσιος Α., Από τη Μάχη της Πίν
δου, 645
Δανούσης Κων/νος, 22 Νοεμβρίου 1940, ώρα 
22.00': Οι Ελληνες αστυνομικοί μπαίνουν πρώ
τοι στην Κορυτσά, 670
Δανούσης Κων/νος, Προβλήματα τάξης κατά 
την άφιξη του Καποδίστρια, 726 
Δανούσης Κωνσταντίνος, Η αστυνομική μετα
βολή του 1906, 798

I I .  Κ Α Τ Α  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ :
Bovet Theodor, 582
Castillo Jose Maria Otin, 318
Lindert Werner, 234
Minnebo Paul, 558
Schepens P.I.C., 18
Schmemann Alexander, 180
Αβραμίδης Αθανάσιος, 656
Αγοραστός Σταύρος, 212
Αθανασίου Σεραφείμ, 190, 462
Ακτύπης Νικόλαος, 20

Αλεξιάδης Στέργιος, 752 
Ανδρεαδάκης Ζαχαρίας, 188 
Ανυφαντάκης Γεώργιος, 253 
Αρβελέρ - Γλύκατζη Ελένη, 153 
Βαλλιάνος Κων/νος, 500 
Βαξεβανίδης Γεώργιος, 280 
Βασιλειάδης Νικόλαος, 684 
Βασιλοπούλου Ιωάννα, 90 
Βιτωράκης Αντώνιος, 80 
Βορνιωτάκης ΚΛ., 401,473 
Βουγιούκας Κων/νος, 150,284 
Βρακάς Παναγιώτης, 148 
Βέσκος Ιωάννης, 290 
Γανωτής Κων/νος, 17
Γρηγοριάδου - Σουρέλη Γαλάτεια, 48,111,189, 
252, 328, 393, 458, 540, 600, 663, 734, 796 
Γρούϊος Γ., 626
Δανούσης Κων/νος, 52,82,112,258,282,354,
530, 670, 726, 798
Δήμος Γεώργιος, 28, 310
Ευσέβιος Μητρ! Σάμου, 457
Ζιανίκας Χαραλάμπους, 78,737, 758
Θεοδοσίου Σταυρούλα, 119
Θεοχάρης Λεωνίδας, 8
Ιακωβίδης Γιάννης, 433
Ιορδάνους Μυριάνθης, 498
Καλούσης Κων/νος, 288
Καμαρινόπουλος Γεώργιος, 94
Καραγιάννης Κων/νος, 156,380,430, 640
Καραδήμας Νικόλαος, 636
Καραπανάγος Ιωάννης, 555
Κατράμης Βασίλειος, 244
Κατσινούλας Κων/νος, 26,86,114, 384,438
Κατσιπέρης Νικόλαος, 54,336
Κιούλος Νεκτάριος, 735,790
Κοκκίνου Αφροδίτη, 176, 236, 382, 778
Κόκκινος Διονύσιος, 645
Κολαϊτης Ανδρέας, 358
Κόντογλου Φώτιος, 584, 792
Κορωνιώτης Γεώργιος, 467
Κουτρουβέλης Κων/νος, 522
Κουτσοποδιώτης Οδυσσέας, 168,576
Κούρος Κων/νος 12,44,96,182,232,326,346,
352, 391,426, 454, 471,698
Κρασανάκης Γεώργιος, 98
Κρουσταλάκης Γεώργιος, 158, 250, 436, 596,
770
Κυριακόκης Σπυρίδων, 488
Κωστάρας Γρηγόριος, 46, 506
Λόγιος Αχιλλέας, 144
Λαζόπουλος Αντώνιος, 72,140
Λέκκος Ευάγγελος, 24, 93, 120, 166, 216, 456,
497, 634, 702
Λιβιτσάνου - Υδραίου Β„ 227, 302 
Λυμπερόπουλος Σωτήριος, 260 
Λουκάτος Δημήτριος, 794 
Μακρής Χρήστος, 298 
Μανωλάκος Δημήτριος, 722 
Μαρίνος Γιάννης, 329 
Μαρούδας Αθανάσιος, 765 
Μεταλληνός Γεώργιος, 708 
Μήτσης Αθανάσιος, 760 
Μουρέλλος ΙΑ., 332 
Μπλάνης Νικόλαος, 4 
Μπρακούλια Μαρία, 184 
Μωυσής μοναχός, 49, 223 
Μάγκας Χρήστος, 401 
Μάργαρης Ν.Σ., 357

Αστυνομική Επιθεώρηση - 8 1 4  - Δ εκέμβριος 1 9 9 6
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Νόνας Εμμανουήλ, 622, 688 
Ντόκος Αθανάσιος, 756 
Παγοροπούλου Αννα, 594 
Παλιούρας Γεώργιος, 210 
Παναγιωτοπούλου Βασιλική, 304, 660, 704 
Παναγιωτόπουλος Σπυρίδων, 390 
Πανώτης Αριστείδης, 110, 315 
Παπαγεωργίου Κων/νος, 246 
Παπαλεξανδράκου Παναγ., 672 
Παπανούτσος Ευάγγελος, 224 
Παππάς Χρήστες, 526 
Πιπερόπουλος Γεώργιος, 50, 638 
Πουλής Φώτιος, 262 
Πήχας Κλέαρχος, 548 
Ροζάκης Χρήστος, 516 
Ρούσσος Ιωάννης, 160 
Ρωμαίος Κων/νος, 331 
Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, 658 
Σαμαράκης Αντώνης, 460 
Σαπουνάς Χρήστος, 473 
Σαραφούδη Ιωάννα, 473 
Σαρδελής Κων/νος, 314 
Σαρρηγιάννης Νικόλαος, 797 
Σιδοπούλου Αμαλία, 502 
Σιμόπουλος Κων/νος, 154 
Στεργιούλης Ευάγγελος, 186,428,484 
Στεφάνου Ελένη, 32 
Στρατιδάκης Ιωάννης, 181 
Συμεωνίδης Αργυρής, 230, 364, 572 
Τζορμπατζούδης X., 626 
Τουσίμης Γ„ 292 
Τούτουζας Παύλος, 728 
Τραγάκης Γεώργιος, 480 
Τριάρχης Φώτης, 592 
Τρυφέρης Θεόδωρος, 398 
Τσαγκάρης Βασίλειος, 389, 736 
Τσενές Σωτήριος, 508, 768 
Τσοχαντάρης Σεραφείμ, 41 
Τάχος Αναστάσιος, 616 
Φραγκάκος Ιωήλ, 293 
Φωτόπουλος Γεώργιος, 360 
Χατζηαντωνίου Κων/νος, 316 
Χατζηβασιλειάδης Γεώργιος, 420, 626 
Χονδροματίδης Γεώργιος, 14, I I 6, 228 
Χουλιαράς Ιωάννης, 416 
Χριστόπουλος Νικόλαος, 473 
Χρυσανθάκης Νικόλαος, 147 
Χρυσάκης Νικόλαος, 10 
Χρυσόστομος Παύλος, 294 
Ψαρουδάκης Δημήτριος, 601

I I I .  Κ Α Τ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α :
Yakuza 318
Αγωγή κυκλοφοριακή, 576 
Αγάπη, 328 
Αγχος, 770
Αγώνες ολυμπιακοί, 430 
Αερόβια άσκηση, 246 
Αερόσακκος, 168 
Αθλητισμός, 555 
Αθλητισμός θαλάσσιος, 454 
Αιτωλία, 86 
Ακάθιστος ύμνος, 181 
Αλλεργιολογία, 672 
Ανάνηψη, 336 
Ανάσταση, 315 
Αντεγκληματική πολιτική, 752 
Απρίλιος, 227

Δ εκ έμ β ρ ιο ς  1 9 9 6

Απόστολοι άγιοι, 392
Αστυνομία Τουριστική, 350,352, 354
Αστυνομίας αποστολή 210, 548, 758
Αστυνομίας ιστορία 52,82,112,462,530,592,
645, 670, 726, 798
Ασυλο 32, 616
Ασφάλεια οδική, 692
Ατυχήματα τροχαία, 329, 768
Βία, 236
Γιωτόπουλος Ντίνος, 471 
Γιάννενα, 630 
Γυναίκα, 189, 774 
Γήπεδα, 360, 626 
Δαπανών Έλεγχος, 488 
Δάσος, 438
Δημογραφικό πρόβλημα, 302 
Διαρρήξεις, 636 
Διατροφή, 184
Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, 760
Δικαιοσύνη, 224
Διήγημα, 398
Δράμα, 562, 564
Δράση Αμεση 276, 280, 282
Δυσλεξία, 502
Δωδεκάνησος, 190
Δίκαιο δημόσιας τάξης, 147
Δίκαιο πειθαρχικό, 144
Έγκλημα, 284, 558
Εγκλήματος ανατομία, 150
Εγκλήματος τόπος, 8, 76
Εκβλαστήσεις αδενοειδείς, 601
Εκπαίδευση, 72, 140, 148, 498, 500
Έκσταση, 228
Ελευθερία πολιτική, 218
Ελιές δέρματος, 260
Ελπίδα, 460
Ελύτης Οδυσσέας, 156, 389 
Ενέργεια ηλιακή, 28 
Εξοδα οδοιπορικά, 491 
Εξάρτηση, 582
Επάγγελμα αστυνομικός, 484 
Έτη δίσεκτα, 41 
Ευρυτανία, 20 
Ευρώπη, 516 
Ευχές, 48 
Ζωής νόημα, 49 
Ηγέτες, 638 
Ηλιοθεραπεία, 386 
Ηπατίτιδα Β', 800 
Θρησκεία, 457 
Ιατροδικαστική, 622 
Ιατροί, 116, 728 
Καρδιοπάθειες, 119 
Καρπενήσι, 26 
Καρυωτάκης Κώστας, 736 
Καταναλωτή προστασία, 186 
Κεραυνοί, 310 
Κλητεύσεις, 10 
Κοζάνη, 160, 164 
Κολύμβηση, 387 
Κρατούμενοι, 696 
Κωνσταντινούπολη, 316 
Κάπνισμα, 652, 656 
Κύπρος, 433 
Λέσβος, 212, 214 
Λήμνος, 258 
ΜΜΕ, 298, 428 
Μεθαδόνη 14
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Μεσσηνία, 698, 700 
Μετανάστευση, 412
Μοναστήρια 93, 166, 216, 292, 293, 496, 497, 
568, 702
Μουσεία, 176, 382 
Μάνη, 722 
Μάιος, 331
Ναρκωτικά, 12 ,17, 18, 364, 366, 416,570, 572, 
684, 756
Ναυτικό Μουσείο, 244 
Ναύπακτος, 90 
Νεκρών καύση, 120 
Νεκτάριος άγιος, 735 
Οικογένεια, 46, 250, 436, 506, 594 
Οινόπνευμα, 508 
Ολυμπιάδες, 737 
Όμηρος, 522
Όμιλοι Φίλων Αστυνομίας 44,96,182,232,326, 
391
Ορθοδοξία, 708
Παιδί, 304, 596, 658, 660, 688, 704 
Παναγία, 153
Παναγία Προυσιώτισσα, 24 
Παπανδρέου Ανδρέας, 434 
Παραγωγικότητα, 78 
Παραχάραξη, 368 
Πατέρας, 98 
Περιβάλλον, 420 
Πιτυρίδα, 188 
Ποίηση, 401,473 
Πρακτική σκοποβολή, 765 
Προστάτης, 390 
Πέλλα, 288, 290, 294 
Ρέθυμνο, 332 
Σαρακοστή, 180 
Σλάβοι, 314
Συνδικαλισμός, 4, 94, 640 
Συνεργασία διεθνής 518, 520 
Σχολές Αστυνομικές 363 
Σάμος, 424, 426, 456 
Σύστημα αναπνευστικό, 54 
Ταχύτητα, 80 
Τάξη δημόσια, 234 
Τερηδόνα, 526 
Τήνος, 528 
Τουρισμός, 357, 358 
Τούρκοι, 584 
Τρικούπης Χαρίλαος, 797 
Τριώδιο, 110 
Τροφίμων νοθεία, 262 
Τροχαία, 346 
Τρόφιμα, 114, 263 
Υπερχοληστερολαιμία, 467 
Υπολογιστές ηλεκτρονικοί, 380 
Φιλελληνισμός, 154 
Φυγής τάσεις, 50 
Φυλακές, 230 
Χαρά, 111,223 
Χειμερινά σπορ, 778 
Χίος, 492, 494
Χριστούγεννα, 790, 792, 794 
Χρήμα βρώμικο, 480
Χρονογράφημα, 393, 458, 540, 600, 663, 734, 
796
Ψάρεμα 384 □

Επιμέλεια:
Υπαστ/μος Α ' Κων. Δανούσης
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