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H Philips παρουσιάζει έναν επαναστατικό τρόπο 
να τηλεφωνείτε με το κινητό σας τηλέφωνο. Με 
το Spark Voice Dial, απλά πείτε το όνομα αυτού 
που θέλετε να καλέσετε.
To Spark Voice Dial αναγνωρίζει τη φωνή σας και 
καλεί τον αριθμό. Για μεγάλη ευκολία και ακόμη 
μεγαλύτερη ασφάλεια για χρήση στο αυτοκίνητο. 
Spark Voice Dial, μόνο από τη Philips.
Το κινητό τηλέφωνο που κάνει ό,τι του πείτε!
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ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 
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ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 1.800 6ρχ„ ΙΔΙΩΤΩΝ: 2 .200 δρχ. Ιοι συνδρομές εξω τερ ικο ύ  επ ιβαρύνονται με τα  ταχυδρομικά τέλη!

Α στ υ νο μ ι κή  Επι θεώρηση - 4 8 0  - Αύγο υστ ος  1 9 9 7



...ξέρει και να σας δροσίζει.
Ιο  αυτοκίνητο που ανάβει φωτιές με τις εκρηκτικές επιδόσεις του:

δυναμικοί κινητήρες 1100 κ.εκ. με 60 άλονα. 1.400 κ.εκ. με 75 άλογα και 1.600 κ.εκ. με 1Ζ0 άλονα 
Ιο αυτοκίνητο που ανάβει τα αίματα με την άνεση και τον πλούσιο εξοπλισμό του:

33υρη και 53υρη έκδοση, ευρύχωρο σαλόνι, υδραυλικό τιμόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, κεντρικό κλείδωμα, διπλός αερόσακος, 
πλευρική προσιασία νέας τεχνολογίας, εξελιγμένο σύσιημα ανάρτησης Citroen. ABS. προβολείς ομίχλης 

Ιο  αυτοκίνητο που δέχεται φλογερές ματιές σε κάδε του πέρασμα: 
βραβεύτηκε το ομορφότερο αυτοκίνητο στον κόσμο για τις κομψές γραμμές και τη μοντέρνα σχεδίασή ίου 

Είναι λογικό, να έχει τώρα δωρεάν air - condition.
Αποκτήστε τώρα το Citroen Saxo και μπείτε στη δροσερή όαση του mo hot αυτοκινήτου

M O N  I L A O Ε Ι Ο Π Λ Ι Ι Μ Ο Ι 3 8 υ ρ ο 58υρο

S A X O  1.1 S X A /C , 1 Irl ιιαραδυρα, ΙΙδ  κδειδαριές. Ε σω τερικά  ρυδμιζόμενοι προβοδείς κ α ι καδρέπτες 3 1 2 8  0 0 0  δρχ 3  2 4 8  0 0 0  δρχ.

S A X O  U S X Λ /C , Υ δ ρ α υ δ ικ ο  ιιμ ό ν ι.  Ηδ ιια ρ α δ υ ρ α . Ηδ κ δ ε ιδ α ρ ιές . Β εδ ο ύ δ ιν η  τα π ετσ α ρ ία 3  4 4 5  0 0 0  δρχ 3 5 7 5  0 0 0  δρχ

S A X O  1.6 V IS A /C , Υδραυδικο ιιμόνι. Ηδ ιιαραδυρα, Ηδ κδειδαριές. Im m obilize r. Ζ ά ντες  αδουμινίου. 

Β εδ ο ύ δ ιν η  τα π ετσ α ρ ία . B u cke t κ α δ ίσ μ α ια ,  1 Ιρ ο β ο δ ε ίς  ο μ ίκδ η ς 4 4 4 8  0 0 0  δρχ.

S A X O  1,6 

V T S  E X T R A

A /C , A B S , A irb a g . Υ δ ρ α υ δ ικο  τιμόν ι. Ηδ π αρ ά θυρ α . Ηδ κ δ ε ιδ α ρ ιές . Im m o b iliz e r. 

Ζ ά ν τες  α δ ο υ μ ιν ίο υ . Β εδ ούδ ινη  τα π ετσ α ρ ία . B u cke t κα δ ίσ μ α τα . 1 Ιροβ οδε ίς  ομ ίκδ η ς 4 -7 4 8 .0 0 0  δρχ. -

®  CITROEN
^  \  λ

• -

ε δωρεάν'ALr-fCifodifTon
« ό ν ο

Β να < Γ ί* α ε

C IT R O E N  Ε ΛΛ Α Σ Α Β  E E  OR
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:  Ε Κ Θ ί Σ Η :  Λ. ΚΗΦ 
I N T E R N E T  A D D R E S S :

3 Μ Ι Λ Ο Σ  Σ Υ Γ Γ Ε Λ Ι Δ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η ·  S Ε R V I 0 6 ^  ν Τ Τ λ  Λ A Κ,Τ I Κ A : Ι Ε Ρ Α  Ο Δ Ο Σ  1 3 1 ,  Τ Η Λ , *  3 4 7 3 0 0 0  
Ι ΦΙ ΣΙ ΑΣ 338,  ΝΕΟ ΨΥΧΙ ΚΟ.  ΤΗΛ : 6 7 2 8 9 2 0 - 1  Ε Κ « 4 Η ·  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ ΚΑ:  Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 100.  ΤΗΛ 9 2 3 4 7 5 1 - 2 ,  9 2 2 0 4 4 5  
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Τ ο γεγονός αυτό πρέπει να εμβόλει σε ανησυχία και να 
ευαισθητοποιήσει όλο το προσωπικό της Ελληνικής Α
στυνομίας και ιδιαίτερα τους Αξιωματικούς και λοι
πούς βαθμοφόρους, γιατί κλονίζεται καίρια το αίσθη

μα ασφάλειας των πολιτών και η εμπιστοσύνη τους προς το θεσμό 
της Αστυνομίας, ενώ δεν είναι λίγα τα καυστικά σχόλια που κατα- 
χωρούνται στον ημερήσιο περιοδικό και ηλεκτρονικό τύπο, αμέ
σως μετά από κάθε τέτοιο περιστατικό.

Τέτοιου είδους κρούσματα, όμως, που σημειωτέον οφείλονται 
στις περισσότερες των περιπτώσεων στην πλημμελή εκτέλεση 
των καθηκόντων των υπευθύνων Αστυνομικών, δεν επηρεάζουν 
μόνο την κοινή γνώμη, αλλά θίγουν το γόητρο του προσωπικού και 
μειώνουν το κύρος του και του Σώματος γενικότερα ενώ περαιτέ
ρω στους υπαιτίους επιβάλλονται σοβαρές ποινικές και διοικητι
κές κυρώσεις.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι ευθύνες αποδίδονται τόσο στους ά
μεσα υπευθύνους για τη φύλαξη των κρατουμένων όσο και στους 
προϊσταμένους τους.

Γι' αυτό διοικούντες και διοικούμενοι πρέπει να είναι επαρκώς 
καταρτισμένοι, πλήρως ενημερωμένοι για το βαθμό επικινδυνότη- 
τας των κρατουμένων που φυλάσσουν, σε διαρκή ετοιμότητα και 
εγρήγορση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, έτσι ώστε 
να μπορούν να δίνουν τις κατάλληλες εντολές οι μεν, να τις εκτε- 
λούν οι δε και από κοινού να επιτελούν άριστα το δύσκολο πράγ
ματι έργο που τους ανατέθηκε.

Αποδράσεις οπό κρατητήρια Αστυνομικών υπηρεσιών - 
Νοσοκομείο - Μεταγωγές - Φυλακές

Ο Αξιωματικός που δ ιενεργεί τη διοικητική ανάκριση για τις πα
ραπάνω αποδράσεις πρέπει να εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή τα 
ακόλουθα:

11 Την κατάσταση των κρατητηρίων και συγκεκριμένα αν αυτά 
παρέχουν τα εχέγγυα της ασφαλούς φύλαξης των κρατουμένων,

Δυστυχώ ς δεν είνα ι λίγα

τα περιστατικά αποδράσεων κρατουμένων,

που τελούν

υπό τη φύλαξη των Αστυνομικών Αρχών. 

Πολλοί απ' αυτούς μάλιστα, 

είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι για το κοινωνικό 

σύνολο, καθόσον μπορεί να κρατούνται 

για ναρκωτικά, ανθρωποκτονίες, ληστείες, 

απάτες, εκβιάσεις κ.λ.π.

Αυτοί συνεχίζουν τις έκνομες δραστηριότητες 

τους και μετά την απόδρασή τους.

καθώς και αν από τα συγκεκριμένα κρατητήρια έχουν λάβει χώρα 
και άλλες αποδράσεις.

2| Αν καταγράφηκαν οι κρατούμενοι στα οικεία υπηρεσιακά βι
βλία, αν εγκλείσθηκαν κανονικά στα κρατητήρια και σε αρνητική 
περίπτωση γιατί όχι, αν προηγήθηκε του εγκλεισμού τους έλεγχος 
των κρατητηρίων για την ανεύρεση τυχόν αντικειμένων ικανών να 
χρησιμοποιηθούν για απόδραση.

3] Αν διατέθηκε να εκτελέσει υπηρεσία η προβλεπόμενη δύναμη 
για τη φύλαξη των κρατουμένων και αν αυτή έλαβε σχετικές οδη
γίες και διαταγές από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, κυρίως δε 
αν ενημερώθηκε για το βαθμό επικινδυνότητας των κρατουμένων.

4] Αν έγινε κανονικά η παράδοση - παραλαβή και καταμέτρηση 
των κρατουμένων και ο έλεγχος αυτών και των κρατητηρίων από 
αλλαγή σε αλλαγή βάρδιας.

5] Ποια η θέση των κρατητηρίων και η λειτουργικότητά τους 
σε σχέση με το κτίριο και το  Γραφείο του Αξιωματικού Υπηρε
σίας αν ο Αξιωματικός Υπηρεσίας και οι άλλοι αστυνομικοί που 
ήταν αρμόδιοι για τη φύλαξη των κρατουμένων βρίσκονταν στις 
θ έσ ε ις  τους και αν από ε κ ε ί είχαν οπτική επαφή με τα κρα
τητήρια.

6| Αν καταβλήθηκε από τους υπεύθυνους Αστυνομικούς η προ
σπάθεια που όφειλαν και μπορούσαν να καταβάλουν για την α
σφαλή φύλαξη των κρατουμένων και σε αρνητική περίπτωση η έ 
νταση του δόλου και ο βαθμός της αμέλειας αυτών.

Τονίζεται ιδιαίτερα στο σημείο αυτό ότι ως αμελής συμπερι
φορά θεω ρείτα ι η δημιουργία των συνθηκών εκείνων που μπο
ρούν να ευνοήσουν την απόδραση, δια παραλείψεως της οφει- 
λόμενης προσοχής την οποία μπορούσε να καταβάλει αυτός 
που εφύλασσε τον κρατούμενο και ο οποίος, ενώ μπορούσε να 
προβλέψει ως δυνατή την απόδραση και όφ ειλε να λάβει όλα τα 
επιβαλλόμενα στη συγκεκριμένη περίπτωση μέτρα, για να την 
αποτρέψει, δεν ενεργοποιήθηκε και επήλθε το δυσμενές γι' 
αυτόν και την Υπηρεσία αποτέλεσμα.(Βούλευμα Συμβουλίου 
Πλημ/κών Αθηνών 3729/96],
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7| Αν οι υπεύθυνοι για τη φύλαξη των κρατουμένων Αστυνομικοί 
επιθεωρήθηκαν από τους αρμόδιους βαθμοφόρυς πριν ή κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους και ποιο ήταν το αποτέλεσμα της 
επιθεώρησης αυτής.

81 Τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η απόδραση και ι
δ ια ίτερα ο τρόπος, ο χρόνος και τα τυχόν μέσα που χρησιμο
ποιήθηκαν και πως, σε συντρέχουσα περίπτωση, βρέθηκαν αυτά 
στην κατοχή των κρατουμένων, προς δε και ο αντικειμενικός 
προσδιορισμός και καταλογισμός των ευθυνών.

9) Αν μετά τη διαπίστωση της απόδρασης ενημερώθηκαν αμέ
σως οι Προϊστάμενοι των υπαίτιων Αστυνομικών, αν κινητοποιήθη
κε ταχύτατα ή όχι η υπάρχουσα δύναμη, αν ζητήθηκαν ενισχύσεις 
αν συμμετείχαν στις αναζητήσεις ή στην τυχόν επανασύλληψη 
των αποδρασόντων οι υπαίτιοι Αστυνομικοί.

10) Αν επιτεύχθηκε η επανασύλληψη των αποδρασόντων, από 
ποιους έγινε αυτή και μετά από πόσο χρονικό διάστημα από την ώ
ρα της απόδρασης.

11) Στις αποδράσεις κρατουμένων που νοσηλεύονται σε Νοσο
κομείο ή μεταφέρονται σ' αυτά για ιατρικές εξετάσεις εκτός ό
σων προαναφέρονται, πρέπει να εξετάζετα ι επιπλέον:

I) Αν διατέθηκε ο προβλεπόμενος αριθμός Αστυνομικών για τη 
φρούρηση ή τη συνοδεία των κρατουμένων.

II) Αν στο Νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύονταν οι κρατούμενοι 
είχαν διαμορφωθεί ειδικοί για τη νοσηλεία τους χώροι, ώστε να 
παρέχονται εγγυήσεις για την ασφαλή φύλαξή τους.

Σε αρνητική περίπτωση, αυτό πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υ
πόψη για τον προσδιορισμό και καταλογισμό των ευθυνών σε βά
ρος των υπαιτίων Αστυνομικών.

III) Αν μετά τη μεταφορά του κρατουμένου στο Νοσοκομείο, 
για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις , επιτράπηκε ή όχι από 
τον ιατρό και τον κρατούμενο, στους συνοδούς Αστυνομικούς 
η είσοδος και παραμονή στους χώρους εξέτασης του κρατου
μένου.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι χώροι αυτοί δεν είναι 
απολύτως ασφαλείς και παρέχουν έστω και ελάχιστες δυνατό
τη τες  διαφυγής στον κρατούμενο οί αστυνομικοί συνοδοί πρέ
πει να παρίστανται στους χώρους αυτούς κατά την εξέταση, ε 
ξηγώντας στους εξετάζοντας την επικινδυνότητα του εξετα - 
ζομένου.

Για το λόγο αυτό, πρέπει πριν την εξέταση να επιθεωρούν τους 
χώρους των ιατρικών εξεταστηρίων, ώστε στη συνέχεια να λαμ
βάνουν τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα.

Επίσης, μετά από κάθε εξέταση, οι συνοδοί Αστυνομικοί πρέπει 
να προβαίνουν σε σχολαστικό σωματικό έλεγχο του κρατουμένου, 
για να είναι σίγουροι ότι αυτός δεν απέκρυψε στα ενδύματά του 
ο,τιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον τους, για να απο- 
δράσει ή εναντίον του, για να αυτοτραυματισθεί και να παραμείνει 
για νοσηλεία, αναζητώντας την κατάλληλη ευκαιρία να αποδρά- 
σει.

12) Στις περιπτώσεις αποδράσεων κατά τη διάρκεια της μετα
γωγής κρατουμένων, σημαντικά στοιχεία είναι επίσης ο αριθμός 
των συνοδών Αστυνομικών, το μέσο που χρησιμοποιήθηκε για τη 
μεταγωγή, αν τηρήθηκε το καθορισθέν δρομολόγιο και αν δε- 
σμεύθηκαν ή όχι οι μεταγόμενοι.

13) Τέλος, σ τις  αποδράσεις κρατουμένω ν από τ ις  φυλα
κές, πρέπει να ε ξ ε τά ζ ε τα ι αν το  Αστυνομικό Προσωπικό που 
δ ια τέθηκε για φρουρά γνώ ριζε και τηρούσε πιστά όσα δια
λαμβάνονται στο έντυπο βοήθημα "Καθήκοντα Αστυνομικού

Εξωτερικής Φρούρησης Φυλακών και Σω φρονιστικώ ν Κατα
στημάτων", καθώ ς και τ ις  δ ια τα γές  της Υπηρεσίας και των 
Προϊσταμένων του.

Ισχύουσες Διατάζεις και Διαταγές

Σημαντικότερες Διατάξεις και Διαταγές που εφαρμόζονται σε 
τέτο ιες περιπτώσεις είναι:

-Αρθρα 169,172 και 173 Π.Κ.
- Η 4/1987 Κανονιστική Διαταγή του Υ.Δ.Τ. (Διεύθυνση Μ ελε

τών).
- Βοήθημα Καθηκόντων του Αστυνομικού Προσωπικού Ε

ξω τερ ικής  Φρούρησης Φυλακής και Σω φρονιστικώ ν Κατα
σ τημά τω ν, που έ χ ε ι δ ια β ιβ α σ θ ε ί σ τ ις  Υ π ηρεσ ίες  με την 
1027/1 / I  γ από 10-10-1986 Δ /γή του Υ.Δ.Τ.(Διεύθυνση Μ ελε 
τών).

- Αρθρα 60,61, 63,66,67,72,144,154 του Π Λ  141 /9 1.
- Η 1007/1 /82 -ροζ από 30-5-1994 Δ/γή του ΥΛΤ.ΙΔιεύθυνση Γ ε 

νικής Αστυνόμευσης).
- Η 1007/13/170 από 8-4-1996 Δ/γή του Υ.Δ.Τ. (Διεύθυνση Γε

νικής Αστυνόμευσης).
- Η 1007/1/498-σξθ από 28-1-1997 Δ/γή του ΥΛΤ. (Διεύθυνση 

Γ ενικής Αστυνόμευσης).
- Η 1802/13-11-96 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου 

Πάγου.

Σημείωση
Σ ε κ ά θ ε  π ερ ίπ τω σ η ο δ ια τα χ θ ε ίς  να δ ιε ν ερ γ ή σ ε ι Ε.Δ.Ε 

για υπ όθεσ η  απόδρασης π ρέπ ει να α ν α ζη τά  σ το  Α ρ χ ε ίο  
της  Υπηρεσίας το υ  το  σ χ ε τ ικ ό  φ ά κελο , μ ε  τ ις  δ ια τα γ έ ς  
τη ς  Υ π ηρεσ ίας, ώ σ τε  να ε ίν α ι πλήρω ς ε ν η μ ε ρ ω μ έ ν ο ς  
γύρω από τα  ισχύοντα  μ έχ ρ ι τη σ τιγμή  που α ρ χ ίζ ε ι την έ 

ρ ευνα  του. □

Τα ανωτέρω αναφερόμενα αποτελούν απόσπασμα του Β' Κεφα
λαίου του Πέμπτου Μέρους της ύλης του βιβλίου των Υπαστυνό- 
fjcjv Α ' ΠΑΝΟΥΣΗ Σωτηρίου και ΤΗΛΕΛΗ Γεωργίου, οι ο
ποίοι υπηρετούν στο 4ο Γραφείο Πειθαρχικών υποθέσεων του 2ου 
Τμήματος της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης. (Η έκδοση του βιβλίου αυτού, εγκρίθηκε από τον κ. 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας με την υπ' αριθμ. 7015/3/28-β από 
28-6-97 απόφασή τουI.

Το βιβλίο έχει το γενικό τίτλο "ΠειθαρχικόΔίκαιο Αστυνομικού Προσω
πικού" και αποτελεί ένα πρακτικό οδηγό εφαρμογής των διατάξεων του 
ΠΔ. 22/96.

Σκοπός των συγγραφέων είναι να βοηθήσουν με το έργο τους αυτό, 
τόσο το Αστυνομικό προσωπικό κάθε βαθμού IΑξιωματικούς και κατωτέ
ρους! όσο και τις Υπηρεσίες γενικότερα στην ομοιόμορφη εφαρμογή του 
Πειθαρχικού Δικαίου.

Στις 450 περίπου σελίδες της ύλης που περιέχονται οι αυθεντικές δια 
τάξεις του ΠΔ./τος 22/96, ανάλυση των άρθρων του, σχέδια εγγράφων 
για την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων του, σχέδια Εκθέσεων και 
Διοικητικών εγγράφων, οδηγίες για την ορθή συγκρότηση - παρουσίαση 
διοικητικών δικογραφιών, σχέδια ΕΔ.Ε., υποδείγματα Πορισματικών Εκθέ
σεων, γενικές οδηγίες για την αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων και στο 
τέλος αναφέρονται συνολικά τα δικαιώματα του πειθαρχικώς εγκαλου- 
μένου.
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Η αναγκαιότητα της χρησιμοποίησης των ελικοπτέρων, 
τόσο με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία 

όσο και εξαιτίας των πραγματικών συνθηκών, 
είχε επισημανθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αστυνομικές αρχές

από τις αρχές της δεκαετίας του 7 970. 
Τότε είχαν γίνει οι πρώτες προσπάθειες, οι οποίες όμως δεν έμελλε να ευοδωθούν

εξαιτίας κυρίως των ειδικοτέρων προβλημάτων της εποχής.
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Η εξέλιξη της σύγχρονης τεχνολογίας και η εκμετάλλευση των 
επιτευγμάτων της από το κοινό έγκλημα έφ ερε στην επικαιρότητα 
την ανάγκη εκσυγχρονισμού της Ελληνικής Αστυνομίας τόσο στα 
μέσα διερεύνησης του εγκλήματος (ΑΣΑΔΑ, Μονάδα DNA, κ,λπ.) ό
σο και στα μέσα κίνησης - δίωξης κακοποιών.

Έτσι στις αρχές της δεκαετίας του '90 η Διεύθυνση Τεχνικών 
του ΥΔΤ, έχοντας τη υποστήριξη της πολιτικής και υπηρεσιακής η
γεσίας του Σώματος προχώρησε στις αναγκαίες διαδικασίες για 
την προμήθεια δύο, αρχικά, ελικοπτέρων.

Μέσα από μύριες όσες αντιξοότητες οι πρώτοι στόχοι επι
τεύχθηκαν χάρη στις άοκνες προσπάθειες και το πείσμα των υπη
ρεσιακών παραγόντων. Ψυχή των προσπαθειών αυτών -θα ήταν ά
δικο να το αποσιωπήσουμε - υπήρξε ο τό τε  Δ ιευθυντής της 
Διεύθυνσης Τεχνικών του ΥΔΤ, ταξίαρχος σήμερα σε αποστρα
τεία, κ. Παύλος Μόσχος, ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες του 
κατόφερε να αντιμετωπίσει σειρά προβλημάτων που έμοιαζαν α
νυπέρβλητα.

Το Σεπτέμβριο του 1995 με το Νόμο 2334 (ΦΕΚ, Α', 184] "συνι- 
στάται Υπηρεσία Ενερίων Μέσων στην Ελληνική Αστυνομία, η οποία 
έχει ως αποστολή την υποστήριξη από αέρος των Υπηρεσιών της 
κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους".

Η ρύθμιση των θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της, του 
διοικητικού της επιπέδου, της υπαγωγής της, της έδρας και των ε
πί μέρους αρμοδιοτήτων της θα γινόταν στη συνέχεια με Προε
δρικό Διάταγμα (άρθρο 1).

Με τα άρθρα 1,2 και 3 του ίδιου Νόμου καθορίστηκαν σε γενι
κές γραμμές η αποστολή της Υπηρεσίας, η στελέχωσή της, η εκ
παίδευση και η ρύθμιση διαφόρων άλλων θεμάτων του προσωπι
κού της.

Με βάση το νομοθετικό αυτό πλαίσιο έγινε η προμήθεια δύο αρ
χικά ελικοπτέρων τύπου ΒΟ - 105 του Γαλλογερμανικού Οίκου 
Eurocopter από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης και στη συνέχεια ενός τρίτου με απορρόφηση κοινοτικών κον- 
δυλίων, μέσω του Υπουργείου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, για 
τη χρησιμοποίησή του σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος (κα- 
τόπτευση κυκλοφορίας οχημάτων, προστασία δασών, συνδρομή 
στο νεοϊδρυθέν Σώμα Ελεγκτών Περιβάλλοντος, κ.ά ).

Ταυτόχρονα έγινε η επιλογή του προσωπικού της Υπηρεσίας και 
άρχισε η εκπαίδευσή του στο εξω τερικό και ολοκληρώθηκε το 
1996 στη χώρα μας.

Σήμερα οι χειριστές - πιλότοι και οι τεχνικοί της έχουν την ανα
γκαία γνώση και εμπειρία για να λειτουργήσουν μόνοι τους, χωρίς 
καμιά υποστήριξη από τρίτους, και ήδη η Υπηρεσία κινείται προς 
την ολοκλήρωση των στόχων της, που δεν είναι άλλοι από τη συ
νεχή ενίσχυση και εκσυγχρονισμό της για τη μεγιστοποίηση της α
πόδοσής της.

Πρόκειται για έργο δύσκολο που απαιτεί όχι μόνο εκτίμηση των 
ελληνικών δεδομένων αλλά παρακολούθηση της εξειδικευμένης 
διεθνούς πρακτικής και βιβλιογραφίας.

Τέλος οι χειριστές μας, λόγω της ιδιομορφίας του χερσαίου α
ναγλύφου της χώρας (δεν πρόκειται για τις πεδιάδες της Ολλαν
δίας), έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη δεξιότητα στην αντιμετώπιση 
των αντιξοοτήτων του περιβάλλοντος, το οποίο αποτελεί το υπ' α
ριθμόν ένα πρόβλημα για τις πτήσεις.

Ειδικότερα οι πτήσεις παρά την ελληνοαλβανική μεθόριο, πά
νω από ψηλό βουνό ή μέσα σε βαθιές χαράδρες (Βίκος, κ.ά.], ε 
πιβάλλουν στους χειρ ιστές να αξιοποιούν στο έπακρο τις ικα- 
νότητές τους, συχνά υπό επικίνδυνες συνθήκες.

Αποστολή - οργάνωση

Με το Προεδρικό Διάταγμα 36 του 1997 (ΦΕΚ, Α', 36] καθορίστη
κε η οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων της 
Ελληνικής Αστυνομίας (ΥΕΜΕΑΙ. Σύμφωνα με το Διάταγμα αυτό η α
ποστολή της συνίσταται στην από αέρος υποστήριξη και ενίσχυση 
του έργου των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στα πλαίσια 
των αρμοδιοτήτων της για την καταπολέμηση του εγκλήματος, την 
κατοχύρωση και διατήρηση της δημόσιας τάξης, τη συμβολή στην 
εξασφάλιση της πολιτικής άμυνας και της εθνικής άμυνας της χώ
ρας και την αντιμετώπιση αστυνομικών συμβάντων μείζονος ση
μασίας.

Η αποστολή της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων εκπληρώνεται είτε 
με την εκτέλεση αυτοτελών ή ειδικών επιχειρήσεων, ε ίτε  και σε 
συνεργασία και σύμπραξη με άλλες Υπηρεσίες του Σώματος κατά 
την εκτέλεση κοινών αστυνομικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα στην 
αποστολή της περιλαμβάνονται:
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, - Η κατόπτευση χώρων που ανήκουν
στην τοπική αρμοδιότητα της Ελληνικής 
Αστυνομίας και η διαβίβαση πληροφο- 
ριών στις επίγειες αστυνομικές δυνάμεις 
σχετικά με την πρόληψη και καταστολή 
της εγκληματικότητας, τον έλεγχο της 

τάξης και της τροχαίας κίνησης, την πρόληψη ατυχημάτων και την 
αντιμετώπιση (αποτροπή) της λαθρομετανάστευσης.

- Η συμβολή στην αναζήτηση καταδιωκομένων ή προσώπων που 
έχουν εξαφανισθεί.

- Η συνδρομή στη διάσωση θυμάτων θεομηνιών ή σοβαρών α
τυχημάτων, με τη διαβίβαση πληροφοριών στις επίγειες δυνάμεις 
ή με τη μεταφορά τραυματιών.

- Η συμβολή στο έργο της πολιτικής και εθνικής άμυνας της χώ
ρας, καθώς και η συνδρομή στο έργο των υπολοίπων Σωμάτων Α
σφαλείας, σε σοβαρές και επείγουσες περιπτώσεις (φυσικά μετά 
από σχετικό αίτημα των αρμοδίων αρχών).

- Η συνοδεία και μεταφορά υψηλών προσώπων, η μεταφορά α
στυνομικών υπαλλήλων για την ανάληψη επείγουσας αστυνομικής 
επιχείρησης (Special Police Mission), καθώς και η συμμετοχή σε 
αυτήν, και

- Η μεταφορά ανωτάτων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνο
μίας για υπηρεσιακούς λόγους.

Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων είναι αυτοτελής κεντρική Υπηρε
σία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, επιπέδου Διεύθυνσης, και 
διαρθρώνεται σε δύο Τμήματα. Στο Τμήμα Επιχειρήσεων - Ασφα
λείας Πτήσεων/Εδάφους και στο Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υ
ποστήριξης.

Πρόκειται για δύο διαφορετικούς τομείς ευθύνης, πλην όμως α
πό τη στενή συνεργασία τους εξαρτάται η ασφάλεια των πτήσεων 
και η επιτυχία των αποστολών της Υπηρεσίας.

επιχειρήσεις - Ασφάλεια Πτήσεων/Εδάφους

Το Τμήμα Επιχειρήσεων - Ασφαλείας πτήσεων/Εδάφους, με
ταξύ των άλλων, είναι υπέυθυνο για τον προγραμματισμό και 
την εκτέλεση των πτήσεων και γενικά την διεκπεραίωση των ε 
πιχειρησιακών αποστολών, την εκπόνηση, τήρηση και συνεχή 
βελτίωση των σχεδίων δράσης και μνημονίων ενεργειώ ν για 
την εκτέλεσ η  της υπηρεσίας, την εξασφάλιση της ετο ιμ ό τη 
τας των χειρ ιστώ ν, της απρόσκοπτης και ασφαλούς επ ιχει
ρησιακής εκμετάλλευσης των εναερίων μέσων και του απο
τελεσ μ α τικο ύ  συντονισμού των εναερ ίω ν μέσων κατά την

π τήση-τόσομεταξύτουςόταν απαιτείται όσο και με τις επίγειες 
δυνάμεις -, ελέγχου και κατεύθυνσης αυτών.

Επίσης ευθύνεται για τη συγκέντρωση μετεωρολογικών καί άλ
λων στοιχείων, που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική και α
σφαλή εκτέλεση των αποστολών, και την ενημέρωση του ιπτάμε
νου προσωπικού, τη διαβίβαση πληροφοριών που συλλέγονται κα
τά τη διάρκεια των πτήσεων και επιχειρησιακών αποστολών στις 
καθ' ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες, τη διαδικασία ελέγχου της πτη
τικής ικανότητας και απόδοσης, την εκπόνηση προγραμμάτων εκ
παίδευσης και πρόληψης ατυχημάτων, κ.ά.

Διοικητική - Τεχνική Υποστήριξη

Το Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης είναι υπεύθυνο, 
εκτός από τη διεκπεραίωση των διοικητικών ευθυνών, την α
σφάλεια - φρούρηση εγκαταστάσεων και την τεχνική υποστήρι
ξη (επιθεώρηση - συντήρηση) σκαφών και οχημάτων, και για την 
παρακολούθηση και εξασφάλιση της σχετικής με τα εναέρια 
μέσα βιβλιογραφίας, τη συνεχή εκπαίδευση, θεω ρητικά και 
στην πράξη (O.J.T), του τεχνικού προσωπικού και την εξασφάλι
ση της ετο ιμότητάς του για την υποστήριξη των προγραμμάτων 
πτήσεων, κ.ά.

Προσωπικό - όργανα

Ο Διοικητής της Υπηρεσίας, με βαθμό Αστυνομικού Υποδιεθυντή 
ή Αστυνόμου Α' προγραμματίζει, διευθύνει, συντονίζει και ελέγχει 
τη δράση της με τη βοήθεια των Προϊσταμένων των δύο Τμημάτων 
και εγκρίνει τα ημερήσια προγράμματα πτήσεων και επιχειρησια
κών αποστολών, με εξαίρεση για τις αποστολές εκείνες που σύμ
φωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2334/1995 αποφαίνεται ο Αρχηγός 
του Σώματος.

Οι Προϊστάμενοι των δύο Τμημάτων εισηγούνται στο Διοικητή 
της ΥΕΜΕΑ τη διάταξη της καθημερινής υπηρεσίας με βάση τις ε- 
κάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες και ευθύνονται για τη διεκπεραίω
ση του έργου του τομέα αρμοδιότητάς τους.

Α ξ ιω μ α τ ικ ο ί το υ  Τμήματος Ε π ιχειρήσεω ν - Α σ φ α λε ία ς  
Πτήσεων/Εδάφους, κάτοχοι πτυχίου χειριστή εκτελούν καθήκο
ντα επιμελητή πτήσεων, τα οποία μεταξύ των άλλων περιλαμβά
νουν τη σύνταξη και κατάθεση στην ΥΠΑ σχεδίων πτήσης, την πι
στοποίηση της δυνατότητας εκτέλεσης μιας πτήσης με ασφάλεια, 
την ενημέρωση των χειριστών σχετικά με τις ισχύουσες αγγελίες 
(Notams), τα μετεωρολογικά δελτία κ.ά. χρήσιμες για την πτήση 
πληροφορίες, κ.λπ.

Χειριστές, σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα πτήσεων, ο
ρίζονται κυβερνήτης και συγκυβερνήτης αντίστοιχα του υπό ε 
τοιμότητα σκάφους, ενώ σε υπηρεσία υπολόγου διατάσσονται 
οι τεχν ικο ί της ΥΕΜΕΑ, που έχουν ισχύον τεχνικό αεροπορικό 
πτυχίο που επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και 
επισκευής των εναερίων μέσων και των μέσων εξυπηρέτησης 
αυτών.

Τεχνικοί της ίδιας Υπηρεσίας και κάτοχοι πτυχίου αναλόγου 
ειδικότητας ορίζονται επ ιθεωρητές και βασική αποστολή τους 
είναι η επιθεώρηση των εκτελουμένω ν από τους υπολόγους 
τεχνικών εργασιών (Προς το παρόν και μέχρι την ολοκλήρωση 
της εκπαίδευσης των αστυνομικών υπαλλήλων - τεχνικών, την 
τεχνική υποστήριξη της ΥΕΜΕΑ έχει αναλάβει η Ολυμπιακή Α ε
ρόπλοια).
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Στον αέρα με το ελικόπτερο της Αστυνομίας

Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της 
ΥΕΛΛΕΑ, στο Ελληνικό, όπου ενημερώθηκε από το Διοικητή της Υπη
ρεσίας και τους αρμόδιους βαθμοφόρους όλων των ειδικοτήτων 
για το έργο της και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν προ και κα
τά τη διάρκεια των πτήσεων. Παρακολουθήσαμε τον σχεδόν με 
"θρησκευτική ευλάβεια" τεχνικό έλεγχο του σκάφους και στη συ
νέχεια είχαμε την ευκαιρία, με ένα θαυμάσιο καιρό, για μια κατό- 
πτευση στη μεζονα περιοχή της πρωτεύουσας.

Το σκάφος απογειώθηκε με χειριστές τους Υπαστυνόμους Β' 
Χαράλαμπο ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΗ και Λάμπρο ΝΙΚΟΥ. Λίγα μέτρα πάνω από 
την πίστα του Ελληνικού άρχισε η ενημέρωση του Πύργου Ελέγχου, 
του Athens Informa tion και του Κέντρου της Αμεσης Δράσης Ατ
τικής μέσα σε ένα πανδαιμόνιο συχνοτήτων. Αμέσως μετά την έ 
γκριση της πτήσης από τον Πύργο Ελέγχου τοσκόφος άρχισε την 
κατόπτευση των βασικών συγκοινωνιακών αρτηριών και κόμβων 
της πρωτεύουσας. Στα πόδια μας το  πολεοδομικό χάος της 
Αθήνας σου έδινε με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο την ανωνυμία και 
το απρόσωπο της μεγαλούπολης. Μέσα σε αυτό το πραγματικό 
χάος του πολεοδομικού ιστού και τον καταιγισμό των ραδιοεπικοι
νωνιών οι χειριστές, κυβερνήτης και συγκυβερνήτης, πρέπει - ταυ
τόχρονα με τον έλεγχο του σκάφους - να επικεντρώνουν την προ
σοχή τους στην εποπτεία του χώρου, έργο επίπονο που απαιτεί 
πείρα και αυτοσυγκέντρωση σε ύψιστο βαθμό.

Περνώντας πάνω από το Μέγαρο της Γενικής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Αττικής, τις εγκαταστάσεις της Αστυνομικής Ακαδη
μίας και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης κατευθυνήκαμε στο ΟΑΚΑ

και στη συνέχεια το σκάφος άρχισε την 
κατόπτευση του όσου πρασίνου σώθηκε 
από τη μεγάλη περσινή πυρκαϊά της Πε
ντέλης.

Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες επέ
τρεψαν στον άσχετο επιβάτη μια αξιο
πρεπή παραμονή στο σκάφος, χωρίς ναυτίες και άλλα συναφή. Ε- 
πιστρέφοντας όμως στο Ελληνικό, μια επίδειξη καταδίωξης στη 
Λεωφόρο Κατεχόκη, με το σκάφος να παρακολουθεί - κλίνοντας 
ανάλογα - τις καμπύλες της, μας έδωσε μια όχι τόσο ευχάριστη 
γεύση της επιχειρησιακής πτήσης.

Η συζήτηση με το Διοικητή της Υπηρεσίας και τους χειριστές 
του ελικοπτέρου υπήρξε ενδιαφέρουσα.

Τα πρώτα βήματα μιας νέας Υπηρεσίας

Ρωτήσαμε το Διοικητή της ΥΕΜΕΑ, Αστυνόμο Α' κ. Χρήστο ΤΡΑ
ΓΟΥΔΙΑ, για τις εκτιμήσεις του για τα πρώτα βήματα αλλά και τις 
προοπτικές εξέλιξης της Υπηρεσίας του, ο οποίος μας είπε:

“Αναλαμβάνοντας προ εξαμήνου την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων 
της Ελληνικής Αστυνομίας IY.EM.EA) Θα ήθελα και μέσω του περιο
δικού "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ" να ευχαριστήσω την πολιτική και 
αστυνομική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για την τιμή

που μου έκαμαν να μου αναθέσουν τη διοίκηση αυτής. Μπορώ να 
τους διαβεβαιώσω σήμερα, ότι η Υπηρεσία προχωρεί μ ε γρήγο
ρους ρυθμούς χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και βρίσκεται στο σω
στό δρόμο της.

Η ΥΕΜΕΑ είναι μια καινούργια Υπηρεσία, πρωτόγνωρη στα ελλη
νικά αστυνομικά χρονικά και καλείται στο μέλλον μ ε τα ελικόπτερά 
της να επ ιτελέσει έργο δύσκολο και σοβαρό, ανταποκρινόμενη 
στην αποστολή της.

Πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι, από τριμήνου περίπου, τα α
στυνομικά ελικόπτερά μας πετούν μ ε αμιγή αστυνομικά πληρώμα
τα, μ ετά  την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης των 
χειριστών - πιλότων μας από την Ολυμπιακή Αεροπλοία.

Το ιπτάμενο προσωπικό της ΥΕΜΕΑ αποτελούν οι χειρ ισ τές και 
οι τεχνίτες αστυνομικοί που σήμερα κατέχουν τους βαθμούς από 
Υπαστυνόμου Α ' μέχρι και Αστυφύλακα, οι οποίοι έχουν υποστεί 
τις απαραίτητες εκπαιδεύσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και εξω 
τερικό.

Θα ακολουθήσουν βέβα ια  δ ιά φ ορες αναγκαίες μ ετεκπ α ι
δεύσεις για συνεχή ενημέρωσή τους - εξειδίκευση και σε λίγο και
ρό οι χειρ ιστές μας θα είναι απολύτως έτοιμοι να αναλάβουν και
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την εκπαίδευση νέων χειρ ιστών - πιλό
των, που Θα ενταχθούν στην Υπηρεσία 
μας, παράλληλα με την αύξηση του στό
λου των ελικοπτέρων της.

Θα ήθελα να προσθέσω εδώ, ότι για να 
πετάξει ένα ελικόπτερο δεν είναι απλή υπόθεση, όπως π.χ. κάνει ο 
κάθε οδηγός αυτοκινήτου. Πρέπει να διαταχθείη πτήση εντός των 
πλαισίων της αποστολής της.

Πριν κάθε αποστολήκαταστρώνεται σχέδιο πτήσης από τους υ
πεύθυνους χειριστές, μελετώνται το μνημόνιο ενεργειών, οι σχε
τικοίχάρτες, λαμβάνονται τα μετεωρολογικά δεδομένα του τόπου 
προορισμού καθώς και των ενδιαμέσων περιοχών από την Εθνική 
Μ ετεω ρολογική Υπηρεσία και μ ετά  τον ανεφοδιασμό του σκά
φους μ ε καύσιμα, αποδεσμεύεται ενυπόγραφα από τους αρμό
διους τεχνίτες, τηρουμένων πάντοτε των ισχυουσών διατάξεων 
και των κανόνων της Εναέριας Κυκλοφορίας, με αποκλειστικό σκο
πό την περαίωση της αποστολής του και την ασφαλή πτήση.

Η τεχνική υποστήριξη των ελικοπτέρων μας μας και μέχρι την α
πόκτηση των απαιτουμένων πτυχίων από τους αστυνομικούς τε 
χνίτες (μηχανικούς αεροσκαφών - ηλεκτρονικούς) παρέχεται από 
την Ολυμπιακή Αερπλοϊα μ ε βάση σύμβαση που υπεγρόφη μεταξύ  
ΥΔΤκαι Ολυμπιακής Αεροπλοίας.

Δε Θα παραλείφω να πω ότι όλο το ιπτάμενο προσωπικό της Υ
πηρεσίας είναι αξιόλογο, με μεγάλες δυνατότητες, και αποτελεί 
την ραχοκοκαλιό πάνω στην οποία Θα κτισθείτο  μέλλον της. Πρόκει
ται για ικανότατους πιλότους και τεχνικούς που αφιέρωσαν μέρος 
της ζωής τους και επένδυσαν τα όνειρά τους στον τομέα αυτό.

Ομως μια Υπηρεσία για να ανεβεί ψηλά χρειάζετα ι την υπο
στήριξη και όλου του προσωπικού της, όπως π.χ. το λοιπό τεχνικό 
προσωπικό αλλά και τη βοήθεια αυτού της Διοικητικής Υποστήρι
ξης με επικεφαλής τονίοαμματέα της Υπηρεσίας, που όλοι εργά
ζονται για το σκοπό στον οποίο ετόχθησαν.

Ενα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόοδο αυτός της Υπηρεσίας 
ανήκει σε όλους όσους εργάσθηκαν και εξακολουθούν να μο
χθούν μέσα από επ ιτελικές Υπηρεσίες, βαθμοφόρους Διευθύν
σεων του ΥΔΤ, που έθεσαν το θεμέλιο λίθο του οικοδομήματος 
της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας...1'.

Η αμεσότητα της πληροφορίας

Οι υπηρεσιακές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων 
περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια στο νομοθετικό της πλαίσιο, 
όμως η συζήτηση με το χειριστή σε φέρνει ζωντανά μπροστά 
στην καθημερινή πραγματικότητα με τις υφέσεις αλλά και τις ε 

ντάσεις της. Και ο Υπαστυνόμος Λάμπρος ΝΙΚΟΥ υπήρξε ιδιαίτερα 
εύγλωττος:

"Το μεγάλο πλεονέκτημα των ελικοπτέρων, τόνισε, "είναι η αμε
σότητα των πληροφοριών που παρέχει στις επίγειες δυνάμεις. Οι 
πληροφορίες αυτές συνήθως αναφέρονται στην περιγραφή της 
τοποθεσίας (του χώρου), στην κατεύθυνση κίνησης υπόπτων, στην 
παροχή κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας, έτσ ι ώστε η απάντηση των 
επιγείων δυνάμεων να είναι η ταχύτερη δυνατή και η πλέον αποτε
λεσματικότερη. Εμείς βρισκόμαστε σε ετοιμότητα 10 λεπτών. Σε 10 
δηλαδή λεπτά μπορούμε να βρισκόμαστε στον αέρα. Οι πτήσεις μας 
ανά πάσα στιγμή μπορούν να μετατραπούν από πτήσεις ρουτίνας σε 
ιλιγγιώδεις καταδιώξεις και μάλιστα υπό αντίξοες συνθήκες.

Συνήθως όμως περιπολούμε πάνω από την Αττική, έτοιμοι για ο
ποιαδήποτε επέμβαση, ελέγχουμε την κίνηση στις εθνικές οδούς 
κατά τα Σαββατοκύριακα και τις μεγάλες εξόδους και επιτηρούμε 
την ελληνοαλβανικήμεθόριο σε μόνιμη βάση μ ε κύριο στόχο την α
ποτροπή της παράνομης εισόδου λαθρομεταναστών ή ο,τιδήποτε 
άλλο επιβληθεί από τις περιστάσεις. Τελευταία τα ελικόπτερα της 
Ελληνικής Αστυνομίας ενεπλάκησαν σε σημαντικά περιστατικά:

Συνέδραμαν τις επίγειες δυνάμεις στη σύλληψη του μεγαλύτε
ρου αριθμού των δραπετών από τις φυλακές της Κέρκυρας το 
1996, συνέβαλαν αποφασιστικά στη σύλληψη κακοποιών ύστερα  
από καταδίωξη στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, ανακάλυψαν 
το κλεμμένο από Αλβανούς κακοποιούς σκάφος τουΛΣ σταΕξαμί- 
λια της Νότιας Αλβανίας και τεκμηρίωσαν φωτογραφικό την κλοπή, 
την οποία αμφισβητούσαν οι Αλβανοί, ανακαλύψανε προσφότως 
φ υ τε ίες  χασίς στην Κρήτη μ ε  900 δένδρα σε απόκρημνες και 
δύσβατες περιοχές, εντόπισαν στην περιοχή της Ηπείρου δύο 
πυρκαϊές εν τη γενέσει τους οι οποίες κατασβέσθηκαν εγκαίρως, 
ενώ είχαν την από αέρος εποπτεία των χώρων κίνησης του πρω
θυπουργού και του υπουργικού κλιμακίου στην Ηπειρο τον περα
σμένο Μάιο, ίενικά, χωρίς υπερβολές, πιστεύω πως η Υπηρεσία 
μας, αν και νεοσύστατη, μπορεί να επαίρεται πως ανταποκρίνεται 
απόλυτα στις προσδοκίες του φορολογούμενου Ελληνα πολίτη...".

Οι δυσκολίες των πτήσεων

Είναι γνωστό από τη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και από την καθη
μερινή πραγματικότητα πως τα ελικόπτερα είναι από τα εναέρια ε 
κείνα μέσα που συγκεντρώνουν υψηλό ποσοστό κινδύνων. Οι κίν
δυνοι αυτοί στην πατρίδα μας με την ιδιόζουσα εδαφική διαμόρ
φωση είναι περισσότεροι. Για τους κινδύνους αυτούς μας μίλησε 
ο χειριστής Υπαστυνόμος Χαράλαμπος ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ο οποίος 
μεταξύ άλλων μας είπε:
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“Τα ελικόπτερα χρησιμοποιούνται κυρίως για μη προκαθορισμέ
νες και τυποποιημένες επιχειρήσεις Istandard jobs! και έτσ ι δεν ε ί
ναι εύκολο να μπορεί κανείς να δημιουργεί εκ των προτέρων τυ
ποποιημένες διαδικασίες. Και αυτό το κάνει πιο επικίνδυνο σ ' εκεί
νους που το χρησιμοποιούν.

Κάθε στιγμή οι χε ιρ ισ τές είναι υποχρεωμένοι να απαντούν σε 
προβλήματα που σπάνια μπορούν να προβλέψουν. Ετσι πολλές φο
ρές αντιμετωπίζουν ένα κατ' εξοχήν ηθικό δίλημμα, αν δηλαδή θα 
πρέπει να συνεχίσουν την αποστολή διακινδυνεύοντας τα πάντα ή 
θα πρέπει να την εγκαταλείφουν.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι πολλές. Μ ια από τις 
κυρ ιότερες είναι το περιβάλλον (ο χώρος), στον οποίο πετάμε. 
Σύμφωνα μ ε  τον παγκόσμιο πίνακα ατυχημάτων έτους 1994, 
20% των κινδύνων της πτήσης αναφέρονται στο περιβάλλον.

Πιο συγκεκρ ιμένα  σ ε περίοδο επ τά  ετώ ν  1987 - 1994 σε 
100.000 ώ ρες πτήσης συνέβησαν 69,5 ατυχήματα ε ξα ιτ ία ς  
πτήσεων σε αγροτικές περιοχές. Το ποσοστό αυτό μειώνεται σε 
42,7 και 38,6 ατυχήματα για περιπτώσεις ταξιδίων και εκπαιδευτι
κών πτήσεων αντίστοιχα.

Ειδικότερα δυσχεραίνουν το έργο μας οι άσχημες καιρικές συν
θήκες, κυρίως σε περιοχές μ ε ισχυρούς ανέμους Iαναταράξεις). 
Οι χαμηλές νεφώσεις και η περιορισμένη ορατότητα συνιστούν τα 
μεγαλύτερα ίσως προβλήματα.

Η Η π ε ιρ ο ς , η οπ ο ία  α π ο ρ ρ ο φ ά  μ εγ ά λ ο  α ρ ιθ μ ό  ω ρώ ν  
πτήσεως, το χειμώ να παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα. Για πα
ράδειγμα  δ εν  ε ίνα ι λ ίγ ες  οι μ έρ ες  που το αεροδρόμιο  των 
Ιω αννίνων ε ίνα ι κ λ ε ισ τό  ε ξ α ιτ ία ς  τω ν δυσμενώ ν καιρ ικώ ν  
συνθηκών.

Αλλο σοβαρό πρόβλημα συνιστά η μορφολογία του εδάφους. 
Στην ελληνοαλβανική μεθόριο, που το χερσαίο ανάγλυφο παρου
σ ιάζει β α θε ιές  πτυχώσεις Iχαράδρες κ.λπ.), αντιμετω πίζουμε
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προβλήματα ασφάλειας των σκαφών ε 
ξα ιτ ίας  των ισχυρών αναταράξεων. Η 
πτήση για παράδειγμα μέσα από το φα
ράγγι του Βίκου απαιτεί γερά νεύρα και 
αυτοσυγκέντρωση.

Τα προβλήματα του χερσ α ίου  ανα
γλύφου επηρεάζουν αρνητικά και τις επικοινωνίες. Ετσι πολλές 
φορές αναγκαζόμαστε να επικοινωνήσουμε με το κινητό τηλέφω
νο.

Ενας μεγάλος επίσης κίνδυνος για τις πτήσεις στη μεθόρ ιο  
είνα ι τα "αδέσποτα και μη" πυρά από Αλβανούς κακοποιούς, 
οι οποίοι σχεδόν καθημερινώς προβαίνουν σε παράνομες ε 
νέργειες , όπως κλοπές, λησ τείες , απαγωγές, διακίνηση ναρ
κω τικώ ν κ.λπ. και ως γνω στόν είνα ι όλοι οπλισμένοι μ ε  κα- 
λάσνικωφ.

Τέλος ακόμα και στην Αττική η πυκνή δόμηση συνιστά έναν ακό
μη κίνδυνο για τις πτήσεις.

Ομως, παρ'όλες τις αντιξοότητες που σας προανέφερα, οι χε ι
ρ ιστές της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων έχουν πλέον την αναγκαία 
εκπαίδευση, πείρα και θέληση, που τους επιτρέπουν να διεκπε- 
ραιώνουν με επιτυχία το έργο τους, που τους επιτρέπει να προ
σφέρουν στις επίγειες δυνάμεις ανά πάσα στιγμή έναν οφθαλμό 
που "τα ηανθ' ορό".

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τύπος BD -105 του Γαλλογερμανικού Οίκου EUROCOPTER.
- Μέγιστο βάρος απογείωσης 2.500 χιλιόγραμμα.
- Μεταφορική ικανότητα Ιπλην χειριστών): 3 άτομα σε διαμόρ

φωση VIP και 4 άτομα σε διαμόρφωση επιχειρησιακής δράσης (κα
θίσματα back to back).

- Μέγιστο ύψος πτήσης 17.000 πόδια (feet).
- Δικινητήρια ισχύος εκάστου κινητήρα 420 SHP (Shaft Horse 

Power).
- Μέγιστος χρόνος πτήσης, χωρίς ανεφοδιασμό, με την εφ ε 

δρική δεξαμενή: 4 ώρες.
- Μέγιστη ταχύτητα 145 Knots (ναυτικό μιλιά, ανό ώρα).
- Προσγείωση: Οπουδήποτε ο χώρος προσφέρεται γι' αυτό.
- Εξοπλισμός. Τα ελικόπτερα είναι εξοπλισμένα με:
Τα απαραίτητα όργανα για πτήση κατά τη διάρκεια νύκτας και ημέρας 

και μάλιστα μέσα σε πυκνή νέφωση. Full IFR (Instrument Flight Rules).
Radar καιρού με δυνατότητα διαμόρφωσης mapping.
Σύστημα καταγραφής εικόνων με camera και μετάδοσής τους 

στο Κέντρο Επιχειρήσεων για το συντονισμό του έργου.
Η camera είναι θερμική (λειτουργεί με βάση τη διαφορά θερμο

κρασίας) και εντοπίζει μέρα και νύκτα ο,τιδήποτε. Υπάρχει η δυνα
τότητα φωτογράφησης και μαγνητοσκόπησης.

Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας εκτός  του Κέντρου Επι
χειρήσεων και με τις Ενοπλες Δυνάμεις, το Λιμενικό και Πυροσβε
στικό Σώμα, το  ΕΚΑΒ και συγχρόνως με το  Κέντρο Ελέγχου 
Πτήσεων της Πολιτικής Αεροπορίας (Πύργο Ελέγχου), Athens Infor
mation, κ,ό.

Μεγάφωνα, και
Ειδικό προβολέα υψηλής ισχύος (50.000.000 candles)
- Τέλος έχε ι τη δυνατότητα να φ έρει πολυβόλο, ημιβαρέος 

τύπου.
Επιμέλεια - παρουσίαση:
Υηαστυνόμος A '  Κων. Δανούσης
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Η Αλβανική μεθόριος 
και τα προβλήματα της

Οκτώ  χρόνια όλοι οι κάτοικοι της Αλβανίας, 3 .5 0 0 .0 0 0  περίπου εκατομμύρια άνθρωποι, στην π λειοψ ηφία τους α
γράμματοι, ά ξεσ το ι, ορεισ ίβ ιο ι, πάμφτωχοι, οικονομικοί πρόσφυγες, μετα χειρ ίζοντα ι κάθε μέσον για να έρθουν  

στη χώρα μας με μοναδικό όνειρο να γίνουν πλούσιοι το συντομώτερο.Ανόμεσά τους όλοι οι παραβάτες των ποινι
κών νόμων και των ηθικών κανόνων της κοινω νίας, όπως και οι δρεπ έτες των φυλακώ ν.

Αντίπαλοί τους οι αστυνομικοί 
των Μεταβατικών αποσπασμά
των με αποστολή την παρεμπόδι- 
ση, την σύλληψη και την επανα- 
προώθηση στη χώρα τους. Οι α
στυνομικοί έχουν γίνει ένα με το 
βουνό, τα  δάση και τη φύση.
Σκαρφαλώ νουν σε απ ότομες 
πλαγιές, ανακαλύπτουν τα περά
σματα, ψάχνουν για ίχνη, ελέγ
χουν τα αυτοκίνητα. Ενα οκτάωρο 
επίπονο, δύσκολο και επικίνδυνο 
σε καθημερινή βάση "παντός και
ρού” και σ' όλη την παραμεθόριο 
περιοχή.

Μοιάζει με παιχνίδι που και οι δυό πλευρές έχουν μάθει σωστά 
το ρόλο τους. Στο τέλος κερδίζει ο καλύτερος. Ομως κανένας δεν 
αστειεύεται. Πρόκειται για πραγματικό και βρώμικο πόλεμο. Επι
βιώνεις με όλες τις αισθήσεις σου σε επιφυλακή και με το δάκτυ
λο στη σκανδάλη.

Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την παράνομη είσοδο 
των Αλβανών λαθρομεταναστών, τόσο στα χερσαία όσο και στα 
θαλάσσια σύνορό μας με την Αλβανία καλούνται να αντιμετωπί
σουν κυρίως οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Ιωαννίνων, Κέρ
κυρας, Θεσπρωτίας, Καστοριάς και Φλώρινας.

Α.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ιωάννινα - Κακαβιό. Εξήντα πέντε χιλιόμετρα απέχει η πρω

τεύουσα της Ηπείρου από τα Αλβανικό σύνορα. Οι Αλβανοί όμως 
χρειάζονται να διανύσουν την απόσταση αυτή τρεις ή τέσσερες η
μέρες. Οι γείτονές μας απορρίπτουν τον οδικό άξονα και επιλέ
γουν τα γύρω βουνό και δόση. Προτιμούν τα απάτητα μονοπάτια 
χωρίς να έχουν συγκεκριμένη διαδρομή αρκεί να αποφύγουν τους 
αστυνομικούς των Μεταβατικών Αποσπασμάτων. Μεμονωμένα άτο
μα, οργανωμένα γκρούπ, ανήλικα παιδιά με οδηγούς αυτούς που έχουν 
ξανακάνει το ίδιο δρομολόγιο προσπαθούν συνέχεια να περάσουν στο 
Εσωτερικό της χώρας μας, συλλαμβάνονται, επαναπροωθούνται και σε 
λίγες ημέρες το ίδιο όνειρο. Εχουν τη δύναμη και το κουράγιο να φθά- 
σουν με τα πόδια στο Αγρίνιο, στα Τρίκαλα, στην Αθήνα.

Εξαιρούνται αυτής της ταλαιπωρίας όσοι έχουν χρήματα. Οργα
νωμένα κυκλώματα στους Αγίους Σαράντα στο Αργυρόκαστρο 
στην Κορυτσά και αλλού, αντί του ποσού των διακοσίων χιλιάδων 
δραχμών το άτομο, αναλαμβάνουν μεταφορές λαθρομεταναστών 
σε οποιαδήποτε μέρος της χώρας μας.

Για το σκοπό αυτό συνεργά
ζονται με Ελληνες και έχουν στη 
διάθεσή τους ολόκληρο στόλο 
αυτοκινήτων με Αλβανικές ή Ελ
ληνικές πινακίδες, φορτηγά, βυ
τία, ψυγεία, ασθενοφόρα, ενοι
κιαζόμενα αυτοκίνητα, κινητά τη
λέφω να, CB και κατάλληλους 
προπομπούς. Το φορτίο συμπλη
ρώνεται και με τσουβάλια γεμά
τα χασίς.

Εργασία λαθρομετανα
στών - εκμετάλλευση

Ανθρωποι για όλες τις  δουλειές λένε. Κυρίως όμως ασχο
λούνται με την γεωργία, την κτηνοτροφία και τις οικοδομές, αλλά 
και οτιδήποτε άλλο βρεθεί. Ημερομίσθιο 3.000 μέχρι 5.000 δραχ
μές με φαγητό και ύπνο, χωρίς ασφάλεια και χωρίς άδεια εργα
σίας. Το κοινόβιό τους κάποιο παλιόσπιτο ή κάποια αποθήκη. Αν και 
ο νόμος είναι αυστηρότατος όλοι ρισκάρουν. Σε περίπτωση που 
συλληφθούν ο Αλβανός απελαύνεται και για τον εργοδότη επιλαμ
βάνεται ο Εισαγγελέας και ακολουθεί το Διοικητικό Πρόστιμο.

Η εκμετάλλευση των ανηλίκων και των γυναικών αυξάνει με γεω
μετρική πρόοδο. Ομως δεν εργάζονται όλοι και αυτό σημαίνει ότι 
πρέπει να βρουν κάποιο τρόπο να ζήσουν. Συνήθως τον βρίσκουν.

Α.Τ. Κακαβιάς: το νομοθετημένο σημείο Εισόδου - Εξόδου από 
και προς την Αλβανία. Καθημερινές εικόνες του μεσαίωνα για τους 
υπηκόους Αλβανούς, που προσπαθούν να πιάσουν το όνειρο. Ανθρω
ποι ρακένδυτοι και βρώμικοι, πλησιάζουν τον έλεγχο Διαβατηρίων με 
καχυποψία, επιμονή και απαίτηση. Το πλαστό διαβατήριο που αγόρα
σαν από τα κυκλώματα της χώρας τους, αντί του ποσού των 150.000 
χιλ. δρχ., πρέπει να θεωρηθεί κανονικό. Βέβαια δίπλα τους κυκλοφο
ρούν και οι MERCEDES των μεγάλων που αγοράσθηκαν από τις χώρες 
της Ευρώπης. Λίγο τους απασχολεί πόσα από αυτά τα αυτοκίνητα εί
ναι κλεμμένα. "Ε μωρέ και τι έγινε" είναι η συνηθισμένη τους φράση.

Ναρκωτικά - Οπλα

Από το 1922 οι πληροφορίες των Υπηρεσιών της Ελληνικής Α
στυνομίας για καλλιέργεια ινδικής κάνναβης (χασίς) στην Αλβανία 
ήταν ανησυχητικές. Οι φόβοι ότι οι ποσότητες αυτές θα διατεθούν 
και στη χώρα μας επαληθεύτηκαν.

Τ ο έτος 1993 κατασχέθηκαν 16.750 γραμμάρια χασίς.
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Το έτος 1994 " " 13.305
To έτος 1995 " " 152.972
To έτος 1996 " " 272.731 "
και 12 γραμμάρια άγνωστης ουσίας. Το έτος 1997 (μέχρι σήμε

ρα) κατασχέθηκαν 378.383 γραμ. άγνωστης ουσίας.
Η συνεργασία με τους Ελληνες κακοποιούς ήταν μέχρι σήμερα 

άψογη. Μέχρι και ο ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ (συνεργός του Ρωχάμη) έφθασε 
στα σύνορα για να παραλάβει μερικά κιλά χασίς. Ο Ανθ/μος ΝΤΕΤΣΙ- 
ΚΑΣ Ιωάννης που έκανε τον έλεγχο στο αυτοκίνητο και ανακάλυψε 
τα ναρκωτικά ένιωσε την κάννη της κυνηγετικής καραμπίνας του 
κακοποιού στο στήθος του. Η εμπλοκή του όπλου του έσωσε τη 
ζωή. Πρόσφατα και μετά από επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης 
Ναρκωτικών Ιωαννίνων, των Μεταβατικών Αποσπασμάτων, του ε 
λικοπτέρου και των Αστυνομικών Σκύλων κατασχέθηκε μεγάλη πο
σότητα χασίς στα σύνορα των Νομών Ιωαννίνων και Καστοριάς. Ε
χουν ήδη συλληφθεί τέσσερις Ελληνες, κατασχέθηκαν 345 κιλά 
χασίς, ένα αυτοκίνητο, ένα Καλάσνικοφ και 29 σφαίρες, ενώ οι έ 
ρευνες συνεχίζονται.

Ομως οι Αλβανοί μαφ ιόζο ι έχουν ξεπ εράσει σε δράση ο
ποιαδήποτε ένοπλη ομάδα σ' όλο τον κόσμο. Διαθέτουν Καλάσνι- 
κοφ, πιστόλια, πυροβόλα, χειροβομβίδες, μπαζούκας. Διαπιστώνει 
κανείς αβίαστα ότι στο χώρο τους, η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμ- 
μία αξία. Η όλη συμπεριφορά και η δράση τους πυροδοτεί κλίμα έ 
ντασης και προκαλεί πληθώρα προβλημάτων ιδιαίτερα στον τουρι
σμό της περιοχής μας.

Εγκληματικότητα σε άλλους τομείς

Η είσοδος στη Χώρα μας από μη νομοθετημένα σημεία εισόδου 
και χωρίς τα προβλεπόμενα ταξιδιωτικά έγγραφα δεν αντιμετωπί
ζεται πλέον ως αδίκημα. Αρκεί η σύλληψη και η επαναπροώ- 
θηση στη χώρα τους, διαδικασία όχι τόσο απλή και εύκολη.

Οι οικονομικές δραστηριότητες που παρέμειναν στη γειτονική 
χώρα είναι το εμπόριο ναρκωτικών, όπλων, λευκής σαρκός, τσιγά
ρων, λαθρομεταναστών, πλαστών χαρτονομισμάτων και πλαστο- 
γραφημένων εγγράφων.

Οι προεκτάσεις των παραπάνω δραστηριοτήτων στη χώρα μας 
είναι καθημερινές.

Συγκρότηση Μεταβατικών Αποσπασμάτων

Στο Νομό Ιωαννίνων συγκροτήθηκαν και λειτουργούν (16) Μ Α  
που καλύπτουν όλη τη μεθόριο σε απόσταση (120) περίπου χιλιό
μετρα. Το ένα τρίτο των Αστυνομικών της Α.Δ. Ιωαννίνων, εκτελεί 
Υπηρεσία στα Μ.Α. με απόσπαση από τις άλλες Υπηρεσίες για 3 
μήνες. Συνολικά 224 Αστυνομικοί όλων των βαθμών με δύο ανώτε
ρους Αξιωματικούς σαν Επόπτες και 17 υπηρεσιακά αυτοκίνητα 
οργώνουν στην κυριολεξία κάθε σπιθαμή του εδάφους. Εργάζο
νται σε οκτάωρη βάση και σε αλλαγές των τριών ή τεσσάρων ατό
μων. Σε περιορισμένο αριθμό η Υπηρεσία τους έχει χορηγήσει Α
λεξίσφαιρα γιλέκα, διόπτρες ημέρας και νύκτας, φακούς, Αστυνο
μική ράβδο, στολές εκστρατείας και Αρβυλα για να συμπληρώσουν 
την εξάρτυσή τους.

Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι οι με
γάλες αποστάσεις. Θα χρειασθούν και μία ώρα για να φθάσουν 
στον τόπο που θα εκτελέσουν περιπολία ή ενέδρα και πολλές φο
ρές θα χρησιμοποιήσουν και το δικό τους αυτοκίνητο.

Κίνητρα μετά τον Νοέμβριο του 1996 που μειώθηκε η αποζη

μίωση για εκτός έδρας Υπηρεσίες δεν υπάρχουν, με εξαίρεση το 
φ ιλότιμο και τον συναγωνισμό των ομάδων μεταξύ τους για 
καλύτερα αποτελέσματα.

Είναι σίγουρο ότι η λειτουργία των ΜΑ. δημιούργησε και παρε
νέργειες, όπως η αποδυνάμωση των Υπηρεσιών Τάξης, Τροχαίας 
και Ασφάλειας, αλλά και η δύσκολη επανένταξη των Αστυνομικών 
στο φυσικό τους χώρο, μετά την λήξη της απόσπασής τους.

Στατιστικά στοιχεία Α.Δ. Ιωαννίνων

α) Επαναπροωθηθέντες λαθρομετανάτες.
ΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ
1991 23.679
1992 65.030
1993 38.461
1994 27.624
1995 52.689
1996 46.754
1997 (Ιούνιοί 15.075
β) Παράνομη απασχόληση
ΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
1992 7 23
1993 13 18
1994 18 42
1995 22 54
1996 18 58
1997 11 35
γ) Παράνομη Μ εταφορά
ΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
1992 53 48
1993 66 62
1994 103 107
1995 69 52
1996 62 68
1997 34 37

Α.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Οι παράνομα ε ισ ερ χ ό μ εν ο ι α π οβ ιβάζοντα ι π ά ντοτε

ταχύπλοα σκάφη κυρίως στις περιοχές του Β.Α. τμήματος της 
Κέρκυρας και έχουν ως ορμητήριο τις περιοχές Αγίων Σαράντα, Ε- 
ξαμιλίων και Βουθρωτού. Τα χρησιμοποιούμενα ταχύπλοα είναι 
συνήθως κλεμένα και οι μεταφορείς κατά κανόνα οπλοφορούν και 
μάλιστα φέρουν βαρύ οπλισμό (πολυβόλα - χειροβομβίδες κ,λ.π.) 
με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να 
έλθουν σε ένοπλη σύγκρουση μ' αυτούς.

Η αποτροπή εισόδου των λαθρομεταναστών είναι πολύ δύσκο
λη λόγω του μεγάλου μήκους των ακτών και της αδυναμίας ελέγ
χου αυτών από τη στεριά, διότι τα σημεία αποβίβασης τις περισ
σότερες φορές δεν είναι δυνατόν να προσεγγιστούν.

Οι εισερχόμενοι για εργασία αποτελούν φτηνή εργατική δύνα
μη, εργάζονται ανασφάλιστοι και καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας 
ημεδαπών. Κυρίως απασχολούνται σε γεωργικές εκμεταλεύσεις, 
ξενοδοχειακές και λοιπές επιχειρήσεις εστιάσεων - αναψυχής, 
καθώς και στον τομέα των κατασκευών και οικοδομών.

Τα προβλήματα στον έλεγχο διαβατηρίων Λιμένα Κερκύρας, 
που είναι και το μοναδικό σημείο νόμιμης εισόδου, είναι:

- Η άφιξη μεγάλου αριθμού Αλβανών υπηκόων στερουμένων 
των αναγκαίων μέσων συντήρησης.
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- Η διακίνηση ανηλίκων, χωρίς να έχουν τα απαιτούμενα ταξιδιω
τικά έγγραφα.

- Η προσπάθεια εισόδου με κλεμμένα διαβατήρια.
- Οι λαθρεπιβάτες στα μέσα μεταφοράς (πλοιάρια] και απόκρυ

ψη αυτών από τα πληρώματα.
- Η πλαστογράφηση (παραποίηση) των ταξιδιωτικών εγγράφων 

αλλαγές φωτογραφιών, επωνύμων, σελίδων κ.α.).
- Οι εγγραφές παιδιών στα διαβατήρια, χωρίς να είναι δικά τους.
- Οι ασθενείς με ψεύτικα πιστοποιητικά και χωρίς ταξειδιωτικά 

έγγραφα.
Η είσοδος για παράνομες δραστηριότητες πραγματοποιείται με 

ταχύπλοα σκάφη τα οποία χρησιμοποιούν οργανωμένα κυκλώματα 
"ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΑΜΦΙΑΣ" και συνήθως διαπράττουν αδικήματα κατά 
της ιδιοκτησίας μεταφέροντας τη "λείας τους" στην Αλβανία. Τα 
κυκλώματα αυτά χρησιμοποιούν σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και 
βαρύ στρατιωτικό εξοπλισμό. Μέχρι σήμερα δεν παρατηρήθηκε 
εισαγωγή όπλων στο Νησί. Από Υπηρεσίες μας έχουν κατασχεθεί 
συνολικά 70 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και συνελήφθησαν εν
νέα (9| άτομα Αλβανικής υπηκοότητας που ενέχονταν στη διακίνη
ση των ναρκωτικών από την Αλβανία προς την Κέρκυρα.

Η λοιπή εγκληματικότητα από τους εισερχόμενους παράνομα α
φορά τα παρακάτω αδικήματα:

Κλοπές 40, εμπρησμοί 1, πλαστογραφίες 1, ανθρωποκτονίες α
πό πρόθεση 2, απάτες 1, υπεξαγωγές εγγράφων 1, κυκλοφορία 
παραχαραγμένωνχαρτον/των 2, βιασμοί 1, απειλές εξυβρίσεις 1, 
παράβαση του Ν. 1975/91 26.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ενισχύθηκαν οι Υπηρε
σίες της Διευθύνσεως με 80 αστ/κούς.

Επίσης χρησιμοποιούντο τέσσερα (4] τζιπ και δύο (2) υπηρεσιακά 
λεωφορεία. Για το χρονικό διάστημα από 1-1-1997 έως και 31-5- 
1997 συνελήφθησαν και επαναπροωθήθησαν688 Αλβανοί λαθρο
μετανάστες, απετράπη δε η προσέγγιση στις ακτές του Νησιού 
ταχύπλοων σκαφών σε 163 περιπτώσεις.

Α.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Στην εδαφική περιφέρεια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλώρι

νας λειτουργούν έξι (6] συνολικά Μεταβατικά Αποσπάσματα (Βα
τοχωρίου, Κρυσταλλοπηγής, Αγίου Γερμανού, Πρεσπών, Ψαράδων, 
Αμύνταιου] με 79 άνδρες, 14 περιπολικά αυτ/τα και 1 πλωτό σκάφος.

Απαντα τα Μ.Α. διαθέτουν επίσης ανάλογο οπλισμό, διόπτρες η
μέρας και νύχτας, φανούς, φορητό R/T και αλεξίσφαιρα γιλέκα. Τα 
προβλήματα λαθρομετανάστευσης στην περιοχή αντιμετωπίζο
νται κατά πρώτο λόγο με τα παραπάνω Μεταβατικά Αποσπάσματα 
και κατά δεύτερο λόγο με τις λοιπές Υπηρεσίες της Διεύθυνσης.

Μέχρι σήμερα από την παράνομη είσοδο - διακίνηση των λα
θρομεταναστών στην περιοχή του Νομού Φλώρινας παρατηρήθη
καν - διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα προβλήματα. Ο κύριος όγκος 
των εισερχομένων Αλβανών λαθρομεταναστών από το Τμήμα 
Ν.Φλώρινας της Ελληνοαλβανικής μεθορίου ενδιαφέρεται για ε 
ξεύρεση εργασίας, εκτός ολίγων περιπτώσεων οι οποίοι επιδιώ
κουν και την μόνιμη εγκατάστασή των και πέραν της αναζήτησης 
εργασίας δεν απασχολούν με παράνομες δραστηριότητες, πλην 
μερικών περιπτώσεων.

Κινούνται πεζοί, κυρίως κατά ομάδες αποτελούμενες συνήθως 
από 5-20 άτομα και σε περιπτώσεις από 20-100 άτομα, κατά την 
χειμερινή περίοδο κατά την διάρκεια της ημέρας, ενώ κατά την 
διάρκεια της νύχτας, με δρομολόγια κίνησης την ορεινή-δύσβατη και 
δασώδη περιοχή Βιτσίου, χρησιμοποιώντας διαφορετικά κάθε φορά

δρομολόγια, καθ' όσον τα γνωστά περάσματα έχουν εντοπισθεί α
πό τα Μεταβατικά Αποσπάσματα και επιτηρούνται συνεχώς.

Συνήθως δεν χρησιμοποιούν οδηγούς καθ' όσον ο μεγαλύτερος 
αριθμός Αλβανών λαθρομεταναστών γνωρίζει πολύ καλά την πε
ριοχή λόγω των τακτικών και επί χρόνια ελεύσεών των.

Αλβανοί λαθρομετανάστες πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης α
πό ημεδαπούς και ομοεθνείς τους για μεταφορά τους προς το ε 
σωτερικό της χώρας με αμοιβή δυσανάλογα ποσά.

Η παράνομη δραστηριότητα ορισμένου αριθμού απ' αυτούς συ- 
νίσταται στην μεταφορά από τη Χώρα τους και προς τη Χώρα μας 
ικανών μέχρι και σήμερα ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών και ιδιαί
τερα ημικατεργασμένης ινδικής κάνναβις (χασίςΙ σε φούντα.

Οσον αφορά την λοιπή εγκληματικότητα των λαθρομετανα
στών, παρατηρήθηκαν - διαπιστώθηκαν περιπτώσεις εισαγωγής - 
κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων, κλοπές αλιευτικών δι- 
χτύων. παράνομη υλοτομία, λαθρεμπόριο αμνοεριφίων προ των 
εορτών του Πάσχα, φθορές αρδευτικών εγκαταστάσεων ιδιωτών
- αγροτών, επίλυση διαφορών μεταξύ των, προβλήματα ευταξίας
- καθαριότητας και υγιεινής γενικά, πρόκληση πυρκαιών και πρό
σφατα περιπτώσεις ενόπλων ληστειών εγγύς της μεθόριου με 
αρπαγή δύο ποιμνίων αιγοπροβάτων.

Οι ικανές ποσότητες ινδικής κάνναβης που προσπάθησαν Αλβα
νοί λαθρομετανάστες να εισάγουν και διακινήσουν, ε ίτε  μεμονω
μένα ε ίτ ε  σε συνεργασ ία  με ημεδαπούς ή ομοεθνε ίς  τους 
παρήχθησαν στην Χώρα τους, όπου κατά πληροφορίες η καλλιέρ
γεια ινδικής κάνναβης (χασίςΙ πραγματοποιείται κατά ανεξέλεγκτο 
τρόπο και ίσως ελεύθερα.

To Α.Τ. Κρυσταλλοπηγής, ως νόμιμο σημείο εισόδου, αντιμετωπίζει 
σε καθημερινή βάση περιπτώσεις χρησιμοποίησης από Αλβανούς υ
πηκόους πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, πλαστογράφηση σφρα
γίδων εισόδου - εξόδου και προξενικών θεωρήσεων και αυθαίρετη 
αναγραφή επί νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων στοιχείων ταυτότη
τας ανηλίκων ατόμων με σκοπό εισόδου αυτών στη Χώρα μας.

Ιδιαίτερα παρατηρήθηκε - διαπιστώθηκε ότι οι Αλβανοί λαθρο
μετανάστες έχουν εγκληματισθεί με τά ενταύθα κρατούντα και 
προσαρμόσθηκαν στις συνθήκες των Ελληνικών δεδομένων, έχο
ντας αναθαρρήσει έναντι των Ελλήνων πολιτών - Αστυνομικών, 
τους οποίους ενώ αρχικά φοβόταν και συμμορφωνόταν προς κά
θε υπόδειξή τους τώρα παρουσιάζονται υπέρ το δέον απαιτητικοί 
ή και επιθετικοί κατά περιπτώσεις σε επικίνδυνο βαθμό, ιδιαίτερα 
από της εποχής της Αλβανικής κρίσης.

Σοβαρά προβλήματα για την υπηρεσία αποτελούν οι δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες κατά την χειμερινή περίοδο, η οποία συνήθως 
διαρκεί πέραν του εξαμήνου, το ορεινό - δύσβατο και η πυκνή βλά
στηση της περιοχής καθ' όλην την περίοδο και το γεγονός της κα
τοχής όπλων από πολλούς Αλβανούς μετά την πρόσφατη κρίση 
στην Χώρα τους. Το ιδιόμορφο της αναφερομένης κατάστασης 
είναι ότι τα συναισθήματα των κατοίκων της περιοχής έναντι των 
λαθρομεταναστών ποικίλουν (άλλοι παραπονούνται, άλλοι τους 
προστατεύουν και τους συνδράμουν, μερικοί μένουν παντελώς α
διάφοροι, άλλοι παραπονούνται αμέσως μετά την λήξη των αγρο
τικών κυριώς εργσιών τους άλλοι ανάλογα με τα προσωπικά τους 
συμφέροντα άλλοτε βάλουν κατά αστυνομικών υπηρεσιών για υ- 
περβάλοντα ζήλο και άλλοτε για αδράνεια, προσφεύγοντας επι
πλέον σε εξωυπηρεσιακούς παράγοντες ή κρατικούς φορείς) δη
μιουργώντας ανάλογες δυσκολίες συνεργασίας των πολιτών με 
τις υπηρεσίες μας στον τομέα δίωξής τους.

Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί για το Αστυνομικό προσωπικό ο
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κίνδυνος προσβολής τους από μεταδοτικά νοσήματα - ασθένειες 
από τις οποίες ενδεχομένως είναι προσβεβλημένοι οι λαθρομε
τανάστες.

Παρά όλα τα παραπάνω ενδεικτικά προβλήματα των Υπηρεσιών 
μας, η όλη κατάσταση ελέγχεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, καθ' ό
σον σε 24ωρη βάση καθημερινά λαμβάνονται όλα τα καθορισθέ- 
ντα με τις μέχρι σήμερα διαταγές αστυνομικά μέτρα, τα οποία συ- 
νίστανται σε συνεχείς εποχούμενες περιπολίες, ελέγχους - έρευ
νες ατόμων - οχημάτων σε επιλεγμένα κομβικά σημεία της πε
ριοχής μας, σε Σταθμούς TAXI - Υπεραστικά Λεωφορεία - Σιδ. 
Σταθμούς, με αποτέλεσμα το αίσθημα ασφαλείας να έχει εμπε
δωθεί σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό.

Οσον αφορά την υπηρεσιακή επιβάρυνση, αυτή χαρακτηρίζεται 
ιδιαίτερα αυξημένη, πρόβλημα το οποίο επιτείνεται καθημερινά 
λόγω έλλειψης Αξιωματικών και ιδιαίτερα βαθμοφόρων, καθ' ό
σον για όλα σχεδόν τα περιστατι
κά - συμβάντα ακολουθείται η αυ
τόφωρη διαδικασία.

Από τ ις  Υπηρεσ ίες της Α.Δ.
Φλώρινας κατά τα έτη  1995 -
1996 - έω ς και τον Ιούνιο του
1997 επιτεύχθηκαν τα ακόλουθα 
αποτελέσματα:

- Συνελλήφθηκαν 49.388 (λα
θρομετανάστες],

- Κατασχέθηκαν 152.605 γραμ
μάρια ινδ ικής κάνναβης, 176 
γραμμάρια ηρωίνης, 2.000 γραμ
μάρια πεθεδίνης, 1 πιστόλι, 3 πο
λεμικά όπλα Kalasnicov και 138 
φυσίγγια αυτών, 3 χειροβομβίδες και 1 ξιφολόγχη, 1124 πεντοχί
λιαρα, 335 αμνοερίφια, 51 ημίονοι, 12 ίπποι, 33 οχήματα μεταφο
ράς λαθρομεταναστών.

- Επίσης συννελήφθησαν 26 Αλβανοί για παράνομη υλοτομία, 29 
για κατοχή πλαστών διαβατηρίων κ.λ.π. εγγράφων, 4 για παράνομη 
αλιεία στις λίμνες των Πρεσπών, 8 για κλοπή αλιευτικών διχτύων 
στις λίμνες των Πρεσπών και 3 για παράνομη κατοχή (3) κυνηγητι- 
κών όπλων.

Α.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ο Νομός Καστοριάς έχει όρια με την Αλβανία σε μήκος 47 χιλιο

μέτρων, από διάφορα σημεία των οποίων εισέρχονται καθημερινά 
Αλβανοί λαθρομετανάστες.

Η είσοδος των Αλβανών λαθρομεταναστών γίνεται από μονο
πάτια σε δύσβατες και ορεινές περιοχές, μεμονωμένα ή κατά ο
μάδες και ορισμένες φορές οργανωμένα με οδηγούς, οι οποίοι 
τους οδηγούν στην περιοχή μας, αντί αμοιβής και στη συνέχεια ε 
πιβιβάζονται σε οχήματα που οδηγούνται κατά το πλείστον από Ελ
ληνες οδηγούς και κατευθύνονται προς το εσωτερικό της χώρας, 
μέσω της Εθνικής οδού Καστοριάς - Κοζάνης και επαρχιακής οδού 
Καστοριάς - Αμυνταίου, καθώς και από δασικούς - αγροτικούς 
δρόμους, προς εξεύρεση εργασίας και όχι μόνο.

Προς περιορισμό της παράνομης διακίνησης Αλβανών λαθρο
μεταναστών προς το εσωτερικό της χώρας με οχήματα, διατά- 
χθηκε η εγκατάσταση ΣΤΕΚ σε κομβικά σημεία των ανωτέρω δύο 
οδικών αξόνων, στα οποία διενεργούνται σχεδόν επί 24ωρου βά- 
σεως Αστυνομικοί έλεγχοι.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των λαθρομεταναστών

λειτουργούν τέσσερα (4) Μεταβατικά Αποσπάσματα Α' Αστυνο
μικής Ζώνης ήτοι: Γράμμου, Διποταμίας, Πολυανέμου, Ιεροπηγής 
και έξι (6| Μεταβατικά Αποσπάσματα Β' Αστυνομικής Ζώνης, ήτοι: Ε- 
πταχωρίου, Νεστορίου, Καλοχωρίου, Αγίας Κυριακής, Μεσοποταμίας 
και Γάβρου. Τα ανωτέρω Μεταβατικά Αποσπάσματα, έχουν επανδρω
θεί με επτά (7] Αξιωματικούς, είκοσι τέσσερις (241 Ανθ/νόμους - Αρ- 
χ/κες Π.Σ. και με εκατόν είκοσι δύο (122) Αρχ/κες ΜΠΣ - Αστ/κες.

Στα εν λόγω Μεταβατικά Αποσπάσματα έχουν δ ιατεθεί δώδεκα 
(12] οχήματα (JEEP) και δύο (2] λεωφορεία για την μεταφορά και ε- 
παναπροώθηση των λαθρομεταναστών στη χώρα τους, μέσω 
Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας.

Η εκτελούμενη υπηρεσία της αναζήτησης - περισυλλογής και ε- 
παναπροώθησης των Αλβανών λαθρομεταναστών, καθώς επίσης 
και η δίωξη των διαπραττομένων απ' αυτούς σε συνεργασία με η
μεδαπούς, εγκλημάτων, είναι εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη, αν

ληφ θε ί υπόψη το εκτετα μ ένο  
και δύσβατο της περιοχής, η έλ
λειψη επαρκούς δασικού - αγρο
τικού οδικού δικτύου, οι δυσμε
νείς καιρικές συνθήκες, ιδιαίτε
ρα κατά την παρατεταμένη χει
μερινή περίοδο και τα μη επαρκή 
υλικοτεχνικά μέσα (οχήματα - 
ασύρματοι κ.λ.π.).

Από το σύνολο των Μεταβατι
κών Αποσπασμάτων κατά το πα
ρελθόν έτος 1996, συνελήφθη- 
σαν κα ιεπ ανα π ροω θήθηκα ν 
στην χώρα τους 31.462 και κατά 
το Α' εξάμηνο 1997 11.710 Αλ

βανοί λαθρομετανάστες.
Η εγκληματικότητα των παρανόμως εισερχομένων Αλβανών λα

θρομεταναστών εστιάζεται κυρίως στην παράνομη διακίνηση ναρ
κωτικών, όπλων, στην διάπραξη κλοπών και ληστειών, στην κυκλο
φορία πλαστών χαρτονομισμάτων και στην λαθρεμπορία, συνερ- 
γαζόμενοι στις περισσότερες περιπτώσεις με ημεδαπούς.

- Κατά το  έ τ ο ς  1996, βεβα ιώ θηκαν 34 π αραβάσεις του 
Ν.1729/87 "Περί Ναρκωτικών" κατά τις οποίες συνελήφθησαν 41 
άτομα εκ των οποίων 12 ημεδαποί και 29 Αλβανοί λαθρομετανά
στες και κατασχέθηκαν 170 κιλά και 34 γραμμάρια κάνναβης και 5 
οχήματα.

- Κατά το Α' εξάμηνο 1997, βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις του ι- 
δίου ως άνω Νόμου, κατά τις οποίες συνελήφθησαν 29 άτομα εκ 
των οποίων 9 ημεδαποί και 20 Αλβανοί λαθρομετανάστες και κα
τασχέθηκαν 180 κιλά και 283 γραμμ. κάνναβης, 130 γραμμ. ηρωίνης 
και 5 οχήματα.

- Κατά το Α' εξάμηνο 1997, βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις του Ν. 
2168/1993 "Περί όπλων" κατά τις οποίες συνελήφθησαν 5 άτομα 
εκ των οποίων 2 ημεδαποί και 3 Αλβανοί υπήκοοι και κατασχέθηκαν 
5 πολεμικά όπλα KALAZNIKOV, 2 χειροβομβίδες, 7 γεμιστήρες πο
λεμικού όπλου και 912 φυσίγγια εκ των οποίων 25 πιστολιού.

- Κατά το έτος 1996 βεβαιώθηκαν 115 παραβάσεις για διευκό
λυνση εισόδου - μεταφορά Αλβανών λαθρομεταναστών κατά τις 
οποίες συνελήφθησαν 107 διακινητές, εκ των οποίων 99 ημεδαποί 
και 8 Αλβανοί υπήκοοι και κατασχέθηκαν 122 οχήματα.

- Κατά το Α' εξάμηνο 1997, βεβαιώθηκαν 60 όμοιες παραβάσεις 
κατά τις οποίες συνελήφθησαν 68 διακινητές, εκ των οποίων 63 η
μεδαποί και 5 Αλβανοί υπήκοοι και κατασχέθηκαν 65 οχήματα.
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- Κατά το έτος 1996, βεβαιώθηκαν 11 παραβάσεις κατά τις ο
ποίες συνελάφθησαν 20 άτομα εκ των οποίων 8 ημεδαποί και 12 
Αλβανοί υπήκοοι και κατασχέθηκαν 395 ζώα 7.137 κούτες τσιγά
ρων και 2 οχήματα.

- Κατά το Α' εξάμηνο 1997, βεβαιώθηκαν 3 παραβάσεις κατά τις 
οποίες συνελήφθη 1 ημεδαπός και κατασχέθηκαν 41 κούτες τσι
γάρα, 140 κιλά φυτοφάρμακα και 1 όχημα.

- Κατά το έτος 1996, καταγγέλθηκαν δύο περιπτώσεις ληστειών 
με δράστες Αλβανούς υπήκοους σε βάρος ομοεθνών τους, συ- 
νελήφθησαν 2 άτομα και κατασχέθηκαν 1 κυνηγετικό όπλο, 3 φυ
σίγγια No 12, μία κουκούλα, ένα μαχαίρι, ένα ξύλινο ρόπαλο και 
χρηματικό ποσό 8.000 δρχ.

- Κατά το Α' εξάμηνο 1997, καταγγέλθηκαν 6 περιπτώσεις λη
στειών, με δράστες αγνώστους Αλβανούς λαθρομετανάστες, ο α
ριθμός των οποίων ανέρχεται σε 23 και αφαιρέθηκαν460 αιγοπρόβα
τα, από τα οποία επεστράφησαν τα 280,1 Ι.Χ.Φ. αυτ/το, 30.000 δρχ. 
ένα βιβλιάρια καταθέσεων 500.000 δρχ. και ένα ραδιοκασετόφωνο.

Συνεντεύξεις
Ασπίδα στην παράνομη είσοδο των Αλβανών λαθρομεταναστών 

αποτελούν τα αποσπάσματα της Ελληνικής Αστυνομίας που αποκλει
στική τους αρμοδιότητα είναι η αποτροπή παράνομης εισόδου των 
λαθρομεταναστών στη χώρα, ο εντοπισμός και η σύλληψη αυτών, κα
θώς και η παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή η επαναπροώθησή τους.

Στην αρμοδιότητα τους υπάγεται επίσης ο εντοπισμός και η 
σύλληψη προσώπων που διευκολύνουν την παράνομη είσοδο των 
αλλοδαπών και η παραπομπή τους στην Δικαιοσύνη.

Το προσωπικό των αποσπασμάτων ως σύγχρονοι ακρίτες κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν ειδική στολή εκστρα
τείας, κατάλληλο οπλισμό, διόπτρες νυκτός, και στο έργο τους 
βοηθούνται σε ορισμένες περιπτώσεις και από το ελικόπτερο της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Ταξίαρχος κ. Ηλίας Κροκίδης, Επιθεωρητής ΕΠΑΣ Ηπεί
ρου και με την εμπειρία του Αστυν. Δ/ντού Ιωαννίνων τα δύο τ ε 
λευταία χρόνια μας εξιστορεί

" Τα Μεταβατικά Αποσπάσματα στην παραμεθόριο γραμμή της 
Ηπείρου έχουν μία Ιστορία επτά 171 χρόνων. Η δράση τους μέχρι 
σήμερα κρίνεται αποτελεσματική και αυτό οφείλεται κυρίως στην 
φιλότιμη προσπάθεια του Αστυνομικού προσωπικού όλων των 
βαθμών. Δεν έχουν μια απλή παρουσία στην περιοχή και δεν πρό
κειται για μία συνηθισμένη περιπολία.

Από την αρχή το πρώτο μέλημά τους ήταν η εξασφάλιση της η
ρεμίας και του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων. Αυτό εξάλ
λου ήταν και το πρώτο που ζήτησαν οι άνθρωποι που ζουν κοντά 
στη γραμμή των συνόρων.

Η Ελληνική Αστυνομία με τα Μ εταβατικά Αποσπάσματα το κα
τόρθωσε. Σε ελάχιστο χρόνο το περιπολικό φθάνει και στα πιο α
πομακρυσμένα σπίτια, έτοιμο να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε κα
τάσταση, πάντα κοντά στον πολίτη.

Ο εντοπισμός, η σύλληψη και επαναπροώθηση στη χώρα τους 
χιλιάδων λαθρομεταναστών είναι δικό τους έργο. Η αποτροπή ε ι
σόδου μεγάλων κυμάτων επίσης. Αντικειμενικές δυσκολίες όπως 
το δύσβατο της περιοχής, η συνεχής προσπάθειά τους να περά
σουν στην χώρα μας, η διευκόλυνσή τους από κυκλώματα Αλβανι
κά και Ελληνικά εμπόδισαν τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συ
νόλου των λαθρομεταναστών. ΓΥ αυτούς που διέφυγαν από τα 
Μεταβατικά Αποσπάσματα η συνδρομή των άλλων Αστυνομικών Υ
πηρεσιών της Ηπείρου ήταν μεγάλη και έτσ ι είχαμε ένα καλό τελι

κό αποτέλεσμα επαναπροώθησης. Μ ετά  τα γεγονότα του Φε
βρουάριου στην Αλβανία, άλλαξαν όλα τα δεδομένα.

Οι μέχρι τό τε  φυγάδες - λαθρομετανάστες είναι ενδεχόμενο 
σήμερα να οπλοφορούν. Το ΥΔ. Τ ενίσχυσε τις Υπηρεσίες μας με  
τρεις διμοιρίες ειδικών δυνάμεων, δύο αστυνομικούς σκύλους και 
ένα ελικόπτερο.

Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην αρχή στα παράλια της 
Ηπείρου αντιμετωπίσθηκαν έγκαιρα. Σήμερα τόσο στα χερσαία ό
σο και στα θαλάσσια σύνορά μας με την Αλβανία η κατάσταση ε 
λέγχεται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Βέβαια οι επιπτώσεις για 
τον τουρισμό μας δεν είναι ευχάριστες. Μ ετά  τις εκλογές στη γει
τονική χώρα προβλέπεται η κατάσταση να ομαλοποιηθεί. Σ ' αυτή 
την περίπτωση και αφού γίνει πραγματικότητα μία συνεργασία με  
την Αλβανική Αστυνομία πρέπει να θεωρήσουμε σίγουρο ότι το 
αύριο θα είναι καλύτερο για όλους μας. Η Ελληνική Αστυνομία πρέ
πει και θα κερδίσει τη μάχη".

Ο Αστυνόμος Α ' κ. ΜΑΡΓΩΝΗ Σεραφείμ, Επόπτης Μ ετα
βατικών Αποσπασμάτων Θεσπρωτίας, μας λέει:

"Οι Αλβανοίλαθρομετανάστες εισέρχονται παράνομα στην Χώ
ρα μας ε ίτε  μεμονωμένα ε ίτε  με οργανωμένες ομάδες. Οι περισ
σότεροι αυτών για αναζήτηση εργασίας. Υπάρχουν όμως και περι
πτώσεις που ο ερχομός τους στη Χώρα μας συνδιάζεται με παράνο
μες δραστηριότητες /κλοπές - μεταφορά ναρκωτικών - όπλων κλπ.).

Προ τριμήνου περίπου λειτουργούν στο Νομό μας δύο 121 ση
μεία εισόδου στο Ε.Φ. Μαυροματίου και στο Ε.Φ. Αμπελώνας. Τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα δύο αυτά σημεία είναι η έλ
λειψη κτιριακών εγκαταστάσεων, σφραγίδων, τερματικών Η/Υ με  
αποτέλεσμα ο έλεγχος των εισερχομένων και εξερχομένων Αλ
βανών υπηκόων να είναι πλημμελής, τόσο από πλευράς Διαβατη- 
ριακού ελέγχου όσο και από Τελωνειακού.

Είναι γνωστό ότι στην Αλβανία γίνεται μεγάλη καλλιέργεια χασίς. 
Μεγάλο μέρος από αυτό μ ε διάφορους τρόπους και μέσα εισάγε- 
ται στη Χώρα μας, ε ίτε  οδικώς από διάφορα σημεία, ε ίτ ε  μέσω θα
λάσσης μ ε ταχύπλοα σκάφη, τα οποία συνήθως προσεγγίζουν θα
λάσσιες περιοχές Πλαταριάς και Συβότων. Μ ετά  δε τα τελευταία  
γεγονότα στην Αλβανία με τον ίδιο τρόπο και από τα ίδια σημεία έ 
χουμε και παράνομη εισαγωγή όπλων.

Η Υπηρεσία μας λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των παρα
πάνω παρανόμων δραστηριοτήτων /περιπολίες - ενέδρες κλπ.).

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά το τελευταίο εξάμηνο από την 
Υπηρεσία μας συνελλήφθησαν Αλβανοί λαθρομετανάστες οι ο
ποίοι είχαν εισάγει στη Χώρα μας: 59 πιστόλια, 11 τουφέκια Κα- 
λάσνικωφ με 80 γεμιστήρες, 568 σφαίρες μία χειροβομβίδα, 261 κι
λά χασίς και κατασχέθηκαν και άλλα 315 κιλά χασίς τα οποία ανευρέ- 
θησαν σε διάφορες περιοχές του Νομού μας, εγκαταλελειμένα από 
Αλβανούς λαθρομετανάστες οι οποίοι διέφυγαν τη σύλληψη.

Επίσης κατά το τελευταίο εξάμηνο σημειώθηκαν και δύο περι
πτώσεις απαγωγών. Την πρώτη φορά Αλβανοί μαφιόζοι απήγαγαν 
από το χωριό Ν.Σ. Σελεύκεια Θεσπρωτίας τον Αστυνομικό τηςΑΔ. 
Θεσπρωτίας, χωρίς βέβαια να γνωρίζουν τούτο, μαζ ί μ ε την αρα- 
βωνιαστικιά του, τους οδήγησαν στην Αλβανία αφού πρώτα με πυ
ροβόλο  όπλο τρ α υ μά τισ α ν  το ν  Α στυφ ύλακα , μ ε  σκοπό να 
ζητήσουν λύτρα. Την επομένη όμως ημέρα, μ ετά  από παρέμβαση 
Βορειοηπειρώ τισας δασκάλας τους άφησαν ελεύθερους. Τη 
δεύτερη φορά απήγαγαν δύο κτηνοτρόφους από τη λωρίδα Σαγιά- 
δας τους οποίους κράτησαν ομήρους επ ί ΙΟήμερο περίπου και 
τους απελευθέρωσαν αφού έλαβαν λύτρα 30.000 δραχμές.

Εντονο είναι επίσης το πρόβλημα των ζωοκλοπών από Αλβανούς μα-
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φιόζους στα Ελληνοαλβανικά σύνορα Κατά το τελευταίο τρίμηνο εκλά- 
πησαν35 μοσχάρια και 65 αιγοπρόβατα με σκοπό και πάλι τα λάτρα.

Στο Νομό μας λειτουργούν 10 Αποσπάσματα η δύναμη των ο
ποίων είναι εκατό 11001 Αστυνομικοί από την Α Α  Θεσπρωτίας με 
ένα ανώτερο Αξ/κό  ως επόπτη όπλων των ΜΑ. και τρεις κατώ τε
ρους Αξ/κούς ως Διοικητές αυτών. Κατά το τελευταίο δίμηνο τα 
ΜΑ. ενισχύθηκαν με μία διμοιρία της ΥΑ.Τ. αποτελούμενη από20 
άνδρες, μία ομάδα της ΕΚΑΜ αποτελούμενη από 10 άνδρες και 15 
άνδρες από τις Αστυνομικές Δ/νσεις Αρτας και Πρέβεζας. Η πα
ραπάνω δύναμη εξυπηρετείται μ ε 16 τζιπ και 2 λεωφορεία".

Ο Διοικητής του Μεταβατικού Αποσπάσματος Αγίου Γερμα
νού - Πρεσπών, Υπαστυνόμος Β' ΔΙΟΓΚΑΡΗΣ Σπυρίδων, 
τονίζει ότι:

"Σε μια περιοχή όπως αυτή των 
Πρεσπών στο Νομό Φλώρινας, υ
πάρχουν αρκετές ιδιαιτερότητες σ' 
ότι αφορά το ρόλο της Αστυνομίας 
και ιδιαίτερα των Μεταβατικών απο
σπασμάτων. Οι ιδιαιτερότητες αυ
τές απορρέουν αφ' ενός μεν λόγω 
της άμεσης γειτνιάσης με δύο δια
φορετικά κράτη, αφετέρου λόγω 
της εισόδου πληθώρας λαθρομετα
ναστών στην περιοχή

Ο ρόλος της Αστυνομίας και ι
διαίτερα των Μεταβατικών εδώ  
είναι εξαιρετικό αναγκαίος, αλλά 
και δύσκολος συγχρόνως. Αναγκαίος γ ιατί πρέπει να εξασφαλίσει 
τη στεγανοποίηση των συνόρων, δύσκολος λόγω της εδαφικής ι
διομορφίας.

Τα Αποσπάσματα αναλαμβάνουν το επίπονο έργο της επιτήρη
σης σε ξηρά αλλά και σε λιμναία περιοχή η οποία ορίζεται σε ακτί
να δέκα χιλιομέτρων περίπου. Συγκεκριμένα δύναμη τριάντα δύο 
ανδρών επί24ωρου βάσεως βρίσκονται σε ετοιμότητα, μ ε περι
πολίες - ενέδρες σε δύσβατες ορεινές περιοχές. Προσπαθούν να 
εποπτεύσουν το χώρο, να εμποδίσουν την παράνομη είσοδο λα
θρομεταναστών, αλλά και την πραγματοποίηση άλλων παρανόμων 
δραστηριοτήτων IΛαθρεμπόριο - Ναρκωτικά - Οπλα!.

Για να α νταπ εξέλθουν οι άνδρες της Υπηρεσίας μας στα  
καθήκοντα τους, απαιτείται και διαθέτουν καλή φυσική κατάσταση, 
θάρρος, καθώς και άρτια επαγγελματική κατάρτιση. Είναι εφοδια
σμένοι μ ε τεχνικά μέσα και οπλισμό, τέτο ια  ώ στε σε κάθε στιγμή 
να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κίνδυνο τους παρουσιασθεί.

Αγρυπνοι φρουροί, φυλάνε Θερμοπύλες, θυσιάζοντας κάθε 
κομμάτι του εαυτού τους κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Σε θερμοκρασίες που αγγίζουν τους -15ο κελσίου κατά τη χε ι
μερινή περίοδο και σε υψόμετρο που αγγίζει τα2.000 μέτρα πάνω 
στα χιόνια, στήνοντας ενέδρες αποτρέπουν την παράνομη είσοδο 
Αλβανών λαθρομεταναστών. Υπάρχουν περιπολίες σε όλη τη διάρ
κεια του24ώρου σε σημεία όπου αποτελούν πέρασμα για αυτούς.

Από στατιστικά στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία μας, το πρώτο ε 
ξάμηνο  το υ  τρ έ χ ο ν το ς  έ το υ ς  σ υνελήφ θησ α ν  και επανα- 
προωθήθηκαν στη χώρα τους 2.254 Αλβανοί λαθρομετανάστες. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς συνελήφθη κατά τις νυκτε
ρ ινές ώρες και σε δύσβατες περιοχές κάτω από απρόβλεπτες 
συνθήκες για μας. Στις επιτυχίες της Υπηρεσίας μας καταγράφε
ται ο σχηματισμός δύο δικογραφιών για παράβαση του Νόμου περί 
ναρκωτικών και ο σχηματισμός μίας δικογραφίας για κατοχή ενός

πυροβόλου όπλου τύπου καλάζνικοφ, μ α ζ ί μ ε εννενήντα φυσίγγια.
Εκτός από τα παραπάνω αδικήματα υπάρχουν και περιπτώσεις 

άλλων παρανόμων δραστηριοτήτων, που απασχολούν την Υπηρε
σία μας, όπως ένοπλες ληστείες, κλοπές, παράνομη υλοτομία, πα
ράνομη αλιεία εντός των Ελληνικών χωρικών υδάτων στη Λίμνη Μ ι
κρή Πρέσπα και λαθρεμπόριο κυρίως ζώων και τσιγάρων.

Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι η Υπηρεσία μας ανταποκρίνεται στα 
καθήκοντά της και ότι η παρουσία των Μεταβατικών Αποσπασμάτων 
συνέβαλε στα να μειωθεί'η είσοδος και οι παράνομες δραστηριότητες των 
Αλβανών λαθρομεταναστών. Πιστεύω επίσης, ότι εξασφάλισε στους 
κατοίκους της περιοχής μας διαβίωση τέτοια που δεν απειλείται η 
σωματική τους ακεραιότητα και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Ηταν

για μας το καλύτερο έναυσμα για 
την επιτέλεση του έργου μας“.

Τέλος, ο Διοικητής του Μ ετα
βατικού Αποσπάσματος Ψαρά
δων,Υπαστυνόμος Β' ΚΟΚΚΙ
ΝΗΣ Χαράλαμπος, λέει ότι, "ο 
ρόλος της Αστυνομίας και ιδιαί
τερ α  των Μ.Α. στην ευρύτερη  
περιοχή των Πρεσπών στον Νο
μό Φλώρινας είναι επίπονος. Το 
ΜΑ. Ψαράδων έχ ε ι έδρα το ο
μώνυμο χω ριό όπου βρ ίσκετα ι 
στην ΝΔ όχθη της λίμνης Μεγά
λης Πρέσπας και έχει επιχειρη
σιακό χώρο ευθύνης την πρώτη 

ζώνη συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού τμήματος της Μ ε
γάλης Πρέσπας, επανδρώνεται από 21 Αστυνομικούς μεταξύ  των 
οποίων 4 βαθμοφόροι επικεφαλής ομάδων καθώς και 4 χειρ ιστές  
σκαφών. Δ ιαθέτει τρία 131 οχήματα JEEP για την εκτέλεση των επο
χούμενων περιπολιών και ενεδρών καθώς και ένα μικρό πλωτό 
σκάφος για την αστυνόμευση της Μεγάλης Πρέσπας.

Το εργασιακό αντικείμενο ανάγεται στην σύλληψη και επανα- 
προώθηση των Αλβανών λαθρομεταναστών οι οποίοι εισέρχονται 
στο Ελληνικό έδαφος της μεθορίου. Η αναχαίτησης της απέλασης 
των Αλβανών είναι δύσκολη γιατί διέρχονται από δύσβατες ορει
νές περιοχές των ορεινών συγκροτημάτων του νομού παρά τις υ
περάνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλονται από το προσωπι
κό του ΜΑ. Το πρόβλημα αυτό επιδεινώνεται κατά την χειμερινή 
περίοδο όπου οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ άσχημες θερμο
κρασίες που αγγίζουν το - 15C. Γιατίνα ανταπεξέλθουν οι άνδρες 
του ΜΑ. στα καθήκοντά τους κάτω από αυτές τις συνθήκες απαι
τε ίτα ι φυσική κατάσταση, θάρρος καθώς και επαγγελματισμός 
τον οποίο διαθέτουν. Οι άνδρες του ΜΑ. είναι επιφορτισμένοι και για 
την ασφάλεια των κατοίκων των παραμεθορίων χωριών καθώς και για 
τις περιουσίες αυτών καθώς μετά τα τελευταία γεγονότα στην γειτο
νική χώρα IΑλβανίαI το πρόβλημα είναι πιο έντονο. Τα αδικήματα που δια- 
πράττουν οι διερχόμενοι Αλβανοίλαθρομετανάστες είναι ένοπλες λη
στείες κλοπές παράνομη αλιεία καθώς και λαθρεμπόριο ζώων.

Επί24ωρου βάσεως οι άνδρες του ΜΑ. περιπολούν τόσο στα 
χερσαία σύνορά μας όσο και στα λίμνια για αποτροπή εκνόμων ε 
νεργειών σε βάρος των εδώ κατοίκων. Οι περίπολοι ενέδρες διε- 
νεργούνται επί24ωρουβάσεως.

Τέλος πιστεύω ότι η παρουσία του ΜΑ. Ψαράδων και γενικά των 
Μ Α συνέβαλε κατά πολύ στη μείωση των παρανόμων δραστη
ριοτήτων των αλβανώνλαθρομεταναστών όπως και στην εξύψω

ση του ηθικού των κατοίκων των περιοχών αυτών". □
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Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α

Τ ο υ  Θ ά ν ο υ  Π. Ν τ ό κ ο υ *

Παρά την ανάδυση νέων ή την αναζωπύρωση παλαιών προβλημάτων στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας,
απ οτελεί πάγια ελληνική θέση ότι η Τουρκία παραμένει, 

τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, 

η κυριότερη απειλή για την ελληνική ασ φ άλεια .
Μ έσω  ενός πλέγματος διεκδικήσεω ν στο Αιγαίο και τη Θράκη και με ανοιχτό το Κυπριακό πρόβλημα, 

η Τουρκία εφ α ρ μ ό ζε ι μια ρεβιζιονιστική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα.

Στη μεταπολεμική περίοδο, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν βρεθεί 
τουλάχιστον επτά φορές σε περίοδο σοβαρής κρίσης ή ακόμα και 
στα πρόθυρα πολεμικής σύρραξης (1955,1963-1964,1967,1974, 
1976, 1987, 19961. Παρατηρείται, εξάλλου, έντονος, και κλιμα
κούμενος ανταγωνισμός στρατιωτικών εξοπλισμών μεταξύ των 
δυο χωρών, ιδίως μετά το 1974.

Είναι ευνόητο ότι οι μαζικές προμήθειες οπλικών συστημάτων 
από την Τουρκία τα τελευταία 6-7 χρόνια, έχουν προκαλέσει ανη
συχίες στις γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελ
λάδας. Τίθεται, λοιπόν, με ιδιαίτερα πιεστικό τρόπο το ερώτημα 
“γιατί η Τουρκία υπερεξοπλίζεταί;" Ποιά είναι τα τουρκικό κίνητρα: 
η εκμετάλλευση των ευνοϊκών διεθνών συγκυριών για τον (χρονικό 
σχετικό καθυστερημένο, εν μέρει λόγω του αμερικανικού εμπάρ
γκο στην περίοδο 1975-78) εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνά
μεων κατόπιν ισχυρών πιέσεων του στρατιωτικού κατεστημένου,1 
η αντιμετώπιση εσωτερικών και εξωτερικών απειλών ασφάλειας 
στα ανατολικά σύνορα της χώρας, η επιθυμία ανάδειξης σε περι
φερειακή υπερδύναμη, ή κάποιος συνδυασμός των ανωτέρω 
κινήτρων; Όσον αφορά στο τρίτο κίνητρο, με ποιο τρόπο σκοπεύει 
να χρησιμοποιήσει η Τουρκία την αυξανόμενη στρατιωτική της ι
σχύ; Για την εδραίωση της πολιτικής της κυριαρχίας ή την εδαφική 
επέκταση σε βάρος γειτονικών χωρών;

Ποιές θεωρούνται ως οι πραγματικές απειλές για την τουρκική 
ασφάλεια; Παρά τη γεωπολιτική θέση της Τουρκίας στο μέσον ε 
νός τριγώνου αστάθειας και κρίσεων (με κορυφές τα Βαλκάνια, 
την Κεντρική Ασία/Υπερκαυκασία και τη Μέση Ανατολή), δεν υ
πάρχει κάποια ορατή και άμεση εξωτερική (στρατιωτική) 
απειλή για την τουρκική ασφάλεια. Η διάλυση του μεγάλου 
γείτονα και αντίπαλου, της Σοβιετικής Ένωσης, η αποδυνάμωση 
του Ιράκ, και η αδιαμφισβήτητη αμερικανική στρατιωτική υπερο
πλία αποτελούν θετικές εξελ ίξε ις  για την Τουρκία. Από την άλλη 
πλευρά, η ενίσχυση του Ιράν και η σημαντική αστάθεια που προ- 
κλήθηκε από τη διάλυση της ΕΣΣΔ ανησυχούν την τουρκική ηγεσία. 
Δεν θα πρέπει επίσης να παραβλέψουμε την πάγια τουρκική ανα
σφάλεια που έχει τις ρίζες της στις μακροχρόνιες κακές έως ε 
χθρικές σχέσεις με όλες σχεδόν τις όμορες χώρες.

Αυτή η ανησυχία για περιφερειακή αστάθεια είναι ένας -αλλά πι
θανότατα όχι ο κυρ ιότερος- από τους παράγοντες που ωθούν 
την Τουρκία σε μια δαπανηρή προσπάθεια απόκτησης ικανότητας 
για στρατιωτική επέμβαση εκτός των συνόρων της, αν θεωρήσει

ότι απειλείται η τουρκική ασφάλεια. Η απόκτηση μιας τέτο ιας "επι
θετικής" στρατιωτικής ικανότητας (την οποία δεν έχει επιτύχει α
κόμα η Τουρκία) ενδέχεται να ερμηνευθεί από τις γειτονικές χώ
ρες ως απειλή για τη δική τους ασφάλεια και να προκαλέσει έναν 
ανταγωνισμό εξοπλισμών με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της 
περιφερειακής αστάθειας (μια κλασσική περίπτωση "διλήμματος 
ασφαλείας"/5θ<:υπ1γ dilemma).

Συμπερασματικό, η έλλειψη πραγματικής απειλής στα α
νατολικά σύνορα της Τουρκίας και οι συνεχιζόμενες τουρκι
κές προκλήσεις, σε συνδυασμό με τη διάταξη δυνάμεων στα δυτι
κό σύνορα της Τουρκίας, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι βασι
κούς στόχους της Τουρκίας αποτελούν η αμφισβήτηση των ελλη
νικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο (μη-επέκταση των ελ
ληνικών χωρικών υδότων στα 12 μίλια και εύρος εναέριου χώρου) 
και η συνεκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πηγών, ενώ τελικό 
στόχο φαίνεται ότι αποτελεί η "φιλανδοποίηση" της Ελλάδας και η 
επίτευξη περιφερειακής κυριαρχίας.

Επιδιώκεται ακόμα η συνέχιση της τουρκικής κυριαρχίας στην 
Κύπρο (όπου η παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων δεν έχει 
ως κύριο στόχο την προστασία των Τουρκοκυπρίων, αλλά τη συνέ
χιση του στρατηγικού ελέγχου της νήσου).

Η ΑΠΕΙΛΗ
Η στρατιωτική απειλή συνδέεται άμεσα με την αναδιάρθρωση 

των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων ΙΤΕΔΙ, την απόκτηση ορισμένων 
εξελιγμένων οπλικών συστημάτων και την υιοθέτηση σύγχρονων επι
χειρησιακών δογμάτων από την Τουρκία2. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

* την εντυπωσιακή ανάπτυξη της τουρκικής πολεμικής βιομηχα
νίας, την αλλαγή του στρατιωτικού δόγματος της Τουρκίας, με την 
υιοθέτηση του AIRLAND BATTLE, το οποίο, ωστόσο, βρίσκεται ακό
μα στο στάδιο του σχεδιασμού.

* την επιθετική διάταξη των ΤΕΔ (1 η Στρατιό και Στρατιό Αιγαίου, στό
λος αποβατικών σκαφών, διάταξη Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας)

* τη μείωση της ελληνικής ποιοτικής υπεροχής και στους τρεις 
Κλάδους (και ιδιαίτερα στο Στρατό Ξηρός), ως αποτέλεσμα της 
σημαντικής βελτίωσης των ΤΕΔ.

* το δορυφορικό πρόγραμμα της Τουρκίας, το οποίο θα αυξήσει 
σημαντικό τις ικανότητες C3I.

* την απόκτηση της αεροπορικής υπεροχής σε αφη 3ης γενιάς 
μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Peace Onyx II.
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* την αύξηση ικανότητας αερομεταφοράς δυνάμεων.
* την έμφαση στην απόκτηση δυνατοτήτων για επιχειρήσεις επί 

24ώρου βάσεως (με προμήθεια συστημάτων όπως το Lantirn για 
τα F-16).

* τον υλοποιούμενο εκσυγχρονισμό του τουρκικού συστήματος 
C3I (πρόγραμμα Tafics για ένα προηγμένο σύστημα Διοίκησης, Ε
λέγχου και Επικοινωνιών). Η σπουδαιότητα ενός σύγχρονου συ
στήματος C3I σε ένα εκτεταμένο θέατρο επιχειρήσεων όπως αυ
τό μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας (στην πραγματικότητα πρόκειται 
για τρία θέατρα επιχειρήσεων: Αιγαίο, Θράκη και Κύπρος) με ε 
μπλοκή δυνάμεων και των τριών Κλάδων είναι αυτονόητη.

* την απόκτηση α/φών εναέριου ανεφοδιασμού, που ενισχύουν 
την αριθμητική υπεροχή της τουρκικής Π Α

* την απόκτηση νέων σύγχρονων υποβρυχίων.
Στο μέλλον, και εφ ' όσον μπορέσει να συνεχίσει απρόσκοπτα 

και με το σημερινό ρυθμό την ενσωμάτωση πολλαπλασιαστών ι
σχύος στη στρατιωτική δομή της και την ανάλογη εκπαίδευση του 
έμψυχου υλικού της, εκφράζονται φόβοι ότι η Τουρκία θα βρίσκε
ται σε θέση να πραγματοποιήσει πολεμικές επιχειρήσεις (με πιθα
νότητες επιτυχίας πολύ υψηλότερες από τις σημερινές) εναντίον 
της Ελλάδας κάτω από συνθήκες ταχέος αποτελέσματος ή μα
κροχρόνιου αγώνα.

Επιπλέον, η Τουρκία, κυρίως μέσω της μεγάλης αύξησης της αερο
πορικής της ισχύος, αποκτά ικανότητα πρώτου πλήγματος, το οποίο 
θα μειώσει σημαντικά τη μαχητική ικανότητα των ελληνικών Ενόπλων 
Δυνάμεων και στα τρία περιβάλλοντα μάχης (ξηρά, αέρας & θάλασσα). 
Στις σημερινές συνθήκες πολέμου, η πλευρά που βασίζεται μόνο 
στις αμυντικές ικανότητες για να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο βρί
σκεται σε πολύ μειονεκτική θέση αφού, πρώτον, στερείται της ι
κανότητας να πλήξει ζωτικούς στόχους στα μετόπισθεν του αντι
πάλου, και δεύτερον, έχει παραχωρήσει στον αντίπαλο την πρωτο
βουλία κινήσεων. Είναι λοιπόν φανερό ότι η ελληνική αποτρεπτική 
στρατηγική αποδυναμώνεται σε επικίνδυνο βαθμό αν δεν υπάρχει 
ελληνική επιθετική ικανότητα (πραγματοποίησης "αντιποίνων").

Ακόμα και αν δεχθούμε ότι τα κίνητρα του τουρκικού στρατιω- 
τικού-διπλωματικού κατεστημένου είναι, αποκλειστικά, η εξασφά
λιση της τουρκικής ασφάλειας από κάθε εξωτερική (ή εσωτερική) 
επιβουλή και απειλή (μια “υπόθεση εργασίας" ιδιαίτερα συζητήσιμη 
και μάλλον ευκόλως αμφισβητήσιμη), τα υπερβολικά εξοπλιστικά 
προγράμματα (σε συνδυασμό με την "ηγεμονική" συμπεριφορά 
της Αγκυρας) ενδέχεται να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα αφού 
δημιουργούν ένα κλασσικό "δίλημμα ασφάλειας", αυξάνοντας την 
ανασφάλεια των γειτονικών χωρών και υποχρεώνοντας τις να 
αυξήσουν τη στρατιωτική τους ισχύ.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, κανένας σχεδιαστής και χειριστής 
θεμάτων που άπτονται της ελληνικής εθνικής ασφάλειας δεν έχει 
την πολυτέλεια να αγνοήσει το γεγονός ότι ακόμα και αν σήμερα η 
Τουρκία δεν έχει εχθρικές-κατακτητικές διαθέσεις απέναντι στην 
Ελλάδα, οι προθέσεις μπορούν να αλλάξουν σε πολύ σύντομο χρο
νικό διάστημα, ενώ οι σ τρατιω τικές ικανότητες παραμένουν 
(worst-case scenario).

Ετσι, η σύνεση και η κοινή λογική επιβάλλουν επαγρύπνηση και τη 
διατήρηση και ενίσχυση της ελληνικής αποτρεπτικής ικανότητας 
που θεωρούνται ως απολύτως απαραίτητες προϋποθέσεις για μια 
αποτελεσματική πολιτική εθνικής ασφάλειας Δεν συμμερίζομαι 
την άποψη περί του αναπόφευκτου μιας πολεμικής σύρ
ραξης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αν και το ενδεχόμενο 
αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί αν συνεχιστεί η διαφαινόμενη α

νατροπή της στρατιωτικής (και οικονομικής) ισορροπίας δυνάμεων 
ανάμεσα στις δυο χώρες και η διαμόρφωση ενός αρνητικού ισοζυ
γίου δυνάμεων σε βάρος της Ελλάδας. Η χώρα μας θα πρέπει να κα
ταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επαναφορά της σχέσης ισχύος με 
την Τουρκία στο παλαιότερο επίπεδο της "γενικής ισορροπίας".

Εδώ τίθ ετα ι, βεβαίως, ένα σοβαρό πρόβλημα οικονομικής 
φύσεως. Λόγω βελτίωσης της οικονομίας της (παρά τα σοβαρά 
διαρθρωτικά προβλήματα), η Τουρκία θα έχει όλο και μεγαλύτερες 
δυνατότητες εξοπλισμών (ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί η μετα
φορά πόρων που διατίθενται σήμερα για την αντιμετώπιση του 
Κουρδικού προβλήματος -περίπου $10 δισ. ετησ ίω ς- για εξοπλι
σμούς). Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα δεν μπορεί να εμπλακεί σε 
ένα συνεχή ανταγωνισμό εξοπλισμών. Σε περίπτωση που δεν 
μειωθούν οι αμυντικές δαπάνες, ή που ίσως αυξηθούν στο πλαίσιο 
της κλιμάκωσης του ανταγωνισμού εξοπλισμών με την Τουρκία, υ
πονομεύεται το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Ι
σως μάλιστα το να βρεθεί η Ελλάδα εκτός ΟΝΕ να αποτελεί και έ 
ναν από τους στόχους της Τουρκίας. Βέβαια, συγκρινόμενη με το 
πιθανό κόστος ενός ελληνο-τουρκικού πολέμου και το ενδεχόμε
νο ελληνικής ήττας, τό τε η αύξηση των αμυντικών δαπανών δικαιο
λογείται απόλυτα. Επιπλέον, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι οπαδοί 
της "machtpolitik", η ισχυροποίηση των ελληνικών Ενόπλων Δυνά
μεων θα αποτρέψει μια πιθανή σύρραξη με την Τουρκία ("αν θέλεις 
ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο"). Ωστόσο, η Ελλάδα δεν θέλει 
και δεν μπορεί να γίνει Ισραήλ. Βεβαίως, μπορεί να υιοθετήσει επι
λεκτικά κάποια στοιχεία του Ισραηλινού μοντέλου. Συμπερασματι
κά, πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή.

Το ζητούμενο είναι, λοιπόν, η αύξηση της ελληνικής αποτρε
πτικής ικανότητας χωρίς ταυτόχρονη αύξηση των αμυντικών δα
πανών και, ει δυνατόν, με μακροπρόθεσμη μείωση αυτών. Μονα
δική επιλογή για την Ελλάδα είναι να στραφεί στην "έξυπνη" χρήση 
των διατιθέμενων πόρων (more bang for the buck).

Η μελλοντική ισορροπία στρατιωτικής ισχύος θα εξαρτηθεί σε 
μεγάλο βαθμό από τον βαθμό εκμετάλλευσης από τις δυο χώρες 
των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα οπλικά συστήματα νέας 
τεχνολογίας. Η Ελλάδα δεν μπορεί να κερδίσει έναν ποσοτικό α
γώνα εξοπλισμών με την Τουρκία. Η χώρα μας αντιμετωπίζει σο
βαρό δημογραφικό πρόβλημα, που οδηγεί στη χαμηλή επάνδρωση 
μονάδων (με συνακόλουθη μείωση των δυνατοτήτων εκπαίδευ
σης), και το οποίο αναμένεται να οξυνθεί στο μέλλον. Για το λόγο 
αυτό θα πρέπει να ρίξει το βάρος της στην ποιότητα, και μάλιστα 
σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό από ότι μέχρι σήμερα. Οπως έδε ιξε 
ο δεύτερος πόλεμος του Περσικού Κόλπου, νέες οπλικές τεχνο
λογίες (π.χ. αισθητήρες, τηλεκατευθυνόμενες γομώσεις και άλλα 
"έξυπνα" όπλα, συστήματα διαχείρισης μάχης, απόκτηση δυνα
τοτήτων ηλεκτρονικού πολέμου, κ,λπ.) σε συνδυασμό με ένα σύγ
χρονο στρατηγικό και επιχειρησιακό δόγμα (π.χ.ταχυκίνητες μονά
δες με ισχυρή δύναμη πυράς και μεταφερόμενες με ελικόπτερα 
και ΤΟΜΠ, νυκτερινές επιχειρήσεις, πλήγματα σε βάθος, κ.λπ) και 
την αποτελεσματική εκπαίδευση του προσωπικού των Ενόπλων 
Δυνάμεων μπορούν, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές ισχύος, 
να συνεισφέρουν αποφασιστικά στην ικανότητα της Ελλάδας να α
ποτρέψει επιθετικές ενέργειες από οποιονδήποτε αντίπαλο, αλλά 
και αν χ ρ ε ια σ τε ί να πραγματοποιήσει η ίδια επ ιθ ετ ικ ές  επι
χειρήσεις. Είναι δε ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι η πολιτική και 
στρατιωτική ηγεσία των ΕΔ κινείται στις ανωτέρω κατευθύνσεις, 
αν και είναι σαφές ότι χρειάζονται πιο γρήγοροι ρυθμοί και με
γαλύτερη αποφασιστικότητα.
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Η ελληνική αποτρεπτική στρατηγική θα πρέπει να στοχεύει 
στη μετατροπή της χώρας, και ιδιαίτερα των απειλούμενων περιο
χών, σε δύσπεπτο στόχο. Η Ελλάδα θα πρέπει να διαθέτει επαρ
κείς στρατιωτικές ικανότητες, έτσι ώστε να δύναται όχι μόνο να 
πραγματοποιήσει αμυντικές πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά και να 
μεταφέρει τον πόλεμο στο έδαφος του αντιπάλου.

Η απόκτηση επιθετικών ικανοτήτων θα προσδώσει αξιοπιστία 
στον ισχυρισμό ότι τα οποιαδήποτε οφέλη για τον αντίπαλο σε μια 
πολεμική σύρραξη θα είναι σαφώς μικρότερα από το κόστος. Είναι, 
βέβαια, γεγονός ότι η απόκτηση "επιθετικών" όπλων, ανάλογα με 
τις περιστάσεις, μπορεί να αυξήσει την αστάθεια, αλλά πρόκειται 
για ένα τίμημα που η Ελλάδα θα πρέπει να πληρώσει αν επιθυμεί να 
αυξήσει την αποτρεπτική της ικανότητα.

Μια σύντομη αναφορά θα πρέπει να γίνει και στο Δόγμα του Ε
νιαίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδας-Κύπρου. Από πολιτικής πλευράς, 
πρόκειται για μια επιτυχημένη πρωτοβουλία, κυρίως διότι για πρώ
τη, ουσιαστικά, φορά τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα ενεργεί και η 
Τουρκία αντιδρά. Από την άποψη αυτή, πρόκειται για μια καλόδεχτη 
αλλαγή στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις, αλλά και στην ελληνική πο
λιτική εθνικής ασφάλειας γενικότερα, η οποία σαφώς δεν θα μπο
ρούσε να χαρακτηριστεί ως υπόδειγμα ενεργούς διπλωματίας. Υ
πάρχουν, ωστόσο, αρκετά προβλήματα στρατιωτικής φύσης, τα ο
ποία θα πρέπει να επιλυθούν το συντομότερο δυνατό. Σε αντίθετηβ
περίπτωση, θα οδηγηθούμε σε αδρανοποίηση του ΕΑΧ.

Επιγραμματικά θα λέγαμε ότι στην κρίσιμη φάση που βρισκόμα
στε, ε ίτε  πρέπει να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς η υ
λοποίηση του Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Ελ
λάδας-Κύπρου, ε ίτε  να εγκαταλειφθεί.

Η συμμετοχή της χώρας μας σε διεθνείς αμυντικούς και πολιτι
κούς οργανισμούς, καθώς και η δημιουργία ενός διεθνούς κλίμα
τος που δεν ευνοεί τη βίαιη αλλαγή των διεθνών συνόρων ή της 
χρήσης βίας για την επίλυση διμερών διαφορών, αποτελούν ανα
σταλτικούς παράγοντες για τις τυχόν επεκτατικές διαθέσεις της 
Τουρκίας.

Σ ε καμία περίπτωση, όμως, δεν επαρκούν για την κα
τοχύρωση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Εξαί
ρεση θα αποτελούσε η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, με τη μορφή της 
πολιτικής ένωσης και την υιοθέτηση κοινής αμυντικής και εξω τε
ρικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξέλιξη που δεν θεω
ρείται, όμως, ιδιαίτερα πιθανή για το εγγύς μέλλον. Σε κάθε περί
πτωση, πάντως, θα πρέπει να επιδιωχθεί η πιο ουσιαστική συμμε
τοχή και αναβάθμιση του ελληνικού ρόλου στην Ευρωπαϊκή Ενωση, 
την ΔΕΕ και το ΝΑΤΟ.

"ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟΙ" ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι:
(1) Η Τουρκία αντιμετωπίζει πολλά πολλά εξωτερικά (και ένα μεί- 

ζον εσωτερικό) μέτωπα, ενώ η Ελλάδα μόνο μια σοβαρή εξω τε
ρική απειλή

(2) Η ισχύς μιας χώρας δεν εξαρτόται μόνο από την ποσότητα 
των οπλικών συστημάτων που διαθέτει, αλλά από το αν τα μέσα 
αυτά επαρκούν για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντι
κών αμυντικών της αναγκών

(31 Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας είναι η εκπαίδευση του 
έμψυχου δυναμικού

(4) Στον τομέα του ηθικού, οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις θα έ 
χουν σαφές πλεονέκτημα, αφού θα υπεραμύνονται πατρίων (και 
“γνώριμων'' εδαφών).

Επιπλέον, υπάρχουν οι ακόλουθοι περιοριστικοί/αποτρεπτικοί 
παράγοντες για έναρξη πολεμικών επιχειρήσεων από την Τουρκία 
κατά της Ελλάδας:

(α) η κουρδική εξέγερση
(β) η ανησυχία για την εσωτερική ενότητα του τουρκικού κράτους 
Ιγ) η ύπαρξη "εχθρικών" γειτόνων στα ανατολικό σύνορα 
(δ) η αντίδραση του διεθνούς παράγοντα 
(ε) το συνολικό κόστος για την ίδια την Τουρκία, ακόμα και αν ε 

πιτύχει στρατιωτική νίκη.
Βεβαίως, οι ανωτέρω παράγοντες πιθανότατα δεν επαρκούν 

για να αποτρέψουν τυχόν επιθετική ενέργεια της Τουρκίας κατά 
της Ελλάδας. Θα πρέπει, ωστόσο, να ληφθούν υπόψη από τους Ελ
ληνες στρατηγικούς σχεδιαστές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Συμπερασματικά, η ελληνική ασφάλεια και η εξουδετέρωση της 

τουρκικής στρατιωτικής απειλής θα πρέπει να βασιστούν στο τρί- 
πτυχο:

(1) οικονομική ανάκαμψη και ορθολογική χρήση των οικονομικών 
πόρων, του έμψυχου δυναμικού και της υψηλής τεχνολογίας,

(2) αποτελεσματική διπλωματική κινητοποίηση, και
(3) προσπάθεια διατήρησης της αποτρεπτικής ικανότητας 

των ενόπλων δυνάμεων και της στρατιω τικής ισορροπίας με 
την Τουρκία. Επιπλέον, απαραίτητη είναι η χάραξη μιας εθνικής 
στρατηγικής στο χώρο της εξω τερ ικής πολιτικής και άμυνας με 
στόχο την αποτελεσματική χρήση των ανωτέρω συντελεστών 
ισχύος.

Παράλληλα, όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν υπάρχουν 
μόνιμοι εχθροί και, εφόσον είμαστε υποχρεωμένοι από τη γεω 
γραφία να συνυπάρχουμε με την Τουρκία, η Ελλάδα θα πρέπει να 
είναι έτο ιμη να εκμ ετα λλευτε ί κάθε ευκαιρία για τη βελτίωση 
τόσο της διεθνούς της θέσης, όσο και των διμερών σχέσεων 
με την Τουρκία. Η "συνεννόηση", ωστόσο, με τη γειτονική χώρα 
είναι εφικτή μόνο εφόσον η Ελλάδα διατηρεί μια επαρκή αποτρε

πτική ικα νότη τα . □

* Ο κ. Θάνος Ντόκος είναι Διδάκτωρ Διεθνών και Στρατηγικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Cambridge και Επιστημονικός Υ
πεύθυνος της Διεύθυνσης Στρατηγικών Μελετών Υπουργείου Ε
θνικής Αμυνας.

Οι απόψεις που εκφράζονται είναι προσωπικές.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Δεν da πρέπει να υποτιμηθεί η επιρροή του στρατιωτικού κατεστημέ

νου στη λήψη της απόφασης για τον ευρύ εκσυγχρονισμό των ΤΕΔ. Αν 
και δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη μιας γραμμικής σχέσης ανάμεσα 
στην πολιτική επιρροή των Ενόπλων Δυνάμεων και στις αποφάσεις για 
σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών, η διεθνής εμπειρία δείχνει 
ότι ένα ισχυρό στρατιωτικό κατεστημένο, όπως αυτό της Τουρκίας με τη 
σημαντική του επιρροή στο εσωτερικό της χώρας, μπορεί να παίξει ση
μαντικό ρόλο στη λήψη τέτοιων αποφάσεων,
2. Για μια εκτεταμένη ανάλυση του ζητήματος, βλέπε Θάνος Ντόκος-Νί

κος Πρωτονοτάριος, Η Στρατιωτική Ισχύς της Τουρκίας, Πρόκληση για 
την Ελληνική Ασφάλεια. Εκδόσεις Τουρίκη. Αθήνα, 1996 (2η έκδοση), σελ.

3. Εκφράζονται, ωστόσο, κάποιες σκέψεις για "ανταλλαγή" του ΕΑΧ με 
την πλήρη απόσυρση των τουρκικών δυνάμεων από την Κύπρο, στο 
πλαίσιο μιας ευρύτερης διπλωματικής πρωτοβουλίας,
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γ ι α  πρώτη φ©ρά 
στην  Ευρώπη π ρ ® θ φ έ ρ ® υ μ ε

Σε έναν κόσμο που η εγκληματικότητα αυξάνεται 
καθημερινά, οι άνδρες και οι γυναίκες που σκοπό τής 
ζωής τους έταξαν την προστασία της πατρίδας και της 
κοινωνικής γαλήνης αξίζουν το καλύτερο...

Για πρώτη φορά στην Ευρώπη τους το προσφέρουμε

Η INTERAMERICAN και η ARMADILLO με την 
πρωτοποριακή αυτή ολοκληρωμένη λύση προστασίας

Κάθε άνδρας ή γυναίκα που φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο 
ARMADILLO προστατεύει τον εαυτό του και τα αγαπημένα 
του πρόσωπα με ένα ασφαλιστήριο ζωής, αξίας 
30.000.000 δρχ.*

Α\  φ  INTERAMERICAN/
Λ Ι ) \  \ \<  ΜΙ» U iM O IK IN C .  S O U  T IO N S

Δημητσάνας 16, Αθήνα 115 22 
Τηλ.: 64.59.607 Fax: 64.59.606
Π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς  κα ι ό ρ ο ι π ρ ο σ φ ο ρ ά ς  σ τα  τ η λ έ φ ω ν α : 6 4 .5 9 .6 0 7 .  6 4 .5 9 .6 0 6
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Ο ΐίί V Αϋί C c m
Το Αστυνομικό μυθιστόρημα είναι ένα αφηγηματικό είδος Αστυ

νομικού περιεχομένου το οποίο δεν διαφέρει καθόλου από τα υ
πόλοιπα αφηγηματικά είδη. Το Αστυνομικό μυθιστόρημα το διακρί
νουν όμως κάποια χαρακτηριστικά τα οποία το ξεχωρίζουν από τα 
υπόλοιπα. Τα χαρακτηριστικό αυτό είναι τρία.

Πρώτο και κυρ ιότερο χαρακτηριστικό του Αστυνομικού α
φηγήματος είναι η ερώτηση. Μέσα από τις ερωτήσεις βλέπουμε 
ότι εξελίσεται όλο το μυθιστόρημα. Η κατ' εξοχήν ερώτηση ενός 
αστυνομικού είναι "Ποιος είναι ο ένοχος".

Το δεύτερο χαρακτηριστικό του Αστυνομικού αφηγήματος είναι ο 
ίδιος ο ντεντέκτιβ. Ο ντεντέκτιβ είναι ο συνδετικός κρίκος του α
φηγήματος με τον αναγνώστη. Ο ντεντέκτιβ είναι αυτός που θέτει τις 
ερωτήσεις, κατευθύνει και καθοδηγεί την εξέλιξη του αφηγήματος.

Τέλος το τρίτο χαρακτηριστικό του Αστυνομικού αφηγήματος 
είναι τα "σημεία ανάπλασης". Τα σημεία ανάπλασης είναι τα μέρη 
της αφήγησης που δεν έχουν σχέση με τον προβληματισμό του Α
στυνομικού αφηγήματος. Είναι κομμάτια της καθημερινής ζωής 
του Αστυνομικού όπως όταν ο Αστυνομικός τρώει, κοιμάται κ,τ,λ.

Η τςχνικιj τον εγκλήματος

Ας δούμε την τεχνική που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς των μυ
θιστορημάτων και η ατμόσφαιρα που επικρατεί την ώρα του ε 
γκλήματος. Ολα αρχίζουν από την στιγμή που γίνεται το έγκλημα. 
Οι κινήσεις γίνονται στο σκοτάδι, το έγκλημα δεν περιγράφεται α
πό την αρχή αλλά το αφήγημα ξεκινάει με αυτό δεδομένο. Από ε 
κεί και πέρα τα πάντα εξελίσονται με βάση τον Αστυνομικό και τα 
στοιχεία που έχει ή συλλέγει. Σε πολλά αφηγήματα υπάρχει ένα 
μεγάλο πλήθος υπόπτων που κάθε ένας από αυτούς έχει τελικό 
κάποιο λόγο για να κάνει το φόνο. Εκεί ο Αστυνομικός αρχίζει τη 
διανοητική επεξεργασία των στοιχείων. Μπορεί να λάβει υπόψη

του τα πιο ασήμαντα στοιχεία, κάποια αποτσίγαρα σ' ένα τασάκι, 
κάποιο χαρακτηριστικό σφύριγμα ενός τρένου, είναι μερικά από 
αυτά. Η επεξεργασία των στοιχείων αυτών δεν γίνεται μπροστά 
στον αναγνώστη, αλλά κρυφά από αυτόν. Πολλές φορές η επε
ξεργασία των στοιχείων γίνεται όταν ο αστυνομικός σκέφτεται.

Μέσα από αυτά τα στοιχεία κάθε φορά υπάρχει ένας αποκλει
σμός κάποιου υπόπτου που πολλές φορές σχετίζεται με τον θά
νατό του. Αλλες φορές ο εγκληματίας δεν είναι άλλος από το υπο
τιθέμενο θύμα όπως στο μυθιστόρημα Ί  0 μικροί νέγροι" της Αγκάθα 
Κρίστι και στο "έγκλημα στο Κολωνάκι". Εκεί ο εγκληματίας σκοτώνει 
κάποιον άλλο, μέσα στο ίδιο του το σπίτι, παραμορφώνοντάς του το 
πρόσωπο και φεύγει από το σπίτι του μεταμφιεσμένος.

Συχνά τα εγκλήματα γίνονται για ασήμαντους λόγους. Οι λόγοι 
αυτοί είναι κάποια κληρονομιά, το μίσος που υπάρχει, πιθανώς, με 
το θύμα κ.α. Με την αποκάλυψη του δολοφόνου από τον Αστυνο
μικό έχουμε και την λύση του μυστηρίου. Σ' αυτήν την φάση ο δο
λοφόνος εξηγεί τον τρόπο δράσης του.

Η ατμόσφαιρα την ώρα του εγκλήματος

Η ατμόσφαιρα που επικρατεί την διάρκεια του φόνου είναι συ
γκεκριμένη και ίδια στα περισσότερα αφηγήματα. Σε κάποιο πολυ
τελές διαμέρισμα ή σε κάποια ακριβή κουκέτα ενός τρένου, σκο
τεινή ώρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα με βροχή, φώτα και αέρας, που 
κάνουν την ατμόσφαιρα του μυθιστορήματος αποπνικτική. Εκεί μέ
σα στην αναμονή έχουμε την είσοδο του νυκτερινού επισκέπτη. Το 
όλο ιστορικό της αφήγησης συγκεντρώνεται στον χώρο όπου γί
νεται ο φόνος και όπου στέκει το θύμα.

Τα πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στο Αστυνομικό μυθιστόρη
μα είναι καταρχήν ο Αστυνομικός ως κύριο πρόσωπο, ο εγκλημα
τίας και αυτοί που περιστοιχίζουν τα παραπάνω πρόσωπα.
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Ο Αστυνομικός παρουσιάζεται με δύο χαρακτήρες. Τον Αστυνό
μο Μπέκα του ΛΛαρή και τον Ηρακλή Πουαρό της Αγκάθα Κρίστη. Ο 
Αστυνομικός και στις δύο περιπτώσεις είναι γοητευτικός, κομψός, 
δυναμικός, γεμάτος αυτοπεποίθηση, με μεγάλη λογική και πάνω α
π' όλα επιτυχημένος. Ο Αστυνομικός ακόμα είναι τολμηρός, με α
λάνθαστη διαίσθηση. Εκεί που όλοι έχουν πεισθεί ότι είναι μια κα
θαρή υπόθεση οσμίζεται κάποια κενά. Ο ρόλος του μέσα στο μυθι
στόρημα είναι συγκεκριμένος. Να ξεδιαλύνει το έγκλημα και να ανα
καλύψει τον δολοφόνο μέσα από τα λίγα στοιχεία που διαθέτει.

Ο εγκληματίας μέσα στο Αστυνομικό μυθιστόρημα εμφανίζεται 
όχι σαν ένας απλός εγκληματίας αλλά σαν την προσωποίηση του 
νόμου. Δεν είναι ο απλός εγκληματίας του Ποινικού Κώδικα αλλά 
κάτι παραπάνω. Αρα δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. "Ο εγκληματίας είναι 
ήρωας και όχι μόνο με την μυθιστορηματικό έννοια. Βέβαια είναι ένας 
αρνητικός ήρωας αλλά τούτη η αρνητικότητα δεν σημαίνει τίποτα σ' 
ένα ηθικό σύστημα που ενσαρκώνει οργανικά το κακό σαν αναγκαίο 
παραπλήρωμα του καλού"αναφέρει χαρακτηριστικά ο Β. Ραφαηλίδης.

Τα υπόλοιπα πρόσωπα του μυθιστορήματος είναι άνθρωποι που 
στο μόνο πράγμα που πιστεύουν είναι το χρήμα και η καλή ζωή, έ 
τσι εμφανίζονται απολιθωμένοι, χωρίς να τους νοιάζει τι γίνεται 
γύρω τους, αλλά το πως θα περάσουν αυτοί καλά.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Εάν η μηχανή και το αυτοκίνητό σας απαιτούν 

την καλύτερη και πιο σοβαρή ασφάλεια, επικοινωνήστε μαζί μας. 
Οι επτά (7) μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες που εκπροσωπούμε 

εγγυώνται ολοκληρωμένη κάλυψη σε λογικές τιμές.

ΕΚΠΤΩΣΗ Ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ ■ ΠΥΡ0Σ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Β. ΠΟΛΙΤΗ
ΤΗΛ.: 95 15 568 - FAX: 95 60 201

Το πρακτορείο μας στα πλαίσια της αυξήσεως 
των τιμών των ασφαλίστρων σας παρέχει, 

τις πλέον συμφέρουσες τιμές
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

Bonus - M alus 05 07 10

ΙΠ Π Ο Ι 0-6 1 5 .9 9 0 2 2 .2 3 8 3 1 .9 8 0
8 1 7 .8 5 8 2 4 .9 7 2 3 5 .6 7 6

10 2 0 .9 3 6 2 9 .3 1 0 4 1 .8 7 9

12 2 2 .0 0 0 3 0 .8 0 0 4 4 .0 0 0
14 2 5 .1 0 6 3 5 .1 4 8 5 0 .2 1 4

20 2 7 .2 1 8 3 8 .0 0 0 5 4 .4 3 8

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΠΛΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ ■ ΠΥΡΟΣ · ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Β. ΠΟΛΙΤΗ
Τ Η Λ .: 95  15 568  - FA X : 95  60  201

ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓ ΛΟΥ
ΣΤΟΛΕΣ

Α σ τ υ ν ο μ ία ς *  Α ε ρ ο π ο ρ ία ς *  Σ τ ρ α τ ο ύ *  Ν α υ τ ικ ο ύ  
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τώρα στα καταοτήματά μας 
θα βρείτε πέραν της 
παραγγελίας και 
Ε Τ Ο ΙΜ Ε Σ  ΣΤΟ ΛΕ Σ  
Αστυνομίας, Στρατού, 
Αεροπορίας, Ναυπκού 
σε όλα τα μεγέθη 
(με ή χωρίς δικό σας ύφασμα και 
όλα τα παρελκόμενα στολής), 
καθώς και
ΤΖΑΚΕΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
σε όλα τα μεγέθη.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32, 106 72 ΑΘΗΝΑ 
τηλ. 3612 651 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105, 115 26 (έναντι σχολής Αστυνομίας) 
τηλ. 6493 047, Fax 6493 046

Απ' όλα τα παραπάνω παρατηρούμε ότι τα πρόσωπα του Αστυ
νομικού μυθιστορήματος δεν είναι σκέτη φαντασίωση της Αγκάθα 
Κρίστι ή του Μαρή αλλά πρόσωπα που υπάρχουν όχι μόνο σήμερα 
αλλά και ανέκαθεν.

Ακόμα, τα εγκλήματα που γίνονται αλλά και ο τρόπος για τον οποίο 
γίνονται έχουν κάποια σχέση με την πραγματικότητα. Οπως ο δολο
φόνος του Αστυνομικού μυθιστορήματος σκοτώνει για εκδίκηση ή για 
τα χρήματα έτσι και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι εγκληματίες.

Τέλος μπορούμε να πούμε ότι η ανάγνωση Αστυνομικών μυθι
στορημάτων από Αστυνομικούς μπορεί να τους δώσει χρήσιμα 
στοιχεία όπως ικανότητα αναλυτικής σκέψης, λογική επιχειρημα
τολογία, επινοητικότητα, ικανότητα αξιολόγησης στοιχείων και γε
γονότων και άλλα πολλά, που πέρα από το φανταστικό σενάριο της 
κάθε υπόθεσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πραγματική Α

στυνομική δράση ως οδηγός στις ενέργειες των Αστυνομικών.

- Μερακλή Γ,Μ. C1,990) Το έγκλημα στη λογοτεχνία. Διαβάζω, τ, 239, σο 
74 - 79.
- Ραφαηλίδη Β, C1984) Η ηθική χρησιμότητα του φόνου στο Αστυνομικό 

μυθιστόρημα. Διαβάζω, Τ, 86, σσ 46 - 48.

Το κείμενο αυτό αποτελεί εργασία στο μάθημα της Εγκλη
ματολογίας των Δοκίμων Αστυφυλάκων του Τ.Δ.Α. Ρέθυμνου 
ΛΕΥΚΑ Ανδρέα, ΜΑΝΤΑ Χρήστου και ΜΠΙΛΙΑΝΟΥ Σωτήριου, 
με την εποπτεία του Αστυνόμου Β' Ιωσήφ ΚΑΜΠΑΝΑΚΗ.
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'ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ ΒΙΑΣ"*
Στις ημέρες μας, η βία έχ ε ι φ ο ρ έσ ει μια περίτεχνη μάσκα και π ερ ιφ έρ ετα ι προκλητικά και αδίστακτα  

φ έροντας ένα ξεχω ρισ τό  χαμόγελο - "προνόμιο" κυριαρχίας και επιβολής 

ακόμα και σε ανύποπτες και φαινομενικά φ ιλήσυχες εκφ ά νσ εις  του πολιτισμού, 
όπως η έκφ ρασ η της τέχνης, η αρχιτεκτονική δημιουργία, η σύγχρονη μουσική, 

η εκφ ορ ά  της γλώσσας, οι μορφ ές ψ υχαγω γίας, τα μοντέλα συμπεριφοράς.
Μ έσ α σ ' όλα αυτά, η βία δ ιεισδύει τόσο ύπουλα και ανεπαίσθητα, που η αναρχία, η σύγχυση, 

η ανατροπή της ισορροπίας και η υπέρβαση του μέτρου, το "μηδέν άγαν", 
έχουν μετατραπ εί σε απόλυτα φ υσιολογικές δ ιαδικασίες  

που θεω ρούνται αναπόσπαστο τμήμα της πραγματικότητας. Πού πρέπει να επ ιρρίψ ουμε τις ευθύνες;
Στην επικοινωνιακή κρίση που κα τα κερμ α τίζε ι τον τεχνολογικό αιώνα που πρόκειται να εκπνεύσει;

Στα Μ έσ α Μ αζικής Επικοινωνίας που κατασ τρέφ ουν ολοσχερώ ς τον "ανθρώπινο" δρυμό;

Στο φιλήδονο βαυκόλισμα της εζειδ ικευμένης και αποπροσανατολισμένης από τους στόχους της παιδείας;
Στην αισθητή απουσία ηθικών περιβλημάτων;

Γεγονός πάντως είναι ότι ο "πολιτισμός" της β ίας, όσο οξύμωρο και μη αποδεκτό γλωσσικά και ψυχικά σχήμα και αν 

ηχεί, έχ ε ι αρχίσει να διαβρώ νει, να αλλοτριώ νει και να κατατρύχει 
το εποικοδόμημα του ανθρώπινου πολιτισμού, δυσχεραίνοντας σημαντικό το έργο του.

Μ ιλώντας λοιπόν για την ανθρώπινη διάσταση, μάλλον θα πρέπει να ανασύρουμε από σκοτεινούς συρμούς της 

μνήμης μας λ έξε ις  όπως "αυθεντικός", "γνήσιος" και "αδιάβλητος", 
για να αντισταθούμε στην αδυσώπητη αυτή πολιτισμική κατηφόρα.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ
(ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΟ Υ ΠΑΝΤΕΙΟ Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υ ΑΘΗΝΩΝ)

- Μπορούμε να προσεγγίσουμε το φαινόμενο της βίας 
αποκλειστικά και μόνο μέσα από μια ψυχολογική ανάλυση;

- Η ψυχολογία αυτή καθαυτή μπορεί να καλύψει ένα τμήμα μόνο 
του φαινομένου της βίας. Οταν λοιπόν οι ψυχολόγοι ή οι ψυχίατροι 
προσπαθούν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο αποκλειστικό και μόνο 
επικεντρωνόμενοι στην ατομική βία, να τη δουν δηλαδή σαν ένα 
ενδοατομικό φαινόμενο, έχουν αποτύχει. Η βία δεν μπορεί να γίνει 
ποτέ κατανοητή στις πραγματικές διαστάσεις, όταν απομονωθεί 
από τον κοινωνικό περίγυρο.

Η έκφραση βίας εντάσσεται πάντα μέσα σ' ένα συγκεκριμένο 
πλέγμα και σύστημα σχέσεων που αναπτύσσει το αποκαλούμενο 
βίαιο άτομο με τον περίγυρό του.

Η διάσταση του πλαισίου μέσα στο οποίο εντάσσεται η ατομική 
βία είναι απαραίτητη, προκειμένου αυτή και τα φαινόμενα που α
πορρέουν να γίνουν κατανοητά.

- Μ ετά  το τέλος του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου - και η 
χρονική τοποθέτηση δεν είναι τυχαία - διατυπώθηκε από 
τον Freud ότι υπάρχει μια έμφυτη τάση του ατόμου προς

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Επι θεώρηση

επιθετική και κατ' επέκταση βίαιη συμπεριφορά, προκει
μένου ν' αποφευχθεί η άμεση ικανοποίηση της ορμής της 
αυτοκαταστροφής. Αυτή η άποψη αποτελεί σήμερα ένα 
γεγονός;

- Οι βιολογικής κατεύθυνσης θεωρίες της βίας βρίσκουν μια α
ναζωπύρωση στις ημέρες μας. Είναι πολύ πιο βολικό να ενοχο
ποιείται το άτομο απ' ό,τι το κοινωνικό πλαίσιο. Μπορούμε ν' ανα
πτύξουμε πολλά επιχειρήματα τα οποία καταρρίπτουν την υπόθε
ση της βίαιης ή εγκληματικής προσωπικότητας.

Μια πληθώρα ερευνητικών δεδομένων συνηγορούν σ' αυτό. 
Κλασικά, λόγου χάρη, θεω ρούντα ι πλέον τα πειράματα του 
Milgram στην Αμερική, που δείχνουν ότι κάτω από ορισμένες συν
θήκες ένα οποιοδήποτε άτομο, ακόμα και ο πιο φιλήσυχος και 
ήπιος άνθρωπος, μπορεί να μεταμορφωθεί σ' ένα αιμοβόρο θηρίο 
και να ασκήσει την πιο ακραία σαδιστική συμπεριφορά.

Το θέμα είναι να δούμε ποιες είναι οι συνθήκες που ευνοούν την 
εκδήλωση της βίας. Μια γενική αρχή που μπορούμε να διατυπώ
σουμε είναι ότι, όταν ματαιώνονται βασικές ανάγκες ή ανάγκες 
που τα άτομα θεωρούν βασικές για την επιβίωσή τους, όπως για 
παράδειγμα η ανάγκη της αναγνώρισης ή η αίσθηση ότι το άτομο 
μετέχει σ' ένα κοινωνικό σύνολο όπου αναγνωρίζεται η σημασία
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του ως ισότιμου μέλους, ως έγκυρου συνομιλητή, όταν οι ανάγκες 
αυτές παγιδεύονται και μπλοκάρονται, τότε μπορούμε να περιμέ- 
νουμκε εκδηλώσεις βίας, εχθρότητας, επιθετικότητας.

Υπάρχεις μέσα από τη βία, όταν δεν μπορείς να υπάρχεις διαφο
ρετικό. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι η βία αυτή 
μπορεί να λάβει δύο μορφές που - σύμφωνα με την άποψή μου - 
είναι εξίσου επικίνδυνες: μια που στρέφεται προς τα έξω, η αλλο- 
πλαστική λεγάμενη βία, και μια που στρέφεται μέσα στο ίδιο άτομο 
και εκε ί έχουμε όλες τις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο στόχος δεν είναι ο άλλος παρά ο ίδιος ο 
εαυτός. Το άτομο θέλει να βλάψει τον εαυτό του: αλκοολισμός, 
ναρκωτικό, αυτοκτονίες είναι μερικές μόνο από τις έκδηλες εκ
φάνσεις αυτοεπίθεσης που βγαίνουν συνεχώς αυξανόμενες.

-  Πιστεύετε ότι μπορούμε να μιλήσουμε για ένα κοινω
νικό πλαίσιο που όχι μόνο ευνοεί τη βία αλλά την καθιστά 
απόλυτα αποδεκτή και την προβάλλει ως αναπόσπαστο 
στοιχείο της πραγματικότητας;

- Ασφαλώς. Πολύ συχνό μάλιστα την εμφανίζει ως ένα φυσικό 
φαινόμενο, κάτι συνυφασμένο με την ίδια τη ζωή μας. Εθιζόμαστε 
στη βία από τη στιγμή που γεννιόμαστε μέχρι την ώρα που πεθαί
νουμε, και βέβαια αρκεί εδώ να σκεφθούμε τις εικόνες που μας 
φέρνει η μικρή οθόνη, εικόνες που υποθάλπουν την αποδοχή της 
βίας σαν κάτι το φυσικό, κάτι το συνυφασμένο με την ανθρώπινη 
ιδιότητα. Πρόκειται δηλαδή για μια "φυσικοποίηση" της βίας. Η βία 
παύει να είναι παρέκκλιση και λαμβάνει τις διαστάσεις ενός πολιτι
σμικού φαινομένου.

- Σας βρίσκει σύμφωνη η άποψη ότι η πηγή της βίας 
βρίσκεται στο στρες και το σύγχρονο ασθματικό τρόπο
ζωής;

- Θα έλεγα ότι το κλειδί σε πάρα πολλές από αυτές τις ανάλο
γες συμπ ερ ιφορές βρίσκεται αν στη θέση του σ τρες τοπο
θετήσουμε τη δυσχέρεια που νιώθει το άτομο σήμερα να βρει 
νόημα σ' αυτό που κάνει, δηλαδή στα χάσματα που υπάρχουν στη 
σηματοδότηση του κόσμου.

Μακάρι να μπορούσαμε να αντιμετωπίζαμε τη βία σαν έναν πα- 
ραλογισμό και όχι σαν κάτι φυσικό. Αυτή η φυσικοποίηση της βίας 
εναρμονίζεται με τη δυσχέρεια που ο άνθρωπος αντιμετωπίζει 
προκειμένου να βρει νόημα σ' αυτόν τον παντελώς απομαγικο- 
ποιημένο κόσμο, στις ενέργειες, τις συμπεριφορές, ακόμα και στα 
όνειρό του.

- Μ ε τον όρο βία δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στην 
έκδηλη συμπεριφορά του ανθρώπου. Τα σπέρματά της 
βρίσκονται και σε άλλες εκδηλώσεις του πολιτισμού και 
εκφράσεις της ίδιας της ζωής. Αποδέχεστε τον όρο "πο
λιτισμός" της βίας και πως χα ρακτηρ ίζετε όλα αυτά τα 
φαινόμενα;

-Αυτό που προσωπικό με εντυπωσιάζει είναι ότι στις μέρες μας 
κανένας λόγος - πολιτικός, δημόσιος, εκπαιδευτικός - δεν μοιάζει 
να πείθει το άτομο. Ολα πέφτουν στο κενό και περιβάλλονται από 
μια απόλυτη αναξιοπιστία. Ο μόνος λόγος που μοιάζει να αντιστέ
κεται της φθοράς και να πείθει, δηλαδή να απηχεί στο άτομο, είναι 
ο λόγος της βίας. Η βία καθηλώνει, ελκύει και γοητεύει, αρκεί να τη 
συλλογιστούμε ως θέαμα που αφειδώ ς προσφέρουν τα ΜΜΕ. 
Αυτό που έλκει και καθηλώνει είναι το ακραίο, το πραγματικό, το 
βίαιο.

- Πώς προβλέπετε να εξελ ιχ θ ε ί η κατάσταση;
- Χωρίς να θέλω να κάνω μελανές προβλέψεις για το μέλλον, πι

στεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε πολύ πιο βίαιες αντιδράσεις

από αυτές που έχουμε ήδη δει. Πρέπει επίσης να συμπληρώσω 
ότι η βία στις ημέρες μας μπορεί να γίνει θέαμα και αυτό ε- 
π ιτελείτα ι μέσα από τη δύναμη που ασκούν τα ΜΜΕ στη ζωή 
μας.

- Ουσιαστικά λοιπόν μιλάμε για μια ζωντανή ρωμαϊκή αρένα.
- Με τη διαφορά ότι ενώ για να απολαύσει ο Ρωμαίος το θέαμα 

έπρεπε να βγει από το σπίτι του, τώρα μπορεί να το κάνει καθισμέ
νος αναπαυτικά στην πολυθρόνα του, βλέποντας τα πάντα να ε 
κτυλίσσονται μπροστά του σαν ένα φιλμ, ένα σίριαλ, κάτι που δεν 
απέχει πολύ από μια ταινία επιστημονικής φαντασίας.

- Αποποιήστε ότι κάποια ψήγματα βίαιης συμπεριφοράς 
δημιουργούνται λόγω της ανασφάλειας που νιώθει ο άν
θρωπος της πόλης;

- Τί σημαίνει ανασφάλεια; Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια 
τόσο γενικόλογη έννοια για να ερμηνεύσουμε τα πάντα, έτσι ώστε 
να μην έχει καμμιό τελικό ερμηνευτική ισχύ; Είναι ένα αντικλείδι που 
ανοίγει κάθε πόρτα. Τί όμως ακριβώς σημαίνει ο φόβος του αγνώ
στου;

Νομίζω ότι στις ημέρες μας ο άνθρωπος έχει την αίσθηση ότι 
δεν ορίζει τον εαυτό του, ότι είναι ένα είδος πιονιού που κινείται 
από επιταγές σκοτεινών και ανεξέλεγκτων δυνάμεων. Νιώθει ότι 
δεν είναι υπεύθυνος για τη μοίρα και τη ζωή του. Με την έννοια 
αυτή, μέσα σε μια τέτοια αίσθηση ανεξέλεγκτου μπορεί να γεννη
θούν και ανεξέλεγκτες συμπεριφορές.

- Μήπως τελικά το μέλλον δεν σκιαγραφείται με τόσο 
μελανά χρώματα;

- Ισως, αν αφήναμε την τέχνη να εισχωρήσει λίγο περισσότερο 
στη ζωή μας. Ισως η αναγέννηση να μπορούσε να επέλθει μέσα α
πό εναλλακτικές μορφές ζωής, όπου η Τέχνη θα διαδραμάτιζε έ 
ναν πολύ πιο κεντρικό ρόλο απ' ότι σήμερα. Στις μέρες μας περισ
σότερο παρά ποτέ άλλοτε η μαγική τροφή της Τέχνης είναι ανα
γκαία. Ακόμα και αν είναι δύσκολο ν' αλλάξουμε τα πράγματα που 
μας περιβάλλουν, το βλέμμα που θα τους απευθύνουμε εξαρτάται 
τελικά από εμάς τους ίδιους. Πιστεύω ότι μια αντίσταση στη χυ
δαιότητα των ημερών θα προέλθει από το βλέμμα που θα σέβεται 
την αισθητική αξία της ζωής.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΑΡΣΕΔΑΚΗΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΟ Υ ΠΑΝΤΕΙΟ Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υ ΑΘΗΝΩΝ).

- Ποιές είναι οι αιτίες που οδηγούν το άτομο σήμερα να 
παρουσιάζει μια αδικαιολόγητη, άκρως βίαιη και για 
ασήμαντους λόγους, συμπεριφορά;

-Δεν είναι εύκολο να περιγράφει κανείς πως γίνονται οι διαδικα
σίες αυτές. Στην πράξη προϋποθέτει τη δημιουργία μιας αντικοι
νωνικής προσωπικότητας, η οποία διαμορφώνεται κάτω από την 
επίδραση του περιβάλλοντος και κάποιες αφορμές ή ερεθίσματα 
για να εκδηλωθεί η συμπεριφορά αυτή.

Είναι πάντοτε συνάρτηση πολλών παραγόντων που σπρώχνουν 
ή συγκρατούν από τη συμπεριφορά αυτή. Υπάρχει ουσιαστικά ένα 
είδος διελκυστίνδας μεταξύ των παραγόντων που σπρώχνουν και 
αυτών που συγκρατούν. Γι' αυτό και υπό τις ίδιες συνθήκες άλλα ά
τομα περνούν και άλλα δεν περνούν στην πράξη.

Για να γίνει αυτό πιο εμφανές, θα χρησιμοποιήσω ένα είδος μα
θηματικού σχήματος. Θα έλεγα ότι η βίαιη συμπεριφορά είναι ένα 
είδος κλάσματος, όπου στον αριθμητή εγγράφονται όλοι εκείνοι οι 
παράγοντες που σπρώχνουν το άτομο να εγκληματήσει και στον
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παρονομαστή εκείνοι που το συγκρατούν. Οσο ισχυρότεροι είναι 
οι δεύτεροι, τόσο λιγότερες πιθανότητες υπάρχουν να περάσει το 
άτομο στη βίαιη συμπεριφορά. Αντίθετα, όσο ισχυρότεροι είναι οι 
παράγοντες του αριθμητή, τόσο ευκολότερα συμβαίνει αυτό.

- Στην Ελλάδα, η βία παρουσιάζεται ως ένα φαινόμενο 
που προκύπτει από μηδαμινές διαφορές. Μήπως πρέπει να 
παραγκωνίσουμε την ψυχολογική διάσταση και να τη 
δούμε ως ένα κοινωνικό φαινόμενο;

- Αυτό είναι βέβαιο. Το άτομο δεν αντιδρά βέβαια από μόνο του. 
Οι περιπτώσεις αυτές είναι οριακές. Η βία αφορά συμπεριφορές 
οι οποίες είναι σε ευθεία συνάρτηση με τις κοινωνικές συνιστώ
σες, με τη λειτουργία της κοινωνίας μας και με την εκμάθηση των 
κοινωνικών συμπεριφορών.

Πολλές φορές σήμερα διεκδικεί κανείς ορισμένα δικαιώματα α
σκώντας βία και αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία δεν λειτουργεί κανο
νικό, δεν έχει δηλαδή από λειτουργική άποψη τη στάση εκείνη η ο
ποία θα επέτρεπε στα μέλη της να καταλαμβάνουν τις θέσεις, να 
αξιοποιούν τις ευκαιρίες και να λειτουργούν με βάση κάποια ιε
ράρχηση, κανόνες και αξίες. Οταν όλα αυτά έχουν εξαλειφθεί ή 
βρίσκονται σε κρίση, όπως συμβαίνει στις ημέρες μας, τό τε είναι 
φυσικό να "κοινωνικοποιούνται" τα άτομα κατ' αυτόν τον τρόπο. 
Αυτό, όμως, δεν μπορεί να μας οδηγήσει στο να πούμε ότι βιώνου- 
με έναν "πολιτισμό" της βίας.

- Δεν αποδέχεστε δηλαδή τον όρο;
- Οχι. Στις μέρες μας, η βία εξακολουθεί να είναι υποπολιτισμικό 

φαινόμενο. Σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες όσο και αν διευρύνονται 
ή πολλαπλασιάζονται αυτές - γιατί ο πολιτισμός είναι ένα σύνολο κα
ταστάσεων που δεν περιορίζονται μόνο στην πρακτική αλλά και σε 
πολλές άλλες όψεις - μέχρι στιγμής τουλάχιστον ο λόγος ο οποίος 
εκφωνείται είναι λόγος ειρήνης, ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Υ
πάρχει μια καλλιέργεια αυτού του τύπου. Είναι άλλο ζήτημα αν στην 
πράξη πολλές φορές αυτά καταστρατηγούνται και επικρατεί το δί
καιο του ισχυρότερου. Ομως σε ορισμένες ομάδες που ολοένα και 
περισσότερο αυξάνονται και πολλαπλασιάζονται, η βία και η δια της 
βίας επίλυση των διαφορών και η κατάκτηση μιας θέσης όχι μόνο στον 
κοινωνικό καταμερισμό εργασίας αλλά γενικότερα, είναι γεγονός.

- Οπότε ο "πολιτισμός" της βίας δεν δεσπόζει στις ημέ
ρες μ α ς ...

- Δεν κυριαρχεί μεν, αλλά δυστυχώς έχει την τάση να επεκτείνει 
τα όριά του. Δεν είναι δηλαδή ένα στατικό φαινόμενο το οποίο ε 
λέγχεται. Απλώς η σοφία των ανθρώπων, η παρελθούσα εμπειρία 
από πολέμους και άλλες κοινωνικές αναστατώσεις, έχει δείξει ότι 
η ειρηνική συνύπαρξη και επίλυση των διαφορών είναι καμιά φορά 
ή τις περισσότερες φορές καλύτερη λύση από τη χρήση βίας, η ο
ποία αφήνει τραύματα δύσκολα επουλώσιμα και δεν επιλύει πά
ντοτε τα προβλήματα. Από την άλλη πλευρά, η βία είναι και θεσμική. 
Το ίδιο το κράτος χρησιμοποιεί βία για να επιτύχει ορισμένους 
σκοπούς. Διαφορετικά, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει και τότε 
θα είχαμε έξαρση της βίας και πραγματικά υπάρχει εκε ί όπου η ορ
γανωμένη κοινωνία, η πολιτεία δεν λειτουργεί καλά και δεν προ
στατεύει τους πολίτες. Αν το δούμε από άποψη ιστορίας της ε ξ έ 
λιξης της βίας, θα δούμε ότι οι βιαιότερες μορφές εγκληματικής 
συμπεριφοράς έχουν οπισθοχωρήσει στο μάκρος της ιστορίας 
και αντικαθίστανται από μορφές πανουργίας. Μπορεί να έχουμε 
την εντύπωση πως έχουμε αύξηση της βίας, αλλά έχουμε πολύ με
γαλύτερη αύξηση των εγκλημάτων που χρησιμοποιούν τη δολιότη- 
τα, την πανουργία κ.λπ. Καμιά φορά παίζουν ρόλο και τα Μέσα Μα
ζικής Επικοινωνίας.

-  Ενστερνίζεστε την άποψη ότι κάποια πρότυπα βίαιης 
συμπεριφοράς προβάλλονται και μεταδίδονται ως μια φυ
σική κατάσταση, ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πραγματι
κότητας μέσα από τα ΜΜΕ;

-Βεβαίως παίζουν ένα ρόλο. Πρώτα πρώτα δραματοποιούν τη 
βία. Επιπλέον, την κάνουν ένα πολύ συνηθισμένο μέρος της καθη
μερινής μας ζωής και αυτό κατά κάποιον τρόπο μας απονευρώνει 
από το να αντιδρούμε και μας κάνει να βλέπουμε τη βία σαν κάτι το 
φυσικό και αναμενόμενο. Δεν είναι, όμως, μόνο αυτό το αρνητικό. 
Πέραν του εθισμού, και επομένως της έλλειψης αντίδρασης από 
πλευράς μας, επηρεάζουν ανώριμες προσωπικότητες.

Ο μιμητισμός είναι κάτι σημαντικό και είναι δεδομένο ότι ο άνθρω
πος μιμείται το συνάνθρωπό του και μάλιστα ορισμένα πρότυπα που 
του δίνουν, και όσο αυτά επαναλαμβάνονται με μια ορισμένη συχνό
τητα, σιγά σιγά μπορούν να γίνουν συστατικά στοιχεία προσωπικότη
τας ορισμένων ανώριμων - και κατ' εξοχήν ανώριμες προσωπικότη
τες είναι τα παιδιά των οποίων εξασθενεί το υπερεγώ, ο παρονομα
στής του κλάσματος στον οποίο αναφέρθηκα στην αρχή.

Πρέπει ακόμα ν' αναφέρουμε ότι τα παιδιά - ακόμα και οι έφηβοι 
- δεν έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν μεταξύ φανταστικού και 
πραγματικού. Από τη στιγμή που έχει επίδραση η ανάγνωση βι
βλίου, πολύ περισσότερο έχει η εικόνα που είναι κάτι που έχει 
πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, απορροφάται αμέσως και 
η αλληλοδιαδοχή των εικόνων δεν μας δίνει το χρόνο να σκα
φτούμε όχι μόνο τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι.

-  Ακριβώς αυτό είναι το επίμαχο θέμα. Η τηλεόραση δεν 
επηρεάζει μόνο τα παιδιά, αλλά και παθητικοποιεί έναν άν
θρωπο μεγαλύτερης ηλικίας.

- Βεβαίως και επηρεάζεται. Πολλές φορές ορισμένα εγκλήματα 
που γίνονται από μεγάλους, γίνονται υπό την επίδραση κάποιων 
ταινιών αυτού του τύπου. Το πολιτιστικό στοιχείο στον άνθρωπο, 
αυτό τον ξεχωρίζει από τα ζώα, είναι αυτό το οποίο θα τον συ- 
γκρατήσει. Ο ρ ισμένες ηθ ικές  α ξ ίες  είναι α υτές  που θα συ
γκρατήσουν τον άνθρωπο. Και αυτό είναι το ζήτημα: ο πολιτισμός 
και οι αξίες που μεταφέρει θα μπορούν να κατασιγάσουν αυτά τα 
ζωώδη ορμέφυτα που έχε ι ο άνθρωπος και να τον οδηγήσουν 
προς κάτι υψηλότερο.

- Συμπερασματικά, οιπαραστάσεις που προβάλλονται ή με
ταδίδονται μέσα από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ενισχύουν 
την εικόνα του νόμου της ζούγκλας, ενός μη πολιτισμού;

- Κατά κανόνα, ναι.
- Η βία εκφράζετα ι με ποικίλους άλλους τρόπους: από 

τον ευνουχισμό της γλώσσας μέχρι το βιασμό του περι
βάλλοντος η βία είναι τρόπος ζωής. Πού - κατά την άποψή 
σας - μπορεί να οδηγήσει το συγκεκριμένο φαινόμενο;

- Το φαινόμενο της βίας είναι κατ' εξοχήν ανησυχητικό για τους 
λόγους που αναφέραμε, αλλά και γιατί διεγείρει μια αντίδραση πα
ράλογη υπό το κράτος κάποιου πανικού: οι πολίτες φοβούνται ότι 
θα γίνουν θύματα εγκλημάτων και βίαιης συμπεριφοράς και πιέ
ζουν για τη λήψη μέτρων κατασταλτικού χαρακτήρα, γιατί έτσι νο
μίζουν ότι αντιμετωπίζεται το πρόβλημα, ενώ αντίθετα πρέπει να 
λαμβάνονται προληπτικά μέτρα. Αν επιλέξουμε την οδό της κατα
στροφής, το πρόβλημα όχι απλώς δεν θα λυθεί, αλλά θα επιδεινω

θεί.
Επομένως, το φαινόμενο πρέπει να ελεχγθεί με το σωστό τρό

πο και εγκαίρως. Αυτό είναι ζήτημα σωστής πολιτικής που θα α
γκαλιάσει όλες τις παραμέτρους του προβλήματος και θα φροντί
ζει να ασχολείται με τον άνθρωπο και τα προβλήματά του από τη
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νεαρή ηλικία και να του εξασφαλίζει όρους όχι απλώς επιβίωσης 
αλλά ευζωίας. Πολλές ηθικές αξίες είναι ικανές να συμβόλλον 
στην αντιμετώπιση του φαινομένου, αλλά δεν αρκούν. Θα πρέπει 
και οι κοινωνικές και λοιπές αξίες ν' αξιοποιούνται, να εμπεδώνο
νται και να εφαρμόζονται στην πράξη, ώστε ο άνθρωπος να αισθά
νεται ότι ζει σε μια κοινωνία που τον καταλαβαίνει και τον αναγνω
ρίζει ως ανθρώπινη αξία.

- Ως κατακλείδα, θα μπορούσατε να εκφράσετε ένα αι
σιόδοξο μήνυμα;

- Δεν μπορώ να έχω ένα αισιόδοξο μήνυμα, παρ' ότι είμαι από τη 
φύση μου αισιόδοξος άνθρωπος. Ελπίζω μόνο ότι έστω και καθυ
στερημένα θα συνειδητοποιήσουμε πως πολλά πράγματα κακώς 
κείμενα, όχι μόνο το φαινόμενο της βίας, που είναι μια ένδειξη κοι
νωνικής παθογένειας, θ' αντιμετωπιστούν εγκαίρως, γιατί διαφο
ρετικό το μέλλον είναι ζοφερό.

ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)

- Πού θα μπορούσατε να αποδώσετε τη βίαιη συμπερι
φορά ενός ατόμου;

- Απορρέει φυσικό από την ανύπαρκτη σε κάθε άτομο επιθετι
κότητα, τη συνυφασμένη με το ίδιο το ένστικτο της επιβίωσης και 
που φυσιολογικό εκφράζεται στην αναζητητική και αγωνιστική συ
μπεριφορά. Στον αγώνα δηλαδή για την επίτευξη με θεμιτό και κοι
νωνικό παραδεκτό μέσα των προσωπικών επιδιώξεων στη ζωή. Η 
βία αποτελεί εκτροπή της φυσικής αυτής τόσης και, ε ίτε  εμπρόθε
τα ε ίτε  περιστασιακά συνεπάγεται βλάβη (σωματική ή ψυχική] μέ- 
χρις αφανισμού του συνανθρώπου. Στο παραπάνω εννοιολογικό 
πλαίσιο η θηρευτική π.χ. συμπεριφορά του πρωτόγονου ανθρώπου 
(το κυνήγι άλλων ζώων για επιβίωση) δεν αποτελεί βία αλλά όρο ε 
πιβίωσης, όπως δηλαδή συμβαίνει και με τα άλλα είδη του ζωικού 
βασιλείου. Το ιδιόζον στον άνθρωπο είναι ότι αναπτύσσει ενδοει- 
δική επιθετικότητα, δηλαδή επιθετικότητα κατά του συνανθρώπου 
του. Στα άλλα ζώα η επιθετικότητα κατά των μελών του αυτού είδους 
αναπτύσσεται μεν, αλλά ανακόπτεται στην κρίσιμη στιγμή από εγγε
νείς μηχανισμούς αποτροπής της. Τυπικό είναι το παράδειγμα του 
λύκου που όταν ηττάται στρέφει το πλάγιο του λαιμού του (την καρω
τίδα του) στα δόντια του αντιπάλου του ως σημείο παράδοσης. Με 
την έμφυτη αυτή ιεροτελεστία διακόπτεται κάθε παραπέρα επιθετική 
δράση που θα κατέληγε στην εξόντωση του αντιπάλου.

Ο άνθρωπος - και αυτό είναι χαρακτηριστικό - δεν διαθέτει ανά
λογους εγγενείς βιολογικούς μηχανισμούς αποτροπής αυτής της 
επιθετικότητας. Στον άνθρωπο οι κανόνες συμπεριφοράς που συ
ντελούν στον περιορισμό της αρνητικής επιθετικότητας, δηλαδή 
της βίας απέναντι στο συνάνθρωπο, διαμορφώνονται από τη μά
θηση, είναι δηλαδή προϊόν ανατροφής και διδασκαλίας. Δεν κληρο
δοτούνται με τα γονίδια, αλλά μεταβιβάζονται από τη μια γενιά 
στην άλλη ως κοινωνικοί κανόνες. Οταν αναφερόμαστε στη βία, 
εννοούμε την αρνητική μορφή της επιθετικότητας, για την ανάπτυ
ξη της οποίας συντρέχουν βιολογικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί 
παράγοντες. Οπως κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά, δεν αναπτύσ
σεται σε κοινωνικό κενό, ούτε βέβαια και σε ανεγκέφαλο άτομο, 
είναι δηλαδή προϊόν της αλληλεπίδρασης του βιολογικού υπο
στρώματος και του κοινωνικού περιβάλλοντος.

- Ενστερνίζεστε την άποψη ότι το περιβάλλον συμβάλ
λει στην εκπυρσοκρότηση της βίαιης συμπεριφοράς κάθε 
μορφής;

Μια Προοφορα
στην

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΥΝΟΜΙΑ

0 Ομιλος της
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ασφαλίζει 
με ειδικό

μειωμένο τιμολόγιο
τα ιδιωτικά αυτοκίνητα 
του προσωπικού της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες 
θα απευθύνεστε στον πρώην συνάδελφό σας 
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- Το περιβάλλον βέβαια δεν επιδρά στο κενό αλλά στο υπό
στρωμα της ιδιαίτερης προσωπικότητας, όπως αυτό διαμορφώ
θηκε από την ανατροφή και τις εμπειρίες της ζωής του κάθε ατό
μου. Ανάμεσα στους παράγοντες του κοινωνικού περιβάλλοντος 
που επιδρούν ευοδωτικά στην εκτροπή της φυσιολογικής επιθετι
κότητας σε βίαιη συμπεριφορά συγκαταλέγονται η φτώχεια, η α
νέχεια, οι παντός είδους διακρίσεις, οι στερητικού τύπου εμπει
ρίες ιδιαίτερα στη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, οι συνθήκες δια
βίωσης (όπως συνωστισμός στους χώρους διαμονής και εργα
σίας) και πολλοί άλλοι συναφείς παράγοντες.

-  Πού αιτιολογείτε ότι το φαινόμενο έχει λάβει ανησυ
χητικές διαστάσεις στη χώρα μας;

- Οχι φυσικά γιατί έχουν επέλθει μεταβολές στη βιολογική υπό
σταση των Ελλήνων, αλλά γιατί διαμορφώθηκαν συνθήκες κοινω
νικής ζωής που ευνοούν τη βίαιη - εγκληματική συμπεριφορά. Ανά
μεσα στους πολλούς παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτές τις ε 
ξελίξεις θα μπορούσε κανείς να συμπεριλάβει την εσωτερική με
τανάστευση, τη συσσώρευση του πληθυσμού σε μεγάλα αστικά 
κέντρα, την κατάργηση της κοινοτικής ζωής τύπου γειτονειάς που 
αποτελούσε ένα μηχανισμό ελέγχου της ατομικής συμπεριφοράς, 
την ανωνυμία και την ανομία στα μεγάλα αστικά κέντρα, τη μίμηση 
των αρνητικών προτύπων με τα οποία βομβαρδιξεται το άτομο α
πό τα ΜΜΕ, την υποκατάσταση του παιχνιδιού στην αυλή με τα η
λεκτρονικά πολεμικά παιχνίδια, την επιβράβευση της βίας, τη διά
σπαση της πυρηνικής και την κατάργηση σχεδόν της ευρείας οικο
γένειας, τον πανσεξουαλισμό, την υποτίμηση των συναισθηματι
κών δεσμών και του σεβασμού στην αισθητική πλευρά της ζωής. 
Τέλος και κυρίως την επικράτηση κοινωνικοπολιτικών δομών που 
όχι απλώς προάγουν την ανταγωνιστικότητα, αλλά την αξιολογούν 
ως πρωταρχικό όρο κοινωνικής ανέλιξης.

Ζούμε στην εποχή της εικονολατρείας με προτιμητέα την εικό
να που προκαλεί και ερεθίζει, παρά εκείνη που συνεπάγεται αισθη
τική συγκίνηση.

- Μ ε όσα περιγράψατε, νομίζω πως σκιαγραφήσατε 
την εικόνα ενός "πολιτισμού" βίας όπου η βία δεν εντάσ
σεται πια σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, αλλά δημιουργεί έναν 
ξεχωριστό πολιτισμό. Συμφω νείτε με την άποψη;

- Δημιουργεί πολιτιστικά πρότυπα που λαμβάνουν και τη διάστα
ση της βίας. Δεν θα έλεγα όμως ότι είναι πολιτισμός της βίας. Είναι 
υπερβολικό. Νομίζω ότι εξακολουθούν να λειτουργούν πολιτισμι
κοί μηχανισμοί ανασχετικοί στην ανεξέλεγκτη βία. Απλούστατα ο 
διαμορφούμενος πολιτισμός περιλαμβάνει και πρότυπα των ο
ποίων μερικές συνιστώσες τους είναι και η βίαιη συμπεριφορά.

- Μέσα στα πρότυπα της σύγχρονης νεολαίας υπάρχουν 
όμως τα σπέρματα για μια βίαιη συμπεριφορά. Από τις εν- 
δυματολογικές προτιμήσεις και την εκφορά του λόγου μέ
χρι τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα νεολαιί- 
στικα στρώματα, όλα αυτά συγκλίνουν στο ν' αποτελεί η 
βία ένα αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητας και μια 
απόλυτα φυσιολογική εκδήλωση συμπεριφοράς που ακ
μάζει και ανεβαίνει αλματωδώς.

- Δεν το αντιλαμβάνομαι έτσι, γιατί η βία είναι μία συμπεριφορά 
της οποίας το καταπληκτικό προϊόν είναι η βλάβη του άλλου. Βλάβη 
που μπορεί να κλιμακώνεται από μία προσβολή με το λόγο, μέχρι 
τη φυσική εξόντωση του άλλου. Υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις 
της βίας. Δεν θα έλεγα ότι όλες αυτές οι συμπεριφορές που ανα
φέρατε συνεπάγονται ή καταλήγουν και στη βλάβη του άλλου, για 
να δικαιολογηθεί ο χαρακτηρισμός της βίαιης συμπεριφοράς. Θα

έλεγα ότι είναι τρόποι συμπεριφοράς που περιλαμβάνουν ένα 
στοιχείο επιθετικότητας που μπορεί να ευνοεί τη βιαιότητα με την 
έννοια που έδωσα προηγουμένως. Το γεγονός, για παράδειγμα, ό
τι ένας νέος φοράει μπότες και πέτσινο σακάκι δεν σηματοδοτεί 
αναγκαστικά πρόσθεση βίαιης συμπεριφοράς. Τις περισσότερες 
φορές σηματοδοτεί πρόθεση διάκρισης και άρνησης του συμβα
τικού και του καθιερωμένου. Από την άλλη μεριά, δεν υπάρχει κα
μία αμφιβολία ότι έχει επέλθει κάποια αλλοίωση της χαρακτηριο- 
λογικής δομής του σύγχρονου ανθρώπου προς την κατεύθυνση 
της επιθετικής συμπεριφοράς ή της μειωμένης αναστολής προς 
βίαιες εκδηλώσεις - χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η βία αποτελεί 
προνόμιο μόνο της δικής μας εποχής. Στο ιστορικό μας παρελθόν 
είχαμε κρούσματα ομαδικής βίας σε μεγάλη κλίμακα και μάλιστα νό
μιμης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ιερά Εξέταση. Κύριο πρό
βλημα του καιρού μας είναι ότι υπάρχει μία τεράστια εξέλιξη στον το
μέα της τεχνολογίας και της επιστήμης, αλλά δεν έχουν αντίστοιχα ε 
ξελιχθεί εκείνοι οι κοινωνικοί μηχανισμοί ελέγχου της τεχνολογικής 
προόδου, ώστε τα προϊόντα της να μην γίνονται μοχλοί εκτροπής της 
φυσιολογικής επιθετικότητας σε ανεξέλεγκτη βιαιότητα.

-  Μήπως όμως όλα αυτά τα κρούσματα βίαιης, έκδηλης 
και μη, συμπεριφοράς περνούν μέσα από μία αόρατη Ιερά 
Εξέταση και έχουν εξελ ιχθεί σε τρόπο ζωής που ο σύγ
χρονος άνθρωπος δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει;

- Δεν γνωριξω αν υπάρχει κάποιο τέτο ιο ιερατείο από ανθρώ
πους που να συνέρχονται, να αποφασιξουν, να έχουν βούληση και 
μάλιστα στρατηγική για την προαγωγή της βίας. Εκείνο όμως που 
θα μπορούσα να πω είναι ότι αυτό που κυρίως επηρεάζει την ατο
μική συμπεριφορά είναι τα πρότυπα τα οποία καλλιεργούνται και εν 
τέλει επιβάλλονται πολλές φορές από πανίσχυρα οικονομικά κέντρα.

Δεν είναι συμπτωματικό το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία προ
βάλλει κάποια συγκεκριμένα πρότυπα που ευνοούν κάποια "δια- 
πλεκόμενα" συμφέροντα. Ποιούς ξέρει ο κόσμος και ποιούς προ
σπαθεί να μιμηθεί; Κατά κανόνα προβάλλονται ορισμένοι τύποι α
τόμων και ορισμένες ομάδες που δεν θα έλεγα ότι με ηθικοκοινω- 
νικά κριτήρια θα ήταν οι πλέον κατάλληλοι για να δημιουργούν θε
τικά πρότυπα προς μίμηση.

- Μπορείται να εκφράσετε ένα αισιόδοξο μήνυμα;
- Ναι και όχι.
- Ναι, γιατί φαίνεται πως ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να ο

ρ ιοθετεί την αρνητική βίαιη επιθετικότητά του και να αποφεύγει 
την αυτοκαταστροφή. Μία ένδειξη προς αυτήν την κατεύθυνση ε ί
ναι η επί 50 χρόνια αποτροπή χρήσης της πυρηνικής ενέργειας για 
πολεμικούς σκοπούς, η αποτροπή δηλαδή της μεταβολής του "ψυ
χρού πολέμου" σε θερμό - πυρηνικό πόλεμο. Επίσης η συχνή προ
σπάθεια της διεθνούς κοινότητας για τη διασφάλιση των ατομικών 
δικαιωμάτων. Οχι, από την άλλη μεριά, γιατί στον άνθρωπο δεν υπάρ
χουν βιοψυχικοί μηχανισμοί ελέγχου της επιθετικότητας, δηλαδή 
ανύπαρκτοι μέσα στο οργανισμικό του υπόβαθρο. Λειτουργούν ψυ- 
χοκοινωνικοί μηχανισμοί που είναι προϊόντα μάθησης και κοινωνικής 
αγωγής, άρα αρκετά εύθραυστοι. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαία η 
ισχυροποίηση των κοινωνικών μηχανισμών που ενισχύουν τον αλλη
λοσεβασμό και διοχετεύουν την επιθετικότητα προς την κοίτη της 

φυσιολογικής και παραγωγικής αγωνιστικότητας. □

• Από τον τόμο "Ελλάδα και Πολιτισμός", της Ι.Μ. Κουτ 
λουμουσίου - Αγιο Ορος 1996.
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Α Κ Ο Μ Η  Ε Ν Α  Θ Υ Μ Α  
Τ Ο Υ  Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Ο Σ

Me ψυχή βαθύτατα θλιμένη και 
με συντετριμένη καρδιά, αποχαι
ρέτησαν οι συνάδελφοι και μαζί 
τους ολόκληρη η Αστυνομική μας 
ο ικ ο γ έν ε ια  τον σ υνάδελφ ο  Α
στυφύλακα Γ εώργιο Αθανασόπου- 
λο, του Αργυρίου και της Παρα
σκευής, που υπέκυψε την 28-7- 
1997, ύστερα από σοβαρό τραυ
ματισμό του, από άνανδρη επίθε
ση κακοποιού με χειροβομβίδα, 
που έρ ιξε μέσα στο υπηρεσιακό 
αυτοκίνητο.

Γεννήθηκε το 1965 στο Λουτρό 
Ημαθίας και κατετόγη στην Ελλη
νική Αστυνομία την 20-9-1988.

Υπηρέτησε στο Ε' Αστυνομικό 
Τμήμα Θεσσαλονίκης και από 29- 
1 -1994 στο Τμήμα Ασφαλείας Η
μαθίας.

Ηταν έγγαμος με την Σταματία Πατούχου και πατέρας ενός α
γοριού, αβαπτίστου, μόλις 30 ημερών.

Υπήρξε εκλεκτός συνάδελφος, ειλικρινής φίλος, υπέροχος άν
θρωπος, ευσεβής χριστιανός, στοργικός σύζυγος και πατέρας. 
Τον διέκρινε η πραότητα του χαρακτήρα του, η ακεραιότητά του, η 
απέραντη καλοσύνη του και η τιμιότητά του.

Παντού, όπου κι αν υπηρέτησε, τίμησε το ένδοξο Σώμα της Ελ
ληνικής Αστυνομίας και άφησε πίσω του ανθρώπους που μόνο κα
λά λόγια έχουν να πουν.

Ηξερε και συνδύαζε το υπηρεσιακό καθήκον με την ανθρωπιά 
και την καλοσύνη. Ηταν πάντα εξυπηρετικός και καλόκαρδος.

Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για τον άδικο χαμό του και 
στη βαρυπενθούσα οικογένειά του τα θερμά μας συλλυπητήρια 
και την υπόσχεση ότι θα της συμπαρασταθούμε στις δύσκολες 
αυτές στιγμές με όλες τις δυνάμεις που διαθέτουμε.

XICDNIA. COV Η ΜΝΗΜΗ ΧΓΧΠΗΤΟ Χ6ΚΝΟ

THC XCTYNOMIKHC MXC OIKOrGNGIXC

re c o p n e  x e x N x c o n O Y \e .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Σ.Υ.
Στο μακρύ κατάλογο των θυμάτων του καθήκοντος προστέθηκε 

σήμερα ακόμα ένας Αστυνομικός.
Ο συνάδελφος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ύστερα από δέκα 

επτά 117) ημέρες πάλης με τον θάνατο, εξέπνευσε σήμερα (28-7- 
1997) στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσ/κης, όπου νοσηλευό
ταν.

Ως γνωστόν ο ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος και ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ- 
ΚΙΟΣ Σωτήριος τραυματίστηκαν, βαριά την 11 -7-1997, όταν δέχθη
καν επίθεση με χειροβομβίδα από σεσημασμένο κακοποιό.

Ο αποβιώσας συνάδελφος "εγκατέλειψε" πίσω του την άνεργη 
σύζυγό του και το μόλις τριάντα (30) ημερών βρέφος του.

Οι Αστυνομικοί της χώρας κλεί
νουν ευλαβικά το γόνυ στο μεγα
λείο της ψυχής του συναδέλφου 
που αφιέρωσε τη ζωή του για την 
προστασία του κοινωνικού συνό
λου. Είναι υπερήφανοι γι' αυτόν, και 
εύχονται να είναι ελαφρύ το χώμα 
της Ημαθιώτικης γης που θα τον 
σκεπάσει.

Η Ομοσπονδία τιμώντας τον αδι
κοχαμένο συνάδελφο, δηλώνει δη
μόσια ότι και ηθικά και οικονομικά, 
θα στηρίζει την οικογένεια αυτού.

Παράλληλα επισημαίνει ότι ως ε- 
παγγελματίες αστυνομικοί, αντι
λαμβανόμαστε ότι η συμμετοχή 
μας και η λειτουργία μας σ' ένα μη
χανισμό όπως αυτός της Αστυνο
μίας, ενέχει κινδύνους για τη ζωή 
και τη σωματική μας ακεραιότητα.

Αυτό που δεν μπορούμε όμως να κατανοήσουμε, είναι το πόσο 
είναι επιτρεπτό να πληρώνουμε με τις ζωές μας, την ατολμία των 
όποιων Κυβερνώντων, να δουν κάποιες μεγάλες αλήθειες και να 
δρομολογήσουν τις απαραίτητες για τους χώρους μας αλλαγές.

Αναλογισθήκαμε σοβαρά σαν κοινωνία με ποια εφόδια (Το περι
πολικό που δέχθηκε την επίθεση δεν δ ιέθετε ασύρματο), με ποια 
εκπαίδευση, με τι εξοπλισμό αντιπαλεύει σήμερα ο Αστυνομικός 
το σύγχρονο έγκλημα;

Δυστυχώς, ο Αστυνομικός ήταν και είναι το εύκολο θύμα που πά
νω του μπορούν και ξεσπούν οι πάντες.

Το εύκολο θύμα της Διοίκησής μας. Το άβουλο όργανο στα χέρια 
των όποιων Κυβερνώντων.

Είναι ο στόχος για τον κακοποιό. Εχθρός για τον περιθωριακό.
Και κάποια μέρα θα γίνει θύτης ή θύμα. Ανάλογα με το πως θα τα 

φέρει η μοίρα.
Ο μόνος υπεύθυνος. Ο πάντα υπεύθυνος. Ο όποιος νεκρός μας 

δεν ήταν "βλάκας" και ούτε φυσικά αφελής, όπως τολμούν πολλοί 
να ισχυρίζονται. Ευαίσθητος ήταν και πλήρωσε.

Πόσο όμως η θυσία των όποιων ανθρώπων μας δεν πάει χαμέ
νη, όταν δεν παίρνουμε όλοι εμείς τα μηνύματα που στέλνει;

Κύριοι υπεύθυνοι,
δεν αρκούν δύο αράδες εγκωμιαστικά λόγια, ταφόπλακα στους 

ανθρώπους μας που χάνονται πρόωρα και άδικα.
Κι όταν η μοίρα το φέρνει να γίνουμε θύτες, εγκαταλειπόμαστε 

αβοήθητοι στις βολές της κοινωνίας μας. Δεν αρκούν τα ευχολό
για και τα μεγάλα λόγια. Προχωρήστε με έργα. Διαφορετικά, κανό
ναν μας δεν μπορείτε να πείσετε ότι θέλετε το καλό μας και το κα
λό της Ελληνικής κοινωνίας.

Δεν ζητάμε απλά τα δικαιώματα μας. Τα απαιτούμε.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.Α.Σ.Υ
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Kevtpiz ovtag to ενδιαφέρον σας
για to... Ποινικό Δ ίκα ιο

Me ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (επιλογή μι«5ΐς από πολλές απαντήσεις) διαγωνίστηκαν φέτος οι Αρχιφύλα- 
κες μετ;ά το πέρας σεμιναρίου που παρακολούδησαν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης στα μαδήμα

τα του Ποινικού Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας, Πρακτικής Ποινικών Υποδέσεων και δεμάτω/ Ιατροδικαστικής. 
Θεωρήσαμε χρήσιμες και αρκούντως ενδιαφέρουσες για δημοσίευση τις σχετικές ερωτήσεις.

Στο παρόν τεύχος δα περιληφδούν ερωτήσεις Ποινικού Δικαίου (οι απαντήσεις δίνονται στο τέλος). 
Επιλέξτε λοιπόν από τις απαντήσεις που περιλαμβάνονται σε κάδε ερώτηση 

την κατά την γνώμη σας σωστή και καλή σας επιτυχία!

ί . Αμεση συνέργεια έχουμε όταν η συν
δρομή δίνεται:

αΙ Πριν την τέλεση του εγκλήματος και αφορά 

στον τρόπο τέλεσής του; 

βΙ Κατά το χρόνο μεταφοράς των προϊόντων 

του εγκλήματος, που χωρίς αυτή θα ήταν 

δύσκολη,

γΙΚατά το χρόνο τέλεσης της κυρίας πράξης;

2. Ο χαρακτηρισμός μιας απλής σωμα
τικής κάκωσης ή βλάβη της υγείας, ως ε 
πικίνδυνης, γίνεται με βάση:

αΙ Το βαρύτερο αποτέλεσμα; 

βΙ Τον τρόπο τέλεσης, 

γΙ Την πρόθεση του δράστη;

3. Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο είναι:
αΙ Η εκούσια υπαναχώρηση, η παραγραφή η 

έμπρακτη μετάνοια, η παραίτηση από την έ 

γκληση, η αμνηστία.

β IΗ  απρόσφορη απόπειρα, η νομική πλάνη, η 

νεαρή ηλικία Ιπαίδες, νήπια<).

γΙ Η πραγματική πλάνη, η χάρη, η κατάσταση 

ανάγκης.

4. Λόγοι που αποκλείουν τον άδικο χα
ρακτήρα της πράξης είναι:

αΙ Η έμπρακτη μετάνοια, η παραγραφή η χάρη. 

βΙ Η παραίτηση από την έγκληση, η εκούσια 

υπαναχώρηση, η κωφαλαλία.

γΙ Η προσταγή η κατάσταση ανάγκης (Αρθρο 

25 Π.Κ), η άμυνα.

5. Ο Α, χωρίς να θέλει να τραυματίσει ή 
να φονεύσει τον φοιτητή Β, που θορυβεί 
συνεχώς και του διαταράσσει την ησυχία, 
πυροβολεί στον αέρα και στην αντίθετη 
προς τον φοιτητή κατεύθυνση, για να του 
δείξει πόσο τον έχει εξοργίσει. Από την 
πρόσκρουση της βολίδας τεμάχιο τσιμέ
ντου τραυματίξει τον φοιτητή στο μάτι, ο 
οποίος μετά πάροδο τριμήνου νοσηλείας 
και συνεχών επιπλοκών του τραύματος πε
θαίνει. Ερωτάται, ο Α διέπραξε:

αΙ Θανατηφόρο σωματική βλάβη; Αρθ. 311 Π.Κ.
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βΙ Επικίνδυνη σωματική βλάβη που κατέστη  

θανατηφόρος; Αρθ. 309 Π.Κ. 

γΙ Ανθρωποκτονία ε ξ  αμελείας; Αρθ. 302 Π.Κ.

6. Ο Α, πατέρας με πρόθεση σκότωσε 
το 20 ημερών Β παιδί του, που απέκτησε 
από εξώγαμη σχέση με την Γ. Η Γ συναί- 
νεσε γι' αυτό, επειδή το Β είχε γεννηθεί 
τυφλό. Ποιο αδίκημα διέπραξε ο Α;

αΙ Παιδοκτονία. Αρθρο 303 Π.Κ.

βΙΑ νθρωποκτονία με συναίνεση. Αρθρο 300 Π.Κ.

γΙ Ανθρωποκτονία με πρόθεση. Αρθρο 299 Π.Κ.

7. Ο Α Αρχιφύλακας της Ελληνικής Α
στυνομίας, χρησιμοποιώντας την ιδιότη
τά του εισήλθε στην κατοικία του Β, για 
να ενεργήσει {κατ' οίκον έρευνα) χωρίς 
τις νόμιμες διατυπώσεις αλλά και χωρίς 
την θέληση του Β. Τι αδίκημα διέπραξε;

α) Διατάραξη οικιακής ειρήνης. Αρθ. 334 Π.Κ. 

β) Παραβίαση οικιακού ασύλου. Αρθ. 241 Π.Κ. 

γΙ Κατάχρηση εξουσίας. Αρθρο 239 Π.Κ.

Β. Ο Α ιδιωτικός υπάλληλος μετά από 
διένεξη για μικροδιαφορά που είχε με 
τον Β' υπερήλικα, δηλώνει ψευδή στοι
χεία ταυτότητάς του στον αστυφύλακα Γ' 
που επιλήφθηκε του επεισοδίου. Τι αδί
κημα διέπραξε ο Α; 

α) Ψευδή καταμήνυση. Αρθρο 229 Π.Κ. 

β) Ψευδή ανώμοτη κατάθεση. Αρθρο 225 Π.Κ. 

γ) Ψευδορκία. Αρθρο 224 Π.Κ.

9. Ποιο από τα παρακάτω εγκλήματα ε ί
ναι τυπικό;

α) Ψευδορκία. Αρθρο 224 Π.Κ. 

β) Ανθρωποκτονία με πρόθεση. Αρθρο 299. Π.Κ. 

γI Εμπρησμός. Αρθρο 264 Π.Κ.

10. Ποιο από τα παρακάτω εγκλήματα 
δεν είναι διαρκές;

αΙ Φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Αρθρο 381 Π.Κ. 

β) Ακούσια απαγωγή. Αρθρο 327 Π.Κ. 

γ) Παράνομη κατακράτηση. Αρθρο 325 Π.Κ.

11. Ο Α χρησιμοποιεί τον εκπαιδευμένο 
σκύλο του και αφαιρεί τις τσάντες των
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διερχομένων γυναικών, για να τις ιδιο
ποιείται παράνομα. Πως χαρακτηρίξεται 
ο Α;

α) Αμεσος ή Φυσικός Αυτουργός, 

βI Ηθικός Αυτουργός, 

γI Εμμεσος Αυτουργός.

12. Ο Α αφαίρεσε με σωματική βία το 
πορτοφόλι του Β, για να το ιδιοποιηθεί 
παράνομα. Τι αδίκημα διέπραξε;

α) Κλοπή. Αρθρο 372 Π.Κ. 

β) Παράνομη βία. Αρθρο 330 Π.Κ. 

γ) Ληστεία. Αρθρο 380 Π.Κ.

13. Ο άνεργος Α ντυμένος με στολή ι
δ ιω τικού αστυνομικού της ετα ιρεία ς  
"Security", εισέρχεται εντός πολυκατα
στήματος όπου παραπλανώντας τον διευ
θυντή παραλαμβάνει 5.000.000 δραχμές 
για να τα μεταφέρει δήθεν προς κατάθε
ση στην Τράπεξα. Στη συνέχεια επιβιβά
ζεται στο αυτοκίνητό του έχοντας το σά
κο με τα χρήματα και εξαφανίζεται. Τί α
δίκημα διέπραξε ο Α;

αΙ Απάτη. Αρθρο 386 Π.Κ. 

β) Αντιποίηση στολής. Αρθρο 176 Π.Κ. 

γ) Κλοπή. Αρθρο 372 Π.Κ.

14. Στο σπίτι του εμπόρου Α ενεργείται έ 
ρευνα για κλοπιμαία και ναρκωτικά από ο
μάδα αστυφυλάκων και εισαγγελέα. Ο ι
διώτης Β κλειδαράς έχει παραληφθεί ως 
ειδικός για να ξεκλειδώσει το χρηματοκι
βώτιο του εμπόρου στο οποίο υπάρχουν 
βάσιμες υπόνοιες ότι φυλάσσονται τα υπό 
έρευνα αντικείμενα. Ο Α αν και γνωρίζει το 
λόγο της παρουσίας του τεχνίτη κλειδαρά, 
εξαγριώνεται και με την απειλή βίας προ
σπαθεί να εμποδίσει αυτόν να ανοίξει το 
χρηματοκιβώτιο. Ποιό αδίκημα διέπραξε ο Α;

αΙ Απειλή Αρθρο 333 Π.Κ. 

β) Παράνομη βία. Αρθρο 330 Π.Κ. 

γ) Αντίσταση. Αρθρο 167 Π.Κ.

15. Ο αστυφύλακας σκοπός κρατητηρίων
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ξεχνάει τα κλειδιά στη πόρτα των κρα- 
τητηρίων και ανεβαίνει στο γραφείου του 
Αξιωματικού Υπηρεσίας για επείγον τηλέ
φωνο. Ο Γ κρατούμενος εκμεταλλεύεται 
την ευκαιρία και φεύγει. Η απόδραση έγινε 
την 10/4/1997. Μετά όμως από ενέργειες 
του αστυφύλακα αυτός κατόρθωσε και τον 
συνέλαβε ο ίδιος την 20/4/1997. Ποιά η 
ευθύνη του αστυφύλακα; 

αΙ Θα τιμωρηθεί με ποινή κράτησης; 
βΙ Θα τιμωρηθεί με ποινή φυλάκισης; 
γΙ Θα μείνει ατιμώρητος;
16. Ο Α θέλοντας να σκοτώσει τον γείτονά 

του Β τον προκαλεί κατάλληλα και τον ανα
γκάζει να του επιτεθεί οπότε ο Α, κάνοντας 
χρήση δήθεν του δικαιώματος της άμυνας, 
θανατώνει τον Β. Πως θα τιμωρηθεί ο Α;

αΙ Με πλήρη ποινή
βΙ Θα μείνει ατιμώρητος.
γΙ Με ελαττωμένη ποινή Άρθρο 83 Π.Κ.
17. Ποιος είναι ο τόπος τέλεσης της πρά

ξης αν ένα έγκλημα διαπράχτηκε στην αλ
λοδαπή αλλά το αποτέλεσμα επήλθε στην η
μεδαπή ή έπρεπε να επέλθει στην ημεδαπή;

αΙ Η ημεδαπή.
βΙ Η αλλοδαπή.
γ) Η ημεδαπή και η αλλοδαπή.
18. Δράστης της παράνομης κατακράτη

σης είναι α) Δημόσιος Υπάλληλος; β) Δημό
σιος υπάλληλος και ιδιώτης;

γ) Ιδιώτης;
19. Ποιος είναι ο χρόνος τέλεσης του α

δικήματος;
αΙ Ο χρόνος που ενήργησε ή οφείλε να ενερ

γήσει ο υπαίτιος;
βΙ Ο χρόνος που επήλθε το αποτέλεσμα; 
γ) Ο χρόνος που έλαβε την απόφασή του;
20. Ο Α ιδιοκτήτης διαμερίσματος δύο 

δωματίων έχει μισθώσει αυτό στον Β. Ε
πειδή όμως ο Α έμαθε ότι ο Β χρησιμο
ποιεί το διαμέρισμα ως οίκο ανοχής και 
γνωρίζοντας ότι δεν έχει δικαίωμα να ει- 
σέλθει στην οικία, εισέρχεται παράνομα 
για να εξακριβώσει την πληροφορία. Τι α
δίκημα διέπραξε ο Α;

αΙ Αυτοδικία;
βΙ Διατάραξη οικιακής ειρήνης, 
γΙ Ουδέν έγκλημα;
21. Ο Α με διάρρηξη εισέρχεται στον ιε 

ρό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών και αφι- 
ρ εί από το παγκάρι της Εκκλησίας το χρη
ματικό ποσό των (50.000) πενήντα χιλιά
δων δραχμών. Τι αδίκημα διέπραξε;

αΙ Κλοπή ευτελούς αξίαςφΙ Διακεκριμένη 
Κλοπή; γ) Κλοπή;

22. Η Α μητέρα δεκάμηνου νηπίου, το ε 
γκαταλείπει για τρεις (3) ημέρες αβοήθη

το και χωρίς τροφή μέσα στο σπίτι της 
και φεύγει για διακοπές με το φίλο της, 
με αποτέλεσμα το νήπιο να πεθάνει. Τι α
δίκημα διέπραξε η Α;

α) Παιδοκτονία; Αρθ. 303 Π.Κ.β) Ανθρωποκτονία 
από πρόθεση; Αρθ. 299 Π.Κ. γ) Εκθεση; Αρθ. 306 Π.Κ.

23. Ο Α με σκοπό να θίξει την τιμή και 
την υπόληψη του Β στην πλατεία του χω
ριού και παρουσία άλλων, χαστουκίζει 
τον Β, προκαλώντας του αμυχές. Τί αδί
κημα διέπραξε ο Α;

α) Απλή σωματική βλάβη; Αρθ. 308 Π.Κ.βI 
Εξύβριση; Αρθ. 361 Π.Κ.

γ) Εξύβριση και απλή σωματική βλάβη κατά 
συρροή;

24. Ο Α ήρθε σε φραστική αντιπαράθεση 
με την σύζυγο του Β και επάνω στο θυμό 
του εκσφενδονίζει κατά της Β ένα μαχαίρι 
με αποτέλεσμα να της προκαλέσει αμυχή 
στο χέρι. Τί αδίκημα διέπραξε ο Α;

α) Επικίνδυνη σωματική βλάβη; 
β) Απόπειρα ανθρωποκτονίας; 
γ) Απλή σωματική βλάβη;
25. Ο Α που ουδεμία συγγένεια ή σχέση είχε 

με την ανήλικη Β, καταγγέλλει στην αρμόδια 
αρχή τον Γ για ακούσια απαγωγή, ψευδώς και 
εν γνώσει της αναλήθειας, χωρίς να ασκηθεί 
ποινική δίωξη. Τι αδίκημα διέπραξε ο Α;

α) Ψευδή καταμήνυση; β) Συκοφαντική δυ- 
σφήμιση; γ) Εξύβριση;

26. Ο Α για να αποσπάσει τον φίλο του Β 
από τον αστυφύλακα που τον έχει συλλάβει 
για αδικήματα περί τον αθλητισμό χρησιμο
ποιεί απειλές και απωθεί τον αστυφύλακα, 
τον ρ ίχνει κάτω με αποτέλεσμα να 
κτυπήσει στο κεφάλι. Τί αδίκημα διέπραξε;

α) Απειλή και απλές σωματικές βλάβες; 
β) Αντίσταση και απλή σωματική βλάβη; 
γ) Απείθεια και σωματική βλάβη;
27. Ο Α ενήλικος ε ίχε απαγάγει εκου- 

σίως την ανήλικη Β με σκοπό τον γάμο και 
ο φίλος του Α τον κρύβει εν γνώση του 
στο σπίτι του. Τί αδίκημα διέπραξε ο Γ;

αΙ Συνέργεια σε εκούσια απαγωγή; 
β) Υπόθαλψη εγκληματία; 
γ) Συνέργεια σε αρπαγή ανηλίκου;
28. Η Α επειδή θέλει να εκδικηθεί τον Β, 

διότι δεν τήρησε την υπόσχεσή του να την 
παντρευτεί κτυπά αυτόν με αντικείμενο 
στο πρόσωπο και του προκαλεί τύφλωση 
στο ένα μάτι. Τι αδίκημα διέπραξε;

α) Επικίνδυνη σωματική βλάβη; 
β) Βαρεία σωματική βλάβη; 
γ) Απλή σωματική βλάβη;
29. Ο Α επειδή ο Β δεν του καταβάλλει το 

ενοίκιο για το σπίτι που του έχει ενοικιά
σει, κόβει το ηλεκτρικό και την παροχή νε

ρού στο σπίτι. Τι αδίκημα διέπραξε;
α) Αυτοδικία; Αρθ. 331 Π.Κ.β) Διατάραξη οι

κιακής ειρήνης; Αρθ. 334 Π.Κ. 
γ) Παράνομη βία; Αρθ. 330 Π.Κ.
30. Ο Α γράφει στην Αθήνα εξυβριστική 

επιστολή, την οποία στέλνει στην Θεσ
σαλονίκη, όπου την παίρνει αυτός ο ο
ποίος εξυβρίζεται. Ποιος ο τόπος τέλε
σης του εγκλήματος;

α) Η Αθήνα; β) Η Θεσσαλονίκη; γ) Η Αθήνα και 
η Θεσσαλονίκη;

31. Ο Γ ιατρός Α πιστοποιεί ότι ο Β είναι 
ασθενής, ενώ στην πραγματικότητα δεν 
είναι προκειμένου ο Β να δικαιολογήσει 
τη μη εμφάνισή του και εξέτασή του ως 
μάρτυρα σε ποινική δίκη, στην οποία έ 
χει ήδη νόμιμα προσκληθεί. Ποιο αδίκη
μα διέπραξε ο Α;

α) Πλαστογραφία πιστοποιητικών; Αρθ. 217 Π.Κ. 
β) Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις; Αρθ. 221 Π.Κ. 
γ) Πλαστογραφία; Αρθ. 216 Π.Κ.
32. Ο Α, εξεταζόμενος ενόρκως από ανα- 

κριτικό υπάλληλο, καταθέτει ψυεδώς, προ
κειμένου να καλύψει τον φίλο του Β, ότι αυ
τός ο ίδιος (ο Α) αφαίρεσε αντικείμενα από 
την οικία του Γ. Τί αδίκημα διέπραξε ο Α;

αΙ Ψευδορκία; Αρθ. 224 Π.Κ.β) Ψευδή κα
ταμήνυση; Αρθ. 229 Π.Κ. 

γ) Υπόθαλψη εγκληματία; Αρθ. 231 Π.Κ.
33. Ο Α Υπαστυνόμος μεταβαίνει στην 

ο ικ ία  του γε ίτο νά  του Β για να του  
ζητήσει εξηγήσεις γ ιατί εξύβρισε την 
σύζυγό του (του Α). Ο Β, ο οποίος αρχικά 
επέτρεψ ε την είσοδο του Α στην οικία 
του στη συνέχεια ζήτησε απ' αυτόν να ε- 
ξέλθει πλην όμως ο Α αρνήθηκε να πράζει 
αυτό. Τί έγκλημα διέπραξε ο Α;

α) Παραβίαση οικιακού ασύλου; 
βI Διατάραξη κοινής ειρήνης; 
γ) Διατάραξη οικιακής ειρήνης,
34. Ο Α Διευθυντής ταχυδρομείου ανοίγει 

τις επιστολές που εμπιστεύονται στο ταχυ
δρομείο και αφαιρεί τα χρήματα που είναι 
μέσα σ ' αυτές. Ποιο αδίκημα διέπραξε αυτός;

α) Υπεξαίρεση στην υπηρεσία; β] Παραβάσεις 
ταχυδρομικών υπαλλήλων; γ) Κλοπή;

35. Ο Α απειλεί τον Β ότι θα σκοτώσει 
τον γιο του Γ αν εντός τριών ημερών δεν 
του δώσει 5.000.000 δραχμές. Ετσι ο Β ε 
ξαναγκάζεται να δώσει στον Α τα χρήματα. 
Τι έγκλημα διέπραξε ο Α;

α) Απειλή; βΙ Ληστεία; γΙ Εκβίαση;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1 γ, 2β, 3α, 4γ, 5γ, 6γ, 7β, 8β, 9α , 10α, 11 α, 12γ, 13α, 

14γ. 15γ, 16α, 17γ, 18β, 19α, 20β , 21 γ. 2 2γ , 2 3 γ , 24α, 

25β , 26β , 27β , 2 8 β, 29α, 30γ, 31 β, 32γ, 33γ, 34α , 35γ.
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Επίσκεψη του κ. Υπουργού
Δημόσιας Τάζης στη Θεσσαλονίκη
Υπηρεσιακή επ ίσκεψη στην πόλη της 

Θ εσ σ α λον ίκης , την Π ο λ ιτ ισ τ ική  Πρω
τεύουσα Ευρώπης 1997, πραγματοποίησε 
την 20 και 21- 6-1997 ο Υπουργός Δημό
σιας Τάξης κ. Γεώργιος Ρωμαίος.

Στα πλαίσια της επίσκεψης, πραγματο
ποιήθηκε σύσκεψη στη Γ.Α.Δ.Θ., στην ο
ποία έλαβαν μέρος ο Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος 
κ. Γεώργιος Πλάκας, ο Γενικός Επιθεω
ρητής Α' Γ ενικής Επιθεώρησης Αστυνομίας 
Υποστράτηγος κ. Απόστολος Κόκκορης, ο 
Επιθεωρητής Αστυνομίας Κεντρικής Μα
κεδονίας, Ταζίαρχος κ. Ιωάννης Στρά- 
ντζος, καθώς επίσης και οι Δ /ν τές  των 
Δ/νσεων δικαιοδοσίας της Γ.Α.Δ.Θ.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Γενικός, ενημέ
ρωσε τον κ. Υπουργό για τα θέματα αστυ
νόμευσης και ασφαλείας που απασχολούν 
την Αστυνομία της συμπρωτεύουσας και 
του απένειμε, τιμής ένεκεν, αναμνηστικό 
δώρο, με την ευκαιρία της πρώτης επί
σκεψής του στη Θεσσαλονίκη.

Στη συνέχεια ο κ. Ρωμαίος τόνισε την α
ναγκαιότητα της συμφιλίωσης του αστυ
νομικού με τον πολίτη, του εκσυγχρονι
σμού σε υλικοτεχνική υποδομή της Αστυνο
μίας, παράλληλα με την αναβάθμιση σε θε
σμικό και επαγγελματικό επίπεδο, έτσι ώστε 
να ανταποκριθεί στις σύγχρονες διεθνείς α
παιτήσεις και στα μηνύματα των καιρών.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη 
Θεσ/νίκη ο κ. Υπουργός παρέστη στα εγκαίνια 
της έκθεσης "Θησαυροί του Αγίου Ορους", 
που πραγματοποιήθηκαν από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλο 
την 21-6-1997 στο Μουσείο Βυζαντινού Πο
λιτισμού, παρουσία του Πρωθυπουργού κ. 
Κώστα Σημίτη και πλήθους κόσμου.

Επίσημη επ ίσκεψ η του Υπουργού
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάζης 

της Κύπρου
Επίσημη επίσκεψη πραγματοποίησε πρό

σφ ατα  στη χώρα μας ο Υπουργός Δι
καιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κύπρου 
κ. Νικόλαος Κόσης. Τον κ. Κόση συνόδευε ο 
Αρχηγός της Κυπριακής Αστυνομίας κ. Πανί- 
κος Χατζηλοϊζου και δύο εμπειρογνώμονες 
ανώτεροι Αξιωματικοί, οι Ανδρέας Χριστο- 
φίδης (Δ/ντής του γραφείου Διεθνούς Συ
νεργασίας) και Ναθαναήλ Παπαγεωργίου 
(Δ/ντής του Τμήμ. Ανίχνευσης Εγκλημάτων).

Μεταξύ του Υπουργείου Δημοσίας Τ άξεως 
της Ελλάδας και του  Υπουργείου Δ ι
κα ιοσύνης και Δ ημοσ ίας Τ άξεω ς της 
Κύπρου, υπάρχει ιδιαίτε
ρα στενή συνεργασία.

Στις 11-12-1993, υπε- 
γράφη στη Λευκωσία, 
συμφωνία Αστυνομικής 
Συνεργασίας, η κύρωση 
της οποίας, έγινε με νό
μο. Σύμφωνα μ' αυτήν, 
συστήθηκαν οι αντίστοι
χες συντονιστικές Επι
τροπές, προκειμένου να 
παρακολουθούν την ε 
φ αρμογή  τη ς , επ ικ ε 
φαλής των οποίων, από 
πλευράς Ελλάδος είναι 
ο Β' Υπαρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Α- 
ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ ο ς κ .
Σταύρος Χουλάκης και 
από πλευράς Κύπρου ο 
Υπαρχηγός τη ς  Κυ
πριακής Αστυνομίας κ.
Στέφος Ζαβρός.

Για την εξασφάλιση ά
μεσης επικοινωνίας και

ανταλλαγής πληροφοριών μ ετα ξύ  του 
Υ.Δ.Τ. και του Αρχηγείου της Κυπριακής Α
στυνομίας, έχουν εγκατασταθεί και λε ι
τουργούν συσκευές crypto fax και τηλε
φωνική συσκευή crypto, στα γραφεία του 
Αρχηγού και του Υπαρχηγού της Ελληνικής 
και Κυπριακής Αστυνομίας αντίστοιχα.

Κύπριοι Αστυνομικοί έχουν εκπαιδευθεί 
από Έλληνες Αξιωματικούς της Δ/νσης Ε
γκληματολογιώ ν Υπηρεσιών του Υπουρ
γείου για θέματα DNA, ενώ κατά τη συνά
ντηση Αξιωματικών των δύο χωρών, θα ε- 
ξετα σθούν οι λ επ τομ έρ ε ιες  σύνδεσης 
της Κυπριακής Αστυνομίας με το Α.ΣΑΔΑ. 
της Ελλάδας και το Photophone. Παράλλη
λα, η Κυπριακή Αστυνομία ενημερώνεται
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από την Διεύθυνση της Διεθνούς Αστυνο
μικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δημο
σίας Τάξεως, επί των τεκταινομένων στα 
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στενή είναι και η συνεργασία των δύο Α
στυνομιών, επί θεμάτων εκπαίδευσης και 
παρακολούθησης σεμιναρίων, για τρομο
κρατικές ενέργειες, αεροπειρατίες, προ
στασία υψηλών προσώπων, σχεδίαση επι
χειρήσεων Τροχαίας, Αμεσης Δράσης και 
Τουρισμού, εξειδ ίκευσης οπλουργών κα
θώς και η ανταλλαγή διδακτικού προσωπι
κού των Αστυνομικών Ακαδημιών των δύο 
χωρών.

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε με
τά την πρόσφατη συμφωνία στην Κύπρο 
μεταξύ του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. 
Γεώργιου Ρωμαίου και του Κύπριου ομολό
γου του, με στοχο τη διεύρυνση και ανα
βάθμιση της Αστυνομικής Συνεργασίας 
μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου.

Ο κ. Κόσης, συνοδευόμενος από τον Ελ
ληνα ομόλογό του, επισκέφθηκε τη Γενική 
Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, το Κέντρο 
Επιχειρήσεων της Αμεσης Δράσης και ενη
μερώθηκε για τον τρόπο λειτουργίας του 
Α.Σ.Α.Δ.Α.

Αστυνομική συνεργασία  
Ελλάδας - Αίγυπτου

Συμφωνία αστυνομικής συνεργασίας, 
μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, μονογρά- 
φ τηκε πρόσφατα στο Υπουργείο Δημό
σιας Τάξης. Τη συμφωνία αυτή που αφορά 
στην καταπολέμηση της παράνομης διακί
νησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ου
σιών, της τρομοκρατίας και άλλων σοβα
ρών εγκλημάτων, μονογράφησαν από Ελ
ληνικής πλευράς ο Γενικός Γραμματέας 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ. Ιωάν
νης Παπαδογιαννάκης και από την Αιγυ
πτιακή, ο Α' Αναπληρωτής Υπουργός Εσω
τερ ικώ ν κ. Χαμπίμπ Ελ Αντλι, ο οποίος 
ύστερα από πρόσκληση του Υ.Δ.Τ., πραγ
ματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη χώρα 
μας, συνοδευόμενος από τριμελές κλιμά
κιο εμπειρογνωμόνων.

Οι δύο χώρες θα συνεργάζονται στις πε
ρ ιπτώ σεις της παράνομης ε ισόδου και 
των πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Θα 
δέχονται την επανεισδοχή των προσώπων 
που διέρχονται παράνομα τα σύνορα ε 
ντός των Μερών, προερχόμενα από την ε 
πικράτεια του άλλο Μέρους. Για την επα- 
νεισδοχή των ανωτέρω προσώπων, οι οι
κε ίες  Διπλωματικές Αποστολές των Μ ε
ρών, θα εκδίδουν, εάν αυτό είναι αναγκαίο, τα

απαραίτητα ταξιδιωτικά 
έγγραφα, μετά από αί
τηση ενός των Μερών. 
Θα ενημερώνονται του
λάχιστον δέκα ημέρες 
νωρίτερα, ενώ κάθε περί
πτωση θα εξετάζεται ξε
χωριστά. Η συμφωνία θα 
επισφραγιστεί με την υ
πογραφή της Συμφωνίας 
στο Κάιρο σε ένα μήνα.

Κατά τη διάρκεια της 
εδώ  παραμονής του ο 
Α ' Α να π λη ρ ω τή ς  Υ
πουργός Εσωτερικών 
της Αιγύπτου κ. Χαμπί
μπ Ελ Αντλι, ε ίχ ε  ιδ ια ί
τ ε ρ ε ς  σ υ νο μ ιλ ίες  με 
τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης κ. Γεώργιο Ρω
μαίο, ενώ επ ισκέφθηκε 
την Αστυνομική Ακαδη
μία και τη Γενική Αστυ
νομική Δ ιεύθυνση Α τ
τικής.
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Απονομή πτυχίων 
στους νέους Υπαστυνόμους του 

Τ.Ε.Μ.Α.
Στις 8-7-1997, πραγματοποιήθηκε στη 

Σχολή Μ ετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης 
της Ελληνικής Αστυνομίας, η τελετή  ορκω
μοσίας και απονομής πτυχίων σε 47 άν- 
δρες και 2 γυναίκες νέους Υπαστυνόμους 
Β', που αποφοίτησαν από το Τ.Ε.Μ. Ανθυ- 
παστυνόμων.

Τα πτυχία και τα ξίφη στους νέους Αξιω
ματικούς απένειμε ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης κ. Γεώργιος Ρωμαίος, ενώ παρέστη
σαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος κ. Αθανάσιος Βασιλόπου- 
λος, οι Υπαρχηγοί του Σώματος Αντιστρά
τηγοι κ. κ. Δημήτριος Μητρόπουλος και 
Σταύρος Χουλόκης, ο Διευθυντής της Α
στυνομικής Ακαδημίας, πολλοί ανώτατοι 
και ανώτεροι Αξιωματικοί του Σώματος, οι 
καθηγητές των αποφοιτησόντων, καθώς 
και οι συγγενείς των νέων Αξιωματικών.

Την Ημερήσια Διαταγή της Σχολής εκφώ 
νησε ο Διοικητής της Σχολής Αστυνομικός 
Διευθυντής κ. Ευάγγελος Παρασκευαϊδης, 
ο οποίος αφού συνέχαρη τους μετεκπαι
δευόμενους για την αποφοίτησή τους και 
το ζήλο που επέδειξαν κατά το διάστημα 
της εκπαίδευσής των, τους ευχήθηκε υ
γεία, επιτυχή σταδιοδρομία και καλή τύχη.

Συμβουλές και παραινέσεις προς τους 
νέους Υπαστυνόμους, απηύθυνε και ο Υ
πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιος Ρω
μαίος ο οποίος εξέφ ρ α σ ε ταυτόχρονα 
την πεποίθησή του ότι οι νέοι Αξιωματικοί 
θα ανταποκριθούν απόλυτα στις προσδο
κίες του Σώματος και της Πατρίδας.

287 νέοι Αρχιφύλακες
Στις 11-7-1997, πραγματοποιήθηκε στη 

Σχολή Μ ετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης 
της Ελληνικής Αστυνομίας, η τελετή επίδο
σης των πιστοποιητικών σπουδών στους 
287 νέους Αρχιφύλακες του Σώματος, οι 
οποίοι παρακολούθησαν Σεμινάριο Επι
μόρφωσης, προκειμένου να αποκτήσουν 
επαρκείς γνώσεις για να ανταποκριθούν 
πλήρως στα νέα τους καθήκοντα ως ανα- 
κριτικοί υπάλληλοι.

Στην τ ε λ ε τ ή  π αρέστησαν ο Γεν ικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Δημ. Τάξης κ. 
Ιωάννης Παπαδογιαννόκης, ο οποίος επέ
δωσε και τα πιστοποιητικό σπουδών, οι Υ
παρχηγοί του  Σώ ματος Α ν τ /γο ι κ. κ. 
Δημήτριος Μητρόπουλος και Σταύρος Χου
λόκης, ο Δ/ντής της Αστυνομικής Ακαδημίας 
Υποσ/γος κ. Γεώργιος Τριανταφύλλου,πολ

λοί ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί και 
οι καθηγητές των αποφοιτησόντων.

Την Ημερήσια Διαταγή της Σχολής εκφώ 
νησε ο Διοικητής της Σχολής Αστυνομικός 
Διευθυντής κ. Ευάγγελος Παρασκευαϊδης, 
ενώ στη σύντομη ομιλία του συμβουλές 
και παραινέσεις προς τους  νέους Αρ
χιφύλακες απηύθυνε και ο Γενικός Γραμ
ματέας κ. Ιωάννης Παπαδογιαννόκης.

Στις 18 -7 -1  9 9 7 , πραγματοποιήθηκε 
η απονομή πτυχίων στους απ οφ οί
τους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών 
της Σχολής, ήτοι σε 1 5 Αξιωματικούς 
και 14 κατω τέρους του Σώ ματος. Τα 
πτυχία απένειμε στους απόφοιτους ο 
Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδη
μ ία ς  Υ π ο σ τρ ά τη γ ο ς  κ. Γ εώ ρ γ ιο ς  
Τριαντάφυλλου ΙΦωτο. κάτωI.
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Αγιασμός στις κατασκηνώσεις
Αγιασμός και επίσημη τελετή  έναρξης 

λειτουργίας των παιδικών εξοχών της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκε 
στον Αγιο Ανδρέα Αττικής, στις 2-7-1997, 
για την κατασκηνωτική περίοδο 1997.

Τον Αγιασμό τέλεσ ε  ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Αττικής κ.κ. Παντελεήμων 
και ο προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υ
πηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας Αρχι
μανδρίτης κ. Νεκτάριος Κιούλος.

Την τελετή έναρξης τίμησαν με την πα
ρουσία τους, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
κ. Γεώργιος Ρωμαίος, ο Αρχηγός της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Αθα
νάσιος Βασιλόπουλος, οι Α' και Β' Υπαρχη- 
γοί της Ελλην. Αστυνομίας Αντιστράτηγοι κ. 
κ. Δημήτριος Μητρόπουλος και Σταύρος 
Χουλάκης, ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωμα
τικοί του Σώματος, πολλοί άλλοι προσκε
κλημένοι και οι κατασκηνωτές.

Κατά την πρώτη περίοδο θα φ ιλοξενη
θούν περί τα 380 αγόρια και κορίτσια.

Ψυχαγωγική εκδήλωση  
Δοκίμων Αστ/κων Τ.ΔΑ Αμυγδαλέζας
Με σύμμαχο το καλοκαιρινό φεγγάρι που 

έλαμπε πάνω από τον ορίζοντα της Πάρ
νηθας, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επι
τυχία στις εγκαταστάσεις του Τμήματος 
Δοκίμων Αστυφυλάκων Αμυγδαλέζας, την 
24-6-1997, λόγω λήξης του εκπαιδευτικού 
έτους, υπαίθρια εορταστική και καλλιτε
χνική εκδήλωση.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε κατόπιν 
ιδέας και προτάσεως του Διοικητού του 
Τ.Δ.Α. Αμυγδαλέζας Αστυν. Υποδ/ντού κ. 
Βασιλείου Τασιόπουλου, ενώ την οργάνω
ση, την καλλιτεχνική επιμέλεια και την πα
ρουσίαση, ανέλαβε και έφ ερ ε  σε πέρας 
κατά τον καλύτερο τρόπο, ο εκπαιδευτής 
Υπαστυνόμος Β' κ. Νικόλαος Δερβεντζής.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τη χορωδία των 
παιδιών της αξέχαστης Αλίκης Βουγιου- 
κλάκη και μαέστρο το Δημήτρη Τυπάλδο. 
Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα, κα
τά το οποίο τραγούδησαν αφιλοκερδώς, 
οι καλλιτέχνες:

ΑντζελαΔημητρίου, Αντώνης Βαρδής και 
ο γιος του Γιάννης. Σπόρος Σπυράκος, 
Δάφνη, Μπέσσυ Αργυράκη, Γιάννης Βασι
λείου, Χρηστός Αντωνιάδης, Μορέϊρα, Χά
ρης Ζαχάρος, Γιώργος Παναγοόλιας, Μα
ρίνα Μανωλάκου και Αποστολής, Ειρήνη και 
Αντιγόνη Ψυχράμη.

Επαιξαν οι μουσικοί
Ηλίας ΣιμόπουλοςΙΜπουζοόκι), Κώστας

Κωτσάκης ΙκλαρίνοΙ, Παναγιώτης Κωτσά- 
κης ΙκιΘάραΙ, Αποστολής Ψυχράμης (κιθά- 
ραΙ, Παναγιώτης Λάναρης ΙαρμόνιοΙ και Νί
κος Αντωνόπουλος ΙντράμςΙ.

Σ' όλους τους προαναφερόμενους απο- 
νεμήθηκε, για την ευγενική τους προσφο
ρά, τιμητική πλακέτα με το έμβλημα της 
Σχολής.

Α ξ ίζε ι να το ν ισ θ ε ί η συμμετοχή και η 
προσπάθεια για την οργάνωση και επιτυ
χία του καλλιτεχνικού προγράμματος της 
δημοσιογράφου Σεμίνας Διγενή, του συ
νεργάτη της Νικολάου Νικολιζα και της δη
μοσιογράφου Κατερίνας Γιατζόγλου.

Παραδοσιακούς χορούς χόρεψ ε η χο
ρευτική ομάδατων Δοκίμων Αστυφυλάκων 
Αμυγδαλέζας μαζί με γυναίκες Δοκ. Α- 
σ τ/κες του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλά
κων Αμαρουσίου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
του ς , ο Υπουργός Δημόσ ιας Τάξης κ. 
Γεώργιος Ρωμαίος, ο Γενικός Γραμματέας 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ. Ιωάν
νης Παπαδογιαννάκης, ο Α' Υπαρχηγός του 
Σώματος Αντιστράτηγος κ. Δημήτριος Μη

τρόπουλος, ο Δ ιευθυντής Αστυνομικού 
Προσωπικού Υποστράτηγος κ. Γεώργιος 
Τσουκάκης, ο Διευθυντής της Αστυνομικής 
Ακαδημίας Υποστράτηγος κ. Γεώ ργιος 
Τριανταφύλλου, ο Διοικητής της Σχολής Α
στυφυλάκων Ταξίαρχος κ. Μάρκος Πουλα- 
κάκης και ο Υποδιοικητής της Σχολής Α
στυφυλάκων Αστυν. Δ/ντής κ. Δημήτριος 
Ξύδης

Στην εκδήλωση επικράτησε κλίμα ευφο
ρίας, κεφιού και χαράς. Οι 834 Δόκιμοι Α
στυφύλακες μαζί με 600 περίπου αγαπη
μένα τους πρόσωπα, τους εκπ α ιδευτές  
το υ ς  και το υ ς  υπόλοιπους σ υ να δ έλ 
φους του Τμήματος Δοκίμων Α στυφ υ
λάκων Α μ υ γδ α λέζα ς , πέρασαν μια ό 
μορφη βραδιά, γεμάτη διασκέδαση και 
κέφ ι.

Ο απόηχος της εκδήλωσης έχει να κάνει 
μόνο με θετικά και ευμενή σχόλια, που συ
νοδεύονται με την ευχή, τέ το ιες  εκδηλώ
σεις να επαναλαμβάνονται σαν μια ευχά
ριστη νότα στο ιδιαίτερα κουραστικό εκ 
παιδευτικό πρόγραμμα των Δοκίμων των 
Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.
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Κοντά στους τραυματίες
Στο πλευρό των αστυνομικών που τραυ

ματίσθηκαν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας, 
βρέθηκε πρόσφατα ο Αρχηγός της Ελλη
νικός Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Αθα
νάσιος Βασιλόπουλος, ο οποίος επισκέ- 
φθηκε τους νοσηλευόμενους στα νοσο
κομεία Θεσσαλονίκης 424 ΓΣΝ και Ύ. Πα- 
πανικολάου".

Π ρ ό κ ε ιτα ι για το υ ς  Α σ τυ φ ύ λ α κ ες  
Σωτήριο Θεσσαλονικιό και Γεώργιο Αθα- 
νασόπουλο του Τ.Α. Βεροίας, Ανδρέα Το
σούλα του Τ. Τ.και Αγαθοκλή Λαδιά του Α.Τ. 
Καστοριάς.

Τον κ. Αρχηγό, κατά την άφιξή του στον 
κρατικό αερολιμένα Θεσ/νίκης "Μακεδο
νία" υποδέχθηκαν, ο Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος 
κ. Γεώργιος Πλάκας, ο Α' Γενικός Επιθεω
ρητής Αστυνομίας Υποστράτηγος κ. Από
στολος Κόκκορης και ο Επιθεωρητής Α
στυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας Ταξίαρ- 
χος κ. Ιωάννης Στράντζος.

Ο κ. Αρχηγός, συνοδευόμενος από τους 
ανωτέρω ανωτάτους Αξιωματικούς, αφού 
επισκέφθηκε στα νοσοκομεία τους ασθε
νείς και ενημερώθηκε για την κατάσταση 
της υγείας τους, συνομίλησε με τους οι
κείους τους και αφού τους ευχήθηκε τα
χεία ανάρρωση, επέδωσε στις συζύγους 
τους το χρηματικό ποσό του ενός εκατομ
μυρίου, για την αντιμετώπιση των πρώτων 
εξόδων και των εκτάκτων αναγκών τους.

Ακολούθως, ο Αρχηγός της Ελληνικής Α
στυνομίας Αντιστράτηγος κ. Αθανάσιος 
Βασιλόπουλος, σε δήλωσή του προς τους 
δημοσιογράφους, ανακοίνωσε, ότι ήδη 
συνελήφθησαν οι δύο Αλβανοί δράστες 
που πυροβόλησαν στη μεθόριο της Κα
στοριάς του δύο Αστυνομικούς, καθώς ε 
πίσης και ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό 
και τη σύλληψη του δράστη που έρ ιξε τη 
χειροβομβίδα μέσα στο περιπολικό και 
τραυμάτισε τους δύο αστυνομικούς στην 
Πατρίδα Ημαθίας βρίσκονται σε καλό δρό
μο.

Επί του πιεστηρίου:
- Ο Αστ/κας Γεώργιος ΑΘανασόπουλος 

του Τ.Α. Βέροιας, αηεβ ίω σε στις 28 -7- 
1997

- Ο δράστης που έρ ιξε  την χειροβομβίδα 
ε ν α ν τ ίο ν  τω ν Α σ τυνομ ικώ ν , ήδη συ- 
νελήφθη στην Κοζάνη, σε αυτοσ χέδ ια  
κρύπτη που ε ίχ ε  κατασ κευάσ ει μ ε  θά
μνους στο δάσος της περιοχής. Πρόκειται 
για τον σεσημασμένο κακοποιό Βασίλη 
Νέστορα.

Οικονομική ενίσχυση  
σε τραυματία συνάδελφο

Πρόσφατα, ο Γενικός Αστυνομικός Διευ
θυντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. 
Γεώργιος Πλάκας, συνοδευόμενος από 
τον Αστυνόμο Α' κ. Στέφανο Ραφαηλίδη, 
Διοικητή του IB' Α.Τ. Θεσ/νίκης, καθώς και 
τον Υπαστυνόμο επισκέφθηκε τον Αστ/κα 
Γεώργιο Παπαδόπουλο, ο οποίος νοση
λεύετα ι στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νο
σοκομείο, λόγω τραυματισμού του την 12- 
7-1997, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης 
υπηρεσίας.

Ο κ. Πλάκας ενημερώθηκε για την κατά
σταση της υγείας του συναδέλφου, συνο
μίλησε με την οικογένειά του και αφού του 
ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον ασθενή, 
επέδωσε στη σύζυγό του το χρηματικό 
ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων δραχ
μών, το οποίο εστάλη μετά από απόφαση 
του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγου κ. Αθανάσιου Βασιλόπου
λου από τα έσοδα του περιοδικού 'Αστυ
νομική Επιθεώρηση" για την οικονομική ε 
νίσχυσή του.

Τα παιδιά των Αστυνομικών 
αριστεύουν και στις εξω σ χολικές  

τους δραστηριότητες
Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική είναι ο 

12χρονος Λάζαρος Κήττας, γιος του Διοι
κητή Τροχαίας Χαλκίδας, κ. Πασχάλη Κήττα, 
ο οποίος πήρε το πρώτο διεθνές βραβείο 
παγκόσμιο μαθητικό διαγωνισμό ζωγρα
φικής, που διοργάνωσε η ΔΕΗ σε συνεργα
σία με τη UNIPENTE, με θέμα: "Ηλεκτρισμός, 
μια φιλική ενέργεια προς το Περιβάλλον".

Η φαντασ ία  του μικρού Λάζαρου τον 
βοήθησε να αποδώσει ζω γραφ ικά ένα 
πολύ επίκαιρο θέμα. Ζωγράφισε δύο δέν
δρα, τα οποία αποτελούσαν στύλους της 
ΔΕΗ και στο σύρμα που τα ένωνε σχεδίασε 
κισσούς. Από κάτω ήταν μια λιμνούλα, βρά
χια και πρασινάδα. Πάνω στα δένδρα - 
στύλους, ζωγράφισε φωλιές πουλιών.

Το έργο του μικρού θα ε κ τ ε θ ε ί στην 
Αθήνα και στις Βρυξέλλες, όπου θα μετα
βεί και για την παραλαβή του βραβείου, με 
έξοδα μάλιστα της ΔΕΗ.

Συγχαρητήρια Λάζαρε και πάντα τέτο ιες  
επιτυχίες!
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Σεμινάριο
προστασίας περιβάλλοντος

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσα
λονίκης, φρουρός της πόλης, φρουρός 
της υπαίθρου, φρουρός της νομιμότητας, 
δίνοντας τη δική της μάχη για την προστα
σία του περιβάλλοντος, διοργάνωσε, σε 
συνεργασία με το Π ερ ιφ ερειακό  Ινστι
τούτο Εισαγωγικής Διοικητικής Εκπαίδευ
σης και Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης, σε
μινάριο επιμόρφωσης είκοσι πέντε Αστυ
νομικών των Υπηρεσιών της, σε θέματα 
προστασίας του περιβάλλοντος, πιστεύο
ντας , πως αυτό θα αποτελέσει την απαρ
χή μιας συνεχούς επιμόρφωσης των Α
στυνομικών με στόχο την "πρόληψη παρά 
τη θεραπεία” σε θέματα προστασίας πε
ριβάλλοντος.

Οι εργασίες του σεμιναρίου, άρχισαν την 
17-6-1997 στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 
Διοίκησης και ολοκληρώθηκαν την 27-6- 
1997, όπου και ακολούθησε τελετή  λήξης 
και μικρή δεξίωση, παρουσία του Γ.Α.Δ.Θ. 
Υποστράτηγου κ. Γεώργιου Πλάκα, του ε 
πιστημονικού επιτελείου που επιμελήθηκε 
το  πρόγραμμα, καθώς και του συνόλου 
των αστυνομικών που έλαβαν μέρος στο 
εν λόγω σεμινάριο.

Εκδηλώσεις στην Αλεξανδρούπολη, 
για το ρατσισμό και την ξενοφ οβία
Εκδηλώσεις αφιερωμένες στο Ευρωπαϊ

κό έτος κατά του Ρατσισμού και της Ξε
νοφοβίας, διοργάνωσε πρόσφατα η Αστυ
νομική Δ ιεύθυνση Α λεξανδρούπ ολης. 
Κύρια εκδήλωση ήταν η ημερίδα που έλα
βε χώρα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιε
ρός Μ ητροπ όλεω ς Αλεξανδρούπολης, 
παρουσία όλων των Τοπικών Αρχών του 
Νομού και πλήθους κόσμου.

Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε ο 
Διευθυντής της Αστυν. Δ/νσεως Αλεξαν
δρούπολης, Αστυνομικός Υποδ/ντής κ. 
Γεώργιος Κοκκίνης, ενώ χα ιρετισμό α- 
πηύθυναν, ο A T  ενικός Επιθεωρητής Αστυ
νομίας, Υποστράτηγος κ. Απόστολος Κόκ- 
κορης, εκ μέρους του Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας, ο Επιθεωρητής Αστυνο
μίας Ανατ. Μ ακεδονίας και Θράκης, Τα- 
ξίαρχος κ. Ανδρέας Στεφάνου και ο εκ 
πρόσωπος του  Μ ητροπ ολίτη  Α λεξαν- 
δρουπόλεως.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Νο
μάρχης Έβρου κ. Γεώργιος Ντόλιος. Ακο
λούθησαν εισηγήσεις με θέματα σχετικά 
με το Ρατσισμό και την Ξενοφοβία, από το 
Δήμαρχο Φερών κ. Γεώργιο Δουδουλακά-

κη, τη Δρα Νομικής Σχολής Δ.Π. Θράκης κ. 
Σοφία Βιδόλη, τον Αστυνόμο Α' κ. Ανέστη 
Αργυριόδη της Α.Δ. Αλεξ/πολης, το δημο
σιογράφο κ. Νίκο Ψαθό και τον επίκουρο κα
θηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου 
και της Διεθνούς Προστασίας των Δικαιωμά
των του Ανθρώπου της Νομικής Σχολής του 
Δ.Π. Θράκης κ. Μιχόλη Χρυσομάλλη.

Πριν την ημερίδα είχε προηγηθεί ποδο

σφαιρική συνάντηση μεταξύ των ομάδων 
της ΑΔ. Αλεξανδρούπολης - Διεθνούς Ε
νωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) Ορεστιόδος και 
Συνδ ικαλισ τικής Ένωσης Αστυν. Υπαλ
λήλων Ν. Ροδόπης, η οποία αναδείχθηκε 
και νικήτρια.

Τα κύπελλα απένειμε ο Επιθεωρητής Α
στυνομίας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, 
Ταξίαρχος κ. Ανδρέας Στεφάνου.
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Βράβευση συναδέλφου
Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος 

Δυτικής Αττικής και η Εφημερίδα του Ή  
Προστασία", σε συνεργασία με το Δήμο 
Περιστεριού και 30 ιδιωτικούς και Δημό
σιους φορείς, διοργάνωσαν εορταστικό 
διήμερο εκδηλώσεων 11-2 Ιουλίου), στην 
κεντρική πλατεία Περιστεριού, με τίτλο, 
"περιβάλλον και άνθρωπος".

Στη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων, 
τιμήθηκε ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής 
τη ς  Δ ιεύ θ υ νσ η ς  Τροχα ίας Α ττ ικ ή ς  κ. 
Σωτήρης Τσενές, για το εξαιρετικό ενδια
φέρον του στα θέματα περιβάλλοντος και 
τις αξιόλογες προσπάθειές του για την ε 
πίλυση αυτών, στο πλαίσιο της επαγγελ
ματικής του ιδιότητας, καθώς και για τη 
συμβολή του στην πολιτιστική - μουσική 
κληρονομιά του τόπου μας. Ο κ. Τσενές 
γράφει στίχους που έχουν μελοποιηθεί α
πό γνωστούς μουσικοσυνθέτες, Χρήστο 
Ν ικολόπουλο, Θ εόδω ρο Δ ερ β εν ιώ τη , 
Μπάμπη Μπακάλη κ.ό.

Οπως τόνισε ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
κ. Απόστολος Αϊβαλιώτης"...στο πρόσωπο 
του Αστυν. Υποδ/ντή κ. Τσενέ τιμούμε τη 
συμβολή της εποικοδομητικής επικοινω
νίας Αστυνομίας - Πολιτών, καθώς και η 
αυξημένη ευαισθησία με την οποία εμφο
ρούνται τα Αστυνομικά όργανα στην Υπη
ρεσία του καθήκοντος τους".

Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με 
τραγούδια που έχε ι γράψει ο κ. Τσενές 
(κυρίως στίχους), καθώς και άλλων δη
μιουργών, τα οποία ερμήνευσαν γνωστοί 
τραγουδιστές, όπως ο Μιχάλης Βιολάρης, 
Γιάννης Βασιλείου, Θέμις Αδαμαντίδης, 
Γιώργος Σαλαμπάσης, Δημήτρης Κοντο- 
γιόννης, Ανδρέας Βόσιος και η Σούλα Δα- 
νέζη. Το πρόγραμμα παρουσίασαν, ο ηθο
ποιός Γιώργος Παπαζήσης και από τη νεό
τερη γενιά η Νένα Χρονοπούλου.

Εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας 
στις εκδηλώσεις και στη βράβευση του κ. 
Τσενέ, παρέστη ο Διοικητής της Σχολής Α
στυφυλάκων Ταξίαρχος κ. Μάρκος Πουλα- 
κάκης.

Θεσσαλονίκη - Κρήτη 
με γουίντ σ ερφ

Ένας "Ζητάς" άφησε τη μηχανή του και έ 
νας τηλεπαρουσιαστής αποχωρίστηκε το 
γυαλί, προκειμένου να δαμάσουν τα νερά 
το Αιγαίου πάνω σε δύο γουίντ σερφ. Ο Α
στυφύλακας Παναγιώτης Μ εταξάς, ο ο
ποίος υπηρετεί στην ομάδα "Ζ" της Αμε
σης Δράσης Θεσσαλονίκης, μέλος της ι

στιοπλοϊκής ομάδας της Ελληνικής Αστυ
νομίας και ο ιδιώτης κ. Αρης Εύδος, του 
Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης, τηλεπα
ρουσιαστής, αναχώρησαν στις 20-6-1997, 
μπροστά από το Λευκό Πύργο Θεσ/νίκης, 
με προορισμό τα ακριτικά νησιά του Αι
γαίου Πελάγους και τερματισμό τη Σητεία 
Κρήτης.

Η αναχώρηση έγινε παρουσία εκπροσώ
που του Γενικού Αστυν. Δ/ντού Θεσ/νίκης 
Υποστρατήγου κ. Γεωργίου Πλάκα, εκπρο
σώπων των Μ.Μ.Ε., άλλων τοπικών Αρχών 
και πλήθους κόσμου.

Ο διάπλους αυτός γίνεται για πρώτη φο
ρά και συμπίπτει με τον εορτασμό της 
Θεσσαλονίκης, ως Πολιτιστική Πρωτεύου
σα της Ευρώπης, σκοπό δε έχει να περά
σουν μηνύματα συμπαράστασης και αγά
πης στους κατοίκους των ακριτικών νη
σιών, ανθρώπους που καθημερινά με αγώ
νες και μόχθους φυλάγουν "Θερμοπύλες".

Το σύνολο τη ς  α π όστασης που θα 
διανύσουν οι δύο ιστιοπλόοι είναι 782 ναυ
τικά μίλια και η διαδρομή τους είναι: Θεσ
σαλονίκη - Αγιο Ορος - Λήμνος - Μυτιλήνη

- Χίος - Σάμος - Αγαθονήσι - Φαρμακονήσι
- Λέρος - Κάλυμνος - Ψέριμος - Κως - Γυα- 
λ ί- Νίσυρος - Τήλος - Σύμη - Ρόδος - Χάλκη
- Κάρπαθος - Διαδάνι - Κάσος - Σητεία 
Κρήτης. Υπολογίζεται δε, ότι θα φτάσουν 
στον τερματισμό σε 21 έως 30 ημέρες, α
νάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Η πορεία αυτή, αποτελεί σταθμό και α
θλητικό ορόσημο για τη Θεσσαλονίκη ως 
Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, 
γεγονός που κάνει περήφανη την Ελληνική 
Αστυνομία για τη συμμετοχή ενός αστυνο
μικού σε μία τόσο επίπονη αλλά τόσο αξιό
λογη και αξιέπαινη προσπάθεια.

Τους ιστιοπλόους καθ' όλη τη διαδρομή 
θα συνοδεύει ιστιοπλοϊκό σκάφος για λό
γους ασφαλείας, στο οποίο επιβαίνει και ο 
κυ β ερ νή τη ς  - προπονητής τη ς  ισ τ ιο 
πλοϊκής ομάδας της Ελληνικής Αστυνο
μίας, Ανθυπαστυνόμος Κων/νος Αλεξαν- 
δρόπουλος.

Χορηγός του Μαραθώνιου αγώνα είναι ο 
Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, 
το Υπουργείο Πολιτισμού καθώς και ιδιώ
τες  χορηγοί.
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Εργασιακό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου
Το 7ο Εργασιακό πρωτάθλημα ποδο

σφαίρου πραγματοποιήθηκε φ έτος με α
πόλυτη επιτυχία στη Σύρο, υπό την αιγίδα 
του Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας και 
Αθλησης του Δήμου Ερμούπολης.

Π ρω ταθλήτρ ια  αναδείχθηκε η ποδο
σφαιρική ομάδα των Υπηρεσιών έδρας 
της Α. Δ. Κυκλάδων.

Η ομάδα της Αστυνομίας κατάκτησε το 
τρόπαιο αήττητη, στο δε τελικό αντιμετώ
πισε την Ενωση Εμποροϋπαλλήλων Σύρου 
την οποία κέρδισε με σκορ 5-2.

Το κύπελλο απένειμε ο Αντιδήμαρχος Ερ
μούπολης, παρουσία όλων των τοπικών 
Αρχών του νησιού. Μ εταξύ άλλων παρέ- 
στη και ο Επιθεωρητής Ν. Αιγαίου Ταξίαρ- 
χος κ. Σταύρος Παναγιωτακόπουλος.

A o t j j νομι_κή Επιθεςώ^ηση

9οι Διασυλλογικοί 
Αγώνες Σκοποβολής

Πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα οι 9οι 
Διασυλλογικοί Αγώνες Σκοποβολής και οι 
εορταστικές εκδηλώσεις, στον Πύργο Δυ- 
ρού, στα πλαίσια της 171ης επετείου της 
Μάχης του Δυρού, κατά την οποία οι Μα- 
νιάτισσες με όπλο το δρεπάνι του θερ ι
σμού, αντιστόθηκαν ηρωικό στους Τουρ- 
κοάραβες του Ιμπραήμ και τους έτρεψαν 
σε φυγή.

Τους αγώνες διοργάνωσαν ο Αθλητικός 
Ομιλος της Μόνης "0 Νίκανδρος" και η Υ
πηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι αθλητές της Ελληνικής Αστυνομίας κα
τέλαβαν τις εξής θέσεις:

Αεροβόλοτυφέκιο Γυναικών: 1ηΑρ- 
χ/κας Βασιλική Παπαχρήστου, 2ηΑστ/κας  
Αποστολία Μπενέκη.

Πιστόλι μεγάλου διαμετρήματος: 
ΙΟς Αστ/κας Γεώργιος Δαβίλας, 4ος Αρ- 
χ/κας Βασίλειος Κολοβός.

Αεροβόλο τυφέκιο ανδρών: 4ος Α
στ/κας Ευστάθιος Αυγέρης.
Αεροβόλο πιστόλι γυναικών 2η Αρ- 

χ/κας Ναυσικό Γαρίνη.
Ομαδική κατάταξη: 1η Ομάδα Α.Ο. Νί

κανδρος, 2η Ελληνική Αστυνομία, 3η Γ.Σ. 
Κηφισιάς.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων ο Α
θλητικός Ομιλος "Νίκανδρος" βράβευσε 
τους παλαίμαχους πρωταθλητές σκοπο
βολής, μεταξύ των οποίων και τον πρώην 
αρχηγό τη ς  Ελληνικής Α σ τυνο μ ία ς  κ. 
Κων/νο Κουβέλη, τον πρώην υπαρχηγό κ. 
Βασίλειο Κρύο και τον Υπαστρότηγο ε.α. κ. 
Δημήτριο Κοτρώνη.

10ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα  
Κολύμβησης Αστυνομικών

Επέστρεψε στις 28-7-1997 από τη Μό
σχα, η αντιπροσωπευτική ομάδα Κολύμβη
σης της Αθλητικής Ενωσης Αστυνομικών 
Ελλάδος, η οποία συμμετείχε στο 10ο Πα
νευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Α
στυνομικών, που πραγματοποιήθηκε εκε ί 
από 24 έως 26/71997 χρονικό διάστημα.

Οι Ελληνες αθλητές κατέλαβαν τις ακόλου
θες θέσεις:

Α σ τ/κα ς  Α ρ ισ τε ίδης  Κόμης, 14ος στα  
100 μ. ύπτιο, μ ε χρόνο 1. 27'.12', Αστ/κας  
Δημήτριος Κρητικός, 22ος στα 100 μ. ε 
λεύθερο, μ ε χρόνο 1.05‘ 44', Αστ/κας Πα
ναγιώτης Λουκόπουλος, 16ος στα ΙΟΟμ. ε 
λεύθερο, μ ε χρόνο 0. 5 8 '4 3 ' και Αστ/κας 
Αντώνιος Τσώνος, 13ος στα 100 μ. πετα
λούδα, μ ε  χρόνο 1. 07'. 22'.

Στην ομαδική κατάταξη την 1 η θέση κα
τέλαβε η Γερμανία, 2η η Ρωσία και 3η η Αυ

στρία. □

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Κατσινουλας

Τρίποντα κατά του Ρατσισμού
Αγώνας Μ πάσκετ πραγματοποιήθηκε 

πρόσφατα στο κλειστό Γυμναστήριο Λά
ρισας, μεταξύ των ομάδων της Ελληνικής 
Αστυνομίας και της Ολύμπια Λάρισας, στα 
πλαίσια της ανακήρυξης από την Ευρω
παϊκή Ενωση του έτους 1997, ως έτος κα
τά του Ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Τον αγώνα ο οποίος έληξε με 78 - 71 υ
πέρ της Ελλην. Αστυνομίας, παρακολούθη
σαν οι Τοπικές Αρχές του Νομού, το προσω
πικό της Α Α  Λάρισας και αρκετοί πολίτες.

Στο τέλος του αγώνα ο Δ /της του Κέ
ντρου Επιχειρήσεων Α.Τ.Α. Ταξίαρχος κ. 
Βασ ίλειος Φλώρος και ο Αστυνομ ικός 
Δ/ντής Λάρισας κ. Βασίλειος Φλώρος απέ- 
νειμαν στις ομάδες αναμνηστικά κύπελλα.

Ρεσιτάλ διαιτησίας από το διεθνή Λαρι- 
σαίο δ ια ιτητή  Νίκο Π ιτσίλκα και Σπύρο 
Τσούντσουρα.

Ελληνική Αστυνομία: Σκροπολίθας, Α- 
ραντζής, Σουλάκης, Πουλιανίτης, Παλαιο- 
λόγου, Αριδάς, Κατσούλης, Τριανταφύλ- 
λου, Παπαϊωάννου.

Προπονητής: Νικόλαος Δαρίβας.



Η  ωραιότερη στιγμή στην 
Ζωή του Ανθρώπου ε ί 
ναι η στιγμή της αυθόρ
μ ητη ς και απλόχερης  

Προσφοράς προς όφελος του Κοι
νωνικού συνόλου.

Αυτό ακριβώς επιθυμώ και θέλω να προ
σπαθήσω να μ εταφ έρω  σε σας με τ ις  
γνώσεις μου. Μ ετά από 20 χρόνια προ
σφοράς μου στον Πρωταθλητισμό απέ
κτησα το Δίπλωμα Προπονητού από την 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού καθώς και 
την άδεια  άσκησης του επ αγγέλματος 
Προπονητού Πόλης

Ο Α θλητισμός σε συνδυασμό με την 
1 άχρονη θητεία μου στο Σώμα της Ελλη
νικής Αστυνομίας με ειδικότητα σε θέμα
τα συνοδείας Επισήμων Προσώπων, όπου 
δόθηκε η ευκαιρία που εκπαιδευόμενος 
το 1993 σε Σχολή από το ανάλογο κλιμάκιο 
Αμερικανών Αστυνομικών Εκπαιδευτών, α
πέκτησα το πτυχίο από το οποίο κρίθηκα 
ικανός σε θέματα προστασίας επισήμων 
προσώπων και ατόμων υψίστης επικινδυ- 
νότητας IV.I.P.I.

Μέσα λοιπόν από τις εμπειρίες μου αυ
τές  που σας προανέφερα θέλησα να με
ταφέρω ότι καλύτερο μπορούσα σε συν
δυασμό με την Μ ελέτη μου από διάφορες 
βιβλιογραφίες Ψυχολόγων, Εργοφυσιολό- 
γων, Γυμναστών αλλά και Αστυνομικών εκ
παιδευτών της Αμερικάνικης Αστυνομίας 
σε θέματα προστασίας Επισήμων Προσώ
πων, έχοντας πάντα σαν γνώμονα την καλή 
φυσική κατάσταση που πρέπει να έχει ε ι
δικότερα ένας Αστυνομικός της προσω
πικής Ασφάλειας κάποιου επισήμου προ
σώπου.

Αλλωστε ένας διάσημος Αττικός Ρήτο
ρας ο Ισοκράτης μας αναφέρει σ' έναν α
πό τους λόγους του τα εξής:

"Οι τέχνες  και όλα τ '  άλλα προο
δεύουν όχι από εκείνους που μένουν 
προσκολλημένοι στα κατεστημένα, 
αλλά από εκείνους που διορθώνουν 
και τολμούν πάντα να κινούν κάτι από 
κακώς κείμενα".

Το επάγγελμα του Αστυνομικού (Προσω
πικής Ασφαλείας Επισήμων ή ατόμων υψί
στης επικινδυνότητας), είναι πολύ υπεύθυ
νο και πολύ επικίνδυνο.

Ο ρόλος του και η παρουσία του αποθαρ
ρύνει και αποτρέπει πολλές φ ορές αυ
τούς που έχουν σκοπό εκνόμων εν ερ 
γειών. Η παρουσία του δημιουργεί αίσθη
μα ασφαλείας και σιγουριάς στο κοινωνικό 
σύνολο των ανθρώπων.

Γενικότερα λοιπόν πρέπει να είναι το αί
σθημα ευθύνης του  Αστυνομικού (της 
Προσωπικής Ασφαλείας) στο έργο του ο
ποίου σημαντικός παράγοντας είναι η προ
σοχή και η πραγματικότητα.

Μπορούμε να πούμε ότι η προσοχή είναι 
η ψυχική ικανότητα του ανθρώπου να προ
σανατολίζεται και να συγκεντρώνεται επί 
ενός αντικειμένου.

Στην παρούσα περίπτωση το αντικείμενο 
είναι η δράση που αναπτύσσει κάποιος με 
απώτερο σκοπό κάποιας εκ νόμου ενέρ
γειας προς το άτομο εκείνο που θα τύχει 
να συνοδεύεται από εμάς.

Σ' αυτό το σημείο θετικό  είναι να εμ
βαθύνουμε επί της εννοίας της Προσοχής. 
Το αντικείμενο προσοχής απ οτελε ί τον 
Κυρίαρχο παράγοντα της εμβέλειας της 
συνείδησης πράγμα που σημαίνει ότι τα υ
πόλοιπα αντικείμενα ή γεγονότα του χώ
ρου έχουν μηδαμινό σ υντελεσ τή  προ
σοχής. Η διαδικασία της προσοχής ως πα
ράμετρο έχει το χρόνο.

Ετσι όταν υπάρχει προδιαδικασία για την 
προσοχή ενός αντικειμένου π.χ.τη φύλαξη 
του προσώπου που συνοδεύουμε, έχουμε 
την εκούσια ή την εσκεμμένη προσοχή.

Οταν η προσοχή απορρέει από το παρόν 
και έχει ευκαιριακό χαρακτήρα π.χ. η πα
ρατήρηση κάποιου θεάματος, έχουμε την 
αυθόρμητη ή αυτόματη προσοχή.

Τέλος όταν υπάρχει προπαρασκευή για 
την πράξη αντίδραση η οποία θα επέλθει 
μελλοντικά π.χ. σύλληψη κάποιου εισβο
λέα, αντεπιθετική ενέργεια κ.λ.π. έχουμε 
την μελλοντική ή κινητική προσοχή, πράγ
μα που νομίζω ότι έχει και την βαρύνουσα 
σημασία στη δουλειά μας.

Μ ε όσα προανέφερα διαπιστώνουμε την 
πολυπλοκότητα των διεργασιών που απαι
τ ε ί η προσοχή και η οποία εκφράζεται με 
την ισορροπιστική αρμονία μεταξύ σώμα
τος και πνεύματος.

Η αφηρημάδα, η απόσπαση της προ
σοχής από το αντικείμενο του Αστυνομι
κού και η υποτονικότητα έστω για μια στιγ
μή είναι δυνατόν να αποφέρει τραγικό α
ποτελέσματα.

Νομίζω ότι τα μέχρι τώρα γεγονότα του 
παρελθόντος μας έχουν δώσει να καταλά
βουμε το πόσο δύσκολο είναι το επάγγελ
μα το οποίο κάνουμε και του οποίου η α- 
π οτελεσματικότητα  εξαρτάτα ι σε πολύ 
μεγάλο βαθμό από την ικανότητα προ
σοχής και αυτοσυγκέντρωσης που έχου
με στο (V.I.P.), άτομο κυρίως που μπορεί να 
φρουρούμε ή να συνοδεύουμε.
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Γι' αυτό η ικανότητα της προσοχής θα 
πρέπει να αναπτυχθεί σε όσο το δυνατόν 
υψηλότερο επίπεδο, και αυτό είναι δυνα
τόν να πραγματοποιηθεί μόνο με συνεχή 
άσκηση. Η γνώμη μου είναι ότι οι Αστυνο
μικοί θα πρέπει να υποβάλλονται τακτικό 
(δύο - τρεις φορές την εβδομάδα] σε α
σκήσεις για την βελτίωση της προσοχής 
και της αντίδρασης των. Η συνεχής αυτή 
εκπαίδευση δραστηριοποιεί και κρατά σε 
υψηλό βαθμό ετο ιμότητας το κεντρικό 
σύστημα του οποίου η λειτουργία είναι κα
θορ ιστική  για την απόδοση στην τόσο 
σκληρή και υπεύθυνη δουλειά μας.

Η ανάπτυξη της προσοχής και της αντί
δρασης σε πολύ υψηλό επίπεδο, δεν αρ
κεί εάν δεν είμαστε σε θέση το υψηλό αυ
τό επίπεδο αυτοσυγκέντρωση να το δια
τηρήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της βάρ
διας μας, την ώρα της φύλαξης ή της συ
νοδείας του Επισήμου Προσώπου που θα 
συνοδεύουμε.

Και εδώ  υπεισέρχετα ι μια άλλη σημα
ντική ιδ ιότητα  της προσοχής, η αντοχή 
στην προσοχή είναι η ικανότητα του αν
θρώπου να δ ια τηρε ί ένα μεγάλο βαθμό 
αυτοσυγκέντρωση σε όσο το δυνατόν με
γαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς την ε 
λάττωση της. Είναι γνωστό πως η ένταση 
της προσοχής ελαττώνεται με την πάρο
δο του χρόνου.

Ο Αστυνομικός φρουρός ή συνοδός είναι 
υποχρεωμένος να εποπτεύει επί αρκετές 
ώρες συνεχώς. Η προσοχή του είναι φυ
σικό να ελαττώνεται με την πάροδο των 
ωρών, ένεκα της κόπωσης του κεντρικού 
νευρικού συστήματος: π.χ. έχει παρατηρη
θ ε ί ό τ ι τα  π ερ ισ σ ό τερ α  ερ γ α τ ικ ό  α
τυχήματα έχουν γίνει τις τελευτα ίες ώρες 
της βάρδιας, λόγω του ότι η κόπωση επι
δρά αρνητικό στην ικανότητα προσοχής 
και στην ικανότητα αντίδρασης.

Νομίζω ότι η ικανότητα στην προσοχή 
θα πρέπει να μας απασχολεί ιδαίτερα, 
μια και είναι κατά την γνώμη μου, ο προσ- 
δ ιοριστικός παράγων στην αποτελεσμα- 
τ ικ ό τη τα  τη ς  δ ο υ λ ε ιά ς  μας. Θα προ
σπαθήσω να σας μεταφέρω  εν συντομία 
και όσο γίνεται με πιο απλά λόγια μετά 
από μια έρευνα  που έκανα, τ ις  τ ε λ ευ 
τα ίες ανακαλύψεις των ειδικών πάνω σ' 
αυτό το θέμα.

Οι αθλητικοί φυσιολόγοι ανακάλυψαν τα 
τελευταία χρόνια την σχέση μεταξύ της ι
κανότητας αντοχή στην προσοχή και της 
φυσικής κατάστασης του ατόμου, και πιο 
συγκεκριμένα της αερόβιας ικανότητας.
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ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Οσον αφορά την αερόβια ικανότητα είναι 

η ικανότητα του ανθρώπου να καταναλώ
νει όσο το δυνατόν περισσότερο οξυγό
νο, κατά την εκτέλεσ η  κόπου αερόβιου 
έργου ΙόσκησηςΙ. Η τιμή της κατανάλωσης 
αυτός μας δείχνει και τον βαθμό αντοχής 
του ατόμου στην μυϊκό προσπάθεια. Δη
λαδή όσο περισσότερο οξυγόνο κατανα
λώνει το άτομο σε μια σωματική άσκηση, 
τόσο μεγαλύτερη αντοχή έχει και κατ' ε 
πέκταση τόσο μεγαλύτερη βιολογική αξία 
έχει σαν άτομο (καλύτερη υγεία).

Τώρα τι είναι αερόβιο έργο; Είναι το έργο 
που εκ τελε ί ο άνθρωπος για χρονικό διά
στημα από 10' -1 5 ' και στο οποίο συμμε
τέχουν τουλάχιστον τα 2/3 του μυϊκού ι
στού. Σαν αερόβια άσκηση χαρακτηρίζετε 
το τρέξιμο, το βάδισμα, το ποδήλατο, το 
σκι, το καλύμπι, η κωπηλασία κ.λ.π.

Οι εργοφυσιολόγοι λοιπόν ανακάλυψαν 
ότι όσο μεγαλύτερη αερόβια αντοχή έχει 
ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο χρονικό 
διάστημα μπορεί να κρατήσει υψηλό το 
βαθμό προσοχής και αυτοσυγκέντρωσης.

Για να αποκτήσει κάποιος αερόβια ικανό
τητα και κατ' επέκταση μεγαλύτερη βιολο
γική αξία και υγεία θα πρέπει να εκτελε ί 
αερόβιες ασκήσεις των οποίων η διάρκεια 
δεν είναι μικρότερη των 15' - 20' συνε
χούς εργασ ίας με καρδιακή συχνότητα 
150 -160 παλμούς το λεπτό και με ελάχι
στη συχνότητα τρε ις  φορές την εβδομά
δα.

Εχει αποδειχθεί πειραματικά ότι εάν η ε 
βδομαδιαία συχνότητα είναι πάνω από πέ
ντε φορές, δεν συμβόλει στην περαιτέρω 
αύξηση της αερόβιας αντοχής εάν δεν ε ί
ναι μικρότερη από τρεις φορές δεν έχει 
καμία επ ίδραση στην βελτίω ση της α
ντοχής του ατόμου.

Εχει αποδειχθεί επίσης ότι η αντοχή του 
ατόμου μπορεί να αυξηθεί περίπου 30 - 
40% από το αρχικό επίπεδο συνεχώς στη 
συχνότητα που ανέφερα προηγουμένως. 
Κλινικό πειράματα των Σουηδών φυσιολό
γων αναφέρουν ότι εάν η άσκηση διακοπεί 
για διάστημα 3 - 6 εβδομάδες η φυσική κα
τάσταση πέφτει στο αρχικό επίπεδο από 
το οποίο ξεκίνησε (αγυμνασία).

Με λίγα λόγια δεν μπορούμε να "πιστώ
σουμε" υγεία και φυσική κατάσταση κάνο
ντας για μία περίοδο έστω και μεγάλη - 
προπόνηση και εν συνεχεία την διακόψου- 
με. Θα πρέπει η αερόβια άσκηση να γίνει 
τρόπος ζωής εάν θέλουμε να διατηρούμε 
ακμαίο το φυσικό και ψυχικό σθένος να έ 

χουμε καλή θωράκιση της υγείας και να ε ί
μαστε αποτελεσματικοί στην δουλειά μας 
και ειδικότερα της υπηρεσίας που βρισκό
μαστε, διότι αποτελεί άλλωστε την ιδιατε- 
ρότητα των ατόμων που την απαρτίζουν 
(Υ.Α.Π.Δ.).

Με όσα ανέφερα παραπάνω προσπάθη
σα να εντοπίσω τις  μεθόδους με τις  ο
ποίες ο Αστυνομικός θα καταστεί ικανός 
να βρίσκετε σε διαρκή ετοιμότητα ισορ
ροπημένος χωρίς εμπάθειες και υποτονι- 
κότητα, αλλά με ευδιαθεσία και ψυχική ε 
τοιμότητα για το αντικείμενο το οποίο άλ
λωστε έχει επ ιλεχθεί να υπηρετεί με τόση 
ιδαιτερότητα και αφοσίωση έτσι ώστε να 
μπορεί να προφυλάσσει την σωματική α
κεραιότητα των ατόμων ή του ατόμου που 
θα συνοδεύει.

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η ικανότητα 
της προσοχής μαζί με κάποια καλή φυσική 
κατάσταση είναι ο κύριος στόχος για την 
άμεση αντίδραση του Αστυνομικού σε α
πρόσμενες και δυσάρεστες καταστάσεις.

Στόχος μας λοιπόν είναι η άσκηση η ο
ποία θα βελτιώσει προοδευτικά την ψυ
χική και σωματική μας απόδοση.

ΟΔΗΓΙΕΣ &
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

Σε κάθε προπόνηση JOGGING να υπολο
γ ίζετε  ότι καταναλώνετε 800 - 1000 θερ
μίδες. Ο Χώρος που θα γίνει η προπόνηση 
μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε συνοικια
κός δρόμος, αρκεί να έχει μειωμένη κίνη
ση τροχοφόρων. Πολύ καλύτερα θα ήταν 
βέβαια αν αποφασίζαμε να προπονηθούμε 
και να τρέξουμε στο πάρκο ή στο βουνό, 
στην παραλία ή στο δάσος.

Η ώρα της γυμναστικής μας, να μην ακο
λουθεί κάποιο βαρύ πρόγραμμα ιδιωτικής 
απασχόλησης. Να είμαστε όσο το δυνατόν 
πιο ξεκούραστοι.

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ: Πρωί μετά το  ξύπνημα ή 
αργό το απόγευμα μετά την μεσημβρινή 
κατάκληση. Θα πρέπει δε 3 ώρες τουλά
χιστον το λιγότερο πριν το τρέξιμο ή ο
ποιαδήποτε άσκηση γυμναστικής μας να 
έχουμε τελειώ σει το φαγητό.

Πριν από την προπόνηση δεν πρέπει να 
έχουμε υψηλή θερμική αξία (κυρίως τηγα- 
νιτά και λίπη) γιατί επιβραδύνουν τις εντε- 
ρικές ασκήσεις και κατά συνέπεια τη γα
στρική εκκένωση, προκαλώντας μας στο
μαχικές διαταραχές και δυσφορία.

Οι τροφ ές πρέπει κατά προτίμηση όταν 
θα έχουμε πρόγραμμα εκγύμνασης να ε ί
ναι βραστές ή ψητές.

ΜΙΚΡΟΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
Εν ώρα εκγυμνάσεως, διάφορες μικροε- 

νοχλήσεις, αρ ιστερά και δεξ ιά  στη κοι
λιακή χώρα που παρουσιάζονται, δεν πρέ
πει να μας ανησυχούν, γιατί προέρχονται 
από την τριβή των εσωτερικών οργάνων 
και θα εξαφανισθούν στις μετέπειτα προ
πονήσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ
Η απόσταση που πρέπει να καλύπτουμε 

τρέχοντας σε στυλ JOGGING θα είναι 3 - 
5 χιλιόμετρα, τρε ις  φορές την εβδομάδα. 
Συνολικά ο χρόνος θα είναι 40 - 50 λεπτά, 
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου προ- 
θερμάνσεω ς (σουϊδική γυμναστική), ζ έ 
σταμα.

Αργότερα μετά τις 10 - 15 πρώτες προ
πονήσεις και ανάλογα με την βελτίωση 
μας, θα αυξηθεί λίγο ο αρχικός χρόνος 
προπόνησής μας.

Οταν σταθερποιηθούμε σ' αυτή την από
σταση και αισθανόμαστε άνετα, θα αυξη
θ ε ί λ ίγο  και η έν τα σ η , ώ σ τε  να τα 
καλύπτουμε σε λιγότερο χρόνο.

ΣΤΥΛ
Στο τρέξιμο, τα πατήματά μας θα πρέπει 

να είναι ανάλαφρα και ρυθμικά, από την 
πτέρνα προς την άκρη του πέλματος από 
όπου γίνεται η τελική ώθηση προς τα ε 
μπρός.

Πρέπει να νοιώθουμε πως κυλάμε επάνω 
στο πέλμα μας, και ότι δεν πατάμε βαριά. 
Τα δε γεγονότα, να βλέπουν ευθεία μπρο
στά.

Τα χέρια μας να αιωρούνται χαλαρά από 
τους ώμους, σε αντισταθμική προς τα πό
δια πορεία.

Οι ώμοι μας δεν πρέπει να σφίγγονται, 
ούτε να μετακινούνται, ώστε να εργάζο
νται οι μυς αποδοτικώτερα.

Ο κορμός μας να έχε ι σχεδόν κάθετη 
δρομική γωνία με το έδαφος, με ελάχιστη 
κλίση εμπρός. Το κύριο οπτικό πεδίο μας 
να είναι 15 - 10 μ. εμπρός.

ΕΙΣΠΝΟΗ
Η εισπνοή, συμφέρον και υγιεινό είναι 

στην καθημερινή μας ζωή να γίνεται από 
την μύτη.

Εδώ θα γίνεται από την μύτη και το στό
μα, γ ιατί είναι αδύνατο να έχουμε επάρ
κεια οξυγόνου στους πνεύμονες κατά τη 
διάρκεια της έντονης κατανάλωσης λόγω 
των καύσεων, εισπνέοντας μόνο από την 
μύτη.
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ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ
Είναι το αρχικό πολύ χαλαρό τρέξιμο, κα

θώς επίσης οι χαλαρές κινήσεις σουϊδικής 
γυμναστικής σε πολύ αργό ρυθμό. Σκοπό 
δε έχει, να θέσει το κυκλοφοριακό σε ένα 
ρυθμό ανάλογο προετοιμασίας του οργα
νισμού, έτσι ώστε να αρχίσει ο ομαλός α
ναπνευστικός ρυθμός μας. Γιατί, αν αρχί
σουμε απότομα την προπόνησή μας, θα έ 
χουμε διάφορες αναπνευστικές ανωμα
λίες και κακή κυκλοφοριακή αναπαραγωγή, 
με συνέπεια στην συνέχεια να πειραχθεί 
η καρδιά μας, η οποία δεν είναι μαθημένη 
στις υπερεντάσεις (εφόσον μιλάμε πάντα 
για αρχάριους]. Επίσης και διάφορες μυϊ
κές θλάσεις. Μετά λοιπόν την προθέρμαν
ση, που θα πρέπει να είναι ο βασικός κανό
νας της εκγύμνασής μας και ειδικότερα για 
μας που δεν έχουμε ξαναγυμναστεί ή καν έ 
χουμε ασχοληθεί με τα ανωτέρω, αρχίζει 
κανονικά το πρόγραμμα εκγύμνασής μας.

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ενας από τους πιο βασικούς κανόνες, ό

πως και η προθέρμανση. Πάντα μετά από 
κάθε κόπωση προπόνησή μας, θα πρέπει 
να ακολουθεί, το στάδιο της αποθερα
πείας μας, γ ιατί θα πρέπει να επαναφέ
ρουμε την καρδιά, το κυκλοφοριακό και 
τους πνεύμονες μας σε μια νορμάλ και 
σωστή κατάσταση, έτσ ι όπως αρχίσαμε. 
Μοιάζει με την προθέρμανση και ακολου
θ ε ί σχεδόν το ίδιο τέμπο. Αρκεί να ση
μειωθεί ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε με
τά το πέρας της προπόνησής μας με ένα 
ελαφρό και χαλαρό τροχαδάκι, μπορεί να 
είναι δε και επιτόπιο, και στη συνέχεια με 
ορισμένες ασκησούλες, πάντα δε χαλαρά. 
Κατόπιν να ντυθούμε, αν είναι δυνατόν με 
άλλη φόρμα και να καθίσουμε σε μέρος ό
που δεν επηρεάζεται από ρεύματα, για 10 
-15 λεπτά, στην συνέχεια ένα ζεσ τό  μπά
νιο θα μας χαλαρώσει τελείω ς και θα μας 
τονώσει, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι ε ί
τε  για την βραδυνή μας έξοδο ε ίτε  για κά
ποια εργασία, όχι πολύ βαριά αν έχει γίνει 
κατά την πρωινή ώρα όλο αυτό το πρό
γραμμά μας. Στην συνέχεια και μετά το α
νάλογο  τρ έ ξ ιμ ο  (JOGGING] θα ακο
λουθήσουν ορ ισμένες ασκήσεις Σουη
δικής γυμναστικής που σκοπό έχουν να ε 
νεργοποιήσουν και να σφίξουν το εν γένει 
μυϊκό σύστημα του ανθρώπινου σώματος, 
χωρίς βέβαια να καταπονήσουμε αυτό με 
υπ ερεντάσ εις  και με βαρύ πρόγραμμα 
τουλάχιστον τον πρώτο καιρό στα αρχικά 
βήματα των πρώτων προπονήσεων μας.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Κυκλικές περιστροφές των χεριών με 

αλλαγή φοράς σε κάθε πέντε χρόνους.
2. Από τη λοξή ανάταση (α) εκτελούμε 

κάμψη των γονάτων - οι φ τέρνες ενώνο
νται - με σύγχρονο χιασμό των χεριών 
μπροστά στο στήθος (β).

3. Από τη διάσταση οριζόντια πρόκυψη 
με τα χέρια στην έκταση, εκτελούμε δι
πλώσεις α ιω ρήσεις κορμού και χεριών 
χιαστί, ενώ σε κάθε χρόνο η διάσταση των 
ποδιών μεγαλώνει.

4. Από τη διάσταση των ποδιών έκταση, 
εκτελούμε: διπλώσεις αιωρήσεις των χε
ριών αριστερά - δεξιά (α-β), ενώ σε κάθε 
στροφή το ομώνυμο χέρι φτάνει ψηλά κα- 
τακόρυφο.

5. Με αφετηρία τη διάσταση ανάταση Ια], 
εκτελούμε: δίπλωση με τα χέρια έξω από 
τα σκέλη (β) ανόρθωση και στη συνέχεια 
δίπλωση στο αριστερό πόδι (γΙ, μετά δί
πλωση με χιασμό των χεριών (δ] και τέλος 
κάμψεις του κορμού αριστερά δεξιά (ε).

6. Από την ανάταση (α], εκτελούμε: Μικρό 
άλμα μπροστά με σύγχρονη αιώρηση των 
χεριών και ερχόμαστε στο ημικάθισμα με 
τα χέρια στο έδαφος (β). Στη συνέχεια ε 
πανερχόμαστε στην αρχική θέση με αιώ
ρηση των χεριών από πίσω και πάνω (γ) και 
επαναλαμβάνουμε την άσκηση.

7. Εκτελούμε 3-4 μεγάλους δ ιασκελι
σμούς (α) και στη συνέχεια πιάνουμε από 
το πέλμα το ένα πόδι μπροστά και εκ τε 
λούμε πέντε "κουτσά" (β) βήματα και μετά 
με λαβή του άκρου ποδιού πίσω (γ) εκ τε 
λούμε άλλα πέντε "κουτσά" κ.ο.κ.

8. Από τη γονάτιση με στήριξη των χ ε
ριών κατακόρυφα  στο έδ α φ ο ς , ε κ τ ε 
λούμε κάμψεις των αγκώνων (α) και από ε 
κε ί με πτώση μπροστά στήριξη των χ ε
ριών, εκτελούμε άρση του ενός ποδιού 
πάνω τεντωμένου.

9. Από την ύπτια θέση, εκτελούμε κάμψη 
των αγκώνων πρηνή κατάκλιση και από ε 
κεί απ' ευθείας άρση των ισχύων - γώνια
σμα 4-5 φορές.

10. Από την ύπτια θέση, εκτελούμε: άρση 
και λαβή του αριστερού ποδιού με σύγ
χρονη ημίκαμψη του δεξιού ποδιού (α), στη 
συνέχεια κατακόρυφη άρση του ποδιού με 
ημίκαμψη του άλλου (β] το ίδιο χωρίς ημί
καμψη του άλλου ποδιού (γ).

11. Από τη θέση (α) με στήριξη του σώ
ματος στο κεφάλι και στην ωμική ζωνή 
(κεράκι! και λαβή των ισχύων με τα δύο χ έ
ρια, εκτελούμε: εναλλαγές των σκελών 
0,30 εκ. περίπου (β), εν α λ λ α γ ές  τω ν

σκελών μεγαλύτερου πλάτους (γ) και από 

τηντάσητω νσκελώ νκάτω ,εκτελούμετά- 
σεις  των σκελών πάνω "εναλλάξ" (δ).

12. Από τη γονάτιση, εκτελούμε: διπλώ
σεις αιωρήσεις κορμού και χεριών με σύγ
χρονη δίπλωση (α] και στη συνέχεια υπε
ρέκταση του κορμού ανάταση (β).

13. Από την εδραία θέση ανάκαμψη, ε 
κτελούμε αρχίζοντας από το αριστερό 
πόδι σε πέντε χρόνους διπλώσεις με τα 
πόδια τεντωμένα (β).

14. Από την εδραία θέση ανάταση (α), ε 
κτελούμε δίπλωση στο αριστερό πόδι (β] 
με σύγχρονη ημίκαμψη του δεξιού ποδιού. 
Επανερχόμαστε στην αρχική θέση και ε 
κτελούμε δίπλωση στο δ εξ ί πόδι κ.ο.κ.

15. Από την εδραία θέση, εκτελούμε: δίπλω
ση 9α) και από εκεί αναδίπλωση (β) συνέχεια.

16. Από την πρηνή θέση (α), εκτελούμε 
τάση του αριστερού χεριού μπροστά τ ε 
ντωμένου (β] και μετά του άλλου κ.ο.κ.

17. Από την πρηνή θέση Ια], εκτελούμε 
άρση του δεξιού χεριού - στήριξη στο α
ριστερό - και στη συνέχεια το αντίθετο 
κ.ο.κ. Επειτα εκτελούμε μετατοπίσεις του 
κορμού αριστερά - δεξιά Ιβ).

18. Από την πρηνή θέση (α), εκτελούμε με 
άρση των σκελών - πήδημα - μεταφορά 
των κάτω άκρων δεξιά - αριστερά (β] συνέ
χεια. Μετά εκτελούμε άρση του σκέλους μέ
χρι του ύψους των χεριών (γ) και αντίθετα.

19. Από τη δίπλωση με στήριξη των χε
ριών στο έδαφος (α), φθάνουμε προχωρη
τικά στην πρηνή θέση με ενδιάμεσες στά
σεις στα σημεία 1 και 2. Από εκε ί εκτελούμε 
συσπείρωση, ερχόμαστε στη συνέχεια στην 
οριζόντια πρόκυψη με τα γόνατα λυγισμένα 
και τα χέρια πίσω και εκτελούμε πτώση στην 

πρηνή κατάκλιση (9β). □

* V e ry  Im p o r ta n t  P e rs o n  (V .I.P .) 
P ro te c t io n : Προστασία ιδ ια ίτερα σημα
ντικού προσώπου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. "Εργοφυσιολογία", Καθηγητού Εργοφυσιλο- 

γία Πανεπιστημίου MC CIL, MONTREAL- Κλει
σούρα Βασιλείου.

2. "Παθολογία & Φυσιολογία", Ερευνητού της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου HARVARD 
των Η.Π.Α. Δρ. Παύλου Κων/νου.

3. "Γυμναστικές Ασκήσεις" Βυτινάρου Βασι
λείου  Λέκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Τ.Ε.Φ.Α.Α.).

Επιμέλεια - Μελέτη:
Αρχιφύλακας Στυλιανός Σ. Μάρκογλου
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Θ ΓΚίΌ Μ ΙΧ
T H C  Θ Θ Ο ΤΌ ΚΟ Υ*

Του Α ρ  ιστείδη Πανώ τη

Π ρο πενταετίας η Ιερά 
Σύνοδος της Εκκλη
σ ίας της Ελλάδος με εγκύκλιό 

της "παρατήρησε" πως η "Ακο
λουθία του Επιταφίου της Θ εοτό
κου μετ' Εγκωμίων" που "τελείται 
σε δ ιάφορους ναούς της Ελλά
δος, και αποτελεί "ευσεβή 
συνήθεια","αρμόζει στο Ιεροσό
λυμά ικον Τυπικόν" και όχι "ε ις  τα 
εν Ελλάδιάχρι του νυν κρατούντα 
έθη"!

Παρά τις παρατηρήσεις και 
προτροπές της Συνοδικής Εγκυ
κλίου, σε όλες σχεδόν τις Μη- 
τροπόλεις προοδευτικά εηεκτεί- 
νεται "η ευσεβής συνήθεια" τελέ- 
σεως της ιδ ιάζουσας αυτής τε
λετής. Και αυτό γιατί στη συνεί
δηση της Εκκλησίας, το αλάνθα
στο αυτό κριτήριο της αλήθειας 
της πίστεως, η Θ εοτόκος ως Μ η
τέρα του σαρκωθέντος Λόγου, 
συμμετέχει στη δόξα του Χρι
στού και "μακαρ ίζετα ι" από τις 
"γενεές" των πιστών, όπως η ίδ ια 
προφήτευσε(Λουκ. α'48).

Πανάρχαιοι λόγο ι ύμνοι, χα ι
ρετισμοί, μεγαλυνάρια, εγκώ
μια κ.λ.π. την ενσωματώνουν στο 
όλο σχέδ ιο  της εν Χριστώ Σωτη- 
Ρ ' α ς .

Στη δόξα της συντελούν οι πολ
λές προσκυνηματικές εκδρομές 
ηου τα τελευταία χρόνια  φ ιλοτι- 
μούνται να οργανώνουν Μητρο- 
πόλεις και Ενορίες στους Α γίους 
Τόπους, ιδ ίω ς στα τέλη Αυ- 
γούστου.

Η συμμετοχή των προσκυνη
τών στατελούμενα στο θεομητο

ρικό μ νήμα της Γεθση μανής, επε
νεργούν με την ίδ ια  χάρη όπως 
στους προηγούμενους α ιώ νες, 
όταν τα πλήθη των παλαιών 
προσκυνητών μετέφ ερα ν και ε 
πέβαλαν σ χεδόν σ' Ανατολή και 
Δύση την ιεροσ ολυμ ίτικη  τάξη 
και λατρεία .

x n o P ix c  χ ΐ ι ο

e iναι απορίας άξιο συνο
δ ικές  επιτροπές και συ
νοδική διαγνώμη να προφασί

ζονται άγνοια  της επιστημο
νικής ακριβείαςπουδέχεταιπω ς 
ηλατρείατηςΕκκλησ ίας μαςλει- 
τουργικά, εορτολογικά, υμνολο- 
γικά κ.ά., απ' αρχής έχει άμεσα 
συνδεθεί με τα τελούμενα στα Ι ε 

ροσόλυμα λησμονούν ότι όλος 
σχεδόν ο κύκλος των θεομητορ ι
κών εορτών, με τις ακολουθίες 
τους ξεκινά από τα αντίστοιχα 
προσκηνύματα της Α γ ία ς Γης, ή 
από ιερά ενδύματα και ε ικόνες 
της Θ εοτόκου προερχόμενα απ' 
αυτήν, για να επεκταθεί ο κύκλος 
αυτός προοδευτικό σ' όλη τη Χρι
στιανοσύνη.Στην εκκλησιαστική 
ιστορία, δεν έχει κατα γραφ εί κα
μία Συνοδική ή πατερική αντίστα
ση στην κατά τόπους εισαγωγή 
εορτών, τελετών, ε ικονογρα
φ ίας , ύμνων και τυπικών διατά
ξεων, λειτουργικών εθ ίμω ν κ.ό. 
που αναπτύχθηκαν στην Αγί α Πό- 
λητων Ιεροσολύμων.

Απ' ενα ντία ς  υπάρχουν παρα
δε ίγμ α τα  που οι κατά τόπους ε 
πίσκοποι μετά πολλής ευλα- 
β ε ία ς  ε ισ ήγαγαν τη λατρευτική 
πράξη της Α γ ία ς  Σ ιών στους 
καθεδρ ικούς τους ναούς για  να 
συγχρον ισ τούν και συμπρο
σευχηθούν με την πηγή της λα 
τρευτικής ευσ εβ εία ς  μας αυτό 
που εκπηγάζει από τον Γολγο
θά.

Η λατρευτική δ ιαδ ικασ ία  των 
αιώνων έχει δικούς της νόμους, 
ένας από τους οποίους ε ίνα ι αυ
τός που έφ ερε και την "Ακολου
θ ία  του Επιταφίου της Θ εοτόκου 
και των εγκω μίω ν της" στη νη
σιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα 
την Μ. Α σ ία  και σ' όλο σ χεδόν 
τον σλαβ ικό κόσμο.

C T X Λ,ωΑ,βΚΧΝΗΦΧ

Η σποραδική τέλεση της 
Α κολουθίας αυτής στα 

Δωδεκά νησα (Πάτμο), στη Λ έ
σβο (Αγιόσος), στις Κυκλάδες 
(Κ ίμωλος) κ.ά., στα Επτάνησα 
(Κέρκυρα) κ.ά., από τεσσάρων 
περίπου αιώνων, δεν αποτελεί 
"επ' εσχάτων παρατηρούμενη 
συνήθεια" όπως ισχυρίστηκε η 
Συνοδική Εγκύκλιος.

Ο ι δ ιασω θέντες χρυσοκέντη
τοι Επιτάφιοι "της Παναγίας", 
στον Πατριαρχικό ναό του Φα
ναριού, στην Αγιάσο της Λ έ
σβου, κ.ά., καθώς και οι "ποδέες" 
που έχουν ως θέμα την Κοίμηση, 
διασημοτέρα των οποίων είνα ι 
το εθνικό "λάβαρο" της Α γ ίας 
Λαύρας, καθώς και ο περίφημος 
"Επιτάφιος της Παναγίας" από 
την Κ ίμωλο αλλά και οι επάλλη
λες εκδόσεις'Έ γκω μίω ν" ^ 'Μ α 
καρισμών" ή "Μ εγαλυναρίω ν" 
της Θ εοτόκου από τον ΙΖ'αιώνα 
μέχρι σήμερα, αποδεικνύουν πό
σο παλιά είναι η ευλάβεια αυτή στη 
συνείδηση του λαού μας, άσχετα 
αν αυτή για διαφόρους λόγους 
δεν ε ίχε  στο παρελθόν γενικευτεί 
στις πόλεις και στα χωριά και διε- 
φυλάσσετο κυρίως στις Μ ονές 
και στα προσκυνήματα.

C T X I6P O C O X V M X

Η ακολουθία του "Επιτα- 
φ ίουτης Παναγίας" που 

τελείται στα Ιεροσόλυμα στις 14 
Αυγούστου και στην Ελλάδα κατά 
τον εσπερινό της Κοιμήσεως της 
Θ εοτόκου ή την ίδ ια  ημέρα της 
εορτής, είνα ι καρπός ανα- 
πτύξεως της Θ εομητορ ικής ευ- 
λαβείας από τα Πατερικά "Εγκώ
μια" στη μνήμη της Παναγίας 
μας, που αρχίζουν από τα μέσα 
του Ε' αιώνα για να κορυφωθούν 
στους κάτω αιώνες. Επίκεντρο 
είνα ι τα τρία "Εγκώμια" του ιερού 
Δαμασκηνού, που ανακεφα- 
λαιώθηκαν από τον "Στουδίτη" 
Δαμασκηνό τον Θ εσσαλονικέα,

Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αρ- 
της( 1 577).Ο πεζόςλόγοςτω ν"Ε- 
γκω μίω ν" δεν άργησε να γ ίνε ι 
ποιητικός καΓ'υμνολογικός" στα 
γνωστά μέτρα των Μ εγαλυνα- 
ρίωντοιΓΑμώμου"(ψαλμός1 18). 
Τα "Εγκώμια" αυτά άρχισαν από 
τονΙΓ 'α ιώναναεντάσσονταιστην 
ακολουθία  του Μ. Σαββάτου, με 
θέματον"ΕηιτάφιοΘρήνο"τουΚυ- 
ρίου.

Οπως σε όλα τα εορταζόμενα 
ιερά γεγονότα  ο λειτουργικός 
χρόνος έγ ινε  ενεστώ ς και στην 
Κοίμηση της Θ εοτόκου ο χρό
νος βιώνεται ως συμβάν της 
"σήμερον" ημέρας και γι' αυτόε- 
πιβάλλεται ο "αποχαιρετισμός" 
της μετ' επ ιταφίων "Εγκωμίων", 
που εξα ιρούντο  γεγονός της εν
δόξου Μ εταστάσεω ς, αυτό που 
μαρτυρείτα ιαπ ότην μακραίωνα 
παράδοση, αλλά και την Θ εομη
τορική της ιδιότητα, αυτή που συ
ντελεί στηνσυνειδητοποίησητης 
Θ εότητος του εξ αυτής τεχθέ- 
ντος προαιώνιου λόγου του 
Θεού.

Μ6ΓΧΧΥΝΧΡΙΧ

α κατά καιρούς δημο- 
σιευθέντα "Εγκώ

μια", ε ίνα ι στην πραγματικότητα 
Μ εγαλυνάρια, όπως αυτά που 
προστέθηκαν στους παρακλητι
κούς κανόνες και συνεχώς στι- 
χουργούνται για γνωστούς και α
γνώστους αγίους, με ποιητική έ 
μπνευση, β ιβλ ικό λυρισμό, δο γ 
ματική ακρίβεια, ευσεβή σκέψη.

Τίποτε το μειωτικό του "Επιτα
φ ίου Θρήνου" της Μ. Παρα
σκευής δεν κρύβεται σ' αυτή την 
ακολουθία. Απ' εναντίας τα "Ε
γκώμια" ορθοτομούν στην εξι- 
στόρηση του "παραδόξου μεγα
λείου" της Κοιμήσεως, παρακο
λουθούν την ανυψουμένη Χάρη 
της Παρθένουαπότηνεποχήτων 
προφητών και τέλος συναντούν 
το "αίσθημα" του λαού του Θεού, 
που δοξάζε ι την Παναγία ως Μ η
τέρα του και θέλει να συνοδεύει 
το "ξό δ ι"Τ η ς  μεθεοπρεπείς μεν 
τρόπους, αλλά μετριασμένους 
από τη συγκίνηση εκείνη που κα
ταθέτει ένα παιδί παρά την νε
κρική κλίνη των γον ιώ ν του. Αυ
τό που ω ρ ίμα σ ε στη συνείδηση 
της Εκκλησίας, δεν επιτρέπεται 
να το καταδ ιώ κει η δ ιο ίκησή 
της, από υπερσυντηρητική ιδ ιο 

τροπία. □
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Ο Αύγουστος είνα ι ο μήνας της 
Παναγιάς  και της Ρωμιοσύνης. 
Ο Κόντογλου ονόμαζε την Κ ο ί
μηση της κυρίας Θεοτόκου, Πά
σχα του καλοκαιριού. Κι έτσι ε ί
ναι. Δεν υπάρχει χωριό, δεν υ
πάρχει νησί ή πόλη, ηου να μην έ
χει την Παναγιά της και να μη 
γ ιορτάζει στις 1 5 τ'Αυγούστου ή 
στα'νιάμερα.

Από πριν, ο μ ικρός κι ο μεγάλος 
παρακλητικός κανόνας δη
μιουργούν την κατανυκτική εκε ί
νη ατμόσφαιρα, που θα μαλακώ- 
σ ειτ ις  καρδ ιέςτω νΟ ρθοδόξω ν 
και θα τις φ έρει κοντά σ' Εκείνην, 
που την ύμνησαν με τα πιο εγκω 
μιαστικά επίθετα, που την τρα
γούδησε η δημοτική μούσα, αλ
λά και οι ποιητές μας από τους πα
λιούς ως τους πιο σύγχρονους 
βάλανε το όνομά της στους στί
χους τους, που την είπαν "μεσί- 
τρια" προς τον φιλάνθρωπο Υιό 
της, "προστασία" των πιστών, "μό
νη ελπίδα", "άρρηκτο τείχος", "ε
λέους πηγή", "πρεσβεία θερμή", 
"του κόσμου καταφύγιο ν", "φρου
ράν ασφαλεστάτην"...

Ο ι πιο εμπνευσμένοι υμνογρά- 
φοι της Εκκλησίας και οι πιο προικι
σμένοι μελωδοί συνέθεσαν με
γαλόπνοα τροπάρια, ωδές, μεγα- 
λυνάρια, για να τ ψήσουν "την υψη- 
λοτέραν των ουρανών και καθα- 
ροτέραν λαμπηδόνων ηλιακών" 
(Παρακλητικός κανών ε ις  την Υ- 
περαγί αν Θεοτόκον).

Τ Η Ν  YM N H C X N  0 \ 0 Ι

6 υχαριστώντας την για 
την "σκέπη" που έδωσε 
στο Γένος όρθιο ι Κλήρος και 

Λαός της έψαλανεκ βαθέωνσαν 
"γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης 
προς ουρανόν", "θνητών προς 
Θ εόν παρρησία", "Παραδείσου 
θυρών ανοικτήριον" "αυγή μυ
στικής ημέρας" "πασών γενεών 
ευφροσύνης", "το άνθος της α
φθαρσ ίας", "δένδρον αγλαό- 
καρπον, εξ ου τρέφονται πιστοί", 
"ξύλον ενσκιόφυλλον, υφ1 ου 
σκέηονται πολλοί", "Θ εού α- 
χωρήτου θύρα", "των πιστών α
ναμφ ίβολο  ν καύχημα", "σ οφ ίας

Α ύ γ ο υ σ τ ο ς  1 9 9 7
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Θ εού δοχείον", "πύλη της σωτη
ρ ίας", "οσμή της Χριστού ευω
δίας", σκηνή του Θεού καιΛόγου" 
κ.λ.π.(ΑκάθιστοςΥ μνος).Ο ιαγιο- 
γράφο ι την "ιστόρησαν" με 
πλήθος τύπων και παραλλαγών: 
δεζιοκρατούσα, αριστεροκρα- 
τούσα, γαλακτοτροφούσα, τρι- 
χερούσα, στη Γέ- 
νηση, στα Εισόδια, 
στη Δέηση, στη 
Σταύρωση, κρατώ- 
νταςτονΧριστόκαι 
χω ρίς  Αυτόν, έν- 
θρονηήορθία,στην 
Κοίμησήτης.

C T O  ΧΙΓΧΙΟ 
ΚΧΙ Τ Η Ν  

HFieiPCDTIKH

Γεμάτο ε ί
ναι το Α ι
γα ίο  από τα προ- 

σκυνήματά της: η 
Λήμνος, η Αγιάσ- 
σος, η Τήνος, η Πά
ρος, η Κρήτη, η Ρό
δος, η Ν ίσυρος, η 
Πάτμος, η Λ έρος, η Αστυπά
λαια. Κι η ηπειρωτική Ελλάδα: η 
Παναγία του Προυσσοΰ, η Πα
ναγία Σουμελά, η Παναγία η 
Μαλεβή, η Παναγία η Εικοσι- 
φσίνισσα, η Παναγία του Εβρου 
και τόσες άλλες.

C T O  ΧΓΙΟ OPOC

Ο μω ς εκε ί  όπου υπάρ
χουν τα περισσότερα  
θαυματουργά εικονίσματά της 

και της αποδίδονται οι περισσό
τερες τιμές, ε ίνα ι το Αγ ιον  Ο 
ρος. Κάθε μοναστήρι έχει όχι 
μόνο μια, αλλά δύο και τρεις και 
περισσότερες ε ικόνες της "Προ
στασίας και Εφόρου του Α 
θω". Αλλες έχουν ωραία ασημέ
νια πουκάμισα κι άλλες έχουν 
δ ιασω θεί σε άριστη κατάσταση 
από τη βυζαντινή εποχή. Εκτός α
πό την εφέστια  εικόνα της Πανα
γ ία ς  το άξιον εστί στον περίφη
μο ναό του Πρωτάτου (Καρυές), 
ε ίνα ι στη Μ ονή ΙΒήρων η Πανα-

γίαηΠορτα'Γτισσαπουόταν γ ιο ρ 
τάζει στις 28 Αυγούστου, με το 
παλαιό εορτολόγιο, που ακολου
θεί το Α γιον Ο ρος, γ ίνετα ι μεγά- 
λοπανηγύρι μεχιλιάδεςπροσκυ- 
νητές και μεταφέρεται με ιδαίτε- 
ρες τιμές από το παρεκκλήσιό 
της στο καθολικό όπου τοποθε

τεί τα ικάτωαπό"ουρανί α'ΜτηΛΙε- 
γίστη Λαύρα  βρίσκεται η Πανα
γία η Οι κονόμισσακι ακόμη η Πα- 
ναγίαηΚουκουζέλισσα, που συν
δέετα ι με τον δομέστικό της (μέ- 
σ α 1 4ο υ α ι.)Ο σ ιοΓ  ρηγόριοΚου- 
κουζέλη (το επώνυμο το πήρε, όπως 
και άλλοι, απότον μεγάλο Μαϊστορα 
του Βυζαντίου Ιωάννη Κουκουζέλη, 
γιατηνψαλτικήτου ικανότητα.

Στο Βατοπέδι περιφημότερες 
ε ίνα ι η Παναγία Κτητόρισσα η 
Βηματάρισσα, η Παραμυθία (τοι
χογραφία), η Παναγία π Εσφαγ- 
μένη, π Ελαιοβρύτισσα ηΔοχειά- 
ρ/σσσ(στοΔοχειό-αποθήκη τρο
φ ίμω ν, λαδιού και φρούτων της 
μονής), η Αντιφωνήτρια, καθώς 
και η Πυροβοληθείσα, που συν
δέετα ι με τα γεγονότα του Εικο- 
σιένα. Στη Μ ονήΧ ιλανδαρ ίουυ
πάρχουν η Παναγία η Τριχε- 
ρούοα και η Παναγία η Γαλακτο
τροφούσα και οι δύο δώρα του 
Αρχιεπισκόπου των Σέρβων Α 
γίου Σάββα. Υπάρχει ακόμη η 
Παναγία π παιθεύουσα τον Εκ

κλησιάρχη.Σ τη Μ ονή Διονυσίου  
ε ίχα  την ευκαιρία τον περασμένο 
μήνα, κατά την πανήγυρη του Τ. 
Προδρόμου, να προσκυνήσω 
την Παναγία των Χαιρετισμών, 
που την είχαν μεταφέρει στο κα
θολικό από το παρεκκλήσι της και 
την εξέθεταν με ουρανία, σκεπα
σμένη με βαρύτιμα χρυσοκεντη- 
μένα πετραχήλια. Στη ΜονήΚουτ- 
λουμουσίου  βρίσκεται η Παναγία 
Φοβερά Προστασία και η Πανα
γία του Αλεξίου Κομνηνού, στη 
Μ ονή Παντοκράτορος  η Πανα
γία η Γερόντισσα, στη Μ ονή Ζ ω 
γράφου, η Παναγία η Προαναγ- 
γελόμενη ή του Χαίρε και η Επα- 
κούουσα.

Μ εγάλο προσκύνημα είνα ι και 
η Παναγία η Γοργοεηήκοος στη 
Μ ονή Δοχε ιαρ ίου  και πολύ δη
μοφ ιλής η Παναγία η Γλυκοφι- 
λούσατης Μ ονής Φιλοθέου. Στη 
Μονή Αγίου Παύλου υπάρχουν η 
Παναγία η Μυροβλύτισσα και η 
Παναγία "οΚαθρέπτης

Στη μονή Ο σ ίου Γρηγορίου 
βρίσκοντα ι η Παναγία η Ο 
δηγήτρια Παντάναασα η Πα- 
λαιογίνα και η Παναγία η Γαλα
κτοτροφούσα, στη Μ ονή Κων- 
σταμον ίτου  η Παναγία η Αντι-  
φωνήτρια και η Παναγία η Ο 
δηγήτρια, στη Μ ονή Εσφιγμέ-  
νου η Παναγία του Αρσα-  
νά. Θ αυματουργά ε ικον ίσ ματα  
της Π αναγ ίας υπάρχουν και σε 
Σκήτες, όπως του Τιμίου Π ρο
δρόμου,  η Παναγία η Αχειρο
ποίητος.

Κοντά σ' αυτές υπάρχουν πά- 
μπολες άλλες, όχι τόσο, ή διόλου 
γνωστές. Μια τη συνάντησα στο 
δάσος πίσω από τη μονή Πανορ- 
μίτη, σ' ένα ταπεινό Ξωμονάστη- 
ρο. Μ ένει εκεί βουβή και παραπο
νεμένη. Είναι μια ωραιότατη μετα
βυζαντινή το ιχογραφ ία , που γ λ ί
τωσε την καταστροφή. Σπάνια 
να βρ εθε ί κάποιος περαστικός 
να της ανάψει το καντήλι. Πως 
νατηνξεχάσω , μ 'εκε ίνα  τα ο λ ο 
στρόγγυλα πανέμορφα μάτια, 
που ο άγνω στος α γ ιογρ ά φ ος  
ζω γρ άφ ισ ε  φ ανερώ νοντας το 
τάλαντο, με το οποίο τον προί

κισε ο Θ εός.... □
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σ τ η νΗ  σ υ μ β ο λ ή  τ η ς  λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς  
κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α  τ η ς  π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α ς

τ ο υ  α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ

Τ ο υ  Α σ τ υ ν ό μ ο υ  Α '  Χ ρ ή σ τ ο υ  Σ α π ο υ ν ά

Η Ποίηση, η Λογοτεχνία και η Τέχνη γεν ικώ τερα , ε ξε υ γ ε ν ίζε ι την ψυχή του ανθρώπου, 

και τον κάνει λεπτό στα αισθήματα, συναισθάνεται πιο εύκολα τα προβλήματα του διπλανού του, 

βλέπει τα πράγματα δ ια φ ορετικά  και με κάποια άλλη θεώ ρηση.

Είναι όμως άμεσα συνδεδεμένο με την ψυχοσύνθεση και το 
πνεύμα του ανθρώπινου δυναμικού της Αστυνομίας.

Μπορεί ένας επαγγελματιας με σκληρό δουλειά, που θεωρείται 
λίγο κυνικό και αντιπαθητικό αν θέλετε, να έχει ευαισθησίες, να 
συλλαμβάνει τους παλμούς της ψυχάς των συνανθρώπων του, να 
ερωτεύεται, να αφουγγράζεται τις καρδιές να θαυμάζει τη φύση 
και να στηλιτεύει την κοινωνία, με το μάτι του Λογοτέχνη του Δη
μιουργού;

Είναι γεγονός που προξενεί κατάπληξη στην κοινωνία μας, η πα
ρουσία του Αστυνομικού ως ανθρώπου που ασχολείται πέραν των 
καθηκόντων του, με τα γράμματα και τις Τέχνες δίνοντας έτσι μια 
άλλη όψη, μια άλλη διάσταση.

Ο κόσμος, μας έχει συνηθίσει - μας έχει συνδέσει - με τη Βία, με 
το βλοσυρό βλέμμα, με το μπλοκ κλίσεων, με την ασπίδα, το κρά
νος και τα δακρυγόνα.

Θα όταν όμως παράδοξο να αποδεχθούμε, ότι εμ ε ίς  δεν 
προερχόμαστε από την ίδια κοινωνία που γεννά τους ίδιους αν
θρώπους που διαπρέπουν σε χίλια τόσα άλλα επαγγέλματα.

Οι Αστυνομικοί που παίζουν μουσικό, που γράφουν ποίηση π πε
ζά, που ζωγραφίζουν, που ασχολούνται με την οικονομία, με την Ι
στορικό και Επιστημονικό έρευνα, δεν εμαφνίζονται στην κοινωνία, 
με τον ίδιο τρόπο που γνωρίζουμε άλλους Λογοτέχνες ό Επι
στήμονες που είναι Εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι Τραπεζών, δημοσιο
γράφοι, Δικηγόροι, Γιατροί, Μηχανικοί, δημόσιοι υπάλληλοι.

Γίνονται γνωστοί μονάχα λίγοι Αστυνομικοί, οι οποίοι είναι αθλη
τές, γιατί είναι αλήθεια, ότι σε όλο το δημόσιο τομέα ενισχύονται 
και διαφημίζονται. Αλλά θα μπορούσαμε να αποδεχτούμε ότι ο Α
στυνομικός παύει να ζει, να αναπνέει και να συμμετέχει στην κοι
νωνικό ζωή. Θα μπορούσαμε να αποδεχτούμε ότι ως άνθρωπος, 
απορροφπθηκε από το αστυνομικό έργο και επάγγελμα και έσβη
σε κάθε άλλη πτυχή, κάθε άλλη έφεση που θα μπορούσε να βγει 
στην επιφάνεια ως απώθηση, μαρτυρώντας άγνωστα μέχρι τώρα 
πνευματικά στοιχεία;

Ο Αστυνομικός ανήκει στο υγιές κομμάτι της κοινωνίας. Μελετά, 
διδάσκεται και διδάσκει. Αποκτά εμπειρία και γνώση. Οσες περισ
σότερες γνώσεις κατέχει τόσο πιο εύκολο γίνεται το πολυποίκιλο 
έργο του.

Οι καιροί έχουν αλλάξει. Παρασυρόμαστε θέλουμε δεν θέλουμε 
από την εξέλιξη. Καλούμαστε να ανταποκριθούμε σ' ένα δύσκολο 
αστυνομικό και κοινωνικό έργο.

Απαιτείται καλλιέργεια ψυχής και πνεύματος και η καλλιέργεια 
αυτό γίνεται με τη μελέτη, πέρα από τον αστυνομικό μας χώρο.

Η πατρίδα μας έχει να επιδείξει, πληθώρα από σοφούς, φιλοσό
φους, Ποιητές, Λογοτέχνες.

Εχει γεννήσει του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Τον Ομηρο και 
τον Θουκιδίδη, τον Ηρόδοτο και τον Ξενοφώντα.

Γέννησε τον Σολωμό και τον Παλαμά, τον Κρυστάλλη και τον 
Δροσίνη, τον Βαλαωρίτη και τον Παπαδιαμάντη. Τον Καρυωτάκη και 
τον Βάρναλη. Τους Νομπελίστες Σεφέρη και Ελύτη και τόσους άλλους.

Η αναθεώρηση παλιών και απηρχαιωμένων μεθόδων τακτικής, 
θεωρείται δεδομένη και οδηγεί σίγουρα τον Αστυνομικό, σε δρό
μο ασφαλή, κοινωνικά αποδεκτό, ανθρώπινο και επαινετό.

Το αστυνομικό οικοδόμημα στηρίζεται κ. Συνάδελφοι στις κα
λές εννοούμενες σχέσεις με τον Πολίτη.

Ο Αστυνομικός δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση, αν θέλει να ε ί
ναι επιτυχημένος στο επάγγελμά του, να διέπεται από αντικοινω
νική συμπεριφορά.

Η συμπεριφορά και η νοοτροπία διαμορφώνεται από το περι
βάλλον. Αποκτά έτσι την κοινωνική μόρφωση που είναι οπωσδήπο
τε  χρήσιμη, αλλά πλέον απαραίτητη και αναγκαία, να συμβαδίζει 
πάντα με την ανθρωπιά και το ιδανικώτερο την εγκυκλοπαιδική 
μόρφωση. Θα ακούμε πολλές φορές στον υπηρεσιακό μας περί
γυρο, σε σχόλια από τον "Τύπο ή τα Μ.Μ.Ε για την συμπεριφορά, 
τον τρόπο, ή και την λύση που έδωσε ο Α ή ο Β Αστυνομικός, (δεν 
έχει σημασία αν είναι κατώτερος ή Αξιωματικός], σ' ένα κοινωνικό 
πρόβλημα.

Και σαν επισφράγισμα έρχεται η γνώμη του απλού Πολίτη.
"Μα ο άνθρωπος είναι μορφωμένος και το απέδειξε με την ε 

νέργεια του". Και αισθανόμαστε όλοι μας υπερήφανοι, που μέλος 
της υπηρεσιακής μας οικογένειας έπραξε το ποθητό του κοινωνι
κού συνόλου. Λίγες είναι οι φορείς άραγε, που συνάδελφοί μας, 
κοσμούμενοι από το ψυχικό κάλλος, να φθάνουν μέχρι την αυτο
θυσία, προκειμένου να σώσουν την ζωή των συνανθρώπων μας;

Ενας σύγχρονος Αστυνομικός, προικίζεται με την μόρφωση, ε 
φόδιο για να προσφέρει κοινωνικό και αστυνομικό έργο.

Με την καλλιέργεια του πνεύματος και του τρόπου συμπεριφο
ράς, μπορεί εύκολα να εισέρχεται στη ψυχοσύνθεση των ανθρώ
πων, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, και να δίνει τις πρέπουσες 
λύσεις. Σινομιλεί με τον άνθρωπο, κάθε κοινωνικού στρώματος και 
αναλόγου ηλικίας, με την γλώσσα που μπορεί να τον καταλάβει.
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Πολλές φορές με τον άριστο χειρισμό δύστροπων χαρακτήρων 
που έρχονται σε απόγνωση, φθάνουμε σε σημείο να αποτρέψου
με μοιραία γεγονότα. Σ' όλα αυτά, κυρίαρχο ρόλο παίζει η αυξημέ
νη ψυχολογία που πρέπει να έχουμε και που αποκτάται από την 
καλλιέργεια του ψυχικού μας κόσμου.

Είναι γεγονός ότι τα κοινωνικό προβλήματα σήμερα, δεν επιλύο
νται με την Βία και την τραχύτητα. Θέλουν λεπτό χειρισμό. Θέλουν 
ανάλογες συμπεριφορές και μεθόδους. Να μάθουμε να γνωρίζου
με στην κάθε περίπτωση, να χρησιμοποιούμε την κατάλληλη γλώσ
σα και να εφαρμόζουμε ανάλογη τακτική.

Αλλά αυτό πως αποκτώνται; Είναι έμφυτα; και σε πόσους μπορεί 
να είναι έμφυτα; πόσοι από μας μπορεί να είναι γεννημένοι και 
προικισμένοι με τα ψυχικό χαρίσματα, χωρίς να απαιτείται ψυχική 
καλλιέργεια; και η πνευματική καλλιέργεια πως έρχεται;

Θα μπορούσαμε να πούμε, με την αγωγή και τη μάθηση.
Από τα Σχολεία, τα οποία από την νηπιακή ηλικία αρχίζουν να σμι

λεύουν τον ανθρώπινο χαρακτήρα, μαθαίνοντας του κοινωνικότη
τα και γνώση. Η διαρκής εκπαίδευση.

Οι Σπουδές, έχουν όλα μια αποστολή. Τη χρησιμότητα. Πάνω σ' 
αυτό κυρίαρχο και πρωταρχικό ρόλο παίζει η οικογένεια και η Εκ
κλησία. Δίνουν κατευθύνσεις της καλλιέργειας του ψυχικού κό
σμου, διδάσκοντας με το παράδειγμα την μίμηση.

Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε, πως πέρα από τις αναγκαίες 
μελέτες των σπουδών, οι οποίες ανοίγουν το δρόμο μιας ειδικό
τητας, προκειμένου να εξασφαλισθεί το μέλλον, προαιρετικό και 
κατ' έφεση, επιλεκτικό και ερασιτεχνικό, θα μπορούσε ο καθένας 
να ασχοληθεί με τη Λογοτεχνία.

Θα θυμόσαστε τα λόγια των δασκάλων σας. Την προτροπή τους 
για μελέτη διαφόρων βιβλίων. Αραγε αυτός ο δρόμος που υποδεί
κνυαν τι σκοπό είχε;

Δεν είχε το σκοπό της πνευματικής διεύρυνσης, της γνώσης και 
της καλλιέργειας του ψυχικού κόσμου;

Πολλοί ισχυρίζονται ότι, η κοινωνία μας σήμερα και μεις που την 
αποτελούμε, φαίνεται πως έχουμε χάσει το δρόμο μας.

Διακατεχόμαστε από κάποιο παραλογισμό. Κάνουμε τα εύκολα 
δύσκολα και τα απλό σύνθετα. Εχουμε γίνει ατομιστές, αδιάφοροι 
για τον συνάνθρωπο, εγωπαθείς και εκκεντρικοί.

Πολλές φορές χάνουμε την επαφή με τον κόσμο που ζούμε. 
Πολλές φορές επιζητούμε την ουτοπία. Δεν δίνουμε το χέρι για 
βοήθεια, φοβούμενοι μη λερωθούμε. Χάσαμε ξαφνικά την ανθρω
πιά και τις ευαισθησίες μας.

Τι θα μπορούσε όμως να μας συνεφέρει και να δούμε την πραγ
ματικότητα με καθαρό βλέμμα;

Τι θα λέγαμε και πως θα αισθανόμαστε φεύγοντας από κάποιο 
Νοσοκομείο, όπου είδαμε τον φίλο μας ή τον συγγενή μας σε κά
ποια δύσκολη κατάσταση υγείας;

Θα είμαστε οι ψυχροί, οι απροβλημότιστοί; Οχι βέβαια. Βαδίζουμε 
σκεφτικοί και προσπαθούμε να αναθεωρήσουμε ορισμένες ιδέες και 
επιδιώξεις.

Εκείνη την ώρα του επηρεασμού, μιλούν οι λεπτές χορδές και 
βγάζουν φωνή, προτρέποντας απέραντη ανθρωπιά.

Ξυπνούν ευγενικό συναισθήματα που αρχίζουν να μαλακώνουν 
την σκυθρωπή όψη και να γεμίζουν το στόμα μας γλυκό λόγια.

Δεν θα μπορούσαμε άραγε να ζούμε μ' αυτές τις ευαισθησίες;
Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι κάθε άνθρωπος κρύβει μέσα του έ 

να πλούτο συναισθημάτων, αλλά όμως σαν τον χέρσο αγρό θέ
λουν καλλιέργεια για να δώσουν καρπούς, πολλούς και γλυκείς 

καρπούς, ως άμπελος ευκληματούσα. Π

Η ΝΕΟΛΑΙ Α  Μ Α Σ  
ΠΑΝΤΑ ΜΕ Υ Ψ Η Λ Ο  Η Θ Ο Σ

Παράδειγμα προς μίμιση
η 9χρονη μαθήτρια απο τη Φαρκαδώνα Τρικάλων
Η Ιφιγένεια Μεριβάνη, μαθήτρια Ρ τάξης Δημοτικού από τη Φαρ

καδώνα Τρικάλων, επιστρέφοντας από το σχολείο της- λίγες μέ
ρες πριν τη λήξει του σχολικού έτους- βρήκε στο δρόμο το ποσό 
των 855.000 δρχ. σε δύο δεσμίδες.

Αμέσως έτρ εξε  να το αναφέρει στη μητέρα της, αλλά επειδή 
δεν τη βρήκε στο σπίτι, χωρίς καθυστέρηση, αποφάσισε μόνη της 
και παρέδωσε όλα τα χρήματα σε αστυνομικό του χωριού, τον ο
ποίο συνάντησε σε στάση λεωφορείου.

Ο Αστυνομικός, μετά από λίγο, βρήκε και παρέδωσε τα χρήματα 
στον ιδιοκτήτη τους, ο οποίος ήδη είχε αρχίσει να τα αναζητά στο 
ίδιο σημείο.

Από παραστατικό της τράπεζας προέκυπτε ότι ο άτυχος-τυχε- 
ρός Ιδιοκτήτης είχε κάνει ανάληψη του συγκεκριμένου ποσού πριν 
από λίγο.

Για την πράξη της αυτή, η μικρή μαθήτρια, τιμήθηκε και βρα- 
βεύθηκε σε ειδική εκδήλωση από το σχολείο της.

Παρέδωσαν πορτοφόλι στην αστυνομία 
μαθητές γυμνασίου

Πορτοφόλι με βιβλιάριο καταθέσεων και άλλα έγγραφα ταυτό
τητας βρήκαν και παρέδωσαν στην Αστυνομία οι μαθητές Γυμνα- 
σίου Μ ανολάς Παρασκευάς και Κουτελέρης Μανώλης, 13
και 15 ετών αντίστοιχα, που διαμένουν στο Γαλάτσι.

Πράξεις σαν κι'αυτές αυθόρμητης συμπεριφοράς των νέων 
μας, χαρακτηρίζουν με σαφήνεια την ευαισθησία και το ΗΘΟΣ της 
σημερινής μας νεολαίας, γεγονός που μας γεμίζει όλους με μια 
νότα αισιοδοξίας και ελπίδας για ένα καλλίτερο αύριο.

Ε.Χ°ύΝ ΑηοΨκ' εηα 
fK o U N  Π Α θ ο ΐ '  Λ\30 Η M itM r 

UN Μ Oneuajrtoi' tpia -mtuen '’
ΠΝΜ WHtolE TtflEPA-HHAtrt' 
θα M e rA A itD U N 'itf im -e rtA '

Ετσι είδε τη φετεινή Βουλή των Εφήβων ο σκπσογρά- 
φος Δ. Χατζόπουλος.

Από τα "ΝΕΑ" της 26-6-1997.
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όσα χρόνια πέρασαν από τότε που η ποιότρια Μα
ρία Γουμενοπούλου, έγραψε αυτό το ποίημα. "Με 
τη γιαγιά μου τη Καλή/ με την κυρά Βασίλω/ και με 

τη Λεμονιά/ συντροφιαστό πηγαίναμε τ' Αυγούστου τ ' απογεύμα
τα / στην εκκλησία.

Και κει, στη Χάρη της μπροστά/ γονατιστές εψάλλανε/ γερό- 
ντισσες και ν ιες/ και στην Παρθένα Παναγιά/ μετάνοιες κάναν ό
λες τους/ και προσευχές.

Πορτοκαλιά χρυσόσκονη/ πασπάλιζε τα σύννεφα/ πέρα στη 
Δύση/ Χελιδονάκι στο ιερό/ ανήσυχα και φλύαρα πετάγματα είχε 
αρχίσει. Με τη γιαγιά μου τη Καλή/ με την κυρά Βασίλω/ και με τη 
Λεμονιά/ συντροφιαστά πηγαίναμε τ' Αυγούστου τ ' απογεύματα/ 
στην εκκλησιά..."

Πόσα στ' αλήθεια χρόνια έχουν περάσει από τότε που πρωτο- 
διάβασα αυτό το αθώο παιδικό ποίημα.

Κι όμως δεν υπάρχει Αύγουστος, δειλινό Αυγουστιάτικο του 
πρώτου δεκαπενθημέρου που να μην το θυμηθώ και να το ψελλί
σω. Και να δω νοσταλγικά κείνο τον κόσμο που είχε τάξη. Την τάξη 
που το Σύμπαν δίδαξε στον άνθρωπο τάξη που σαν σαλευτεί αφέ
ντης γίνεται το Χάος.

Εναν κόσμο, γνώριζαν τα παιδιά, που είχε αρχές και που τους ε 
ξασφάλιζε μια εσωτερική ισορροπία, που τους έδινε το ανεκτίμη
το δώρο της ασφάλειας.

Ο παππούς στη θέση του, γνωστά τα δικαιώματα αλλά και οι υ
ποχρεώσεις του, η γιαγιά παρουσία με πολλά αν θέλετε αρνητικά 
αλλά και μοναδικά θετικά στοιχεία, ο μεγάλος ήταν μεγάλος, ο συ
νομήλικος - συνομήλικος, ο μικρότερος παρών και δική μας ευθύνη 
να τον προσέξουμε να τον προστατέψουμε, ο άντρας άντρας κι οι 
γυναίκες ευτυχισμένες γ ί αυτό.

Στον ουρανό ο Θεός, κι οι Αγιοι στα ποδάρια μας να μπλέκονται 
στις θλιμμένες ή χαρούμενες στιγμές της ζωής. Η Τετάρτη και 
Παρασκευή ακουβέντιαστα ημέρες του λαδερού φαγητού, ο τοπι
κός Αγιος με το πανηγύρι του η αναμενόμενη προσδοκία.

Και βεβαίως το Δεκαπενταύγουστο, το μεγάλο πανηγύρι, ποιο 
χωριό δεν έχει εκκλησιά, με τ ' όνομα της Παναγιάς, να το γιορτά
σει.. Δεν ερχότανε η γιορτή έτσι ξαφνικά. Δεκαπέντε μέρες οι γυ
ναίκες καθάριζαν κάθε πρωί την εκκλησιά από χυμένα κεριά, το 
δάπεδο καθάριζαν, γιατί με τόσο ποδαρικό που πήγαινε στις παρα
κλήσεις ήταν λερωμένο. Λιβάνι μοσκομύριζε ο τόπος και τα χελι- 
δονάκια με μεγαλωμένα πια φτερά, δοκίμαζαν το πέταγμά τους 
για κείνο το μακρινό πέταγμα που σε λίγο θ' άρχιζε: για το μεγάλο 
ταξίδι προς τις ζεσ τές  χώρες.

Εμείς τα παιδιά, δε καταλαβαίναμε τα λόγια της παράκλησης. Τώ
ρα μεγάλη πια, σκέφτομαι τι καταλάβαιναν κι οι μεγάλοι. Κι όμως 
φαίνεται πως ένιωθαν απόλυτα κι όχι στο περίπου.

Τα κουρασμένα, βασανισμένα πρόσωπα, πρόωρα γηρασμένα α
π' τη δουλειά, τις πίκρες και τους καημούς, που κανένα μέικ απ δεν 
υπήρχε ώστε να τα καλύψει όλα αυτά, τα τόσο όμως ανθρώπινα 
πρόσωπα, την οδύνη την επρόσφεραν σα μόνο αγαθό που είχαν 
πλούσιο, στην Παναγιά. Γονατίζαμε τα παιδιά πλάι στους μεγάλους 
και μαζί με τη νύχτα που έφτανε, έφτανε αντίδωρο από τον Ουρα

νό η γαλήνη, η μαλακωσιά. Θυμάμαι πως οι βραδινοί παιδικοί καβγά
δες μας, τα πείσματα και τα γινάτια αραίωναν όσο αυτό το θαυμα
στό δεκαπενθήμερο προχωρούσε.

Τι μεγάλη μέρα, στη Χάρη της, φρεσκοπλυμμένοι με κείνο το 
πράσινο σαπούνι γερά πηγαίναμε να κοινωνήσουμε αφού είχαμε 
ζητήσει σηγχώρεση απ' όλους, κι αφού είχαμε φιλήσει ροζιασμέ
να, σταφιδιασμένα αδρά χέρια.

Κείνη τη μέρα δεν κάναμε και μπάνιο στη θάλασσα, από σέβας 
στη θεία Κοινωνία... Μη βιαστείτε να κατηγορήσετε για πλήξη κείνη 
την εποχή. Δεν ήταν πλήξη, αλλά τάξη αυτό που ζούσαμε.

Γιατί αν ήταν αλλιώς πως θα μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε 
το σημερινό φευγιό από την πλήξη με χάπια, ναρκωτικά, αλκοόλ ή 
χαρτιά για να "σκοτώσουμε την ώρα μας;" Πως να δικαιολογήσου
με την στιγμή που έχουμε πολλές ποικιλίες σήμερα ζωής απογευ
ματινής, βραδινής, μεγάλη πληγή είναι η ανία.

Μη μου μιλήσετε για κείνη την πληκτική ζωή πριν δείτε σε κά
ποιο παραθεριστικό κέντρο τη νεολαία, και πως μα και πόσο πλήτ
τει! Σέρνονται τα παιδιά μας! Μικρά και μεγάλα σέρνονται. Κι όσο 
μεγαλώνουν και φτάνουν ή ζουν την εφηβεία, τόσο τα βήματά 
τους γίνονται ίδια ανατολίτικα τραγούδια, μακρόσυρτα. "Μέχρι να 
σηκώσουν τόνα πόδι, τους τρώει ο σκύλος το άλλο" θάλεγε η για
γιά μου αν τα έβλεπε. Ξυπνούν αργά το πρωί - τι αργά όταν κο
ντεύει να μεσημεριάσει ξυπνούν - πιο κουρασμένα από τό τε που 
πήγαιναν σχολειό.

Μαύρους κύκλους γύρω από τα μάτια τους. Βάζουν κάτι βιαστι
κά στο στόμα τους όχι σπουδαία πράγματα για να μη βαρύνει το 
στομάχι τους που θα πάνε για μπάνιο. Και αν είναι έφηβοι πηγαί
νουν μόνοι τους, να βρουν στη θάλασσα την παρέα τους. Γυρίζουν 
αργά, κουβαλώντας βαριεστημένα κι ένα εικονογραφημένο περιο
δικό ή κάτι για διάβασμα (;) που δε θα τα κουράσει, τα καημένα.

Τρώνε και ξαπλώνουν στα κρεβάτια. Αν υπάρχει τηλεόραση θα... 
ξεκουραστούν βλέποντας οτιδήποτε χωρίς καμιά επιλογή.

Αποχαυνωμένα κάποια στιγμή ξυπνούν. Εχει πια περίπου δύσει ο 
ήλιος. Αναρωτιούνται φωναχτά ή μέσα τους. "Και τώρα τι κάνουμε;"

Αν υπάρχει τηλέφωνο, αρχίζουν για να "περάσει η ώρα" τη κου
βέντα. Μια κουβέντα που αν κάνετε τον κόπο να την παρακο
λουθήσετε θα γιομίσετε πλήξη, τέτοια πλήξη έχει. Κανένα απρόο
πτο δεν πρόκειται να συμβεί: Η σινεμά, ή ντισκοτέκ. Η και τα δύο, 
πιο καλά. Για λεφτά δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμείς μπορεί να λαχτα
ρίσουμε -που λέει ο λόγος- το παγωτό, τα παιδιά μας όμως είναι 
δυνατόν να αγοράσουν.... παγωτατζίδικο. Παίρνουν λοιπόν το απα
ραίτητο χρήμα και χάνονται. Θέλετε να τα πάρετε από πίσω. Ολο βα
ρεμάρα σέρνονται στην παραλία μέχρι νάρθει η ευλογημένη ώρα να 
ανοίξει το ταμείο του κινηματογράφου.

Μπουκάρουν μόλις ανοίξει και κατ' ευθείαν για να σπάσουν την 
πλήξη τους πάνε στο μπαρ. Γαριδάκια, δροσιστικά, πατατάκια 
ο,τιδήποτε αρκεί κάτι νάχουν μέχρι να αρχίσει το έργο (αλήθεια τι 
παίζει; Ούτε αυτό πρόσεξαν).

Τρώνε, μπουκώνονται και ίσως αυτό γίνεται για να μην πιάσουν 
μεγάλη κουβέντα, με πολλά λόγια. Βλέπετε, δε ξέρουν ούτε να εκ
φραστούν, ούτε να συζητήσουνε.
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Το έργο τελειώνει. Πρέπει να πεΓσουν τους γύρω αλλά κυρίως 
τον εαυτό τους πως υπάρχουν. Γι' αυτό αρχίζουν παλαμάκια, γιου
χαίσματα, χαβαλέ, όπως λένε.

Επιμένετε, ακόμα να τα ακολουθήσετε; Τότε μπείτε μαζί τους 
στη ντισκοτέκ, γιατί προς τα εκε ί οδηγήθηκαν.

Τώρα δε χρειάζεται ούτε η μονολεκτική κουβέντα. Στη διαπα
σών η μουσική, μία βολική αιτία να μην ανταλλάξουν λέξη. Χο
ρεύουν. Δεν αγγίζονται. Μόνος ο καθένας χωρίς την ανάγκη συ
ντρόφου, παρτενέρ, χορεύει. Η ώρα ευτυχώς προχωρεί. Και από
ψε τη δολοφονήσαμε. Μπράβο μας!

Θα ήταν ίσως ένα ξάφνιασμα, θα ήταν ένα απρόοπτο, τέλος πό
ντων, θα ήταν κάτι τις, αν όπως γυρίζαμε αργοπορημένοι μας πε- 
ρίμενε κανένα ηχηρό ή μη χαστούκι από κάποιον αγριεμένο γονιό. 
Μπα μην ελπίζεις ούτε σ' αυτό.

Αν ένα χαστούκι ηχούσε, θα αποχτούσε νόημα η ζωή μας, ζωή 
που λένε αντιστασιακού. Μα το φαί μέσα στο πιάτο, σκεπασμένο 
καλό μη πάει κάτι και το μολύνει, οι γονείς του σήμερα πρέπει να 
το ομολογήσουμε πολύ νοιάζονται για την υγεία μας!

Ελα κουράγιο, αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα που θα χρεια
σ τε ί νόχουμε δυνάμεις να την δολοφονήσουμε κι αυτή. Μη βια

σ τε ίτε  λοιπόν να μ ιλήσετε για πλήξη του χτες, πριν παρακο
λουθήσετε την ανία του σήμερα. Ανία που οδηγεί σε "ταξίδια" που 
σκοτώνουν. Ανία που οδηγεί στην "παραμύθα" τη παρηγοριό δη
λαδή της ηρωίνης.

"Με τη γιαγιά μου τη Καλή/ με τη κυρό Βασίλω και με τη Λεμονιά/ 
συντροφιαστό πηγαίναμε τ ' Αυγούστου τ' απογεύματα/ στην εκ
κλησία..." Πόσα χρόνια πέρασαν από τότες που το πρωτάκουσα το 
αθώο παιδικό τούτο ποίημα.

Κι όμως το θυμάμαι, το ψελλίζω καθώς χτυπάει η καμπάνα για 
την Παράκληση και ο ήχος της δε φτάνει στ' αυτιά και στις καρδιές 
των παιδιών, ίσως γιατί δε φτάνει ούτε στα δικό μας αυτιά και στις 
καρδιές μας.

"Τα χελιδονάκια ετοιμάζονται για το μακρινό και επικίνδυνο τα
ξίδι τους, μαθαίνοντας να δοκιμάζουν τα φτερό τους απ' τα γονι
κά τους. Ακούω τα φτερά των δικών μας παιδιών να ανοιγοκλεί
νουν. Ετοιμάζονται κι αυτά για το τόσο σαγηνευτικό και επικίνδυνο 
ταξίδι της ζωής.

Τους παραστεκόμαστε; Μήπως τώρα το δεκαπενταύγουστο, 
μπορούμε με αιτία αυτό τα Παρακλητικό απογεύματα, να τους κά

νουμε φροντιστήριο; Μήπως"; □

Α ύ γ ο υ σ τ ο ς

Ο Α ύγουστος είνα ι ο όγδοος μήνας του  γρηγοριανού έ 
τους με διάρκεια 31 ημερών. Η αρχική ονομασία του στο δ ε 
κάμηνο αρχαίο ρωμαϊκό ημερολόγιο ήταν Sexttilis, που σημαί
νει = έκτος μήνας, από το sexttus = έκτος. Αργότερα, με την 
προσθήκη των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου στην αρχή 
του έ το υ ς , έγ ιν ε  ο όγδοος μήνας του ρωμαϊκού ημερολο
γίου, χωρίς να αλλάξει την ονομασία του.

Η ονομασία του άλλαξε το  8 π.Χ. και μετονομάσθηκε σε 
Αύγουστο, δηλαδή Σεβαστός, από την τιμητική προσηγορία 
του Αυτοκρότορα Οκτταβιανού. Αυτό έγ ινε δ ιότι κατ' αυτόν 
τον μήνα ανήλθε για πρώτη φορά ο Οκταβιανός στην υπα- 
τε ία . Επίσης, κατά τον ίδιο μήνα κατήγαγε τρ ε ις  περηφανείς 
θριάμβους και υπέταξε την Αίγυπτο.

Το 4 π.Χ. ο ίδ ιος ο αυτοκρότορας πρόσθεσε στον Αύγου
στο, που τό τε  ε ίχ ε διάρκεια τρ ιάντα ημερών, μια ημέρα την 
οποία πήρε από τον Φεβρουάριο.

Μ ' αυτόν τον τρόπο ο μήνας Αύγουστος απέκτησε δ ιάρ
κεια  31 ημερών, ώ στε ως μήνας αφ ιερω μένος στον αυτο
κρότορα Οκταβιανό να μην υ σ τερ ε ί σε διάρκεια ημερών από 
τον μήνα Ιούλιο που ήταν αφ ιερω μένος στον Ιούλιο Καίσαρα.

Στους βυζαντινούς χρόνους ο Αύγουστος ήταν ο τε λ ε υ 
τα ίος μήνας του έτους και η 31 η Αυγούστου λεγόταν Κλειδο- 
χρονιά, μια και έκλε ινε μαζί της το έτος.

Οι λα ϊκές ονομασίες του Αυγούστου είναι πολλές και ανα- 
φέροντα ι συνήθως στην αφθονία των καρπών κατά τη διάρ
κεια του. Λ έγετα ι "συκολόγος", "Τραπεζοφόρος" κ.λπ.

Από την αφθονία των καρπών προέρχονται και οι παροιμίες:
"Αύγουστε καλέ μου μήνα νόσουν δυό φ ο ρ ές  το  χρόνο", 

"Νάσαι καλό τον Αύγουστο πούναι παχιές οι μύγες".
Η ελληνική λαϊκή παράδοση θέλει τον Αύγουστο αρχή της 

εποχής του χειμώνα, όπως θ εω ρ ε ί και τον Μάρτη αρχή του 
καλοκαιριού:

"Από Αύγουστο χειμώνα κι από Μόρτη καλοκαίρι" ή "επάτη- 
σεν ο Αύγουστος η άκρη του χειμώνα, παύει ο φ τω χός το 
δειλινό κι ο άρχοντας τον ύπνο".

Τέλος Ιουλίου, α ρχές Αυγούστου, ο Σ ε ίρ ιο ς  και ο Ηλιος 
βρίσκονται ταυτόχρονα πάνω από τον ορίζοντα. Επειδή είναι 
καλοκαίρι, στο βόρειο ημισφαίριθο επικρατούν υψηλές θ ερ 
μ ο κρ α σ ίες  οι οπ ο ίες  σ τη να ρ χα ιό τη τα  εκα λούντο  "κυνικά 
καύματα".

Οι αρχαίοι πίστευαν ότι τα κυνικά καύματα κατά τη διάρκεια 
του Αυγούστου οφ είλονταν στην μεγάλη άνοδο της θερμο
κρασίας λόγω της προσθήκης της ακτινοβολίας του Σειρίου, 
του λαμπρότερου άστρου του Μεγάλου Κυνός.

Τον Αύγουστο σ ηματοδοτε ί ο εορτασμός της Κοιμήσεως 
της Πρεσβυτέρας του Εθνους μας, της Υπεραγίας Θ εοτόκου 
Μαρίας, την 15η Αυγούστου, με τον Ελληνισμό να προστρέχει 
καθόλα τα απογεύματα μέχρι τό τε  στους Ιερούς Ναούς για 

τις  "παρακλήσεις" που ψάλλονται προς τιμήν της.
Την 6η Αυγούστου εορτάζετα ι η Μεταμόρφωση του Σωτήρος, 

ενώ ο μήνας κλείνει με τον εορτασμό του αποκεφαλισμού του Α

γίου Ιωάννη του Προδρόμου, την 29 Αυγούστου. □
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Το ποδήλατο είναι ένα χρήσιμο ευχάριστο, αλλά και διασκεδαστικό με
ταφορικό μέσον όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους και μά
λιστα τους καλοκαιρινούς μήνες. Το ποδήλατο όμως υπόκειται στους ί
διους κανόνες κυκλοφορίας, όπως και τα άλλα οχήματα, γι' αυτό οι οδηγοί 
του ποδηλάτου 0α πρέπει, να ακολουθούν μερικούς κανόνες - συμβουλές, 
που αφορούν όχι μόνο την οδήγηση αλλά και γενικά την κατάσταση του 
ποδηλάτου, ώστε να προλαμβάνονται κατά το δυνατόν τα τροχαία α
τυχήματα με το ποδήλατο.

Κατάσταση ποδηλάτου

11 Το ποδήλατο πρέπει να έχει τα απαραίτητα "φώτα” ώστε να είναι ο
ρατό τη νύχτα, να το βλέπουν, δηλαδή οι άλλοι οδηγοί αλλά και ο οδηγός 
του ποδηλάτου να έχει ορατότητα. Ετσι δίνεται στους οδηγούς η δυνατό
τητα αποφυγής τροχαίων ατυχημάτων την νύχτα.

2] Το ποδήλατο πρέπει να έχει φρένα, ώστε να, μπορεί να σταματήσει.
3| Ηχητικά όργανα για να προειδοποιεί εγκαίρως για τον απειλούμενο 

κίνδυνο.
4| Καθρέπτη για να βλέπει και να ελέγχει πίσω του το δρόμο π.χ. όταν 

πρόκειται να στρίψει να κάνει στροφή αριστερά ή να σταματήσει ή να κά
νει αλλαγή λωρίδος, κ.λ.π.

5) Το μέγεθος του ποδηλάτου πρέπει να αντιστοιχεί στο βάρος και στο 
ύψος του ποδηλάτη.

Ο οδηγός του ποδηλάτου

Πρέπει να γνωρίζει:
11 Την σήμανση και την σηματοδότηση οδών και μάλιστα πρέπει να την 

τηρεί με θρησκευτική ευλάβεια.
2] Την προτεραιότητα των οδών και πως καθορίζεται ιεραρχικά. Πρώτα 

από τον τροχονόμο, δεύτερον από τους φωτεινούς σηματοδότες, τρίτον 
από την πινακίδα STOP και τέλος ισχύει η εκ δεξιών προτεραιότης.

3) Το ποδήλατο πρέπει να κινείται στην ειδική λωρίδα του δρόμου, εφό
σον υπάρχει, ή στο άκρο δεξιό του δρόμου.

4) Οταν υπάρχουν πολλοί οδηγοί ποδηλάτου, πρέπει να κινούνται σε μία 
σειρά και όχι ο ένας δίπλα στον άλλον.

5) Προειδοποίηση αλλαγής κατεύθυνσης (στροφή δεξιά ή αριστερά! εί
ναι απαραίτητη υποχρέωση του οδηγού.

61 Το ποδήλατο είναι για ένα άτομο, το δεύτερο άτομο επάνω στο 
ποδήλατο σημαίνει ασταθή ισορροπία, δύσκολη οδήγηση και αυξημένο 
κίνδυνο και για τα δύο άτομα (οδηγό - επιβάτη).

71 Προσοχή όταν περνάτε δίπλα από παρκαρισμένα αυτ/τα, μπορεί ο α
πρόσεχτος οδηγός ή ο επιβάτης να ανοίξει απότομα την πόρτα του 
αυτ/του (από την μεριά του δρόμου! και το ποδήλατο να ανατραπεί. Γί αυ
τό κρατάτε κάποια πλευρική απόσταση ασφαλείας.

8)Οχι WALKMAN όταν οδηγείτε ποδήλατο, διότι αποσπάται η προ
σοχή σας από την οδήγηση και την κυκλοφορία.

9| Ο οδηγός του ποδηλάτου δεν πρέπει να οδηγεί επάνω σε πεζοδρό
μιο, πλατείες ή πάρκα και γενικότερα σε χώρους που προορίζονται για πε
ζούς καθώς και σε χώρους με πολύ μεγάλο συνωστισμό ατόμων.

10] Να μην σταθμεύει ή εγκαταλείπει το ποδήλατο όπου απαγορεύεται 
ή προκαλείται κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος.

111 Τα παιχνίδια με το ποδήλατο ή η συνήθεια να έλκονται οι οδηγοί των 
ποδηλάτων από άλλα κινούμενα αυτοκίνητα, προξενούν πάντα τροχαία α
τυχήματα γι' αυτό πρέπει να αποφεύγονται.

Τέλος, ο οδηγός του ποδηλάτου πρέπει να έχει υπόψη του ότι:
α) Δεν έχει την ευστάθεια του οδηγού του αυτοκινήτου διότι στηρίζεται 

σε δύο ρόδες και όχι σε τέσσερεις.
β! Δεν προστατεύεται από "λαμαρίνες" όπως ο οδηγός του αυτ/του γι' 

αυτό πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικός.
Η υπεραισιοδοξία η υπερτίμηση των ικανοτήτων μας καθώς και η επι

πολαιότητα μας μπορεί να αποβεί μοιραία. Το ποδήλατο ως μέσον μετα
φοράς αλλά και ως μέσον προστασίας του περιβάλλοντος, συνδιάζεται α
πό μικρούς και μεγάλους με την σωματική άσκηση και την ψυχαγωγία. □
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Ο “ΦΟΙΝΙΚΑΣ” σας προσφέρει
Οπως ήδη, οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, 

με εγκύκλιο που σας εστάλει από την 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 

η ασφαλιστική εταιρεία “ΦΟΙΝΙΞ”, θυγατρική της Εμπορικής Τραπεζης Ελλάδος, 
σε συνεργασία με το πρακτορείο ασφαλειών 

“INSURANCE GROUP” 
προσφέρει σε όλα τα μέλη της

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
καθώς και στους συγγενείς τους Α' βαθμού, 

ειδική έκπτωση, στο τιμολόγιο επιβατικών αυτοκινήτων 
Ιδιωτικής Χρήσεως και μοτοσυκλεττών, της τάξεως του 20%.

Μια έκπτωση που επεκτείνεται επίσης και στις συμπληρωματικές καλύψεις 
και δίνει τη δυνατότητα σ’ όλους εσάς να εχετε ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ με την 

EUROP ASSISTANCE όλο το 24ωρρ, στην μοναδική τιμή των 4.500 δρχ. ετησίως

Αυτή η προσφορά του “ΦΟΙΝΙΚΑ"’ εξασφαλίζει την οικονομικότερη λύση 
για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας, με τη σιγουριά 

μιας μεγάλης και εγνωσμένου κύρους Ασφαλιστικής εταιρείας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και ΣΙΓΟΥΡΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε 
με τα κατά τόπους γραφεία του “ΦΟΙΝΙΚΑ"

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 5 (031) 535540 - 4
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗΣ 31 (0351) 21982-73123-28211
ΒΕΡΟΙΑ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 (0331) 60080 - 27336
ΕΔΕΣΣΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7 (0381) 24964-23425
ΠΑΤΡΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 53
ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΠΥΡΡΩΝΟΣ & ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (061) 279516-278261
ΑΡΓΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14 (0622) 28038-21370
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΧΡ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ 3 (0751) 61616-67587
ΑΡΤΑ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 54 (0721) 27380
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΩΔΩΝΗΣ 11 (0651) 25740-71046
ΒΟΛΟΣ ΙΑΣΟΝΟΣ & ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 3 (0421) 21122-27934
ΛΑΡΙΣΑ MAP. ΑΝΤΥΠΑ 2 & ΓΚΟΥΜΑ (041) 535849 -258849
ΛΑΜΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 1 (0231) 45670-23225
ΚΑΒΑΛΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 54 (1η ΠΑΡΟΔΟΣ) (051) 229002-3
ΔΡΑΜΑ ΣΜΥΡΝΗΣ 6 (0521) 32160 - 48272
ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 (0531) 27617
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Λ. ΔΗΜ/ΤΙΑΣ & ΕΥΜΟΛΠΟΥ 1 (0551) 31443
ΞΑΝΘΗ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΓΔΟΥ 20 (0541) 24446
ΣΕΡΡΕΣ ΔΙΟΝ. ΣΟΛΩΜΟΥ 12 (0321) 25450
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 66 (081) 287819 - 228577 - 280693
ΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ2 (0821) 52860 - 56568
ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 1 (0831) 52125-28630-55798
ΡΟΔΟΣ Α. ΜΑΡΙΑΣ &ΔΙΓ. ΑΚΡΙΤΑ 13 (0241) 32880 - 23880
ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΓΓ. ΓΟΒΙΟΥ & ΦΑΒΙΕΡΟΥ 2 (0221) 76380 - 76280

Για όλη την Αττική και για περιοχές που δεν αναφέρονται στην κατάσταση Θα πρέπει 
να επικοινωνείτε απευθείας με την “INSURANCE GROUP“ S.A.
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 196 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Τηλ.: 65 35 220 ■ 21 & 65 43 508 Fax.: 65 41 530



Ε Λ Λ Η Ν ΙΔ Ε Σ  . Ρ ΩΣ ΙΔΕΣ  
ΚΑΙ Μ Ι Α  Α Λ Β Α Ν Η

Σε έλεγχο που διενέργησαν άν- 
δρες του Τ ρήματος Ηθώ ν της 
Δ /ν σ η ς  Ασφάλειας Αττικής
σε ισόγειο διαμέρισμα πολυκα
τοικίας στην περιοχή Κυψέλης συ
νέλαβε πέντε γυναίκες (δύο Ελλη- 
ν ίδες, δύο Ρωσίδες και μια Αλ
βανέ) γιατί είχαν μετατρέψει το 
διαμέρισμα σε κρυφό οίκο α
νοχής και εκδίδοντο με χρήματα 
χωρίς να έχουν την σχετική άδεια. 
Κατά τον χρόνο των συλλήψεων 
προσήλθε στο διαμέρισμα ένας 
Αλβανός προκειμένου να παρα- 
λάβει την συμπατριώτισά του που 
εργάζοτανεκεί και συνελήφθηκε.

Απότηνπροανάκρισηπροέκυψε 
ότι ο Αλβανός είχε φέρει πρόσφα
τα από την Κορυτσά την συμπα
τριώτισά του η οποί αεί ναι ανήλικη 
και την εξανάγκαζε να εργάζεται 
στον κρυφό οίκο ανοχής, λαμβά- 
νοντας από αυτήν καθημερινώς ό
λα τα χρήματα που εισέπρατε από 
τις ερωτικές συναντήσεις και τα ο
ποία ανέρχονταν από 20.000 - 
40.000 ημερησίως.

Προκειμένου ο Αλβανός να έχει 
διαρκώς υπό την επιτήρησή του την 
ανήλικη την οδηγούσε πάντα στο 
χώρο εργασίας της και την παρε- 
λάμβανε μετάτο πέρας αυτής.

Ο ι συλληφθείσες αλλοδαπές 
κατηγορήθηκαν για παραβάσεις 
των νόμων 1193/81 και 
19 75 /9 1 , η Ελληνίδα για παρά
βαση του άρθρου 348 του Π. Κ., η 
δε ιδιοκτή-τριακαιεκμεταλεύτρια 
του κρυφού οίκου ανοχής για ηα- 
ράβασητουάρθ.351 τουΠ.Κ.καιο 

Αλβανός για σωματεμπορία.

ΟΙ Π Ο Ν Τ ΙΚ Ο Ι  
ΤΟΥ Μ Ε Σ Ο Ν Υ Κ Τ ΙΟ Υ

Από άνδρες τουΤ μήματος Ε
γκληματώ ν κατά της Ιδ ιοκτη
σίας συνελήφθησαν οι: α) Ivezic 
Ranko, B)OrahovacFadilj, γ) Nakic 
Rojana και δ) Pavitskajia Marianna, 
στην κατοχή των οποίων βρέθηκα-

νένα πιστόλι, 97 φυσίγγια δ ιαφό
ρων διαμετρημάτων, εννέα δια
βατήρια ελληνικών αρχών, κο
σμήματα, ηλεκτρονικά είδη, το πο- 
σόν των 450.000 δραχμών, χίλια 
γερμανικό μάρκα και εκατό ελβε
τικά φράγκα τα οποία κατασχέθη
καν ως προερχόμενα από παρά
νομες πράξεις.

Από την προανάκριση που διε- 
νεργήθηκε προέκυψε ότι οι δύο 
πρώτοι των συλληφθέντων μαζί 
με άλλους δύο Γιουγκοσλάβους 
που διαφεύγου ν μέχρι στιγμήςτην 
σύλληψη συνέστησαν σπείρα κα
τά το τελευταίο τρίμηνο και αφού ε 
νοίκιαζαν αυτοκίνητα για να μετα- 
κινούνται και μεταφέρουν τα κλο
πιμαία, διέπραξαν σωρεία κλο
πών σε Βάρος ιδιοκτητών διαμερι
σμάτων στις περιοχές Πατησίων, 
Αμαρουσίου και Χαλανδρίου.

Από τα διαμερίσματα στα οποία 
εισήρχοντοαφούπαραβίαζαντον 
ομφαλό της κλειδαριάς της πόρ
τας αφαιρούσαν κυρίως κο
σμήματα, ηλεκτρονικά και χρήμα
τα. Μετη δικό γραφί α που σχηματί- 
σθηκε εις Βάρος τους για διακε
κριμένες κλοπές, σύσταση και 
συμμορία και παράνομη οπλοφο- 
ρία, απεστάλησαν στον Εισαγγε
λέα Πλημ/ κώνΑθηνών.

Ε Ξ ΙΧ Ν ΙΑ Σ Η
Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Κ Τ Ο Ν ΙΑ Σ

Από το Τμήμα Εγκλημάτων 
Κατά Ζωής της Δ /ν σ η ς  Α-
σφ άλε ιας Αττικής εξιχνιάσθη
κε η ανθρωποκτονία σε βάρος του 
Αγρόδα Σέργιου, το πτώμα του ο
ποίου βρέθηκε την 17-5-1997 στο 
πεζοδρόμιο της οδού Παρνασσί- 
δος στο Περιστέρι. Κατά την νε- 
κροτομία του πτώματος διαπιστώ
θηκε ότι ο θάνατος επήλθε συνέ
πεια πνιγμονής, δι' αποφράξεως 
των εξωτερικών αεροφόρων ο
δών. Δράστες είναι οι Κυριακό- 
πουλος Παναγιώτης και Τζούντζα 
Αναστασία. Οπως ισχυρίσθηκεο 
Κυριακόπουλος δικαιολογώντας 
την πράξη του, το θύμα τον επι σκά
φθηκε στο σπίτι του τις βραδυνές 
ώρεςτης 1 5 /1 6 -5 -1 9 9 7  και μαζί 
έκαναν χρήση ηρωίνης. Ο Αγρά- 
δας έπεσε σε κώμα. Την ώρα εκεί
νη πήγεστο σπίτι του και ηΤζούντζα 
Αναστασία με σκοπό να κάνει 
χρήση. Ο ι δύο δράστες του προ- 
σέφεραν πρώτες Βοήθειες για να 
τονεπαναφέρουν.

Ο μως δεν τα κατάφεραν και η 
μεν Τζούντζα έφυγε, ο δε Κυρια-

κόπουλος παρέμεινεεκεί σκεφτό- 
μενος τρόπους να απαλλαγεί του 
πτώματος. Τις νυκτερινές ώρες 
της 16/17-5-1 997 (επομένη του 
θανάτου), ο Κυριακόπουλος μετην 
συνδρομή των Κλεφτό γιάννη Α ρ ι
στομένη, ΜίγκουΔημήτριου, Μ α
ρίνου Οδυσσέα και του Μαργώνπ 
Ιωάννη που κατηγορούνται για υπό
θαλψη εγκληματία, μετέφεραν το 
πτώμα από το μπάνιο του σπιτιού του 
Κυριακόπουλου στο σημείο που 
βρέθηκε.

Ο Κυριακόπουλος συνελήφθη 
και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Ει
σαγγελέα διότι εκτός των παραπά
νω πράξεών του κατά την προσα
γωγή του, σε σωματική έρευνα που 
του έγινε, βρέθηκε μικροποσότη- 
τα (φιξάκι) ηρωίνης.

Κ Υ Κ Λ Ω Μ Α  Π Λ Α Σ Τ Ο Γ Ρ Α 
Φ Ω Ν

Από άνδρες τουΤ μήματοςΟ ι-  
κονομικών Εγκλημάτων της 
Δ /ν σ η ς  Ασφάλειας Αττικής
συνελήφθησαν στην Γλυφάδα Ατ
τικής οι: α) Ιωσήφ Σαάντ, β) Χαλα- 
μπί Εμαντελντίν, γ) Γ κότσινου Μ α
ρία-Αντζελα, δ) Παπαδάκης Βασί
λειος και ε)Φουτζίτζης Στέφανος, 
οι οποίοι κατηγορούνται για υφαρ
παγή ψευδούς Βεβαίωσης κατά 
συναυτουργία άπαντες και επί 
πλέον για σύσταση και συμμορία, 
πλαστογραφία και χρήση πλα
στών οι τρεις πρώτοι και παραβία
ση του Νόμου "Περί Ναρκωτικών" 
ο δεύτερος δράστης.

Ειδικότερα οι τρεις πρώτοι στην 
οικία του δευτέρου δράστη είχαν 
εγκαταστήσει σύγχρονο εργα
στήριο πλαστογράφησης δημο
σίων εγγράφων (δελτία αστυνο
μικών ταυτοτήτων, εκλογικά Βι
βλιάρια, άδειες οδήγησης, εκκα
θαριστικά σημειώματα εφορ ίας 
κ.λπ.) και πλαστογραφούσαν τέ
τοια έγγραφα μετά από σχετικές 
παραγγελίες και έναντι αμοιβής.

Στις 7-7-1997 ο πρώτος δρά
στης παρέδωσεστοντέταρτοδρά- 
στη και υπάλληλο του τουριστικού 
γραφείου DIAL που βρίσκεται στη 
Γλυφάδα, δύο αιτήσεις ενδ ιαφε
ρομένων για έκδοση διαβατη
ρίων μεσυνημμένα πλαστά δελτία 
αστυνομικώνταυτοτήτων, πλαστά 
εκλογικά Βιβλιάρια και άλλα σχετι
κά δικαιολογητικά και φωτογρα
φ ίες  των ενδιαφερομένων.Ε
πειδή το προαναφερθέντουριστι
κό γραφείο δεν είχε άδεια για έκ
δοση διαβατηρίων στην οικεία

Νομαρχία, ο τέταρτος δράστης 
παρέδωσε στον πέμπτο δράστη 
που εργάζεται στοτουριστικόγρα- 
φ ε ίο  ESCADA που και αυτό βρ ί
σκεται στη Γλυφάδα και το οποίο έ 
χει άδεια έκδοσης διαβατηρίων 
μέσω Νομαρχίας, προκειμένου 
αυτός να υποβάλλει στη Νομαρ
χία Αθηνών, γεγονός που έγινε 
τηνεπομένη.

Μετά από συνεργασία του 
Τμήματος Ο ικονομικών Εγκλη
μάτων με τηναρμόδια διεύθυνση 
της Νομαρχίας συνελήφθη την 
10-7-1 997ο πέμπτος δράστης ο 
οποίος παρέλαβε τα εκδοθέντα 
διαβατήριαμαζί μεταπλαστάδελ- 
τία αστυνομικής ταυτότητας και ε
κλογικά Βιβλιάρια και στη συνέ
χεια αποκαλύφθηκε όλο το κύκλω
μα.

Τα χρησιμοποιηθέντα δελτία α- 
στυ νομικής ταυτότητας και εκλογι
κά Βιβλιάρια πλαστό γραφήθη καν 
από τους τρεις πρώτους δράστες 
οι οποίοι δεν αποκάλυψαν τα 
πραγματικά στοιχεία των εικονι- 
ζομένων ατόμων, αλλά εκτιμάται 
ότι πρόκειται περί ομοεθνών των 
δύο πρώτων (Ιρακινών) με σκοπό 
την απόκτηση ελληνικών διαβατη
ρίων για τη νόμιμη παραμονή στη 
χώρα μας ή σε άλλη χώρα της Ευ
ρωπαϊκής Ενωσης.

Η τιμή έκδοσης των διαβατη
ρίων ανερχόταν σε 500.000 
δραχμές το καθένα, ενώ το εκλο
γικό βιβλιάριο σ ε300 .000 δραχ- 
μές.

Σε νομότυπη έρευνα στην οικία 
του δευτέρου δράστη βρέθηκε 
σύγχρονο εργαστήριο πλαστο
γράφησης και κατασχέθηκαν ένα 
σύστημα ηλεκτρονικού υπολογι
στή, ένα μηχάνημα πλαστικοποίη
σης, ζελατίνες με τηνένδειξη "Ελ
ληνική Δημοκρατία" για την πλα
στικοποίηση των δελτίων αστυνο
μικών ταυτοτήτων, 37 ασυ
μπλήρωτα δελτία ταυτότητας, μια 
πλαστή ταυτότητα, τρία λευκά ασυ
μπλήρωτα εκλογικά βιβλιάρια, 62 
εξώφυλλαεκλογικού βιβλιαρίου, 
2.800 λευκές ασυμπλήρωτες σε
λ ίδ ες  εκλογικών Βιβλιαρίων, πέ
ντε ασυμπλήρωτες άδειες ο- 
δηγήσεως τύπου ΕΟΚ, 14 ασυ
μπλήρωτες συγκαταθέσεις γο
νέων για έκδοση διαβατηρίων α
νηλίκων, 32 ασυμπλήρωτα εκκα
θαριστικά σημειώματα εφορίας,
170 ασυμπλήρωτα αποδεικτικά ε
νημερότητας για χρέη προς το δη
μόσιο, 57 σφραγίδες διαφόρων
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υπηρεσιών (αστυνομικών, δικα
στικών, νομαρχιακών, εφορευτι
κών επιτροπών κ.λπ), ειδικά μη
χανή ματα για συρραφή φωτογρα
φιών, συρραφή εντύπων, ένας 
σκαν-ραδιοπομπός για ακρόαση 
της συχνότητας της Αστυνομίας, 
μικροποσότητα ινδικής κάνναβης 
καιδιάφοραχρηματικάποσά.

Σε βάρος του τετάρτου δράστη 
εκκρεμούν καταδικαστικές απο
φάσεις για επιταγές, συνολικής 
ποινής 1 2 ετών.

Ο δεύτερος δράστης έχει απα
σχολήσει κατά το παρελθόν τις α
στυνομικές και δικαστικές αρχές 
της χώρας δηλώνοντας πάντα 
διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας 
και έχει κατηγορηθεί και καταδικα- 
σθεί για κλοπές και παράβαση του 
Νόμου'ΊΊερί Ναρκωτικών".

Πέραν των άλλω ν παράνο
μων δραστηρ ιο τή τω ν οι δ ρ ά 
στες κ α τ 'ο μ ο λ ο γ ία  τους επρό- 
κε ιτο  να εξαπατήσουν με πλα
στά δ ικα ιο λο γη τικά  τις  τράπε
ζες  και να λάβουν δ ιά φ ορ α  
δ ά νε ια  α π ροσ δ ιόρ ισ του  χρη 
ματικού ποσού.

Εκτιμάται ότι απότο συγκεκριμένο 
κύκλωμα έχουν εκδοθεί πάρα πολ
λά πλαστά έντυπα κι έχουν αποκομι-

σθεί τεράστια οικονομικά οφέλη.
Α Ν Η Λ ΙΚ Η  Α Λ Β Α Ν ΙΔ Α

Πριν από ενάμισυ περίπου μήνα 
δεκαεξάχρονηΑλβανίδα υπή
κοος προσήλθε στο Αστυνομικό 
Τμήμα Ο μονοίας και στη συνέ
χεια οδηγήθηκε στο Τμήμα Ει
δικής Μ εταχείρησης Ανηλίκων 
της Αστυνομικής Δ /ν σ η ς  Ατ
τικής όπου κατήγγειλε ότι ο 
Στρατής Αριστείδης γεννηθείς 
στηνΑλβανία και κάτοικος δια- 
φ όρω νξενοδοχε ίω ντην απήγα- 
γε παρά τη θέλησή της από από 
την περιοχή Ντούρσε της Αλβα
ν ίας όπου δ ιέμενε με τους γο 
νε ίς  της και τη μετέφ ερε με τη συ
νοδεία  αγνώστων φ ίλω ν του 
στην Αθήνα, όπου στη συνέχεια 
την εξανάγκαζε με τη βία να ερ 
γάζεται σε ο ίκους ανοχής της πε
ριοχής του Μ εταξουργείου.

Συγκεκριμένα εξανάγκαζε 
αυτή να εκδ ίδετα ι με χρηματικό 
αντάλλαγμα ανερχόμενο στο 
ποσόν των 3.000 δραχμών ανά 
πελάτη και εκ περιτροπής σε 
τρεις ο ίκους ανοχής της παρα
πάνω περιοχής.

Από τις εισπράξεις της εργα- 
σ ίαςτηςανάπελάτη, έδ ιδε 1.500 
δραχμές στον Στρατή Α ρ ισ τε ί

δη, 1.000 δραχμές στην ιδιο- 
κτήτρια του οίκους ανοχής που 
δούλευε τον τελευταίο καιρό, 
Γεωργοπούλου Γεωργία και 500 
δραχμέςστονυπεύθυνοτουοίκου 
ανοχής Κουζούλη Αναστάσιο, υ- 
ποχρεώνοντάς την να δ ιαμένει ε- 
ντόςτουοίκουανοχήςεργαζόμε- 
νησυνεχώςεπί20ωρηςβάσης.

Η ανήλικη στις 23-6-97 μη έχο
ντας συγκεντρώσει ικανό χρημα
τικό ποσόν από την "εργασία" της, 
δέχθηκε επίθεση από τον "φ ίλο" 
της, ο οποίος αφού την γρονθοκό- 
πησε σε διάφορα σημεία του σώ
ματός της, στη συνέχεια την τραυ
μάτισε ελαφρά με μαχαίρι στο ε
σωτερικό των μηρών της.

Το απόγευμα της ίδ ιας ημέρας 
που έγ ινε η καταγγελία συ- 
νελήφθη ο δράστης από άνδρες 
της Αμέσου Δράσεως Αττικής 
στην περιοχή Μ εταξουργείου ο ο
ποίος και οδηγήθηκε στοΤμήμαΑ- 
νηλίκων.

Στη συνέχεια συνελήφθη η ιδιο- 
κτήτρια του οίκου ανοχής και ο υ
πεύθυνος και σε Βάρος τους αχη- 
ματίσθηκε δ ικογραφ ία για επικίν
δυνη σωματική βλάβη, αρπαγή, 
σωματεμπορία, βιασμό και μα-

στρωπία.
Π Ε Ν Η Ν Τ Α  Κ ΙΛ Α  Η Ρ Ω Ι 

Ν Η Σ
Συνελήφθη από άνδρες του 

Τμήματος Δ ίω ξης Ναρκω τι-  
κώντης Υπ οδ/νσης Ασφά-  
λε ιαςΚερκύραςμετη  συνεργα
σία ανδρών του Αστυνομικού 
Τμήματος Προμαχώνα ο Γερμα
νός υπήκοος Jansen Horsier 
W olfrang Heinrich για εισαγωγή, 
διαμετακόμηση, εμπορία και κα
τοχή πενήντα κιλών ηρωίνης.

Ο ανωτέρωδράστης προσέχθη
κε στην στην Υποδ/νσηαπο το φέ- 
ρυ μπόουτ όπου επέβαινε ταξι
δεύοντας από την Ηγουμενίτσα 
προςτοΜπρίντεζιτης Ιταλίας. Στη 
συνέχεια και μετά από λεπτομερή 
έρευνα στο αυτοκίνητο ιδιοκτη
σίας του βρέθηκε σε ειδική κρύπτη 
στο ρεζερβουάρ και του πίσω κα
θίσματος η ποσότητατωνναρκω- 
τικών ειδικά συσκευασμένη σε πα
κέτα.

Στην κατοχή του δράστη επίσης 
βρέθηκαν 2.200 μάρκα Γερμα
νίας, 2.000.ΟΟΟλίρεςΤουρκίας, 
206.000 λ ιρέτες Ιταλίας και ένα 

κινητότηλέφωνο. ΓΊ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ Ε.Π.Ε.
ΓραφείαιΛ. Κηφισίας 160, Αθήνα, Τηλ. 674261 1 -5-FAX:6742714

Πρόσκληση
της ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ! ΚΥΜΗΣ Ε.Π.Ε. 

του Ομίλου Εταιρειών της 
Ελληνικής Βιομηχανίας Οπλων (ΕΒΟ) Α.Ε.

Στα πλαίσια της παραγωγής ειρηνικών προϊόντων, βρισκό* 
μαστέ στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε στο ελληνικό 
κοινό, μεταξύ άλλων, και μία μεγάλη ποικιλία στολών και εξαρ 
τημάτων για κυνηγούς.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του δεν είναι μόνο τα σχέδια και 
χρώματα, αλλά κυρίως η ποιότητα των υφασμάτων. Χρησιμο
ποιούνται υφάσματα άριστης ποιότητας μεγάλης αντοχής και 
ειδικών προδιαγραφών (αντιπυρικά, αντί - ιδρωτικά, αδιάβρο 
χα). Αξίζει να σημειωθεί, ότι για πρώτη φορά θα παρουσιάσου 
με αλεξίσφαιρα γιλέκα για κυνηγούς.

Δείγματα αυτής της νέας σειράς προϊόντων θα παρουσιάί 
σουμετο απόγευμα της Τετάρτης,2 4  Σεπτεμβρίου 1997 , στην 
έκθεση που οργανώνουμε στο "Ballroom" του Ξενοδοχείο^ 
Athenaeum Inter - Continental (Λεωφ. Συγγρού 89 - 93, τηλ 
9206800), ώρες 1 8 :00 - 2 2 :00 μμ.

Θα είναι χαρά μας να σας υποδεχθούμε και να σας ενημερώ
σουμε.

Με τιμή,
Κυριάκος Σαχανίδης 

Διαχειριστής "ΗΜΚ" ΕΠΕ _
Εντεταλμένος Σύμβουλος ΕΒΟ ΛΕ

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

J l l l l X ’ H

ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 

ΑΑΜΠΑΛΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ 0 . Ε.
Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυρουπόλη

τηλ. 9939 732-9927673
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ΥϊΐιιρίΞσιακά

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Μειοαπό 11-6-1997Π.Δ.που 
δημοσιεύθηκε στο 122/19-6- 
1997 ΦΕΚ τ.Γ αποστρατεύθηκε με 
το βαθμό του Αστυν. Υποδιευθυ- 
ντού ο Γαλιώτης Ευάγγελος.

Μ ε το από 16-5-1997 Π.Δ 
που δημοσιεύθηκε σε περίληψη 
στο 1 0 2 /2 6 -5 -1 9 9 7  ΦΕΚτ.Γ τέ
θηκε σε αποστρατεία ύστερα από 
αίτησή του ο Αστυνόμος Α1 Μαυρί- 

δηςΑθανάσιος.

ί̂> Μ εδιάφορεςαποφόσειςτου 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας τέθηκαν σε αποστρατεία με 
το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι 
Ανθυπαστυνόμοι: Γ κίκας Κωνστα
ντίνος, Κολιτσός Γεώργιος, Κω- 
στούλιας Γεώργιος, Μανιφάβας 
Παναγιώτης, Μπερεδάκης Γεώρ
γιος, Σαββάκης Γεώργιος, Σολω- 
μίδης Θ εόδω ρος, Στρογγύλης 
Βλάσιος, Χριστόπουλος Ιωάννης 

και Χατζής Στέφανος.

^  Μ εδ ιάφορες αποφάσεις του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας τέθηκαν σε αποστρατεία με 
το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι 
Αρχιφύλακες: Αλεξανδρόπου-
λος Θ εόδω ρος, Αθανασούλης 
Μ αρίνος, Βέργος Λεωνίδας, 
Βλάχος Δημήτριος, Γαλανός Πα
ντελής, Γεωργούσης Ευάγγελος, 
Γκανές Κωνσταντίνος, Διονυσό- 
πουλος Κυριάκος, Διαμαντίδης Α
θανάσιος, Ζήκος Κωνσταντίνος, 
Θωμόπουλος Αθανάσιος, Καϊμά- 
κης Τρύφων, Καρανικολής Ευάγγε
λος, Κατσαντώνης Εμμανουήλ, Κα- 
λαποθαράκος Γεώργιος, Καπερώ- 
νης Παναγιώτης, Κλήτσας Βασί
λειος, Κωστάκης Ευάγγελος, Λα
γός Λεονάρδος, Μακρής Γεώρ
γιος, Μπροτζάκης Νικόλαος, Πα- 
παγιάννης Νικηφόρος, Παυλιδά- 
κης Κωνσταντίνος, Σταθόπουλος 
Ιωάννης, Σούκερας Αλέξιος, Σωτη- 
ρίουΣωτήριος,Τ σάμηαςΓ εώργιος, 
Φορτοτήρας Βασίλειος, Χατζηϊωα- 
κειμίδης Αθανάσιος,Χονδροσπη- 
λιάς Δημήτριος, Χριστάκος Γεώρ- 

γιοςκαιΨωμάς Πέτρος.

Μ εδιάφορεςαποφασειςτου 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας απολύθηκαν από το Σώμα οι 
Αρχιφύλακες:Βαϊτσης Νικόλαος, 
Γ εωργόπουλοςΑνδρέας, Γώγου- 
λος Ευάγγελος, Ελεμές Ιωάννης, 
Κωνσταντίνου Δημήτριος, Κρα- 
γιόπουλος Γεώργιος, Λαμπρο- 
γεώργος Γεώργιος, Μπροντίδου 

Παγώνα και Νταούτας Χρήστος.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΛΩΝ

Ο συνάδελφος της Τσεχικής 
Αστυνομίας Frantisek Smakal ε ί
ναι συλλέκτης εξαρτημάτωναστυ- 
νομικών στολών από όλοντον κό
σμο (πηλικίων, εμβλημάτων κ.λπ.). 
Ο σοισυνάδελφοιενδιαφέρονται 
για ανταλλαγή τέτοιων εξαρτημά
των, μπορούν ναεηικοινωνήσουν 
μαζί του στην ταχυδρομική 
δ ιεύθυνση^ zahrabach245,671 
82 DOBSICECzech Republic

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ

Μ ε την υπ' αριθμ. 1016 /- 
5 5 /1 0 9 -α  από 23-6-97 Διαταγή 
του κ. Αρχηγού της Ελλην. Αστυνο
μίας, προκειμένου ναεπιτυγχάνε- 
ται η απρόσκοπτη λειτουργία των 
Διοικητικών Συμβουλίωντων Συν
δικαλιστικών Ενώσεων και η ου
σιαστική άσκηση των σχετικών δ ι
καιωμάτων, οι Διοικητές - Προϊ- 
στάμενοιτωνΥπηρεσιών, να διευ
κολύνουν τους Αστυνομικούς - 
Μέλη αυτών, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η συμμετοχή τους στις Συ
νεδριάσεις των εν λόγω οργά
νων.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Μ ε την υπ. αριθμ. 2280- 
5 4 /7 /6 - ιδ  από 26 -6 -1997  
κοινή απόφαση του Προέδρου 
της Δημοκρατίας και του Υπουρ
γού Δημοσ ίας Τάξεως αηο- 
νεμήθηκε το Αστυνομικό Α ρ ι
στείο Α νδραγαθ ίας στον Α- 
σ τ / κ α Δαβί λα Γεώργιο γιατί "την 
31 -8 -1992 , κατά την εκτέλεση 
διατεταγμένης υπηρεσίας με άλ
λους συναδέλφους του στη δα
σική περιοχή Κάστρο Μ εσση
ν ίας, σε ένοπλο συμπλοκή με κα
κοποιό, καλλιεργητή χασ ίς, αν- 
δραγάθησε έξοχα, εκθέτοντας 
τη ζωή του αποδεδειγμένα σε ά
μεσο και προφανή κίνδυνο, με α
ποτέλεσμα τη σύλληψή του και 
την κατάσχεση μεγάλου αριθμού 
δενδρυλλίων χασίς".

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

+ Αρχιφύλακας Κοντογισννης 
Βασίλειος. Γεννήθηκε το 1955 
στην Ιτέα Λάρισας. Κατετάγη την 
10-4-1979 και υπηρέτησε σε δ ιά
φορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α και 
της Α.Δ. Λαρίσης. Υ πήρξεέγγαμος 
και πατέρας δύο αγοριών και ενός 
κοριτσιού. Απεβίωσε την 29-6- 
1997λόγωπαθολογικώναιτίων.

+ Αστυφύλακας Σαχάς Μιχαήλ.
Γεννήθηκετο 1 952 στηΜ έσηΝά
ξου. Κατετάγη την 1 7-2-1 976 και 
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρε
σ ίες της Γ.Α.Δ.Α Υπήρξε έγγαμος 
και πατέρας ενός αγοριού και ε
νός κοριτσιού. Τραυματίσθηκε 
θανάσιμα την 5-7-1997σε τρο
χαίο ατύχημα κατά την ώρα που ε- 
κτελούσεδιατεταγμένη υπηρεσία.

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/νος Κούρος

+ Ανθυπαστυνόμος Βασιλικο- 
γιαννάκης Μιχαήλ. Γεννήθηκε το 
1 944 στην Κάτω Βιάννο Βιάννου 
Ηρακλείου. Κατετάγη την 25-6- 
1 969. Υπηρέτησε σε δ ιάφορες υ
πηρεσίες της Γ.Α.Δ.Αττικής όπως 
στο ΚΑ' Α.Τ., στη Δ /νσ η  Ασφά
λειας και στην Ασφάλεια του 
Προέδρου της ΚυΒερνήσεως. 
Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ε
νός αγοριού και δύο κοριτσιών.Α- 
πεΒίωσε λόγω παθολογικών αι- 
τίωντην20-5-1997

+ Αρχιφύλακας Κασκάνης Χα
ράλαμπος.Γεννήθηκετο 1952 στο 
Κουκούλι Νικοηόλεως Πρεβέζης. 
Κατετάγη την 6-12-1975 και τε
λευταία υπηρετούσε στον Α.Σ. 
Γλυκής Θεσπρωτίας.Υπήρξε έγ 
γαμος και πατέρας ενός αγοριού. 
Απεβίωσε α ιφνίδ ια  από ανακοπή 
καρδιάςτην 14-5-1 997.

+ Αστυφύλακας Πάλλας Ιωάν
νης.Γεννήθηκετο 1959στηΘ εσ- 
σαλονίκη. Κατετάγη την 8-5-1985 
και υπηρέτησε σε δ ιάφορες υπη
ρεσ ίας της Γ.Α.Δ.Θεσ/νίκης και 
της Α.Δ. Χαλκιδικής. Υπήρξε έγγα
μος και πατέρας ενός αγοριού. Α
πεβίωσε λόγω παθολογικών αι- 
τίωντην 15-6-1997.

+ Αρχιφύλακας ΜπέκαςΔημή- 
τριος. Γ εννήθηκε το 1949 στο Ζυ
γό Μ ακρινιάδας Αρτας. Κατετάγη 
την 24-8-1 971 και υπηρέτησε σε 
δ ιάφορες υπηρεσίες των Αστυν. 
Δ /νσεω ν Εβρου, Ροδόπης και 
Δράμας. Υπήρξε έγγαμος και πα- 
τέραςενός κοριτσιού. Απεβίωσε 
την 8 -6 -1997  λόγω  παθολογι- 
κώναιτίων.
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) ΤΡΑΠΕΖΑ 
___ ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι πλήρες μέλος της VISA International από το 1994 

και έχει ήδη προχωρήσει στην έκδοση 5 διαφορετικών πιστωτικών καρτών: 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA Classic, ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA Gold, Εταιρική ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA, HEL
VETIA VISA και KOTSOVOLOS ΚΑΠΑ VISA Εξειδίκευση της Τράπεζας είναι να 
εκδίδει σε συνεργασία με άλλην εταιρεία (co - branding) κάρτες που 
καλύπτουν την συγκεκριμένη πελατεία της εταιρείας/ επιχείρησης.

(1) Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA Classic είναι μία κάρτα που πλεονεκτεί ξεκάθαρα 
στην καθημερινή χρήση, καθώς και στην κάλυψη των ταξιδιωτικών και τουρι
στικών αναγκών του πελάτη, γιατί προσφέρει:

*Ακρως ανταγωνιστικό επιτόκιο, 20% (Συμπεριλαμβανομένης και της 
προμήθειας του Ν. 128) τόκος υπερημερίας: 2,5%.

* Ετήσια συνδρομή 10.000 δρχ. για τη κύρια κάρτα και 5.000 δρχ. για την 
δεύτερη και 4.000 δρχ. για την τρίτη συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΤΕ.

* Πιστωτικό όριο ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του κάθε πελάτη 
έως 900.000 δρχ.

* Δυνατότητα διαφορετικού Ορίου Συναλλαγών ανάλογα με την πιστολη- 
πτική ικανότητα του πελάτη.

* Οι αιτήσεις χορήγησης πιστωτικής κάρτας αξιολογούνται κατά περίπτω
ση με βάση πάντα τα πιστοληπτικά κριτήρια που έχει θέσει η Τράπεζα.

* Μικρή, ελάχιστη, καταβολή που είναι μόνο το 7,5% του μηνιαίου υπολοί
που του λογαριασμού.

* Ατοκες δόσεις σε μεγάλο αριθμό συνεργαζομένων επιχειρήσεων.
* Γίνεται αποδεκτή σε πάνω από 13.000.000επιχειρήσεις στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό, προοφέροντας αγορές με δόσεις μέχρι 8.000.000 δρχ., καθώς 
και άτοκες δόσεις σε επιλεγμένα καταστήματα.

* Μετρητά μέχρι 100.000 δρχ. το μήνα από τις ελληνικές Τράπεζες με το 
σήμα VISA και μέχρι 200.000 δρχ. από το εξωτερικό.

* Προμήθεια ανάληψης μετρητών 3% επί του ποσού ανάληψης πλέον ΕΦΤΕ.
* Ταξιδιωτική ασφάλιση για τον κάτοχο και την οικογένειά του (σύζυγο και 

τέκνα) μέχρι 15.000.000 δρχ. για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς, 
καθώς και 1.000.000δρχ. γιατονπεζό, οδηγό ή συνεπιβάτη Ι.Χ. που βρίσκεται 
πάνω από 100 χλμ. από τη μόνιμη κατοικία του. Για αστική ευθύνη, η κάλυψη 
φτάνει τα 50.000.000.

Αμεση και ουσιαστική ταξιδιωτική βοήθεια με ένα απλό τηλεφώνημα, 24 ώ
ρες το 24ωρο, σε κάθε δύσκολη στιγμή που αφορά: υγειονομική μεταφορά και 
επαναπατρισμό, επίσκεψη συγγενούς, νομική προστασία και ιατρικές/υγειο
νομικές πληροφορίες, καθώς και νομική προστασία στο εξωτερικό.

Σε συνεργασία με τη Hertz, η ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA προσφέρει την ειδική κάρτα 
Hertz Card που εξασφαλίζει έκπτωση 25% για ενοικίαση αυτοκινήτου, καθώς 
και άλλα ειδικά πλεονεκτήματα που αφορούν τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων στο 
εξωτερικό.

Σε συνεργασία με τον Ομιλο Ξενοδοχείων Grecotei, η ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA Clas
sic προσφέρει έκπτωση 25% στις επίσημες τιμές όλων των ξενοδοχείων του 
ομίλου. Επίσης, σε συνεργασία με το Xenia Travel Bureau, προσφέρει ολοκλη
ρωμένη ταξιδιωτική εξυπηρέτηση, ελκυστικά ταξιδιωτικά πακέτα και εκπτώ
σεις στις τιμές των εισιτηρίων και ξενοδοχείων, που είναι το λιγώτερο:

- 6% στα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια εξωτερικού.
-15% στις επίσημες τιμές ξενοδοχείων εξωτερικού.
-10% στη ναύλωση σκαφών και σε διεθνείς κρουαζιέρες.
* Ευκολία χρήσης της ίδιας κάρτας από όλα τα ενήλικα μέλη της οικογέ

νειας ή δυνατότητα έκδοσης μέχρι και δύο επιπλέον καρτών στον ίδιο λογα
ριασμό.

* Επίσης, προσφέρεται εντελώς δωρεάν η μοναδική τηλεφωνική εξυπηρέ
τηση VISAPHONE σε όλους τους κατόχους της κάρτας. Ετσι, με χαμηλότερο 
κόστος, μπορούν να τηλεφωνούν μέσω ενός κωδικού σε οποιοδήποτε σημείο 
της γης, με αυτόματη χρέωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας στο μηνιαίο λο
γαριασμό της κάρτας.

(2) Γ:α τους κατόχους της ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA Gold, εκτός των παραπάνω, υ
πάρχουν και τα εξής προνόμια:

* Το επιτόκιο είναι 17% + 1% επιβάρυνση του Ν. 128/ 75.
* Πιστωτικό όριο από 1.000.000 δρχ. έως 8.000.000, όπως ορίζεται από 

την Τράπεζα Ελλάδος.
* Δυνατότητα ορίου συναλλαγών ανώτερου από τα παραπάνω πιστωτικά ό

ρια αναλόγως της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη.
*  Ετήσια συνδρομή για την κύρια κάρτα 20.000δρχ. για την δεύτερη 10.000 

δρχ. και για την τρίτη 8.000 συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΤΕ.
* Πρόγραμμα οδικής βοήθειας που μόνον η ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA Gold προσφέ

ρει. Καλύπτει κάθε αυτοκινητιστικό ατύχημα που θα συμβεί μέρα ή νύκτα, σε 
απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ. από την κατοικία του κατόχου. Εξασφαλί
ζει ρυμούλκηση σε κοντινό συνεργείο, καθώς και επαναπατρισμό του αυτο
κινήτου και των επιβατών.

* Επιπλέον ταξιδιωτική κάλυψη σε:
* (α) Εξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης στο εξωτερικό μέχρι 1.000.000

&ρχ·
* (β) Νομική προστασία έως 600.000.
* (γ) Ασφαλιστική κάλυψη 30.000.000 δρχ. από την ασφαλιστική εταιρεία  

HELVETIA, για την περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης, μερικής ή ολικής ανι
κανότητας από ατύχημα, εφόσον ο κάτοχος ή τα μέλη της οικογένειάς του 
(σύζυγος, τέκνα) χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς.

(3) Οσον αφορά την Εταιρική ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA, παρέχονται όλες οι ασφαλι
στικές και οι άλλλες παροχές της ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA Classic, ενώ, επιπλέον, οι 
επιχειρήσεις κάνουν ευκολώτερο έλεγχο των δαπανών τους και τα στελέχη 
τους αποκτούν ευχέρεια και άνεση στις συναλλαγές χωρίς μετρητά.

Η ετήσια συνδρομή ανά κάρτα ανάρχεται στις 10.000 δρχ. συμπεριλαμβα
νομένου του ΕΦΤΕ. Το επιτόκιο υπερημερίας είναι 22,5%.

(4) Η HELVETIA VISA είναι ένα νέο, πρωτοποριακό προϊόν στην αγορά του 
πλαστικού χρήματος, αποτέλεσμα της συνεργασίας της Τράπεζας Πειραιώς 
με την διεθνή ασφαλιστική εταιρεία Helvetia.

Μια κάρτα που εξασφαλίζει στους κατόχους της όλα τα πλεονεκτήματα της 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA Classic και, επιπλέον, το μοναδικό προνόμιο εξόφλησης (για 
6 μήνες) της ελάχιστης καταβολής του λογαριασμού HELVETIA VISA σε περί
πτωση απόλυσης του κατόχου της κάρτας από την εργασία του.

Επιπλέον η HELVETIA αναλαμβάνει σε περίπτωση απώλειας ή μόνιμης ο
λικής ανικανότητας από ατύχημα, να εξοφλήσει το κατά την ημερομηνία του 
θανάτου ή της μόνιμης ανικανότητας υπόλοιπο του λογαριασμού μέχρ ι 
400.000 δρχ.

Η ετήσια συνδρομή της HELVETIA VISA ανέρχεται σε 11.000 δρχ. για την 
κύρια κάρτα, 6.000 δρχ. για την δεύτερη και 5.000 δρχ. για την τρίτη συμπερι
λαμβανομένου του ΕΦΤΕ. Το επιτόκιο και οι λοιπές επιβαρύνσεις είναι ίδ ιες με 
της Πειραιώς Visa Classic.

(5) Η ΚΑΠΑ VISA εκδίδεται σε συνεργασία με την εταιρεία ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣΑ- 
ΒΕΕ και είναι η μόνη κάρτα που επιστρέφει μέρος της αξίας των αγορών σας 
με τις ανταποδοτικές παροχές Κ - BONUS. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους:

(α) Σταθερή παροχή Κ - BONUS 1% σε όλες τις αγορές σας από τα κατα
στήματα που δέχονται VISA (Super Market - εμπορικά καταστήματα κ.λπ.)

(β) EXTRA παροχή Κ -BONUS από 5% έως 15% για αγορές σε συγκεκριμένα 
καταστήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Κ - BONUS.

Επιπλέον προσφέρει τα πλεονεκτήματα και έχει τις ίδ ιες παροχές της Πει
ραιώς VISA Classic.

Η ετήσια συνδρομή είναι 10.000 δρχ. για την κύρια κάρτα, 5.000 δρχ. για 
την δεύτερη και 4.000 δρχ. για την τρίτη. Για το πρώτο εξάμηνο η Κ - Visa προ- 
σφέρεται δωρεάν και για το δεύτερο εξάμηνο ο κάτοχος χρεώνεται με τημισή 
συνδρομή. Το επιτόκιο και οι λοιπές επιβαρύνσεις είναι όπως της Πειραιώς 
Visa Classic



Τεκμήρια ελληνικής αστυνομικής

*
παρουσίας στη Σμύρνη  s

Από την πρώτη στιγμή που τα ελληνικά στρατεύματα αποβιβάσθηκαν 
στη γη της Ιωνίας οι ελληνικές αστυνομικές δυνάμεις ανέλαβαν την εμπέ
δωση κλίματος ασφαλείας, αρχικά στην πόλη της Σμύρνης - μια πολυεθνικής 
σύνθεσης μεγαλούπολη όπου συγκρούονταν συμφέροντα μεγάλων δυνά
μεων της εποχής - και στη συνέχεια στον τομέα της "ελληνικής εντολής", κα
θώς και τις περιοχές που καταλάμβαναν τα στρατεύματά μας για την προστα
σία των ελληνικών πληθυσμών της περιοχής.

Ιδρύθηκε τότε η Ανώτερα Διοίκηση Χωροφυλακής Ιωνίας (συνήθως 
απαντάται ως Σμύρνης), υπό την οποία λειτούργησαν η Αστυνομική 
Διεύθυνση Σμύρνης και σειρά Διοικήσεων Χωροφυλακής του τομέα 
αρμοδιότητας της Ελληνικής Διοίκησης (χώρο εντολής της Αρμο
στείας).' Η Υπηρεσία αυτή για τα θέματα τάξης δεν υπήγετο Αθηναϊκό 
Κέντρο αλλά στη Διεύθυνση Εσωτερικών της Υπάτης Αρμοστείας, ένα 
είδος μικρού Υπουργείου Εσωτερικών. Οι δυνάμεις της Χωροφυλακής 
που ανελάμβαναν την 
τήρηση της τάξης εκτός 
του τομέα της “Εντολής" 
υπήγοντο στην Ανωτάτη 
Γενική Στρατιωτική Διοίκη
ση της Μ. Ασίας. Στην ίδια 
Διοίκηση υπήγετο και το Α
νεξάρτητο Σύντ-αγμα Χω
ροφυλακής, το οποίο ήταν 
περισσότερο στρατιωτική 
μονάδα παρά αστυνομική 
δύναμη. Ολες οι ελληνικές 
αστυνομικές δυνάμεις της 
Μικρός Ασίας έδωσαν αι
ματηρό αγώνα για την 
προάσπιση των εθνικών 
συμφερόντων στην πε
ριοχή"2

Η αρνητική για τα ελληνικά συμφέροντα εξέλιξη των πραγμάτων δη - 
μιούργησε και κύμα εγκληματικότητας στο χώρο του τομέα “Εντολής". 
Ενώ τα στρατεύματα του Κεμάλ πλησιάζουν η ελληνική αστυνομική η - 
γεσία αναζητά αγωνιωδώς τρόπους για την εξασφάλιση της τάξης. 
Μοναδική λύση η διάθεση του Ανεξαρτήτου Συντάγματος. Όμως και η 
λύση αυτή θα μείνει στο στάδιο των προστάσεων κάτω από τη ρα - 
γδαία εξέλιξη των πραγμάτων. Η Χωροφυλακή της Σμύρνης έμεινε 
μέχρι την τελευταία στιγμή κοντά στο δοκιμαζόμενο πληθυσμό και έ - 
φύγε - όσοι μπόρεσαν - μόνον όταν δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια.3

Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Αρχείο Υπάτης Αρμοστείας Σμύρ - 
νης, φάκ. 691 εντοπίσαμε ορισμένα ανέκδοτα έγγραφα, τεκμήρια από 
τις τελευταίες στιγμές της ελληνικής παρουσίας στη γη της Ιωνίας, τα 
οποία και φέρνουμε στη δημοσιότητα:
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑ ΤΑΞΙΣ 050
“Περί απαγορεύσεως ανηλίκων - παίδων εις Δημόσια κέντρα".

Εν Σμύρνη σήμερον την 9ην Μαρτίου του έτους 1922, ημείς ο Αστυ
νομικός Διευθυντής Σμύρνης Αντισυνταγματάρχης Χωροφυλακής, Νι- 
κηφοράκης Νικηφόρος, παρατηρήσαντες ότι πολλοίπαίδες νεαρότα
της ηλικίας συχνάζουσιν εις διάφορα οινοπωλεία, ουζοπωλεία και άλλ 
α καταγώγια και κέντρα διαφθοράς και η ηθική τωνμεγάλως παραβλάπτε

ται και εν πολλοίς ούτοι διαφθείρονται ως διδασκόμενοι εκε ί πάσα α- 
νηθικότητα και εθιζόμενοι εις το εγκληματείν, έχοντες δε υποχρέωσιν 
να επαγρυπνώμεν επί της δημοσιάς ηθικής και να προλαμβάνωμεν την 
τέλεσιν ανήθικων και άλλων συναφών εγκληματικών πράξεων, έχο
ντες δ ' υπ’ό φ ε ι σχετικήν εγκρ ιτικήν διαταγήν της Ελληνικής 
Διοικήσεως και την υπ' αριθμ. 7577/719 εγκριτικήν της Ανωτέρας ΓΙε- 
νικής) ΣΙτρατιωτικήςΙ Διοικήσεως, ως και τα άρθρα 47, 48, και 49 του 
από 31 Δεκεμβρίου του 1836 Β. Διατάγματος, "περίΔημοτικής Αστυνο
μίας", τα άρθρα 145 και 165 του Κανονισμού Χωροφυλακής, τον Νόμον 
1681 και 1682, ως και το άρθρον 17 του ΓΡΞΕ' Νόμου, ως ετροποιήθη 
δια του ΓΦΟΖ' Νόμου.

ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ
ΑρθρΙον) 1 ον.

Απαγορεύεται η είσοδος εις Κινηματογράφους, Θέατρα, Καφενεία, 
Ζαχαροπλαστεία, Οινοπωλεία και οιαδήποτε άλλα δημόσια κέντρα εις 
παίδας άγοντας ηλικίαν κατωτέραν των 14 ετών, εφ ' όσον δεν συνο
δεύονται παρά των γονέων ή πρεσβυτέρων αδελφών των.

Αρθρον 2 ον.
Επίσης απαγορεύεται εις παίδας της αυτής ηλικίας να περιφέρωνται α- 

σκόπως ανά την πάλιν πέραν της 9ης ώρας μ.μ., εφ 1 όσον δεν συνοδεύονται
υπό των κηδεμόνων των.

Δια πάσαν παράβασιν 
της παρούσης, πλην της 
διώξεως του παραβάτου 
παιδός, θέλουσιν καταδιώ- 
κεσθαι ποινικώς οι Διευθυ- 
νταίτων δημοσίων κέντρων, 
οι γονείς, επίτροποι ή κηδε
μόνες των ανηλίκων τούτων 
παίδων, συμφώνως προς 
τας ποινΙικάςΙ διατάξεις των 
άρθρΙωνΙ 1681 και 1682 Νό
μων και του άρθρου 697 του 
ΚΙοινούΙ ΠοινΙικούΙ Νόμου.

Η ισχύς της παρούσης έρ
χεται άμα τη επικυρώσει της 
η δε εκτέλεσις αντίθετοι εις 
τα αστυνομικά όργανα.

Ο Αντισυνταγματάρχης 
Αστυνομκός Διευθυντής
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑ ΤΑΞΙΣ 051 
"Περίαπαγορεύσεως παροχής τόπου πορνείας".

ΕνΣμύρνη τη 14η του μηνάς Μαρτίου του έτους 1922, ημείς ο Αστυ
νομικός Διευθυντής Σμύρνης, Αντισυνταγματάρχης της Χωροφυλακής 
Νικηφοράκης Νικηφόρος, παρατηρήσαντες την ανάγκην, όπως τεθούν 
περιορισμοίτινες κατά των παρεχόντων τόπον προς ασέλγειαν 6 ιευ- 
θυντών καταστημάτων και οικιών και έχοντες υπ' όψει την από 5ης Ο
κτωβρίου 1919 υπ'αριθμ. 1 Αστυνομικήν ημών διάταξιν, συμπληρούμεν 
ταύτηνως ακολούθως, προσθέτοντες και2ον άρθρον, συνωδά τω άρ- 
θρω 16 του Νόμου ΓΡΞΕ' "περίΑστυνομίας του Κράτους", ως ετρο- 
ποποιήθη δια του ΓΘΟΖ' Νόμου.

Άρθρον 2 ον.
Απαγορεύεται εις τους διεθυντάς ξενοδοχείων ύπνου ή άλλων κα

ταστημάτων και οικιών, ως και εις τους υπαλλήλου αυτών να παρέχω- 
σιν τόπον προς ασέλγειαν.

Οι παραβάται θα καταδιώκονται και τιμωρούνται συμφώνως τοίς 
άρθροις 279β και 660 του ΚΙοινούΙ ΠοινΙικούΙ Νόμου, παρεπεμπόμενοι 
ενώπιον του Στρατοδικείου. ^

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η - 5 3 4  - Α ύ γ ο υ σ τ ο ς  1 9 9 7



μ ε  το 1/3 π ροκαταβολή κ α ι 
3 - 6 - 9 - 1 2  ά το κ ες  μ η ν ια ίε ς  ,
ή μέσω  Τ ρα πέζη ς έω ς και 48 μηνιαίες δόσεις, 

το μόνο που έχο υ μ ε  να  συζητήσουμε π λ έο ν  
είναι η μάρκα, ο  τύπος και ο  κυβισμός.

Δ εκ τές  πιστωτικές κάρτες. 
Αποστολή σ ε  όλη την Ελλάδα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Λ Ε Ν Ο Ρ Μ Α Ν 18 - ΑΘΗΝΑ 104 36, τηλ. 52 27 556 -  52 22 204 fax. 52 48 571



τ

Η εφαρμογή της παρούσης, αρχομένης από της δημοσιεύσεώς της 
ανατίθεται εις τα αστυνομικά όργανα.

Ο Α ντισυνταγματάρχης 
Αστυνομικός Διευθυντής
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Η κατάστασις της δημοσίας ασφαλείας επιβάλλει την ενίσχυσιν της 
Χωρ/κής. Το Σχολείον ΧωρΙοφυλαΙκής έχει σήμερον μόνον 156 μαθη- 
τάς. Νέοι δεν εγγράφονται, παρατηρείται απροθυμία.

Το Ανεξάρτητον ΣυνΙταγΙμα ΧωρΙοφυλαΙκής υπαγόμενον εις την 
ΑΙνωτάτηνΙ ΠενικήνΙ ΣτρατΙιωτικήνΙ Διοίκησιν, υφ' ούς όρους διατελεί \ 
δεν αποδίδει τας αναμενομένας υπηρεσίας. Αν μας εδίδετο το όλονή \ 
τουλάχιστον μέρος σημαντικόν της δυνάμεως του ΣυνΙτάγΙματος 
τούτου μετά των αναλογών στελεχών θα επετυγχάνομεν ευκολώτε- 
ρον την λύσιν του προβλήματος της ασφαλείας της υπαίθρου Χώρας.

Όρος απαραίτητος της ζητούμενης μεταβιβάσεως είναι να μας 
δοθή η δύναμις άνευ υποχρεώσεως ημών όπως εξακολουθήσωμεν ε- \ 
κτελούντες τας υπηρεσίας, δ ί ών μέχρι τούδε ήτο επιφορτισμένη η \ 
δύναμις αύτη. Η πρότασις όπως την αντιλαμβάνεται η ΔΙιεύθυνΙσις Ε
σωτερικών θα είναι. Εκ του Ανεξαρτήτου ΣυνΙτάγΙματος ΧωρΙοφυ- 
λαΐκής, θα δοθούν εις τηνΑΙνωτέρανΙΔΙιοίκησινΙ ΧΙωροφυλακήςΙ Σμύρ
νης άνδρες μετά των αναλογούντων αξιωματικών και υπαξΙιωματι/κών 
διαγραφ όμενοι από την δύναμιν του Ανεξαρτήτου ΣυνΙτάγΙματος.

Ούτω μεταβιβαζομένης της δυνάμεως τούτης θα δυνηθώμεν να την δια- \ 
θέσωμεν αναλόγως των αναγκών μας αντιμετωπίζοντας επαρκώς ταύτας.

Σημειώ ότι έχει ήδη μελετηθή υπό της ΑΙνωτέραςΙ ΔΙιοικήσεωςΙ 
ΧΙωροφυλακήςΙ Σμύρνης το ζήτημα ήτοι έχουν καθορισθή αι ανάγκαι 
και εξευρεθή ο τρόπος της θεραπείας αυτών.

Εξαιρετικώς Επείγουσα
Αριθμ. 651/36 Σμύρνη τη 20ηΑυγούστου 1922

Προς
ΤηνΔιεύθυνσιν Εσωτερικών 
ΙΤμήμα Δημοσίας Ασφαλείας) 
Ενταύθα

Περίληψις: "Περίτης συμπτύξεως Τμημάτων Χωροφυλακής".
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω Υμίν προσηρτημένως εν αντιγρά

φω την υπ' άριθ. 16.073/8499 σημερινήν εμπιστευτικήν διαταγήν της 
Ανωτέρας Γενικής Στρατιωτικής ΔΙιοικήΙσεως, ως προς τας διατα- 
χθείσας χθές συνεπεία Υμετέρας διαταγής συμπτύξεις και μετα- 
κινήσε ις Τμημάτων της υπ' εμέ δυνάμεως και να παρακαλέσω, όπως 
ευαρεστούμενοι λάβητε γνώσιν και διατάξητε.

Ο Αντισυνταγματάρχης 
Α νώτερος Διοικητής
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A. A. X. Σμύρνης

Κατανομή
των εις τας ανάγκας της άνω Διοικήσεως χιλίων ανάρών 

του Ανεξαρτήτου Συντάγματος Χωροφυλακής.

Σμύρνη τη 10 Ιουνίου 1922 
Ο Μοίραρχος 
Α' Υπαιτπυπης 

ΙΣΥ (Ιιυ. Ναοκος;)
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ΑΝΩΤΕΡΑ ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤ. Δ/ΣΙΣ 
ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΙΙΙον Εξαιρετικώς Επείγον
Αοιθμ. Ε.Π. 16.073/8499 Εμπιστευτικόν - Τηλεγραφικώς

Προς
- Την Βόρειον και Νότιον Περιοχάς
- ΑνωτέρανΔιοίκησιν Χωρ/κής

Τα εις τας περιοχάς των Στρατιωτικών Διοικήσεων ευρισκόμενα  
Τμήματα της Χωρ/κής ΙΑνωτέρας Διοικήσεως Χωρ/κήςΙ δια ζητήματα  
αφορώντα ασφάλειαν ή  μετακινήσεις αυτών προς σύμπτυξιν υπάγο
νται υπό τους οικείους Στρατιωτικούς Διοικητές, οίτινες θα κανονίζω 
σι τα αφορώντα ταύτα ζητήματα συμφώνως εκδιδομέναις διαταγαίς 
μου ΣΤΩΠ. Η Ανω τέρα Διοίκησις ΧωρΙοφυλαΙκής τοιαύτης φύσεως 
διαταγές της να διαβιβάζη δια των Στρατιωτικών Διοικητών ΣΤΩΠ. Πά
σα αντιθέτως διαβιβασθείσα διαταγή της να αναστολή 

Σμύρνη τη20ηΑυγούστου 1922 
ΩΑνώτ. Γεν. Στρατ. Διοικητής 

ΑΝΔΡ. ΠΛΑΤΗΣ 
Υποσ/γος

Ακριβές αντίγραφον 
Σμύρνη αυθημερόν 
Ω Μοίραρχος Υπασπιστής

Σημειώσεις:

1 Για τ ις  α σ τυ νομ ικ ές υ π η ρ εσ ίε ς  σ τη  Σμύρνη β λ έ π ε τ ε  Κ ω ν/νου Δανούση, "Ελλη

ν ε ς  αστυνομικοί στη  Σμύρνη", Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η  1995, σ. 524 - 526.

2 Χ ρ ή σ του  Ρέππα, "Από τ ο υ ς  Α γώ ν ες  τη ς  Χ ω ρ οφ υ λα κή ς σ τη  Μ ικρά Ασία", Επι

θ ε ώ ρ η σ η  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  1982, σ. 586 - 590, Α ναστασ ίου Χομπίτη, "Αναμνήσεις", ό.π..

1983, σ. 454  - 458, και Κ ω ν/νου Δ ανούση, "Μία π ερ ίερ γη  ελληνοτουρκική σ υνερ γα σ ία  

σ το  Μ έτω π ο  τη ς  Μ ικρός Ασίας", Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Ε π ιθ ε ώ ρ η σ η  1996, σ. 530  - 531

3 "...Η  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή  σ τ ά θ η κ ε  π α λ ικ α ρ ίσ ιο  κ ο ν τ ά  σ τ ο ν  κ ό σ μ ο  μ έ χ ρ ι  τ ο  τ έ λ ο ς .  Α π ό

τ η  Σ μ ύ ρ ν η  φ ύ γ α μ ε  λ ί γ ε ς  ώ ρ ε ς  π ρ ιν  μ π ο ύ ν ε  μ έ σ α  ο ι  Τ ο ύ ρ κ ο ι .  Σ τ η ν  α ρ χ ή  ο ι  ξ έ ν ο ι  &  

π ά ν ε  ν α  μ ε ί ν ο υ μ ε  ε κ ε ί .  Φ α ί ν ε τ α ι  ό μ ω ς  ό τ ι  κ α τ α λ ά β α ν ε  ό τ ι  θ α  μ α ς  σ κ ο τ ώ ν α ν ε  σ  

λ ο υ ς  κ α ι  γ Γ  α υ τ ό  δ ε ν  ξ α ν α ε ί π α ν ε  κ ο υ β έ ν τ α .  " 6 ιη γε ίτα ι ο  Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς  τ ό τ ε  

Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Π α κ ρ ιτζή ς . Β λ έ π ε τ ε  Χ ρ ή σ το υ  Ρ έπ πα , ό.π., Ε η ι ε ώ ρ η σ η  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  

1982, σ. 590 . □

Υπαστυν. Α' Κων. Δανούσης
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εκθ£%Η ε ί Κ Α Ν Τ Ι Κ Ω Ν  Τ ε Χ Ν ΩΜ
κ α ι Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Ν

Η "Αστυνομική Επιθεώρηση",
με σκοπό την ενεργοποίηση του καλλιτεχνικού δυναμικού του Σώματος 

και την επικοινωνία μεταξύ των Αστυνομικών, 
σχεδιάζει να οργανώσει τους τελευταίους μήνες του 1 9 9 7 ,

ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ(Ζωγραφική, Αγιογραφία, Ξυλογλυπτική κ.λπ.) και ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. 
Για τη φωτογραφία το άέμα da είναι Ελεύάερο(Α/Μ έγχρωμο ή slide) 

και ο αριάμός φωτογραφιών απεριόριστος.
Προσκαλούνται οι Αστυνομικοί και Πολιτικοί υπάλληλοι του Υ.Δ.Τ που επιθυμούν 

να λάβουν μέρος στην έκάεση, να δηλώσουν έγκαιρα 
και πάντως μέχρι 3 0 -9 -9 7  ενδιαφέρον στην Οργανωτική Επιτροπή,

για τις Εικαστικές Τέχνες:
Α7Α’ ΠΑΡΑΔΕΙΣΑ Ιωακείμ τηλ. 6 9 2 2 5  1 9 και Α7Α’ ΤΡΥΦΕΡΗ Θεόδωρο, τηλ. 6 4 5 6 4 4 0 ,

και για τη Φωτογραφία:
Α7Α’ ΖΩΓΡΑΦΟ Νικόλαο, τηλ. 6 4 4 3 6 4 2  και Υ7Α’ ΘΩΜΑΚΟ Δημήτριο τηλ. 6 4 6  1 0 0  1.

Η Εκάεση da οργανωθεί σε δημόσιο κτίριο των Αάηνών που da επιλεγεί αργότερα - 
ανάλογα με τον αριάμό των ενδιαφερσμένων-

οι δε διαστάσεις των φωτογραφιών δεν da πρέπει να είναι μικρότερες των 2 0 x2 5  εκατοστών. 
Οι Φωτογραφίες da είναι επώνυμες και μετά την έκάεση da επιστραφούν στους κατόχους τους.

τάχκχ 
απόκρυψης 
©πλισμ©ύ

AKM APILL0 -  ΚΑΤΑ

Δημητσάνας 16, Αθήνα 115 22 
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Το Τουρκικό βραβείο Ιπεκτσί  σε 
ακρίτα Ιεράρχη μας

Η  αγάπη του Χριστού και το Ελληνορθόδοξο πατερι- 
κό πνεύμα τα χωράνε όλα. Και την προσπάθεια για 
ειρήνη αλλά και τον αγώνα για τα Υμια όταν χρειά
ζεται. Το ένα δεν ανα ιρείτο  άλλο. Και αυτό ξεδ ι

πλώνεται στη στάση ζωής μέσα από την ιστορία μας. Πάντα ο Ελ
ληνισμός αγωνιζόταν για την ειρήνη, τον πολιτισμό και τη διάδοση 
του πνεύματος. Δεν έκανε κατακτητικούς αλλά εκπολιτιστικούς α
γώνες. Το Βυζάντιο δ ιέδω σε τον Χριστιανισμό χωρίς να κατα
κτήσει καμία χώρα, αμύνθηκε μόνο όταν το απειλούσαν. Στα ίδια 
χνάρια πρέπει να βαδίζουμε και μεις σήμερα"

Μ' αυτά τα λίγα αλλά μεστά νοήματος λόγια απάντησε ο Μη
τροπολίτης Λερού,Κάλυμνου και Αστυπαλαίαςκ. Ν εκτά 
ριος σε σχετική ερώτηση Ελληνα δημοσιογράφου λίγο μετά την 
λήξη της τελετής απονομής του βραβείου Ιπεκτσί που πραγματο
ποιήθηκε πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη παρουσία του Οικου
μενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και πλήθους Τούρκων επισήμων.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο σεβάσμιος Μητροπολίτης α
μέσως μετά την παραλαβή του βραβείου Ιπεκτσί τόνισε μεταξύ 
άλλων ότι:

"Αφού ο Θεός έπλασε όλους τους ανθρώπους έχουμε όλοι τον 
ίδιο πατέρα, συνεπώς, όλοι είμαστε αδέλφια. Εί αυτό ακριβώς αι
σθάνομαι ότι ένας ιερωμένος όταν δείχνει αγάπη και αγωνίζεται 
για την ειρήνη και τη φιλία των λαών κάνει απλώς το καθήκον του. 
Γ ί αυτό απόρησα όταν η Milliyet Ιμεγάλη εφημερίδα της ΤουρκίαςI 
το 1985 μου αφ ιέρω σε πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ για τη βοήθεια 
που έδωσα στους Τούρκους ναυαγούς στην Κάρπαθο.

Εί αυτό εξεπλάγην επίσης, πριν από λίγα χρόνια όταν όταν ο Ορ
γανισμός Ηνωμένων Εθνών μ ε συνεχάρη επειδή φιλοξένησα στα 
χριστιανικά ιδρύματα τηςΛέρου, μουσουλμάνους πρόσφυγες από 
την Βοσνία. Εκπλήσσομαι, επίσης, που ομόφωνα η Επιτροπή απο
νομής βραβείωνAbdi Ipekci μου απένειμε το βραβείο αυτό, το τό
σο σημαντικό. Εγώ έκανα απλώς το καθήκον μου.

Ο Ιπεκτσί θυσιάστηκε για μια ιδεολογία για την οποία πρέπει να 
εργαζόμαστε όλοι μας, δεν ήθελε φυλετικές και ρατσιστικές δια
κρίσεις και θρησκευτικούς φανατισμούς. Το χε ιρότερο πράγμα 
που μπορεί να πάρει στις αποσκευές του ο άνθρωπος όταν μπαίνει 
στην χιλιετία που έρχεται είναι ο θρησκευτικός φανατισμός.

Παραλαμβάνω το βραβείο για να το προσφέρω στο σεπτό Οι
κουμενικό Πατριαρχείο που όλες οι φλέβες του είναι ειρηνοφό- 
ρες. Ολες οι ακτίνες του φαναριού φωτίζουν και θερμαίνουν τον 
δρόμο που οδηγεί στην ειρήνη Iαπευθυνόμενος στον Οικουμενικό 
πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο) και ιδιαιτέρως σ ' εσάς Παναγιώτατε, 
που με τις πρωτοβουλίες σας, τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις, τη 
γραμμή πλεύσεως πουχαράσσετε, ακριβώς, βοηθάτε το έργο της 
ειρήνης.

Είμαι Μητροπολίτης στην πιό ευαίσθητη περιοχή τουΑγαίου. Ερ
γαζόμαστε, λοιπόν, για την ειρήνη, γιατί, χωρίς ειρήνη οι άνθρωποι 
είναι μελλοθάνατοι. Γ ί αυτό θέλουμε το Αιγαίο να μείνει γαλάζιο ό
πως το έκανε ο Θεός και όχι να γίνει κόκκινο από το αίμα των παι
διών μας - της Τουρκίας και της Ελλάδος.

ιή Χάλκης την επαναλβιτουργιαJ H I 1 
Ιητροπολίτης Κάλυμνου κ. Νεκτάριος

< imm ’ λ ■τ' ■+?.·**
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Αυτό το ήθος, αυτή τη συμπεριφορά, αυτή τη στάση ζωής, μου 
την έμαθε η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, στην οποία πριν λίγα 
χρόνια χειροτονήθηκα Μητροπολίτης. Δυστυχώς αυτή η Σχολή 
που έβγαλε ειρηνοποιούς, που κράτησε στις φτερούγες της την 
Πανορθοδοξία, που βοήθησε το πολιτιστικό "γίγνεσθαι" της Ευρώ
πης, σήμερα είναι κλειστή.

Χιλιάδες θρησκευτικά σχολεία υπάρχουν στη χώρα αυτή, Ενα, ό
μως, χριστιανικό σχολείο, και παρά το Σύνταγμα που μιλάει για α- 
νεξιθρησκεία, είναι κλειστό. Η Σχολή της Χάλκης. Δεν υπάρχει, ό
μως, δημοκρατία μ ε  κλειστά σχολεία. Ούτε Ευρωπαϊκός Πολιτι
σμός με κλειστή τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Γ ί αυτό κάνω έκκληση και παρακαλώ τους αρμοδίους, τους δη
μοσιογράφους, να βοηθήσουν ώ στε να επαναλειτουργήσει η 
Σχολή της Χάλκης. Αυτό είναι συμφέρον όχι μόνον της Ορθοδο
ξίας αλλά και της Τουρκίας".

Διεθνές συμπόσιο 
για τη Σωτηρία του περιβάλλοντος

Τ ους προβολείς της δημοσιότητας σε παγκόσμιο επί 
πεδο θα προσελκύσει την τελευταία εβδομάδα του 
Σεπτεμβρίου το Δ ιεθνές Συμπόσιο για τη Σωτηρία 
του Περιβάλλοντος που θα γίνει εν πλω στη Μαύρη 

Θάλασσα, με την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρ
θολομαίου και του προέδρου της Ευρωπαϊκής Ενωσης κ. 
Ζακ Ια ν τέρ .

Οι δύο αυτές κορυφαίες προσωπικότητες ενώνουν τις προσπά- 
θειές τους σε μια γιγαντιαία επιχείρηση αφύπνισης της διεθνούς 
κοινής γνώμης για το οικολογικό πρόβλημα που μαστίζει μια από 
τις πιό ευαίσθητεςπεριοχές του πλανήτη μας.

Οι συμμετέχοντας στο Συμπόσιο (20-28 Σεπτεμβρίου), που 
θα καταλήξει στη Θεσσαλονίκη, θα προσπαθήσουν να υποδεί
ξουν τρόπους για την περιβαλλοντική διάσωση της Μαύρης Θά

λασσας. □
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i  Ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος εκφράζει τις πιο 

θερμές του ευχαριστείες προς την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιώς και 

Νήσων για τη φιλοξενία και φροντίδα που του παρείχαν κατά την επί

σκεψή του στην πόλη της Σαλαμίνας.

1  Η οικογένεια του κ. Παναγιώτη Μπάρκουλα, ευχαριστεί θερμά τον 

Δ/τή του ΤΔΑ. Αμυγδαλέζας Αστυν. Υποδ/ντή κ. Βασίλειο Τασσιόπουλο, 

τον Υποδ/τή Αστυν. Α' κ. Χαράλαμπο Τσοπακίδη, καθώς και όλο το προσω

πικό του ΤΔΑ. Αμυγδαλέζας, για τη συμπαράστασή τους, τόσο κατά τη 

διάρκεια της ασθενείας του γιου τους Γιάννη, όσο και στον συμβάντα 

πρόωρο θάνατό του, "...Ευχόμαστε ο Θεός να τους ανταμείβει με υγεία και 

χαρά" καταλήγει στην επιστολή της, η οικογένεια του κ. Μπάρκουλα.

Επίσης, η ίδια οικογένεια, ευχαριστεί θερμά και εύχεται υγεία και χαρά, 

σε όλους όσους με οποιοδήποτε τρόπο της συμπαραστάθηκαν στο βαρύ 

πένθος της, για τον πρόωρο θάνατο του γιού τους Γιάννη.

1  Οι Υπεύθυνοι της Δ/νσης Πιστωτικών Καρτών της Εμπορικής Τράπε

ζας της Ελλάδας ΑΕ κ.κ. Σαράντης Ασλάνογλου και Ασημακόπουλος Πανα

γιώτης, εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τη Δ/νση Α

σφαλείας Αττικής και ειδικότερα προς το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών 

Εγκλημάτων για τις πρόσφατες συλλήψεις και τις συνεχείς προσπά

θειες που καταβάλλονται προκειμένου να παταχθούν τα εγκλήματα 

που σχετίζονται με τη διακίνηση και χρήση κλεμμένων και πλαστών πι

στωτικών καρτών.

18 ΟΔήμαρχος Σπαρτιατών, ο Πρόεδρος και τα μέλη τουΔ.Σ. του Ο.ΝΑ. 

καθώς και η Οργανωτική Επιτροπή του 2ου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 

Υπηρεσιών και Συλλόγων, εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς 

την Ενωση Αστυνομικών Λακωνίας, για τη μεγάλη συμβολή τους στην επι

τυχία του ανωτέρω πρωταθλήματος. Στην ίδια ευχαριστήρια επιστολή 

συγχαίρουν επίσης την Ενωση για τη μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης της 

πρώτης θέσης και ιδιαίτερα για το άψογο ήθος και συμπεριφορά των με

λών της, με αποτέλεσμα να τους απονεμηθεί το κύπελλο ΗΘΟΥΣ.

I  Η Ενωση Ελλήνων Παραγωγών Ηχογραφημάτων, εκφράζει τις ευχα

ριστίες της προς όλο το προσωπικό της ΑΔ. Βοιωτίας για τη βοήθειά τους 

στη δίωξη πλαστών και κλεψιτύπων δίσκων και κασσετών στην πόλη των 

Θηβών.

I I  Ο Πρόεδρος, το Δ.Σ. και όλοι οι κάτοικοι της κοινότητας Καρυάς Ελ- 

λασόνας εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες στο προσωπικό του Α
στυν. Τμήματος Ελασσόνας και ιδιαίτερα στο Διοικητή, Υπαστυνόμο Α' κ. 

Γ ατσουνιά, Υποδιοικητή, Υπαστυνόμο Β' κ. Μπελαή Ιωάννη, Ανθυπαστυνόμο 

κ. Γρηγορίου Νικόλαο καθώς επίσης και προς τους άνδρες του Αστυν. 
Σταθμού Καρυάς Αρχιφύλακα κ. Παπαϊωάνου Νικόλαο και Αστυφύλακα κ. 

Περδικούλη Κοσμά ,για την άμεση κινητοποίηση τους και τις πολύωρες 

προσπάθειες που κατέβαλαν προκειμένου να εντοπιστεί και να ανασυρθεί 

από φράγμα της περιοχής ο άτυχος Μπασδέκης Ιωάννης που είχε πνιγεί.

Β Ο Προϊστάμενος του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας στο Δια

μέρισμα Κέρκυρας κ. Σουρβίνος Σπύρος, εκφράζει τις ευχαριστίες του 

προς την Αστυν. Δ/νση Κέρκυρας για τη βοήθειά που πρόσφερε κατά τη 

διάρκεια των εγκαινίων της Υποβρύχιας Καλωδιακής Ζεύξης Οπτικών Ινών 

ADRIA-1.

1  Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορίνθου καρδιολόγος κ. Β. 

Πυργάκης, ευχαριστεί θερμά όλο το Προσωπικό της Αστυν. Δ/νσης Κόριν

θου, για την αποτελεσματική βοήθεια που τους παρασχέθηκε προκειμέ

νου να μεταφερθεί με ειδικό ασθενοφόρο όχημα συνάδελφός τους για

τρός με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου από το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κο

ρίνθου στο Νοσοκομείο Αθηνών "Ευαγγελισμός".

Β Ο Υπουργός Εξωτερικών της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας 

της Μακεδονίας K.BIagoj Handziski μας έστειλε την παρακάτω ευχητήρια 

επιστολή που απευθύνει προς τον Αστυφύλακα της Τροχαίας Θεσ/νικης κ. 

Χατζή την οποία και δημοσιεύουμε:

"Αγαπητέ κ. Χατζή. Βαθύτατα λυπήθηκα για το άτυχο γεγονός του σο

βαρού τραυματισμού σας που συνέβη κάθοδόν από το ξενοδοχείο "Μα

κεδονία Παλλάς" προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και ενώ εκτε- 

λούσατε υπηρεσία συνοδείας της αυτοκινητοπομπής με υψηλό αίσθημα 

επαγγελματισμού και αφοσίωσης. Θα ήθελα να σας επισκεφθώ στο νο

σοκομείο εάν είχα τη δυνατότητα να παραμείνω λίγο ακόμη στη Θεσ/νίκη. 

Πάντως θέλω να γνωρίζετε ότι από τη στιγμή εκείνη προσεύχομαι για την 

υγεία σας. Μου είναι αδύνατο να εκφράσω με λόγια τη χαρά που δοκίμασα 

χθες όταν μου είπαν ότι η ζωή σας είναι εκτός κινδύνου και ότι η κατάστα

ση της υγείας σας σταθεροποιείται και βελτιώνεται. Με την επιστολή μου 

αυτή θα ήθελα να εκφράσω τις πλέον ειλικρινείς μου ευχές για την ταχεία 

και πλήρη ανάρρωσή σας ώστε σύντομα να χαίρεστε πλήρους υγείας."

1  Ο Πρέσβυς της Ελληνικής Πρεσβείας μας στη Βαρσοβία κ. Λεωνίδας 

Χρυσανθακόπουλος και η σύζυγός του, συγχαίρουν όλο το προσωπικό 

του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Γενικής Ασφάλειας Αττικής, για τη 

σύλληψη του Γιώργου Μαστορόπουλου ο οποίος εκβίαζε ηλικιωμένα άτο

μα αποσπώντας τους διάφορα χρηματικά ποσά. Ενα από τα θύματά του 

υπήρξε και η μητέρα του Πρέσβυ μας η οποία, μόλις αντελήφθη ότι είχε 

πέσει θύμα απάτης, έπαθε οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο και υπέκυψε στο 

μοιραίο.

1  Ο Δήμαρχος Χανιών κ. Τζανακάκης Γεώργιος εκφράζει τις θερμές 

του ευχαριστίες προς τις Αστυν. Διευθύνσεις Χανίων και Λασηθίου και ι

διαίτερα προς τους Διοικητές των Τ ρημάτων Τροχαίας Σητείας και Χανίων 

Αστυνόμους κ.κ. Κοσμαδάκη Ιωάννη και Στεφανουδάκη Βασίλειο αντί

στοιχος, για τη συμβολή τους στη διοργάνωση και διεξαγωγή του Σε

μιναρίου σέ θέματα κυκλοφοριακής αγωγής αλλά και συμπεριφοράς 

προς τους πολίτες. "Τόσο οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας-ε- 

πισημαίνει στην ευχαριστήρια επιστολή του ο κ. Δήμαρχος-όσο και οι 

ιδιοκτήτες Ταξί, είχαν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να ενημερωθούν 

από τα έμπειρα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας σέ θέματα κυκλο

φ ο ρ ική ς  αγωγής αλλά και συμπεριφοράς προς τους πολίτες. Αναμφι

σβήτητα "μετέφεραν" πολύτιμες γνώσεις, που θα αξιοποιηθούν για το 

καλό του κοινωνικού συνόλου."

1  Ο Δ/ντής του ΤΔΑ Αμυγδαλέζας, Αστυν. Υποδ/ντής κ. Βασίλειος Τα- 

σιόπουλος και οι Δόκιμοι Αστυφύλακες, ευχαριστούν όλους τους καλλιτέ

χνες που τίμησαν με την παρουσία τους και τραγούδησαν αφιλοκερδώς 

στην εκδήλωση που διοργάνωσε πρόσφατα η Σχολή. Επίσης ευχαριστούν 

την κ. Σεμίνα Διγενή και το συνεργάτη της κ. Νίκο Νικολίτσα για τη βοήθειά 

τους στην πραγματοποίηση του καλλιτεχνικού προγράμματος,

1  Η Διευθύντρια κ. Σουμμά Μαρία και το εκπαιδευτικό Προσωπικό του 

Δημοτικού Σχολείου Ιου, εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς το Διοι

κητή και όλο το Αστυνομικό προσωπικό του Α.Τ. Ιου, για την επίβλεψη και 

προστασία των μαθητών σε κεντρικό δρόμο, δίπλα στο σχολείο τους, κα

τά την άφιξη και αναχώρηση των μαθητών, καθ'όλη τη διάρκεια του σχο

λικού έτους 1996-1997. Γ"1

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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ΟΣΤΑ

COROLLA

I 1 T o y o ta  Ε λλά ς  α .β .ε .ε .
PO. BOX 42071 Περιοτέρι - Τηλ.: (01) 459 6100 
In ternet Address: http ://w w w .techlink .gr/toyota 

■(■■■M ·! E-Mail Address: toyota@ techlink.gr

<gg> TOYOTA
“  Όπας σε βέλα. Πάνια κανιά μ αν. ”

COROLLA
( Ν έα  τολμηρή προσω πικότητα

Κάθε φ ο ρ ά  που η TOYO TA απ οφ α σ ίζε ι να  κά νε ι ένα  βήμα μπροστά, τ ο  α π οτέλεσ μ α  ενθουσ ιά ζε ι. 
Και η νέα  CO RO LLA ε ίνα ι μ ία  α κόμα  απ όδειξη . Ή ρ θ ε  γ ια  να ο δ η γή σ ε ι το  πιο επ ιτυχημ ένο  σε 
π ω λήσεις  α υ το κ ίνη το  σ τον κόσμο, α κόμ α  πιο μπροστά!

Μ ε νέα  σ χ εδ ια σ τ ική  φ ιλ ο σ ο φ ία  που ξεσ ηκώ νει. Μ ε νέα  εκ ρ η κ τ ικ ή  δύνα μ η  που σ υναρπ άζει. 
Μ ε Ιθ β ά λ β ιδ ο υ ς  κ ινη τή ρ ες  που απ ελευθερώ νουν 86 π ανίσχυρα ά λο γα  σ τα  1300cc κα ι 110 σ τα  
1600cc. Μ ε ά ψ ο γη  ο δ ική  σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά  κα ι μ όν ιμη  α ίσ θ ησ η  α σ φ ά λ ε ια ς . Μ ε τη ν  ά νεσ η  που 
π ερ ιμ ένετε  από το  Best Seller τη ς  TOYOTA. Μ ε σ αλόν ι που γ ίν ε τα ι α κόμα  πιο φ ιλό ξενο  με τ ις  
μ ο ν τέρ ν ες  τα π ε τσ α ρ ίε ς  σε υ π έρ ο χ ο υ ς  χ ρ ω μ α τ ικ ο ύ ς  σ υ ν δ υ α σ μ ο ύ ς  κα ι εν τυ π ω σ ια κά  σ χέδ ια . 
Και, βέβα ια , με τη ν  κο ρ υ φ α ία  π ο ιό τη τα  και τη ν  α ξ ιοπ ισ τία  που μόνο η TOYOTA μπ ορεί να  εγγυ η θ ε ί.

Sedan, H atchback, L iftback, W agon, G6. Στη νέα  CO RO LLA θα β ρ ε ίτε  το ν  ξεχω ρ ισ τό  χα ρ α κτή ρ α  
κα ι τη ν  έκδο σ η  που σ ας τα ιρ ιά ζ ε ι απ όλυτα . Δ ε ίτ ε  τη  νέα  COROLLA. Τώρα, το  πρώ το α υ το κ ίνη το  
σ τον  κόσμο, σ α ς  ο δ η γ ε ί α κόμ α  πιο μπροστά!

W agon
H atchback L iftback

http://www.techlink.gr/toyota
mailto:toyota@techlink.gr


Γ ια tis ελώΰερεε
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ζουν εις βάρος άλλων - Αδιάβατες, απρόσιτες.
2. Αναπνοή, εισπνοή - Βαθύ συναίσθημα - Προσκαλει.
3. Αλλιώς η ομοικαταληξία - Ενέχυρο, υποθήκη - Συνεχόμενα στη

13. Αρχαίος σύνδεσμος - Αρχαίος ρήτορας της Αθήνας - Κομ

μένη ...δρυς.
14. Προωθητικός μηχανισμός αεροπλάνου - Από τις Κυκλάδες αυτό.
15. Ψημένο τυρί - Ξένο πρακτορείο ειδήσεων.

...ρίγα.
4. Ακούραστα, απόνητα - Μια ευρωπαϊκή γλώσσα.
5. Πολλές φορές, γελάει - Παράγγελμα της γυμναστικής - Βουλ

γαρική δυναστεία ηγεμόνων.
6. Γάλλος σκηνοθέτης - Τόσα τα χρόνια του αιώνα - Είδος χορ

ταρικών.
7. Απαραίτητη στο τένις - Στη γραμμή του πλοίου βρίσκονται.
8 Μάρκα τζιπ - Μισό ...πάκο - Λίγα ...δώρα - Ειδικός σύνδεσμος.
9. Δύο σύμφωνα που δίνουν ένα τρίτο - ...Σεχίρ, πόλη της Τουρ

κίας - Κι έτσι το τάισμα.
10. Αρχαίο ...παγόνι - Χρήσιμος στη χάραξη γραμμών - Δίψηφο 

σύμφωνο.
11. Στο εσωτερικό Ιεπιρ.) - Το βορειοανατολικό σύμφωνο (αρχι

κά] - Απαράλαχτα αυτό.
12. Οχι εξελίξιμος - Είδος μικρού ψαριού.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Κατασκευαστές πλαστών νομισμάτων.
2. Ανάξια άτομα - Γνωστός μαρκήσιος.
3. Ηρωας ινδικού έπους - Αντικαταστάθηκε από το κιλό - Τα α

φτιά (αρχ).
4. Ιαπωνικό ηφαίστειο - Αρχαία πόλη της Λέσβου.
5 Δικά σου (αρχ.) - Αναπαυτικός, ξεκούραστος - Μια νότα.
6. Θεατρική απόκριση - Βουβό ...κιχ.
7. Αφιερώματα σε άγιους - Πληκτοφόρο μουσικό όργανο.
8.... Χαν, αρχηγός των Ισμαηλιτών - Αλογα ...ποιητών - Αιθίοπας 

φύλαρχος.
9. Διαφέρει από άλλον - Γερμανικό τηλεοπτικό κανάλι.
10. Δόλια, παραπλανητική πράξη - Οχι δίκαιος.
Π . Ενα σύμφωνο - Μέσα που κινούνται στο νερό.
12. Φαιδρό, χαρούμενο - Χωρίς πακάμψεις Ιεπίρ.).
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ΙΚΑΚΙ
Λύσεις ασκήσεων προηγουμένου
Ασκηση No 5 :1.Βη 4 Pel 2.B6I#
Ασκηση No 6 :Ι.ζ6 για να μπλοκάρουμε τον δρόμο διαφυγής. Ι,.,.ηζό. 

2.Ρβ7 Α68 3. Ργ8 Ae7 4.Ρδ7Αζ8 5Αε3+Ργ2 6.Ρε8Αη7 

7. ΡΖ7 ΑΘ8 8. Ρη8 και ο Μαύρος Αξιωματικός χάνεται.

Αν I.... ηό ή η5, τότε 2. Ρβ7 Αδ8 3. Α64 Ρδ2 4. Ργ8 Ρδ3 5. Ρδ8 Ρδ4 6. Ρε7 

ακολουθούμενο από 7. Ρζ7 που οδηγεί σε προαγωγή το πιόνι ζό των λευ

κών σε Βασίλισσα.

ΘΕΩΡΙΑ
Τι είναι παρεμβολή Από το βιβλίο "ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΒΑΣΙ

ΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΟ ΣΚΑΚΙ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ".

Παράδειγνα 1 ο
Παίζουν τα Λευκά. Η μόνη ελπίδα του Λευκού για νίκη ή ισοπαλία είναι 

να προάγει το πιόνι. Ο Μαύρος απειλεί 64 ώστε να καλύψει το α8. Παίζο

ντας 1. Αδ4! ο Λευκός εμποδίζει το 64. Αν 1 ...ΓΧΔ4 2. α7 και το πιόνι προά- 

γεται. Ο Μαύρος δεν έχει τίποτα πρόχειρο να αντιπαραθεσει.

Παράδειγμα 2ο
Παίζουν τα Λευκό. Με την κίνηση 1.167 ο Λευκός παρεμβάλλοντας Ιππο 

απειλεί2. Βη7#. Αν 1. ...Βχδ7 τότε 2. Αχζ5 + δημιουργώντας πιρούνι ανάμε

σα σε Ρ και Β, 2.... ΡΘ8 3. ΑχΒδ7 με ΜΑΤ στην επόμενη.

ΑΣΚΗΣΗ Νο7
Παίζουν τα Λευκά
Αν ο Λευκός επιθυμούσε να ελπίζει σε νίκη, Θα έπρεπε να βρει τρόπο 

να εμποδίσει τον Πύργο να κόψει το Πιόνι η7 ώστε μετά να προετοιμαστεί 
να το κάνει Βασίλισσα. Πως Θα μπορούσε να γίνει αυτό;

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
JW-

IXVNVJVZ' SI ΌΙΝΗ1 - ZV>IV3 Ή 'dV - ZOIVZI - 31'81 'VIZI - OdWI Z l V10VU - V1H9' U 'IO>IW - 

HiVUV Ό l '1VZ - ZOZINV' 6 'IVd - VI1V - VJV 8 ONVIU - V1VWV1 L X» - W LV  9 Ί Ι - Z013NV - VZ 

S 'ZOZ3d3 - VWVZV V VlO - V>0 - VWVd 8 T.NVZ - VNWIINV 3 'Z31>IVdVXVdVU l :VJ.30V7I 

ZOdVUI - ZOWIZVH ZL VlVI - OiVN - Z01N3 U 'IN - ZVWdVX - ZOV1 01 ΉΖΙ1ΙΖ - IXZ3 - IX b 

UO - OV - VU - OdV '8 10WZI - V13XVd L VWdU- 01V>I3 - ONV '9 'NVZV - HZV1VNV - VX 8 VXIWil - 
VlVWVXV Ii'JI-llVNVWV-VWIdX'Wi-HUVJV-VZVNV'Z'ZSiVaV-VilZVdVU l V IlN O Z Id O
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ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ
Η PROMOT ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ, μετά από μια συνεχή ανοδική 
πορεία, είναι σήμερα ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλη την 
Ελλάδα των ελικοπτέρων EUROCOPTER, των ειδικών οχημάτων 
MERCEDES-BENZ UNIMOG και των MERCEDES G 4X4

Τα οχήματα πολλαπλής χρήσεως UNIMOG και τα ελικόπτερα της 
EUROCOPTER INTERNATIONAL, της μεγαλύτερης εταιρίας 
κατασκευής ελικοπτέρων στην Ευρώπη, είναι προϊόντα διεθνούς 
κύρους και υψηλής τεχνολογίας.

noma
Ε.Ι.ΑΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Τα UNIMOG διακρίνονται για τις πολυδιάστατες εφαρμογές τους: 
με τις κατάλληλες εξαρτήσεις μπορούν να μετατραπούν σε γερανούς, 
λιπανχικά, εκχιονιστικά, πυροσβεστικά, σάρωθρα, χλοοκοπτικά, απο
φρακτικά, βαρούλκα κ.λπ. Διακρίνονται επίσης για την αξιοπιστία 
που χαρακτηρίζει όλα τα οχήματα της MERCEDES-BENZ.

Τα MERCEDES G 4X4 διακρίνονται για την τεχνολογική ανωτερό- 
τητά τους καθώς και την άριστη οδική συμπεριφορά τους με αποτέ
λεσμα να χαρακτηρίζονται από πολλούς ως τα αυτοκίνητα που επι
βάλλουν μια νέα εποχή στην κατηγορία των 4X4.

M ercedes-Benz
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΣ MERCEDES ■ BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
MERCEDES - BENZ UNIMOG & MERCEDES G 4X4

16ο χλμ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, ΚΟΜΒΟΣ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΊΉΛ.: 807 5103,807 5002,807 3502 ΤΗΛ. ΣΥΝΕΡ.: 807 3524Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 278, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΤΗΛ.: 684 0992, 
684 2101, 684 0718 ΤΗΛ. ΣΥΝΕΡ.: 680 0446-7, Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 478, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.: 601 2108, 601 2109 ΤΗΛ. ΣΥΝΕΡ.: 601 2466 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ 
MERCEDES ■ BENZ UNIMOG & MERCEDES G 4X4: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 210, T.K. 546 28 ΤΗΛ.: (031) 515 800-1 E-Mail: promot@ath.forthnet.gr




