
r pi mm i JJ



MEDITERRANEAN SECURITY A.E.

ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 
ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

24ΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΛΗΨΗΣ KOI ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ C.TV
SECURITY SCHOOL .

Ηρώων Πολυτεχνείου 86, Πειραιάς 185 56 
Τηλ.: 4186.850 - 4, 66.35.402 - 3, fax: 45.31.225, 

24ωρο τηλ. Κέντρο: 1180



Στο τεύχος Οκτωβρίου 
συνεργάστηκαν:

Γαλάτεια - Γρηγοριάόον Σονρέλη 
Ιωσήφ Καμπανάκης, Αστνν. II'
Κων/νος Αγγ. Μαντάς Αστνν. ΑΙντής
Μαρίνος - Ξάνθος Διονύσιος, Υπαοτ. A '
Αντώνιος Μάντζιος Ανθ/μος
Μόσχος Δημήτριος Αντ/ρχος ΑΣ
Βαα. Παναγιωτοπονλον - Παπαβαοιλείον
Βασιλική Τενέντε
Βασίλειος Τσαγκάρης, Αστνν. A ’
Όλγα - Χρόνη Στανροπονλον

Τα κείμενα των συντακτών 
και συνεργατών, απηχούν τις δικές 

τους απόψεις 
και όχι εκείνες του 

Υπουργείου Δημιίσιας Τάξης

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η
Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

Α υ τ ό  το  μ ή ν α

Η Κοινοτική Αστυνόμευση ................................................................................ 616
■  Αδικήματα σε αθλητικούς χώρους ............................................................. 620
■  Συναισθηματική νοημοσύνη και Α στυνομ ία ............................................. 622
■  Τα προσόντα του καλού εκπαιδευτή ...........................................................626
Β Αστυνομικά σκυλιά .........................................................................................628
■  Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων ..................................................................632
Β Σωματικό βάρος και μεταβολισμός..............................................................636
Β Λιαφωνίες και διαπληκτισμοί των γονέων μπροστά στα παιδιάτους . .642
Β Ε πικα ιρότητα .................................................................................................... 646
Β Η Θεατρική ομάδα της Ελληνικής Α σ τυνομ ίας........................................653
Β Ή πιες μορφές ενέργειας..................................................................................654
Β Ν οικοκυριά........................................................................................................ 656
Β Λ υσλεξία.............................................................................................................658
Β Υπηρεσιακά Ν έ α ............................................................................................. 662
Β Επιτυχίες των Υπηρεσιών μ α ς .......................................................................664
Β Ηθικές Α μ ο ιβ ές ................................................................................................670
Β Αογοτεχνική σ ε λ ίδ α .........................................................................................671
Β Συνέβησαν στον κόσμο ..................................................................................672
Β Ιστορικό Καλειδοσκόπιο ................................................................................ 674
Β Η Ελληνική γλώσσα .......................................................................................675
Β Για τις ελεύθερες ώ ρ ε ς .................................................................................... 676
Β Για τους μικρούς μας φ ίλ ο υ ς ......................................................................... 677
■ Αλληλογραφία................................................................................................... 678

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (POLICE REVIEW)
Μηνιαίο περιοδικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
(Monthly magazine of the Ministry of Public Order)
Ήρας 2α, 11147 Γαλάτσι (Hras 2A, 11147 GR Galatsi) - Fax: 2137.395

Διευθυντής: Αστυνόμος A1 Χρήστος Μακρής 8 2138.835, Αρχισυντάκτης: Αστυνόμος Α' Γεώργιος Μπούρχας 8 
2137.361, Συντάκτες: Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας 8 2137.361, Ανθ/μος Κων/νος Κούρος 8 2137.361, ΠΥ Γεώργιος 
Χονδροματίδης 8 2137.366, ΠΥ Αφροδίτη Κοκκίνου 8 2137.367 Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: Ανθ/μος Κων/νος 
Κατσινούλας, Γραφήματα - ηλεκτρονικά σχέδια: ΠΥ Κων/νος Πλευριτάκης 8  2137.365, Γραμματεία: 8  2137.366, 
Διαφημίσεις: Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας, ΠΥ Κων/νος Πλευριτάκης, Διαχείριση: ΠΥ Αναστασία Καραμεσίνη 8 
2137.367, Διεκπεραίωση: Αστυφ. Κληροδέτης Γεώργιος, ΠΥ Γεώργιος Βόλης 8 2137.367, Φωτογραφίες: Αρχ/κας Ευάγ. 
Παπατσίμπας, Αστ/κες Παν. Δικόπουλος, Αθ. Καλούδης, 8 5247.616.

Εργασίες έκδοσης: ΑΕ "ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ", Αεύκης 134, 14565 Κρυονέρι 8 8161.301 
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Υπαλλήλων Ελλην. Αστυνομίας σε ενέργεια και αποστρατεία 2.000 δρχ., Ιδιωτών 2.500 .

Αστυνομική Επιθεώρηση - Οκτώβριος 1999 -  615



Τον Αστυνόμου Β ' Ιωσήφ Καμπανάκη

Η κοινοτική αστυνόμευση σε συνδιασμό με τα υπό σύσταση συμβούλια πρόληψης 

εγκληματικότητας σε Δήμους και Κοινότητες της χώρας μας είναι δυο ισχυρά μέσα 

για να περισταλεί και ελεγχθεί το έγκλημα. Στην κοινοτική αστυνόμευση αναφέρεται με την άκρως 

ενδιαφέρουσα εισήγησή του ο Αστυνόμος Β’ κ. Ιωσήφ Καμπανάκης

Τι είναι
η Κοινοτική Αστυνόμευση;

Είναι “μια νέα φιλοσοφία 
αστυνόμευσης που προ

σφέρει ολοκληρωμένες και ε- 
ξειδικευμένες υπηρεσίες. Οι ί
διοι πάντα αστυνομικοί περι- 
πολούν στην ίδια περιοχή σε 
μόνιμη βάση και εργάζονται α
πό κοινού με τους πολίτες στον 
προσδιορισμό και στη λύση

προβλημάτων” (Woods D. & 
Ziembo-Vogi J., 1998).

Ο αστυνομικός είναι ο κατα- 
λύτης, ο οποίος κινείται συνε
χώς μέσα στη γειτονιά, λύνει 
τα προβλήματά της και ενθαρ
ρύνει τους πολίτες να φροντί
ζουν για αντιμετώπιση κοινών 
προβλημάτων.

Η κοινοτική αστυνόμευση 
(Community Policing) συμπε
ριλαμβάνει την σύμπραξη α

στυνομίας, πολιτών, μέσων ε
νημέρωσης, πολιτικών, κοινω
νικών υπηρεσιών και άλλων ι
δρυμάτων. Τη χαρακτηρίζει η 
προληπτική δράση, ο αποκε- 
ντρωτισμός και η ανάληψη 
προσωπικών ευθυνών.

Όλες οι προσπάθειες απο
σκοπούν στην εξαφάνιση των 
παραβατικών συμπεριφορών 
από τους δρόμους και τη λύση 
μακροχρόνιων προβλημάτων

με την αντιμετώπιση των 
πραγματικών αιτιών τους, α- 
ποφεύγοντας την αντίδραση 
μόνο στα συμπτώματα (Tro- 
janowicz S. & Trojanowicz R., 
1998).

Σε τι διαφέρει η 
κοινοτική αστυνόμευση;

Η κοινοτική αστυνόμευση 
στοχεύει στη μείωση
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των εγκλημάτων της περιοχής, 
την απάλειψη του φόβου για το 
έγκλημα και στη βελτίωση του 
επιπέδου ζωής. Αυτό επιτυγχά
νεται με συνδυασμό των προ
σπαθειών και των δυνάμεων 
της αστυνομίας, των τοπικών 
κρατικών και άλλων αρχών και 
τα μέλη της κοινότητας. Οι ε
νέργειες για την επίλυση προ
βλημάτων εγκληματικότητας 
μοιράζονται αρμονικά σε κυ
βέρνηση, υπηρεσίες, φορείς, ι
δρύματα και πολίτες, (άστε η 
νέα ενισχυμένη αντίσταση στο 
έγκλημα με ανανεωμένες 
στρατηγικές να οδηγεί στην 
πρόληψη και στην απουσία του 
φόβου.

Η κοινοτική αστυνόμευση 
προσφέρει ένα νέο τρόπο στην 
αστυνομία για να αντιμετωπί
σει αποτελεσματικότερα τα 
προβλήματα των πολιτών. Ο 
ρόλος της αστυνομίας διευρύ
νεται και περιλαμβάνει περιο
χές που μέχρι τώρα δεν την α
πασχολούσαν (π.χ. παρακίνη
ση αρμοδίων για φωτισμό και 
καθαρισμό “κακόφημων” πε
ριοχών). Γι’αυτό το λόγο κερ
δίζει συνεχώς έδαφος ως η επι
κρατέστερη λύση στα προβλή
ματα αστυνόμευσης, εκεί που 
οι παραδοσιακές μέθοδοι φαί
νεται να έχουν αποτύχει.

Απαραίτητα για την κοινοτι
κή αστυνόμευση είναι τρία 
στοιχεία (Bureau of Justice 
Assistance, 1994):

1. II συμμετοχή της κοινό
τητας: Όλα τα μέλη της κοινό
τητας πρέπει να εργαστούν α
πό κοινού εάν επιθυμούν να 
μειωθούν τα αδικαιολόγητα ε
πίπεδα εγκληματικότητας της 
γειτονιάς τους.

2. Η επίλυση προβλημά
των: Εντοπίζονται τα προβλή
ματα που τα μέλη της κοινότη
τας θεωρούν ότι απειλούν πε
ρισσότερο την γαλήνη και την 
ασφάλειά τους. Η επίλυση αυ
τών των προβλημάτων αποτε
λεί την πρώτη προτεραιότητα 
των κοινών προσπαθειών α
στυνομίας και κοινότητας.

3. Η αλλαγές στη διοίκηση: 
Για να λειτουργήσει η κοινοτι
κή αστυνόμευση απαιτούνται 
αλλαγές στην οργανωτική δο
μή της αστυνόμευσης. Οι αλ
λαγές περιλαμβάνουν: α) ανα

γνώριση της ανάγκης για αλ
λαγή, β) καλή επικοινωνία που 
τονίζει ότι οι αλλαγές είναι δυ
νατό να γίνουν, γ) προσδιορι
σμό συγκεκριμένων σταδίων 
των αλλαγών που θα γίνουν, δ) 
εξασφάλιση της κατανόησης 
των πλεονεκτημάτων της αλ
λαγής, και ε) επίτευξη συναίνε
σης σε όλη την αστυνομία για 
τις αλλαγές.

Πώς εφαρμόζεται η 
κοινοτική αστυνόμευση;

Η αστυνομία εξακολουθεί 
να καταπολεμά και να 

διώκει το έγκλημα αλλά ταυτό
χρονα συνεργάζεται με την 
κοινότητα για να αλλάξει τις 
συνθήκες που ενθαρρύνουν 
την εγκληματική συμπεριφο
ρά. Οι αστυνομικοί περιπολίας 
είναι οι βασικοί φορείς εφαρ
μογής της κοινοτικής αστυνό
μευσης. Πάνω τους στηρίζεται 
όλη η οργάνωση της αστυνό
μευσης. Μέσα από τις καθημε
ρινές και σταθερές επαφές με 
τους πολίτες γίνονται οικείοι, 
αναπτύσσουν γνώση από πρώ
το χέρι για τα προβλήματα και 
δημιουργείται μια αμοιβαία ε
μπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη 
δίνει στην αστυνομία μεγαλύ
τερη πρόσβαση σε πληροφορίες 
που οδηγούν στην πρόληψη ή 
στη λύση εγκλημάτων και πα
ράλληλα παρέχεται υποστήριξη 
στις δραστηριότητές της (Bureau 
of Justice Assistance, 1994).

Για την εφαρμογή της κοινο
τικής αστυνόμευσης δεν υπάρ
χει μια επιτυχημένη συνταγή. 
Η κατάλληλη στρατηγική ε- 
ξαρτάται από τις συνθήκες που 
επικρατούν στην κοινότητα και 
στην αστυνομία (προσωπικό, 
διοίκηση, οργάνωση, μέσα). 
Όσον αφορά τους αστυνομι
κούς, θα πρέπει να έχουν απο- 
δεκτεί τις αρχές που διέπουν 
την κοινοτική αστυνόμευση 
(ρόλος αστυνομικού, συμμετο
χή πολλών στις αποφάσεις, αλ
λαγές στον τρόπο διοίκησης, 
κ.α). Ακόμη περισσότερο πρέ
πει να έχουν εμποτιστεί από το 
πνεύμα και τη γενικότερη φι
λοσοφία όπου εντάσσεται η 
κοινοτική αστυνόμευση, κάτι 
που προϋποθέτει ότι πρέπει να

διαθέτουν κατάλληλη προσω
πικότητα και εκπαίδευση.

Η κοινοτική αστυνόμευση 
δεν προσφέρεται για γρήγορα 
αποτελέσματα. Απαιτεί μακρό
χρονες προσπάθειες αστυνομί
ας και κοινότητας για την επί
τευξη των κοινών στόχων.

Ποιά είναι τα 
αποτελέσματα της 

κοινοτικής αστυνόμευσης;

Στις ΗΠΑ, όπου από το 
τέλος της δεκαετίας του 

‘80 γίνονται οι σημαντικότερες 
προσπάθειες για εφαρμογή της 
κοινοτικής αστυνόμευσης, οι 
έρευνες έδειξαν (Trojanowicz 
R., 1997) ότι το 52% των α
στυνομιών σε πόλεις με πληθυ
σμό πάνω από 50.000 εφαρμό
ζουν μεθόδους κοινοτικής α
στυνόμευσης.

Σε έρευνα που έγινε σε 229 
αστυνομίες των ΗΠΑ βρέθηκε 
ότι:

•  Το 93,9% των αστυνομιών 
ανάφερε περισσότερο θετικές 
επαφές με τους πολίτες 

•  Το 93% ανάφερε ότι οι πο
λίτες λαμβάνουν μέρος στην 
καταγραφή και την ιεράρχηση 
των προβλημάτων που πρέπει 
να αντιμετωπιστούν από την α
στυνομία

•  Το 95,8% ανάφερε βελτί
ωση των σχέσεων με τους πο
λίτες

•  Το 87,3% υποστήριξε ότι 
βελτιώθηκαν οι σχέσεις της α
στυνομίας με τους μειονοτι
κούς πληθυσμούς.

•  το 65,6% είπαν ότι αυξή
θηκε η ικανοποίηση των αστυ
νομικών από τη δουλειά τους 

•  Το 27,1% ανάφερε ότι οι 
αστυνομικοί θεωρούν τη δου
λειά τους ασφαλέστερη 

•  Το 98% είπε ότι η εφαρμο
γή της κοινοτικής αστυνόμευ
σης είχε ως στόχο το σοβαρό έ
γκλημα, το φόβο του εγκλήμα
τος και τη μείωση της πώλησης 
ναρκωτικών

•  Το 48,4% ανάφερε ότι 
μειώθηκαν τα σοβαρά εγκλή
ματα από την εφαρμογή της 
κοινοτικής αστυνόμευσης 

•  Το 59,5% ανάφερε ότι 
μειώθηκαν τα μη σοβαρά ε
γκλήματα από την εφαρμογή

της κοινοτικής αστυνόμευσης
•  Το 79,5% ανάφερε ότι 

μειώθηκε ο φόβος για το έ
γκλημα από την εφαρμογή της 
κοινοτικής αστυνόμευσης

•  Το 77,3% ανάφερε ότι 
μειώθηκε η πώληση ναρκωτι
κών στους δρόμους από την ε
φαρμογή της κοινοτικής αστυ
νόμευσης.

Πως πρέπει να προετοι
μαστούν οι υπεύθυνοι 
της αστυνομίας για την 

εφαρμογή της κοινοτικής 
αστυνόμευσης;

Για να πετύχει η κοινοτική 
αστυνόμευση προαπαι- 

τείται καλή διοίκηση και οργά
νωση που προέρχεται από τα 
υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας. 
Πρέπει να αναπτυχθεί συνολι
κή στρατηγική σχεδιασμένη να 
προάγει την συναίνεση μεταξύ 
αστυνομίας, κοινότητας, δημο
σίων οργανισμών, κοινωνικών 
υπηρεσιών και τύπου. Οι ηγέ
τες της αστυνομίας πριν να κά
νουν οτιδήποτε θα πρέπει (Tro
janowicz R., 1996):

Να κατανοήσουν πολύ 
καλά τι σημαίνει κοινοτική α
στυνόμευση σε όλες τις δια
στάσεις της, να γνωρίσουν την 
θεωρητική της βάση (θεωρία 
κοινωνικού έλέγχου, θεωρία ε
πικοινωνίας, ανομία, δυναμική 
της ομάδας, κ.α.) και να μελε
τήσουν πολλά βιβλία και άρ
θρα για το θέμα.

*4> Να αναγνωρίσουν ότι η 
κοινοτική αστυνόμευση είναι 
μαζί μια φιλοσοφία και μια 
στρατηγική της αστυνομίας. Η 
φιλοσοφία στηρίζεται στην 
σπουδαιότητα του προληπτι
κού ρόλου της αστυνομίας με 
τη λύση προβλημάτων των πο
λιτών. Αυτό απαιτεί οικοδόμη
ση εμπιστοσύνης με την κοινό
τητα και συμμετοχή των πολι
τών στις διαδικασίες αστυνό
μευσης για ασφαλέστερες γει
τονιές.

Η στρατηγική απαιτεί μόνι
μους αστυνομικούς περιπολίας
σε συγκεκριμένες γειτονιές ό
που έχουν καθημερινές επαφές 
με τους κατοίκους. Στους α
στυνομικούς δίνονται αρμοδιό
τητες και ευθύνες για αναγνώ-
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ριση τοπικών προβλημάτων 
και ανάπτυξη μεσοπρόθεσμων 
και μακροπρόθεσμων λύσεων. 
Ακόμα ενεργούν ως δέκτες πα
ραπόνων και ως σύνδεσμοι με 
άλλες δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες που μπορούν να βο
ηθήσουν.

Επίσης συνεχίζουν να ασχο
λούνται με το έγκλημα, τη βία, 
το φόβο του εγκλήματος, τα 
ναρκωτικά, τις φυσικές κατα
στροφές και τις κοινωνικές α
ναταραχές.

^  Να κατανοήσουν ότι η πε
ζή περιπολία αποτελεί ένα μό
νο κομμάτι μιας ευρύτερης αλ
λαγής φιλοσοφίας, κατά την ο
ποία ολόκληρη η υπηρεσία 
(μάχιμοι και μη, υφιστάμενοι 
και προϊστάμενοι) προσφέρει 
υπηρεσίες στην κοινότητα με 
διαφορετικούς τρόπους απ’ότι 
γινόταν στο παρελθόν.

Να επαναπροσδιορίσουν 
την αποστολή της αστυνομίας 
δίνοντας προτεραιότητα, όχι 
στις ανάγκες και τους στόχους 
που εξυπηρετούν την ίδια την 
αστυνομία αλλά, στις ανάγκες 
των ανθρώπων που υπηρετεί.

Τι πρέπει να κάνουν 
οι υπεύθυνοι της αστυνο
μίας για να εφαρμόσουν 

την κοινοτική αστυνόμευση;

Για να εξασφαλιστούν 
προϋποθέσεις επιτυχίας 

της κοινοτικής αστυνόμευσης 
οι αρμόδιοι θα πρέπει να δώ
σουν σημασία στις εξής περιο
χές (Trojanowicz R., 1996):

♦  Στην Αστυνομική Διεύ
θυνση

♦  Στην Κοινότητα 
♦  Στους Πολιτικούς 
♦  Στις Κοινωνικές Υπηρε

σίες
♦  Στα Μέσα Ενημέρωσης 

Η Αστυνομική Διεύθυνση

Α) Θέματα Πολιτικής

Εξεύρεση προσωπικού για 
πεζή περιπολία-Έρευνα και α
νάλυση του εγκλήματος και 
των περιστατικών που επεμ
βαίνει η αστυνομία.

to Ανάπτυξη συστήματος ε
πιβραβεύσεων, το οποίο να εν
δυναμώνει τις υπηρεσίες της 
κοινοτικής αστυνόμευσης.

to Προηγμένα συστήματα 
διοίκησης, που να υποστηρί
ζουν τη δράση των αστυνομι
κών περιπολίας.

to Υποστήριξη με σύγχρονα 
τεχνολογικά μέσα (φορητοί α
σύρματοι, Η/Υ, τερματικά, κι
νητά τηλέφωνα, βομβητές,).

Β) Θέματα Διοίκησης

♦♦♦ Η διοίκηση δεν σταματά 
στην οικειοποίηση της προ
σπάθειας αλλά παρέχει συνεχή 
υποστήριξη, ιδέες και μέσα.

♦♦♦ Η προσπάθεια της κοινο
τικής αστυνόμευσης εξαρτάται 
σημαντικά από τους προϊστά- 
μενους-αξιωματικούς. Μερικοί 
αντιστέκονται στις αλλαγές για 
να διατηρήσουν το σι') στη μα 
που ήδη υπηρετούν και άλλοι, 
δεκτικοί στις αλλαγές, ενδυνα
μώνουν την προσπάθεια.

♦♦♦ Η κοινοτική αστυνόμευ
ση είναι το αντίδοτο στην πα
ραδοσιακή παγίδα της “αστυ
νόμευσης των αριθμών”. Για 
να υπολογιστούν τα εγκλήματα 
που προλαμβάνονται και η ε
μπέδωση των αισθημάτων α
σφαλείας, μεταβάλλεται η ο 
ρόλος του επαγγέλματος, η α
ξιολόγηση και ο τρόπος εκπαί
δευσης προσωπικού.

♦♦♦ Τα λάθη στη νέα προσπά
θεια είναι αναμενόμενα και α
ποτελούν μέρος της διαδικασί
ας μάθησης.

Η κοινοτική αστυνόμευση 
περιλαμβάνει όλους τους αστυ
νομικούς (ασφαλείας, τροχαίας, 
εγκληματολογικού, δίωξης ναρ
κωτικών, τουρισμού, κλπ.).

Γ) θέματα, Πρακτικής

^  Οι διοικητές και οι αξιω
ματικοί δεν δίνουν μόνο διατα
γές ούτε μόνο ζητούν αποτελέ
σματα από τους αστυνομικούς 
περιπολίας αλλά τους συνα
ντούν συχνά (πολλές φορές κα
τά τη βάρδια τους), τους α- 
κούν, λαμβάνουν μηνύματα 
και επιβεβαιώνουν την υπο
στήριξη στις προσπάθειές 
τους.

Η άγνοια γίνεται εχθρός, 
όταν ο αστυνομικός νομίζει ότι 
η δουλειά του είναι να περπα
τάει απλώς στους δρόμους και 
ο προϊστάμενος να αγνοεί τα 
παράπονα της βάσης. Η κοινο
τική αστυνόμευση χρειάζεται 
ανοικτές γραμμές επικοινωνί
ας. Οι παρανοήσεις και η έλ
λειψη επικοινωνίας δημιουρ
γούν εμπόδια.

y  Η διάθεση σε πεζή περι
πολία δεν αποτελεί “κακή” υ
πηρεσία. Αντίθετα ο αστυνομι
κός της κοινοτικής αστυνόμευ
σης είναι αυτός που κατέχει ει
δικά προσόντα και δρα ανεξάρ
τητα, χωρίς επίβλεψη, έχοντας 
την εμπιστοσύνη της υπηρεσί
ας στο να παίρνει πρωτοβουλί
ες για λύση προβλημάτων. Οι 
προϊστάμενοι πρέπει να φρο
ντίσουν ώστε η βάρδια της πε
ριπολίας να μην λαμβάνεται 
ως “υποδεέστερη” από άλλες 
υπηρεσίες.

^  Οι αστυνομικοί περιπολί
ας δεν ασχολούνται με “όλες 
τις δουλειές” και με όλα τα ζη
τήματα που παρουσιάζονται 
στους πολίτες. Περιορίζονται 
σε καθημερινές επαφές πρό
σωπο με πρόσωπο, λύνουν 
προβλήματα που σχετίζονται 
με το έγκλημα και την ασφά
λεια των πολιτών και οικοδο
μούν σχέσεις εμπιστοσύνης.

Η Κοινότητα

'id is. Ανάπτυξη σχεδίου για την 
εκπαίδευση του κοινού σχετι
κά με τα πλεονεκτήματα και τα 
οφέλη της κοινοτικής αστυνό
μευσης.

X  Επαναπροσδιορισμός των 
προτεραιοτήτων για την ανταπό
κριση της αστυνομίας στις κλή
σεις που δέχεται από το κοινό.

Ενημέρωση των πολιτών 
ώστε να τονιστεί η κρισιμότη
τα της συμμετοχή τους.

X Εξασφάλιση ότι η κοινο
τική αστυνόμευση συμπερι
λαμβάνει τη συμμετοχή και υ
ποστήριξη όλων των πολιτών 
και όχι μόνο επιλεκτικά μερι
κών προνομιούχων ομάδων.

is, Υποστήριξη ερευνών που 
γίνονται με τη συμμετοχή των 
πολιτών για να καθοριστεί και 
να αξιολογηθεί η στρατηγική.

is. Η κοινότητα έχει λόγο

στην αξιολόγηση της εφαρμο
γής της κοινοτικής αστυνόμευ
σης και της επίδοσης των α
στυνομικών.

is. Οι πολίτες πρέπει να κα
τανοήσουν ότι η κοινοτική α
στυνόμευση δεν είναι “θερα
πεία” που επέρχεται μέσα σε 
μια βραδιά, ακόμη και όταν σε 
πρώτη φάση έχει θετικά αποτε
λέσματα.

Οι Πολιτικοί

& Ενημέρωση/εκπαίδευση 
των πολιτικών για τη ανα
γκαιότητα της κοινοτικής α
στυνόμευσης και τις πολιτικές 
παγίδες που κρύβει.

& Προσπάθεια να αποδε
χτούν οι πολιτικοί να “μιλούν 
την ίδια γλώσσα” με τους α
στυνομικούς, χωρίς να προ
σπαθούν να εκμεταλλευτούν 
την προσπάθεια για δικό τους 
όφελος και δύναμη.

& Οι υπεύθυνοι της αστυνο
μίας πρέπει να πείσουν τους 
πολιτικούς ότι η κοινοτική α
στυνόμευση δεν εμπλέκεται σε 
πολιτικές σκοπιμότητες και 
πρέπει να την υποστηρίζουν σε 
κάθε περίπτωση.

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες

® Όλες οι κοινωνικές υπη
ρεσίες πρέπει να εμπλέκονται 
στο σχεδίασμά και εφαρμογή 
της κοινοτικής αστυνόμευσης.

® Οι κοινωνικές υπηρεσίες 
πρέπει να αναπροσαρμόσουν 
το δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο 
εργασίας ώστε να συνδράμουν 
τις αστυνομικές υπηρεσίες ο
ποιαδήποτε ώρα και μέρα α
παιτηθεί.

® Η οργανωμένη ομαδική 
δουλειά πολλών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένης της α
στυνομίας, λύνει αποτελεσμα
τικότερα τα προβλήματα των 
πολιτών.

® Εκτός από τους αστυνομι
κούς, θα πρέπει και υπάλληλοι 
άλλων υπηρεσιών να εντα
χθούν σ’ένα “Δίκτυο Παροχής 
Υπηρεσιών προς την Κοινότη
τα”.

® Οταν υπάρχουν επιτυχίες 
θα πρέπει να αποδίδονται σε ό
λες τις εμπλεκόμενες υπηρεσί
ες που συνέβαλλαν.
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Τα Μέσα Ενημέρωσης

Φ Οι αρμόδιοι αξιωματικοί 
πρέπει να αναλύσουν στα μέσα 
ενημέρωσης τη φιλοσοφία και 
τη στρατηγική της κοινοτικής 
αστυνόμευσης και να ζητήσουν 
τη συμβολή τους. Οι πολίτες θα 
πρέπει να έχουν συνεχή ενημέ
ρωση μέσω του τύπου.

Φ Οι αστυνομικοί της κοινο
τικής αστυνόμευσης πρέπει να 
μιλούν απευθείας στα μέσα ε
νημέρωσης “διαφημίζοντας” 
τη δουλειά τους.

Φ Πρέπει να δίνονται στον 
τύπο πραγματικά γεγονότα και 
ιστορίες, στα οποία η κοινοτι
κή αστυνόμευση έχει να επι- 
δείξει έργο.

Μπορεί να εφαρμοστεί η 
κοινοτική αστυνόμευση στην 
Ελλάδα;

Μπορεί αλλά με πολλές προ
ϋποθέσεις, δηλαδή:

Φ Με προσεκτικό σχεδία
σμά και στρατηγική.

■Φ Με την επιλογή και εκ
παίδευση κατάλληλου προσω
πικού που θα αναλάβει την ε
φαρμογή της κοινοτικής αστυ
νόμευσης.

Φ Με την οργανωμένη ενη
μέρωση αστυνομικών, πολιτών 
και τύπου.

■Φ Με τις οργανωτικές αλλα
γές στον τρόπο διοίκησης και 
διάταξης υπηρεσίας των αστυ
νομικών υπηρεσιών.

Φ Με το να πειστούν οι προ
ϊστάμενοι να αλλάξουν τρόπο 
διοίκησης και οι αστυνομικοί 
να αλλάξουν τον τρόπο παρο
χής υπηρεσιών προς τους πολί
τες.

Φ Με το να δεχτεί η αστυνο
μία (και οι πολιτικοί) τους πο
λίτες και τους φορείς ως συ
μπαραγωγούς στην πολιτική α
στυνόμευσης.

Φ Με το να πειστούν οι πολί
τες ότι πρέπει να εγκαταλεί- 
ψουν τα στερεότυπα και τις α
ντιλήψεις που είχαν στο παρελ
θόν για την αστυνομία και να 
δεχτούν ότι η συνεργασία μαζί 
της σήμερα είναι επιβεβλημένη.

Όπως καταλαβαίνει κανείς η 
άμεση εφαρμογή μεθόδων κοι
νοτικής αστυνόμευσης στην 
Ελλάδα σε ευρεία κλίμακα εί
ναι σχεδόν ανέφικτη με τα ση
μερινά δεδομένα.

^ 7 1
1 · · ■  I I  |~|1

Μια νομοθετική και μόνο 
μεταρρύθμιση προς αυτό το 
σκοπό δεν μπορεί να προσφέ
ρει λύσεις. Απαιτούνται ευρύ
τερες αλλαγές που σχετίζονται 
περισσότερο με τις στάσεις 
και αντιλήψεις του προσωπι
κού.

Μπορούν όμως να γίνουν 
σημαντικά βήματα σε επιλεγ
μένα αστυνομικά τμήματα, ό
που οι συνθήκες είναι ευνοϊκές 
(δεκτική διοίκηση, πρόθυμοι 
και ενημερωμένοι αστυνομι
κοί, υποστήριξη τοπικής κοι
νωνίας, επάρκεια προσωπικού, 
όρεξη και θέληση για δουλειά 
για επίτευξη συγκεκριμένων 
στόχων). Ο
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Η Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά με έγγραφό της προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά απηύθυνε 
το ερώτημα περί του εάν και κατά πόσον τυγχάνει εφαρμοστέα η αυτόφωρος διαδικασία (αρ.409 επ. και 

417 επ. Κ.Π.Δ.), επί ποινικών αδικημάτων διαπραττομένων υπό διαιτητών αθλημάτων ή βοηθών αυτών κα
τά την εκτέλεσιν των καθηκόντων των ή παρ’ αθλητών, κατά την συμμετοχή των εις αθλητικούς αγώνας, ε- 
νόψει του νοηματικώς ασαφούς χαρακτήρος και της εμφανιζομένης “ερμηνευτικής δυσχερείας” της προνο- 
ούσης σχετικώς διατάξεως του άρθρου 5 παρ.2 του ν.1646/1986, υπό τον τίτλον “Μέτρα πρόληψης και κα

ταστολής της βίας στους αθλητικούς χώρους και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 138 τ.Α'). Ο εισαγγελέας 
Πρωτοδικών κ. Γρηγόρης Πεπόνης με την υπ’ αριθμ. 7/99 γνωμοδότησή του γνώρισε τα κάτωθι.

Κατά την προεκτεθείσαν διάτα
ξη του άρθρου 5 παρ.2 του 
ν. 1646/1986 "Η διαδικασία 

των άρθρων 275, 409 και 417 του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας δεν εφαρμόζεται για 
πταίσματα ή πλημμελήματα, αν η πράξη 
στρέφεται κατά της τιμής ή αφορά εντελώς 
ελαφρά ή ασήμαντη σωματική κάκωση ή 
βλάβη της υγείας και φέρεται ότι διαπρά- 
χθηκε από διαιτητή οποιοσδήποτε αθλήμα
τος ή βοηθό του κατά την εκτέλεση των 
σχετικών με τον αγώνα καθηκόντων τους ή 
αθλητή που συμμετέχει στον αγώνα μέχρι 
και την αποχώρηση ή απομάκρυνσή τους α
πό το γήπεδο ή άλλους αθλητικούς χώ
ρους".

Σαφώς όθεν και αναντιλέκτως προκύ
πτει η βούληση του νομοθέτη περί μη ε
φαρμογής της αυτοφώρου διαδικασίας, ε
πί των εν τη προδιαληφθείση διατάξει ποι-

620-

νικών αδικημάτων, με δράστες αυτών τα 
εν τη ιδία διατάξει κατονομαζόμενα πρό
σωπα, διαδραματίζονται συγκεκριμένο 
ρόλο και εκπληρούντα ειδικήν αποστολήν 
στην περί ης εκάστοτε πρόκειται αθλητική 
εκδήλωση.

Ηθέλησεν όμως ο νομοθέτης την μη ε
φαρμογήν της αυτοφώρου διαδικασίας επί 
των ειρημένων ποινικών αδικημάτων και 
δη απολύτως και παντελώς τοποθετούμε
νος αρνητικώς έναντι αυτής ή εν μέρει μό
νον και μέχρι της αποχωρήσεως ή απομα- 
κρύνσεως των δραστών εκ του γηπέδου ή 
των άλλων αθλητικών χώρων, επιτρεπομέ- 
νης μετά το χρονικόν τούτο σημείον και εν 
ταυτών επιβαλλομένης της συλλήψεως και 
προσαγωγής αρμοδίως των δραστών;

Επί του ερωτήματος δεν προσήκει ειμή 
μόνον καταφατική υπέρ της πρώτης εκδο
χής απάντηση.

Ο νομοθέτης, δηλαδή, ευθέως και ρητώς 
και δη παντελώς ηθέλησεν τον αποκλει
σμόν εφαρμογής της αυτοφώρου διαδικα
σίας, επί των εν τη συγκεκριμένη διατάξει 
προβλεπομένων σχετικώς περιπτώσεων.

Τούτο αναντιλέκτως συνάγεται και εξ 
αυτής ταύτης της γραμματικής διατυπώσε- 
ως του κειμένου της περί ης ο λόγος δια- 
τάξεως, αφού η περικοπή αυτής “...μέχρι 
και την αποχώρηση ή απομάκρυνσή τους α
πό το γήπεδο ή άλλους αθλητικούς χώ
ρους” αναφέρεται στην ετέρα ωσαύτως 
περικοπή “...και φέρεται ότι διαπράχθη- 
κε... ”, την οποίαν ετέραν περικοπήν και 
προσδιορίζει εξ επόψεως κρίσιμου τόπου 
και ενδιαφέροντος την ρύθμιση χρόνου.

Άλλοις λόγοις δηλαδή και κατά την ως 
είρηται διάταξη, η αυτόφωρος διαδικασία 
δεν εφαρμόζεται ως προς τα εν αυτή προσ
διοριζόμενα κατ’ είδος και ιδιότητα δρα
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στών αδικήματα, υπό την ειδικωτέραν 
προϋπόθεσιν ότι αυτά (αδικήματα) διε- 
πράχθησαν μέχρι και την αποχώρηση ή α
πομάκρυνση των δραστών εκ του αθλητι
κού χώρου.

Εάν, ως εσφαλμένους διατείνεται η υπ’ 
αριθ.πρωτ.2/15-5-90 γνωμοδότηση της Ει
σαγγελίας Πρωτοδικών Καβάλας προς τον 
Δ/τη του Α.Τ. Καβάλας “Π.Χρ.Μ'489), ο 
νομοθέτης εβούλετο την μη εφαρμογήν, ε
πί των συγκεκριμένων περιπτοδσεων, της 
αυτοφώρου διαδικασίας απλώς και μόνον 
μέχρι της αποχωρήσεως των δραστών εκ 
των αθλητικών χώρων, σαφώς και η περί 
ης πρότειται νομική διάταξη θα είχεν αλ- 
λοίαν μορφήν - διατύπωσιν κειμένου και 
δη ως κάτωθι

“Η διαδικασία των άρθρων 275, 409 και 
417 του Κώδικα ποινικής δικονομίας δεν ε
φαρμόζεται μέχρι και την αποχώρηση ή α
πομάκρυνσή τους από το γήπεδο ή άλλους 
αθλητικούς χώρους, για πταίσματα ή πλημ
μελήματα, αν η πράξη στρέφεται κατά της 
τιμής ή αφορά εντελώς ελαφρά ή ασήμαντη 
σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας και 
φέρεται ότι όιαπράχθηκε από διαιτητή ο- 
ποιουδήποτε αθλήματος ή βοηθό του κατά 
την εκτέλεση των σχετικών με τον αγώνα 
καθηκόντων τους ή αθλητή που συμμετέχει 
στον αγώνα

Υπό την τελευταίαν ως άνω δηλαδή εκ
δοχήν, η περικοπή της κρίσιμου νομικής 
διατάξεως "...μέχρι και την αποχώρηση ή 
απομάκρυνσή τους από το γήπεδο ή άλλους 
αθλητικούς χώρους... ”, θα προσδιόριζεν 
χρονικώς την μη εφαρμογή της αυτοφώ
ρου διαδικασίας, τουθ’ όπερ όμως όλως υ
ποθετικόν παρίσταται, αφού εντελώς διά
φορον θέσιν και αποστολήν της περικοπής 
αυτής εν τω κειμένω του νομοθετήματος 
επεφύλαξεν ο νομοθέτης, εν τη βουλήσει 
του πάντοτε όπως αποτυποδσει στην διάτα
ξη εκείνο που πράγματι ήθελε να εκφρά- 
σει.

Περαιτέρω, όμως, ο αποκλεισμός της ε
φαρμογής της αυτοφώρου διαδικασίας και 
δη παντελώς, στις περί ων ο λόγος περι
πτώσεις, συνάδει και προς την RATIO θε- 
σπίσεως της προνοησάσης σχετικώς νομι
κής διατάξεως, η οποία κυρίως και πρωτί- 
στως αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον και 
την μέριμνα της πολιτείας για την απρό- 
σκοπτον διεξαγωγήν και ολοκλήρωσιν 
των ποικίλων αθλητικών εκδηλώσεων, α
φού πολλάκις κατά το παρελθόν έχει πα
ρατηρηθεί το φαινόμενο να συλλαμβάνο- 
νται μετά τον αγώνα αθλητές και κυρίως 
διαιτητές ή να εγείρεται ζήτημα συλλήψε- 
ως αυτών, εξ αιτίας υποβολής μηνύσεων 
εκ μέρους παραγόντων ή φιλάθλων των α
ντιπάλων ομάδων ή των θεωρουσών εαυ- 
τάς ως αδικηθείσας ομάδων.

Σταθμίσας, δηλαδή, δεόντως ο νομοθέ

της το προεκτεθέν φαινόμενον και γνώ
στης ως του εν πολλοίς πεποιημένου και 
ουσία αβασίμου πλείστων όσων απαρτι- 
ζουσών αυτό περιπτώσεων, εξ αιτίας και 
του φανατισμού των ποδοσφαιρικών ιδία 
συναντήσεων αφ’ ενός, εν συνδυασμό) και 
προς την συντελουμένη στις συγκεκριμέ
νες περιπτώσεις ελαφράν ή ασήμαντον 
προσβολήν εννόμων αγαθών αφ’ ετέρου, 
έκλινε την πλάστιγγα της κρίσεώς του εις 
βάρος της αυτοφώρου διαδικασίας και υπέρ 
της απερισπάστσυ συμμετοχής στην αθλητική 
εκδήλωση των αθλητών και διαιτητών αυτής.

Δεν είναι βάσιμος η άποψη ότι RATIO 
της ως είρηται διατάξεως είναι η αποφυγή 
διακινδυνεύσεως επεισοδίων και βιαιοτή
των στους αθλητικούς χώρους, αφού εν 
τοιαύτη περιπτώσει θα έδει και δη κατά 
κύριον λόγον η νομοθετική πρόβλεψη να 
αναφέρεται και στους φιλάθλους, κυρίαν 
πηγήν έκτροπων και βιαιοπραγιών στα γή
πεδα.

Με αφετηριακόν σημείον την ως άνω 
σκέψη, η προμνησθείσα γνωμοδότηση του 
Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Καβάλας, 
καταλήγει στο επιτρεπτόν, σύννομον και 
επιβεβλημένον δ’ άμα της συλλήψεως των 
συγκεκριμένων δραστών, μετά την εκ των 
αθλητικών χώρων απομάκρυσίν των.

Με δεδομένη όμως την κοινή πείρα, 
καθ’ ην επεκτείνονται εις ολόκληρον την 
πόλη εξ αφορμής αθλητικών συναντήσεων 
επεισόδια, ασφαλώς και δεν θα απετρέπο- 
ντο οι βιοιότητες δια της, μετά την εκ του 
γηπέδου απομάκρυνσιν, συλλήψεως του 
δράστου των περί ων πρόκειται αδικημά
των, αναντιλέκτου όντος η τοιαύτη σύλλη
ψη θα καθίστατο ευρύτερον γνωστή.

Ούτε βεβαίως η εξαίρεση από την αυτό
φωρον διαδικασίαν των περιπτώσεων του 
άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1646/1986 συνιστά 
αντισυνταγματικήν νομοθετικήν ρύθμισιν 
και δη τοιαύτην αντιφάσκουσαν στον άρ
θρο 4 παρ. I του ισχύοντος Συντάγματος, 
κατά τον οποίον “Οι Έλληνες είναι ίσοι 
ενώπιον του νόμου ” (την άποψη αυτή 
υποστηρίζει η προμνησθείσα γνωμο
δότηση του Εισαγγελέως Πλημμε- 
λειοδικών Καβάλας).

Η ως άνω Συνταγματική νομική ισότης 
επιβάλλει και υποχρεοί τον νομοθέτην για 
την ομοιόμορφον ρύθμισιν ομοίων κατα
στάσεων, προϋποθετουσών οπωσδήποτε 
ταυτότητα των υποκειμένων στην ρύθμιση 
προσώπων.

Και εν προκειμένω η ρύθμιση του άρ
θρου 5 παρ. 2 του ν. 1646/1986 ομοιομορ
φίας ρυθμίζει ομοίας καταστάσεις, κατα- 
λαμβάνουσα άπαντας ανεξαιρέτως τους α
θλητές και τους διαιτητές ή βοηθούς διαι
τητών, μηδόλως ποιούμενη εξαίρεση επί 
τη βάσει της αθλητικής κατηγορίας των 
μετεχόντων του αγώνος σωματείων ή επί

τη βάσει συλλογικών κριτηρίων ή κριτηρί
ων κατατάξεως και χαρακτηρισμού των 
διευθυνόντων την αθλητικήν συνάντηση 
διαιτητών.

Άλλωστε δεν συνιστά η διάταξη του άρ
θρου 5 παρ.2 του ν. 1646/86 μοναδικήν πε
ρίπτωση νομοθετικής απαγορεύσεως ε
φαρμογής της αυτοφώρου διαδικασίας.

Και εις άλλας περιπτώσεις υφίστανται 
ανάλογοι νομοθετικοί προβλέψεις, χωρίς 
ποτέ - και ορθώς - να εγερθεί ζήτημα αντι- 
συνταγματικότητός των.

Έτσι και κατ’ άρθρον 89 παρ.3 του 
ν.2318.1995 περί Κώδσικος Δικαστικών 
Επιμελητών “Σύλλ.ηψη δικαστικού επιμε
λητή και των συμπραττόντων με αυτόν προ
σώπων και παραπομπή τους στην αυτόφω
ρη διαδικασία δεν επιτρέπεται για πράξεις 
τους, που λαμβάνουν χώραν κατά την εκτέ
λεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του 
πρώτου και έχουν σχέση με αυτά”, ενώ 
κατ’ άρθρον 57 των δωδικοποιημένων νό
μων 2218 και 2240/1994 “Για πταίσματα 
και δεύτερου βαθμού, που διαπράττονται 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και 
εξ αιτίας αυτών, δεν έχουν εφαρμογήν οι 
διατάξεις των άρθρων 409-413 και 417- 
429 Κ.Π.Δ. ”,

Και ναι μεν στο παρ’ ημίν δικονομικόν 
σύστημα η εφαρμογή της αυτοφώρου δια
δικασίας συνιστά τον κανόνα, εκτός αρνη
τικής σχετικώς ητιολογημένης κρίσεως 
του αρμοδίου εκάστοτε Εισαγγελέως, ουχ 
ήττον όμως τα ανωτέρω δεν εκτείνονται 
και επί των περιπτώσεων ρητής και ευθεί
ας νομοθετικής επιταγής, απαγορευούσης 
την εφαρμογήν της διαδικασίας αυτής, εκ 
λόγων προστασίας υπερτέρων εννόμων α
γαθών και αποτελεσάντων ούτως ή άλλως 
και δη προ της νομοθετήσεως αντικείμε- 
νον του προβληματισμού νομοθέτη.

Επί των περιπτώσεων του ερωτήματος 
σας συνεπώς, η μόνη σύννομος και επιβε
βλημένη ως εκ τούτου ενέργεια των αστυ
νομικών υπηρεσιόιν συνίσταται εις την α
πλήν βεβαίωση των αδικημάτων (παραλα
βή εγκλήσεων κ.λ.π.) και την εν συνεχεία 
υποβολήν των δικογραφιών στον Εισαγγε
λέα, απαγορευμένης της συλλήψεως και 
προσαγωγής των φερομένων εκάστοτε ως 
δραστών, διαιτητών και αθλητών.

Η περί ης ο λόγος νομοθετική ρύθμιση 
υπέρ των αθλητών και διαιτητών, κυρίων 
πρωταγωνιστών πάσης αθλητικής εκδη- 
λώσεως, υπηγορεύθη εκ της κοινής συνει- 
δήσεως ότι ο αθλητισμός συνιστά σημα- 
ντικότατον κοινωνικοπολιτιστικόν γεγο
νός πάσης συγχρόνου κοινωνίας, χρήζον, 
ως προς την απρόσκοπτον εκδήλωσιν του 
και ακώλυτον ανάπτυξίν του, ειδικής νο
μοθετικής προστασίας και δη τοιαύτης 
των εντός των αγωνιστικών χώρων δρώ- 
ντων προσώπων. □
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Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
ΣΤΟ ΧΟΡΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Μ ε τον όρο συναι
σθηματική Νοη
μοσύνη αναφερό

μαστε στην ικανότητα να ανα
γνωρίζουμε τα δικά μας συναι
σθήματα και των άλλων να δη
μιουργούμε κίνητρα για τον ε
αυτό μας και να χειριζόμαστε 
σωστά τόσο τα συναισθήματα 
όσο και τις σχέσεις μας 

Περιγράφει ικανότητες που 
είναι σαφώς διαφορετικές αλ

λά και συμπληρωματικές από 
την ακαδημαϊκή νοημοσύνη 
δηλαδή της καθαρά γνωστικές 
ικανότητες που μετρούνται με 
τον Δείκτη Νοημοσύνης 

Πολλοί άνθρωποι που είναι 
ευφυείς από την άποψη των 
γνώσεων αλλά δεν διαθέτουν 
συναισθηματική νοημοσύνη υ
πολείπονται άλλων οι οποίοι 
έχουν μεν χαμηλότερο δείκτη 
νοημοσύνης διαθέτουν όμως

σε υψηλό βαθμό της δεξιότη
τες της ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙ
ΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ από 
τις οποίες οι παρακάτω πέντε 
(5) είναι οι βασικότερες

*  A ffijaill ΓΝΩΣΗ
Να γνωρίζουμε τι αισθανό

μαστε κάθε συγκεκριμένη 
στιγμή και να χρησιμοποιούμε 
αυτές τις προτιμήσεις ως γνώ
μονα για την λήψη αποφάσε

ων. Να κάνουμε μια ρεαλιστι
κή αξιολόγηση των ικανοτή
των μας και να έχουμε ένα κα
λά τεκμηριωμένο αίσθημα αυ
τοπεποίθησης.

•  ΑΥΤΟΡΫΘΜΙΣΗ
Να χειριζόμαστε τα συναι

σθήματα μας με τέτοιο τρόπο 
ώστε μάλλον να διευκολύνουν 
παρά να παρεμβαίνουν και να 
εμποδίζουν την εκάστοτε εργα-
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σία. Να είμαστε ευσυνείδητοι 
και να θυσιάζουμε το προσωπι
κό όφελος για την εκπλήρωση 
των στόχων Να συνερχόμαστε
εύκολα από δυσάρεστες συναι
σθηματικές καταστάσεις.

•  ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Να χρησιμοποιούμε τις βαθύ
τερες προτιμήσεις μας για να 
κινηθούμε προς την εκπλήρω
ση των στόχων μας. Να περ
νούμε πρωτοβουλίες. Να προ
σπαθούμε να βελτιωθούμε και 
να επιμένουμε παρά τις αποτυ
χίες και τις ματαιώσεις.

•  ΕΥΣΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ
Να καταλαβαίνουμε τι αισθά

νονται οι άνθρωποι να μπορού
με να μπούμε στην θέση τους 
και να καλλιεργούμε επαφή έ
τσι ώστε να έχουμε συντονι
σμό με πολλούς ανθρώπους.

| ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
Να χειριζόμαστε καλά τα συ

ναισθήματα στις σχέσεις μας 
και να διαβάζουμε με ακρίβεια 
τις κοινωνικές καταστάσεις. 
Να έχουμε ομαλή αλληλοεπί
δραση. Να χρησιμοποιούμε 
αυτές τις ικανότητες για να 
πείσουμε και να ηγηθούμε να 
διαπραγματευθούμε και να επι
λύσουμε διαφωνίες στη συνερ
γασία και την ομαδική εργασί
α.

Η σύγχρονη ανακάλυψη 
των νευρολόγων, για τις πε
ριοχές του εγκέφαλου, ανατρέ
πουν τα μέχρι σήμερα ισχύο- 
ντα για την λειτουργικότητα 
του ανθρώπινου “λογισμικού”. 
Οι νευρολόγοι αναφέρουν ότι 
μεταξύ του νεοφλοισύ που εί
ναι το κέντρο της σκέψης και 
των περιοχών του εγκέφαλου 
που ασχολούνται με το συναί
σθημα υπάρχει αλληλοεπίδρα
ση.

Οι παραπάνω επιστημονικές 
ανακαλύψεις συμπορεύονται 
με τις απόψεις που εξέφρασε 
ο ψυχολόγος Ντανιέλ Γκολάν 
ο ποιος επινόησε τον όρο ΣΥ
ΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗ
ΜΟΣΥΝΗ και διέδωσε έναν 
άλλο τρόπο να είναι κανείς έ
ξυπνος. Κατά τον Γκολάν, 
“δεν αρκούν πια οι τεχνικές δε

ξιότητες και τα διανοητικά χα
ρίσματα ως εγγύηση της επαγ
γελματικής επιτυχίας Χρειάζε
ται πάνω από όλα και ο λεγόμε
νος συναισθηματικός δείκτης. 
E.Q.”

Ο επιστήμονας της νευρολο- 
γίας Ζοζέφ Λεντού ανακάλυψε 
ότι το μέρος του εγκέφαλου 
που εκτιμά την συναισθηματι
κή βαρύτητα των γεγονότων 
μπορεί να λαμβάνει σε ορι
σμένες περιπτώσεις ερεθίσμα
τα και μπορεί να ανταποκριθεί 
πριν αυτά φθάσουν στον νεο- 
φλοιό που είναι το κέντρο της 
σκέψης που είναι πιο αργός 
και αντανακλαστικός. Είναι το 
αντίθετο από ότι πιστευόταν 
μέχρι τώρα ,ότι, ο σκεπτόμενος 
εγκέφαλος δίνει πρώτος το σή
μα.

Το νόημα όλων αυτών των 
ανακαλύψεων είναι ότι τα 
συναισθήματα παίζουν σημα
ντικό ρόλο για τις λογικές 
διεργασίες και δεν μπορούμε 
να τα παραβλάψουμε βάζοντας 
στη θέση τους τη λογική Πρέ
πει να βρούμε την ισορροπία 
ανάμεσα στην καρδιά και 
στο μυαλό.

Ζούμε σε μια εποχή όπου οι 
προκλήσεις που αντιμετωπί
ζουμε τόσο σε προσωπικό όσο 
και σε επαγγελματικό επίπεδο 
είναι σημαντικές και οι προο
πτικές για το μέλλον μας ε- 
ξαρτώνται από τον όσο το δυ
νατό πιο επιδέξιο χειρισμό του 
εαυτού μας και των σχέσεων 
μας.

Οι Μεγάλοι Οργανισμοί που 
ήταν απαραίτητο να λειτουρ
γήσουν με ιεραρχία και με 
οργάνωση όταν κατάλαβαν ότι 
υπάρχει κρίση στα παλιά συ
στήματα οργάνωσης που οφεί
λεται στην μετάβαση από μια 
πολιτιστική περίοδο σε άλλη 
και την οποία συνηθίσαμε να 
αποκαλούμε κρίση πολιτι
σμού.

Αποφάσισαν στην θέση της 
οργανωτικής δομής που βα
σίζονταν στις ιεραρχίες και 
στον αυταρχισμό να φτιάξρυν 
δίκτυα -ομάδες που απαιτού
σαν συνεργασία ,κοινές απο
φάσεις και μοίρασμα των 
πληροφοριών.

Μέσα από αυτήν την πραγ
ματικότητα αναπόφευκτα άλ

λαξαν και οι αντιλήψεις για τα 
προσόντα που ,πρέπει να έχει 
σήμερα ο επικεφαλής της ομά
δας (προϊστάμενος - Διευθυντι
κό στέλεχος ) Τώρα πια περισ
σότερο από κάθε άλλη φορά 
πρέπει να έχει:

Ικανότητα να σχηματίζει 
μια ομάδα.

Δυνατότητα να προσαρμό
ζεται στις αλλαγές

Μεταδοτικότητα και αυτο
έλεγχος.

Συναίσθηση του εαυτού 
του και των ορίων του.
®· Ικανότητα να ακούει τους 
άλλους αλλά και να εκτιμά τα 
ισχυρά σημεία των συνεργα
τών του.

Εμπάθεια δηλαδή τη δυ
νατότητα να μπαίνει στην θέση 
του αλλού για να τον καταλά
βει.

Αποδεικνύεται όμως ότι ό
λα αυτά λειτουργούν μόνο σε 
συνάρτηση με τη ΣΥΝΑΙ
ΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟ
ΣΥΝΗ
❖  ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 
ως προς τα προσόντα και της
αδυναμίες μας.

ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ απέναντι 
στις αλλαγές.

φ ί;  ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ.
❖  ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ να
αρπάζουμε τις ευκαιρίες.

ΤΗΝ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ.
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ, 

δηλαδή την ικανότητα να επι
κοινωνούμε και να πείθουμε 

Ο Μάθιου Τζούκτερ Πρόε
δρος της Αμερικάνικης Εταιρί
ας Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 
αναφέρει: “Ηγεσία σημαίνει 
σχεδόν αποκλειστικά συναισθη
ματική νοημοσύνη να υιοθετή
σεις μια σαφή στάση να ξέρεις 
τι είναι σημαντικό για σένα και 
να επιδιώκεις τους στόχους σου 
σε συνεργασία με άλλους 

Για τους πιο αποτελεσματι
κούς ηγέτες υπάρχουν τρεις 
κύριες ομάδες ικανοτήτων:

Οι πρώτες δυο εμπίπτουν 
στη συναισθηματική νοημο
σύνη. Η πρώτη περιλαμβάνει 
προσωπικές ικανότητες όπως η 
επίτευξη, η αυτοπεποίθηση και 
η δέσμευση, ενώ η δεύτερη α- 
ποτελείται από κοινωνικές ικα
νότητες, όπως η επιρροή και η 
ενσυναίσθηση.

Η τρίτη ομάδα ικανοτήτων

στους ηγέτες είναι γνωστικού 
τύπου σκέπτονται έχοντας μια 
συγκεκριμένη τακτική στο 
μυαλό τους.

Όπως έδειξε μελέτη αυτό
που κάνει τους ηγέτες να ξεχω
ρίζουν είναι η ικανότητα τους 
να βλέπουν την ευρύτερη προ
οπτική να αναγνωρίζουν ανά
μεσα από μια σωρεία πληρο
φοριών εκείνες που είχαν νόη
μα και να σκέπτονται βλέπο
ντας μακριά στο μέλλον 

Αυτό το ευρύ φάσμα ικανο
τήτων χαρακτήριζε τους ηγέτες 
με διακεκριμένη επίδοση στην 
Ασία την Αμερική και την Ευ
ρώπη υποδηλώνοντας ότι τα 
χαρακτηριστικά των διακεκρι
μένων ηγετών υπερβαίνουν τα 
πολιτιστικά και εθνικά σύνορα 

Ο Ρόμπερτ Καπλάνι του Κέ
ντρου Δημιουργικής Ηγεσίας 
αναφέρει: “Οι καλύτεροι ηγέ
τες έχουν μια σχεδόν μαγική ι
κανότητα να μεταμορφώνουν 
μια πρόταση και να αρθρώνουν 
τους στόχους τους για τον οργα
νισμό με τρόπο γλαφυρό, προ
κλητικό, αξιομνημόνευτο”.

ΗΓΕΣΙΑ σημαίνει διέργεση 
της φαντασίας των ανθρώπων 
σημαίνει το να δίνει κανείς έ
μπνευση που κάνει τους άλ
λους να κινηθούν προς μια επι
θυμητή κατεύθυνση.

Αυτό σημαίνει να διαθέτει 
κανείς κάτι παραπάνω από την 
απλή δύναμη να δημιουργεί κί
νητρα και να ηγείται των άλ
λων.

Μια ανάλυση της δύναμης ε
νός ηγέτη να καθορίζει το θετι
κό η αρνητικό συναισθηματικό 
τόνο ενός οργανισμού έγινε α
πό το ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΝΑΥ
ΤΙΚΟ, όπου τα δεδομένα για 
τη διακεκριμένη επίδοση είναι 
απολύτως σαφή.

Τα ετήσια βραβεία απονέμο- 
νται στους πιο αποτελεσματι
κούς, σίγουρους και καλύτερα 
προετοιμασμένους πλωτάρχες 

Σε μια ευρείας κλίμακας 
σύγκριση μεταξύ ΑΞΙΩΜΑ
ΤΙΚΩΝ με ξεχωριστή και μέ
τρια επίδοση, φάνηκε Η Υ
ΠΑΡΞΗ ΜΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙ
ΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥ
ΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΝΟ 
ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣΑΝ ΟΙ 
ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ. 

Η αποτελεσματικότφη διοί-
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κηση όπως αποδείχθηκε δεν γι
νόταν από πλοίαρχους που 
τρομοκρατούσαν το πλήρωμα 
τους, αλλά από ....καλούς τύ
πους.

Οι ανώτεροι ηγέτες κατόρ
θωναν να διατηρούν μια ισορ
ροπία ανάμεσα σε ένα προσω
πικό στιλ προσανατολισμένο 
προς τους ανθρώπους και μια 
αποφασιστική στάση. Δεν δί
σταζαν να πάρουν τον έλεγχο 
στα χέρια τους να δείχνουν α
ποφασιστικότητα σιγουριά για 
τον εαυτό τους και επαγγελμα
τική στάση.

Ωστόσο η μεγαλύτερη δια
φορά ανάμεσα στους μέτριους 
και στους ανώτερους ηγέτες ή
ταν το συναισθηματικό τους 
στιλ.

Οι πιο αποτελεσματικοί ηγέ
τες ήταν πιο θετικοί και φιλι
κοί, πιο εκφραστικοί και δρα
ματικοί από συναισθηματική 
άποψη, πιο θερμοί και κοινω
νικοί (επίσης χαμογελούσαν 
περισσότερο), πιο δεκτικοί με 
μεγαλύτερη διάθεση συνεργα
σίας και ευχάριστοι στις συνα
ναστροφές, πιο επαινετικοί 
και αξιόπιστοι ακόμη και πιο 
ευγενικοί από εκείνους που κι
νούνται μόνο σε μέτρα επίπε
δα

Αντίθετα οι ΜΕΤΡΙΟΥ ΕΠΙ
ΠΕΔΟΥ ΗΓΕΤΕΣ στο ναυτικό 
ακολουθούσαν το κλασικό 
στερεότυπο του στρατιωτικού 
που έδινε εντολές. Ήταν τυπο
λάτρες, αρνητικοί απότομοι α- 
ποδοκιμαστικοί και εγωκεντρι
κοί.

Οι αξιωματικοί με τις μέ
τριες επιδόσεις ,σε σύγκριση 
με εκείνους που είχαν ανώτε
ρες επιδόσεις ήταν πιο αυταρ
χικοί, ασκούσαν μεγαλύτερο έ
λεγχο διοικούσαν με τρόπο 
σκληρό ήταν πιο απομονωμέ
νοι και εστιασμένοι στον εαυτό 
τους και ήθελαν πιο συχνά να 
αποδεικνύουν ότι έχουν δίκιο. 
Ενεργούσαν με βάση το γράμ
μα του νόμου ακολουθώντας 
απόλυτα κανόνες και στηριζό- 
μενοι στην εξουσία που τους έ
δινε η θέση τους.

Και αυτό δεν έφερνε αποτέ
λεσμα, ούτε καν στο στρατό ό
που το συγκεκριμένο συναι
σθηματικό στιλ θα μπορούσε 
να θεωρηθεί ότι βρίσκεται στο

φυσικό του χώρο.
Ο συναισθηματικός τόνος 

που καθορίζει ο ηγέτης μετα
βιβάζεται κατά κύματα προς τα 
χαμηλότερα στρώματα της ιε
ραρχίας με αξιοσημείωτη α
κρίβεια. Όταν αναλύονται τα 
διαδοχικά επίπεδα από την κο
ρυφή προς τη βάση ενός ορ
γανισμού , το φαινόμενο θυμί
ζει πολύ το σετ με τις ρώσικες 
κούκλες όπου η μία κλείνει μέ
σα στην άλλη-με τον ηγέτη να 
παίζει το ρόλο εκείνου που ε
μπεριέχει όλους τους υπόλοι
πους.

Αυτό μπορεί να παρατηρη
θεί πιο εύκολα στη στρατιωτι
κή ιεραρχία, όπου, όπως απο
κάλυψε η μελέτη που διεξήχθη 
στο ναυτικό, οι πιο αποτελε
σματικοί ηγέτες ήταν θερμοί 
και φιλικοί, εκφραστικοί από 
συναισθηματική άποψη δημο
κρατικοί και αξιόπιστοι -κάτι 
που επίσης ίσχυε για τους ηγέ
τες χαμηλότερων βαθμιδών αν 
και όχι στον ίδιο βαθμό με τον 
επικεφαλής πλοίαρχο.

Αντίθετα, οι λιγότερο απο
τελεσματικοί αξιωματικοί ή
ταν πιο απότομοι και αποδο- 
κιμαστικοί, απόμακροι και ο
ξύθυμοι, τυπολάτρες και χωρίς 
πνεύμα συνεργασίας-κάτι που 
ίσχυε και για τους υφισταμέ
νους τους.

Ενώ οι μέτριοι ηγέτες έ
χουν την τάση να είναι αό
ρατοι.

Οι καλύτεροι ηγέτες συχνά 
κάνουν βόλτες και συζητούν
με το προσωπικό τους , ρωτώ
ντας τους για την οικογένεια 
τους και άλλα προσωπικά θέ
ματα.

Επίσης αφήνουν τους άλ
λους να καταλάβουν ότι θέ
λουν να είναι ενήμεροι, δη
μιουργώντας μια ατμόσφαιρα 
ανοίγματος που κάνει πιο εύ
κολη την επικοινωνία. Αυτό 
το αμφίδρομο κανάλι ενθαρ
ρύνει τους ανθρώπους σε όλες 
τις βαθμίδες να παρέχουν πλη
ροφορίες στους ανωτέρους 
τους.

Όσον αφορά τους μέτριους 
στρατιωτικούς που κατείχαν η
γετικές θέσεις, φάνηκε ότι οι 
νεώτεροι στρατιωτικοί των χα
μηλών βαθμιδών ήταν απρόθυ
μοι να μεταδίδουν πληροφορί

ες προς τα πάνω, ειδικά τις ά
σχημες , γιατί οι επικεφαλής α
ξιωματικοί με την μέτρια επί
δοση πολύ συχνά “εκρήγνυ- 
ταν” όταν μάθαιναν δυσάρε
στα νέα και ,αντί να αναθέτουν 
την ευθύνη χειρισμού στα χα
μηλότερα δυνατά επίπεδα της 
ιεραρχίας, έμπαιναν στη μέση 
εφαρμόζοντας μικροπολιτικές 
ενέργειες χειραγώγησης.

Οι καλύτεροι αξιωματικοί 
πάντως ήταν έντονα προσανα
τολισμένοι στην εργασία και 
σταθεροί στην άμεση επίπληξη 
ατόμων που οι πράξεις τους α
πειλούσαν την επιθυμητή από
δοση .Εντούτοις , επιδείκνυαν 
ευελιξία όταν επρόκειτο για α
σήμαντους κανόνες.

Οι μέτριων επιδόσεων αξιω
ματικοί δεν έκαναν καμία διά
κριση ανάμεσα στους ουσια
στικούς K at στους ανούσιους 
κανονισμούς , διατηρώντας α
ντίθετα μια τυπολατρική, κα
θόλου ευέλικτη στάση ,η οποί
α σε καμία περίπτωση δεν εν- 
θάρρυνε το ηθικό η την επίδο
ση .

Έχοντας συνειδητοποιήσει 
ότι η ενότητα και η συνεκτικό
τητα βασίζονται στους προσω
πικούς δεσμούς, οι καλύτεροι 
αξιωματικοί οργανώνουν κα
τά καιρούς διάφορες εκδηλώ
σεις, όπως ποδοσφαιρικούς α
γώνες και απονομές βραβείων 
στις οποίες συμμετέχουν και 
οι ίδιοι.

Μέσα από τον χρόνο που 
μοιράζονται με του άλλους, με 
αστεία και με θερμή κοινωνική 
ατμόσφαιρα προκύπτει μια έ
ντονη αίσθηση κοινής ταυτό
τητας, η οποία με τη σειρά της 
μετατρέπεται σε ανώτερη ερ
γασιακή επίδοση.

Αντίθετα οι μέτριοι αξιω
ματικοί ενδιαφέρονται περισ
σότερο για τον εξοπλισμό και 
λιγότερο για τους ανθρώ
πους.

Σίγουρα η γενετική κληρο
νομιά προικίζει με κάποια συ
ναισθηματικά χαρακτηριστικά 
που καθορίζουν την ψυχοσύν
θεση. Όμως, το εγκεφαλικό κύ
κλωμα που εμπλέκεται εδώ εί
ναι εξαιρετικά εύπλαστο.

Τα συναισθηματικά μαθήμα
τα που παίρνει ο άνθρωπος σαν 
παιδί στο σπίτι και στο σχολεί

ο διαμορφώνουν τα συγκινη
σιακά κυκλώματα, κάνοντας 
μας περισσότερο ικανούς η α
νίκανους στους χειρισμούς της 
συναισθηματικής νοημοσύνης

Εκείνο όμως που κάνει ακό
μη πιο σημαντική την ΣΥΝΑΙ
ΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥ
ΝΗ είναι ότι ΜΑΘΑΙΝΕΤΑΙ 
γιατί σε προσωπικό επίπεδο τα 
στοιχεία της μπορούν ανα- 
προσδιοριστούν να αξιολογη
θούν και να βελτιωθούν.

Σε ομαδικό επίπεδο, αυτό α
παιτεί συντονισμό των διαπρο
σωπικών σχέσεων που κάνουν 
συναισθηματικά νοήμονές τις 
ομάδες.

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕ ΟΡΓΑ
ΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙ
ΝΕΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Ε
ΤΣΙ ΩΣΤΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
ΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟ- 
ΣΛΗΨΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 
ΤΗΝ ΑΞΙΟΑΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟ
ΑΓΩΓΗΣ.

Βιβλιογραφία :

“Συναισθηματική νοημοσύνη 
στο χώρο εργασίας", DANIEL 
COLEMAN, εκδόσεις : ΕΛΛΗ
ΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

* Ο Υπαστυνόμος A ' ΜΑΡΙ
ΝΟΣ- ΞΑΝΘΟΣ Διονύσιος, είναι 
αντιπρόσωπος Πανελλαδικού 
Συνεδρίου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ Ο
ΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
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Του Αντ/ρχου ΑΣ Μόσχου Α. *

1
Από όλους γίνεται σήμερα όεκτό 

ότι τον σημαντικότερο ρόλο στην ποιότητα και αποτελεσματικό

επιμόρφωσης, κατάρτισης παίζει ο δάσκαλος, 

καθηγητής, εκπαιδευτής θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε, προσδιορίσουμε 

με βάση τις σύγχρονες παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές επιστημονικές αντιλήψεις.

της εκπαίδευσης,■ I

Ο επιτυχημένος εκ
παιδευτής πιστεύει 
κατ’ αρχήν στη δύ

ναμη της εκπαίδευσης. Δεν υ
ποτιμά καμιά πηγή μάθησης 
και δεν παύει ο ίδιος να μαθαί
νει.

Η διάθεσή του και ο τρόπος 
που αντιμετωπίζει το ακροατή
ριό του είναι ο σημαντικότερος 
παράγοντας διαμόρφωσης θε
τικού κλίματος.

Ο ενθουσιασμός του είναι

μεταδοτικός, όπως και η ανία 
και η αδιαφορία του.

Ο επιτυχημένος εκπαιδευτής 
είναι αντικειμενικός και δί
καιος. Δεν φείδεται επαίνων 
στους εκπαιδευόμενους για τις 
επιτεύξεις τους, ενώ αντιμετω
πίζει τα λάθη και τις αποτυχίες 
τους με θετικό τρόπο και τις 
μετατρέπει σε ευκαιρίες μάθη
σης.

Ο εκπαιδευτής γνωρίζει ότι 
δεν μπορεί άμεσα να διδάξει

τον εκπαιδευόμενο αλλά να 
διευκολύνει τη μάθησή του. 
Σχεδιάζει λεπτομερώς το μά
θημα, δομεί αποτελεσματικά 
και οργανώνει την ύλη κάθε 
μαθήματος και καταρτίζει πε
ρίγραμμα που καταγράφεται 
στον πίνακα ή προβάλλεται και 
αποτελεί τον κατευθυντήριο ο
δηγό του κατά την παρουσία
ση.

Χρησιμοποιεί ποικίλες με
θόδους για να επιτύχει τους

στόχους του, μέσα στο συγκε
κριμένο χρονικό πλαίσιο που 
έχει στην διάθεσή του.

Επικαιροποιεί τη διδασκαλί
α του χρησιμοποιώντας σαν 
πρώτη ύλη πραγματικά ζωτικά 
προβλήματα ή περιστατικά 
που λαμβάνουν χώρα στον το
μέα της εργασίας, αναζητώ
ντας τρόπους και μεθόδους ε
πίλυσης των προβληματικών 
αυτών καταστάσεων.

Ο καλός εκπαιδευτής με τη
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μεθοδολογία που ακολουθεί, 
στοχεύει οι γνώσεις που μετα
δίδει να προκαλούν “έκρηξη ε
ρωτημάτων” και προβληματι
σμών στον εκπαιδευόμενο, να 
πλαταίνουν την αντίληψή του, 
να απελευθερώνουν τη σκέψη, 
να αναπτύσσουν την κριτική 
και “επιλεκτική” του ικανότη
τα, να οξύνουν το νου και να 
τον καταστήσουν ικανό να ε
νεργεί με βούληση και υπευθυ
νότητα.

Δεν ξεχνά ότι είναι ή οφείλει 
να είναι ένα δρων επί σκηνής 
πρόσωπο (actor-performer) και 
κάθε κίνηση, έκφραση ή πεζή 
αναφορά του επενεργεί άμεσα 
στον εκπαιδευόμενο και περνά 
εύκολα τα μηνύματα που αυ
τός προσδοκά.

Διαθέτει παιδαγωγική προ
σέγγιση, η οποία εκφράζεται 
με συγκεκριμένους εκπαιδευτι
κούς στόχους που θα είναι σε 
θέση να επιτύχουν οι εκπαι- 

^  δευόμενοι, όταν ολοκληρώ
νουν τη συγκεκριμένη εκπαι
δευτική δραστηριότητα.

Ο σωστός εκπαιδευτής κι
νείται κατά τη διδασκαλία του 
από το γενικό στο ειδικό, ερμη
νεύει τα γεγονότα, τείνει να 
παρουσιάζει τις έννοιες κάνο
ντας χρήση διαγραμμάτων και 
υποβοηθητικών σχημάτων, θέ
τει ερωτήσεις κρίσεως, συνδέει 
τη θεωρία με την πράξη.

Παρέχει νέες γνώσεις με ελ
κυστικό και κατανοητό τρόπο 
κεντρίζοντας το ενδιαφέρον 
των εκπαιδευομένων με κα
τάλληλα μέσα.

Αποφεύγει το διαρκές κάθι
σμα και κινείται ήρεμα δεξιά - 
αριστερά εμπρός από το ακρο
ατήριο ή ανάμεσα σ’ αυτό, χω
ρίς να κρατά χάρακα ή δείκτη 
στο χέρι.

Ποτέ δεν διδάσκει διαβά
ζοντας “έτοιμο γραπτό λόγο” 
στους εκπαιδευομένους και 
δεν “απορροφάται” από εκπαι
δευτικά κείμενα χάνοντας την 
επαφή με την τάξη. Τα κύρια 
σημεία του αντικειμένου που 
θα διδάξει μπορεί περιληπτικά 
να σημειώνει σε μικρά χαρτό
νια που θα ανατρέχει σ’ αυτά 
για να μη ξεφεύγει από το γενι
κό πλαίσιο αναφοράς της συ
γκεκριμένης διδακτικής ενότη
τας.

Δεν ξεχνά ότι η διέγερση, το 
ξύπνημα, αναγκάζει το μαθητή 
να “διαβάζει με το αυτί” το δι
δακτικό αντικείμενο και αυτό 
αποτελεί την πρώτη ουσιαστι
κή προσέγγιση για να ακολου
θήσει η συστηματική μελέτη.

Ο καλός εκπαιδευτής επανα
λαμβάνει τα βασικά σημεία 
των θέσεών του και τονίζει 
"Αυτό προσέξτε το ...", Αν πα
ρατηρήσει κόπωση στο ακροα
τήριο θα πρέπει να πει κάτι επί
καιρο, κάτι ευγενικό ή φιλικό 
για κάποιον από τους εκπαι- 
δευομένους, κάτι απροσδόκη
το.

Αποφεύγει τη μονόχρωμη 
εισήγηση και δίνει κατάλληλη 
έμφαση στα καίρια σημεία με 
την εναλλαγή του τόνου της 
φωνής, όπου και όταν αυτό ε
πιβάλλεται. Περιοδικά διακό
πτει την παρουσίασή του για έ
να λεπτό με κάποια χιουμορι
στική αναφορά που βοηθά να 
μειωθεί η ένταση και να ξεκου
ραστεί ο εκπαιδευόμενος.

Κρατά συχνή οπτική επαφή 
με τους εκπαιδευόμενους και 
σαρώνει περιοδικά με το βλέμ
μα του την αίθουσα.

Προγραμματίζει το χρόνο 
της διδασκαλίας και δεν ξεχνά 
τη γενική ανακεφαλαίωση του 
αντικειμένου, τον τονισμό της 
αξίας του και την επίλυση απο
ριών των εκπαιδευομένων.

Ελέγχει το αποτέλεσμα της 
διδασκαλίας του και κάνει τρο
ποποιήσεις και αλλαγές που θα 
του υπαγορεύσει η αξιολόγηση 
της μάθησης των εκπαιδευομέ- 
νων, χωρίς να ξεχνά ότι η διαρ
κής ανατροφοδότηση αποτελεί 
βασικό στοιχείο στην διαρκώς 
εξελισσόμενη εκπαιδευτική 
διαδικασία.

Έχει πάντοτε υπόψη του ό
τι ο εξεταστικός έλεγχος συνι- 
στά μαθησιακό δείκτη αφομοί
ωσης του γνωστικού αντικει
μένου, δεν αντιγράφει τη διδα- 
χθείσα ύλη, την επαναφορά 
δηλαδή από τη μνήμη καταλο- 
γοποιημένων και τυποποιημέ
νων γνώσεων αλλά στοχεύει 
να διαγνώσει το βαθμό / επίπε
δο ύπαρξης κριτικής σκέψης ε
πιλογής της κατάλληλης γνώ
σης καθώς και κατά πόσον ο 
εκπαιδευόμενος μπορεί να 
συνδυάσει τα διδαχθέντα με τα

μη διδαχθέντα στοιχεία κάθε ε
νότητας.

Σέβεται τους εκπαιδευόμε
νους, ανοίγει διαύλους για τη 
μεταξύ τους επικοινωνία και α
ναπτύσσει κλίμα εμπιστοσύνης 
έτσι ώστε οι πιθανές εσωτερι
κές αντιστάσεις που εμποδί
ζουν το άτομο να μάθει, να 
μειωθούν στο ελάχιστο, έχο
ντας πάντα στο νου του ότι μό
νον όταν η επικοινωνία είναι 
αμφίδρομη γίνεται για τη μά
θηση αποτελεσματική.

Σε κάθε του ενέργεια εκπέ
μπει το “νοιάζομαι για σένα” 
προς τον εκπαιδευόμενο και 
αυτό γίνεται άμεσα αντιληπτό 
από τους εκπαιδευόμενους.

Το στυλ, ο τρόπος διδασκα
λίας του είναι προσωπική του 
υπόθεση, άμεσα συνδεδεμένη 
με το χαρακτήρα του, με τη φι
λοσοφία του για τους ανθρώ
πους και τη ζωή καθώς με τη 
στάση του απέναντι στο ρόλο 
της εκπαίδευσης.

Ο συγκεκριμένος τρόπος 
με τον οποίο διδάσκει είναι 
προσωπικό του επίτευγμα, α
ποτέλεσμα συνεχούς προσπά
θειας και επιθυμίας να γίνει 
καλύτερος και αποδοτικότε
ρος.

Ο καλός εκπαιδευτής δεν 
πρέπει να ξεχνά την υποκίνη
ση του ψυχοσωματικού τομέα 
του εκπαιδευόμενου μέσα από 
βιωματική εξάρτηση με την 
παράθεση παραδειγμάτων από 
την εμπειρία του.

Η εμπειρία του εκπαιδευτή 
στο αντικείμενο που διδάσκει 
είναι το σημαντικότερο πλεο
νέκτημα για μια καρποφόρα 
εκπαίδευση. Γι’ αυτό κάθε “ά
νοιγμα” στην εμπειρία φέρνει 
βαθιά αλλαγή στη στάση και 
συμπεριφορά του εκπαιδευό
μενου.

Δεν λησμονεί ότι έχει να κά
νει με έμψυχα όντα, που έχουν 
ανάγκες σωματικές, πνευματι
κές και συναισθηματικές και ο
φείλει να αναγνωρίζει τον εκ
παιδευόμενο σαν ανθρώπινη ο
ντότητα ισότιμη και σαν σκε- 
πτόμενο άνθρωπο. Πρέπει να 
καταλάβει ότι οι εκπαιδευόμε
νοι ζητούν φρεσκάδα, ζωντά
νια, αμεσότητα, θάρρος και ει
λικρίνεια.

Με τη μεθοδολογία που ε

φαρμόζει, στοχεύει όχι μόνο 
σε μια καλύτερη θεωρητική 
κατάρτιση του εκπαιδευόμε
νου στο γνωστικό αντικείμενο, 
αλλά και στην αλλαγή στάσε
ων και συμπεριφοράς και την 
απόκτηση τρόπων και μεθόδων 
αντιμετώπισης ζωτικών προ
βλημάτων. Η εισαγωγή “νέων 
αντιλήψεων” στο χώρο εργασί
ας θα συμβάλλουν στην αντι
κατάσταση στερεότυπων αντι
λήψεων που αποδείχθηκαν α
ναποτελεσματικές.

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει:
•  Να κατέχει άριστα τις 

γνώσεις που θα διδάξει.
•  Να έχει ενδιαφέρον και ι

κανότητα να μεταδώσει ότι μό
νο γνώσεις αλλά τη διάθεση 
για γνώση, τον τρόπο και το 
“κλειδί” απόκτησής της, την 
ευφορία που προκαλεί η κατά
χτησή της.

•  Να έχει ψυχοπαιδαγωγική 
κατάρτιση δηλαδή να γνωρίζει 
τις σύγχρονες παιδαγωγικές 
κατευθύνσεις καθώς και τη 
σύγχρονη μεθοδολογία της δι
δασκαλίας και να την εφαρμό
ζει στη διδακτική πράξη.

•  Να έχει διαμορφώσει μια 
σύγχρονη παιδαγωγική και δι
δακτική συνείδηση, ώστε να 
λειτουργεί ως σύγχρονος παι
δαγωγός - δάσκαλος.

•  Να έχει αποκτήσει την ι
κανότητα επισήμανσης και λύ
σης εκπαιδευτικών προβλημά
των και άμεσης προσαρμογής 
σε μεταβαλλόμενες συνθήκες 
και καταστάσεις.

Ο επιτυχημένος εκπαιδευτής 
δημιουργεί με τους εκπαιδευό
μενους μια σχέση άμεση, α
παλλαγμένη από φορμαλιστικά 
στοιχεία που δημιουργούν ε
μπόδια και αναστολές στη δια
δικασία της μάθησης. Μέσα α
πό την αυθεντική αυτή σχέση, 
εκπαιδευτής και εκπαιδευόμε
νοι αλληλοπροσδιορίζονται 
και αλληλοτροφοδοτούνται, 
μετασχηματίζονται και αναδο
μούνται, αποκτούν γνώση και 
δύναμη, επιτυγχάνουν τους 
στόχους που από κοινού συνα
ποφάσισαν και συναποδέχθη- 
καν. □

• Ο κ. Μόσχος Δημήτριος, είναι
καθηγητής της Σχολής Ναυτικών Δο
κίμων.
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Αποτελεσματικοί συνεργάτες 
στην καταπολέμιση του εγκλήματος

Από όλα τα κατοικίδια ζώα ο σκύλος ήταν και είναι 
ο πιο πιστός και αφοσιωμένος φίλος του ανθρώπου.

Η εξημέρωση και η φιλία του σκύλου με τον άνθρωπο χρονολογείται από τα προϊστορικά χρόνια. 
Ολοι οι αρχαίοι λαοί γνώρισαν το σκύλο, εκτίμησαν την αφοσίωσή του, 

θαύμασαν τις ικανότητες του και πολλοί απ’αυτούς το λάτρεψαν σαν θεότητα.
Οι αρχαίοι Ινδοί και περισσότερο οι Αιγύπτιοι του χάρισαν τέτοια 

αγάπη που έφθανε στα όρια της λατρείας. Ο σκύλος έχει άπειρα χαρίσματα.
Είναι όμορφος, ρωμαλέος, πανέξυπνος, με οξύτατη ακοή 

και προπαντός καταπληκτική όσφρηση.

Χρησιμότητα των σκύ
λων στην καθημερινή ζωή 

του ανθρώπου

Αναρίθμητες είναι οι περι
πτώσεις στις οποίες ήταν και 
συνεχίζει να είναι πολύ χρήσι
μος ο σκύλος στην καθημερινή 
ζωή του ανθρώπου.

Έχει χρησιμοποιηθεί για να 
οδηγεί ζωντανά, να φρουρεί

και να ειδοποιεί για την παρου
σία ανεπιθύμητων σε ιδιωτι
κούς χώρους καθώς και ως 
προστάτης και συνοδός της οι
κογένειας.

Εκδηλώνει μεγάλη ικανότη
τα στην αναζήτηση και ανεύ
ρεση θαμμένων θυμάτων σε 
συντρίμμια και ερείπια όπως 
κατά τη διάρκεια του 1ου και 
2ου παγκοσμίου πολέμου.

Εξάλλου πρόσφατα παρακο
λούθησε το πανελλήνιο με 
κομμένη την ανάσα τα συνερ
γεία διάσωσης των Ειδικών Ο
μάδων ΕΚΑΜ με τη συμμετο
χή εκπαιδευμένων σκύλων και 
είδε την αγωνία των τετράπο
δων φίλων μας στην αναζήτη
ση και ανεύρεση ατόμων που 
καταπλακώθηκαν μέσα στα 
χαλάσματα των καταστροφι

κών σεισμών, όπως του εννιά- 
χρονου παιδιού στη γειτονική 
Τουρκία, αλλά και άλλων περι
πτώσεων στην Ελλάδα.

Η χρησιμοποίηση των σκύ
λων προς όφελος του ανθρώ
που δε περιορίζεται βέβαια μό
νο στα παραπάνω.

Μπορούμε να μνημονεύσου
με πολλά ακόμη παραδείγματα 
όπως τους σκύλους συνοδούς
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τυφλών οι οποίοι είναι εκπαι
δευμένοι να κατευθύνουν με α
σφάλεια το συνοδό τους, αυ
τούς που συνοδεύουν επιληπτι
κά άτομα κ.λ.π.

Στη συγκεκριμένη περίπτω
ση των επιληπτικών ατόμων, 
20 λεπτά πριν εκδηλωθεί η κρί
ση της επιληψίας, ο οργανι
σμός των ασθενών εκκρίνει 
μια ορμόνη την οποία, λόγω 
των εξαιρετικών ικανοτήτων ό
σφρησης που διαθέτει ο σκύ
λος, την αντιλαμβάνεται αμέ
σως και αρχίζει να τον προει
δοποιεί -όπως έχει εκπαιδευ
τεί- για την επερχόμενη κρίση 
προκειμένου να μεταβεί το συ
ντομότερο δυνατό στο πλησιέ- 
στερο Νοσοκομείο ώστε να 
μην πέσει στη μέση του δρό
μου χωρίς ιατρική βοήθεια.

Η χρησιμοποίηση 
του σκύλου

στην Ελλην. Αστυνομία

Παρά το γεγονός ότι επίση
μα η χρησιμοποίησή τους ξεκί
νησε λίγο αργά, έχουν να επι- 
δείξουν πολλές και μεγάλες ε
πιτυχίες, σε υποθέσεις εντοπι
σμού ναρκωτικών ουσιών, σε 
ελέγχους και εντοπισμούς ε
κρηκτικών υλών, σε ανευρέ
σεις πειστηρίων πριν και μετά 
την διάπραξη σοβαρών εγκλη
μάτων, σε καθηλώσεις και 
συλλήψεις ένοπλων και βίαιων 
κακοποιών κ.λ.π.

Ο σκύλος πράγματι έχει την 
ικανότητα να καθηλώνει βί
αιους και επικίνδυνους κακο
ποιούς ενώ ταυτόχρονα εκδη
λώνει μια ήρεμη συμπεριφορά 
με παιδιά και ειρηνικά άτομα. 
Γνωρίζει δηλαδή να ξεχωρίζει 
τους φίλους από τους εχθρούς 
και αντιλαμβάνεται αμέσως ό
ποιον πλησιάζει με κακές προ
θέσεις. Όλα αυτά τα χαρίσμα
τα που διαθέτει τον κάνουν ι
διαίτερα χρήσιμο και αποτελε
σματικό στον τομέα πρόληψης 
της εγκληματικότητας.

Ταυτόχρονα περιορίζει στο ε
λάχιστο και τους κινδύνους κα
τά τη διάρκεια σωματικών ε
λέγχων και εξακρίβωσης ταυτό
τητας υπόπτων, αποτρέποντας 
έτσι πιθανά σωματικά τραύμα
τα που θα μπορούσαν να προ- 
κληθούν σε συλλήψεις βίαιων

και οπλισμένων κακοποιών.
Επίσης ελαχιστοποιεί την α

νάγκη χρήσης πυροβόλων ό
πλων για άμυνα από τους α
στυνομικούς αλλά και από τρί
τους με αποτέλεσμα να παρέ
χει ένα μηχανισμό ασφάλειας, 
αποτελεσματικότητας και τα
χύτητας στους ελέγχους.

Προσωπικό: 
επιλογή - καθήκοντα

Το Προσωπικό επιλέγεται 
μεταξύ εθελοντών αστυνομι
κών ύστερα από προκήρυξη 
του Αρχηγού της Ελληνικής Α
στυνομίας για συγκεκριμένες 
θέσεις.

Η επιτροπή η οποία είναι αρ
μόδια για την επιλογή του α
νωτέρω προσωπικού απαρτίζε
ται από έναν Αστυν. Δ/ντή, έ
ναν ψυχολόγο και έναν πυρο
τεχνουργό ή εκπαιδευτή αστυ
νομικών σκύλων κατά περί
πτωση.

Όσον αφορά τώρα τους εκ
παιδευτές συνοδούς σκύλων οι 
οποίοι έχουν υποχρεωτικά την 
ειδικότητα του συνοδού σκύ
λου, επιλέγονται μεταξύ των α
στυνομικών συνοδών με την 
προϋπόθεση όμως να έχουν 
συπληρώσει τουλάχιστον τε
τραετή προϋπηρεσία ως συνο
δοί της αντίστοιχης κατηγορί
ας.

Είναι δε επιφορτισμένοι με 
την εκπαίδευση, μετεκπαίδευ
ση και τον έλεγχο της απόδο

σης του προσωπικού και των 
σκύλων της ΕΑΑΣ.

Κατηγορίες σκύλων με
βάση την εκπαίδευσή

τους και τη ράτσα τους

Κατ’αρχήν θα πρέπει να 
διευκρινήσουμε ότι για να γίνει 
ένας σκύλος αστυνομικός σκύ
λος δεν αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση η ράτσα του αλλά 
ο χαρακτήρας του. Γι’αυτό και 
δεν αποκλείεται κανένας σκύ
λος.

Επειδή όμως κάποια χαρα
κτηριστικά μπορεί κανείς να τα 
συναντήσει με μεγαλύτερη συ
χνότητα σε κάποιες συγκεκρι
μένες ράτσες σκύλων είναι αυ
τονόητο να επιλέγονται και πιο 
συχνά.

Για παράδειγμα η αστυνομί
α, ως ανιχνευτές σκύλους ε
κρηκτικών και ναρκωτικών έ
χει επιλέξει τα Λαμπραντόρ ρι- 
ντρίβερ και τα Γκόλντεν ρι- 
ντρίβερ.

Για άλλες αστυνομικές εργα
σίες έχουν προτιμηθεί οι Γερ
μανικοί Ποιμενικοί σκύλοι και 
τα Μολινουά (είδος βελγικού 
Ποιμενικού σκύλου).

Σήμερα έχουμε τρεις κατη
γορίες αστυνομικών σκύλων ό
σον αφορά την εκπαίδευσή 
τους.

1. Οι σκύλοι ανιχνευτές ε
κρηκτικών υλών

2. Οι σκύλοι ανιχνευτές ναρ
κωτικών ουσιών και

3. Οι σκύλοι φύλαξης προ
σώπων και πραγμάτων.

Οσον αφορά τις δύο πρώτες 
κατηγορίες σκύλων η χρησιμο
ποίησή τους δεν χρειάζεται πε
ραιτέρω εξηγήσεις.

Για την τρίτη κατηγορία η α
ξιοποίησή τους έχει να κάνει 
με τις αναζητήσεις εξαφανι- 
σθέντων προσώπων, την κατα
δίωξη και σύλληψη υπόπτων 
δραστών, τις μεταγωγές επι
κίνδυνων κρατουμένων, την α
νίχνευση του τόπου εγκλήμα
τος και επίσης υπάρχει η δυνα
τότητα χρησιμοποίησής τους 
και στα γήπεδα.

Διαμονή σκύλων

Οι σκύλοι διαμένουν στα 
σπίτια των συνοδών και είναι 
αναπόσπαστα μέλη των οικο
γενειών τους.

Για να δημιουργηθεί όμως ο 
αναγκαίος ψυχικός δεσμός με
ταξύ του συνοδού αστυνομι
κού και του σκύλου θα πρέπει 
να υπάρχει και ανάλογη φιλο- 
ζωϊκή διάθεση από όλη την οι
κογένεια γεγονός που υποχρε
ώνει όλα τα μέλη της οικογέ
νειας να το δηλώσουν υπεύθυ
να στην υπηρεσία.

Επιτυχίες των αστυνο
μικών σκύλων στη 

δίωξη του εγκλήματος

Χάρη στο έργο που προσφέ
ρουν οι αστυνομικοί σκύλοι έ-
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χουν γίνει χιλιάδες κατασχέ
σεις ψυχοτρόπων και άλλων ε
πικίνδυνων ουσιών σε όλο τον 
κόσμο η χρηματική αξία των ο
ποίων ανέρχεται σε δισεκατομ
μύρια δολάρια.

Στη Χώρα μας το έργο που έ
χουν να παρουσιάσουν είναι 
πολύ πλούσιο γεμάτο με επιτυ
χίες οι οποίες θα μπορούσαν να 
γεμίσουν πολλές σελίδες. Θα α
ναφέρουμε μόνο κάποιες χαρα
κτηριστικές περιπτώσεις, όπως:

Τον Ιούλιο του 1996 τον ε
ντοπισμό 1,5 κιλών κοκαίνης 
σε υπόγεια αποθήκη στην 
Πλάκα.

Στις 20 Αυγσύστου του ιδίου 
έτους, τον εντοπισμό 12 κιλών 
χασίς σε φορτηγό στο Δαφνί 
προερχόμενο από την Αλβανία.

Το Μάρτιο του 1999 τον εντο
πισμό 1,5 κιλών ηρωίνης στο 
Πανόραμα Βούλας και τον εντο
πισμό 250 κιλών χασίς σε πλοίο 
στα Χανιά καθώς και πολλών 
άλλων σηματικών ποσοτήτων.

Πολύ σημαντική και καθορι
στική θα μπορούσε να χαρα
κτηριστεί η προσφορά τους και 
στον τομέα εντοπισμού εκρη
κτικών υλών. Δουλεύοντας εξ 
αποστάσεως και με την καθο
δήγηση του αστυνομικού συνο
δού εντοπίζει με γρηγοράδα 
και πολύ μεγάλη προσοχή τα ε
κρηκτικά, αποτρέποντας έτσι 
την απώλεια πολλών ανθρώπι
νων ζωών.

Από όλα τα παραπάνω τα ο
ποία αποτελούν μόνο ένα μέ
ρος των πλεονεκτημάτων, μπο
ρεί εύκολα κανείς να διαπιστώ
σει ότι οι σκύλοι παρέχουν ένα 
εξαιρετικό έργο στην αστυνο
μία, κυρίως προληπτικού χα
ρακτήρα, βελτιώνοντας τη δη
μόσια εικόνα της και διευκολύ
νοντας την επικοινωνία της με 
τους πολίτες.

Σε αντάλλαγμα όλης αυτής 
της σπουδαίας προσφοράς του, 
ο αστυνομικός σκύλος σίγουρα 
δεν απαιτεί κάποιο μισθό ούτε 
στολές, διακοπές και υπερωρίες. 
Χρειάζεται μονάχα μια μικρή 
φροντίδα, έναν περιοδικό υ
γειονομικό έλεγχο, την εξα
σφάλιση των εμβολίων του και 
το κόστος της διατροφής του σε 
ξηρά τροφή η οποία είναι ελά
χιστη, χάρη στις καλές προσφο
ρές που υπάρχουν στο εμπόριο.

Νομοθεσία που διέπει 
τους αστυνομικούς σκύλους

Μια σειρά από προεδρικά 
διατάγματα, νομοθετικές ρυθ
μίσεις, αποφάσεις και διαταγές 
του Αρχηγού της Ελληνικής Α
στυνομίας αποτελούν το νομι
κό πλαίσιο το οποίο ρυθμίζει 
τα θέματα της εκπαίδευσης, 
διάθεσης και χρησιμοποίησης 
των αστυνομικών σκύλων στη 
χώρα μας από συγκεκριμένες 
υπηρεσίες της Ελληνικής Α
στυνομίας.

Παραθέτουμε στη συνέχεια 
το πλαίσιο αυτό, όπως διαμορ
φώθηκε από το 1986 μέχρι και 
σήμερα.

1. Π.Δ 357/86 που αφορά 
τους πυροτεχνουργούς.

2. 1146/1030-1216 από 18- 
2-88 δ/γή του κ. Αρχηγού.

3. Π.Δ. 500/89 που αφορά 
τους συνοδούς και εκπαιδευτές 
αστυνομικών σκύλων.

4. Ν. 2018/92 περί αστυνο
μικών σκύλων φύλαξης προ
σώπων και πραγμάτων.

5. 7016/4/122 από 20-4-92 
απόφαση κ. Υπουργού Δημό
σιας Τάξης και

6. 1026/3/ΙΟκγ από 26-4-96 
δ/γή του Αρχηγού της Ελληνι
κής Αστυνομίας.

Οι εκπαιδευτές αστυνομικοί, 
οι συνοδοί αστυνομικοί και οι 
σκύλοι όλων των κατηγοριών, 
με βάση την προαναφερόμενη 
νομοθεσία, ανήκουν όλοι στο 
Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρη
κτικών Μηχανισμών της Υ- 
ποδ/νσης Κρατικής Ασφά
λειας, στη Δ.Α.Α.

Στην υπηρεσία αυτή 
ΕΜ) η οποία ιδρύθηκε το έτος 
1987 τοποθετήθηκαν αρχικά 
(12) Πυροτεχνουργοί και (7) 
συνοδοί σκύλων.

Από τότε μέχρι και σήμερα 
σ’όλη την επικράτεια υπηρε
τούν (74) πυροτεχνουργοί από 
τους οποίους οι (38) στη ΔΑΑ 
και (80) συνοδοί με (τους αντί
στοιχους) σκύλους από τους ο
ποίους οι (29) στη ΔΑΑ.

Βελτιώσεις-προτάσεις

Το νομοθετικό πλαίσιο που 
διέπει σήμερα τα σκυλιά στην 
Ελληνική Αστυνομία θα μπο
ρούσε να ολοκληρωθεί περι
λαμβάνοντας όλες τις κατηγορί
ες σκύλων όπως τη συνύπαρξη 
δύο ειδικοτήτων σε ένα σκύλο.

Προτείνεται να εισαχθεί στις 
σχολές της αστυνομίας συγκε
κριμένη διδακτέα ύλη η οποία 
θα αναφέρεται στον τρόπο 
χρησιμοποίησης των αστυνο
μικών σκύλων και στις δυνατό
τητες που έχουν.

Επίσης να γίνεται κατά και
ρούς ενημέρωση προκειμένου 
να μάθει όλο το αστυνομικό 
προσωπικό, πώς και σε ποιές 
περιπτώσεις πρέπει να καλού
νται οι αστυνομικοί σκύλοι ώ
στε, αφ’ενός μεν να σταματήσει 
η άσκοπη χρήση τους και αφ’ε- 
τέρου να μην απουσιάζουν από 
εκεί που η παρουσία τους θεω
ρείται απόλυτα αναγκαία.

Τέλος, θα έπρεπε να τονι
στεί επίσης ότι , λόγω της 
διαφοροποίησης της εγκλη
ματικότητας στη χώρα μας και

και περισσότερο 
ζήτησης των ε

ν υπηρεσιών των 
αστυνομικών σκύλων, των πυ
ροτεχνουργών των TEEM των 
Ε.Κ.Α..Μ και εναερίων μέσων 
και για την άμεση και ταχεία 
αντιμετώπιση των περιστατι
κών αρμοδιότητάς των, η ανα
βάθμισή των σε μια αυτόνομη 
αστυνομική Δ/νση υπαγόμενη 
απ’ ευθείας στον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας κρίνε- 
ται σκόπιμη και αναγκαία.

Οι υψηλές ποιοτικά υπηρε
σίες που προσφέρει ένας σκύ
λος έχουν να κάνουν αποκλει
στικά και μόνο με την αμφί- 
δρομη καλή σχέση αστυνομι- 
κού-συνοδού και σκύλου.

Θα πρέπει να αποτελούν ένα 
δίδυμο ταύτισης στον τρόπο 
δράσης, με άριστη προετοιμα
σία και συντονισμό για οποιο- 
δήποτε τύπο επέμβασης, γεγο
νός που απαιτεί πολύ χρόνο 
συστηματικής εκπαίδευσης.

Με δύο λέξεις ο σκύλος ζει 
για τον άνθρωπο, αυτός είναι ο 
κόσμος του και με απόλυτη βε
βαιότητα δεν θα διστάσει ούτε 
για μια στιγμή να θυσιάσει και 
τη ζωή του ακόμη γι’αυτόν και 
τα ιδανικά του. Δεν είναι πράγ
ματι πολύ δύσκολο να βρεις έ
να τέτοιο φίλο;”. □

Επιμέλεια: 
Π.Υ. Γεώρ. Χονδροματίδης
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U n q h a iA  Π ε ρ ά μ α το ς
Ιω Α ονι νων

Τον Ανθίμου Αντωνίου Μάντζιον

Με ασύγκριτες ομορφιές και θαυμαστά στολίδια, που συγκαταλέγονται ανάμεσα στα ωραιότερα των 

Βαλκανίων φιλοτέχνησε η φύση το εσωτερικό του πάμφτωχου φαινομενικά 

λόφου Γκορίτσα που στεφανώνει το γραφικό χωριό Πέραμα.

Αλλά ας αφήσουμε την ιδιαίτερα παραστατική αφήγηση του Διοικητή της Τουριστικής Αστυνομίας 

Ανθ/μου Αντωνίου Μάντζιου να μας οδηγήσει στα μονοπάτια του σπηλαίου.

Σαν βρεθείς στα Γιάν
νενα , στην πανέμορ
φη Ηπειρωτική 

πρωτεύουσα με τη χιλιόχρονη 
ιστορία, κι αφού χορτάσουν τα 
μάτια σου από το εξαίσιο θέα
μα της Παμβώτιδας , της ποιο 
ειδυλλιακής λίμνης της πατρί
δας μας, είναι καιρός για μια 
συγκλονιστική επίσκεψη σε έ
να από τα σπανιότερα σπήλαια 
του κόσμου. Βρίσκεται τέσσε
ρα (4) μόνο χιλιόμετρα μακριά 
από την πόλη. Στο Πέραμα Ιω- 
αννίνων .

Η αιτία που ανακαλύφθηκε 
το σπήλαιο είναι ο πόλεμος 
του ‘40. Κάποιος αισιόδοξος 
θα μπορούσε στην περίπτωση 
αυτή να θυμηθεί το αρχαίο ρη
τό “Ουδέν κακόν αμιγές κα
λού”. Ο πόλεμος πέρα απ’ τις 
καταστροφές και τη δυστυχία 
είχε σαν αποτέλεσμα και την

ευεργετική , για την περιοχή, 
ανακάλυψη του σπηλαίου. Θέ
λοντας να προφυλαχτούν από 
τους βομβαρδισμούς οι κάτοι
κοι του Περάματος έτρεχαν 
την ώρα της καταστροφής σε 
μικρά ανοίγματα του λόφου. 
Φτάνοντας σε κάποιο φυσικό 
άνοιγμα απ’ όπου έβγαινε δρο
σερός αέρας άρχισαν να σκά
βουν για να σιγουρέψουν τη 
σωτηρία τους. Σιγά -σιγά η ση
μερινή είσοδος στο σπήλαιο εί
χε γίνει μια αρκετά μεγάλη 
κοιλότητα που οι κάτοικοι συ
νεχώς βάθυναν. Έτσι ανακαλύ
φτηκε αρχικά το πρώτο άνοιγ
μα, απ’ όπου οι πιο θαρραλέοι 
έφτασαν στον πρώτο θάλαμο .

Λίγο μετά τον πόλεμο ο κα
θηγητής φυσικής αγωγής, 
Κωνσταντίνος Κασβίκης, ερα
σιτέχνης σπηλαιολόγος, κα
τόρθωσε να φτάσει μέχρι τη

μεγάλη αίθουσα. Οι πρώτες 
φωτογραφίες που κυκλοφόρη
σαν στον Αθηναϊκό τύπο κίνη
σαν το ενδιαφέρον του αείμνη
στου γεωλόγου - σπηλαιολό- 
γου Ιωάννη Πετρόχειλου, στον 
οποίο χρωστάει το σπήλαιο 
την αξεπέραστη τουριστική α
ξία του. Ο Ιωάννης Πετρόχει- 
λος το 1952 ήρθε στο Πέραμα 
με τη σύζυγό του Άννα και μέ
χρι το 1956 εργάστηκε με πολύ 
ζήλο εξερευνώντας και χαρτο
γραφώντας τους χώρους προ
χωρώντας στο εσωτερικό του. 
Έκανε τις απαιτούμενες ανα- 
σκαφές , ενώ χάραξε και την 
τουριστική διαδρομή δίνοντας 
έτσι την ευκαιρία σε δεκάδες ε
κατομμύρια τουριστών , έως 
τώρα , να επισκεφθούν αυτό 
το μνημείο της φύσης.

Το σπήλαιο καταλαμβάνει έ
κταση 14.800 τ.μ. Η τουριστι

κή διαδρομή είναι αρχικά κα
τηφορική και στο τέλος ανη
φορική. Συνολικά 1100 μέτρα 
Η ξενάγηση διαρκεί περίπου 
45 λεπτά. Είναι το πρώτο σπή
λαιο στην Ελλάδα που αξιο- 
ποιήθηκε τουριστικά , αλλά 
και αυτό που παραμένει πρώτο 
στις εντυπώσεις , το μέγεθος 
και την σπανιότητα του διάκο
σμου.

Ο λόφος της Γορίτσας εξω
τερικά δεν προμηνάει τίποτε. 
Μια τσιμεντένια σκάλα με κά
γκελο και λουλούδια στη μέση 
οδηγεί στο στόμα της σπηλιάς. 
Το άνοιγμα 2-3 μέτρα ασφαλι
σμένο. Όποιος αναζητήσει πε
ρισσότερες πληροφορίες για το 
σπήλαιο του Περάματος Ιωαν- 
νίνων θα διαβάσει πως αυτό α- 
ποτελείται από τρεις ορόφους. 
Ο πρώτος όροφος είναι ο μεγα
λύτερος κι έχει πλουσιότερο
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και περισσότερο λιθωματικό 
διάκοσμο από τους άλλους. 
Μέχρι σήμερα όμως ένα μέρος 
του μόνο έχει εξερευνηθεί. Ο 
δεύτερος όροφος βρίσκεται πά
νω από τον πρώτο και είναι αυ
τός που οι σπηλαιολόγοι έχουν 
εξερευνήσει με λεπτομέρεια.

Εδώ συμβαίνει κάτι πολύ 
σπάνιο. Υπάρχουν 19 διαφορε
τικά είδη σταλακτιτών και στα
λαγμιτών. Τα ονόματά τους εί
ναι ελικτίτες, δίσκοι, κολώνες, 
παραπετάσματα, γκούρ και άλ
λα. Στα σπήλαια συνήθως δεν 
συναντάμε περισσότερα από 4- 
5 είδη αποθεμάτων. Κι όμως ε
δώ υπάρχουν 14 διαφορετικά 
είδη αποθεμάτων. Ο αριθμός 
αυτός φαίνεται απίστευτος. Η 
ποικιλία αυτή κατατάσσει το 
σπήλαιο του Περάματος σαν έ
να από τα καλύτερα και σπα
νιότερα στον κόσμο. Ο τρίτος 
όροφος είναι ο μικρότερος. 
Βρίσκεται στα βορεινά και πά
νω από τον δεύτερο. Τα αποθέ- 
ματά του είναι φτωχότερα από 
τους άλλους. Ο τρίτος όροφος 
αφορά την ανάβαση και την έ
ξοδό μας από το σπήλαιο.

Ύστερα από αυτά τα περι
γραφικά και αόριστα στοιχεία 
είναι καιρός να ξεκινήσουμε το 
ταξίδι μας στα σπλάχνα της 
γης. Έξω ο ήλιος και η ζωή χα
μογελούν. Κάποιοι από τους ε
πισκέπτες στέκονται κοντά 
στην μεταλλική αυτόματη πόρ
τα, διστάζουν. Τα συναισθήμα
τα ακαθόριστα. Όσο κι αν σε έ
χουν προετοιμάσει νιώθεις ένα 
περίεργο μούδιασμα να τυλίγει 
την καρδιά σου.

Είμαστε μια ομάδα δέκα πε
ρίπου ανθρώπων. Μαζί μας μια 
νεαρή ξεναγός ,ντυμένη καλαί
σθητα και ομοιόμορφα όπως 
και οι υπόλοιποι υπάλληλοι 
του σπηλαίου θα κάνει την σύ
ντομη παραμονή μας στο σπή
λαιο ευχάριστη και σίγουρη. Η 
πόρτα ανοίγει . Αποφασίζουμε 
να μπούμε , να χωθούμε στο 
στήθος του βράχου. Έχω δια
βάσει πως η ζωή του σπηλαίου 
άρχισε πριν από ένα εκατομμύ
ριο χρόνια τουλάχιστον. Από 
τότε και μέχρι σήμερα η αν
θρώπινη παρέμβαση σ’ αυτό το 
χώρο είναι σχεδόν αμελητέα. 
Στενά τσιμεντένια μονοπάτια 
έχουν κατασκευαστεί για πιο

εύκολη πρόσβαση, ενώ υπάρ
χει και ο απαραίτητος φωτι
σμός για παρατήρηση. Για όλα 
τα υπόλοιπα έχει φροντίσει η 
φύση. Ο κλιματισμός τέλειος. 
Η θερμοκρασία είναι σταθερή 
χειμώνα - καλοκαίρι στους 17 
βαθμούς Κελσίου. Ιδανική για 
περίπατο. Λες και φροντίζουν 
γι’ αυτό τα τελειότερα υπολο
γιστικά μηχανήματα, κι όμως 
αυτό το παράδοξο συμβαίνει α
πό τότε που η ανθρώπινη ζωή 
ήταν μια πολύ μακρινή προσ
δοκία. Τα πρώτα βήματα μας 
φέρνουν κοντά στις πρώτες αν
θρώπινες ιστορίες.

Οι δεσμοί του ανθρώπου με 
τα σπήλαια είναι πολύ ισχυροί. 
Το πρώτο ξεκίνημα της ζωής. 
Το πρώτο σπίτι, το αραξοβόλι, 
ο πρώτος κοινωνικός πυρήνας. 
Η προστασία από τους κεραυ
νούς, τις θύελλες , τις επιδρο
μές των θηρίων. Τα μάτια προ
σπαθούν να συνηθίσουν στο 
σκοτάδι, νοιώθουμε την αυξη
μένη υγρασία, ο βράχος φαίνε
ται να μας κουκουλώνει. Στην 
αρχή ένας πέτρινος σκληρός 
διάδρομος. Λίγες δεκάδες μέ
τρα. Αμέσως μετά η μαγεία, η 
αποκάλυψη.

Βρισκόμαστε μπροστά σε 
μια τεράστια αίθουσα με μή
κος 90 μέτρα περίπου και 70 
μέτρα πλάτος. Το ύψος της ο
ροφής κυμαίνεται από 8-10 μέ
τρα, ενώ το δάπεδο είναι τραχύ 
και ανώμαλο. Μπροστά μας έ
χει ανοίξει ένας θόλος σαν ου
ρανός με μυριάδες αστέρια που 
λαμπυρίζουν αλλά και που κα

τρακυλούν προσπαθώντας να 
φιλήσουν το έδαφος που κι αυ
τό έχει σηκώσει χέρια για να τα 
πιάσει πριν θρυμματιστούν 
πάνω στο σκληρό κορμί του. 
Όλη αυτή η εικόνα είναι μαρ- 
μαρωμένη. Οι σταλακτίτες και 
οι σταλαγμίτες ατμοί που έ
χουν γίνει κρύσταλλο . Ανάσα 
που έγινε πολυέλαιος κρεμα
σμένος στο θόλο της φύσης.

Αραγε ποιες μαγικές δυνά
μεις δούλεψαν και για πόσες 
χιλιάδες χρόνια για να φτιά
ξουν ότι είναι αδύνατο να πι
στέψουμε ότι βλέπουμε; Ποιοι 
υπέροχοι αόρατοι μάστοροι, 
ποιες καταπληκτικές νεράιδες 
κεντήστρες εργάστηκαν γι’ αυ
τό το καταπληκτικό όργιο των 
σχημάτων , των σχεδίων, των 
πλαστικών όγκων;

Η ξεναγός του σπηλαίου, 
προσπαθεί να μας προετοιμά
σει. “Παρακαλώ ακολουθείστε 
με έχετε να δείτε ακόμα πιο 
φανταχτερούς σταλακτίτες και 
σταλαγμίτες. Μοναδικές συν
θέσεις και σχήματα” . Την ακο
λουθούμε σαν παιδάκια που 
μαγεμένα ξεφυλλίζουν πολύ
χρωμα άλμπουμ με τα πιο ό
μορφα τοπία της γης.

Αμέσως την προσοχή μας 
τραβάει ένας χοντρός , ψηλός , 
λευκός σταλαγμίτης. Τον έχουν 
ονομάσει η θυμωνιά με τα χόρ
τα. Στο βάθος η αίθουσα του 
σταυρού. Το αποκορύφωμα 
της διακόσμησης του σπηλαί
ου. Είναι ένα διαμέρισμα μι
κρό αλλά πλούσια στολισμένο 
από κατάλευκους σταλακτίτες 
και σταλαγμίτες που φαίνεται

να προσκυνούν το σύμβολο 
της πίστης. Η σύνθεση αυτή εί
ναι μοναδική σε όλο τον κό
σμο. Πουθενά αλλού δεν υπάρ
χει κάτι ανάλογο. Η επιστημο
νική εξήγηση είναι πως ένας 
κοινός σταλαγμίτης αναπτύ
χθηκε με δύο κορυφές . Κάπο
τε ο σταλακτίτης που τον τρο
φοδοτούσε έσπασε και το κομ
μάτι που έπεσε ισορρόπησε και 
γαντζώθηκε ανάμεσα στη διχά
λα που σχημάτιζαν οι μικρές 
κορυφές του σταλαγμίτη. Ο 
σπασμένος σταλακτίτης συνέ
χισε από την οροφή να τροφο
δοτεί με σταγονοροή τη σύνθε
ση στηρίζοντας αυτή την α
νεπανάληπτη δημιουργία. Α
ναρωτιέμαι αν ότι βλέπω εί
ναι απίστευτη σύμπτωση της 
φύσης ή η θεϊκή σφραγίδα 
στο χώρο. Κάποια κυρία πίσω 
μου κάνει το σταυρό της. Κα
ταλήγω στη δεύτερη εκδοχή.

Ακολουθεί η αίθουσα των 
μυθικών ανακτόρων. Βλέπου
με κιονόκρανα σε ρυθμούς ό
λων των παραδόσεων. Η λιτό
τητα του Δωρικού , η πλαστι
κότητα του Κορινθιακού, οι 
στήλες, οι Καρυάτιδες της Α
κρόπολης, τα τόξα των γοτθι
κών ναών, αιγυπτιακά αρα
βουργήματα, όλα μαζί και το 
καθένα χωριστά, ανάερα σαν 
καντήλες ή στημένα σαν βω
μοί. Ο θάλαμος της Περσεφό- 
νης. Στο βάθος ένας σταλαγμί
της έχει πάρει το σχήμα της κό
ρης της Δήμητρας. Με το κρε
μασμένο πέπλο της και την κά
βα προσφέρει νέκταρ στον 
Πλούτωνα. Οι θρύλοι, οι φα-
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ντασιώσεις καλπάζουν, Τα πά
ντα εδώ είναι κι ένας μύθος, 
μια ιστορία αρχαία, Κατάλευ- 
κες κολώνες στη σειρά. Αρχαί
οι ναοί αφιερωμένοι στους 
Θεούς, μαρμάρινοι πανάκριβοι 
θρόνοι βασιλιάδων, δημιουρ
γήματα του νερού και των αλά
των που θα ζήλευαν και οι τε
χνίτες που σμίλεψαν τις πιο 
σπουδαίες ανθρώπινες δη
μιουργίες. Οι φιγούρες της ο
ροφής αγγελόμορφες έτοιμες 
να με αγγίξουν, να με καλωσο
ρίσουν. Τα μάτια δεν προφταί
νουν να δουν.

Το μαγευτικό ταξίδι συνεχί
ζεται. Το βλέμμα μας αιχμαλω
τίζουν τα εκκλησιαστικά αρμό
νια , έτοιμα να σκορπίσουν τρι
γύρω ιερούς ήχους της Δυτικής 
εκκλησίας. Στη συνέχεια το πέ
τρινο έδαφος βλαστίζει από 
κάκτους, παρθενικούς κρίνους 
λουλούδια εξωτικά και δένδρα 
κάθε είδους. Άφταστη η φα
ντασία της φύσης. Ένα δέντρο 
με σπασμένο κορμό ακουμπάει 
νεκρό στον απέναντι βράχο. Ό
μως η ζωοδότρα σταγόνα της 
οροφής ξεκίνησε καινούργια 
ζωή στο σημείο της καταστρο
φής. Ένας νέος βλαστός φαίνε
ται ότι φύτρωσε ονομάζοντας 
νικήτρια τη ζωή.

Για τους ημεδαπούς γίνεται 
και μια σύντομη ξενάγηση στα 
πιο γνωστά τουριστικά αξιοθέ
ατα του κόσμου. Ο πύργος της 
Πίζας , Το άγαλμα της Ελευθε
ρίας και η Σφίγγα της Αιγύ- 
πτου προκαλούν για φωτογρά
φηση και σύγκριση με ότι κα
τασκεύασε ο άνθρωπος χιλιά
δες χρόνια αργότερα.

Μετά το τουριστικό ταξίδι 
στον κόσμο ακολουθεί η “Νε
κρά πολιτεία” . Μια τεράστια 
αίθουσα χωρίς σταλακτίτες και 
σταλαγμίτες. Ίσως φτιαγμένη 
επίτηδες για να καταλάβουμε 
τη διαφορά . Η ξεναγός μας ε
νημερώνει πως δεν έχει εξηγη
θεί ακόμη αυτό το φαινόμενο. 
Πιθανότατα κάποιες κατολι
σθήσεις, στο βάθος του χρό
νου, απέτρεψαν ή κατέστρε
ψαν τον διάκοσμο σε αυτή την 
αίθουσα.

Αμέσως μετά , μπροστά μας 
, ο Αγιος Βασίλης. Είναι ντυμέ
νος ζεστά και φορτωμένος δώ
ρα. Μας καλωσορίζει σε ένα
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νέο χειμωνιάτικο τοπίο, που κι 
αυτό όμως γρήγορα μεταμορ
φώνεται . Γίνεται παρθενικό, 
αμόλυντο. Απέναντι μας, χα
μηλά μια μικρή λίμνη. Πάνω 
στα νερά της ανθίζει η ζωή. 
Βλέπουμε νούφαρα. Γι’ αυτό 
ονομάστηκε “η λίμνη με τα 
νούφαρα”. Κοντεύουμε στο τέ
λος. Βρισκόμαστε ήδη στην 
περιοχή της σπηλαίας άρκτου. 
Η περιοχή αυτή ονομάστηκε έ
τσι γιατί το 1956 η Αννα Πε- 
τρόχειλου βρήκε ένα χαυλιό
δοντα μήκους 12 εκατοστών 
περίπου .Λίγο αργότερα ο Ιω
άννης Πετρόχειλος βρήκε στο 
ίδιο σημείο και άλλα οστά της 
σπηλαίας αρκούδας, εκείνου 
δηλαδή του ζώου που έζησε 
στο σπήλαιο πριν εμφανιστεί η 
ανθρώπινη ζωή στη γη. Από 
τότε έχουν περάσει περίπου 
600.000 χρόνια.

Τα οστά που βρέθηκαν βρί
σκονται σήμερα στο Παλαιο
ντολογικό Μουσείο στην Αθή
να Έρευνες για την ύπαρξη ζω
ικών οργανισμών στο σπήλαιο 
έκανε ο Σουηδός βιοσπηλαιο- 
λόγος Κ. Λίνμπεργκ. Από την 
έρευνα προέκυψε ότι στο σπή
λαιο ζούσαν ή ζουν κάποια εί
δη αράχνης , νύμφες από διά
φορα έντομα , μικρά ζωύφια με 
μεγάλες κεραίες , τα περισσό
τερα τυφλά και όλα ακίνδυ
να. Η ξεναγός μας ενημερώνει 
για ένα είδος σκορπιού είναι 
ακίνδυνο γιατί δεν έχει κεντρί, 
ενώ οι νυχτερίδες που υπήρχαν 
έχουν εξαφανιστεί εξαιτίας του 
φωτισμού και των επισκεπτών.

Ότι υπάρχει εδώ μέσα ξέρω 
ότι έγινε χωρίς ειδικά - ακριβά 
εργαλεία, χωρίς ηλεκτρικό 
ρεύμα, χωρίς πολύπλοκους υ
πολογισμούς. Εδώ είναι το ερ
γαστήρι της φύσης. Στάλες νε
ρού, μόρια αλατιού, υγρός αέ
ρας και λίγα κύτταρα από χώ
μα τα υλικά του χρόνου. Έτσι 
φτιάχτηκε το βασίλειο των πα
ραμυθιών που βρίσκεται μπρο
στά μου. Νοιώθω ότι τα αν
θρώπινα έργα σ’ αυτό το χώρο 
μοιάζουν μικρά και ασήμαντα.

Μια πιο επιστημονική προ
σέγγιση του πως δημιουργού- 
νται οι σταλακτίτες και οι στα
λαγμίτες είναι η ακόλουθη. Το 
νερό είναι ένα από τα ισχυρό
τερα διαλυτικά της φύσης. Ό
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ταν μάλιστα περιέχει και δια
λυμένο διοξείδιο του άνθρακα, 
τότε η διαλυτική του δύναμη 
γίνεται μεγαλύτερη.

Όταν το νερό αυτό περνάει 
σιγά-σιγά από τις σχισμές των 
ασβεστολιθικών πετρωμάτων , 
που από αυτά κυρίως αποτε
λούνται τα σπήλαια , μετατρέ
πει το ανθρακικό ασβέστιο σε 
δυσανθρακικό ασβέστιο. Η ου
σία αυτή είναι διαλυτή στο νε
ρό. Πριν από δύο εκατομμύρια 
χρόνια περίπου το νερό της λί
μνης κάλυπτε όλο το λεκανοπέ
διο και το λόφο της Γορίτσας.

Με την πάροδο των χρόνων 
τα νερά υποχώρησαν , κατέβη
κε η στάθμη , μεγάλη ποσότη
τα νερού , που βρισκόταν σε ε
σωτερικές κοιλότητες, με τη 
μορφή ποταμού διαπέρασε και 
νερόφαγε το εσωτερικό του 
βουνού σχηματίζοντας τερά
στιες στοές.

Το νερό της βροχής εισχω
ρώντας στο έδαφος , πλούσιο 
σε διοξείδιο του άνθρακα , 
φτάνει στην οροφή του σπη
λαίου. Εκεί σχηματίζει μια μι
κρή σταγόνα που συνεχώς με
γαλώνει. Ένα μέρος του διοξει
δίου του άνθρακα και ένα μέ
ρος του νερού εξατμίζονται. Το 
δυσανθρακικό ασβέστιο μετα- 
τρέπεται ξανά σε ανθρακικό α
σβέστιο που δεν διαλύεται στο 
νερό. Έτσι κατακάθεται σαν 
δαχτυλίδι στη βάση της σταγό
νας και μ’ αυτόν τον τρόπο αρ
χίζει να σχηματίζεται ο σταλα- 
κτίτης. Το Ένα μέρος της στα
γόνας πέφτει από την οροφή 
προς τον πυθμένα του σπηλαί
ου. Εκεί όλο το υπόλοιπο νερό 
εξατμίζεται και μαζί του εξα
τμίζεται και το διοξείδιο του 
άνθρακα . Έτσι μένει το αν
θρακικό ασβέστιο σαν κηλίδα. 
Στο σημείο αυτό αρχίζει να 
σχηματίζεται ο σταλαγμίτης. 
Οι άπειρες σταγόνες που ακο
λουθούν με την ίδια διαδικασί
α σχηματίζουν τελικά τους 
σταλακτίτες και τους σταλαγ
μίτες έτσι όπως τους βλέπουμε 
σήμερα.

Με το πέρασμα του χρόνου 
το μήκος συνεχώς αυξάνεται. 
Έτσι κάποια στιγμή συμβαίνει 
οι κολώνες της οροφής και του 
εδάφους να ενώνονται και να 
σχηματίζουν μια γερή , ιδιό

μορφη κολώνα του σπηλαίου.
Συχνά όμως η σταγόνα συνα
ντάει στο δρόμο της εμπόδια 
από λίθινα στρώματα της ορο
φής. Γι’ αυτό και οι αποθέσεις 
δεν είναι πάντα ευθύγραμμες.
Μ’ αυτόν τον τρόπο σχηματί
ζονται μορφές που μοιάζουν με 
υφάσματα, θαλάσσια όντα και 
άλλα διάφορα.

Πλησιάζοντας στο τέλος ο 
δρόμος γίνεται ανηφορικός. 
Πραγματικός Γολγοθάς. Έτσι 
ονομάζεται και το σημείο που 
βρισκόμαστε. Ακολουθούν 
163 ανηφορικά σκαλοπάτια, 
που οδηγούν στην τεχνητή έξο
δο. Μια μικρή διακοπή μπρο
στά στην προτομή που έχει 
στηθεί προς τιμή του Ιωάννη 
Πετρόχειλου. Ελάχιστο δείγμα 
ευγνωμοσύνης και ευχαρι
στιών του Δήμου Περάματος 
και των κατοίκων της περιοχής 
προς τον μεγάλο Έλληνα σπη- 
λαιολόγο. Βγαίνοντας ύστερα 
από μια ώρα περίπου βλέπω α
πό ψηλά την Παμβώτιδα να 
λιάζεται ξέγνοιαστη.

Συγκλονισμένος προσπαθώ 
να συνέλθω. Το παραμυθένιο 
παλάτι στα σπλάχνα της γης θα 
μου μείνει αξέχαστο . Σηκώνω 
τα μάτια στον ουρανό. Ψιθυρί
ζω “ Πόσο μεγάλος τεχνίτης - 
τεχνίτης του αληθινά ωραίου - 
είσαι Θεέ μου !!”. □

Κόψτε το κουπόνι 
και δείξτε το στο ταμεί< 

του σπηλαίου.
Θα έχετε έκπτωση 50% 

στη συνολική τιμή 
εισόδου.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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Της Ολγας · Χρόνη Σταυροπονλον, 
Καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής, Σχολής Αστυφυλάκων

Ο σύγχρονος καθιστικός τρόπος ζωής σε συνδυασμό με την κακή διατροφή 

συχνά οδηγεί σε υπέρμετρη αύξηση του σωματικού βάρους πολλών ανθρώπων. 

Έτσι οι περισσότεροι από αυτούς αναζήτουν τρόπους αποτελεσματικότερης καύσης
θερμίδων και την επίτευξη καλύτερου μεταβολισμού. 

Στην αγωνία τους για εντυπωσιακότερα αποτελέσματα πολλοί καταφεύγουν σε φάρμακα
ή σε εξαντληντικές δίαιτες, που μάλλον τους δημιουργούν 

βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες βλάβες παρά τους ωφελούν. 

Σκοπός αυτού του άρθρου, είναι να εξηγήσει την διαδικασία του μεταβολισμού, 
να αναφερθεί στους παράγοντες που τον επηρεάζουν και τέλος 

στον έλεγχο του σωματικού βάρους έτσι ώστε να αποφευχθούν 

μελλοντικά παρόμοιες αρνητικές καταστάσεις.
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ΜΗΧΑΝΙΚΗ TOY 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

Η ολική ποσότητα της ενέρ
γειας που δαπανάται μέσα σε 
ένα εικοσιτετράωρο λέγεται 
μεταβολισμός. Ο ανθρώπινος 
οργανισμός επιτελεί τρεις με- 
ταβολικές λειτουργίες:

1. Η πρώτη αφορά τον “εν 
ηρεμία μεταβολισμό” ή βασικό 
μεταβολισμό, στη διάρκεια του 
οποίου καίγονται τόσες θερμί
δες όσες χρειάζεται το σώμα 
για να συντηρηθεί σε κατάστα
ση απόλυτης ηρεμίας και α
πραξίας. Αυτός ο μεταβολι
σμός, που αφορά την συντήρη
ση του οργανισμού, αποτελεί 
το “μίνιμουμ” που χρειάζεται 
κάθε άνθρωπος ώστε να λει
τουργήσουν τα άκρως απαραί
τητα - δεν περιλαμβάνει ανά
γκες που προκύπτουν από το 
περπάτημα, το γράψιμο, το κο
λύμπι, ή ακόμα και το κούνημα 
τον βλεφάρων καθώς κοιτά
ζουμε ανάσκελα το ταβάνι.

Η ποσότητα των θερμίδων 
που καίμε εν ηρεμία αντιπρο
σωπεύει το 75% των αναγκών 
που έχουμε κάθε μέρα σε θερ
μιδικά “καύσιμα”.

2. Η δεύτερη μεταβολική 
λειτουργία αφορά την κατανά
λωση του 15% των θερμίδων 
και αναφέρεται αποκλειστικά 
στην “σιτιογενή θερμογένεση”, 
δηλαδή την καύση θερμίδων 
για την διαδικασιά της πέψης 
και την διατήρηση επαρκούς 
θερμοκρασίας στο σώμα μας.

3. Το υπόλοιπο 10% των 
θερμίδων καταναλώνεται στο 
περπάτημα, στην κίνηση και 
γενικά σε κάθε σωματική δρα
στηριότητα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Από τον ορισμό του μεταβο
λισμού είναι κατανοήτο ότι για 
να πραγματοποιηθούν οι λει
τουργίες του μεταβολισμού, θα 
πρέπει να υπάρξει ενέργεια. Τί 
είναι όμως και πού την βρίσκει 
ο οργανισμός την ενέργεια;

“Ως ενέργεια ενός σώματος 
ή ενός συστήματος μπορεί να 
οριστεί η ικανότητα του να πα
ράγει έργο”. Τα βιολογικά συ
στήματα, όλοι δηλαδή οι ζω

ντανοί οργανισμοί έχουν την ι
κανότητα να παράγουν έργο 
(π.χ. συνθέτουν βιομόρια, κι
νούνται κ.α.).

Για την παραγωγή έργου ό
μως, θα πρέπει να διαθέσουν έ
να τμήμα της ενέργειας τους 
που βρίσκεται αποθηκευμένη 
στο σύνολο των μορίων που 
συνιστούν αυτούς τους οργανι
σμούς και ονομάζεται χημική 
ενέργεια. Έτσι χάρη στην ικα
νότητα των μορίων να συμμε
τέχουν σε χημικές αντιδράσεις, 
το κύτταρο μεταβολίζει την ε
νέργεια, δηλαδή μεταβάλει την 
ποσότητα της διαθέσιμης ενέρ
γειας του ανάλογα με τις ανά
γκες του.

Η χημική ενέργεια που παρέ
χουν οι τροφές χρησιμοποιεί
ται για την επιτέλεση τρίων ει
δών έργων: μηχανικού (μυϊκή 
σύσπαση), ηλεκτρικού και χη
μικού. Τέλος ένα ποσοστό της

ενέργειας, κατά τις αλληλομε- 
τατροπές της από τη μία μορφή 
στην άλλη, αποβάλλεται ως 
θερμότητα (θερμογένεση). Για 
την παραγωγή μηχανικού ή μυ
ϊκού έργου άμεση πηγή μυϊκής 
ενέργειας είναι η τριφωσφορι- 
κή αδενοσίνη (ΑΤΡ).

Το ΑΤΡ είναι ένα πολύ σημα
ντικό χημικό μόριο που η διά
σπασή του είναι απαραίτητη 
για την συστολή του μυός και 
την κίνηση του σώματος κα
θώς και για πολλές άλλες βιο
λογικές διεργασίες. Ωστόσο το 
ποσό του ΑΤΡ που βρίσκεται 
αποθηκευμένο στα μυϊκά κύτ
ταρα είναι μηδαμινό σε σύ

γκριση με το ποσό της χημικής 
ενέργειας που χρειάζεται για 
τη διατήρηση της μυϊκής προ
σπάθειας.

Έτσι για την ικανοποίηση 
των ενεργειακών αναγκών της 
μυϊκής προσπάθειας επανα- 
σχη ματίζεται ΑΤΡ από έμεσες 
πηγές ενέργειας που είναι βα
σικά η φωσφοκρεατίνη, το 
γλυκογόνο και τα λιπαρά οξέα. 
Τα λιπαρά οξέα και το γλυκο
γόνο προέρχονται από την διά
σπαση των λιπών και των υδα- 
τάνθρακων αντίστοιχα. Οι 
πρωτεΐνες χρησιμοποιούνται 
για την παραγωγή μυϊκής ενέρ
γειας μόνο κάτω από συνθήκες 
απόλυτης ανάγκης όπως σε πε
ρίπτωση υποσιτισμού και νη
στείας. Ο κύριος ρόλος τους σε 
ένα αθλητικό διαιτολόγιο είναι 
δομικός και λειτουργικός.

Οι υδατάνθρακες, τα λίπη 
καθώς και οι πρωτεΐνες αποτε-

λού τις θερμιδογόνες ουσίες, 
δηλαδή αυτές που προσφέρουν 
ενέργεια. Εκτός όμως από τις 
θερμιδογόνες ουσίες (υδατάν
θρακες, λίπη, πρωτεΐνες), υ
πάρχουν κι άλλες ουσίες όπως 
το νερό, τα ανόργανα άλατα 
καθώς και οι βιταμίνες που όλα 
μαζί αποτελούν τις θρεπτικές 
ουσίες που χρειάζεται ο οργα
νισμός για την κανονική του 
λειτουργία.

Τα θρεπτικά συστατικά όταν 
χρησιμοποιούνται από τον ορ
γανισμό αποδίδουν τα παρακά
τω ποσά ενέργειας:

Υδατάνθρακες: 4 Kcal/g
Λίπη: 9 Kcal/g

Πρωτεΐνη: 4 Kcal/g 
Αλκοόλη: 7 Kcal/g 
Η μονάδα μέτρησης όλων 

των μορφών ενέργειας είναι η 
θερμίδα (cal) ή η χιλιοθερμίδα 
(1 kcal = 1000 cal ). Επίσης 
χρησιμοποιείται ως μονάδα μέ
τρησης της ενέργειας το Joule 
(J). Ισχύει δε: leal = 4,18 
Joules.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 

ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ

ΗΛΙΚΙΑ

Κατά την διάρκεια της ταχεί
ας αύξησης ( 0 - 2  χρόνων ), ο 
βασικός μεταβολισμός αυξάνε
ται. Ύστερα μειώνεται κι από 
την αρχή της εφηβείας αρχίζει 
να αυξάνεται πάλι. Με την ο
λοκλήρωση της ανάπτυξης δη
λαδή στην ηλικία των 18 χρό
νων, ο άνθρωπος αρχίζει πλέον 
σταδιακά να καίει όλο και λι- 
γότερες θερμίδες. Με βάση την 
βιβλιογραφία η μείωση αυτή 
είναι 2 - 7 % περίπου κάθε δε
καετία. Ένας από τους λόγους 
της μείωσης του μεταβολισμού 
είναι ότι σταδιακά μειώνεται η 
ποσότητα των μυών και αυξά
νεται η ποσότητα του λίπους 
και επειδή οι μυϊκοί ιστοί 
χρειάζονται πολλές θερμίδες 
για την διατήρησή τους ενώ οι 
λιπώδεις χρειάζονται λίγες έχει 
ώς συνέπεια να μειώνεται και ο 
ρυθμός μεταβολισμού.

ΦΥΛΟ

Η παραπάνω αιτία είναι και 
ο λόγος που οι άνδρες χρειάζο
νται περισσότερες θερμίδες α
πό τις γυναίκες, αφού πρέπει 
να συντηρούν περισσότερο μυ
ϊκό ιστό, ενώ οι γυναίκες λόγω 
φυσιολογίας τους έχουν μεγα
λύτερα ποσοστά λίπους από 
τους άνδρες. Έτσι μία γυναίκα 
και ένας άνδρας που μένουν 
ξαπλωμένοι 24 ώρες το 24ωρο, 
καίνε πάντα διαφορετικές θερ
μίδες παρότι μένουν εξίσου ά
πραγοι και έχουν το ίδιο βάρος.
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

Οι αθλητές έχουν υψηλότερο 
μεταβολικό ρυθμό, αυξημένο 
κατά 5% από τους μη αθλούμε- 
νους, αφού τα ποσοστά του μυ
ϊκού ιστού τους είναι αυξημένα.

ΦΥΣΙΚΜ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Γενικά τα άτομα που αθλού- 
νται κάνουν περισσότερες καύ
σεις επειδή αναπτύσσουν με
γαλύτερη παράπλευρη κυκλο
φορία, δηλαδή αποκτούν πε
ρισσότερα αγγεία.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ 
ΕίΙΙΦ\ΝΕΙΑ - ΒΑΡΟΣ

Κατά κανόνα οι αδύνατοι 
“καίνε περισσότερες θερμίδες 
από τους παχύσαρκους χωρίς 
όμως να ισχύει πάντα. Αυτό 
συμβαίνει διότι οι διαφορές 
στο ρυθμό μεταβολισμού από 
άτομο σε άτομο είναι της τά
ξης των 50 θερμίδων την ημέ
ρα και δεν ερμηνεύουν τις με
γάλες αποκλίσεις από το φυ
σιολογικό βάρος. Κατά συνέ
πεια οι αδύνατοι είναι λεπτοί ε
πειδή τρώνε λιγότερο.

ΠΑΧΥΣΑΡΚΕ1Α

Τα παθολογικά παχύσαρκα 
άτομα εμφανίζουν αυξημένο 
βασικό μεταβολισμό.

ΚΥΗΣΗ - ΘΥΛΑΣΜΟΣ

Κατά την διάρκεια της εγκυ
μοσύνης αυξάνεται ο βασικός 
μεταβολισμός 13% όταν υπο
λογίζεται με βάση το βάρος α- 
νά kg. Επειδή όμως αυξάνεται 
το βάρος της εγκύου έχουμε 
συνολική αύξηση κατά 28%. Η 
αύξηση αυτή κατά την διάρ
κεια της κύησης οφείλεται 
στην αύξηση της μυϊκής μάζας 
της μήτρας του πλακούντα και 
του εμβρύου, καθώς και στην 
επιβάρυνση της αναπνευστι
κής και καρδιακής λειτουργίας 
του. Κατά την διάρκεια του θυ- 
λασμού αυξάνεται εξαιτίας της 
παραγωγής γάλακτος.

ΕΝ \ΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

Ιδιαίτερα ο θυρεοειδής αδέ
νας, η αυξητική ορμόνη, τα 
κορτικοστεροειδή, η ινσουλί
νη, τα ανδρογόνα αυξάνουν 
τον βασικό μεταβολισμό.

ΑΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Καταστάσεις υποσιτισμού ή 
νηστείας μειώνουν τον βασικό 
μεταβολισμό, λόγω της προ
σπάθειας του οργανισμού να 
προφυλαχθεί από ενδεχόμενη 
υπερβολική απώλεια ενέρ
γειας.

ΥΠΝΟΣ

Τις πρώτες ώρες του ύπνου 
έχουμε αύξηση του βασικού 
μεταβολισμού.

ΠΥΡΕΤΟΣ

Λοιμώξεις ή πυρετός αυξά
νουν τον βασικό μεταβολισμό 
12 - 13% για κάθε βαθμό Κελ- 
σίου.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Η προσαρμογή σε χαμηλές ή 
υψηλές θερμοκρασίες αυξάνει 
τον βασικό μεταβολισμό.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 
Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΤΡΕΣ

Κατά την διάρκεια συναι
σθηματικής διέγερσης παρου
σιάζεται θερμιδική απώλεια.

ΦΑΡΜΑΚΑ

Τα σαλικυλικά, η καφεΐνη 
και η δινιτροφαινόλη αυξά
νουν τον βασικό μεταβολισμό.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

Για την διατήρηση του σω
ματικού βάρους πρέπει να υ

πάρχει ένα ισοζύγιο πρόσλη
ψης και κατανάλωσης θερμί
δων. Αν η κατανάλωση είναι 
μεγαλύτερη από την πρόσληψη 
παρατηρείται μείωση του σω
ματικού βάρους, ενώ αντίθετα, 
αν η πρόσληψη θερμίδων είναι 
μεγαλύτερη από την κατανά
λωση, παρατηρείται αύξηση 
του σωματικού βάρους.

Πολλοί πιστεύουν ότι μετά 
από κάποια χρόνια συντηρητι
κής δίαιτας καταφέρνουν να 
αλλάξουν το μεταβολισμό 
τους. Ο μεταβολισμός δεν αλ
λάζει ποτέ με τη δίαιτα, δηλα
δή με την πρόσληψη λιγότε- 
ρων θερμίδων από αυτές που 
το άτομο συνήθιζε να προ
σλαμβάνει.

Η “μηχανική” του μεταβολι
σμού δεν “μαθαίνει”, ούτε 
“συνηθίζει” να καίει σε διαφο
ρετικό ρυθμό τα καύσιμα που 
της προσφέρονται. Εκείνο που 
αλλάζει είναι ότι το άτομο πλέ
ον προσφέρει στον οργανισμό 
του προς καύση μικρότερη πο
σότητα “καυσίμων”. Καθώς, 
εν τω μεταξύ, με τη δίαιτα χά
νονται κάποια κιλά, ο οργανι
σμός χρειάζεται όντως όλο και 
λιγότερες θερμίδες, με αποτέ
λεσμα αυτός που αδυνατίζει να 
νομίζει ότι καίει σε άλλους 
ρυθμούς.

Εκείνο που συμβαίνει στην 
πραγματικότητα είναι ότι, μετά 
το “φράγμα” της πενταετίας, ο 
άνθρωπός έχει καταφέρει πλέ
ον να αλλάξει όχι το μεταβολι
σμό του, αλλά τις διαιτητικές 
του συνήθειες, και έτσι οι πι
θανότητες να ξαναγίνει παχύ
σαρκος ελαχιστοποιούνται.

Τί μπορεί να αλλάξει όμως;
Αναφερθήκαμε στην αρχή 

στις τρεις μεταβολικές λει- 
τυοργίες που επιτελεί ο οργα
νισμός. Ο “εν ηρεμία μεταβο
λισμός” των ζωτικών αναγκών, 
που καίει και το μεγαλύτερο 
μέρος των θερμίδων - άρα θα 
ενδιέφερε ως στόχος επιτάχυν
σης -, δεν αλλάζει ποτέ.

Ούτε ο μεταβολισμός που 
διατηρεί τη θερμοκρασία του 
σώματος και εξασφαλίζει την 
πέψη μπορεί να επηρεαστεί. Η 
μόνη δυνατή παρέμβαση αφο
ρά στο 10% της σωματικής 
δραστηριότητας. Εάν ένας άν
θρωπος δηλαδή αθλείται πολύ,

θα καίει περισσότερες θερμί
δες και, παράλληλα, επειδή θα 
αυξάνει τη μυϊκή του μάζα, θα 
αυξάνει και το ρυθμό του μετα
βολισμού του γενικά.

Ο πιο αποτελεσματικός και 
ακίνδυνος τρόπος μείωσης του 
σωματικού βάρους και διατή
ρησης του κανονικού είναι ο 
συνδυασμός άσκησης και κα
τάλληλης διατροφής.

Ένας τέτοιος συνδυασμός ό
χι μόνο περιορίζει την απώλεια 
του σωματικού βάρους στα α- 
ποθηκευμένα τριγλικερίδια 
(λίπος) αλλά προκαλεί παράλ
ληλα βιολογικές προσαρμογές 
με ευεργετικές επιδράσεις 
στην υγεία του ατόμου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Είναι σαφές πλέον σήμερα 
ότι ο έλεγχος του σωματικού 
βάρους επιτυγχάνεται από τον 
σωστό συνδυασμό άσκησης 
και ισορροπημένης διατροφής. 
Υποχρέωσή προς τον εαυτό 
μας είναι να του εξασφαλίσου
με τις παραπάνω συνθήκες για 
μια υγειή διαβίωση. □
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Η σημασία της μάχης

μέτρητες περιγρα
φές για τη μάχη της 
Πίνδου έχουν γίνει. 

Μα εκείνος που θέλει να σχη
ματίσει μια γενική ιδέα χωρίς 
να μπλέξει σε λεπτομέρειες 
στρατιωτικών επιχειρήσεων, 
σε στρατιωτικό κείμενο θα 
βρει την καλύτερη απ’ όλες, α
πλή κατανοητή περιγραφή. Τα 
πολεμικά ανακοινωθέντα απο
τελούν κι αυτά μια μορφή του 
πολέμου, στον προπαγανδιστι
κό και στον παραπλανητικό, 
για τον εχθρό, τομέα. Εξυπη
ρετούν μια σκοπιμότητα της ε
πομένης, όπως συντάσσονται 
κάθε νύκτα. Την αποτροπή του 
φοβερού κινδύνου, την συντρι
βή της μεραρχίας Αλπινιστών 
και την πρώτη περίλαμπρη Ελ
ληνική νίκη δεν την είπε κανείς 
καλύτερα από ένα ανακοινωθέν 
του Γενικού Στρατηγείου, το 
15ο της 10ης Νοεμβρίου 1940.

Το περιγραφικό, περιεκτικό, 
ρεαλιστικό και ιδιαίτερα σεμνό 
χωρίς Ιταλικού τύπου μεγαλο- 
στομίες, χωρίς υπερβολές και 
χωρίς αδικίες για κανένα και 
με πλήρη έκθεση των γεγονό
των, λέει μεταξύ των άλλων: 
“Μεταξύ 28ης Οκτωβρίου και 
10ης Νοεμβρίου εις τας ορεινός 
και δασώδεις περιοχάς του

Σμόλικα και του Γράμμου επί 
της Βορείου Πίνδου, έλαβον 
χώρα επιχειρήσεις σοβαρός ε- 
κτάσεως καταλήζασαι εις πλή
ρη ήττα και αποσύνθεσιν της 
μεραρχίας Αλπινιστών, μια των 
επιλέκτων μεραρχιών του ε
χθρού, ενισχυμένης δ ι' ιππικού 
και σχηματισμών της φασιστι
κής εθνοφρουράς. Η 3η μεραρ
χία Αλπινιστών, ενεργούσα από 
της πρώτης στιγμής δ ι' όλων 
αυτής των δυνάμεων, επεχείρη- 
σε να διασχίσει τας προαναφερ- 
θείσας ορεινός περιοχάς και να 
αχθεί ταχύτατα εις Μέτσοβον επί 
της μεγάλης οδού που συνδέει 
την Ήπειρον με την Θεσσαλίαν...

Μετά σκληρόν αγώνα αι ε- 
χθρικαί δυνάμεις ανετράττησαν 
και, σπεύδουσαι να διαφύγωσιν 
την πλήρη κύκλωσιν, υπεχώρη- 
σαν εν διαλύσει καταδιωκόμε- 
ναι κατά πόδας. Παρέσυραν εις 
φυγήν και τας αποσταλείσας 
προς ενίσχυσιν των εχθρών δυ
νάμεις, αίτινες άρτι αποβιβα- 
σθείσαι εις Αυλώνα, μεταφέρ- 
θησαν εσπευσμένως δι ’ αυτοκι
νήτων προς ενίσχυσιν των υπο- 
χωρουσών. Αι απώλειαι του ε
χθρού εις νεκρούς και τραυμα
τίας υπήρξαν βαρείαι. Πολυ
πληθείς αιχμάλωτοι και παντο
ειδές υλικόν μη καταμετρηθέν

εισέτι έπεσαν εις χείρας μας. Ε
χθρός προέβη εις λεηλασίας 
των χωρίων, εις τα οποία είχεν 
εισέλθει, τινά των οποίων πα
ρουσιάζουν θέαμα αληθούς κα
ταστροφής”.

Η μάχη της Πίνδου είχε πια 
λήξει που με αξιοθαύμαστη για 
κάθε στρατό αποφασιστικότη
τα αντιμετώπισαν την κρίσιμη 
κατάσταση όλοι οι ηγήτορες, 
όλων των κοντινών μονάδων. 
Από τον Αρχιστράτηγο ως τον 
νεώτερο Ανθυπίλαρχο. Με δια
ταγές αλλά και με πρωτοβουλί
ες. Με το “ενιαίο του δόγμα
τος”. Με το ομοθυμαδόν κίνη
ση προς επικίνδυνο σημείο. 
Με τη συρροή όλων των διαθε
σίμων δυνάμεων, όλων, μι
κρών, μεγάλων ταγμάτων, λό
χων, ίλών και ουλαμών στο πε
δίο της μάχης.

Η νικηφόρα έκβαση της μά
χης Πίνδου-Ελαίας-Καλαμά υ
πέρ των Ελληνικών στρατευ
μάτων:

α) Διέλυσε το μύθο για το αήτ
τητο των δυνάμεων του Αξονα.

β) Προκάλεσε παγκόσμιο 
θαυμασμό και συμπάθεια για 
τους μαχόμενους Έλληνες και 
την Ελλάδα.

γ) Ανέτρεψε τις αισιόδοξες 
προβλέψεις της Ανώτατης Ιτα

λικής Ηγεσίας και είχε δυσμενή 
επίδραση στο ηθικό και τη μα
χητική ικανότητα των Ιταλών.

δ) Ανάγκασε τον πανίσχυρο 
σε άρματα, αεροπορία και πυ
ροβολικό, αντίπαλο να καταπέ- 
σει ουσιαστικά σε δέκα ημέρες, 
από την επίθεση στην άμυνα.

ε) Αποκάλυψε την έλλειψη 
συντονισμού των ενεργειών 
του πεζικού, των αρμάτων, του 
πυροβολικού και της αεροπο
ρίας των Ιταλών.

στ) Εξασφάλισε τον απαι- 
τούμενο χρόνο, για την ολο
κλήρωση της επιστράτευσης 
και την προώθηση των μονά
δων στο μέτωπο.

ζ) Προπαρασκεύασε και δη
μιούργησε τις προϋποθέσεις 
για την ανάληψη από τον Ελ
ληνικό στρατό επιθετικών επι
χειρήσεων μέσα στην Αλβανία.

η) Ενίσχυσε το ακμαίο αγω
νιστικό πνεύμα των Ελλήνων 
στρατιωτών και την απόφασή 
τους για την συνέχιση του α
γώνα.

θ) Σημείωσε την αποτελε
σματική επέμβαση του Ελληνι
κού πυροβολικού, όποτε και ό
ταν αυτή ήταν αναγκαία.

ι) Απέδειξε την αξία της α
μυντικής οργάνωσης του εδά
φους.
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Η μάχη της Πίνδου είχε τε
λειώσει. Σκόρπιοι οι Αλπινι
στές γυρνούσαν σαν τα αγρί
μια στα βουνά, ταπεινωμένοι 
και πεινασμένοι, παραδίνονταν 
σ’ όποιο τμήμα εύρισκαν 
μπροστά τους. Ήταν οι ίδιοι 
που πριν από είκοσι μέρες, υ
περόπτες, ορμούσαν με τη σι
γουριά της νίκης, παίρνοντας 
μαζί τους εφόδια για πέντε η
μέρες, γιατί πίστευαν πως τόσο 
θα κρατούσε η εκστρατεία.

Το αποτέλεσμα της μάχης 
αυτής είχε τεράστια επίδραση 
στο ηθικό των νικητών και των 
ηττημένων. Οι απώλειες του ε
χθρού σε νεκρούς, τραυματίες 
και αιχμαλώτους ήταν βαριές.

Πολύ πιο βαρύ ήταν όμως το 
κτύπημα που δέχθηκε ο εγωι
σμός και η σιγουριά για εύκο
λη νίκη του δικτάτορα Μουσο- 
λίνι, που βιαζόταν να μπει στον 
πόλεμο, μήπως και δεν προ- 
φθάσει να χαρεί κι αυτός τη 
“δόξα” της νίκης.

Η Μεραρχία Αλπινιστών συ- 
νετρίβη και η νίκη μεγάλη υ
πήρξε και η συμβολή των κα
τοίκων της περιοχής, αντρών 
και γυναικών, οι οποίοι, σε ο
λόκληρη τη διάρκεια της μά
χης της Πίνδου, βοήθησαν τα 
μαχόμενα τμήματα, μεταφέρο- 
ντες με αυτοθυσία και αυτα
πάρνηση πυρομαχικά, τρόφιμα 
και άλλα εφόδια μέχρι της 
πρώτης γραμμής του μετώπου, 
απ’ όπου στη συνέχεια διακόμι
ζαν τραυματίες προς τα μετόπι
σθεν. Η συνεισφορά τους αυτή 
υπήρξε πράγματι μεγαλειώδης 
και συγκινητική, αποτελεί δε 
χαρακτηριστικό δείγμα της φι
λοπατρίας των Ελλήνων.
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1985 σ.59.-

Η ΤΕΛΕΤΗ
Τον Γεωργίου Α. Βλάχου*

Εφέτος δεν θα παραταχθή από των ανακτόρων μέχρι της Μητροπόλεως ο στρατός δεν θα έχη 
το γενικόν πρόσταγμα λάμπων εις χρυσόν και παράσημα ο έφιππος στρατηγός. Δεν θα εκχυθή ο 
λαός εις τους δρόμους, δεν θα ακουσθούν εορταστικοί οι κώδωνες του ναού, δεν θα αντηχήσουν 
τα πυροβόλα. Εφέτος θα γίνη στα χιόνια η τελετή.

Εκεί, εις τας κορυφάς, τα υψώματα, εις τους παγωμένους κρημνούς, έχει από τα μεσάνυχτα πα
ραταχθή ο στρατός.

Εκεί ο στρατηγός έχει σταθή, εκεί έχει στηθή βαρύ, σκυθρωπόν του λόφου των Νυμφών το 
χαρμόσυνον πυροβόλον.

Εκεί θα κατεβούν από τους θόλους του ουρανού με των αγίων τα ωσαννά και των αγγέλων τα 
φτερουγίσματα αι ευχαί του Υψίστου.

Εκεί έχει εκχυθή ο λαός. Όπου κορυφή, όπου δρόμος, όπου στενωπός, όπου πλαγιά στέκει όρ
θια μία σύζυγος, μία αδελφή, μία μητέρα. Σκιαί κρατούν γύρω τα εξαπτέρυγα, οπτασίαι καίουν 
λιβανωτόν, τα άστρα έχουν κατεβή χαμηλά, δια να γίνουν κανδήλαι, και πλήθος λάμπουν μέσα 
εις τις πέτρες, στους βράχους, στα παγωμένα κλαδιά των ελάτων τα ολόχρυσα εικονίσματα. Ψάλ- 
ται των βουνών ο αντίλαλος, χορός η χιονοθύελλα, της Παρθένου τα δάκρυα σταλακτίται.

Εκεί θα γίνη η τελετή.
Μία ίλη ιππικού, όπως εις την άσφαλτον άλλοτε, θα καλπάση τώρα δια μέσου των χαραδρών, 

δια να φέρη εις τον ναόν τους νεκρούς των πολέμων. Θα κατέβουν από τα’ άλογά των οι αρχαί
οι ιππείς με τας ασπίδας και με τα δόρατα οι Μακεδόνες, σταυροφόροι οι Βυζαντινοί με τα λά
βαρά των, με τις μπάλες, τα καριοφίλια και τους δαυλούς οι αγωνισταί, με αιματωμένα ακόμη τα 
στήθη των οι χθεσινοί μας νεκροί. Και από τα βάθη των αιώνων θερμή, ευλαβής, τρομακτική, μυ
ριόστομος θα υψωθή προς τον Θεόν η ευχή:

“Θεέ, Σύ, ο οποίος εδημιούργησες τον κόσμον αυτόν, ο οποίος εχάραξες των γηλίων τους κύ
κλους και των άστρων τας τροχιάς και κρατείς εις την παλάμην Σου χρυσήν κόνιν τον Γαλαξίαν, εις 
του οποίου το πρόσταγμα αι υφήλιοι υπακούουν, του οποίου το μειδίαμα είναι γαλήνη των θαλασ
σών, πλούτος της γης και σεισμός η οργή, Θεέ, Σύ, τον οποίον, δια να συλλάβουν εν νώ, διεμοί- 
ρασαν εις χιλίους θεούς οι αρχαίοι, προ του θρόνου του οποίου εγονυπετήσαμεν ημείς πρώτοι και 
υψώσαμεν εις την δόξαν Σου τους πρώτους ναούς Σύ, ο οποίος δημιουργείς τους χειμώνας και τας 
ανοίξεις, τας ηλιολούστους ημέρας και τους βαρείς κεραυνούς, ο οποίος μεταβάλλεις τα όρη εις άμ
μους, εις πεδιάδας τα βάθη των θαλασσών και ανοίγεις με την πνοήν Σου των ανθέων τα πέταλα 
και εξυπνάς τα πτηνά και αποκοιμίζεις τα βρέφη Σύ, ο έξω περάτων και χρόνου και λογισμού, στρέ
ψε προς ημάς την θέλησίν Σου προστάτιδα ευλόγησον τους αγωνιστάς του δικαίου χαλύβδωσον τας 
ψυχάς και τας λόγχας των οδήγησον τους στρατούς των δια μέσου πετρών και κρημνών εις τας πε
διάδας της δάφνης.

"Γωνία γής, δράξ ανθρώπων, δανεισθέντες ένα σπινθήρα του θείου φωτός Σου, δια να διαλύσω- 
μεν τας νύκτας του σκότους και να φωτίσωμεν τους ανθρώπους, μεταδώσαντες εις τον κόσμον ό,τι 
εκ Σου εκπορεύεται, λάμψιν, γράμματα, τέχνας, σοφίαν και του Εσταυρωμένου τας εντολάς, Ζώμεν 
εδώ μηδένα υποβλέποντες, κατ' ουδενός στρατευόμενοι, ουδένα οχλούντες.

"Και μας εξύπνησαν οι σταυρωταί του Υιού Σου, οι προχθές σπιλώσαντες δι ’ αιμάτων την φάτ- 
νην Του, οι υβρισταί της Παρθένου, με δολοφόνον εγχειρίδιον εις τα χέρια, λησταί της πατρίδος μας, 
κλέπται της τιμής μας, υβρισταί των οσίων μας, και μας έφεραν υπερασπιστάς του μόνου πλούτου 
μας, των ι δ ε ώ ν ,  εδώ εις τα χιόνια. Κάμε λοιπόν, Θεέ, να νικήσω μεν. Δώσε εντολήν εις την αύ
ρων, την οποίαν Συ θα ανατείλης, να νικήση η Ελλάς και να κατατροπώση τους στρατούς των κα
κούργων και να στήση μεταξύ των θαλασσών και αυτής την θέλησίν Σου, τείχος ασάλευτον... ”,

Τότε μητέρες, σύζυγοι, αδελφαί, οπτασίαι, σκιαί, ιππείς αρχαίοι, Μακεδόνες, Βυζαντινοί, αγω- 
νισταί, λάβαρα και ασπίδες, αιματωμένα σπαθιά και ξεσχισμένοι σημαίαι θα γονυπετήσουν ευ- 
λαβώς και θα κλίνουν επάνω στο χιόνι.

Και οπίσω από κάποιο ύψωμα θα ανατείλη ωχρά η αυγή, και την ώραν εκείνην, ενώ η τελετή 
θα διαλύεται και θα γίνωνται τα όπλα ατμοί και οι άνθρωποι όνειρα, θα ακουσθή, δια να αντιλα- 
λήση από βουνόν εις βουνόν και να παραδώση την ηχώ της εις όλην την ανθρωπότητα, η πρώτη 
φωνή του Έλληνος στρατιώτου του 1941:

“Με την βοήθειαν του Θεού, δια την τιμήν της πατρίδος, προς την Δόξαν. Εμπρός!”.
Και χιλιάδων ναών οι κώδωνες κρυμμένοι οπίσω από τα σύννεφα θ’ απαντήσουν.

* Από τα άρθρα τον πολέμου 1940-41
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Της Βασιλικής Παναγιωτοπονλον - Παπαβασιλείον, 
καθηγήτριας Παιδαγωγικής

Ένα παιδαγωγικό αξίωμα λέει: Είναι καλύτερα να σιωπήσεις, παρά να εναντιωθείς 
ανοιχτά μπροστά στα παιδιά, για ένα παιδαγιογικό μέτρο που δεν σου αρέσει. 
Ιδιαίτερα, αυτό ισχύει στην οικογένεια. Πόσοι διαπληκτισμοί θά είχαν αποφευχθεί, 
εάν και οι δύο γονείς προσπαθούσαν να το ενστερνισθούν.
Βεβαίως, ακόμη και στα πιο τέλεια ζευγάρια, δεν είναι δυνατόν να 
ταύτιση απόψεων σε όλα τα θέματα, ιδιαίτερα στα θέμαΐά-άγωγής 
Κάτι τέτοιο θα σήμαινε την τέλεια έκλειψη του ενός έκ  τω ν δύο συζύγ 
μπροστά στον άλλον, πράγμα ανεπιθύμητο και παράλληλα επικίνδυνο 
που με τη σειρά του θα εγκυμονούσε άλλους κινδύνους. V
Η διαφορετική άποψη των συζύγων μόνο τότε είναι λάθος, όταν καταλήγει σε καυγά.

V>γω τ

ψ ^ ψ

ΟΆριστος Ασπιώτης 
γράφει στο βιβλίο 
του “Από την Ψυ

χολογία του Γάμου”: “Η τέχνη 
της ζωής είναι πως οι διαφορές 
θα γίνουν δημιουργία, όργανο 
για την ενότητα, για την άνθη
ση των προσώπων της οικογέ

νειας. Τα δάχτυλα του χεριού 
δεν είναι όμοια. Όμως, όταν 
συνεργάζονται, σχηματίζουν 
το χέρι”.

Έτσι, η σύζυγος και ο σύζυ
γος, εάν δεχθούν να μοιρα- 
σθούν την πείρα τους, την μόρ
φωσή τους, τον διαφορετικό

συναισθηματικό τους κόσμο, 
μπορούν να αποκτήσουν μια 
καινούργια και βαθειά κατανό
ηση για τις αντιδράσεις των 
παιδιών τους, που θα είναι το 
κλειδί για την επιτυχία στην α
γωγή τους.

Για να καταλάβουμε πόσο

πολύτιμη είναι η συνύπαρξη 
και η συνεργασία του ζεύγους 
σε θέματα αγωγής, δεν έχουμε 
παρά να ρωτήσουμε την μητέ
ρα ή τον πατέρα που αντιμετω
πίζει μόνος του τα προβλήματα 
των παιδιών του, λόγω χηρείας 
ή λόγω διαζυγίου. Πόσες φο-
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ρές η εμμονή της μάνας ή του 
πατέρα οξύνει το πείσμα του 
παιδιού και δεν υπάρχει κά
ποιος να επέμβει και να αλλά
ξει την ατμόσφαιρα. Αυτή ό
μως η αλλαγή της ατμόσφαι
ρας είναι εύκολο να πραγματο
ποιηθεί όταν ο πατέρας ή η μη
τέρα γνωρίζουν να συμφωνή
σουν και να χρησιμοποιήσουν 
τις διαφορές της φύσης των, 
του χαρακτήρος των και των 
συνηθειών τους υπέρ του παι
διού. Η γλυκύτητα και η στα
θερότητα, η ευστροφία και το 
ασυμβίβαστο, η πειθώ και ο 
καταναγκασμός εναλλάσσο
νται, χωρίς να έλθουν ποτέ σε 
αντίθεση. Παρατηρούν ότι ο έ
νας τράβηξε το σχοινί περισ
σότερο του δέοντος; Έχουμε 
μια πολύτιμη δυνατότητα χα
λάρωσης, με την αντικειμενική 
παρέμβαση του άλλου.

Συχνά, στη βάση κάποιας 
σκληρότητας του παιδιού, κά
ποιας πεισματικής εναντίωσης, 
διακρίνουμε μια μεγάλη ανά
γκη για στοργή, μια φλογερή 
αναζήτηση αγάπης, όπως στην 
εποχή που έχει γεννηθεί ένα 
άλλο παιδί ή σε μια σχολική 
του αποτυχία. Εν τούτοις, εάν 
στις αταξίες του, που μερικές 
φορές γίνονται θηριωδίες, απα
ντούσαμε με χαμόγελο, θα α
φήναμε να δημιουργηθεί μία ε
σφαλμένη εντύπωση που θα ε- 
κλαμβανόταν σαν ενθάρρυνση 
στην σκληρότητα. Ενώ, εάν ο 
ένας από τους δύο γονείς, π.χ. 
ο πατέρας, κατάφερνε να μεί
νει μακριά από τα συμβάντα - 
μπορεί ακόμη να κάνει ότι τα 
αγνοεί - τότε τίποτε δεν θα τον 
εμπόδιζε αυτήν ακριβώς την 
πολύτιμη στιγμή, να δείξει στο 
νεαρό επαναστάτη στοργή, να 
τον περιβάλει με εμπιστοσύνη, 
να του δώσει “κλάδον ελαίας” 
που τόσο έχει ανάγκη, για να 
ξαναβρεί τη σιγουριά του και 
κατ’ επέκταση την ηρεμία του.

Η ενότητα των γονέων αυξά
νει το κύρος τους, δίνει μιαν ά
νεση στις κινήσεις τους, μια 
σιγουριά. Κάτι περισσότερο, 
μια αξιοπρέπεια θα έλεγα, που 
συγκινεί τα παιδιά και τα στη- 

ι.
αι σήμερα που τα πάντα 

γύρω μας κλονίζονται, τα παι
διά έχουν ανάγκη να αισθάνο-

WKM

νται στο σπίτι τους αυτή την 
σιγουριά που πηγάζει από την 
ενότητα των γονιών τους. Έχει 
αποδειχθεί το mo ισχυρό φάρ
μακο για την ηρεμία τους.

Η Loise Despert, Ψυχοθερα- 
πεύτρια, γράφει: “Μέσα στις ο
μάδες των παιδιών που παρου
σίαζαν ψυχικές διαταραχές, τα 
περισσότερα απ’ αυτά προήρ- 
χοντο από οικογένειες με δια- 
ταραγμένες συζυγικές σχέσεις, 
αδιάφορο εάν είχαν καταλήξει 
ή όχι σε διαζύγιο”.

Αφού λοιπόν, τόσο πολύτιμη 
είναι αυτή η οικογενειακή γα
λήνη και ιδιαίτερα η σύμπνοια 
των γονέων στην αγωγή των 
παιδιών, ας δούμε τι είναι αυτό 
που την κάνει ακανθώδη.

Πρώτα απ'όλα, για να είμα
στε δίκαιοι, πρέπει να πούμε ό
τι η ίδια η δομή της οικογέ
νειας δημιουργεί δυσκολίες 
στην αγωγή των παιδιών και 
συχνά προστριβές. Διαφορές 
λόγω της ηλικίας. Έχουμε μι
κρά και μεγαλύτερα παιδιά. Ε
άν υπάρχει ενδιάμεση ηλικία,

το θέμα είναι πιο εύκολο. Εάν 
όμως το ένα πηγαίνει στην 
πρώτη Δημοτικού και το άλλο 
στο Γυμνάσιο; Πώς θα γίνει έ
να πρόγραμμα που θα είναι α
ποδεκτό από όλους, χωρίς να ι
σοπεδώνουμε τα ενδιαφέρο
ντα, χωρίς να δημιουργούμε υ
πόνοιες άδικης συμπεριφοράς 
για τις ώρες επιστροφής στο 
σπίτι, για τις ώρες κατακλίσε- 
ως; Πώς θα πετύχουμε την εξα- 
τομίκευση στην αγωγή, την ο
ποίαν έχει ανάγκη το κάθε παι
δί;

Έπειτα, στην οικογένεια παι
δαγωγός και παιδαγωγούμενος 
είναι πολύ κοντά. Τα παιδιά 
βλέπουν συχνά εκνευρισμένη 
την μητέρα, ακούν την φωνή 
του πατέρα, οι ίδιοι οι γονείς, 
χωρίς να το συνειδητοποιούν 
συχνά, έχουν τις αδυναμίες 
τους για κάποιο παιδί, είτε για
τί είναι πιο φιλάσθενο, είτε 
γιατί τους θυμίζει τη μάνα τους 
ή τον πατέρα τους. Πώς λοιπόν 
θα μπορέσουν να επιβάλουν ό
ρια, αρχές, χωρίς να σταματή

σουν τις πρωτοβουλίες, χωρίς 
να ισοπεδώσουν τα ενδιαφέρο
ντα; Αυτή η αγάπη, αυτή η λα
χτάρα, η υπερβολική ενίοτε, να 
βοηθηθεί ή να μην αδικηθεί 
π.χ. ο Γιώργος, μας κάνει λιγό
τερο αντικειμενικούς από τον 
δάσκαλο στο σχολείο.

Όλες αυτές οι διαφορές δη
μιουργούν λοιπόν δυσκολίες 
στην αγωγή και είναι πολύ φυ
σικό να δημιουργούν και προ
βλήματα, ως προς την ίδια α
ντιμετώπιση εκ μέρους και των 
δύο γονέων. Έπειτα, το γεγο
νός ότι υπάρχουν δύο παιδαγω
γοί, δημιουργεί εκ των πραγ
μάτων μία αντιπαλότητα μετα
ξύ των συζύγων.

Σκηνές από την καθημερινό
τητα που δείχνουν με τι επιπο
λαιότητα αντιμετωπίζουμε τα 
θέματα της αγωγής, που συγ
χρόνως γίνεται αφορμή δια- 
πληκτισμού των γονέων μπρο
στά στα παιδιά. Ο Dr. T.Berry 
Brazelton, στο βιβλίο του “Οι
κογένειες που διέρχονται κρί
ση”, γράφει: “Σας συμβσυλεύ-
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ω να τακτοποιείτε τους λογα
ριασμούς σας με ανοιχτά χαρ
τιά, μακριά από την παρουσία 
των παιδιών σας”.

Οι διαφωνίες όμως και οι 
διαπληκτισμοί των γονέων 
μπροστά στα παιδιά, δεν γίνο
νται μόνο για λόγους διαφορε
τικής αγωγής. Γίνονται από κό
πωση, από εκνευρισμό, από το 
αδιέξοδο που δημιουργεί η συ
νεχής οικονομική κρίση, από 
τα παράπονα - δίκαια ή άδικα - 
της συζύγου που δεν έχει ανα
γνώριση από τον σύζυγο, που 
δεν ακούει ένα ενθαρρυντικό 
λόγο, που συναντά την αδια
φορία ή ακόμη και την επιτίμη
σή του. Έχει όμως και ο σύζυ
γος τα δίκαια και τα παράπονά 
του. Δεν προφθαίνει να μπει 
στο σπίτι και αρχίζει η γκρίνια 
για όλους και για όλα. Έτσι, 
κάθε βράδυ ο σύζυγος αργεί ό
λο και περισσότερο και η σύ
ζυγος, αντί να αντιληφθεί την 
αιτία, αρχίζει εντονότερη γκρί
νια.

Δημιουργείται έτσι ένας 
φαύλος κύκλος, μια ατμόσφαι
ρα ασφυκτική που είναι βλαβε
ρή για όλους, πολύ περισσότε
ρο για τα παιδιά.

Τα παιδιά, ιδίως τα μικρά, 
δεν μπορούν να καταλάβουν ε
άν οι λόγοι είναι σοβαροί ή α
σήμαντοι. Ένα μόνο καταλα
βαίνουν. Ότι ο μπαμπάς και η 
μαμά τσακώνονται και αυτό με 
τίποτα δεν μπορούν να το ανε
χθούν. Οι καρδούλες τους τρο
μάζουν, βλέπουν στον ύπνο 
τους εφιάλτες, αφαιρούνται 
στην τάξη, τρώνε τα νύχια 
τους, -παρουσιάζουν πάλι νυ
κτερινή ενούρηση και γενικά 
είναι δυστυχισμένα.

Και λοιπόν; Δεν υπάρχει α
ντιμετώπιση; Και βεβαίως υ
πάρχει. Γι’ αυτό και το συζητά
με. Όπως ήδη τονίσαμε και α
πό την αρχή, είναι αδύνατον να 
μην υπάρχουν διαφορές στις α
πόψεις, γιατί εκ των πραγμά
των είναι τόσο διαφορετική η 
φύση του ανδρός από την γυ
ναίκα.

Οι μικροδιαφορές όμως δεν 
παίζουν ρόλο στην αγωγή των 
παιδιών. Εκείνο που παίζει αρ
νητικό ρόλο, είναι η τεταμένη 
ατμόσφαιρα και αυτό πρέπει 
να αποφύγουμε. “Δεν είναι α

παραίτητο να είσθε σύμφωνοι 
με τον τρόπο που απασχολείσθε 
με τα παιδιά σας, αλλά πρέπει 
οπωσδήποτε να δίνετε την εντύ
πωση ότι άλλη λοϋπο στηρίζε- 
σθε ", μας λέει ο Andre Berge 
στο βιβλίο του “Οικογενειακή 
Αγωγή”. Διαφωνώ δεν σημαί
νει μαλώνω. Το μόνο πράγμα 
που χρειάζεται είναι να συζη
τήσουμε κεκλεισμένων των 
θυρών και ποτέ μπροστά στο 
παιδί, το οποίον συν τοις άλ- 
λοις, θα φροντίσει να εκμεταλ- 
λευθεί τη διαφωνία μας για το 
φαινομενικά δικό του συμφέ
ρον. Ας συζητήσουμε ιδιαιτέ
ρως και ποτέ μπροστά του. Ας 
εκθέσουμε ανοιχτά τις απόψεις 
μας. Κάποια συγκλίνουσα θα 
βρούμε, αλλά και εάν αυτό δεν 
συμβεί επειδή στην οικογένεια 
δεν υπάρχουν νικητές και ητ- 
τημένοι, ας υποχωρήσει ο δυ
νατός και ας συμφωνήσουμε 
σε μια κοινή γραμμή. Εάν το 
παιδί είναι σε ηλικία που έχει 
διαισθανθεί τη διαφωνία μας, 
έστω και εάν δεν έχει εκδηλω
θεί αυτή, ας το καλέσουμε και 
ας του πούμε: “Μας απασχολεί 
η μειωμένη απόδοσή σου στο 
σχολείο (ή η υγεία ή η επιθυμί
α σου να κάνεις κιθάρα). Με
λετούμε το θέμα και θα σου α
παντήσουμε. Να ξέρεις ότι η α
πόφασή μας στηρίζεται στην 
αγάπη μας για σένα”. Ένα παι
δί που μεγαλώνει με το αίσθη
μα ότι οι γονείς του συναγωνί
ζονται ποιος θα του πρωτοστα- 
θεί ή καλύτερα πως θα αντιμε- 
τωπισθεί το πρόβλημά του κα
τά τον καλύτερο τρόπο, δεν 
μπορεί παρά να νοιώσει ασφά
λεια.

Μα συχνά οι διαφωνίες και 
οι διαπληκτισμοί προέρχονται 
από σοβαρότερα θέματα, στα 
οποία όμως δεν αναφερόμαστε 
σήμερα. Σήμερα μας απασχο
λούν τα μικρά. Τι πρέπει να 
κάνουμε για να μην τα οξύνου
με, μάλλον Δε να τα αμβλύνου
με; Ας θέσουμε μερικά ερωτή
ματα. Φροντίζουμε τον εαυτό 
μας; Του δίνουμε χρόνο να ξε
κουραστεί; Να προσευχηθεί; 
Να διαβάσει ένα βιβλίο; Να δει 
μια ταινία; Ν’ ακούσει λίγη 
μουσική; Μη μου πείτε ότι δεν 
έχουμε χρόνο, γιατί τότε αυτο- 
κτονούμε. Δεν είμαστε υπε

ράνθρωποι. Έχουμε ανάγκη α
πό την ιδιαίτερη επαφή με τον 
σύντροφό μας. Έχουμε ανάγκη 
να βρεθούμε λίγο μόνοι μας σ’ 
έναν περίπατο, σ’ ένα κέντρο. 
Κάποια γιαγιά πρέπει να βρε
θεί να σταθεί στο σπίτι μας, 
κάποια συγγενής ή, επί τέλους, 
κάποια κυρία επί πληρωμή. Εί
ναι βασική ανάγκη να βρεθού
με με το σύντροφό μας, να εξο
μαλύνουμε τις διαφορές, να 
χαρούμε την αγάπη μας. Και 
πρέπει να το κάνουμε πριν να 
είναι αργά.

Εξ ίσου απαραίτητο και για 
τους δυο είναι, εκτός από την 
κοινή ζωή, να έχουν τη δική 
τους ζωή ο καθένας. Οι συνει
δητοί άνθρωποι δεν μπορούν 
να απορροφηθούν τελείως ο έ
νας από τον άλλον, χωρίς να 
χάσουν τον εαυτό τους. “Μό
νον εκείνος δίνεται σωστά, που 
συγκρατεί τον εαυτό του”, 
γράφει ο Άριστος Ασπιώτης.

Η συζυγική ενότητα δεν εί
ναι έργο μιας ημέρας. Απαιτεί 
μια ζωή αμοιβαίας στοργής, 
χαράς, συμμετοχής στα ενδια
φέροντα και στους πόνους. Α
παιτεί μια ζωή εσωτερική, ευ
καιρίες για ανανέωση πνευμα
τική, μια αμοιβαία θέληση για 
αλληλοβοήθεια. Αγαπώ τον 
άνδρα μου σημαίνει αγωνίζο
μαι για να βελτιώσω τον εαυτό 
μου, για να τον κατανοώ, για 
να μη του γίνομαι εμπόδιο 
στον πνευματικό του αγώνα, 
για να του δώσω από τη φλόγα 
μου και την ελπίδα μου ότι μα
ζί θα βαδίσουμε τον δρόμο για 
τον ουρανό, τον δρόμο για την 
πνευματική μας άνοδο και αυ
τήν των παιδιιόν μας.

Η Ψυχοθεραπεύτρια Louise 
Despert μας λέγει: “Εάν μπο
ρούσα να δώσω μια συνταγή 
στους γονείς, θα έδινα την ακό
λουθη: “Δώστε στα παιδιά σας 
μια αγάπη χωρίς όρια και απο
λαύστε μαζί τους μια πραγματι
κή αρμονία Και λίγο πιο κά
τω συνεχίζει: “Εκτός από καλή 
τροφή και ένα νοικοκυρεμένο 
σπιτικό, το παιδί έχει πολύ λίγες 
ανάγκες υλικές. Οι πνευματικές 
του ανάγκες όμως μπορεί να εί
ναι απλές αλλά είναι απόλυτες. 
Εάν δεν ικανοποιηθούν, τίποτα 
δεν μπορεί να τις αντικαταστή
σει. Εάν τις έχειξ τίποτε άλλο

δεν του λείπει ”. Ο Goethe γρά
φει: “Ο γάμος είναι το θεμέλιο 
και η κορυφή κάθε πολιτισμού. 
Εξανθρωπίζει τους αγροίκους 
και ο πλέον καλλιεργημένος δεν 
έχει καλύτερη ευκαιρία για να 
αποδείξει τη γλυκύτητά του. Ο 
γάμος πρέπει να είναι αδιάλυ
τος, γιατί η ευτυχία την οποίαν 
προξενεί είναι τόσο έντονη, που 
διαγράφει οποιαδήποτε δυστυ
χία”. Και η Γερμανίδα δικα
στής J.Strebel στον πρόλογο 
του βιβλίου της “Διαζευγμένοι 
σύζυγοι”, γράφει: “Εάν κατα
φέρω με το βιβλίο μου να πεί- 
σω τους νέους ότι γάμος και 
οικογένεια είναι πράγματα ιε
ρά, προς τα οποία οφείλουν να 
προσβλέπουν με μια αγνή καρ
διά και με ένα ανώτερο πνεύ
μα, μετά από μια σοβαρή προ
ετοιμασία, θα ήταν για μένα η 
καλύτερη αμοιβή στην εργασί
α μου”.

Έτσι είναι. Ο γάμος είναι ο 
ζωντανός οργανισμός δύο ζω
ντανών ανθρώπων. Είναι φυσι
κό να περνά κρίσεις. Ο Hat- 
tingberg που στηρίζεται σε βα- 
θειά πείρα ψυχοθεραπευτού, ι
σχυρίζεται ότι “οι κρίσεις του 
γάμου δεν πρέπει να θεωρού
νται αρνητικά, σαν αναπόφευ
κτο κακό, αλλά θετικά, σαν α
παραίτητες κρίσεις εξελίξεως. 
Διότι κρίσις σημαίνει αγών 
των δυνάμεων της ζωής, με τις 
βλαβερές για τη ζωή δυνάμεις” 
(Α.Ασπιώτη: “Από την Ψυχο
λογία του Γάμου”, τόμ. 2ος). 
Ένα μόνο πρέπει να έχουμε κα
τά νουν. Η φροντίδα των έξυ
πνων και στοργικών γονέων 
πρέπει να είναι πως όλα αυτά 
δεν θα πληγώσουν τις αθώες 
ψυχές των παιδιών μας, δεν θα 
τα κάνουν να χάσουν τη σιγου
ριά της ζωής.

Στο κάτω-κάτω, εάν κάποια 
στιγμή αντελήφθησαν κάτι, ας 
ομολογήσουμε με απλότητα ό
τι κι εμείς προβληματιζόμαστε, 
συζητούμε, κάποτε ίσως ε
κνευριζόμαστε, αλλά σε λίγο 
τα ξαναφτειάχνουμε γιατί ο 
μπαμπάς και η μαμά αγαπιού
νται. Κυρίως ας τα διαβεβαιώ
σουμε ότι και οι δυο μας τα α
γαπούμε πολύ. Και αυτό θα εί
ναι το μεγαλύτερο δώρο που 
θα τους προσφέρουμε. □
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποί
ησε από την 5 - 9  Οκτωβρίου ο Υ
πουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχά- 
λης Χρυσοχοϊδης συνοδευόμενος α
πό τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγο κ. Ιωάννη Γε- 
ωργακόπουλο, τον Εισαγγελέα Πρω
τοδικών και Πρόεδρο του Συμβουλίου 
Συντονισμού Ανάλυσης και Ερευνών 
του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. 
Ιωάννη Αιώτη και τον Διευθυντή της 
Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής 
Συνεργασίας Ταξίαρχο κ. Νικόλαο 
Τασιόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής 
της ελληνικής αποστολής στην Ουά- 
σιγκτον πραγματοποιήθηκαν προ
γραμματισμένες συναντήσεις με τον 
Διευθυντή του FBI κ. Louis Freeh, τον 
ελληνικής καταγωγής Γερουσιαστή κ. 
Paul Sarbanes, τον επίσης ελληνικής 
καταγωγής Διευθυντή της CIA κ. 
George Tenet, την Υπουργό Δικαιοσύ
νης κα Reno και τον Υφυπουργό Εξω
τερικών αρμόδιο για Πολιτικές Υπο
θέσεις κ. Pickering.

Ο κ. Υπουργός ενημερώνοντας τους

Έλληνες δημοσιογράφους είπε ότι, 
σκοπός της επίσκεψης ήταν η ανταλ
λαγή απόψεων με την αμερικανική 
κυβέρνηση επί θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και 
συγκεκριμένα θέματα εγκληματικότη
τας και τρομοκρατίας.

Με τον Διευθυντή του FBI αναλύ
θηκαν οι ενέργειες που γίνονται από 
την ελληνική πλευρά για την αντιμε
τώπιση της τρομοκρατίας. Έγινε μια 
πολύ καλή συζήτηση και πιστοποιή
θηκε εκατέρωθεν η ορθή εξέλιξη και 
πρόοδος των πρωτοβουλιών που έ
χουν αναληφθεί και συνεπικουρού- 
νται από την καλή επικοινωνία με την 
αμερικανική κυβέρνηση, για την αντι
μετώπιση του προβλήματος της τρο
μοκρατίας που καταταλαιπωρεί την 
ελληνική κοινωνία εδώ και τρεις δε
καετίες.

Σχετικά με την υπογραφή κάποιας 
συμφωνίας ο κ. Υπουργός απάντησε 
ότι “δεν υπεγράφη καμία συμφωνία, 
ούτε το πρωτόκολλο για το οποίο εδώ 
και καιρό γίνεται συζήτηση ότι θα υ
πογραφεί. Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι, 
ούτε εμείς ούτε οι Αμερικανοί. Το 
πρωτόκολλο αυτό είναι ένα σχέδιο 
κειμένου, που αναφέρεται στην αστυ
νομική συνεργασία των δύο χωρών 
για τη γενικότερη αντιμετώπιση του ε
γκλήματος. Σχεδόν όμοιες συμφωνίες 
έχουμε υπογράψει με άλλες 32 χώρες 
για αντίστοιχους λόγους.

Το προς υπογραφή πρωτόκολλο για 
το οποίο εδώ και αρκετό καιρό γίνεται 
λόγος, ενεργοποιήθηκε και, πριν από 
λίγους μήνες το σχέδιο του κειμένου 
δόθηκε στους Αμερικανούς για να κά
νουν τις παρατηρήσεις τους. Τώρα επα
νεξετάζεται από την ελληνική πλευρά 
για να οριστικοποιηθεί το τελικό κείμε
νο το οποίο και θα προσυπογράφει από 
τις δύο πλευρές ”.

Στη συνέχεια ο κ. Υπουργός παρα
τήρησε ότι οι ελληνικές υπηρεσίες α
σφαλείας είναι υπό αναδιοργάνωση 
στην προσπάθεια που καταβάλλεται 
από την ελληνική κυβέρνηση για να 
γίνουν αποτελεσματικότερες και να ε
πιτευχθεί η πλήρης αντιμετώπιση της 
τρομοκρατίας σε όλα τα επίπεδα, ώ
στε να πάψει να απασχολεί τη χώρα.

Στο ερώτημα που του ετέθη από Έ λ
ληνες δημοσιογράφους για την πιθα
νότητα εντατικοποίησης της διμερούς 
συνεργασίας με αφετηρία την επίσκε
ψή του στην Ουάσιγκτον απάντησε 
κατηγορηματικά πως, “δεν τίθεται θέ

μα εντατικοποίησης της συνεργασίας 
διότι υπάρχει ήδη συνεργασία επί θε
σμικών θεμάτων εδώ και πολλά χρό
νια. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασί
ας είναι γνωστό ότι εδώ και αρκετά 
χρόνια υπάρχει και λειτουργεί κλιμάκιο 
του FBI στην Αθήνα το οποίο συνεργά
ζεται άριστα με τις ελληνικές υπηρεσίες 
που έχουν ως αντικείμενο την αντιμε
τώπιση της τρομοκρατίας

Από την πλευρά του FBI, ο διευθυ
ντής της αμερικανικής αυτής υπηρεσί
ας εξέφρασε στον Έλληνα Υπουργό 
τον προβληματισμό του για την ασφά
λεια στην ευρύτερη περιοχή των Βαλ
κανίων και ιδιαίτερα την τάξη και α
σφάλεια στο Κοσσυφοπέδιο όπου α
ναζητούν λύσεις για την ίδρυση πο
λυεθνικής αστυνομικής δύναμης πέ
ραν της στρατιωτικής, η οποία θα ανα- 
λάβει την αντιμετώπιση της εγκλημα
τικότητας και την εμπέδωση της τάξης 
και ασφάλειας στην περιοχή. Ζήτησε 
μάλιστα την άποψη του κ. Χρυσοχοϊ- 
δη για το ζήτημα ο οποίος του εξήγη
σε ότι οι καθημερινές μετακινήσεις 
πληθυσμών στη Βαλκανική Χερσόνη
σο σε συνδυασμό με την αστάθεια που 
επικρατεί στην περιοχή, δημιουργεί ι
διαίτερα προβλήματα στην ασφάλεια 
της Ελλάδας.

Οι Σκοπιανοί και οι Ιταλοί εκφρά
ζουν επίσης έντονη ανησυχία ενώ η 
ελληνική κυβέρνηση έλαβε ήδη την 
πρωτοβουλία εν όψει του Συμβουλίου 
του Τάμπερε, ώστε να υποβάλλει μια 
κοινή πρόταση με τους Ιταλούς για 
μια πολιτική του εγκλήματος στην ευ
ρύτερη περιοχή και κυρίως στην πε
ριοχή της Αδριατικής και της Αλβανί
ας.

Ο προβληματισμός που έθεσε ο 
διευθυντής του FBI, συμπληρώνει τον 
προβληματισμό της Ελλάδας προς την 
κατεύθυνση της αντιμετώπισης του ε
μπορίου όπλων, ναρκωτικών, ανθρώ
πων και της λαθρομετανάστευσης.

Αναφερόμενος στις γενικές εντυ
πώσεις του από την επίσκεψη και τις 
πολυεπίπεδες επαφές που είχε η ελ
ληνική αποστολή στην αμερικανική 
πρωτεύουσα, ο κ. Υπουργός εξέφρα
σε την ικανοποίησή του για την πρό
οδο που σημειώνουν τα συγκεκριμέ
να ζητήματα που αφορούν το Υπουρ
γείο Δημοσίας Τάξεως και ότι η συ
νεργασία με τις αντίστοιχες Υπηρεσί
ες της αμερικανικής κυβέρνησης ση
μειώνουν σημαντική πρόοδο.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΙΑΚΙΣ

Επίσκεψη στο Νομό Κιλκίς πραγμα
τοποίησε πρόσφατα ο Υπουργός Δημο
σίας Τάξεως κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης 
όπου είχε διαδοχικές συναντήσεις με α
ξιωματικούς της Αστυνομικής Διεύθυν
σης, με βουλευτές και φορείς της Τοπι
κής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Υπουργός ασχο
λήθηκε με όλα τα προβλήματα του νο
μού και ιδιαίτερα με το πρόβλημα της 
λαθρομετανάστευσης. Επισκέφθηκε και 
συνομίλησε με τους άνδρες του Μετα
βατικού Αποσπάσματος Δοϊράνης πα
ρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω
σης κ. Γεωργίου Φλωρίδη και στη συ
νέχεια επιθεώρησε τα κτίρια στα οποία 
θα στεγαστούν οι νέοι συνοριοφύλα- 
κες.

Στις φωτογραφίες διακρίνονται μαζί 
με τον κ. Υπουργό, ο Υφυπουργός 
Ε.Δ.Δ.Α κ. Φλωρίδης Γεώργιος, ο Επιθε
ωρητής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδο
νίας Ταξίαρχος κ. Χρήστος Λίβανός, ο 
Αστυν. Διευθυντής Ν. Κιλκίς κ. Πέτρος 
Παρασκευόπουλος και ο Νομάρχης Κιλ
κίς κ. Θεόδωρος Παραστατίδης.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ
ΤΗΣ ΕΑΑΗΝ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΑΙΑ

Ύστερα από σχετική πρόσκληση των 
Αυστραλιανών Αστυνομικών Αρχών και 
στα πλαίσια της έγκαιρης προετοιμασί
ας του δικού μας Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως για την ασφαλή διεξαγωγή στην 
Αθήνα, των Ολυμπιακών Αγώνων του έ
τους 2.004, ο Αρχηγός της Ελληνικής Α
στυνομίας Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης 
Γεωργακόπουλος, συνοδευόμενος από 
τον Αστυν. Διευθυντή της Δ/νσης Κρα
τικής Ασφάλειας/ΥΔΤ Νικόλαο Τσώνη, 
τον Αστυν. Υποδιευθυντή της Δ/νσης 
Τροχαίας/ΥΔΤ Σωτήριο Τσενέ και τον 
Αστυνόμο Α’ της Δ/νσης Δημόσιας Α- 
σφάλειας/ΥΔΤ Κωνσταντίνο Κασαπά- 
κη, επισκέφθηκε το Σίδνεϋ όπου συμμε
τείχε στις εργασίες Διεθνούς Διασκέψε- 
ως για θέματα ασφάλειας σε μεγάλες α
θλητικές εκδηλώσεις.

Παράλληλα με τη συμμετοχή του στη 
Διάσκεψη ο κ. Αρχηγός συναντήθηκε με 
τον Αρχηγό της Αστυνομίας της Νέας 
Νότιας Ουαλίας κ. Πήτερ Ράϊαν ο οποί

ος είναι ο υπεύθυνος για θέματα ασφά
λειας των Ολυμπιακών Αγώνων του έ
τους 2.000, που θα διεξαχθούν στο Σίδ
νεϋ.

Η ελληνική αντιπροσωπεία επισκέ- 
φθηκε τις εγκαταστάσεις που θα πραγ
ματοποιηθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
και συναντήθηκε με τους Αυστραλούς

συναδέλφους αρμοδίους για θέματα α
σφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων στα 
πλαίσια ανταλλαγής εμπειριών και τε
χνογνωσίας αλλά και συνεργασίας των 
δύο Σωμάτων.
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ

Ο σεισμός της 7ης Σεπτεμβρίου με τις 
τεράστιες καταστροφές που προκάλεσε, 
συνέγειρε τα ανθρωπιστικά αισθήματα 
του πανελληνίου και όχι μόνον. Ανάμε
σα στους ευαισθητοποιημένους συγκα
ταλέγονται διάφορες εταιρίες και πολλοί 
καλλιτέχνες που συνέδραμαν ο καθένας 
από την πλευρά τους σεισμοπαθείς. Στα 
πλαίσια αυτής της συνδρομής η Inter- 
american διοργάνωσε συναυλία με τη 
μεγάλη Κυρία του Τραγουδιού, Μαρι- 
νέλλα, στο ΟΑΚΑ.

Στην εκδήλωση απονεμήθηκαν βρα
βεία στο Πυροσβεστικό Σώμα και τους 
άνδρες της ΕΚΑΜ που από τα πρώτα 
λεπτά της τραγωδίας βρέθηκαν κοντά 
στους σεισμοπαθείς, ενώ βραβείο απο- 
νεμήθηκε και στην Ελληνική Αστυνομί
α το οποίο παρέλαβε ο Αρχηγός του Σώ
ματος Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γεωρ- 
γακόπουλος που παρέστη κατόπιν προ- 
σκλήσεως του προέδρου της Interameri- 
can, κ. Δημήτρη Κοντομηνά. Στον Αρ
χηγό του Σώματος το βραβείο απέδωσε 
ο Υπουργός Εργασίας κ. Μιλτιάδης Πα- 
παϊωάννου.

Σε επιστολή που έστειλε ο Αρχηγός 
προς τον πρόεδρο της Interamerican τό
νιζε μεταξύ άλλων ότι: "Ως Αρχηγός της 
Αστυνομίας, σας ευχαριστώ θερμά εκ μέ
ρους όλων των Αστυνομικών για την α
ναγνώριση και επιβράβευση του έργου 
της Αστυνομίας προς τους πληγέντες συ
μπολίτες μας από τους σεισμούς της 7ης 
Σεπτεμβρίου. Με την πράξη σας αυτή, 
του δημοσίου Επαίνου προς την Αστυνο
μία αμείβετε με το καλύτερο Τίμημα την 
ηθική προσφορά των αστυνομικών προς 
τους πολίτες. Οι ηθικές αμοιβές, ως εκ 
της φύσεώς των, πάντοτε εμπνέουν, εμ
ψυχώνουν, παραδειγματίζουν, ικανο
ποιούν τους αποδέκτες και αποδυναμώ
νουν τους υστερόβουλους αρνητές. Με 
την ευκαιρία αυτή θέλω ειλικρινά να σας 
διαβεβαιώσω, ότι οι Αστυνομικοί έχουν 
ενστερνισθεί ότι υπάρχουν για να υπηρε
τούν τον πολίτη, να ενεργούν για την α
ποτροπή των κινδύνων και να προστα
τεύουν τα έννομα αγαθά τους. Είναι κο
ντά στους πολίτες και πρόθυμοι πάντοτε 
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με ζή
λο και αφοσίωση και ιδίως σε ώρες κιν
δύνου

Επίσης, βραβεύθηκε ο Ιερός Κλήρος 
στο πρόσωπο του Πατέρα Αναστασίου 
Μπαστούνη για την προσφορά του 
στους σεισμοπαθείς. Στη μουσική εκδή

λωση παρέστησαν αντιπρόσωποι 
της κυβερνήσεως, ο Αρχιεπίσκοπος 
Χριστόδουλος, ο Δήμαρχος Αθηναί
ων Δημήτριος Αβραμόπουλος, ο Β’ 
Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστρά
τηγος κ. Γεώργιος Παπαδημητρό- 
πουλος, ο Δ/ντής Αμέσου Δράσεως 
Αττικής Ταξίαρχος κ. Σπυρίδων 
Τουντόπουλος, ο πρόεδρος του Ομί
λου Εταιριών Ιντεραμέρικαν κ. Δ. 
Κοντομηνάς και χορηγός της βρα
διάς και πλήθος κόσμου.

Στιγμιότυπο από τη μικρή' δεξίωση που έγινε στο Τμήμα Αλλοδαπών και Διαβατηριακού 
Ελέγχου Ηγουμενίτσας για να τιμηθούν οι Δόκιμοι Αστυφύλακες που ενίσχυσαν την Υπη
ρεσία κατά τη θερινή περίοδο. Παραινέσεις προς τους νέους συναδέλφους απηύθυναν ο Α- 

στυν Διευθυντής Θεσπρωτίας κ. Ιωάννης Κόντος και ο Διοικητής του Τμήματος Αλλοδαπών 
και Διαβατηριακού Ελέγχου Αστυνόμος Β’ κ. Βασίλειος Τζίγκος.
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνο
μίας στην 64η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλο
νίκης όπως παρατήρησαν όλοι οι διακε
κριμένοι και μη επισκέπτες του, ξεχώρι
σε για το επίπεδο εξυπηρέτησης των πο
λιτών, τις πρωτοτυπίες της και την κατα
σκευαστική τελειότητα του περιπτέρου. 
Τα στοιχεία αυτά εκτιμήθηκαν δεόντως, 
με αποτέλεσμα το περίπτερο της Ελλη
νικής Αστυνομίας να αποσπάσει ένα α
πό τα πέντε ειδικά βραβεία που απονε- 
μήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Μακε
δονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. 
Το ειδικό βραβείο διοργανωτή και πλα- 
κέτα καλύτερης συμμετοχής εκθέτη της 
64ης Δ.Ε.Θ. για την ολοκληρωμένη, λει
τουργική και αισθητικά άψογη οργάνω
ση του περιπτέρου, απένειμε στον Γενι
κό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονί
κης Υποστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Οι
κονόμου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Δ.Ε.Θ. κ. Χαράλαμπος Τσαρούχας.

Στιγμιότυπο από τη δεξίωση που παρέθε
σε η Διοίκηση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσ
σαλονίκης προς τιμήν της Ελληνικής Αστυ

νομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και 
του Τμήματος Ιατρικής Εξυπηρέτησης της 
εξπρές σέρβις για τη συμβολή τους στην ε
πιτυχή διοργάνωση της 64ης Δ.Ε.Θ. Στην 

εκδήλωση ο Γεν. Αστυν. ΔΙντής Θεσσαλονί
κης Υποστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Οικονό
μου επέδωσε τιμητική πλακέτα με το έμβλη

μα του Σώματος στον Πρόεδρο της Δ.Ε.Θ.
κ. Γεώργιο Σορτίκο 

σε ανάμνηση της συνεργασίας τους

Αναμνηστική φωτογραφία του Αστυν. 
Διευθυντή Ορεστιάδας Έβρου Κωνσταντί

νου Λύτρα και του Υπασπιστή της Α.Δ. Ορε
στιάδας Υπαστυν. Β' Κωνσταντίνο Σπυρό- 

πουλο με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρ
θολομαίο κατά την πρόσφατη επίσκεψή 

τους στο Φανάρι όπου και πρόσφεραν το 
χρηματικό ποσόν των 370.000 δραχμών 

προκειμένου να διατεθεί για τις ανάγκες 
των σεισμοπαθών οι οποίοι επλήγησαν από 

τον σεισμό της 18-8-1999.

; 1 m  ά  λ · γ
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙ
ΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Την 30-9-1999 πραγματοποιήθηκε 
κοινή συνάντηση σε κεντρικό ξενοδο
χείο των Αθηνών, των Διοικητικών Συμ
βουλίων των Συνδικαλιστικών Οργανώ
σεων των Σωμάτων Ασφαλείας.

Κατά τη συνάντηση επεκράτησε ενω
τικό κλίμα. Οι συνδικαλιστικές οργανώ
σεις εξέφρασαν τις πάγιες θέσεις για τα 
οικονομικά ζητήματα του προσωπικού 
των Σωμάτων Ασφαλείας και αποφασί- 
σθηκε ομόφωνα η σύσταση Συντονιστι
κού Οργάνου που θα καθορίσει το πλαίσιο 
δράσης και διεκδίκησης των αιτημάτων.

Στη συνάντηση παρέστησαν ο Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης κ. Δημήτριος Ευσταθιάδης, ο Α’ 
Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος 
κ. Γεώργιος Πλάκας, εκπρόσωποι όλων 
των πολιτικών κομμάτων, καθώς και εκ
πρόσωποι της Γ.Σ.Ε.Ε.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ 

ΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Στα πλαίσια ψυχαγωγίας των σεισμο
παθών της 7ης Σεπτεμβρίου η Διεύθυν
ση Αστυνομίας Πειραιά διοργάνωσε εκ
δήλωση για τους σεισμοπαθείς του Μο
σχάτου στην παραλία της πόλης. Ο 
Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Πειραιά Ταξίαρχος κ. Σπυρίδων Τσάκος 
χαιρετίζοντας την εκδήλωση τόνισε τα 
εξής:

“Αισθανόμαστε ιδιαίτερη συγκίνηση 
που βρισκόμαστε κοντά σας. Μόνον όσοι 
ζουν τη σκληρή πραγματικότητα από κο
ντά μπορούν να καταλάβουν τις δυσκολί
ες και το μέγεθος της περιπέτειας στην ο
ποία έχετε περιέλθει ε ξ ’ αιτίας του σει
σμού. Ξαφνικά βρεθήκατε σε δεινή θέση 
στερούμενοι των ανέσεων των σπιτιών 
σας και όσων αγαθών με κόπους και θυ
σίες αποκτήσατε. Όλος ο ελληνικός λαός 
είναι κοντά σας. Πιο κοντά σας, όμως, 
είναι οι Έλληνες Αστυνομικοί που από 
την πρώτη στιγμή του καταστροφικού 
σεισμού, βρίσκονται δίπλα σας για να 
προστατέψουν ότι απέμεινε από τις πε
ριουσίες σας και να σας παράσχουν α
σφάλεια και ηρεμία. Ειδικότερα οι αστυ
νομικοί του Τμήματος Μοσχάτου επιτη
ρούν με περισσή φροντίδα τον καταυλι
σμό, για να αποτρέψουν οποιαδήποτε ε
γκληματική συμπεριφορά σε βάρος σας.

Ατενίστε το μέλλον με αισιοδοξία και με
ταφέρετε την αισιοδοξία στα παιδιά σας. 
Σίγουρα το αύριο θα είναι καλύτερο α π ’ 
το σήμερα ”.

Στη συνέχεια κηρύχθηκε η έναρξη του 
προγράμματος που άνοιξε η ορχήστρα 
του Σώματος με τραγούδια και διάφορα 
μουσικά κομμάτια. Το χορευτικό τμήμα 
της Σχολής Χορού της Διεύθυνσης Α
στυνομίας Πειραιά (όλοι οι χορευτές εί
ναι παιδιά αστυνομικών της οικείας 
Διεύθυνσης) χόρεψε παραδοσιακούς χο
ρούς. Η εκδήλωση έκλεισε με την προ

σφορά σχολικών και άλλων ειδών στα 
παιδιά των σεισμοπαθών. Την εκδήλω
ση τίμησαν με την παρουσία τους ο Α- 
ντιδήμαρχος Μοσχάτου κ. Γρ. Παπαδό- 
πουλος, ο Αστυν. Διευθυντής κ. Ευάγγε
λος Καραχάλιος, ο Δ/τής της Τροχαίας 
Πειραιά Αστυν. Υποδιευθυντής κ. Βασί
λειος Αποστολάκης, ο Αστυν. Υποδιευ
θυντής κ. Ιωάννης Παπαχρήστος, ο Υ
ποδιοικητής του Α.Τ. Μοσχάτου Αστυ
νόμος Α’ κ. Ηλίας Χαλυβόπουλος και 
φυσικά όλοι οι σεισμοπαθείς του Μο
σχάτου που ζουν σε σκηνές.
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑ
ΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η τραγικές διαστάσεις που έχει πάρει 
το φαινόμενο των τροχαίων ατυχημάτων 
παρουσιάσθηκαν σε ημερίδα που διορ- 
γάνωσε η Διεύθυνση Τροχαίας της 
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης με θέμα την “οδι
κή ασφάλεια” η οποία πραγματοποιήθη
κε στο συνεδριακό κέντρο “I. Βελλί- 
δης”. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοι
χεία της δεκαετίας 1988-1998,23.865 ά
τομα έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο 
ενώ 348.281 τραυματίσθηκαν.

Την έναρξη της ημερίδας κήρυξε ο Υ
πουργός Μακεδονίας - Θράκης κ. Ιωάν
νης Μαγκριώτης ενώ χαιρετισμό απηύ- 
θυναν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μα
κεδονίας, ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης, 
εκπρόσωπος του Δημάρχου Θεσσαλονί
κης, ο Γενικός Επιθεωρητής Μακεδονί
ας Υποστράτηγος κ. Ανδρέας Στεφάνου 
και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
Υποστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Οικο
νόμου. Επίσης χαιρετισμό απέστειλαν ο 
Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. 
Ιωάννης Γεωργακόπουλος, ο Α’ Υπαρ- 
χηγός κ. Γεώργιος Πλάκας και πολλοί 
τοπικοί βουλευτές. Κατά τη διάρκεια 
της ημερίδας μίλησαν ο Δ/ντής της Τρο
χαίας Αστυνομικός Διευθυντής κ. Νικη
φόρος Τζατζάκης, ο Αστυνόμος Α’ κ. Α
ναστάσιος Αποστολίδης, η καθηγήτρια 
Α.Π.Θ. κ. Μ. Λατινοπούλου, οι Αναπλη-

Η Χορευτική Ομάδα των παιδιών των α
στυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Πειραιά, μεσοϋντος του θέρους, επισκε'φθηκε 
το Οίτυλο Λακωνίας προσκεκλημένη του Δη
μάρχου κ. Πέτρου Λνδρεάκου, προκειμένου 
να συμμετάσχει στον εορτασμό της ιστορικής 
επετείου της “Μάχης του Διροϋ” (1826) κα
τά την οποία οι Μανιάτιασες αντιμετώπισαν 
με τα δρεπάνια και έτρεψαν σε φυγή τα 
τουρκοαραβικά στίφη. Το πρόγραμμα της 
εκδήλωσης υπήρξε εξαντλητικό για τους μι- 
κρούς χορευτές που έδωσαν τον καλύτερο ε
αυτό τους σε ένα κοινό πολυπληθέστατο. Ο 
Ταξίαρχος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πει
ραιά κ. Σπυρίδων Τσάκος κατενθουυιααμέ- 
νος από τους μικρούς χορευτές συνεχάρη ό
λα τα παιδιά καθώς και τους δασκάλους 
τους. Τη χορευτική ομάδα αποτελούσαν οι: 
Χαρά Αλεξανδροπούλου, Ειρήνη Αποστολά- 
κη. Φωτεινή Βασιλάκη, Γιάννης Καραχά- 
λιος, Κώστας Κουκουράβας, Ματούλα Κωτ- 
τάκη, Έλλη Οικονομάκου, Αλέξανδρος Σάα- 
σαρης, Μαρία Σκλαβούνου και θεοδώρα 
Σκλαβούνου.

ρωτές καθηγητές Α.Π.Θ. κ.κ. Γ. Τσώχος 
και Σ. Βούγιας, ο Αντιδήμαρχος Θεσσα
λονίκης κ. Αθανάσαρος, ο καθηγητής 
Τ.Ε.Ι. κ. Φ. Βοσνιάκος, ο Πολιτικός Μη
χανικός - Συγκοινωνιολόγος κ. Σ. Μπά- 
σμπας και ο Περιφερειακός Δ/ντής της 
Εθνικής Ασφαλιστικήςκ. Η. Ρήγανης. 
Τα συμπεράσματα της ημερίδας συνοψί
ζονται ως εξής:

Α. Η αύξηση των κυκλοφορούντων ο
χημάτων Δε συνοδεύεται από αντίστοι
χη βελτίωση της οδικής υποδομής με ά
μεση επιβάρυνση της κυκλοφορίας που 
μειώνει το επίπεδο οδικής ασφάλειας. 
Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει έντονο πρό
βλημα ασφάλειας πεζών που αποτελούν 
το 27,6% των νεκρών. Τα σοβαρά ατυ
χήματα στην Ελλάδα αυξήθηκαν σε

σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 
1980 έως το 1993. Στην Ε.Ε. παρουσία
σαν μείωση κατά 9% ενώ στην Ελλάδα 
αύξηση κατά 34%. Οι νεκροί στην Ε.Ε. 
μειώθηκαν κατά 22% ενώ στην Ελλάδα 
αυξήθηκαν κατά 64%. Σε σχέση με την 
ηλικία οι πιο πολυπληθείς ομάδες θυμά
των είναι από 15-34 ετών για οδηγούς 
και επιβάτες και από 70 - 84 ετών για 
τους πεζούς. Η χρήση αλκοόλ προκαλεί 
το 7% των ατυχημάτων και προξενεί το 
43% των νεκρών. Το 87,5% των ατυχη
μάτων συμβαίνει το καλοκαίρι και το 
63,4% με συνθήκες επαρκούς φωτισμού.

Η μείωση των ατυχημάτων είναι δυ
νατή αλλά απαιτεί συνολική και όχι α
ποσπασματική λήψη μέτρων στα πλαί
σια ενός πενταετούς προγραμματισμού.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΗΜΕΡΜΑ

Θ Ε Μ Α : ΟΔΙΚΗ A m cklA  ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
7 ^ 7  TETAPThC A J ^ I O "

Αστυνομική Επιθεώρηση - Οκτώβριος 1999 -  651



Ε
ΙΙ

ΙΚ
Α

ΙΡ
Ο

Τ
Η

Τ
Α

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
“ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ”

Σεμινάριο με την επωνυμία “Παρμενί
δης” και θέμα τη στρατηγική και επιχει
ρησιακή ανάλυση του εγκλήματος διορ- 
γανώθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο 
Δημοσίας Τάξεως με τη συγχρηματοδό- 
τηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σε
μινάριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 
της κοινής δράσης OISIN και είχε ως 
σκοπό την εκπαίδευση των Αξιωματι
κών των Αρχών επιβολής του νόμου της 
χώρας μας αλλά και άλλων χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στη 
στρατηγική και επιχειρησιακή ανάλυση 
του εγκλήματος. Στο σεμινάριο δίδαξαν 
καθηγητές πανεπιστημίων, αξιωματικοί 
της Ελληνικής Αστυνομίας αναλυτές 
της Europol, της Γεν. Γραμματείας της 
Interpol της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλη
ματολογιών Πληροφοριών του Ηνωμέ
νου Βασιλείου και του F.B.I.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ 
ΣΤΗ Γ.Α.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών της 
Βαυαρίας κ. Herman Regensburger, επι- 
σκέφθηκε τη Γ.Α.Α. Θεσσαλονίκης συ- 
νοδευόμενος από τον διευθυντή της ε
ταιρίας Dr Hoffmann, κ. Στ. Κωνσταντι- 
νίδη, μέλος του προεδρείου της Feucht- 
wanger Bank και τον Διευθυντή του 
Γραφείου Τύπου του Μονάχου κ. Νίκο 
Σωτηρίου. Τους ανωτέρω υποδέχθηκε ο 
Υποδ/ντής της Γ.Α.Θ. Αστυνομικός 
Διευθυντής κ. Ίκαρος Γιακόβης ως εκ
πρόσωπος του Γ.Α.Δ.Θ. Υποστρατήγου 
κ. Κων. Οικονόμου και ο Δ/ντής της 
Δ/νσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης Αστυν. 
Δ/ντής κ. Νικηφόρος Τζατζάκης.

Μεταξύ των δύο πλευρών ανταλλά
χθηκαν απόψεις και συζητήθηκαν θέματα 
σχετικά με τη λαθρομετανάστευση, την 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Α
στυνομιών των δύο χωρών και θέματα 
που αφορούν τη συμφωνία του Σέγκεν.

ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΤΟ ΚΡΟΣ 
ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Μέσα στις δέκα πρώτες αναδείχθηκε 
η αγωνιστική ομάδα μοτοσικλέτας της 
Ελληνικής Αστυνομίας, με οδηγό τον Α
στυφύλακα Γεώργιο Αναμουλίδη, στους 
αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήμα

τος μότο-κρος που έγιναν πρόσφατα 
στην ειδική πίστα αγώνων της Μεγαλό- 
πολης. Αρχηγός της αποστολής ήταν ο 
Υπαστυνόμος Α’ Δημήτριος Κανούτας, 
ο Αστυφύλακας Μιχαήλ Παϊσιάδης 
(μηχανικός) και ο Αρχιφύλακας Χρή-

στος Αρβανίτης (οδηγός υπηρ. οχήμα
τος). Ο Δήμος Μεγαλόπολης τίμησε την 
Ελληνική Αστυνομία για τη συμμετοχή 
της με κύπελλο το οποίο απένειμε ο 
Διοικητής του Α.Τ. Μεγαλόπολης Αστυ
νόμος Α’ Χρήστος Λυμπερέας. Τους α

γώνες παρακολού
θησε και ο Υπουρ
γός Μεταφορών και 
Επικοινωνιών κ. Α
ναστάσιος Μαντέ- 
λης ο οποίος απέ- 
νειμε τα βραβεία 
στους νικητές. □

Επιμέλεια: Ανθ/μος 
Κων/νος Κούρος
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ΑΣΤΥ

Στη φωτογραφία όιακρίνονται μεταξύ άλλων και οι: 
“Φερε'κης” (Θανάσης Στανρόπονλος), “Πατατιάς”, “Άγης”και “Πανάγος” (Μάχης Κορδάτος), 

“Ζωζώ”, “Πιπίτσα” “Μια γυναίκα”, “Πίτσα - Κίτσα” (Μάϊνα Αριστέα), “Τζενη" (Μαρία 
Παπαδοπούλου, “Ψεντοθόδωρος” (Γεώργιος Παπουτσής) 

και ο “Βρασίδας” (Παναγιώτης Δράσος).

υμπληρώνεται ήδη ένας χρόνος α
πό τότε που η θεατρική ομάδα της 
Ελληνικής Αστυνομίας ξεκίνησε τη 

λειτουργία της. Τον Νοέμβριο του 1998, 
με πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομι
κών Υπαλλήλων Αττικής και ιδιαίτερα της 
Μαρίας Παπαδοπούλου, η οποία ήταν και 
η εμπνεύστρια της ομάδας, προσκλήθηκε 
ο σκηνοθέτης κ. Αντώνης Διαμαντής για 
να οργανώσει καλλιτεχνικά αυτή την ομά
δα. Στο κάλεσμα της Ένωσης ανταποκρί- 
θηκαν πέντε αστυνομικοί (Αστ/κες Γεώρ
γιος Παπουτσής, Θανάσης Σταυρόπουλος, 
Μαρία Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Κορδά
τος, Ανθ/μος Παναγιώτης Δρόσος και Π. Υ. 
Μάϊνα Αριστέα).

Παρά την απειρία τους, αφού ήταν η 
πρώτη φορά που οι περισσότεροι από αυ
τούς “πάτησαν” στο σανίδι και παρά τις α
ντίξοες συνθήκες δουλειάς, η ομάδα κα
τόρθωσε να παρουσιάσει με μεγάλη επιτυ
χία, σε τρεις παραστάσεις στο Αθηναϊκό 
Δημοτικό Θέατρο, το θεατρικό έργο του 
Λημήτρη Ψαθά “Ζητείται ψεύτης”, α- 
ποσπώντας τα θερμά σχόλια του Τύπου 
και του κοινού, καθώς και της κόρης του 
συγγραφέα και εκδότριας των “Απά
ντων του”, κ. Μαρίας Ψαθά, η οποία και 
προλόγισε την παράσταση.

Η θεατρική ομάδα της Ελληνικής Αστυ
νομίας, με τη βοήθεια του Υ.Δ.Τ. θα συνε
χίσει τη θεατρική αυτή δραστηριότητα, α
νεβάζοντας αρχικά, τον προσεχή Δεκέμ
βριο, την ίδια παράσταση στο Αθηναϊκό 
Δημοτικό Θέατρο. Στη συνέχεια, σκοπό έ
χει να ανεβάσει το θεατρικό έργο του Πα
ντελή ΧΟΡΝ “Το Φιντανάκι”, ένα χρο
νογράφημα της ζωής στην παλιά Αθήνα, 
έργο καταξιωμένο μέσα στο χρόνο. Είναι 
μια αναφορά στα ήθη και στα έθιμα του 
τόπου μας, μέσα από ανθρώπινες σχέσεις, 
που ίσως στη σημερινή εποχή να έχουν ξε- 
χασθεί.

Επίσης, τα μέλη της ομάδας, σκοπό έ
χουν την παρουσίαση των θεατρικών τους 
παραστάσεων σε κοινωνικές ομάδες που

δεν τους δίνεται εύκολα η ευκαιρία να πα
ρακολουθήσουν θέατρο (φυλακισμένοι, ά
τομα με ειδικές ανάγκες, σεισμόπληκτοι 
κ.λπ.), προβάλλοντας έτσι την κοινωνική 
προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας μέ
σω του θεάτρου.

Η υπεύθυνη της θεατρικής ομάδας κ. 
Μάϊνα Αριστέα, με την οποία είχαμε μια 
σύντομη συνομιλία για τα σχέδια και τους 
σκοπούς της ομάδας, μεταξύ άλλων, εξέ- 
φρασε τις ευχαριστίες της προς το Υπουρ
γείο Δημ. Τάξης και ιδιαίτερα προς τον Α’ 
Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Α
ντιστράτηγο κ. Γεώργιο Πλάκα, ο οποί
ος δείχνοντας την ευαισθησία του για την 
Τέχνη, βοήθησε θετικά και ουσιαστικά για 
να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Επίσης 
ευχαριστεί θερμά τη Διευθύντρια των Δη
μοσίων Σχέσεων του Υ.Δ.Τ. κ. Στυλιανή 
Σκουλάκη και την κ. Μίνα Τσακίρη για

τη βοήθειά τους, τον σκηνοθέτη κ. Αντώ- 
νη Διαμαντή, ο οποίος μη φειδόμενος κό
που και χρόνου, κατάφερε να κάνει να λει
τουργήσουν τα παιδιά σαν επαγγελματίες 
ηθοποιοί, την κ. Μαρία Ψαθά η οποία έ
δωσε αφιλοκερδώς τα δικαιώματα του έρ
γου, τους συναδέλφους της στη θεατρική 
ομάδα, οι οποίοι δουλεύουν σκληρά, δια
θέτοντας τον ελεύθερο χρόνο τους, και ι
διαίτερα την κ. Μαρία Παπαδοπούλου, 
γιατί χωρίς το προσωπικό της ενδιαφέρον 
και αγώνα ενδεχομένως και να μην υπήρ
χε αυτή η ομάδα.

Εμείς από την πλευρά μας, συγχαίρουμε 
όλα τα παιδιά της ομάδας, τα οποία πραγ
ματικά δουλεύουν με πάθος και πίστη, και 
προβάλλουν για μια ακόμη φορά, μέσα α
πό την Τέχνη, το κοινωνικό πρόσωπο της 
Ελληνικής Αστυνομίας και τους ευχόμα
στε καλές παραστάσεις. □
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ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
Με ήπιες μορφές ενέργειας λειτουργεί πλέον 

το 3ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου

Το 3ο Δημοτικό 
Σ χ ο λ ε ί ο  
Σχηματαρίου είναι 

το μοναδικό σχολείο που λει
τουργεί με “ΗΠΙΕΣ ΜΟΡ
ΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” (ήλιος, 
άνεμος), εξοικονομώντας ένα 
μέρος της Ενέργειας που κατα
ναλώνει από τον Ήλιο και τον 
Ανεμο με την εγκατάσταση 
Φωτοβολταϊκών συστημάτων 
στη σκεπή του Σχολείου αλλά 
και την εγκατάσταση μιας ανε- 
μογεννήτριας παντός καιρού.

Ο ήλιος είναι η μεγαλύτερη 
και ανεξάντλητη πηγή ενέρ
γειας. Τα φωτοβολτάίκά συ
στήματα αποτελούν μια από 
τις πολλά υποσχόμενες ανανε
ώσιμες ενεργειακές τεχνολογί
ες. Τα Φ/Β συστήματα μετα
τρέπουν την ηλιακή ενέργεια 
σε ηλεκτρική. Το συγκεκριμέ
νο σύστημα είναι προσαρμο
σμένο στη σκεπή του σχολείου 
και οι φωτοβολτάϊκές γεννή
τριες είναι ενσωματωμένες στη 
σκεπή, ώστε να χρησιμο
ποιούνται ταυτόχρονα και ως 
σκέπαστρα αντί για κεραμίδια. 

Αποτελείται από:
233 10 Φ/Β γεννήτριες, ισχύ

ος 100 Watt η μια και η ισχύς 
του συστήματος είναι 1.000 
Watt (1 KW)

233 έναν ειδικό αντιστροφέα 
δικτύου, ο οποίος μετατρέπει 
την παραγόμενη από τις φ/β 
γεννήτριες ηλεκτρική ενέργεια 
συνεχούς τάσης, σε εναλλασ
σόμενη και απόλυτα συγχρονι
σμένη με αυτή του κεντρικού 
δικτύου ( ΔΕΗ ).

233 έναν μετρητή ισχύος, που 
καταγράφει την παραγόμενη α
πό το φ/β σύστημα ηλεκτρική 
ενέργεια σε KWH.

233 έναν μικροϋπολογιστή 
Προς το παρόν δεν υπάρχει, 
μέσω του οποίου μπορεί να γί
νονται έλεγχοι και διάφορες 
καταγραφές, του όλου συστή
ματος με τη βοήθεια του ειδι
κού προγράμματος ...sunny 
data. Τα στοιχεία του συστήμα
τος μεταφέρονται από το δί
κτυο στο μικροϋπολογιστή μέ
σο του Line Modem.

233 Το σύστημα είναι διασυν- 
δεδεμένο με το δίκτυο της ΔΕ
Η. Έτσι η παραγόμενη ηλε
κτρική ενέργεια διοχετεύεται 
στο κεντρικό δίκτυο.

Αυτός ο τρόπος είναι προτι
μότερος για σχολείο από τη 
χρησιμοποίηση μπαταριών για 
αποθήκευση της παραγόμενης 
ηλεκτρικής ενέργειας σ’ αυτές 
λόγω της εργασιακής ιδιομορ
φίας αλλά και του κόστους συ
ντήρησης και αντικατάστασης 
των μπαταριών μετά από 5-7 
χρόνια.

Εκτός από τον ήλιο εκμε
ταλλεύτηκαν και τον άνεμο, 
“την αιολική ενέργεια” μια πη
γή ενέργειας που προέρχεται 
έμμεσα από τον ήλιο (ο αέρας 
θερμαινόμενος από τον ήλιο ε
νεργοποιεί ανέμους).

Η ανεμογεννήτρια αποτελεί 
τη σύγχρονη υλοποίηση, της 
αιολικής και ηλεκτρικής ενέρ
γειας, δύο αρκετά γνωστών δυ
νάμεων. Είναι διασυνδεδεμένη 
με το δίκτυο της ΔΕΗ αλλά με 
μπαταρίες των 200 Ah. Το πα- 
ραγόμενο ρεύμα αποθηκεύεται 
στις μπαταρίες και χρησιμο
ποιείται για φωτισμό ασφαλεί
ας το βράδυ με λάμπες μικρής 
κατανάλωσης των 12 ή 24 V.

Όλα αυτά πραγματοποιήθη
καν από τη δασκάλα της Δ' τά
ξης Στρατή - Πινήτα Ευγενία, 
παράλληλα μ’ ένα πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
με θέμα την “Ενέργεια”.

Τα εγκαίνια της πειραματι

κής λειτουργίας του Σχολείου 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ α ν  
πρόσφατα από τον Υφυπουργό 
Μεταφορών και Επικοινωνιών 
κ. Νικόλαο Σαλαγιάννη.

Ο Πρόεδρος του Ο.Σ.Κ. 
(Οργανισμός Σχολικών Κτιρί
ων) κ. Δημήτρης Σκαμνάκης, 
που παρευρέθηκε στην εκδή
λωση δήλωσε ότι ο Οργανι
σμός θα αναλάβει την περαιτέ
ρω ολοκλήρωση του έργου, σε 
συνεργασία με την υπεύθυνη 
υλοποίησης του έργου κ. 
Στρατή - Πινήτα Ευγενία.

Μεταξύ των άλλων στα 
εγκαίνια παρευρέθησαν, ο Γ' 
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. 
Λουκάς Αποστολίδης, ο Πανο- 
σιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης 
Γεώργιος Ρέμπελος, ο A’ Υ- 
παρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος κ. Γε
ώργιος Πλάκας, ο Γεν. Γραμ
ματέας Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας κ. Πολυχρονίου Πο-
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λυχρόνης, οι βουλευτές του 
Νομού Βοιωτίας κ.κ. Ακριβά- 
κης Αλέξανδρος και Κατσι- 
μπάρδης Γεώργιος, ο Νομάρ
χης Βοιωτίας κ. Νικ. Στάμου, ο 
κ. Ανδιτσόπουλος, εκπρόσω
πος του ΚΑΠΕ (Κέντρου Ανα
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας), 
οι Νομαρχιακοί σύμβουλοι 
Γιαννάκης Μιχ. Λόγγος Μιχά- 
λης και Παπαναγιώτου Δήμος, 
ο Δήμαρχος του Σχηματαρίου 
κ. Ευάγγελος Γεωργίου, Δημο
τικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι 
φορέων, υπηρεσιών, επιχειρή
σεων και πλήθος κόσμου.

Για την καλύτερη ενημέρω
σή μας, αναζητήσαμε τον Διευ
θυντή του 3ου Δημοτικού Σχο
λείου Σχηματαρίου κ. Γεώρ
γιο Κορλό, ο οποίος με μεγάλη 
προθυμία απάντησε στις ερω
τήσεις μας.

Ερωτ:Τι σημαίνει περιβαλ
λοντική εκπαίδευση και 
ποιοί οι στόχοι της;

Απάντ: Περιβαλλοντική εκ
παίδευση είναι η διαδικασία να 
αναγνωρίσουμε την αξία της 
φύσης και να κατανοούμε τη 
σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο, 
στον πολιτισμό του και στο 
φυσικό του περιβάλλον.

Στόχοι της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης:

•  Να ενδιαφερθούν τα παι
διά για το περιβάλλον μέσα 
στο οποίο ζουν.

•  Να γνωρίσουν και να κα
τανοήσουν τα προβλήματα του 
περιβάλλοντος.

•  Να αγαπήσουν το περι
βάλλον τους.

•  Να καταλάβουν ότι έχουν 
και αυτά ένα μεγάλο μέρος της 
ευθύνης για την τύχη του περι
βάλλοντος.

•  Να γεννηθεί μέσα τους η ε
πιθυμία να το προστατεύσουν 
και η θέληση να το βελτιώσουν.

Πρόγραμμα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Κάθε μέρα όλο και περισσό
τεροι άνθρωποι (και εκπαιδευ
τικοί) ενημερώνονται και ευαι
σθητοποιούνται σε θέματα ρύ
πανσης και καταστροφής του 
περιβάλλοντος και προωθούν 
προγράμματα ενημέρωσης των 
μαθητών και προστασίας του 
περιβάλλοντος από οικολογι

κές καταστροφές. Είναι απαί
τηση σήμερα μεμονωμένα κά
θε ένας από μας μικρός ή μεγά
λος να συνειδητοποιήσει ότι η 
προστασία του περιβάλλοντος 
είναι υπόθεση όλων μας.

Ερώτ:Τι πρόγραμμα Περι
βαλλοντικής Εκπαίδευσης έ
γινε φέτος στο σχολείο σας 
και ποιος ήταν ο στόχος του;

Απάντ: Από την αρχή της 
σχολικής χρονιάς, στην Δ' τά
ξη του σχολείου μας πραγματο
ποιήθηκε ένα πρόγραμμα με θέ
μα “ΕΝΕΡΓΕΙΑ” από την δα
σκάλα Στρατή Ευγενία. Συγκε
κριμένος στόχος του ήταν η ε
νημέρωση των μαθητών σχετι
κά με το ενεργειακό πρόβλημα.

Ζούμε σ’ έναν κόσμο ενέρ
γειας. ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ. 
Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος 
της ενέργειας που χρησιμο
ποιούμε το εξασφαλίζουμε από 
τον ορυκτό πλούτο που υπάρ
χει στο υπέδαφος.

Ο άνθρωπος από παλιά φε
ρόταν σαν “κύριος” της γης, 
τελευταία όμως το έχει παρα
κάνει και κατασπαταλά τους 
φυσικούς πόρους με συνέπεια 
τα αποθέματά τους (πετρέλαιο, 
λιγνίτης, ουράνιο, κ.ά.) να εξα
ντληθούν σε λίγα χρόνια.

Από την άλλη η παραγωγή 
και η χρήση της ενέργειας δη
μιουργούν περιβαλλοντικές πα
ρενέργειες όπως το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου, η όξινη βρο
χή, κ.ά. οδηγώντας την κοινω
νία σε πολύ σοβαρά αδιέξοδα.

Ερώτ: Οι μαθητές κατανο
ούν το “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ”;

Απάντ: Συνειδητοποιούν την 
ανάγκη για επίλυσή του. Οι λύ
σεις που προτείνουν είναι δύο:

1η λύση. Η εξοικονόμηση ε
νέργειας. Η λύση είναι απλή, 
αλλά και δύσκολη να εφαρμο
στεί. Να περιορίσουμε την ε
νέργεια που χρησιμοποιούμε. 
Να αλλάξουμε τις συνήθειές 
μας και να μάθουμε να ζούμε 
με μέτρο χωρίς περιττές υπερ
βολές. Αυτό μπορεί να γίνει εύ
κολα μέσα στο σπίτι με τη λογι
κή χρήση των ηλεκτρικών συ
σκευών, με τη σωστή μόνωση 
του σπιτιού σου και με τη σωστή 
χρησιμοποίηση του αυτοκινή
του σου κατά τις μετακινήσεις.

2η λύση. Οι Ήπιες Μορφές 
Ενέργειας ή ανανεώσιμες ή κα
θαρές ή φιλικές προς το περι
βάλλον όπως η ηλιακή, η αιο
λική, η γεωθερμία, οι υδατο
πτώσεις, οι παλίρροιες, η βιο
μάζα είναι “καθαρές” περιβαλ
λοντικές - πηγές ενέργειας.

Η κύρια και πρωταρχική πη
γή ενέργειας που χρησιμο
ποιούμε στη γη είναι ο ήλιος 
μας. Όσο κι αν αυτό ξαφνιάζει 
δεν είναι υπερβολικό, αφού και 
η δημιουργία του γαιάνθρακα, 
του πετρελαίου και του φυσι
κού αερίου, των ανέμων, των 
υδατοπτώσεων, των παλιρ- 
ροιών, των θαλάσσιων ρευμά
των και κυμάτων, της γεωθερ
μίας, καθώς και η ανάπτυξη και 
η συντήρηση στη ζωή φυτών

και ζώων, οφείλεται στον ήλιο.
Την ηλιακή ενέργεια μπο

ρούμε να την εκμεταλλευτού
με με τα φωτοβολταϊκά συστή
ματα. Η χώρα μας λόγω της 
μεγάλης ηλιοφάνειας προσφέ- 
ρεται ιδιαίτερα για εγκαταστά
σεις τέτοιων συστημάτων.

Είναι σημαντικό ότι σε αυτή 
την περίπτωση όπως και στην 
περίπτωση της αιολικής ενέρ
γειας (ενέργεια του ανέμου) 
μπορούμε να αποθηκεύσουμε 
την ενέργεια σε μπαταρίες ή να 
διασυνδεθσύμε με το δίκτυο 
της ΔΕΗ. Η Ελλάδα αν και έχει 
όλες τις προϋποθέσεις για ανά
πτυξη της αιολικής και ηλιακής 
ενέργειας δεν έχει προχωρήσει 
στον τομέα αυτό. Όπου εφαρ
μόστηκαν οι δύο μέθοδοι είχαν 
εκπληκτικά αποτελέσματα.

Η πρόκληση των Ανανεώσι
μων Πηγών είναι μεγάλη. Το 
ζήτημα είναι πότε θα τις υιοθε
τήσουμε.

Το 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ
ΛΕΙΟ ΤΟΛΜΗΣΕ ΚΑΙ ΤΑ 
ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛ
ΛΕΙ ΣΤΗΝ “ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ”, 
στην “ΑΝΑΣΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗ
ΤΗ ΜΑΣ” με την πειραματική 
λειτουργία του με ΗΠΙΕΣ 
ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ήλιο, 
άνεμο) που σύντομα θα ολο
κληρωθεί από τον Ο.Σ.Κ.

Μακάρι να βρεθούν και 
άλλοι μιμητές τους □

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων. Γ. Κατσινονλας
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Της Γαλάτειας Γρηγοριάδον - Σονρέλη

Η μάνα μου όπως ό
λες οι νοικοκυρά- 
δες, τα’ Αη Δη μη

τριού στρώνανε. Φτωχά χρό
νια, τα πατώματα δεν είχανε 
παρκέ διάρκειας ανώμαλα τρα- 
χιά, με σκληρή βούρτσα τρίβο
νταν, στράφτανε, οι κουρελού
δες ή τα χράμια βγαίνανε από 
τις ναφθαλίνες, μπαίνανε τα 
κουρτινάκια τα χειροποίητα, 
με τους Έρωτες κεντημένους 
να τοξεύουνε καρδιές, οι ελιές 
τσακισμένες με την πέτρα στο 
κιούπι, τα λουλούδια στους 
ντενεκέδες μετακόμιζαν στο α
πάγκιο, οι χυλοπίττες, ο τραχα
νάς μαζεμένα με σέβας σε πα
λιές καθαρές μαξιλαροθήκες, 
όλα περίμεναν το χειμώνα που 
θα ‘ρθει.

Πολύς κόπος πολύ έγνοια 
για τον χειμώνα, τα ξύλα στοι
βαγμένα με τάξη, θα φτάσουν 
ή Δε θα φτάσουν; Το παλιό 
παλτό του μεγάλου παιδιού να 
κοντύνει για το μικρότερο, οι 
γιακάδες άλλαγμα, γύρισμα οι 
μανσέτες στο καλό πουκάμισο 
του άντρα - το ένα της εκκλη
σίας - σε τι κατάσταση βρίσκε
ται; Ν’ αγοράσουμε μαλλί, όχι 
αυτό το μήνα τον άλλον τώρα 
έχουμε πολλά έξοδα. Ν’ αγο
ράσουμε, λοιπόν, μαλλί να 
πλέξουμε μια ζακέτα, ένα που-

λόβερ. Τα παιδιά - τα κορίτσια 
βέβαια να μάθουν το βελονάκι 
“να καταγίνονται γιατί Σα κά
θεται ο άνθρωπος δουλεύει ο 
διάβολος”. Κόπος πολύς είναι 
η αλήθεια γι’ αυτό το χειμω
νιάτικο συμμάζεμα. Κόπος ό
μως και σοφία. Ούτε τη λέξη 
“παιδαγωγική” ξέρανε εκείνα 
τα χρόνια, άγνωστες η ψυχολο
γία, τα τραύματα, τα πλέγματα 
τα ψυχικά κι όμως βάδιζαν 
σταθερά, σίγουρα και τα σπιτι
κά είχαν για υγεία που τη λι
μπίζεσαι σήμερα που όλα είναι 
τόσο ρευστά και έτοιμα, για 
κατάρρευση.

Ξέρω πώς κάθε σπιτικό έκα
νε ή τούτες τις μέρες κάνει το 
χειμωνιάτικο ξεσήκωμα.

Το καλοκαίρι ανάμνηση πια, 
στρώσαμε τα χαλιά ή τις φλο
κάτες μας, είμαστε έτοιμοι για 
το χειμώνα. Οπως ακριβώς σε 
κείνα τα χρόνια. Φοβάμαι πώς 
ξεχνάμε όμως το ψυχικό συμ
μάζεμα και έναν άλλο χειμώνα 
ερημιάς, βαρύ και δύσκολο 
χειμώνα που τα παιδιά μας θα 
περάσουνε. Και είναι ανάγκη 
να πλέξουμε πουλόβερ ζεστά 
που θα τα φορέσει η ψυχή τους 
την ώρα της παγωνιάς. Η τάξη, 
η “ευταξία” δεν χρειάζεται μό
νο στα υλικά πράγματα. Πολύ 
περισσότερο στα ψυχικά. Υ

πάρχουν λέξεις όπως το “νοι- 
κοκύρεμα” “η ρουτίνα” που 
βρίσκονται υπό διωγμόν, που 
φέρνουν αλλεργία. Η φύση ό
μως και ποιος μπορεί να πει 
πώς λαθεύει η φύση; - λατρεύ
ει το νοικοκύρεμα και η ρουτί
να. Τον Νοέμβριο ας πούμε έ
χουμε Ανατολή Ηλιου στις 
6.15'καιΔύση στις 5.26'. Προ
σέξτε ακρίβεια και τάξη. Κάθε 
αστέρι θα βγει στην ώρα του, 
το φεγγάρι στο δικό μας ημι
σφαίριο χωρίς βεντετισμούς 
και ετσιθελισμούς υπακούει σε 
νόμους νοικοκυριού και τάξης. 
Αναρχία δεν ανταμώνουμε 
πουθενά στη φύση, κι αν κάτι 
τέτοιο συμβεί δεν είναι μόνο 
περίεργο αλλά και ύποπτο. Και 
ξεχνάμε πώς ο καρκίνος είναι έ
να κύτταρο που ξαφνικά τρελά
θηκε και στο AIDS εκείνο που 
αποφάσισε να μη κάνει τη δου
λειά του και να ... απεργήσει.

Αυτή ακριβώς η εποχή είναι 
ό,τι χρειάζεται για να σκεφτού- 
με και εμείς μερικά πράγματα 
και να δώσουμε στα παιδιά μας 
την άλλη διάσταση νοικοκυ
ριού, συμμαζέματος,! που τόσο 
θα τους χρειαστεί στη ζωή. Ας 
σκεφτούμε για τις ^δύσκολες 
μέρες που φέρνει ο χειμώνας 
και ας ετοιμαστούμε κι ας ετοι
μάσουμε τα παιδιά μας γι’ αυ

τές τις δύσκολες μέρες. Οι 
πρώτες σταγόνες της βροχής 
σκότωσαν το καλοκαίρι μας 
θυμίζει ο ποιητής. Το σπιτικό 
μας το περιμένουν μπόρες, κα
ταιγίδες, τυφώνες θα ανταμώ
σουν τα παιδιά μας. Οι προ
βλέψεις μιλούν για σεισμούς. 
Να η εποχή που θα ετοιμάσου
με τις ψυχές των παιδιών μας 
για αντοχή και αντίσταση. Ψυ
χές που θα καταφέρουν να πι
στέψουν στο νοικοκυριό τόσο 
ώστε να ‘χουν σιγουριά πως 
μετά το χειμώνα θα ‘ρθει η ά
νοιξη, πώς δε γίνεται ο χειμώ
νας θα περάσει, πώς βέβαιον 
είναι ότι η κοσμοχαλασιά είναι 
περαστική και πώς ο ήλιος θα 
ανατείλει σ’ έναν γαλάζιο ου
ρανό. Και πάλι. Δεν είναι κου
βέντες “μελό” ούτε ψεύτικες 
αναχρονιστικές απόψεις αυτές. 
Η αισιοδοξία τόσο χρειαζούμε
νη για μας, είναι το βασικό 
στοιχείο ανάπτυξης μιας όλο 
υγεία προσωπικότητας. Το βα
σικό στοιχείο ανάπτυξης του 
παιδιού μας. Η πίστη στο αύ
ριο δεν είναι φενάκη. Η φύση 
πιστεύει απόλυτα πώς κάπου 
το Μάη η Ανατολή θα γίνει πιο 
νωρίς - στις 5.15 - και η Δύση 
στις 7.28. Το φως και πάλι θα 
νικήσει το σκοτάδι.
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Η δυσλεξία, μια συγκεκριμένη ανωμαλία που έχει γλωσσική υφή, 
χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην αποκωδικοποίηση της λέξης.

Λεπτομερής επιστημονική προσέγγιση πραγματοποιείται με το άρθρο της κ. Βασιλικής Τενέντε.

Τι είναι Δυσλεξία, που οφείλεται και 
πως μπορεί ο ειδικευμένος 
στη δυσλεξία καθηγητής 

να βοηθήσει ένα Δυσλεκτικό παιδί.

Η Δυσλεξία είναι μια αρκετά παρεξηγη- 
μένη μαθησιακή πάθηση, γιατί δεν έχουμε 
συνειδητοποιήσει ότι τις οποιεσδήποτε 
μαθησιακές δυσκολίες που έχει το παιδί
μπορούν να ξεπεραστούν. Το Δυσλεκτικό 
παιδί είναι πανέξυπνο, αλλά παρουσιάζει 
κάποιες δυσκολίες ιδίως στο γράψιμο, 
στην ορθογραφία και στην ανάγνωση. 
Προβλήματα όμως που καθώς είπα πριν, 
μπορούν να ξεπεραστούν με τη βοήθεια του 
ειδικού καθηγητή και τη συνεργασία του 
παιδιού και του γονέα.

Αλλες επιπρόσθετες αδυναμίες που 
μπορεί να έχουν τα Δυσλεκτικά παιδιά, εί
ναι η έλλειψη εγρήγορσης στην επεξεργα
σία των πληροφοριών, μικρή μνήμη, δυ
σκολία στην τήρηση της διαδοχικής σει
ράς (παράδειγμα σε μήνες, μέρες, αριθ
μούς κτλ), δυσκολία στην ακουστική και/ ή 
στην οπτική αντίληψη. Ιδιαίτερα τα Δυσλε
κτικά παιδιά παρουσιάζουν δυσκολίες στο 
να χρησιμοποιούν το γραπτό λόγο καθώς 
επίσης την αλφάβητο και τη σημείωση α

ριθμών. Τα παιδιά με Δυσλεξία ή με ειδική 
αναγνωστική ανικανότητα, παλεύουν να 
διαβάσουν με ακρίβεια και ευφράδεια και 
δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν με ευκολία 
αλλά αντίθετα καταβάλουν μεγάλη προ
σπάθεια για την επιτυχία αυτού του σκο
πού τους.

Τι ακριβώς είναι Δυσλεξία;

Η Δυσλεξία αρχικά ορίστηκε από ένα 
ορισμό του αποκλεισμού, ο οποίος υπο
στήριζε ότι το διάβασμα ενός Δυσλεκτικού 
παιδιού ήταν πολύ κατώτερο του αναμενό
μενου, παρόλη την κανονική όραση, ακοή, 
νοημοσύνη, εκπαιδευτικό υπόβαθρο και 
κοινωνιο-συναισθηματικά εφόδια. Αυτός ο 
ορισμός έλεγε για όλα όσα δεν είναι Δυσλε
ξία, αλλά δεν έλεγε για το τι είναι Δυσλεξία 
ή το τι την προκαλεί.

Πολλοί άνθρωποι πίστευαν ότι η δυσλε
ξία προκαλείται από ένα πρόβλημα στην 
περιοχή του εγκεφάλου ή στην αντίληψη 
της όρασης ή στην ακοή. Αλλά τα τελευ
ταία είκοσι πέντε χρόνια η έρευνα που γί
νεται σε όλο τον κόσμο, αρχίζει να συ
γκλίνει προς τους παράγοντες που προκα- 
λούν την Δυσλεξία.

Αυτό οδήγησε σε έναν καινούργιο ορι
σμό που αναπτύχθηκε από επτά επαγγελ
ματικούς οργανισμούς οι οποίοι συνεργά
ζονται με το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και 
Ανάπτυξης του Παιδιού. (Lyon, 1995).

Η Δυσλεξία είναι μια από τις αρκετές 
διακριτικές μαθησιακές ανικανότητες. Εί
ναι μια συγκεκριμένη ανωμαλία που έχει 
γλωσσική υφή. Χαρακτηρίζεται από δυ
σκολία στην αποκωδικοποίηση της λέξης, 
η οποία συχνά έχει σαν αποτέλεσμα δυ
σκολία στη φωνολογική επεξεργασία. Αυ
τές οι δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση 
της λέξης είναι συχνά μη αναμενόμενες, 
σε σχέση με την ηλικία και τις άλλες γνω
στικές ικανότητες και δεν είναι το αποτέ
λεσμα μιας γενικότερης αναπτυξιακής κα
θυστέρησης ή αναπηρίας στις αισθήσεις. 
Η Δυσλεξία, εκδηλώνεται με διάφορες 
μορφές δυσκολίας σε διαφορετικές μορ
φές της γλώσσας που συχνά περιλαμβά
νουν και προβλήματα στην ανάγνωση, ένα 
πρόβλημα που αφορά την απόκτηση της 
προσδοκώμενης επάρκειας στη γραφή και 
στην ορθογραφία.

Σε χώρες που έχουν αλφαβητικές γλώσ
σες όπως η Ελλάδα, η γνώση του αλφάβη
του στο Δημοτικό αποτελεί παράγοντα
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πρόβλεψης της αναγνωστικής ικανότητας 
καθ’ολη τη διάρκεια του Δημοτικού Σχο
λείου. Παιδιά που δεν μπορούν να προφέ
ρουν σωστά τα γράμματα του αλφάβητου 
διαβάζουν χειρότερα από τους συνομήλι
κους τους και συνεχίζουν να μένουν πίσω. 
Αν ένα παιδί έχει δυνατή φωνολογική ενη
μερότητα θα μαθαίνει τις γλώσσες εύκο
λα, όπως γίνεται σε παιχνίδια γλώσσας και 
δεν θα έχει ποτέ πρόβλημα στην ανάγνω
ση και στην ορθογραφία.

Για τους περισσότερους ανθρώπους που 
ανήκουν σε μέσα επίπεδα η μελέτη της 
ορθογραφίας και των ξένων γλωσσών δεν 
είναι δύσκολη. Για ανθρώπους που έχουν 
χαμηλά επίπεδα ικανότητας η μάθηση της 
ορθογραφίας είναι δύσκολη και γι’ αυτούς 
που έχουν το χαμηλότατο επίπεδο ικανό
τητας, η ανάγνωση μπορεί να είναι ένας 
συνεχής αγώνας. Σε αυτή την κατηγορία 
ανήκουν και τα δυσλεκτικά παιδιά. Εάν 
συγκρίνουμε συνομήλικα παιδιά με δυ
σλεξία και κανονικούς αναγνώστες, τα 
παιδιά με δυσλεξία σκοράρουν χαμηλότε

ρα σε όλες τις μετρήσεις που αφορούν την 
ανάγνωση. Τα μεγαλύτερα παιδιά με δυ
σλεξία διαβάζουν τις λέξεις ακριβώς στο ί
διο επίπεδο με παιδιά μικρότερης ηλικίας.

Για παράδειγμα τα δυσλεκτικά παιδιά 
της πέμπτης τάξης διαβάζουν τις λέξεις 
στο ίδιο επίπεδο με τα παιδιά της δεύτερης 
τάξης. Σε μελέτες όπως αυτή, τα μεγαλύ
τερα παιδιά με δυσλεξία σκοράρουν υψη
λότερα στην κατανόηση απ’ ότι τα παιδιά 
της Δευτέρας και αυτό γιατί τα μεγαλύτε
ρα παιδιά έχουν ευρύτερη εμπειρία σε ι
στορίες και αντιλήψεις. Όμως τα μεγαλύ
τερα δυσλεκτικά παιδιά σε μετρήσεις που 
αφορούν τη φωνολογική ενημερότητα, 
σκοράρουν χαμηλότερα, απ’ ότι τα παιδιά 
της δεύτερης τάξης. Στον παρακάτω πίνα
κα συγκρίνουμε τις ικανότητες ενός παι
διού της δευτέρας τάξης, με ένα μαθητή 
της πέμπτης τάξης και ένα δυσλεκτικό 
παιδί της πέμπτης τάξης.

Πού όμως οφείλεται η Δυσλεξία;

Οι μελέτες της γενετικής υποστηρίζουν 
ότι η δυσλεξία και οι σχετιζόμενες βλάβες

της γλώσσας έχουν κληρονομική βάση. 
Παρόμοιες μελέτες στη δυσλεξία συγκρί
νουν τα εφόδια των μονοζυγωτικών και ε- 
τεροζυγωτικών δίδυμων με ή χωρίς ανα
γνωστικές δυσκολίες. Αυτές οι μελέτες έ
δειξαν ότι η αναγνώριση της λέξης οφείλε
ται κατά το ήμισυ σε γενετικούς λόγους 
και κατά το υπόλοιπο ήμισυ σε περιβαλλο
ντικά αίτια.

Οι φωνολογικές και ορθογραφικές αιτί
ες είναι μερικώς κληρονομικές με ή χωρίς 
γενετική επιρροή. Οι πρόσφατες μελέτες 
έχουν εντοπίσει την αιτία στη γενετική στο 
χρωμόσωμα 6 ή στο 15 για πολλά παιδιά 
που έχουν κληρονομική δυσλεξία.

Άλλες μελέτες της νευροανατομίας και 
λειτουργίας του εγκέφαλου υποστηρίζουν 
ότι η προέλευση της δυσλεξίας φαίνεται 
να βρίσκεται στις περιοχές του εγκέφαλου 
που σχετίζονται με την αναλυτική γλώσ
σα. Μερικά από τα πιο σοβαρά ευρήματα 
ασχολούνται με τις διαφορές που υπάρ
χουν στις αυλακώσεις του εγκέφαλου στο 
αριστερό ημισφαίριο, όπως ο κροταφικός

λοβός και η γύρω περιοχή. Άλλες πιθανές 
αιτίες είναι προβλήματα κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης και κατά τη διάρκεια του 
τοκετού (πρόωρος τοκετός- καισαρική 
κτλ). Επίσης η ύπαρξη της ανδρικής ορμό
νης, τεστερόνης στη σύζυγο σε αυξημένα 
επίπεδα μπορεί να οδηγήσει στη γέννηση 
ενός παιδιού με δυσλεξία.

Πώς όμως πρέπει να βοηθήσουμε ένα
δυσλεκτικό παιδί;

Δεν πρέπει να αποθαρρυνόμαστε, γιατί 
κληρονομικότητα δεν σημαίνει αποτυχία 
και νευροτομία δεν σημαίνει στατικότητα. 
Αυτές οι βλάβες μπορούν να καλυφθούν 
και η ανάγνωση μπορεί να προοδεύσει.

Η δυσλεξία μπορεί να βελτιωθεί με τη 
κατάλληλη βοήθεια. Παιδιά ηλικίας 7-11 
χρόνων με αναγνωστική ανικανότητα έμα
θαν να διαβάζουν ιστορίες σε υπολογιστές 
που μιλούσαν. Μερικά παιδιά εκπαιδεύτη
καν στη διαγραφή του λάθους και στις 
στρατηγικές κατανόησης. Άλλα έκαναν 
συμπληρωματική εκπαίδευση στη φωνο
λογική ενημερότητα και στην αποκωδικο

ποίηση. Ο ειδικευμένος στη δυσλεξία εκ
παιδευτικός είναι αυτός που πρέπει να α
ναγνωρίσει έγκαιρα τις δυσκολίες του παι
διού, και θα μιλήσει στους γονείς των παι
διών για να μην πανικό βληθούν.

Οι ειδικευμένοι εκπαιδευτικοί θα κατα
σκευάσουν το πρόγραμμα επανόρθωσης 
του παιδιού, για να καλύψουν τις αδυναμί
ες του. Για παράδειγμα εάν ένα παιδί δεν 
μπορεί να αναλύσει το που διαφέρουν οι 
λέξεις πόδι και ρόδι, σημαίνει ότι δεν μπο
ρεί να καταλάβει πως γράφονται οι λέξεις 
ή να κατανοήσει την αλφαβητική αρχή 
που στηρίζεται το γράψιμο της λέξης.

Ένα παιδί με αυτή τη βλάβη χρειάζεται 
ακριβή εκπαίδευση στην ανάλυση των ή
χων στις συλλαβές και στην καταγραφή 
των ήχων. Πρώτα από όλα ένας ειδικός 
καθηγητής πρέπει να εξετάσει την καθη
μερινή ανάγνωση και ορθογραφία του παι
διού πριν προβεί σε οποιεσδήποτε άλλες ε
νέργειες.

Ο κάθε ειδικευμένος στην διδασκαλία 
της δυσλεξίας εκπαιδευτικός που συνα
ντάει ένα δυσλεκτικό μαθητή στην τάξη 
του, πρέπει να παρατηρήσει όλων των ει
δών τα λάθη που κάνει το παιδί και να 
προσπαθήσει να του δώσει περισσότερη 
βοήθεια στο πώς να προχωρά στα μαθήμα
τα δείχνοντας του πως γίνεται κάτι και δί
νοντας του ενθάρρυνση.

Εάν το παιδί παρόλο τις προσπάθειες 
δεν παρουσιάσει βελτίωση στα μαθήματα, 
ο ειδικευμένος καθηγητής πρέπει να ζητή
σει βοήθεια από τον ειδικό ψυχολόγο και 
παράλλήλα να ενημερώσει τους γονείς. Ο 
κάθε ειδικευμένος καθηγητής πρέπει να έ
χει υπόψη του ότι ο δυσλεκτικός μαθητής 

Εργάζεται σε αργούς ρυθμούς.
■*· Κουράζεται εύκολα.

Δεν μπορεί να εκτελέσει μεγάλη πο
σότητα εργασιών.

Απαιτεί ακριβείς οδηγίες.
<*■ Πρέπει πάντα να παίρνει δουλεία για 

το σπίτι.
<*■ Πρέπει να κάθεται στο πρώτο θρανίο.
«■ Πρέπει να τυγχάνει ίσης μεταχείρι

σης.
Επειδή η δυσλεξία είναι ένα εκπαιδευτι

κό πρόβλημα, αρκετά παρεξηγημένο στην 
Ελλάδα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο 
δυσλεκτικός μαθητής δεν έχει μόνο αδυ
ναμίες αλλά και αρκετά πλεονεκτήματα, 
πολλές φορές περισσότερα από τους συμ
μαθητές του. Τα δυσλεκτικά παιδιά μπο
ρούν να έχουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης, 
που χαρακτηρίζει όλες τις πλευρές της κα
θημερινής τους ζωής και με έγκαιρη διά
γνωση και κατάλληλη μαθησιακή αγωγή 
να εξελιχθούν σε ανθρώπους των γραμμά
των και επιστημών.

Ο Αϊνστάιν, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο 
Θωμάς Έντισον, ο Άντερσεν είναι μερι-

Παιδιά 2η,; τάξης Δυσλεκτικοί 
δ* τάξης Παιδιά S'* τάξης

Ηλικία 7 10 10

Αναγνώριση λέξης 2 2 5

Αναγνωριστική ικανότητα 2 3 5

Ακουστική κατανόηση 2 4,5 5

Φωνολογική Αποκωδικοποίηση 2 1 5

Φωνητική Ενημερότητα 2 1 5

Ορθογραφική Κωδικοποίηση 2 2 5
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κοί από αυτούς μου με τα ονόματά τους 
συμπληροδνουν τον παγκόσμιο κατάλογο 
των δυσλεκτικών. Όπως λοιπόν είπαμε, ο 
δυσλεκτικός μαθητής έχει πολλά δυνατά 
σημεία, μερικά από τα οποία είναι:

•  Στην προφορική εργασία
•  Στην λογική αιτιολογία
•  Στους υπολογιστές
•  Στα μαθηματικά
•  Στις επιστήμες
•  Στα μηχανολογικά, στις τέχνες, στη 

χειροτεχνία, στο σχέδιο.
Ο ειδικευμένος στη δυσλεξία καθηγη

τής πρέπει πριν φτιάξει το ανάλογο μαθη
σιακό πρόγραμμα να λάβει υπόψη του τις 
μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού, να 
προσέχει να ταιριάζει στις ανάγκες του. 
Πρέπει το κάθε πρόγραμμα να είναι ατομι
κό και να έχει ως επίκεντρο το παιδί, να α
νυψώνει τον αυτοσεβασμό και την αυτο
πεποίθηση του παιδιού και δηλαδή να εί
ναι συστηματικό, προοδευτικό, συγκε
ντρωτικό, φωνητικό. Επίσης πρέπει να 
γνωρίζουμε ότι ένα δυσλεκτικό παιδί δεν 
προοδεύει με:

•  Επανάληψη τάξης.
•  Επανάληψη του ίδιου διδακτικού υ

λικού.
•  Μόνο ψυχολογική στήριξη ή ψυχο

θεραπεία.
•  Με το να του δείχνουμε μόνο αγάπη 

και κατανόηση.
•  Τιμωρίες, αυστηρότητα γιατί ο δυ

σλεκτικός δεν μπορεί να ελέγξει αυτό που 
του συμβαίνει.

Πώς οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν 
το δυσλεκτικό παιδί τους;

Δεν είναι όμως μόνο οι ειδικευμένοι κα
θηγητές που μπορούν να βοηθήσουν τα 
δυσλεκτικά παιδιά αλλά και οι ίδιοι οι γο
νείς.Οι γονείς μπορούν να διαβάζουν κεί
μενα στα δυσλεκτικά παιδιά τους για να ε
μπλουτίσουν τις ιδέες τους.

Επίσης μπορούν οι γονείς να τους γρά
ψουν σημειώσεις και να βάλουν το παιδί 
τους να τις αντιγράψει. Έτσι το παιδί θα 
κάνει εξάσκηση στην ορθογραφία και στο 
να κάνει πιο ωραία γράμματα, γιατί τα δυ
σλεκτικά παιδιά εξαιτίας του ότι δεν κατα
λαβαίνουν την αλφάβητο, δεν κάνουν και 
όμορφα γράμματα.

Είναι εμφανές ότι τα γράμματά τους εί
ναι αρκετά δυσανάγνωστα και οι οι προτά
σεις έχουν πολλά ορθογραφικά λάθη κα
θώς επίσης μπορεί να μην βγάζουν νόημα. 
Αυτό όμως μπορεί να διορθωθεί σταδιακά, 
όπως και άλλα συμπτώματα της δυσλεξί
ας, με προσπάθεια, επιμονή και υπομονή 
καθώς και με συνεργασία του παιδιού με 
το καθηγητή και με το γονιό, όπως και με 
αλληλοϋποστήριξη του γονιού με το δά

σκαλο. Οι γονείς επίσης πρέπει να δίνουν 
κίνητρα στα παιδιά τους να μπορέσουν να 
αυξήσουν τις ικανότητες τους στο σχολεί
ο και να ενθαρρύνουν τόσο την επιτυχία ό
σο και την αποτυχία. Το δυσλεκτικό παιδί 
πρέπει να παρακολουθεί στην τηλεόραση 
εκπαιδευτικά προγράμματα για να ε
μπλουτίσει τις γνώσεις του παρακολουθώ
ντας κάτι ευχάριστο.

Επίσης πρέπει να το ενθαρρύνουν οι γο
νείς του να συμμετέχει σε ομαδικά αθλή
ματα έτσι ώστε να συναναστρέφεται και 
με αλλά παιδιά. Τέλος οι γονείς πρέπει να 
καταργήσουν σταδιακά την ιδέα της δια
φορετικότητας και να πείσουν τα δυσλε
κτικά παιδιά τους ότι είναι ίσα στην αξία, 
στις ικανότητες και στην εξυπνάδα με τα 
αλλά παιδιά.

Από όλα όσα είπαμε πρέπει να καταλά
βουμε ότι η δυσλεξία είναι μια μαθησιακή 
πάθηση η οποία επικεντρώνεται κυρίως 
στο γράψιμο, στο διάβασμα και στην ορθο
γραφία. Είναι όμως μια πάθηση η οποία 
μπορεί να βελτιωθεί αρκετά μέχρι και να 
θεραπευτεί. Το δυσλεκτικό παιδί είναι πα
νέξυπνο και έχει ικανότητες πολλές φορές 
και μεγαλύτερες από τους συμμαθητές 
τους.

Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν ευ- 
θύνεται το δυσλεκτικό παιδί για τις δυσκο
λίες τις οποίες αντιμετωπίζει στα μαθήμα
τα και με αγάπη και κατανόηση να το βο
ηθήσουμε να τις ξεπεράσει. Αν οι γονείς 
καταλάβουν ότι το παιδί τους παρουσιάζει 
κάποια μαθησιακή δυσκολία να το πάνε α
μέσως στον ειδικό ψυχολόγο ή εκπαιδευτι
κό, για να γίνει έγκαιρα η διάγνωση της 
δυσλεξίας. Όσο νωρίτερα γίνει η διάγνω
ση και αρχίσει η θεραπεία, τόσο γρηγορό
τερα και καλύτερα θα θεραπευτεί το παιδί.

Η Δυσλεξία στην Ελλάδα

Στη Ελλάδα πολλά παιδιά είναι δυσλε
κτικά ( περίπου πέντε στα εκατό ). Οι δυ
σλεκτικοί μαθητές σύμφωνα με τις ι- 
σχύουσες διατάξεις απαλλάσσονται από 
της πάσης «ρύσεως γραπτές εξετάσεις 
και εξετάζονται μόνο προφορικά. Η όλη 
αξιολόγη«τη πρέπει να γίνεται πάντοτε με 
κατανόηση, διακριτικότητα, αγάπη και ε
ξάντληση της επιείκειας από όλους τους 
εκπαιδευτικούς, με απώτερο στόχο την ε
νίσχυση και ενθάρρυνση του δυσλεκτικού 
μαθητή.

Η επανάληψη της τάξης από ένα δυσλε
κτικό μαθητή μπορεί να οδηγηθεί στην ε
γκατάλειψη της προσπάθειας για μάθηση 
και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του, ενώ 
ταυτόχρονα μπορεί να του δημιουργήσει 
ψυχολογικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά 
προβλήματα. Όμως σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει να διαφαίνεται από τη πλευρά

του καθηγητή προς τον δυσλεκτικό μαθητή 
η επιβαλλόμενη διακριτική μεταχείριση.

Ο δυσλεκτικός μαθητής χρειάζεται εξα- 
τομικευμένη προσέγγιση και διακριτική 
βοήθεια από το σχολικό και το οικογενεια
κό του περιβάλλον, για να μη του δη- 
μιουργούνται αναστολές και συμπλέγματα 
κατωτερότητας.

Τα δυσλεκτικά παιδια δεν παρουσιάζουν 
άλλα προβλήματα (π.χ. νοητική υστέρηση, 
δυσκολίες στην ομιλία, δυσκολίες στην 
κοινωνική προσαρμογή κ.α.) παρά μόνο 
δυσκολίες στη γραφή και την ανάγνωση 
και οφείλουμε όχι μόνο να μη τα απογοη
τεύσουμε με άστοχες κρίσεις και χαρακτη
ρισμούς κατά την καθημερινή διδακτική 
διαδικασία, αλλά και να τα ενισχύουμε μέ
σω της προφορικής αξιολόγησης τους. Και 
η ενίσχυση αυτή επιβάλλεται γιατί οι μα
θητές αυτοί δυσκολεύονται να αποδώσουν 
αυτά που γνωρίζουν.

Η συνεχής υπόδειξη και άσκηση στην 
ορθή γραφή και ανάγνωση, με λογικές σε 
ποσότητα και ευχάριστες στην εκτέλεση 
ασκήσεις τόσο στο σχολείο όσο και στο 
σπίτι, αποτελούν σωστούς τρόπους αντι
μετώπισης του προβλήματος. Οπότε όλοι 
οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ευαισθητοποιη
θούν και να βοηθήσουν έμπρακτα στα θέ
ματα αγωγής των δυσλεκτικών μαθητών.

Το δυσλεκτικό παιδί, με τη βοήθεια του 
ειδικευμένου καθηγητή, μπορεί να γίνει έ
νας πάρα πολύ καλός μαθητής, φοιτητής 
και επαγγελματίας στη συνέχεια.

Πηγές

- Πρακτικά Πανελλαδικού Συνεδρίου Ρόδου 
με θέμα " Μαθησιακές Δυσκολίες/ Δυσλεξία 
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαί
δευση. Ο Ρόλος του Σύγχρονου Εκπαιδευτικού 
στην Τάξη του 2000 ”.
- Ισχύουσα Νομοθεσία για μαθητές με μαθη
σιακές ανάγκες.
- Child. D, (1986), Ψυχολογία και ο καθηγητής, 
Holt Education.
- Clay. Μ, (1985), Η Γρήγορη Διάγνωση των 
Δυσκολιών στο Ανάγνωση, Heinemann, 1985.
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versity of Wales Swansea, April 1999.
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αντιεκρηκτικούς ^  ̂  
επαναφορτιζόμενους 
με λυχνίες ειδικών απαιτήσεων (blackdot, 
led, dual filament)
μετατρεπόμενους σε κεφαλής και χειρός 
με ζεύγη λυχνιών σε διάταξη spot-flood 
ισόβια εγγύηση στα περισσότερα μοντέλα
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- Με το βαθμό του Αστυνόμου Α’ ο Αθανάσιος Μαντζώρος.

- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι, Γρηγόριος Παπαναστασίου, Ασημάκης 
Τριανταφυλλίδης, Ανδρέας Φρουσιουνιώτης, Χρηστός Σίνης, Γεώργιος Ανδρέου, 
Νικόλαος Φυτόπουλος, Κωνσταντίνος Βασιλείου, Κωνσταντίνος Ευσταθίου, Αλέ
ξανδρος Μανκράβας και Ελευθέριος Βλάχος .

- Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Γεώργιος Μουσελίμης, Αναστάσιος Πάλ- 
λας, Απόστολος Καραγκιοζίδης, Γεώργιος Λάμπρου, Λάμπρος Πιπίνης, Βασίλειος 
Ντάτσης, Αναστάσιος Βλάχος, Δημήτριος Λυκίδης, Κωνσταντίνος Κακιώρης, Γε
ώργιος Τσιαφίτσας, Βασίλειος Κόκκαλης, Παναγιώτης Βαρδιάς, Δημήτριος Πεχλι- 
βανίδης, Θωμάς Κοτρώτσιος, Παναγιώτης Μόσιαλος, Νικόλαος Τόκας, Ιωάννης 
Μπράτης, Κωνσταντίνος Φράγκος, Χρήστος Σταυρίδης, Γεώργιος Κουσούνης, 
Κωνσταντίνος Στεφάνής, Χαράλαμπος Μαχαιρίδης και Ιωάννης Μαρτίνος.
- Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Νικόλαος Γιαταγάνας, Βασίλειος Τσιαμήτρος, 
Ηλίας Μπλάτσας, Σπυρίδων Ρήγας, Νικόλαος Τζήμας, Περικλής Σδράκας, Κων
σταντίνος Ζαβός, Αθανάσιος Μπαϊράμης και Σίμος Καρύδας.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

- Ο Α/Α’ Ιωάννης Δημάτος που υπηρετεί στην Α.Δ. Θεσπρωτίας (Α.Τ. Ηγουμενίτσας) επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Αττικής, τηλ. 0665-23725, 22222, 01-6816355.

- Ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί σε υπηρεσία της Α.Δ. Λαρίσης επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Αττικής, τηλ. 0932144588.

- Ο Αρχιφύλακας Δημήτριος Γεωργούδης που υπηρετεί στο Α.Τ. Ορεστιάδας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Αττικής, τηλ. 0977-241989.

- Ο Αρχιφύλακας Λεωνίδας Πανάγος που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Τρικάλων ή Καρδίτσας, τηλ. 031-781000.

- Ο Αρχιφύλακας Γεώργιος Περγαντής που υπηρετεί στην Αμεση Δράση Αττικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 8828840, 0944-181020.

- Ο Αστυφύλακας Σωτήριος Μακρής που υπηρετεί στην Δ. Α.Ε. Θεσσαλονίκης επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Αλεξανδρούπολης ή Ορεστιάδας, τηλ. 0977-089223, 031-707197.

- Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Αστυν. Δ/νση Πειραιά επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία της Α.Δ. Ηρακλείου Κρήτης, τηλ. 4620672, 0937622943.

- Ο Αστυφύλακας Δημήτριος Μπρόζος που υπηρετεί στο Α.Τ. Καματερού επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης και τις όμορες Αστυνομικές Διευθύνσεις, τηλ. 0932-841183, 
2311825.

- Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Υ.ΜΕ.Τ. επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Α.Δ. Φωκίδας, τηλ. 8541322.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Η χορήγηση προσωπικών δανείων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία επιτρέπεται στους μετόχους τους αποκελιστικά στις εξής πε
ριπτώσεις:
Γάμος, τοκετός, βαρειά ασθένεια, επιβεβλημένη ιατρικώς λουτροθεραπεία, θάνατος, έκτακτος στεγαστική ανάγκη, (εγκατά
λειψη οικίας λόγω σεισμών, έξωση, αναπόφευκτη επισκευή).
Κατόπιν τούτου, για τη χορήγηση προσωπικού δανείου εκτός των άλλων προβλεπομένων δικαιολογητικών, είναι και η προ
σκόμιση στοιχείων κατά περίπτωση που να δικαιολογούν τον αναγραφόμενο λόγο στην υπεύθυνη δήλωση (ληξιαρχική πρά
ξη, πιστοποιητικό ιατρικές βεβαιώσεις, βεβαίωση πολιτικού μηχανικού ή εργολάβου, δικαστική απόφαση έξωσης).
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Ι.ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΑΩΝ

Στην παραπάνω φωτογραφία διακρίνεται ο Ιερός Ναός των Αγίων Αποστόλων 
ο οποίος ανηγέρθη στο Θέρμο Τριχωνίδος με μέριμνα και προσπάθειες του Αστυ
φύλακα Κωνσταντίνου Τριαντάφυλλου που υπηρετεί στο Άγιον Όρος. Για τους ε- 
πιθυμούντες να βοηθήσουν στην αγιογράφηση και επίπλωση του I. Ναού υπάρχει 
ο υπ. αριθμ. 658/296007-93 λογαριασμός της Εθνικής Τραπέζης.

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΡΙΟ ΗΑΙΚΙΑΣ

Με την έκδοση του Π.Δ. 241/1999 (ΦΕΚ Α’ 200/29-9-1999) δίνεται η ευκαιρία 
σε όσους από τους υπηρετούντες Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες και Αστυφύλα
κες εντάχθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία και με τη δήλωση ένταξής τους δε ζή
τησαν την υπαγωγή τους στο νέο όριο ηλικίας (55ο έτος), να ζητούν εγγράφως με 
αίτησή τους, που δεν ανακαλείται, την υπαγωγή τους στο ανωτέρω όριο ηλικίας το 
αργότερο μέχρι το τέλος του μηνός Μαΐου του έτους που συμπληρώνουν το προ- 
βλεπόμενο γι’ αυτούς όριο ηλικίας.

Όσοι από τους ανωτέρω αστυνομικούς συμπληρώνουν το όριο ηλικίας την 31- 
12-1999 και ειδικότερα οι Ανθυπαστυνόμοι που γεννήθηκαν το έτος 1947 και Αρ
χιφύλακες ή Αστυφύλακες που γεννήθηκαν το έτος 1948 και επιθυμούν την υπα
γωγή τους στο νέο όριο ηλικίας (55ο ) να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση εντός α
νατρεπτικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του ως άνω Διατάγματος, 
δηλαδή μέχρι 28/10/1999.

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Με πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής είχε συγκρο
τηθεί θεατρική ομάδα αποτελούμενη από πέντε αστυνομικούς και μια Πολιτική Υ
πάλληλο, η οποία έδωσε τρεις παραστάσεις, ανεβάζοντας με μεγάλη επιτυχία το 
έργο του Δημήτρη Ψαθά “Ζητείται ψεύτης”.

Η Υπηρεσία εξετάζει τη δυνατότητα συνέχισης των θεατρικών παραστάσεων 
για τη ψυχαγωγία αφ’ ενός μεν του προσωπικού του Σώματος και των μελών τών 
οικογενειών του, αφετέρου διαφόρων κοινωνικών ομάδων ανθρώπων (φυλακισμέ
νοι, υπερήλικες, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λπ.) που αδυνατούν να παραστούν σε 
τέτοιες εκδηλώσεις.

Προκειμένου λοιπόν, η θεατρική αυτή ομάδα να συνεχίσει τις δραστηριότητές 
της με το ανέβασμα και άλλων θεατρικών έργων τη νέα χρονιά, πρέπει να πλαι
σιωθεί και στελεχωθεί με μεγαλύτερο αριθμό ατόμων.

Για το λόγο αυτό όσοι ενδιαφέρονται και γνωρίζουν οτιδήποτε γύρω από το θέ
ατρο (ερμηνεία, σκηνογραφία, μουσική, φωτογραφία, διακόσμηση, σχέδιο κ.λπ.) 
να το δηλώσουν στη Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου.

(Σχετικό άρθρο μας, η παρουσίαση της θεατρικής ομάδας της Ελληνικής Αστυνομίας, σελ.653).

ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Κατόπιν βάσιμων πληροφοριών ότι 
το Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. αποφάσισε να προ
τείνει ερήμην του Υπουργείου Δημοσί
ας Τάξεως το διαχωρισμό του Ταμείου 
σε δύο λογαριασμούς, η ΠΟΑΣΥ και η 
ΠΕΕΝΑ προέβησαν από κοινού στην 
εξής ανακοίνωση:

“Επισημαίνουμε ότι η δημιουργία 
και η τήρηση ξεχωριστών λογαρια
σμών σημαίνει, ουσιαστικά, διαχωρι
σμό του ΜΤΣ σε δύο Ταμεία, όπως άλ
λωστε τούτο είχε επιχειρηθεί και κατά 
το παρελθόν, και έμμεσο τρόπο απο
βολής από το Ταμείο αυτό της πλειο- 
ψηφίας των μετοχομερισματούχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας με προφανή τη 
συρρίκνωση των οικονομικών συμφε
ρόντων και δικαιωμάτων τους.

Τονίζουμε ότι δεν είναι δυνατόν να 
αποδεχθούμε τετελεσμένα γεγονότα, 
έτοιμες και προσχεδιασμένες λύσεις 
αλλά και τακτικές αιφνιδιασμού γύρω 
από τα ασφαλιστικά μας θέματα. Είναι 
επιτέλους καιρός να αντιληφθούν κά
ποιοι ότι η εποχή της επιβολής μονο
μερών και άνωθεν λύσεων έχει παρέλ- 
θει ανεπιστρεπτί.

Απαιτούμε να σταματήσει κάθε σχε
τική διαδικασία προώθησης της από
φασης αυτής του Δ.Σ. του εν λόγω Τα
μείου και προτείνουμε τη σύσταση Δι
υπουργικής Επιτροπής η οποία και θα 
εξετάσει διεξοδικά το όλο θέμα, ώστε 
να αποφευχθούν ενέργειες και λύσεις 
οι οποίες θα αποβούν σε βάρος των 
προερχόμενων από την Ελληνική Α
στυνομία. Σε διαφορετική περίπτωση 
δεν έχουμε άλλη επιλογή από αυτή των 
δυναμικών αντιδράσεων.

Καλούμε τέλος, τον Υπουργό Εθνι
κής Άμυνας να μην υιοθετήσει μια τέ
τοια απόφαση που πιθανόν να φέρει σε 
σύγκρουση τα δύο Σώματα και τον Υ
πουργό Δημοσίας Τάξεως να λάβει ε
πίσημα θέση γι’ αυτό το σοβαρό θέμα”

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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ΕΝΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Από άνδρες του Α.Τ. Πειραιά συνελήφθη συνελήφθη ο Παναγιώτης Λούβαρης 
κατηγορούμενος για “Δωροδοκία, Δωροληψία και Εκβίαση”. Ο Λούβαρης, ενερ
γώντας έλεγχο υπό την ιδιότητά του ως υπάλληλος του Δήμου Πειραιά και συγκε
κριμένα του τμήματος που είναι αρμόδιο για τα καταστήματα υγειονομικού ενδια
φέροντος, στο επί της οδού Ακτής Μουτσοπούλου καφενείο με την επωνυμία “Κο
ράλλι” ιδιοκτησίας Γεωργίου Κοτσώνη, διαπίστωσε την ύπαρξη περισσοτέρων 
τραπεζοκαθισμάτων από τα προβλεπόμενα στην άδεια λειτουργίας.

Στη συνέχεια και προκειμένου να αποφύγει τη βεβαίωση της παράβασης απαί
τησε από τον ιδιοκτήτη το χρηματικό ποσόν των 90.000 δραχμών. Ο Λούβαρης 
αρχικά αρνήθηκε την καταβολή των χρημάτων αλλά τελικά εξαναγκάσθηκε να δε
χθεί και συμφώνησαν σε επόμενη ημέρα να καταβληθεί το ποσόν.

Ο ιδιοκτήτης του καφενείου ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Πειραιά, προση
μειώθηκαν χαρτονομίσματα και ο δράστης συνελήφθη τη στιγμή ακριβώς που πα
ρέλαβε τις 90.000 δραχμές που βρέθηκαν στην κατοχή του και αποδόθηκαν νομό
τυπα στον παθόντα. Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος 
του οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Το μυστήριο της κλοπής του χρυσού στεφάνου από προθήκη του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Χαλκίδος και ταλαιπώρησε για πολύ καιρό το Τμήμα Ασφαλείας Χαλ- 
κίδος επιτέλους λύθηκε. Από τη διενεργούμενη προανάκριση και από τις συνεχείς 
έρευνες προέκυψαν διάφορα στοιχεία τα οποία σε συνεκτίμηση με σχετικές πλη
ροφορίες οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι δράστης ήταν ο Βασίλειος Βολιώτης. Α
φού πλεύν είχε εντοπισθεί ο δράστης άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας μετέβησαν 
π τ α  I Ιολιτικά Εύβοιας προς αναζήτησή του και τον εντόπισαν πλησίον της οικίας 

ίι Μετά από διάφορες ερωτήσεις και κάτω από το βάρος αδιάψευστων στοιχει 
ιν ο Βολιώτης αναγκάσθηκε να παραδώσει τον κλεμμένο στέφανο που αποτελεί- 

ται από 133 φύλλα χρυσού και είχε βρεθεί σε ανασκαφές στην περιοχή της Αγίας 
Ελεούσας σε τάφο αθλητού. Στην αρχή ο Βολιώτης υποστήριξε ότι είχε βρει τον 
στέφανο σε δασώδη περιοχή των Πολιτικών κατά τη στιγμή που τον έκρυβαν κά
ποιοι νεαροί. Αργότερα υποστήριξε ότι του το έδωσε κάποιος γνωστών στοιχείων 
φίλος του για φύλαξη. Στο τέλος ομολόγησε τη διάπραξη της κλοπής περιγράφο- 
ντας επακριβώς τον τρόπο με τον οποίον κατέστρωσε και εκτέλεσε το σχέδιο. Ο 
κλεμμένος στέφανος αποδόθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο και ο δράστης οδη
γήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδος.

ΤΟΔΙΣ ΕΞΑΜΑΡΤΕΙΝ...

Άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρ
κωτικών Ορεστιάδας μετά από πολύ
ωρη παρακολούθηση που κατέληξε σε 
καταδίωξη ακινητοποίησαν Ι.Χ. επιβα
τηγό αυτοκίνητο και συνέλαβαν τον 
Χρήστο Τσιφτσή και τον Άϊκ Χατζα- 
τουριάν επειδή σε έρευνα που πραγμα
τοποίησαν στο αυτοκίνητο βρήκαν στο 
πίσω μέρος του αριστερού φαναριού 
δύο δέματα που περιείχαν ηρωίνη 
τουρκικής προέλευσης και συνολικού 
βάρους 1.875 γραμμαρίων.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι 
την ηρωίνη τοποθέτησε στο αυτοκίνη
το ο Κωνσταντίνος Καζαλτζής προκει
μένου να τη μεταφέρουν στην Αθήνα 
οι Τσιφτσής και Χατζατουριάν. Φθά- 
νοντας στην Αθήνα, θα την παρέδιδαν 
σε άτομο που θα του υποδεικνυόταν 
τηλεφωνικά.

Ο Καζαλτζής συνελήφθη της επόμε
νες ώρες ο οποίος προμηθευόταν την 
ηρωίνη από Τούρκο υπήκοο αγνώστων 
στοιχείων ταυτότητας στην παρέβριο 
περιοχή Κισσαρίου Διδυμοτείχου. Ο 
Καζαλτζής που είναι υπόδικος είχε 
συλληφθεί προ διετίας από το Τμήμα 
Δίωξης Ναρκωτικών Ορεστιάδας για 
μεταφορά 500 γραμμαρίων ηρωίνης 
είχε προφυλακισθεί και αφέθηκε ελεύ
θερος με περιοριστικούς όρους κατα
βάλλοντας χρηματική εγγύηση. Η ναρ
κωτική ουσία και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο 
κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία 
που σχηματίσθηκε σε βάρος τους πα- 
ραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα Πρω
τοδικών Ορεστιάδας.
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\\\ ΜΟΝΑΑΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
S ΓΙΑ ΤΗΝ CAAHNIKH ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ(/)U
Ε111

Base fori
BASEFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΚΑΘΗΓΌΙΜ €IMfl£Te ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΠΟ: 9.00-8.00

ΓΙΑ 12 ΜΗΠεε - ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ ΤΩΠ 5 0 0 0  dPX. - ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

GRICSSON 768 ΤΙΜΗ ΜΟΝΟ 2 .0 0 0  ύΡλ.

CIAIKA Σ ε  ΚΑΤΟΧΟΥΣ VIISA - DIITCRS - MASTCHCAto 
ΙΣΧΥεί ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜεΓΑΑΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

GRICSSON 788e ΤΙΜΗ ΜΟΝΟ 6 .0 0 0  όΡλ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΊΉΗ ΕΛΛΑΔΑ 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Base Fort ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 99, ΔΑΦΝΗ (Δίπλα στη Γυμναστική Ακαδημία) 

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 9765.548, fax: 9761.133

Pa n a Fo N
το Παν στην Ε πικοινωνία

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΦΑΣΟΝ - ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Μ ΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ

ΐ ι α έ ζ  E p 1 “ 0 ™ P i0 " r  

Η ε ,ρ Μ ο ίς Τ » '*

Αν φέτος το χειμώνα σκέπτεστε 
να φορέσετε δερμάτινα ή να επιδιορθώσετε 

το παλώ αγαπημένο σας μπουφάν 
επισκεφθείτε το εργαστήριό μας.

Ειδικές τιμές για τους Αστυνομικούς 

ΠΑΡΑΣΧΟΥ 117, ΓΚΥΖΗ, τηλ 64.53.730

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΖΑΝΤΩΝ
(ΠΟΝΤΟΙ ΤΥΠΟΥ)

ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ - ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΙΕΙΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΚΑΛΟΣ
Ειδικές τιμές για Αστυνομικούς

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 58, ΜΟΣΧΑΤΟ (έναντι πρώην ΕΛΒΙΝ) 
Τηλ.: 48.33.896 - 7. κιν. 093 - 432436  

Κινητό Συνεργείο 093 - 455219



ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Περί τα τέλη Αυγούστου καταγγέλθηκε στο Τμήμα Εγκλημάτων κα
τά Ζωής από τον Πολωνό υπήκοο Tabor Krzystof ότι η Πολωνίδα φίλη 
του Zagratczuk Monika Aneta, με την οποία συζούσε εξαφανίστηκε ενώ 
είχε πάει για μπάνιο στο Καλαμάκι Αττικής μαζί με μια φίλη της, υπήκο
ο Ρουμανίας, ονόματι Νικολέτα.

Την ίδια ημέρα η Zagratczuk τηλεφώνησε στον Θεολόγο Τσαντίρη ι
διοκτήτη μπαρ στο Κουκάκι όπου δούλευε ως σερβιτόρα και κλαίγο- 
ντας του είπε ότι ήθελε βοήθεια γιατί την είχαν απαγάγει. Στον Τσαντί
ρη μίλησε άγνωστος άνδρας και του ζήτησε 250.000 δραχμές για να την 
αφήσει ελεύθερη αλλιώς θα τον σκότωνε.

Από την έρευνα του Τμήματος προέκυψε ότι οι άγνωστοι δράστες 
κρατούσαν την Πολωνίδα σε άγνωστο σπίτι στην Αθήνα όπου μετά την 
τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τσαντίρη πούλησαν την Πολωνίδα στον 
Μιχάλη Διακουμάκο που διατηρεί κατάστημα (μπαρ) στην Αρεόπολη 
Λακωνίας, έναντι του χρηματικού ποσού των 300.000 δραχμών. Η απα- 
χθείσα μεταφέρθηκε από στην Αρεόπολη με ταξί που οδηγούσε ο Δρα
κούλης Καλαποθαράκος εντός του οποίου υπήρχαν και μια Ρουμάνα με 
μια Μολδαβή τις οποίες οι δράστες είχαν πουλήσει στον Διακουμάκο. 
Τα διαβατήρια των τριών γυναικών οι δράστες τα είχαν παραδώσει στον 
οδηγό του ταξί ο οποίος με τη σειρά του τα παρέδωσε στον Διακουμά- 
κο.

Επειδή η Πολωνίδα δεν κρίθηκε κατάλληλη για εργασία ο Διακουμά- 
κος επικοινώνησε με τον Τσαντίρη και του ζήτησε το χρηματικό ποσόν 
των 300.000 για να την αφήσει ελεύθερη. Ο Τσαντίρης συμφώνησε και 
μετά από λίγες ημέρες ο Καλαποθαράκος με το ταξί μετέφερε στην Αθή
να την απαχθείσα και την άφησε ελεύθερη στην περιοχή Χαϊδαρίου α
φού παρέλαβε από τον Τσαντίρη το ποσόν των 200.000 δραχμών ενώ το 
υπόλοιπο θα το παρέδιδε αυτοπροσώπως στον Διακουμάκο. Μετά την α
πελευθέρωση της Πολωνίδας υπήρξε επικοινωνία του Τμ. Εγκλημάτων 
κατά Ζωής και ζητήθηκε από το Τ.Α. Σπάρτης η σύλληψη του Καλαπο- 
θαράκου και του Διακουμάκου.

Οι άνδρες του Τ.Α. Σπάρτης συνέλαβαν τον Καλαποθαράκο και διε- 
νήργησαν έρευνα στο σπίτι του Διακουμάκου όπου βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν φυσίγγια διαφόρων τύπων πυροβόλων όπλων, 4 χειροβομβί
δες, πιστόλια, περίστροφα, στιλέτα, χειροπέδες, ζυγαριά ακρίβειας η
μιαυτόματο όπλο και μια κυνηγετική καραμπίνα. Σε ιδιαίτερο χώρο της 
ίδιας οικίας βρέθηκαν πέντε αλλοδαπές τις οποίες κρατούσε παράνομα.

Ο Διακουμάκος προσήλθε μεσούσης της έρευνας και όταν του δηλώ
θηκε από τον παριστάμενο Εισαγγελέα ότι είναι κρατούμενος απώθησε 
βίαια τους αστυνομικούς και τράπηκε σε φυγή διαφεύγοντας τη σύλλη
ψη.

Εκτός του Διακουμάκου αναζητούνται η ρουμάνα Νικολέτα και ο φί
λος της οι οποίοι με το πρόσχημα ότι θα πήγαιναν για μπάνιο την Πολω
νίδα Zagratczuk την απήγαγαν και την πούλησαν στον Διακουμάκο αφού 
προηγουμένως είχαν ζητήσει χρήματα από τον Τσαντίρη.

Πολύ μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι άνδρες 
του Γραφείου Αστυνόμευσης - Ασφαλείας της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Ροδόπης με τη σύλ
ληψη του διεθνώς διωκόμενου Ρώσου κακοποιού 
Tatarenkov Vladimir

Ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφο
ριών και πολυήμερη παρακολούθηση διεξήχθη 
αιφνίδια αστυνομική επιχείρηση στο ξενοδοχείο 
King Maron Beach που βρίσκεται στην παραλία 
της Μαρωνείας Ροδόπης όπου συνελήφθησαν 
χωρίς να προλάβουν να αντισταθούν οι 
Tatarenkov Vladimir και η σύζυγός του Tchelak 
Galina.

Το ζευγάρι εμφανιζόταν ως συμμέτοχο στην 
ξενοδοχειακή επιχείρηση King Maron. Μετά τη 
σύλληψη και σε σωματική έρευνα που έγινε βρέ
θηκε στην κατοχή του άνδρα ένα πιστόλι πλήρες 
φυσιγγίων.

Σε έρευνα που έγινε στο διαμέρισμα που δια
τηρούσαν στο ξενοδοχείο βρέθηκαν επιμελώς 
κρυμμένα πέντε πιστόλια διαφόρων τύπων, 300 
φυσίγγια, έξη χειροβομβίδες με ισάριθμους πυ
ροκροτητές, τέσσερις φορητοί ασύρματοι, δύο 
κινητά τηλέφωνα, χρηματικό ποσόν 2.000.000 
δραχμών σε ελληνικά και ξένα χαρτονομίσματα 
και μια ηλεκτρική γραφομηχανή. Επίσης βρέθη
κε μεγάλος αριθμός πλαστών εγγράφων με τα ο
ποία προσπάθησαν και πέτυχαν να νομιμοποιή
σουν την παραμονή τους στην Ελλάδα.

Μετά τη σύλληψη του ζευγαριού ακολούθησε 
δακτυλοσκόπηση η οποία επιβεβαίωσε την ταυ
τότητα των συλληφθέντων και ιδιαίτερα του Ρώ
σου που είναι διοργανωτής και εκτελεστής ε
γκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείται 
στην πόλη Κρασνογιάσκ της Ρωσίας και στο πα
ρελθόν διέπραξε μεγάλο αριθμό εγκληματικών 
πράξεων (δολοφονίες, πλαστογραφίες κ.λπ.).

Παράλληλα ζητήθηκε και παρασχέθηκε η συ
νεργασία των ρωσικών Αρχών μέσω της Ιντερ- 
πόλ για παροχή περισσοτέρων πληροφοριών 
σχετικά με την εγκληματική δραστηριότητα του 
Ρώσου. Το συλληφθέν ζευγάρι οδηγήθηκε στον 
Εισαγγελέα Ροδόπης για παράβαση των νόμων 
“περί όπλων” και για “χρήση πλαστών εγγρά
φων”.

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

Άνδρες της Ειδικής Αστυνομικής Υπηρεσίας Δίωξης Εγκληματικότητας Ρεθύμνου σε συνεργασία με τα Τμήματα Ασφα
λείας Ρεθύμνου και Περάματος αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, στη δύσβατη και με πυκνή βλάστηση αγροτική περιοχή 
“Γεωργακά” (πρώην κοινότητα Απλαδιανών Μυλοποτάμου) έπειτα από εξερεύνηση εντόπισαν έξη κατάλληλα διαμορφωμέ
νους χώρους στους οποίους καλλιεργούντο συνολικά 1.128 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι δράστες της ανωτέρω καλλιέργειας ήσαν οι: Γεώργιος Στριλίγκας, Βασίλειος Στριλί- 
γκας, Νεκτάριος Στριλίγκας και Σταύρος Στριλίγκας οι οποίοι συνελήφθησαν και με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βά
ρος τους παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνου.
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ΟΙ ΔΥΟ ΝΑΥΤΕΣ ΑΛΒΑΝΟΙ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ

Άνδρες του Α.Τ. Πειραιά εξίχνιασαν τη ληστεία που έγινε στον Κολωνό και στον 
Πειραιά σε βάρος των Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, Αθανασίου Χα
τζή και Διαμαντή Σοφογιάννη. Δράστες είναι οι Αλέξανδρος Ζαρκαδάκης και Γε
ώργιος Μυλωθιός που συνελήφθησαν στην περιοχή Κολωνού κατηγορούμενοι για 
“σύσταση και συμμορία”, “ληστεία κατά συναυτουργία” και “παράνομη οπλοφο- 
ρία”. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη στον Πειραιά και ο Ιωάννης Βασιλάκης κα
τηγορούμενος για “απλή συνέργεια” και “αποδοχή προϊόντων εγκλήματος”. Από 
την προανάκριση προέκυψε ότι οι Ζαρκαδάκης και Μυλωθιός συνάντησαν στην 
οδό Αένορμαν στον Κολωνό τους Χατζή και Βασιλάκη που πούλησαν στον πρώ
το ένα κινητό τηλέφωνο αντί του ποσού των 3.000 δραχμών. Στη συνέχεια οδήγη
σαν τον Χατζή σε κοντινή απόσταση και αφού τον κτύπησαν στο πρόσωπο τον ε
ξανάγκασαν με την απειλή μαχαιριού να τους δώσει 25.000 δραχμές και δύο πι
στωτικές κάρτες. Στη συνέχεια τον οδήγησαν στην Εθνική Τράπεζα Κολωνού και 
τον υποχρέωσαν να πραγματοποιήσει ανάληψη 30.000 δραχμών και να τους τα 
παραδώσει. Ακολούθως, οδήγησαν με Ταξί τον παθόντα στην οικία του στον Πει
ραιά, τον έδεσαν και αφού τραυμάτισαν τον συγκάτοικό του Διαμαντή Σοφογιάν- 
νη του αφαίρεσαν 25.000 δραχμές και μια πιστωτική κάρτα. Έδεσαν και τον δεύ
τερο παθόντα και απεχώρησαν αφού αφαίρεσαν μια τηλεόραση, ένα στερεοφωνι
κό, μια φωτογραφική μηχανή και δύο βιβλιάρια καταθέσεων του Χατζή. Τα κλο
πιμαία οι δράστες τα μετέφεραν στην οικία του Βασιλάκη που τελούσε εν γνώσει 
των διαδραματισθέντων. Οι παθόντες με ασθενοφόρο όχημα οδηγήθηκαν στο 
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών για νοσηλεία. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία 
που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πει
ραιά.

ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ...

Συνελήφθηκαν από άνδρες του Τμήματος Ασφάλειας Αερολιμένα Αθηνών οι 
Γάλλοι υπήκοοι Diallo Amadou και Pinar Veronica κατηγορούμενοι για “σύσταση 
και συμμορία” και “διακεκριμένη κλοπή”. Οι κατηγορούμενοι εντοπίσθηκαν στις 
αναχωρήσεις του Ανατολικού Κρατικού Αερολιμένα κατόπιν καταγγελίας του Α
ντωνίου Δημαράκη σχετικά με κλοπή που διέπραξαν στο χρυσοχοείο του αδελφού 
του στην Ερμιόνη Αργολίδας.

Σε σωματική έρευνα επί των δύο συλληφθέντων βρέθηκαν δύο κολιέδες, που α
ναγνωρίσθηκαν από τον καταγγέλοντα ως προϊόντα κλοπής σε βάρος του αδελφού 
του. Εκτός των δύο κολιέδων στην κατοχή των κατηγορουμένων βρέθηκαν εννέα 
ρολόγια χειρός, εννέα βραχιόλια, τρεις κολιέδες, πέντε καδένες και έντεκα δακτυ
λίδια. Από την προανάκριση προέκυψε ότι τα υπόλοιπα αντικείμενα είχαν αφαιρέ- 
σει από καταστήματα της Ύδρας και των Σπετσών.

Ο ΑΘΙΓΓΑΝΟΣ ΔΕ ΜΙΛΗΣΕ...

Ανδρες του Γραφείου Ασφαλείας του Αστυνομικού Τμήματος Μεγάρων συνέ
λαβαν και οδήγησαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών τον Ιωάννη Χριστάκη 
κατηγορούμενο για παράβαση του νόμου «περί ναρκωτικών».

Οι άνδρες του Γ ραφείου Ασφαλείας αξιοποιώντας σχετική πληροφορία που ήθε
λε τον Χριστάκη να εμπορεύεται καθημερινά χασίς και να κατέχει στην οικία του 
μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικό έλεγχο 
σε βοηθητικό παράπηγμα που χρησιμοποιεί ο Χριστάκης στο συνοικισμό αθιγγά
νων στη θέση Βλυχό Μεγάρων εντός του οποίου βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη σα
κούλα απορριμμάτων που περιείχε τέσσερα κιλά ακατέργαστης ινδικής κάνναβης.

Ο δράστης απολογούμενος τήρησε σκληρή στάση αρνούμενος να αποκαλύψει 
την πηγή προμήθειας των ναρκωτικών.

Άνδρες της Υποδ/νσης Ασφάλειας
Πατρών συνέλαβαν τους Αλβανούς, 
Mysa Etmond και Grabova Erion και 
τους οδήγησαν στον οικείο Εισαγγελέ
α Πρωτοδικών κατηγορούμενους για 
“απόπειρα κλοπής”, “κλοπές κατά συ
ναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση”, 
“φθορά ξένης ιδιοκτησίας” και παρα
βάσεις του νόμου “περί αλλοδαπών”. 
Οι δύο Αλβανοί από κοινού ενεργού- 
ντες: α) αφαίρεσαν το αυτοκίνητο της 
Καλλιόπης Καρακώστα που ήταν 
σταθμευμένο έξω από το σπίτι της, β) 
αφαίρεσαν το αυτοκίνητο του Χαρά
λαμπου Αμοργιανού όπου μέσα βρή
καν και οικειοποιήθηκαν το δελτίο α
στυνομικής ταυτότητας, το βιβλιάριο 
υγείας ΙΚΑ, τέσσερις πιστωτικές κάρ
τες ένα μαγνητόφωνο ένα χαρτοφύλα
κα με έγγραφα και ένα οργανάϊζερ, γ) 
στη Λιβαδειά Βοιωτίας έκλεψαν το αυ
τοκίνητο του Τριαντάφυλλου Παπα- 
τριανταφύλλου και αφού αφαίρεσαν ε
ξάρτημα του ασφαλιστικού μηχανι
σμού και προξένησαν υλικές ζημιές το 
παράτησαν στο Αίγιο, δ) από το αυτο
κίνητο του Ανδρέα Παπαδόπουλου 
που ήταν σταθμευμένο στην Αιγείρα 
Αχάΐας αφαίρεσαν ένα μαγνητόφωνο 
και προξένησαν υλικές βλάβες, ε) 
διέρρηξαν το αυτοκίνητο του Νικολά
ου Καραγιώργου και αφαίρεσαν ένα 
μαγνητόφωνο, στ) από το αυτοκίνητο 
του Σωτηρίου Κουνά αφαίρεσαν ένα 
μαγνητόφωνο, έναν πομποδέκτη, μια 
ταυτότητα, την άδεια κυκλοφορίας και 
ικανότητας οδήγησης, ζ) το αυτοκίνη
το του Ανδρέα Αγγελόπουλου αποπει- 
ράθηκαν να το διαρρήξουν ανεπιτυχώς 
και η) από το αυτοκίνητο του Θεοδώ
ρου Διαμαντόπουλου αφαίρεσαν το 
μαγνητόφωνο, τρεις πιστωτικές κάρ
τες.
Οι δύο Αλβανοί συνελήφθησαν στο 
Περιστέρι Αττικής αποπειρώμενοι μα- 
ταίως να διαφύγουν. Σε σωματική έ
ρευνα που διεξήχθη βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν στην κατοχή του πρώτου 
μια χοντρή χρυσή αλυσίδα λαιμού και 
μια ταυτότητα των ιταλικών αρχών 
στο όνομα του Σωτηρίου Κουνά. Στον 
δεύτερο βρέθηκε και κατασχέθηκε το 
χρηματικό ποσόν των 800.000 δραχ
μών. Οι κατηγορούμενοι σε προανα- 
κριτικό στάδιο αποδέχθηκαν τις πρά
ξεις τους και ομολόγησαν επί πλέον 
διαρρήξεις που ερευνώνται.
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ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΛΙ ΔΥΟ ΑΛΒΑΝΟΙ ΣΠΕΙΡΑ ΛΗΣΤΩΝ 
ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟ

Συνελήφθηκαν από άνδρες του Γραφείου Ασφαλείας του Αστυνομικού Τμή
ματος Μεγάρων οι, Οδυσσέας Ζαχαριάς, Δημήτριος Μεζίνης, Gjioka Spiri και 
Karai Suela κατηγορούμενοι για παραβάσεις του νόμου “περί ναρκωτικών”. Σε έ
ρευνα που έγινε από άνδρες του Γραφείου Ασφαλείας στο αυτοκίνητο που οδη
γούσε ο Μεζίνης, ο συνεπιβάτης του, Ζαχαρίας, τράπηκε σε φυγή πεζός απορρί- 
πτοντας ταυτόχρονα δύο μικρά κομμάτια αλουμινόχαρτου που περιείχαν μικροπο- 
σότητες ηρωίνης. Ο Ζαχαριάς καταδιώχτηκε και συνελήφθη σε μικρή απόσταση.

Ο Ζαχαριάς, προκειμένου να ελαφρύνει τη θέση του, δήλωσε ότι προμηθευτής 
των ναρκωτικών ουσιών είναι ένας Αλβανός ονόματι “Παναγιώτης” και προθυμο
ποιήθηκε να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του προκειμένου να προμη
θευτεί ποσότητα ηρωίνης. Στη συνέχεια όρισε συνάντηση με τον Αλβανό σε κε
ντρικό σημείο των Αθηνών. Πράγματι ο Αλβανός προμηθευτής εμφανίσθηκε στο 
συμφωνηθέν σημείο και ήλθε σε επαφή με τον Ζαχαριά. Την ώρα της παράδοσης 
των ναρκωτικών επενέβησαν οι αστυνομικοί και συνέλαβαν τον Αλβανό ο οποίος 
έριξε στο έδαφος ηρωίνη βάρους δέκα γραμμαρίων.

Μετά τη σύλληψή του ο Αλβανός οδήγησε τους αστυνομικούς στο σπίτι του, 
στην Καισαριανή, όπου βρισκόταν η φίλη του και παρέδωσε μια σακούλα με 600 
γραμμάρια ηρωίνης, δύο κουτιά με 16 γραμμάρια κοκαΐνη, το χρηματικό ποσόν 
των 2.260.000 δραχμών, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας, δύο βιβλιάρια κατα
θέσεων και τέσσερις συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Οι συλληφθέντες με τη δικο
γραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμε- 
λειοδικών Αθηνών.

ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΕΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΤΟΥΣ...

Ανδρες του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττι
κής αξιοποιώντας πληροφορίες, συνέλαβαν τον Ιωάννη Πετρουλάκο κατηγορούμε
νο για πλαστογραφία και παραχάραξη. Ο Πετρουλάκος διατηρούσε εργαστήριο πα
ραχάραξης αξιογράφων και κατάρτισης παντός είδους πλαστών εγγράφων στον τρί
το όροφο πολυκατοικίας στην Αγία Παρασκευή Αττικής. Σε έρευνα που πραγματο
ποιήθηκε στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν 952 παραχαραγμένα ομόλογα Σουηδίας 
των 10.000 κορόνων έκαστο, εννέα πλαστές ασυμπλήρωτες τραπεζικές επιταγές 
διαφόρων τραπεζών, τρεις ασυμπλήρωτες υπεύθυνες δηλώσεις με εντυπώματα 
σφραγίδων θεώρησης γνησίων υπογραφής με στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα κα
θώς και ατομικές σφραγίδες αστυνομικών, ένα προσωρινό δελτίο ταυτότητας, 10 
μπλοκ τιμολογίων αποστολής διαφόρων εταιριών και μια ξύλινη σφραγίδα Δ.Ο.Υ. 
Σε έρευνα που έγινε στο παράνομο εργαστήριό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έ
νας ηλεκτρονικός υπολογιστής, τριάντα φύλλα πλαστών επιταγών ασυμπλήρωτα, 
510 φύλλα που απεικονίζουν δίγραμμες επιταγές της Εθνικής Ασφαλιστικής, 550 
φύλλα που απεικονίζονται εισιτήρια του ΟΟΣΑ, 36 σφραγίδες Δημοσίων Υπηρε
σιών 10 μπλοκ αποστολής τιμολογίων διαφόρων εταιριών, τέσσερις ασυμπλήρω
τες βεβαιώσεις του ΤΕΒΕ, ένα πλαστό ΙΟΟδόλαρο και πλήθος αντικειμένων που 
χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση πλαστών εγγράφων. Τα μηχανήματα είχαν α- 
γορασθεί με απατηλό τρόπο και όπως γνωστοποιήθηκε από τον υπεύθυνο της πω- 
λήτριας εταιρίας ήταν πανάκριβα και είχαν απεριόριστες δυνατότητες στην πιστή α
ναπαραγωγή οποιουδήποτε τύπου εγγράφου. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα μηχανή
ματα χρησιμοποιούνται από ορισμένα κράτη για την εκτύπωση εντύπων ταυτοτή
των των πολιτών τους. Σύμφωνα με στοιχεία των σουηδικών αρχών είχε κυκλοφο
ρήσει στη χώρα μας μεγάλος αριθμός πλαστών ομολόγων Σουηδίας των 10.000 κο
ρωνών έκαστο, η αξία των οποίων ανέρχεται σε δισεκατομμύρια. Για το λόγο αυτό 
διεξάγονται εκτεταμένες έρευνες γιατί εκτιμάται ότι η μεγάλη αυτή ποσότητα είχε 
τυπωθεί από τον Πετρουλάκο. Το διαμέρισμα στο οποίο ο Πετρουλάκος στέγαζε το 
εργαστήριό του ανήκει στον Δημήτριο Κλάγκο εις βάρος του οποίου εκκρεμούν κα- 
ταδικαστικές αποφάσεις για επιταγές και παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας. 
Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον 
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ανδρες του Τμήματος Εγκλημάτων 
κατά Ζωής της Δ/νσης Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης εξάρθρωσαν σπείρα 
ληστών που από τις αρχές Απριλίου 
προέβησαν σε διάπραξη ένοπλων λη
στειών σε βάρος α) της υπεραγοράς 
«Μπίσκα» στον οικισμό σιδηροδρομι
κού σταθμού Κατερίνης, β) της υπερα
γοράς «Μαρινόπουλος» στη Σταυρού- 
πολη, γ) της Τράπεζας Εργασίας στο 
Κορδελιό, δ) του Ταχυδρομικού Τα
μιευτηρίου Κατερίνης, ε) της Εθνικής 
Τράπεζας στη Σταυρούπολη, στ) της 
Τράπεζας Κρήτης Κατερίνης και ζ) της 
Τράπεζας Εργασίας στη Σταυρούπολη. 
Η αποκομιδή από τις ληστείες ανέρχε
ται σε πολλές δεκάδες εκατομμύρια.

Δράστες της σπείρας είναι οι, Βασί
λειος Μαγούλης, Αριστείδης Μαρκό- 
πουλος, Ιωάννης Μαρκόπουλος, Μιλ
τιάδης Κυριακίδης, Γεώργιος Πεχλιβα- 
νίδης και Σωτήριος Ευρυβιάδης.

Σ’ όλες τις περιπτώσεις ληστειών οι 
δράστες χρησιμοποίησαν ως μέσα προ
σέγγισης και διαφυγής, μοτοσικλέτες 
που με αυτοκόλλητες ταινίες παράλ- 
λασσαν το χρωματισμό τους και χρησι
μοποιούσαν όπλα αυτόματα, πιστόλια, 
κοντόκανες κυνηγετικές καραμπίνες 
και χειροβομβίδες.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 
Μαγούλη βρέθηκαν δύο κοντόκανες 
καραμπίνες, δύο πιστόλια, δύο χειρο
βομβίδες, 50 φυσίγγια, έξη βιβλιάρια 
καταθέσεων και το χρηματικό ποσόν 
των 2.860.000 δραχμών. Σε συνεργα
σία με το Α.Τ. Κατερίνης διενεργήθηκε 
έρευνα στο σπίτι των Μαρκόγλου, Κυ- 
ριακίδη και Ευρυβιάδη όπου βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν άνω των 10.000.000 
δραχμών ένα βιβλιάριο καταθέσεων 
και δύο μοτοσικλέτες. Σε βάρος όλων 
των ανωτέρω σχηματίσθηκε δικογρα
φία και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Π

Επιμέλεια: ΑνθΙμος Κων/νος Κούρος
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ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ - ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ & ΑΛΛΑΓΗ

ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΖΑΝΤΟΛΑΣΤΙΧΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 

ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Καραθεοδωρή 31 & Γ Βλάχου ■ Ν Ψυχικό 
τηλ.: 67.46.300 - 67.22.236
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Διαθέτουμε πλήρη σειρά αμορτισέρ 
για την άψογη συμπεριφορά του αυτοκινήτου σας

ΕΛΑΤΗΡΙΑ

A l= * g > ?
για στάνταρ, χαμηλά και φορτίων αυτοκίνητα

ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ - ΦΡΕΝΑ - ΤΑΚΑΚΙΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ - ΦΙΛΤΡΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟ ΪΟ ΝΤΑ  ΣΕ  ΤΙΜ ΕΣ ΧΟ Ν ΔΡΙΚ ΗΣ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Δ ΙΑΚ Α ΝΟ ΝΙΣΜ Ο Υ  
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 46 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, 115 25 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ.: 6 7 .4 5 .2 7 1 ,6 7 .4 7 .8 2 8  FAX.: 67 .44 .874

ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΤΟΛΕΣ

Αστυνομίας Αεροπορίας Στρατού Ναυτικού 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Στα καταστήματα μας 
θα βρείτε πέραν της 
παραγγελίας και 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 
Αστυνομίας, Στρατού 
Αεροπορίας, Ναυτικού 
σε όλα τα μεγέθη 
(με ή χωρίς δικό σας ύφασμα και 
όλα τα παρελκόμενα στολής), 
καθώς και
ΤΖΑΚΕΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
σε όλα τα μεγέθη.
Στις ομαδικές παραγγελίες, 
η λήψη μέτρων, πρόβες και η 
παράδοση στις υπηρεσίες σας, 
με την προσωπική μας παρουσία 
και εγγύηση δουλειάς 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΔΕΚΤΕΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32, 106 72 ΑΘΗΝΑ 
τηλ.: 69 93 047, 69 93 046 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105, 115 26 (έναντι σχολής Αστυνομίας) 
τηλ./fax : 69 93 047, 69 93 046
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Λένορραν 18, τηλ.: 52.27.556 & Μεσογείων 389, τηλ:65.16.703

Πάντα
στις καλύτερες τιμές 
και διακανομισμός που 

ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ!

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟ 
HONDA · YAMAHA - SUZUKI - KAWASAKI
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Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 
απονεμήθηκε “ΕΠΑΙΝΟΣ” στους: Αστυν. Δ/ντή ΑΓΓΕΛΑ- 
ΚΟ Γεώργιο, Αστυν. Υποδ/ντή ΦΛΩΡΟ Αναστάσιο, Αστυν. Β ' 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ Σωτήριο, Υπαστ. Α ΜΠΟΥΡΑΝΗ Χρήστο 
και ΔΑΣΚΑΛΑ Ανδρέα, Ανθ/μο ΓΟΥΣΙΑ Νικόλαο και ΚΟΡΛΙΕ | 
Γεώργιο, Αρχ/κα Π.Σ. ΜΗΤΡΟΥ Νικόλαο και ΜΠΑΧΟΥΜΗ J 
Γεώργιος, Αστ/κες ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γεώργιο, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Χρήστο, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ Χαράλαμπο, ΨΑΡΡΑ Σω
τήριο, ΜΑΝΤΗ Αθανάσιο, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΑΟ Ιωάννη, 
ΤΣΟΥΚΑΛΑ Γεώργιο, ΤΖΟΥΒΑΡΑ Παναγιώτη και ΖΕΡ
ΒΟ Νικόλαο, Αρχ/κα ΜΠΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗ Ηλία, διότι υπη- 
ρετούντες στην Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α. 
Αττικής, πέτυχαν να εξαρθρώσουν σπείρα Αλβανών εμπό
ρων ναρκωτικών και να συλλάβουν τέσσερα μέλη αυτής, στην 
κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 48 κιλά ακα
τέργαστη κάνναβη, ένα Ι.Χ.Ε. αυτ/το κ.ά.

Με απόφαση του
1 Προέδρου της Δημοκρατίας απονεμή-
\θηκε το “Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας” στους Αστ/κες\ 
{ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Ευθύμιο και ΒΑΡΔΑ Ιωάννη, διότι εκθέ

τοντας τη ζωή τους σε άμεσο κίνδυνο, κατόρθωσαν να συλ-^ 
ίλάβουν στην Πάτρα, ύστερα από ένοπλη συμπλοκή,J 
Ιτρεις αλλοδαπούς κακοποιούς, ενώ τραυμάτισαν θανά

σ ιμα  έναν ακόμα συνεργάτη τους, οι οποίοι είχαν διαπρά- 
^ξει ληστεία σε ψητοπωλείο της Ε.Ο. Πατρών - Πύργου.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας α
πονεμήθηκε “ΕΠΑΙΝΟΣ” στους: Αστυν. Δ/ντή ΝΑΖΑΗ Βασί
λειο, Αστυν. A ' ΜΑΡΑΓΚΟΖΟΥΔΗ Ζήση, Αστυν. Β' ΠΟΛΥΖΩΊ-] 
ΔΗ Γεώργιο, Ανθ/μο ΓΙΑΝΤΖΑΚΗ Νικόλαο, ΚΕΤΣΙΤΖΗ Κύρο I 
και ΧΩΡΙΝΟ Παναγιώτη, Αρχ/κες ΜΠΟΥΣΙΡΟΥΚΗ Αθανάσιο, | 
ΠΑΛΑΜΑΤΖΗΠαύλο, ΔΕΔΗΣΙΑΜΑΤΗΗλία και ΔΡΑΓΟΖΗΙω
άννη, Αστ/κες ΛΙΓΚΑ Πασχάλη και ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ Ηλία, διότι I 
υπηρετούντες στο Τ.Δ.Ν. Αλεξανδρούπολης και στο Α.Τ. Φε-Ι 
ρών, κατάφεραν να εισχωρήσουν σε κύκλωμα διακίνησης ναρ-1 
κωτικών και σε συνεργασία με συναδέλφους του Τ.Α. Γιαννι
τσών, να συλλάβουν δύο Έλληνες και ένα Αλβανό υπήκοο στην| 
κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 30 περίπου κι
λά ινδικής κάνναβης.

V .________________________________________

Με απόφαση του Αστυν. Δ/ντή Ξάνθης κ. Θεολόγου 
Πλαστράκη απονεμήθηκε “ΕΠΑΙΝΟΣ” στους Αστ/κες ΒΙ- 

1ΚΤΩΡΙΟΥ Θεόφιλο και ΚΡΑΑΑΗ Σωτήριο, διότι υπηρε- 
1 τούντες στο Τ.Α. Ξάνθης και συνεργαζόμενοι με συνα

δέλφους τους της Α.Δ. Δράμας, πέτυχαν με κίνδυνο της 
[ ζωής τους να συλλάβουν δύο άτομα τα οποία κατείχαν 3,5 κιλά 

< ινδικής κάνναβης την οποία προσπάθησαν να πουλή- 
Ισουν σ’ αυτούς αντί του ποσού των 900.000 δρχ.

Με απόφαση του 
Αστυν. Δ/ντή Ρεθύμνης κ. Δημητρίου 

Παλαφούτη απονεμήθηκε “ΕΠΑΙΝΟΣ” στους: Αστυν. A ' ΚΑ 
ΡΑΝΔΙΝΑΚΗ Ιωάννη, Υπαστ. A ' ΒΟΥΡΒΑΧΗ Γεώργιο, ΓΑ 
ΣΠΑΡΗ Στυλιανό, ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗ Ιωάννη, ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ Εμ 
μανουήλ, ΛΙΟΝΗ Δημήτριο και ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟ Αδάμ, Υπαστ. 
Β' ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ Λαμπρινό, Ανθ/μους ΒΕΤΟΥΛΑΚΗ Μιχα 
ήλ, ΒΙΣΤΑΓΙΑΝΝΑΚΗ Αλέξανδρο, ΚΑΝΑΚΑΚΗ Σταύρο, ΚΛΑ 
ΨΙΝΟ Ανδρέα, ΜΑΚΡΑΚΗ Γεώργιο, ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ Ευτύ
χιο, ΜΠΑΜΠΑΑΙΑΡΗ Κων/νο, ΣΤΑΜΑΤΕΡΑΚΗ Στυλιανό και 
ΦΟΥΚΑΚΗ Ανδρέα, Αρχ/κες ΠΣ ΒΕΡΥΚΑΚΗ Αντώνιο, ΜΟ 
ΣΧΑΚΗ Γεώργιο, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ Στέφανο και ΧΑΤΖΗΙΩ 
ANNOY Χρήστο, Αρχ/κες ΜΠΣ ΔΕΛΗΔΑΚΗ Ιωάννη, ΠΑΠΑ 
ΔΑΚΗ Βασίλειο, ΠΛΕΥΡΗ Χρήστο, ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ Δημήτριο, 
ΤΣΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ Εμμανουήλ και ΧΑΜΑΡΑΚΗ Ηλία, Αστ/κες 
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ Γεώργιο, ΒΑΣΙΛΑΚΗ Κριτόλαο, ΒΛΑΒΟΓΙΛΑ 
ΚΗ Μιχαήλ, ΒΡΙΛΑΚΗ Ιωάννη, ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗ Θεόδωρο, 
ΓΙΑΠΡΑΚΗ Δημήτριο, ΓΟΥΜΕΝ ΑΚΗ Νικόλαο, ΔΑΜΑΒΟΛΙ- 
ΤΗ Εμμανουήλ, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ιωάννη, ΔΟΥΚΑΚΗ Ευστρά
τιο, ΔΡΙΒΑΚΟ Βασίλειο, ΘΩΜΑΔΑΚΗ Μιχαήλ, ΙΑΚΩΒΙΔΗ 
Πέτρο, ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ Αριστείδη, ΚΑΛΑ ΜΑ ΡΑΚΗ Νεκτάριο, 
ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ Ιωάννη, ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ Μιχαήλ, ΜΑΛΛΙΑ 
ΡΟ Ηλία, ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ Αλέξανδρο, ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ Δη- 
μήτριο, ΜΑΡΙΝΑΚΗ Σταμάτιο, ΜΙΧΕΛΑΚΗ Παντελή, ΜΙΧΟ 
Αθανάσιο, ΜΠΑΜΠΙΟΝΙΤΑΚΗ Ιωάννη, ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ Γεώρ 
γιο, ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ Νικόλαο, ΜΠΙΚΑΚΗ Νικόλαο, ΟΙΚΟ- 
ΝΟΜΑΚΗ Αντώνιο, ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑΚΗ Μιχαήλ, ΠΑΝΑΓΙΑΝ- 
ΝΑΚΗ Νεκτάριο, ΠΑΠΑΔΑΚΗ Γεώργιο του Αντωνίου, ΠΑ- 
ΠΑΔΑΚΗ Γεώργιο του Νικολάου, ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ευάγγελο, 
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΜύρωνα, ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗΣτέφανο, ΠΕΤΡΑ- 
ΚΑΚΗ Μιχαήλ, ΡΟΜΠΟΤΗ Δημήτριο, ΣΚΟΥΔΑ Γρηγόριο, 
ΣΟΦΙΑΔΗ Εμμανουήλ, ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ Κων/νο, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΗ Παντελή, ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Νικόλαο, ΤΕΚΑΚΗ Λεωνίδα, 
ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ Μιχαήλ, ΤΣΑΚΙΡΗ Μάρκο, ΦΑΝΔΡΙΔΗ Νε
κτάριο, ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ Ιωάννη και ΧΑΡΟΚΟΠΟ Ειρηναίο, 
Δοκ. Αστ/κες ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ Χρυσοβαλάντη, ΚΑΡΙΑΝΑΚΗ 
Καλλικράτη, ΚΟΠΙΤΣΑΚΗ Μιχαήλ, ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ Νικόλαο, 
ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗ Αντώνιο, ΜΑΚΡΑΚΗ Εμμανουήλ, ΜΠΑΧΛΙ- 
ΤΖΑΝΑΚΗ Ιωάννη και ΧΟΥΡΔΑΚΗ Κων/νο, διότι υπηρετού· 
ντες στην ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Χανίων, ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Ηρακλεί
ου, ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Ρεθύμνου και σε διάφορες άλλες υπηρεσί 
ες των παραπάνω Νομών, εργάσθηκαν με ιδιαίτερο ζήλο και 
προθυμία κατόρθωσαν να εντοπίσουν στην περιοχή Ζωνια- 

νών Μυλοποτάμου φυτεία με 18.1 ΙΌ δενδρύλλια κάνναβης 
τα οποία εκρίζωσαν και κατάσχεσαν.

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Γ. Κατσινονλας
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Θα’ θελα ν’ αρχίσω το α
φιέρωμα στο Νίκο 
Καββαδία με μια μικρή 

παρένθεση. Την εποχή μας. Κρί
σιμη εποχή. Οριακή εποχή μονα
ξιάς, κραυγής και απόγνωσης. Ο 
άνθρωπος συμπορευόμενος με 
τα τεράστια επιτεύγματά του 
στον τομέα επιστήμης και τέ
χνης, μέθυσε, αλλοτριώθηκε και 
βολοδέρνει. Η γοητεία της μηχα
νής, ο άσκοπος ανταγωνισμός, 
τα σκοτεινά συμφέροντα και η 
βία έσβησαν το όνειρο.
Σε τούτες τις λίγες γραμμές ας 
προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε 
από το θανάσιμο αγκάλιασμα 
της εποχής μας. Να θυμηθούμε 
έναν πραγματικά και ευαίσθητο 
άνθρωπο. Το Νίκο Καββαδία. Το 
Μαραμπού. Τον τραγουδιστή 
των χαμένων μας μακρινών θα
λασσινών δρόμων.
Ο Νίκος Καββαδίας γεννήθηκε 
τον Ιανουάριο του 1910 στο 
Χαρμπίν της Μαντζουρίας από 
Κεφαλλονίτες γονείς. Η Οκτω
βριανή Επανάσταση αναγκάζει 
την οικογένεια να επιστρέφει 
στην Ελλάδα, αρχικά στην Κε- 
φαλλονιά και ύστερα στον Πει
ραιά. Εκεί ο Νίκος τελειώνει το 
Δημοτικό, το Γυμνάσιο και γρά
φεται στην Ιατρική στο Πανεπι
στήμιο Αθηνών. Ο θάνατος του 
πατέρα τον αναγκάζει να διακό- 
ψει τις σπουδές του και να εργα
στεί σε ναυτιλιακό γραφείο. Η α
νήσυχη φύση του δεν του επιτρέ
πει να ασχοληθεί για πολύ με τα 
“χοντρά λογιστικά βιβλία”. Η ώ
ρα για να αναμετρηθεί με το 
στοιχειό, το τραγούδι της εφη
βείας του έφτασε. Μπαρκάρει 
σαν ναύτης σε φορτηγό πλοίο 
και αρχίζει τα μακρινά ταξίδια 
για να πάρει το 1939 το δίπλωμα 
του ασυρματιστή. Με το δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο βρίσκεται 
στρατιώτης στην Αλβανία. Μετά 
το τέλος του πολέμου ξαναμπαρ- 
κάρει και ταξιδεύει αδιάκοπα

σαν ασυρματιστής. Γυρνάει όλο 
το κόσμο με λίγα διαλείμματα. 
Στις 10 Φεβρουάριου του 1975

πεθαίνει. Όχι στη θάλασσα όπως 
θα τόθελε. Στη στεριά τον βρήκε 
ο θάνατος όπως τόχε προβλέψει 
χρόνια πριν στο ποίημα του 
MAL DU DEPART. Ο ποιητής 
που έσχισε τη θολή γραμμή των 
οριζόντων έμελλε νάχει “ένα θά
νατο κοινό και μια κηδεία σαν 
των πολλών ανθρώπων τις κη
δείες”.
Η αξία του Νίκου Καββαδία έ
γκειται στο ότι καθιερώθηκε α
μέσως μόλις κυκλοφόρησε η 
ποιητική συλλογή του “ΜΑΡΑ- 
ΜΠΟΥ”. Ο ίδιος συνέχισε να 
ταξιδεύει χωρίς να ενδιαφέρεται 
για την εδραίωση της φήμης του. 
Η ποίηση του αμαρτωλή και αν
θρώπινη άγγιξε τους νέους, πρω
τοποριακούς και διψασμένους. 
Θύμισε τον ΜΠΟΝΤΛΕΡ που 
γνωρίσουμε στη συλλογή “ΤΑ 
ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ”. Σε αντί
θεση όμως με τον ΜΠΟΝΤΛΕΡ 
που τα πάντα είναι γοητεία, μου
σική, έντονος και αφηρη μένος 
αισθησιασμός η ποίηση του 
Καββαδία είναι αληθινή, ανθρώ
πινη και αμαρτωλή. Ο ΜΠΟ
ΝΤΛΕΡ είναι ο ποιητής της πα
ρισινής ασφάλτου, ο ΚΑΒΒΑ- 
ΔΙΑΣ των απέραντων θαλασ
σών. Για τον παρισινό ποιητή υ
πάρχουν μόνο παράγκες, επαίτες 
και αμαρτωλές γυναίκες, άνθρω
ποι αφανισμένοι που τους κατα
διώκει το όραμα της απραγματο
ποίητης φυγής. Κινείται σ’ ένα 
περιβάλλον όμοιο με του μεγά

λου συμπατριώτη του ζωγράφου 
ΤΟΥΛΟΥΖ ΛΩΤΡΕΚ. Για τον 
ΚΑΒΒΑΔΙΑ η γυναίκα είναι ά
πιαστη, διάφανη, οπτασία, όνει
ρο. Σ’ όλη του τη ζωή κυνήγησε 
αυτή τη γυναίκα. Πάσχισε να 
βρει τον ιδανικό έρωτα. Ποτέ 
δεν το πέτυχε, είτε από ατυχία, 
είτε γιατί αισθανόταν θελημένα 
φυγάδας. Ένα ποίημά του από τη 
συλλογή ΜΑΡΑΜΠΟΥ το 
GABRIELLE DIDOT περιγρά
φει αυτή την αναζήτησή του και 
τις επιρροές του από τον ΜΠΟ
ΝΤΛΕΡ. Οι κριτικές για τη ποίη
σή του διχάζονται. Του μεγάλου 
Φώτου Πολίτη είναι ενθουσιώ
δης και επαινετική. Αντίθετα ο

Στέλιος Γεράνης θεωρεί ότι ο 
ποιητής “βλέπει τον κόσμο από 
το Πούσι του”.
Σαν πεζογράφος ο ΚΑΒΒΑ- 
ΔΙΑΣ εμφανίζεται με τη “ΒΑΡ
ΔΙΑ”. Το μοναδικό του άλλωστε 
πεζό. Η γνώμη του Νίκου Καζα- 
ντζάκη είναι αρκετή: “Βιβλίο 
πολύ δυνατό”. Δε γνωρίζουμε σε 
ποιο σημείο λογοτεχνικής τε
λειότητας θα έφθανε ο ΚΑΒΒΑ- 
ΔΙΑΣ αν έγραφε και άλλο πεζό. 
Γιατί μέσα του ήταν πάντα ποιη
τής. Και στο πεζό του ακόμα. Σ’ 
αυτό το έργο του γίνεται πιο βα
θύς. Ανατρέπει την τρέχουσα η
θική, της δίνει μια άλλη διάστα
ση παρουσιάζοντας όλους τους 
ντεσπεράντος” (πόρνες, ρουφιά- 
νοι, τυχοδιώκτες, παιδεραστές) 
να δείχνουν μια καταπληκτική 
αλληλεγγύη και μια απροσδόκη
τη συνέπεια. Η “ΒΑΡΔΙΑ” απο
πνέει ένα μέγιστο μάθημα ή
θους, πάγιο, χωρίς σκαμπανεβά
σματα. Οι εφήμεροι εραστές (έ

στω και επί χρήμασι) θεωρού
νται δια βίου σύντροφοι.
Ο γράφων γνώρισε τον ΚΑΒ- 
ΒΑΔΙΑ - τον Κόλλια για τους 
φίλους του - όντας μαθητής γυ
μνασίου στο Πειραιά, λίγο πριν 
σαλπάρει οριστικά για παντοτι
νούς ορίζοντες. Συνδετικός κρί
κος υπήρξε κάποιος εξαίρετος κα
θηγητής μας - λογοτέχνης, φιλό
λογος - και φίλος του ποιητή. Σ’ έ
να γραφικό ταβερνάκι της Καστέ- 
λας σε ατμόσφαιρα αρχαίου συ
μποσίου και μυσταγωγίας έγινε η 
συνάντηση με το ίνδαλμά μου. 
Κοντός, με τη ρεμπούπλικα ν’ α
φήνει έξω ένα τσουλούφι, δυο έ
ξυπνα ανήσυχα μάτια, ο ποιητής

μαγνήτιζε το συνομιλητή του. 
Δεν κουραζόταν ν’ ανιστορεί την 
αγάπη του για τη θάλασσα και 
τα μακρινά ταξίδια. Μια συζήτη
ση που ανακατευόταν η μυρωδιά 
της θάλασσας - Μαρσίλια, Αλε
ξάνδρεια, η Μαχμουντία, ο Λι- 
θουανός ποιητής Μιλόζ - και κα
τέληξε με τον ποιητή ν’ απαγγέλ
λει στίχους του Καρυωτάκη. 
Τελειώνω με τη μικρή τούτη 
προσφορά στο μεγάλο άνθρωπο 
και ποιητή με λίγες σειρές από 
το εξαίσιο ποίημα του MAL DU 
DEP - ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑ
ΧΩΡΗΣΗΣ, που προφητεύει το 
θάνατό του στη στεριά.

Θα μείνω πάντα ιδανικός κι 
ανάξιος εραστής 

των μακρυσμένων ταξιδιών και 
των γαλάζιων πόντων 

και θα πεθάνω μια βραδιά, σαν 
όλες τις βραδιές, 

χωρίς να σχίσω τη θολή γραμμή 
των οριζόντων. Ο

Οι σελίδες μας αυτό το μήνα, φιλοξενούν ένα περιληπτικό αλλά μεστό 
αφιέρωμα στον ποιητή Νίκο Καββαδία, στο οποίο ο συνάδελφος Υπα- 
στνν. Α'ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος αναφέρεται σε μια σημαντική διά
σταση του ποιητικού έργου τον ΚΑΒΒΑΔΙΑ. Η διάσταση αυτή αφορά 
τις αισθητικές προσεγγίσεις τον έργου τον ποιητή προς το έργο τον διά
σημου ΜΠΟΝΤΛΕΡ. Το παρόν αφιέρωμα μπορεί να θεωρηθεί συμπλή
ρωμα παλαιότερου αφιερώματος προς τον ποιητή της Θάλασσας, το ο
ποίο είχε δημοσιενθεί στο περιοδικό μας τον Σεπτέμβριο του 1995.

Επιμέλεια:
Αστυνόμος A ’ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Βασίλειος 

Υποψήφιος διδάκτορας φιλοσοφίας, της Φιλοσοφικής Σχολής τον
Πανεπιστημίου Αθηνών

Ν Ι Κ Ο Σ  Κ Α Β

Ο noinrns των μακρινών' χαμένων μα$ οριζόντων
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ρετανή εκατομμυ
ριούχος αποκλήρω
σε τα πέντε παιδιά

της για να μη....δυστυχήσουν.
Η 94χρονη γυναίκα άφησε όλη 
της την περιουσία στην Εκκλη
σία και σε φιλανθρωπικά ιδρύ
ματα, ισχυριζόμενη στη διαθή
κη της, ότι τα χρήματα θα έ
φερναν “μεγάλη δυστυχία” στα 
παιδιά της. “Αγαπώ πολύ όλη 
την οικογένεια μου” γράφει η 
γυναίκα στη διαθήκη της, “αλ
λά γνωρίζοντας τη δυστυχία 
που έφεραν τα πλούτη στην οι
κογένεια μου, δεν επιθυμώ ν’ 
αφήσω τίποτα στα παιδιά μου. 
στα οποία προσέφερα όλα τα 
απαραίτητα εφόδια κατά τη 
διάρκεια της ζωής μου....Ελπί
ζω να κατανοήσουν την επιθυ
μία μου”.

λλες τα μεγαλώνουν 
και άλλες τα μικραί
νουν. Αναλόγως με 

τις απαιτήσεις του επαγγέλμα
τος. Ο λόγος για μια αστυνομι- 
κίνα από το Μάντσεστερ στη 
Βορειοδυτική Αγγλία, υποβλή
θηκε σε επέμβαση μείωσης του 
στήθους της, προκειμένου να 
μην την στενεύει το αλεξίσφαι
ρο γιλέκο, το οποίο ήταν υπο
χρεωμένη να φοράει σύμφωνα 
με τον κανονισμό της υπηρεσί
ας της. Η 36χρονη αστυνομικί- 
να υπέφερε κάθε φορά που φο
ρούσε το στενό για το... μέγε
θος της γιλέκο, που όμως θα 
την προστάτευε από μαχαιριές 
και πυροβολισμούς τις ώρες 
της περιπολίας, Μετά μία ακό
μη επίπονη ημέρα υπηρεσίας, 
πήρε τη μεγάλη απόφαση και 
υπεβλήθη στην επέμβαση.

Επειδή κι άλλες συνάδελφοι 
της υποφέρουν το ίδιο, μήπως 
θα πρέπει η υπηρεσία των απα
νταχού μάλλον αστυνομικών 
υπηρεσιών να σχεδιάσει γυναι
κεία αλεξίσφαιρα γιλέκα;

Τι νομίζετε ότι κλέ
βουν οι φτωχοί Ινδοί 
για να ενισχύσουν το 

πενιχρό έως ανύπαρκτο εισό
δημα του; Τα μεταλλικά καπά
κια των υπονόμων, μετατρέπο- 
ντας τους δρόμους του Νέου 
Δελχί σε επικίνδυνες παγίδες 
για τους πεζούς. Όπως γράφει 
η εφημερίδα “Τάϊμς” τα καπά
κια των υπονόμων αφαιρού- 
νται τόσο γρήγορα ώστε οι 
δημοτικές αρχές της πόλης 
δεν προλαβαίνουν να τα αντι
καθιστούν. Φαίνεται ότι το 
μέταλλο από τα λιωμένα κα
πάκια των “υπονόμων” δίνει 
καλό μεροκάματο στους φτω
χούς της ινδικής πρωτεύου
σας και τόχουν ρίξει στη δου
λειά.

νας 87χρονος συ
νταξιούχος ξεκίνη
σε με το αυτοκίνη

το του από την πόλη Γκέτεν- 
μπουργκ της Σουηδίας προς α
ναζήτηση ανθοπωλείου και
βρέθηκε στη.... Νορβηγία.
Βγαίνοντας στον αυτοκινητό
δρομο, ο υπερήλικας Σουηδός 
πήρε λάθος στροφή και έπειτα 
από τρεις ώρες ταξιδιού έφθα- 
σε στο Όσλο. Οι εκεί αστυνο
μικοί τον βοήθησαν να βρει 
τον δρόμο του και παράλληλα 
ενημέρωσαν τις σουηδικές αρ

χές σχετικά με το συμβάν. Επι- 
στρέφοντας και χωρίς να έχει 
βρει ανθοπωλείο, ο υπερήλικας 
οδηγός συνελήφθη από την α
στυνομία της χώρας του επειδή 
οδηγούσε επικίνδυνα. Οι αστυ
νομικοί τον μετέφεραν στο σπί
τι του στο Γκετενμπούργκ, ό
που παράλληλα του αφαίρε- 
σαν και την άδεια κυκλοφορί
ας.

U ^ ισβολή στο Ίντερνετ 
! | πραγματοποίησε η 

αυστριακή αστυνο
μία: κατέστρεψε μια σελίδα 
του διαδικτύου που ήταν αφιε
ρωμένη στην παιδική πορνο
γραφία και συνέλαβε ως υπεύ
θυνους τρεις Αυστριακούς, έ
νας από τους οποίους είναι ιε
ρέας. Οι αστυνομικοί βρήκαν 
στα σπίτια των τριών συλλη- 
φθέντων άφθονο ενοχοποιητι
κό υλικό στο οποίο περιλαμβά
νονταν 130 χιλιάδες πορνογρα
φικές φωτογραφίες με μικρά 
παιδιά καθώς και πληροφορίες 
που καθοδηγούσαν τους ενδια
φερομένους. πελάτες.

Οδηγούσε αμέριμνος 
τη μοτοσικλέτα του 
σε αυτοκινητόδρο

μο της Καλιφόρνια ο 18χρονος 
ξένοιαστος καβαλάρης Ιλίσες 
Ρεϊνόζο. Ένα κόκκινο φανάρι 
ανέκοψε την πορεία του. Στα
μάτησε και κουρασμένος από 
τη διαδρομή χασμουρήθηκε. 
Το στόμα του άνοιξε διάπλατα, 
δεν φρόντισε να βάλει το χέρι 
μπροστά, δεν τον έβλεπε η μη
τέρα του και μπροστά στην η
δονή του τεντώματος των μυώ
νων του δεν σκέφθηκε το εν
δεχόμενο επίσκεψης της μύ
γας.... Η μύγα όμως πετούσε 
μακριά, μία αδέσποτη σφαίρα 
αντίθετα βρήκε καταφύγιο στο 
στόμα του νεαρού αγοριού. Το 
κωμικοτραγικό επεισόδιο είχε 
αίσια κατάληξη, αφού η 
σφαίρα αφαιρέθηκε λίγο αρ
γότερα σε παρακείμενο νοσο
κομείο. Το ηθικό δίδαγμα της 
ιστορίας, όμως, είναι ότι στην 
Καλιφόρνια “οι σφαίρες πέ
φτουν σαν χαλάζι” και ακόμη 
και το χασμουρητό είναι πο
λυτέλεια.

Μια αγανακτισμένη 
σύζυγος από το 
Οχάϊο των ΗΠΑ 

βρέθηκε στα δικαστήρια επει
δή δεν άντεξε τη μανία του άν- 
δρα της με τον υπολογιστή του 
και του τον έσπασε μ’ ένα 
μπαλτά. Όταν η 29χρονη γυ
ναίκα διαπίστωσε ότι ο σύζυ
γος τη ξημεροβραδιαζόταν 
μπροστά στην οθόνη του υπο
λογιστή του, σερφάροντας στο 
διαδίκτυο, αδιαφορώντας για 
την.... ύπαρξή της, άρπαξε τον 
μπαλτά και διέλυσε τον υπολο
γιστή. Αυτή όμως είχε και μια 
επιπλέον δικαιολογία. Ο άν- 
δρας τής συνομιλούσε μέσω Ι
ντερνετ με άλλες γυναίκες, ενώ 
δεν έλεγε σ' αυτήν κουβέντα....

ε ζωολογικό κήπο 
του Μπαγκλαντές ο
δηγήθηκαν δύο συλ- 

ληφθέντες, που κατηγορούνται 
για διακίνηση ναρκωτικών. 
Δεν επρόκειτο για σαδιστική 
μέθοδο ανακρίσεων, στο κλου
βί με τα λιοντάρια, απλώς τα 
δύο “βαποράκια ήταν μαϊμού
δες που είχαν εκπαιδευτεί κα
τάλληλα. Οι αρχές της χώρας 
παραδέχθηκαν ότι δεν έχουν 
ξανασυναντήσει παρόμοιο 
κρούσμα και διεξάγουν έρευ
νες για να διαπιστώσουν αν το 
περιστατικό είναι μεμονωμένο 
ή εντάσσεται σε οργανωμένο 
δίκτυο χρήσης ζώων για το ε
μπόριο ναρκωτικών.

Σ ε κάποια ατυχή, προ
φανώς, στιγμή ένας 
ηλικιωμένος Βρετα

νός κατάπιε τη μασέλα του και 
την....ξέχασε στο στομάχι του 
για 37 συναπτά χρόνια. Ξαφνι
κά όμως τον έπιασε αβάστα
χτος στομαχόπονος και μετα
φέρθηκε εσπευσμένως στο νο
σοκομείο. Τότε θυμήθηκε. Ή
ταν η μασέλα που είχε αναγκα
στεί να καταπιεί όταν ξεκόλλη
σαν οι οδοντοστοιχίες και κόλ
λησαν στο λαιμό του, με αποτέ
λεσμα να.,,.κατευθυνθούν προς 
το στομάχι. Οι γιατροί που τον 
χειρούργησαν, δεν πίστευαν 
στα μάτια τους.... Π

Επιμέλεια: Π.Υ. 
Αφροδίτη Κοκκίνον
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1909

Κατόπιν αναφοράς του Προ
έδρου του Συνδέσμου των εν 
Αθήναις κτηματιών προς την 
Αστυνομική Διεύθυνση Αττι
κής με την οποία καταγγέλλε
ται ότι “Ποίμνια πολλά προβά
των και αιγών, ανήκοντα εις 
ανθρώπους μη κεκτημένους 
ουδέ σπιθαμήν γης, επλημμύ- 
ρισαν τα κτήματα εν τω λεκα- 
νοπεδίω Αθηνών, εκδίδεται α
πό την παραπάνω Υπηρεσία 
(Δ/ντής Ταγματάρχης Χωρο
φυλακής Ιωάννης Δαμηλάτης) 
η από 25-10-1909 Αστυν. Διά
ταξη, με την οποία “Απαγο
ρεύεται η βόσκησις των ποι
μνίων εντός των κτημάτων του 
λεκανοπεδίου Αθηνών, πλην 
των λιβαδίων, άτινα απαρτίζο
νται εκ 2.000 συνεχομένων 
στρεμμάτων”.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1919

Με σχετικά δ/γματα επικη
ρύσσονται ως ληστές και κα
θορίζεται χρηματική αμοιβή 
για τον καθένα 1.500 δρχ. σε 
περίπτωση καταδείξεως του 
μέρους που κρύβεται και 3.000 
δρχ. σε περίπτωση συλλήψεως 
ή φόνου αυτού, οι Γεώργιος 
Θεοδώρου Τασούλας και 
Ευάγγελος Γιαννάκης ή Ρά
πτης, κάτοικοι Κρανιάς Φιλιπ- 
πιάδας Πρεβέζης, κατηγορού
μενοι για ληστείες και βιασμό 
(ο πρώτος) και επι πλέον ότι οι 
ανωτέρω ενωθέντες με την λη
στοσυμμορία των αδελφών Ιω
άννη και Ευθυμίου ΡΕΝΤΖΟΥ 
διέπραξαν και διαπράττουν και 
άλλες εγκληματικές πράξεις.

Επίσης με άλλο δ/γμα επικη
ρύσσεται ως ληστής και καθο
ρίζεται χρηματική αμοιβή 
1.000 δρχ. σε περίπτωση κατα
δείξεως του μέρους, που κρύ
βεται και 2.000 δρχ. σε περί
πτωση συλλήψεως ή φόνου 
αυτού, ο Εμμανουήλ Κ. Δρα- 
κάκης, κάτοικος Ποτιστηρίων 
Κυδωνιάς Χανίων.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1929

Συλλαμβάνονται τα μέλη της 
πολύκροτης σπείρας “Ροκομ- 
βόλ”, η οποία διατηρούσε χα
σισοποτείο στους Αμπελοκή
πους. Στο κρησφύγετο της σπεί
ρας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
25 περίστροφα, στιλέτα, προσω
πίδες, σχοινιά κ.λπ.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1939

Με τον νεό Νόμο περί συ
ντάξεων οπλιτών και Ανθυπα- 
σπιστών Χωροφυλακής, η μη
νιαία σύνταξη των παραπάνω 
με 25 χρόνια υπηρεσίας, από 
τα οποία 10 χρόνια πραγματι
κής υπηρεσίας στη Χωρ/κή και 
πενταετή στον αυτό βαθμό, έ
χει ως εξής: Χωροφύλακας 
1.143 δρχ, Υπενωμοτάρχης 
1.339,10 δρχ. Ενωμοτάρχης
1.606.50 δρχ. Ανθυπασπιστής
2.082.50 δρχ. και Ανθυπασπι- 
στής με ΙΟετή υπηρεσία στον 
αυτό βαθμό 2.380 δρχ.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1949

Κατόπιν της απόφασης, που 
λήφθηκε, όπως και η Χωροφυ

λακή μετέχει στην τιμητική 
Φρουρά του μνημείου του Α
γνώστου Στρατιώτου μαζί με 
τον Στρατό, Ναυτικό και Αερο
πορία, αρχίζει η ειδική εκπαί
δευση των ανδρών Χωρ/κής, 
που θα χρησιμοποιηθούν για 
το σκοπό αυτό.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1959

Με σχετική απόφαση του Υ- 
πουργού Εσωτερικών Ευαγ. 
Καλαντζή 9ΦΕΚ 368β/1959), 
αποσπάται η Φρουρά Χωροφυ
λακής Αγορική Χαλκιδικής και 
υπάγεται στο εξής στην Υπο
διοίκηση Χωροφυλακής Κασ- 
σανδρείας αυτής Διοικήσεως 
Χωρ/κής.

•  Την 17-10-1959 στη 
Θεσ/νίκη ο ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 
Χριστόφορος, ετών 57, σκότω
σε τη σύζυγό του Ανδρονίκη, 
ετών 59, με μαχαίρι, παρουσία 
του 14χρονου γιου του 
Κων/νου, επειδή πίστευε ότι η 
σύζυγός του και τα παιδιά του 
τον παραμελούσαν και δεν τον 
σέβονταν.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1969

Με σχετική απόφαση (ΦΕΚ 
680β/1969) του Υπουργού Δη
μόσιας Τάξης Παναγ. Τζεβελέ- 
κου ιδρύεται Αστυνομικός 
Σταθμός της Αστυν. Πόλεων 
στο χώρο της Πανεπιστημιού- 
πολης Αθηνών, υπαγόμενος 
στο ΚΑ' Αστυν. Τμήμα Αθη
νών. Η εδαφική αρμοδιότητα 
του Σταθμού ορίζεται ο εκά- 
στοτε χώρος της Πανεπιστη-

μιούπολης και η οργανική του 
δύναμη καθορίζεται σε 1 Υπα- 
στυνόμο Α', 4 Αρχιφύλακες 
και 20 Αστυφύλακες.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1979

•  Με σχετική απόφαση 
9ΦΕΚ 923β/1979) του Υπουρ
γού Δημόσιας Τάξης Αναστ. 
ΜΠΑΛΚΟΥ καταργείται ο θε
ρινός Σταθμός Χωροφυλακής 
Ασπροβάλτας του Α.Τ. Ζα- 
γκλιβερίου και ιδρύεται μόνι
μος Σταθμός Χωρ/κής Ασπρο
βάλτας. Η δύναμή του ορίζεται 
σε 1 Ενωμοτάρχη και 4 Χωρο
φύλακες.

•  Με σχετικό Π.Δ.(ΦΕΚ 
233α/1979) προάγεται ο Αστυ
νομικός Σταθμός Αερολιμένα 
Κερκύρας σε Αστυνομικό Τμή
μα και μετονομάζεται σε Δ' Α
στυν. Τμήμα Κερκύρας, η Δε 
οργανική του δύναμη καθορί
ζεται σε 1 Αστυνόμο Α' ή Β', 2 
Υπαστυνόμους Α' ή Β', 4 Αρ
χιφύλακες και 40 Αστυφύλα
κες.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1989

Την 12-10-1989 αναλαμβά
νει Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
(ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ) Ο Δημή- 
τριος ΜΑΝΙΚΑΣ αντικαθι
στώντας τον Ιωάννη ΚΕΦΑ- 
ΛΟΓΙΑΝΝΗ. □

Επιμέλεια: 
Υπαστ. Α'Άλκης Ψωμάς
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Hellenic Quest” λέ
γεται ένα πρόγραμ
μα ηλεκτρονικής 

εκμαθήσεως της Ελληνικής 
που το CNN άρχισε να διανέ
μει παγκοσμίως και προορίζεται 
σε πρώτο στάδιο για τους αγ
γλόφωνους και ιοπανόφωνους.

Η μέθοδος διδασκαλίας συ- 
νίσταται στην προβολή πληρο
φοριών στην οθόνη του Η/Υ 
με ταυτόχρονη μετάδοση ήχου 
και κινούμενης εικόνας. Το 
πρόγραμμα παράγεται από 
μεγάλη εταιρεία Η/Υ , της ο
ποίας ο πρόεδρος Τζων Σκάλι 
είπε σχετικώς: “Αποφασίσαμε 
να προωθήσουμε το πρόγραμ
μα εκμαθήσεως της Ελληνι
κής, επειδή η κοινωνία μας 
χρειάζεται ένα εργαλείο που 
θα της επιτρέψει να αναπτύξει 
την όημιουργικότητά της, να 
εισαγάγει νέες ιδέες και θα της 
προσφέρει γνώσεις περισσότε
ρες από όσες ο άνθρωπος μπο
ρούσε ως τώρα να ανακαλύ
ψει”. Με άλλα λόγια πρόκει
ται για μια εκδήλωση της τά- 
σεως για επιστροφή στις ρίζες 
του παγκοσμίου πολιτισμού 
που είναι το πνεύμα και η 
γλώσσα των Ελλήνων.

Άλλη συναφής εκδήλωση: 
Οι Άγγλοι επιχειρηματίες 
προτρέπουν τα ανώτερα στε
λέχη τους να μάθουν αρχαία 
Ελληνικά, επειδή αυτά “εμπε
ριέχουν μια φιλοσοφία με ξε
χωριστή σημασία για τους το
μείς οργανώσεως και διαχειρί- 
σεως επιχειρήσεων”.

Σε αυτό το συμπέρασμα ο
δηγήθηκαν μετά από διαπι
στώσεις Βρετανών ειδικών ότι 
“Η Ελληνική Γλώσσα ενισχύει 
την λογική και τονώνει τις ηγε
τικές ικανότητες. Γι’ αυτό έχει 
μεγάλη αξία, όχι μόνο στην 
πληροφορική και στην υψηλή 
τεχνολογία, αλλά και στον το
μέα της οργανώσεως και όιοι- 
κήαεως ”.

Αυτές οι ιδιότητες της Ελλη
νικής ώθησαν το πανεπιστή
μιο ΙΡΒΑΙΝ της Καλιφόρνια 
να αναλάβει την αποθησαύρι
ση του πλούτου τους.

Επικεφαλής του έργου το
ποθετήθηκαν η γλωσσολόγος 
Ελληνίστρια Μακ Ντόναλντ 
και οι καθηγητές της ηλεκτρο
νικής Μπρούνερ και Πακαρ- 
ντ. Στον Η/Υ “Ίβυκο” αποθη
σαυρίστηκαν 6 εκατομμύρια 
λέξεις και 78 εκατομμύρια λε
κτικοί τύπου της γλώσσας μας- 
όταν η Αγγλική έχει συνολι- 
κώς 490 χιλιάδες όρους- δηλα
δή ως γλώσσα είναι μόλις το 
1/100 της δικής μας. Στον “Ί 
βυκο” ταξινομήθηκαν 800 
συγγράμματα τεσσάρων χι
λιάδων αρχαίων Ελλήνων και 
το έργο συνεχίζεται.

Μιλώντας γι’ αυτό, ο καθη
γητής Μπρούνερ είπε: “Σ ’ ό
ποιον απορεί γιατί τόσα εκα
τομμύρια δολάρια για την α
ποθησαύριση των λέξεων της 
Ελληνικής, απαντούμε: Μα 
πρόκειται για την γλώσσα των 
προγόνων μας. Και η επαφή 
μας μ ’ αυτούς θα βελτιώσει τον 
πολιτισμό μας”.

Οι υπεύθυνοι του προγράμ
ματος υπολογίζουν ότι οι ελ
ληνικοί λεκτικοί τύποι θα 
φθάσουν στα 90 εκατομμύρια, 
έναντι 9 εκατομμυρίων της λα
τινικής.

Το ενδιαφέρον για την Ελ
ληνική προέκυψε από την δια
πίστωση των επιστημόνων 
πληροφορικής και υπολογι
στών ότι οι Η/Υ προχωρημέ
νης τεχνολογίας δέχονται ως 
“νοηματική” γλώσσα μόνον 
την Ελληνική. Όλες τις άλλες 
γλώσσες τις χαρακτήρισαν 
“σημειολογικές”. “Νοηματι
κή” είναι η γλώσσα στην οποί
α το “σημαίνον” δηλαδή η λέ
ξη, και το “σημαινόμενον”, 
δηλαδή αυτό που η λέξη εκ
φράζει (πράγμα, ιδέα, κατά
σταση), έχουν μεταξύ τους 
πραγματική πρωτογενή σχέ
ση.

Ενώ “σημειολογική” είναι η 
γλώσσα όπου αυθαιρέτως ορί
ζεται ότι το α' “πράγμα” (ση- 
μαινόμενον) εννοείται το α’ 
“σημείον” (σημαίνον). Με 
άλλα λόγια, η Ελληνική είναι 
η μόνη γλώσσα της οποίας οι

λέξεις έχουν “πρωτογένεια”, 
ενώ σε όλες τις άλλες είναι 
“συμβατικές” - σημαίνουν κά
τι απλώς επειδή έτσι συμφω- 
νήθηκε μεταξύ εκείνων που 
τις χρησιμοποιούν. Π.χ. στην 
Ελληνική ενθουσιασμός - εν 
Θεώ, γεωμετρία - γη + μετρώ, 
προφητεία = προ + φανώ,. 
Έχουμε δηλαδή αιτιώδη σχέ
ση μεταξύ λέξεως - πράγμα
τος, πράγμα ανύπαρκο στις 
άλλες γλώσσες. Τα πιο τέλεια 
προγράμματα Η/Υ “Ίβυκος”, 
“Γνώσις”, και “Νεύτων” ανα- 
παριστούν τους λεκτικούς τύ
πους της Ελληνικής σε ολο
κληρώματα και σε τέλεια σχή
ματα παραστατικής, πράγμα 
που αδυνατούν να κάνουν για 
τις άλλες γλώσσες. Και τούτο 
διότι η Ελληνική έχει μαθημ
ατική δομή που επιτρέπει την 
αρμονική γεωμετρική της α
πεικόνιση. Ιδιαιτέρως χρήσι
μα στους Η/Υ είναι τα Ελληνι

κά προσφύματα, τηλε-, μικρο- 
,μεγα-, σκοπώ, ισμός, συν. 
κ.λπ. Οι Η/Υ θεωρούν την Ελ
ληνική “μη οριακή γλώσσα”, 
δηλαδή ότι μόνο σ’ αυτήν δεν 
υπάρχουν όρια και για αυτό 
είναι αναγκαία στις νέες επι
στήμες όπως η πληροφορική, 
η ηλεκτρονική, η κυβερνητική 
κ.ά.

Αυτές, μόνον στην Ελληνική 
βρίσκουν τις νοητικές εκφρά
σεις που χρειάζονται και χω
ρίς τις οποίες η επιστημονική 
σκέψη αδυνατεί να προχωρή
σει.

Γι’ αυτούς τους λόγους οι Ι
σπανοί ευρωβουλευτές ζήτη
σαν να καθιερωθεί η Ελληνι
κή ως η επίσημη γλώσσα της 
Ε.Ε. διότι “το να μιλά κανείς 
για Ε.Ε. χωρίς την Ελληνική εί
ναι σαν να μιλά σ ’ έναν τυφλό 
για χρώματα ”. □

////Ο. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΓ Α.Ε.
ΛΑΣΤΙΧΑ · ΖΑΝΤΕΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - ΣΠ0Ρ ΑΞΕΣ0ΥΑΡ

Q  ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

6 ΑΤΟΚΕΣ ΑΟΣΕΙΣ 
ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ

Μ. ΑΝΤΥΠΑ 33 ■ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
Τηλ. 97 61 339
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Οι ελεύθεροι μπορεί να είναι...παντρεμένοι. 2. Η ψηλότερη 
κορυφή της Πάρνηθας. 3. Καταστρέφουν κάδους πλυντηρίων - Το 
όνομα της Μπάσιντζερ. 4. Ήρωας της “Ραμαγιάνα” - 
Διπλό...βιάζεται. 5. Αυλάκια για πότισμα - Αρχή... ηρωισμού. 6. 
Συντομογραφία ανέμου - Οθωμανός τιτλούχος. 7. Γυμναστικό 
παράγγελμα - Αρχαία πόλη της Σικελίας. 8. Παγωμένοι της....γης - 
Σκαπτικά εργαλεία. 9. [Ιόλη της Ιαπωνίας - Χρονικός σύνδεσμος - 
Λέγεται και Κίσαβος. ΙΟ.Διαβόλου είναι ο....πανούργος - Ανάριο, 
αγανό - Μέσα στο....ράφι. 11. Συχνά....αντιστρέφονται - Κυρία, 
κυρά (ιδιωμ.). 12. Άρθρο για πολλά - Κι έτσι το γούνινο γυναικείο 
περιλαίμιο (μ.γρ.) - Δαυλοί. 13. Είναι και η Κινέζα - Η άρμη που 
ρίχνουν στο τυρί.

ΚΑΘΕΤΑ
I. Υπερβολικά τολμηρά είναι. 2. Λουκάς....Βυζαντινός
αξιωματούχος (15ος αιώνας). 3. Μένει το....έκθαμβο. 4. Δύο έχει 
ο.,.Τοτός - Αρχή μιας βιβλικής εντολής. 5. Κολεόπτερο έντομο με 
ωοειδές σχήμα - Πρώτα σε...πτώση. 6. Ποτάμι της Ηπείρου, ο 
Θύαμης - Ξύλινα υποστηρίγματα. 7. Εκστασιαζόμενοι το...βλέπουν
- Χάνει... ηχητικά - Αντιτάχθηκε στην αυτοδιάθεση της Αλγερίας.
8. Κι έτσι το άροτρο - Είδος μπαρ (ξ.λ.). 9. Λέγεται η σταρ Τόμσον
- ...,μόλα: ναυτικό πρόσταγμα - Κι αυτή....γυρίζει. 10. Μέσα 
στην....κούπα - Πνευστό μουσικό όργανο της νησιωτικής Ελλάδας.
II. Παρότρυνση και ...για χειραψία - Αγγλος γλωσσολόγος - 
Βασίλισσα της Καρίας. 12. Αρχαία πόλη της Αχαϊας - Φορούν και οι 
καλόγεροι - Συνεχόμενα στο αλφάβητο. 13. Γνωστό φαράγγι - 
Διαφημιστικό περιεχόμενο μπορεί να έχει.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Μια σκηνοθετημένη ιστορία

Δεν είχε περάσει ούτε μια ώρα από το τηλεφώνημα του Κώστα 
Παπαϊωάννου στην αστυνομία, όταν ο Αστυνόμος Γεωργίου, ο 
μικρός ντεντέκτιβ και ένας άντρας της σήμανσης χτυπούσαν το 
κουδούνι του.

“Επιτέλους. Ήρθατε. Περάστε”, είπε η σύζυγος του Παπαϊωάννου 
και τους οδήγησε στο σαλόνι. Ήταν ένα πολύ όμορφο σπίτι, με το 
σαλόνι και την τραπεζαρία στο ισόγειο και τις κρεβατοκάμαρες στον 
πάνω όροφο.

Ο Παπαϊωάννου καθόταν σε μια πολυθρόνα με τις πιζάμες του και 
φαινόταν να έχει τα κακά του χάλια. Κάτω ήταν πεσμένο ένα 
πιστόλι.

“Με συγχωρείτε κύριοι, αλλά πέρασα ένα μεγάλο σοκ. Από τη 
στιγμή του περιστατικού είμαι καθισμένος σ’ αυτήν εδώ την 
πολυθρόνα και δεν έχω μπορέσει να κουνηθώ καθόλου. Η γυναίκα 
μου θα σας διηγηθεί τι ακριβώς συνέβη”.

“Εγώ και ο άντρας μου κοιμόμασταν, όταν ξαφνικά ακούσαμε 
θορύβους να προέρχονται από το σαλόνι. Εκείνος σηκώθηκε 
ψύχραιμα, πήρε το πιστόλι του από το συρτάρι του κομοδίνου - έχει

“νόμιμη άδεια οπλοφορίας - και κατέβηκε κάτω να δει τι 
συμβαίνει.

Δύο ληστές μας είχαν αρπάξει όλα τα πολύτιμα αντικείμενα του 
σπιτιού, συμπεριλαμβανομένων 2 πινάκων ζωγραφικής πολύ 
μεγάλης αξίας. Μόλις τον είδαν πυροβόλησαν αλλά ευτυχώς δεν τον 
πέτυχαν. Εκείνος ανταπέδωσε τους πυροβολισμούς αλλά οι ληστές 
τόσκασαν, παίρνοντας μαζί και τη λεία τους. Ο σύζυγός μου είδε 
καλά τα πρόσωπα των ληστών και θα τα περιγράφει στο τμήμα. 
Ευτυχώς που όλα τα πολύτιμα αντικείμενά μας τα έχουμε 
ασφαλισμένα. Αλλά το σοκ ήταν μεγάλο”.

“Θα θέλατε να μας δείξετε τη διαδρομή που έκανε ο σύζυγός 
σας και από ποιο σημείο πυροβόλησε;”, ρώτησε ευγενικά ο 
Αστυνόμος.

“Ευχαρίστως. Ελάτε να σας συνοδεύσω πάνω”.
Τους οδήγησε στη κρεβατοκάμαρα.
“Είχατε κλειστή την πόρτα;”.
“Όχι. Την έχουμε πάντα ανοιχτή κι έτσι ακούσαμε αμέσως τον 

θόρυβο”.
Ο μικρός ντεντέκτιβ έριξε μια γρήγορη ματιά στη κρεβατοκάμαρα. 

Ήταν ένα δωμάτιο πολύ κομψά επιπλωμένο με δυο πολύ όμορφους 
πίνακες στους τοίχους. Στα κομοδίνα υπήρχαν δυο κατάλευκα 
πορτατίφ. Πάνω στο ένα κομοδίνο βρίσκονταν ένα βιβλίο, ένα 
ζευγάρι χοντρά μυωπικά γυαλιά και ένα ρολόι. Στο άλλο κομοδίνο 
υπήρχε ένα πλεκτό που προφανώς έπλεκε η κυρία Παπαϊωάννου, ένα 
γυναικείο περιοδικό και βέβαια το πορτατίφ.

Όταν κατέβηκαν κάτω ο μικρός ντεντέκτιβ είπε:
“Χρειάζεται περισσότερη έρευνα αλλά έχω βάσιμες υποψίες ότι 

εσείς σκηνοθετήσατε όλη αυτή την ιστορία για να εισπράξετε τα 
χρήματα της ασφάλειας. Μια λεπτομέρεια σας πρόδωσε”.
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Ανέκδοτα

Δυο κλέφτες βρίσκονται στο σιδηρο
δρομικό σταθμό.
- Τι λες, λέει ο ένας στον άλλο, παίρνου
με το τρένο;
Και ο άλλος αφηρημένος:
- Ναι αλλά που θα το κρύψουμε;

- Γιατρέ μου, έχω απελπισθεί. Βοηθείστε 
με! Δεν ξέρω τι να κάνω... Ο άντρας μου 
μιλάει όλο και πιο πολύ στον ύπνο του. 
Και ο γιατρός:
-Ίσως κυρία μου θα έπρεπε να τον αφήνε
τε να μιλάει κάπου - κάπου και την ημέρα!

ΕΝΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

Η σπατάλη του πλούτου επανορθώνε
ται ορισμένες φορές, της υγείας σπανί- 

ως, αλλά του χρόνου ουδέποτε!

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ΛΥΣΗ ΑΣ’ΓΥΝ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Ένα πραγματικά ασημένιο κηροπήγιο - όπως και 
όλα τα ασημικά - που είχε μείνει θαμμένο τόσα 
χρόνια θα είχε μαυρίσει και βέβαια δεν θα ήταν 
αστραφτερό. Έπρεπε να το τρίψουν με ειδικό 
γυαλιστικό, αλλά όπως είπε ο Παπανικολάου, το 
είχε βρει έτσι ακριβώς: "Γυάλιζε αστραφτερά  σ ’ 
όλο του το μ εγα λείο  ”.

Λιόρθωση: Σ το  Α σ τυ νο μ ικ ό  π ρό β λη μ α  του  
Α υγούστου ,είχε αναγρα φ εί 30  Α υγούστου  α ν τί 30  
Απριλίου.

ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ... η μεγαλύτερη 
περιστρεφόμενη υδρόγειος σφαίρα του 
κόσμου, είναι η “Σφαίρα της Ειρήνης”, 
που έχει βάρος 30 τόνους και διάμετρο 
10 μ. Κατασκευάστηκε σε 5 χρόνια από 
τον Ορφέο Μπαρτολούτσι, από το Απέ- 
κιο Πέζαρο, Ιταλία.

ΠΩΣ - ΓΙΑΤΙ

Πώς πήραν τα ’ όνομά τους τα Εξάρ- 
χεια;

Τα Εξάρχεια κατοικήθηκαν στις αρχές 
του 20ου αιώνα. Αποτέλεσαν, κατά κύ
ριο λόγο, την προέκταση της φοιτητικής 
συνοικίας της Νεάπολης και ο φοιτητι
κός τους χαρακτήρας διατηρήθηκε για 
πολλά ακόμη χρόνια. Τ’ όνομά τους το 
οφείλουν σε κάποιο παντοπώλη, ονομα
ζόμενο Έξαρχο, το κατάστημα του οποί
ου υπήρξε τα παλιά χρόνια το οικονομι
κό κέντρο της συνοικίας, στην οποία 
μάλιστα ανεγέρθηκε η πρώτη πολυκα
τοικία της Αθήνας.

Γιατί ονομάστηκαν έτσι τα Αγραφα;
Η ονομασία τους, κατά μία εκδοχή, ο

φείλεται στο ότι δεν περιλαμβάνονταν 
στους φορολογικούς καταλόγους της 
Βυζαντινής αυτοκρατορίας, είτε κατ’ 
άλλη γιατί οι Οθωμανοί δεν μπόρεσαν 
να γράψουν τα χωριά στα κατάστιχα της 
φορολογίας.

Πώς πέθανε ο Αίσωπος;
Σύμφωνα με την επικρατέστερη πα

ράδοση, ο Αίσωπος επισκέφθηκε κάπο
τε τους Δελφούς και μίλησε άσχημα για 
τους κατοίκους, οι οποίοι το θεώρησαν 
προσβλητικό και για να τον εκδικηθούν 
έβαλαν μέσα στα πράγματά του μια 
χρυσή φιάλη από το μαντείο και τον κα
τηγόρησαν στη συνέχεια ότι την έκλε
ψε. Τον καταδίκασαν σε θάνατο και τον 
σκότωσαν ρίχνοντάς τον από τον Υά- 
μπειον βράχο.

]uif‘ φίίίους

Όροι ενός καλού διαλόγου

•  Κοιτάζω το πρόσωπο που μιλάει.
•  Δε διακόπτω τον άλλον, όταν μι

λάει.
•  Ζητώ το λόγο ή περιμένω τη σει

ρά μου για να μιλήσω.
•  Ακούω με προσοχή όσα λένε οι 

άλλοι και δεν επαναλαμβάνω τα ίδια.
•  Δε μιλώ στους άλλους, όταν ακού

ω κάποιον.
•  Ρωτώ για κάτι που δε θυμάμαι ή 

δεν κατάλαβα.
•  Μιλάω ευγενικά και προσέχω να 

μην προσβάλλω τους άλλους.

Ποιο από τα τρία είναι σωστό

Ποιο πουλί είναι γνωστό και ως α- 
γκαθοπούλι;

α) Κορυδαλλός, β) Σουσουράδα, 
γ) Καρδερίνα.

Πότε έγινε η αυτοθυσία των γυναι
κών στο Ζάλογγο;

α)1797, β) 1803, γ) 1821
Πού βρίσκεται ο ποταμός Δούρος;
α) Θεσσαλία, β) Μακεδονία, γ) Ήπει

ρο.
Πώς αλλοιώς ονομάζεται η Θάλασσα 

του Μαρμαρά;
α) Προποντίδα; β) Μαύρη Θάλασσα; 

γ) Εύξεινος Πόντος;

(Οι 5 πρώτοι μικροί μας φίλοι που θα μας 
στείλονν τις σωστές απαντήσεις τον κονιζ θα 
κερδίσουν αυτό ένα συναρπαστικό βιβλίο).

(-)ι:μμά συγχαρητήρια στο Σωτήρη 
Σερδάρη για τις σωστές απαντήσεις στο 
κουίζ Σεπτεμβρίου. Το βιβλίο σου Σωτήρη 
αποστέλλεται σύντομα ταχυδρομικώς.

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Καταινονλας
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Η αλληλογραφία μας

£3 Ο Πρέσβυς της Δανίας στην Αθήνα κ. 
Hans Grunnet με ευχαριστήρια επιστολή 
του προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγο κ. Γεωργακόπουλο 
Ιωάννη, ευχαριστεί θερμά την Ελληνική 
Αστυνομία και τον ίδιον προσωπικά για 
την καλή συνεργασία και τη γρήγορη εξυ
πηρέτηση που είχε η πρεσβεία στην περί
πτωση του μικρού Martin Holm Larsen ο 
οποίος και βρέθηκε σώος χάρις στην έ
γκαιρη παρέμβαση των Ελληνικών Αρ
χών.

3  Ο κ. Κωνσταντακόπουλος Κώστας 
φοιτητής από την Πάτρα και προσωρινός 
κάτοικος Αιγάλεω ευχαριστεί θερμά το 
προσωπικό των τμημάτων ασφαλείας Αιγάλεω 
και Ξάνθης, για την ανεύρεση και επιστροφή 
του κλεμένου μοτοποδηλάτου του.

Η  Ο κ. Μενούνος Ιωάννης Διευθυντής 
της εφημερίδας “Δημοσιογραφική” στην 
Αθήνα συγχαίρει το Διοικητή του Τμήμα
τος Τροχαίας Κομοτηνής για τα μέτρα 
τροχαίας που έχει λάβει και τα οποία είχαν 
ως αποτέλεσμα τη μείωση των τροχαίων 
ατυχημάτων στην Κομοτηνή.

13 Ο Νομάρχης Μαγνησίας κ. Πάνος 
Σκοτινιώτης εκφράζει τα θερμά του συγ
χαρητήρια προς τον Αρχηγό της Ελληνι
κής Αστυνομίας για την άμεση και αποτε
λεσματική κινητοποίηση της αστυνομικής 
δύναμης Βόλου κατά το τραγικό ατύχημα 
που συνέβη στο Βόλο πρόσφατα. “Παρα
καλώ να διαβιβάσετε -επισημαίνει στην 
ευχαριστήρια επιστολή του ο κ. Σκοτινώ- 
της- τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες 
μας σε όλα τα στελέχη της αστυνομικής δύ
ναμης που συμμετείχαν σ ’ αυτή τη δύσκολη 
και επικίνδυνη επιχείρηση

3  Ο Δήμαρχος Ιήτων (Ν. Κυκλάδων) κ. 
Πουσσαίος Γεώργιος συγχαίρει όλο το 
προσωπικό του Αστυν. Τμήματος Ιου, για 
την πρόσφατη επιτυχία τους να εντοπί
σουν έκταση φυτεμένων δενδρυλλίων 
ναρκωτικής ουσίας και να προβούν στην 
καταστροφή τους.

3  Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Νομού Καστοριάς κ. Μάρκου 
Δημήτριος καθώς και το Διοικητικό Συμ
βούλιο συγχαίρει το Διοικητή και όλο το 
προσωπικό του Τμήμα Δίωξης Ναρκωτι
κών Καστοριάς οι οποίοι, αξιοποιώντας 
πληροφορίες της Υπηρεσίας τους, κατόρ
θωσαν με κίνδυνο της ζωής τους να εντο
πίσουν στην περιοχή της Μεσοποταμίας 
Καστοριάς, ομάδα τεσσάρων αλβανών λα
θρεμπόρων και να κατάσχουν εξήντα κιλά 
ινδικής κάνναβης.

3  Ο Αρχιφύλακας κ. Παρασύρης Γεώρ- 
γιος ευχαριστεί θερμά και συγχαίρει τους 
συναδέλφους του: Αρχ/κα κ. Λυμπερόπου- 
λο και Αστ/κα κ. Σταματίου, πλήρωμα του 
περιπολικού της Αμεσης Δράσης Αττικής, 
για την άμεση επέμβαση και απεγκλωβι- 
σμό της συζύγου του και των δύο παιδιών 
του από την ολική καταστροφήτης οικίας 
του στους Αχαρνές από τους πρόσφατους 
σεισμούς.

3  Η οικογένεια Δημητρίου Κοτζαμάνη 
κάτοικοι Μυτιλήνης ευχαριστεί θερμά όλο 
το αστυνομικό προσωπικό του Αστυν. 
Τμήματος Καρλοβασίου, για την άμεση 
και ριψοκίνδυνη επέμβασή τους με αποτέ
λεσμα να αποτρέψει επίθεση σε βάρος ό
λης της οικογένειας.

3  Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αθλουμέ
νων Νεφροπαθών κ. Αργύρης Μαλανδρά- 
κης σε ευχαριστήρια επιστολή του που α
πευθύνει προς το Διοικητή και το προσω
πικό της Υ.Φ. Α.Α. της Ελληνικής Αστυνο
μίας, αναφέρει: “Φίλοι Αστυνομικοί αθλη
τές, Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση πλη- 
ροφορηθήκαμε την προσφορά αίματος, για 
τις ανάγκες των πληγέντων απ' τον πρό
σφατο καταστροφικό σεισμό. Οφείλουμε να 
επαινέσουμε την πρωτοβουλία σας αυτή. Ε
πιβεβαιώνει το πνεύμα αλληλεγγύης και α
νιδιοτελούς προσφοράς που διακατέχει 
τους αθλητές αστυνομικούς. Αναδεικνύει 
την ευαισθησία και το έμπρακτο ενδιαφέ
ρον σας για συνανθρώπους μας που βρί
σκονται σε δοκιμασία. Παρόμοιες ενέργειες 
που στηρίζονται στην εθελοντική προσφορά, 
μας ενθαρρύνουν στην προσπάθειά μας για 
προβολή του λυτρωτικού μηνύματος της ιδέας 
Δωρεάν Οργάνων. Ειλικρινά σας συγχαίρου
με και ελπίζουμε σε μελλοντική συνεργασία 
για ευαίσθητο ποίηση του Αστυνομικού προ
σωπικού στην ιδέα της Δωρεάς Οργάνων. ”

3  Ο κ.Τσιάκκας Γεώργιος κάτοικος Βύ
ρωνα ευχαριστεί θερμά την Ελληνική Α
στυνομία και ειδικότερα τους: Ανθυπαστυ- 
νόμο κ. Παπαβαρσάμη Αθανάσιο και α
στυφύλακα κ. Βροτσάκο Πέτρο, στελέχη 
της Αμεσης Δράσης, οι οποίοι συνέβαλαν

τα μέγιστα για την έγκαιρη μεταφορά της 
κόρης του Βασιλικής στο Νοσοκομείο 
Παίδων Αγλαΐα Κυριάκού.

3  Ο Αρχιφύλακας Π.Σ. κ. Ανδριανός 
Βασίλειος που υπηρετεί στο Α.Τ. Αν. 
Πατησίων καθώς και τά άλλα μέλη της 
οικογένειας του εκφράζουν τις θερμές 
τους ευχαριστίες τόσο στο Διοικητή της 
υπηρεσία του, Αστυν. Υποδ/ντή κ. Μού- 
κα Γρήγόριο όσο και τον άμεσα υφιστά
μενό του Αστυν. Β' κ. Γεωργαντζή Δη- 
μήτριο, για την αμέριστη και γεμάτη αν
θρώπινη ζεστασιά συμπαράστασή τους 
σε πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

3  Ο κ. Μουρτζάνος Μιχαήλ κάτοικος Αγ. 
Αναργύρων ευχαριστεί θερμά το Διοικητή 
Αστυν. Α’ κ. Ράλλη Κων/νο καθώς και όλο 
το αστυνομικό προσωπικό του Α.Τ Αγ. Α
ναργύρων, για το ενδιαφέρον και τη συ
μπαράστασή τους με τη συνεχόμενη πα
ρουσία τους στους πληγέντες χώρους από 
τους σεισμούς.

3  Ο Δήμαρχος Δημητσάνας κ. Μαλεβί- 
της Σπύρος και το Δημοτικό συμβούλιο 
εκφράζουν από κοινού τα συγχαρητήρια 
και τις θερμές τους ευχαριστίες προς όλο 
το προσωπικό της Αστυνομικής Διεύθυν
σης Αρκαδίας και του Αστυνομικού Τμή
ματος Δημητσάνας, για την αμέριστη συ
μπαράσταση και τη σημαντική βοήθεια 
που πρόσφεραν με τα μέτρα τάξης, τροχαί
ας και ασφάλειας που έλαβαν κατά την πρό
σφατη άφιξη και παραμονή του Μακαριότα
του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελά- 
δος κ.κ. Χριστοδούλου στη Δημητσάνα.

3  Ο Επιτετραμένος Πρόξενος του Βελγί
ου στον Πειραιά κ. Γ εώργιος Δρόσος εκ
φράζει τις ευχαριστίες του προς το Προ
σωπικό του Αστυν. Τμήματος Τήνου και ι
διαίτερα στον Αστυν. Α’ κ. Ευάγγελο Τσό- 
λη, για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν στο 
προξενείο και για την ανθρώπινη συμπα
ράστασή τους στους δύο Βέλγους υπηκό
ους στις δύσκολες στιγμές που αντιμετώ
πισαν στην Τήνο. “ Η άμεση επέμβασή σας 
-επισημαίνει στην ευχαριστήρια επιστολή 
του ο κ. Πρόξενος-, η ταυτόχρονη εξακρί
βωση των στοιχείων ταυτότητάς των και η 
επικοινωνία σας με το Προξενείο βοήθη
σαν θετικά ώστε να γίνει η επικοινωνία με 
τους συγγενείς των δύο νέων Βέλγων επι
σκεπτών της Τήνου. Η ταχύτητα με την ο
ποία δράσατε και η συνεργασία σας με το 
Κέντρο Υγείας Τήνου" αποτελούν παρά
δειγμα προς μίμηση. ” Π

Επιμέλεια: 
Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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