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Γράμμα από τη σύνταξη
Η αρχή κάθε χρόνον, αν και είναι μια συμβατική στιγμή στην αέναη ροή τον χρόνον, 

εντούτοις όχι μόνον προσφέρεται αλλά και ενόείκννται για απολογισμούς έργον ή 
προσφοράς, όπως για κατάθεση ελπίδων για ένα καλύτερο αύριο.

Ετσι, όπως κάθε Οργανισμός, και η "Αστυνομική Επιθεώρηση" 
είναι υποχρεωμένη να κοιτάξει με κριτική ματιά το χρόνο που πέρασε, 

να αποτιμήσει το έργο της, να επισημάνει τις αδυναμίες της 
και να θέσει νέους στόχους για το μέλλον.

Θα ήταν υπερβολικό να ισχυριστεί κανείς ότι αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες 
και οι ευκαιρίες στο βαθμό που οι περιστάσεις επέτρεπαν.

Έγιναν πολλά, πλην όμως θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα.
Γι ’ αυτά τ α "περισσότερα", που πάντοτε μπορούν να γίνουν αλλά συχνά δε γίνονται, 

είμαστε υποχρεωμένοι να αγωνιστούμε στο χρόνο που ήλθε.
Το 1997 η "Αστυνομική Επιθεώρηση" κατέβαλε κάθε προσπάθεια, 

και ως ένα μεγάλο βαθμό το πέτυχε, να βελτιώσει την εμφάνιση και την ύλη της. 
Παράλληλα από τα ενεργητικά υπόλοιπα της έκδοσης ενισχύθηκε 

σημαντικός αριθμός αναξιοπαθούντων συναδέλφων, 
ενώ ενισχύθηκαν τα ορφανά μας και πολύτεκνες οικογένειες 

με έξι και περισσότερα παιδιά.
Και όλα αυτά χωρίς να καταφύγουμε σε αύξηση της ετήσιας συνδρομής και για το 1998. 

Τα ποσά που δόθηκαν εκτίθενται με λεπτομέρειες στον απολογισμό του περιοδικού
που θα δημοσιευτεί στο επόμενο τεύχος.

Αναμφίβολα όμως πολλά ακόμη μπορούν να γίνουν σε κάθε κατεύθυνση.
Θα καταβληθεί λοιπόν προσπάθεια ακόμη μεγαλύτερης βελτίωσης της εμφάνισης του 

περιοδικού μας χωρίς να επιβαρυνθεί το κόστος έκδοσης, 
ενώ θα εμπλουτιστεί η ύλη τον με θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα την επαγγελματική 

και εγκυκλοπαιδική ενημέρωση του προσωπικού του Σώματος, 
με γνώμονα πάντα τις νέες εξελίξεις στους τομείς της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας,

αλλά και του σιιγχρονον προβληματισμού.
Θέματα που ενδιαφέρουν τον άνθρωπο της εποχής μας, 

όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το περιβάλλον, 
η βιοηθική και άλλα ανάλογα θα είναι στις άμεσες προτεραιότητές μας.

Και αυτά χωρίς να παραμελήσουμε τα θέματα της καθημερινής μας υπηρεσιακής 
πραγματικότητας που τόσο απασχολεί όλους μας.

Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" φιλοδοξεί το 1998 να ‘ρθει πιο κοντά στα προβλήματα 
του κάθε συναδέλφου. Χρειάζεται όμως τη βοήθεια όλων μας...



Η "Αστυνομική Επιθεώρηση* δέχεται για δη

μοσίευση άρθρα, μελέτες και επισημάνσεις 

που είναι πρωτότυπες, προέρχονται από μετά

φραση ή αποτελούν διασκευή πάνω σε θέματα 

που απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα την Α στυ

νομία και την Κοινωνία μας γενικότερα. Οι υ 

ποβαλλόμενες συνεργασίες, που δεν πρέπει 

να ξεπερνούν τις οκτώ  δακτυλογραφημένες 

σ ελ ίδ ες, συνοδεύονται από ανάλογο φ ω το 

γραφικά υλικά και υπογράφονται από το συγ

γραφέα, ο οποίος έχει και την ευθύνη για το  

περιεχόμενο. Επισημαίνεται άτι -εφ όσον υ 

πάρχει δυνατότητα- προτιμάται η αποστολή 

κειμένων γραμμένων σε δισκέτα ηλεκτρονι

κού υπολογιστή.

Για τη δημοσίευση της ύλης, αποφασίζει η 

Διοικούσα Επιτροπή του Περιοδικού, ύστερα α 

πό εισήγηση του Αρχισυντάκτη. Σε  κάθε περί

πτωση, τα κείμενα τω ν συντακτών και συνερ

γατών του περιοδικού, απηχούν τις δικές τους 

απόψεις και δεν εκφράζουν απαραίτητα τις ε 

πίσημες θέσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τά

ξης. Κείμενα, που δημοσιεύονται ή όχι, δεν ε -  

πιστρέφονται.

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η
Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ε κ ε ί  που κ τ ί ζ ε τ α ι  

το μέλλον της Αστυνομίας

ε ΐ ιω π η λ ά , αθόρυβα εξελ ίσ σ ετα ι μ ια  καθοριστικής σημασίας προσπάθεια, που 
α να φ έρ ετα ι άμεσα στο μέλλον του Σώ ματος της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και 
στην προσφορά προς την κοινωνία μιας νέας, υψ ηλότερης στάθμης υπηρεσιών.
Οι θεσμικής σημασίας αλλαγές που έγιναν στον τρόπο προέλευσης τω ν σ τελ ε 
χώ ν της Αστυνομίας δε θα αργήσουν να φ έρουν τους αναμενόμενους καρπούς.
Οι αλλαγές αυτές δε σηματοδοτούν τόσο μια ρήξη μ ε  το παρελθόν όσο προσεγ
γίζουν μια κατάθεση στο μέλλον.
Ο νέος άνεμος που πνέει πλέον στην Αστυνομική Ακαδημία δεν έ χ ε ι στόχο μονά
χ α  να δημιουργήσει σ τελέχη  ικανά να ανταποκριθούν σ τις  προκλήσεις του αύριο, 
σ τις  προκλήσεις που επ ιφ υλάσσει η τεχνοκρατούμενη κοινωνία του τέλους του  
20ου αιώνα, αλλά ταυτόχρονα να ετο ιμάσ ει "διάκονους ανθρωπιάς" σ το  θυσια
στήριο του μέλλοντος. Δημιουργεί πρώτα υπεύθυνους προβληματιζόμενους πο
λ ίτες  και στη συνέχεια άρτιους επαγγελματίες.
Ο άνθρωπος, η ανεπανάληπτη και υπέρτατη στιγμή της δημιουργίας, ε ίνα ι ο σ τό 
χος μας. Αυτόν φ ιλοδοξούμε να υπηρετήσουμε μ ε  συνέπεια και αυτοθυσία. Προς 
αυτή λοιπόν την κατεύθυνση δραστηριοποιείτα ι η Αστυνομική Ακαδημία και οι 
Σχολές γενικότερα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αστυνομική ΑκαδημΓα ιδρύθηκε το έτος 1986. Η ίδρυσή 
της εντάσσεται στα πλαίσια των στόχων της Ηγεσίας 
για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης,μετεκπαίδευ

σης,επιμόρφωσης και εξειδίκευσης του προσωπικού της Ελληνικής Α
στυνομίας. Εδρεύει στην Αθήνα (Μεσογείων 96), υπάγεται απευθείας 
στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και διοικείται από Υποστράτηγο.

Στην Αστυνομική Ακαδημία υπάγονται, η Σχολή Αξιωματικών, η 
Σχολή Αστυφυλάκων, η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, 
η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, η Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλη
τισμού και η Υποδιεύθυνση Θρησκευτικού. Ήδ ηέχουν γίνει αλλα
γές -ρήξεις με το παρελθόν στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλη
νικής Αστυνομίας και τώρα επανεξετάζεται η διαρθρωτική δομή 
της Αστυνομικής Ακαδημίας, με παράλληλη ενδυνάμωση των αρ
μοδιοτήτων της, προκειμένου να ανταποκρίνεται πληρέστερα στις 
υποχρεώσεις της και ιδίως στον καίριο τομέα της Αστυνομικής εκ
παίδευσης.

Για τις αλλαγές αυτές αλλά και τους μελλοντικούς στόχους η "Α
στυνομική Επιθεώρηση" απευθύνθηκε στον κατ' εξοχήν αρμόδιο, 
το Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγο κ. Γεώργιο 
Τριανταφύλλου.

Ερωτ.: Κύριε Υποστράτηγε, ποιες είνα ι οι μεγάλες αλλα
γές που έγιναν στον τομέα  της προέλευσης του αστυνομι
κού προσωπικού;

Απάντ.: Με το Νόμο-πλαίσιο 2226/94 οι Σχολές Αξιωματικών 
και Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας εντάχθηκαν στο 
Σύστημα των Γενικών Εξετάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παι
δείας και Θρησκευμάτων . Έτσι πραγματοποιήθηκε μια ριζοσπα
στική και εκσυγχρονιστικού χαρακτήρα αλλαγή στο σύστημα εισα
γωγής Ελλήνων πολιτών (ανδρών και γυναικών) στις Σχολές αυτές.

Με τη θέσπιση και εφαρμογή νέων Οργανικών Νόμων αφορώ- 
ντων στην οργάνωση και λειτουργία των Σχολών της Αστυνομικής 
Ακαδημίας χαράχθηκε μια καινούργια πορεία στο όλο σύστημα εκ
παίδευσης, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης, εξειδίκευσης, α
γωγής και παιδείας γενικά στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σήμερα τα Ελληνόπουλα (νέοι και νέες) με τρόπο αξιοκρατικό 
και διασφαλισμένο με αδιάβλητες διαδικασίες έχουν τη δυνατότη
τα να διεκδικήσουν "επί ίσοις όροις" την είσοδό τους στις Σχολές 
της Αστυνομίας, να νιώσουν τη χαρά της προσωπικής τους επιτυ
χίας και να βιώσουν την ικανοποίηση της αξιοκρατικής διαδικασίας.
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Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η

Επομένως και αυτή η σωστή αρχή, η σωστή σπορά συναρτάται και 
συνδέεται άρρηκτα με τη μελλοντική επαγγελματική τους πορεία 
με τη μελλοντική πολυεηίπεδη κοινωνική τους προσφορά,αφού έ 
νας αξιόπιστος ηγέτης,ένας άνθρωπος που εμπιστευόμαστε, κά
ποτε υπήρξε ένας μαθητής, ένα παιδί, που μας εμπιστεύθηκε. Αυ
τό ακριβώς έχει μεγάλη σημασία για την περαιτέρω πορεία και ε 
ξέλιξή τους στο Σώμα και κυρίως για την προσφορά τους στο κοι
νωνικό σύνολο.

Οι αστυνομικοί του μέλλοντος θα είναι ανεξάρτητοι και ελεύθε
ροι ένστολοι πολίτες με άριστη επαγγελματική εκπαίδευση, με 
σωστή αγωγή και παιδεία με εσωστρεφική αυτοκατάφαση και με 
εξωτερική καταξίωση , με αξιοποιημένη ατομικότητα και με ολο
κληρωμένη,κατά το δυνατόν, προσωπικότητα. Αυτή άλλωστε είναι 
και η κύρια επιδίωξη της Κυβέρνησης και της Πολιτικής και Αστυ
νομικής Ηγεσίας και ταυτόχρονα η απαίτηση της ελληνικής κοινω
νίας.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι πραγματοποιείται ένα ποιοτι
κό άλμα στο χώρο της παιδείας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ερωτ.: Πώ ς ο ρ ιο θετε ίτα ι το έργο της Αστυνομικής Ακα
δημίας;

Απάντ.: Το έργο της Αστυνομικής Ακαδημίας είναι πολύ σημα
ντικό σπουδαίο,ιδιαίτερα λεπτό, αρκετό δύσκολο,αλλά και 
πολύπλευρο . Για το λόγο αυτό γίνεται άριστη επιλογή των εκπαι
δευτικώ ν σ τελ ε 
χών, του διδακτι
κού προσωπικού 
και όλου γενικό 
του αστυνομικού 
και πολιτικού προ
σωπικού, που πα
ρ έχει υπηρεσίες 
διο ικητικής υπο
στήριξης. Είναι κα
νόνας απαράβα
τος η σωστή επι
λογή του προσωπι
κού που εργάζεται 
στο χώρο της Α
στυνομικής Ακα
δημίας. Οι εκπαι
δευτές, οι καθηγητές, οι διάφοροι ομιλητές κ.λ.π. πρέπει να είναι 
άψογοι από πλευράς συμπεριφοράς ,να αποτελούν άριστα υπο
δείγματα και να έχουν άρτια επαγγελματική και διδακτική κατάρτι
ση. Πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά τις πολλές ιδιαιτερότητες του 
χώρου της Ακαδημίας, το πνευματικό επίπεδο των εκπαιδευομέ- 
νων και περαιτέρω το έργο που πρόκειται να επιτελέσουν οι εκ
παιδευόμενοι όταν θα αποφοιτήσουν από τη Σχολή και θα τεθούν 
στη διάθεση των Ελλήνων πολιτών,ως φρουροί της κοινωνικής 
γαλήνης της ηρεμίας και της ομαλότητας, ως φύλακες της έννο- 
μης τάξης και κυρίως ως διώκτες του εγκλήματος. Η δίωξη του ε 
γκλήματος είναι το κύριο έργο της Αστυνομίας. Για να έχουμε ό
μως θετικό αποτελέσματα στο πολύ δύσκολο αυτό έργο και για να 
μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις συνθήκες και τις απαιτήσεις 
των καιρών, που στη σημερινή εποχή μεταβάλλονται κατά τρόπο 
ραγδαίο, είναι ευνόητο και αυτονόητο ότι χρειαζόμαστε Αστυνο
μικούς,επιστήμονες στο έργο τους, ολοκληρωμένους, ως προσω
πικότητες,άριστους επαγγελματίες, γνώστες της σύγχρονης τ ε 

Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτη
γος κ. Γεώργιος Τριαντάφυλλου

χνολογίας, έντιμους ,ενάρετους και αφοσιωμένους στο υπηρε
σιακό τους καθήκον. Δε θα πρέπει να παραλείψουμε, ότι οι Αστυ
νομικοί μας πρέπει να είναι αφοσιωμένοι στην τήρηση του Συντάγ
ματος και στην εφαρμογή των νόμων της Πολιτείας,να πιστεύουν 
στα δημοκρατικό ιδεώδη να σέβονται και να προστατεύουν τις α
τομικές ελευθερίες και τα δημοκρατικό και κοινωνικό δικαιώματα 
των πολιτών.

εμφορούνται από ό
λες εκείνες τις πα
ραδοσιακές αξίες 
και α ρ ε τέ ς  που 
διαχρονικό ενδη
μούν και ευδοκι
μούν στο χώρο 
μας, αλλά και να 
διακατέχονται από 
ένα πνεύμα εκσυγ- 
χρονιστικό,υπηρετ 
ικό μιάς άλλης νοο
τροπίας, που θα 
καθιστά τους 
νέους αστυνομι
κούς γνώστες πιά 
και της κοινωνικής 

αλλά και της ατομικής ψυχικής ανατομίας, φρουρούς, βοηθούς και 
συμπαραστάτες της κοινωνίας, δημιουργικούς της πρωταγωνι
στές και όχι άβουλους θεατές της και παθητικούς και άπραγους 
παρατηρητές της. Όλα τα παραπάνω αποτελούν στόχους και βασι
κές μας επιδιώξεις. Προς την κατεύθυνση αυτή καταβάλλονται συ
νεχείς και άοκνες προσπάθειες, ώστε το επιθυμητό και ιδανικό να 
καταστεί και εφικτό.

Ερωτ.: Π ο ιες προοπτικές δ ιαγράφ ονται για το μέλλον  
της Ακαδημίας και κατά συνέπεια του Σώ ματος;

Απάντ.: Εν προκειμένω πρέπει να επισημανθεί ότι βρισκόμαστε 
σε πολύ καλό δρόμο και ότι οι προοπτικές διαγράφονται ευοίωνες 
για το μέλλον. Και οι παρακάτω ελπιδοφόρες διαπιστώσεις και εν
δείξεις αποτελούν τις πειστικότερες σχετικές αποδείξεις.Οι Σχο
λές σήμερα διαθέτουν πολύ καλό έμψυχο υλικό από πλευράς εκ- 
παιδευομένων. Αυτό είναι μια σημαντική κατάκτηση του νέου συ
στήματος .Το έδαφος είναι πολύ γόνιμο και απολύτως κατάλληλο



να αποφέρει πολλούς και καλούς "καρπούς”. Επειδή όμως ο ε 
χθρός του καλού είναι το καλύτερο δεν εφησυχάζουμε και δεν ε 
παναπαυόμαστε στις κατακτημένες μας εκπαιδευτικές δάφνες. 
Αλλωστε οι δάφνες μαραίνονται, άν στις παλιές δεν προστίθενται 
νέες.

Σημασία ιδιαίτερη, βέβαια, έχει και ο τρόπος μετάδοσης και α
φομοίωσης των παρεχόμενων γνώσεων. Οπωσδήποτε είναι ανα
γκαία η θεωρητική διδασκαλία των επαγγελματικών και νομικών 
μαθημάτων,των επιμορφωτικών μαθημάτων και όλων των άλλων 
γνωστικών αντικειμένων,ώστε να επιτυγχάνεται η θεωρητική κα
τάρτιση των εκπαιδευομένων και η διεύρυνση του πνευματικού 
τους ορίζοντα.

Αυτό όμως δεν είναι αρκετό . Απαιτείται και η εμπέδωση των 
γνώσεων με την πρακτικοποίηση της διδασκαλίας, με τη χρήση ε 
ποπτικών και ακουστικών μέσων και με την αστυνομική προσέγγι
ση.

Θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί η γλωσσική διδασκαλία και η σε 
βάθος και πλάτος γνώση της ελληνικής γλώσσας, αφού ο καλός 
συνομιλητής και ο πειστικός συζητητής είναι πρωτίστως ένας επι
δέξιος του λόγου χειριστής. Και η πειθώ όχι μόνο διαχρονικό αλλά 
κυρίως στις σύγχρονες ευνομούμενες και αναβαθμισμένες πολι
τιστικό κοινωνίες είναι το αποτελεσματικότερο όπλο καταστολής 
της παράνομης σκέψης και δράσης ,αλλό και προβολής και επι
βολής του σύγχρονου αστυνομικού.

Άλλωστε και για τον α
στυνομικό,ως υπηρέτη,φο- 
ρέα και εκφραστή της ε 
ξουσίας ισχύει ό,τι ίσχυε 
και για τη γυναίκα του Καί- 
σαρα: Δεν πρέπει μόνο να 
είναι αλλά και να φαίνεται 
δίκαιος και τίμιος. Και η εκ
φραστική άνεση θα δώσει 
τη δυνατότητα στον αστυ
νομικό, στην εποχή της ο- 
πτικοακουστικής κυρίως επικοινωνίας, όχι μόνο τη μάχη της ου
σίας να κερδίσει αλλά και αυτή των εντυπώσεων ,όχι μόνο "να βρί
σκει το δίκαιό του” αλλά και πειστικά να το προβάλλει και ανάλογα 
να το επιβάλλει.

Για το κεφαλαιώδους σημασίας αυτό ζήτημα έχουν δοθεί οι α
παραίτητες εντολές ,παροτρύνσεις και οδηγίες. Βρισκόμαστε 
στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι στις Σχολές μας δε διδάσκεται 
μόνο η θεωρία αλλά και η εφαρμογή της στην πράξη. Παρά τις ελ
λείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και χάρη στη φιλότιμη προσπά
θεια όλων, τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικό.

Πράγματι είναι άξιοι συγχαρητηρίων τόσο οι εκπαιδευτές και οι 
διδάσκοντες καθηγητές ,όσο και οι εκπαιδευόμενοι γιατί κατα
φέρνουν να καλύπτουν τις υλικοτεχνικές ελλείψεις με αξιόλογους 
τρόπους και μεθόδους και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
εκπαίδευσης. Αξίζει να τονισθεί το θέμα της αστυνομικής προ
σέγγισης της εκπαίδευσης δηλαδή της μεταφοράς σοβαρών γε
γονότων που απασχολούν τις μάχιμες υπηρεσίες του Σώματος 
μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης.

Τα περιστατικό αυτό γίνονται αντικείμενο ανάλυσης, σχολια
σμού και κριτικής από εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό και ε 
ξάγονται ωφέλιμα συμπεράσματα τα οποία θα αποτελόσουν και 
βασικό εφόδια των εκπαιδευομένων χρήσιμα και αναγκαία για την 
μετά την έξοδό τους εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ερώτ.: Αυτά ω ς προς το θεω ρητικό  μέρος. Σ το ν  τομέα  
της πρακτικής, της αυτοπ ροστασίας αλλά και επ ιχειρη
σιακής ικανότητας ποιες προσπάθειες καταβάλλονται;

Απάντ.: Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο να αναφερθούμε σε έ 
να άλλο σημαντικό τομέα της αστυνομικής εκπαίδευσης, που αφο
ρά την ΕΠΙΒΙΩΣΗ του αστυνομικού και συγκεκριμένα στον τομέα 
της "ειδικής αστυνομικής εκπαίδευσης”,που περιλαμβάνει τα αντι
κείμενα της Οπλοτεχνικής της Σκοποβολής και Αστυνομικής Αυ
τοάμυνας και Αυτοπροστασίας.

Πρόκειται για συγκεκριμένες μεθόδους και τακτικές,που προέ- 
κυψαν από τη μελέτη διαφόρων περιστατικών, τις επιτυχίες δη
λαδή ή τις αποτυχίες των συναδέλφων μας αστυνομικών, τόσο ε 
δώ στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό και εκτός από την αξιο
πιστία ,το κύρος και τη νομιμότητα της αστυνομικής δράσης, πρω
τίστως και κυρίως εξασφαλίζουν την ΕΠΙΒΙΩΣΗ του αστυνομικού.

Η εποχή που η απλή επίκληση της αστυνομικής ιδιότητας ή η θέα 
της στολής,έτρεπε σε φυγή παντός είδους κακοποιούς, έχει πε
ράσει ανεπιστρεπτί. Ο "παραδοσιακός εγκληματίας" έχει παρα
χωρήσει τη θέση στο "σύγχρονο κακοποιό",ο οποίος είναι μεθοδι
κός,οργανωμένος, τέλεια εξοπλισμένος και το σπουδαιότερο δεν 
διστάζει να πυροβολήσει.

Ο Αστυνομικός σήμερα βρίσκεται σε "διαρκή πόλεμο".
- Το έγκλημα απειλή τη δημόσια τάξη και ασφάλεια που είναι α

παραίτητες προϋποθέσεις 
για την αναπτυξιακή δρα
στηριότητα και την κοινω
νική συνοχή.

- Η κοινωνία μας καθη
μερινά και δικαιολογημένα, 
όλο και πιό έντονα απαιτεί 
υψηλότερου βαθμού και 
ποιότητας παροχή υπηρε
σιών.

- Δεν είναι λίγες οι φο
ρές που η περιστασιακή και εμπειρική αντιμετώπιση των προβλη
μάτων αστυνομικής δράσης, ο αυτοσχεδιασμός - από έλλειψη εκ
παίδευσης ,απόρροια του προηγούμενου εκπαιδευτικού συστήμα
τος- συχνό δοκίμασαν το κύρος της Αστυνομίας, αμφισβήτησαν 
την ικανότητά της σε συλλογικό επίπεδο, αν και επρόκειτο για 
μεμονωμένα περιστατικά ,και προκόλεσαν οργή,πικρία και ανα
ταραχή στα στελέχη της.

Μπροστά σ' αυτή την πραγματικότητα, είναι επιτακτική και άμε
ση η ανάγκη εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του συνόλου του α
στυνομικού προσωπικού στα θέματα αυτό της οπλοτεχνικής - 
σκοποβολής και αυτοάμυνας - αυτοπροστασίας.

Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Από τη μια πλευρά έχουν εισαχθεί 
τα αντικείμενα αυτά ως μαθήματα με βαθμό στις Σχολές Αξιωμα
τικών και Αστυφυλάκων. Από την άλλη πλευρό με εντατικά και 
ταχύρυθμα σεμινάρια, επιχειρείται επιτυχημένα, μετεκπαίδευση 
του συνόλου του αστυνομικού προσωπικού, στη Σχολή Μετεκπαί
δευσης και Επιμόρφωσης.

Η σπουδαιότητα αυτής της ειδικής εκπαίδευσης έχει κατανοη
θεί απόλυτα και έχει δημιουργηθεί αυτοτελές Τμήμα, για το σκοπό 
αυτό ,το Τμήμα Ειδικής Αστυνομικής Εκπαίδευσης (Τ.ΕΙΔΑΕ.) με έ 
δρα το Λαγονήσι Αττικής ,που υπάγεται στην Αστυνομική Ακαδημία.

Το Τμήμα αυτό λειτουργεί αδιάκοπα,διαθέτει την απαιτούμενη 
υλικοτεχνική υποδομή αλλά και το κατάλληλο εξειδικευμένο προ
σωπικό. Στόχος μας είναι η διαρκής αναβάθμισή του λόγω της

Θα πρέπει λοιπόν οι μ α θ η τές  δό κ ιμ ο ι, οι κ α θ η γ η τές  και οι 
εκ π α ιδ ευ τές  τω ν  Σχολώ ν να σ υνα ισ θανθούν τη  βα ρ ύ τη τα  

το υ  ε ιδ ικ ο ύ  ρόλου το υ ς , να συνειδητοπ οιήσουν το  κό 
σ το ς , την π ροσπ άθεια , την π ροσ φ ορά , την α γω νία  και 

την π ροσδοκία τη ς  Π ο λ ιτε ία ς  και να ανταπ οκριθούν μ ε  ε υ 
σ υ νειδ η σ ία  και ε υ θ υ κ ρ ισ ία , μ ε  ιερ α π οσ τολικό  ζή λ ο  και ε 
θ ελ ο θ υ σ ία  σ τις  π α ν το ε ιδ ε ίς  υ π ο χ ρ εώ σ εις  το υ ς  προς την  

ελλην ική  π ατρίδα και την ελλην ική  κο ινω νία .
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σπουδαιότητας αλλά και της κρισιμότη
τας των τομέων εκπαίδευσης, που εξυ 
πηρετεί.

Θα ήταν παράλειψή μας, αν δεν ανα
φερόμαστε και στον τομέα της φυσικής 
αγωγής και του αθλητισμού των εκπαι- 
δευομένων στις Σχολές μας. Πέρα από 
τη λειτουργία της Υποδ/νσης Φυσικής Α
γωγής και Αθλητισμού (Υ.ΦΑΑΙ που υ
πάγεται στην Αστυνομική Ακαδημία, σε 
κάθε Σχολή μας εφαρμόζεται πρόγραμ
μα καθημερινής άθλησης των δοκίμων 
και συγκρότησης αξιόμαχων αθλητικών 
ομάδων τόσο στα ομαδικά όσο και στα 
ατομικά αθλήματα. Το "νους υγιής ev σώ- 
ματι υγιεΓδεν αποτελεί ρήση κενή και α
νεδαφική ηθική προτροπή. Ενα σώμα υ
γιές, εύρωστο, γυμνασμένο, πειθαρχημένο, δεν μπορεί παρά να 
περικλείει μια εξίσου υγιό, ρωμαλέα και πειθαρχημένη ψυχή. Ο α
θλητισμός ήταν και θα είναι, πάντοτε, κάτι πέρα από τη σωματική 
άσκηση. Την προϋποθέτει αλλά και την ξεπερνά. Αποτελεί αναπό
σπαστο τμήμα γενικής παιδείας.

Η ισχυροποίηση του σώματος και το δυνάμωμα της ψυχής του 
κάθε αθλητή δεν υπηρετεί μόνο πρακτικές ανάγκες αλλά και ψυ
χολογικές και ηθικές αφού η επίδοση στον αθλητισμό, στον αθλη
τικό στίβο, ευαγγελίζεται, αν δεν εξασφαλίζει, και ανάλογη ευδο
κίμηση στον κοινωνικό και πολιτικό χώρο. Περαιτέρω, δεν υπάρχει 
αμφιβολία, ότι ο αθλητισμός για τη χώρα μας -αλλά και για κάθε 
χώρα- είναι και εθνικό ζήτημα. Στη σημερινή εποχή ο αθλητισμός 
έχει πολύ ευρύτερη σημασία και σπουδαιότητα, απ' ότι στο παρελ
θόν, ως πλέον ποικιλόμορφος και αποτελεί ένα κοινωνικό φαινό
μενο, που επηρεάζει τη ζωή και το χαρακτήρα όχι μόνον των α- 
θλούμενων αλλά και αυτών που παρακολουθούν τις επιδόσεις 
τους. Επισημαίνεται όμως ιδιαίτερα ότι ο ευρύς χώρος του αθλη
τισμού είναι ένας χώρος "υγιής και καθαρός" που μπορεί να απορ
ροφήσει όλους και ιδιαίτερα τους νέους, ώστε οι τελευταίοι όχι 
μόνον να μην κατευθύνονται αλλά και να απομακρύνονται από άλ
λους χώρους καταστρεπτικούς (νυκτερινό κέντρα, ναρκωτικά 
κ.λσ).

Τέλος, πρέπει να τονισθεί ότι η ολοκλήρωση της παιδείας στο 
χώρο της Αστυνομικής Ακαδημίας, επιτυγχάνεται και με την ηθικο- 
θρησκευτική διαπαιδαγώγηση μέσω της Υποδ/νσης Θρησκευτι
κού, που και αυτή λειτουργεί στο χώρο μας. Η Υπηρεσία μας δια
θέτει αξιωματικό - Αρχιμανδρίτη όχι μόνον για την τέλεση της 
Θείας Λειτουργίας στον κεντρικό ναό των παμμεγίστων Ταξιαρ
χών (Μεσογείων 96) αλλά και για τις καθημερινές μετακινήσεις του 
προς κάθε κατεύθυνση, ώστε με τα θεία κηρύγματά του και τις η
θικές προτροπές του να φέρνει τους αστυνομικούς μας πιό κοντά 
στο θεό. Κι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Βέβαια και τα αρτιότερα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα σα
φέστερα εκπαιδευτικό πλαίσια, οι γενικόλογες παροτρύνσεις και 
οι σοφότερες γενικές υποδείξεις δεν μπορούν να αποδώσουν ,άν 
δεν εξατομικευθούν. Θα πρέπει η μαζική εκπαίδευση να δώσει τη 
θέση της στην ατομική παιδεία, στην εξατομικευμένη κατά το δυ
νατόν διδασκαλία. Γιατί η εκπαίδευση,είναι για όλους αλλά μόνο η 
παιδεία για τον καθένα χωριστά. Η εκπαίδευση μορφώνει αλλά η 
παιδεία είναι εκείνη που και τον ανθρώπινο χαρακτήρα αρτιώνει 
και τη γενικότερη προσωπικότητά του διαμορφώνει. Θα πρέπει
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λοιπόν οι μαθητές δόκιμοι, οι καθηγητές και οι εκπαιδευτές των 
Σχολών να συναισθανθούν τη βαρύτητα του ειδικού ρόλου τους, 
να συνειδητοποιήσουν το κόστος, την προσπάθεια, την προσφο
ρά, την αγωνία και την προσδοκία της Πολιτείας και να ανταποκρι- 
θούν με ευσυνειδησία και ευθυκρισία, με ιεραποστολικό ζήλο και 
εθελοθυσία στις παντοειδείς υποχρεώσεις τους προς την ελλη
νική πατρίδα και την ελληνική κοινωνία. Οπωσδήποτε ,όμως έχει ι
διαίτερη σημασία και η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
και παιδείας. Γ ιατί στόχος μας είναι να έχουμε τους σύγχρονους 
αστυνομικούς όχι αδηφάγα γεράκια ούτε και ηττοπαθείς υποτα
κτικούς αλλά ευσυνείδητους επαγγελματίες και “υπερήφανους 
αητούς." Αλλωστε αυτό υποδηλώνει και το του Αριστοτέλη από
φθεγμα: "τριών, έφη, δει παιδεία, φύσεως, μαθήσεως, ασκήσεως", 
που διαποτίζει το πνεύμα και το ήθος της Αστυνομικής Ακαδημίας 
και έχει εύστοχα χαραχθεί στο έμβλημά της.

Μετά τις επίκαιρες αλλά γενικότερου ενδιαφέροντος επιση
μάνσεις του Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας η "Αστυνομική 
Επιθεώρηση" έκρινε σκόπιμο να απευθυνθεί στους Διοικητές των 
επιμέρους Αστυνομικών Σχολών, προκειμένου να μας ενημερώ
σουν για το έργο που επιτελείται -και είναι τόσο σημαντικό- στους 
τομείς ευθύνης τους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟ ΛΗΣ ΑΞΙΩΜ ΑΤΙΚΩ Ν  
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ε ρ ώ τ.: Κ ύ ρ ιε  Τ α ξ ία ρ χ ε , ποια ε ίν α ι η α π ο σ το λή  της  
Σχολής Αξιω ματικώ ν;
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Απάντ.: Η Σχολή Αξιωματικών της Ελ
ληνικής Αστυνομίας είναι ισότιμη με τις 
Σχολές των Ανωτάτων Ιδρυμάτων της 
Χώρας και τις αντίστοιχες Παραγωγικές 
Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. Η διάρ
κεια φοίτησης είναι 4 έτη.

Όπως είναι γνωστό, αποστολή της 
Σχολής Αξιωματικών είναι η εκπαίδευση 
των Δοκίμων Υπαστυνόμων, η οποία απο
σκοπεί στην άρτια επαγγελματική κα
τάρτιση, τη γενική μόρφωση και την κα
τάλληλη σωματική και ψυχική προετοι
μασία των εκπαιδευομένων, ώστε να κα
ταστούν ικανοί Αξιωματικοί της Ελλη
νικής Αστυνομίας.

Η σημασία της αποστολής, είναι προφανής, αφού η Σχολή αυτή 
είναι η "μήτρα που γεννά διαρκώς τα νέα στελέχη του Σώματος", με 
την ταυτόχρονη ποιοτική αναβάθμισή τους, που συνεπάγεται, περαι
τέρω, και την παράλληλη αναβάθμιση της προσφοράς του Σώματος 
στην κοινωνία και τους πολίτες.

Ερώτ.: Σ ε  ποια κατεύθυνση στοχεύουν οι π ρόσ φ ατες  
αλλαγές στην οργάνωση  -  λειτουργία  της Σχολής:

Απάντ.: Στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής Δημόσιας Τά
ξης και της αστυνομικής στρατηγικής και τακτικής που χαράσσο- 
νται από την ηγεσία, πραγματοποιείται σήμερα, στη Σχολή, σημα
ντικότατο έργο. Όλοι, αξιωματικοί και καθηγητές, αλλά και το υπό
λοιπο προσωπικό, έχουν επίγνωση ότι ο βαθμός αξιοπιστίας και α
ποδοχής του αστυνομικού θεσμού στην ελληνική κοινωνία, το 
κύρος και το ηθικό του Ελληνα Αστυνομικού είναι σε άμεση συνάρ
τηση προς το επίπεδο του παρεχόμενου από τη Σχολή έργου. Η 
Σχολή αισθάνεται βαθύτατα, το βαρύτατο αυτό χρέος και όλοι οι 
συντελεστές του έργου αισθάνονται υπερήφανοι για την προ
σφορά τους.

Με το νέο σύστημα πρόσληψης που θεσπίστηκε με το νόμο - 
πλαίσιο (Νόμος 2226/1994), εξασφαλίζονται η ισονομία, η διαφά
νεια, η αξιοκρατία, η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα στις δια
δικασίες επιλογής και πρόσληψης των Δοκίμων Υπαστυνόμων. Οι 
σπουδαστές είναι επίλεκτοι.

Διακεκριμένοι Πανεπιστημιακοί, Ανώτατοι Δικαστικοί, Ειδικοί Επι
στήμονες και άριστοι αξιωματικοί διδάσκουν στη Σχολή και θεω
ρούν εξόχως τιμητική τη συμμετοχή τους στη συλλογική προσπά
θεια εκπαίδευσης και αγωγής των Δοκίμων Υπαστυνόμων.

Τα διδασκόμενα μαθήματα κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
- Επαγγελματική, ηθική και εθνική αγωγή, νομικό θέματα, θέματα 

αστυνομικού ενδιαφέροντος, θέματα εγκληματολογικά - κοινω
νιολογικό, θέματα οργάνωσης, διοίκησης και ηγεσίας, σύγχρονο 
Management, εθνικό και διεθνή θέματα, ανθρώπινα δικαιώματα, 
θέματα επικοινωνίας δημοσίων σχέσεων και σχέσεων κράτους - πο
λίτη, οπλοτεχνική, αυτοπροστασία, ξένες γλώσσες και αθλητισμός.

Ερώτ.: Πώς εκτιμάτε το επίπεδο των σπουδαστών σας;

Απάντ.: Πολλοί σπουδαστές είναι πτυχιούχοι άλλων Ανωτάτων 
ΣΧολών ή προέρχονται από φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ. Φοιτούν σπουδα
στές με διδακτορικό και μεταπτυχιακές σπουδές. Αποφοιτούν α
πό τη Σχολή Αξιωματικών με επαρκή γνώση 2 ξένων γλωσσών (Αγ
γλική - Γαλλική). Μετά την αποφοίτησή τους, παρέχεται η δυνατό
τητα για εγγραφή στα άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Οι Δόκ. Υπαστυνόμοι είναι υψηλόφρονες και έχουν επίγνωση 
της ιδιότητας και της θέσεώς τους. Είναι φανερό, σε κάθε περί
πτωση, το θεμιτό αίσθημα υπερηφάνειας που τους διακατέχει. Η 
απόδοσή τους είναι εξαιρετικά υψηλή σε όλα τα μαθήματα, ενώ η 
συμπεριφορά τους χαρακτηρίζεται από βαθύ αίσθημα του χρέους.

Ερώτ.; Ποιοι είνα ι οι στόχοι της Σχολής Αξιω ματικώ ν για 
το  άμεσο μέλλον;

Απάντ.: Η Σχολή Αξιωματικών γνωρίζει καλώς ότι η ποιότητα 
δεν είναι έννοια στατική, αλλά κατεξοχήν δεκτική βελτίωσης και α
ναβάθμισης, ενόψει και της πολυπλοκότητας των αστυνομικών 
προβλημάτων και των διαρκώς μεταβαλλομένων συνθηκών, ανα
γκών και προτεραιοτήτων, σε συνδυασμό και προς το διεθνή "α
στυνομικό ανταγωνισμό".Στο πνεύμα αυτό έχουν καταγραφεί ε 
μπειρίες και παρατηρήσεις και προετοιμάζονται προτάσεις, ώστε 
να επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση και βελτιστοποίηση των επιδιω- 
κομένων αποτελεσμάτων. Η συλλογιστική είναι ότι, πέραν και επι
πλέον της ανώτατης στάθμης καθολικής παιδείας, που παρέχεται 
ενδείκνυται και επιβάλλεται να καταστεί εφικτή, διαμέσου των εκ
παιδευτικών προγραμμάτων, η μέγιστη δυνατή πρακτική - αστυνο
μική προσέγγιση της εκπαίδευσης. Οι προτάσεις αφορούν κυρίως:

- Συγχώνευση ή αντικατάσταση μαθημάτων. Μεταφορά μαθη
μάτων από έτος σε έτος.

- Ανακατανομή διδακτικών ωρών, κατά μάθημα.
- Αναδιάταξη της διδακτέας ύλης.
- Οπτικοακουστικά μέσα, εμπλουτισμός βιβλιοθήκης.
- Αναβάθμιση της θέσης του διδακτικού προσωπικού.
- Βελτίωση των όρων διαβίωσης των σπουδαστών.
- Μέγιστη δυνατή αστυνομική (πρακτική) προσέγγιση της εκπαίδευσης.
Ακόμη, η Σχολή Αξιωματικών φιλοδοξεί, παράλληλα και ταυτό

χρονα με την πιστή και αποτελεσματική εφαρμογή των εκπαιδευ
τικών προγραμμάτων, να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίλυση σο
βαρών αστυνομικών ζητημάτων, με την αξιοποίηση και τη συν
δρομή του υψηλής στάθμης διδακτικού προσωπικού (μελέτες, έ 
ρευνες κ.λ.π.).

Η Σχολή Αξιωματικών υλοποιεί με πιστότητα και επαρκή 
πληρότητα τους εκπαιδευτικούς στόχους της πολιτικής και 
αστυνομικής ηγεσίας, στον τομέα ευθύνης της. Η συμπα
ράσταση και η πολυεπίπεδη συνδρομή της Αστυνομικής Α
καδημίας και των Διευθύνσεων του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης είναι αποφασιστικής σημασίας. Η Σχολή Αξιωματι
κών α τεν ίζε ι με αισιοδοξία το μέλλον και προετοιμάζει 
σωστά τα ηγετικά και άλα γενικά τα στελέχη της, μετά το 
2.000, Ελληνικής Αστυνομίας.
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Ο ΔΙΟ ΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟ ΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ  
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ κ. Δ ΙΟ ΝΥΣΙΟ Σ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ

Ερωτ.: Κύριε Ταξίαρχε, ποια είναι η δομή και το οργα
νω τικό πλαίσιο της Σχολής Α σ τυφ υλά κω ν;

Απάντ.: Πριν αρχίσω ν' απαντώ στις ερωτήσεις σας, επιθυμώ 
να τονίσω ότι για μένα αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η ανάθεση ενός τό
σο σημαντικού και ευαίσθητου τομέα, επιφορτισμένου με την άρ
τια εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυφυλάκων, οι οποίοι αποτελούν 
το ελπιδοφόρο μέλλον για μια καλύτερη - σύγχρονη Αστυνομία. Το 
συναίσθημα της ευθύνης μου είναι εντονότερο, διότι στον εκπαι
δευτικό χώρο έχω υπηρετήσει για πολλά χρόνια ως εκπαιδευτής 
και δάσκαλος.

Η Σχολή Αστυφυλάκων, σύμφωνα με τον Οργανικό της Νόμο 
(ΠΔ. 352/95), είναι Ανωτέρα Σχολή, υπερδιετούς κύκλου Σπουδών, 
λειτουργεί σε επίπεδο Αστυνομικής Διεύθυνσης και υπάγεται στην 
Αστυνομική Ακαδημία.

Με έδρα του την Αμυγδαλέζα Αττικής, το Επιτελείο της Σχολής 
καθοδηγεί, συντονίζει και επιβλέπει το εκπαιδευτικό έργο, που ε- 
πιτελείται στα οκτώ (8) ανά την Επικράτεια Τμήματα Δοκίμων Αστυ
φυλάκων: Αμυγδαλέζας, Γρεβενών, Διδυμότειχου, Καρδίτσας, Κο
μοτηνής, Ξάνθης, Ρεθύμνου και Σητείας.

Ερωτ.: Ποια είναι η αποστολή της Σχολής, οι στόχοι και 
οι επ ιδιώ ξεις της εκπαίδευσης;

Απάντ.: Αποστολή μας είναι η άρτια επαγγελματική κατάρτιση 
και η κατάλληλη σωματική και ψυχική προετοιμασία των εκπαι- 
δευομένων, ώστε να καταστούν ικανοί Αστυνομικοί και Ανακριτικοί 
Υπάλληλοι. Η αγωγή μας, επιδιώκει συνειδητή πειθαρχία, σεβασμό 
στην ανθρώπινη προσωπικότητα, καλλιέργεια σωστών -δίκαιων 
σχέσεων και πνεύμα ελεύθερο.

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, βασική αρχή της Διοίκη
σης, των δασκάλων και εκπαιδευτών είναι η δημιουργία κριτικής 
σκέψης, η ανάπτυξη πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας, ώστε οι 
εκπαιδευόμενοι χωρίς πειθαναγκασμό και πίεση, αλλά με υπεύθυ
νη κρίση και αυτοπειθαρχία, να προετοιμασθούν κατάλληλα, στα 
δυόμισι χρόνια της εκπαίδευσής τους, για να προσαρμοστούν στη 
νέα κοινωνική και αστυνομική πραγματικότητα.

Ερωτ.: Μ ε τά  από τρ ία  χρόνια εφαρμογής του νέου Θε
σμικού εκπαιδευτικού πλαισίου, πώς κ ρ ίν ετε  τα  πρώτα α
π οτελέσματα του;

Απάντ.: Μου δίνετε ασφαλώς την ευκαιρία να τονίσω ότι, σύμ
φωνα με το Ν.2226/94, πραγματικά έγινε μια ιστορική-επαναστα-

τική θα τη χαρακτήριζα-τομή στην εισαγωγή, εκπαίδευση και με
τεκπαίδευση του Έλληνα Αστυνομικού.

Βρισκόμαστε στο τρίτο έτος εφαρμογής του νέου προγράμμα
τος, όπου οι τριτοετείς Δόκιμοι Αστυφύλακες βρίσκονται ήδη σε 
πρακτική εκπαίδευση στην Αττική, Θεσ/νίκη και Ηράκλειο και τα 
πρώτα δείγματα, μηνύματα και σχόλια πολιτών και συναδέλφων εί
ναι όκρως θετικά και ελπιδοφόρα, για τη συμπεριφορά και τις ικα
νότητάς τους, εφόδια της ποιοτικής-αναβαθμισμένης εκπαί
δευσής τους.

Ερωτ.: Ποια, κατά  τη γνώμη σας, σ το ιχεία  της εκπαιδευ
τικής μεταρρύθμισης, συντελούν στην επιτυχία της εκπαι
δευτικής σας προσπάθειας;

Απάντ.: Θ' αναφερθώ εντελώς συνοπτικό, στους πλέον βασι
κούς άξονες της εκπαίδευσης.

α) Επίπεδο εκπαιδευομένων: Αξιοκρατική επιλογή, εισαγωγή μέ
σω Πανελληνίων Γενικών Εξετάσεων. Η άνοδος των βάσεων κατά 
δέσμη και η μεγάλη προσέλευση υποψηφίων, καταξιώνει τη Σχολή 
μας και την καθιερώνει στις πρώτες επιλογές του επαγγελματικού 
προσανατολισμού των νέων.

β) Διάρκεια εκπαίδευσης: Τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και 
ένα (1) εξάμηνο πρακτικής διδασκαλίας.

γ) Επίπεδο διδακτικού προσωπικού: Επιλογή με αυστηρά κριτήρια 
και συλλογικές διαδικασίες (κριτική Δοκίμων μέσα από έντυπο- ε 
ρωτηματολόγιο, πρόταση των ΤΔ Α  και αξιολόγηση απ' το εκπαι
δευτικό συμβούλιο).

Αξιολογούνται τίτλοι σπουδών, διδακτική εμπειρία και ικανότη
τα, συγγραφική δραστηριότητα και το πνεύμα συνεργασίας. Το υ
ψηλού επιπέδου διδακτικό προσωπικό, μέρος του οποίου προέρ
χεται από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και το Δικαστικό Σώμα, 
εγγυόται την επιτυχία στον τομέα της διδασκαλίας.

δ) Πρόγραμμα Εκπαίδευσης: είναι προϊόν προτάσεων του διδα
κτικού προσωπικού, προτάσεων- παρατηρήσεων αξιωματικών α
πό μάχιμες υπηρεσίες, εισηγήσεων του εκπαιδευτικού συμβου
λίου της Σχολής και έγκρισης της Δ/νσης Εκπαίδευσης του Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξης. Κάθε χρόνο αναπροσαρμόζεται στα νέα 
δεδομένα.

ε) Επίπεδο Εκπαιδευτικού Αστυνομικού Προσωπικού: Μετά από 
παρακολούθηση σεμιναρίων με βασικούς ομιλητές παιδαγωγούς, 
ψυχολόγους, επικοινωνιολόγους, ο σημερινός εκπαιδευτής χαρα
κτηρίζεται από σύγχρονη αντίληψη στα εκπαιδευτικό και παιδαγω
γικά θέματα και λειτουργεί ως πρότυπο και παράδειγμα στους με- 
τεφηβικής ηλικίας Δόκιμους Αστυφύλακες.

Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι σαφώς αναβαθμισμένος, δεν πε
ριορίζεται δηλαδή στην τυπική εφαρμογή του ημερησίου προ
γράμματος, είναι παιδαγωγός και δάσκαλος στα θέματα αυτοάμυ
νας- αυτοπροστασίας, οπλοτεχνικής σκοποβολής.

στ) Η ίδρυση των Τρημάτων Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων και 
του εκπαιδευτικού συμβουλίου της Σχολής: Αποτελεί καινοτομία 
του νέου οργανισμού της Σχολής και μέγιστη συμβολή στο εκπαι
δευτικό έργο.

ζΙ Η βούληση για καλύτερη εκπαίδευση: Αφησα τελευταίο τον 
σημαντικότερο παράγοντα για μια επιτυχημένη εκπαίδευση και συ
γκεκριμένα τη δεδομένη βούληση, υποστήριξη και το διαρκές εν
διαφέρον της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας μας, της Δ/νσης Εκ
παίδευσης και της Αστυνομικής Ακαδημίας, για αναβάθμιση και εκ
συγχρονισμό της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη Σχολή Αστυφυ
λάκων.
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Ε ρω τ.: Οι δ ρ α σ τη ρ ιό τη τε ς  τη ς  Σχολής ε ξ α 
ν τλο ύ ντα ι σ τη ν  εφ α ρ μ ο γ ή  το υ  εκ π α ιδ ευ τικο ύ  
προγράμματος και μόνο;

Απάντ.: Επειδή ο σύγχρονος αστυνομικός πρέπει να 
είναι συμμέτοχος στο κοινωνικό γίγνεσθαι, να βιώνει δη
λαδή ως λειτουργός τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήμα
τα και να συμμετέχει στα πολιτιστικό δρώμενα, οι Δόκι
μοι Αστυφύλακες, με τα κατάλληλα ερεθίσματα ανα
πτύσσουν πρωτοβουλίες όπως: εθελοντική αιμοδοσία, 
αθλητική δραστηριότητα, συμμετοχή σε παγκόσμιους 
εορτασμούς- αφιερώματα για τα ναρκωτικό, περιβάλ
λον, AIDS κλπ. Παράλληλα ενθαρρύνεται το ταλέντο 
και η όποια καλλιτεχνική ευαισθησία- ανησυχία, με 
διάφορα έργα, εκθέσεις, άρθρα κ.α.

Η Σχολή για όλες αυτές τις δραστηριότητες έχει κα
θιερώσει σειρά ηθικών αμοιβών ως επιβράβευση της 
προσπάθειας και ως κίνητρο για τη διεύρυνσή τους.

Ερω τ.: Πώ ς η Σχολή Α σ τυ φ υ λά κω ν σ το χ εύ ε ι ν ' απα
ντήσει σ τις προκλήσεις του μ έλλο ντο ς;

Απάντ.: Στο δόμημα της Αστυνομικής εκπαίδευσης, η Σχολή Α
στυφυλάκων αποτελεί το θεμέλιο λίθο όπου κτίζεται το μέλλον 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Μια πρώτη καλή αρχή έχει γίνει με το 
ισχύον εκπαιδευτικό πλαίσιο, το οποίο όμως πρέπει ν' ακολουθεί 
τα διαρκώς μεταβαλλόμενα κοινωνικό δρώμενα και εξελίξεις σε 
Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο.

Σειρά προτόσεών μας για την περαιτέρω αναβάθμιση του εκ
παιδευτικού πλαισίου έχει υποβληθεί και σχεδιάζεται τροπολογία- 
συμπλήρωση του Οργανικού μας Νόμου. Οπωσδήποτε η κατα
σκευή νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων (κλειστά σκοποπευτήρια, 
χώροι άθλησης, ολιγομελείς αίθουσες διδασκαλίας κ.α.), η αύξηση 
της διδακτικής αποζημίωσης και η απασχόληση διδασκόντων σε 
μόνιμη βάση, η διαρκής μετεκπαίδευση του αστυνομικού προσωπι
κού είναι απαραίτητη υποδομή και προϋπόθεση για ν' απαντήσει η 
Σχολή στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Πέραν όμως από κάθε θεσμικό πλαίσιο και τεχνική υποδομή, αυ
τό που ουσιαστικά οδηγεί στην εκπλήρωση των στόχων, είναι η αν
θρώπινη συλλογική προσπάθεια, η αγάπη και το ενδιαφέρον γι' αυ
τό που κάνεις, στοιχεία που ενυπάρχουν στην εκπαιδευτική μας 
κοινότητα.

Ευελπιστώ ότι, νέοι ορίζοντες ανοίγονται σε μια νέα γενιά Α
στυνομικών, ικανής ν' ανταηοκριθεί στις ανάγκες πρόληψης και 
καταστολής της ολοένα αυξανόμενης εγκληματικότητας και να κερδίσει 
με την αξία της την παραδοχή και εμπιστοσύνη της κοινωνίας.

ρελθόν, ορίζει το παρόν και προσδιορίζει το μέλλον του ανθρώ
που, με προσανατολισμό τις αξίες πάνω στις οποίες δομείται ο 
σύγχρονος κόσμος και εξελίσσεται προς το καλύτερο.

Η Αστυνομία, ως θεσμός προληπτικής αποτροπής του εγκλήμα
τος, επαναπροσδιορίζεται σε παγκόσμια κλίμακα. Η πολυπλοκότη- 
τα και τα νέα προβλήματα των ανοικτών κοινωνιών της εποχής 
μας, το άνοιγμα των συνόρων, η εκμετάλλευση της νέας τεχνολο
γίας στην τέλεση του εγκλήματος και η επαγγελματική εξέλιξή 
του, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη του διαρκούς θεσμικού και 
τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της Αστυυνομίας.

Βασικό δε στοιχείο του εκσυγχρονισμού αποτελεί η αναμόρ
φωση των σπουδών στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας με 
την ψήφιση του Ν.2226/94, ο οποίος αναμφισβήτητα αποτελεί 
σταθμό στην πορεία της Ελληνικής Αστυνομίας και με τον οποίο 
νόμο ιδρύθηκε η ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, η οποία έχει ως σκο
πό την μετεκπαίδευση και επιμόρφωση των ανώτερων στελεχών 
της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με 
την στρατηγική και την πολιτική εθνικής ασφάλειας. Στα πλαίσια υ
λοποίησης του ανωτέρου Νόμου καταρτίσθηκε και εκδόθηκε το ΠΔ. 
380/96 "Οργανισμός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας”, το οποίο εφαρμό
ζεται από το εκπαιδευτικό έτος 1997-1998.

Η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας έχει ως αποστολή τη μετεκπαίδευ
ση και επιμόρφωση των ανώτερων στελεχών της Ελληνικής Αστυ
νομίας, καθώς και αυτών των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού 
και Πυροσβεστικού Σώματος και των πολιτικών υπαλλήλων Υπουρ
γείων και Υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε όλα τα 
θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική και την πολιτική εθνικής 
ασφάλειας. Εδρεύει στο Νομό Αττικής (Λ.Κηφισίας 23 Μαρούσι), 
λειτουργεί σε επίπεδο Αστυνομικής Διεύθυνσης και υπάγεται στην

Ο ΔΙΟ ΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟ ΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚΟ Σ Δ /Ν Τ Η Σ  κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΡΑΣ

Ερω τ.: Κύριε Δ ιευ θυ ντά , ποια είνα ι η αποστολή και οι 
στόχοι της νεοσύστατης Σχολής σας;

Απάντ.: Είναι αναντίρρητο ότι, από την αρχή της ιστορίας της 
εκπαίδευσης, η σοφία του ανθρώπου αναζήτησε να βρει και να κα
θιερώσει τρόπους για τη συστηματική βελτίωση, ανανέωση και ε 
ξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού, με κεντρικό ενδιαφέρον τον 
εξανθρωπισμό του ανθρώπου και τον οπλισμό του με όλες εκεί
νες τις ικανότητες, που αποτελούν προϋπόθεση για την ατομική 
και κοινωνική του πρόοδο. Το φαινόμενο αυτό, που περνά μέσα α
πό την λογική της σοφίας και της δοκιμασμένης πείρας από το πα
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Αστυνομική Ακαδημία Η φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας 
διαρκεί από έξι μέχρι οκτώ μήνες και αρχίζει εντός του μηνάς Σε
πτεμβρίου κάθε έτους. Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της εκ
παίδευσής τους διδάσκονται τις ακόλουθες ομάδες θεμάτων:

Α' Ομάδα: Θέματα Κρατικής Ασφάλειας. Στρατηγική και Πολιτική 
Εθνικής Ασφάλειας.

Β' Ομάδα: Διακρατικές και Διεθνείς Σχέσεις. Διεθνείς Οργανι
σμοί. Δίκαιο και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ρ Ομάδα: Διεθνές Δίκαιο. Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Δ' Ομάδα: Εθνικά Θέματα - Διεθνείς Συνθήκες. Πολιτική και Δι

πλωματική Ιστορία νεότερων χρόνων.
Στο Τμήμα Σπουδών λειτουργεί βιβλιοθήκη, η οποία εμπλουτίζε

ται με την απαραίτητη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία για την ενη
μέρωση του διδακτικού προσωπικού και των σπουδαστών, αφού 
αναμφισβήτητα τα βιβλία κρύβουν τους θησαυρούς της ανθρώπι
νης σοφίας, γνώσεις και πείρα αιώνων, που θα ήταν αδύνατο να τις 
αποκτήσει κανείς διαφορετικά. Παράλληλα, εκτός από τις αίθου
σες διδασκαλίας, έχουν διαμορφωθεί στη Σχολή χώροι για ομι
λίες, ημερίδες, συνέδρια και συσκέψεις. Στόχος μας παραμένει η 
υψηλότερου βαθμού επαγγελματική εξειδίκευση στελεχών σε ι
διαίτερα ευαίσθητους τομείς και ταυτόχρονα η "κοινωνία" με όλες 
τις σφαίρες του σύγχρονου προβληματισμού.

Η Σχολή δεν είναι μόνο για να δίνει έτο ιμες γνώσεις, απα
ντήσεις, αλλά -κυρίως- να καλλιεργεί την κριτική σκέψη, τον προ
βληματισμό, να θέτει δηλαδή ερωτήματα. Έτσι θα δημιουργήσουμε 
στελέχη "γρηγορούντα", στελέχη που θα μπορούν να ανιχνεύουν τις 
προκλήσεις του μέλλοντος και -πριν αυτές γίνουν ορατές- να προε
τοιμάζουν τις αντίστοιχες αποτελεσματικές απαντήσεις.

Ο ΔΙΟ ΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟ ΛΗΣ  
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠ ΙΜ Ο ΡΦ Ω ΣΗΣ, 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Δ /Ν ΤΗ Σ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ

Ερωτ.: Κύριε Δ ιευ θυ ντά , ποια ε ίνα ι η αποστολή και οι 
στόχοι της Σχολής σας;

Αηάντ.: Η αναγκαιότητα της μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης 
και εξειδίκευσης του αστυνομικού προσωπικού, τόσο στα θέματα 
τα οποία χειρίζεται καθημερινά, όσο και στις νέες τεχνικές και εκ
μετάλλευση αυτών στις σύγχρονες μεθόδους καταπολέμησης 
της εγκληματικότητας, επέβαλαν την ίδρυση και λειτουργία ιδιαί
τερης Σχολής, που να ασχολείται μόνο με τα θέματα αυτά.

Ετσι το έτος 1993, με το ΠΑ 80 της 8-3-1993, το οποίο στη συ
νέχεια αντικαταστάθηκε με το Ν. 2226/1994 ΦΕΚ Α-122 της 21-7- 
1994, ιδρύθηκε η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελ

ληνικής Αστυνομίας, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ΠΑ 190/96. Επί πλέον στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφω
σης έχει ανατεθεί και η βασική εκπαίδευση του ειδικού προσωπικού α
σφαλείας των διαφόρων οργανισμών κοινής ωφελείας και Ν.ΠΔΛ

Αρχικά η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, λειτούργη
σε στις εγκαταστάσεις του ΠΛΑ Αμαρουσίου, μέχρι τα τέλη του 
έτους 1995, οπότε και μετεστεγάστηκε στις εγκαταστάσεις του 
πρώην ΤΑ Α Νέας Φιλαδέλφειας.

Η σημασία της αποστολής αυτής είναι προφανής, αφού ευθύνε- 
ται για τη διαρκή ποιοτική αναβάθμιση του αστυνομικού προσωπι
κού, ώστε να προσφέρει υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες στην 
ελληνική κοινωνία. Η συνεχής και διαρκής αύξηση της εγκληματικό
τητας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, με μέσα και μεθόδους της 
σύγχρονης τεχνολογικής και ηλέκτρονικής εξέλιξης, η εμφάνιση 
νέων μορφών εγκλημάτων καθιστούν τα αστυνομικά προβλήματα 
κρισιμότερα, πιεστικότερα και πολυπλοκότητα.

Ενόψη των νέων αυτών δεδομένων, καθίσταται για την Αστυνο
μία επιτακτική η ανάγκη να εκσυγχρονίσει, αναπροσαρμόσει και ε- 
ναρμονήσει τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες μεθόδους δίωξης 
των εγκλημάτων. Για το σκοπό αυτό η Σχολή Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να υλο
ποιούνται με επιτυχία τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Φροντίζει το 
διδακτικό προσωπικό να είναι, όπου απαιτείται. Πανεπιστημιακό, το 
δε αστυνομικό και λοιπό ιδιωτικό εκπαιδευτικό προσωπικό έμπει
ρο και εξειδικευμένο. Διαθέτει στο εκπαιδευτικό προσωπικό τα 
σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, ώστε να διευκολύνονται 
στη διδασκαλία και να επιτυγχάνεται η καλύτερη αφομοίωση της 
διδακτέας ύλης από τους μετεκπαιδευόμενους.

Στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών εκπαιδεύονται και με
τεκπαιδεύονται κατά μέσο όρο ανά εκπαιδευτικό έτος περίπου 
1.500 Αξιωματικοί και 1.400 Ανθ/μοι - Αρχ/κες και Αστ/κες από ό
λες τις Αστυνομικές Δ/νσεις της Χώρας. Ειδικότερα κατά το εκ
παιδευτικό έτος 1996-1997 φοίτησαν στο Τ.Ε.Μ.Ε.Σ της Σχολής 84 
Αστυνόμοι Β' εν όψη της προαγωγής των στο βαθμό του Αστυνό
μου Α', 49 Ανθ/μοι στο Τ.Ε.ΜΑ., οι οποίοι προήχθησαν στο βαθμό 
του Υπαστ/μου Β', 30 Αξιωματικοί και Ανθ/μοι - Αρχ/κες και Α
στ/κες στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, καθώς και οι νεοπροαχθέντες 
287 Αρχ/κες, ενώ κατά το τρέχον εκπαιδευτικό έτος φοιτούν 126 
Αστυνόμοι Β', στο Τ.Ε.Μ.Ε.Σ, 48 Ανθ/μοι στο Τ.Ε.ΜΑ και 45 συνολικά 
Αξιωματικοί και Ανθ/μοι και Αρχ/κες στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών.

Εκτός όμως τις ανωτέρω, μεγάλος είναι ο κατάλογος των με
τεκπαιδεύσεων του αστυνομικού προσωπικού σε ειδικότερα επι
στημονικά προγράμματα που επιβάλλει η αντιμετώπιση των προ
κλήσεων των καιρών. Στις ανωτέρω εκπαιδεύσεις αστυνομικού 
ενδιαφέροντος (οπλοτεχνικής - σκοποβολής - αυτοάμυνας - αυ
τοπροστασίας - αντιτρομοκρατίας) συμμετείχαν και άνδρες του 
Λιμενικού Σώματος.

Είναι σαφές ότι κατ' αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται ο στόχος 
της διαρκούς ενημέρωσης και βελτίωσης των γνώσεων, καθώς 
και των δεξιοτήτων του προσωπικού και μάλιστα των στελεχών ε 
κείνων που επιδρούν ουσιαστικά στον σχεδίασμά της επιχειρη
σιακής δράσης.

Παράλληλα η Σχολή μας παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη 
της επιστήμης στον τομέα της σύγχρονης εκπαίδευσης, τις νέες 
μεθόδους διδασκαλίας και εφοδιάζεται με μέσα και υλικά σύγχρο
νης τεχνολογίας, ώστε η παρεχόμενη εκπαίδευση στο αστυνομικό 
προσωπικό να είναι υψηλού επιπέδου και να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της εποχής. □
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ο σκωπτικό αυτό τετράσ τιχο γράφτηκε το 1840 και 
ανήκει στον Ανδρέα Λασκαράτο, ο οποίος με ιδιαίτερη 
ευστροφία σατιρίζει το κυνήγι της τύχης κατά την περίο

δο του εορταστικού Δωδεκαημέρου. Το κυνήγι αυτό στο οποίο ε 
πιδίδεται πλήθος κόσμου από κάθε κοινωνική τάξη, θυσιάζονται 
άλλοτε μικρά άλλοτε μεγάλα χρηματικά ποσά στη θεά Τύχη, προ
σπαθώντας να την εξευμενίσουν, τις περισσότερες φορές με μη
δαμινές έω ς πενιχρές 
πιθανότητες επιτυχίας.

Α να τρ έχο ντα ς στο 
παρελθόν θα διαπιστώ
σουμε ότι από την αρ
χαιότητα οι Ελληνες έ 
παιζαν τυχερά παιχνίδια 
όπως μονά ζυγά, κότσια 
και ορτυγοκοπία.. Μάλι
στα, την "πρώτη ζαριά" 
την έρ ιξε ο αρχαίος πο
λεμιστής, βασιλειάς του 
Ναυπλίου, Παλαμήδης.
Γνωστή από την αρχαιό
τητα είναι και η φράση "ο 
κύβος ερρίφθη".

Και στη βυζαντινή περίοδο υπήρξαν τυχερά παιχνίδια αλλά και 
κατά την περίοδο του μεγάλου ξεσηκωμού του 1821 όπως απο
καλύπτει σε έγγραφό του το 1823 ο υπουργός Θρησκείας Επίσκο
πος Ανδρούσης, που παιζόταν η ντάμα, το τάβλι τα κουμάρια και 
άλλα.

Με την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό άρχισαν να ξ ε 
φυτρώνουν σε πολλές πόλεις οι πρώτες οργανωμένες χαρτοπαι- 
χτικές λέσχες εκ των οποίων οι περισσότερες στην Καλαμάτα, 
στο Ναύπλιο, στην Τρίπολη, στην Πάτρα.

Αργότερα, τα πρωτεία διεκδίκησε η Αθήνα αναλαμβάνοντας τα 
ηνία επάξια. Τότε άρχισε να ενδημεί σε μεγαλύτερη συχνότητα το 
είδος των χαρτοκλεφτών και των ένοπλων μπράβων που προκα- 
λούσαν πολύ συχνά φασαρίες.

Τα προβλήματα που δημιουργούσαν οι χαρτοπαικτικές λέσχες 
με όλα τα επακόλουθα διογκώθηκαν επικίνδυνα και σ' αυτό συνέ
βαλε η αναποφασιστικότητα των κυβερνήσεων να ψηφίσουν νό
μους κατά της χαρτοπαιξίας. Το μέγεθος του προβλήματος μπο-

"Αγιος Βασίλης έρ χ ετα ι and την Καισαρεία  
βαστάει τραπουλόχαρτα χαι π α ίζε ι την πασέτα.

-  Βασίλη, πούΒεν έρχεσαι. Βασίλη που πηγαίνεις.
-  Από τ ις  λέσχες έρχομαι, πηγαίνω χαι στα σπίτια".

ρούμε να το προσεγγίσουμε άριστα αν αναλογιστούμε ότι ο Θ.Δη- 
λιγιάννης που τόλμησε να διατάξει το κλείσιμο των λεσχών, το 
πλήρωσε με τη ζωη του (1906). Η απόφαση του Δηλιγιάννη αποτέ- 
λεσε ένα πολύ δυνατό χτύπημα με ορατά αποτελέσματα. Με την 
πάροδο των ετών όμως, τα μέτρα γίνονταν όλο και πιό ελαστικά 
με αποτέλεσμα την επαναφορά στην προτέρα κατάσταση.

Με την πάροδο των ετών ο τζόγος άρχισε να εκσυγχρονίζεται
ακολουθώντας τα ευρω
παϊκά πρότυπα. Σ' αυτό 
βοήθησε, την δεκαετία του 
1920, και ένας αγαπητός 
συνάδελφος από τη Μεσ
σηνία, ο πρώην αστυφύλα
κας Χρήστος Περίχαρος ο 
οποίος έθεσε σε λειτουρ
γία την πρώτη ρουλέτα  
στην ελληνική επικράτεια. 
Από τό τε η ρουλέτα γνώρι
σε μεγάλες δόξες με απο
τέλεσμα σήμερα να συγκε
ντρώνει τις περισσότερες 
προτιμήσεις των παιχτών 
στα καζίνα.. Σε απόσταση 

αναπνοής ακολουθεί το μπλακ - τζακ και λόγω των ημερών τίθεται 
σε λειτουργία και ο μπακαράς.

Την τελευταία τριετία στα καζίνα παίζονται πολύ μεγάλα χρημα
τικά ποσά. Το 1995 ο συνολικός τζίρος των καζίνων ήταν 115 δισε
κατομμύρια δραχμές. Το 1996 270 δισεκατομμύρια και το 1997 α
ναμένεται να ξεπεραστεί το συνολικό ποσόν των 400 δισεκατομ
μυρίων δραχμών.

Για καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τη μάστιγα του τζόγου κα
τά την περίοδο του Δωδεκαημέρου επιδιώξαμε και συναντήσαμε 
τον προϊστάμενο του Τμήματος Παιγνίων της Διεύθυνσης Ασφά
λειας Αττικής, Αστυνόμο Α 'κ. Φώτη Παπανδρέου ο οποίος με προ
θυμία απάντησε σε όλα μας τα ερωτήματα.

- Κύριε Αστυνόμε, πόσα καζίνα υπάρχουν στην ελληνική επικρά
τεια;

- Συνολικά λειτουργούν εννέα καζίνα, τρία κρατικά που ανήκουν 
στον Ε.Ο.Τ. και έξη  ιδιωτικά. Η περιοχή, όμως στην οποία δραστη
ριοποιείται το δικό μας Τμήμα, είναι η Αττική, η οποία περιλαμβάνει
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περίπου 3.500 στόχους ενδιαφέροντος μας και φυσικά, μέσα 
στους στόχους μας ανήκει και το καζίνο της Πάρνηθας.

- Τις μέρες αυτές παρατηρείται μεγαλύτερη τάση για τα τυχερά 
παιχνίδια;

- Αν ανοίξετε τα βιβλία του Τμήματος θα διαπιστώσετε ότι τον 
τελευταίο μήνα ο σχηματισμός δικογραφιών έχει αυξηθεί κατακό- 
ρυφα. Το γεγονός αυτό από μόνο του αρκεί για να αντιληφθείτε ό
τι η τάση για τυχερό παιχνίδια ευνοείτε κατά τις μέρες των εορ
τών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

- Τι εσ τί τζόγος, κύριε Αστυνόμε;
- Με λίγα λόγια θα λέγαμε ότι είναι οποιοδήποτε παίγνιο μέσω 

του οποίου παίρνουμε ή δίνουμε χρήματα.
- Ο πυρετός του τζόγου πως εκφράζεται;
- Πρώτα απ' όλα πρέπει αν πούμε ότι καταλαμβάνει τον οηοιον- 

δήποτε, ανάλογα με την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρί
σκεται. Και βεβαίως ο πυρετός αυτός εξω θεί το άτομο σε οριακό 
σημείο. Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο η οικογένεια του τζογα
δόρου να μην έχει ούτε το προς το ζην και αυτός να δανείζεται για να 
συνεχίσει να παίξει. Καθημερινώς αντι- 
μετωπξουμε θλιβερές καταστάσεις.

- Υπάρχει αντιβιοτικό στον πυρετό 
του τζόγου;

- Πολύ δύσκολη η απάντηση. Υπάρχει 
αντιβιοτικό για τον τζόγο όσο υπάρχει 
για τα ναρκωτικά και τον αλκοολισμό. Ο 
τζόγος όπως όλα τα μεγάλα πάθη είναι 
σαν μια μέγγενη που σε εγκλωβξει και 
ο απεγκλωβισμός είναι πάρα πολύ 
δύσκολος.

- Τα καζίνα, μπορούν να χαρακτηρι- 
σθούν ως σύγχρονοι τόποι λατρείας π 
ως τόποι κατάθεσης της ανίας και διέ
ξοδοι φυγής από την καθημερινότητα;

- Ο καθένας που καταφεύγει στα 
καζίνα έχει και τον δικό του τρόπο 
σκέψεως. Αλλος πηγαίνει για να περάσει λίγες ώρες ευχάριστα, 
άλλος για να κερδίσει και άλλος απλώς για να "γεμίσει'' λίγες ώρες 
από τον χρόνο του. Ορισμένοι πάλι παρατηρούν το φαινόμενο και 
εκφράζονται με αποτροπιασμό. Ο καθένας έχει το δικό του μέτρο 
κρίσης και έκφρασης.

Κ Α Ζ ΙΝ Α  Σ Τ Ο  Δ ΙΑ Δ ΙΚ Τ Υ Ο

Ο πυρετός του τζόγου και οι καρπούμενοι τα οφέλη του, 
φαίνεται πως κατόφεραν και βρήκαν τρόπους να λειτουρ
γήσουν Καζίνα μέσω του Διαδικτύου (Internet). Αυτό του
λάχιστον μαρτυρό η πρόσφατη ψήφιση από το αμερικανι
κό Κογκρέσο, του νόμου που απαγορεύει τα στοιχήματα 
μέσω του Διαδυκτίου. Τέτοια καζίνα λειτουργούν σε φ ο 
ρολογικούς παραδείσους, όπως είνα ι η Καραϊβική και 
προσελκύουν πελότες μέσω των σύγχρονων ηλεκτρονι
κών μέσων όπου ο πελάτης μπορεί να στοιχηματίζει από 
το σπίτι του μέσω του προσωπικού ηλεκτρονικού υπολο
γιστή. Μ έχρι στιγμής έχουν ανακαλυφ θεί τριάντα ηλε
κτρονικές on line διευθύνσεις στο Διαδίκτυο, οι πελότες 
των οποίων ανοίγουν λογαριασμούς με μεταφορά συναλ
λάγματος ή με πιστωτικές κάρτες και σύμφωνα με πολλές 
εν δ ε ίξε ις , τα ηλεκτρονικά αυτά καζίνα έχουν εξελ ιχ θ ε ί 
σε επιχειρήσεις πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

- Τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος 
ο οποίος πηγαίνει για πρώτη φο
ρά σε καζίνο;

- Πρέπει να γνωρξει ότι ο Νικ 
δε Γκρηκ ήταν ένας. Γι' αυτό να 
προσέχει να έχει στην τσέπη του 
όσο γίνεται λιγότερα χρήματα. Οι 
πιθανότητες να τα χάσει είναι σα
φώς πολύ μεγαλύτερες απ' τις 
πιθανότητες να κερδίσει. Επίσης,
Να μην πολυεμπιστεύεται την ά
ποψη που θέλει τους ατζαμήδες 
να κερδξουν. Εκτός κι αν πιστεύει 
ότι πρέπει οπωσδήποτε να χάσει 
στο καζίνο για να κερδίσει στην 
αγάπη. Ο καθένας σκέπτεται με τον δικό του τρόπο.

- Ποιά τα παιχνίδια που προτιμούνται στα καζίνα;
- Την πρώτη θέση κατέχει η ρουλέτα και ακολουθούν το σεμέν 

ντε φερ και τα ηλεκτρονικά μηχανήματα 
τα οποία γνωρξουν μεγάλη άνθιση τ ε 
λευταία. όπως προκύπτει και από στατι
στικά στοιχεία του Τμήματός μας. Ιδιαί
τερα το 1997 η κατάσχεση παρανόμως 
λειτουργούντων ηλεκτρονικών μηχανη
μάτων υπήρξε πολλαπλάσια των προη
γουμένων ετών.

- Εκτός καζίνο;
- Το κουμ - καν, ο "Θανάσης", η πόκα, τα 

ηλεκτρονικά μηχανήματα και οι παπα
τζήδες οι οποίοι μας έχουν γίνει μεγά
λος βραχνάς και πρέπει να προσέχει 
πολύ ο κόσμος.

- Στην αρμοδιότητα του Τμήματος 
Παιγνίων ανήκει το καζίνο της Πάρνηθας. 
Ποια είναι τα αδικήματα που μπορούν να

διαπραχθούν στο καζίνο;
- Στο καζίνο της Πάρνηθας υπάρχει επταμελής ομάδα του δικού 

μας Τμήματος η οποία φροντξει για την αποφυγή κυρίως της το
κογλυφίας που διαπράττεται εκτός του καζίνου. Πρέπει να σας πω 
ότι η τοκογλυφία είναι το σημαντικότερο ίσως αδίκημα που μπορεί 
να λάβει χώρα. Εντός του καζίνου είναι δύσκολο να διαπραχθούν 
αδικήματα γιατί σε όλα τα επίμαχα σημεία υπάρχουν κάμερες και 
ελέγχονται τα πάντα μέσω κλειστού ηλεκτρονικού κυκλώματος. 
Παλαιότερα υπήρξαν περιπτώσεις αδικημάτων σχετικά με το παί- 
γνιο της ρουλέτας αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιες.

- Τις ημέρες των εορτώ ν που κυρίως προσανατολίζεται τις 
προσπάθειές σας;

- Σας τόνισα και προηγουμένως ότι σε όλο το λεκανοπέδιο υ
πάρχουν 3.500 σημεία τα οποία άπτονται του αντικειμένου με το ο
ποίο ασχολείται το Τμήμα Παιγνίων και εκ των πραγμάτων αντιλαμ- 
βάνεσται το πόσο δύσκολο είναι το έργο που έχουμε αναλάβει. Τον 
τελευταίο καιρό, λόγω των εορτών, έχουμε εντατικοποιήσει τους ε 
λέγχους και έχουμε στρέψει την προσοχή μας εκεί που σύμφωνα με 
τις πληροφορίες μας παξονται μεγάλα χρηματικά ποσά. Οι έλεγχοι 
που διενεργούμε γίνονται καθ' όλο το 24ωρο και οι άνδρες του 
Τμήματος στην κυριολεξία είναι αφιερωμένοι στο έργο τους. □

Επιμέλεια: Α ρχ/κας Κω ν/νος Κούρος
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προσδιορισμός της απόστασης από την οποία ρίχτηκε ο 
πυροβολισμός έχει οπωσδήποτε σημασία, αφού μπορεί 
να οδηγήσει σε ανεύρεση ιχνών στον τόπο όπου στεκό

ταν ο δράστης, σε κατανόηση του τρόπου ενέργειας του κλπ. Αλλ' 
ο ακριβής προσδιορισμός της εν λόγω απόστασης αποκτά πολύ 
μεγαλύτερη σημασία, όταν αυτή υπήρξε εγγύτατη, γιατί τό τε γεν
νιέται το ερώτημα μήπως δεν πρόκειται έγκλημα αλλά αυτοκτονία, 
ή αν πραγματικά το 
θύμα είχε επιτεθεί κα
τά του δράστη (όπως 
ενδεχόμενα ισχυρίζε
ται ο τελευταίος), οπό
τ ε  αυτός πυροβόλησε 
βρισκόμενος σε άμυνα 
κλπ. Σε μια τέτοια περί
πτωση ο προσδιορι
σμός πρέπει να γίνει με 
ακρίβεια εκατοστομέ- 
τρων.

Τα στοιχεία στα ο
ποία μπορεί να στηρι
χτεί η απάντηση στο προκείμενο ζήτημα είναι διαφορετικά, ανάλο
γα αν πρόκειται για κυνηγετικό ή για πολεμικό όπλο.

α) Στα κυνηγετικά όπλα, με κάποιες επιφυλάξεις ως προς τον 
τύπο του όπλου και του φυσιγγίου, ο υπολογισμός της απόστασης 
του πυροβολισμού θα γίνει με βάση τη διασπορά της πυρίτιδας και 
της κάπνας της, τη μορφή του τραύματος από τις βολίδες και τη 
μορφή του τραύματος που προκαλεί το βύσμα.

Η κάπνα της πυρίτιδας, όταν βγει από το στόμιο της κάννης του 
όπλου απλώνεται σε σχήμα κώνου και ανάλογα με την απόσταση 
που διανύει μέχρι να φθάσει στο δέρμα του θύματος σχηματίζει 
γύρω από το τραύμα ένα περίπου κυκλικό σημάδι, που όσο μεγα
λώνει τόσο ξεθωριάζει, γιατί αραιώνει η πυκνότητά της. Παρόμοιο 
είναι το σχήμα των σημαδιών που αφήνουν οι άκαυστοι κόκκοι πυ
ρίτιδας, που γίνονται πιο φανερά όσο αραιώνει η κάπνα. Αν στο ση
μείο της προσβολής μεσολαβούν ρούχα, τα παραπάνω σημάδια 
σχηματίζονται πάνω στα ρούχα.

Όταν πάλι ο πυροβολισμός ρίχτηκε σε επαφή, εκτός από τα ση
μάδια της άκαυστης πυρίτιδας και της κάπνας, παρατηρείται και ε 
λαφρό κάψιμο (τσουρούφλισμα) στο δέρμα και στις τρίχες ή στα 
ρούχα. Η ακριβής απόσταση από την οποία σχηματίζονται τα πα
ραπάνω σημάδια, η έκτασή τους κατά διαστήματα και το σημείο

μετά το οποίο δεν εμφανίζονται, καλό είναι να ελέγχεται πάντοτε, 
με πυροβολισμούς με κατά το δυνατό ίδιο τύπο όπλου, πυρίτιδας 
και βολίδων.

Κατά τον ίδιο περίπου τρόπο με την πυρίτιδα και την κάπνα της 
σκορπζουν και οι βολίδες. Από το μήκος της κάννης εξαρτάται η 
απόσταση από την οποία θα αρχίσει η διασπορά των βολίδων, όσο 
βραχύτερη είναι η κάννη τόσο μεγαλύτερη είναι η διασπορά και α

ντίθετα. Σε πυροβολι
σμό σε επαφή, κατ' αρ
χήν, το τραύμα είναι ε 
νιαίο και με κυκλική 
μορφή, επειδή οι βολί
δ ες  φεύγουν από το  
στόμιο της κάννης σαν 
ένα βλήμα, από 1 μ. ό
μως και μετά αρχζει η 
διασπορά το υ ς  σε 
σχήμα κώνου, γι' αυτό 
και το τραύμα που προ- 
καλείται, χωρίς να πά- 
ψει να είναι ενιαίο, εμ

φανίζει δαντελωτά χείλη. Σε απόσταση μέχρι 5 μ. παρατηρείται έ 
να κεντρικό τραύμα από τις βολίδες που παρέμειναν συσσωματω
μένες και περιφερικά μικρότερα τραύματα από άλλες που άρχισαν 
να ξεχωρζουν. Από τα 3 μ. περίπου και μετά η διασπορά των βολί
δων απλώνει κατά 3 εκατοστόμετρα περίπου ανά μέτρο απόστα
σης, αν η κάννη φέρει στένωμα (chock) αλλοιώς κατά 4-6 εκατο
στόμετρα. Σε απόσταση 20-25 μ. η διάμετρος της περιφέρειας 
της διασποράς των βολίδων κυμαίνεται από μισό μέχρι ένα περί
που μέτρο. Στα 35 μ. η διασπορά σχηματζει περιφέρεια διαμέ
τρου περίπου 1,60-2,25 μ.

Σκόπιμος είναι και εδώ ο κατά τα παραπάνω πειραματικός έλεγ
χος με πυροβολισμούς πάνω σε στόχους. Το βύσμα, που για μια μι
κρή απόσταση ακολουθεί τις βολίδες, προκαλεί διαφόρου μορφής 
τραύματα από τα οποία μπορεί επίσης να υπολογιστεί η απόσταση 
του πυροβολισμού. Σε επαφή ή λίγα εκατοστόμετρα είναι ικανό να 
τρυπήσει το δέρμα και να ακολουθήσει τις βολίδες μέσα στο σώ
μα του θύματος. Από κει και πέρα, το ελάχιστο βάρος και η μεγάλη 
του επιφάνεια ανακόπτουν την ορμή του, τόσο ώστε δεν προκαλεί 
παρά θλάσεις (μώλωπες), που διακρίνονται μέσα στον κύκλο δια- 
σποράς των βολίδων (και όσο μεγαλώνει η απόσταση, τόσο χαμη
λότερα). Εδώ δεν είναι βέβαια δυνατός ο πειραματικός έλεγχος
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πάνω σε ζωντανό άτομο, έχουν όμως γίνει πειραματισμοί πάνω σε 
πτώματα.

β) Στα πολεμικά όπλα 0α πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα 
στα βραχύκαννα και στα μακρύκαννα, λόγω της διαφοράς της δυ
ναμικότητας καθενός είδους, που εκδηλώνεται κυρίως στη μορφή 
των τραυμάτων που προκαλούνται.

Γενικά, όταν ο πυροβολισμός ριχτεί από κοντινή απόσταση πα
ρατηρούνται τα εξής:

Σε πυροβολισμό σε επαφή ή σχεδόν σε επαφή (από 1 -2 εκατ.) 
το στόμιο εισόδου του βλήματος είναι αρκετό μεγάλο με ανώμαλα 
χείλη, σχισμένα αστεροειδώς, επειδή μαζί με το βλήμα εισέρχο
νται σ' αυτό τα αέρια από την ανάφλεξη της πυρίτιδας και ο ατμο
σφαιρικός αέρας της κάννης, που δεν βρίσκουν άλλη διέξοδο δια
φυγής. Όταν η απόσταση αυξηθεί σε 3-5 εκατ. τα χαρακτηριστικό 
του τραύματος παραμένουν τα ίδια αλλά το στόμιό του αποκτά σχήμα 
περισσότερο προς το στρογγυλό. Μέσα από το στόμιο του τραύμα
τος ανευρίσκεται κάπνα και ενδεχόμενα κόκκοι άκαυστης πυρίτιδας.

Σε απόσταση μεγαλύτερη από 5 εκατ. τα αέρια από την ανάφλε
ξη της πυρίτιδας και οι κόκκοι της άκαυστης πυρίτιδας δεν εισέρ
χονται στο τραύμα, επειδή βρίσκουν διέξοδο διαφυγής, σχηματί
ζουν όμως ακτινωτό γύρω από αυτό ζώνες, που με την αύξηση της 
απόστασης διακρίνονται σε εσωτερική, μεσαία και εξωτερική ζώνη.

Η εσωτερική ζώνη εμφανίζεται σαν ένας λεπτός (πλάτους 1 -2 
χιλιοστομέτρων) μαύρος δακτύλιος, που σχηματίζεται αφενός α
πό την τριβή του βλήματος πάνω στο δέρμα (που παίρνει κάπως 
περγαμηνοειδή μορφή σ' εκείνο το σημείο) και αφετέρου από την 
εναπόθεση πάνω σ' αυτό, λόγω της τριβής, του ρύπου που φέρει 
το βλήμα από το εσωτερικό της κάννης. Η ζώνη αυτή εμφανίζεται 
σε πυροβολισμούς από οποιαδήποτε απόσταση και οφείλεται 
στην υποχώρηση του δέρματος κατά τη στιγμή που το διαπερνά 
το βλήμα (στα μαλακά κυρίως μόρια του σώματος) και την επανα
φορό του ύστερα στη φυσική του θέση.

Η μεσαία ζώνη σχηματίζεται γύρω από την προηγούμενη, όταν 
ο πυροβολισμός ριχτεί από απόσταση μέχρι 15 εκ. Οφείλεται στην 
εναπόθεση της κόπνας από την ανάφλεξη και τα σημάδια από τους 
κόκκους της άκαυστης πυρίτιδας, γι' αυτό και έχει χρώμα ανάλογο 
με την πυρίτιδα που χρησιμοποιήθηκε (μαυρωπό σε μαύρη πυρίτι
δα, πρασινωπό ή σταχτί σε άκαπνη πυρίτιδα). Όπως είναι φυσικό, ο 
κύκλος που σχηματίζεται είναι σκουρότερος εσωτερικά, ενώ είναι 
τόσο μικρότερος και εντονότερος όσο η απόσταση του πυροβο
λισμού είναι μικρότερη.

Στην εξωτερική ζώνη (που σχηματίζεται από απόσταση 15 μέ
χρι 50 εκατοστόμετρα) δεν παρατηρείται κάπνα παρά μόνον σημά
δια από τους κόκκους της άκαυστης πυρίτιδας.

Σε πυροβολισμό σε επαφή ή από εγγύτατη απόσταση μπορεί να 
προκληθεί ελαφρό κάψιμο (τσουρούφλισμα) των τριχών και του 
δέρματος ή των ρούχων.

Όταν, εξάλλου, η απόσταση του πυροβολισμού ήταν μεγαλύτε
ρη από 10 εκατ., το στόμιο του τραύματος είναι ίσο περίπου προς 
τη διάμετρο του βλήματος, αν στο σημείο εκείνο υπήρχαν σκληρό 
μόρια ή υποκείμενα κόκκαλα, αλλοιώς είναι μικρότερο από τη διά
μετρο του βλήματος, επειδή -όπως πιο πριν ειπώθηκε- το δέρμα 
υποχωρώντας στην πίεση του βλήματος τεντώνει και ύστερα επα
νέρχεται στην αρχική του θέση.

Ακόμα θα πρέπει να σημειωθεί, ότι κόπνα από πυρίτιδα παρατη- 
ρείται κυρίως σε βραχύκαννα όπλα, ενώ στα μακρύκαννα σύγχρο
να πολεμικό όπλα η καύση της πυρίτιδας ολοκληρώνεται πριν το 
βλήμα εγκαταλείψει τη κόννη. □

0  Ομιλος της
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ασφαλίζει
με ειδικό μειωμένο τιμολόγιο
εκτός από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα 

του προσωπικού της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
και τα σπίτια του προσωπικού 

(εν ενεργεία & εν αποστρατεία) 
όλων των Σωμάτων Ασφαλείας 

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
(φωτιά, κλοπή, πλημμύρα και 

από 25 ακόμα κινδύνους)
Για περισσότερες πληροφορίες 

θα απευθύνεστε στον πρώην συνάδελφό σας 
κ. ΑΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ

στα τηλ. 6397 150 - 6014 037 fax: 6016 459 
οικ. 80 46 334 

κιν. 094 562489



ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Αναγκαιότητα για δυναμική παρέμβαση της Αστυνομίας
Τ η ς  Μ α ρ ί α ς  Π ε ν τ α ρ ά κ η *

y napxouv αστυνομικοί που αποφεύγουν να παρεμβαίνουν 
σε περιπτώσεις κακοποίησης γυναικών γιατί το θεωρούν 
οικογενειακή υπόθεση και πιστεύουν ότι η παρέμβασή 

τους θα χωρίσει την οικογένεια.
Η οικογένεια όμως όε θα χωρίσει από την δίκιό τους παρέμβαση 

ή από την επιθυμία της γυναίκας να υποβάλλει μήνυση. Η οικογέ
νεια θα χωρίσει γιατί ο δράστης ασκεί βία. Μια δυναμική παρέμβα
ση των αστυνομικών είναι απαραίτητη.

Εξάλλου σε περιπτώσεις που υπάρχει χρόνια κακοποίηση, υπάρ
χει μεγάλη ανάγκη εξωτερικής παρέμβασης. Η διατήρηση της οι
κογένειας στην οποία ασκείται βία εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες 
τους δράστη.

Αν και αρκετές φορές ο αστυνομικός δεν μπορεί να δει τη δια
φορά που θα έχει η δίκιό του παρέμβαση στην κακοποίηση, όμως 
σίγουρα μπορεί να συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπισή της.

Γιαυτό είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω 
στοιχεία:

1. Το θύμα μπορεί να μην αναγνωρίζει ότι η βία που υ- 
φίσταται είναι εγκληματική ενέργεια που διαπράττεται σε 
βάρος του. Οι συνέπειες της οικογενειακής βίας είναι τραυματι
κές για το θύμα. Το θύμα μπορεί να έχει καταρεύσει. Ο αστυνομι
κός ίσως να είναι το πρώτο άτομο που θα της έχει πει ότι η βία που 
ασκείται σε βάρος της είναι εγκληματική ενέργεια που υπόκειται 
στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Ότι μπορεί να υποβάλλει 
μήνυση. Μπορεί να είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα της έχει πει 
ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ασκείσει βία πάνω της για ο- 
ποιοδήποτε λόγο, και ότι δεν ευθύνεται για τη βία που ασκείται σε 
βάρος της.

Είναι πολύ πιθανό, πριν από την παρέμβαση του αστυνομικού, οι 
πάντες να την έχουν ενοχοποιήσει, να την έχουν κάνει να πιστέψει 
ότι αυτή ευθύνεται για τη βία και ότι δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί 
να κάνει. Γι'αυτούς τους λόγους μπορεί να χρειαστούν αρκετές α
στυνομικές παρεμβάσεις έως ότου το θύμα πειστεί ότι το σύστη-

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή Ε π ι θ ε ώ ρηση ___  ______________

μα ποινικής δικαιοσύνης μπορεί να τη βοηθήσει. Δεν πρέπει να υ
πάρξει απογοήτευση σε περίπτωση που το θύμα δέν υποβάλλει 
μήνυση αμέσως. Μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος ώσπου να 
φανούν τα αποτέλεσμα της αστυνομικής παρέμβασης, όμως πρέ
πει να είμαστε βέβαιοι ότι αυτά που έχει πει και έχει κάνει ο αστυ
νομικός δε θα ξεχαστούν.

2. Ο δράστης ίσως δε γνω ρίζει ότι η βία που ασ κεί 
διώκεται ποινικά.

Ίσως ο αστυνομικός να είναι το πρώτο άτομο που προσπαθεί να 
καταστήσει υπόλογο τον ύποπτο δράστη για την εγκληματική 
φύση των ενεργειών του. Ισως είναι ο πρώτος που θα του πεί ότι, 
ανεξαρτήτα από τους λόγους που επικαλείται για να δικαιολογήσει 
τις πράξεις του, οι πράξεις του αυτές υπόκεινται σε ποινική δίωξη.

Μπορεί έως τώρα κανείς να μην έχει προσπαθήσει να τον κατα
στήσει υπόλογο. Μπορεί να κακοποιεί χρόνια και να το θεωρεί δι
καίωμά του. Είναι πολύ σημαντικό να του πούνε ότι δεν έχει το δι
καίωμα να ασκήσει βία για οποιοδήποτε λόγο και ότι μπορεί να α
σκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του.

3. Η παρέμβαση είναι πάρα πολύ σημαντική όταν υπάρ
χουν παιδιά.

Τα παιδιά είναι πολύ ευάλωτα στις ψυχολογικές συνέπειες της 
κακοποίησης που βιώνει η μητέρα τους.

Ο αστυνομικός που ανταποκρίνετε σε κλήση μπορεί να είναι το 
πρώτο άτομο που έχουν δει τα παιδιά μέσα στο σπίτι τους να δη
λώνει με τα λόγια του και τις πράξεις του ότι η βία είναι ανεπίτρε
πτη και ότι είναι ο λάθος τρόπος επίλυσης διαφορών.

Έτσι και τα παιδιά δούν μια δυναμική παρέμβαση των αστυνομι
κών θα είναι η πρώτη φορά όπου θα καταλάβουν ότι αυτός που α
σκεί βία πρέπει να καθίσταται υπόλογος. Με αυτόν τον τρόπο η 
παρέμβαση των αστυνομικών συμβάλλει στην αλλαγή των α
ντιλήψεων των παιδιών για την άσκηση βίας.

Τα παιδιά είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι οι αστυνομικοί προ
στατεύουν τα θύματα. Αυτή η γνώση είναι απαραίτητη ιδίως σε πε-
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ριπτώσεις που τα παιδιά είναι θύματα ή υποψήφια θύματα κακο
ποίησης. Σ'αυτές τις περιπτώσεις η παρέμβαση των αστυνομικών 
ίσως σταθεί εμπόδιο σε περίπτωση μελλοντικής κακοποίησης.

4 . Η παρέμβαση πάντοτε επηρεάζει την οικογενειακή 
βία. Κάθε φορά που ανταποκρίνεται ένας αστυνομικός σε μία 
κλήση οικογενειακής κακοποίησης, συμβάλλει στην αντιμετώπησή 
της, άσχετα από το εάν μπορεί αμέσως να δει τα αποτελέσματα. 
Εάν τα αποτελέσματα είναι θετικά ή αρνητικά αυτό θα εξαρτηθεί 
από τον ίδιο, από το τι θα πει, τι θα κάνει, και από την συνολική πα
ρουσία και δράση του.

Η παρουσία του σε αυτές τις περιπτώσεις δηλώνει ότι οι θεσμοί 
του κράτους μπορούν να προστατέψουν τα θύματα οικογενειακής 
βίας και να αποτρέψουν πολλές φορές τη συνέχιση της κακοποίη
σης.

Επίσης δηλώνει ότι οι μηχανισμοί του κράτους λειτουργούν και 
παρεμβαίνουν αναβαθμίζοντας τις κοινωνικές αξίες, απαραίτητες 
και αναγκαίες για να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη, να τιμωρηθεί 
το άδικο και να προστατευτεί το δίκαιο. Η παρουσία του, το τι θα 
πει και τι θα κάνει μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Ποτέ μην 
υποτιμηθεί αυτό.

ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  
ΤΟΥΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚΩ Ν

Μερικές φορές οι αστυνομικοί παίρνουν ως δεδομένο ότι τα 
θύματα συζυγικής κακοποίησης δε θα συνεργαστούν με αυτούς 
για να προστατέψουν τον εαυτό τους. Πράγματι, υπάρχουν κάποια 
θύματα που δεν θα θελήσουν να ξεκινήσουν την ποινική δίωξη κα
τά του δράστη.

Η ανάπτυξη όμως μιας σχέσης εμπιστοσύνης είναι πολύ σημα
ντική και πρέπει να αναπτυχθεί μέσα από την κατανόηση των πα
ραγόντων που συμβάλλουν σε αυτήν την απροθυμία.

Γιαυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
1. Δεν είναι όλες οι γυναίκες απρόθυμες να καταθέσουν μήνυ

ση. Συνήθως οι αστυνομικοί θυμούνται μόνο τις περιπτώσεις γυ
ναικών που είναι απρόθυμες.

2. Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην απροθυμία των γυναι
κών να καταθέσουν μύνηση είναι παρόμοιοι με αυτούς που συντε
λούν στην απροθυμία των θυμάτων βίαιων εγκληματικών ενερ
γειών που υποβάλλουν μήνυση. Σε αυτούς τους παράγοντες συ- 
μπεριλαμβάνονται οι παρακάτω:

ΙΑ). Ο φόβος των αντιποίνων από το θύτη, ιδίως όταν υπάρχουν 
απειλές.

(Β). Η απροθυμία να αντιμετωπίσουν το δράστη στα δικαστήρια.
(Γ). Αισθήματα ντροπής.
(Δ). Επιθυμία να ξεχάσουν το γεγονός.
(Ε). Αρνηση, συναισθηματική αποξένωση, αμφιβολιές και άλλα 

συμπτώματα που προέρχονται απο τραυματική εμπειρία.
Αυτοί οι παράγοντες επιτείνονται εξαιτίας των παρακάτω στοι

χείων:
1.0  δράστης εξακολουθεί να συμβιώνει με το θύμα ή συστημα

τικά επιδιώκει επαφή/ επικοινωνία με το θύμα.
2. Οι προηγούμενες προσπάθειες του θύματος να διακόψει τη 

σχέση με το  δράστη, καθώς και οι προσπάθειες να ζητήσει 
βοήθεια δε συντέλεσαν στη διακοπή της βίας.

3 .0  δράστης εξακολουθεί να ασκεί έλεγχο στο θύμα.
4. Υπάρχουν παιδιά στη σχέση, τα οποία ο δράστης χρησιμοποιεί 

ως τελευταίο οχυρό εξουσίας. Ο δράστης χρησιμοποιεί τα παιδιά

για να εκβιάσει το θύμα και το θύμα φοβάται για τη ζωή και τη σω
ματική ακεραιότητα των παιδιών.

5. Οικονομική εξάρτηση.
6. Το θύμα δέχεται πιέσεις από το συγγενικό της/του περιβάλ

λον να μην υποβάλει μήνυση.
7. Το θύμα έχει χάσει τη εμπιστοσύνη του στο δικαιοδοτικό 

σύστημα ε ξ  αιτίας προηγούμενης αρνητικής εμπειρίας.
Τέλος, είναι σημαντικό να διαχωρίζεται η άρνηση και η απροθυ

μία των θυμάτων.
Η απροθυμία αρκετών γυναικών να υποβάλλουν μήνυση θα ξε- 

περαστεί έτσι και υπάρχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στη διά
θεσή τους για να νιώσουν ασφαλείς, και επιπλέον να αντιληφθούν 
τη διάθεση της Αστυνομίας να τις προστατέψει.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ

Βασικοί στόχοι παρέμβασης της αστυνομίας πρέπει να είναι οι 
παρακάτω:

1. Η προστασία και η ασφάλεια του θύματος, καθώς και των παι
διών του θύματος.

2. Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.
3 .0  σεβασμός του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης και του αυ- 

τοπροσδιορισμού του θύματος.
4. Να καταστεί υπόλογος ο δράστης για την εγκληματική συμπε

ριφορά του.
5. Η βίαια συμπεριφορά του δράστη είναι ανεξάρτητη από τη 

συμπεριφορά του θύματος. Το θύμα δεν ευθύνεται για τη βία που 
ασκείται σε βάρος του.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜ Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της αστυνομίας στην αντιμετώ
πιση της κακοποίησης. Μερικές φορές όμως εξαιτίας των κοινω
νικών προκαταλήψεων, της κοινωνικής αποδοχής της κακοποίη
σης, του φόρτου εργασίας, το θύμα ενδεχομένως να μην τύχει 
της αρμόζουσας αντιμετώπισης. Προς αποφυγή μιας δευτερογε
νούς μορφής κακοποίησης μέσω της Αστυνομίας μια ολοκληρω
μένη μορφή παρέμβασης είναι απαραίτητη. Μια παρέμβαση που 
θα καθοδηγείται από τις ανάγκες του θύματος.

Το θύμα πρέπει να νιώσει από την πρώτη στιγμή τη διάθεση προ
στασίας της Αστυνομίας.

Περιπτώσεις που το θύμα της κακοποίησης απογοητεύθηκε α
πό την Αστυνομία συνέβαλλαν στην διαιώνιση. Ένιωσε απογοητευ
μένο, αβοήθητο και θυματοποιημένο από την ίδια την Αστυνομία. 
Αυτό το θύμα πολύ δύσκολα ξανά θα απευθυνθεί στην αστυνομία 
ακόμα και αν υπάρχει μεγάλη ανάγκη.

Έρευνες που έχουν γίνει έχουν αποδείξει ότι τα περισσότερα 
θύματα συζυγοκτονιών είχαν αποταθεί στην Αστυνομία ή και στις 
Εισαγγελικές αρχές προτού δολοφονηθούν.

Μια δυναμική παρέμβαση της Αστυνομίας σίγουρα συμβάλλει 
και στη μείωση των συζυγοκτονιών. □

* Η κ. Μαρία Πενταράκη είναι Κοινωνικός Λειτουργός 
και ιδρυτικό στέλεχος της κίνησης ενάντια στη βία κατά 
των γυναικών.
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Γ ο  π εριοδικό μας με σ τόχο  τη  σ φ α ιρ ικ ό τε ρ η  δυνατή  ενη μ έρ ω σ η  τω ν  σ υ να δ έλφ ω ν  

τό σ ο  πάνω σ τις  ν έ ε ς  ν ο μ ο θ ε τ ικ έ ς  ρ υ θ μ ίσ ε ις  όσο και σ το  σύγχρονο νομικό π ροβληματισμό  

σ υ ν ε χ ίζ ε ι και σ το  τε ύ χ ο ς  α υτό  την π αρουσ ίαση σ χ ετ ικ ώ ν  κ ε ιμ έν ω ν , 

που π ρω τοδη μοσ ιεύθηκα ν σ ε  έγ κ υ ρ α  νομ ικά  π ερ ιοδικό  το υ  τόπου μας.

Mayνητοφώνηση ουνομιλιών από την Αστυνομί α
Me την 336/1996 (6.3.1996) γνωμοδότησή του ο Αντεισαγγε

λέας του Αρείου Πάγου κ. Παναγιώτης Ζαβολέας απαντά στο ερώ
τημα εάν είναι επιτρεπτή η μαγνητοφώνηση από την Αστυνομία 
των συνομιλιών της με τους πολίτες, που απευθύνονται τηλεφω
νικά σε αυτήν, διότι εξυπακούεται η συναίνεσή τους, εκτός αν ο α
πευθυνόμενος στην Αστυνομία δηλώσει ότι αντιτίθεται στη μα- 
γνητοφώνηση.

"Σύμφωνα με το άρθρο 19 Παρ. 1 εδαφ. α' του Συντάγματος, ση
μειώνει ο κ. Αντεισαγγελέας του ΑΠ, το απόρρητο των επιστολών 
και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. Νόμος ορίζει τις εγ
γυήσεις, υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δε δεσμεύεται από το α
πόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση σοβα
ρών εγκλημάτων". Εξ άλλου, το άρθρο 8 παρ. 1, της Σύμβασης της 
Ρώμης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που κυρώθηκε με το ΝΔ 
53/1974 (ΦΕΚ Α' 256) και έχει επηυξημένη τυπική ισχύ σύμφωνα με 
το άρθρο 28 Παρ. 1 του Συντάγματος (βλ. Αρειος Πάγος 954/1993 
σε Ποιν. Χρ. ΜΡ σελ. 698 κό), ορίζει ότι "Παν πρόσωπο δικαιούται 
εις τον σεβασμόν της ιδιωτικός και οικογενειακός του ζωής, της 
κατοικίας και της αλληλογραφίας του".

Από τις παραπάνω διατάξεις καθίσταται σαφές ότι απαγορεύε
ται τόσο στους ιδιώτες όσο και στα κρατικά όργανα κάθε παρέμ
βαση στο πεδίο της ελεύθερης ανταπόκρισης και επικοινωνίας 
των πολιτών, που περιλαμβάνει κάθε μέσο επικοινωνίας που διε
ξάγεται σε συνθήκες εμπιστευτικότητας, όπως προδήλως είναι 
και η χρήση του τηλεφώνου, και κατατείνει στη γνώση του περιε
χομένου της ανταποκρίσεως ή επικοινωνίας εναντίον της 
θελήσεως των υποκειμένων της.

Επομένως, είναι φανερό ότι απαραίτητη προϋπόθεση της απα- 
γορεύσεως είναι να γίνεται παραβίαση του απορρήτου δηλαδή η 
πρόσβαση στο περιεχόμενο της επικοινωνίας να γίνεται εναντίον 
της θελήσεως των προσώπων μεταξύ των οποίων διεξάγεται η ε 
πικοινωνία, όπως παγίως δέχεται και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Στρασβούργου ερμηνεύοντας το παραπάνω άρ
θρο 8, παρ. 1 της Σύμβασης της Ρώμης (βλ. ενδεικτικώς υπόθεση 
Jean Kruslin 24.4.1990).

Τότε δε μόνο επιτρέπεται η παραβίαση του απορρήτου της επι
κοινωνίας, όταν τούτο εντέλλεται η Δικαστική αρχή για λόγους ε 
θνικής ασφάλειας ή προς εξακρίβωση σοβαρών εγκλημάτων, σύμ
φωνα με το εδαφ. β' του άρθρου 19 του Συντάγματος και του κατ' 
εξουσιοδότηση τούτου εκδοθέντος Ν. 2225/1994, ο οποίος στα 
άρθρα 4 και 5 εξειδικεύει τις περιπτώσεις και τη διαδικασία, που η 
Δικαστική Αρχή μπορεί να επιτρέψει την άρση του απορρήτου (βλ. 
σχετικώς Γ. Καμίνη σε ΝοΒ τομ. 43 σελ. 520). Τέλος, με την παρ. 2

εδάφ. β', του άρθρου 370 Α του Ποιν. Κώδικα, όπως αντικαταστά- 
θηκε με το άρθρο 33, παρ. 7, του Ν. 2172/1993, τιμωρείται με φυ
λάκιση, εκτός των άλλων περιπτώσεων της παραγράφου και "ό
ποιος μαγνητοφωνεί ιδιωτική συνομιλία μεταξύ αυτού και τρίτου 
χωρίς τη συναίνεση του τελευταίου".

Από τη διάταξη αυτή, η οποία τελεί σε πλήρη αρμονία προς τις 
προαναφερθείσες διατάξεις του Συντάγματος, και της Σύμβασης 
της Ρώμης, γίνεται φανερό ότι απαραίτητο στοιχείο για τον άδικο 
χαρακτήρα της μαγνητοφώνησης είναι η έλλειψη συναίνεσης του 
συνομιλητού στη μαγνητοφώνηση της συνομιλίας, διότι αν υπάρχει 
η συναίνεση τό τε δεν υπάρχει παραβίαση απορρήτου κατά τα ήδη 
αναπτυχθέντα.

Επομένως, ανακύπτει θέμα πραγματικό σε κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση, αν δηλαδή υπάρχει ή όχι η συναίνεση του συνομι- 
λούντος για τη μαγνητοφώνηση της συνομιλίας από τον συνομι
λητή του και, εφ ' όσον η απάντηση είναι καταφατική, τό τε η μαγνη- 
τοφώνηση είναι νόμιμη. Κατ' ακολουθίαν για να δοθεί απάντηση 
στο ερώτημα αν είναι επιτρεπτή η από την Αστυνομία μαγνητοφώ- 
νηση των συνομιλιών της κατά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες της 
με τους πολίτες θα πρέπει να απαντηθεί προηγουμένως το ερώ
τημα αν ο πολίτης, ο οποίος απευθύνεται τηλεφωνικά στην Αστυ
νομική Αρχή για να ζητήσει κάποια υπηρεσιακή ενέργειά της μέσα 
στον κύκλο των καθηκόντων της, έχει αποδειχθεί εκ των προτέ- 
ρων τη μαγνητοφώνηση της συνομιλίας του.

Και η απάντηση, φρονούμε, ότι δεν μπορεί παρά να είναι κατα
φατική, αφού εκείνος, ο οποίος απευθύνεται τηλεφωνικά στην Α
στυνομία, γνωρίζει καλά ότι η υπηρεσιακή ενέργεια που ζητά πρό
κειται να γίνει όχι από τον αστυνομικό, που δέχεται την τηλεφω
νική κλήση, αλλά από την αρμόδια να επιληφθεί ειδικότερη αστυ
νομική Υπηρεσία (Αμεση Δράση, Τροχαία, Αγορανομία κ,λπ.). Αλλά 
για να επιληφθεί αποτελεσματικά η αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία 
είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει το περιεχόμενο της τηλεφωνικής 
επικοινωνίας να διαβιβαστεί σ' αυτή με ακρίβεια και ποιότητα, που 
μόνο η μαγνητοφωνημένη καταγραφή της εξασφαλίζει, ώστε η 
συναίνεση του καλέσαντος πολίτη για τη μαγνητοφώνησή της να 
θεωρείται δεδομένη.

Με βάση τα παραπάνω έχουμε τη γνώμη ότι είναι επιτρεπτή η 
μαγνητοφώνηση από την Αστυνομία των συνομιλιών της με τους 
πολίτες, που απευθύνονται τηλεφωνικά σ' αυτή, διότι εξυπακούε- 
ται η συναίνεσή τους, εκτός αν ο απευθυνόμενος στην Αστυνομία 
δηλώσει ότι αντιτίθεται στη μαγνητοφώνηση, οπότε η παρά την 
εκφρασθείσα άρνησή του μαγνητοφώνηση συνιστά πράξη ποινι- 
κώς κολάσιμη".

(Ποινικά Χρονικά, 3 /1 9 9 6 ).
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ερμηνε/α 6 /ετάξεων ν. 2408/ / 996
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ερμηνευτική εγκύκλιος 

του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Π. Δημόπουλου σχετικά με το 
ν. 2408/1996, με τον οποίο τροποποιήθηκε η υφιστάμενη ποινική 
και σωφρονιστική νομοθεσία με στόχο την ολοκλήρωση του κρά
τους δικαίου στο χώρο του ποινικού συστήματος. Μεταξύ των άλ
λων σημειώνονται στην εγκύκλιο:

“ I. Με την προσθήκη εδαφίου στ' στο άρθρο 13 Π.Κ. δίδεται ο 
ορισμός του κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τελουμένου ε 
γκλήματος και ορίζεται ότι ο σκοπός του δράστη για πόρισμά ει
σοδήματος ή η ροπή του προς διάπραξη του συγκεκριμένου ε 
γκλήματος πρέπει να προκύπτει από την επανειλημμένη τέλεση ή 
την υποδομή (ετοιμότητα) που έχει διαμορφώσει ο δράστης προς 
διάπραξη του εγκλήματος.

Εξάλλου, με την κατάργηση της περιπτώσεως στ', του άρθρου 
374 Π.Κ., την απάλειψη από τη διάταξη του άρθρου 385 περ. β' Π.Κ. 
της φράσεως “ή αν από τις περισσότερες περιστάσεις αποδει- 
κνύεται ότι ο υπαίτιος είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνος" και την αντικα
τάσταση της παρ. 3 του άρθρου 386 Π.Κ., η ιδιαίτερη επικινδυνότη- 
τα του δράστη, νομική έννοια εκ του πράγματος αόριστη, παύει να 
αποτελεί στοιχείο διαφοροποιήσεως της νομοθετικής βαρύτητας 
της πράξεως, με τις ρυθμίσεις αυτές γίνεται ουσιαστικότερη η 
προστασία που εισάγει η διάταξη του άρθρου 7, παρ. 1, εδαφ. α' 
του Συντάγματος κατά την οποία πρέπει επακριβώς να περιγρά- 
φονται στο νόμο τα στοιχεία της πράξεως που χαρακτηρίζεται ως 
έγκλημα...

IV. Η αντικατάσταση της διατάξεως του άρθρου 105 ΚΠοινΔ θέ
τει τέρμα στην ακολουθούμενη μέχρι τώρα πρακτική της "μαρτυ
ροποίησης" των υπόπτων που φαλκίδευε τα υπερασπιστικά τους 
δικαιώματα.

Ήδη και επί της "αστυνομικής" προανακρίσεως εφαρμόζονται 
τα άρθρα 273 και 274 ΚΠΔ ως προς την εξέταση του υπόπτου και 
ο καλούμενος για εξέταση ύποπτος έχει όλα τα δικαιώματα που έ 
χει ο κατηγορούμενος, ακόμη δε και να λαμβάνει γνώση του κατη
γορητηρίου. Η εφαρμογή της νέας αυτής ρυθμίσεως διασφαλίζε
ται με τη ρητή αναγγελία ακυρότητας της εξετάσεως, που έλαβε 
χώρα κατά παράβαση της διατάξεως αυτής...

VI. Ο νέος νόμος, εκφράζοντας τις σύγχρονες κοινωνικοπολιτι- 
κές αντιλήψεις ότι η αναζήτηση της αλήθειας δεν επιτρέπεται να 
γίνεται αντί παντός τιμήματος, σε αρμονία δε προς το πνεύμα της 
διατάξεως του άρθρου 2, παρ. 1, του Συντάγματος, που ανάγει σε 
πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας την προστασία της αξίας 
του ανθρώπου, επιφέρει βαθιά τομή στο δίκαιο της αποδείξεως 
στο χώρο της ποινικής δίκης και αποκαθαίρει αυτό από πρακτικές 
του παρελθόντος, που δεν είναι συμβατές με τον σύγχρονο νομι
κό πολιτισμό.

Ειδικότερα, με την προσθήκη διατάξεως στο άρθρο 177 ΚΠοινΔ 
απαγορεύεται η αξιολόγηση αποδεικτικών μέσων που έχουν απο
κτηθεί με αξιόποινες πράξεις ή μέσω αυτών, εκτός αν πρόκειται 
για κακούργημα για το οποίο απειλείται ποινή ισόβιας καθείρξεως 
και το δικαστήριο, σταθμίζοντας τα δεδομένα της συγκεκριμένης 
περιπτώσεως, κρίνει, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, ως α
πολύτως αναγκαία την αξιολόγηση παρανόμως κτηθέντων απο
δεικτικών μέσων. Με προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 224 Κ
ΠοινΔ ειδικώς απαγορεύεται η λήψη υπόψη μαρτυρικής καταθέ-

σεως όταν ο μάρτυρας δεν κατονομάζει την πηγή των πληροφο
ριών του.

Με τη ρύθμιση αυτή ενισχύεται το αίσθημα ευθύνης του μάρτυ
ρα, επιβάλλεται η διαφάνεια στην πηγή των πληροφοριών και τερ 
ματίζεται η πρακτική του παρελθόντος κατά την οποία πολλοί μάρ
τυρες, ιδίως αστυνομικά όργανα, κατέθεσαν ενοχοποιητικά στοι
χεία που γνώριζαν "βάσει πληροφοριών της υπηρεσίας τους", χω
ρίς να μπορεί ο κατηγορούμενος ν' αμυνθεί και το δικαστήριο να 
αξιολογήσει τη σοβαρότητα και αξιοπιστία των πληροφοριών, α
φού δεν εγνώριζαν την πηγή τους.

Με τη νέα διάταξη που εισάγεται με το άρθρο 211 Α ΚΠοινΔ, ο
ρίζεται ότι μόνη μαρτυρική κατάθεση ή η απολογία προσώπου συ
γκατηγορουμένου για την ίδια πράξη δεν είναι αρκετή για την κα
ταδίκη του κατηγορουμένου. Κατά την έννοια της διατάξεως 
αυτής ο συγκατηγορούμενος πρέπει να εμπλέκεται στην ίδια αξιό
ποινη πράξη.

Η εμπλοκή του στην ίδια υπόθεση, όχι όμως και στην ίδια πράξη, 
δεν εμποδίζει να στηριχθεί η περί καταδίκης κρίση του δικαστη
ρίου μόνο στη μαρτυρική κατάθεση ή απολογία του, ενώ, εξάλλου, 
η μαρτυρική του κατάθεση ή απολογία, έστω και εμπλεκομένου 
στην ίδια αξιόποινη πράξη, συνεκτιμάται με άλλες αποδείξεις και 
σε συνδυασμό με αυτές μπορεί να στηρίξει κρίση περί ενοχής κα
τηγορουμένου. □

(Δ ΙΚ Η , τ χ  11 / 1 9 9 6 )
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Ημερολόγια και Ιστορία
"Κάθε προσπάθεια του ανθρώπου να ορίσει αντικειμενικά τη ροή του χρόνου 

έχει την αφετηρία της στα δύο μεγάλα ρολόγια της ουράνιας σφαίρας,

τον Ηλιο και τη Σελήνη".

Διάρθρωση μηνών καχά ημερολόγιο

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

1. Μεί,ικανίκό (πολιτικό)

2. Μεξικανικό (ηλιακό)

3. Αιγυπτιακό (πολιτικό)

4. Ιουλιανό

5. Γρηγοριανό

6. Περσικό (Τζελαλεδίν)

ΜΕΣΟ
ΜΗΚΟΣ
ΕΤΟΥΣ

360

365

365

365,25

365,2425

365,2424

ΜΗΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΜΗΝΩΝ 

ΚΥΚΛΟΥ 
(ΕΤΗ)

1
1
1
4

400

33

18

19
13

12
12

12

ΜΗΚΟΣ
ΜΗΝΩΝ
(ΜΕΡΕΣ)

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟ 

ΤΡΟΠΙΚΟ ΕΤΟΣ

20
20 και 1 των 5 

30 και 1 των 5 

2 8 -3 1

2 8 -  31

2 9 -  31

+  14,3 χρόνια 

+  242 ημέρες 

+ 242 ημέρες 

- 7,8 ημέρες 

-0 ,3  ημέρες 

-0 ,2  ημέρες

Αντιστοιχία μηνών κατά ημερολόγιο
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Αντιστοιχία μηνών
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Για να μπορέσει να επιβιώσει ο άνθρω
πος ήταν αναγκασμένος να προβλέπει με 
το μυαλό του τις αλλαγές στη φύση. Η πα
ρακολούθηση του χρόνου πάντως δεν άρ
χισε με τη μέτρηση των ημερών του μήνα 
και των μηνών του έτους. Πολύ προτού 
μάθει ο άνθρωπος να ρωτάει "πόσο;", άρ
χισε να αναρωτιέται "πότε;". Πότε ο απο
δημητικός τάρανδος ή το μαμούθ περνάει 
από την κοιλάδα μας, για να ετοιμάσουμε 
τα ακόντιά μας και να σκάψουμε τους λάκ- 
κους-παγίδες; Πότε θα ξεσπάσουν οι χιο
νοθύελλες του χειμώνα για να βρούμε κα
ταφύγιο εγκαίρως,· Κάνοντας αυτές τις ε 
ρωτήσεις οι άνθρωποι αναμφίβολα έμα
θαν σιγά-σιγά να συσχετίζουν τις σημαντι
κές αλλαγές στο περιβάλλον τους με τις 
αλλαγές στον ουρανό.

Μ ερικοί μ ελ ε τη τές  πιστεύουν πως η 
Σελήνη ήταν το πρώτο μέσο με το οποίο 
παρακολούθησε ο άνθρωπος το πέρασμα 
του καιρού. Αλλοι πιστεύουν πως τ ' αστέ
ρια χρησιμοποιούνταν πολύ ευρύτερα από 
την Σελήνη για τον υπολογισμό του χρό
νου. Η εμφάνιση ορισμένων άστρων κοντά 
στον ορίζοντα λίγο πριν από την ανατολή 
του ήλιου ή λίγο μετά τη δύση αποτελούν 
συνηθισμένο δείκτη.

Ενα βήμα χωρίζει την παρατήρηση ότι οι 
αλλαγές στην κίνηση των ουρανίων σωμά
των δείχνουν τις εποχές από την ιδέα πως 
αυτά τα ίδια τα ουράνια σώματα ελέγχουν 
τις εποχές και πως πρέπει να εξευμενίζο
νται για να ευημερεί η φυλή.

Οι Μπακόνγκο στην Κεντρική Αφρική ο
νομάζουν τις Πλειάδες, την Πούλια, "οι 
φύλακες που φρουρούν τη βροχή". Οι 
πρωτόγονοι Βουσμάνοι της Νότιας Α
φρικής εξακοντίζουν φλέγόμενους δαυ
λούς στα "χειμωνιάτικα αστέρια" και ψέλ
νουν ξόρκια για να διώξουν το χειμώνα. Α
κόμη και σήμερα εκατομμύρια "πολιτισμέ
νοι" άνθρωποι πιστεύουν στην αστρολογία 
- στην αντίληψη πως τ ' αστέρια φέρνουν 
ευτυχία ή κακοτυχία, πως επηρεάζουν γε
νικά τη ζωή μας.

Η ανάγκη να δια ιρείτα ι ο χρόνος σε 
εύχρηστες μονάδες υπήρξε τόσο επιτα

κτική, ώστε, όπου δεν παρέχει διαιρέσεις 
η φύση (μέρα -νύχτα), τις δημιουργεί ο ί
διος ο άνθρωπος για να καλύψει τις ανά
γκες του. Μέχρι εκείνη την εποχή δεν υ
πάρχει ένδειξη  πως οι άνθρωποι αυτών 
των πολιτισμών ήξεραν ή ενδιαφέρονταν 
αν το ηλιακό έτος που τιμούσαν είχε ορι
σμένο αριθμό μερών. Μια τέτοια γνώση α

σφαλώς χρειαζόταν παρατηρήσεις και 
καταχωρήσεις των παρατηρήσεων για μία 
περίοδο σχετικά μακρόχρονη.

Το αρχαιότερο δείγμα μιας τέτοιας κοι
νωνίας εμφανίστηκε πριν από 5000 χρό
νια, στις όχθες του Τίγρη και του Ευφράτη. 
Ήταν οι Σουμέριοι. Ο εξαιρετικά προικι
σμένος εκείνος λαός που δ ιέθετε τους α-
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ Ι®ΝΟΔΑΝΕΙΟ

Ζωντανεύει 
τις επιθυμίες σας!

Έχετε σχέδια να αποκτήσετε έναν προσωπικό υπολογιστή, ένα καινούργιο 
στερεοφωνικό, να ανανεώσετε ή να συμπληρώσετε το νοικοκυριό σας, να 
αποικήσετε κάποια πράγματα που μέχρι τώρα έμεναν μόνο σχέδια;
Σκεφτείτε το ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΙΟΝΟΔΑΝΕΙΟ.
Όσο μικρά ή μεγάλα και αν είναι τα σχέδιά σας, για πράγματα που 
ονειρεύεσθε ή έχετε ανάγκη, το ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΙΟΝΟΔΑΝΕΙΟ σας 
βοηθάει να τα κάνετε πραγματικότητα.
Ελάτε στην ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για να έχετε γρήγορη χρηματοδότηση μέχρι 
8.000.000 δραχμές, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, με φιλική 
εξυπηρέτηση, ευέλικτο πρόγραμμα εξόφλησης, με χαμηλό επιτόκιο και 
όρους στα δικά σας μέτρα.
Ελάτε να διαπιστώσετε στην πράξη ότι μπορείτε να δώσετε πνοή στα μικρά 
και μεγάλα σχέδιά σας.

ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ



Ο κεντρικός πλανήτης. Σχέδιο του Ιό ου 
αιώνα που αντικατοπτρίζει την προ του 
Κοπέρνικου άποψη. Οι επτά γνω στοί 
πλανήτες κινούνται σε ξεχωριστές ομό
κεντρες σφαίρες γύρω από τη Γη.

Ο κυρίαρχος Ήλιος. Οι δημιουργοί αυ
τού του σχέδιου του 17ου αιώνα έχουν ε
πηρεαστεί από τον Κοπέρνικο. Ο Ήλιος 
και όχι η Γη είναι το εστιακό σημείο ενός 
σύμπαντος σε τροχιά.

παραίτητους "σοφούς" για την παρακο
λούθηση των ημερών: τους ιερείς - γραμ
ματείς που τηρούσαν τα αρχεία σε πινα
κίδες από μαλακό πηλό.

Ατυχώς οι γνώσεις μας για ο ημερολόγιό 
τους είναι περιορισμένες. Φαίνεται όμως 
πως οι Σουμέριοι ιερείς βάσισαν το ημε
ρολόγιό τους στη Σελήνη και χώρισαν το έ 
τος σε 12 σεληνιακούς μήνες των 30 μερών.

Από τό τε  πολλά ημερολογιακά συστήμα
τα χρησιμοποιήθηκαν από την αρχαιότητα 
και μετά, άλλα με βάση το ηλιακό και άλλα 
με βάση το σεληνιακό έτος. Το ηλιακό έ 
τος είναι το χρονικό διάστημα που χρειά
ζετα ι η Γη για να πραγματοποιήσει μια 
πλήρη περιστροφή γύρω από τον ήλιο. Το 
διάστημα αυτό είναι 365 μέρες, 5 ώρες, 
48 λ. και 45,5 δλ.

Το ηλιακό έτος το γνώριζαν και το εφάρ
μοζαν, με προσέγγιση, στο ημερολόγιό 
τους οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, ενώ οι Αρχαίοι 
Έλληνες χρησιμοποιούσαν το σεληνιακό 
έτος , που βασίζεται στις κινήσεις της 
Σελήνης. Μια πλήρης περιστροφή της 
σελήνης γύρω από τη γη αποτελεί ένα σε
ληνιακό μήνα (29,5 μέρες περίπου) και 12 
σεληνιακοί μήνες αποτελούν ένα σεληνια
κό έτος, που είναι μικρότερο από το ηλια
κό κατά 11 μέρες περίπου.

Το αρχαίο Ελληνικό ημερολόγιο είχε 6 
μήνες με 29 μέρες και 6 μήνες με 30 μέ
ρες, καθώς και ένα ενδιάμεσο μήνα με 22 
ημέρες, κάθε δύο χρόνια.

Οι αρχαίοι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν αρ
χικά ένα έτος 304 ημερών ή 10 μηνών, αλ

λά έπειτα από διάφορες προσπάθειες 
τροποποιήσεων υιοθετήθηκε τελικά το 46 
π.Χ. από τον Ιούλιο Καίσαρα (με υπόδειξη 
και μελέτη του Αλεξανδρινού αστρονόμου 
Σωσιγένη) το ηλιακό έτος, που υπολογί
στηκε σε 365 μέρες και 6 ώρες. Το ημε
ρολόγιο αυτό ονομάστηκε προς τιμή του
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Ιουλιανό. Επικράτησε στη συνέχεια σε ό
λες τις χριστιανικές χώρες και ίσχυσε ως 
τα νεότερα χρόνια. Το Ιουλιανό έτος έχει 
365 μέρες. Προσθέτουν όμως μια ημέρα 
σε κάθε τέταρτο έτος. Το έτος αυτό λέ
γεται δίσεκτο και έχει 366 μέρες.

Επειδή όμως το ηλιακό έτος δεν έχει α
κριβώς 365 μέρες και 6 ώρες αλλά κάτι λι
γότερο, προκύπτει μια διαφορά 1 μέρας 
κάθε 128 χρόνια. Με το πέρασμα των αιώ
νων η διαφορά αυτή έγινε αρκετά σημα
ντική.

Έτσι το 1482 ο πάπας Γρηγόριος ΙΗ απο
φάσισε να διορθώσει τη διαφορά διατά
ζοντας να ονομαστεί η 5η Οκτωβρίου ε 
κείνου του χρόνου σε 15η. Επίσης όρισε ό
τι στο εξής τα επαιώνια |π.χ. 1600, το 1700 
κλπ.1 θα θεωρούνται δίσεκτα μόνο όταν ο α
ριθμός των αιώνων διαιρείται με ακρίβεια δια

του 4. Ετσι δεν παρουσιάζεται καθυστέρη
ση παρά μόνο μιας μέρας κάθε 4.000 χρό
νια.

Το ημερολόγιο αυτό ονομάστηκε Γρηγο- 
ριανό και έγινε αμέσως δεκτό από όλες 
τις χώρες εκτός από μερικές που αντέ- 
δρασαν για καθαρά θρησκευτικούς λό
γους. Στην Ελλάδα, το Ιουλιανό ημερολόγιο 
διατηρήθηκε ως το 1922, αν και στον 20ό αι. 
παρουσίαζε κιόλας καθυστέρηση 13 ημερών 
από το Γρηγοριανό, το οποίο καθιερώθηκε, 
τελικά με νόμο από τον Ιανουάριο του 1923.

Όσο για τη μέτρηση των ετών (χρονολό
γηση) ακολουθούνται και εδώ διάφορα συ
στήματα. Οι Εβραίοι μετρούσαν το χρόνο 
αρχικά από "κτίσεως" του ναού του Σολο- 
μώντα (1003 π.Χ.), ύστερα από την "επανά- 
κτιση" του ναού (508 π.Χ.) και αργότερα α
πό "κτίσεως κόσμου" (3761).

Οι Έλληνες μετρούσαν από την πρώτη Ο
λυμπιάδα (πρώτος φ έρ ετα ι ότι έκανε 
χρήση της χρονομέτρησης αυτής ο Σικε- 
λιώτης Τίμαιος το 280 π.Χ.) και πρώτη τε- 
τραετηρίδα ήταν εκείνη των ετώ ν 756- 
753. Αλλη μορφή χρονομέτρησης ήταν με 
βάση τα χρόνια κυριαρχίας βασιλέων ή τυ
ράννων ή άλλων επιφανών ανδρών ή τα 
χρόνια ιερατίας μερικών σπουδαίων θρη
σκευτικών κέντρων (π.χ. Ηραίου Αργους). 
Οι Μουσουλμάνοι αρχίζουν από την Εγίρα 
(τη φυγή) του Προφήτη Μωάμεθ από τη 
Μέκκα στη Μεδίνα (622 μ.Χ.). Οι Χριστιανοί 
υπολόγιζαν και αυτοί αρχικά το χρόνο “α
πό κτίσεως κόσμου" με κάποιες μικρές 
διαφοροποιήσεις. Η χρονολόγηση με βά
ση τα σωτήρια έτη, δηλαδή τα χρόνια από 
τη γέννηση του Σωτήρα Χριστού, ξεκίνησε 
πολύ αργότερα. Η επινόησή της αποδίδε
ται στο Μοναχό της Δύσης Διονύσιο το Μι
κρό (που το 532 όρισε την αρχή της ε 
ποχής του στα 754 από "κτίσεως Ρώμης", 
δηλαδή, θεώρησε τη γέννηση του Χριστού 
ως 1 ο έτος και ταύτισε με το 754ο έτος 
από την κτίση της Ρώμης. Η Οδύσσεια ό
μως των ημερολογίων δεν έχει τέλος. Ε
δώ και χρόνια εκκρεμούν σε διάφορους 
Διεθνείς Οργανισμούς (π.χ. ΟΗΕ κ.λπ) προ
τάσεις για αναθεώρηση του ημερολογίου 
και του χρονομετρικού συστήματος γενι
κά. Οι ανάγκες της κοινωνίας των πληρο
φοριών είναι ποικίλες και πιεστικές (π.χ. το 
πρόβλημα των Η/Υ με το 2000). Ομως η αν
θρώπινη επινοητικότητα δεν έχει τέλος. 
Ας ελπίσουμε ότι θα προλάβουμε και μεις 
τις μεγάλες αυτές αλλαγές... □

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Μπρακούλια
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Η * INSURANCE GROUP" προσφέρει

Η Ασφαλιστική Εταιρεία ΦΟΙΝΙΚΑΣ, θυγατρική της Εμπορικής 
Τραπέζης Ελλάδος, μετά από αίτηση και σε συνεργασία με το πρακτορείο

ασφαλειών INSURANCE GROUP, προσφε^ι σε όλα τα μέλη 
της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στους συγγενείς τους Α βαθμού 

(σύζυγοι κε ι τέκνα), μια ειδική έκπτωση στο τιμολόγιο επιβατικών 
αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσεως και μοτοσυκλετών της τάξεως του 20%

Μια έκπτωση που επεκτείνεται και στις συμπληρωματικές καλύψεις
και δίνει την δυνατότητα σ’όλους εσάς να έχετε ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ με

την EUROP ASSISTANCE όλο το 24ωοο, στην μοναδική τιμή
των 4.500 δρχ ετησι

Αυτή η προσφορά του ΦΟΙΝΙΚΑ εξασφαλίζει την οικονομικότερη λύση 
για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας, με την σιγοηριά μιας μεγάλης 

κάι εγνωσμένου κύρους ασφαλιστικής εταιρείας.

Ο ΙΚ Ο

Για περισσότερες πληροφορίες , , 
διστάσετε να επικοινωνήσετε με τα ' 
κατά τόπους γραφεία του ΦΟΙΝIΚΑ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ιωνος Δραγοΰμη 5 031-535540-4
ΚΑΤΕΡΙΝΗ Ειρήνης 31 0351-21982,73123,28211
ΒΕΡΟΙΑ Ελ.Βενιζέλου 7 0331-60080,27336
ΕΔΕΣΣΑ Δημοκρατίας 7 0381-24964,23425
ΠΑΤΡΑ Αγ,Ανδρέα 53 061-279516-7,278261
ΑΜΑΛΙΑΔΑ Πύρρωνος & Καραϊσκάκη 0622-28038,21370
ΑΡΓΟΣ Καποδιστρίου 14 0751-61616,67857
ΚΑΛΑΜΑΤΑ Χρ.Κσυμάντου 3 0721-27380
ΑΡΤΑ Β.Κωνσταντίνου 54 0681-26109,72110
ΙΩΑΝΝΙΝΑ Δωδώνης 11 0651-25740,71046
ΒΟΛΟΣ Ιάσονος &Π.Μελά 3 0421-21122,27934
ΛΑΡΙΣΑ Αντείπα 2 & Γκούμα 041-535849,258849
ΛΑΜΙΑ Ρ. Φεραίου 1 0231-45670,23225
ΚΑΒΑΛΑ Ομονοίας 54 (I’ πάροδος) 051-229002 -3
ΔΡΑΜΑ Σμύρνης 6 0521-32160,48272
ΚΟΜΟΤΗΝΗ Αγ.Γεωργίου 2 0531-27617
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Δημοκρατίας & Ευμόλπου 1 0551-31443
ΞΑΝΘΗ Μιχαήλ Βόγδου 20 0541-24446
ΣΕΡΡΕΣ Διον.Σολωμού 12 0321-25450
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25* Αυγούστου 66 081-287819,228577,280693
ΧΑΝΙΑ Πλαστήρα 2 0821-52860,56658
ΡΕΘΥΜΝΟ Καζαντξάκη 1 0831-52125,28630,55798
ΡΟΔΟΣ Α.Μαρίας & Δ.Ακρίτα 13 0241- 32880,23880
ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΤοβίου & Φαβιέρου 2 0221- 76380,76280

Για περιοχές που δεν αναφέρονται στην κατάσταση θα πρέπει
να επικοινωνείτε απευθείας με την INSURANCE GROUP Α.Ε.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ
tW „„ i,r If, ,,ρ „ 1— -

Ο τυχερός θα αναδεικνύεται μετά από κλήρωση που θα γίνεται κάθε 
10η ταυ μηνός, και θα συμμετέχουν όσοι έχουν ασφαλιστεί τον προ
ηγούμενο μήνα.
Στην κλήρωση της 10ης Νοεμβρίου τυχερός αναδείχθηκε 
ο κ. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος από την Υπηρεσία Μέτρων Τάξης.
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ΛΛ/ΛΤΟΜΜ Ί
Τ ο υ  Α σ τ υ ν .  Υ π ο δ / ν τ ή  κ.  Χ ρ ή σ τ ο υ  Ρ Η Γ Α *

Το άγχος, αποτελώντας ένα βασικό, θεμελιακό ανθρώπινο συγκινησιακό βίω μα, 
παρουσιάζει μ ια  ιεράρχηση - όπως άλλω στε και η ίδια η ψυχική ζω ή  -  και μια  
ποιοτική διαφοροποίηση.
Είναι η οδυνηρή, καταθλιπτική και βασανιστική αναμονή ενός επικείμενου κιν
δύνου.
Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ό τι, ενώ  αυτός ο κίνδυνος β ρ ίσ κετα ι κάπου 
απροσδιόριστα στο απόμακρο, κοντινό ή άμεσο μέλλον, όμως, η αγχομένη συ
νείδηση "ζει τώ ρα  αυτή εδώ  τη στιγμή"
σ ' όλη του την ένταση αυτόν τον ίδιο τον κίνδυνο και τις  συνέπειές του.

Τ ο άγχος την ώρα που βιώνεται, κατακλύζει τη συνείδηση, 
κατέχει το κέντρο της σκέψης, και διακατέχει το σώμα ο
λόκληρο. Έτσι η συνείδηση κυριαρχείται απ' την αγωνία 

(του θανάτου, της ατίμωσης, της καταστροφής, της αρρώστιας, 
της εγκατάλειψης κ.λπ.1, η σκέψη δημιουργεί και πλάθει παραστά
σεις (συλλήψεων, δικών, διώξεων, κατασχέσεων, αναπηρίας, θα
νάτου αγαπημένων προσώπων κ.λπ.1, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο 
παίζει ένα βαθύ συναίσθημα ενοχής, το δε σώμα συμμετέχει και 
αυτό στη γενική συγκινησιακή, συνειδησιακή και νοητική διαταραχή 
(αναστάτωση).

Όντας δεμένο άρρηκτα με την ενστικτική ζωή και τη συνείδηση 
του ατόμου, το άγχος, παρουσιάζει μια κλιμάκωση και μια ιεράρχη
ση στο κατώτερο σημείο των οποίων βρίσκεται το ενστικτικό - 
βιολογικό άγχος. Δηλαδή, ακολουθεί την ίδια την ιεραρχημένη ανά
πτυξη της ψυχικής ζωής, η οποία έχοντας τις ρίζες της στο νευ
ρικό, το οργανικό, το βιολογικό και το ενστικτικό κλιμακώνεται 
στην ανάπτυξή της, στον άνθρωπο, στο συνειδησιακό, νοητικό, υ
παρξιακό και ηθικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο, διό
τι αποδεικνύει ότι, στον άνθρωπο το άγχος αποτελεί συστατικό 
στοιχείο της ψυχικής του ζωής.

Ετσι έχουμε τη βιολογική μορφή του άγχους (ενστικτικό) στην 
περίπτωση που για ένα οποιονδήποτε λόγο προσβάλλονται τα υ
παρξιακό κέντρα της ζωής στον κεντρεγκέφαλο ή στην περίπτω
ση στερητικών ενστικτικών καταστάσεων (πείνα, δίψα κ.λπ.). Τότε, 
σ' αυτές τις περιπτώσεις το άγχος εμφανίζεται χωρίς την κατο
πινή διαφοροποίησή του από την ψυχική εξέλιξη, σαν ένα ζωικό αί
σθημα, κάτι σαν ένας συγκλονισμός της ύπαρξης και της ζωής, 
που δεν αφήνει κανένα ίχνος στη συνείδηση, σαν ένας απροσδιό
ριστος κίνδυνος.

Σ' ένα κατοπινό στάδιο - συνείδηση - το άγχος εμφανίζεται 
πλέον σαν ένα σωματοψυχικό βίωμα, το οποίο στο στροβιλισμό 
του και τη δίνη του συμπαρασύρει και το σώμα (αίσθημα σύσφι- 
ξης), αλλά και τη συνείδηση (οδυνηρή εντύπωση π.χ. για επικείμενο 
θάνατο).

Το άγχος, στην νοητική του μορφή (π.χ. νευρωτικό) αποτελεί πε
ρισσότερο ένα πρόβλημα που ζητά λύση χωρίς να υπάρχει και διέ
ξοδος, έχει περισσότερο μια σκεπτική εκπροσώπηση (π.χ. ιδεολη
ψία, ψυχαναγκασμός), χωρίς να αποκλείεται και η σωματική συμ
μετοχή (π.χ. ίλιγγος). Εδώ υπάγονται τα διάφορα κόμπλεξ και τα

φροϋδικό συμπλέγματα (Οιδίποδα, Ηλέκτρας, ευνουχισμού) και οι 
νευρωτικές φαντασματικές καταστάσεις που οδηγούν στο άγχος 
με το μηχανισμό της εσωτερικής ενοχής. Πρέπει να τονιστεί ότι 
αυτή η μορφή του άγχους, σαν αποτέλεσμα συγκρούσεως στο ε 
σωτερικό του Εγώ, αποτελούσε την κυριαρχική μορφή άγχους πριν 
το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ενα σκαλοπάτι ψηλότερα, στην ψυχική εξέλιξη και στην ποιοτική 
διαφοροποίηση του άγχους, είναι η ηθική του μορφή, με την πλατιά 
έννοια του ηθικού, στην σφαίρα των ανθρωπιστικών αξιών και των 
ιδεωδών. Έτσι, είναι δυνατόν να ξεσπάσει το άγχος σε περιπτώ
σεις κρίσεως της συνειδήσεως στον πόλεμο, στην πολιτική 
σύγκρουση, στην ιδεολογική πόλη, (με τη μορφή προδοσίας, του 
καταναγκασμού, της αφοσίωσης σ' ένα κοινωνικοπολιτικό ιδανικό 
κ.λπ.), στην επιστημονική έρευνα, στους κοινωνικοπολιτικούς κλυ- 
δωνισμούς κ,λπ. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω καταστάσεων 
είναι η πρόκληση και η δημιουργία μιας αφόρητης εσωτερικής κα
τάστασης ανάμεσα στους στόχους και τα ιδεώδη, τα οποία έχει 
τάξει και υπηρετεί το άτομο, και στην οδυνηρή σύγκρουση και το 
χάσμα που υπάρχει στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα σε 
παγκόσμια κλίμακα (πείνα, ανεργία και κάθε είδους καταναγκασμοί 
κ.λπ.1, η οποία και εκτρέφει το άγχος.

Συνέπεια αυτού του γεγονότος - σε ιδιαίτερα ευαίσθητα και ευ
παθή άτομα - ήταν το κίνημα των χίπις, η καταφυγή στα ναρκωτικό 
και η αύξηση των αυτοκτονιών, των νέων της εποχής μας, σαν ένα 
μέσο φυγής από την αλλοπρόσαλλη κοινωνική πραγματικότητα, η 
οποία διαψεύδει την προσμονή της νεολαίας προς τα μεγάλα αν
θρωπιστικό ιδεώδη.

Από την άλλη μεριά, και στον αντίποδα αυτών των εκδηλώσεων 
- ε ξ  αιτίας αυτής της ηθικής απόγνωσης, της αγχώδους αναζήτη
σης διεξόδου στο κοινωνικοπολιτικό αδιέξοδο έχουμε ξεσπάσμα
τα βίας κάθε μορφής σε πλατιά στρώματα της νεολαίας σε όλο 
τον Πλανήτη. Μια άλλη μορφή αυτού του ηθικού άγχους είναι το 
λεγόμενο άγχος του πολιτισμού και της τεχνοκρατικής εποχής. Ε
δώ το άγχος είναι το τίμημα του ανθρώπου στη ραγδαία τεχνικοε- 
πιστημονική ανάπτυξη, που σπάζοντας φραγμούς, πλαίσια, 
συνήθειες και καθιερωμένα, δημιουργεί νέες συνθήκες και και
νούργιες καταστάσεις, τις οποίες ο σύγχρονος άνθρωπος καλεί
ται να αντιμετωπίσει και όταν αδυνατεί υφίσταται τις επιδράσεις 
του άγχους...
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Η μεγάλη ταχύτητα οι συνεχείς αλλαγές, οι αποστάσεις, οι θό
ρυβοι, η κίνηση, η γρήγορη εξέλιξη των πάντων, οι ανακαλύψεις 
συνθλίβουν το σημερινό άνθρωπο, τον κάνουν αντικείμενο άβουλο 
και αδύνατο στα γρανάζια μιας μηχανής, που τον οδηγεί στο άγνω
στο, και αυτό του γεννά το άγχος.

Έτσι, το άτομο, στην εποχή μας, δεχόμενο όλες αυτές τις πιέ
σεις, που ασκεί πάνω του το κοινωνικό περιβάλλον, και μη έχοντας 
ούτε τα εφόδια, ούτε το χρόνο, ούτε και τις απαραίτητες δυνατό
τητες να τα αφομοιώσει, αντιδρά με άγχος...

Όμως, αυτό το άγχος που στη χώρα μας πήρε τη μορφή πλημ
μυρίδας στις μεταδικτατορικές δεκαετίες, ενώ στις ρίζες του πα
ραμένει το ίδιο, έχει αλλάξει ως προς τις εκλυτικές του αιτίες, και 
ως προς τη συμπτωματολογία του, μια και έχουν αλλάξει και οι πη
γές που το τροφοδοτούν. Στην εποχή μας το άγχος έχει πάρει τη 
μορφή της "ψυχοσωματικής νόσου" που ενοπίζεται στα διάφορα 
όργανα του σώματος που, ενώ δεν παρουσιάζουν οργανικές αλ
λοιώσεις, πάσχουν “λειτουργικά” σαν συνέπεια μιας γενικής αγχώ
δους προσβολής της ίδιας της προσωπικότητας.

Σήμερα το άγχος έχει μετατοπιστεί από τη σύγκρουση στο ε 
σωτερικό του Εγώ στη χωρίς διέξοδο αντίθεση Εγώ - Κόσμος.

Το άγχος σήμερα είναι η έκφραση μιας αλλοπρόσαλλης κατά
στασης, που δημιουργήθηκε στις πόλεις, όπου το άτομο ασφυκτιά 
στο μπετόν και χάνει την επαφή με τη φύση. Οπου αισθάνεται σαν 
αντικείμενο μιας καλοκουρντισμένης μηχανής, που του αποστερεί 
κάθε αυτενέργεια, πρωτοβουλία και ελευθερία και το εξαναγκάζει 
να ακολουθήσει μια τυποποιημένη πορεία, στην οποία και πρέπει 
να υποταχθεί.

Όλη αυτή η κατάσταση που περιγράφηκε στις προηγούμενες 
παραγράφους, που, στην εποχή μας σχεδόν έχει πάρει τη μορφή 
πανδημίας με εκατομμύρια θύματα, πρέπει να αντιμετωπιστεί σο
βαρά από κοινωνιολόγους, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, πολεο
δόμους και ψυχοθεραπευτές - ψυχιάτρους σε μια κοινή προσπά
θεια, γιατί ήδη έχει υπονομεύσει τα θεμέλια της ψυχικής ζωής του 
ανθρώπου. □

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Αναστασόπουλος Γ.: "Ψυχοπαθολογία της νεύρωσης".
- Γαλανός I.: "Το Αγχος".
- Γαλανός I.: "Η θεωρία της Ψυχιατρικής”.
- Γ αλανός I.: "Η Ψυχοπαθολογία της Εποχής μας".
- Γ αλανός I.: "Μετά τον Φρόϋντ".
- Γεωργός Δ .: "Κοινωνική Ψυχολογία".
- Γκίκας I . : "Γενική Ψυχολογία".
- Maisonnerive J .: "Τα αισθήματα".
- Pornsef D.: "Κοινωνική Ψυχολογία και Ιστορία"
- Στεφάνής Κ.: "Ψυχιατρική".

. - Τσάνης Μ.: "Κλινική Ψυχολογία".
- Φρόϋντ Σ .: “Το πρόβλημα του άγχους",
- Φρόϋντ Σ .: "Ομαδική Ψυχολογία".
- Φρόϋντ Σ .: "Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας".
- Φρομ Ε.: "Αναλυτική Κοινωνιολογία".
- Φρομ Ε.: "Κοινωνική Ψυχολογία και Κοινωνική Θεωρία".

• Ο κ. Χρηστός Ρήγας είναι πτυχιούχος Κοινωνιολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου, Μεταπτυχιακός σπουδα
στής Εγκληματολογίας του ιδίου Πανεπιστημίου και υ
ποψήφιος διδάκτωρ Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθη
νών.
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Μία από τις είκοσι ανά τον κόσμο θαυμαστές Ιερές Μονές του Αγίου Ορους 

γιορτάζει φ έτο ς την πρώτη δημιουργική χιλιετηρίδα της. 

Πρόκειται για την Ιερό Μονή Ξενοφώντος.

e
ivai κτισμένη πάνω σε ένα ομαλό ύψωμα κοντά στη 
θάλασσα, ανάμεσα στις μονές Δοχειαρίου και Αγίου 
Παντελεήμονος, και στο Τυπικό του Αγίου Όρους έρχε
ται όγδοη στη σειρά ανάμεσα σε όλα τα άλλα μοναστήρια του Αθω.

Είναι χίλια χρόνια από τότε που ο όσιος κτίτορας "Μοναχός Ξε
νοφών" συγκροτεί δίπλα από τον προϋπάρχοντα ναίσκο του Αγίου 
Δημητρίου (6ος αι.) τη Μονή, η οποία παίρνει το όνομά του.

Η θαυμαστή δια θαλάσσης έλευση της εικόνος του Αγίου Γεωρ
γίου γίνεται αιτία να αφιερωθεί η Μονή στο Μεγαλομάρτυρα.

Το 998, συναντούμε σε χειρόγραφο την υπογραφή του οσίου 
ως "Ξενοφών ηγούμενος του Αγίου Γεωργίου" έτσι εμφανίζεται, 
για πρώτη φορά, η Μονή του στην Ιστορία.

Οι χορηγίες των βασιλέων Νικηφόρου Βοτανειότη και Αλεξίου Α' 
Κομνηνού βάζουν ισχυρά θεμέλια για τα επόμενα χίλια χρόνια και 
προμηνύουν την λαμπρή ιστορία της.

Η εγκαταβίωση επιφανών ανδρών (Συμεών ηγιασμένος, πρώην 
ναύαρχος του Ρωμαϊκού στόλου, Γεράσιμος Κουροπλάτης) ανα- 
δεικνύει την Μονή από μονύδριο σε μία των κυριάρχων Μονών του 
Περιβολιού της Παναγίας.

Οι πειρατές (14ος αι.), η τουρκοκρατία, οι πολιτικές και άλλες κα
ταστάσεις υπήρξαν τα σημαντικότερα σύννεφα στην πορεία της.

Την ιδιορρυθμία στην περίοδο της τουρκοκρατίας, ανατρέπει το 
1784 "ο κοινοβιάρχης" Καθηγούμενος της Παΐσιος ο Λέσβιος. Το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι μεγάλοι δωρητές Σκαναβήδες θα 
τον στηρίξουν ποικιλοτρόπως. Η Μονή επανδρώνεται, επεκτείνε- 
ται, κτίζει το νέο μεγάλο Καθολικό της (1820) ξαναζεί παλαιές έν
δοξες ημέρες.

Μοναδική από τα μοναστήρια του Αθω που έχει δύο Καθολικά. 
Γύρω από το αρχαίο διασώζεται η αρχική μορφή της. Η πρώτη 
οχύρωση της ξεχωρίζει από άλλες των Μονών του Αθωνος.

Ενα μεγάλο πλήθος αντικειμένων της λατρείας διασώζεται, αλ
λά και χρησιμοποιείται σήμερα. Αλλωστε, όλο το Αγιον Όρος είναι 
ένα μεγάλο σκευοφυλάκιο.

Το Παλαιό Καθολικό, επίκεντρο της ζωής της Μονής, κοσμείται 
με κίονες, κιονόκρανα και επιθήματα πρωτοχριστιανικά, με μαρμά
ρινο τέμπλο και μωσαϊκό δάπεδο του 10ου αι. καθώς και ξυλόγλυ
πτο επίχρυσο τέμπλο του 17ου αι.

Σημαντικός αριθμός τιμίων Σταυρών, κεντητών αμφίων, ιερών 
Σκευών, καλύπτει μία μεγάλη περίοδο των παρελθόντων χιλίων 
χρόνων! Αξια προσοχής είναι και τα αναλόγια των χορών στο πα
λαιό Καθολικό, αραβουργήματα του 16ου αι. Εξάλλου, η ύπαρξη 
στη Βιβλιοθήκη πολλών χειρογράφων και παλαιτύπων, θεολογικού 
κατ' εξοχήν περιεχομένου, καταδεικνύει το πόθο της πνευματικής 
ανατάσεως με σκοπό τη Θέωση.

Δύο αριστουργηματικές φορητές ψηφιδωτές εικόνες, 11 ου αι., 
του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Δημητρίου, δύο άλλες του 11 ου 
αι., η Παναγία και η Μεταμόρφωση του Κυρίου, ένα γλυπτό εικονί- 
διον της Μεταμορφώσεως από στεατίτη λίθο του 11 ου αι., βημό
θυρα του 16ου αι. με τον χορό των Αποστόλων, είναι ενδεικτικά 
έργα τέχνης.

Στο παλαιό Καθολικό με το παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου, και 
στην Τράπεζα, ιστορημένα από τις αρχές του 13ου αι. έως το 
1564, διασώζονται αξιόλογες τοιχογραφίες της Παλαιολογείου 
και Κρητικής τεχνοτροπίας.
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Οι επιφανείς και λόγιοι άνδρες που έζησαν στην Μονά άφησαν 
ανεξίτηλη την παρουσία τους με τα βιβλία που κληροδότησαν 
σ'αυτήν. Αξιόλογος αριθμός χειρογράφων και το μεγαλύτερο μέρος 
των παλαιοτύπων (μία από τις πλουσιότερες συλλογές στον Αθωνα) 
ανήκαν στον Κτίτορα Παΐσιο, άνδρα πνευματικό και λόγιο (18ος αι.).

Το αρχείο των εγγράφων, μέρος του οποίου κατεστράφη από 
μία πυρκαϊά το 1817, παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την 
Μονή και το Αγιο Όρος.

Το μεγάλο έργο της καταγραφής και ταξινομήσεώς τους, που 
έχει αρχίσει, απαιτεί σύντονες προσπάθειες και τεχνοϋλική υπο
στήριξη.

Σήμερα η Μονή Ξενοφώντος διοικείται από έναν πράγματι άξιο 
Ηγούμενο τον πανοσιολογιότατο π. Αλέξιο, που έχει συσπειρώσει 
και εμπνεύσει μία εξίσου άξια πλειάδα ικανών και αφοσιωμένων 
στο μοναχισμό και στην ιστορία του Όρους μοναχών. Αναπαλαιώ- 
νουν ολόκληρη την ιερά Μονή, συντηρούν τα κειμήλιό της και όχι

μόνον αυτό. Γίνονται μεταλαμπαδευτές προς άλλες πόσχουσες 
Μονές. Η Μονή Παντοκράτορος σώθηκε στην κυριολεξία από βέ
βαιο μαρασμό, όταν είχε σχεδόν ερημώσει, πριν από 10 περίπου 
χρόνια. Μια μικρή ομάδα μοναχών από τη Μονή Ξενοφώντος, υπό 
τον μετέπειτα ηγούμενο Βησσαρίωνα, εγκατεστόθησαν στο ερει
πωμένο Μοναστήρι και το διέσωσαν. Σήμερα, η Αδελφή Μονή των 
πρώην Ξενοφωντιανών, η Μονή Παντοκράτορος, θεωρείται από 
τις πλέον δημιουργικές και αξιόλογες.

Πολύπλευρη, λοιπόν, και πολύμορφη η ιστορική πορεία της Ιερός 
Μονής Ξενοφώντος. Αξίζει επομένως να συνεορτάσουν με τους 
μοναχούς όπως και για όλες τις Μονές του Αγίου Ορους, όποτε το 
προστάζει ο χρόνος όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί την πρώτη χι
λιετηρίδα που έκλεισε με την έλευση του 1998. Και αυτός ο συ- 
νεορτασμός έχουν φροντίσει ο ηγούμενος Αρχιμανδρίτης κΑλέ- 
ξιος και οι αδελφοί της Μονής να είναι όσο πιο ανοικτός γίνεται. 
Δηλαδή, να γνωρίσουν όσοι περισσότεροι Χριστιανοί γίνεται την ι
στορία της και φυσικά να την επισκεφθούν.

Ηδη, έχουν εκδοθεί, ένα θαυμάσιο, μοναδικό θα λέγα
με, επιτραπέζιο ημερολόγιο του 1998, κεκοσμημένο με ανε
πανάληπτες εικόνες, αγιογραφίες και θέματα από τη χιλιόχρονη

ζωή της Μονής, καθώς και ένα μικρό ημερολόγιο τσέπης. Και οι 
δύο εκδόσεις κάνουν συνοπτική αναφορά στην Ιστορία του Μονα
στηριού.

Την συμπλήρωση της χιλιετούς αυτής παρουσίας της Μονής, 
προτίθεται να τιμήσει η σημερινή αδελφότητα προς τα τέλη του 
Σεπτεμβρίου του 1998 με μία σειρά εκδηλώσεων που θα γίνουν υ
πό την αιγίδα της Α.Θ.Π., του Οικουμενικού Πατριάρχου μας κ.κ. 
Βαρθολομαίου. Γεγονός που θα προσελκύσει προσωπικότητες α
πό ολόκληρο τον κόσμο και φυσικό τους ηγήτορες της ελληνικής 
πολιτείας.

Όσοι λοιπόν, πιστοί, προσέλθετε! Και το Μοναστήρι επισκε- 
φθείτε -οι άνδρες- και τα αναμνηστικό αποκτήσατε.

...Και καλή χρονιά!...

Το ημερολόγιο "ΧΙΛΙΕΤΗΡΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 
998-1998" τιμόται 5 .000  (πλέον ταχ. τέλη) και οι επιθυ- 
μούντες να το προμηθευτούν μπορούν να απευθύνονται 
στην Ιερά Μονή (τηλ. 0377 23249, FAX 23631) ή στα θρη
σκευτικά βιβλιοπωλεία.
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Η αρχή του Νέου χρόνου δίδει αυτή την ευκαιρία: Να 
στοχαστούμε βαθύτερα την έννοια του χρόνου σε 
σχέση με την πνευματική, με την κατά Χριστόν προα

γωγή μας. Εμείς, ως θνητοί, ως άνθρωποι, ανήκομε οπωσδήποτε 
και μέσα στο χρόνο. Το καταλαβαίνομε αυτό και από την ηλικία μας, 
από τις συνθήκες της ζωής μας. Εκείνος όμως, ο Χριστός, ως 
Θεός είναι πέρα και πάνω από το χρόνο, εξουσιάζει "τους χρό
νους και τους καιρούς" και δεν εξουσιάζεται απ'αυτούς.

Βεβαίως με την κατά Σάρκα Γέννησή Του, μπήκε μέσα στο χρόνο 
και αυτός ο χρόνος, ο άναρχος και ο αιώνιος υπήρξε στην ανθρώ
πινη φύση Του, ιστορικό πρόσωπο, που άλλαξε με την μοναδική και 
ανεπανάληπτη προσωπικότητά Του, την ιστορία του κόσμου. Μετά 
την ένδοξη Ανάληψή Του στους ουρανούς και πάλι "έφυγε" έξω  α
πό το χρόνο, για να συνεχισθεί το αιώνιο στην Θεία Υπαρξή Του.

Τι γίνεται όμως με μας τους ανθρώπους; Θα περιμένομε άραγε 
τη δική μας "ανάληψη" στους ουρανούς, για να φύγομε έξω  από το 
χρόνο; Πρέπει δηλαδή να ελπίζομε ότι το βιολογικό τέλος μας θα 
μας βγάλει από τον κλειό του χρόνου;

Η προαγωγή μας, που θα μας ελευθερώσει από την πίεση του 
χρόνου είναι ή έρχεται μόνο μετά τον Τάφο;

Μα θα είναι αργά τότε. Αν θέλομε να φύγομε από την έννοια και 
τον περιορισμό του χρόνου, τό τε θα πρέπει να φροντίσομε έτσι 
ώστε ο τρόπος της ζωής μας να φανερώνει τη διάθεση της ύπαρ
ξής μας για το αιώνιο. Να μη μένομε δηλαδή μόνο σε πράξεις και 
σε ενέργειες, πόσο και αν είναι αγαθές και καθαρές, αφορούν μό
νο τα του "κόσμου τούτου". Η αληθινή προαγωγή μας, η κατά Χρι
στόν ανοδική πορεία μας πρέπει (και τό τε μόνο) να συντελείται με 
την αναζήτηση ενδιαφερόντων, που δεν μένουν, που δεν ανήκουν, 
πεισματικό μάλιστα, στον κόσμο τούτο και μέσα στα χρονικό όρια 
της πρόσκαιρης ζωής μας.

Η πίστη, η χωρίς όρους και συμβιβασμούς πίστη, στον Λυτρωτή, 
η υπακοή μας στην Αγία Του Εκκλησία, η με ανυπόκριτη και εξαντλη
τική αγάπη διακονία μας προς τον Συν - άνθρωπο στο όνομα του 
Θε - ανθρώπου, η καλλιέργεια κάθε αρετής και αληθινής αξίας μέ
σα μας, η με ταπείνωση και συντριβή απαλλαγή μας από τις αμαρ
τίες και τα πάθη, που ευτελίζουν και σπιλώνουν την ανθρώπινη α
ξία, μέσα από το Μυστήριο της Εξομολόγησης, η συμμετοχή μας, 
η τακτική συμμετοχή μας στο Ποτήριο της Ζωής, η υπακοή μας στη 
νόμιμη εξουσία, που διασφαλίζει την ελευθερία και την αξιοπρέ
πεια, και μέσα απ' όλα αυτά και πάνω απ' όλα αυτό, η διαρκής διά
θεσή μας για μια ζωντανή, βιωματική σχέση με τον Χριστό, για μια 
σε μέγεθος ποιότητας και ποσότητας φιλία μας μαζί Του, θα μας 
δημιουργήσουν ολ' αυτό τη δυνατότητα να ευρισκόμεθα, αν και 
λαϊκοί, πέρα και πάνω από το χρόνο, αναζητώντας, μέσα από την 
προαγωγή μας αυτή, την αιωνιότητα, την κατάσταση δηλαδή αυτή, 
που δεν μπορεί ποτέ να περιορισθεί στο χρόνο.

Αξίζει αυτή η φροντίδα, για μια τέτοια προαγωγή, για μια τέτοια 
κατάσταση. Και αυτό, για να μη φοβούμαστε το χρόνο, τη φθορά, 
τον τάφο... □
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Τα φημισμένα MAGNUM
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Ά ρ β υ λ α  S .W .A .T .  H I-T E C
Πονάλαφρα ειδικά επιχειρησιακά άρβυλα. 
Ανθεκτικά στο νερό. Τα φημισμένα άρβυλα 
ειδικών αποστολών. Τα μόνα για αποκλειστικά 
αστυνομική χρήση ΤΩΡΑ και στην Ελλάδα, 
αποκλειστικά από την ARMADILLO.

Α ν τ ι α ν ε μ ι κ ά  P O L IC E
NYLON αντιανεμικό ελαφρύ τζάκετ 
για αστυνομική χρήση, με το 
λογότυπο POLICE στην πλάτη. 
Διαθέτει ελαστικές μανσέτες, 
κορδόνι χαμηλά και 2 τσέπες.

Χρώμα: μαύρο 
Λογότυπο: POLICE

θ ή κ ε ς  κ α ι, δ ε ρ μ ά τ ι ν α  
α ζ ε σ β υ ά ρ  POBUS ____

Τα φημισμένα αξεσουάρ οπλισμού
(θήκες, ζώνες, γεμιστηροθήκες, 
θήκες ώμου 5 σημείων) FOBUS που 
χρησιμοποιούνται από τις μυστικές 
υπηρεσίες του Ισραήλ, των Η.Π.Α. 
κ.ά. διατίθενται σε τιμές έκπληζη.

Ειδικός σχεδιασμός ARMADILLO

Λόγω της μεγάλης ζήτησης, θα τηρηθεί αυστηρα σειρά προτεραιότητος.

Για παραγγελίες:
Δημητσάνας 16, Αθήνα 115 22 Τηλ.: 64.59.607 Fax: 64.59.606

ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ!!!
Η ARMADILLO και 
η SMITH &  WESSON 
σ α ς  χα ρ ίζουν  
έ ν α  αυτοκίνητο

'  Κρατήστε τις αποδείξεις αγορών πάνω
από 60.000 δρχ. που κάνετε στην 
ARMADILLO, από 1/1/98 έω ς και 31/ 7/ 98. 

Αναλυτικές πληροφορίες και όροι 
προσφοράς στο τεύχος Φεβρουάριου της 
Αστυνομικής Επιθεώρησης.

Αποστολές στην επαρχία. Δεκτές και πιστωτικές κάρτες.
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Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  
( Q Z E A I A E Z

Τ Ο  Τ Ρ Α Γ Ι Κ Ο  Σ Τ Ο Ι Κ Σ Ι Ο

Τ Ο Υ  Η / Κ Ο Υ - Α Α £

Ο Νίκος - Αλέξης Ασλάνογλου γεννήθηκε στην Θεσ/νίκη το 1931 
από εύπορους γονείς Μικρασιάτες. Εξαίρετος μαθητής, σπούδα
σε γαλλική Φιλολογία στα Πανεπιστήμια των Αθηνών, του Καϊρου 
και της Εξ-αιν- Προβάνς. Εργάστηκε ως μεταφραστής, καθηγητής 
Γαλλικών και υπήρξε για μικρό διάστημα επιστημονικός συνεργά
της στην Αρχιτεκτονική Σχολή της Θεσ/νίκης. Εξέδωσε τις ακό
λουθες ποιητικές συλλογές:

- Δύσκολος Θάνατος (1954)
- Ο Θάνατος του Μύρωνα (1960)
- Ποιήματα για ένα καλοκαίρι (1963)
- 44 Ποιήματα (Συλλογές 1946-1964)
- Νοσοκομείο εκστρατείας (1972)
-Αργό πετρέλαιο (1974)
- Ωδές στον πρίγκηπα (1981)
Ο Αλέξης Ασλάνογλου βίωσε τη μοναχική ζωή και την τραγικό

τητα της κατά τέτοιο τρόπο που αυτή έγινε αναπόσπαστο μέρος 
της προσωπικότητάς του. Όσοι κρότησαν μνήμες του, τον θυ
μούνται να περιδιαβαίνει μόνος τους παραλιακούς δρόμους της 
Θεσσαλονίκης και αργότερα τον Πειραιά (Πασαλιμάνι - Καστέλλα) 
και την Κηφισιό. Η απέραντη μοναξιά που τον τύλιγε, κάτοικο της 
πόλης αλλά συνάμα και όπολι, καθώς και η ευσυγκινησία του, είναι 
εμφανής σ' όλο το ποιητικό του έργο:

“Δυόχρόνια τριγυρνούσες μόνος στα νησιά (....! 
η αγάπη για τους ζωντανούς σ' οδήγησε στα τζαμωτά 
των άσπλαχνων μοναστηριών.....
Δυό χρόνια γυρνάς στης Κάλυμνου τις γυμνές ράχες". 
Παράλληλα, στο έργο του διαφαίνεται και ο άριστος χειρισμός 

της γλώσσας, αποτέλεσμα της εξαίρετης εφρόδειός του και της 
βαθιάς λογοτεχνικής γνώσης, των μυστικών της οποίας ήταν κά
τοχος.

Η ψυχική αγωνία του ποιητή και η ανάλωσή του μέσα στο πόθος 
του προσπαθούν να μετανσαρκωθούν και να επανέλθουν με άλλη 
μορφή:

“Κι όμως, χρόνια μετά, 
ο Μύρωνας Θα γίνει μουσική και φώτα 
άσμα και γέλιο ενός παιδιού, 
σπαρμένοι αγροίκαι Θάλασσες 
κι όλα τα μάτια των παιδιών 
Θα τον θυμίζουν".
Στην αρχή της εμφάνισής της η ποίηση του Αλέξη Ασλάνογλου 

δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό πολλοί την χαρακτήρισαν απρο
σπέλαστη, την παραγνώρισαν. Όσοι όμως την πλησίασαν σαν από
σταγμα μιας μη λυτρωτικής μοναξιάς, μιας λυγμικής σπαρακτικής 
εκφοράς, την αποκρυπτογράφησαν κι αισθάνθηκαν μαζί της:

Ξ Η  Α Σ Α Α Η Ο Γ Α Ο Υ

Τ ο υ  Α σ τ υ ν .  Α '  Β α σ ί λ η  Τ σ α γ γ ά ρ η ·

"Και τώρα έρχεται η ατελείωτη νύχτα....
Μ'αφήνεις άρχοντα",
"....και η πόλη
αφήνει να πέσουν οι κάλυκες της πλαστικής μου καρδιάς
πάνω σε φύλλα και δάκρυα
τίποτα δενμ'ανήκει, καμμιάπαλινόρθωση..."
Ο ποιητής έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του μέσα στην 

ένδεια και η τελευταία συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό "ΠΕ
ΡΙΟΔΙΚΟ" το 1991, αποκαλύπτει σ'όλη της την τραγικότητα την 
ταύτισή του με τη μοναξιά και τη διάστασή του με το κοινωνικό 
σύνολο (Η συνέντευξη αναδημοσιεύθηκε στην εφημερίδα το ΒΗ
ΜΑ της Κυριακής την 16-10-1996 και βρίσκεται στην διάθεση, του 
περιοδικού μας). Εκεί, αποκαλύπτεται συγχρόνως και η μεταφυσική 
σκέψη του ποιητή, αφού κάθε ποιητής δεν μπορεί παρά να είναι και 
μεταφυσικός και αφήνεται να γίνει αντιληπτό κάποιο αδιόρατο πα
ράπονο.

Τα τελευταία 16 χρόνια ο Αλέξης Ασλάνογλου έζησε σ' ένα μι
κρό δωμάτιο στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, τόσο κοντά μας 
κι όμως τόσο μακριά. Ο ποιητής βρέθηκε νεκρός στο δώμα αυτό 
την 9-8-1996 σε κατάσταση αποσύνθεσης.

Ο “δύσκολος θάνατος" που τόσο τον απασχολούσε και τον μνη
μόνευε είχε έρθει μοναχικά, σιωπηλά, αιφνίδια.

Έτσι αναλώθηκε η παρουσία ενός απ' τους σημαντικότερους 
ποιητές της μεταπολεμικής Ελλάδας. Ας μας συγχωρήσει που δεν 
τα είδαμε όλα, δεν τα γνωρίζαμε όλα, δεν τα καταλάβαμε όλα όσο 
ζούσε κι ας αποδεχτεί - παρά την θεματική αντίθεση - σαν συ
ντροφιά, τους στίχους του τραγουδιού του Δ.Σαββόπουλου, που 
γράφτηκαν γι' αυτόν (Ή θανάσιμη μοναξιά του Αλέξη Ασλάνη".)

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΒΡΑΔΥ
Μέσα στο βράδυ ανθίζεις ξανά σκονισμένη μου 
θάλασσα
κάμποι βαγόνια και σταθμοί παρατημένη επαρχία 
κάτω απ' τα φώτα του γκαζιού 
Μέσα στη νύχτα ανθίζεις ξανά παλιό μου αγρόκτημα 
μάτια ανοιχτά θαμπωμένα λυπημένη μου σκέψη 
Μέσα στη μνήμη ανθίζεις ξανά και πάλι / 
όταν οι πράσινες αγκαλιές δεν υποφέρ 

καλοκαίρι στον κάμπο στεγνώνει 
για ένα καλοκαίρι)

jou σκέψη 
ίλι μαραίνεσαι 
έρονται 
ύνει

* Ο κ. Βασίλης Τσαγκάρης είναι πτυχιούχος της Φιλοσο
φικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. □
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ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓ ΛΟΥ
---------------------- ΣΤΟΛΕΣ ----------------------
Αστυνομίας* Αεροπορίας*Στρατού*Ναυτικού 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τώρα στα καταστήματά μας 
θα βρείτε πέραν της 
παραγγελίας και
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ
Αστυνομίας, Στρατού, 
Αεροπορίας, Ναυτικού 
σε όλα τα μεγέθη 
(με ή χωρίς δικό σας ύφασμα και 
όλα τα παρελκόμενα στολής), 
καθώς και
ΤΖΑΚΕΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
σε όλα τα μεγέθη.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 

ΟΛΕΣ 01 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

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

CRIME AND

SECURITY
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

Από 1 Νοεμ. 1997 και κάθε μήνα, 
με τεχνολογικές εξελίξεις, νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, αστυνομικά 
θέματα, ρεπορτάζ, έρευνες και 

αναλύσεις από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, πάντα με κεντρικό άξονα 

την ασφάλεια κάθε μορφής, 
την αυτοάμυνα και ασφαλώς τον 

“Αστυνομικό Πολιτισμό”.

Για συνδρομές: Τηλ.: 958.1074
κα Μακρή

ΡΟΣΦΟΡΑ

AX?W W W

Στην Αιχμή 
της Τεχνολογίας.

4

Η p r in t e c , επί δέκα χρόνια, ακολουθώντας τις 
Τεχνολογικές Εξελίξεις έχει αναδειχθεί σε μία από τις 

πλέον καταξιωμένες εταιρίες Πληροφορικής στην 
Ελλάδα και στη Βαλκανική.

Η PRINTEC καλύπτει με ολοκληρωμένες λύσεις το 
χώρο των Επαγγελματικών Συστημάτων Πληροφορικής. 

Δικτύων. Τηλεπικοινωνιών και επίσης προσφέρει 
εξειδικευμένες λύσεις σε θέματα ηλεκτρονικών 

πληρωμών.

Με πλήρη οργάνωση στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο, 
και άλλες Βαλκανικές χώρες, η PRINTEC υποστηρίξει 

πάνω από 3.000 εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα 
εμπορικά δίκτυα των μεγαλυτέρων Τραπεζών, έχοντας 
εγκαταστήσει πάνω από 27.000 συστήματα αυτόματων 

πληρωμών έως σήμερα.

Το τεχνικό τμήμα της PRINTEC το οποίο χαρακτηρίζεται 
για την εξειδίκευση και την άρτια τεχνική κατάρτισή του, 

προσφέρει συνολική υποστήριξη τόσο σε επίπεδο 
προϊόντων όσο και λογισμικού.

Οι άνθρωποί της παραμένουν στη διάθεσή σας ώστε να 
εκπονήσουν την πληρέστερη ανάλυση των αναγκών σας, 
να προτείνουν και να τις υλοποιήσουν χρησιμοποιώντας 

προϊόντα και υπηρεσίες στην Αιχμή της Τεχνολογίας.

/π /Ν /ε π
Εδρα: Παν.Τσαλδάρη 1 1 ,1 7 6  76 Καλλιθέα, Αθήνα 

Τηλ.: (01) 9242969 Fax.: (01) 9214356

Υποκατάστημα: Βούλγαρη 16Α, 542 49 Θεσσαλονίκη 
τηλ.: (031) 324400-1 Fax.: (031) 322575



Το ξ ί δ ι  ( μ ε  κ ιά λ ια )  στο
πό χρόνους αμνημόνευτους το 
φεγγάρι υπήρξε αντικείμενο θαυ
μασμού, παρατήρησης ή και λα

τρείας. Αυτό δε θα πρέπει να αποτελεί έκ
πληξη, αφού το φεγγάρι είναι το πιο λα
μπρό άστρο του ουρα
νού και πιο κοντινός 
μας γείτονας στο διά
στημα. Αλλά και η απο
μυθοποίηση της 
Σελήνης, ιδιαίτερα με
τά τα επιστημονικά και 
τεχνολογικά επιτεύγ
ματα του αιώνα μας 
και την προσελήνωση 
της σεληνακάτου της 
αποστολής του "Απόλ
λων 1 Γ  το  1969, δε 
μείωσε στο ελάχιστο 
το ανθρώπινο ενδια
φέρον για το μοναδικό 
δορ υφ όρο  της  Γης.
Μ άλιστα πρόσφατα 
είδαν το φως της δη
μοσιότητας οι πρώτες 
αγγελίες για την πώ
ληση οικοπέδων στη 
γείτονά μας.

Η Σελήνη διαγράφει γύρω από τη Γη τρο
χιά αρκετά έκκεντρη μέσα σε 29 μέρες, 
12 ώρες και 44 λεπτά, δηλαδή σε ένα σε
ληνιακό μήνα, ενώ ταυτόχρονα περιστρέ
φεται γύρω από τον άξονά της, ο οποίος 
παρουσιάζει μια μεγάλη κλίση, 83 περίπου

μοιρών, σε σχέση με το επίπεδο τροχιάς 
της. Η διάρκεια περιστροφής της είναι ίση 
με εκείνη της περιστροφής της Γης, γι' αυ
τό και βλέπουμε πάντα την ίδια όψη της, 
στα διάφορα σχέδια της οποίας ο άνθρω

πος συνέδεσε με ποικίλους μύθους.
Παρά τα 353.680 χιλιόμετρα που μας χω

ρίζουν από αυτήν η επιφάνειά της είναι ο
ρατή με ήπια βοηθητικά μέσα και παρου
σιάζει κρατήρες διαφόρων διαμέτρων, ο
ροπέδια και όρη που σε ορισμένες περι
πτώσεις φτάνουν τα 9.000 μ. Ανάλογα με 
την αμοιβαία θέση ήλιου και σελήνης ως 
προς τη γη το γειτονικό μας άστρο φωτί
ζεται διαφορετικά, παρουσιάζει δηλαδή 
φάσεις, τις γνωστές ως νέα Σελήνη, πρώ
το τέταρτο, πανσέληνος και τελευταίο τ έ 
ταρτο.

Από τα χαρακτηριστικά της επιφάνειάς 
της τα πλέον ενδιαφέροντα είναι τα ποι
κίλων σχημάτων μεγάλα οροπέδιά της, τα 
ονομαζόμενα "maria”, λέξη που δεν είναι 
άλλη από τον πληθυντικό της λατινικής λέ
ξης "mare" (= θάλασσα). Η ονομασία αυτή 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι πρώτοι ε 
ρευνητές ταύτισαν τις σκούρες αυτές πε
ριοχές με τις θάλασσες της γήινης σφαί
ρας. Το 1651 ο Ιταλός θεολόγος Giovanni 
B a ttis ta  δημοσ ίευσ ε ένα  χάρτη της

Σελήνης δίνοντας στα διάφορα χαρακτη
ριστικά της ονόματα φιλοσόφων, αστρο
νόμων αλλά και μετεωρολογικών χαρα
κτηριστικών. Έτσι π.χ. ονόμασε μια πε
ριοχή Mare Imbrium (= θάλασσα των βρο

χών) ή Oceanus 
P r o c e l l a r u m  
(=θάλασσα των 
καταιγίδων), 
κά.

Μ ε βάση αυτό 
το  χά ρτη  της 
Σελήνης και με 
μικρό τηλεσ κό 
πιο ή δυνατά κιά
λια (π.χ. 12 X 60s 
ή 20 X 80s) σας 
προτείνουμε ένα 
ταξίδ ι στο φ εγ 
γάρι κατά τη 
διάρκεια των Αλ- 
κυονίδω ν "νυ
κτών" του Γενάρη 
αλλά των άλλων 
ξά σ τερω ν - και 
σ τον τόπο μας 
δεν είναι λίγες - 
νυχτών του χρό

νου. Μόνο που θα πρέπει να σας συ
στήσουμε πως οι καλύτερες νύχτες για έ 
να τέ το ιο  ταξίδ ι οι εκε ίνες  κοντά στο 
πρώτο ή το  τ ε λ ε υ τα ίο  τ έ τα ρ το  της  
Σελήνης. Τότε, και κυρίως στο σημείο - 
στο μεσημβρινό - που τελειώνει η φωτι
σμένη πλευρά του δορυφόρου μας και αρ
χίζει η σκοτεινή, οι ακτίνες του ήλιου πέ
φτουν υπό μεγάλη γωνία και τονίζουν πε
ρισσότερο το ανάγλυφο του φεγγαριού. 
Βλέπουμε έτσι εύκολα στην εικόνα μας τις 
θάλασσες Ibrium, Humorum και Nubium 
και (από πάνω προς τα κάτω)  τ ους  
κρατήρες Plato, Aristillus, Autolykus, Ar
chimedes, Timocharis, Eratosthenes, κά. 

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας στο 
μαγευτικό γεναριάτικο φεγγάρι και, ποιος 
ξέρει, ίσως κάποτε αποκτήσουμε με δό
σεις, έστω και χωρίς νερό και τηλέφωνο, 
ένα οικοπεδάκι εκεί...

επιμέλεια:
Υπαστ. A '  Κων. Δανούσης
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ■ ΜΑΣΤΟΥ ■ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ■ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ■ ΥΠΕΡΗΧΟΝ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΠΚΟ ■ ΛΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ■ ΛΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ ■ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ 
ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΠΚΟ ■ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ■ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΝ Μ ΕΣΟΝ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 165 & ΙΙΑΠΑΔΑ1 - 3,115-26 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 6481 123 - 6481 631 - 6481 684 FAX. 6481 728

Σημείωση: Ο Υποστράτηγος Υγειονομικού ΕΛ. ΑΣ. ε.α. 
κ.ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (καρδιολόγος), 
ευρίσκειαι στο Κέντρο, Δε-Τε-Πα πρωί πρόθυμος για την 
εξυπηρέτησή σας καθώς και των μελών των οικογενειών σας.
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Α Μ Ο ΡΤΙΣΕΡ

1MONROEF
α μ ο ρ τ ισ έ ρ

Διαθέτουμε πλήρη σειρά αμορτισέρ 
για την άψογη συμπεριφορά του αυτοκινήτου σας

ΕΛ Α ΤΗ ΡΙΑ

για στάνταρ, χαμηλά και φορτίων αυτοκίνητα

ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ - ΦΡΕΝΑ - ΤΑΚΑΚΙΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ - ΦΙΛΤΡΑ

ΟΛΑ ΤΑ Π Ρ Ο ΪΟ Ν ΤΑ  ΣΕ  Τ ΙΜ Ε Σ  Χ Ο Ν Δ Ρ ΙΚ Η Σ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Ο Υ Σ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  

ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΤΗΤΑ Δ ΙΑ Κ Α Ν Ο Ν ΙΣΜ Ο Υ  
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 46 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, 115 25 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ.: 67.47.271 FAX.: 67.44.874______

ΤΑ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑΤΑ

"ΤΙΤΑΜΆ"*
Μ< ΑΆΜΑΤΙΑΑ <ΙΑΗ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΆ ΓΟΥ/ν<Ν 
&

ΊΟΚΑΓΓΗ"* 
ΚΟΝΜΗΜΑΤΟΡΟΛ<ΙΟ 

Μ< ΑΝΗΜ<ΑΙΑ - /ΓΥΝΑ ΚΟΝΜΗΜΑΤΑ 
ΑΝΗΛΚΛΚΝ <ΙΚΟΑ<Ν - ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΟΓΟΛΟΓΙΑ

ΡΡΟΝΦΆΟ ΥΗ

ΖΟ% ΚΚΡΤΟΝΗ ΟΛΟ ΤΟ /ΓΟΜΟ 
ΝΤΟ ΠΓΟΝΟΠΙΚΟ 

ΤΟΑ ΝΟΜΑΤΟΑ ΑΝΦΑΛ<ΙΑΝ 
ΚΑΟΟΝ <ΠΙΝΗΝ ΚΑΙ 

ΜΗΑΙΑΚΝ ΛΚ/ΚΟΛ>ΆΝ<ΙΝ

κ α τ η <γ  r u r *  j<w<uu<f?y

ΤΙΤΑH<t  * IOKACTH
/ΑΤ ίΗ /Ι>Η ίΤΟ Χ 11 - ΔΟΗΛΔ ΟΠΙίΟ<Λ ΚΤΙΡΙΟ/ ΛΆΚΡ/ΓΙΔ/νΛΗ 

•Β 2 2 ^ 0 ^  "Β  02^7ββ<$.

Ο Π Τ Ι  Κ Α
Γυαλιά Ορασεως-Γυαλιά Ηλιου 

Φακοί Επαφής-Έγχρωμοι Φακοί 
Ειδικές Παραγγελίες 

Παιδικό Τμήμα
2 0 %  ΕΚΠΤΩΣΗ

Γωγώ Τσιμπερδώ νη
Πτυχιούχος Οπτικός

Ιερά Οδός 270 -12242 Αιγάλεω 
Τηλ.: 5310407 · 5900735 

FAX:5819195

ΟΠΤΙΚΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Κ υριακή Σαιπτοριναίου
Πτυχιούχος Οπτικός

Πορταριάς 8 & Λαρίσης 
Αμπελόκηποι 

Τηλ.: 69.24.821

Δ Ε Κ Τ Α  Ο Λ Α  Τ Α  Τ Α Μ Ε Ι Α



Η  "Α σ τυνομ ική  Επιθεώρηση" 
κο ντά  στα ορ φ α νά  μας

Ενας ακόμα χρόνος προσφοράς ήταν το 1997 
για το περιοδικό μας. Από το ενεργητικά υπόλοι
πα της "Αστυνομικής Επιθεώρησης" και μετά από 
απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγου κ. Αθανάσιου Βασιλόπου
λου, διατέθηκε σε ορφανά συναδέλφων το ποσό 
των 4.000.000 δρχ..

Κ ά λα ντα
σ το Υ .Δ .Τ . και τη Γ .Α .Δ .Α .

Χαρούμενη εορταστική ατμόσφαιρα δημιούρ
γησε στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Αττικής η μικτή μηάντα της Ελληνικής Αστυνομίας 
και του Πυροσβεστικού Σώματος, που παιάνισε 
τα Χριστουγεννιάτικα (24-12-1997) και τα πρω
τοχρονιάτικα (31-12-1997) κάλαντα στην πολι
τική και φυσική ηγεσία του Σώματος, καθώς και 
στο προσωπικό των Υπηρεσιών.

Τη χαρά του εορτασμού συμπλήρωσαν με την 
παρουσία τους τα παιδιά του προσωπικού του Υ
πουργείου, που είπαν με τη σειρά τους τα κάλαντα 
στους παρευρισκόμενους.

Δ ώ ρ α  σ το υς τρ ο χο νό μ ο υς
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η πολιτική 

και η φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας 
επισκέφθηκαν και πρόσφεραν εθιμοτυπικά δώ
ρα στους τροχονόμους που εκτελούσαν υπηρε
σία στην πλατεία Ομονοίας, στο Φάρο Ψυχικού, 
στο Αιγάλεω (Ιερά οδός & Θηβών), και στον Πει
ραιά (πλατεία Κοραή). Τα δώρα μοίρασαν, ο Υ
πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιος Ρωμαίος, 
ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης κ. Ιωάννης Παπαδογιαννάκης, ο Αρ
χηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος 
κ. Αθανάσιος Βασιλόπουλος, οι Υπαρχηγοί του 
Σώματος Αντιστράτηγοι κ.κ. Δημήτριος Μητρό- 
πουλος και Σταύρος Χουλάκης και ο Διευθυντής 
της Δ/νσης Τροχαίας του ΥπουργείουΔημόσιας 
Τάξης Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Παπαδημη- 
τρόπουλος.
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Κ ο ν τά  σ την  Αμεση Δ ράσ η
Την Αμεση Δράση Αθηνών επισκέφθηκε την 

Πρωτοχρονιά ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. 
Γεώργιος Ρωμαίος και έστειλε ευχές μέσω α
συρμάτου για "Καλή Χρονιά" σε όλα τα πληρώμα
τα που εκτελούσαν εκείνη τη στιγμή υπηρεσία.

Στη συνέχεια ο κ. Ρωμαίος έκοψε την πρωτο
χρονιάτικη πίτα και αντάλλαξε ευχές με τους πα- 
ρευρισκόμενους αστυνομικούς. Παρευρέθησαν 
ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. Ιωάν
νης Παπαδογιαννάκης, ο Αρχηγός του Σώματος 
Αντιστράτηγος κ. Αθανάσιος Βασιλόπουλος, ο Β' 
Υπαρχηγός Αντιστράτηγος κ. Σταύρος Χουλά- 
κης, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αθηνών 
Υποστράτηγος κ. Ιωάννης Γεωργακόηουλος και 
πολλοί άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί 
του Σώματος.

Εκδήλωση τη ς  Α θ λ η τ ικ ή ς  
Έ νω σης Α σ τυνο μ ικώ ν  Ελλάδος
Πραγματοποιήθηκε στις 3.12.1997, στο ξενο

δοχείο "PARK, με επιτυχία, η εκδήλωση της Αθλη
τικής Ενωσης της Ελληνικής Αστυνομίας με θέμα 
"Διεθνής παρουσία και δραστηριότητες της Ενω
σης στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό".

Ο Πρόεδρος της Ενωσης, Αστυνόμος Α' κ. 
Ιωάννης Χουλιαράς, αναφέρθηκε στη σημασία 
της εκδήλωσης και ευχαρίστησε τους προσκαλε- 
σμένους για την παρουσία τους. Ειδικότερα ε- 
πεσήμανε ότι σύσσωμη η Πολιτική Ηγεσία του Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης και η Φυσική Ηγεσία 
της Ελληνικής Αστυνομίας τιμούν την εκδήλωση, 
αποδεικνύοντας το αμέριστο ενδιαφέρον τους 
για τα αθλητικά δρώμενα της Ελλην. Αστυνομίας.

Την εκδήλωση προλόγισαν ο Υπουργός Δημό
σιας Τάξης κ. Γεώργιος Ρωμαίος, ο Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ.
Γιάννης Παπαδογιαννάκης και ο Αρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Αθανά
σιος Βασιλόπουλος.

Οι προλογίσαντες τόνισαν ιδιαίτερα την υπο
στήριξή τους στο έργο που επιτελείται από την Α
θλητική Ενωση της Ελληνικής Αστυνομίας και τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν προκειμένου να 
αναβαθμισθεί ο Αστυνομικός Αθλητισμός, με 
την προώθηση νέου νομοθετικού πλαισίου για 
την οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Φυ
σικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ελληνικής Α
στυνομίας.

Επίσης την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Α1 Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγος κ. Δημήτριος Μπτρόηουλος, ο Β' 
Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγος κ. Σταύρος Χουλάκης, ο Γ ενικός Αστυνομι
κός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος κ. Ιωάν
νης Γεωργακόηουλος, ο Διευθυντής της Διεύθυν
σης Τ ροχαί ας του Υ ηουργεί ου Δημόσιας Τ άξης, 
Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Παηαδημητρόπου- 
λος, ο Διευθυντής Τροχαίας Αττικής, Ταξίαρχος 
κ. Παύλος Δουκιαντζάκης, Πρόεδροι και Γενικοί 
Γραμματείς Ομοσπονδιών, εκπρόσωποι αθλητι
κών αρχών και φορέων καθώς και Ολυμπιονί- 
κες, Μεσογειονίκες και Βαλκανιονίκες Αστυνο
μικοί Αθλητές.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Γενικός 
Γραμματέας της Ενωσης, Αστυνόμος Α' κ. Ιωάν
νης Καραπανάγος προέβη σε απολογισμό δρα
στηριοτήτων της Ενωσης για το έτος 1997 και α
κολούθησε απονομή τιμητικών διακρίσεων.

- Στους Ολυμπιονίκες ΠύρροΔήμα, Γιάννη Με- 
λισσανίδη, Ακάκιο Κακιασβίλη, Λεωνίδα Σαμπά- 
νη, Λεωνίδα Κόκκα και Βαλέριο Λεωνίδη για την 
προσφορά τους στον Εθνικό Αθλητισμό και για 
την αποφασιστική συμβολή τους στην ανάθεση 
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 , στην 
Αθήνα.

- Στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελλη
νικής Αστυνομίας για τη συμπαράστασή τους στο 
έργο της Ενωσης.

- Στο βοηθό του Ομοσπονδιακού Προπονητή 
της ομάδας Αρσης Βαρών, Αρχιφύλακα Πανα
γιώτη Σηύρου.

- Στις ομάδες Ιστιοπλοΐας και Μπάσκετ της Ε
νωσης για την κατάκτηση αργυρών μεταλλίων 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας και

στο 2ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Α
στυνομικών, αντίστοιχα.

- Σε διατελέσαντες Προέδρους και μέλη Διοι
κητικών Συμβουλίων της Ενωσης, όπως στον Τα- 
ξίαρχο ε.α. Βλάχο Αλέξανδρο, στον Αστυνομικό 
Διευθυντή Αθανάσιο Βασιλείου και στον Ανθυπα- 
στυνόμο ε.α. Βασίλειο Γκούμα.

- Στην ΑνναΛαζαρέτου, σύζυγο του αείμνηστου 
συναδέλφου και αθλητή της ομάδας χειροσφαί
ρισης Σπύρου Λαζαρέτου, για την προσφορά του 
στον Αστυνομικό Αθλητισμό.

- Στον Ανθυπαστυνόμο Νίκο Καραντάκο για τη 
συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Με- 
ταμοσχευμένων, που διεξήχθη στην Αυστραλία 
και τέλος,

- Στον κ. Αντώνη Κομνηνό, χορηγό της Ενωσης.
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Απολογισμός δραστηριοτήτων 
της Ενωσης για το έτος 1997

Μετά την απονομή των τιμητικών διακρίσεων ο 
Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνόμος Α' 
κ. Ιωάννης Καραπανάγος, παρουσίασε τον 
πλούσιο πράγματι απολογισμό για το το 1997.0  
ομιλητής είπε μεταξύ άλλων:

"Η Αθλητική Ένωση Τής Ελληνικής Αστυνομίας έ- 
χει χαρακτηρισθεί κατά καιρούς, από δημοσιεύμα
τα τύπου, ω ς αθλητική κυψέλη, ω ς αναγκαίο συ
μπλήρωμα της Υ .Φ ΛΑ. ω ς φορέας της ευγενούς 
άμιλλας και του συναγωνισμού, ω ς πρεσβευτής της 
χώ ρας μ α ς  στο εξω τερικό και ω ς το Υπουργείο Ε
ξω τερικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Πρωταρχι- 
κός μ α ς  στόχος ε ίνα ι η δ ιεθνής παρουσία και η συμ
μετοχή στις εκδηλώ σεις των Δ ιεθνώ ν Αθλητικών Α 
στυνομικών Ενώσεων. Παράλληλα επιδιώκουμε την 
καλλιέργεια και ανάπτυξη του ερασιτεχνικού Αστυ
νομικού Αθλητισμού στη χώρα μ α ς  και ε ιδ ικότερα  
στην περιφέρεια.

Γι' αυτό ιδρύθηκαν και λειτουργούν τρία παραρ
τήματα. Β ορείου Ελλάδος, Κρήτης και Πελοηον- 
νήσου.

Προσερχόμεθα σήμερα ενώπιον σας για να σας 
εκθέσουμε τις δραστηριότητες της Ενωσης, στην 
Ελλάδα και στο Εξωτερικό, το έτος  1997.

Σας βεβαιώνουμε εκ των ηροτέρων ότι μ ε  πολύ 
κόηο και αγωνία υλοποιήσαμε τους στόχους που ε ί
χαμε θέσει, υπερβαίνοντας τα εμπόδια που συνα
ντήσαμε. Το 1 9 9 7 άνοιξαν ο ι ασκο ί του Α ιόλου για 
την ομάδα Ιστιοπλοΐας, ηαρασύροντάς την στη δίνη 
της παγκόσμιας καταξίωσης.

Η  κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο Παγκό
σ μ ιο  Κύπελλο Ισ τιο π λο ΐα ς  Α στυνομ ικώ ν, που 
διεξήχθη το Σεπτέμβριο του 1997, στο Χόορν της 
Ο λλανδίας, μ α ς  έκανε υπερήφανους.

Στο παγκόσμιο αυτό κύπελλο η Ένωσή μ α ς  συμ
μ ετε ίχ ε μ ε  δύο (2) ομάδες  

Η μ ία  έφ ερ ε την επωνυμία "APTΟ Ν Α ΥΤΕΣ"και την 
απ οτελο ύσ αν  ο ι Α ν θ /μ ο ι  Α λ εξα ν δ ρ ό π ο υ λ ο ς  
Κ ω ν/νο ς  και Κοσμάς Γεώργιος, καθώς και ο ι Α 
σ τυφ ύλακες Κ αρασλάνης Η λ ίας, Μ ο υτα φ ίδη ς  
Ιωάννης και Μάστορης Γεώργιος.

Η  δεύτερη έφ ερε την επωνυμία "ΑΘΗΝΑ 2 0 0 4 "  
και την αποτελούσαν ο Α ν θ /μ ο ς  Παπάζογλου Ν ι
κόλαος, ο  Α ρ χ /κ α ς  Κόκορης Δημήτριος και ο ι Α 
στυφύλακες Καραγιάννης Αντώ νιος, Κωσταλάς 
Ιωάννης και Παπαδημητρίου Νικόλαος.

Η σημαία του τερματισμού του αγώνα ανοικτής 
θαλάσσης, απόστασης 4 5  ναυτικών μ ιλ ιώ ν  έφ ερε  
την ομάδα "ΑΡΓΟΝΑ ΥΤΕΣ"στη δεύτερη θέση και την 
ομάδα "ΑΘΗΝΑ 2 0 0 4 " στην 4η θέση.

Το αργυρό μετάλλιο δεν ήταν το μοναδ ικό που ε 
μπλούτισε τη συλλογή της Ένωσης. Ενα δεύτερο αρ
γυρό μετάλλιο σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο κοσ μεί 
την Ελληνική Αστυνομία και τη χώρα μας.

Η ομάδα Μπάσκετ κατάκτησε τη δεύτερη θέση στο 
2ο  Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μηάσκετ Αστυνο
μικών, που διεξήχθη στην Α μβέρσα του Βελγίου, το 
Μ άιο του 1997.

Στον αθλητισμό δεν έχε ι σημασία μόνο η κατά
κτηση της νίκης αλλά και η συμμετοχή, όπως έχε ι 
δηλώσει κατ' επανάληψη ο Γενικός Γοαμματέας του 
Υπουργείου Δ ημόσ ιας Τάξης κ. Γιάννης Παπαδο- 
γιαννάκης.

Το πιστεύω αυτό ε ί  ναι μ ία  από τις βασ ικές μ α ς  αρ
χές. Γή αυτό και συμμετείχαμε στο 9ο Πανευρωπαϊ
κό Πρωτάθλημα Σκι Αστυνομικών, που πραγματο
ποιήθηκε otoLIUEHAMMER της Ν ορβηγίας, το Φε
βρουάριο του 1997.

Την αποστολή αποτελούσαν ο Υηαστυνόμος Α ' 
Κουπαρίτσας Παναγιώτης, η Δ όκ ιμος Υηαστυνό- 
μ ο ς  Αρβανιτίδου Γεωργία, και ο ι Αστυφύλακες Γα- 
λανού Βασιλική, Δ ιαμαντίδης Παύλος, Θεοδώρα- 
κόπουλος Γαλάνης, Σαμαρτζής Ευάγγελος. Επίσης 
συμμετείχαμε στο 1 Οο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλη
μ α  Κ ολύμβησ ης Α στυνομ ικώ ν, που πραγματο
ποιήθηκε στη Μόσχα, τον Ιούλιο του 1997.

Την καλύτερη διάκριση πέτυχε ο Αστυφύλακας 
ΤσώνοςΑντώνιος, καταλαμβάνοντας τη 13η θέση, 
στα 100m πεταλούδα.

Εξαμελής αποστολή συμμετείχε και στους 7ους  
Δ ιεθνε ίς  Αθλητικούς Αστυνομικούς Αγώνες, στα α 
γωνίσματα της Πρακτικής Σκοποβολής και του Κα
ράτε, που διεξήχθησαν στο CESKE BUDEJOVICE 
της Τσεχίας, το. Σεπτέμβριο του 1997.

Την καλύτερη διάκριση πέτυχε ο Δοκ. Αστυφύλα
κας ΣκυριάνογλουΑναστάσιος, καταλαμβάνοντας 
την 5η θέση στην κατηγορία των 7 5  κιλών, στο α
γώ νισμα του Καράτε.

Σπουδαίο επιτυχία θεω ρείτα ι και η πρόκριση της 
ομάδας Π οδοσφαίρου της Ενωσης, στην τελική φ ά 
ση του 12ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Π ο
δοσφαίρου, που θα δ ιεξα χθεί τον Ιούνιο του 1998, 
στην Ελβετία και έχε ι τεθε ί υπό την α ιγ ίδα  της UEFA, 
μετά  τη νίκη της Ελληνικής ομάδας επί της ομάδας  
της Α στυνομ ίας της Λετονίας, μ ε  σκορ 3  - I, στην 
Αθήνα, πριν από ένα  περίπου μήνα.

Ακόμη, σε δ ιεθ νές  επίπεδο, το Παράρτημα Βο
ρε ίου  Ελλάδος της Αθλητικής Ενωσης έδω σε το δ ι
κό του δυναμικό παρόν. Η  ομάδα Μηάσκετ συμμε
τείχε σε δ ιεθνές Τουρνουά, που πραγματοποιήθηκε
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στη Βρνιάτσκα Μπάνια της Γιουγκοσλαβίας, τον Α 
πρίλιο του 1997, όπου και κατέλαβε την τρίτη θέση.

Η ομάδα Π οδοσφαίρου μετέβη στο Βουκουρέστι 
της Ρουμανίας το Σεπτέμβριο του 1997, για φιλική 
ποδοσφαιρική συνάντηση μ ε  την ομάδα της Αστυ
νομ ίας της Ρουμανίας, η οποία μετά  από ένα μήνα, 
φ ιλ ο ξ ε ν ή θ η κ ε  στη Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η , όπου κα ι 
διεζήχθη ο επαναληπτικός αγώνας, μ ε  νικήτρια την 
Ελληνική ομάδα και σκορ 3 - 0.

Ο μω ς οι δραστηριότητες της Ενωσης δεν  περιο
ρ ίζοντα ι μόνο  στο διεθνή χώρο.

Στην Ελλάδα η Ενωσή μας συνδιοργάνωσε μ ε  την 
Υπηρεσία Φυσικής Α γω γής και Αθλητισμού το 4 ο  
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής, τον περα
σμένο Ο κτώβριο και το 5 ο  Πανελλήνιο Πρωτάθλη
μα  Στίβου Αστυνομικών, καθώ ς και την Η μερίδα  
Στίβου για παιδιά του προσωπικού της Ελληνικής Α 
στυνομίας, τον περασμένο Ν οέμβριο, στο Στάδιο  
Τ. Καραϊακάκης". Επίσης αντιπροσωπευτικές ομά
δες ποδοσφαίρου της Ενωσης συμμετείχαν στο Δ ' 
Πρωτάθλημα Π οδοσφαίρου Αστυνομικών Υπηρε
σιώ ν Λεκανοπεδίου Αττικής".

Στη συνέχεια ο κ. Καραπανάγος αφού αναφέρ- 
θηκε αναλυτικά στις πολλές και αξιόλογες δρα
στηριότητες των τριών παραρτημάτων της Ένω
σης, τόνισε μεταξύ άλλων:

"Η παρουσία της Ενωσής μ α ς  δεν εξαντλε ίτα ι 
στους αγωνιστικούς χώρους. Η  βαρύτητα της πα
ρουσ ίας της, σε δ ιεθνές Δ ιοικητικό Επίπεδο, ε ίχε  
σαν αποτέλεσμα, η αίτηση ένταξης των Σκοηίων  
στην Ευρωπαϊκή Αθλητική Ενωση Αστυνομιών, που 
υπεβλήθη μ ε  το όνομα "Δημοκρατία της Μ ακεδο
ν ία ς" πριν από ένα μήνα να γίνει προσωρινά απο
δεκτή, από τη Γ ενική Γ ραμματεία της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης και μέχρι το Συνέδριό της στο Λουξεμ
βούργο το έτος 1998, όχι με την ονομασία "Δη
μοκρατία της Μ ακεδονίας", μ ε  την οποία υπεβλήθη 
η αίτηση, αλλά μ ε  τη διεθνή ονομασ ία  FYROM.

Οπως ε ίνα ι φυσ ικό επακόλουθο των δραστη
ριοτήτων που εκτέθηκαν διαπιστώθηκε ότι θα έπρε
πε να υπάρχει και ενημέρωση της κοινής γνώνης 
για τις δραστηριότητες μας. Γ ί αυτό και τολμήσαμε 
την έκδοση δύο φύλλων μ ια ς  αθλητικής εφ ημερ ί
δας, τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο του 1997, μ ε  τον 
τίτλο "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ", η οποία ξάφνιασε
ευχάριστα. Επίσης φυσικό επακόλουθο όλωναυτών
των δραστηριοτήτων είνα ι και ο ι δαπάνες που α
παιτήθηκαν.

Για το έ το ς  1997 ο ι δαπάνες που απαιτήθηκαν 
καλύφθηκαν αποκλειστικά:

- Από την ετήσια εισφορά των μελώ ν της Ενωσης.
• Από την ανιδιοτελή προσφορά χορηγών.
- Από τα ίδ ια  τα μέλη των αποστολών του εξω τε

ρικού. Ο ι αθλητές των αποστολών αυτών κατέβα
λαν το ήμισυ του εισ ιτηρίου μεταβάσεω ς και επι
στροφής. Σε πολλές περιπτώσεις τα μέλη των απο
στολών εσωτερικού κάλυψαν ε ξ  ολοκλήρου τα έξοδα.

Ο ι εν έρ γ ε ιες  αυτές των αθλητών μ α ς  αποδει- 
κνύουν ότι ο Αστυνομικός Α θλητισμός διαπνέεται 
από τις αγνές αρχές του αθλητισμού και τα Ολυ

μπιακά ιδεώδη.
Ο  Α ρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρά

τηγος κ. Αθανάσιος Βασιλοπουλος ε ίχ ε  δηλώσει: 
“Ο ι Ολυμπιακοί Α γώ νες υπενθυμίζουν στην αν

θρωπότητα ότι ε ίνα ι μεγάλη ανάγκη να λάμψ ει ξανά  
και αληθινά η Ιερή Φλόγα της Ολυμπίας για να φω 
τίσει τους σκοτεινούς δρόμους των αγώνων, των 
λαώ ν και των ανθρώπων".

Ο ι Αστυνομικο ί αθλητικοί αγώ νες κινούνται προς 
αυτή την κατεύθυνση και υπενθυμίζουν στην ανθρω
πότητα ότι η κοινωνική ειρήνη και ευημερία είνα ι δυ

νατόν να επικρατήσουν μ ε  την εφ αρμογή των αρ
χών του Ολυμπισμού.

Η  αγάπη μ α ς  προς τον αθλητισμό μ α ς  κρατά σε 
εγρήγορση και διαρκή αγωνία. Δ ε μ α ς  επιτρέπει τον 
εφησυχασμό και όταν έρχεται η μεγάλη στιγμή της 
πραγμάτωσης ενός στόχου, τότε και πριν προλά
βουμε καλά - καλά να χαρούμε, νέοι στόχοι δρομο
λογούνται γ ιατί πιστεύουμε ότι η προσφορά της Ε
νωσής μας είναι πράξη μεγάλης εθνικής σημασίας.

Στην πραγμάτωση των στόχων μας, σε υπηρεσια
κό επίπεδο βρίσκουμε συμπαραστάτες την Πολιτική 
Η γεσ ία του ΥΛ. Τ., την Η γεσία της Ελληνικής Αστυ
νομίας, τη Δ /νσ η  Δημοσ ίω ν Σχέσεω ν/ΥΔΤ, την Α 
στυνομική Ακαδημία, τη Σχολή Αξιω ματικώ ντης Ελ
ληνικής Α στυνομίας καθώ ς και τη Σχολή Αστυφυ
λάκων και για μ ία  ακόμη φορά ευχαριστούμε θερ

μ ά  γ ι' αυτό.
Εμείς ζητάμε, απ' όλους εσάς που μας τιμάτε με  

την παρουσία σας να βοηθήσετε στην υλοποίηση ε 
νός οράματος μας. Ν α  βοηθήσετε στην κατασκευή 
ενό ς  Κλειστού Γυμναστηρίου της Ελληνικής Αστυ
νομίας, που δεν υπάρχει.

Επίσης ζητάμε από εσάς, σεμιαεποχή, ηουοχρό- 
νος έχε ι μεγαλύτερη α ξ ία  από το χρήμα, να μ α ς  δ ια
θέσετε λ ίγο  χρόνο και να μα ς τιμήσετε μ ε  την πα
ρουσ ία  σας στις εκδηλώσεις που έχουν ηρογραμ- 
ματισ θεί από το Δ ιοικητικό Συμβούλιο, για το έτος  
1998.

Σας ευχαριστώ πολύ".

Ο  Υ π ουργός Δ ημόσ ιας Τά ξη ς  
σ το Λ ο ν δ ίν ο

Ιδιαίτερα σημαντικές συναντήσεις και επαφές 
είχε στο Λονδίνο ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
κ. Γεώργιος Ρωμαίος στα πλαίσια επίσκεψης που 
πραγματοποίησε. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη 
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από τη Βρετα
νική Αστυνομία για την αντιμετώπιση του "χουλι
γκανισμού", στη διεύρυνση της αστυνομικής συ
νεργασίας των δύο χωρών αλλά και στην άρση 
της ταξιδιωτικής οδηγίας των βρετανικών αρ
χών για την Κέρκυρα.

Τον κ. Ρωμαίο, συνοδέυσαν ο Γενικός Αστυνο
μικός Δ/ντής Αττικής Υποστράτηγος Ιωάννης 
Γεωργακόπουλος, ο Δ/ντής της Δ/νσης Αντιμε
τώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Αστυνομικός 
Διευθυντής Φώτης Νασιάκος, ο Δ/ντής της Διε
θνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του ΥΔΤ Αστυ
νομικός Δ/ντής Νικόλαος Τασιόπουλος και άλ
λοι αξιωματικοί της Κρατικής Ασφάλειας του Υ. 
Δ.Τ. και της Ασφάλειας Αττικής.

Ο κύκλος των επαφών άνοιξε με τη συνάντηση 
του κ. Ρωμαίου, με το Γενικό Διευθυντή της Υπη
ρεσίας Ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Η 
συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα ε
γκάρδιο κλίμα και ο Ελληνας Υπουργός ενημε
ρώθηκε αναλυτικά για τη διάρθρωση της υπηρε
σίας αυτής, η οποία είναι στελεχωμένη αποκλει
στικά από πολιτικό προσωπικό και τους πιθανούς 
τρόπους συνεργασίας των δύο Κυβερνήσεων. 
Στη συνέχεια οι Ελληνες Αξιωματικοί, συνέχισαν 
συζητήσεις που αφορούν στις λεπτομέρειες για 
τις μεθόδους που εφαρμόζουν οι υπηρετούντες 
στην υπηρεσία αυτή.

Οι κ. Ρωμαίος, συναντήθηκε και με τον κ. Jeffrey 
Ηοοη, Κοινοβουλευτικό Υπουργό Δικαιοσύνης, 
με τον οποίο είχαν συνυπηρετήσει στο Ευρωπαϊ
κό Κοινοβούλιο. Κατά τη διάρκεια της συνά
ντησής τους, συζήτησαν διάφορα θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος, που σχετίζονται με την ανάληψη

της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης από το 
Ηνωμένο Βασίλειο από την 1 η Ιανουάριου.

Αμέσως μετά, ο Υ πουργός Δημοσίας Τ άξεως, 
συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών του Η
νωμένου Βασιλείου κ. Jack Straw και την Υφυ
πουργό Εσωτερικών κ. Joyce Quin. Ο Ελληνας Υ
πουργός συζήτησε εκτενώς με τον ομόλογό του 
και την κ. Quin τις προθέσεις του Ηνωμένου Βα
σιλείου για προώθηση θεμάτων κατά τη διάρκεια 
της Βρετανικής Προεδρίας. Συγκεκριμένα συ
ζητήθηκε η αρωγή της ελληνικής πλευράς στο θέ
μα της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας (Europol). Ο Ελ
ληνας Υπουργός υποσχέθηκε την κύρωση του 
σχετικού νόμου από την Ελλάδα στο αμέσως 
προσεχές από την έναρξη του νέου έτους διάστημα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη συνεργασία 
των Αστυνομιών των δύο χωρών στον χώρο της 
αντιτρομοκρατίας, της ανταλλαγής πληροφο
ριών και της ενημέρωσης και εκπαίδευσης στε
λεχών της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα α
ντιμετώπισης της βίας στα γήπεδα.

Ο κ. Ρωμαίος χαρακτήρισε άδικη την επανάλη
ψη της ταξιδιωτικής οδηγίας από το Foreign O f
fice για την Κέρκυρα και ζήτησε την άρση της το
νίζοντας ότι τα μέτρα επιτήρησης των ακτών είναι 
ιδιαίτερα επαρκή, κάτι που αηοδεικνύεται όχι μό
νον από την ελαχιστοηοίηση των κρουσμάτων ε
πίθεσης από Αλβανούς τους τελευταίους μήνες, 
αλλά και από την αύξηση των κρατήσεων στα ξε
νοδοχεία από Βρετανούς τουρίστες, σε ποσοστό 
36% κατά την επόμενη θερινή περίοδο. Ο κ. 
Straw απάντησε ότι το θέμα θα επανεξετασθεί με 
ιδιαίτερη προσοχή.

Στο τέλος της συνάντησης, οι δύο Υπουργοί α- 
ναφερόμενοι στην μέχρι σήμερα συνεργασία 
των δύο Αστυνομιών, εξέφρασαν την ικανο- 
ποί ησή τους για το επίπεδό της και τόνισαν ότΡ'πά- 
ντα υπάρχουν περιθώρια για τη βελτίωσή της με 
κοινό στόχο την μεί ωση της εγκληματικότητας σε 
όλους τους τομείς".

Οι Ελληνες Αξιωματικοί συναντήθηκαν με ανώ
τατο Αξιωματικό διοικητή τοπικής Αστυνομίας, α
πό τον οποίο ενημερώθηκαν με κάθε λεπτομέ
ρεια, για τον τρόπο με τον οποίο η Αστυνομία α
ντιμετωπίζει τη βία και γενικά την εγκληματικότη
τα σε τοπικό επίπεδο. Ενημερώθηκαν. Ενημερώ
θηκαν για τον τεχνολογικό εξοπλισμό του Υπουρ
γείου Εσωτερικών και της Αστυνομίας της Μ. 
Βρετανίας, ιδιαίτερα εκτενείς συζητήσεις έγιναν 
σχετικά με τη Βία στα γήπεδα, ενώ ενημερώθη
καν και για τους τρόπους δράσης του κλάδου α- 
ντιτρομοκρατίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο κ. Ρωμαίος σε συνέντευξη τύπου, απαντώ
ντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την εκ
παίδευση Ελλήνων Αστυνομικών, τόνισε ότι στό
χος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργεί ουΔημο- 
σίας Τάξεως είναι όσοι εκηαιδευθούν από Αγ
γλους Αξιωματικούς σε ειδικευμένους τομείς, 
θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια στη χώρα μας 
για την εκπαίδευση Ελλήνων συναδέλφων τους 
και για το λόγο αυτό, η εκπαίδευσή τους θα διαρ
κέσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ' αυτό που 
μέχρι σήμερα εκπαιδεύονται σε διάφορα άλλα 
κράτη. Γ ια την ενημέρωση που τους έγινε σχετικά 
με τους τρόπους με τους οποίους οι Βρετανοί α
ντιμετώπισαν τα κρούσματα "χουλιγκανισμού", ο 
κ. Ρωμαίος είπε πως τα μέτρα αυτά, είναι σχεδόν 
τα ίδια που ανακοινώθηκαν πριν λίγες ημέρες 
στην Ελλάδα και πρόσθεσε ότι έχει ιδιαίτερη ση
μασία η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην ε
φαρμογή τους.
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Επίσημη επίσκεψη του  Α λ β α ν ο ύ  
Υπουργού Εσωτερικώ ν

Σε ιδιαίτερο θερμό κλίμα, πραγματοποιήθηκε 
πρόσφατα στο Υπουργείο Δημοσίας Τόξεως, ε
πί σημη επί σκέψη του Αλβανού Υηουργου Εσωτε
ρικών κ. Neritan Ceka

Τον κ. Ceka, υποδέχθηκαν οι Υπουργοί Δημο
σίας Τόξεως και Εμπορικής Ναυτιλίας, κ. κ. 
Γεώργιος Ρωμαίος και Σταύρος Σουμάκης. Στις 
ιδιαίτερες συνομιλίες που ακολούθησαν παρα
βρέθηκαν, ο Πρέσβυς της Αλβανίας στην Ελλά
δα κ. Kastriot Robo, οι αρχηγοί της Ελληνικής και 
Αλβανικής Αστυνομίας κ. κ. Αθανάσιος Βασιλό- 
πουλος και Sokol Baraj και αρμόδιοι υπηρεσιακοί 
παράγοντες και των δύο πλευρών.

Ακολούθησαν συνομιλίες εμπειρογνωμόνων 
της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώ
ματος με εμπειρογνώμονες της Αλβανικής Αντι
προσωπείας.

Ο ι συζητήσεις υπήρξαν εποικοδομητικές και 
φιλικές και χαρακτηρίστηκαν από έναν ανοικτό 
τρόπο ανταλλαγής απόψεων, αμοιβαίας συνερ
γασίας και αλληλεγγύης.

Στις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν, συ
ζητήθηκαν οι τρόποι της καλύτερης δυνατής συ
νεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης, ενώ εξετά
σθηκε η περαιτέρω συνεργασία της κοινής ομά
δας που ήδη έχει συσταθεί, για την καταπολέμηση 
της διακίνησης ναρκωτικών, του οργανωμένου 
εγκλήματος, των κλοπών και της διακίνησης 
κλεμμένων σκαφών αναψυχής, αυτοκινήτων και 
δικύκλων.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των αστυνομιών 
των δύο χωρών, η Ελληνική πλευρά ολοκλήρωσε 
την εκπαίδευση ομάδας έξι ειδικών της Αλβα
νικής Αστυνομίας στην δίωξη Ναρκωτικών. Από 
την Ελληνική Αστυνομία εκπαιδεύθηκε στις σχε
τικές ελληνικές διαδικασίες και ειδικός της Ε- 
γκληματολογικής Υπηρεσίας της Αλβανικής Α
στυνομίας.

Όπως είναι γνωστό, συνεργασία υλοποιείται: 
Με ευέλικτες Ομάδες Εργασίας κοινού ενδια

φέροντος, από κάθε πλευρά και με την τοποθέτη
ση Συνδέσμου από κάθε πλευρά, για την εξασφά
λιση επικοινωνίας σε περιπτώσεις επείγουσας 
και άμεσης ανάγκης. Ηδη, έχει αποσπασθεί στα 
Τίρανα και υπηρετεί στην Ελληνική Πρεσβεία, Α
ξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας - Σύνδε
σμος του Υηουργείου Δημοσίας Τάξεως της Ελ
λάδας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Αλ
βανίας.

Οι ομάδες Εργασίας, θα συνέρχονται ανό έξι 
μήνες εναλλακτικά, σε μια από τις συνοριακές 
πόλεις ή σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, 
κατόπιν γραπτής αίτησης μίας των δύο πλευρών, 
όποτε αυτό ζητηθεί.

Το Υπ ουργείο Δ ημόσ ιας Τά ξη ς  
σ το Internet

Από τον κυβερνοχώρο, δεν ήταν δυνατόν να 
λείπει το site του Υπουργείου Δημοσίας Τόξεως. 
Στις σελίδες του υπάρχουν όχι μόνο δελτία τύπου 
αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμες ανακοινώσεις, για 
εξειδικευμένους χρήστες και απλούς "επισκέ
πτες". Ό λες οι σελίδες, θα ενημερώνονται καθη
μερινά, ώστε να κοινοποιούνται έγκαιρα όλες οι 
ανακοινώσεις, συγκεκριμένα στοιχεία για την ε
γκληματικότητα - τροχαία, αλλά και φωτογραφι
κό υλικό.

Ελ λην ι κή  Α σ τ υ ν ο μ ί α

Μετά από προσπάθεια αρκετών μηνών, συγκε
ντρώθηκαν τα στατιστικά στοιχεία εγκληματικό
τητας που παρατίθενται. Η προσπάθεια αφο
ρούσε περισσότερο την οργάνωση και, κυρίως, 
την έγκαιρη ενημέρωσής τους. Παράλληλα έχει 
γίνει πρόβλεψη και για νέες σελίδες που θα προ
στεθούν. Ανάμεσα σ' αυτές, είναι η σελίδα για 
τους διεθνώς καταζητούμενους κακοποιούς, Έλ
ληνες και αλλοδαπούς με φωτογραφίες τους και 
στοιχεία για τη δράση τους.

Στη σελίδα της Δημόσιας Ασφάλειας υπάρ
χουν ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία με πίνακες ε
γκληματικότητας, αναλυτικάγιακάθε αδίκημα, με 
γραφήματα που παρουσιάζουν ανάγλυφα την 
"πορεία" του εγκλήματος στη χώρα μας. Για ευ
νόητους λόγους όμως στα στοιχεία αυτό δεν 
μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες 
του Internet.

Στη σελίδα της Τροχαίας θα ανανεώνεται συ
νεχώς ο χάρτης με τα επικίνδυνα σημεία των Ε
θνικών οδών. Ενας ιδιαίτερα χρήσιμος χάρτης,

στον οποίο επισημαίνονται τα επικίνδυνα σημεία 
όλου του Εθνικού δικτύου, από την Αθήνα έως τη 
Θεσσαλονίκη και από Αθήνα έως Πάτρα και Τρί
πολη. Στη σελίδα αυτή, υπάρχουν στατιστικά στοι
χεία για τα τροχαία δυστυχήματα που έχουν ση
μειωθεί την τελευταία δεκαετία.

Σημαντικές είναι όμως και οι πληροφορίες που 
υπάρχουν. Από το πώς και πού θεωρείται το 
γνήσιο της υπογραφής, έως τα απαραίτητα δι- 
καιολογητικά για έκδοση αδείας παραμονής ή 
χορήγηση άδειας οπλοφορίας.

Μια σειρά από links σας μεταφέρει σε ανάλο
γες υπηρεσίες ξένων κρατών.

Ευνόητο είναι ότι με ιδιαίτερη ανυπομονησία 
περιμένουμε τις υποδείξεις των "επισκεπτών" του 
site, ή οποιαδήηοτε άλλη συγκεκριμένη αναζήτη
ση στοιχείων.

Η Διεύθυνση του Υ ηουργείου Δημόσιας Τ άξης 
είναι: http ://w w w .yd t.g r. Γ ια κάθε άλλη πληρο
φορία στο τηλ. 6 9 2 7 5 0 3 , ή με email ydt @ ath 
forthnet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Δ ιεθ ν ή ς  σ υνάντηση  
α σ τυνομικώ ν και σ υναφ ώ ν  

περιοδικών στη Λ υώ ν
Η πρόταση της Γενικής Γραμματείας της Inter

pol αντιμετωπίστηκε αρχικά με κάποιο σκεπτικι
σμό. Μια διήμερη διεθνής συνάντηση εκδοτών 
και συντακτών αστυνομικών και συναφών περιο
δικών στηΛυών τι θα μπορούσε πρακτικά να προ
σφέρει. Οταν όμως τελικά η ελληνική αντιπρο
σωπεία έφθασε στη Λυών, στην έδρα του διε
θνούς αυτού Οργανισμού, στις 10 Δεκεμβρίου 
1997 οι πρώτοι φόβοι και επιφυλάξεις διασκεδά
στηκαν. Βέβαια σ' αυτό βοήθησε αποφασιστικά και 
η επίσημη ελληνική εκπροσώπηση στην Interpol.

Οι δύο Έλληνες αξιωματικοί που έχουν απο- 
σπασθεί εκεί, άτομα με υψηλή παιδεία, των ο
ποίων η σεμνότητα επιτάσσει να μην αναφερ
θούν τα ονόματά τους, μας εξέπληξαν τόσο με 
την ίδια την παρουσία τους όσο και με την περιρ- 
ρέουσα ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει 
και νιώσαμε περήφανοι για την ελληνική μαρτυ
ρία που καθημερινά καταθέτουν εκεί οι άξιοι συ
νάδελφοί μας.

Η συνάντηση των εκπροσώπων των αστυνομι
κών αλλά και συναφών περιοδικών (πολλά αστυ
νομικού ή παρεμφερούς ενδιαφέροντος έντυπα 
εκδίδονται και από ιδιώτες) υπήρξε αηό κάθε 
πλευρά σημαντικά. Σημαντικές υπήρξαν τόσο οι 
απουσίες όσο και οι παρουσίες. Αξιοσημείωτες 
για παράδειγμα ήταν οι πολυμελείς αντιπροσω
πείες της Κίνας και της Ιαουδαβικής Αραβίας 
αλλά ευχάριστες εκπλήξεις οι παρουσίες από τη 
Χιλή, την Ινδία και τη Ζιμπάμπουε.

Η πρώτη μέρα της συνάντησης αφιερώθηκε 
στην παρουσίαση του περιοδικού - επίσημου ορ
γάνου - αλλά και των άλλων εκδόσεων της Γε
νικής Γραμματείας της Interpol "International 
Criminal Police Review" και των περιοδικών ορι
σμένων άλλων χωρών.

Το περιοδικό της Interpol εκδίδεται δυστυχώς 
σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και στις επί
σημες γλώσσες του Οργανισμού (αγγλικά, γαλ
λικά, ισπανικά και αραβικά). Τόσο κατά τις παρου
σιάσεις όσο και κατά τη συζήτηση που επακο
λούθησε υπογραμμίστηκε η ανάγκη για στενότε
ρη συνεργασία μεταξύ όλων των αστυνομικών 
περιοδικών και υιοθέτησης των επιτευγμάτων 
της σύγχρονης τεχνολογίας (Internet, E-mail, 
κλπ).

Η ελληνική πρόταση που κατατέθηκε στην συνά
ντηση, πάντα με στόχο τη στενότερη και πλέον α
ποτελεσματική συνεργασία, περιλάμβανε:

- Την ανταλλαγή των αστυνομικών περιοδικών 
όλων των χωρών και κυρί ως των χωρών εκείνων 
που συνδέονται με πολιτικούς, πολιτιστικούς ή 
γεωγραφικούς δεσμούς (π.χ. Ευρωπαϊκής Ένω
σης, Βαλκανίων, Μεσογείου, κοκ).

- Τη φιλοξενία περίληψης σε μια τουλάχιστον 
από τις επίσημες γλώσσες της Interpol στις τε
λευταίες σελίδες κάθε περιοδικού για να ηαρα- 
καμφθεί, έστω μερικά, το εμπόδιο της γλώσσας.

- Την επικοινωνία μεταξύ των περιοδικών μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail), και

- Τη δημιουργία στη Γενική Γραμματεία της In
terpol μιας βάσης δεδομένων (D-Base), η οποία 
θα τροφοδοτείται τόσο από το περιοδικό του Ορ
γανισμού όσο και από τα περιοδικά των κρατών 
- μελών με τα σημαντικότερα άρθρα των περιο
δικών (μεταφρασμένα σε μια από τις επίσημες 
γλώσσες της Interpol), κείμενα - ταυτότητες δια
φόρων Εθνικών Αστυνομιών και φωτογραφίες 
από την αστυνομική δραστηριότητα.

Τ η δεύτερη ημέρατης συνάντησης απασχόλησε 
η υιοθέτηση στις εκδόσεις των CD Roms, με κυ
ρίαρχο το CD Rom που ετοιμάζει το περιοδικό της 
Γενικής Γραμματείας της Interpol. Επίσης έγιναν 
ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις τόσο στα οργα
νωτικά θέματα των περιοδικών, όσο και στα θέ
ματα ύλης και εξασφάλισης συνδρομητών.

Από τα βασικότερα συμπεράσματα της συνά
ντησης ήσαν δύο. Αφενός η στήριξη του περιοδι
κού της Interpol, τόσο με συνδρομές όσο και με 
συνεργασίες στην ύλη του, και αφετέρου η το δυ
νατόν στενότερη συνεργασία μεταξύ των αστυ
νομικών περιοδικών όλου του κόσμου.

Το δικό μας περιοδικό, η "Αστυνομική Επιθεώ
ρηση", παρά το εμπόδιο της γλώσσας, που το κα
θιστά δυσπρόσιτο, αποτελεί αναμφίβολα μια α

ξιοπρεπή παρουσία στο διεθνή χώρο των αστυ
νομικού ενδιαφέροντος εκδόσεων, χωρίς βέ
βαια αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να 
βελτιωθεί περισσότερο. Από πλευράς εμφάνι
σης μπορούμε να πούμε πως βρίσκεται στην 
πρωτοπορία των ευρωπαϊκών τουλάχιστον εκδό
σεων (με εξα ίρ εσ η  ίσω ς το ιταλικό II 
Carabiniere), ενώ στον τομέα της ύλης δεν υστε
ρεί των άλλων, αν και εδώ θα πρέπει ίσως να δο
θεί περισσότερη έμφαση στη διεθνή αστυνομική 
συνεργασία και στην επιστημονική αστυνομία, 
καθώς και σε θέματα τρέχοντος διεθνούς προ
βληματισμού, αφού ζούμε στην εποχή της πληρο
φορίας, μια εποχή που μας επιφυλάσσει νέες, 
άγνωστες ως τώρα προκλήσεις (ανισότητες στην 
πρόσβαση στην πληροφόρηση, εγκληματικότητα 
στο διαδίκτυο, προβλήματα βιοηθικής, κά), προ
κλήσεις των οποίων η απαντήσεις απαιτούν αφε
νός μια συγκροτημένη σύγχρονη τεχνολογική 
και επιστημονική υποστήριξη και αφετέρου ένα 
ανθρωπισμό που να στηρίζεται στις αναλλοίω
τες χριστιανικές αξίες. Με γνώμονα την απάντη
ση σ' αυτές τις προκλήσεις φιλοδοξούμε να σχε
διάσουμε την ύλη του περιοδικού το 1998.

Βραβεία θά ρ ρ ο υς
Τ η θαρραλέα ενέργεια του ιδιώτη Στέλιου Σκου- 

μπά και του Αστυφύλακα της Δ /  νσης Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης Νικόλαου Νίκα (εκτός διετεταγ- 
μένης υπηρεσίας - αναρρωτική άδεια λόγω εγ- 
χείρισης), που κατόρθωσαν να συλλάΒουν το 
δράστη ένοπλης ληστείας της ASPIS BANK, επι- 
ΒράΒευσε πρόσφατα ο Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. 
Γεώργιος Πλάκας, αηονέμοντας σ' αυτούς τιμη
τικές πλακέτες με το έμβλημα της Αστυνομί ας και 
τα συμβολικά ποσά των 497 .250  δρχ. και 
470.000 δρχ. αντίστοιχα.

Ο κ. Πλάκας τόνισε ότι, η συνεργασία και η αλ
ληλοβοήθεια μεταξύ πολιτών και Αστυνομίας, 
βελτιώνει το επίπεδο των προσφερομένων υπη
ρεσιών προς τους πολίτες. Το συγκεκριμένο γε
γονός αποτελεί φωτεινό παράδειγμα προς μί μη- 
ση για όλους τους αστυνομικούς και πολίτες, για 
να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και εμπέδω
ση του αισθήματος ασφαλείας του πολίτη.

Στη λιτή τελετή παρευρέθησαν ο Α' Γενικός Επι
θεωρητής Αστυνομίας, Υποστράτηγος κ. Από
στολος Κόκκορης, ο Επιθεωρητής της Επιθεώρη
σης Κεντρικής Μακεδονίας ταξίαρχος κ. I. Στρά- 
ντζος, Αξιωματικοί της ΓενΑστυν. Δ/νσης Θεσ
σαλονίκης, καθώς και εκπρόσωποι της Τράπε
ζας.

Ι α ν ο υ ά ρ  ι ος  1 9 9 8 - 3 9  - Ελ λην ι κή  Α σ χ υ ν ο μ ί a



Η Ν ομαρχία Κ ορινθίας βράβευσε αυτούς που 
συνέβαλαν τα μέγιστα για τη διάσωση ανθρώπων 
κατά τ ις  πλημμύρες της 1 2 -1 -1 9 9 7  στο Ν . Κο
ρ ινθίας. Από την Ελληνική Αστυνομία τιμήθηκαν 
ο ι: Α ο τυν . A '  Ν ικόλαος Α ρματός, Δ /τη ς  του Τ.Α. 
Κορίνθου, Α στυν. Α '  Δπμήτριος Σχοινάς, Δ ιο ι
κητής του Τ .Τ. Κορίνθου, Α στυν. Β '  Χαράλαμπος 
Τσίτος, Δ /τη ς  Α.Τ. Κ ιάτου, Υπαστ. Α '  Βασίλειος 
Αγγελόπουλος του Α.Τ. Κ ιάτου, και Α σ τ/κ ες  Α 
ναστάσιος Π αηαϊω άννου, του Τ.Τ. Κορίνθου, Α 
πόστολος Τριανταφυλλής του Α.Τ. Ισθμού, Σπυ
ρ ίδ ω ν  Κ α ν ελ λ ό π ο υ λ ο ς  του  Τ .Α . Κ ο ρ ίν θ ο υ , 
Δημήτριος Ταρανάς του Α.Τ. Κιάτου και Χριστίνα  
Σπάη του Α.Τ. Κιάτου.

Επιχείρηση σ ω τηρ ίας στα  
χιονισ μένα  βουνά του  Γράμμου
Ω ρ α  12 .151 της 8-12-1997. Η ΚίΙα Burbuge , 

υπήκοος Αλβανίας, παρουσιάζεται στο Αστυνο
μικό Τμήμα Πυρσόγιαννης και ζητάει βοήθεια για 
να σώσει τα τρία ανήλικα παιδιά της που "έμειναν" 
στο βουνό και δεν μπορούσαν να περπατήσουν 
από τα κρυοπαγήματα.

Αμέσως ο Αστυφύλακας Σπυρίδων Δαλα- 
κούρας ξεκίνησε με το περιπολικό και την Αλβα
νίδα μητέρα των παιδιών για το σημείο όπου ε ί
χαν μείνει τα παιδιά. Δεν προχώρησαν όμως και 
πολύ, γιατί, αφενός ότι στις χιονισμένες πλαγιές 
το χιόνι ξεπερνούσε το μισό μέτρο και αφετέρου 
γιατί η μάννα δεν μπορούσε να θυμηθεί το μέρος 
που είχαν μείνει τα παιδιά.

Ω ρα 13.00. Απογειώνεται από το αεροδρόμιο 
Ιωαννίνων το ελικόπτερο της Ελληνικής Αστυνο
μίας, με πιλότους τους Αναστάσιο Παπαδόπουλο 
και Νίκο Δόλκα και πλήρωμα τον Αστυνομικό Υ- 
ποδ/ντή κ. Βασίλειο Μάλλιο.

Η επιχείρηση οργανώνεται χωρίς καθυστέρη
ση και συμπληρώνεται με δύο Μεταβατικά Απο
σπάσματα που κινούνται στην περιοχή σύμφωνα 
με τις εντολές του επόπτη Αστυνομικού Υποδ/ντή 
κ. Κων/νου Κολιάκη και δύο ασθενοφόρα του Ε- 
ΚΑΒ σε ετοιμότητα. Η συνεργασία των επίγειων 
δυνάμεων με το ελικόπτερο αποδείχθηκε άψογη. 
Τα ανθρώπινα ίχνη στο χιόνι, μπερδεμένα με ί
χνη αρκούδας και λύκων, έδωσαν τα πρώτα στοι
χεία για την περιοχή που έπρεπε να ερευνηθεί.

Τ α παιδιά εντοπίζονται μέσα στο χιόνι, σε υψό
μετρο 1.600 μέτρων. Η Adriana, 14 χρονών, ε ί
ναι λιπόθυμη, η Sinola, 12 χρονών, έχει κάποια 
επαφή με το περιβάλλον και ο Edisson, 10 χρο
νών, είναι αδύνατον να περπατήσει.

Η κατάσταση κρίνεται πολύ σοβαρή και αρχίζει 
ο αγώνας με το χρόνο. Αποφασίζεται η προ
σγείωση του ελικοπτέρου μέσα σε ιδιαίτερα δυ
σμενείς συνθήκες.

Ο ι δύο πιλότοι συνομιλούν: "νέφωση χαμηλή - 
ρισκάρουμε - θερμοκρασία  -5βαθμοίΚελσίου, δεν  
μ α ς  πειράζει πολύ, - υπάρχουν δένδρα, θα τα α- 
ηοφύγουμε σιγά-σιγά - ύψος χιονιού άγνωστο".

Η Adriana στο ελικόπτερο και σε 15 λεπτά στην 
εντατική μονάδα του Νοσοκομείου "Χατζηκώ
στα". Η Sinola και ο Edisson στο περιπολικό και 
στη συνέχεια στο ασθενοφόρο, με το οποίο σε 
μιάμιση ώρα έφθασαν στο ίδιο Νοσοκομείο.

Τρεις ψυχούλες γλίτωσαν από την άγρια Ηπει
ρώτικη φύση, ενώ μια ακόμη ανθρώπινη αστυνο
μική επιχείρηση είχε το καλύτερο τέλος.

Δ ω ρεά μοτο σ ικλέτας  
στην ΑμεσηΔράση Θεσσαλονίκης
Την27 /11/1997 , στηΔιεύθυνση Αμεσης Δρά

σης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των Εκδηλώ
σεων, "Εβδομάδα Ελληνικού Κοσμήματος 
1997", το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού 
Κέντρου Αργυροχρυσοχοϊας (ΕΛ.Κ.Α), σε μία 
εκδήλωση κοινωνικής προσφοράς και αναγνώ
ρισης του έργου της Αμεσης Δράσης Θεσσαλο- 
νί κης και των ειδικών τροχοφόρων μονάδων του 
"100” και της ομάδας "Ζ", προσέφερε μία δίκυ- 
κλη μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, (εντούρο ει
δικών διαδρομών), για τις ανάγκες της ομάδας 
"Ζ", ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της αυτα
πάρνησης και αυτοθυσίας των ανδρών της Υπη
ρεσίας αυτής, για το καλό του κοινωνικού συνό
λου.

Κατά την εκδήλωση, ο Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής Θεσ/νίκης Υποστράτηγος κ. Γεώρ
γιος Πλάκας, απένειμε μία αναμνηστική πλακέτα 
του Σώματος στον πρόεδρο του Ελληνικού Κέ
ντρου Κοσμήματος κ. Μ. Καλφίδη και τον ευχα
ρίστησε για την τόσο αξιέπαινη προσφορά του 
ΕΛ.Κ.Α., την οποία μάλιστα τόνισε θα αξιο- 
ποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αναμνηστικό έμβλημα της ομάδας "Ζ" της Αμε
σης Δράσης Θεσσαλονίκηςαπένειμε και ο 
Α/ντής της Αμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, Α
στυνομικός Δ/ντής κ. Περιλής Αγγελος, στον 
πρόεδρο της Συντεχνίας Χρυσοχόων Αργυρο
χόων Θεσσαλονίκης κ. Σ. Ζαχαρέλη και τον ευ
χαρίστησε για την ευγενική τους χειρονομία, να 
ενισχύσουν την Αμεση Δράση Θεσ/νίκης με μία 
μοτοσυκλέτα.

Ελ λην ι κή  Α σ τ υ ν ο μ ί α Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς  1 9 9 8



Έκθεση εικασ τικώ ν τεχνώ ν  
σ την Κ ατερ ίνη

Ένα διαφορετικό τόνο στον εορτασμό του προ
στάτη της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου 
έδωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας, με τη 
διοργάνωση Εκθεσης αγιογραφίας, ζωγρα

φικής και φωτογραφίας. Μετά την καθιερωμένη 
δοξολογία που πραγματοποιήθηκε στο Μητρο- 
πολιτικό Ναό της Θείας Αναλήψεως, όπου παρα
βρέθηκαν πολλοί επίσημοι και πλήθος κόσμου, 
μετέΒησαν όλοι στον εκθεσιακό χώρο τουΔήμου 
Κατερίνης, όπου ο ΙεΒασμιώτατος Μητροπολί
της Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνα κ.κ. Αγα- 
θόνικος εγκαινίασε την έκθεση.

Στη σύντομη ομιλία του ο Αστυνομικός Διευθυ
ντής κ. Γεώργιος Τσεσμετζής αναφέρθηκε στο 
πρόσωπο του τιμωμένου Αγίου και στην πρωτο
βουλία που πήρε μαζί με τους αστυνομικούς καλ
λιτέχνες για την διοργάνωση αυτής της έκθεσης. 
Ό λο ι οι προσκεκλημένοι εντυπωσιάστηκαν από 
τα έργα των συναδέλφων που συμμετείχαν στην 
Έκθεση και τους συνεχάρηκαν γι' αυτή τους την 
πρωτοβουλία.

Τα έργα που εκτέθηκαν στην έκθεση ήταν δη
μιουργία των συναδέλφων: Ανθ/μου Κων/νου 
Ντεκουμέ (φωτογραφία), Ανθ/μου Χρήστου 
Μέρμηγκα (φωτογραφία), Αστ/κα Βασιλείου 
Κρετιμού (φωτογραφία), Αρχ/κα Κων/νου Τζι- 
τζιλή (Α γ ιογρα φ ία  - ζω γραφική), Α ρ χ /κα  
ΧρήστουΔέλλα (Αγιογραφία - ζωγραφική), και 
Α σ τ/κα  Ευάγγελου Μπατζικώστα (ζω γρα
φική).

Την έκθεση, που παρέμεινε ανοιχτή για τρεις η
μέρες, επισκέφθηκαν πολλοί μαθητές Γυμνα
σίου και Λυκείου και πλήθος κόσμου, ενώ ιδιαί
τερο ενδιαφέρον έδειξαν και τα τοπικά Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης.

Συγχαρητήρια στους συναδέλφους καλλιτέ
χνες και στους διοργανωτές αυτής της έκθεσης 
και ευχόμαστε η ηροσπάθειά τους αυτή να βρει 
και άλλους μιμητές.

Α ^ Ε κδ εσ η ςΤ ρ ο χα ία ς  &  κ υ κ λ ο - 
φ ο ρ ια κή ς  α γω γή ς στη Λ α μ ία

“Σωστή κυκλοφορία και συμπεριφορά στους 
δρόμους σημαίνει λιγότερα τροχαία ατυχήματα 
και καλύτερη ζωή". Το μήνυμα αυτό έστειλε η Α
στυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας η οποία διορ- 
γάνωσε την Α' Έκθεση Τροχαίας και κυκλοφο- 
ριακής αγωγής από 11-10-97 έως 24-10-1997.

Τα εγκαίνια της Έκθεσης, η οποία στεγάστηκε 
σε χώρο 1.800 τ.μ. στο Β' Εκθεσιακό Περίπτερο 
της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, πραγματο
ποιήθηκαν από τον Υφυπουργό Εσωτερικών και 
Δημόσιας Διοίκησης κ. Λάμπρο Παπαδήμα πα
ρουσία πολλών επισήμων και πλήθους κόσμου. 
Στην ίδια εκδήλωση έγινε και η βράβευση του Α
στυφύλακα Λάμπρου Μηάμπαλη, σαν καλύτερου 
τροχονόμου της Α.Δ. Φθιώτιδας για το έτος 
1997.

Στη σύντομη ομιλία του, κατά τη διάρκεια των 
εγκαινίων, ο Αστυνομικός Διευθυντής Φθιώτι
δας κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, τόνισε ότι η πρω- 
τοβουλίατης διοργάνωσης αυτής αποσκοπεί στη 
βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και στον 
περιορισμό τωντροχαίων ατυχημάτων. Τόνισε ε
πίσης ότι η πρωτοβουλία αυτή της Διευθύνσεως, 
στοχεύει στην ευαισθητοποίηση πολιτών και κυ
ρίως της μαθητικής νεολαίας σε θέματα κυκλο
φορίας, ηροσφέροντας διεζοδική ενημέρωση 
στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Η Έκθεση περιελάμβανε έντυπο και φωτογρα
φικό υλικό, video προβολές, αναπαραστάσεις 
τροχαίων ατυχημάτων με οχήματα τα οποία εί
χαν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα, ενώ αξιω
ματικοί της Τροχαίας ξεναγούσαν το κοινό, στο 
οποίο παρείχαν σχετικές πληροφορίες.

Την Έκθεση επισκέφθηκαν όλα τα σχολεία της 
Λαμίας, καθώς και αρκετά γειτονικών νομών 
(Τρικάλων, Φωκίδας κ.λπ.), ενώ η Α Α  Φθιώτιδας 
έγινε δέκτης πολλών αιτημάτων Διευθυντών Σχο
λείων, καθηγητών και Δημάρχων να λειτουρ
γήσει η Έκθεση και στην περιφέρεια του Νομού.

Από τη δεύτερη συνάντηση των 
Υπουργών Εσωτερικών της Ο ΣΕΠ  

(Οικονομική Συνεργασία του Ευ- 
ξείνου Πόντου), κατά την οποία το 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης εκπρο

σωπήθηκε από το Γενικό Γραμμα
τέα κ. Ιωάννη Παπαδογιαννάκη, ο 

οποίο ςσυνοδευόταν από τον Ειδι
κό Σύμβουλο του Υπουργού κ. 

Χρήστο Δημόπουλο, τον Α στυνο
μικό Δ ιευθυντή κ. Βασίλειο Κ οντο- 
νάσιο, τον Αστυνόμο Α '  κ. Γρηγό- 

ριο Αναγνώ στου, την Αστυνόμο  
Β ' κ. Στέλλα Κουρούτου και τον κ. 
Βασίλειο Π α τρ ώ ν α ,Δ /ντή  της Ει
δικής Ν ομικής Υπηρεσίας του Υ 

πουργείου Εξωτερικών.
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Δ ιά λ εξη  με δέμα 
το  "Κυπ ριακό Ζήτημα"

Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος 
της Σχολής Αξιωματικών , πραγματοποιήθηκε 
στη Σχολή διάλεξη με θέμα "Το Κυπριακό Ζήτημα 
(χθες, σήμερα, αύριο)". Ομιλητής ήταν ο Πέτρος 
Βοσκαρίδης, ο οποίος από το 1983 μέχρι το 
1986 υπηρέτησε ως Πρέσβης της Κυπριακής Δη
μοκρατίας, αρμόδιος για θέματα απόδημου Ελ
ληνισμού και στη συνέχεια ανέλαβε το αξίωμα 
του κυβερνητικού εκπροσώπου, το οποίο 
διατήρησε μέχρι το 1988. Από το 1993 υπηρετεί 
ως Σύμβουλος Επικοινωνίας στην Κυπριακή 
Πρεσβεία στην Αθήνα.

Ο ομιλητής αναφέρθηκε σε όλες τις πτυχές του 
Εθνικού μας προβλήματος και τις προοπτικές που 
δ ιαμορφ ώ νοντα ι. Απάντησε σε πολλές ε
ρωτήσεις των σπουδαστών και μετέφερε στους 
ακροατές το αγωνιστικό και γενναίο φρόνημα 
των Ελλήνων της Κύπρου. Εντυπώσιασε ως άρι- 
στος γνώστης του προβλήματος και έμπειρος α
ναλυτής, με τα πρωτότυπα πληροφοριακά στοι
χεία και τον αναλυτικό και συνθετικό τρόπο πα
ρουσίασης του θέματος.

AV Βασίλη ...ένα  ποδήλατο
Στις 1 8-12-1997, πραγματοποιήθηκε στη 

Σχολή Αξιωματικών η γιορτή για τα παιδιά των 
Δοκ. Υπαστυνόμων και των αστυνομικών που υ
πηρετούν στη Σχολή, παρουσία του Διοικητή της 
Σχολής Αξιωματικών και των Αξιωματικών της 
Σχολής. Τη γιορτή διοργάνωσαν με επιτυχία οι 
τριτοετείς Δόκ. Υπαστυνόμοι και περιελάμβανε 
θεατρικό, κουκλοθέατρο, μίμο, απαγγελία ποιη
μάτων από τα παιδιά και χορωδία.

Τ η γιορτή τί μησαν με την παρουσί α τους, ο Διευ
θυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτη
γος κ. Γεώργιος Τριανταφύλλου και ο Προϊστά
μενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας του Σώμα
τος Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Κιούλος.

Μετά το πέρας της γιορτής, ο Αϊ Βασίλης μοί
ρασε τα δώρα. Εδωσε στους μικρούς φίλους 
173 ποδήλατα. Ένα δώρο που άρεσε πολύ στα 
μικρά παιδιά, αφού δεν πίστευαν ότι η ευχή τους 
θα πραγματοποιηθεί. Ο Αϊ Βασίλης όμως ξεπερ- 
νώντας πολλά προβλήματα και με τπ Βοήθεια φ ί
λων της Αστυνομίας, έκανε την ευχή τους πραγ
ματικότητα. Και του χρόνου.

Κυπριακή αντιπροσωπεία  
σ τη ν Α δ ή ν α

Επίσημη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα 
πραγματοποίησε πρόσφατα αντιπροσωπεία της 
Κυπριακής Αστυνομίας, αποτελούμενη από το 
Βοηθό Αρχηγού Αστυνομίας Κύπρου κ. Νεο
φύτου Σολομωνίδη και το Διευθυντή της Αστυνο
μικής Ακαδημίας Κύπρου, Ανώτερου Αστυνόμου 
κ. Ανδρέα Γ ιαννάκη.

Σκοπός της επίσκεψης της κυπριακής αντιπρο
σωπείας ήταν η ενημέρωσή τους για το αστυνο
μικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, με στό
χο την υιοθέτηση και εισαγωγή στην Κύπρο, αρ
χών, μεθόδων, τρόπων τακτικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης για την αναδιοργάνωση του αστυ
νομικού εκπαιδευτικού συστήματος που ισχύει 
στην Κύπρο. Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στα 
πλαίσια των αδελφικών σχέσεων φιλίας και συ
νεργασίας Ελλάδας - Κύπρου, που διαρκώς 
διευρύνονται και ενισχύονται σε όλους τους το

μείς, καθώς και σε εκείνα της επίσημης διμε
ρούς Συμφωνίας Ελλάδας - Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της εδώ παραμονής τους εηι- 
σκέφθηκαντην Αστυνομική Ακαδημία, όπου τους 
έγινε συνοπτική ενημέρωση από τοΔιευθυντή της 
Υποστράτηγο κ. Γεώργιο Τριανταφύλλου για το 
αστυνομικό εκπαιδευτικό σύστημα και από το 
Διοικητή της Σχολής Αξιωματικών Ταξίαρχο κ. 
Λεωνίδα Παπαδάκη για το διαρθρωτικό και λει
τουργικό σύστημα της Σχολής Αξιωματικών. Στη 
Σχολή Αξιωματικών ειδικότερα τους έγινε λεπτο
μερής ενημέρωση από τους Υπ οδ/τές της 
Σχολής Αστυν. Δ / ντή κ. Κλέαρχο Πήχα και Αστυν. 
Υποδ/ντή κ. Δημήτριο Χασιώτη. Τέλος οι Κύπριοι 
Αξιωματικοί επισκέφθηκαν τη Σχολή Εθνικής Α
σφάλειας, όπου φοιτούν και δύο Αξιωματικοί της 
Κυπριακής Αστυνομίας και τον Β' Υπαρχηγό του 
Σώματος Αντιστράτηγο κ. Σταύρο Χουλάκη.

ΕΑΑηνι κή Α σ τ υ νομ ί α 4 2 Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς  1 9 9 8



Ν έο ς  κανον ισ μό ς λε ιτο υ ρ γ ία ς  
του Λ Α Μ Δ Ε Α

Το Δ .Ι του ΛΑΜΔΕΑ, υλοποιώντας απόφαση 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Ιωαννί- 
νων (24-5-1997), για μετατροπή του Λογαρια
σμού από Καθορισμένης Παροχής σε Καθορι
σμένης Εισφοράς, ηροέβη, σύμφωνα με την 
σχετική εξουσιοδότηση, στην κατάρτιση Νέου 
Κανονισμού Λειτουργίας, τον οποίο έφερε για 
έγκριση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Αθήνα 
27-9-97) και ο οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα. Ο 
νέος κανονισμός, με έναρξη ισχύος την 1-1- 
1998, είναι προϊόν εμπεριστατωμένης μελέτης 
και ανάλυσης ιστορικών και συγκριτικών στοι
χείων, αλλά και εμπειρίας τεσσάρων(4) περίπου 
χρόνων λειτουργίας. Η νέα μορφή τουΛογαρια- 
σμού Βρ ίσκετα ι στην πρωτοπορία των α
ντιλήψεων για τέτοιου είδους οργανισμούς αλ
ληλεγγύης και τίθεται πλέον σε μία δυναμική ε- 
πιστημονικοτεχνική αναπτυξιακή τροχιά μέσα σε 
ένα ολοένα μεταβαλλόμενο οικονομικοκοινω- 
νικό περιβάλλον. Οι καινοτόμες ρυθμίσεις του 
νέου κανονισμού σε σχέση με τον παλιό είναι: 

Στο άρθρο 5 καταργήθηκε το δικαίωμα εγ
γραφής των 30.000 δρχ., που αποτελούσε απο
τρεπτικό παράγοντα. Έτσι η εγγραφή πραγματο
ποιείται με την υποβολή της σχετικής αίτησης και 
την καταβολή - με αυτόματη παρακράτηση από τη 
μισθοδοσία 4.000 δρχ, - που είναι η νέα τακτική 
μηνιαία εισφορά.

Στο άρθρο 10 γίνεται η κατανομή πόρων στα 
επιμέρους τέσσερα (4) αποθεματικά. Ένα μικρό 
ποσοστό της εισφοράς των μελών χρηματοδο
τεί τα αποθεματικά Α,Β και Δ, που καλύπτουν ενι
σχύσεις λόγω θανάτου /  ανικανότητας, νοση
λείας και έξοδα διαχείρισης /  λειτουργίας, ενώ 
το μεγαλύτερο ποσοστό (89% για τους εν ενερ- 
γεία και 98% για τους συνταξιούχους) πιστώνε
ται στις ατομικές τους μερίδες (αποθεματικά 
Γ).Επίσης δίνεται η δυνατότητα επιπλέον προαι
ρετικών εισφορών 100% αποταμιευτικού χαρα
κτήρα. Οι εν λόγω αλλαγές ενισχύουν την ανταπο- 
δοτικότητα του λογαριασμού.

Στο άρθρο 16 καταργείται η υποχρέωση 1 θε
τούς παραμονής στον Λογαριασμό και απελευ
θερώνεται το μέλος να αποχωρήσει όποτε το 
θελήσει. Επίσης γίνεται ειδική ρύθμιση, σταδια
κών - μερικών αναλήψεων χρηματικών ποσών 
του μέλους, από την ατομική του μερίδα.

Στο άρθρο 25 ρυθμίζεται ο τρόπος μετα
τροπής του Λογαριασμού. Έχει δεληφθεί μέρι
μνα ώστε η κατανομή των κεφαλαίων στις Ατο
μικές Μερίδες να γίνει με απόλυτα δίκαιο και 
διαφανή τρόπο. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδι
κασίες όλα τα μέλη θα ενημερωθούν με ατομική 
επιστολή για τα συνολικά μεγέθη του λογαρια
σμού και για τα μεγέθη της ατομικής τους μερί
δας. Τέλος παρόμοια ατομική επιστολή θα στέλ
νεται κάθε χρόνο γιατην προσωπική ενημέρωση 
όλων των μελών. Έτσι δημιουργείται ένας επι
πρόσθετος μηχανισμός πλήρους διαφάνειας 
και ελέγχου από κάθε μέλος. ΤοΔ.Σ, πιστεύει ότι 
υπό το νέο σχήμα ο λογαριασμός θα ευαισθη
τοποιήσει και κινητοποιήσει περισσότερους συ
ναδέλφους, ώστε να επιτευχθεί μαζικότερη 
συμμετοχή, στοιχείο πάνω στο οποίο Βασίζεται 
η επιβίωση και η ευρωστία τέτοιου είδους οργα
νισμών.

Στο εγγύς μέλλον θα δημοσιευθεί ολόκληρος 
ο νέος κανονισμός του ΛΑΜΔΕΑ.

Σ τ ις  πλαγιές τω ν Π ιερίω ν
Στις χιονισμένες πλαγιές των Πιερίων ένωσαν 

από την πρώτη στιγμή την αγωνία τους μ' εκείνη 
των συγγενών του μοιραίου Ουκρανικού αερο
σκάφους αλλά και όλου του ελληνικού λαού οι συ
νάδελφοί μας της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επι
χειρήσεων Θεσσαλονίκης και της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Πιερίας. Κάτω από ιδιαίτερα αντί
ξοες συνθήκες αφενός συμμετείχαν στις έρευ
νες για τον εντοπισμό του αεροσκάφους και α
φετέρου παρείχαν την αναγκαία υποστήριξη στα 
συγκροτημένα συνεργεία ερευνών των ενόπλων 
δυνάμεων. Τα τηλεοπτικά δίκτυα έφεραν σε κάθε 
σπίτι την προσφορά τους και έκαναν και μας υ
περήφανους, που μια ακόμη φορά απέδειξαν ότι 
οι αστυνομικοί υπάλληλοι πρωτοπορούν σε κοι
νωνική ευαισθησία, μια ευαισθησία που την αηο- 
δεικνύουν σε κάθε κρίσιμη στιγμή. Και όταν, τε
λικά, εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του αεροσκά
φους, άρχισε για τους αστυνομικούς που είχαν 
εμπλακεί στην μεγάλη αυτή επιχείρηση ένας νέος 
Γολγοθάς. Νααντιμετωπίσουντη νέα κατάσταση, 
να πείσουν τους τραγικούς συγγενείς ότι δεν ο- 
φελεί να προσεγγί σουν τον τόπο της συμφοράς, 
να διευκολύνουν την κίνηση των συνεργείων πε- 
ρισσυλογής και τη διακομιδή των σορών, να ε
ξασφαλίσουν το δυνατόν ανθρώπινη αντιμετώ
πιση της τραγωδίας.

Ας ελπίσουμε όλοι μας ότι ο νέος χρόνος δε 
θα μας επιφυλάξει τέτοιες δοκιμασίες. Ομως θα 
ήταν αδικία να μη συγχαρούμε τους συναδέλ
φους μας, που μας έκαναν να νιώσουμε περήφα
νοι, που μας έδωσαν ένα μήνυμα ανθρωπιάς μέ
σα από τόσο αντίξοες καιρικές συνθήκες και τό
σο τρ α γ ικές  περιστάσεις.

1 1 ο  Π αγκόσ μιο Π ρω τάθλημα  
Μ εταμοσ χευμένω ν

Στην όμορφη πόλη του Σίδνεϋ της Αυστραλίας, 
που θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 2000, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα το 11 ο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ατόμων που έχουν υ- 
ποστεί μεταμόσχευση νεφρών.

Σ' αυτή την παγκόσμια γιορτή της μεταμόσχευ
σης στην οποία πήρανμέρος 2.000 μεταμοσχευ- 
μένοι αθλητές από 51 χώρες, έλαβε μέρος και 
ο συνάδελφος Ανθ/μος κ. Νικόλαος Καραντά- 
κος,σαν μέλος της εθνικής αντιπροσωπείας και 
εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας. Με κα
τάλληλη προετοιμασία για τους αγώνες δεν πε
ριορίστηκε απλά μόνο στη συμμετοχή του σε τρία 
αγωνίσματα(σφαίρα, 100 μέτρα, πίγκ-πόγκ), αλ
λά πέτυχε να διακριθεί, αφού κατέλαβε τηνόη θέ
ση στο άλμα εις ύψος με 1,40μ. μεταξύ 14 συ
ναθλητών του. Πάντα επιτυχίες ΝίκοΙ

Π α νελλήν ιο  Π ρω τάθλημα  
T A E K W O N D O

Κατά την διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρωτα
θλήματος TAE KWON DO Ενόπλων Δυνάμεων 
και Σωμάτων Ασφαλείας που έγιναν στις 28-11- 
97 στην Σχολή ΝαυτικώνΔοκίμων στον Πειραιά, 
το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας με τους πα
ρακάτω αθλητές απέσπασε τα εξής μετάλλια:

Αστ/καςΔημακογιάννηςΔημήτριος: πρώτη θέ
ση (χρυσό) - 83 κ., Δοκ. Αστ/κας Δροσίδου Μόρ- 
φω: 1 η θέση (χρυσό) - 65κ., Δοκ. Αστ/κας Καρ- 
παθάκη Μαρία: 1 η θέση (χρυσό) - 55κ., Δοκ. Α
στ/κας ΓαΒαλάς Ευθύμιος: 2η θέση (αργυρό) -

83κ., Δοκ. Αστ/κας Μαζαράκη Μαρία: 2η θέση 
(αργυρό) - 65κ., Δοκ. Αστ/κας Παυλόπουλος Πα
ναγιώτης: 3η θέση (χάλκινο) - 70κ., Δοκ. Αστ/ κας 
Λουκάς Σταύρος: 3η θέση (χάλκινο) + 83.

Προπονητές της ομάδας ήταν ο Αστ. Δημακο- 
γιάννης Δημ. και ο Π.Υ. Νικολετόπουλος Κων.

3 ο  Π α νελλήν ιο  Π ρω τάθλημα  
Ξ ιφ α σ κ ία ς Α σ τυνομ ικώ ν

Το 3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ξιφασκίας Α
στυνομικών, στο αγώνισμα Ξίφους Μονομα
χίας, πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και 
Φιλίας, την 14-12-1997, με τη συμμετοχή Αστυ
νομικών - αθλητών απ' όλη τη χώρα.

Το πρωτάθλημα αυτό διοργανώθηκε από την Α
θλητική Ενωση Αστυνομικών Ελλάδος και την ε
πιμέλεια της διοργάνωσης είχαν ο Α/Υ Χασιώτης 
Δημήτριος και το μέλος τουΔΣ. και προπονητής της 
ομάδας Ξιφασκίας, Αστ. Κόμης Αριστείδης. 

Νικητές αναδείχθηκαν:
1 ος Αστυφ. Λαμπροκωστόπουλος Παν., 2ος Υ- 

παστ. Γαλαζούλας Δημ., 3ος Υπαστ.. Σταμούλης 
Αριστ., 4ος Υπαστυν. Κουπαρίτσας Παναγιώτης.

Π ρ ω τα θλήμα τα  Κ α λα θο σ φ α ίρ ι
σης και Π ετοσ φ αίρ ισ ης

Τα πρωταθλήματα Καλαθοσφαίρισης και πετο
σφαίρισης Γυναικών Ενόπλων Δυνάμεων και 
σωμάτων Ασφαλείας, πραγματοποιήθηκαν στο 
κλειστό γυμναστήριο του ΑΣΑΕΔ από 1-10 Δε
κεμβρίου 1997.

Τ α πρωταθλήματα αυτά διεξήχθηκαν για πρώτη 
φορά και η Ελλην. Αστυνομία συμμετείχε σ' αυτά με 
αντιπροσπευτικές ομάδες οι οποίες αποτελούνταν 
από Δόκ. Αστυφύλακες στην πλειοψηφία τους.

Η ομάδα Πετοσφαίρισης της Ελληνικής Αστυ
νομίας αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια και η ομάδα 
Καλαθοσφαίρισης κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

Η  Ελληνική Α σ τυνομ ία  
σ το π ρω τάθλημα Ράλλυ

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στο Πανελ
λήνιο πρωτάθλημα Ράλλυ με ένα αυτοκίνητο μάρ
κας Renault Clio 1,800cc με οδηγό τον Αρ- 
χιφύλακα Νιώρα Γ ρηγόριο της ΔΤΕΝΕ/ΤΕΙΜΟ. 

Τα αποτελέσματα των αγώνων έχουν ως εξής: 
α. Ράλλυ Θ ερμα ϊκού  (Θ εσ σ α λον ίκη ΐ 2- 

13 /4 /1997): Εγκατάλειψη στην από μηχανική 
βλάβη.

β. Ράλλυ "Ο λύμπιον" (Λ ειβαδ ιά  ΙΟ 
Ι 1/5/1997): 6η θέση γενικής, 1η θέση F2, 1η 
θέση 2.000cc

γ. Ράλλυ "Ακρόηολις" (Αθήνα 9-10/6/1997). 
Διεθνής Αγώνας: Εγκατάλειψη στην 4η ειδική 
διαδρομή από μηχανική βλάβη.

δ. Ράλλυ ΕΛΠΑ (Χαλκιδική 30 -31 /8 /1997). 
Διεθνής Αγώνας: 1 On θέση γενικής, 4η θέση 
στους Ελληνες οδηγούς, 3 η θέση F2, 3 η θέση 
2.000cc,

ε. Ράλλυ "Ερμής" (Ιωάννινα 4-5/10/1997):
4η θέση γενικής, 2η θέση F2,2η θέση 2.000cc 
στ. Ράλλυ Φθινοπώρου (Αττική - Βοιωτία 15-11- 

1997): 5η θέση γενικής, 2η θέση F2, 2η θέση 
2.000cc

Η τελική κατάταξη για το 1997 έχει ως εξής: 
5η θέση Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ 

'97, 3η θέση Πανελληνίου Πρωταθλήματος F2, 
9 7 ,3ηθέση Πανελληνίου Κυηέλου 2.000cc '97.
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Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιο Ρω
μαίο επισκέφθηκαν οι αστυνομικοί συντάκτες εν 
όψει τω ν εορτών Χριστουγέννω ν και Νέου Ε
τους. Α ντα λά χ θη κα ν ευχές και ο κ. Υπουργός 
τους διένειμε συμβολικά δώρα.

Μ

Αγιασμός πραγματοποιήθηκε στη Δ /νσπ Α στυ
νόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Α θηνώ ν, λόγω  
πρόσφατης αναβάθμισης τη ς  εν λόγω Υπηρε
σίας. Παρέστησαν, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης  
κ. Γεώργιος Ρωμαίος, ο Γενικός Γραμματέας του 
Υ  .Δ.Τ. κ. Ιωάννης Παπαδογιαννάκης, ο Α ρχηγός  
της Ελληνικής Αστυνομίας Α ντισ τρά τηγο ς κ. Α 
θανάσιος Βασιλόπουλος, οι Υπαρχηγοί Α ν τ ι
σ τρά τηγο ι κ .κ . Δ ημ ή τρ ιο ς  Μ η τρ ό π ο υ λο ς και 
Σταύρος Χουλάκης, πολλοί ανώτατοι και ανώ τε
ρ ο ι Α ξ ιω μ α τ ικ ο ί  κ α ι το  π ροσω π ικό τ η ς  
Δ Α Κ .Α .Α .

Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα έψ αλλαν στον 
Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιο Ρωμαίο και 
τον Αρχηγό του Σώματο Α ντιστράτηγο κ. Α θα 
νάσιο Βασιλόπουλο τα παιδιά του βρεφονηπιακού 
σταθμού Ν . Ηρακλείου.

Στιγμ ιότυπ ο από την γ ιορτή  που πραγματο
ποιήθηκε στο κέντρο "Δ ιογένης" για τα παιδιά 
τω ν αστυνομικών και πολιτικών υπαλλήλων του  
Υηουργείου Δημόσιας Τάξης.

Ελ λην ι κή  Α σ τ υ ν ο μ ί α • 4 4  - Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς  1 9 9 8



Μ ε την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέν
νων και του Νέου Ετους, η Δ ιευθύντρια  (φωτο κά
τω) και το προσωπικό της Δ ιεύθυνσης Δημοσίων 
Σχέσεων του Υ.Δ.Τ. επισκέφθπκαν τα  άτομα με ει- 
θικές ανάγκες στο Ιθρυμα Π αλλήνης, τη "Στέγη  
Γερόντων Κυψ έλης" και τ ις  φυλακές ανηλίκων  
Κορυθαλλού, και θιένειμαν 8ώρα.

Αντιπροσωπεία τη ς  Δ ιεύθυνσης Υγειονομικού, 
με επικεφαλής τον Δ ιευθυντή τη ς  Υποστράτηγο 
κ. Ιωάννη Αναγνωστόπουλο, ως εκπρόσωπο του  
Σώματος, εηισκέφθηκε το 4 0 1  Στρατιω τικό Ν ο 
σοκομείο και θιάφορα άλλα νοσηλευτικά ιδρύμα
τα , όπου νοσηλευόταν αστυνομικοί, τους πρό- 
σφεραν συμβολικά δώρα και τους μετέφεραν τις  
ευχές όλων τω ν συναδέλφων για ταχεία ανάρ
ρωση.

Από την παιδική γιορτή που διοργάνωσε η Ενω
ση Αστυνομικών Υ παλλήλων Α ττική ς  στο Στάδιο  
Ειρήνης και Φ ιλ ία ς  και που συμηεριελάμβανε θεα
τρική παράσταση, θέατρο "Σκιών" με τον Ευγένιο 
Σπαθάρη κ.λπ.

Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς  1 9 9 8 - 4 5  - Ελ λ η ν ι κ ή  Α σ τ υ ν ο μ ί α



Δώρα στους τροχονόμους που εκτελούσαν υ
πηρεσία στην πόλη των Ιωαννίνων την πρωτο
χρονιά μοίρασε ο Επιθεωρητής της Επιθεώρησης 
Α στυνομίας Ηπείρου, Ταξίαρχος κ. Η λ ία ς  Κ ρο- 
κίθης.

Τον ιθιώ τη κ. Γεώργιο Παπανικόλα βράβευσε 
πρόσφατα ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ, Γεώρ- 
γιος Ρωμαίος, γ ιατί ευρισκόμενος σαν πελάτης 
στην Εθνική Τράπεζα Ζωγράφου κατά τη στιγμή 
θιαπ ράξεω ς λη σ τεία ς  από το ν  υπάλληλο τη ς  
Ε .Υ .Δ .Α .Π . Δ η μ ή τρ ιο  Π α π α θη μ η τρ ίο υ , α κο 
λούθησε το  θράστη παρατήρησε ότι μπήκε στην 
Ε .Υ Δ .Α .Π ., παρείχε πληροφορίες στην Α στυνο
μία και συμμετείχε ενεργά στη σύλληψή του .

Ο  κ. Υπουργός του απένειμε αναμνηστική πλα- 
κέτα με το έμβλημα τη ς  Ελληνικής Α στυνομίας  
και υλική αμοιβή βάσει του Ν . 2 3 3 4 /9 5 .

Χριστουγεννιάτικη γιορτή για εκατόν είκοσι έ
να παιδιά συναδέλφων της Α .Δ . Δ ράμας, ηλικίας  
4  έως 12 ετών, διοργάνωσε την 2 3 -1 2 -1 9 9 7  η 
Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας Μ ετα ξύ  αυτών 
ήταν και τα ορφανά παιδιά των θανόντω ν εν ε
νέργεια αστυνομικών, που υπηρετούσαν σε Υπη
ρεσίες της Α Α .  Δράμας, στο καθένα από τα οποία 
επιδόβηκε το  χρηματικό ποσό των τρ ιάντα  χιλιά
δων δ ραχμώ ν.

Από τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργά- 
νωσε η Α στυνομική Διεύθυνση Λάρισας την 2 0 -  
1 2 -1 9 9 7 , για τα  παιδιά των αστυνομικών και 
τω ν πολιτικών υπαλλήλων.

Επίσης η Α Α .  Λάρισας, στα πλαίσια των κοινω
νικών δραστηριοτήτων εν όψει των εορτών, μετά 
από προαιρετικό έρανο του προσωπικού της, συ
γκέντρω σε συνολικά  το  ποσό τω ν 2 .3 5 3 .4 3 0  
δρχ. και το πρόσφερε σε τρεις οικογένειες ανα- 
ξιοπαθούντων συναδέλφων που είχαν άμεση α
νάγκη οικονομικής βοήθειας.

Επιμέλεια:
ΑνθΙμος Κων/νος Κατσινονλας
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Ψ Α Μ Ι ΚΑΙ ΑΛΑΤΙ
Τ ο υ  Χ ρ ή σ τ ο υ  Π ι τ σ α β ο ύ ,

Επ. κ α θ η γ η τ ή  κ α ρ δ ι ο λ ο γ ί α ς  
Ι α τ ρ ι κ ή ς  Ι χ ο λ ή ς  Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ  Α θ η ν ώ ν

Δεν τολμάει κάποιος να πάει στο γιατρό για την πίεσή του, που 
τον τελευταίο καιρό παρουσιάζει κάποιες ανεπιθύμητες αυξήσεις 
και αντιμετωπίζει την δικτατορική απόφασή του:

"Πρέπει να κόψεις το αλάτι”.
"Τελείως γιατρέ;”, ρωτάει διατακτικά ο φοβισμένος υπερτασι

κός.
"Με το μαχαίρι. Να πετάξετε την αλατιέρα από το σπίτι", η απά

ντηση του γιατρού.
Βλέπει λοιπόν ο φίλος μας πως τα πράγματα είναι δύσκολα με 

το γιατρό να μην σηκώνει αντίρρηση για το αλάτι, και αποφασίζει 
να συμμορφωθεί. Στο σπίτι πλέον, όλα είναι ανάλατα και η αλατιέ
ρα απούσα από το τραπέζι. Τα φαγητά, βέβαια, δεν είναι τόσο νό
στιμα όσο πριν. Το φαγητό δεν τον τραβά και μετά από λίγο καιρό 
χάνει και μερικό κιλά.

Οσο για την πίεσή του, με ευχαρίστηση την βλέπει να μειώνεται 
και μετά από μερικές εβδομάδες να πέφτει στα φυσιολογικά επί
πεδα. Και αυτό να γίνεται χωρίς φάρμακα, μόνο με την μείωση του 
αλατιού.

Το αλάτι, δηλαδή, παίζει τόσο μεγάλο ρόλο στην πίεση; Αναμφι
σβήτητα η απάντηση είναι ναι. Οσο περισσότερο αλάτι τρώμε τό
σο ανεβαίνει η πίεση. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι σε ο
ρισμένες ομάδες πληθυσμού, κυρίως στην Αφρική και την Ασία, 
που τρώνε λίγο αλάτι, η πίεσή τους είναι πολύ χαμηλότερη από την 
πίεση που έχουν οι άνθρωποι στις χώρες της Ευρώπης και της Βό
ρειας Αμερικής, όπου η κατανάλωση αλατιού είναι πολύ μεγάλη.

Ομως το μεγάλο πρόβλημα με το αλάτι είναι αλλού. Πετάς την 
αλατιέρα, συμφωνείς με την σύζυγο να μην βάζει αλάτι στο φαγη
τό και πιστεύεις πως "έκοψες" σχεδόν το αλάτι.

Το πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Το περισσότερο αλάτι που κα
ταναλώνουμε κάθε μέρα βρίσκεται μέσα στα τρόφιμα που τρώμε. 
Είτε προσθέτουμε εμείς και στο μαγείρεμα είτε όχι, η σύγχρονη 
βιομηχανία τροφίμων έχει βάλει τόσο αλάτι στα τρόφιμα, που ξ ε 
περνάει κατά πολύ τις ανάγκες του οργανισμού μας.

Να φσντασθεί κανένας πως ο σύγχρονος άνθρωπος καταναλώ
νει πάνω από 10 γραμμάρια αλάτι την ημέρα, όταν όλοι οι γιατροί 
συστήνουν πως πρέπει να τρώμε λιγότερο από 5 γραμμάρια την η
μέρα.

Το ψωμί που τρώμε έχει περισσότερο αλάτι από όσο χρειαζό
μαστε. Αρκεί να αναφέρω, επίσης πως ένα χάμπουργκερ περιέχει 
2 γραμμάρια αλάτι και δεν χρειαζόμαστε παραπάνω για όλο το 
24ωρο.

Αφού, προς το παρόν, δεν μπορούμε να πείσουμε τις βιομηχα
νίες να βάζουν λιγότερο αλάτι στα τρόφιμα, τουλάχιστον ας πε
ριορίσουμε εμείς όσο μπορούμε το αλάτι που καταναλώνουμε στα 
σπίτια μας. Ο

Από το π ε ρ ιο δ ικ ό  " σ τ ο υ ς ρ υ θ μ ο ύ ς  τ η ς  κ α ρ δ ιά ς " , μηνιαία έκδοση του Ελ
ληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας, τ. 55.

εκθεΝΗ ε ικ λ η τ ικ ώ ν  τ ε χ κ Ω Μ  
ΚΑ Ι ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΝ

Η Εκθεση ε ικ α σ τικ ώ ν  τ ε χ ν ών  και  φ ω το γ ρ α φ ία ς ,  
τω ν υπαλλήλων της Ελληνικής Α σ τυνομίας, θα πραγ
ματοπ οιηθεί στην α ίθουσ α  ε κ θ έ σ ε ω ν  του  Π ο λιτ ισ τι
κού  Σ υ λ λ ό γ ο υ  " Π α ρ ν α σ σ ό ς " ,  π λ α τ ε ί α  Κ α ρ ύ τ σ η ,  
Αθήνα, κατά το  χρονικό διάστημα από 16 έω ς  και 28  
Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ  1 9 9 8  και  ώ ρ ε ς  0 9 .0 0 '  -  1 3 . 0 0 '  και  
1 7 . 3 0 ' - 2 1 . 0 0 ' .

Οι συνάδελφ ο ι κα λλ ιτέχ νες  έδ ε ιξα ν  μεγάλο ενδ ια 
φ έρ ο ν , α φ ού  οι δηλώ σ εις σ υμμετοχής έχουν ξεπ ε- 
ράσει κά θ ε  προσδοκία και όλες οι ε ν δ ε ίξ ε ις  σ υγκλί
νουν σ ε μια έ κ θ εσ η  υψ ηλής ποιοτικής στάθμης.

Α π ο τελ ε ί υπ οχρέω σ η όλω ν μας να τ ιμ ή σ ο υ μ ε  με 
τη ν  π α ρ ο υ σ ί α  μας  τ ο υ ς  δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ς  και  τ ο  έ ρ γ ο  
τους.

Η ε ίσ οδος ε ίνα ι για όλους ελ εύ θ ερ η .

ΕΝΑ ΚΑΘΕ Μ Η Ν Α

"Οι εχθροί δεν κερδίζονται με το μίσος, 
ούτε καταστρέφονται με την εξόντωση, 
αλλά ελκύονται με την αγάπη."

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

J K c L d ttl
ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΉΣΉΚΑ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 

ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.

Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυρουπόλη
τηλ.9939732-9927 673
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Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ι Σ  ΓΙΑ ΤΑ Π Ρ Ο Σ Ω Π Α  
Π Ο Υ  Ε Κ Δ Ι Δ Ο Ν Τ Α Ι  Μ Ε  Α Μ Ο Ι Β Η

Μ ια  σ ημα ντικό τα τη  κα ινοτομ ία  και κα ίρ ιας σ ημασ ίας για την π ροστασία  

τη ς  π ροσ ω π ικότητας τω ν εκ δ ιδ ο μ έν ω ν  μ ε  αμοιβή προσώπων, ε ισ ά γ ετα ι 

από την πολιτική ηγεσ ία  το υ  Υπ ουργείου  Δ ημ οσ ία ς Τ ό ξεω ς , μ ε  την κ α θ ιέ 

ρω ση δ ιαδ ικασ ίας "ποιστοποιητικού άσκησ ης επ αγ γέλ ματο ς" , α ν τ ί τη ς  μ έ 

χρι σ ή μ ερ α  α κο λ ο υ θ ο ύ μ εν η ς  δ ιαδ ικασ ίας “χα ρ α κτη ρ ισ μ ο ύ ” αυτώ ν, ό ρ ο ς  

α να μφ ισ βήτητα  "β εβα ρημένος" και αρνητικά  φ ο ρ τισ μ έν ο ς , μ ε  δ υ σ μ εν ε ίς  

ψ υ χ ο λ ο γ ικ ές  π ρ ο εκτά σ εις  και μ ε  π ερ α ιτέρ ω  κατά λη ξη  το ν  κοινωνικό το υ ς  

σ τιγματισ μό.

Για τη  χορήγησ η το υ  πιστοποιητικού α υτού , π ροβλέπ ονται σ υ γ κ εκ ρ ιμ έ

ν ε ς  π ρ ο ϋ π ο θέσ εις , που έχ ο υ ν  σ χέσ η  μ ε  την ηλικία τω ν  ε ν  λόγω  π ροσώ 

πων, την  ο ικο γενε ια κή  το υ ς  κατά σ τασ η , τη  σ ω ματική και ψ υχική τ ο υ ς  υ 

γε ία , κ α θ ώ ς  και μ ε  το  ποινικό το υ ς  π αρελθόν, πράγμα τ ο  οποίο δ ε  σ υμβα ί

νε ι μ ε  τ ο  ισχύον κ α θ εσ τώ ς . Το ε ν  λό γω  πιστοποιητικό χ ο ρ η γ είτα ι και σ ε  

αλλοδαπ ούς, ε φ ό σ ο ν  δ ια μ ένο υ ν  νόμιμα σ τη  χώ ρα.

Η ά δ ε ια  εγ κ α τά σ τα σ η ς  και χρήσ ης ο ικήμα τος, θα  χ ο ρ η γ είτα ι ε φ ε ξ ή ς  α 

πό το ν  ο ικείο  Δ ήμ αρχο  ή Π ρ ό εδ ρ ο  Κ ο ιν ό τη τα ς  και όχι από την Α στυνομική  

Α ρχή όπω ς γ ίνετα ι σ ή μ ερ α , δ εδ ο μ έν ο υ  ότι το  θ έ μ α  α υ τό  α φ ο ρ ά  κ α τά  βά 

ση τ ις  το π ικές  κοινω νίες, τ ις  ιδ ια ιτ ε ρ ό τη τε ς  τω ν οποίων γνω ρίζουν, ε κ τ ι

μούν και ερ μ η ν εύ ο υ ν  κ α λ ύ τερ α  οι τοπ ικο ί εκπ ρόσω π οί το υ ς . Για το  σκοπό  

α υτό , ά λλω σ τε, π ροβλέπ ετα ι ότι ο α ρ ιθ μ ό ς  τω ν  χο ρ η γ ο υμ ένω ν α δ ε ιώ ν  θα  

κ α θ ο ρ ίζ ε τ α ι π λέον από τ ο υ ς  ο ικ ε ίο υ ς  Δ ή μ ο υ ς  και Κ ο ιν ό τη τες  (μ ε τηνι- 

σ χύουσ α  ν ο μ ο θεσ ία  επ ιτρ έπ ετα ι η χορήγησ η μέχρ ι δ ώ δ εκ α  α δ ε ιώ ν  εγ κ α 

τά σ τα σ η ς  σ την περιοχή α ρ μ ο δ ιό τη το ς  εκ ά σ το υ  Α σ τυνομικού  Τμήματος), 

οι οποίοι θα  λα μβά νου ν π ρ ο φ α νώ ς υπ όψ η τ ις  ιδ ια ίτ ε ρ ε ς  το π ικ ές  συν

θ ή κ ε ς  και ιδ ια ιτ ε ρ ό τη τε ς  τη ς  π ερ ιοχής το υ ς  (πληθυσμός, σ τρ α τό π εδ α , λι

μάνια, ε ρ γ ο τά ξ ια  κ.λπ.1 και οι οποίοι θα  μπορούν σ ε  κάπ οιες  π ερ ιο χ ές  το υ ς  

και για  ε ιδ ικ ο ύ ς  και σ υ γκεκ ρ ιμ έν ο υ ς  λό γο υ ς  (χ ω ρ ο τα ξικο ύ ς , αρχα ιολογι

κούς, το υ ρ ισ τ ικ ο ύ ς  κ.λπ.) να μην επ ιτρέπ ουν τη  χορήγησ η τέ το ιω ν  αδειώ ν.

Για τη  χορήγησ η τη ς  ά δ ε ια ς  θα  απ αιτείτα ι σ ύμφ ω νη γνώ μη π εν τα μ ε

λο ύ ς  Επιτροπής, μ ε  τη  σ υ μ μ ετο χ ή  σ' α υ τή  ε ισ α γ γελ ικο ύ  λε ιτο υ ρ γο ύ . Η εν  

λό γω  Επιτροπή ε ξ α σ φ α λ ίζ ε ι την ε ξ έ τ α σ η  όλω ν τω ν πτυχών το υ  θ έ μ α το ς ,  
όπ ω ς ε ίνα ι οι χ ω ρ ο τ α ξ ικ έ ς  σ υ ν θ ή κ ες , οι σ υ ν θ ή κ ες  υγιε ινής και οι συν

θ ή κ ε ς  τ ά ξη ς  και α σ φ ά λ εια ς .

Εκτός από το ν  κάτο χο  ά δ ε ια ς  εγ κα τά σ τα σ η ς  και χρήσ ης ο ικήμα τος, ε 

π ιτρέπ ετα ι η χρήση α υ το ύ  και σ ε  δύο  ακόμη το  πολύ εκ δ ιδ ό μ εν α  μ ε  αμοιβή  

πρόσωπα, κά τω  από σ υ γ κ εκ ρ ιμ έν ες  π ρ ο ϋ π ο θέσ εις  (σ χετική  δήλω ση το υ  

κ α τό χ ο υ  τη ς  α δ ε ία ς  σ την Α στυνομική Α ρχή - σ υ γ κ α τά θεσ η  το υ  ιδ ιοκτήτη  

το υ  ο ική μ α το ς  κ.λπ.) και μ ε  το ν  π εριορισμό ότι κ α θ έν α ς  θα  κάνει χρήση το υ  

ο ική μ α το ς  σ ε  δ ια φ ο ρ ε τ ικ έ ς  ώ ρ ε ς  το υ  είκοσ ι τετρ α ώ ρ ο υ . Μ ε  το ν  τρόπ ο  

α υ τό  α ν τ ιμ ετω π ίζετα ι η σ ημερ ινή π ραγματικότητα  και επ ιδ ιώ κετα ι ο πε

ρ ιορ ισ μός, κατά  το  δυνατόν, τη ς  παράνομης άσκησ ης τη ς  σ υ γκεκρ ιμ έν η ς  

δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα ς , αλλά και το υ  α ρ ιθμο ύ  τω ν  οίκω ν ανοχής.

θ ε σ π ίζ ο ν τα ι τα υ τό χ ρ ο ν α  ποινικές (φυλάκιση μ έχρ ι δ ύο  ετώ ν) και δ ιο ι

κ η τ ικές  κ υ ρ ώ σ εις  σ ε  β ά ρ ο ς  τω ν προσώπων α υτώ ν τα  οποία, μ ε τα ξ ύ  τω ν  

άλλων, εκ δ ίδ ο ν τα ι χω ρ ίς  την  π ροβλεπ όμενη ά δ εια , η έλ λ ε ιψ η  τη ς  οποίας 

α π οτέλεσ ε, όπως είναι γνωστό, τη βασική αιτία τη ς  κατάστασης που δημιουρ- 

γήθηκε από την εγκατάσ τασ η και υπ ερσυγκέντρω ση οίκων ανοχής, σ ε  ορι

σμένα ιδίως σημεία τη ς  π ρω τεύουσας (οδό Φυλής, πλατεία Βικτωρίας κ.λπ.1.

Επισημαίνεται μ ά λισ τα  ότι σ τ ις  δ ιο ικ η τικ ές  κυ ρ ώ σ εις  π ερ ιλαμβάνετα ι 

και το  κλείσ ιμο  και η σ φ ρά γισ η το υ  ο ικήμα τος. Τ ιμω ρείτα ι επ ίσης μ ε  ποινή 

μέχρ ι τρ ιώ ν μηνών η δ ιαμεσ ολάβησ η.

Τ έλ ο ς , π ροβλέπ ετα ι μ ετα β α τικ ό  σ τά δ ιο  (απ οκλειστική π ροθεσ μ ία  τρ ιώ ν  

μηνώ ν από τη  δ ημ ο σ ίευσ η  το υ  νόμου) για σ υ μμόρ φ ω σ η τω ν εκ δ ιδ ο μ ένω ν  

μ ε  α μοιβή προσώπων προς τ ις  ν έ ε ς  ρ υ θ μ ίσ ε ις  και ε ιδ ικ ό τερ α  όσ ον α φ ο ρ ά  

σ το ν  εφ ο δ ια σ μ ό  τ ο υ ς  μ ε  το  "πιστοποιητικό άσκησ ης επ α γ γέλ μ α το ς" και 

την ά δ ε ια  εγ κ α τά σ τα σ η ς  και χρήσ ης ο ικήμα τος. □

Ιστορικό καλειδοσκόπιο
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1908

* Για πρώ τη φ ο ρ ά  ο  χ ε ιρ ο ύ ρ γ ο ς  Σάιμον Φ λ έ ν ξε ρ  μ ε  ανακοίνω σή το υ  
σ την Α μερ ικανική  Ε τα ιρεία  Π ροα γω γής τη ς  Επιστήμης α ν α φ έρ ε ι ότι η δική  
το υ  επ ιτυχία  μ ετα μ ό σ χ ε υ σ η ς  αρτηρ ιώ ν μ ε τα ξ ύ  ζώ ω ν  α π ο τελ ε ί το ν  πρό
δ ρομο  τη ς  χ ειρ ο υ ρ γ ική ς  τεχν ική ς , που κάπ οτε θ α  κ α τα σ τή σ ει δυνατή  τη  
μ ετα μ ό σ χ ευ σ η  καρδ ιά ς και άλλω ν οργάνω ν σ ε  ανθρώ π ους.

* Θ ο ρ υ β ώ δ ες  σ υλλαλητήρ ιο  σ τα  Τρίκαλα Θ εσ σ α λ ία ς . Οι Τρικαλινοί, π ιε- 
ζό μ εν ο ι από το υ ς  τα μ ίε ς  να πληρώσουν τ ο υ ς  φ ό ρ ο υ ς  επ ιτη δ εύ μ α το ς  και 
οικοδομώ ν, π ροέβησ αν σ ε  δ ιαδήλω σ η και π ροξένησ α ν κ α τα σ τρ ο φ έ ς  σ ε  
κ α τα σ τή μ α τα  και δημόσ ια  κτίρια.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1918
* Η κυβέρνησ η απ οφ ά σ ισ ε τη  χορήγησ η αμο ιβής σ ε  ό σ ο υ ς  κ α τα γ γ έ -  

λουν τ ο υ ς  α ισ χ ρ ο κ ε ρ δ ο ύ ν τες , α νάλογα  μ ε  την  ποινή που θ α  επ ιβ λ η θ ε ί 
σ το ν  κα τηγορού μενο .

*  Σ φ οδ ρή  αερομαχία  του  πρώτου ελληνικού αεροπορικού στολίσκου εν α 
ντίον τεσ σ άρω ν εχθρικώ ν αεροπλάνων, από τα  οποία κ α τερ ρ ίφ θη  το  ένα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1928
*  Σ το ν  ανακριτή  παραπ έμπονται οι: Π ανα ϊτ Ισ τράτι, Ν. Κ α ζα ν τζά κ η ς , Δ. 

Γληνός μ ε  την  κατηγορ ία  τη ς  δ ια τά ρ α ξη ς  τη ς  ε ιρ ή νη ς  τω ν  πολιτών.
*  Ε κ τα κ τα  μ έ τ ρ α  γ ια  τη ν  α π ο κ α τά σ τα σ η  τ η ς  τ ά ξ η ς  σ τ ο  Η ρ ά κ λ ε ιο  

Κ ρήτης. Ο ργισ μένο ι χω ρ ικο ί κ α τέ σ τ ρ ε ψ α ν  τη ν  Ο ικονομική Εφορία.
*  Ν. Υόρκη: Η ετα ιρ ία  Τ ζ έ ν ε ρ α λ  Ελέκτρικ π αρουσ ίασ ε τα  πρώ τα τη λ ε ο 

πτικά τη ς  π ρογράμματα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1938
* Η Β ρετα νία  α ν έβ α λ ε  τη  δ ιχοτόμησ η  τη ς  Π αλαισ τίνης, δ ιο ρ ίζο ν τα ς  νέα  

επ ιτροπ ή υπό το ν  σ ε ρ  Τ ζο ν  Γούντχεντ.
*  Η γ κ α λ ερ ί Καλών Τεχνώ ν το υ  Π αρισ ιού  φ ιλ ο ξ ε ν ε ί την πρώτη Δ ιεθν ή  

Ε κθεσ η Σ ου ρεα λισ μο ύ .

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1948
*  Ν έο  Δελχί: Ο  Γκάντι δ ιέ κ ο ψ ε  την  απ εργία  π είνας που έκ α ν ε  για  121 ώ 

ρ ε ς , μ ε τά  το  σ τα μ ά τη μ α  τω ν β ια ιοτήτω ν α νά μ εσ α  σ το υ ς  μουσ ουλμάνους  
και το υ ς  ινδ ο υ ϊσ τές.

*  Παλαιστίνη: Β ία ιες  σ υ γκ ρ ο ύ σ εις  Εβραίων και Αράβω ν. Συνολικά  α ν α φ έ -  
ρονται 2 0 0 0  θ ύ μ α τα  μ ε τά  την απ όφ ασ η το υ  ΟΗΕ για τη  δ ια ίρ εσ η  τη ς  χ ώ 
ρ α ς  χω ρ ίς  τη  σ υ γ κ α τά θεσ η  τη ς  π λ ειο ν ό τη τα ς  τω ν Αράβω ν.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1958
*  Π ρ ο κη ρ ύ σ σ ετα ι δ ιεθ ν ή ς  δ ιαγω νισ μός για  την κα τα σ κευ ή  κεντρ ικού  

σ τα θ μ ο ύ  τη λ εό ρ α σ η ς  σ την π εριοχή τω ν  Αθηνώ ν.
*  Εκδιώ χτηκε από τη ν  Κ ω νσταντινούπ ολη ο δ ιευ θ υ ν τή ς  το υ  ε κ ε ί  πρα

κ το ρ ε ίο υ  αθηναϊκώ ν εφ η μ ερ ίδ ω ν .
*  Κούβα: Οι επ ανασ τά τες εισ έβαλαν στην περιοχή το υ  λιμένα Μ αντζανίλ ιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1968
* Α ύτα νδ ρ ο  β υ θ ίσ τη κε  το  "Εύελπις" σ τη  Σ φ α κτη ρ ία . Α β ο ήθητο ι χάθηκαν  

οι 16 να υ τικο ί μας.
*  Ο  δρ. Κ. Μπ άρναρντ μετα μ ο σ χ εύ ε ι για δ εύ τε ρ η  φ ορά  καρδιά μ ε  επιτυχία
*  Το διασ τημόπ λοιο "Σ α ρ βέγ ιορ  Τ  τ ε λ ε υ τ α ία  αμερ ικανική  μη επ ανδρω 

μένη  απ οστολή π ροσ γειώ νετα ι σ τη  Σελήνη.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1976
*  Ρώ μη: Ο  Μ ο σ έ  Ν τα γ ιά ν  σ υ ν α ν τά  τ ο ν  Πάπ α Π α ύ λ ο  Σ Τ ' γ ια  να  σ υ

ζη τή σ ο υ ν  το  Μ εσ α ν α το λ ικ ό  ζήτημα .
*  Η Σ ου ηδ ία  είνα ι το  π ρώ το κ ρ ά το ς  που π ερ ιο ρ ίζε ι τη  χρήση σ π ρέυ α ε 

ρ ο ζ ό λ  για να σ τα μ α τή σ ε ι την κ α τα σ τρ ο φ ή  το υ  ό ζο ν το ς .

ΙΑ Ν Ο Υ Α Ρ ΙΟ Σ 1 9 8 6
*  Κ όλαση φ ω τιά ς  το  εμ π ορ ικό  κ έν τρ ο  τη ς  Α θήνας . Κάηκαν 2 0  κ α τα 

σ τήμα τα .
*  Π έ θ α ν ε  σ ε  ηλικία 7 6  ε τ ώ ν  η χ ο ρ ο γ ρ ά φ ο ς  Δ ώ ρα  Σ τρ ά το υ .
*  Το ισ τορ ικό  κυπριακό πλοίο “Κ υρήνεια  ΙΓ πήγε σ την παλιά α υ το κ ρ α το -

ρική π ρ ω τεύ ου σ α  τη ς  Ιαπωνίας και έ λ α β ε  μ έ ρ ο ς  σ την έ κ θ ε σ η  "Οι δρόμοι 
το υ  μ ετα ξ ιο ύ "  όπου εκ τέ θ η κ α ν  α ρχα ιο λ ο γ ικο ί θη σ α υ ρ ο ί από 11 χ ώ ρ ε ς  που 
βρίσ κονται σ το ν  αρχα ίο  δ ρ ό μ ο  το υ  μ ε τα ξ ιο ύ . □
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ΔΕΡΜΑΤΑ ΕΙΣΑ ΓΩ ΓΗ Σ Α ΡΙΣΤ Η Σ Π Ο ΙΟ ΤΗ ΤΑ Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 
& ΓΟΥΝΕΣ

Ιφιγένειας 84 - 86 Καλλιθέα, (πλησίον Ταχοδρομείου) τηλ. 95.23.019, fax. 95.71.555

Α ν  θ έλ ετε  κ ά θε  τύπο ροτοσνκλέτας ρ ε  αληθινή εγγύηση’'
το ρονο που εχουρε να συζητησουρε,

ε ίνα ι ο τροπος πληρωμής, π ο υ εσ ε ίς  θα ρ α ς  π ρ ο τε ίν ε τε ! \

■Σ ΤΙΜΕΣ -  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ίΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ί / Μ  %

ΛΕΝΟ.
ΎΣ ΜΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ



Κ Ο Ι Ν Η  Κ Ο Ρ Α Σ Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  Κ Α Ι  Φ Ο Ρ Σ Λ Η  

Γ Ι Α  ΤΗΝ A Ν Τ I Μ (  Τ HIT I Σ  ΝΤΗΣ Β Ι Α Σ

Α π ο φ α σ ι σ μ έ ν η  η Α σ τ υ ν ο μ ί α  ν α  δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι  μ ό ν ι μ ε ς  Β ά σ ε ι ς  

σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  με  ά λ λ ο υ ς  φ ο ρ ε ί ς  - κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ο ύ ς  και  μ η -  γ ι α  τ ην  

α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ ε ρ η  π ρ ο σ τ α σ ί α  τ ων  δ υ μ ά τ ω ν  Β ί α ς

^ ■ 1  ημαντικότερος 
και α π οτελε- 
σ μα τικό τερ ος  

μπορεί και πρέπει να γίνει ο 
ρόλος της Αστυνομίας με 
τη δημιουργία δομών συ
νεργασίας με άλλους φο
ρ ε ίς  και ομά δες ειδ ι
κοτήτων για την καλύτερη 
αντιμετώπιση κάθε μορ
φής βίας είτε αυτή ηροκα- 
λείται μέσα στην οικογέ
νεια είτε είναι αποτέλεσμα 
οργανωμένου εγκλήματος.

Τα θύματα αυτά της 
βίας που στην συντριπτική 
τους πλειοψηφία είναι γυ
ναίκες και παιδιά, οφείλει η 
πολιτεία να έχει ως πρω
ταρχικό  τη ς  σ τόχο την 
προστασία τους, δίνοντας
τους ταυτόχρονα και την άμεση δυνατότητα πληροφόρησης και 
κατοχύρωσηε των δικαιωμάτων τους.

Αυτά και άλλα πολλά ήταν τα μηνύματα από το πρόσφατο σεμι
νάριο που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια 
της κοινής δράσης "STOP" της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Το σεμινάριο με την επωνυμία "ΑΡΙΑΔΝΗ", στο οποίο συμμετεί
χαν και αστυνομικοί από άλλες δέκα ευρωπαϊκές χώρες, πραγμα
τοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Αθήνας και είχε ως αντικείμενο 
"την αντιμετώπιση της βίας και σεξουαλικής εκμετάλευσης γυναι
κών και ανηλίκων".

ϊ
ρς Ρω μαίος κυρησει την ένσιας Τάξης

Υπορ ηγός της 

ιαςΤάξϊ)ι

ηνικ

Δ /ν τ η ς

εργασιώ ν του σεμιναρίου "Αριάδ- 

Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Σταύρος Χουλάκης, ο

ιεθνών Σ χ έ σ ε ω ν  κ. Χ ρη στό ς Δημόπουλος και ο Δ/της  

Νικόλαος Τασιόπουλος.

" Η αντιμετώπιση της βίας, χρειάζεται κάποιες ριζικά διαφορε
τικές στρατηγικές", ανέφερε στην εισήγησή της η βουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ κα Νόρα Κατσέλη, "που δεν αφορούν όμως μόνο την αστυ
νομία", και τόνισε:

"Αφορούν τους πολιτικούς, αφορούν την αναθεώρηση των νό
μων, αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την ύπαρξη κοινωνικών 
υπηρεσιών προληπτικού χαρακτήρα. Ομως αφορούν και το ρόλο 
της Αστυνομίας που πρέπει να έχει τα κατάλληλα εφόδια ενημέ
ρωσης και υποδομής για το δικό της έργο καθώς και την συνεργα
σία με όλους τους φορείς που έχουν κοινούς στόχους".

Έτσι λοιπόν ενισχύεται η άποψη ότι όπου υπάρχουν τέτοιοι φο
ρείς στήριξης των θυμάτων βίας, κυβερνητικοί και μη, είναι ανα-
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γκαία μια συνεργασία με την αστυνομία, από την αρχή ακόμη της 
διαδικασίας.

Με τον τρόπο αυτό θα στηρίζεται και θα ενισχύεται ο ρόλος 
του αστυνομικού, παρέχοντάς του ταυτόχρονα τη δυνατότητα 
πληρέστερης κατανόησης της διαδικασίας θυματοποίησης των 
γυναικών και των παιδιών. Το γεγονός αυτό θα δώσει τη δυνατότη
τα στον αστυνομικό να μπορεί να ενεργεί όχι μόνο κατασταλτικό 
αλλά και προληπτικά. Μια τέτοια προσέγγιση του προβλήματος θα 
μπορούσε πράγματι να δημιουργήσει μια νέα δυναμική αντιμετώ
πισης των θυμάτων βίας.

Στις ημέρες μας, όλο και περισσότερες περιπτώσεις κακοποίη
σης σε βάρος γυναικών και παιδιών βλέπουν το φως της δημοσιό
τητας. Όλοι γνωρίζουμε βέβαια ότι οι περιπτώσεις κακοποίησης 
που καταγγέλονται είναι ελάχιστες σε σχέση με την πραγματική 
διάσταση του προβλήματος. Οι περισσότερες που παίρνουν το 
δρόμο της δικαιοσύνης, είναι εκείνες στις οποίες έχει ξεχειλίσει 
το ποτήρι, δηλαδή σ'αυτές που αν μη τι άλλο η βία έχει αφήσει βα
θιά σημάδια στο σώμα και την ψυχή των θυμάτων.

Μας είναι γνωστό και τονίστηκε σχεδόν από όλους τους ειση
γητές, ότι υπάρχουν πολλά νομικό κενά για την αποτελεσματικότε
ρη αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων βίας. Η ύπαρξη επίσης περιο
ρισμένων, και σε μερικές περιοχές της χώρας ανύπαρκτων, κοινωνι
κών υπηρεσιών προληπτικού χαρακτήρα εκ μέρους της πολιτείας και 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί και αυτό μια πραγματικότητα.

Όμως η ανθρώπινη ευαισθησία, η γνώση που πηγάζει από την 
πληροφόρηση και την εμπειρία και η συνεργασία Αστυνομίας και 
φορέων, έστω και τηλεφωνική, θα δώσει τη δυνατότητα να γίνουν 
οι πιο ενδεδειγμένοι χειρισμοί ώστε να περιοριστούν στο ελάχι
στο οι αρνητικές επιπτώσεις για τα θύματα.

Η πολιτεία δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ψυχρό και 
απρόσωπα κάνοντας τυπικά μόνο το χρέος της απέναντι στα 
θύματα μιας τέτοιας βίας, όταν μάλιστα ένας μεγάλος αριθμός αυ
τών είναι μικρά παιδιά. Δεν μπορούν όσοι εμπλέκονται αρμοδίως 
σε τέτο ιες περιπτώσεις που παραβιάζονται τόσο κατάφορα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και καταρρακώνεται τόσο βάναυσα η αν
θρώπινη προσωπικότητα, να λειτουργούν ως διεκπεραιωτές μιας 
υπόθεσης. Χρειάζεται υπέρβαση των τυπικών προβλεπομένων. 
Χρειάζεται τουλάχιστον τα θύματα να πειστούν να υπερασπίσουν 
τον εαυτό τους και ότι η Αστυνομία στην προσπάθειά τους αυτή θα 
είναι δίπλα τους.

Από το Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών μιλήσαμε με την κα Ε
λένη Κτώνα, Κοινωνική Λειτουργό με ιδιαίτερη ευαισθησία και με
γάλη προσφορά σε θέματα κακοποίησης γυναικών και παιδιών, η 
οποία μας ενημέρωσε σχετικά με τις δυνατότητες βοήθειας του 
συγκεκριμένου κέντρου αλλά και άλλων παρόμοιων κέντρων όπου 
μπορούν να ζητούν τη συνεργασία τους οι αστυνομικές υπηρεσίες 
που επιλαμβάνονται τέτοιων περιστατικών στην Αθήνα αλλά και 
στην επαρχία.

"Το Κέντρο Υποδοχής για την Κακοποιημένη Γυναίκα" -
μας είπε η κα Κτώνα- "ανήκει στην Γενική Γραμματεία Ισότητας του 
Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και είναι το μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα, κάτω από κρατικό φο
ρέα. Βρίσκεται στην οδό Μάρνης 32 και έχει τηλέφωνα 5235250 - 
5235318 και FAX 5235015.

Η λειτουργία του άρχισε το έτος 1988 και δέχεται γυναίκες 
θύματα σωματικής, ψυχολογικής ή σεξουαλικής βίας από το σύζυ
γο ή τον ερωτικό σύντροφο. Είναι στελεχομένο με 2 Κοινωνικούς 
Λειτουργούς, 1 Νομικό και 1 γραμματέα. Λειτουργεί 9 -6  μ.μ.

Από το έτος 1988 
μέχρι σήμερα έχουν 
συνεργαστεί με το 
Κέντρο 2.000 γυναί
κες και πήραν πλη
ροφόρηση και νομι
κές συμβουλές από 
τηλεφώνου περίπου 
άλλες 5.000 γυναί
κες από Αθήνα και 
την υπόλοιπη Ελλά
δα.

Παράλληλα με το 
κέντρο Υποδοχής, από το Μάιο του 1993 λειτουργεί, σε συνεργα
σία με τη Γραμματεία Ισότητας και το Δήμο Αθηναίων, Ξενώνας για 
Κακοποιημένες Γυναίκες μαζί με παιδιά. Ο Ξενώνας παρέχει 
στις γυναίκες που φιλοξενεί και στα παιδιά τους:

α) Στέγη, προστασία, ασφάλεια
β) Ψυχολογική υποστήριξη και κοινωνική από εξειδικευμένο 

προσωπικό
γ) Νομικές συμβουλές, και
δ) Πληροφορίες για τη λειτουργία άλλων Κοινωνικών Υπηρεσιών 

και φορέων που μπορούν ν'αποταθούν αναλόγως των προβλημά
των που αντιμετωπίζουν.

Στον Ξενώνα έχουν φιλοξενηθεί 170 γυναίκες και 200 παιδιά.
Ο Ξενώνας αυτός - όπως μας τόνισε η κα Κτώνα - διαθέτει Ψυ

χολόγο και Κοινωνική Λειτουργό και η διεύθυνσή του είναι ΑΠΟΡ
ΡΗΤΗ για ευνόητους λόγους.

Για να γίνει εισαγωγή μιας γυναίκας στον Ξενώνα θα πρέπει να 
υπάρξει συνεργασία με το Κέντρο Υποδοχής στα τηλέφωνα που 
έχουν προαναφερθεί, ή με το Γραφείο Ισότητας του Δήμου Αθηναίων 
τηλ. 5244657,5242520, υπεύθυνη του οποίου είναι η κα Μπούρη.

Σκοπός του Ξενώνα είναι να εξασφαλίσει ηρεμία και α
σφάλεια στη γυναίκα θύμα βίας, ώστε να μπορέσει να σκε- 
φθεί και να λάβει αποφάσεις καθοριστικές για τη ζωή της. Σκο
πός του Κέντρου Υποδοχής είναι να ενημερώ σει και να 
στηρίζει τη γυναίκα θύμα βίας.

Η συζήτησή μας με την κα Κτώνα είχε πράγματι πολύ ενδιαφέ
ρον και μας κράτησε σε μια συνεχή εγρήγορση μέχρι το τέλος. 
Μας δημιούργησε τη βεβαιότητα ότι σε τέτο ιες περιπτώσεις βίας, 
η μόνιμη συνεργασία είναι περισσότερο από αναγκαία.

“Έχουν συνοδέψει έφηβοι τις μητέρες στο γραφείο και ήταν ε
κείνοι που παρότρυναν την μητέρα να ζητήσει βοήθεια γιατί δεν ά- 
ντεχαν άλλο τα επισόδεια ενδοοικογενειακής βίας και έβαλαν δί
λημμα στην μητέρα: "ή φεύγουμε μαζί ή φεύγουμε μόνοι μας από 
το σπίτι." Και συμπλήρωσε:

"Αντιμετωπίζουμε καθημερινά πολυπλοκότητα προβλημάτων 
βίας και πολλές φορές από μόνοι μας αδυνατούμε να ανταπεξέλ
θουμε. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και είναι λογικό να συμβαίνει αυ
τό. Αρκετές φορές η Αστυνομία βοήθησε και το δικό μας προσω
πικό να φύγει με ασφάλεια από την υπηρεσία, γιατί είναι και οι ε- 
παγγελματίες θύματα βίας όταν δε δίνουν πληροφορίες για τις γυ
ναίκες που φιλοξενούνται στον Ξενώνα". Χρειάζεται στήριξη και 
ο επαγγελματίας και κυρίως συνεργασία με τους άλλους φορείς. 
Εξ' άλλου ο αγώνας είναι κοινός". □

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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χώρα μας από από τις πρωινές 
ώρες της 8-12-97 είναι συνδε- 
δεμένη με τον κεντρικό υπολογι

στή του Σένγκεν του Στρασβούργου. Η 
πλήρης εφαρμογή του συστήματος θα γί
νει σταδιακά εντός του 1998 υπό τις οδη
γίες των αξιωματούχων της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Σένγκεν. Οι αίθουσες και οι 
εγκαταστάσεις τόσο του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης όσο και του Υπουργείου Ε
ξωτερικών είναι έτοιμες από καιρό για να 
αρχίσει η ροή πληροφοριών. Το πρώτο 
πράγμα που θα αλλάξει στη ζωή μας, είναι 
οι διατυπώσεις στα αεροδρόμια Αθηνών 
και Θεσσαλονίκης, για τα οποία ο γ.γ. του 
ΥΠΕΞ κ. Περράκης υπόσχεται ότι θα έχουν 
προσαρμοστεί στις προδιαγραφές Σέν- 
γκεν μέχρι το τέλος του 1997. Μετά σειρά 
έχουν τα αεροδρόμια Ρόδου και Κέρκυρας 
και τα 58 λιμάνια της χώρας Η σύνδεση 
του εθνικού μας συστήματος με τον κε
ντρικό υπολογιστή, ενεργοποιεί τις διατά
ξε ις  της σύμβασης εφαρμογής Σένγκεν 
που αναφέρονται σε θέματα αστυνομικής, 
δικαστικής και τελωνειακής συνεργασίας.

fteveutune/ KO Point System

εν μπορούν πλέον να ξεφεύγουν 
από την τσιμπίδα του νόμου οδη
γοί οι οποίοι διαπράττουν παρά

βαση του ΚΟΚ, εκτός των συνόρων της 
χώρας τους. Το θέμα θα συζητηθεί τον ε 
πόμενο μήνα στις Βρυξέλλες στο Συμ
βούλιο των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ε
σωτερικών Υποθέσεων και είναι πολύ πι
θανό να υπάρξει συμφωνία. Μ ε τους 
νέους κανόνες που επ εξεργά ζετα ι το 
Συμβούλιο, οι εθνικές αρχές θα είναι υπο
χρεω μένες να υπολογίζουν στο "πόιντ 
σύστεμ" κάθε οδηγού και τις παραβάσεις 
που διαπράττει σε χώρες της Ε.Ε και όχι 
μόνο στη δική του.

Οι χώρες που αντιδρούν περισσότερο 
είναι η Σουηδία, η Αυστρία και η Γερμανία, 
οι οποίες επιθυμούν να επιβάλουν ποινές 
αυστηρότερες στους πολίτες τους, στην 
περίπτωση βεβαίως που η ποινή που θα ε 
πιβληθεί σε άλλη χώρα είναι μικρότερη α
πό αυτή που προβλέπει η δική τους νομο
θεσία. Νομικοί κύκλοι πάντως υποστηρί

ζουν ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στη δι
πλή τιμωρία του οδηγού, κι ως εκ τούτου 
δεν είναι εφικτό.

4(*</ύμ«τβ των πα/διώ»

Γο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο α
πευθύνει έκληση προς όλα τα 
κράτη-μέλη της ΕΕ να εφ αρμό

ζουν πλήρως τις αποφάσεις της Συνθήκης 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
των παιδιών, που υπεγράφη στις 20 Νοέμ
βρη του 1989. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έ 
λαβε υπόψη του έρευνα που αποδεικνύει 
ότι περισσότερα από 250 εκατομμύρια 
παιδιά κάτω των 14 ετών σ' ολόκληρο τον 
κόσμο εργάζονται και μάλιστα πολλά από 
αυτά σε συνθήκες άθλιες. Η απόφαση του 
Κοινοβουλίου καταδικάζει όλες τις μορ
φές παιδικής εργασίας και εκφράζει τη λύπη 
των μελών του Σώματος για την απουσία από 
τη Συνθήκη του Αμστερνταμ οποιαδήποτε α
ναφοράς στα δικαιώματα του παιδιού.

H χφυριατική πβιδοφιλια  
βτο ατόκβοτρο rn e  £νωβη<·

Γην ανάγκη να ληφθούν αυστηρό
τερα  μέτρα για τον περιορισμό 
παιδεραστικού σεξουαλικού του

ρισμού και την καταπολέμηση της σεξουα
λικής εκμετά λλευσ ης των παιδιών, ε- 
πεσήμανε η Ευρωβουλευτής κ. Ειρήνη Λα- 
μπράκη, σε παρέμβασή της στη συζήτηση 
της σχετικής με το θέμα έκθεσης του ευ
ρωβουλευτή Σούλτς, την οποία ενέκρινε η 
ολομέλεια του Κουνοβουλίου. Μ εταξύ άλ
λων η κ. Λαμπράκη υπογράμμισε ότι αλλα
γές θα πρέπει να υπάρξουν σε ποινικές 
νομοθεσίες σχετικό με τη χρησιμοποίηση 
ανηλίκων σε δημόσια θεάματα πορνογρα
φικού χαρακτήρα, την παραγωγή, πώληση 
και διανομή πορνογραφικού υλικού με 
πρωταγωνιστές ανήλικα παιδιά, ενώ θα 
πρέπει να τιμωρούνται αυστηρά οι θεατές 
ή κάτοχοι τέτοιου υλικού.
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j p ^ ia  τρίτη φορά πραγματοποήθηκε 
Μ  στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η 

■  συζήτηση για την κατάσταση της 
Ένωσης. Συζήτηση που αποτελεί ευκαιρία 
για τους Προέδρους των τριών θεσμικών 
οργάνων της Κοινότητας- Κοινοβούλιο, 
Συμβούλιο και Επιτροπή- να προβούν σε έ 
ναν απολογισμό των μέχρι τώρα πεπραγ
μένων και να διατυπώσουν τις καυτευθυ- 
ντήριες γραμμές για το μέλλον της Ενωσης.

Για τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου, κ. Ρόμπλες, το θέμα που απασχο
λεί σήμερα, κατά προτεραιότητα, τους Ευ

ρωπαίους πολίτες είναι το θέμα της α
σφάλειας, τόσο οικονομικής και εσ ω τε
ρικής ασφάλειας όσο και εξωτερικής.

Οι ριζικές αλλαγές των τελευταίων ε 
τών, όπως η πτώση του τείχους τους Βε
ρολίνου και η ανάπτυξη των νέων τεχνο
λογιών, καθώς και η αύξηση της ανεργίας, 
δημιούργησαν ένα αίσθημα ανασφάλειας 
μεταξύ των Ευρωπαίων. Μια άλλη αιτία α
νησυχίας για τους Ευρωπαίους πολίτες εί
ναι η ανασφάλεια που δημιουργεί η συ
νεχής αύξηση της εγκληματικότητας. Ο 
κοινοτικός δρόμος είναι ο μόνος που μπο
ρεί να κάμψει τους ενδοιασμούς για κοινή 
αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και 
της τρομοκρατίας, ο μόνος δρόμος που 
μπορεί να θέσει τις βάσεις για μια αποτελε
σματική και συνεπή μεταναστευτική πολιτική. 
Επείγει να χαραχθούν οι σημαντικές κοινές 
στρατηγικές που ζητεί η Συνθήκη του Αμστερ
νταμ στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και 
να ενεργοποιηθούν τα απαραίτητα μέσα.

(9 T P I* € C  ΌΡΟΧβΤβλήφα ς

προκατάληψη των Βρετανών 
γιατρών του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας κατά των παχύσαρκων έ 

χουν πλέον ξεπεράσει κάθε όριο καιι χι
λιάδες ασθενείς καταγγέλουν ότι οι για
τροί αρνούνται να τους αναλάβουν μόνο 
και μόνο επειδή είναι χοντροί. Έκθεση μά
λιστα του υπουργείου Υγείας υπογραμμί
ζει ότι "γιατροί και νοσηλευτικό προσωπι
κό χρειάζονται επανεκπαίδευση για να με
ταβάλουν την αρνητική στάση τους ενα
ντίον των παχύσαρκων.Ορισμένοι διακε
κριμένοι χειρουργοί παραδέχθηκαν ότι 
αρνούνται συστηματικά να χειρουργήσουν 
παχύσαρκους ασθενείς και τους αποπέ
μπουν λέγοντας τους να επιστρέψουν ό
ταν θα έχουν χάσει βάρος “ Είμαστε πολύ 
αυστηροί στο θέμα αυτό. Οι ασθενείς 
πρέπει να αποδείξουν πράγματι ότι επιθυ
μούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμ
βαση, χάνοντας τα περιττά τους κιλά", 
δήλωσε επερίφραστα ο Κέβιν Χάρντιντζ, 
ειδικευμένος στις ορθοπεδικές επεμβά
σεις στο Μάντσεστερ.

"Είναι πολύ πιο δύσκολο να χειρουρ- 
γήσεις ένα παχύ ασθενή, λόγω της αυξη
μένης αιμορραγίας και των κινδύνων της 
νάρκωσης.." Την ίδια άποψη έχει και ο Ρό- 
ντνει Σνιθ που χειρουργοί σε νοσοκομείο 
του Μπέρμιγχαμ." Είναι μπελάς να χει- 
ρουργείς έναν παχύσαρκο. Πρέπει να δια- 
περάσεις πολλά στρώματα λίπους. Εξάλ
λου, όσοι είναι λεπτοί, αναρρώνουν πολύ 
πιο γρήγορα. Λέω στους παχύσαρκους α
σθενείς μου ότι θέλω να τους βοηθήσω 
αλλά τους ζητώ να χάσουν βάρος". Αλλά 
σε πολλές περιπτώσεις οι ασθενείς οι ο
ποίοι είναι υπερβολικά παχείς για να χει-
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ρουργηθούν με τα κριτήρια του ΕΣΥ, βρί
σκουν αμέσως τον δρόμο για το χειρουρ
γείο, αν μπορούν να πληρώσουν....

ύ£9 ύπαρχον*
αχτιπροσω πευτιχέε χυβερνήαε/c  
χω ρίς ισότητα τω * φύλων

ε  την ανισότητα στην εκπροσώ
πηση των δύο φύλων στα Κοινο
βούλια και τις Κυβερνήσεις των 

χωρών της Ευρώπης, ασχολήθηκε η μεγά
λη Υπουργική Σύνοδος των χωρών-μελών 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έγι
νε στις 13 Νοεμβρίου στην Κωνσταντι- 
νούπολη.“Χωρίς ισότητα των φύλων στην 
πολιτική δεν μπορούμε να έχουμε πραγ
ματικά αντιπροσωπευτικές κυβερνήσεις, 
ούτε κοινωνική δικαιοσύνη”, δήλωσε ο γε
νικός γραμματές του Συμβουλίου της Ευ
ρώπης κ,Ντανιέλ Ταρσίς.

Ατυχώς για τη χώρα μας, ο αριθμός (και 
το ποσοστό) της γυναικείας συμμετοχής 
στην άσκηση και στον πολιτικό έλεγχο της 
εξουσίας είναι από μικρό έως ασήμαντος. 
Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συμ
βουλίου της Ευρώπης, στην 43μελή ελλη
νική κυβέρνηση οι γυναίκες είναι 8 και οι 
άνδρες 35, μια επίδοση ελάχιστα καλύτε
ρη μόνο από τη γερμανική, τη βελγική και 
την πορτογαλική. Στο Ελληνικό Κοινο
βούλιο επί 300 βουλευτών οι 19 είναι γυ
ναίκες ποσοστό 6,33%0 και μας ξεπ ερ
νούν προς τα κάτω μόνον η Κύπρος με πο
σοστό γυναικών βουλευτών 5,36%, τα 
Σκόπια με 3,33% και φυσικά η Τουρκία που 
είναι και η τελευταία στον πίνακα του Συμ
βουλίου της Ευρώπης με 2,36%, δηλαδή με 
13 γυναίκες σε σύνολο 550 βουλευτών.

Ζώνη n p o crac ia e  αψηλίχω* 
a re  M.M.C.

ε προτροπή του πρωθυπουργού 
της Ιταλίας Ρομάνο Πρόντι, συ
ντάχθηκε και υπεγράφη από εκ

προσώπους όλων των μέσων μαζικής ενη
μέρωσης, κώδικας προστασίας ανηλίκων. 
Στόχος του κώδικα αυτού είναι η αντιμε
τώπιση του προβλήματος των ανηλίκων 
σχετικά με την εκμετάλλευση που γίνεται 
κυρίως από την τηλεόραση. Ο κώδικας αυ
τός προβλέπει τη δημιουργία μιας προ
στατευτικής ζώνης για τους ανηλίκους α
πό τις 7.00' το πρωί έως τις 10.30' το βρά
δυ. Στο ωράριο αυτό απαγορεύεται η με
τάδοση στα δελτία ειδήσεων αλλά και στις 
άλλες εκπομπές σκηνών βίας που θα μπο
ρούσαν να διαταράξουν ή να αποτελέσουν 
παράδειγμα προς μίμηση.

Για το σεβασμό του κώδικα θα δημιουρ- 
γηθεί μια επιτροπή ελέγχου, η οποία σε 
περίπτωση καταγγελιών ή μηνύσεων θα

ζητήσει εξηγήσεις από τα κανάλια, οι ο
ποίες πρέπει να δοθούν εντός ενός 15ν- 
θημέρου. Αν οι εξηγήσεις δεν είναι ικανο
ποιητικές θα ζητήσει τη μετάδοση της 
"καταδίκης" που θα αποφασίσει η επι
τροπή, στη διάρκεια των ειδήσεων.

Πλήγμα ατο θεσμό των ενόρκων 
σ τις  Η.Π.Α.

19χρονη “μπέιμπι σίτερ” Λουίζ 
Γουντγουόρντ, η οποία αρχικά εί
χε κριθεί ένοχη για ανθρωποκτο

νία δεύτερου βαθμού για το φόνο ενός ο
κτάμηνου βρέφους, που είχε αναλάβει να 
προσέχει, εγκατέλειψε τη φυλακή, καθώς 
ο δικαστής Χίλελ ΛΛπέλιν Ζόμπελ επωφε
λούμενος από τη δυνατότητα που του έ 
δινε το δίκαιο της πολιτείας του, τροπο
ποίησε την απόφαση των ενόρκων με βά
ση τη λογική και τη συνείδηση του ισχυρι- 
ζόμενος ότι η διατήρηση της θα ήταν α
ντίθετη με το κοινό περί δικαίου αίσθημα. 
Η Γουντγουόρντ άφησε λοιπόν τη φυλακή, 
αφού προηγουμένως είχε καταδικαστεί 
σε φυλάκιση 279 ημερών, όσες ακριβώς 
είχε εκτίσει.. Η υπόθεση όμως δεν έκλει
σε. Η εισαγγελική αρχή άσκησε έφεση κα
τά της απόφασης και η νεαρή Βρετανίδα 
θα πρέπει να παραμείνει στις ΗΠΑ, έως ό- 
του εκδικαστεί η υπόθεση.

Ανεξάρτητα πάντως από την εξέλιξη  που 
θα έχει, η υπόθεση Γουντγουόρντ έφ ερε 
στο φως και προκάλεσε ποικίλους προ
βληματισμούς. Τους κυριότερους από αυ
τούς θίγει συντάκτης της εφημερίδας 
“GUARDIAN". «Γιατί το νεαρό ζευγάρι έγινε 
δ έκ τη ς  τ έ το ιο υ  απύθμενου μίσους; 
Μήπως όλη αυτή η έχθρα είχε να κάνει και 
με το γεγονός ότι ο μικρός Μάθιου ήταν 
προϊόν μικτού γάμου; ( πατέρας είναι Ιν
δός). Ή μήπως στο επίκεντρο αυτής της ι
στορίας βρίσκεται η δυσφορία της κοινωνίας 
μας για την εργαζόμενη γυναίκα και μητέρα; 

Ας μη ξεχνάμε ότι η "κατηγορούμενη" σ' 
αυτήν την ιστορία ήταν η μητέρα του μι
κρού Μάθιου, η οποία αντί να βρίσκεται 
στο σπίτι με το μωρό της "εγκλημάτισε" ε 
πιλέγοντας να δουλέψει. Ωστόσο, η Ντέ- 
μπορα δεν είναι η μόνη γυναίκα και μητέρα 
που δουλεύει, ούτε το ζευγάρι των Ιπεν 
διαφέρει από τα άλλα ζευγάρια της ε 
ποχής, μας. Αναγκαίο καλό ή κακό -η επι
λογή ανήκει στον καθένα μας- η εργασία 
των γυναικών και μητέρων δεν αναιρεί το 
πρόβλημα της ασφαλούς φύλαξης των 
παιδιών,αλλά αντιθέτως το επιτείνει. Οι 
σύγχρονες μητέρες δεν έχουν πολλές ε 
πιλογές. Ή θα στείλουν τα παιδιά τους σε 
σταθμό ή θα τα φυλάξουν συγγενικά πρό
σωπα ή θα τα εμπιστευθούν σε κάποια 
"μπέιμπι σίτερ". Η εξασφάλιση της σω
στής επιλογής είναι και το ζητούμενο».

Τώρα όσον αφορά το  δικασ τή τη ς  
πολύκροτης δίκης Χίλελ Μπέλεν Ζόμπελ 
που μετατρέποντας το αδίκημα από φόνο 
δεύτερου βαθμού σε ανθρωποκτονία ε ξ  
αμελείας και αποφυλακίζοντας τη "δολο
φόνο μπέιμ σίτερ", έθεσε ουσιαστικά υπό 
αμφισβήτηση δύο από τα θεμέλια της α
μερικανικής δικαιοσύνης - το σύστημα των 
ενόρκων και εκείνο των αιρετών δικα
στών, σε αντίθεση με τους "ε ξ  επαγγέλ
ματος" δικαστικούς του ευρωπαϊκού συ- 
στήμαστος οι οποίοι, θεωρητικά τουλάχι
στον, δεν υπόκεινται σε πολιτικές σκοπι
μότητες. Η απόφαση του δικαστή κατάφε- 
ρε σοβαρό πλήγμα στον μύθο των "δώδε
κα ακέραιων πολιτών" που μυθιστορήμα
τα, κινηματογράφος και τηλεόραση έχουν 
μετρατρέψει στη συνείδηση του κόσμου 
σε πεμπτουσία του δικαιότερου συστήμα
τος απονομής δικαιοσύνης. Οι δικαστές 
της Μασαχουσέτης σήμερα, αντίθετα από 
τους συναδέλφους τους των άλλων Πολι
τειών των ΗΠΑ, έχουν τώρα το δικαίωμα 
να ανατρέπουν και να τροποποιούν απο
φάσεις ενόρκων.

Οι Ζυοωπαίοι ψήλωσαν

ελ έ τε ς  που έγιναν σε πανεπι
στήμια της Αυστραλίας δείχνουν 
πως κατά τον 20ο αιώνα οι άν

θρωποι, ψήλωσαν σε σύγκριση με τους 
προηγούμενους αιώνες. Αλλά πιο εντυπω
σιακή ήταν η αύξηση του ύψους των Ευρω
παίων και ιδαίτερα των Ιταλών, των Ελ
λήνων και των Βρετανών. Οι Ευρωπαίοι τις 
τελ ευ τα ίες  δ εκα ετίες  κατά ανεξήγητο 
τρόπο ψηλώνουν με ταχύτερο ρυθμό πα
ρά οι Αυστραλοί και οι Νοτιοαφρικανοί, υ
ποστηρίζει η συγκριτική μελέτη των αυ
στραλιανών πανεπιστημίων. Το παράδοξο 
είναι, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές ε 
πιστήμονες, ότι για το φαινόμνεο αυτό, η 
διατροφή δεν φαίνεται να παίζει πρωταρ
χικό ρόλο.

Ανάμεσα στους λαούς που ψήλωσαν ε 
ντυπωσιακά κατά τον 20ο αιώνα είναι οι 
Βρετανοί, οι Ιταλοί, οι Ελληνες. Κατά μέσο 
όρο, το ύψος των Βρετανών αυξήθηκε 11 
εκατοστόμετρα στον 20ο αιώνα και έφθα- 
σε το 1,75. Τόσο υποστηρίζουν οι Αυστρα
λοί επιστήμονες ήταν το ύψος των Ευρω
παίων πριν από 20.000 χρόνια. Κατόπιν το 
μέσο ύψος των αρχαίων Ελλήνων και Ρω
μαίων είχε μειωθεί στο 1,65 και μόνο κατά 
τους τελευταίους αιώνες άρχισε να παίρ
νει αυξητικές τάσεις. Σήμερα στην Ευρώ
πη πιο ψηλοί είναι οι Ολλανδοί και οι Νορ
βηγοί. □

Επιμέλεια:
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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Υπηρεσιακά

Π Ε Ν Θ Η  Τ Ο Υ  Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ

+  Α σ τυ φ ύ λ α κ α ς  Μ Π Σ  Π ετσ η ς  
Ε υ ά γ γελ ο ς . Γεννήθηκε το 1957 
στην Δράμεση Θ υάμιδος Θ ε
σπρωτίας. Κατετόγη το 1982. Υ
πηρέτησε στο Α.Τ. Φιλιατών και τε
λευταία στην πρεσβεία της χώρας 
μας στην Οδυσσό. Υπήρξε πατέ- 
ραςτριώντέκνων,τηςΑγαθής,του 
Γρηγορίου και ενός αβάπτιστου. 
Ηταν επιβάτης και αναγνωρίσθη
κε ανάμεσα στα θύματα του μοι
ραίου αεροπορικού δυστυχήμα
τος που πρόσφατα συνέβη σε αε
ροπλάνο των ουκρανικών αερο
γραμμώ ν που κατέπεσε σε πε
ριοχή του Ολύμπου.

+  Σ υ ν τ /τ ά ρ χ η ς  Π ο λεμ ικ ή ς  Δ ια -  
δ εσ ιμ ό τη τα ς  t o u t . Σ ώ μ α το ς  Χ ω 
ρ ο φ υ λ α κ ή ς  Χ α ρ α λ α μ η ό π ο υ λο ς  
Γεώ ργιος. Απεβίωσε πρόσφατα έ 
νεκα παθολογικών αιτίων.

ΑΣ ΤΟ Ν  ΘΥΜ ΟΜ ΑΣΤΕ 
ΠΑΝΤΑ

Από προαιρετικό έρανο των συ
ναδέλφω ν της σειράς του Αστυν. 
Α1 Καπουρελάκου Γεωργίου που 
πρόσφατα απεβίωσε, συγκεντρώ
θηκε το χρηματικό ποσόν των 
730.000 δραχμών. Τα Βιβλιάρια 
καταθέσεων επ' ονόματι των δύο 
παιδιώντου,παραδόθηκαντηνί 1- 
12-1997 από τους εκπροσώπους 
της σειράς του αποβιώσαντος Α
στυνόμους Α1: Αναγνώστου Γρη- 
γόριο, Γιαννούλα Παναγιώτη και 
Χουλιαρά Ιωάννη. Ο Θ εό ς  ας ανα
παύσει τη ψυχή του εκλεκτού συνα
δέλφου και φ ίλου Γιώργου και πά
ντα να παραμείνει στις καρδιές και 
στη μνήμη όλων μας.

ΙΔ Ρ Υ Σ Η  Κ Α Ι Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΑ  
Σ Χ Ο Λ Η Σ  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΚ Η Σ
Από τον Ο μιλο Κυριών Φίλων Α 

στυνομίας Πειραιά (Ο.Κ.Φ.Α.Π. II 
Μ εραρχίας 25) ιδρύθηκε και λ ε ι
τουργεί απότονΟκτώβριο, Σχολή 
Πληροφορικής για τους υπηρε- 
τούντες ή δ ιαμένοντες στην πε
ριοχή της Αστυνομικής Διεύθυν
σης Πειραιά Αστυνομικούς και 
Πολιτικούς Υπαλλήλους και τα παι- 
διάτους.

Ε Π ΙΜ Ο Ρ Φ Ω Τ ΙΚ Ο
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Α Ρ Χ ΙΕ Π ΙΣ Κ Ο Π Η Σ  Α Θ Η Ν Ω Ν
Γνωρίζεται ότι από την Αρχιεπι

σκοπή Αθηνών λειτουργεί ειδικό 
επιμορφωτικόπρόγραμμαγιατην 
αντιμετώπιση των καυτών πνευμα
τικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, 
νομικών και εθνικών προβλημά
των που δημιουργούνται από τη 
δραστηριότητα των λεγομένων 
"Καταστροφικών Λατρειών" και 
των Παραθρησκευτικών ομάδων 
στον ευρύτερο Ο ρθόδοξο και Ευ
ρωπαϊκό χώρο. Τα μαθήματα θα 
γίνονται κάθεΔευτέρα από 19:00' 
έω ς 21 :00' στο Ενοριακό Κέντρο 
Διακονίας της Αγίας Παρασκευής 
Αττικής, οδός Αποστόλου Παύλου 
10 ,2ος όροφος και το γενικό θέ
μα του νέου κύκλου είναι: "Αιρέ
σεις και κοσμοθεωριακά ρεύματα 
στοφω ςτης Ο ρθοδοξίας. Ποιμα- 
ντορικά-Νομικά προβλήματα".

Σ Ε Μ ΙΝ Α Ρ ΙΟ  Γ ΙΑ  ΤΑ  
Κ Λ Ε Μ Μ Ε Ν Α  Ο Χ Η Μ Α Τ Α

Σεμινάριο με την επωνυμία 
"Πήγασος" το οποίο ε ίχε ως αντι
κείμενο "τα κλεμμένα οχήματα" 
διοργάνωσε το Υπουργείο Δημό
σιας Τάξης στις 9, 10, και 11 Δε
κεμβρίου στο ξενοδοχείο  
Caravel. Το σεμινάριο συγχρημα
τοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ε
πιτροπή στα πλαίσια της κοινής 
δράσης "OISIN" της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης και συμμετείχαν αξιωμα
τικοί της Ελληνικής Αστυνομίας α
π' όλη την Ελλάδα και αξιωματικοί 
από την Αλβανία, την Αυστρία, το 
Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία 
το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλαν
δία, το Λουξεμβούργο, την Ο λ
λανδία, την Ουγγαρία και τη Ρου
μανία. Στο σεμινάριο έλαβαν μέ
ρος και εμπειρογνώμονες άλλων 
συναρμόδιων Υπουργείων και 
φορέων, αλλά και εκπρόσωποι 
των προσκεκλημένων ξένων χω
ρών.

Ο σκοπός του σεμιναρίου ήταν 
εκπαιδευτικός και ενημερωτικός 
σε θέματα που αφορούν τη μεθο
δολογία δράσης, την εθνικότητα 
τωνδραστών, το νομοθετικό πλαί
σιο, τις πρακτικές αντιμετώπισης, 
τα προγράμματα πρόληψης και 
καταπολέμησης του φαινομένου 
της κλοπής οχημάτων σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώςκαι 
η ανάπτυξη της συνεργασίας με
ταξύ των ευρωπαϊκών χωρών σε 
σχέση αναφοράς με την Interpol, 
τη συμφωνία Schengen και την 
Europol.

Την έναρξη των εργασιών κήρυ
ξε ο Β Ύ  παρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. 
Σταύρος Χουλάκης, οοποίοςτόνι- 
σε πως:"το φαινόμενο της κλοπής 
και διακίνησης κλεμμένων οχη- 
μάτω νέχειλάβει δ ιεθνε ίς  διαστά
σεις και αποτελεί σοβαρό πρό
βλημα ιδιαίτερα στην περιοχή των 
Βαλκανίων. Είναι θέμα κοινού εν
δ ιαφέροντος τόσο για τα κράτη - 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό
σο και γ ια τις  συνδεμένες αλλά και 
τις τρ ίτες χώρες, δεδομένου ότι οι 
χώρες αυτές είναι ε ίτε χώρες 
προέλευσης είτε διαμετακόμισης 
είτε τελικού προορισμού των 
κλεμμένων οχημάτων". Συνεχί
ζοντας επιβεβαί ωσε ότι: "η ανταλ
λαγή πληροφοριών, γνώσεων και 
εμπειριών, όσον αφορά το θέμα 
των κλεμμένων οχημάτων, θα 
συμβάλει στην ανάπτυξη της συ
νεργασίας μεταξύτωνχωρώνπου 
εκπροσωπούνται στο σεμινάριο, 
στην αποτελεσματικότερη πρόλη
ψη και καταπολέμηση του φα ινο
μένου αυτού αλλά καιτην πρόληψη 
και καταστολή σοβαρότερων ε
γκλημάτων που διαπράττονται με 
τηχρήση κλεμμένων οχημάτων".

Μετηνκήρυξητηςενάρξεωςτων 
εργασιών εξήρε"την πολύτιμη συ
νεισφορά των διακεκριμένων, ι
κανών και έμπειρων εισηγητών 
του σεμιναρίου και όλων των συμ- 
μετεχόντων", ευελπιστώντας "ότι 
μετά την ολοκλήρωση του σεμινα
ρίου θα έχουν όλοι αποκομίσει 
χρήσιμες εμπειρίες και γνώσεις, 
τις οποίες θα μπορέσουν επιστρέ- 
φοντας στις υπηρεσίες να μετα
δώσουν στους συναδέλφους 
τους βοηθώντας στην καλύτερη 
και αποτελεσματικότερη άσκηση 
των αστυνομικών τους καθηκό
ντων".

Η παρουσίαση του προγράμμα
τος και ο συντονισμός έγινε από

τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Ε
πιτροπής, Αστυνομικό Διευθυντή 
καιΔιευθυντήτηςΔιεύθυνσηςΔιε- 
θνούς Αστυνομικής Συνεργασίας 
κ. ΝικόλαοΤασιόπουλο.

Τα θέματα τα οποία παρουσιά
στηκαν ήτανταεξής: 

α. "Η κλοπή οχημάτων ως εγκλη
ματική συμπεριφορά, γενική προ
σέγγιση του προβλήματος σε ελ
ληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο". Ει
σηγητής ο Αστυνόμος Α' κ. 
Κ ω ν/νος Κασαπάκης της 
ΔΔ.Α./ΥΔΤ.

β.'ΉΔιεθνής Αστυνομική Συνερ
γασία για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου των κλεμμένων οχη
μάτων. Εισηγητής οΑστυν.Διευθυ- 
ντής και Διευθυντής της 
Δ.Δ.Α.Σ./Υ.Δ.Τ. κ. Ν ικόλαος Τα- 
σιόπουλος.

γ. "Στα πλαίσια της Interpol". Ει
σηγητής ο Αστυν. Α' κ. Ιωάννης 
Φτεργιώτης της (lnterpol)/YAT.

δ. "Στα πλαίσ ια της Europol 
και των Δ ιμ ερ ώ ν  Συμφω νιώ ν". 
Ε ισηγητής ο Α σ τυνόμος Α' κ. 
Ιω άννης Χουλιαράς της Δ- 
ΔΑΣ/ΤΕΕ/ΥΔΤ.

ε. "Στα πλαίσια του Sche- 
gen/Sirene". Εισηγητής ο Υπαστυ- 
νόμοςΑ ' κ.ΓεώργιοςΑνάγνουτης 
ΔΔΑΣ/ΤΕΕ/ΥΔΤ.

στ. "Η προσέγγιση του προ
βλήματος απότηνΑστυνομία στην 
περιοχή Αττικής". Εισηγητής ο Α 
στυν. Υποδ/ντής κ. Δημήτριος 
Τσιουβάρας της Διεύθυνσης Α- 
σφάλειαςΑττικής.

ζ. "Η προσέγγιση του προβλήμα
τος απότηνΑστυνομία στη Βόρεια 
Ελλάδα - υπόθεση Homola". Ειση
γητής ο Αστυνόμος Α' κ. Παύλος 
Ν ικολαϊδης της Διεύθυνσης Α 
σφάλειας Θεσσαλονίκης.

η. "Διακίνηση κλεμμένων οχη
μάτων μέσω ξηράς, τελωνειακοί 
έλεγχοι, μέτρα καταπολέμησης 
και συνεργασία τελωνειακών και 
αστυνομικών αρχών". Εισηγητής 
ο ΠΕ/Α' κ. Σπύρος Λιακόπουλος 
του Υπουργείου Οικονομικών.

θ. "Κλοπές οχημάτων και συ
ναφής εγκληματικότητα, χρήση 
κλεμμένων οχημάτων ως μέσα 
διάπραξης εγκλημάτων, στα πλαί
σια του κοινού ποινικού Δικαίου". 
Εισηγητής ο Αστυνόμος Α' κ. 
Δημήτριος Τριγάζης της ΔΑΑ/Υ- 
ποδ/νση Δ ίωξης Εγκλημάτων 
Ζωήςκαι Ιδιοκτησίας.

ι. "Χρήση κλεμμένων οχημάτων 
ως μέσα για τη διάπραξη τρομο
κρατικών πράξεων". Εισηγητής ο
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Αστυνόμος Β' κ. Φώτιος Παπα- 
γεωργίουτηςΔΑΕΕΒ/ΥΔΤ.

ια. "Η κλοπή οχημάτων ως απάτη 
περί τις ασφάλειες". Εισηγήτρια η 
Γενική Διευθύντρια της Ενωσης α
σφαλιστικών Εταιριών κ. Μαργα- 
ρίταΑντωνάκη.

ιβ. "Η κλοπή οχημάτων ως σύγ
χρονη μέθοδος εκβίασης". Ειση
γητής ο Αστυνόμος Α' κ. 
Δημήτριος Γαλλίκας της ΔΑΑ/Υ- 
ποδ/νση Δ ίωξης Εγκλημάτων 
Ζωήςκαι Ιδιοκτησίας.

ιγ. "Επιστημονική διερεύνηση πα
ραποιημένων - πλαστών στοι
χείων αναγνώρισης και κυκλοφο
ρίας τωνοχημάτων".Εισηγητέςοι: 
Αστυνόμος Α' κ. Γρηγ. Παπαγιάν- 
νης και Υπαστυνόμος Α' κ. Γεώρ- 
γιοςΔεδεμάδηςτηςΔΕΕ/ΥΔΤ.

Εισηγήσεις σχετικά με το θέμα 
της "αντιμετώπισης του προ
βλήματος των κλεμμένων οχημά
των από τις αστυνομικές αρχές 
στονεθνικόκαιευρωπαϊκόχώρο", 
παρουσίασαν και οι εκπρόσωποι 
απότις Αστυνομίες ξένωνκρατών 
κατάτηδεύτερηκαιτρίτηημέρατου 
σεμιναρίου μεταφέροντας τις δ ι
κές τους εμπειρ ίες και προτάσεις 
επί του προβλήματος.

Α ξ ίζε ι να σημειωθεί ότι καθημε
ρινά, μετάτη λήξητωνεισηγήσεων 
ακολουθούσε διάλογος. Ιδιαιτέ
ρως ενδ ιαφέρον ήταν ο διάλογος 
και πολλές οι ερωτήσεις ανάμεσα 
στους αξιωματικούς της Ελλη
νικής Αστυνομίας και στους ειση
γητές των ΥπουργείωνΟικονομι- 
κών και μεταφορών και πολύ γόνι
μες οι εκθέσεις απόψεων, προτά
σεων αλλά και η διαλεύκανση ορ ι
σμένων όψεων του προβλήματος 
απόταεμπλεκόμενα Υπουργεία.

Μ Ε Τ Ρ Α  Τ Ο Υ  Υ .Δ .Τ .
Γ ΙΑ  Τ Α  Γ Η Π Ε Δ Α

Σειρά μέτρων για την αποφυγή 
των επεισοδίων σε όλους γενικά 
τους αθλητικούς χώρους προτεί
νει το Υπουργείο Δημόσιας Τά
ξης. Τα μέτρα αυτά είναι συγκεκρι
μένα, σαφή και αναφέρονται 
στους αρμόδιους φ ορείς. Συγκε
κριμένα:

(Ί ) .Σ τ η ν  Ε .Π .Α .Ε .
Να ορ ίσει υπεύθυνο ασφαλείας 

ο οποίος πριν από κάθε αγώνα θα 
κρίνειτοΒαθμόκινδύνουτου αγώ
να και θα επικοινωνεί και θα συνα- 
ντάται μετηνΑστυνομικήΑρχήκαι 
τους επικεφαλής "Εθελοντικών 
Σωμάτων" για τη λήψη προληπτι
κών μέτρων. Μετά τον αγώνα ο ί

δ ιος θα υποβάλει έκθεση γιατηνα- 
ποτελεσματικότητα των μέτρων 
στην Γ.Γ.Α., Ε.Π Α.Ε. και το Υ.Δ.Τ.

Να ηρογραμματισθούν καλλιτεχνι
κές, μουσικές ή άλλες εκδηλώσεις 
πριντοναγώνακαικατάτοημίχρονο.

Έκδοση καιδιανομή στους φιλά
θλους εντύπου υλικού κατά της 
β ίας και εντύπων με εκλαϊκευμέ
νους τους κανόνες παιδιάς και 
των κανονισμών.

Τήρηση μητρώων, εκείνων των 
παραγόντων και ποδοσφαιρι
στών που τους έχουν επιβληθεί 
πειθαρχικές, ποινικές ή διοικητι
κές κυρώσεις και γνωστοποίηση 
στις Αστυνομικές Αρχές.

(2 )  .Σ τ ις Π .Α .Ε .
ΟιΠΑΕ.νασυγκροτήσουν'Έ ιδι- 

κό Εθελοντικό Σώμα" από τα μέλη 
των Συνδέσμων Φιλάθλων με 
σκοπό τη λήψη μέτρων ευταξίας ε
ντός των γηπέδων. Να γνωστο
ποιούν το όνομα των εθελοντών, 
δύο τουλάχιστον ημέρες πριν την 
τέλεση του αγώνα προς την Αστυ
νομική Διεύθυνση του τόπου τέλε
σης του αγώνα.

Ο εηικεφαλήςκάθεεθελοντικού 
σώματος ναέρχεται σεσυνεννόη- 
σηπρινκαικατάτηδιάρκειατουαγώ- 
να μετις Αστυνομικές Αρχές καιτον 
Υπεύθυνο Ασφαλείας της Ε.Π ΑΕ.

Περιορισμός των εξουσιοδοτη
μένων προσώπων που έχουν δ ι
καίωμα εισόδου στους αγωνιστι- 
κούςχώρους.

Μη χορήγηση εισιτηρίου στους 
Συνδέσμους φιλάθλων σε περί
πτωση υποτροπής.

(3 )  . Σ ΤΟ Υ Σ  Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Σ  Φ Ι 
Λ Α Θ Λ Ο Ν

Τα Δ.Σ. των Συνδέσμων να ορί- 
ζουντονεπικεφαλή των Εθελοντι
κών Σωμάτων και να ελέγχουν την 
συμηεριφοράτω νμελώ ντους κα- 
τάτηδιάρκειατου αγώνα.

Να συνεργάζονται με όλους 
τους αρμόδιους φ ορείς  και ιδ ια ί
τερα την Δ.Ε.Κ Α.Β., τον Ε.Σ.Κ Α.Π., 
την Δ.Ε.Φ.Π., τις Αστυνομικές Αρ
χές  και το ν Υπεύθυνο Ασφαλείας 
της Ε.Π Α.Ε.

Ναμηχορηγούνεισ ιτήριασεμέ- 
λητων Συνδέσμων.

Νακαταγράφουνταχορηγούμε- 
να από τους Συνδέσμους ε ι
σιτήρια σε ονομαστικές καταστά
σεις και να παραδίδουν αντίγρα
φα στον Παρατηρητή καιτονεπικε- 
φαλή της Αστυνομικής Δύναμης. 
Το αυτό ισχύει και γιατους μεταφε- 
ρόμενους από πόλη σε πόλη φιλά
θλους.

(4). Στη Γ εν. Γ ραμματεία Αθλητι
σμού

Ο ρισμός Εισαγγελέα σεκάθεα- 
γώνα υψηλού κινδύνου επεισο
δίων, ο οποίος μετά από συνεν
νόηση με τον Υπεύθυνο Ασφα
λείας του αγώνα, τον επικεφαλή 
της Αστυνομικής Αρχής και τον Πα- 
ρατηρητήθαδίνειεντολήγιατηλήψη 
κατασταλτικών μέτρων σε περίπτω
ση πουπαρίσταταιτέτοιαανάγκη.

Να αντικατασταθεί η διάταξη του 
Κ.Α.Π. περί τιμω ρίας τωνομάδων 
για αγώνες εκτός έδρας με τη δ ιε
ξαγωγή του αγώνα εντός της έ 
δρας τους, αλλά χωρίς την παρου- 
σίαφιλάθλων.

Να χορηγούνται και να δημο
σιεύονται οι ηθικές και υλικές αμοι
βές προς τους Συνδέσμους, όπως 
αυτές προΒλέπονταιαηότηνΚ.Υ Α.

Μ Ε Σ Ο Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Α  
Να αρχίσει οεπανέλεγχος όλων 

των γηπέδων που θα αφορά την 
κατασκευή αλλά και τη συντήρηση 
των εγκαταστάσεων τόσο για την 
υποδομή (θέσεις, κυλικεία, τουα
λέτες), όσο και για την ασφάλεια 
τους (είσοδοι - έξοδοι, επαρκές 
προσωπικό, κατασκευή λεπτών α
κουστών συρμάτινων πλεγμάτων 
πίσω από τις εστίες). Αναδιάρ
θρωση της προβλεπόμενης απότο 
άρθρο 15τηςΚ.Υ.Α.Επιτροπήςκαι 
συμμετοχή εκπροσώπων του Τε
χνικού Επιμελητηρίου, ώστε κάθε 
βελτίωσηναέχειολοκληρωθεί μέχρι 
τηνέναρξητουνέουπρωταθλήματος.

Να τοποθετηθούν κάμερες και 
δέκτες στα γήπεδα όπου δ ιεξάγο
νται μεγάλοι αγώνες.

Έναρξη κατασκευής συγκεκρι
μένου χώρου σε κάθε μεγάλο 
γήπεδο, ειδικού θαλάμου με κλει
στό κύκλωμα τηλεόρασης συνδε- 
δεμένο με τις κάμερες που θα το
ποθετηθούν σε ευαίσθητα σημεία 
τωνκερκίδων.

Νατοποθετηθούν, ηλεκτρονικές 
θυρίδες ελέγχου για τα μεταλλικά 
και άλλα αντικείμενα στις εισό
δους των οργανωμένων οπαδών 
κατ' αρχήν και με γενική επέκταση 
σταδιακά, σεόλες τιςεισόδους. 

Ο ικ ο ν ο μ ικ ά
Αύξηση του ποσοστού επί των ε ι

σιτηρίων από 2,5% σε 8% υπέρ 
των ασφαλιστικών Ταμείων του 
προσωπικούτων Σωμάτων Ασφα
λείας και επέκταση του ποσοστού 
αυτού και επί του αντιτίμου των ε ι
σιτηρίων όλωντων αγώνων καλα
θοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και 
χειροσφαίρισης.

Καταβολή συνολικού ποσού 2,5 
δισεκατομμυρίων δραχμών από 
Ε.Π.Α.Ε. και Τ.Α.Α.Κ. επ ιμεριζομέ- 
νου αναλόγως στην αρχή κάθε α
γωνιστικής περιόδου γιατηνκάλυ- 
ψη των αποζημιώσεων κατά τις 
αργίες, εκτός έδρας, μετα
κινήσεις κ.λπ. Τ ο ποσόν αυτό θα ε- 
νισχύσειτονηροϋπολογισμόεξό- 
δωντουΥ.Δ,Τ.

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η  Τ Η Σ  Π .Ο .Α Σ .Υ .
Σε σχετική ανακοίνωσή της η 

Π.Ο.ΑΣ.Υ αναφορικά μετά  μέτρα 
που εξήγγειλετο  Υ.Δ.Τ. σημειώνει 
ότι: "η Ομοσπονδία εμμένει στην 
πάγια θέση της, που έχει να κάνει 
με την απεμπλοκή των Αστυνομι
κών Υπαλλήλων από το πάρεργο 
αυτό της φύλαξης των συμφερό
ντων των ιδιωτικών Ποδοσφαιρι
κών Ανωνύμων Εταιριών (Π Α.Ε.), 
δ ιασφαλίζοντας τα κέρδη αυτών 
σε βάρος του Ελληνα πολίτη. Δεν 
σταθμίζουμε τα δικά μας οικονο
μικά οφέλη από τυχόν αύξηση του 
ποσοστού επί των εισιτηρίων από 
2 σε 8% υπέρ των ασφαλιστικών 
μας Ταμείων, σε βάρος της 
κύριας αποστολής μας που είναι η 
προσφορά αστυνομικού έργου 
στον απλό Έλληνα πολίτη, ο ο
ποίος καλείται ως κύριος φορο
λογούμενος και πληρώνει το κό- 
στοςτης παρουσίας μας στα γήπε
δα που ανέρχεται στο ύψος των 10 
δισεκατομμυρίωνετησίως".

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η  ΤΗ Σ  
Ε Ν .Α .Ε .Α .Α Τ Τ ΙΚ Η Σ

Σε ανακοίνωσή της η ΕΝ.- 
Α.Ε Α. τονίζει ότι:"γιατο πρόβλημα 
της διάθεσης Αστυνομικών Δυνά
μεων στα γήπεδα η θέση μας είναι 
όχι η αφαίρεση της αρμοδιότητας 
αυτής από την Αστυνομία αλλά ηά- 
μεση (δΓ απ' ευθείας καταβολής) ή 
έμμεση αποζημίωσητων Αστυνο
μικών. Ηθέσηαυτήεκφράσθηκεα- 
ηότονπρόεδροτηςΕνωσηςκατάτην 
ένστολη σιωπηρή διαμαρτυρία των 
Δ,Σ.τωνΕνώσεωντωνΑξιωματικών 
έξωαηότηΒουλήτην2-12-1997 και 
προβλήθηκεαπόταΜΜΕ.

5 0  Χ Ρ Ο Ν ΙΑ
Α Π Ο  Τ Η Ν  Ο ΙΚ Ο Υ Μ Ε Ν ΙΚ Η

Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Γ ΙΑ  Τ Α  Δ ΙΚ Α ΙΩ 
Μ Α Τ Α  Τ Ο Υ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ

Ειδική τελετή για την έναρξη του 
εορτασμού της επετείου για τα 
πενήντα χρόνια της Ο ικουμε
νικής Διακήρυξης για τα Δικαιώ
ματα τουΑνθρώπου(1948 -1998)
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πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο 
Μουσικής την κήρυξη της οποίας 
πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Α
θηναίων κ.Δημήτριος Λ. Αβραμό- 
πουλος.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο 
Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία 
με το Κέντρο Πληροφοριών του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
εκ μέρους του οποίου παρέστη και 
απεύθυνε χα ιρετισμό η Διευ
θύντρια του Κέντρου Πληροφο
ριών στηνΑθήνακ. Ingrid Lehmann.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Αβρα- 
μόπουλος τόνισε ότι "η Ο ικουμε- 
νικήΔιακήρυξη των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου βασίζεται στα ανά
λογα κείμενα της αμερικανικής 
και γαλλικής επανάστασης καιέ- 
χει στηνουσίατου βασικά σημεία α
ναφοράς τις αρχές και τις υψηλές 
και ευγενείς αξίες που γεννήθηκαν 
καικαλλιεργήθηκανστηνΑθήνα1'.

Συνεχίζοντας εξέφρασε τον 
προβληματισμότουγιατην"εφαρ- 
μογή του άρθρου 12 τηςΔιακήρυ- 
ξηςπουαπαγορεύειτηνεπέμβαση 
στην ιδιωτική ζωή των ατόμων ό
ταν γνω ρίζουμε την τρομερή εξέ 
λιξη των ηλεκτρονικών μέσων. 
Βρίσκουμε ιδ ια ίτερα ενδ ιαφ έ

ρουσα και επιτρέψτε μου με περη- 
φάνειαναπω,οτιστηνΑθήνακατα- 
βάλλουμε επίπονες και συνεχείς 
προσπάθειες για την πραγματο
ποίηση του περιεχομένου της, την 
παράγραφοτουάρθρου27,ηουα- 
ναφέρεται στο δικαίωμα κάθε 
προσώπου, να λαμβάνει μέρος ε
λεύθερα στην πνευματική ζωή της 
κοινότητας και να απολαμβάνει 
τωντεχνών.

Δεν μπορούμεόμως να μην προ- 
βληματισθούμε για τον τρόπο με 
τον οποίο ένα κράτος - μέλος του 
Ο.Η.Ε. που έχει υπογράψει τη 
διακήρυξη, μπορεί να παραβιάζει 
κατ' εξακολούθηση επί 20 και 
πλέον χρόνια ατιμωρητί, τόσο το 
γενικό πνεύμα, όσο και σημαντικά 
άρθρα του θεμελιώδους αυτού 
κειμένου της διακήρυξης, όπως 
συμβαίνει με τηνπερίπτωση της 
Τουρκίας στην Κύπρο. Γιατί εάν πι
στέψουμε ότι η Οικουμενική 
Διακήρυξη αποτελεί ένα απλό ευ
χολόγιο ή ότι μπορεί μεγάλα κρά
τη για λόγους συγκυρίας να την α
γνοούν ή και να την εξευτελίζουν, 
τότε πρέπει να παραδεχθούμε ότι 
τα πενήντα χρόνια που πέρασαν, 
πέρασανάπρακτα".

Κλείνοντας τον σύντομο χαιρε
τισμό του διατράνωσετο γεγονός 
πως "η πόλη των Αθηνών, πιστή 
στην τρισχιλιετή παράδοσή της, 
δ ίνει το αψευδές παράδειγμα ε 
φαρμογής των αρχών της Οικου- 
μενικήςΔιακήρυξης των Δικαιωμά
των του Ανθρώπου, τόσο για τους 
πολίτες όσο και για εκείνους που για 
οποινδήποτε λόγο βρίσκονται 
στηνεπικράτειάτης, δ ίχω ς διάκρι
ση και προκαταλήψεις".

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μ ε σχετική εγκύκλιο του Αρχη- 
γούτης Ελληνικής Αστυνομίας σε 
απάντηση του υπ. αριθμ. 
8002 /1  /3 7 α η ό 2 7 -6 -1997εγγ 
ράφουτης Δ /νσ ης Δ ιαχείρισης 
Χρηματικού/ΥΔΤ, και αφορά τις 
διατάξεις που προβλέπουν αποζη
μίωση για κάθε ημέρα εργασίας 
πέραν του πενθημέρου του αστυ
νομικού που εργάζεται Σάββατο 
προς Κυριακή (22:00'-06:00'), 
διευκρινίζεται ότι η εργασία που 
παρέχεται στα πλαίσια μιας αλ
λαγής (βάρδιας) και καλύπτει το 
προβλεπόμενο ωράριο εργασίας 
μιας ημέρας, σύμφωνα μετις  δια

τάξεις του Π.Δ. 2 8 /  1996, δεν μπο
ρεί να δικαιολογηθεί ως εργασία 
δύο ημερών, έστω και αν το ωρά
ριο αυτό εκτεί νετα ικα ισεώ ρεςτης 
επόμενης (ημερολογιακά) ημέ
ρας, καθόσοντοαστυνομικόεικο- 
σιτετράωρο αρχίζει την06:00' ώ
ρα εκάστης ημέρας και λήγει την 
06:00' ώρα της επομένης 
(7 0 1 0 /5 /5 6 6  από 18-11-1990 
εγκύκλιοςΔιαταγήκ. Αρχηγού Ελ
ληνικής Αστυνομίας).

Συνεπώς, ο εργαζόμενος σε αλ
λαγή (βάρδια), το ωράριο της ο
ποίας αρχίζει το Σάββατο και 
λήγει την Κυριακή δ ικα ιολογεί α
ποζημίωση μιας ημέρας και ε ιδ ι

κότερα αυτής του Σαββάτου. □

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι σ το  Κ ρ ια ρ ίτσ ι Χ α λ κ ι
δ ικ ή ς  (κ ο ιν ό τη τα  Σ υ κ ιά ς ) μερίδα  
με ό λ α  τα  ά λ λ α  δ ικα ιώ μα τα , από τα  
οικόπεδα Σ υνετα ιρ ισ μ ο ύ  Α ξ ιω μ α 
τ ικ ώ ν  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς . Τιμή  
4 . 0 0 0 .0 0 0  δ ρ χ . Π λ η ρ ο φ ο ρ ίες  κ. 
Π ο υ λ α κ ίδ α ς  Η λ ία ς , Α σ τυ ν . 
Δ /ν τ ή ς ε .α .Τ η λ .6 5 3 6 9 9 3 .

Επιμέλεια:
Α ρ χ /κ α ς Κ ω ν /ν ο ς  Κ ο ύρ ο ς

Γ ΐνν JMM S m i ί M M U

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ  
ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. - Τ.Ε,Ι.
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Το φαινόμενο Σούμπερτ...
2 0 0  χρόνια από τη γέννησή του

ο φαινόμενο Σούμπερτ ήρθε ξανά στην επικαιρότη- 
τα με την ευκαιρία του εορτασμού των 200 χρόνων 
από τη γέννηση (Βιέννη 1797) του μεγάλου συνθέτη. 

Οι φωτεινές στιγμές του έργου του αλλά και η αμφιλεγόμενη προ
σωπικότητά του με την τουλάχιστον "περίεργη" ψυχοσύνθεση του 
έγιναν και πάλι αντικείμενο προβληματισμού.

Ίσως το υβρεολόγιο, με το οποίο περιέλουσε μία ομάδα Βιεννέ- 
ζων μουσικών που με κάθε σεβασμό του ζήτησαν να γράψει κάτι 
γι' αυτούς, είναι η πιο αντιπροσωπευτική όψη της βασανισμένης 
του ψυχής:

"Θεωρείτε τους εαυτούς σας καλλιτέχνες," τους είπε: "Είστε 
μια αγέλη από σφυριχτές και βιολιτζήδες! Εγώ είμαι καλλιτέχνης! 
Είμαι ο Σούμπερτ, ο Φράντς Σούμπερτ, που όλος ο κόσμος γνωρί
ζει και μιλάει γ ί αυτόν. Που έχει γράψει μεγάλα πράγματα και ω
ραία πράγματα, τα οποία εσείς ούτε που έχετε αρχίσει να καταλα
βαίνετε. Καντάτες και κουαρτέτα, όπερες και συμφωνίες! Επειδή 
δεν είμαι απλώς ένας συνθέτης χορών όπως λένε οι ανόητες ε 
φημερίδες και επαναλαμβάνουν οι ηλίθιοι - είμαι ο Σούμπερτ! Ο 
Φραντς Σούμπερτ! Μην το ξεχνάτε! Όταν ο κόσμος μιλάει για τέ 
χνη, εννοεί εμένα, όχι εσάς τα σκουλήκια και τα έντομα που ζητάτε 
σόλο για τους εαυτούς σας τα οποία ποτέ δε θα γράψω... Έρπο- 
ντα, απομυζητικά σκουλήκια που θα έπρεπε να συνθλιβούν κάτω α
πό το πόδι μου - το πόδι του ανθρώπου που απλώνει το χέρι του 
για να φθάσει τα άστρα. "Sublimi feriam sidera vertice..."

Ευρώπη -  Ν έα  Υόρκη:
Δρόμοι παράλληλοι την τρ ίτη  χ ιλ ιετία ;

παισιόδοξος για το πολιτιστικό μέλλον της Ευρώ
πης την τρίτη χιλιετία εμφανίζεται στο βιβλίο του, 
που κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα: "Πέντε ιστο

ρίες περί ηθικής" ο Ουμηέρτο Εκο.
"Ανη πορεία των γεγονότων δεν αντιστραφείβίαια Ικαι όλα είναι 

πιθανά}", γράφει ο Ιταλός σημειολόγος “πρέπει να προετοιμαζό
μαστε για το γεγονός ότι στην επόμενη χιλιετία η Ευρώπη θα είναι 
σαν τη Νέα Υόρκη ή σαν κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής. 
Στη Νέα Υόρκη βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την άρνηση της έν
νοιας του melting pot ΙχωνευτήριΙ, διαφορετικοί πολιτισμοί, από 
Πορτορικανούς μέχρι Κινέζους, από Κορεάτες μέχρι Πακιστα- 
νούς: μέχρι ομάδες συγχέονται μεταξύ τους Ιόπως Ιταλοί με Ιρ
λανδούς, Εβραίοι με Πολωνούς), άλλες παραμένουν ξεχωριστές 
Ισε διαφορετικές συνοικίες, με διαφορετικές γλώσσες και διαφο
ρετικές συνήθειες και παραδόσεις}, και όλοι συναντιούνται στη

βάση κάποιων κοινών νόμων και μιας κοινής γλώσσας επικοινω
νίας, της αγγλικής, την οποία ο καθένας μιλάει με τρόπο ανεπαρκή. 
Σας παρακαλώ να θυμηθείτε ότι στη Νέα Υόρκη, όπου ο λεγόμενος 
"λευκός πληθυσμός" οδεύει προς το να εξελιχθεί σε μειονότητα, 
το 42% των λευκών είναι Εβραίοι και το άλλο 58% ανήκει σε πολλές 
και δ ιά φ ο ρ ες  ε θ ν ό τη τε ς , μ ετα ξύ  δ ε  αυτώ ν οι Iwhite, 
anglosaxoones, protestants = λευκοί, αγγλοσάξονος, προτεστά- 
ντες}, συνιστούν μειονότητα Iυπάρχουν καθολικοί Πολωνοί, Ιταλοί, 
Ισπανο-αμερικανοί, Ιρλανδού..."

Η “επαίσχυντη" (;) ζω ή  του Σαλβαντόρ Νταλί...

ο γνωστό ηθικό δίλημμα για το απαραβίαστο ή μη (ή 
και πόσο) της προσωπικής ζωής κάθε ανθρώπου - 
και βέβαια των μεγάλων δημιουργών-επανέρχεται 

με την έκδοση της "γαργαλιστικής" βιογραφίας του Ισπανού ζω
γράφου Σαλβαντόρ Νταλί από τον Ιόν Γκίμπσον, το ενδιαφέρον της 
οποίας εστιάζεται στην ερωτική ζωή του καλλιτέχνη και ιδιαίτερα 
της μοιραίας συζύγου του, Γκαλά.

Το ερώτημα όμως παραμένει: Πόσο συμβάλλει η διερεύνηση 
της πολυκύμαντης ερωτικής ζωής της Γκαλά στην ιστορία του πα
γκόσμιου πολιτισμού;

Τα β ραβεία  λογοτεχνίας

ε συγγραφείς της γενιάς του '50 και του '60 δόθηκαν 
m  τα λογοτεχνικά βραβεία του Υπ. Πολιτισμού για τα βι-

< ^ Ρ ^ * ^ β λ ία  τους που κυκλοφόρησαν το 1996. Συγκεκριμένα 
δόθηκαν:

- Βραβείο μυθιστορήματος στον Νίκο Μπακόλα (Ή ατέλειωτη 
γραφή του αίματος", εκδόσεις "Κέδρος").

- Βραβείο διηγήματος στον Μένη Κουμανταρέα ("Η μυρωδιά 
τους με κάνει να κλαίω", εκδ. "Κέδρος".

- Βραβείο δοκιμίου στον Δημήτρη Ραυτόπουλο για το βιβλίο "Α
ρης Αλεξάνδρου - Ο εξόριστος", που κυκλοφόρησε από τις εκδό
σεις “Σοκόλης".

- Βραβείο μαρτυρίας στον Ηλία Παπαδημητρακόπουλο για το βι
βλίο "Τόποι τέσσερις" εκδ. "Στιγμή".

- Βραβείο ποίησης στον Βύρωνα Λεοντάρη για την ποιητική συλ
λογή "Εν γη αλμυρά" εκδ. "Έρασμος". □

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Μπρακούλια
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Π Α Μ Ψ Η Φ Ε Ι  

Α Θ Ω ΙΙΣ Η  Σ Υ Ν Α Δ Ε Λ Φ Ο Υ

Την8-2-1997 στηνΠερικοπήΚα- 
στοριάς οΑστυφύλακας Ανδρεό- 
πουλος Μ ιλτιάδης μαζί με συνά
δελφό του, υπηρετούντες στο Μ ε
ταβατικό Απόσπασμα Μεσοποτα
μ ίας Καστοριάς, εκτελούσαν δια
τεταγμένη υπηρεσία περισυλ
λογής λαθρομεταναστών όταν α- 
ντιλήφθηκαν ΙΧΕ αυτοκίνητο το ο
ποίο μετέφερε λαθρομετανάστες 
στη χώρα μας.

Σε σήμα των αστυνομικών να 
σταματήσει, το αυτοκίνητο το ο
ποίο οδηγούσε ο Αλβανός 
υπήκοος Αντον Μιχαλάκ, ανέπτυ
ξε ταχύτητα και προσπάθησε να 
διαφύγει κινούμενο κατά των α
στυνομικών.

Ο ι αστυνομικοί στην ηροσπά- 
θειάτους νααποφύγουντοντραυ- 
ματισμό τους πήδησαν στο άκρο 
της οδού και ο Αστυφύλακας Αν- 
δρεόπουλος προκειμένου να ακι- 
νητοηοιήσει το όχημα ηυροβόλη- 
σεταλάστιχαανεπιτυχώς, μεαπο- 
τέλεσμα μια βολίδα να διαπερά- 
σει το πορτ - μπαγκάζ και να τραυ
ματίσει στο κεφάλιτον Αλβανόλα- 
θρομετανάστη Qosta Erion που 
καθόταν στοπίσω κάθισμα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε α
μέσως στο Γ.Ν. Καστοριάς και στη 
συνέχεια με ασθενοφόρο στη 
Θεσσαλονίκηόπουκαθ'οδόνεξέ- 
πνευσε.

Στη δίκη που έγ ινε την 8-12- 
1997 οΑστυφύλακας Μ.Ανδρεό- 
πουλος ο οποίος κατηγορείτο για 
ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, 
του λαθρομετανάστη, αθωώθηκε 
παμψηφεί από το Μικτό Ορκωτό 
Δικαστήριο Κοζάνης.

Ο  Α Ξ Ι Ο Τ Ι Μ Ο Σ

Κ ος Α Ν Τ Ι Α Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Από άνδρες του Τμ ή μ α το ς Δ ίω 
ξ η ς  Εκβ ιασ τώ ν τη ς  Δ /ν σ η ς  Α 

σ φ ά λ ε ια ς  Α τ τ ικ ή ς  συνελήφθη 
στονΑλιμο Αττικής και έξω  από το 
κέντρο δ ιασκέδασης "Τοτέμ" που 
βρίσκεται στη Λ. Ποσειδώνος, ο 
Γ καβουνάς Αντώνιος, αντιδήμαρ- 
χος του Δήμου Αλίμου, κατηγο
ρούμενος γιαεκβίαση.

Από την έρευνα και την προανά
κριση που διενεργήθηκαν από την 
ανωτέρω υπηρεσία διαπιστώθηκε 
ότιπερί τα μέσα Νοεμβρίου στον ι
διοκτήτη του κέντρου διασκέδα
σης "Τοτέμ", Μουχαλέ Γεώργιο, 
κοινοποιήθηκε απόφαση του Δη
μοτικού Συμβουλίου Αλίμου σύμ
φωνα με την οποία έπρεπε να 
σφραγισθεί το κατάστημά του για 
παραβάσειςσχετικέςμετηνπαρα- 
Βίαση του ωραρίου λειτουργίας 
του.

Ο κατηγορούμενος πλησίασε 
τον παθόντα και απαίτησε απ' αυ
τόν εκβιαστικά το χρηματικό πο- 
σόν των 6.000.000 δραχμών, 
προκειμένου να μεσολαβήσει ώ
στε να μην εφαρμοσθεί η απόφα
ση του Δημοτικού Συμβουλίου κα
τά τον μήναΔεκέμβριο. Σε αντίθε
τη περίπτωση το κατάστημα θα 
σφραγιζόταναμέσως.

Ο παθών προσήλθε στο Τμήμα 
Δ ίω ξης Εκβιαστών, κατέθεσε 
σχετικάκαιηροσημειώθηκανχαρ- 
τονομίσματα. Η συνάντηση γιατην 
παράδοση των χρημάτων συμ- 
φωνήθηκε τις νυχτερινές ώρες 
της 10η ς-12-1997 έξω  από το κα
τάστημα του παθόντος και μόλις ο 
δράστης παρέλαβε τα προση
μειωμένα χαρτονομίσματα, συ
νελήφθη από ενεδρεύοντες αστυ
νομικούς.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο 
αυτοκίνητο του δράστη, βρέθηκε 
στο πορτ - μπαγκάζ η πλαστική σα
κούλα που περιείχετα προσημειω
μένα χαρτονομίσματα, τα οποία 
κατασχέθηκαν για να αποδοθούν 
νομότυπα στον κάτοχό τους.

Β ΙΝ Τ Ε Ο  Σ Κ Ο Π Η Μ Ε Ν Η

κ α ς ι ς ο κ α λ λ ι ε ρ γ ε Ϊ α

Συνελήφθησαν από άνδρες της 
Υ π ο 8 /νσ π ς Δ ίω ξ η ς  Ν α ρ κ ω τικ ώ ν  
τη ς  Δ /ν σ η ς  Α σ φ ά λ ε ια ς  Α τ τ ικ ή ς
στο Χαλκούτσι Αττικής οι: Μπόλ- 
τσης Δημήτριος χασισοκαλλιερ- 
γητής και Νταλαπέρας Λάμπρος.

Σε γνώση της ανωτέρω υπηρε
σίας είχαν περιέλθει πληροφο
ρ ίες  που αφορούσαν άτομο που 
δ ιαμένει στην περιοχή του Χαλ-

κουτσίου το οποίο καλλιεργεί και 
εμπορεύεται ακατέργαστη ινδική 
κάνναβη.

Μετά από εξονυχιστικές έρευ
νες διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο 
για τον Δημήτριο Μηόλτση. Σύμ
φωνα με τις πληροφορίες, την ιν
δική κάνναβη εμπορευόταν από το 
σπίτιτου.

Σεενέδραπουείχεστηθείέξω α- 
πό το σπίτι του Μπόλτση συ
νελήφθη ο Νταλαπέρας ο οποίος 
βρέθηκε να κατέχει 5,5 γραμμά
ρια χασίς και ένα τσιγαριλίκι που 
μόλις ε ίχ ε  ηρομηθευθεί από τον 
χασισοκαλλιεργητή.

Στη συνέχεια συνελήφθη και ο 
Μπόλτσης και βρέθηκε εντός της 
ο ικίας και της αυλή του σπιτιού του 
συνολική ποσότητα 1 8,5 κιλών α
κατέργαστης ινδικής κάνναβης, 
μια ζυγαριά κατάλληλη για ζύγιση 
ναρκωτικών, χρηματικό ποσόν 
1 10.000 δραχμών, μια μοτοσι
κλέτα η οποία ε ίχ ε  κλαπεί και απο
δόθηκε στο νόμιμο κάτοχό της, 
μιακασέτα βιντεοκάμερας στηνο- 
ποία υπήρχαν σκηνές από την καλ
λιέργεια  της φυτείας που διατη- 
ρούσεοδράστηςκαιένακινητότη- 
λέφωνο.

Μετά από αυτή την εξέλιξη ο 
Μπόλτσης παραδέχθηκε ότι καλ
λιεργούσε φυτεία στην περιοχή 
ΝέουΣικάμινουόπουκαιοδήγησε 
του άνδρες της Ασφάλειας. Εκεί, 
σε δύσβατη περιοχή έκτασης μ ι
σού στρέμματος βρέθηκε η φυ
τεία η οποία ήταν περικυκλωμένη 
από πυκνό δάσος και η πρόσβασή 
της καλυπτόταν από επιμελώς 
κρυμμένες εισόδους.

Συνολικά βρέθηκαν, εκριζώθη
καν και κατασχέθηκαν 204 δεν
δρύλλια ινδικής κάνναβης.

Ο ΙΚ Ο Γ Ε Ν Ε ΙΑ

Α Θ Ι Γ Γ Α Ν Ο Ν

Εξαρθρώθηκε από άνδρες της 
Υ π ο δ /ν σ η ς  Δ ίω ξ η ς  Ν α ρ κ ω τικ ώ ν  
Α τ τ ικ ή ς  σπείρα Αλβανών και α
θίγγανων η οποία εισήγαγε και 
διακινούσε στηνΕλλάδα, σημαντι
κές ποσότητες ακατέργαστης ιν
δικής κάνναβης.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 
οι: Memo Shke-loim, Μουσταφάς 
Σωκράτης, Μουσταφά Μ αρίνα 
και Μουσταφάς Δημήτριος μετά 
από κατάλληλη αξιοποίηση πληρο
φοριών. Πρώτα απ'όλα διαπιστώ
θηκε ο αριθμός του κινητού τηλε

φώνου το οποίο κατείχε ο Αλβα
νός Memo Shkeloim και στη συνέ
χεια, ένας αστυνομικός ήρθε σε 
τηλεφωνική επαφή μαζί του και κα
τ' ιδ ίαν συνάντηση, όπου συμφώ
νησαν για την αγοραπωλησία 50 
κιλών ακατέργαστης ινδικής κάν
ναβης αντί του χρηματικού ποσού 
των7.000.000δραχμών.

Τις βραδυνές ώρες της 31 -1 Ο
Ι 997  συμφώνησαν να συναντη
θούν σε κεντρική οδό των Αθηνών 
για να πραγματοποιηθεί η αγορα
πωλησία.

Στο σημείο μετέΒη πρώτος οΑλ- 
βανός με τον Δημήτριο Μουστα
φά, ο οποίος, αφούείδεταχρήμα- 
τα επικοινώνησε μέσω του κινητού 
τηλεφώνου με τον πατέρα του και 
έφ υ γε  γ ια  να επανέλθουν αρ
γότερα  στο ορ ισ θ έν  σ ημείο  ό 
λη η ο ικο γ έν ε ια  (πατέρας , μά
να, γ ιό ς ) μ ε το χ α σ ίς , ενώ στο 
σ ημείο  π α ρ έμ ενεο Α λβ α νό ς .

Οταν άρχισε να γίνεται η μετα
φορά του χασ ίς από το φορτηγό 
των αθίγγανων στο αυτοκίνητο 
που είχε ο αστυνομικός, εηενέβη- 
σαν οι άνδρες της Υποδ/νσης 
Ναρκωτικών που παρακολου
θούσαν την σκηνή και τους συνέ
λαβαν.

Ο  Σωκράτης Μ ουσταφάς τη 
στιγμήπουεηίκειτοησύλληψήτου, 
με περί στροφο που κατείχε παρά
νομα, προσπάθησε να πυρο
βολήσει εναντίον των αστυνομι
κών για να αποφύγει τη σύλληψη 
χω ρίς τελικά να καταφέρει να πυ- 
ροβολήσειλόγωτουάμεσουαφο- 
πλισμούτου.

Ο  " Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ "  Ε Ψ Α Χ Ν Ε  
Γ ΙΑ  Α Γ Ο Ρ Α Σ Τ Ε Σ

Συνελήφθησαν από άνδρες της 
Υ π ο δ /ν σ η ς  Δ ίω ξ η ς  Ν α ρ κ ω τικ ώ ν  
τη ς  Δ /ν σ η ς  Α σ φ ά λ εια ς  Α τ τ ικ ή ς
δύο Αλβανοί υπήκοοι, οι οποίοι α
ποτελούσαν μέλη κυκλώματος ε ι
σαγωγής και διακίνησης ακατέρ
γαστης ινδικής κάνναβης από την 
Αλβανία στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 
οι: Ntallas G eorgio και Kordishti 
Altin ύστερα από σχετική πληρο
φορία  σύμφωνα με την οποία κά
ποιος "Γιώργος" αηό την περιοχή 
των Αγίω ν Αναργύρων Αττικής α
ναζητούσε αγοραστές. Αστυνομι
κός της ανωτέρω υπηρεσίας μετά 
από κατάλληλες ενέργειες  κατά- 
φερε και ήλθε σε επαφή με τον
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"Γιώργο", δηλαδή τον πρώτο εκ 
των κατηγορουμένων και συμφώ
νησαν για την αγοραπωλησία 
πενήντα κιλών ακατέργαστης ιν
δικής κάνναβης αντί του χρηματι
κού ποσού των 3.600.000 δραχ
μών.

Μετά από την συμφωνία, ο ίδ ιος 
αστυνομικός, ο οποίος ε ίχ ε  πα- 
ρουσιασθεί σαν αγοραστής, πα
ρέλαβε από σημείο που του υπε- 
δείχθη από τον Ntallas, 42 συ- 
σκευασίες οι οποίες περιείχαν α
κατέργαστη ινδική κάνναβη συνο
λικού Β όρους41,5 κιλών.

Αμέσως συνελήφθη ο Ntallas α- 
πόενεδρεύοντες αστυνομικούς οι 
οποίοι τον παρακολουθούσαν 
διακριτικάκαισεσωματικήέρευνα 
που του έγ ινε βρέθηκε ποσότητα 
χασ ίς ενός γραμμαρίου και στο 
σπίτι του ποσότητα χασ ίς  βά
ρους ε ίκοσ ι γραμμαρίω ν. Μ ετά 
τη σύλληψήτουοΝίαΙΙαβ,υπέδει- 
ξετο ν  δεύτερο κατηγορούμενο ο 
οποίος και συνελήφθη ως κάτο
χος της κατασχεθείσης ποσότη
τας.

Ε Ξ Ι Χ Ν Ι Α Σ Ε Ι Σ
Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Κ Τ Ο Ν Ι Ω Ν

Από το Τμήμα Ε γκλη μάτω ν Κ ατά  
Ζ ω ή ς  τη ς  Δ /ν σ η ς  Α σ φ ά λ ε ια ς  Α τ 
τ ικ ή ς  εξιχνιάσθηκανοι παρακάτω 
ανθρωποκτονίες:

(Α ). Η ανθρωποκτονία σε βάρος 
του Νικόλαου Ματσαρίδη μέσα 
στη λέσχη που διατηρούσε στην ο
δό Αγ. Κωνσταντίνου στη Γλυφά
δα και ηανθρωποκτονίασεβάρος 
του Ιωάννη Τσερτανίδη. Επίσης, ο 
τραυματισμός του Παναγιώτη Πα- 
ναγιωτίδη και Βασιλείου Πανιτσί- 
δη. Οπως προέκυψε από τις έρευ
νες, δράστης των πράξεων είνα ι ο 
Γ εώ ργιος Αυστηρόπουλος.

(Β).Εζιχνιάσθηκανοι ανθρωπο
κτονίες σε βάρος των Αλβανών υ
πηκόων: Xhufi Luan και Cukos Ar- 
thour και ο σοβαρός τραυματι- 
σμόςτηςί?αραίδυζαηα5φίληςτου 
Xhufi.

Οπως προέκυψε από τις έρευ
νες δράστης καιτωνανθρωποκτο- 
ν ιώ νκαιτου τραυματισμού ε ίνα ιο  
Αλβανός υπήκοος Varfi Vladimir, 
ο οποίος σκότωσε τον πρώτο για 
λόγους εκδίκησης εξα ιτίας προη
γούμενων δ ιαφορών τους, ενώ 
τον δεύτερο, στα πλαίσια ξεκαθα- 
ρ ίσματος λογαριασμών που ε ί

χαν προκύψει από διακίνηση ναρ
κωτικών.

(Γ).Εξιχνιάσθηκεη ανθρωποκτο
νία του γνωστού διακοσμητή ξε- 
νοδοχείωνκαικρουαζερόπλοιων 
Bailey Mavrice, που διαπράχθηκε 
στοδιαμέρισμαόπουδιέμενε.

Τοθύμαήτανομοφυλόφιλοςκαι 
σύχναζε σε δ ιάφορα μπαρ της 
Αθήναςόπουγνώριζενεαρούςμε 
τους οποίους διατηρούσε ερωτι
κές σχέσεις. Το πτώμα βρέθηκε 
γυμνό στην κρεβατοκάμαρα, δε
μένο με χειροπέδες σταχέριακαι 
στα πόδια και ε ίχε δεχθεί περίπου 
60 μαχαιριές σεόλοτο σώμα.

Οπως προέκυψε από τις έρευ
νες, δράστες είνα ι οι Αλβανοί 
υπήκοοι: Kagima Jiorgo και Ghika 
Vassili. Κίνητρό τους ήταν η λη
στεία, καθόσον οι δράστες μετά 
την πράξη τους αφαίρεσαν ένα 
βίντεο, μια φωτογραφική μη
χανή, το χρηματικό ποσόν των 
25.000 δραχμών, ρούχα και υ- 
ποδήματατου θύματος.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Ν. 
Σμύρνης συνελήφθη για παράνο
μη είσοδο στη χώρα μας και επα- 
ναπροώθηση στην Αλβανία, ο 
πρώτος εκ των δραστών, ο ο
ποίος έγκαιρα αναγνωρίσθηκε 
και παραδόθηκε στο Τμήμα Ε
γκλημάτων Κατά Ζωής και εξετα
ζόμενος ομολόγησε με λεπτομέ
ρειες τηνπράξη.

(Δ). Εξιχνιάσθηκε η ανθρωπο
κτονία σεΒάρος του Ιρακινούυπη- 
κόου κουρδικής καταγωγής 
Mouhtar Arkan. Από την προανά
κριση προέκυψε ότι δράστης της 
ανθρωποκτονίας είναι ο Aouahi 
Housein, Ιρακινός υπήκοος κουρ
δικής καταγωγής που μαζί μετους 
ομοεθνείς του: Hasan Salahendin, 
Ali Pasoi και άλλους τρεις, συνε
πλάκησαν με το θύμα με αποτέλε
σμα τον θανάσιμο τραυματισμό 
του.

Αιτία της συμπλοκής ήτανοι προ
σωπικές διαφορές θύματος και 
δράστη. Κατά τη νεκροψία διαπι
στώθηκε ότι το θύμα έφερε τραύμα 
εσωτερικά του μηρού που του προ- 
κάλεσε ακατάσχετη αιμοραγία.

Ο Ι Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Ε Σ  

Ε Ν Ο Σ  Χ Α Ρ Τ Ο Φ Υ Λ Α Κ Α

Συνελήφθησαναπό άνδρες του 
Τ μ ή μ α το ς Ε γκλη μάτω ν Κ α τά

Ζ ω ή ς τ η ς Δ /ν σ η ς  Α σ φ ά λ ε ια ς  Α τ 
τ ικ ή ς  οι: Μανωλάς Γ εώργιος,Λιά- 
κος Θ εοφάνης και Καραμπέκος 
Στέφανος και οδηγήθηκαν στον 
αρμόδιο εισαγγελέα κατηγο
ρούμενοι για αντιποίηση αρχής, 
αρπαγή, σύσταση και συμμορία.

Θύμα της αρπαγής υπήρξε ο 
Γεώργιος Πολυδωρόπουλος, έ 
μπορος αυτοκινήτων και μηχανη
μάτων, ο οποίος κατευθυνόταν 
στο αεροδρόμιο του Ελληνικού ε- 
ηιβαίνοντας σεταξί.

Ο ι δράστες,επιβαί νοντες σεΙΧΕ 
αυτοκίνητο εηί της οδού Συγγρού 
και προσποιούμενοι τους αστυνο
μικούς σταμάτησαντοταξί καιάρ- 
παξαντονΠολυδωρόπουλο, παίρ
νοντας μαζί τους και τον σάκο του 
απαχθέντος αλλά ξέχασαν να πά
ρουν τον χαρτοφύλακά του, τον ο
ποίο ο οδηγός του ταξί βρήκε και 
παρέδωσε στο Α.Τ. Καλλιθέας.

Ο  Πολυδωρόπουλος και στη συ
νέχεια ο Μανωλάς έκαναν συ
χνές τηλεφωνικές επαφές με το 
ξενοδοχείο  όπου έμενε ο πρώτος 
προκειμένου να εντοπισθεί ο οδη
γός του ταξί και να περιέλθει στα 
χέρια τους ο χαρτοφύλακας. Σε ε
πικοινωνία που είχαν κανονίσθη- 
κε ο χαρτοφύλακας να μεταφερ
θεί με ταξί και να παραδοθεί στην 
περιοχή των Τεμπών, σε πρατήριο 
υγρών καυσίμων όπου θα τον πε
ρί μεναν.

Η ανωτέρω υπηρεσία η οποία ε ί
χε επιληφθεί της υποθέσεως έθε
σε σε διακριτική παρακολούθηση 
το ταξί και κατά την ώρα της παρά
δοσης του χαρτοφύλακα, με συ
ντονισμένες ενέργειες ομάδας 
αστυνομικών, συνελή-φθησαν οι 
προαναφερόμενοι δράστες οι ο 
ποίοι είχαν μαζί τους τοναπαχθέ- 
ντα και τον ελευθέρωσαν. Μεταξύ 
του θύματος και του Μανωλά 
υπήρχαν οικονομικές δ ιαφορές 
για μεγάλο χρηματικό ποσόν και 
σκοπός της αρπαγής ήταν η διατης 
βίαςτακτοποίησητηςδιαφοράς ε 
νώπιον δικηγόρου της πόλης της 
Κατερίνης.

Ν Α Υ Τ Ι Κ Α  Φ Υ Λ Λ Α Δ Ι Α  

Α Π '  Τ Η  Σ ΙΕ Ρ Ρ Α  Λ Ε Ο Ν Ε

Συνελήφθη από άνδρες του 
Τ μ ή μ α το ς  Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν  Ε γκλη μά 
τω ν  τη ς  Δ /ν σ η ς  Α σ φ ά λ ε ια ς  Α τ 
τ ικ ή ς  και οδηγήθηκε μετην σε βά
ρος του δ ικογραφία ο ιδιοκτήτης 
ταξιδιωτικού γραφείου Βαρύτος

Θ εοφάνης, κατηγορούμενος για 
πλαστογραφίες και για παραβά- 
σειςτουΝόμου“Περίαλλοδαπών".

Σε γνώση της ανωτέρω υπηρε
σίας, περιήλθαν πληροφορίες, 
σύμφωνα με τις οποίες πλαστά 
ναυτικά φυλλάδια της Δημοκρα
τίας της Σ ιέρραΛεόνεκαι άλλα τα
ξιδιωτικά έγγραφα τα οποία κατα
σκευάζονται στην Ελλάδα, χορη
γούνται σε αλλοδαπά κυρίως άτο
μα για την ελεύθερη διακίνησή 
τους, από και προς τη χώρα μας.

Υστερα αηό πολύμηνη επεξερ
γασία των πληροφοριών, 
διεξήχθη έρευνα στην οικία του 
Βαρύτου στο Π. Φάληρο, όπου βρέ
θηκαν βρέθηκαν και κατασχέθη
καν 142 ναυτικά φυλλάδια της Δη
μοκρατίας της Λ ιβερ ίας, 54 ναυ
τικά φυλλάδια της Δημοκρατίας 
τηςΣιέρραΛεόνεαπόταοποία 16 
ασυμπλήρωτα, 29 σ φ ρ α γ ίδ ες  
με δ ιά φ ορ α  εντυπώματα, δύο 
ελληνικά ναυτικά φυλλάδ ια , 36 
δ ιαβατήρ ια  1 1 ά δ ε ιε ς  παρα
μονής αλλοδαπών ατόμω ν, έ 
να εκλο γ ικό  β ιβ λ ιά ρ ιο , 4 β ίζ ε ς  
και πλήθος άλλω ν εγγρ άφ ω ν 
που σ χετ ίζο ν τα ι με την έκδοση 
ναυτικώ ν φ υ λλαδ ίω ν  και δ ια 
βατηρίω ν.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέ- 
θηκανληξιαρχικές πράξεις γάμου 
δ ιαφόρων αλλοδαπών με Ελλη
νες υπηκόους και πιστοποιητικά 
γεννήσεως σε φωτοαντίγραφα, 
τα οποία χρησιμοποιούνται 
συνήθως γιατην απόκτηση αδειών 
παραμονής και ελληνικής ιθαγέ
νειας.

Οπως κατέθεσεο Γιαννόηουλος 
Ιωάννης που αντιπροσωπεύει το 
ναυτιλιακό τμήμα της Λ ιβερίας, σ' 
όλον τον κόσμο, ο Βαρύτος δεν ε ί
χε δ ικαίωμα να ενεργεί διαδικα
σ ίες γιατηνέκδοσηναυτικώνφυλ- 
λαδίω νΑ ιβερίας.

Οπως προέκυψε από την προα
νάκριση, ο Βαρύτος επισκεπτόταν 
τα κρατητήρια της Δ /νσ ης  Ασφά
λειας Αττικής, όπου κρατούνται αλ
λοδαποί για απέλαση καιτουςαπο- 
σπούσε χρηματικά ποσά για να 
τους εκδώ σει ναυτικά φυλλάδια 
της Σ ιέρρα Λ εόνε και της Λ ιβ ε
ρ ία ς  με σκοπό να τα χρησ ιμο
ποιήσουν για να αποφύγουν την 
απέλαση.

Επιμέλεια:
Α ρ χ /κ α ς  Κ ω ν /ν ο ς  Κ ο ύρ ο ς
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Ο Το βάφτισαν "Φύλακα άγγε
λο", καιτοόνοματουπάει κουτί.Κι 
αυτό γιατί πασχίζει για την ασφά
λεια όποιου το χρησιμοποιεί. 
Πρόκειται για μια μικρή ηλεκτρο
νική συσκευή που τοποθετείται ε 
ξωτερικά στο αυτί και μπορεί να α- 
νιχνεύσει τα εγκεφαλικά κύματα 
ώστε τη στιγμή που ο οδηγός είναι 
έτο ιμος να κοιμηθεί εκπέμπει έ
ναν οξύ ήχο, προειδοποιώντας 
για τον κίνδυνο που διατρέχει' .Κυ
κλοφόρησε εδώ και δύο μήνες 
στηνΕυρώπη και ητιμήτου είναι ευ
τελής για έναν άγγελο φύλα
κα:! 0 .000 δραχμές.

Ουίσκι, ζαμπόν και πορνο- 
περιοδικά μαζί με ράβδους χρυ
σού και πολύτιμα έργα τέχνης, α
νακαλύφθηκαν στιςθυρ ίδες μιας 
Τράπεζας στο Παρίσι, όταν ανοί- 
χθηκαν αναγκαστικά ύστερα από 
πυρκαγιά. Το προσωπικό της Τρά
πεζας, δήλωσε στην εφημερίδα 
"Λιμπερασιόν" ότι ένας πελάτης 
διατηρούσε μια φιάλη ουίσκι στη 
θυρίδα τούγια να πίνει κρυφά από 
τη σύζυγότου. Κάποιος άλλος δια
τηρούσε σαλάτα και ένα κομμάτι 
χο ιρ ινό ζαμπόν, τα οποία αντικα- 
θιστούσεκάθεεβδομάδα, ενώ άλ
λοι έκρυβαν στις θυρίδες σαπούνι 
και μαρμελάδες, που έπαιρναν α
πό δ ιάφορα ξενοδοχεία . Σε μια 
θυρίδα βρέθηκε μια άδεια δερμά
τινη τσάντα και ένα τσαλακωμένο 
καπέλο. Φυσικά πολλές ήτανοι θυ
ρ ίδ ες  που είχαν τα κλασικά αντι
κείμενα που φυλάσσονται σε τέ
τοιους χώρους, όπως πολύτιμα 
κοσμήματα, ράβδους χρυσού και 
αργυρού, χρυσά και σπάνια κο
σμήματα, γούνες, μετοχές και 
κλειδιά άλλων θησαυροφυλα
κίων. Ένας πελάτης μόλις πληρο- 
φορήθηκς την καταστροφή της 
τράπεζας από την πυρκαγιά, έ- 
σπευσε να αδειάσει τη θυρίδα του 
στην οποία φύλαγε 100 έργα ζω
γράφων, Πικάσο, Μ ατίς και Σα- 
γκάλ. Οταν ρωτήθηκε γιατί δεν τα

ε ίχ ε κεμασμένα σπίτι του απάντη
σε αγανακτισμένος "έχω  άλλα 
2000  τέτοια κρεμασμένα, που 
δ ιάβολο να τα βάλω τα υπόλοι
πα".

Φ  Στο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Ανθρωπολογίας,που πραγματο
ποιήθηκε στο Πεκίνο, ακαδημαϊ
κός από την Γκάνα της Αφρικής ά
φησε άφωνους τους συναδέλ
φους του παρουσιάζοντας έρευ
να του με θέμα τον οικογενειακό 
σχεδίασμά βασισμένη εν μέρει 
σε....συνεντεύξεις με τους νε
κρούς. Μ ε τη βοήθεια μάγων, ο 
ανθρωπολόγος Φ ίλιπΑντόγκο ε 
πικοινώνησε με προγόνους από 
χωριά ζητώντας τους συμβουλές 
για το ιδανικό μέγεθος μ ιας ο ικο
γένειας που ζει σε περιοχή όπου 
ζουν δ ιάφορες φυλές του δυτικού 
αφρικανικού έθνους."Αν συμβου
λευόμουν και συνομιλούσα μόνο 
με τους ζωντανούς, η έρευνα μου 
δεν θα ήταν ισορροπημένη" 
εξήγησε ο Αντόγκα. Και έσπευσε 
να προσθέσει πως "η μελέτη αυτή 
είναι η πρώτη πουέλαβευπόψητης 
τις απόψεις ανθρώπων που έχουν 
πεθάνει. Το συμπέρασμα της ό 
λης μελέτης ήτανότι οι ολ ιγο μ ε
λ ε ίς  ο ικο γένε ιες  ε ίχαν καλύτερη 
απόδοση σε μια μοντέρνα κο ι
νωνία.

Φ ίλοι του Κέβιν Μ ίτνικ του 
περιβόητου "χάκερ", γνωστού και 
ώς "Κόνδορα", ο οποίος εκτίει 
ποινή φυλάκισης, απείλησαν να ε
ξαπολύσουν έναν ιό στα παγκό
σμια συστήματα πληροφορικής 
αν ο"πειρατής"τωνηλεκτρονικών 
υπολογιστών δεν αφεθεί ελεύθε
ρος. "Την ημέρα των Χριστουγέν
νων ο ιός θα ενεργοποιηθεί προ- 
καλώνταςχάος στα δίκτυα πληρο
φορικής του πλανήτη" προειδιο- 
ποπίησε η ομάδα RANTS/HAGIS 
σε μήνυμα που εμφανίστηκε στο 
Internet. Ο Μ ίτνικ που συνελήφθη 
το 1995- επειδή εισχώρησε σεσυ- 
στήματα πληροφορικής και έκλε
ψε λογισμικό αξίας πολλών εκα
τομμυρίων δολαρίων απότις εται
ρ ίε ς ,  Μ Ο Τ Ο  ROLL A, N O K IA , 
FUJITSU και SUN MICROSYS
TEMS- διεμήνυσε μέσω του δικη- 
γόρουτου ότι δεν επιδοκιμάζει το 
γεγονός να προκληθεί εξαιτίας 
του ζημιά στα συστήματα πληρο
φορικής.

Ιέ___ /  Επιβεβαιώνοντας παλιό-
τερες μελέτες για το ίδ ιο θέμα, ε 
μπειρογνώμονες από ολόκληρο 
τον κόσμο υποστήριξαν ότι οργα
νώ σεις με αντισημιτική, ρατσι
στική και νεοναζιστική ιδεολογία 
στρέφονται προς το Internet, ώστε 
να κάνουν γνωστές τις απόψεις 
τους. Όπως, ανακοινώθηκε κατά 
τη διάρκεια ειδ ικής διάσκεψης 
πιου διεξάγεται στη Γενεύη υπό την 
αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, υ
πάρχουν αυτή τη στιγμή περισσό
τερες από 1.000 σελ ίδες τέτοιων 
οργανώσεων στο παγκόσμιο δια
δίκτυο και ο αριθμός τους αυξάνε
ται καθημερινώς. Ο ι συμμετέχο- 
ντεςδιαφωνούνπάντωςστοντρό- 
πο αντιμετώπισης του προβλήμα
τος.Ο  Πακιστανός πρόεδρος της 
διάσκεψης Αγκα Σαχ, υποστήριξε 
ότι είναι απαραίτητο να απαγορευ- 
θούν οι σελ ίδες με ρατσιστικό ή 
νεοναζιστικό περιεχόμενο, άπο
ψη μετην οποία όμω ς διαφωνούν 
αρκετοί συνάδελφοι του, θεωρώ
ντας ότι μια τέτοια ενέργεια μπο
ρεί να οδηγήσει στην επιβολή 
κρατικήςλογοκρισίας.

t f eSl Τοπίο μεγάλο μήλοτου κό
σμου είνα ι βρετανικό. Εχει δ ιάμε
τρο 53 εκατοστά, ζυγίζει 1,9 κιλά 
και παρουσιάστηκε σε αγροτική 
έκθεση στην Νοτιοανατολική Α γ
γλία. "Το μήλο αυτό είναι μια ηλια
χτίδα σε μια κακή εποχή", δήλωσε 
ο Βρετανός αγρότης Αλαν Σμιθ, 
που το παρήγαγε στο αγρόκτημα 
του στο Ντετλιγκ. Το προηγούμενο 
ρεκόρ ανήκει σε έναν Αμερικανό 
παραγωγό ασπό το Ορεγκον, ο ο
ποίος ε ίχ ε  παρουσιάσει σε διεθνή 
έκθεση ένα μήλο Βάρους 1,8 λι- 
κών.

Μια πολύ καλή δικαιολογία 
επικαλέστηκεΝεοζηλανδόςκατα- 
δ ικασ θείςγ ια  δ ιάφορα αδικήμα
τα ώστε να μετατραπεί η ποινή του 
σεκατ'οίκονπεριορισμό:τουπερ- 
βολικό βάρος του που φθάνει τα
......305 κιλά. Ετσι ο 43χρονος
Ο υίλιαμΝ τίκ ι κρίθηκεένοχος για 
απάτες και κλοπές στην πόλη Ασμ- 
περτον, αντί της τοπικής φυλακής 
όμω ς οδηγήθηκε στο σπίτι του, ό
που θα παραμείνει υπό ηεριορι- 
σμόγια 16 μήνες.Οδικαστήςυπο- 
στήριξε ότι ο Ντίκι είνα ι τόσο 
παχύσαρκος που δεν υπάρχει

στολή κρατουμένου στο νούμερο 
του,ούτεκρεβάτι σε κελί που νατον 
χωράει. Πάντως, η ντετέκτιβ της 
τοπικής Αστυνομίας Κέιτ Γουίλ- 
σονέσπευσε να δηλώσει ότι αν και 
πολλοί άνθρωποι λυπούνται τον 
Ντίκι, η ίδ ια  δε συγκινείται. "Κατά 
τη ναπόψημουδενείναι παρά ένας 
κοινός κλέφτης πουτυχαίνει ναε ί- 
ναι παχύσαρκος".

Σε τεράμηνη φυλάκιση κα- 
ταδίκασεδικαστήριοτουΓιοχάνε- 
σμπουργκ έναν Νοτιοαφρικανό 
φίλαθλο, ο οποίος κατά τη διάρ
κεια ποοδσφαιρικού αγώνα έδω 
σε θανατηφόρο κλωτσιά σ' ένα 
μαυρό γάτο πουτόλμησε να παρει
σφρήσει στις κερκίδες. Το δικα
στήριο υποχρέωσε επίσης τον 
42χρονο Μπόικι Ραφέλα, μέλος 
του προσωπικού ασφαλείας του 
γηπέδου, να προσφέρει 1.200 ώ
ρες εργασίας στα ιπποφορβεία 
και το κυνοκομείο της περιοχής 
του. Η θανατηφόρα κλωτσιά κινη- 
ματογραφήθηκεκαιηταινίαέκανε 
τον γύρο του κόσμου.

Χρειάστηκε να υποστεί και 
αυτόν τον εξευτελισμό.... Ο  Χάμ- 
φρει, ο "προεδρικός" γάτος της 
Βρετανίας αναγκάστηκε να ποζά
ρει πάνω στα εξώφυλλα των εφη
μερίδω ν που μιλούν για την εξα 
φάνιση του. Οπως κάνουν οι απα- 
γω γείς μετά θύματα τους, έτσι και 
πρωθυπουργός Μπλέρ κατέφυγε 
σαυτήντηνμέθοδογιαναποδείξει 
στους αντιπάλους του, αλλά και ς- 
στο ανήσυχο ζω όφ ιλο κοινό ότι ο 
Χάμφρει χα ίρει άκρας υγείας στη 
νέα εξοχική κατοικία. Το θέμα της 
εξαφάνισης του Χάμφρει από τη 
Ντάουνινγκ Στριτ απασχόλησε τη 
Βουλή, όπου ο συντηρητικός βου
λευτής Αλαν Κλαρκ κετέθεσε σχε
τική επερώτηση. Σε απάντηση των 
κατηγοριών ότι η σύζυγος του 
πρωθυπουργού δ ιέταζε την "εζο- 
λόθρευση" του γάτου που υιοθέτη
σε το προηγούμενο συντηρητικό 
πρωθυπουργικό ζεύγος, ο Μπλερ 
έδω σε στη δημοσιότητα τη φωτο
γραφ ία του Χάφρει -υγιούς μεν, 
εμφανώ ς ενοχλημένου δε. Π

Επιμέλεια:
Π. Υ. Α φ ρο8ί τη Κ ο κ κ ί νου
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"Από τη Βουλή. . ."
y / \  υπουργός Δημόσιας Τάξης κ.Γ.Ρωμαίος απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτού του ΠΑ.ΣΟ.Κ κ. ΕΑνουσάκη σχετική με ·

Μ  f Μ  υποβόθμιση του κέντρου της Αθήνας, τόνισε ότι οι περισσότεροι από τους 950 συλληφθέντες το 1997 που διώκονται' 
ποινικά αδικήματα προέρχονται από το χώρο των λαθρομεταναστευτών, και πρόσθεσε ότι τους τελευταίους μήνες έχε 

απελαθεί2.000 άτομα. Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι αρκετές περί το κέντρο περιοχές έχουν υποβαθμιστεί με αποτέλεσμα να εγκατο 
λείπονται από τους μόνιμους κατοίκους και να εγκαθίστανται από λαθρομετανάστες. Η βουλευτής παρατήρησε ότι στις περιοχές ι 
οι κάτοικοι φοβούνται να κυκλοφορήσουν τα βράδια, λέγοντας χαρακτηριστικό" δεν υπάρχουν πια κακόφημα σπίτια, αλλά κακόφημε 
συνοικίες", και ο υπουργός απάντησε ότι "στις περιοχές αυτές θα ενταθούν τα μέτρα αστυνόμευσης, ενώ θα ληφθούν άλλα, ώστε να \ 
η Αθήνα πιο ανθρώπινη πόλη".

Τίθεται τέλος στο στήσιμο στο τοίχο και στις μαζικές έρευνες μαθητών από αστυνομικά όργανα, έξω  από τα σχολεία. Ο υπουργός ι 
Ρωμαίος ήταν κατηγορηματικός απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του Συνασπισμού κ. Π. Κουναλάκη. "Εδόθησαν < 
τατες οδηγίες ώστε να αποφεύγεται αυτού του είδους η διαδικασία της έρευνας". Ο υπουργός φάνηκε όμως αποφασισμένος να συνε
χίσει η αστυνομία τις διακριτικές έρευνες και περιπολίες έξω  από τα σχολεία, για την προστασία των μαθητών από τους εμπόρους ■ 
θανάτου" αποδοκιμάζοντας ταυτόχρονα τη φρούρηση σχολείων από ιδιωτικές εταιρείες αστυνομικής προστασίας. Ο υπουργός < 
ότι οι οδηγίες που έχουν δοθεί στα αστυνομικά όργανα είναι η έρευνα για τη διακίνηση ναρκωτικών στα σχολεία να γίνεται έτσι ώστε να 
μη προσβάλλεται το παιδί. Κατέστησε δε σαφές ότι οι περιπολίες αυτές δεν αποσκοπούν στη σύλληψη χρηστώνί'δεν κυνηγάμε τους 
χρήστες, κυνηγάμε τη διακίνηση" τόνισε ο υπουργός.

Την τροποποίηση του νόμου που απαγορεύει τις συναθροίσεις για λόγους προστασίας της δομόσιας τάξης, ανακοίνωσε στη βουλή < 
υπουργός κ. Γ.Ρωμαίος. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του Συνασπισμού κ. Π. Κουναλάκη, ο υπουργός δήλωσε ότι ι 

όζει χωρίς δισταγμούς την πρόσφατη απόφαση της Αστυνομίας στη Χαλκιδική, να απαγορεύσει τις συναθροίσεις άνω των ι 
όμων, προσθέτοντας ότι σκοπεύει να καταργήσει και το σχετικό νόμο. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Α φ ρ ο δ ίτη  Κοκκίνο

Σ Κ Α Κ Ι  ΓΙΑ Α Ρ Χ Α Ρ Ι Ο Υ Σ
Ενα από τα πλέον όμορφα - και πνευματικά - παιχνίδια είναι το σκάκι. Η παγκόσμια διάδο σή του αποτελεί αψευδή μάρτυρα. Πώς όμως παίζεται, 

Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" σας προσφέρει μια σειρά μαθημάτων από το βιβλίο του κ. Νικ ολάου Καμπάνη “Σκάκι για αρχαρίους", (Εκδοση της Ενω 
σης Ποντίων Μελισσίων), τον οποίο και ευχαριστεί για την ευγενή χειρονομία του.

Το σκάκι παίζεται από δύο αντιπάλους στη γνωστή μας ΣΚΑΚΙΕΡΑ, χωρισμένη σε οκτώ κάθετ ες και άλλες τόσες οριζόντιες, που πολλαπλάσια 
ζόμενες μεταξύ τους δίνουν τον αριθμό 64, όσα είναι και τα τετράγωνα της σκακιέρας. Για να ξεχωρίζουν τα τετράγωνα είναι διαδοχικά ανοι 
χτόχρωμα (λευκά) και βαθύχρωμα (μαύρα), με πρώτο μπροστά μας στη γωνία δεξιά ένα λευκό.

Στη σκακιέρα διακρίνουμε εκτός από τις κάθετες και οριζόντιες και τις διαγώνιες. Τις κάθετες τις ονομάζουμε επίσης στήλες ή κολώνες. Α 
ντίθετα με τις οριζόντιες και τις κάθετες, στις διαγώνιες διατηρείται το ίδιο χρώμα (β λέπε Αξιωματικός). Η αναμέτρηση των δύο αντιπάλων 
στη σκακιέρα γίνεται με κομμάτια (αρχαϊκά πεσσούς).

Τα σκακιστικά κομμάτια είναι 32: τα 16 είναι ανοιχτού χρώματος (λευκά) και τα έχει ο ένας παίκτης, ενώ τα άλλα 16 κομμάτια είναι
, (μαύρα) και τα έχει ο άλλος παίκτης. Εκτός από την ποσοτική υπάρχει και ποιοτικ ή ισοδυναμία μεταξύ των αντιπάλων στην αρχή 

. Οι αντίπαλοι έχουν στην κατοχή τους τις εξής δυνάμεις:
Πιόνια (θεωρητική αξία): Ενας βασιλιάς πρωταρχική. Μία βασίλισσα 9, Δύο πύργους 5, Δύο αξιωματικούς 3, Δύο ίππους 3, Οκτώ πιόνια 1,

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟ Μ Μ ΑΤΙΩ Ν
Το παιχνίδι αρχίζει πάντοτε ο παίκτης που έχει τα λευκά κομμάτια, παίζοντας ένα δικό του κομμάτι. Δηλαδή, ο λευκός παίρνει στο χέρι του 

δικό του κομμάτι και το μετακινεί από το τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται σ’ ένα άλλο τε τράγωνο. Κατόπιν, ο μαύρος παίζει ένα δικό του κομμάτ 
σε συνέχεια πάλι ο λευκός και έτσι μέχρι να τελειώσει η παρτίδα. Σε κάθε τετράγωνο μπο ρεί να βρίσκεται μόνο ένα κομμάτι. Ενα κομμάτι μπορε 
επίσης να τοποθετηθεί σε τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται ένα κομμάτι του αντιπάλου. Στην περίπτωση αυτή το κομμάτι του αντιπάλου απομα 
κρύνεται από την σκακιέρα και στη θέση του τοποθετείται το δικό μας κομμάτι. Λέμε τότε ότι αιχμαλωτίσαμε ή απλώς ότι πήραμε το αντίπαλο 
κομμάτι (είναι το λεγόμενο πάρσιμο ή κόψιμο). Βέβαια, η μετακίνηση των κομματιών απ ό ένα τετράγωνο στο άλλο δεν γίνεται με τυχαίο 
Κάθε κομμάτι έχει την δική του χαρακτηριστική κίνηση που είναι τελείως ορισμένη.

Όπως θα δούμε παρακάτω, κανένα κομμάτι δεν επιτρέπεται να υπερπηδά άλλα δικά του ή του αντιπάλου ή να πάει σε τετράγωνο 
ήδη βρίσκεται άλλο της δικής του παράταξης. Επίσης ο παίκτης που έχει σειρά να παίξει και αγγίξει:

α. Κάποιο κομμάτι του, είναι υποχρεωμένος να το μετακινήσει, εφ ' όσον φυσικά αυτό μπο ρεί να μετακινηθεί, β. Κάποιο κομμάτι του αντιπάλου 
που μπορεί να κοπεί, είναι υποχρεωμένος να το πάρει.

Φιλική συμβουλή: Μη βάζετε τα χέρια χωρίς λόγο στην σκακιέρα. Αν θέλετε να διορθώσετε την θέση κάποιου κομματιού, θα πρέπει πρώτα 
ζητήσετε την άδεια από τον αντίπαλο, λέγοντας adoube" (ζαντούπ - διορθώνωΙ.
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Επιθεωρητής Πολ Πόλο κάπνιζε αρειμάνια την πίπα του. Πε- 
ρίμενε το τραίνο των οκτώ παρά τέταρτο και τον Χάρρυ 
Μόρρις. Ο Πόλο ήταν ψηλός και τελευταία είχε παχύνει αρ
κετά. Τον Μόρρις δεν τον ήξερε, παρά ελάχιστα. Κί όμως έ

νιωθε πολύ υπερήφανος που τον περίμενε.
Το ενδιαφέρον του γί αυτόν τον άνθρωπο δεν ήταν συνηθισμένο. Ο Πό

λο, ήταν πολλά χρόνια κιόλας α
στυνομικός, όταν ανακατώθηκε 
για πρώτη φορά στην υπόθεση 
Μόρρις. Ο Μόρρις ήταν φυλακι
σμένος και ο Πόλο κατόρθωσε 
να αποδείξει μόνος του, χωρίς 
την βοήθεια κανενός, ότι οι δικα
στές στην υπόθεση του Μόρρις 
είχαν κάνει λάθος...

Ανοιξε την εφημερίδα στην 
τρίτη σελίδα, και άρχισε να δια
βάζει:

"Κάρρινγκτον Κόουβ
Σήμερα επιστρέφει στην πόλη μας από τις φυλακές ο Χάρρυ Μόρρις. 

Ο Μόρρις είχε καταδικασθεί για φόνο σε ισόβια δεσμό. Η απόλυσή του εί
χε σπουδαία σημασία, αλλά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 
η προσωπική συμβολή του επιθεωρητή της πόλης μας κυρίου Πόλο, ο ο
ποίος μόνος του, κατόρθωσε ν' αποδείξει την αθωότητα του καταδικα- 
σθέντος".

Ο Πόλο έβαλε ξανά βιαστικά την εφημερίδα στην τσέπη του. Είχε δου
λέψει πάντα σκληρά και ήταν υπερήφανος για το επάγγελμά του. Κί όμως, 
τώρα που διάβαζε το άρθρο αυτό της εφημερίδας, δεν ένιωθε και πολύ 
άνετα, γιατί ποτέ του δεν είχε κάνει τίποτα περισσότερο, παρά το 
καθήκον του.

Οταν σταμάτησε το τραίνο, ήταν εύκολο να αναγνωρίσει κανείς ανάμε
σα στους ηλιοκαμμένους τουρίστες τον Χάρρυ Μόρρις. Ψηλός, λιγνός, 
χλωμός και με γκρίζους κροτάφους, βάσταγε στο αριστερό του χέρι μια 
μικρή βαλίτσα.

Οι δύο άντρες στάθηκαν για μια στιγμή ο ένας απέναντι στον άλλο και 
μετά χαμογέλασαν. Η βαριά φωνή του Μόρρις αντήχησε πρώτη.

- Δεν χρειάζεται να ρωτήσω ποιος είσθε. Ξέρω ότι η λέξη "ευχαριστώ" 
δεν εκφράζει στην προκειμένη περίπτωση τίποτε άλλο απ' ό,τι αισθάνο
μαι, και όμως σας το λέγω, γιατί δεν μπορώ να εκφραστώ αλλιώς: Ευχαρι
στώ, κύριε επιθεωρητά...

- Κάνω μόνο το καθήκον μου... μουρμούρισε ο Πόλο. Μόρρις Χάρρυ... 
Δεν γνωρίζω τα σχέδιά σας. Ισως να θέλετε να μηνύσετε το κράτος για 
άδικη φυλάκιση, μα οι διαδικασίες θα διαρκέσουν αρκετά και...

- Οχι, κύριε, δεν πρόκειται να κάνω μήνυση. Δεν μπορώ, βέβαια, να πω 
ότι μου άρεσαν τα χρόνια που ήμουν φυλακή, μα οπωσδήποτε πρέπει να 
παραδεχτώ ότι έμαθα πολλά και ασχολήθηκα τόσο πολύ με την ζωγρα
φική, που απέκτησα μια θαυμάσια πείρα. Δε θ' ασχοληθώ πια με τις ελαιο
γραφίες, αλλά με τις γκραβούρες και με τη χαρακτική. Δεν βλέπω μάλιστα 
την ώρα ν' αρχίσω.

Θα διαπιστώσετε οπωσδήποτε γρήγορα ότι το Κάρρινγκτον δεν είναι 
πια το ασήμαντο σημαδάκι πάνω στον χάρτη. Εχει γίνει πια ολόκληρη πόλη. 
Το σπίτι σας πουλήθηκε, για να ξεπληρωθούν τα χρέη που είχατε δημιουρ

γήσει. Θέλω να σας πω ακόμη ότι θα περάσει κάμποσος καιρός μέχρι να 
βρείτε δουλειά, και μέχρι τότε μπορείτε να έρθετε να μείνετε μαζί με μέ
να και με τη Μωντ, τη γυναίκα μου. Το δωμάτιο δε θα σας κοστίσει τίποτε.

- Χίλια ευχαριστώ, επιθεωρητά, μα δυστυχώς δεν μπορώ να δεχτώ! Ο
ταν με συνέλαβαν, είχα ένα κομπόδεμα από 6.000 δολλάρια, και τώρα με 
τους τόκους έγιναν 9.000. Θα μείνω στο ξενοδοχείο μέχρι να βρω μια 
ήσυχη γωνιά για να αρχίσω να εργάζομαι.

- Το αμάξι μου είναι εδώ δίπλα. Μπορώ να σας εξυπηρετήσω;
- Θα προτιμούσα κύριε επιθεωρητά, να περπατήσω λίγο...
Ο Μόρρις έσφιξε μια ακόμη φορά το αφράτο χέρι του Πόλο και πήρε 

τον στενό άδειο δρόμο που οδηγούσε στον κεντρικό δρόμο του Κάρριν- 
γκτον.

Ο Χάρρυ Μόρρις είχε φτάσει σχεδόν στον κεντρικό δρόμο, όταν ένα 
αμάξι σταμάτησε δίπλα του και μια σφαίρα καταθρυμμάτισε το κρανίο του. 
Ενας νεαρός κατέβηκε από το αμάξι, άρπαξε τη μικρή βαλίτσα, έψαξε βια
στικά τις τσέπες του νεκρού και μπαίνοντας ξανά στο αμάξι εξαφανίστη
κε με μεγάλη ταχύτητα.

- Μα για όνομα του Θεού, Πωλ! είπε η Μωντ. Βάλε πια μια μπουκιά στο 
στόμα σου. Εχεις τρεις μέρες να φας. Σταμάτα πια να σκέπτεσαι ολοένα 
το φόνο του Χάρρυ Μόρρις.

- Μα δε σκέπτομαι το φόνο. Ξέρεις ότι, όταν έρχομαι στο σπίτι δεν 
σκέπτομαι πια την δουλειά. Μα με καταπλακώνει ένα αίσθημα αδικίας. Ε
νας αθώος μένει δέκα χρόνια στη φυλακή, και μόλις αποκτά την ελευθερία

του, πέφτει θύμα ενός δολοφόνου, ενός γκάγκστερ!
- Το μόνο που μπορείς να κάνεις, Πωλ, είναι να ψάξεις να βρεις το δο

λοφόνο!
- Ψάχνω τρεις μέρες τώρα, μα χωρίς αποτέλεσμα. Ο Χάρρυ Μόρρις 

δεν είχε συγγενείς, κί έτσι αποκλείεται να τον σκότωσε κανείς για καμιά 
κληρονομιά ή τίποτε τέτοιο. Είναι καθαρή υπόθεση γκάγκστερ. Και όμως, 
πάλι, στις φυλακές ο Χάρρυ ήταν μόνος του, και δεν έκανε παρέα μ' όλα 
τα αποβράσματα της κοινωνίας.

- Σκέφτηκα κί εγώ κάτι, είπε η Μωντ. Σου είχε πει ότι τον ενδιέφεραν 
οι γκραβούρες και η χαρακτική. Μήπως έκανε παρέα με κανένα παραχα
ράκτη;

- Αποκλείεται! Γιατί στη φυλακή που ήταν ο Μόρρις, δεν υπήρχε ούτε 
ένας παραχαράκτης. Αλλωστε, γί αυτόν το λόγο παρακολουθούσαν τη 
δουλειά του Μόρρις. Μόνο σε δύο σημεία διέφερε ο Μόρρις από τους άλ
λους φυλακισμένους. Πρώτον ήταν καλλιτέχνης και δέυτερον είχε σε μια 
τράπεζα 9.000 δολλάρια.

Ισως αυτά τα χρήματα να είναι το κλειδί του αινίγματος. Το Κάρρινγκτον 
έχει τρεις τράπεζες, και αύριο...

- Μα πριν από δέκα χρόνια, υπήρχε μόνο το Ταμιευτήριο! είπε η Μωντ.
- Σωστά. Αύριο θα πάω να μιλήσω με τον Εντ Τζωνς. Ισως ο Χάρρυ να 

είχε καταθέσει εκεί τα χρήματά του... και ίσως να είχε πολλά περισσότε
ρα από 9.000...

Το άλλο πρωί, ο Πόλο καθόταν στο γραφείο του Τζωνς. Εκείνος ήταν έ
νας ψηλός, γεμάτος, μεσόκοπος άντρας, και είχε κάνει και δύο φορές 
δήμαρχος του Κάρρινγκτον. Ο Πόλο του είπε το σκοπό της επίσκεψής του 
κί εκείνος δέχτηκε πρόθυμα να τον εξυπηρετήσει.

- Θα δω εγώ ο ίδιος στα βιβλία. Θυμάμαι τον Μόρρις. Ερχόταν εδώ για 
να του εξαργυρώνω τσεκ σε μετρητά. Ηταν τσεκ, αν δεν απατώμαι, μιας 
μεγάλης τράπεζας της Νέας Υόρκης. Εχουν περάσει πολλά χρόνια και δε 
θυμάμαι λεπτομέρειες, και αυτό μου έρχεται στο νου γιατί του έλεγα του 
Μόρρις ν' ανοίξει ένα λογαριασμό εδώ ... Τότε ήμασταν ακόμη ασήμαντη 
επιχείρηση και είχαμε ανάγκη από πελάτες... Για περίμενε μισό λεπτό, να 
δω στα βιβλία μου αν είχε ανοίξει κανένα λογαριασμό εδώ, γιατί δε θυμά
μαι καλά...

ΜΙΑ ΜΙ ΚΡΗ

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η - 6 2 Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς  1 9 9 8



Ο επιθεωρητής Πόλο καθόταν στο άνετο γραφείο του Τζωνς και παρα
τηρούσε την πανέμορφη γραμματέα του. Ο Πόλο ήξερε την Εντιθ Μπλουμ α
πό μικρό κοριτσάκι, από τότε που την έβλεπε στο μπακάλικο του πατέρα της.

- Ομόρφηνες πολύ, Εντιθ, της είπε. Πότε θα παντρευτείς;
- Τον Ιούνιο. Μόλις ο Μίκη Γκενς τελειώσει τις σπουδές του.
- Γιατί θέλεις να φύγεις από το Κάρρινγκτον;
Η Εντιθ χαμογέλασε:
- Δεν έχω τίποτε ενάντια στο Κάρρινγκτον. Θέλω να φύγω εξ αιτίας της 

δουλειάς μου. Φυσικά, θα είμαι αναγκασμένη να δουλεύω για λίγο καιρό 
μετά το γάμο μου, μα για κανένα λόγο εδώ!

Ο Εντι Τζονς μπήκε ξανά μέσα.
- Τίποτα, Πωλ. Τα χαρτιά που φυλάμε, φτάνουν μέχρι έντεκα χρόνια. Ο 

Χάρρυ Μόρρις δεν είχε ανοίξει κανένα λογαριασμό σε μας. Λυπάμαι που 
δεν μπορώ να σε βοηθήσω ... Δεν έρχεσαι, Πωλ, να περάσουμε κανένα 
Σαββατοκύριακο στο νέο μου γιωτ; Είναι υπέροχο...

- Καλά Εντι, θα προσπαθήσω.
Τον χαιρέτησε και βγήκε στον διάδρομο. Χαιρέτησε τονΤζεντ Γουέρτ,, 

τον κλητήρα, και γέλασε πλατιά στους υπαλλήλους, καθώς βγήκε από το 
ασανσέρ. Ρώτησε τον Τζο Ρότζερς τί έκανε το μωρό του, και έρριξε μια 
ματιά στο Λώρενς Χένρυ, τον μοναδικό τέντυ μπόϋ του Κάρρινγκτον, που 
είχε και την άσχημη συνήθεια να "δανείζεται" βάρκες.

Στάθηκε στον Φρεντ Σκέηλς.
Τί γίνεται, θα πάρεις μέρος στους αγώνες; τον ρώτησε.

- Ετσι λέω, κύριε Πόλο. Πριν από λίγες μέρες αγόρασα μια μηχανή "Φερράρι”. 
Εξαιρετικό πράγμα! Μόλις πατήσεις το γκάζι, πετάγεται μπροστά σαν βολίδα!

- Να προσέχεις τότε, μη πάρεις καμιά κλήση, είπε ο Πόλο χαμογελώντας.
Το τελευταίο γκισέ ήταν του Μαρκ Γκίλοτιν, του ταμία, και ο Πόλο τον

ρώτησε:
- Τί κάνει η γυναίκα σου;
- Καλύτερα, επιθεωρητά, μα ο γιατρός λέει ότι πρέπει να μείνει ακόμη 

κάμποσο στο σανατόριο!
- Τί να γίνει, Μάρκ; Υπομονή!
Από το μικρό υπηρεσιακό του γραφείο, έκανε ο Πόλο ένα τηλεφώνημα 

στην επιθεώρηση Τραπεζών. Και από κει του είπαν:
- Σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να εξετάσουμε τα βιβλία όλων των τρα

πεζών της χώρας. Και ξέρετε τί σημαίνει αυτό; Τεράστια έξοδα και απα
σχόληση όλου του προσωπικού μας για μήνες... Δεν μπορούμε να αναλά
βουμε μια τόσο μεγάλη ευθύνη για μια τέτοια ασήμαντη υπόθεση. Προ
σπαθήστε, αν είναι δυνατόν, να διελευκάνετε αλλιώς την υπόθεση.

Το βράδυ καθώς έτρωγαν, ο Πόλο έλεγε στη γυναίκα του:
- Κανείς δεν ενδιαφέρεται για την τύχη του άλλου. Πήγα στον δικαστή 

Χαφ και μου είπε ότι το κράτος θα έχει έξοδα 100.000 δολλάρια αν γίνει 
αυτός ο μεγάλος έλεγχος. ΚΓ εγώ του απάντησα ότι η Δικαιοσύνη δεν α
γοράζεται με χρήματα.

- Μη μου πεις, Πωλ, ότι ο Χαφ δε το δέχεται!
- Οχι, μα πως να στο πω, διστάζει. Πρέπει, νομίζω, να αποτανθώ σ' ένα 

μεγαλύτερο δικαστήριο.
- Καλά, Πωλ, τώρα όμως φάε το κρέας σου, γιατί δεν έχω καμιά όρεξη 

να το ξαναζεστάνω. Μου φαίνεται όμως πολύ παράξενο το ότι ο Μόρρις 
δεν είχε λογαριασμό στο ταμιευτήριο. Αν είχε χρήματα εκεί θα τα σήκωσε 
πιο εύκολα, παρά με τα τσεκ.

- Αυτό το σκέφτηκα κΓ εγώ! Και, μάλιστα, ο Λάρρυ Χαφ μου είπε διάφο
ρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τις καταθέσεις στο ταμιευτήριο. Η
ξερες ότι χρήματα που μένουν δέκα χρόνια στο ταμιευτήριο αζήτητα, ή 
χωρίς να γίνει καμιά καινούργια κατάθεση εν τω μεταξύ, γίνονται κρατικά; 
Βέβαια, ο ιδιοκτήτης μπορεί να κανεί μετά έφεση μα φυσικά μόνο... αν υ
πάρχει ιδιοκτήτης...

- Και ο Χάρρυ Μόρρις ήταν δέκα χρόνια περίπου στην φυλακή, τον διέ
κοψε η Μωντ. Πιστεύεις ότι ο Εντ μπορεί να τα καταχράστηκε;

- Δεν ξέρω τίποτε. Μια φορά μου φαίνεται κάπως απίθανο ο Εντ με τα 
γιωτ, τις λιμουζίνες και τις βίλες να κλέψει 9.000 δολλάρια. Μα θα μπο
ρούσε να ήταν ένας από τους ταμίες! Ο Τζο Ρότζερς έχει τώρα τέσσερα 
παιδιά, ο Φρεντ Σκέηλς μου είπε ότι αγόρασε ένα ακριβό μοτέρ, και ο 
Μαρκ Γκιλοτίν δεν τα βγάζει εύκολα πέρα με το νοσοκομείο που πληρώνει. 
Ο καθένας από αυτούς θα μπορούσε να είχε κλέψει τα χρήματα και να κα
ταστρέψει τα ντοκουμέντα. Γι' αυτό, άλλωστε, έρχεται τόσο ακριβή η επι
θεώρηση όλων των βιβλίων. Θα έπρεπε να συγκρίνουν τα βιβλία των δέκα 
τελευταίων χρόνων με όλα τα πόστα!

- ΚΓ εσύ τί θα κάνεις;
- Θα προσπαθήσω να κάνω μια μπλόφα. Θα διαδώσω ότι θα γίνει γενι

κός έλεγχος όλων των βιβλίων, σύμφωνα με απόφαση του ανώτατου δι
καστηρίου. Να δούμε τις αντιδράσεις των υπαλλήλων του ταμιευτηρίου. 
Την άλλη μέρα, ο επιθεωρητής Πόλο μπήκε στο ταμιευτήριο για να εξαρ
γυρώσει ένα μικρό τσεκ. Ετσι βρήκε την ευκαιρία να πει στον ταμία πόσο 
δύσκολο ήταν να πάρει την άδεια του δικαστηρίου, ώστε να γίνει έλεγχος 
σ' όλες τις τράπεζες... και τελείωσε λέγοντας:

- Και προσέχτε, παιδιά... Μπορεί να αρχίσουν από '6ω οι έρευνες!
Μετά ο Πόλο έβαλε να φυλάνε τον μοναδικό δρόμο που έφευγε από το

Κάρρινγκτον. Ο ίδιος ήταν σκοπός στο λιμάνι. Στις δύο μετά τα μεσάνυχτα, 
σταμάτησε η μεγάλη μαύρη λιμουζίνα του Εντι Τζωνς με τον Φρεντ Σκέηλς

στο τιμόνι στην προκυμαία. Ε
νώ ο Φρεντ άρχισε να ξεφορ
τώνει τις βαλίτσες, ο Πόλο 
βγήκε από το σκοτάδι. Ο Φρεντ 
και ο Τζωνς προσπάθησαν να 
φύγουν, μα δυο σφαίρες τους 
έκοψαν κάθε διάθεση. Σήκω
σαν τα χέρια, και οι δύο αστυνο
μικοί τους πέρασαν τις χειροπέ
δ ες .

Την άλλη μέρα, ο Πόλο έλε
γε στους δημοσιογράφους.

- Δεν ήταν μόνο τα χρήματα του Χάρρυ Μόρρις! Πέντε χρόνια τώρα έ
κλεβαν οι τιποτένιοι αυτοί τα λεφτά του κόσμου. Καταχράστηκαν συνολικά 
πάνω από 80.000 δολλάρια. Και τα λεφτά του Χάρρυ τα καταχράστηκαν, 
γιατί πίστευαν ότι θα σάπιζε στη φυλακή. Οταν έμαθαν, όμως, ότι μετά από 
τόσα χρόνια είχε αποδειχτεί η αθωότητά του και είχε απολυθεί από τις 
φυλακές, κατάλαβαν ότι κινδύνευαν να πιαστούν στη φάκα. Και φυσικά δεν 
τους έμενε τίποτε άλλο παρά να τον σκοτώσουν... Και θα ρωτήσετε: Γιατί 
να τον σκοτώσουν; Μα για να του αποσπάσουν το βιβλιάριο των καταθέ
σεων, που θα ήταν ο κυριότερος μάρτυς κατηγορίας!

Είχε αρχίσει να νυκτώνει. Ο επιθεωρητής Πόλο καθόταν στη βεράντα 
της μικρής βιλίτσας του και απολάμβανε τις κοτολέτες του. Η Μωντ, η γυ
ναίκα του, τον κοίταζε με κάποιον θαυμασμό... Κάτι, όμως, έδειχνε ότι τη 
βασάνιζε. Δεν βαστήχτηκε και ρώτησε:

- Ολα καλά και όμορφα Πωλ! Μα πως σου ήρθε να υποπτευθείς τον 
Τζωνς; Γ ιατί για να παρακολουθείς εσύ ο ίδιος το γιωτ του, πάει να πει ότι 
ήσουν βέβαιος για την ενοχή του... Βέβαια, ο Εντ είναι αρκετά σνομπ, μα 
δεν πιστεύω ότι το να κάνει φόνο είναι ένδειξη σνομπισμού!

Ο Πώλ χαμογέλασε μασουλώντας μια κοτολέτα και απάντησε:
- Ακριβώς επειδή είναι φοβερός σνομπ τον υηοπτεύθηκα. Πρέπει να 

ξέρεις, αγαπητή μου, ότι οι σνομπ ακολουθούν πάντα πιστά αυτά που πι
στεύουν. Ενα λοιπόν από τα "πιστεύω” και του "αγαπητού" μας Εντ ήταν ότι 
ένας επιχειρηματίας της εποχής μας, δεν πρέπει να σηκωθεί ποτέ από το 
γραφείο του για να τελειώσει μια υπόθεση - και συνήθιζε να προσθέτει 
περήφανος ότι ο ίδιος ακολουθούσε πάντοτε αυτόν τον κανόνα! Και όμως, 
σηκώθηκε ο ίδιος κα πήγε να δει όταν τον ρώτησα, αν ο Μόρρις είχε καμιά 
κατάθεση! Ισως έτσι προσπαθούσε να με πείσει ότι δεν υπήρχε κανείς α
πολύτως λόγος να τον υποψιάζομαι, μα όπως βλέπεις πέτυχε εντελώς το 
αντίθετο!... Μα αυτά είναι πια περασμένα, ξεχασμένα ... Δεν έπρεπε να 
φτιάξεις ψητό σήμερα Μωντ. Ξέρεις ότι όταν αρχίσω δε σταματάω... Και 
κάτι τέτοιες λεπτομέρειες μας τα κάνουν θάλασσα... Οπως στη σύλληψη 
του Τζωνς και του Σκέηλς συνέβαλε μια ηλίθια λεπτομέρεια, έτσι και με το 
ψητό παίρνω και 'γω όλο και περισσότερα κιλά επάνω μου...

Μα η γυναίκα του, που τον άκουγε, γέλασε εύθυμα. □

Α ε Τ ΐ ΐ Ο Λ ! £ P £ t A  . . .
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Για  tis  | β  ελεύθερες ώρες
Ο ΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Μπορεί να εκδηλωθεί ελεύθερα (θηλ.).
2. Αντίπαλος του Κλέωνα - Γρήγορα περνούν.
3. Από μερικές δεκάδες αποτελούνται - Στον αιώνα αυτό πέθα- 

νε ο Δάντης.
4. Ένα από τα φρούτα - Εμπόδιο για πολλά.
5. Φυσιογνωμία της Π. Διαθήκης - Αόριστο άρθρο της γλώσσας μας.
6. Προστακτική της Κυριακάτικης Προσευχής - Πρόθεση πριν α

πό φωνήεν - Ασιατικό κράτος.
7. Ξενική διάζευξη - Έκπτωτη... πτώση.
8. Και συμφώνων διάκριση - Το αναφερόμενο σε μια επιστήμη.
9. Από τα τρία τα... δύο - Εκπληκτική η ταχύτητά του - Ηταν άσσος 

της Λίβερπουλ.
10. Ηρωϊδα του Ζολά (αντίστρ.) - Προστατευτικός ο ρόλος τους.
11. Ακούγεται στην εκκλησία - Ξένη χώρα στην οποία διαμένει.
12. Δίνει νέες δυνάμεις - Ο πρώτος άνθρωπος στη σκανδιναβική 

μυθολογία.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Συχνά τη βλέπουμε σε στέγες σπιτιών.
2. Η χαρά επακόλουθό της - Αναφέρονται και τα κρατικά (γεν.).
3. Αθηναϊκό προάστιο (γεν.) - Κόρη του λόρδου Βύρωνα.
4. Αναφέρεται και για τις ιδέες - Δήμος της Αττικής.
5. Δημοφιλή αθλητικά αρχικά - Πρόθεση.
6. Παρισινή λεωφόρος - Πόλη της Δ. Μακεδονίας.
7. Δοκιμάστηκε το καλοκαίρι από μεγάλες φωτιές - Γνωστό ει- 

δησεογραφικό πρακτορείο (αντίστρ.).
8. Ποταμός της Ασίας - Λέξη που χρησιμοποιείται και υβριστικά.
9. Μουσική νότα - Στον ρόλο του διακρίθηκαν οι Αιμ. Βεάκης και 

Μ. Κατράκης - Νευρικά τα αίτια του.
10. Έντονη η γεύση του (αιτ.) - Μαλακό και εύπλαστο (αντίστρ.).
11. Αντίστροφη γραφή άρθρου - Αρχαίος συμπερασματικός 

σύνδεσμος - Βρίσκεται μεταξύ Κρήτης και Καρπάθου.
12. Συνηθισμένος σε εγκαίνια.
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ΔΟΚΙΜ ΑΣΙΕΣ...
α) Ενα ελικόπτερο απογειώνεται με κατεύθυνση προς βορρά. 

Μετά από 500 χιλιόμετρα πτήση στρίβει ανατολικά, όπου συνεχί
ζει να πετά για άλλα 500 χιλιόμετρα. Προσγειώνεται, ανεφοδιάζε- 
ται, ξανααπογειώνεται και πετά 500 χιλιόμετρα προς νότο. Στη συ
νέχεια στρίβει δυτικά, αφού πετάξει για άλλα 500 χιλιόμετρα προ
σγειώνεται. Πού προσγειώνεται το ελικόπτερο;

β) Ενα αγόρι μαζεύει οκτώ 181 αράχνες και σκαθάρια σ' ένα μικρό 
κουτί. Μετράει τα πόδια τους και τα βρίσκει συνολικά 54. Τελικά 
πόσες αράχνες και πόσα σκαθάρια μάζεψε το αγόρι;

(Οι απαντήσεις στο επόμενο τεύχος)

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α

ΠΟΙΟΣ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ;
Ο φόνος είχε γίνει τόσο ξαφνικά, που κανείς δεν αντιλήφθηκε 

τίποτα. Καθώς η νεαρή γυναίκα βάδιζε κανονικά στο δ εξί πεζο
δρόμιο, μια πόρτα άνοιξε κι' ένας άνδρας πυροβόλησε κΓ εξαφα
νίστηκε πάλι μέσα από την πόρτα. Η γυναίκα είχε κυλιστεί στο πε
ζοδρόμιο νεκρή, με μια σφαίρα στον κρόταφο.

- Ποιος ειδοποίησε την αστυνομία; ρώτησε ο Αστυνόμος Γεωρ
γίου.

- Εγώ, είπε ένας νεαρός άνδρας καμιά τριανταριά χρονών. Η γυ
ναίκα περνούσε από την πόρτα, όταν αυτή άνοιξε και κάποιος την 
πυροβόλησε.

- Τον είδατε εσείς; ρώτησε ο Γεωργίου.
- Ναι στεκόμουν λίγα βήματα πιο πίσω. Ήταν ψηλός με μαύρα 

ρούχα.
Η έρευνα της πολυκατοικίας δεν απέδειξε τίποτα. Δεν είχε δει 

κανείς αυτόν που πυροβόλησε. Είχε εξαφανιστεί σαν να τον κατά
πιε η γη.

Απογοητευμένος ο Αστυνόμος κατέβηκε πάλι στο πεζοδρόμιο. 
Η Εγκληματολογική Υπηρεσία έκανε την δουλειά της και δυο τρεις 
αστυφύλακες κρατούσαν μακρυά τους περίεργους.

Ο Γεωργίου πλησίασε τον ιατροδικαστή.
- Λοιπόν; ρώτησε.
- Ο θάνατος ήταν ακαριαίος, απάντησε αυτός, καθώς σηκωνό

ταν από το πτώμα. Η σφαίρα διέτρησε τον αριστερό κρόταφο και 
σφηνώθηκε στον εγκέφαλο..

Ο Αστυνόμος γύρισε σ' αυτόν που είχε ειδοποιήσει την αστυνο
μία.

- Πηγαίνετε με τον αρχιφύλακα από δω, του είπε, να υπογράψε
τε  την κατάθεσή σας.

Και λέγοντας αυτά, έκανε νόημα στο Νικολάου να κρατήσει 
στην αστυνομία τον τριαντάρη, ως ύποπτο της δολοφονίας.

Πώς το κατάλαβε ο Γεωργίου;
(Η λύση στο επόμενο τεύχος) 

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Μπρακούλια
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Ο I  ΟΥΡΑΝΟ!  £ /ΝΑ!ΑΙΝΟΙ Σ Α Σ !
Μπορείτε να ξεχωρίσετε την Αφροδίτη, την Μικρή Αρκτο (Ursa 

Minor) με τον Πολικό ή τις Πλειάδες;
Σήμερα που η έντονη ζωή δεν μας επιτρέπει να συλλάβουμε τις 

ταχύτητές της, ο ουρανός παραμένει μια πρόκληση φυγής, απο
γείωσης από την πεζή πραγματικότητα.

Γι' αυτό και η "Αστυνομική Επιθεώρηση" σας δίνει την ευκαιρία να 
απολαύσετε τη νυκτερινή εκδοχή του μεγαλείου της δημιουργίας. 
Σας προσφέρει το χάρτη του Ουρανού του Ιανουαρίου 1998 και 
σας προσκαλεί να βγείτε έξω  τα βράδια των Αλκυονίδων για να 
δοκιμάσετε την πανάρχαια συγκίνηση που ξεχύσαμε όλοι μας: Το 
“άνω θρώσκειν".

Πώς όμως θα χρησιμοποιήσετε το χάρτη;

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

z o w z v ijv  τ ι 'zozvx
- OIV - Κ Ι · 11 'ld3X - VWVdVi Ό L 'X li - dHV - 13 6 'ZONHiX - ZOVNI 9 
'3UV - VldVXI L 'V illiV IZ  - ZO 9 'OUV - OVU S 'Z H N *W  - ZOilW V 'V W
- ZHWX3 ε 'NUNVJdO - HXIN τ 'VdAOVOW3NV l :Vi30VX‘XZV - VZVNV 
11 'ZOXIOUV - HTO · 11 'Z3iN3i - VNVN Ό l 'ZVd - ZU<t> - Vd 6 'OXIdiVI - 

VdJA 8 'HXLIOV -d O  l  'ZO W  - dVU - ZOV 9 'VIW - ZVIV3H S 'iW iO XZ - 
OVHW V 'VI - OiVX3 ε 'ViVIN - ZVIXIN l  'KLZIVOUW3NV' IVliNOZIdO

Θα λάβετε υπόψη τις κίτρινες ενδείξεις με τα 8 σημεία του ορί
ζοντα (North, ΝΕ, East, κ.λπ.) και θα κρατάτε προς τα κάτω - προς το 
έδαφος - το σημείο του ορίζοντα που σας ενδιαφέρει. Ετσι έχο
ντας προς τα κάτω το σημείο του βορρά (North) θα δείτε τη θέση 
της Μικρής Αρκτου με τον Πολικό προς τα πάνω, κάτω απ' αυτήν 
τον αστερισμό του Δράκοντα και δεξιά της τη Μεγάλη Αρκτο.

Οι ουρανοί λοιπόν είναι δικοί σας!!! □

Η "Αστυνομική Επ ιθεώ ρηση"  
με χαρά θα δ ε χ τ ε ί τ ις  σ υνεργα σ ίες σας 
(σ ταυρόλεξα , αστυνομικά προβλήματα,

κ ο υ ϊζ , κ.λπ.)

ΛΥΣΕΙΣ ΚΟΥΙΖ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ
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i  To Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλό
γου Γονέων και Κηδε
μόνων του 1ου Δημο
τικού Σχολείου Βρι- 
λησσίων, ευχαριστεί 
θερμά και συγχαίρει 

Η αλληλογραφία μαζ το Διοικητή του Αστυν.
Σταθμού Βριλησσίων, 

Υπαστυν. Α' κ. Αγγελόκο Παναγιώτη, για την άμεση και πρόθυμη α
νταπόκρισή του σε αίτημά τους σχετικά με την ασφαλή προσέλευ
ση και αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο.

Με την ίδια θέρμη ευχαριστεί επίσης και όλο το αστυνομικό 
προσωπικό του ιδίου Σταθμού για τις φιλότιμες προσπάθειες που 
καταβάλλει, όχι μόνο σε κυκλοφοριακό θέματα αλλά και σε άλλα 
που αφορούν γενικότερα την αστυνόμευση της περιοχής.

1  Ο κ. Κατσαούνης Δημήτριος συνταξιούχος αστυνομικός, κά
τοικος Αγίου Δημητρίου Μαγνησίας, ευχαριστεί θερμό το Διοικητή 
και όλο το προσωπικό του Α.Τ. Βελεστίνου, για τη ανεύρεση και ε 
πιστροφή των κλοπιμαίων από καφετέρια του γιου του καθώς και 
την σύλληψη των 5 δραστών λαθρομεταναστών.

1  Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, κάτοικος Κέρκυρας, ενώ βρισκόταν 
στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας εν αναμονή του αεροπλάνου του 
για Αγγλία, διαπίστωσε ότι είχε χάσει το τσαντόκι του που περιείχε 
650.000 δρχ., το διαβατήριό του και άλλα πολύ χρήσιμα αντικείμενα. Α
πεγνωσμένα άρχισε να αναζητά το τσαντόκι του χωρίς αποτέλεσμα. 
Όταν όμως έφθασε στο Αστυνομικό Τμήμα τον περίμενε μια πολύ ευ
χάριστη έκπληξη. Ο χαμένος του μικρός θησαυρός είχε βρεθεί και 

* παραδοθεί άθικτος στον αξιωματικό υπηρεσίας από τον αστυφύλακα 
της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Σκίντζη Θεόδωρο του Νικολάου. Η πράξη 
του αυτή-επισημαίνει στη ευχαριστήρια επιστολή του ο κ. Πολίτης ο 
οποίος πρόλαβε να ταξιδέψει τελικό για Αγγλία- αποτελεί παράδειγ
μα ήθους και τιμιότητας και είνα άξια συγχαρητηρίων.

1 0  Δήμος Πανοράματος επαινεί και συγχαίρει τον αστυφύλακα 
που υπηρετεί στο ΙΒ' Αστυνομικό Τ μήμα Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριο 
Καραγκούνη επειδή, κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής του 
Πεδίου Βολής που παραχώρησε ο Δήμος Πανοράματος στη Γενική 
Αστυνομική Δ/νση Θεσσαλονίκης, πρόσφερε το μισθό του προκει- 
μένου να διαμορφωθεί ο συγκεκριμένος χώρος για την εκπαίδευ
ση των αστυνομικών του Νομού.

1 0  κ. Λυμπέρης Αχιλλέας κάτοικος Θεσ/νίκης, ευχαριστεί θερ
μό την Α. Δ. Θεσ/νίκης και ιδιαίτερα το Α.Τ. Ζαγκλιβερίου, για την προ
στασία που του παρείχαν πρόσφατα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού 
αγώνα στο οποίο συμμετείχε με την ιδιότητα του διαιτητή.

1  Ο κ. Καστελλοριζιός Εμμανουήλ, ξενοδόχος, κάτοικος Ρόδου, 
εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το Διοικητή, Υποδιοικητή και ό
λο το προσωπικό της Υποδ/νσης Ασφαλείας Ρόδου, για την εξάρ
θρωση της σπείρας που είχε διαρρήξει πρόσφατα ξενοδοχεία και 
καταστήματα στην πόλη της Ρόδου.

® Ο κ. Παναγιώτης Αποστόλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ
βουλος αλυσίδας super markets στην Ελλάδα, εκφράζει τις ευχα
ριστίες και τα συγχαρητήρια του προς τους κ.κ. Μπελιμπασάκη 
Γεώργιο και Μπαζόκο Σταύρο-Αστυν,Α' και Υπαστυνόμο Β' αντι- 
στοίχως- για τον όριστο τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν υπόθεσή 
τους. Με την ίδια θέρμη ευχαριστεί και όλο το προσωπικό του Α.Τ. 
Παγκρατίου, για τη βοήθεια του η οποία συνέβαλε στην επιτυχία 
της όλης υπόθεσης.
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® Το Δ.Σ. του Νομαρχιακού Τμήματος Δωδεκανήσου του Συνδέ
σμου Κοινωνικών Λειτουργιών Ελλάδος, εκφράζει τα συγχα
ρητήριά του προς την Υποδ/νση Ασφαλείας Ρόδου, για την άμεση 
κινητοποίησή τους στην υποδοχή και περίθαλψη των 110 Κούρδων 
προσφύγων, περιλαμβανομένων και 65 παιδιών. Η Πρόεδρος του 
Δ.Σ. κ. Κοκκίνη επισημαίνει στην ευχαριστήρια επιστολή της ότι οι 
πρόσφυγες αντιμετωπίστηκαν, εκ μέρους της αστυνομίας, με επαγ
γελματισμό, ανθρωπιά και ευαισθησία, ιδιαίτερα δε τα παιδιά και συ
νεργάστηκαν άψογα με υπηρεσίες, φορείς και απλούς πολίτες.

® Ο Αρχ/κας Τζούκας Ευάγγελος που υπηρετεί στις φυλακές 
Αγ. Στεφάνου Πατρών, ευχαριστεί θερμά όλους τους συναδέλ
φους της Α. Δ. Πάτρας, για το άμεσο ενδιαφέρον και την προθυμία 
τους να προσφέρουν αίμα, προκειμένου να αντιμετωπίσει σοβαρό 
πρόβλημα υγείας η αδελφή του η οποία και χάθηκε πρόωρα.

Για τον ίδιο λόγο ευχαριστεί επίσης θερμά και τον Αστυν. Δ/ντή 
των ΤΑ.Ε. Αθηνών κ. Ριζά Ιωάννη καθώς και όλους τους συναδέλ
φους του της ιδίας υπηρεσίας.

® ΟΠρόεδροςτου Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Αγρινίου 
κ. Κωστακόηουλος Γιώργος εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια 
προς τον Αστυν. Δ/ντή και όλο το προσωπικό της Αστυν Δ/νσης Α
καρνανίας, για τα άψογα μέτρα ασφαλείας που έλαβαν κατά την 
πρόσφατη διεξαγωγή των Βαλκανικών Αγώνων Αντιπτέρισης που 
έγιναν στο Αγρίνιο και στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία.

® Ο κ. Μαργαρίτης Ιωάννης, κάτοικος Νάξου, εκφράζει τις ευ
χαριστίες του και τα θερμά του συγχαρητήρια προς τον Ανθυπα- 
στυνόμο κ. Βούλχαρη Εμμανουήλ, που υπηρετεί στο Αστυν. Τμήμα 
Νάξου, για την ανθρωπιά του και την κατανόηση που έδειξε δίνο
ντας λύση σε πρόβλημά του, το οποίο χειρίστηκε με άριστο τρόπο.

® Ο κ. Τσαγκαράκης Κων/νος εκφράζει τις ευχαριστίες του 
προς τη Δ/νση Τροχαίας Αττικής, για τη λήψη μέτρων τροχαίας κα
τά τον 15ο Διεθνή Μαραθώνιο Ειρήνης "Γρηγόρης Λαμπράκης”.

1  Ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Νίκος Ρογκάκος εκφράζει τις θερ
μές του ευχαριστίες προς το Διοικητή και όλο το προσωπικό του 
Πολυδύναμου Αστυνονικού Τμήματος Βύρωνα, για το αμέριστο εν- 
διαφέρο τους και την προσπάθεια που κατέβαλαν για την επιτυχή 
διεξαγωγή του 1 ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου ΤΥΡΟΣ BYPQNA 1997”.

® Ο Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Θεσ/νίκης κ. Ιωάννης Κλω- 
νιζάκης συγχαίρει το Διοικητή του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλά
κων Γρεβενών, για τη συμβολή της Σχολής στον αθλητισμό και ι
διαίτερα, για τη συμμετοχή του Δοκ. Αστ/κα Λιγγερίδη Ανδρέα τον 
οποίο και θεωρεί έναν από τους καλύτερους κωπηλάτες που πέ
ρασαν από τις τάξεις του Ομίλου. Επισημαίνει επίσης ότι ο κ. Λιγγε- 
ρίδη έχει ενταχθεί και στο προπονητικό πρόγραμμα προετοιμα
σίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϋ το έτος 2000 κα
θώς και της Αθήνας το 2004.

Ευχαριστούμε θερμά για τις συνεργασίες τους τους κ.κ.:
Αστυν. Υποδ/ντή κ. Χρήστο Ρήγα (Αθήνα), Αστυνόμο Β' κ. Γεώργιο 

Μαλιαχόβα (Αθήνα), Αστυν. Υποδ/ντή κ. Κων/νο Λύτρα ΙΟρεστιάδα), 
κ. Φώτη Τριάρχη (Θεσσαλονίκη), κ. Ξενοφώντα Τζαβάρα (Αθήνα), 
Δικηγόρο, κ. Χαράλαμπο Ασβέστη (Αθήνα), Αστυφ. κ. Αναστάσιο Νι- 
κολαϊδη (Κηφισιά), Υπαστ. Α' κ. Σωτηρίου Μουντζούρη (Λάρισα), Αν- 
θ/μο κ. Ιωάννη Στρατιδάκη (Χανιά), κ. Γεώργιο Αμάραντο (Μαρούσι), 
Αστυνόμο Α' κ. Νικόλαο Βλάσση (Ρόδο). □

Επιμέλεια: Π.Υ. Γέώ ργιος Χονδροματίδης 
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♦ACADEMIA DE POLICiA: ES DONDE SE EDIFICA EL 
FUTURO DE LA POLICfA, p 4.
Se presenta la nueva estructura, el funcionamiento y las metas 
del sistema formativo de la Policia Griega y la expectativa del 
Cuerpo de dar contestaciones a las futuras provocaciones a 
trav6s de estas nuevas regulaciones.
•CASINO. EL TEMPLO CONTEMPORANEO DE LOS 
JUEGOS DE AZAR, p 12
Con la oportunidad del aflo nuevo se presentan los problemas 
que surgen del funcionamiento de los casinos. 
•PROBLEMAS EN LOS INTERROGATORS PROCE- 
DENTES DEL USO DE LOS ARMAS DE FUEGO, p 14 
Se hace referencia a la determinacidn de la distancia desde la 
cual se produce el disparo y se analizan los problemas 
relativos que surgen durante el interrogatorio.
•M ALOS TRATOS DENTRO DE LA FAM ILIA. 
NECESIDAD DE UNA INTERVENCI0N DINAMICA DE 
LA POLICfA. p 16
Se hace referencia a los problemas de violencia dentro de la 
familia, apoyando la necesidad de una activa intervencion de 
la Policia para hacer frente al problema.
•LA GRABACION DE LAS CONVERSACIONES 
TELEFONICAS POR LA POLICfA, p 18 
Se presenta la problemdtica juridica de tener o no la Policia el 
derecho de grabar las conversaciones de sus empleados con 
diferentes ciudadanos y especialmente en casos que hay una 
denuncia o de los ciudadanos que llaman para pedir socorro. 
•CALENDARIOS E HISTORIA, p 20.
•ΑΝΑΤΟΜίΑ DE LA ANSIEDAD, p 20.
•LOS 1.000 ANOS CREATIVOS DEL SACRO CONVEN- 
TO DE XENOFONTOS EN EL MONTE ATHOS, p 26 
•HOMBRE *TlEMPO *ETERNIDAD, p 28.
Problematica Teologica sobre la tendencia del hombre hacia 
la etemidad.
* EL ELEMENTO TRAGICO EN LA VIDA Y LA POESIA 
DE NICOLAS - ALEXIS ASLANOGLU, p 30.
* VIAJE (CON PRISMATICOS) A LA LUNA, p 32.
• ADVERTENCIAS, p34.
Presentacion de las actividades policiales.
•REGULACIONES REFERIDAS A LAS PERSONAS QUE 
SE PROSTITUYEN, p 50.
• ACCI0N COMLIN DE LA POLICfA Y DE VARIAS 
INSTITUCIONES PARA ENFRENTARSE A LA VIOLEN
CIA, p 50.
Se senala la necesidad de colaboraci<5n entre la Policia y varias 
instituciones gubemamentales o no, para enfrentarse con mas 
eficacia a la violencia que surge, principalmente dendro de la 
familia.
• DE LA UNION EUROPEA, p 52.
Novedades de la Union Europea que directa o indirectamente 
son relativas al funcionamiento de la Policia.
•NOVEDADES RELATIVAS AL CUERPO, p 54.
* VISTAZOS A LA CULTURA, p60.
Novedades del movimiento cultural a nivel mundial. 
•HECHOS Y SUCESOS, p 60.
•QUE HAN SUCEDIDO EN EL MUNDO, p 60
• DEL PARLAMENTO, p 61.
Respuestas referentes a la Policia GRIEGA dadas en el Par- | 
lamento por el Ministro de Orden Publico (Interior) a las 
interpelaciones de los diputados.
•PARA EL TIEMPO LIBRE,p 64.
* CORRESPONDENCE, p 66.

•  POLICE ACADEMY
There, where the future of the Police is being up, build up, p 4 
This article presents the new structure and the objectives of
the training system in the Greek Police, as well as the expec-

>_ ■tations of the corps to response, through these new arrange 
' ment to the future challenges.

* CASINO, THE MODERN TEMPLE OF GAMBLING, p 12.
On the occasion of the new year, the problems arising from "  
the function of the Casinos are set out.

| ·  EXAMINING PROBLEMS FROM THE USE OF ARMS, ■  
p 14.
This article refers the determination of the distance from· 
which the shot derived and analyses the relevant problems 
arising during the examining work.

I * MALTREATMENT IN THE FAMILY. NEED FOR A i  
1 DYNAMIC INTERVENTION OF POLICE, p 16.
This article refers to the use of violence within the family and ̂

..........................................sup ports the need for a dynamic intervention of Police in 
order to deal with this problem.
* COMMUNICATION TRAPPING BY THE POLICE, p 18. 0

" The legal problem is set out concerning the question if the
Police services have the right to trap telephone conversations ̂ r  

Ife. between their officers and citizens, especially in cases of ̂  
complaints or calls for help
* CALENDARS AND HISTORY, p 20.
* ANATOMY OF THE STRESS, p 24.
* 1000 CREATIVE YEARS OF THE XENOPHON’S HOL
LY MONASTERY IN THE HOLLY MOUNTAIN, p 26.
* MAN * TIME * ETERNAL, p 28.
Theological problem on the Man’s trend to the eternity.
* THE TRAGIC ELEMENT IN THE LIFE AND POETRY 
OF NIKOS - ALEXIS ASLANO GLOU, p 30.

*** * TRAVEL (WITH BINOCULARS) IN THE MOON, p 32.
* MARKINGS, p 34.

^  PRESENTATION OF SERVICE ACTIVITIES,
* ARRANGEMENTS FOR THE PERSONS BEING PROS- P  
TITUTED FOR MONEY, p 48.

*  * COMMON ACTION AMONG POLICE AND AGEN
CIES IN ORDER TO DEAL WITH VIOLENCE, p 50.
This article supports the need for cooperation between Police 
with several covemment or not, agencies, in order to deal 
effectively with violence, especially within the family.
* EUROPEAN UNION, p 52.
News from the European Union concerning, directly or in
directly, the funcion of the Police.

I  * NEWS FROM THE SERVICE, p 54.
* A LOOK AT THE CULTURE, p 60.
News from the cultural movement throughout the world.
* FACTS AND EVENTS, p 58.
* HAPPENINGS IN THE WORLD, p 60.

•  * PARLIAMENT EVENTS, p 61.
The Minister of Public Orders answers to the questions put by 

j j | g f  PM. on matters concerning the Greek Police.
™ * A LITTLE DETAIL (Police short story), p 62.

„ * FOR THE FREE TIME, p 64.
I  * CORRESPONDENCE, p 66. *ββ
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