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01 ΝΕΟΙ ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣΤΗΣ

Το Ανώ τατο Συμβούλιο Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας με Π ρόεδρο τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομ ίας Αντιστράτηγο 

Αθανάσιο Βασιλόπουλο και μέλη δύο Α ντιστρατήγους του Στρατού Ξηρός συνήλθε σ τις  9-3-1998 και έκρ ινε τους Υποστρατήγους 

του Σώματος.

Στο βαθμό του Α ντιστρατήγου προήχθησαν οι Υποστράτηγοι Ιωάννης Γεωργακόπουλος και Γεώ ργιος Πλάκας που κατέλαβαν τ ις  

θ έσ ε ις  των Υπαρχηγών του  Σώματος, οι οποίοι με σχετική απόφαση του κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης τοποθετήθηκαν ως 

Προϊστάμενοι, ο μέν πρώτος στον Κλάδο Αστυνομίας Τάξης και Α σφάλειας, ο δ ε  δ εύ τερ ο ς  στον Κλάδο Διοικητικής Υποστήριξης 

του  Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Αντιστράτηγος Ιωάννης Γεωργακόπουλος 

Α ' Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας

Γεννήθηκε το  1945 στο Σταυροδρόμι Γορτυνίας Αρκαδίας.

Κατετάγη στην τέω ς  Χωροφυλακή το  1964.

Α ποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το  έ το ς  1971.

Υπηρέτησε σ ε μάχιμες και επ ιτελ ικές  υπηρεσ ίες του Σώματος.

Σ τους ανώ τατους βαθμούς υπηρέτησε ως επ ιθεω ρητής Αστυνομίας Νοτίου Αιγαίου 

και από 11-3-1996 ως Γενικός Αστυνομικός Δ /ντή ς  Αττικής.

Ως Γενικός Αστυνομ ικός Δ /ντής Α ττικής εκπροσώπησε της Ελληνική Αστυνομία στα 

συνέδρια τω ν Αρχηγών Αστυνομίας των Πρωτευουσών των χωρών της Ευρώπης 

στην Βέρνη το  1996 και στη Ρώμη το  1997.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του  Α ρ ισ το τελε ίο υ  Πανεπιστημίου Θ εσσαλονί

κης και απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας της Σχολής Ξένων Γλωσσών της 

Ελληνικής Αστυνομίας.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.

Αντιστράτηγος Γεώργιος Πλάκας 

Β' Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας

Γεννήθηκε το  1947 στο Ελληνόκαστρο Καρδίτσας.

Κατετάγη στην τέω ς  Χωροφυλακή το  έ το ς  1965.

Α ποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το  1971.

Α ποφοίτησε από το  Τμήμα Επαγγελματικής Μ ετεκπ α ίδευσης Αστυνόμων Β' πρώτος 

II ος) μεταξύ  τω ν συναδέλφω ν του.

Υπηρέτησε σ ε μάχιμες, επ ιτελ ικές  και νευραλγικές Υπηρεσίες του Σώματος.

Είναι πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Α ρ ισ το τελε ίο υ  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
και απόφοιτος της Ανώ τατης Σχολής Πολέμου.

Κ ατέχει δίπλωμα Σερβοκροατικής Γλώσσας του Ιδρύματος Χερσονήσου Αίμου 

(ΙΜΧΑ). Γράφει και ομ ιλε ί καλώς την Αγγλική γλώσσα

Ως Ανώ τατος Αξιω ματικός υπηρέτησε ως Επιθεωρητής Αστυνομ ίας Θ εσσαλίας 

(Ταξίαρχος) και ως Γενικός Αστυνομικός Δ ιευθυντής Θεσσαλονίκης (Υποστράτηγος) 

κατά τα έτη  1996 - 1998.

Είναι έγγαμος (με την εκπαιδευτικό κ. Λίλιαν ΛΙΟΥΤΑ) και πατέρας δύο παιδιών, 

του Αποστόλου, φ ο ιτη τή  Νομικής, και της ΐλ ε ν α ς ,  μαθήτρ ιας Λυκείου.



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 Αστυ

νομία και την Κοινωνία μας γενικότερα. Οι υ 

ποβαλλόμενες συνεργασίες, που δεν πρέπει 

να ξεπερνούν τις οκτώ δακτυλογραφημένες 

σελίδες, συνοδεύονται από ανάλογο φ ω το

γραφικά υλικά και υπογράφονται από το σ υγ

γραφέα, ο οποίος έχει και την ευθύνη για το 

περιεχόμενο. Επισημαίνεται άτι -εφόσον 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 των 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.________________________________
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ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ

Κ
ως, Κάλυμνος, Πάτμος, Κάρπαθος, 
Ρόδος, Κάσος, Σύμη, Χάλκη, Τήλος, 
Νίσυρος, Αστυπάλαια, και Λερός. 
Δώδεκα νησιά με πλήθος άλλων μι

κρών νήσων όπως το Αγαθονήσι, οι Λειψοί και 
το Καστελλόριζο, νησίδες και βραχονησίδες, 
ριγμένες καταμεσής στο πέλαγος, αποτελούν 
τη Δωδεκάνησο. "Ένα περιδέραιο απέριττο με 
δώδεκα κάτασπρα απ' τον αδυσώπητο ήλιο 
μαργαριτάρια, λεύτερα στολίδια, ελληνικά, στο 
νοτιοανατολικό άκρο του Αιγαίου.

Στα Δωδεκάνησα ο χρόνος αρχίζει να με
τράει από πολύ παλιά και αυτό μας το βεβαιώ
νουν η Μυθολογία αλλά και ο πατέρας της ιστο
ρίας, Ηρόδοτος. Έχουν βρεθεί ίχνη ζωής από 
τη νεολιθική ακόμη εποχή στην Κάλυμνο, την 
Κω και την Τήλο ενώ στη Ρόδο, την Κάσο και την 
Τήλο καταφθάνουν οι Τελχίνες από την Κρήτη, 
οι οποίοι μένουν στη μνήμη των κατοίκων ως 
όντα θαυμαστά και κατασκευαστές αγαλμάτων 
που περπατούν. Οι Τελχίνες φθάνουν γύρω στα 
1.700 π.Χ. και την ίδια εποχή παρατηρείται εποί- 
κηση Κάρων από τη Μικρά Ασία στην Κω, τη Νί- 
συρο και την Κάλυμνο, ενώ στη Σύμη κατοικούν 
Πελασγοί.

Η ειρήνη που έχουν επιβάλει οι Μινωίτες με 
την κυριαρχία τους σ' όλο το Αιγαίο, επιτρέπει 
στους λαούς των νήσων να ζουν ήσυχα επιδι
δόμενοι στο εμπόριο και σ τις ανταλλαγές 
προϊόντων χωρίς να χρειάζονται οχυρά, τείχη 
και κάστρα στους οικισμούς τους. Οι κάτοικοι 
των νήσων έρχονται σε συνεχή επαφή γι' αυτό 
και αναπτύσσονται.

Η ειρήνη που επιφέρει η Μινωική κυριαρχία 
διαταράσσεται γύρω στο 1.500 π.Χ. με την ε 
πεκτατική διάθεση των Μυκηναίων, Αχαιών και 
Δωριέων που στην αρχή εγκαθίστανται ειρηνι

κά και συνοικούν με τους παλαιούς κατοίκους 
και στη συνέχεια αρχίζουν να τους κατακτούν. 
Έτσι εμφανίζονται οι πρώτες οχυρώσεις, τείχη 
και ακροπόλεις και όλη η ιεραρχία και οργάνω
ση των Μυκηναίων.

Ο Όμηρος μας περιγράφει το χαρακτήρα των 
αγέρωχων Αχαιών βασιλιάδων, τον ήρωα Τλη- 
πόλεμο από τη Ρόδο, τον Νηρέα της Σύμης, τον 
Άντιφο και τον Ψείδιππο από την Κω. Την ε 
ποχή του Ομήρου αρχίζει να χάνεται το είδος 
του μοναχικού ήρωα όπως αυτό περιγράφεται 
στα ομηρικά έπη και στη θέση του να εμφανί
ζεται ο τύπος του πολίτη και η γένεση των πό
λεων - κρατών, δείγμα κοινωνικής εξέλιξης.

Στη Δωδεκάνησο και ιδιαίτερα στις πρώτες 
πόλεις - κράτη, Λίνδο, Κάμιρο και Ιαλυσό της 
Ρόδου (9ος αιώνας! πιστοποιείται συνασπισμός 
εν είδη ομοσπονδίας με κέντρο το ιερό του Α
πόλλωνα. Αυτές οι τρεις πόλεις μαζί με την Κω 
την Κνίδο και την Αλικαρνασσό που βρίσκονται 
απέναντι από την Μικρά Ασία, σχηματίζουν τη 
Δωρική Εξάπολη. Αντίστοιχη συμμαχία είχαν α
ναπτύξει οι Ίωνες με κέντρο τη Μυκάλη.

Η Δωδεκάνησος και κυρίως η Ρόδος που είναι 
και το μεγαλύτερο νησί βρίσκονται σε νευραλ
γική θέση στον εμπορικό δρόμο Ανατολής - 
Δύσης. Οι αρχικοί γεωργοί πολύ γρήγορα με- 
τατρέπονται σε ναυτικούς και εμπόρους και οι 
απλοί θαλασσοπόροι μετατρέπονται σε θα
λασσοκράτορες με αποτέλεσμα την εισροή 
μεγάλου πλούτου στα νησιά και την ανάπτυξη 
των τεχνών. Εργαστήρια μεταλλοτεχνίας, αγ
γειοπλαστικής, γλυπτικής και αγγειογραφίας 
ακμάζουν και παράγουν εμπορεύματα που θα 
πουληθούν στις άκρες τις οικουμένης.

Η οικονομική ακμή οδηγεί στην κοπή νομισμά
των αποδεκτών ηανελληνίως και η αύξηση του

ΚΩΣ

Δέχθηκε τις επιδράσεις του μινωικού και του 
μυκηναϊκού πολιτισμού και αργότερα οι Δω
ριείς με την εγκατάστασή τους στο νησί επέ
βαλαν το γλωσσικό τους ιδίωμα. Μετά το τέ 
λος του 6ου π.Χ. αιώνα έγινε υποτελής των 
Περσών και της συμμάχου της Αλικαρνασσού. 
Οι κάτοικοι από νωρίς ασχολήθηκαν με το ε 
μπόριο και τη ναυτιλία, ενώ μεγάλη ανάπτυξη 
γνώρισαν η σηροτροφία και η παραγωγή εξαι
ρετικά λεπτών υφασμάτων. Παράλληλα άνθι
σαν τα γράμματα και οι τέχνες και κυρίως η ια
τρική.

Στην Κω γεννήθηκε ο πατέρας της ιατρικής 
Ιπποκράτης και έζησαν διάσημοι γιατροί της 
αρχαιότητας. Τον 4ο π.Χ. αιώνα ιδρύθηκε το πε
ρίφημο Ασκληπιείο. Το νησί ακολούθησε τις 
τύχες των υπολοίπων Δωδεκανήσων κατά την 
περίοδο του Πελοποννησιακού Πολέμου και έ- 
ζησε τον περσικό κίνδυνο, τον οποίο απομά
κρυνε οριστικά ο Μέγας Αλέξανδρος. Τότε 
γνώρισε μεγάλη οικονομική και πνευματική άν
θηση η οποία συνεχίστηκε και στα κατοπινά 
χρόνια. Τη βυζαντινή περίοδο ανήκε στο Θέμα 
των Νήσων και υπέστη πολλές καταστροφές 
από πειρατικές επιδρομές και από σεισμούς. 
Από το 1204 -1282 ανήκε στους Βενετούς και 
στον άρχοντα Λέοντα Γαβαλά.

Μ ε εξαίρεση μικρό χρονικό διάστημα που 
ανήκε στη βυζαντινή αυτοκρατορία και μικρά 
διαστήματα υπό βενετική και γενοβέζικη κα
τοχή, ήταν φόρου υποτελής στους Ιππότες. Τό
τε  οικοδομήθηκαν και τα φρούρια στο Πυλί, 
στην Κέφαλο και στην Αντιμάχεια τα οποία ό
μως δεν μπόρεσαν να προστατέψουν τους κα
τοίκους από τις επιδρομές των Τούρκων στους 
οποίους υποτάχθηκε το νησί το 1523 μετά από 
σθεναρή αντίσταση.

Όπως και τα άλλα νησιά παρέμεινε στους 
Τούρκους μέχρι το 1912 και στη συνέχεια πέ
ρασε στους Ιταλούς γνωρίζοντας νέα σκληρή 
κατοχή.

ΝΙΣΥΡΟΣ

Η Νίσυρος σχηματίσθηκε από ηφαιστειακές 
εκρήξεις και οι πρώτοι κάτοικοί της ήταν Κά
ρες, Κώοι, Ρόδιοι και Θεσσαλοί. Υπήρξε μέλος 
της Αθηναϊκής Συμμαχίας και από το 200 π.Χ. 
ενώθηκε με τη Ρόδο. Το νησί ήταν γνωστό για 
το εμπόριο οψιανού λίθου που προερχόταν α
πό το κοντινό νησάκι Γυαλί και χρησίμευε κυ
ρίως για την κατασκευή λεπίδων. Γνώρισε ση
μαντική οικονομική ανάπτυξη χάρη στους από
δημους Νισύριους.
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πληθυσμού οδηγεί στους αποικισμούς και στη 
δημιουργία νέων πόλεων. Οι νυν θαλασσοκρά
τορες, ήδη από τον 8ο αιώνα δημιουργούν α
ποικίες στα όρια της Μεσογείου. Η Λίνδος δη
μιουργεί τη Γέλα στη Σικελία, τη Φάσηλι στην 
Παμφυλία και φθάνει ως την Ισπανία και τις Βα
λεαρίδες νήσους.

Οι επιστήμες αναπτύσσονται. Ο μεγαλύτερος 
γιατρός της αρχαιότητας, ο Ιπποκράτης, στο ό
νομα του οποίου ορκίζονται σήμερα όλοι οι για
τροί του κόσμου γεννιέται στην Κω. Το Ασκλη
πιείο και η Ιατρική Σχολή στην Κω γίνονται ξα
κουστό σ' όλον τον κόσμο. Η Ρόδος αναδει- 
κνύει τον Κλεόβουλο τονΑίνδιο, έναν από τους 
επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας στον οποίο 
αποδίδεται η περίφημη ρήση: παν μέτρον άρι- 
στον.

ο τ ϊ μ κ ο ι  noACMQi

Σύμφωνα με τον Όμηρο οι Δωδεκανήσιοι 
συμμετείχαν στην μεγάλη πολεμική επιχείρηση 
του μυκηναϊκού Ελληνισμού κατά των Τρώων με 
πολλά καράβια και με πολυπληθές και αξιόμαχο 
στρατό. Αλλωστε, κύρια αιτία πρόκλησης αυ
τού του πολέμου υπήρξε και η πρόθεση των Α
χαιών να υποστηρίξουν την πολιτική της Ρόδου 
απέναντι στην Τροία που ενεργούσε μερολη
πτικά υπέρ των πειρατών της Λυκίας που ήταν 
γείτονες και θανάσιμοι αντίπαλοι των Ροδίων 
στο ζήτημα της ελεύθερης πλεύσης των στε
νών του Ελλησπόντου, και δημιουργούσε με
γάλα προσκόμματα σ' όλο το ελληνικό εμπορι
κό ναυτικό. Αποτέλεσμα της άλωσης ήταν η θα- 
λασσοκρατορία των Ροδίων και η καίρια πλήξη 
του εμπορίου και των πειρατικών κινήσεων των 
Λυκίων αλλά και ο εκτοπισμός των ανταγωνι
στών τους στο εμπόριο. Φοινίκων.

Μετά τον Τρωικό Πόλεμο ο Αλθαιμένης, εγ- 
γονός του βασιλιά του 'Αργους, Τημένη, αφού 
προσέγγισε στην Κρήτη, κατευθύνθηκε στη 
Ρόδο όπου κατέλαβε τη Λίνδο, την Ιαλυσό και 
την Κόμειρο και αποβίβασε πολλούς Δωριείς 
καθώς και στην Κω. Οι κάτοικοι των πόλεων αυ
τών που κατέλαβε ο Αλθαιμένης καθώς και οι 
κάτοικοι των υπολοίπων νήσων που δέχθηκαν 
Δωριείς αποίκους υπερηφανεύονταν για την 
δωρική τους καταγωγή.

Κ Λ Λ 2 ΙΚ Η  eiJOXH

Μετά το τέλος των Μηδικών Πολέμων η Δω
δεκάνησος προσχώρησε στην Αθηναϊκή Συμ- 
μαχία, διότι οι κάτοικοί της κρίνουν ότι τα ε 
μπορικό τους συμφέροντα εξυπηρετούνται 
καλύτερα από τη φιλία με τους Αθηναίους πα
ρά με τους εσω στρεφείς και συντηρητικούς 
Λόκωνες. Από την Αθηναϊκή Συμμαχία αποχώ
ρησαν αμέσως μετά την καταστροφή του αθη
ναϊκού στόλου στη Σικελική Εκστρατεία το 413. 
Λέγεται ότι τότε ακριβώς ο Δωριέας, γιος του 
ξακουστού ολυμπιονίκη Διαγόρα, πήρε την 
πρωτοβουλία για να ενωθούν οι τρεις πόλεις - 
κράτη της Ρόδου και να δημιουργήσουν το 
Δήμο των Ροδίων, με μια Βουλή και ενιαίο πο
λίτευμα. Η ένωση πραγματοποιήθηκε το 408 
και η νέα πόλη ρυμοτομήθηκε με το πλέον σύγ
χρονο σχέδιο από τον Μιλήσιο αρχιτέκτονα, Ιη-

πόδαμο. Το Ιπποδάμειο σύστημα δόμησης των 
πόλεων, του οποίου επινοητής ήταν ο Ιππόδα- 
μος, χρησιμοποίησε αργότερα ο Μέγας Αλέ
ξανδρος για να χτίσει όλες της Αλεξόνδρειες. 
Η Ρόδος, τώρα, διαθέτει πέντε λιμάνια και α
καταμάχητο πολεμικό ναυτικό. Φροντίζει μάλι
στα να κινείται με ευελιξία μεταξύ αθηναϊκής 
και σπαρτιατικής πολιτικής, παρακολουθώντας 
τις αντιθέσεις των πόλεων.

Την ίδια περίοδο αναπτύσσεται σε σπουδαία 
πόλη και η Κως, οι κάτοικοι της οποίας ασχο
λούνται με εξαγωγές γεωργικών και κτηνοτρο
φ ιώ ν  προϊόντων και την επεξεργασία της 
πορφύρας για βαφή υφασμάτων.

Τα χρόνια αυτά οι Δωδεκανήσιοι δημιουργούν 
μεγάλο όνομα ως πολεμιστές και γίνονται πε
ριζήτητοι ως μισθοφόροι οπλίτες και σφεν- 
δονήτες και ακαταμάχητοι ως ναυτικο ί με 
πλοία γρηγορότερα κι από τις τριήρεις! Αναδει- 
κνύουν μεγάλους στρατηγούς και πολέμαρ
χους. Η ακμή της Ρόδου συνεχίστηκε και στα 
χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των επι
γόνων. Βλέποντας τις  νίκες του Αλεξάνδρου 
τάχθηκε αμέσως στο πλευρό του βοηθώντας 
τον στην προσπάθεια να αλώσει την Τύρο και 
να εισβάλει στην Ασία. Το γεγονός της συμμα- 
χίας με τον Αλέξανδρο τους εξασφάλισε την 
πολιτική τους αυτονομία.

Στο νέο κόσμο έτσι όπως διαμορφώθηκε με
τά τις κατακτήσεις του Αλεξάνδρου οι Δωδε- 
κανήσιοι είχαν μπροστά του ένα διευρυμένο 
πεδίο δράσης ανοιχτό στο εμπόριο και τον πο
λιτισμό. Στα χρόνια αυτό όμως, η πανίσχυρη 
Ρόδος γίνεται το μήλον της έριδος μεταξύ των 
Διαδόχων που τη διεκδικούσαν. Όταν το 305 ο 
Δημήτριος Πολιορκητής ζητά τη βοήθεια των 
Ροδίων για να πολεμήσει κατά του Πτολεμαίου 
της Αιγύπτου αυτοί του την αρνήθηκαν με απο
τέλεσμα να την πολιορκήσει χωρίς αποτέλε
σμα. Όταν ο Δημήτριος αποσύρθηκε, οι Ροδίτες 
πούλησαν τις πολιορκητικές μηχανές που είχε 
εγκαταλείψει αντί ενός τεράστιου για την εποχή 
χρηματικού ποσού. Εις μνήμη αυτής της πολιορ
κίας ανάθεσαν στον γλύπτη Χάρη τον Λίνδιο να 
κατασκευάσει ένα κολοσσιαίο άγαλμα του θεού 
'Ηλιου, τον περίφημο Κολοσσό της Ρόδου.

Η Ρόδος βγήκε δοξασμένη από αυτόν τον πό
λεμο μαζί και με τα γύρω νησιά γνωρίζοντας 
μεγάλη ακμή που κρατάει τρεις ολόκληρους 
αιώνες. Η ροδιακή παρουσία είναι εμφανής σ' 
όλον τον αρχαίο κόσμο. Δημιουργούνται ισχυ
ρές Τράπεζες και οργανώνεται με τρόπο μο
ναδικό η ναυτική οικονομία που υιοθετείται απ' 
όλα τα αρχαία κράτη, αργότερα από τους Ρω
μαίους και ύστερα από τους Βυζαντινούς.

Οι Δ ω δεκανήσ ιο ι εκμετα λλεύ θη κα ν  τ ις  
κτήσεις του Αλεξάνδρου και επέκτειναν τις ε 
πιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ο ιστο
ρικός Πολύβιος εγκωμιάζει την λαμπρή και διο
ρατική πολιτική των Ροδίων με την οποία κα
τόρθωσαν να επεκτείνουν το κύρος και να προ- 
καλέσουν την γενική συμπάθεια με τον μεγάλο 
σεισμό του 237 όταν καταστράφηκε όλη σχε
δόν η πόλη της Ρόδου και έπεσε από το βάθρο 
του ο Κολοσσός. Τότε το νησί κατακλύσθηκε α
πό δωρεές πλουσίων ηγεμόνων και πολιτειών 
τις οποίες χρησιμοποίησε με τέτοιο τρόπο ώ
στε σε λίγα χρόνια κατόφερε να ανακτήσει και 
πάλι την ευημερία της.

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

Στην αρχαιότητα ήταν γνωστή μαζί με τη Λε
ρό με την ονομασία Καλύδναι νήσοι. Κατοικήθη- 
κε την Προϊστορική Εποχή όπως μαρτυρούν 
ευρήματα σε πολλά σπήλαια όπως στου Κεφά
λα, στη Χοιροσπηλιά, στο Δασκαλειό κ.α. Ως 
πρώτοι κάτοικοι αναφέρονται οι Κάρες, οι Λέ- 
λεγες και οι Πελασγοί και αργότερα εγκατα
στάθηκαν Δω ριείς από την Πελοπόννησο 
Στους προϊστορικούς χρόνους ήταν χωρισμέ
νη σε επτά δήμους και διοικήθηκε δημοκρατικά. 
Μετά τον 7ο π.Χ. αιώνα εντάχθηκε στη δωρική 
εξάηολη και αργότερα υποτάχθηκε στη βασί
λισσα της Αλικαρνασσού, Αρτεμίσια. Μετά το 
τέλος των Περσικών Πολέμων έγινε σύμμαχος 
της πρώτης Αθηναϊκής Συμμαχίας, την οποία 
αρχικά ακολούθησε στον Πελοποννησιακό Πό
λεμο. Στη συνέχεια άλλαζε συχνά στρατόπεδο 
για να καταλήξει τελικά στους Σπαρτιάτες και 
να ξαναπέσει στα χέρια των Περσών. Το 333 
π.Χ. απελευθερώθηκε από τον Πτολεμαίο, ενώ 
από το 309 έως το 262 είχε υπαχθεί στην Κω. 
Το 144 π.Χ. υποτάχθηκε στους Ρωμαίους τους 
οποίους και υποστήριξε ενάντια στον Φίλιππο 
Ε'. Στην αρχή οι Ρωμαίοι είχαν παραχωρήσει 
αρκετά προνόμια στο νησί αλλά στη συνέχεια 
επέβαλαν βαριά φορολογία και λεηλάτησαν 
τους θησαυρούς του με αποτέλεσμα την εξα
θλίωσή του. Τη βυζαντινή περίοδο γνώρισε 
πολλές πειρατικές επιδρομές και δυνατούς 
σεισμούς που αλλοίωσαν τη μορφολογία του. 
Τ ο 1306 καταλήφθηκε από τους Ιππότες του Α
γίου Ιωάννη, στους οποίους παρέμεινε ως το 
1522. Οι πειρατικές επιδρομές υπήρξαν πολύ 
συχνές γεγονός που ανάγκασε τους κατοίκους 
να εξοπλιστούν για να αμυνθούν. Τον εξοπλι
σμό τους χρησιμοποίησαν στον αγώνα κατά 
της Τουρκοκρατίας αλλά δεν κατάφεραν να α
πελευθερωθούν παρά μόνο το 1912 και αμέ
σως έπεσαν στην ιταλική κατοχή. Οι μέγιστες 
επιδόσεις των Καλυμνίων στην σπογγαλιεία 
συνέβαλαν στην οικονομική ανάπτυξη του νη
σιού και στην φήμη που απέκτησε αργότερα.
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Η συνεχιζόμενες ελληνικές διαμάχες και πο
λιτικές μηχανορραφίες, παρ' όλες τις παραινέ
σεις των Ροδίων είχαν ως αποτέλεσμα την 
θριαμβευτική άνοδο των Ρωμαίων, οι οποίοι ε- 
νεηλάκησαν στην αρχή στα ελληνικά πράγματα 
και σταδιακά, αφού κατάκτησαν τους Ελληνες 
της Ιταλίας κατέλυσαν και υποδούλωσαν κάθε 
ελληνική γωνιά. Οι Ρόδιοι πρόφτασαν και συμ
μάχησαν μαζί τους χωρίς τελικά να γλυτώσουν 
την καταστροφή που επέφερε το 42 π.Χ. ο 
Κάσσιος, ο οποίος, μάλιστα, είχε μαθητεύσει 
στις Σχολές της Ρόδου. Ο Κάσσιος κατέλαβε 
τη Ρόδο, την κατέστρεψε και τη λεηλάτησε αρ
πάζοντας το δημόσιο ταμείο, όλοντον ροδιακό 
στόλο και τα μεγάλα έργα τέχνης (3.000 αγάλ
ματα] τα οποία μετέφερε στη Ρώμη. Απ' αυτή 
την αρπαγή διασώζονται σήμερα στην Ιταλία 
αρκετά καλλιτεχνήματα.

Το κλέος παρελθόντων αιώνων εξαφανίσθη
κε μέσα σε ελάχιστο χρόνο εξ  αιτίας της βαρ
βαρότητας των Ρωμαίων που κατάφερε το τε 
λειωτικό πλήγμα στα Δωδεκάνησα και το άνθος 
αυτών στη Ρόδο. Όλους τους προηγούμε
νους αιώνες στα Δωδεκάνησα ανθεί ο πολιτι
σμός. Είναι μια ανοιχτή περιοχή στις πολιτιστι
κές επιδράσεις, μαζεύει φιλομαθείς απ' όλη 
την οικουμένη με προεξέχοντες τους ντό
πιους. Ο επικός ποιητής Πείσανδροςγράφει το 
έπος "Ηράκλεια” προς τιμήν του Ηρακλή του 
γενάρχη των Δωριέων. Αναδεικνύονται μεγά
λες πνευματικές προσωπικότητες, όπως ο 
Κλεόβουλος ο Λίνδιος, ο Τιμοκρέων, ο Αναξαν- 
δρίδης, ο Επίχαρμος, ο Αμφιμένης, ο Απολλώ
νιος που έγραψε τα "Αργοναυτικά", ο Θεόκρι
τος και ο μιμογράφος Ηρώνδας. Στη στωική 
σχολή του φιλοσόφου Παναίτιου συρρέει κό
σμος από παντού. Οι ρήτορες Αρταμένης και 
Νικόστρατος διαπρέπουν, όπως και οι ζωγρά
φοι Πρωτογένης και Απελλής (προσωπικός ζω
γράφος του Αλεξάνδρου).

9ΥΖΚΚΤΙΚΗ ΜΟΧΗ ΚΜ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Όταν διχάσθηκε η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία σε 
ανατολική και δυτική, η Δωδεκάνησος αποτέλε- 
σε περίλαμπρο τμήμα της βυζαντινής αυτο
κρατορίας. Στην αρχή περιελήφθη στην "επαρ
χία των νήσων", η οποία με πρωτεύουσα τη Ρό
δο είχε συσταθεί επίΔιοκλητιανού. Με το χρό
νο η επαρχία υπέστη παραλλαγές, όπως και ό

Άποψη παλαιός πόλης Ρόδου

λο το διοικητικό σύστημα της αυτοκρατορίας. 
Η Δωδεκάνησος σ' όλη την περίοδο της βυζα
ντινής αυτοκρατορίας λόγω της γεωγραφικής 
της θέσης υπέστη συχνές καταστρεπτικές ε 
πιδρομές από Πέρσες, Σαρακηνούς, Ενετούς, 
Γενουάτες, τους Σταυροφόρους και τους Σελ- 
τζούκους Τούρκους. Μετά την άλωση της Κων
σταντινούπολης από τους Λατίνους η Ρόδος 
και μερ ικά  νησιά της Δω δεκανήσου κα- 
τελήφθησαν από τον Λέοντα Γαβαλά που τα α- 
νακύρηξε ανεξάρτητη ηγεμονία. Το 1250 η Ρό
δος και τα γύρω νησιά περιήλθαν στην άμεση 
εξουσία του αυτοκράτορα της Νίκαιας. Το 1306 
η Κάρπαθος και η Κάσος κατελήφθησαν από 
τον Κρητικό, Ανδρέα Κορνάρο και το 1309 η 
Ρόδος καταλαμβάνεται από τους Ιππότες του 
Τάγματος του Αγίου Ιωάννη. Ο μέγας Μάγι- 
στρος του Τάγματος προσπαθώντας να δια
σφαλίσει τη θέση του από τις πειρατικές επι
δρομές επισκεύασε τα τείχη της Ρόδου και 
προσπάθησε να επεκτείνει τη δύναμη του Τάγ
ματος και στα πλησίον νησιά καταλαμβάνοντας 
την Χάλκη, Σύμη, Τήλο και στη συνέχεια την Κω, 
Λέρο και Κάλυμνο. Το 1313 θέλησαν να κατα
λάβουν την Κάρπαθο και Κάσο αλλά ο Ανδρέας 
Κορνάρος εξανάγκασε τους Ιππότες να απο
συρθούν. Πρέπει να ειπωθεί ότι μέχρι το 1522 
που οι Ιππότες αποχώρησαν από τη Δωδεκάνη
σο, παρά τις χρηματικές εισφορές και την πα
ροχή προσωπικής εργασίας αλλά και την προ
θυμία τους να υπερασπίσουν τα νησιά, ελάχι
στα οφέλησαν από πνευματικής ή άλλης από- 
ψεως τον πληθυσμό. Η μοναδική μαρτυρία του 
περάσματος τους είναι τα στρατιωτικά έργα, 
οι ξενώνες, οι ναοί και τα οικόσημα. Οι Ιωαννί- 
τες  Ιππότες μετά από πολύχρονες και σκληρό
τατες μάχες εκδιώχθηκαν από τον Σουλεϊμάν 
αναχωρώντας για τη Μάλτα.

Όταν οι Τούρκοι πήραν και τη Ρόδο παραχώ
ρησαν στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα εκτός της 
Κω ορισμένα προνόμια αυτονομίας και αυτο
διοίκησης τα οποία οι κάτοικοι των νησιών 
φύλαγαν ως κόρην οφθαλμού. Μάλιστα ξεση
κώνονταν όταν η Υψηλή Πύλη προσπαθούσε να 
τους τα αφαιρέσει. Το 1809 για παράδειγμα, ο 
Αχμέτ Αγάς πολιορκεί την Κάλυμνο επί 36 ημέ
ρες ζητώντας από τους κατοίκους να δεχθούν 
τουλάχιστον τη δικαστική εξουσία. Σύμφωνα 
με την παράδοση οι προύχοντες κρύβονταν 
στα βουνά, αυτόν δε που κατείχε το χρυσό- 
βουλο του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, τον 
είχαν κρεμάσει σ' ένα πηγάδι και του κατέβα
ζαν φαγητό και νερό με σκοινί για να μην τον 
βρουν οι Τούρκοι και πάρουν πίσω το χρυσό- 
βουλο...

Κ Μ (Γ  A AH f  Π ΑΝΑΣΤΑΣ Η 

ΚΑΙ Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ

Το 1821, όταν ξεσπά η Ελληνική Επανάσταση 
η συμμετοχή τωνΔωδεκανησίων είναι πάνδημη 
και ολόψυχη. Το έδαφος ήταν γόνιμο σε ιδέες 
και τα οικονομικά των νησιών ανθηρά. Πρώτη ε 
παναστατεί η Κάσος. Ακολουθούν η Κάρπαθος, 
Χάλκη, η Νίσυρος, η Κάλυμνος, η Πάτμος, η Α
στυπάλαια προσφέρουν ανεκτίμητη βοήθεια 
στον αγώνα. Τα νησιά κατακτούν για λίγο την ε 
λευθερία τους, όμως, το 1830 με την υπο-

ΚΑΡΠΑΘΟΣ

Πρωτοκατοικήθηκε τη Νεολιθική Εποχή όπως 
προκύπτει από αρχαιολογικά ευρήματα και ι
δ ια ίτερα  από ένα λίθινο άγαλμα γυναικείας 
θεότητας που σήμερα βρίσκεται στο Βρετανι
κό Μουσείο. Αποφασιστικής σημασίας για την 
εξέλιξη του νησιού είναι οι επαφές του με την 
Κρήτη κατά την Εποχή του Χαλκού. Την εποχή 
αυτή σημειώθηκε αποικισμός από Μινωιτες και 
στη συνέχεια από Μυκηναίους. Την Ελληνιστική 
και Ρωμαϊκή εποχή ήταν ενσωματωμένη στη 
Ρόδο και γνώρισε σημαντική ανάπτυξη χάρη 
στο ευρύχωρο λιμάνι Ποσίδειο (σημερινά Πη
γάδια), το  οποίο προσέφερε ασφαλές κα
ταφύγιο στο ρωμαϊκό στόλο. Τη Βυζαντινή Ε
ποχή απετέλεσε μέρος αρχικά του Θέματος 
των Νήσων και μετέπειτα υπάχθηκε στο θέμα 
της Κρήτης. Την περίοδο αυτή δέχθηκε κατα
στροφικές επιθέσεις εξ ' αιτίας των οποίων οι 
κάτοικοι αναγκάστηκαν να αναζητήσουν α
σφαλή καταφύγιο σε ψηλότερα σημεία μακρυά 
από το λιμάνι. Το 1204 πέρασεστην ηγεμονία 
του Δέοντος Γαβαλά. Το 1282 στην ηγεμονία 
του Γενουάτη Ανδρέα Μορέσκο και το 1306 
στον άρχοντα της κρήτης Ανδρέα Κορνάρο. Το 
1537 λεηλατήθηκε από τον Μπαρμπαρόσα και 
ύστερα παραδόθηκε στους Τούρκους.

ΚΑΣΟΣ

Νησί με πανάρχαια ιστορία, όπως προκύπτει 
από τα αρχαιολογικά ευρήματα στην Ελληνοκα- 
μάρα, οι κάτοικοι του οποίου έλαβαν μέρος 
στον Τρωικό Πόλεμο υπό την ηγεσία των Κώων. 
Τον 8ο π.Χ. αιώνα ανήκε στη Ρόδο, ενώ την κλα
σική εποχή ήταν μέλος της Αθηναϊκής Συμμα- 
χίας. Καθ' όλη την αρχαιότητα ήταν γνωστό για 
τη ναυτιλιακή και εμπορική δραστηριότητα, γε
γονός που συνέβαλε στην οικονομική του ανά
πτυξη. Την περίοδο της Τουρκοκρατίας γνώρι
σε πολλές ολοκληρωτικές καταστροφές, πά
ντα όμως κατάφερνε και αναπτυσσόταν. Με 
την κήρυξη της Επανάστασης του 1821 ο εμπο
ρικός στόλος της Κάσου τέθηκε στην υπηρε
σία του Αγώνα με αποτέλεσμα να το πληρώσει 
πολύ ακριβά το 1824 με σφαγή των κατοίκων 
και λεηλασίες που στην κυριολεξία αφάνισαν 
τον πληθυσμό του. Από τα σημαντικότερα γε
γονότα των νεότερων χρόνων είναι η συμμε
τοχή των Κασίων στη διάνοιξη της διώρυγας 
του Σουέζ και η εγκατάστασή τους στην Αίγυ
πτο απ' όπου βοήθησαν σημαντικά στην ανά
πτυξη του νησιού τους.
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γραφή του “Πρωτοκόλλου του Λονδίνου", επι- 
στρέφονται στους Οθωμανούς σε αντάλλαγμα 
της Εύβοιας η οποία αποδίδεται στο νεοσύστα
το ελληνικό κράτος. Τίποτα όμως δεν είναι ό
πως πριν. Όλα έχουν αλλάξει και ο άνεμος της 
λευτεριάς δυναμώνει τον πόθο των Δωδεκα- 
νησίων. Ο πόθος της ένωσης με την μητέρα Ελ
λάδα και οι ευρωπαϊκές περί ελευθερίας ιδέες 
κυριαρχούν παντού, ώσπου το ξέσπασμα του I- 
ταλοτουρκικού Πολέμου το 1911 καθυστερεί 
την ένωση για σαράντα ακόμα χρόνια. Οι Ιταλοί 
καταλαμβάνουν τα Δωδεκάνησα και προσπα
θούν να τα προσαρτήσουν, αντιμετωπίζοντας 
τη σφοδρή αντίδραση των κατοίκων. Το 1920 
με τη Συνθήκη των Σεβρών τα νησιά εκτός της 
Ρόδου περιέρχονται στην Ελλάδα. Μετά τη Μι
κρασιατική καταστροφή του 1922 η Συνθήκη 
της Λωζάννης τα εκχωρεί και πάλι στην Ιταλία, 
η οποία προχωρεί στον εξιταλισμό τους. Τα ελ- 
ληνόπαιδα αρνούνται να μάθουν μόνον Ιταλικά, 
αρνούνται να εγγραφούν στη φασιστική οργά
νωση "Μπαλίλα", αρνούνται να χαιρετούν φασι
στικά. Οι Ιταλοί προσπαθούν να αφαιρέσουν 
την Εκκλησία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
Δημιουργούν ψ ευδοαυτοκέφαλη Εκκλησία 
προκαλώντας αιματηρές εξεγέρσεις στη Σύμη 
και την Κάλυμνο. Σε όλη τη διάρκεια της φασι
στικής διακυβέρνησης οι Ιταλοί προσπαθούν να 
εκτοπίσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις και κτί
ζουν δημόσια κτίρια φασιστικής αντίληψης. Ό 
ταν ξέσπασε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος και η 
ελεύθερη Ελλάδα δέχθηκε την απρόκλητη επί
θεση της φασιστικής Ιταλίας το 1940 - 41, οι 
Δωδεκανήσιοι έσπευσαν σε βοήθεια της μητέ
ρας πατρίδας. Μάλιστα, ο πρώτος που έπεσε 
στη μάχη της Πίνδου ήταν ο ανθυπολοχαγός Α
λέξανδρος Διάκος από τη Χάλκη, το δε "Δωδε- 
κανησιακό Τάγμα" που συγκρότησαν οι νησιώ
τες, πολέμησε ηρωικό κατά των Γερμανών στη 
Φλώρινα.

Το 1943 με την κατάρρευση της φασιστικής 
Ιταλίας τα νησιά πέφτουν στα χέρια των Γερ
μανών, οι οποίοι με τη σειρά τους τα παραδί
δουν στους Αγγλους το 1945. Σ' όλη τη διάρ
κεια του πολέμου η δράση των Δωδεκανησίων 
υπήρξε ηρωϊκή αλλά η αγγλική πολιτική τηρώ
ντας "ίσες αποστάσεις" ανάμεσα στους Ελλάδα 
και την Τουρκία δεν ονομάζει τα νησιά ελληνικά 
ούτε τα παραδίδει στην Ελλάδα ως όφειλε αλ
λά τα κρατά υπό την κατοχή της μέχρι το 1947. 
Ευτυχώς, όμως, η αγγλική διοίκηση δεν ήταν 
γραπτό να κρατήσει για πολύ. Έπρεπε να εφαρ- 
μ ο σ θ ε ί η απόφαση τη ς  "Σ υνδ ιάσκεψ ης 
Ειρήνης" που έγινε στο Παρίσι στις 21-9-1946 
και η οποία καθόριζε την ένωση της Δωδε- 
κανήσου με την υπόλοιπη Ελλάδα. Στις 31 Μαρ
τίου 1947 ο πρώτος Ελληνας στρατιωτικός 
διοικητής, ο ναύαρχος Περικλής Ιωαννίδης, α
ναλαμβάνει τη διοίκηση της Δωδεκανήσου η ο
ποία αποτελεί και πάλι ελεύθερο ελληνικό έδα
φος. Η γαλανόλευκη ως σύμβολο λύτρωσης έ 
κλεισε στην αγκαλιά της άλλο ένα κομμάτι ελ
ληνικής γης που καρτερούσε και πάσχιζε χρό
νια πολλά το χαρμόσυνο άγγελμα της λευτε
ριάς και της ένωσης. □

Επιμέλεια 
Αρχ/κας Κων/νος Κούρος

ΠΑΤΜΟΣ

Το νησί πρωτοκατοικήθηκε την Προϊστορική 
Εποχή και σύμφωνα με επιγραφή που φυλάσ
σεται στη Μονή του θεολόγου εδώ έφθασε 
κυνηγημένος από τις Ερινύες ο Ορέστης. Στα 
ρωμαϊκά χρόνια ήταν τόπος εξορίας. Εδώ με
ταφέρθηκε εξόριστος του Δομιτιανού το 95 ο 
μαθητής του Χριστού Ιωάννης και έγαψε την 
"Αποκάλυψη" στο ομώνυμο σπήλαιο.’ Υστερα α
πό μακρά περίοδο ερήμωσης το νησί επανά- 
κτησε νέα ζωή το 1088, όταν ηαραχωρήθηκε 
από τον αυτοκράτορα Αλέξιο Α' Κομνηνό στον 
Όσιο Χριστόδουλο, ο οποίος ίδρυσε τη Μονή 
υπό μορφή φρουρίου. Το νησί απολάμβανε ει
δικών προνομίων και η εξουσία που ασκούσαν 
επάνω του οι Ιππότες ήταν μικρή. Μετά την 
πτώση της Κωνσταντινούπολης κατέφυγαν 
στην Πάτμο πολλοί χριστιανοί βρίσκοντας εκεί 
καταφύγιο. Μεγάλη ακμή γνώρισε λόγω των ε 
μπορικών επαφών με τη βενετοκρατούμενη 
Κρήτη, ενώ μεταξύ 16 ου και 17ου αιώνα χτί
στηκαν τα πρώτα αρχοντικά γύρω από το μο
ναστήρι. Το 1713 ιδρύθηκε η Πατμιάδα Σχολή 
από τον Πάτμιο μοναχό και λόγιο Μακάριο Κα
λόγερό. Από την Πάτμο καταγόταν και ο Εμμα
νουήλ Ξάνθος, ένας από τους ιδρυτές της Φι
λικής Εταιρείας.

ΜΕΓΙΣΤΗ (ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ)

Το αρχαίο όνομα το οφείλει στον οικιστή Με- 
γιστέα, ενώ την ονομασία Καστελλόριζο την έ 
λαβε την εποχή των Σταυροφόρων ICastel Ros- 
sol από τους κόκκινους βράχους στους ο
ποίους οικοδομήθηκε και το κάστρο. Η ιστορία 
της Μεγίστης φτάνει στα πρώτα χρόνια της 
Νεολιθικής Εποχής όπως προκύπτει από αρ
χαιολογικά ευρήματα που μαρτυρούν την εγκα
τάσταση Πελασγών. Στη συνέχεια έφθασαν 
Μινωίτες και Μυκηναίοι. Η ακμή του νησιού φαί
νεται από την ίδρυση αποικιών στις απέναντι α
κτές της Μικρός Ασίας. Με μεγάλη ναυτική πα
ράδοση και εμπορική δραστηριότητα ακο
λούθησε τη μοίρα των άλλων Δωδεκανήσων. 
Στα τέλη του 19ου αιώνα ανέπτυξε μεγάλη 
δραστηριότητα στη σπογγαλιεία και γνώρισε 
οικονομική άνθηση. Τότε ιδρύθηκαν σημαντικό 
σχολεία και πολλές εκκλησίες. Στη διάρκεια 
της ιταλικής κατοχής οι κάτοικοι μετανάστευ- 
σαν μαζικά στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Αυ
στραλία και την Αίγυπτο με αποτέλεσμα την α
πότομη μείωση του πληθυσμού. Ιδιαίτερα κα
ταστροφικός υπήρξε ο βομβαρδισμός του νη
σιού το 1941 από τους Ιταλούς και το 1943 από 
τους Γερμανούς που μετέτρεψαν την περιοχή 
του κάστρου σε ερείπια. Οι κάτοικοι τότε βρέ
θηκαν πρόσφυγες στην Παλαιστίνη μαζί με άλ
λους Δωδεκανήσιους και Σαμιώτες.

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

Πρωτοκατοικήθηκε την Προϊστορική Εποχή 
και πήρε το όνομά από τη σύζυγο του Ποσει- 
δώνα. Ανάμεσα στους κατοίκους της αναφέ- 
ρονται οι Κάρες και οι Μινωίτες και στους ιστο
ρικούς χρόνους αποικισμός από Μεγαρείς και 
Αργείτες. Την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας τα 
λιμάνια της Αστυπάλαιας χρησιμοποιήθηκαν ως 
ορμητήρια κατά των πειρατών γι' αυτό οι Ρω
μαίοι παραχώρησαν στους κατοίκους πολλά 
προνόμια. Τη βυζαντινή περίοδο ανήκε στο θ έ 
μα των Νήσων και μετά το 1204 περιήλθε 
στους Βενετούς και κυρίως στην οικογένεια 
Κουερίνι οι οποίοι κράτησαν το νησί μέχρι την 
κατάκτηση από τους Τούρκους.

ΛΕΙΨΟΙ

Η νήσος των Λειψών κατοικήθηκε την Προϊ
στορική Εποχή και ανάμεσα στους πρώτους κα
τοίκους της αναφέρονται οι Κάρες. Η Ελληνι
στική Περίοδος υπήρξε η σημαντικότερη για 
τους κατοίκους του νησιού. Τον 11 ο αιώνα πα- 
ραχωρήθηκε μαζί με την Πάτμο στον Όσιο Χρι
στόδουλο, με χρυσόβουλο του Αλεξίου Α' Κο- 
μνηνού. Στην κυριότητα της Μονής Πάτμου πα- 
ρέμειναν οι Λειψοί μέχρι το 1522 και στο διά
στημα αυτό ιδρύθηκαν πολλά και σημαντικά μο
ναστήρια. Ο σημερινός οικισμός ιδρύθηκε το 
1669 από έναν Κρητικό ονόματι Ηλία σε εποχή 
που πολλοί Κρητικοί έφευγαν από την Κρήτη.

ΛΕΡΟΣ

Πρωτοκατοικήθηκε τη Νεολιθική Εποχή όπως 
προκύπτει από αρχαιολογικά ευρήματα στο 
Παρθένι. Ανάμεσα στους πρώτους κατοίκους 
της περιλαμβάνονται Κάρες, Λέλεγες και αργό
τερα Μινωίτες, Δωριείς και Ιωνες. Η ιστορική 
πορεία του νησιού είναι παράλληλη με των άλ
λων Δωδεκανήσων. Την περίοδο που το νησί 
ήταν υπό ιταλική κατοχή το μεγάλο λιμάνι, το 
Λακκί απέκτησε μεγάλη σημασία. Το νησί χρη
σιμοποιήθηκε την περίοδο του εμφυλίου και 
της πρόσφατης δικτατορίας σαν τόπος εξο 
ρίας.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙ ΚΗ Α Κ Υ Ο Υ Ν Σ Η  
ΑΛΑΣΚ ΑΝ Η ΣΟΥ

το νησί Ρόδος, το μεγαλύτερο του Ν. Δωδεκάνησου και το τέ 

ταρτο κατά σειρά σε μέγεθος αηό το σύνολο των νησιών της 

πατρίδας μας (μετά την Κράτη, την Εύβοια και τηΛέσβοΙ, φιλο
ξενείται η έδρα της Αστυνομικής Δ/νσης του Νομού. Η παρουσία της Α

στυνομίας στα Δωδ/νησα ταυτίζεται με την ενσωμάτωση της Δωδ/νάσου 
με τη μητέρα Πατρίδα.

Η πρώτη αστυνομική δύναμη αποτελούμενη από 600 άνδρες, εγκατα
στάθηκε την 31-3-1947 στις διάφορες Υπηρεσίες, που ιδρύθηκαν σ'όλα 
τα νησιά της Δωδεκανήσου, αναλαμβάνοντας πέραν της αστυνόμευσης 
και στρατιωτικά καθήκοντα.

Στα 50 χρόνια που πέρασαν, πολλά οργανωτικά σχήματα έχουν αλλάξει. 
Η σημερινή οργάνωση της Αστυνομίας περιλαμβάνει συνολικά 45 υπηρε
σίες διάσπαρτες σε 16 νησιά και καλύπτουν όλη την εδαφική αρμοδιότητα 
του Νομού.

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε αναλυτικά το χάρτη με τη σύνθεση 
των Αστυνομικών Υπηρεσιών σε όλο στα Δωδεκάνησα και ταυτόχρονα θα 
προσπαθήσουμε να δώσουμε μια εικόνα με τις δραστηριότητες, τα επι
τεύγματα και τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Α- 
στυν. Υπηρεσίες του Νομού.

Η πόλη του ομώνυμου νησιού της Ρόδου, η οποία δημιουργήθηκε κατά 
την αρχαιότητα -όπως μας πληροφορεί ο Διόδωρος Σικελιώτης- από με- 
τοίκηση των τριών ξακουστών από τον Ομηρο πόλεων του νησιού (της Λίν
δου, Καμείρου και Ιαλυσού), είναι η έδρα του Δήμου, του Νομού και φυσικά 
της Αστυνομικής Δ/νσης.

Βασισμένη στα σχέδια του αρχιτέκτονα Ιππόδαμου, ο οποίος σχεδίασε 
νωρίτερα και τον Πειραιά, αναπτύχθηκε σε μεγάλη ναυτική δύναμη τον 4ο 
αι. π.Χ. όπου η ιστορία του νησιού ταυτίστηκε με την ιστορία της πόλης 
αυτής.

Σήμερα ο συνολικός πληθυσμός στο νησί ανέρχεται σε 100.500 κατοί
κους και λειτουργούν, εκτός από τις υπηρεσίες της Δ/νσης και οι εξής υ
πηρεσίες:

- Η Υποδ/νση Ασφαλείας Ρόδου, το Α.Τ. Ρόδου, το Τμήμα Τροχαίας, το 
Τμήμα Αγορανομίας, Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας, Τμήμα Δίωξης Ναρ
κωτικών, το Α.Τ. Αερ/να, Το Α.Τ. Αρχαγγέλου με τρεις Αστυν. Σταθμούς (Α
φέντου, Λίνδου και Γενναδίου) και το Α.Τ. Ιαλυσού με τέσσερις Αστυν. 
Σταθμούς (Παραδείσιου, Σαλάκου, Κρητηνίας και Μονόλιθου). Στο νησάκι 
Χάλκη που βρίσκεται κοντά με πληθυσμό 285 κατοίκους, λειτουργεί Αστυν. 
Σταθμός που υπάγεται στο Α.Τ. Ιαλυσού.

-Στη νήσο Κω όπου ο πληθυσμός ανέρχεται σε 27.300 κατοίκους λει
τουργεί Αστυνομική Υποδ/νση η οποία εποπτεύει τις παρακάτω υπηρε
σίες: Το Α.Τ. Κω με τον Αστυν. Σταθμό Πυλίου, το Τμήμα Ασφαλείας, το 
Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας και το Α.Τ Αντειμάχειας.

Στο νησάκι Νίσυρος με πληθυσμό 680 κατοίκους, λειτουργεί Αστυν. 
Σταθμός που υπάγεται στο Α.Τ. Κω. Στην Κω λειτουργεί επίσης η Δικα
στική Φυλακή Κω, με Σταθμό Εξωτερικής Φρούρησης που υπάγεται 
στο Υπ. Δικαιοσύνης και εποπτεύεται από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες 
της πόλης Κω.

-Στη νήσο Κάλυμνο της οποίας ο πληθυσμός ανέρχεται σε 15.850 κα
τοίκους, λειτουργεί Αστυν. Τμήμα και ο Αστυν. Σταθμός Χώρας. Στο γειτο
νικό νησάκι Ψέριμο με 80 κατοίκους πληθυσμό, λειτουργεί Αστυν. Σταθ
μός ενώ στ ο νησάκι Αστυπάλαια με 1080 κατοίκους λειτουργεί επίσης Α
στυν. Σταθμός, που υπάγεται στο Α.Τ. Καλύμνου.

-Στη νήσο Λέρο με 8.060 κατοίκους, λειτουργεί Αστυν. Τμήμα στο ο
ποίο υπάγεται ο Αστυν. Σταθμός Λακκίου. Στο κοντικό νησάκι Λειψοί με 
600 κατοίκους, λειτουργεί Αστυν. Σταθμός, υπαγόμενος στο Α.Τ. Λέρου.

-Στη νήσο Πάτμο με πληθυθσμό 2.715 κατοίκους, λειτουργεί το Α.Τ. 
Πάτμου, στο οποίο υπάγεται και το Αστυν. Φυλάκιο Αγαθονησίου για το 
ομώνυμο νησάκι με 115 κατοίκους.

- Στη νήσο Κάρπαθο όπου ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 6600 κατοί

κους λειτουργεί: το Α.Τ. Καρπάθου με τους Αστυν. Σταθμούς Αρκάσας, 

Μεσοχωριού, Απερίου, Διαφανίου και ένας Αστυν. Σταθμός στο νησάκι 
Κάσος με 1.088 κατοίκους.
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-Στη νήσο Σύμη με πληθυσμό 2.330 κατοίκους λειτουργεί Αστυν. 

Τμήμα, στο οποίο υπάγεται και ο Αστυν. Σταθμός της νήσου Τήλου με 280 

κατοίκους.

- Τέλος στη Μεγίστη (Καστελόριζο) με πληθυσμό 275 κατοίκους, 

λειτουργεί Αστυν. Τμήμα.
Στην εδαφική αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Α Λ  Δωδεκανήσου υπά

γονται επίσης και μια σειρά από άλλα νησάκια και βραχονησίδες με λίγους 
κατοίκους ή ακατοίκητα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -  ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
Η Αστυνομική Δ/νση Δωδεκανήσου έχει στο ενεργητικό της πολλές και 

σημαντικές επιτυχίες σε θέματα ασφαλείας όπως: στη δίωξη ναρκωτι
κών, στη λαθρομετανάστευση και τη σύλληψη Τούρκων δουλεμπόρων, σε 
εγκλήματα κατά της ζωής, κατά της ιδιοκτησίας κ.τ.λ.

Εξίσου σημαντικά αποτελέσματα έχει να επιδείξει και σε άλλους τομείς 
της αρμοδιότητάς της όπως είναι σε θέματα Δημόσιας Τάξης, Τροχαίας, 
Τουρισμού και αγορανομίας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 
ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Το σημαντικότερο πρόβλημα που απασχολεί σήμερα τη Δ/νση είναι η 
έλλειψη προσωπικού που φτάνει στα 218 άτομα. Το πρόβλημα είναι πιο έ 
ντονο στα μικρά νησιά, όπου υπηρετούν συνήθως 1 -3 αστυνομικοί, οι ο
ποίοι δεν επαρκούν πολλές φορές για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών.

Κατά την τουριστική περίοδο, που στη συγκεκριμένη περιοχή διαρκεί 8 
μήνες περίπου, το πρόβλημα της αστυνόμευσης γενικότερα γίνεται εντο
νότερο λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης που παρουσιάζουν όλα τα 
νησιά και κυρίως το νησί της Ρόδου.

Τα επτά αεροδρόμια που λειτουργούν στο Νομό από τα οποία τα τρία 
διεθνή I της Ρόδου π.χ. είναι το τρίτο κατά σειρά σε κίνηση σ'όλη τη χώρα) 
και τα 8 θεσμοθετημένα σημεία εισόδου-εξόδου της χώρας που υπάρ
χουν σ'όλο το νομό οξύνουν ακόμα περισσότερο το πρόβλημα της αστυ
νόμευσης λόγω της μεγάλης αστυνομικής δύναμης που απαιτούν.

Επίσης, το γεγονός ότι τα παράλια της Τουρκίας απέχουν πολύ κοντά 
από πολλές ερημικές νησίδες και απομακρυσμένα παράλια νησιών (όπως 
της Ρόδου, Κω, Μεγίστης, Σύμης, Ρω, Αγαθονησιού, κ.τ.λ.), παρουσιάζεται 
πολύ συχνά το φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης. Ενδεικτικά αναφέ- 
ρεται ότι το 1997 αποβιβάστηκαν σε απόμερες ακτές των νησιών της Δω
δεκανήσου- προερχόμενοι από τουρκικά παράλια- συνολικά 1889 λαθρομε
τανάστες κυρίως Κούρδοι, Ιρακινοί και Πακιστανοί και συνελήφθησαν 5 δου
λέμποροι.

Το γεγονός επίσης ότι η Δωδεκάνησος αποτελείται από μεγάλο αριθμό 
νησιών, δημιουργεί συχνά αδυναμίες στη μεταφορά αστυνομικής δύναμης 
από νησί σε νησί για την αντιμετώπιση σοβαρών ή έκτακτων περιπτώ
σεων.

Σε όλα τα παραπάνω προστίθενται επίσης οι ανάγκες σε οχήματα κα
θώς και η ανάγκη άμεσης συντήρησης και επισκευής πολλών κτιρίων του 
Δημοσίου που στεγάζονται υπηρεσίες της αστυνομίας με συνέπεια να δυ
σκολεύεται ακόμη περισσότερο η όλη κατάσταση.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Επιδίωξη της Διεύθυνσης για το έτος 1998 είναι να συνεχίσει κατά τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, το επιτελούμενο έργο της.
Εφόσον ενισχυθεί με το προσωπικό που ήδη έχει ζητήσει για την κάλυ

ψη των κενών θέσεων προτίθεταί:
- Να δώσει μεγάλη βαρύτητα στην καταπολέμηση των ναρκωτικών με 

συνεχείς προσπάθειες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την πρόληψη εξά- 
πλωσή τους στα σχολεία και στους χώρους συγκέντρωσης της νεολαίας 
και των τουριστών.

-Να αυξήσει τους τροχονομικούς ελέγχους-αστυνόμευσης οδικών δι
κτύων με σκοπό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

-Να καθιερώσει σε μόνιμη βάση την πεζή αστυνόμευση στις με
γαλύτερες νησιωτικές πόλεις.

-Να προβεί στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των τουριστών με ε
ντονότερη δραστηριοποίηση των Υπηρεσιών και τέλος,

-Να προβεί σε αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος 
των λαθρομεταναστών σε συνεργασία με τις υπόλοιπες συναρμόδιες αρ

χές. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΣΤΟ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

χώρα μας έχει τόσα πολλά νησιά που θα θέλαμε έναν ολόκληρο 

στόλο από ακτοπλοϊκό σκάφη για να τα επισκεφθούμε. Σε νησιά 

της λεγάμενης άγονης γραμμής που δεν είναι πυκνοκατοικημένα 
και δεν παρουσιάζουν τουριστική κίνηση, θα σταθούμε.

Κοστίζουν ίσως κάποια ταλαιπωρία, αλλά προσφέρουν τη δυνατό - 
τητα της αλλαγής και της γνωριμίας με νησιά - κουκίδες και ερημιές που 
είναι ξεκομμένες από τη φασαρία και το μεγάλο τουριστικό ρεύμα. Για 
τόπους όπου θα βρεις ησυχία, γαλήνη, ανόθευτη ομορφιά και γνήσιο 
ελληνικό χρώμα.

Σ  Υ Μ Η

Συγκινεί πάντα μια επίσκεψη στην απόμακρη Σύμη, το  πανέμορφο 
αυτό άκρο τηςΔωδεκανήσου. Η θέση της και μόνο -βρίσκεται στην α - 
γκαλιά των μικρασιατικών ακτών- κάνει επιθυμητή μια επίσκεψη σ' 
αυτά

Η Σύμη βρίσκεται στα βόρεια της Ρόδου και έχει έκταση 58 τχ. Στο 
νησί ζουν σήμερα 2.800 μόνιμοι κάτοικοι. Στις αρχές του αιώνα έφθα - 
ναν τις 22.000 και είχαν προβάδισμα στην οικονομία του Νοτιοανατο - 
λικού Αιγαίου με επιδόσεις εξα ιρετικές στον εμποροναυτικό τομέα, 
στην ιχθυαλιεία, στη σπογγαλιεία και στη ναυπηγική. Η ελάχιστη καλ - 
λιεργήσιμη γη και το άνυδρο του τόπου άφηναν πάντα μικρά περιθώρια 
για την ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτ ροφίας. Βέβαια την υγρή 
έκταση δεν τη εγκατέλειψαν ποτέ, όμως οι οικογένειες που ασχολούνται 
επαγγελματικά με το ψάρεμα και που δουλεύουν στους εναπομείναντες 
ταρσανάδες', είναι λιγοστές.

Στην αρχαιότητα η Σύμη ονομαζόταν Μεταποντίδα ή Αίγλη, από τη 
Νύμφη που γέννησε τις τρεις Χάρητες. ΟΌμηρος αναφέρει πως οι Συ - 
μιακοί πήραν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο. Κατοικήθηκε από Κάρες και 
αργότερα από Δωριείς. Μ ε το  τέλος του αρχαίου κόσμου πέρασε 
στην κυριαρχία των Ρωμαίων. Ακολούθησαν οι Βυζαντινοί Ιππότες του 
Τάγματος του Αγίου Ιωάννη και από το 1522 οι Τούρκοι που παραχώ - 
ρησαν στο νησί αρκετά φορολογικά και εμπορικά προνόμια. Εξασφάλι - 
ζαν έτσι την κατασκευή σκαφών από τους φημισμένους για τη ναυπη - 
γική τους τέχνη Σαμιώτες.

Η συμμετοχή τους στην Επανάσταση του 1821 είχε αποτέλεσμα την 
κατάργηση ορισμένων προνομίων. Το 1912 καταλήφθηκε από τους Ι 
ταλούς. Στη Σύμη υπογράφηκε 8 Μαρτίου 1945 το πρωτόκολλο για την 
παράδοση της Δωδεκανήσου στους Συμμάχους, από τους Γερμανούς. 
Η ενσωμάτωση στην Ελλάδα έγινε το 1948.

Τη συμιακή οικονομία σήμερα, τη σφραγίζει ο τουρισμός, ένα κεφά - 
λαιο που άνοιξε το 1974, δίνοντας ταυτόχρονα σημαντική ώθηση στις 
επιχειρηματικές και οικοδομικές δραστηριότητες. Δημιουργήθηκε μά - 
λίστα και μια ναυτιλιακή εταιρεία λαϊκής βάσης με σκοπό την καθημε - 
ρινή σύνδεση με τη Ρόδο. Πρωτεύουσα του νησιού η Ανω Σύμη, μια νη - 
σιώτικη πολιτεία με ξεχωριστή ομορφιά. Στα καλντερίμια τη ς  αρκετά 
σπίτια με "φάτσες" -προσόψεις- δίχρωμες, έτσι που να μοιάζουν με 
δύο κτίρια κολλημένα το ένα με το άλλο. Το λιμάνι, ο Γιαλός όπως το 
λένε οι ντόπιοι, αρκετά μεγάλο, απάνεμο και ασφαλές. Πίσω από το 
μόλο είναι το "χαρμάνι” ο ταρσανάς. Εδώ φτιάχνονται τα καίκια του νη - 
σιού. Ο Γιαλός και η Ανω Σύμη έχουν χαρακτηριστεί παραδοσιακός οι - 
κισμός. Στην Ανω Σύμη στο πιο ψηλό σημείο της πόλης το Κάστρο των 
Ιπποτών, με το έμβλημα τους στην είσοδο. Στην περιοχή του Κάστρου

υπάρχει η εκκλησία της Παναγιάς και κατάλοιπα ναού της Αθηνάς. Πολ - 
λές μικρές εκκλησιές με αυλές στρωμένες με άσπρα και μαύρα βό - 
τσαλα,παλιές εικόνες και ξυλοσκαλιστά ή μαρμάρινα καθίσματα.

Το Μουσείο, με ελληνιστικά και ρωμαϊκά γλυπτά, επιγραφές, αγγεία, 
βυζαντινά και μεταγενέστερα νομίσματα.

Στο Γιαλό, ο πύργος με το ρολόι, που χτίστηκε το 1880, καθώς και 
πολλά αρχοντικά.

Στο Πέδι, η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με ξυλοσκαλιστά επιχρυ - 
σωμένο τέμπλο και η παλιά εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Στην περιοχή 
ερείπια ελληνικά και ρωμαϊκά.

Ο Εμπόρειος, με τη μακρόχρονη παράδοση, είναι το  δεύτερο λιμάνι, 
της Σύμης. Εδώ κοντά βρίσκονται η αρχαία πόλη Μεταποντίς. Επίσης 
σημαντικό αξιοθέατο είναι το ανδρικό μοναστήρι του Ταξιάρχη Μιχαήλ 
του Πανορμίτη, όπου θα θαυμάσετε το ξύλινο σκαλιστό τέμπλο και την 
ολόχρυση εικόνα του Αγίου. Είναι άγνωστο το πότε χτίστηκε, οι τελευ - 
τα ίες προσθήκες σύμφωνα με εντοιχισμένη επιγραφή στην είσοδο

της εκκλησίας, έγιναν το 1783. Έχει θαυμάσιες βυζαντινές τοιχογρα -
φίες.

Το μοναστήρι του Μεγάλου Σωτήρα -μετόχι του Πανορμίτη- είναι ο - 
χυρωματικό. αμυντικό, βυζαντινό κτίσμα, σε περιοχή κατάφυτη με κυ - 
παρίσσια και πεύκα. Οι ελαιογραφίες της εκκλησίας φιλοτεχνήθηκαν 
στα τέλη του 18ου αιώνα. Έχει αρκετά κελιά για διανυκτέρευση.

Αξίζει λοιπόν μια επίσκεψη, για να θαυμάσει κανείς από κοντά την 
αρχοντιά που κρύβεται σ αυτό το  νησί-κουκίδα μέσα στην απερα - 
ντοσύνη του Αιγαίου.

Χρήσιμα τηλέφωνα: Αριθμός κλήσης: 0241, Αστυνομία: 71.111, Λιμεναρ
χείο: 71205, Δήμος: 71.302

Νοτιοανατολικά της Ρόδου, σε απόσταση μικρότερη από δύο μιλιά 
από τις ακτές της Τουρκίας βρίσκεται το Καστελόριζο. Πρόκειται για 
τον Ακρίτα της νοτιοανατολικής γωνιάς της Ελλάδας.

Κ Α Σ Τ Ε Λ Ο Ρ Ι Ζ Ο
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ΝΗΣΙ ΤΗΣ Ρ Ω

Στην αρχαιότητα το νησί λεγόταν Μεγίστη, γιατί είναι το μεγαλύτε - 
ρο στο μικρό αρχιπέλαγος που βρίσκεται πολύ κοντά στις ασιατικές α - 
κτές, τα ίχνη δε της μυκηναϊκής περιόδου είναι έντονα στο νησί. Από 
την εποχή αυτή προέρχεται, ένα ολόχρυσο στεφάνι με φύλλα και καρ - 
πούς αμπέλου, το οποίο σήμερα βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
των Αθηνών.

Η Μεγίστη ή μικρή χώρα είναι χτισμένη αμφιθεατρικό πάνω στον 
κόκκινο βρόχο. Οι Σταυροφόροι Ιωαννίτες είχαν χτίσει στον 14ο αιώ - 
να το περίφημο Κάστελ Ρόζο.

Οι Καστελοριζιώτες πήραν μέρος στην επανάσταση του 1821 από 
την έναρξή της και επειδή φοβήθηκαν τα τουρκικό αντίποινα έστειλαν 
τις  οικογένειες τους στην Κάρπαθο, την Κάσο και στην Αμοργό. Από το 
1828-1833 η Τουρκία παραχώρησε στο νησί πολιτικά και οικονομικά 
προνόμια.

Στη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου βομβαρδίστηκε από την 
απέναντι ακτή της Μ  Ασίας και από το 1920 περιήλθε στην Ιταλική κυ - 
ριαρχία. Η ενσωμάτωση με την Ελλάδα έγινε το 1948.

Το Καστελόριζο η Μεγίστη πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού, εδώ 
βρίσκεται συγκεντρωμένος όλος ο πληθυσμός. Τα όμορφα διώροφα 
νεοκλασικά σπίτια, τα χρωματιστά πορτοπαρόθυρα, τα ξύλινα μπαλκό - 
νια και τις κεραμιδένιες στέγες που παρατάσσονται στην προκυμαία, 
και οι μεγαλόπρεποι τρούλοι των εκκλησιών, μαρτυρούν την ευμάρεια 
του νησιού στο παρελθόν. Σήμερα έχουν σωθεί ελάχιστα, ενώ από τις 
17.000 άλλοτε ψυχές επιβίωσαν 300. Οι κάτοικοι ζητούν επειγόντως 
την εγκατάσταση τελωνειακού σταθμού στο λιμάνι, την επιδότηση των 
μεταφορών, αλλά και θέσεις εργασίας στους τοπικούς δημόσιους 
φορείς, για να μπορέσουν να κρατήσουν τους νέους στον τόπο τους. 
Ενδεικτικό της ανεργίας που πλήττει το νησί είναι πως, οι μοναδικές ε  - 
παγγελματικές “λύσεις" αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην αλιεία και στον 
τουρισμό. Τα αλιεύματα όμως είναι περιορισμένα και οι τουρίστες μο - 
λονότι τόνωσαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια την ισχνή οικονομία, 
έρχονται μόνο για δύο μήνες το Καλοκαίρι. Τον υπόλοιπο καιρό η Μ ε - 
γίστη ερημώνει.

Αξίζει πάντως να επισκεφθεί το νησί κανείς και να θαυμάσει το Γα - 
λάζιο Σπήλαιο ή Φώκιαλη. Ένα από τα ωραιότερα σπήλαια της Ελλάδας 
και της Μεσογείου.

Πολλές και οι εκκλησιές που στολίζουν το νησί, ανάμεσα τους, με - 
γαλοπρεπέστατη, των Αγίων Κων/νου και Ελένης, χτισμένη με υλικό α - 
πό το  μεγάλο ναό του Απόλλωνα που βρισκόταν στα Πόταρα.

Το φρούριο των Σταυροφόρων Ιπποτών του Τάγματος του Αγίου 
Ιωάννη, κτίσμα του 14ου αιώνα. Είναι χτισμένο στην κορυφή μικρού λό - 
φου, πάνω από το λιμάνι, σε κοκκινωπό βρόχο (Καστελ-Ρόσσο) από το 
οποίο άλλωστε πήρε και το  όνομα του το  νησί. Από δω πολεμούσε το 
1792 ο Λάμπρος Κατσώνης. Σώζονται τμήματα από το εξωτερικό τ ε ί 
χος και από τρεις πύργους. Κοντό υπάρχουν ερείπια από τουρκικό χα - 
μάμ και μισογκρεμισμένοι ανεμόμυλοι, ένας από τους οποίους έχει α - 
ναστυλωθεί από το δήμο. Ο Λύκειος τάφος, κάτω από το φρούριο 
στην είσοδο του λιμανιού, με δωρική πρόσοψη και ορθογώνιο θάλαμο.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο, που στεγάζεται σε τζαμί. Στα εκθέματα 
του περιλαμβάνονται χάλκινο άγαλμα του Βάκχου και μαρμάρινο γλυ - 
πτό, αφιερωμένο στη θεά Υγεία. Υπάρχει ακόμα λαογραφική συλλογή 
με τοπικές ενδυμασίες, μουσικά όργανα, εργόχειρα και κοσμήματα, ε  - 
πίσης πιάτα κεραμικό αραβικό και πέτρινα εμβλήματα από τον καιρό 
των Σταυροφόρων.

Αρκετές οι ώρες του ταξιδιού για να φθάσετε στο Καστελόριζο, 
την αρχαία ελληνική Μεγίστη. Εμφανή τα ίχνη της εγκατάλειψης, άγονο 
το έδαφος, λιγοστό το νερό, όμως η Μεγίστη μας περιμένει. Έχει ε  - 
τοιμόσει τις πανσιόν της και το μικρό ξενοδοχείο, ενώ τα λιγοστά ε  - 
στιατόρια και οι ταβέρνες της έχουν καλομαγειρεμένο φαγητό. Οι κό - 
τοικοι, κεφάτοι και φιλόξενοι, περιμένουν με πραγματική αγωνία να με - 
τρήσουν και φέτος τουρίστες που θα φθάσουν στο νησί. Γιατί όχι λοι - 
πόν μια εβδομάδα στη Μεγίστη; Στο θαυμάσιο αυτό νησί θα χαρείτε τη 
θάλασσα και το  ζεστό κλίμα, μακριά από την πολύβουη πόλη.

Χρήσιμα τηλέφωνα: Αριθμός κλήσης: 0241, Λιμεναρχείο: 49270, Αστυ
νομία. 49.333 - 49.330, Δήμος: 49.269.

Δυτικά του Καστελόριζου και σε απόσταση 6 ν.μ βρίσκεται το νησί 
του Αγίου Γεωργίου, ευρύτερα γνωστό ως Ρω. Ανέκαθεν ήταν τόπος 
βοσκής για τα ζώα των λιγοστών κατοίκων του Καστελόριζου που α - 
σχολούνται με την κτηνοτροφία. Στις αρχές του αιώνα μάλιστα έβγαι - 
νε σε πλειστηριασμό κάθε τέσσερα χρόνια από το δήμο Μεγίστης, μα - 
ζ ί με τη γειτονική Στρογγύλη.

Το 1927 η Δέσποινα Αχλαδιώτη αποφασίζει να εγκατασταθεί μόνιμα 
στο νησί' μαζί με το σύζυγο της. Για χρόνια θα υψώνει κάθε πρωινό την 
ελληνική σημαία στο νησί. Με το πέρασμα του χρόνου η Κυρό της Ρω 
θα γίνει θρυλική για να "στοιχειώσεΓ μετά το θάνατό της το  1982, το 
Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα όρια του μύθου και πραγματικότητας αρχίζουν να συγχέονται, ό - 
μως ο Αγιος Γεώργιος που δεν έπαψε να 'ναι βοσκότοπος για τους 
Καστελοριζιώτες, δε θα μείνει για πολύ ακατοίκητος.

Το 1993 ένας φυσιοθεραπευτής από την Αθήνα εγκαταλείπει τις α - 
νέσεις της πρωτεύουσας και έρχεται να μείνει στο νησί. Το όνομά του 
Κλήμης Ναυρίδης. ‘Την ιστορία την γράφει η παράδοση κι εγώ αυτή τη 
παράδοση θέλω να τη συνεχίσω", θα πει.

Στο νησί βρίσκει μόνο χαλάσματα και λίγα κατσίκια. Έχει όμως πάντα 
το χαμόγελο και τη σημαία. Οι συνθήκες επιβίωσης σ έναν τέτο ιο τόπο 
είναι φυσικό να 'ναι δύσκολες. Μ ε τη βοήθεια του Πολεμικού Ναυτικού 
επισκευάζονται στοιχειωδώς κάποια από τα κτίσματα. Αποκτά κι ένα 
φουσκωτό για να προμηθεύεται τρόφιμα από το Καστελόριζο. Μια 
φορά μάλιστα το μήνα του παραχωρείται από το κράτος ένα βαρέλι 
βενζίνη για τις μετακινήσεις του. Νερό παίρνει από ένα πηγάδι. Ρεύμα 
υπάρχει. Συντροφιά του το "ραδιόφωνο, η τηλεόραση και η σκέψη". 
Πρόσφατα απέκτησε και τηλέφωνο.

Τα “σπιτάκια" που υπάρχουν πάνω στο νησί σύντομα θα δημοπρατη - 
θούν. Η κατάσταση μέρα με τη μέρα βελτιώνεται. Ο ίδιος δεν παραπο - 
νιέται. Η απόφασή του άλλωστε ήταν συνειδητή επιλογή. “Τηνχόρτασα 
την Αθήνα, δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει"

Ο Κλήμης Ναυρίδης διανύει σήμερα την πέμπτη δεκαετία της ζωής του.

Νησάκι 5ν.μ ΝΑ του Καστελόριζου. Εδώ υπάρχει ο ναυτικός φάρος 
για την πορεία των σκαφών. Μοναδικοί κάτοικοι στη Στρογγύλη, που ε  - 
πίσης λέγεται Υψηλή, είναι οι δύο φαροφύλακες. □

Ταρσανάς ή αρσανάς: παραθαλάσσιο κτίσμα όπου σύρονται σκάφη για φύλαξη ή επι - 

σκευή.

Επιμέλεια: Αφροδίτη Κοκκίνου

Σ Τ Ρ Ο Γ Γ Υ Λ Η
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΟΠΑΗΗ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Από το Νόμο στην Πραγματικότητα

Του κ. Ιωάννη Εμμ. Αγγελή, Εισαγγελέα Πρωτοδικών, 
Καθηγητή Αστυνομικής Ακαδημίας

Συνεχίζουμε και αυτό το μήνα τη δημοσίευση του δεύτερου και τελευταίου μέρους 
του πολύ ενδιαφέροντος άρθρου του διακεκριμένου Δικαστικού λειτουργού και κα- 
θηγητή στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Εύ
βοιας κ. Ιωάννη Αγγελή,το οποίο αναφέρεται σε ένα σοβαρότατο ζήτημα, μείζονος 
και ειδικής σημασίας, που απασχολεί έντονα και διαρκώς ολόκληρο το Σώμα, την Η
γεσία και τον καθένα Αστυνομικό, αλλά και την κοινή γνώμη.

Σύμφωναμετοάρθρο 133 ΠΛ. 141/1991 
η χρήση των όπλων από τους αστυνομικούς γίνεται και:

αΙ Για τη διάλυση των παρανόμων δημοσίων συναθροίσεων, σύμφωνα 
με τις διατυπώσεις του κανονισμού διάλυσης δημοσίων συναθροίσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ισχύοντος Συντάγματος οι Έλληνες έ 
χουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα. Μόνο στις δημό
σιες υπαίθριες συναθροίσεις μπορεί να παρίσταται η αστυνομία. Οι υπαί
θριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφα
ση της αστυνομικής αρχής, γενικό, αν εξ  αιτίας τους επίκειται σοβαρός 
κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, σε ορισμένη δε περιοχή, αν απειλείται 
σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, όπως νόμος ορίζει33

Το Π Α 141/1991 στο Δ' Τμήμα του, με τον τίτλο "Συναθροίσεις - Συγκε
ντρώσεις - Χρήση των όπλων”, ρυθμίζει (εκ νέου) τα σχετικό θέματα των 
συναθροίσεων και συγκεντρώσεων, ενώ στην παράγραφο δύο του άρ
θρου 133 ρητά ορίζει ότι, η χρήση των όπλων από τους αστυνομικούς ε 
πιτρέπεται “για τη διάλυση των παρανόμων δημοσίων συναθροίσεων, 
σύμφωνα υε τις διατυπώσεις του κανονισμού διάλυσης δημοσίων συνα
θροίσεων” 35 Ομοίως στο ΝΛ 794/1970 "περί δημοσίων συναθροίσεων", 
καθώς και στο ΒΔ 269/1972 "περί εγκρίσεως του κανονισμού διαλύσεως 
δημοσίων συναθροίσεων” γίνεται ρητή αναφορά στις διατάξεις περί 
χρήσεως των όπλων από την αστυνομία.36 Ειδικότερα το άρθρο 8 του ΝΔ. 
794/1970 με τον τίτλο “μέσα προς διόλυσιν δημοσίων συναθροίσεων", α
ναφέρει ότι "δύναται προς διόλυσιν δημοσίων συναθροίσεων να ποιήσω- 
νται χρήσιν των όπλων, όνευ ουδεμιάς δια τας συνέπειας ευθύνης", ενώ 
το άρθρο μόνο του ΒΔ. 269/1972 αναφέρει ότι, "δύναται ο εκπρόσωπος 
της αστυνομικής αρχής, μετά γνώμην των εκπροσώπων της Διοικητικής 
και Δικαστικής Αρχής, να διατάξει την χρήση των όπλων υπό των ανδρών 
της δημοσίας δυνόμεως και των μετ' αυτών συμπραττόντων οργάνων. Η 
χρήσις των όπλων όρχεται δ ί εκφοβιστικής εις τον αέρα βολής, εάν δε 
και μετά τούτο δεν ήθελον αποσυρθή οι μετέχοντες της συναθροίσεως, 
συγχωρείται οιαδήποτε χρήσις των όπλων". Η διατύπωση των δύο αυτών 
νομοθετημότων μπορεί να προκαλεί εντύπωση σήμερα, ερμηνεύεται ό
μως αν ληφθούν υπόψη οι πολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά την 
ψήφισή των.37 Το ερώτημα βέβαια που γεννόται είναι εάν εξακολουθούν 
και σήμερα οι νόμοι αυτοί (ΝΔ. 794/71 και Β. 269/721 να ισχύουν. Η απάντη
ση είναι θετική. Οι νόμοι αυτοί, παραμένουν ακόμα σε ισχύ, κατά το μέρος 
όμως, που δεν έρχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα του 1975/1985.38

Συμπερασματικώς λοιπόν μπορεί να λεχθεί ότι, στις περιπτώσεις των 
δημοσίων συναθροίσεων, ισχύουν όλα όσα αφορούν την παρουσία εκπρο
σώπου της Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής, την προειδοποίηση για την 
διάλυσή της κ,λπ., δεν ισχύουν όμως τα σχετικό με την χρήση των όπλων 
και ειδικότερα τα αναφερόμενα στην"... η χρήσις των όπλων όρχεται δ ί 
εκφοβιστικής εις τον αέρα βολής, εάν δε και μετά τούτο δεν ήθελον απο
συρθή οι μετέχοντες της συναθροίσεως, συγχωρείται οιαδήποτε χρήσις 
των όπλων... όνευ ουδεμιάς δια τας συνέπειας ευθύνης".

βΙ "Στις περιπτώσεις που συγχωρείται από τις διατάξεις του ποινικού 
κώδικα για την άμυνα και την κατάσταση ανάγκης".

Στην περίπτωση αυτή ο νόμος (ΠΔ. 141/1991) επαναλαμβάνει κάτι το 
αυτονόητο. Ότι δηλαδή, αυτό που ισχύει για όλους τους πολίτες, όταν χρη
σιμοποιούν όπλα, που φέρουν νόμιμα ή παράνομα, ισχύει και για τους α
στυνομικούς. Το περίεργο βέβαια θα ήταν να εξαιρούσε ο νόμος τους α
στυνομικούς από την άμυνα Ιόρθρα 22 και 23 Π.Κ.) και την κατάσταση ανά
γκης (άρθρα 25 και 32 ΠΧ.Ι.Δεν είναι αντικείμενο της παρούσης εργασίας 
η νομική ανάλυση των εννοιών της άμυνας και της κατάστασης ανάγκης. 
Πρέπει όμως ιδιαιτέρως να τονισθεί ότι, όλες οι περιπτώσεις που έχουν 
απασχολήσει τη νομολογία των Ελληνικών δικαστηρίων μετά το έτος 1974, 
σχετικό με την χρήση των όπλων από τους αστυνομικούς, στηρίζονται 
στις διατάξεις της άμυνας. Αυτό σημαίνει με απλό λόγια ότι, ο αστυνομι
κός ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον πλέον επικίνδυνο κακοποιό 
και θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει το όπλο του, "ζυγίζεται στην ίδια νο
μική ζυγαριά και με τα ίδια μέτρα και σταθμό" με τον οποιοδήποτε πολίτη, 
ο οποίος θα δεχθεί επίθεση από κακοποιό. Η διαφορά βέβαια συνίσταται 
στο ότι, ο πολίτης έχει ελάχιστες πιθανότητες να δεχθεί επίθεση από κα
κοποιό, σε σχέση με τον αστυνομικό, ο οποίος καθημερινά αντιμετωπίζει 
αυτόν τον κίνδυνο, ως στοιχείο της εργασίας του.

Κριτική της ισχύουσας νομοθεσίας 
για την χρήση των όπλων

Από την απλή και μόνον ανάγνωση του άρθρου 1 του Ν. 29/30-4-1943 
"περί περιπτώσεων καθ' ας επιτρέπεται η χρήσις των όπλων υπό τις δη
μοσίας δυνόμεως" σαφέστατα συνάγεται ό τ ι "... η ευρεία και αόριστη 
διατύπωση των περιπτώσεων, κατά τις οποίες θεωρείται νόμιμη η χρήση 
των όπλων, δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς την έκταση της επιτρεπό
μενης δράσης των κρατικών οργάνων, αλλά και ως προς το είδος και την 
ένταση της δράσης αυτής 3 Και αυτό γιατί δεν προσδιορίζονται “η ειδικό
τερη μορφή και ο ειδ ικότερος τρόπος της κατά τα άνω επιτρεπτής 
χρήσεως των όπλων σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και γι' αυτό ακρι
βώς, λόγω αυτής της αοριστίας, την οποία επιτείνει η ευρύτητα του πλαι
σίου των περιπτώσεων επιτρεπτής χρήσεως των όπλων, η ειδικότερη 
μορφή και ο ειδικότερος τρόπος της κατά τα άνω επιτρεπτής χρήσεως 
των όπλων σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση μόνο σε συνδυασμό με άλ
λες ισχύουσες ή ουσιαστικού ποινικού δικαίου διατάξεις μπορεί να συνα- 
χθεί..."40 Συνάγεται επίσης ότι αυτός |Ν. 29/1943) έρχεται σε τόσο έντονη 
αντίθεση με τις παραπάνω βασικές αρχές της αναγκαιότητας και της ανα- 
λογικότητας, καθώς και προς τα σημερινά κοινωνικά δεδομένα, ώστε 
εύλογα δημιουργείται το ερώτημα, εάν αυτός εξακολουθεί να ισχύει ή εάν 
έχει Ισιωπηρώς) καταργηθεί. Η απάντηση είναι ότι, αυτός - τυπικώς τουλά
χιστον - εξακολουθεί να ισχύει41, αφού στο άρθρο 133 ΠΔ. 141/91 γίνεται 
ρητή παραπομπή σ' αυτόν. Ουσιαστικώς όμως, ο νόμος αυτός έχει κα
ταργηθεί (σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνωΙ.
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Εντύπωση επίσης και προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι στο άρ
θρο 133 του Π Α 141/91 γίνεται ρητή παραπομπή στο Ν. 29/1943.0  προ
βληματισμός αυτός είναι ακόμα πιο έντονος, αν ανατρέξει κανείς στην ι
στορική προέλευση του παραπάνω Ν. 29/1943 και στις κοινωνικές συν
θήκες θεσπίσεως και ψηφίσεώς του, όταν δηλαδή το Ελληνικό Κράτος, 
τυπικώς μόνον υφίστατο κάτω από την Γερμανική - Χιτλερική κατοχή, ενώ 
ουσιαστικός η συνέχεια της Ελληνικής πολιτείας είχε καταλυθεί. Ατυχώς 
το άρθρο 133 του ΠΑ 141/91 όχι μόνο δεν τόλμησε να επιλύσει τα προ
βλήματα που υπήρχαν από την τυπική ισχύ του "εξωπραγματικού" Ν. 
29/1943, αλλά αντίθετα περιέπλεξε τα πράγματα. Και αυτό γιατί, έδωσε |ή 
και δίδει ακόμα) στους αστυνομικούς την εσφαλμένη εντύπωση ότι η 
χρήση των όπλων επιτρέπεται, σε όσες περιπτώσεις αναφέρονται στο Ν. 
29/1943. Η εντύπωση όμως αυτή είναι επικίνδυνη, όχι μόνο για τα έννομα 
αγαθά των πολιτών, αλλά ακόμα και για τον ίδιο τον αστυνομικό. Και ευλό- 
γως (αν ληφθεί υπόψη μάλιστα ότι ο μέσος Έλληνας αστυνομικός δεν έχει 
την απαιτούμενη νομική παιδεία και κατάρτιση) διερωτάται ο Αστυνομικός, 
ο οποίος πυροβολεί π.χ. κρατούμενο, που προσπαθεί να αποδράσει, για 
ποιο λόγο βρίσκεται κατηγορούμενος, αφού εφάρμοσε επακριβώς το νό
μο και μάλιστα τον πρόσφατο νόμο, δηλαδή το ΠΑ. 141/91.

Συνέπειες της ατελούς νομικής ρυθμίσεως 
της χρήσεως όπλων από τους αστυνομικούς

Η γενική και αόριστη ρύθμιση του θέματος καθιστά απολύτως αναγκαία 
την προσφυγή σε άλλες νομικές διατάξεις (εκτός του Ν. 29/1943)"... προ- 
κειμένου να καθοριστεί σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ο ειδικότερος 
τρόπος και η ειδικότερη μορφή της από τους αστυνομικούς επιτρεπτής 
χρήσεως των όπλων,... και ειδικότερα, αναλόγως των κατ' ιδίαν περιπτώ
σεων, ε ίτε στις διατάξεις περί αμύνης, ε ίτε στις διατάξεις περί καταστά- 
σεως ανάγκης (άρθρα 25 και 32 Π.Κ.), ε ίτε  στη διδασκαλία περί συ- 
γκρούσεως καθηκόντων... εν όψει μάλιστα του ότι, σε πολλές περιπτώ
σεις ανακύπτει η ανάγκη σταθμίσεως της αξίας των εκατέρωθεν διακυ- 
βευόμενων εννόμων αγαθών και συμφερόντων ,.."43

Η αντιμετώπιση αυτή έχει σαν συνέπεια τον επηρεασμό (με την έννοια 
της διαμόρφωσης επαγγελματικής αντιλήψεως) των αστυνομικών και την 
αποφυγή χρήσεως των όπλων ακόμα και σε περιπτώσεις που επιβάλλεται 
να γίνει χρήση αυτών. Δεν είναι λίγοι οι αστυνομικοί εκείνοι οι οποίοι προ
τιμούν να "σπεύσουν βραδέως", δηλαδή να μεταβούν με χρονική καθυστέ
ρηση σε σοβαρό επεισόδιο, αφού γνωρίζουν ότι, εάν αναγκαστούν από 
τις περιστάσεις να χρησιμοποιήσουν το όπλο τους, στην καλύτερη περί
πτωση θα "καθίσουν κατηγορούμενοι”, τόσο ποινικώς, όσο και πειθαρχι- 
κώς, ενώ στην χειρότερη περίπτωση θα οδηγηθούν στη φυλακή ή ακόμα 
και στον άλλο κόσμο. Και αυτό γιατί, για να είναι νόμιμη η χρήση του όπλου 
των, θα πρέπει να αποδείξουν ότι βρίσκονταν σε άμυνα. Με άλλα λόγια θα 
πρέπει, πρώτα να περιμένουν να τους πυροβολήσει ο κακοποιός και στη 
συνέχεια (αν βέβαια επιζήσουν) να πυροβολήσουν αυτοί, για να τον τραυ
ματίσουν και να τον συλλάβουν. Ακόμα όμως και στην πλέον "ευτυχή" γι' 
αυτούς περίπτωση, δηλαδή να τον τραυματίσουν και να τον συλλάβουν, θα 
πρέπει να αποδείξουν ότι, δεν υπερέβησαν το αναγκαίο μέτρο αμύνης 
(άρθρο 23 Π.Κ.). Είναι αυτονόητο ότι, η απόδειξη του ότι ενήργησαν νομίμως, 
γίνεται με τον σχηματισμό ποινικής δικογραφίας (στην καλύτερη περίπτωση 
προκαταρκτικής εξετάσεως), πολλές φορές μάλιστα ύστερα από μήνυση του 
ίδιου του κακοποιού τον οποίον επιχείρησαν να αντιμετωπίσουν.

Βασική λοιπόν συνέπεια της ατελούς νομικής ρυθμίσεως της χρήσεως 
όπλων από τους αστυνομικούς είναι, να υπάρχει σύγχυση ή ακόμα και οι ίδιοι 
οι αστυνομικοί να μη γνωρίζουν για ποιο λόγο “κουβαλούν το υπηρεσιακό τους 
όπλο", ας>ού αυτό έχει καταλήξει να αποτελεί "αδρανές και διακοσμητικό 
στοιχείο", καθώς και επικίνδυνο εξάρτημα της αστυνομικής στολής.

Περιπτώσεις από τη Νομολογία 
των Ελληνικών Δικαστηρίων

Τα τελευταία είκοσι (20) τουλάχιστον χρόνια όσες περιπτώσεις αντιμε
τώπισε η Νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων σχετικά με τη χρήση των 
όπλων από τους Αστυνομικούς, πουθενά δεν γίνεται αναφορά στο Ν. 
29/1943. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι, ακόμα και μετά τη ψήφιση και (τυ
πική) ισχύ του ΠΑ. 141/1991 ουδόλως γίνεται αναφορά σ' αυτό (ενν. ΠΑ. 
141/1991). Όλες οι σχετικές περιπτώσεις αντιμετωπίζουν και εξετάζουν 
το θέμα από την σκοπιά της άμυνας και της υπέρβασης των ορίων αμύνης 
(άρθρα 22 και 23 Π.Κ.). Αυτό σημαίνει ότι, στην επαγγελματική συνείδηση 
του Εισαγγελέα (κατά την άσκηση της ποινικής διώξεως) και του Δικαστή 
(κατά την κύρια ανάκριση, την εξέταση των πραγματικών περιστατικών 
προς έκδοση Βουλεύματος ή κατά την ακροαματική διαδικασία) η ύπαρξη

του Ν. 29/1941, στον οποίο παραπέμπει το άρθρο 133 Π Α. 141/1991, ου
δόλως λαμβάνεται υπόψη. Με την έννοια ότι, ο νόμος αυτός είναι κατα
φανέστατα αντισυνταγματικός, ούτως ώστε παρέλκει ακόμα και η απλή α
ναφορά σ' αυτόν.

Η νομική αυτή αντιμετώπιση του θέματος - για την οποία σημειωτέον 
ουδόλως ευθύνεται η Ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία υποχρεούται να ελέγ
χει αυτεπαγγέλτως την αντισυνταγματικότητα του τυπικώς ισχύοντος νό
μου - έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη φύση, την αποστολή, ακόμα και την 
ύπαρξη της αστυνομίας. Και αυτό γιατί, όπως ήδη ελέχθη παραπάνω, απο
στολή της αστυνομίας είναι να κατοχυρώνει και να διατηρεί τη δημόσια 
τάξη, να προστατεύει τη δημόσια και κρατική ασφάλεια, να εξασφαλίζει 
την πολιτική άμυνα της χώρας, να συμμετέχει στην εξασφάλιση της ε 
θνικής άμυνας σε συνεργασία με τις  ένοπλες δυνάμεις45 Για να ε 
πιτύχουν όμως οι παραπάνω σκοποί πρέπει ο αστυνομικός κατά τη χρήση του 
όπλου του να βρίσκεται σε σχέση υπεροχής απέναντι στον ταραξία, τον τρο
μοκράτη και γενικά τον εγκληματία, λόγω της φύσης των καθηκόντων του.46 
Η διακινδύνευση της ζωής του παρανομούντος ιδιώτη με την χρήση των ό
πλων από αστυνομικά όργανα είναι επιτρεπτή, (μόνον) όταν δεν μπορεί αλλιώς 
να αποτραπεί άμεσος και ι σπουδαίος κίνδυνος που απειλεί άλλα ισόβαθμα ή υ
πέρτερα έννομα αγαθά.47 Σημειωτέον ότι η σχέση της (νομικής) υπεροχής κα
τά τη χρήση του όπλου από τον αστυνομικό, έναντι της χρήσης του όπλου από 
τον απλό πολίτη (ιδιώτη) μπορεί να στηριχθεί και στο άρθρο 2, παράγραφο 2. 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων43

Στο παράρτημα του παρόντος αναφέρονται ενδεικτικώς πρόσφατες 
περιπτώσεις από τη νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων. Από την απλή 
και μόνο ανάγνωση των περιπτώσεων αυτών σαφέστατα συνάγεται ότι, 
σε κάθε περίπτωση χρήσεως όπλου από αστυνομικό κατά την ενάσκηση 
των καθηκόντων του, σχηματίζεται και ποινική (εκτός από την πειθαρχική) 
δικογραφία, κατά του αστυνομικού εκείνου, που είχε την "επαγγελματική 
ατυχία" να εμπλακεί σε επεισόδιο, που απαιτούσε χρήση του υπηρεσιακού 
του όπλου. Όχι σπανίως μάλιστα η δικογραφία σχηματίζεται ύστερα από 
μήνυση του εμπλεκομένου στο επεισόδιο ιδιώτη, ο οποίος (δεν αποκλείε
ται να) αποβλέπει στην "προνομιακή μεταχείρισή του" αν καταφέρει να 
"καθίσει στο σκαμνί του κατηγορουμένου" και τον αστυνομικό. Και αυτό 
γιατί, ο αστυνομικός ο οποίος εμπλέκεται σε επεισόδιο, κατά κανόνα είναι 
αυτός που καταθέτει ως μάρτυρας κατηγορίας εναντίον του εμπλεκομένου, 
ενώ παράλληλα ο (εμπλακείς στο επεισόδιο μηνυτής) ιδιώτης θα καταθέσει 
ως μάρτυρας κατά του αστυνομικού.

Ομοίως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εκείνες, που ο αστυνομικός "κά
θεται στο ίδιο σκαμνί κατηγορουμένου" με αυτόν που συνέλαβε.'" Όχι 
σπάνιες είναι επίσης και οι περιπτώσεις, που ο κατηγορούμενος για ελευ- 
θέρωση κρατουμένου (άρθρο 172 Π.Κ.) αστυνομικός, "κάθεται στο ίδιο 
σκαμνί1, με τον κατηγορούμενο για απόδραση κρατούμενο (άρθρο 173 
Π.Κ.), σε περίπτωση βέβαια που αυτός συλληφθεί.

Συμπεράσματα

Η χρήση των όπλων από τους αστυνομικούς κατά την ενάσκηση των κα
θηκόντων τους αποτελεί άσκηση κρατικής βίας και πρέπει να ασκείται μό
νο με το είδος και τον τρόπο που ορίζει ρητά ο νόμος, καθώς και μόνο στις 
περιπτώσεις εκείνες που ρητά ορίζει ο νόμος, στο μέτρο μάλιστα που δικαιο
λογείται ένεκα των συγκεκριμένων κάθε φορά γεγονότων.50Όι διατάξεις 
που ρυθμίζουν τπχρήση των όπλων από τους αστυνομικούς είναι ατελείς 
και όχι αυτάρκεις , συγκεχυμένες και αλληλοαναιρούμενες52, με αποτέ
λεσμα να υπάρχει "μια δικαιοκρατικά απαράδεκτη νομοθετική σύγχυση και 
αβεβαιότητα"53, καθώς και "έλλειψη σαφούς νομοθετικής προβλέψεως 
για την αντιμετώπιση του θέματος της χρήσεως όπλων κατά περίπτω
ση..."^

Γενικώς η όλη με το θέμα σχετική νομοθεσία δημιουργεί ανασφάλεια, 
όχι μόνον προς τους πολίτες, οι οποίοι πιθανόν να έρθουν αντιμέτωποι με 
αστυνομικούς, αλλά ακόμα και σ' αυτούς τους ίδιους τους αστυνομικούς, 
οι οποίοι πολλές φορές - αν όχι κατά κανόνα - δεν γνωρίζουν, πώς πρέπει 
να ενεργήσουν σε περίπτωση που ο "απέναντι' τους" φέρει όπλο.

Μπορεί επίσης να λεχθεί ότι, ο αστυνομικός ο οποίος χρησιμοποιεί το 
όπλο του για την αντιμετώπιση και του πλέον επικίνδυνου κακοποιού, εξο
μοιώνεται νομικώς με τον οποιοδήποτε πολίτη, ο οποίος χρησιμοποιεί(νό
μιμα ή παράνομα) το όπλο που φέρει (νόμιμα ή παράνομα). Και εύλογα λοι
πόν δημιουργείται το ερώτημα: Γιατίάραγε να "κουβαλάει" το όπλο ο αστυ
νομικός και μάλιστα ως "υποχρεωτικό εξάρτημα" της στολής του; Για να 
καταλήξει στη φυλακή σε περίπτωση που το χρησιμοποιήσει; ή για να κα- 
ταλήξει στον τάφο, σε περίπτωση που δεν προφτάσει να "ρίξει" πρώτος, 
όταν ο άλλος ήδη τον σημαδεύει;

Με την ισχύουσα νομική και πρακτική αντιμετώπιση του θέματος ή η πολι
τεία πρέπει να καταργήσει την οπλοφορία των αστυνομικών ή πρέπει να ψη-
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φίσει νέο νόμο που να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη κοινωνική πραγματι
κότητα. Η συνέχιση της ισχύουσας πραγματικότητας βλάπτει το κύρος 
της αστυνομίας, προπάντων όμως βλάπτει την αξιοπιστία της Ελληνικής 
πολιτείας.

Προτάσεις

Η κατάργηση της οπλοφορίας των αστυνομικών αποτελεί μια τολμηρή 
αντιμετώπιση του θέματος. Ταυτόχρονα η λύση αυτή είναι πολύ επικίνδυ
νη, αν ληφθεί υπόψη ο βαθμός της οργάνωσης του εγκλήματος στην χώ
ρα μας, καθώς και το ότι "κυκλοφορεί' μεγάλος αριθμός όπλων και μάλιστα 
στα χέρια επικίνδυνων κακοποιών. Ενδιάμεση λύση, να φέρει δηλαδή όπλο μό
νο ένα τμήμα της Αστυνομίας, (π,χ. μόνο το προσωπικό των Τμημάτων Ασφα
λείας ή των ομάδων "Ζ" ή να οπλοφορούν οι αστυνομικοί μόνο κατά τη νυκτε
ρινή υπηρεσία τουςΙ, είναι μια άποψη που θα μπορούσε να συζητηθεί.

Σε κάθε περίπτωση όμως, ε ίτε δηλαδή περιοριστεί η οπλοφορία των α
στυνομικών, είτε συνεχιστεί η τωρινή κατάσταση - πράγμα που απεύχομαι 
- αναγκαίο καθίσταται να καθοριστούν με ψήφιση νέου νόμου οι περιπτώ
σεις κατά τις οποίες επιτρέπεται η χρήση των όπλων από τους αστυνομι
κούς. Ο νέος αυτός νόμος οφείλει να λάβει υπόψη του και τα κρατούντα 
στις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες και ειδικότερα στις Νομοθεσίες των με- 
λών-κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, με την τυχόν προσαρμογή όσων 
στοιχείων είναι χρήσιμα και εφαρμόσιμα στην ελληνική κοινωνική πραγμα
τικότητα. Πρέπει ο νόμος όμως να είναι απαλλαγμένος από τις ατέλειες του 
ήδη ισχύοντος νομικού καθεστώτος. Δηλαδή να είναι σύμφωνος με το Σύνταγ
μα, με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και να είναι διατυ
πωμένος κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο. Είναι αυτονόητο, ότι η ψήφιση ε
νός τέτοιου νόμου συνεπάγεται και το σχετικό πολιτικό κόστος. Επιτέλους ό
μως κάποιος πρέπει να παραβλέψει αυτό και να τολμήσει να νομοθετήσει. □

Το πρώτο μέρος δημοσιεύθηκε στο τ. Φεβρουάριου 1998, όπου εκ πα

ραδρομής δεν αναγράφηκε η συνέχεια του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στο παράρτημα αυτό αναφέρονται ενδεικτικός σχετικές με το θέμα, πρόσφατες πε - 

ριπτώσεις από τη νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων.
Συμβούλιο Α.Π. 1235/95 (Βλέπ. Ποιν. Χρον. Μ ΣΤ σολ. 365 επόμ).
Είναι ορθή και αιτιολογημένη η απαλλαγή για ανθρωποκτονία με πρόθεση, του κατηγο - 

ρουμένου αστυνομικού, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε τρίτον, ο οποίος μόλις είχε 
πυροβολήσει κατά συναδέλφων του, αμυνόμενος υπέρ αυτών. Το γεγονός ότι ο παθών 
μετά τους πυροβολισμούς εστράφη προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη στην ο - 
ποία είχε πυροβολήσει, δεν αίρει το γεγονός της επίθεσης, δεδομένου ότι αυτός είχε πυ - 
ροβολήσει και προηγουμένως κατά αστυνομικών και συνέχιζε να κρατάει σε κάθε χέρι 
του ένα πυροβόλο όπλο, το ένα από τα οποία ήταν προτεταμένο σε κατάσταση σκοπεύσεως. 
Η εντολή των προϊσταμένων του κατηγορουμένου να αποφευχθεί η χρήση όπλων και να γίνει 
προσπάθεια σύλληψης των παρόντων, δεν αποκλείει την απόκρουση της επιθέσεως διότι το 
δικαίωμα άμυνας δεν μπορεί να καταργηθεί από τις εντολές οποιοσδήποτε.

Βούλευμα 1455/95 Συμβουλίου Εφετών Αθηνών ΙΒλέπ. Υπεράσπιση 1996 σελ 989 
επόμΙ. Και οι αστυνομικοί δικαιούνται σε άμυνα, όταν δέχονται επίθεση από κακοποιού ς. 
Δεν είναι υποχρεωμένος ο κατηγορούμενος και οι λοιποί αστυνομικοί να υπακούσουν σε 
εντολή προϊσταμένου των (περί μη χρήσεως όπλων και οποιοσδήποτε μορφής βίας και να 
προσπαθήσουν να συλλάβουν σώους τους εισέλθοντες σε οικίαΙ, και να μην ασκήσουν το 
παρεχόμενο από το νόμο δικαίωμα νομίμου αμύνης το οποίο δεν μπορούν να καταργούν 
οι εντολές οποιουδήποτε.

Βούλευμα 1469/86 Συμβουλίου Εφετών Αθηνών ΙΒλέπ. Ελλην. Δικ/νη 1987 σελ 957 
επόμ). Στην περίπτωση αυτή κρίθηκε ότι δεν υπερέβη το αναγκαίο μέτρο της άμυνας ο ασ τυ- 
νομικός εκείνος που πυροβόλησε από απόσταση 080 μέτρα στα πόδια σεσημασμένο κακ ο
ποιό, όταν ο τελευταίος όρμησε εναντίον του, κρατώντας σε κάθε χέρι ένα κομμάτι τζάμι κραυ
γάζοντας ύβρεις και απειλές κατά των αστυνομικών "κουφάλες μπάτσοι, σας έφαγα". ΙΕίν αι ευ
νόητο ότι σύμφωνα με το διατακτικό του αρχικού Βουλεύματος ο κατηγορούμενος αστυνο μι- 
κός είχε παραπεμφθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, που είχε διαπραχθεί σε κατάστασ η 
άμυνας αλλά με υπέρβαση των ορίων της η οποία οφείλετο σε πρόθεση του δρόστηΙ.

Βούλευμα 2752/1995 Συμβ. Πλημ/κών Αθηνών ΙΒλέπ. Ποιν. Χρον. ΜΣΤ σ ελ  700 ε 
πόμΙ. Στην περίπτωση αυτή παραπέμπεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως καθ' υπέρ - 
βάση των ορίων αμύνης και για παράνομη οπλοχρησία ο αστυνομικός ο οποίος πυροβό - 
λησε περισσότερες φορές με το υπηρεσιακό του περίστροφο τον παθόντα, όταν ο τε  - 
λειιτα ίος κινήθηκε εναντίον του με μαχαίρι προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Συ - 
ντρέχει υπέρβαση των ορίων αμύνης, διότι ο κατηγορούμενος διέθεσε επικινδυνότερο 
και αποτελεσματικότερο μέσο από τον παθόντα και δεν περιορίστηκε να πυροβολήσει ε  - 
ναντίον του σε όχι καίριο σημείο του σώματος ούτε πυροβόλησε στον αέρα για να τον 
εκφοβίσει, αλλά τον πυροβόλησε απανωτό στο θώρακα.

Βούλευμα 5247/1990 Συμβ. Πλημ/κών Αθηνών ΙΒλέπ. Υπερόσπ. 1991 σ ελ 882. Πα- 
ραπέμπεται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και για οπλοχρησία ο αστυνομικός ο οποίος 
πυροβόλησε εναντίον του συγκατηγορουμένου του (για απόπειρα σωματικής βλάβης] 
"τραβεστΓ και τον τραυμάτισε στον ώμο, όταν σε έλεγχο που έγινε ύστερα από καταδίω - 
ξη, ο δεύτερος προσπάθησε να τον τραυματίσει με πτυσσόμενο στιλέτο στην κοιλιά.

Βούλευμα 167/1991 Συμβ. Πλημ/κών Σερρών ΙΒλέπ. Ποιν. Χρον. MB σελ 203 επόμ. 
ή Υπερόσπ. 1992 σελ 920. Οι προϋποθέσεις της άμυνας και του αναγκαίου μέτρου της 
αμύνης είναι ζήτημα πραγματικό και κρίνεται αντικειμενικώς σύμφωνα με όλες τις περί - 
στάσεις. Δεν ενδιαφέρει το εάν το έννομο αγαθό που προσβάλλει ο αμυνόμενος είναι α - 
ξιολογικά υπέρτερο εκείνου που θίγει ο επ ιτιθέμενος αλλά (ενδιαφέρει) μόνο ο τρό πος 
και η ένταση της άμυνας, ως του ορθού μέσου προς επίτευξη ενός αναγνωρισμένου από

το δίκαιο σκοπού. Δεν πρέπει να γίνει κατηγορία κατά του κατηγορουμένου αστυνομικού 
για επικίνδυνη σωματική βλάβη καθ' υπέρβαση των ορίων αμύνης και για οπλοχρησία, διό τι 
ο τρόπος, τα μέσα και οι περιστάσεις υπό τις οποίες ο κατηγορούμενος αστυνομικός 
τραυμάτισε σοβαρό τον επιτιθέμενο εναντίον του ακαταλόγιστο ψυχοπαθή, δεν συνι - 
στούν υπέρβαση των ορίων αμύνης, δεδομένου ότι δεν απέδωσαν όλα τα ηπιότερα μέσα 
αμύνης που χρησιμοποίησε κατά του επιτιθεμένου. (Σχόλια για την απόφαση αυτή Βλέπ. 
και στην Αστυνομική Επιθεώρηση έτους 1992 σ ελ  294 επόμ.).

Βούλευμα 110/1993 Συμβ. πλημ/κών Κοζάνης ΙΒλέπ. Υπερόσπ. 1994 σελ 910. Βρι
σκόταν σε άμυνα ο κατηγορούμενος αστυνομικός ο οποίος πυροβόλησε και επέφερε βα - 
ριό σωματική βλάβη στον δραπέτη ο οποίος προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη απο - 
πειρόθηκε να φονεύσει τον κατηγορούμενο αστυνομικό με μαχαίρι, κάνοντας αιφνιδίως 
περιστροφική κίνηση προς το μέρος του. ΙΜε μειοψηφία, ενός μέλους του Συμβουλίου 
έχοντος τη γνώμη ότι, ο κατηγορούμενος αστυνομικός έπρεπε να παραπεμφθεί για βαριά 
σκοπούμενη σωματική βλάβη). Σημείωση: Ενδιαφέρον στην περίπτωση αυτή παρουσιάζει 
η μαρτυρία του παθόντος ο οποίος καταθέτει ότι: "δεν θέλω να τιμωρηθεί (ενν. ο κατηγ ο- 
ρούμενος αστυνομικόςΙ, γιατί αυτός έκανε τη δουλειά του, ενώ εγώ έφταιγα, που δε στα - 
μότησα, όταν με φώναξαν" (το τελευταίο αυτό θέτει το πρόβλημα της αμερόληπτης και 
αντικειμενικής διενέργειας προανακρίσεως κατ' άρθρο 243 Κ.ΠΔ, όχι απλώς από την α - 
στυνομία, αλλά ακόμα και από τους ίδιους τους συναδέλφους, του ίδιου αστυνομικού 
τμήματος του κατηγορουμένου αστυνομικούΙ.

Βούλευμα 7/1995 Πλημ/κείου Βέροιας (Ποιν Χρον ΜΕ σελ 3681
Παραπέμπεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ο - 

πλοχρησία, ο αστυνομικός ο οποίος πυροβόλησε στην καρδιά από μικρή απόσταση με το 
υπηρεσιακό του περίστροφο Αλβανό λαθρομετανάστευση, ο οποίος επιχειρούσε να 
διαρρήξει καντίνα. Δεν αίρεται ο άδικος χαρακτήρας της ανθρωποκτονίας λόγω άμυνας 
και εν πόση πειρπτώσει, συντρέχει υπέρβαση των ορίων άμυνας διότι το θύμα δεν επιτέ - 
θηκε εναντίον του κατηγορουμένου, αλλά είχε τραπεί σε φυγή, για να αποφύγει τη σύλ - 
ληψη, ο δε κατηγορούμενος θα μπορούσε να είχε πυροβολίσει ε ίτε  προς εκφοβισμό, ε ί  - 
τε  σε ευπαθή σημεία του σώματος.

Βούλευμα 13/1997 Συμβ. Πλημ/κών Καστοριάς (Αρμενόπ. 1997 σελ 10611. Αίρεται 
ο άδικος χαρακτήρας της βαριάς σωματικής βλάβης που προκάλεσαν οι κατηγορούμενοι 
αστυνομικοί σε λαθρομετανάστη, όταν κινδύνευσαν από την επίθεση των (έριχναν πέτρ ες 
και ξύλα εναντίον των αστυνομικών]. Η αμυντική τους αυτή ενέργεια ήταν αναγκαία για την 
υπεράσπιση της ζωής τους τη στιγμή μάλιστα, που ο αριθμός των λαθρομεταναστών ήταν 
μεγάλος σε ανάθεση με το μικρό αριθμό των μελών του αποσπάσματος των αστυνομικών.

Βούλευμα 186/1994 Συμβ. Πλ/κών Σερρών (Αρμενόπ. 1995 σελ 2341
Αίρεται ο άδικος χαρακτήρας λόγω άμυνας των σωματικών κακώσεων που επέφεραν 

αστυνομικοί σε αγρότες διαδηλωτές, όταν οι τελευτα ίοι επιχείρησαν να καταλάβουν 
βιαίως το κτίριο της νομαρχίας, χρησιμοποιώντας τα κοντάρια των πάνω και ρίχνοντας ε  - 
ναντίον των αστυνομικών διάφορα αντικείμενα (πέτρες ξύλα, τεμάχια από σπασμένα 
μάρμοραΙ έτσι ώστε να τραυματιστούν αρκετοί από αυτούς. Οι σωματικές αυτές κακώ - 
σ ε ις  που προκάλεσαν οι διάφοροι αστυνομικοί, έγιναν προκειμένου να υπερασπιστούν 
τους εαυτούς των, αλλά και το λοιπό προσωπικό της νομαρχίας κατά την εισβολή των α - 
γροτών στο κτίριο, χωρίς να υπάρχει υπέρβαση του αναγκαίου αμύνης.

33 Για την παρουσία της αστυνομίας στις συγκεντρώσεις και συναθροίσεις βλέπε Π. 
Πιτσογιάννης "Συναθροίσεις - Συγκεντρώσεις" έκδ. 1987, σελ 48.

34 Βλέπε Αρθρα 129 έως και 132 Π Λ 141/91.
35 Βλέπε Αρθρο 133, περ. β, ΠΔ. 141/91
36 Βλέπε Α  Τάχος "Δίκαιο της Δημόσιας Τόξης", έκδ. 1990 σ ελ 217.
37 Για τους περιορισμούς της ελευθερίας των συναθροίσεων, βλέπε Π. Δαγτόγλου, 

"Συνταγματικό Δίκαιο - Ατομικά Δικαιώματα" έκδ. 1991 σ ελ 745 επόμ.
38 Βλέπε Γνωμ. Εισαγ. ΑΠ. 5/1986 Ποιν. Χρον. ΛΣΤ σελ 777, Γνωμ. Εισ. Εφετ. Λαρίσης 

13/1977 Ποιν. Χρον. ΚΗ σελ 170, ΣΤ. Δασκαλόπουλος "Δημόσιες Συναθροίσεις ή άλλα εξω - 
τερικό κοινωνικό περιστατικά Παρουσία Εισαγγελικού Λειτουργού και νομικό καθεσ τώς που 
την διεπει". Αρμεν. 1989 σελ 503 επόμ., και ΑΓΤ 957/1933 Ποιν. Χρον. ΜΓ σελ 699.

39 Βλέπε και παρατηρήσεις Ε. Συμεωνίδου - Καστανίδου στην με αριθμό 12/1992 Γνωμ. 
Εισαγ. Α.Π., Υπεράσπιση έτους 1992 σελ 169.

40 Βλέπε την με αριθμό 12/1992 Γνωμ. Εισαγ. Α.ΓΤ, Ποιν. Χρον. MB σ ελ  1235 ή Υπερό - 
σπιση έτους 1992 σελ. 169.

41 Κυρώθηκε με την με αριθμό 301/30-5-1946 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.
42 Να σημειωθεί ότι και από το άρθρο 300 του από 22/3-28/4-1958 Βασιλικού Διατάγ - 

ματος "περίκανονισμού Χωροφυλακής" γινόταν ρητή παραπομπή στο Ν. 29/1943. Ομοίως 
ούτε από το άρθρο 62 παρ. 2Ν. 1481 /1984, σύμφωνα με το οποίο "καταργείται κάθε γενική 
ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις δ ιατάξεις αυτού του νόμου", καταργήθηκε ο Ν. 
29/1943, ούτε από το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 1481/84, που ορίζει τις αρμοδιότητες της 
Νομαρχιακής Αστυνομικής Επιτροπής (Βλέπε Γ νωμ. Εισαγ. Α.Π. 12/1992 Ποιν. Χρον. MB σελ 
1235, και, 5/1986 Γνωμ. Εισαγ. Α.Π. ΠοινΧρον. ΛΣΤ σελ. 7771.

43 Βλέπε την με αριθμό 12/1992 Γνωμ. Εισαγ. ΑΠ , Ποιν. Χρον. MB σ ελ  1235 και Υπερό - 
σπιση έτους 1992 σελ. 169.

44 Βλέπε Π. Τσαπικούνη, "πότε επιτρέπεται η χρήση του όπλου" Αστυνομική Επιθεώρη - 
ση έτους 1992, σ ελ 159 επόμ.

45 Βλέπε Αρθρο 1 Ν. 1481/84.
46 Βλέπε Π. Τσαπικούνη, "πότε επιτρέπεται η χρήση του όπλου" Αστυνομική Επιθεώρη - 

ση έτους 1992, σ ελ  159 επόμ.
47 Βλέπε Π. Δαγτόγλου: "Συνταγματικό Δίκαιο - Ατομικά Δικαιώματα", έκδ. 1991, Τομ. Α' 

σελ. 203 και 215.
48 Σύμφωνα με το άρθρο αυτό (αντιγραφή κατά λέξηΙ "ο θάνατος δεν θεωρείται ως 

επιβαλλόμενος κατά παράβασιν του άρθρου τούτου, εις  ας περιπτώσεις θα επήρχετο συ - 
νεπεία χρήσεως βίας καταστάσης απολύτως αναγκαίας: α] δια την υπεράσπισιν οιουδήπο - 
τε  προσώπου κατά παρανόμου βίας β) δια την πραγματοποίησιν νομίμου συλλήψεως ή 
προς παρεμπόδισιν αποδράσεως προσώπου νομίμως κρατουμένου, γΙ δια την κατα - 
στολήν, συμφώνως τω νόμω, στάσεως ή ανταρσίας".

49 Βλέπε ενδεισκώς Β ο ύ λ ες 5247/1990 Συμβ, Πλημ/κών Αθηνών, Υπεράσπση 1991 σελ 882 .
50 Βλέπε ΑΙ. Τάχος ο.π. σ ελ 109
51 Βλέπε την με αριθμό 12/1992 Γ νωμ. Εισαγ. ΑΠ , Ποιν. Χρον. MB σ ελ 1235 και Υπερό - 

σπιση έτους 1992 σ ελ  169.
52 Βλέπε ΑΙ. Τάχος ο.π. σ ελ 258.
53 Βλέπε Π. Δαγτόγλου, "Συνταγματικό Δίκαιο - Ατομικά Δικαιώματα" έκδ. 1991 σελ 753.
54 Βλέπε την με αριθμό 1802/1996 Γνωμ. Εισαγ. Α.Π. Ποιν. Χρον. ΜΕ σελ 1523 επόμ.
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Α ν τ ι α ν ε μ ι κ ά  P O L I C E

NYLON αντιανεμικό ελα φ ρύ  τζάκετ 

για αστυνομική χρήση, με ιο 

λογότυπο POLICE στην πλάτη. 

Δ ιαθέτει ελασ τικές  μανσέτες, 

κορδόνι χαμηλά και 2 τσέπες.

Χρώμα: μαύρο 

Λογότυπο: POLICE

ειδ ικώ ν αποστολών. Τα μόνα για αποκλειστικό 

αστυνομική χρήση ΤΩΡΑ και στην Ελλάδα, 

αποκλειστικά από την ARMADILLO.

Τα φ ημισμένα αξεσουάρ οπλισμού

(θήκες, ζώ νες, γεμ ιστηροθήκες, 

θήκες ώμου 5 σημείων) FOBUS που 

χρησιμοποιούνται από τις μυστικές 

υπηρεσίες του Ισραήλ, των Η.Π.Α. 

κ.ά. διατίθενται σε τιμές έκπληξη.

Ειδικός σχεδιασμός ARMADILLO

I Ά ρ β υ λ α  S . W . A . T .  H I - T E C

Πανάλαφρα ειδ ικά  επ ιχειρησιακά άρβυλα. 

Ανθεκτικά στο νερό. Τα φημισμένα άρβυλα
------------------------

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  F O B U 5

ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ!!!
Η A R M A D IL L O  και 
η SMITH & WESSON 
σας χαρίζουν 
ένα αυτοκίνητο.·!^

♦ Για κάθε αγορά ειδών απά την εταιρία 
ARMADILLO, που υπερβαίνει τις 30.000 δρχ 
συμμετέχετε στην κλήρωση ενός αυτοκινήτου 
(ο τύπος του θα ανακοινωθεί στο επόμενο 
τεύχος), η οποία θο γίνει παρουαία του 

δικηγόρου Αθηνών, κ. Χαράλαμπου 
Φιλιππούση, τηλ.: 38.17.432,1. Γεναδίου & 
Ακαδημίας, κατά τη διάρκεια της διεθνούς 
εκθέοεω ς DEFENDORY INTERNATIONAL, αρχές 
Οκτωβρίου.

Αποστολές στην επαρχία. Δεκτές και πιστωτικές κάρτες

Λογω της μεγάλης ζήτησης, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητος

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

TW
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Γυναίκες αστυνομικοί  
στη δεκαετία του 9920

Η υιοθέτηση του θεσμού της γυναίκας αστυνομικού, αν και φαντάζει επίτευγμα 
των μερών μας, εντούτοις τοποθετείται στις αρχές του αιώνα μας. Και όμως το 
ενδιαφέρον δεν εντοπίζεται τόσο στην αποδοχή των γυναικών σε έναν κατ' ε -  
ξοχήν ανδροκρατούμενο χώρο, όσο στην εκ μέρους τους ανάπτυζη μιας και για 
σήμερα επίκαιρης προβληματικής στο πρώτο συνέδριό τους στα 1926. Ας παρα
κολουθήσουμε λοιπόν ένα σύντομο ιστορικό της γυναικείας πορείας στην Αστυ
νομία μέσα από τις σελίδες του News letter (2 /Ί997 ) του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Γυναικών Αστυνομικών.

τη Γραμματεία ξαφνιαστήκαμε πρόσφατα από τα ιστο

ρικό σ το ιχε ία  για τ ις  γυνα ίκες αστυνομ ικούς παγκο- 

σμίως και από τα νέα για το  δίκτυο γυναικών αστυνομι

κών το  οποίο θα πρέπει να ήταν ενεργό από το  1920. Φυσικό αυτό 

κ έν τρ ισ ε  α μέσ ω ς την π ερ ιέρ γε ια  μας και θ έλο υ μ ε  να μοιρα

στούμε αυτές τ ις  πληροφορίες μαζί σας.

Π ό τε  προσλήφθηκαν για πρώτη φ ορά  γυναίκες αστυνομικοί;

Π ρογενέστερα του 1910, σε πολλές χώ ρες προσλόφθηκαν γυ

να ίκες στην Αστυνομία, σ ε δ ιευθύνσ εις όπως της πρόνοιας και 

σαν κοινωνικοί λειτουργοί, εξερευνη τές , δ ιευθύντρ ιες αστυνομι

κών ιδρυμάτων, νοσοκόμες της αστυνομίας, λογίστριες, ταμίες, ι- 

ματιοφύλακες αλλά αυτό δεν πρέπει να συγχύζονται με τ ις  γυναί
κες αστυνομικούς.

ΔΑΝΙΑ: Μ έχρ ι το  τέλ ο ς  του  1920, επτά γυνα ίκες προσλήφθη- 

καν σ ε 3 πόλεις. Δεν ήταν μόνιμες και ερ γά ζονταν  χω ρίς σ το 
λές.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Το 1923 υπό τη Βρετανική Κυριαρχία, Αγγλίδες γυ

ναίκες αστυνομικοί, προσαρτήθηκαν στο Γενικό Αρχηγείο της Κο
λωνίας, σαν σ τρατιω τική αστυνομία. Ένας ουλαμός Γερμανίδων 
εγγράφηκε για να συνεργαστεί με αυτές το  οποίο οδήγησε στην 

εγκατάσταση μίας κανονικής αστυνομικής δύναμης γυναικών για 
πολλά κρατίδια. Μ ε το  τέλο ς  του 1920, τέσ σ ερα  κράτη προσέλα- 

βαν γυναίκες αστυνομικούς : στην Πρωσία υπήρχαν 74 γυναίκες 

εργαζόμενες, στο Μπόντεν 12, στη Σαξωνία 6 και σ το Αμβούργο

6. Ό λες ήταν μόνιμες και ικανές για συνταξιοδότηση και είχαν τον 

ίδιο μισθό με τους όνδρες. Σε μερ ικές πόλεις ήταν ένστολες.

Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Το 1914 ιδρύθηκε σώμα από εθελό ντρ ιες  γυναί

κες  αστυνομικούς, το  οποίο το  1916 εξελίχθηκε σε αποδεκτό επίση

μα, διορισμένο σώμα γυναικών αστυνομικών ως ένα αυτοτελές κομ

μάτι των αστυνομικών δυνάμεων της επαρχίας. Μ ε το  τέλος του 

1920,153 γυναίκες αστυνομικοί προσλόφθηκαν σε 42 πόλεις. 80 από 

αυτές ήταν μόνιμες και ικανές για σύνταξη. Ο μισθός τους ήταν χαμη

λότερος από αυτόν των ανδρών αστυνομικών. Ήταν ένστολες.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Μ ε το  τέ λ ο ς  το υ  1920, 4 γυ να ίκες  α σ τυ νομ ικο ί 

προσλόφθηκαν. Δεν ήταν μόνιμες, δεν συνταξιοδοτούντο και ο μι

σθός τους ήταν χαμηλότερος από αυτόν των ανδρών αστυνομι
κών. Ή ταν χωρίς στολή.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Το 1911 οργανώθηκε αστυνομία για τα παιδιά (άν- 
δρες και γυναίκες). Α υτές ήταν ένα αναγνωρισμένο κομμάτι από τη 

συνήθη αστυνομική δύναμη. Μ ε το  τέλο ς  του  1920, 24 γυναίκες 

προσλήφθηκαν από 6 πόλεις ως αστυνομικοί για τα παιδιά. Ό λες

ήταν μόνιμες, ικανές για συνταξιοδότηση και ο μισθός τους ήταν 
ίσος με των ανδρών. Ή ταν χωρίς στολή.

ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Η νεώ τερη πληροφορία δείχνει ότι 2 γυναί

κες αστυνομικοί δούλευαν στο Belfast οι οποίες δεν ήταν μόνιμες.

Η .Π Α .:Τ ο  1910 η πρώτη γυναίκα δ ιορ ίστηκε ως ένας αστυνομι

κός με κανονική ενδυμασία. Το 1920 η δύναμη σχετικά αυξήθηκε 

και γυναίκες αστυνομικοί προσλήφθηκαν σε πολλές πολιτείες. Μέχρι 

το  τέλος του 1920 σχεδόν 500 γυναίκες προσλήφθηκαν σε 200 πό

λεις. Όλες ήταν μόνιμες και ο μισθός τους ήταν ίσος με των ανδρών 

αστυνομικών. Ήταν ικανές για σύνταξη και δεν φορούσαν στολή.

ΔΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩ Ν ΣΤΟ  1920

Ανακαλύψαμε ότι μία Δ ιεθνής Επιτροπή για τ ις  Γυναίκες Αστυνο

μικούς, ιδρύθηκε στο 10ο Συνέδριο της Δ ιεθνούς Γυναικείας για δι

καίωμα ψήφου Συμμαχίας (Αργότερα άλλαξε σε Διεθνή Συμμαχία 

των Γυναικών για δικαίωμα ψ ήφου και ίσα πολιτικά δικαιώματα), 

στο Παρίσι, τον Ιούνιο του 1926. Ή ταν ένα άμεσο αποτέλεσμα ε 
νός επιτυχημένου πειράματος στην Κολωνία (Γερμανία), όπως ανα

φ έρ θ η κ ε  πριν. Τον Ιούνιο σ τ ις  1 και 2, π ρ οκα τα ρκτ ικές  συνα
ντήσεις έγιναν στο Παρίσι της Γαλλίας όπου οι ακόλουθες χώ ρες 

αντιπ ροσ ω π ευόντουσ α ν : Γαλλία IM m e S im on-B idaux &M m e 

Chenalet-Tercaert), Γερμανία (Frau Lindemann), Μ. Βρετανία (Com-
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mandant Allen, Inspector Targat,& M iss Alison Neilans), Ολλανδία 

(Mme Cohen & M m e Bakker), Η.Π.Α. (Dr. V a leria  Parker & M rs 

Webster). Σε α υτές τ ις  συναντήσεις συζητήθηκαν λύσεις για την α

τζέν τα  του συνεδρίου. Στις 4 Ιουνίου ο Στρατηγός Allen απευθύν

θηκε σε γυναίκες αστυνομικούς σε ένα πληθωρικό ακροατήριο το 

οποίο περιελάμβανε αντιπροσώπους πολλών κρατών και πολλούς 

δημοσιογράφους στη Σορβόνη. Η κ. Lindemann προέδρευε και η κ. 

Simon μ ετέφ ρ α ζε  το  λόγο στα Γαλλικά. Πολλές ερω τήσεις έγιναν 

και μεγάλο ενδ ιαφ έρον ξεσηκώθηκε όταν ο Γαλλικός Τύπος αντέ

δρασε εξα ιρ ετ ικά  θετικά  για τ ις  δ ιαδικασ ίες την επόμενη μέρα. 

Στις συναντήσεις του Συνεδρίου οι οποίες ακολούθησαν, η επόμε

νη λύση που προτάθηκε με τη Γερμανική υποστήριξη έ φ ε ρ ε  την ε 
πιτροπή σε δράση για θέματα όπ ω ς:

•  Οι γυναίκες αστυνομικοί πρέπει να έχουν το  πλήρες ισχύον 

καθεστώ ς και την εξουσ ία  που έχουν οι όνδρες συνάδελφοί τους. 

Α υτές θα πρέπει ειδ ικό να δουλεύουν σε όλες τις  υποθέσεις οι ο

ποίες αφορούν γυναίκες και νέους ανθρώπους καθώς και παιδιά 

και σε εργασ ίες πρόληψης μεταξύ νεαρών ανθρώπων.

•  Αυτό το  οποίο, το  συγκεκριμένο συνέδριο ομόφωνα κατα

δίκασε, ήταν οι δ ιατάξεις για την πορνεία, την χρήση από τις γυναίκες 

αστυνομικούς σαν “αστυνομία des Moeurs" όταν αυτό είναι το επίση

μο όργανο κανονισμού, θα πρέπει οπωσδήποτε να αντικρούεται.

•  Το συνέδριο είναι επίσης αντίθετο  στην χρήση των γυναικών 
αστυνομικών ως “Agent provocateurs".

•  Η εκπαίδευση των γυναικών αστυνομικών θα πρέπει να είναι 

και στην καθ'αυτού αστυνομική εργασία και στην εργασία για την 
κοινωνική πρόνοια. Ειδική έμφαση θα πρέπει να δ ο θ ε ί στην λεπτο
μερή θεωρητική και πρακτική λειτουργία.

•  Μ ε σκοπό να επιβεβαιώσουν το  ακριβές καθεστώ ς τους με 

το  κοινό και για την δική τους προστασία, οι γυναίκες αστυνομικοί 
πρέπει να έχουν το  δικαίωμα να φορούν στολή.

•  Ένας κεντρ ικός οργανισμός υπό την διεύθυνση γυναικών ε ί
ναι επιθυμητό να γίνει.

•  Στενή συνεργασία με οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται με 

την εργασία της κοινωνικής πρόνοιας είναι επιθυμητή.

Η Δ ιεθνής Επιτροπή για τ ις  Γυναίκες Αστυνομικούς αποτελούταν 

από γυναίκες από την Βραζιλία, Τσεχοσλοβακία, Δανία, Γαλλία, Γερ

μανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολ

λανδία, Νορβηγία, Ρουμανία, Νότια Αφρική, Σουηδία, Ελβετία και 

Τουρκία. Τον Μάιο του 1927 το  πρώτο τεύχος της Επιθεώρησης 

των Γυναικών Αστυνομικών εκδόθηκε, στο οποίο ειδική προσοχή 

δόθηκε στην κατάσταση των γυναικών αστυνομικών σε έναν αριθ

μό των ευρωπαϊκών κρατών. Εάν κοιτάξουμε την πιο πάνω αναφε- 

ρόμενη απόφαση, φυσικά ένας αριθμός θεμάτων φαίνετα ι ότι έ 

χει πάψει αυτή την στιγμή. Όμως ξαφνιαστήκαμε με το  γεγονός ό

τι ορισμένα θέματα μπορούν και τώρα να περιληφθούν σε μία α

πόφαση. Έτσι αποδεικνύεται τώρα ότι αυτές οι πρώτες γυναίκες 

που δούλεψ αν στην αστυνομία πριν περίπου 70 χρόνια, αξίζουν 

τον πλήρη σεβασμό μας για την πρωτοπορία τους, με το  δικό τους 
τρόπο, μέσα σε ένα πολύ δύσκολο εργασιακό χώρο εκείνη την εποχή 

και την ήδη αναγνώριση της ανάγκης και της σημασίας της διαμόρφω

σης ενός δικτύου για την ανταλλαγή εμπειριών και για την ένωση των 

δυνάμεων με σκοπό να βελτιώσουν την κατάστασή τους. □

Από το News letter του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γυναικών Αστυνομικών, τχ 2/1997

Απόδοση στα Ελληνικά: 
Αστυνόμος Β' Νικολέττα Χριστοφιλάκη

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη νομοθετική πρόβλεψη για την πρόσληψη γυναικών αστυνομι
κών έγινε το 1925 με το Νόμο, με τον οποίο επεκτόθηκε στην Αθήνα ο θε- 
σμός της Αστυνομίας Πόλεων.' Η σχετική διάταξη που προέβλεπε την ί
δρυση ιδίου Αστυνομικού Σώματος με δύναμη όχι μεγαλύτερη των 
πενήντα γυναικών, οι οποίες θα μπορούσαν να προαχθούν μέχρι το βαθμό 
του Υπαστυνόμου Α', άργησε πολύ να υλοποιηθεί. Εφαρμόσθηκε υπό το 
κρότος του εμφυλίου πολέμου. Συγκεκριμένα με σύσταση της Αγγλικής 
αποστολής στην Αστυνομία Πόλεων προσελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 
1944 μικρός αριθμός γυναικών για τη διενέργεια ερευνών σε γυναίκες, 
παρακολούθηση υπόπτων γυναικών κ,λπ. Οι γυναίκες αυτές θεωρήθηκαν 
χρήσιμες και η πρόσληψή τους κατοχυρώθηκε με τον ΑΝ 698/194S2. Πα- 
ρέμειναν στο Σώμα με το βαθμό του γραφέως Β'τάξης και η δύναμη του 
βοηθητικού αυτού Σώματος καθορίσθηκε σε 40 γυναίκες. Το επόμενο έ
τος με υπουργική απόφαση καθορίσθηκαν τα προσόντα, ο διορισμός, η 
απόλυση, η θητεία και τα καθήκοντα τους, μεταξύ των οποίων ήσαν περι
πολίες, καταπολέμησις της γυναικείας πορνείας, περίθαλψη ασθενών γυ
ναικών και απόρων παιδιών, η συνοδεία γυναικών, η φύλαξη κρατουμένων 
γυναικών, έρευνες και αναζητήσεις εξαφανισθέντων κοριτσιών, κ,λπ. Το 
1953 συνεστήθη στην Αστυνομία Πόλεων βοηθητική αστυνομική Υπηρεσία 
από γυναίκες αστυνομικούς4 εξομοιούμενες κατά πάντα προς τους άρρε- 
νες συναδέλφους τους. Η δύναμη της Υπηρεσίας αυτής καθορίσθηκε σε 
1 Υπαστυνόμο A', 1 Υπαστυνόμο Β', 4 Αρχιφύλακες και 24 Αστυφύλακες. 
Δεν έγιναν όμως προσλήψεις με βάση τις νέες ρυθμίσεις, απλό εντάχθη
καν στο νέο θεσμό όσες γυναίκες υπηρετούσαν ως τό τε  με τον ΑΝ 
698/1945. Στη Χωροφυλακή η πρώτη νομοθετική πρόβλεψη για γυναίκες 
αστυνομικούς διατυπώθηκε στο άρθρο 77 του Κώδικα του Σώματος το 
1955 . Συγκεκριμένα προβλέφθηκε τότε η πρόσληψη με σύμβαση εκτά
κτου γυναικείου προσωπικού 25 ατόμων για τη διενέγεια σωματικής έ
ρευνας σε γυναίκες και την εκτέλεση ορισμένων ειδικών αστυνομικών κα
θηκόντων. Οι διατάξεις αυτές παρέμειναν ανενεργές μέχρι το 1968, όταν 
αποφασίσθ^κε η πρόσληψη γυναικών αστυνομικών και στα δύο Αστυνομι
κά Σώματα 6 πρώτη υλοποίησε τις νέες ρυθμίσεις η Αστυνομία Πόλεω\/ 
και έτσι το 1969 εξήλθαν οι πρώτες 44 γυναίκες αστυφύλακες. Η Χωρο
φυλακή προχώρησε μετά διετία (21.10.1971) στην πρόσληψη 25 γυναικών 
αστυνομικών, οι οποίες εξήλθαν από τη Σχολή Χωροφυλα'κων στις 17.1. 
1972 Λίγο αργότερα μονιμοποιήθηκε το θήλυ προσωπικό της Χωροφυ
λακής, αυξήθηκε η δύναμή του σε 68 άτομα με θέσεις αξιωματικών και υ- 
παξιωματικών και επεκτάθησαν σε αυτό οι διατάξεις που ίσχυαν για το άρ- 
ρεν προσωπικό του Σώματος9. Έκτοτε ο θεσμός των γυναικών αστυνομι
κών αποτελεί πραγματικότητα και στη χώρα μας.

1. Νόμος 3278/1925 ΙΦΕΚ,Α’,401 "Περί συμπληρώσεως των νόμων περίΑστυ
νομίας Πόλεων και μερικής επεκτάσεως του θεσμού ενΑθήναις".

2. ΑΝ 698 της 4 /6  Δεκεμβρ ίου  1945 ΙΦΕΚ, Α', 293] ’Περ ίσυστάσεω ς βοηθητι
κού γυνακείου Σώματος παρά τη Αστυνομία Πόλεων".

3. Υπ' αριθ. 4866 από 1.6.1946 απόφαση Υπουργού τω ν Εσωτερικών.

4. ΝΔ 2458 της 18/23 Ιουλίου 1953 ΙΦΕΚ, Α', 184] «Περί τροποποιήσεως και σι> 

μπληρώσεως του Κ.Ν. 4971/1931 " Π ερ ί Οργανισμού του Σώματος της Αστυνομίας 

Πόλεων" και ρυθμισεως της θέσ εω ς των υπεραρίθμων αστυνομικών υπαλλήλων».

5. ΝΔ 3365/1955 ΙΦΕΚ, Α ', 257) "Π ερ ί Κώδικος του  Σώ ματος της Ελληνικής Βσ 
σιλικής Χωροφυλακής".

6. Στα πλαίσια αυτό εκδόθηκε η 281 /44 /2  από 9.9. 1968 κοινή απόφαση Υ

πουργών Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών ΙΦΕΚ, Β', 5211 "Περίκαθορισμού των 
μηνιαίων αποδοχών του Ειδικού Αστυνομικού Προσωπικού εκ  γυναικών".

7. 4176/Φ . 7 /2 /  της 13.8.1968 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης “Π ερ ίτω ν  
απαιτουμένων προσόντων υποψήφιας Βοηθητικής Αστυνομίας εκ γυναικών". Επί- 

σης με το  Β Δ 184/1969 ΙΦΕΚ, Α', 511 "περίαυξήσεως των οργανικών θέσεω ν της 
βοηθητικής Αστυνομικής Υπηρεσίας εκ γυναικών"οι θ έσ ε ις  των γυναικών αστυ
φυλάκων αυξήθηκαν από 24 ΙΚΝ 2458/1953] σ ε 44.

8. ΒΔ 759 της 4/23.11.1970 ΙΦΕΚ, Α', 2501 "Περίοντικαταστάσεως διατάξεως 
τινών του διά του από 22.3.1958 ΒΔ ΙΑ ' 601 κυρωθέντος Κανονισμού Υπηρεσίας 
Χωροφυλακής" και Αναστασίου Καρυώτου, Απολογισμός μιας περιόδου, Αθήναι 
1972 ,0 .133  - 136.

9. ΝΔ 1119 της 23/23.3.1972 ΙΦΕΚ, Α', 44] "Περίαυξήσεως της οργανικής δυ- 
νάμεως των Σωμ. Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος και συμπληρώ· 
σεως διατάξεων τινών του Κώδικος Χωρ/κής και Οργανισμού Πυροσβεστικού 
Σώματος".

Υηαστ. Α ' Κώστας Δανούσης
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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΠΝ

Κατά τη  δ ιάρκεια  της 4ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψ ης 

των Ηνωμένων Εθνών, στο Πεκίνο (Κίνα 1995), έγιναν σε 

όλο τον κόσμο συμφωνίες σχετικά με το  τρόπο κατα

πολέμησης της βίας ενάντια σ τις γυναίκες. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Γυναικών Αστυνομικών σε συνέχεια της συνδιάσκεψης του Πεκί

νου, ξεκίνησε τη συζήτηση μέσα στην Αστυνομία για το  ρόλο και 

την ευθύνη, στην καταπολέμηση της βίας ενάντια σ τις γυναίκες 

στην κοινωνία. Αποφασίσθηκε να οργανω θεί μία συνδιάσκεψη η ο

ποία θα έπρεπε να είναι το  σημείο εκκίνησης συμπαγών δραστη

ριοτήτων μέσα στην αστυνομία στην Ευρώπη, για την ενεργή κατα

πολέμηση της βίας ενάντια  σ τις  γυναίκες στην Ευρώπη. Αυτή η 

συνδιάσκεψη έγ ινε  από τ ις  11 -13 Ιουνίου 1997 στο Nordwijkerhoot 

στην Ολλανδία. Οικονομική υποστήριξη ελήφθη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση κάτω από το  πρόγραμμα "STOP" και από τα  Ολλανδικά Υ

πουργεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης. Η Αστυνομία έχε ι να αντι

μετωπίσει ένα ευρύ φάσμα βίας. Βία ενάντια σ τις γυναίκες δεν ε ί
ναι μόνο η διακίνηση των γυναικών με σκοπό την σεξουαλική εκμ ε

τάλλευση. Αυτός βέβαια είναι ο λόγος για τον οποίο έγ ινε η συν

δ ιάσκεψ η εκ τό ς  από την διακίνηση γυναικών με σκοπό την σ ε 

ξουαλική εκμετάλλευση επ ικέντρω σε την προσοχή και στην εσω 

τερ ική  βία, την σεξουαλική κακοποίηση και τον βιασμό. Τα τρ ία  α

ντικείμενα  της συνδιάσκεψης συνδέονται στενό με την καθημε

ρινή πρακτική του αστυνομικού έργου. Στόχοι της Συνδιάσκεψης 

Οι πέντε στόχοι της Συνδιάσκεψης περιγράφονται στη συνέχεια : 

Η ανταλλαγή, η εξε ιδ ίκευσ η και η " χρηστή πρακτική" στο α

ντικείμενο της βίας κατά των γυναικών εντό ς  των αστυνομικών υ

πηρεσιών, παγκοσμίως και ε ιδ ικότερα  στην Ευρώπη.

•Φ· Προώθηση των υφιστάμενων γνώσεων, της εξε ιδ ίκευσ ης και 
των εμπειριών για την επιτυχία συντονισμού στο πεδίο αυτό στις 

δ ια φ ορετικές  χώρες.

-<>· Η ανταλλαγή και επέκταση των ήδη δρομολογημένων και 

των υπό δρομολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η παροχή υποστήριξης στην ανάπτυξη προγραμμάτων συμ

μετοχής των αστυνομικών υπηρεσιών σε αναπτυσσόμενες χώ ρες 

και σ τις χώ ρες της Δυτικής Ευρώπης.

■Φ· Η ίδρυση ενός δ ιεθνούς δικτύου αστυνομικών, οι οποίοι να 
θέλουν να συμμετέχουν ενεργά στην καταπολέμηση της βίας κατά 

των γυναικών εντός των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Συμμετοχές

Ένα σύνολο 208 ανθρώπων από 32 χώ ρες συμμετείχαν στην εν 

λόγω  σ υνδ ιάσ κεψ η. Αντιπ ροσώ π ευαν δ ιά φ ορ α  αστυνομ ικά  ι

δρύματα και Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς που δρουν μέσα στο 

πεδίο της εφαρμογής του Νόμου. Όλα τα 15 κράτη-μέλη της Ε.Έ- 

νωσης και οι π ερ ισ σ ό τερ ες  από τ ις  υπ οψ ήφ ιες χώ ρες εκπρο

σωπήθηκαν στην Συνδιάσκεψη. Χάρη στην οικονομική συνεισφορά 

από το  Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών, αστυνομικοί από χώ ρες 

τη ς  Αφρικής, τη ς  Λατιν ικής Α μερ ικής και της Μ έσης Ανατολής 

μπόρεσαν επίσης να συμμετάσχουν.

Περιεχόμενα της συνδιάσκεψης

Η συνδιάσκεψη έλαβε χώρα σε 3 κυρίως μ έρ η : 

ολομέλεια , εργαστήρ ια  και δικτύωση. Το άνοιγμα και κλείσ ιμο 

τη ς  σ υνδ ιάσκεψ ης έγ ιν ε  σ ε ολομέλε ια  στα  οποία μ ετα ξύ  τω ν 

άλλων η Ολλανδή Υπουργός Δ ικα ιοσ ύνης κ, W innie Sorgdrager 

και η καθηγήτρ ια  M arijke  van Hem eldonck από το  Ευρωπαϊκό 

Κ οινοβούλιο απευθύνθηκαν σ το  κο ινό με ο μ ιλ ίες  επάνω σ το  

θέμα.

Εργαστήρια έγιναν για τα ακόλουθα θ έμ α τα : 

is. Η εύκολη πρόσβαση στην Αστυνομία για τ ις  γυναίκες 

is. Πώς μπορεί η Αστυνομία ν' αντιμετωπίσει τη βία ενάντια σ τις 

γυναίκες τω ν ομάδων εθνικών μειονοτήτων 

is. Ανάκριση των κακοποιημένων θυμάτων 

is. Εκπαίδευση αστυνομικών στην καταπολέμηση της βίας ενά

ντια στις γυναίκες

is. Εσωτερική βία πίσω από το  έμβλημα 

is. Διακίνηση γυναικών 

is. Εσωτερική βία

is. Σεξουαλική κακοποίηση και βιασμός 

is. Ο ρόλος της Interpol και της Europol στην καταπολέμηση της 

βίας που σ χετίζετα ι με την διακίνηση 

is. Η βία ενάντια  σ τις  γυναίκες, ως ένα εργαλείο  καταστολής 

στον πόλεμο

is. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της αστυνομίας στην πρόλη

ψη της διακίνησης γυναικών.

Μ ε την ευκαιρία της Συνδιάσκεψης ένα ειδ ικό βιβλίο με τον τ ίτ 

λο "Συντετριμμένη, χτυπημένη όχι σπασμένη ", εκδόθηκε. Η συγ

γραφέας Simone Tangelder, στάλθηκε σ ε ένα ταξίδ ι το  οποίο την 

πήγε σε όλο τον κόσμο για να ερευνήσει το  πώς η αστυνομία κα

ταπολεμά τη βία ενάντια στις γυναίκες.
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Συμπεράσμπτα της Συνδιάσκεψης

Κατά την διάρκεια της Συνδιάσκεψης τα θέματα της διακίνησης 

γυναικών με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση, την εσω τερική 

βία και την σεξουαλική κακοποίηση και τον βιασμό συζητήθηκαν σε 

ολομέλεια  όπως και στα εργαστήρια. Γενικά συμπεράσματα που 

προέκυψαν από τ ις  συζητήσεις ή τα ν :

•  Ολοένα και π ερ ισσότερες χώ ρες τώρα βλέπουν την διακίνη

ση των γυναικών με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση σαν μία 

μορφή του  οργανωμένου εγκλήματος. Όμως η εσω τερική βία, η 

σεξουαλική κακοποίηση και ο βιασμός ακόμα αντιμετωπίζονται ως 

μη σοβαρά εγκλήματα σε πολλές χώρες.

•  Η διακίνηση των γυναικών με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλ

λευση, δεν  είνα ι σ ε μερ ικές  χώ ρες αναγνωρισμένη σαν μία σο

βαρή μορφή του οργανωμένου εγκλήματος. Σαν αποτέλεσμα οι 

χώ ρες α υτές δεν έχουν εξε ιδ ικευμένους αξιωματικούς.

•  Οι αστυνομικές δυνάμεις είναι ακόμα ανδροκρατούμενοι ορ

γανισμοί. Ένας περισσότερο ισορροπημένος κατά φύλλο οργανι

σμός, μπορεί να φ έρ ε ι ως αποτέλεσμα μία πιο ανοικτή και ευα ί

σθητη ατμόσφαιρα στην οποία τα θύματα αισθάνονται ασφαλή και 

είναι πρόθυμα ν' αναφέρουν τα  εγκλήματα.

•  Οι σ υμμετέχοντες υπογράμμισαν σθεναρά την ανάγκη για ε - 

ξε ιδ ικευμ ένες Δ /νσ ε ις  - Τμήματα εντός των Αστυνομικών Υπηρε

σιών όπου οι γυναίκες- θύματα μπορούν ν' αναφέρουν εγκλήματα 

σ ε εξε ιδ ικευμένους αστυνομικούς.

•  Αναγνωρίσθηκε η σημασία και η ανάγκη, για διεθνή ανταλλαγή 

και υποστήριξη μεταξύ των αστυνομικών στο πεδίο της βίας κατά 
των γυναικών, σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο.

•  Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαντην ανάγκη να ξεκινήσουνίνα πάρουν 

πρωτοβουλίες για επαφές και συνεργασία με τους Μη Κυβερνητικούς Ορ

γανισμούς οι οποίοι δρουν στο πεδίο της βίας ενάντια στις γυναίκες.

•  Η συνεργασία στα πλαίσια της Αστυνομίας, στο πεδίο της κα

ταπολέμησης της διακίνησης των γυναικών με σκοπό την σ εξουα

λική εκμετάλλευση, είναι απαραίτητη. Ειδικότερα απαιτείται η Ευ

ρωπαϊκή συνεργασία συμπεριλαμβανομένης των Κεντρικών και 
τω ν Ανατολικών Ευρωπαϊκών χωρών.

•  Οι σ υμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη αναγνώρισαν ότι η κατα
πολέμηση της εσω τερ ικής βίας δεν αντιμετω π ίζετα ι παντού ως 

ευθύνη της Αστυνομίας.

•  Μ έσα στην αστυνομία δεν υπάρχει α ρκετός φ όβος του  γεγο

νότος, ότι οι Αστυνομικοί οι ίδιοι, μπορεί να είναι αυτουργοί στην 

εσω τερική βία. Απαιτείται έρευνα σ ε αυτό το  θέμα, για παράδειγ
μα κατά την ημερήσια αστυνομική πρακτική.

•  Η εσωτερική βία πρέπει ν' αναγνωρίζεται ως ένα σοβαρό έγκλη

μα. Η αστυνομία πρέπει να εξοπλίζεται και να εκπαιδεύεται καλύτερα.

•  Ένα θύμα σ εξουαλ ικής κακοποίησης και βιασμού σήμερα, 

πολύ συχνά βασ ίζετα ι στην καλή θέληση και συμπεριφορά κάθε 
μεμονωμένου αστυνομικού.

Συστάσεις της συνδιάσκεψης

Οι σ υμμετέχοντες έβαλαν σ ε προτεραιότητα τ ις  κατω τέρω  συ
μπαγείς συστάσεις:

Κάθε χώρα πρέπει να έχε ι ένα σημείο εφαρμογής του Νόμου 

και σημείο επαφής όπου οι ερω τήσεις, οι συναφείς με την διακίνη

ση στις γυναίκες με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση (εθνικές 

και διεθνείςΙ,να μπορούν να συντονίζονται. Οι σ υμμετέχοντες στη 

συνδιάσκεψη καλούν κυρίως τα  Κ.Μ. της Ε,Ένωσης να ενδυναμώ
σουν τ ις  προσπάθειές τους και να κάνουν την καλύτερη χρήση των 
δ ιευκολύνσεω ν της Europol. Καλούν επίσης τ ις  εθ ν ικ ές  κυβερ

νήσεις να συνεργαστούν πλήρως με την Europol και την Interpol.

Κάθε αστυνομική υπηρεσία σ ε κάθε χώρα πρέπει να έχ ε ι 

τουλάχιστον ένα ειδ ικό τμήμα όπου τα  εγκλήματα ενάντια σ τις γυ

ναίκες να μπορούν να αναφερθούν και να ερευνηθούν από εξε ιδ ι- 

κευμένους και εκπαιδευμένους αστυνομικούς.

'*■ Οι αναφορές από τους προτεινόμενους εθνικούς ανταποκρι
τές  όπως ειπώθηκε στη Δήλωση της Υπουργικής Διάσκεψης της Χά

γης, θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την πρό

ληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών από την Αστυνομία.

Γυναίκες θύματα βίας πρέπει κατόπιν α ιτήσεώ ς τους να έ 

χουν την δυνατότητα να αναφέρουν τα εγκλήματά τους σε γυναίκα 

αστυνομικό. Θύματα βίας γενικά, πρέπει κατόπιν αιτήσεώς τους, να 

μπορούν να αναφέρουν ή σε άνδρα ή σε γυναίκα αστυνομικό.

■*" Βασικά κατά την εκπαίδευση σε υπηρεσιακά και διοικητικά θέμα

τα, πρέπει να δίνεται προσοχή στις ικανότητες και στις γνώσεις για τη 

βία κατά των γυναικών. Αυτό πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά στα 

σχέδια δράσης της εκπαίδευσης των αστυνομικών ιδρυμάτων.

ΤεΛικά
Αυτή η συνδιάσκεψη πρέπει να αποτελέσει την αρχή μίας κίνη

σης ενεργοποίησης τω ν κυβερνήσεων, τω ν αστυνομικών δυνά
μεων και των αστυνομικών έτσ ι ώ σ τε να κοιτάξουν για τ ις  απαραί

τη τες  βελτιώ σεις της δομής, για την ανταλλαγή γνώσεων, εμπει
ρίας και “χρηστής πρακτικής”, με τον σκοπό της βελτίωσης, της ε - 

ξειδ ίκευσης και του επαγγελματισμού της αστυνομίας, στο πεδίο 

της βίας ενάντια στις γυναίκες. Το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει 

είναι μία μελέτη για το  πως θα υλοποιηθούν οι συστάσεις αυτής 

της σύσκεψης. Οι σ υμμετέχοντες υπογράμμισαν την ανάγκη για 

συνεχιζόμενη δράση στις κυβερνήσεις τους, στην Ευρωπαϊκή Έ

νωση και στο Συμβούλιο της Ευρώπης για να ξεκινήσουν περισσό

τε ρ ε ς  δραστηρ ιότητες στο θ έμ α " Η καταπολέμηση από την αστυ

νομία της βίας ενάντια σ τις  γυνα ίκες". □

Από το News letter του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γυναικών Αστυνομικών, τχ 2/1997

Απόδοση στα Ελληνικά: 
Αστυνόμος Β' Νικολέττα Χριστοφιλάκη
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Κ Λ Ο  Π G Σ Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν
Του Αστυν. Υποδ/ντή Δημητρίου Τζουβάρα*

Σ
την περιοχή της Α ττικής το  1994 εκλάπησαν 3611 αυ 

τοκίνητα, από τα  οποία ανευρέθησαν 2048, το  έ το ς  

1995 εκλάπησαν 3938 και ανευρέθησαν 2238, το  έ το ς  

1996 εκλάπησαν 4211 και ανευρέθησαν 2386 και το  τρέχον έ το ς  

(μέχρι 30.11.971 εκλάπησαν 5037 και ανευρέθησαν 2585.

Αντίστο ιχο πρόβλημα υπάρχει και σ τις μοτοσ ικλέτες  όπου το  

ποσοστό ανεύρεσης είναι ακόμη πιο χαμηλό.

Από τη σύγκριση των αριθμών παρατηρείται μία σταδιακή αύξη

ση των οχημάτων που κλέβονται κατ' έ το ς  και αυτό σημαίνει ότι η 

πολιτεία θα πρέπει να δ ε ίξε ι μεγαλύτερο ενδ ιαφ έρον για την αντι

μετώπιση του προβλήματος ενισχύοντας με κάθε τρόπο (υλικοτε- 

χνική υποδομή, έμψυχο υλικό κ,λπ) τ ις  υπηρεσίες που ασχολούνται 

με το  αντικείμενο αυτό.

Οι κλοπές τω ν αυτοκινήτων γίνονται συνήθως με αντικλείδια, 

που οι δράστες κατασκευάζουν αφαιρώντας την τάπα της βενζί

νης δεδομ ένου  ότι τα  π ερ ισσότερα  αυτοκίνητα δ ιαθέτουν ένα 

κλε ιδ ί για τ ις  πόρτες, την τάπα και το  διακόπτη ή τα προμηθεύονται 

από συνεργούς που εργάζοντα ι σε συνεργεία, χώρους στάθμευ

σης, πλυντήρια αυτοκινήτων κ.λπ. χώρους, όπου οι ιδ ιοκτήτες πα

ραδίδουν τα αυτοκίνητά τους για κάποια εργασία. Αλλος τρόπος 

κλοπής είναι η παραβίαση της πόρτας και η θέση σε λειτουργία αυ

τού μετά την αφαίρεση του πλαστικού καλύμματος του  διακόπτη 

με την ένωση των καλωδίων. Επίσης έχ ε ι δ ιαπ ιστω θεί κατά και

ρούς ότι έχουν κλαπεί αυτοκίνητα με την χρήση γερανοφόρων ο

χημάτων που παρουσιάζονται σαν οχήματα οδικής βοήθειας και 

δεν προκαλούν υποψίες.
Δεν κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ  λεπτομερώς στους τρόπους 

κλοπής οχημάτων γ ια τί είναι λίγο - πολύ γνωστοί σε όλους σας. Το 

κύριο ερώτημα είναι ποια η κατάληξη των οχημάτων που κλέβονται 

και δεν  ανευρίσκονται. Από την εμπειρία μας έχε ι διαπ ιστωθεί ότι 

αυτά καταλήγουν ως εξής:

Ο  Ένας μεγάλος αριθμός χρησιμοποιείται για την αντικατάστα

ση κατεστραμμένω ν αυτοκινήτων. Για το  σκοπό αυτό οι δράστες 

αγοράζουν σ ε χαμηλές τ ιμ ές  τρακαρισμένα με πολύ σοβαρές υλι

κές  ζημ ιές αυτοκίνητα ή αυτοκίνητα που καταστράφηκαν ολοσχε- 

ρώς λόγω πυρκαγιάς.

Τα αυτοκίνητα αυτά είναι τελευτα ίω ν μοντέλων και κυρίως με

σαίας κατηγορίας τιμής, τα  οποία δ ιατίθεντα ι πιο εύκολα στο ε 

μπόριο. Στη συνέχεια  αναζητούν και κλέβουν αυτοκίνητα ιδ ίας 

μάρκας, χρώ ματος και μοντέλου τα  οποία μεταφ έρουν σε ε ιδ ι

κούς χώρους, όπου παραποιούν τα τεχνικά τους στοιχεία  (πλαίσιο 

και κινητήρα] και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τις  πινακίδες και 

την άδεια κυκλοφορίας που είχαν χορηγηθεί νόμιμα για τα κα τε
στραμμένα αυτοκίνητα, τα μεταπωλούν σ ε ανυποψίαστους πολί

τες , ε ίτ ε  μέσω εκθέσεω ν ε ίτ ε  μέσω αγγελιών σ ε εφημερ ίδες.

Στις περιπτώσεις αυτές οι αγορές των τρακαρισμένων αυτο

κινήτων γίνονται με εξουσ ιοδοτήσεις, χωρίς ποτέ να γίνετα ι μετα 

βίβαση σ το  όνομα του δράστη που προβαίνει στην παραποίηση, 

αλλά μεταβιβάζονται απ' ευθε ίας από τον πρώτο ιδ ιοκτήτη στον

τελ ικό  αγοραστή. Μ ε τον τρόπο αυτό οι δράστες κατορθώνουν να 

μην φαίνονται σαν ενδιάμεσοι α γορασ τές και πολλές φ ο ρ ές  να 

μην εξακριβώ νεται ποιος είναι ο πραγματικός δράστης της κλοπής 

και παραηοίησης, γ ια τ ί όταν πωλούνται μέσω αγγελιών, καταχω- 

ρούνται σ' α υτές τηλέφωνα καφετερ ιώ ν, μπαρ κ.λπ. Η παραποίηση 

τω ν τεχνικών στοιχείω ν των αυτοκινήτων τιμω ρείτα ι στην χώρα 

μας σύμφωνα με τα άρθρα 216,217 του Π.Κ. "πλαστογραφία μετά 

χρήσεως", που μέχρι πρότινος ήταν κακουργηματική πράξη, ενώ 

πρόσφατα έχε ι με νέα διάταξη μετατραπ εί σε πλημμέλημα, εκτός 

και αν α π ο δ ε ιχ θ ε ί η συμμετοχή  το υ  δράστη σ ε κλοπές παρα

ποιήσεις περισσοτέρω ν του  ενός αυτοκινήτων, οπότε μ ετα τρέ- 

πεται σε κακούργημα.

Ο  Διάλυση των αυτοκινήτων και η διάθεσή τους στο εμπό

ρ ιο  σαν ανταλλακτικά . Ο εντο π ισ μ ό ς  τω ν ανταλλακτικώ ν που 

προέρχονται από την διάλυση κλεμμένων αυτοκινήτων, εκ τό ς  της 

επ' αυτοφώρω σύλληψης, είναι αδύνατος γ ια τί οι δράστες εξα φ α 

νίζουν τα σ το ιχε ία  που αποδεικνύουν την ταυτότητα  τω ν αυτο

κινήτων και σε γενόμενο έλεγχο επιδεικνύουν τιμολόγια αγοράς α

πό το  εξω τερ ικό , στα οποία αναφ έρετα ι μόνον η ποσότητα των α

νταλλακτικών, π.χ. 20 τόνοι λαμαρίνες και 40 κινητήρες χωρίς να α- 

ναφέροντα ι οι αριθμοί τους, οι οποίοι είναι αποσβεσμένοι και κατά 

τον έλεγχο ισχυρίζονται ότι έτσ ι εισήχθησαν από το  εξω τερ ικό .

Ο  Τα τελευτα ία  χρόνια έχε ι παρατηρηθεί ότι πολλά αυτοκί

νητα εξάγοντα ι σ το εξω τερ ικό  κυρίως στην Αλβανία, τη Βουλγαρία 

και τ ις  χώ ρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Κάτι αντίστοιχο συμ

βαίνει και με τ ις  μοτοσ ικλέτες σ τις οποίες τα  ποσοστά ανεύρεσης 

είναι πολύ μικρά.

Ένας σοβαρός παράγων είνα ι ότ ι οι μ ο το σ ικ λ έτες  χρησιμο
ποιούνται κυρίως από άτομα νεαρής ηλικίας, τα  οποία, σ ε περίπτω

ση βλάβης ή τρακαρίσματος, δε  δ ιαθέτουν χρήματα για την επι

σκευή της αλλά κλέβουν μία παρόμοια και τη  χρησιμοποιούν σαν α

νταλλακτικά.

Τελευταία  διαπιστώθηκε ότι ένας μεγάλος αριθμός των κλεμ

μένων μοτοσικλετών ξαναδιατίθεται στο εμπόριο σαν μοτοσικλέτες 

εισαγωγής με τη χρήση πλαστών εγγράφων Βελγίου - Ολλανδίας.

Στις αρχές του 1977 οι Γερμανικές αρχές μας γνώρισαν, ότι ε ί

χε  συλληφθεί στη χώρα τους ένας Έλληνας υπήκοος που μαζί με 
άλλους συνεργούς του ε ίχ ε  κλέψ ει πολλά αυτοκίνητα από τη χώρα 

αυτή, τα  οποία πιθανόν ε ίχ ε  σ τε ίλ ε ι σ το σύνεργό του  - έμπορο 

στην Ελλάδα και μας έσ τε ιλ α ν  μία κατάσταση με 100 περίπου 

οχήματα με την παράκληση να ερευνη θε ί αν αυτά έχουν ταξινομη

θ ε ί στη χώρα μας.

Κατ' αρχάς στη βάση δεδομένω ν της Υπηρεσίας μας ανευρέθη

σαν καταχωρημένα δύο Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα, ένα μάρκας BMW και ένα 

VW GOLF και τα  δύο αυτά οχήματα είχαν ε ισ α χθ ε ί στη χώρα μας 

από έναν έμπορο αυτοκινήτων που δεν τα  ε ίχ ε  αγοράσει από τους 

συλληφθέντες στη Γερμανία, αλλά από τρ ίτα  άτομα. Όμως από την 

προανάκριση προέκυψε ότι και τα  δύο οχήματα είχαν εκτελω νι- 

σ θ ε ί και ταξινομηθεί στη χώρα μας ένα μήνα πριν δηλω θεί κλοπή
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τους στο εξω τερ ικό . Οι κλοπές α υτές δηλαδή ήταν εικονικές, τα 

αυτοκίνητα πουλήθηκαν στο συγκεκριμένο έμπορο και ακολούθως 

δηλώθηκε κλοπή τους με προφανή σκοπό την εξαπάτηση ασφαλι

στικών ετα ιρειώ ν και την είσπραξη ασφαλίστρων. Είναι δε χαρα

κτηριστικό ότι τα  αυτοκίνητα εκτελωνίστηκαν με γνήσιες Γερμανι

κές  ά δε ιες  κυκλοφορίας τους και παρεδόθησαν στον έμπορο με 

δύο original κλειδιά της κατασκευόστριας ετα ιρείας.

Στη συνέχεια στη βάση δεδομένω ν του Υπουργείου Συγκοινω

νιών βρέθηκε καταχωρημένο ένα ακόμη IX Φορτηγό αυτοκίνητο 

μάρκας NISSAN KING CAB. Όπως διαπιστώθηκε, το  αυτοκίνητο αυ

τό  ε ίχ ε  ε ισ αχθ ε ί στην Ελλάδα και πουλήθηκε από τον έμπορο αυ

τοκινήτων που η Γερμανική Αστυνομία θ εω ρ ε ί σύνεργό των συλλη- 

φθέντων. Κατά τ ις  έρ ευ νες  που έγιναν δ ε  βρέθηκαν άλλα αυτοκί

νητα από τα αναφερόμενα στην σχετική κατάσταση.

Μ ετά  από μερ ικές ημέρες προσήλθε αυτοβούλως στην Υπηρε

σία μας ο εν λόγω έμπορος προσκομίζοντας έγγραφα για όλες τ ις  

ε ισαγω γές αυτοκινήτων που ε ίχ ε  κάνει και μας υπ έδειξε ποια από 

αυτό ε ίχ ε  αγοράσει από τον συλληφθέντα, ζητώ ντας να ελέγξου 

με μήπως υπάρχουν ανάμεσα σε αυτό και άλλα κλεμμένα αυτοκί

νητα. Από το  σχετικό έλεγχο βρέθηκαν άλλα 10 τέτο ια  αυτοκίνητα 

και ο εν λόγω έμπορος μας υπ έδειξε τους αγοραστές. Έτσι τελικό 
ανευρέθησαν από την Υπηρεσία μας συνολικά 13 κλεμμένα αυτο
κίνητα που είχαν πουληθεί σ ε διάφορα μέρη της Ελλάδας και τα ο

ποία κατασχέθηκαν με μεσεγγύηση.

Όλα δε  έφ ερ α ν  τους εργοστασιακούς αριθμούς πλαισίου και κι

νητήρα και είχαν ε ισ αχθεί ε ίτ ε  με πλαστές όπως εκ των υστέρων 

αποδείχθηκε ά δε ιες  κυκλοφορίας, ε ίτ ε  με τ ις  γνήσιες ά δε ιες  κυ
κλοφορίας.

Είναι προφανές ότι ο εν λόγω έμπορος δε  γνώ ριζε την προέ

λευση τω ν αυτοκινήτων, γ ια τί σε αντίθετη περίπτωση δε  θα μας τα 

παρουσίαζε μόνος του, αλλά θα προσπαθούσε να τα  εξαφανίσει. 
Όσον αφορά δ ε  τους λόγους για τους οποίους ο συλληφθείς στην 

Γερμανία τον  κατονόμασε σαν σύνεργό του, είνα ι ότ ι καθιστώ 

ντας- τον σύνεργό, δεν μπορεί αυτός να εγε ίρ ε ι απαιτήσεις για α

στική αποζημίωση και να δεσμεύσει τη μεγάλη περιουσία που έχε ι 

στην Ελλάδα ο συλληφθείς.

Οι Γερμανικές αρχές εξέδω σαν για τον έμπορο αυτό Δ ιεθνές Έ

νταλμα Σύλληψης, ενώ οι Ελληνικές Εισαγγελικές Αρχές, όπου υπε

βλήθη το  προανακριτικό υλικό του, άσκησαν ποινική δίωξη μόνο για 

αποδοχή προϊόντων εγκλήματος δηλαδή πλημμεληματική παράβα

ση. Όμως με το  Δ ιεθνές αυτό Ένταλμα Σύλληψης αυτός δεν μπο

ρ ε ί να τα ξ ιδ έψ ε ι στο εξω τερ ικό  και να αγοράσει αυτοκίνητα, με α

ποτέλεσμα να περιέλθει σε δεινή οικονομική θέση και να αναγκα- 

σ θ ε ί να κλείσει την επιχείρησή του.

ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΟΧΟΣ;

Όλα τα  α υτοκ ίνητα  ήρθαν σ την χώ ρα μας οδ ικώ ς με ε ιδ ικά  

οχήματα (νταλίκες) με διάφορα δρομολόγια. Για όλα τα δρομολό

για υπάρχουν φορτω τικές  (ΤΖ), που αναγράφουν τα μεταφ ερόμ ε- 

να αυτοκίνητα και που έχουν σφραγίδα των Γερμανικών τελω νεια 

κών αρχών, δηλαδή υποτίθεται πως ελέγχθηκε το  φορτίο, χωρίς 

όμως να β ρ εθ ε ί ότι τα αυτοκίνητα ήταν κλεμμένα. Υπάρχει επίσης 

σφραγίδα ελέγχου των τελωνειακών αρχών της Ιταλίας όπου και 

πάλι υποτίθεται ότι ελέγχθηκαν χωρίς να προκύψει κάτι.

Ακολούθως τα  αυτοκίνητα πήγαν στα Ελληνικό Τελωνεία όπου 

και πάλι δεν εξακριβώ θηκε ότι ήταν κλεμμένα και εκτελωνίστηκαν. 

Τέλος όλα αυτό πέρασαν από υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο στις

κατά τόπους Δ ιευθύνσεις Συγκοινωνιών χωρίς να διαπιστωθεί κάτι 

και ταξινομήθηκαν, λαμβόνοντας πλέον Ελληνικές πινακίδες και ά

δεια κυκλοφορίας.

Καμία από τ ις  παραπάνω υπηρεσίες δεν κα τά φ ερε να εντοπίσει 

την παράνομη προέλευσή τους, ούτε να αντιληφθεί ότι ορ ισμένες 

αλλοδαπές ά δε ιες  κυκλοφορίας ήταν πλαστές.

Όμως επιρρίπτουμε ευθύνες στον παραλήπτη έμπορο και δεν 

κατα λογ ίζουμε ευ θύ νες  σ ε όλους τους άλλους που η δουλειά  

τους είναι να εντοπίζουν α υτές τ ις  παρανομίες και αυτό βέβαια δε 

συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλες τ ις  χώρες.

ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΑΥΤΟ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ

Ομογενοποίηση των εντύπων αδειών κυκλοφορίας σε όλες 

τ ις  Ευρωπαϊκές χώ ρες και καθιέρωση εντύπου με πολλές δ ικλεί

δ ες  ασφαλείας όπως αυτό που πρόσφατα υ ιοθετήθηκε από τις  

αρχές Λ ουξεμβούργου και παρουσιάστηκε στη συνάντηση του 

Μ όντορφ. Έτσι όλοι οι ελέγχοντες θα γνωρίζουν τι ακριβώς ανα

γράφετα ι στο έντυπο που θα κρατούν στο χέρ ι τους, ενώ θα εντο 

πίζουν άμεσα τα πλαστά έντυπα.

Σωστή εκπαίδευση των οργάνων που δ ιερευνούν τους ε 

λέγχους (τελωνειακοί, αστυνομικοί, λιμενικοί, υπάλληλοι των αρ
χών ταξινόμησης). Διαρκής ενημέρωση πάνω στο Modus Operan
ds των ατόμων που ασχολούνται με την διακίνηση παράνομων αυ

τοκινήτων.

Υλικοτεχνική υποδομή, λειτουργία τερματικών σταθμών σε 
όλα τα σημεία εισόδου - εξόδου  των χωρών, στα λιμάνια και στα 

παραρτήματα των αρχών ταξινόμησης. Παροχή βοήθειας για την 

απόκτηση υλικοτεχνικής υποδομής στα κράτη που δε  δ ιαθέτουν 

και αδυνατούν να την αποκτήσουν στο προσεχές μέλλον.

Σύνδεση των βασικών δεδομένω ν της Αστυνομίας και των 

Αρχών ταξινόμησης, ενώ θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση και στις 

βάσεις δεδομένων των ασφαλιστικών και των κατασκευαστριών 
εταιρειών.

Σύνδεση της βάσης δεδομένω ν της Αστυνομίας με αντί

σ το ιχες του εξω τερ ικού. Αυτό θα γίνει μερικώς με την εφαρμογή 

της Συνθήκης ΣΕΓΚΕΝ, χωρίς όμως να λυθε ί το  πρόβλημα, γ ια τί στο 

ΣΕΓΚΕΝ καταχωρούνται μόνο τα κλεμμένα αυτοκίνητα και όχι τα κυ

κλοφορούντο, με αποτέλεσμα να ζητούνται πληροφορίες μέσω 

Interpol που α φ ' ενός μεν είναι χρονοβόρες, αφ ' ετέρ ο υ  πολλές 

φ ο ρές  εάν δεν προκύπτει κλεμμένο το  όχημα, να μην λαμβάνουμε 

απαντήσεις, πράγμα που δυσκολεύει το  έργο της ανάκρισης. Λύση 

είναι η συμμετοχή της χώρας μας σε ανάλογα προγράμματα που 
λειτουργούν ήδη στο εξω τερ ικό  και δίνουν τη δυνατότητα  πρό

σβασης στις βάσεις δεδομένω ν των κυκλοφορούντων οχημάτων 

κάθε χώρας.

®· Να υποχρεωθούν οι κατασκευόστρ ιες ε τα ιρ ε ίες  να χαράσ- 

σουν τον αριθμό πλαισίου και σ ε άλλα σημεία του  οχήματος, δυ

σκολεύοντας με αυτόν τον τρόπο την παραποίησή του καθώς και 
η καθιέρωση κατά τα ισχύοντα στις ΗΠΑ, ορατού εξω τερ ικά  αριθ

μού πλαισίου, ώ στε να είναι δυνατός ο έλεγχός και απουσία του ιδιο

κτήτη του και να εντοπίζεται η παράνομη προέλευση του οχήματος 

όταν κυκλοφορεί με άλλες πινακίδες, πλαστές ή γνήσιες.

®· Ενιαία νομική αντιμετώπιση του προβλήματος από όλες τις  

Ευρωπαϊκές χώ ρες και αηλούστευση των διαδικασιών για την επα- 

νόκτηση των κλεμμένων οχημάτων από τους νόμιμους ιδ ιοκτήτες 
τους.

Μά ρ τ ι ο ς  19 9 8 1 5 7  - Α σ τ υ ν ο μ ι κή Ε πι θεώρηση



Οι ασφαλιστικές ε τα ιρ ε ίες  να ενημερώνουν τ ις  Αστυνομικές 

Α ρχές για τα αυτοκίνητα που αποζημιώνουν σαν ολικά κατεστραμ

μένα και να μην πωλούν αυτά με σκοπό την κυκλοφορία, αλλά μόνο 

για ανταλλακτικά, καταθέτοντας πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας 

σ τις Δ ιευθύνσεις Συγκοινωνιών, γ ια τί έχ ε ι παρατηρηθεί ότι οι ίδ ιες 

οι ασφ αλιστικές ε τα ιρ ε ίες  ζημιώνονται και τούτο  γ ια τί τα άτομα 

που αγοράζουν τα  ολικώς κατεστραμμένα οχήματα ουδέποτε τα 

επ ισκευάζουν, τα  ασφαλίζουν όμως σ ε άλλη ασφαλιστική ε τα ι

ρεία και μετά από χρονικό διάστημα δηλώνουν κλοπή και εισπράτ

τουν τα ασφάλιστρα ή κλέβουν άλλο αυτοκίνητο το  οποίο παρα

ποιούν και πάλι οι ε τα ιρ ε ίες  είναι υποχρεωμένες να αποζημιώνουν 

τον ιδ ιοκτήτη του κλεμμένου αυτοκινήτου.

Έχει δ ιαπ ιστω θεί ότι με τον ίδιο αριθμό κυκλοφορίας είναι α

σφαλισμένα περισσότερα του  ενός αυτοκίνητα, πράγμα που ση

μαίνει ότι κάποιο είναι παράνομο. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέ

πει να ενημερώ νετα ι η Αστυνομία και να δίνονται τα  στο ιχεία  των 
αυτοκινήτων για έλεγχο.

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΛΟΠΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

Από τα στατιστικά στο ιχεία  προκύπτει ότι το  ποσοστό ανευρέ- 

σεω ς κλεμμένων μοτοσικλετώ ν στην χώρα μας είναι πολύ χαμηλό. 

Στην Υπηρεσία επ ικρατούσε η εντύπωση ότι το  μεγαλύτερο μέρος 

τω ν κλεμμένων μοτοσικλετών διαλυόταν σε ανταλλακτικά οπότε 

καθίστατο αδύνατος ο εντοπισμός και η ανεύρεσή τους.

Τα τελευτα ία  χρόνια ένας αρκετά μεγάλος αριθμός δ ιο χ ετεύ ε 

ται προς την Αλβανία και μάλιστα πρόσφατα μέσα σε φορτηγό αυ

τοκίνητο που ε ίχ ε  προορισμό την Αλβανία, βρέθηκαν 200 μοτοσι

κ λ έτες  κλεμμένες από την περιοχή των Αθηνών. Ο αριθμός των 

κλεμμένων μοτοσικλετών εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλος για 

μια χώρα σαν την δική μας.

Ερευνώ ντας μία σ υγκεκρ ιμένη περίπτωση και αναζητώ ντας 

στην εθνική βάση δεδομένω ν πόσες μοτοσ ικλέτες ενός συγκε

κριμένου μοντέλου μιας μάρκας υπάρχουν στην χώρα μας, διαπι

στώσαμε ότι είχαν ταξινομηθεί 156 μοτοσ ικλέτες από τ ις  οποίες 

οι 142 είχαν κλαπεί. Δεν ήταν όμως δυνατόν οι 142 κλεμμένες να 
έχουν γίνει ανταλλακτικά για τ ις  εναπομείνασες 14 και προφανώς 
κάτι άλλο συνέβαινε.Έτσι αποφασίσαμε να ερευνούμε εξονυχιστι

κά οποιαδήποτε καταγγελία αφορούσε κλεμμένες μοτοσικλέτες.
Σ τις αρχές φεβρουαρίου προσήλθε στην Υπηρεσία μας άτομο 

που το υ  ε ίχα ν  κ λ έψ ε ι μια μο το σ ικλέτα  HONDA 900 κ .ε „ αξίας 

4.000.000 δρχ. και μας κατήγγειλε ότι ε ίδ ε  την μοτοσικλέτα του να 

κυκλοφ ορεί με άλλη πινακίδα κυκλοφορίας.

Αναζητήσαμε την εν λόγω μοτοσικλέτα και τελικά την εντοπίσα
με σ την κατοχή εν ό ς  ιδ ιο κτήτη  κα τα σ τήμα τος αλουμ ινοκατα- 

σκευών. Από τον έλεγχο όμως που διενεργήσαμε, προέκυψε ότι η 
μοτοσικλέτα αυτή ήταν εισαγωγής από το  Βέλγιο και μάλιστα ε ίχ ε  

ε ισ αχθ ε ί πολύ μεταγενέσ τερα  της κλοπής της άλλης μοτοσικλέ

τας. Θεωρώντας ότι έχ ε ι γίνει λάθος, ετο ιμαστήκαμε να φύγουμε, 

κάνοντας όμω ς ένα τελ ευ τα ίο  τυπικό έλεγχο  σ το  κατάστημα, 

βρήκαμε μέσα στην το υ α λέτα  μία μ ο το σ ικλέτα  HONDA αξίας 

3.500.000 δρχ. για την οποία ο ιδ ιοκτήτης δεν ε ίχ ε  έγγραφα, ούτε 

μπορούσε να δικαιολογήσει την κατοχή της, καθώς και πάρα πολλά 
εργαλεία  παραποίησης αριθμών πλαισίων.

Η μοτοσικλέτα με τον αριθμό πλαισίου που έ φ ε ρ ε  δεν ανεζη- 

τε ίτο  πλην όμως, για ένα ψηφ ίο του  υπήρχαν υπόνοιες πλαστο

γράφησής του. Ξανακοιτάζοντας προσεκτικά την πρώτη μοτοσι
κλέτα  διαπιστώσαμε ότι και σε αυτή για ένα ψηφίο του αριθμού

πλαισίου υπήρχαν υπόνοιες πλαστογράφησής του και μάλιστα το 

ψ ηφ ίο  αυτό ήταν το  μοναδικό που δ ιέ φ ε ρ ε  ο αριθμός πλαισίου 

της από αυτόν της κλεμμένης μοτοσικλέτας.

Συνεχίζοντας την έρευνα, διαπιστώσαμε ότι το  άτομο αυτό ε ίχ ε  

στην κατοχή του οκτώ ακόμη μοτοσ ικλέτες που είχαν ταξινομηθεί 

σαν εισαγωγής από το  Βέλγιο και σε όλες ένα ψηφίο του αριθμού 
πλαισίου των φαινόταν παραποιημένο.

Τελικά και οι 10 α υτές μοτοσ ικλέτες  κατασχέθηκαν, αποδείχθη

κε ότι είχαν παραποιημένο ένα μόνο ψηφ ίο του αριθμού πλαισίου 

των, ότ ι ήταν κλεμμ ένες  και αποδόθηκαν σ τους νόμιμους ιδ ιο

κτή τες  τους.

Σαν εισαγω γείς των μοτοσικλετώ ν εφ έρ ο ντο  τρία δ ιαφορετικά 

άτομα με έδρα επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας.

Σήμερα ε ίμ α σ τε  σ ε θέσ η να γνω ρ ίζουμε ότι υπάρχει ένα ορ 

γανωμένο κύκλωμα που δραστηρ ιοπ ο ιε ίτα ι σ το  χώ ρο τη ς  διακί

νησης κλεμμένω ν μοτοσ ικλετώ ν και δρα με τον  ακόλουθο τρ ό 

πο.

Υπάρχουν άτομα που κλέβουν μοτοσ ικλέτες μεγάλου κυβισμού 

και παραποιούν ένα ψηφ ίο του αριθμού πλαισίου και κινητήρα των, 

μετατρέποντας συνήθως τα ψηφία "3” και "6“ σε "8", ή το  "1 ” σε ”4 “. 

Ακολούθως ζητούν από τους φερόμενους σαν εισαγω γείς πιστο

ποιητικά εκτελω νισμού τω ν με τα  παραποιημένα πλέον τεχνικά 

τους στοιχεία.

Οι εισαγω γείς α υτο ί εφ οδ ιάζοντα ι από συνεργάτες τους στο ε 

ξω τερ ικό με πλαστές Βελγικές ά δε ιες  κυκλοφορίας, καθώς και με 

ε ικον ικές  φ ο ρ τω τ ικ ές  μεταφορικώ ν ετα ιρειώ ν. Έχοντας δε  με

λετήσει καλά πως λε ιτο υ ρ γε ί το  σύστημα εκτελωνισμού και τα ξ ι

νόμησης των οχημάτων που εισάγονται από χώ ρες της Ε.Ε. και εκ 

μεταλλευόμενοι τ ις  αδυναμίες του, πετυχαίνουν να εκτελωνίσουν 

αυτές, χωρίς να ελεγχθούν από τους τελω νειακούς υπαλλήλους, 

πληρώνοντάς τους ανάλογους δασμούς και λαμβάνοντας γνήσια 

πιστοποιητικά εκτελω νισμού. Είναι δε  χαρακτηριστικό ότι δηλώ

νουν π.χ. σαν έδρα  της επ ιχείρησής τους την Πάτρα, σαν χώρο 

φύλαξης των μοτοσικλετών την Λαμία και εκτελω νίζουν α υτές σε 

τελω νεία  της Θεσσαλονίκης. Ακολούθως δίνουν τα γνήσια αυτά πι
στοποιητικά τελωνισμού στα άτομα που τους τα έχουν παραγγεί- 
λει έναντι αδρός αμοιβής.

Τα άτομα αυτά στην συνέχεια  δ ιοχετεύουν  τ ις  μο τοσ ικλέτες  

στην αγορά ε ίτ ε  μέσω καταστημάτων, ε ίτ ε  μέσω αγγελιών σε ε 

φημερίδες, συνήθως σε τ ιμ ές χαμηλότερες από τ ις  ισχύουσες έ 

τσ ι ώ σ τε να προσελκύσουν γρήγορα αγορασ τές και αναλαμβά

νουν την ταξινόμησή τους, εκμεταλλευόμενοι το  γεγονός ότι δεν 

απαιτείται προηγούμενος έλεγχος των μοτοσικλετών από την αρ
μόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών.

Μ έχρι σήμερα έχουν κα τα σ χεθε ί από την Υπηρεσία μας 50 τ έ 

το ιε ς  μο τοσ ικλέτες  ενώ  έχουν κα τα σ χεθε ί και από το  Τμήμα Α

σφάλειας Λαμίας άλλες 25 μοτοσ ικλέτες προερχόμενες από το  ί

διο κύκλωμα.

Εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός τελικά θα πενταπλασιασθεί, όμως 

α ντικε ιμ εν ικές  δυσκολίες, όπως έλλειψ η  προσωπικού και μηχα

νοργάνωσης καθώς και καθυστέρηση εξέτα σ η ς  των μοτοσικλε

τών από τα εργαστήρια, μας αναγκάζουν να βαδίζουμε με αργούς 

ρυθμούς. □

Το κείμενο αυτό απ οτελεί εισήγηση του  κ. Τζουβάρα σ το  σεμινάριο "ΠΗΓΑΣΟΣ" 

19-11.12.19971 που διοργάνωσε το  ΥΔΤ στο ξενοδοχείο  Caravel.
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ΝΟΜΟΛΟΓΙΕΣ -  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Η  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Ν  Τ Α Υ Τ 0 Τ Η Τ Α Σ  

Π Ο Λ Ι Τ 0 Ν  ΣΕ Τ Ρ Ι Τ Ο Υ Σ

Τα όρια των απαιτήσεων λόγω εννόμου συμφέροντος και του δι
καιώματος της προσωπικότητας γίνονται αντικείμενο επιστημο
νικής εξέτασης στην υπ' αριθ. 17/12.12.1997 γνωμοδότηση του 
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Γεωργίου Αρβανίτη.

Σε απάντησή του στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης στο ερώτημα "Αν οι 
αστυνομικές αρχές, ενό φ ε ι των διατάξεω ν του άρθρου 16 του Ν. 
1599/86, του άρθρ. 25 Ν. 1756/88 και του άρθρου 902 ΑΚ, δύνανται να χο
ρηγούν τα στοιχεία ταυτότητας ατόμου που περιέχονται σε διοικητικά έγ
γραφα ή στην καρτέλα ταυτότητάς του, όταν ο αϊτών επικαλείται την 
ύπαρξη εννόμου συμφέροντος, π απαιτείται πάντοτε για τη χορήγησή 
τους η προηγούμενη εντολή του οικείου Εισαγγελέα;" διατυπώνει τις ακό
λουθες θέσεις:

•  Κατά την διάταξη του άρθρ. 16 παρ. 1 Ν. 1599/86 κάθε πολίτης, με 
τις επιφυλάξεις των διατάξεων της παρ. 3, έχει δικαίωμα να λαμβάνει 
γνώση των διοικητικών εγγράφων, εκτός από εκείνα που αναφέρονται 
στην ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτων. Ως διοικητικά έγγραφα για την 
εφαρμογή του άρθρου αυτού θεωρούνται όλα τα έγγραφα που συντάσ- 
σονται από όργανα του δημόσιου τομέα, ιδίως εκθέσεις, μελέτες, πρακτι
κά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι οδηγίες, απαντήσεις της διοικήσεως, 
γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις. Με την διάταξη αυτή χορηγείται ένα γενι
κό και αυτοτελές δικαίωμα σε κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση στα διοικη
τικά έγγραφα και μάλιστα χωρίς την υποχρέωση να αιτιολογεί την άσκηση 
του δικαιώματος αυτού.

Η αναφορά δε στην διάταξη αυτή ορισμένων κατηγοριών εγγράφων εί
ναι προφανώς ενδεικτική, ενώ στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται και 
ο τρόπος ασκήσεως του δικαιώματος αυτού που μπορεί να είναι ε ίτε με 
επιτόπια μελέτη, ε ίτε με τη λήψη αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή 
μπορεί να βλάψει το έγγραφο. Έτσι περιορίζεται πλέον σημαντικά η χρήση 
και η εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 902 τουΑστ. Κώδικα ως προς 
την κατηγορία των ως άνω εγγράφων.

Εξαίρεση από την ως άνω γενική διάταξη και αντίστοιχο περιορισμό του 
δικαιώματος του πολίτη, όσον αφορά τα διοικητικά αυτά έγγραφα, εισάγει 
η ίδια διάταξη για τα έγγραφα που αναφέρονται στην ιδιωτική ή οικογε
νειακή ζωή τρίτων προσώπων, καθώς και για όσα αφορούν κρατικά απόρ
ρητα κατά την παρ. 3 του αυτού άρθρου. Η διάταξη δε διευκρινίζει ποια α
πό τα ποικίλου περιεχομένου διοικητικά έγγραφα θεωρούνται ότι αναφέ- 
ρονται στην ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή των πολιτών.

Είναι όμως προφανές ότι ο νομοθέτης, με την ως άνω εξαίρεση, θέλει 
να προστατεύσει τους τρίτους από τη διαρροή πληροφοριών που αφο
ρούν αποκλειστικά την ιδιωτική ή οικογενειακή τους ζωή και να επιτύχει 
μία εξισορρόπηση μεταξύ του δικαιώματος του ενός πολίτη για την πρό
σβασή του στα διοικητικό έγγραφα του δημόσιου τομέα και του δικαιώμα
τος του άλλου πολίτη να διατηρήσει απαραβίαστη την ιδιωτική και οικογε
νειακή του ζωή.

Πρέπει επομένως να δεχθούμε ότι στην έννοια των εγγράφων αυτών 
περιλαμβάνονται και εκείνα που αναφέρονται στη διεύθυνση κατοικίας, 
στην ηλικία και στην οικογενειακή κατάσταση των πολιτών γενικώς, γιατί 
τα στοιχεία αυτά συγκροτούν κυρίως την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή 
των πολιτών. Κατά συνέπεια τα διοικητικά έγγραφα και οι καρτέλες, που 
συντάσσονται από τους αστυνομικούς και φυλάσσονται στις αστυνομικές 
υπηρεσίες, οι οποίες περιέχουν τα στοιχεία ταυτότητας των πολιτών πε
ριλαμβάνονται στα έγγραφα αυτά.

Από τα προεκτεθέντα συνάγεται ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση σε ι
διώτες από τις αστυνομικές αρχές στοιχείων ταυτότητας οποιουδήποτε 
ατόμου που περιέχονται σε διοικητικά έγγραφα ή στην καρτέλα ταυτότη
τάς του, έστω και αν επικαλείται ο αϊτών έννομο συμφέρον.

•  Κατά την διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 εδαφ. β' του Ν. 1756/88 ο 
Εισαγγελέας Πρωτοδικών δικαιούται να παραγγείλει τις υπηρεσίες του 
δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών 
κοινής ωφελείας και όλων γενικά των επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα.

να παραδώσουν έγγραφα ή να χορηγήσουν αντίγραφά τους, όταν το 
ζητήσουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ή έννομο συμφέ
ρον, εκτός αν πρόκειται για έγγραφα από αυτά που αναφέρονται στο άρ
θρο 261 τουΚ,ΠΔ.

Με τη διάταξη αυτή που είναι νεότερη του Ν. 1599/86 και στην οποία 
δεν επαναλαμβάνονται οι εξαιρέσεις για την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή 
τρίτων, παρέχεται γενικότερο και ευρύτερο δικαίωμα στον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών να παραγγείλει την χορήγηση αντιγράφων των ως άνω εγ
γράφων. Επομένως ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, όταν παραλαμβάνει αίτη
ση για χορήγηση αντιγράφων, δε δεσμεύεται να παραγγείλει την χορήγη
ση των αντιγράφων αυτών, έστω και αν αναφέρονται στην ιδιωτική και οι
κογενειακή ζωή τρίτων, με μόνους τους περιορισμούς ότι ο αϊτών θα θε
μελιώνει δικαίωμα ή έννομο συμφέρον για τη λήψη των εν λόγω αντιγρά
φων και ότι δε θα πρόκειται για έγγραφα του άρθρ. 261 ΚΠΔ.

Με τους περιορισμούς αυτούς και με το γεγονός ότι κρίνεται η αίτηση 
από δικαστικό λειτουργό, αφενός μεν παρέχονται μείζονες εγγυήσεις για 
την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής των πολιτών, αφετέ
ρου δε αποτρέπονται ποικίλης μορφής καταχρήσεις από τη διαρροή των 
στοιχείων της ταυτότητάς τους.

•  Όσον αφορά τέλος στις αναφερόμενες στο ανωτέρω έγγραφό 
σας διατάξεις των άρθρων του ΠΔ 141/91 και 36 του ΠΔ 75/87, εφόσον 
τα ΠΔ/τα αυτά έχουν εκδοθεί κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, ε 
ξακολουθούν βεβαίως να ισχύουν και ιδίως η πρώτη από αυτές που έχει 
και μεγάλη πρακτική χρησιμότητα. □

Μ άρτιος 1 9 98 1 5 9  - Α σ τ υ ν ο μι κ ή  Επι θεώρηση



Η ΖΚΗΝΗ ΤΟΫ

ς σκηνή του εγκλήματος μπορεί να ορ ιοθ ετηθ ε ί τοπικά, 

ο χώρος που συνάγεται ανακριτικά ότι ενήργησε ο υπαί

τ ιο ς  μιας εγκληματικής πράξης, από την έναρξη της 

προπαρασκευαστικής ενέργειας μέχρι της έλευσης του αποτελέ

σματος και της απομάκρυνσής του.

Οριοθέτηση και ευθύνη ορ ιοθέτησης του χώρου ανήκει:

1) Στον πρώτο προστρέζαντα αστυνομικό. Δηλ αυτόν που 

πρώτος θ ' α φ ιχθε ί στον τόπο του εγκλήματος και θα καταγράψει 
τ ις  πρώτες πληροφορίες.

2) Στην ανακριτική αρχή, που ε ξ  αντικειμένου οφ ε ίλε ι να 

γνω ρίζει όλες τ ις  δυνατότητες έρευνας που εφαρμόζοντα ι στην 

Ελληνική Αστυνομία, εργαστηρ ιακές, επ ιστημονικές αλλά και τ ις  

δυνατότητες ορθής αξιοποίησης όλων των ανακριτικών δεδομ έ

νων που προκύπτουν ή ενδεχομένω ς να προκύψουν στην πορεία.

Η επιτυχής τοπική ορ ιοθέτηση της σκηνής του εγκλήματος απο

τ ε λ ε ί τον ακρογωνιαίο λίθο μιας αποτελεσματικής έρευνας και 

κατά συνέπεια θετικής έκβασης. Η λανθασμένη οριοθέτηση συνε

πάγεται αυτομάτως ελλειπή έρευνα, χρονική καθυστέρηση, διαφυγή 

κρίσιμων συμπερασμάτων και οικονομική επιβάρυνση που οφείλετα ι 
στην αναπόφευκτα πρόσθετη απασχόληση προσωπικού και μέσων.

Επομένως είναι σημαντικό στο κρίσιμο αυτό στάδιο να περιορί

ζοντα ι λανθασμένες εκτιμήσεις που οφείλοντα ι σε άγνοια ή αμέ

λεια  των επιλαμβανομένων, σ ε δ ιστακτικότητα  ή ανευθυνότητα 

παραγόντων που έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα ορ ιοθέτησης 

της σκηνής του εγκλήματος.

ΣΚ Ο Π Ο Σ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός ορ ιοθέτησης της σκηνής του εγκλήματος είναι:

α) Να συμπ εριληφ θεί στην υπό έρευνα χώρο ο- 
ποιοδήποτε σημείο ή αντικείμενο που χρησιμοποίησε ο υ-

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Του Αστυν. Β ' Ιωάννη Λ. Γιαννακούρη

παίτιος κατά την εκδήλωση της εγκληματικής του συμπερι
φοράς.

β) Η διαφύλαξη του χώρου που διαπράχθηκε μια εγκλη
ματική πράξη σ' έκταση τέ το ια  και με τρόπο τέτο ιο , ώ σ τε να 

π ρ ο σ τα τε υ θ ε ί τό σ ο  ο χ ώ ρ ο ς  όσο και τ '  α ν τ ικ ε ίμ ε ν α  απ' ο 

ποιαδήποτε μεταγενέσ τερη  αλλοίωση, που πιθανόν να οφ είλετα ι 
σε ανθρώπινη ή από φυσικά φαινόμενα παρέμβαση.

Σκοπός της διαφύλαξης είναι η αξιοποίηση της εικόνας αλλά και 
των στοιχείων που υπάρχουν στο χώρο του εγκλήματος έτσ ι ώ

στε, το  γρηγορότερο δυνατό να εξα χ θ ε ί το  σωστό συμπέρασμα 
για το  "τι και πώς συνέβη".

Η ε ικό να  που π αρουσ ιάζε ι μια σκηνή εγκλή μ α το ς  ε ίνα ι μια 

"σκόρπια ιστορία” με αρχή και τέλος. Ένα σενάριο που πρέπει να 

ξαναγραφεί με τον ίδιο τρόπο και τα ίδια μέσα. Κάτι αν αλλάξει, κά
τι αν λε ίψ ε ι ή προστεθεί, αλλάζει η ιστορία, τροποποιείται το  σ ε

νάριο, χάνεται η αρχή και το  τέλος.

ΠΡΟΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΘΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

Οι οποιοσδήποτε βαθμίδας Αστυνομικοί από τη φύση της εργα

σίας τους πρέπει να έχουν κατά νου, ότι "μια καλή αρχή έχε ι πάντα 

ένα καλό τέλος". Πολύ περισσότερο οι επ ιφορτισμένοι με την έ 

ρευνα της σκηνής του εγκλήματος πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι 

η καλή αρχή που θα οδηγήσει σ' ένα καλό τέλος.

Η ορθή ορ ιοθέτηση του  χώρου έρευνας είναι πάντα μια καλή 

αρχή. Για να επ ιτευ χ θ ε ί αυτό απαιτούνται οι παρακάτω βασικές 

προϋποθέσεις:

α) Εμπειρία έρευνας. Ο εντεταλμένος για τη διεξαγωγή της έ 

ρευνας, ιδ ια ίτερα σε σοβαρές υποθέσεις, δ ε  νοείτα ι να είναι άλ

λος παρά αυτός που έχε ι την εμπειρία. Για την απόκτηση εμπειρίας 

του προσωπικού, υπεύθυνοι πρέπει να είναι όχι μόνο οι ίδιοι οι ε-
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Πρώτη η PANAVOX
πιστοποιεί την ποιότητα

ίων συνεργατών της

Όπου υπάρχει αυτό το σήμα, θα βρείτε:
ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΠΛΗΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΠΟΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΚΤΥΟ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Πρώτη η PANAVOX, ο μεγαλύτερος εμπορικός συνεργάτης της PANAF0N, 
καινοτομώντας για άλλη μια φορά, δημιούργησε κάτι εντελώς πρωτοποριακό:
Ένα ειδικά σήμα πιστοποίησης ποιότητας, το οποίο θα φέρουν μόνο 
οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της.
Νάνο αυτοί που πληρούν τις  υφηλότερες προδιαγραφές ποιότητας κι εξυπηρέτησης. 
Κοντά τους θα γνωρίσετε τον κόσμο της PANAVOX.
θα Βρείτε μια τεράστια γκάμα συσκευών κινητής τηλεφωνίας από άλες τις  εταιρίες 
και φυσικά τη μεγαλύτερη ποικιλία αξεσουάρ.
Αυτή η μοναδική πρωτοβουλία της PANAVOX ξεκίνησε ήδη και θα ολοκληρωθεί 
μέχρι το τέλος του χρόνου.
Έτσι, όπου θα βλέπετε αυτά το σήμα, θα είστε σίγουροι με την πρώτη ματιά 
ότι αντιπροσωπεύει έναν φερέγγυο συνεργάτη, αφοσιωμένο στην ποιοτική και 
ολοκληρωμένη εξυπηρέτησή σας.

Ra n a FoN  Ra n a VojF
Π α ν  χτμν Επ ικο ιν ω ν ία  ( Κ ΙΝ Η ΤΗ  ΤΗΛΕΦ Ω ΝΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΚ

PANAVOX Α.Ε. Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 64 , ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25, ΤΗΛ.: 6186 800 , FAX: 6186 666



ντελλόμενοι, που πρέπει να πείθουν για την αποτελεσματικότητά 

τους, αλλά και οι ιεραρχικά προϊστάμενοι. Κατ' ανάγκη α π οτελεί 

κύρια προτεραιότητα η μέριμνα για την εκπαίδευση των υφ ισταμέ

νων, να γνωρίζουν τ ις  δυνατότητες του κάθε Αστυνομικού έτσ ι ώ

σ τε  να μην απορούν εκ των υστέρω ν για τ ις  ενέρ γε ιές  του.

β) Ορθή και ταχεία  αξιολόγηση των μέχρι της στιγμής εκείνης 

γνωστών ανακριτικών δεδομένων.

γ) Γνώση των δυνατοτήτων ανακριτικής και επιστημονικής αξιο

ποίησης των πιθανών ιχνών και πειστηρίων, καθώς και των προτε

ραιοτήτων επί μέρους αξιοποίησης των διαφόρων στοιχείων.

δ) Συνεργασία με τον πρώτο προστρέξαντα στον τόπο του ε 

γκλήματος Αστυνομικό ή αυτόπτη μάρτυρα και τέλος, 

ε Ι ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ κα ι σ υ ν α ίσ θ η σ η  τη ς  ΕΥΘΥΝΗΣ, που θα 

βοηθήσουν τον επ ιφορτισμένο με την έρευνα να αποφεύγει ενέρ 

γ ε ιες  σκοπιμότητας σε βάρος της ουσίας.

ΣΚ Ο Π Ο Σ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΣΤΗ  ΣΚΗΝΗ ΤΟ Υ  ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός της έρευνας στη σκηνή του  εγκλήματος είναι: 

α) Εντοπισμός των πιθανών αυτδπτων μαρτύρων, δηλ. αν

θρώπων που θα μπορέσουν να μας πουν τι έγινε, πώς έγινε, πότε 

έγ ινε από ποιον έγινε.

β) Καταγραφή στοιχείων που υπάρχουν στη σκηνή του 
εγκλήματος. Στο χώρο που διαπρόχθηκε ένα έγκλημα εντοπ ίζο

νται ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας που μπορούν να χαρακτηρι

στούν ως αφανείς ή σιωπηλοί μάρτυρες. Πρέπει να καταγραφεί η 

ύπαρξή τους ώ σ τε να μπορεί να γίνει δυνατή η αξιοποίησή τους, 

γ) Συλλογή και αξιοποίηση των ιχνών και πειστηρίων, 
δ) Εντοπισμός του υπόπτου.
ε) Ανακριτική σύνδεση και συσχέτιση των στοιχείων 

που καταγράφηκαν στον τόπο του εγκλήματος με τον ύπο
πτο, ώ στε να γίνει δικονομικό δυνατή η σύλληψη και παραπομπή 

του στη δικαιοσύνη.

ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΤΟ Υ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Α) Τυπικά προσόντα

Ο εντελλόμενος να δ ιεξάγει την έρευνα πρέπει να συγκεντρώ
νει τ ις  προϋποθέσεις του άρθρου 33 του ΚΠΔ, δηλ. να είναι ανακρι- 

τικός υπάλληλος. Το πώς και πότε αποκτάται η ιδιότητα του ανακρι- 

τικού υπαλλήλου ορ ίζετα ι από το  ίδιο το  προαναφερόμενο άρθρο. 

Οι υπαξιωματικοί Παραγωγικής σχολής και αξιω ματικοί της Αστυ

νομίας είναι γεν ικο ί ανακριτικοί υπάλληλοι και δικαιούνται να επι
λαμβάνονται προανακρίσεως για οποιαδήποτε εγκληματική πράξη 

ε φ ' όσον αυτή διαπρόχθηκε στην περ ιφέρειά  τους.

Η ενέργε ια  προανάκρισης δ ιεξάγετα ι πάντα μετά από παραγγε

λία του αρμόδιου εισαγγελέα και υπό την εποπτεία του. Στις περι

πτώσεις τω ν επ' αυτοφώρω εγκλημάτων ή όταν ο κίνδυνος από 

την αναβολή είναι υπαρκτός (επικείμενος θάνατος ουσιώδη μάρ

τυρα ή πιθανή καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση σημαντικών για την 

ανάκριση στοιχείων), οι ανακριτικοί υπάλληλοι και όχι μόνο (243 Κ

ΠΔ), έχουν υποχρέωση να εκτελούν όλες τ ις  απαραίτητες εκε ίνες  
ε ν έ ρ γ ε ιε ς  που σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν απρόσκοπτα την 

πρόοδο της ανάκρισης. Σ τις  περιπτώ σεις α υ τές  ενημερώ νουν 

ταχύτατα  τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η παραγγελία για προανάκριση απευθύνεται κατά κανόνα προς 

τον προϊστάμενο της καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδίας Αστυνο

μικής αρχής. Α υτός δικαιούται ν' αναθέσει την προανάκριση σ ε κά

ποιον υφ ιστάμενό του ανακριτικό υπάλληλο. Στις περιπτώσεις αυ

τ έ ς  ο εντελλόμενος ανακριτικός υπάλληλος, για τ ις  όποιες προα- 

νακρ ιτ ικές εν έρ γ ε ιέ ς  τους είναι πρωτίστως "υπεύθυνος" έναντι 

του παραγγέλλοντα εισαγγελέα.

Εάν η παραγγελία  το υ  ε ισ α γ γ ελ έα  ε ίνα ι ονομαστική δηλ. α

πευθύνεται προς συγκεκριμένο ανακριτικό υπάλληλο και όχι κατ' 

ανάγκη προς τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, όλες οι προανακρι- 

τ ικ ές  ε ν έ ρ γ ε ιε ς  δ ιεξάγοντα ι από τον  ίδιο. Εάν ο εντελλόμ ενος 

στην περίπτωση αυτή είναι και προϊστάμενος, η προανάκριση δεν 

είναι επ ιτρεπτό ν' α νατεθε ί σε άλλον χωρίς την έγκριση του πα- 

ραγγέλοντα εισαγγελέα.

Β) Ουσιαστικά προσόντα

1) Εμπειρία
Κατ' αρχήν πρέπει να είναι άτομο δοκιμασμένο και έμπειρο. Η ε 

μπειρία είναι συνάρτηση της αποτελεσματικότητάς του. Κατά συ

νέπεια, αυτός που είναι υπεύθυνος να ορίσει έναν ανακριτικό υ

πάλληλο ως υπεύθυνο μιας έρευνας, πρέπει να έχε ι κατά νου, ότι 

αυτός έχε ι πείσει και μπορεί ν' ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη α
ποστολή.

2) Γνώσεις.
Να έχε ι σφαιρική αντίληψη των λειτουργικών αδυναμιών της α

στυνομίας, να γνωρίζει τη δομή της, σ το ιχείο  που θα τον βοηθήσει 

στη συνεργασία του με άλλες υπηρεσίες. Να γνωρίζει τ ις  δυνατό

τη τες  και ιδ ια ιτερ ότη τες αξιοποίησης των επ ί μέρους στοιχείων 

από κάθε υπηρεσία. Αυτό απ α ιτεί συχνή και επιμελή ενημέρωση 

αλλά γ ια τί όχι και αυτοπρόσωπη παρακολούθηση της επ εξεργα 

σίας των ιχνών και πειστηρίων. Ικανές γνώ σεις του  ποινικού δι

καίου και των διαδικασιών της ποινικής δίκης.

3) Διάθεση προσφοράς και φιλοδοξία.
Ο εντεταλμένος την έρευνα του εγκλήματος πρέπει απαραίτη

τα  να έχε ι τη διάθεση να ερ γα σ τε ί όπως και τη φ ιλοδοξία  να προ

σ φέρει. Ο παράγοντας αυτός φυσικά εξα ρτό τα ι σε μεγάλο βαθμό 

από το  "περιβάλλον" της υπηρεσίας του και ιδ ια ίτερα τους προϊ

σταμένους του.

Γίνεται κατανοητό, ότι η επιλογή των επιφορτισμένων την έρ ευ 

να της σκηνής του εγκλήματος σε οποιοδήποτε στάδιο δεν πρέπει 

να είναι τυχαία. Αυτό απ οτελεί μια βασική "λεπτομέρεια" που δεν 

πρέπει να δ ιαφεύγει ή να θυσ ιάζετα ι στο βωμό σκοπιμοτήτων. Το 

βάρος της ευθύνης στο σημείο αυτό επ ιφορτίζοντα ι οι προϊστά

μενοι των υπηρεσιών, που είναι υποχρεωμένοι ν' αξιολογούν σω

στό, να επιμένουν σ τις εντο λές  τους, να προστατεύουν την έρ ευ 

να από εξω γενε ίς  παρεμβάσεις που αφορούν την πορεία και τα 

πρόσωπα που επ έλεξαν να τη διεκπεραιώσουν και φυσικό να επι
διώκουν σκεπτόμενοι την ουσία παραμερίζοντας τους τύπους, ό

που αυτο ί αποτελούν πραγματικό ανασταλτικό παράγοντα για την 

έρευνα.

Θ εω ρείτα ι επίσης αυτονόητη η παρέμβασή τους και η απαλλαγή 

του  επ ιφ ορτισ μένου  τη δ ιεξαγω γή τη ς  έρευνας, αν αυτός δεν 

πληροί τ ις  προϋποθέσεις που προαναφέρονται. Πριν κα τα σ τεί ό

μως αναγκαίο να γίνει αυτό, πρέπει να έχε ι ελαχιστοποιηθεί η πι
θανότητα να συμβεί κάτι ανάλογο ή σ ε κάθε περίπτωση, να επιση- 

μανθεί το  λάθος που διαπρόχθηκε κατά την επιλογή, ώ στε να μην 

επαναληφθεί. □
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Τ Α  Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α  ΓΙ Α Τ Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  Ε Ν Ο Σ  
Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ  Μ Ε Λ Ο Υ Σ  Σ Τ Η Ν  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  

ΚΑΙ  Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Ι Κ Η  Ε Ν Ω Σ Η  ( Ο . Ν . Ε . )
Του Σωτηρίου Κρόκον, 

Οικονομολόγου. Καθηγητή Αστυνομικής Ακαδημίας

Τα τελευταία χρόνια όλοι μας έχουμε πληροφορηθεί σε μικρό

τερο ή μεγαλύτερο βαθμό κάποια πράγματα σχετικά με τη συν
θήκη του Μάαστριχτ που υπογρόφηκε το 1992 και έθεσε σε 

νέες βάσεις την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ι. Η συνθήκη προβλέ

πει ότι, για να συμμετόσχει ένα κρότος - μέλος στην Ο.Ν.Ε., πρέπει να έχει 

επιτύχει προηγουμένως την αναγκαία οικονομική σύγκλιση με γνώμονα 

τέσσερα κριτήρια. Αυτό δε τα κριτήρια αφορούν: 

α) Την επίτευξη υψηλού βαθμού σταθερότητας των τιμών. Δη

λαδή, ο πληθωρισμός, δεν πρέπει να υπερβαίνει περισσότερο από μιάμιση 

εκατοστιαία μονάδα το μέσο όρο του πληθωρισμού των τριών, το πολύ, 
κρατών - μελών με το χαμηλότερο ρυθμό πληθωρισμού.

β) Τη μείωση του δημόσιου ελλείμματος και του δημόσιου 
χρέους ως ποσοστών του ακαθόριστου εγχώριου προϊόντος ΙΑ.Ε.Π.Ι, στα 

επίπεδα του 3% και του 60% αντίστοιχα, αν και υπάρχει η σκέψη ως ανα

φορά το δημόσιο χρέος να είναι πιο ελαστικό το ποσοστό το οποίο τελικά 

θα αποφασισθεί.
γ) Τη διασφάλιση σταθερότητας των συναλλαγματικών ισοτι

μιών. Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ε.Ε., για να γίνει δεκτό ένα κρότος - 

μέλος στο τρίτο στάδιο της Ο.Ν.Ε. απαιτείται η συμμετοχή του νομίσματος 

του, επί δύο τουλάχιστον έτη, στα κοινοτικά περιθώρια διακύμανσης του 

μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών του Ευρωπαϊκού Νομισματικού 

Συστήματος, χωρίς σοβαρή ένταση και ιδίως χωρίς το κράτος αυτό να έ 

χει υποτιμήσει, με δική του πρωτοβουλία, την κεντρική διμερή ισοτιμία του 

νομίσματος του έναντι του νομίσματος οποιουδήποτε άλλου κράτους - 

μέλους.

Τα κανονικά περιθώρια διακύμανσης των νομισμάτων διευρύνθηκαν τον 

Αύγουστο του 1993 σε συν πλην 15%, μετά τη νομισματική κρίση που είχε πα- 

ρουσιασθεί εκείνη την περίοδο και είχε αναστατώσει τις οικονομίες των κρα

τών που συμμετείχαν στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών (Τα περιθώ

ρια διακύμανσης πριν την κρίση ήταν συν πλην 3%].

Παρά το ότι η δραχμή (GRDI δε συμμετέχει στο μηχανισμό συναλλαγ

ματικών ισοτιμιών του Ε.Ν.Σ., τα τελευταία χρόνια ο ρυθμός διολίσθησής 

της έχει επιβραδυνθεί, ειδικότερα έναντι του ECU (Ευρωπαϊκή Νομισμα
τική Μονάδα) και δεν αντισταθμίζει πλήρως τη διαφορά του πληθωρισμού 

μεταξύ της Ελλάδος και των ανταγωνιστριών της χωρών, με τελικό σκοπό 

τη σταθεροποίηση της ισοτιμίας της δραχμής έναντι των λοιπών ευρω

παϊκών νομισμάτων.

δ) Το τέταρτο κριτήριο αποτελεί η σύγκλιση των μακροπρόθε
σμων επιτοκίων. Η Συνθήκη ορίζει ότι, για διάστημα ενός έτους πριν γί

νει η αξιολόγηση και η επιλογή των χωρών που θα ικανοποιούν τα κριτήρια, 

το ονομαστικό μακροπρόθεσμο επιτόκιο δεν πρέπει να υπερβαίνει περισ

σότερο από δύο εκατοστιαίες μονάδες το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο στα 

τρία, το πολύ, κράτη - μέλη της Ε.Ε., με τις καλύτερες επιδόσεις από άποψη 

σταθερότητας των τιμών.

Μετά την παράθεση των ονομαστικών κριτηρίων που προβλέπονται α

πό τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, ας κάνουμε μια εκτίμηση για την πορεία της

Ελλάδος μέσα στην Ο.Ν.Ε., με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία. Με την παρα

δοχή ότι η νομισματική ένωση θα υλοποιηθεί το 1999, η δυνατότητα συμ

μετοχής της Ελλάδος με την πρώτη ομάδα χωρών φαίνεται ανέφικτη. Πα

ρά την αξιόλογη πρόοδο που έχει σημειωθεί προς τη σταθεροποίηση της 

οικονομίας και τις σχετικά μικρές αποκλίσεις από τους στόχους του προ

γράμματος σύγκλισης έως τώρα, η απόσταση που μας χωρίζει από τις τι

μές αναφοράς των σχετικών κριτηρίων εξακολουθεί να είναι μεγάλη, ενώ 

ο εναπομένων χρόνος για την προσέγγισή τους πολύ περιορισμένος. Και 

αυτό διότι η αξιολόγηση προσδιορίσθηκε για τις αρχές του 1998, με βάση 

τα οικονομικά δεδομένα του 1997.
Έτσι, όλα δείχνουν πως η χώρα μας δε θα ενσωματωθεί στο τρίτο στά

διο της Ο.Ν.Ε. με την πρώτη ομάδα χωρών, αλλά κάτι τέτοιο αναμένεται να 

γίνει το 2001, μαζί πιθανόν και με την Ιταλία που και αυτή έχει προβλήματα 

που δεν της επιτρέπουν με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, να ενταχθεί το 

1999, αν και η απόσταση που την χωρίζει, είναι μικρότερη σε σχέση με 

αυτή της Ελλάδος. □

CRIME AND

secukiiy
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

Κάθε πρώτη του μηνάς, 
στα περίπτερα όλης της,χώρας, 
με τεχνολογικές εξελίξεις, νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, αστυνομικά 
θέματα, ρεπορτάζ, έρευνε' και 

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

την ασφάλεια κάθε μορφής, 
την αυτοάμυνα και ασφαλώς τον
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Γta pta ισόρροπη αμωμή

ια να είμαι ειλικρινής, δυσκολεύτηκα μ' αυτό το θέμα. Από τη μια

m  μεριά, γνωρίζω τις απαιτήσεις των γονιών και το φοβερό αντα-

α  γωνισμό στη σημερινή κοινωνία. Από την άλλη, γνωρίζω τις ανά

γκες του παιδιού. Να συμφιλιώσω τα δύο; Λίγο δύσκολο. Προτιμώ να σας 

προβληματίσω και να σας τονίσω ευθύς εξ  αρχής, μερικό σημεία που πρέ

πει να έχουμε κατά νου, στην πορεία της σχολικής ζωής του παιδιού μας.
•  Η υπερβολική εργασία είναι εχθρός της καλής εργασίας.
•  Βοηθώ ένα παιδί να εργάζεται, δεν σημαίνει ότι εργάζομαι μαζί του. 

Το αντίθετο. Του μαθαίνω να εργάζεται μόνο του.

•Τ ο  παιδί δικαιούται μια καλλιέργεια που είναι κάτι περισσότερο από έ 
να βερνίκι γνώσεων.

• Ο  άνθρωπος είναι αυτό που η παιδική ηλικία προετοίμασε και έπλασε.
•  Η ευθύνη των γονιών είναι τέτοια, που μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει 

τη σύνεση, τη σταθερότητα και την αγάπη που χρειάζεται για να ανταπο- 
κριθούν.

•Τέλος, μεγαλώνω σωστό το παιδί μου, σημαίνει βοηθώ να γίνει αυτό 
που είναι να δώσει το παρόν στη δική του κλήση.

"Αρχίστε, λοιπόν, να γνωρίζετε το παιδί σας, γιατί ασφαλώς δεν το γνω
ρίζετε". Ενα πρώτο μήνυμα, που θέλω να συγκρατήσουμε κατά την διάρ
κεια της αναπτύξεως του θέματος. Και ένα δεύτερο;

“Γνωρίστε τις ανάγκες του και τα ενδιαφέροντα του και προσπαθήστε 
να τα ικανοποιήσετε". Το πρώτο, ελέχθη από τον J. J. Rousseau. Το δεύτε
ρο, στις αρχές του αιώνος μας, το διεκήρυξε ο βιολόγος και παιδαγωγός 
Edouard Claratede, ο ιδρυτής του Ινστιτούτου των Παιδαγωγικών Επιστη
μών στη Γενεύη.

Ας γνωρίσουμε λοιπόν το παιδί του 1998. Είναι το νήπιο που το αγουρο- 
ξυπνούν για να πάει στον παιδικό σταθμό, διότι η μητέρα του εργάζεται. 
Και αυτό, έχει το θλιβερό προνόμιο, έναντι των παιδιών των περασμένων 
γενεών, να μη χορταίνει ούτε καν τον ύπνο του. Είναι το δεκάχρονο αγόρι 
που όταν του προσφέρεις το μπουναμό των Χριστουγέννων και το ρωτάς 
αν είναι ευχαριστημένο, εκείνο απαντά:

"Εγώ είμαι ευτυχισμένος όταν οι άνθρωποι αγαπιούνται. Και δυστυχιέ- 
μαι, όταν οι άνθρωποι τσακώνονται". (Είναι το παιδί των χωρισμένων γο
νέων], Είναι το παιδί του διαμερίσματος, που ασφυκτιό στα δύο μέτρα του 
μπαλκονιού (εάν υπάρχει] και δεν γεύτηκε τη χαρά της αυλής, της γειτο
νιάς. Είναι το μοναχοπαίδι, που κατά κανόνα μεγαλώνει μόνο του.

Είναι το παιδί με το κλειδί, όπως ονόμασαν οι ψυχολόγοι το παιδί της ε 
ποχής μας, γιατί ανοίγει μόνο του και μπαίνει σ' ένα άδειο διαμέρισμα, α
φού όλοι λείπουν. Είναι το παιδί της τηλεόρασης, που έχει γίνει η μοναδική 
του παρέα (σε πολλές οικογένειες παίζει το ρόλο της μπέιμπυ σίτερ).

Προσφυώς, η τηλεόραση έχει ονομασθεΡ'οι δεύτεροι γονείς". Είναι το 
παιδί με το απλανές βλέμμα και την αμπαρωμένη καρδιά, που ζει μέσα 
στην αποχριστιανοποιημένη κοινωνία της εποχής μας και ασφυκτιό από 
την έλλειψη πνευματικού οξυγόνου που τόσο έχει ανάγκη. Και ποιες είναι 
οι ανάγκες του;

♦  Πρώτη, δεσπόζουσα ανάγκη, το οικογενειακέ κλίμα να είναι ευ
νοϊκό. Επ' αυτού θα επανέλθουμε.

♦ Η ανάγκη του ύπνου. Βασική για την σωματική και πνευματική του 
υγεία. Τόσο βασική, που σκέφτομαι ότι θα εχρειάζετο μια εθνική εκστρα
τεία, για να ενημερωθούν οι γονείς γύρω από το δικαίωμα του παιδιού 
να κοιμάται. Γιατί είναι γνωστό, ότι τα Ελληνόπουλα δεν κοιμούνται αρ
κετά. Ο ύπνος του πρέπει να είναι ήρεμος. Όταν είναι ταραγμένος, 
πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία (κυρίως έχει σχέση με το οικογε
νειακό κλίμα].

♦ Η ανάγκη της κίνησης. Είναι μια ανάγκη οργανική.

Της Βασιλικής Παναγιωτοπούλου -  Παπαβασιλείου, 
Καθηγήτριας Παιδαγωγικής

♦ Η ανάγκη της φύσης. Είναι αναμφισβήτητη και θεμελιώδης. Να 
ζήσει το παιδί όσο μπορούμε περισσότερο μέσα στη φύση, στο φως, 
στον ήλιο. Να παίξει με τα χώματα, με τις μπογιές, να καταβρέχεται, να ζει, 
έστω και λίγες ώρες φυσιολογική ζωή. Έχουν γίνει συμπόσια γύρω από 
την παγκόσμια έξοδο της Κυριακής από την πόλη. Παρά τα μειονεκτήματα 
(κόπωση, μειωμένη απόδοση τη ΔευτέραΙ, ψυχίατροι και ψυχολόγοι την 
βλέπουν σαν ένα ευεργέτημα και συμφωνούν ότι -στα μέτρα των δυνα
τοτήτων μας- πρέπει να την επιδιώκουμε. Θα προσθέσουμε όμως, ποτέ εις 

βάρος του εκκλησιασμού, τον οποίον επίσης έχει βαθειό ανάγκη το παιδί.

♦ Η ανάγκη για μια προσωπική γωνιά. Ο Guy Jacquin, γράφει σχε
τικά στο βιβλίο του "Μεγάλες γραμμές της ψυχολογίας του παιδιού". "Εάν 
δεν έχει ένα χώρο για να κρύψει τους θησαυρούς του και τα μυστικά του, 
θα τα κρύψει στην καρδιά του. Και αυτά θα σας μείνει κλειστά και αμπαρωμέ
νη. Αξίζει λοιπόν, τον κόπο να του δώσετε τουλάχιστον ένα συρτάρι".

♦ Η ανάγκη να χαζέψει. Νομίζουμε ότι χάνει τον καιρό του. Στην 
πραγματικότητα τον κερδίζει, διότι μ' αυτό τον τρόπο αναζωογονείται και 
οδηγείται στη δημιουργία. Τίποτε πιο ευεργετικό και δυναμωτικό από τη 
φαντασία. Δώστε του, λοιπόν, ελεύθερο χρόνο. Μην τον τσιγγουνεύεσθε.

♦ Η ανάγκη για το Θεό. Η ανάγκη να γευθεί το θεό, να επικοινωνήσει 
μαζί του, να ζήσει μέσα στη χάρη του, είναι μία ανάγκη παγκοσμίως ανα
γνωρισμένη σήμερα, για την οποία μας μιλούν οι κορυφαίοι ψυχολόγοι, ό
πως ο Jung Maeder, ο Charies Bauin. "Από την αγκαλιά της μάνας, το παιδί 
οφείλει να αναπτύξει την εμπιστοσύνη του σ' ένα Θεό δίκαιο, τέλειο και 
πανάγαθο, που θα το προστατεύει κατά το μέτρον που το ίδιο θα θέτει τον 
εαυτό του κάτω από την προστασία του", γράφει στο βιβλίο της Ή  Αγωγό 
και η Οικογένεια", η ελβετίδα παιδαγωγός Suzanne Simon. Και συνεχίζει: 
"Κατά γενικό κανόνα, όταν η πίστις δεν έχει ρ ιζω θεί κατά την παιδικά ηλι
κία, η επίδρασά μας στην εφηβεία είναι παροδικά".

Ένσταση. Καλά όλα αυτά. Αλλά, το παιδί πρέπει να μάθει. Να μάθει, ει δυ
νατόν, από τον παιδικό σταθμό να διαβάζει. Να μάθει ξένες γλώσσες. Να 
μάθει να χειρίζεται τα Computers. Να μάθει μουσική, κολύμπι, τένις, χορό. 
Να μάθει, να μάθει... ναι, ξέχασα. Πρέπει να είναι και πρώτος στο σχολείο, 
ή τουλάχιστον δεύτερος. Η, έστω, μέσα στους πέντε πρώτους. Τόσα ι
διαίτερα, τόσα φροντιστήρια πληρώνουμε. Δεν δικαιούμεθα να απαιτούμε 
πρωτεία;

Αλλά τι θα πει να είναι πρώτος στο σχολείο; Αυτό εξαρτάται από το 
βαθμό της νοημοσύνης του, από την ευφυΐα του, από τη δουλειά και τον 
κόπο του; Πρόκειται για ένα παιδί επιμελές, πειθαρχικό, λογικό; Όχι. Είναι 
κάτι πολύ πιο ευρύ. Η ατμόσφαιρα που το παιδί συναντά στο σπίτι. Η κατά
σταση της υγείας του. Ο τρόπος με τον οποίον παραδέχονται ή απορρί
πτουν τις ικανότητες του για μάθηση. Ο τρόπος με τον οποίον δέχονται να 
είναι διαφορετικό από την ιδέα που είχαν σχηματίσει γι' αυτό πριν πάει 
στο σχολείο ή πριν φθάσει σ' αυτήν την συγκεκριμένη τάξη και φάση που 
βρίσκεται σήμερα.

Τέλος, η στάση των γονέων μπροστά στις αναπόφευκτες δυσκολίες, α
πό την απλή αφηρημάδα, μέχρι προβλήματα πολύ πιο ουσιώδη. Προβλήμα
τα που προέρχονται από την νοημοσύνη του ή από τον χαρακτήρα του. Ε
τσι κάπως, στραγγαλζεται η παιδική ψυχή και μαραζώνει και αντιδρά. Και 
φθάνει στην εφηβεία και επαναστατεί, άγρια πολλές φορές, και τα τινάζει 
όλα στον αέρα.

Γράφει ο Albin Michel στο βιβλίο του "Από την κούνια στο Σχολείο - Οι 
δρόμοι της Επιτυχίας"[έκδοσις 1996): "Γνωρίζουμε, περισσότερο από τον 
καθένα, ότι ένα παιδί δεν πετυχαίνει στο σχολείο εάν δεν αισθάνεται ό
μορφα στη ζωά του. Ότι η αληθινά σχολικά επιτυχία, συνοδεύεται από μια 
όμορφη συναισθηματικά ζωά. Εάν το ξεχνάμε, διαπράττουμε ένα μεγάλο 
παιδαγωγικό σφάλμα.
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Για να είμαστε σωστοί, πρέπει να πούμε ότι οι καλοί μαθητές, όπως και 
οι κακοί, διαμορφώνονται στο σπίτι. Δεσπόζοντα ρόλο, όπως ήδη τονίσα
με, παίζει η οικογενειακή ατμόσφαιρα. Είναι κεφαλαιώδες για το παιδί, να 
ζει ανάμεσα σ' ένα ζευγάρι ενωμένο. Να αισθάνεται την ευτυχία των γο
νέων του. Γιατί το παιδί, να ζει και αισθάνεται την ευτυχία, όπως και τη δυ
στυχία.

Σ' αυτό τον τομέα, κανείς δεν μπορεί να του κρυφτεί ή να το κοροϊδέ
ψει. Έχει ανάγκη να ζε ι τα Σαββατοκύριακα καθώς και τις διακοπές, με 
τους γονείς του. Έχει ανάγκη ν' αγκαλιάζει τη μητέρα του πριν κοιμηθεί και 
να κουβεντιάζει με τον πατέρα του.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν η καρδιά του δεν ικανοποιείται, το 
μυαλό του μπλοκάρεται. Γι' αυτό, ο μεγάλος Ελβετός παιδαγωγός Adolphe 
Ferriere, έγραφε: “Eire το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, η οικογέ
νεια αποτελεί το λίκνο, όπου υφαίνεται ολόκληρη η συναισθημα
τική ζωή του παιδιού και το ορμητήριο για μια επιτυχημένη ή α
ποτυχημένη σχολική και κατ' επέκταση κοινωνική ζωή".

Και τώρα, ας δούμε ποιο είναι το πρόγραμμα μιας ημέρας του μαθητού 
του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου. Για να μπορέσω να ανταποκρι- 
θώ, πήρα μερικές συνεντεύξεις μητέρων, που τα παιδιά τους φοιτούν στο 
Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. Εδώ και στην επαρχία. Σε ιδιωτικά και σε δημό
σια σχολεία. Εχουμε λοιπόν:

Εγερτήριο: Κυμαίνεται ανάμεσα στις 6.30' και 7.30'. Τα παιδιά των ιδιω
τικών σχολείων, μαζί με τα δίδακτρα που καταβάλλουν οι γονείς τους, κα
ταβάλλουν και τα ίδια προσωπικά βαρύ πρόστιμο από τον πρωινό τους 
ύπνο. Διαμονή στο σχολείο: 8.15 έως 1.30. Όταν όμως πηγαίνουν σε ιδιω
τικό σχολείο, η επιστροφή στο σπίτι κυμαίνεται μεταξύ 2.30' με 3. Μερικά, 
μένουν στο σχολείο για μια ξένη γλώσσα, οπότε η επιστροφή στο σπίτι 
είναι στις 5. Περάσαμε, έτσι, το οκτάωρο του ενήλικα.

Φαγητό μεσημεριανό: Λίγα είναι τα παιδιά που τρώνε μαζί με την οικο
γένεια. Συνήθως έχουν μόνο μισή ώρα στη διάθεσή τους. Κατοβροχθί- 
ζουν κάτι γρήγορα και πρέπει να φύγουν. Για που; Για μελέτη έξω από το 
σπίτι. Είναι τα λεγάμενα μαθητικά κέντρα" που ξεφυτρώνουν σαν μανιτά
ρια στην Αθήνα και στον Πειραιά. Το προτιμούν οι γονείς, γιατί έτσι περιο
ρίζεται η ώρα της μελέτης, ενώ στο σπίτι μακραίνει πολύ. Τρία απογεύμα
τα για όλα τα παιδιά Ιαυτά που γυρίζουν στις 3 στο σπίτι], έχουμε μια 
δεύτερη ή τρίτη γλώσσα, δύο έχουμε μουσική ή γυμναστική. Το ίδιο και 
στην επαρχία. Ύπνο: 10.00 με 11.00 το βράδυ, και βάλε. Αλλα, αφού τε 
λειώσουν, διαβάζουν εξωσχολικό βιβλίο, άλλα βλέπουν τηλεόραση. Μερι
κά παίζουν κάποιο όργανο. Και κοιμούνται -το πολύ- 7 ώρες, όταν, κατά μέ
σον όρον, το παιδί των 7 χρόνων έχει ανάγκη από 12 ώρες ύπνου, για να 
φθάσει στις 9 ώρες στην ηλικία των 16 ετών. Πως λοιπόν μπορεί να είναι 
φρέσκο το μυαλό του; Πως να μη νυστάζει; όταν στα 8 και στα 9 του χρό
νια κοιμάται μόνον 7 ώρες,

Εχουμε, λοιπόν, καταστρατήγηση ή φοβερή παραβίαση της ανάγκης του 
ύπνου, της ανάγκης κίνησης, του καθαρού αέρα. Το σπουδαιότερο: της α
νάγκης επικοινωνίας. Και ερωτώ: Τι αναμνήσεις θα έχει το παιδί αυτό από 
την παιδική του ηλικία,· Εάν μάλιστα η σχολική του ζωή άρχισε από τον παι
δικό σταθμό, στα δύο ή τρία χρόνια του;

Και έρχεται το Σάββατο, που θα μπορούσε να το χαρεί όλη η οικογένεια 
μαζί, με μια άνεση χρόνου, με μια επικοινωνία, με μια συμμετοχή στις οι
κογενειακές δουλειές, τέλος με ένα "χάζεμα" που τόσο το έχει ανάγκη. 
Μάταιη ελπίδα. Εκτός από μερικές ώρες περισσότερο ύπνο και ένα πρωι
νό που τρώνε μερικές οικογένειες μαζί Ιόχι όλες), έχουμε τη φοίτηση στα 
"Πνευματικά κέντρα". Ιδού, το πρόγραμμα:

Έναρξη στις 9 το πρωί. 9 -10 , Ελληνικό χορό. 10-11, Χορωδία. 11 -12, 
Κατηχητικό. 12-1 , Χειροτεχνία. 1 - 2, Θεατρικό παιχνίδι, 5-6, Ζωγραφική, 
6-7, Αρμόνιο.

Και το μεν πρόγραμμα, γίνεται για να δημιουργεί ευκαιρίες στα παιδιά. 
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το παιδί που θα πάει το πρωί, πρέπει να παρα
κολουθήσει ολόκληρο το πρόγραμμα. Διότι τότε έχουμε και πάλι ένταξη 
σε μια οργανωμένη ζωή, που δεν είναι ούτε προσωπική ούτε οικογενειακή 
ζωή.

Έτσι διαπιστώνουμε ότι η όλη οργάνωση της ζωής των παιδιών μας εί
ναι κακή και δεν είναι μόνον η υπερβολική εργασία που επιβάλλεται από το 
σχολείο. Παράλληλα δε με την συναισθηματική ζωή του παιδιού που κατα-

πατείται, καταπατείται και η πνευματική. Με το ζόρι εξοικονομείται η ώρα 
της Ομάδας που γίνεται Σάββατο απόγευμα, για να καταργηθεί στην τε 
λευταία τάξη του Λυκείου, τότε ακριβώς που την έχει περισσσότερο ανά- 
γκη.

Είναι γνωστό, ότι κάθε θρησκευτική αγωγή δεν μπορεί να έχει αποτέλε
σμα χωρίς ενεργό συμμετοχή των γονέων και γενικά ολόκληρης της οικο
γένειας. Σπάνιες είναι οι οικογένειες που προσεύχονται μαζί με τα παιδιά 
τους, έστω μόνο το Σαββατοκύριακο, έστω την ώρα του φαγητού. Και ο 
εκκλησιασμός. Μα την Κυριακή κοιμούνται. Έχουν ανάγκη από ξεκούραση 
Ιτότε το θυμόμαστεΙ. Αλλοίμονο αν δεν κοιμηθούν και την Κυριακή.

Έτσι, περιορίζονται στο ελάχιστο ο εκκλησιασμός και μάλιστα στην κρί
σιμη ηλικία της εφηβείας. Πόσα ελληνόπουλα πηγαίνουν τις εκκλησίες, 
στις πόλεις αλλά και στα χωριά; Συχνά, ο ιερεύς στο χωριό δεν έχει παιδί 
να κρατήσει τη λαμπάδα. Και αυτά που πηγαίνουν, τι ώρα έρχονται;

Και απολαμβάνουν τη λειτουργία, όταν είναι κουρασμένα;
Ανάμεσα στα παράπονά της για τους γονείς της, μια μαθήτρια Λυκείου 

γράφει: "θα ήθελα επίσης -το βασικότερο για μένα- να μου έδιναν πνευ
ματική τροφή για να γίνω ολοκληρωμένος άνθρωπος. Να μη σκέφτονται 
μόνο πως θα μου εξασφαλίσουν τα απαραίτητα υλικά αγαθό, αλλά πολύ 
περισσότερο τα ψυχικά. Να αγαπήσω το Θεό, πράγμα που μου έχουν 
στερήσει". Και ένα άλλο παιδί: "Θα ήθελα από μικρή να με οδηγούσαν κοντά 
στο Θεό, με το δικό τους ζωντανό παράδειγμα και όχι με θρησκευτικούς 
τύπους και φαρισαϊσμούς. Αυτό μόνο αν μου έδιναν, θα ήμουνα πραγματι
κά ευτυχισμένη".

Παραμελείται, λοιπόν, εντελώς το θρησκευτικό συναίσθημα που είναι 
μια άλλη πλευρά της συναισθηματικής ζωής του παιδιού, εξ ίσου σπουδαία 
εξ  ίσου βασική. Η περιφρόνηση και ο στραγγαλισμός του θρησκευτικού 
συναισθήματος, έχει καταστρεπτικές συνέπειες στην ψυχολογική εξέλι
ξη του ατόμου, διακηρύττουν κορυφαίοι ψυχολόγοι.

Ο Jung συγκεκριμένα γράφει: "Στον αιώνα των φώτων, διώχνουμε το 
Θεό από την ψυχή του παιδιού. Και δεν βλέπουμε ότι στη θέση του εγκα
θίσταται ένας άλλος Θεός του τρόμου". Ο δε Edmond Rochedieu, τονίζει: 
"Αλλοίμονο, πολύ συχνά λησμονούμε ότι αυτό που ο άνθρωπος έχει ανά
γκη για να ζήσει, είναι η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη, η γνώση". Αυτή όμως τη 
γνώση εμείς την βάζουμε πρώτη και καταπνίγουμε όλες τις άλλες ζωτι
κές επιθυμίες του παιδιού.

Μιλάνε σήμερα για τον δυναμισμό που ξεπηδά από μια ζέουσα πίστη. 
Και πάλι ο Edmond Rochedieu, στο βιβλίο του “Προς τα βάθη της Ψυχής" 
γράφει: "Στην ψυχή του ανθρώπου καίει μια εσωτερική φλόγα και οι ακτί
νες της ζεσταίνουν και φωτίζουν όχι μόνο το άτομο αλλά και το άμεσο πε
ριβάλλον του".

Και όμως, κάνουμε το παν στην εποχή μας, για να στερήσουμε το παιδί 
από αυτό το δυναμισμό. Για να σβήσουμε αυτή τη φλόγα. Καταργήσαμε 
την προσευχή στο σχολείο. Κατεβάσαμε τις εικόνες. Καταργήσαμε τον 
εκκλησιασμό. Πάει για κατάργηση και το μάθημα των θρησκευτικών.

Στην ουσία λοιπόν, αντίνα τροφοδοτήσουμε το θρησκευτικό συναίσθη
μα, το καταπνίγουμε και το στραγγαλίζουμε. Ή  έννοια του Θεού είναι έμ
φυτη στον άνθρωπο. Αλλά, εάν δεν καθοδηγηθείεγκαίρως, κινδυνεύουμε 
να διαπλάσουμε έναν ενήλικα που δεν θα έχει καμιά όρεξη για προσευχή", 
γράφει ο Επίσκοπος Αιμιλανός Τιμιάδης στο ωραιότατο βιβλίο του "Η 
Πνευματική Ανάπτυξις του Παιδιού".

Τι μπορούμε να κάνουμε; Πολλά. Να αναθεωρήσουμε τους στόχους της 
παιδείας μας. Γιατί παιδεία επιθυμούμε να δώσουμε στα παιδιά και όχι ξη
ρές γνώσεις. Να τους δίνουμε τη δυνατότητα να ξεκουράζονται. Ή τέχνη της 
αναπαύσεως, αποτελεί τμήμα της τέχνης της εργασίας", γράφει χαρακτηρι
στικά ο Andre Maurois. Να τα περιβάλλουμε με χαρά. Αυτή η χαρά είναι ίσως 
το πιο ευεργετικό κλίμα, για την ανάπτυξη και την πρόοδο του παιδιού.

Ή  χαρά που σφαγίζει το σπιτικό κάθε ώρα της ζωής, είναι έ
νας παράγων ισορροπίας και αρμονίας για το παιδί", γράφει η 
Suzanne Simon. Μια χαρά πηγαία, που θα αντανακλά στο παιδί και θα το κά
νει να φεύγει τραγουδώντας για το σχολείο.

Ενα σχολείο όμως, που πρέπει όλοι να αγωνισθούμε για να 
ξαναγίνει σχολείο καρδιάς, πνοής, που να ετοιμάζει ισορρο
πημένες προσωπικότητες. □
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Στρατηγού Μακρυγιάννη: «Οράματα και θάματα»

Προσκύνημα στην Τήνο

λοι μας γνωρίζουμε το  Στρατηγό του '21 Γιάννη Μα- 

■  Β κρυγ ιάννη από τα "Απομνημονεύματά" του, που δ ιέ- 

σώσε και δημοσίευσε ο Ρουμελιώτης λόγιος Γιάν

νης Βλαχογιάννης (1907). Λίγα όμως χρόνια πριν, χάρη στο Μ ορ

φω τικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, ήρθε στο φω ς της δημο

σ ιότητας (1982) ένα ακόμη έργο  του  Στρατηγού, γραμμένο στα 

χρόνια του κατατρεγμού του από την Οθωνική εξουσία. Γεροντικό 

θρησκευτικό παραλήρημα ίσως για κάποιον ψυχρό ορθολογιστή 

του  καιρού μας, αποπνέει εν το ύ το ις  τη βαθιά θρησκευτικότητα 

του μεγάλου αυτού αγωνιστή της λευτερ ιάς μας, μια μυστικιστική 

έξαρση για την οποία ο "πρώτος” της γενιάς του '30, ο Γιώργος 

Θεοτοκάς, θα γράψει πως είναι “ένα από τα γνήσια διαμάντια του 
νεοελληνικού λόγου".

Απόσπασμα του εξομολογητικού αυτού έργου, σχετικό μ' ένα 

ταξίδ ι - προσκύνημα του Μακρυγιάννη στην Τήνο, στη χάρη Της, τ ις  

μ έρ ες  του Βαγγελισμού, προσφέρουμε στον αναγνώστη της "Α

στυνομικής Επιθεώρησης".1 Ας προσπαθήσουμε λοιπόν κι 'μείς, με 

τα μάτια της ψυχής μας, να πάρουμε, μέρες που 'ρχονται, το  Γερο

Στρατηγό στο κατόπι... Μ όλις έχ ε ι σ ω θεί από θαύμα της Παναγιάς 

η γυναίκα του Ά ντρα  να πας στη Βαγγελίστρα", του λέει.

“Μ ετανογάγω, πάλε δ εν  πηγαίνω ε ις  την χάρη της. Σ ε  δυο μ έρ ες  

βλέπ ει ένας χρ ισ τιανός2 σ τον ύπνο του ό τ ι ήρθε ένας καλόγερος  

ε ις  το  σπίτι μου και μ ια  μαυροφόρα στον οντά  όπου κοιμώμαι μό 

νος μου, και μου λ έγ ε ι η γυναίκα ό τ ι εγώ  δ εν  ήθελα  να ματάρθω  σε  

σέναν, ο Γιάννης μ ε  παρακίνησε Ιή τονοΑ γ ιος  Γιάννης ο Β αφτιστήςI 

ό τ ι σ ' έσ ω σ ε τόσες φ ορ ές  και δ εν  ήρθες σ το  σπίτι μου, μ έ  γέλα

σες. Σου γιάτρεψα, και ο μονογενής μου και εγώ, τον περικάλεσα  

και ήρθαμεν και σου γ ια τρέψ αμεν το γιτα ίρι σου, να μην αναμένουν 
ορφανά τόσα αδύναταχελιδονάκια, και γ ιά τρ εψ ε ο μονογενής μου  

το  στήθος της και εγώ  το χ έρ ι της, οπού θα πάγαινε από αυτά, και 

της έβγαλε τόσα σάπια από του καταραμένου τις  ενέργε ιες . Τότε 

εγώ  άρχισα να κλαίγω. Μ ου λέγει·, μην κλαις, ξ έρ ε ις  ποιος σε φυ

λάγε ι εσέναν; ΙΕυτύς ε ίχ ε  από κάτω  από το ράσο της μιαν λαμπάδα, 

και την σήκωσε απάνω και άναψε}. Α υ τό  το φω ς του α φ εντό ς  μου  
μας σ ε  φυλάγει, και να έρ θ ε ις  ε ις  το  σπίτι μου. Έρχεται ο άνθρω

πος την αυγή, μου λ έγ ε ι όλα αυτά. Τότε εγώ  αποφασίζω να πάγω, 

και να πάρω και το πα ιδ ί οπού το  γ ιά τρεψ ε3 από τις  πληγές, και το  
'τα ξα  να το πάρω να πάμεν. Αρχινάγω και συλλογιώμαι, πού να πά

ρω  το  παιδί. Φοβόμουν και την θάλασσα, δεν  είχα  και έξοδ α  ε ις  το  

χέρι, και δ/ ' αυτά  όλα άρχισα να μετανογώ, δια το  παρόν να μην υ

πάγω. Και φοβόμουν και την εξουσίαν, να μην μου κάμει αντινέρ- 

γε ιες  ό τ ι πάγω να κάμω συνωμοσίες, ό τ ι είχα  ζητήσ ε ι την άδεια  ό

ταν ήταν ο Λ όντος υπουργός, και δεν  μου την έδω σε.4 Α υ τά  όλα 
μόφ ερναν δυσκολίες.

Την άλλη βραδ ιά  βλέπ ει μ ια  γυναίκα την χάρη της, τον αΓιάννη, 

τον άγιον Σπυρίδωνα και τον άγιον Νικόλα, και ήρθαν ε ις  την κάμα

ρη και εβαστούσα εγώ  το πα ιδ ί ε ις  τα  χέρια. Μ ου λ έγ ε ι η χάρη της: 

Μ ην παίρνεις το  πα ιδ ί μ α ζ ί σου τώρα και μην φοβάσαι από αυτούς, 

δ εν  σου κάνουν τίποτας, και μην φοβάσαι και την θάλασσα. Θα σ ε  
πάρω εγώ  και ο Γιάννης και ο Σπύρος και ο Νικόλαος να σ ε  πάμεν

και να σ ε  φ έρ ομεν  πίσου ε ις  την οικίαν σου. Α φ ού έρ χ ετα ι η γυναί

κα και μου λ έ γ ε ι αυτά  Ιόσα εγώ  συλογιόμουν μόνος μου, μου τα  λ έ 

γει αυτείνηί, παίρνω έναν άνθρωπον, κατεβαίνω  κάτω, ήταν και το  

παπόρι δια να φύγει, μπήκα μέσα, έπεσα να κοιμηθώ απάνω, δεν  

μπορούσα κάτω  ε ις  τ ' αμπάρι, μου λένε: ΣήκωΙΕγώ έλπιζα ό τ ' ήμα

σ τ ε  ακόμα ε ις  τον Περαία, ανακατω νόταν οι ανθρώποι, και θα ση

κώσουν σ ίδερο να φύγομεν. Μ ου λένε: Σήκω, θα βγούμεν ε ις  την 

Σύρα. Τηράγω, βλέπω Σύρα. Εβγήκαμεν έξω. Εις τους φ ίλους έφ α 

γα ψωμί, θέλανε να μου κάνουν τραπέζι, άλλοι το  βράδυ. Είπα του  

παιδιού κρυφά κι έπ ιασε καΐκι. Σ ε  δυο ώ ρες πήγαμεν ε ις  την Τήνο 5 

Επήγα σ ' έναν κουμπάρο μου, έκατσα  είκοσ ι τρ ε ις  ημέρες. Πήγα 

ε ις  την χάρη της, νήσ τεψ α  και ξομολοήθηκα να μεταλάβω. Είπα 
τω ν πιτρόπων να μου βάλουν ένα  σ κο υ τί να κοιμηθώ κάτω  ε ις  την  

εκκλησίαν, όπου φανερώ θη η χάρη της.6 Μ όστρω σαν εμπροστά  

ε ις  την εικόνα. Η  εκκλησία είνα ι μεγάλη, ε κ ε ί  μ έσ α  λέγω  του αν

θρώπου μου: Εσύ σύρε πέρα τις ε ικόνες  και κοιμήσου, και αν θ έ 

λε ις  δοξολόγα τον Θ εόν και την χάρη της, ε ιδ έ  κοιμήσου, ό ,τι θ έ 

λε ις  ακολούθα. Άρχισα εγώ  να κάνω τις  μ ετά νο ιες  μου και την α

μαρτω λή μου προσευκή ε ις  τους σω τήρας της πατρίδος μου και 

θρησκείας μου και μένα  του αμαρτω λού και όλης μου της οικογέ- 

νειάς μου. Α φ ού  άρχισα τις  μ ετά νο ιες  μου και την προσευκή μου  

καμόση ώρα, πήγα ε ις  την χάρη της να ανασπαστώ, να κοιμηθώ ο

λίγον και πάλε να σηκωθώ. Άμα πήγα να ανασπαστώ, κάνει έναν  

χτύπον η εικόνα όπου δ εν  μπορώ να σας τον παραστήσω. Ξυπνά- 

γει ο άνθρωπος από το πέρα μέρ ος  οπού τ '  άκουσε, ήρθε εκεί. Τι 

ήταν αυτό; μου λέγει. Μ ή τε  εγώ  ήξερα  μ ή τε  εκείνος. Μ ετάλαβα  

την αυγά πήγαινα όσ ες μ έρ ες  στάθηκα, πήγαινα ε ις  την χάρη της, 

λειτρουγόμουνκα ι καθόμουν μ ε  τους πιτρόπους και π α τέρες  εκεί. 
Ήμουν τυχερός, δια της φώ τισής της πήρα και μ ιαν εικόνα ό σ ' ε ί

ναι η χάρη της, ασημένια, ο Βαγγελισμός, οκτακόσιω ν χρόνων. Την 
είχαν πάγει από την Κρήτη ε ις  την χάρη της και μου την δώσαν, και 

χω ρίς να ενιώσω την θάλασσα γύρισα πίσου ε ις  το  σπίτι μου μ ε  την 
αγαθότη της και μ ε  την εσπλαχνία της.

Σημείωσα, αδελφοί, όσα μοναχός μου δοκίμασα και είδα, το  έ 

λ εο ς  της, και όσα μου είπαν οι άνθρωποι, και θα σημειώσω και άλλα 

πολλά. Όποιος θ έλε ι ας π ιστεύει, όποιος δ εν  θ έλε ι ας κάμει ό,τι α- 
γαπάγει..."

Στρατηγού Μακυργιάννη, Οράματα και θάματα Μ εταγραφή Αγγέλου Ν. Παπα-

κώστα, Μ ορφω τικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα 19852, σσ. 4 7 -4 9 .
2

Ο "χριστιανός", ή η "χριστιανό", δεν είναι άλλος από τον ίδιο το  Μακρυγιάννη.

Α ναφ έρετα ι σε προηγούμενο θαύμα της Παναγίας.
4

Πρόκειται για τη γνωστή καταφορά της Οθωνικής εξουσίας κατά του Στρατηγού. 

Είναι γνω στοί οι σ τενο ί δ εσ μο ί του Μακρυγιάννης με την Τήνο. Εκεί για κάποιο 

διάστημα, από το  φόβο κατάσχεσής τους, ε ίχ ε ασφαλίσει τα  "Απομνημονεύματά"του. 

Πρόκειτα ι για το  ναό της Εύρεσης, στο  ισόγειο του ναού της Μεγαλόχαρης.

Επιμέλεια: Υπαστ. A ' Κων. Δανούσης

Α σ τ υ ν ο μ ική Επι θ ε ώ ρ η ση 1 6 6  - Μ ά ρ τιος 1J3 9 8



ΓΓχ^ΟΠΓΑΎχΟΤ-
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ
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αμορτισέρ
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Διαθέτουμε πλήρη σειρά αμορτισέρ 

για την άψογη συμπεριφορά του αυτοκινήτου σας
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m u u t t

για στάνταρ, χαμηλά και φορτίων αυτοκίνητα
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 46 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, 115 25 ΑΘΗΝΑ 
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ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
-------------------  ΣΤΟΛΕΣ -------------------
Α σ τυ ν ο μ ία ς »  Α ε ρ ο π ο ρ ία ς * Σ τ ρ α τ ο ύ *  Ν α υ τ ικ ο ύ  
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

& ΟΛΑ Τ Α  ΣΤΡ ΑΤΙΩ ΤΙΚ Α ΕΙΔΗ

Τώρα στα καταστήματά μας 
θα βρείτε πέραν της 
παραγγελίας και 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΓΓΟΛΕΣ 
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 (ένανπ σχολής Αστυνομίας) 
τηλ. 6493 047, Fax 6493 046

Ο Π Τ  I Κ Α
Γυαλιά Οράσεως-Γυαλιά Ηλιου 

Φακοί Επαφής-Έγχρωμοι Φακοί 
Ειδικές Παραγγελίες 

Παιδικό Τμήμα
20% ΕΚΠΤΩΣΗ

Optic Design
Γωγώ Τσιμπερδωνη
Πτυχιοΰχος Οπτικός

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

FAX:5819195

ΟΠΤΙΚΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Κυριακή Σαντοριναίου
Πτυχιοΰχος Οπτικός

Πορταριάς 8 & Λαρίσης 
Αμπελόκηποι 

Τηλ: 69.24.821

Επιλέγουμε 
και

Διαφέρουμε

JHade,n
ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΉΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ · ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 

ΑΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.

Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυροιιπόλη
τηλ. 9939 732 - 9927 673Δ Ε Κ Τ Α  Ο Λ Α  Τ Α  Τ Α Μ Ε Ι Α
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+  Του Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας κ.Ευσεβίου

Η
 ημέρα του  Ευαγγελισμού της 

Υπεραγι'ας Θ εοτό κου  είνα ι αι

τία  χαράς και αγαλλιάσεως για 

ολόκληρη την ανθρω πότη

τα. Το μυστήριο που όλοι οι 

προ Χ ρ ισ τ ο ύ  α ιώ ν ε ς  α

γνοούσαν εφ α ν ερ ώ θ η . Το 

σ χ έ δ ιο  που η αγάπ η το υ  

Θ εού ε ίχ ε  προ καταβολής 

κό σ μ ο υ  σ υ λ λ ά β ε ι γ ια  την 

σ ω τη ρ ία  τω ν  α μ α ρ τη σ ά - 

ντων ανθρώπων, το  "αποκε- 

κρυμμένο από αιώνων και α

πό τω ν γενεώ ν" (Κολ. Α ' 26) 

αποκαλύπτεται, όταν ο Αρ

χάγγελος Τιαβριόλ τηνχάρ ιν  

ευαγγελ ίζετα ι". Η Π α ρ θ έ 

νος γ ίνετα ι η "πόλη της σω 

τηρίας", γ ίν ε τα ι Θ εο τό κ ο ς  

και "άπαν το  μυστήρ ιον της  

οικονομίας συνίστησιν". Η α- 

πάντησις της Παναγίας στο 

άγγελμα του  Αρχαγγέλου ό

τ ι θα α ξ ιω θ ε ί να γεννήσ ει 

τ ο ν  Χ ρ ισ τό  ή τα ν  ε κ φ ρ α 

στική: "Ιδού η δούλη Κυρίου.

Γ έ ν ο ιτό  μ ο ι κ α τά  το  ρ ήμα  

σου" [ήουκ α' 38).

Από τη στιγμή που το  "γέ- 

ν ο /τ ο " έ φ θ α σ ε  σ τα  χ ε ίλ η  

της Παρθένου απλά και τα 

π εινά , ο λό κλη ρ ο  το  έρ γ ο  

της σωτηρίας με μιας πραγ

ματοποιήθηκε. Ο Θ εός επήρε επάνω Του 

ως ενδυμασία την ανθρώπινη φύση και η 

Π α ρ θ ένο ς  έ γ ιν ε  μ η τέρ α  Του. "Ο Λ ό γο ς  

σ α ρ ξ  ε γ έ ν ε τ ο  κα ι εσ κ ή ν ω σ εν  ε ν  ημ ίν "  

(Ιωαν. Α ' 14). Ο Υιός του  Θεού, υ ιός της 

Παρθένου γίνετα ι, ο άπειρος και αιώνιος 

και απ ρόσ ιτος Θ εό ς  σαρκώ νετα ι, εναν- 

θρωπίζει.

Ο Θ εός γ ίνετα ι άνθρωπος, δηλαδή το  ό- 

λω ς α ν τ ίθ ε το  προς την Θ εία  φύση Του, 

χω ρίς ουδ ' επ ί στιγμή να παύσει να είναι 

Θ εός . Η Π αρθένος γ ίν ετα ι Μ ητέρ α , δη

λαδή το  όλω ς α ν τ ίθ ε το  τη ς  Π αρθένου, 

χωρίς ουδ ' επ ί στιγμή να παύσει να είναι 

Παρθένος. Μ υστήρια έκτακτα  και μοναδι

κά τα  οποία έκαμε ο Θ εός για την δική μας 

σωτηρία και λύτρωση.

Έ τσι, με το  ανθρώ π ινο π επ ερασ μένο

μυαλό μας αδυνατούμε να κατανοήσουμε 

"το κεφ άλα ιον  της σω τηρίας μας", δηλαδή 

το  μέγ ιστο  και σπουδαιότερο από όλα τα 

γεγονό τα  και ζη τήματα  που αφορούν τη 

σ ω τηρ ία  όλω ν τω ν ανθρώπων. Το μόνο 

που αρμόζει είναι να σ ταθούμε με κατά

νυξη ενώ πιον του  μυσ τηρ ίου  που όπως 

ψ άλλει ο ιερός υμνωδός "ου φ έ ρ ε ι έρ ε υ 

ναν", να προφέρουμε και μ ε ις  το  "Χαίρε" 

όπως ο Α ρχάγγελος στην ανεπανάληπτη 

στιγμή του Ευαγγελισμού της Παρθένου, 

που έγ ινε  το  σκεύος εκλογής του  Θεού, η 

Θ εο δ ό χ ο ς  σ τάμνα μέσ α  στην οποία ε 

σκήνωσεν ο Λόγος.

Χαρμόσυνο το  γ εγ ο ν ό ς  το υ  Ευαγγελι

σμού. Τώρα υπάρχει πλέον ο Λυτρω τής. 

Τώρα υπάρχει σωτηρία αιώνιος.

Εκτός όμως από την αγαλλίαση που μας 

χάρ ισε η αγαθότητα  του  Θεού, 

εμ ε ίς  οι Έλληνες έχουμε πρό

σ θ ε τ ο  λ ό γ ο  να χ α ιρ ό μ ε θ α . 

Δ ιότι κατά την ημέρα του  Ευαγ

γελισμού "ο Θ εός έβ α λε  την υ

πογραφήν Του για την ε λ ε υ θ ε 

ρ ία  της Ελλάδος κα ι δ ε ν  την  

παίρνει πίσω". Η σκλαβωμένη 

Ελλάδα τ ίν α ξ ε  το ν  ζυ γ ό  και 

ύψ ω σ ε την σημαία τη ς  ελ ευ 

θ ε ρ ία ς . Οι ή ρ ω ες  π ρ ό γο νο ί 

μας πήραν τα όπλα κατά των 

Τούρκων κατακτητώ ν "για του  

Χ ρ ισ τού  την πίστη την Αγία  και 

της Π ατρ ίδος την ελευθερ ία". 

Σ τηρ ιγμένο ι στη βοήθεια  του  

Θ εού και της Υπεραγι'ας Θ εο

τό κου  προχώρησαν και νίκη

σαν και έδ ιω ξαν τον  βάρβαρο 

Τούρκο.

Η πίστη τω ν Ελλήνων θαυμα

τούργησ ε. Η Ελλάδα ε λ ε υ θ ε 

ρώ θηκε, ο ε χ θ ρ ό ς  κα τα τρ ο 

πώθηκε, το  δ ίκα ιο  θρ ιάμβευ

σ ε. Η 25η Μ α ρ τίο υ  ήταν δη

μιούργημα των υψηλών ιδανι

κών το υ  Ε λληνοχρ ισ τιαν ικού  

πολιτισμού από τα  οποία και 

επήγασε.

Αγαπητέ μου αναγνώστη, 

"Χαράς ευ α γ γ έλ ια ”. Η Παναγία εδ έχ θ η  

την κλήση του Κυρίου. Τώρα πλέον υπάρ

χ ε ι Λ υ τρ ω τή ς , τώ ρ α  υπ άρχει σ ω τηρ ία  
αιώνιος.

“Χ α ίρ ε  Κ ε χ α ρ ιτω μ έ ν η  ο Κ ύ ρ ιο ς  μ ε τ ά  
σου!".

Όμως διπλή χαρά και για τον Ευαγγελισμό 

του  Έθνους, στο οποίο πάντοτε βασίλευε 

η π ίστη σ τη  β ο ή θ ε ια  και εν ίσ χυ σ η  του  

Θεού.

Σήμερα που οι ε ξ  Ανατολών εχ θ ρ ο ί μας 

σ τρέφ ο ντα ι και πάλιν εναντίον μας, ας μη 

λησμονούμε ότι θα γίνουμε ισχυροί όταν 

"εν τω Θεώ ποιήσομεν δύναμιν, κα ι αυτός  

εξο υ θ ενώ σ ε ι του  εχθρούς ημών". □

Ασ τ υ ν ο μι κ ή  Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η __________________^ 6  8 - ______________________ Μ ά ρ τ ι ος 1 9 98
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λογαριασμοί ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
κάνουν τους AS PIS BANK

Υ *  Ί

Η ASPIS BANK, η σύγχρονη, ανθρώπινη, ευέλικτη 
τράπεζα, προσφέρει σήμερα ολοκληρωμένες 
τραπεζικές υπηρεσίες.

Γ1 -

1700 σημεία καταθέσεων-αναλήψεων
σε όλη την Ελλάδα, όλο το 24ωρο με την 1Γ
ASPIS CASH, την κάρτα που σχεδιάστηκε για γα -Γ\ _  V - ,

κάνει τις τραπεζικές σας συναλλαγές ...παιχνίδι. V

Ανταγωνιστικά επιτόκια

από τα πιο υψηλά της αγοράς, 
για αυξανόμενη απόδοση των καταθέσεών σας. 
_____________________________’ *
Εξυπηρέτηση τόσο φιλική και ανθρώπινη

^ Ι ρ τ ' · · , *
..•Μ»·***

\
i m
}  1 ί

-1 Λ  
V  Ο

που αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις. Τ 3

;
Κι ακόμα ανάλογα με τον τύπο του καταθετικού σας 
λογαριασμού, έχετε + προνόμια:

► Τραπεζικές θυρίδες

► Μπλοκ επιταγών

Αυτόματη εξόφληση λογαριασμών 
ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ δωρεάν

^  Υπεύθυνη και τακτική ενημέρωση 
για την κίνηση του λογαριασμού σας

Λ  ί  
- /

-1 ,

A S P I S  B A N K
υπερασπίζει το συμφέρον σας

•ΑΘΗΝΑ: Οθωνος 4, Αθήνα 105 57, Τηλ.: 324.3418 3243 421 · ΑΙΓΑΛΕΩ: Ιερά Οδός 269, Αθήνα 122 44, Τηλ.: 531 3492-5 · ΓΛΥΦΑΔΑ: Αθηνών 3 & Βασ. Γεωργίου, Τηλ.: 898 2325-6 
•ΜΑΡΟΥΣΙ: Λ. Κηφισίας 62, Τηλ: 680 6670-2 · ΧΑΛΑΝΔΡΙ: Αγ. Παρασκευής 29, Τηλ.: 685 0301-2 · ΚΡΗΤΗ: Δαιδάλου 15, Ηράκλειο, Τηλ: (081) 330 212,242 391 

• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μητροπόλεως 17, Τηλ.: (031) 242 490-92 · ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Βασιλίσσης Όλγας 10, Τηλ.: (031) 868 913-16 · ΛΑΡΙΣΑ: Πατρόκλου 14 & Ρούσβελτ, Τηλ: (041) 537 932-3 

• ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Ε. Βενιζέλου (Θησέως) 168, Τηλ.: 957 5311 · ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Γρηγορίου Λαμπράκη 130, Τηλ.: 411 2610-3 · ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: Λ.Βουλιαγμένης 44, Τηλ: 995 9931-3



Τριμερής Συνάντηση 
στη Θεσσαλονίκη

Πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο 
της Θεσσαλονίκης η τριμερής συνάντηση των Υ
πουργών Δημοσίας Τάζεως της Ελλάδας, κ. 
Γεωργίου Ρωμαίου, Εσωτερικών της Ρουμανίας 
κ. Gavril Dejeu και της Βουλγαρίας κ. Bogomil 
Bonev. Σκοπός της συνάντησης είναι η περαιτέ
ρω σύσφιγξη των δεσμών φιλίας μεταξύ των 
τριών χωρών και η ενδυνάμωση της συνεργα
σίας σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων.

Κατά τη συνάντησή τους οι Υπουργοί έθεσαν 
ουσιαστική τις Βάσεις για περαιτέρω συνεργα
σία και ανάπτυξη συντονισμένων και αποτελε
σματικών μέτρων για την καταπολέμηση του ε
γκλήματος, ιδιαίτερα του οργανωμένου, της τρο
μοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτι
κών, όπλων, του ξεπλύματος χρήματος, της πα
ράνομης μετανάστευσης κ.λπ.

Αμέσως μετά, οι τρεις Υπουργοί, υπέγραψαν 
κοινή δήλωση στην οποία επισημαίνεται ότι οι 
τρεις χώρες:

- Θα συνεργάζονται στον τομέα της καταπολέ
μησης του εγκλήματος καθώς και σε άλλους το
μείς τήρησης της δημόσιας τάξης και ασφά
λειας, μέσω των αρμοδίων αστυνομικών αρ
χών, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και 
τις διεθνείς υποχρεώσεις τους.

- Θα λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για τη δη
μιουργία μιας Βάσης συνεργασίας με σκοπό την 
ενί σχυση των συνοριακών ελέγχων και την κατα
πολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος.

- Θα ενδυναμώσουν τη διεθνή νομική Βάση συ
νεργασίας των αρχών δίωξης των Χωρών μας, 
με την υλοποί ηση των συμφωνιών που έχουν ήδη 
συναφθεί σε διμερές επίπεδο για θέματα αστυ
νομικής συνεργασίας και επανεισδοχής ή με τη 
σύναψη, όπου θεωρείται αναγκαίο, νέων συμ
φωνιών σε διμερές και τριμερές επίπεδο.

- Θα πραγματοποιούν συναντήσεις εμπειρο
γνωμόνων των υπηρεσιών δί ωξης, σε τακτά χρο
νικά διαστήματα, επιμορφωτικά σεμινάρια, εκ
παιδεύσεις του προσωπικού, των επιχειρησιακών 
κυρίως υπηρεσιών και θα ανταλλάσσουν εμπει
ρίες, καθώς και νομοθετικά και άλλα νομικά κεί
μενα, με σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση κά
θε μορφής εγκληματικότητας.

- Θα επεξεργαστούν ένα περιφερειακό πρό
γραμμα στον τομέα αυτό, με τη Βοήθεια των προ
γραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ιδιαίτε
ρα του προγράμματος Phare.

- Θα καθορίσουν -τέλος- σημεία επαφής που 
θα αποτελέσουν το δίαυλο επικοινωνίας για την 
ανταλλαγή πληροφοριών και την υλοποίηση της 
συνεργασίας.

Η Ελλάδα, ως κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, θα παρέχει γνώσεις και εμπειρίες, σε 
θέματα αστυνομικής συνεργασίας, σύμφωνα με 
ταευρωπαϊκά πρότυπα και τα κοινοτικά κεκτημέ- 
να, με σκοπό την προώθηση και διευκόλυνση 
της ένταξης στην Ε.Ε. της Βουλγαρίας και της 
Ρουμανίας, που αποτελούν συνδεδεμένα μέλη 
της.

Επίσης, αηοφασίσθηκε η σύσταση μιας Κοινής 
Επιτροπής αποτελούμενης από ανώτατους αξιω- 
ματούχους των κοινών Υπουργείων ως επικε
φαλής, οι οποίοι θα συνεπικουρούνται από τους 
Διευθυντές των αρμοδίων Διευθύνσεων, με σκο
πό τη επεξεργασία ενός πρωτοκόλλου με συγκε
κριμένα μέτρα για την υλοποίηση της τριμερούς 
συνεργασάς για την καταπολέμηση του εγκλήμα
τος όπως αναφέρεται στο προοίμιο της Κοινής 
Δήλωσης που υπογράφηκε από τους τρεις Υ
πουργούς.

Η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής θα πραγμα
τοποιηθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απρι
λίου του τρέχοντος έτους στη Ρουμανία, η δεύτε
ρη στην Ελλάδα και η τρίτη στη Βουλγαρία. Οι Υ
πουργοί θα συναντηθούν τον Σεπτέμβριο του 
τρέχοντος έτους στην Σόφια για να υπογράψουν 
το πρωτόκολλο.

Τέλος, στην κοινή δήλωση επισημαίνεται ότι η 
σημερινή συνάντηση αποτελεί σημαντικό βήμα 
για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των 
τριών χωρών και την εδραίωση της ειρήνης, της 
σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή, 
καθώς και την ανακάλυψη νέων δρόμων για την 
ανάπτυξή της.

Επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο 
πραγματοποίησε ο κ. Υπουργός
Η παροχή της ιθαγένειας σε Έλληνες της 

Αιγύπτου, η στενότερη συνεργασία μεταξύτης Ελ
ληνικής Αστυνομίας και της Αστυνομίας της 
Αιγύπτου και η παροχή αμοιβαίας Βοήθειας σε 
θέματα τρομοκρατίας και οργανωμένου ε
γκλήματος, είναι ορισμένα από τα θέματα που 
συζητήθηκαν μεταξύ του Υπουργού Δημοσίας 
Τάξεως κ. Γεωργίου Ρωμαίου και του Αιγυπτίου ο
μολόγου του Habib El Adly, κατά την πρόσφατη επί
σημη επίσκεψη του κ. Ρωμαίου στο Κάιρο, προκει- 
μένου να υπογράψουν Συμφωνία Συνεργασίας.

Η συνεργασία που υπεγράφη, αφορά στην α
μοιβαία Βοήθεια στην καταπολέμηση της τρομο
κρατίας και των παράνομων δραστηριοτήτων που 
αφορά τα όπλα και τα εκρηκτικά και ακόμα στην κα
ταπολέμηση της πλαστογραφίας, της παράνομης 
μετανάστευσης, της διακίνησης ναρκωτικών, του 
οργανωμένου εγκλήματος, της διακίνησης έργων 
πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λπ.

Ακόμα η Συμφωνία περιλαμβάνει, την ανταλ
λαγή πληροφοριώνοι οποίες Βοηθούν στην πρό
ληψη και καταστολή της τρομοκρατίας και του ορ
γανωμένου εγκλήματος, στην ανταλλαγή ε
ντύπου υλικού, δημοσιευμάτων και αποτελεσμά
των επιστημονικών ερευνών. Ιδιαίτερη βαρύτητα 
έδωσε ο κ. Ρωμαίος στο θέμα της παροχής της 
ιθαγένειας στους Έλληνες της Αιγύπτου. Συζητώ
ντας το θέμα με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, συμ- 
φωνήθηκε να δοθεί ιθαγένεια σε 150 Έλληνες, 
με Βάση τη λίστα που θα δοθεί από το Ελληνικό 
Προξενείο στο Κάιρο. Τα αίτημα αυτό ήταν πάγιο 
από τους Έλληνες της Αιγύπτου και θεωρείται σί
γουρο ότι σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστη
μα η Συμφωνία αυτή θα υλοποιηθεί.
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Ονομασία
Νέων Δοκίμων Αστυφυλάκων

Την 27-2-98 στην αίθουσα "Γ. Κασσιμάτης" του 
Ο Α Κ  Α ,  που ευγενώς παραχωρήθηκε απ' το ΑΣ. 
του Ολυμπιακού Σταδίου, πραγματοποιήθηκε η 
τελετή ονομασίας των 1467 νέων Αστυφυλάκων 
(145 γυναίκες και 1322 άνδρες), που εισήχθη- 
σαν για πρώτη φορά με το σύστημα των Γενικών 
εξετάσεων και αποφοίτησαν μετά από υπερδιετή 
κύκλο σπουδών στα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυ
λάκων Αμυγδαλέζας - Ξάνθης - Γρεβενών - Καρ
δίτσας - Ρεθύμνου - Σητείας, αφού προηγουμέ
νως υπέστησαν στο τελευταίο εξάμηνο πρακτική 
εκπαίδευση σε μάχιμες Υπηρεσίες.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Υ
πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιος Ρωμαίος, 
ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. Ιωάν
νης Παπαδογιαννάκης, ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Αθανάσιος Βασιλό- 
ηουλος, οι Υπαρχηγοί του Σώματος Αντιστράτηγοι 
κ.κ. Δημήτριος Μητρόηουλος και Σταύρος Χουλά- 
κης, ο Μητροπολίτης Αττικής κ.κ. Παντελεήμων, εκ
πρόσωποι - αρχηγοί κομμάτων, Βουλευτές, Νο
μάρχες,Δήμαρχοι, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωμα
τικοί του Σώματος, το διδακτικό προσωπικό της 
Σχολής και οι συγγενείς των νεοεξερχομένων.

Η ΗμερήσιαΔιαταγή αναγνώσθηκε από το Διοι
κητή της Σχολής, Ταξίαρχο κ. Διονύσιο Αναγνω- 
στάτο, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε:

"...Είστε οι πρώτοι Αστυφύλακες με την ιδιότητα 
του ανακριτικοϋ υπαλλήλου, που εισαχθήκατε και εκ
παιδευτήκατε με το νέο θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα 
με το Ν. 2226/94 και το ΠΔ. 352/95.

...Είμαι πεπεισμένος ότι κατά το χρόνο φοίτησή 
σας στη Σχολή μας, με τη συμβολή των άξιων κα
θηγητών και των άριστων εκπαιδευτών σας, καλ
λιεργήσατε τη δημιουργική σκέψη, αναπτύξατε το 
κριτικό πνεύμα, την πρωτοβουλία και την επαγγελ
ματική υπευθυνότητα, διαμορφώσατε ελεύθερη 
προσωπικότητα, βιώσατε την ενσυνείδητη πειθαρ
χία, έτσι ώστε να λειτουργείτε αυτόβουλα και χωρίς 
πειθαναγκασμούς.

Ετσι μ' αυτά τα εφόδια θα κληθείτε να φανείτε α
ντάξιοι των περιστάσεων, τόσο κατά την προσφορά 
των υπηρεσιών σας στον αγώνα για την αντιμετώ
πιση και επίλυση των πολυσύνθετων προβλημάτων 
αστυνομικής υφής σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διε
θνές επίπεδο όσο και κατά την εμπλοκή σας σε γε
γονότα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως η τέλε
ση των Ολυμπιακών αγώνων στην πατρίδα μας το 
2004.

...Να θυμάστε ότι η ανθρωπιά, η συνέπεια και η ερ
γατικότητα σας αμείβεται με τον έπαινο της πολι
τείας και την αγάπη των συμπολιτών μας. Για να το 
πετύχετε αυτό να συνειδητοποιήσετε ότι είστε οι υ
περασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι 
υπηρέτες των νόμων, βιώνοντας το περιεχόμενο 
του εμβλήματος της Σχολής μας "Ουκ ΕώμενΑρ- 
χειν Ανθρωπον αλλά τον Νόμον".

Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός του Υ
πουργού Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιου Ρωμαίου, 
ο οποίος απηύθυνε συμβουλές και παραινέσεις 
προς τους νεοεξερχόμενους, ενώ στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκε από τον κ. Υπουργό η συμβο
λική απονομή πτυχίων στους δέκα αριστεύσα- 
ντες Δοκ. Αστ/κες, εκ των οποίων οι εξής πέντε 
πρώτοι εισάγονται όνευ εξετάσεων στη Σχολή Α
ξιωματικών: Σοφία Γαϊτανίδου, Κων/νος Γεωρ- 
γακόπουλος, Σταύρος Σπανουλάκης. Ευάγγελος 
Πελεκάνης και Ευάγγελος Μανζουκόπουλος.
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Η καλλιτεχνική δημιουργία είναι από τους 
κύριους συντελεστές της ανοδικής πορείας του 
ανθρώπου στο χώρο και στο χρόνο. Η τέχνη αμ
βλύνει τις καθημερινές αντιξοότητες, συγκινεί 
τον άνθρωπο και εκφράζει τον εσώτερο ψυχο- 
ηνευματικό του κόσμο, ενισχύοντας και αναπτύσ
σοντας την ανθρώπινη επικοινωνία. Πηγή ζωής 
η τέχνη, δεν αποτελεί προνόμιο κανενός. Απενα
ντίας, θεωρείται προνόμιο όσων έχουν την ψυ
χική δύναμη και ευαισθησία να αφουγκρασθούν 
τις δονήσεις της και να ανταποκριθούν στα κε- 
λεύσματα της.

γούν". "Η παρουσία ενός νέου προφίλ της Ελλη
νικής Αστυνομίας και η επιδίωξη της αναβάθμι
σης της σχέσης της με τους ηολίτες φανερώθηκε 
μέσα από πραγματικά αριστουργήματα ηου φιλο
τέχνησε ένστολο και πολιτικό προσωπικό του σώ
ματος1'. "Συλλαμβάνουν και βάζουν σε τάξη. Αυτή 
είναι η δουλειά τους, αυτό και το χόμπι τους. Συλ
λαμβάνουν παρανόμους, διευθετούν δύσκολες 
καταστάσεις, συλλαμβάνουν ιδέες και τις βά
ζουν σε τάξη στον καμβά, στο ξύλο, στον πηλό, 
στη φωτογραφία. Είναι αστυνομικοί - καλλιτέ
χνες. Είναι άνθρωποι ευαίσθητοι που κάνουν μια 
σκληρή δουλειά, είναι άτομα πεισματάρικα που 
αρνούνται να σκληρύνουν".

Αυτοί είναι ορισμένοι από τους χαρακτηρι
σμούς με τους οποίους "ζωγράφισαν" οι δημο

σιογράφοι τους 
συναδέλφους - 
καλλιτέχνες.

Η έκθεση οργα- 
νώθηκε από το 
περιοδικό "Αστυ
νομική Επιθεώ
ρηση" και ήταν α
φ ι ε ρ ω μ έ ν η  
στους Αστυνομι
κούς που θυσιά
στηκαν κατά την 
εκτέλεση του 
κ α θ ή κ ο ν τ ο ς ,  
προασπίζοντας 
τα ατομικά και 
συλλογικά δ ι
καιώματα των πο

λιτών. Ελαβαν μέρος με περισσότερα του ενός 
έργα, 48 Αστυνομικοί και Πολιτικοί Υπάλληλοι α
π' όλη την Ελλάδα στους τομείς της φωτογρα
φίας, της ζωγραφικής και της γλυπτικής.

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Γεώργιος 
Ρωμαίος, ο οποίος εγκαινίασε την έκθεση και υ
πέγραψε πρώτος στο βιβλίο επισκεπτών, εκ
φράστηκε με τα ηιό θερμά λόγια για την καλλιτε
χνική παρουσία Αστυνομικών και Πολιτικών Υ
πάλληλων και διαπίστωσε την ανάγκη της διακό- 
σμησης των Αστυνομικών Τμημάτων και των 
διευθυντικών γραφείων του Υπουργείου με έργα 
ανάλογα. Τόνισε πως η έκθεση δείχνει ότι στην 
Αστυνομία υπάρχει ευαισθησία η οποία δημιουρ
γεί και σε ποιότητα και σε ποσότητα έργα αξιόλο
γα και επαινετά και εξέφρασε την ελπίδα να συ
νεχιστεί η διαφορετικού επιπέδου επικοινωνία 
μέσω της τέχνης, αστυνομικών και πολιτών.

Η 1 η Πανελλήνια Εκθεση Φωτογραφίας και Ει
καστικών Τεχνών του Προσωπικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας είναι γεγονός και η απόλυτη επιτυχία 
της ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των φιλοτέ
χνων που την επισκέφθηκαν. Ολοι εξέφρασαν το 
θαυμασμό τους για το ταλέντο των εκλεκτών συ
ναδέλφων. Πολλοί μάλιστα, δεν μπορούσαν να 
πιστέψουν ότι τα άρτια από κάθε απόψη εκθέματα 
αποτελούσαν δημιουργήματα Αστυνομικών.

Από τους εκθεσιακούς χώρους του Φιλολογι
κού Συλλόγου "Παρνασσός" όπου φιλοξενήθη
καν τα έργα από την 16η - 28η Φεβρουάριου, πα- 
ρέλασε πλήθος φιλότεχνων επισκεπτών οι ο
ποίοι με κάθε τρόπο εξέφραζαν το θαυμασμό 
τους για τα έργα και τα "κρυφά" ταλέντα που υπάρ
χουν στην Αστυνομία.

Τα ΜΜΕ και ιδιαίτερα οι ημερήσιες αθηναϊκές 
εφημερίδες εκφράστηκαν με τα εγκωμιαστικό
τερα λόγια και με πλούσια αφιερώματα. Οι τίτλοι 
τους αρκετά πρωτότυποι και δοσμένοι με φαντα
σία, πρόδιδαν κάποια αμηχανία αλλά και έκπληξη

για τα εκθέματα των συναδέλφων στις αίθουσες 
του "Παρνασσού".

"Συλλαμβάνουν κακοποιούς αλλά και μηνύμα
τα της τέχνης, είναι οπλισμένοι με περίστροφα, 

χειροπέδες αλλά και με πινέλα, 
μπογιές, πηλό και φωτογραφι
κές μηχανές και όταν δεν εξου
δετερώνουν βόμβες, ζωγραφί
ζουν. Οι ελληνες Αστυνομικοί α
πέδειξαν ότι στο χώρο τους υ
πάρχει περίσσιος πλούτος ευαι
σθησίας και έστειλαν το μήνυμα 
με μια εντυπωσιακή έκθεση ζω
γραφικής, γλυπτικής και φωτο
γραφίας". " Οταν κάποιοι Αστυ
νομικοί αφήνουν τα κλόμη, τα 
μπλοκάκια και τις χειροπέδες και 
πιάνουν την τέχνη, τότε δημιουρ
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Συνεργασία 
μεταξύ UEFA *USPE

Για πρώτη φορά στα αθλητικά αστυνομικά χρο
νικά UEFA θα συνεργαστεί στενά με την Ευρω
παϊκή Αθλητική Ένωση Αστυνομιών εν όψει του 
17ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ποδο
σφαίρου Αστυνομιών που θα πραγματοποιηθεί 
τον μήνα Ιούνιο στην Βασιλεία της Ελβετίας.

Η Ευρωπαϊκή Αθλητική Ένωση Αστυνομιών και 
η UEFA προσδοκούν όχι μόνο σε μια άρτια διορ
γάνωση που θα σφραγίσει την ιστορία των Πα
νευρωπαϊκών αγώνων αλλά και σε μία εμφάνιση 
τέτοια που θα επιβεβαιώσει τη σταθερή ανοδική 
πορεία των αστυνομικών ομάδων σε Ευρωηάίκή 
και παγκόσμια κλίμακα. Είναι περισσότερο από 
βέβαιο ότι η προώθηση και ενίσχυση των ενερ
γειών της UEFA απέναντι στα κράτη μέλη της Ευ
ρωπαϊκής Αστυνομικής Κοινότητας ζεηέρασαν 
κάθε προηγούμενο.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της UEFA πρόκειται 
να στηρίζει το τεχνικά και οικονομικά του διε
θνείς αγώνες. Ωστόσο θα θέλαμε να αναφερ
θούμε σε μια πρωτοποριακή κίνηση που έχει ξε
χωριστό ενδιαφέρον. Αναφερόμαστε στη σπου
δαία οικονομική βοήθεια της UEFA των 30.000 
Ελβετικών Φράγκων για την κάλυψη σημαντικών 
αναγκών της διοργάνωσης και αξίζει να σημειω
θεί ότι το ποσόν έχει περιέλθει ήδη στα χέρια της 
επιτροπής. Εξ' άλλου η UEFA έχει και τη δύναμη 
και την τόλμη να "αφουγκρασθεί" τις απαιτήσεις 
των καιρών και να προσαρμόζεται γ ια  να 
καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες του αθλητι
σμού.

Σημειωτέον δε ότι τέτοιες εκδηλώσεις δίνουν 
νέες φλέβες ζωής στον αστυνομικό αθλητισμό 
για να πρωτοστατεί στις αθλητικές συναντήσεις 
αλλά και σε άλλες δραστηριότητες που μπορεί να 
δημιουργεί κατά διαστήματα για να μπορεί να ευ
χαριστήσει τον κόσμο.

Τώρα σε ότι αφορά την κλήρωση των ζευγα- 
ριών για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αστυνο
μιών Ποδοσφαίρου 1998, έγινε μετά από πρό
σκληση της UEFA στην έδρα της στην Ελβετία στις 
24-11-1997.

Στο σημείο αυτό η Γ ενική Γ ραμματεία της Ευρω- 
παί κής Ενωσης παρέδωσε επί σήμα τη σημαία της 
USPE στον πρόεδρο της Αστυνομίας της Ελβε
τίας Mr. Hansjorg Ritter. Η USPE εκπροσωπήθηκε 
από τον πρόεδρό της Dr. Gunther Marek και μέλη 
της τεχνικής επιτροπής.

Στη σύντομη ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας 
της UEFA Mr. Gerhard Aigner τόνισε ότι:

Ή  οργάνωση ενός υψηλού επιπέδου ποδοσφαι
ρικού γε γο νότος έχει γίνει ένα αυξανόμενα δύσκο
λο καθήκον. Δεν είναι απαραίτητο να υπενθυμίζου
με τα δραματικά γεγονότα, τα οποία έχουν ρίξει μια 
σκιά, σχετικά με τους αγώνες, για να υπογραμμί
σουμε τη σπουδαιότητα της διαφύλαξης της ασφά
λειας των φιλάθλων.

Πώς μπορεί οι οργανωτές ενός ποδοσφαιρικού 
γεγονότος υπό την ιδιότητά τους σαν αθλητικές αρ
χές, να εξασφαλίζουν την απαραίτητη προϋπόθεση 
της ασφάλειας μέσα και γύρω από το στάδιο; Αυτό 
το ερώτημα δημιουργεί την ανάγκη για εξαιρετική 
συνεργασία μεταξύ των Αθλητικςν Αρχών και της 
Αστυνομίας. Η UEFA είναι ενήμερη ότι οι διεθνείς 
της αγώνες δεν θα μπορούσαν να διεξαχθούν χω
ρίς κίνδυνο εάν οι Αστυνομικές Υπηρεσίες σ' όλη 
την Ευρώπη δεν συνεργαζόντουσαν στενά με τους 
οργανωτές των αγώνων. HUEFA εκτιμά πολύ αυτή

τη συνεργασία και ε ί ναι εξίσου ευχαριστημένη γιατί 
οι Αστυνομικές Υπηρεσίες δεν επιτυγχάνουν μόνο 
αυτό το σπουδαίο ρόλο, αλλά επίσης απολαμβά
νουν το ποδόσφαιρο, μέχρι του σημείου να οργα
νώνουν οι ίδιοι, υπό την αιγίδα της UEFA, ένα Ευρω
παϊκό Αστυνομικό Πρωτάθλημα.

Συνεπώς είναι ευχαρίστηση της UEFA να θέσει τις 
τεχνικές της Υπηρεσίες και εμπειρίες στη διάθεση 
της USPE. Είμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση, να 
συνεισφέρουμε στη χρηματοδότηση του τελικού 
γύρου αυτού του πρωταθλήματος, με το να εηιδώ- 
σουμε μία επιταγή των 30.000 Ελβετικών Φρά
γκων".

Δώρα για τα παιδιά 
των ΣιρΒοΒόσ νιω ν Αστυνομικών

Στη Βοσνί α μπορεί ο πόλεμος να έχει τελειώσει 
εδώ και δύο 
χρόνια, οι συνέ- 
πειές του όμως 
ε ίνα ι ακόμα ο
λοφάνερες και 
τα σημάδια νω
πά. Ο ι δεκάδες 
χιλιάδες νεκροί 
και αγνοούμε
νοι, οι εκατοντά
δ ες  χ ιλ ιά δ ες  
πρόσφυγες, οι 
κακές συνθήκες 
διαβίωσης, η α- 
νεγία, η φτώχεια 
και το κυριότερο 
η απελπισία, κά
νουν την κατά

σταση τόσο ρευστή, που το μέλλον φαίνεται από 
αβέβαιο ως ζοφερό.

Ανάμεσα στους Διεθνείς Οργανισμούς που 
βρίσκονται σήμερα στην ταλαίπωρη αυτή χώρα 
προσπαθώντας να εδραιώσουν την ειρήνη, είναι 
και η UN IPTF (Διεθνής Δύναμη Αστυνομικών Κα
θηκόντων του ΟΗΕ), στην οποία είναι αποσπα- 
σμένοι και δεκατρείς Έλληνες αστυνομικοί.

Μ ε την ευκαιρία της Ελληνικής αυτής παρου
σίας, η διοικούσα επιτροπή του περιοδικού μας 
αποφάσισε τη διάθεση του ποσού των 500.000 
δρχ. για την αγορά δώρων για τα παιδιά των Σερ- 
βοβόσνιων συναδέλφων.

Τα δώρα που μοιράστηκαν στο Ντομπόϊ και το 
ΠέτροΒο ήταν μια αχτίδα ελπίδας μέσα στο κα
ταχεί μωνο του Βοσνιακού εμφυλίου και το χαμό
γελο φώτισε τα μουτράκια των Σερβόπουλων.
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Την 6 /2 /1 9 9 8  πραγματοποιήθηκε σ τη  Σχολή  
Μ ετεκπαίδευσης κα ι Επιμόρφωσης η τελετή  απο
νομής τω ν  π τυχ ίω ν σ τους 126 α ηοφ ο ιτήα αντες  
Α σ τυ νό μ ο υ ς  Β '  από το  Τμήμα Επαγγελματικής  
Μ ε τ /σ η ς  Επιτελών Στελεχώ ν.

Τα πτυχία  αηέ νείμε ο Γεν. Γοαμματέας του Υ Λ . Τ. 
κ. Ιω άννης Παπαδογιαννάκης, ενώ παρέστησαν  
ο Α ρ χ η γ ό ς  τη ς  Ε λλη ν ική ς  Α σ τυ ν ο μ ία ς  Α ν τ ι
σ τρ ά τη γο ς  κ. Α θ α νά σ ιο ς  Β ασ ιλόηουλος, ο ι Υ- 
παρχηγοί του  Σώ ματος Α ν τ ισ τρ ά τη γ ο ι κ.κ. Δημ. 
Μ ητρόπ ουλος κα ι Σ ταύρ ος Χ ουλάκης, ο  Δ ιευθυ
ν τή ς  της  Α σ τυνο μ ικής  Α καδημ ίας Υποστράτη

γος κ. Γεώ ργιος Τριαντάφυλλου, ά λλο ι ανώ τατο ι 
κα ι ανώ τεροι α ξ ιω μ α τικο ί του  Σώ ματος κα ι ο ι κα 
θηγητές  της  Σχολής.

Μ ε τ ά  τη ν  τελ ε τή  ακολούθησε δεξίω ση προς 
τιμή τω ν  απ οφ ο ιτησ άντω νΑ σ τυνόμω ν.

Μ νημόσυνο, σ το ν  I. Ν . Π αμμεγίστω ν Ταξιαρ
χών, κα ι σεμνή τελετή  πραγματοποιήθηκε σ τ ις  2 2  
Φ εβρουάρ ιου , Ημέρα Μ νή μ η ς  κα ι απότισης φ ό -  
του τιμής γ ια  τους α στυνομ ικούς που έχασαν τη  
ζωή το υς  κα τά  τη ν  εκτέλεση  τω ν καθηκόντω ν  
τους. Την Ημέρα Μ νή μ η ς  καθιέρωσε από πέρυσι 
η Ενωση Α σ τυνο μ ικώ ν Υπαλλήλων Α ττ ικ ή ς . Πα
ρέστησαν, ο Υπουργός Δ ημόσ ιας Τάξης κ. Γ ιώ ρ- 
γ ιος  Ρωμαίος, οΓεν.Γραμματέας του  Υπουργείου 
κ. Ιω άννης Π αηαδογιαννάκης, ο Α ρ χ η γό ς  της  
Ε λληνικής Α σ τυ νο μ ία ς  Α ν τ ισ τρ ά τη γ ο ς  κ. Α θ α 

νά σ ιο ς  Β ασ ιλόηουλος, ο Α ’ Υ ηαρχηγός Α ν τ ι
σ τρ ά τηγο ς  κ. Δημ. Μ ητρόπ ουλος, ο  Γ tv . Α α τυ ν . 
Δ /ν τ ή ς  Α τ τ ικ ή ς  Υ ποστράτηγος κ. Ιωάν. Γέωργα- 
κόπουλος, ά λλο ι ανώ τα το ι κα ι ανώ τεροι αξιω μα
τ ικ ο ί του  Σ ώ μα τος εκπρόσωποι κομμάτω ν κα ι 
πλήθος συναδέλφω ν.

Α να μνησ τικ ές  πλακέ- 
τες  αηένειμε ο  Α σ τυ νο 
μ ικ ό ς  Δ ιευ θυ ντής  Κ ιλ 
κ ίς  κ . Λ ίβ α ν ό ς  
Χ ρ ή σ το ς  σ το υ ς  πρό
σ φ α τα  απ οοτρατευθέ- 
ν τες  συναδέλφ ους, Υ- 
παστ. Β "  ε.α. Δ ημήτρ ιο  
Ζ ιά κα κα ιΑ νθ /μ ο υ ςε .α . 
Β α σ ίλ ε ιο  Κ α φ α ν τα ρ ί-  
δη, Α θανάσ ιο  Ρουμάνη 
κ ο ι Γεώ ργιο  Ρουσάκη, 
τ ιμώ ντας τους γ ια  τη ν  
πολυετή υπηρεσία τους  
σ το  Σώμα κα ι τη ν  προ
σφορά τους α τη ν ελ λ η -  
νική κο ινω νία .

Α π ό  τ η ν  απο
κ ρ ιά τ ικ η  ε κ 
δ ή λ ω σ η  ηου  
πραγματοποιήθ  
ηκε για  τα  παιδιά 
τω ν  α σ τυ ν ο μ ι
κώ ν, σ τη  Δ /ν σ η  
Α σ τυνο μ ικώ ν  Ε
πιχειρήσεων Α τ 
τ ικής

Από τη ν  εκδήλωση ηου διοργάνω σε η Ν ομαρ
χ ιακή  αυτοδ ιο ίκηση Π έλλας προς τ ιμή ν  της  Α 
στυνομ ικής Δ /ν σ η ς  Π έλλας, θ έλο ντα ς  να υπο
σ τηρ ίξε ι κα ι να εκφράσει τη ν  προσπάθεια της  το 
π ικής κο ινω ν ίας γ ια  τη ν  ανάγκη της ισχυροποίη
σης τω ν ανθρώπινω ν σχέσεων φ ιλ ία ς  κα ι συνερ
γασ ίας. Κ α τά  τη  δ ιάρκεια  της  τιμήθηκαν ο Επι
θεω ρητής Α σ τυ ν ο μ ία ς  Κ εντρ . Μ α κεδ ο ν ία ς  Υ- 
η οσ /γος  κ. Ιωάν. Σ τρ ά ντζο ς , ο Α α τυ ν . Δ /ν τ ή ς  
Π έλλας κ. Κων. Δ ημητρ ίου  κα ι ο ι π ο λ ιτ ικο ί κα ι α
σ τυνο μ ικο ί υπάλληλοι της  Α α τυ ν . Δ /ν σ η ς  γ ια το  
πολύτιμο έργο ηου προσφέρουν σ το ν  ακρ ιτ ικό  
αυ τό  Νομό. Την εκδήλωση χα ιρέτησ αν με μη νύμα- 
τά  τους ο  Υπουργός Δ ημόσ ιας Τάξης κ. Γεώργιος 
Ρωμαίος, ο Α  "Υ ηαρχηγός του Σώ ματος Α ν τ /γ ο ς  
κ. Δ ημ .Μ ητρό π ουλο ς κα ι ο Α 'Γ ε ν .  Επιθεωρητής 
Α σ τυ νο μ ία ς  Υ ηοα /γος κ. Α π όστολος Κόκκορης.
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Μ ε πανηγυρική εορτή τίμησε το ν  προστάτη του  
Σώ ματος Μ εγα λομάρ τυ ρα  Α γ ιο  Α ρ τέμ ιο  το  Α 
σ τυνομ ικό  Τμήμα Α γ ίο υ  Ο ρους. Η  λαμπρή εορτή  
που που έγ ιν ε  σ τ ις  Κ αρυές του  Α γ ίο υ  Ο ρ ους  
πραγματοποιήθηκε σ τα  πλαίσ ια τω ν Α γ ιο ρ ε ίτ ι-  
κω ν καθεστώ τω ν, με τη ν  παρουσία του  Α γ ίο υ  
Π ρώ του κα ι τω ν  λο ιπ ώ ν Επ ιστατώ ν τη ς  Ιερός  
Κ ο ιν ό τα το ς  Α γ ίο υ  Ο ρ ους , εκπροσώπων όλω ν  
τω ν τοπικών Α ρχώ ν, πολλώ ν Π ατέρω ν κα ι φ υσ ι
κά τω ν συναδέλφ ω ν αστυνομικώ ν.

Από τη ν  επίσκεψη το υ2 ο υ  Π ειραματικού Γ ιιμνα - 
σίου Αμπελοκήπων σ τη  Γ ,Α .Δ Α ., όπου Α ξ ιω μ α τι
κ ο ί της Δ /ν σ η ς  Α σ φ άλε ιας  Α ττ ικ ή ς  ενημέρωσαν 
τους μ ικρ ούς μαθητές γ ια  όλο  το  φάσμα τω ν λ ε ι
τουργ ιώ ν της  Α σ τυνο μ ίας .

Κυρ ίαρχα θέματα της  συζήτησης ή τα ν  η αυ το 
προστασία τω ν παιδιών από τη β ία, τα  αδικήματα  
κα τά  ζωής κα ι ιδ ιοκτησ ία ς  που μπορεί να δ ιαηρα- 
χθούν σε βάρος τους κα ι από τα  ναρκω τικά.

Ιδ ια ίτερο  ενδ ιαφ έρον έδειξαν ο ι μαθητές γ ια  τ ις  
μορφ ές της  π αραβατικότητας τω ν ανηλ ίκω ν κα ι 
τη ν  ειδ ική αντιμετώ πισή τους από τη ν  πολιτεία.

Εκπληξη τέλο ς  προκάλεσε σ τους αξιω ματικούς  
το  ενδ ιαφ έρον τω ν παιδιών για  τη ν  αρχαιοκαπη
λ ία , γεγονός που αποκάλυψε την  ευαισθησία τω ν  
νέων για  τη ν  π ολ ιτισ τική  μας κληρονομιά.

Δ υ ο  α ρ θρ ω τά  ερ η υ σ τρ ιο φ ό ρ α  ο χ ή μ α τα  πα- 
ρελήφ θησ αν κα ι χρησιμοποιούνται ήδη από τ ις  
παραμεθόριες Α στυνο μ ικές  Υπηρεσίες στη δ ίω ξη  
της  λαθρομετανάστευσης, του  λαθρεμπορίου κα ι 
τη ν  διασυνοριακή συνεργασία με τ ις  όμορες χώ
ρ ες  σ τους τομείς αυτούς. Τα οχήματααυτά είνα ι 
αμφ ίβ ια  κα ι έχουν τη δυ να τό τη τα  προσέγγισης σε 
σημεία που αδυνατούν να προσεγγίσουν συμβα
τ ικ ά  οχήματα.

Η  χρηματοδότηση για τη ν  προμήθεια τω ν οχη
μά τω ν πραγματοποιήθηκε από το  Ευρωπαϊκό Τα
μείο  Π ερ ιφ ερειακής ανάπτυξης (Ε.Τ.ΠΑ.) μέσω 
της  Κ ο ινο τ ική ς  Π ρω τοβουλίας ONTERREGII".

Από τα  εγκα ίν ια  τω ν νέων γραφείω ν της  Ενω
σης Α ξ ιω μα τικώ ν Α ττ ικ ή ς , τα  οποία βρ ίσ κοντα ι 
στο  2ο  όροφο της  Γ Α Λ Α .

Σ την  τελετή  παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας 
του ΥΛ.Τ. κ. Ιω άννης Παπαδογιαννάκης, ο Α ρ 
χηγός του  Σώματος, Α ν τ /γ ο ς  κ. Α θαν. Β ασ ιλό- 
ηουλος, ο ι Υ π α ρ χη γο ίΑ ντ/γο ι κ .κ .Δ η μ .Μ η τρ ό -  
πουλος κα ι Σ ταύρος Χ ουλάκης, ά λλο ι ανώ τατο ι 
κα ι ανώ τεροι α ξ ιω μ α τικο ί του Σώματος, εκπρό
σωποι ά λλω ν σ υ νδ ικα λ ισ τικώ ν Σω ματείω ν της  
Ε λλην ικής Α σ τυνο μ ία ς , εκπρόσωποι κομμάτω ν  
κ.ά.
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Α ηό  τη ν  επίσκεψη του  Α μερ ικανού  Πρέσβη σ την  
Α θήνα  κ. Ν ίκο λα  Μ π έρνς σ τη  Γενική Α στυνομ ική  
Δ /ν σ η  Α ττ ικ ή ς .

Ενα καινούργιο αυτοκίνητο, δώρησε πρόσφατα 
στο Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Μ άκρης ο κ. Α ρ ι
στείδης Αλαφούζος.

Η  ευγενική χειρονομία  του  κ. Α λαφ ούζου, πέ
ρ α ν  της  ουσ ιασ τικής προσφοράς ηρος το  Α.Τ. 
Ν έας Μ άκρ ης, εμπεριέχει κα ι μ ία  ηθ ική προσφορά  
κα ι σ τήρ ιξη  ηρος όλους τους αστυνομικούς, οι 
οποίοι με τέτο ιες  ενέργειες α ισ θάνοντα ι ό τ ι έχουν  
στο  πλευρό τους αρωγό κα ι συμπαραστάτη το ν  
Έ λληνα πολίτη.

Σε ένδειξη  τ ιμής  κα ι ευγνω μοσύνης του προσω
πικού τουΑ.Τ. α λλά  κα ι τω ν  ευχαρ ιστιώ ν του  Α ρ 
χηγού της Ελλην. Α σ τυ νο μ ία ς  Α ν τ /γ ο υ  κ. Α θαν. 
Βασιλόπουλου, καθώ ς κα ι του Δ /ν τ ο ύ  της  Δ /ν -  
σης Α σ τυν . A v a r. Α ττ ικ ή ς  Ταξιάρχου κ. Ιω τ .  Η -  
λιόπουλου, ο  Δ /τ ή ς  του  Τμήματος Α σ τυν . Α '  κ. 
Παν. Καπόγλης αηένειμεστον κ. Α λαφ ούζο  ηλα - 
κέτα  της  Ε λληνικής Α σ τυνο μ ίας .

Α ηό  τη ν  Ημερίδα με θέμα "Ο  ρ ό λο ς  της  Α σ τυ 
νομ ίας κα ι ο ι σύγχρονες απ α ιτήσε ις" που δ ιορ - 
γάνωσε το  Α.Τ. Κ αλλιθέας, με ε ισηγητές το ν  κα 
θ ηγητή  του  Π α ντε ίου  Πανεπ ιστημίου κ. Ιάκωβο 
Φ αραεδάκη σ το  θέμα: "Ο ι νέοι ρό λο ι της  Α σ τυ 
νομ ίας σ τη ν  αντιμετώ πιση του  εγκλή μ α το ς " κα ι 
τη ν Δ ρ . κ. Θ ω μ α ΐδ α  Ν τουράκη σ το  θέμα: 'Ή Δ ιε 
θ νή ς  δ ιάσ τασ η  π ροστασ ίας τω ν  δ ικα ιω μάτω ν  
του  ανθρώπου κα ι η Α σ τυ ν ο μ ία "

Α γ ιασ μό ς κα ι κοπή της  π ρω τοχρονιάτικης πί
τα ς  π ραγματοπ ο ιήθηκε η ρ ό σ φ α τα σ το  Γυμνα- 
στήρ ιο  του Τμήματος εκπαίδευσης της  Γ Α Λ Α .  
για  τα  παιδικά Τμήματα JU D O  -  TA E K W O  D O  κα ι 
χορού, τα  οποία λε ιτουρ γού ν  με επ ιτυχία  σ το  Γυ- 
μνασ τήρ ιο  του  Α Μ Α .  εδώ κα ι τρ ία  χρόνια , γ ια  
τα  παιδιά τω ν αστυνομ ικώ ν κα ι π ολιτικώ ν υπαλ
λή λω ν  του ΥΛ.Τ.
~~ Την π ρω τοχρονιάτικη π ίτα  έκοψε ο  Υποδ/ντής  
τη ς  Γ Α Λ Α .  Ταξίαρχος κ  Σεργιάννης, ενώ στη  
συνέχεια ακολούθησε από τα  παιδιά εντυπωσιακή  
επίδειξη τω ν τεχν ικώ ν JU D O  -  TAE K W O  DO .

Επιμέλεια :
Ανθ/μος Κων/νος Κατσινοϋλας

Η  ύλη της εη ικα ιρ ότητα ς έκλεισε τη ν  7 -3 -9 8
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Στις 7 Μαρτίου 1948 συμπληρώθηκαν πενήντα χρόνια από την ε 
πίσημη ενσωμάτωση της Δωδεκάνησου στον εθνικό κορμό με
τά από μακρά περίοδο δουλείας, από την οποία τα τελευταία 35 

χρόνια (Ιταλοκρατία) υπήρξαν ιδιαίτερα επώδυνα, αφού εφαρμόσθηκε συ
στηματικό πρόγραμμα αφελληνισμού της.

Η Ιταλική Διοίκηση Δωδεκανήσου, υπό το γνωστό Τετράρχη του Φασι
σμού De Vecchi, από τους κυρίους υπευθύνους του τορπιλισμού του Α/Τ 
"ΕΛΛΗ” στο λιμάνι της Τήνου στις 15 Αυγούστου του 1940, δεν αναγνώρισε 
τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας (συνθηκολόγηση Μπαντόλιο) της 8ης Σε
πτεμβρίου 1943 και παρέμεινε πιστή στο Μουσολίνι. Οι ιταλικές όμως δυ
νάμεις του ελληνικού αυτού πολυνήσου τέθηκαν υπό Γερμανική διοίκηση, 
η οποία διήρκεσε ως τα τέλη του πολέμου. Και καθώς ο πόλεμος έγερνε 
στη δύση του, πολλά νησιά άρχισαν να εκκαθαρίζονται από βρετανικές και 
ελληνικές δυνάμεις (Ιερός ΛόχοςΙ μέχρι την οριστική παράδοση των Γερ
μανών την 5η Μαΐου 1945.1

Αρχικά τα Δωδεκάνησα τέθηκαν υπό βρετανική διοίκηση με τα ταυτό
χρονη παρουσία του Ελληνικού Ιερού Λόχου υπό τον συνταγματάρχη X. 
Τσιγάντε και στις 27 Ιουνίου 1946 αποφασίστηκε οριστικά από τη Διάσκε
ψη του Παρισιού η ενσωμάτωσή τους με την Ελλάδα, που επικυρώθηκε με 
την ελληνο-ιταλική συνθήκη ειρήνης στις 10 Φεβρουάριου 1947 (η επίσημη 
τελετή της ενσωμάτωσης έγινε στις 7.319481. Στα πλαίσια αυτά έγινε από 
ελληνικής πλευράς η αναγκαία προετοιμασία για την εγκατάσταση των ελ
ληνικών αρχών, για την οποία τελικά καθορίστηκε η ημερομηνία 31 Μαρ
τίου 19472 Από πλευράς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στάλθηκε στη 
Ρόδο στις 25 Οκτωβρίου 1946 ο συνταγματάρχης Χαρίλαος Παπαδημη- 
τρίου, ο οποίος στις 17 Νοεμβρίου 1947 υπέβαλε τεκμηριωμένη σχετική 
έκθεση στο Αρχηγείο Χωροφυλακής.

Πρόκειται για ανέκδοτο έγγραφο εξαιρετικής σημασίας, που κυρίως 
προσφέρεται για ανάγνωση "μεταξύ των γραμμών". Είναι ίσως περισσότε
ρο σημαντικό γι' αυτά που δεν λέει αλλά αφήνει να εννοηθούν παρά για ε
κείνα που ρητά διατυπώνει. Μέχρι σήμερα έχουν δει το φως της δημοσιό
τητας περιγραφές της εγκατάστασης των ελληνικών αστυνομικών δυνά
μεων στα Δωδεκάνησα3 από τον ίδιο το συνταγματάρχη Χαρίλαο Παπαδη- 
μητρίου, που επέστρεψε ως πρώτος Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής, 
αλλά και άλλους, καθώς και αναφορές στην αντιμετώπιση των πρώτων προ
βλημάτων. Έτσι για πρώτη φορά δημοσιεύεται κείμενο σχετικό με την προε
τοιμασία της εγκατάστασης της Ελληνικής Αστυνομίας στα Δωδεκάνησα με 
την ελπίδα ότι στο μέλλον θα δημοσιεύσουμε και άλλα σχετικά στοιχεία.

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΡΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩ

Εν Ρόδω σήμερον την 17ην Νοεμβρίου 1946, ο υπογεγραμμένος Συ- 
ντ/ρχης Χωρ/κής Παπαδημητρίου Χαρίλαος, αποστολείς εις Δωδεκάνη
σον δυνάμει της υπ' αριθ. 9/40/1 β ε.έ. διαταγής του Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως και της υπ' αριθ. 1/185/3ε ε.έ. ομοίας του Αρχηγείου Χωροφυ
λακής δια την μελέτην και οργάνωσιν των λίαν προσεχώς εγκατασταθη- 
σομένων Υπηρεσιών Χωροφυλακής εκτίθημι τα ακόλουθα:

Από της αφίξεώς μου ενταύθα, 25/10/46, επεσκέφθην άλας τα πόλεις 
και τα χωρία των μεγάλων νήσων Ρόδου, Κω, Λέρου και Κάλυμνου, ιδιαιτέ
ρως δε τους Αστυνομικούς Σταθμούς, συνοδευόμενος υπό του Αξιωμα
τικού Συνδέσμου, μέλους της Βρεταννικής Αστυνομικής Οργανωτικής Α
ποστολής κ,Λαντάλ, και του Υπασπιστούμου Υπομοιράρχου κ. Καλλιακμάνη 
Γεωργίου. Η έλλειψις μεταφορικού μέσου μας εστέρησεν επί του παρό
ντος την ευκαιρίαν επισκέψεως των μικροτέρων νήσων.

Δια να είναι η μελέτη μου αρτιωτέρα και τα συμπεράσματα μου ασφαλή, 
προσέφυγα εις εγκύρους πληροφορίας αξιόπιστων προσώπων, καταγο- 
μένων εκ των μικρών νήσων και διαμενόντων εν Ρόδω. Έλαβον ως βάσιν

της εργασίας μου την Οργανικήν και χωρογραφικήν κατανομήν της 
Χωρ/κής Παλαιός Ελλάδος, ομοίαν της Ιταλικής Χωρ/κής κατά την διάρ
κειαν της Κατοχής, καθώς και της υφισταμένης ήδη Δωδεκανησιακής Α
στυνομίας της Αγγλικής Στρατιωτικής Διοικήσεως. Επίσης είχον υπ' όψιν 
μου και τας σχετικός αντιλήψεις και υποδείξεις του παρ'ημίνΣυνδέσμου 
κ. Λαντάλ, όσης ομολογουμένως τα μέγιστα με συνέτρεξεν εις το έργον 
μου, καθώς και μίαν πρόχειρον μελέτην της ε ξ  υπαλλήλων τωνδιαφόρων 
Υπουργείων Επιτροπής, ήτις επεσκέφθη προ διμήνου την Δωδεκάνησον, 
σχετικώς με την οργάνωσιν των διαφόρων Δημοσίων Υπηρεσιών.

Βάσει όλων των ανωτέρω στοιχείων κατάρτισα σχέδια της Χωρογρα- 
φικής και της οργανικής κατανομής της Χωροφυλακής, τα οποία και υπο
βάλλω συνημμένως, μαζί με παραστατικόν πίνακα της εξαρτήσεως δια
φόρων Υπηρεσιών και ονομαστικήν κατάστασιν Αξιωματικών καταλλήλων 
να υπηρετήσουν εις την Χωροφυλακήν Δωδεκανήσου.

Μολονότι ο χαρακτήρ των κατοίκων διαφέρει σπουδαίως κατά νήσων, 
εντούτοις δύναται να λεχθή ότι γενικώς η Δωδεκάνησος είναι φιλήσυχος, 
ευάγωγος και πειθαρχημένη. Ο ελληνικός κόσμος είναι καλός από πόσης 
πλευράς με ενθουσιώδη πατριωτικά φρονήματα. Εξαίρεσιν μικρόν παρου
σιάζει η Κάλυμνος με τους ζωηρούς και τους ατιθάσσους ΙεπίΚατοχήςI 
κατοίκους της, μόνον όμως εις το σημείον της προθύμου υποταγής των 
εις τους νόμους και τας Αρχάς. Ουδαμού παρατηρείται εγκληματικότης. 
Κομμουνιστική κίνησις ήρχισεν εσχάτως σημειουμένη, όχι όμως εις ευ- 
ρείαν κλίμακα. Μία καλή, άψογος και πολιτισμένη Ελληνική Διοίκησις, με  
στοργήν και ενδιαφέρον δια την ευημερίαν του λαού, με κατανόησιν και 
ευσυνείδητον προσπάθειαν προς θεραπείαν των αναγκών του και βελ τίω- 
σιν των συνθηκών 6ιαβιώσεως αυτού, ασφαλώς θα ανακόψη το αρξάμε- 
νον έργον των αναρχικών.

Κατ' αρχήν φρονούμεν ότι ενδείκνυται η ίδρυσις Α νωτέρας Διοικήσεως 
ενΔωδεκανήσω, προσωρινώς τουλάχιστον δια μίαν διετίαν. Ο πληθυσμός 
των νήσων δεν υπερβαίνει σήμερον τους 120.000 κατοίκους, όσος είναι 
περίπου ο πληθυσμός της περιοχής μιας μόνον Διοικήσεως Χωροφυ
λακής εν Ελλάδι. Εάν πρόκειτο περί μιας μόνον νήσου βεβαίως θα ήτο αρ
κετή η λειτουργία μιας μόνον Διοικήσεως Χωροφυλακής. Αι νήσοι όμως εί
ναι 14 και λίαν απομεμακρυσμέναι αλλήλων. Οι κάτοικοι είναι συνηθισμένοι 
από μακρού χρόνου να έχουν την Αστυνομίαν πλησίον των. Είναι απαραίτη
τον να διατηρηθούν οι Σταθμοί και τα Φυλάκια Χωροφυλακής που λειτουρ-

ΚΑΤΑΠΑΣ1ΣΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
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γούν σήμερον, δια να δυνηθώμεν ευχερώς να έχωμεν πλήρη αντίληψιν 
των συνθηκών διαβιώσεως και ασφαλείας, να γνωρίσωμεν τον τόπον, τας 
συνήθειας και το ποιόν των κατοίκων, να περισυλλέξωμεν παντός είδους 
υλικόν του Δημοσίου εγκαταλειφθέν ή κλαπέν. Δεν πρέπει να σχηματισθή 
η εντύπωσις ότι η Κυβέρνησις η Ελληνική προέρχεται εις την κατάργησιν των 
Υπηρεσιών από ηλαττωμένον ενδιαφέρον δια τας ανάγκας των κατοίκων

Επίσης το ζήτημα της Επιμελητείας, του επισιτισμού και της μισθοδο
σίας, των ανδρών της Χωροφυλακής, οι οποίοι θα υπηρετούν εις την Δω
δεκάνησον, δημιουργεί την ανάγκην υπάρξεως Ανωτέρας Διοικήσεως και 
λειτουργίας δύο Διαχειρίσεων κεχωρισμένως, Υλικού και Χρηματικού. Μία 
μόνονΔιοίκησις Χωροφυλακής δεν είναι δυνατόν να επαρκέση εις τόσας 
υποχρεώσεις, ούτε εις την εποπτείαν τόσον πολλών Υποδιοικήσεων και 
Σταθμών. Δια τους ανωτέρω λόγους καταλήξαμεν να προτείνωμεν την ί- 
δρυσιν δύο Διοικήσεων.

Η Διοίκησις Ρόδου μ ε  περιφέρειαν τας νήσους Ρόδον, Κάρπαθον, 
Ζύμην, Κάσον Τήλον, Κατελλόριζον και Χάλκην. Και η Διοίκησις Κω Ιή 
ΚαλύμνουΙ με τας νήσους Κω, Κάλυμνον, Λέρον, Αστυπάλαιαν, Νίσυρον, 
Πάτμον, Λειψώ. Μ ετά πάροδον διετίας περίπου από της ενσωματώσεως 
προβλέπομεν ότι δεν θα παρίσταται ανάγκη να υφίσταταιΑνωτέραΔιοίκη- 
σις Χωροφυλακής αλλά μόνον μία Διοίκησις Χωροφυλακής Ρόδου με πε
ριφέρειαν τας πλησιεστέρας προς αυτήν νήσους, διότι η Κάρπαθος και η 
Κάσος θα υπαχθούν ασφαλώς εις την Ανωτέραν Κρήτης, η Αστυπάλαια εις 
τας Κυκλάδας, Πάτμος και η Λειψώ, ίσως δε και η Λέρος μ ετά  της 
Καλύμνου εις την Σάμον.

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Ο Διοικητής τηςΔ.Χ Ρόδου πρέπει να είναι αντισυνταγματάρχης με ταγ
ματάρχην Υποδιοικητήν, θα είναι ο Διευθυντής της Αστυνομίας της πό- 
λεως με Τμήματα της έδρας, και Επόπτης των Υπηρεσιών της Υπαίθρου 
Επειδή θα τω είναι τελείως αδύνατον να επιθεωρή τακτικώς τας Υπο
διοικήσεις και τους Σταθμούς της υπαίθρου και των νήσων, προβλέπομεν 
ένα ταγματάρχην ως βοηθόν Υποδιοικητήν της Διοικήσεως, ο οποίος θα 
συντρέχη τον αντισυνταγματάρχην εις το έργον του, χάριν του καταμερι
σμού της εργασίας και των ευθυνών δια την κανονικήν λειτουργίαν της υ
πηρεσίας των Υποδιοικήσεων και των Σταθμών.

Μέχρι σήμερον δεν έχομεν υπ' όψιν τίποτε το θετικόν εν σχέσει μα 
τας αποφάσεις της κυβερνήσεως περίσυστάσεως και λειτουργίας κρα
τικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεως των διαφόρων αρχών ενΔωδε- 
κανήσω. Δεν γνωρίζομεν εάν θα συσταθούν Νομαρχίαι ή Επαρχίαι και εις 
ποίας νήσους. Εάν θα ιδρυθούν Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία και εις ποίας 
νήσους. Επίσης Εφοριακοί, Ταμειακοί, Τ.Τ.Τ. Υπηρεσίαι και λοιποίΑρχαί. Δια 
τούτο η προτεινομένη από ημάς χωρογραφική και οργανική κατανομή Χω
ροφυλακής ας θεωρηθή προσωρινή, δοκιμαστική, ηροωρισμένη να προ- 
σαρμοσθή βραδύτερον, σύμφωνα με τας δημιουργηθησομένας συνθήκας 
εκ της εγκαταστάσεως και των Λοιπών Δημοσίων Αρχών και εκ της επαρ
κούς γνώσεως και μελέτης προσώπων και πραγμάτων

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

Έχομεν ανάγκην 28 αξιωματικών, 100 περίπου υπαξιωματικών και 440 
Χωροφυλάκων δια την πλήρη επάνδρωσιν των Υπηρεσιών Χωροφυλακής 
Δωδεκανήσου. Εις τον πίνακα οργανικής κατανομής εξηγούμεν εις την 
στήλην των "Παρατηρήσεων" τους λόγους της προτεινομένης συνθέ- 
σεως. Κατεβλήθη προσπάθεια δια να μην εξογκωθή διόλου ο αριθμός, έ 
χομεν κατανόησιν των αναγκών της Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλίας, όπου 
δίδονται καθημερινώς μάχαι και κρίνεται η τύχη της Ελλάδος. Είναι όμως 
ανάγκη απόλυτος να παρουσιασθή ολοκληρωμένη και πλήρης η κρατική 
εμφάνισις εις τα Νέα Μέρη, όπου δεν θα υπάρχη ούτε εις στρατιώτης και 
δια λόγους εντυπώσεως και δια λόγους πραγματικούς, χάριν της επιτυ
χίας της Διοικήσεως, θα χρειασθή ικανή δύναμις δια την φρούρησιν απο
θηκών παντοδαπού υλικού ανά τας νήσους, ιδία εν Ρόδω και Λέρω.

Η επιλογή των αξιωματικών και οπλιτών πρέπει να γίνη με ενδιαφέρον. 
Πρόκειται να διαδεχθώμεν την Ιταλικήν Χωροφυλακήν, ήτις είχεν οργανω
θ ε ί κατά το τελειότερον σύστημα, οι δε Καραμπινιέροι υπήρξαν υπόδειγμα 
αστυνομικών, άψογοι από συμπεριφοράς, πειθαρχημένοι, με αρίστην εμ- 
φάνισιν, ευγενέστατοι και ακριβοδίκαιοι, όταν δεν επρόκειτο περί εθνικών 
ζητημάτων. Η Χωροφυλακή θα δώση εξετάσεις εν Δωδεκανήσω και δεν

πρέπει να αποτύχη εις τα πρώτα αυτής βήματα. Ο κόσμος εδώ έχει πολ- 
λάς αξιώσεις και περιμένει όλα από την εγκατάστασιν της Χωροφυλακής. 
Εις πολλούς Σταθμούς ουδεμία άλλη Αρχή θα υφίσταται και ο Σταθμάρχης 
θα είναι ο μόνος δημόσιος υπάλληλος και εκπρόσωπος του κράτους και 
της κυβερνήσεως. Είχε κοινολογηθή, επιστεύθη και ανεμένετο μετά βε- 
βαιότητος ότι εις Ρόδον θα εγκαθίστατο Αστυνομία Πόλεων, προς ηναπέ- 
βλεπον ως προς το τελειότερον Σώμα Ασφαλείας. Εννοείκανείς ευκόλως 
πόση προσοχή, ευσυνείδητος εργασία και μεθοδική προσπάθεια πρέπει 
να καταβληθή από την Χωροφυλακήν δια να εμπνεύση σεβασμόν και εμπι
στοσύνην εις τους κατοίκους και να μη διαψεύσωμεν τας προσδοκίας 
των. Δια να "σωθώμεν" ως Χωροφυλακή πρέπει να επιβληθώμεν ε ξ  αρχής, 
ευθύς άμα τη εγκαταστάσει μας. At πρώται εντυπώσεις συντελούν εις την 
δημιουργίαν παγίας κοινής γνώμης. Δια τους λόγους αυτούς θα χρεια- 
σθούν να υποστούν αναπόφευκτον ελάττωσιν της δυνάμεως αι Υπηρεσίαι 
Χωροφυλακής Παλαιός Ελλάδος επ’ ωφελειά της Δωδεκανήσου, χάριν 
του γοήτρου και της προκοπής του Σώματος της Χωροφυλακής. Αριθμός 
ειδικευμένων οπλιτών θα ληφθή εκ της Αστυνομίας ΘεσσαλονίκηςΑ Δέκα 
εκ της Τροχαίας, 5 Αγορανομίας, 5 Ηθών -Λεσχών, 10 Ασφαλείας, 5 Ει- 
6ικής5,5 Αλλοδαπών, 100 τουλάχιστον εκ των Τμημάτων Τάξεως με αξιω
ματικούς υπηρετήσαντας εις τας ειδικός ταύτας Υπηρεσίας. Εάν εγκαθί
στατο Αστυνομία Πόλεων εν Ρόδω,,διπλάσιά δύναμις στελεχών και κατω
τέρων οργάνων, επιλέκτωνκαι πόσης ειδικότητος, θα κατέκλυζε τηνπόλιν 
ιδιάζουσα αφθονία εις προσωπικόν και μέσα θα παρετηρείτο, και οι οριστείς 
τωνΑνωτέρωνΑστυνομικών θα απεστέλλοντο εκ του κέντρουΔεν πρέπει να 
υστερήσωμεν, εάν θέλωμεν να κερδίσωμεν την μάχην της Δωδεκανήσου.

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΩΝ

Κατά τους πρώτους μήνας της ενσωματώσεως δεν υπάρχει ευχέρεια 
ενισχύσεως της Χωροφυλακής δια κατατάξεως εντοπίων ως Χωροφυλά
κων. Εκ των ήδη υπηρετούντων εις την Αγγλικήν Αστυνομίαν ή  και των ιδιω
τών ασφαλώς δυνάμεθα να προσλάβωμεν ικανόν αριθμόν Χωροφυλάκων 
αλλά η πρόσληψις θα γίνη υπό τας προϋποθέσεις και περιορισμούς του 
Οργανισμού μας Ικαι του Κανονισμού Στρατολογίας Χωροφυλακής!.
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Θα καταταγούν και Δωδεκανήσιοι εις την Χωροφυλακήν, καθ' ον τρό
πον κατατάσσονται και οι Κρήτες και οι Πελοποννήσιοι, οι Θεσσαλοίκαι οι 
Μακεδόνες. Η κατάταξις οπλιτών υηηρετούντων ήδη εις την Αστυνομίαν 
της Αγγλικής Στρατιωτικής Διοικήσεως, αβασανίστως και άνευ των νομί
μων προσόντων και ιδίως άνευ προηγούμενης εκπαιδεύσεως αντενδεί- 
κνυται. Τους λόγους θέλω εκθέσει εκτενέστερον εν καιρώ δια ζώσης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ

Οι αξιωματικοί και οι οπλίται, οι προωρισμένοι να αποτελέσουν την 
δόναμιν Χωροφυλακής Δωδεκανήσου, πρέπει να συγκεντρωθούν εγκαί
ρως ενΑθήναις, ένα μήνα προ της ημερομηνίας ενσωματώσεως. Θα 
στρατωνισθούν εις την Σχολήν Χωροφυλακής Αθηνών ή  όπου άλλου προ- 
κριθή, θα υποστούν ειδικήν εκπαίδευσιν υπό των αξιωματικών των επ ί 
Ιδνθήμερον και θα αφιχθούν εις τας νήσους επίσης 10 ημέρας προ της 
μεταβιβάσεως της αστυνομικής εξουσίας από μέρους των Αγγλων εις  
τους Έλληνας. Πολύ θα ήτο εξυπηρετικόν, εάν από τώρα απεστέλλετο εις 
αξιωματικός μας εις εκάστην νήσον, όπου θα συσταθή Διοίκησις η Υπο
διοίκησή Χωροφυλακής δια την προετοιμασίαν της υποδοχής και εγκατα- 
στάσεως της δυνάμεως. Θα παραλάβουν μεθ ' εαυτών πάντα ανεξαιρέ
τως τα δημόσια και ιδιωτικά των είδη διότι θα είναι πολύ δύσκολον να ε 
πιστρέφουν εις Παλαιόν Ελλάδα, και έ τ ι δυσχερής η αποστολή βραδύτε- 
ρον εις τους Σταθμούς των οιουδήποτε αναγκαιούντος είδους, συνεπεία 
ελλειπούς συγκοινωνίας. Θα φέρουν μαζί των ως αποσκευάς:

II Τα είδη ομοιομόρφου ιματισμού των, καινουργή και εφθαρμένα. Χλαί
νην, χιτώνια, σκελέας, πηλήκια, άρβυλα, περισφύρια, υποκάμισα, πουλόβερ, 
σάκκους Iγυλιούς% κλπ.

21 Τα είδη στρατωνισμού Ήτοι κλινοσκεπάσματα, στρώματα πλήρη Ιδιότι 
δεν υπάρχουν κλίναι και θα κοιμώνται επίτου δαπέδου ούτε υπάρχει ευχέρεια 
αμέσου πληρώσεως αυτών1, προσκεφάλαια, κελύφια, αντίσκηνα κωνωπεία.

31 Τα είδη ατομικής ανάγκης, π.χ. δοχεία φαγητού, υδροδοχεία, μαχαι- 
ροπήρουνα, κύπελλα, ξυριστικήν μηχανήν, βούτσες καθαριότητος, επιδέ
σμους, προσόψια, ποδεία, μανδήλια και τα ιδιωτικά των κιβώτια.

41 Τα είδη οπλισμού. Οήλον, ξιφολόγχην, ζώνην, φυσιγγιοθήκας φυσίγγια κλπ

ΤΡΟΦΕΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΑ

Να φέρουν μεθ ' εαυτών τροφήν ξηρόν επτά έως δέκα ημερών 17-101. 
θα  συνοδεύωνται από τα αναγκαιούντα τρόφιμα τριών τουλάχιστον μη
νών (διότι εν Δωδεκανήσω υπάρχει σοβαρά έλλειψις τροφίμων), καθώς 
και από τα αναγκαία είδη εστιάσεως και μαγειρικά σκεύη. Θα λάβουν προ
καταβολήν τας αποδοχάς ενός μηνός απαραιτήτως. Θα συνοδεύωνται ε 
πίσης από τους Διαχειριστάς Υλικού και Χρηματικού. Να ρυθμισθή εγκαί
ρως το ζήτημα των πληρωμών των αποδοχών, επιδομάτων Νέων Χωρών.

ΒΙΒΛΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΓΡΑΦΕΙΑ

Να γίνη εγκαίρως προμήθεια του απαραιτήτου αριθμού γραφομηχανών 
ΙΔεν υπάρχουν ελληνικοί γραφομηχαναίεν Δωδεκανήσω σήμερονI. Επίσης 
βιβλία Διαχειρίσεων, Τροφείων, Κανονισμών, Νόμων, Εγκυκλίων κλπ, καθ’ a 
ειδικώτερον επιφυλασσόμεθα να αναφέρωμεν.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Όσον αφορά τας λεπτομέρειας αναχωρήσεως ε ξ  Αθηνών της δυνά
μεως, της σφίξεως εις Ρόδον, την τελετήν της μεταβιβάσεως της αστυ
νομικής υπηρεσίας από τους Άγγλους προς ημάς, την μεταφοράν της δυ
νάμεως εις τας λοιπός νήσους κλπ θέλομεν μελετήσει και συζητήσει εν 
Αθήναις, δια να προκριθή τελικώς ό,τι συμφέρει καλύτερον και γενικώτε- 
ρον. Παρεκτός των θεμάτων όσα θίγομεν εις την παρούσαν έκθεσιν και 
όσα μνημονεύομεν εις τα υποβαλλόμενα σχέδια οργανικής καιχωρογρα- 
φικής κατανομής, επιφυλασσόμεθα να υποβάλωμεν υπ' όψιν του Αρχη
γείου δ ί  ειδικών αναφορών μας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα αφορώ- 
ντα την επάνδρωσιν των Υπηρεσιών Χωροφυλακής Δωδεκανήσου δια την 
ρύθμισιν των οποίων ο χρόνος και τα μέσα δεν επαρκούν σήμερον. 

Υπογραφή 

Παπαδημητρίου 
Συντ/ρχης

Σημειώσεις:

1 Για την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου βλέπετε Κων/νου Δανούση Ή  ενσω

μάτωση της Δωδεκανήσου", Επιθεώρησις Χωροφυλακής, 1983,σ. 190- 191Ιόπουκαι

σχετική βιβλιογρατρία)
2

Μ ετά  τη συνθηκολόγηση του Μπαντόλιο 18.9.19431 πολλά - κυρίως μικρά - νη

σιά όπως π.χ. η Πάτμος, έμειναν χωρίς Αστυνομία μ ε αποτέλεσμα οι κάτοικοι να συ

στήσουν Πολιτοφυλακή. Μ ετά την παράδοση των νησιών στους Α γγλους δημιουργήθη- 

κε Αστυνομική Υπηρεσία από Άγγλους Κύπριους καιΔωδεκανήσιους τους λεγάμενους 

από το λαό Μ π ι-Εμ- ιέδες Ιαπό τα αρχικά της British Military Administrator, η οποία 

εκτέλεσε αστυνομικά καθήκοντα μέχρι την32.3.1947. Βλέπετε και Κων/νου Δανούση

"Αστυνομικό Τμήμα Πάτμου", Αστυνομική Επιθεώρηση 1995, σσ. 626-627.
3

Αντωνίου Κων/νου, Ιστορία της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής τόμος Γ ,  

Αθήναι 1965, σσ. 231 επόμ. Γαρνέλη Νικολάου, Ή  Χωροφυλακή εις τα Δωδεκάνησα", 

Επιθεώρησις Χωροφυλακής, 1972, σσ. 277 - 280. Δασκαλάκη Αποστόλου, Ιστορία 

της Ελληνικής Χωροφυλακής χρονικής περιόδου 1936 -1950, τόμος Β?, Αθήναι 1973, 

σσ.817 επόμ. Αθανασίου Σεραφείμ, "Αναμνήσεις από την απελευθέρωση της Δω

δεκανήσου", Αστυνομική Επιθεώρηση 1996, σσ. 190-191.
4

Απο το 1925 και μετά  από το φόβο επέκτασης της Αστυνομίας Πόλεων, όπως 

αρχικά προβλεπόταν και στη Θεσσαλονίκη η Χωροφυλακή είχε επιδείξει ιδιαίτερη 

φροντίδα για την οργάνωση της αστυνόμευσης της πόλης. Η  Θεσσαλονίκη ήταν το 

κύριο επιχείρημα της Χωροφυλακής ότι ήταν σε θέση να ανταποκριθείστις ανάγκες 

αστυνόμευσης μιας μεγαλούπολης Δεν ήταν εξάλλου άσχετο το γεγονός ότι την 

ευθύνη αστυνόμευσης της πόλης την ε ίχε η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης 

- κατάλοιπο του Οργανισμού του 1906 - και όχι Διοίκηση Χωροφυλακής.

Προφανώς ο Παπαδημητρίου εννοείΥπηρεσία Ειδικής Ασφάλειας κατά τα πρό

τυπα του Μεσοπολέμου, αφού η γνωστή "ΕιδικήΑσφάλεια" είχε καταργηθείτο 1944, 

κάτω από το βάρος των "αμαρτιών" της. □

Επιμέλεια: Υπαστ. A '  Κων. Δανούσης
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Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Σ  

Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Σ  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ  

Σ Ε  Α Τ Ο Μ Α  

Π Ο Υ  Α Θ Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
y / a r p # / / ι α ζ . . .  t u r a r r o v r

Του Ι ω ά ν ν η

Εχει γίνει συνείδηση πλέον ότι η συστηματική φυσική δραστη

ρ ιό τη τα  προασπίζει την υγεία  ενώ  σ ε ορ ισ μένες περιπτώ σεις 

βοηθά στη θεραπεία παθολογικών καταστάσεων. Η άσκηση όμως 

απ οτελεί ένα ισχυρό φυσιολογικό stress για τον οργανισμό κάτω 

από την επίδραση του  οποίου μπορεί να επ ιδεινω θεί άσχημα μια 

προϋπάρχουσα παθολογική κατάσταση του οργανισμού ή να πρω- 

το εμφ α ν ισ θε ί κάποια διαταραχή.

Π ρ ο β λή μ α τα  κ α τά  τη ν  άσκηση 

μπ ορεί να εμ φ αν ισ τούν  σ ε όλα τα 
σ υ σ τή μ α τα  το υ  οργαν ισμού (μυο- 

σκελετικό, νευρικό, πεπτικό κ.λπ.). Ε

κ ε ί όμως που δημιουργούντα ι συν

θ ή κ ες  επ ικ ίνδ υ νες  και για  τη  ζω ή 

πολλές φ ο ρ ές  τω ν αθλουμένων ε ί

ναι το  καρδιαγγειακό.

Οι σ υ νηθέσ τερ ες  επιπλοκές από 
το  καρδιαγγειακό σύστημα που μπο

ρ ε ί να εμ φ α ν ισ θ ού ν  σ τη  δ ιά ρκε ια  

μιας φυσικής δραστηρ ιότητας είναι 

οι δ ια τα ρα χές  του  καρδιακού ρυθ

μού και τη ς  α γ ω γ ιμ ό τη τα ς , η ε κ 

δήλωση ενός ισχαιμικού επεισοδίου 

από το  μυοκάρδιο που μπορεί να εμ- 

φ αν ισ θεί ε ίτ ε  ως στηθάγχη ε ίτ ε  ως 
οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, υπό 
ή υπερτασική κρίση, λιποθυμικό επεισόδιο ή αιφνίδιος θάνατος.

Τα συχνότερα καρδιακά αίτια που οδηγούν αθλητές νεαρής ηλι

κίας 135 ετών) σ ε αιφνίδιο θάνατο είναι συγγενείς παθήσεις της 

καρδιάς, ενώ σε μεγαλύτερης ηλικίας ( 35 ετών) κυριότερη αιτία 

είναι η αθηροσκλήρωση των στεφανιαίων αγγείων. Στατιστικά α- 

ναφ έρετα ι ένας α ιφνίδιος θάνατος ανά 7620 άτομα ηλικίας 30 - 64 

ετώ ν στη διάρκεια άθλησης με jogging. Σε εμπεριστατωμένη με

λέτη  που έγ ινε στη Μεγάλη Βρεττανία κατά τη δεκαετία  7 7  - '87 

βρέθηκε ότι σ ε ποσοστό 88% αιτία θανάτου σε ενήλικες αθλούμε- 

νους ήταν ισχαιμική νόσος της καρδιάς και 12% σε άλλες παθήσεις 

της καρδιάς. Από αυτούς μόνο το  40% γνώριζε ότι ε ίχ ε  πρόβλημα 

στο καρδιαγγειακό σύστημα.
Εχει δ ιαπ ιστω θεί ε ξ ' άλλου ότι σ τις π ερ ισσότερες περιπτώσεις 

προϋπάρχουν ορισμένα συμπτώματα που δεν αξιολογούνται σω

στά ή όσο θα πρέπει (θωρακικός πόνος - ζάλη - λιποθυμική τάση 

κ.λπ.1. Ενα "ΦΥΣΗΜΑ" στην καρδιά θα πρέπει να ελέγχετα ι αν είναι

Τ α χ μ α τ ζ ί δ η *

"ΑΘΩΟ" ή υποκρύπτει κάποια σοβαρή καρδιακή πάθηση που θα ε 

π ιδεινωθεί ή θα κατα σ τεί επικίνδυνη μέσα από τη διαδικασία της 

άσκησης.

Πόσο τυπικό είναι το  πιστοποιητικό υγείας;

Συχνά, από τα μέσα ενημέρωσης πληροφορούμαστε το  θάνατο 
μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής ή νεα 

ρών αθλουμένων ή και ενηλίκων που 

συμμετέχουν σ ε κάποιο πρόγραμμα 

άσκησης που μ ετά  από αδ ιαθεσ ία  

κατά  τη  δ ιά ρκε ια  τη ς  προπόνησης 

καταλήγουν σ τους χώ ρους γύμνα- 

σης.

Α ρ χ ίζ ε ι τ ό τ ε  μ ια δ ια δ ικ α σ ία  α

ναζήτησης ευθυνών ανάμεσα σε γυ

μναστές, προπονητές, γιατρούς, δα

σκάλους κ.λπ. Ποιος όμως πραγματι

κά ευθύνεταί; Ο γονείς που δεν προ- 

νόησαν να υποβάλλουν σε ιατρικό έ 

λεγχο το  παιδί τους πριν από κάποιο 

πρόγραμμα γύμνασης υποθέτοντας 
την καλή υγεία του  παιδιού τους; Ο 

δάσκαλος, ο γυμναστής, ή ο προπο
νητής που δεν απαίτησαν προληπτικό 

ιατρικό έλεγχο πριν από κάθε συμμε

τοχή σ ε πρόγραμμα γύμνασης;

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ευθύνονται όλοι. Αυτό όμως που 

κυρίως ευθύνετα ί είναι η επιπολαιότητα με την οποία αντιμετωπί

ζετα ι ένα τόσο σοβαρό γεγονός.
Α π οτελε ί επιτακτική ανάγκη πριν από κάθε πρόγραμμα γύμνα

σης (που σημαίνει επιπλέον stress για τον οργανισμό) να προηγεί

ται εμπεριστατω μένος ιατρικός έλεγχος και εφόσον θα χ ρ ε ιά ζε 

τα ι ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπερηχογράφημα καρδιάς, test κό

πωσης, ε ξ έ τα σ η  α ίμα τος κ.λπ. Ετσι θα προλαμβάνεται το  μ ε

γαλύτερο ποσοστό των τραγικών συμβάντων.
Μ έσα από τον ιατρικό έλεγχο θα υποδειχθεί το  ε ίδ ος  αλλά και 

η ένταση της άσκησης στην οποία μπορεί να υποβληθεί κάποιο ά

τομο ώ σ τε αυτή να είναι ΩΦΕΛΙΜΗ και ΑΣΦΑΛΗΣ. □

*Οκ. Ιωάννης Ταχματζίδης είναι Αστυνόμος Α ' - Υγειονομικού, Καρδιο

λόγος, Υπ. Διδάκτωρ Τμόμ. ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ, Υπεύθ. Ιατρός Ο

μάδων Παραρτ. Αθλητικής Ενωσης Αστ/κών Β. Ελλάδος.
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Ο  τ ύ π ο ς  έ γ ρ α ψ ε

Του κ. Δ, Μ ιχαλόηουλου*

Α ν την ίδ ια στιγμή πέσεις πάνω σ ε ένα  λύκο και σ ε  έναν  

"Ελληνα, σκότω σε τον "Έλληνα, από τον λύκο μπ ορ εί 

και να γλυτώσεις".

Την κοίταζα έκπληκτος. Ή ταν χαρακτηριστικός τύπος Ιταλίδας, 

με την έμφ υτη εγκαρδιότητα, τη χαρούμενη διάθεση και την άνεση 

που δίνουν τον τόνο στην όλη συμπεριφορά των γυναικών της χώ

ρας της, εφόσον δεν έχουν βαριά οικονομικό ή οικογενειακό προ

βλήματα. Ειδικό ως προς τους "Έλληνες όσα ε ίχ ε  πει ως τό τε  διό

λου δεν έδειχναν ότι μας θεω ρούσε χειρό τερους από θηρία. Από 

πού πήγαζε αυτό το  ξέσπασμα; Είναι δυνατόν, ειδ ικά σήμερα, να 
μας θεωρούν τόσο επίφοβους;

“Μ ας ξ έρ ε τε , " τη ρώτησα.

“Βεβαίως. Η  μόνα μου, που τη λάτρευα, ήταν Ελληνίδα".

Οι υπόλοιποι, Ισπανοί στην πλειονότητά τους, παρακολουθούσαν 

τη συζήτηση με ζωηρό ενδιαφέρον. Σαφ έστατο ήταν ότι και αυτο ί 

πολλά είχαν να πουν επ ί του θέματος, αλλά καθώς θεωρούνται ο 

πιο ιπποτικός λαός της Ευρώπης, θα προτιμούσαν - θεωρητικώς έ 

στω  - να πεθόνουν παρά να ενοχλήσουν ξένο στον τόπο τους. Τό

τ ε  ενέσκηψ ε στη συζήτηση ο Κορσικανός; “Εμείς λ έ μ ε ..." άρχισε 
- και σταμάτησε για να ρ ίξε ι μια μεγάλη ματιά γύρω του.

Ενδομύχως ετοιμάστηκα για το  επόμενο χτύπημα, προμηνυόταν 
φοβερό. Οι Κορσικανοί, πράγματι, είναι σαν τους δικούς μας Μα

ν ιάτες αλλά πιο αυθόρμητοι και περισσότερο βίαιοι: σ το νησί τους, 

'έναν παράδεισο", δεν είναι τελε ίω ς απίθανο να γίνει κάποιος κομ
μάτια ‘για αστείο".

"Εμείς λέμε", συνέχισε ο συμπατριώτης του Ναπολέοντα, “μακά

ρ ι να πέσεις σ ε  χ έρ ια  "Ελληνα".

Η σιωπή γύρω μου γινόταν πνιγηρή. Οι Ισπανοί είχαν αρχίσει να 

δυσφορούν. Θέλησα να ξαναφέρω  ατμόσφαιρα εγκαρδιότητας.

“Και π ότε το  λ έ τ ε  αυτό;", ρώτησα προσεκτικό.

'Ό ταν θέλουμε να ρ ίξο υμε κατάρα".

Ένιωθα κολλημένος στον τοίχο. Ο Κορσικανός ξέσπασε σε γ έ 

λιο πλατύ: “Δ εν  σημαίνει όμως αυτό ό τ ι δ εν  σας Θαυμάζουμε. Συ

χνά σας αγαπάμε κιόλας". Και μετά, πιάνοντας το  ποτήρι του: "Στην 

υγεία σου, μ ε  όλη μου την καρδιά", είπε και ήπιε.

Τι ξέρουμε για τους προγόνους μας; Λίγα πράγματα. Πιάνουμε 

το  νήμα της συνέχειας που δ ια τρέχε ι τ ις  χ ιλ ιετ ίες  - αλλά δεξ ιά  και 
αρ ιστερό σκοτάδι. Φως έχε ι πέσει αρκετό στον 5ο αιώνα Π.Χ., λι

γότερο  στον επόμενο. Για την περίοδο του Μ εγάλου Αλεξάνδρου 
και τα ελληνιστικό χρόνια γνωρίζουμε κατά βάση ό,τι αξιοποιήθηκε 
από ξένους.

Ό σον αφορά τον Μ εσαίωνα και τα μετέπειτα , μόνο την επιφά

νεια: Ποιοι ήταν οι ψ υχολογικοί μηχανισμοί που διείπαν τον ιδιωτικό 

και δημόσιο βίο των υπηκόων του πιστού εν Χριστώ βασιλέως Ρω

μαίων; Γιατί ο Ηράκλειος "άφησε να νικηθούν"οι Αραβες; Τι γλώσσα 

μιλούσαν τό τε; Γ ια τί τα αρχαία ελληνικό διατήρησαν την αίγλη τους 

στον χριστιανικό κόσμο; Τι εκπροσωπούσε ο Φ ώτιος; Ποιο ήταν το 

ιδεολογικό σύστημα της αυτοκρατορικής αυλής; Υπήρξαν αόρα

τ ε ς  συγκρούσεις; Ποια ήταν η ουσιώδης αιτία του  σχίσματος με τη 

Δυτική Εκκλησία; Από πού προήλθε το  γεν ικότερο μίσος προς τη 

Δύση; Μ έσ α  από π ο ιες δ ιερ γ α σ ίες  μπόρεσαν οι Ο θω μανοί να 

φτιάξουν κρότος και να καταπιούν την Κωνσταντινούπολη; Πώς α

ντιμετώπισαν τα  διάφορα τμήματα του  ελληνικού κόσμου την πτώ

ση της αυτοκρατορίας; Τι ένιωσαν κατά τον 16ο αιώνα οι κάτοικοι 

των πόλεων; Πώς ζούσαν οι άνθρωποι της υπαίθρου; Ποια ήταν τα 

μεγάλα κίνητρα της εξέγερ σ ης του Σκυλοσόφου στις αρχές του 

17ου αιώνα; Γ ια τί εγκαταλείφθηκε τό τε  το  σχέδιο του παγχριστια-
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νικού ξεσηκωμού κατά των Οθωμανών; Αντιστρόφω ς, πώς αντιμε

τώπιζαν οι σουλτάνοι τους έλληνες υπηκόους τους; Γιατί' απέτυ- 

χαν τα  Ορλωφικά; Γιατί οι Πελοποννήσιοι δεν άφησαν ποτέ το  του

φέκι; Γ ιατί οι Επτανήσιοι, "Δυτικοί σαν τους Ιταλούς", δεν έγιναν πο

τ έ  ρωμαιοκαθολικοί; Π ο ιες ήταν οι βαθύτερες, δ ιεθνε ίς  συνέπειες 

της κατοχής των Κυκλάδων από τους Ρώσους; Από πού ξεκίνησε 

η Φιλική Εταιρεία; Πώς πέτυχε η Επανάσταση του 1821; Πήραν τα 

όπλα "τα πρώτα υπέρ π ίστεω ς και μετά  υπέρ πατρίδος" ή αντί

στροφα; Ποια είναι, σε παγκόσμιο επίπεδο, η σημασία του Ελληνι

κού Ναυτικού; Τι πήγαινε να κάνει ο Κολοκοτρώνης; Τι επ ιζητούσε 

ο Καποδίστριας; Τι ρόλο έπαιξε στην ανεξάρτητη Ελλάδα ο κάθε 

βασιλιάς ξεχωριστά; Πώς εισπήδησε στο πολιτικό προσκήνιο ο Ε

λευθέρ ιος  Βενιζέλος; Πώς εξηγούνται οι δολιχοδρομίες του και 

τ ο  δ ρ α μ α τ ικ ό  το υ  τ έ λ ο ς ;  Γ ια τ ί ο ι Γ ερ μ α ν ο ί α π έ φ ε υ γ α ν  να 
χτυπήσουν την 'Ελλάδα; Ποιες ήταν οι βαθύτερες συνέπειες της ι

ταλικής ήττας το  χειμώνα του 1940-1941; Πώς αποτιμάται ο Αρης 

Βελουχιώτης; Πώς έβλεπε ο Στάλιν την Ελλάδα;

Στην χώρα μας έχουν μείνει λίγα ερείπ ια και ακόμη λιγότερα αρ

χεία: ο κόσμος έχ ε ι υπαρξιακώς κουραστεί από τ ις  επ ί χ ιλ ιετ ίες  ε ι

σβολές, επ ιδρομές, σ τά σ εις  και κα τασ τροφ ές . Ό ,τ ι ήταν παλιό 

θεωρήθηκε παλιό - και πετάχτηκε. Έτσι, αν είναι να κάνει κανείς ε 
κτετα μ ένη  έρευνα  για την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας 

π.χ„ πρέπει να πάει σ ε αρχειακά κέντρα ε ίτ ε  της Τουρκίας ε ίτ ε  της 

Ισπανίας.
Ο Παπαρρηγόπουλος ε ίχ ε  γενικώς δίκιο, αλλά οι επιστημονικές 

μονογραφ ίες που απαιτεί η ο ιονε ί πλαισίωση του έργου του χρειά 

ζοντα ι όχι γενεά  μα γ εν εές  ερευνητών. Όσον εξάλλου αφορά ε ι- 

δικώς τον Μ εσαίωνα και τα πριν, το  "Όνομα του Ρόδου" του  Ου- 

μπέρτο Έκο έδω σ ε - ίσως ακούσια - μια πρώτη γεύση: Μήπως υ

πάρχουν κείμενα αρχαίων άγνωστα ακόμη; Μήπως πρέπει οι μεγά

λες  βιβλιοθήκες της Δύσης να σαρωθούν ακόμη μία φορά α λα Σά- 

θα;

Πέρα όμως από τα  "τεκμήρια", υπάρχει και η διαίσθηση, βασική 

πηγή της οποίας είναι η επαφή με τους ανθρώπους: κακώς θεω 

ρείτα ι η κλασική περίοδος μοναδική εστία  αίγλης των Ελλήνων. Α 

ντίθετα , οι πολλές και σπουδαίες λ έ ξ ε ις  που συνεχώς χρησιμο

ποιούνται από ευρωπαϊκούς λαούς προέρχονται από την “ύστατη" 
αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα.

Πράγματι, το  έτυμον λέξεω ν όπως "μιλάω" Iparler, parlare, από 

την "παραβολή"), "δωμάτιο" Ichambre, camera, camara, από την 

“κάμαρα"), “χορός" Ibal, ballo, baile, από το  “βαλλίζω"), "πλατεία" 

(place, piazza, plaza, από την "πλατέα"), είναι σαφώ ς ελληνικό. Ελ

ληνικός είναι ακόμη και ο όρος "Πάπας", λέξη  που ακόμη χρησιμο

ποιούμε ε ίτ ε  με τη μορφή "παπάς" ε ίτ ε  - περασμένη από τα  τουρ

κικά - ως “μπαμπάς".

Εκτός από τους γνωστούς αποικισμούς, δύο φ ο ρ ές  πρέπει πε

ρ ιοχές της Ευρώπης να κατακλύστηκαν από σμήνη Ελλήνων: μία κα
τά την Εικονομαχία και μία στη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρ

χίας. Τα σμήνη αυτά εγκαταστάθηκαν, κατά πάσα πιθανότητα, στην 

Ιταλία, στην Ισπανία - και από ε κ ε ί στη Λατινική Αμερική - αλλά και 

στη Νότια Ρωσία. Οπωσδήποτε εντυπώσιασαν: ήταν και καλοί α

γρό τες  και σπουδαίοι ναυτικοί και ικανοί έμποροι αλλά και πολεμι

σ τές  επίφοβοι. Οι ντόπιοι πρέπει να τους θαύμαζαν και κάποτε να 

τους φθονούσαν - ώσπου οι ομογενείς  μας αφομοιώθηκαν στο 

περιβάλλον τους, που τους ήθελε, και το  ζήτημα έληξε.

Και βέβαια, πάνω από αυτές τ ις  μεταναστεύσεις, σπαράγματα 

της μνήμης των οποίων διατηρούνται ως σήμερα, α ιωρείτα ι το  μέ- 

γα θέμα του  μυκηναϊκού κόσμου, όσον αφορά το  οποίο το  ευρύ 

κοινό αγνοεί ουσιαστικώς τα  πάντα.

Ο Παπαρρηγόπουλος κατάλαβε τους Έλληνες, γι' αυτό και μπό

ρεσ ε να γράψει την ιστορία τους. Όσοι μετά από αυτόν τους κα

τάλαβαν ήταν συνήθως ξένο ι και μεταξύ τους εντυπωσιάζουν - α

νεξαρτήτω ς τω ν κινήτρων και των επιμέρους θέσεω ν - μορφές 

σαν τον σερ Στίβεν Ράνσιμαν αλλά και τον ΠάτρικΛ ι Φέρμορ. Τόσο 

ο Παπαρρηγόπουλος όσο και οι ξένο ι συνεχιστές του πνεύματός 

του είχαν χαρακτηριστικό κοινό: προτού καταλήξουν στην 'Ελλάδα, 

ήταν σε θέση να κατανοήσουν τον κόσμο όλον. Ακριβώς το  ανάποδο, 

δηλαδή, από εκείνο που συνήθως επιχειρείται στον τόπο μας. □

* Ο κ. Δημήτρης Μιχαλόπουλος είναι διευθυντής του Μουσείου της Πό- 

λεως των Αθηνών. (Το κείμενό του αυτό πρωτοδημοσιευθηκε στην εφημ. 

ΤΟ ΒΗΜΑ της 23.9.19971.
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πνευματ ική  άσκηση  ή
■ Θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ό  καδήκον ,  
και δ εραπευτ ική  αγωγή;

M e την έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής η νη

στε ία  γίνεται και πάλι επίκαιρη. Θα ακουστούν και 

πάλι από τους άμβωνες τα εγκώμιά της. Όμως α

π οτελεί ένα απλό θρησκευτικό καθήκον ή μια από τ ις  πολλές πνευ

ματικές ασκήσεις; Ή  και κάτι περισσότερο; Δεν είναι τυχαίο ότι η 

νηστεία απαντά σε όλους τους πολιτισμούς σαν μέσο πνευματικής 

άσκησης και προετοιμασίας για κρίσιμα εγχειρήματα αλλά και ως 

θεραπευτική αγωγή. Οι αρχαίοι Σπαρτιάτες διέτασσαν γενική νη

στε ία  όταν επρόκειτο να εμπλακούν σε σοβαρές πολεμικές περι

π έτειες, ενώ, γενικά, στην αρχαία Ελλάδα η νηστεία εθεω ρ είτο  μέ

σον εξιλασμού και κάθαρσης. Οι πρώτες χριστιανικές νησ τε ίες  ε- 

τέθησαν κατ' αναλογία αλλά κατ' αντίθεση με τ ις  Ιουδαϊκές, τόσο 

χρονικά όσο και ουσιαστικά. Δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε την 

επί του Όρους Ομιλία: 'Ό ταν δ ε  νηστεύητε, μη γ ίνεσθε ώσπερ οι υ- 

ποκριταίσκυνθρωποί..." /Ματθ., 6, 16). Ταυτόχρονα όμως η πατε- 

ρική σκέψη πολύ σοφά σύνδεσε τη νηστεία με τα  καλά έργα. Ο Ιε

ρός Χρυσόστομος την τοποθέτησε στις σω στές της διαστάσεις: 

"Τιμή γαρ νηστείας ουχ ία ιτίω ν αποχή αλλ' αμαρτημάτων αναχώρη- 

σις... Τι γαρ όφελος όταν μεν  ορνίθων και ιχθύων απεχόμεθα, τους δε  

αδελφούς δάκνωμενκαι κατεσθίωμεν;"[Ομιλία Γ  εις ανδριάντας).

Παράλληλα όμως η νηστεία συνιστά και μιας πρώτης τάξης θ ε 

ραπευτική αγωγή. Στα οφ έλη από τη νηστεία αλλά και τους κιν

δύνους από τ ις  υπερβολές τοπ οθετείτα ι ο Επίκ. Καθηγητής Καρ

διολογίας του Παν. Αθηνών κ. Αθ. Αβραμίδης σε συνέντευξή του 

που δημοσιεύτηκε παλαιότερα στον αθηναϊκό τύπο:
-  Κύριε Αβραμίδη, πώς βλέπετε τη νηστεία από ιατρική σκοπιά; 
"Η λ έ ξ η  νηστεία  απ οτελείτα ι από το ρήμα εσθίω  Ιτρώγω) και το  

μόριο νη ΙδενΙ. Νηστεύω  δηλαδή σημαίνει δ εν  τρώω. Και όποιος νη

σ τεύ ε ι δ εν  τρώ ει όσα η Εκκλησία ορ ίζε ι για τους νηστεύοντας κα
τά  τις  δ ιάφ ορες περιόδους της νηστείας".

-  Αυτά που ορίζει η Εκκλησία για τις νηστείες είναι αρ
κετά για μια πλήρη διατροφή;

” Η  νηστεία , η σ ω σ τή  νηστεία , εμ π ερ ιέχ ε ι και την έννο ια  της 

λιτής τροφής, μ ιας τροφής πιο απλής αλλά και σ ε  μ ικρό τερ ες  πο

σότητες. Για τις μ ικρές νηστε ίες Τετάρτης και Παρασκευής, δεν  τί

θετα ι αλλά και δεν υπάρχει θέμα. Θα μπορούσε όμως να υπάρξει ή  να 
δημιουργηθείθέμα σε περίπτωση μακράς νηστείας σε κάποιους".

-  Γιατί μόνο σε κάποιους και τι θέμα θα μπορούσε να δη- 
μιουργηθεί;

* Ορισμένα άτομα δεν  ακολουθούν τις  υπ οδείξεις της Εκκλησίας 

και κάνουν υπερβολές. Κάνει εντύπωση το γεγονός ό τ ι η νηστεία  

δ εν  είνα ι ένας κανόνας που εφ α ρ μό ζετα ι ο ίδ ιος για όλους. Προ- 

βλέπ οντα ι ιδ ια ιτερ ό τη τες  ανάλογα μ ε  την κράση και την ιδ ιοσυ

γκρασία του κάθε ανθρώπου, την αντοχή και τις  δυνατότητάς του. 

Και μάλιστα  μ ε  πολύ σεβασμό για τους "δ ί ασθένειαν εμποδιζομέ- 

νους". Γι' α υτό  και πολλοί πνευματικο ί και εξομολόγοι, εκ τό ς  από 

την ελασ τικό τη τα  μ ε  την οποία οι ίδ ιο ι υποδεικνύουν τη νηστεία, 

παραπέμπουν και σ ε  γιατρούς ώ σ τε  η νηστεία  να μη βλάψ ει την υ

γε ία  κανενός. Μ π ο ρ ε ί επομένω ς να β λάψ ει μόνο εκε ίνους που 
"κάνουν του κεφ αλιού τους".

-  Σε μια μακρά νηστεία τι προβλήματα θα μπορούσαν να 
δημιουργηθούν;

"Α ν νηστεύει κάποιος σω στά  και συνετά, ανάλογα μ ε  τις  δυνά

μ ε ις  του, κανένα απολύτως πρόβλημα. Οι ορ ιζόμενες  από την Εκ

κλησία νηστείες δεν  έχουν ο ύ τε  την ίδ ια  αυστηρότητα  για όλους 

ού τε  είνα ι απόλυτες, ακόμη και ο ι μακράς διάρκειας. Α υ τό  δ ιό τι ό 

ταν απαγορεύετα ι το  λάδι, επ ιτρέπονται οι ελ ιές, το  ταχίνι, ο ι ξηρ ο ί 

καρποί και άλλα τα  οποία προσφέρουν τα  λιπαρά που χ ρ ε ιά ζε τα ι ο 

οργανισμός. Όταν απαγορεύετα ι το  κρέας, όπως κα τά  τη μεγάλη  

νηστεία  των Χριστουγέννων, επ ιτρέπ ετα ι το  ψάρι, το οποίο εκ τός  

από τα  λευκώ ματα π ερ ιέχει και χρήσιμα λιπαρά οξέα. Όταν και αυ
τό  απαγορεύεται, επ ιτρέπ ετα ι το  χταπόδι, τα  καβούρια, τα  θαλασ

σινά γενικώς, τα  οποία σ το  σύνολό τους αποτελούν ζω ικά συστα

τικά προς λήψη των ζωικών λευκωμάτων που δεν μπορεί να συνθέσει 

ο οργανισμός μας. Αντιμετωπίζεται όμως η ανάγκη αυτή επαρκέστερα  

αν συνδυαστούν καταλλήλως τροφ ές μ ε  κουκιά φασόλια, σόγια και μ ε 

ρικά άλλα, οπότε και για περιόδους μακράς ακόμη νηστείας μπορεί να 

καλύπτονται οι ανάγκες στα  βασικά αμινοξέα των λευκωμάτων ή  πρω

τεϊνών. Η  νηστεία είναι μια "εκκλησιαστικήσωματική άσκηση"με πνευμα

τικές προεκτάσεις. Είναι όμως ενδιαφέρον ότι η νηστεία ασκεί και θ ε

ραπευτικές επιδράσεις σε πολλές καταστάσεις υγείας".

-  Πώς γίνεται αυτό, κύριε Αβραμίδη;
'  Ό τα ν  ν η σ τεύ ε ι κα νείς  σω στά, ε κ τό ς  το υ  ό τ ι λαμβάνει μ ια  

πλήρη δ ια τρ ο φ ή  ε ξυ π η ρ ε τε ί και την κατάσταση της υγείας του. 
Ξεκουράζει μ ε  τη λ ιτή  τρ οφ ή  - το τονίζω  - α υτό  της νηστείας το  

πεπτικό τους σύστημα, το  συκώτι από τον κόπο της εκκρ ίσεω ς υ

γρών για την πέψη τω ν λιπών, του παγκρέατος για τους υδατάν

θρακες. Ξαλαφρώ νει το  αγγειακό σύστημα από τα  πολλά λίπη τη 

χοληστερόλη, τα τριγλυκερίδια, την "καλή" και την "κακή"χοληστε

ρίνη. Έτσι και ο ι δ ιεργασ ίες της αθηροσκληρώσεως μ ε  την οποία 
γίνετα ι το  φράξιμο των αρτηριών για τα  καρδιακά και τα  εγκεφ α 

λικά επεισόδια επιβραδύνονται ή  και αναστέλλονται. Ο σακχαρώ

δης δ ιαβήτης ρ υ θ μ ίζ ε τα ι ευκολότερα , μ ε  την  προϋπόθεση ό τ ι 

μ ε ιώ ν ε ι κα νε ίς  αναλόγω ς κα ι τους υδατάνθρακες. Μ ε  τη λ ιτή  

τροφ ή χάνοντα ι και μερ ικά  παραπανήσια κιλά πιο εύκολα. Η  υπέρ

ταση ρ υθ μ ίζετα ι πιο γρήγορα και μ ε  λ ιγό τερ α  φάρμακα - φυσικά  

χ ρ ε ιά ζετα ι κάποια προσοχή σ το  αλάτι. Μ ε  τα  όσπρια, τα  δημητρια

κά και τα λαχανικά της νηστείας δ ιευκολύνετα ι η κ ινητικότητα  του  

εντέρου, ενώ  μειώ νοντα ι οι κίνδυνοι για καρκίνο του εν τέρ ο υ  από 

τα  κρ έα τα  και τα  λίπη. Παράλληλα λαμβάνονται και πολλά ιχνοστοι
χ ε ία  απαραίτητα για τον οργανισμό".

-  Συμπερασματικά, θα μπορούσε κανείς να πει πως η νη
στεία είναι πολύ χρήσιμη και από καθαρά ιατρική σκοπιά;

" Η  νηστεία  όταν γ ίνετα ι σω στά  - και "έξυπνα", όπως έλ εγ ε  κά

ποιος - μ π ο ρ ε ί να α π οτελέσ ε ι και μ ια  υγιεινή δίαιτα, χρήσιμη σε  

πολλά, από καθαρώς ιατρ ική σκοπιά. Και εδώ  όμως ισχύει το  “πα

ντός μ έτρ ο ν  άνθρωπος". Α υ τό  δ ε  το σ έβ ετα ι και η Εκκλησία: "Τόσο 

όσο μπ ο ρ ε ί ο καθένας", μ ε  ιδ ια ίτερη  μάλιστα  φ ροντίδα  για τους  

"δ ί ασθενείας εμποδιζομένους". □
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Ιστορικό καλειδοσκόπιο
ΜΑΡΤΙΟΣ 1908

Ο Απαγόρευση του ραβδισμού στα σχολεία της ΝΎόρκης.
Ο ΔιαΓρεση της Μακεδονίας σε ζώνες φυλετικών επιρροών και έντονη δια

μαρτυρία του Συνδέσμου Μακεδόνων. Η Μακεδονία είναι ενιαία.
Ο Στην Αθήνα ιδρύεται Σύλλογος για την υλική και ηθική υποστήριξη των α- 

γωνιζομένων υπέρ της Μακεδονίας.

ΜΑΡΤΙΟΣ 1918
Ο Οι Σοβιετικοί μεταφέρουν την πρωτεύουσα από την Πετρούπολη στη Μό

σχα και ζητούν την βοήθεια των Αμερικανών για να αναδιοργανώσουν το Στρατό.
Ο Γερμανικά αεροπλάνα βομβάρδισαν το Παρίσι.

ΜΑΡΤΙΟΣ 1928
ΟΤο Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα του Χίτλερ κέρδισε την πλειοψηφία στην 

περιοχή της Βαυαρίας.
Ο Σε μεγάλη συγκέντρωσή τους οι Ελληνίδες των Αθηνών αξίωσαν την πα

ραχώρηση δικαιώματος κοινοτικής και δημοτικής ψήφου.
Ο Επανέκαμψε από την Ευρώπη ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Ο Καταρτίζεται κατεπείγον νομοσχέδιο για τη δίωξη του κομμουνισμού.

ΜΑΡΤΙΟΣ 1938/
Ο Γερμανικά στρατεύματα εισήλθαν στην Αυστρία.
Ο Η "Αράμκο" επισήμανε το πρώτο εμηορεύσιμο πετρέλαιο στη Σαουδική Αραβία.
Ο Μεταφέρθηκε από τη Μασσαλία στον Πειραιά και από εκεί στην Ολυμπία 

όπου ενταφιάστηκε η καρδιά του ιδρυτή των Ολυμπιακών Αγώνων, βαρόνου Π. 
ντε Κουμπερντέν.

ΜΑΡΤΙΟΣ 1948
Ο Οι βασιλείς της Ελλάδας μετέβησαν στη Ρόδο για την επίσημη τελετή εν

σωμάτωσης της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα.
Ο Αρχισε στην Αθήνα σχεδιασμός για την εκκαθάριση της κατάστασης στο 

Γράμμο.
Ο Ο βασιλιάς της Αιγύπτου Φαρούκ θεμελίωσε το νέο φράγμα του Ασουάν.

ΜΑΡΤΙΟΣ 1958
Ο Ο Βέρνερ Φον Μπράουν δηλώνει ότι η διαστημική έρευνα των ΗΠΑ υπο

λείπεται αρκετά χρόνια εκείνης της ΕΣΣΔ.
Ο Κοιτάσματα ουρανίου βρέθηκαν σε πέντε σημεία της Θράκης. Έρευνα και 

για την ύπαρξη πετρελαίου.
Ο Ο Νικήτα Χρουτσώφ αντικαθιστά τον Μηουλκάνιν στην πρωθυπουργία 

της ΕΣΣΔ.

ΜΑΡΤΙΟΣ 1968
Ο Γίνεται στη Θεσσαλονίκη η πρώτη μεταμόσχευση ακουστικών οργάνων.
Ο Υποβολή προτάσεων του Μακαρίου στο Γ εν. Γ ραμματέα των Ηνωμένων Ε

θνών Ου θαντ, για τη λύση του Κυπριακού.
Ο Ο πρώτος άνθρωπος που κατάκτησε το διάστημα ο Σοβιετικός κοσμο

ναύτης Γιούρι Γκαγκάριν σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα ενώ βρισκόταν 
στην καμπίνα πλοήγησης ενός πρωτότυπου αεροπλάνου.

ΜΑΡΤΙΟΣ 1978
Ο Απαγορεύτηκαν οι διαφημίσεις των τσιγάρων από το ραδιόφωνο και την 

τηλεόραση.
Ο Παρά την απαγωγή του 'Αλντο Μόρο, αρχηγού του Χριστιανοδημοκρατι- 

κού Κόμματος, από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες, συνεχίζονται οι δίκες για τα μέλη 
της ανωτέρω τρομοκρατικής οργάνωσης.

Ο Πέθανε στην Αθήνα από εγκεφαλικό επισόδειο “η τραγουδίστρια της νί
κης" Σοφία Βέμπο και στη Θεσσαλονίκη ο εκδότης και διευθυντής των εφημε
ρίδων "Μακεδονία" και "Θεσσαλονίκη" Ιωάννης Βελίδης.

Ο Αρχισαν στο Μοντρέ της Ελβετίας οι συνομιλίες "γνωριμίας" των πρωθυ
πουργών Ελλάδος και Τουρκίας, Κ. Καραμανλή και Μπ. Ετσεβίτ.

ΜΑΡΤΙΟΣ 1988
ΟΔολοφονήθηκε από τη "17 Νοέμβρη" ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας 

Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων, Αλέξανδρος Αθανασιάδης.
Ο Η Ελλάδα απέκτησε τα πρώτα τέσσερα Μιράζ 2000.
Ο Εγκαινιάστηκε στην Ιαπωνία το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ στον κό

σμο, που συνδέει το νησίΧονσού με το νησίΧοκκαίντο.
Ο Οδοφράγματα και φωτιές στην εθνική οδό και τη σιδηροδρομική γραμμή 

από αγανακτισμένους φιλάθλους της Λάρισας, γιατί ο αθλητικός δικαστής τι
μώρησε την τοπική ομάδα επειδή ένας ποδοσφαιριστής της βρέθηκε ντοπαρι
σμένος. Η ομάδα της Λάρισας ήταν φαβορί για την κατάκτηση του ποδοσφαι
ρικού πρωταθλήματος. Π
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σοι είχαν την τύχη να τον παρακο-
Α Μ  λουθήσουν στο θέατρο, έχουν να λέ- 

ve για τους έξοχους ρυθμούς του, για 
το πάθος του, για το πηγαίο χιούμορ του, για 
την ικανότητά του να χτυπά στο κέντρο κάθε 
ρόλου και να τον μεταφέρει επί σκηνής με τρό
πο που ακόμη και αυτο ί που τον αμφισβη
τούσαν να ομολογούν το μέγεθος του ταλέ
ντου του.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1921. Εμφανίστηκε 
για πρώτη φορά στη σκηνή μωρό, 6 μηνών, 
στην αγκαλιά της Κυβέλης, για τις ανάγκες μιας 
παράστασης. Κράτησε μια αξιοπρεπή στάση 
στη ζωή του, τιμήθηκε από το κράτος, μας τίμη
σε με την παρουσία του και τις ερμηνείες του.

Σε ηλικία 21 ετών κάνει την παρθενική του εμ
φάνιση στον κινηματογράφο με την ταινία 
"Φωνή της καρδιάς" δίπλα στον Αιμ. Βεάκη. Α
κολουθούν ο "Μεθύστακας", το "Κυριακάτικο 
ξύπνημα", το "Κορίτσι με τα μαύρα", όπου συ
μπρωταγωνιστούσε με την τότε σύντροφό του 
Ελλη Λαμπέτη. ·

Συνεχίζει με την "Κάλπικη λίρα", "Μια ζωή την 
έχουμε", "Μια του κλέφτη", "Αλίμονο στους 
νέους". Αποχαιρετά οριστικά τον κινηματογρά
φο με την ταινία "Η Αθήνα τη νύχτα". Για τη σχέ
ση του με τον κινηματογράφο ο ίδιος απα
ντούσε χωρίς δισταγμό. “Τον κινηματογράφο 
δεν τον αγαπώ. Εκανα ταινίες μόνο για λόγους 
οικονομικούς".

Ο θάνατός του αγγίζει πρώτα το θεατρικό 
κοινό, εκείνους που με θαυμασμό και αφοσίω
ση τον παρακολουθούσαν να μεταμορφώνεται 
στη σκηνή και ύστερα από όλους τους άλλους 
που επικοινωνούσαν έτσι κι αλλιώς με την τ έ 
χνη του, μέσα από τη φωτογραφία, τον κινημα
τογράφο, τη μαγνητοφωνημένη φωνή, την τη
λεόραση.

Τελευταίος πρωταγωνιστικός του ρόλος, ο 
"Αρχιμάστορας Σόλνες" στο ομώνυμο Ιψενικό 
δράμα (19831.

Πίσω του μια σειρά από ρόλους σε έργα του 
κλασικού αλλά και του σύγχρονου ρεπερτορίου 
που και οι τίτλοι τους ακόμα έχουν γίνει πια 
μύθος: από τον Ντον Ζουάν ή τον Ερρίκο τον Δ' 
ως το "Νυφικό κρεβάτι", την "Οδό Ονείρων", "Το 
ημερολόγιο ενός τρελού", "Το αυγό".

Αποχωρίστηκε τη σκηνή πολύ νωρίς λέγο
ντας: "Το μυστικό είναι να φεύγει κανείς στην 
ώρα του".

Ετσι πριν προλάβουν να ξεθωριάσουν οι εικό
νες, πριν εξαϋλωθεί αυτή η ευκίνητη, η θεατρική 
φιγούρα γεμάτη λάμψη, πάθος, αλήθεια και ζωή 
αναχώρησε για τα Ιλίσια πεδία...

Ο Δημήτρης Χορν υπήρξε ένα ξεχωριστικό 
κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου 
του 20ού αιώνα.

Ηθοποιοί με τα δικά του υποκριτικά χαρίσμα
τα στη θεατρική διάλεκτο χαρακτηρίζονται 
"μπριλάντε", με αυτή τη μαγική δύναμη που πολ
λοίλίγοι διαθέτουν να γοητεύουν το κοινό μόνο 
με την παρουσία τους επί σκηνής.

Αποχαιρετούμε με σεβασμό τον ηθοποιό 
που πραγματικά "σήμαινε φως", τον άνθρωπο 
που ήταν πλασμένος "από τα υλικά του ονεί
ρου".

Ο Ισμβήλ Κ«¥τβ»έ ντηγ ΑΔήγβ

Λ Α  ε  την ευκαιρία της έκδοσης της ελ- 
M W B  ληνικής μετάφρασης του τελευ - 

m 9  *  ταίου βιβλίου του SPIRITUS επισκέ- 
φθηκε την Αθήνα ο διάσημος Αλβανός λογοτέ
χνης Ισμαήλ Κανταρέ, ο οποίος ζει μόνιμα στο 
Παρίσι.

Σε εκδήλωση που οργανώθηκε στο Γαλλικό 
Ινστιτούτο, όπου έγινε παρουσίαση του συγ
γραφέα και του έργου του ο λογοτέχνης και 
κριτικός κ. Δημοσθένης Κούρτοβικ επισήμανε 
μεταξύ άλλων ότι καθοριστικό ρόλο στο έργο 
του Κανταρέ έπαιξαν οι αρχαίοι Ελληνες τρα
γικοί, ο Σαίξπηρ και οι θρύλοι του τόπου του.

"Ας θυμηθούμε το πρώτο του μυθιστόρημα, 
Ο στρατηγός της στρατιάς των νεκρών", τόνι
σε ο κ. Κούρτοβικ. Ή  βασική σκέψη την οποία 
ο Κανταρέ θα ακολουθούσε πάλι μερικά χρόνια 
αργότερα  στο Κάστρο (Τα ταμπούρλα της 
βροχήςΙ - είναι να παρουσιαστεί η εποποιία ε 
νός λαού από τη σκοπιά ακριβώς των εχθρών 
του. Αυτή η μεγαλοφυής ιδέα, να εξάρεις τη νί
κη σου ταυτιζόμενος με τον πάσχοντα αντίπα
λό σου, ανάγεται φυσικά στον Αισχύλο και τους 
Πέρσες. Κανένας Νεοέλληνας συγγραφέας, α
πό αυτούς που θεωρούν εαυτούς κληρονό
μους του αρχαίου πνεύματος, δεν σκάφτηκε (ή 
δεν μπόρεσε) να την εφαρμόσει για να μιλήσει 
για τους σύγχρονους αγώνες του έθνους του. 
Ο Κανταρέ όχι μόνο την εφαρμόζει, αλλά και 
την επεξεργάζεται μ ε  απίστευτη τόλμη..."

Ποιοι είναι λοιπόν οι Ελληνες,· Μήπως πρέπει 
να ξαναθυμηθούμε τον Ισοκράτη;

Γρλλικό αφιέρωμα 
στο Γ/αΥΥη Ξενάκη

B j  όγδοη επέτειος του Φεστιβάλ "Πα- 
f W  ρουσίες" της Γαλλικής Εθνικής Ρα- 
Β  Β  διοφωνίας είναι αφιερωμένη στο 

μεγάλο Ελληνα συνθέτη Γιάννη Ξενάκη.
“Φέτος επιλέξαμε τον Ξενάκη, γ ια τί είναι έ 

νας από τους πιο σημαντικούς συνθέτες στο 
δεύτερο ήμισυ του αιώνα. Μ αζί με τους Στοκ- 
χάουζεν, Μπουλέζ, Νόνο, Μπέριο, Μαντάρα, 
Κέιτζ, έφ ερ ε επανάσταση στη σύγχρονη μου
σική. ΟΞενάκης είναι πρωτοπόρος. Αρχισε σαν 
αρχιτέκτονας, εργάστηκε μ ε  τον Λεκορμπιζιέ, 
στη συνέχεια είχε την ιδέα να συνθέσει μου
σική με τη βοήθεια των μαθηματικών. Είναι ένας 
πολύ μεγάλος μουσικός.

Συνέθεσε τα “πολύτοπα", για το Μουσείο Κλί- 
νι στη Γαλλία, για το Μόντρεαλ, για πολλές διε
θνείς εκθέσεις. Είναι ένας συνθέτης πολύ ση
μαντικός και ήταν φυσικό για τα 70 του χρόνια 
να τον τιμήσουμε....

Εργάστηκε με το υλικό των μαθηματικών, με  
τους αριθμούς, με  τις μηχανές, όπως έκαναν 
αργότερα ο Μπουλέζ και ο Οργανισμός IRCAM. 
Δημιούργησε όργανα μουσικής δημιουργίας, 
που άνοιξαν νέους δρόμους στη σύνθεση. Η 
προσφορά του λοιπόν είναι αυθεντική και ξ ε 
χωριστή..." □

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Μηρακούλια
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Π Χ Ν Χ Γ Ι Χ  Γ Ο Ρ Γ Ο β π Η Κ Ο Ο Ο
η ' x n o c  e x e v e e P i o c

α πρωτεία, θα μπορούσαμε να πούμε, όσον αφο

ρά την παλαιότητα και την καλαισθησία, μεταξύ  

των εντό ς  της πόλης εκκλησιών βυζαντινού ρυθ

μού, ότ ι κα τέχει αυτό το  εκκλησάκι που είναι κτισμένο στα τέλη 

του Η' αιώνα και σώ ζετα ι μέχρι σήμερα στη νότια πλευρά του Μη- 

τροπολιτικού ναού του Ευαγγελισμού.

Το όνομα που δόθηκε ήταν προς τιμήν της "Παναγίας Θ εοτόκου 

της Γοργοεπηκόου". Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του αλλά και με 

ανεπ ιβεβαίωτες μαρτυρίες πρέπει να αναγέρθηκε μετά την ανα- 

στήλωση των εικόνων (787) επί Αυγούστας Ειρήνης της Αθηναίας από 

τους τό τε  αξιωματούχους της πόλεως που ήταν συγγενείς της.

Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός της είναι ο βυζαντινός -της μετά Ιου

στινιανόν εποχής- εγγεγραμμένος σ ταυροειδής με τρούλο που 
στηρ ίζετα ι “ε π ί τυμπάνου". Σ τις εξω τερ ικ ές  πλευρές των τοίχων 

διακρίνονται πολυάριθμα ελληνικά, ρωμαϊκά και βυζαντινά ανάγλυ

φά, προερχόμενα από παλαιότερα μνημεία και ιδ ια ίτερα του ναού 

της Ειλειθυίας που ήταν κτισμένος σε κοντινό σημείο. Αν και από 
την ιστορία της Γοργοεπηκόου, προ της Αλώσεως τίποτε δεν μας 

είναι γνωστό, θα μπορούσε να σ υνδεθε ί με τον λόγιο Μητροπολί

τη της Αθήνας Μιχαήλ Ακομινάτο (Π  82 -1216). Επί Τουρκοκρατίας 

και μάλιστα από τον 17ο αιώνα, αποτελούσε τμήμα της κατοικίας 

των Μητροπολιτών της Αθήνας. Μ ετά  την Επανάσταση χρησιμο

ποιήθηκε ως δημόσια Βιβλιοθήκη. Α φ ιερώ θηκε στον Αγιο Ελευθέ

ριο κατά την έξω ση του Οθωνα, το  1862. Μ ετά  την ανέγερση του 

σημερινού Μητροπολιτικού ναού λε ιτο υ ργε ί ως παρεκκλήσιο.
Στο Αγιο Όρος, στη μονή Δοχειαρίου, βρίσκεται σ ε το ιχογραφία 

παλαιό εικόνα της “Θεομήτορος Γοργοεπηκόου". Στη χάρη της α
ποδίδονται πολλά θαύματα και, όπως χαρακτηριστικά έλεγαν, "τας 

ατέκνους ευτέκνους π ο ιε ί και τας σ τείρας γυναίκας πολύγονους 

αποδεικνυει, ό τ ι τας  ε ν  τοκετώ  ωδινούσας ελεύθερο ί, και τους επ ί 

θαλάσση διακινδυνεύοντας σώζει".

Το εκκλησάκι αυτό δεν έχε ι την αριστοκρατική και ακριβόλογα 

χάρη του Ερεχθείου, ούτε το  μειδίαμα των Κορών της Ακρόπολης. 

Όποιος το  παρατηρήσει προσεκτικά, μετά την πρώτη εντύπωση, 

αισθάνεται ότι η κίνηση που παρουσιάζεται ξαφνικά από το  βάθος 

των μικροσκοπικών όγκων, δ ιαμοιράζει τα διακοσμητικά μοτίβα με 

γραφικότητα, που όλο σταματά και εναλλάσσεται σ τ' αετώματα, 

σπάζοντας το  κυλινδρικό τύμπανο σε οκτάγωνο καί ακινητοποιώ- 

ντας τα καμπύλα τό ξα  πάνω σε κιονίσκους, ώσπου να αφήσει μια 

στιγμή να μελωδήσει η καμπύλη στέγη του τρούλου. Δεν παίζει α

μέριμνα, αλλά παλεύει με σοβαρότητα να προσφέρει κάποιον ύμνο 

προς το  θείο και έτσ ι μας μεταφ έρει σε μια ατμόσφαιρα χαρούμενης 

μελαγχολίας που μας μεταγγίζει παλμούς υψηλού δέους.
Φαίνεται λοιπόν ότι όχι μόνο τα μνημειώδη κτίσματα και τα  βρο

ντερά πολυθόρυβα ακροάματα αλλά και τα μικροσκοπικά μνημεία, 

όπως αυτό της Γοργοεπηκόου, καθώς και τα σιωπηλά ακροάματα 

που φ ιλοξενε ί, είναι ικανά να μας υποβάλουν κατανυκτικά, όταν 

μας αποκαλύπτουν ένα βάθος μυστηριακό κάτω από τη μικρή τους 

ύπαρξη, όπως κάνει το  μουρμούρισμα του  ρυακιού, οι ψ ίθυροι του 

δάσους ή το  αθώο παιδικό βλέμμα. Σ τις περιπτώσεις α υτές κάποια 

διασταύρωση με τη χάρη, αν όχι την ανθρώπινη αλλά την ουράνια, 

είναι αναμφισβήτητη. Και τα βυζαντινά εκκλησάκια έχουν κάτι από 

τη μελαγχολική χάρη που φ ω τίζε ι τα παιδικά πρόσωπα, όταν ψ ελ

λίζουν θεία λόγια προσευχής. "Είναι άλλω στε τα  έργα  α υτά  εκκλη

σάκια, δ εν  είνα ι ναοί, είναι έργα  της γιορτής του ταπεινού που τον  

φ ω τίζ ε ι η θε ία  χάρη καθώς συντρίβει το  εγώ  του σ ' ένα  μόριο κο

σμικής ακτινοβολίας", γράφει ο αείμνηστος Παν. Μ ιχελής. □

Επιμέλεια: Π. Υ. Μαρία Μηρακούλια
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Η  "Π Α Τ Ρ Ι Κ Η  Σ Τ Ο Ρ Γ Η "

Από το Τμήμα Προστασίας Ανη
λίκων τηςΔ /νσ ης Ασφάλειας Α τ
τικής συνελήφθη ο Κ.Δ. κατηγο
ρούμενος για αποπλάνηση ανηλί
κου. Συγκεκριμένα, απάτην προα
νάκριση που ενέργησε η ανωτέρω 
Υπηρεσία, προέκυψε ότι προ ε- 
πταμήνου ο κατηγορούμενος 
οδήγησετην 11 χρονη ανήλικη κό
ρη του σε ερημική τοποθεσία της 
περιοχής του Βύρωνα όπου την υ
ποχρέωσε παρουσία του να έλθει 
σε συνουσία με άγνωστο άτομο η
λικ ίας 23-25 ετών. Τον τελευταίο 
μήναέκανεπροτάσειςσετρίαάτο- 
μα τα οποία κατήγγειλαν το γεγο
νός στηνΕισαγγελίαΑνηλίκων Α 
θηνών και στο Τμήμα Προστασίας 
Ανηλίκων της Δ.Α.Α., τα οποία 
προέτρεπεναέλθουνσεσυνουσία 
με την ανήλικη κόρη του. Κατόπιν 
τούτων και με εντολή της Εισαγγε- 
λέως Ανηλίκων Αθηνών, διετέθη 
αστυνομικός για προσέγγιση του 
πατέρα στους χώρους που συχνά
ζει, προς επαλήθευση των καταγ- 
γελομένων. Κατά την αποστολή 
του ο αστυνομικός διά μέσου του 
ενός από τους καταγγέλοντες 
γνώρισε τον κατηγορούμενο, ο ο
ποίος του πρότεινε φορτικά να συ
νουσιαστεί με την 1 1 χρονη κόρη 
του. Κατόπιν αυτού ορίσθηκε συ
νάντηση σε συγκεκριμένο χώρο, 
όπου ο κατηγορούμενος προσήλ- 
θε με την κόρη του την οποία υπο
χρέωσε να ξεγυμνωθεί για να κά
νει έρωτα με τον αστυνομικό, ο ο
ποίος βρισκόταν σε απόσταση 
χωρίς να συμμετέχει στο διάλογο 
πατέρα και κόρης. Τη στιγμή αυτή έ
γινε και η σύλληψη του πατέρα ο ο
ποίος ομολόγησετις πράξεις του, 
ισχυριζόμενος ότι για όλα φταίει 
το ποτό και η σεξουαλική δια
στροφή την οποία έχει από παλιά.
Η ανήλικη αποκάλυψε όλη την 
αλήθεια και εξεταζόμενη από Ια-

Ασ τ υ ν ο μι κ ή  Ε π ι θ ε ώ ρ ηση

τροδικαστήδιαπιστώθπκεότιέχει 
ρήξη του παρθενικού υμένα. Στη 
συνέχεια, η ανήλικη οδηγήθηκε 
στο Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του 
Νοσοκομείου των παίδων "Αγία 
Σοφία" για ψυχολογική υποστήρι
ξη καιο πατέραςτης στοναρμόδιο 
ΕισαγγελέαΠλημ/κώνΑθηνών.

Π ΙΑ Σ Τ Η Κ Α Ν  Σ Τ Η  Φ Α Κ Α

Η συνεργασία της Υποδ/νσης 
Δίωξης Ναρκω τικώ ντηςΔ /νσης 
Ασφάλειας Α ττικής με το αντί- 
στοιχοΤμήματηςΣ.Δ.Ο.Ε. είχεω ς 
αποτέλεσμα την εξάρθρωση πο
λυμελούς σπείρας Αλβανών λα
θρεμπόρων ναρκωτικών η οποία 
διακινούσε μεγάλες ποσότητες η
ρωίνης από την Αλβανία στη χώρα 
μας. Συγκεκριμένα, συνελήφθη- 
σαν οι: Davidhi Vladimir, Davidhi 
Marie, Spahiu Dashamir, Beja Andi 
και ο ελληνικής καταγωγής Βί
κτωρ Ζούστης. Επίσης κατηγορεί- 
ται ένας ακόμη Αλβανός υπήκοος 
ονόματι "Τάνυ" κάτοικος Τιράνων 
ο οποίος είνα ι και ο προμηθευτής 
και οργανωτής της εισαγωγήςτης 
ηρωίνης που κατασχέθηκε. Αρχι
κές πληροφορίες αναφέρονταν 
σε σπείρα λαθρεμπόρων που δ ιέ
μεναν στην περιοχή της Κυψέλης 

όπου και τελικά εντοπίσθηκαντρία 
μέλη της σπείρας τα οποία ετέθη- 
σαν σεδιακριτική αλλά συνεχή πα
ρακολούθηση. Λ ίγες  ημέρες από 
την έναρξη της παρακολούθησης 
έγινε αντιληπτή η άφιξη του Spahiu 
με πολυτελές αυτοκίνητο το οποίο 
φαινότανότιείχεδιανύσει μεγάλο 
ταξίδι. Ο Spahiu εισήλθε στην πο
λυκατοικία που διέμεναν οι λοιποί 
συγκατηγορούμενοι Αλβανοί και 
στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ε ί
χαν συνάντηση στην πλατεία Αμε
ρικής με άτομο που όπως εξακρι
βώθηκε αργότερα εηρόκειτο για 
τονΖούστη. Επίσης, διαπιστώθηκε 
ότι οι δύο πρώτοι δράστες επισκέ- 
φθηκαν με πολλές προφυλάξεις 
κοντινή πολυκατοικία στη νοδό Φ ι
λότιμου, όπου παρέμειναν για λ ί
γο.Τ ιςβραδυνέςώρεςτης ίδ ιας η
μέρας πουείχεαφιχθείοδραήίυοι 
πρώτοι τέσσερις δράστες μπήκαν 
στην αρχική πολυκατοικία που διέ- 
μενανκαιοΖούστης πήγε στο σπίτι 
του στην Πετρούπολη. Επειδή είχε 
γ ίνει αντιληπτό από τον τρόπο συ
μπεριφοράς τους ότι ε ίχε  επέλθει 
διαφωνία μεταξύ τους, αποφασί- 
σθηκε να διεξαχθεί έλεγχος και έ

ρευνα των χώρων που είχαν εξα
κριβωθεί ότι δ ιέμεναν ή επισκέ
πτονταν. Υστερα από προσεκτική 
και εμπεριστατομένη έρευνα α- 
νευρέθηκε στον ακάλυπτο χώρο 
της πολυκατοικίας στη νοδό Φ ιλό
τιμου, κρυμμένη σε φυτά,ταξιδιω
τική τσάντα που περιείχε ποσότητα 
ηρωίνης βάρους 11 κιλών. Οπως 
προέκυψε από την προανάκριση ο 
Ζούστης μεσολαβούσε για την 
πώληση της ηρωίνης σε άγνω
στους αγοραστές αντί του ποσού 
των 200.000 δολλαρίων ΗΠΑ 
παίρνοντας εντολές και ενεργώ
ντας γιαλογαριασμότου Αλβανού 
"Τάνυ". Ο Spahiu μετέφερε με το 
αυτοκίνητότου την ηρωίνη από Αλ
βανία στην Αθήνα δια μέσου του 
συνοριακού σταθμού Κρυσταλλο
πηγής Φλωρίνης. Ο ι υπόλοιποι 
δράστες απέκρυψαν και κατείχαν 
την ηρωίνη την οποία προόριζαν 
να διακινήσουν εκτελώντας εντο- 
λέςτου'Τάνυ".

Ο  Ε Γ Κ Ε Φ Α Λ Ο Σ  Η Τ Α Ν  

Κ Ο Μ Μ Ω Τ Η Σ

Σημαντική επιτυχία στον πόλεμο 
κατά των ναρκωτικών αποτέλεσε η 
σύλληψη των: Καραχάλιου Ιωάν
νη, Σκούπα Αντωνίου, Καλομοίρη 
Ηρακλή καιΔούναβη Θεοδώρου η 
οποία επιτεύχθηκε με τη συνεργα
σία των ανδρών του Τμήματος 
Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενί
τσας, του Α.Τ. Φ ιλιατών, του 2ου 
Μεταβατικού Αποσπάσματος και 
του Τμήματος Ασφάλειας Κόριν
θου. Το νήμα της υπόθεσης άρχισε 
να ξετυλίγεται όταν δόθηκαν οι 
πρώτες πληροφορίες στο Α.Τ. Φι- 
λιατών σχετικά με δύο ύποπτα αυ
τοκίνητα που εκινούντο ύποπτα 
στην περιοχή Γηρομερίου Θ ε
σπρωτίας, με την σαφή υπόνοια 
της διακίνησης ναρκωτικών ου
σιών. Αμέσως το Αστυνομικό 
Τμήμα ειδοποίησε το Τμήμα Δ ίω 
ξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας 
και με την άμεση συμμετοχή του 
2ου Μεταβατικού Αποσπάσματος 
εγκλωβίστηκε η ευρύτερη πε
ριοχή, μεαποτέλεσμασεελάχιστο 
χρόνο ναεπιτευχθείοεντοπισμός 
τους. Από τον έλεγχο που έγινε σ' 
αυτά διαπιστώθηκε ότι στο πρώτο 
αυτοκίνητο στο οποίο επέβαι νάνο 
Καραχάλιος με τον Σκούπα, υπήρ
χαν 69 κιλά χασ ίς αλβανικής 
προέλευσης. Στο δεύτερο αυτοκί
νητο εηέβαινε ο Καλομοίρης ο ο

ποίος προπορευόταν με σκοπό 
τηνανίχνευσητουδρόμουσεπερί- 
πτωση αστυνομικών μπλόκων. Ο ι 
ανωτέρω συνελήφθησαν και κα
τασχέθηκε το χασ ίς και τα κινητά 
τηλέφωνα με τα οποία ήταν εφ ο
διασμένοι. Από την προανάκριση 
προέκυψεότιτηνπαραπάνωποσό- 
τητα χασ ίς ε ίχε  παραγγείλει προ- 
κειμένου να τη διαθέσει σε 
χρήστες ναρκωτικώνοΔούναβης 
(κομμωτής στο επάγγελμα) ο ο
ποίος για το σκοπό αυτό ε ίχε  συ
νεργασία μεΑλβανό προμηθευτή 
ονόματι "Θωμά". Γιατη μεταφορά 
του χασ ίς χρησιμοποίησε τους 
τρεις πρώτους, οι οποίοι σύμφω
να με τις εντολές του συνάντησαν 
τον "Θωμά" στην Αρτα ο οποίος 
τους οδήγησε σε ερημική περιοχή 
του Γηρομερίου Θεσπρωτίας ό
που τους παρέδωσε το χασ ίς που 
ε ίχε κρύψει επιμελώς και ανεχώ- 
ρησεγιατηνΑλβανία.Τ πνεπόμενη 
ημέρα σε συνεργασία με άνδρες 
του Τμήματος Ασφάλειας Κόριν
θου, άνδρες του Τμήματος Δ ίω 
ξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας 
συνέλαβαν τον Δούναβη στην οι- 
κίατουστηνΚόρινθο.

Κ Λ Ο Π Ε Σ

Σ Τ Ο  Α Ρ Γ Ο Σ Τ Ο Λ Ι

Μετάαπόπολυήμερεςκαισυντο- 
νισμένες προσπάθειες των αν
δρών του Τμήματος Ασφάλειας 
Αργοστολιού διαλευκάνθηκαν 
πλήρως πέντεκλοπές-διαρρήξεις 
που είχαν διαηραχθεί σε βάρος ι
σάριθμων καταστημάτων της πό- 
λεως του Αργοστολιού, από τις 
1 8 -2 3 /1 /1 9 9 8  και από τα οποία 
αφαιρέθηκε το χρηματικό ποσόν 
των 800.000 δραχμών, τσιγάρα 
αξίας 1.500.000 δραχμών και 
τρεις τηλεοράσεις. Τις κλοπές ε ί
χαν διαπράξει οι Τζανετάτος Γε
ράσιμος, Λυκούδης Νεκτάριος, 
Παγουλάτος Ν ικόλαος, Παπαδά- 
τος Α γγελος και Τραυλός 
Δημήτριος. Στις ο ικ ίες των δρα
στών διενεργήθηκε έρευνα πα
ρουσία Δικαστικού Λειτουργού 
και κατασχέθηκανδιάφορα κλοπι
μαία τα οποία παραδόθηκαν μετά 
την αναγνώριση στους κατόχους 
τους. Κατά την έρευνα που διενερ
γήθηκε στις ο ικ ίες των Λυκούδη 
και Τζανετάτου, εκτός των κλοπι
μαίων ανευρέθησαν και μικροπο- 
σότητες ακατέργαστης ινδικής 
κάνναβης.

_________ Μά ρ τ ι ος  1 9 9 81 8 8  -



Τ Σ Α Ν Τ Α Κ Η Λ Ε Σ

Συνελήφθη από άνδρες της Υ- 
ποδ/νσης Ασφάλειας Ηρακλείου
Κρήτης ο Σπυριδάκης Μ άριος ο ο
ποίος κατηγορείται για  αρπαγές 
τσαντών που διέπραξε μαζί με σύ
νεργό αγνώστων στοιχείων ταυ
τότητας. Συγκεκριμένα, ο Σπυρι- 
δάκης μαζί με τον άγνωστο σύ
νεργό του κατηγορούνται ότι διέ- 
πραξαν από κοινού 14 αρπαγές 
τσαντών από γυναίκες. Κατά την 
προανάκριση ο Σπυριδάκης αρ- 
νήθηκε όλες τις κατηγορίες παρά 
το γεγονός ότι αναγνωρίσθηκε 
μετά βεβαιότητος από ορισμένες 
ποθούσες. Καθ' όλη τη διάρκεια 
της προανάκρισης κράτησε αρνη
τική στάση αρνούμενος να κατο
νομάσει τον σύνεργό του και ε- 
ρωτηθείς για τα άτομα μετά οποία 
συναναστρέφεται ανέφερε μό
νον τα μικρά τους ονόματα απο- 
φεύγοντας να τους κατονομάσει 
πλήρως, με αποτέλεσμα να καθί
σταται δυσχερέστερος ο εντοπι
σμός του άγνωστου σύνεργού.

Ε ΙΑ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α  

Σ Τ Ι Σ  Α Π Ο Μ ΙΜ Η Σ Ε ΙΣ

Από άνδρες τουΤμήματος Ο ικο
νομικών Εγκληματώ ν της Δ /νσης 
Ασφάλειας Α ττ ικής συνελήφθη ο 
Ν ικόλαος Γαροφαλλάκης κατη
γορούμενος για "Απάτη", "Πλα
στογραφία", παράβαση των Νόμων 
"Περί Εμπορικών Σημάτων", Περί 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας", Αγορα- 
νομικού Κώδικα", "Περί όπλων" και 
"ΑθέμιτουΑνταγωνισμού".Μετάαπό 
αξιολόγηση πληροφοριών και εμπε- 
ριστατωμένεςέρευνες,εντοπίσθηκε 
επί της οδού Αθ. Διάκου στην Αγία 
ΒαρβάραΑττικής, πολυόροφο κτίριο 
μέσα στο οποίο ο Γαροφαλλάκης εί
χε εγκαταστήσει και λειτουργούσε 
παράνομα, εργαστήριο παρασκευής 
κλεψίτυπων ψηφιακών δίσκων 
(C.D.), διαφόρων γνωστής επωνυ
μίας ενδυμάτων τύπου τζην, ηλεκτρι
κών και ηλεκτρονικών ειδών 
γνωστών ετα ιρ ιώ ν, ω ρολογιών 
χε ιρός και γυαλιών ηλίου.

Ό λ α  τα προαναφερθέντα πλα
στά (απομιμήσεις) προϊόντα, 
ηροορίζονταν γιαδιάθεση στο κα
ταναλωτικό κοινό, ενώ εκτιμάται 
ότιο κατηγορούμενος από πολλού 
χρόνου ενεργούσεπαράνομα.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν στον ίδ ιο χώρο, ένα πιστόλι

με σιγαστήρα άγνωστης μάρκας 
και προέλευσης, ένα πιστόλι αμε
ρικανικής κατασκευής και 72 φυ
σίγγια.

Κ Α Α Α Σ Ν ΙΚ Ο Φ  

Ε Ξ  Α Λ Β Α Ν Ι Α Σ

Στο 6ο χιλιόμετρο της Εθνικής 
Οδού Φλώρινας Καστοριάς (μέ
σω Β ί γλας), άνδρες του Τμή ματος 
Ασφάλειας Φλώρινας εντόπισαν 
Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο για το ο 
ποίο υπήρχαν πληροφορίες ότι θα 
μετέφερεαπότηνΑλβανίαστηχώ- 
ρα μας, πολεμικά όπλα. Τ ο αυτοκί
νητο ακινητοηοιήθηκε και στον έ 
λεγχο που ακολούθησε διαπιστώ
θηκε ότι το οδηγούσε ο Αλβανός 
υπήκοος Arapi Florian ενώ ανήκε 
σε συμπατριώτη του.

Ο  Αλβανός συνελήφθη και ο 
δηγήθηκε στο Τ. Α. όπου μετά από 
σχολαστική έρευνα που διενερ- 
γήθηκε διαπιστώθηκε ότι όλα τα 
τοιχώματα του αμαξώματος ήταν 
διπλά,εκτός από το δάπεδο. Οταν 
μάλιστα ξηλώθηκε μέρος της ο
ροφής βρέθηκαν296 πολεμικάό- 
ηλα τύπου καλάσνικοφ, 143 ξ ιφ ο 
λόγχες και 283 γεμιστήρες με 
2.063 φυσίγγια. Όλα τα ανωτέρω 
κατασχέθηκαν και οι έρευνες του 
Τμήματος συνεχίζονται για την α
ποκάλυψη και τονεντοπισμό όλων 
όσων εμπλέκονται στο κύκλωμα 
διακίνησης και πώλησης όπλων α
πό την Αλβανία στην χώρα μας.

Κ Ρ Υ Μ Μ Ε Ν Ο Ι Κ Α Τ Ω  

Α Π ' Τ ΙΣ  Π Α Τ Α Τ Ε Σ

Ανδρες της Ασφάλειας Ορε- 
στιάδας σε συνεργασία με άνδρες 
του Τμήματος Δ ίω ξης Ναρκωτι
κών Ορεστιάδας, του ΜετσΒατι- 
κού Αποσπάσματος και τουΤμήμα
τος Ασφάλειας Διδυμοτείχου συ
νέλαβαν μετά από κατάλληλη α
ξιοποίηση πληροφοριών στη 
Μ άνδραΔιδυμοτείχου τον Δημο
σθένη Παπάζογλου, διότι μεαυτο- 
κίνητο Δ.Χ. ιδιοκτησίας της μητέ
ρας του, μέσα σε ειδικά διασκευα
σμένη κρύπτη καμουφλαρισμένη 
με σάκκους γεμάτους πατάτες και 
μέσα σε καταπακτή του αμαξώμα
τος, μετέφερε 39 λαθρομετανά
στες υπηκόους Πακιστάν, Μπα
γκλαντές και Ιράν, με προορισμό 
τηνΑθήνα.

Ο ι λαθρομετανάστες για τη με
ταφορά τους είχαν πληρώσει

78.000 δολάρια Αμερικής τα ο
ποία κατέβαλαν στην Κωνσταντι
νούπολη σε Τούρκο υπήκοο, που 
τους διευκόλυνε με τηνπροώθησή 
τους στο εσωτερικό της πατρίδας 
μας.

Οπως προέκυψε από την προα
νάκριση, ο Παπάζογλου ανήκε σε 
ελληνοτουρκικό κύκλωμα διακί
νησης λαθρομεταναστών από την 
Τουρκίαστηνπατρίδαμαςτουοποίου 
ως "εγκέφαλος" φέρεται ο αυτοκινη
τιστής Πασχάλης Τζίρας ο οποίος 
διέφυγε τη σύλληψη. Ο  Τζίρας έχει 
συλληφθεί και κατηγορηθεί στο πα
ρελθόν για πρώθησηλαθρο μετανα- 
στώνάλλες τρεις φορές.

Ο ι λαθρομετανάστες προερχό
μενοι από την Τουρκία διέβησαν 
τον ποταμό Εβρο με τη βοήθεια 
τριών Τούρκων υπηκόων και 
εισήλθανστοελληνικόέδαφος α
πό την ηαρέβρια περιοχή του Ισαα- 
κίου Διδυμοτείχου, κινούμενοι ε
ντός απαγορευμένης περιοχής 
καιοδηγήθηκαναπόάγνωστοάτο- 
μο σε προκαθορισμένο σημείο 
της Εθνικής Οδού Ορεστιάδας - 
Αλεξανδρούπολης πλησίον της 
πόλης του Διδυμοτείχου, απ' όπου 
τους παρέλαβε ο συλληφθείς κατη
γορούμενος για να τους μεταφέρει 
στηνΑθήνα.

Ο "Σ Α Β Β Α Σ  Ο Χ Ο Ν Τ Ρ Ο Σ "

Σε γνώση της Δ /νσης Ασφά
λειας Θεσσαλονίκης είχαν πε- 
ριέλθει πληροφορίες που αφο
ρούσαν την οργάνωση ρέιβ - πάρ- 
τυ στην καφετέρια Acid που λει
τουργούσε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ 
κάτωαπότηνκερκίδατηςθύραςδ. 
Τ α ρέιβ - πάρτυ διοργάνωνε, σύμ
φωνα με τις πληροφορίες, άτομο 
με το παρατσούκλι "Σάββας ο χο
ντρός" σε συνεργασία με άτομα 
που εργάζονταν στην Acid, διακι
νώντας ταυτόχρονα μεγάλες πο
σότητες ναρκωτικών.

Η καφετέρια τέθηκε σε διακρι
τική παρακολούθηση από άνδρες 
της Ασφάλειας και διαπιστώθηκε 
τις μεταμεσονύκτιες ώρες προσέ
λευση εκατοντάδων νεαρών ατό
μων τα οποία αφού ελέγχονταν α
πό ειδική θυρίδα παρακολούθη
σης της μοναδικής πόρτας εισό
δου, τους επιτρεπόταν η είσοδος. 
Μετά από αυτήτη διαπίστωση απο- 
φασίσθηκε α ιφνιδιαστικός αστυ
νομικός έλεγχος στον οποίο συ
νέδραμαν και άνδρες της ομάδας

"Ζ"τηςΑμεσηςΔράσης. Αφού επι
τεύχθηκε η ακινητοποίηση των α
τό μων που έλεγχα ν την εί σοδο και 
το άνοιγμα της πόρτας, εισήλθαν 
οι αστυνομικοί στονκύριοχώροό- 
ηου βρέθηκαν προ μεγάλης εκ- 
πλήξεως, αντικρύζοντας εκατο
ντάδες νεαρά άτομα(τουλάχιστον 
400) συνωστιζόμενα σ' ένα πανά
θλιο και σκοτεινό χώρο που εστε- 
ρείτο στοιχειωδών κανόνων α
σφάλειας και υγιεινής.

Σε σωματικές έρευνες και έρευ- 
νατου χώρου που ακολούθησαν α
μέσως, βρέθηκαν και κατασχέθη
καν πεταμένα στο δάπεδο 38 μι- 
κροδέματα ινδικής κάνναβης σε 
φούντα συνολικού βάρους 167 
γραμμαρίων, 40 τσ ιγαριλίκια  με 
χασ ίς σε φούντα πανομοιότυπα, 
τα οποία πέταξανοιθαμώνες επω
φελούμενοι από το συνωστισμό 
και τον σχεδόν ανύπαρκτο φωτι
σμό. Στην κατοχή του "Σάββα του 
χοντρού" κατά κόσμον ΙσαάκΞαν- 
θόπουλου,βρέθηκανκαικατασχέ- 
Θηκαν90.000 δραχμές και ένα κι
νητό τηλέφωνο. Στην κατοχή της 
"τσεκαδόρου" Ελπίδας Τσα- 
τσιούλη, βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν 1.175.000 δραχμές. Στην 
κατοχή της μπαρ - γούμαν Αννας 
Ρέππα βρέθηκαν και κατασχέθη
καν δύο"σκονάκια" κοκαΐνης. Επί
σης συνελήφθη και ο Κάρολος 
Μονόρι, ο οποίος μαζί με τονΞαν- 
θόπουλο έλεγχαν την είσοδο από 
την ειδική θυρίδα παρακολούθη
σης.

Ο λοι οι προαναφερθέντες ήταν 
οργανωτές του ρέιβ - πάρτυ και 
διακινητές των ναρκωτικών ου- 
σιώνστουςθαμώνες.Στηνκατοχή 
έξη θαμώνων εκ των οποίων τρεις 
άνδρες, ένας ανήλικος, ένας 
"τραβεστί" και μια γυναίκα, βρέθη
καν και κατασχέθηκαν αυτοσχέ
δια τσιγαριλίκια και μικροδέματα 
χασ ίς σε φούντα.Λίγη ώρα αργό
τερα συνελήφθη στηνοικίατης και 
η ιδιοκτήτρια του Acid, Ελένη Σα- 
μουηλίδου.

Το κύκλωμα διακίνησης ναρκω
τικών πουεξαρθρώθηκεήτανεξαι- 
ρετικά επικίνδυνο και η εξάρ
θρωσή του έλαβε μεγάλη έκταση 
από τα ΜΜΕ και τονίσθηκε η καθο
ριστική συμβολή της Ελληνικής Α 
στυνομίας στον απεγκλωβισμό 
των νέων της Θεσσαλονίκης από 

τα ναρκωτικά. □

Επιμέλεια:

Α ρ χ /κ α ς  Κ ω ν /ν ο ς  Κ ο ύ ρ ο ς
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Υπηρεσιακά

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Μ ε διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις 

του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ
νομίας αποστρατεύθηκανοι:

•  Ταξίαρχος Κοντός Ανδρέας 
και Αστυν. Β' Δημητρακόπουλος 
Ιωάννης.

•  Αστυν. Δ /ντής Ζαφειρόπου- 

λος Παναγιώτης.

•  Αστυν. Υ ποδ/ ντές: ΡάικοςΛά- 
μπρος, Οικονομόπουλος Πανα
γιώτης, Δημητρουλάκης Χαράλα
μπος, Παπακώστας Ιωάννης, Τό- 
λιας Βασίλειος, Νέλλας Χριστό
φορος Νικάκης Βασίλειος, Σπυ- 
ράκης Χριστόφορος και Καλογε- 
ράκης Θεόδωρος.

•  Υπαστυνόμοι Β': Ζωϊτσάκης 
Ανδρέας,Μουσχούρας Δημήτρ- 
ιος, Αθανασόπουλος Ευάγγελος, 
Τρίγωνης Ευάγγελος, Χαρδαλιάς 
Νικόλαος, Τσίρκας Γεώργιος, 
Μπαρτσιώκας Αλέξανδρος, Πο- 
ζιόηουλος Στέφανος, ΠαρλαΒά- 
ντζας Βασίλειος και Κατσούλης 
Κωνσταντίνος.

•  Ανθυπαστυνόμοι: Χαριτάκης 
Γεώργιος, Φιλοκώστας Ηλίας, 
Μήτσου Κω ν/νος, Μαντάς 
Δημήτριος, ΒομΒολάκης Γεώρ- 
γιος, Κουτσιαύτης Γ εώργιος, Αλε- 
ζόπουλος Δημήτριος, Πέππας Πέ
τρος, Μεσμπούρης Ιωάννης, 
Γκιόλιας Κω ν/νος, Κέφης Βασί
λειος, Βερνάδος Χαράλαμπος, 
Σκούρτας Σπυρίδων, Αναγνω- 
στόηουλος Κω ν/νος, Πανταγιάς 
Κω ν/νος, Τζόκας Κω ν/νος, 
Γκόλφινος Απόστολος, Παπου- 
τσάκης Μιχαήλ, Παπουτσάκης 
Γεώργιος, Ζαρζάνης Νικόλαος, 
Φώτος Ιωάννης, Καλλιώρας 
Δημήτριος, Αλεξανδρής Ζήσης, 
ΧορμόΒας Κω ν/νος, Λυτόπου- 
λος Ν ικόλαος, Κωστόπουλος 
Παύλος, Στραταριδάκης Χριστό
φορος, Μπρούτας Μ ιλτιάδης,Δε
μίσης Γεώργιος, Καλατζής Κων
σταντίνος, Κελμαλής Ηρακλής, 
Φράγκος Βασίλειος, Κάτσης 
Κων/νος,ΧριστοφάκηςΧρήστος, 
Γκαρίλας Παναγιώτης καιΔιαμα- 
ντόπουλος Νικόλαος.

•Α ρχ ιφ ύλα κες : Θ εοδω ρίδης 
Κωνσταντίνος, Αδάμος Γεώρ
γ ιος και Σηανόπουλος Ιωάννης.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Ο  Απονεμήθηκετο'Άστυνομικό 
Αριστείο Ανδραγαθίας" στους Α- 
σ τυ φ ύ λ α κ ες ,Α θ α ν α σ ό π ο υ λ ο  
Γ εώ ργιοκαι ΘεσσαλονικιόΣωτή- 
ριο διότι ευρισκόμενοι στην Πα
τρίδα Ημαθίας κατά την εκτέλεση 
διατεταγμένης υπηρεσίας σε συ
μπλοκή με ένοπλο κακοποιό επι- 
κίνδυνογιατηΔημόσιαΤάξη και Α
σφάλεια, ανδραγάθησαν''έζοχα" 
εκθέτοντας τη ζωή τους αποδε
δειγμένα  σε άμεσο και προφανή 
κίνδυνο, τραυματιζόμενοι σοβα
ρά απ' τον κακοποιό, ύστερα από 
ρίψη χειροβομβ ίδας εναντίον 
τους, με αποτέλεσμα ο πρώτος 
των αναφερομένων αστυνομι
κών να υποκύψει αργότερα στα 
τραύματά του. Ο  δράστης συ- 
νελήφθη ύστερα από λίγες μέρες 
στηνπεριοχήΠολυβράχουΚοζάνης.

Ο  Η ηθική αμοιβή της "Ευαρέ
σκειας" απονεμήθηκε στους, Α- 
οτυν. Α'Καραπανάγο Ιωάννη Δ /τή  
ΥΦΑΑ, Αστυν. Β' Ντζούφρα 
Χρήστο ΔΔΣ/ΥΔΤ, Αρχιφύλακα 
Πετράκη Γεώργιο ΥΦΑΑ και Π.Υ. 
Παπαδάκη Ρένα ΔΔΑΣ/ΥΔΤ διότι 
εργάσθηκαν με ζήλο, μεθοδικό- 
τητα και υπευθυνότητα και οργά
νωσαν ως μέλη της ελληνικής α
ντιπροσωπείας τις εργασίες του 
4ου Βαλκανικού Αθλητικού Συνε
δρίου Αστυνομικών και του 2ου 
Βαλκανικού Αστυνομικού πρωτα
θλήματος Τζούντο, εκδηλώσεις 
που έλαβαν χώρα στην Αττάλεια 
της Τουρκίας. Αποτέλεσμα της 
ηροαναφερόμενης εργασίας 
ήταν: α) να στεφθούν με απόλυτη ε
πιτυχία οι εργασίες του 4ου Βαλ
κανικού Αθλητικού Συνεδρίου Α 
στυνομικών, πρόεδρος του ο
ποίου ήταν ο A' Υ παρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας κ.Μητρόπου- 
λος Δημήτριος, β) Ο λες οι αντι
προσωπείες των βαλκανικών χω
ρών οι οποίες συμμετείχαν στο 
συνέδριο να συγχαρούν την ελλη
νική αντιπροσωπεία και ειδικώτε- 
ρα τονπρόεδροαυτής γιατηνεπι
τυχημένη προεδρία της Ελληνικής 
Αστυνομίας, την άψογη προετοι
μασία του συνεδρίου και την εντυ
πωσιακή παρουσία της, γ) γιατί η 
ελληνική αντιπροσωπεία σημείω
σε στο προαναφερόμενο συνέ
δριο διεθνή επιτυχία με την ομό

φωνη απόφασητουΣυνεδρίου για 
ένταξη της Αστυνομίας της 
fYROM στην USPB με απαραίτητη 
προϋπόθεση η αίτηση ένταξης να 
φέρειτηδιεθνήονομασίαΕΥΙίΟΜ  
και να επιστραφεί η ήδη υποβλη- 
θείσα που έφερε την ονομασία 
"Δημοκρατία της Μ ακεδονίας" 
καιδ)γιατίστο2οΒαλκανικόΠρω- 
τάθλημα Τζούντο η Ελληνική Αστυ- 
νο μία κατέκτησεέναχάλκινο μετάλ
λιο με τον αθλητή Πετράκη Γεώργιο 
στηνκατηγορίατων95 κιλών.

Ο  Απονεμήθηκε "Επαινος" και 
χορηγήθηκε υλική αμοιβή στους, 
Αστυν. Υ ποδ/ ντή Σαργιώτη Ν ικό
λαο, Αστυν. Β' Τ σόλκα Γ εώργιο, Υ- 
παστυν. Α1 Γραββόνη Δημήτριο, 
Α νθ /μ ο  Αργύρη Βασίλειο, Αν- 
θ /μ ο  Βρατσίστα Αριστείδη, Αν
θ /  μο Γκούμπλια Μπάκη, Α ρχ /κα  
Πούλιο Βασίλειο και στους Α 
στυφύλακες Αρσένο Δημήτριο, 
Ζουλιανίτη Αθανάσιο, Μανάκο 
Δημήτριο και Ζαχαράκη Βασιλική 
διότι υπηρετούντες στο Τμήμα Α 
σφάλειας Τ ρικάλων εργάσθηκαν 
με αίσθημα ευθύνης, ζήλο, ε
χεμύθεια, μεθοδικότητακαιπέραν 
του κανονικού ωραρίου εργα
σίας, ξοδεύοντας σεβαστό χρη
ματικό ποσόν από τα έσοδά τους, 
κατόρθωσαν στο 62ο χιλ. της Ε
θνικής Οδού Αθηνώ ν-Λαμίας με 
τη συνδρομή Αστυνομικών του 
Τ.Α. Θηβών, να συλλάβουν τετρα
μελή σπείρα εμπόρων ναρκωτι
κών (δύο Ελληνες και δύο Αλβα
νούς) στην κατοχή των οποίων 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 95 
κιλά αποξηραμένης κάνναβης.

Ο  Απονεμήθηκε "Ευαρέσκεια" 
και χορηγήθηκε υλική αμοιβή 
στους, Αστυν. Β' Μπελεβώνη Γ ερά- 
σιμο, Α νθ /μ ο  Ράπτη Σπυρίδωνα, 
Α νθ /μ ο  Στεργίου Παντολέωντα, 
Α ρχ /κα  Σκαφίδα Κωνσταντίνο, 
Α ρχ /κα  Σιωλο Ελευθέριο και 
στουςΑστυφύλακεςΓρηγορίουΑ- 
πόστολο, Μπαρμπαγιόννη Γεώρ
γιο, Χριστάκη Γεώργιο, Σιδέρη Ε
λευθέριο και Μπάκα Παναγιώτη 
διότι υπηρετούντες στην ομάδα 
Δίωξης ναρκωτικώντουΤ.Α. Αγρί
νιου εργάσθηκαν μεθοδικά και με 
υπερβάλλοντα ζήλο ύστερα από 
πολυήμερες παρακολουθήσεις 
κατόρθωσαν να εξαρθρώσουν 
κύκλωμα ναρκωτικώνπουδρούσε 
στην Αθήνα, συλλαμβάνοντας 
τρία άτομα εκ των οποίων ο ένας 
Αλβανόςκαινακατασχέσουνί 83 
κιλάακατέργαστης ινδικής κάννα
βης, δύο αυτόματα όπλα Καλάσνι-

κοφ και ένα πιστόλι ρωσικής 
προέλευσης. Επίσης, πληροφό- 
ρησαντο ϊμήμαΔ ίω ξης Ναρκωτι
κών Ιωαννίνων για διακίνηση 
ναρκωτικών που θα γινόταν στην 
Πυρσόγιαννη Ιωαννίνων μεαποτέ- 
λεσμα οι άνδρες τουΤΑΝ . Ιωαννί
νων να συλλάβουν τέσσερα άτομα 
και να κατάσχουν 345 κιλά αποξη
ραμένης ινδικής κάνναβης.

Ο  Απονεμήθηκε "Επαινος" 
στους, Αστυν. Α' Κόκκορο Ηλία, Υ- 
παστ. Α1 Γκίκα Ανδρέα, Α νθ /μ ο  
Γιαννόπουλο Βασίλειο, Α ρχ/κα  
Δημόπουλο Αλέξανδρος, Αρ
χ /κ α  Βελή Σωτήριο και Αστυφύλα
κα Πιτσί κο Κωνσταντίνο διότι υπη
ρετούντες στο Τμήμα Α σφά
λε ιας Ναυπλίου και εργασθέ- 
ντες με ζήλο, προθυμία, επιμονή 
κατόρθωσαν να συλλάβουν τέσ 
σ ερ ις αλλοδαπούς Ρουμάνους 
που είχαν συστήσει συμμορία 
διαπρόως κλοπών στην περιοχή 
Ναυπλίας, κατάσχεσαν κλοπι
μαία που αποδόθηκαν στους ιδ ιο 
κτήτες τους.

Ο  Αηονεμήθηκε'Έπαινος στους 
Δοκί μους Υ ηαστυνόμους του 3 ου 
Εκπαιδευτικού Τμήματος, Χριστο- 
λόγλου Κωνσταντίνο και Συριό- 
πουλο Ιωάννη διότι ενώ ήταν σεε- 
λέυθερη έξοδο από τη Σχολή ε
κτός διατεταγμένης υπηρεσίας 
ευρισκόμενοι επί της οδού Πανε
πιστημίου ανταηοκρίθηκαν σε 
κλήση βοήθειας υπαλλήλου της 
παρακείμενης Εμπορικής Τράπε
ζας, κατεδίωξαν και συνέλαβαν 
στην πλατεία Ο μονο ίας τον 
Streloyski Draci υπήκοο Σκοπιών, 
κάτοχο πλαστού διαβατηρίου, ο ο
ποίος προηγουμένως ε ίχ ε  απο
πειραθεί με τη χρήση πλαστής πι
στωτικής κάρτας να αναλάβει πα- 
ρανόμωςτοχρηματικόποσόντων
100.000 δραχμών από το ανταλ- 
λακτήριο συναλλάγματος.

ΕΠΑΙΝΟΙ Α ΙΜ Ο ΔΟ ΣΙΑΣ
Μ ε απόφαση τη ςΔ /νσ ης Υγειο

νομικού του ΥηουργείουΔημό- 
σιας Τάξης βραβεύθηκαν α) με Ε
παινο Εξαιρετικής Α ιμοδοσίας έ
τους 1997 ο Α σ τ/ καςΣταματελό- 
πουλος Σταμάτιος που υπηρετεί 
στηΣχολήΑξιωματικώνκαιβ)μεΕ- 
παινο Σημαντικής Α ιμοδοσίας έ
τους 1997 οι Δόκιμοι Υπαστυνό- 
μοι, Πάμπολλας Ν ικόλαος, Κα- 
ρανικόλας Χρήστος,Δουδουλα- 
κάκης Στέφανος, Κούτρας Λά
μπρος και Κ αλομοίρης Πανα
γιώτης.

Α σ τ υ ν ο μι κ ή  Ε πι θ ε ώ ρ η ση 1 9 0  - Μάρτ ι ος  1 9 9 8



ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩ Ν 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Η Ελληνική Αστυνομία κατά τους 
μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 
1998 παρέλαβε τα παρακάτω υλικά 
και μέσαταοποίακατανεμήθηκαν 
σε δ ιάφορες υπηρεσίες για κάλυ
ψη των υπηρεσιακών τους ανα
γκών:

α.ΕΒδομήντατέσσερις φορητές 
συσκευές ελέγχου γνησιότητας 
ταξιδιωτικών εγγράφων τύπου 
ultraViolet.

β. Τέσσερις φορητές συσκευές 
ελέγχου ταχύτητας οχημάτων 
(Radar) τύπου Proleser.

γ. Πενήντα δύο δίκυκλες μοτο- 
συκλέτες Yamaha750.

δ. Πέντε ειδικά φορτηγά αυτοκί- 
νητα(καντίνες).

ε. Πέντε μεγάλα γερανοφόρα 
οχήματαΤροχαίας.

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Στο ΦΕΚ 12 -4 5 /Β /3 1-12-1997 

δημοσιεύθηκε η υπ.αριθμ. 
2 0 9 0 2 2 8 /1 2 7 0 9 /0 0 2 2 από23- 
12-1997 κανονιστική σύμφωνα 
μετηνοποίαοαριθμόςτωνεηιτρε- 
πομένων ημερών μετακίνησης ε
κτός έδρας των αστυνομικών που 
έχουνδιατεθεί ως συνοδοί ασφα
λείας των βουλευτώνκαθορίζεται 
μέχρι 80 κατ'έτος.

Κατόπιντων ανωτέρω οι αστυνο
μ ικοί συνοδοί ασφαλείας βου
λευτών από 1-1-1998 θα δικα ιο
λογούν με απ' ευθείας υπομνήμα
τα στη Δ /νσ η  Ελεγκτηρίου Δαπα
νών, εζη ημέρες το μήνα εκτέλε
σης υπηρεσίας εκτός έδρας μεδι- 
καίωμα αποζημίωσης για τους 
λοιπούς μήνες Ιανουάριο έως και 
Απρίλιο κάθε έτους και επτά ημέ
ρες για κάθε ένα αηό τους υπόλοι
πους μήνεςτουέτους.

Πέραν των ανωτέρω ορίων κατά 
μήνα δε θα δικαιολογούνται άλ
λες ημέρες εκτέλεσης υπηρεσίας 
εκτός έδρας με δικαίωμα αποζη
μίωσης.

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
- Ο  Αστυνόμος Β' Παπακωνστα- 

ντής Γεώργιος εξέδω σε Βιβλίο με 
τον τίτλο "Συμφω νίες Schengen", 
οι ενδιαφερόμενοι για την 
προμήθεια να απευθύνονται στο 
τηλ.9244730 κα ι0 8 3 1 -53451.

- Ο  ε.α. Αντιστράτηγος Παδου- 
βάς Κωνσταντίνος εξέδω σε βι
βλ ίο  με τον τίτλο "Κρήτη 1897- 
1913, Πολυεθνικές Ενοπλες Δυ
νάμεις, Κατοχή, Αυτονομία, Ενω

ση μ ε  την Ελλάδα"οι ενδ ιαφ ερό
μενοι για  την προμήθεια να α
πευθύνονται στο τηλ.7235474.

- Ο  ε.α. Αστυν.Δ/ ντης ΚατσαΒός 
Γ εώργιος εξέδωσε β ιβλίο με τον 
τίτλο "Ναρκωτικά και Μ αγεία", οι 
ενδιαφερόμενοι για την προμή
θεια να απευθύνονται στο τηλ. 
8816411.

- Ο  ε.α. Ανθυπομοίραρχος Τσα- 
γκαράκης Γεώργιος εξέδω σε β ι
βλίο με τίτλο "Το Ημερολόγιο ε
νός Αστυνομικού 1941-1966", οι 
ενδ ιαφερόμενοι για την 
προμήθεια να απευθύνονται στο 
τηλ.081 -220114.

- Ο  κ. Ασημάκης Παναγιώτης ε- 
ξέδω σεβιβλίομετίτλο "Ηζωήμου 
και το Κατς", οι ενδιαφερόμενοι 
για  την προμήθεια να απευθύνο- 
νταιστοτηλ.8970159.

Π.ΕΝ.Α.Α.
Συνήλθε στις 12-2-1998 τοΔ.Σ. 

της Π.ΕΝ A  Α . και αφού εξέτασε το 
σύνολοτωνθεμάτωνπου απασχο
λούν την Ελληνική Αστυνομία επι- 
σκέφθηκεστη συνέχειααπό κοινού 
με το προεδρείο της Ενωσης Αξιω- 
ματικώντου Πυροσβεστικού Σώμα
τος τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης 
καιτουέθεσεταακόλουθα θέματα:

1. Της ενεργοποίησης των διατά
ξεων του Ν. 2168 /1993  που προ
βλέπει την καθ' υπέρβαση εισαγωγή 
σε ποσοστό 12%τέκνωναστυνομι- 
κώνστιςΑστυνομικές Σχολές.

2. Της περαιτέρω διεύρυνσης 
των αναφερομένων στο ν.δ. 
14 2 /1974  (μάχιμη πενταετία).

3. Της δυνατότητας παραμονής 
στο Σώμα των Αξιωματικών που 
συμηληρώνουν35ετία ή καταλαμ
βάνονται από το όριο ηλικίας, μέ
χρι της συμπληρώσεως των ο
ρίων αυτών, κατά το τελευταίο έ- 
τοςκρίσης τους και ύστερα από ε
πιθυμία τους.

4. Της προώθησης Π Α  με το ο 
ποίο καταργείται η ποσόστοση 
των ανώτατων Αξιωματικών και ε- 
παναφέρεται η προ του έτους κα- 
ταργηθείσαδιάταξητωνέκτακτων 
κρίσεων.

5. Των οικονομικών ανισορρο
πιών που προέκυψαν από την ε
φαρμογή των διατάξεων του "ε
νιαίου μισθολογίου".

6. Της προώθησης των ομοφώ 
νων προτάσεων της Τριμερούς 
Διϋπουργικής Επιτροπής που αφο
ρούν στις μ ισθολογικές προαγω-

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. ΑΛΕΞ0Π0ΥΛ0
στα τηλ. 6397 150 - 6014 037 fax: 6016 459 

οικ. 80 46 334 
κιν. 094 562489
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γές των Αξιωματικών και τον επό- 
μενοτουαποστρατευτικούβαθμό.

7. Της γνωστής διάταξης του συ- 
ζητούμενου στη Βουλή συνταξιο- 
δοτικού νομοσχεδίου για επιλε- 
κτικήχορήγησηεπιδομάτωνστοπρο- 
σωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και 
Σωμάτων Ασφαλείας. Επί των παρα
πάνω θεμάτων που ετέθησαν ο κ. υ
πουργός γνωστοποίησεότι:

1. Έδωσε εντολή να συμπεριλη- 
φθεί στην υπό έκδοση σχετική 
προκήρυξητο προβλεηόμενο από 
το Ν .216 8 /19 93  ποσοστό.

2. Εστάλη σχετική επιστολή στο Υ
πουργείο Οικονομικών για διεύρυν- 
σητων"μάχιμων"υηηρεσιών.

3 . Υιοθέτησετηντρίτηκατάσειρά 
πρόταση τηςΕνωσης.

4 . Τοτέταρτοκατάσειράθέμαθα 
εξετασθεί σε συνάρτηση με τον α
ριθμό των εισροών - εκροών εκ 
του Σώματος.

5. Αναγνώρισε τα προβλήματα 
του "ενιαίου μισθολογίου" και βε
βαίωσε ότι θα επανεξετασθεί επί 
νέαςβάσεως.

6. Τοέκτοθέμαεί ναι στις άμεσες 
προτεραιότητες του και καταβάλ
λονται προσπάθειες από κοινού 
μετοΥΕΑ για γρήγορη προώθηση 
της νομοθετικής ρύθμισης.

7. Γνωστοποίησε την οριστική 
πρόταση του Υπουργείου Ο ικονο
μικών σχετικά με τη διορθωτική 
παρέμβαση στο "ενια ίο μισθολό
γιο" με τη μορφή χορήγησης επι
δομάτων, γεγονός το οποίο βρ ί
σκει αντίθετη την Ομοσπονδία 
στην άσκηση επιδοματικής πολι
τικής η οποία προτείνει αντ' αυτής 
την αύξηση του βασικού μισθού 
του Ανθυπολοχαγού στις
200.000 δραχμές με παράλληλη 
αναπροσαρμογή των συντελε- 
στώνόλωντων Βαθμών.

Π.Ο.ΑΣ.Υ - Π.Ε.Υ.Π.Σ. - 
Π.Ε.Π.Λ.Σ.

Τα εκλεγμένα μέλη των Δ.Σ. των 
Ομοσπονδιών των Σωμάτων Α 
σφαλείας, τα μέλη των Δ.Σ. των 
Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων 
της Χώρας και οι Αντιπρόσωποι 
συγκεντρώθηκαν την 12-2-1998 
έξω από το Υπουργείο Ο ικονομ ι
κών και διαμαρτυρήθηκαν για τον 
εμπαιγμό, την κοροϊδ ία  και την α
ντιμετώπιση από την Κυβέρνηση 
ως επαιτών και πολιτών β' κατηγο
ρίας, η οποία με απροκάλυπτο και 
προσβλητικό τρόπο παρέχει με το 
υπό ψήφιση συνταξιοδοτικό νο
μοσχέδιο επίδομα ελεημοσύνης

(3.000-4 .000 δραχμών)ως οικο
νομική ενίσχυση γιατο 1998, κατά 
τοχρόνοπουτο μηνιαίο εισόδημα 
των εργαζομένων στα Σώματα Α 
σφαλείας (Αστυνομικών, Πυροσβε
στών, Λιμενικών)απότιςαρχέςτουέ- 
τους μειώθηκε κατά 15.000 δραχ
μές μηνιαίως (αύξηση παρακράτη
σης φόρου, αύξηση κρατήσεων υπέρ 
ταμείων), χωρίς εδώ να υπολογίζε
ται η απώλεια εισοδήματος από τον 
τρέχονταπληθωρισμό.

Επειδή, αντιμετωπίζει πλέον, 
πρόβλημα επιβίωσης το σύνολο 
των "υγιώς" εργαζομένων στα 
Σώματα ασφαλείας, κάνουμε έκ
κληση προς την Κυβέρνηση, αλλά 
και την αντιπολίτευση, όπως δε ί
ξουν στοιχειώδη κατανόηση και 
ευαισθησία έτσι, ώστε να υπάρξει 
ουσιαστικήοικονομική ικανοποίη
ση.

Συγκεκριμέναζητούμε: 
α. Την επέκταση του άρθρου 15 

(υπερωριακήαπασχόληση)του νο
μοσχεδίου και στους εργαζομέ
νους σταΣώματαΑσφαλείας, δη
λαδή, οι απασχολούμενοι τις νυ
χτερινές ώρες, τις Κυριακές, εξα ι
ρέσ ιμες κ.λπ. ημέρες, να αμοίβο- 
νται, καθόσον αποτελούν την πιό 
χαρακτηριστική περίπτωση ερ 
γαζομένου που πρέπει να υπα
χθε ί στη συγκεκριμένη διάταξη, 
με ισχύ για τους εργαζομένους 
στα Σώματα Α σ φ αλείας από 1 - 
1-1999.

β. Την αύξηση του βασικού μ ι
σθού του Ανθυπολοχαγού (ρύθ
μιση των βασικών μισθών κάθε 
βαθμού) από 182.000 σε
190.000 δρχ.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

+Αστυν.Διευθυντής Μπεκάκος 
Πέτρος. Κατετάγη την 6-2-1968 
και υπηρέτησε σε διάφορες υπη- 
ρεσίεςτου Πειραιά καιτων Ιωαννί- 
νων. Υπήρξεέγγαμος και πατέρας 
δύο αγοριών. Απεβίωσε την 21- 
12-1997.

+ Αρχιφύλακας Τσαμπατσάς Α 
θανάσιος. Γεννήθηκε το έτος 
1952 στην Αγία  Παρασκευή Καρ
δίτσας. Κατετάγη την 10-3-1976 
και υπηρέτησε σε δ ιάφορες υπη
ρεσ ίες της ΓΑΔΑ. Υπήρξε έγγα
μος και πατέρας δύο κοριτσιών.Α- 
πεβίωσετην2-2-1998.

+ Αστυφύλακας Μαρκής 
Χρηστός. Γεννήθηκε το έτος 
1969 στην Αθήνα. Κατετάγη την 
23-1-1991 σε δ ιάφορες υπηρε
σίες της ΓΑΔΑ. Υπήρξεάγαμος. Α- 
πεβίωσετην 1 -2-1998.

ΣΕ ΚΑΛΟ ΔΡΟ Μ Ο  
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΣΦ ΑΛΙΣΗ ΤΟΥ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Για πρώτη φορά μετά την ενο

ποίηση των τέως Σωμάτων Ασφα
λείας αντιμετωπίζεται θετικά η Ε
ΝΙΑΙΑ Ασφάλιση του Αστυνομι
κού Προσωπικού και κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να μη θιγούν δικαιώ
ματα και προσδοκίες όλων των α
σφαλισμένων.

Ηδη, γιατην υλοποίησητουπρώ
του μέρους των προτάσεων συ
ντάχθηκε σχέδιο νόμου και δ ιαβι
βάσθηκε στο καθ'ύλην αρμόδιο Υ
πουργείο Εργασίας και Κοινωνι
κών Ασφαλίσεων, προς επεξερ
γασία και περαιτέρω ενέργειες 
για την ενοποίηση του Ταμείου Α 
ρωγής Οπλιτών Χωροφυλακής 
με το Ταμείο Αρωγής Αξιωματι
κών Χωροφυλακής (ΤΑΟΧ-ΤΑΑΧ) 
και ένταξη του συνόλου του Αστυ
νομικού Προσωπικού στοΤαμείο

Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων 
(ΤΠΔΥ).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 9 του άρθρου 13 Ν .2 5 5 6 /9 7  
στους παθόντες και συνταξιοδο- 
τούμενους από βίαιο συμβάν βά
σει των διατάξεων του 
Ν. 1997 /91 παρέχεται από τους 
οικείους φορείς πρόνοιας αρμο
διότητας του Υπουργείου Εργα
σ ίας και Κοινωνικών Α σφαλί
σεων εφάπαξ βοήθημα με τις ί
δ ιες προϋποθέσεις απονομής που 
ισχύουν για την απονομή της 
κύριας σύνταξής τους.

Σε περίπτωση που τα εν λόγω 
πρόσωπα είνα ι ασφαλισμένα σε 
δύοή περισσότερους φ ορείς  πρό
νοιας η καταβολή του αυξημένου 
εφάπαξ βοηθήματος παρέχεται 
μόνο από το Κλαδικό Ταμείο πρό
νοιας της υπηρεσίας στηνοποίαυ- 
πηρετούν.

Μ έχρι σήμερα οι συνταξιοδο- 
τούμενοι με τις διατάξεις του Ν. 
1977 /91 ελάμβαναν σύνταξη 
προκαταληκτικού βαθμού με επί
δομα χρόνου υπηρεσίας γ ια35 έ
τη, αλλά εφάπαξ βοήθημα για όσα 
χρόνια είχαν ασφαλιστεί στα Τα
μεία.

Μ ε την ανωτέρω ρύθμιση θα 
λαμβάνουνεφάπαξ από τα Κλαδι
κά Ταμεία (ΤΑΑΧ, ΤΑΟΧ, ΕΤΥΑΠ) 
για35 χρόνιαασφάλισης.

Η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβά
νει και τους ήδη συνταξιοδοτηθέ- 
ντες με το Ν. 1977/91 γιατην αυτή 
αιτία.

•  Την 23-2-1998 υηογράφηκε 
σύμβαση για την επέκταση του Δ ι
κτύου Πληροφορικής του Υπουρ
γείου μας, τόσο σε κεντρικό όσο 
και σε περιφερειακό επίπεδο, α
ξ ία ς 642.874.082 δραχμών, σε 
χρόνο παράδοσης του όλου έρ
γου αρχές Οκτωβρίου τρέχοντος 
έτους.

•  Την 24-2-1998 υηογράφηκε
σύμβαση για την προμήθεια ενός 
περιπολικού σκάφους με θωρακι
σμένη γέφυρα, αξίας 69.300.000 
δραχμώ ν, με προορισμό τη Λ ί
μνη Μ εγάλη Πρέσπα και χρόνο 
παράδοσης το τρ ίτο  δεκαήμε- 
ροτου Ιο υ ν ίο υ το υ τρ έχ ο ντο ςέ - 
τους. □

Ε π ιμέλεια :

Α ρ χ /κ α ς  Κω ν /ν ο ς  Κ ο ύ ρ ο ς
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Ειρήνη Μακρυδάκη, Αρχιφ. Π.Σ.

Λάβαμε τα ποιήματα σας, από τα οποία επιλέγουμε και δημοσιεύουμε 
αυτό με τίτλο "Αγάπη”. Όπως έχουμε παρατηρήσει και στο παρελθόν, αν 
και έχετε πλούσιο συναισθηματισμό, δεν αποφεύγετε κάποια κοινοτυπία 
στην έκφραση, πράγμα που έχει σαν αποτέλεσμα την επανάληψη θεμα
τικής στην οποία έχουν γίνει πολλές αναφορές στο παρελθόν από πολ
λούς γρόφοντες. Μην αρκείσθε στον πρωτόλειο συναισθηματισμό σας αλλά 
μελετείστε σχετικό και ξανοιχτείτε και σ' άλλους ποιητικούς δρόμους.

ΑΓΑΠΗ
Δεν ξέρω με μια λέξη 
να το πω.
Να δώσω όλο το νόημα, το πάθος 
να γράψω τι σημαίνει μια ματιά 
κι ένα άγγιγμα 
μεσ  της ψυχής το βάθος.

Είναι το νόημα του κόσμου 
επ ί της γης
αυτή η λέξη που σε κάνει 
να δακρύζεις
τη μια στιγμή ενώ την άλλη να γελάς
χωρίς να ξέρεις
ούτε εσύ να το εξηγήσεις.

Αυτή είναι η αγάπη 
που ριζώνει στην καρδιά 
που αλυσοδένει δυο ψυχές 
και δεν πονάνε
που φυλακίζει τη ζωή και δεν μιλάς 
μα νιώθεις όμορφα 
γιατί σε αγαπάνε.

Στο βάθρο της ζωής, στέκομαι 
και αναπολώ,, τη χαρά, την ευτυχία, 
τη μοναξιά, τη δυστυχία, όλα της 
ζωής αισθήματα περασμένα. Αν και 
παντοτινά δεν είναι πια τα ίδια.
Έχουν αλλάξει. Μια αλλαγή ασυνήθιστη 
που και 'γω ο ίδιος δεν ξέρω τι σημαίνει. 
Μ αζίτους άλλαξα κι εγώ. Ισως αυτό να 
είν ' η αιτία.

Κοιτάζω ψηλά στον ουρανό, από το 
βάθρο της ζωής μου. Πετάνε δυο πουλιά, 
τα σύννεφα κινούνται περίεργα. Σε μια 
στιγμή δημιουργούν μια σκιά. Είναι η 
σκιά σου. Αρχίζει να λάμπει καθώς το 
τοπίο του ουρανού σκοτεινιάζει. Γίνεται 
όλο και πιο αληθινή, ζωντανεύει.
Προσπαθώ να την αγγίξω και χάνεται, 
διαλύεται στην άβυσσο του σκοταδιού. 
Τρομάζω! Κλείνω τα μάτια. Στέκομαι ακίνητος.

Μια φωνή όμως με καλεί, γυρίζω προς 
το μέλλον και κοιτάζω από το βάθρο 
της ζωής μου. Βλέπω ένα δρόμο.
Είναι μεγάλος και μακρύς. Έχει εμπόδια 
και δυσκολίες πολλές. Είμαι μόνος και 
χάνομαι καθώς κοιτάζω, μέσα στην 
απεραντοσύνη του. Μα! Η φωνή ακούγεται. 
Μοιάζει να έρχεται πιο πέρα και απ’ 
το τέλος του δρόμου Είναι μια παραδεισένια 
φωνή σαν τη δική σου.

Προσπαθώ να την ακολουθήσω, διασχίζοντας 
την οδό της φαντασίας. Εξαφανίζεται, 
χάνομαι και καταλήγω στην καρδιά σου.
Κι όμως βρίσκομαι ακόμα εδώ στο βάθρο 
της ζωής μου και αναρωτιέμαι, αν θα 
ανακαλύψω ποτέ τι βρίσκεται πίσω από 
το δρόμο της πραγματικότητας ή  του 
ονείρου και της φαντασίας.

μεγαλώνει η ελπίδα της και 
η λύτρωση σε μια στιγμή 
περνάει στην αιωνιότητα".

Σωτήριο Τσεντούρο, Ανθ/μο

Από τα τέκνα του ευαισθητοποιημένου συναδέλφου, Σωτήρη - Δημο
σθένη (17) και Ματούλα (161 λάβαμε ορισμένα ποιήματα απ' τα οποία επι
λέγουμε και δημοσιεύουμε το "Βάθρο της ζωής μου". Όπως θα παρα
τηρήσει ο αναγνώστης, ο τεχνοτροπικά ακατέργαστος συναισθηματι
σμός του εφήβου είναι πραγματικά συγκινητικός. Θα παρατηρήσουμε αρ
χικό ένα έλλειμμα στην τεχνοτροπία κατά το οποίο πολλοί στίχοι φαίνο
νται γραμμένοι καταλογάδην, πράγμα που εξαφανίζει το ρυθμό. Επίσης, ο 
νοηματικός διαχωρισμός των στροφών δεν είναι ο ενδεδειγμένος.

ΤΟ ΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ 
Στο βάθρο της ζωής μου ανεβαίνω, 
στέκομαι και αναπολώ τον παλιό 
καλό καιρό.
Ήμουνα τότε παιδί ανέμελο και 
ζωηρό και ξαφνικά μεγάλωσα.
Τι γρήγορα που έφτασα μέχρι εδώ!

Βλέπω τους φίλους μου, είναι πολλοί, 
αμέτρητοι. Όμως σαν τα φύλλα δένδρου 
σε φθινοπωρινή αυγή, που πέφτουνε, 
σκορπίσανε και τώρα πια δεν μου 
είναι ούτε καν γνωστοί.

Τάσο Νικολαϊδη, Αστ/κα

Λάβαμε τα ποιήματα σας τα οποία θα χαρακτηρίζαμε αξιοπρόσεκτα. 
Συνδυάζετε διανοητικότητα με αισθητική συγκίνηση. Περί του συνδυα
σμού των δύο αυτών πρωταρχικών στοιχείων της ποίησης προτρέπουμε 
τον κάθε ενδιαφερόμενο να μελετήσει το εύληπτο και συνοπτικό βιβλίο 
ενός απ' τους τιτάνες της διανόησης του 20ου αιώνα του Κωνσταντίνου 
ΤΣΑΤΣΟΥ, "Η θεωρία της τέχνης" (εκδόσεις των φίλων - Αθήνα 19811. Επι
λέγουμε και δημοσιεύουμε δύο απ' τα ποιήματα σας “Στην πιο βαθιά συ
γκίνηση" και “Αλύτρωτα φεγγάρια". Παράλληλα, χωρίς να απωλέσετε την 
τεχνοτροπική σας κλίση προς τον ελεύθερο στίχο, μπορείτε να βελτιώ
σετε το ρυθμό και να μην εκφυλίσετε τη διανοητικότητα σε διανοουμενί- 
στικο βερμπαλισμό.

ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΒΑΘΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ
"Στην πιο βαθιά συγκίνηση της πρώτης- πρώτης νιότης
λύθηκαν οι ουρανοί, όταν
δυο σώματα πήρανε την μορφή
του απείρου κάλλους.
Σε έναν καλπασμό αγάπης 
ξετυλίχτηκε η σημαία της ανθρωπότητας!"

ΑΛΥΤΡΩΤΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ
"Αλύτρωτα φεγγάρια 
διψάνε για τα πιο ζωντανά μας όνειρα 
συμπάσχουν με την ελπίδα 
αγάπης που άγρυπνά.
Τώρα που σε κοιτώ στα μάτια βαθιά □

Επιμέλεια: Αστυνόμος Α ' Βασίλειος Τσαγκάρης
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Γ Ι Α  M I A  Σ Ν Ι Α Ι Α  ί Κ Φ Ρ Α Σ Κ  TOY Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ  

Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Υ  Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Σ

ο έτος 1988 μια ομάδα Αστυνομικών, με επικεφαλής τον Αρχ/κα 
ΣΥΓΓΟΥΝΗ Κώστα, ίδρυσαν την Ένωση Κατωτέρων Αστυνομικών 
την Ε.ΚΑ. Στο καταστατικό της Ένωσης αυτής προβλέπονταν ότι 

μέλη της μπορούσαν να γίνουν Αστυνομικοί μέχρι του βαθμού του Αν- 
θ/μου, αποκλεισμένοι οι Αξιωματικοί. Τον χρόνο εκείνο ο υπογράφων συ
ναντήθηκε με τον Αρχ/κα ΣΥΓΓΟΥΝΗ και του ζήτησε εξηγήσεις σχετικό με 
το γεγονός της μη συμμετοχής των Αξιωματικών στην Ένωση της οποίας 
ήταν Πρόεδρος. Ο Αρχ/κας ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ αιτιολόγησε τον περιορισμό αυτό 
στο καταστατικό, εκ του ότι οι χαμηλόβαθμοι Αστυνομικοί είχαν ιδιαίτερα 
προβλήματα και δεν ήθελαν να συμμετέχουν στις Ενώσεις τους Αξιωμα
τικοί, διότι υπήρχε ο φόβος εάν λειτουργούσε η ιεραρχία να εκλεγούν αυ
το ί στα όργανα της Διοίκησης του Σωματείου και έτσι δε θα προωθούντο 
όπως έπρεπε τα προβλήματα των χαμηλόβαθμων. Κατόπιν αυτού μια ομά
δα Αξιωματικών, ίδρυσαν την Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, 
στην οποία ενεγρόφησαν 2.000 Αξ/κοί, από όλη της Ελλάδα.

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ατ
τικής, αλλά και κατά Νομό Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων στις οποίες 
υπήρχε η δυνατότητα να εγγραφούν οι Αξιωματικοί. Η συντριπτική πλειο- 
ψηφία των Αξιωματικών ενεγράφη στην Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Α
στυνομίας Υπαλλήλων Αττικής αλλά και στις Περιφερειακές Ενώσεις για 
τους δικούς τους λόγους.

Η Ένωση Κατωτέρων Αστ/κών (Ε.ΚΑ.) και η Ένωση Αξ/κών Ελληνικής Α
στυνομίας (ΕΝΑ.ΕΑ.1, είχαν συνεργασία πλήρη στα χρόνια της λειτουργίας 
τους. Βέβαια επειδή δεν υπήρχε νόμος που να ρυθμίζει την άσκηση του 
συνδικαλιστικού δικαιώματος από του Αστ/κούς η Πολιτεία κατ' αρχήν α
ντιμετώπισε το θέμα με καχυποψία, υπήρξαν διώξεις των πρωτεργατών, 
αποτάξεις από την Ε.ΚΑ. και μεταθέσεις των συνδικαλιστών Αξιωματικών. 
Φτάσαμε στο έτος 1994, όταν η Πολιτεία απεφάσισε να ρυθμίσει με νόμο 
την άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος από τους Αστ/κούς. Ο νό
μος αυτός ο οποίος αποτελεί σταθμό για την Ελληνική Αστυνομία και ση
μαντική κατάκτηση για τους Αστυνομικούς, είναι ο 2265 του έτους 1994.

Παρουσιάζει βέβαια ο νόμος αυτός ορισμένες στρεβλώσεις, οι οποίες 
είναι απόρροια της κρατούσας τότε αντίληψης, αλλά και της πίεσης που 
άσκησαν ορισμένοι. Ο νόμος αυτός προβλέπει για μεν τους χαμηλόβαθ
μους Αστ/κούς, κατά βάση Αστ/κες, Αρχ/κες, Ανθ/μους, μια Ένωση κατά 
Νομό, για δε τους Αξ/κούς μία Ένωση κατά Διοικητική Περιφέρεια της 
Χώρας. Η σημαντικότερη στρέβλωση του ανωτέρω νόμου, είναι ότι οι μεν 
Αξ/κοί μπορούν να εγνράφονται και στις Ενώσεις Αστ/κών Υπαλλήλων, οι 
δε Ανθυηαστυνόμοι ε ίτε στις Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων, ε ίτε στα 
Σωματεία Αξ/κών, με ελεύθερη βούληση.

Ελάχιστοι Αξ/κοί συνέχισαν να παραμένουν στις Ενώσεις Αστυνομικών 
Υπαλλήλων, η συντριπτική πλειοψηφία και αυτών των ολίγων που υπήρχαν 
στο παρελθόν εγγεγραμμένοι στις Ενώσεις αυτές, μετά την ισχύ του Ν. 
2265/94, ενεγρόφησαν στις Ενώσεις του φυσικού τους χώρου, δηλαδή 
των Αξ/κών.

Για τους Ανθ/μους, υπάρχει μια συγκεχυμένη κατάσταση, στην Αττική 
μισοί έχουν γραφεί στην Ένωση Αστ/κών Υπαλλήλων Αττικής. Στην Επαρ
χία, σε άλλες περ ιφέρειες συνολικά έχουν εγγράφει' στις Ενώσεις 
Αξ/κών, σε άλλες περιφέρειες συνολικό στις Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλ
λήλων. Σε κάθε περίπτωση όμως εφαρμοζομένου του νόμου αυτού ι
δρύθηκαν οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Αξ/κών και Αστ/κών Υπαλλήλων και 
τα Πρωτοβάθμια Σωματεία ίδρυσαν τις Ομοσπονδίες, την Π.ΕΝΑΑ. (Πα
νελλήνια Ένωση Αξ/κών Αστυνομίας) και την Π.ΟΑΣ.Υ (Πανελλήνια Ομο
σπονδία Αστ/κών Υπαλλήλων). Ο νόμος 2265 προβλέπει και τριτοβάθμιο όρ
γανο, δηλαδή Συνομοσπονδία, η οποία θα γίνει κατόπιν συμφωνίας ως προς 
την Διοίκησή της και εν γένει για το καταστατικό της των δύο Ομοσπονδιών.

Η Πανελλήνια Ένωση Αξ/κών, έχει καλέσει την Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Αστ/κών Υπαλλήλων, να ιδρύσουν την Συνομοσπονδία, για να υπάρχει ενιαία 
έκφραση του Αστυνομικού Συνδικαλιστικού Κινήματος. Δυστυχώς μέχρι 
σήμερα η Π.ΟΑΣ.Υ., η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, δεν 
έχει ανταποκριθεί στο αίτημά μας αλλά το μόνο που έχει κάνει είναι να καλέ- 
σει τους Αξ/κούς να καταργήσουν τις Ενώσεις τους και να εγγραφούν όπως 
παρέχει την δυνατότητα ο νόμος στις Ενώσεις Αστ/κών Υπαλλήλων.

Τούτο όμως, δεν μπορεί να γίνει δεκτό από τους Αξ/κούς για τους εξής 
λόγους:

1) Όταν ιδρύσαμε το Συνδικαλιστικό Κίνημα των Αξ/κών, δε ζητήσαμε τη 
γνώμη κανενός διακυβεύσαμε καριέρες μετατεθήκαμε, ταλαιπωρηθήκαμε, 
αντιμετωπίσαμε μέγιστους όσους κινδύνους και όμως προχωρήσαμε.

2) Η άποψη της Π.ΟΑΣ.Υ., περί εγγραφής των Αξ/κών στις Ενώσεις Α
στ/κών Υπαλλήλων, είναι διακινδυνευμένο εγχείρημα, γιατί εγγραφόμενοι 
οι Αξ/κοί στις Ενώσεις αυτές, επειδή είναι μειοψηφία στον χώρο, δεν έ-
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χουν πιθανότητα εκλογής. Τούτο θα έχει συνέπεια οι Αξ/κοί να πιέζονται 
εκ των άνω και εκ των κάτω με προφανή τα αποτελέσματα για τη θέση 
τους στο Σώμα. Πέραν όμως αυτού υπάρχει και ο κίνδυνος να λειτουρ
γήσει και η ιεραρχία και να φτάσουμε κάποτε να είναι εκλεγμένοι μόνον 
Αξ/κοί, να διοικούν όλα τα Σωματεία και να ενδιαφέρονται μόνο για τα 
προβλήματα τους και όχι για τα προβλήματα συνολικό του Σώματος ή των 
χαμηλόβαθμων Αστ/κών. Τούτο δεν απέχει πολύ της πραγματικότητας 
λαμβανομένου υπ' όψιν ότι σε όλα τα Πρωτοβάθμια Σωματεία των Α
στ/κών Υπαλλήλων, Πρόεδρος είναι Ανθ/μος και στην Π.ΟΑΣ.Υ., Υπαστυ- 
νόμος Β'. Δηλαδή εδώ φαίνεται ότι λειτουργεί το κριτήριο του βαθμού. Η 
πραγματικότητα αυτή δεν είναι ορθή και πρέπει να αλλάξει. Στο Σώμα, άλ
λη δουλειά κάνει ο Αξ/κός, άλλες αποδοχές έχει, άλλες ευθύνες. Το ίδιο 
συμβαίνει και με τους Ανθ/μους, Αρχ/κες. Αλλες ευθύνες, άλλες αποδο
χές, άλλη εργασία. Το ίδιο και με τους Αστ/κες - Αρχ/κες μη παραγωγικής 
Σχολής, οι οποίοι άλλη δουλειά κάνουν, άλλες αποδοχές έχουν και άλλες 
ευθύνες.

Ακόμη η άποψη της Π.ΟΑΣ.Υ., περί εντάξεως των Αξ/κών στα Σωμα
τεία των Κατωτέρων, είναι αντισυνδικαλιστική δεοντολογικά για το εξής: 
Συνδικαλισμός σημαίνει συμμετοχή, σημαίνει αντιπροσώπευση, σημαίνει 
δραστηριοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων ανθρώπων, για να εκ
φράζονται όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις και μέσα από την έκ
φραση πολλών απόψεων, να υπάρχει σύνθεση και να υπάρχει η ενιαία θέ
ση, η οποία προκύπτει μέσα από έναν εξαντλητικό διάλογο, μέσα από τη 
συμμετοχή πάρα πολλών ανθρώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα είχα
με τόσα πολλά Σωματεία, ούτε τόσους πολλούς εκλεγμένους, θα ζη
τούσαμε ένα Σωματείο Αστυνομικών για όλη της Ελλάδα με ένα 11 μελές 
Δ.Σ., θα εξέθεταν υποψηφιότητα ελάχιστοι και όποιος έπαιρνε τους πε
ρισσότερους ψήφους, θα το διοικούσε.

Με αυτόν τον τρόπο, τι συμμετοχή θα είχαμε; τι αντιπροσώπευση; τι θα 
γινόταν; Θα είχαμε ένδεκα (11) ανθρώπους, οι οποίοι θα εκλέγοντο μέσα 
από κάποιες διαδικασίες, αλλά αυτοί τι θα αντιπροσώπευαν πέρα από τον 
εαυτό τους; Δεν είναι σωστό λοιπόν να καταργηθούν τα Σωματεία των 
Αξ/κών και σ' αυτό θα φέρω τα εξής παραδείγματα.· Οι Δικαστικοί Λει
τουργοί έχουν δικά τους Σωματεία, οι Δικαστικοί Υπάλληλοι έχουν άλλα 
Σωματεία, διότι είναι άλλη η δουλειά, άλλες οι αποδοχές, άλλες οι 
ευθύνες. Στη ΔΕΗ, που έχουν ένα αξιοπρόσεκτο Συνδικαλιστικό Κίνημα, έ 
χουν Ενώσεις Διοικητικών, έχουν Ενώσεις Πτυχιούχων και όλοι αυτοί α
παρτίζουν την ΓΕΝΟΠ. Στην Ολυμπιακή έχουν Ενώσεις Ιπταμένων Φροντι
στών, Ενώσεις Πιλότων, Ένωση Διοικητικού Προσωπικού, Ένωση Προσω
πικού Εδάφους κ,ο.κ. και όλοι αυτοί αποτελούν την Ομοσπονδία των εργα
ζομένων στην Ολυμπιακή. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά παρα
δείγματα.

Από τα ανωτέρω παραδείγματα συνάγεται σαφώς ότι αυτό που φαίνε
ται σαν πολυδιάσπαση των διαφόρων επαγγελματικών ομάδων ή χώρων, 
δεν είναι στην ουσία πολυδιάσπαση, είναι η πεμπτουσία του Συνδικαλι
σμού. Το Συνδικαλιστικό κίνημα στη φιλοσοφία του είναι έτσι, δηλαδή συμ
μετοχή όσο το δυνατόν πιο πολλών ατόμων για να μπορεί να διαμορφώ
νεται η άποψη η οποία εκπροσωπεί το σύνολο και όχι η άποψη που πι
στεύω εγώ ή κάποιος άλλος, πράγμα το οποίο θα συνέβαινε εάν περιορι
σμένος αριθμός συνδικαλιζόταν.

Είναι λοιπόν ανάγκη σήμερα, να έλθουν σε συνεννόηση οι δύο Ομοσπον
δίες, η Πανελλήνια Ένωση Αξ/κών Αστυνομίας και η Πανελλήνια Ομοσπον
δία Αστ/κών Υπαλλήλων, για να ιδρύσουν την Συνομοσπονδία. Οι Αξιωμα
τικο ί επιδιώκουν την ίδρυση της Συνομοσπονδίας. Πρέπει να προ
χωρήσουμε στην Συνομοσπονδία της οποίας η Διοίκηση δεν είναι πρόβλη
μα, μπορούμε να συζητήσουμε, να βρούμε τη χρυσή τομή, να την ιδρύσου
με για να μπορέσουμε να εκφράσουμε όλους τους Αστυνομικούς συνολικά, 
όλων των βαθμών, Αξ/κούς, Ανθυπαστυνόμους, Αρχ/κες, Αστ/κες, επειδή σε 
γενικές γραμμές τα προβλήματα είναι κοινά και επειδή αυτή είναι η επιθυμα 
της συντριπτικής πλειοψηφίας των Αστυνομικών.

Κάθε μέρα συναντώ Αστυνομικούς, οι οποίοι μου λένε γιατί είμαστε 
χωρισμένοι, γιατί δεν είμαστε ενωμένοι, γιατί δεν πάμε μαζί, μήπως τα 
προβλήματα δεν είναι κοινά; Εκφράζουν εν γένει προβληματισμούς, πρέ
πει λοιπόν να ανταποκριθούμε. Καλώ λοιπόν την Π.ΟΑΣ.Υ. να συνεννοηθεί 
ειλικρινή με την Ομοσπονδία των Αξ/κών (Π.ΕΝΑΑ), ούτως ώστε να μπο
ρέσουμε να ιδρύσουμε το τριτοβάθμιο όργανο - τη Συνομοσπονδία - για 
να αποκτήσουμε επί τέλους την πολυπόθητη ενότητα του χώρου μας. □

* Ο κ. Κομαρινόηουλος είναι Πρόεδρος της Ένωσης Αξ/κών Ελληνικής Αστυνο
μίας Αττικής.
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"Α π ό  ττ] Β ο υ λ ή . . . "
Χ Λ  e ερώτηση του  βουλευτή του HA-ΣΟΚ κ. Π.Πορασκευόπουλου, σχετική με τα  επεισόδια που είχαν προκαλεσει ακροδεξιο ί στη Θεσσαλονίκη αντιτιθέμενοι ( 

y  διεξαγω γή Ελληνοτουρκικού επιχειρηματικού συνεδρίου, καθώς και με τα  "χουντικά σταγονίδια" στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας απαντώντας ο κ. Γ. I 
β ^ ι α ί ο ς ,  αφού τον ευχαρίστησε για τα  στο ιχεία  που του έδω σε τόνισε ότι οι υπαίτιοι των επεισοδίων και οι μ ετέχοντες  στο  "χουντικό γλέντι" θα τιμωρηθούν αμ 

λικτα και ότι η κυβέρνηση ε ίν α  αποφασισμένη να απατρέψει την ύπαρξη ακροδεξιώ ν στοιχείω ν στην Ελληνική Αστυνομία. Ο υπουργός σ άλλο σημείο της τοποθέτησης ι 
επανέλαβε ότι η "παρουσία ολιγάριθμων τέτο ιω ν στοιχείω ν δεν  πρέπει να γενικεύετα ι, δ ιότι το  σύνολο της Ελληνικής Αστυνομίας είναι πιστό στις δημοκρατικές αρχές 
Αυτούς τους λίγους όμως πρέπει να τους καταδικάσουμε και να τους απομακρύνουμε για παραδειγματισμό και θα το  κάνουμε". Ο κ  Ρωμαίος υπενθύμισε ότι πριν από 
χρόνια ε ίχε συμβάλει, υπό την δημοσιογραφική ιδιότητα, στην αποκάλυψη του παρακράτους της Θεσσαλονίκης. "Γι αυτό, είπε, το  θεω ρώ  και προσωπική μου υποχρέωση 
μην αφήσουμε τέτο ια  φαινόμενα να εξελιχθούν στην ΕΛΑΓ.

Τ Τ Ε λ λ  
I — I  ν το
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"  Ελληνική Αστυνομία θα αλλάξει ριζικό μέσα στα επόμενα τρία χρόνια με ποσό 120 δισεκατομμύρια δραχμές τόνισε ο  υπουργός Δημ.Τάξης κ  Γ.Ρωμαίος 
| ντας σε επερώτηση 11 βουλευτών της Ν Α  Ανακοίνωσε ότι πρόθεση του είναι να διαχωρίσει το  μισθολόγιο των αστυνομικών που υπηρετούν στα γραφεία 

κείνο αυτών που είναι σε ενεργό  υπηρεσία "στο δρόμο". Ο υπουργός υποστήριξε ότι δ εν  υπάρχει σοβαρή αύξηση εγκληματικότητας στη χώρα μ α ς  εκτός 
τ ις  κλοπές που παρατηρείται έξαρση. Παραδέχθηκε όμως ότι τα  μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας είναι πενιχρά. CH βουλευτές της Ν Α  μίλησαν για κομματισμό και 
πειραματισμούς στη λειτουργία της αστυνομίας υπογραμμίζοντας ό τι τα αποτελέσμστα της πολιτικής του ΠΑΣΟΧ και σ 'αυτό τον τομέα  είναι καταστροφικό. Απαντώντας 

ός αρνήθηκε οποιαδήποτε κομματική παρέμβαση και μιλώντας ειδ ικότερα για την υπόθεση της λίστας είπε ότι έχ ε ι πάρει το  δρόμο της Δικαιοσύνης. Σ' άλλο σημεί 
; τοποθέτησης του τόνισε ότι όχι μόνο δεν  έχ ε ι δ ιαταραχθεί η ηρεμία στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά αντιθέτω ς μίλησε για σπουδαίες προόδους που 

ι  επ ιτευχθεί χαρακτηρίζοντας ως θεσμικό τα επ ιτεύγματα κατά του κομματισμού τις  πανελλήνιες εξε τά σ ε ις  για την εισαγωγή στις σχολές της Αστυνομίας και 
ί  των μορίων για τ ις  μεταθέσεις . Τέλος επανέλαβε τη  θέση της κυβέρνησης πως από την επόμενη χρονιά θα σταματήσει η αστυνομική παρουσία στους 

„ αν οι σύλλογοι δεν συνεισφέρουν μέρος της τεράσ τιας πρόσθετης δαπάνης που δημιουργείται.

Ο υπουργός κ. Γ. Ρωμαίος απαντώντας σ ε  ερώτηση του βουλευτή της ΝΑ. κ. Γ. Σούρλα σχετική με το  σβήσιμο τω ν προστίμων της Τροχαίας, είπε ότι το  θέμα 
απασχολεί σοβαρό το  υπουργείο. Υποστήριξε ότι η διαγραφή των κλήσεων γίνεται πλέον παρουσία των παραβατών και εφ όσον υπάρχει βέβαιη αιτιολόγηση. Υ· 
ποσχέθηκε δ ε  ότι η μηχανοργάνωση του Υπουργείου Δημ.Τάξης που προχωρεί θα συμβάλει στον περιορισμό των διαγραφών. Ο υπουργός δ εν  αρνήθηκε 

τι ο ι δ ιαγραφές κλήσεων οφείλονται και στα πολιτικό μέσα, αλλά υποστήριξε πως οφ είλετα ι κυρίως στη διαδικασία αμφισβήτησης, που ορ ίζετα ι από το  νόμο.

Εφόδους στα νυχτερινά κέντρα και συλλήψεις όσων καταλαμβάνουν αυθαίρετα κοινόχρηστους χώρους στάθμευσης προανήγγειλε ο υπουργός κ. Γ. Ρωμαίος. A 
παντώντας σ ε ερώτηση του  βουλευτή της ΝΔ κ  ΓΧαρατζαφέρη, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι ζητήθηκε ήδη η συνδρομή της Εισαγγελίας γιο να κινείται πλέον 
αυτόφωρη διαδικασία στους "παρκαδόρους" τω ν νυχτερινών κέντρων που παρανομούν, ενώ  ταυτόχρονα ευθύνες καταλόγισε και σε κάποιους δημάρχους 

εγκρίνουν χωρίς έλεγχο  ά δ ε ιες  λειτουργίας κέντρω ν διασκέδασης. T o  1997 κόπηκαν 26.000 κλήσεις για παράνομη στάθμευση έξω  από νυχτερινά κέντρα τόνισε ο υπουρ 
κι έχουν α φ α ιρεθ εί αμ έτρ ητες  π ινακίδες αλλά δεν λύνεται έτσ ι το  πρόβλημα. Για το  πρόβλημα αυτό φ τα ίνε οι δημοτικές αρχές οι οποίες δίνουν τ ις  ά ίδ ειες  αλλά καλείται 
αστυνομία να επιλύσει τα  π ροβλήματα ϊο πρόβλημα διογκώθηκε με αυτούς τους παρκαδόρους για τους οποίους πάντως ζητήσαμε ήδη τη συνεργασία της Εισαγγελίας γιο 
να κινείτα ι πλέον η αυτόφωρη διαδικασία". □

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 
& ΓΟΥΝΕΣ

ΔΕΡΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
_ _  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ιφιγένειας 84 - 86 Καλλιθέα, (πλησίον Ταχυδρομείου) τηλ. 95.23.019, fax. 95.71.555
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Ο  ΑσχηματανέαγιατουςΒρε- 
τανούς χούλιγκανς και ταραχο
ποιούς. Η έφιππη αστυνομία εξο
πλίστηκε με κάμερες που κατα
γράφουν με κάθελεπτομέρειατις 
φάσεις μιας συμπλοκής και τους 
πρωταγωνιστές της. Η πρωτότυπη 
κάμερα, μεγέθους όσο μια μπάλα 
του τένις, στερεώνεται σε ειδική 
Βάση του κράνους των αστυνομι
κών. Λειτουργεί με μπαταρίες και 
"ακολουθεί11 το βλέμμα του αστυ
νομικού καταγράφοντας τις σκη
νές σε βίντεο τοποθετημένο σε 
θήκη της σέλας του αλόγου.Το νέο 
σύστημα ηλεκτρονικής παρακο
λούθησης πρόκειται να χρησιμο
ποιηθεί σεδιαδηλώσεις και ποδο
σφαιρικές συναντήσεις, αλλά και 
για αποτελεσματικότερες περιπο
λ ίες  σεπάρκακαι στις βίαιες γειτο
νιές τουΛονδίνου.

Η ιδέα ήταν απλή, η κινέζικη 
δικαιοσύνη απλούστερη. Απατεών 
από νότιο Κίνα καταδικάστηκεσει- 
σόβια επειδή υπήρξε καλός πελά
της....ροζ γραμμής του Χονγκ 
Κονγκ.Φυσικά, ως γνήσιος απα
τεών,οκ ΝτάιΤζίνγκουέιδενχρη- 
σιμοποιούσε το δικό του τηλέφω
νο, αλλά "δανειζόταν" άγνωστον 
πως, τις γραμμές των κινητών τη
λεφώνων νομοταγών πολιτών. 
Ανθρωπος με λεπτό γούστο και α
κόρεστα πάθη, ο Τζινγκουέι "συ
νομίλησε" επί 640.529 λεπτά της 
ώρας μεταξύ της 14ης Μαϊου και 
της 22ας Ιουνίου, οπότε και συ- 
νελήφθη, χρεώνοντας τους ευυ
πόληπτους συμπολίτες του,των ο
ποίων τις γραμμές απαλλοτρίω
σε, με το κάπως υπέρογκο ποσόν 
των 14,82 εκατομμυρίων γουάν 
(μισό και πλέον δισεκατομμύριο 
δραχμές). Εξίσου ογκώδης ήταν 
και η ποινή που του επεβλήθη, αλλά 
για την ιστορία ας σημειωθεί ότι η 
"ροζ γραμμή" δεν υπήρξε αγνώ- 
μων:τουπαρείχεέκπτωση 10%.

Μ ια Σπανιόλα κέρδισε για 
τρίτη φοράτονπρώτολαχνότου ί 
διου λαχείου κι εμφανίστηκε στα 
ΜΜΕ με τον αέρα του βετεράνου. 
Για πρώτη φορά "τα βρήκε" με την 
τύχη το 1994, δύο χρόνια αργότε
ρα αντάλλαξαν άλλο ένα χαμόγε
λο και φέτος το καλό ήρθε και τρ ί
τωσε. Συνολικά έχει "βγάλει" 120 
εκατομμύρια πεσέτες (περίπου 
222 εκατομμύριαδραχμές),άνοι
ξε πριν από λ ίγο καιρό το δικό της 
μπαράκι και τα πίνει με τους φ ί
λους της στην υγεία της τύχης. Ε
κτός των άλλων....είναι νέα, μόνη 
και ψάχνει σύζυγο....

Αν βλέπατε το σκύλο σας να 
κοιμάται μακαρίως και ακούγατε 
ένα κινητό τηλέφωνο να χτυπάει 
κάπου μέσα στην κοιλιά του τι θα υ
ποθέτατε. Οτι ο σκύλος σας κοιμά- 
τε πάνω στο κινητό σας ή ότι το κα
ταβρόχθισε. Τη δεύτερη αυτή σου
ρεαλιστική εκδοχή απέκλεισε κα
τηγορηματικά η νεαρή Βρετανίδα 
ΡέιτσελΜάρι,ηοποίαέψαχνεενα- 
γωνίω ς επί ένα 24ωρο το κινητό 
που αποφάσισενακάνει δώρο στο 
συγκάτοικό της Τόνι,για τα Χρι- 
στούγεννα.Μετάτιςάκαρπεςπρο- 
σπάθειές της επικοινώνησε μετην 
εταιρία κινητής τηλεφωνίας και 
πληροφορήθηκε το νούμερο για 
να διαπιστώσει αν το τηλέφωνο 
βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Μ όλις 
σχημάτισετοναριθμόέκπληκτη ά- 
κουσε το κινητό να χτυπάει μέσα α
πό την κοιλιά του παμφάγου Τσάρ- 
λι. Προς στιγμήν νόμισεότι τριχω
τός γαργαντούας απλά κοιμόταν 
πάνω στο τηλέφωνο, όταν τον 
ξύπνησε όμως συνειδητοποίησε 
ότι το είχε καταπιεί, φροντίζοντας 
προηγουμένως να....ξεφλουδίσει 
το χαρτί περιτυλίγματος. Τρομο
κρατημένοι γιατηνυγείατουΤ σάρ- 
λι η Ρέιτσελ και ο Τόνι έσπευσαν 
στον κτηνίατρο, ο οποίος εμφ ανί
στηκε εξαιρετικά ψύχραιμος και 
τουςσυμβούλευσενααφήσουντη 
φύση να....ενεργήσει. Πράγματι 
την επόμενη μέρα εξήλθε σε άρι- 
στη κατάσταση το κινητό τηλέφω
νο, το οποίο αν και ελαφρώς λε
ρωμένο, λειτουργούσε κανονικά.

Ηλεκτρονικά προξενιά α
ποφάσισε να ξεκινήσει το ισλαμι- 
κό συμβούλιο στο νησί Πενάνγκ 
της Μ αλαισίας, ανησυχώντας για

τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό 
των ανύπαντρων μουσουλμάνων 
γυναικών που προτιμούν να κά
νουν καριέρα. Η αρμόδια υπηρε
σία θα είνα ι έτοιμη να λειτουρ
γήσει το Μ ά ϊο και θα Βοηθάει τις 
μουσουλμάνες -θέλουν δε θέ
λουν- να βρουν συζύγους. Επίσης 
το συμβούλιο θα φροντίσει να γ ί
νουν μαζικές γαμήλιες τελέτες 
για να εξοικονομήσουν τα ζευγά
ρια χρήματα και να αποφύγουν τα 
πολυέξοδα τσιμπούσια που γ ίνο 
νται κυρίως στηνπεριφέρεια.

Στη Βρετανία η δημοσιο
γράφος της "Ντέιλι Μ ίρορ", Ντον 
Αλφροντ, κατήγγειλε ότι αγόρασε 
κάνναβη από το γιο ενός υπουρ
γού. Η εφημερίδα ενημέρωσε τον 
υπουργό, ο οποίος μετέβη με το 
γιο του στην αστυνομία. Εκεί έγινε 
πράξη σύλληψης και ο 17χρονος 
νεαρός ανήλικος και άρα μη κατο
νομαζόμενος (Βάσει του νόμου) 
από τον τύπο, αφέθηκε ελέυθερος 
με εγγύηση. Στη συνέχεια η δημο
σ ιογράφος μετέβη η ίδ ια στην α
στυνομία για να ηαραδώσει την 
κάνναβη που ε ίχε αγοράσει, η ο
ποία αποτελεί πειστήριο της κατη
γορίας κατάτου νεαρού.Εκεί.,,.συ- 
νελήφθη και η ίδ ια ως ύποπτη κα
τοχής ναρκωτικών!.Τοθριαμβικό 
αποτέλεσμα: θα ασκηθούν δύο 
διώ ξεις και θα κινηθούνδύο ποινι
κές διαδικασίες για μια μικροπο- 
σότητα κάναβης, αξίας δέκα λι
ρών....

Ένα 1 3χρονο αγόρισεπό
λη έξω από το Λος Αντζελες σκο- 
τώθηκετιςπροάλλεςαπότοτρένο. 
Πλάι του βρέθηκε ένα σημειωμα
τάριο με οδηγίες για τον επίδοξο 
αυτόχειρα που είχε προτείνει από 
το Ίντερνετ ένας Ελληνας φ ο ι
τητής. Ο 22χρονος Χρήστος Οι- 
κονομάκης, κάτοικος Βαλτιμόρης 
και φοιτητής Χημείας στο πανεπι
στήμιο Ντιουκ της Βόρειας Καρο
λίνας, περιέλαβε τις οδηγίες για 
κάποιον που θέλει να αυτο- 
κτονήσει στη διεύθυνσή του στο Ί
ντερνετ. Ο  13χρονος Μάικλ 
Σουάιλς τις διάβασε και ποιος ξέ
ρει πως επηρεάστηκε και αυτοκτό- 
νησε. Ο  Οικονομάκης, δήλωσε 
στο Ασοσιέϊτεντ Πρες ότι δεν φ έ
ρει καμιά ευθύνη για το χαμό του 
παιδιού και ε ίνα ι γελο ίο  να τον ε
νοχοποιούν μια και ο ίδ ιος παίζει

ένα ρόλο σαν εκείνον του β ιβλιο
πώλη που φέρνει διάφορα συγ
γράμματα στο χώρο του, πιστεύο
ντας ότι κάποιος μπορεί να ενδια
φερθεί. Η σελίδα είνα ι γραμμένη 
με χιούμορ και μεταξύ 40 μεθό- 
δωναυτοκτονίαςαναφέρειωςπιο 
"καλές": να μπεις στο στρατό, να 
γ ίνε ις  πρόεδρος κράτους ή να 
προκαλέσειςτοντρίτο παγκόσμιο 
πόλεμο.ΤοΝο 14όμως λέει::1'δ ο 
κίμασε τον αποκεφαλισμό....βά-
λετο κεφάλι σου στις ράγες κ.λ.π"

™  Μια Γερμανίδα ψυχολόγος, 
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση 
του στρες που πλήττει τα στελέχη ε
πιχειρήσεων, φαίνεται ότι κρύβε
ται πίσω από την απόπειρα ομα
δικής αυτοκτονίας, στη Σάντα 
Κρουζ. Στο σπίτι της "γκουρού" ό
που έγινε η απόπειρα αυτοκτονίας, 
βρέθηκε δηλητήριο το οποίο πι- 
στεύεταιότιχρησιμοποιήθηκεαπό 
τους 32 οπαδούς της αίρεσης του 
"Ολιστικού Κέντρου Ισις" που ήταν 
ηαρόντες. Η Γερμανίδα ψυχολόγος, 
η οποία συνελήφθη, όταν με παρέμ- 
βασητηςαστυνομίαςαπεσοΒήθηηο- 
μαδική αυτοκτονία, είχε κάνει πλύση 
εγκεφάλου στους οπαδούς της, κά- 
νοντάς τους να πιστέψουν ότι πρέπει 
να τερματίσουν τη ζωή τους διότι ερ- 
χόταντοτέλοςτουκόσμου.

— ’ Γ ιατις ηατρικές....υπηρε- 
σ ίες που προσφέρει σε οκτώ ορ
φανά κουταβάκια ένα σκυλί θα α
νταμείβεται από εδώ και στο εξής, 
με περί που 6 χ ιλιάδες δραχμές το 
μήνα από το Συμβούλιο Κοινω
νικής Πρόνοιας. Ο  Γιογκ, ένα αρ
σενικό σκυλί ενός μόλις χρόνουέ- 
γ ινε πρωτοσέλιδο των εφημερί
δων της Ταϋλάνδης για τις προ- 
σπάθειές του να μεγαλώσει οκτώ 
νεογέννητα αδελφάκια του, κα
θώς η μητέρατουςπέθανεαπόφό- 
λα. Ο  μεγάλος αδελφός Γ ιογκ α
ναφέρουν οι πληροφορίες ότι 
φύλαγε το δικό του φαγητό και το 
μο ίραζε στα οκτώ μωρά, σε μια 
σπάνια επίδειξη αυταπάρνησης, 
γεγονός που το τεκμηριώνουν πο
λυάριθμες μαρτυρίεςκατοίκωντης 
πόλης Σαραμπούρι που απέχει 27 

χιλιόμετρααπότηΜπακόνγκ. Π
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Ευρώ, καθώς και το  ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε συνεργασία με τα εθνικά 
κοινοβούλια, και την προσπάθεια για ένα κοινό 
εκλογικό σύστημα στις ευρωεκλογές για όλες 
τις χώρες-μέλη της Ε.Ε, πρόταση που προωθεί 
ο εκ των αντιπροέδρων της Ευρωβουλής κ. Γ Α- 
ναστασόπουλος, ο οποίος και τον συνόδευε 
στις συναντήσεις του αυτές.

Ε.Ε ζήτησε από τον Αλγερινή κυβένηση να κάνει 
προτάσεις για το  πώς η Ευρώπη μπορεί να 
βοηθήσει στην αντιμετώπιση της τρομοκρα
τίας, η οποία, όπως η Αλγερία ισχυρίζεται, υπο
στηρίζεται από δίκτυα σε ευρωπαϊκές χώρες.

ΔίΕΘΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΚθΥΡΑΙΚό

Ο  ΠΡ0ΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕγΡΟΚΟΙΝΟΒΟΥΛίθΥ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ευρώπη επιθυμεί να έρθει όλο και 
πιο κοντό στους πολίτες της. Αυτό 
είναι το μήνυμα της παρουσίας του 

Χοσέ Μαρία Ρόμπλες, προέδρου του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου σε πρόσφατη επίσκε
ψη του στην Αθήνα, στην τελετή  βράβευσης 
των καλύτερων διδακτορικών διατριβών και 
μεταπτυχιακών εργασιών από Ελληνες ερευ 
νητές, σε θέματα Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
Στη συνέντευξη τύπου που έδω σε ο κ. Ρόπ- 
μλες τόνισε ότι "οι Ελληνες βγήκαν νικητές 
από την πρόσφατη διάσκεψη κορυφής της 
Ε.Ε στο Λουξεμβούργο, κι ελπίζω ότι θα συ- 
μπεριφερθούν ως νικητές....", υπονοώντας 
φυσικό τους όρους που έθεσ ε στην Τουρκία 
το Ευρωπαϊκό συμβούλιο, εν όψ ει της Ευρω
παϊκής Διάσκεψης, για σεβασμό των ανθρω
πίνων δ ικα ιω μάτω ν στην Τουρκία, για το  
Κουρδικό, για την επίλυση του Κυπριακού και 
των ελληνοτουρκικών διαφορών. "Το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο είπε, έχει λάβει θέση και 
έχε ι καταδικάσει με ψηφίσματα την τουρκική 
προκλητικότητα σε βάρος της Ελλάδας. Μ έ
χρι στιγμής όμως δεν έχει υπάρξει ένας α
ποτελεσματικός μηχανισμός της Ε.Ε για κοινή 
εξω τερ ική πολιτική και πολιτική άμυνας και α
σφάλειας, γι αυτό και υπήρξε ανεπάρκεια ως 
προς την παρουσία της σε διάφορες περι
πτώσεις, όπως στη Βοσνία” είπε χαρακτηρι- 
στικά,σε ερώτηση για την απουσία της Ε.Ε 
στην κρίση των Ιμίων. Ο πρόεδρος τουΕυρω- 
παϊκού Κοινοβουλίου δεν αναφέρθηκε μόνο 
στα Ελληνοτουρκικά, αλλά και στα δύο μεγά
λα ευρωπαϊκά ζητήματα, αυτό της διέυρυν- 
σης και της Οικονομικής και Νομισματικής Ε
νωσης. Ως προς τ ις  ενταξιακές διαπραγμα
τεύσεις  της Κύπρου, είπε, πως αυτές θα γί
νουν με τη μόνη επίσημη και διεθνούς ανα
γνώρισης κυβέρνηση της Δημοκρατίας της 
Κύπρου. Η συμμετοχή και των Τουρκοκυ
πρίων δεν είνα ι όρος, είναι επιθυμία. Η ε 
πικύρωση της Συνθήκης του Αμστερνταμ ε ί
πε, αναμένετα ι να γ ίνε ι ως το  τέλ ο ς  του 
1999 και ως προς την ΟΝΕ η κάθε χώρα θα 
μπει όποτε πληροί τ ις  προϋποθέσεις, η Ελλά
δα το 2001 ή η Μ.Βρετανία το 2002.. Ο κ. Ρό
μπλες ήρθε στη χώρα μας προσκεκλημένος 
του προέδρου της Βουλής κ. Απ. Κακλαμάνη. 
Στις αλλεπάλληλες συναντήσεις που ε ίχε με 
την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία, εκτός από 
τ ις  ελληνοτουρκικές και ευρωπαϊκές σχέ
σεις, συζήτησε και την επικύρωση της Συν
θήκης του Αμστερνταμ, την εφαρμογή του

Α χμες ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

Δ ημ6 ςιας ΤΑιη ς  κατΑ Ε .Ε .-Τ ο υ ρ κ Ιας

ΓΙΑ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Α ιχμές για το ρόλο της Τουρκίας στη 
δ ιο χ έτευ σ η  Α σ ιατώ ν προσφύγων 
στην Ε.Ε μέσω της Ελλάδας, άφησε ο 

υπουργός Δημ,Τάξης κ. Γ. Ρωμαίος, κατά τη 
διάρκεια του άτυπου συμβουλίου των αρμο
δίων υπουργών, που έγινε στο Μπέρμιγχαμ 
της Βρετανίας "Το πρόβλημα της λαθρομε
τανάστευσης, το οποίο ανακάλυψαν σήμερα 
μ ερ ικ ές  χώ ρ ες  κάτω από την πίεση του 
κύματος των οικονομικών προσφύγων που 
δέχτηκαν, έχει επισημανθεί, από την ελλη
νική κυβέρνηση από το 1994, και τώρα όμως, 
πάλι οδηγούμεθα σε προσπάθειες επίλυ
σης”, τόνισε ο υπουργός κατά τη συζήτηση 
του θέματος για την αντιμετώπιση της λα
θρομετανάσ τευσης από το  Ιράκ. Το Συμ
βούλιο απασχόλησε, επίσης η έναρξη λε ι
το υ ρ γ ία ς  τη ς  ευ ρ ω π α ϊκ ή ς  α σ τυ νο - 
μίας(ΕΥΙ?ΟΡΟΙ.) που έχει προγραμματιστεί να 
γίνει την 1η Ιουνίου 1998. Η Ελλάδα είναι μία 
από τ ις  χώρες της Ε.Ε που δεν έχουν ακόμη 
κυρώσει τη συμφωνία, αλλά αυτό πρόκειται 
να γίνει σύντομα, όπως δήλωσε ο Υπουργός.

Τ έρμα σ το  Αρ θ ρ ο  19

Την κατάργηση του άρθρου 19 του κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας,αποφάσισε το υπουργικό 
συμβούλιο, βάζοντας τέλος σε μια ρύθμιση δε
καετιών που στέρησε την ιθαγένεια σε δεκά
δες χιλιάδες αλλογενείς Έλληνες πολίτες.

Η Αλ γερ ία  ΑέΧΘΗΚΕ 

ΤΗΝ Τ ρΟΪΚΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε ξ έφ ρ α σ ε  τη 
λύπη της γιατί η Αλγερία απέρριψε 
τη μετάβαση εκ ε ί ειδικού εισηγητή 

του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δήλω
σε όμως ικανοποιημένη γιατί ο Αλγερινός υ
πουργός Εξωτερικών Αχμέντ Ατάφ συμφώ
νησε να επ ισκεφθεί το  Λονδίνο για να συ
ζητήσει το  πρόβλημα της χώρας, όπου οι ε 
κρήξεις βομβών και οι σφαγές συνεχίζονται 
και άνθρωποι εξακολουθούν να χάνονται. Σε 
συνέντευξη τύπου κατά το τέλος της σύντο
μης επ ίσκεψ ης τη ς  ευρωπαϊκής τρό ικας 
στην Αλγερία, ο Βρετανός υφυπουργός Εξω
τερικών Ντέρεκ Φάτσελ δήλωσε ότι η καταρ- 
χήν αποδοχή του Ατάφ σημαίνει ότι ο διάλογος 
με την Ευρώπη θα συνεχιστεί Είπε ακόμη ότι η

Σχέδιο δράσης με στόχο την ενίσχυ
ση τω ν ελέγχω ν  στα  ε ξω τερ ικ ά  
σύνορα της Ε. Ε. και της αστυνομικής 

συνεργασίας υιθέτησαν οι 15 υπουργοί Εξω
τερικών, αντιδρώντας στην ομαδική άφιξη 
περίπου 3.000 Κούρδων προσφύγων στην Ι
ταλία. Το κύμα των Κούρδων έχει προκαλέ- 
σει εντάσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών κρα
τών, κυρίως εκείνων που συμμετέχουν στη 
συνθήκη του Σένγκεν. Το σχέδιο πρωτίστως 
προβλέπει συνομιλίες της Τουρκίας με τον 
Αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες με 
θέμα τ ις  α ιτ ίες  της εξόδου των Κούρδων. 
Στόχος των συνομιλιών είναι επίσης να μη 
συντελεστεί η παραμικρή υποχώρηση σε ό,τι 
αφορά τα δικαιώματα όσων ζητούν άσυλο. 
Πάντως οι "15" επιμένουν ότι πρέπει να είναι 
αυστηροί οι συνοριακοί έλεγχοι σε όλα ανεξαι
ρέτω ς τα κράτη-μέλη.Το σχέδιο προβλέπει, 
αύξηση ανταλλαγής πληροφοριών και της συ
νεργασίας για την κίνηση των προσφύγων και 
την αναγνώριση των ψεύτικων εγγράφων.

" Τ εστ α γν0 τητας"....και προσλήψ εις...

Η έκκληση της υπουργού κ. Β. Παπανδρέου 
στις ευρωπαίες υπουργούς και βουλευτίνες 
να καταδικάσουν το "τέστ αγνότητας” στο ο
ποίο υποβάλλονται οι νεαρές Τουρκάλες για 
να διοριστούν στο Δημόσιο, ε ίχ ε  άμεση α
νταπόκριση. Οι ευβουλευτίνες κ. Αγ. Κοκόλα 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ και η Λίσι Γκρόνερ του γερμανι
κού Σοσιαλιστικού κόμματος, με ψήφισμα 
που κατέθεσαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
καταγγέλουν το "τέσ τ” παρθενίας" και όλες 
τις  ενέργε ιες  σχετικά με τη σεξουαλική πρ
οβολή της γυναίκας στην Τουρκία.

ΠΑΓΚόΣΜ ΙΟ  ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΑΙΔΙ0Ν 

ΣΤΗ ΝΤΙΣΕΪΛΑΝΤ

Π άνω από 800 μαθητές από 60 χώ
ρες, ανάμεσα τους και 10 Ελληνό
πουλα θα συναντηθούν και φ έτο ς  

στην 5 η Παγκόσμια Διάσκεψη των Παιδιών 
που θα γίνει 4-8 Μαϊου στη μαγική Ντίσνεϊ- 
λαντ, έξω  από το Παρίσι. Τη διάσκεψη διορ- 
γανώνουν τα περιοδικά "ΝτίσνεΓ σε συνερ
γασία με την Ό υνέσκο” και την υποστήριξη 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με σκοπό να φτά
νουν στους μεγάλους του κόσμου οι φωνές 
των μικρών, μια και ο 21 ος αιώνας που πλη
σιάζει ανήκει σε εκείνους.

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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αρ' όλη την αυτοκυριαρχία του, ο ΝτούνστανΤουάητ, ένιωσε 
m  Μ  ένα ρίγος να πηγαινοέρχεται στην πλάτη του κοιτάζοντας 
“  w  την ισόπεδη διασταύρωση. Σ' αυτό ακριβώς το σημείο, όπου 

ο δρόμος περνούσε από τις γραμμές του τραίνου, σκόπευε αυτό το ίδιο 
βράδυ να δολοφονήσει τον εχθρό του, τον Τζων Νταν.Ήταν ιδεώδης τό
πος για ένα δολοφόνο: μια απότομη στροφή κι' ένα παραπέτασμα από έ 
λατα που έκρυβε τη θέα και περιόριζε τον ήχο του τραίνου που πλησίαζε. 
Ένα δυστύχημα που θα συνέβαινε σ' αυτό το μέρος δε θα ξυπνούσε σε 
κανένα υποψίες.

Σαν να ήθελε κανείς να εξυπηρετήσει τους σκοπούς ενός δολοφόνου, στη 
διασταύρωση δεν υπήρχε φύλακας. Ούτε και καμιά κατοικία εκεί κοντά. Δεν 
υπήρχε κανένα εμπόδιο στο σχέδιό του. Ήταν τέλειο. Λίγες ώρες ακόμα, όλα

ρούσε να κρατήσει το στόμα του κλειστό με κάποιες προϋποθέσεις... Χίλιες 
λίρες ήταν το πρώτο αντίτιμο της σιωπής του.

Αυτό το ποσόν, μαζί με την επίγνωση της δύναμής του, ικανοποίησαν τον 
Νταν τον πρώτο χρόνο. Μετά, πήγε ξανά και βρήκε τον Τουάητ σπίτι του. Ο τε - 
λευταίος είχε πάρει αύξηση του μισθού και προαγωγή από την εταιρεία. Επί 
πλέον, ο γέρο-προϊστάμενός του είχε πεθάνει κ ί η Λώρεν είχε κληρονομήσει 
μια περιουσία διόλου ευκαταφρόνητη. Μπορούσε, λοιπόν, ν' αποχωρισθεί χί - 
λιες λίρες ακόμα.

Η Λώρεν είχε αρχίσει ν' απορεί πού ξόδευε τόσα πολλά χρήματα ο άνδρας της. 
Αρχισε να υποπτεύεται ότι τα ξόδευε με άλλες γυναίκες. Του το είπε κάποτε. Ε - 
κείνη την ημέρα ο Τουάητ πήρε την απόφαση να δολοφονήσει τον εκβιαστή.

Το σχέδιο της δολοφονίας του, άρχισε να σχηματίζεται στο μυαλό του 
Τουάητ, όταν ο γιατρός του έγραψε να παίρνει ηρεμιστικά χάπια, για να μπορεί 
να κοιμάται το βράδυ. Τα χάπια, σε συνδυασμό με την επίπεδη διασταύρωση 
μπορούσαν να θαυματουργήσουν

Ο Τουάητ σκέφτηκε τότε το δικό του σχέδιο. Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που 
ξεφορτωνόταν κάποιον ενοχλητικό. Είχε ήδη κάποια πείρα...

Το απόγευμα της επομένης ο Τουάητ έκανε τις λίγες αλλά απαραίτητες προε - 
τοιμασίες για το έγκλημά του. Αδειασε από την ανοικτή μποτίλια το περισσότερο 
ουίσκι έτσι που να μην περιέχει παραπάνω από δύο ποτηράκια και έριξε μέσα μισό 
υνωτικό χαπάκι σε σκόνη. Φρόντισε μετά να υπάρχουν στο μπαράκι μια σφαγισμέ - 
νη μποτίλια ουίσκι, ένα σιφόν, νερό και ποτήρια.

Στη δεξιά τσέπη του παλτού του, που κρεμόταν στο διάδρομο, έβαλε ένα 
σφυρί, και στην αριστερή ένα κλεφτοφάναρο. Τέλος γύρισε τόσο το ρολόι του 
τοίχου, όσο κι εκείνο που φορούσε στο χέρι του, δέκα λεπτά μπροστά. Κάθησε 
στην πολυθρόνα και περίμενε.

Έπρεπε να πάρει τα μέτρα του. Ήξερε ότι υπήρχαν άνθρωποι που υπο - 
πτεύονταν ότι ο Νταν τον κρατούσε για κάτι στό χέρι. Αν λοιπόν δεν ήταν όσο 
έπρεπε προσεκτικός και κάτι δεν πήγαινε καλά το τέλος του θα ήταν άσχημο. 
Αλλ' εκείνος, ο Τουάητ, θα τους παρουσίαζε ένα ατράνταχτο άλλοθι, θα απο -

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ TTATPNC!
ΤΗ ΡΣ8ΑΝΣ ...

\

θα πήγαιναν καλά, κ ί αυτός θα είχε διαπρόξει το τέλειο έγκλημα. Λίγη προσοχή 
μονάχα χρειαζόταν στις λεπτομέρειες κ ί όλα θα πήγαιναν ρολόι, θα ξαναγινό - 
ταν ένας ελεύθερος άνθρωπος...

Ορφανός από την παιδική του ηλικία είχε ορκιοθεί στον εαυτό του ότι θα ερχόταν 
καιρός που θα γινόταν πλούσιος. Το "πώς" δεν είχε και μεγάλη σημασία

Οταν έφθασε στα εικοσιπέντε χρόνια του, υπάλληλος στα γραφεία κάποιας 
χαλυβουργίας, έκανε το λάθος να ερωτευθεί κάποια γειτόνισσά του. Το λάθος 
του αυτό το προχώρησε ώς το γάμο μαζί της.

Ποτέ ωστόσο δεν προχώρησε τη σκέψη του ως το σημείο να "ξεφορτωθεί' 
τη γυναίκα του. Ποτέ, ώσπου γνώρισε την όμορφη μις Λώρεν, μονάκριβη κόρη 
του προϊσταμένου του. Μαζί με τη γνωριμία της, στο μυαλό του γεννήθηκε η 
απόφαση ν' απαλλαγεί από τη γυναίκα του.

Ο Τουάητ ήταν έξυπνος και φιλόδοξος. Κατάφερε να "ξεφορτωθεί' τη γυ - 
ναίκα του, μένοντας ατιμώρητος για ένα έγκλημα, που όμως είχε όλα τα χαρα - 
κτηριστικά του ατυχήματος. Μετά απ' αυτό, ο δρόμος ανοιγόταν μπροστά του 
χωρίς εμπόδια. Ήταν παιχνιδάκι γ ί αυτόν να κάνει τη μις Λώρεν να τον ερωτευ - 
θεί. Παιχνιδάκι να πείσει τον προϊστάμενό του να δώσει τη συγκατάθεσή του σ' 
αυτό το γάμο. Από 'κει κ ί ύστερα τα πράγματα ακολούθησαν το δρόμο που ο 
ίδιος ο Τουάητ είχε χαράξει. Κάποια μέρα του παρουσιάστηκε η ευκαιρία, που 
από χρόνια ζητούσε. Η ευκαιρία να καταχραστεί χρήματα της εταιρείας, 6ι - 
καιολογώντας τα σαν "έξοδα παραστάσεων" στα λογιστικά βιβλία που κρα - 
τούσε. Ήταν ένας επιδέξιος ελιγμός, που τον έκανε από τη μια μέρα στην άλλη 
πλούσιο. Η κατάχρηση όμως αποκαλύφθηκε.

Ο Τ ουάητ περίμενε από στιγμή σε στιγμή να τον πιάσουν και να τον κλείσουν 
στη φυλακή. Τίποτα τέτοιο δεν έγινε. Και στη θέση του καταδικάσθηκε ένας α - 
θώος υπάλληλος, ο βοηθός του ταμία. Ο Τζων Νταν, λογιστής, όπως κ ί ο 
Τουάητ, είχε στρέψει προς τα εκεί τις υποψίες όλων. Ο λόγος αυτής του της 
ενέργειας δεν άργησε να γίνει γνωστός στον Τουάητ. Ο Τζων Νταν, ανήκε στη 
χειρότερη συνομοταξία ανθρώπων - στους εκβιαστές.

Μίλησε στον Τουάητ καθαρά. Είχε στοιχεία που θα μπορούσαν να τον στεί - 
λουν κατ' ευθείαν στη φυλακή, είπε, και του έδειξε αυτά τα στοιχεία. Μπο -

δείκνυε ότι δεν είχε λείψει στιγμή από το σπίτι.
Προς το παρόν δεν του έμενε να κάνει τίηοτ' άλλο παρά να περιμένει τον 

Νταν. Ο Τουάητ άκουξε ξάφνου βήματα ναπλησιάζουν από το δρόμο. Έβγαλε 
από την τσέπι τουένα πλατύ μπουκάλι με ουίσκι και ήπιε κάμποσο. Μετά με καρ - 
διά που χτυπούσε γρήγορα κι άρρυθμα, πήγε κ ί άνοιξε την πόρτα στον Νταν, 
που μόλις εκείνη τη στιγμή είχε χτυπήσει το κουδούνι.

-Ώστε, ήρθες, λοιπόν, είπε με δυνατή φωνή, ώστε ν' ακουστεί από την υπη - 
ρέτρια. Έφερες τα τιμολόγια "Μάξγουελ", όπως είχαμε πει,- Εν τάξει θα τα τα - 
κτοποιήσουμε μαζί.

Ο Νταν είχε πράγματι φέρει μαζί του τα τιμολόγια "Μάξγουελ", με μόνη τη 
διαφορά ότι δεν υπήρχε καμιά εκκρεμότητα σ' αυτά. Ήταν "στάχτη στα μάτια", 
για περίπτωση που την πόρτα θ' άνοιγε η υπηρέτρια. Έπρεπε να της δείξουν ότι 
αυτές οι νυκτερινές τους συναντήσεις σκοπό είχαν την ενημέρωση των λογι - 
στικών βιβλίων και τίποτ' άλλο.

Μόλις η πόρτα του γραφείου έκλεισε πίσω τους ο Νταν ρώτησε άπληστα
-Και τώρα, ας μιλήσουμε και για το άλλο ζήτημα...
-Σιγά - σιγά, φίλε μου, αποκρίθηκε ήσυχα ο Τουάητ. Ας πάρουμε πρώτα ένα 

ποτό κ ί έχουμε μπροστά μας όλο τον καιρό να συζητήσουμε το θέμα.
Η υποψία πάλεψε με την επιθυμία σ' έναν σύντομο αγώνα, στα μάτια του εκ - 

βιαστή. Ο Τ ουάητ γέλασε.
-Μη γίνεσαι πιο ηλίθιος απ' ότι πράγματι είσαι, είπε. Τι φοβάσαι; Μήπως σε 

δηλητηριάσω; Ορίστε. Βάλε μόνος σου και στα δύο ποτήρια και διάλεξε για τον 
εαυτό σου όποιο θ ες ...

Έτσι κ ί έγινε. Ο Νταν περίμενε, ώσπου ο Τουάητ άδειασε με μια γουλιά το 
μισό από το ποτό του. Ήπιε τότε κ ί εκείνος το δικό του.

Ο Τ ουάητ γελούσε κάτω από τα' ανύπαρκτα μουστάκια του. Η δόση του ναρ - 
κωτικού ήταν μικρή - ένα τέταρτο από το υπνωτικό χαπάκι σε κάθε ποτήρι. Τον 
ίδιο δε θα τον πείραζε καθόλου επειδή είχε πιει κ ί άλλο ουίσκι προηγουμένως. 
Δε θα τον ζάλιζε καν. Με τον Νταν, όμως, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. 
Το υπνωτικό θα του έφερνε υπνηλία αλλ' όχι ύπνο. Ο Τουάητ δεν ήθελε να τον 
κοιμίσει. Ήθελε μόνο να τον φέρει σε μια κατάσταση αποβλάκωσης, έτσι που
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να μην μπορεί αποτελεσματικά να προστατεύσει τον εαυτό του. Προτού, ω - 
στόσο, βάλει σ' εφαρμογή το σχέδιό του, έκανε μια τελευταία προσπάθεια.

-Ακούσε, Νταν, είπε. Τα οικονομικά μου δεν είναι τόσο ανθηρά, όσο φαίνεται 
να πιστεύεις. Η γυναίκα μου είναι μαθημένη σε πλούσια ζωή και κάνει πολλά έ - 
ξοδα... Θα σου κάνω, λοιπόν μια προσφορά, θα σου δώσω πεντακόσιες λίρες 
τώρα και διακόσιες πενήντα μόλις φτιάξουν κάπως τα οικονομικά μου. Σου ορ - 
κίζομαι όμως ότι αν περιφρονήσεις αυτά τα λεφτά δε θα έχεις να κερδίσεις 
τίποτα περισσότερο. Αρκετά ως εδώ. Κουράστηκα.

-Μπορώ να ρωτήσω τι σκοπεύεις να κάνεις;
-Μπορείς, θα σ' αφήσω ν' αποκαλύψεις την κατάχρηση που έκανα. Πέρασαν 

πέντε χρόνια από τότε και σ' αυτό το διάστημα βοήθησα την εταιρεία να κερ - 
δίσει πολλά, θα τους προτείνω, λοιπόν, να πληρώσω τα λεφτά από την κατά - 
χρηση. Θα πουλήσω το σπίτι και τ' αυτοκίνητό μου γ ί αυτό τον σκοπό. ΚΓ όταν 
το χρέος μου αυτό ξεπληρωθεί, θα πάω σε κάποια άλλη χώρα, για ν' αρχίσω 
καινούργια ζωή.

-Και η γυναίκα σου;
Τα μάτια του Τουάητ πετούσαν φλόγες καθώς στράφηκε να τον αντιμετωπίσει
-Που να πάρει η ευχή, αυτό δεν είναι δική σου δουλεία! Ξέσπασε.
Πρόσθεσε, κάπως πιο μαλακά
-Αν θες να ξέρεις πρώτα θα φύγει η γυναίκα μου για το εξωτερικό.
Ο Νταν ανακάθισε στην καρέκλα του. Το πρόσωπό του είχε πάρει μια ηλίθια 

έκφραση από το υπνωτικό. Ο Τουάητ τρομοκρατήθηκε με τη σκέψη ότι ίσως η 
δόση ήταν μεγάλη κι' ο εχθρός του αποκοιμιόταν. Αλλ' όχι.

-Χίλιες λίρες! Επέμενε ο Νταν. Χίλιες λίρες το χρόνο θα μου δίνεις. Ούτε μια 
πένα λιγότερο.

-Καλό, λοιπόν, αποκρίθηκε ήσυχα ο Τουάητ. Αφού επιμένεις να μη συμφω - 
νείς μπορείς να πας στο διευθυντή να κάνεις τις αποκαλύψεις σου. Κουράστη - 
κα πια με σένα.

Ο Νταν τον κοίταξε με αμφιβολία και κάποιο φόβο. Μετά έριξε μια ματιά στο 
ρολόι του και σήκωσε το βλέμμα στο εκκρεμές.

-Το ρολόι σου πάει μπροστά τραύλισε.
-Δεν νομίζω.
Ο Τουάητ κοίταξε το ρολόι του χεριού του.
-Όχι, εσύ πρέπει να πηγαίνεις πίσω. Να, για δες.
Ο Νταν έριξε μια ματιά και κούνησε το κεφάλι. Σηκώθηκε ζαλισμένος. Ο 

Τουάητ έδωσε συγχαρητήρια στον εαυτό του. Ο εκβιαστής βρισκόταν ακριβώς 
στην κατάσταση που χρειαζόταν να βρίσκεται.

-Δεν σε βλέπω να στέκεσαι γερά στα πόδια σου, είπε στον Νταν. Θα σε συ - 
νοδεύσω ως το σταθμό. Περίμενε να φορέσω το παλτό μου.

Το φόρεσε και χώνοντας το χέρι στην τσέπη του βεβαιώθηκε για μια ακόμα 
φορά ότι το σφυρί ήταν εκεί.

-Έλα, ας πηγαίνουμε, του είπε. Από 'δω...
Τον οδήγησε από το γραφείο στο διάδρομο που έφερνε στην πίσω πόρτα 

του σπιτιού. Μόλις βγήκαν ο Τουάητ την τράβηξε πίσω του μαλακά. Από 'κεί θα 
ξαναγύριζε σε λίγο, αθόρυβα, θα γύριζε δέκα λεπτά πίσω στην κανονική δη - 
λαδή ώρα, το εκκρεμές και το ρολόι του και θα έκανε μια θορυβώδη είσοδο από 
την μπροστινή πόρτα, όπου θα "καληνύχτιζε" μεγαλόφωνα τον επισκέπτη του και 
θα έκλεινε την εξώπορτα πίσω του, υποτίθεται.

Σε λίγο, θα χτυπούσε το κουδούνι και με το πρόσχημα ότι θα εργαζόταν μέ - 
χρι αργά θα ζητούσε κί άλλον καφέ. Όταν θα ερχόταν η υπηρέτρια θα έστρε - 
φε την προσοχή της στο εκκρεμές εξηγώντας της ποια ώρα ακριβώς έπρεπε 
να του τον φέρει. Με τον τρόπο αυτό, θ' αποδείκνυε δύο πράγματα Πρώτ' απ' 
όλα ότι αυτός ο Τουάητ, δεν είχε φύγει καθόλου από το σπίτι, και δεύτερον ότι 
το θύμα του είχε φύγει εγκαίρως για να προφτάσει το τραίνο του. Αυτό και το 
άλλο, θα ήταν το άλλοθι' του.

Η νύχτα ήταν ζεστή και ήσυχη, αλλά πολύ σκοτεινή. Καθώς προχωρούσαν να 
βγουν στον δρόμο, πέρασε αργά κάποιο τραίνο. Ένα σωρό τραίνα περνούσαν 
εκείνη την ώρα. Σ' ένα απ' αυτά βασιζόταν για να εκτελέσει το έγκλημά του. Ένα 
χτύπημα στο κεφάλι με το σφυρί. Κάτω από το καπέλο που φορούσε το θύμα, 
το αίμα δεν θα φαινόταν. Μετά δεν θα είχε να κάνει τίποτα περισσότερο από 
το να ξαπλώσει το αναίσθητο σώμα του Νταν στις σιδηροτροχιές. Τ ο τραίνο θα 
κανόνιζε για τα υπόλοιπα...

Η καρδιά του Τουάητ άρχισε να σφυροκοπάει δυνατά στο στήθος του έτσι 
καθώς οδηγούσε το θύμα του, βήμα - βήμα προς τον θάνατο. Δεν απείχαν τώρα 
περισσότερο από είκοσι βήματα, ως τις σιδηροδρομικές γραμμές. Κάποτε, έ - 
φτασαν στη διασταύρωση. Το μυαλό του Τουάητ ήταν θολωμένο. Όσο να είναι, 
είχε κ ί εκείνος τη δόση του από το υπνωτικό. Ίσως αυτό έφταιγε για την ξαφ - 
νικά την απροσδόκητη απόφασή του. Δεν μπορούσε να το κάνει. Δεν μπορούσε 
να χτυπήσει το θύμα του με το σφυρί στο κεφάλι. Δεν μπορούσε να σηκώσει 
το βάρος του σφυριού και δεν είχε τη δύναμη να το κατεβάσει στο κεφάλι του 
εχθρού του και να τον αφήσει αναίσθητο.Ένιωθε τον εαυτό του ανίκανο για την 
παραμικρή κίνηση. Έπρεπε ν' αναβάλει για κάποια άλλη φορά την εκτέλεση του 
σχεδίου του. Μια τρομερή σκέψη πέρασε από το νου του. Έχωσε το χέρι του

στην τσέπη και ψάχτηκε. Τα κλειδιά! Είχε ξεχάσει τα κλειδιά του πάνω στο γρα - 
φείο. Χωρίς αυτά, δεν μπορούσε να ξαναμπεί μόνος του στο σπίτι. Ήταν υπο - 
χρεωμένος να χτυπήσει το κουδούνι. Πράγμα που θ' αποδείκνυε ότι είχε βγει 
έξω. Και τότε, αντίο ωραίο άλλοθι.

Μια τρομερή ανακούφιση τον κυρίευσε. Ήταν θαύμα που θυμήθηκε τα κλει - 
διά! Αν είχε χτυπήσει το θύμα του, αν το τραίνο είχε αποτελειώσει το έργο του, 
θα ήταν τώρα ένας δολοφόνος. Ένας δολοφόνος χωρίς άλλοθι. Ήταν σαν να έ - 
νιώθε ήδη το σχοινί της αγχόνης να τυλίγεται γύρω από το λαιμό του. Τ ο “σοκ" που 
δοκίμασε, κάπως τον έκανε να συνέλθει από τη νάρκη του. Μουρμούρισε μια "κα - 
ληνύχτα" στον Νταν και, γυρίζοντάς του την πλάτη ακολούθησε τον δρόμο του γυ - 
ρισμού. Περπατούσε αργά παραπατώντας. Όταν έφτασε μπροστά στην εξώπορ - 
τα δίστασε κάπως. Μετά σήκωσε το χέρι του και χτύπησε το κουδούνι.

Του άνοιξε η υπηρέτρια.
-Σ' ευχαριστώ, Τζέην, είπε μηχανικά. Συνοδέυσα τον κύριο Νταν ως τη δια - 

σταύρωση κί αναγκάσθηκα να χτυπήσω το κουδούνι, γιατίξέχασα στο γραφείο 
τα κλειδιά μου.

Μ' ελαφριά καρδιά και γεμάτος ευγνωμοσύνη έπεσε στο κρεβάτι του εκεί - 
νο το βράδυ. Όταν σηκώθηκε, το άλλο πρωί, δεν πρόλαβε καλά - καλά να βγει 
από το δωμάτιό του και συνάντησε την Τζέην, που ερχόταν τρέχοντος σχεδόν 
να τον συναντήσει. Ήταν ξαναμμένη. Και τα χέρια της έτρεμαν.

-Μάθατε τα νέα, κύριε; φώναξε. Μόλις μου τα είπε ο γαλατάς. Ο κύριος Νταν 
σκοτώθηκε χθες το βράδυ! Τον χτύπησε ένα τραίνο στη διασταύρωση. Βρήκαν 
το πτώμα του σήμερα το πρωί σε φρικτή κατάσταση.

Το πρόσωπο του Τουάητ πήρε μια νεκρική χλομάδα. Ήδη θυμόταν τι είχε πει 
στην κοπέλα όταν του άνοιξε την πόρτα, την περασμένη νύχτα. Αυτό εξηγούσε 
την περίεργη έκφρασή της καθώς στεκόταν τώρα απέναντι' του και τον κοίταζε.

Με μια τρομερή προσπάθεια, ψέλλισε:
-Για όνομα του θεού! Ο Νταν νεκρός! Τι τρομερό, Τζέην! Είναι φρικτό, τόσο, 

που δεν μπορώ να το πιστέψω!
Πήρε τον δρόμο που έφερνε στις σιδηροδρομικές γραμμές.
Το πτώμα είχε μεταφερθεί στο νεκροτομείο, αλλά η περιοχή ήταν γεμάτη από 

τους ανθρώπους της τοπικής αστυνομίας. Ο αρχιφύλακας χαιρέτησε τον Τ ουάητ:
-Λυπηρά γεγονότα συνέβησαν χθες το βράδυ, είπε. Τον ξέρατε τον γέρο, ε;
-Αν τον ήξερα; επανέλαβε ο Τουάητ. Ασφαλώς και τον ήξερα. Εργαζόμαστε 

στην ίδια εταιρεία και πριν λίγα χρόνια και στο ίδιο γραφείο. Για την ακρίβεια στο 
δικό μου σπίτι είχε έρθει χθες το βράδυ. Για να ενημερώσουμε κάποιο λογά - 
ριασμό. Επαγγελματικές υποθέσεις. Φαίνεται ότι το τραίνο τον χτύπησε και τον 
άφησε στον τόπο, λίγα μόλις λεπτά, αφού χωρίσαμε...

-Αυτό το σημείο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, πράγματι, συμφώνησε καλό - 
προαίρετα ο αρχιφύλακας.

-Το ξέρω, το ξέρω, κούνησε λυπημένα το κεφάλι ο Τ ουάητ. Μόνο που νιώθω 
κ ί εγώ, κατά κάποιο τρόπο, υπεύθυνος γ ί αυτό το δυστύχημα. Προτού φύγει 
από το σπίτι μου, του πρόσφερα ένα δύο ποτηράκια ουίσκι. Ίσως δεν ήταν συ - 
νηθισμένος στο ποτό και τον ζάλισαν. Γί αυτό ακριβώς κ ί εγώ προσφέρθηκα 
και τον συνοδέυσα ως εδώ.

Η έκφραση του αρχιφύλακα άλλαξε.
-Ώστε τον συνοδεύσατε ως εδώ; είπε. Και σταθήκατε μαζί του να περιμέ - 

νετε το τραίνο;
-Όχι, γιατί, στο μεταξύ, το δροσερό αεράκι τον είχε συνεφέρει μια χαρά. Τ ον 

άφησα κ ί έφυγα, μόλις τον είδα να φτάνει στη διαταύρωση.
Ήταν προτιμότερο να του τα πει όλα ο ίδιος, προτού να μάθει από τις ανα - 

κρίσεις. Ο αρχιφύλακας τον κάλεσε να περάσει από το Αστυνομικό Τμήμα. Εκεί, 
στον αξιωματικό της υπηρεσίας, ο Τουάητ διηγήθηκε την ίδια ιστορία. Ο αστυ - 
νομικός κράτησε σημειώσεις και του επέτρεψε να φρύγει.

Την άλλη μέρα η αστυνομία χτύπησε την πόρτα του Τουάητ.
Στη δίκη του, που δεν άργησε να γίνει, ο συνήγορος επέμεινε στο σημείο ότι 

ο πελάτης του δεν απέκρυψε καθόλου το γεγονός ότι είχε συνοδεύσει το 
θύμα ως τη διασταύρωση. Το ανέφερε μάλιστα και στην υπηρέτρια, κ ί ασφα - 
λώς δεν ήταν τόσο ηλίθιος να το κάνει αν εκείνος είχε δολοφονήσει τον Νταν.

Αλλά, ο συνήγορος δεν μπόρεσε να εξηγήσει στο δικαστήριο το υπνωτικό 
που βρέθηκε στις τελευταίες σταγόνες της μποτίλιας του ουίσκι, καθώς και 
στο στομάχι του σκοτωμένου, ούτε το γεγονός ότι το εκκρεμές πήγαινε δέκα 
λεπτά μπροστά τη στιγμή που η υπηρέτρια ήταν σίγουρη ότι πήγαινε σωστά μέ - 
χρι αργά το απόγευμα. Ούτε και το γεγονός ότι στο παλτό του Τ ουάητ βρέθηκε 
ένα σφυρί με τ' αποτυπώματά του μπόρεσε να δικαιολογήσει, ούτε και τα πο - 
σό που κάθε τόσο τραβούσε ο Τ ουάητ από το λογαριασμό του της Τραπέζης, 
μπόρεσε ν' αποδείξει για ποιο σκοπό πήγαιναν.

Κανείς δεν πίστεψε την ιστορία που διηγήθηκε ο Τ ουάητ. Ούτε ακόμα κί αυ - 
τός ο ιερωμένος που ήρθε στο κελί του για την τελευταία εξομολόγηση.

Ούτε κ ί αυτός τον πίστεψε.
Έτσι ο Τ ουάητ που μέχρι τότε είχε μείνει ατιμώρητος για τον θάνατο της γυ - 

ναίκας του - ένα έγκλημα που είχε διαπράξει με τα ίδια του τα χέρια - πλήρωσε 
με τη ζωή του για ένα έγκλημα που δεν έγινε... Ο
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Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ

1. Ναυτική πυξίδα.

2. Κόπιτσα - Ελληνίδα ηθοποιός.

3. Η ηθοποιός Λιβυκού - Μοναχός.

4. Α υτο ί οι ίδιοι (ιδιωμ.) - Αριθμός.

5. Το γλυκοχάραμα.

6. Ομαλά - Είδος ξένης μουσικής - Ενώνει προτάσεις.

7. Αφωνη... Μ ότα - Αλυσίδα.

8. Ό ργανο γραφής - Αριθμός... άμεσης επέμβασης.

9. Ασιότης κι αυτός - Ξένων... θάλασσα.

10. Οικείοι - Γένος.

11. Χαρίσματα.

12. Αθλητικό αρχικό - Θαλάσσια θεότητα  της μυθολογίας μας - 

Αηδία (αρχ.Ι.

Κ Α Θ Ε Τ Α

1. Μικρά πράγματα.

2.... Νιούμαν: ηθοποιός - Πάσχει από υστερία αυτό.

3. Συνοριακά - Φορητή κούνια.

4. Ανώτατα τέτο ια  αξιώματα - Είδος πυροβόλου όπλου.

5. Ο αριθμός 208 - Και για λεω φορεία  δημιουργείται (μτφ.) - Το 
Μπογιάτι (αρχ.).

6. Γεννημένοι από γονείς  δ ια φ ορ ετικής φυλής α υ το ί - Μισό... 

τώρα.

7. Πρόθεση... υποταγής - Το κόμμα του Νικ. Πλαστήρα (αρχικά) - 

Μισή... φήμη.

8. Παλαιότερος μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ - Γνωστά της... παι

δείας.

9. Απουσιάζει αυτό (αρχ.). - Ανεπιθύμητες ευχές.
10. Πόλη της Ιταλίας - Μια αίσθηση.

m w m n w m

ΤΟ Υ  ΕΡΠΤΟΣ ΤΟ Υ ΑΡΡΑΒΩΝΟΙ ΤΟ Υ ΓΑΜΟΥ
ΡΓΠΑ, 15*92, <..94

Αστυνομικό πρόβλημα

Η γυναίκα έδειξε έκπληξη, αντικρύζοντας τον επιθεωρητή Μακ Γκράθ.
- Εσείς, εδώ; είπε. Μα, τι θέλετε από μένα;
-Τον Τζίμμυ,Λώρα.
- Το ξέρετε, ότι δεν είναι εδώ, ανασήκωσε τους ώμους της η γυναίκα. 

Με εγκατέλειψε εδώ και δύο μήνες.
- Ναι, αλλά ξαναγύριοε...
- Οχι, κύριε επιθεωρητή.
Ο Μακ Γκραθ αναστέναξε κΓ έδειξε προς το μέρος του αρχιφύλακα 

Μπαρρόου.
- Ο Μπαρρόου, Λώρα, είπε με αργή φωνή, παρακολουθούσε τονΤζίμμυ, 

μετά την τελευταία εμφάνισή του.
- Λοιπόν, κύριε επιθεωρητή;
- Λοιπόν Λώρα, τον είδε να μπαίνει στο σπίτι σου.
Η γυναίκα χαμογέλασε.
-Αν το πισΓεύετε αυτό, τότε... τότε δεν έχετε παρά να μπείτε στο σπίτι 

και να ψάξετε, κύριε επιθεωρητή, είπε. Περάστε...
Απομακρύνθηκε από την πόρτα και άφησε τους δυό αστυνομικούς να 

μπουν μέσα.
Ο Μπαρρόου και ο Μακ Γκραθ έψαξαν παντού, αλλά δεν βρήκαν κανένα 

ίχνος του Τζίμμυ.
Η Λώρα τους παρακολουθούσε χαμογελώντας.
- Λοιπόν, ρώτησε μετά.
Ο Μακ Γκραθ έδειξε μια κλειστή πόρτα, στο βάθος του διαδρόμου.
- Ποιος μένει εδώ; ρώτησε.
- Κανένας. Είναι άδειο.
- Ανοιξε την πόρτα, Λώρα.
Η γυναίκα συμμορφώθηκε πρόθυμα. Ο Μακ Γκραθ μπήκε στο δωμάτιο. 

Ηταν, πράγματι, άδειο.
Εκανε μια γρήγορη ερευνά. Στον πρόχειρο νεροχύτη, η βρύση έσταζε. 

Στην θήκη, το σαπούνι ήταν ξερό. Μια βρεγμένη οδοντόβουρτσα υπήρχε 
πάνω στην εταζέρα.

Ο Μακ Γκράθ αναστέναξε και στράφηκε προς τη γυναίκα.
- Γιατί δεν το έχεις νοικιασμένο κΓ αυτό το δωμάτιο; την ρώτησε.
-Δυο μήνες βρίσκεται άδειο, απάντησε εκείνη.
- Ναι; χαμογέλασε ο Μακ Γ κραθ. Είσαι άτυχη, Λώρα. Γ ιατί θα έρθεις μαζί 

μας, για να μας πείς που κρύβεται ο Τζίμμυ. Το ξέρεις!
Πως το κατάλαβε ο επιθεωρητής;

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ΛΥΣΕΙΣ ΚΟΥΙΖ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ I

1. Η Νυκτερινή Περίπολος του Ρέμπραντ, η οποία, μετά τον καθαρισμό 
της το 1946-47 και μετά από εκτεταμένη έρευνα στα αρχεία, αποδείχθη
κε ότι δεν ήταν καθόλου νυκτερινή και μετονομάστηκε "Οι τυφεκιοφόροι 
του λοχαγού Φρανς Μπάννιγκ Κοκ.

2. Το 6009.
3. Στην Τουρκία απ' όπου μετά εισήχθησαν στην Ολλανδία. Το όνομά 

τους προέρχεται από τη λέξη τουλιμπέντ που σημαίνει τουρμπάνι.
4. Τα ρουμπίνια και τα ζαφείρια. Είναι και τα δύο μορφές του κορούν- 

διου, το οποίο είναι ένα οξείδιο του αλουμινίου.
5. Ως Μητέρα Τερέζα έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης το 1979 για την εργα

σία της ανάμεσα στους φτωχούς της Καλκούτας στην Ινδία. 6. ΟΟυώλτερ 
Χιούστον (Οσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου) και ο Τζων Χιούστον (Οσκαρ 
σκηνοθεσίας και σεναρίου) στην ταινία Ό  θησαυρός της Σιέρρα Μάντρε".

7. Πουθενά. Την τελείωσε το 1824 αλλά η ακοή του είχε χαθεί τελείως 
από το 1819. Η συμφωνία παίχτηκε για πρώτη φορά στη Βιέννη.

8. Το Ακρωτήριο Χορν.Δεν υπάρχει άλλη στεριά σ' αυτόν τον παράλληλο.
9. Η άκρη του κινείται ταχύτερα από τον ήχο (1200 χιλ. την ώρα) με αποτέ

λεσμα την στράκα, η οποία είναι μια μίνι διάσπαση του φράγματος του ήχου.
10. Η Δημοκρατία της Κορέας.
11. Το δέρμα, το οποίο στους ενήλικες αποτελεί περίπου το 16% του 

βάρους του σώματος. Ακολουθεί το συκώτι, με βάρος περίπου 1 1 /2 κιλό 
- πέντε φορές το βάρος της καρδιάς.

12. Το Νατάλ, σήμερα επαρχία της Νοτίου Αφρικής. Αρχικά είχε ονομαστεί 
Τέρρα Νατάλις, Γη της Γεννήσεως (του Χριστού) από τον Βάσκο ντα Γκάμα.

ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Αν τα πράγματα έγιναν όπως τ' αφηγήθηκε ο γκρουμ, το ασανσέρ δεν 
θα μπορούσε να ξεκινήσει με ανοιχτή πόρτα, ούτε η νεκρή να την ανοίξει 
ενδιάμεσα. Επομένως, ο Ρικ έλεγε ψέμματα. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Μηρακούλια

ΙϋΠκοΑαουΐΙ
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Α ν θέλετε κάθε τύπο μοτοσυκλέτας με αληθινή εγγύηση*
το μόνο που έχουμε να συζητήσουμε, 

είναι ο τροπος πληρωμής, που εσείς θα μας προτείνετε!

ΖΣ ΤΙΜΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΤΟΠΟΥ ΛΟΣ
ΛΕΝΟΡΜΑΝ18 -  ΑΘΗΝΑ 104 36, τηλ. 52 27 556 ■ 52 22 204 fax. 52 48 571
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Λ * Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΧΕΙ 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ 
ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΓΙΝΕΤΑΙ 
\  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

ΑΠΟ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ
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i  To Δ ιο ικ η τ ικ ό  

Συμβούλιο του Συλλό

γου Γονέων και Κηδε

μόνων του 1 ου Δημο

τικού  Σ χολε ίου  Βριλ- 

λη σ ίω ν  ε υ χ α ρ ισ τ ε ί 

θερμά τον Υπαστ. Α' κ. 

Η αλληλογραφία μας Χρυσανθόπουλο Αρι
σ τείδη  και τον Αρχ/κα 

κ. Παναγιώτου Πέτρο, που υπηρετούν στο Τ.Τ. Αγ. Παρασκευής, για 

την ενημέρωση των μαθητών του σχολείου τους σε θέματα κυ

κ λ ο φ ο ρ ικ ή ς  αγωγής. Εκτός από την πολύ ενημερωτική ομιλία του 

κ. Χρυσανθακόπουλου, το  πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης προ

βολή β ιντεοτα ινίας και διαφανείων Ισλάϊντς) σε κυκλοφοριακά θ έ 

ματα, γεγονός που βοήθησε πολύ τους μαθητές να κατανοήσουν με 

σαφήνεια θέματα σχετικό με την κυκλοφοριακή τους ασφάλεια.

1  Ο πρέσβης της Αγγλίας στην Αθήνα κ. MJ. LLEWELLYN SMITH, 

σ ε ευχαριστήρια επιστολή του προς τον Αστυν. Δ /ντή Χανίων κ. I. 

Πανηγυράκη μεταξύ άλλων α ν α φ έ ρ ε ι:"Σας γράφω για να σας ευ 

χαρ ιστήσω  για τη συμμετοχή σας στην ανεύρεση και μ ετα φ ο ρ ά  

της σορού του υπηκόου μας κ. G lentworth που σκοτώ θηκε ύσ τερα  

από πτώση σ το  Φαράγγι της Σαμαριάς. Η  Π ρεσβεία  β ασ ίζετα ι πά

ρ α  πολύ στη βοήθεια  που οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης παρέ

χουν στην Π ρόξενό  μας σ το  Ηράκλειο και σ 'αυτή  την περίπτωση η 

συμπαράστασή τους ήταν ιδ ια ιτέρω ς υψηλού επιπέδου. Σας ε ίμα 

σ τ ε  εξα ιρ ετ ικά  υπόχρεοι. “

1  Ο Π ρόξενος της Αυστρίας στη Ρόδο ευ χ α ρ ισ τε ί θερμά το  

Διοικητή, Υποδιοικητή και όλο το  προσωπικό του  Τμήματος Τρο

χαίας Ρόδου, για την άμεση κινητοποίηση και το  ανθρώπινο ενδια

φέρον με το  οποίο επιλήφθηκαν υπόθεσης τροχαίου ατυχήματος 

που έγ ινε  στο 36ο χ ιλ ιόμετρο Ε.Ο. Ρόδου-Λίντου, με θύματα Αυ

στριακούς υπηκόους.

1  Ο Δ /ντής της Αστυνομικής Ακαδημίας της ΕΛΑΣ υποστράτη

γος κ. Γεώργιος Τριανταφύλλου, μετά τη φιλική ποδοσφαιρική συ

νάντηση μεταξύ των ομάδων της Ελληνική Αστυνομίας και των πα
λαίμαχων της “ΠΑΕ Παναχαϊκή ” που διεξήχθη πρόσφατα στην Πά

τρα, ευχαρ ισ τε ί θερμά και συγχαίρει: την Επιθεώρηση Δυτικής Ελ

λάδος και την Αστυν. Δ/νσηΑχαϊας για τα ληφθέντα μέτρα και την πολ

λαπλή συνδρομή και παρουσία το υ ς  κατά τον αγώνα, καθώς και την Υ

πηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για την άρτια οργάνωση, το α

γωνιστικό ήθος των αθλητών και την άψογη εν γένει συμπεριφορά 

το υ ς  που είχε ευμενέστατη απήχηση στο ευρύ κοινό της Πάτρας.

1  Ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνο

μίας ταξίαρχος κ. Λεωνίδας Παπαδάκης, με τη λήξη της βασικής 

σ τρατιω τικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Αξιωματικών της Ελλη

νικής Αστυνομίας η οποία πραγματοποιήθηκε καθόλα με επιτυχία, 

εκφ ρ ά ζε ι τ ις  ευχαρ ισ τίες και τα  συγχαρητήριά του προς το  Γ.Ε.Σ, 

για την πολύτιμη συμβολή του και ιδ ια ίτερα προς τους αξιωματι

κούς εκπ α ιδευτές του  Στρατού, Υπολοχαγούς(ΠΖ) κ.κ. Μπαλόκα 

Ιωάννη, Καλογερόπουλο Αλέξανδρο, Λαϊνη Παντελή και Λαμηρό- 

πουλο Βασίλειο, καθώς και τον Υπολοχαγό ΙΔΒ) Πόγκα Νικόλαο.

! Η  Βασιλική Παναγιώτα Τάσιου σύζυγος του αποβιώσαντοςΥ- 
παστυνόμου Α' Μαρκάκη Νικολάου, μέλους της Ι.ΡΑ-ΛΑΜΔΕΑ, ευ 

χαρ ισ τε ί θερμό τη Διεθνή Ενωση Αστυνομικών για την οικονομική 
ενίσχυση της ο ικογένειάς της με το  ποσό των 8.000.000 δρχ. από 

το  λογαριασμό Λ Α Μ Α Ε  Α. που απ οτελεί την ασπίδα και την ελπίδα 

κάθε αστυνομικού.

1  Ο α σ τυφ ύλα κας Ξανθάκος Π ιέρ ρ ο ς  το υ  Ιωάννη π υροτε

χνουργός που τραυματίστηκε πρόσφατα στην προσπάθεια του να 

εξου δ ετερ ώ σ ει εκρηκτικό μηχανισμό που βρισκόταν στην ε ίσοδο 

του πολιτικού γραφείου της Υπουργού Ανάπτυξης κας Βόσω Πα- 

πανδρέου, ευχαρ ισ τε ί θερμά όλους όσους συμπαραστάθηκαν η

θικά και υλικό στον τραυματισμό του. Ιδια ίτερα ευχαρ ισ τε ί την Πο

λιτική και Αστυνομική ηγεσία του Υ.Δ.Τ. και όλο το  Προσωπικό και τη 

Δ ιοίκηση του  401 Γ.Σ.ΝΑ. Επίσης εκ φ ρ ά ζε ι τ ις  ευχαρ ισ τίες  του  

προς τους θεράποντες γ ια τρούς/ χειρούργους ορθοπεδικούς κ.κ. 

Καρλαύτη Κων/νο και Γιανακόπουλο Χρήστο, καθώς και τ ις  προϊ- 

σ τα μ έν ες  τη ς  Α ' Ο ρθοπεδ ικής Λ οχαγούς ΙΥΓ) κυρ ίες, Παπαδο- 

πούλου Λαμπρινή και Δ έδ ε  Αναστασία.

1  Η κα Τσολάκου Αργυρώ, μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, η ο

ποία εντάχθηκε κατ'εξα ίρεση  στο μόνιμο προσωπικό του Υπουρ

γείου Δημόσιας Τάξης με το  Ν2452/96 σαν προσφορά της Πολι

τε ία ς  προς την ο ικογένεια της, ευχαρ ισ τε ί θερμά τον Υπουργό Δη

μόσιας Τάξης κ. Γεώργιο Ρωμαίο για τ ις  ενέρ γε ιές  του οι οποίες 

συνέβαλαν στην επαγγελματική τη ς  αποκατάσταση. Ο σύζυγος 

της κας Τσολάκου δολοφονήθηκε με κυνηγετικό όπλο στην προ- 

σπάθειά του να συλλάβει κ λ έφ τες  που ελυμαίνοντο την περιοχή 

Ξυλόβρυσης - Χαλκίδος.

1 0  Δ /ντής του Δημοτικού Σχολείου Αδένδρου Θεσ/νίκης κ. Δια

μαντής Χ αρ ισ ιάδης ε υ χ α ρ ισ τε ί θ ερ μ ό  το  Δ ιο ικητή του  Αστυν. 

Σταθμού Ν. Χαλκηδόνας Υπαστυνόμο Α ' κ. Παπαδόπουλο Σερα

φείμ, για την προσφορά του  προς τους μικρούς μαθητές του σχο

λείου σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής

!  Ο κ. Δημήτριος Κουμπής εκ φ ρ ά ζε ι τ ις  θ ερ μές  του ευχαρ ι

σ τίες  προς την Αμεση Δράση Αττικής και ιδ ια ίτερα προς τους α

στυνομικούς που εκτελούσαν υπηρεσία εκείνη την ημέρα κ.κ. Ια

τρού Νικόλαο και Τσουμόρη Κων/νο, για την πολύτιμη βοήθεια τους 

προκειμένου να μ ε τα φ ερ θ ε ί επειγόντω ς η σύζυγός του  από το  

Γ ενικό Π ερ ιφ ερειακό  Νοσοκομείο Δυτικής Α ττικής στο Νοσοκο

μείο Ασκληπιείον Βούλας, λόγω απεργίας ΕΚΑΒ. Λόγω όμως της “ε 

γκεφ α λ ική ς  α ιμορραγίας κα θ 'ολοκληρ ίαν” που ε ίχ ε  υπ οσ τε ί η 

σύζυγός του, υπέκυψε στο μοιραίο.

"Παρ'όλα αυτό "όπως επισημαίνει ο ίδ ιος με την συγκινητική και 

πολύ ανθρώπινη επ ιστολή του- η άμεση μεταφ ορά  της έγ ινε α

φορμή να προσφέρει ζωή μέσω των οργάνων της (ως δότρια) σε 

κάποιους άλλους συνανθρώπους μας.

1  Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Καστοριάς, αισθά

νετα ι την υποχρέωση να ευχαριστήσει δημόσια τον Υπουργό Μα

κεδονίας Θράκης κ. Φίλιππο Πετσόλνικο, για την οικονομική ενί

σχυση που έδω σ ε στην οικογένεια  του αδικοχαμένου συναδέλ

φου Κουτσοδήμου Θεόδωρου.

1  Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Κοζάνης και το  

Σωματείο Συν/χωνΔΕΗ Δυτικής Μακεδονίας, συγχαίρουν την ηγε

σία και όλο το  Αστυνομικό Προσωπικό της Αστυν. Δ /νσης Κοζάνης 

εκφράζοντας ταυτόχρονα την ικανοποίησή τους, για τη σύλληψη 

των παράνομων διακινητών μεγάλης ποσότητας πολεμικού υλικού 

και την εξάρθρωση σπείρας εμπόρων ναρκωτικών.

!  Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία τους: Ανθ/μο κ. Κα- 

ραμάνη (Λευκάδα), κ.Βάγια  Β ασ ιλοπ ούλου (Αθήνα), κ. Γιάννη 

Μπρούρα (Κολωνό), Υπαστ. Α ' Θεολόγο Τσακίρη (Θεσ/νίκη), κ. Χρί

σ το  Ο ικονομόπουλο (Αθήνα) και κ. Βάσια Ζαβ ιτσ ιάνου-Υδραίου 
Αθήνα).

Επιμέλεια: Π. Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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I S O A O n X M O l  1 M T

Εσοδα

Υπόλοιπο έτους 1996 48.564.030
Συνδρομές ιδιωτών και προσωπικού 91.906.940
Δ ιαφ ημίσεις 11.003.963
Δ ιάφ ορα  έσοδα και τόκο ι 6.425.661

Έ ξοδα
157.900.594

Β ιβλιοδεσ ία  - εκτύπωση - μοντάζ - χαρτί 66.969.839
Επικόληση ετικετώ ν - συσκευασία 849.072
Ταχυδρομικά τέλη  & μεταφ ορικά 4.407.301
Μ ικροδαπάνες - εξοπλισμός 1.607.141
Ο ικονομικές ενισχύσεις & αρνητικές μ ισθοδοσ ίες 22.161.889
Φ.Π.Α. 1.873.755
Επιστροφές συνδρομών 22.684
Έ ξοδα  Γενικής Τραπέζης Ελλάδος 9.548

97.901.229
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