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Οχι στη ν  ξ ε ν ο φ ο β ί α !
Ψ υ χ ρ α ι μ ί α  κ α ι  ν η φ α α ι ο τ η τ α

Η πρόσφατη έξαρση της εγκληματικότητας, αποκορύφωμα τις 

οποίας υπήρξαν οι ένοπλες αντιστάσεις κατά αστυνομικών και 
η εν ψυχρό δολοφονία του συναδέλφου μας Δημήτρη Ζαρομυ- 

τίδη στην Καστοριά, προκάλεσαν την εύλογη ανησυχία της ελληνικής κοι
νωνίας και αντιδράσεις με όλα τα χαρακτηριστικά της σύγχυσης. Διατυπώ
θηκαν διάφορες θέσεις, πολλές από τις  οποίες διαμετρικά αντίθετες με
ταξύ τους, που ελάχιστα συνέβαλαν στη ρεαλιστική εκτίμηση και, φυσικά, 
αντιμετώπιση του προβλήματος. Πάνω όμως απ' όλα συνέβαλε στο κλίμα 
σύγχυσης η δραματοποίηση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κάποιων 
εγκληματικών πράξεων, οι οποίες χαρακτηρίζονταν από πρωτοφανές 
θράσος ή ήταν πράγματι “εντυπωσιακές".

Αναμφίβολα το πρόβλημα είναι πραγματικό και θα ήταν ασυγχώρητο 
λάθος η οποιαδήποτε υποτίμησή του. Είναι όμως εξίσου λανθασμένη, αλλά 
και επικίνδυνη, και κάθε υπερβολή. Από τη μια πλευρά είναι πλέον ορατός 
ο κίνδυνος της ξενοφοβίας, ενώ από την άλλη εμφανίστηκαν συμπατριώ
τε ς  μας οι οποίοι χωρίς κανένα αίσθημα ευθύνης, εντελώ ς ανιστόρητα, 

προσπάθησαν να ταυτίσουν τη σημερινή λαθρομεταναστευτική λαίλαπα 
με τη μετανάστευση των Ελλήνων των δεκαετιών του '50 και του '60. Υ
πενθυμίζοντας στους πρώτους ότι κάθε "αξύριστος" Κούρδος ή Αλβανός 
δεν είναι και εν σπέρματι εγκληματίας, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε και 
στους δεύτερους ότι οι συμπατριώτες μας πέρασαν από πολλά "κόσκινα" 
(πιστοποιητικά ποινικού μητρώου, νομιμοφροσύνης, κ,ά) για να εξασφαλί
σουν μια θέση στις στοές των ανθρακορυχείων του Βελγίου.

Σήμερα βέβαια τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εξαιτίας των εξελίξεω ν 
στο χώρο της Εγγύς Ανατολής (Παλαιστινιακό, Κουρδικό, κ,λπ.) και των Βαλ
κανίων εισέρευσαν στη χώρα μας εκατοντάδες χιλιάδες πολιτικοί και οι
κονομικοί πρόσφυγες, αναζητώντας τη σωτηρία από τους αιματηρούς 
διωγμούς του τουρκικού καθεστώτος και μια καλύτερη μοίρα κάτω από 
τον ίδιο ουρανό. Ο όγκος αυτός των λαθρομεταναστών, τουλάχιστον μέ
χρι στιγμής ανταποκρίθηκε στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και εν
σωματώθηκε στο σύστημα αγοράς εργασίας.

Η ελληνική κυβέρνηση, άσχετα αν το σχέδιο ήταν περισσότερο ή λι
γό τερο  επ ιτυχές σ τ ις  λεπ τομ έρ ειές  του, προσπαθεί με την έκδοση 
των πράσινων καρτών αφενός να επιβάλλει έλεγχο  στην ανεξέλεγκτη  
παραμονή και εργασία  αλλοδαπών στη χώρα και α φ ετέρ ο υ  να τους 
προστατεύσει από φαινόμενα εκμετάλλευσης (γιατί κι αυτά δεν είναι 
άγνωστα).

Είναι φυσικό μέσα σε αυτές τ ις  χιλιάδες λαθρομεταναστών να υπάρ
χουν και περιθωριακά στοιχεία, τα οποία ε ίτε  δεν ενδιαφέρονται να εργα
στούν αλλά να πλουτίσουν από εγκληματικές δραστηριότητες ε ίτε  εκμε
ταλλεύονται την αγωνία των συμπατριωτών τους και επιχειρούν να τους 
"προσφέρουν" κάθε είδους προστασία. Η πρόσφατη εξάλλου εξέγερση 
στη γειτονική Αλβανία και η λεηλασία των στρατιωτικών αποθηκών "έρρι- 
ξε" στην αγορά τεράστιες ποσότητες ατομικού και μη οπλισμού. Αυτό ό
μως δε σημαίνει ότι όλοι οι λαθρομετανάστες - Ιρακινοί, Κούρδοι, Αλβανοί 
και άλλοι Βαλκάνιοι, είναι κακοποιοί. Το αντίθετο μάλιστα. Βλέπουμε συνε
χώ ς δίπλα μας υποδειγματικές ο ικογένε ιες  που αγωνίζονται για μια 
καλύτερη θέση στον ήλιο.

Αλλά και εμείς  δικαιούμεθα να υπερηφανευόμαστε, βλέποντας στα 
σχολεία μας τα παιδιά μας να παίζουν ανέμελα και χωρίς ίχνος καχυπο
ψίας με τα παιδιά των Βαλκάνιων γειτόνων μας ή των εγχρώμων της Α
φρικής. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι", όπως θα έλεγε ο συμπαθής λαϊκός 
ήρωας του Θεάτρου Σκιών, όλοι μαζί. Κάθε προσπάθεια κοινωνικού απο
κλεισμού θα λειτουργήσει σαν ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινω
νίας μας.

Σίγουρα οι κάποιοι αλλοδαποί, εκμεταλλευόμενοι τη διαδικασία νομιμο
ποίησης της παραμονής και της εργασίας τους, εκτρέπονται σε εγκλημα

τικές δραστηριότητες και το φαινόμενο αυτό ήταν φυσικό να παρουσιά
σει κάποια έξαρση όσο πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας. Όμως το γεγο
νός αυτό δε θα πρέπει να μας θολώνει τον ορίζοντα. Είναι σε όλους μας 
γνωστό ότι η εγκληματικότητα των λαθρομεταναστών σε μικρό ποσοστό 
είναι αυτόνομη (διαρρήξεις κυρίως ή μικροκλοπές). Κατά το μεγαλύτερο 
ποσοστό η παράνομη δραστηριότητά τους συνδέεται στενά με την εγχώ
ρια εγκληματικότητα. Δεν είναι κανείς τόσο αφελής για να π ιστέψει ότι τα 
δεκαπέντε τετράποδα που πιάστηκαν στην Καστοριά φορτωμένα “μαύρο" 
θα μπορούσαν να μπουν στη χώρα, αν δεν υπήρχαν οι Έλληνες συνεργά
τες  των Αλβανών κακοποιών. Ούτε είναι επίσης δυνατόν να πούμε ότι μέ
χρι τα πρόσφατα γεγονότα της Αλβανίας οι Έλληνες δε γνώριζαν “και δεν 
αξιοποιούσαν" προσηκόντως τις  "θείες" ιδ ιότητες της ινδικής κάνναβης. 
Το παράδειγμα της Ηλείας παραμένει "φωτεινό". Τέλος η εμπλοκή κορι- 
τσιών από τη Ρωσία ή τα Βαλκάνια στα κυκλώματα της πορνείας δε θα 
ήταν δυνατή χωρίς τη "διαβαλκανική εγκληματική συνεργασία".

Όλα αυτά δεν κατατίθενται για να δικαιολογήσουν ένα κλίμα εφησυχα
σμού. Αντίθετα, το  πρόβλημα είναι υπαρκτό και απαιτείται διαρκής ε 
γρήγορση. Εγρήγορση όμως χω ρίς νηφαλιότητα και ψυχραιμία θα ο
δηγήσει σε λαθεμένες ενέργειες, σε κλίμα πανικού. Πρώτα - πρώτα οι α
στυνομικοί υπάλληλοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οι Έλληνες και 
ξένοι εγκληματίες (βλέπετε την περίπτωση των αδελφών Βλαστού) είναι 
πλέον αδίστακτοι και δε διστάζουν να χτυπήσουν στο "ψαχνό". Τα κλεφ τ
ρόνια της περασμένης δεκαετίας είναι σήμερα πάνοπλοι κακοποιοί. Οπότε 
θα πρέπει κάθε τους κίνηση να είναι προσεκτική, σύμφωνη με την εκπαί
δευση που έχουν υποστεί. Δεύτερον οι πολίτες θα πρέπει να περιβάλλουν 
με κατανόηση τους αστυνομικούς και να συνεργαστούν μαζί τους για μια 
κοινωνία με λιγότερη βία και έγκλημα. ΟΈλληνας πολίτης θα πρέπει επ ιτέ
λους κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσει ότι ο έλεγχος που δ ιενεργείται 
δεν έχει σκοπό την προσβολή της προσωπικότητάς του αλλά την προστα
σία του. Θα πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει κι αυτός να 
συμβάλλει στο γενικότερο κλίμα ασφάλειας, λαμβάνοντας κάποια στοι
χειώδη μέτρα αυτοπροστασίας του, όπως τόνισε πρόσφατα και ο Υπουρ
γός Δημόσιας Τάξης. Το να κλειδώνονται π.χ. τα βράδια οι εξώ θυρες των 
πολυκατοικιών ή να προσέχει ο ένας το διαμέρισμα του άλλου δε συνιστά 
προσβολή των ελευθεριών μας!

Τέλος θα πρέπει και η ελληνική πολιτεία να σκύψει με μεγαλύτερη 
στοργή πάνω στα προβλήματα των αστυνομικών, θεσμικά και οικονομικά. 
Υπάρχουν αναμφίβολα ανάγκες σε όλους τους τομείς της ελληνικής κοι
νωνίας. Όμως εκείνοι οι ένστολοι πολίτες, στους οποίους δεν αναγνωρί
ζετα ι το δικαίωμα της οικογενειακής θαλπωρής, αφού δεν έχουν ωράριο 
εργασίας, και οι οποίοι καλούνται να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους για το 
κοινωνικό σύνολο, δικαιούνται κάποια ειδικότερη μέριμνα. Δικαιούνται ένα 
σύγχρονο και αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο για την αυτοπροστασία 
τους, το οποίο να στηρίζεται στην ευρύτερη δυνατή πολιτικής και κοινω
νική συναίνεση, δικαιούνται σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, δικαιούνται ένα 
αξιοπρεπές και ανθρώπινο ωράριο εργασ ίας δικαιούνται ένα "εύγε" για το 
αίμα που προσφέρουν στο βωμό της κοινωνικής ειρήνης, δικαιούνται να ε 
ξασφ αλιστούν οι ο ικ ο γ έν ε ιές  τους  όταν α υ το ί πέσουν θύματα του 
καθήκοντος. Δ ε θα πρέπει ο αστυνομικός να παρακαλεί να τον πυρο
βολήσει τρομοκράτης για να έχει ο ίδιος και η οικογένειά του καλύτερη α

ντιμετώπιση από την πολιτεία! □

Υπαστ. A' Κων. Δανούσης
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To eaviKO πρόβλημα υγείας της Ελλάδας

Τ ρ ο χ α ί α  α τ υ χ ή μ α τ α
Ε. Πετρίδου, Δ. Τριχόηουλος

Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, 
Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Μ
ε πρωτοβουλία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυ
χημάτων) και με σύνθημα Ή  ζώνη μας δένει με τη ζωή" 

ξεκίνησε μια προσπάθεια με άλλες Υπηρεσίες και κοινωνικούς φο
ρείς που ασχολούνται με το τροχαίο ατύχημα, προκειμένου να 
προωθηθεί η χρήση της ζώνης ασφαλείας με απλά και σχετικά α
νέξοδα μέσα, ξεφεύγοντας πλέον από τον καθιερωμένο τρόπο 
βεβαίωσης της σχετικής παράβασης αλλά με τη χρησιμοποίηση 
της πειθούς και της ενημέρωσης του κοινού για την προστασία 
που προσφέρει η ζώνη ασφαλείας.

Για την υλοποίηση της προσπάθειας αυτής πραγματοποιήθηκε 
με μέριμνα του ανωτέρω Κέντρου εκπαίδευση είκοσι αξιωματικών 
από Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής από ειδική επι
στήμονα (Καθηγήτρια Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών) σε 
θέματα βασικών τεχνικών επικοινωνίας του τροχονόμου με τον 
πολίτη με σκοπό την προ
βολή του προτύπου του φιλι
κού τροχονόμου που συμ
βουλεύει τη χρήση ζώνης α
νεξάρτητα από την επίδοση 
ή μη κλήσης στον παραβάτη.

Στα πλαίσια της εκστρα
τείας αυτής η “Αστυνομική Ε
πιθεώρηση" φ ιλοξενεί το κείμενο αυτό της επιστημονικής ομάδας 
του Κέντρου Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, κα
θώς και κείμενο γνωριμίας της ομάδας νέων "τροχοπαιδεία"

Το μέγεθος του προβλήματος

Η υγεία των Ελλήνων εξακολουθεί να είναι καλύτερη από εκείνη 
των περισσότερων λαών της υφηλίου.1'2 Η υπεροχή μας εκφρά
ζετα ι με σχετικά χαμηλή θνησιμότητα από τα καρδιαγγειακά 
νοσήματα, τις περισσότερες μορφές καρκίνου και άλλες μάστιγες 
που πλήττουν τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Υπάρχει μια 
μόνο εξαίρεση και αυτή αφορά τους θανάτους από τροχαία α
τυχήματα. Στον τομέα αυτό η Ελλάδα έχει τα θλιβερά πρωτεία 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διαχρονικές τάσεις επιδεινώνουν 
προοδευτικά τη θέση μας.3'4 Το πρόβλημα των τροχαίων ατυχη
μάτων δεν εκφράζεται αποκλειστικά με τον αριθμό των θανάτων, 
οι οποίοι αποτελούν την τραγική κορυφή του παγόβουνου. Σε κα
θένα από τους 2500 θανάτους από τροχαία ατυχήματα, που ση
μειώθηκαν το 1995, αντιστοιχούν 17 τουλάχιστον τραυματίες, που 
καταγράφονται από τις Διευθύνσεις Τροχαίας. Εξάλλου, τα χαμέ
να χρόνια αναμενόμενης ζωής είναι περισσότερα από κάθε άλλη 
αιτία θανάτου τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες.

Πραγματικά, παρά τη μεγαλύτερη συχνότητα των θανάτων από 
καρδιαγγειακά νοσήματα και κακοήθεις νεοπλασίες στο γενικό

πληθυσμό, η κατά άτομο απώλεια ετών ζωής είναι δυσανάλογα 
αυξημένη εξαιτίας ακριβώς της επικέντρωσης των τροχαίων ατυ
χημάτων στις νεαρές ηλικίες. Το κόστος για την περίθαλψη των 
τραυματιών από τροχαία ατυχήματα, υπολογίζεται ότι ξεπερνά 
κατά πολύ το ένα τρις δραχμές ετησίως για την αποκατάστασή 
τους καθώς και την κάλυψη της χαμένης παραγωγικότητας. Κάθε 
θάνατος, σε κάθε ηλικία αποτελεί ένα δράμα, αλλά οι θάνατοι από 
τροχαίο ατύχημα έχουν συχνά τα στοιχεία γνήσιας τραγωδίας, α
φού επικεντρώνονται κατά κανόνα σε άτομα νεαρής ηλικίας στην 
πλειοψηφία τους άνδρες.

Τι μπορεί να γίνει;

Στις δύσκολες μετά το ατύχημα ώρες, οι περισσότεροι από μας 
δεν συνειδητοποιούμε ότι τα τροχαία ατυχήματα είναι τόσο προ

βλέψιμα όσο και προλήψιμα. 
Τα ατυχήματα  δεν αποτε
λούν απρόκλητο χτύπημα της 
μοίρας, αλλά την απάντηση 
της σε μια πρόκληση που τη 
δημιουργεί η αδιαφορία και η 
περιφρόνησή μας -παροδικά 
ή συστηματικά , α τομ ικά  ή 

συλλογικά- στη στοχαστική έννοια του κινδύνου. Ατομα και λαοί 
που συνειδητοποιούν το βασικό αυτό αξίωμα γίνονται γρήγορα δέ
κτες μιας ανταηοδοτικότητας που εκφράζεται με δραστική μείω
ση της πιθανότητας ενός τροχαίου συμβάντος καθώς και της πι
θανότητας σοβαρής σωματικής βλάβης ή θανάτου εξαιτίας του α
τυχήματος. Παράδειγμα, σε ατομικό επίπεδο είναι η μικρότερη πι
θανότητα τροχαίου ατυχήματος και συνακόλουθου θανάτου του 
ενήλικα σχετικά με το νέο άτομο. Παράδειγμα, σε συλλογικό επίπε
δο είναι η διαχρονική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των συ
νακόλουθων θανάτων στις Σκανδιναβικές χώρες και τις ΗΠΑ σε αντι
διαστολή με τις μεσογειακές χώρες και κατ' εξοχήν στην Ελλάδα5.

Από τη θεωρία στην πράξη

Τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την πρόληψη των τρο
χαίων ατυχημάτων και για τη μείωση της σοβαρότητας των συνε
πειών τους είναι πολλαπλά και καλύπτουν ευρύ φάσμα. Αλλα επι
κεντρώνονται στην κατάσταση του οδικού δικτύου, άλλα αφορούν 
τα χαρακτηριστικά και τη συντήρηση των οχημάτων και άλλα, τα 
περισσότερα, έχουν σχέση με τη συμπεριφορά μας -με πράξεις ή 
παραλείψεις6. Κάθε όμως προσπάθεια σε χώρες που δεν έχουν 
παράδοση σε καλά σχεδιασμένες και οργανωμένες δραστηριότη
τες  πρόληψης ατυχημάτων με παράλληλες αξιολογητικές διαδι
κασίες πρέπει να αρχίσει από κάπου. Εύλογο είναι ότι χρειάζεται

Παρά τη μεγαλύτερη συχνότητα των θανάτων από καρά/αγ
γειακά νοσήματα και κακοήθεις νεοπλασίες στο γενικό πλη
θυσμό, η κατά άτομο απώλεια ετών ζωής είναι δυσανάλογα 
αυξημένη εξαιτίας ακριβώς της επικέντρωσης των τροχαίων 
ατυχημάτων στις νεαρές ηλικίες.
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ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣνα δοθεί προτεραιότητα σε έναν παράγοντα που προ
σφέρει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την πρό
ληψη των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών από 
τροχαία σε συνδυασμό με μικρές προσπάθειες και μι
κρό κόστος. Ο παράγοντας αυτός είναι υπαρκτός και 
τόσο ευρύτατα γνωστός ώστε η αγνόηση του να είναι 
ασυγχώρητη.

Υπολογίζεται ότι η συστηματική και σωστή χρήση της 
ζώνης ασφαλείας μπορεί να υποδιπλασιάσει τον αριθμό 
των νεκρών και βαριά τραυματισμένων ανάμεσα στους ο
δηγούς και επιβάτες των επιβατικών αυτοκινήτων στη χώ
ρα μας. Στην Ελλάδα, τα ποσοστά αυτά μεταφράζονται σε 
περισσότερες από 300 ανθρώπινες ζωές και περισσότε
ρους από 6000 βαριά τραυματισμένους κάθε χρόνο.

Εξάλλου, το οικονομικό κέρδος από τη γενική και συ
στηματική χρησιμοποίηση της ζώνης υπολογίζεται 
τουλάχιστον σε 250 δισεκατομμύρια δραχμές ετησίως 
και θα μπορούσε να στηρίξει το σύστημα υγείας σε ζη
λευτό επίπεδο.

Ποιοι, πότε και πώς πρέπει 
να χρησιμοποιούν τη ζώνη ασφαλείας;

Η απάντηση στα δύο από τα τρία ερωτήματα είναι ε 
ξαιρετικά απλή: όλοι και πάντοτε. Το πώς διαφορο
ποιείται κάπως σε συνάρτηση με την ηλικία του επιβάτη. Ειδικότη
τα, για τα βρέφη με βάρος σώματος μέχρι 10 κιλά χρησιμοποιείται 
το βρεφικό κάθισμα κατηγορίας 0 μηδέν, που τοποθετείται στο 
κάθισμα του αυτοκινήτου αντίθετα προς τη φορά κίνησης.

Ζώνες ασφαλείας πρέπει να φορούν οι επιβάτες τόσο στα ε 
μπρός όσο και στα πίσω καθίσματα. Σε απόλυτο μέγεθος, ο βαθ
μός προστασίας είναι μεγαλύτερος για τους επιβάτες των πρό
σθιων καθισμάτων, αλλά εκείνοι που κάθονται στα πίσω καθίσματα 
έχουν ένα επιπλέον λόγο να χρησιμοποιούν συστηματικό τις ζώ
νες.

Σε μετωπική σύγκρουση -α
κόμη και σε μέτριες ταχύτητες 
που χρησ ιμοπ οιούμε σ τις  
συνήθεις μετακινήσεις στην πό
λη οι επιβάτες στα πίσω καθί
σματα αποτελούν ακούσια, αλλά 
φονική απειλή για τους επιβάτες 
στα εμπρός καθίσματα, στους ο
ποίους προσπίπτουν με δύναμη

Η δηλητηριώδης μυθολογία

Κανένα δηλητήριο και στην πραγματικότητα όλα τα δηλητήρια 
μαζί δεν σκοτώνουν τόσους ανθρώπους όσο η μυθολογία που πε
ριτριγυρίζει τη χρήση της ζώνης ασφαλείας:

1. Είναι λάθος ότι η ζώνη ασφαλείας χρειάζεται μόνο στις εθνι
κές οδούς ή όταν αναπτύσσονται μεγάλες τα χύτητες  αφού 
σύγκρουση με ταχύτητα 40 χλμ/ώρα ισοδυναμεί με πτώση στο έ 
δαφος από το δεύτερο όροφο μιας κατοικίας (v=V2gs).

2. Είναι λάθος ότι η ζώνη δεν χρειάζεται για τους επιβάτες των 
πίσω καθισμάτων, αφού ο σχετικός βαθμός προστασίας είναι της 
ίδιας περίπου τάξης μεγέθους, όπως και για τους επιβάτες των 
πρόσθιων καθισμάτων.

3. Είναι λάθος ότι η ζώνη δεν χρειάζεται όταν διανύονται μικρές 
αποστάσεις αφού τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν σε α
κτίνα 50 χλμ. από το σπίτι μας.

4. Είναι λάθος ότι η εκτίναξη από το αυτοκίνητο, η οποία αποτρέπεται 
με τη χρήση της ζώνης είναι προτιμότερη από την καθήλωση στη θέση 
του αυτοκινήτου, αφού οι εκτινασσόμενοι επιβάτες έχουν πολλαπλάσιο 
κίνδυνο θανάτου από αυτούς που παραμένουν προοδεμένοι.

5. Είναι λάθος ότι ο προσεκτικός οδηγός δεν έχει ανάγκη να χρη
σιμοποιεί τη ζώνη ασφαλείας, αφού ένα ατύχημα μπορεί να προ- 
κληθεί με βασική ευθύνη κάποιου άλλου οδηγού ή εξαιτίας απρό

βλεπτων συνθηκών.
6. Είναι λάθος ότι η χρήση 

ζώνης δεν είναι συμβατή με τη 
γενναιότητα και την αυτοπε
ποίθηση αφού η γενναιότητα 
έχει ένα αντικείμενο που δεν 
τα υ τ ίζ ε τα ι με την άχρηστη 
αυτή "θρησκεία".

Είναι απαραίτητη η χρήση ζώνης στην Ελλάδα;

Καμιάς χώρας ο λαός δεν πρόκειται να ωφεληθεί τόσο πολύ α
πό τη συστηματική χρήση της ζώνης ασφαλείας όσο οι Έλληνες, 
επειδή η χρήση ζώνης σήμερα είναι απογοητευτικά χαμηλή, αλλά 
και επειδή το δικό μας οδικό δίκτυο είναι μικρό και ανεπαρκές σχε
τικά με τον αριθμό των κυκλοφορούντων οχημάτων, τα οποία σε 
μεγάλο ποσοστό έχουν μεγάλη ηλικία7.

Πού υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες 
για το Θέμα αυτό;

Η παγκόσμια βιβλιογραφία είναι πλούσια και κάθε ενδιαφερόμε
νος μπορεί να καθοδηγηθεί χρησιμοποιώντας μια από τις πολλές 
σήμερα διαθέσιμες βάσεις πληροφοριών.

Σε μετωπική σύγκρουση -ακόμη και σε μέτριες ταχύτητες 
που χρησιμοποιούμε στις συνήθεις μετακινήσεις στην πόλη, 
οι επιβάτες στα πίσω καθίσματα αποτελούν ακούσια, αλλά 
φονική απειλή για τους επιβάτες στα εμπρός καθίσματα, 
στους οποίους προσπίπτουν με δύναμη που ξεπερνά τους 3 
τόνους.

που ξεπερνά τους 3 τόνους.
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Στο παγκόσμιο διαδίκτυο πληροφοριών (World Wide Web) έχει 
δημιουργηθεί από το ΚΕΠΠΑ και την ΤΡΟΧΟΠΑΙΔΕΙΑ (ομάδα πρωτο
βουλίας φοιτητών για την οδικό ασφάλεια) ειδικό σελίδα που σχε
διάστηκε από τη "Συμμαχία Ζωός". (hhtp:\users.hol.gr/~fot/cam- 
paign).

Τι είναι η "Συμμαχία Ζωής" 
και τι κρύβεται πίσω από αυτή;

Η συμμαχία συγκροτήθηκε από κυβερνητικούς και μη κυβερνη
τικούς οργανισμούς και συντονίζεται από το Κέντρο Έρευνας και 
Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων (ΚΕΠΠΑ) του Πανεπιστημίου Αθη
νών.

Πίσω από τη συμμαχία δεν κρύβεται τίποτε άλλο παρά ο σπα
ραγμός για τον άδικο χαμό εκατοντάδων ανθρώπων και συμπολι
τών μας, ενηλίκων, νέων και παιδιών και η αποφασιστικότητα των 
Συμμάχων που την απαρτίζουν να συμβάλουν για την ενημέρωση 
του κοινού στη χρήση των παθητικών μέτρων συγκρότησης στο 
αυτοκίνητο (ζώνης ασφάλειας και παιδικών καθίσματος).

Μέχρι τις  6 Οκτωβρίου 1997, ημερομηνία έναρξης μιας εκ
στρατείας για την αύξηση της χρήσης των παθητικών μέτρων 
συγκρότησης στο αυτοκίνητο στη Συμμαχία συμμετέχουν οι 
φ ορείς που σημειώνονται στον παρακάτω κατάλογο. Μπορείς 
όμως κι εσύ να γίνεις Σύμμαχος Ζωής και να συμβάλλεις να σω
θ ε ί μια ζωή.

Σύμμαχοι Ζω ής:

Υπουργεία
•  Υπουργείο Δημόσιας Τάξης - Διεύθυνση Τροχαίας

•  Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

•  Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

•  Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας

•  Υπουργείο Ανάπτυξης

•  Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Τοπικές αρχές
•  Δήμος Αθηναίων - Δημοτικό Βρεφοκομείο

•  Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

Φορείς Δημοσίου
•  ΔΕΗ

•  Ελληνική Ραδιοφωνία ΙΕΡΑ)

•  Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)

•  Ε.Μ.Π. - Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

•  Κέντρο Ερευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων (ΚΕΠΠΑ)

•  Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών - ΟΤΕ

Επιστημονικοί Φορείς και Εταιρείες
•  Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Καλλιτεχνών

•  Ελλ Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας

•  Ελλ. Εταιρεία Χειρουργικής, Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας

•  Ελλ. Εταιρία Υπ/ξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων (ΕΥΘΥΤΑ)

•  Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία

•  Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία

•  Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
•  ΕΚΠΟΙΖΩ (Εν. Καταναλωτών “Η Ποιότητα της Ζωής”)

ΤΕΝΤΕΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ -  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ για τους ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΥΣ

Γ. ΠΙΣΙΝΑΣ -  Γ. ΝΑΝΟΣ
I. ΦΩΚΑ 109 - ΓΑΛΑΤΣΙ
τηλ. 2932 386 - 2130 619 

κιν. 093 414526, 093 749 673

•  Ελλ. Λ έσ χη  Α υτοκ ινή του  και Π ερ ιηγήσ εω ν (ΕΛΠΑ)

•  Ενωση Α σ φ αλ ισ τικώ ν Ετα ιρειώ ν Ελλάδος

•  Εν. Σωμ. Επαγγ/τιώ ν Εκπαιδ.Υποψ.Οδηγών Α υ τ /τω ν  - Μ ο τ /τω ν

•  Κ ουκλοθέα τρα  ΑΠΕΡΓΗ

•  Οδική Ο μοσπονδία τη ς  Ελλάδος

•  Συν.Κ ατασκ/τώ ν Π α ιδΑ μ α ξιδ ίω ν &  Παιχνιδ ιώ ν (ΣΕΒΠΠΑ)

•  Σχολή Α σ φ α λού ς Ο δήγησης - "Ιαβέρης"

•  ΤΡΟΧΟΠΑΙΔΕΊΑΙΟμ.Πρωτ/λίας Φ οιτ. το υ  ΠανεπΑθηνών).
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ΤΡΟΧΟΠΑΙΔΕΙΑ: Σ Υ Ν Τ Α Γ Ε Σ  Γ Ι Α ΤΗΝ
Π Ρ Ο Α Η Φ Η  Τ Ρ Ο Χ Α Ι Ω Ν  Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

Α  Μ α  συνταγή για την ελάττωση των τροχαίων ατυχημά-
|% /1 τ ω ν ,  που τόσο μας κάθονται στο στομάχι τα τελευταία
I ▼ "χρόνια! Οι πρώτες ιδέες για τη δημιουργία μιας ομάδας 

νέων σεφ  που θα αναλάμβαναν την επιμέλεια του μαγειρέματος 
και προώθησης της συνταγής στη χώρα μας, έπεσαν μετά την πα
ρακολούθηση ευρωπαϊκού συνεδρίου μαγειρικής (ε, είπαν και κά
τι και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων από νέους!) Η επί
σημη σύσταση της ΤΡΟΧΟΠΑΙΔΕΙΑΣ έλαβε χώρα μια βροχερή 
νύχτα, στις αρχές Νοεμβρίου 1996, ανάμεσα σε τσουκάλια, α
τμούς, και πολλά πρόθυμα νέα παιδιά.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

•  25 φοιτητές διαφόρων σχολών της Αθήνας (Ιατρική,
Νομική, Φυσικό, Πολυτεχνείο, Πληροφορική, Γυμνα
στική Ακαδημία, Οδοντιατρική), με ποικίλα ταλέντα 
και αρμοδιότητες, καθώς η ομάδα είναι καλυμμέν] 
σε όλους τους τομείς (μουσική, κομπιουτε 
ρικά, δημόσιες σχέσεις, μεταφράσεις, σκί
τσο, φωτογραφία, κωμωδία -γιατί χρειάζο
νται και ευχάριστα διαλείμματα- και άλλα 
πολλά)

•  Αισιοδοξία

•  Φαντασία

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Οι συναντήσεις των μελών γίνονται τακτικά σε χώρο που παρα
χωρεί το ΚΕΠΠΑ (Κέντρο Ερευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχη
μάτων) στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις συνα
ντήσεις αυτές ανταλλάσσονται ιδέες τόσο ως προς τα υλικά όσο 
και ως προς το μαγείρεμα της συνταγής, που κατέληξαν σε διάφο
ρες τρελές ιδέες! Παραδείγματος χάρη, έχει αρχίσει ένας ιδιότυ
πος διάλογος με τους φοιτητές μέσω σελίδων που έχουν τοιχο- 
κολληθεί σε διάφορες σχολές της Αθήνας και ζητούν τη γνώμη 
των φοιτητών πάνω σε διάφορες πλευρές της χρήσης ζώνης α
σφαλείας (π.χ. τη φοράμε ή όχι όταν οδηγεί η Βιβά;;)

Οι σεφ  έφτιαξαν επίσης και ηλεκτρονική σελίδα στο INTERNET 
(http://users.hol.gr/ ~fot), γ ιατί θεωρούν τους εαυτούς τους και 
πολύ Ίη" (εδώ λέμε ότι φοράνε τη ζώνη ασφαλείας!) Επειδή η ελ
ληνική κουζίνα φημίζεται, η Ευρώπη ενδιαφέρθηκε να μάθει περισ
σότερα για τη συνταγή της ΤΡΟΧΟΠΑΙΔΕΙΑΣ, και κάλεσε τους σεφ 
να την παρουσιάσουν σε συνέδριο που έγινε στις Βρυξέλλες τον 
Ιανουάριο του 1997. Και λόγω του ότι η συνταγή πολύ άρεσε στους 
φίλους Ευρωπαίους, οι "Τροχοπαίδες” και οι 'Τροχοκορασίδες" α
ποφάσισαν να εκπονήσουν και φυλλάδιο για τους συμπατριώτες 
τους (στην Ελλάδα, όλα ανάποδα γίνονται!)

Το φυλλάδιο έχει πληροφορίες όχι μόνο για τα συστατικά και 
την εκτέλεση της συνταγής, αλλά και για όσα θεωρήθηκαν ότι είναι

Θ. Καρζή, Φ. Παπαδόπουλος, Α. Σκαλκίδου

χρήσιμα να ξέρει κάποιος για τη ζώνη ασφαλείας. Έβαλε και ο κ. 
Μητρόπουλος το θαυματουργό του χεράκι, και βγήκε η σάλτσα για 
το φυλλάδιο σκέτη μούρλια! Μετά τη μαγειρική, οι καλοί σεφ  πλέ
νουν και τα πιάτα. Να λοιπόν και λίγη πλύση εγκεφάλου: Εσείς ξ έ 
ρατε ότι 3 στα 4 θανατηφόρα τροχαία συμβαίνουν σε απόσταση 

μικρότερη των 40 χλμ. από το σπίτι του θύματος; Όχι, γιατί 
όλο λένε: "Έλα μωρέ, στη Θεσσαλονίκη πάμε;” Φίλε οδηγέ 
του μπροστινού καθίσματος, είναι επιτέλους ώρα να α
παιτήσεις τα δικαιώματά σου!

Το ή ξερ ες  ότι σε περίπτωση σύγκρουσης με 

ταχύτητα 50 χλμ/ώρα, ο φιλαράκος σου που κάθεται 
στο πίσω κάθισμα χωρίς ζώνη ασφαλείας, θα εκ- 

φενδονιστεί και θα πέσει πάνω σου με το βάρος ε 
νός μικρού ελέφαντα;'. Κι όσο για αυτούς που λέ
νε ότι θα σωθούν αν πεταχτούν έξω  από το αυ

τοκίνητο σε περίπτωση σύγκρουσης, θα το 
δοκιμάζατε αν μαθαίνατε ότι η πιθανότητα 
να σκοτωθείτε ΔΕΚΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ αν πετα- 
χτε ίτε έξω  από το αυτοκίνητο; Πώς θα έ 
νοιωθες άραγε εάν έπεφτες με το κεφάλι 
από τον τρίτο όροφο ενός κτιρίου; Ευγε- 
νές σπορ, έτσ ι; Ε, λοιπόν, έτσ ι περίπου 
νο ιώ θ ε ις  και σε μια σύγκρουση με 50 

χλμ/ώρα! Όποιος ενδιαφέρεται, να μας το πει, γιατί ψάχνουμε για 
εθελοντές για crash test, καθώς δεν μπορούμε να βρούμε dum
mies (ειδικές κούκλες)!!!! Και στο κάτω κάτω, αφού όλα τα δεδομέ
να δείχνουν ότι ΟΛΟΙ μας, ΚΑΠΟΤΕ στη ζωή μας, θα λάβουμε μέρος 
σε ένα τροχαίο δυστύχημα (χωρίς πλάκα, έγκυρη πληροφορία), 
γιατί να μην είμαστε προετοιμασμένοι;

Ζ ίΙΝ Η  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ; ΓΙΑ Π ΑΝ  ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ !

ΓΓ αυτό, εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τους μύθους 
και τις πραγματικότητες που συνοδεύουν τη χρήση της ζώ νης' α
κόμη κι αν προτιμάτε να φοράτε τιράντες' οι Τροχοπαίδες και οι 
Τροχοκορασίδες θα ήταν ευτυχείς να σας κάνουν μια επίδειξη των 
ικανοτήτων τους στη μαγειρική αλλά και στην πρόληψη των τρο
χαίων ατυχημάτων!

ΤΡΟΧΟΠΑΙΔΕΙΑ Μ. Ασίας 75, Γουδί, Αθήνα Tel: 7773840 Fax: 
9324300 e-mail: fot@honnemail.com

Επίσης, στο πλαίσιο της εκστρατείας “Η ΖΩΝΗ ΜΑΣ ΔΕΝΕΙ ΛΑΕ ΤΗ 
ΖΩΗ", πραγματοποιούνται διάφορες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. 
Ενημερωθείτε από:

•  το  in te rne t (η π ολυβραβευμένη  σ ελ ίδ α  μας): 
http://users.hol.gr/~fot

•  το Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων Τη
λέφωνο: 7773840

•  την Κόκκινη Γραμμή Ενημέρωσης της ΕΛΠΑ, και
•  τα ΜΜΕ □
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ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
Ο ΡΟΑΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Του Αστυνομικού Υποδ/ντού Σωτηρίου Τσενέ

Ζούμε σε μία εποχή που η τεχνολογία καλπάζει και οι ασύλληπτοι 
ρυθμοί της, με τις  ραγδαίες εξελ ίξε ις , μεταβάλλουν την καθη
μερινή πραγματικότητα. Τις πιέσεις και τ ις  επιδράσεις της ε 

κρηκτικής αυτής ανάπτυξης, που εκτός από ευεργετικά αποτελέσματα, έ 
χει πολλές και ποικίλες αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες διαταράσσουν 
την κοινωνική ομαλότητα, αποξενώνουν τις  ανθρώπινες σχέσεις και δη
μιουργούν προβλήματα στην αρμονική συμβίωση, δεχόμαστε και μάλιστα 
κατά τρόπο επώδυνο σχεδόν όλοι μας.

Χαρακτηριστικό φαινόμενο της επισήμανσης αυτής ε ί
ναι η χωρίς αμφισβήτηση εξάρτηση της κοινωνικής, οικονο
μικής και πολιτιστικής μας ζωής από τ ις  μεταφορές.

Η ανάγκη για μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών, σε 
συνδυασμό με την έντονη αστικοποίηση περιοχών και 
την επέκταση των προαστίων, σ ε όλα σχεδόν τα δ ιαμε
ρίσματα της Χώρας μας, προτάσσεται πλέον της οδικής 
ασφάλειας και χαρακτηρ ίζετα ι ως ιδ ια ίτερα  σημαντική 
λειτουργία  τόσο σ ε τοπικό, όσο και σε υπερτοπικό επί
πεδο. Το αποτέλεσμα;

Στην Ελλάδα οι ν εκ ρ ο ί από χίλ ιο ι επ τακόσ ιο ι είκοσ ι 
(1720) που ήσαν το  1987, πριν από δέκα χρόνια, έφθασαν 
το  προηγούμενο έ το ς  1997 τους δύο χ ιλ ιάδες εκατόν 
σαράντα  ένα  (2141-Π ο σ ο σ τό  αύξησης 24,5%) και οι 
τρ α υ μ α τ ίε ς  α ν τ ίσ το ιχ α  από τρ ιά ν τα  τ ρ ε ις  χ ιλ ιά δ ες  
(33.000) πλησίασαν τ ις  τρ ιάντα πέντε χιλ ιάδες 135.000), 
δηλαδή ποσοστό αύξησης 6%.

Εξ αιτίας των τροχαίων ατυχημάτων κάθε μέρα έξ ι συ
νάνθρωποί μας χάνονται (φεύγουν) από κοντό μας και άλλοι 
ενενήντα πέντε μένουν ανάπηροι ή υφίστανται τις οδυνη
ρές συνέπειες αυτών.

Η συνεχής αύξηση του απόλυτου αριθμού των οδικών α
τυχημάτων, η οποία ακολουθεί την αύξηση του πληθυσμού 
και του αριθμού των οχημάτων που κυκλοφορούν, έχει κα
ταστήσει τα οδικό ατυχήματα μία από τις  κύριες α ιτίες θα
νάτου και μια πολύ μεγάλη κοινωνική δαπάνη.

Οι αρ ιθμοί μπορεί να είναι ψ υχροί και πολλές φορές 
κουραστικοί, όταν όμως μεταφράζοντα ι σε ανθρώπινες 
απώ λειες “καίνε" και κανένα δεν πρέπει να αφήνουν α
διάφορο.

Δυστυχώς, έχοντας συνηθίσει να ακούμε τα Σαββατοκύριακα τον αριθ
μό των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα, έχε ι αμβλυνθεί η ευαισθησία 
μας και δεν αισθανόμαστε την ανθρώπινη οδύνη που κρύβεται πίσω από 
τους αριθμούς, παρά μόνο στην περίπτωση που η απώλεια αφορά κάποιο 
δικό μας πρόσωπο.

Παράγοντες

Οι παράγοντες, που μεμονωμένοι ή συνηθέστερα σ ε συνδυασμό 
μεταξύ  τους, θεω ρούνται δ ιεθνώ ς α ιτ ίες  οδικών ατυχημάτων είναι: Ο 
δρόμος, το όχημα, ο άνθρωπος και ο εν γένε ι έλεγχος του συστήμα
τος.

Αντικειμενική διαπίστωση της συμβολής κάθε παράγοντα για τη διακρί- 
βωση της διάστασης του προβλήματος δεν είναι για διαφόρους λόγους 
(πολυπλοκότητα, ανάλυση συνθηκών τέλ εσ η ς  ατυχήματος κ.λ.π.) α
πολύτως δυνατή.

Πάντως από σχετικές έρευνες που έγιναν στη Χώρα μας, αλλά και σε 
άλλες χώρες (Η.ΠΑ, Αγγλία) ο ανθρώπινος παράγοντας βαρύνεται με το 
μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης (περίπου 95%), γ ί  αυτό χρειάζετα ι ουσια
στικότερη μέριμνα και ιδιαίτερη αντιμετώπιση.

Αίτια

Ως κυριότερες αιτίες, για τον αυξημένο αριθμό ατυχημάτων στη Χώρα 
μας και ιδίως των νεκρών, δύναται να αναφερθούν:

•  Η έλλειψη συστηματικής και συνεχούς ενημέρωσης οδηγών - πε
ζών και του κοινού γενικότερα.

Η συνεχής, συστηματική και έγκυρη ενημέρωση, με στόχο την ευαι- 
σθητοποίηση των πολιτών είναι η καλύτερη μέθοδος για τη 
βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Οι προσπάθειες, όσον α
φορά τα οχήματα και την οδική υποδομή, είναι σημαντικές 
και ορατές. Εάν καταφέρουμε να μεταβάλλουμε και την αν
θρώπινη οδική συμπεριφορά, κάτι που όμως φαίνεται είναι 
αρκετό δύσκολο, τό τε  τα πράγματα σίγουρα θα αλλάξουν 
και η μείωση των ατυχημάτων θα είναι γεγονός και στη Χώ
ρα μας. Το Ετήσιο Κοινωνικό Κόστος των τροχαίων ατυχη
μάτων (400 δις) δικαιολογεί απόλυτα οποιαδήποτε οικονο
μική ή άλλη θυσία από μέρους των αρμοδίων Υπηρεσιών, 
αλλά παράλληλα υποχρεώνει σε καθολική ενεργοποίηση 
και εγρήγορση, καθόσον οι κίνδυνοι από τα τροχαία δεν κά
νουν διακρίσεις, μας απειλούν όλους και μάλιστα σε κάθε 
βήμα της ζωής μας.

•  Η μη τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας 
στους οποίους συμπεριλαμβόνεται το πολύ μικρό ποσοστό 
χρήσης της ζώνης ασφαλείας στα αυτοκίνητα και του προ
στατευτικού κράνους στα δίκυκλα, καθώς και της οδήγη
σης υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Δυστυχώς ελάχιστοι λαμβάνουν σοβαρό υπόψη τους τα 
αποδεδειγμένης απ οτελεσματικότητας σωτήρια μέσα, 
που είναι οι ζώ νες ασφαλείας και το προστατευτικό κρά
νος, αφού πλέον του 80% από τους υπόχρεους οδηγούς 
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων ΔΕΝ κάνει 
χρήση των εν  λόγω μέσων, ενώ στις Χώρες της Ευρω
παϊκής Ένωσης, που η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων 
είναι ιδιαίτερα μεγάλη, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι αντι- 
στρόφως ανάλογα με αυτά της Χώρας μας.

Όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων οδικής κυκλο
φορίας όλοι θα συμφωνούμε, ότι κάποιοι οδηγούν με υπερ
βολική αλαζονεία, αδιανόητη απερισκεψία και μεγάλη επι

θετικότητα, αποτελώντας αναπότρεπτο κίνδυνο, όχι μόνο για τους εαυ
το ύ ς  τους, αλλά και κυρίω ς για το υ ς  λοιπούς συνανθρώπους τους 
χρήστες των δρόμων.

Είναι λαθεμένη η αντίληψη να πιστεύουμε ότι μπορούμε να επιβιώσου
με στους δρόμους με επιθετική και ανταγωνιστική συμπεριφορά, περνώ
ντας με θρασύτητα το  κόκκινο ή σε άλλες περιπτώσεις διεκδικώντας την 
προτεραιότητα, καίτοι δεν μας ανήκει, με αποτέλεσμα να δίδουμε την ε 
ντύπωση, λόγω των πολλών νεκρών, ότι η Χώρα μας βρίσκεται διαρκώς σε 
εμπόλεμη κατάσταση.

•  Ο μεγάλος αριθμός μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Κυκλοφο
ρούν σε όλη τη Χώρα περισσότερες από 2.000.000 μοτοσικλέτες και μο
τοποδήλατα (520.000 μοτοσικλέτες, 1.500000 μοτοποδήλατα), που η συμ
μετοχή τους στα ατυχήματα είναι αυξημένη, με ποσοστό 25,7% στους νε
κρούς και 35,5% στους σοβαρό και ελαφρό τραυματισμένους.

•  Η μεγάλη κινητικότητα των πεζών, κυρίως λόγω του ευνοϊκού κλί
ματος που επικρατεί στη Χώρα μας. Από την παρατήρηση των στατιστι
κών στοιχείων βλέπουμε ότι το 22% περίπου των νεκρών και το 12,3% των 
τραυματισμένων από οδικό τροχαία ατυχήματα είναι πεζοί.

•  Η πλημμελής συντήρηση των οχημάτων. Παλιότερα λέγαμε ότι τα 
αυτοκίνητα είναι μεγάλης ηλικίας και δεν κρατούν καλό. Σήμερα που οι
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Μ ε  ξ ε χ ω ρ ισ τή

συνθήκες έχουν αλλάξει και έχουμε οχήματα νεώ τερα και σύγχρονης τ ε 
χνολογίας, οι κάτοχοί τους δεν φροντίζουν για τη σωστή συντήρησή τους 
με τ ις  γνωστές για όλους συνέπειες.

Τα προβλήματα του οδικού δικτύου, (ολισθηρότητα, ατελής 
σήμανση, κακή ορατότητα, ανεπαρκή γεωμετρικά στοιχεία, πλημμελής συ
ντήρηση, ελλιπής φωτισμός, μη ύπαρξη διαχωριστικών νησίδων, στηθαίων 
ασφαλείας κ.λ.π.|. Υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ αυτοκινήτων και οδικής υ
ποδομής, καθόσον τα οχήματα αδιάπτωτα βελτιώνονται και εκσυγχρονί
ζονται, ενώ οι δρόμοι όπως όλοι διαπιστώνουν υπολείπονται.

Η έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής και η μη καθιέρωση μαθήματος 
κυκλοφοριακής στα Σχολεία, που μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα με τη συν
δρομή των Υπηρεσιών Τροχαίας.

Η μη σωστή οργάνωση του συστήματος άμεσης παροχής πρώτων 
βοηθειών και υποδοχής τραυματιών στα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Η μη ύπαρξη κατάλληλου οργάνου με αρμοδιότητες συντονισμού, 
καθοδήγησης και ελέγχου των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και ΦορέωνΙπο- 
λυαρχία). Το πόρισμα της διακομματικής επιτροπής της Βουλής λαμβάνε- 
ται υπόψη κατά περίπτωση, χωρίς να γίνεται συστηματική εφαρμογή του. 
Για την οδική ασφάλεια έγιναν αρκετά πράγματα, όμως αυτά δεν επαρκούν 
γ ιατί δεν υλοποιήθηκαν πολλά από τα πλέον σημαντικά και το κυριότερο 
δεν συντονίζονται σωστά. Απαιτείται το γρηγορότερο να τεθούν οι βά
σεις που μακροχρόνια θα μας δώσουν το αναγκαίο υπόβαθρο το  οποίο θα 
αποτελέσει το  εφαλτήριο για να λειτουργήσει σωστά ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα καταπολέμησης με σαφείς και συγκεκριμένους στόχους που θα 
μας οδηγήσουν σε ριζικές και οριστικές λύσεις αποτελεσματικής αντιμε
τώπισης του προβλήματος.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
(Προσωπικό - Μέσα)

Στις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Τροχαίας περι
λαμβάνεται η διερεύνηση των τροχαίων ατυχημάτων, η εφαρμογή του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων 
της συναφούς με τα οχήματα λοιπής νομοθεσίας.

Γ ια να ανταποκριθούν στην αποστολή τους οι Υπηρεσίες Τ ροχαίας, που 
η τοπική αρμοδιότητά τους εκτείνετα ι σε ολόκληρη τη Χώρα, έχουν στη 
διάθεσή τους αστυνομικό προσωπικό Ιάνδρες-γυναίκες] για την άσκηση 
τροχονομικής αστυνόμευσης και διοικητικούς υπαλλήλους για εσωτερική 
γραμματειακή υποστήριξη.

Η δύναμη του αστυνομικού προσωπικού είναι κατά βαθμούς σήμερα: Α
ξιωματικοί 406 Ανθ/μοι-Αρχ/κες Παραγωγικής Σχολής 1.029, Αστυφύλα- 
κες-Τροχονόμοι 2.380. Σύνολο 3.815

Οι γυναίκες και οι άνδρες της τροχαίας προέρχονται από το σύνολο 
του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, δηλαδή από το 
έμψυχο δυναμικό που ασκεί καθήκοντα γενικής αστυνόμευσης και από 
της τοποθετήσεώς τους στις Υπηρεσίες Τροχαίας, πέραν της βασικής εκ
παίδευσης στη Σχολή, που διδάσκονται και μαθήματα τροχαίας, εξε ιδ ι
κεύονται στο συγκεκριμένο υπηρεσιακό τομέα.

Για την αποτελεσματικότητα του έργου τους οι Υπηρεσίες Τροχαίας 
διαθέτουν μεταφορικά και τεχνικά μέσα, τα κυριότερα από τα οποία είναι, 
περιπολικά αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα, ανακριτικά και 
γερανοφόρα οχήματα, λεω φορεία μεταφοράς προσωπικού, μυστικά αυ
τοκίνητα, όργανα μετρήσεως ταχύτητας, θορύβων, καυσαερίων, ελέγχου 
μέθης οδηγών κ,α.

Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες - Φορείς

Η Τροχαία, επιπλέον της κύριας αρμοδιότητάς της, συμβάλλει ουσιαστι
κά στη διαμόρφωση γνώμης, αλλά και στη λήψη αποφάσεων, οι οποίες α
φορούν γενικότερα την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, με την αγαστή 
και στενή συνεργασία που έχει δ ιαμορφωθεί με τα εμπλεκόμενα Υπουρ
γεία και φορείς που είναι, εκτός από το Υπουργείο στο οποίο υπαγόμαστε, 
της Δημοσίας Τάξεως, τα Υπουργεία Μεταφορών και Επικοινωνιών, Περι
βάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Παιδείας και α
κόμα με τους Δήμους και τις  Κοινότητες, που έχουν σήμερα αποκλειστικά 
την ευθύνη του Δημοτικού και Κοινοτικού δικτύου.

Επιπρόσθετα οι Υπηρεσίες Τροχαίας συνεργάζονται σε θέματα οδικής 
ασφάλειας με τ ις  Δικαστικές Αρχές, Επιστημονικούς Φορείς της Χώρας 
(Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο, Ιατρική Σχολή), το  Σύλλογο Ελλήνων Συγκοι- 
νωνιολόγων, το ΕΚΑΒ, το Τεχνικό Επιμελητήριο, τον Ελληνικό Όμιλο Οδικής Α
σφάλειας, το ΚΕΠΠΑ, αλλά και με τους συλλόγους και Σωματεία αυτοκινητι
στών, Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Εξωραϊστικούς Συλλόγους Περι
βάλλοντος κ,λ,π..

Σημαντική είναι επίσης η συνεργασία με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, 
καθόσον η ανταπόκριση και η συνδρομή αυτών θεω ρείτα ι καθοριστικής 
σημασίας για την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Πέραν αυτών παρακολουθούνται οι εξελ ίξε ις  στους τομείς επικοινω
νιών, συγκοινωνιών και της τεχνολογίας σε κοινοτικό, καθώς και σε δ ιε
θνές επίπεδο και έχει διαμορφωθεί στενή συνεργασία με τα αρμόδια όρ
γανα όπου ανταλλάσσονται γνώσεις, πληροφορίες και εμπειρίες, που ε ί
ναι απαραίτητες για την υπηρεσιακή δράση.

Μέτρα Τροχαίας
για τον περιορισμό τω ν τροχαίων ατυχημάτων

Το τροχαίο ατύχημα θεω ρείται μείζον πρόβλημα για τη Χώρα μας και 
για το  Υπουργείο Δημοσίας Τάξεω ς απ οτελε ί πρώτη προτεραιότητα 
στους βασικούς στόχους του.

Η αύξηση της οδικής ασφάλειας απαιτεί σωστό σχεδιασμένες, συντο
νισμένες και συνεχείς προσπάθειες και προϋποθέτει υπεύθυνη και σο
βαρή δραστηριοηοίηση από το κοινωνικό σύνολο.

Το τροχαίο ατύχημα είναι μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα και ο δραστικός 
περιορισμός του πρέπει να βασιστεί στη βελτίωση του ατόμου ως μέλους 
της κοινωνίας, με τη σωστή ενημέρωση και την απόκτηση κυκλοφοριακής 
αγωγής.
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Κανείς δεν μπορεί να κυκλοφορεί σήμερα αμέριμνα στους δρόμους 
και να μην λαμβάνει υπόψη του την οδική σήμανση, τη σηματοδότηση, τις 
συνθήκες κυκλοφορίας και ειδικότερα τους κανόνες που διέπουν την α
σφαλή κίνησή του.

Από κανόναν δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το  γεγονός ότι η οδήγηση 
ενός οχήματος είναι από τις  πιο πολυσύνθετες και ενεργητικές πράξεις 
του  ανθρώπου, που απαιτούν γνώσεις, μεγάλη εμπειρία, σωματική και 
πνευματική ικανότητα, ειδική εκπαίδευση και εξα ιρετική υπευθυνότητα. Τα 
τροχαία ατυχήματα δεν είναι μοιραία, δεν είναι τυχαία, αλλά προκαλούνται.

Η σύνεση, η εντεταμένη προσοχή, η προσήλωση στο "τιμόνι" και η σχο
λαστική τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας από όλους είναι τα βα
σικότερα στοιχεία που περισσότερο από οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για 
να αποφύγουμε και να αποτρέψουμε τα  τροχαία ατυχήματα.

Εκτός των εντατικών τροχονομικών ελέγχων και της αυστηρής εφαρ
μογής των διατάξεων του Κώδικα οδικής κυκλοφορίας, για να είναι εντυ
πωσιακά τα αποτελέσματα, πρέπει οι συμμετέχοντες στην οδική κυκλο
φορία να φθάσουν στο σημείο να θέλουν οι ίδιοι πραγματικά να συμπερι- 
φέρονται σωστά και προσεκτικά και όχι να εξαναγκάζονται σε μια τέτο ια 
συμπεριφορά από το  φόβο της ποινής ή από τη θέα και μόνο του τροχο
νόμου.

Τα μέτρα που λαμβάνονται από τ ις  Υπηρεσίες Τροχαίας κινούνται 
στους παρακάτω άξονες:

* Ενημέρωση-Εκπαίδευση ΙΠολιτών-Αστυνομικών).
*  Πρόληψη - Αποτροπή.

Αστυνόμευση.

Ενημέρωση χρηστών οδού - Εκπαίδευση αστυνομικών

Σαν ουσιαστικής σημασίας μέτρα στον τομέα αυτόν μπορεί να ανα
φερθούν ενδεικτικά τα εξής:

«■ Η θέσπιση πρόσφατα του θεσμού του τροχονόμου πολίτη (Σε
πτέμβριος 1997).

<*■ Οι εκστρατείες διαφώτισης για την αναγκαιότητα των παθητικών 
μέσων ασφαλείας (ζώνη, παιδικά καθίσματα, κράνος).

Η συνεργασία με το  ΚΕΠΠΑ, που αφορά την ενημέρωση του κοινού 
για τη χρησιμότητα της ζώνης ασφαλείας και του παιδικού καθίσματος.

...τρεχει

HE 2SO YIAIOHETPA. 
ΛΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑ ΝΑ AQ. 

ΤΗΝ ΦΑΤΙΑ ΤΟΥ.

... ΘΑ ΤΗΝ ΰΕΙί 
ΑΥΡΙΟ

ίΤΙΖ ΕΦΗΗΕΡΙΰΕΖ

®· Η έκδοση δελτίων τύπου-ανακοινώσεων με οδηγίες για ασφαλή 
οδήγηση και κυκλοφορία πεζών.

«· Η διανομή εντύπου πληροφοριακού υλικού σε οδηγούς, πεζούς, 
μαθητές.

®· Η συμμετοχή αξιωματικών σε ενημερωτικές εκπομπές των μέ
σων μαζικής επικοινωνίας.

®· Τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μηνύματα.
®· Η πραγματοποίηση εκθέσεων τροχαίας.
«· Οι διαλέξεις κυκλοφοριακής αγωγής (το σχολικό έτος 1995-1996 

έγιναν δ ιαλέξεις σε 162.836 μαθητές, ενώ την τρέχουσα περίοδο 1996- 
1997 έχουν γίνει μαθήματα σε 178.844 μαθητές δημοτικών σχολείων και 
γυμνασιακών τάξεων.

Η καταγραφή -με μηχανογραφικό πρόγραμμα που καθορίσθηκε από 
το Υπουργείο μας το Δεκέμβριο του έτους 1997- των προβλημάτων του 
εθνικού οδικού δικτύου και η κατά τακτά χρονικά διαστήματα ενημέρωση 
των οδηγών, ιδίως τις  ημέρες ομαδικών εξόδων, για τα σημεία που απαι
τε ίτα ι αυξημένη προσοχή και μείωση της ταχύτητας του οχήματος.

Αποτέλεσμα της δημοσιοποίησης των προβλημάτων, σε συνδυασμό 
με τα αυξημένα τροχονομικά μέτρα, ήταν η μείωση ατυχημάτων και παθό- 
ντων το τετραήμερο από 24 έω ς 28 Οκτωβρίου 1997, σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα (πέρυσι), παρότι ο αριθμός των οχημάτων 
που κινήθηκαν και στα δύο οδικά εθνικά δίκτυα ήταν μεγαλύτερος (συγκε
κριμένα είχαμε μείωση των νεκρών κατά 20, των βαριά τραυματισμένων 
κατά 19 και των ελαφρά τραυματισμένων κατά 60).

Πρόληψη - Αποτροπή

Στα λαμβανόμενα προς την κατεύθυνση αυτή μέτρα εντάσσονται:
-Φ-Η έντονη και εμφανής παρουσία τροχονόμων εποχουμένων και μη, ι

δίως σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου.
ΦΟι δ ιενέργε ιες  περιπολιών σε συγκεκριμένους εδαφικούς τομείς, 

που διαπιστώνεται κινητικότητα οχημάτων (αστικές περιοχές-επαρχιακό 
δίκτυο).

Φ Η  λήψη ιδιαιτέρων μέτρων κυκλοφορίας στο εθνικό δίκτυο, κυρίως 
τα Σαββατοκύριακα και τ ις  ημέρες αργιών, που παρατηρείται μαζική μετα
κίνηση οχημάτων από και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Φ Η συγκρότηση ειδικών συνεργείων σε ζωτικούς κόμβους τις  ώρες 
κυκλοφοριακής αιχμής για αποτροπή χαρακτηριστικών παραβάσεων.

-Φ Η διενέργεια εξορμήσεων, με συνεργεία μικτής σύνθεσης Ιτροχαία- 
ασφάλεια-άμεση δράση) σε περιοχές με μεγάλη συχνότητα παραβάσεων.
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-Φ-Η απομάκρυνση από την κυκλοφορία των επικίνδυνων και υπότροπων 
παραβατών οδηγών με τη διαδικασία του ΣΕΣΟ (POINT SYSTEM).

-Φ-Η ακινητοποίηση οχημάτων που δεν πληρούν τους όρους της ασφα
λούς κυκλοφορίας, με την προβλεπόμενη από τον Κ.Ο.Κ. διαδικασία.

ΦΉ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων στο εθνικό δί
κτυο τα Σαββατοκύριακα και τ ις  αργίες (ήδη το μέτρο εφαρμόσθηκε με ε 
πιτυχία τη θερινή περίοδο).

Φ  Η τεχνική προληπτική αστυνόμευση των οδών και η άμεση ενημέρω
ση των αρμοδίων Υπηρεσιών για την αποκατάσταση βλαβών-φθορών του 
οδοστρώματος και της οδικής σήμανσης.

Φ-Η διερεύνηση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων και η αξιοποίηση 
των στατιστικών στοιχείων αυτών

Φ-Οι προτάσεις για τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων του Κ.Ο.Κ..
Φ-0 έλεγχος της οδικής κυκλοφορίας με αυτοκίνητα ελεύθερου χρω

ματισμού, που έχουν συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας (μυστικό).
Φ-Η χρησιμοποίηση ελικοπτέρων της Αστυνομίας στη "μάχη" της α

σφάλτου, με εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων εποπτείας και ελέγχου 
της κυκλοφορίας.

Φ-Η εισαγωγή νέας τεχνολογίας (τηλεματική, σύνδεση με INTERNET) και 
η συνεργασία με οικείους επιστημονικούς φορείς για εκμετάλλευση σχε
τικών με την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων μελετών.

Φ-Η ενίσχυση και ο εξοπλισμός των Υπηρεσιών Τροχαίας με νέο προ
σωπικό και τεχνικά μέσα.

Αστυνόμευση

Η προληπτική δραστηριότητα, αν από μόνη της ήταν ικανή να εκπληρώ
σει το σκοπό που επιδιώκει η Αστυνομία, θα έκανε, αναμφίβολα, το αστυ
νομικό έργο περισσότερο συμπαθές και πλουσιότερο σε αποτέλεσμα.

Δυστυχώς αυτό είναι αδύνατο σε οποιαδήποτε κοινωνία, πράγμα που 
αναγκάζει την αστυνομική εξουσία να προχωρεί σε κατασταλτικές ενέρ
γε ιες , οι οποίες αποτελούν το  αναγκαίο συ
μπλήρωμα μιας ενιαίας και αδιάσπαστης διαδι
κασίας για την επιβολή του δικαίου και την πε
ριφρούρηση της εννόμου τάξεως.

Από τους δ ιενεργηθέντες ελέγχους βε
βαιώθηκαν σε τα κτ ικές  και έκ τα κ τες  εξο ρ 
μήσεις από τροχονόμους και ειδικά συνεργεία 
συνολικά το έτος 1997: Σε βαθμό Πλημμελήμα
τος 123.636 παραβάσεις. Σε βαθμό Πταίσμα
το ς  1.178.364 και έ γ ιν α ν  σ υ σ τά σ ε ις  σ ε 
175.520 οδηγούς και πεζούς.

Σύμφωνα με τα  στατιστικά στο ιχεία  των 
παραβάσεων οι 68.677 από αυτές αφορούν υ
περβολική ταχύτητα, οι 25.750 το αντικανονικό 
προσπέρασμα, οι 23.098 την κίνηση στο αντί
θετο  ρεύμα, οι 43.925 την παραβίαση του ερυ
θρού σηματοδότη, οι 5.343 την παραβίαση της 
προτεραιότητας, οι 72.479 την οδήγηση χωρίς 
κράνος και οι 48.099 τη μη χρήση ζώνης ασφα
λείας, ενώ αφαιρέθηκαν για διάφορες παρα
βάσεις ΙΣΕΣΟ-Διοικητικές) συνολικά.67.751 ά
δ ε ιες  οδήγησης.

Από την αναφορά των ανωτέρω παραβά
σεων σαφώς διαφαίνεται η πολιτική που ακο
λουθείται από το Υπουργείο μας για την πάταξη των επικινδύνων και χα
ρακτηριστικών παραβάσεων, οι οποίες αποτελούν τα κυριότερα αίτια τρο
χαίων ατυχημάτων ή επιτείνουν τις συνέπειες αυτών.

Σαν ξεχω ριστή περίπτωση αναφ έρετα ι η εντατικοποίηση ελέγχω ν 
ALCOTEST, όπου σ' αυτό συνέβαλε η χορήγηση σε όλες τ ις  Υπηρεσίες 
Τροχαίας της Χώρας από το  Υπουργείο μας και την Ένωση Ασφαλιστι
κών Εταιριών, σύγχρονων ηλεκτρονικώ ν συσκευών, το  αποτέλεσμα 
μέτρησης των οποίων θεω ρείτα ι πλέον απόδειξη από τα αρμόδια δ ι
καστήρια, που επιβάλλουν στους παραβάτες τ ις  προβλεπόμενες από 
το  νόμο κυρώσεις.

Το έτος 1997 συγκροτήθηκαν 6.078 συνεργεία, ελέγχθηκαν 95.966 ο
δηγοί και βρέθηκαν να οδηγούν με ένδειξη μέθης 8.544.

Έχουμε δηλαδή συνολική αύξηση, σε σύγκριση με τα στοιχεία του 
προηγουμένου έτους 1996, της τάξεω ς του 48,60% στους ελεγχθέντες 
οδηγούς και του 49,21 % στους μεθυσμένους.

Η εντατικοποίηση των ελέγχων αυτών, σε συνδυασμό με την αυστηρή 
εφαρμογή του Νόμου από 22-8-1997, καθώς και η ευρεία ενημέρωση του

κοινού στην οποία συμμετείχαν όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, είχαν 
θετικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι το  έτος 1997 υπήρξε μείωση των 
θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων και των νεκρών, καθώς και των πα- 
θόντων γενικότερα, σε σχέση με το έτος 1996.

Η αστυνόμευση επιδιώκουμε να έχει συνέχεια, συστηματικότητα, ε- 
ντατικότητα και καθολικότητα, χρονικά και γεωγραφικά, ώστε να παγιωθεί 
η αντίληψη των ελέγχων και να αποτραπεί η δημιουργία προσωρινής αμυ
ντικής συμπερ ιφοράς από μ έρους οδηγών και πεζών, που δ ια ρ κε ί 
συνήθως μέχρι της εκπνοής των μέτρων και ακολούθως επέρχεται λήθη 
και χαλαρότητα με τα τραγικά σε όλους αποτελέσματα.

Οι έλεγχοι από όλες τις  Υπηρεσίες Τροχαίας της Χώρας δόθηκε ε 
ντολή από το Υπουργείο μας να αυξηθούν, ιδίως για τ ις  επικίνδυνες για την 
ασφάλεια της κυκλοφορίας παραβάσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνεται 
και η οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνευματωδών ποτών, που είναι από 
τις  κυριότερες α ιτίες ατυχημάτων, με θανατηφόρα κατά κανόνα αποτελέ
σματα. Δίλημμα εν προκειμένω δεν πρέπει να υπάρχει. Σε κάθε περίπτω
ση πρέπει να επιλέγουμε ποιό από τα δύο προτιμάμε, το ποτό ή την οδήγη
ση. Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται και τα μέτρα που προτάθηκαν α
πό το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, στο πλαίσιο της τροποποίησης του 
Κ.Ο.Κ..

Τελειώνοντας θέλω να επισημάνω, ότι για την ομαλή και ασφαλή κυκλο
φορία οδηγών και πεζών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, οι 
Υπηρεσίες Τροχαίας σε όλη τη Χώρα καταβάλλουν και θα συνεχίσουν να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια.

Από όλους πρέπει να αναγνωρισθεί το γεγονός ότι το ενδιαφέρον που 
επιδεικνύεται σήμερα έχει μια ειδοποιό διαφορά από το παρελθόν, η ο
ποία συνίσταται στη θεμελίωση δεδομένω ν στόχων, αλλά και στη δη
μιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που απαιτούνται για την υλοποίησή 
τους.

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας διακρίνονται για τη ζωντάνια τους, καθώς και 
για την ουσιαστική προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο, γι' αυτό ευρί- 
σκονται πάντοτε στο επίκεντρο του γενικότερου ενδιαφέροντος.

Παρ' όλα αυτά η εξάλειψη των τροχαίων ατυχημάτων πρέπει να παρα
δεχθούμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, διότι τα ατυχήματα είναι 

συνυφασμένα με την κίνηση και τη ζωή.
Είναι δυνατόν όμως τα τροχαία ατυχήματα 

να μειωθούν, εάν θεσπισθούν προγράμματα 
ποσοτικής μορφής, με συγκεκριμένο χρονικό ο
ρίζοντα (π,χ. μείωση κατά 5% στην 3ετία, 10% 
στην 5ετία  κ.λ.π.), τα οποία θα έχουν ως βασικά 
χαρακτηριστικά την επιστημονική μεθοδολογία 
συλλογής, ανάλυσης και επ εξεργα σ ία ς των 
στοιχείων και συνθηκών τέλεσής τους, καθώς 
και την καταλυτική παρέμβαση του Κράτους, 
που πρέπει να είναι εντατική, συνεχής και στα
θερή, χωρίς δηλαδή να αναιρεί ο ένας τον άλλο, 
ούτε να ανταγωνίζεται η μία Υπηρεσία την άλλη 
και όλοι οι εμπλεκόμενοι θα εργάζονται συλλο
γικά, συντονισμένα και αυστηρά προσηλωμένοι 
στον κοινό σκοπό.

Συνοψίζοντας προτείνω έξ ι απλό πράγματα, 
που μπορούν άνετα να γίνουν από πλευράς πο
λιτών, όχι μόνο των οδηγών αλλά και των πε
ζών, τα οποία κρίνονται ως μείζονος σπουδαιό- 
τητας μέτρα για τη μείωση των οδικών ατυχη
μάτων:

♦  Καθολική χρήση της ζώνης ασφαλείας α
πό τους υπόχρεους οδηγούς και επιβάτες αυτοκινήτων.

♦  Καθολική χρήση του προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και 
συνεπιβάτες μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

♦  Κίνηση με ταχύτητα προσαρμοσμένη στο καθορισμένο ανώτατο ό
ριο και τις  επικρατούσες συνθήκες.

♦Σχολαστική εφαρμογή των βασικών κανόνων κυκλοφορίας, που η πα
ραβίασή τους οδηγεί σε ατύχημα (προτεραιότητα, προσπέρασμα, σήμαν
ση κ.λ.π.).

♦Ο ι πεζοί, οδηγοί και συνεπιβάτες δικύκλων να προσέχουν περισσότερο.
6. Αποφυγή του αλκοόλ όσοι πρόκειται να οδηγήσουν. □

ΓΓο κείμενο αυτό είναι από την ομιλία του Αστυνομικού Υποδ/ντού κ. Σωτηρίου 
ΤΣΕΝΕ Υποδιευθυντοΰ Διεύθυνσης Τροχαίας Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, στην η
μερίδα του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, για τα τροχαία ατυχήματα στη Χώρα μας την 
21 η Μαρτίου 19981.

η
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M S S  Δ ΙΚ Τ Υ Ο
i l  ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Στο τετραψήφιο τηλέφωνο 1 0 Ί3  το κοινό βρίσκει 
όποιο τεχνικό χρειάζεται όποτε τον χρειάζεται

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Διαμερισμάτων 
Καταστημάτων 
Γ ραφείων 
Κουζινών 
Μπάνιων

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
Αποφράξεις - Αποχετεύσεις 
Υδρορροές
Κεντρικές στήλες αποχετεύσεων 
Διαρροές - Υγρασίες 
Κεντρικές αυτόματες θερμάνσεις 
Σώματα καλοριφέρ 
Ηλιακοί θερμοσίφωνες

ΑΛΟΥΜΙΝΟ- 
ΣΙΔΗΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Κάγκελα Αλουμινίου - Σιδήρου 
Κουφώματα Αλουμινίου 
Ράουλα- Ρολλά 
Χωρίσματα - Ψευδοροφές

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Πλακάκια
Βαψίματα, Ελαιοχρωματισμοί 
Τζάκια
Χτισίματα - Γκρεμίσματα 
Σοβατίσματα 
Βιομηχανικά δάπεδα,
Μάρμαρα
Κατασκευές βόθρων-πηγαδ ιών 
Κομπρεσέρ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Πλήρεις εγκαταστάσεις 
Τριφασικές εγκαταστάσεις 
Πιστοποιητικά 
Διαρροές - βραχυκυκλώματα 
Ασφάλειες, πρίζες 
Φωτιστικά, ρελέ 
Κουδούνια - θυροτηλέφωνα 
Συνδέσεις οικιακών συσκευών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΣΥΝΑΡΓΕΡΜΟΙ
Video, TV, CD Players 
Κεντρικές κεραίες 
Συνδέσεις - Επισκευές hi-fi 
Δορυφορικές κεραίες 
Κουδούνια Πολυκατοικιών 
Θυροτηλεοράσεις

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ
Φύλαξη χαλιών, μοκετών 
Καθαρισμοί χαλιών 
Επιτόπου καθαρισμοί μοκετών 
Καθαρισμοί Πολυκατοικιών 
Καθαρισμοί Γ ραφείων 
Απεντομώσεις - Απολυμάνσεις 
Μυοκτονίες

ΜΟΝΩΣΕΙΣ
Ταρατσών
Τοίχων
Κεραμιδιών
Στεγανοποιήσεις

ΠΟΡΤΕΣ - ΤΖΑΜΙΑ
Πόρτες ασφαλείας 
Πόρτες ξύλινες 
Κλειδαριές Ασφαλείας 
Κλειδιά - Κλειδαριές 
Τζάμια - Καθρέπτες 
Γ καραζόπορτες

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ
Ντουλάπια κουζίνας, μπάνιου
Κουφώματα καταστημάτων
Παρκέτα
Λουστραρίσματα
Ταπετσαρίες
Πέργολες

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Πλυντήρια, Κουζίνες,
Φούρνοι, Ψυγεία,
Μ ικροσυσκευές 
Συνδέσεις συσκευών

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ηλεκτρ.Υπολογιστές - Επισκευές 
FAX, Εκτυπωτές 
Τηλεφωνικές γραμμές - κέντρα

ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Τοποθετήσεις κλιματιστικών 
Κεντρικές κλιματ. μονάδες 
Συντηρίσεις κλιματιστικών 
Ψύκτες 
Καυστήρες

ΕΙΔΙΚΟ ΤΜ Η Μ Α  ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜ ΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(συναργερμοί, θωρακισμένες πόρτες, προστατευτικά κάγκελα κλ.π.)

Από την mo ΜΙΚΡΗ μέχρι την πιό ΜΕΓΑΛΗ εργασία 
σε ΣΠΙΤΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ και ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

1013 ίο τηλέφωνο πού πρέπει να θυμάστε

GLOBAL BUILDING SYSTEMS Α.Ε. Κατεχάκη 44, Αθήνα Τηλ.: 67.75.111 (10 γραμμές) Fax: 67 27 800
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τη σημερινή πρωτεύουσα του ομώνυμου Νομού, την 
Κόρινθο, κτισμένη σε απόσταση μόλις 8 χλμ από την Πα
λαιό Κόρινθο- ένα από τα αξιολογότερα εμπορικό κέ

ντρα του αρχαίου ελληνικού κόσμου- έχει την έδρα της η Αστυνο
μική Διεύθυνση με ευθύνη αστυνόμευσης σε όλο το Νομό.

Σύμφωνα με το Θουκυδίδη, ως πρώτοι κάτοικοι της Κορίνθου α- 
ναφέρονται οι Αιολείς κατά την κάθοδο των Δωριέων, ενώ σημα
ντικό τμήμα του πληθυσμού αποτελούσαν και οι Ιωνες, οι οποίοι 
κατοικούσαν προς τις ακτές γύρω από τον Ισθμό, όπου είχαν και 
πανάρχαιο ναό του Ποσειδώνα.

Κατά μία παράδοση, ως πρώτος οικιστής φέρεται ο Αιήτης, ο ο
ποίος προτίμησε το βασίλειο της Κολχίδας και άφησε εκε ί ως βα
σιλιά το γιο του Κόρινθο.

Σήμερα, ο μόνιμος πληθυσμός του νομού ανέρχεται σε 141.823 
κατοίκους, όμως η κοντινή του απόσταση από την Αθήνα, η ύπαρξη 
της Λουτρόπολης του Λουτρακίου, η λειτουργία του μεγαλύτερου 
Καζίνο της Ευρώπης στο Λουτράκι και οι χιλιάδες εξοχικές κατοι
κίες των Αθηναίων, ανεβάζουν τον πραγματικό πληθυσμό του Νο
μού, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, σχεδόν στο διπλάσιο.

Στην αρμοδιότητα της Αστυνομικής Δ/νσης Κορινθίας υπάγο
νται και λειτουργούν συνολικό 9 Αστυνομικά Τμήματα (Κορίνθου, 
Λουτρακίου,Ισθμού, Αγ. Θεοδώρων, Βραχατίου, Κιότου, Ξυλοκά
στρου, Νεμέας και Γκούρας), 14 Αστυνομικοί Σταθμοί (Αθικίων, Αρ
χαίας Κορίνθου, Σοφικού, Χιλιομοδίου, Βέλου, Ζευγολατιού, Κα
στανιάς, Καλλιάνων, Κλημεντίου, Περαχώρας, Σχίνου, Δερβενίου, 
Πιτσών και Τρικάλων), 1 Τμήμα Τουριστικής Αστυνομία (Κορίνθου), 
2 ΣταθμοίΤουριστικής Αστυνομίας (Ξυλοκάστρου και Λουτρακίου), 
2 Γραφεία Δημοσίων Κατηγόρων, καθώς και Ασφαλείας και Τρο
χαίας Κορίνθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Η Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας αντιμετωπίζει με επιτυχία 
τα προβλήματα τάξης και η δραστηριότητα της κρίνεται ικανοποιη
τική κυρίως στην εφαρμογή των Αγορανομικών Διατάξεων, του Υ
γειονομικού Κανονισμού, του Οικοδομικού Κανονισμού και των Α
στυνομικών διατάξεων.

Η αντιμετώπιση της ηχορρύπανσης είναι ένα από τα κεντρικό 
θέματα με τα οποία ασχολούνται τα Τμήματα, κυρίως κατά τους 
θερινούς μήνες. Αρκετή αστυνομική δύναμη απασχολείται επίσης 
και σε διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις οι οποίες είναι συχνές λό
γω ύπαρξης μεγάλου αριθμού Αθλητικών Σωματίων (145 συνολικά).

Το έτος 1997 επαναπροωθήθηκαν στη χώρα τους 2.000 περί
που Αλβανοί λαθρομετανάστες και απελάθηκαν 234 άτομα άλλων 
εθνικοτήτων. Τέλος, μεγάλος αριθμός Αστυνομικών απασχολείται 
σε μόνιμη βάση για την εξωτερική φρούρηση των Φυλακών που υ
πάρχουν στο Νομό, σε συχνές συνοδείες επισήμων προσώπων 
λόγω του στρατιωτικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει, καθώς 
επίσης και για τη φύλαξη αρκετώ ν και σημαντικών στόχων 
(MOTOR OIL, εξοχική κατοικία Πρωθυπουργού κ.λ.π).

Στον τομέα τώρα της ασφάλειας, από τα σοβαρότερα προ
βλήματα που αντιμετωπίζει η Διεύθυνση είναι τα εγκλήματα κατά 
της ιδιοκτησίας λόγω της διασποράς των χιλιάδων εξοχικών κα
τοικιών που υπάρχουν κατά μήκος των παραλιών αλλά και στο ε 
σωτερικό του Νομού.

Οι μεγάλες καλλιέργιες που υπάρχουν στο Νομό λόγω του εδά
φους, το οποίο είναι ιδιαίτερα έφορο, συγκεντρώνει ένα μεγάλο 
αριθμό αλλοδαπών όπου εργάζονται και διαμένουν στην ευρύτερη 
περιοχή.
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Η εμπορία ναρκωτικών βρίσκεται σε χαμηλότερα συγκριτικά με 
την υπόλοιπη Ελλάδα επίπεδα. Παρ'όλα αυτά, κατά το έτος 1997, 
βεβαιώθηκαν 52 παραβάσεις του Νόμου περί ναρκωτικών όπου 
συνελάφθησαν συνολικά 112 άτομα και κατασχέθηκαν 17 κιλά κάν
ναβης, 251 δενδρύλλια κάνναβης και μικροποσότητες ηρωίνης και 
κοκαΐνης. Όσον αφορά τις ανθρωποκτονίες, διαπράχθηκαν συνο
λικά 6 από τις οποίες, τρεις μεταξύ Αλβανών λαθρομεταναστών, 
οι οποίες και εξιχνιάστηκαν.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ο αριθμός των τροχαίων ατυχήματα στο οδικό δίκτυο αρμοδιό

τητας του Νομού θεωρείται υψηλός,γεγονός που απασχολεί και 
προβληματίζει την Διεύθυνση για τη λήψη πρόσθετων μέτρων.Ο 
κύριος λόγος των τροχαίων ατυχημάτων εντοπίζεται κυρίως στη 
μη καλή κατάσταση του τμήματος της Εθνικής οδού Κορίνθου-Πα- 
τρών με αποτέλεσμα όλα σχεδόν τα θανατηφόρα ατυχήματα να 
συμβαίνουν σ'αυτό. Κατά το έτος 1997 σ'όλο το δίκτυο του Νομού 
έλαβαν χώρα 59 θανατηφόρα ατυχήματα με 84 νεκρούς και 220 
τροχαία ατυχήματα με 380 τραυματίες.

Στον τομέα του Τουρισμού, η ύπαρξη πολλών αρχαιολογικών 
χώρων στο Νομό, η λειτουργία του καζίνο, τα ιαματικά λουτρά 
Λουτρακίου και οι τεράστιες παραλίες τόσο στο Ιαρωνικό, όσο 
και στον Κορινθιακό κόλπο αποτελούν πόλους έλξεως μεγάλου α
ριθμού Ελλήνων και ξένων Τουριστών. Η Τουριστική Αστυνομία ε 
φαρμόζει την Τουριστική Νομοθεσία στο νομό όπου λειτουργούν 
109 ξενοδοχεία, έξ ι κάμπινγκ και μεγάλος αριθμός ενοικιαζόμε
νων δωματίων.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΑΤΟΥ
Το Αστυνομικό Τμήμα Κιάτου, από τον Οκτώβριο του 1996 στε

γάζεται σε καινούργιο ιδιωτικό κτίριο, το οποίο έχει διαρρυθμιστεί 
εσωτερικά με τέτο ιο  τρόπο ώστε να είναι προσαρμοσμένο στις α
νάγκες της υπηρεσίας. Ολα τα παλαιά έπιπλα έχουν αντικατασταθεί με 
σύγχρονα και λειτουργικά και οι χώροι διαθέτουν συσκευές κλιματι
σμού. Ο κάθε αστυνομικός έχει το δικό του χώρο, σε ειδική ντουλάπα 
όπου φυλάσσει με ασφάλεια τα ατομικά του είδη (περίστροφο κ.λ.π.1.

Εξωτερικά, σε κατάλληλο σημείο του προαυλίου με οπτική γωνία
που καλύπτει ό
λο το  χώρο ε ι
σόδου του κτι
ρίου, έχει τοπο
θετηθεί και λει
τ ο υ ρ γ ε ί σε 
24ωρη βάση κά
μερα  με φω 
το κύ ττα ρ ο  και 
βομβιτή (ειδο- 
ποιητή) συνδε- 
δεμένο  με την 
T.V σ το  γρα
φείο  του Αξιω
ματικού Υπηρε
σίας. Τάδε κρα- 
τη τή ρ ια  πλη
ρούν ό λ ες  τ ις  
προϋποθέσεις 
για ανθρώπινες 
συνθήκες κρά

τησης αλλοδαπών και ημεδαπών κρατουμένων. Το Τμήμα διαθέτει 
επίσης, κομπιούτερ με μηχανοργάνωση σε διοικητικά και άλλα θέ
ματα άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών, φωτοτυπικό μηχάνημα 
επαγγελματικών απαιτήσεων, FAX, πέντε ολόσωμες αδιάβροχες 
φωσφορούχες στολές, τρεις φορητούς ασύρματους, δύο αλεξί
σφαιρα γιλέκα κ.λ.π.Όλα σχεδόν τα υλικά αυτά, προήλθαν από δω
ρεές του Δήμου Κιάτου και διαφόρων κοντινών Κοινοτήτων (Διμη- 
νιού, Μ. Βάλτου κ.λ.π.) και ήδη αποτελούν δημόσιο υλικό.

Οι σύγχρονες αυτές προϋποθέσεις, όπως είναι φυσικό, επη
ρεάζουν θετικά την ψυχολογία του Αστυνομικού Προσωπικού που 
ζει και εργάζεται καθημερινά σ'αυτούς τους χώρους. Ταυτόχρονα 
δε, επισπεύδει και προσφέρει καλλίτερες ποιοτικά υπηρεσίες στους 
πολίτες της περιοχής. Διαθέτει επίσης καθημερινά πεζό Τροχονόμο 
στην πόλη και περιπολία με R/T αυτοκίνητο σε 24ωρη βάση.

ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ

Οι σημαντικότερες ανάγκες που έχει σήμερα η Διεύθυνση εντο
πίζονται κυρίως σε θέματα προσωπικού, τεχνικού εξοπλισμού και 
στέγασης. Οσον αφορά το προσωπικό, η έλλειψη 30 περίπου α
στυνομικών που παρουσιάζει ο Νομός με βάση το σύνολο των 
προβλεπόμενων οργανικών θέσεων γίνεται ιδιαίτερα αισθητή, ε 
πειδή οι σημερινές ανάγκες σε οργανικές θέσεις είναι πολύ μεγαλύτε
ρες από τις προβλεπόμενες. Χρειάζεται λοιπόν, εκτός από την πλήρω
ση των παραπάνω θέσεων και επανεκτίμηση των απαιτούμενων οργα
νικών θέσεων με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα.

Σχετικά με τον αριθμό των οχημάτων που διαθέτει η Δ/νση, ε 
πειδή υπάρχει οριακή επάρκεια, οι περισσότερες υπηρεσίες ανα
γκάζονται να τα κυκλοφορούν σε 24ωρη βάση με συνέπεια μέσα 
σε ένα, το πολύ δύο χρόνια, καινούργια οχήματα να παρουσιάζουν 
σοβαρές βλάβες και να καθίστανται πλέον ακατάλληλα.

Οι περισσότερες από τις  υπηρεσίες του Νομού που επισκε- 
φθήκαμε, σε θέματα στέγασης, βρίσκονται σε αντίθεση με την ει
κόνα που παρουσιάσαμε για το Αστυν. Τμήμα Κιάτου. Πολλές α- 
π'αυτές έχουν άμεσες ανάγκες συντήρησης και επισκευής και άλ

λες παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις χώρου. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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ΝΟΜΟΛΟΓΙΕΣ -  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

η Δ ιάλυση του  Κ .ε .φ .ε .
Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα απόφαση, η υπ' αριθ. 10.493/1997 του 2ου Τμήματος του 
Εφετείου Αθηνών, έδωσε τέλος σε μια πολύκροτη υπόθεση, απορρίπτοντας την έφεση  
του Κέντρου Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος (Κ.Ε.Φ.Ε.) εναντίον της 7.380/1996  
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία είχε αποφασιστεί η 
διάλυσή του. Η απόφαση αυτή, ιδιαίτερη σημαντική από νομικής, κοινωνικής, θρησκευ
τικής και ηθικής πλευράς - αφού σχετίζεται άμεσα με τη "Θεωρία της Σαηεντολογίας" 
- δημοσιεύεται σε συνέχειες για την ενημέρωση των αναγνωστών μας:

ε  την από 18.7.1996 και αριθμό εκθ έσ εω ς καταθέσ εω ς 

5035/1996 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 

κατά τη διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας (άρθρα 740, ό

πως η παρ. 1 αυτού αντικαταστάθηκε με τη παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 

2331/1995 "πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από ε 

γκληματικές δραστηριότητες κ.λπ." και 787 ΚΠολΔ], απευθυνόμενη αίτησή 

του ο ήδη εφεσιβλητος Νομάρχης Αθηνών (του Νομαρχιακού Διαμερίσμα

τος Αθηνών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς), υπό την 

ιδιότητα του ασκούντος την εποπτεία επί των σωματείων της περιφέ

ρειας του, ζήτησε, όπως προκύπτει από το νομίμως προσκομιζόμενο α

ντίγραφο αυτής, τη διάλυση του ήδη εκκαλούντος σωματείου με την επω

νυμία "ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" (και χάριν συντο

μίας ΚΕΦΕΙ, κυρίως μεν διότι επιδιώκει σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους 

που καθορίζονται στο καταστατικό του, επικουρικώς δε διότι οι σκοποίτου και 

γενικότερα η λειτουργία του απέβησαν παράνομοι, ανήθικοι και αντίθετοι προς 

τη δημόσια τάξη.

Επί της αιτήσεως αυτής, αλλά και των παραδεκτώς ασκηθεισών υπέρ 

του Νομάρχη προσθέτων παρεμβάσεων των α) σωματείου "Πανελλήνια Έ

νωση Γονέων", β) Μαρίας συζ. Ανδρέα Αποστολοπούλου και Μιχαήλ Γρη

γοράκη και γ) της Εκκλησίας της Ελλάδος εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 7380/1996 

οριστική απόφαση του, ως άνω, δικαστηρίου (Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών), η οποία την αίτηση και τας εν λόγω προσθέτους παρεμβάσεις 

δέχθηκε και από ουσιαστικής απόψεως και δ ιέταξε τη διάλυση του περί 

ου πρόκειται σωματείου. Ήδη, το τελευταίο, ως ηττηθέν, βάλλει κατ' 

αυτής με την κρινόμενη έφεσή του και τους εκ ε ί μνημονευομένους λό

γους, οι οποίοι ανάγονται σε εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία του νόμου, 

αλλά και πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων, που προσκομίστηκαν. Η έ 

φεση αυτή ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα και επομένως πρέπει να 

γίνει τυπικά δεκτή και να εξετα σ θ ε ί ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των 

λόγων της (άρθρ. 533 παρ. 1 ΚΠολΔ).

Η εποπτεύουσα επί των σωματείων αρχή προσδιορίζεται στο άρθρο 

29 του ν. 281 /1914 "περίσωματείων" Ιο οποίος ναι μεν καταργήθηκε με το 

ν. δ. 795/1970, πλην, όμως, επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 του ν. δ. 

42/1974: Ε. A. 11350/1990 Ελλ. Δνη 31. 1612), σε συνδυασμό προς το άρ

θρο 14 παρ. 1, 4 και 5 του α.ν. 1179/1938 "περί Νομαρχών" και το  άρθρο 

25 παρ Ια  του β. δ /τος 864/1960 "περί Οργανισμού του Υπουργείου Εσω

τερ ικώ ν" (πρβλ. Δ. Γιαννοπούλου, Γεν Αρχαί, υπό το  4ο φύλλο τη ς  

10493/1997 απόφασης του Εφετείου Αθηνών άρθρο 82 αρ. 31. Στο άρθρο 

29 του ν. 281 /1914 ορζοντα ι τα εξή ς  Η εποπτεία των σωματείων αφορά 

αποκλειστικώς: α) την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου τούτου, β) τη 

τήρηση του καταστατικού αυτών και γ) τον έλεγχο της ταμειακής διαχει- 

ρίσεως αυτών. Η εποπτεία των σωματείων ανατίθεται των μεν εργατικών, 

ε ίτε  αλληλοβοηθητικών, ε ίτε  επαγγελματικών, στην αρμόδια Επιθεώρηση 

Εργασίας, των δε λοιπών στις ο ικείες Νομαρχίες. Ανώτερη εποπτική αρχή

των μεν επαγγελματικών και αλληλοβοηθητικών σωματείων αξίας του Υ

πουργείου Εθνικής Οικονομίας των δε λοιπών το Υπουργείο στη μέριμνα 

του οποίου υπάγεται ο κύριος σκοπός του σωματείου. Κατά πόσης ενέρ

γειας των κατά τη δεύτερη παράγραφο δημοσίων υπαλλήλων επιτρέπε

ται προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου Υπουργού, της ανωτέρας εποπτικής 

αρχής των σωματείων, η οποία αποφασίζει ανεκκλήτως. Από το άρθρον 

1 α του α.ν. 1179/1938 ο ρζετα ι, ε ις  μεν την παρ. 1, ότι ο Νομάρχης ασκεί 

εποπτειαν επι πάντων των εις  το Νομό Σωματείων και Ενώσεων αυτών, 

ε ις  τη παρ. 4, ότι ο Νομάρχης δύναται να διατάσσει οίκοθεν την ενέργεια 

διοικητικού και διαχειριστικού ελέγχου των σωματείων, ενώ δικαιούται 

και να προσλαμβάνει ειδικόν λογιστήν και να ορίζει την αμοιβή του κατά 

τ ις  κείμενες δ ιατάξεις , ε ις  δε την παρ. 5, ότι ο Νομάρχης δύναται να 

κηρύσσει έκπτωτο το διοικητικό συμβούλιο σωματείου και να ορίζει και 

εγκαθιστά προσωρινή διοικητική ή διαχειριστική επιτροπή, κατά τις  υπό 

του νόμου προβλεπόμενες περιπτώσεις. Τέλος, υπό του άρθρου 25, παρ. 

10, του β. δ /τος 864/1960 ορίζεται, ότι ο Νομάρχης ασκεί κατά νόμον ε- 

ποπτείαν επί πάντων των ε ις  το Νομό σωματείων και ενώσεων αυτών, πα

ρέχει συγγνώμη συγγενείας μελών διοικήσεων κ,λπ. Επίσης, δύναται να 

κηρύσσει έκπτωτον το διοικητικό συμβούλιο σωματείου, ορίζοντας και ε- 

γκαθιστώντας προσωρινή διοικητική ή διαχειριστική επιτροπή κατά τις  υ

πό του νόμου προβλεπόμενες περιπτώσεις, ως και να διατάσσει οίκοθεν 

την ενέργεια  διοικητικού ή διαχειριστικού ελέγχου των σωματείων, δι

καιούμενος να προσλαμβάνει ειδικό λογιστή και ορ ίζει την αμοιβήν αυτού, 

κατά τις  κείμενες διατάξεις.

Εκ των, ως άνω, αυτών διατάξεων, σαφώς προκύπτει, ότι "εποπτεύου

σα αρχή" εν  τη έννοια του  άρθρου 105 Α.Κ. είνα ι ο Νομάρχης (Ε.Α. 

7286/1976,4645/1976, ΝοΒ 25.215 και 73, αντίστοιχα, Ε. Αιγ. 60/1979 Ελλ. 

Δνη 20.602, Ε.Π. 227/1954 ΝοΒ 3.41, Ε.Π. 186/1961 Νοβ 10.1120. Βαθρακο

κοίλη, Ερμ. Α.Κ., υπό το άρθρο 105, σελ. 194-195, Στυλ. Βλαστού, Αστικά 

Σωματεία κ.λπ., έκδ 1996), ο οποίος, επομένως, και δικαιούται, πέραν των 

άλλων εκε ί μνημονευομένων προσώπων, σε υποβολήν στο αρμόδιο δικα

στήριο αιτήσεως για τη διάλυση σωματείου της περιφέρειας του (συντρε- 

χουσών, βεβαίως, των μνημονευομένων προϋποθέσεων) και όχι η "ανω- 

τέρα εποπτική αρχή", ήτοι ο Υπουργός, στη μέριμνα του οποίου υπάγεται 

ο κύριος σκοπός του σωματείου, η οποία δεν αναφέρεται στο άρθρο 105 

Α.Κ., το οποίον μνημονεύει μόνον την "εποπτεύουσα αρχή" και η οποία "α- 

νωτέρα εποπτεύουσα αρχή", ως εκ της τετάρτης παραγράφου του άρ

θρου 29 του ν. 281 /1914 "περί σωματείων" προκύπτει, έργον έχει, όπως 

αποφαινεται επί των προσφυγών των ασκουμένων κατά πόσης ενεργείας 

των κατά την δευτέρα παράγραφον υπαλλήλων, ήτοι των επιθεωρητών 

εργασίας και των Νομαρχών ως εποπτεύουσας αρχής. Επομένως, ο Υ

πουργός Πολιτισμού και Επιστημών δεν νομιμοποιείται ενεργητικώς στην 

άσκηση της επι της οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη, ως άνω, αιτήσεως 

για τη διάλυσή του προαναφερθέντος σωματείου και συνεπώς ο σχετικός
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λόγος εφ έσεω ς [δεύτερος κατά σειράνΙ, με τον οποίον το εκκαλούν σω- 

ματείον υποστηρίζει τα αντίθετα, πρέπει να απορριφθεί ως κατά νόμον 

αβάσιμος.

Κατά την παρούσα κατ' έφεση στάση της δίκης παρεμβαίνουν προσθέ- 

τως, κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, δια των προτάσεων και χωρίς την 

τήρηση προδικασίας (ΕΑ 14721/1987 Ελλ. Δνη 30.805) υπέρ του εκκα- 

λούντος σωματείου Α) Τα μέλη της διοικήσεως αυτού 1] Ελένη Αλεβιζο- 

πούλου, 2) Βασιλική Ματζαράκη, 3) Βασιλική Σωτηρίου συζ, Εμμανουήλ Γα- 

ρυφάλου, 41 Μαγδαληνή Πολυχρονοπούλου, 5) Μαρία Γκιμίση συζ. Δημη- 

τρίου Παράτζογλου, 6) θηρεσία Τραγούδη, Β) Τα μέλη αυτού 1) Φλώρα Γε

ρασιμίδου, συζ. Ιωάννη Αρβανιτάκη, 2) Δημήτριος Αγγελάκος, 3] Ιωάννης 

Μπογδάνος, 41 Μαρία Μπογδάνου, 5) Δημήτριος Παρετζόγλου, 6) Χρήστος 

Μοσχόπουλος και ΓΙΗ ένωση προσώπων με την επωνυμία "Ελληνικό Παρα

τηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι” και ζητούν την παραδοχή της εφ έ 

σεως επί τω τέλει απορρίψεως της ανωτέρω αιτήσεως περί διαλύσεως 

του περί ου πρόκειται (καθού η αίτηση και εκκαλούντος) σωματείου. Οι πα- 

ρεμβαίνοντες νομιμοποιούνται στην άσκηση της πρόσθετης ο καθένας 

παρεμβάσεώς του ως έχοντες προς τούτο έννομο συμφέρον, και ειδικό

τερα οι υπό στοιχ. Α' και Β' παρεμβαίνοντες ως εκ της άνω ιδιότητάς τους 

ως μέλη της διοικήσεως [του σωματείου) οι μεν και μέλη του σωματείου 

οι δε, η δε υπό στοιχ. Γ' ως απορρέοντος αυτού εκ διατάξεως δημοσίου 

δικαίου [ΕΑ. 7286/1976 ΝοΒ 25.215, Ράμμου, Πρόσθετος Παρέμβασις, παρ. 

7 σημ. 27, Μπέης Πολ. Δικονομία υπ' άρθρο 80 κεφ. ΙΑ' σελ. 438 - 439, Κι- 

τσικοπούλου, Πολ. Δικονομία υπ' άρθρο 231 αρ. 25 και 31), όπως είναι οι 

διατάξεις του Συντάγματος 1975 περί προστασίας των ατομικών δικαιω

μάτων (ΕΑ 7286/1976 ο.π.) και του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι, ε ί

ναι δε όλοι [υπό στοιχ. A', Β', ΓΊ και τρίτοι, κατά την έννοια του άρθρου 80 

ΚΠολΔ, που εφαρμόζετα ι και κατά τη διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδο

σίας Ιάρθρο 741 ΚΠολΔ), διότι επί δικών νομικών προσώπων διάδικος είναι 

το νομικό πρόσωπο και όχι ο εκπροσωπών αυτό επί δικαστηρίου ή τα φυ

σικά πρόσωπα, που το αποτελούν [ΕΑ. 7286/1976 ο.π.).

Κατόπιν τούτου, οι εν λόγω (πρόσθετες υπέρ του εκκαλούντος) παρεμ

βάσεις είναι παραδεκτές και νόμιμες [άρθρα 80 και 752 παρ. 2 ΚΠολΔ) και 

πρέπει να ερευνηθούν κατ' ουσίαν, συνεκδικασθούν δε με την έφεση λό

γω της υπάρχουσας μεταξύ τους πρόδηλης συνάφειας, αφού έτσ ι επι

ταχύνεται η διεξαγωγή της όλης δίκης, αλλά και επέρχεται μείωση των δι

καστικών εξόδων (άρθρα 31,75,246,285,524 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό προς 

το άρθρο 741 ΚΠολΔ), απορριπτομένων ως αβασίμων του περί απαραδέ- 

κτου αυτών ισχυρισμών των εφεσιβλήτων.

Από τη διάταξη του άρθρου 80 του ΚΠολΔ, η οποία ορίζει, ότι, εάν τρί

τος σε δίκη μεταξύ άλλων εκκρεμή έχει έννομο συμφέρον ν' αποβεί η δίκη 

υπέρ κάποιου των διαδίκων, δικαιούται να παρέμβει προσθέτως προς υ

ποστήριξη του διαδίκου τούτου, συνάγεται, ότι για την άσκηση πρόσθετης 

παρέμβασης πρέπει να υφίσταται έννομο συμφέρον, όπως καταλήξει η 

δίκη υπέρ του υπέρ ου η παρέμβαση, το οποίον υπάρχει ιδίως, και αν ακόμη 

το  προστατευτέο δικαίωμα ή η αποφευκτέα νομική υποχρέωση δεν έχουν 

περιουσιακό χαρακτήρα, αλλά ηθικό, όταν το εκ της δίκης παραγόμενο δε- 

δικασμένο καταλαμβάνει και τον τρ ίτο ή αν η απόφαση δύναται να εκτελε- 

σθεί και κατ' αυτού ή έχει κατ' αυτού αντανακλαστικές συνέπειες, ως εκ 

του ότι το αντικείμενο της διαφοράς αποτελεί προδικαστικό ζήτημα σε 

μελλοντική δίκη του παρεμβαίνοντος ΙΑ.Π. 1260/1983 Δ 15.507, Ε.Α. 

10725/1979 ΝοΒ 28.1186, Ε. Πειρ. 470/1994 Ελλ. Δνη 36.705).

Περαιτέρω, το έννομο συμφέρον δύναται να απορρέει εκ διατάξεως 

ε ίτ ε  ιδιωτικού, ε ίτ ε  δημοσίου δικαίου (ΕΑ 7286/1976 ο.π., Ράμμου, ο.π., 

Μπέης, ο.π., Κ. Κιτσικόπουλος, ο.π.), όπως είναι οι διατάξεις του Συντάγμα

τος του έτους 1975 περί προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων και της 

οικογένειας [ΕΑ 7286/1976 ο.π., Σχόλιο Στ. Βλαστού κάτω από την Α.Π. 

1260/1983 ο.π.).

Εν προκειμένω, στην υπό κρίση εκκρεμή δίκη γεννηθείσαν, όπως προε- 

κτέθηκε, δια της εγέρσεω ς της αιτήσεως περί διαλύσεως του ηροανα- 

φ ερθέντος σωματείου, παρενέβησαν προσθέτως υπέρ του αιτούντος 

Νομάρχη (στον πρώτο βαθμό) 1) Το Σωματείο με την επωνυμία "Πανελ

λήνια Ένωση Γονέων - ΠΕΓ", 2) Οι Μαρία συζ. Ανδρέα Αποστολοπούλου και 

Γρηγοράκης Μιχαήλ και 3) η Εκκλησία της Ελλάδος, διώκοντες την παρα

δοχή της αιτήσεως, ισχυριζόμενοι δε, όσον αφορά το έννομον αυτών 

συμφέρον, ότι, α| για το σωματείο Π.Ε.Γ., αυτό απορρέει από τις  διατάξεις 

του Συντάγματος περί προστασίας των ατομικών και της οικογένειας, ε ί

ναι δε, πέραν αυτού, και ηθικό, που προκύπτει από αυτόν τον ίδιο το σκοπό 

του, ο οποίος, κατά το καταστατικό του (άρθρο 2), είναι η προστασία του 

Ελληνορθόδοξου Πολιτισμού, της οικογένειας και του ατόμου, αξίες που 

πλήττονται και κινδυνεύουν από τη δραστηριότητα του κάθε σωματείου, 

β) για τα φυσικά πρόσωπα (Μαρία Αποστολοπούλου και Γρηγοράκη Μι

χαήλ), ότι είναι γονείς τέκνων 9 που κατονομάζουν και μνημονεύονται πα

ρακάτω), τα οποία ενεπλάκησαν στις δραστηριότητες του καθού σωμα

τείου με συνέπεια την αλλοίωση της προσωπικότητάς τους και την απο

κοπή τους από το οικογενειακό τους περιβάλλον και, συνεπώς, υπό την ι

διότητά τους αυτή ως γονέων, έχουν έννομο συμφέρον, για τη διάλυση 

του καθού και γ) για δε την Εκκλησία της Ελλάδος ότι και αυτή έχει έννομο 

συμφέρον να ζητήσει τη διάλυση του περί ου πρόκειται σωματείου, απορ- 

ρέον από τις  διατάξεις του Συντάγματος περί προστασίας των ατομικών 

δικαιωμάτων, ως εκφραστής της Ορθόδοξης Χριστιανικής ηίστεως και 

της επικρατούσας θρησκείας στην Ελλάδα, που ενδιαφέρεται για τη προά

σπιση αυτών έναντι οποιοσδήποτε παραθρησκευτικής οργάνωσης και αί

ρεσης. Μ ε αυτό το περιεχόμενο και ενόψει των ανωτέρω και δεδομένης 

της ιδιότητας αυτών ως τρίτων, οι παρεμβάσεις αυτές, οι οποίες, σημειω- 

τέον, ασκήθηκαν επ' ακροατηρίου δια των προτάσεων και χωρίς την τήρη

ση προδικασίας, ήσαν παραδεκτές και νόμιμες (άρθρα 80 και 752 παρ. 2 

ΚΠολΔ). Το δε πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που με την εκκαλούμενη από

φασή του εξέφρασε την ίδια κρίση, σε κανένα σφάλμα δεν υπέπεσε σχε

τικά με την εφαρμογή και ερμηνεία των προαναφερθεισών διατάξεων και 

επομένως ο περί του αντιθέτου λόγος (τρίτος) της κρινομένης εφ έσεω ς 

είναι νομικά αβάσιμος και γι' αυτό πρέπει να απορριφθεί.

Τα περί της συστάσεως και λειτουργίας των σωματείων ρυθμίζουν κυ

ρίως το άρθρο 12 του Συντάγματος και τα άρθρα 78 έως 106 του Α.Κ. Ει- 

δικώτερον, δια μεν του άρθρου ί 2 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζεται, ότι 

"οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα όπως συνιστούν ενώσεις και σωματεία μη 

κερδοσκοπικού σκοπού, τηρούντες τους νόμους, οίτινες, όμως, ουδέπο

τε  δύνανται να υπαγάγουν την άσκηση του δικαιώματος τούτου ε ις  προη- 

γούμενην άδειαν”. Το δικαίωμα τούτο εγγυάται και η κυρωθείσα δια νόμου 

Διεθνής Σύμβασις της Ρώμης (άρθρο 14). Δια δε του άρθρου 78 Α.Κ. ορί

ζετα ι, ότι 'Ένωση Προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό απο

κτά προσωπικότητα, όταν εγγράφει' σε ειδικό δημόσιο βιβλίο (σωματείο), 

που τηρείται στο Πρωτοδικείο της έδρας του. Για να συσταθεί σωματείο 

χρειάζονται είκοσι τουλάχιστον πρόσωπα". Το άρθρο τούτο, καίτοι έχει 

δ ιαφορετική διατύπωση από το άρθρο 1 του ν. 281/1914 "περί σωμα

τείων”, εν τούτοις γίνεται δεκτόν, ότι αποδίδει το δίκαιον του εν λόγω άρ

θρου 1 του ν. 281 /1914 (ΕΑ. 7286/1976 ο.π., Σβώλου - Βλάχου, Το Σύνταγ

μα της Ελλάδος, Τομ. Β' σελ. 262 υποσημ. 74, Τούση, Νομικά Πρόσωπα υπό 

άρθρο 105-σελ. 139, Καυκά Ε.Ν. ΑΚ υπό άρθρο 12), το οποίον ορίζει ότι 

"σωματεία ... λογίζονται σύλλογοι ή ενώσεις, άτινα συγκεντρούσι κατά 

τρόπον διαρκή τας γνώσεις ή συνεργασίας αυτών, χωρίς να αφορώσιν εις 

κερδοσκοπίαν. Τα σωματεία είναι ελεύθερα εν τω κράτει, εφ ' όσον έχουν 

σκοπόν μη απαγορευμένον υπό των νόμων ή της ηθικής”. Εξάλλου δια της 

διατάξεω ς του άρθρου 105 παρ. 3 του ΑΧ. ορίζεται, ότι "με απόφαση του 

Πρωτοδικείου (μονομελούς κατά τα ανωτέρω) μπορεί να διαλυθεί το σω

ματείο, αν το ζητήσει η διοίκησή του ή το ένα πέμπτο των μελών του ή η
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εηοητεύουσα αρχή, αν το σωματείο επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από ε 

κείνον που καθορίζει το καταστατικό ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία του 

σωματείου έχουν καταστεί παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δη

μόσια τάξη".

Τέλος, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 78 και 105 παρ. 

3 του Α.Κ. προκύπτει ότι ο σκοπός του σωματείου επιβάλλεται να είναι μη 

κερδοσκοπικός, αν δε τούτο κατά τη λειτουργία του μεταβάλει το σκοπό 

του και επ ιδ ιώ ξει κερδοσκοπ ικό σκοπό, τό τ ε  συντρέχει περίπτωση 

διαλύσεώς του με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου, ύστερα από αίτη

ση της διοικήσεώς του ή του 1 /5 των μελών του ή της εποπτεύουσας αρ

χής (ΕΑ 1888/1988 Ελλ. Δνη 35.118).

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τις  καταθέσεις των μαρτύρων, που 

εξετάσθηκαν ενόρκως στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου 

και περιέχονται στα ταυτάριθμα προς την εκκαλουμένη πρακτικά του, τις 

οποίες (καταθέσεις) το δικαστήριο εκτιμά κάθε μία χωριστά σε συνδυα

σμό μεταξύ τους και σύμφωνα με το βαθμό αξιοπιστίας κάθε μάρτυρα, 

καθώς, επίσης, από το περιεχόμενο όλων ανεξαιρέτω ς των εγγράφων, 

που επικαλούνται 1Α.Π. 732/1993 Ελλ. Δνη 36.105, Α.Π. 1310/1992 ΕλλΔνη 

35.391 και προσκομίζουν οι διάδικοι (σε μερικά των οποίων κατωτέρω γί

νεται ειδική μνεία: Α.Π. 587/1992 Ελλ. Δνη 35.1278) και από τις  ένορκες βε

βαιώσεις ενώπιον Ειρηνοδίκου και Συμβολαιογράφων, που επικαλούνται, 

επίσης και προσκομίζουν οι διάδικοι (ως προς το παραδεκτό αυτών κατά 

τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (βλ. Α.Π. 140/1972 Αρχ. Νομ. ΚΓ' 

458, ΕA  9656/1992 Ελλ. Δνη 36.692, ΕA  370/1972 ΝοΒ 21:357), αλλά και 

από τ ις  ομολογίες των διαδίκων, πλήρως αποδεικνύονται, κατά την κρίση 

του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα, τα οποία ασκούν ουσιώδη επιρροή στην 

έκβαση της παρούσας δίκης: Δυνάμει της υπ' αριθμόν 4152/1983 αποφά- 

σεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε το καθού 

σωματείο με την επωνυμία "ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΛ

ΛΑΔΟΣ" (Κ.Ε.Φ.Ε.) με έδρα την Αθήνα και το καταστατικό του καταχωρήθη- 

κ ε  σ τα  ο ικ ε ία  β ιβ λ ία  το υ  εν  λόγω  Π ρ ω το δ ικ ε ίο υ  με αρ ιθμό  

13184/7.11.1984. Σκοπός του σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του πιο 

πάνω καταστατικού του, που νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν οι 

διάδικοι, είναι: Η παρουσίασις, η διδασκαλία και η διάδοσις των εκπαιδευ

τικών και φιλοσοφικών αρχών των ΝΤΑΑΝΕΤΙΚΣ (DIANETICS = ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ, 

από τας Ελληνικός λέξε ις  δια και νους - δηλαδή η επιστήμη που διδάσκει 

περί της επιδράσεως της ψυχής επί του σώματος) και της ΣΑΗΕΝΤΟΛΟ- 

ΤΖΥ (SCIENTOLOGY = Γλωσιολογία, από την λατινικήν λέξιν SCIO = γνωρίζω 

και την ελληνικήν κατάληξιν λόγια (λόγος) = μελέτη ή ασχολία περί. Είναι η 

μελέτη και ο χειρ ισμός του πνεύματος ε ις  σχέσιν με τον εαυτόν του, 

το σύμπαν και την υπόλοιπην ζωήν), ως αυτά ανεπτύχθησαν από τον Λ. 

Ρον. Χάμπαρντ, μέσα ε ις  το  πλαίσιον της επ ιδιώ ξεώ ς του να βοηθήσει 

τους ανθρώπους να αποκτήσουν μεγαλυτέραν αυτοπεποίθησιν και α

κερα ιό τητα , με σκοπόν να καταστούν ικανοί να εμπ ιστεύω ντα ι τον 

εαυτόν των και επίσης να σέβωνται τον εαυτόν των και τους συναν

θρώπους των.

Σύμφωνα προς τις αρχές του Κέντρου, "η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΤΖΥείναι η οργά- 

νωσις και η συστηματοποίησις των θεμελιωδών στοιχείων της υπάρξεως 

εις αξιώματα και αποτελεσματικός τεχνολογίας κατά την παράδοσιν των 

επιστημών ακρίβειας δια να επιλύσει προβλήματα της ζωής και της σκέ- 

ψεως και δια την ελευθερίαν του ανθρωπίνου πνεύματος. Ότι εκείνος, ο 
οποίος θέτει μίαν ερώτησιν ευρίσκεται πλησιέστερον προς την απάντη- 

σιν, ότι εκάστη ερώτησις περιέχει την δική της απάντησιν και, επί πλέον, 

ότι έκαστον πρόβλημα περιέχει την δική του λύσιν και ότι αι τεχνολογίαι 
της ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΤΖΥ είναι τοιαύτης φύσεως, ώστε εν άτομον που έχει μίαν 

ερώτησιν ή εν πρόβλημα δύναται να βοηθηθείή να καθοδηγηθείπνευματι- 
κώς με σκοπόν το άτομον να είναι εις θέσιν να απαντήσει εις τας ιδίας του 

ερωτήσεις και να λύσει τα προβλήματά του". Προκειμένου να επιτύχει το σκο

πό του, το σωματείο, πάντα κατά το καταστατικό του Ιάρθρο 21, θα χρη

σιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:

"1. Την ανάπτυξιν κάθε είδους μορφωτικής, πνευματικής, πολιτιστικής 

και ψυχαγωγικής δραστηριότητος, μέσα εις τα πλαίσια της διδασκαλίας 

και διαδόσεως των εκπαιδευτικών και φιλοσοφικών αρχών των ΝΤΑΑΝΕ

ΤΙΚΣ και της ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΤΖΥ. 2. Την ίδρυσιν Εντευκτηρίων και την διοργά- 

νωσιν διαλέξεων, την δημιουργίαν αναγνωστηρίων, την έκδοσιν βιβλίων 

και άλλων εντύπων κ,λπ. 3. Την πραγματοποίησή επαφών με σκοπόν συ

νεργασίαν με φυσικά ή  νομικά πρόσωπα και με τας κρατικός αρχάς, ωςλ.χ. 

με το Υπουργείον Νέας Γενιάς, με το Υπουργείον Πολιτισμού και Επιστη
μών".

Πλην, όμως, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, και μάλιστα σχεδόν 

από της ενάρξεώ ς της, διαπιστώθηκε, ότι παρεξέκκλινε των, ως άνω, 

σκοπών του και επεδίωκε πλέον σκοπούς άσχετους και απολύτως ξένους 

με αυτούς. Και ειδικώτερα, από μεγάλο αριθμό εγγράφων (άνω των 83), 

που βρέθηκαν στα γραφεία του (Πατησίων 200), μετά από διοικητικό και 

διαχειριστικό έλεγχο, κατόπιν της υπ' αριθ. 599/12.1.1996 διαταγής του 

Νομάρχη Αθηνών και είναι συνημμένα στο από 3.7.1996 πόρισμα της επι

τροπής από τους Σκαρτσίλα Ανδρέα, Βαλυράκη Κων/να, Λαμπαδάκη Μ ι

χαήλ και Αντωνόπουλο Δημήτριο, προκύπτει, ότι αυτό δεν είναι αυθύπαρ

κτο υπό την έννοια της αυτοτέλειας και της αυτονομίας, αλλά αποτελεί 

παρακλάδι της Διεθνούς, με κέντρο τη Δανία (Κοπεγχάγη) και την Αμερική 

(Λος Αντζελες) Οργανώσεως με την ονομασία "Σαηεντολογίας". Η οργά

νωση αυτή εμφανίζετα ι σε ορισμένα κράτη ως θρησκεία (CHURCH OF 

SCIENTOLOGY: Εκκλησία της Σαηεντολογίας), στην Ελλάδα δε ως "Κέντρο 

Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας" (ΚΕΦΕ). Δεν έχει ενιαίες κατευθύνσεις και συ

ναφείς σκοπούς ανά τον κόσμο. Προκειμένου να απολαύσει των πλεονε

κτημάτων της "θρησκείας" (όπως π.χ. συναλλαγματικές και φορολογικές 

ελαφρύνσεις), αλλά και να τύχει συνταγματικής προστασίας, εμφανίζετα ι 

και υπό το προκάλυμα θρησκευτικής κίνησης, ενώ οι σκοποί της είναι άλ

λοι, και κυρίως οικονομικοί.

Το Εφετείο του Dusseldof έχει αποφανθεί, ότι η Cientology Churcz είναι 

μία οικονομική επιχείρηση. Ή  αίρεση της σαηεντόλοτζυ δεν είναι ένα κοι

νω φελές σωματείο, αλλά μία οικονομική επιχείρηση, που επιδιώκει την ε 

πέκταση". (απόφαση 3W68/1982). Μ ε αυτό το σκεπτικό απέρριψε αίτηση 

του Scientology - Center Dusselalrf για να καταγραφεί ως σωματείο. Πε

ραιτέρω, το Διοικητικό Δικαστήριο του Freiburg, με την υπ' αριθ. 758/1993 

απόφασή του, απαγόρευσε στους σαεντολόγους να αναπτύσσουν δρα

στηριότητες στους δρόμους, διανέμοντας διαφημιστικά έντυπα ή το "τε

στ προσωπικότητας", διότι αυτό αποτελεί "επιχειρηματική δραστηριότη

τα", που απαιτεί άδεια ειδικής χρήσεως. Τότε, μάλιστα, οι σαεντολόγοι ε- 

πικαλέσθηκαν τα άρθρα του Συντάγματος 4 (ελευθερία της θρησκείας) και 

5 (ελευθερία της γνώμης), χωρίς, όμως, αυτό να γίνει δεκτό από το δικα

στήριο, που τελικά απεφάνθη, ότι πρόκειται περί "επιχειρηματικής δρα

στηριότητας", για την οποίαν απαιτείται ειδική άδεια (βλ. Δελτίο Ενημερώ- 

σεως, Θρησκευτική Ελευθερία και Ανθρώπινα δικαιώματα, εκδ. ΠΕΓ, Αθήνα, 

τεύχος 1/19951.

Αλλά και το  Ομοσπονδιακό Εργατικό Δικαστήριο, με πρόσφατη από

φασή του (Μαρτίου 1995), απεφάνθη, ότι η "αίρεση είναι συνήθως μία επι

χείρηση και όχι Εκκλησία"[Dei Spiegel 13/27.3.1995, σελ. 47). Ενώ κατά τη 

Συνδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών (Δημοσίας ΤάξεωςΙ της Ομο

σπονδίας της Γερμανίας (το Μάιο του 1994), η σαηεντόλοτζυ αποτελεί ορ

γάνωση, η οποία "κάτω από το προσωπείο μιας θρησκευτικής κοινότητας 

ενώνει στοιχεία της οικονομικής εγκληματικότητας και της ψυχοτρομο

κρατίας έναντι των μελών της με οικονομικές δραστηριότητες" [Dei 
Spiegel 10/6.3.1995). □

IΑκολουθεί η συνέχεια στο επόμενο τεύχος).
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Η ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  αγωγή  κα ι  
το μ υ σ τ ι κ ό  της  ε π ι τ υ χ ί α ς

Του Χαράλαμπου Ζιανίκα 
Υποστράτηγου Ελληνικής Αστυνομίας c.a.

f
ivai εύκολο να παραθέτουμε στο χαρτί συμβουλές για 

πρότυπα σωστής συμπεριφοράς ή να μιλάμε για αρετές 

και προσόντα. Ούτε πρέπει να αμφισβητείται από κανένα 

το πόσο σημαντικό είναι για τον αστυνομικό να έχει μέσα του αν

θρωπιά, να κοσμείται με χαρίσματα ψυχικά, με πηγαία και ευγενική 

συμπεριφορά. Το ζήτημα είναι το πώς βιώνονται όλα αυτά και ποιοι 

προσφέρουν, πραγματικά, τον εαυτό τους σαν πρότυπο.
Εάν δε η επαγγελματική αγωγή κατατρίβεται, ιδαίτερα, με στοι

χεία αρνητικά της ανθρώπινης συμπεριφοράς (οκνηρία, αδιαφορία, 
μεμψιμοιρία, ψυχρότητα, αδιαλλαξία, επιπολαιότητα, εγωπάθεια, 
ασυνέπεια κ. λ. π.), είναι γιατί η αρνητική μας εικόνα -και όχι η πε
ρίσσεια αρετών και προσόντων- είναι που φαίνεται περισσότερο 
με τα τρωτά και το κοινό έχει την τάση να ασχολείται και αυτά κα
θιστούν αρνητική την απόδοση. Σαν τέτοια στοιχεία, αρνητικά, τα 
οποία να αφορούν ειδικά στην αστυνομική συμπεριφορά αξίζει να 
επισημανθούν: α) η έλλειψη ψυχραιμίας, β) η έπαρση και γ) η 
μεμψίμοιρη, αρνητική διάθεση και επιπόλαια κρίση.

α) Αποτελεί κυρίαρχο ζήτημα να μπορεί να διατηρεί ο κάθε α
στυνομικός την ψυχραιμία και αυτοκυριαρχία του κάθε φορά που 
συμβαίνει να δοκιμάζεται. Όπως όταν θα του συμβεί να προπηλα
κίζεται, να προκαλείται με οποιαδήποτε τρόπο ή να περιέρχεται ο
πωσδήποτε σε δύσκολη θέση. Του χρειάζεται ψυχραιμία για να 
μπορεί να σκεφ θεί με νηφαλιότητα. Και να ενεργήσει ανάλογα. 
Διαφορετικά, κινδυνεύει να εκτεθε ί σε μη σύννομη ή σε ανάρμο
στη συμπεριφορά. Με συνέπειες σοβαρές, προσωπικές, υπηρε
σιακές, τραυματικές της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι 
στην Αστυνομία και κυρίως αυτές που αντανακλούν στην απόδοση, 
καθιστώντας ανενεργούς πολλούς αστυνομικούς.

β) Η αστυνομική ιδιότητα, εκτός από ψύχραιμους, συνετούς και 
αποφασιστικούς, μας θέλει να είμαστε σοβαροί, αξιοπρεπείς, με
τριοπαθείς και ποτέ υπερόπτες. Η έπαρση δε συμβιβάζεται με την 
ιδιότητα αστυνομικού. Αντί να βάζεις μπροστά το εγώ και ο λόγος 
σου να πέφτει κυριολεκτικά στο κενό, αντί να προσπαθείς να επι- 
δ ειχθείς , εκμεταλλευόμενος το  λειτούργημα που ασκείς, το 
καθήκον σου σε καλεί να συμπεριφέρεσαι σαν ανώτερος άνθρω
πος, μετριόφρων, υπεύθυνος και φιλόφρων, συνεπής με τον εαυ
τό σου και καλός με τους συνανθρώπους σου, υπερήφανος για το 
δρόμο που διάλεξες και εγκρατής των πνευματικών εφοδίων που 
σου χρειάζονται για να ανταποκριθείς σωστά στην αποστολή σου.

Αλλο είναι να είναι κανείς υπερήφανος που φέρει την αστυνο
μική ιδιότητα, για το λειτούργημα που ασκεί και άλλο να μιλά για τον 
εαυτό του από υπεροπτική και μόνο διάθεση. Το να είναι κανείς υ
περήφανος για κάτι ανώτερο, αποτελεί αρετή. Ενώ η υπεροψία εκ
θέτει τα άτομα σαν μειονεκτικού χαρακτήρα. Εφόσον κάποιος αι
σθάνεται την ανάγκη να περιαυτολογεί, αυτό τον εκθέτει γιατί υ
ποδηλώνει κάποιο κενό, κάποια αδυναμία, σαν κάτι στο πρόσωπό 
του να λείπει, το οποίο επιχειρείται να καλυφθεί με τα λόγια.

Η έπαρση κανένα δεν οφελεί. Πόσο μάλλον τον αστυνομικό, στο 
πρόσωπο του οποίου η έπαρση μπορεί από τους πολίτες, συνειρ
μικά, να θεωρηθεί σαν διαστροφή από την άσκηση εξουσίας. Γι' 
αυτό και το μόνο που δεν πρέπει να φαίνεται προς τα έξω, στο κοι
νωνικό περιβάλλον και στην ιδιωτική μας ζωή, είναι η εγωιστική συ
μπεριφορά. Ενώ στο υπηρεσιακό περιβάλλον δεν οφ ελεί τον α
στυνομικό να κομπορρημονεί και για ένα επιπρόσθετο λόγο: γιατί 
συμβαίνει οι αστυνομικοί να γνωρίζονται καλά μεταξύ τους....

Εκεί που η έπαρση γίνεται φανερή, εκε ί που βλέπουμε τη δια
στροφή, εκε ί που η φιλαυτία αγγίζει τα όρια της αλαζονίας, εκε ί 
που κάποιος αστυνομικός αποκαλύπτεται πράγματι υπερφλύαρος, 
είναι όταν θεωρεί σαν κάτι δικό του, σαν κάτι που του ανήκει, σαν 
προσωπική του υπόθεση, τη θέση την οποία του έλαχε κάποτε να 
καθέξει οπότε και μοιάζει σαν να παραμιλά με τον τρόπο που αντι
δρά όταν κάποτε θα τη χάσει...

γ) Το ότι η φιλαυτία απαντάται απλά σαν μια κτυπητή μειονεκτική 
συμπεριφορά, στο πρόσωπο οποιουδήποτε, ανεξάρτητα από ιδιό
τητα, μαρτυρείται από το ότι υπάρχουν τύποι κουραστικοί, οι ο
ποίοι περιαυτολογούν και αυτοί, ανεξάρτητα από το λόγο που μπο
ρούν να αρθρώσουν κι ας μη τους εκφράζει ούτε καν αυτό που έ 
χουν σαν επαγγελματική απασχόληση κι ας μην έχουν άλλα σπου
δαία ενδιαφέροντα.

Οπότε, το μόνο που τους μένει, σαν διέξοδος ψυχική, είναι η ε 
νασχόληση με τους άλλους και κυρίως με τους ιθύνοντες. Είναι η 
επιπόλαια και ανεύθυνη κριτική, η οποία τροφ οδοτείτα ι από τη 
γνωστή, την αρρωστημένη, τη μεμψίμοιρη εκείνη διάθεση και αρ
νητική πρακτική που συνήθως χαρακτηρίζει όσους στερούνται α
ξιόλογων χαρισμάτων, δε θέλουν να προσπαθούν για κάτι καλύτε
ρο, αποφεύγουν να αγωνίζονται, δεν μπορούν να δημιουργούν, 
δεν έχουν στόχους, οράματα και συναίσθηση ευθυνών.

Μπορεί μεν να είναι δικαίωμα καθενός να ασκεί μέχρι και α
νεύθυνη κριτική, δεν είναι όμως αυτή που προάγει τα θέματα.

Για την όποια εποικοδομητική κριτική, το καλύτερο που θα μπο
ρούσε να κάνει όποιος θέλει ο λόγος του να βρίσκει ερείσματα και 
να γίνεται σεβαστός, είναι να έχει σαν εφαλτήριο την ποιότητα 
των υπηρεσιών που προσφέρει ο ίδιος και σαν μόνιμη επιδίωξη το 
πως θα γίνεται δημιουργικότερος. Είναι η πιο εύκολη και ανεύθυνη 
τακτική να τα βάζουμε με τους άλλους και να θεωρούμε τον εαυτό 
μας πάντα αδικημένο.

Κακώς κείμενα πάντοτε θα υπάρχουν για να τα επικαλούνται σαν 
άλλοθι οι αντιπαραγωγικοί, οι ρηχοί και οι επιπόλαιοι.

Ενώ, σε ό,τι μας αφορά, όσοι θεωρούν τον εαυτό τους αδικημέ
νο, για να γίνονται πιστευτοί και να αισθάνονται άνετα, αυτό που έ 
χουν να κάνουν είναι να έχουν πρώτα οι ίδιοι συναίσθηση της κοι
νωνικής τους αποστολής, σε βαθμό που να διδάσκουν με τον τρό
πο που ενεργούν και συμπεριφέρονται.

Σ' αυτούς αναφέρεται το μυστικό της επιτυχίας. □
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καταστήματα

σ τ η  Μ ΙΧ Α Λ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΕ 36 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, και για αγορά μέχρι 1.000.000

--------77.16.670 C^NTEF
A S TR E A * 100 21 .500
DREAM 100 23 .000

GLX 50 23 .000
BALI 100 23 .000
C50 C50 21 .000

y P M K p f l .  77.52.336 CENTER 
SR W W W  50 27 .000

RALLY 50 27 .00 0
RALLY 50LC 29 .000

SCARABEO 50 25 .000

^ K - i n a .  77.15.498 CENTER 
MAX 100 23 .000

KAZER 115 23 .00 0

ME ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 35%

καταστήματα

και ένα επιπλέον ΔΩΡΟ με χρηματοδότηση CITI BANK

KLE 250 4 0 .00 0
KLR 650 47 .50 0

KMX 125 27 .000
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Ρ να απ°  τα σημαντικότερα βήματα του τρίτου σταδίου της Οικο-
Μ *  νομικής και Νομισματικής Ένωσης ΙΟ.Ν.Ε.Ι, είναι η είσοδος του 

Εύρω, ως ενιαίου νομίσματος στις κάθε είδους συναλλαγές στα 
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Κάτι που θα οδηγήσει και στην 
οριστική αντικατάσταση των τοπικών νομισμάτων με ό,τι αυτό συνεπάγε

ται στην οικονομική ζωή. Η χρήση του ενιαίου νομίσματος αποτελεί απα
ραίτητη προϋπόθεση για την ενιαία Ευρώπη δεδομένου του μεγάλου ό
γκου συναλλαγών μεταξύ  των κρατών - μελών, την ολοκλήρωση της 
κοινής αγοράς και την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων.

Το Εύρω θα έχει ως βασικά του πλεονεκτήματα το  να κάνει πιο αποτε
λεσματική την ενιαία αγορά, κάτι που σημαίνει πως θα ενισχυθεί η ανάπτυ
ξη και θα αυξηθεί η απασχόληση, επίσης θα πάψει να υφίσταται το πρό
σθετο κόστος που προκύπτει από την ύπαρξη πολλών διαφορετικών νο
μισμάτων και μέσα από την ενίσχυση της κοινής νομισματικής πολιτικής η 
Ευρώπη θα μπορέσει να διαδραματίσει έναν ευρύτερο ρόλο στο διεθνές 
νομισματικό σύστημα.

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ προβλέπει ότι το τρ ίτο  στάδιο της Ο.Ν.Ε, στο 
οποίο εμπεριέχεται και η εισαγωγή του Εύρω, θα αρχίσει την 1-1-1999, α
φού πρώτα θα έχουν επ ιλεγεί οι χώρες που πληρούν τις  προϋποθέσεις 
που θέτουν τα κριτήρια για τη συμμετοχή τους στην Ο.Ν.Ε.

Το Εύρω προβλέπεται ότι θα κυκλοφορήσει στο τέλος του τρίτου στα

δίου τόσο σε χαρτονομίσματα όσο και σε κέρματα. Θα διαιρείται δε σε 
100 σεντ. Τα υπάρχοντα εθνικά νομίσματα θα αποσυρθούν. Για τη σταθε
ρότητα του Εύρω θα εγγυώνται το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ισοτιμιών και 
το Σύμφωνο Σταθερότητας, τα οποία ήδη βρίσκονται υπό επεξεργασία 
στα όργανα της Ε.Ε. και θα έχουν ως στόχο τους τόσο τις  σχέσεις των συ
ναλλαγματικών ισοτιμιών, όσο και την απαραίτητη δημοσιονομική πειθαρ
χία των κρατών - μελών.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
9 &  ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Ν.Ε

1998 (2S-31 Απόφαση για to ποιες χώρος θα συμμετόσχουν
1998 |6| Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

1999 Κλείδωμα ιων ισοτιμιών
Υιοθέτηση του EURO ως νομισματικής μονάδας

2000 Προετοιμασία για την εισαγωγή του EURO ι

2001 Κυκλοφορία χαρτονομισμάτων και κερμάτωνΤυΚΟ
, ■* .

2002 Απόσυρση εθνικών νομισμάτων

Οπως έχουμε αναφέρει η εισαγωγή του Εύρω θα επηρεάσει θετικά ό
λους τους τομείς της οικονομικής ζωής στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. Υπάρ
χουν όμως, και μια σειρά τεχνικών προβλημάτων, τα οποία πρέπει να επι

λυθούν εκ των προτέρων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τυχόν αβεβαιότη
τε ς  και η μετάβαση στο ενιαίο νόμισμα να μην προκαλέσει απροσδόκητες 
αναταράξεις στις αγορές. Είναι δε εξαιρετικά δύσκολο αυτό το εγχείρη
μα, μιας και απαιτεί το συντονισμό στις οικονομίες των 15 χωρών - μελών, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο στην δημόσια διοίκηση, στο τραπεζικό το
μέα, στο χρηματοοικονομικό τομέα, στον επιχειρηματικό κόσμο, όσο και

Σωτήριος Ν. Κρόκος 
Οικονομολόγος, Καθηγητής Αστυνομικής Ακαδημίας

ΤΙΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ EURO1
Προϊόν

Εφημερίδα H Δρχ.

200

EURO

0,57

Πακέτο τσιγάρο
V’ ^

600 1,70

Εισιτήριο ΟΑΣΑ 100 0,28

Ψωμί 150 0,43

Αυτοκίνητο 5.700.000 15.100
. * j
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Έ · ΐ * " 4 ·

στους απλούς πολίτες, που θα πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως και να 
συντονισθούν επαρκώς στα νέα δεδομένα.

Η εξοικείωση με το Εύρω και η χρήση του από τους καταναλωτές θα 
είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και την προσαρμογή τους σε κάτι 
που το πρώτο διάστημα τουλάχιστον, θα τους είναι ξένο. Έτσι, θα νιώθουν 
μέσα στη χώρα τους ως τουρίστες όταν θα βλέπουν στον πάγκο του μα
νάβικου για παράδειγμα, ή στη βιτρίνα ενός καταστήματος τις  τιμές των 
προϊόντων εκφρασμένες σε Εύρω και θα προσπαθούν να καταλάβουν 
ποια είναι η αξία τους σε δραχμές. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικά προβλήμα
τα που θα φ έρει η είσοδος του νέου νομίσματος, πέρα από τα αναμφι
σβήτητα πλεονεκτήματά του.

Υπάρχουν πέντε σημαντικά ζητήματα σχετικά με το  νομικό πλαίσιο του 
Εύρω, που αφορούν τη σχέση του με τα εθνικά νομίσματα, τη νομιμότητά 
του ως αντίτιμο συναλλαγών, τη συνέχιση των συμβολαίων και των συμ
βάσεων, τους κανόνες στρογγυλοποίησης των ποσών και διάφορα νομικά 
θέματα σε σχέση με τα χαρτονομίσματα.

Στην αρχή του τρίτου σταδίου τα εθνικά νομίσματα θα συνυπάρχουν με 
το Εύρω, το οποίο θα εισαχθεί με ισοτιμία 1:1 ως προς το ECU και για κά

ποιο διάστημα θα υπάρχει μόνο ως λογιστική μονάδα και όχι ως φυσικό 
μέσο συναλλαγών.

Η οριστική είσοδος του Εύρω θα σηματοδοτήσει ριζικές παρεμβάσεις 
στις οικονομίες των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το σημαντι
κότερο θέμα για τις  εθνικές αγορές χρήματος είναι η εξάλειψη του συ
ναλλαγματικού κινδύνου απέναντι στα άλλα νομίσματα της Ε.Ε. με ευνοϊκό
τα τες  συνέπειες σε όλους τους τομείς της οικονομικής ζωής, δημόσιας 
και ιδιωτικής, όπως επίσης τη μείωση του κόστους των συναλλαγών, αλλά 

και σε τελική ανάλυση την γενικότερη οικονομική σταθερότητα και ανά
πτυξη.

Το ενιαίο νόμισμα λοιπόν παρά τα όποια προβλήματα και τις  δυσκολίες 
που αναμένεται πως θα φέρει στα πρώτα του βήματα τουλάχιστον, δεν 
θα πρέπει επ' ουδενί τρόπο να μας αποθαρρύνει στο να προχωρήσουμε 

άμεσα στην θεσμοθέτησή του και στην πλήρη αντικατάσταση των εθνικών 
νομισμάτων των χωρών - μελών της Ε.Ε. Σ' αυτό το συμπέρασμα οδη

γούμαστε αν εξετά σ ο υ μ ε  τα  σημαντικά πλεονεκτήματα τα  οποία α
πορρέουν με τη χρήση του Εύρω στην ενιαία αγορά της Ευρώπης και 
σε ένα σύνολο αρκετώ ν δεκάδων εκατομμυρίων πολιτών που την απο

τελούν. (346,3 εκ.) □
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Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης

Περάστε μπροστά την  
επιχείρησή σας

Μ ε τον πιο ευέλικτο και αποδοτικό 
επιχειρηματικό λογαριασμό

Οι ε ξ ε λ ίξ ε ις  σ το ν  ο ικ ο ν ο μ ικ ό  κα ι ε π ιχ ε ιρ η μ α τ ικ ό  το μ έ α  σ ή μ ερ α  ε ίν α ι 

ρ α γ δ α ίες  κα ι α π α ιτούν  ά μ εσ η  α ν τ ιμ ετώ π ισ η .

Οι λ ύ σ ε ις  το υ  χ θ ε ς  δ εν  τα ιρ ιά ζ ο υ ν  σ το  σ ή μ ερ α . Γ ί  αυτό , σ τη ν  

Τ ρά π εζα  Μ α κ ε δ ο ν ία ς  Θ ράκης δ η μ ιο υ ρ γ ή σ α μ ε  το ν  "B U S IN E S S  2 0 0 1 .”  

Τ ον  πιο ε υ έ λ ικ τ ο  λο γα ρ ια σ μ ό  που σ α ς π ρ ο σ φ έ ρ ε ι ό ,τ ι χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι 

σ ή μ ερ α  η επ ιχ ε ίρ η σ ή  σας.

•  Υ ψ η λ ό τ ε ρ ε ς  α π ο δ ό σ ε ις  μ ε  κ λ ιμ α κ ο ύ μ εν ο  επ ιτό κ ιο

•  Δ υ ν α τό τη τα  ά μ εσ η ς  χ ρ η μ α το δ ό τη σ η ς  μ έσ ω  υ π ερ α ν α λ ή ψ εω ν

•  Τ α χ ύ τη τα  σ τη ν  εξυ π η ρ έτη σ η

•  Ο λο κλη ρ ω μ ένες , σ ύ γ χ ρ ο ν ες  λ ύ σ ε ις

Ελάτε σήμερα στην Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης.

Ανοίξτε το δικό σας "B U S IN E S S  2 0 0 1 "  και... περάστε μπροστά από

τις εξελίξεις.

Μ α κ ε δ ο ν ί α ς  Θ ρ ά κ η ς

7  ty a e re .( tirp o e rd



Ο Ρόλος της Ασιυνομίας  
σι ις  σύγχρονες κοινωνίες

Μωρίς Ντυβερζέ πριν μερικά χρόνια έγραψε: "Me βα

σ α ν ίζε ι μ ια  ιδέα. Κ ατευθυνόμεθα  προς ένα αυταρχικό  

κόσμο. Οι κοινωνίες δ εν  μπορείπ ια  να διατηρηθούν παρά 

μ ε  ένα  μηχανισμό, που επιβάλλει την τάξη. Πρέπει να τους γίνει συ

νείδηση α υτό  η τάξη. Όταν δ εν  π ιστεύουν πλέον οι άνθρωποι σε  

συστήματα  αξιών, η κοινωνία δ εν  μπ ορ ε ί να δ ια τη ρ ηθε ί παρά μ ε  
την αστυνόμευση".

Ποιος θα το περίμενε, δύοντος του 20ου αιώνα, μετά τις εκρη
κτικές αλλαγές, τις κοινωνικές επαναστάσεις, την κατάρρευση 
των απολυταρχικών και φεουδαρχικών καθεστώτων και τον εκδη
μοκρατισμό των κοινωνιών, ο ρόλος της Αστυνομίας να καθίσταται 
και πάλι καίρια σημαντικός.

Είναι γεγονός πως οι ιλιγγιώδεις μεταβολές και εξελ ίξε ις  σε ό
λα τα επίπεδα τροφοδότησαν άμεσα και τους αγώνες για τα αν
θρώπινα δικαιώματα, την κοινωνικοποίηση των αγαθών, τον εξαν
θρωπισμό στους όρους εργασίας, την ελεύθερη επιλογή πολιτι
κών συστημάτων και προσωπικών κατευθύνσεων. Οι όποιες εξου
σίες άρχισαν να υφίστανται καταιγισμό επιθέσεων ή τουλάχιστον 
αμφισβητήσεων.

Το Κρότος άρχισε να σμικρύνεται έναντι του ατόμου - πολίτη, 
που, ελεύθερο και αυτονομημένο, έπαιρνε - φαινόταν να παίρνει - 
μεγάλο μέρος ευθύνης πια για τις όποιες αποφάσεις. Σ' αυτό το 
στάδιο ο ρόλος της Αστυνομίας άρχισε να γίνεται περισσότερο 
δύσκολος και ακανθώδης.

Η Αστυνομία ως άμεση προφυλακή και προμαχώνας της εκτε
λεστικής εξουσίας και της επιβολής των νόμων αποτελούσε και α
ποτελεί τον κυματοθραύστη των όποιων αναταραχών, αλλά ως εκ 
της φύσεως πλέον αυτής να θεωρείται συγχρόνως “α priori", ότι 
φαινομενικό τίθεται έναντι του πολίτη. Παρά το ότι στην ουσία υ
πηρετεί- πρέπει να υπηρετεί - τον πολίτη.

Στην πορεία των συνεχών εξελίξεων και μετεξελίξεων, όσο το 
άτομο - πολίτης - διεκδικούσε και έπαιρνε μεγαλύτερο μερίδιο ε 
λευθερίας και ευθύνης, τόσο ευκολότερα ογκούτο η δυσφορία 
του για την όποια αστυνόμευση, και ξεσπούσε με οργή στο χώρο 
εκείνο, που νόμιζε δίκαια ή άδικα πολλές φορές ότι τον περιόριζε, 
τον δέσμευε, τον προσέβαλλε, τον εξόντωνε. Το πρόβλημα είναι 
σύνθετο και περίπλοκο.

Από τη μια πλευρό η συνεχώς, και δημαγωγικό πολλόκις, αυξα
νόμενη εκ φύσεως ροπή του πολίτη προς την όχι πειθαρχημένη ελευ
θερία, αλλά την ασυδοσία, από την άλλη αφ' ενός η κατάχρηση της ε
ξουσίας και η εν συνεχεία, αναλόγως των συγκεκριμένων ατόμων, 
ερμηνεία της επιβολής των νόμων, οξύνει το πρόβλημα συνεχώς.

Συγχρόνως η παντός είδους διάβρωση, όπως και σε όλους τους 
χώρους, της πίστης σε θεσμούς και αξίες, ο εκφυλισμός και η αλ
λοίωση της έννοιας του χρέους υποβάθμισαν ακόμα περισσότερο 
το έργο της Αστυνομίας και όξυναν το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα 
με τεράστιες συνέπειες και κραδασμούς σε όλο το κοινωνικό το
πίο.

Δεν ξέρω κατά πόσον οι διακρίσεις και η διαφορετική μεταχεί
ριση σε προνομιούχους και μη πολίτες συντελεί στην ακόμα σμί

Της Ιωάννας Δουράλα -  Μπογιατζή

κρυνση της αξιοπιστίας και της εμπάθειας προς τον αστυνομικό. Ι
διαίτερα εδώ στην Ελλάδα.

Και για του λόγου το αληθές: Ο Αρχηγός του λεγάμενου ειδικού 
κλάδου της Αγγλικής Αστυνομίας Λέοναρντ Μπερτ παρουσιάζεται 
σε μια φωτογραφία μέσα στο βιβλίο όπου το αυτοκίνητο του Αρ
χηγού είναι σταματημένο μπροστά σ' ένα "μπόμπυ", που κρατόει το 
βιβλίο των κλήσεων και γράφει: "Κόσμος είναι μαζεμένος ολόγυ
ρα. Το αστυνομικό αυτοκίνητο είχε υπερβεί κατά ένα περίπου μέ
τρο τη λευκή λωρίδα διάβασης των πεζών. Ο αστυφύλακας οδη
γός πληροφορεί τον τροχαίο ότι πρόκειται για το αυτοκίνητο ανω- 
τέρου στελέχους της Αγγλικής Αστυνομίας.

Ο Μπόμπυ άτεγκτος απαντά ότι ο νόμος δεν του κάνει λόγο για 
διακρίσεις. Ο οδηγός υποδεικνύει ότι το ελαφρό χιόνι, που έχει 
καλύψει το οδόστρωμα, τον εμπόδισε να διακρίνει τις λευκές λω
ρίδες. Στενοκέφαλος και πεισματάρης ο Μπόμπυ απαντά ότι ο νό
μος δεν του αναφέρει την περίπτωση χιονιού.

Η διένεξη κρότησε αρκετό, ώστε να προφτόσουν τα σαΐνια, οι 
φωτορεπόρτερ, να πάρουν φωτογραφίες. Αποτέλεσμα. Ο Αρχη
γός του ειδικού κλάδου της Αστυνομίας Λέοναρντ Μπερτ να ανα- 
γκασθεί να πληρώσει το πρόστιμο.

Το επεισόδιο αυτό έχε ι μείνει ιστορικό στα χρονικό της Αγ
γλικής Αστυνομίας.

Να κάνουμε παραλληλισμούς;
Πέρα απ' αυτό οι σημερινοί καιροί μέσα από σαρωτικές αλλαγές α

παιτούν πιο ανθρώπινο και κοινωνικό το πρόσωπο της Αστυνομίας.
Στην πολύ λεπτή εκείνη σχέση, όπου ο νόμος αγγίζει - όχι αρπά

ζε ι - τον πολίτη παραβάτη σε μια σύγκρουση μαζί του, ας είναι 
αυτή η θέση - αντίθεση περισσότερο ανθρώπινη και διακριτική.

Πιστεύω, πως οι Αστυνομικοί, είναι Αστυνομικοί και δεν επέχουν 
θέση ιεραποστόλου, ψυχολόγου και κοινωνιολόγου.

Όταν έχεις ν' αντιμετωπίσεις τ ' αγρίμια της νύκτας, παντός ε ί
δους αποφασισμένους κακοποιούς, το οργανωμένο έγκλημα, όλα 
αυτό καταντάνε ουτοπία. Συμφωνώ ασφαλώς πως η δυναμική κα
ταστολή σ' αυτές και παρόμοιες περιπτώσεις είναι αναπόφευκτη 
και επιβάλλεται.

Μακροχρόνια και μακροπρόθεσμα όμως μια πιο ανθρώπινη φι
λοσοφία και προσέγγιση με περισσότερη συστηματική παιδεία 
των αστυνομικών έχει ν' αποδώσει πολλούς καρπούς. Όσο η προ
σωπικότητα δηλαδή ενός αστυνομικού ανταποκρίνεται σε υψηλό
τερες προδιαγραφές παιδείας, ικανότητας, γνώσεων, ήθους, τό 
σο και το γενικότερο τοπίο της Αστυνομίας αυτοκαθαίρεται και το 
έργο της γίνεται συγχρόνως περισσότερο φιλικό στον πολίτη. Πε
ρισσότερο αποδοτικό και αποτελεσματικό.

Βέβαια όλα αυτά αποτελούν συνάρτηση και των ευρύτερων 
διεργασιών στο γενικότερο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Εάν, δηλαδή και στον ελληνικό, αλλά και διεθνή χώρο, δεν 
πνεύσουν ούριο ι άνεμοι για μια πιο ανθρώπινη και ποιοτικό 
καλύτερη ζωή, τό τε  και οι οποιοσδήποτε προσπάθειες σε επί 
μέρους τομείς είναι πολύ δύσκολο να έχουν τα αναμενόμενα α
ποτελέσματα.
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Σήμερα τα πάντα αποτελούν "συγκοινωνούντα δοχεία" και το 
κακό μεταδίδεται μέσα από την καλπόζουσα τεχνολογία και πλη
ροφορική σε κλάσματα δευτερολέπτου, σαν πυρκαγιά όπου γης.

Εάν δηλαδή μια κοινωνία βρίσκεται σε σήψη και παρακμή, είναι ου
τοπία να απαιτούμε καθαρότητα και υγεία στο χώρο της Αστυνομίας.

Ένα πρόβλημα, το οποίο ίσως σκιάζει ακόμα περισσότερο τον 
πολύπαθο αυτό χώρο της εξουσίας, είναι το ημίφως και τα μυστι
κά τούνελ. Πού οφείλει ως εκ της φύσεως να κινείται η Αστυνομία, 
και ως εκ τούτου ο πολίτης για πολλά υποψιάζεται δίκαια ή άδικα 
πολλές φορές, αμφιβάλλει ή και κατηγορεί, υβρίζει θα λέγαιυε χυ
δαιότατα κάποτε.

Μέσα δυστυχώς σ' αυτό το ημίφως μπορούν πολλές φορές ά
νετα ν' αναπτυχθούν "παράσιτα". Παράσιτα και νοσηροί εγκέφαλοι.

Θέλω να πιστεύω πως τα νοσηρά φαινόμενα δεν είναι περισσό
τερα απ' ό,τι σε άλλους χώρους. Όπως σε όλο το κοινωνικό τοπίο 
ουδείς γνωρίζει κάτω από στολές, αβρότητες και λαμπρές επιφά
νειες κάποτε τι κρύβεται.

Τι κρύβεται σε μια θολή περιρρέουσα ατμόσφαιρα ψιθύρων για 
αισχρές συναλλαγές, για προδοσία αποστολής από κάποιους.

Εμείς. Ο απλός κόσμος, μέσα στον ορυμαγδό των ανακατατά
ξεων, των ιλιγγιωδών εξελίξεω ν της τεχνοκρατίας, του άκρατου 
υλισμού και καταναλωτισμού, διερωτώμεθα που πάνε αυτές οι κοι
νωνίες. Για ποιον πολιτισμό και πρόοδο μιλάμε;

Σ' αυτήν την περίοδο σύγχυσης και γενικής αμφισβήτησης θε
σμών και αξιών βλέπουμε και η Αστυνομία να δέχεται μια βάναυση 
και επιθετική συμπεριφορά.

"Ένας χώρος που, παρά τη διάβρωση, την παρεξήγηση και τα ό
ποια φαινόμενα παρακμής είναι και παραμένει καίρια σημαντικός.

Όσοι αντιλαμβάνονται το χρέος μπρος στις παρυφές της τρίτης 
χιλιετίας ας αγωνιστούν. Για μια καλύτερη Αστυνομία, πιο ανθρώπι
νη, πιο αξιόπιστη και έντιμη.

Η Πολιτεία έχει χρέος να συμπαρασταθεί και οικονομικά και ηθι
κά για έναν αστυνομικό αξιοπρεπή, ικανό και αμερόληπτο. Εμπλου
τισμένο με γνώσεις και πολιτισμό. Με κοινωνική ευαισθησία.

Για μια νέα ελπίδα, για ένα καλύτερο κόσμο.
Αυτό όμως το είπαμε, απαιτεί και προϋποθέτει την εξυγίανση ό

λου του κοινωνικού φάσματος. Εκεί είναι το πρόβλημα.
Δεν μπορούμε να απαιτούμε άψογους αστυνομικούς, όταν όλοι 

και όλα βρίσκονται σε σύγχυση και παρακμή.
Ο καθείς χωριστά και όλοι μαζί σαν συντεταγμένη πολιτεία 

και κοινωνία έχουμε χρέος  και ευθύνη να συμβάλλουμε και 
στην προσωπική και στη γεν ικό τερη  αναβάθμιση του συνό
λου.

Γ ια μια αξιοσέβαστη, ισχυρή και πραγματικά σύγχρονη Ελλάδα, 
όπου, όχι απλά σε μια ενωμένη Ευρώπη, αλλά σε μια παγκόσμια κο
νίστρα και στο χώρο της Αστυνομίας, θα αποτελούμε παράδειγμα 
προς μίμηση, παράδειγμα μιας αμφίδρομης κίνησης αλληλοσεβα
σμού πολίτη και εξουσίας.

Ήδη πιστεύω, μέσα στην αχλή μιας αμφίβολης εποχής, προβάλ
λει αχνά αυτό το καινούργιο κοινωνικό και πιο ικανό και αξιόπιστο 
πρόσωπο.

Ας ευχηθούμε μέσα σ' αυτή την εποχή των ακαθόριστων ορίων 
ελευθερίας, αναρχίας, υπέρβασης, δημοκρατίας πειθαρχίας και α
συδοσίας, ο αστυνομικός να εύρει τη χρυσή τομή.

Γ ια να αποτελεί πραγματικά φρουρό και προστάτη της κοινω
νίας.

Για να μπορούν οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς και ειρηνι
κοί.

Στο δύσκολο αυτό έργο είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.
Γ ια να μπορούν οι ελπίδες ν' ανθίζουν πάντα μέσα στο καταχεί

μωνο, όπως και οι αμυγδαλιές. □

Αν θέλετε κάθε τύπο μοτοσυκλέτας μ ε  αληθινή εγγύηση*
το μόνο που έχουμε να συζητήσουμε, 

είναι ο τροπος πληρωμής, που εσ είς  θα μας προτείνετε!

ΖΣ ΤίΜ ΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
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Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥ 
ΣΤΟΥΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΥΣ"

Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ

Έστησ' ο Έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη,
Κ' η φύσις ηύρε την καλή και τη γλυκειά της ώρα,
Και μες τη σκιά που φούντωσε και κλαδροσιές και μόσχους 
Ανήκουστος κελάίδισμός και λιηοθυμισμένος.
Νερά καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωμένα,
Χάνονται μες την άβυσσο τη μοσχοβολισμένη,
Και παίρνουνε το μίσχο της, κ ί αφίνουν τη δροσιά τους. 
Κι'ούλα στον ήλιο δείχνοντας τα πλούτια της πηγής τους 
Τρέχουν εδώ, τρέχουν εκεί, και κάνουν σαν αηδόνια. 
Εξ' αναβρύζει κ ' η ζωή σ' γη, σ ' ουρανό, σε κύμα.
Αλλά στης λίμνης το νερό, π' ακίνητό 'ναι κι άσπρο, 
Ακίνητ’ όπου κι αν ιδής, και κατάσπρ' ως τον πάτο,
Με μικρόν ίσκιον άγνωρον έπαιξ' η πεταλούδα,
Πούχ' ευωδίσει τσ'ύπνους της μέσα στον άγριο κρίνο. 
Αλαφρο?σκιωτε καλέ, για πες απόψε τι δες.
Νύχτα γιομάτη θαύματα, νύχτα σπαρμένη μάγια! 
Χωρίς ποσώς γης, ουρανός, και θάλασσα να πνένε, 
Ουδ' όσο καν' η μέλισσα κοντά στο λουλουδάκι,
Γόρου σε κάτι ατάραχο, π' ασπρίζει μες τη λίμνη, 
Μονάχο ανακατώθηκε το στρογγυλό φεγγάρι.
Κ ί όμορφη βγαίνει κορασιά ντυμένη μες το φως του.

Οι "Ελεύθεροι Πολιορκημένοι" επεξεργάζονται 
μεταξύ 1833-38 και ξαναπλάθονται το 1844, φθά- 
νοντας σε εξαιρετικά υψηλές αισθητικές σφαίρες. 
Στην αρχή δόθηκε στο μεγαλόπνοο έργο, ο τίτλος 
"Το χρέος", αλλά αργότερα τιτλογραφήθηκε "Ε
λεύθεροι πολιορκημένοι", τίτλος που η φαινομενική

Είναι εγωιστικό να προσδίδουμε στον Δ. Σολωμό μόνο τον τίτλο 
του Εθνικού ποιητή. Από την στιγμή που ο ιδιοφυής, σιβυλλικός αλ
λά και περιθωριακός αυτός άνθρωπος συνέλαβε και άρχισε να ε 
πεξεργάζετα ι τα σχεδιάσματα των "ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕ- 
ΝΩΝ" ξέφυγε από τα αμιγώς Εθνικό Ελληνικό πλαίσια και η έννοια 
της ποίησεώς του προσέλαβε οικουμενικό χαρακτήρα. Ο κάθε 
λαός έχει δικαίωμα να αναφέρεται στον τιτάνα αυτόν της ποίησης. 
Ο κάθε λαός θ' ανακαλύψει δικές του ιστορικές στιγμές μέσα στο 
σολωμικό έργο και τούτο γιατί οι μεγάλες πράξεις προβάλουν ως 
μαρτυρίες καταξίωσης του ανθρώπινου.

Ό,τι έγινε στο Μεσολόγγι τη νύχτα της 1 Οης προς 11 η Απριλίου 
του 1826 καταγράφεται σαν εποποιία της ελεύθερης συνείδησης. 
Παράλληλα καταξιώνει εμάς τους Έλληνες να διεκδικούμε πρωτο
καθεδρία σε παρόμοια γεγονότα.

Αναμφίβολα η σύλληψη και επεξεργασία των 
Σχεδιασμάτων των "ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ" 
οφείλετα ι στην έμπνευση και στον συγκλονισμό 
ψυχής που έλαβε από τον αγώνα των εγκλείστων 
του Μεσολογγίου. Ο ποιητής δεν αναφέρεται σε 
περιστατικό της πολιορκίας ή της εξόδου, ούτε πε
ριγράφει τα γεγονότα εκείνα όπως είναι γνωστό, 
αυτό είναι δουλειά του Ιστορικού.

Ο ποιητής α να φ έρ ετα ι στην ω ραιότητα της 
Φύσης που περιβάλλει τους εγκλείστους, την προ
σωποποιεί και διαλέγεται μαζί της:

του αντίφαση, ενδυναμώνει και υπογραμμίζει την θεματική του 
ποιήματος.

Τα ιδανικό και οι στοχασμοί των πολιορκημένων προβάλλο
νται σαν αιώνιο σύμβολο και παράδειγμα αντίστασης και πόλης 
των λαών για την κατόκτηση του υπέρτατου αγαθού της ελευ
θερίας:

"Για την αιωνιότητα που μόλις τα χωράει 
στα μάτια και στα πρόσωπα φαίνοντ' οι στοχασμοί τους 
τους λέει μεγάλα και πολλά η τρίσβαθη ψυχή τους 
Αγάπη κι έρωτας καλού, τα σπλάχνα τους τινάζουν, 
γλυκειά και ελεύθερ'η ψυχή σανάτανε βγαλμένη 
κι υψώνουν με χαμόγελο την όψη τη φθαρμένη"

[ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ Β)
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Χειρότερο κι απ' τον θάνατο είναι το μαρτύριο της πείνας που 
μας παρουσιάζεται σε λίγους στίχους τόσο έκδηλο που κανένας 
ιστορικός σε πολλές σελίδες δεν μπόρεσε να αποδώσει:

Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει 
λαλείπουλί, παίρνει σπυρί κι η μάνα το ζηλεύει 
τα μάτια η πείνα μαύρισε στα μάτια η πείνα μνέει 
στέκει ο Σουλιώτης ο καλός, παράμερα και κλαίει:
Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ ' έχω εγώ στο χέρι 
όπου συ μούγινες βαρύ κι Αγαρηνός το ξέρει".

(ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ Β)

Πονεμένοι αλλ' αστέναχτοι, νηστικοί σωματικά αλλά χορτασμέ- 
νοι, απ' τ ' όραμα της λευτεριάς, με φόβο θανάτου αλλ' αποφασι
σμένοι, εγκλωβισμένοι αλλά ηθικό ελεύθεροι, αποφασίζουν την έ 
ξοδο απ' την μαρτυρική πόλη οι "Ελεύθεροι Πολιορκημένοι”:

Έίν' έτοιμα την άσπονδη πλημμύρα των αρμάτων 
δρόμο να σχίζουν τα σπαθιά κι ελεύθεροι να μείνουν 
εκείθε με τους αδελφούς, εδώθε με το χάρο".

Τι να πρωτοπρολόβει ο αναγνώστης να ξεχωρίσει και να θαυμά
σει στον απέραντο αυτό χώρο του συμβολισμού και της ομορφιάς. 
Λιτότητα έκφρασης, γοργότητα ύφους, πληρότητα μορφής, ανε
πανάληπτο συναίσθημα πάθος, κάθε στίχος στοχασμός, κάθε 
στροφή απέραντη εικόνα. Αλλά θεωρούμε ότι, δεν υπάρχει λόγος, 
να αναφερθούμε περισσότερο στα στοιχεία της ποίησης του Δ. 
Σολωμού. Αλλοι εμβριθείς μελετητές και αναλυτές του, έσκυψαν 
με δέος πάνω στο έργο του και πρόσφεραν αξιόλογες μελέτες, ο 
καθένας από την σκοπιά του, με αναφορές σε συγκεκριμένα στοι
χεία του Σολωμικού έργου και αυτά είναι τόσο πολλά.

Τεκμήριο της δ ιαχρονικότητας και ο ικουμενικότητας ενός 
ποιητή είναι όταν, οι στίχοι του δεν γίνονται κτήμα ενός μόνο λαού, 
αλλά εκφραστές και φορείς ενός παγκοσμίου αιτήματος που είναι 
η ηθική, πνευματική και εθνική ελευθερία.

"Ο Σολω μός ανήκει στην Ελλάδα εκ  ποιητικής ιδιοσυγκρασίας, 
αλλά και σ ' όλον τον κόσμο εξα ιτ ία ς  της έμπνευσής του. ΟΔάντης 
εκπροσωπεί την ηθική εξέλιξη του ανθρώπου, ο Σολωμός την πολιτική 
και ηθική χειραφέτηση της ανθρωπότητας" (Μ. ΛΛαρτζώκης 1898).

Ο μεγάλος ποιητής και κριτικός Κ. Βάρναλης δίνει την πιο αληθινή 
διάσταση για τον Δ. Σολωμό: "Όλο το έργο του Σολωμού μ έν ε ι ζω 
ντανό σαν και τό τε. Αποπνέει δύναμη κι ανυψώνει το  ηθικό και το  
πνευματικό επίπεδο του Έθνους όσο θα υπάρχουν αλυσίδες στον  
κόσμο. Ειδικά για την παγκόσμια ποίηση και τους ποιητές είνα ι ανε - 
κτίμητη η καθολικότητα τω ν ιδεώ ν του που συνοψ ίζονται σ την λ έ 
ξη: Ελευθερία".

Στο τέλος του μικρού και ασήμαντου, μπροστά στην τιτάνεια 
προσφορά του νοήματος των “Ελεύθερων Πολιορκημένων" αλλά 
και σε άλλες αναφορές ή αναλύσεις που έχουν κατά καιρούς γρα
φεί, αυτού αφιερώματος, παραθέτουμε τα δύο πρώτα Τμήματα 
του Ρ Σχεδιάσματος και προτρέπουμε τον αναγνώστη να ανα
ζητήσει τα Σολωμικά κείμενα και ποιήματα τα οποία κυκλοφορούν 
από πολλές εκδόσεις:

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ
(1798 -1857)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ Τ'

Μητέρα μεγαλόψυχη στον πόνο και στη δόξα, 
κι αν στο κρυφό μυστήριο ζουν τα παιδιά σου 
με λογισμό και μ ' όνειρο, τι χαρ' έχουν τα μάτια, 
τα μάτια τούτα, να σ ' ιδούν μες το πανέρμο δάσος, 
που ξάφνου σου τριγύρισε τ ' αθάνατα ποδάρια

Διονύσιος Σολωμός 
Εθνικό Ιστορ ικό Μ ουσείο

ΙκύτταΙ με  φύλλα της Λαμπρής, με  φύλλα του Βαϊώνε!
Το θεϊκό σου πάτημα δεν άκουαα, δεν είδα, 
ατάραχη σαν ουρανός μ ' όλα τα κάλλη πώχει, 
που μέρη τόσα φαίνονται και μέρη ’ναι κρυμμένα.
Αλλά θ εά  δεν ημπορώ ν'ακούσω τη ερωνή σου, 
κ'ευθύς εγώ τ'Ελληνικού κόσμου να τη χαρίσω;
Δόξα χ ' η μαύρη πέτρα του και το ξερό χορτάρι.

Έργα και λόγια, στοχασμοί - στέκομαι και κοιτάζω, - 
λούλουδα μύρια, λούλουδα, που κρύβουν το χορτάρι, 
κι άσπρα, γαλάζια, κόκκινα, καλούν χρυσό μελίσσι.
Εκείθε με τους αδελφούς, εδώθε με το Χάρο.
Μες τα χαράματα συχνά, και μες τα μεσημέρια, 
και σα θολώσουν τα νερά, και τ ' άστρα σα πληθύνουν, 
ξάφνου σκιρτούν η ακρογιαλιαίς τα πέλαγα κ ' οι βράχοι.
"Αραπιάς άτι, Γάλλου νους, βόλι Τουρκιάς τόπ'Αγγλου!
Πέλαγο μέγα πολεμά βαρεί το καλυβάκι 
κι αλοιά σε λίγο ξέσκεπα τα λίγα στήθια μένουν 
αθάνατη 'σαι, που ποτέ, βροντή, δεν ησυχάζεις;"
Στην πλώρη που σκιρτά, γυρτός τούτα π' ο ξένος ναύτης. 
Δειλιάζουν γύρου τα νησιά, παρακαλούν και κλαίνε, 
και με  λιβάνια δέχεται και φώτα τον καϋμό τους 
ο σταυροθόλωτος ναός και το φτωχό ξωκλήσι.
Το μίσος όμως έβγαλε και ’κείνο τη φωνή του:
"Ψαρού, τ ' αγκίστρι π' άφησες αλλού να ρίξεις άμε".

Βιβλιογραφία:

1. Λογοτεχνικό περιοδικό Ή ΛΕΞΗ" Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 1997.

2. 3τομο έργο Δ. Ιολωμού (ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ).

Γ. Μέρμηγκα - Αναλύσεις Ελλης Αλεξίου.

3. Ετήσια Λογοτεχνική καλλιτεχνική έκδοση Φιλολογικής Πρωτοχρονιάς 1998. 

Α ρ θ ρ α :

α. Θεοδόση Δασκαλόπουλου 

β. Σωτήρη Σκήπη 

γ. Κώστα Βάρναλη 

δ. Αλέκου Κουτσούκαλη.

4. Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό ΉΛΙΟΣ". □
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ΖυτέττευΪΗ

ΕΛ ΛΗ Ν ΙΚ Η  Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ι Α  
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝ Ω ΣΗ

+ του Μητροπολίτου Λέρου, Κάλυμνου και Αστυπάλαιας κ. Νεκταρίου

Τ
ο περιοδικό μας με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζει τη συνέ
ντευξη που μας παραχώρησε ο Σεβασμιώτατος Μητρο
πολίτης Καλύμνου, Λέρου και Αστυπαλαίας κ. Νεκτάριος 

για ένα τόσο κρίσιμο για το έθνος μας θέμα. Ο Σεβασμιώτατος, 
κατά κόσμον Εμμανουήλ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ, γεννήθηκε στα Χανιά το 
1932. Είναι πτυχιούχος της Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(1956), πτυχιούχος φιλοσοφικής Σχολής Λίλλης Γαλλίας (1960), δι- 
δάκτωρ της Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Στρασβούρ
γου (1967) και διδάκτωρ της Θεολογίας του Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης το (1972). Δ ιορίστηκε Σχολάρχης Ιερατικής Σχολής 
Κρήτης το 1976 και το 1980 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Καρπά
θου και Κάσου, ενώ το 1983 μετετέθη στη Μητρόπολη Λέρου, 
Καλύμνου και Αστυπαλαίας. Είναι επίσης επίτιμος δημότης της πό- 
λεως Ν. JERSEY των ΗΠΑ και Πρόεδρος Ιεραποστολικής Εταιρείας 
Κρήτης, Έτυχε βραβείων και διακρίσεων από την Ακαδημία Αθη
νών, τη FONTANA Dl ROMA, την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών και 
έχει τιμηθεί με το βραβείο ελληνοτουρκικής φιλίας Α. ΥΠΠΕΚΤΣΙ για 
τις φιλειρηνικές παρεμβάσεις του. Τέλος είναι μέλος Επιστημονι
κών και Κοινωνιολογικών Εταιρειών και συγγραφεύς βιβλίων, μερι
κό των οποίων μετεφρόσθησαν και σε ξένες γλώσσες.

Ερ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είνα ι μ ια  πραγματικότητα. Πόσο ενημε

ρω μένοι είναι οι Έλληνες και ε ιδ ικό τερ α  οι Ο ρθόδοξες Εκκλησίες 

για τη δομή τους στόχους και τα  χαρακτηριστικά  του ευρωπαϊκού 
οράματος;

Απ: Δυστυχώς δεν είναι όσο πρέπει ενημερωμένοι οι Έλληνες 
περί των στόχων και χαρακτηριστικών του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι, 
σε μεγαλύτερη δε άγνοια ευρίσκονται οι άλλες Ορθόδοξες Εκκλη
σίες. Και η άγνοια θα γίνει μια μέρα αιτία μυρίων δεινών. Δια τούτο 
θα έπρεπε να διδάσκεται στις στρατιωτικές παραγωγικές σχολές, 
που αποτελούν σήμερα την σπονδυλική στήλη του Γένους, όπως 
άλλωστε γίνεται σε μερικές πανεπιστημιακές σχολές, μια σειρά 
μαθημάτων, όχι περισσότερο από δέκα, σχετικά με τα ερωτήματα 
σας.

Ερ: Καλλιεργείτα ι από ορισμένους κύκλους ό τ ι η Ευρώπη είνα ι 

εν  δυνάμει ανθελληνική και αντιορθόδοξη. Πόσο αληθεύει μ ια  τ έ 
το ια άποψη;

Απ: Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την απλουστευτική τοποθέ
τηση. Η Ευρώπη δεν είναι ούτε φιλορθόδοξη, ούτε φιλελληνική, 
ούτε και το αντίθετο. Οι ιδέες δεν κόβονται ίσια κομμάτια όπως 
κόβεις τις τούρτες. Εάν οι Έλληνες εγνώριζαν και εβίωναν την Ορ
θοδοξία θα ήταν δυνατόν να γίνουν το "φύραμα", το προζύμι δη
λαδή, νέων πνευματικών κατακτήσεων της Ευρώπης. Όμως σήμε
ρα μέσα σε μια αγνωστικιστική, λογικοκρατική, συγκρητιστική, και 
εν πολλοίς άθρησκη Ευρώπη, υπάρχει κίνδυνος αφομοίωσης της ι
διαιτερότητας και ελληνορθόδοξης ταυτότητας του Ελληνισμού. 
Και τό τε  αυτό που δεν μπόρεσαν 400 χρόνια οι Τούρκοι να ε 
πιτύχουν θα έλθει από την Ευρώπη. Από τη δική μας λοιπόν αυτο- 
συνειδησία εξαρτάται το μέλλον της συμβίωσής μας με την Ευρώ-
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πη. Ο φανατισμός και η αρνητική στάση ορισμένων ελληνικών 
κύκλων εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγεί στην απομόνωση 
που είναι αδιανόητη σε μια κοινωνία παγκόσμιας πληροφόρησης 
και είναι και άδικος.

Ερ: Ποια είνα ι η στάση του μ έσ ο υ  Ευρωπαίου, ε ιδ ικό τερ α  του  

νέου, απέναντι σ τις  “θεσ μ ικές"Χ ρ ιστιαν ικές  Εκκλησίες;

Απ: Υπάρχει και στην Ευρώπη μια μικρή στροφή των νέων προς 
τον χριστιανισμό όχι τόσο όμως προς τις "θεσμικές" χριστιανικές 
Εκκλησίες. Το πνευματικό κενό που δημιουργήθηκε με την πτώση 
του υπαρκτού σοσιαλισμού φάνηκε προς στιγμή ότι θα το γέμιζε 
ο Χριστιανισμός. Όμως ο Χριστιανισμός στην Δυτική Ευρώπη βρέ
θηκε ανέτοιμος. Στην Ανατολική βέβαια, τις πρώην κομμουνιστικές 
χώρες, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχει μια νέα μυστική ά
νοιξη της Ορθοδοξίας. Μέσα όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ό
ραμα των νέων είναι περισσότερο όραμα οικονομικής καταξίωσης 
στη ζωή, παρά πνευματικών αναζητήσεων. Και για να είμεθα ακρι
βοδίκαιοι η πλειονότης της ευρωπαϊκής νεολαίας θα προτιμούσε 
ένα πάντρεμα υλικής ευημερίας, απόλυτης ελευθερίας και πνευ
ματικής κουλτούρας. Υπάρχουν βέβαια και μεγάλα τμήματα νέων 
που ακολουθούν μέχρι σήμερα τις θεσμικές χριστιανικές Εκκλη
σίες ή ανατολικές δοξασίες ή αιρέσεις και μια σοβαρή μερίδα τον 
ορθόδοξο μυστικισμό.

Ερ: Μ έσ α  σ το  κλίμα του μεταμοντερνισμοΰ, που εμφ α ν ίζετα ι ι

σχυρό πλέον σ τον  ευρωπαϊκό χώρο, ποια είνα ι η θέση του χρ ισ τια 

νισμού και ε ιδ ικό τερ α  της Ορθοδοξίας;

A n : Στην Ορθοδοξία ποτέ δεν είχαμε το αντί. Π.χ. μεταρρύθμιση 
- αντιμεταρρύθμιση. Η Ορθοδοξία ποτέ δεν είδε ανταγωνιστικά 
τον κόσμο, πάντοτε ήταν θέση, μια διακήρυξη μέσα στον κόσμο 
του μέλλοντος κόσμου. Ποτέ δεν συντάχθηκε πνευματικά ανάλο
γα με τα διάφορα φιλοσοφικά ή κοινωνικά ρεύματα. Πάντοτε 
κήρυττε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι "χθες και σήμερον ο Αυτός και 
ε ις τους αιώνας". Γι αυτό και δεν ανησυχεί σήμερα μέσα στο κλίμα 
του μεταμοντερνισμού, όσο ισχυρό και αν είναι, όπως δεν α
νησύχησε και σε όλα τα προηγούμενα κινήματα. Ο θάνατος του 
θεού, προϋποθέτει τον θάνατο του ανθρώπου, και αυτό σημαίνει

το τέλος του ταξιδιού. Η Ορθοδοξία όμως είναι η Εκκλησία της ελ
πίδας, ελπίζει στον άνθρωπο, τον βλέπει όχι απλώς ως μικρόκο- 
σμο, αλλά σαν μεγαλόκοσμο, όπως λέει ο Αγιος Νικόδημος ο Αγιο
ρείτης και αυτό φανερώνει ανατολή μιας νέας ημέρας. Αλλωστε 
ας μην ξεχνάμε ότι το σκοτάδι γίνεται πιο πυκνό όταν πλησιάζει η 
αυγή.

Ερ: Ποιο είναι το  μήνυμα που μπ ορ εί να π ροσφ έρει η Ορθοδοξία  

στην Ευρώπη του σήμερα και του αύριο;

Απ: Η Ορθοδοξία κληρονόμος του Αλεξανδρινού και όχι του Ρω
μαϊκού Δικαίου είναι περισσότερο εύκαμπτη, εύπλαστη, προσαρ
μοστική, αγαηητική, φιλάνθρωπος με την πραγματική έννοια του ό
ρου, και έτσι μπορεί να χαράξει μια πρόταση ζωής, και να δώσει 
νέο όραμα στην σύγχρονη Ευρώπη. Βέβαια η χαρισματική Ορθοδο
ξία όχι η φολκλορική. Η Ορθοδοξία με την φιλοκαλλική παράδοση, 
με το συνοδικό δημοκρατικό της πολίτευμα, τον κοινοβιακό χαρα
κτήρα της, με την πίστη της στην ομορφιά της γης και του ουρα
νού, με τους πατερικούς και μοναδικούς λειτουργικούς θησαυ
ρούς της, μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον ουρανό για την Ευ
ρωπαϊκή Ένωση. Η Ορθοδοξία θα μπορούσε να γίνει μυροθήκη του 
Πνεύματος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας μη ξεχνάμε τι έγραφε 
σε κύριο άρθρο η έγκυρη γαλλική εφημερίδα ΙΕ  MONDE", την ημέ
ρα εισόδου στην ΕΟΚ της Ελλάδος. "Καλωσορίζουμε την χώρα της 
φιλοκαλλίας". Δυστυχώς ούτε εμείς οι ίδιοι γνωρίζουμε τον αδα
πάνητο πνευματικό πλούτο αυτής της έκφρασης, πως λοιπόν θα 
τον προσφέρουμε;

Ερ: Τέλος ποια πρέπει να είνα ι η στάση τω ν Χριστιανικών Εκκλη

σιών απέναντι σ τις  ποικίλες εθν ικ ισ τικές ή  και ρ α τσ ισ τικές  τάσεις  

που εμφ ανίζοντα ι στην Ευρώπη μ ε τά  το τέλος  του ψυχρού πολέ

μου;

Απ: Η Ορθόδοξη Εκκλησία με την Σύνοδο Κωνσταντινουπόλεως 
του 1878 έχει καταδικάσει οριστικά ως αίρεση το φανατισμό, ε 
θνικισμό, ρατσισμό, φυλετισμό. Η Ελληνική Ορθοδοξία είναι από τη 
φύση της οικουμενική, για τούτο πιστεύουμε ότι έτσι πρέπει να δει 
και τις ποικίλες εθνικιστικές ή ρατσιστικές τάσεις που εμφανίζο

νται σήμερα στην Ευρώπη. □
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"ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΙ" 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ

Οι άνθρωποι κατεδίκασαν τον Θεόν εις  θάνατον. Ο θ εό ς  όμως 
δια της αναστάσεώς Του "καταδικάζει" τους ανθρώπους εις  
αθανασίαν. Δια τα κτυπήματα τους ανταποδίδει τους εναγκα

λισμούς. Δια τας ύβρεις τας ευλογίας. Δια τον θάνατον την αθανασίαν. Πο
τ έ  δεν έδειξαν οι άνθρωποι τόσον μίσος προς τον Θεόν, όσον όταν Τον 
εσταύρωσαν και ποτέ δεν έδ ε ιξεν  ο θ εό ς  τόσην αγάπην προς τους αν
θρώπους, όσην όταν ανέστη. Οι άνθρωποι ήθελαν να καταστήσουν τον 
θ εό ν  θνητόν, αλλ' ο θ εό ς  για της αναστάσεώς Του κατάστησε τους αν
θρώπους αθανάτους. Ανέστη ο σταυρωθείς θ εό ς  και απέκτεινε τον θά
νατον. Ο θάνατος ουκ έστι πλέον. Η αθανασία κατέκλυσε τον άνθρωπον 
και όλους τους κόσμους του.

Δια της αναστάσεώς του Θεανθρώπου η ανθρωπίνη φύσις ωδηγήθη 
τελεσιδίκως εις  την οδόν της αθανασίας και έγινε φοβερό και 6 ί  αυτόν 
τον θάνατον. Διότι προ της αναστάσεώς του Χριστού ο θάνατος, ήτο φο
βερός δια τον άνθρωπον, από δε της αναστάσεώς του Κυρίου γίνεται ο 
άνθρωπος φοβερός δια τον θάνατον. Εάν ζη δια της πίστεως ε ις  τον Ανα- 
στάντα θεάνθρωπον ο άνθρωπος, ζη υπεράνω του θανάτου. Καθίσταται 
απρόσβλητος και από τον θάνατον. Ο θάνατος μετατρέπεται ε ις  "υποπό- 
διον των ποδών αυτού”: "Πού σου, θάνατε, το κέντρον; πού σου, άδη, το 
νίκος," Ιπρβλ 1 Κορ. 15,55-56). Ούτως, όταν ο εν Χριστώ άνθρωπος απο- 
θνήσκη, αφίνει το  ένδυμα του σώματός του δια να το ενδυθή εκ  νέου κατά 
την ημέραν της Δευτέρας Παρουσίας.

Μ έχρι της αναστάσεώς του Θεανθρώπου Χριστού ο θάνατος ήτο η 
Δευτέρα φύσις του ανθρώπου. Η πρώτη ήτο η ζωή και ο θάνατος η Δευ
τέρα. Ο άνθρωπος είχε συνηθίσει τον θάνατον ως κάτι το φυσικόν. Αλλά 
με την ανάστασίν Του ο Κύριος άλλαξε τα  πάντα: η αθανασία έγινεν η δευ- 
τέρα  φύσις του ανθρώπου, έγινε κάτι το  φυσικόν ε ις  τον άνθρωπον, και το 
αφύσικον κατέστη ο θάνατος. Όπως μέχρι της αναστάσεώς του Χριστού 
ήτο φυσικόν ε ις  τους ανθρώπους το να είναι θνητοί, ούτω μετά την ανά- 
στασιν έγινε φυσική δΤ αυτούς η αθανασία.

Δια της αμαρτίας ο άνθρωπος κατέστη θνητός και πεπερασμένος. Δια 
της αναστάσεώς του θεανθρώπου γίνεται αθάνατος και αιώνιος. Εις αυτό 
δε ακριβώς έγκειται η δύναμις και το κράτος και η παντοδυναμία της του 
Χριστού αναστάσεώς. Και δια τούτο άνευ της αναστάσεώς του Χριστού 
δεν θα υπήρχε καν ο Χριστιανισμός. Μ εταξύ των θαυμάτων η ανάστασις 
του Κυρίου είναι το μεγαλύτερον θαύμα. Όλα τα άλλα θαύματα πηγάζουν 
από αυτό και συνοψίζονται ε ις  αυτό. Εξ αυτού εκπηγάζουν και η πίστις και 
η αγάπη και η ελπίς και η προσευχή και η θεοσέβεια. Οι δραπέται μαθηταί, 
αυτοί οι οποίοι έφυγαν μακράν από τον Ιησούν όταν απέθνησκεν, επ ιστρέ
φουν προς Αυτόν όταν Ανέστη. Και ο Ρωμαίος εκατόνταρχος όταν ε ίδε 
τον Χριστόν να ανίσταται εκ  του τάφου, Τον ωμολόγησεν ως Υιόν του 
θεού. Κατά τον ίδιον τρόπον και όλοι οι πρώτοι χριστιανοί έγιναν χριστια
νοί, διότι ανέστη ο Χριστός, διότι ενίκησε τον θάνατον. Αυτό είναι εκείνο 
το οποίον ουδεμία άλλη θρησκεία έχει. Αυτό είναι εκείνο το οποίον ανυ
ψώνει τον Κύριον υπεράνω όλων των ανθρώπων και των θεών. Αυτό είναι 
εκείνο το οποίον κατά τρόπον μοναδικόν και αναμφισβήτητον δεκνύει και 
αποδεικνύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και Κύριος 
εις  όλους τους ορατούς και αοράτους κόσμους.

Χάρις ε ις  την ανάστασίν του Χριστού, χάρις ε ις  την νίκην επί του θανά
του οι άνθρωποι εγίνοντο και γίνονται και θα γίνονται πάντοτε χριστιανοί. 
Όλη η ιστορία του Χριστιανισμού δεν είναι άλλο τι παρά ιστορία ενός και 
μοναδικού θαύματος, του θαύματος της του Χριστού αναστάσεώς, το ο
ποίον συνεχίζεται διαρκώς εις  άλας τας καρδίας των χριστιανών από η
μέρας ε ις  ημέραν, από έτους ε ις  έτος, από αιώνος ε ις  αιώνα μέχρι της 
Δευτέρας Παρουσίας.

+ΤουΑρχψ. Ιουστίνου Πόποβιτς*

Ο άνθρωπος γεννάται αληθώς όχι όταν τον φέρη ε ις  τον κόσμον η μη
τέρα του, αλλ' όταν πιστεύση εις  τον Αναστάντα Σωτήρα Χριστόν, διότι 
τό τε  γεννάται ε ις  την αθάνατον και αιωνίαν ζωήν, ενώ η μητέρα γεννά το 
παιδί προς θάνατον, δια τον τάφον. Η ανάστασις του Χριστού είναι η μήτηρ 
πόντων ημών, πόντων των χριστιανών, η μήτηρ των αθανάτων. Δια της πί
στεω ς εις  την ανάστασίν του Κυρίου, γεννάται εκ νέου ο άνθρωπος, γεν- 
νάται δια την αιωνιότητα.

Τούτο είναι αδύνατον! Παρατηρεί ο σκεπτικιστής. Και ο Αναστάς θεάν
θρωπος απαντά: "Πάντα δυνατά τω πιστεύοντι" (πρβλ. Μαρκ 9,231. Και ο 
πιστεύων είναι εκείνος ο οποίος με όλην την καρδίαν, με όλην την ψυχήν, 
με όλον το είναι του ζη κατά το Ευαγγέλιον του Αναστάντος Κυρίου Ιησού. 
Η πίστις μας είναι η νίκη δια της οποίας νικώμεν τον θάνατον, η πίστις δη
λαδή εις  τον Αναστάντα Κύριον. "Πού σου, θάνατε, το κέντρον;" Ί ο  δε κέ
ντρον του θανάτου η αμαρτία"(1 Κορ. 15,55-56). Δια της αναστάσεώς Του 
ο Κύριος "άμβλυνε του θανάτου το κέντρον". Ο θάνατος είναι ο όφις, η δε 
αμαρτία είναι το  κεντρ ί του. Δια της αμαρτίας ο θάνατος εκχέε ι το  δη- 
λητήριον ε ις  την ψυχήν και το  σώμα του ανθρώπου. Όσον περισσοτέρας 
αμαρτίας έχει ο άνθρωπος, τόσον περισσότερα είναι τα κέντρα δια των 
οποίων εκχέε ι ο θάνατος το  δηλητήριόν του ε ις  αυτόν.

Όταν η σφήκα κεντρίση τον άνθρωπον, καταβάλλει ούτος κάθε δυνατήν 
προσπάθειαν δια να εκβάλη το κεντρ ί από το σώμα του. Όταν δε τον κε
ντρίση η αμαρτία - το  κέντρον αυτό του θανάτου - τι πρέπει να κόμη; Πρέ
πει με την πίστιν και προσευχήν να επικαλεσθή τον Αναστάντα Σωτήρα 
Χριστόν, δια να εκβάλη Αυτός το  κεντρ ί του θανάτου από την ψυχήν του. 
Και Αυτός ως πολυεύσπλαχνος θα το κάμη, διότι είναι θ εό ς  του ελέους 
και της Αγάπης. Όταν πολλαί σφήκαι πέσουν επί του σώματος του ανθρώ
που και τον τραυματίσουν πολύ με τα κέντρα τους, τό τε  ο άνθρωπος δη
λητηριάζεται και αποθνήσκει. Το αυτό γίνεται και με την ψυχήν του ανθρώ
που όταν την τραυματίσουν τα πολλά κέντρα των πολλών αμαρτιών. Απο
θνήσκει ούτος θάνατον που δεν έχει ανάστασίν.

Νικών δια του Χριστού την αμαρτίαν μέσα του ο άνθρωπος νικά τον θά
νατον. Εάν περάση μία ημέρα και συ δεν έχε ις  νικήσει ούτε μίαν αμαρτίαν 
σου, γνώρισε ότι έγ ινες περισσότερον θνητός. Εάν όμως νικήσης μίαν ή 
δύο ή τρε ις  αμαρτίας σου, έγινες πιο νέος με την νεότητα η οποία δεν γη- 
ράσκει, την αθάνατον και αιωνίαν! Ας μη το λησμονώμεν ποτέ: το  να πι- 
στεύη κανείς ε ις  τον Αναστάντα Χριστόν, τούτο σημαίνει να αγωνίζεσαι 
διαρκώς τον αγώνα εναντίον της αμαρτίας, του κακού και του θανάτου.

Το ότι ο άνθρωπος πιστεύει αληθώς εις  τον Αναστάντα Κύριον το  απο- 
δεικνύει με το  να αγωνίζεται κατά της αμαρτίας και των παθών. Και εάν 
μεν αγωνίζεται, πρέπει να γνωρίζη ότι αγωνίζεται δια την αθανασίαν και 
την αιωνίαν ζωήν. Εάν όμως δεν αγωνίζεται, τό τε  είναι ματαία η πίστις του! 
Διότι, εάν η πίστις του ανθρώπου δεν είναι αγών δια την αθανασίαν και την 
αιωνιότητα, τό τε  τι είναι; Εάν με την εις  Χριστόν πίστιν δεν φθάνη κανείς 
ε ις  την αθανασίαν και την επ ί του θανάτου νίκην, τό τε  προς τι η πίστις η
μών; Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, τούτο σημαίνει ότι η αμαρτία και ο θάνα
τος δεν έχουν νικηθά Εάν δε δεν έχουν αυτά τα δύο νικηθή, τό τε  δια τι 
να πιστεύη κανείς ε ις  τον Χριστόν; Εκείνος όμως ο οποίος δια της πίστεως 
εις  τον Αναστάντα Χριστόν αγωνίζεται εναντίον κάθε αμαρτίας του, αυ
τός ενισχύει βαθμιαίος εν αυτώ την αίσθησιν ότι ο Κύριος όντως ανέστη, 
όντως άμβλυνε το κέντρον του θανάτου, όντως ενίκησε τον θάνατον εις 
όλα τα μέτωπα μάχης.

Η αμαρτία βαθμιαίος σμικρύνει την ψυχήν του ανθρώπου, την πλησιάζει 
προς τον θάνατον, την μεταβάλλει από αθανάτου ε ις  θνητήν, από αφθάρ- 
του και απεράντου ε ις  φθαρτήν και ε ις  πεπερασμένην. Όσον περισσοτέ- 
ρας αμαρτίας έχε ι ο άνθρωπος, τόσον περισσότερον είναι θνητός. Και
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εάν ο άνθρωπος δεν αισθάνεται τον εαυτόν του αθάνατον, είναι φανερόν 
ότι ευρίσκεται όλος βυθισμένος ε ις  τας αμαρτίας, ε ις  σκέψ εις μυωπικός, 
ε ις  αισθήματα νεκρωμένα. Ο Χριστιανισμός είναι μία κλήσις εις  τον μέχρις 
εσχάτης αναπνοής αγώνα εναντίον του θανάτου, μέχρι δηλαδή της τ ε 
λικής νίκης επ' αυτού. Κάθε αμαρτία αποτελεί μίαν υποχώρησιν, κάθε πά
θος μίαν προδοσίαν, κάθε κακία μίαν ήτταν.

Δεν πρέπει να διερωτάται κανείς διατί και οι χριστιανοί αποθνήσκουν 
τον σωματικόν θάνατον. Τούτο γίνεται, διότι ο θάνατος του σώματος είναι 
μία σπορά. Σπείρεται σώμα θνητόν, λέγει ο Απόστολος Παύλος (πρβλ. 1 
Κορ. 15,42 42 ε ξ !  και βλαστάνει, αυξάνει και γίνεται αθάνατον. Όπως ο σπει- 
ρόμενος σπόρος, ούτω και το σώμα διαλύεται, δια να το ζωοποιήσει και τε- 
λειοποιήση το Αγιον Πνεύμα. Εάν ο Κύριος Ιησούς δεν είχεν αναστήσει το σώ
μα, τι όφελος θα είχε τούτο από Αυτόν; Ούτος δεν θα είχε σώσει ολόκληρον 
τον άνθρωπον. Εάν δεν ανέστησε το σώμα, τό τε δια τι εσαρκώθη, δια τι ανέ
λαβε το σώμα αφού δεν του έδωσε τίποτε από την θεότητά του;1

Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, δια τι τό τε  να πιστεύη κανείς ε ις  Αυτόν; Ο
μολογώ ειλικρινώς, ότι εγώ ουδέποτε θα επίστευον εις  τον Χριστόν, εάν 
δεν είχεν αναστή και δεν ε ίχε νικήσει τον θάνατον, τον μεγαλύτερον ε 
χθρόν μας. Αλλ' ο Χριστός Ανέστη και εδώρησεν ε ις  ημάς την αθανασίαν. 
Ανευ αυτής της αλήθειας ο κόσμος μας είναι μόνον μία χαώδης έκθεσις 
απεχθών ανοησιών. Μόνον με την ένδοξον ανάστασίν Του ο θαυμαστός 
Κύριος και θ εό ς  μας μας ηλευθέρωσεν από το  παράλογον και την απελ
πισίαν. Διότι χωρίς την ανάστασίν δεν υπάρχει ε ις  τον ουρανόν ούτε υπό 
τον ουρανόν τίποτε πιο παράλογον από τον κόσμον αυτόν. Ούτε μεγαλυ- 
τέρα  απελπισία από την ζωήν αυτήν, δίχως αθανασίαν. ΔΓ αυτό ε ις  όλους 
τους κόσμους δεν υπάρχει περισσότερον δυστυχισμένη ύπαρξις από τον 
άνθρωπον, που δεν πιστεύει ε ις  την ανάστασίν του Χριστού και την ανά- 
στασιν των νεκρών (πρβλ. 1 Κορ. 15,19). "Καλόν ην αυτώ ε ι ουκ εγεννήθη 
ο άνθρωπος εκείνος"ΙΜατθ. 26,24).

Εις τον ανθρώπινον κόσμον μας ο θάνατος είναι το  μεγαλύτερον βάσα- 
νον και η πιο φρικιαστική απανθρωπία. Η απελευθέρωσις από αυτό το βά- 
σανον και από αυτήν την απανθρωπίαν είναι ακριβώς η σωτηρία. Τοιαύτην 
σωτηρίαν εδώρησεν ε ις  το ανθρώπινον γένος μόνον ο Νικητής του θανά
του, ο Αναστάς Θεάνθρωπος. Δια της αναστάσεώς Του Αυτός μας απεκά- 
λυψεν όλον το μυστήριον της σωτηρίας μας. Σωτηρία σημαίνει το να εξα- 
σφαλισθή δια το  σώμα και την ψυχήν αθανασία και αιωνία ζωή. Πώς δε κα
τορθώνεται τούτο; Μόνον δια της θεανθρωπίνης ζωής, της νέας ζωής 
της εν τω  Αναστάντι και δια τον Αναστάντα Χριστόν!

Δ ί ημάς τους χριστιανούς η ζωή αυτή επ ί της γης είναι σχολείον, ε ις  
τον οποίον μανθάνομεν πως να εξασφαλίσωμεν την αθανασίαν και την 
αιωνίαν ζωήν. Διότι τι όφελος έχομεν από αυτήν την ζωήν, εάν με αυτήν 
δεν ημπορούμεν να αποκτήσωμεν την αιωνίαν; Αλλά, δια να αναστηθή μετά 
του Χριστού ο άνθρωπος, πρέπει πρώτον να συναηοθάνη μετ' Αυτού και 
να ζήση την ζωήν του Χριστού ως ιδικήν του. Εάν κάμη τούτο, τό τε  την η
μέραν της Αναστάσεώς θα ημπορέση μετά του αγίου Γρηγορίου του θ ε ο 
λόγου να ειπή: ‘Χθες συνεσταυρούμην Χριστώ, σήμερον συνδοξάζομαι. 
Χθες συνενεκρούμην, συζωοποιούμαι σήμερον. Χθες συνεθαητόμην, 
σήμερον συνεγείρομαι2.

Εις τέσσαρας μόνον λέξε ις  συγκεφαλαιούνται και τα τέσσαρα Ευαγγέ
λια του Χριστού: Χριστός ανέστη!Αληθώς ανέστη!... Εις εκάστην ε ξ  αυτών 
ευρίσκεται από ένα Ευαγγέλιον, και ε ις  τα τέσσαρα Ευαγγέλια ευρίσκεται 
όλον το  νόημα των κόσμων του θεού, των ορατών και αοράτων. Και όταν 
όλα τα αισθήματα του ανθρώπου και όλαι αι σκέψεις του συγκεντρωθούν 
ε ις  την βροντήν του πασχαλινού αυτού χαιρετισμού: "Χριστός ανέστη!", 
τό τε  η χαρά της αθανασίας σείει όλα τα όντα, και αυτά εν αγαλλιάσει απα

ντούν επιβεβαιούται το  πασχάλιον θαύμα: "Αληθώς ανέστη!" □

1. Πρβλ I Χρυσοστόμου, εις 1 Κορ. Ομ. 39,2 PG 61, 334: "Ει δε ουκ εγεί

ρονται (τα σώματα), δια τι ηγέρθη ο Χριστός; δια τι ήλθε; δια τι σάρκα 

ανάλαβεν, ει μη έμελλεν αναστήσειν σάρκα; ου γαρ εδείτο αυτός, αλλά 

δ ί  ημάς.
2. Λόγος εις το Πάσχα, PG 35,397. Πρβλ και Κανών του Πάσχα, ωδή γ.

* Ο Ιουστίνος ΠόποΒιτς (18 94 - 1979), υπήρξε μ ια από τις άγιες  
μορφές της ΣερΒικής Ο ρθόδοξης Εκκλησίας και "εγένετο "  πράγματι 

"απεσταλμένος παρά Θεού"(Ιω. Α ' 6).

Ο  K X T H X H T I K O C  

X  Ο  Γ Ο  C
+ Ύ Ό Υ  ΑΠ Ο Υ  ΙΟΧΚΝΝΟΥ T O Y  X P Y C O C TO M O Y

6 ι  τις  ευσεβής και φ ιλόθεος, απολαυέτω της καλής ταύτης και λα
μπρός πανηγύρεως.Ει τ ις  δούλος ευγνώμων, εισελθέτω  χαίρων ε ις  την 
χορόν του Κυρίου αυτού.

6 ι  τ ις  έκαμε νηστεύων, απολαυέτω νυν το δηνάριον.

6 ι  τις  από της πρώτης ώρας ειργάσατο, δεχέσθω σήμερον το  δί
καιον όφλημα.

6 ι  τ ις  μετά την τρίτην ήλθεν, ευχαρίστως εορτασάτω.

6 ι  τ ις  μετά την έκτην έφθασε, μηδέν αμφιβαλέτω και γαρ ουδέν ζη- 
μιούται.

Θ ι  τ ις  υστέρησεν ε ις  την ενάτην, προσελθέτω μηδέν ενδοιάζων.

θ ι  τις  ε ις  μόνην έφθασε την ενδεκάτην, μη φοβηθή την βραδύτητα, 
φιλότιμος γαρ ων ο Δεσπότης, δέχεται τον έσχατον καθάπερ και τον πρώ
τον αναπαύει τον της ενδεκάτης ως τον εργασάμενον από της πρώτης 
και τον ύστερον ε λ ε ε ί και τον πρώτον θεραπεύει κακείνω δίδωσι και 
τούτω  χαρ ίζετα ι και τα έργα δέχεται και την γνώμην ασπάζεται και την 
πράξιν τιμά και την πρόθεσιν επαινεί Ουκούν ε ισ έλθετε πάντες ε ις  την χα
ράν του Κυρίου ημών και πρώτοι και δεύτερο ι τον μισθόν απολαύετε. 
Πλούσιοι και πένητες μετ' αλλήλων χορεύσατε, εγκρατείς και ράθυμοι την 
ημέραν τιμήσατε, νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες ευφρανθήτε σήμε
ρον. Η τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. Ο μόσχος πολύς, μηδείς εξέλ- 
θη πεινών. Πάντες απολαύσατε του συμποσίου της πίστεως, πάντες απο
λαύσατε του πλούτου της χρηστότητος.

Ν Ί η δ ε ίς  θρηνείτω πενίαν εφάνη γαρ η κοινή βασιλεία.

Ν Ί η δ ε ίς  οδυρέσθω πταίσματα συγγνώμη γαρ εκ του τάφου ανέτειλε.

Ι ^ η δ ε ί ς  φοβείσθω θάνατον, ηλευθέρωσε γαρ ημάς ο του Σωτήρος 
θάνατος.

0 σ β ε σ ε ν  αυτόν, υπ' αυτού κατεχόμενος. Εσκύλευσε τον Αδην ο κα- 
τελθών εις  τον Αδην. Επίκρανεν αυτόν, γευσάμενον της σαρκός αυτού. Και 
τούτο προλαβών Ησαΐας εβόησεν. Ο Αδης, φησίν, επικράνθη συναντήσας 
σοι κάτω.

6π ικρά νθ η  και γαρ κατηργήθη, επικράνθη και γαρ ενεπαίχθη.

6π ικράνθη, και γαρ ενεκρώθη. Επικράνθη και γαρ καθηρέθη.

0π ικρά νθ η  και γαρ εδεσμεύθη.

0 λ α β ε  σώμα και θ εώ  περιέτυχεν.

0 λ α β ε  γην και συνήντησεν ουρανώ.

0 λ α β ε  όπερ έβλεπε και πέπτωκεν όθεν ουκ έβλεπε.

Π ο ύ  σου, θάνατε, το κέντρον;

Π ο ύ  σου, Αδη, το  νίκος;

Α ν έ σ τ η  Χριστός, και συ καταβέβλησαι.

Α ν έ σ τ η  Χριστός, και πεπτώκασι δαίμονες,

Α ν έ σ τ η  Χρ ιστός και χαίρουσιν άγγελοι.

Α*.νέστη Χριστός, και ζωή πολιτεύεται.

Α ν έ σ τ η  Χριστός, και νεκρός ουδείς εν τω  μνήματι. Χριστός γαρ ε- 
γερθείς εκ νεκρών απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο. Αυτώ η δόξα και 
το κράτος ε ις  τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
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Τ λ  Π λ θ Η

C T H  Κ Υ Ζ Χ Ν Τ Ι Ν Η

Ζ Ο Ο Γ Ρ Χ ψ ί Κ Η

Του Ν ι κ ο λ ά ο υ  ΖΙΑ
Επικ.  Κ α θ η γ η τ ή  Ι σ τ ο ρ ί α ς  τ η ς  Τ έ χ ν η ς

Ησάρκωση του Λόγου είναι η τομή της ανθρώπινης ιστορίας, τα 
λυτρωτικά πάθη του Κυρίου και η Ανάσταση που δίνει την απά
ντηση στο βασανιστικό ερώτημα του θανάτου, είναι η ολο

κλήρωση της φροντίδας του Θεού για την υπαρξιακή λύτρωση του αν
θρώπου. Τα συγκλονιστικά αυτά γεγονότα με την αιώνια και πανανθρώπινη 
σημασία τους συγκίνησαν βαθύτατα την χριστιανική οικουμένη και ενέ
πνευσαν τους δημιουργούς σ' Ανατολή και Δύση για να φιλοτεχνήσουν 
στην ποίηση και τη μουσική, τη ζωγραφική και τη γλυπτική, αριστουργήμα
τα που καταγράφουν τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο βίωσαν και συ
νέλαβαν το βαθύτερο νόημά τους. Απλή αναφορά των Παθών του Μπαχ, 
της Pieta του Μιχαήλ Αγγέλου ή της Σταύρωσης του Γαρούνεβαλντ αρκεί 
για να δώσει το μέτρο και την ποιότητα της Δυτικής δημιουργίας.Στο χώρο 
της Ανατολικής Ορθοδοξίας η υμνογραφία του Ρωμανού του Μελωδού, 
του Ανδρέου Κρήτης ή της Κασσιανής, οι κατανυκτικές μουσικές ερμη
νείες τους και οι Βυζαντινές τοιχογραφίες, τα ψηφιδωτά και οι φορητές 
εικόνες δίνουν την πνευματική διάσταση των γεγονότων. Η Βυζαντινή ζω 
γραφική που μας απασχολεί στις γραμμές αυτές, με τη βαθιά θεολογία 
της και την υψηλή αισθητική μορφή, ιστορεί τα Πάθη και μεγαλύνει την Α
νάσταση βεβαιώνοντας την πίστη στην απολύτρωση δια του Σταυρού και 
την φωτόλουστη εαρινή χαρά της Αναστάσεως. Η Σταυροαναστάσιμη διά
σταση της Ορθοδόξου πνευματικότητας μορφοποιείται με άμεσο τρόπο 
στη ζωγραφική της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Η εικονογραφία των Παθών ακολουθεί την ευαγγελική αφήγηση και την 
λειτουργική αλληλουχία τους. Από την έγερση του Λαζάρου μέχρι τον Ε
νταφιασμό. Αλλοτε περιορίζεται στα κύρια μόνο γεγονότα : Έγερση του 
Λαζάρου και Βαϊφόρος σαν εισαγωγή και Σταύρωση. Ήδη όμως από τα μετα
βυζαντινά χρόνια (10 -12ος αι.Ι εμπλουτίζεται ο κύκλος με τον Νιπτήρα, την 
Προδοσία, τον Μυστικό Δείπνο, τον Ενταφιασμό, ενώ στην παλαιολόγεια περίο
δο (13 -1 5ος αι.Ι προστίθενται ακόμη η Προσευχή και η Αγωνία, η προσαγωγή 
του Χριστού στον Πιλάτο, η άνοδος στον Σταυρό, η Αποκαθήλωση κ.ά Στα με
ταβυζαντινά χρόνια (15 -18ος αι.) και σε ορισμένες τοιχογραφίες, η εικονογρα- 
φική αφήγηση γίνεται ακόμη λεπτομερέστερη. Από τις δεσπόζουσες παρα
στάσεις, σταματούμε σε μερικές για να τις δούμε κάπως λεπτομερέστερα 

Η θριαμβευτική είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα είναι η 
πιο "τραγική" εισαγωγή στα Πάθη. Η εικόνα της "Βαϊφόρου" όπως 
διαμορφώνεται από τα μεταβυζαντινά χρόνια συντίθεται από τρε ις  άνι- 
σες ομάδες: τον Χριστό καθισμένο επ ί πώλου όνου συνοδευόμενο από 
τους μαθητές του, που έρχετα ι στην Ιερουσαλήμ, τους Εβραίους που κρα
τώντας τα βάια των φοινίκων, βγαίνουν από την περιτειχισμένη πόλη για 
να τον υποδεχτούν, τα παιδιά, τέλος, χαρούμενα από την αναπάντεχη 
γιορτή στρώνουν τα ρουχαλάκια τους για να περάσει ο Ευλογημένος, άλλα 
πάλι σκαρφαλώνουν στα δέντρα για να δουν την υποδοχή κόβοντας και τα 
τρυφερά κλαδιά Τα πρόσωπα που συνθέτουν την παράσταση αυξομειώ- 
νονται στις διάφορες παραστάσεις.

Η κορυφαία στιγμή της κενώσεως του Χριστού, η Σταύρωση, 
αποτελεί το θέμα για μια από τις θεολογικά αποκαλυπτικές άρ
τιες εικόνες της Βυζαντινής ζωγραφικής. Στη κλασσική εικονογρα
φία (π.χ. ψηφιδωτά Οσ. Λουκά, Μ. Δαφνίου, εικόνες εποχής Παλαιολόγων) 
περιλαμβάνει τα τρία μόνο κύρια πρόσωπα: τον σταυρωμένο Ιησού, την 
Παναγία μητέρα, και τον αγαπημένο μαθητή, τον Ιωάννη. Το τοπίο περιορί
ζετα ι σε μικρό πετρώδες έξαρμα που περιέχει νεκροκεφαλή συμβολίζο
ντας τον τάφο του Αδάμ. “Δια ξύλου ο Αδάμ παραδείσου γέγονεν άποι-

κος". Δια ξύλου τώρα ανοίγει ο Παράδεισος με πρώτον τον ευγνώμονα λη
στή. Η Ορθόδοξη ζωγραφική έκφραση παριστάνει τον Χριστό και επάνω 
στο σταυρό θεάνθρωπο με ασύγχυτη την ένωση των δύο φύσεων. Κι ενώ 
εικονίζεται νεκρός με κλειστά μάτια σαν να κοιμάται, ‘σαρκίυπνώσας ως θνη
τός", το άγιο σώμα του διατηρεί την θεϊκή ευγένεια με την ελαφρά διπλή κα
μπύλη, και δεν κρέμεται σαν ένα κουφάρι κρεμασμένο από τα δύο καρφιά ό
πως γίνεται συχνά σε πολλές παραστάσεις της δυτικής ζωγραφικής.

Η Παναγία καθαρά ζωγραφικά εκφράζει την συγκρατημένη θλίψη της. 
Φόρμα κλειστή που αποπνέει πνευματικότητα. Η θλίψη δεν είναι κραυγα
λέα και απελπισμένη. Ο Ιωάννης είναι μορφή πιο ανοιχτή, περισσότερο αν
θρώπινη. Η οργάνωση της σύνθεσης με κλασσική ισορροπία η προβολή επάνω 
στο δεσπόζοντα χρυσό κάμπο, η εκφραστική πληρότητα παρά την λιτότητα δί
νουν στην εικόνα διαχρονικό χαρακτήρα που ξεπερνά την αφηγηματική μόνο πα
ράσταση ενός ιστορικού γεγονότος και την καθιστά γεγονός για κάθε άνθρωπο, 
σε κάθε εποχή μέσα στο παρόν του λειτουργικού χρόνου.

Η τελευτα ία  πράξη των Παθών είναι ο Ενταφιασμός. Στη ζωγραφική 
του 11 ου αιώνα η εικόνα του ενταφιασμού έχει μια ιδιαίτερη ψυχολογική 
καταγραφή. Στη το ιχογραφ ία  του Βυζαντινού Ναού του Αγίου Παντε- 
λεήμονος στο Ν έρεζι (έξω από τα Σκόπια! βρίσκουμε ίσως το χαρακτηρι
στικότερο δείγμα. Το οριζοντιούμενο νεκρό σώμα του Κυρίου αγκαλιάζει η 
Παναγία μητέρα του βοηθούμενη από τον Ιωάννη αλλά και τον Νικόδημο και 
Ιωσήφ. Ο πόνος της Παναγιάς αποδίδεται και με την αγκαλιά τη ς  αλλά και με την 
σύσπαση των χαρακτηριστικών του προσώπου και ιδίως των τεθλασμένων 
γραμμών των ματιών τη ς  που έρχονται σε ανπθεση με τα γαλήνια τόξα των 
ματιών του Ιησού. Αλλά και η κίνηση του Ιωάννη που φέρει το αγαπημένο χέρι 
του Διδασκάλου στο πρόσωπο τονίζει αυτή την τρυφερή διάσταση.

Η εικονογραφία των Παθών εκφράζει με τρόπο λιτό, αυστηρό, 
αλλά και τρυφερό χωρίς συναισθηματικές γλυκερότητες - τα μυ
στήριο της Σταυρώσεως του Χριστού. Χωρίς να καταπνίγεται η ελπίδα 
και στις πιο κρίσιμες στιγμές η ζωγραφική συνεργάζεται με την κατανυκτική 
ψαλμωδία για να οδηγήσει τους πιστούς στα Πάθη, στο χώρο της μετανοίας 
και της χάριτος κι από κει πιο πέρα στα αναστάσιμα λιβάδια της αιώνιας χαράς 
και δόξας του Θεού, όπου ο φιλότιμος Δεσπότης περιμένει για το  συμπόσιο 
της πίστεως, το Δείπνο της Βασιλείας. □

Ο κ. Νικόλαος ΖΙΑΣ, είναι Δ ιευθυντής Βυζαντινών και Μ εταβυζαντινών αρ
χαιοτήτων στο Υπουργείο Πολιτισμού.
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ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΠΟΑΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Του Κυριάκου I. Βαλαβιϋνη, 
Συγγραφέα -  Κριτι κού

Στον φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός από 16-28 Φεβρουάριου 
1998 48 δημιουργοί: 21 καλλιτεχνικός φωτογραφίας, 20 ζωγρα
φικός και αγιογραφίας, 7 γλυπτικός - ξυλογλυπτικής και χαλκο

γραφίας έδωσαν με τα εικαστικά τους βιβλία την αέναη εικόνα της ζωής, 
το μεγαλείο και το κάλλος της και άλλοτε την ωμό πραγματικότητα - την 
προσωπογραφία της εποχής μας και τα εσχατολογικά σημεία των καιρών 
μας που οι τεχνοκράτες - (που δεν αμφισβητούμε και τις  σω στές επι
τεύξε ις  τους) μας οδηγούν σ' ένα κόσμο ανακατατάξεων παρουσιάζο
ντας τα παράλογα σε υπέρλογα.

Νομίζω πως κάποιοι προβληματισμένοι καλλιτέχνες μας έδωσαν με τα 
συμβολικά τους έργα και αυτές τις  εκτιμήσεις. Για πρώτη φορά επικοινώ
νησα με αυτούς τους δημιουργούς καίτοι υπηρετώ τον χώρο του Πνεύμα

τος και της Τέχνης 24 χρόνια.
Έμεινα έκπληκτος. Είδα μια προσφορά, φιλότιμης προσπάθειας που αν 

επιμείνουν θα γίνουν καλύτεροι, πρόσεξα μια πιο αναβαθμισμένη εργασία 

που μου έδω σε την εντύπωση πως αυτοί οι καλλιτέχνες απέκτησαν και ε 
πίκτητες γνώσεις, προσέφεραν δε έργα μιας προωθημένης εργασίας και 
επαγγελματικής αποτίμησης. Κάποιοι άλλοι υπερέβησαν τα όρια της δο
μικής τεχνικής αφού όλοι οι καλλιτέχνες μας είναι εραστές της τέχνης ή 

αυτοδίδακτοι.
Μας έχε ι μείνει η εντύπωση πως λόγω του σκληρού επαγγέλματος 

τους μια και έχουν να κάνουν τις  περισσότερες φορές μ' ένα κόσμο πα
ρανοϊκό και παράλογο, πως δεν έχουν και οι άνθρωποι αυτοί ευαισθησίες, 
ρομαντισμό, ποιότητα ζωής, αλτρουισμό, αγάπη, έγνοια, πρόνοια για το 
συνάνθρωπο κ,λπ. Μ ε αυτήν την ενέργειά τους και 'μείς είδαμε και επικοι
νωνήσαμε με τον μη βλεπόμενο κόσμο τους - τον κόσμο της ανθρωπιάς, 
της ευγένειας, της τρυφερότητας, της καλλιτεχνικής τους ευαισθησίας 

που απεικονίζει την ψυχή τους.
Προσέξαμε μέσα στην προσφορά τους όχι μόνο μια εικαστική γνησ ιό

τητα με προεκτάσεις και συνέπεια αλλά και μια αναζήτηση και ευρηματι- 

κότητα ανανεωμένη μέσα από τους προβληματισμούς ή από ένα διάλογο 
οπτικό περασμένα τα προβλήματα του κόσμου. Σχεδόν όλα τα έργα - έργα 

μηνυμάτων, άπτονται με ασίγαστη έγνοια τον άνθρωπο και εστιάζουν την 
προσοχή μας με την εσωτερική τους προσέγγιση και επαγωγική τους σκέψη. 
Υιοθετούν εικαστικά τα προβλήματα του ανθρώπου και μέσα στα χρώματα 
και σχήματά τους δια της ατόπου απαγωγής ή όχι δίδουν διέξοδο.

Έργα τοπίου συμβολικά, νεκράς φύσης, προσωπογραφίας, θαλασσο
γραφίας, συνθέσεων κ,λπ. και της ζωγραφικής με φορμαλισμό και διακρι
τική αφαίρεση παραστατικής γραφής ως επί το πλείστον. Στα της φωτο
γραφίας επισημάναμε όχι μόνον την καλλιτεχνική τους δεινότητα αλλά και 
την αγωνιώδη αναζήτηση και προσπάθεια να αποδεσμευτεί αυτή από την 
εικόνα και από τα πλαίσια της καθιερωμένης θεωρήσεως του κόσμου. Έ

τσι το σύνολο σχεδόν της δουλειάς είναι μια φυγή από τη φωτογραφική 
απεικόνιση που θέλει τη φωτογραφία καθρέφτη της ψυχής. Περίφημα και 

εντυπωσιακά τα έργα τους.

Στον χώρο της αγιογραφίας υπήρξε κι εκ ε ί πειθαρχία, σεβασμός, υ
πέρβαση, κλίμα μυστηρίου, μια κυρίαρχη και ακατάλυτη δύναμη και προω
θημένη αυτογνωσία. Από πλευράς δομήσεως νομίζω ένα πάρα πολύ καλό 
αποτέλεσμα. Χωρίς καμιάν εξαίρεση όλων των γλυπτών και κυρίως των 
ξυλογλυπτών τα έργα αγιογραφικά ή μη είχαν μιαν υποδομή φροντισμένη, 

ένα αρχέτυπο αισθησιασμό, ρεαλιστική αφήγηση, που ενώ αγγίζουν τα 
βάθη των αιώνων έχουν ένα κόσμο με τη δική τους ατμόσφαιρα και πολι

τισμική ετερότητα. □

14ο Π ανελλήνιο Σ υ ν έ δ ριο  Ι.Ρ.Α. 
Κ0ρινθος 8 - 1 0  Μαϊου1998

Στο κοσμοπολίτικο Λουτράκι Κορινθίας (POSIDON CLUB, από 8 
έως 10 Μάίου 1998, θα πραγματοποιηθεί φ έτος το 14ο Πανελ
λήνιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.ΡΑ).

Η διοργάνωση του συνεδρίου έχε ι α να τεθε ί από το Εθνικό 
Γμήμα της Ι.ΡΑ στην Τοπική Διοίκηση Κορινθίας, η οποία είναι εξαι 
ρετικό δραστήρια και φ ιλοδοξεί να οργανώσει ένα από τα καλύτε
ρα, και γιατί όχι το καλύτερο, Πανελλήνια Συνέδρια.

Όσα μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει εγκαίρως να 
τηλεφωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες, κρατήσεις δω 
ματίων κ,λπ. στα τηλέφωνα 0741-23282 & 81444 (κ.κ. Βασίλειος 
Παλιακάσης και Βασίλειος Καραγκούνης), ή στο Εθνικό Τμήμα, τηλ. 
5227.330.
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ΜίΑ ΑΚ0ΜΗ ΘΥΣίΑ 

ΣΤΗΝ ΕΚΤέΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Σε κλίμα βαθιάς συγκινήσεως έγινε την 21-3- 
1998 στον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου και Ελέ
νης Μεσοποταμίας Καστοριάς, η κηδεία του Α 
στυφύλακα Δημπτρίου Ζαρομυτίδη, ο ο
ποίος τραυματίσθηκε θανάσιμα τις πρωινές ώ
ρες τις 20-3-1998 αηό τα πυρά αδίστακτων Αλ
βανών εμπόρων ναρκωτικών.

Στην κηδεία του παρέστησαν ο Γ ΑΑΘεσσαλο- 
νίκης Υποσ/γος κ. Κων/νος Οικονόμου, ο Επι
θεωρητής Αστυνομίας Κεντρ. Μακεδονίας Τα
ξί αρχος κ. Βασ. Μηολομύτης, ο αναπλ. Επιθεω
ρητή Δυτ. Μακεδονίας Αστυν. Δ/ντής Χαράλα
μπος Νατσιόηουλος της Α Α  Κοζάνης, ο Αστυν. 
Δ/ντής της Λ Α  Καστοριάς κ. Ευάγ. Ρούσσας, άλ
λοι ανώτεροι Αξιωματικοί και συνάδελφοι της 
Α Α  Καστοριάς, καθώς και πλήθος κόσμου.

Στεφάνια στη σορό του δολοφονηθέντος κατα
τέθηκαν εκ μέρους του Υπουργού Δημόσιας Τά
ξης κ. Γ. Ρωμαίου, του Αρχηγού της Ελλην. Αστυ
νομίας Αντιστράτηγου κ. Αθ. Βασιλόπουλου, της 
Επιθεώρησης Αστυνομίας Δυτ. Μακεδονίας, της 
Α Α  Καστοριάς, της ΠΟΑΣΥ, της Ενωσης Αστυν. 
Υπαλλήλων Καστοριάς και άλλων Νομών, πολ
λών συγγενών και φίλων και του περιοδικού μας.

Με απόφαση του κ. Αρχηγού της Ελλην. Αστυ
νομίας χορηγήθηκε αηό τα έσοδα του περιοδι
κού "Αστυνομική Επιθεώρηση”, στην οικογένεια 
του εκλιπόντος το ποσό του 1.000.000 δρχ., ενώ 
διετάχθη και διενέργεια προαιρετικού εράνου.

Ο Αστ/κας Δημήτριος Ζαρομυτίδης του Κων
σταντίνου και της Μαλαματής, γεννήθηκε το έτος 
1967 στην Οινόη Καστοριάς και διέμενε στην 
Μεσοποταμία του ιδίου Νομού. Την 19-8-1989 
νυμφεύθηκε τη Σοφία Κρομλίδου με την οποία 
απέκτησε δύο τέκνα. Τον Βασίλειο (γεν. 1990) και 
την Γεωργία (γεν. 1993).

Κατατάγηκε στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνο
μίας την 28-6-1993. Ονομάσθηκε Αστ/κας την 
23-12-1993 και τοποθετήθηκε στο ΙΣΤ1 Α.Τ. 
Θ εσ /ν ίκης όπου υπηρέτησε μέχρι την 27-1 - 
1995. Την 28-1 -1995 μετατέθηκε στο AT. Άργους 
Ορεστικού όπου υπηρετούσε μέχρι το θάνατό του.

Ο Υπαστυνόμος Α1 Νικόλαος Μητρετώδης, 
στον επικήδειο λόγο του είπε μεταξύ άλλων:

"Αξέχαστε συνάδελφε Δημήτρη,
Συγκεντρωθήκαμε στον τόπο που σε γέννησε για 

να σε αποχαιρετήσουμε. Με μεγάλο πόνο και απέ
ραντη θλίψη, ήρθαμε να αποδώσουμε φόρο τιμής 
και τον τελευταίο ασπασμό μας.

Κατατάγηκες στην Αστυνομία για να θέσεις όλη 
σου την ορμή στην υπηρεσία της πατρίδας και του

λαού. Ο δρόμος που διάλεξες δεν ήταν στρωμένος 
με άνθη. Ήταν ένας δρόμος δύσβατος γεμάτος 
σκληρούς αγώνες, αυτοθυσία και αυταπάρνηση. Ή
ταν ένας δρόμος ηου απαιτούσε υψηλό αίσθημα 
ευθύνης, εντιμότητα, αξιοπρέπεια, θάρρος, ψυχική 
ευγένεια, αλλά προπαντός απέραντη αγάπη για το 
συνάνθρωπο.Κι εσύ Δημήτρη, όπου και αν υπηρέτη
σες, έκανες όλους να σε εκτιμήσουν και να σε α
γαπήσουν, γιατί ο ευγενικός χαρακτήρας, το χαμό
γελο και η πραότητα που σε χαρακτήριζαν, φανέ

ρωναν μια άδολη και καλοπροαίρετη ψυχή, που 
κρύβονταν στα στήθη σου. Ήσουν ακέραιος και 
ευθύς, έντιμος με πνεύμα δικαιοσύνης, ανθρωπιάς 
και συγκαταβατικός. Ήσουν εργατικός, πειθαρχη- 
μένος και προσηλωμένος στο καθήκον σου.

Με όλα αυτά τα εφόδια που διέθετεςΔημήτρη, διέ- 
ηρεψες σαν άνθρωπος, σαν πατέρας, σαν σύζυ
γος, σαν Αστυνομικός και σαν μέλος της κοινω
νίας.

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Επι θεώρηση - 2 3 8  - Απρί λ ι ος  1 9 9 8



Μ η ΝΫΜΑΤΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΨΥΧΙΑΣ ΑΠ0 ΤΟΥΣ ΣΥΙΝΑΔέΑΦΟΥΣ

Στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Θρεστικού που 
υπηρετούσες, οι Αξιωματικοί και όλοι οι συνάδελ
φοί σου σε καμάρωναν, γιατί με το όμορφο παρά
στημα και την ψυχική σου ευγένεια αποτελούσες 
στολίδι της Υπηρεσίας. Δεν πρόλαβες όμως, να φέ
ρεις σε πέρας την αποστολή σου.

Δημήτρη, ράγισαν οι καρδιές όλων των Ελλήνων, 
όταν όλα τα ΜΜΕμετέδιδαν ότι"άνδρας των σκλη
ροτράχηλων Μεταβατικών Αποσπασμάτων της Α
στυνομίας, έπεσε από βόλι δόλιο, στο πεδίο της μά
χης του ακήρυχτου πολέμου με τους εμπόρους των 
ναρκωτικών".

Δημήτρη, μόνον έτσι ύπουλα και άνανδρα, μπο
ρούσαν να δαμάσουν την ηρωική και άκαμπτη ψυχή 
σου. Στα 31 μόλις χρόνια σου, ενώ η ζωή σου χα
μογελούσε, και σου υποσχόταν τα πάντα, το νήμα 
της, κόπηκε απρόσμενα και τραγικά.

Η ανεξιχνίαστη βουλή του Θεού, που κυβερνά τα 
πάντα, άλλο είχε ορίσει για σένα. Δεν ήταν στο σχέ
διό της να σε αφήσει άλλο στη ζωή αυτή. Και έτσι 
απρόσμενα και αναπάντεχα μας ήρθε το τραγικό 
μήνυμα για το χαμό σου, αφήνοντας απαρηγόρη
τους τηνοικογένειά σου, τους γονείς σου, τους συγ
γενείς, τους φίλους και όλους εμάς τους συναδέλ
φους σου που ήρθαμε να σου πούμε το στερνό α
ντίο.

Βούληση Κυρίου ήταν να σε καλέσει στη χορεία 
των εκλεκτών του, ένθα απέδρα πάσα οδύνη, λύπη 
και στεναγμός. Αυτό ας είναι το βάλσαμο παρηγο
ριάς σε όλους μας.

Το χώμα της εύανδρης γης της Καστοριάς, άξιο 
τέκνο της οποίας υπήρξες, θα σε δεχθεί στην αγκα
λιά της και ζηλότυπα θα σε κρατά μακριά απ' όλους 
μας.

Μαζί με το ύστατο χαίρε των παρευρισκομένων, 
σου διαβιβάζω και τον ύστατο χαιρετισμό της ηγε
σίας του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και 
όλων των συναδέλφων και φίλων σου, που για λό
γους υπηρεσιακούς δενκατάφεραν ναηαρίστανται 
στον ύστατο χαιρετισμό.

Αγαπημένε μας Δημήτρη, αγαπημένε μας συνά
δελφε, την ώρα αυτή του χωρισμού σκύβουμε πάνω 
στο φέρετρό σου όχι μόνο για να δώσουμε τον 
ύστατο ασπασμό, αλλά για να σε βεβαιώσουμε ότι 
για μας δε χάθηκες, για μας θα είσαι πάντα παρών. 
Θα σε νιώθουμε πάντα ανάμεσά μας και να είσαι 
βέβαιος ότι οι εκτελεστές σου, οι οποίοι είναι ήδη 
στα χέρια της δικαιοσύνης, θα λογοδοτήσουν ενώ
πιον Θεού και ανθρώπων.

Ας είναι ελαφρό το χώμα της πατρικής σου γης 
που σε σκεπάζει. Ο Ύψιστος Θεός δεόμεθα να α
ναπαύσει τη ψυχή σου ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται. 

Αιωνία σου η μνήμη."

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ψ Η Φ ΙΣ Μ Α

Της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Αστυνο
μικών Υπαλλήλων Ν. Καστοριάς που έγινε την 21 -3-1998 
και έκρινε ομόφωνα το παρόν ψήφισμα στο οποίο περι
λαμβάνονται αιτήματα των Αστυνομικών, των οποίων η ά
μεση ικανοποίηση <ρίνεται πλέον αναγκαία γ ια  τη δη
μιουργία μιας καλύτερης και αποτελεσματικότερης Αστυ
νομίας στη διάθεση του Ελληνα πολίτη.

Α Π Ή Μ Α Τ Α
1. Να υπάρξουν επαφές με τη γείτονα χώρα Αλβανία 

δια μέσου της επίσημης πολιτείας για τη λήψη μέτρων από 
πλευράς και αυτής της χώρας έτσι ώστε να υπάρξει βελ
τίωση της σημερινής κατάστασης σε ότι έχει σχέση με 
τους κινούμενους προς τη χώρα μας εγκληματίες.

2. Την αυστηρότερη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθε
σίας που αναφέρεται στην παράνομη εισαγωγή όπλων - 
ναρκωτικών και λαθρομεταναστών στη χώρα μας.

3. Την άμεση αλλαγή του Νόμου περί χρήσης των όπλων.
4. Την επιτάχυσνΓ των διαδικασιών για τη δημιουργία 

του Σώματος των φρουρών συνόρων.
5. Την άμεση τοποθέτηση αλεξίσφαιρων τζαμιών στα 

αυτοκίνητα των Μεταβατικών Αποσπασμάτων και την ενί
σχυση της ΑΔ . Καστοριάς με άλλα δέκα τζιπ, επίσης με 
αλεξίσφαιρα τζάμια.

6. Αντικατάσταση των παλαιών επιβατικών υπηρεσιακών 
αυτοκινήτων με καινούργια.

7. Εφοδιασμός της ΑΔ . Καστοριάς με καινούργιο λεω
φορείο για την ασφαλή μεταγωγή των λαθρομεταναστών.

8. Εφοδιασμός με νέου τύπου αλεξίσφαιρα γιλέκα, λει
τουργικά και εύχρηστα καθόσον τα υπάρχοντα είνα ι 
δύσχρηστα και μη λειτουργικά.

9. Τοποθέτηση σταθμών ασυρμάτου επικοινωνίας σε ό 
σα οχήματα δεν έχουν και ενίσχυση του κέντρου για 
καλύτερη επικοινωνία.

10. Δημιουργία στο χώρο της ΑΔ . Καστοριάς σύγχρο
νου γυμναστηρίου για τη συνεχή εκπαίδευση των Αστυνο
μικών, στα πλαίσια της εντατικοποίησης της εκπαίδευσής 
μας.

11. Μόνιμη παραμονή των δύο ειδικά εκπαιδευμένων 
σκύλων μετά των συνοδών των στην Α Δ  Καστοριάς για 
διευκόλυνση του έργου των Μεταβατικών Αποσπασμά
των.

12. Την άμεση επέκταση του δικτύου πληροφορικής και 
στην Α Δ  Καστοριάς.

13. Επίσπευση των εργασιών για την αποπεράτωση του 
κέντρου υποδοχής αλλοδαπών φυγάδων .

Η Ένωσή μας σε περίπτωση μη ικανοποίησης των δ ί
καιων αιτημάτων της, θέτει προ των ευθυνών όλους τους 
αρμόδιους φορείς και θα επανέλθει σε εύθετο χρόνο.

Απ ό τη  σ υ γ κ έν τρ ω σ η  τ η ς  Ε νω σ ης Α σ τυ ν ο μ ικ ώ ν  Υ 

π α λλήλω ν Ν .  Κ α σ το ρ ιά ς  μι τ ις  ο ικ ο γ έν ε ιες  τ ο υ ς  ηου  

π ραγματοπ ο ιήθηκε τ η ν  2 3 - 3 - 1 9 9 8  μπ ροστά σ το  κ α 

τά σ τη μ α  τ η ς  Α σ τ υ ν . Δ /ν σ ε ω ς  Κ α σ το ρ ιά ς  κα ι τη ν  πο

ρεία  μ έχ ρ ι τη  Ν ο μ α ρ χ ία  (φ ω το ), όπου ιη έδ ω σ α ν  τ ο  πα

ραπάνω  ψ ήφ ισ μα  σ το ν  κ. Ν ο μ ά ρ χ η . Σ τη  σ υ γκ έν τρ ω σ η  

σ υ μ μ ετε ίχ α ν  1 5 0  περίπου Α σ τυ ν ο μ ικ ο ί τ ο υ ς  οπ ο ίους  

σ υ ν ό δ ευ α ν  περίπου 2 5 0  μέλη  ο ικ ο γ έν ε ιώ ν  τ ο υ ς .

Π.Ο.ΑΣΎ.
Ω ς επαγγελματίες Αστυνομικοί, αντιλαμβανόμαστε ότι 

η συμμετοχή και η λειτουργία μας σ' ένα μηχανισμό όπως 
αυτός της Αστυνομίας, ενέχει κινδύνους για τη ζωή και τη 
σωματική μας ακεραιότητα.

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

Έ χουμε κουρασθεί και ταυτόχρονα απογοητευθεί α- 
κούγοντας τις αγαθές προθέσεις των εκάστοτε κυβερνώ
ντων, χωρίς, στην πράξη, να γίνεται το παραμικρό.

Ο  Ο ργανισμός της Ελληνικής Αστυνομίας σε πλήρη 
διάλυση. Ο  Έλληνας Αστυνομικός εγκαταλελειμμένος, α
δυνατεί πλέον να προσφέρει και η Ελληνική Κοινωνία, μά
ταια αποζητά τη διασφάλιση των αγαθών εκείνων που μια 
συντεταγμένη και ευνομούμενη πολιτεία πρέπει να παρέ
χει. Ο ι παραπάνω διαπιστώσεις συνθέτουν το σκηνικό της 
σημερινής κατάστασης.

- Ποιού τα συμφέροντα εξυπηρετεί η σημερινή λειτουρ
γία  της Αστυνομίας;

- Ποιά συμφέροντα υπηρετεί άραγε ο Έλληνας Αστυνο
μικός;

- Τί απάντηση δ ίδει η πολιτική και αστυνομική ηγεσία για 
το σημερινό άδικο χαμό του συναδέλφου Δημήτρη Ζαρο- 
μυτίδη, ηου θυσίασε τη ζωή του στο βωμό του καθήκο

ντος;
- Μπορεί να απαντήσει: ποιος εξοπλισμός των εκπρο

σώπων του Νόμου και ποιος ο εξοπλισμός των κακο
ποιών στη συγκεκριμένη μάχη.

- Μπορεί να απαντήσει εάν τα αλεξίσφαιρα γιλέκα που 
χορηγήθηκαν (15 κιλά το ένα) δόθηκαν ως άλλοθι στην 
αδιαφορία και για την οικονομική ενίσχυση κάποιων;

- Οτι έμεινε όρθιο, σήμερα, στην Ελληνική Αστυνομία 
τείνει να εκλείψει, καθόσον αρνούμαστε πλέον να υπηρε
τούμε σκοπιμότητες.

Δεν ανεχόμαστε να οδηγούμαστε ηιά ως πρόβατα επί 
σφαγή. Φθάνει τόσο αίμα. Κύριοι υπεύθυνοι,

Δεν αρκούν δύο αράδες εγκωμιαστικά λόγια, ταφόπλα
κα στους ανθρώπους μας ηου χάνονται πρόωρα και άδικα.

Δεν αρκούν τα ευχολόγια και τα μεγάλα λόγια.
Δεν μπορείτε πλέον κάτω από τη σημερινή κατάσταση 

λειτουργίας μας, ούτε εμάς να ηείσετε, ούτε την ελληνική 
κοινωνία I

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τις τελευταίες ημέρες η Ελληνική Αστυνομία θρηνεί τον 

άδικο χαμό του εξαίρετου συναδέλφου Δημήτρη Ζαρομυ- 
τίδη. Και πριν ο θρήνος κοπάσει ήρθε το γεγονός του τραυ
ματισμού του Αρχιφύλακα Σηύρου Κοτσάφτη και του Α 
στυφύλακα Νικολάου Κατσαρού σε ένα συνήθη προληπτι
κό έλεγχο που αναγκάζουν την Ένωσή μας να ηροβεί σε 
έντονη διαμαρτυρία προς όλους τους αρμόδιους φορείς.

Η τελευταία πολυσυζητημένηέξαρση της εγκληματικότη
τας, είτε οφείλεται σε αλλοδαπούς είτε σε ημεδαπούς 
δράστες, για τον Έλληνα Αστυνομικό ο κίνδυνος απώ
λειας ζωής παραμένει ο ίδιος, και για τον κίνδυνο αυτό 
δεν αμείβεται.

Είναι χρέος της Πολιτείας, διαμέσου των εξουσιών που 
απορρέουν από το Σύνταγμα τουλάχιστον θεσμικά να τον 
προστατεύσει.

Τώρα ηιά, η Πολιτεία πρέπει με σύγχρονο νομικό πλαί
σιο, να δώσει τη δυνατότητα στον Αστυνομικό, να υπερα
σπιστεί τη ζωή τούγια να εξασφαλίσει τη δημόσια τάξη και 
ασφάλεια. Για την κατάρτιση του σύγχρονου νομικού πλαι
σίου απαιτείται συναίνεση όλων των πολιτικών κομμάτων, 
γιατί η έλλειψη πολιτικής βούλησης τους καθιστά εξίσου 
υπεύθυνους.

Με Βάση το παραπάνω νομοθέτημα, η δικαστική εξου
σία θα έχει τη δυνατότητα να εξετάζει χωριστά την κάθε 
περίπτωση χρήσης όπλου από Αστυνομικούς και να απο
δώσει δικαιοσύνη.

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης καλείται να μεριμνήσει 
για την μετεκπαίδευση και να προετοιμάσει κατάλληλα το 
προσωπικό των μάχιμων υπηρεσιών, το οποίο σε καθημε
ρινή Βάση βρίσκεται αντιμέτωπο με αδίστακτους εγκλη
ματίες.

Η Ένωσή μας είναι έτοιμη να καταθέσει ολοκληρωμέ
νες προτάσεις, τόσο για την μετεκπαίδευση του προσωπι
κού όσο και τη νόμιμη χρήση των όπλων, παράγοντες ση
μαντικοί για την εκτέλεση του Υπηρεσιακού καθήκοντος 
και της ενίσχυσης του κλονισμένου αισθήματος ασφα
λείας των Πολιτών.

Α π ρ ί λ ι ο ς  1 9  9 8 - 2 3 9  - Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Επι θεώρηση



Ο  ΕΟΡΤΑΣΜ0Σ ΤΗΣ 2 5 ηΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, μεπαρελάσεις και με 

ομ ιλ ίες σε όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες 
γιορτάστηκε και φέτος η επέτειος της Εθνικής 
μας παλιγγενεσίας, τονίζοντας έτσι το βαθύτερο 
νόημα που έχει για τον Ελληνισμό. Στην Αστυνο
μική Ακαδημία εψόλπ επιμνημόσυνη δέηση στον 
προ του μνημείου πεσόντων Αστυνομικών χώρο 
και πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων.

Παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας του Υ. Δ. Τ. 
κ. Ιωάννης Παπαδογιαννάκης, ο Αρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Αθανά
σιος Βασιλόπουλος, οι Υπαρχηγοί του Σώματος 
Αντιστράτηγοι κ.κ. Ιωάννης Γεωργακόπουλος και 
Γεώργιος Πλάκας, οι Υποστράτηγοι κ.κ. Γεώρ
γιος Τσουκάκης, Γεώργιος Παπαδημητρόπου- 
λος, Θεόδωρος Βλάχος και Ιωάννης Αναγνω- 
στόπουλος, ο Δ / ντής της Αστυν. Ακαδημίας Τα- 
ξίαρχος κ. Λεωνίδας Παπαδόκης,ο Δ/τής της 
Σχολής Αξιωματικών Ταξίαρχος κ. Δημήτριος 
Αλμπάνης, οι Ταξίαρχοι κ.κ. Γεώργιος Γιαννές, 
Σταύρος Ρούμπος και Φώτιος Νασιάκος, Δ/ντές 
Δ/νσεων του Υπουργείου, ο προϊστάμενος της 
Θρησκ. Υπηρεσίας του Σώματος Αρχιμ. π. Νεκτά
ριος Κιούλος, άλλοι ανώτεροι και κατώτεροι Αξιω
ματικοί, οιΔόκΑξιωματικοί και λοιποί συνάδελφοι. 

Τον πανηγυρικό της ημέρας με θέμα: "1821 - 
1921: η διαδικασία της εθνικής ενοποίησης", εκ
φώνησε ο κ. Ιάκωβος Ακτσόγλου, διαπρεπής 
Κοινωνιολόγος και Ιστορικός που διδάσκει στη 
Σχολή Αξιωματικών το μάθημα Πολιτικής και Δι
πλωματικής Ιστορίας και λαμπρύνει με τη διακε
κριμένη διδακτική του παρουσία το Ανώτατο Α
στυνομικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα της Χώρας, ό
πως χαρακτηριστικά ανέφερε κατά την προσφώ- 
νισή του ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδη
μίας Ταξίαρχος κ. Λεωνίδας Παπαδάκης.

Μετά το πέρας του πανηγυρικού ο Γεν. Γ ραμμα
τέας του Υπουργείου κ. Ιωάννης Παπαδογιαννά- 
κης αηηύθυνε κατάλληλο χαιρετισμό για το νόη
μα της διπλής γιορτής. Στη συνέχεια οι Δόκιμοι 
της Σχολής με ιδιαίτερη επιτυχία παρουσίασαν 
επετειακό θεατρικό έργο και στη συνέχεια με ε
θν ικές  ενδυμ α σ ίες  χόρεψ αν χορούς της 
Κύπρου, των νησιών του Αιγαίου και της Θράκης.

Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, επίκεντρο 
των εκδηλώσεων ήταν η καθιερωμένη στρατιω
τική παρέλαση της Αθήνας, ενώπιον του Προέ
δρου της Δημοκρατίας κ. Κων. Στεφανόπουλου, ό
που η Ελληνική Αστυνομία έλαβε μέρος με μηχανο
κίνητα και πεζοπόρο τμήματα αποσπώ ντας τα ευμενή 
σχόλια και τα θερμά χειροκροτήματα του κοινού.

Στη Γ ενική Αστυνομική Δ / νση Αττικής πραγμα
τοποιήθηκε ομιλία από τον Αστυν. Υποδ/ντή κ. Α- 
σημάκη Γκόλφη, με θέμα: "Νόημα και σημασία της 
επετείου 25ης Μαρτίου 1821 για την παρούσα και 
εηερχόμενη γενιά", την οποία παρακολούθησε το 
σύνολο του προσωπικού της Γ Α Δ Α . Ο Γεν. Α
στυν. Δ/ντής Αττικής Υποστρστηγος κ. Παναγιώ
της Γ εωργακόπουλος, μετά το πέρας της ομιλίας 
συνεχάρη τον ομιλητή και αηηύθυνε χαιρετισμό 
επί τη ευκαιρία της επετείου αλλά και της α- 
ναλήψεως των νέων του καθηκόντων.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε και στη 
Θεσσαλονίκη η 25η Μαρτίου. Η Ελληνική Αστυ
νομία συμμετείχε με πεζοπόρο τμήματα ανδρών 
και γυναικών στην καθιερωμένη παρέλαση και α
πέσπασε τα ευμενή σχόλια του πλήθους. Την Ελ
ληνική Αστυνομία εκπροσώπησε στις εκδηλώ
σεις ο Γ ενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσα
λονίκης Υποστράτηγος κ. Κων/νος Οικονόμου.
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Τα μ η ν ϋ μ α τ α  τ η ς  Η γ εσ ί α ς

' Τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί
και σοφοί και αμαθείς
και πλούσιοι και φτωχοί
και πολιτικοί και στρατιωτικοί
και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι...
Να την φυλάμεν κι' όλοι μαζί..."
Σε τούτα τα λόγια του Μακρυγιάννη συμπυκνώ

νεται και το ΜΗΝΥΜΑ από την Επέτειο.
Η 25η Μαρτίου - μέτρο και σύμβολο των αγώ

νων του Γένους για την ελευθερία - προβάλλει τα 
οράματα και τις αξίες, τις ιδέες και τους αγώνες, 
τις νίκες και τις θυοίες. Εκφράζει την πίστη και 
την αποφασιστικότητα των Ελλήνων να "φυλάτ- 
τουν Θερμοπύλες”.

Σύσσωμος ο Ελληνισμός γιορτάζει σήμερα- η
μέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου - και την 
επέτειο του εθνικού μας ξεσηκωμού. Συγκίνηση 
και περιφάνια, είναι τα κυρίαρχα αισθήματα ό
λων μας.

Η ιστορική επέτειος του 1821 δεν αποτελεί μό
νο ένδοξο παρελθόν για το λαό μας, αλλά και 
ισχυρό σημείο αναφοράς γιατην πορεία μας στο 
μέλλον. Τα διδάγματα που μας αφήνει η επέτειος 
αυτή, είναι συγχρόνως και μηνύματα ότι η αν
θρώπινη ελευθερία και η εθνική αξιοπρέπεια κερ
δίζονται με σκληρούς αγώνες.

Ο ι δυνάμεις του Ελληνισμού είναι αστείρευτες 
και ικανές να εγγυηθούν την ασφαλή και επιτυχή 
πορεία του έθνους μας. Πρέπει, όμως, όλοι μαζί 
να αγωνιζόμαστε συνεχώς για μια Ελλάδα ι
σχυρή και σεβαστή, σε φίλους και αντιπάλους.

Αξίζει να το προσπαθήσουμε και είμαι Βέβαιος 
ότι το μπορούμε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ

25η Μαρτίου 1821. Ημέρα - Σύμβολο του αδά
μαστου πόθου της ελληνικής ψυχής για την ελευ
θερία, πανανθρώπινο δίδαγμα θάρρους και 
καρτερίας, αστείρευτη πηγή έμπνευσης και έ
μπρακτης απόδειξης, ότι το συμφέροντης πατρί
δας ήταν, είναι και θα είναι αιώνια πάνω από το 
ατομικό.

Οι υπεράνθρωποι ήρωες του '2 1, κρατώντας 
ψηλά τη σημαία, γεμάτοι πόθο για τη λευτεριά και 
εμπιστευόμενοι το Θεό και την Παναγία, ξεσηκώ
θηκαν όλοι μαζί, λαϊκοί και στρατιωτικοί κατά του 
δυνάστη, βροντοφωνάζοντας την απόφασή τους 
για "Ελευθερία ή Θάνατο".

Και μεγαλούργησαν, κάνοντας ανήμερα του 
Ευαγγελισμού, σύμβολο στην οικουμένη, το με
γαλείο της φυλής μας.

Δίδαξαν τους λαούς όλης της γης, ότι η αποφα
σιστικότητα, η εμμονή και ο δίκαιος αγώνας φέρ
νουν το θρίαμβο, κι ότι οι δυνάμεις του κακού ε
ξολοθρεύονται με την εφαρμογή των αιώνιων 
πνευματικών νόμων.Έκαναν ενός τους νεότε
ρους υπερήφανους να εορτάζουμε, τιμώντας και 
δοξάζοντας τους ανίκητους, γενναιόψυχους 
προγόνους μας και ευέλπιδες για ένα μέλλον α
ντάξιο του σπουδαίου παρελθόντος.

Ας ατενίζουμε λοιπόν, γεμάτοι ελπίδα στην πα
ντοτινή Ελευθερία της Πατρίδας μας, γιατί έχου
με Ιερή Παρακαταθήκη τις ύψιστες αρχές της φι
λοπατρίας, της εθνικής ομοψυχίας και της ενό
τητας και είθε ποτέ να μη χρειασθεί να αποδεί
ξουμε, "ότι γνωρίζουμε, θέλουμε και μπορούμε, 
όταν αποφασίσουμε να ενωθούμε, να γίνουμε 
πανίσχυροι!".

ΟΑΡΧΗΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Σ υ ΜΒΟΫΛΙΟ ΥπΟΥΡΓόΝ
Δ ικαιοςϋνης, ΕςωτερικΛν 

Υ ποθέσεων και Δ ηιυι. ΤΑιεως
Ολοκληρώθηκαν στις Βρυξέλλες οι εργασίες 

του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης, εσωτε
ρικών Υποθέσεων και Δημοσίας Τάξεως.

Τη χώρα μας εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμμα- 
τέας του Υπουργείου ΔημόσιαςΤάζης κ. Ιωάννης 
Παπαδογιαννάκης.

Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν τα μέ
λη του, ήταν η διαφάνεια στις δραστηριότητες του 
Συμβουλίου Υπουργών.

Ο ι Υπουργοί συμφώνησαν να υπάρξει με
γαλύτερη διαφάνεια στις δραστηριότητες του 
Συμβουλίου εσωτερικών και Δικαιοσύνης, προ- 
κειμένου να βελτιωθεί η ενημέρωση του ευρω- 
ηαίου πολίτη.

Επίσης, συζητήθηκαν οι προετοιμασίες των 
κρατών - μελών της Ε.Ε. για τη διεύρυνση σε 
επίπεδο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέ
σεων, με τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες 
της Κεντρικής - Ανατολικής Ευρώπης και τη 
Κύπρο.

Συμφωνήθηκε ακόμα, οι προτάσεις σχετικά με 
τη μελέτη και ανάλυση προτεραιοτήτων για κάθε 
υποψήφια για ένταξη χώρα, την οργάνωση πα
ροχής Βοήθειας για τη σύντομη ενσωμάτωση του 
κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ενωσης και άλλα συ
ναφή θέματα, να συζητηθούν και να εξετασθούν 
σε βάθος από τις αρμόδιες Ομάδες Εργασίας 
του Συμβουλίου.

Αλλο θέμα που συζητήθηκε, ήταν η εξέταση του 
σχεδίου δράσης για την εισροή μεταναστών από 
το Ιράκ και τις γειτονικές περιοχές.

Η προεδρία ενημέρωσε τις αντιπροσωπείες 
για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα 
στις διάφορες προτάσεις που περιλαμβάνονται 
στο σχέδιο δράσης καθώς και για τα αποτελέ
σματα των συζητήσεων που είχε η Βρεττανική Α
ντιπροσωπεία κατά την επίσκεψή της στην Τουρ
κία, όπου ανταλλάχθηκαν απόψεις για την αντι
μετώπιση του φαινομένου της λαθρομετανά
στευσης.

Τ έλος, συζητήθηκε η σύμβαση για την αμοιβαία 
δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων με
ταξύ των κρατών της Ε.Ε.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημο
σίας Τάξεως, εκ μέρους της ελληνικής αντιπρο
σωπείας, στο ζήτημα της εξέτασης μαρτύρων ή 
κατηγορουμένων μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης, 
θέλοντας να τονίσει τη σημασία της προστασίας 
των μαρτύρων και ιδιαίτερα των κατηγορουμέ
νων, διατύπωσε τη θέση ότι ο δικαστής που παρί- 
σταται στις εικονοτηλεδιασκέψεις θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα παρέμβασης και λήψης κατάλ
ληλων μέτρων σε περίπτωση που θίγονται οι θε
μελιώδεις αρχές του κράτους του, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ορθή συνέχιση της διαδικα
σίας εξέτασης.

Αναφορικά με τα έξοδα που προκύπτουν από 
την εικονοτηλεδιάσκεψη, ο κ. Ιωάννης Παπαδο- 
γιαννάκης πρότεινεόλες οι σχετικές δαπάνες να 
καλύπτονται από το κράτος που υποβάλλει την αί
τηση εξέτασης των μαρτύρων ή κατηγορουμέ
νων.

Και οι δύο προτάσεις του κ. Παπαδογιαννάκη, 
έγιναν ομόφωνα αποδεκτές από το Συμβούλιο 
Υπουργών και συμπεριλήφθπκαν στη Σύμβα
ση.

Σ υινΑντηςη εμπειρογνωμόνων 
των Υ πουργείων 

ΔημΟςιας ΤΑξης και Εσωτερικόν
Συνάντηση της Ad Hoc ομάδας Εμπειρογνωμό

νων των Υπουργείων Δημοσίας Τάξεως και Ε
σωτερικών πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σε κε
ντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.

Η σύσταση της ομάδας αυτής αποφασίστηκε 
κατά τη διάρκεια της 2ης Διάσκεψης των Υπουρ
γών Εσωτερικών των χωρών του Ο.ΣΕ.Π. (Αλβα
νία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Γεωρ
γία, Ελλάδα, Μολδαβία, Ρουμανία, Ρωσική Ομο
σπονδία, Τουρκία και Ουκρανία) που είχε πραγ
ματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη στις 21 και 
22 Οκτωβρίου 1997, όπου και ανατέθηκε στην 
Ελλάδα η προεδρία.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η επεξεργασία ε
νός σχεδίου πολυμερούς συμφωνίας μεταξύ 
των χωρών του Ο.ΣΕ.Π. για την καταπολέμηση 
του εγκλήματος την οποία πρόκειται να υπογρά
ψουν οι Υπουργοί Εσωτερικών Ο.ΣΕ.Π. κατά την 
3 η Υπουργική Διάσκεψη στην Ελλάδα, τον Οκτώ
βριο 1998.

Ειδικότερα, πρόκειται για ένα σχέδιο Πολυμε
ρούς Συμφωνίας, το οποίο περιλαμβάνει τους 
τομείς, μορφές και μέσα συνεργασίας των χω
ρών Ο.ΣΕ.Π., για την πρόληψη, καταστολή, έρευ
να, εξιχνίαση και διαλεύκανση εγκλημάτων ό
πως της τρομοκρατίας, του οργανωμένου ε
γκλήματος, της παράνομης διακίνησης ναρκωτι
κών και όπλων, του ξεπλύματος χρημάτων, της 
παράνομης μετανάστευσης, της παράνομης διέ
λευσης των συνόρων, της παράνομης διακίνη
σης προσώπων, της σεξουαλικής εκμετάλλευ
σης γυναικών και ανηλίκων και της παραχάραξης 
και πλαστογράφησης εγγράφων και πιστωτικών 
καρτών.

Η συνεργασία αυτή θα επιτευχθεί με την ανταλ
λαγή πληροφοριών, εμπειριών, στατιστικών 
στοιχείων, νομικών κειμένων και επιστημονικών 
ερευνών, καθώς και τη διοργάνωση συσκέψεων 
και επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών σεμινα
ρίων.

Στη συνάντηση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν 
τρεις εκπρόσωποι από κάθε χώρα μέλος του 
Ο.ΣΕ.Π. καθώς και από τη Μόνιμη Διεθνή Γραμ
ματεία του Ο.ΣΕ.Π.

Την 85η Επέτειο της απελευθέρωσης τους από τον τουρκικό ζυγό γιόρτασαν τα Ιωάννινα από τις Ί9 
έως 21 -2-9, παρουσία του Προέ&ρου της Δημοκρατίας κ. Κων/νου Ιτεφανόπουλου. Στην παρέλαση 
που πραγματοποιήθηκε την 21-2-1998 συμμετείχε μηχανοκίνητο τμήμα της Ελληνικής Αστυνομίας 
και πεζοπόρο τμήμα του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Γρεβενών.
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Ετήσια χοροεσπερίδα 
Σ χολής ΑξιωματικΑν

Στις 12 Μαρτίου 1998, η Σχολή Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποίησε την 
ετήσια χοροεσπερίδα της σε γνωστό κέντρο των 
Αθηνών.

Παρέστησαν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. 
Γεώργιος Ρωμαίος, ο Υπουργός παρά τω πρω- 
θυπουργώ κ. Γεώργιος πασχαλίδης, ο Γ Αντι
πρόεδρος της Βουλής κ. Λουκάς Αποστολίδης, ο 
Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου ΥΑΤ. κ. Ιωάν
νης Παπαδογιαννάκης, ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Αθανάσιος Βασι- 
λόπουλος, οι Υ παρχηγοί Αντιστράτηγοι κ.κ. Ιωάν
νης Γεωργακόπουλος και Γεώργιος Πλάκας, οι 
Υποστράτηγοι κ.κ. Γεώργιος Τσουκάκης και 
Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος, πολλοί ανώτε
ροι και κατώτεροι Αξιωματικοί, το διδακτικό προ
σωπικά της Σχολής, το σύνολο των δοκ. Αξιωμα
τικών, πολλοί Δόκιμοι Αστυφύλακες και πλήθος 
γνωστών και φίλων.

Τους παρισταμένους καλωσόρησε ο Αρχηγός 
των Δοκίμων Δοκ. Υπαστυνόμος III Γεώργιος 
Δούρος, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο Υπουργός 
Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιος Ρωμαίος και οΔιευ- 
θυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Ταξίαρχος 
κ. Λεωνίδας Παπαδάκης.

Η εκδήλωση στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, ε
νώ τους παρευρισκομένους ψυχαγώγησαν και 
πολλοί άλλοικαλλιτέχνες που δεν μετέχουν στο 
"σχήμα" του κέντρου και οι οποίοι προσφέρθη- 
καν αφιλοκερδώς.

Το ροή του προγράμματος παρουσίασε η γνω
στή καλλιτέχνιδα Γ ιολάντα Διαμάντη.

Ο Α" Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γεωργακόπουλος ε
πιδίδει τιμητική πλακάτα στον αηοχωρούντα τ.Β" 
Υηαρχηγό του Σώματος Α ντιστρατηγό κ. Σταύρο 
Χουλάκη, προϊστάμενο του κλάδου Αστυνομίας 
Τάξης και Ασφαλείας του ΥΛ.Τ.

Ο Β ' Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Πλάκας επιδίδει τι
μητική πλακάτα στον αηοχωρούντα τ .Α ' Υηαρ- 
χηγό του Σώματος Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο 
Μητρόηουλο, προϊστάμενο του Κλάδου Διοικη
τικής Υποστήριξης του ΥΛ.Τ.
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Από την προγραμματισμένη συνάντηση του 
Δ.Σ. της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νο
μού Θεσσαλονίκης με τον Υπουργό Δημόσιας Τά
ξης κ. Γεώργιο Ρωμαίο, όπου συζητήθηκαν θέμα
τα που απασχολούν την Ελληνική Αστυνομία αλ
λά και ειθικότερα προβλήματα της Γενικής Αστυ
νομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

ΛέΣΧΗ ΑςτυνομικΛιν

ΣΤΗ θΕΣΣΑΛΟΙΝίΚΗ
Εγκαίνια της "Λέσχης Αστυνομικών Θεσσαλο

νίκης" που βρίσκεται στη οδό Φράγκων 20, 
πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα από το Γεν. Γραμ
ματέα του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης κ. 
Γεώργιο Λυσσαρίδη. Παραβρέθηκαν, εκπρόσω
πος του Μητροπολίτη Θεσ/νίκης, Βουλευτές, οι 
Δήμαρχοι Θεσ/νίκης και Πανοράματος, εκπρό
σωποι στρατιωτικών αρχών, οργανισμών, φο
ρέων, συνδικαλιστικών οργανώσεων της Αστυ
νομίας, ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί του 
Σώματος, αστυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι 
της ΓΑΔ.Θ. και άλλοι καλεσμένοι.

Οπως τόνισε κατά την ομιλία του ο Β1 Υπαρχη- 
γός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. 
Γεώργιος Πλάκας(τότε Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής Θεσσαλονίκης), "ένα χρόνιο και πά
γιο αίτημα των αστυνομικών της Θεσ/νίκης, ένα 
αληθινό τους όνειρο, έγινε επιτέλους πραγματι
κότητα. Η αστυνομικοί της Θεσ/νίκης αποκτούν 
το δικό τους σπίτι, το σπίτι του Αστυνομικού". 
Πρόκειται για ένα χώρο 500 τ.μ. που βρίσκεται 
στην καρδιά της πόλης. Σκοπός της Λέσχης είναι 
να αποτελέσει τον χώρο συνάντησης ψυχαγω
γίας και ψυχικής ευεξίας για τη δημιουργία 
πνεύματος φιλαλληλίας, αγαστής συνεργασίας, 
σφυρηλατώντας ισχυρούς δεσμούς φιλίας και 
συναδελφικής αλληλεγγύης διαχρονικό μεταξύ 
όλων των αστυνομικών, εν ενεργεία και απο- 
στράτων.Ένας χώρος πραγματικής ανθρώπινης 
επικοινωνίας στον οποίο θα γίνονται πολιτιστι
κές εκδηλώσεις και κάθε είδους ψυχαγωγικές 
εκδηλώσεις της Αστυνομίας. Επίσης υπάρχει και 
θα λειτουργήσει βιβλιοθήκη.

Τέλος ο κ. Πλάκας ευχαρίστησε τον Υπουργό 
Δημόσιας Τάξης κ. Γ. Ρωμαίο, το Γ εν. Γ ραμματέα 
κ. I. Παποδογιαννάκη,τη Φυσική Ηγεσία του 
Υ AT., καθώς και όλους όσους βοήθησαν υλικά 
και ηθικά για την υλοποίηση του οράματος της 
λειτουργίας της Λέσχης, στη συνέχεια δε,μετά 
την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, έκανε τον 
απολογισμό του παρελθόντος έτους.

Συνεχίζοντας τις εκπαιδευτικές τους επισκέ
ψεις οι σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Ααφα- 
λείας, επισκέφθηκαν πρόσφατα τη Διεύθυνση Ε
γκληματολογιών Ερευνών, όπου μετά την υπο
δοχή από τον Δ/ντή της Δ/νσης, Αστυν. Δ/ντή  
κ. Βασίλειο Κουτσούμπα, ενημερώθηκαν λεπτο
μερώς σε θέματα που αφορούν τις σύγχρονες ε
πιστημονικές μεθόδου και δραστηριότητες της 
Υπηρεσίας.
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Στα πλαίσια των κοινωνικών δραστηριοτήτων 
της, η ποδοσφαιρική ομάδα της Δ/ναης Αστυνο
μίας Πειραιά μι επικεφαλής τον Διευθυντή Τα- 
ξίαρχο κ. Παύλο Ρουμηή, εηισκέφθηκε το Γηρο- 
κομιίο Πειραιά.

Οι εκπρόσωποι της 3ης ηλικίας πέρασαν πολύ 
όμορφες στιγμές, απολαμβάνοντας τραγούδια 
της εποχής τους, με τον Ν. Τσαχειρίδη, και ενθου
σιάστηκαν με τον ταχυδακτυλουργό Αργύρη Κα- 
τσίγρα. Στη συνέχεια τα δύο παιδικό τμήματα της 
Σχολής χορού, που λειτουργεί στη Δ /van Πειραιά 
με παραδοσιακές στολές χόρεψαν Ελληνικούς 
χορούς και εντυπώσιασαν κυριολεκτικά.

Στο τέλος τα παιδιά τους μοίρασαν γλυκά, ανα
ψυκτικό και δώρα.

Την Αστυνομική Ακαδημία εηισκέφθηκε πρό
σφατα επίσημη κυβερνητική αντιπροσωπεία της 
Ταϊβάν, με επικεφαλής τον Υπουργό Δημόσιας 
Διοίκησης, σι/νοθευόμενη από τον πρέσβη της 
χώρας στην Αθήνα. Την ενημέρωση για το Ελλη
νικό Αστυνομικό Εκπαιδευτικό Σύστημα έκανε ο 
Υποδ/τής της Σχολής Αξιωματικών Αστυν. 
Δ/ντής κ. Κλέαρχος Πήχας, ακολούθησε δε δια- 
λογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

Η αντιπροσωπεία εντυπωσιάστηκε από το ανα
βαθμισμένο σύστημα επιλογής, πρόσληψης, εκ
παίδευσης, εξειδίκευσης και μετεκπαίδευσης των 
Ελλήνων Αστυνομικών, ενώ υποβλήθηκε εκ μέ
ρους της αίτημα για ενίσχυση των διμερών σχέ
σεων αστυνομικής συνεργασίας και την επίσκε
ψη στελεχών της Αστυνομικής Ακαδημίας στην 
Ταϊβάν.

Ο θεσμός του Σχολικού Τροχονόμου εφαρμό
στηκε πρόσφατα σε τρία Σχολεία του Νομού 
Ιωαννίνων, ενώ έχουν εκπαιδευθεί και άλλα άτο
μα τα οποία σύντομα θα αναλάβουν τέτοια 
καθήκοντα.

Η εκπαίδευση των "Τροχονόμων" έγινε από το 
Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.

Από την Ημερίδα με θέμα "Διαδικασία καθορι
σμού προαφυγικής ιδιότητος" που πραγματο
ποιήθηκε πρόσφατα στην Αλεξανδρούπολη με 
διοργανωτή την Υπάτη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για 
τους πρόσφυγες στη χώρα μας.

Τις εργασίες της Ημερίδας, την οποία χαιρέτησε 
ο Δ/ντής της Αστυν. Δ/νσης Αλεξανδρούπολης 
Αστυν. Υηοδ/ντής κ. Γεώργιος Κόκκινης, παρα
κολούθησαν Αξιωματικοί και βαθμοφόροι των 
Αστυνομικών Δ/νσεωνΟρεστιάδας και Αλεξαν
δρούπολης που χειρίζονται θέματα πολιτικού 
ασύλου.

Λοιπές πρόσφατες εκδηλώσεις της Α Δ . Αλε
ξανδρούπολης είναι ο απολογισμός δραστη
ριοτήτων προηγουμένου έτους με την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας και τη βράβευση αστυ
νομικών που αποστρατεύθηκαν το 1997.
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Από τα Τμήματα ΔοκΙμων Αστυφυλάκων

Ολα τα Τμήματα Δοκί μων Αστυφυλάκων, εκτός 
του Τ.Δ.Α. Σητείας(λόγω καιρικών συνθηκών) 
συμμετείχαν στον εορτασμό και στις κατά τό
πους παρελάσεις για την επέτειο της 25 ης Μαρ
τίου.

Κοινή διαπίστωση όλων αποτελεί το γεγονός 
της άψογης παράστασης - εμφάνισης των Δοκί
μων Αστυφυλάκων που ηαρέλασαν με υψηλό 
φρόνημα και άρτια εκπαίδευση. Μια πραγματικό
τητα που καταδεικννύει το βαθύ, ποιοτικό εκπαι
δευτικό έργο που επιτελείται στα ΤΑΑ.

ΓΑ Α  Καρδίτσας

ΤΑΑ. Κομοτηνής

ΤΑΑ. Ξάνθης

ΤΑΑ. Διθυμοτιίχου
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Τις εγκαταστάσεις του ΓΑΑ Κομοτηνής επι- 
σκέφθηκε ο Νομάρχης Ροδόπης κ. Στέργιος 
Σταυρόηουλος και ο Δήμαρχος της Κομοτηνής 
κ. Γεώργιος Παηαδριέλλης. Ξεναγήθηκαν στις ε
γκαταστάσεις της Σχολής αηό τον Διοικητή της 
Σχολής Αστυν. Υηοδ/ντή κ. Χρήστο Μηρατζου- 
κάκη, ο οποίος τους αηένειμε τιμητικές ηλακέτες 
με το έμβλημα της Σχολής για το ενδιαφέρον και 
τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση της πρώτης 
φάσης του έργου της Σχολής.

ίνημερωτική επίσκεψη πραγματοποίησαν οι 
λειτουργοί της Παιδείας και του Τύπου στη Σχολή 
Αστυφυλάκων Καρδίτσας, όπου ενημερώθηκαν 
από τον Διοικητή της Σχολής Αστυνομικό Υ- 
ηοδ/ντή κ. Δημήτριο Καλλιαντζή για την πορεία 
της Σχολής και για τη σύγχρονη εκπαίδευση των 
Ελλήνων Αστυνομικών.

Μετά την ενημέρωση οι επισκέπτες ηαρακάθη- 
σαν σε δείπνο παρουσία του Δ/ντή της Σχολής, 
των Αξιωματικών εκπαιδευτών και των εκηαι- 
δευομένων.

Σε όλα τα ΤΛΑ. γίνεται αξιέπαινη -καθολική 
Σχεδόν- εθελοντική αιμοδοσία των εκηαιδευομέ- 
νων υηέρ των τοπικών τραπεζών αίματος. Ενδει
κτικά αναφέρεται η προσφορά πενήντα φιαλών 
αίματος από το ΤΑΑ. Ξάνθης στον εκεί Σύλλογο 
πασχόντων αηό μεσογειακή αναιμία.

Αηό την ετήσια χοροεσπερίδα της Αθλητικής 
Ενωσης Φίλων Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, 
που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σε γνωστό κέ
ντρο των Αθηνών, όπου ηαρέστηααν μεταξύ άλ
λων ο Δήμαρχος Αιγάλεω και οι Ταξίαρχοι κ.κ. 
Θεόδωρος Παπαφίλης και Παύλος Δουκιατζά- 
κης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκε ο 
Αστ/κας Βασίλειος Μονεμβασίτηςγια την έ
μπρακτη προσφορά του στην Ενωση.

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Κατσινοϋλας
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Η αστυνομική, όπως εξάλλου και η στρατιωτική ενδυματολογία, είναι έ 

νας τομέας που στη χώρα μας δε συγκέντρωσε το απαιτούμενο ενδ ιαφέ

ρον των ερευνητών. Και όμως αυτός ο παραμελημένος χώρος θα μπο

ρούσε να πει πολλά για την ιδεολογία που διέκρινε εκάστοτε την οργάνω

ση, και φυσικά, τη λειτουργία των αστυνομικών δυνάμεων. Η μαρτυρία του 

Georg Ludw. von Maurer, ενός από τους τρεις  Αντιβασιλείς, "για να δώ

σουμε μεγαλύτερο γόητρο στη Χωροφυλακή... καθωρίσαμε μεγαλύτε

ρους μισθούς... και ωραιότερη στολή" είναι αρκετό εύγλωττη.1 'Πέρα ό

μως από τις  γενικότερες σκοπιμότητες η άγνοια της εξέλ ιξης των αστυ

νομικών στολών καταλήγει πολλές φορές σε κωμικά αποτελέσματα, ό

πως στην εμφάνιση Μοιράρχου της μετεμφυλιακής περιόδου με στολή 

"ενωμοτάρχη" σε σύγχρονη και κατά τα άλλα αξιόλογη τηλεοπτική σειρά. 

Στην προσπάθειά μας 

να καλύψουμε το  υ

φ ισ τά μενο  κενό θα 

ε π ιχ ε ιρ ή σ ο υ μ ε  να 

παρουσιάσουμε τ ις  

αστυνομικές στολές 

του μεσοπολέμου, οι 

οποίες εξάλλου χρη

σιμοποιήθηκαν μέχρι 

και το  τέλος της δε

καετίας του 1940, με 

πρώτες εκε ίνες  της 

Αστυνομίας Πόλεων.

Το Σώμα της Αστυ

ν ο μ ία ς  Π όλεω ν  ι

δρύθηκε με το Νόμο 

2461/1920 από την 

Αγγλική Οργανωτική 

Αποστολή υπό τον 

Sir Frederic Halliday 

και προοδευτικά εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα |1921), στην Πάτρα (1922), 

στον Πειραιά I I923) και στην Αθήνα I I925). Θεσμικά αποτελούσε τομή στη 

νεοελληνική αστυνομική ιστορία, γ ια τί μ ετέφ ερ ε  στην Ελλάδα πρότυπα 

μιας κατ' εξοχήν δημοκρατικής χώρας, της Μεγάλης Βρετανίας, όπου η 

Αστυνομία δεν ε ίχ ε  βιώσει τ ις  τραυματικές εμπειρίες της ηπειρωτικής 

Ευρώπης. Αυτό το νέο πνεύμα που μ ετέφ ερ ε στην ελληνική πραγματικό

τητα του νεότευκτο Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων, αποτυπώθηκε και στις 

στολές του προσωπικού της. Στολές που τις  διέκρινε η σεμνότητα, που δε 

θύμιζαν στρατιωτική οργάνωση και έπαρση (ξίφη, σπαθόλουρα, κ.λπ.) και, 

κυρίως, που ταίριαζαν σε ένα αναδεικνυόμενο αστικό κέντρο.3

Η πρώτη διάταξη για τις  στολές της Αστυνομίας Πόλεων απαντάται σε 

ΒΔ του 1921. Είναι γενικόλογη, έχε ι περισσότερο διαχειριστικό χαρα

κτήρα και αναφέρεται στους βαθμούς του υπαστυνόμου, αρχιφύλακα και 

αστυφύλακα, των οποίων η στολή "κατασκευάζεται εκ φαιοκυόνου μαλλί- 

νου υφάσματος η χειμερινή, η δε θερινή εκ βαμβακερού τοιούτοσ" και α

παρτίζεται από μανδύα, χιτώνιο, περισκελίδα βραχεία, πηλήκιο, υποδήμα

τα, Ιδερμάτινες) γκέτες, λευκό περιλαίμιο, (δερμάτινη) ζώνη, σήματα πηλη

κίου και περιλαίμιου και -για τους θερινούς μήνες - θερινό κράνος Ικάσκα

αγγλικού τύπου). Εξαρτήματα της στολής είναι η συρίκτρα και η (αστυνο

μική) ράβδος. Δεν καθορίζονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις  στο

λές, πλην όμως προβλέπεται ότι "εσφραγισμένα πρότυπα των... ειδών 

στολής φυλάσσονται εις το Γραφείον της Αστυνομικής Σχολής Κερκύρας, 
του Αρχηγού της Αστυνομίας και των Αστυνομικών Διευθύνσεων, εις ας 

ισχύει ή επεκταθήσεται ο Νόμος 2461 "ΠερίΑστυνομίας πόλεων""[άρθρο 

3ο). Η διάταξη αυτή για τα "πρότυπα" των στολών θα διατηρηθεί αρκετά 

χρόνια ακόμη. Το πρότυπο του μεταλλικού σήματος πηληκίου κατασκευά

στηκε στην Αγγλία, πλην όμως δεν είναι ακριβώς γνωστό πότε τοπο

θ ε τή θ η κ ε  σ τ ις  σ το λ ές . Γνω ρ ίζουμ ε όμω ς ό τι έ γ ιν ε  εσ π ευσ μένη  

προμήθεια 4.000 σημάτων πηληκίων και 400 σημάτων περιλαίμιου για τη 

χρήση των κατω τέρω ν αστυνομικών υπαλλήλων ενόψ ει της εγκατά

σ τα σ ή ς  τ ο υ ς  στην 

Αθήνα Ι1925).5 Λ ίγο  

αργότερα με ΠΔ κα

θ ο ρ ίζε τα ι ό τι οι αρ- 

χ ιφ ύ λ α κ ε ς  και α

στυφ ύλακες προμη

θεύονται ε ξ  ιδίων "τα 

αηαιτούμενα δια την 

ραφήν των στολών... 

υλικό, το δερμάτινον 
ζωστήρα, τας δερμά

τινος περικνημίδας 

Ιγ κ έ τα ς ) κα ι τα υ

ποδήματα"6 

Στη σ υνέχεια  κα

θορίστηκε με λεπτο

μ έ ρ ε ιε ς  ο τύ π ο ς  

της στολής των α

ξιωματικών από του 

βαθμού του  Ασ τυ

νόμου Β' και άνω, ενώ για τους κατώτερους επαναλαμβάνονται οι προη

γούμενες γενικόλογες δ ια τά ξε ις7 Μ εταφέρουμε σχεδόν αυτούσιο το 

κείμενο της περιγραφής των στολών αυτών, πιστεύοντας πως αποτελεί 

προσφορά στους συναδέλφους αστυνομικούς υπαλλήλους και όχι μόνον:

«I. Η στολή των αστυνομικών υπαλλήλων από του βαθμού του Αστυνό

μου Β' τάξεως και άνω, απαρτίζεται: αΙ εκ της μικρός στολής χειμερινής, 

βΙ μεγάλης στολής χειμερινής, γ) μικρός στολής θερινής και δI μεγάλης 
στολής θερινής.

«II. Τα είδη της στολής, διακριτικά βαθμών και είδη εξαρτύσεως των α

στυνομικών υπαλλήλων από του βαθμού του Αστυνόμου Β’ τάξεως και ά
νω είναι τα εξής:

»ΑΊ Πηλήκιον: Εκ κυανοφαίου εριούχου βαθέως χρώματος δια τον χει

μώνα και ανοικτού μετά  λινού λευκού καλύμματος δια το θέρος τύπου αγ

γλικού, γείσον εκ στιλβωτού μέλανος δέρματος /λουστρινιού) πλάτους 5 

εκατοστομέτρων μ ε τ ' αργυρού απλού ποικίλματος, πλάτους 1,5 εκατο- 

στομέτρου δια τους Αστυνόμους και αργυρού κλαδίσκου δια τουςΔιευθυ- 

ντάς, υποσιάγωνον εκ μέλανος στιλβωτού δέρματος, προσηρμοσμένον υ

πό δύο μικρών αργυρών κομβίων "Α.Π.". Εις το ύψος του γείσου κυανή ται-

Το προσωπικό του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Αθηνών το 1939 μπροστά στην Ακρό
πολη. Στην πρώτη σειρά διακρίνονται αξιωματικοί με κλειστές και ανοιχτές στολές.

(Ευγενική προσφορά του δικηγόρου κ. Χρήστου Τούση)

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Επι θεώρηση - 2 4 8  - Απρί λ ι ος  1 9£ϊ 8



via πλάτους 3,5 εκατοστόμετρων και κυανουν παράρραμμα περί την πα

ρυφήν του άνω επάκρου του πηληκίου. Το Αστυνομικόν σήμα, επάργυρον, 

φέρεται επ ί της μετωπίδος του πηληκίου, ΐσω θεν υπόραμμα ενισχυόμε- 

νον δια στοχάρτου και δερμάτινη ορφνπ ταινία, καλύπτουσα εσωτερικός 

το εφαπτόμενον της κεφαλής μέρος. Σύρμα έσωθεν του επάκρου τετα- 

μένον.
»Β Ί Χιτώνιον: Εκ κυανό (ραίου εριούχου υφάσματος βαθέως χρώματος 

δια τον χειμώνα και ανοικτού δια το θέρος. Διπλούν ορφνόν βαθυκύανον 

περιλαίμιον ύψους 6 εκατοστών μετά  δύο επαργύρων "ΑΠ." σημάτων, 

προσηρμοσμένων δια δύο αγγίστρων εις αντιστοίχου αριθμού οπός.

»Εφ' εκάστου ώμου αργυρούς σπειροειδής πλόκαμος επίβαθυκυάνου 

εδάφους πλάτους 2 εκατοστώνμεθ' ενός αργυρού κομβιου, προχειρίδες 

βαθυκύανοι μ ε τ ' επιχειριδίων βαθυκυάνων περί το μέσον εχόντων τρεις 

γωνίας προς τα έξω και εν  μικρόν αργυρόν κομβίον εφ ' εκάστης γωνίας.

»Διακριτικά βαθμού αργυρά 0,010 μ. πλάτους επ ί κυανού εδάφους πε

ριστρεφόμενα πέριξ της προχεφίδος και καταλήγοντα ένθεν και ενθεν 

του εηιχειριδίου και εις απόστασιν 0,004 μ. απ' αλλήλων. Εν δια τον Αστυ

νόμον Β’ τάξεως δύο δια τον Αστυνόμον Α ' τάξεως τρία δια τον Διευθυ

ντήν Β' τάξεως και τέσσαρα δια τον Διευθυντήν Α ' τάξεως. Τέσσαρα εσω

τερικά θυλάκια, ανά εν εκατέρωθεν του θώρακος και δύο πλάγια κάτωθεν 

τούτου. Το άνοιγμα των θυλακίων καλύπτεται 6 ί  επιστομίου καταλήγοντος 

εις τρεις γωνίας και προσαρμοζομένου δια μικρού αργυρού "Α.Π." κομβίου. 

Πέντε αργυρά κομβία "Α.Π." εις το κέντρον του θώρακος εκ των άνω προς 

τα κάτω, όπισθεν άνοιγμα 0,24 μ.

»ΓΊ Βραχεία περισκελίς: Εκ κυανοφαίου εριούχου υφάσματος βαθέως 

χρώματος δια τον χειμώνα και ανοικτού δια το θέρος, επαρκούς μήκους, 

καλύπτουσα την γαστροκνημίαν. Παράρραμμα χρώματος βαθυκυάνου επί 

της εξωτερικής πλευράς εκάστου σκέλους και εις μικρόν απόστασιν έν

θεν και ένθεν της παρυφής, καλυπτομένης υπό στενού παραρράμματος 

ομοίου χρώματος πλάτους εν  συνόλω 0,006 μ. διάκον από της οσφύος 

μέχρι του μέσου της γαστροκνημίας. Σύνηθες κατακόρυφον θυλάκιον επί 

της αριστερός πλευράς.
»ΔΊ Μακρά περισκελίς: Εκ κυανοφαίου εριούχου υφάσματος βαθέως 

χρώματος δια τον χειμώνα και ανοικτού δια το θέρος μετά παραρράμμα

τος βαθυκυάνου χρώματος ομοίου προς το της βραχείας περισκελιδος 

και διήκοντος από της οσφύος μέχρι των ποδών.

»ΕΊ Χλαίνη μακρά Εκ Kuavocpaiou εριούχου βαθέως χρώματος υφάσμα

τος μετά  περιλαίμιου εστραμμένου προς τα κάτω, πλάτους 0,12 μ. έμπρο

σθεν και 0,15 μ. εις  τας πρόσθιας άκρας διεσταυρωμένας. Α νά πέντε με

γάλα αργυρά κομβία "Α.Π." εκατέρωθεν του κέντρου του θώρακος, με δια- 

γώνιον εκ των άνω προς αυτό κλίσιν. Μονόφυλλος ράχις μετά  προσθετής 

ζώνης πλάτους 0,04 μ. και ε φ ' ης τέσσαρα μεγάλα αργυρά "Α.Π. " κομβία. 

Μήκος 0,10 μ. κάτωθεν της επιγονατίδος άνοιγμα όπισθεν κλειόμενον δια 

τεσσάρων αργυρών "Α.Π" κομβίων μικρών. Εφ' εκάστου ώμου αργυρούς 

σπειροειδής πλόκαμος επ ί βαθυκυάνου εδάφους πλάτους 0,02 μ. μεθ ' ε 

νός μικρού αργυρού κομβίου. Προχειρίδες μετά  βαθυκυάνων επιχειριδίων 

περί το μέσον εχόντων τρεις γωνίας προς τα έξω και εν μικρόν αργυρούν 

“ΑΠ." κομβίον ε φ ’ εκάστης γωνίας. Διακριτικά βαθμού 0,010 μ. πλάτους ε 

πί κυανού εδάφους περιστρεφόμενα περί την προχειριδα και καταλήγο

ντα ένθεν και ένθεν του εηιχειριδίου και εις απόστασιν 0,004 μ. απ' αλ

λήλων. Εν δια τον Αστυνόμον Β' τάξεως, δύο δια τον Αστυνόμον Α ' τάξεως, 

τρία δια τον Διευθυντήν Β' τάξεως, τέσσαρα δια τον Διευθυντήν Α ' τά

ξεως. Δύο πλάγια εσωτερικά θυλάκια καλυπτόμενα 6ι' επιστομίων, ομοίων 

προς τα του χιτωνίου αλλ' άνευ κομβίων.
»ΣΤΊ Χλαίνη βραχεία: Ομοια τη μακρά τοιαύτη μετά  διφύλλου ράχεως ά

νευ προσθέτου ζώνης. Μήκος μέχρι του μέσου του μηρού. Όπισθεν άνοιγ

μα μήκους 0,24 μ.
»ΖΊ Αδιάβροχονχρώματος μέλανος ή  φαιού βαθέως.

»ΗΊ Υποδήματα χρώματος μέλανος μεθ ’ ιμάντων.

»ΘΊ Κνημίδες εκ μέλανος δέρματος εφαρμόζουσαι επίτης γαστροκνη

μίας μετά  μετάλλινου συνδετήρος εις το κάτω μέρος, εις δε το άλλο μ εθ ’ 

ιμάντων και πόρπης.

Στη συνέχεια επήλθαν αρκετές μεταβολές στη στολή των αξιωματικών 

Ιαπό Υπαστυνόμου Β' πλέον και άνω), οι οποίες επικυρώθηκαν από τον υπ' 

αριθ. 42 από 1.3.1934 Κανονισμό "Περίστολής και ειδικών τινων υποχρεώ-
9

σεων των εν στολή και πολιτική περιβολή αστυνομικών υπαλλήλων". Ανά

μεσα τους και η καθιέρωση της μικρής (ανοιχτής) στολής10 για την καθη

μερινή υπηρεσία, ενώ η μέση (κλειστή) προοριζόταν πλέον για τις  επίση

μες τελετές . Επίσης οι αξιωματικοί μπορούσαν πλέον να φορούν σκαρπί

νια μέλανος χρώματος με κάλτσες χρώματος φαιού βαθέος, μέλανος ή 

μπεζ βαθέος. Τέλος καθορίστηκε ότι οι ΑστυνομικοίΔ ιευθυντές και οι Α

στυνόμοι "καθ' οδόν και εν στολή, εφ 'όσον δεν διατελούσιν εις διατεταγ- 

μένην υπηρεσίαν, δύνανται να φέρωσι λεπτήν καιε απρεπή ράβδον ευθείαν 

ή καμπυλουμένην μόνον ελαφρώς περί την λαβήν. Ράβδοι με κυρτήν ή γω

νιώδη λαβήν απαγορεύονται. Μ ετά της ως άνω ρόδου δέον πάντοτε να 

φέρωνται ή κρατώνται λευκά χειρόκτια" (άρθρο 1, παρ. ν).

1 Georg Ludw. von Maurer, Ο Ελληνικός λαός, μτφρο. Ολγας Ρομπάκη, 
Αθήνα 1976, α. 573. Κάτι ανάλογο, με διαφορετικούς βέβαια στόχους, έ
γινε 90 χρόνια αργότερα με την ίδρυση του Σώματος της Αστυνομίας 
Πόλεων.
2 Στην καμπή του ΙΗ προς το ΙΘ' αιώνα διαμορφώνονται τα κυριότερα 

μοντέλα αστυνομικών σωμάτων στην Ευρώπη, ανάλογα με τις κρα
τούσες συνθήκες κάθε χώρας. Το αυταρχικό μοντέλο της Αυστρουγγα- 
ρίας του Μέτερνιχ, η Γαλλική Χωροφυλακή C1791), οι Βασιλικοί Καραμπι- 
νιέροι στην Ιταλία 0 814) και η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου 
0 821), το πλέον φιλελεύθερο αστυνομικό σώμα. Τα αστυνομικά σώματα 
της ηπειρωτικής Ευρώπης, υπακούοντας στις ταραγμένες πολιτικές συν
θήκες της εποχής τους υπήρξαν αυταρχικά και ενεπλάκησαν στην πολι
τική αστυνόμευση, γεγονός που τα καθιστούσε παράδειγμα προς απο
φυγήν για το βρετανικό πολιτικό σύστημα.
3 Για τις συνθήκες ίδρυσης της Αστυνομίας Πόλεων βλέπετε Κων/νου 

Δανούση, "Το επεισόδιο Γενήσαρλη, σταθμός στα αστυνομικά πράγματα 
της χώρας”, Αστυνομική Επιθεώρηση, 1991, σσ. 392 - 395, όπου και βι
βλιογραφία.
4 Βασιλικό Διάταγμα της 31.8.1921 *Περί ιματισμού και στολής αστυνο

μικών υπαλλήλων" (.ΦΕΚ, Α, 181). Το Διάταγμα αυτό καταργήθηκε με το 
κωδικοποιητικό ΠΔ της 9.10. 1926 (ΦΕΚ, Α, 368). Στη θέση του εκδόθηκε 
λίγο αργότερα το ΠΔ της 25.10.1926 (ΦΕΚ, Α, 382), το οποίο εξουσιοδό
τησε τον Αρχηγό της ΑΠ να ρυθμίσει τα θέματα στολής, εξάρτυσης και 
οπλισμού με κανονιστικές διαταγές.
5 Βλέπετε ΦΕΚ Α (5/ 1925), σ. 32.
6 Προεδρικό Διάταγμα της 13,8.1925 "Περί καταβολής εις χρήμα της α 
ξίας των εις τους αρχιφύλακας και αστυφύλακας ειδών υποδήσεως, ως 
και της ραφής του ιματισμού αυτών κλπ" (ΦΕΚ, Α, 219).
7 Βλέπετε Προεδρικό Διάταγμα της 9.10. 1926 (ΦΕΚ, Α, 368) για την κω

δικοποίηση της σχετικής με την Αστυνομία Πόλεων νομοθεσία. Το Ζ  μέ
ρος της κωδικοποίησης (άρθρα 67 -68) αναφέρεται στις στολές.
8 Ορφνόν = Σκούρο, σκοτεινό χρώμα. Στην περίπτωσή μας πρόκειται για 

σκούρο μπλε χρώμα, πιο βαθύ από το μπλε royal.
9 Αθαν. Σ. Σαμπάνη - Σόλ Θ, Τσαούση, Αστυνομικοί Κώδικες. Παράρτημα 

Β. Αστυνομικοί Κανονισμοί 1 -47 του 1934, Αθήναι 1934,00.2677 -2682.
10 Υπ' αριθ. 29.786/1930 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Βλέπετε 

και Αθαν. Σ. Σαμπάνη - Σόλ. Θ. Τσαούση, Αστυνομικοί Κώδικες. Παράρ
τημα Α, σ. 176.

(Συνεχίζεται)

Υπαστ. Α ' Κων. Δανούσης
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ΤΑ ΑΔΙΕ-ΟΔΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Της Ζωής Ν. Μουρούτη -  Γκενάκου 
Λέκτορα Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης

Ο π ο ιητής Ν ικη φ ό ρ ο ς  Β ρ εττά κ ο ς  ρ ώ τη σ ε  μια μ έρ α  μια 

νηπιαγωγό. Π οιο  είνα ι το  μ εγα λύ τερ ο  πρόβλημα που α

ν τ ιμ ε τω π ίζ ε τε  μ ε τα  παιδιά σήμερα; Κι η νηπιαγω γός, α

φ ο ύ  δ ίσ τα σ ε  για μια στιγμή, απάντησε: "Β εβ α ιω θ ε ίτε  πως παιδιά 

τεσ σ ά ρ ω ν  και π έντε  χρόνω ν δ εν  πλήττουν απλώς, α ισθάνοντα ι άγ

χ ο ς  και τ ο  ά γχο ς  το υ ς  α υ τό  το  εκδηλώ νουν μ ε  δ ιά φ ο ρ ο υ ς  τρ ό 

πους. Τα παιδιά αυ τά  τα  έχ ο υν  όλα μόλις τα  ζητήσουν. Ο κο ρ εσ μ ό ς 

το υ ς  κλε ίν ε ι το ν  ορ ίζο ντα . Η ζω ή  δ εν  έ χ ε ι να το υ ς  π ρ ο σ φ έρ ε ι τ ί

π οτε  το  ν ε ό τ ε ρ ο , α φ ο ύ  το  ν ε ό τ ε ρ ο  παλιώνει α μ έσ ω ς στα  χέρ ια  

τους".'

Το σύγχρονο παιδί

Το σύγχρονο παιδί μ ε την π ετρω μένη  από την τη λεόρ α σ η  φ α 

ν τα σ ία  τ ο ν  α π ο σ π α σ μ α τ ικ ό  λ ό γ ο , π α ρ ο υ σ ιά ζ ε ι σ τ ο  σ χ ο λ ε ίο  

δύσ κολα  και ιδ ιό μ ο ρ φ α  προβλήματα. Αδυναμία  σ υγκεντρώ σ εω ς, 

φ τω χ ό  λ εξ ιλό γ ιο , δυσ κολία  κα τα νο ή σ εω ς 

και εκ φ ρ ά σ εω ς , έλ λ ε ιψ η  εν δ ια φ έρ ο ν το ς .

Σ ή μ ερ α  το  π α ιδ ί από τη  νηπ ιακή ηλικ ία  

δ έ χ ε τα ι ένα  πλήθος π ληροφοριώ ν που δ εν  

κ α τα λ α β α ίν ε ι, μ ε  α π ο τέλ ε σ μ α  όλα να τα  

θ ε ω ρ ε ί φ υσ ικά  κι έ τσ ι α να κα τεμένα  που τα  

βλέπει, δ εν  α η δ ιά ζε ι σ ε  τ ίπ οτε , δ εν  θαυμά

ζ ε ι  τ ίπ οτε.

Π ο ιος μ π ορεί από μας να ισ χ υ ρ ισ τε ί σ ο 

βαρά ό τι καταλαβα ίνει τ ι πνευματική αναπη

ρ ία  συν ιστά , τη  φ υσ ική  κίνηση τη ς  ψ υχής 

το υ  μ ικρού παιδιού για θαυμασμό και απο

ρία, να την έχ ο υν  δ ια σ τρ εβ λώ σ ει η υπ εραφ θον ία  εξη γή σ εω ν  που 

π ρ ο σ φ έρ ε ι το  περιβάλλον, κάπ οτε και τονηπ ιαγω γείο ;

Ο μ ικ ρ ό ς  π α ν το γ ν ώ σ τη ς  σ ίγ ο υ ρ α  ε ίν α ι δ ε ίγ μ α  π ν ευ μ α τικο ύ  

γή ρ α το ς  και όχι φ υσ ιολογ ικό  γεγονός . Ο ταν σου λύνουν απ ορ ίες 

που δ εν  π ρόλαβες να δ ια τυπ ώ σεις, μ α θα ίνε ις  πως δ εν  χ ρ ε ιά ζε τα ι 
να έ χ ε ις  απορίες.

Κι ό τα ν  π ροσ φ έροντα ι ο ρ θ ο λ ο γ ισ τ ικ ές  ερ μ η ν ε ίε ς  και απομυθο

ποιήσεις που όχι μόνο δ εν  ζή τη σ ε  το  παιδί, αλλά π οτέ δ εν  ήθελε, 

τ ό τ ε  η καρδ ιά  το υ  παιδ ιού π ετρ ώ νε ι. Μ ε  τ ις  ά κ α ιρ ες  απ ομυθο

π οιήσ εις δ εν  π λουτίζε ι μ ε  γνώ ση το  παιδί, απ' τη  μαγεία  τη ς  ζω ή ς 

απ ογυμνώ νετα ι η ψυχή, ε κ τ ε θ ε ιμ έ ν η  σ το  δρολάπι τη ς  ανυπ όφ ο

ρης πραγματικότητας.

Πολύτιμα σ το ιχ ε ία  για την ε ξ έ λ ιξ η  το υ  παιδιού, όπω ς η π ερ ιέρ 

γεια , η απορία, θαυμασμός, οι δημ ιουρ γ ικές  δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες , προ

το ύ  αναπτυχθούν, δ ια σ τρ έφ ο ν τα ι μ ε επ ικ ίνδυνες για την προσωπι

κό τη τα  σ υνέπ ειες . "Η υπ εραφ θον ία  τη ς  ερ μ η νε ία ς  και η μαζική πα

ραγω γή θαυμάτω ν”2 δ εν  φ ω τ ίζ ε ι την νέα  ύπαρξη, την κα ίε ι όπως ο 
λ ίβας τα  σπαρτά.

Αν στην α δ ια φ ορ ία  το υ  μ ικρού π ολύξερου  π ροσ θέσ ουμε τη  βα- 

ρ ιεσ τημά ρ α  και το ν  κο ρ εσ μ ό  από την πλησμονή αγαθών, έχ ο υ μ ε  

μια άλλη δ ιάσ τασ η  το υ  προβλήματος.

Τις ενο χ ές  το υ ς  οι γονείς  τ ις  καλύπτουν με πολλά και ακριβά ρούχα 

που δ εν  τα  έχ ε ι το  παιδί ανάγκη και με ποικιλία παιχνίδια, τα  οποία από 

την πρώτη στιγμή μπορεί να τα  β α ρ εθ ε ί και να τα  πετάξει.

Αν π ροσ θέσ ουμε τ ις  όλο  και μ ικ ρ ό τερ ες  ο ικ ο γ έ ν ε ιε ς  μ ε τα  λίγα 

παιδιά, το ν  παππού και τη  γ ιαγ ιά  όλο  και να απομακρύνονται, συ

μπληρώ νουμε τα  σ το ιχ ε ία  τη ς  α να σ φ ά λε ιας  μέσ α  στην οποία ζ ε ι 
το  παιδί.

Κι αν η δική το υ  ο ικο γένε ια  δ εν  έ χ ε ι πρόβλημα, έ χ ε ι όμω ς το υ  

συμμαθητή το υ  συχνά κι ο φ ό β ο ς  ό τι μπ ορ εί μια μ έρ α  ο π ατέρας 

το υ  κι η μάνα το υ  να το  εγ κ α τα λ ε ίψ ε ι, δουλεύουν  δ ιαλυτικά  σ το  βά
θ ο ς  τη ς  ψ υχής του.

Α γ ο υ ρ ο γ ε ρ α σ μ έ ν α  από ε τ ε ρ ό κ λ η τ ε ς  γ ν ώ σ ε ις , α η δ ια σ μ έν α  

από το ν  κο ρ εσ μ ό , μοναχικά , χω ρ ίς  τη  β ε β α ιό τη τα  ε ν ό ς  σ τ α θ ε 

ρού  σπ ιτικού , ε ίν α ι συχνά τα  παιδ ιά  που έ ρ χ ο ν τα ι σ το  σ χ ο λε ίο , 

όλο  και πιο νω ρ ίς , πριν π ρολάβουν να χ ο ρ τά σ ο υ ν  τη  σπ ιτική  θ α λ 

πωρή, όπου τα  π α λ ιό τερ α  χρ ό ν ια  π ρ ό σ φ ε ρ ε  μια βασ ική  εκπ α ί

δ ε υ σ η  σ ε  π ολλο ύ ς τ ο μ ε ίς .  Σ ή μ ερ α  τ ο  π α ιδ ί δ ε ν  χ ο ρ τ α ίν ε ι το  

σ π ίτ ι,  δ ε ν  π ρ ό λ α β ε  να  λ α χ τ α ρ ή σ ε ι τ ο  

σ χ ο λ ε ίο

Ο ι α λ η θ ιν έ ς  ή ο ι τ ε χ ν η τ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  

σ ήμερα  βγάζουν, συχνά μ ε το  ζόρ ι, το  παιδί 

από τη  ζ ε σ τα σ ιά  το υ  σ π ιτιού  και το υ  επ ι

βάλλουν το  θ εσ μ ό  το υ  σ χολείου . Δ εν  πρό

λ α β ε  α υ τό  να ζ η λ έ ψ ε ι το  σ χ ο λε ίο , να το  

ζη τήσ ε ι με λαχτάρα, να παρακαλέσει γ ι' αυτό.
Δ εν  μπορούν να ε κ φ ρ ά σ ο υ ν  τ ι απ' όλα  

αυ τά  κι άλλα πολλά το υ ς  συμβαίνουν, ένα  ό 

μω ς ε ίνα ι β έβα ιο , λ έ ν ε  ο ι ε ιδ ικο ί, πως όλο 

και δ υσ κο λό τερ α  γελούν  σ ήμερα  τα  παιδιά. 
Κι α υ τό  πρέπει πολύ να μας προβληματίσει.

Και ενώ  πάντα ε ίχ ε  ανάγκη το  παιδ ί να φ ε ύ γ ε ι απ' το  περιβάλλον 

τω ν μεγάλω ν ζη τώ ν τα ς  μ ε το  "πες μου κάτι μανούλα”, τ ό τ ε  που η 

μάνα ή η γ ιαγιά  έ δ ιν ε  λ ιγ ό τερ α  δώ ρα αλλά έ λ ε γ ε  πολλά παραμύθια, 

τραγούδ ια , και π ολλα ϊκές ισ το ρ ίε ς , σ ήμ ερα  το ύ τη  η ανάγκη έ χ ε ι 

μ ετα τρ α π ε ί σ ε  εναγώ νια  α ναζήτησ η  μιας σ τα θ ερ ή ς  γραμμής από 

τη  σύγχυση τω ν ιδεώ ν, τω ν συναισθημάτω ν, τω ν ε ικόνω ν που α ν τ ί 

να φ ω τ ίζο υ ν  την μικρή ύπαρξη, την  λαυροκα ίνε επ ικίνδυνα.

Σ ήμερα , π ε ρ ισ σ ό τερ ο  από ά λ λ ο τε , έ χ ε ι ανάγκη το  π α ιδ ί από 

β οήθε ια  πνευματική, για να β ρ ε ί ένα  μονοπάτι να π ροχω ρήσει με 

σ ιγουριά, με α σ φ άλεια . Σήμερα  ίσ ω ς η μ εγα λύ τερ η  απειλή που α 

ν τ ιμ ετω π ίζε ι το  μ ικρό παιδί, χω ρ ίς  β έβα ια  να το  σ υνειδητοπ ο ιε ί, ε ί 

ναι η απειλή να χά σ ε ι το  δ ικό  το υ  κόσμο το υ  παιχνιδιού και τη ς  ξ ε 
νοιασιάς.

Λ ό γο ς  γ ίν ε τα ι πολύς και δ ικα ιολογημένα  για τη  μόλυνση το υ  πε

ρ ιβάλλοντος σ το  οποίο ε ίνα ι αναγκασμένο  να ζή σ ε ι το  παιδ ί κα τα 

π ίνοντας το  δηλητήρ ιο  που π ροκάλεσ ε η απληστία τω ν μεγάλω ν. 

Κ ανείς όμω ς δ εν  λ έ ε ι λ έ ξη  για την μόλυνση και απογύμνωση τη ς  

ψ υχής, για την πνευματική α θ λ ιό τη τα  που ε π ικ ρ α τε ί Μ ια  α θ λ ιό τη τα  

που σ η μ α το δ ο τε ίτα ι από τη ν  έ λ λ ε ιψ η  ιδανικώ ν, τη ν  έ λ λ ε ιψ η  η
ρώων, την έλ λ ε ιψ η  κ ινήτρου  για τη  ζω ή.
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Το παιδί στα χρόνια της τουρκοκρατίας, από την πολύ μικρό ηλι
κία, άκουγε συνέχεια ιστορ ίες και βίωνε το θαυμασμό για δύο 
όρωες που δεν τους ξέχναγε ως τη στερνή πνοή κι αυτούς αγωνι
ζόταν να μιμηθεί. Δύο ήρωες διαφορετικούς φαινομενικά αλλά τό
σο ίδιους στο βάθος. Τον απροσκύνητο κλέφτη στα βουνά που όχι 
τον Τούρκο, αλλά ούτε το Χάρο δεν φοβόταν και τον νεομάρτυρα 
στους κάμπους που όσο πιο πολύ τον βασάνιζαν ν' αλλαξοπι- 
στήσει, τόσο πιο επίμονα επαναλάμβανε "δεν τουρκίζω".

Ποιος θα δώσει σκοπό στη ζωή του μικρού παιδιού σήμερα; 
Σκοπούς διαισθάνεται πολλούς, το  χρήμα, την καλοπέραση, το 
φτάσιμο, την ομορφιά. Σκοπό ζωής όμως ποιος μπορεί να του υ
ποδείξει; Ένα ιδανικό που να το βγάλει έξω απ' το υπερτροφικό ε 
γώ που με τόση επιμέλεια καλλιεργήσαμε. Διότι στην αγωνία μας 
για την κοινωνικοποίηση του μικρού παιδιού φτιάξαμε το αυτονο- 
μημένο παιδί που μαθαίνει να ζει για τον εαυτό του και που αργό
τερα ο διπλανός του θάναι όχι ο αδελφός, αλλά η κόλασή του, ό
πως είπε ο Σάρτρ.

Στην αρχαία Ελλάδα η βάση της παιδείας ήταν η ποίηση του 
Ομήρου, όπου οι θεο ί και οι ήρωες έδιναν το στίγμα στο νέο άν
θρωπο. Αργότερα η αθηναϊκή δημοκρατία προσέφερε στους πο
λίτες τα θεωρικά χρήματα για να μορφωθούν και να εμπνευσθούν 
πηγαίνοντας στο θέατρο. Πόλεμος ή ειρήνη, νόμος ανθρώπινος 
και θείος, έρωτας και αγνότητα, κληρονομικότητα ή παιδεία, είναι 
μερικά θέματα που πρόχειρα θα μπορούσε ν' αναφέρει κανείς από 
τον προβληματισμό της αρχαίας τραγωδίας. Ο αρχαίος Ελληνας δι
δασκόταν απ' τους ποιητές πρώτα. Και στις δύο περιπτώσεις τα α
διέξοδα της αγωγής αντιμετώπιζαν καταφεύγοντας στο λογοτε
χνικό κείμενο. Και στη νεώτερη εποχή, στα χρόνια της τουρκοκρα
τίας η παιδεία άρχιζε με το νανούρισμα, το ταχτάρισμα και το τρα
γούδι και συνέχιζε με το παραμύθι και τους μύθους, κι όλο το άλλο 
υλικό της λαϊκής φιλολογίας.

Από ένα νανούρισμα της Καρδίτσας έχουμε τους στίχους.
"Στο πάπλωμά σου κέντησα α ϊτούς να το στολίζουν  
σου κέντησα μια Παναγιά σ τ ' αχνό προσκέφαλό σου 

κι ακόμα την Αγιό  - Σόφ ιά  νάχεις σ το  μάγουλό σουJ  

Και στην Κράτη η μάνα τραγούδαγε.
Στην εκκλησιά τσ 'Α γ ια  - Σόφιάς, στην ξακουσμένη Πόλη, 
παιδάκι μου, να λάχομε σ τη  λε ιτουργ ιά  τζης όλο ι"4 
Κι όταν λέμε “παιδεία" δεν είναι σχήμα λόγου, πρόκειται για αληθινή 

τροφή εθνική, που πέρναγε απ' τη μια γενιά στην άλλη, σύμβολα, εμ
βλήματα, ιδ έες  απόηχο ιστορίας, ήρωες κι έδενε το παιδί με την πα
τροπαράδοτη ιστορία της φυλής. Παράδειγμα το νανούρισμα. 

"Κοιμήσου και παράγγειλα  
παπούτσια σ τον τσαγγάρι 
να σου τα κάνει κόκκινα 
μ ε  το μαργαριτάρι".
Εδώ γίνεται αναφορά στα “κόκκινα τσαγγία" των βυζαντινών αυτο- 

κρατόρων που κρατούν την παράδοση από το βασιλικό οίκο της Μα
κεδονίας 5Και με τις παραδόσεις ερμήνευε τα ανερμήνευτα και γέμι
ζε  με θάμβος την καρδιά, όπως δείχνει και η παράδοση από τη Θράκη.

Ο Π Τ I Κ A
Γυαλιά Οράσεως-Γυαλιά Ηλιου 

Φακοί Επαφής-Έγχρωμοι Φακοί 
Ειδικές Παραγγελίες 

Παιδικά Τμήμα
2 0 %  ΕΚΠΤΠΣΗ

Optic Design
Γωγώ Τσιμπερδωνη
Πτυχιούχος Οπτικός

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

FA&5819195 Τηλ.: 69.24.821

Δ Ε Κ Τ Α  Ο Λ Α  Τ Α  Τ Α Μ Ε Ι Α

ΟΠΤΙΚΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Κυριακή Σαντοριναίου
Πτυχιούχος Οπτικός

Πορταριάς 8 & Λαρίσης 
Αμπελόκηποι

ο πρωτομάστορας είδε σε μια κυψέλη αντί κερύθρα μια πανέμο- 
μορφη εκκλησιά πελεκητή και πάνω στην Αγία Τράπεζα το αντίδω- 
ρο. Αυτή την εκκλησιά παρουσίαζε ο πρωτομάστορας στο βασιλιά 
και ίδια μ' αυτή έκαμαν την Αγια - Σόφιά. Βιζύη Θράκης.6

Δεν ήξερε η αγράμματη μάνα αποδείξεις για την ελληνικότητα 
της Μακεδονίας, ούτε τι έγραφαν οι επιγραφές. Όλη τούτη την έλ
λειψη της γνώσης αντικαθιστούσε η παράδοση για τη Γοργόνα που 
την ώρα της μεγάλης φουρτούνας ρώταγε τους ναυτικούς. Ζει ο 
βασιλιάς Αλέξανδρος. Κι όλοι τους ξέρανε πως να γλυτώσουν από 
τον πνιγμό τι έπρεπε να απαντήσουν. Ζει και βασιλεύει και τον κό
σμο κυριεύει κυρά. Και τό τε γαλήνη απλωνόταν στα πέλαγα. Κι οι 
ψαράδες στο μουράγιο βεβαίωναν πως την είδαν με τα μάτια τους 
τη Γ οργόνα και σώθηκαν διότι απάντησαν σωστά. □

Συνεχίζεται

Δημοσιεύουμετο πρώτο μέρος της εισηγάσεως της κ. Ζ. Γκενάκου σε 

συνέδριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου 

Κρήτης.

Σημειώσεις

Το σχέδιο της Αγια -  Σόφιάς

Όταν ο βασιλιάς στην Πόλη αποφάσισε να χτίσει την Αγια - Σό
φιά, κανένας τεχνίτης δεν μπόρεσε να του παρουσιάσει σχέδιο 
που να του αρέσει. Μια φορά πήγε να λειτουργηθεί ο βασιλιάς κι 
όταν πήγε να πάρει αντίδωρο από το χέρι του Πατριάρχη, έπεσε 
το αντίδωρο χάμω. Σκύβει να το πάρει, μα δεν το βρίσκει. Εξαφνα, 
βλέπει μια μέλισσα με το αντίδωρο στο στόμα να φεύγει από το 
παράθυρο. Ο βασιλιάς βγάζει διαταγή όποιος έχει μελίσσια να τα 
τρυγήσει για να βρεθεί το αντίδωρο. Κανένας δεν το 'βρίσκε μόνο

1. Η παιδική λογοτεχνία και το μικρό παιδί. Εισηγήσεις στο β σεμινάριο 
του κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου, Αθήνα 1988, εκδ. Καστανιώ- 
τη, σελ. 129.
2. Δ. Θεοδούλου, Ηπαιδική λογοτεχνία και το μικρό παιδί, ενθ' ανωτ., σελ 77.
3. Β. Αναγνωστοπούλου, Λαϊκά τραγούδια και παιχνίδια για τα παιδιά. 

Αθήνα 1991, εκδ. Ψυχογιός, σελ. 37.
4. Ενθ' ανωτ., σελ. 29.
5. Κ. Ρωμαίου, Εμείς οι Έλληνες, Αθήνα 1974, σελ. 53.
6. Β. Αναγνωστοπούλου,Λαϊκοί θρύλοι και παραδόσεις, Αθήνα 1992, εκ

δ. Καστανιώτη, σελ. 51.
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Προς το Γοργοπ0ταμο...
Μια από τις  πλέον συναρπαστικές δια

δρομές είναι εκείνη της σιδηροδρο

μικής γραμμής από τον Μπρόλλο ως 

το Γοργοπόταμο, μήκους 21 περίπου χιλιομέ

τρων. Διαδρομή δύσκολη και επικίνδυνη, για την 

οποία απαιτείται επ ί πλέον και άδεια του ΟΣΕ, 

αφού ο πεζοπόρος είναι αναγκασμένος να πε

ράσει μέσα από σειρά τούνελ, τα οποία σπα

νιότατα είναι ευθύγραμμα ώ στε να βλέπει κα

νείς  "φως στην απόληξή τους". Και οπωσδήπο

τ ε  δεν είναι και τόσο ευχάριστη εμπειρία να σε 

πετύχει μέσα στο σκοτάδι του τούνελ διερχό- 

μενη αμαξοστοιχία. Πρώτα αισθάνεσαι τον α έ

ρα να ριπίζει το πρόσωπό σου και αμέσως μετά 

- ταχύτατα αυξανόμενο - ακούς το  θόρυβο του 

συρμού. Όσο να συνειδητοποιήσεις τι συμβαί

νει το τρένο έχε ι περάσει.

Έχοντας σαφή επίγνωση όλων αυτών των δυ

σκολιών ξεκίνησε η πεζοπορική ομάδα του πε

ριοδικού. Αφήσαμε το  αυτοκίνητο στο χωριό 

Σκαμνός, λίγο μετά τον Μπράλλο (το τούνελ 

του Μπράλλου, μήκους 2.200 μ. είναι ιδια ίτερα 

επ ικίνδυνο να το  δ ια σ χ ίσ ε ι κανείς) και κα- 

τεβήκαμε προς τη σιδηροδρομική γραμμή, στη 

χιλιομετρική θέση 199, λίγα μέτρα μετά το  βό

ρειο στόμιο του ομώνυμου τούνελ. Αρχίσαμε 

την πορεία μας μέσα σε μια οργιαστική ανοι

ξιάτικη φύση. Τα σκύρα της σιδηροδρομικής 

γραμμής σκεπάζουν τους στρω τήρες και κά

νουν την πορεία κουραστική. Η συναρπαστική 

όμως ομορφιά της διαδρομής δεν αφήνει πε

ριθώρια για απαισιόδοξες σκέψεις.

Αριστερά μας οι απότομες πλαγιές της Οίτης, 

ενός πανέμορφου βουνού που επ ιφυλάσσει 

συνεχώς και ν έες  εκπλήξεις στον επισκέπτη

του. Η Παύλιανη είναι η καρδιά του υπέροχου 

αυτού βουνού και λίγο πιο πέρα τα “Πυρά του 

Ηρακλέους", ο τόπος όπου δ ιάλεξε να τερμα

τίσ ει το  μαρτύριό του ο μυθικός ήρωας. Εκεί 

κοντά, στο Γρεβενό, ρώτησαν κάποτε ο Όθω- 

νας και η Αμαλία το  "συνάδελφο" συνοδό τους, 

αν ξέρ ε ι το  σημείο από το οποίο ο Ηρακλής 

εκσφενδόνισε τον Λίχα, για να πάρουν την α

πάντηση: "Μ εγαλειότατε, τό τε  υπηρετούσε ε 

δώ άλλος συνάδελφος και γι' αυτό δεν το  ξ έ 

ρω!" Δεξιά  μας το  Καλλίδρομο και στο βάθος 

η Ιερά Μονή Δαμάστας. Μ έσα από το Καλλί

δρομο δια της Ανοπαίας ατραπού οδήγησε ο 

Εφιάλτης τους Πέρσες του Υδάρνη (480 π.Χ.) 

στα μετόπισθεν των Ελλήνων, μια ιστορία που 

επαναλήφθηκε αρκετά αργότερα (279 π.Χ.) με 

την κάθοδο  προς νό τον  τω ν Γαλατώ ν του  

Βρέννου. Αν και δεν υπάρχει ομοφωνία των με

λετητώ ν για την ακριβή πορεία της κυκλωτικής

κίνησης των Περσών, η επικρατέστερη άποψη 

είναι ότι άρχισε από το φαράγγι του Ασωπού και 

μέσω Παναγίας Δαμάστας και του υψώματος Πα

λιάς - Δρακοσπηλιάς έφ τασ ε στην Αλπηνό.

Στο κομμάτι αυτό της σιδηροδρομικής γραμ

μής, της αγριότερης διαδρομής του ελληνικού 

σ ιδηροδρομικού δικτύου, θα συναντήσουμε 

τους Σιδ. Σταθμούς του Ελευθεροχωρίου και 

του Ασωπού και σειρά από τούνελ. Όμως το  πιο 

συναρπαστικό της στο ιχείο  είναι οι τρ ε ις  με

γάλες και γνω στές από την πρόσφατη ιστορία 

μας, την εποποιία της εθνικής μας αντίστασης, 

γέφ υρες της Παπαδιάς, του Ασωπού και του 

Γοργοποτάμου. Τα σωζόμενα λείψανα των κα

τεστραμμένων γεφυρών του Ασωπού και της 

Παπαδιάς θα σημαδεύουν στο χρόνο τη θέλη

ση του ελληνικού λαού να αντισ ταθεί στις δυ

νάμεις της ναζιστικής θηριωδίας.

Η πορεία μας συνεχ ίζετα ι. Κάτω ο κάμπος 

της Λαμίας, λουσμένος στο ανοιξιάτικο φως 

και στο βάθος ο Μαλλιακός κόλπος, ήρεμος α

ντανακλά στους αιώνες το  μήνυμα των Θερμο

πυλών. Εκεί κοντά και οι ψ υχές των 300 του 

Λεωνίδα αλλά και των 700 θεσπ ιέω ν υπό τον 

Δημόφιλον τον Διαδρόμου, που τόσο αδίκησε 

η ιστορική μνήμη.

Η γέφυρα του Γοργοποτάμου, η γνωστότερη 

ίσως των Βαλκανίων μετά απ' εκείνη του ποτα

μού Νερέτβα, ήταν το  τέλος μιας επίπονης αλ

λά τόσο συναρπαστικής διαδρομής. Το παρα

κείμενο μνημείο θα θυμίζει το θρίαμβο της ε 

νωμένης εθνική αντίστασης αλλά και την τρα

γωδία του τελευτα ίου  εθνικού διχασμού. Όμως 

ο δρόμος για το  νεφοσκεπές άστυ ήταν και πά

λι μπροστά μας... □

ΚΛ.
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ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙ Α
Χ ω ρ ί ς  χ η μ ι κ ά  φ υ τ ο φ α ρ μ α κ α

Σε  μια εποχή που η μόλυνση του περιβάλλοντος έχει λάβει εκρηκτι
κές διαστάσεις τη στιγμή που ο κίνδυνος των φυτοφαρμάκων καρα

δοκεί σε κάθε λαϊκή αγορά, μια νέα εληιδοφόρα πρόταση διατυπώνεται από 
τον κ. Γαβριήλ Πανάγο για ένα περιβόλι γεμάτο υγεία, πιο κοντά στη φύση.

ΦΤΕΡΕΣ π ΠΤΕΡΕΣ
Είναι φυτά που ανήκουν στην οικογένεια των κρυπτογαμικών φυτών. 

Λέγονται έτσι, γ ιατί δε σχηματίζουν άνθη αλλά κάνουν σπόρια, που σχη
ματίζουν στην κάτω πλευρά των φύλλων τους και μεταφέρονται με τον 
άνεμο πολύ μακρυά.

Οι φ τέρ ες  φυτρώνουν σε υγρά και σκιερά μέρη, θα  τις βρούμε μέσα 
σε δάση πλατύφυλλων κυρίως δέδρων, σε ρεματιές και γενικά σε μέρη 
που έχει υγρασία.

Όταν κόβουμε φ τέρ ες  δεν πρέπει να τις ξερριζώνουμε αλλά να τις  κό
βουμε από τα στελέχη τους και η ρίζα να μένει μέσα στο έδαφος.

Τα είδη που μας ενδιαφέρουν είναι:
α| Η φτέρη ή αέτειος (Reridium Aquilinum) για ψώρες και αφίδες κλαριών. 
Το είδος αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι ύψος 1,5 μ. και μπορεί να φύεται 

μέχρι υψόμετρο 1500 μ. Είναι πολύ διαδεδο
μένο στην Ελλάδα.

Το είδος αυτό της φ τέρης, όπου είναι ά
φθονο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κάλυψη 
του εδάφους στις καλλιέργειες λαχανικών και 
κάλυψη των λεκανών των δένδρων. Επίσης, 
χρήσιμο είναι στην κάλυψη των δαπέδων των 
σταύλων μαζί με άχυρο.

Μ ε τη φ τέρη αυτή φτιάχνουμε ένα παρα
σκεύασμα για ψώρες και αφ ίδες (μελίγκρες] 
ως εξής: Ψιλοκόβουμε τις  φ τέρ ες  και τ ις  ρί
χνουμε σ' ένα δοχείο με νερό. Για κάθε κιλό 
(λίτρο] νερό χρησιμοποιούμε 10 γραμμάρια ψιλοκομμένη φτέρη. Κλείνου
με το  δοχείο και το  αφήνουμε έτσ ι για 14 μέρες. Μ ετά μ' ένα πινέλο ή μια 
βούρτσα, που το βουτάμε στο ζουμί αυτό, τρίβουμε τα κλαριά και τα κλα
διά όπου κάθονται οι ψώρες και οι αφίδες. 

β] Η φτέρη (Dryopteris Filix - Mas) για μελίγκρες φύλλων κλπ. απομυζητικά. 
Οι ρ ίζες  του είδους αυτού βγαίνουν έξω  από το  έδαφ ος στη βάση 

τους, απ' όπου ξεπετιούνται ωραία φύλλα, που σχηματίζουν ένα είδος χω
νιού για να μαζεύουν νερό όταν βρέχει. Οι βάσεις των πεσμένων φύλλων 
σχηματίζουν εξογκώματα. Το είδος αυτό της φτέρης είναι κάπως σπάνιο στην 
Ελλάδα. Μ ε αυτό μπορούμε να φτιάξουμε ένα παρασκεύασμα για τις μελί
γκρες των φύλλων, ψώρες κλαριών και άλλων απομυζητικών ζωυφίων.

Βράζουμε 1 κιλό φρέσκα ή 150 γραμμάρια αποξηραμένη φτέρη του ε ί
δους αυτού σε 5 λίτρα νερό για μισή ώρα. Μ ε το  ζουμί της σούπας αυτής 
όταν κρυώσει, αλείφουμε μ' ένα πινέλο τα σημεία που υπάρχουν παράσι
τα. Το παρασκεύασμα γίνεται πιο αποτελεσματικό, αν προσθέσουμε 2% 
οινόπνευμα και 1 % σαπούνι. Το σαπούνι (πράσινο τρίμμα] το διαλύουμε κα
λά σε λίγο ζουμί, όταν είναι ακόμη ζεσ τό  σε χωριστό δοχείο και μετά το 
χύνουμε πάλι μέσα στο υπόλοιπο ζουμί. Το οινόπνευμα το προσθέτουμε 
αμέσως πριν τη χρήση.

ΩΦΕΛΙΜΑ ΖΩΥΦΙΑ,
ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΥΣΗ

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε τα  άλλα ωφέλιμα είδη που 
ζουν ελεύθερα στη φύση και τα οποία πρέπει να είναι ευπρόσδεκτα στις 
καλλιέργειές μας. Θα πρέπει να βοηθούμε την εξάπλωσή τους, αυτά κρα
τούν την οικολογική ισορροπία και δεν αφήνουν τα βλαβερά να πληθαίνουν 
τόσο ώστε να κάνουν ζημιές, θα  αναφέρουμε μερικά απ' αυτά.

I. Η γνωστή μας πασχαλίτσα ή παπαδίτσα (Anatis Ocellatal. Το ζωύφιο 
αυτό μόλις βγει απ' το αβγό και είναι κάμπια τρώει μελίγκρες, όταν μετα-

Του Γαβριήλ Πανάγου

μορφωθεί και γίνει η γνωστή μας πασχαλίτσα (κόκκινη με μαύρες βούλες) 
πάλι τρώει μελίγκρες. Το κακό είναι ότι μερικοί δεν το  γνωρίζουν αυτό και 
μόλις βρουν κάπου στα φυτά τους μια πασχαλίτσα τη σκοτώνουν.

II. Το έντομο Crysopa Cornea. Η προνύμφη του εντόμου αυτού, δηλαδή 
η κάμπια, που βγαίνει από το αβγό πριν μεταμορφω θεί σε πλήρες έντομο, 
τρώει σε 2 βδομάδες 20-50 φυτοκάρεα και 200-300 μελίγκρες.

III. Το είδος της μύγας Syrphus. Το έντομο αυτό μοιάζει με σφήκα, αλλά 
έχει πολύ χονδρότερη κεφαλή και δεν έχει κεντρί. Τα φτερά του είναι δια
φανή γυαλιστερά. Το έντομο τρ έφ ετα ι με νέκταρ λουλουδιών αλλά οι 
προνύμφες του τρέφονται με μελίγκρες. Το έτοιμο έντομο αφήνει τ ' αβγά 
του εκ ε ί που υπάρχουν μελίγκρες.

IV. Φορφίκουλας IForficula Auricularia L). Πρόκειται για την ψαλίδα, το 
μικρό ζωύφιο μήκους περίπου 12 χιλιοστών που έχει στο πίσω μέρος του 
ένα είδος ψαλίδας. Είναι παμφάγο, τρώ ει μελίγκρες, κόκκινο τετράνυχο, 
αβγά εντόμων, σαλιγκαριών και μικρές κάμπιες, αν δε βρίσκει απ' αυτά, 
μπορεί να τσιμπήσει και λίγο τα φρούτα. Τ η μέρα κρύβεται σε σκοτεινά μέ
ρη, κάτω από πέτρες, σε κουφάλες και αλλού. Τη νύχτα βγαίνει από την 
κρυψώνα του και ψάχνει για τροφή. Διάφοροι βιοκαλλιεργητές φτιάχνουν 
ε ιδ ικές  κρύπτες, όπου μπορεί να φω λιάζει και να πολλά πλασιάζεται.

Συνήθως, χρησιμοποιούν μικρά γλαστράκια. Τα 
γεμίζουν με ξερό χόρτο και τα τοποθετούν α
νάποδα, τα χόρτα συγκροτούνται από δύο ξυ- 
λαράκια που σφηνώνουν σε σχήμα σταυρού. 
Στα δένδρα κρέμονται με σύρμα που περνά α
πό την τρύπα που έχει το γλαστράκι στον πυθ
μένα. Στους λαχανόκηπους το  γλαστράκι το 
ποθετείται πάλι ανάποδα και στηρίζετα ι σ' ένα 
ξύλο που το  έχουμε χώσει στο έδαφος. Το 
ξύλο περνά μέσα από τα ξερά χόρτα και στην 
άκρη είναι μυτερό και μπαίνει μέσα στην τρύπα 
της γλάστρας. Μπορούμε επίσης να χρησιμο

ποιήσουμε μικρά σακουλάκια 20 εκ. μήκους και 8-10 εκ. πλάτους από χο
ντρό κρουστό ύφασμα (τεντόπανοΙ. Κι αυτά γεμζονται με ξερό χόρτο και το
ποθετούνται ανάποδα. Τα γλαστράκια και τα σακουλάκια πρέπει να απέχουν 
από το έδαφος 10-20 εκ. στην περίπτωση που τοποθετούνται σε λαχανόκη
πους. Οι φορμίκουλες κρύβονται εκε ί τη μέρα και τη νύχτα βγαίνουν και καθα
ρίζουν το γύρω χώρο από διάφορα βλαβερά.

V. Το κόκκινο μυρμήγκι του δάσους (Formica Rufal. Αυτό τρώ ει πολλά έ 
ντομα, κυνηγάει τις  κάμπιες. Μ ερικοί βιοκαλλιεργητές φτιάχνουν πάνω α
πό τις  φωλιές του προστατευτικό πλέγμα, ώστε τα μυρμήγκια να μην τρώ
γονται από το πουλί δρυοκολάπτης. IPicus Viridis).

VI. Εντομοφάγα πουλιά. Το πουλί παπαδίτσα καθαρίζει τα δένδρα από 
πολλά βλαβερά έντομα. Α ρκετο ί βιοκαλλιεργητές φτιάχνουν φωλιές γι' 
αυτά τα πουλιά ανάμεσα στους οπωρώνες τους. Αν μερικά πουλιά τρώνε 
και λίγο από τους καρπούς αυτό δεν είναι τόσο τρομερό. Όταν υπάρχουν αρ
κετά έντομα στο αγρόκτημα, θα φάνε ελάχιστους καρπούς και αυτή θα είναι 
η ανταμοιβή τους για τη δουλειά που μας προσφέρουν. Όταν τους έχουμε και 
νερό να πίνουν, τρώνε λιγότερα φρούτα.

Σκεφτείται ότι ένα ζευγάρι πουλιών παπαδίτσα μαζί με τους απογόνους 
τους μέσα σ' ένα καλοκαίρι τρώνε 5 μεγάλους σάκκους γεμάτους με έντομα.

VII. Αρπακτικά πουλιά. Απ' αυτά αναφέρουμε την κουκουβάγια, που κα
θαρίζει τον τόπο από ποντίκια, φίδια κι άλλα ενοχλητικά είδη.

Επίσης, άλλα αρπακτικά πουλιά, όπως μπούφοι, γεράκια κ.λπ. συντελούν 
στην οικολογική ισορροπία, ώστε τα φρουτοφάγα πουλιά να μην αυξάνουν 
πολύ και κάνουν ζημιές στους οπωρώνες.

VII. Βατράχια και άλλα σαυροειδή. Κι αυτά τρώνε έντομα διαφόρων ει
δών, όπως και κουνούπια. Συντελούν έτσ ι στην οικολογική ισορροπία. □

Σχετικό το ομότιτλο βιβλίο του κ. Γαβριήλ Πανάγου, εκδόσεις 
Α.Τ.Ε. 1996.
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Ο ΛΗΣΤΗΣ  

ΤΩΝ ΑΣΑΝΣΕΡ

Συνελήφθη από άνδρες του 
Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιο
κτησίας ύστερα από πολυήμερες 
αναζητήσεις, ο Χρηστός Γκίλης, 
κατηγορούμενος για σωρεία λη
στειών. Πρόκειται για τον "ληστή 
των ασανσέρ" όπως ε ίχε γίνει 
γνωστός από τα ΜΜΕ, ο οποίος α
πό την 9-9-1997 μέχρι την 9-3- 
1998,στιςπεριοχέςτηςΚυψέλης, 
των Πατησίων, του Κολωνού, του 
Γκύζη και των Εζαρχείων, διέπρα- 
ξε48 συνολικάληστείες σεβάρος 
γυναικών.

Όπως ηροέκυψε από την προα
νάκριση, ο Γκίλης τις μεταμε
σονύκτιες ώρες ανέμενε σε εισό
δους πολυκατοικιών, γυναίκες 
που επέστρεφαν στα σπίτια μόνες 
τους και τις ακολουθούσε μέχρι 
τον αναβατήρα είτε αθόρυβα είτε 
προσποιούμενος τον ένοικο. Τη 
στιγμή που άνοιγαν την πόρτα του 
αναβατήρα επιτίθετο μετά χέρια ή 
με αιχμηρά αντικείμενα, τις χτυ
πούσε στο πρόσωπο και σε άλλα 
μέρη του σώματος, άρπαζε τις 
τσάντες και έφευγε αφού προη
γουμένως τους ε ίχε  προξενήσει 
σοβαρές σωματικές κακώσεις.

Στη συνέχεια, μετά πόδιαή μετά
ξ ι πήγαινε σε ξενοδοχεία  ή διαμε
ρίσματα όπου κατά καιρούς δ ιέμε
νε (με ψεύτικα στοιχεία) και αφαι- 
ρούσε κοσμήματα και χρήματα ε
νώ τις τσάντες τις έριχνε σε κά
δους απορριμάτων. Τα χρηματικά 
ποσά πουαφαιρούσε και στησυνέ- 
χεια τα ξόδευε σε κέντρα διασκε- 
δάσεως, κυμαίνονταν από
25.000 δραχμές μέχρι 150.000 
δραχμές. Σε μια περίπτωση μάλι
στα, αφαίρεσε 1.500.000.

Σε τρεις περιπτώσεις αποπειρά- 
θηκε να βιάσει τις ποθούσες και α- 
σέλγησε επ' αυτών. Επίσης, καθ' ο
μολογία του Γκίλη, συνελήφθη και

ο Σωτήριος Τσερκέζης διότι σε 
τρεις περιπτώσεις μετέφερε τον 
Γ κίλη με το αυτοκίνητό του στους 
χώρους της ληστείας και δ ιέφυ
γαν μ' αυτό χωρίς όμως οΤσερκέ- 
ζηςναλάβει μέρος στηληστεία.

ΤΜΗΜΑ ΛΙΩΞΗΣ  
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Συνελήφθησαν από άνδρες της 
Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών 
τηςΔ/νσης Ασφάλειας Αττικής:

α. Ο ι Αλβανοί: Gabeshi ΡανΙο, 
Shqevi Stavro, Danga Nase, Nika 
Spiro και ο Ελληνας Παλουμπής 
Παρασκευάς για διακίνηση ναρ
κωτικών ουσιών. Η ανωτέρω υπη
ρεσία αξιοποιώντας κατάλληλα 
πληροφορίες που είχαν περιέλθει 
σε γνώση της συνέλαβε ύστερα α
πό πολυήμερη παρακολούθηση 
τους Danga Nase KaiNikaSpiro να 
μεταφέρουν μεκλειστό φορτηγά
κι 44 κιλά ακατέργαστης ινδικής 
κάνναβης συσκευασμένης σε δέ
ματα. Την ποσότητα της κάνναβης 
είχαν παραλάβει από άγνωστο ά
τομο σε ερημικό σημείο της πε
ριοχής Θρακομακεδόνων, σύμ
φωνα μεεντολές και οδηγίες των 
Gabeshi ΡανΙο και Shqevi Stavro. 
Μετά από την σύλληψη των τελευ
ταίων και έρευνες στους τόπους 
που διέμεναν και σύχναζαν συ
νελήφθη και ο Παλουμπής γιατί 
κατείχεστηνοικίατου23 γραμμά
ρια ακατέργαστης κάνναβης και 
7,5 γραμμάρια κοκαΐνης.

β. Ο  Αιγύπτιος Bahairi Adel ο ο 
ποίος διατηρούσε εμπορικό κατά
στημα στο κέντρο των Αθηνών και 
ήταν μέλος διεθνούς κυκλώματος 
ναρκωτικών που διακινούσε ση
μαντικές ποσότητες ηρωίνης από 
την Τουρκία στην Ελλάδα μέσω 
Βουλγαρίας. ΟΒαήαίπεντοπίσθη- 
κε και τέθηκε σε παρακολούθηση 
και όταν συνελήφθη βρέθηκε να 
κατέχει ηρωίνη βάρους 762 
γραμμαρίων, τοχρηματικόποσόν 
τω ν400.000 δραχμών, 600 δολ- 
λάρια ΗΠΑκαι ένα βιβλιάριο κατα
θέσεων με2.500.000 δραχμές.

γ. Ο ι Γούτσος Κωνσταντίνος, 
Γούτσος Ν ικόλαος, Γούτσος Χα
ράλαμπος, Λαγού Αθανασία, 
Μπάστα Μ αρία και Φουρναράκη 
Μαρία. Στην ανωτέρω υπηρεσία 
ε ίχε  περιέλθει πληροφορία σύμ
φωνα με την οποία τρία αδέλφια 
(οι Γούτσοι) που διατηρούν κατά
στημα ανταλλακτικών αυτο

κινήτων στην περιοχήτωνΑνωΠα- 
τησίων διακινούσαν σημαντικές 
ποσότητες ναρκωτικών ουσιών έ
χοντας ως κέντρο το κατάστημά 
τους. Μετά από κατάλληλη αξιο
ποίηση της πληροφορίας εντοπί- 
σθηκανοι ανωτέρω και σεέρευνα 
που ακολούθησεβρέθηκανκαι κα
τασχέθηκαν 121 γραμμάρια κο
καΐνης, 192 γραμμάρια ηρωίνης, 
128 δίσκια μεθαδόνης, 25 γραμ
μάρια ακατέργαστης ινδικής κάν
ναβης, 2.256.000 δραχμές, τέσ
σερα ομόλογα του ελληνικού δη
μοσίου ύψους 1.000.000 δραχ- 
μώντοκαθένα,έναπιστόλι,μιαζυ- 
γαριά, δύο επιβατηγό αυτοκίνητα 
και τρεις συσκευές κινητής τηλε
φωνίας. Ο ι ναρκωτικές ουσίες 
ήταν επιμελώς κρυμμένες εντός 
διαφόρων ανταλλακτικών που ε ί
χαν στα ράφια για πώληση.

δ. Ο ι Μπατάς Αλέξανδρος, Φι- 
λιππακόηουλος Κωνσταντίνος, 
Τ σαούσης Αναστάσιος, Gorecka 
Agnieszka - Jolanda και ο Πρί φτης 
Αθανάσιος οι οποίοι σε συνεργα
σία με άγνωστο Αλβανό εισήγα- 
γαν σημαντικές ποσότητες ηρωί
νης και κοκαϊ νηςτιςοποίες στη συ- 
νέχειααπέκρυπτανσεδιαμέρισμα 
των Αθηνών και διακινούσαν σε 
μικροεμπόρους και τοξικομα
νείς. Μετά από εντοπισμό και πα
ρακολούθηση του διαμερίσματος 
αλλά και σε οικία στο χωριό Κου- 
βαρά στο Κορωπί Αττικής, αποφα- 
σίσθηκε έρευνα όπου βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν 79 γραμμάρια 
κοκαΐνης, 37  γραμμάρια ηρωί
νης, 500 γραμμάρια ακατέργα
στης ινδικής κάνναβης, 650.000 
δραχμές, ένα επιβατηγό αυτοκί
νητο, οκτώ συσκευές κινητής τηλε
φωνία, μια ζυγαριά ακρίβειας, έ
να περίστροφο πλήρες φυσιγ
γίων, 275 κομμάτια χρυσαφικών 
και ασημικών και δέκα χρυσές λί- 
ρεςΑγγλίας.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ

Από άνδρες του Τμήματος Ε
γκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της 
Δ /νσ ης Ασφάλειας Αττικής συ
νελήφθη ο Πορτογάλος Marques 
Furtando Da Luz A lberto Rui για τον 
οποίον διαπιστώθηκε ότι κατά 
τους τελευταίους πέντε μήνες μα
ζί με άγνωστο Χιλιανό διέπραξαν 
σωρείακλοπώνσεβάρος ιδιοκτη
τών αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, 
προέβαιναν σε διαρρήξεις αυτο
κινήτων που ήταν σταθμευμένα έ 

ξω από υπεραγορές (σούπερ μάρ- 
κετ), χώρους στάθμευσης τουρι
στικών χώρων κ.λπ. και αφαι- 
ρούσαν τσάντες που περιείχαν 
διάφορα χρηματικά ποσά, επιτα
γές, πιστωτικές κάρτες και μι- 
κροαντικείμενα αξίας. Ο ι δύο αλ
λοδαποί δρούσαν κυρίως στις πε
ρ ιοχές Κορωπίου, Πόρτο Ράφτη, 
Σπάτων, Κερατέας, Βραβρώνας, 
ΛυγουριούΑργολίδος κ.λπ/.Σεέ
ρευνα που διενεργήθηκε στην οι- 
κίατου συλληφθέντος βρέθηκεέ- 
να περίστροφο, διαβατήρια δια
φόρων χωρών, travel cheques, 
και μεγάλος αριθμός γυναικείων 
τσαντών και πορτοφολιών τα ο
ποία αποτελούσαν προϊόντα κλο
πών. Στα διαβατήρια και σεάλλα α
τομικά έγγραφα παθόντων είχε ε- 
πικολλήσει τη δική του φωτογρα
φ ία  με σκοπό τη χρησιμοποίησή 
τους κατά την εξαργύρωση των 
κλαπέντων travel cheques και για 
οποιαδήηοτεάλληπαράνομηδρα- 
στηριότητα.

ΞΑΝΑ ΣΤΗ ΦΑΚΑ Ο 
ΜΑΥΡΙΚΗΣ

Από άνδρες του Τ ρήματος Δ ίω 
ξης ΕκβιαστώντηςΔ/νσης Ασφά
λειας Αττικής συνελήφθη ο 
Νικήτας Μαυρί κης έξω από το ξε
νοδοχείο  "Χανδρής" ηου βρίσκε
ται στηΛ,Συγγρού, κατηγορούμε
νος για κλοπή κατ' εξακολούθηση, 
εκβίαση, αντίσταση κατά της αρ
χής και παράνομη οπλοφορία. Α- 
πότηνέρευναπροέκυψεότιοΜαυ- 
ρίκης από την περιοχή του Ν.Κό- 
σμου αφαίρεσε το επιβατηγό άυ- 
τοκίνητο ιδιοκτησίας Μελισσαρο- 
πούλου Σοφίας και στησυνέχειαε- 
πικοινώνησε τηλεφωνικά με το 
σύζυγό της και απαίτησεεκβιαστι- 
κά χρήματα για να επιστρέφει το 
αυτοκίνητο. Συμφώνησαν στο 
1 200.000δραχμές.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε 
στην ανωτέρω υπηρεσία και προ
σημειώθηκαν χαρτονομίσματα 
με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο 
δράστης. Κατά τη σύλληψη ο Μαυ- 
ρίκης προέβαλε αντίσταση και α
πείλησε τους αστυνομικούς με πι
στόλι. Στην κατοχή του δράστη ε
κτός του πιστολιού που ήταν 
πλήρες φυσιγγίων βρέθηκαν 
διαρρηκτικά εργαλεία, τα προση
μειωμένα χαρτονομίσματα και τα 
στοιχεία ιδιοκτήτου άλλου κλεμ
μένου αυτοκινήτου. Στο σημείο 
της συλλήψεως ο δράστης είχε
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μεταβεί με κλεμμένη μοτοσικλέτα 
η οποία αποδόθηκε στον νόμιμο 
κάτοχό της. Το πιστόλι που κατα
σχέθηκε ήταν προϊόν κλοπής και 
ε ίχε αφαιρεθεί από το αυτοκίνητο 
αστυνομικού.

Ο  συλληφθείς ήταν σεσημα
σμένος κακοποιός και έχει κατη- 
γορηθεί επανειλημμένα για λη
στείες, εκβιάσεις, αρπαγή, κλο
πές, πρόκληση σωματικών Βλα
βών, παράνομη οπλοφορία και 
άλλα αδικήματα.

Η  ΘΡΑΥΣΗ  

ΤΩΝ ΟΜΦ ΑΛΩΝ

Συνελήφθη από άνδρες της Υ- 
ποδ/νσης Ασφάλειας Ηρακλείου 
ο Ρουμάνος υπήκοος Cabaiman 
Ion και οδηγήθηκε στον αρμόδιο 
Εισαγγελέα με την σε βάρος του 
σχηματισθείσα δικογραφ ία κατη
γορούμενος γιατί μαζί με συμπα
τριώτη του αγνώστων στοιχείων 
ταυτότητας προέβησαν σε περισ
σότερες από είκοσι κλοπές και 
διαρρήξεις.

Ο συλληφθείς εντοπίσθηκε μέ
σα σε ακατοίκητο διαμέρισμα ό
που ε ίχε εγκατασταθεί με το σύ
νεργό του αφού είχαν θραύσει 
προηγουμένως τον ομφαλό της 
κλειδαριάς της πόρτας. Η σύλλη
ψη έγινε διότι εστερείτο προξε
νικής θεώρησης προκειμένου να 
απελαθεί. Σε σωματική έρευνα ό
μως, που έγ ινε βρέθηκαν τρία ρο- 
λόγια χειρός, ένα πορτοφόλι με
37.000 δραχμές, 100 μάρκα Γ ερ- 
μανίας, έναδολλάριοΗΠΑ, μιαλί- 
ρα Αγγλίας και μια κάρτα αμοι
βαίων κεφαλαίων ελληνικής τρά
πεζας που ανήκε σε Ελληνα 
υπήκοο. Μετά τη σωματική έρευνα 
ακολούθησε κατ' ο ίκον έρευνα ό 
που βρέθηκαν δύο ασημένια δα
κτυλίδια, ένας ομφαλός πόρτας 
σπασμένος και ένα φυσίγγιο, α
ντικείμενα για τα οποία δεν εδόθη 
δικαιολογίασχετικάμετηνκατοχή 
τους.

Απότηνπροανάκρισηπροέκυψε 
ότι σεσυνεργασία μεάλλο συμπα
τριώτη του είχαν προΒεί σε είκοσι 
διαρρήξεις στην πόλη του Ηρα
κλείου, ακολουθώντας πάντα τον 
ίδ ιο  τρόπο δράσης και συγκεκρι
μένα παραβιάζοντας την πόρτα ει
σόδου των οικιών με θραύση του 
ομφαλού της κλειδαριάς. Από τις 
κλοπές τους απεκόμισαν μεγάλα 
χρηματικά ποσά και κοσμήματα α

ξ ία ς  άνω των 21.000.000 δραχ
μών. Απότο διαβατήριο του δρά
στη προκύπτουν συνεχείς είσοδοι 
και έξοδοι από τη χώρα μας μέσω 
της ελληνοβουλγαρικής μεθο
ρίου, ενώ τα διαστήματα της απου
σίας του δεν παρατηρείται καμία 
κλοπή διαρρήξεως μεόμοιοτρόπο.

ΙΕΡΟΣΥΛΟΙ

Συνελήφθησαν από άνδρες του 
Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Ό 
ρους μετά από σκληρή καταδίωξη 
οι Αλβανοί υπήκοοι, Pisha Acim και 
Meta Petrit, οι οποίοι επιτέθησαν 
με μαχαίρι και τσεκούρι με σκοπό 
τη ληστεία εναντίον δύο μοναχών 
που εμόναζαν σε αντίστοιχα κελ- 
λιά των Καρυών Αγίου Όρους, 
τραυματίζοντάςτους σοβαρά.

Οτρόπος μετονοποίονδιαπρά- 
χθηκετο συμβάν ήταν πρωτόγνω
ρος για την Αγιορείτικη κοινωνία 
και προκάλεσε έντονη ανησυχία 
και προβληματισμό. Βεβαίως, οι 
αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν ά
μεσα και ταχύτατα για τον εντοπι
σμό καιτησύλληψητωνδραστώνη 
οποία έγινε πριν την παρέλευση 
του αυτοφώρου και εντός της επι
κράτειας του Αγίου Ορους.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  
ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

Σωρεία παραβάσεων διεπίστω- 
σαν οι άνδρες του Τρήματος Παι- 
γνίων της Δ /  νσπς Ασφάλειας Ατ
τικής, σεέλεγχο που διενέργησαν 
στην πόλη του Πύργου.:

1 .ΣυνελήφθηοΚοτταράςΑντώ- 
ν ιος γιατί επέτρεπε στο "κυλικείο" 
ιδιοκτησίας του σε δύο άτομα να 
μετέχουν επί μιας ηλεκτρονικής 
συσκευής και να διενεργούν με 
χρήματα το τυχερό και απαγορευ
μένο παίγνιο "Lucky Today". Κατα
σχέθηκε το συνολικό ποσόν των
105.000 δραχμών και δύο τυχε
ρές ηλεκτρονικές συσκευές.

2. Στην καφετέρια ιδιοκτησίας 
Μπίνη Μ αρίας που απούσιαζε, συ
νελήφθησαν τρία άτομα να μετέ
χουν επί μιας ηλεκτρονικής συ
σκευής και να διενεργούν με 
χρήματα το τυχερό και απαγορευ
μένο naiYVio"Lucky Τ οάα/'τηδ ιε- 
νέργεια του οποίου επέτρεπε ο 
συλληφθείς προσωρινά υπεύθυ- 
νοςτουκαταστήματος Μπίνης Πα
ναγιώτης. Κατασχέθηκετοχρημα- 
τικό ποσόν των 1 25.000 δραχ

μών και έξι ηλεκτρονικές συ
σκευές.

3. Στην καφετέρια ιδιοκτησίας 
Μαλαπάνη Δημητρίου που απού
σ ιαζε συνελήφθη ο προσωρινά υ
πεύθυνος του καταστήματος, Wu- 
χομάνης Αθανάσιος, διότι είχε 
θέσει σε λειτουργία τρεις ηλε
κτρονικές συσκευές του παιγνίου 
"Lucky Today" χωρίς να μετέχουν 
παίκτες αλλά ανά πάσα στιγμή 
ήταν πρόσφορες προς αυτό, κατα
σχέθηκε το χρηματικό ποσόν των
48.000 δραχμών και τρεις ηλε
κτρονικές συσκευές.

4. Συνελήφθη ο Σταματόπουλος 
Ν ικόλαος εντός του σφαιριστη
ρίου ιδιοκτησίας του γιατί διατη
ρούσε εντός του καταστήματος 
δέκα ηλεκτρονικές συσκευές του 
naiYviou"Lucky Today". Κατασχέ
θηκε το χρηματικό ποσόν των 
119.000δραχμώνκαιοιηλεκτρο- 
νικές συσκευές.

5. Στο καφέ - μπαρ ιδιοκτησίας 
Γεωργιτσόπουλου Νικολάου που 
απούσιαζε, συνελήφθη ο προσω
ρινά υπεύθυνος του καταστήμα
τος, ΚαραΒατάς Ελευθέριος διότι 
διατηρούσεεντός του καταστήμα
τος δύο ηλεκτρονικές συσκευές 
του απαγορευμένου παιγνίου 
"Golden Real Magic", τρεις ηλε
κτρονικές συσκευές του παιγνίου 
"Lucky Today" και δύο ηλεκτρονικές 
συσκευές του τυχερού και απαγο
ρευμένου παιγνίου "ηλεκτρονική 
ρουλέτα". Κατασχέθηκαν όλες οι η
λεκτρονικές συσκευές και το χρη- 
ματικόποσόντων529.000δρχ.

6. Στο καφενείο ιδιοκτησίας Βα
σιλόπουλου Παναγιώτη που απού
σ ιαζε συνελήφθη ο προσωρινάυ- 
πεύθυνοςτουκαταστήματοςΡέΒε- 
λοςΚυριάκοςγιατίεντόςτουκατα- 
στήματος υπήρχαν τέσσερις ηλε
κτρονικές συσκευές του παιγνίου 
"Lucky Today". Κατασχέθηκανοι ηλε
κτρονικές συσκευές καιτοχρηματικό 
ποσόντων34.500δραχμών.

ΣΠΕΙΡΑ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Σπείρα Αλβανών που επιδίδο
νταν σε κλοπές εξάρθρωσαν οι 
άνδρες τουΤμήματος Ασφαλείας 
Ρεθύμνου. Συγκεκριμένα, δη- 
μιουργήθηκε δ ικογραφ ία κατά 
των Ngota Arzan και Ngota Besim 
που συνελήφθησαν και παραπέμ- 
φθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγε
λέα και των συνεργατών τους, 
Tzabri Spartak, Karasani Festim

και Datsi Adem που αναζητούνται. 
Ησπείραείχετρομοκρατήσειτους 
κατοίκους των κοινοτήτων Αδελε, 
Πηγής και Αγίας Παρασκευής 
Ρεθύμνης προβαίνοντας σε 
πλήθος αξιοποίνων πράξεων. Συ- 
γκεκριμέναείχανεισέλθεισεεπτά 
ο ικ ίες και είχαναφαιρέσει χρημα
τικά ποσά, κοσμήματα, ηλεκτρικές 
συσκευές, και είδη ρουχισμού. 
Μ έρος των κλοπιμαίων ανευρέ- 
θηκε και αποδόθηκε στους παθό- 
ντες. Ε ιδικότερα, ο δεύτερος 
συλληφθείς παρέδωσετακλοπι- 
μαία που ε ίχ ε  στο δ ικό του μ ερ ί
διο, ενώ ο πρώτος δήλωσε πως 
τα έστειλε με γνωστούς του στην 
Αλβανία.

ΛΕΝ ΞΑΝΑΓΙΝΕ..

Από άνδρες του Τμήματος Δ ίω 
ξης Εκβιαστών συνελήφθησαν 
συνελήφθησαν στη συμβολή των 
οδών Πατησίων και Αγ. μελετίου 
οι Στυλιανού Παναγιώτης καιΛάτα 
Ανδρομάχη κατηγορούμενοι για 
εκβίαση κατ' εξακολούθηση από 
κοινού.

Από έρευνα και προανάκριση 
που διενεργήθηκε προέκυψε ότι η 
Λάτα επικοινώνησε με τον Σουλί- 
δηΧρήστομετονοηοίοείχεερωτι- 
κό δεσμό παλαιότερα και αφού 
διασκέδασαν μετέβησαν σεξενο- 
δοχείοόπουκοιμήθηκανμαζί.Την 
επομένη η Λάτα τηλεφώνησε εκ 
νέου στον Σουλίδη και του είπε ότι 
έχει δεσμό με τον Στυλιανού στον 
οποίο αποκάλυψε ότι κοιμήθηκε 
μαζί του καιότιοΣτυλιανού απαιτεί
200.000 ως ηθική αποζημίωση. 
Μετά την άρνηση του Σουλίδη ο 
Στυλιανού επικοινώνησε μαζί του 
και απαίτησε εκβιαστικάτο προα- 
ναφερθέν ποσόν με απειλές κατά 
της ζωής του.

ΟΣουλίδηςυηέκυψεστηνεκβία- 
ση και κατέβαλε το χρηματικό πο
σόν των 50.000 δραχμών στους 
δράστες. Η εκβίαση συνεχίστηκε 
και οι δράστες απαιτούσαν καιτου- 
πόλοιπο του ποσού. Ο  παθών α
πευθύνθηκε στηΔίωξη Εκβιαστών 
όπου προσημειώθηκαν χαρτονο
μίσματα καιότανοι δράστες παρέ- 
λαβαν το χρηματικό ποσόν εντός 
φακέλου συνελήφθησαν αμέ

σως. □

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κω ν/νος Κούρος
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Υπηρεσιακά
Ν έα fth

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

- Το Ανώτατο Συμβούλιο Κρί
σεων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
μεΠρόεδρο τον Αρχηγό της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο 
Αθανάσιο Βασιλόπουλο και μέλη 
δύο Αντιστρατήγους του Στρατού 
Ξηρός συνήλθε στις 9 Μαρτίου 
1998 και έκρινε τους Υπο
στρατήγους του Σώματος.

Στο βαθμό του Αντιστρατήγου 
προήχθησαν οι Υποστράτηγοι 
Γεωργακόπουλος Ιωάννης και 
Πλάκας Γεώργιος, που κατέλαβαν 
τιςθέσειςτωνΥπαρχηγώντουΣώ- 
ματος, οι οποίοι με σχετική από
φαση του κ. Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης τοποθετήθηκαν ως Προϊ
στάμενοι ο μεν πρώτος στον Κλά
δο Αστυνομίας Τάξης και Ασφά
λειας, ο δε δεύτερος στον Κλάδο 
Διοικητικής Υποστήριξης του Υ
πουργείου.

-Στις 10 Μαρτίου 1998 συνήλθε 
τοΑνώτατοΣυμβούλιοΚρίσεωνυ- 
πό την προεδρία του Αρχηγού και 
τη συμμετοχή των δύο Υπαρχη- 
γών και έκρινε τους τριάντα Τα- 
ξιάρχους Γ ενικών Καθηκόντων.

Στο Βαθμό του Υποστρατήγου 
για την πλήρωση των κενών οργα
νικών θέσεων προήχθησαν οι Τα- 
ξίαρχοι: Ζ ιανίκας Κωνσταντίνος, 
Σκαλτσάς Γεώργιος, Βλάχος 
Θ εόδω ρος, Οικονόμου Κωνστα
ντίνος, Στρίκος Δημήτριος Ζου- 
μηούλης Αλέξανδρος και Χαρα- 
λαμπόπουλος Χρήστος.

Αποστρατεύονται ως ευδοκί- 
μως τερματίσαντες τη σταδιο
δρομ ία  τους οι: Ηλιόπουλος 
Σωτήριος, Αναγνωστάτος 
Διονύσιος, Σεργιάννης Ιωάννης, 
Στράντξος Ιωάννης, Μπαμπάτσι- 
κος Γεώργιος, Πολυχρονόπου- 
λος Γρηγόριος, Παναγιωτόπου- 
λος Ηλίας, Ρουσσάκης Ιωάννης 
και Καρολεμέας Γ εώργιος.

Ο ι ανωτέρω προάγονται στο 
βαθμότου Υποστρατήγου και απο
στρατεύονται μετά από τριάντα η
μέρες.

Από τις κρίσεις των Υπο
στρατήγων κρίθηκε ως διατηρη
τέος ο Υποστράτηγος του Υγειο
νομικού Αναγνωστόπουλος 
Ιωάννης.

- Στις 1 1 Μαρτίου 1998 συνήλθε 
το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων 
υπό την προεδρία του Α' Υπαρχη- 
γούκαιτησυμμετοχήτεσσάρωνΥ- 
ποστρατήγων και έκρινε τους Α- 
στυνομικούςΔιευθυντές.

Στο Βαθμό τουϊαξιάρχου γιατην 
κάλυψη κενών οργανικών θέ
σεων, προάγονται οι: Μποζινάκης 
Χρήστος, Καλοφωλιάς Παναγιώ
της, Σπηλιόπουλος Γ εώργιος, Δα- 
λαμαγκίδης Αθανάσιος, Αναστα
σίου Αλέξανδρος, Φλώρος Βασί
λειος, Βάρσος Αθανάσιος, Μπο
λομύτης Βασίλειος, ©εοφιλόπου- 
λος Αθανάσιος, Βλάχος Θ εόδω 
ρος του Γεωργίου, Αθανασόπου- 
λος Μ όδεστος, Νασιάκος Φώ
τιος, Τσιόδρας Βασίλειος, Πα- 
παευθυμίου Ηλίας, Χατζημιχαηλί- 
δης Χρήστος και Τσάκος Σπυρί
δων.

Ωςευδοκίμωςτερματίσαντεςτη 
σταδιοδρομία τους κρίθηκαν οι: 
Παρασκευαΐδης Ευάγγελος, Τσι- 
τίνης Στάμος, Ανυφαντάκης Πέ
τρος, Μ αρίνος Δημήτριος, Μ αρ
γαρίτης Ιάσων, Μηλάκης Ιωάν
νης, Θ έμελης Χριστόφορος, 
ΝτόΒας Γεώργιος, Τριανταφύλ- 
λουΝικόλαος, Παναγιωτόπουλος 
Α λέξιος, Γ ούτσιος Ναπολέων, Α ϊ- 
βαλιώτης Ανδρέας, Κωνσταντά- 
κος Δημήτριος, Γ κλεζάκος Πανα
γιώτης, Καραμανωλάκης Από
στολος, Ζαφειράκης Ιωάννης, 
Κραββαρίτης Νικόλαος, Διονυ- 
σόπουλος Θ εόδωρος, Ζωητός 
Νικόλαος, Γιαννουκάκης Γεώρ
γιος, Δρακόηουλος Ανδρέας, 
Πολύδωρος Κωνσταντίνος, Γκα- 
νάςΑσημάκης,ΧαρτουμπέκηςΒα- 
σ ίλειος, Σ ιόχος Ανδρέας, Θ εο 
χάρης Νικόλαος, Αρώνης Ν ικό
λαος, Αλεξίου Ιωάννης, Ντα- 
κούλας Χρήστος, Παπαγεωργίου 
Αγγελος, Αγγελής Κωνσταντί
νος, Λιακόγκονας Αθανάσιος, 
Βασιλόπουλος Θ εόδω ρος, Κοκ- 
μοτός Αθανάσιος, Καρακώστας 
Ηλίας, Μπουλάμαντης Κωνστα
ντίνος, Κοντονάσιος Βασίλειος, 
Χαραλαμπίδης Ιωάννης,Ξιφαράς 
Δικοί ος, Πούλος Πασχάλης, Ευτα
ξίας Χρήστος (μεόριο ηλικίας) και 
Δημόπουλος Γεώργιος (ως συ- 
μηληρώσας35ετίας).

Ο ι ανωτέρω προάγονται στο 
βαθμότου Ταξιάρχου εκτός οργα

νικών θέσεων και θααποστρατευ- 
θούν τριάντα ημέρες μετά την 
προαγωγήτους.

Διατηρητέοι κρίθηκανοιΑστυνο- 
μικοί Διευθυντές του Υγειονομι
κού: Διδασκάλου Ν ικόλαος, Κου
λάκου Δανάη, Τσαρμηόηουλος 
Μιχαήλ, Γιουτίκας Στέργιος, Μο- 
σχόπουλος Κωνσταντίνος, Αντω- 
νάκης Κωνσταντίνος, Χαλιάσος 
Νικόλαος, Σχοινοχωρίτης Κων
σταντίνος, Δημητριάδης Ν ικό
λαος, Κάτσιος Θεοφάνης, Α ϊβα- 
τζίδης Αντώνιος, Γκουρμπάτσης 
Κωνσταντίνος, Μήτσιος Απόστο
λος, Καρπούζης Κωνσταντίνος, 
Κασιμάτης Αντώνιος, Βουνοτρυ- 
πίδης Ηρακλή ς,Κατσιπέρης Ν ικό
λαος, Κουμούτσος Παναγιώτης 
Καββαδίας Στέφανος και Παπα- 
λεξανδράκος Παναγιώτης.

Διατηρητέοι επίσης κρίθηκαν α
πό το Ανώτατο Συμβούλιο Κρί
σεων οι Τ αξίαρχοι του Υγειονομι
κού, Κωστήρης Γεώργιος και Αρι- 
στοτέλους Αναστάσιος.

- Στις 1 2 Μαρτίου 1998 συνήλθε 
το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων 
υηό την προεδρία του Β' Υπαρχη- 
γούκαιτησυμμετοχήτεσσάρωνΥ- 
ποστρατήγων και έκρινε τους Α
στυνομικούς Υ ηοδιευθυντές.

Στο Βαθμό του Αστυνομικού 
Διευθυντή γ ια την κάλυψη των κε
νών οργανικών θέσεων ηροάγο- 
νται οι: Μερετάκης Γεώργιος, Α- 
θανασίουΑνδρέας,Τ ασιόπουλος 
Βασίλειος, Καραχάλιος Σπυρί
δων, Ροντογιάννης Γ εώργιος,Δα- 
β ίλλας Αριστείδης, Παντελάκης 
Δημήτριος, Κουφογιάννης Θ εό 
δωρος, Κολιόκης Χρήστος,Δημη- 
τρόπουλος Ιωάννης, Βασιλειάδης 
Αριστοτέλης, Δελλής Οδυσέας, 
Χαλουλάκος Σταύρος, Βιολιντζής 
Παναγιώτης, Λύτρας Κωνσταντί
νος, Λιάτσος Αναστάσιος, Τσώ- 
νης Νικόλαος, Σαργιώτης Ν ικό
λαος, Νικόπουλος Απόστολος, 
Παυλίδης Αντώνιος, Καραγιαννί- 
6ης Κωνσταντίνος, Φαναρίτης 
Κωνσταντίνος, Μ ακρίδης Κων
σ τ α ν τ ί ν ο ς , Σ τ α θ ό π ο υ λ ο ς  
Σωτήριος, Γιώτης Παναγιώτης, 
Κρινής Νικόλαος, Ρούσσας Ευάγ
γελος, Λ ιανός Φώτιος, Αλεξό- 
ηουλος Σωτήριος, Τσιμπρής Θ ε
μιστοκλής, Αντωνόηουλος Φώ
τιος, Μπολίκας Γεώργιος, Δρυ- 
μώνης Παναγιώτης, Ο ικονομό- 
πουλος Παναγιώτης, Ρήγας 
Χρήστος, Τσαλκιτζής, Αλέξαν
δρος, Ινιωτάκης Ιωάννης, Σ φ ίγ 
γας Σταύρος, Μποζίκης Κωνστα-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ  
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΟΥπουργόςΔημόσιαςΤάξης 
κ. Γεώργιος Ρωμαίος απευθυ
νόμενος προς όλες τις Υπηρε
σίες της Ελληνικής Αστυνο
μίας και του Πυροσβεστικού 
Σώματος, για την ουσιαστική 
συμβολή στην αντιμετώπιση 
των οξύτατων προβλημάτων 
που δημιουργήθηκαν από τις 
πρόσφατες δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες, εκφράζει προς ό
λους τα θερμό του συγχα
ρητήρια και την άκρα ευαρέ- 
σκειότου.

ντίνος, Τσούτσης Κωνσταντίνος, 
Κολοκούρης Χρήστος, Ψωμάς 
Ιωάννης, Αγγελάκος Γεώργιος, 
Κανέλλος Γ εώργιος, Σαρηγιαννί- 
δης Νικόλαος, Ευθυμίου Ν ικό
λαος, Κλητοράκης Αλέξανδρος, 
Αναγνώστου Χαρίλαος, Πατσί- 
δης Κυριάκος, Τριανταφυλλάκης 
Ιωάννης, Σδούγκος Στυλιανός, 
Καλλιαντζής Δημήτριος, Τσολά- 
κης Αλέξανδρος, Γιαννόπουλος 
Βασίλειος, Σκρέκας Γεώργιος, 
Σκλάβος Ιωάννης, Σινάπης Γεώρ- 
γ ιος και Σωτηρίου Χρήστος.

- Στις 13 Μαρτίου 1998 συνήλθε 
το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων 
υπό την προεδρία του Β' Υπαρχη- 
γούκαιτησυμμετοχήτεσσάρων Υ
ποστρατήγων και έκρινε τους Α- 
στυνόμουςΑ1.

Στο βαθμό του Αστυνομικού Υ
ποδιευθυντή για την κάλυψη των 
κενών οργανικών θέσεων προά- 
γονται 57  Αστυνόμοι Α' Γενικών 
καθηκόντων και ένας Ειδικών κα
θηκόντων.

ΜουρκογιάννηςΔημήτριος, Πα- 
παδόπουλος Κωνσταντίνος, 
Σχοινάς Ευθύμιος, Βλαχάβας 
Κωνσταντίνος, Κυλάφας Ευάγγε
λος, Γ ώγος Σοφοκλής, Τραούσης 
Βασίλειος, Σιάτος Νικόλαος, 
ΜουτεΒέλης Ιωάννης, Κατσαρός 
Αναστάσιος, Λιακόπουλος Αλέ
ξανδρος, Γ όγουλος Παναγιώτης, 
Αρμυρός Γεώργιος, Τσατσαρώ- 
νης Δημήτριος, Μούκας Γρηγό
ριος, Ρήγας Ανδρέας, Τασιάς Α γ
γελος, Βασιλάρας Αθανάσιος, 
Σαββάκης Ηλίας, Ανδρικόπου- 
λος Παναγιώτης, Ιωσηφίδης 
Πρόδρομος,ΛάΒδηςΔημήτριος, 
Μ ίχας Ανδρέας, Ν ικηφορίδης 
Γεώργιος, Καλογερόπουλος Ν ι
κόλαος, ΒασιλκαρίδηςΔημοσθέ-
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νης,Τσιρώνης Ιωάννης, ΚακάΒας 
Ηλίας, Πεταχτής Δημήτριος, Πα- 
ναγιωτουνάκος Μενέλαος, 
Ρήγας Φώτιος, Καραγκούνης 
Γεώργιος, Μπαλατσός Κωνστα
ντίνος, Ρότσος Ιωάννης, Πετρα- 
κόπουλοςΑνέστης,Ασπμακόπου- 
λος Ν ικόλαος, Αβραμάκης Μ ι
χαήλ, Λουλούδας Νικόλαος, Μα- 
ρατσόλας Κωνσταντίνος, Κουσα- 
ξ ίδης Δημήτριος, Τσέργας Ευάγ
γελος, Μ όσχοβος Ιωάννης,Τ σιά- 
μης Κωνσταντίνος, Καββαθάς 
Γεώργιος, Σακκάς Δημήτριος, 
Γκαζίνος Κωνσταντίνος, Παπα- 
γεω ργίου Πέτρος, Καρράς 
Δημήτριος,Δημόπουλος Σ τέφα
νος, Ντάσκας Δημήτριος, Κα- 
νελλόπουλος Παναγιώτης, 
Μηαμπίλης Παναγιώτης, Γρύλ- 
λ ιας Κωνσταντίνος, Ολπα- 
σαλής Βασ ίλειος, Ζω γράφος 
Ν ικόλαος, Θ εοδωρακόπουλος 
Γεώργιος, Τσικρίκης Μ ιχαήλ και 
ο Υ γειονομ ικός Βυνάκος Γεώρ- 
γ ιος.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Μ ε διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις 
του Αρχηγού του Σώματος τέθη
καν σε αποστρατεί α:

- ύστερα από αίτησή του με το 
βαθμό του Ταξιάρχου ο Κοντός 
Ανδρέας.

- με το βαθμό του Αστυν. Υ- 
ποδ/ντήοΠλιάκος Αριστείδης.

- με το βαθμό του Αστυνόμου Β' ο 
Δημητρακόπουλος Ιωάννης.

- μετο Βαθμό του Υπαστυνόμου 
Β' οι: Γεωργιάδης Ηλίας, Κασα- 
πάκης Ιωάννης, Δακλαδάς Μ ι
χαήλ, Α ιαράκος Ιωάννης, Μαρ- 
μάγγελος Χρήστος, Μουστο- 
γ ιάννης Βασίλειος, Χριστάκο- 
γλου Ηλίας και Σαλαμούρας 
Κωνσταντίνος.

- με το βαθμό του Ανθυπαστυνό- 
μου οι: Ο ρφανός Κωνσταντίνος, 
Παναγής Ιάκωβος, Σαραντόγλου 
Νικόλαος, Τσολάκου Γεωργία, 
Σακκάς Αθανάσιος, Σκαρ- 
τσιούνης Γεώργιος και Κύρκος 
Δημήτριος.

- μετο βαθμό τουΑρχιφύλακαο 
Ευθύμιος Δήμητσας και ο 
ΔημήτριοςΤεκίδης.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

•  "Έπαινος" απονεμήθηκε στον 
Υπαστ. Α1 Θωμά Ράμμο, τους Αν- 
θ /μ ους Κωνσταντίνο Καραγιάν- 
νη και Σταύρο Βασιλείου και στους

Α ρ χ /κες  Παναγιώτη Καλότυχο, 
Μ ατθαίο Σκουφά και Αναστάσιο 
Σωτήρχο διότι:"υπηρετούντες στο 
Α.Τ. Αταλάντης, Α.Σ. Μ αλεσίνας, 
Α.Σ. Μαρτίνου και Α.Σ.Λαρύμνης 
εργάσθηκαν ευσυνείδητα με 
ζήλο, προθυμία και μεθοδικότητα 
θέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυ
νο και ηέτυχαν με αιφνιδιαστική έ
φοδο μετά από πολυήμερη παρα
κολούθηση στη Μαλεσί να Φθιώτι
δας να συλλάβουν δύο Αλβανούς 
υπηκόους οι οποίοι είχαν διαπρά- 
ξει τρεις ληστείες στην περιοχή δ ι
καιοδοσίας Α.Τ. Αταλάντης".

•  "Επαινος" απονεμήθηκε 
στους, Αστυν. Β1 Γ εώργιο Κολονέ- 
λο, Υπαστυν. Α' Παναγιώτη Ηλιό- 
πουλο και στους Αστυφύλακες Α 
ναστάσιο Μπινιάρη και Κωνστα- 
ντίνοΠιλάτοδιότι:

"υηηρετούντες στο Τ.Α. Α μφ ισ 
σας παρείχαν σχετική πληροφο
ρία στην Υποδ/νση Δίωξης Ναρ
κωτικών Αττικής και συμμετέχο- 
ντες στην επιχείρηση, σεσυνεργα- 
σία με συναδέλφους τους υπηρε- 
τούντες στην ανωτέρω Δίωξη 
Ναρκωτικών εργάσθηκαν με με
θοδικότητα, ζήλο και προθυμία πέ
ραν των κανονικών ωρών εργα
σίας, κατόρθωσαν να εξαρθρώ
σουν σπείρα Αλβανών εμπόρων 
ναρκωτικών και να συλλάβουντον 
Μπανί Χακί και τον Σανίγγα Νίκο 
στην κατοχή των οποίων βρέθη
καν και κατασχέθηκαν δέκα κιλά α
κατέργαστης ινδικής κάνναβης".

•  "Επαινος" απονεμήθηκε στον 
Αστυφύλακα Λάμπρο Μπάμπαλη 
διότι:

"υπηρετώντας στο Τμήμα Τρο
χαίας Λαμίας εκτελώντας διατε
ταγμένη υπηρεσία ως οδηγός μο- 
τοσυκλέτας εργάσθηκε με ευσυ
νειδησία και ζήλο με αποτέλεσμα 
να εντοπίσει Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο το 
οποίο ενεργούσε υπέρβαση του 
Κ.Ο.Κ., να καταδιώξει αυτό και να 
πετύχει τη σύλληψη του οδηγού 
του, ο οποίος δε συμμορφώθηκε 
σε δοθέν σήμα στάθμευσης και 
που προσπάθησε κατά τη σύλληψή 
του να χτυπήσει τον Αστυφύλακα 
μεδ ί κανό που έφερε μαζί του.

Στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι ο 
συλληφθείς ήταν σεσημασμένος 
κακοποιός για σωρεία εγκλημά
των, το αυτοκίνητο επί του οποίου 
επέβαινε ήταν κλεμμένο και επί
σης ήταν δραηέτης των φυλακών 
Κερκύρας".

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

+ Αρχιφύλακας Θεόδωρος 
Κουτσοδήμος. Γεννήθηκε το έτος 
1956στοΑχλαδοχώριΤρικάλων. 
Κατετάγη την 15-9-1975 και υπη
ρέτησε σε δ ιάφορες υπηρεσίες 
τωνΑ.Δ.Γρεβενών,Λαρίσης,Καρ
δίτσας,Τρικάλων, Μαγνησίας και 
Καστοριάς. Υπήρξε έγγαμος και 
πατέρας δύο αγοριών. Ευρισκό
μενος σε διατεταγμένη υπηρεσία, 
υπήρξε θύμα τροχαίου ατυχήμα- 
τοςτην4-11 -1997.

+ Αρχιφύλακας Ελευθέριος Το- 
μαράς. Γεννήθηκε το έτος 1943 
στον Αετό Βόνιτσας και Ξηρομε- 
ρίου Αιτωλοακαρνανίας. Κατετά- 
γητην22-10-1967 και υπηρέτησε 
στις Α.Δ. Χανίων και Ιωαννίνων. 
Υ πήρξεέγγαμος καιπατέρας μιάς 
κόρης και ενός αγοριού. Απεβίω- 
σε τηνί 8-1 1 -1997 αηό παθολο- 
γική αιτία.

mi iw
+ Αστυφύλακας Δημήτριος 

Μπέκος. Γεννήθηκε το έτος 1967 
στην Αφροξυλιά Ναυπακτίας Α ι
τωλοακαρνανίας. Κατετάγη την 
15-7-1991 και υπηρέτησε στην 
Γ.Α.Δ.Α. Υπήρξε άγαμος. Υπήρξε 
θύμα τροχαίου ατυχήματος την 
11-3-1998.

+ Αστυν. Διευθυντής ε.α. Λεωνί
δας Μπαρμπαρούσης. Γεννήθηκε 
το έτος 1923 στη Χόχλια Ευρυτα
νίας. Κατετάγη το 1945 και υπηρέ
τησε σε πολλές υπηρεσίες της 
Γ.Α.Δ.Α.Αποστρατεύθηκεστις31 - 
12-1978.Υπήρξεέγγαμοςκαιπα- 
τέραςτριώντέκνων.Απεβίωσετην 
28-12-1997.

+ Αρχιφύλακας ε.α. Βασίλειος 
Ασημακόπουλος. Γ εννήθηκε το έ 
τος 1926 στοΛουτρό Μεσσηνίας. 
Κατετάγη το 1948 και υπηρέτησε 
σε δ ιάφορες υπηρεσίες των Αθη
νών, Πειραιώς και Κερκύρας. Απο- 
στρατεύθηκε το 1974. Υπήρξε έγ
γαμος και πατέρας τριώντέκνων. 
ΑπεΒίωσετπν26-10-1997.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΑ
ΜΕΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥ

ΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ (Ε.Τ.Υ.Α.Π.)

1. Εφάπαξ Βοήθημα. Στους εξερ- 
χόμενους του Σώματος μετόχους 
του χορηγεί εφάπαξ βοήθημα ε
φόσον έχουν χρόνο πραγματικής 
ασφάλισης τουλάχιστον δέκα ε
τών και τύχουν κυρίας συντάξεως. 
Δενλαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της 
Σχολής Αστ/ κωνκαιτουΣτρατού.

Στους διαγραφέντες μετόχους 
του, εφόσον έχουν χρόνο πραγ
ματικής ασφάλισης τουλάχιστον 
τριών ετών, επιστρέφονται οι ατο
μικές τους εισφορές έντοκα.

2. Δάνεια. Σεόλους τους ενενερ- 
γεία  μετόχους τουχορηγεί έντοκα 
δάνεια, ύψους 300.000 δραχμών, 
ανεξαρτήτως Βαθμού, εφόσον έ
χουν χρόνο πραγματικής ασφάλι
σης τουλάχιστον δέκα ετών.
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Μελετάται η αύξηση του ποσού 
των χορηγουμένων δανείων πε
ρίπου στο διπλάσιο από το ήδη χο
ρηγούμενο.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΠΟΛΕΩΝ (Κ.Υ.Υ.Α.Π.)

Κύρια αποστολή του είνα ι η συμ
μετοχή στις δαπάνες ιατροφαρ
μακευτικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης που δεν καλύπτονται 
από το Δημόσιο στους ασφαλι
σμένους Αστυνομικούς και Πολι
τικούς Υπαλλήλους, εν ενεργεία  
και συνταξιούχους, της τ. Αστυνο
μίας Πόλεων, καθώς και στα μέλη 
της φυσικής και πατρικής τους ο ι
κογένειας που δικαιούνται ασφά- 
λισηαπότοΔημόσιο.Το ίδ ιο ισχύει 
και για όσους εντάχθηκαν σ' αυτόν 
μετάτηνενοποίησητων Σωμάτων.

Ο  Κ.Υ.Υ.Α.Π. σήμερα καλύπτει:
- Σ' όλους τους ασφαλισμένους
α) το 25% ή το 10% της δαπάνης

των φαρμάκων που δεν καλύπτει 
τοΔημόσιο

Β) συμμετέχει στη δαπάνη 
προμήθειας γυαλιών οράσεως 
μέχρι του ποσού των δέκα χιλιά
δων δραχμών μόνο μια φορά. Τ ο 
Δημόσιο δεν αναγνωρίζει δαπά- 
νητέτοιουείδους.

γ) χορηγεί μηνιαίο βοήθημα μέ
χρι δέκα χ ιλιάδες δραχμέςστους 
πάσχοντες από μυελοκυτταρική 
λευχαιμία για την αγορά συριγ
γών.

- Σ' όλους τους ασφαλισμένους 
πλή ν των εν ενεργεί α

α) το40% της αξίας στις οδοντο- 
θεραπείες. Εξαιρούνται οι συντα
ξιούχοι και οι χήρες τους οποίους 
καλύπτει εξ' ολοκλήρου το Δημό
σιο.

β) μέχρι 30%των δαπανών στις 
εργαστηριακές εξετάσεις που 
πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά 
εργαστήρια (συμβεβλημένα με 
το Δημόσιο) καθώς και στις φυ
σ ικοθεραπείες (Δεν καλύπτει τις 
δαπάνες με τις ιδ ιω τικές κλ ιν ι
κές).

γ. μέχρι 40% των δαπανών για 
προμήθεια ορθοπεδικών ειδών 
και τεχνητών μελών.

δ) τη συμμετοχή (10%) στις δα
πάνες νοσηλειών, αποκλειστικών 
νυκτερινών νοσοκόμων, εργα
στηριακών εξετάσεων και φαρμά
κων σε κρατικά νοσοκομεία (Μ ό
νο για μέλη των οικογενειών 
τους).

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Επι θεώρηση

ε) το 30% των δαπανών των νο
σηλειών και αποκλειστικών νυκτε
ρινών νοσοκόμων σε ιδιωτικές 
κλινικές.

στ) το 10% στη δαπάνη νοση
λείας που πραγματοποιείται στο ε
ξωτερικό ύστερα από έγκριση του 
Δημοσίου.

Σημείωση. Το υπόλοιπο ποσοστό 
των παραπάνω δαπανών καλύπτε
ται από το Δημόσιο. Για τους εν ε 
νεργεία όΧες τις παραπάνω δαπά
νες καλύπτει τοΔημόσιο.

- Χορηγεί επίδομα φυσιολογι
κού τοκετού ύψους 113.000 
δραχμών για όλους τους ασφαλι- 
σμένουςτουΚΥΥΑΠ, ηέραναπότο 
επίδομα που χορηγεί τοΔημόσιο.

- Καταβάλλονται συνέχεια προ
σπάθειες, τόσο απότοΔ.Σ.όσοκαι 
από την Διεύθυνση του ΚΥΥΑΠ για 
τηβελτίωσητωνπαροχώνήκαιτην 
επέκτασήτουςσ'άλλουςτομείς.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΠΟΛΕΩΝ (Τ.Α.Υ.Α.Π.)

Το Τ.Α.Υ.Α.Π. χορηγεί μηνιαίο 
μέρισμα στους ασφαλισμένους 
του, αστυνομικούς και πολιτικούς 
υπαλλήλους καθώς και στα μέλη 
της ο ικογένειάς των, εφόσον έ
χουν τουλάχιστον δέκα πέντε έτη 
ασφάλισης και δικαιωθούν 
κύριας συντάξεως από το Δημό
σιο.

Το μέρισμα καταβάλλεται ανά 
τρίμηνο στο τέλος της τριμηνίας 
(δεδουλευμένο), δια μέσου της Ε
θνικής Τραπέζης Ελλάδος με το 
σύστημα του κωδικού αριθμού.

Στους ασφαλισμένους που έ
χουν υπερδεκαετή υπηρεσία και 
δεν δικαιούνται μέρισμα, επιστρέ- 
φονταιατόκωςοικρατήσειςτους.

Δικαιούχοι βοηθήματος - μερ ί
σματος είναι:

α. Ο  άμεσα ασφαλισμένος 
β. Ο ι κληρονόμοι του (χήρα 

σύζυγος, τέκνα)
γ. Ο ι γονείς  σε περίπτωση που ο 

θανώ νενενεργείαείνα ιάγαμος.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Α. Παροχές. ΣτοΤαμείοασφαλί- 
ζονται όλοι οι αστυνομικοί υπάλ
ληλοι κατά ποσοστό 68% της 
δύναμης της Ελληνικής Αστυνο
μίας καιοι πολιτικοί υπόλληλοιτων 
υπηρεσιών της τ. Χωροφυλακής, 
καθώς, και οι υπάλληλοι των Α 

σφαλιστικών Ταμείων αρμοδιό- 
τητος Χωροφυλακής.

Σκοπός του Ταμείου είναι η 
χορήγηση μηνιαίου μερίσματος 
στους ασφαλισμένους του και τα 
προστατευόμεναμέλητους.

Το ύψος του μερ ίσματος εξαρ- 
τάται από το Βαθμό με τον οποίο 
συνταξιοδοτείτα ι ο κάθε μέτο
χος και των ετών ασφαλίσεώ ς 
του. Η καταβολή του μερ ίσματος 
γ ίνετα ι κάθε δ ίμηνο και απαραί
τητη προϋπόθεση χορηγήσεώς 
ε ίνα ι η συνταξιοδότηση του α
σφαλισμένου από το Δημόσιο.

Β. Δάνεια. Σύμφωνα με το κατα
στατικό του χορηγεί προσωπικά 
δάνεια για την αντιμετώπιση εκτά
κτων και επειγουσών αναγκών 
στους ασφαλισμένους του και 
τους μερισματούχουςτου.

Τ ο ποσόν του δανείου δεν δύνα- 
ται να είνα ι ανώτερο από τις τακτι
κές αποδοχές τριών μηνών για 
τους ενενεργεί α και γιατους μερι- 
σματούχους από το τριπλάσιο του 
μηνιαίου μερ ίσματος που δι
καιούνται από τοΤαμείο.

Η εξόφληση γίνεται σε 36 μη
νια ίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις 
και το επιτόκιο καθορίζεται σύμ
φωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις 
της Νομισματικής Επιτροπής.

Γ. Ειδικός Λογαριασμός. Στο Τα
μείο σύμφωνα με το Ν .82 6 /78  
λειτουργεί και ειδ ικός λογαρια
σμός για την εφάπαξ οικονομική 
ενίσχυση των εν ενεργεία  ασφα- 
λισμένωντου.

Δικαιούχοι εφάπαξ οικονομικής 
ενίσχυσης από τολογαριασμόαυ- 
τόείναι:

1. Ο ι οικογένειες των θανόντων 
ασφαλισμένων του, ανεξάρτητα 
αναυτοί πέθανανσεδιατεταγμένη 
ήόχιυπηρεσίακαι

2. Ο ι ασφαλισμένοι που αντιμε
τωπίζουν σοβαρές οικονομικές 
δυσχέρειες που οφείλονται α) σε 
ανικανότητα λόγω τραυματισμού 
ή πάθησης που επήλθε κατά την υ
πηρεσία, β) σε Βαριά νόσο των ι
δίων ή μέλους της οικογένειάς 
τους, γιατηθεραπείατης οποίας α
παιτείται η μεταφορά στο εξωτερι
κό ή η αντιμετώπισή της απαιτεί 
πρόσθετες δαπάνες που δεν 
καλύπτονται από τους ασφαλιστι
κούς φ ορείς  και γ) σεθεομηνίες ή 
άλλο σοβαρό ατύχημα αποτέλε
σμα του οποίου ήταν οι ασφαλι
σμένοι να περιέλθουν σεδυσχερή 
οικονομικήθέσηκαιναέχουνανά- 
γκη οικονομικής ενίσχυσης.

Τοποσόντηςοικονομικής ενίσχυ
σης ορίζεται από το Δ.Σ. του Τα
μείου, το οποίο κρίνει βάσει των δι- 
καιολογητικών που υποβάλλονται, 
μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται 
με απόφαση του Υπουργείου Εργα- 
σίαςκαιΚοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΚΩΛΥΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Δ.Ε.

Σύμφωνα με γνωμοδότηση του 
Νομικού Συμβουλίου του Κρά
τους σε σχετικό ερώτημα, όπως 
προκύπτει από την όλη οικονομία 
του πειθαρχικού δικαίου, ο νομο- 
θέτης ηθέλησε το ανεπηρέαστο 
της συνειδήσεως του ερευνώντος 
την υπόθεση και αποφαινομένου 
(διά πορίσματος ή αποφάσεως) ε
πί της ενοχής του διωκομένου. Ε
τσι, ορ ίζει ότι δεν μπορεί να ενερ
γήσει ΕΔΕ ο καταθέσας ως μάρτυς 
κατ' αυτήν, δεν μπορεί να είναι μέ
λος του Ανακριτικού Συμβουλίου 
ο ενεργήσας ΕΔΕ ή ο καταθέσας 
ως μάρτυς κατ' αυτήν (άρθρα 34 
παρ. 7 και 28 παρ. ιστ' του ΠΔ 
22 /96Φ Ε Κ Α Ί5 ).

Μ ε το ίδ ιο σκεπτικό η 6 5 /9 3  
γνωμοδότηση του ΝΣΚ έχει απο- 
φανθεί ότι ο γνωματεύων επί του 
πορίσματος ΕΔΕ, εφ' όσον αξιο
λογεί το αποδεικτικό υλικό και εκ
φέρει γνώμη περί της ενοχής του 
καθ' ου η ΕΔΕ, κατ' ουσίαν μετέχει 
στην ανακριτική διαδικασία και το 
γεγονόςότιέχειήδηκαταθέσειως 
μάρτυς επί της αυτής υποθέσεως, 
δε δ ιασφαλίζει το ανεπηρέαστο 
της πεποιθήσεως που ηθέλησε ο 
νομοθέτης, αλλ' αντιθέτως δ ι
καιολογεί δυσπιστία ως προς την 
αμεροληψία του, με συνέπεια να 
μη μπορεί να γνωματεύσει επί του 
πορίσματος της ΕΔΕ.

Ακολούθως, με βάση τα ανωτέ
ρω,ηυη'αριθμ.20Φ.Γν. 16 24 /9 6  
ατομική γνωμοδότηση ηου έγινε 
αποδεκτήαπότονΥΔΤ εδέχθηότι:

1 .Δε δύναταιναενεργήσειΕΔΕο 
εξετασθείς ως μάρτυς στη συ
ναφή ποινική προανάκριση. Εδώ η 
αναλογία με την περίπτωση της 
γνωμοδοτήσεως του ΝΣΚ σχετι
κά με το ανεπηρέαστο της πε
ποιθήσεως είναι προφανής.

2. Το ίδ ιο πρέπει να γ ίνε ι δεκτό 
και να αποκλεισθεί της διενέρ
γειας ΕΔΕ ο ενεργήσας τη συναφή 
ποινική προανάκριση. Και στην πε
ρί πτώση αυτή τίθεται εν αμφιβάλω 
το ανεπηρέαστο της πε
ποιθήσεως.
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Επακολούθησε η δημοσίευση 
του ΠΔ 2 2 /9 6  (ΦΕΚ A' 15) και το 
άρθρο 28 αυτού που προβλέπει τα 
κωλύματα προς ενέργεια  ΕΔΕ 
στην παρ. ιβ1 ορ ίζει ότι δεν δύναται 
να ενεργήσει ΕΔΕ: "Οποιος απο
δεδειγμένα  κατά το χρόνο άσκη
σης της πειθαρχικής δίωξης έχει ι
διαίτερη φ ιλ ία  ή έχθρα με τον ε- 
γκαλούμενο ή τον εγκαλούντα ή 
γενικά συντρέχουν στο πρόσωπό 
του γεγονότα ικανά να δικαιο
λογήσουν εύλογη δυσπιστία για 
την αμερόληπτη κρίση του". Η τε
λευταία αυτή παράγραφος, περί 
γεγονότος δηλαδή γενικώς που 
μπορεί να δικαιολογήσει εύλογη 
δυσπιστία γιατηναμερόληπτη κρ ί
ση, δεν υπήρχε στο προηγούμενο 
πειθαρχικόδίκαιο.

Κατά μείζονα λοιπόν λόγο εν 
προκειμένω, που ήδηέχει δεχθεί ο 
Υπουργός ότι η περίπτωση του ε
ρωτήματος συνιστά γεγονός που 
μπορεί να δικαιολογήσει δυσπι
στία για την αμερόληπτη κρίση, α
φού τίθεται εν αμφιβάλω το ανε
πηρέαστο της πεποιθήσεως, βά
σει της ως άνω διατάζεως του άρ- 
θρου28 του Π Δ 22 /96  πρέπει ναα- 
ποκλεισθεί της ενεργείας ΕΔΕ ο ε- 
νεργήσας την συναφή ποινική 
προανάκριση.

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ: 
Μ ΙΑ  ΚΑΤΑΦΟΡΗ Α Δ ΙΚ ΙΑ  ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ένα δίκα ιο αίτημα έθεσε με το 
έγγραφό της, προς τον Αρχηγό 
του Σώματος που παρατίθεται στη 
συνέχεια, η Π.ΕΝ.Α.Α., σχετικά με 
το προβάδισμα στις επίσημες τε
λετές και εορτές. Για παράδειγμα, 
σύμφωνα με την 54 .129 /1 99 8  
(ΦΕΚ, Β1, 41) απόφαση του Υφυ
πουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
στιςέδρεςτω ννομώ ντης χώρας.

Ο  Γενικός Επιθεωρητής ή Επι
θεωρητής Αστυνομίας, καθώς και 
ο Αστυνομικός Διευθυντής, θα 
σταθούν μετά τον ΠρόεδροτουΛι- 
μενικού Ταμείου.... Ειδικότερα η 
σειρά προβαδίσματος για τις 
πρωτεύουσες νομών ή έδρες Ν ο
μαρχιών καθορίζεται ως εξής:

"Μητροπολίτης - Γενικός Γραμ
ματέας Περιφέρειας, Βουλευτές, 
Πρόεδρος και Εισαγγελέας Εφε- 
τών, Πρόεδρος Εφετών Διοικητι- 
κώνΔικαστηρίων, Στρατηγός ή Α 
νώτερος Διοικητής Φρουράς, 
Πρόεδρος Διευρυμένης Νομαρ

χιακής Αυτοδιοίκησης, Νομάρ
χης,Δήμαρχος, Πρώην Υπουργοί 
Πολιτικών και Υπηρεσιακών Κυ
βερνήσεων Κοινοβουλευτικών 
περιόδων, Πρυτάνεις ή Πρόεδροι 
ΔιοικουσώνΕπιτροηώνΑνωτάτων 
Εκπαιδευτών Ιδρυμάτων, Πρόε
δρος Νομαρχιακού Συμβουλίου, 
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβου
λίου, Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου Οργανισμού Λιμέ- 
νος Πειραιώς "ΟΛΠ" (για την πόλη 
τουΠειραιώς), ΠρόεδροςΔικηγο- 
ρικού Συλλόγου, Προϊστάμενος 
Δικαστικού Γ ραφείου, Νομαρχια
κό Συμβούλιο, Δημοτικό Συμ
βούλιο, Πρόεδροι Δ-Σ. Ν.Π.Δ.Δ., 
Πρόεδροι Λιμενικών Ταμείων, Α 
ξιωματικοί των Ενόπλων Δυνά
μεων, των Σωμάτων Ασφαλείας 
και του Λιμενικού Σώματος εν ε- 
νεργεία και αποστρατεία με στολή 
κατά ιεραρχικήτάξη...

ΣεπερίπτωσηκατάτηνοποίαοΑ- 
νώτερος Διοικητής Φρουράς ε ί
ναι κατώτερος κατά βαθμό των 
Διοικητών των Διοικήσεων των 
Σωμάτων Ασφαλείας και του Λ ι
μενικού Σώματος που εδρεύουν 
στην πόλη οι Διοικητές αυτοί τίθε
νται μετ' αυτού κατά την καθιερω
μένη από τους Στρατιωτικούς κα
νονισμούς τάξη, βάσει της ιεραρ
χίας των βαθμών..."

Για το λόγο αυτό η Π.ΕΝ.Α.Α. γρά
φει στην επιστολή της:

"ΚύριεΑρχηγέ,
Η Ο μοσπονδία μας δέχεται κα

θημερινά παράπονα από συνα
δέλφους - μέλη μας και ειδ ικότε
ρα απόΔιοικητές Υπηρεσιών, ότι η 
σειρά προβαδίσματος, κατά τις ε 
πίσημες Τελετές και Εορτές, των 
Αξιωματικώντου Σώματος έχει υ- 
ηοβιβασθεί σε απαράδεκτο βαθ
μό (Υπ1 αριθμ. 5 4 1 2 9 /1 9 9 8  Υ
πουργική Απόφαση). Τούτο έχει 
ως αποτέλεσμα αρκετοί διοικη
τές, αισθανόμενοι μειωμένοι, να 
μην παρευρίσκονται σε επίσημες 
τελετές και εορτές, μ ε  δ ιάφορες  
δικαιολογίες. Θεωρώντας ότι η 
θέση των Διοικούντων και Αξιω 
ματικών της Ελληνικής Αστυνο
μ ία ς  ακολουθεί εκείνη των Ενό
πλων Δυνάμεων, ηαρακαλούμεό- 
πως εηέμβετε άμεσα για την απο
κατάσταση της καταφανούς αδ ι
κ ίας σε βάρος του κύρους και της 
αξιοπρέπειας των στελεχών του 
Σώματος".

Ευεληιστούμε ότι το δίκαιο αυτό 
αίτημα του Σώματος θα βρει 
σύντοματηλύσητου.-

0
^  J

0  Ομιλος της
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ασφαλίζει
με ειδικό μειωμένο τιμολόγιο
εκτός από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα 

του προσωπικού της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
και τα σπίτια του προσωπικού 

(εν ενεργεία & εν αποστρατεία) 
όλων των Σωμάτων Ασφαλείας 

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
(φωτιά, κλοπή, πλημμύρα και 

από 25 ακόμα κινδύνους)

Για περισσότερες πληροφορίες 
θα απευθύνεστε στον πρώην συνάδελφό σας 

κ. ΑΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
στα τηλ. 6397 150 - 6014 037 fax: 6016 459 

οικ. 80 46 334 
κιν. 094 562489
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ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  
ΕΛΛΗΝ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Στις αρχαιρεσ ίες της Ενωσης 
για τη ν ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξε
λεγκτικής Επιτροπής η σύνθεση έ- 
χειω ςεξής:

Για το Δ.Σ., Πρόεδρος Αστυν. Β' 
Δήμος Κοκμοτός, Γ εν. Γ ραμματέας 
Αστυν. Υποδ.ντής Βασίλειος Ναζ- 
λής, Α1 Αντιπρόεδρος Αστυν. υ- 
ποδ/ ντής Καλλίνικος Μωϋσιάδης, 
Β1 Αντιπρόεδρος Αστυν. Β1 Γ εώργιος 
Σαλαμάγκας, Ταμίας Αστυν. Β1 Πα
ναγιώτης Μητσέλος και Μέλη οι Α
στυν Α'Σπυρίδων Ασημακόπουλος 
καιΖήσηςΜαραγκοζούδης.

Γ ιατηνΕ.Ε.,Αστυν. Υποδ/ντήςΑ- 
ριστείδης Κυριακούδης, Αστυν. Β' 
Κωνσταντίνος Στεφανίδης και ο 
Υπαστ.Α'Γεώργιος Γκοδοσίδης.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στις αρχαιρεσ ίες της Ενωσης η 
σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως 
εξής:

Πρόεδρος Δημοσθένης Γόγο- 
λος, Α' Αντιπρόεδρος Αντώνιος 
Λιακόπουλος, Β1 Αντιπρόεδρος 
Κωνσταντίνος Μερεντίτης, Γεν. 
Γ ραμματέας Παναγιώτης Σπηλιό- 
πουλος, Ταμίας Σπήλιος Κρικέ- 
τος, Βοηθ. Γεν. Γραμματέα Νικό
λαος Παναγόπουλος, Οργαν. 
Γραμματέας Αντώνιος Δαλκα- 
φούκης, και Μέλη οι Ιωάννης Μα- 
κρής, Αθανάσιος Μαγούλας, Α 
ναστάσιος Μερκούρης και Αθα- 
νάσιοςΣπυράκος.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΑΛΛΗΛΩ Ν ΡΟΔΟΠΗΣ

Στις αρχαιρεσ ίες που έγιναν για 
την ανάδειξη νέου Δ.Σ., Ε.Ε. και Α 
ντιπροσώπων ΠΟΑΣΥ η σύνθεση 
έχει ως εξής:

Γ ια το Δ.Σ., Πρόεδρος Ιωάννης 
ΤσαΒδαρτζής, Α' Αντιπρόεδρος 
Γεώργιος Νόστος, Β1 Αντιπρόε
δρος Κωνσταντίνος ΚαΒούνης, 
Γεν. Γραμματέας Ευάγγελος Εμ- 
μανουηλίδης, Ταμίας Παναγιώ
της Μιτιλούδης και Μέληοι Χριστί
να Ανανιάδου και ο Παρασκευάς 
Ανδρούτσος.

Για την Ε.Ε., Δημήτριος Μητα- 
κούδης, Σταύρος Ροίδος και 
Ιωάννης Πιστόλας.

Αντιπρόσωποι Π.Ο.ΑΣ.Υ., Ιωάν
νης Τ σαβδαρτζής, Ευάγγελος Εμ-

μανουηλίδης, Κωνσταντίνος Κα- 
βούνης, Δημήτριος Δραγόζης, 
Γ εώργιος Νόστος, Παναγιώτης Μι- 
τιλούδηςκαιΧριστίναΑνανιάδου.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΑΛΛΗΛΩ Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Στις αρχαιρεσ ίες της Ενωσης 
γιατηνανάδειξη νέων αντιπροσώ
πων στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. η νέασύνθεση 
έχει ως εξής:

Ν ικόλαος Ουρανός, Χριστόφο
ρος Σαββάκης, Ηλίας Παλαιάκης, 
Χρήστος Παηατσαρουχάς, Ν ικό
λαος Δαφνομήλης, Γεώργιος 
Μαρινάκης, Γεώργιος Μαλεσα- 
νάκης και ΕμμανουήλΣγουράκης. 
Αναπληρωματικοί: Παναγιώτης 
Ρόκας, Ιωάννης Κατεμνίδης, 
Δημήτριος Χρονάκης, Δημήτριος 
Τολίδης, Εμμανουήλ Καλαϊτζά- 
κης, Ανδρέας Μαθιουδάκης, 
Ευθύμιος Κουδουμαλιωτάκης και 
Ιωάννης Πλατάκης.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΑΛΛΗΛΩ Ν ΛΕΣΒΟ

Μετά από αναδιάρθρωση το νέο 
Δ.Σ. της Ενωσης έχει ως εξής:

Πρόεδρος Νικόλαος Νανάσος, 
Αντιπρόεδρος - Οργ. Γραμμα
τέας Ευθύμιος Καραθάνος, Γεν. 
Γ ραμματέαςΛάμπρος Θεοδωρά- 
κης, Ταμίας Ιωάννης Τζήκας και 
Μέλη Ευστράτιος Δαγκλής Χαρ. 
Παπάζογλου και Παν. Ορφανός.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
- Ο Αρχιφύλακας Ιωάννης 

Καλύβας που εκλέχθηκε πρόσφα
τα Αντιπρόσωπος στην ΠΟΑΣΥ 
στις εκλογές της Ενωσης Αστυνο
μικών Υπαλλήλων Αττικής, ευχα
ριστεί θερμά τους συναδέλφους 
πουτοντίμησανμετην ψήφοτους.

-Ο Α ν θ / μοςΙωάννηςΜποζονέ- 
λος ευχαριστεί θερμά όλους τους 
συναδέλφους πουτοντίμησαν με 
την ψήφο τους κατά τις πρόσφα
τες εκλογές της Ενωσης Αστυνο
μικών ΥπαλλήλωνΑττικής.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
ΧΩΡ/ΛΑΚΗΣ - ΕΛΛΗΝ. ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΤοΔΣ. του Συνδέσμου που προήλ
θε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες 
συγκροτήθηκεως εξής:

Πρόεδρος Υποστράτηγος Ελλ. 
Αστυνομίας Βασίλειος Θ εοχά
ρης, Αντιπρόεδρος Υποστράτη
γος Ελλ. Αστυνομίας Θ εόδω ρος

Δαβίλλας, Γεν. Γραμματέας Υπο
στράτηγος Ελλ. Αστυνομίας Θ ω 
μάς Ιωαννίδης, Ταμίας Υποστρά
τηγος Ελλ. Αστυνομίας Ν ικόλαος 
Φασούλης, Ειδ. Γ ραμματέας Υ πο- 
στράτηγος Ελλ. Αστυνομίας Θ εμι
στοκλής Δροσόπουλος και Μέλη οι 
Υποστράτηγος Ελλ. Αστυνομίας 
Ανδρέας Στεφανόπουλος, Ανθυ- 
πασπιστής Χωροφυλακής Κωνστα
ντίνος Νταής, ΑστυνόμοςΑ1 Ελλ. Α
στυνομίας Αναστάσιος ΓιαλκοΒά- 
νης, Αστυνόμος ΑΈλλ. Αστυνομίας 
ΝικόλαοςΚεχαγιάς,Ανθυπαστυνό- 
μος Χωροφυλακής Παναγιώτης 
Μακρής και Συνταξιούχος Αστυνο
μικός ΑθανάσιοςΚαδίτης.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 
ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

- Καραλή Στυλιανή του Θ εοφά- 
νους (Αρχ/κας του Επιτελείου της 
Α.Δ. Λάρισας) στη Σχολή Νηπια
γωγών του Πανεπιστημίου 
Θ εσ / νίκης.

- Λουκάκης Ιάσων του Εμμα
νουήλ (Υπαστυνόμος ε.α.) στην 
Σ.Μ.Υ.Ν.

- Λουκάκης Σταύρος του Εμμα
νουήλ στη Σχολή Υπαξιωματικών 
Στρατού.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤοΔ.Σ.της Αθλητικής ΕνωσηςΑ- 
στυνομικών αποφάσισε την ίδρυ
ση παραρτήματος της Ενωσης στο 
νομό Αττικής. Η ίδρυση αποφασί- 
σθηκε για να δοθεί η δυνατότητα 
στους αστυνομικούς που υπηρε
τούν στο νομό Αττικής να ασχολη
θούν ενεργά με τον ερασιτεχνικό 
αθλητισμό και να διαθέσουν δη
μιουργικά τον ελεύθερο χρόνο 
τους.Πληροφορίες:Αστυν.Β'Βάιο 
Μπαρμπαρούσητηλ.7224801 -5, 
Αστυφύλακα Σεραφείμ Παπα- 
χρήστοτηλ.7779102.

ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 
ΓΙΑ ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ

Στον κατάλογο "των προς Αρχιε- 
ρατείαν Εκλόγιμων" κληρικών πε
ριλαμβάνεται ο προϊστάμενος της 
Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελ
ληνικής Αστυνομίας. Συγκεκριμέ
να, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας 
της Ελλάδος στον "Προκαταρκτι
κόν Πίνακα" Κληρικών προταθέ- 
ντων δια την εγγραφήν των εις τον 
Κατάλογον,τωνπροςΑρχιερατείαν

Εκλόγιμων κεκτημένων τα υπό του 
Νόμου οριζόμενα προσόντα, πε
ριλαμβάνει και τον Αρχιμανδρίτη 
π. Νεκτάριο Κιούλο προϊστάμενο 
της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της 
Ελληνικής Αστυνομίας, μαζί με 
άλλους επτά Αρχιμανδρίτες. Ευ
χόμαστε ότι καλύτερο στον π. Νε
κτάριο.

ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σχέδιο Νόμου που αφορά στην ί 
δρυση της Συνοριακής Αστυνο
μίας πρόκειται να κατατεθεί 
σύντομα στη Βουλή.Στο ίδιο Σχέ
διο Νόμου θα περιλαμβάνονται 
διατάξεις για το "ηόθεν έσχες" 
των αστυνομικών, για την ανάθε
ση σεεισαγγελέατης διενέργειας 
Ενορκων Διοικητικών Εξετάσεων 
για σοβαρά παραπτώματα αστυ- 
νομικώνενώ προβλέπεται η κάλυ
ψη του υφιστάμενου νομικού κε
νού για την αστική ευθύνη των πλω
τών μέσω ν της Ελληνικής Αστυνο
μίας, του Λιμενικού και του Πυρο
σβεστικού Σώματος.

ΒΟΗΘΗΜΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο  Πρόεδρος της Ενωσης Αστυ
νομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου 
Παναγιώτης Αβράμης, εξέδωσε 
πρόσφατα, Βοήθημα Κυκλοφο- 
ριακής Διαπαιδαγώγησης. Το 
βοήθημα αυτό εκδόθηκε σε 3.000 
αντίτυπα με τη χορηγία τοπικών 
οργανισμών και επιχειρήσεων 
της Ζακύνθου και διανεμήθηκε 
στους μαθητές της Πρωτοβάθ
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί
δευσης. Ο ι ενδιαφερόμενοι για 
την προμήθειά του να αηευθύνο- 
νταιστοτηλ. 0695-48761.

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ

Το Δ.Σ. της Ενώσεως Αποστρά- 
τωνΑστυνομικώνΔ.Αττικής εύχε
ται στους αποστράτους και τους εν 
ενεργεία  αστυνομικούς Καλή Α 
νάσταση και κάθεευτυχία.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείταιοικόπεδο500τ.μ.απόΘι- 

κοδομικό Συνεταιρισμό πρώην Α.Π. 
στα Καμμένα Βούρλα (Αγ. Σερα
φείμ). Πληροφορίες στα τηλ. 

6548874,6928510εσ.326. □

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κω ν/νος Κούρος
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Ιστορικό καλειδ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1908

Ο  Σε ατμόσφαιρα πένθους έγινε η μεταφορά των οστών του εθνικού ευερ
γέτη Γ. Αβέρωφ από την Αλεξάνδρεια και ο ενταφιασμός τους στην Αθήνα.

Ο  Πραγματοποιήθηκε το πρώτο συνέδριο ψυχανάλυσης στο Σάλτσμπουρ- 
γκ. Προσκεκλημένους ο νεαρός ψυχίατρος Κάρλ Γιούνγκ. Ο Σίγκμουντ Φρόυντ 
χαιρέτησε φιλικά όλους τους μαθητές του που για πολλά χρόνια συγκεντρώ
νονταν στο σπίτι του.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1918
Ο  Πρώτη ελληνική νίκη εναντίον των Βουλγάρων στην περιοχή του Στρυμό- 

να. Απελευθερώθηκαν πολλά χωριά της περιοχής.
Ο  Νέα σημαντικά ευρήματα ανακαλύφθηκαν στο ναό του Αγίου Δημητρίου 

Θεσσαλονίκης κατά τις ανασκαφές του Γ. Σωτηρίου.
Ο  Βρετανικά στρατεύματα διασχίζουν τον ποταμό Ιορδάνη και εισέρχο

νται στην Παλαιστίνη.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1928
Ο  Ισχυρότατος σεισμός συγκλόνισε την Αθήνα. Νύχτα τρόμου πέρασαν οι 

συνοικίες Βάθης, Αγίου Παύλου, Μεταξουργείου. Καταστρεπτικοί σεισμοί έγι
ναν και στην Κόρινθο, το Λουτράκι, το Κιάτο, το Καλαμάκι μέχρι και το Ξυλόκα- 
στρο. Η Κόρινθος και το Λουτράκι μεταβλήθηκαν σε ερείπια. Μεγάλος αριθμός 
νεκρών και τραυματιών.

Ο  Δικάζονται οι Καζαντζάκης και Γληνός οι οποίοι κατηγορούνται για διά
δοση ανατρεπτικών ιδεών.

Ο  Στην Τουρκία νομοθετείται η χρήση του λατινικού αλφαβήτου. Ο λόγος 
που ώθησε στην αλλαγή, είναι το υψηλό ποσοστό αναλφαβητισμού των Τούρ
κων, που δυσκολεύονταν στην εκμάθηση του αραβικού αλφαβήτου.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1938
Ο  Η ιταλική ναυτική στρατιωτική βάση της Λέρου μεταφέρεται στη Ρόδο. 

Στη Λέρο παραμένουν μόνο βοηθητικά σκάφη.
Ο  Ανακαλύφθηκαν ραδιενεργές πηγές στα Κομμένα Βούρλα, με ραδιε

νέργεια μεγαλύτερη από 230 μονάδες Mache, γεγονός που τις κατατάσσει 
στις καλύτερες της Ευρώπης.

Ο  Καθιερώνεται ο θεσμός της Αγροτικής Ασφάλειας σ' ολόκληρη τη χώ
ρα, για την πρόληψη και την καταστολή των αγροτικών αδικημάτων.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1948
Ο  Ελληνικός Εμφύλιος: Μεγάλες μάχες στα Κρούσια και τον Ελικώνα με 

συμμετοχή της Αεροπορίας.
Ο  Άρχισαν συνδυασμένες επιχειρήσεις εναντίον των ανταρτών της 

Ρούμελης, τηςΌθρυος και των Αγράφων, ενώ καταφθάνουν συνεχώς φορτία 
με εφόδια για το στρατό.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1958
Ο  Ο Ωνάσης απέλυσε όλους τους Γερμανούς ναυτικούς από το στόλο 

του και τους αντικατέστησε με Ελληνες. Έντονη διαμαρτυρία των Γερμανών.
Ο  Νέα σπουδαία ευρήματα ήρθαν στο φως κατά τις ανασκαφές στο 

σπήλαιο του Πανός στην Τροιζήνα.
Ο  Οι ΗΠΑ απαγορεύουν τις αποστολές όπλων στην Κούβα.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1968
Ο  Θεμελιώθηκε το μεγάλο θερμοηλεκτρικό έργο της Μεγαλόπολης.
Ο  Η Κυπριακή κυβέρνηση σε μια χειρονομία καλής θέλησης επέτρεψε την 

ελεύθερη επάνοδο του Ραούφ Ντενκτάς.
Ο  Εκτόξευση του μη επανδρωμένου διαστημοπλοίου "Απόλλων 6" από το α

κρωτήριο Κέννεντυ.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1978
Ο  Αναρχικοί δημιούργησαν επεισόδια στην Αθήνα για το αντιτρομοκρατι- 

κό νομοσχέδιο.
Ο  Πέθανε ο ιδρυτής και στηλοβάτης του “θυμελικού θιάσου" Λίνος Καρζής.
Ο  Οι Ιταλοί τρομοκράτες απειλούν ότι θα σκοτώσουν τον Άλντο Μόρο.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1988
Ο  Στα ίχνη της ελληνικής μυθολογίας ο ποδηλάτης Κ. Κανελλόπουλος πε- 

τάει με ένα 32 κιλών αεροσκάφος που κινείται με πετάλια από την Κρήτη στη 
Σαντορίνη σε 3 ώρες και 54 λεπτά και καταρρίπτει συγχρόνως δύο παγκόσμια 
ρεκόρ. Ποτέ άνθρωπος δεν πέταξε με τη βοήθεια μόνο μυϊκής δύναμης τόσο 
μακρυά και για τόσο χρόνο.

Ο  Μετά από παράνομο πείραμα γενετικής τεχνολογίας στην Αργεντινή 
μολύνονται άνθρωποι από ιό λύσσας. □

Pa n a Fo N
το Παν ζτην E n to c o a K ^ n m a tjx .

ΔΩΡΕΑΝ
ΣΥΝΔΕΣΗ
PANAF0N

ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ERICSSON

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
Σ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ERICSSON ^ ORIGINAL

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Π Α  ΟΛΗ  ΤΗ Ν  ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ

E R IC S S O N  G F 788 
E R IC S S O N  GF 768

ΤΙΜΗ ΕΚΠΛΗΞΗ

E R IC S S O N  GH 688
ΔΩΡΕΑΝ

E R IC S S O N  G A  628
ΔΩΡΕΑΝ

Kom m unikations^ system Hellast io n s ^  s

V IS
Ελευθερώτριας 45 Κηφισιά

01 80.85.110, fax. 80.85.114, 094- 305.810, 094-317.200

Απρί λ ι ος  1 9 9 8 - 2 6  1 Α σ τ υ νο μ ι κή  Επι θεώρηση



ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ ΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα τα σεμινάρια του ΥΔ.Τ με τις ονο
μασίες: "ΑΡΗΣ", "ΔΙΟΓΕΝΗΣ", "ΑΡΙΑΔΝΗ" και "ΠΗΓΑΣΟΣ".

Τους τελευταίους μήνες, το ΥΑΤ. πραγματοποίησε μια σειρά 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας. Η 
επιτυχία τους, πρέπει να ομολογήσουμε, εξέπληξε ακόμη και τους 
ίδιους τους διοργανωτές.

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής για τη διοργάνωση αυ
τών των προγραμμάτων, ορίστηκε με Υπουργική απόφαση ο Α- 
στυν. Διευθυντής κ. Νικόλαος Τασιόπουλος, Διευθυντής της Δ/ν- 
σης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του ΥΔ.Τ., ένα από τα πιο 
έμπειρα στελέχη στη Διεθνή Αστυνομική Συνεργασία.

Στα σεμινάρια συμμετείχαν Αστυνομικοί από όλη την Ελλάδα και 
υπάλληλοι από άλλες ελληνικές διωκτικές αρχές, αστυνομικοί από 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, από συνδεδεμένες με αυτήν χώ- 
ρεςτης βαλκανικής και του πρώην ανατολικού συνασπισμού, την 
Κύπρο, κ.ά. Προσκλήθηκαν και συμμετείχαν επίσης καθηγητές ελ
ληνικών Πανεπιστημίων, εκπρόσωποι από κυβερνητικούς και μη 
οργανισμούς, κ,τ,λ.

Επισκεφθήκαμε και συζητήσαμε με τον κ. Τασιόπουλο, υπεύθυ
νο για την διοργάνωση και συντονισμό των σεμιναρίων, ο οποίος 
μας έδωσε μία πλήρη εικόνα σχετικά με το σύνολο αυτών των Κοι
νοτικών προγραμμάτων.

Α.Ε.: Κύριε Διευθυντά, μπορείτε να μας προσδιορίσετε 
στα πλαίσια ποιών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένω
σης δημιουργήθηκαν αυτά τα σεμινάρια και τι ελήφθη υ
πόψη για την έγκρισή τους;

ΑΠ.: Το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υπο

θέσ εω ν της Ευρωπαϊκής Ενωσης, για την έγκριση των προγραμμά

τω ν αυτώ ν αρμοδ ιότη τας του ΥΔ.Τ., έλαβ ε υπόψη το άρθρο ΚΙ 

του Τίτλου VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση σχετικά  μ ε  
την ελεύθερη  κυκλοφορία τω ν προσώπων, καθώς και το άρθρο Κ3 

μ ε  το οποίο προσδιορίζονται ο ι τομείς  συνεργασίας κοινού ενδ ια 

φ έροντος για την επ ίτευξη των στόχω ν της Ένωσης.

Σ το  βαθμό λοιπόν που α υ το ί οι στόχοι μπορούν να επιτυγχάνο

νται μ ε  κοινή και όχι μ ε  μεμονω μένη δράση των Κρατών-Μελών, 

το Συμβούλιο έχ ε ι τη δυνατότητα  να θεσ π ίζε ι "ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ", 

σ τα  πλαίσια των οποίων εγκρίθηκαν και τα  προαναφερθέντα προ

γράμματα.

Α.Ε.: Πάσα συνολικά σεμινάρια εγκρίθηκαν και τι αφο
ρούσε το καθένα απά αυτά;

ΑΠ.: Τα Π ρογράμματα  που εγκρ ίθηκαν σ ε  πρώτη φάση ήταν  

τέσσ ερα . Τα δύο πραγματοποιήθηκαν σ τα  πλαίσια της "ΚΟΙΝΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ" “OISIN" ΓΑΡΗΣ" και "ΠΗΤΑΣΟΣΊ και αφορούσαν, το  μ εν

πρώτο την παράνομη διακίνηση Όπλων, Πυρομαχικών, Εκρηκτικών 

Υλών, Εκρηκτικών Μηχανισμών, Πυρηνικών-Ραδιενεργών και Χημι

κών Ουσιών και το  δ εύ τερ ο  τα κλεμμένα  οχήματα. Το τρ ίτο  μ ε  την 

ονομασία "ΑΡΙΑΔΝΗ" που έγ ινε  σ τα  πλαίσια της “ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ" 

“STOP" αφορούσε, τους τρόπους αντιμετώπισης της β ίας και της 

σεξουαλικής εκμετά λλευ σ ης  γυναικών και ανηλίκων. Τέλος, το  

Πρόγραμμα SHERLOCK ("ΔΙΟΓΕΝΗΣ") αφορούσε, τα  πλαστά τα ξ ι

δ ιω τικά  έγγραφ α και τα  πλαστά έγγραφ α που χρησιμοποιούνται 

για την εξακρίβωση της ταυτότητας.

Α.Ε.: Θα θέλαμε να μας μιλήσετε επίσης, σχετικά με 
τους στόχους αυτών των σεμιναρίων.

ΑΠ.: Σαν ελάχιστους κοινούς στόχους των σεμιναρίων αυτών, 

θα μπορούσαμε να αναφέρουμε: Τη βελτίω ση του επιπέδου γνώ

σεω ν και τεχνογνωσίας των αστυνομικών, την ενημέρω ση και ε -  

ξε ιδ ίκευσ ή  τους σχετικά  μ ε  τις τεχνολογικές ε ξ ε λ ίξ ε ις  και σύγ

χρονες απαιτήσεις μ ε  βάση τα  Ευρωπαϊκά πρότυπα, την υποβολή 

προτάσεω ν για την προσαρμογή σ το  Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και των 

συνδεδεμένω ν τρ ίτω ν χω ρών που συμμετείχαν, την εναρμόνιση 

τω ν χρησιμοποιούμενων πρακτικών διαδικασιών για την από κοι

νού α π οτελεσ ματικότερη  αντιμετώ πιση διαφόρω ν εγκληματικών  

φαινομένων, την απόκτηση ικανότητας των εκπαιδευομένων να εκ

παιδεύσουν στη συνέχεια συναδέλφους τους στις χώ ρες τους κ.ά.

Α.Ε.: Υπάρχουν στον ορίζοντα και άλλα παρόμοια κοινο
τικά προγράμματα που θα ακολουθήσουν;

ΑΠ.: Εκτός από τα  τέσ σ ερ α  α υ τά  κο ινο τικά  συγχρηματοδο- 

τούμενα σεμ ινάρια που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, έχ ε ι γίνει η 

προεργασία και για άλλα δύο. Το ένα  αφορά την αντιμετώ πιση του  

προβλήματος της λαθρομετανάστευσης και της μετανάσ τευσ ης  

γεν ικότερα  (Πρόγραμμα "Οδυσσεύς") και το  άλλο, την καταπολέμη

ση του Οργανωμένου Εγκλήματος (Πρόγραμμα “FALCONE"). Και οι 

δύο α υ τές  “ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ" πρόκειται να εγκριθούν σύντομα από 

το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Α.Ε.: Κύριε Τασιόπουλε, γνωρίζουμε άτι η επιτυχία σας 
αυτή είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς τόσο δική σας 
όσο και των συνεργατών σας. Τη μεγάλη σας ευρωπαϊκή 
και διεθνή εμπειρία κατορθώσατε να μεταφέρατε με επι
τυχία στη διοργάνωση και παρουσίαση αυτών των προ
γραμμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, τα οποία 
δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε από εκείνα των άλλων χω
ρών της Ενωσης. Πριν τελειώσουμε θα θέλατε να προ
σθέσετε κάτι ακόμα;

ΑΠ.: Οπωσδήποτε θα ήθελα, μ ε  την ευκαιρ ία αυτής της συζήτη

σης που είχαμε, να σ τείλω  μέσ α  από τις σ τήλες της "Αστυνομικής 

Επιθεώρησης", τ ις  θ ερ μ ές  μου ευχ α ρ ισ τ ίες  σ ε  όλους εκε ίνους  

τους συναδέλφους από τις συναρμόδιες Δ ιευθύνσεις και άλλες Α 

στυνομικές Υπηρεσίες οι οποίοι, πράγματι μ ε  την προσφορά τους, 

στάθηκαν σ το  ύψ ος τω ν π ερ ισ τά σ εω ν δ ίνοντας το ν  καλύτερο  

εα υ τό  τους.

Επίσης θα ήθελα  να ευχαριστήσω  θερμά  και όλους τους αξιόλο

γους προσκαλεσμένους μας- Έλληνες και αλλοδαπούς- οι οποίοι 

συνέβαλαν τα  μ έγ ισ τα  ώ σ τε  να σ τεφ θ ού ν  μ ε  επιτυχία όλες  αυτές  
οι προσπάθειες.

Τέλος, θα  ήταν παράλειψ ή μου  αν δ εν  ευχαρ ισ τούσα  θερ μά  

τους στενούς μου συνεργάτες, χω ρίς τη β οήθεια  τω ν οποίων ο 
δρόμος της επιτυχίας θα ήταν πολύ δύσκολος.

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η - 2 6 2  - Α π ρ ί λ ι ο ς  1 9 9 8
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ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ραντεβού  σ 'ένα  χρόνο από σήμερα έ 

δωσαν οι 15 τη ς  Ε.Ε και οι υπό έντα ξη  

11 χώ ρες. Τ ότε θα πραγμαστοποη- 

θ ε ί η δ εύ τε ρ η  Ευρωπαϊκή Δ ιάσκεψ η, όπως 

συμφώ νησαν σ το  Λονδίνο. Οι εκ τ ιμ ή σ ε ις  από 

την πρώτη Ευρωπαϊκή Δ ιάσκεψ η που πραγ

ματοποιήθηκε στη βρεταν ική  πρω τεύουσα, 

συνηγορούν ότι τουλάχ ισ τον τέθηκαν τα  θ ε 

μέλια  για τη  συνεργασία και τω ν εκ τό ς  τω ν 

"15“ της Ε.Ε χωρών.
“Θ εα μ α τικό  α π ο τελέσ μ α τα  δ εν  υπήρξαν, 

αλλά και μόνο το  γεγονός ότι ήταν ό λ ες  οι 

χ ώ ρ ε ς  μ α ζ ί ε ίνα ι ένα  θ εα μ α τικό  γεγονός" 

τό ν ισ ε  χ α ρ α κτη ρ ισ τ ικά  ο Ελληνας πρω θυ

π ουργός, σ χ ο λ ιά ζο ν τα ς  τα  α π οτελέσ μ α τα  

τη ς  δ ιά σ κ ε ψ η ς . Και ποια ε ίν α ι α υ τά ; Συ

ζητήθηκαν σ ε καλό κλίμα δύο θέματα : αυτό 

τη ς  καταπ ολέμησης τη ς  εγκλημ α τικό τη τα ς 

και της διακίνησης τω ν ναρκω τικώ ν και αυτό 

τη ς  προστασίας του  περιβάλλοντος.

Και όπως είπ ε ο κ. Σημίτης, όλοι συμφώ νη

σαν στην ανάγκη κοινής νομοθεσ ίας και δρά

σης για την αντιμ ετώ π ισ η  τω ν δύο αυτώ ν 

προβλημάτων.

Η Ευρωπαϊκή Έ νωση

ΠΙΕΖΕΙ ΤΩΝ ΜιΛόΣΕΒΙΤΣ

Σα φ έ σ τα τε ς  π ιέσ εις προς το ν  Σέρβο 

πρόεδρο Μ ιλό σ εβ ιτς  ασκούν οι "15" 

χώ ρ ες  τη ς  Ε.Ε. και οι "11" υπό ένταξη , 

σ το  κε ίμ ενο  που εξέδω σ α ν  αναφορικό με το  

Κοσσυφοπέδιο. Σ το  θέμα  αναφ έρθηκε και ο 

Ελληνας πρωθυπουργός κ. Κ.Σημίτης σ τις  δη

λώ σ εις  του  και επ ικαλούμενος την πρόσφα

τη  επ ίσ κεψ η Πάγκαλου σ το  Βελιγράδι, ε ίπε 

ό τι η χώ ρα μας π ιστεύει ό τι η Νέα Γιουγκοσ- 

λαβία πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία για 

την εκτόνω ση τη ς  κρίσης. "Ελπίζουμε η Νέα 

Γιουγκοσλαβία να ανταποκριθεΡ πρόσθεσε.

Η  ΧήΡΑ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η Ελλάδα υ π ο σ τ η ρ ίζ ε ι π λήρω ς τη  

συμφω νία που επ ιτεύχθηκε ανάμε

σα σ το  γ.γ. του  ΟΗΕ Κόφι Ανάν και 

την κυβέρνηση του  Ιράκ, εμ μ ένοντα ς ω σ τό 

σο ότι η Βαγδάτη πρέπει να σ υμ μορ φ ω θεί 

πλήρως με τ ις  απ οφάσεις του  ΟΗΕ, αλλά και 

να αυξηθούν οι ε ισ α γω γές τροφ ίμω ν σ το  Ι

ράκ έναντι το υ  διπλασιασμού τω ν εξαγω γώ ν 

ιρακινού πετρελα ίου. Ο υπουργός Αμυνας κ. 

Τσοχατζόπ ουλος δήλω σε για τη  συμφωνία 

ότι: "όλη παγκόσμια κο ινότητα  δ έχ τη κε με α

νακούφ ιση το  γ εγο νό ς  ό τι δ εν  θα υπάρξει 

π ολεμ ική σ ύρρα ξη  σ το  Ιράκ. Η Ελλάδα δ ι

καιώθηκε, αφού από την πρώτη στιγμή ζή τη 

σ ε να εξαντληθούν τα  περιθώρια για ε ιρ η 

νική επίλυση τη ς  κρίσης στον Περσικό Κόλπο 

με διπλωματικά μέσα".

Παρέμβαση της Ε.Ε
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εφ τά  κορ υφ α ίες  δ ιεθ ν ε ίς  περιβαλλο

ν τ ικ ές  οργανώ σεις του  κόσμου ζή τη 

σ αν  από τ ο ν  π ρ ό ε δ ρ ο  τ η ς  Ευρω

π α ϊκής  Επ ιτροπής κ. Ζακ Σ α ν τέρ  (με την 

προοπτική και του  Συμβουλίου Κορυφής που 

θα γίνε ι σ το  Κάρντιφ  το ν  Ιούνιο) να υπάρξει 

μια απ οτελεσματική στρατηγική για την α ε ι

φ όρο  ανάπτυξη, όπως α π α ιτε ί η συνθήκη του 

Α μστερνταμ,η  οποία πρόκειτα ι να υ ιο θ ε τη θ ε ί 

από το  Συμβούλιο.

Από την πλευρό του  ο κ. Σαντέρ  δήλω σε ότι 

οι π ρο τερα ιό τη τες  της Επιτροπής για το  98 

είνα ι το  "πρασίνισμα” της Ευρωπαϊκής Ένω

σης, θ έσ η  που π ερ ιλαμβάνει τη  δράση σ ε 

δ ιεθ ν ές  επ ίπεδο για το  ζήτημα τω ν κλιματι

κών αλλαγών, την ενίσχυση τω ν περιβαλλο

ντικώ ν παραμέτρω ν κατά την εφ αρμογή της 

συνθήκης του  Α μστερνταμ  κ.ά.

Οι επτά οργανώ σεις πάντως, επισήμαναν την 

"απουσία" αναφοράς στο περιβάλλον κατά τη 

συνάντηση Κορυφής του Λουξεμβούργου

Η Μ εγαλΟνηςος,

ΠΡ0ΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ

Την προγραμματισμένη ημερομηνία (31 

Μ αρτίου) θα αρχίζουν οι εν τα ξ ια κές  

δ ιαπ ραγματεύσεις της Κύπρου μ ε την 

Ε ρω π α ϊκή  Έ νω σ η, α κ ό μ η  κι αν ο ι Τ ο υ ρ 

κοκύπριοι αρνηθούν να συμμετάσχουν στην 

αντιπροσωπεία. Α υτό  απ οφάσ ισε σ το  Εδιμ

βούργο  το  Συμβούλιο Υπουργών τη ς  Ένω

σης, όπως δήλω σ ε ο Ο λλανδός υπουργός 

Χανς Βαν Μίρλο.

Σ την Αθήνα για την Ε ιρηνη

Γ
ια την προώθηση τω ν σχέσω ν καλής 

γε ιτο ν ία ς  μ ετα ξύ  τω ν χω ρώ ν τη ς  Νο

τιο α να το λ ική ς  Ευρώπης φ ρ ο ν τ ίζε ι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Μ ε  το  σκοπό αυτό  λοιπόν 

ανέλα β ε τα  καθήκοντα  του  Ευρωπαίου Συ

ντονισ τή της Δ ιαδικασ ίας Σ τα θ ερ ό τη τα ς  και 

Καλής Γε ιτον ίας στην περιοχή, γνω σ τής και 

ω ς π ρ ω το β ο υ λ ία ς  ROYAUMONT, ο κα θ η 

γητής και πρώην υπουργός κ. Παν. Ρουμελιώ 

της.

Στη δ ιαδ ικασ ία  α τυ τή  μ ετέχο υ ν  δέκα  χώ 

ρ ες  τη ς  περιοχήςΑλβανία , Σλοβενία, Κροα

τία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ΟΔ. Γ ιουγκοσλαβίας, 

η Π.ΓΔ.Μ, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ουγγα

ρία, η Τουρκία, καθώ ς επ ίσης η Ε.Ε (και β ε 

βαίω ς η Ελλάδα ω ς κοινοτική χώ ρα και ως 

διοργανώ τρια), η Ρωσία και οι ΗΠΑ. Η πρω

τοβουλ ία  ROYAUMONT γεννήθηκε μέσα από 

τη δυναμική του  Συμφώ νου Ευρωπαϊκής Σ τα 

θ ερ ό τη τα ς  (Μ άρτιος 95) και το  ε ιρηνευτικό  

πλαίσιο της Συνθήκης του  Ν τέιτον.

Μ  ε  την απόφαση το υ  Συμβουλίου Υπουρ

γών για δ ιορ ισμό Ευρωπαίου Συντονιστή για 

την περιοχή, η Ε.Ε επ ιδ ιώ κει μέσα από μια και

νούργια δυναμική να δώ σ ει ένα  νέο  "παρόν" 

στην περιοχή για ειρήνη και σ τεθ ερ ό τη τα . Η 

πρώτη συνάντηση θα γ ίν ε ι σ την Αθήνα 31 

Μ αρτίου  και 1 Απριλίου, ενώ  παράλληλα θα 

δ ιε ξ α χ θ ε ί και συνέδρ ιο  δημοσ ιογράφω ν τω ν 

χωρών της περιοχής.

Η ΕααΑδα

ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ

Η χώ ρα μας, ύσ τερα  από 10 χρόνια 

σ υζητήσ εω ν,π έρασ ε σ το  α ντίθ ετο  

σ τρ α τό π εδ ο , τω ν  κρ α τώ ν -μ ελώ ν  

που υποστηρίζουν την "αντικαπνική εκσ τρ α 

τε ία " τη ς  Κομισιόν. Μ ε την ελληνική ψ ήφ ο  το  

Συμβούλιο Υπουργών Υγείας υ ιθ έτη σ ε  την ο 

δηγία που προβλέπει την απαγόρευση σ' ό

λ ες  τ ις  μ ο ρ φ ές  διαφήμησης, άμεσης και έμ 

μεσης, στα  προϊόντα του  καπνού. Το αντάλ

λαγμα για την ελληνική ψ ήφ ο  είναι η ε ξ α ίρ ε 

ση τη ς  απ αγόρευσ ης τη ς  δ ιαφ ήμ ισ ης στα  

ελληνικό περίπτερα.

Αντιπροσωπεία της ΔΕΕ στα Τίρανα

Επ ίσκεψ η σ το  Τ ίρανα π ραγματοπ οιε ί 

α ν τ ιπ ρ ο σ ω π ε ία  τ η ς  Δ υ τ ικ ο ε υ ρ ω 

παϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) μ ε επ ικεφ αλής 

τον γραμματέα  της οργάνω σης κ. Κ οντιλέϊ- 

ρο, προκειμένου να ενη μ ερ ω θ ε ί για την κα

τάσ ταση που επ ικρ α τε ί στη γε ίτονα  χώ ρα και 

την πορεία του  προγράμματος αναδιάρθρω 

σης τη ς  αλβανικής αστυνομίας. Κατά τ ις  δια- 

βουλεύσ εις που θα έ χ ε ι ο κ. Κ οντιλέϊρο  ανα

μ ένετα ι να ε ξ ε τ α σ τ ε ί επ ίσης η αναβάθμιση 

και ενίσχυση με προσωπικό τη ς  αστυνομικής 

δύναμης τη ς  ΔΕΕ που σ τα θ μεύε ι στην Αλβα

νία. Π

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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Ο Ενα χάπι που κυκλοφορεί ε
λεύθερα στη Βρετανία παρα
σκευασμένο "κατ'αρχήν για να ε
ξυπηρετήσει καλό σκοπό, διαπι
στώθηκε ότι έπαιξε το ρόλο του σε 
εκατοντάδες περιπτώσεις Βια
σμών, στηδιάρκειατουτελευταίου 
χρόνου. Μ ια μικρή ταμπλέτα, που 
διαλύεται εύκολα στα ποτά, προκα- 
λε ί καθολική αμνησία και ανα
στέλλει προσωρινά την ικανότητα 
αντίστασης, αφού πρόκειται για 
ναρκωτικό με ισχυρή κατασταλ
τική δράση. Από μαρτυρίες θυμά
των προέκυψε, ότι μετά από διά
στημα περίπου μιας εβδομάδας 
αρχίζει να λειτουργεί προοδευτι
κά η μνήμη, η οποία δεν αποκαθί- 
σταται παρά μόνο γύρω στη δέκα
τη μέρα. Τότε τα θύματα ανακα
λούν στη μνήμητους, πλήρως, τρο
μακτικές σκηνές Βιαιοτήτων και 
θυμούνται τον ευατό τους σε μια 
κατάσταση απάθειας, με πλήρη ε
πίγνωση και αίσθηση του Βιασμού 
και των Βασανιστηρίων στα οποία 
υποβάλλονταν χω ρίς όμως να έ
χουν τη δύναμη να κουνήσουν το 
δαχτυλάκι τους. Στόχοι γίνονται α
πό στελέχηεπιχειρήσεωνηου....πί- 
νουν έναν καφέ με τον πελάτη σε 
κάποιο επαγγελματικό ραντεβού, 
μέχρι έφηβοι πουχτυπάνε πρόθυ
μα ένα κερασμένο καφέ. Κανονι
κά πρόκειται για το φάρμακο που 
κυκλοφορεί στη αγορά με το όνο
μα "ROHYPNOL" και χορηγείται 
για τους ισχυρούς πόνους στην 
πλάτη σε περιπτώσεις χρόνιων 
παθήσεων. Χρησιμοποιείται ακό
μη ως προ-αναισθητικό και θεω
ρείται 10 φορές ισχυρότερο από 
το "VALIUM". Οταν διαλύεται δεν 
έχει κανέναάρωμαή γεύσηκαι δεν 
αλλοιώνει και τη γεύση ο- 
ηοιουδήποτε ποτού. Η επήρεια αρ
χ ίζε ι 10 λεπτά μετά τη λήψη και η 
κύρια δράση διαρκεί 12 ώρες και 
μοιάζει με κατάσταση μεγάλης 
μέθης. Στο Ιντερνέτ δίνονται "οδη
γ ίες" για την "εναλλακτική χρήση"

του φαρμάκου που παρουσιάζεται 
με το χαϊδευτικό όνομα "ROOFIE" 
Σύμφωνα με αυτές, μία δόση 2mg 
στην μπίρα, ρ ίχνει την κοπελιά α
νάσκελα, την κάνει απολύτως δια
θέσιμη και με την εγγύηση, ότι την 
επομένη θα έχει ξεχάσει τα "πά
ντα". Η Σκότλαντ Γιαντ, που ερευνά 
σειρά τέτοιων υποθέσεων, διαπί
στωσε ότι από τη στιγμή που τα 
θύματα ανακτούν τη μνήμη τους, 
δεν υπάρχει δυνατότητα ανίχνευ
σης του φαρμάκου στο αίμα τους 
Η παρασκευάστρια εταιρεία ανα- 
κοίνωσεότι δεν προτίθεται νατό α
ποσύρει γιατί κανονικάχορηγείται 
με ιατρική συνταγή παρά το γεγο
νός ότι προωθείται ελεύθερα από 
ιδιωτικές κλινικές.

Ο  πρεσβευτής της Α ιθ ιο
πίας μετά της συνοδείας του πλη
σίασε στην είσοδο του διάσημου 
παρισινού εστιατορίου "Λα Κου- 
πόλ"μετοναέραενός πολυταξιδε
μένου διπλωμάτη, αξίωμα που του 
ανοίγει, συνήθως όλεςτις πόρτες. 
Αυτή τη φορά όμως η πόρτα του ε
στιατορίου ηαρέμεινε κλειστή, 
διότι οι θυρωροί μη γνωρίζοντες 
τον πρέσβη προσωπικά-δενείχαν 
άλλωστε και υποχρέωση- του απα
γόρευσαν να εισέλθει. Απαγο
ρεύεται η είσοδος στους 
μαύρους, του είπαν μετυπική ευγέ
νεια και του γύρισαν την πλάτη. Ο 
πρέσβης όμως, εξεμάνη μεαυτήν 
....την ποταπή συμπεριφορά και 
ζήτησεδιευκρινίσεις.Παρενέβηη 
αστυνομία και το επεισόδιο έληξε, 
αφού προηγουμένως έγιναν οι α
παραίτητες συστάσεις. Τελικά, το 
δείπνο έλαβε χώρα, έστω και με 
μικρή καθυστέρηση και υπότο πρί
σμα μιας πολυσυλλεκτικής Γαλ
λίας.

Ο ευμεγέθης κροκόδειλος 
εκινείτο με νωχελικούς ρυθμούς 
στα λασπωμένα νερά κεντρικότα
του δρόμου της πόλης Κάθριν της 
Βορείου Αυστραλίας. Το βλέμμα 
τουεστιαζότανστηνψόφιααγελά- 
δατηνοποίακάποιαστιγμήάρχισε 
να καταβροχθίζει με την ίδ ια  απά
θεια που προηγουμένως σερνό
ταν στα λιγοστά νερά. Τι ε ίχε συμ
βεί; Μετά τις καταστροφικές 
πλημμύρες -τις χειρότερες στην ι
στορία της πόλης- οι δέκα χιλιά
δες κάτοικοι την εγκατέλειψαν, α
φού τα νερά είχαν καλύψει προ

πολλού τα σπίτια τους. Οταν όμως 
η στάθμη των υδάτων άρχισε να υ
ποχωρεί, πολλοί από τους κατοί
κους θεώρησαν σωστό να επι
στρέφουν στις περιουσίες τους. 
Ο μω ς το θέαμα που αντίκρυσαν 
ήταν τρομερό: διαπιστώνοντας 
κενό εξουσίας, οι κροκόδειλοι ε ί
χαν αρχίσει τη διαδικασία
της......απαλλοτρίωσης. Το μόνο
πουελπίζουντώραοιάνθρωποιεί- 
ναι η οριστική απόσυρση των υδά- 
τωνκαιζώων...

Ο  κόσμος φοβάται, ο ι λα ϊ
κές εφημερίδες φτιάχνουνκλί μα, 
το έγκλημα από ανατολή και δύση 
συναντιέται στο Βερολίνο και οι α
στυνομικοί εγκέφαλοι πάνε κι έρ
χονται τους τελευταίους μήνες 
στη Νέα Υόρκη. Ζήλεψαν το αστυ
νομικό πρόγραμμα του Τζουλιάνι 
και ηιστεύουνότι αυτό είναι ηλύση 
και για το Βερολίνο. Πεισσότεροι 
αστυνομικοί στους δρόμους, ό
λοι οι νέοι έξω από τα γραφεία, α
νακατονομή αρμοδιοτήτων και 
κάθε αστυνομική περίπολος μεέ- 
να κινητό ηλεκτρονικό υπολογιστή 
στοχέρι.Καιέβαλανσεεφαρμογή 
πριν από λ ίγες  μέρες το νέο 
σύστημα αστυνόμευσης της πό
λης, που βασική του αρχή είνα ι το 
πετυχημένο μα πολύ αμφισβη
τούμενο νεοϋορκέζικο "μηδέν α
νοχή". Δηλαδή ο πολίτης που ταξι
δεύει στο Μετρό χω ρίς εισιτήριο 
αντιμετωπίζεταιτοίδιομετοληστή 
της τράπεζας. Καμιά ανοχή σε ο
ποιαδήποτε μορφή παρανομίας 
ακόμη και την ούρηση σε δημόσιο 
δρόμο!

^  Την απαγόρευση της πώλη
σης μαχαιριώνσεανήλικουςζήτη- 
σεηαστυνομίατης Ιαπωνίας,μετά 
δύο περιπτώσεις βίαιων μαχαι- 
ρωμάτων που σημειώθηκαν πρό
σφατα με πρωταγωνιστές μαθη
τές γυμνασίου. Στο επίκεντρο της 
δημοσιότητας στην Ιαπωνία βρ ί
σκεται τον τελευταίο καιρό μια σει
ρά εγκληματικών ενεργειών που 
διέπραξαν έφηβοι χρησιμοποιώ
ντας μαχαίρι, ενώ βάσει στατιστι
κώνστοιχείων η νεανική εγκλημα
τικότητα έχει φθάσει στα ύψη στη 
χώρα αυτή. Η αστυνομία ζήτησε α- 
πότακαταστήματαπουπωλούνμα- 
χαίρια να σταματήσουν τις 
πωλήσεις τους σε ανηλίκους. Ω 
στόσο, δεν υπάρχει νόμος που να

θέτει όριο ηλικίας για την αγορά 
μαχαιριού, οπότε η συμμόρφωση 
με την εντολή της αστυνομίας ε ί
ναι εθελοντική.

Ο ι κληρονόμοι ενός 
/άχρονου , που πέθανε τον Ια
νουάριο σε Ισπανικό χωριό, ζήτη
σαν το άνοιγμα του τάφου του για 
να μπορέσουν να βρουν ένα 
πολύτιμοχαρτάκκέναΛΟΤΤΟπου 
κερδίζει πέντε εκατομμύρια πεσέ
τες. Ο  76χρονος Βιλασάντε Παζ 
θάφτηκε με το ίδ ιο  κοστούμι που 
φορούσετην ημέρα που αγόρασε 
το τυχερό ΛΟΤΤΟ. Στην περίπτω
ση που το ΛΟΤΤΟ δε βρεθεί, τότε 
οι κληρονόμοι του 76χρονου θα 
κάνουν μήνυση στο γραφείο κη
δειών που ανέλαβετηντελετή, για- 
τίδενπιστεύουνπωςτοΛΟΤΤΟ"α- 
νελήφθη εις ουρανούς μαζί μετον 
κάτοχο του".

©  Ο  Βίλφριντ Κροθ ήταν μέ
χρι πριν από λ ίγο  καιρό επιθεω
ρητής της αστυνομίας στο Μαν- 
χάιμ. Ο επιθεωρητής μια μέρα 
πήρε την άδεια του και επέστρεψε 
στην υπηρεσία του ως επι- 
θεωρήτρια Κορνέλια Κροθ. Είχε 
πάει στην Ελβετία και έκανε εγχεί
ρηση αλλαγής φύλλου. Πάθανε 
την πλάκα τους οι συνάδελφοί του, 
αλλά τελικά συνήθισαν."Τονξεχά- 
σαμε τον Βίλφριντ, γιατί η Κορνέ
λια έγ ινε πολύ θηλυκή και δε θυμί
ζει καθόλου τον άνδρα συνάδελ
φό μας". Η ίδ ιαηΚορνέλιαείπεότι 
θα προτιμούσελίγο πιο σέξιτη γυ
ναικεία αστυνομική στολή που της 
έδωσαν, αλλά και έτσι καλύτερα 
είναι από τα παντελόνια που φόρα
γε πριν. Η ίδ ια δήλωσε ότι τώρα 
ψάχνει για σύζυγο. "Θέλω έναν α- 
ληθινόάνδρα. Κατά προτίμηση συ
νάδελφο αστυνομικό...." λέει. Η 
εγχείρηση αλλαγής φύλου κόστι
σε περίπου επτά εκατομμύρια 
δραχ μές. Το ποσό αυτό πληρώθηκε 
ολόκληρο από το ασφαλιστικό τα
μείο της αστυνομίας. Πολλά ταμεία 
καλύπτουν τους ασφαλισμένους 
τους σεπερί πτώση πουαυτοί θέλουν 

ναδουναλλιώςτηζωή... Ο

Επιμέλεια:
Π. Υ. Αφροδίτη Κοκκί νου
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Ιούνιος ε ίχε μπει για καλά στη Βιρτζίνια. Έκανε τόση ζέστη, ώ- 
m M  σ τε ο ανηφορικός χωματόδρομος φαινόταν από μακριά σαν ν' 

άχνιζε. Οι δύο άντρες που τον ακολουθούσαν, σταματούσαν 
κάθε τόσο. Έβγαζαν τα μαντήλια τους, σκούπιζαν τον ιδρώτα στο μέτωπό 
τους, και μετά συνέχιζαν πάλι. Θα 'πρεπε κανείς να ψάξει πολύ για να βρει 
δύο ανθρώπους τόσο ανόμοιους. Κοντός ο ένας, υπερβολικά ψηλός ο άλ
λος. Στρογγυλός σαν κρασοβάρελο με μπαστούνι τυφλού ο ένας, γερο
δεμένος αλλά χωρίς περιττά λίπη ο άλλος. Εξεζητημένο ήταν το ντύσιμο 
του πρώτου, απλό και σοβαρό του δεύτερου. Ο κοντός και παχύς που λε
γόταν Νόρθκοτ Μουρ, φαινόταν τρομερά εκνευρισμένος.

-Δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλιό ε ίχε ο δικαστής Ρόντολφ να σας κα- 
λέσει είπε δυνατό στο σύντροφό του, που λεγόταν Αμπνερ. Γιατί δεν ξε-

γαλύτερος γιος του, ο Ντούνκαν Μουρ. Μ ετά το θάνατό του υποχρεωτικά 
γίνεται κληρονόμος ο Νόρθκοτ, γιος του μεγαλύτερου αδελφού. Και σε 
περίπτωση που κι' αυτός πεθόνει η περιουσία περιέρχεται στο γιο του 
δεύτερου αδελφού, τον Ήσντελ Μουρ.

Σώπασε για λίγο ο δικαστής Ρόντολφ. Σκούπισε το ιδρωμένο του μέτω
πο και συνέχισε αργά:

-Είναι περίεργη, αλήθεια, οικογένεια, αυτοί οι Μουρ. Η πιο παράξενη οι
κογένεια σ' όλη τη Βιρτζίνια. Ελαττωματικοί όλοι τους, άλλοι λίγο, άλλοι 
πολύ. Ο Ντούνκαν Μουρ, το θύμα, δεν ε ίχε παιδιά. Οι δύο αδελφοί του πέ- 
θαναν επιληπτικοί. Ο ίδιος, γιος του μεγαλύτερου αδελφού, είναι τυφλός. 
Όσο για τονΉ νστελ Μουρ, τον γιο του μικρότερου, αυτός ε ίν α ι...

Έκοψε τη φράση του στη μέση. Ένας μικρόσωμος, γεμάτος ζωτικότητα 
άντρας, ε ίχε μπει στο γραφείο από την ανοικτή πόρτα. Ήταν ο ίδιος οΉ ν- 
στελ Μουρ, δικηγόρος στο επάγγελμα. Φλύαρος όσο ποτέ άλλοτε, κι' ευ
χαριστημένος, κατά τα φαινόμενα, που γνώρισε τον Αμπνερ. Απρόσκλη
τος, κάθισε σε μια καρέκλα απέναντι τους κ ί άρχισε να μιλάει "περί ανέ
μων και υδάτων".

Δεν χρειαζόταν να μιλήσει πολύ κανείς μαζί του, για να καταλάβει ότι ο 
άνθρωπος αυτός ε ίχ ε  δ ια λέξε ι αυτό το  επάγγελμα ποντάροντας, ας 
πούμε, όπως ποντάρει κανείς στην τύχη. Ήλπιζε ότι μ' ένα τέτο ιο  επάγ
γελμα, κάποτε θα νικούσε τη φτώχεια του. Ήταν, όμως, έξυπνος άνθρω
πος. Σίγουρα, πριν περάσει πολύς καιρός, θα είχε καταλάβει ότι στη Βιρτζίνια, 
σ' εκείνη τη μικρή πόλη, δεν πλουτίζει κανείς κάνοντας τον δικηγόρο.

-Πώς καταφέρνει κανείς να γίνει πλούσιος στον καιρό μας, Αμπνερ; ρώ
τησε. Δύο τρόπους μόνο βλέπω: Το γάμο, ή το  έγκλημα. Χρειάζεται κου
ράγιο, όμως, για να σκοτώσεις. Και για να παντρευτείς - γέλασε - χρειά
ζετα ι να είσαι σωστός ήρωας!
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χνόει την υπόθεση, όπως κάνω εγώ; Ποιος νοιάζεται; Ένας γέρο - παρά
λυτος, πέθανε. Θα έπρεπε να ε ίχε γίνει αυτό είκοσι πέντε χρόνια πριν. Μ ε 
τη δική του δύναμη ποτέ δε θα μπορούσε να τα καταφέρει να δ ιαχειρ ίζε
ται την περιουσία το υ ... Κάποιος νέγρος, ψάχνοντας για τίποτα σελίνια, θα 
τον χτύπησε στο κεφάλι και τον ξέκανε. Να κυνηγήσω τώρα τον νέγρο, κι 
αν τον βρω, να τον κρεμάσω; Το έχω καλύτερα ν' ασχοληθώ με τα κτήματα 
που κληρονόμησα!

-Ναι, κούνησε ήρεμα το κεφάλι ο άλλος. Ξέρετε, όμως, ότι οι συνθήκες 
κάτω από τις  οποίες δολοφονήθηκε ο θείος σας, είναι κάπως παράξενες

-Αυτός δεν είναι λόγος να χώσεις κι' εσύ την μύτη σου στην υπόθεση! 
Ήταν η απότομη απάντηση του Νόρθκοτ Μουρ. Α ρκετές φασαρίες είχαμε 
με τις  τοπικές αρχές. Τώρα, έρχεσαι κ ί εσύ! ...Αλλωστε, ε ίτε  πέθανε κάτω 
από παράδοξες συνθήκες, ε ίτε  κάτω από απλές, ο θείος μου, ο δολοφό
νος του εξετέλεσ ε  ένα σπουδαίο έργο. Σαν νέος, ο Ντούνκαν Μουρ ήταν 
ένας ανόητος. Σαν γέρος, είναι προτιμότερο πεθαμένος!...

Και μ' αυτά τα τελευταία λόγια, χωρίς χαιρετισμό, τόχυνε το βήμα κ ί α
πομακρύνθηκε.

Κουνώντας το κεφάλι του ο Αμπνερ, πήγε να συναντήσει το φίλο του 
Ρόντολφ που ήταν ο δικαστής εκείνης της πόλης. Όταν τον ακούσε εκε ί
νος, είπε σκεπτικά:

-Ο Νόρθκοτ Μουρ ποτέ του δεν υπήρξε ευγενικός με κανένα. Ακόμα λι
γότερο με το μακαρίτη θείο του Ντούνκαν. Πάντα τα ε ίχε άσχημα μαζί του. 
Νόμιζε ότι εκείνος έφ τα ιγε για τη διαθήκη που άφησε πεθαίνοντας ο πα
τέρας του. Σύμφωνα μ' αυτήν, όλη του την περιουσία κληρονομούσε ο με-

Μ ε μάτια που έλαμπαν από ενδιαφέρον και περιέργεια, στράφηκε στον 
δικαστή:

-Και τώρα, Ρόντολφ, έκανε, πες μου τι ανακαλύψατε μετά την πρόσφα
τη έρευνα σας στο Ήστγουντ;

-Φοβούμαι ότι δε βρήκαμε κανένα συγκεκριμένο στοιχείο στο σπίτι του 
θείου σου,Ήνστελ, μουρμούρισε δυσαρεστημένος ο δικαστής. Ο Αμπνερ, 
όμως, δε φαίνεται απογοητευμένος...

-Αν απογοητευόταν έτσ ι εύκολα, φ ίλε μου, ο Αμπνερ, δεν θα ήταν ο 
Αμπνερ, γέλασε ο άλλος ... Έλα, μεγάλε και θαυμαστέ μας ντετέκτιβ, πες 
μας, ποιος σκότωσε το  θείο μου, το σεβαστό Ντούνκαν Μουρ;

-Προς το παρόν, τίποτα δε θα μπορούσα να πω. Είμαι σαν ένα παιδί, που 
στέκει μπροστά σ' ένα βιβλίο μ' αινίγματα. Υποθέσεις μόνο κάνω, και τίπο
τα περισσότερο.

Μονάχα ο θ εό ς  - κ ί ο ίδιος ο δολοφόνος, βέβαια - ξέρουν, προς το  πα
ρόν, ποιος σκότωσε το θείο σας. Δεν ανησυχώ, πάντως. Περιμένω. Πολ
λές φορές, ο δολοφόνος μόνος του προδίνεται - αρκεί να 'χει κανείς τα 
μάτια να βλέπει.

-Όπως στην περίπτωση του λόρδου Ουίλιαμ Ράσελ, θυμήθηκε ο δικα
στής. Ο υπηρέτης του, αφού σκότωσε τον κύριό του μ' ένα τρόπο, ώστε 
να γεννήσει υποψίες περί αυτοκτονίας, φεύγοντας πήρε μαζί του το μα
χαίρι με το  οποίο υποτίθεται ότι ε ίχε κόψει το λαιμό του το θύμα!

-Ακριβώς! Είπε ο Αμπνερ. Κάθε δολοφόνος κάνει και κάποιο λάθος. Μό
νο που πρέπει να 'χει κανείς την ικανότητα να το δ ε ι ...

Ο Ήνστελ Μουρ κούνησε το κεφάλι συμφωνώντας. Υπήρχε, συνέχισε 
ο Αμπνερ, κάτι στο Ήστγουντ, που είχε κινήσει την περιέργειά του, όπως
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και του Ράντολφ. Κάτι, που με λίγη παρατηρητικότητα και την κοινή λογική, 
ήλπιζε ότι σε λίγο θα κατόφερνε να ερμηνεύσει.

Ο Μουρ τον κοίταξε μ' απορία.
-Τι εννοείτε; ρώτησε.

-Αναρωτιέμαι για ποιο λόγο να σπάσουν ένα ξεκλείδωτο συρτάρι γρα
φείου ...

-Μα, Αμπνερ, παρατήρησε ο δικηγόρος, ποιος άλλος, εκτός από μένα 
τον ίδιο, ήξερε ότι το συρτάρι του γραφείου ήταν ξεκλείδωτο; Συνηθίζα
με να το κλειδώνουμε πάντα, αν και το περιεχόμενό του δεν ήταν τίποτα 
το σπουδαίο.

«Όπως είπα ήδη στο Ράντολφ, την ημέρα του θανάτου του θείου μου, 
ακούμπησα το κλειδί στα χαρτιά, μέσα στο συρτ άρι, και κατόπιν όταν έψ α
ξα, δεν μπόρεσα να το βρω, Έτσι, έκλεισα απλώς το συρτάρι, χωρίς να το 
κλειδώσω. Μονάχα εγώ, όμως, το ήξερα αυτό. Όλοι οι άλλοι πίστευαν ότι 
το συρτάρι ήταν κλειδωμένο, όπως συνήθως.

-Όχι όλοι. Σ κεφ τε ίτε  μια στιγμή: Για να πιστεύει κανείς ότι το συρτάρι 
ήταν κλειδωμένο εκείνο το βράδυ, πρέπει να ήξερε ότι το κλειδώνατε κά
θε φορά. Για να πιστεύει λοιπόν, κάποιος ότι το  συρτάρι ήταν κλειδωμένο 
κι' εκείνο το  βράδυ, επειδή το σκέπαζε το συρταρωτό καπάκι από πάνω, 
θα πρέπει να ήξερε ότι το  συρτάρι ήταν κλειδωμένο κάθε φορά που ήταν 
σκεπασμένο.

«Και για να προχωρήσει ακόμα περισσότερο, για να ξέρει κανείς ένα 
τέτο ιο  πράγμα, θα έπρεπε επίσης να ξέρει ότι το περιεχόμενο του συρ
ταριού δεν ήταν τόσο πολύτιμο, ώ στε να τραβήξει προς τα πάνω το καπάκι 
και να το σπάσει προτού δοκιμάσει να το ανοίξει.

»Αρα, συνέχισε, δε σημαίνει αυτό πως πρέπει ν' αποκλείσουμε την θεω
ρία ότι ο Ντούνκαν Μουρ δολοφονήθηκε από ένα κοινό διαρρήκτη που 
μπήκε στο σπίτι με σκοπό την κλοπή και μόνο; Ένας κοινός διαρρήκτης δε 
θα μπορούσε να ξέρει μια τέτο ια  μικρολεπτομέρεια. Συνεπώς, πριν σπά
σει το συρτάρι, θα το δοκίμαζε προηγουμένως, για την πιθανότητα ότι ε ί
ναι ανοικτό. Μπορεί, βέβαια, να σκεπτόταν την πιθανότητα ότι θα το έβρι
σκε κλειδωμένο, αυτό όμως δε σήμαινε ότι θα ήταν σίγουρος.

Χτύπησε το χέρι στα γόνατά του ο δικηγόρος.
-Είχα από την αρχή την εντύπωση ότι ο θείος μου δεν είχε δολοφονηθεί 

από κάποιο διαρρήκτη! Όταν οι τοπικές αρχές κατέληξαν, λοιπόν, σ' αυτό 
το πόρισμα, εγώ ήμουν που παρακίνησα το φίλο μου τον Ράντολφ να σας 
καλέσει εδώ, κύριε Αμπνερ!

Αρχισε πάλι να φλυαρεί ακατάπαυστα, ώσπου ο Αμπνερ τον διέκοψε:
-Σας ευχαριστώ για τα κομπλιμέντα σας, κύριε Μουρ, είπε. Μήπως, ό

μως, θα μπορούσατε να μου εξηγήσ ετε πού στηρ ίζα τε εκείνη την ε 
ντύπωσή σας, ότι ο θείος σας δεν είχε δολοφονηθεί από κάποιο ξένο;

-Ήταν μάλλον κάτι σαν προαίσθημα, κι' όχι τίποτα το συγκεκριμένο, α- 
ποκρίθηκε ο άλλος. Δε στηριζόταν σε κανένα στοιχείο. Θα έλεγε κανείς 
ότι ήταν το ένστικτό μου που με απομόκρυνε απ' αυτή την ιδέα.

-Δεν αποκλείεται, είπε ο ιδιωτικός ντεντέκτιβ. Αν, όμως, τώρα αποκλεί
σουμε την υπόθεση να διαπρόχθηκε το  έγκλημα από κάποιον άγνωστο 
κλέφτη, με σκοπό τη ληστεία, τι άλλο μας μένει να υποθέσουμε; Ας δούμε: 
Αυτό το γραφείο θα μπορούσε να το σπάσει μόνο κάποιος που ήξερε ότι 
το συρτάρι του έμενε πάντα κλειδωμένο. Ποιος ήταν βέβαιος γι' αυτή τη 
συνήθεια; Ασφαλώς μονάχα τα πρόσωπα που κατοικούσαν στο ίδιο σπίτι 
με το μακαρίτη θείο σας.

Και οι δύο άντρες, ο δικαστής Ράντολφ κι' οΉ νστελ Μουρ, όκουγαν με 
ζωηρό ενδιαφέρον. Ο Αμπνερ το παρατήρησε και χαμογέλασε, σχεδόν α
διόρατα.

-Να ήταν, άραγε, κάποιος από τους νέγρους υπηρέτες στο Ήστγουντ;
-Ναι, αλλά τη νύκτα του δράματος διέκοψε ο Ράντολφ, όλοι οι νέγροι 

υπηρέτες του σπιτιού είχαν πάρει άδεια για κάποια γιορτή που δινόταν κά
μποσο μιλιά έξω  από τούτη την πόλη. Έφυγαν όλοι μαζί και γύρισαν όλοι 
μαζί. Όταν έφυγαν ο γέρο - Μουρ ήταν ζωντανός. Όταν γύρισαν, το έγκλη
μα είχε γίνει.

Ο Αμπνερ κούνησε το κεφάλι.
-Οι άνθρωποι, παρατήρησε, σκοτώνουν με κάποιο κίνητρο. Οι λογικοί άν

θρωποι, βέβαια. Κανένας από τους υπηρέτες δε φαινόταν τρελός για να 
σκοτώσει το γέρο Μουρ. Το θύμα ήταν από τους ανθρώπους που δεν κά
νουν κακό ούτε σε κουνούπι. Εξ άλλου, και να ήθελε, ήταν τόσο γέρος και 
παράλυτος συγχρόνως, ώστε κανένα δε θα μπορούσε να βλάψει. Ούτε 
χρηματικό επρόκειτο να ω φεληθεί κανείς από τους υπ ηρέτες...

Ο Αμπνερ δίστασε μια στιγμή. Μετά, είπε με σταθερή φωνή.
-Επομένως, κύριε Μουρ, δύο μονάχα πρόσωπα μας απομένουν...
Ο δικηγόρος άναβε τσιγάρο εκείνη τη στιγμή. Όταν τελείω σε, έβαλε 

τον αναπτήρα στην τσέπη του, έγε ιρ ε πίσω το κεφάλι του και ξέσπασε σε 
ακρότητα γέλια.

-Απ' ό,τι καταλαβαίνω φώναξε, εννοε ίτε τον ξάδελφό μου Νόρθκοτ 
Μουρ και μένα τον ίδιο! Λοιπόν, ποιον απ' τους δυο μας θεω ρείτε ένοχο; 
Μην ξεχνάτε ότι εγώ ο ίδιος παρακίνησα το φίλο σας, δικαστή Ράντολφ, 
να σας καλέσει για να διαλευκάνετε την υπόθεση.

Περίμενε ανυπόμονα την απάντηση, που άργησε κάπως να έρθει, ©α έ 
λεγε κανείς ότι ο Αμπνερ ευχαριστιόταν μ' αυτή την αναμονή. Αφού άφησε 
λίγα λεπτά ακόμα να κυλήσουν έτσι, στο τέλος μίλησε:

-Πιστεύω, είπε, ότι στην περίπτωση της δολοφονίας του θείου σας, ο 
δολοφόνος προσπάθησε να αποδώσει την πράξη του σ' ένα διαρρήκτη ή 
σε κάποιο άλλο πρόσωπο.

«Βρέθηκε ένα παράθυρο ανοικτό στη βόρεια πτέρυγα του σπιτιού, στο 
βάθος ενός μακρόστενου, όλο γωνιές διαδρόμου. Του διαδρόμου που ο
δηγεί απ' το Ήστγουντ Κωρτ στο δωμάτιο, στη νότια πτέρυγα, όπου δο
λοφονήθηκε ο γέρο Μουρ. Όπως είπατε στο δικαστή Ράντολφ όταν ηρω- 
τοήρθε στο Ηστγουντ, μετά το έγκλημα, κάποιος είχε περάσει απ' αυτό 
το διάδρομο. Το συμπεράνατε, γ ιατί στους τοίχους του διαδρόμου, σε κά
θε του γωνιά, υπήρχαν τα ματωμένα ίχνη κάποιου γαντοφορεμένου χ ε
ριού. Απαλά ίχνη από τη μια μεριά του διαδρόμου, σ τ' αριστερά καθώς 
μπαίνει κανείς, και ματωμένα απ' την άλλη.

«Είπαμε ήδη ότι υπήρχε ένα ανοικτό παράθυρο στο διάδρομο. Ο δολο
φόνος, όμως, δεν μπήκε από κει. Το πρεβάζι του παραθύρου είναι σκεπα
σμένο με σκόνη. Η σκόνη αυτή είναι λιγότερη από το μέσα μέρος. Επι
πλέον, τα ίχνη της πίεσης, που ανάγκασαν το παράθυρο ν' ανοίξει, σπάζο
ντας το μικρό σύρτη, είναι όλα από τη μέσα μεριά!

Σώπασε μια στιγμή, σκουπίζοντας το μέτωπό του.
-Αυτός ο διάδρομος, συνέχισε κατόπιν, είναι ο φυσικός και συνηθισμέ

νος δρόμος - στην πραγματικότητα, ο μόνος δρόμος - που οδηγεί από τη 
βόρεια πτέρυγα του Ήστγουντ Κωρτ, στη νότια. Ο Ντούνκαν Μουρ έμενε 
μόνος στη νότια. Εσείς κι ο Νόρθκοτ Μουρ, ο εξάδελφός σας, απασχο
λούσατε τη βόρεια. Χρησιμοποιούσατε καθημερινά αυτό το διάδρομο και 
ξέρατε καλά τα κατατόπια του, μια και μένατε χρόνια σ' αυτό το σπίτι. Να 
συνεχίσω, κύριε Μουρ;

-θα  σας ήμουν υποχρεωμένος. Ο Αμπνερ χαμογέλασε.
-Σας προειδοποιώ, είπε, ότι κανένας νόμος δεν κάνει εξαίρεση στους 

ανθρώπους που τυχαίνει να κατέχουν μια κάποια θέση. Ακόμα κι ο κυβερ
νήτης ο ίδιος να ήταν στη θέση του δολοφόνου, ο νόμος θα τον έστελνε 
στην κρεμάλα.

-Και βέβαια, συμφώ νησε ο δικηγόρος. Αλλά, γ ια τ ί δ ε  σ υνεχ ίζε ις , 
Αμπνερ;

-θα  συνεχίσω ... Αν, λοιπόν, ο γέρο - Ντούνκαν πέθαινε, ο ανιψιός του 
Νόρθκοτ θα κληρονομούσε το  Ήστγουντ Κωρτ και όλη την υπόλοιπη πε
ριουσία του. Όσο για τον Ή νστελ Μουρ, για να κληρονομήσει έπρεπε 
προηγουμένως να λείψουν από τη μέση τόσο ο γέρο - Ντούνκαν, όσο κι ο 
εξάδελφός του Νόρθκοτ. Μοναχά ο πρώτος έλειψ ε. Αρα, ποιος ε ίχε ό φ ε
λος σ' αυτή την υπόθεση; Ο Ή νστελ Μουρ ή ο Νόρθκοτ Μουρ;

«...Και κάποιο άλλο, τώρα, σημείο, που δεν πρέπει να παραβλέψουμε: Ο 
κύριος Ή νστελ Μουρ ήξερε ότι το συρτάρι ήταν ξεκλείδωτο εκείνο το 
βράδυ. Ο Νόρθκοτ δεν το  ήξερε. Ποιος, λοιπόν, έχει μεγαλύτερες πιθανό
τητες να το έσπασε, θέλοντας να κάνει τους άλλους να πιστέψουν στην 
εκδοχή ενός δολοφόνου - διαρρήκτη;

«Κι ακόμα, κύριε, ποιος θα προχωρούσε στο διάδρομο, αγγίζοντας με 
τα χέρια του τον τοίχο, ένας που θα έβλεπε ή ένας τυφλός;

ΟΑμπνερ πήρε μια βαθιά ανάσα κι' έγε ιρ ε πίσω στην καρέκλα του. Την 
ίδια στιγμή, ο δικηγόρος πετάχτηκε σαν ελατήριο από το κάθισμά του.

-Κάνεις λάθος! φώ ναξε θορυβημένος. Κατηγορείς την πιο εξέχουσα 
προσωπικότητα σ' όλη τη Βιρτζίνια!

Πήρε μια βαθιά αναπνοή και συνέχισε θυμωμένα:
-Ήμουν υποχρεωμένος να σε ακούσω αλλά λίγο πριν κατάλαβα ότι τα 

συμπεράσματά σου σε οδηγούν σε λανθασμένο δρόμο. Σε παρακαλώ να 
σκεφ τεις  καλά, Αμπνερ. Ο Νόρθκοτ Μουρ ανήκει σε μια παλιά, αξιοσέβα- 
στη οικογένεια. Είναι ηλικιωμένος και τυφλός από γεννησιμιού του. Ασφα
λώς κάτι πρέπει να γίνει για να τον σώ σουμε...
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-Τίποτα, eine σταθερά ο δικαστής. Ο νόμος δεν έχει ευνοούμενους.
-Ισως αποκρίθηκε χαμογελώντας αδιόρατα ο Αμπνερ. Ίσως μπορέσω 

να κάνω κάτι που θα σώσει τον εξόδελφό σ α ς ...
Το χαμόγελο πλάτυνε στα χείλη του παρατηρώντας το ύφος της δυ

νατής έκπληξης στο πρόσωπο του Ή νστελ Μουρ. Ο Ράντολφ, επίσης τα 
είχε χαμένα.

Ο δικηγόρος έβγαλε μηχανικά την τσιγαροθήκη από την αριστερή του 
τσέπη κΤ άρχισε ν' ανοιγοκλείνει το καπάκι της αφηρημένα.

-Η πείρα μ' έκανε προσεκτικό στα συμπεράσματα μου, συνέχισε ο 
Αμπνερ. Η πείρα, επίσης, με δίδαξε ότι ο άνθρωπος με το απλό μυαλό, κά
νει απλούς φόνους.Ένας άλλος, όμως, μορφωμένος, όταν σκοτώσει φρο
ντίζε ι συνήθως ν' απομακρύνει από πάνω του τις  υποψίες. Σε πολλές μά
λιστα, περιπτώσεις, φροντίζε ι ώστε αυτές οι υποψίες να πέσουν στην 
πλάτη κάποιου, τον οποίο ο δολοφόνος έχει όφελος να βγάλει από τη μέ
ση...

«Κοιτάξτε, λοιπόν, πως έχουν τα πράγματα στη δική μας περίπτωση: Το 
χέρι του δολοφόνου χτυπάει, ξεκαθαρίζοντας το δρόμο του από το ένα 
εμπόδιο. Δεν υπάρχει λόγος να σκοτώσει για δεύτερη φορά, εξαφανίζο
ντας και το  δεύτερο εμπόδιο. Εξ άλλου, σε μια τέτο ια  περίπτωση, είναι βέ
βαιο ότι όλες οι υποψίες θα πέσουν επάνω τ ο υ ... Όχι! Υπάρχει ένας πολύ 
πιο εύκολος κι' έξυπνος τρόπος για να παραμερίσει αυτό το εμπόδιο. Να 
του φορτώσει εντέχνως στην πλάτη το  δικό του έγκλημα. Αν ο Νόρθκοτ 
Μουρ καταδικαστεί και πληρώσει για το  φόνο του θείου του, ο Ήνστελ 
Μουρ θα κληρονομήσει το σπίτι κι' όλη μαζί την υπόλοιπη περιουσία.

»Αρα, αφού αυτή είναι η σκέψη του, δεν έχει ο Ή νστελ Μουρ τους ί
διους, ας πούμε, λόγους, να σπάσει το συρτάρι του γραφείου, σκηνοθε
τώντας έτσ ι μια διάρρηξη. Μόνο, που σκοπός του είναι να ρίξει το βάρος 
στον Νόρθκοτ, κι' όχι σ' έναν άγνωστο, τυχαίο διαρρήκτη! Μόνο έτσ ι θα 
περιέλθει στα χέρια του η περιουσία. Διαφορετικό ωφελείται ο εξάδελ- 
φός του. Σατανικό μυαλό, λοιπόν.

«Όταν βλέπει ότι οι τοπικές αρχές υιοθετούν την εκδοχή του άγνωστου 
διαρρήκτη, γυρεύει από το δικαστή Ράντολφ να καλέσει τον ιδιωτικό ντε- 
ντέκτιβ Αμπνερ, ελπίζοντας ότι αυτός θα είναι έξυπνος αρκετά, ώ στε να 
υποψιαστεί τον Ν όρθκοτ... Όχι όμως αρκετό έξυπνος ώστε να υποπτευ- 
θ ε ί τον ίδιο, τον Ή νστελ Μουρ!

Έγινε μια σύντομη σιωπή. Η φωνή του Αμπνερ ακούστηκε ολοκάθαρη, 
καθώς συνέχιζε:

-Υπάρχει τώρα κάτι που θα 'θελα να σας ρωτήσω φίλοι μου: Ένας άν
θρωπος είναι εκ γενετής τυφλός. Συνηθισμένος να πηγαινοέρχεται στο 
σκοτάδι. Περνάει από τον ίδιο διάδρομο κάθε μέρα. Αραγε, θα χρειαστεί 
τη νύκτα, για να βρει το  δρόμο του σ' αυτό το  διάδρομο, ν' ακουμπήσει ψη
λαφητό τα χέρια του στον τοίχο;

-Όχι βέβαια! Φώναξε ο δικαστής. Όχι ένας τυφλός! Γι' αυτόν, ε ίτε  μέρα 
είναι, ε ίτε  νύκτα δεν έχε ι σημασία, αφού ζε ι πάντα στο σκοτάδι.

-Σωστό. Δε συμβαίνει το ίδιο, όμως, και μ' ένα άνθρωπο που βλέπει. Ό
σο κι' αν είναι συνηθισμένος να περνάει από τον ίδιο διάδρομο κάθε μέρα, 
με τη νύκτα τα πράγματα είναι διαφορετικό. Χρειάζεται να στηριχτεί στον 
τοίχο, για να βρει στα σίγουρα το δρόμο το υ ...

«... Υπάρχει, όμως, και κάτι άλλο, εκτός απ' αυτό. Ο εκπληκτικός μηχανι
σμός του ανθρώπινου σώματος. Για να με καταλάβετε καλύτερα, εννοώ 
το  δ εξ ί και τον αριστερό μηχανισμό του σώματός μας. Η δεξιό πλευρά, υ
περισχύει στους περισσότερους ανθρώπους της αριστερής, και οδηγεί 
το σώμα ανετότερα προς τα δεξιό.

«Τώρα, αν το  λάβουμε, αυτό υπ' όψιν, φα ίνεται περίεργο πως τα ίχνη 
από το  ματω μένο γαντο φ ο ρεμένο  χέρ ι του δολοφόνου, βρέθηκαν 
στην αριστερή πλευρό του τοίχου! Δεν υπάρχει, πιστεύω, παρά μοναχά 
μια πιθανή εξήγηση, πρόσθεσε και σηκώθηκε. Στο δολοφόνο, υπερί- 
σχυε η αρ ιστερή πλευρό. Μ ' άλλα λόγια, ο δολοφόνος είναι αρ ιστερό- 
χειρας!

«... Ελάτε, τώρα, κύριε Ή νσ τελ Μουρ. - έ ρ ε τ ε  που πρόκειται να κα
ταλήξω. Πριν, όταν βγάλατε την τσιγαροθήκη σας, την βγάλατε από την α
ριστερή σας τσέπη! Και με το αριστερό σας χέρι. Δεν πιστεύω ν' αρνηθεί- 
τ ε  ότι εσ είς  σκοτ...

-Είναι ψέματα! Ψέματα! Φώναξε ο Ή νστελ Μουρ. Δεν σκότωσα εγώ το 
θείο μου. Παλιάνθρωπε, θα μου το πληρώσεις!...

Και όρμησε κατά πάνω στον Αμπνερ με σφιγμένη την αριστερή του γροθιά! 

Μα βρέθηκε στο πάτωμα από μια λαβή του ιδιωτικού ντεντέκτιβ. □

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε
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Για ελεόδερεε ώρεε
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Κ ατο ικ ίδ ιο  ζώ ο , 7. Πρόθεση... εντολής , 8. Η αστυνομ ία  μας, 9. 

Ν ο σ τ ιμ ίζ ε ι φ α γη τά , 10. Α ν τ ιθ ε τ ικ ό , 12. Χ α ϊδ ε υ τ ικ ό  γυναικών, 13. 

Τμήματα ύλης, 15. Γάλλος σ υνθ έτης , 16. Νότα, 17. Ισχνός.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Ν ομίσματα, 2. Υ π οθέτε ι, 3. Μ άρκα καυσίμων, 4. Παιδική αρρώ 

στια , 5. Α ό ρ ισ τη  αντω νυμία, 6. Είναι οι Ινδοί, 9. Τα ε κ τ ό ς  νόμου, 11. 

Μ ονάδα  χρόνου, 14. Ισπανών θάλασσα, 16. Υγρό σύμφω νο.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Μ έρ ο ς  όπλου, 7. Δ ίψ η φ ο  φω νήεν, 8. Ο λόκληρος, 9. Συνήθεια  

σελέμη , 10. Π ρόθεσ η  με απ όσ τροφ ο , 12. Σύμφω νο, 13. Αυλάκι κι 

αυτό, 15. Δ ιαστημ ικό αρχικά, 16. Α ρθρο, 17. Α ρ έσ ο υν  α υ τές .

ΚΑΘΕΤΑ
1. Κ α λε ί χρ ισ τιανούς , 2. Α ρ θρ ο  (πληθ), 3. Ξένων... Θωμάς, 4. Ενώ

σ ε ις , 5. ...Κόλα: αναψ υκτικό, 6. Ένας αυ τοκρά τορ α ς, 9.1 /4ρος... βα

ρών, 11. Παλιό τσ ίρκο , 14. Φ ύλαρχος, 16. Συμπλεκτικό Ιαρχ.).
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Αστυνομικό πρόβλημα

Η Ρόνια Φ όρντ, η α δ ελφ ή  τη ς  διάσημης ηθοποιού, έ τ ρ ε μ ε  ολό 

κληρη.

- Π ροσπ αθήσ τε να σ υ ν έλ θ ε τε , ε ίπ ε ο επ ιθ εω ρ η τή ς  Μ όκ Γκρόθ. 

Π ρέπ ει να μας π ε ίτε  τ ι ακρ ιβώ ς συνέβη.

Η γυναίκα δ ε  μ ιλούσε. Δ εν  μπορούσε να μιλήσει. Έ τρ εμ ε  ολόκλη

ρη. Ο ια τρ ο δ ικα σ τής  πλησίασε και τη ς  έδ ω σ ε  ένα  η ρ εμ ισ τ ικό  χάπι.

- Α φ η σ έ  τη ν  γ ια  μ ερ ικ ό  λεπ τό , ε ίπ ε  σ το ν  Μ α κ  Γκρόθ. Θ.α η

ρεμήσ ει. Σ το  δ ιάστημα  αυτό , έλα  να δ ε ίς  το  πτώμα.

Ο επ ιθ εω ρη τή ς  έκ α ν ε  νόημα σ τον  αρχιφ ύλακα  Μ π άρροου να μη 

χάσ ει από τα  μάτια  το υ  τη  Ρόνια Φ όρντ και μπήκε στην κρ εβ α το κά 

μαρα τη ς  Λ ίνας Φ όρντ, που ήταν μια πρώην διάσημη ηθοποιός, το υ  

κινηματογράφ ου.

Η Λίνα Φ όρντ ήταν ξαπλω μένη σ το  κρ εβ ά τι τη ς  νεκρή. 1 /4 λ ο  το  

αίμα ε ίχ ε  φ ύ γε ι από τ ις  φ λ έ β ε ς  της, που ήταν κ ο μ μ έν ες  μ ε ξυράφ ι.

- Τι λες , γ ια τρ έ; ρ ώ τη σ ε ο Μ όκ Γκρόθ.

Ο ια τρ ο δ ικα σ τής  ανασήκω σ ε το υ ς  ώ μους του.

- Π έθα νε πριν από τ ρ ε ις  η μ έρ ες , είπε. Ν ομ ίζω  πως θα  κουρα 

σ τ ε ίς  λιγάκι για να β ρ ε ις  άκρη μ' αυτή  την υπόθεση. Δ εν  μπορώ να 

σου πω αν π ρόκειτα ι για έγκλημα ή για αυτοκτον ία . Και τα  δύο  μπο

ρούν να έχο υν  συμβεί.

Ο επ ιθ εω ρη τή ς  ά ρ χ ισ ε να ερ ευ νά  το  δω μάτιο . Κ άτω  σ το  πάτω

μα ήταν π εταμένο  το  ξυράφ ι, που ε ίχ ε  χρ ησ ιμοπ ο ιηθε ί για να κο

πούν οιι φ λ έ β ε ς  το υ  θύματος.

Σ το  δω μάτιο  επ ικρ α το ύσ ε μια απόλυτη τάξη . Μ όνο  που σ το ν  α έ 

ρα π λανιόταν μια μυρω διά  παράξενη. Η μυρω διά  το υ  π τώ ματος, 

που ε ίχ ε  α ρ χ ίσ ε ι να μυρ ίζε ι, α να κα τεμένη  μ ε την μυρω διά  που ά

φ η νε ένα  γιασεμ ί.

Ο Μ ακ Γκραθ ε π έ σ τρ ε ψ ε  σ το  δω μάτιο , όπου βρ ισ κόταν η α δ ελ 

φή το υ  θύματος.

- Λοιπόν; την ρ ώ τησ ε.

Η γυνα ίκα , που ε ίχ ε  σ υ ν έλ θ ε ι, έ κ α ν ε  μια κο υρ α σ μ ένη  χ ε ιρ ο 

νομία.

-Έ λ ε ιπ α  τ α ξ ίδ ι,  ε δ ώ  κα ι τ ρ ε ις  μ έ ρ ε ς ,  κ ύ ρ ιε  ε π ιθ ε ω ρ η τή , ε ί 

πε.

Η α δ ελ φ ή  μου έ μ ε ν ε  μόνη. Ό τα ν  γύρ ισ α  σ ή μ ερ α  το  πρωϊ, τη  

βρήκα... τη  βρήκα νεκρή. Είχε κ ό ψ ε ι τ ις  φ λ έ β ε ς  της...

-  Είχε λόγους ν ' α υ το κτο νή σ ε ι η α δ ελ φ ή  σας;

- Ναι. Έπασχε από ανίατη  ασθένεια ...

- Είχε κα νείς  άλλος, ε κ τ ό ς  από σ ας και την α δ ελφ ή  σας, κ λ ε ιδ ί 

αυτού  το υ  σπιτιού;

-Ό χ ι, κύρ ιε  επ ιθεω ρητή .

Ο Μ ακ Γκραθ την κ ο ίτα ξε .

- Τ ό τε , κυρία  μου, ε ίπ ε, θα π ρέπει να μας ε ξ η γ ή σ ε τ ε  μ ερ ικά  

πράγματα σ χετ ικά  με το  θάνατο  τη ς  α δ ελ φ ή ς  σας. Σας συλλαμ

βάνω ω ς ύποπτη το υ  φ όνου  της.

Πώ ς την υποπ τεύθηκε ο επ ιθεω ρητής ;
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Δοκιμασίες..

α) Χ ω ρ ίσ τε  τη  πλάκα το υ  ρολογ ιού  σ ε  έ ξ ι τμήματα  οποιοσδήπο

τ ε  σ χήματος, κα τά  τρόπ ο ώ σ τε  το  άθρο ισ μα  τω ν αρ ιθμώ ν που πε

ρ ικλε ίο ντα ι σ ε  κά θ ε  τμήμα να ε ίνα ι ίσο σ ε  όλα.

β) Γ ε μ ίσ τε  το υ ς  μ ικρο ύς κύκλους που βρ ίσ κο ντα ι σ τα  σ ημεία  

το μ ή ς  τω ν πλευρώ ν τω ν δύο  τε τρ α γώ νω ν  με αρ ιθμούς από το  1 - 

16 κατά  τρόπ ο ώ σ τε  το  σύνολο τω ν αρ ιθμώ ν κά θ ε π λευράς να ε ί

ναι ίσ ο  μ ε 34.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΩΝ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. ΚΑΤΣΚΑ 7. ΕΝ, 8. ΕΛΑΣ. 9. ΑΛΑΤΙ. 10. ΜΕΝ 12. ΡΙΑ. 13 ΑΤΟΜΑ. 15. TOMA 16. PE 17. ΑΣΑΡΚΟΣ.

ΚΑΘΕΤΑ

1 .ΚΕΡΜΑΤΑ,2. ΑΝ. Π.ΕΤΟΣ.9. ΑΝΟΜΑ.3.ΣΕΑ 14.MAP.4. ΙΛΑΡΑ,5 .ΚΑΤΙ 16PO,6. ΑΠΑΤΕΣ!

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. ΚΟΝΤΑΚΙ, 7. ΑΙ, 8. ΟΛΟΣ, 9. ΑΜΑΚΑ, 10. ΠΑΡ, 12.ΤΑΥ. 13.ΑΜΑΡΑ15.ΝΑΣΑ 16.TO, 17.ΑΕΕΣΤΕΣ.

ΚΑΘΕΤΑ

1. ΚΑΜΠΑΝΑ 2. α  11. ΑΜΑΡ, 9. ΑΡΑΣΕ. 3. ΤΟΜ, 14. ΡΑΣ, 4. ΑΛΑΤΑ 5. ΚΟΚΑ 16. ΤΕ. 6. ΙΣΑΥΡΟΣ.

ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ώοΛμή ong id» mgo οχοιογ» adiu onprt 
-cog οι up ADiô idnXoi ojouo U Odcpv lu oocogodu nou uinD adiu 
Ddp^Dio λΙιιο cdadu oXduun nou DoidnofjoiAogo liAorUodj] μ

«Ο ΕΥΡΩΝ ΑΜΕΙΦΘΗΣΕΤΑ1!»

Οι 6uo πρώ τοι σ υνά δ ελφ ο ι από Υ π ηρεσ ίες τη ς  Μ α κεδ ο ν ία ς  που 

με γράμμα το υ ς  σ το  π ερ ιοδ ικό  θα μας πουν ποιος ε ίνα ι ο δημ ιουρ 

γό ς  το υ  ποιήματος που α κ ο λ ο υ θ ε ί θα  κερ δ ίσ ο υν  τα  «Ποιητικά άπα

ντά» του.

CHE FECE... IL GRAN RIFIUTO

Σ ε  μερ ικούς ανθρώπους έρ χετα ι μ ια  μέρα  

που πρέπει το  μεγάλο Ναι ή  το  μεγάλο Όχι 

να πούνε. Φ ανερώ νεται αμέσω ς όποιος τόχει 

έτο ιμο  μ έσ α  του το Ναι, και λέγοντάς το πέρα

πηγαίνει στην τιμή  και σ την π εποίθησ ί του.

Ο αρνηθείς δ εν  μετανοιώ νει. Α ν ρω τιούνταν πάλι, 

όχι θα ξανάλεγε. Κι όμως τον καταβάλλει 

εκε ίνο  τ '  όχι - το σω στό  - ε ις  όλην την ζωήν του.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ
Θα θ έ λ α τ ε  να φ ω το γ ρ α φ ίσ ε τε  την κίνηση τη ς  γης;

Δ εν  υπάρχει κανένα  πρόβλημα, έσ τω  και αν δ εν  έ χ ε τ ε  το  δ ικό 

σας δ ιαστημ ικό  σταθμό. Δ ε  σας χ ρ ε ιά ζο ν τα ι πολλά πράγματα, ε 

κ τό ς  από ένα  σ το ιχε ιώ δ η  φ ω το γρ α φ ικό  εξοπ λισμό  και μια ξ ά σ τε 

ρη -αλλ ' οπω σδήπ οτε ασέληνη- βραδιά.

Π ιο σ υγκεκρ ιμ ένα  χ ρ ε ιά ζ ε σ τ ε  μια φ ω το γρ α φ ική  μηχανή βασ ι

κών απ αιτήσεω ν με φ ακό  50 mm, ένα  τρ ίποδα, ένα  ν τεκ λ α ν σ έ  και 

ένα  γρήγορο  έγχρω μο  φίλμ. (τα 400 ASA είνα ι αρκετά).

Τ οπ οθετούμε τη  μηχανή σ το ν  τρ ίποδα, σ κοπ εύουμε το ν  Πολικό 

ή κάποιο άλλο ασ τερ ισ μ ό , β άζο υ με την τα χ ύ τη τα  στην πόζα (Β), α

νο ίγουμ ε όλο  το  δ ιάφραγμα, εσ τ ιά ζο υ μ ε  σ το  άπ ειρο και π ατάμε το  

ντεκλα νσ έ, ώ σ τε  να μ ε ίνε ι α νο ιχ τό ς  ο φ ακός.

Α ρ χ ίζο υ μ ε  από χρόνο  έκ θ ε σ η ς  15 λεπτώ ν, το ν  οποίο αυξάνου 

μ ε  π ρο ο δ ευ τικά . Μ ε τά  μ ερ ικά  π ειράματα  θα β ρ ο ύ μ ε  το  σ ω σ τό  

χρόνο  έκθ εσ η ς , οπ ότε τα  α π οτελέσ μ α τα  θα είνα ι εκπληκτικά.

Η παραπάνω φ ω το γρ α φ ία  το υ  John A. Volk, που κα τα γρ ά φ ε ι τ ις  

τρ ο χ ιέ ς  τω ν άστρω ν, τρ α β ή χτη κε από την έρημο  το υ  Μ εξ ικ ο ύ  με 

χρόνο  έκ θ ε σ η ς  60 λεπτώ ν. □

Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" 
με χαρά θα δεχτεί τις συνεργασίες σας 
(σταυρόλεξα,αστυνομικά προβλήματα, 

κουϊζ, κ,λπ.)

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Μπρακούλια
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1  Ο Π ρ ο ϊσ τά μ ε 

ν ο ς  τ η ς  Δ /ν σ η ς  Α '-  

βάθμ ιας Εκπαίδευσης 

Κ υ κλά δ ω ν  κ. Π ολα - 

τ σ ίδ η ς  Ιω ά ννη ς , σ ε  

ε υ χ α ρ ισ τ ή ρ ια  ε π ι

σ το λ ή  το υ  π ρος όλο 

το  προσωπικό το υ  Α- 

σ τ υ ν .  Τ μ ή μ α τ ο ς

Τήνου μ ετα ξύ  άλλων α να φ έρ ε ι:

Ή  υπηρεσία μας, μέσ ω  του περιοδικού σας, επ ιθυμε ί να σας εκ- 
φ ράσει τις ευχαρ ισ τίες  της για:

α) Τη δ ιάθεση του αστυνομικού προσωπικού που προσφέρουν  

ά ρ ισ τες  υπ ηρεσ ίες  για την οδ ικά  α σ φ ά λε ια  τω ν μεγα λύ τερ ω ν  

σχολικών μονάδων της π ερ ιφέρειάς μας, καθημερινά πριν την έ 

ναρξη και κα τά  τη λήξη των μαθημάτων.

βΙ Την εφ αρμογή  προγράμματος ενημέρω σης των μαθητώ ν των 

πολυθέσιων σχολείων του νησιού μας σ ε  θέμα τα  κυκλοφοριακής 
αγωγής και

γ) Τη μέχρ ι τώρα κοινωνική προσφορά των οργάνων τάξης του  

Αστυνομικού Τμήματος στην οδική βοήθεια  όλης της πόλης και του  
νησιού".

1  Ο Α σ τυφ ύλα κα ς κ. Παπαδάκης Δ ημήτρ ιος το υ  Ιωάννη που υ

π η ρ ε τε ί στην Υ.ΚΑ-Τ.Ε.Ε.Μ (ΓΑΔΑ), ε υ χ α ρ ισ τε ί θ ερ μ ά  το  Δ ιο ικητή  

και όλο το  προσωπικό τη ς  υπηρεσ ίας στην οποία ανήκει, ιδ ια ίτερ α  

δ ε  το υ ς  Α ρ χ /κ ε ς  κ.κ. Μ πολίκα Κω ν/νο και Ρακά Ιωάννη και το υ ς  Α 

σ τυ φ ύ λ α κ ε ς  κ.κ. Γαβαλάκη Γ εώ ρ γ ιο  και Ζ ούγρ η  Α νδ ρ έα , για τη  

βοήθε ια  που το υ  παρείχαν σ ε  σοβαρό το υ  πρόβλημα.

Επίσης, για το ν  ίδ ιο  λόγο  ευ χ α ρ ισ τε ί και σ υγχα ίρε ι τη  Δ /ν τρ ια  και 

το  προσωπικό τη ς  Δ /νσ η ς Δημοσίω ν Ιχέσ εω ν /Υ Δ Τ .

1  Ο κ. Παπαδάκης Μ ανώ λης από το  Γαλατά-Πόρου, ευ χ α ρ ισ τε ί 

θ ερ μ ά  όλο το  Α σ τυνομ ικό  Προσωπικό το υ  Αστυν. Τμήματος Πόρου 

και το υ  Αστυν. Σ ταθμού  Γαλατά, για την άμεση σύλληψη τω ν δρα 

σ τώ ν  που δ ιέ ρ ρ η ξ α ν  τη ν  κ α το ικ ία  το υ  και τη ν  ε π ισ τρ ο φ ή  τω ν  

430.000 δρχ και κοσμημάτω ν που ε ίχα ν  α φ α ιρ έσ ε ι.

1  Ο Σύλλογος Π ασχόντω ν και Γονέω ν από Μ εσ ο γε ια κή  Αναιμία 

Ξάνθης, μας έ σ τ ε ιλ ε  την παρακάτω  ευχα ρ ισ τήρ ια  επ ισ τολή  την ο 

ποία και δημοσ ιεύουμ ε στη  συνέχεια :

"Το Δ ιοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, ευ χ α ρ ισ τε ί θερμά  

το  Δ ιο ικη τή  κα ι τους Δ όκ ιμους Α σ τυφ ύλα κες  της Αστυνομικής  

Σχολής Ξάνθης, για την πολύτιμη προσφ ορά μονάδω ν α ίμα τος  

προς τους πάσχοντες του Συλλόγου μας, και γεν ικότερα  σ τον πά- 
σχοντα συνάνθρωπο.

Η  επιθυμία τω ν Δοκίμων Αστυφυλάκω ν να υλοποιήσουν αυτήν  
την πολύτιμη προσφ ορά ζω ής μας εμψ υχώ νει και μας δ ίνε ι το  

κουράγιο να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας.

Παράλληλα μ ετα φ έρ ο υν  και ένα  μήνυμα προς τους νέους ό τ ι η 
προσφορά α ίματος είνα ι προσφορά ζωής.

Ελπίζουμε, την αξιέπαινη αυτή  πρωτοβουλία τω ν Δοκίμων Α σ τυ 

φυλάκων που πρόσφ ερε ελπίδα ζωής να ακολουθήσουν και άλλοι 

πολλοί ώ σ τε  κάποτε η χώρα μας να είναι αυτάρκης σ ε  αίμα."

1  Ο Δ ήμ α ρχος Θ ιναλίω ν Κ έρκυρ α ς κ. Γ εώ ργ ιος Μ αχημάρης, 

χ α ιρ ε τ ίζ ε ι την απόφαση το υ  Υπουργείου Ο ικονομικώ ν να χρ ημ α το 

δ ο τή σ ε ι την αγορά ελ ικοπ τέρου , α ξ ία ς  800 εκ., το  οποίο θα συμ

βάλλει ουσ ιαστικά  στην πάταξη τη ς  δράσης τη ς  Αλβανικής μ α φ ία ς 

σ τη  Β ορειοδυτική  Ελλάδα (Ν. Κ έρκυρας και Ν. Θ εσπρω τίας).

Την ικανοποίησή το υ  ε κ φ ρ ά ζ ε ι επ ίσ ης και προς το  Υπ ουργείο  

Δ ημόσ ιας Τ άξης όπου μ ετά  από δ ικ έ ς  το υ  σ υ ντο ν ισ μ ένες  ε ν έ ρ 

γ ε ιε ς  και σ ε  σ υνεργασ ία  μ ε ά λλες  σ υνα ρ μό δ ιες  υπ ηρ εσ ίες  έγ ιν ε  

α ιτία  για τη  θ ετ ικ ή  αυτή  ε ξ έλ ιξη .

1  Η Π ρο ϊσ ταμένη  το υ  Ο ργανισμού Ν εολα ία ς και Αθλησ ης το υ  

Δήμου Α θηνα ίω ν κα Λ ιναρδάκη Α νασ τασ ία , ε κ φ ρ ά ζ ε ι τ ις  θ ερ μ ές  

τη ς  ε υ χ α ρ ισ τ ίε ς  π ρος τη ν  Τ ροχα ία  Κ ολω νού, γ ια  τ ις  π ολύτιμ ες  

π ληρ οφ ορ ίες  που π αρείχαν στα  παιδιά το υ  136ου Δ ημοτικού  Σχο

λε ίου  (Αλαμάνας και Κ ερατσ ιν ίου) σ ε  εκδήλω ση που δ ιοργανώ θηκε 

π ρόσ φ ατα  μ ε θέμα: "Οδική Π ροστασ ία".

1  Ο Π ρ ό εδ ρ ο ς  το υ  Π ανελλήνιου Σ υνδέσ μου  Ν εφροπ αθώ ν υπό 

Α ιμοκάθαρση ή Μ ετα μ ό σ χ ευ σ η  κ. Χ α τζησ ά ββ α ς Α ντώ νης, σ ε  ε υ 

χαρ ισ τήρ ια  επ ισ τολή  το υ  προς το ν  Π ρ ό εδ ρ ο  Α θλητικής Ενωσης Α 

στυνομ ικώ ν Ελλάδος Α σ τυν  Α ' κ. Χουλιαρά Ιωάννη, μ ε τα ξύ  άλλων α

ν α φ έρ ε ι:

"Ειλικρινά θα θέλα με να εκφ ράσ ουμε τ ις  ευχα ρ ισ τίες  μας για 

την πρωτοβουλία σας να β ρ α β εύσ ετε  τον αθλητή του Συνδέσμου  
μας και μ έλος  του  ΑΣ. I.Ειδικός ΓραμματέαςΙ Α νθ/μο  Καραντάκο Νί

κο, για την αθλητική του συμμετοχή και διάκριση 16η θέση άλμα ε ις  

ύψος) σ το  1 Ιο  Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μ εταμοσχευμένω ν, στο  
Σίδνευ της Αυστραλίας.

Η αναγνώριση από μέρους σας της προσπάθειάς μας αυτής μας  

δίνει τη δύναμη και το  κουράγιο να συνεχίσουμε τον καθημερινό  

μας αγώνα για ισότιμη κοινωνική έν τα ξη  και αποδοχή και μέσ α  από 

τις αθλητικές μας δραστηριότητες.

Σ την επ ίτευ ξη  α υ το ύ  του  στόχου, έχ ου με εμπ ιστοσύνη στην  

προσωπική σας συμβολή και τη συμπαράσταση τω ν μελώ ν της Έ

νωσής σας. Μ ε  την εν έρ γ ε ιά  σας να τ ιμ ή σ ετε  έναν αθλητή-άτομο  

μ ε  Ε ιδικές Α νάγκες στην Ελληνική Αστυνομία, δ ε ίξ α τε  υψηλό αί

σθημα αλληλεγγύης και ευαισθησίας για κοινωνικές ομάδες όπως 
τη δική μας.

Επισημαίνουμε επίσης ότι, θετική  συγκυρία είναι η παρουσία στην 

κορυφή της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, Υ

πουργού κ. Γιώργου Ρωμαίου και του Γενικού Γραμματέα κ. Γιάννη Πα- 
παδογιαννάκη οι οποίοι διακατέχονται από το ίδιο φρόνημα των ίσων 

ευκαιριών ενάντια στο ρατσισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

1  Ο Π ρ ό εδ ρ ο ς  και τα  μέλη  το υ  Δ.Σ. το υ  Εμπορικού και Β ιομηχα

νικού Επιμελητηρίου Καρδ ίτσ ας, εκ φ ρ ά ζο υ ν  τ ις  ε υ χ α ρ ισ τ ίε ς  το υ ς  

προς το  Δ ιευθυντή  τη ς  Σχολής Α σ τυφ υλάκω ν Κ αρδ ίτσ ας, Α σ τυ νο 

μικό Υπ οδιευθυντή κ. Δ ημήτρ ιο  Καλλιαντζή, για την εγκά ρδ ια  υπο

δοχή που το υ ς  επ ιφ ύλαξαν  κατά  την επ ίσ κεψ ή  το υ ς  ε κ ε ί και την  ε 

νημέρω σή το υ ς  σ χ ετ ικά  μ ε τη  σύγχρονη εκπ α ίδευσ η  τω ν αυρ ια 

νών αστυνομ ικώ ν τη ς  π ατρ ίδας μας.

® Ο Π ρ ο ϊσ τά μ ενο ς  τη ς  Γ' Δ /νσ η ς  Δ ε υ τ /θ μ ια ς  Εκπ/σης Αθηνώ ν 

κ. Θ ω μάς Ζούμπος, ε κ φ ρ ά ζ ε ι τ ις  θ ε ρ μ έ ς  το υ  ε υ χ α ρ ισ τ ίε ς  προς 

το υ ς  Δ ιο ικ η τές  και ό λους  το υ ς  Α σ τυνομ ικούς τω ν α ντίσ το ιχω ν Α 

στυν. Τμημάτων οι οποίοι βοήθησαν μ ε τη  σ υμ μετο χή  το υ ς  στην α

σφ αλή μ ετα φ ο ρ ά  και δ ιακίνηση τω ν Γ ραπτώ ν δοκιμ ίω ν τω ν υπο

ψ ηφίω ν, σ τον  π ρόσ φ ατο  δ ιαγω νισμό το υ  Α.Σ.Ε.Π. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης

Η α λληλογρ αφ ία  μας
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Τ Ο  Κ Υ Ρ Ο Σ  Τ Η Σ  Κ Ο Ρ Υ Φ Η Σ
Η PROMOT ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ, μετά από μια συνεχή ανοδική 
πορεία, είναι σήμερα ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλη την 
Ελλάδα των ελικοπτέρων EUROCOPTER, των ειδικών οχημάτων 
MERCEDES-BENZ UNIMOG και των MERCEDES G 4X4

Τα οχήματα πολλαπλής χρήσεως UNIMOG και τα ελικόπτερα της 
EUROCOPTER INTERNATIONAL, της μεγαλύτερης εταιρίας 
κατασκευής ελικοπτέρων στην Ευρώπη, είναι προϊόντα διεθνούς 
κύρους και υψηλής τεχνολογίας.

PRD^nor
Ε.Ι.ΛΑίΝΟΠΟΥΛΟΣ α ε .

Τα UNIMOG διακρίνονται για τις πολυδιάστατες εφαρμογές τους: 
με τις κατάλληλες εξαρτήσεις μπορούν να μετάτραπούν σε γερανούς, 
λιπαντικά, εκχιονιστικά, πυροσβεστικά, σάρωθρα, χλοοκοπτικά, απο
φρακτικά, βαρούλκα κ.λπ. Διακρίνονται επίσης για την αξιοπιστία 
που χαρακτηρίζει όλα τα οχήματα της MERCEDES-BENZ.
Τα MERCEDES G 4X4 διακρίνονται για την τεχνολογική ανωτερό- 
τητά τους καθώς και την άριστη οδική συμπεριφορά τους με αποτέ
λεσμα να χαρακτηρίζονται από πολλούς ως τα αυτοκίνητα που επι
βάλλουν μια νέα εποχή στην κατηγορία των 4X4.

Mercedes-Benz
ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΜΠΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΣ MERCEDES - BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
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MERCEDES - BENZ UNIMOG & MERCEDES G 4X4
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