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Σ
ήμερα , μ ε τά  την ψ ή φ ισ η  το υ  Ν. 

2226/94, η εισαγωγή ιδιωτών στο Σώ

μα της Ελληνικής Αστυνομίας γίνεται 

με το σύστημα των γενικών εξετάσεων.

Ο θεσμός αυτός είναι ένας από τους πιο ση

μαντικούς και ιστορικούς σταθμούς στην εξελ ι

κτική πορεία της Αστυνομίας μας.

Οι σύγ

χρονες αυ

τ έ ς  ρ ιζ ικές  

α λ λ α γ έ ς  

στοχεύουν στην ποιοτική αναβάθμιση του συ

στήματος εκπαίδευσης των Αστυνομικών.

Η φοίτηση των Αστυνομικών στη Σχολή Αστυ

φυλάκων είναι θετής και στη Σχολή Υπαστυνό- 

μων (Αξ/κών) 4ετής. Η Σχολή Αστυφυλάκων είναι 

Ανωτέρα Σχολή και η Σχολή Αξ/κών Ανωτάτη.

Οι επιτυχόντες νέοι και νέες στις Αστυνομι

κές Σχολές, πριν την είσοδο σ' αυτές δίνουν τον 

όρκο του Έλληνα Αστυνομικού ο οποίος μεταξύ 

των άλλων προβλέπει πίστη στην πατρίδα, υπακοή 

στο Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους.

Το σύνταγμα της χώρας μας κατοχυρώνει τα 

ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα στα άρθρα 

του 4 έως και 25, τελούν δε αυτά υπό την εγγύη

ση του κράτους και όλα τα κρατικά όργανα είναι 

υποχρεωμένα να διασφαλίζουν την ακώλυτη ά

σκηση αυτών. Επίσης αναγνωρίζει τον άνθρωπο 

ως ηθικό πρόσωπο, ως αξία και όχι ως όργανο 

παραγωγής και τυφλής μηχανής κατανάλωσης, 

δηλαδή ως τυφλό μόριο μέσα στον ποταμό της 

ιστορίας που προσδιορίζεται από την οικονομία 

μόνο και από το χρήμα. "Ελεύθερος αφήκε πάντας 

ο Θ εός, ουδένα δούλον η φύσ ις πεποίηκεν" 

διακήρυξε η αρχέγονη σοφία των προγόνων μας.

Σήμερα όλοι οι λαοί των Ενωμένων Εθνών με 

την οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, από τη Γενική Συνέλευση των Ενωμέ

νων Εθνών, που έγινε το έτος 1984 στο Παρίσι, 

αναγνωρίζουν ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται 

ελεύθεροι και ίσοι σε αξιοπρέπεια και δικαιώμα

τα. Είναι προικισμένοι με λογική και έχουν υπο

χρέωση να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με 

πνεύμα αδελφοσύνης.

Ο καθένας μπορεί να δ ιεκδικεί όλα τα δικαιώ

ματα και τ ις  ελευθ ερ ίες  που περιέχονται στη 

διακήρυξη αυτή, χωρίς καμία διάκριση και ειδικό

τερα χωρίς διάκριση που να βασίζεται στη φυλή, 

το χρώμα, το φύλλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία,

τη ν  πολι

τική, ή κάθε 

άλλη γνώ

μη, τη ν  ε 

θνικότητα ή κοινωνική καταγωγή, ή την περιου

σία, την προέλευση ή κάθε άλλη κατάσταση.

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζει, να είναι 

ελεύθερο και να απολαμβάνει την προσωπική α

σφάλεια. Όλοι είναι ίσοι μπροστά στο Νόμο και 

έχουν το  δικαίωμα να προστατεύονται εξίσου 

και χωρίς διάκριση από το Νόμο.

Κάθε πρόσωπο, που κατηγορείται για αδίκη

μα, είναι κατά τεκμήριο αθώο, έως ότου αποδει- 

χθ ε ί νόμιμα η ενοχή του σε δίκη, που θα την χα

ρακτηρίζει η δημοσιότητα και που θα εξασφαλί

ζε ι όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις για την υπερά

σπισή του.

Ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι αντικείμενο 

αυθαίρετων επεμβάσεων από τα διωκτικά όρ

γανα στην ι

δ ιω τ ική  το υ  

ζωή, στην κα

τοικία του και 

στην αλληλο

γραφ ία . Είναι 

ελεύθερος να 

κ υ κ λ ο φ ο ρ ε ί 

ελεύθερα  και 

να εκλέγει τη 

διαμονή του.

Το κράτος 

ο φ ε ίλ ε ι να 

π ροσ τα τεύει 

την  τιμ ή , τη 

ζωή και την α

ξιοπρέπεια του πολίτη, την οικογένεια, την ατο

μική του ιδιοκτησία και την ιθαγένεια, την ελευ

θερ ία  της σκέψης, της συνείδησης, τ ις  θρη

σκευτικές του πεποιθήσεις και την έκφραση.

Ο πολίτης μπορεί να μετέχει ελεύθερα σε ε ι

ρηνικές συγκεντρώσεις, να εκλέγει τους αντι

προσώπους του, να εκλέγεται, να εργάζεται, να 

απεργεί, να αναπαύεται και να ψυχαγωγείται.

Κάθε πρόσωπο έχε ι δικαίωμα να ζε ι με τ έ 

τοια ζωή που θα του εξασφαλίζει την υγεία, την 

ατομική και οικογενειακή ευημερία, τη διατροφή, 

την κατοικία, την ιατρική περίθαλψη, την μόρφω

ση και τη συμμετοχή του στην πολιτιστική ζωή 

της κοινωνίας που ζει.

Μ ε λίγα λόγια δικαιώματα του ανθρώπου είναι 

η δυνατότητα που πρέπει να έχε ι ο άνθρωπος να 

ζει, να εκφράζετα ι ελεύθερα, να μορφώνεται, 

να δημιουργεί και να αναπτύσσει χωρίς εμπόδια 

τη δραστηριότητά του σύμφωνα με τους Νό

μους αλλά και τον αλληλοσεβασμό.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα έτσ ι όπως έχουν 

διατυπωθεί, κατακτήθηκαν με αγώνες, θυσίες 

και αίμα.

Αυτούς τους αγώνες των λαών της γης για 

πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους, κα

λείται για τη χώρα μας η Ελληνική Αστυνομία να 

σ εβ α σ τε ί και να τους  π ροσ τατεύσ ε ι από ο

ποιαδήποτε απειλή ή αυθαιρεσία.

Σήμερα οι νέοι μας που εκπαιδεύονται στις Α

στυνομικές Σχολές, αποκτούν σε ικανοποιητικό 

βαθμό και νομική παιδεία για να είναι σε θέση να 

ε ρ μ η ν εύ ο υ ν  ορθά  και να εφ α ρ μ ό ζ ο υ ν  το  

Σύνταγμα της χώρας μας και το ισχύον Δίκαιο.

Διδάσκονται για την αποστολή του Αστυνομι

κού και για τον Αστυνομικό θεσμό, που σε κάθε 

Δημοκρατική πολιτεία θεω ρείτα ι ως ο κυματο

θραύστης της παντοειδούς παρανομίας, ως η α

μυντική  ασπίδα κατά του  ποικιλώνυμου και 

πολύμορφου εγκλήματος και ως η εγγύηση της 

προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη.

Η μελέτη των ατομικών ελευθεριών ή ατομι

κών δικαιωμάτων σ τοχεύει στην αύξηση του 

θεωρητικού ενδιαφέροντος και ορ ιοθετεί τα ό

ρια της κρατικής εξουσίας και τις σχέσεις της

Τον Αστυνομικού Διευθυντή Αημήτριου Καλλιαντζή
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γ έ ρ ο ν τ ε ς ,  α

σ θ ε ν ε ίς , Τσιγ

γάνους) και να 

μην επ ηρεάζε

ται στην εφ αρ

μογή του Νόμου 

από τα προσω

πικό το υ  αι

σ θήματα , τ ις  

προκαταλήψεις 

του, τ ις  πολιτι

κ ές  το υ  πε

π ο ιθήσ εις , τ ις  

επ ιθυμ ίες  του, 

τ ις  αντιπάθειες 

ή συμπάθειες.

Καλλιεργε ί

ται και ενισχύε-
ται η αντίστασή 0  Αστυνομικός διδάσκεται να υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο
το υ  σ ε κά θ ε και να να προστατεύει τη ζω ή  και τα αγαθά όλω ν τω ν ανθρώπων,

π ειρασ μό  ή 

συμβιβασμό.

Μαθαίνει να είναι υπεύθυνος, να κρατιέται νη

φάλιος και όταν οι γύρω του θα τα έχουν χαμέ

να, να βελτιώνει συνέχεια τ ις  επαγγελματικές 

αλλά και λοιπές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και να

μην ξεχνά πως ο αστυνομικός θεσμός είναι μία 

από τις βασικότερες συνιστώσες του Δημοκρα

τικού μας πολιτεύματος, που αντλεί ο θεσμός 

αυτός τη δύναμή του από το λαό και λειτουργεί 

υπέρ του λαού και της πατρίδας μας.

Οι Διακηρύξεις της Κοινοβουλευτικής Συνέ

λευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1979, 

ο κώδικας δεοντολογίας του Αστυνομικού που 

εγκρίθηκε και υιοθετήθηκε απάτη Διεθνή οργά

νωση των Αρχηγών της Αστυνομίας το έτο ς  

1987, ο καταστατικός χάρτης των Ευρωπαίων Α

στυνομικών, όπως αυτός διαμορφώθηκε στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αστυνομικών Ενώ

σεων το έτο ς  1996, η Οικουμενική Διακήρυξη

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Γενικής Συ

νέλευσης των Ενωμένων Εθνών του 1984 αλλά 

και η διακήρυξη του 1789 των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου και την πολιτική από τη Γαλλική Εθνο

συνέλευση, συντελούν και α υ τές  στην ολο

κλήρωση της νομικής και αστυνομικής παιδείας 

των εκπαιδευομένων.

Η τροπ οπ ο ίησ η  το υ  ισ χ ύ ο ν το ς  Δ ικα ίου  

στη χώ ρα μας και η εναρμόν ισ η  αυτού  με 

τον καταστατικό  χάρτη που είνα ι το  σ ημερ ι

νό μας Σύνταγμα, κατοχυρώ νει π ερ ισ σ ότε

ρο την αξιοπρέπεια του  ατόμου και το  προ

σ τα τε ύ ε ι από ο ιαδήποτε βία, αυθα ιρεσ ία  ή 

βασανισμό.

Η εξευτελ ισ τική  ή βασανιστική μεταχείριση 

των κρατουμένων ή των εξεταζομένω ν προσώ

πων, η χρήση απαράδεκτων αποδεικτικών μέ

σων στην ποινική διαδικασία όπως η τεχνική 

πρόκληση ύπνου ή η χρήση ορού αλήθειας για 

την αποκάλυψη του υποσυνείδητου, διώκονται 

και τιμωρούνται σήμερα σε βαθμό κακουργήμα

τος.

Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των κατηγο

ρουμένων και η μεταχείριση των κρατουμένων, 

όπως αυτή καθορίζεται στον Ν. 2408/96, θέτει 

τέρμα στην παλιά ακολουθούμενη πρακτική, ο

λοκληρώνεται έτσ ι το κράτος Δικαίου στο χώρο 

του ποινικού και σωφρονιστικού μας συστήμα

το ς  και εν ισχύει περισσότερο την πίστη μας 

στις αξίες, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην 

ανθρώπινη προσωπικότητα.

Η Δημοκρατία ως σκέψη και τρόπος ζωής, α

παλλαγμένη και από κάθε ίχνος ρατσισμού και 

ξενοφοβίας καλλιεργείται και βιώνεται στη νέα 

και στον νέο που εθελοντικά δέχεται να κατα

σ τε ί υπηρέτης του Νόμου και του πολίτη, υπερα

σπιστής των Δικαιωμάτων και των ελευθεριών 

του, Αστυνομικός της πατρίδας μας. □

με τα πρόσωπα που υπόκεινται σ' αυτήν. Για το 

λόγο αυτό η θεωρητική προσέγγιση στη διάρ

κεια της διδασκαλίας γίνετα ι με μεγάλη προ

σοχή και υλοποιείται στην πράξη ως κανόνας 

ζωής σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης όχι μό

νο μέσα στο χώρο της Σχολής μας αλλά και ε 

κτός αυτής.

Το Σύνθημα που επιλέχθηκε στο 3ο Συνέδριο 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αστυνομικών Ενώ

σεων, που έγινε στη Βουδαπέστη το Μάρτιο του 

1996 7α δικαιώματα μας εγγυώνται τις ελευθε
ρίες σας" είναι η καλύτερη επισήμανση προς 

τους πολίτες, ότι η αποστολή της Αστυνομίας 

δεν περιορίζεται μόνο στον αγώνα κατά της ε 

γκληματικότητας αλλά επ εκτε ίνετα ι και στην 

προστασία των ελευθεριώ ν και των θεμελιω

δών δικαιωμάτων του πολίτη.

Η διδασκαλία στο 1 ο και 2 ο έτος των μαθημά

των "Συνταγματικό Δίκαιο - Ανθρώπινα Δικαιώ

ματα, Ποινικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Διοικητικό Δί

καιο, Ποινική Δικονομία, Εγκληματολογία, Κοινω- 

νιολογία. Κοινωνική - Δικαστική Ψυχολογία και 

Κοινωνικά - Πολιτιστικά Ζητήματα", επιβεβαιώνει 

τη σύγχρονη κοινωνικοπολιτική αντίληψη που 

πρέπει να καλλιεργείται και να βιώνεται στις Α

στυνομικές Σχολές, που είναι τα φυτώρια των

αυριανών φρουρών της έννομης τάξης και του 

πολίτη.

Ο Αστυνομικός δ ιδάσκετα ι να υπηρετεί το 

κοινωνικό σύνολο, να προστατεύει τη ζωή και τα 

αγαθό των ανθρώπων, να προφυλάσσει τους α

πλούς πολίτες από τις  απάτες, τους αδύναμους 

από την καταπίεση και τον εκφοβ ισμό, τους 

φιλήσυχους από τη βία και τη διαφθορά, να σέ

βεται τα Συνταγματικά δικαιώματα όλων των πο

λιτών ως προς την ελευθερία  την ισότητα και 

την δικαιοσύνη.

Να διάγει μια κόσμια ζωή, παράδειγμα για ό

λους. Να προστατεύει τις  αδύναμες κοινωνικές 

ομάδες (μικρά παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες,
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ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

"Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το Θεμέλιο της ανθρώπινης φύσης. 
Χωρίς αυτά δεν μπορεί να υπάρξει ανθρώπινο ο ν ."

ο. η. ε.

Ο
ι καταστροφ ικότατες συνέπειες του δευτέρου παγκοσμίου 

πολέμου οι οποίες μετέτρεψ αν τον πλανήτη μας σε ένα απέ

ραντο νεκροταφείο με τα εκατομμύρια των νεκρών πολιτών 

και στρατιωτών, συγκλόνισε ολόκληρη την ανθρωπότητα όχι μόνο για το 

χάος και τους νεκρούς που άφησε πίσω του αλλά και για την ολοκληρωτική 

κατάρρευση κάθε έννοιας δημόσιας και ατομικής ηθικής του ανθρώπου. Τα 

εκατομμύρια των Εβραίων και άλλων πολιτών δεν σκοτώθηκαν σε κάποια 

μάχη, έστω  ενός παράλογου πολέμου, αλλά εξοντώθηκαν στους απάν

θρωπους θαλάμους αερίων του Χίτλερ που δεν σεβάστηκε ούτε τη νεκρή 

και άψυχη σάρκα τους. Η πυρηνική φρίκη από την καταστροφή της Χιροσί

μα και του Ναγκασάκι, αυτό το έγκλημα κατά του ανθρώπινου γένους που 

ακόμη και σήμερα πληρώνει η ανθρωπότητα, δημιούργησε περισσότερο α

πό ποτέ την ανάγκη για εγκαθίδρυση παγκόσμιων θεσμών που θα εξασφά

λιζαν μια διαρκή ειρήνη σε ολόκληρο τον κόσμο και ταυτόχρονα θα προ

στάτευαν τον άνθρωπο από την αυθαιρεσία και την καταπίεση.

Οι ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων της εποχής εκείνης κατανόησαν ότι 

η εμφάνιση των πυρηνικών όπλων εγκυμονούσε πολλούς κινδύνους για ένα 

νέο παγκόσμιο πόλεμο που θα απειλούσε τη ζωή στον πλανήτη μας και ότι 

η επιβίωση του ανθρώπινου γένους εξαρτιόταν από την εξάλειψη των α

δικιών και των βαρβαροτήτων σε βάρος του ανθρώπου που οδηγούν στον 

πόλεμο.

Ετσι, η ειρήνη μέσα στα έθνη αλλά και ανάμεσα σε αυτά, εξαρτάται από 

τη δικαιοσύνη,Στόχος λοιπόν των Ηνωμένων Εθνών υπήρξε η δημιουργία ε 

νός κόσμου στον οποίο οι άνθρωποι θα ζουν με δικαιοσύνη και ελευθερία.

Η Οικουμενική Διακήρυξη

Στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που υπογράφτηκε το 

1945, τα κράτη μέλη ανέλαβαν την υποχρέωση να συνεργαστούν "για την ανά

πτυξη και ενθάρρυνση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

θεμελιωδών ελευθεριών για όλους, χωρίς διάκριση".

Στις 10 Δεκεμβρίου 1948 στο Παρίσι, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 

Εθνών υιοθέτησε την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμά

των. Η βασική αρχή που διέπει τη Διακήρυξη είναι ότι όλοι οι άνθρωποι γεν

νιούνται ελεύθεροι και ίσοι ως προς την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα 

"χωρίς διάκριση ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρη

σκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την πε

ριουσία ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση".

Η διακήρυξη αναγνωρίζει ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων όλων των 

ανθρώπων αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της 

ειρήνης στον κόσμο. Μ ε την έννοια αυτή αποτελεί κοινό υπόδειγμα για ό

λους τους λαούς και όλα τα έθνη. Αποτελείται δε από 30 άρθρα όπου κα

θορίζονται τα ιδεώδη πάνω στα οποία ο άνθρωπος μπορεί να θεμελιώσει 

την ασφάλειά του και την ευημερία του. Συγχρόνως, προσφέρουν τις  βα

σικές κατευθύνσεις στις κυβερνήσεις και στους πολίτες για να επιτύχουν 

και να προστατεύσουν αυτήν την ασφάλεια και την ευημερία. Τα δικαιώμα

τα που ορίζονται στη Διακήρυξη, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

1. Στα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, που περιλαμβάνουν το δικαίωμα 

της ζωής, της ελευθερίας, της ασφάλειας, το δικαίωμα της συμμετοχής 

στα κοινά, το δικαίωμα της περιουσίας και των θεμελιωδών ελευθεριών, 

της έκφρασης, της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, και

2. Στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα που αναφέρο- 

νται στην εργασία, στο βιοτικό επίπεδο, στη μόρφωση και στην ελευθερία 

της πολιτιστικής ζωής.

Οι αγώνες για τα δικαιώματα του ανθρώπου 
τα τελευταία 50  χρόνια.

Το έτος 1948 -έτος που υιοθετήθηκε από τα Ηνωμένα Εθνη και η Οικου

μενική Διακήρυξη- υ ιοθετείται η Σύμβαση για την Πρόληψη και την Τιμωρία 

του Εγκλήματος της Γενοκτονίας. Το 1949 ιδρύεται το Συμβούλιο της Ευρώ

πης. Η πρώτη σημαντική Σύμβαση που συνήψαν τα μέλη του ήταν η Ευρω

παϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 11950). Η ιδιαίτερη σπου- 

δαιότητα της σύμβασης αυτής είναι ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου εξασφαλίζετα ι από δύο όργανα:

α) Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και β) το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στη Σύμβαση προβλέπεται επίσης το δικαίωμα 

των πολιτών -ατομικό ή ομαδικό-να προσφεύγουν στα όργανα αυτά καταγ- 

γέλοντας τις  παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από κάποιο κρά

τος, με την προϋπόθεση ότι το κράτος που κατηγορείται για την παραβίαση 

έχει εκ των προτέρων αποδεχτεί το δικαίωμα της ατομικής προσφυγής. Ο 

Οργανισμός Αμερικανών Κρατών ίδρυσε το 1959 τη Διαμερικανική Επι

τροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κατάρτησε τη Διαμερικανική Σύμβαση 

των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ισχύει από το 1978. Σύμφωνα με τη 

Σύμβαση αυτή, η Επιτροπή μπορεί να δέχεται καταγγελίες παραβιάσεων α

πό πολίτες ατομικά, ανεξάρτητα αν η κυβέρνηση του κράτους τους έχει α

ποδεχθεί το  δικαίωμα της ατομικής προσφυγής. Το 1961 υ ιοθετείτα ι η
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Σύμβαση για την Κατάργηση των Φυλετικών Διακρίσεων και το  1984 η Σύμ

βαση για την Κατάργηση των Βασανιστηρίων. Στις 16 Δεκεμβρίου 1966 η 

Γενική Συνέλευση των Η.Ε. υ ιοθετε ί δύο Διεθνή Σύμφωνα:

1 . Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και

2. Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολι
τιστικά Δικαιώματα. Τα Σύμφωνα αυτά υιοθετήθηκαν από τα κράτη μέ

λη των Η.Ε. παρά τις  διαφορές τους στην οικονομική και κοινωνική ιδεολο

γία και οργάνωση. Απέκτησαν όμως δεσμευτική ισχύ μόνο για τις  χώρες 

που τα επικύρωσαν. Το Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα 

προβλέπει μια 18μελή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Επιτροπή αυτή μελετά τις  αναφορές που της υποβάλλουν τα κράτη- 

μέλη σχετικά με τα μέτρα που έχουν πάρει για τη διασφάλιση των δικαιω

μάτων που αναφέρονται στο Σύμφωνο καθώς και για τα εμπόδια ή τις  δυ

σκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την εφαρμογή του Συμφώνου. Η Επι

τροπή εξετά ζε ι επίσης τις  καταγγελίες μεμονωμένων ατόμων και είναι η 

μόνη στο επίπεδο των Η.Ε. που δέχεται και ατομικές αναφορές σύμφωνα 

βέβαια με ορισμένη διαδικασία. Η πρόσβαση όμως στην Επιτροπή είναι δυ

νατή μόνο για τους πολίτες των χωρών που έχουν δεχθεί την εφαρμογή 

αυτής της διαδικασίας. Όσον αφορά το Σύμφωνο για τα Κοινωνικά και Πο

λιτιστικά Δικαιώματα δεν προβλέπει ειδικό μηχανισμό εφαρμογής και αυτό 

επειδή η πραγμάτωση των δικαιωμάτων αυτών εξαρτάται από το επίπεδο 

της οικονομικής ανάπτυξης της κάθε χώρας.

Τέλος στις 25 Ιουνίου 1993, εγκρίνεται από την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη 

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών η διακήρυξη και το 

πρόγραμμα δράσης της Βιέννης.

Η ημερομηνία αυτή αποτελεί την κορύφωση μιας διαδικασίας που διάρ

κεσε πάνω από δύο χρόνια, στην διάρκεια της οποίας η διεθνής κοινότητα 

δημιούργησε ένα δίκτυο δραστηριότητας που απλώνεται σε όλες τις  πε

ριοχές του κόσμου και έναν εντυπωσιακό αριθμό κοινωνικών υπηρεσιών.

Διεθνείς Οργανισμοί που εργάστηκαν και 
εργάζονται για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Μ εταξύ των οργανισμών των Η.Ε. που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δι

καιώματα είναι η UNESCO, η UNICEF, η ILO (Διεθνής Οργάνωση Εργασίας) και 

η UNHCR (Υπατη Αρμοστεία Προσφύγωντων Η.Ε.). Η UNESCO βοηθάει εκα

τομμύρια αναλφάβητων να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν, παρέχει 

εξειδικευμένη βοήθεια και συμβουλή για διάφορά εκπαιδευτικά, επιστημο

νικά και τεχνικά θέματα, όπως σεισμούς, θαλάσσια ρεύματα, ραδιοτηλεο

πτικές εκπομπές. Ενδιαφέρεται για τη διαφύλαξη της οικολογικής ισορρο

πίας και τη σωστή χρήση των φυσικών πόρων. Επίσης έχει ειδικό πρόγραμ

μα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη.

Η UNICEF εργάζεται για θέματα των παιδιών και των γυναικών και φρο

ντίζε ι για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Η ILO ασχολείται με 

τα εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, με τη δημιουργία ενός δ ιε

θνούς εργατικού κώδικα, που έχει επηρεάσει την εθνική πολιτική, τη νομο

θεσία και τη διοίκηση επί εργατικών θεμάτων σε πολλές χώρες. Υπάρχουν ε 

πίσης μη κυβερνητικοί διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται με ειδικά θέματα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο αρχαιότερος από αυτούς είναι η Διεθνής Επι

τροπή Ερυθρού Σταυρού που ιδρύθηκε το 1859 και εδρεύει στη Γενεύη.

Οι Συμβάσεις που κατάρτισε (1859-19491 και οι οποίες ισχύουν μέχρι 

σήμερα, ρυθμίζουν τη μεταχείρηση των τραυματιών, αιχμαλώτων, προ

σφύγων, κατοίκων κατεχομένων εδαφών κτλ. σε περιπτώσεις πολέμου ή 

πολιτικής διαμάχης. Επίσης, η Διεθνής Επιτροπή Νομικών με έδρα τη Γενεύη, 

εργάζετα ι για τα πολιτικά δικαιώματα και την τήρηση του νόμου.

Τέλος, η Διεθνής Αμνηστία, με έδρα το Λονδίνο, εργάζεται για την απε

λευθέρωση των "κρατουμένων συνείδησης", για την έγκαιρη προσαγωγή 

των σε δίκη και την κατάργηση της θανατικής ποινής και των βασανιστη

ρίων για όλους τους κρατουμένους χωρίς εξαίρεση.

Προοπτικές για την αυριανή ασφάλεια και ειρήνη

Μ ετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η παγκόσμια ειρήνη ακροβατούσε 

σ'ένα τεντωμένο σχοινί βασισμένη στην ισορροπία του τρόμου των δύο υ- 

περδυνάμεων. Σε μία ή δύο περιπτώσεις μάλιστα -όπως προκύπτει από τα 

ιστορικά ντοκουμέντα εκείνης της εποχής-η έναρξη του 3ου παγκοσμίου 

πολέμου αποτράπηκε στην κυριολεξία την τελευταία στιγμή (περίπτωση της 

Κούβας) αποφεύγοντας ένα νέο ολοκαύτωμα Σήμερα τα πράγματα έχουν αλ

λάξει πολύ με το άνοιγμα των οικονομιών των χωρών του πρώην ανατολικού 

συνασπισμού και ένας τέτοιος κίνδυνος έχει περιοριστεί στο ελάχιστο.

Η Οικουμενική Διακύρηξη του ΟΗΕ έχε ι γίνει πλέον αποδεκτεί από όλες 

σχεδόν τις χώρες του κόσμου και η πλειοψηφία τους έχει επικυρώσει ένα 

ή περισσότερα από τα Διεθνή Σύμφωνα. Παρ'όλα αυτά όμως, πολλοί λαοί 

ακόμη και σήμερα δεν απολαμβάνουν τα δικαιώματα τους γιατί οι ίδ ιες οι 

κυβερνήσεις παραβιάζουν τις  διατάξεις των συμφώνων ή τις  αγνοούν τ ε 

λείως. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα σύμφυτο αγαθό που γεννιέται 

με τη ζωή και δεν μπορεί να εξαρτάται από τη βούληση ή τα συμφέροντα 

των εκάστοτε ηγετών και κυβερνήσεων. Αυτό είναι κάτι που οι ίδιοι οι λαοί 

ενωμένοι μπορούν να το αλλάξουν. Ο Ιρλανδός συγγραφέας Sean Mac- 

Bride, που πήρε τα δύο βραβεία Ειρήνης Λένιν και Νόμπελ, πρώην Πρόε

δρος της Διεθνούς Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Αμνηστίας, έ 

γραψε για το  θέμα αυτό:

Ή  παγκόσμια κοινή γνώμη, με τον κατάλληλο χειρισμό, μπορεί να γίνει ι

σχυρό μέσο επιρροής στα κέντρα εξουσίας. Ετσι, δεν αρκεί μόνο οι κυβερ

νήσεις και οι δ ιεθνείς οργανισμοί να γνωρίζουν τις  διατάξεις της Οικουμε

νικής Διακήρυξης. Πρέπει να τις  γνω ρζει και ο απλός άνθρωπος στο δρό

μο, ο άνθρωπος για τον οποίο αυτές οι δ ιατάξεις διατυπώθηκαν και αποτε

λούν την πατρογονική του κληρονομιά. Οταν οι λαο ί του κόσμου απο

κτήσουν πλήρη συνείδηση των δικαιωμάτων τους, οι κυβερνήσεις δεν θα 

τολμούν πια να τα αψηφούν και να τα εκμηδενζουν. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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Έχοντας βαθιά επίγνωση της αποστολής μας προς την Πατρίδα, την Κοινωνία και τον Πολίτη, 
υπηρετώντας τον Αστυνομικό Θ εσ μέ, ένα Θεσμό, που συνεχώς καταξιώ νεται, 

για την πολυεπίπεδη και πολυσήμαντη προσφορά του και διαρκώς αναβαθμίζεται, 
τόσο στη Χώρα μας, όσο και διεθνώ ς,είναι εύλογο να μας δ ιακατέχει το έντονο ενδιαφέρον  

και η ελπιδοφόρα αγωνία, για την άρτια εκπαίδευση και προετοιμασία 
των νέων μελών και Στελεχώ ν του Σώματος. Είμαστε αισιόδοξοι για το παρόν και το μέλλον. 

Ποιες είναι αλήθεια οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις των Σπουδαστών; Τι πρέπει να γίνει;
Τι απαντούμε στο δίλημμα της πορείας προς το 2001;

Τι χρειάζετα ι; Εκπαίδευση ή Παιδεία των Αστυνομικών;

Η
 απάντηση, ασφαλώς, είναι η Παιδεία 

των Αστυνομικών, που αποσκοπεί στη 

διαμόρφωση ολοκληρωμένων προ

σωπικοτήτων και ηθικών χαρακτήρων, ικανών 

και δυνατών, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματι

κά τα μεγάλα και πολύπλοκα αστυνομικά προ-

ΤηςΑοκ. ΥπαστυνόμονΑήμψ-ραςΒασιλάκη*

βλήματα, αλλά, παραλλήλως και ταυτοχρόνως, οι 

Αστυνομικοί να είναι αρωγοί και συμπαραστάτες 

ακόμη και στις ανάγκες των μεμονομένων πολι

τών, που καταφεύγουν στη βοήθεια τους. Μόνο 

η ολοκληρωμένη παιδεία των Αστυνομικών, είναι 

δυνατό να θεμελιώ νει μια ιδεώδη Αστυνομία, 

που αρμόζει σε μια Δημοκρατία.

Αλλά ποιες πράγματι είναι οι προσδοκίες και 

οι απαιτήσεις μας, ως Σπουδαστών και μελλοντι

κών Στελεχών του Σώματος;

Αυτές είναι ρεαλιστικές και απορρέουν από 

τις  αστυνομικές ανάγκες που υπάρχουν και τις 

προοπτικές δημόσιας τάξης που διαμορφώνο

νται, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπε

δο.

Η σπουδαιότητα της έννομης τάξης, ως στοι

χείου αναπόσπαστου του δημοσίου βίου και της 

ομαλής κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, είχε 

επ ισημανθεί από κορυφαίους εκπροσώπους 

της ελληνικής διανόησης. Ο διδάσκαλος του Μ ε

γάλου Αλεξάνδρου, ο μέγας φ ιλόσοφος Αρι

στοτέλης, διδάσκει ότι 'Των μεν γαρ αναγκαίων 

αρχών χωρίς, αδύνατον είναι την πόλιν, των δε 

προς ευταξίαν και κόσμον αδύνατον οικείσθαι 

καλώς".

Δηλαδή, "η  θέσπιση κανόνων δικαίου και η 

ύπαρξη εντεταλμένων αρχών, για την εφαρμογή 

τους, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απο

τελεσματική και χρηστή διοίκηση των πολιτών". 

Ο Αστυνομικός Θεσμός συμπορεύεται με την 

Πολιτειακή οργάνωση της σύγχρονης κοινωνίας. 

Η Αστυνομία αποτελεί πράγματι κοινωνικό θ ε

σμό άρρηκτα ενσωματωμένο στο πολιτικό σώ

μα. Η ενσωμάτωση αυτή δεν είναι προϊόν της 

νεότερης εποχής αλλά, πολύ αρχαίο δεδομένο 

στην ιστορία των συντεταγμένων κοινωνιών.

Η αποτελεσματική λειτουργία του Αστυνομι

κού Θεσμού συμβάλλει στην εδραίωση της κοι

νωνικής και οικονομικής δημοκρατίας, στην κοι

νωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας.

Όλοι πρέπει να συνεκτιμούν την προσφορά, 

τη σημασία, την ιδιαίτερό τητα και την ιδιοτυπία 

του Αστυνομικού Θεσμού, και να συμβάλλουν 

στην υποστήριξη του σε όλα τα επίπεδα. Ο Α

στυνομικός Θεσμός έχε ι ανάγκη από την υπο

στήριξη αυτή, ενόψει των προοπτικών που δια

γράφονται στην πορεία προς το 2000 και την α

νατολή της τρίτης χιλιετηρίδας, τόσο σε σχέση 

με την εξέλ ιξη  της εγκληματικότητας I εγχώριας 

και διεθνούς], όσο και στο πλαίσιο του διεθνούς 

αστυνομικού συναγωνισμού, της νέας τάξης α

στυνομικών πραγμάτων και των νέων υποχρεώ

σεω ν με τ ις  οποίες επ ιφ ο ρτ ίζετα ι (Συνθήκη 

Μάαστριχ, Συνθήκη Αμστερνταμ, Eurorol, κ.λ.π.)

Μ ε βάση τα δεδομένα αυτά δημιουργείται το 

εύλογο ερώτημα: πώς η Αστυνομία θα μπορέσει 

να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της κοι νωνίας; 

Πώς θα εμπεδωθεί και τονω θεί το αναγκαίο αί

σθημα ασφαλείας του κοινωνικού συνόλου;

Πέραν των νόμων, του σεβασμού των νόμων, 

της καλής οικονομικής κατάστασης, του επιθυ

μητού επιπέδου εκπαιδεύσεως, της ειρηνικής 

διεθνούς συγκυρίας και του δημοκρατικού τρό

που διακυβέρνησης I για να αναφερθούν οι κυ- 

ρ ιότερες από τις  προϋποθέσεις) είναι αναγκαία 

η πλήρωση και μίας άλλης προϋπόθεσης : της
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ύπαρξης δηλαδή Στελεχών, Ανθρώπων οι οποίοι 

θα αναλάβουν συστηματικούς, ε ξ  επαγγέλματος, 

την ικανοποίηση των αναγκών ασφαλείας των 

άλλων,με πλήρη συνείδηση της αποστολής τους 

και των κινδύνων που αυτή συνεπάγεται.

Προς την κατεύθυνση της προπαρασκευής 

Στελεχών, εμπλεκόμενων στην παραγωγή έρ 

γων ασφαλείας, η Ελληνική Πολιτεία από μακρού 

χρόνου έχ ε ι ε ισάγει, αναθεω ρεί και αναπρο

σαρμόζει ειδ ικό σύστημα, το  σύστημα της Α

στυνομικής Εκπαίδευσης.

Απόρροια αυτού είναι να ανακύπτει μία σειρά 

κρίσιμων ερωτημάτων, όπως π. χ. εάν το σύστη

μα εκπαίδευσης είνα ι επαρκώς λειτουργικό, 

ποιες πρέπει να είναι οι συνθήκες εκπαίδευσης, 

εάν α υ τές  ανταποκρίνονται σ τις  προσδοκίες 

των Εκπαιδευομένων, εάν το τελικό  "προϊόν" 

αυτού του εκπαιδευτικού εγχειρήματος είναι 

ό,τι καλύτερο  μπορεί να προκύψει, ικανό να 

καλύψει σχετικές ανά γκες και να δικαιολογήσει 

βασίμως το κόστος απόκτησής του.

Σήμερα όμως τα δεδομένα έχουν μεταβλη

θ ε ί άρδην. Η κοινωνία μας παρουσιάζει τα χαρα

κτηριστικά μιας μεταβατικής κατάστασης που 

φαίνεται ότι τελικά θα καταλήξει στην υιοθέτη

ση νέων αξιών, νέων υποδειγμάτων ανθρώπινης 

δράσης και επικοινωνίας. Το καλύτερο ή χειρό

τερο είναι στην κρίση του καθενός. Ο ρόλος ό

μως της Αστυνομίας στην αποκατάσταση μιας 

κάποιας ισορροπίας ή μιας εξοικείωσης με τη 

νέα τάξη πραγμάτων είναι καθοριστικής σημα

σίας και αξίας. Και γ ί  αυτό και μόνο το σκοπό 

προβάλλει επιτακτική και επείγουσα η ανάγκη να 

συνειδητοποιήσει το  νέο της ρόλο, τον οποίο 

καλείται να διαδραματίσει στα πλαί σια των σύγ

χρονων συνταγματικών αντιλήψεων, μεθοδικά 

και αποτελεσματικά να προετοιμαστεί, γι' αυτόν, 

μέσω της προσαρμογής του συστήματος Εκπαί

δευσης.

Οι Εκπαιδευόμενοι, διαρκούσης της εκπαί

δευσης, προσδοκούν προσ αρμογή του προ

γράμματος, έτσ ι ώ στε μετά την φάση αυτή και 

την ένταξή τους στον τομέα προσφοράς υπη

ρεσιών και καταπολέμισης του εγκλήματος, να 

μπορούν να ανταποκριθούν στις δύο διαστάσεις 

του αστυνομικού έργου. Την τήρηση των νόμων 

,που η Αστυνομία ως η αιχμή του δόρατος της ε 

κτελεστικής εξουσίας είναι υποχρεωμένη να ε 

πιβάλλει και την επίλυση των προβλημάτων των 

πολιτών, όπου η Αστυνομία εμφανίζεται με την 

κοινωνική διάσταση του ρόλου της.

Για να αναπτύξει ο εκπαιδευόμενος τις ικανό

τη τες  που απαιτεί ο κοινωνικός ρόλος της Αστυ

νομίας επιβάλλεται:

Η οργάνωση, η διοίκηση και η λειτουργία του 

όλου συστήματος εκπαίδευσης να είναι ανθρω

ποκεντρική . Σε κάθε έκφανσή του το σύστημα 

πρέπει να διαχέει το μήνυμα, ότι πρώτιστο μέλη- 

μά του είναι ο παράγων Ανθρωπος,είτε αναφέ

ρετα ι στις συνθήκες διαβίωσής του, ε ίτε  στις 

συνθήκες επιβίωσής του απο εξω γενε ίς  κιν

δύνους, ε ίτε  στις συνθήκες της καταξίωσης και 

αποδοχής του, ε ίτε  τέλος στις συνθήκες της η

θικής του ολοκλήρωσης.

Ο επαγγελματικός ρόλος των Αστυνομικών 

θα πρέπει να εκφράζεται στο πρόγραμμα εκπαί

δευσης με όρους προσανατολισμένους στις 

πρακτικές εφαρ μογές παράλληλα με την επι

στημονική θεωρητική κατάρτιση.

Και τα δύο αυτά στοιχεία είναι βασικό να τα 

γνωρίζει ο Εκπαιδευόμενος για να μπορεί να δί

νει την οφειλόμενη ορθή λύση, έτσ ι ώστε να ε 

πιτυγχάνεται η αναγκαία συνύφανση θεωρίας 

και πράξης με σκοπό την αποτελεσματικότητα 

των προσπαθειών.

Η διαφύλαξη, σε κάθε περίπτωση, των αν

θρώπινων δικαιωμάτων, τόσο στο χώρο της 

πρόληψης όσο και της καταστολής, πρέπει να α

ποτελεί το κύριο μέλημα του Αστυνομικού. Και 

τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών πρέ

πει, σε κάθε περίπτωση, να γίνονται σεβαστά, α

κόμη και το  δικαίωμα τη ς  ισότητας απέναντι 

στους νόμους. Αυτό μπορεί να επ ιτευχθεί με 

άρτια νομική κατάρτιση, αλλά και τη βούληση και 

τη διάθεση εκδήλωση του ανθρωπισμού.

Η σχετική εξειδ ίκευση σε θέματα υψηλής 

σύγχρονης τεχνολογίας μπο ρείνα δώσει ικανο

ποιητικές λύσεις για να μειώσει την ψαλίδα που 

υπάρχει μεταξύ των γνώσεων, που αποκομίζο

νται κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσης και ικα

νοτήτων δεξιοτήτω ν, που έχε ι ανάγκη ο σύγ

χρονος Αστυνομικός για να ανταπεξέλθει στο 

δύσ κολο  και επ ίπ ονο επ α γ γ ελ μ α τ ικ ό  του  

καθήκον.

Μ ε όρους ενσυνείδητης πειθαρχίας, συντο

νισμού, ομαδικής δράσης και ενότητας εντολών, 

που μπορούν να διδαχθούν και να εμπεδωθούν 

μέσα από τις  Σχολές, θα έχουμε καλύτερα απο

τελέσματα κατά την εκπλήρωση του Αστυνομι

κού έργου και στις ρεαλιστικές συνθήκες δρά

σης, όπου πολλές φορές έχουμε παρατηρήσει 

να αποτυγχάνουν επιχειρήσεις μεγίστου ενδια

φέροντος .

Η Ελλάδα έχει πάρα πολλές ιδ ια ιτερότητες ε 

θνικές, θρησκευτικές, κοινωνικοπολιτιστικές 

που πηγάζουν από τη γεωπολιτική της θέση.Το 

προσωπικό και οι Υπηρεσίες της Ελληνικές Α

στυνομίας είναι φύσει και θέσει οι καταλληλότε

ρες για την εκτέλεση ορισμένων ειδικών απο

στολών στον τομέα της Εθνικής Αμυνας. Η παρά

μετρος αυτή δεν πρέπει να αγνοείτα ι.

Ιδ ια ίτερα σήμερα, με τη σύγχρονη μορφή 

πολέμου, όπου τα πολεμικά μέσα δεν είναι μό

νο τα όπλα και η πολεμική ζώνη είναι όλη η ε 

π ικράτεια, η συμμετοχή στην Εθνική Άμυνα, 

της ειδικής ένοπλης δύναμης, που αποτελεί η 

Ελληνική Αστυνομία , ε ίνα ι επ ιβεβλημένη εκ 

των πραγμάτων. Προς το σκοπό αυτό συμβάλ

λει και η οργανωτική και διαρθρωτική δομή των 

υπηρεσιών της.

Η δυνατότητα όμως, αυτή ενόψει των σημε

ρινών συνθηκών και αναγκών, πρέπει και μπορεί 

να ενισχυθεί, με τις  ανάλογες και επιμέρους εκ

π α ιδευτικές κατευθύνσεις, κατά τη διάρκεια 

φοίτησης στις Αστυνομικές Σχολές.

Η ιδιαίτερη οργάνωση σημαίνει, πρωτίστως, 

δυνατότητα των αστυνομικών μονάδων να εκτε- 

λούν επ ιχειρήσεις και ειδ ικές αποστολές ενα

ντίον των αδίστακτων εγκληματιών του κοινού 

και του οργανωμένου εγκλήματος. Σημαίνει τ έ 

λος, ότι το αστυνομικό προσωπικό εκπαιδεύεται 

και διοικείται έτσ ι Ιμε ιδιαίτερη ιεραρχική υπα

γωγή και πειθαρχικούς κανόνες), ώστε να είναι σε 

θέση να δίνει τις καθημερινές μάχες, που συνθέ

τουν το διαρκή πόλεμο κατά του εγκλήματος.

Συνεπώς, επιβάλλεται να καταστεί γενικό και 

καθολικό βίωμα, πρω τίστως, για τους εκπαι- 

δευομένους ότι η πειθαρχία δεν αποσκοπεί στη 

συντριβή της προσωπικότητας, αντίθετα, είναι 

όρος απαραίτητος της ελευθερίας, την οποία 

δεν συνθλίβει, αλλά αντιθέτως ενισχύει γιατί οι 

Δόκιμοι διδασκόμενοι και αποδεχόμενοι την πει

θαρχία διδάσκονται το ήθος που εξασφαλίζει 

την πραγματική ελευθερία  και διαμορφώνει υ

πεύθυνη και ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Εάν λε ίψ ε ι η πειθαρχία από το  Σώμα, τό τε  

δεν αποκτάται και η εμπιστοσύνη των πολιτών 

που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του έρ

γου της Αστυ νομίας και κατά συνέπεια δεν μπο

ρ ε ί να υπάρξει και αξιόλογη, ποιοτική και ποσο 

τική προσφορά έργου Πρέπει να γίνει κατανοη

τό και αποδεκτό, ό,τι η ενσυνείδητη πειθαρχία 

είναι η μητέρα και η γενεσιουργός δύναμη της 

ευπραξίας.

Η ηθική θωράκιση μέσα στη σημερινή κοινω

νία της γενικής ανομίας, πρέπει να απ οτελε ί 

πρώτη προτεραιότητα.

Τ ούτο  δ εν  ε ίνα ι πάντα εύκολο , γ ια τ ί οι 

σειρήνες της ραστώνης, του εκμαυλισμού, του 

εύκολου πλουτισμού, παραμονεύουν σε κάθε 

βήμα. Είναι καιρός να εμπεδώσουμε την ηθική, 

την ισχυρή θέληση, την ολιγάρκεια και αυτάρκεια 

στο χα ρακτήρα και τη δράση των Αστυνομικών, 

γ ιατί αυτά ήταν, είναι και θα είναι τα αιτούμενα 

σε κάθε κοινωνία και κάθε εποχή.

Η ηθική αξία, όπως έχε ι τονιστεί, είναι ένα 

χαρακτηριστικό της ανθρώ πινης ύπαρξης. Είναι 

ό,τι καθιστά μία επαγγελματική δραστηριότητα 

με μεγαλύ τερη αξία, η οποία στόχο έχει το υ

πέρτατο αγαθό το καλό του συνόλου χωρίς να 

έχει σημασία πόσο σημαντική είναι η εργασία αυτή 

σε μία δεδομένη επαγγελματική κατηγορία.

Χρειάζεται προς την κατεύθυνση αυτή να γί

νουν πάρα πολλά από εκ ε ί νους που έχουν την υ

ποχρέωση προς τους νέους Σπουδαστές Αστυ

νομικούς ε ίτε  αυτή είναι Πολιτεία, ε ίτε  προϊστά

μενοι οποιουδήποτε βαθμού, ε ίτε  ακόμα ακόμα
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η ίδια η κοινωνία και οι κοινωνοί της με το παρά

δειγμά τους,Πρέπει να βοηθήσουν τον Αστυνο

μικό , να σκέπτεται και να ενεργεί κατά τρόπο α

πόλυτα ηθικό, όπως αυτός προδιαγράφεται από 

την συνισταμένη των ηθικών προσταγμάτων της 

κλασικής και της χριστιανικής ηθικής, που παρά 

την τεχνολογική εξέλ ιξη  δεν έχουν στην ουσία 

τους μεταβληθεί, αλλά παραμένουν σταθερές 

δείχνοντας τον δύσβατο και δύσκολο δρόμο της 

αρετής, για όσους έχουν υποχρέωση να φυλάτ- 

τουν Θερμοπύλες.

Οι Αστυνομικοί και μάλιστα τα στελέχη, στη 

σύγχρονη κοινωνία, πρέπει να έχουν μια ολοκλη

ρωμένη προσωπικότητα, που να εμπνέει εμπι

στοσύνη στους πολίτες και να προσδίδει κύρος, 

πειστικότητα και αποδοχή της συμπεριφοράς 

και των ενεργειώ ν τους,κατά το χειρισμό των 

διαφόρων αστυνομικών προβλημάτων. Προς την 

κατεύθυνση αυτή, πρέπει να καλλιεργείτα ι η 

διαρκής βελτίωση των γνώσεων και των δ ε

ξιοτήτων, πρωτίστως, των στελεχώ ν εκείνων 

που επιδρούν ουσιαστικό στο σχεδίασμά και το 

συντονισμό της επ ιτελικής και της επ ιχειρη

σιακής αστυνομικής δράσης. Η ανάπτυξη ικανών 

στελεχών, από κάθε άποψη, εμπίπτει και στα 

πλαίσια του ανταγωνισμού μεταξύ των Κρατών, 

που τελικό δεν είναι τίποτε άλλο, παρά μόνον η 

συνισταμένη του ανταγωνισμού μεταξύ προσώ

πων σε όλους τους τομείς.

Η πολυπλοκότητα των αστυνομικών προβλη

μάτων προϋποθέτει και την ανάπτυξη στελεχών 

πολλαπλών ικανοτήτων, για την αποτελεσματική 

αντιμετώ πισή τουςΑνάπτυξη στελεχών πολλα

πλών ικανοτήτων, τα οποία:

•  Έχοντας ρόλο "εμψυχωτώ ν" της Αστυνο

μίας είναι επιφορτισμένα με την επεξεργασία 

των μεσοπρόθεσμων προσανατολισμών της ε 

ντός των πλαισίων, που χαρόσσει η γενικότερη 

πολιτική του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, τόσο 

στον εσ ω τε ρικό όσο και στο διεθνή τομέα.

•  Ενώ είναι επιφορτισμένα με την εφαρμογή 

της κρατικής πολιτικής στο χώρο ευθύνης τους, 

σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και αξιολογούν προ

γράμματα εθνικού και διεθνούς χαρακτήρα στον 

τομέα της Αστυνομίας.

•  Συντονίζουν τη δραστηριότητα υπηρεσια

κών μονάδων, αναλύουν και αναπροσαρμόζουν 

τις εσω τερικές και επιχειρησιακές λειτουργικές 

διαδικασίες τους.

•  Διευθύνοντας προσωπικό, ηγούνται και υ

ποκινούν τους υφισταμένους τους.

•  Λαμβόνοντας τρέχουσες αποφάσεις στο 

επίπεδο ευθύνης τους αλλά και εισηγούμενοι, 

με πειστικά επιχειρήματα, επ ί θεμάτων αρμο

διότητας τους, προς τα ανώτερα κλιμάκια, παρέ

χουν άμεσες λύσεις τελικές ή ενδιάμεσες.

•  Είναι σε θέση να κατανοούν σφαιρικό τα α

στυνομικό προβλήματα στην αλληλεξάρτησή

τους, ως συνιστώσες δραστηριότητας σε πολ

λά επίπεδα (επιτελικό, κοινωνικό, οικονομικό, ε 

θνικό, διεθνές).

•  Είναι σε θέση να βρίσκονται πάντοτε κοντό 

στον Πολίτη και τα προβλήματά του.

Από την πλευρό τώρα των εκπαιδευομένων, 

θα αναφέρω  επιγραμματικά κάποιους όρους 

προσδοκιών. Επιχειρείται μια ενδεικτική αναφο

ρά, ως εξής:

Αριστες συνθήκες διαβίωσης

Δ ιαλέξεις , συζητήσεις και επ ιδείξε ις με 

κατάλληλα σύγχρονα τεχνολογικό μέ σα, γ ιατί 

είναι γεγονός και αποδεδειγμένο επιστημονικό 

ό τι η συμμετοχή  όλο και π ερ ισσ οτέρω ν αι

σθήσεων κατά τη διαδικασία της μάθησης κε

ντρίζουν το ενδιαφέρον, την επιταχύνουν και τη 

διευκολύνουν.

'r  Καταξιωμένοι καθηγητές με εξέχουσα δι

δακτική πείρα.

Οργάνωση και εμπλουτισμός των βιβλιοθη

κών με συγγράμματα όλου του κύκλου των γνωστι

κών αντικειμένων που διδάσκονται στις Σχολές.

Πρόσβαση στη ροή πληροφοριών επαγ

γελματικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος μέ

σω διαδικτύου.

Εκπόνηση εκ μέρους των Δοκίμων σεμινα- 

ριακών εργασιών με πρόσβαση σε κάθε είδους 

διαθέσιμη πληροφορία.

*■ Συμμετοχή σε επιστημονικές συναντήσεις

*■ Ανταλλαγή σπουδαστών Αστυνομικώ ν 

Σχολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ικανοί και καταρτισμένοι εκπαιδευτές που να 

προσιδιάζει η φύση τους στα της εκπαίδευσης.

■^Υιοθέτηση τεχνικών προσομοίωσης περι

στατικών και ανάληψη ρόλων μέσα από πρακτι

κές ενέργειες των Εκπαιδευομένων, μελέτη πε

ρίπτωσης και μετάβαση στο χώρο εργασίας 

μπορούν να δημιουργήσουν ενεργητικό περι

βάλλοντα μάθησης τα οποία διευκολύνουν τη 

μεταφορά γνώσης, διεγείρουν το ενδιαφέρον 

των εκπαιδευομένων και παρακινούν για συμμε

τοχή. Ήδη στον τομέα αυτό, στη Σχολή Αξιωμα

τικών, γίνεται συστηματική εργασία.

Επιχείρησα, στα πλαίσια του περιορισμένου 

χρόνου της εισήγησης, μια εντελώ ς συνοπτική 

ανατομία των προοπτικών δημόσιας τάξης, σε 

μια κοινωνία συνεχώς μεταβαλλόμενη, με φανε

ρές τις  αστυνομικές ανάγκες, που απορρέουν. 

Από το αστυνομικό αυτό γίγνεσθαι, αναδεικνύο- 

νται και οι προσδοκίες μας ως Σπουδαστών των Α

στυνομικών Σχολών και ειδικότερα της Σχολής Α

ξιωματικών. Η πορεία προς την ανατολή της τρίτης 

χιλιετίας επικυρώνει αυτές τις προσδοκίες μας.

Η πορεία προς την ανατολή του 21 ου αι. έχει 

προσδιοριστεί, δικαιολογημένα, ως πορεία του 

καλώς εννοούμενου ανταγωνισμού μεταξύ των 

χωρών, σε όλους τους τομείς, με στόχο την πα

ροχή υψηλότερου επιπέδου ποιότητας προϊό

ντων και υπηρεσιών. Θα αναδειχτούν τα κράτη 

εκείνα, που θα εκδηλώσουν τις  πλέον συντονι

σμένες και αποτελεσματικές προσπάθειες, σε 

όλους τους τομείς. Τα κράτη, των οποίων το 

στελεχιακό δυναμικό θα είναι σε θέση να συνα

γω νίζετα ι με επιτυχία τα  στελέχη των άλλων 

χωρών. Ο συναγωνισμός, δηλαδή, μεταξύ των 

κρατών, μεταπίπτει τελικά σε ανταγωνισμό με

ταξύ των στελεχών των χωρών. Αυτό έχε ι ιδιαί

τερη σημασία για την πατρίδα μας. Οι Αστυνομι

κοί του 2001 δεν πρέπει και δεν μπορεί να μεί

νουν εκτός του ανταγωνισμού αυτού.

Οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες της κοινω

νίας αυξάνουν συνεχώς. Οι πολίτες επικαλούμε

νοι τα δικαιώματά τους, που η ευνομούμενη Πο

λιτεία οφείλει να τους παρέχει, αξιώνουν διαρκώς 

και καλύτερη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρε

σιών. Οι νέοι Αστυνομικοί οφείλουν να ανταποκρί- 

νονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, με με- 

θοδικότητα, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Οι ακατάλυτες ηθικές και κοινωνικές αξίες 

διακυβεύονται. Οι σύγχρονες κοινωνίες παρου

σιάζουν τα χαρακτηριστικό μιας μεταβατικής 

κατάστασης, που φ α ίνετα ι ό τι θα καταλήξει 

στην υιοθέτηση νέων αξιών, νέων υποδειγμά

των ανθρώπινης δράσης και επικοινωνίας. Το 

καλύτερο ή το χειρότερο είναι στην κρίση του 

καθενός. Ο ρόλος, όμως, της Αστυνομίας στην 

αποκατάσταση μιας ισορροπίας θα είναι πάντο

τε  καθοριστικής σημασίας. ΓΓ αυτό και μόνο το 

σκοπό, προβάλλει επι τακτική και επείγουσα η α

νάγκη να συνειδητοποιήσει το χρέος της και να 

προ ετοιμαστεί κατάλληλα. Δεν υπάρχει ιερότερη 

αποστολή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά 

στην κοινωνία των πολιτών. Αυτό πρέπει να έχουν 

υπόψη τους οι Αστυνομικοί και μάλιστα οι Σπουδα

σ τές  " ποτέ από το χρέος μη κινούντες".

Πώς όμως, θα το επιτύχει; Μ ε τη θέσπιση 

καλύτερων προϋποθέσεων και εγγυήσεων λει

τουργίας του Αστυνομικού Θεσμού, και πρώτι

στα με αναπρο σαρμογή και βελτίωση του Εκπαι

δευτικού Συστήματος. Μ ε την ανάδειξη Αστυ 

νομικών άριστης επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και καθολικής παιδείας. Μ ε τον αδιάκοπο αγώνα 

των Αστυνομικών για το καλό, το ηθικό και το δί

καιο. Όλες, όμως αυτές οι γνώσεις θα ήταν ανώ

φελες, ίσως και επικίνδυνες,εάν δε συνδυάζο

νται με την καλλιέργεια ηθικού και ενάρετου χα

ρακτήρα Αστυνομικού Διότι όπως αναφέρει χαρα

κτηριστικά ο Θεόπνευστος Απόστολος Παύλος: "  

εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των 

αγγέλων και ειδώ πάντα τα μυστήρια, αγάπην δε μη 

έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον". □

Εισήγηση που έγινε στο 1 ο Πανελλήνιο συνέδριο με  

θέμα: Ή  εκπαίδευση των αστυνομικών στη σύγχρονη 

κοινωνία", που διοργανώθηκε από το τμήμα Δοκ. Αστυ

φυλάκων Ρέθυμνου, την 26 & 27 Σεπτεμβρίου 1998 

στο Ρέθυμνο.
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Iσυνέχεια από το προηγούμενο)

γ) Σύλληψη αλλοδαπών

Εκτός από τις  ιδ ια ιτερότητες που επισημάναμε πιο πάνω για τη σύλ

ληψη των Βουλευτών και των μελών της Κυβέρνησης, σπουδαιότα

το ενδιαφέρον παρουσιάζει για τα αστυνομικά όργανα και το θέμα της 

σύλληψης ορισμένων κατηγοριών αλλοδαπών.

Πέρα από τις εξα ιρέσεις ορισμένων κατηγοριών προσώπων, που προ- 

βλέπονται από το άρθρο 2 του Κώδικα Ποινικός Δικονομίας, έχουμε και μια 

άλλη σειρά προσώπων που απολαμβάνουν το προνόμιο της ετεροδικίας με 

βάση ε ίτε  συμβάσεις που έχουν συναφθεί με άλλα κράτη ε ίτε  διεθνή έθιμα 

που γίνονται αποδεκτά από όλα τα κράτη.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, αλλά και της πολυνομίας που το 

διέπει, κρίνεται ιδιαίτερα ωφέλιμο να γίνει εδώ λόγος και για το θέμα αυτό 

συνοπτικά μεν, αλλά σε όλη του την έκταση.

Θα αναφερθούν εδώ όλες οι κατηγορίες αλλοδαπών που απολαμβάνουν 

προνόμια.

1. Ποιοι από τους αλλοδαπούς Βεν επ ιτρέπεται 
να συλληφθούν και να δικαστούν στην Ελλάδα

Α) Οι αλλοδαποί αυτοί είναι κυρίως οι παρακάτω:

1) Οι διπλωματικοί αντιπρόσωποι των ξένω ν κρατών που είναι 

δ ιαπιστευμένοι στην Ελλάδα, (άρθρο 2, εδάφ ιο  β' Κ.ΠΑ). Διπλωματικοί 

αντιπρόσωποι είναι τα πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν στην Ελλάδα τα 

ξένα κράτη σε όλες τ ις  υποθέσεις τους και ιδίως στα πολιτικά συμφέ- 

ροντά τους.

Διπλωματικός αντιπρόσωπος ξένου κράτους μπορεί να είναι και έλλη- 

νας υπήκοος. Κατά κανόνα, όμως, οι διπλωματικοί αντιπρόσωποι είναι ξένοι 

υπήκοοι.

Οι διπλωματικοί αντιπρόσωποι διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ή 

έχουν διάφορους βαθμούς, όπως είναι: 

α) οι πρεσβευτές 

βΙ οι έκτακτοι απεσταλμένοι 

γΙ οι πληρεξούσιοι υπουργοί 

δΙ οι πρόσεδροι υπουργοί 

εΙ οι επιτετραμμένοι

Υπό του κ. Παναγιώτου Ραφτοπούλου, 
Επίτιμου Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, 

Καθηγητού Αστυνομικής Ακαδημίας

Ως διπλωματικοί αντιπρόσωποι θεωρούνται και τα πρόσωπα που απο- 

στέλλονται στην Ελλάδα από τα ξένα κράτη για διαπραγματεύσεις ορισμέ

νων υποθέσεων, όπως π.χ. σύναψη συνθήκης, φιλίας, εμπορικής σύμβασης 

κ.λπ. ή για συμμετοχή σε επίσημες τελ ετές  (γιορτές, γόμους, αναρρήσεις 

σε θρόνο, κηδείες επισήμων κ,λπ.Ι.

2) Τα μέλη της οικογένειας του διπλωματικού αντιπροσώπου.
Τέτοιο μέλος θεωρείται η σύζυγος, τα τέκνα και οι συγγενείς του, που δια- 

βιούν μονίμως στο ίδιο σπίτι. Εάν δεν ζουν μονίμως στο ίδιο σπίτι, συλλαμ- 

βάνονται και τιμωρούνται στην Ελλάδα, (άρθρο 2, εδάφιο δ' Κ.ΠΑ).

3) Το επίσημο προσωπικέ της πρεσβείας του ξένου κρότους 

που είναι διαπιστευμένο στην Ελλάδα. Επίσημο προσωπικό είναι οι 

στρατιωτικοί, ναυτικοί, αεροπορικοί, εμπορικοί και διπλωματικοί ακόλουθοι, 

γραμματείς, γιατροί, διερμηνείς, τεχνικοί και εμπορικοί σύμβουλοι, εφόσον 

όμως όλοι έχουν ξένη υπηκοότητα, εφ όσ ον δηλαδή είναι αλλοδαποί 

υπήκοοι. Εάν είναι έλληνες υπήκοοι, συλλαμβάνονται και τιμωρούνται στην 

Ελλάδα, (άρθρο 2, εδάφιο γ' Κ.ΠΑ). Αν ο αρχηγός της αποστολής ή κάποιο 

μέλος του διπλωματικού προσωπικού έχει την ελληνική ιθαγένεια ή μόνιμη 

διαμονή στην Ελλάδα, δεν απολαμβάνει απόλυτη ποινική ετεροδικία, αλλά 

περιορισμένη, δηλαδή μόνο για τις  επίσημες πράξεις οι οποίες τελέσθηκαν 

κατά την άσκηση των καθηκόντων του (άρθρο 38 Σύμβασης Βιέννης “περί 

διπλωματικών σχέσεων" που υπογράφηκε στις 18.4.1961 και κυρώθηκε α

πό τη χώρα μας με το ΝΔ 503/1970).

4) Τα μέλη της οικογένειας του επίσημου προσωπικού (σύζυγος, 

τέκνα και λοιποί συγγενείςΙ, εφόσον διαβιούν μονίμως στο ίδιο σπίτι και ε 

φόσον είναι αλλοδαποί υπήκοοι. Εάν δεν ζουν μονίμως στο ίδιο σπίτι ή εάν 

είναι έλληνες υπήκοοι, συλλαμβάνονται και τιμωρούνται στην Ελλάδα.

5) Τα μέλη του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού της απο- 
στολής, καθώς και τα συγκατοικούντα μέλη των οικογενειών 

τους απολαμβάνουν το προνόμιο της απόλυτης ποινικής ετεροδικίας, εφ ό 

σον δεν είναι έλληνες υπήκοοι ή δεν έχουν μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα 

(άρθρο 37 Παρ. 2, εδάφιο α' της Σύμβασης Βιέννης!.

6) Το υπηρετικό προσωπικό της πρεσβείας (θυρωροί, υπηρέ
τες , σω φέρ, μάγειροι, καθαρίστριες κ.λπ.), εφόσον είναι αλλο
δαποί υπήκοοι. Εάν είναι έλληνες υπήκοοι ή έχουν στην Ελλάδα τη μόνιμη 

διαμονή τους, απολαμβάνουν περιορισμένη ποινική ετεροδικία, δηλαδή μό

νο για τις πράξεις, οι οποίες τελέσθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους (άρθρα 1,37 Σύμβασης!.
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Τα μέλη της οικογένειας του υπηρετικού προσωπικού και αν ζουν στο ί

διο σπίτι και αν είναι αλλοδαποί υπήκοοι, συλλαμβάνονται και δικάζονται 

στην Ελλάδα πάντοτε, εκτός αν και αυτά ανήκουν στο υπηρετικό προσωπι

κό της πρεσβείας. Π.χ. η σύζυγος του θυρωρού της πρεσβείας, η οποία ε ί

ναι καθαρίστρια στην πρεσβεία.

7) Οι βασιλείς, αντιβασιλείς, πρόεδροι δημοκρατιών και αρχη
γοί ξένων κρατών, καθώς και τα μέλη της οικογένειας τους, που 
κατοικούν μαζί τους (άρθρο 2, εδάφια α' και δ' Κ.ΠΑ).

Επίσης και τα μέλη της ακολουθίας τους (αστυνομικοί, στρατιω τικο ί 

κ.λπ.), εφόσον όμως είναι αλλοδαποί υπήκοοι.

8) Ο Πάπας. Αυτός είναι αρχηγός της καθολικής εκκλησίας και θεω ρεί

ται ως αρχηγός κρότους.

Επίσης, τα μέλη της οικογένειας του που κατοικούν μαζί του, καθώς και 

τα πρόσωπα της ακολουθίας του, εφόσον τα τελευταία είναι αλλοδαποί 

υπήκοοι.

Τέλος, στην κατηγορία των παραπάνω, δηλαδή των αλλοδαπών, που δεν 

επιτρέπεται να συλληφθούν και να δικαστούν στην Ελλάδα, ανήκουν και οι 

τακτικοί αντιπρόσωποι (Νούντσιοι), καθώς και οι έκτακτοι αντιπρό
σωποι (Λεγκάτοι) του Πάπα στα διάφορα κράτη, οι οποίοι εξομοιώνο

νται με τους πρεσβευτές.

9) Οι υπουργοί εξω τερικώ ν ξένων κρατών που βρίσκονται στην 

Ελλάδα με αυτή την ιδιότητα, δηλαδή ως υπουργοί και όχι ανεπίσημα ως ι

διώτες.

10) Τα μέλη του διεθνούς δικαστηρίου της Χάγης.
1 1 )  0  προϊστάμενος της εμπορικής αντιπροσωπείας της Ρω

σίας στην Ελλάδα και σε περίπτωση απουσίας του από την Ελλάδα ο αντι

καταστάτης του κ,λπ.

1 2) Οι αντιπρόσωποι στην επιτροπή των υπουργών του Συμ
βουλίου της Ευρώπης κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων 

τους και κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους προς τον τόπο και από τον τό 

πο της συνελεύσεως (ΝΔ 2578/19531.

13) Οι αντιπρόσωποι στη Συμβουλευτική Συνέλευση και οι ανα

πληρωτές τους κατά τη διάρκεια των συνόδων της Συμβουλευτικής Συνε- 

λεύσεως.

14) Ο Γενικός Γραμματέας και ο βοηθός Γενικός Γραμματέας 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και οι σύζυγοι και τα ανήλικα τ έ 

κνα τους.

15) Οι υπάλληλοι του Συμβουλίου της Ευρώπης.
16) Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των μελών στο Συμβούλιο της Ευ

ρώπης.
17) Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Αν

θρώπου (Ν. 4079/1960)

18) Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιω
μάτων (ΝΔ 4406/19641.

19) Οι αντιπρόσωποι των Μελών των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) 

και οι υπάλληλοι του οργανισμού απολαμβάνουν στο έδαφος κάθε μέλους 

του όσα προνόμια είναι αναγκαία για την ανεξάρτητη άσκηση των καθηκό

ντων που σχετίζονται με τον οργανισμό (ΑΝ 585/1945).

Αλλα πρόσωπα ξένης υπηκοότητας που υπηρετούν σε ειδ ικευμένες 

διεθνείς οργανώσεις, σε ξένες αποστολές κ,λπ., βάσει Συμβάσεων ή Συμ

φωνιών μεταξύ Κρατών.

Β) Στις αναφερόμενες (1 -20) περιπτώσεις, αν ο αστυνομικός που ε- 

πιλήφθηκε, πεισθεί επί τόπου από επίσημα έγγραφα που φέρνουν μαζί 

τους τα εν λόγω πρόσωπα, ότι πράγματι απολαμβάνουν τέτο ια  προνόμια, 

τα αφήνει ελεύθερα.

Εάν, όμως, αμφιβάλλει για τα προνόμιά τους, τα οδηγεί στο αρμόδιο α

στυνομικό τμήμα, το οποίο ζη τε ί πληροφορίες από την προϊσταμένη αστυ

νομική διεύθυνση, για να βεβαιωθεί για την ιδιότητα και τα προνόμια αυτών 

που συνελήφθησαν.

Σημείωση: Το Υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποιεί στις Αστυνομικές 

Διευθύνσεις τα πρόσωπα εκείνα τα οποία έχουν προνόμια. Έτσι οι Αστυνο

μικές Διευθύνσεις είναι πάντοτε ενημερωμένες και μπορούν αμέσως να 

πληροφορούν τα Αστυνομικά Τμήματα και τ ις  υπηρεσίες ασφαλείας και 

τροχαίας, όταν τα αστυνομικά όργανα συλλάβουν αλλοδαπό που διέπραξε 

αυτόφωρο έγκλημα και επικαλείται στον αστυνομικό ότι έχει προνόμια, χω

ρίς όμως να μπορεί να το αποδείξει αμέσως επί τόπου. Αν η απάντηση της 

Αστυνομικής Διεύθυνσης είναι θετική, τό τε  εκείνος που συνελήφθη και 

κρατήθηκε αφήνεται ελεύθερος, αλλιώς κρατείται και εφαρμόζονται όσα 

επιβάλλονται από τον Κ.ΠΔ. για τα αυτόφωρα πλημμελήματα και κακουργήματα.

2. Προνόμια διπλωματικών αντιπροσώπων κ.λπ.

Οι αναφερόμενοι πιο πάνω (1 -201 αλλοδαποί έχουν δύο προνόμια, το α
παραβίαστο και την ετεροδικία.

α) Το απαραβίαστο σημαίνει ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν επιτρέπεται 

να συλληφθούν, να ερευνηθούν, να ανακριθούν, να προσαχθούν βιαίως ως 

μάρτυρες, να δικαστούν ή να φυλακιστούν. Δεν επιτρέπεται επίσης, η έ 

ρευνα ή κατάσχεση των αυτοκινήτων τους, των αποσκευών, των εγγρά

φων, των αρχείων ή της αλληλογραφίας τους και γενικώς αντικειμένων 

που έχουν σχέση με το πρόσωπο ή το αξίωμά τους. Τα πρεσβευτικά μέγα

ρα, τα καταστήματα των διεθνών οργανισμών και η κατοικία των παραπάνω 

αλλοδαπών είναι, επίσης, απαραβίαστα. Κανένας δεν μπορεί να μπει σ' αυ

τά ή στο προαύλιό τους για οποιαδήποτε αιτία, χωρίς άδεια του διπλωμα

τικού αντιπροσώπου ή των λοιπών αλλοδαπών που είδαμε.

Τα πρεσβευτικά, όμως, μέγαρα κ,λπ. δε θεωρούνται ως ξένο έδαφος και 

κατά συνέπεια κάθε έγκλημα που διαπράττεται μέσα σ' αυτά θεωρείται ότι 

τελέστηκε σε ελληνικό έδαφος. Εάν μέσα στο πρεσβευτικό μέγαρο ή στο 

σπίτι των αναφερομένων αλλοδαπών διαπραχθεί κάποιο έγκλημα ή αν αυ

τός που διέπραξε το έγκλημα έξω  από το πρεσβευτικό μέγαρο ή την κα

τοικία του πρεσβευτή, ως και του διαπιστευμένου διπλωματικά καθήκοντα 

Προξένου, καταφύγει μέσα σ' αυτά, ο διπλωματικός αντιπρόσωπος και οι 

αλλοδαποί των άλλων κατηγοριών υποχρεούνται να παραδώσουν το δρά

στη στις ελληνικές αρχές, εφόσον βεβαίως δεν ανήκει σε μία από τις  πα

ραπάνω κατηγορίες που αναφέραμε.

Εάν όμως αρνηθούν την παράδοση του δράστη, τό τε  η αστυνομία κυ

κλώνει το μέγαρο ή την κατοικία για την πρόληψη απόδρασης μέχρι να γί

νουν ορισμένες διπλωματικές ενέργε ιες  από το υπουργείο εξωτερικών 

για την παράδοση του δράστη.

β) Η ετεροδικία (απόλυτη ή περιορισμένη) σημαίνει ότι τα παραπάνω 

πρόσωπα που έχουν προνόμια υπάγονται στους νόμους και τα δικαστήρια της 

πατρίδας τους, από τα οποία μόνο μπορούν να διωχθούν και να δικαστούν.

Παρατήρηση: Η ετεροδ ικ ία , κατά την επ ικρατέστερη άποψη (Βου- 

γιούκας, Μαγκάκης, Μπουτρόπουλος, Καρράς) θα πρέπει να χαρακτηρίζε

ται ως διαρκής αρνητική δικονομική προϋπόθεση, η οποία εμποδίζει την 

ποινική δίωξη των ετεροδικούντων προσώπων και μετά την απώλεια της ι

διότητάς τους. (Σχετ. και άρθρο 10 της Γενικής Συμφωνίας "περί των προ

νομίων και ατελειών του Συμβουλίου της Ευρώπης").

3. Ενέργειες αστυνομικών σε εγκλήματα
που διαπράττονται από πρόσωπα που έχουν προνόμια

α) Όταν διαπραχθεί έγκλημα (πλημμέλημα ή κακούργημα) από πρόσωπο 

που έχει τα προνόμια του απαραβίαστου και της ετεροδικίας, όπως είναι 

π.χ. οι διπλωματικοί αντιπρόσωποι και άλλοι ετεροδικούντες αλλοδαποί, οι 

ανακριτικοί υπάλληλοι προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

Εξετάζουν τους μάρτυρες που παραβρέθηκαν στον τόπο του εγκλήμα

τος και τους τυχόν υπάρχοντες παθόντες. Ενεργούν αυτοψία, διατάσσουν 

πραγματογνωμοσύνη και γενικά ενεργούν κάθε ανακριτική πράξη που κατά
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την κρίση τους είναι αναγκαία για τη βεβαίωση του εγκλήματος και την ε 

ξακρίβωση της ενοχής του δράστη, ο οποίος έχει τα προνόμια του απαρα

βίαστου και της ετεροδικίας.

Δεν επιτρέπεται όμως να προβούν σε καμιά αστυνομική ή ανακριτική ε 

νέργεια, η οποία θίγει το πρόσωπο του διπλωματικού αντιπροσώπου ή άλ

λου ετεροδικούντος προσώπου από τα αναφερόμενα πιο πάνω. Δηλαδή, 

με άλλα λόγια, δεν επιτρέπεται τα πρόσωπα αυτό να συλληφθούν και να υ

ποβληθούν σε σωματική έρευνα. Επίσης, δεν επιτρέπεται να γίνει κατ' οίκον 

έρευνα στα σπίτια τους ή να κατασχεθούν αντικείμενα που ανήκουν σ' αυ

τούς ή να εκδοθεί εναντίον τους ένταλμα σύλληψης κ,λπ.

Η δικογραφία, η οποία καταρτίζεται για το έγκλημα που διέπραξαν οι πα

ραπάνω, υποβάλλεται, όταν ολοκληρωθεί στο εισαγγελέα πλημμελειοδι- 

κών.

Εάν όμως μαζί με τα πρόσωπα που έχουν προνόμια συνέπραξαν στη διά- 

πραξη του εγκλήματος και άλλοι (ημεδαποί ή αλλοδαποί! δηλαδή υπήρξε 

συμμετοχή στο έγκλημα, οι τρίτοι αυτοί συμμέτοχοι ευθύνονται, διώκονται 

κανονικώς και τιμωρούνται στην Ελλάδα. Επομένως, συλλαμβάνονται, ερευ- 

νώνται, εξετάζοντα ι και με τη σχετική δικογραφία προσόγονται στον ε ι

σαγγελέα πλημμελειοδικών. Δηλαδή, για τους συμμέτοχους δεν υπάρχει 

κανένας περιορισμός. Ενεργούνται κανονικό όλες οι ανακριτικές πράξεις, 

όπως θα συνέβαινε αν το έγκλημα το έπρατταν μόνοι τους.

Όταν πρόκειται για έγκλημα σε βαθμό πταίσματος, τό τε εκείνοι που έ 

χουν τα προνόμια του απαραβίαστου και της ετεροδικίας μηνύονται για την 

παράβασή τους και η μήνυση διαβιβάζεται στη συνέχεια στον αρμόδιο δη

μόσιο κατήγορο. Οι τρίτοι όμως συμμέτοχοι διώκονται κανονικώς ε ίτε  με 

την αυτόφωρη διαδικασία ε ίτε  με μήνυση που υποβάλλεται εναντίον τους 

και η οποία, επίσης, διαβιβάζεται στο δημόσιο κατήγορο.

β) 'Αλλοι μη ετεροδικούντες αλλοδαποί. Εάν κάποιος αλλοδαπός, ο 

οποίος δεν υπάγεται σε μία από τις  παραπάνω κατηγορίες προσώπων που 

έχουν προνόμια (1 A, 1 - 201, διαπρόξει έγκλημα στην Ελλάδα, (π.χ. Γερμανός 

τουρίστας φονεύει Έλληνα ή Γάλλο], συλλαμβόνεται και δικάζεται από τα 

ελληνικό δικαστήρια, διότι οι αλλοδαποί, που δεν έχουν ετεροδικία και οι ο

ποίοι διαμένουν μονίμως ή προσωρινώς (περιηγητές] στην Ελλάδα, δεν έ 

χουν κανένα προνόμιο, αλλά σε ό,τι αφορά την ποινική τους δίωξη εξο 

μοιώνονται απολύτως με τους έλληνες πολίτες και επομένως οι ενέργειες 

των αστυνομικών προανακριτικών υπαλλήλων θα είναι εκε ίνες που ανα

πτύχθηκαν πιο πάνω για τα αυτόφωρα πταίσματα, πλημμελήματα και κα

κουργήματα.

4. Σύλληψη Προξένων - Προνόμια αυτών

Πρόξενοι είναι τα πρόσωπα που προστατεύουν στην Ελλάδα τα εμπορι

κό και ναυτικό συμφέροντα των ξένων κρατών και τα οικονομικό και ατομι

κό συμφέροντα των υπηκόων τους.

Η διαβόθμιση των προξένων είναι: Γενικοί πρόξενοι, πρόξενοι, δόκιμοι 

πρόξενοι, υποπρόξενοι, γραμματείς και προξενικοί πράκτορες. Η διαβάθ- 

μιση αυτή δεν έχει καμιά σημασία από την άποψη των προνομίων. Όλοι έ 

χουν τα ίδια προνόμια.

Οι πρόξενοι και οι προξενικοί υπάλληλοι, δηλαδή οι υπάλληλοι που υπη

ρετούν στο προξενείο, είναι, κατά κανόνα, αλλοδαποί υπήκοοι. Μπορούν ό

μως να είναι και έλληνες υπήκοοι.

Εάν είναι έλληνες υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, δεν έχουν κα

νένα προνόμιο και επομένως συλλαμβάνονται και δικάζονται όπως και οι 

άλλοι έλληνες.

Εξαίρεση υπάρχει μόνο για τις επίσημες πράξεις που τελέσθηκαν κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους, οπότε απολαμβάνουν ποινική ετεροδ ι

κία (άρθρο 71 Σύμβασης Βιέννης "Περί των προξενικών σχέσεων” της 

24.4.1963 που κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Ν. 90/1975. Μ ε τη Σύμβα

ση αυτή παραχωρείται περιορισμένη ποινική ετεροδικία στους προξενι

κούς λειτουργούς, τους ειδικούς προξενικούς υπαλλήλους και τους επίτι

μους προξενικούς λειτουργούς).

Αν οι πρόξενοι και οι προξενικοί υπάλληλοι είναι αλλοδαποί υπήκοοι, έ 

χουν τα εξής προνόμια:
α) Δε συλλαμβάνονται ούτε κρατούνται προσωρινώς παρά μόνο σε πε

ρίπτωση βαρέος εγκλήματος και ύστερα από απόφαση της δικαστικής αρ

χής. Επομένως, αν διαπράξουν πλημμέλημα ή πταίσμα δε συλλαμβάνονται, 

αλλά λαμβάνονται ή εξακριβώνονται πλήρως τα στοιχεία της ταυτότητάς 

τους.

Οι μάρτυρες και οι παθόντες οδηγούνται στο οικείο αστυνομικό τμήμα 

για τις παραπέρα ενέργειες. (Δηλαδή σε περίπτωση πλημμελήματος προα

νάκριση, αποστολή δικογραφίας ή μήνυσης στον εισαγγελέα πλημμελειο- 

δικών, σ ε περίπτωση δε πταίσματος υποβολή μήνυσης στο δημόσιο 

κατήγορο κ,λπ!

Από την προανάκριση πρέπει να αποδεικνύεται πλήρως η ενοχή των 

προξένων και των προξενικών υπαλλήλων για την αξιόποινη πράξη που δ ιέ

πραξαν. Οι τρίτοι, συμμέτοχοι, συλλαμβάνονται και διώκονται κανονικό.

Οι πρόξενοι και οι προξενικοί υπάλληλοι δεν υπόκεινται στη δικαιοδοσία 

των ελληνικών δικαστικών αρχών για πράξεις που τελέσθηκαν κατά την ά

σκηση των προξενικών καθηκόντων (άρθρο 43 Σύμβασης Βιέννης 19631. 

Μ ε άλλα λόγια έχουν περιορισμένη ποινική ετεροδικία.

Για τις άλλες πράξεις τους που τελούνται στην ιδιωτική τους ζωή οι πρό

ξενοι δεν απολαμβάνουν καμιάς ποινικής ετεροδικίας και συνεπώς μπο

ρούν γι' αυτές να δικαστούν από τα δικαστήρια του Κράτους διαμονής (π.χ. 

της Ελλάδας],

β) Δεν προσκαλούνται στην αστυνομία ως μάρτυρες, αλλά οι ανακριτικοί 

υπάλληλοι πηγαίνουν στο σπίτι τους για να λάβουν την κατάθεσή τους.

γ) Δεν προσωποκρατούνται, ούτε φυλακίζονται, ούτε υποβάλλονται σε 

οποιαδήποτε άλλη μορφή περιορισμού της προσωπικής ελευθερίας, παρά 

μόνο σε εκτέλεση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης, (άρθρο 41 Σύμ

βασης Βιέννης 1963).

δ) Τα προξενικά γραφεία είναι απαραβίαστα και οι αρχές δεν μπορούν 

να μπουν σ' αυτά και να εξετάσουν ή να κατάσχουν τα προξενικά έγγραφα.

Εάν στον πρόξενο έχουν ανατεθεί από το ξένο κράτος για λόγους οικο

νομίας ή για άλλη αιτία και τα καθήκοντα διπλωματικού αντιπροσώπου, τό τε 

αυτός έχει όλα τα προνόμια των διπλωματικών αντιπροσώπων, δηλαδή το 

απαραβίαστο και την ετεροδικία.

5. Σύλληψη αλλοδαπών στρατιω τικώ ν

α) Αλλοδαποί στρατιωτικοί γενικά.
Οι αλλοδαποί στρατιωτικοί (αξιωματικοί και οπλίτες] όλων των σωμάτων 

και υπηρεσιών (στρατού ξηρός, πολεμικού ναυτικού, πολεμικής αεροπο

ρίας κ.λπ.|, οι οποίοι βρίσκονται προσωρινώς στην Ελλάδα με τη συναίνεσή 

της ή διέρχονται απ' αυτή ή την επισκέπτονται, όπως π.χ. οι στρατιωτικοί 

του πολεμικού ναυτικού των ξένων κρατών, οι οποίοι κατά καιρούς επισκέ

πτονται την Ελλάδα, αν διαπράξουν κάποιο έγκλημα (κακούργημα, πλημμέ

λημα, πταίσμα) στο ελληνικό έδαφος, συλλαμβάνονται αμέσως και οδη

γούνται στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, όπου ενεργείτα ι κανονικά προανά

κριση.

Όταν τελειώ σει η προανάκριση, εκείνος που συνελήφθη παραδίδεται 

στους προϊσταμένους του, με αντίγραφο της δικογραφίας που καταρτί

σθηκε, για να δικαστεί από τα δικαστήρια της πατρίδας του.

Κατά τα άλλα, η δικογραφία υποβάλλεται στον εισαγγελέα πλημμελειο- 

δικών. Δηλαδή και εδώ γίνονται όλες οι ανακριτικές πράξεις, ακόμη και η 

σύλληψη του αλλοδαπού στρατιωτικού, με τη διαφορά ότι αντί να σταλεί 

στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών παραδίδεται στους προϊσταμένους 

του.
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Τρίτοι, όμως, συμμέτοχοι στέλνονται κανονικά στον εισαγγελέα πλημ- 

μελειοδικών. Αν το έγκλημα του αλλοδαπού στρατιωτικού είναι πταίσμα, 

τό τε  η μήνυση διαβιβάζεται στο δημόσιο κατήγορο.

Οι αλλοδαποί στρατιωτικοί, λοιπόν, έχουν κατά την κρατούσα άποψη μό

νο το προνόμιο της απόλυτης ετεροδικίας, όχι όμως και το προνόμιο του 

απαραβίαστου ΙΑΠ. 429/1953 Ποιν. Χρον. Δ. σ. 84, Εφ. Αθηνών 4130/1946, 

Εφ. Δωδεκανήσου 31 /1949, Πλημ. Αθηνών 3592/1957).

Υπάρχει όμως και η αντίθετη άποψη, κατά την οποία το μέλος του πλη

ρώματος αλλοδαπού πολεμικού πλοίου δεν απολαμβάνει ετεροδικίας για 

αξιόποινες πράξεις, που τελέσθηκαν σε ταβέρνα, την οποία επισκέφτηκε 

ο κατηγορούμενος, εκτός υπηρεσίας, χόριν αναψυχής (πλημ. Κέρκυρας 

3756/1997, Ποιν. Χρον. ΜΖ' σελ. 11891. Οι αστυνομικοί σε παρόμοιες περι

πτώσεις για να μη βρίσκονται σε δίλημμα να ενημερώνουν τον εισαγγελέα 

και να ενεργούν σύμφωνα με τις  οδηγίες του.

Οι αλλοδαποί στρατιωτικοί από τη στιγμή που θα απολυθούν ή θα λιπο- 

τακτήσουν, δικάζονται από τα ελληνικό δικαστήρια. Οι λιποτάκτες αλλοδα

ποί στρατιωτικοί συλλαμβόνονται με αίτηση των προϊσταμένων τους και 

παραδίδονται σ' αυτούς. Όσοι αλλοδαποί στρατιω τικοί παρεκτρέπονται 

σοβαρώς (όπως π.χ. οι μεθυσμένοι), συλλαμβόνονται και παραδίδονται 

στους προϊσταμένους τους.

β) Στρατιωτικοί πρεσβειών.
Εάν ο αλλοδαπός στρατιωτικός ανήκει στο επίσημο προσωπικό της πρε

σβείας, που είδαμε παραπάνω, έχει τα προνόμια του απαραβίαστου και της 

ετεροδικίας και επομένως δεν επιτρέπεται να συλληφθεί.

γ) Στρατιωτικοί ενόπλων δυνάμεων Ηνωμένων Πολιτειών Αμε
ρικής και άλλων Κρατών στην Ελλάδα.

Οι στρατιωτικοί (ξηρός, θάλασσας και αέρος) των ενόπλων δυνάμεων 

των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και των άλλων Κρατών - Μελών 

του ΝΑΤΟ, οι οποίοι υπηρετούν στην Ελλάδα για την προώθηση των σκοπών 

της οργάνωσης του Βορειοατλαντικού συμφώνου (NATO.) ή βρίσκονται 

προσωρινώς στην Ελλάδα, καθώς και οι Αμερικανοί πολίτες ή οι πολίτες 

των άλλων Κρατών - Μελών του ΝΑ.Τ.Ο που υπηρετούν στις Αμερικανικές 

στρατιωτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, και τα εξαρτώμενα πρόσωπα, στα 

οποία ανήκουν οι σύζυγοι (στρατιωτικών και πολιτών) και τα τέκνα τους, τα 

οποία εξαρτώνται απ' αυτούς, συλλαμβόνονται και δικάζονται από τα ελλη

νικό δικαστήρια για τα εγκλήματα που διαπράττονται στην Ελλάδα, τα οποία 

προβλέπονται από τους ελληνικούς ποινικούς νόμους.

Οι αρχές των ΗΠΑ, όμως, αναλαμβάνουν τη φρούρηση του κατηγορου

μένου μέχρι να περατωθεί η διαδικασία της δίκης. (ΝΔ. 3715/1957 ΦΕΚ107, 

τ. Α', με το οποίο κυρώθηκε η από 7.9.1956 μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ συμ

φωνία "περί του νομικού καθεστώτος των εν Ελλάδι ενόπλων δυνάμεων 

των Ηνωμένων Πολιτειών").

Κατ' εξαίρεση των παραπάνω, οι αναφερόμενοι στρατιωτικοί των ενό

πλων δυνάμεων των ΗΠΑ και οι Αμερικανοί πολίτες δικάζονται από τα Αμε

ρικανικό δικαστήρια στις εξής περιπτώσεις:

11 Όταν το έγκλημα που διέπραξαν αυτοί στην Ελλάδα προσβάλλει απο- 

κλειστικώς την ασφάλεια ή την περιουσία του Αμερικανικού Κράτους ή το 

πρόσωπο ή την περιουσία άλλου μέλους της στρατιωτικής δύναμης ή του 

πολιτικού προσωπικού του κράτους αυτού, καθώς και των εξαρτωμένων 

προσώπων (συζύγων, τέκνων).

2) Όταν το  έγκλημα των στρατιωτικών ή του πολιτικού προσωπικού α

πορρέει από πράξη ή παράλειψη που διαπράχτηκε κατά την εκτέλεση της 

υπηρεσίας.

Στις περιπτώσεις αυτές (1 και 2) οι στρατιωτικές αρχές του κράτους 

προέλευσης (π.χ. Αμερικανικού) έχουν το δικαίωμα να ασκούν κατά προτε

ραιότητα την ποινική δικαιοδοσία τους στα μέλη της στρατιωτικής δύναμης 

και του πολιτικού προσωπικού. Σε περίπτωση οποιοσδήποτε άλλης αξιό

ποινης πράξης, οι αρχές του Κρότους διαμονής (π.χ. Ελληνικού) ασκούν κα

τά προτεραιότητα την ποινική δικαιοδοσία τους.

Τ Ε Ν Τ Ο Π Ο Ι Ϊ Α

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΕΝΤΑ

Σε όλο το προσωπικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας 

ευχόμαστε καλό Χριστούγεννα 
και ευτυχισμένο το 1999

Γ. ΠΙΣΙΝΑΣ -  Γ. ΝΑΝΟΣ
I. ΦΩΚΑ 109 - ΓΑΛΑΤΣΙ

τηλ. 2932 386 - 2130 619, κιν. 093 414526, 093 749 673

Τα παραπάνω (1 και 2) εφαρμόζονται και για τους στρατιωτικούς και το 

πολιτικό προσωπικό των άλλων συμμάχων χωρών του ΝΑ.Τ.Ο. που βρίσκο

νται όπως οι Αμερικανοί στην Ελλάδα (άρθρο 7 της Σύμβασης ΝΑ.Τ.Ο. που 

κυρώθηκε με το Ν. 2799/1954 (ΦΕΚ 63, τ. ΔΊ. Επίσης, εφαρμόζονται και για 

τα μέλη του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού που βρίσκονται προσωρι

νά στην Ελλάδα. Π.χ. γι' αυτούς που διέρχονται απλώς από την Ελλάδα ή βρίσκο

νται προσωρινά στη χώρα μας με άδεια για λόγους αναψυχής αν βέβαια δια- 

πράξουν εγκλήματα σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω στα εδάφια 1 και 2.

Παρατήρηση: Όταν λοιπόν, έχουμε δράστες στρατιωτικούς ενό

πλων δυνάμεων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα ή των άλ

λων Κρατών - Μελών του ΝΑΤΟ, οι ανακριτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι επιλαμ

βάνονται για τα εγκλήματα που διαπράττονται απ' αυτούς, ενεργούν όπως 

θα ενεργούσαν, αν οι δράστες ήταν στρατιωτικοί των Ελληνικών Ενόπλων 

δυνάμεων και διέπρατταν εγκλήματα που υπάγονται στη δικαιοδοσία των 

ελληνικών ποινικών δικαστηρίων, με εξαίρεση τη φρούρηση του κατηγο

ρουμένου, την οποία αναλαμβάνουν οι αρχές των Η.ΠΑ. κ.λπ. μέχρι να πε

ρατω θεί η διαδικασία της δίκης. Αν οι δράστες είναι Αμερικανοί πολίτες ή 

άλλοι Κρατών - Μελών του ΝΑΤΟ, που υπηρετούν στις Αμερικανικές στρα

τιω τικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, ή σύζυγοι (στρατιωτικών και πολιτών) ή 

τέκνα τους που εξαρτώνται απ' αυτούς, τό τε  εφαρμόζονται όσα ειπώθη

καν για τους έλληνες πολίτες (με εξαίρεση και εδώ τη φρούρηση του κα

τηγορουμένου). Στις εξαιρετικές, όμως, περιπτώσεις (ανωτέρω 1 και 

2), κατά τ ις  οποίες τα αναφερόμενα σ' αυτές πρόσωπα δωσιδικούν π.χ. 

στα Αμερικανικά δικαστήρια, οι α νακρ ιτικο ί υπάλληλοι π ερ ιορ ίζοντα ι 

στη σύλληψη και την παράδοση των δραστών Iστρατιω τικού ή  πολιτι

κού προσωπικούI σ τ ις  Αμερικανικές και λοιπές αρχές των άλλων Κρα

τών - Μ ελώ ν του ΝΑΤΟ μ ε  τη σχετικά  έκθεση  σύλληψης και τα  αποδει

κτικά  στο ιχε ία  που υπάρχουν. ' □

Συνεχίζεται
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Του Αστυν. Υποδ/ντή Σωτηρίου Τσενε 
τηςΔ/νσης Τροχαίας/ ΥΔΤ

το σχέδιο του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που ήδη κα- 

ατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή, εκτός των τεχνικών προσαρ- 

ογών σε αντίστοιχους Κανόνες του Κοινοτικού και Διεθνούς 

Δικαίου, επιδιώκεται ο δραστικός περιορισμός των τροχαίων ατυχημάτων 

και η διαμόρφωση κυκλοφοριακής συνείδησης στους Έλληνες Πολίτες.

Οι τροποποιήσεις, οι οποίες επέρχονται στον Κ.Ο.Κ., επιχειρούν να δη

μιουργήσουν μία νέα φιλοσοφία που να κινείται στο σεβασμό και στην προ

στασία της ζωής, της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των κοινω- 

νών της δημόσιας κυκλοφορίας, με έμφαση στα παιδιά και στα άτομα με 

ειδ ικές ανάγκες, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος και τη δια

σφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης.

Α ρ χ έ ς

Στόχος της αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των διατάξεω ν του 

Κ.Ο.Κ. είναι ο εξορθολογισμός των κυρωτικών κανόνων και η οργάνωσή 

τους σε ενιαίο σύστημα με γνώμονα συγκεκριμένες αρχές που τέθηκαν ε ι

δικά για το σκοπό αυτό.

Στις αναφερόμενες ανωτέρω αρχές περιλαμβάνονται:

Η παρακίνηση οδηγών και πεζών σε μέτρα, ενέργειες και πρωτοβουλίες 

μείωσης των αιτίων πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων και συνειδητοποίη- 

σης της προοπτικής σημαντικών διοικητικών κυρώσεων στέρησης του δι

καιώματος οδήγησης οχημάτων.

Η κωδικοποίηση διατάξεω ν (κυρίως αυτών που αφορούν ποινικές κυ

ρώσεις) ώ στε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη απομνημόνευση και συνει- 

δητοποίηση των πολιτών γύρω από τ ις  κυρώ σεις που θα υφίστανται για 

παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και ιδίως για παραβάσεις που καθιστούν αυτούς 

υπαίτιους τροχαίων ατυχημάτων με σοβαρούς τραυματισμούς ή θανά

τους.

Η εξασφάλιση (κατά το δυνατόν) της αναλογικότητας μεταξύ της επικιν- 

δυνότητας κάθε παράβασης και των αρνητικών επιπτώσεων αυτής στην ο

δική ασφάλεια και στη βαρύτητα της κύρωσης (ποινής).

Η εξασφάλιση συνθηκών αποτελεσματικότητας των κυρώσεων και της 

ισότητας μεταξύ των πολιτών, με την εισαγωγή των διοικητικών ποινών α

φαίρεσης κυρίως της άδειας οδήγησης.

Η μείωση των προστίμων σε δευτερεύουσας σημασίας παραβάσεις (ε

λεγχόμενη στάθμευση, παράνομη στάθμευση κ.λπ.|, αλλά και η παράλληλη 

αύξηση αυτών (προστίμων) για τις παραβάσεις που ευθύνονται συνήθως

για την πρόκληση θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων ή θέτουν σε κίνδυ

νο την υγεία των πολιτών ή επιτρέπουν την παράνομη κυκλοφορία οχημάτων.

Η εισαγωγή νέων ρυθμίσεων που στοχεύουν στην αύξηση της οδικής α

σφάλειας και στην προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Τομές

Ως τομές του νέου Κ.Ο.Κ., οι οποίες για λόγους πληρέστερης ενημέρω

σης κρίνεται σκόπιμο να τονιστούν ιδιαίτερα, είναι:

Η πλήρης μεταβολή του συστήματος Κυρώσεων στους παραβάτες 

των δ ιατάξεω ν του Κ.Ο.Κ., οι ε ιδ ικ ές  δ ια τάξεις  διοικητικών κυρώσεων 

στους υπαίτιους σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και οι ρυθμίσεις για 

το αλκοόλ.

Σύστημα Κυρώσεων

Καθορίζονται πέντε κλιμάκια προστίμων ύψους 100.000 δρχ., 50.000 

δρχ., 20.000 δρχ., 10.000 δρχ., και 5.000 δρχ., (έναντι οκτώ του αναθεω

ρούμενου Κ.Ο.Κ./ 1992 ήτοι: 148.000,89.000,74.000,45.000,30.000,23.000, 

15.000, και 8.000 δρχ.).

Διατηρούνται οι πλημμεληματικές παραβάσεις με την εναρμόνιση των 

προβλεπόμενων χρηματικών ποινών στο ελάχιστο όριο που προβλέπει η 

γενική δ ιάταξη  του άρθρου 57 Π.Κ. (50.000 δρχ.), ενώ δεν δ ιαφ ορο

ποιούνται οι ποινές φυλακίσεως.

Αυξάνονται τα χρηματικά πρόστιμα μόνο σε 16 περιπτώσεις παραβά

σεων, οι οποίες συνήθως γίνονται α ιτίες πρόκλησης σοβαρών τροχαίων α

τυχημάτων ή αφορούν την ασφαλή τεχνική κατάσταση κύριων συστημά

των του αυτοκινήτου (π.χ. φρένα) ή περιορίζουν την παράνομη κυκλοφορία 

οχημάτων (πρόστιμο 100.000 δρχ.).

Εξακολουθούν να παραμένουν στα ίδια περίπου επίπεδα τα πρόστιμα σε 

άλλες 16 παραβάσεις, που συνήθως δεν προκαλούν σοβαρά τροχαία α

τυχήματα ή τις συνέπειές τους υφίστανται οι ίδιοι οι παραβάτες, οι οποίες 

σχετίζονται με την τεχνική κατάσταση του αυτοκινήτου (πρόστιμο περίπου

50.000 δραχμών).

Μειώνονται τα χρηματικά πρόστιμα στο σύνολο των λοιπών παραβά

σεων του Κ.Ο.Κ. που είναι ευχερής ο έλεγχός τους και συμβάλλουν σε μι

κρής έκτασης τροχαία ατυχήματα (πρόστιμα 20.000 δρχ., ή 10.000 δρχ., ή

5.000 δρχ.).
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Περιορίζετα ι το πρόστιμο της ελεγχόμενης στάθμευσης σε χώρους 

αρμοδιότητας Δόμων ό Κοινοτήτων από 10.000 δρχ. σε 5.000 δρχ., το ο

ποίο επιβάλλεται από τον οικείο φορέα (τοπική αυτοδιοίκηση) σε εκείνους 

που σταθμεύουν στους καθορισμένους χώρους χωρίς την καταβολή του 

προβλεπόμενου τέλους.

Επιβάλλονται ειδ ικές αυστηρές κυρώσεις, που συνίστανται στην αφαί

ρεση της άδειας οδήγησης, οι οποίες λειτουργούν ε ξ  ίσου για όλους τους 

οδηγούς, που γίνονται υπαίτιοι τροχαίων ατυχημάτων με συνέπεια σοβαρό 

τραυματισμό ή θάνατο ή οδηγούν οδικό όχημα χωρίς να κέκτηνται άδεια 

οδήγησης ή όταν αυτή τους έχει αφαιρεθεί ή ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο.

Διπλασιάζονται οι δ ιο ικητικές κυρώ σεις του άρθρου 103 (αφαίρεση 

στοιχείων κυκλοφορίας και οδήγησης από 10 ή 20 ημέρες σε 20 ή 40 ημέ

ρες αντίστοιχα).

Μ ε τις  πιο πάνω ρυθμίσεις καθορίζεται ένα ιδιαίτερο αυστηρό δίκαιο για 

τη δραστική καταπολέμηση της τροχαίας παραβατικότητας, το οποίο ελπί- 

ζετα ι ότι θα αποτελέσει κύριο παράγοντα ασφαλέστερης οδήγησης και 

συμμόρφωσης των χρηστών των δρόμων με τους κανόνες οδικής κυκλο

φορίας.

Αλκοόλ

Μ ετά τις  διαστάσεις που είχε ηροσλάβει το θέμα της οδήγησης υπό την 

επήρεια οινοπνεύματος το σχετικό άρθρο του Κ.Ο.Κ. (42/ Κ.Ο.Κ. 19921 ανα

μορφώνεται συνοπτικά ως ακολούθως:

Ορίζεται ως κατώτερο επιτρεπτό όριο κατανάλωσης αλκοόλ τα 0,5 GR/ 

L (γραμμάρια ανά λίτρο αίματος).

Ορίζονται ως απαγορευτικές οι τοξικές ουσίες καθώς και τα φάρμακα 

που επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης (έχουμε δηλαδή επέκταση και σε 

συγκεκριμένα είδη φαρμάκων, τα οποία σύμφωνα με τις  οδηγίες χρήσης 

τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης).

Ορίζονται τρία (31 επίπεδα ποινών ανάλογα με την περιεκτικότητα αλ

κοόλ στο αίμα:

α) Από 0,5 GR/ L έω ς 0,8 GR/ L πρόστιμο 50.000 δρχ.

β) Ανω του 0,8 GR/ L έως 1,10 GR/ L πρόστιμο 100.000 δρχ., και αφαίρεση 

της άδειας οδήγησης για τρεις  μήνες.

γ) Ανω του 1,10 GR/ L διοικητικό πρόστιμο 200.000 δρχ., φυλάκιση 2 του

λάχιστον μηνών και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 6 μήνες.

Πέραν αυτών, με απόφαση Δικαστηρίου, επιβάλλεται και η ποινή της α

φαίρεσης της άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας από 10 ημέρες μέχρι 6 

μήνες.

Στους υπότροπους (εντός 2 ετών από την προηγούμενη παράβαση) με 

περιεκτικότητα αλκοόλ Ιστην υποτροπή) άνω του 1,10 GR/ L (ανεξάρτητα 

της περιεκτικότητας αλκοόλ στην προηγούμενη παράβασηΙ αφαιρείται η ά

δεια οδήγησης για 5 χρόνια.

Από της ισχύος των διατάξεων του άρθρου αυτού παύει το μέτρο της 

κατάσχεσης των οχημάτων, που εφαρμόζεται σήμερα από τις  Υπηρεσίες 

Τροχαίας στις χαρακτηριστικές περιπτώσεις υπερβολικής διαπίστωσης 

αλκοόλης στο αίμα των οδηγών αυτών.

Βασικές τροποποιήσεις

θεσπίζονται ειδ ικοί κανόνες κυκλοφορίας για περιοχές κατοικίας που 

χαρακτηρίζονται και σημαίνοντα! ως ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (άρ

θρα 2 και 391.

Καθιερώνονται πινακίδες πληροφοριακές με στόχο την ενημέρωση και 

την αύξηση της προσοχής των οδηγών για την ύπαρξη σχολικού τροχονό

μου (Π - 93) και την κρισιμότητα της οδού για την κυκλοφορία (Π - 94) επι

βάλλοντας στη δεύτερη περίπτωση το μέτρο της άμεσης μεταφοράς του 

παρανόμως σταθμευμένου οχήματος (άρθρο 4).

Προστίθεται ειδικό νέο άρθρο (7α) με το οποίο παρέχεται εξουσιοδό

τηση λήψης μέτρων για τη συμμετοχή στην κυκλοφορία ατόμων με ειδ ικές 

ανάγκες (εγκατάσταση ειδικών μέσων σήμανσης και σηματοδότησης, ε ι

δική διαμόρφωση χώρων δημόσιας κυκλοφορίας κ.λπ.Ι.

Ορίζεται ρητά η υποχρέωση και ευθύνη της Διοίκησης, ως φορέα αρμο

διοτήτων δημόσιας εξουσίας ή ως κυρίου ή νομέα δημοσίου πράγματος 

για την καλή κατασκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου και την εύλογη 

ρύθμιση της χρήσης του (άρθρο 10).

Τίθεται σε νέο πλαίσιο το ζήτημα της διαφήμισης γενικά στους Εθνικούς 

και Επαρχιακούς δρόμους, καθώς και στις οδούς που βρίσκονται εντός κα- 

τοικημένων περιοχών και θεσπίζονται αυστηρές ποινές όχι μόνο για τον 

διενεργούντα τις διαφημιστικές πράξεις, αλλά και τον διαφημιστή ή διαφη

μιζόμενο (άρθρο 11).

Εισάγεται με σειρά διατάξεων, η συνυπευθυνότητα οδηγού και επιβάτη, 

για τη χρήση ζώνης ασφαλείας, προστατευτικού κράνους και ειδικών μέ

σων συγκράτησης παιδιών, τόσο της ιδ ιωτικής όσο και της δημοσίας 

χρήσης οχημάτων (άρθρο 12).

Απαγορεύεται, για λόγους οδικής ασφάλειας, η στάθμευση οχημάτων 

και η εγκατάσταση υπαίθριων μικροκαταστημάτων ή κινητών και ακίνητων 

κοντινών, εκατέρωθεν των εθνικών και επαρχιακών οδών (άρθρο 12|.

Μ ε ευθεία διάταξη απαγορεύεται η χρησιμοποίηση εν κινήσει ακουστι

κών που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες 

παρεμφερείς συσκευές καθώς και κινητό τηλέφωνο, το οποίο δεν είναι 

τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση (άρθρο 13|.

Λαμβάνεται, με ειδ ικές διατάξεις, εντονότερη μέριμνα για την ασφαλή 

διακίνηση των πεζών και αυξημένη ευθύνη των οδηγών έναντι των πεζών 

(άρθρα 38 και 39).

Η επαναχορήγηση αδειών που αφαιρούνται με το Σύστημα Ελέγχου Συ

μπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟΙ γίνεται μετά από ειδική εκπαίδευση του οδη

γού και ανάλογη εξέτασή του.

Απόψεις  - Προτάσεις

Ο δρόμος για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας είναι 

ακόμα μακρύς.

Α υτο ί που γνωρίζουν τα πράγματα ξέρουν καλά ότι πρέπει να γίνουν 

γρήγορα ακόμη πολλά από όλους μας, (Πολιτεία, Φορείς, Πολίτες), μέχρι να 

οδηγηθούμε σε συνθήκες οδικής γαλήνης και αλληλοσεβασμού.

Το οποιοδήποτε νομοθέτημα όσο και καλό να είναι από μόνο του δεν 

μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα.

Η αύξηση της οδικής ασφάλειας απαιτεί σωστά σχεδιασμένες, καλά συ

ντονισμένες και συνεχείς προσπάθειες από τους κατ' εξοχήν αρμόδιους, 

καθώς και υπεύθυνη αντιμετώπιση από το κοινωνικό σύνολο.

Για την οδική συμπεριφορά μας δεν αρκεί να μάθουμε να λέμε τι κάνει ο 

Γερμανός, ο Αμερικανός, ο Εγγλέζος, στα θέματα οδικής ασφάλειας, αλλά 

τι κάνει αυτός που ζε ι στην Ελλάδα όταν κυκλοφορεί στους δρόμους της 

πατρίδας μας.

Είναι καιρός να πάψουμε να προσέχουμε περισσότερο και να σχολιά

ζουμε τη συμπεριφορά των άλλων και να αδιαφορούμε για τη δική μας.

Ο τρόπος αυτός είναι το καλύτερο συντηρητικό για τη διαιώνιση μιας 

τραγικής κατάστασης, που χωρίς κανένα ενδοιασμό ομόφωνα καταδικά

ζο υμ ε σ τ ις  σ υ ζη τή σ ε ις  μας, χω ρίς όμως να αποβάλλουμε από τ ις  

συνήθειές μας.

Παιδεία, κυκλοφοριακή αγωγή, ενημέρωση, καλύτερη εκπαίδευση, αλ

λαγή νοοτροπίας, βελτίωση οδικής υποδομής, αυστηρή εφαρμογή νομο

θεσίας, έλεγχος καλής λειτουργίας οχημάτων και ίδρυση Εθνικού Φορέα 

Οδικής Ασφάλειας, είναι οι γενικές κατευθύνσεις για την άμεση λήψη των 

απαραίτητων μέτρων προκειμένου να αλλάξουμε την αιματηρή εικόνα που 

παρουσιάζει η χώρα μας στον τομέα της οδικής ασφάλειας. □
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Τα ατυχήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου 
και μακροχρόνιας αναπηρίας στα παιδιά. Μ ερικά παιδιά 

που παρακολουθούμε στην παιδιατρική μας πράξη φ αίνετα ι ότι 
έχουν επανειλημμένα ατυχήματα, όχι αθώα όλα.

Ένα παιδί π.χ. μπορεί να έλθει με δηλητηρίαση, λίγους μήνες μετά να 
έλθει με έγκαυμα και αργότερα με κάταγμα στο χέρι.

Οι γονείς του λένε ότι πρόκειται για ένα "ατυχηματοθηρικό" παιδί. 
Παρ' όλο που αυτή η έννοια της ροπής για ατύχημα 

έχ ε ι αμφ ισβητηθεί από τους επιστήμονες 
έχουν β ρ εθε ί ορισμένοι παράγοντες που συνδέονται 

με τα ατυχήματα στα 5 πρώτα χρόνια ζωής.

Της Στέλλας Τσίτουρα*

Σ
ε έρευνα που έγινε, βρέθηκε ότι τα 

παιδιά με περ ισσότερα ατυχήματα 

ήταν αγόρια που είχαν έντονη συναι

σθηματική αντίδραση (επιθετικότητα], έντονη 

δραστηριότητα (υπερκινητικότητα], μικρό εύρος 

συγκέντρωσης, ήταν απείθαρχα και η μητέρα 

τους ανέφ ερε ότι ε ίχε δυσκολία στο χειρισμό 

τους.

Ο τύπος του ατυχήματος σ' ένα παιδί εξαρτά- 

ται από το στάδιο της ανάπτυξής του. Σε κάθε 

στάδιο ανάπτυξης τα παιδιά έχουν ατύχημα, ό

ταν οι απαιτήσεις για ένα συγκεκριμένο έργο 

ξεπ ερνούν την ικανότητα του παιδιού να το 

πετύχει με ασφάλεια.

Έτσι ένα παιδί προσχολικής ηλικίας μπορεί με 

ασφάλεια να ανέβει τα σκαλοπάτια που αποτε

λούν κίνδυνο για ένα βρέφος, ενώ δεν μπορεί να 

περάσει με ασφάλεια μόνο του ένα δρόμο. Οι 

γονείς μπορεί να συμβάλλουν σ' αυτή τη δυσα- 

ναλογία ανάμεσα στις αναπτυξιακές ικανότητες 

του παιδιού τους και στις απαιτήσεις τους να 

πραγματοποιήσει μια δραστηριότητα για την ο

ποία δεν είναι ακόμα ικανό.

2.400 γονείς παιδιών θεώρησαν ότι ένα παιδί 

5 - 6 χρόνων δεν είναι ικανό να διασχίσει μόνο 

του το δρόμο. Παρ' όλα αυτά το 1 /3 των γονιών 

επέτρεπε σε παιδιά του νηπιαγωγείου να δια

σχίζουν ήσυχους δρόμους και παιδιά Α' Δημοτι

κού να πηγαίνουν μόνα τους στο σχολείο. Φαίνε

ται ότι οι αντιλήψεις τους για την ασφάλεια των 

δρόμων δεν επηρέασε την ανοχή τους στο να 

διασχίζουν τα  παιδιά το υ ς  μόνα το υ ς  δρό 

μους. Γι' αυτό ένα πρόγραμμα πρόληψης α

τυχήματος θα πρέπει να εκπαιδεύει τους γο

νείς  για τ ις  αναπτυξιακές ικανότητες των παι

διών τους.

Μια ομάδα υψηλού κινδύνου για ατύχημα, ι

διαίτερα τροχαίο είναι οι έφηβοι. Χαρακτηριστι

κό αυτής της ηλικίας είναι η ριψοκίνδυνη συμπε

ριφορά, με την οποία εκφράζουν την αίσθηση ε 

λέγχου που θέλουν να έχουν στη ζωή τους, την 

αντίθεσή τους στην εξουσ ία  και την ανάγκη 

τους να κερδίσουν την αποδοχή των συνομηλί

κων τους.

Οδηγοί κάτω από την ηλικία των 21 χρόνων ο

δηγούν με μεγαλύτερη ταχύτητα και ριψοκίνδυ

να. Είναι πιθανότερο να μην φορούν ζώνη ασφα

λ ε ία ς  (με μ εγα λύ τερ ο  κ ίνδυνο σημαντικού 

τραύματος ή θανάτου σε περίπτωση σύγκρου

σης). Εκτιμούν μικρότερη την πιθανότητα να έ 

χουν ατύχημα και θεωρούν ότι είναι ικανότεροι 

να χειρισθούν μια σύγκρουση.

Υπάρχει υψηλή συσχέτιση της χρήσης αλ

κοόλ και τροχαίων στους εφήβους. 36% αγόρια 

και 17% κορίτσια ηλικίας 18 - 19  χρόνων που ο

δηγούσαν και τραυματίσθηκαν θανατηφόρα ε ί

χαν επίπεδα αλκοόλ στον ορό 0,1 gr% ή υψηλό

τερο τη στιγμή του θανάτου τους.

Τα ατυχήματα δεν συμβαίνουν τυχαία σ' έναν 

πληθυσμό, είναι συχνότερα σε παιδιά από οικο

γένε ιες χαμηλής κοινωνικό - οικονομικής τάξης 

και ο ικογένειες με χαοτικό τρόπο ζωής.

Μια ομάδα σε υψηλότερο κίνδυνο είναι παι

διά, που ζουν σε οικογένεια με έναν γονιό, που 

είναι νέος, χωρίς εκπαίδευση, έχε ι άγνοια για 

την ανάπτυξη του παιδιού του και δεν έχε ι ρεα

λιστικές προσδοκίες για τις  ικανότητές του. Επι

πλέον δεν υπάρχει ένα υποστηρικτικό δίκτυο και 

έτσ ι ο γονιός είναι λιγότερο ικανός να επ ιτηρεί 

το παιδί του συνεχώς.

Σημαντικότερος απ' όλους τους παράγοντες 

είναι ο ρόλος του περιβάλλοντος. Μ ελέτες  έ 

χουν δ ε ίξ ε ι μεγαλύτερη συχνότητα τροχαίων 

σε παιδιά, πεζούς που ζουν στην φτώχεια. Ζουν 

σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές, σε πολυκατοι

κίες με πολλές οικογένειες, με απουσία χώρου 

για παιχνίδι, κοντά στο σπίτι, οι δρόμοι τους έ 

χουν μεγαλύτερη οδική κυκλοφορία (πάνω από 

15.000 αυτοκίνητα την ημέρα], είναι μεγαλύτερη 

η ταχύτητα των αυτοκινήτων (πάνω από 65 ΚΜ/ 

ώρα], υπάρχουν περισσότερες από 2 γραμμές 

κυκλοφορίας και πεζοδρόμια κατειλημμένα κα

τά 50% από παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Στην πρόληψη του ατυχήματος θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπ' όψη όλοι οι παραπάνω παράγο

ντες και να σκοπεύει:

α] Σε ενημέρωση για τους κινδύνους και προ

σπάθεια τροποποίησης συμπεριφοράς των γο

νιών και παιδιών. Μέχρις στιγμής η εκπαιδευτική 

παρέμβαση όταν γίνεται μόνη και αποσπασμα

τική δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματική.

β) Στην αλλαγή περιβάλλοντος.

γ] Τη δημιουργία της κατάλληλης νομοθεσίας.

Μόνο σε συνδυασμό οι παραπάνω παρεμβά

σεις μπορεί να ελαττώσουν το παιδικό ατύχημα 

και να διατηρήσουν τη φυσική ακεραιότητα των 

παιδιών χωρίς θυσία του δικαιώματος στη φα

ντασία, στην τόλμη, στην ευχαρίστηση και στην 

εμπειρία. □

Η κ. Στέλλα Τσίτουρα είναι Παιδίατρος και Γιατρός 

Κοινωνικός Ιατρικός, Διευθύντρια Τμήματος Κοινωνικός 

Ιατρικός, Νοσοκομείου Παίδων "Π. &Α. Κυριάκου".
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Οίκος Νυφικών · Βοΰϊτκττικων

με ειδικές ημέί m o c  τους αοτυνομιχους υπαλλήλους. 
Επι&ιςη ηβικών με ραντεβού

Γυαλιά Οράσεως-Γυολιά Ηλιου 

Φακοί Επαφής-Έγχρωμοι Φακοί 

Ειδικές Παραγγελίες 

Παιδικά Τμήμα

20% ΕΚΠΤΩΣΗ

Optic Design
Γωγώ Τσιμπερδώνη

Πτυχιουχος Οπτικός

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

FAX:5819195

ΟΠΤΙΚΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Κυριακή Σαντοριναίου
Πτυχιούχος Οπτικός

Πορταριάς 8 & Λαρίσης 
Αμπελόκηποι 

Tip.: 69.24.821

Δ Ε Κ Τ Α  Ο Λ Α  Τ Α  Τ Α Μ Ε Ι Α

•  Ημοτοσυκλέτα που τόσο καιρό ψάχνεις
βρίσκεται σ' αυτήν εδώ τη σελίδα. 

Κόντη δική σου με προκαταβολή μόνο την πρώτη δόση

HONDA Movx.
REBEL 250 94
CB S/F 400 93
XLR BAJA 250 94
SPEED 400 95
XLR 250 92
BROS 400 93
CRM 250 93
VT 250 90
CRM 80 94
DIO 50 95

Προκ. Δόση
60 59
72 72
58 58
91 91
48 48
55 55
62 62
32 32
38 38
42 42

SUZUKI Mo vi
BANDIT 400 93
INRUDER 750 93
TSR 125 93
DR 125 93
DR 200 93
RGV 250 91
FB 50 93
VX 800 94
G S X F 750 92

Προκ.
60
87
38
38
44
50
32
91
92

Δόση
60
87
38
38
44
50
32
91
92

TAM AHA Μοντ.
DIVERSION 93
SRX 400 92
SEROW 225 93
SEROW 225 93
XJR 400 94
DT 220R 91
T 50 93
T 50 94
T 80 93
T 80 94

Προκ. Δόση
72 72
40 40
49 49
46 46
76 76
48 48
36 36
39 39
41 41
43 43

KAWASAKI Μοντ. Προκ.  Δόση
BAUUS 250 95 5S 55
ZZR 400 92 75 75
EL 400 93 79 79

Κοντά σας με εκατοντάδες άλλες εγγυημένες μοτοσυκλέτες
και το διακανονισμό που εσείς ζητάτε.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΑ ΑΑ

Λένορμαν 18, τηλ: 52.27.556 
Μεσογείων 389, τηλ:65.16.703



Ο αυτισμός, η υπερβολική δηλαδή αναδίπλωση του ατόμου στον εαυτό του  
σε βαθμό που να μην επικοινωνεί με το περιβάλλον του, 

χάνοντας ενδεχομένως το αίσθημα της πραγματικότητας, 
ταλανίζει αρκετές ο ικογένειες παγκοσμίως αλλά και στην πατρίδα μας. 

Κατανοούμε το σταυρό των οικογενειών που έχουν αυτιστικό παιδιά 
και για να συμπαρασταθούμε καθένας με τον τρόπο του στο πρόβλημά τους, 

με πολλή χαρά φ ιλοξενούμε το άρθρο του κ. Χρήστου Αλεξίου, τ. καθηγητού Πανεπιστημίου 
και πατέρα δύο αυτιστικών παιδιών, ευχόμενοι επιπρόσθετα εκ καρδίας

χαρούμενες γιορτές.

Ο
 αυτισμός είναι μια βαρύτατη, επιστημονικά 

δυσεξήγητη ως προς την αιτιολογία της και ε 

ξα ιρετικά  δύσκολη ως προς την αντιμετώ 

πισή της ψυχοπνευματική διαταραχή από την οποία κατέ- 

χονται, σύμφωνα με παλαιότερες διεθνείς επιδημιολογι- 

κές έρευνες, 10 ως 16 ή ως 22 και με πρόσφατες ως 30 

άτομα σε κάθε 10,000. Παρουσιάζεται συνήθως στους 

πρώτους 30 μήνες της ζωής ενός παιδιού και διαρκείόλη 

την υπόλοιπη ζωή του.

Τ ο υ  Χρήστου Αλεξίου* 
τ. Κ α θ η γ η τ ο ύ  Π α ν ε π ισ τ η μ ίο υ

Ο όρος αυτισμός προέρχεται από την ελληνική λέξη 

εαυτός και επιλέχθηκε από τους ερευνητές ακριβώς για 

να υποδηλώνει ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των αυ- 

τιστικών ατόμων, το κλείσιμο στον εαυτό τους. Βασικά ο 

αυτισμός εμποδίζει την επικοινωνία.

Τα περισσότερα αυτιστικό άτομα το βρίσκουν αδύνα

το, ή πολύ δύσκολο, να μιλήσουν. Αλλα μιλούν κανονικά, ή 

με κάποιον ιδιόμορφο τρόπο. Τα περισσότερα έχουν μια 

ασυνήθιστα ισχυρή μνήμη. Κάμποσο παρουσιάζουν μια υ

ψηλή νοημοσύνη ή ευφυΐα, σε μερικές περιπτώσεις και ι

διοφυία.

Αλλά και αυτά που μιλούν κατά κάποιο τρόπο, και αυτά 

που έχουν υψηλή νοημοσύνη, ευφυΐα  ή ιδιοφυία, το βρί

σκουν δύσκολο ή αδύνατο να σκεφτούν λογικά, να κα

τανοήσουν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν, να δη

μιουργήσουν σχέσ εις , να αποκτήσουν κοινωνικές δ ε 

ξ ιό τητες, ευα ισθησ ίες και αντιδράσεις, που είναι τόσο 

απαραίτητες για την ανάπτυξη του ανθρώπου και για 

την ίδια τη ζωή.

Α σ χ υ ν ο μ ι κή  Επ ι θε ώ ρ ηση - 7 6 8  - Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  1 9 9 8



Ο αυτισμός είναι μια από τις  πιο βαριές και πιο περίπλοκες ψυχοπνευμα- 

τικές αναπηρίες και, αν δεν αντιμετωπιστεί από την νηπιακή ηλικία, κάνει 

προβληματική και συχνό αφόρητη τη ζωή των αυτιστικών ατόμων και των 

οικογενειών τους, ενώ η προοπτική της ζωής τους, όταν οι γονείς πεθά- 

νουν, είναι εφιαλτική.

Τα αυτιστικά άτομα ήταν εγκαταλελειμμένα στην εφιαλτική μοίρα τους 

ως τα μέσα αυτού του αιώνα σε όλο τον κόσμο.

Από τό τε  και ύστερα, πρωτοπόροι γιατροί, ψυχολόγοι και παιδαγω

γοί, που έσ τρεψ αν την προσοχή τους στην έρευνα του αυτισμού, απελ

πισμένοι γο νε ίς  που μίλησαν για λογαριασμό των σιωπηλών παιδιών 

τους και ευαίσθητοι άνθρωποι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά τους, 

συντόνισαν τ ις  προσπάθειές τους στις αναπτυγμένες χώ ρες του κό

σμου και αγωνίστηκαν για το δικαίωμα που έχουν και τα αυτιστικά άτομα 

στη ζωή.

Σήμερα, στις χώ ρες αυτές οι έρ ευνες έχουν προχωρήσει, οι απελ

πισμένοι γονείς και οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες οργανώθηκαν σε ε 

θν ικές  και σ ε δ ιεθ ν ε ίς  οργανώ σεις προστασίας αυτιστικώ ν ατόμων 

που φροντίζουν για τη δημιουργία σχολείων, κέντρων ημερήσιας απα

σχόλησης και ο ικοτροφείω ν για τα αυτιστικά άτομα, ενθαρρύνουν την 

έρευνα για τον αυτισμό και προάγουν την ευαισθητοποίηση της κοινω

νίας και της πολιτείας για τα προβλήματα των αυτιστικών ατόμων, προ

σφ έρουν σημαντική βοήθεια  και καθοδήγηση στις  ο ικογένε ιές  τους, 

που σηκώνουν το βάρος αυτού του προβλήματος και κάνουν κάθε δυ

νατή προσπάθεια ώ στε να δημιουργηθεί ένα ο ικογενειακό και κοινωνι

κό περιβάλλον, μέσα στο  οποίο τα  α υτισ τικά  άτομα να μπορούν να 

ζήσουν μια όσο γίνετα ι πιο ανθρώπινη ζωή.

Στη χώρα μας, αντίθετα, τα περίπου 10.000 κατά τους κατώτερους υπο

λογισμούς ή τα 16.000 με 22.000 κατά μέσο όρο, ή 30.000, κατά τις  πρό

σφατες έρευνες, αυτιστικά άτομα, που, σύμφωνα με τις  διεθνείς στατιστι

κές, πρέπει να υπάρχουν στην Ελλάδα των 10.000.000 κατοικιών, είναι ε 

γκαταλειμμένα στους γονείς τους, όσο μπορούν και όσο υπάρχουν, και 

ύστερα από αυτούς στη μοίρα τους. Οι ειδικευμένοι γιατροί, ψυχολόγοι, 

παιδαγωγοί και επιμελητές, που υπάρχουν, ιδιαίτερα για τα ενήλικα αυτιστι- 

κά άτομα, είναι μετρημένοι στα δάκτυλα.

Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχε ι κάνει ούτε ένα σχολείο για αυτιστικά 

παιδιά, ενώ στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας οι αρμόδιες υπηρεσίες μόλις 

τώρα άρχισαν να αναγνωρίζουν ότι τα αυτιστικά άτομα είναι ψυχοπνευμα- 

τικά ανάπηρα και έχουν ανάγκη υποστήριξης τόσο από τις  υπηρεσίες Ψυ

χικής Υγείας, όσο και από τις υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας, με αποτέλε

σμα να μην έχει δημιουργηθεί ακόμη ούτε μια μονάδα ημερήσιας απα

σχόλησης, ο ύτε  ένα κρατικό ο ικοτροφείο  για αυτιστικά άτομα που έ 

χουν χάσει την υποστήριξη των γονιών τους, ούτε μια μονάδα αντιμε

τώπισης αυτιστικών ατόμων σε περίοδο οξε ία ς κρίσης σε κρατικό νο

σοκομείο.

Η Ελληνική Εταιρεία  
προστασίας Α υτισ τικώ ν Ατόμω ν

Μ ερικοί γονείς προσπάθησαν να αντιδράσουν σ' αυτή την κρατική και 

κοινωνική αδιαφορία, δημιουργώντας τοπικούς συλλόγους προστασίας 

αυτιστικών παιδιών ή να συμμετάσχουν σε γενικούς συλλόγους προστα

σίας παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Οι σύλλογοι αυτοί έκαναν χρήσιμο έργο για έναν περιορισμένο αριθμό 

αυτιστικών παιδιών αλλά από τη φύση τους δεν είχαν τη δυνατότητα να δη

μιουργήσουν μια εθνικής εμβέλειας οργάνωση, ικανή να συνεγείρει τους 

γονείς και φίλους των αυτιστικών ατόμων και να οδηγήσει τις προσπάθειές τους 

γιά μια αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων τους.

Παίρνοντας υπόψη το  γεγονός αυτό και ακόμα το γεγονός ότι η πρόο

δος που σημειώθηκε στις αναπτυγμένες χώρες οφείλεται σε μεγάλο βαθ-

2η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η 2η Πανελλήνια Έκθεση Εικαστικών Τεχνών και Φωτογραφίας θο 
ιραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο από 5 έως 14 Φεβρουάριον 
1999. Θα περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, αγιογραφίας, γλυπτικής, ξυ· 
ιογλυπτικήςκ,ά. και φωτογραφίας.

Δηλώσεις συμμετοχής:

Μέχρι 31-12-1998 στο Fax: 21.37.395 (Αστυνομική Επιθεώρηση)

Ημερομηνία παράδοσης έργων:

Μέχρι 15-1-99 στην Αστυνομική Επιθεώρηση.

Αριθμός έργων:

•  6 περίπου τ.μ. ανά εκθέτη, στον οποίο αντιστοιχούν 6 περίπου φω· 
[ογραφΐες με κορνίζα 40X50 εκ. ή 6 έργα ζωγραφικής ομοίων λιαστά· 
τεων. Σε περίπτωση που οι συμμετοχές ξεπεράσουν τις εκτιμήσεις της 
■πιτροπής, θα μειωθεί αναλογικά ο αριθμός των έργων ανά εκθέτη.

Θέση ανάρτησης:

•  Με αλφαβητική σειρά. Διευκρινίζεται ότι θα διατεθεί μία αίθουσα 
τα την ζωγραφική και μία για τη φωτογραφία, ενώ σε κάθε τρέχον μέτρα 
ιλαισίωναναρτήσεως αντιστοιχεί ένα spot φωτισμού.

Διαστάσεις φωτογραφιών:

•  20X25 ή 20X30 εκατ. στην περίπτωση που τα έξοδα πλαισίωσης θα 
■πιβαρΰνουν την "Αστυνομική Επιθεώρηση". Στην περίπτωση αυτή θα 
ιλαισιωθοΰν αυτό μαύρο πασπαρτού και ομοιόμορφη μαύρη μεταλλίκι] 
«ορνίζα 40X50 εκατ.

•  στη διάσταση που επιθυμεί ο φωτογράφος υπό την προϋπόθεση ό· 
:ι θα παραδώσει τα έργα έτοιμα προς ανάρτηση σε κορνίζα με τζάμι και 
ινάλογο πασπαρτού ή σε Κ - Mount κορνιζαρισμένα.

μό στη δημιουργία οργανώσεων εθνικής εμβέλειας 80 γονείς αυτιστικών 

ατόμων από την Αθήνα, τον Πειραιά, το Ηράκλειο Κρήτης, το Βόλο, τη Λά

ρισα, τα Γιάννενα, την Κοζάνη, τη Βέροια και τη Θεσσαλονίκη, ιδρύσαμε 

το  Νοέμβριο του 1992 την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Α

τόμων ΙΕ.Ε.ΠΑΑ.).

Σήμερα, τα ιδρυτικά και τακτικά μας μέλη, που είναι μόνο γονείς, ξεπερ

νούν τα 450, και έχουν γραφεί ως τώρα 160 αρωγά μέλη, ανάμεσα στα ο

ποία συμπεριλαμβάνονται γιατροί, 35 ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και 

άλλοι ειδικοί επιστήμονες, καθώς και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι. Από τους 

επιστήμονες αυτούς έχει συγκροτηθεί ένα Διεπιστημονικό Τμήμα για τον 

Αυτισμό, που στηρίζει επιστημονικά το έργο της Εταιρείας. Όπως αναφέ- 

ρεται στο καταστατικό της, ο σκοπός της ετα ιρείας είναι "να εργαστεί για 

τα δικαιώματα των ατόμων που εμφανίζουν το σύνδρομο του αυτισμού και 

άλλες συναφείς καταστάσεις στις οποίες τα αυτιστικά στοιχεία προέχουν 

και καθορίζουν τις  ανάγκες της καθημερινής ζωής, της εκπαίδευσης, της 

θεραπείας και της δια βίου προστασίας".

Στον αγώνα μας για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού που τον δ ιε

ξάγουμε με αξιοπρέπεια ζητάμε, όχι να μας λυπηθούν και να μας ελεήσουν, 

αλλά να συμπαρασταθούν, Ιεκτός από την Πολιτεία, που ως τώρα δεν έχει 

εκπληρώσει το χρέος της], η Εκκλησία, επιστημονικά ιδρύματα και οργανώ

σεις, οικονομικοί παράγοντες και οργανισμοί, προσωπικότητες της επι

στήμης, των γραμμάτων και της Τέχνης. □

Ό  κ Χρηστός Αλεξίου είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αυτιστικών Ατό

μων που στεγάζετα ι στην οδό Αθήνας 2, 2ος όροφος, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα, Τηλ: 

3216550, FAX-3216549
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ΑΝΕΔΑΦΙΚΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

ο καϋός αστυνομικός

Οι αστυνομικοί, γενικά, σ ' όλο τον κόσμο, 
από τη φύση του λειτουργήματος που ασκούν, 

κρίνονται αυστηρά,μέχρι που συμβαίνει συχνά να 
αδικούνται κατάφορα.

Πόσο μάλλον όταν το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο διέπονται 
δεν είναι αυτό που θα ήθελαν και οι ίδιοι ή όταν 

στη χώρα μας, οι αστυνομικοί, χωρίς δική τους ευθύνη, 
ήταν αυτοί που είχαν μακροχρόνια την κατακραυγή 

για την όποια εκ  των πραγμάτων επιβαλλόμενη εμπλοκή, 
σ ' αυτό που βιώσαμε όλοι, μέχρι πολύ πρόσφατα, 

σαν εμφυλιω τικό σύνδρομο.

Θ
α πρέπει να είσαι αστυνομικός με 

ευαισθησίες και μάλιστα να είσαι ο 

ίδιος που παίρνεις από πρώτο χέρι 

το μήνυμα, με τον στερεότυπο τρόπο που αμέ

σως θα δούμε, για να γίνει απόλυτα κατανοητό 

το  πώς αντιμετω π ίζονται οι αστυνομικοί από 

τους πολίτες. Είναι ενδιαφέρον να δούμε το πώς 

αντιδρούν όχι μόνο όσοι έχουν λόγους να μη συ

μπαθούν την αστυνομία, αλλά και νομοταγείς, ό

πως λέμε, πολίτες. Εδώ κι αν δεν είναι που ο ό

ρος ανεδαφικό στερεότυπο βρίσκει την πλήρη 

του έκφραση.

Ποιο είναι αυτό; Η σκηνή κατά την οποία, ανυ

ποψίαστος αστυνομικός, σε μια οποιαδήποτε 

σύναξη κοσμική, με το που τον συνιστούν, με την 

ιδ ιότητά του, ακούει από στόματος ευυπόλη

πτου κατά τα άλλα πολίτη, ότι γνωρίζει κι αυτός 

κάποιον συνάδελφο, τον οποίο σκιαγραφεί με 

την εξής στερεότυπη φράση (που μάλλον κόπου 

την άκουσε να επαναλαμβάνεται!: "πολύ καλό 

παιδί, δεν μοιάζει για αστυνομικός. . . , για παπάς 

πιο πολύ θα του πήγαινε.. Λ 

Εάν ο αστυνομικός που γίνεται δέκτης αυτής 

της αιχμής λειτουργήσει σωστά και τε θ ε ί το ε 

ρώτημα: εάν αυτός που τη διατύπωσε του έτυχε 

να έχ ε ι στο περιβάλλον του και άλλους γνω

στούς αστυνομικούς, η απάντηση θα πρέπει να 

είναι μάλλον αρνητική. Διαφορετικά, ο συγκεκρι

μένος πολίτης, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι 

μπορεί και να ε ίχε αντεστραμμένη εντελώ ς ά-

Α α χ υ ν ο μ ψ κ ή  Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η

Του Δο Χαράλαμπου Α. Ζ ιανίκα

ποψη για την εικόνα του αστυνομικού, γενικά. 

Αυτό όμως είναι κάτι που εκ των υστέρων δεν 

ω φ ελεί ή θα ήταν μάταιο να επισημανθεί σ' αυ

τόν που του έμεινε το ανεδαφικό στερεότυπο. 

Η εικόνα του αστυνομικού, όπως και κάθε άλλου 

κρατικού λειτουργού, δεν οικοδομείται με λόγια.

Το ζήτημα, άλλωστε, έτσι όπως μπήκε και στην 

αρχή, δεν επιδέχεται μονοδιάστατη ερμηνεία.

Άλλο είναι η κριτική για το πώς ο αστυνομικός 

εκ τελε ί τα καθήκοντά του ή για το  πώς συμπερι- 

φ έρετα ι στην υπηρεσία του ή απέναντι στους 

πολίτες, άλλο είναι το πώς αντιδρά ο πολίτης ό

ταν υφίσταται του αστυνομικού την παρέμβαση 

και άλλο το πώς αξιολογούμε τον αστυνομικό, 

σαν μέλος της κοινωνίας.

Μπορεί όλα αυτά να λειτουργούν αλληλένδε- 

τα. Η τελευταία όμως διάσταση είναι αυτή που 

εδώ τίθεται: το αν και κατά πόσο η αστυνομική ι

διότητα θα έπρεπε να επηρεάζει την κρίση μας, 

σε ό,τι αφορά την εικόνα του αστυνομικού, ως 

μέλους της κοινωνίας. Μας επηρεάζει -ή θα έ 

πρεπε να μας επηρεάζει- θετικά ή αρνητικά; Η 

απάντηση, με βάση τους κανόνες που μας διέ- 

πουν σαν οργανωμένη, σύγχρονη κοινωνία, θα έ 

πρεπε να είναι οπωσδήποτε θετική. Γιατί ο αστυ

νομικός έχει μια ιδιότητα που τον κάνει να είναι 

π ερ ισσότερο ελεγχόμενος, πειθαρχημένος, 

ποδηγετούμενος, σε σχέση με όλους τους άλ

λους κρατικούς λειτουργούς πόσο μάλλον σε 

σχέση με τους πολίτες. Ακόμη και μ' αυτούς

_____  - 7 7 0  -

τους ιερωμένους αν συγκριθεί, ο αστυνομικός 

ελέγχεται πιο πολύ εκτίθετα ι πιο συχνά, αμεσό

τερα , στα μάτια της κοινωνίας και υπόκειται 

στον πιο αυστηρό και διαφανή πειθαρχικό έλεγ

χο. Κι αυτό είνα ι κάτι που το  αναγνω ρίζει ο 

κλήρος, το κατανοούν οι δικαστικοί, το  γνωρί

ζουν όλοι οι καθώς πρέπει κρατικοί λειτουργοί. 

Το ζήτημα τίθετα ι με όσους από τους πολίτες 

δεν εννοούν να τεθούν αλληλέγγυοι μ' αυτούς 

που υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο.

Γιατί, λοιπόν, αυτή η αντίφαση; ή πώς εξηγεί

ται η προκατάληψη του κοινού; γιατί αυτός που 

εφαρμόζει το νόμο να μη εκλαμβάνεται και κα

λός σαν μέλος της κοινωνίας αλλά μας εκπλήσ

σει η πολιτεία μόνο αυτών που έτυχε να γνωρί

σουμε;

Ένας από τους λόγους που φαίνεται να κινεί 

όλους τους άλλους είναι η νοοτροπία μας, γενι

κά στα πλαίσια της οποίας απαντάται συχνά κι έ 

να άλλο στερεότυπο αρνητικής συμπεριφοράς. 

Από τη μεριά αυτών οι οποίοι μέχρι και πρόσφα

τα μπορεί να είχαν τους λόγους τους αλλά δεν 

συγχωρείται στις μέρες μας να θεωρούν ότι ε ί

ναι τιμή τους το ότι δεν έχουν πατήσει ποτέ το 

πόδι τους στην αστυνομία. Δεν είναι λίγοι όσοι, 

ακόμα και σήμερα, ισχυρίζονται κάτι τέτοιο. Κα

τόπιν αυτού, για όσους πολίτες δεν τους έτυχε 

να ζητήσουν τη συνδρομή της αστυνομίας ή να 

έχουν γνωστούς αστυνομικούς ή δεν τους είναι 

εύκολο να ενστερνισθούν την αποστολή τους, 

μένουν με την εικόνα του αυστηρού, του σκλη

ρού -διώκτη ή τιμωρού- που τους αφήνει ο ρό

λος του αστυνομικού μένουν με την εικόνα του 

αστυνομικού που τον βλέπουν να εφαρμόζει το 

νόμο. Δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν κάνουν τον 

κόπο να δουν τι κρύβεται πίσω από τη σκηνή που 

βλέπουν μπροστά τους ή προτιμούν, σαν υπεκ

φυγή, αν η αλήθεια τους ενοχλεί, να βλέπουν 

φαντάσματα ή να έχουν ροπή στην υπερβολή ό

πως όταν μένουμε στη σκηνή που ένας από τους 

χιλιάδες ένστολους αστυνομικούς συμβαίνει να 

εκτραπεί κάτι για το οποίο ασφαλώς θα τιμωρη

θεί. Απαιτείται κοινωνική αγωγή, αλληλεγγύη και 

συνοχή, από ευρύ φάσμα ενεργών πολιτών, σε 

συνδυασμό με θωράκιση των θεσμών, για να α

ποκατασταθεί η αστυνομία στη συνείδηση του 

κοινού. Για να συνειδητοποιηθεί τί; Αυτό που για 

τον αστυνομικό είναι κάτι το  αυτονόητο. Ό τ ι 

δεν βρίσκεται σε σχέση αντιδικίας με κανέναν 

από τους πολίτες. Αφού ο ρόλος του είναι να 

υπ ηρ ετε ί το  κοινό όλους δηλαδή τους πολί

τες.

Και όλα αυτά σε μια εποχή, σαν τη σημερινή, 

όπου η αστυνομία, μετά την ανατροπή του διπο

λισμού, δεν νοείται να λειτουργεί με αγκυλώσεις 

και εξαρτήσεις. Μπορούμε πια, απερίφραστα, 

να μιλάμε για έναν κορυφαίο θεσμό, για μια α

στυνομία η οποία αποκαθίσταται στο ρόλο ο ο

ποίος πραγματικά της ανήκει. □
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Είναι πασιφανές ότι ο καλύτερος τρόπος να αποφύγετε τα προ

βλήματα οδήγησης κατά τη διάρκεια του χειμώνα, είναι να μην ο

δηγείτε σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Κάτι τέτοιο, όμως, είναι 

μάλλον δύσκολο. ΓV αυτό, αν έχ ετε  αποφασίσει να ταξιδέψ ετε, θα πρέπει 

να επ ιλέξετε το δρομολόγιο προσεκτικά για να βεβαιωθείτε ότι θα ακο

λουθήσετε την καλύτερη δυνατή διαδρομή. Προ παντός μη β ιάζεστε να 

φθάσετε στον προορισμό σας, ιδιαίτερα στην περίπτωση που θα συνα

ντήσετε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή κακούς δρόμους. Καλού - κακού 

ενημερωθείτε με το τελευταίο δελτίο καιρού και με κάθε δυνατή πληρο

φορία για το ακολουθούμενο δρομολόγιο και ενημερώστε τους οικείους 

σας για τη διαδρομή, τον προορισμό και την προσδοκώμενη ώρα άφιξης, 

ούτως ώστε σε περίπτωση που αποτύχετε να φθάσετε εγκαίρως να λη- 

φθούν τα κατάλληλα μέτρα. Πριν αρχίσετε το ταξίδι βεβαιωθείτε ότι έχ ετε  

μαζί σας: κουτί με όλα τα εργαλεία αυτοκινήτου, φακό, πυροσβεστήρα, ζ ε 

στά ποτά (Thermos), κουτί πρώτων βοηθειών, σοκολάτες κ,λπ., αλυσίδες 

χιονιού, μέσα επικοινωνίας (τηλεφωνική κάρτα, κινητό), αδιάβροχο, χάρτη.

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΠΡΙΝ ΘΕΣΟΥΜΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗ Μ ΗΧΑΝΗ

Μ ετακινείστε όλον τον πάγο και το χιόνι από τα παράθυρα τους καθρέ- 

πτες και τα φώτα του αυτοκινήτου. Μ ετά από μια χιονόπτωση καθαρίστε 

όλους τους εξωτερικούς χώρους του αυτοκινήτου από το χιόνι και από το 

σύστημα της θέρμανσης και αερισμού του αυτοκινήτου. Μ ετακινείστε το 

παγωμένο χιόνι και τον πάγο από τους θόλουςτων τροχών για να βεβαιω

θ ε ίτε  ότι δε θα έχ ετε  πρόβλημα στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης 

του αυτοκινήτου. Καθαρίστε οπωσδήποτε τα παπούτσια σας από το χιόνι 

και τον πάγο πριν ε ισ έλθετε στο αυτοκίνητο, για να αποφύγετε τον κίνδυνο 

να γλιστρήσουν τα πόδια σας στα πεντάλ.

ΠΩΣ ΘΕΤΟΥΜΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΝΑ ΚΡΥΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Εάν το αυτοκίνητο έχει κινητήρα πετρελαίου γυρίστε το  διακόπτη και πε

ρ ιμένετε λίγα δευτερόλεπτα έω ς ότου σας προειδοποιήσει το ειδικό λα

μπάκι και ποτέ μην μαρσάρετε με κρύα μηχανή.

Εάν οι θερμοκρασίες του περιβάλλοντος είναι χαμηλότερες των 15 

βαθμών Κελσίου, μπορεί εκείνη τη στιγμή ο μοχλός ταχυτήτων να είναι 

σκληρός και το σύστημα ανάρτησης να μη λειτουργεί καλά τα πρώτα λεπτά 

του ταξιδιού. Αλλα εξαρτήματα  του αυτοκινήτου μπορεί να παράγουν 

θορύβους πέραν των συνηθισμένων. Αυτοί οι θόρυβοι προκαλούνται διότι 

τα λάδια του αυτοκινήτου βρίσκονται σε κρύα κατάσταση. Γι' αυτό επι

τρ έψ τε σ' όλα τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου να ζεσταθούν βαθμηδόν 

οδηγώντας τα πρώτα χιλιόμετρα απαλά.

Να ε ίσ τε σε καλή ψυχική κατάσταση όταν οδηγείτε και να μην αποσπά- 

στε σε σκέψεις ή σε άλλες καταστάσεις που μπορεί να σας αφαιρέσουν 

την προσοχή από την οδήγηση.

Μην οδηγείτε νευρικά γιατί οι πιο επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης είναι 

εκείνες που δεν φαίνονται. Οι κίνδυνοι αυτοί σε δρόμους καλυμμένους με 

χιόνι, θα πρέπει να σας κρατούν πάντοτε σε εγρήγορση.

Ποτέ μην οδηγείτε όταν ευρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλ

κοόλ.

Είναι πιθανό τους χειμερινούς μήνες μερικά άτομα να παίρνουν φάρμα

κα. Προσοχή διότι τα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία. Εάν έχ ετε  

αμφιβολία συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

Κατά τη διάρκεια της οδήγησης τους χειμερινούς μήνες και πριν το τα

ξίδι βεβαιωθείτε ότι έχ ετε  αρκετά καύσιμα.

ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ

Χρησιμοποιήστε σωστά τις  ζώ νες ασφαλείας και ρυθμίστε στη σωστή 

θέση τα μαξιλαράκια ανάπαυσης. Αυτά είναι σχεδιασμένα να σώζουν 

ζωές, εάν χρησιμοποιηθούν σωστά.

ΠΕΖΟΙ

Είναι σπουδαίο κατά τη διάρκεια της οδήγησης σε χειμωνιάτικες συν

θήκες ο οδηγός να σέβεται τους πεζούς και να το εκφράζει αυτό ανάλογα. 

Τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή και φροντίδα. 

Μη ξεχνάτε ότι εσ ε ίς  βρίσκεσθε στο αναπαυτικό περιβάλλον του αυτο

κινήτου ενώ οι πεζοί είναι εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες και υποφέ

ρουν από αυτές. Οι ρόλοι κάποια στιγμή μπορεί να αλλάξουν και να ε ίσ τε 

εσείς ο πεζός, γι' αυτό η συμπεριφορά σας προς τους άλλους να είναι ανάλογη 

μ' αυτή που θα περιμένατε απ' τους άλλους ευρισκόμενος στην ίδια θέση.

ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΕΣ

Οι δικυκλιστές (ιδιαίτερα οι νεαροίΐ, μπορεί να είναι απρόβλεπτοι στις 

κινήσεις τους, ειδικότερα όταν οι καιρικές συνθήκες είναι σκληρές. Σαν ο

δηγός ο φ ε ίλ ε τε  να τους παραχωρείτε προτεραιότητα χαμηλώνοντας 

ταχύτητα και παραχωρώντας σ' αυτούς αρκετό και ασφαλές χώρο. Όταν 

ανοίγετε κάποια πόρτα του αυτοκινήτου ελέγξτε  προηγουμένως αν υπάρ

χει κάποιος δικυκλιστής που προσπαθεί να προσπεράσει. Τις περισσότε

ρες φορές είναι δύσκολο να διακρίνεις τους ποδηλάτες -πολύ περισσότε

ρο κατά τη διάρκεια της νύκτας- εάν αυτοί έχουν αδύνατο φωτισμό και ε ί

ναι ντυμένοι με σκοτεινά χρώματα.

Ένα μόνο ασφαλές μέρος υπάρχει για τα  δίκυκλα τους χειμερινούς 

μήνες και αυτό είναι το γκαράζ. Ακόμη και σε κανονικές συνθήκες οδήγη

σης οι δικυκλιστές έχουν 20 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εμπλακούν 

σε τροχαίο ατύχημα απ' ότι έχουν οι άλλοι οδηγοί άλλων οχημάτων. Όποιος 

λοιπόν χρησιμοποιεί δίκυκλο κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι πολύ κοντά 

να εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα. Γ Γ αυτό το λόγο εάν κατά τη διάρκεια της 

οδήγησης δείτε δικυκλιστή παραχωρείστε του αρκετό χώρο, πραγματικά 

τον χρειάζεται.
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ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΙΟΝΙ

Κανένας οδηγός δεν μπορεί να οδηγεί με ασφάλεια χωρίς να λαμβάνει 

υπόψη του τις  επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

ΠΑΓΟΣ

Ένας από τους μεγάλους κινδύνους που έχ ετε  να αντιμετωπίσετε κατά 

τη διάρκεια του χειμώνα είναι οι παγωμένοι δρόμοι. Για να έχ ετε  υπό τον 

έλεγχό  σας το  αυτοκίνητο, οι χειρ ισμο ί οδήγησης θα πρέπει να εκ τε- 

λούνται περισσότερο απαλά απ' το  κανονικό. Χαμηλώστε ταχύτητα ό

ταν α ντιλη φ θ ε ίτε  πάγο, δ ιευθύνοντας απαλά το  αυτοκίνητο και απο- 

φεύγοντας τα απότομα φρεναρίσματα. Ένα λάθος με τον πάγο μπορεί 

να είναι μοιραίο.

ΒΡΟΧΗ

Η βροχή κάνει την οδήγηση περισσότερο επικίνδυνη. Η ορατότητα 

μειώνεται αρκετά, ιδιαίτερα όταν έχουμε τα μικρά σταγονίδια (σπρέι) που 

προκαλούνται από τα προπορευόμενα οχήματα. Ίσως χρειασθείνα ανάψε

τε  τα φώτα σας για να βλέπετε και να γίνεστε ορατός από τους άλλους. Η 

ταχύτητα θα πρέπει να ελαττωθεί και η προσοχή θα πρέπει να είναι στραμμένη 

αποκλειστικά στο δρόμο και στις ύποπτες λακκούβες. Πέφτοντας με ταχύτητα 

σε λιμνούλες που δημιουργούνται στο οδόστρωμα μπορεί να χάσετε τον έ 

λεγχο του αυτοκινήτου, αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και σε έμπειρο οδηγό.

Όταν οδηγείτε με ταχύτητα σε βρεγμένους δρόμους, μια λεπτή μεμ

βράνη νερού δημιουργείται μεταξύ του δρόμου και των ελαστικών του αυ

τοκινήτου. Το όχημα μπορεί να χάσει την επαφή με το οδόστρωμα υπερ

πηδώντας στο νερό. Αυτό είναι γνωστό σαν aqua - planing και είναι μια ε 

πικίνδυνη κατάσταση διότι χάνετε τον απόλυτο έλεγχο του συστήματος 

διευθύνσεως και ακινητοποιήσεως του αυτοκινήτου. Θα πρέπει να ελαττώ

σ ετε  βαθμηδόν την ταχύτητα έω ς ότου ανακτήσετε τον έλεγχο. Όταν 

περνάτε διαμέσου ενός πλημμυρισμένου δρόμου, πρέπει να υπολογίσετε 

το βάθος του νερού και αν το θεω ρήσετε μεγάλο να αναζητήσετε άλλη 

δίοδο. Αν αποφασίσετε να συνεχίσετε, οδηγείστε αργά και πάντα στο μέ

σον της οδού. Μ ετά την επιτυχή έξοδο απ' τη "λιμνούλα” δοκιμάστε αμέ

σως τα φρένα σας.

Κατά τη διάρκεια της νύκτας, η βροχή αυξάνει το επίπεδο της αντανά

κλασης των φώτων (θάμπωμα) από την εκτυφλωτική λάμψη των άλλων αυ

τοκινήτων, γι' αυτό είναι ουσιώδες να οδηγούμε με ελεγχόμενη ταχύτητα. Σε 

κατοικημένες περιοχές όπου τα φώτα του οδοστρώματος είναι επαρκή, οφεί

λουμε να οδηγούμε με τα μεσαία φώτα, για να μειώνεται η αντανάκλαση.

Η απόσταση ακινητοποίησης του αυτοκινήτου είναι πολύ μεγαλύτερη σε 

βρεγμένους δρόμους, γι' αυτό πρέπει να κρατάτε την ανάλογη απόσταση 

από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα. Όταν έχουμε βροχή στο οδόστρωμα, 

μετά από ένα χρονικό διάστημα ξηρασίας, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος 

ντεραπαρίσματος λόγω του συνδυασμού νερού και τυχόν λαδιών ή υπο

λειμμάτων από τα ελαστικά στο οδόστρωμα. Για να αποφύγετε αυτόν τον 

κίνδυνο θα πρέπει να ελαττώ σετε την ταχύτητα και να οδηγείτε με εξα ι

ρετική προσοχή.

ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ

Η χαλαζόπτωση συνήθως συμβαίνει αναπάντεχα και συνήθως δε διαρ- 

κε ί πολύ. Ο καλύτερος τρόπος οδήγησης είναι να χαμηλώσετε ταχύτητα, 

να ανάψετε τα φώτα και αν κρίνετε απαραίτητο και ασφαλές, αποσύρετε 

το αυτοκίνητο από το οδόστρωμα έω ς ότου η καταιγίδα κοπάσει. Να θυμά

στε ότι για αρκετή ώρα μετά από μια χαλαζόπτωση οι δρόμοι συνεχίζουν 

να είναι βρεγμένοι, γι' αυτό μην οδηγείτε σε υψηλές ταχύτητες.

Ένα από τα κύρια προβλήματα στην οδήγηση κατά την διάρκεια της χιο

νόπτωσης είναι ότι έχουμε περιορισμένη ορατότητα, γι' αυτό πάντοτε 

πρέπει να ανάβουμε τα φώτα και να θέτουμε σε λειτουργία τους υαλοκα

θαριστήρες.

Το σημαντικότερο πρόβλημα που δημιουργείται με την χιονόπτωση α

φορά την έλλειψη επαφής του αυτοκινήτου με την επιφάνεια του δρόμου. 

Γι' αυτό πρέπει να οδηγείτε με μικρή ταχύτητα αν είναι δυνατόν, και όλοι οι 

χειρισμοί του αυτοκινήτου -ιδιαίτερα το φρενάρισμα- θα πρέπει να γίνο

νται απαλά. Εάν το αυτοκίνητό σας βρίσκεται σε βαθύ χιόνι και εσείς προ

σπαθείτε να το θ έσ ετε  σε κίνηση, μην “μαρσάρετε” απότομα γιατί οι τρο

χο ί σκάβουν περισσότερο το χιόνι, προσπαθήστε να ξεκινήσετε το αυτο

κίνητο απαλά (καλύτερη ταχύτητα η δευτέραΙ και να έχ ετε  πάντα στο νου 

σας ότι το προσπέρασμα στο χιόνι απαιτεί όλη την προσοχή σας στραμμέ

νη στην οδήγηση.

Οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι όλα τα χιόνια είναι ίδια, αυτό ό

μως απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Οι διαφορετικοί τύποι χιονιού, 

απαιτούν και δ ιαφορετικές τεχνικές κατά την οδήγηση. Το μαλακό χιόνι ε ί

ναι αρκετά ασφαλές κατά την οδήγηση διότι έχ ετε  σε μεγάλο βαθμό τον 

έλεγχο του αυτοκινήτου. Σκληρό (πατημένο) χιόνι, απαιτεί πολύ μεγαλύτερη 

προσοχή διότι έχουμε μεγαλύτερη ολισθηρότητα του οδοστρώματος.

Στην οδήγηση με χιόνι θα πρέπει να στρ ίβετε απαλά, να φρενάρετε α

παλά και ποτέ μην κάνετε και τ ις  δύο κινήσεις ταυτόχρονα. Όταν ανεβαίνε

τε  ανηφόρα σε χιονισμένο δρόμο, πρέπει να αφήνετε αρκετή απόσταση 

από το προπορευόμενο όχημα. Μη β ιά ζεσ τε  και υπεράνω όλων προ

σπαθήστε να αποφεύγετε την αλλαγή ταχυτήτων όταν υπάρχει ανωφέ

ρεια ή κατωφέρεια. Να προσέχετε τους άλλους οδηγούς που χάνουν τον 

έλεγχο του αυτοκινήτου και μπορεί να σας θέσουν σε κίνδυνο.

Οι αλυσίδες χιονιού επιτρέπονται μόνο σε ζευγάρια και παράλληλα.Όταν 

τοπ οθετείτε αλυσίδες χιονιού ακολουθείστε προσεκτικά τις οδηγίες του 

κατασκευαστή.

Οι αλυσίδες αυξάνουν την ασφάλεια της οδήγησης στο χιόνι και δίνουν 

τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο να σκαρφαλώνει σε λόφους χωρίς να γλι

στρά. Επίσης, οι αλυσίδες μειώνουν τ ις  αποστάσεις φρεναρίσματος. Δεν 

πρέπει όμως να χρησιμοποιούνται σε καθαρούς δρόμους.

Να έχ ετε  πάντα υπόψη σας ότι όταν έχ ετε  τοποθετήσει αντιολισθητι

κές αλυσίδες θα πρέπει να περιορίσετε την ταχύτητά σας στα 40 χλμ. την 

ώρα.

ΟΜ ΙΧΛΗ

Η ομίχλη μπορεί να είναι διαφόρων τύπων από αραιά ως συμπαγής. Ο 

σω στότερος τρόπος αντιμετώπισης όταν συναντήσετε ομίχλη, είναι να α

νάψετε τα μεγάλα φώτα ή τα φώτα ομίχλης, να ελαττώ σετε ταχύτητα, και 

να θέσ ετε σε λειτουργία τους υαλοκαθαριστήρες

Εάν, παρ' όλα αυτά, η ορατότητα εξακολουθεί να είναι περιορισμένη και 

η συνέχιση της οδήγησης αδύνατη, σταθμεύατε το αυτοκίνητό σας έξω  α

πό το οδόστρωμα και αφήστε αναμμένα τα φώτα στάθμευσης.

Όταν ακολουθείτε άλλο αυτοκίνητο στην ομίχλη, κρατείστε απόσταση α

σφαλείας και ποτέ μην αποπειραθείτε να το προσπεράσετε. Η ομίχλη ξ ε 

γελά και ίσως σας δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση ότι είναι αρκετά καθαρή η 

ατμόσφαιρα όταν ακολουθείτε άλλο όχημα.

Όταν βρεθείτε μπροστά από το προπορευόμενο όχημα ξαφνικά θα α

ντιμετωπίσετε την ομίχλη και θα αντιληφθείτε ότι το όχημα που ακολου

θούσατε πήγαινε με τη σωστή ταχύτητα.

Εάν στρ ίβετε δεξιά ή αριστερά, πατήστε ελαφρά το πεντάλ των φρένων 

με σκοπό να ανάψουν τα φώ τα των στοπ. Αυτά θα βοηθήσουν στο να 

προειδοποιήσουν τους οδηγούς που έρχονται από πίσω.
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ΔΥΝΑΤΟΙ ΑΝΕΜΟΙ

Προσοχή, πάντοτε να χαμηλώνετε 

την ταχύτητά σας όταν αντιμετωπίζε

τε  δυνατούς ανέμους, ιδιαίτερα όταν 

οι άνεμοι είναι πλάγιοι. Οι δυνατοί πλά

γιοι άνεμοι μπορεί να επιδράσουν στο 

σύστημα  δ ιευ θ ύ ν σ εω ς  το υ  α υτο 

κινήτου και να σας εκτρέφουν από την 

πορεία σας.

ΝΤΕΡΑΠΑΡΙΣΜΑ
[ΟΛΙΣΘΗΣΗ)

δυνατόν συντομότερα. Τοποθετείστε το τρίγωνο προειδοποίησης σε από

σταση 50 - 150  μέτρων από το πίσω μέρος του οχήματος σας. Μη χάνετε 

την ψυχραιμία σας.

Εκτιμήστε την κατάσταση και προσπαθήστε να θέσ ετε ξανά σε λειτουρ

γία το όχημα. Εάν το πρόβλημα είναι σοβαρότερο προσπαθήστε να έρθ ετε  

σε επαφή με τις υπηρεσίες μεταφοράς χαλασμένων αυτοκινήτων. Εάν το 

αυτοκίνητό σας είναι σε ασφαλές μέρος, παραμείνετε σ' αυτό αναμένο

ντας τη βοήθεια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Εάν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ακινητοποιηθεί το όχημά σας θα πρέ

πει να προσπαθήσετε να κρατηθείτε ζεσ τός και ξύπνιος. Εάν θέσ ετε  σε 

λειτουργία το καλοριφέρ, να ανανεώνετε συχνά τον αέρα διατηρώντας έ 

να παράθυρο ανοικτό. Να διατηρείτε τη μηχανή σε λειτουργία και σε περί

πτωση χιονιού η εξάτμιση του αυτοκινήτου να διατηρείται καθαρή.

ΟΔΗΓΏΝΤΑΣ ΤΗ ΝΥΚΤΑ

Τρεις είναι οι κύριες αιτίες του ντε- 

ραπαρίσματος: α] οι χειρ ισμοί των ο

δηγών, βΙ η ανεπάρκεια του οχήματος 

που μπορεί να είναι αποτέλεσμα κακής 

συντήρησης και γ) οι συνθήκες που ε 

πικρατούν στο οδόστρωμα.

Τα ντεραπαρίσματα δε συμβαίνουν 

ξαφνικά. Προκαλούνται από τον οδηγό 

ο οποίος απαιτεί περισσότερες δυνατότητες από το όχημα. Εάν αλλάξετε 

ταχύτητα ή κατεύθυνση ξαφνικά, τα ελαστικά αδυνατούν να διατηρήσουν 

την ελεγχόμενη επαφή με το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να αποκτήσετε 

την εμπειρία του ντεραπαρίσματος.

ΝΤΕΡΑΠΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΙΝΟΥΜ ΕΝΩΝ 
ΜΕ 4 ΤΡΟΧΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αυτό συμβαίνει όταν και οι 4 τροχοί χάνουν την έλξη τους με την επιφά

νεια του οδοστρώματος στην περίπτωση του υπερβολικού φρεναρίσμα

τος. Η επαναφορά από το ντεραπάρισμα ενός αυτοκινήτου -με κίνηση και 

στους 4 τροχούς- στην κανονική θέση, εξαρτάται από τις συνθήκες που ε 

πικρατούν στο οδόστρωμα και τις  ικανότητες του οδηγού.

ΕΠΕΙΓΟΝ Φ ΡΕΝΑΡΙΣΜ Α

Σε ολισθηρές επιφάνειες, όταν απαιτείται ένα όχημα να σταματήσει ά

μεσα με ελαττωμένη δυνατότητα ντεραπαρίσματος, είναι καλύτερα να α

ποτολμήσετε τη μέθοδο της "ρυθμικής τροχοπέδησης".

ΠΑΡΚΑΡΙΣΜ Α ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ 
(ΧΡΗ ΣΙΜ ΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ)

Για να αποφύγετε ορισμένα μικροπροβλήματα τα πρωινά που πιθανόν να 

σας εκνευρίσουν και να σας ανησυχήσουν, σταθμεύατε το αυτοκίνητό σας 

με το ψυγείο του στραμμένο σ' ένα τοίχο, κατά προτίμηση σε τοίχο ζ ε 

στού κτιρίου.

Ένα κομμάτι εφημερίδας ή πλαστικού, θα εμποδίσει να σχηματισθεί πά

γος ε ις  τον ανεμοθώρακα Ιπαρμπριζ) του οχήματος. Αλείψτε τους προβο

λείς του οχήματος με λίγο πετρέλαιο για να αποφύγετε τη συσσώρευση 

χιονιού σ' αυτούς και τοποθετήστε λάδι στις κλειδαριές των θυρών του 

αυτοκινήτου για να εμποδίσετε το σχηματισμό πάγου σ' αυτές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Θ έστε σε λειτουργία τα φώτα προειδοποίησης και τα φώτα στάθμευ

σης. Προσπαθήστε να μετακινήσετε το όχημα από το οδόστρωμα όσο το

Η οδήγηση τη νύκτα ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα γίνεται πιο 

δύσκολη. Η ικανότητά σας για καλή οδήγηση κατά τη διάρκεια της νύκτας 

είναι μειωμένη διότι λαμβάνετε από τον περιβάλλοντα χώρο λιγότερες 

πληροφορίες. Επομένως χρειάζεται να γνω ρίζετε ότι οι ταχύτητες πρέπει 

να ελαττωθούν. Τα φώτα σας πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και 

ρυθμισμένα στο σωστό ύψος και η χρήση τους να είναι ευγενική απέναντι 

στους άλλους οδηγούς. Ποτέ μην αφήνετε το αυτοκίνητο σταθμευμένο 

στο δρόμο χωρίς να έχ ετε  σε λειτουργία τα φώτα στάθμευσης. Τη νύκτα 

θα πρέπει να οδηγείτε με τέτο ια ταχύτητα, που να σας επιτρέπει να ακινη- 

τοποιήσετε το όχημά σας χωρίς κίνδυνο, εντός του πεδίου της ορατότη- 

τάς σας. Το εκτυφλωτικό θάμπωμα τη νύκτα γίνεται χειρότερο όταν ο ανε

μοθώρακας ΙπαρμπρίζΙ είναι βρώμικος, γι' αυτό μην αμελείτε να τον καθα

ρ ίζετε  εσωτερικά και εξωτερικά. □

Από την ειδική έκδοση του Ο.Η.Ε.: "A Guide to Winter Driving" 

Απόδοση στα ελληνικά, Αστυνόμος Α ' Γεώργιος Μπουρχας
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H eNXNGPCDniCH 
T O Y  CCDTHPO C

+ Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη 
Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου

Το έργο και ο σκοπός της ενανθρωπίσεως του Χριστού πρέπει να 

βιωθεί από τους ανθρώπους προσωπικά. Η νίκη του Χριστού πάνω 

στο θάνατο και την οδύνη πρέπει να γίνει προσωπικό αγαθό καθε- 

νός, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο άνθρωπος που συνδέεται με τον Χρι

στό πρέπει να ελευθερω θεί από το τραγικό πλέγμα ηδονής και οδύνης, και 

ιδιαιτέρως να απαλλαγεί από το κράτος του θανάτου, που είναι ριζωμένος 

βαθιά μέσα στην ανθρώπινη φύση. Πρέπει να δούμε όμως αναλυτικότερα 

πως ο άγιος Μάξιμος αναλύει τη λειτουργία της ηδονής και της οδύνης 

στον πεπτωκότα άνθρωπο και πως επιτυγχάνεται η ελευθερία και η θερα

πεία του. Το σημείο αυτό είναι σημαντικό γιατί δείχνει τόσο την κατάσταση 

των σύγχρονων ανθρώπων, όσο και τον τρόπο της ελευθερώ σεώ ς τους 

από την καταδυνάστευση του θανάτου.

Ο άγιος Μάξιμος αναλύει ότι στο παθητό της φύσεως υπάρχει το κρά

τος της ηδονής και της οδύνης. Εφ' όσον η γέννησή μας γίνεται κατά το με- 

ταπτωτικό τρόπο σημαίνει ότι η ηδονή και η οδύνη είναι ριζωμένα μέσα 

στην ύπαρξή μας. Στο παθητό της 

φύσεως υπάρχει η δύναμη της α

μαρτίας, μέσω της ηδονής, και το 

κρότος του θανάτου, της οδύνης.

Δηλαδή δια της ηδονής προκαλεί- 

ται η αμαρτία και αποτέλεσμα της 

αμαρτίας είναι η οδύνη και, βέβαια, 

ο θ ά να το ς . Η β ίω ση όμω ς της 

οδύνης οδηγεί τον άνθρωπο στην 

απόλαυση της ηδονής ως παραμυ

θητικό φάρμακο. Έτσι, η εκ νέου α

πόλαυση της ηδονής επαυξάνει 

την οδύνη, τον πόνο.1

Ν ομ ίζω  ό τι σ το  σ ημείο  αυτό 

πρέπει να παρατεθεί ολόκληρο το 

κείμενο του αγίου Μαξίμου, γ ιατί 

είναι καταπληκτικό. Γράφει ο άγιος:

"Εν γαρ τω παθητώ προδήλως υπάρχει της φύσεως το της ηδονής κράτος 

και το της οδύνης. Και γαρ πως της οδύνης πλέον το κατά φύσιν επιτεινό

μενο πρόστιμον, δια της ηδονής αυτήν παραμυθείσθαι σπουδάζομεν. Θέ- 

λοντες γαρ εκφυγείν την κατά την οδύνην αίσθησιν, προς την ηδονήν κατα- 

φεύγομεν, τω της οδύνης αικισμώ πιεζομένην την φύσιν, επιχειρούντες 

παραμυθείσθαι. Σπουδάζοντας δε δια της ηδονής τα της οδύνης αμβλύναι 

κινήματα, πλέον αυτής το καθ' εαυτών επικυρούμενχειρόγραφον, οδύνης
2

και πόνων έχειν  την ηδονήν αηολελυμένην ου δυνάμενοι".

Στο κείμενο αυτό του αγίου Μαξίμου του Ομολογητού φαίνεται όλη η 

τραγικότητα της ανθρώπινης φύσεως, όπως βιώνεται στη σύγχρονη ε 

ποχή. Μπορούμε να υπογραμμίσουμε τρία ενδεικτικό σημεία.

Πρώτον. Πάντοτε η βίωση της ηδονής επ ιφέρει και την ανάλογη οδύνη. 

Αυτό που συνέβη στον Αδόμ, αφού από την πρώτη ηδονή προήλθε η οδύνη 

και η βίωση του θανάτου, συμβαίνει και με κάθε αμαρτία σε προσωπικό ε 

πίπεδο. Ο άνθρωπος αμαρτόνοντας αισθάνεται την ηδονή και στη συνέχεια 

βιώνει την τρομερή οδύνη, όχι μόνο με τις τύψεις, αλλά και με όλο το φά

σμα του θανάτου και το έρεβος της Κολάσεως. Πολλοί ψαλμοί του Δαυίδ 

αναλύουν διεξοδικό αυτή την κατάσταση. "Επλήσθη κακών η ψυχή μου και 

η ζωή μου τω άδη ήγγισε". (Ψαλμ. Πζ', 41.

Δεύτερον. Η βίωση της οδύνης και του θανάτου οδηγούν τον άνθρωπο 

στην αναζήτηση της παρηγοριάς, της παραμυθίας. Μη γνωρίζοντας τον 

τρόπο με τον οποίο αίρεται η νοσογόνος αιτία της οδύνης που είναι η η

δονή, καταλήγει πάλι στην ηδονή, την ευχαρίστηση, για να παρηγορήσει την 

πικραμένη φύση του. Έτσι, η βίωση του πόνου τοΥ ω θεί στις ποικίλες ευχα

ριστήσεις της ζωής, που ξεκινούν από την ερωτική απόλαυση μέχρι τα 

ναρκωτικά, γιατί έτσ ι νομίζει ψευδώς ότι θα απαλλαγεί από το φάσμα του

θανάτου.

Τρίτον. Η ν έα  β ίω ση τη ς  η

δονής επ ιφ έρει αναγκαστικό και 

νέα οδύνη, αφού πάντοτε το απο

τέλεσμα της ηδονής είναι η οδύνη. 

Ο π ότε, γ ίν ε τα ι έ ν α ς  φ α ύλο ς 

κύκλος και με κανένα τρόπο δεν 

μπορεί ο άνθρωπος να απαλλαγεί 

από το  τρ ο μ ερ ό  πλέγμα τη ς  η

δονής και της οδύνης.

Η ελευθέρω ση από αυτήν την 

τραγικότητα γίνεται εν Χριστώ Ιη

σού. Ο Χ ρ ισ τό ς , όπως είπ α μ ε 

προηγουμένως, με τον τρόπο γεν- 

νήσεώς Του και με τον τρόπο του 

θανάτου Του έδω σε άλλο τρόπο 

πνευματικής γεννήσεως στον άν

θρωπο. Μ ε την σάρκωσή Του έδω σε στους ανθρώπους την υπέρ φύση 

Χάρη, δηλαδή τη θέωση, καθώς επίσης με το πόθος Του έδω σε την απά

θεια, με τους πόνους προσέφερε την άνεση και με το θάνατο χάρισε στην 

φύση του ανθρώπου την αϊδια ζωή.3

Αυτό φαίνεται στους αγίους. Όσοι ενώνονται με τον Χριστό και γεννώ- 

νται πνευματικό ελευθερώνονται από την ηδονή, η οποία προέρχεται από 

το νόμο της αμαρτίας. Όμως, επιτρέπει ο Χριστός να δέχονται οι άγιοι το 

θάνατο, όχι επειδή ο θάνατος σε αυτούς είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας, 

αλλά για να καταδικαστεί η αμαρτία. Οι άγιοι που ενώνονται με το Χριστό 

δεν έχουν την ηδονή της γεννήσεως, που προήλθε από τον Αδόμ, αλλά έ 

χουν την οδύνη που προήλθε από τον Αδόμ και αυτή βεβαίως ως αναιρετική
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της αμαρτίας. Ο θάνατος των αγίων, αφού δεν έχε ι μητέ

ρα του την ηδονή, γίνεται πατέρας της αιωνίου ζωής. Ό

πως η ηδονική ζωή του Αδάμ έγινε μητέρα του θανάτου 

και της φθοράς, έτσ ι και ο θάνατος του Χριστού υπέρ του 

Αδάμ γίνεται γεννήτωρ της αιωνίου ζωής, αφού είναι ε 

λεύθερος από την ηδονή του Αδάμ.4

Οι άγιοι, όμως, που φθάνουν στο σημείο να απαλλαγούν 

από τη βασανιστικότητα του πλέγματος μεταξύ ηδονής και 

οδύνης, το  επιτυγχάνουν γιατί ενώνονται με το  Χριστό. Η 

ένω ση με το  Χριστό γ ίνετα ι με το  συνδυασμό μυστη- 

ριακής και ασκητικής ζωής. Ο άγιος Μάξιμος επιμένει στη 

βίωση της ασκητικής ζωής, γιατί η θεία Κοινωνία και η με

τάληψη της θείας Χάριτος δια των μυστηρίων δε γίνεται 

απροϋπόθετα. Θα δούμε τι λέε ι ο άγιος Μάξιμος για τον 

ειδικό αυτό τρόπο, δια του οποίου βιώνουν οι άγιοι την α

σκητική μέθοδο και ζωή, και πως ενούμενοι με το Χριστό 

υπερβαίνουν την ηδονή και την οδύνη.

Κατ' αρχάς τονίζει ότι η επινόηση των εκουσίων και η ε- 

πιφορά των ακουσίων πόνων, αφαιρούν την ηδονή και κα

ταργούν την ενεργητική της κίνηση.5 Εκούσιοι πόνοι είναι 

όλες οι πνευματικές ασκήσεις, όπως η νηστεία, η αγρυ

πνία, η στέρηση, γενικά όλη η εκούσια ασκητική προσπά

θεια, η εκούσια ανάληψη του οδυνηρού σταυρού της προ

σπάθειας για τη μεταμόρφωση των παθών, ενώ ακούσιες 

επ ιφορές είναι όλα εκείνα που έρχονται, χωρίς να θέλου

με και να αναμένουμε, όπως οι ασθένειες, ο θάνατος, οι 

πειρασμοί και οι δοκιμασίες της ζωής. Τους μεν εκούσιους 

πειρασμούς τους αναλαμβάνει ο άνθρωπος με ελεύθερη 

διάθεση, τους δε ακούσιους υπομένει με πίστη και καρτε

ρία στο θεό.

Βέβαια, όπως έχουμε ήδη σημειώσει, ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής δι

δάσκει ότι η ηδονή και η οδύνη δεν αναιρούνται ολοκληρωτικά με την αν

θρώπινη ασκητική προσπάθεια, γ ιατί μια τέτο ια  προσπάθεια έκαναν και οι 

δίκαιοι της Παλαιός Διαθήκης, δεν μπορούσαν όμως να ελευθερωθούν από 

το πλέγμα της ηδονής και της οδύνης, και κυρίως δεν μπορούσαν να ελευ

θερωθούν οντολογικά από το κράτος του θανάτου. Αυτή η ελευθέρωση 

της ανθρώπινης φύσεως έγινε εν Χριστώ Ιησού και βιώνεται με την μέθε

ξη της Θείας Χάριτος στα μυστήρια της Εκκλησίας. Πρέπει όμως και ο άν

θρωπος να αγωνίζεται εν Χριστώ Ιησού για να υπερβαίνει την ηδονή και την 

οδύνη.
Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής κάνει μια λεπτομερέστερη ανάπτυξη 

αυτών των θεμάτων και παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η 

αναίρεση της ηδονής και της οδύνης στην προσωπική ζωή. Θα δούμε μερικά 

χαρακτηριστικό σημεία από τη διδασκαλία του.

Κατ' αρχάς χωρίζει την ηδονή από τον πόνο (λύπη) σε δύο κατηγορίες, 

δηλαδή είναι η ψυχική και η σωματική ηδονή καθώς και η ψυχική και η σω

ματική οδύνη (πόνος, λύπη). Η ηδονή των αισθήσεων δημιουργεί πόνο στην 

ψυχή και η ηδονή της ψυχής δημιουργεί πόνο στις αισθήσεις. Η βίωση της 

αρετής δημιουργεί ηδονή και πόνο. Δηλαδή, η αρετή συνοδεύεται από τον 

πόνο της σάρκας, αφού ο άνθρωπος, ζώντας κατά θεόν, στερείτα ι την μα

λακά και φιλική αίσθηση, καθώς επίσης συνοδεύεται και με την ηδονή της 

ψυχής, αφού απολαμβάνει τους καθαρούς λόγους, απηλλαγμένους από κά

θε αισθητό. Γι' αυτό και όποιος επιθυμεί τη ζωή του Χριστού, η οποία τη

ρείτα ι στους ουρανούς και θα δοθεί ως κληρονομία μέσω της αναστά- 

σεω ς των νεκρών, αισθάνεται χαρά και αγαλλίαση στην ψυχή, ενώ στη 

σάρκα αισθάνεται λύπη, δηλαδή αισθάνεται τους πόνους και τις  οδύνες 

που του προκαλούν οι πειρασμοί.6

Ο άνθρωπος που ζε ι εν Χριστώ, καίτοι δια των πειρασμών, εκουσίων και 

ακουσίων, αισθάνεται πόνο στη σάρκα, εν τούτοις χαίρεται αδιάλειπτα γιατί

γνωρίζει ότι δια του τρόπου αυτού ελευθερώ νεται από το νόμο της αμαρ

τίας και του θανάτου. Είναι απαραίτητος ο σωτήριος πόνος για τη θεραπεία 

του ανθρώπου, όμως αυτός ο πόνος δεν πρέπει να είναι παράλογος, αλλά 

λελογισμένος.7

Όπως επανειλημμένως έχουμε τονίσει στην εισήγηση αυτή όλος ο σύγ

χρονος ανθρώπινος βίος κυριαρχείται από την ηδονή και την οδύνη, αφού 

επικρατεί ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος έχει μεν ρ ιζω θεί στην ανθρώπινη 

φύση από την πτώση του Αδάμ, αλλά καλλιεργείται και από τον κάθε άν

θρωπο. Μόνο ο Χριστός, ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αφ' ενός 

μεν υπερέβη την ηδονή με την εκ  Πνεύματος Αγίου και Παρθένου Μαρίας 

άσπορη γέννηση, αφ' ετέρου δε νίκησε το θάνατο και την οδύνη, με την α

νάληψη του Οδυνηρού Σταυρού. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο Χριστός είναι 

ο τέλειος άνθρωπος και το πρότυπο κάθε πιστού. Ο Χριστός είναι και το 

αρχέτυπο της δημιουργίας μας, αλλά και ο θεραπευτής, που μας ελευθε

ρώνει από την τραγικότητα της ηδονής και της οδύνης. Μέσα στα πλαίσια 

αυτά ευρίσκεται η κατά Χριστόν άσκηση, η οποία δ ιαφέρει σαφώς από κά

θε άλλη άσκηση ανατολικού τύπου, ακριβώς επειδή δεν κυριαρχείται από 

την ανθρώπινη προσπάθεια, αλλά από την ενέργεια του Θεού και τη συνέρ

γεια του ανθρώπου. Ο

1. Φιλοκαλία των ιερών νηπτικών, εκδ. Παπαδημητρίου, μβ', οελ. 155.

2. Ένθ. ανωτ. μβ', σελ 155-156.

3. Ένθ. ανωτ. μγ', σελ 156.

4. Ένθ. ανωτ. με', σελ. 156 -157.

5. Ένθ. ανωτ. λστ', σελ. 154.

6. Ένθ. ανωτ. ζ', σελ 148.

7. Ένθ. ανωτ. η’, θ', ί, σελ 148 -149.

* ΙΑπό το βιβλίο του "Εικονοφιλικό και εικονοκλαστικό πνεύμα", σελ 46 - 521.
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Σαν τότε
Τ

ο κουδούνι χτύπησε πολλές φορές μαζεμένες, σχεδόν απαιτητι

κά. Πριν ακούσει όμως το κουδούνι, ε ίχε καταλάβει απ' τα τρεχα

λητό στη σκάλα. Ανοιξε.

-Να τα πούμε;

-Πέστε τα, πέστε τα. Έβαλε τα παιδιά μέσα και ξέχασε πως του πόναγε 

η μέση, δεν τον βόσταγαν τα πόδια. Τα ξέχασε όλα.

Π έσ τε τα, πέστε τα, που λυσσάξατε απ' τα ξημερώματα και θα μου 

κρυώσει η ζύμη, θα κάτσει, βρε, που καλό να 'χετε, κι η βασιλόπιτα θα γίνει 

σαν τα μούτρα μου.

Τ η ς  Γ αλάτειας 
Γρηγοριάδου ■ Σουρέλη

Η γκρίνια της θείας Ασήμως ήταν γνωστή στο χωριό, μα πιότερο γνωστή 

ήταν η ανοικτή καρδιά της κι η ολάνοικτη παλάμη της.

-Π έστε τα, πέστε τα, κι όχι μισό. Την καλή φωνή, βρε Κώστα βάλε, άντε 

βρε Αντώνη, δεν ακούγεσαι, φάλτσο στο φάλτσο, με τρελάνατε, να μωρέ, 

"σ’ αυτό το σπίτι που 'ρθαμε πέτρα να μη ραγίσει, κι ο νοικοκύρης του σπι

τιού χρόνια πολλά να ζήσει". Αντε τώρα, πάρτε το πακετάκι σας και του 

χρόνου καλύτερα.

Αν δεν ήταν η ανοιχτοχέρα θεία Ασήμω, ούτε που θα ζύγωναν στην πόρ

τα της. Καθυστερούσαν με τα τόσα λόγια της και πρόκαναν οι άλλοι κι έλε

γαν τα κάλαντα πρώτοι και καλύτεροι. Κι άντε συ να 'ρχεσαι δεύτερος, τρί

τος, γιατί όσο αργούσες, τόσο το πακετάκι γινόταν αλαφρότερο. Ασε που 

κάποτε δεν άνοιγαν πόρτες και άκουγες το χωρατό: 'Τι εγενήθη ο Χριστός 

μας τσαμπουνάτε, ρε παιδιά; Εδώ κοντέψατε να 'ρθε ίτε λίγο πριν σαραντί
σει ο Κύριος.

Όχι πως ε ίχ ε  ανάγκη από πακετάκια το  σπίτι. Όχι, το  σωστό σωστό, 

πλούσιος δεν ήταν, όμως πορευόταν. Μα το παιδί, πάντα παιδί λιχούδικο, 

χαρά μεγάλη το πακετάκι. Το ’ξέραν οι νοικοκυρές. Τώρα στη μεγαλούπολη 

δεν δίνουν πια πακετάκια. Έβαλε το χέρι στο μικρό τσεπάκι της ρόμπας του, 

ε ίχε από χθες προβλέψει κι έσ τε ιλε τον εγγονό του για ψιλά, βρήκε το δ ε

κάρικο, άπλωσε το παιδί το χέρι να το πάρει.

-Πατέρα, σου το 'πάμε, του το ξανάπαμε, μην ανοίγεις αξημέρωτα τις 

πόρτες. Να, με τα κλαμπατσίμπαλα ξύπνησαν τα παιδιά που ήθελαν τώρα 

στις διακοπές να χορτάσουν ύπνο.

Μ α ... τέτο ια μέρα, ας σηκωθούν να πουν τα κάλαντα κι αυτά, είπε σιγά 

με χαμηλόφωνη φωνή. Δείλιαζε όταν τον κατσάδιαζε η νύφη του. Τη φο
βόταν.

-Μα εσύ δε φοβάσαι τους κλέφτες. Εμάς όμως τρέμει το φυλλοκάρδι 

μας. Κάθε μέρα διαβάζουμε στις εφημερίδες πως χτυπούν τα κουδούνια 

και μπαίνουν και ληστεύουν τα σπίτια. Τέλος πάντων!

Έφυγε, πήγε ξανά στην κρεβατοκάμαρά της κι ακόμη μουρμούριζε.

Τα παιδιά που 'χαν πει τα κάλαντα είχαν φύγει τρομοκρατημένα. Ξανάρι- 

ξε  το δεκάρικο στη μικρή τσέπη της ρόμπας του. Ακουγε τον καβγά που '- 

κάνε η νύφη του με το γιο του στην κάμαρά τους.

- "Ο καυγάς είναι καρσιλαμάς του διαβόλου. Καυγαδίζει κι ο αντίχριστος 

χορεύει με καλαματιανό μαντίλι”.

- 7 7

Ο πατέρας του ήταν άγιος άνθρωπος. Αγράμματος, μα το 'ξερ ε  το  θ έ
λημα του Θεού.

Να, καημένε, σάματις το θέλω; Αρπάζομαι εύκολα, σαν ερχότανε στα 

συγκαλά της η μάνα του, δεχόταν το κουσούρι της.

-Ναι, μα βαραίνεις έτσ ι την κυρά - Παναγιά.

-Πως τη βαραίνω; αλαφιαζόταν η μάνα του.

-Έχει η Παναγιά τα βάσανα του κόσμου να σηκώνει, έχει τις  πίκρες του 

ντουνιά, μέρα και νύκτα βλέφαρο δεν κλείνει, παρακαλάει το γιο της για τις 

πίκρες και τα βάσανα, μα και τις ανομίες μας, έχει και τον δικό σου καβγά 

να παρακαλεστεί να μη στο λογαριάσει ο Θεός. Πάω για να την ξαλαφρώ- 
σω μια σταλιά.

Κι έφ ευγε ο πατέρας για τη μέσα κάμαρη, που 'χαν το καντήλι με τη γλυ- 

κοφιλούσα και προσευχόταν με τις  ώρες. Ξαλάφρωνε, λέει, την Παναγιά.

Κάθησε κουβαράκι στο σκαμνί και προσευχόταν.

-Παππού, τι κάνεις εδώ;

Ξαφνιάστηκε, σήκωσε τα μάτια του, ε ίδε την εγγόνα του.

--αλαφρώνω την Παναγιά, είπε απλά, κι η εγγόνα σκέφτηκε πως πιο κα

λά να πεθαίνει ο άνθρωπος όσο έχει τα συλλοϊκά του...

-Σου 'τοιμασα το φαγητό. Θες να φας τώρα; τον ρώτησε η νύφη του και 

σαν να 'ταν πιο μαλακωμένη η φωνή της.

-Θα φάω σε λίγο, απάντησε.

-θα  το βάλω στο θερμοστάτη, να 'ναι ζεστό. Όταν πεινάσεις, τρως. "Θα 

φας τώρα;” ρώταγε η μάνα του.

-Θα φάω σε λίγο, πριν μπει ο καινούργιος χρόνος, σα θα φάτε κι εσείς.

-'Έλεγα, παιδί πράμα, μην πεινάσεις". Αντε ντύσου, όπου να 'ναι θα 'ρθου- 
νε τα συγγενολόγια.

-Όπου να 'ναι, θα 'ρθουν να μας πάρουν και δεν βρίσκω τα μανικετόκου- 
μπά μου.

Ο γιος του γύριζε σα σβούρα.

-Γεια φύγαμε! Τα εγγόνια ξεπόρτισαν.

-Φρόνιμα, είπε από συνήθιο ο γιος του. Μωρέ στραβομάρα, εδώ μπρο

στά μου τα μανικετόκουμπα κι έφ αγε τον κόσμο.

Έτοιμη; ρώτησε τη γυναίκα του.

-Έτοιμη.

-Καληνύχτα πατέρα, ο γιος.

-Καληνύχτα πατέρα, η νύφη.

-Καλή χρονιά...

-Καλή χρονιά! σήκωσαν τα ποτήρια, κι όπως ήταν, στήσαν αφ τί ν' α

κούσουν τα βαπόρια που 'ταν στο λιμάνι να σφυρίζουν για το καλωσόρισμα 

του καινούργιου χρόνου.

Όρθιοι και σιωπηλοί με το ποτήρι στο χέρι περίμεναν... ακόμη ένα δευ

τερόλεπτο. Ήταν ο πρωτότοκος, ο γουρλής. Αυτός, λοιπόν, είχε το χρέος 

να κάνει το ποδαρικό. Το 'ξερ ε  το μάθημα απ' όξω. Μα δε βαριότανε η μάνα 

να το λέει και να το ξαναλέει;

-Παίρνεις την εικόνα αγκαλιά, να έτσι, και βγαίνεις όξω. Σα σφυρίζουν τα 

βαπόρια, τη βροντάς. "Ποιος είναι;" σε ρωτάω εγώ. "Ο καινούργιος χρόνος", 

απαντάς εσύ. "Βλογημένος να 'σαι, καλώς μας ήρθες, λέγω εγώ. Ανοίγω τη 

σφαλισμένη πόρτα και μπαίνεις εσύ με το δ εξ ί και την εικόνα αγκαλιά. Κα-

6 -Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Επ ι θεώρηση Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  1 9 9 8



τάλαβες; Το νου σου, γ ια τί πέρσι μπήκες με τα ' αριστερό. Μάλλιασε η 

γλώσσα της μάνας να του λέει τι θα κάνει σα σφυρίξουν τα βαπόρια. Έτσι, 

εκείνο το δευτερόλεπτο που όλοι ορθοί με το ποτήρι στο δ εξ ί χέρι αφου- 

γκράζονταν κι η μάνα άναβε το καντήλι κι ετο ίμαζε το θυμιατό, αυτός άνοι

ξ ε  την πόρτα με το εικόνισμα στην αγκαλιά και βγήκε όξω στο ξεροβόρι. 

Φτερούγισε η καρδιά του και κείνο το ελάχιστο κομμάτι χρόνου από το 

δευτερόλεπτο, του φάνηκαν αιώνες. Βουου, βου, βου τα βαπόρια, χοντροί 

τόνοι, ψ ιλοί τόνοι, να και οι καμπάνες, άρχισαν να χτυπούν, βρόντηξε με το 

χεράκι του την πόρτα.

"Ποιος είναι;" η μάνα από μέσα παραφύλαγε.

"Ο καινούργιος χρόνος".

"Καλώς μας ήρθες, βλογημένος να 'σαι". Ανοιξε η πόρτα, μπήκε στο σπί

τι, που μοσκομύριζε λιβάνι, πίττα, μακαρονάδα, κόκορα κοκκινιστό.

Ακούσε το πασπάτεμα στην πόρτα, ξέχασε πως πονούσε η μέση και δεν 

τον βάσταγαν τα πόδια του.

-Ποιος είναι; είπε αχνά. Δεν περίμενε καν ν' ακούσει "ο καινούργιος χρό

νος".

Ανοιξε ανυπόμονα, ίδιο παιδί, να 'μπει η καινούργια η χρονιά, που 'ταν ευ

λογημένη.

Μπήκε ο κλέφτης... ί"Ί
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Βιαζόταν... πάντα βιαζόταν, λες και δε θα του έφ τανε ο χρόνος.. 

Και ο χρόνος κυλούσε... Βέβαια όταν λαχανιασμένος σταμα

τούσε - να πιάσει την ανάσα του να κάνει τον απολογισμό του να 

ιεραρχήσει τα πεπραγμένα της ημέρας που έφ ευγε ή τους στόχους της 

αυριανής που ερχόταν - ανακάλυπτε πως τα κατάφερνε όλα και το πρό

γραμμά του πήγαινε "ρολόι"...

Κι όμως αισθανότανε κάτι από μέσα του, κάτι βαθύ να τον σπρώχνει ε 

πιτηδευμένα έτσ ι για να του κόβει την ανάσα... Αραγε θα προλάβει; Ο χρό

νος είναι τόσο λίγος, οι απαιτήσεις της ζωής τόσες πολλές, η ατζέντα του 

ατέλειωτη...

Τ ο υ  Δρα Γιώργου Πιττερόπουλου 
Ψυχολόγου - Κοινωνιολόγου 

Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Το φανάρι έγινε κόκκινο... τσαντίστηκε με τον μπροστινό που οδηγούσε 

σαν χελώνα... Πάτησε το συμπλέκτη, έβγαλε το λεβιέ από τη θέση της τρί

της τον έβαλε στη θέση της πρώτης ήταν έτοιμος να φουλάρει και με ένα 

γρήγορο όπως υπολόγιζε ελιγμό να προσπεράσει τον μπροστινό του μόλις 

έβγαινε πράσινο στο σηματοδότη...

Ξαφνικά, ναι εντελώς ξαφνικά, έτσ ι αναπάντεχα αισθάνθηκε ένα απότο

μο σφίξιμο στο στέρνο καθώς μια σκιά ενός αόρατου σύννεφου διέσχισε 

το οπτικό του πεδίο... Αλαφιάστηκε. Αισθάνθηκε τα πόδια του να χάνουν 

δύναμη, προνοητικά τράβηξε το αριστερό πόδι από το συμπλέκτη βάζο

ντας το λεβιέ των ταχυτήτων στο σημείο του νεκρού. Τα χέρια του κρατώ

ντας το βολάν άρχισαν να τρέμουν ελαφρά. Ολάκερο το  σώμα του τυλίχθη- 

κε σε ένα σύγκρυο, σε ένα πρωτόγνωρο αίσθημα... Ίδρωσε...

Μέσα στον πολύβουο, πολυσύχναστο δρόμο τα πάντα τυλίχθηκαν σε μια 

εξοργιστική σιωπή... Το μόνο που μπορούσε ευδιάκριτα να ακούσει - και τον 

τρόμαξε ακόμη περισσότερο αυτή η διαπίστωση - ήταν η καρδιά του... χτυ

πούσε μανιασμένα... Ένας κόμπος ανέβηκε αναπάντεχα στο λαιμό του και 

σκάλωσε δίπλα στο μήλο του Αδάμ... Η ανάσα του σχεδόν κόπηκε. Βρισκό

ταν πια με το  στομάχι πέτρα, στέρνο και καρδιά σφιγμένα, κόμπος στο λαι

μό, ιδρώτας, ταχυπαλμία, τρεμούλιασμα...

Q Θ εέ μου... Βρισκόταν στα πρόθυρα της λιποθυμίας...

Αιώνας του φάνηκαν τα δευτερόλεπτα του χρόνου ανάμεσα στην αλ

λαγή του φαναριού από τη θέση του πράσινου στη θέση του κόκκινου. Α

συνείδητα, εντελώ ς μηχανικά, αντιλήφθηκε την αλλαγή στο σηματοδότη. 

Έκανε τις απαραίτητες κινήσεις.. Δεν προσπέρασε το νωχελικό οδηγό που

βρισκόταν μπροστά του, τραβήχτηκε στην άκρη, λαχανιασμένος, ιδρωμέ- 

νος, σοκαρισμένος...

Λίγη ώρα αργότερα ο καρδιολόγος του Νοσοκομείου τον διαβεβαίωνε 

καθησυχάζοντάς τον ότι δεν ήταν τίποτε σχετικό με καρδιακή προσβολή... 

Δύο μέρες αργότερα οι εργαστηριακές έρευνες πιστοποιούσαν αυτό που 

φοβότανε... Ουδέν οργανικό παθολογικό εύρημα. Και το υπερηχογράφημα 

που του έκανε ο παλιός συμμαθητής και φίλος του ήταν σαφέστατο ΔΕΝ 

είχε υποστει καρδιακή προσβολή... Αυτό που έζησε, αυτό που τον τάραξε 

αυτά τα πρωτόγνωρα αισθήματα που αναστάτωσαν πια τη ζωή του συνο

ψίζονται από τους ειδικούς σε δύο απλές λέξεις, τόσο απλές όσο και συ

νάμα αναστατωτικές. Επίθεση ή πανικός άγχους.

Και αυτός που πάντα έτρεχε βάλθηκε τώρα με ηρεμία και με τη βοήθεια 

του ψυχολόγου να επανεξετάσει τη ζωή του, να αναδιαρθρώσει εκείνες 

τις δομές της προσωπικότητάς του, εκείνα τα χούγια και τους μηχανισμούς 

που τον οδήγησαν στην φορτισμένη στιγμή της δραματικά έντονης ψυχο

σωματικής διαταραχής...

Εσείς σε ποιον τύπο ανήκετε;
Μήπως είσθε τύπος A ' και βεν το γνω ρίζετε;

Ζούμε αναμφισβήτητα σε στρεσογόνες εποχές και το άγχος καθημερι

νά συσσωρεύεται μέσα μας με έντονους ρυθμούς καθώς αδυνατούμε να 

εκτονωθούμε συστηματικά και αποτελεσματικά. Έχει σημασία λοιπόν να 

βεβαιωθούμε ότι δεν είμαστε άτομα με προσωπικότητα του "Τύπου Α" 

καθώς αυτά τα άτομα συχνά παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά σε κάθε 

λογής παθολογικές ή ψυχοσωματικές διαταραχές.

Το τεσ τ που ακολουθεί έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να προσδιορί

σ ετε την προσωπικότητά σας με τον "τύπο Α". Εάν είσθε επιχειρηματίας ή 

στέλεχος κάποιας επιχείρησης, άνθρωπος που καθημερινά ζε ι μέσα σε 

συνθήκες έντονου στρες και άγχους αφιερώστε μερικά λεπτά της ώρας 

για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. Το ίδιο ισχύει, φυσικά, και για 

όλους εσάς φο ιτητές και φοιτήτρ ιες εκκολαπτόμενα στελέχη που θα σ τε

λεχώσουν την παραγωγική μηχανή της ελληνικής οικονομίας. Δ ιαλέξτε την 

απάντηση που σας εκφράζει και βάλτε το αντίστοιχο σκορ στο χώρο που 

υπάρχει δίπλα σε κάθε ερώτηση. Αφού τελειώ σετε αθροίστε όλα τα σκορ 

για να δε ίτε  εάν τελικά είσθε "τύπος Α". Μην επ ιτρέψ ετε την περιέργεια 

να σας οδηγήσει κατευθείαν στην κλίμακα αξιολόγησης! Απαντήστε πρώτα 

με ειλικρίνεια τις  ερωτήσεις κα ι... μετά δε ίτε  το βαθμό σας.

II  Έχετε πρόβλημα να β ρ ε ίτε  το χρόνο που χρ ειάζετα ι για να επισκε- 

φ θ ε ίτε  τον κουρέα ή  την κομμώτρια σας; Π οτέ 111. που και που 1101, σχεδόν 
μονίμως 1121.

21Η καθημερινή σας ζωή φαίνεται να είναι γεμάτη μ ε  προβλήματα που χρειά

ζονται λύση 1341, προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν 1371, μια ρουτίνα 

θεμάτων και συμβάντων 131, αδύνατον να κρατήσει το ενδιαφέρον σας 1131.

31 Πόσο συχνά έχ ε τε  την τάση να "τελειώ νετε εσ είς  τις φράσεις του 

συνομιλητή σας" ώ στε ν α ... επιταχυνθούν τα  πράγματα; Συχνά 191, που και 

που 1101, σχεδόν ποτέ III.

41 Εάν π είτε στο σύντροφό σας ή  σ ε  κάποιο φίλο σας ότι θα τον συνα

ντήσ ετε κάπου σε προκαθορισμένο χρόνο πόσο συχνά φ τά νετε  ε κ ε ί μ ε  

καθυστέρηση; Αραιά και που I I81 σπάνια 1101, σχεδόν ποτέ III.

51 Εάν χρειασ θείνα  περιμένετε στην ουρά σε μια ταβέρνα, ένα κατάστη

μα ή  το ταχυδρομείο τι κάνετε; Το δέχεσ θε ήρεμα 121, αισθάνεστε ανυπό

μονα αλλά δεν το δείχνετε 1101, αισθάνεστε τέτο ια  ανυπομονησία ώ στε έ 

νας τρ ίτος να μπορεί να το διαπιστώσει παρατηρώντας σαςΙ12Ι, αρνείστε 

να π ερ ιμένετε στην ουρά και βρ ίσκετε τρόπους να αποφεύγετε τέτο ιες  

καθυστερήσεις 1121.

61 Πως α ισθάνεστε για τον ανταγωνισμό στο χώρο της εργασίας ή  σε  

άλλες σας δραστηριότητες; Προτιμάτε να τον αποφεύγετε III, το δέχεσθε  

επειδή είναι αναγκαίο κακό 181, το απολαμβάνετε γ ια τί σας δ ιεγείρει 1131.
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τ ο  Π α ν  ζ τ μ μ  Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α

71 Τι ταμπ εραμέντο  ε ίχ α τε  ό ταν  ήσασταν ν ε ό τερ ο ι; Ευέξαπτο και 

δύσκολο να ελεγχ θ ε ί151, δυνατό αλλά ελεγχόμενο (261 χωρίς προβλήματα 

128), σχεδόν ποτέ δεν θυμώσατε (32).

8) Οι άνθρωποι που σας γνωρίζουν καλά θα συμφωνούσαν μ ε  τη διαπί

στωση ό τι ε ίσ τε  ευερέθιστοι; Οπωσδήποτε ναι (4), ίσως ναι (11), ίσως όχι 

(21), οπωσδήποτε όχι (11).

9) Οι φίλοι σας θα συμφωνούσαν μ ε  τη διαπίστωση ότι έχ ε τε  λιγότερη  

ενεργητικότητα απ' ότι τα  περισσότερα άτομα; Σίγουρα ναι 14), ίσως ναι (1), 

ίσως όχι (11), σίγουρα όχι 113).

10) Οι συνάδελφοί σας θα συμφωνούσαν μ ε  τη διαπίστωση ότι σας δια

σκεδάζει ένας “διαγωνισμός" και θα προσπαθούσατε πολύ να τον κερδίσε

τε; Σίγουρα ναι (16), ίσως ναι (16), ίσως όχι (10), σίγουρα όχι (1).

11) Όταν βρ ίσκεστε σε μια ομάδα, πόσο συχνά οι άλλοι προσβλέπουν σε 

σας για καθοδήγηση; Σπάνια (0), περίπου τόσο συχνά όσο προσβλέπουν και 

σε άλλα πρόσωπα (3), πιο συχνά απ’ ότι προσβλέπουν σ ε  άλλα πρόσωπα 15).

12) Τι σπουδές έχ ε τε  κάνει; Τελειώσατε το Λύκειο (11), τελειώ σατε ΤΕΙ 

(13), φοιτήσατε σε ΑΕΙ αλλά δεν πήρατε πτυχίο (18), έ χ ε τε  πτυχίο πανεπι

στημίου (361, έ χ ε τε  κάποιον μεταπτυχιακό τίτλο (381.

13) Όταν ήσασταν ακόμη στο σχολείο κατείχατε κάποια ηγετική θέση σε  

μια οργανωμένη ομάδα, π.χ. 5μελές ή  15μελές, ή  Δ.Σ. Ένωσης φοιτητών, 

συμμετείχατε σε αθλητική ομάδα, ή  σ ε  κομματική οργάνωση; Όχι 131, ναι ε ί

χα  μια τουλάχιστον συμμετοχή (331, ναι είχα δύο τουλάχιστον συμμετοχές  

1331.

14) Πόσο συχνά η καθημερινή σας ρουτίνα σας οδηγείσε "δράση"; Λιγό

τερο απ' ότι η ρουτίνα άλλων ατόμων (1), νομίζω ότι ανήκω στο μέσο όρο 

19). Πολύ πιο συχνά απ' ό τι συμβαίνει μ ε  τους άλλους (17).

15) Κρατάτε ποτέ σας δύο υποθέσεις σε ταυτόχρονη εξέλ ιξη  (παίζο

ντας σε δύο ταμπλώ), υπηρετώντας τους στόχους της μιας και της άλλης 

εναλλακτικά και μ ε  ταχύ ρυθμό; Π οτέ (2), ναι αλλά μόνο σε έκτακτες περι

πτώσεις (17), ναι πολύ τακτικά (36).

16) Πόσο συχνά ετο ιμάζετε  ένα κατάλογο για να θυμηθείτε όσα έχ ετε  

να κάνετε; Π οτέ (1), που και που (51, συχνά (91.

17) Β άζετε στον εαυτό σας κάποια χρονικά “τέρμινα" ή  κάποιες “νόρμες" 

παραγωγής; Όχι (1), ναι αλλά μόνο αραιά και που (6), ναι μ ια φορά την εβδο

μάδα τουλάχιστον (12).

18) Όταν χρ ε ιά ζετα ι να ερ γα σ τε ίτε  κάτω από την πίεση του χρόνου 

ποιας ποιότητας είναι η εργασία σας, Καλύτερη (20), χε ιρότερη  12), η ίδια 

όπως πάντα (8).

19) Εάν ψάχνατε για εργασία, ποια θα προτιμούσατε; Μ ια απασχόληση 

μ ε  κάπως καλύτερα εισοδήματα αλλά λιγότερο κύρος και πρόκληση (2), μια 

μ ε  περισσότερο κύρος και πρόκληση αλλά λιγότερη αμοιβή (29).

20) Αφού λείψ ετε  από την καθημερινή σας ρουτίνα για μια εβδομάδα ή  πε

ρισσότερο (π.χ. όταν ά σ τε  σε διακοπέςI θα θέλατε... Να λείψ ετε λίγο ακόμη 

εάν αυτό ήταν δυνατό ΙΟΙ, αισθάνεστε ξεκούραστοι και έτοιμοι να εηιστρέψ ετε  

στα καθημερινά σας καθήκοντα 12), αισθάνεστε ανυπόμονος μ ε  τις διακοπές 

και θ έλετε να εηιστρέψ ετε γρήγορα στα καθημερινά σας καθήκοντα (3).

Σύνολο Βαθμών.__

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εάν συγκεντρώσατε 210 ή περισσότερους βαθμούς τό τε ανήκετε στα 

άτομα με προσωπικότητα "τύπου Α". Προσέξτε την ψυχική και σωματική 

σας υγεία! Και κάποια στιγμή συμβουλευθείτε τον παθολόγο, τον καρδιο

λόγο γιατί όχι - ως μέρος του ετήσιου τσεκ-απ και τον ψυχολόγο σας... Στο 

κάτω - κάτω της γραφής "συντήρηση" είμαι βέβαιος ότι κάνετε και εσείς 

όπως όλοι μας σε κάθε είδους συσκευή που διαθέτουμε στο σπίτι ή το 

γραφείο όπως και στα αυτοκίνητά μας. Τον εαυτό σας έω ς πότε θα τον 

αφήνετε έτσ ι ακάλυπτο και αφρόντιστο στις φθοροποιές επιδράσεις του 

υπέρμετρου άγχους και στρες που ταλανίζουν τα σύγχρονα στελέχη επι

χειρήσεων και οργανισμών; □
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Η
 γεω μετρ ία  είναι επιστήμη που δη- 

μιουργήθηκε αποκλειστικά από τους 
αρχαίους Έλληνες. Οι αρχαίοι, όμως, 

δε σπούδαζαν τη γεωμετρία για την εξυπηρέτη
ση μόνον των πρακτικών αναγκών της ζωής αλ

λά και για να χρησιμοποιήσουν τα πορίσματα της 

για την φιλοσοφία. Τα απλούστερα γεωμετρικό 
σχήματα, όπως ο κύκλος και η ευθεία γραμμή - 
τουλάχιστον σύμφωνα με την πυθαγόρεια θεώ
ρηση των πραγμάτων- είχαν συμβολικό χαρα

κτήρα στη γ εω μ ετρ ία . Η π ερ ιφ έρ ε ια  ενό ς  
κύκλου, η οποία δεν έχε ι αρχή και τέλος παρι

στάνει τον νου, τον θεό . Η ευθεία γραμμή παρι
στάνει τον άνθρωπο, την φύση, δηλαδή, κάθε τι 

που γεννιέται και φθείρεται. Ο συνδυασμός ευ
θείας και κύκλου παριστάνει την ψυχή η οποία ό

ταν βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο είναι μετα
βαλλόμενη, ενώ, όταν εξέρχετα ι του ανθρώπου 

μεταβαίνει στο άφθαρτο ον, στον Θεό. Επειδή, 
λοιπόν, η ψυχή μετέχει του φθαρτού και του ά

φθαρτου μόνο εκείνα τα προβλήματα που χρη
σιμοποιούν ευθείες  γραμμές και κύκλους θεω
ρούνται ως λυμένα.

Μ ε τη σπουδή και έρευνα της γεωμετρίας α- 
νό τους α ιώνες ανέκυψαν πολλά γεω μετρικό 
προβλήματα στα οποία πάντοτε η ανθρώπινη 

διάνοια έδ ινε λύσεις. Ορισμένα εκ των προβλη
μάτων ταλάνισαν για μεγάλα χρονικά διαστήμα
τα τους γ εω μ έτρ ες  μέχρι να βρουν τη λύση 
τους. Ένα εκ των πλέον περίφημων προβλημά

των υπήρξε αυτό του "διπλασιασμού του τετρα 
γώνου" ή όπως ε ίνα ι ευ ρ ύ τερ α  γνω στό, το  
"δήλιον πρόβλημα".

Την πρώτη, επίσημη και πλήρη αναφορά σχετικά 
με το "δήλιον πρόβλημα" τη συναντούμε σε ένα 
χωρίο του πλατωνικού διαλόγου "Μένων" (82 Β - 85 

Ε], όπου ο Σωκράτης, απευθυνόμενος σε έναν α
πλοϊκό και αγράμματο δούλο τον ρωτά: "Πώς θα 

ήταν δυνατόν να διπλασιασθεί το εμβαδόν τετρα
γώνου με πλευρά μήκους δύο πόδων χωρίς να αλ
λάξει η μορφή του εκ του διπλασιασμού αυτού;"

Για να κατανοηθεί καλύτερα η ερώτηση, ο Σω
κράτης σχεδίασε μπροστά στον δούλο ένα τ ε 
τράγωνο με πλευρά μήκους δύο ποδών, ώστε, 

το σχηματισθέν τετράγωνο να αποτελείται από 
τέσσ ερα μικρότερα τετράγωνα. Πώς θα μπο
ρούσε τώρα να διπλασιασθεί η επιφάνεια αυτή 
διατηρώντας την αρχική της μορφή;

Η λύση του δηλίου προβλήματος (διπλασια
σμός του τετραγώνου).

Αφού ο Σωκράτης επέστησε την προσοχή στον 
δούλο ότι το μήκος κάθε πλευράς ήταν ρητώς και 

κατηγορηματικώς μήκους δύο ποδών, ο δούλος έ 

βγαλε το συμπέρασμα ότι το άλλο τετράγωνο του 
οποίου η επιφάνεια (εμβαδόν! θα ήταν διπλάσια του 

δοθέντος, θα πρέπει να έχει πλευρά διπλασίου 
μήκους, δηλαδή, τεσσάρων πόδων.

Ο Σωκράτης μετά  από αυτή την απάντηση 

σχεδίασε αμέσως το νέο τετράγωνο με πλευρά 
τεσ σ άρω ν ποδών, δ ιπ λασ ιάζοντας κατά το  
μήκος τη μία πλευρά του αρχικού τετραγώνου. 
Αμέσως, όμως, φάνηκε ότι κατ' αυτόν τον τρόπο 

το εμβαδόν του αρχικού τετραγώνου δε διπλα
σιάσθηκε αλλά τετραπλασιάσθηκε. Ο δούλος, α
σφαλώς κατάλαβε ότι η πρώτη του προσπάθεια να 
απαντήσει στο ερώτημα του Σωκράτη απέτυχε, 
γιατί το ζητούμενο εμβαδόν ήταν το διπλάσιο και 

όχι το τετραπλάσιο του αρχικού τετραγώνου.
Οι προσπάθεια του δούλου συνεχίσθηκε χω

ρίς όμως να υπάρξει και λύση του προβλήματος. 
Το ζήτημα τελικά λύνεται με τον εξής τρόπο: Ο 
Σωκράτης σχηματίζει νέο σχήμα και δείχνει ότι 

το αρχικό τετράγωνο δύναται να τετραπλασια- 
σ θ ε ί εάν διπλασιασθεί το μήκος της πλευράς 

του. Συγχρόνως, όμως, είναι δυνατόν τα μ' αυ
τόν τον τρόπο σχηματισθέντα τετράγωνα να 
χωρισθούν δια των διαγωνίων τους, το καθένα 
σε δύο ίσα τρίγωνα. Εάν σχηματίσουμε τώρα έ 
να νέο τετράγωνο του οποίου η πλευρά να έχει 
μήκος όσο το  και το  μήκος της διαγώνιου του 
αρχικού τετραγώνου, τότε, το τετράγωνο που 
θα σχηματισθεί θα έχε ι εμβαδόν διπλάσιο του 
αρχικού. Οι διαγώνιοι αυτές σχηματίζουν και τ ε 
τράγωνο του οποίου το εμβαδόν αποτελείται α

πό τέσσερα ίσα τρίγωνα, ενώ το αρχικό τετρά
γωνο αποτελείται μόνον από δύο. Κατ' αυτόν τον 

τρόπο επιτεύχθηκε ο διπλασιασμός του αρχικού' 
τετραγώνου -δια της διαγώνιου- χωρίς να αλ
λοιωθεί το σχήμα του τετραγώνου και μετά τον 
διπλασιασμό του εμβαδού του.

Το πρόβλημα του διπλασιασμού του τετρα 
γώνου ή "δήλιον πρόβλημα", απέκτησε μεγάλη 
δημοσιότητα όταν στην εξιστόρηση κάποιας αρ
χαίας τραγωδίας ένας θρυλικός βασιλιάς της 

Κρήτης θρηνολογούσε γ ιατί το κενοτάφιο που 
προοριζόταν για τον γιο του ήταν πολύ μικρό για 
ένα βασιλικό μνημείο και απαιτούσε τον διπλα
σιασμό του όγκου του με διατήρηση του κυβικού 

σχήματος. Η διασημότητα, όμως, του προβλήμα
τος έλαβε τεράστιες διαστάσεις όταν ρωτήθη
κε ένα μαντείο από τους κατοίκους της Δήλου

για το τ ί πρέπει να κάνουν ώστε να παύσει το νη

σ ί να μαστίζεται από λοιμό. Το μαντείο απάντησε 
πως πρέπει να διπλασιάσουν κάποιον κυβικό βω

μό και επειδή δεν τα  κατάφεραν ζήτησαν τη 
βοήθεια του Πλάτωνα. Ο Πλάτων αποφαινόμε- 

νος, παρατήρησε πως ο Θεός υπαινίσσεται την 
έλλειψ η παιδείας των Ελλήνων κατηγορώντας 

τους για αμάθεια και προτρέποντάς τους να α
σχοληθούν σοβαρά με την γεωμετρία και γενι
κότερα με τις επιστήμες. Διότι η φαύλη και απαί

δευτη διάνοια δε διακρίνει ούτε τα απλούστερα 
πράγματα ενώ η ασκημένη στις επιστήμες γνω
ρίζει δύο μέσες ανάλογους. Επιμένοντας ο Πλά
των τονίζει ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να νομί

ζουν ότι ο Θεός απλά ζητάει αλλά ότι προστάζει 
τους Έλληνες οι οποίοι πάσχουν από πολλά κακά 
ασχολούμενοι με πολέμους. Προστάζει, λοιπόν, 
να ασχολούνται με τις  επιστήμες, για να κατα- 

πραΖνουν τα πάθη και να συμπεριφέρονται με
ταξύ τους με ευγένεια.

Αναμφισβήτητα, το πρόβλημα του διπλασια
σμού του τετραγώνου, οδηγεί στο πρόβλημα 
της "διαγωνίου του τετραγώνου" και μ' αυτόν 
τον τρόπο στο πρόβλημα της γραμμικής ασυμ- 

μετρίας του μήκους, θέλησαν μάλιστα οι αρχαίοι 
Έλληνες να υποθέσουν ένα σχεδόν άμεσο συ
σχετισμό, ο οποίος θα οδηγούσε από το μαθη
ματικό πρόβλημα της πλατωνικής περικοπής του 
"Μένωνος" στην πυθαγόρεια απόδειξη της α- 
συμμετρ ίας της δ ιαγώνιου του  τετραγώ νου 
προς την πλευρά του. Διότι, αφενός μεν στον 
πλατωνικό διάλογο δηλώνεται ότι δεν είναι δυ
νατόν η διαγώνιος να ορ ισθεί ως ένας αριθμός, 
όταν η πλευρά έχει δοθεί ως αριθμός και αφ ετέ
ρου η πυθαγόρεια απόδειξη για την ασυμμετρία 
της διαγωνίου του τετραγώνου προς την πλευρά 

του είναι μία αριθμοθεωρητική απόδειξη.

Κατά πάσα πιθανότητα, λοιπόν, το πρόβλημα 
του διπλασιασμού του κύβου και το πρόβλημα 
του διπλασιασμού του τετραγώνου θα πρέπει να 
ήταν η αφετηρία για την ανακάλυψη της ασυμμε- 

τρίας των ευθειών. □

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. G. Loria Ιστορία των Μαθηματικών.

2. ArpadSzabaAnapxaiTov ελληνικών μαθηματικών.

3. £ Σταμάτη: Το Δόλιον πρόβλημα Iάρθρο στην ε- 

γκυκλ. Πυρσός).

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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KALACHNIKOV
To ό π λ ο  μ ύ β ο ς

V

"Π ισ τ ε ύ ω  ό τ ι ο ι ά νθ ρ ω π ο ι π ρ έ π ε ι να χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν  το  ό π λο  α υτό  

για να υπερασπίσουν την πατρίδα τους ή τον εαυτό τους.
Πρέπει πάντα να βρίσκεται σε καλά χέρια.

Η  χρήση του από τη μαφία ή άλλες οργανώσεις είναι παράνομη.
Το όπλο πρέπει να παραμείνει στα χέρια του στρατού και η κυκλοφορία του να ελέγχεται αυστηρά".

Μιχαήλ Τιμοφειεβιτς Καλάσνικοφ

Από τους απελευθερωτικούς αγώνες μέχρι τους ανταρτοπόλε

μους, οι ριπές των καλάσνικοφ διηγούνται, εδώ και περισσότερα 

από τριάντα χρόνια, την ιστορία των καταδικασμένων σε κάθε 

γωνιά της γης. Τα ΑΚ 47 της Σοβιετικής Ένωσης της Κούβας ή της Κίνας 

φώτισαν ή σκοτείνιασαν τις  ημέρες των επαναστατών των χωρών του τρί

του κόσμου. Τα καλάσνικοφ δεν κάνουν διακρίσεις, υπηρετούν κάθε σκοπό 

και οι κάνες τους αρκούν για να θερμάνουν κάθε ψυχρό πόλεμο. Σε ορι

σμένες ζώ νες μάλιστα, το  εμπόριο και η χρήση του Σοβιετικού όπλου είναι 

τόσο συνηθισμένη, που θα μπορούσε να το κατατάξει κανείς στα είδη "οι

κιακής χρήσεως"

Ο Μιχαήλ Τιμοφέιεβιτς Καλάσνικοφ γεννήθηκε στο Καζακστάν το 1919, 

από μια φτωχή ρωσική οικογένεια. Μεγαλώνοντας ετοιμάζεται να ζήσει 

και αυτός μια ζωή όμοια μ' αυτή των γονιών του και πιάνει δουλειά σε ένα 

σιδηροδρομικό σταθμό. Του αρέσει πολύ να μαστορεύει και να λύνει και να 

δένει τις μηχανές. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο στρατό, σε ένα 

κέντρο μηχανοκινήτων οχημάτων αποδεικνύει την εξυπνάδα του και τις 

γνώσεις του στη μηχανική. Ήδη στα 19 του έχει εφ εύρει ένα όργανο μέ

τρησης των χιλιομέτρων που διανύουν τα οχήματα, καθώς και της κατανά

λωσής τους. Τον Οκτώβριο του 1941 πληγώνεται στο δυτικό μέτωπο, 300 

χλμ. από τη Μόσχα. Ο τραυματισμός του όμως αυτός θα ξυπνήσει μέσα 

του το δαίμονα της μηχανικής, που σε συνδυασμό με τον πατριωτισμό του

Καθαρό βάρος
ΑΚ 47
4.50 Kg

AKM
3.15 Kg 
876 mm

AK 74
3,60 Kg

Μήκος 869 mm 930 mm
Μήκος κάνης 414 mm m o mm 400 mm

Φυσίγγια 7.62 X 39 mm (IVI43) 7.62x59 men (M43) 7.62 x39  mm ll
Είδος βολής κατ'επιλογή (αυτόματο η ημιαυτόματο)

Χωρητικότητα γεμιστήρα 30 Φυσίγγια 30®υβίγγια 30 Φυσίγγιο
θεωρητικός αρθμ. βολών 600 βολές / mn 600 βολές / mn 650βοΛές mn

Πραγραικός αρκθμ. βοΐιών 90 βολές / mn 90 βοηές / mn 90 βολές/mn
Αρχική ταχύτητα 710m/s 715 m/s 

300 - 40C m
900 m/s

ΕμβέΑεια
I

300 - 400 m
L. t. t- X- 1-

30 0 -400 m

έχει ένα απροσδόκητο αποτέλεσμα, που συνοψίζεται σε μια λέξη: καλάσ- 
νικοφ. Βέβαια θα χρειαστούν πολλές προσπάθειες μέχρι να τελειοποιήσει, το 

1947, το Automat Kalachikov, ένα από τα πιο διάσημα όπλα που από τότε 

συμβολίζεται με τα αρχικό ΑΚ 47.
Το καλάσνικοφ δεν είναι ένα. Είναι πολλά. Μια θανατηφόρα οικογένεια ό

πλων που κατασκευάστηκαν στα εργαστήρια του Izhevsk. Το ΑΚ 47, ο πρω

τότοκος γιος, χρησίμευσε σαν πρότυπο για μια σειρά αυτόματων όπλων, 

που ξεκίνησαν από τα βαριά τουφέκια για να καταλήξουν στα ελαφρά πο

λυβόλα. Το ΑΚ 47 (Automat Kalachnikov obrazets 1947) αντικατέ

σ τη σ ε το SKS (Samozaryadnyi Karabin sitsmi Simonv Obrazets 

1945), γνωστό και ως το υφ έκ ι Σιμόνοφ. Το 1951 κατασ κευάζετα ι η 

δεύτερη βελτιωμένη έκδοση του ΑΚ 47, ενώ το 1953 -1954 το όπλο υφί- 

σταται και Τρίτη τροποποίηση. Το δημιούργημα του Μιχαήλ Καλάσνικοφ α- 

ποδεικνύεται ιδανικό για μάχες, λόγω του περιορισμένου μήκους και βά

ρους του.. Ο γεμιστήρας του παίρνει 30 φυσίγγια, γεγονός που προσδίδει 

στο όπλο μεγάλη πυκνότητα πυρών. Το ΑΚ 47 έχει εμβέλεια 400 μέτρων και 

είναι ιδιαίτερα εύχρηστο. Λειτουργεί με συμπίεση αερίων και κλειδώνει με 

περιστροφή του ουραίου, το οποίο είναι χρωμιωμένο, όπως και το έμβολο 

στο εσωτερικό της κάνης. Έτσι η τριβή και η ρύπανση είναι μειωμένα, πράγ

μα που απαλλάσσει το χρήστη του όπλου από ορισμένα προβλήματα συ

ντήρησης, όπως το καθημερινό καθάρισμα. Επίσης η ανθεκτικότητά του αυ

ξάνεται, ενώ ο μηχανισμός του εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και σε 

περίπτωση διαστολής των μετάλλων ή διείσδυσης ξένων σωμάτων, όπως 

χώματος και σκόνης, στο όπλο. Το 1959, βλέπει το φως μια νέα έκδοση, πιο 

ελαφριά (3.130 gr. αντί 4.300 gr.) και ακόμη πιο ανθεκτική που ακούει στο 

όνομα ΑΚΜ (Automat Kalachnikov sistemi Modernizitovanniy). Κα

τά τη δεκαετία του 70, η εμφάνιση πιο προηγμένων όπλων, του Μ74, του 

φιλανδικού Valmet 71 ή του ισραηλίτικου Galil, καθιστά αναγκαία την περαι

τέρω εξέλιξη του ΑΚΜ Το νέο ΑΚ 74 αντικαθιστά το ΑΚΜ στη Σοβιετική Ένω

ση, στην Ουγγαρία, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας και στην Πολωνία, ενώ 

το ΑΚ 47 και το ΑΚΜ συνεχίζουν να παράγονται για εξαγωγή. □

Επιμέλεια: Ανθ/μος ΚωνΙνος Κατσινονλας
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ΕπΙςκεψη του Υ φ υ π ο υ ρ γο ί 

Δ ημΟςιας Αςφ Αλειας της Λαϊκής 

Δ ημοκρατίας της Κ Ινας

Την χώρα μας επισκέφθηκε επίσημα πριν από 

λ ίγες ημέρες, ο Υφυπουργός Δημόσιας Ασφά
λειας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Τίαη 

Qiyu, συνοδευόμένος από επταμελή αντιπροσω- 
πεία.Τον επίσημο προσκεκλημένο υποδέχθηκαν 
στο αεροδρόμιο ο Β1 Υπαρχηγός του Σώματος 

Α ντ/γος κ. Γεώργιος Παπαδημητρόηουλος και ο 
Αστυν. Υποδ/ντής κ. Γεώργιος Αναγνωστόπου- 
λος της Δ /νσ ης Δημοσίων Σχέσεων/ΥΔΤ.

Την επομένη από της αφ ίξεώ ς του ο Κινέζος 
Υφυπουργός επισκέφθηκε το Υπουργείο Δημό

σιας Τάξης όπου τον υποδέχθηκαν ο Υπουργός 
Δημόσιας Τάξης κ. Φίλιππος Πετσάλνικος και ο 

Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη
γος κ. Ιωάννης Γεωργακόπουλος με τους ο

ποίους ε ίχε συνομιλίες.
Στα πλαίσια της επίσκεψής του ο επίσημος προ

σκεκλημένος επισκέφθηκε την Αστυνομική Ακα

δημία και έγινε δεκτός από το Διευθυντή της, Τα- 
ξίαρχο κ. Δημήτριο Αλμπάνη και το Διοικητή της 
Σχολής Α ξ ιω ματικώ ν, Α στυνομ ικό Δ /ν τή  κ. 
Κλέαρχο Πήχα. Ακολούθησε λεπτομερής ενημέ
ρωση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και 
ανταλλαγή απόψεων.

Έ ν α ρ ξ η  π ε ρ ιπ ο λ ιώ ν

"Δε ζητάμε θαύματα, ζητάμε το αυτονόητο. Να ε
μπεδώσετε το αίσθημα ασφάλειας απέναντι στον

πολίτη. Να γίνει ο Αστυνομικός αγαπητός στον πο
λίτη. Ο πολίτης στηρίζεται σε σας. Σας εύχομαι 
καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο σας για την ο
ποία είμαι βέβαιος". Αυτά μεταξύ άλλων ανέφερε 
ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Φίλιππος Πε
τσ άλνικος την 28η Ν οεμβρ ίου  στην Αστυνο
μική Α καδημ ία  ανακο ινώ νοντας την έναρξη 
των πεζών και εποχούμενων περιπολιών για 
τις οποίες διατέθηκαν ήδη 50  περιπολικά αυ

τοκίνητα, 100 μοτοσικλέτες και 250  αστυνο
μικοί.

Επί πλέον συνέχαρη τους αξιωματικούς που σε 

ελάχιστο χρονικό διάστημα σχέδιασαν τα μέτρα 
των περιπολιών τα οποία θα εφαρμοσθούν και 
σε άλλες πόλεις της χώρας.

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Αρχηγός του 
Σώματος Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γεωργακό- 
πουλος τόνισε το γεγονός της οργάνωσης των 
περιπολιών λέγοντας ότι: "υπάρχουν οι αναγκαίοι 

σχεδιασμοί και κάθε εβδομάδα θα γίνεται αξιολό
γηση των πεπραγμένων και θα λαμβάνουμε τα ανά
λογα διορθωτικά μέτρα όπου ηαρίσταται ανάγκη. 

Με τη θέσπιση των πεζών περιπολιών επιδιώκουμε 
να αισθάνεται ο πολίτης ασφαλής".
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Τα παιδιΑ τον φαναριΛν

Το θλιβερό φαινόμενο της επαιτείας ανηλίκων 

παιδιών στα φανάρια, έχει επεκταθεί και στη χώ

ρα μας με τάσεις αυξητικές λόγω της πληθυ- 
σμιακής εισροής οικονομικών μεταναστών, λα

θρομεταναστών, προσφύγων παλιννοστούντων 
κ.λη. και επομένως αποτελεί θέμα μιας κοινω
νικής πραγματικότητας που χρήζει άμεσης αντι
μετώπισης.

Η20η Νοεμβρίου πουείχεορισθεί ως Επέτειος 

της Σύμβασης των Δικαιωμάτων των παιδιών α

πό τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, 
έφερε στο φως της δημοσιότητας στοιχεία που 

αποκαλύπτουν το μεγάλο πρόβλημα της καταπά
τησης των δικαιωμάτων των παιδιών.

Αποκαλύφθηκε ότι υπάρχουν 400.000.000 

εργαζόμενα παιδιά στον κόσμο, 1.000.000 "χά

νονται" στην πορνεία, ενώ τα παιδιά του δρόμου 

φτάνουν τα 100.000.000 από τα οποία 20-25 ε
κατομμύρια αφορούν παιδιά της Β. Αμερικής και 
της Ευρώπης.

Τη ν 24η-11 -1998 σε κοι νή συνέντευξη Τ ύπου ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Φίλιππος Πετσάλ- 
νικος και ο Υφυπουργός Υγείας κ. Θεόδωρος 
Κοτσώνης παρουσίασαν ένα ολοκληρω μένο 
πρόγραμμα αντιμετώπισης του φαινομένου των 
μικρών επαιτών (παιδιών των φαναριών) που τα 
τελευταία χρόνια έχουν κάνει ιδιαίτερα αισθητή 

την παρουσία τους ώστε να αντιμετωπισθεί ρ ιζι
κά το θλιβερό αυτό φαινόμενο.

2 5  ΧΡ0ΝΙΑ Από ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ 

Π ολυτεχνείου

Μ ε την ευκαιρία της πρόσφατης επετείου από 
την εξέγερση του Πολυτεχνείου, που σήμανε την 

αρχή του τέλους της δικτατορίας και την αποκα
τάσταση, ένα έτος αργότερα της Δημοκρατίας 
εκφωνήθηκε πανηγυρικός λόγος στη Σχολή Α
ξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας από τονκαθη- 

γητή του Παντείου Πανεπιστημίου και της Σχολής 
Αξιωματικών όπου διδάσκει το μάθημα της "Πο

λιτικής Ο ικονομίας", κ. Σταύρο Θεοφανίδη.
Ο  πανηγυρικός λόγος του κ. Θ εοφανίδη είχε 

ως θέμα "Το σημειολογικό περιεχόμενο της ε
ξέγερσης του Πολυτεχνείου" και παρέστησαν, τι-

Επίσημη επίσκεψη πραγματοποίησε πρόσφατα 

στη Χώρα μας, προσκεκλημένος του Υπουργείου 

μας, ο Αστυνομικός Διευθυντής ε. σ. του Σάρρεϋ 

του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Ian Penlrik. Κατά το 

διάστημα της εδώ παραμονής του συναντήθηκε 

με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, ό

που αναλύθηκε το αστυνομικό σύστημα στο Ηνω

μένο Βασίλειο.
Στη  φω τογραφία δεξιά ανταλλάσσουν ανα

μνηστικές πλακέτες με τον Αρχηγό του Σώματος 

Αντιστράτηγο κ. Ιωάννη Γεωργακόπουλο.

μώντας την επέτειο και τον ομιλητή ο Υπουργός 

Δημόσιας Τάξης κ. Φίλιππος Πετσάλνικος, ο Αρ
χηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος 
κ. Ιωάννης Γεωργακόπουλος, ο Α' Υπαρχηγός 

του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Πλά

κας, ο Β' Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτη
γος κ. Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος και πολ
λο ί ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί καθώς 
και πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου και το 

σύνολο των δοκίμων.
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Ευρωπαϊκή  ΕβδομΑδα

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΕΞΑρ ΤΙΣΗΓ

Ευρωπαϊκή διάσκεψη με θέμα την"πρόληψη και 

πολιτική κατά των ναρκωτικών διεξήχθη στη Βιέν

νη σημαίνοντος την έναρξη του προγράμματος 
"Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψη της Τοξικοε- 

ξάρτηση". Στόχος της διάσκεψης είναι να δοθεί 
νέα ώθηση προς την κατεύθυνση της εφαρμογής 

μιας καινοτόμου πολιτικής για τη πρόληψη της το- 
ξικοεξάρτησης στην Ευρώπη.

Δύο βασικά θέματα καθόρισαν τις κατευθυ
ντήριες γραμμές της διάσκεψης: κατ' αρχήν η 

ευθύνη για μια αποτελεσματική μάχη κατά των 
ναρκωτικών και της τοξικοεζάρτησης αφορά θε

σμικούς και πολιτικούς φορείς σε τοπικό περιφε

ρειακό, εθνικό ευρωπαϊκό και δ ιεθνές επίπεδο.

Η επιτυχία ή αποτυχία της πολιτικής για την κα

ταπολέμηση των ναρκωτικών εξαρτάται ωστόσο 
από την ανάληψη ευθύνης στα διαφορετικά αυτά 

επίπεδα και για το λόγο αυτό απαιτείται αποτελε
σματικός συντονισμός. Στη συνέχεια η ανάπτυξη 

και υλοποίηση στρατηγικών για τη καταπολέμηση 
των ναρκωτικών προϋποθέτει την εφαρμογή δια

φόρων πολιτικών (κοινωνικής πολιτική, πολιτικής 
υγείας και δικαιοσύνης, πολιτικής για τη νεολαία 
και την πόλη) Τα ΜΜΕ μπορούν από την πλευρά 

τους να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στο θέμα 
της ευαισθητοποίησης του κοινού.

Η "Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψη της Τοξι- 
κοεξάρτηση". Αποτελεί μια από τις δραστηριότη

τες που έχουν προβλεφθεί από το πρόγραμμα 
κοινοτικής δράσης για την πρόληψη της τοξικοε- 

ξάρτησης. Μεταξύ των βασικότερων δράσεων 
του προγράμματος αυτού συγκαταλέγονται η 

διάρθρωση και η υποστήριξη των ευρωπαϊκών δι
κτύων που συγκεντρώνουν οργανώσεις, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στον τομέα πρόληψης.

Στην Ελλάδα για το 1998 έχει προβλεφθεί η 3 η 
"Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψη της Τοξικοε- 
ξάρτηση" να αξιοποιεί όλες τις θετικές εμπειρίες 

των πρόσφατων ετών. Ο  Εθνικός Συντονιστικός 
Φορέας, ο ΟΚΑΝΑ, εγγυόται τον αποτελεσματι
κό συντονισμό και την ενια ία  φ ιλοσοφ ία  των 

δραστηριοτήτων των 26 συμμετεχόντων κυβερ
νητικών και μη Οργανισμών.

Στα πλαίσια της προγράμματος "Ευρωπαϊκή Ε
βδομάδα Πρόληψη της Τοξικοεξάρτηση" το τε
λευ τα ίο  δ εκα ήμ ερ ο  Ν ο εμ β ρ ίο υ  πραγματο
ποιήθηκε ημερίδα στο Αμφιθέατρο της Γ.ΑΑΑ. 

και εισηγητές ήταν Αξιωματικοί της Υποδ/νσης 
Δίωξης Ναρκωτικών. Συντονιστής της ημερίδας 
ήταν ο Αστυν. Δ /  ντής Γεώ ργιος Αγγελάκος της 
ΥΔΝ και ομ ιλητές οι Αστυνόμοι Α Ά νασ τάσ ιος 
Φ λώ ρος και Ιωάννης Δ ικόπουλος. Στην εκ
δήλωση παρέστησαν οι: ΒΎπαρχηγός του Σώ
ματος Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Παπαδημη- 

τρόπουλος, ο Γ.Α.Δ.Α. Υποστράτηγος κ. Γεώρ
γ ιος  Σκαλτσός, ο Τ αξίαρχος κ. Σπυρίδων Τ σά

κος, ο Υποστράτηγος κ. Παύλος Ρουμπής, ο Α 
στυν. Δ /ν τή ς  κ.Θ εόδω ρος Σ ίμογλου και οι κυ
ρ ίες  Υφαντή της "Στροφής" κα ιΔαραβίκουτου 
Κ.Ε.Θ.Ε.Α.

Σ εμινάριο  για την αναγνώριση

ΠΛΑΣΤΏΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Στα π λα ίσ ια  της κο ινή ς  δ ρ ά σ η ς "O D Y S 
SEUS" γ ια  τη (θέσπιση προγράμματος κατάρ

τισ ης ανταλλαγώ ν και σ υνερ γα σ ία ς  στους 
το μ ε ίς  των πολιτικών ασύλων, μετανάστευ
σης και δ ιέλ ευ σ η ς  των εξω τερ ικώ ν  συνό
ρων) και μετά από έγκρ ισ η  της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής δ ιοργάνω σ ε σ εμ ινά ρ ιο  υπό την ε 
πωνυμία "Α σ η ίς " γ ια  την αναγνώ ρ ισ η  πλα
στών εγγρά φ ω ν ταυτότητας.

Σκοπός του σ εμ ιναρ ίου  ήταν να παράσχει 

στους αστυνομικούς, τους εξουσιοδοτημένους 
για τον έλεγχο των εγγράφων ταυτότητας στα 
σύνορα, πληροφορίες επάνω στις τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται για την πλαστογράφηση και 

παραχάραξη των εγγράφων ταυτότητας, εκπαί
δευση αυτών στη βελτιωμένη τεχνολογία για την 
ανίχνευση πλαστών εγγράφων, την ενημέρωση 

και εξειδίκευσή τους σχετικό μετις τεχνολογικές 
εξελ ίξε ις και σύγχρονες απαιτήσεις, σύμφωνα 
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και την ενιαία κοινή

πρακτική που θα ακολουθείται στην άσκηση των 
σχετικών ελέγχων κατά τη διέλευση των εξωτε
ρικών συνόρων.

Τα αποτελέσματα αυτού του σεμιναρίου το ο
ποίο περιείχε θεωρητική και πρακτική εξάσκηση 
των εκπαιδευομένων στο πλήρες και σύγχρονα 

εξοπλισμένο εργαστήριο εγκληματολογιώ ν ε
ρευνών, από έμπειρο και εξειδικευμένο προσω
πικό του εργαστηρίου είναι η ποιοτική άνοδος του 

επιπέδου των γνώσεων σύμφωνα με τα ευρω
παϊκά πρότυπα, του προσωπικού που είνα ι αρ
μόδιο  για την εν ια ία  αντιμετώπιση της άσκη
σης των σχετικώ ν ελέγχω ν  των εγγράφ ω ν 
ταυτότητας στα σύνορα με στόχο τη μείωση 
της λαθρομετανάστευσης και των άλλων μορ

φών εγκληματικότητας και η ικανότητα των εκ- 
παιδευομένω ν να εκπαιδεύουν στη συνέχεια 
συναδέλφους τους.

Στο σεμινάριο κλήθηκαν και συμμετείχαν εκ
πρόσωποι από την Αλβανία, Αρμενία, Βέλγιο, 
Βουλγαρία, Κύπρο, Γεωργία, Ιταλία, Λιθουανία, 

Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία Ρουμανία, Ρω
σία και Τουρκία.
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Η Σ χολή Α στυφυλάκων  ΚαρδΙτςας

ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣIVII0TATO

Μ ητροπολίτη Κυθήρων

Την οφειλώμενη τιμή απέδωσε η Σχολή Αστυ
φυλάκων Καρδίτσας στον νεοεκλεγέντα Μητρο
πολίτη Κυθήρων κ. Κύριλλο και μέχρι πρότινος 

Πρωτοσύγκελο της Μητροπόλεως Καρδίτσας.
Ο  Διοικητής της Σχολής Αστυν. Διευθυντής κ. 

Καλλιαντζής παρουσία Αξιωματικών, Υπαξιω- 
ματικών Αστυφυλάκω ν και εκπαιδευομένων 
πρωτοετών και δευτεροετών Δοκίμων, καλωσο

ρίζοντας τον με λόγους ευχαριστίας για την ποι
κίλη πνευματική του προσφορά προς τη Σχολή 

αλλά και προς την κοινωνία και ιδιαίτερα στους 
νέους της Καρδίτσας, του επέδωσε ως ελάχιστη 
αντιπροσφορά αγάπης και τιμής ένα καλαίσθητο 
Αρχιερατικό εγκόλπιο και την εικόνα του Αγίου 
Αρτεμίου, προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤήΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μ εγάλη επιτυχία σημείω σε η ημερ ίδα  που 
διοργάνω σε την 26-1 1-1998 στο Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (αίθουσα Αντώνη 
Τρίτση) ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών 
Χωροφυλακής - Ελληνικής Αστυνομίας με τίτλο 
"Η αξιοπιστία της Αστυνομίας στην αντιμετώπιση 
της εγκληματικότητας'1.

Κύριοι ομιλητές ήταν ο καθηγητής Εγκληματο

λογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννης 
Πανούσης, ο καθηγητής του Παντείου Πανεπιστη

μίου κ. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, ο εισαγ
γελέας Πρωτοδικών κ. Ιωάννης Αγγελής , οι Α

στυνόμοι Α' κ.κ. Μ ιχαήλ Βετούλης και Ελευθέριος 

Οικονόμου Γενικός Γραμματέας και Αντιπρόε
δρος αντίστοιχα της Π .Ε Ν Α Α , ο Πρόεδρος του 

Συνδέσμου κ. Ν ικόλαος Κουτρουμπής και οεπί- 
τιμος πρόεδρος Αθανάσιος Τασιαδάμης

Στην εκδήλωση παρέστησαν και απηύθυναν 

χαιρετισμούς εκπρόσωποι των πολιτικών κομ
μάτων. Παρέστησαν επίσης, τέως Αρχηγοί και Υ- 
ηαρχηγοί του Σώματος και ανώτατοι αξιωματι
κοί και μέλη του Συνδέσμου.

Τελετή ο ν ο μ α σ ία ς  -  α π ο ν ο μ ή  

ΠΤΥΧΙΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Την 23 -10-1998 στην Αμυγδαλέζα Αττικής, 
ΓρεΒενά, Καρδίτσα, Ξάνθη, Ρέθυμνο και Σητεία, 
έδρες των Τμημάτων Δοκίμων Αστυφυλάκων, 
πραγματοποιήθηκε η τελετή ονομασίας - απο
νομής πτυχίων 1.027 νέων αστυφυλάκων 2ης 
εκπαιδευτικής σειράς.

Ο ι νέοι αστυφύλακες μαζί με τους 1467 που 
εξήλθαν την 27-2-1998, αποτελούν τη νέα γενιά 
Αστυνομικών που εισήλθαν με το σύστημα Γενι
κών εξετάσεων και εκπαιδεύτηκαν θεωρητικά και 
πρακτικά με το αναβαθμισμένο σύστημα εκπαί

δευσης, διάρκειας 5 εξαμήνων.

Από την ορκωμοσία είκοσι τεσσάρων νέων Αστυφυλάκων (1 7  ανδρών και 7  γυναικών) οι οποίοι 

κατάγονται από την περιοχή της Α .Δ . Αλεξανδρούπολης και εισάγονται στη Σχολή Αστυφυλάκων με 

το σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων. Η  ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Α Λ .  Α λε
ξανδρούπολης ενώπιον του Δ /ν το ύ  της Δ /νσ η ς  Αστυν. Υηοδ/ντού κ. Γέωργίου Κόκκινη, παρουσία 

αξιωματικών, άλλων αστυνομικών και των συγγενών των νεοκαταταγέντων.

Δ ε κ έ μ  β ρ ι ο ς 1 9 9 8 - 7 8 5  - Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Επι θεώρηση



Κλήρωσή πολοςφαιρικοϋ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚ0Ν ΥΠΗΡΕΣΙ0Μ

Στο αμφ ιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου 
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η κλήρωση του 

ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος των Αστυνομι
κών Υπηρεσιών. Στην κλήρωση παραβρέθηκαν 

οι: Α' Υπαρχηγός Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος 
Πλάκας, ο ΒΎπαρχπγός Αντιστράτηγος κ. Γεώρ- 
γ ιο ς  Παπαδημητρόηουλος, ο Γενικός Αστυν. 

Δ /ν τή ς  Υποστράτηγος κ. Παύλος Ρουμπής, ο 
Δ /ντής Αστυνομίας Αθηνών Ταξίαρχος κ. Φώ
τιος Βλάχος, ο Ταξίαρχος κ. Σπυρίδων Τσάκος, 

ο πρόεδρος της ΟΔΠΕ κ. Κωνσταντίνος Αλεξαν- 
δρίδης, ο καθηγητής διαιτησίας κ. Νικόλαος Αα- 
γογιάννης, ο παλαιός διεθνής διαιτητής κ. Περι

κλής Βασιλάκης, οι εν ενεργεία διαιτηταί της Α' 
Εθνικής κ.κ. Ιωάννης Παπαπέτρου και Κλεομένης 

Μποντιώτης, ο πρόεδρος του ΠΣΑΠ κ. Αντώνιος 
Αντωνιάδης, ο προπονητής του Ολυμπιακού κ. 
ΜπάγιεΒιτς με τον κ. Τάκη Περσία και οι ποδο

σφαιρ ιστές, Αμανατίδης, Γιαννσκόπουλος, Τ. 
Μητρόπουλος, Τ. Λεμονής, Αχ. Ασλανίδης, Ν. 
Σαργκάνης, και ο καλαθοσφαιριστής κ. Γιώργος 

Αμερικάνος.
Ο  Α' Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος 

κ. Πλάκας στην αναφορά του επισήμανε τη σπου- 

δαιότητα και τα οφέλη που προσφέρει η άθληση 
σε μια κοινωνία Βομβαρδιζόμενη από το άγχος, 
ενώ δεσμεύθηκε ότι τόσο ο ίδ ιος όσο και ολό

κληρη η ηγεσία του Σώματος θα είναι δίπλα στον 
αστυνομικό αθλητή.

Τω υρνωυΑ Τένις αςτυνωμικ0 ν τωυ

ΛΕΚΑΝΩΠΕΔΙΟΥ

Σ τ ις  γη π εδ ικές  εγ κ α τα σ τά σ ε ις  τέ ν ις  του 
Ο  Α.Κ Α . διεξήχθη πρόσφατα το πρώτο τουρνουά 
τένις μεταξύ των αστυνομικών του λεκανοπεδίου 

Αττικής που διοργάνωσε το παράρτημα Αττικής 
της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος.

Ν ικη τή ς  α ν εδ ε ίχ θ η  ο Α νθυπ ασ τυνόμος 
Δημήτριος Ταμπαθανιώτης που υπηρετεί στο 

Τμήμα Μεταγωγών Πειραιά, αφού στον τελικό 
νίκησε με σκορ 2 - 0 σετ τον Αστυφύλακα και α
δελφό του Γεώργιο Ταμπαθανιώτη του Τ μήματος 

Τροχαίας Πειραιά.
Την απονομή στο νικητή έκανε ο πρόεδρος της 

Αθλητικής Ένωσης Αστυν. Υηοδ/ντής κ. Γεώρ
γ ιος Μακρυαλέας και στο Β' νικητή ο πρόεδρος 
του παραρτήματος Αττικής Αστυνόμος Α1 κ. Αθα

νάσιος Κοντομήτρος.

Η ΔίΕΫΘΥΝΣΗ ΤΡΩΧΑίΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΤΗΝ " Α υ τ ο κ ιν η ς η  9 8 "

Εντυπωσιακή υπήρξε η παρουσία της Διεύθυνσης 
Τροχαίας Αττικής η οποία συμμετείχε στην έκθε
ση αυτοκινήτου Άυτοκίνηση ’98" που πραγματο
ποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

ΔΙΕΥΘ !Η ΤΡΟΧΑΙΑ 
ΤΙΚΗΣ

Η Δ/ν σ η  Τροχαίας Ατικής συμμετείχε στην έκ
θεση δικό της Περίπτερο στο οποίοεκτέθηκαν υ
πηρεσιακά οχήματα, ορισμένα τεχνικά μέσα (αλ- 
κοολόμετρα, θορυβόμετρα, ραντάρ κ.λπ.) κα-

θώςκαι φω τογραφικό υλικό, αφ ίσες και προ
βολή βιντεοταινιών και σλάϊτς. Την έκθεση ε
γκαινίασε ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοι
νωνιών κ. Αναστάσιος Μαντέλης.

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Επι θεώρηση - 7 8 6  - Δ ε κ έ  μ βρ κ>ς 19 9 8



Α γΘνες ΚαρΑτε Εν6 πλον 

ΔυνΑμεων και Σ ωμΑτων Α σφαλείας

Ο ι αγώνες καράτε Ενόπλων Δυνάμεων και Σω

μάτων ασφαλείας του έτους 1998 πραγματο
ποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία στο κλειστό γυ
μναστήριο Δροοούπολης του Δήμου Α. Λιοσίων.

Η οργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων είχαν 

ανατεθεί στην Υ. Φ. A. Α  της Ελληνικής Αστυνο

μίας, υπό την εποπτεία του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Αθλητισμού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληροφορικής Υπο

στράτηγος κ. Θ εόδω ρος Βλάχος, ο Διευθυντής 
της Α σ τυνομ ικής Α κα δ η μ ία ς  Τ α ξ ία ρ χ ο ς  κ. 

Δημήτριος Αλμπάνης, ο Διευθυντής του αθλητι
κού τμήματος του Δήμου Α. Λ ιοσίων και πρόε
δρος της δημοτικής ραδιοφω νίας κ. Ευάγγελος 

Σαμόλης, εκπρόσωποι των Γενικών Επιτελείων 

τωνΕνόπλωνΔυνάμεωνκαι των Σωμάτων Ασφα
λείας, αντιπροσωπείες και φ ίλο ι του αθλήματος. 
Αρχηγός της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας 

ήταν ο Αστυν. Υποδιευθυντής κ. Χρήστος Α- 
σπρούδης, αρχηγός ομάδος και προπονητής ο Υ- 
παστυνόμος Β' κ. Γεώργιος Κοτσιφάκης ενώ βοη
θός ηροπονητού και μοναδική αθλήτρια των αγώ
νων ηΔοκ. Υ παστυνόμος Ευαγγελία Πανανουδάκη.

Μετά το πέρας των αγώνων ο Δήμαρχος Α. 
Λ ιοσίων κ. Ν ικόλαος Παπαδήμας παρέθεσε δε
ξίωση προς τιμή των μελών των αποστολών.

Ο  Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Αλμπάνης ευχαρί

στησε το δήμαρχο για τη θερμή φ ιλοξενία και 
ευχήθηκε η άριστη συνεργασία στον αθλητικό 
τουλάχ ισ τον τομέα  μεταξύ Α σ τυνομ ία ς  και 
δήμου να συνεχιστεί και στο μέλλον.

5ω  Βαλκανικό Π ρωτΑθλημα Τζωϋντω

Δ ε κ έ μ  βρ ι ος  1 9 9 8 Α σ τ υ ν ο μ ι κή Ε π ι θ ε ώ ρ r]ση

Πραγματοποιήθηκε στο Νόβισαντ της Γιου
γκο σ λα β ία ς  το 3 ο  Βαλκανικό Πρωτάθλημα 
Τζούντο Αστυνομικών στο οποίο συμμετείχε και 
η Ελληνική Αστυνομία με πέντε αθλητές: ο Αν- 

θ /μ ο ς  Γεώργιος Πετράκης ως προπονητής και 
ως αθλητής και οι Αστυφύλακες Σταύρος Μπαϊ- 
λης, Χρήστος Ζέρβας, Αναστάσιος Δουρίδας 
και Αθανάσιος Φαφούτης.

Ο ι αθλητές μας κέρδισαν τρία χάλκινα μετάλ
λια (Γεώργιος Πετράκης στην κατηγορία των 100 
κιλών, Αναστάσιος Δουρίδας στην κατηγορία 

των 90  κιλών και Σταύρος Μπαϊλης στην κατηγο
ρία των 73 κιλών.

Την επομένη των αγώνων συνεδρίασε η Εκτε
λεστική Επιτροπή της Βαλκανικής Αθλητικής Ένω
σης Αστυνομιών (USPB) και προγραμμάτισε τις 
εξής αθλητικές δραστηριότητες:

- Το 8ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Σκι θα γίνει 
στην Προύσα της Τουρκίας την I-3 -1999, το 3ο 
Βαλκανικό Πρωτάθλημα Καράτε θα γίνει στη Σό
φ ια την 16-5-1999 και το Πρωτάθλημα Πυγμα
χίας που είχε αποφασισθεί να γ ίνει τον Ιούνιο 
του 1999 στηνΑλβανίαδενεπιβεβαιώθηκεδιότι 
η Αλβανία απούσιαζε από τις εκδηλώσεις.

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 

ΝΑΙ ΣΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Αθλητική ποδοσφαιρική συνάντηση με το σύν
θημα "Ο χι στα ναρκωτικά, ναι στον αθλητισμό" 

διεξήχθη στο εθνικό στάδιο Πύργου μεταξύ των 

ποδοσφαιρικών ομάδωντης Αστυνομίας και της 
ΣΕΤΤΗΛ. Πριν από τον αγώνα μίλησαν για την 
αποφυγή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ο Αστυνο

μικός Διευθυντής Ηλείας κ. Αθανάσιος Παπαδό- 
πουλος και ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Πύρ
γου Συνταγματάρχης (τχ) κ. Φερφελής, οι οποίοι 
ήταν και οι εμπνευστές του αγώνα.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Νομάρχης 
Ηλείας κ. Ράλλης, ο Αντιδήμαρχος Πύργου κ. Α- 

σημακόπουλος, ο Εισαγγελέας Πύγρου κ. Καί- 
σαρης, πολλοί αξιωματικοί του Στρατού και της 
Αστυνομίας, πλήθος φ ιλάθλων μεταξύ των ο
ποίων και πολλοί μαθητές.



2 7 ο  ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑθΛΗΤΙΚό 

ΣΥΝέΔΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΏΝ ΚΑΙ

Πανευρωπαϊκό  Π ρωτΑθλημα 

Μαραθωνίου Α στυνομικήν

Μ ε απόλυτη επιτυχία διεξήχθη στην πόλη Ech- 
ternach του Λουξεμβούργου το 27ο Πανευρω

παϊκό Συνέδριο Αστυνομιών στο οποίο συμμε

τείχαν 35 χώρες. Στις εργασίες του Συνεδρίου 
από την Ελλάδα συμμετείχαν ο Αστυνομικός Υ- 

ποδ/ντης κ. Γεώργιος Μακρυαλέας Πρόεδρος 

της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος 
και ο Αστυνόμος Α1 κ. Ιωάννης Καραπανάγος ο 
οποίος είναι Διοικητής της Υ .Φ .ΑΑ και Αντιπρόε

δρος της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυ

νομιών (USPE).
Στο Συνέδριο συζητήθηκαν διάφορα θέματα 

μεταξύ των οποίων και το θέμα της ένταξης των 

Σκοπιών και της Λετονίας και η διεξαγω γή του 

2 8 ο υ  Σ υνεδρ ίο υ  που ο ρ ίσ τη κε  να γ ίν ε ι το 
2 .000  στην Αθήνα, ταυτόχρονα με την τέλεση 
του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδηλα

σίας.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα, διεξήχθη και το 27ο 

Πανευρω παϊκό Π ρω τάθλημα Μ α ρα θω νίου  
δρόμου Αστυνομικών με τη συμμετοχή 2.000 

αθλητών. Ο ι Έλληνες Αστυνομικοί τερμάτισαν 
ως εξής: Αστυφύλακας Χρ ίστος Βαξεβάνης 

2 1 ο ς, Α στυφύλακας Γεώ ργιος Α φ ρ οδά κος 
47ος, Αστυφύλακας Φώ τιος Χατζηγιαννίδης 

6 4 ο ς  και Αστυνόμος Α' Γεώ ργιος Μ αλιαχό- 

Βας 65ος.
Κατά τον χρόνο παραμονής στο Λουξεμβούρ

γο η ελληνική αντιπροσωπεία απέσηασε τα ευμε
νέστερα σχόλια των διοργανωτών, τόσο για την 
αγωνιστική της παρουσία όσο και για την άψογη 

εμφάνισή της.

Ο μαδα Μ οτοσικλέτας 

της Ελληνικής Α στυνομίας στο 
Μοτο -  κρος ΒΟλου

Η αγωνιστική ομάδα μοτοσικλέτας έλαβε μέ
ρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μοτο - κρος 
που διεξήχθη στην πίστα του Σέσκλου στο Βόλο.

Την ομάδα αποτελούσαν η Yπαστυν. Α1 Χριστί

να Μαρτύρη ως αρχηγός της αποστολής, ο Αρ- 
χ /κ α ς  Θ εόδω ρος Χαλματζής ως οδηγός υπη
ρ εσ ια κ ο ύ  α υ το κ ινή το υ , ο ι Α σ τυ φ ύ λ α κ ες  
Δημήτριος Φακλάνας και Μ ιχαήλ Παϊσ ιάδης 

ως μηχανικοί και ο Αστυφύλακας Γεώργιος Α- 
ναμουρλίδης ως αναβάτης της αγωνιστικής 

μοτοσικλέτας.
Το 1996, γ ια  πρώτη φορά με τη ίδρυση του 

Τ ρήματος Ειδικής Μετεκπαίδευσης Οδηγών, η 

Ελληνική Αστυνομία λαμβάνει μέρος επίσημα 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μοτοσικλέτας μα

ζ ί με άλλους επαγγελματίες και ερασιτέχνες μο- 

τοσικλετιστές.
Ο ι θέσεις τις οποίες καταλαμβάνει η ομάδατης 

Ελληνικής Αστυνομίας είναι πάντα μέσα στις δέ

κα πρώτες σε συνολικές συμμετοχές στην κατη
γορία των 250 κυβικών εκατοστών τριάντα και 
πλέον μοτοσικλετιστών, με αναβάτη πάντα τον Α

στυφύλακα και εκπαιδευτή τουΤΕΙΜΟ Γεώργιο Α- 
ναμουρλίδη που τιμά πάντοτε επάξια τα χρώματα 
του Σώματος.

Α σ τ υ ν ο μ ι κ Γ ^ π ι θ ε ώ ρ η σ τ ) - 7 8 8  - Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  1 9 9 8



ΑγΔνες Tae -  ku/ON - Do 
ΕΝ0ΠΛΩΝ Δ υ ΝΑΜΕΩΝ

και Σ ωμΑτων ΑςφαλεΙας

Πραγματοποιήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο 
Ελευσίνα οι αγώνες Toe - Kwon - Do των Ενόπλων 

Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας του έτους 
1998. Τη γενική εηοπτεία των αγώνων είχε το 

ΓΕΕΘΑ/ΑΣΑΕΔ και την οργάνωση το Γενικό Επι

τελείο Αεροπορίας/Τμήμα Αθλητισμού. Εκπρό- 
σωποςτου Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 
για την παρακολούθηση του αγώνα ορίσθηκε από 

τη Δ /ν σ η  Α σ τυνομ ίας Δυτ. Αττικής ο Αστυν. 
Δ /ντής Στυλιανός Σδούγκος.

Στους αγώνες συμμετείχαν κατά σειρά ο Στρα
τός εηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, η Πολεμική Αε

ροπορία, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώ
μα και το ΠυροσεΒστικό Σώμα.

Η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας απέσπασε 
τα περισσότερα μετάλλια.

Πανελλήνιο ΠρωτΑθλημα Τζοϋντω 
Ενοπλων Δυνάμεων και Σ ωμάτων 

Ασφαλείας

Στις εγκαταστάσ εις του ΑΣΑΕΔ πραγματο
ποιήθηκε πρόσφατα το 4ο Πανελλήνιο Πρωτά
θλημα Τζούντο Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμά
των Ασφαλείας. Την ομάδα που εκπροσώπησε 
την Ελληνική Α σ τυνομ ία  αποτελούσαν ο ι Α 
στυφύλακες - Αθλητές: Αναστάσιος Δουρίδας 

(χρυσό στην κατηγορία των 90 κιλών), Χρήστος 
Ζέρβας (αργυρό στην κατηγορία των 81 κιλών), 

Αθανάσιος Φαφούτης (χάλκινο στην κατηγορία 
των 100 κιλών), Σταύρος Μπαϊλης (στην κατηγο
ρία τω ν73 κιλών) και Βασίλειος Τράφαλης (στην 
κατηγορία των 90 κιλών). Αρχηγός και προπο

νητής της ομάδας ήτανοΑ νθ /μος Γεώργιος Πε- 
τράκης.

Ε κ τό Σ  Ελ ΛΑΔΩΣ ΜΕ ΤΩ ΘΡΥΛΙΚ0 

"κΩΥΠΕΡΑΚί"

Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  1 9 9 8 Α σ τ υ ν ο μ ική Επι θ ε ώ ρ η σ η

Στη Νότιο Ιταλία διεξήχθη πρόσφατα με την ε
πωνυμία "Meeting dei due mari" ο Διεθνής Αγώ

νας Ιστορικών Αυτοκινήτων στον οποίο την Αθλη
τική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος εκπροσώπη
σαν οι Υπαστυνόμοι Παναγιώτης Μουρελάτος 

και Σπυρί δων Αλαμάνος με το θρυλικό τους "κου- 
περάκι".

Στον αγώνα αυτό που διεξήχθη υπό την αιγίδα 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής Απου- 
λ ίας και ε ίχε την υποστήριξη αρκετών τοπικών 
φορέων καθώς και του Λυκείου Ελληνίδων, ξεκί
νησαν 32 ιστορικά αυτοκίνητα και τερμάτισαν όλα.

Η ελληνική ομάδα τερμάτισε στηντέταρτη θέση, 
μετά την ατυχία που είχε στην προτελευταία ειδική 
διαδρομή που ηαρουσιάσθηκε μηχανική βλάβη 
την ώρα που ήταν δεύτερη και διεκδικούσε την 
πρώτη θέση. Παρ' όλα αυτά δεν εγκατέλειψε κερ-

Εηψέλεια: 

Ανβ/μος Κων/νος Κούρος

δίζοντας την 4η θέση στη γενική κατάταξη και το 

κύπελλο της 3ηςθέσηςστηνκατηγορίαπου αγω

νίζονταν. Ο
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Ι Ί Ό Ν  Α Ι Ω Ν Α  1 I 0 V  Λ Η Γ Ε Ι  ( I V )

Η καίριας σημασίας θέση της Θεσσαλονί

κης στη βαλκανική χερσόνησο είχε άμε

σες συνέπειες στην αστυνόμευση της πόλης 

κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής (1941 

- 44). Η βουλγαρική παρουσία στην Ανατολική 

Μακεδονία και σε απόσταση αναπνοής από την 

πρω τεύουσα του ελληνικού βορρά λε ιτουρ 

γούσε καθημερινό σα μοχλός πίεσης των γερ

μανικών αρχών στις ελληνικές αρχές. Η απειλή 

για βουλγαρική παρουσία στη Θεσσαλονίκη απο

τελούσ ε τη διαρκή "δαμόκλειο σπάθη". Παρά 

ταύτα όμως οι αστυνομικές υπηρεσίες της πό

λης εξετέλεσαν στο ακέραιο το καθήκον τους, 

δίνοντας μάλιστα το παράδειγμα για τη στάση 

που έπρεπε να τηρηθεί απέναντι στους κατα- 

κτητές.

Την 8η Απριλίου 1941, λίγο από την είσοδο 

των γερμανικών δυνάμεων στην πόλη, το Τμήμα 

Ειδικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, επικεφαλής 

του  οποίου ήταν ο ταγματάρχης Κων/νος Κι- 

νινής, έκαψε όλα τα απόρρητα και εμπιστευτικά 

αρχεία από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει 

κίνδυνος για Έλληνες πολίτες, προκαλώντας έ 

τσι την οργή του επικεφαλής της Γκεστάπο.1 Ο

ίδ ιο ς  α ξ ιω μ α τ ικ ό ς  ή ρ θ ε  πολύ νω ρ ίς  σ ε 

σύγκρουση με τις  αρχές κατοχής και έγινε από

πειρα δολοφονίας του. Στη συνέχεια όμως δ ιέ

φυγε στη Μέση Ανατολή, όπου υπό την ηγεσία 

του  οργανώθηκε το  8 ο Μηχανοκίνητο Τάγμα 

Χωροφυλακής, το γνωστό και ως "Τάγμα Κινινή”. 

Την οργή επίσης των Γερμανών προκάλεσε και η 

άρνηση του μοίραρχου Νικόλαου Παγιατάκη, 

διοικητή του Τμήματος Ηθών, να μεριμνήσει για 

την εξασφάλιση Ελληνίδων γυναικών για τ ις  "α

νάγκες" του γερμανικού στρατού. Καθ' όλη τη 

διάρκεια της κατοχής η στάση των αστυνομικών 

της πόλης υπήρξε μια συνεχής αντίσταση κατά 

των κατακτητών. Το πρώτο όμως παράδειγμα η

ρωισμού το έδωσαν οι ανθυπομοίραρχος Ευ

σ τά θ ιο ς  Β α μ β έτσ ο ς  και ο ενω μ ο τά ρ χ η ς  

Κων/νος Κυριακόπουλος, οι οποίοι συνελήφθη- 

σαν από τους Γερμανούς με την κατηγορία της 

φυγάδευσης βρετανών στρατιωτικών και εξε - 

τελέσθησαν στις 22 Οκτωβρίου 1941. Σημαντικό 

επίσης ρόλο στην αντίσταση έπαιξε και ο ταγμα

τάρχης Γεώργιος Βαρδουλάκης, διοικητής τό τε 

του Τρήματος Γενικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης 

και μετέπειτα αρχηγός της Χωροφυλακής.2

Έκθεση Τροχαίας στη Θεσσαλονίκη το 1957

Ο Συνταγματάρχης Νικ. Μουσχουντής 

(1905 - 1958).

Η θέση του Διευθυντή Αστυνομίας Θεσσαλο

νίκης ήταν πραγματικός Γολγοθάς. Σε πόρισμα 

Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης υπό ημερομηνία 

8.10.1946 εκτίθενται τα ακόλουθα αποκαλυπτι

κά: "Το έργος του Αστυνομικού Δ ιευθυντού Θεσ

σαλονίκης κατά  την σκοτεινόν εκείνην εποχήν 

της δουλείας δεν υπόρξεν απλώς δυσχερές αλ

λά και εξα ιρετικός λεπτόν, απαιτούν ιδιάζουσαν 

ευστροφ ίαν και τόλμην, μαρτυρικόν, πλήρες α

νησυχιών και κινδύνων. Ήτο αυτόχρημα Γολγο- 

Θάς. Έπρεπε και τα ελληνικά συμφέροντα να ε 

ξυπηρετηθούν και η άναντι του κατακτητού συ

μπεριφορά να είναι τοιαύτη ώστε, παρά την δυ

σπιστίαν ην έ τεφ εν  ούτος προς τους Έλληνας, 

να μη δ ίδ ε τ α ι α φ ο ρ μ ή  υπονοιώ ν κα ι παρε

ξηγήσεων..."3

Τα τελευταία χρόνια της γερμανικής κατοχής, 

ιδ ια ίτερα  μετά  το  διορ ισμό της κυβέρνησης 

Ράλλη, η θέση των αστυνομικών στη Θεσσαλονί

κη, όπως εξάλλου σε όλη την Ελλάδα, έγινε ακό

μη περισσότερο δυσχερής εξαιτίας του εμφυ

λίου πολέμου που είχε ήδη εκραγεί. Η κατάστα

ση όμως δε βελτιώθηκε μετά την απελευθέρω

ση. Λίγο μετά, από την άνοιξη του 1946, η τελευ

τα ία φάση του  εμφυλίου έκανε κατά τραγικό 

τρόπο ορατή την παρουσία της στην πόλη. Τα 

κρούσματα βίας της περιόδου 1946 - 47 κατέ

ληξαν στην εξάρθρωση της οργάνωση της 0 -
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ΠΛΑ (Ιούλιος 1947) και σε σειρά θανατικών κατα

δικαστέω ν αποφάσεων. Τότε έγινε αισθητή η 

παρουσία του ταγματάρχη Νικολάου Μουσχου- 

ντή, ο οποίος άφησε εποχή στην Ασφάλεια της 

Θεσσαλονικής αλλά και εξακολουθεί να κατέχει 

σημαντική θέση στα αστυνομικά πράγματα της 

χώρας. Ο προϊστάμενός του στην Υποδ/νση Γε

νικής Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, υποστράτηγος 

στη συνέχεια Κων/νος Βορρές γράφει γι' αυτόν 

μεταξύ άλλων: "Θυμάμαι... πόσο πόνο δοκίμαζε 

για τους ηαραστρατημένους νέους, όταν τα  λα

μπερά και γεμάτα καλοσύνην μάτια του βούρκω

ναν από πατρική συγκίνησι, ωσάν μεγάλος πατέ

ρας ξάπλωνε την αγάπη του αδιάκριτα προς πα

ντός. Δ ί αυτό και απέκτησε σπάνιάν φήμην ενά

ρετου  ανδρός, προθύμου για την εξυπηρέτησιν 

των οιωνδήποτε εχόντων ανάγκην της συμπα- 

ραστάσεώς του δ ί  οιονδήποτε κοινωνικόν τους 

πρόβλημα. Ιδού δ ια τ ί το  ανώνυμον πλήθος, ο 

λαός, πολύ τον ηγάπα, του ε ίχεν απόλυτον εμπι

στοσύνην και τον βοηθούσε πολλαπλός ε ις  το 

έργον του. Ουδείς πλην του αειμνήστου Μου- 

σχουντή κατώρθρωσε μέχρι σήμερα να δαμάση 

το πλήθος, να το κάμη να αγαπήση και να συμφι- 

λιωθή τόσον στενά μ ε  την Αστυνομίαν... ήθελε Ιο 

ΜουσχουντήςΙ να ζη αφανώς, δεν ηρέσκετο σε

r n M a p w i i
ΧΟΡΟβΥΛΑΚΗί

Λ/vmc Αστυνόμων 
θεσσαπο νίκης

► Υποί/νσκ Γενικής Aopateibc

► Υποί/νακ Εβνικήτ ΑσφαΛείας

► ΥποίΛσις Τροχαίας κινήστως

► κέντρο ΑΛΛοίαηών

► υιτλλοκ Αστυνομίας Τουρισμού

► ΥποίΛίσκ Τεχνικών γιτρεσιών

► κεντρικό Ιυνεργείο Βορ. ΕΑΑΟίος

► Υποί/νσκ Μηχανοκινήτων Μονΰίων

► ΥΠΟί/VOK ΕΥΚΛ/Κών Υπηρ. Βορ Επιβίος

►  Λ', ϊ ,  Γ, ί  ί  γηοί/νοεις Αστυνομίας

► Υποί/νσκ Αστυν. Αεροπι μένος

A. Δ. X
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! -----------,----------

Διοίκησκ χωροφυΑακής 
θεσσαΛονίκης

Τμήμα Τροχαίας κινήσεως προαοτείων «- 

AT. ζαγκΠιμερίου <

Κοιχραηίων - 

Λογκαϋ ·

" Ν. Ε Γ» Βατών<

Σϊνίου <

ΤΑ Σίνβου«

Α.Τ. ΣΟΧΟύ - 

Εηανωμής.

κοσμική ζωή, δενεπεδίω κε τέρψεις... αγαπούσε 

τη λα ϊκή  μουσική και ε ξ ε τ ίμ α  συμηαθώς τον  

μπουζουκοσυνθέτη νέον της εποχής εκείνης  

Τσιτσάνην..."4

Στις 85.1948 εξαφανίστηκε στη Θεσσαλονί

κη ο Αμερικανός δημοσιογράφος Πολκ, ο οποίος 

λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρός. Η δολοφονία 

του  σ υ ντά ρ α ξε τη χώ ρα και προκάλεσε τη 

σκιαιότατη αντίδραση των Αμερικανών. Υπό την 

πίεση των πραγμάτων η Ασφάλεια Θεσσαλονί

κης, σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυν

ση Πειραιά (Α/Δ Α' Δημ. Βρανόπουλος), κατέληξε 

στην απόδοση κατηγοριών και καταδίκες, οι ο

ποίες ουδέποτε έπεισαν απόλυτα. Και σήμερα, 

50 χρόνια από τότε, η υπόθεση Πολκ θα πρέπει 

να θεωρείται "ανοικτή...".

Το 1945, με τον ΑΝ 471/1945, συνεστήθηκε 

Φρουραρχείο Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης, ε 

νώ το 1948 η Διεύθυνσις Αστυνομίας Θεσσαλο

νίκης υπαγόταν στην περιοχή ευθύνης της Η Επι- 

θεωρήσεως Χωροφυλακής και αποτελείτο από 

τρία Αστυνομικά Διαμερίσματα, Τμήματα Γενικής 

και Ειδικής Ασφαλείας, Τμήμα Ηθών και Λεσχών, 

Παράρτημα Τμήματος Ασφαλείας Σιδηροδρό

μων, Τμήματα Τροχαίας Κινήσεως και Αγορανο

μίας και Γραφείο Δημοσίου Κατηγόρου. Στα Α

στυνομικά Διαμερίσματα υπάγονταν:

- Στο Α' το Α' Αστυν. Τμήμα (Σταθμός Χωρο

φυλακής Χαριλάου), το  Β', το  ΐ  (Αστυνομικοί 

Σταθμοί Πυλαίας και Τριανδρίας) και το ΙΑ' (Α Σ. Α

συρμάτου).

- Στο Β' το Γ’ Αστυν. Τμήμα ΙΑ.Σ. 40 Εκκλησιών), το 

Δ' (ΑΣ. Βλατάδων), το Ε' και το Η' (Α.Σ.Συκεών) και

- Στο Γ' το  ΣΤ' Αστυν. Τμήμα , το Θ' (ΑΣ. Σιδ. 

Σταθμού Κωνσταντινουπόλεως και Σφαγείων), 

και το Γ (Α.Σ. Παύλου Μελά).

Το 1953 οργανώθηκε η Μουσική της Χωρο

φυλακής και καθορίστηκε τμήμα της από 23 άν- 

δρες να εδρεύει στη Θεσσαλονίκη υπό τις  δια

ταγές της τοπικής Αστυνομικής Διεύθυνσης.5 Τ ο 

χειμώνα του 1955 - 56 η Τροχαία Θεσσαλονίκης

Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  1 9 9 8 - 7 9 1  - Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή Ε π ^ θ ε ύ ρ ε σ η



ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταγμ/ρχης Πυροβολικού ΜομφεράτοςΑνδρέας 1912-3 

Συντ/ρχης Χωρ/κής ΜάιραςΑνδρέας 1913 

Ταγμ/ρχηςΠαπαοικονόμουΑπόστολος 1913 -5 

Ταγμ/ρχης Καραγκούνης Απόστολος 1915-6 

Ταγμ/ρχης Νιδριώτης Ιωάννης 1916 

Ταγμ/ρχης Κοκαλάς Δημιίτριος 1916 

Αντ/ρχης Πανουσόπουλος Παναγιώτης 1916-7 

Συντ/ρχης Παπαοικονόμου Απόστολος 1917-9 

Ταγμ/ρχης Βογιαζάκης Εμμανουήλ 1919-20 

Συντ/ρχης Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 1920-2 

Αντ/ρχης Καρόμπελας Σπυρίδων 1922 -3 

Ταγμ/ρχης Ζαφειρόπουλος Γ εώργιος 1923-4 

Αντ/ρχης Μερεντίτης Γεώργιος 1924 -5 

Συντ/ρχης Γιαννουλάκος Μαυρ. 1925 -6 

Συντ/ρχης Καλοχριστιανάκης Γ εώργιος 1926 -32 

Συντ/ρχης Γκισερλής Ιωάννης 1933 

Αντ/ρχης Ντάκος Γεώργιος 1933-7 

Συντ/ρχης Οικονομόπουλος Μιχαήλ 1937-9 

Αντ/ρχης Παπαργύρης Αργύριος 1940-1 

Ταγμ/ρχης Τσαούσης Σόλων 1941 

Αντ/ρχης Μαντούβαλος Μιχαήλ 1941 -4 

Συντ/ρχης Βασιλάκης Εμμανουήλ 1945 

Συντ/ρχης Δημουλάς Γεώργιος 1945 

Ταξίαρχος Ξανθόπουλος Απόστολος 1945 - 50 

Ταξίαρχος Ηρακλόπουλος Νικόλαος 1950 

Συντ/ρχης Βαρδουλάκης Γεώργιος 1950-2 

Ταξίαρχος Παπάς Γεώργιος 1952 - 54 

Ταξίαρχος Λαμπρόπουλος Σπήλιος 1954 

Συντ/ρχης Ευαγγελίδης Ευάγγελος 1954-5 

Συντ/ρχης Βαλσαμόκης Στ. 1955 -7 

Συντ/ρχης Μουσχουντής Νικόλαος 1957 -8 

Αντ/ρχης Τόγαρης Γ εώργιος 1958 

Συντ/ρχης Μήτσου Κων/νος 1958-61 

Αντ/ρχης Καμούτσης Ευθύμιος 1961 

Συντ/ρχης Ρωμανός Σταμότης 1961 - 2 

Συντ/ρχης Καμούτσης Ευθύμιος 1962 -3

Αντ/ρχης Διαμαντόπουλος Μιχαήλ 1963 

Συντ/ρχης Κόλιας Ζαχαρίας 1963 

Συντ/ρχης Ευθυμίου Ευθύμιος 1963 

Συντ/ρχης Κρέτσας Κων/νος 1963 -4 

Συντ/ρχης Κάνταρης Κων/νος 1964-5 

Αντ/ρχης Κομνηνός Παύλος 1965 

Συντ/ρχης Ανευλαβής Σταύρος 1965 

Συντ/ρχης Τσιακάρας Κων/νος 1965-7 

Συντ/ρχης Παπαθεοδώρου Νικόλαος 1967 

Συντ/ρχης Στράντξος Κων/νος 1967-9 

Ταξίαρχος Μπανόκας Κων/νος 1969 - 70 

Ταξίαρχος Καραβίτης Χρήστος 1970-1 

Ταξίαρχος Αθανασάκος Ηλίας 1971-3 

Ταξίαρχος Παπανικολόου Ιωάννης 1973-4 

Ταξίαρχος Σταυρόπουλος Γεώργιος 1974-5 

Ταξίαρχος Αργιόνης Μιλτιάδης 1975 -6 

Ταξίαρχος Σακελλάρης Χρήστος 1976 -9 

Ταξίαρχος Τερζής Φιλιποίμην 1979 - 80 

Ταξίαρχος Τρύπης Ιωάννης 1980-1 

Ταξίαρχος Ντούμας Γεώργιος 1981 -2 

Ταξίαρχος Παπατσώρης Γεώργιος 1982 

Ταξίαρχος Θεοδωράκης Ηλίας 1982 -4 

Συντ/ρχης Δάκουρας Θεόδωρος 1984 

Υποστράτηγος Λαντζανόκης Ιωάννης 1985 

Υποστράτηγος Κουρνέτας Παναγιώτης 1985-6 

Υποστράτηγος Παπαδημητρίου Λάμπρος 1986-8 

Υποστράτηγος Μορφάκης Αθανάσιος 1988 

Υποστράτηγος Βερίγος Λυκούργος 1988 - 9 

Υποστράτηγος Γεωργακόπουλος Διονύσιος 1989-90 

Υποστράτηγος Κοσμάς Παναγιώτης 1990-2 

Υποστράτηγος Τ ούλιας Κων/νος 1992-3 

Υποστράτηγος Σταματογιόννης Νικόλαος 1993 

Υποστράτηγος Καρακοντίνος Ιωάννης 1994-6 

Υποστράτηγος Πλάκας Γεώργιος 1996 -7 

Υποστράτηγος Πλάκας Γεώργιος 1997 -8 

Υποστράτηγος Οικονόμου Κων/νος 1998 -

εφάρμοσε πρώτη στην Ελλάδα τη Σύμβαση της 

Γενεύης για την οριζόντια διαγράμμιση και άρχι

σε την κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση, ενώ από 

το 1963 η Χωροφυλακή εγκαινίασε την παρου

σία της με περίπτερο στο χώρο της Διεθνούς 

Έκθεσης, μια παράδοση που σ υνεχ ίζε ι μέχρι 

σήμερα η Ελληνική Αστυνομία.6

Το 1963 υπήρξε μια τραγική χρονιά για τη 

Θεσσαλονίκη αλλά και περίοδος δοκιμασίας για 

την Αστυνομία της πόλης αλλά και για τη Χωρο

φυλακή γενικότερα. Στις 22 Μάίου 1963 το βρά

δυ στην οδό Βενιζέλου, στο σημείο συμβολής 

της με τ ις  οδούς Ερμού και Σπανδωνή, δολο

φονήθηκε ο βουλευτής Πειραιά και αγωνιστής 

του παγκόσμιου ειρηνικού κινήματος Γρηγόρης 

Λαμπράκης από το Σπυρίδωνα Γκοτζαμάνη (οδη

γό τρικύκλου) και τον Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη. 

Από τη δικαστική έρευνα που επακολούθησε α

ποδόθηκαν βαρ ιές ευθύνες στην Αστυνομία 

Θεσσαλονίκης και προφυλακίστηκαν πολλοί α

ξιωματικοί, όπως ο Γ  Επιθεωρητής υποστράτη

γος Κων/νος Μήτσου, ο Αστυνομικός Διευθυ

ντής συνταγματάρχης Ευθύμιος Καμουτσής, ο 

αντισυνταγματάρχης ΜιχαήλΔιαμαντόπουλος, ο 

μοίραρχος Τρύφωνας Παπατριανταφύλλου, ο υ

πομοίραρχος Εμμανουήλ Καπελώνης κ.ά. Η δο

λοφονία του Γρηγάρη Λαμπράκη όξυνε ακόμη 

περισσότερο το βαρύ πολιτικό κλίμα, καθώς η 

χώρα πρόσβλεπε στην έξοδό  της από μετεμ- 

φυλιακό κλίμα, και έπληξε βαρύτατα το κύρος 

της Χωροφυλακής. Η αθώωση των κατηγορου

μένων αξιωματικών (29.12.19661 δεν ήταν δυνα

τόν να αμβλύνει την εικόνα, ενώ η χώρα προχω

ρούσε με γρήγορα βήματα προς την εκτροπή α

πό τη συνταγματική ομαλότητα.

Το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς συνελήφθη 

στην πόλη ο Αριστείδης Παγκρατίδης, γνωστός 

και ως "δράκος της Θεσσαλονίκης", με την κατη

γορία ότι δολοφόνησε τον ίλαρχο Ραίση και τη 

φίλη του. Ο Παγκρατίδης ομολόγησε στο δικα

στήριο και καταδικάστηκε σε θάνατο. Όμως και 

στην περίπτωση αυτή ακόμη πλανώνται κάποιες 

αμφιβολίας για την ορθότητα της απόφασης.

Στη συνέχεια η Αστυνομική Δ/νση Θεσσαλο

νίκης και η ομώνυμη Διοίκηση Χωροφυλακής, ό

πως φαίνεται στο δημοσιευόμενο οργανόγραμ

μα, ακολούθησαν προοδευτικό τα βήματα εκ

συγχρονισμού της Χωροφυλακής ώς το 1984, 

οπότε, μετά την ίδρυση της Ελληνικής Αστυνο

μίας οι δύο αυτές Υπηρεσίες συγχωνεύθηκαν 

στη Γενική Αστυνομική Δ/νση Θεσσαλονίκης.

Σημειώσεις:

1 Α λ.Π ώ π ,εφημ. Α θηνώ ν'Έ θνος', 17.1.1947 κ ε ,  σ χετικά  με 

την οργάνωση Ό μη ρ ος '.

2 Βλέπετε Φώτη Τριάρχη "Οργάνωση Βαμβέτσου", Αστυνο

μική Επιθεώρηση 1995, 636 - 8, και “Συμμαχικοί ασύρματοι στη 

Θεσσαλονίκη", Αστυνομική Επιθεώρηση 1996,592 -3 .

3 Πόρισμα του  ΒΈπιθεωρητπ Χωροφυλακής, υποστράτη- 

γουΧαρίλαου Παπαδημητρίου, σχετικά  με τον Αστυνομικό Δ ιευ 

θυντή Θ εσσαλονίκης κατά την κατοχή Μαντούβαλο. Ο ίδ ιο ς  α

ξιω ματικός ε ίχ ε  κα τηγορηθεί από Έλληνα συνταγματάρχη, συ

νεργάτη  τω ν Γερμανών, ω ς αγγλόφ ιλος 117.8.19431. Β λέπ ετε 

Κων/νου Αντωνίου, Ιστορία της  Ελληνικής Βασιλικής Χ ω ροφ υ

λακής 1833 -1 9 65 , τόμ ος Γ , Αθήναι 1965,1772 και 1781..

4 Ο Ν ικόλαος Μ ουσχουντής 11905 - 19581 σ υνέδ εσ ε  το  ό

νομά του  και τη  δράση του  με σ οβ α ρ ότατες  υπ οθέσ εις  στη 

Θ εσσαλονίκη ΙΟΠΛΑ Ιούνιος 1947, δολοφ ονία  Π ολκ κ.λπ.1 και δ ί

καια θ εω ρ ε ίτα ι η δ ιαπ ρεπ έστερη αστυνομική φυσιγνωμία τ ις  

τ ε λ ε υ τ α ίε ς  δ εκ α ε τ ίε ς . Τοπ οθετήθηκε σ τη  Θ εσσαλονίκη το  

1934 ω ς ανθυπασπιστής και υπηρέτησε σ’ αυτήν μέχρ ι το  θά

νατό του. Απέσπασε την εκτίμηση και την αγάπη τω ν θ εσ σ α λο - 

ν ικέω ν και μάλιστα ακόμη και τω ν ανθρώπων του  υποκόσμου. 

Δ έθ η κε τόσ ο  με την Α σφ άλεια  Θ εσσαλονίκης, ώ σ τε  ακόμη και 

σαν Α στυνομικός Δ ιευθυντής της πόλης δ εν  εγ κ α τέλ ε ιψ ε  το  

γ ρ α φ ε ίο  του  στη Γ ενική Ασφάλεια . Τ ην κηδεία  του  στη Θ εσσα

λονίκη παρακολούθησε μεγάλος αριθμός κακοποιών, τω ν ο

ποίων υπήρξε α μείλ ικτος διώκτης, χω ρίς όμως να χάσ ει ποτέ 

την ανθρωπιά του. Ο σπάνιος α υτός αξιω ματικός έ χ ε ι τ α φ ε ί 

σ το  να κροτα φ ε ίο  της  Ευαγγελίστριας και την επιτύμβια προ

τομή  του  έ χ ε ι φ ιλο τεχνή σ ει ο  γνω σ τός γλύπτης Λ ά ζα ρος Λα- 

μέρας. Β λέπ ετε  π εριοδ ικό  "Επιθεώρησις Χω ροφυλακής', έ 

του ς  1976, σ. 200, έ το υ ς  1977, σ. 329, και έ το υ ς  1978, σ. 282 

-3.

5 Η οργανική δύναμη της Μ ουσικής της  Χ ω ροφυλακής κα

θορ ίσ τηκε με το  ΒΔ τη ς  29.10.1948, το  οποίο κυρώθηκε με το  

Νόμο 1758/1951 . Η τελ ική  τη ς  όμω ς οργάνωση έγ ινε  με το  ΝΔ 

2 5 3 1 /1 95 3  ΙΦΕΚ,Α', 2231.

6 Η Α στυνομ ία  Π όλεω ν π ρω τοπ όρησε σ το ν  το μ έα  α υτό

μ ε π ερ ίπ τερ ό  τη ς  σ τη  Δ ιεθ ν ή  Έ κθεση  Θ εσ σ α λο ν ίκη ς  το  

1961. □

Υηαστ. Α ' Κων/νος Δανούσης

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η - 7 9 2  - Δ ε κ έ μ β ρ ι ο  ς 1 9  9  8
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I L Y I S
Διαθέτουμε πλήρη σειρά αμορτισέρ 

για την άψογη συμπεριφορά του αυτοκινήτου σας

ΕΛΑΤΗΡΙΑ

ΈΣΠΣΞΠ

για στάνταρ, χαμηλά και φορτίων αυτοκίνητα

ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ - ΦΡΕΝΑ - ΤΑΚΑΚΙΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ - ΦΙΛΤΡΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 46 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, 115 25 ΑΘΗΝΑ 

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

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΦΑΣΟΝ - ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ

Αν φέτος το χειμώνα σκέπτεστε 
να φορέσετε δερμάτινα ή να επιδιορθώσετε 

το παλιό αγαπημένο σας μπουφάν 
επισκεφθείτε το εργαστήριό μας.

Ειδικές τιμές για τονς Αστυνομικούς 

ΠΑΡΑΣΧΟΥ 117, ΓΚΥΖΗ, τηλ 64.53.730

anmuEsmne

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ■ ΖΑΝΤΩΝ

J \ Γ /

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ·  ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ & ΑΛΛΑΓΗ

ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΖΑΝΤΟΛΑΣΤΙΧΑ 
ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 

ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Καραθεοδωρή 31 & Γ Βλάχου ■ Ν Ψυχικό 
τηλ.: 67.46.300 - 67.22.236

ΕΘΝΙΚΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
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Για περισσότερες πληροφορίες 
θα απευθύνεστε στον πρώην συνάδελφό σας 

κ. ΑΡ. ΑΛΕΞ0Π0ΥΛ0  
στα τηλ. 6397 150 - 6014 037 

οικ. 60 10 199
κιν. 094 562489 fax: 6016 459



Υπηρεσιακά

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Μεδιάφορα Π.Δ. καιαποφάσειςτου 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 

αποστρατεύθηκανοι:

Υπαστυνόμοι Α1: Κωνσταντίνος Αρ
κούδας και Ιωάννης Καηέλλος.

Υπαστυνόμοι Β': Γεώργιος Βασι

λείου και Γεώργιος Καλαμάρας.
Ανθυπαστυνόμοι: Νικόλαος Μπό- 

γρης, Αθανάσιος Σβετζούρης, 
Χρηστός Μπαλογιάννης, Φώτιος 
Νταγιάντης, Παναγιώτης Πανάκιας, 

Νικόλαος Τ σαγκαρόκης, Κωνσταντί
νος Κοντοκώστας, Δημήτριος Αρα
μπατζής, Χρήστος Ξέρας, Θεοφάνης 

Δήμος, Χρήστος Παπαδόηουλος, 
Σπυρίδων Λώλος, Τρύφων Ζιάβρας, 
Σπυρίδων Κουνάδης, Αλκιβιάδης Πι- 

νέλλης και ΠαναγιώτηςΔημόπουλος.
Αρχιφύλακες: Κωνσταντίνος Κου- 

τσιούκης, Θεόδωρος Κουτσιαύτης, 
Τσιφρής Πουριαζής, Γεώργιος 

ΔήμαςκαιΓεώργιοςΚωνσταντινίδης.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

•  Με το από 3 /9 /1 9 9 8  Π.Δ. απο- 

νεμήθηκε Αστυνομικό Αριστείο Αν
δραγαθίας στον Αστυφύλακα Πανα
γιώτη Περδίκη - Μαρκέλη και στον Α
στυφύλακα Βασίλειο Μητσόηουλο 
γιατί την 16-7-1996κατάτηνεκτέλεση 

διατεταγμένης υπηρεσίας για τη σύλ
ληψη ένοπλου και επικίνδυνου για τη 
Δημόσια Ασφάλεια ατόμου στην κα

τοικία του στην Αργυρούπολη Αττικής, 
ανδραγάθησαν "έξοχα" με αποτέλε
σμα τη σύλληψή του, ύστερα από συ
μπλοκή, κατά την οποία εξέθεσαν τη 

ζωή τους σε άμεσο και προφανή κίν
δυνο.

•  Με απόφαση του Αρχηγού του 
Σώματος απονεμήθηκε "Έπαινος" και 
χορηγήθηκε υλική αμοιβή στον καθέ

να από τους: Αστυνό μους Α' Παναγιώ
τη Τ σιανάκα και ΠαναγιώτηΤάσσο, Α
στυνόμο ΒΆηόστολο Κασκάνη, Υπα- 
στυνόμους Α' Δημοσθένη Χρήστου, 
Χαρίλαοϊυρολόγο,και ΙωάννηΕξάρ- 
χου,ΥηαστυνόμοΒΊωάννηΤζίμα,Αν- 

θ /  μους ΚωνσταντίνοΔήμοκαι Γεώρ

γιο Αρχιμανδρίτη, Α ρ χ / κες Νικόλαο 
Μπαλαούρο, Ιωόννή Μποροδήμο, 

Γρηγόριο Γρηγορίου, Ερρίκο Πέτσιο, 

Ευάγγελο Ιωάννου και στους Α

στυφύλακες Νικόλαο Μπουρή, Κων

σταντίνο Καράλη, Χρήστο Τσίπη, Ανα

στάσιο Ζαφείρη, Χρήστο Μελαμπια- 

νάκη, Γεώργιο Θεοδώρου, Κωνστα- 

ντίνοΤζοβάρα,ΛουκάΛιώληκαιΝικό- 
λαο Πρόβατό διότι: "υπηρετώντας σε 

διάφορες υπηρεσίες της Α.Δ. Θ ε
σπρωτίας, εργόσθηκαν με ζήλο, με- 

θοδικότητα και προθυμία επιτυγχάνο
ντας να συλλάβουν τρία άτομα τα ο
ποία με δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα μετέφε- 

ραν69κιλάχασίς. Επί πλέον, στα πλαί
σια της προανάκρισης ανακάλυψαν 

τον αποδέκτη των ναρκωτικών τον ο
ποίο συνέλαβαν στο Χιλιομόδι Κοριν

θίας και κατάσχεσαν άλλα 36 κιλά χα- 

σίς τα οποία οι ίδιοι δράστες είχαν α
ποκρύψει".

•  Με απόφαση του Αστυν. Δ/ντού 

Μεσσηνίας απονεμήθηκε Έπαινος 
στον Αστυφύλακα Γεώργιο Σουρέτη 
διότι: "υπηρετών στο Α.Τ. Γαργαλιά- 

νωνκατάτηδιάρκειαδιατεταγμένηςυ- 
πηρεσίας περιπολίας εντός της πό- 

λεωςτωνΓαργαλιάνωνμεπεριπολικό 
αυτοκίνητο επέδειξε ιδιαίτερη δρα
στηριότητα, ζήλο και προθυμία πετυ
χαίνοντας μετά από έλεγχο που 

διενήργησεσεΕ. Ι.Χαυτοκίνητοτη σύλ
ληψη του Παναγιώτη Καραγεώργου 

και Θεοφάνη Αρκουμάνηοιοηοίοι με- 

τέφερανεπίκομίστρωαπότοΑγρίνιο 
στο Κορυφόσιο Μεσσηνίας τέσσερις 

Αλβανούς υπηκόουςεκτωνοποίωνοι 
δύο λαθρομετανάστες, ως και την κα

τάσχεση μικροποσότητας ακατέργα
στης ινδικής κάνναβης και του χρημα
τικού ποσού των 75.000 δραχμών 
που είχε εισπραχθεί για την μεταφο

ρά, που βρέθηκανεπίτωνδραστών".

Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Α. Περατώθηκε την 13-1 1-1998 η 
κοινή συνεδρίαση τουΔ.Σ. της Ομο

σπονδίας με τις Διοικήσεις των πρω
τοβάθμιων οργανώσεων όλης της 
χώρας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 

προσήλθαν ο Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως κ. Φίλιππος Πετσάλνικος και 

ο Αρχηγόςτης Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γεωργακό- 

πουλος οι οποίοι και αναφέρθηκαν σε 
μια σειρά κρίσιμων θεμάτων που α- 

φορούντονοργανισμότης Ελλ. Αστυ
νομίας.

Μετάτο πέρας της κοινής συνεδρία
σης το προεδρείο της Ομοσπονδίας 
συναντήθηκε εκ νέου με τον κ. Υπουρ

γό και συζήτησε ειδικότερα τα τρέχο

ντα και πιεστικά προβλήματα που απα

σχολούν τους εργαζόμενους αστυ
νομικούς.

Ο κ. Υπουργός κατά τη συνάντηση έ

κανε αναφορά στην περσινή συγκέ

ντρωση που πραγματοποιήθηκε στη 

Θεσσαλονίκη και δήλωσε ότι είναι 
γνώστης των προβλημάτων του Σώ

ματος. Συνεχίζοντας, είπεπως πρέπει 
να ανακληθεί το κύρος και η καλήεικό- 

νατης αστυνομίας, νααποκατασταθεί 
η εμπιστοσύνη του πολίτη στον αστυ
νομικό και αυτό εξαρτάται όχι μόνον 
από τη φυσική και πολιτική ηγεσία αλ

λά και από κάθε έναν αστυνομικό ξε
χωριστά.

Ο κ. Υπουργός τόνισε ότι το ΥΔΤ ε ί

ναι σε διαδικασία εφαρμογής θεσμι
κών και ασφαλιστικών δικλίδων για 

τηνπάταξητης διαφθοράς πουξεκίνη- 

σαν αηότον κ. Ρωμαίο. Γ Γ αυτότολόγο 
έχουνδρομολογηθεί:

1. Η αναδιάταξη - αναδιοργάνωση 

του προσωπικού της Ελλην. Αστυνο

μίας για την καλύτερη λειτουργία της.

2 . Θεκσυγχρονισμόςτωντεχνικών 
μέσων υποδομής με το πρόγραμμα 
Leasing (οχήματα, επικοινωνίες, κτί
ρια κ.λπ.).

3. Η αξιοποίηση μεγαλύτερου αριθ
μού αστυνομικών. Εκτός από τις προ- 
βλεπόμενες προσλήψεις θα γίνει α- 

πεγκλωβισμός από πάρεργα (σύνο
ρα, φυλακές κ.λπ.) μέσα σε ένα χρο
νοδιάγραμμα μηνών. Ήδη προ

κηρύχθηκε η πρόσληψη 1.000 παρα
μεθορίων φυλάκων.

Εκτός των παραπάνω ο κ. Υπουργός 
επισήμανε το ζήτημα της παρουσίας 
των συνδικαλιστώνστα ΜΜΕ επισείο

ντος την προσοχή ώστε να μην υ- 

ποκύπτουνεύκολαστηνπαγίδατης δη
μοσιότητας γιατί μ' αυτόν τον τρόπο 

δημιουργείται άνευ λόγου εξάρτηση 

πουτελικάκανέναόφελοςδεναποφέ- 
ρει. Υπεραμυνόμενος του ανθρώπου α

στυνομικού είπεότιδενείναιμπχανήκαι 

ότιπάνωαπ'όλαπροέχειηασφάλειάτου.
Την ίδια ημέρα η Εκτελεστική Γραμ

ματεία της Ομοσπονδίας παρέδωσε 
στον κ. Υπουργό τις προτάσεις της για 
την υπερωριακή απασχόληση, την α

πασχόληση των αστυνομικών στα 
γήπεδα και το νέο οργανόγραμμα με 
παράλληλη κατάργηση των Αστυνομι
κών Σταθμών. Ο κ. υπουργός με τη 

σειράτουείπεότιγνωρίζειτηνοικονο- 
μική αδυναμία των αστυνομικών υ

πενθυμίζοντας, όμως, τη γενικότερη 
οικονομική πολιτική της κυβέρνησης 
γιατηνεπίτευξη ορισμένων στόχων.

Ο κ. Αρχηγός αφού συνομίλησε ξε
χωριστά με τον εκπρόσωπο κάθε Έ

νωσης ξεχωριστά, επιβεβαίωσε τη 

συμπαράσταση και αρωγή του για την 

ανάδειξη του Σώματος καθώς και για 

τηνεπίλυσηεργασιακώνκαιοικονομι- 
κών θεμάτων, στα πλαίσια των δυνα

τοτήτων του. Μάλιστα, λαμβάνοντας 
την πρόταση της Π.ΟΑΣ.Υ. για τα 

γήπεδα, συνέταξε αυθημερόν ανάλο

γο εισηγητικό προς τον κ. Υπουργό.
Ο κ. Αρχηγός ανέφερε τα εξής θέ

ματα και προτεραιότητες:

1 .ΔημιουργίαΑρχηγείου.
2. Ο ι κρίσεις και οι προαγωγές θα 

γίνονται με αντικειμενικά κριτήρια. 
Θα προάγονται οι άξιοι και οι κρίσεις 

θα εηεκτείνονται σ' όλη την ιεραρχία ό

πως συμβαίνειστιςευρωπαϊκέςχώρες.
3. Λαμβάνοντας υπόψη τις αντιδρά- 

σειςτων κατοίκων γιατηνελλιπήαστυ- 
νόμευση πρέπει να υπάρξει αναδιορ- 

γάνωσητωνυπηρεσιών.

4. Επιτάχυνση διαδικασιών (Ε.Δ.Ε. 
και Πειθαρχικών) για ζητήματα δια
φθοράς.

5. Αηεγκλωβισμός της Ελληνικής Α
στυνομίας από τη φύλαξη των Σω

φρονιστικών καταστημάτων. Ήδη έ
χει κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο 

γιατην πρόσληψη 1200φυλάκωναπό 
το ΥπουργείοΔικαιοσύνης και παράλ
ληλα με τη φύλαξη θα αναλάβουν και 

τιςμεταγωγέςτωνκρατουμένων.

6. Σκέψη για αποχώρηση των αστυ- 
νομικώναπότονχώροτης Βουλής.

7. Αηεγκλωβισμός των αστυνομι
κών από τον έλεγχο των χειραπο- 

σκευών στα αεροδρόμια και ανάληψη 

τουελέγχουαπότιςαεροπορικέςεται- 
ρίες, όπως ακριβώς συμβαίνει σε ό- 
λοντονκόσμο.

8. Ηδη από το Υπουργείο Εσωτερι
κών καταρτίζεται νομοσχέδιο για την 
εκχώρηση ορισμένων αρμοδιοτήτων 
στη Δημοτική Αστυνομία. Ανάλογες 
προσπάθειες γίνονται και γιατον απε- 
γκλωβισμότωνεηιδόσεων.

Στησυνέχειαοκ.Αρχηγόςτόνισεμε 
τη σειρά του ότι η ελεύθερη έκφραση 

των αστυνομικών στα Μ.Μ.Ε. πρέπει 

να προσανατολίζεται μετοσυμφέρον 
της Ελληνικής Αστυνομίας και όχι με 

τα συμφέροντα της δημοσιότητας ηο- 
ποία μπορεί να αποβεί ε ις  βάρος του 
κλάδου μας.

Το Γ ενικό Συμβούλιο της Ομοσπον

δίας συζήτησε αιτήματα και προτε
ραιότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη 
και κατέληξε σε συγκεκριμένες προ
τάσεις και θέσεις προκειμένου να α

ντιμετωπίσει ζητήματα επίκαιρα (δια
φθορά), όπως και ζητήματα που η κυ
βερνητική πολιτική και οι κυβερνητι

κές πρωτοβουλίες θέτουν (εισοδημα
τική πολιτική, ενοποίηση Ασφαλιστι-
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κών Ταμείων, και παρουσία του αστυ

νομικού προσωπικού σεαθληιικές εκ
δηλώσεις). Συγκεκριμένα το Γενικό 

Συμβούλιοενέκρινετιςπροτάσειςτης 
ΕκτελεστικήΓραμματείας έτσι ώστε:

1. Να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή 
το νομοσχέδιοπουαφοράτη σύσταση 
Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, 

με την πεποίθηση ότι θσληφθούν υπό
ψη οι προτάσεις της Ομοσπονδίας 
και οι αντιρρήσεις της σε βασικές δια

τάξεις του νομοσχεδίου έτσι ώστε να 

υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες 
και να αποφευχθούν κίνδυνοι αηοτυ- 

χίαςτουθεσμού.
2. Να ισχύσει και για το αστυνομικό 

προσωπικό η εισοδηματική πολιτική 

του 1998 που προκλητικά εξαιρέθηκε. 
Αυτό σημαίνει ότι ο μηνιαίος βασικός 

μισθός του ανθυπολοχαγού (ρυθμι
στής και όλων των βαθμών) διαμορ
φώνεται στις 1 86.000 δραχμές από 
τις 1 82.000 πουείναι σήμερα.

3. Ναδοθεί και στους αστυνομικούς 
αποζημίωση για τη νυκτερινή εργα
σία, τις Κυριακές και τις αργίες, γιατί 
είναι ο μοναδικός εργαζόμενος της 

χώρας μεόγνωστοωράριοεργασίας 
καιχωρίςαμοιβή.

4. Να αντικατασταθεί άμεσα το σχε

τικό άρθρο στο"μίνι" ασφαλιστικό νο
μοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή 
και αφορά την ενοποίηση των Τα
μείων Αρωγής, γιατί για μια ακόμη 

φορά γίνεται προσπάθεια οι λίγοι να 

καρηωθούντους κόπους των πολλών.
5. Να καταβάλλεται απότηΓ.Γ. Αθλη

τισμού, με ανάλογη αφαίρεση του α

ντί στοίχου ποσού από τηνεπιχορήγη- 
ση των αθλητικών σωματείων πλην 
ΑΑ Ε, και Τ Α Α . στους αστυνομικούς 

που απασχολούνται εξαιτίας της εκ
δήλωσης σε μέτρα Τάξεως, Τρο
χαίας και Ασφάλειας, πριν, κατά και 
μετά την αθλητική εκδήλωση, τόσο ε

ντός και εκτός των αθλητικών εγκατα
στάσεων όσο και στους λοιπούς χώ
ρους συγκέντρωσης φιλάθλων, το 
χρηματικό ποσόντων7.000 δρχ.

6. Να καταβάλλεται απόΔΑΕ καιΤΑΑ 

στους αστυνομικούς που απασχο
λούνται εξαιτίας της εκδήλωσης μετά 
από αίτημα των ενδιαφερομένων σε 
μέτρα Τάξη, Τροχαίας και Ασφάλειας 
με τις προϋποθέσεις τις προηγουμέ- 
νης παραγράφου το ίδιο χρηματικό 
ποσόν. Ο αριθμός των αστυνομικών 

που θα απασχολείται θα προκαθορί
ζεται έγκαιρα, ανάλογα με τη σπου- 
δαιότητα και τις ιδιαιτερότητες κάθε α
θλητικής εκδήλωσης από επιτροπή α
ξιολόγησης όλων των αγώνων στην 
οποίαθασυμμετέχεικαιεκπρόσωπος 

του συνδικαλιστικού οργάνου.

Η Εκτελεστική Γραμματείατης Ομο

σπονδίας, πριν καταλήξει στις συγκε
κριμένες προτάσεις ενημέρωσε κάθε 

εμπλεκόμενο Υπουργείο και τις 
διευθύνσεις των Αστυνομικών Τα

μείων, ως εκ τούτου οι προτάσεις αυ
τές αποτελούν προϊόν διαλόγου και έ

χουν τη συγκατάθεση των προανα- 
φερθέντων φορέων.

Β. Πρόσφατα υπήρξε εκτεταμένη α
ναφορά των ΜΜΕ σχετικά με την επι
κείμενη τροποποίηση του Κ.Ο.Κ. Ως 

κύριο χαρακτηριστικό του νέουΚ.Ο.Κ. 
προβλήθηκε έντονα η μεγάλη αύξηση, 

σε ορισμένες περιπτώσεις σε ποσο
στό άνω του 300% των προβλεπομέ- 
νων χρηματικών προστίμων για τους 

παραβάτεςτωνδιατάξεώντουμεσκο- 
ηό το συνετισμό τους και την μείωση 
με τον τρόπο αυτό των τροχαίων ατυ

χημάτων και του άδικου φόρου αίμα
τος που αυτά συνεπάγονται.

Με αφορμή τη δημοσιότητα του ό
λου θέματος η Ομοσπονδία απεύθυ
νε επιστολή στον κ. Υπουργό Δημο
σίας Τάξεως την οποία κοινοποίησε 
στα πολιτικά κόμματα της χώρας, με 
τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

1. Ολες οι μέχρι σήμερα τροπο
ποιήσεις του Κ.Ο.Κ. μετά τον 
Ν .614 /77  έγιναν υπό τον ψευδεπί
γραφο τίτλο "Νέος Κ.Ο.Κ." και ουσια
στικά περιλάμβαναντον ίδιο νόμο με 

ορισμένες ήσσονος σημασίας νέες 
διατάξεις και γενναίες αυξήσεις των 
προστίμων.

2. Παρά την ιλιγγιώδη αύξηση των 

χρηματικών προστίμων και των παρε
πόμενων ποινών, τα τροχαία α

τυχήματα αυξάνονται επίσης ρα
γδαία.

3. Η τραγική και αδιαμφισβήτητη 
αυτή πραγματικότητα καταδεικνύει κα

τά την άποψή μας το γεγονός ότι η θέ
σπιση Κ.Ο.Κ. με εισπρακτικά κυρίως 
κριτήρια και προσανατολισμό είναι ε
σφαλμένη επιλογή και ελάχιστα συμ
βάλλει στη μείωση τωντροχαίων ατυ
χημάτων.

4. Αντίθετα, αποδείχθηκε περίτρα
να ότι υποθάλπει νοσηρές καταστά

σεις οι οποίες ανακυκλώνονται οδη
γώντας στολεγόμενο"φαύλο κύκλο".

Έτσι, κατά γενική ομολογία εκείνων 
που μπορούν να γνωρίζουν, οι μεν 
τροχονόμοι διστάζουν να εφαρμό
σουν με αυστηρότητα το νόμο ή βε
βαιώνουν δευτερεύουσες και "φθη
νότερες" παραβάσεις αντί της κύριας 

γιατί, είναι εύλογο να καταλαμβάνο
νται από κοινωνική ευαισθησία στη 

θέατου ικέτη παραβάτη, οι δεπαραβά- 
τες των οποίων το εισόδημα ούτως ή

άλλως συνεχώς συρρικνώνεται, αδυ

νατώντας στο σύνολό τους να πληρώ
σουν τα υπέρογκα "χαράτσια" του 

Κ.Ο.Κ., καταφεύγουν στα "πλάγια μέ

σα" για να ακυρώσουντις κλήσεις, συ

ντηρώντας το πέρα από κάθεέννοια ι
σονομίας και ηθικής ατελέσφορο πε- 
λατειακόσύστημα.

5. Τελικά, πληρώνουν μόνον όσοι δε 
βρίσκουν τρόπο να ακυρώσουν τις 

κλήσεις, δηλαδή οι συνήθως νομοτα

γείς  και αδύναμοι που δεν έχουν 
"γνωριμίες". Αποτέλεσμα αυτής της 

πρακτικής είναι να μην επιτυγχάνεται 
ο στόχος του Νομοθέτη που είναι ο 

σωφρονισμός των οδηγών και η 
μείωσητωντροχαίων ατυχημάτων.

6. ΗΠολιτείαπαρακολουθεί αυτάρε
σκα το νόμο και δέχεται ικανοποιημέ
νη και ανεξέλεγκτα τις συχνά εικονι

κές στατιστικές αναφορές των αρμο
δίων Υπηρεσιών περί του αριθμού 
των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν 

και αυτών που ακυρώθηκαν, αρκούμε- 
νη στα τηλεοπτικά σώου, περί δρακό
ντειων μέτρων τροχαίας που έχουν 
ληφθεί και ως συνήθως απορεί για 

τοναριθμότωντροχαίωνηουσυνέβη- 
σανμετρώνταςτανέαθύματα.

Για την ανατροπή όλης αυτής της αρ

νητικής νοοτροπίας πουέχει δημιουρ- 
γηθεί όλα αυτάτα έτη μετο αποδεδειγ
μένα αποτυχημένο και άτακτο σύστη
μα επιβολής και διαχείρισης των 
κλήσεων για τροχονομικές παραβά

σεις που προσομοιάζει με"ανατολίτι- 
κη συναλλαγή", προτείνουμε ενόψει 

της κινητικότητας και του προβληματι
σμού που υπάρχει για το "Νέο Κ.Ο.Κ." 
το εξής μέτρο:

Να μειωθούν τα προβλεπόμενα 
πρόστιμαήναμηναυξηθούνάλλοταυ- 
φιστάμενα, με την προϋπόθεση ότι θα 
καταργηθούν οι διατάξεις που επιτρέ

πουν στους διευθυντές ή διοικητές 
των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυ

νομίας να ακυρώνουντις βεβαιωθεί- 
σες πταισματικές παραβάσεις και να 
τις θέτουν στο αρχείο (άρθρο 14 
ν.1481/84) και ότι η μοναδική προ
σφυγή κατά της παράβασης που θα ε ί
ναι επιτρεπτή θα είναι αυτή ενώπιον 
του Πταισματοδικείου.

Ο  ισχυρισμός ότι εφαρμόζεται με 
αυστηρότητα η ισχύουσα νομοθεσία 
που προβλέπει τη δυνατότητα υπο
βολής αντιρρήσεων εκ μέρους των 

παραβατών και εφόσον αυτές έχουν 
βάση η υπόθεση τίθεται στο αρχείο, 

ανήκει στο χώρο του ιδανικού και δεν 
έχει καμία σχέση με την εφαρμογή 

του στην πραγματικότητα. Στην πράξη, 
η συντριπτική πλειοψηφία των παρα
βατών που είναι επώνυμοι και έχουν

γνωστό, είτε στο χώρο τηςΔιοίκησης 
είτε σε πολιτικούς, αποστέλλουν τις 

κλήσεις με φάκελο, χωρίς καν να πα

ρουσιάζονται και χωρίς να εκφρά

ζουν αντιρρήσεις, η υπόθεση τίθεται 
στοαρχείο. Συνεπώς, ηανάγκη κατάρ

γησης των σχετικών διατάξεων είναι 
επιβεβλημένη γιατί λειτουργεί άδικα 

αλλάκαιγιατίείναιπηγήενδεχόμενου 
χρηματισμού.

Ταυτόχρονα ηροτείνεται η μηχανο

γράφηση, πανελλαδικώς, με αδιά
βλητο, ενιαίο και κεντρικά ελεγχόμε

νο σύστημα, όλη η διαδικασία.
Με τον τρόπο αυτό πιστεύεται ότι α

κόμη και ο Κ.Ο.Κ. που ισχύει θα γίνει α
ποτελεσματικότερος συμβάλλοντας 
στη μείωση των τροχαίων ατυχημά
των, θα συνεισφέρει οικονομικά στην 

Πολιτεία καθόσονδεθαείναι εφικτές 
οι χαρισματικές πράξεις και τέλος θα 
επανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολι
τών προς τα συντεταγμένα όργανα 
της Πολιτείας.

Γ. Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ο 
μοσπονδίας με αφορμή τις τελευ
ταίες δημόσιες αναφορές - καταγγε

λ ίες για "παρουσία αστυνομικών στα 
σχολεία" επισημαίνειταεξής:

1. Αποτελεί μέλημα και ευθύνη της 

διδασκαλικής και μαθητικής κοινότη
τας ως και των συλλόγων γονέων και 

κηδεμόνων, η εύρυθμη λειτουργία ε
νός σχολείου, όπου, Βεβαίως, Δε χω- 
ρεί η αστυνομική παρουσία, μετηνέν- 

νοιατουεσωτερικού ελέγχου.
2. Ταυτόχρονα αποτελεί ευθύνη της 

πολιτείας, να διασφαλίσει τα έννομα 
αγαθά, όταν αυτά απειλούνται, ως και 

να αποτρέψει φθορέςή καταστροφές 
δημοσίων ιδρυμάτων.

3. Είναιεπόμενολοιπόν και αποτελεί 
υποχρέωση των αστυνομικών να πα
ρεμβαίνουν όταν υπάρχει σχετικό αί
τημα, προκειμένου να διαπιστώσουν 

τηντέλεσηήόχιπαρόνομωνπράξεων.
Η όποια διαπίστωση επιβάλλει μια 

σειρά υποχρεωτικών προανακριτι- 
κών ενεργειών και πράξεων που πολ

λές φορές είναι ψυχοφθόρες γιοτον 
άνθρωπο - Αστυνομικό, ηλην, όμως, 
αυτά επιβάλλει η συντεταγμένη Πολι
τεία μας. Και βεβαίως, η Αστυνομία 
δεν μπορεί να λειτουργεί κατά πως 
μας "βολεύει", να είναι δηλαδή πα
ρούσα στα σχολεία π.χ. για την απο
τροπή διακίνησης ναρκωτικών, για 
την παρεμπόδιση στα σχολεία εξω
σχολικών στοιχείων, για τη ρύθμιση 
της κυκλοφορίας κ.λπ. και απούσα ό
ταν εντέλλεται ή έχει υποβληθεί αίτη

μα από αρμόδιο φορέα, για ενέργεια 
που υποχρεώνει αυτή σεεκτέλεση.
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ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Με αφορμή τις πρόσφατες μετα

κινήσεις Αξιωματικών, Διοικητών Υ

πηρεσιών και Κατωτέρων Αστυνομι- 

κώντοΔιοικητικό ΣυμβούλιοτηςΈνω- 
σης Αξιωματικών συνήλθε εκτάκτως 

και αποφάσισε:
1. Είμαστε κάθετα αντίθετοι για τις 

μετακινήσεις αυτές από την πολιτική 
και φυσική ηγεσίατουΥΔΤ κατάτρόπο 

που αφήνει αυτούς έκθετους στην 
κοινή γνώμη.

2. Ζητούμεαπότους αρμόδιους (πο- 
λιτικήκαιφυσικήηγεσίατηςΕλληνικής 

Αστυνομίας) την αποκατάσταση άμε

σα της τιμής και της υπόληψης αυτών, 

καθώς και την πραγματική τιμωρία, 
μέσα στα πλαίσια των νόμων και κα

νονισμών όσων ενέχονται σε πρά

ξεις διαφθοράς οιασδήποτε μορ
φής.

3. Καλούμετπνπολιτική και φυσική η

γεσία του ΥΔΤ να λάβει σοβαρά υπό
ψη τις προτάσεις μας για τις όποιες 
μελλοντικές ενέργειές της προς όφε

λος της Αστυνομίας, του προσωπικού 
της και της κοινωνίας.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Γνωρίξεται στους Ηπειρώτες Αστυ
νομικούς ότι ιδρύθηκε σύλλογος ανα
γνωρισμένος από το Πρωτοδικείο Α

θηνών με την επωνυμία "Λαογραφι- 
κός - Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ηηει- 
ρωτώνΑστυνομικών'ΓΗέδρατουσυλ- 

λόγου βρίσκεται στην Καισαριανή 
(Χίου 8, Δ /νση Αστυν. Επιχειρήσεων 
Αττικής) και λειτουργεί με προσωρινό 
Συμβούλιο. Ο ι συνάδελφοι που εν- 
διαφέρονται για περισσότερες πλη
ροφορίες να επικοινωνήσουν με τον 

Υπαστ. Α' Γεώργιο Ψωμά (τπλ. 
7234280) ή τον Αρχ/κα Αθανάσιο 
Σπυράκο(τηλ.7224801 ες .262).Την 

20-12-98 ο σύλλογος θα διοργανώ- 
σει χριστουγεννιάτικο παιδικό χορό 
με πολλά δώρα.

Π.ΕΝ.Α.Α.

Εν όψει της πραγματοποίησης του 
Τακτικού Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου Αστυνομικών Συνδικά
των (CESP) στην Αθήνα το μήνα Μάρ
τιο του 1999, αντιπροσωπεία της 
Π.ΕΝ.Α.Α. αποτελούμενη από τον 

Πρόεδρο, Αστυν. Δ /ντή κ. Ηλία Βλα- 
χογιάννη, Α' Αντιπρόεδρο κ. Ελευθέ

ριο Οικονόμου και το Γενικό Γραμμα- 
τέα κ. ΜιχαήλΒετούλη, μετέβη από 27-

31 Οκτωβρίου στην Κύπρο, όπου συ

ζητήθηκαν με το Προεδρείο του Συν

δέσμου Κυπρίων Αστυνομικών, ειδι

κότερα θέματα και λεπτομέρειες που 

αφορούν στην καλύτερη διοργάνωση 

τουεν λόγω συνεδρίου.

Η διοργάνωση του συνεδρίου αυτού 
έχει αναληφθεί από κοινού από τις 

δύο χώρες, λόγω της συμπλήρωσης 
25 ετών από την τουρκική εισβολή και 

κατοχή της Βόρειας Κύπρου, ώστε να τι

μηθούν μεαυτόντοντρόποοι νεκροί και 

αγνοούμενοι Κύπριοι συνάδελφοί μας.
Κατάτην παραμονή στην Κύπρο η ως 

άνω αντιπροσωπεί αεπισκέφθηκεεθι- 

μοτυπικά τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 

Χρυσόστομο, τον υπουργό Δι
καιοσύνης καιΔημόσιαςΤάξηςκ.Νικ. 

Κοσίη, τον Αρχηγό Αστυνομίας 

Κύπρου κ.Ανδ.Αγγελίδη, τον Αρχηγό 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κ. Γ. 

Καρύδη, το Αρχηγείο της Κυπριακής 
Αστυνομίας,ΑστυνομικάΤμήματακαι 

Πυροσβεστικούς Σταθμούς.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 
ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Οπως προκύπτει απόταστοιχείατης 

Δ /νσης Υγειονομικού, στην Ελληνική 

Αστυνομία υπηρετούν 13 νεφροπα
θείς Αστυνομικοί από τους οποίους οι 
7 υηοβάλλονταισεαιμοκάθαρσηοιδε 
6 έχουν υποστεί μεταμόσχευση νε

φρού. Οι ηροαναφερόμενοι νεφρο

παθείς είναι αναγκασμένοι να δια- 
βιούν με συγκεκριμένο τρόπο ζωής 
λόγω της παθήσεώς τους. Από την η
γεσία του ΥΔΤαποφασίσθηκε μετά α
πό σχετικό αίτημα του Πανελληνίου 
Συνδέσμου Νεφροπαθών οι πάσχο- 
ντες Αστυνομικοί της κατηγορίας 
αυτής να αντιμετωπίζονται με ανθρω
πιστικό πνεύμα και κατανόηση και να 
διευκολύνονται από υπηρεσιακής 
πλευράς από τους προϊσταμένους 
των υπηρεσιών τους κατά τις ημέρες 
της θεραπείας τους και της θεραπευ
τικής τους αγωγής.

ΠΑΛΛΑΪΚΗ ΑΜ ΥΝΑ  
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Ν .2641/1998 που αφορά την 
Παλλαϊκή Αμυνα δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚΑ'-211/15-9-1998 καιορίζειότι:

Η Παλλαϊκή Αμυνα οργανώνεται α
πό τον καιρό της ειρήνης και έχει ως 

κύρια αποστολή σε περιόδους έντα
σης, επιστράτευσης και πολέμου την 

τοπική άμυνα, την πολιτική άμυνα και 
την πολιτική προστασία, ενώ σε καιρό 
ειρήνης την πολιτική άμυνα και την πο
λιτική προστασία.

Ως Παλλαϊκή Αμυνα νοείται η ενερ

γός συμμετοχή στην εθνική ασφάλεια 

όσων Ελλήνων και Ελληνίδων μπορούν 

να προσφέρουν υπηρεσίες γι' αυτήν και 

δεν μετέχουν στις’ΕνοπλεςΔυνάμεις.

Ως τοπική Αμυνα νοείται η αντιμετώ
πιση ενεργειών του εχθρού με ενερ

γητικά ή παθητικά μέσα από τα Τμήμα
τα Παλλαϊκής Αμυνας στις περιοχές 

που συγκροτούνται ή κοντά σεαυτές.
Ως Πολιτική Αμυνα νοείται η οργά

νωση, καθοδήγηση και κινητοποίηση 
των πολιτικών δυνάμεων της χώρας 

για την προστασία της από τις κάθε ε ί

δους εχθρικές προσβολές για την α

ντιμετώπιση κάθε είδους καταστρο

φών ιδίως στον ηολιτικότομέα.

Ως Πολιτική Προστασία νοείται ο 
σχεδιασμός, η πρόληψη, η υλική και 

ψυχολογική προπαρασκευή και κινη

τοποίηση των Δυνάμεων και μέσων 
της χώρας, που αποβλέπει στην προ
στασία των πολιτών, στη διαφύλαξη 
του κάθε είδους αγαθών, υλικών και 
πλουτοηαραγωγικών πηγών, εγκατα

στάσεων και μνημείωντης χώρας, κα
θώς και στηνελαχιστοποίησητωνεπι- 

πτώσεων στις περιπτώσεις αναγκών 

που προκαλούνται από φυσικές, τε
χνολογικές ή άλλες καταστροφές.

Στο άρθρο3, παρ. 4, ορίζεται ότι ο Υ- 
πουργόςΔημοσίαςΤάξεως,

- Οργανώνει Μονάδες Πολιτικής 
Αμυνας της Πολιτικής Σχεδίασης Έ
κτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.), σύμφωνα 

με όσα ορίζονται στο ν.δ. 17/1974 και 
στον παρόντα νόμο, σε συνεργασία με 
τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και 

τουςΟ.ΤΑπρώτουβαθμού.
- Έχει την ευθύνη για την επιμόρφω

ση των Τ ρημάτων Παλλαϊκής Αμυνας 

σεθέματα Πολιτικής Αμυνας.
- Συνεργάζεται με τον Υπουργό Ε

θνικής Αμύνης και τους κατά περίπτω

ση αρμόδιους υπουργούς για θέματα 
Παλλαϊκής Αμυνας.

ΑΓΑΜΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ Μ.Τ.Σ.

Με το άρθρο 19 του Ν .2641/1998 
που αφορά την Παλλαϊκή Αμυνα και 
άλλες διατάξεις και δημοσιεύθηκε 

στοΦΕΚΑ-211 /15-9-1998 ορίζεται 
ότι:

1. Το καταβαλλόμενο σύμφωνα με 

το άρθρο 6 του α.ν. 5 5 9 /1 9 3 7  ή με το 
άρθρο 3 του ν.994/1949, βοήθημα 
δικαιούνται και οι άγαμες θυγατέρες 
των μετόχων και μερισματούχωντων 

Μετοχικών Ταμείων Στρατού ή Ναυτι
κού μετησυμπλήρωσητου25ουέτους 
τηςηλικίαςτους.

2. Το δικαίωμα αυτό θεμελιώνεται 
με τη συμπλήρωση του ανωτέρω ο 

ρίου ηλικίας.

3 . Οικρατήσειςγιατηχορήγησητου 
βοηθήματος παύουν μετη συμπλήρω

ση του ανωτέρω ορίου ηλικίας 

Κρατήσεις που έγιναν μετά τη συ- 
μπλήρωσητουορίουηλικίας και μέχρι 
την ψήφιση του νόμου αυτού δεν επι- 

στρέφονται.

4 . Ταποσάηουαπαιτούνταιεκάστοτε 
για τη σταδιακή ικανοποίηση των δι

καιούχων του βοηθήματος είναι δυ

νατόν να προέρχονται κατόπιν απο- 
φάσεως των Διοικητικών Συμβου

λίων των Ταμείων και από το Γενικό 

Κεφάλαιοαυτών.

5. Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρ
μογή του παρόντος άρθρου θα καθο- 

ρισθεί με απόφαση του Υπουργού Ε
θνικής Αμύνης.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

- Ο Αρχιφύλακας Δημήτριος Γιαν- 

νάκης που υπηρετεί στο Α.Τ. Πο- 
λυγύρουΧαλκιδικής επιθυμεί να μετα

τεθεί αμοιβαία με συνάδελφότου από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. 

Θεσσαλονίκηςτηλ037122227.

- Ο Αστυφύλακας Ελευθέριος Νικο- 
λαϊδης που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ. Θεσ

σαλονίκης επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Καβά
λας και Ξάνθης τηλ. 031529723, 
097350935.

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώ- 
σεως Αποστράτων Αστυνομικών Δυ
τικής Αττικής εύχεται στους εν ενερ- 
γεία και τους αποστράτους Αστυνομι
κούς καθώς και τα μέλη των οικογε- 
νειώ ντους Χαρούμενα Χριστού γεν να 

και το Νέο Ετος 19 99να φέρει οικο
γενειακή ευτυχία και εκπλήρωση κάθε 

ευγενικήςφιλοδοξίας. Ο

Διόρθωση ημαρτημένου
Εκ παραδρομής στο προηγούμενο 

τεύχος αναγράφηκαν στα παιδιά των 

συναδέλφων που πέτυχανστα ΑΕΙ:
α) Μαρία Βάτση του Δήμου αντί του 

ορθού Μαρία Βαΐτση.
β) Παπαγιαννουάκης Γεώργιος του 

Ευαγγέλου αντί του ορθού Παπαγιαν- 
νάκης Γεώργιος.

Επιμέλεια: 
Αν8/μος Κων/νοςΚούρος
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟ Σ 1 9 0 8
Κατά τις  εκλογές της Κωνσταντινούπολης εξελέγησαν δύο Έλληνες, 

δύο Αρμένιοι και ένας Εβραίος. Το εκλογικό αυτό αποτέλεσμα προκάλεσε 

αναβρασμό μεταξύ του ελληνικού στοιχείου που περίμενε την εκλογή πε

ρισσότερων Ελλήνων βουλευτών.

Το Νεοτουρκικό Κομιτάτο έπαψε τους δασκάλους των ελληνικών 

σχολείων της Εφέσου, φυλάκισε τον αρχιερατικό επίτροπο και έδε ιρε 

τους εφόρους των σχολείων.

Δ ΕΚΕΜ ΒΡΙΟ Σ 1 9 1 8
ί J  ΛΛε υπόμνημά τους προς τις κυβερνήσεις των Συμμάχων, οι Δωδεκανη- 

σιώτες του Λονδίνου ζητούν την ένωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα.

Αντιπροσωπεία των Κυπρίων βρίσκεται στο Παρίσι επιδιώκουσα την 

ένωση του νησιού με την Ελλάδα.

Δ ΕΚΕΜ ΒΡΙΟ Σ 1 9 2 8
Ψηφίστηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιο για τη Γερουσία.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον κομμουνισμό.

ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟ Σ 1 9 3 8
Γίνονται δώδεκα οι νομαρχίες του κρότους. Συνίσταται δε σε κάθε 

μια από αυτές και έδρα γενικής γραμματείας.

Αμερικανικό δάνειο 60 εκατομμυρίων δολαρίων στην Κίνα, έναντι 

των ζημιών της τελευταίας από τον ιαπωνικό εμπορικό αποκλεισμό.

Δ ΕΚΕΜ ΒΡΙΟ Σ 1 9 4 8
Εξαρθρώθηκε η ΕΠΟΝ Αθήνα - Πειραιά και συνελήφθησαν όλα τα η

γετικό στελέχη της. Κατασχέθηκαν 4 τυπογραφεία.

Τα Ηνωμένα Έθνη εγκρίνουν την αναγνώριση της Σεούλ.

ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟ Σ 1 9 5 8
Το μεγαλύτερο πετρελαιοφόρο του κόσμου, χωρητικότητας ενός ε 

κατομμυρίου βαρελιών, καθεκλύσθηκε στο Κιουρ.

Από τις αρχές του μήνα ανακηρύχθηκαν δημοκρατίες η Κεντρική Α

φρική, η Νιγηρία, η Ανω Βόλτα, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Δαχομέη.

Δ ΕΚΕΜ ΒΡΙΟ Σ 1 9 6 8
Σταμάτησαν οι χτύποι της "πειραϊκής καρδιάς”. Το θρυλικό ρόλοι κα

τεδαφίστηκε.

Δ ΕΚΕΜ ΒΡΙΟ Σ 1 9 7 8
Πολύτεκνοι θεωρούνται και όσοι έχουν 4 παιδιά (ήταν 5 μέχρι τώραΙ. 

ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟ Σ 1 9 8 8
' .  I Σωρεία διώξεων κατά Κοσκωτό στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ

Αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος στην Αργεντινή. Οι πραξι

κοπηματίες στρατιωτικοί κατέλαβαν για 14 ημέρες ένα στρατόπεδο ζητώ

ντας γενική αμνηστία. □

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ

n INSURANCE GROUP”
ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Όπως θα θυμάστε, πριν ένα χρόνο, 
n 'INSURANCE CROUP" είχε προοφέρει 

σε όλα τα μέλη της Ε ιρηνικής Αστυνομίας,
καθώς και στους συγγενείς Α' βαθμού 

(σύζυγοι και τέκνα) 
μια ειδική έκπτωση στο τιμολόγιο 

επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκήετών 
της τάξεως του 20%

Και φέτος το ίδιο; Όχι βέβαια!
Φ έτος σας προσφέρουμε ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ ΔΩΡΑ

■ Μια έκπτωση 30% στο τιμολόγιο 
επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών 
σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρεία 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ,
μια από τις πιο φερέγγυες εταιρείες της αγοράς 

εισηγμένη στο Χρηματιστήριο

■ Δωρεάν την εκπτωτική κάρτα LIFECARD.
Αυτή η κάρτα είναι συμβεβλημένη 

με τα καταστήματα του ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ. 
με μερικά πρατήρια της ΕΚΟ, 

με το πολυκατάστημα "Αφοί ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ" 
και σας προσφέρει μια έκπτωση οε όλες 

τις αγορές σας της τάξεως του 2%
Όλες οι εκπτώσεις που δικαιολογούνται, 

αφαιρούνται αυτόματα από την ασφαλιστική εταιρεία 
στην ανανέωση του συμβολαίου σας.

Δηλαδή, ΨΩΝΙΣΤΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΑΣ.
Μη μας λέτε όχι θέλετε κι άλλα... Σαν τι δηλαδή;

Εκτός από τα παραπάνω που είναι δικά σας.

- Μήπως σας ενδιαφέρει ένα δωρεάν κινητό τηλέφωνο 
SIEMENS S6 με δωρεάν εγγραφή οτο δίκτυο PANAFON 

και σε συνεργασία με την εταιρεία PANSYSTEMS**

- Μήπως σας ενδιαφέρει ένα δώρο 40.000 δρχ.
είτε σε μετρητά που θα αφαιρεθούν αμέσως από τα 

πρώτα σας ετήσια ασφάλιστρα, είτε με μορφή δώρου 
που μπορείτε να διαλέξετε όπως, μια TV 14" SANYO, 

ή ένα ηχοσύστημα με CD, μια σκούπα SANYO, 
ή ένα playstation SONY για τα παιδιά οας**

Και ακόμα άν είστε πελάτης μας,
μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

INSURANCE GROUP:
Μεσογείων 1 9 6 ,1 5 5 6 1  ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

Τηλ.: 65 .41 .524 - 25 ■ 26, Fax 65.41 .530

** Η προσφορά ισχύει με 12μηνη σύνδεση στο δίκτυο της PANAFON 
με το οικονομικότερο πακέτο (6.500 δρχ. πάγιο) ή 

με οποιοδήποτε άλλο πακέτο
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Η Α τυχηζαριΑ

Συνελήφθησαν από άνδρες του Τμήματος Α
σφάλειας Αργοστολιού σε καφεζαχαροπλαστείο 

ιδιοκτησίας τουΔιονυσίου Αρτελάρη που βρίσκε

ται στη Σάμη Κεφαλληνίας οι: Σπυρίδων Νικολο- 

βιένης, Ευάγγελος Στανίτσας, Αριστείδης Του- 
λάτος, Γεράσιμος Βιτωράτος, Αναστάσιος Μω- 
ραϊτης και Βασίλειος Καράλης οι οποίοι μαζί με 

τον ιδιοκτήτη διενεργούσαν το παράνομο τυχερό 
παιχνίδι "ζάρια". Στην κατοχή των ανωτέρω βρέ

θηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσόν των 
355.000 δραχμών, ένα ζεύγος ζαριών και δύο 
δερμάτινα κύπελλα. Ο ι δράστες με τη δικογρα

φ ία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθη
καν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλ

ληνίας.

Θ ησαυροί της Παλμϋρας

Σ υνελήφ θ η  από ά ν δ ρ ες  του Αστυνομικού 
Τμήματος Κήπων Εβρου Ο Σύριος υπήκοος Ab- 
dulatif Alfaro στο μεθοριακό σημείο Ν. Γέφυρας 

Κήπων Έβρου, προερχόμενος από την Τουρκία, 
γιατί σε νομότυπη έρευνα που του έγινε βρέθηκε 

να κατέχει χω ρίς νόμιμη άδεια: πέντε λίθινα ει
δώλια (9 - 20 εκ.), ένα τμήμα λίθινου ανάγλυφου 
ακανόνιστου σχήματος που παρίστανελέοντα να 
κατασπαράσσει αντιλόπη (17x19 εκ.), μία λίθινη 

πυξίδα (10x10 εκ.) και ένα χρυσό νόμισμα. Ο  Ab- 
dulatif Alfara επέβαινε στο λεω φορείο της γραμ
μής Κωνσταντινούπολης - Αθηνών και είχε τελικό 

προορισμό τη Ρώμη.
Από την πρώτη εξέταση που επακολούθησε, από 

αρμόδιους αρχαιολόγους εκτιμήθηκε ότι τα λ ίθ ι
να αντικείμενα ανάγονται χρονολογικά από την 
3η έως την 1 η π.Χ. χιλιετία (νεολιθική εποχή έως 
την εποχή του χαλκού) και η τεχνοτροπία τους πα
ραπέμπει σε λαό της ανατολικής Μεσογείου.

Επιβεβαιώνοντας την γνωμάτευση των αρχαιο

λόγων ο Abdulatif Alfara ομολόγησε ότι τα αρ
χαία αντικεί μένα τα βρήκε στην Παλμύρα της Συ

ρ ίας και είχε πρόθεση να τα μεταφέρει στη Ρώμη 
για να τα πουλήσει.

Ολα τα αντικείμενα κατασχέθηκαν και αποδό
θηκαν στην ΙΘ' Εφορία Προϊστορικών και Κλασι

κών Αρχαιοτήτων Κομοτηνής για πραγματογνω
μοσύνη.

Ό ταν ταλ6 για " περιττεύουν"

Η κατάλληλη αξιοποίηση σχετικών πληροφο

ριών οδήγησε τους άνδρες του Τμήματος Δίωξης 

Ναρκωτικών Ορεστιάδας στην περιοχή της Θεσσα

λονίκης όπου με τη συνδρομή ανδρώντης ΥΔ,Ναρ- 

κωτικών Θ εσ/νίκης εξάρθρωσαν δύο σημαντικά 

κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
Α. Την 9-11 -1998 στο 24ο χλμ. Της Ε.Ο. Θ εσ

σαλονίκης -Αθηνών, συνέλαβαν τον Κωνσταντί

νο Βουρλιωτάκη του Φωτίου τη στιγμή που παρέ

δ ιδε σε αστυνομικό του Τ Α Ν . Ορεστιάδας (που 
εμφανίσθηκε ως αγοραστής), ένα δέμα που πε

ριείχε ηρωίνη βάρους 430 γραμμαρίων και μι- 
κροποσότητα κοκαΐνης. Ο  αστυνομικός - αγορα

στής διαπραγματεύθηκε την παραπάνω ποσότητα 

ναρκω τικώ ν αντί του ποσού των 5 .0 00 .0 0 0  
δραχμών. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 

συλληφθείς προμηθεύθηκε την μεν ηρωίνη από 

τηνΤουρκία, την Δε κοκαΐνη από τη Αθήνα, χωρίς, 

όμως, να αποκαλύψει τους προμηθευτές του. Ο 
Βουρλιωτάκης που μετά τη σύλληψή του οδηγήθη
κε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θ εσ /ν ίκης, α- 

σχολείται κατ' επάγγελμα με την εμπορία των 
ναρκωτικών που προμηθεύεται από την Τουρκία 

και έχει απασχολήσει κατ' επανάληψη τις διωκτι
κές αρχές.

Β. Την ίδια ημέρα στο 18ο χλμ. Της Ε.Ο. Θ εσ
σαλονίκης - Κιλκίς, συνέλαβαν τον Κωνσταντίνο 

Αλτικολάτση, γνωστό στο κύκλωμα των λαθρε
μπόρων με το ψευδώνυμο "Τζώνης", τη στιγμή 

ακριβώς που ηαρέδιδε σε εικονικό αγοραστή (α
στυνομικό), δέμα, που περιείχε ηρωίνη βάρους 

1.040 γραμμαρίων. Κατά τη στιγμή της αγορα

πωλησίας και αφού γνωστοποιήθηκε η πραγμα
τική ιδιότητα του εικονικού αγοραστή, άγνωστος 
συνεργάτης του Αλτικολάτση που ήταν κρυμμέ

νος και είχε υπό την επιτήρησή του την κρύπτη των 
ναρκωτικών, πυροβόλησε ανεπιτυχώς με άγνω
στο όπλο μικρού διαμετρήματος κατά του αστυ
νομικού ενώ ο Αλτικολάτσης εκμεταλευόμενος 
τη σύγχυση του επιτέθηκε. Τότε ο αστυνομικός ε

ξαναγκαζόμενος σε άμυνα έκανε χρήση του υ
πηρεσιακού του όπλου με προειδοποιητικές βο
λές στον αέρα και στη συνέχεια προκειμένου να 
τον ακινητοποιήσει τον τραυμάτισε στα πόδια.

Ο  άγνωστος συνεργάτης του Αλτικολάτση πα

ρατηρώντας τα τεκταινόμενα αλλά και την άφιξη 
στο σημείο της συμπλοκής και άλλων αστυνομι
κών επιβιβάσθηκε σε γνωστής ταυτότητας αυτο

κίνητο και τράπηκε σε φυγή. Απάτην προανάκριση 
προέκυψε ότι ο άγνωστος συνεργάτης που ανα- 
ζητείται είναι αλβανικής καταγωγής. Ο  τραυμα- 
τισθείς μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θ εσ
σαλονίκης όπου νοσηλεύθηκε για λ ίγες ημέρες 

και στη συνέχεια οδηγήθηκε με τη σχετική δικο
γραφία στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Α ρχαιοκΑπηλοι

Συνελήφθησαν από άνδρες του Τμήματος Αρ
χαιοκαπηλίας της Δ.A.Α σε περιοχή της Κυψέλης, 
κατά τη στιγμή που διαπραγματεύονταν την πώλη

ση αρχαίων αντικειμένων οι: Κωνσταντίνος Θα- 

νασούλας του Σπυρίδωνα και ΧρήστοςΛαπαναΐ- 

της του Ασημάκη. Σε έρευνα που ακολούθησε α
μέσως μετά τη σύλληψη βρέθηκαν και κατασχέ

θηκαν μέσα σε νοικιασμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, κα

τάλληλα συσκευασμένα και έτοιμα για εμπορία: 
δύο πήλινα ητηνόμορφα αγγεία , ένα πήλινο 

υψήλαιμο άωτο αγγείο, τρία λίθινα ομοιώματα 

λεόντων, τρία λίθινα ανθρωπόμορφα ειδώλια, 
δύο πλακίδια (το ένα με απεικόνιση πτηνού και το 

άλλο με απεικόνιση ανθρώπινης μορφής επί 

ζώου), δύο λίθ ινα ομοιώματα πτηνών, μία γυάλι
νη δακρυδόχος, δύο λ ίθ ιν ες  σ φ ρ α γ ίδες  με 

μορφή ζώων στη λαβή τους, ένα λίθ ινο ζωόμορ
φο περίοπτο, μια λίθινη σφραγίδα με λαβή σε 

σχήμα φ ιδιών και μια λίθινη κυλινδρική σφραγί
δα. Στη συνέχεια, μετά τη σύλληψη των δύο δρα

στών, σε παρακείμενο χώρο συνελήφθησαν οι: 

Αλή - Ιμπραήμ Μουσλή και Σταμάτιος Παναγιω- 
τίδης. Σε σωματική έρευνα επί του Μουσλή βρέ

θηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι με γεμιστήρα 

6 φυσιγγίων αγνώστου μάρκας (λόγω αποξέ- 
σεως). Στο αυτοκίνητο του Παναγιωτίδη βρέθηκε 

και κατασχέθηκε έντυπο υλικό, όπως χάρτες της 
περιοχής του Ολύμπου και του Αγίου Ορους, κω

δικοί αριθμοί, ιερογλυφικά με επεξηγήσεις στα 
ελληνικά και οι "μυστικοί κώδικες του Κομιτάτου" 
που χρησιμεύουν στην εύρεση θησαυρών και αρ
χαίων αντικειμένων.

Σε κατ' οίκον έρευνα στο σπίτι του Θανασούλα 

βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ως παρανόμως κα- 

τεχόμενα μια κυνηγετική καραμηίνα, ένα συ
γκρότημα ηλεκτρονικού ανιχνευτή μεγάλης εμ

βέλειας (γαιοραντάρ) το οποίο χρησιμοποιείται 
μόνον από ειδικό χειριστή για διόπτευση και κα- 

τόπτευση χώρων προς ανεύρεση θησαυρών και 
αρχαίων αντικειμένων.

Σε κατ'οίκον έρευνα στο σπίτι του Μουσλή, στην 
Ξάνθη, από το τοπικό Τμήμα Ασφάλειας βρέθη
καν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα χασίς, έ
νας πήλινος αμφορέας με παραστάσες και δέκα 
φωτογραφίες που απεικονίζουνδιάφορα αρχαίαα- 
ντικείμενα μεταξύ των οποίων και τα κατασχεθέντα.

Ο  Λαπαναίτης διώκεται Βάση καταδικαστικών 
αποφάσεων με συνολική φυλάκιση 8 ετών και 
χρηματική ποινή για ασφαλιστικές εισφορές και 

ο Θανασούλας με φυλάκιση 30 ημερών για πα
ράβαση του Κ.Ο.Κ.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα εξετάσθηκαν α

πό αρχαιολόγους του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου Αθηνών οι οποίοι αποφάνθηκαν ότι ό
λα τα αντικείμενα είναι αρχαία και μερικά εξ  αυ
τών μοναδικά γιατί χρονολογούνται στην Προϊ
στορική περ ίοδο.

Μ εγΑλη " γατα"  ο  ΚυριΑκος

Συνελήφθη από άνδρες του Τμήματος Οικονο

μικών Εγκλημάτων της Δ.Α.Α. σε συνεργασία με 
τη Δ /νσ η Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος 

Ταλιαδώρος ή Ανδρέου κατηγορούμενος για "α
πάτη κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση". Ο  
κατηγορούμενος, από τετραετίας εξαηάτησε διά-
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φορά άτομα (δημάρχους, διευθυντές, καθηγη

τές κ.λπ.) στα οποία τηλεφωνούσε και συστηνό- 
ταν ως Κύπριος με επάγγελμα ή ιδιότητα παρεμ

φερή με το επάγγελμα ή την ιδιότητα του ατόμου 

οτο οποίο απευθυνόταν, χρησιμοποιώντας, μά

λιστα, για να γίνει πιστευτός, ονόματα υπαρκτών 
προσώπων που πιθανολογούσε ή γνώ ριζε ότι 

ήταν γνωστά στο υποψήφιο θύμα. Στη συνέχεια 
ισχυριζόταν ότι σε προηγούμενη επίσκεψή του 

στην Ελλάδα είχε προξενήσει τροχαίο ατύχημα 
με αποτέλεσμα στη νέα του επίσκεψη να συλλη- 
φθεί αφού είχε καταδικασθεί ερήμην. Για να ε

ξαγοράσει την"ποινή του" ζητούσε διάφορα χρη
ματικά ποσά. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει περισ

σότερες από δέκα καταγγελίες παθόντων για πο
σά άνω των7.000.000 δραχμών. Η σύλληψη του 

κατηγορουμένου έλαβε χώρα ύστερα από συ- 
νεργασί α με τη Δ /νσ η Ασφάλειας Θ εσ / νί κης τη 

στιγμή που ήτανέτοιμος να παραλάβει χρηματικό 
ποσόν 750.000 δραχμών από παθόντα. Για την 

παραλαβή του ποσού είχε στείλει, όπως και τις άλ
λες φορές, οδηγό ταξί, ο οποίος αγνοούσε τις πα
ράνομες δραστηριότητες του κατηγορουμένου. Ο  

δράστης που ήταν σεσημασμένος και είχε αηοφυ- 
λακισθεί πρόσφατα, υπό όρους., εξεταζόμενος πα

ραδέχθηκε τις παράνομες δραστηριότητές του.

Δ εν ξανΑγινε

Από άνδρες του Τμήματος Οικονομικών Εγκλη
μάτων της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής εξαρθρώ
θηκε κύκλωμα εξαπάτησης του Ο.Τ.Ε. το οποίο α

φού πετύχαινε τη χορήγηση ψηφιακών τηλεφω
νικών συνδέσεων σε διάφορες ο ικ ίες και επαγ

γελματικούς χώρους κάνοντας χρήση πλαστών 
ταυτοτήτων, χρέω νε με υπέρογκους λογαρια

σμούς τον Ο.Τ.Ε. χω ρίς να καταβάλλει το αντί
στοιχο τίμημα αφού προηγουμένως φρόντιζε 
προ της λήξης της ημερομηνίας πληρωμής να ε

γκαθίσταται σε διαφορετικά σημεία όπου συνέ
χ ιζε την παράνομη δραστηριότητά του. Ω ς εγκέ

φαλο ι του κυκλώματος φέροντα ι ο ι Ιωάννης 
Σερσελιάδης και Τόνι - Μοχάμεντ Σουλεϊμάν οι 

οποίοι αναζητούνται. Ο ι δράστες μετά την τοπο
θέτηση των γραμμών σε 24ωρη Βάση, εκμεταλ
λευόμενοι τη δυνατότητα της τριμερούς επικοι

νωνίας, προέβαιναν σε επικοινωνία με τηλέφω
να του εξωτερικού που χρησιμοποιούσαν σαν κέ

ντρα και λαμβάνοντας σχετικές οδηγίες συνέ
δεαν το τηλέφωνο αυτό με άλλο που βρισκόταν 
κατά κανόνα σε χώρα του εξωτερικού και έτσι οι 

συνομ ιλ ίες αυτές χρεώνονταν στην ψηφιακή 
γραμμή στην Ελλάδα. Σε έρευνες που έγιναν συ- 

νελήφθηκαν οι: Khalid Shakeel, Syeb W aqar 
H a ide r, Ahm ed Shoa ib , S a rw a r Ghulam, 

M oham m ed Jam il, M oham m ad A r if,  Abdul 
S aboor, Raja M yhammad, Raoof Am ir, Kol- 
labathula Narayanaro, Kolavathula Prarsadarao 

κα ι M oham m ad Aslam  ο ι οπ ο ίο ι χρ η σ ιμ ο 
ποιούσαν τις τηλεφωνικές συνδέσεις για συν
διαλέξεις με χώρες του εξωτερικού και κατέβα

λαν στους πρωτεργάτες, γ ια  κάθε συνομιλία 
τους, ποσόν, κατά πολύ μικρότερο τουτιμολογίου

του Ο.Τ.Ε. ενώ αντίθετα ο Οργανισμός υπέστη 
ζημιά που ανέρχεται στο χρηματικό ποσόν του ε

νός δισεκατομμυρίου δραχμών.

Ο πλα και σφαίρες για  ενα ΤΑγμα

Συνελήφθησαν από άνδρες του Τμήματος Δίω

ξης Εκβιαστών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής και
οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 

Αθηνών με τη δ ικογραφία που σχηματίσθηκε σε 

Βάρος τους οι: Γρηγόριος Μυλωνάς κατηγο
ρούμενος για εμπορία όπλων και Αντριάν Λαζά- 

ρι για άμεση συνεργία και παράβαση του Νόμου 
"Π ερ ί αλλοδαπών". Στην ανωτέρω Υπηρεσία 
υπήρχε η πληροφορία ότι ο Μυλωνάς που διατη
ρεί κατάστημα πωλήσεως φρούτων στην Α. Γλυ

φάδα εμπορεύεται παράνομα πυροβόλα όπλα. 
Κατόπιν αυτού, εικονικός αγοραστής μετέΒη στο 

κατάστημα του Μυλωνά και συμφώνησε την αγο
ρά ενός όπλου αντί του χρηματικού ποσού των 

550.000 δραχμών. Μ όλις ο Μυλωνάς εηέδειξε 
στον εικονικό αγοραστή πέντε προς επιλογή ό

πλα, συνελήφθη και τα όπλα κατασχέθηκαν. Σε 
κατ' ο ίκον έρευνα που έγινε στο σπίτι του Μυλωνά 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα υποπολυβόλο, 

μια κυνηγετική καραμπίνα, ένα πιστόλι, ένα περί
στροφο, ένα πολεμικό μαχαίρι και 120 φυσίγ
για. Σε έρευνα που έγινε στο κατάστημά του βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν άλλα 1.150 φυσίγγια 
διαφόρων διαμετρημάτων.

"Ε πιστήμων"  Α ςτρολ0 γος

Συνελήφθη από άνδρες του Τμήματος Δίωξης 
ΕκΒιαστώντηςΔ/νσης Ασφ. Αττικής και οδηγήθη

κε στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών ο Ανα
σ τάσ ιος Παραπόλας του Σω τηρίου κατηγο
ρούμενος για εκβίαση κατ' εξακολούθηση. Ο  κα
τηγορούμενος, ηρο έτους, γνωρίσθηκε με την 
Π.Ν. και ανέλαβε υπό την ιδιότητα του μέντιουμ - 
αστρολόγου να της επιλύσει προσωπικά προ
βλήματα έναντι αμοιβής 1.000.000 δραχμών. 

Στα πλαίσ ια αυτών των υπηρεσιών που ηρόσφερε 
και για να λύσει "μάγια" απαιτούσε και ελάμβανε 
διάφορα ποσά από την παθούσα. Στις αρχές του 
1998 απαίτησε εκβιαστικά με απειλή κατά της 

ζωής της το ποσόν των 500.000 δραχμών το ο
ποίο και έλαβε. Το καλοκαίρι απέστειλε στην πα

θούσα κατασκευασμένη φωτογραφία που απει
κόνιζε τη σύζυγο του εραστή της (Σ.Μ.) με άγνω

στο άνδρα και απαίτησε από αυτήν εκβιαστικά το 
ποσόν του 1.500.000 δραχμών προκειμένου να 

μην αποκαλύψει στον εραστή της -στον οποίο ο 
"αστρολόγος" είχε αποστείλει παρόμοια φωτο

γραφία- ότι η παθούσα είχε αποστείλει τη φωτο
γραφία σ' αυτόν. Η παθούσα, όμως, δεν υπέκυψε 
στον εκβιασμό. Προ μηνός, περίπου, ο αστρολό
γος, με την ίδια αιτιολογία απαίτησε από την πο

θούσα 150.000 δραχμές η οποία μη αντέχοντας 
άλλο προσήλθε στο Τμήμα Δ ίωξης Εκβιαστών ό
που και προσημειώθηκαν χρήματα. Μ όλις ο δρά
στης ηαρέλαβε τα χρήματα, μετά από προσυμ- 
φωνημένη συνάντηση, συνελήφθη.

Εξιχνιάσεις ανθρωποκτονιών

Από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής, της Δ /ν 

σης Ασφάλειας Αττικής τον προηγούμενο μήνα ε

ξιχνιάσθηκαν οι εξής ανθρωποκτονίες:

1. Ανθρωποκτονία του υπηκόου Μπαγκλαντές 
Kazi - Amir Hossain. Δράστες είναι οι ομοεθνείς 

και συγκάτοικοί του Goni Abdul και Ali Ashraf. 
Θύμα και δράστες αποτελούσαν σπείρα που έ
φερνε ομοεθνείς τους παράνομα στη χώρα μας 
και στη συνέχεια τους εκβίαζαν και τους ξυλοκο- 

πούσαν αποσπώντας τους χρήματα.
2. Ανθρωποκτονία του Αλβανού υπηκόου Guce 

Kujtim. Δράστης είναι ο συμπατριώτης του Bush- 
pera Ardian ο οποίος εισέβαλε σε καφετέρια που 
βρίσκεται στο κέντρο των Αθηνών και με καται

γισμό πυρών με αυτόματο όπλο έβαλε κατά του 

θύματος που προσωρινά διέφυγε του κινδύνου. 
Ο  δράστης τονκατεδίωξεχρησιμοποιώντας μο
τοσικλέτα, τον πρόλαβε και τον δολοφόνησε πυ

ροβολώντας 13 φορές εναντίον του. Δράστης 
και θύμα εξέδιδαν γυναίκες σε οίκους ανοχής 

και αιτία της δολοφονίας αποτέλεσε η απαγωγή 

φ ίλης του δράστη από το θύμα.
3. Ανθρωποκτονία της Αλβανίδας ιεροδούλου 

Noxha Nurije. Δράστες είναι οι αδελφοί Σπετίμ 
και Μοχάμεντ Σπερδέα καθώς και η σύζυγος του 
Σπετίμ, όλοι αλβανικής καταγωγής. Το θύμα που 
διέμενε στο ίδιο σπίτι με τους δράστες είχε έρθει 
στην Ελλάδα με τον πρώτο των δραστών και ερ
γαζόταν σε οίκους ανοχής.

4. Ανθρω ποκτονία Βασ ιλείου Δημητριάδη. 
Δράστης είναι ο Αλβανός υπήκοος Πέτρο Ίβρο, 

έγκλειστος των δικαστικών φυλακών Κορυδαλλού 
για παραβάσεις του Νόμου "Περί ναρκωτικών".

5. Ανθρω ποκτονία του Ρουμάνου υπηκόου 
Zodieru Severica. Δράστες είναι οι ομοεθνείς 

του Ghise Lucian - Cornel και Griga α.λ,σ.
6. Ανθρωποκτονία της Ελένης Χόρτη, της ο

ποίας ο θάνατος οφείλεται σε στραγγαλισμό. 
Δράστης είναι ο προσεσημασμένος και γεννη
θείς στην Αλβανία Ανδρέας Ντάκας.

7. Ανθρωποκτονία της Αλβανίδας Hametaj Εη- 

rijeta. Δράστης είναι ο Αλβανός Zaxari Arian ε 
τον οποίο το θύμα συζούσε από το 1995 έως το 
1997 που χώρισαν. Ο λο αυτό το διάστημα το 

θύμα εργαζόταν ως ιερόδουλη και το μεγαλύτερο 
μέρος των χρημάτων το απέδιδε στον δράστη.

8. Ανθρωποκτονία της Α ικατερίνης Σάβαρη.
Δράστης είναι οτοξικομανής και σεσημασμένος 

για κλοπές και οπλοχρησία, Κωνσταντίνος Αν- 
δρουλάκης του Ιωάννη, ο οποίος εξεταζόμενος 

ομολόγησε την πράξη του. Οπως ηροέκυψε, ο 
δράστης έσπασε τπν πόρτα με το πόδι του και 
μπήκε μέσα. Το θύμα αιφνιδιάστηκε γιατί εκείνη 
τη στιγμή κοιμόταν. Ο  δράστης έδεσε την Σάβαρη 

και στη συνέχεια ερεύνησε όλους τους χώρους του 
διαμερίσματος αφαιρώντας το χρηματικό ποσόν 
των 130.000 δραχμών.Έφυγε από το διαμέρισμα 

αφού πρώτα βί ασε το θύμα. □

Επιμέλεια: Ανβ/μος Κων/νος Κούρος
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Η πρώτη της Αγιας Νύχτας 
πριν 180 χρόνια

Π
ριν ερημώσουν οι δρόμοι, αφήνω το απόγευμα κάθε παραμονής 

Χριστουγέννων τη Βιέννη, για να περάσω τη μεγάλη μέρα του 

Χριστιανισμού σε κάποιο χωριουδάκι της Κάτω Αυστρίας.Έτσι κι 

αυτή τη φορά.

Το τοπικό τρένο που θα με φέρει δυο ώρες μακριά από την πρωτεύουσα 

στον προορισμό μου, είναι γεμάτο με καλοντυμένους χωρικούς. Είναι οι τ ε 

λευταίοι που κατέβηκαν στη "χώρα" για τα χριστουγεννιάτικα δώρα. Κανείς 

δεν πρέπει την ημέρα που θα ξημερώσει να μείνει χωρίς δώρο.

Ενώ το τρενάκι μας αφήνει σιγά σιγά την πόλη της Βιέννης και η νύχτα 

αρχίζει να πέφτει, μαζεύονται τα παιδάκια των χωρικών σε μικρές ομάδες 

και τραγουδούν στο βαγόνι μας "Ω στίλε ναχτ, χάιλιγκε ναχτ", "ω νύχτα ήρε

μη, νύχτα ιερή” - το τραγούδι των Χριστουγέννων. Σ' όλο τον κόσμο, την ί

δια αυτή ώρα, θα τραγουδούν τα παιδάκια στη μητρική τους γλώσσα τη 

γλυκιά αυτή μελωδία - από τις καλύβες της Βραζιλίας έως τη χώρα των Ε- 

σκιμώων, κι από τους μαύρους της Αμερικής έω ς τους ιθαγενείς της Γης 

του Πυράς, σ' οποιοδήποτε δόγμα της χριστιανικής πίστης κι αν ανήκουν. 

Κι όλα τα παιδάκια και οι μεγάλοι ακόμη, θα σας πουν, αν τους ρωτήσετε, 

πως το τραγούδι αυτό είναι δικό τους, ατόφιο από τον τόπο τους, αφού το 

τραγουδούσαν οι πατεράδες και οι πρόγονοί τους. Από πότε όμως το τρα

γουδούσαν; Αυτό δεν το ξέρουν.

Φ έτος συμπληρώνονται ακριβώς 180 χρόνια από την ημέρα που α

κούστηκε για πρώτη φορά το "Stille Nacht, heilige Nacht", για να κατακτήσει, 

εν τω μεταξύ, το μεγαλύτερο μέρος των χριστιανικών πληθυσμών, αρχικό 

της Δύσης κι έπειτα όλης της γης.

Ταξίδια με τοπικά τρένα είναι συνήθως πληκτικά, ακόμη κι αν διαρκούν 

μόνο δυο ώρες. Γι' αυτό πήρα μαζί μου αυτή φορά ένα βιβλιαράκι με τον 

τίτλο: 'Ένα τραγούδι της αγάπης κατακτά τον κόσμο". Συγγραφέας του ε ί

ναι κάποιος Έμιλ Κόσακ. Φιλοδοξία του είναι να μας πει με ντοκουμέντα την 

ιστορία του χριστουγεννιάτικου "ω στίλε ναχτ” - "νύχτα σιωπηλή, άγια 

νύχτα", θα  σας μεταφέρω όσα πρόφτασα να διαβάσω από το γερμανικό 

αυτό βιβλιαράκι μέσα στις δύο αυτές ώρες. Είναι το ρομάντζο μιας μελω

δίας που τη νύχτα αυτή, την "άγια νύχτα", ενώνει εχθρούς και φίλους, στα 

καράβια που πλέουν στους ωκεανούς, στα αντίπαλα χαρακώματα, πάνω 

στα σκοτεινά βουνά και μέσα στα αινιγματώδη δάση. Αυτό το βράδυ δεν 

υπάρχουν εχθροί στον κόσμο θα νόμιζε κανείς, αφού κι αυτοί που πολεμά

νε, αφήνουν για ώρες τα όπλα τους και σκέφτονται τα παιδιά τους, τους 

δικούς τους στο σπίτι μαζεμένους κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο 

... Ακούστε λοιπόν την αληθινή ιστορία μιας μελωδίας σε χίλιες γλώσσες. 

Είναι σαν ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι!

Στο χωριουδάκι Χόχμπουργκ της Ανω Αυστρίας ζούσε στις αρχές του 

περασμένου αιώνα η εργατική οικογένεια του αρχιμάστορα υφαντή Φρα- 

ντς Ξάβερ Γκρούμπερ. Ο πατέρας Γκρούμπερ ήθελε να γίνει κι ο γιος του, 

ο Φραντς, ο πρώτος υφαντής του χωριού. Αλλά ο Φραντς προτιμούσε από 

μικρός το αρμόνιο της εκκλησίας παρά τον αργαλειό του σπιτιού. Τελικά έ 

γινε δάσκαλος στο χωριό του. Αλλά το χωριό του δεν σήκωνε και δεύτερο 

μαέστρο στο εκκλησιαστικό όργανο, κι έτσ ι πήγαινε ο Φραντς τ ις  Κυριακές 

και τις  γιορτές στο γειτονικό χωριό, το Όμπεντορφ.

Εκεί ο παπάς του χωριού, Γιόζεφ Μόορ, ήταν ένας φανατικός μουσικός. 

Έτσι άφηνε ώρες ολόκληρες τον Φραντς στο αρμόνιο της εκκλησίας του 

χωριού. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή παρέκβαση στην πολιτική ι

στορία της εποχής. Το χωριό του παπά Γιόζεφ ανήκε έω ς το 1815 στη 

Βαυαρία. Το Συνέδριο της Βιέννης ευθυγράμμισε τα σύνορα Αυστρίας - 

Βαυαρίας, κι έτσ ι το χωριό Όμπεντορφ μαζί με την περιφέρεια του Σάλτσ- 

μπουργκ προσαρτήθηκαν στην Αυστρία, την πατρίδα του Φραντς. Αν δεν 

συνέβαινε αυτό, αν δηλαδή ο Ναπολέων δεν τα 'κάνε θάλασσα, θα χρεια

ζόταν ο Φραντς διαβατήριο για να πάει στο γειτονικό χωριό του ιερέα Γιό

ζεφ . Αλλά αν ο Φαντς δεν πήγαινε στο χωριό του παπά Γιόζεφ, δε θα μπο

ρούσε να δημιουργήσει το "Στίλε ναχτ, χάιλιγκε ναχτ" κι έτσ ι οι άνθρωποι 

δεν θα μπορούσαν να ζήσουν εν ειρήνη ούτε αυτές τις  λίγες ώρες της μιας 

και μόνης Άγιας νύχτας".

Και να γιατί

Ήταν 23 Δεκεμβρίου 1818. Το αρμόνιο του Αη Νικόλα του Όμπεντορφ 

βουβάθηκε ξαφνικά, εντελώ ς ξαφνικά. Μόνο αέρας έβγαινε από τις  σχι

σμές των αυλών του. Και αύριο είναι παραμονή Χριστουγέννων, Ά γ ια  

νύχτα". Ο πιο ξακουστός μάστορας για τέ το ιες  επισκευές, ο Καρλ Μάου- 

ραχερ, κάθεται μια μέρα μακριά από το Όμπεντορφ, αποκλεισμένος, τέτο ια  

εποχή, από τα χιόνια, σε μια κοιλάδα του Τυρόλου. Αλλά Άγια  νύχτα" χωρίς 

μουσική σ' ένα αυστριακό χωριό είναι μεγάλη ασέβεια για τον καθολικό 

πληθυσμό. Πηγαίνει λοιπόν ο παπά Γιόζεφ στον Φραντς και του λέει:

Αρπαξε την κιθάρα σου, Φραντς, και σκάρωσέ μου στα γρήγορα ένα 

τραγούδι. Καταλαβαίνεις, ένα τραγούδι που να πηγαίνει κατ' ευθείαν στην 

καρδιά. Ένα τραγούδι Φραντς, που να είναι άξιο της "ήρεμης, της άγιας 

νύχτας" της αυριανής.

-'Ήρεμη, άγια νύχτα" επανέλαβε ο Φραντς, ανοίγοντας τα μεγάλα του 

μάτια, σαν να τον είχε αγγίξει ένας άγγελος στο κεφάλι με το ένα του φ τε 

ρό. Λοιπόν, τα λόγια τα 'χουμε κιόλας, πάτερ Γ ιόζεφ, είπε ο Φραντς.

Όλη τη νύχτα έμειναν δυο παράθυρα φωτεινά.

Ο παπά Γ ιόζεφ  έφ τιαξε το κείμενο, ο Φραντς σκάρωσε με την κιθάρα 

του τη μελωδία. "Για μια μέρα το χρειαζόμαστε το τραγούδι", σκεφτήκανε. 

Και καλό να μην είναι, καλύτερα παρά τίποτε, είπαν και πήγαν να αναπαυτούν 

για λίγες ώρες.

Αλλά το τραγούδι ήταν καλό.

Μια πρόχειρα συγκροτημένη χορωδία από χωριατόπουλά τραγούδησε 

τη "Στίλε ναχτ" γλυκά και με τη βαθιά ευλάβεια των χωρικών.

Οι απλοί άνθρωποι στην εκκλησία συγκινήθηκαν τόσο πολύ από την πρω

τάκουστη μελωδία, ώ στε - πρωτοφανές αυτό στα χρονικό της εκκλη- 

σούλας τους - χειροκρότησαν με τις χερούκλες τους μικρούς τραγουδι

στές, χειροκρότησαν τον πάτερ Γ ιόζεφ  που έγραψε το κείμενο, χειροκρό

τησαν πιο πολύ απ' όλους τον Φραντς Γκρούμπερ, τον συνθέτη "του τρα

γουδιού της αγάπης, που κατάκτησε τον κόσμο".

Ήταν 24 Δεκεμβρίου 1818. Ακριβώς πριν από 180 χρόνια.

Έτσι είναι και το σημερινό βράδυ, όπως τότε. Δεξιά κι αριστερά χωριου- 

δάκια με φωτισμένα παράθυρα και παιδάκια χαρούμενα, που βλέπουν πε

ρίεργα πως λιγοστεύει ολοένα το μπόι των αναμμένων κεριών.

Αλλά το βιβλιαράκι που διάβασα δεν τελειώ νει εδώ, αγαπητοί μου ανα

γνώστες! Τελείωσε όμως, το τα ξ ίδ ι... Σε λίγο θα κατεβούμε όλοι από το 

τρένο μας και θα σκορπιστούμε δεξιά κι αριστερά από τις  γραμμές. Και ο 

μόνος ήχος στην απεραντοσύνη τούτης της γαλήνης και του χιονιού είναι 

η βαριά φωνή των χωρικών που αποχαιρετιούνται, γνωστοί και άγνωστοι, 

σε μια χωριάτικη διάλεκτο, γεμάτη δύναμη:

-Γκούτε Βαϊνάχτεν, γκούτε Βαϊνάχτεν!

-Καλά Χριστούγεννα, καλά Χριστούγεννα! □

Π. Κ. Ενεηεκίδης
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Φωτογραφία ■ Παραγωγή VIDEO

Παπαναστασίου 38, κ. Πατήσια, Τηλ.: 83.28.098
(Πλησίον Ηλ. Σταθμού Αγ. Νικολάου)

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

JtLadzn
ΝΥΦΙΚΑ ■ ΒΑΠΉΣΉΚΑ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 
ΑΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυρούπολη
τηλ. 9939 732 - 9927 673
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Ο Σ Ϊ Ε ψ ΙΑΝΟΣ

Καλέστε μας στο 27 .14 .333  ή στο (093) - 209 .960
Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ 39 Ν.ΙΩΝΙΑ ( Δρόμος Λαϊκής Αγοράς ) ,

ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΤΟΛΕΣ

Αστυνομίας Αεροπορίας Στρατού Ναυτικού 
Ε ΤΟ ΙΜ Ο Π Α Ρ Α Δ Ο ΤΕ Σ  και Π Α Ρ Α ΓΓΕΛΙΑ

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΔΕΚΤΕΣ
ΟΛΕΣ 01 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Α Κ Α Δ Η Μ ΙΑ Σ  32, 106 72 Α Θ Η Ν Α  
τη λ .: 69 93 047, 69 93 046 
Μ Ε Σ Ο Γ Ε ΙΩ Ν  105,115 26 (ένα ντι σ χ ο λή ς  Α σ τυ νο μ ία ς ) 
τη λ ,/fax : 69 93 047, 69 93 046



Δέκα πρώην κομμουνιστικές 
χώρες της Κεντροανατο- 

λικής Ευρώπης υπέγραψανέ- 
να Σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Ένω

ση, στο οποίο υπόσχονται να λάβουν 

συγκεκριμένα μέτρα για την καταπο

λέμηση της εγκληματικότητας στο ε

σωτερικό τους. Τα μέτρα αυτά θα απο
τελούν μέρος της διαδικασίας για την 
μελλοντική ένταξη τους στην Ε.Ε μια 
και από πολλά μέλη της τελευταίας έ

χει εκφραστεί ο φόβος για μετάδοση 
της αυξανόμενης εγκληματικότητας 

στις κεντροανατολικές χώρες προς 
τις ίδιες. "Έχουμε δώσει υπερβολική 

έμφαση στα οικονομικά θέματα για 

τηνπροενταξιακήδιαδικασία και είναι 
καιρός να ασχοληθούμε και μέ άλλες 
πτυχές αυτής της υπόθεσης", δήλωσε 

χαρακτηριστικά ο υπουργός Δι
καιοσύνης της Δανίας Βίνι Σορντρά- 

γκερ, πριν από την υπογραφή της Συν

θήκης. Να σημειωθεί ότι οι 10 χώρες 
είναι η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσε
χία, η Σλοβενία, η Εσθονία, ηΛιθουα- 
νία, ηΛεττονία, η Σλοβακία, η Ρουμα
νία και η Βουλγαρία.

Κοινό μέτωπο των αστυνομι
κών δυνάμεων των “ 15" προ- 
κειμένου να αντιμετωπι

στούν οι προσπάθειες παραχάραξης 
του ευρώ ηρότεινε ο επικεφαλής της 
Ευρωπαϊκής Αστυνομίας κ. Στόρ- 

μηεργκ, σεδηλώσειςαηότηνέδρατου 
οργανισμού στη Χάγη, μετηνευκαιρία 
της ενεργοποίησης της Συνθήκης για 
την πλήρη δρατηριοποίηση της 

EUROPOL. "Χρειαζόμαστε μια κοινή 
προσέγγιση. Δεν πρόκειται για ένα ε
θνικό πρόβλημα" τόνισε ο κ. Στόρ- 
μπεργκ αναφερόμενος στις προσπά
θειες παραχάραξης που αναμένεται 
να εκδηλωθούν με την κυκλοφορία 

τωνχαρτονομισμάτωνκαιτωνκερμά- 
τωντουευρώτο2002.Τηνανάγκη συ
νεργασίας για την καλύτερη αντιμε

τώπιση των νέων εκσυγχρονισμένων 
μορφών εγκλήματος τόνισε και ο εκ
πρόσωπος της Αυστριακής Προε

δρίας υπουργός Εσωτερικών της κ. 

Καρλ Σλόεγκλ. "Καμία χώρα δεν μπο

ρεί να αντιμετωπίσει μόνη της αυτή τη 

νέα μορφή εγκληματικότητας" τόνισε 

ο κ. Σλόεγκλ, υπενθυμίζοντας την "ει
σαγωγή" οργανωμένου εγκλήματος 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ανα

τολική Ευρώπη. Η κοινή ευρωπαϊκή α
στυνομία είναι αρμόδια για την κατα
πολέμηση της διακίνησης ναρκωτι- 

κώνκαι ραδιενεργού υλικού, τοξέπλυ- 
μα χρημάτων και τη λαθρομετανά

στευση. Απότοεηόμενοέτος, ηδικαιο- 
δοσία της EUROPOL θα διευρυνθεί 
προκειμένου να καλύψει τη διεθνή 

τρομοκρατία, ενώ παράλληλα θα αυ
ξηθούν οι πόροι της κατά 70% και στο 

προσωπικό της θα προστεθούν 50 ά

τομα Η EUROPOL δεν διαθέτει δικές 
της δυνάμεις καταστολής και η δράση 
της περιορίζεται στη διευκόλυνση της 

ανταλλαγής πληροφόρησης ανάμε
σα στα κράτη-μέλη μέσω μιας πανί
σχυρης βάσης δεδομένων. Πριν τη α

πό τη δημιουργία της κοινής Ευρω
παϊκής Αστυνομίας οι χώρες-μέλη 
δεν διέθεταντη δυνατότητα άμεσης α
νταλλαγής πληροφοριών σχετικά με 

την εγκληματικότητα. Σημειώνεται ότι 
μέχρι πρόσφατα η EUROPOL είχε τη 
δυνατότητα άντλησης πληροφοριών 
από τις αστυνομικές υπηρεσίες των 
χωρών-μελών. Ομως, παράλληλα με 
την πλήρη ενεργοποίηση αυτής της υ

πηρεσίας καιτηδιεύρυνσητου αντικει
μένου της, σύντομα ξεκινά και η ανά

πτυξη του υπολογιστικού συστήματος 
σταστοιχείατουοποίουθαέχουνπρό- 
σβαση όλα τα κράτη-μέλη. Σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις το σύστημα θα έχει 

τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέ- 
λοςτου2000.

Τα κάστρα τηςχώρας μας τα πε

ρισσότερα ανυπεράσπιστα α
πέναντι στην ανθρώπινη αδια

φορία και τις ορέξεις του χρόνου, 
μπορούν πλέον να ελπίζουν στον 

"Μάρκο Πόλο". Πρόκειται γιαέναπρό- 
γραμματης Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Ε π ι θ ε ώ ρ η σ ή

τη συντήρηση και την ανάπλαση των 

βενετσιάνικων κάστρων της Μεσο

γείου. Η αρχή έχει γίνει απότο κάστρο 

της Αγίας Μαύρας στη Λευκάδα και 

του Αγίου Ανδρέα στη Βενετία. Ο Νο

μάρχης X. Λάζαρης και ο δήμαρχος 

της Βενετίας Μόσιμο Μπατσάρι, θα 

είναι επικεφαλής τουσχεδιασμού για 
τοηρόγραμμα, για τοοποίοθα συνερ
γαστεί και η Σλοβενία.

Δεκαπέντεπόλεις και περιοχές 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
ταξύ των οποίων και η Αθήνα 

θα συμμετάσχουν σε ένα φιλόδοξο 
σχέδιο βελτίωσης των τοπικών μέ

σων μεταφοράς στο πλαίσιο του ο

ποίου θα εκτιμηθεί η αποτελεσματικό

τ α τ ω ν  τοπικών συστημάτων συγκοι
νωνιών και θα αναζητηθούν λύσεις σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Πρωτόκολλο συνεργασίας 
μεταξύ της Ελλάδας και της 

Αλβανίας για να βοηθηθεί η 
γειτονικήχώραναενσωματωθείστις 
ευρωατλαντικές δομές υπέγραψαν 
στο Υπουργείο Εξωτερικών των δύο 

χωρών, ο αναπληρωτής υπουργός κ. 
Γ. Παπανδρέου και Ιλιτρ Μέτα. Είναι η 

πρώτη συμφωνία που υηεγρόφη με- 

ταξύτης Αλβανίας και χώρας-μέλους 
της Ερωπαϊκής Ένωσης. Το πρωτό

κολλο διαμορφώνει το πλαίσιο συ
νεργασίας και διαβουλεύσεων των 
δύο χωρών στην κατεύθυνση της εν ί

σχυσης των δεσμώντης Αλβανίας με 
την Ερωηαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, 
στην προοπτική της μελλοντικής εν
σωμάτωσης στους διεθνείς οργανι
σμούς.

Περισσότερες από 20.000 

νάρκες πουβρίσκονταιθαμ- 

μένεςσε ελληνικό έδαφος, 

αναμένεται να αποσυρθούν μετά την 

κύρωση από τη Βουλή της διεθνούς 

συνθήκης περί ναρκών. Ο ι νάρκες στη 

χώραμαςχωρίζονταισεδύοβασικές 
κατηγορίες, αυτές που τοποθετήθη
καν την περίοδο του Εμφυλίου στις πε

ριοχές του Γράμμου και του Βίτσι και 

αυτές πουβρίσκονταισταναρκοπέδια 

τουΈΒρουαπότηδεκαετίατουόΟ.

Η Κύπρος μπήκεστοτρένοτης 

ένταξης,πουξεκίνησε μετην 
πανηγυρική έναρξητων δια

πραγματεύσεων των " 15” με τις 6 υ

ποψήφιες χώρες. Πρώτη η διαπραγ
μάτευση ένταξης με την Κύπρο. Ακο

λούθησαν οι ενταξιακές διαπραγμα
τεύσεις με τις άλλες5 ανατολικές χώ- 

ρες:Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σ
λοβενία, Αεττονία. Κατηγορηματικός 

ο Αυστριακός πρόεδρος του Συμβου
λίου Υπουργώνκ.Β, Σιούσελ"Τοτρένο 
της διέρυνσης που ξεκίνησε, κανείς 
δεν μπορεί να το σταματήσει, παρά 

μόνο η υποψήφια χώρα που θέλει να 
αποσύρει την αίτηση της". Ήταν μια 

σαφής απάντηση στους "4" (Γαλλία, 
Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία) που αμ

φισβήτησαν στο Συμβούλιο Υπουρ
γών Εξωτερικών, με κοινή δήλωση 

τους την ενταξιακή πορεί α της Κύπρου 
γιατί δεν έχει λυθεί το Κυπριακό, χω

ρίς να προκαλέσονόμως το ελληνικό 
βέτογια να εμποδίσουν το τρένο της 

διεύρυνσης. Ο

Επιμέλεια: 
Π. Υ. ΑφροΒί τη Κοκκί νου
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Δύο "άγνωστοι" αποτόλμη- 

σαν"ναέλθουνειςγάμονκοι- 
νωνία, Βασιζόμενοι στο 

...γούστοενόςτοπικούραδιοφωνικού 

σταθμού της Αυστραλίας, ο οποίος 
ύστερα από εκστρατεία επτά εβδομά

δων βρήκε το ιδανικό ζευγάρι: τον 
ΓκλενΈμερτονκαιτηνΛιφΜπάνιαν,οι 

οποίοι ενώθηκαν με τα δεσμό του γά
μου στο Σίνδεϊ. Ο Γκλέν ήταν ο τυχε
ρός που επελέγη ανάμεσα σε εκατο
ντάδες, υποψήφιους. Επιτροπή 4 φ ί
λων του Γκλέν διάλεξε την ιδανική 
σύζυγο για τον 24χρονο ανάμεσα σε 
εννέα κοπέλες. Ο ι δύο νέοι πριν πα

ντρευτούν δεν είχαν ποτέ δει ο ένας 
τον άλλον, έστω και σε φωτογραφία. 

Είχαν μιλήσει μιά και μοναδική φορά 
στο τηλέφωνο, όταν ο Γκλέν έκανε 
πρόταση γάμου στην22χρονπΛιφ.

ΜιανοικοκυράαπότοΠαλέρ- 
μο της Σικελίας έκανε την 
"καυτή φωνή" σε "ροζ 

γραμμές" για να συμπληρώσει το ει
σόδημα της, αλλά αποδείχθηκε πολύ 
ντελικάτη γι αυτήν τη δουλειά: ερω- 

τεύθκε έναν από τους κυρίους που "ι
κανοποιούσε" τηλεφωνικά κι όταν ε- 

κείνοςτην απέρριψε προσπάθησε να 
αυτοκτονήσει. Η ιστορία της 25ης "Λι- 

λιάνας" που ήταν εδώ και 6 μήνες μια 
από τις "καυτές φωνές" στην "γραμμή 

144" απασχόλησε τον ιταλικό τύπο. 
Πίσω από την χωρισμένη νοικοκυρά 

του ιταλικού Νότου, πουο πρώην σύζυ
γος της στέρησε τα τρία παιδιά της, 

κρυβόταν μια γυναίκα απελπιστικά 
μόνη, που δεν προσέφερε μόνο συ
ντροφιά σε μοναχικές ψυχές, αλλά α

ναζητούσε και η ίδια παρόμοιο διέξο

δο.

Στην καρδιά της ερήμουτης 

βόρειας Χιλής εκατοντάδες 
εργάτες κτίζουνπυρετωδώς

το τηλεσκόπιο του 21ου αιώνα. Ή 

καλύτερα,ένα συγκρότημα από τέσ
σερα μεγάλα και τρία μικρότερατηλε- 
σκόπια, τα οποία ανήκουν σε οκτώ ε- 

ρωπαϊκές χώρες. Και έτσι για πρώτη 
φορά, όταν ολοκληρωθεί το 2006, η 

Ευρώπη θα αποκτήσει τα πρωτεία στην 
εηιστήμητης αστρονομίας.

ΣτομέσοντουΚαλοκαιριούέ- 
καναντηνεμφάνισητουςστη 

Γαλλία δύο συμμορίες, η μία 
στο Νότο και η άλλη στο Βορρά. Και οι 

δυο όμως παρουσίαζαν το 'ίδ ιο πρά- 
δοξο: ήταν συμμορίες κοριτσιών. Το 

πρώτο σοκ για τη γαλλική κοινή γνώ
μη, ασυνήθιστη σε πράξεις βίας από 
γυναίκες και μάλιστα νεαρές και ορ

γανωμένες, ήρθετον Αύγουστο, όταν 
η χωροφυλακή της Τουλόν στο Νότο 
της χώρας, συνέλαβε οκτώ έφήβους, 

ηλικίας 10-1 όχρόνωνγιαεπανειλημ- 
μένες επιθέσεις σε συνομήλικες 
τους, αλλά και σε μεγαλύτερες γυναί
κες. Ο ι μικρέςπροτιμούσαν τα 
πλούσια προάστια, όπου χτυπούσαν4 

με 6 φορές την εβομάδα. Προτι

μούσαν τους μικρούς δρόμους του 
κέντρου, τα μέσα μεταφοράς ή τις πα

ραλίες. Τρεις ή τέσσερις μαζί, εηιτί- 
θονταν στα θύματα τους, τα οποία έ
δερναν άσχημα και πολλές φορές τα 
τραυμάτιζαν με κοπίδι ή μαχαίρι. Έ

φτασαν στο σημείο μάλιστα να βασα
νίσουν μια μαθήτρια Ιό  χρόνων -τη 

χτύπησαν και την έκαψαν με τσιγάρο- 
γιατί ήταν "πολύ όμορφη". Γενικά ό

μως στόχευαν στο γρήγορο χρήμα 
που θα τους εξασφάλιζε την είσοδο 
στην ντισκοτέκ "Ζουμ", όπου και οι πε
ρισσότερες από αυτές γνωρίστηκαν. 

Η υπόθεση δεν θα απασχολούσε πε
ρισσότερες από μερικές γραμμές 
στο αστυνομικό δελτίο των εφημερί

δων, ανδενείχεκαισυνέχειαόπουηα- 
στυνομία συνέλαβε στην πόλη Μοντ-

μπελιάρ, κοντά στο Στρασβούργο, τα 
μέλη μιας ακόμη συμμορίας, την ο- 

ποίααποτελούσανδ κορίτσια ηλικίας 

11 έω ς ΐ θχρόνων.Οιεπιθέσειςτους 
ήταν εξίσου βίαιες και μάλισταέκπλη- 

ξη προκάλεσε στους αστυνομικούς 

το γεγονός ότι αντιμετώπισαν τη σύλ
ληψη τους με ιδαίτερη ψυχρότητα και 

δεν φάνηκαν "καθόλου μεταμελημέ- 
νες ή συγκινημένες".

Μπορεί οι άνθρωποι από ό

λα τα σημεία του πλανήτη 
να έχουν στραμένη την 

προσοχή τους στην αποστολή του γε- 

ρουσιαστήΤζον Γκλεν, κάποιοι όμως 
Έλληνες μαθητές θα βρεθούν πολύ 
κοντά του χάρη στις δυνατότητες που 

παρέχει τοΔιαδίκτυο σε900 μαθητές 
και μαθήτριεςτωνΣχολώντης Αμερι

κανικής Παροικίας ACS και θα έχουν 

τηνευκαιρίαναυποβάλουνερωτήσεις 
στον παλαίμαχο πρωτοπόρο του Δια
στήματος. Ξεναγός τους μια κα- 
θηγήτρια η Χριστίνα Περάκη φυσικός 
και με μεταπτυχιακές σπουδές στο 
Μηέρκεϊ και το Χιούστον.. Η κ. Περάκη 

είχετηνευκαιρία να παρακολουθήσει 
μαζί με23 συναδέλφους της από όλο 
τον κόσμο σεμινάρια στις εγκαταστά
σεις της NASA και να συνομιλήσει με 
τονΤζονΓκλεν.

Το σχέδιο είναι πρωτότυπο και 

φ ιλόδοξο. Ξεκίνησε από τη 
Γαλλία και έγινε ευχαρίστως 

δεκτό από τις αιγυπτιακές αρχές. Το 

"υιοθέτησε" ο Πιέρ Καρντέν και αφο

ρά την ανέγερση ενός νέου φάρου της 
Αλεξάδρειας. Από τον χαμένο αρ
χαίο Φάρο διατηρείται το όνομα και 

και κατά προσέγγιση το ύψος. Ο νέος 
Φάρος της Αλεξάδρειας θα μοιάζει 

περισσότερο με οβελίσκο -ή μιναρέ- 
ύψους 150μκαιπλάτους9μστηβάση 

του,θαείναιχτισμένοςαπόένανέοεί- 
δος ανθεκτικού μπετόν και θα 
καλύπτεται από γυαλί. Τημέρατο γυαλί 
θα λειτουργεί σαν καθρέφτης κα τη 

νύχτα θα μοιάζει με φετεινή βελόνα. 

Ο ψηλόλιγνος πύργος θα φέρει ιερο
γλυφικά, ελληνικά, λατινικά καιαραβι- 

κάφωσφορίζονταγράμματα. □

Επιμέλεια: 

Π. Υ. Α φ ρ ο δ ίτη  Κόκκινου

Η Ασφαλιστική Εταιρεία
"ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε."

σε συνεργασία
με το Πρακτορείο Ασφαλειών 
ΠΑΠΑΠΕΡΓΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

προσφέρει σε όλα τα μέλη της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ειδική έκπτωση στα αυτοκίνητα Ι.Δ. χρήσεως

1 4 %
στις συμπληρωματικές καλύψεις 

20%
Επίσης ασφαλίζει με ειδικό τιμολόγιο 

τα σπίτια των ανδρών των 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με την αρμόδια 
κα Παπαστεργιάδου Φωτεινή 

στα ΤΠλ.: 50 21 580 fax.: 50 21 580 
τηλ. οικίας: 23 20 655 ή στο 093 /  62 95 87
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Τα τελευταία χρόνια είναι αξιοσημείωτη
η κίνηση του εγκληματολογικού βιβλίου 

τόσο στο εξω τερικό όσο και στη χωρά μας.
Επειδή είναι ευνόητη η χρησιμότητα της 

βιβλιογραφικής ενημέρωσης του αστυνομικού προ
σωπικού στο ξωτικό αυτό τομέα 

η "Αστυνομική Επιθεώρηση" παρουσιάξει δείγμα από 
τη δραστηριότητα αυτή, ευελπιστώντας 

στην καλλιέργεια του αντίστοιχου 
ενδιαφέροντος τω ν συναδέλφων.
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£ 3  Μ. Καϊάφα - Γκμπάντι /  Ε. Συμεωνίδου - Καστανίδου: Ειδικοί Ποινικοί 
Νόμοι: Ναρκωτικά (Νόμοι. Υπουργικές αποφάσεις. Νομολογία. Διεθνή 
κείμενα. Εισηγητικές Εκθέσεις Νόμων. Βιβλιογραφία] /Οπλα (Νόμοι. Υ
πουργικές αποφάσεις. Συναφή νομοθετήματα. Νομολογία. Διεθνή και 
Κοινοτικά κείμενα. Εισηγητικές Εκθέσεις Νόμων. Βιβλιογραφία] /Πνευμα
τική ιδιοκτησία (Νόμοι. Υπουργικές αποφάσεις - Πρ. Διατάγματα. Νομο
λογία. Διεθνή και Κοινοτικά κείμενα. Εισηγητικές Εκθέσεις Νόμων. Βιβλιο
γραφία],

£ 3  Σ. Κάτσιου: Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η γεωπολιτική του διεθνούς 
χρηματοπιστωτικού συστήματος: Το φαινόμενο της νομιμοποίησης ε 
σόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Σύγχρονα θέματα εμπορικού 
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σχετικές παρατηρήσεις του Νομικού κόσμου της χώρας (Θεσσαλονίκη, 
19961(0.319].

£ 3  I. Μανωλεδάκη /  C. Prittwitz (Επιμ. Έκδοσης): Η ποινική προστασία 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (Ελληνογερμανικό Συμπόσιο. Θεσσαλονί
κη, 1995] (Θεσσαλονίκη, 1997] (σ. 157],

£ 3  I. Ηηροτύρη: Νεοελληνική πραγματικότητα (Θεσσαλονίκη, 19971 (σ. 71 ].

£3 Α. Παπαδαμάκη: Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο. Θεωρητική θεμελίωση και 
συστηματική ερμηνεία του νέου Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Εισα
γωγή. θεμελιώ δεις έννοιες. Ουσιαστικό Μέρος. Δικονομικό Μέρος 
(Θεσσαλονίκη, 1997) (σ. 525].

£3 Α. Παπανεοφύτου: Ποινικό Δίκαιο, Κράτος και τεχνολογικοί κίνδυνοι. 
Τόμος Α'. Η γενικότερη δικαιοπολιτική, η νομοθεσία και η νομολογία στο 
πεδίο της ποινικής προστασίας από τους κινδύνους της τεχνολογικής ε 
ξέλιξης. Η προστασία του περιβάλλοντος, των καταναλωτών και των ερ
γαζομένων (Αθήνα - Κομοτηνή, 19971 (σ. 3881.

0 3  Α. Παπανεοφύτου: Ποινική προστασία του καταναλωτή. Επιστημονικοί 
συνεργάτες: Χάρης Παπαχαραλάμπους, Δ. Ν. Δικηγόρος - Όλγα Τσόλκα, 
Δ. Ν. Δικηγόρος (Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1996] (σ. 218).

£ 3  Α. Παπανεοφύτου: Die strafrechtliche Bewertung des arztlichen 
Heileingriffs nach griechischem und deutschem Recht (Europaische 
Hochschulschriften. Reihe II Rechtswissenschaft. Bd. 213. Frankfurt am 
Main, Bern. Cirencester /  UK., 1980] (σ. 139],

£ 3  Ν. Παρασκευόπουλου: Η καταστολή της διάδοσης των ναρκωτικών 
στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, 1997] I σ. 211).

£ 3  Κ. Πολυζωίδη: Υπόμνημα εις τον Καταστατικόν Χάρτην της Εκκλησίας 
της Κύπρου (Θεσσαλονίκη, 1997] (σ. 1741.

0 3  Τομέα Ποινικών Επιστημών Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Αθη
νών: ΜΝΗΜΗ III. Δασκαλόπουλου, Κ. Σταμάτη, Χρ. Μπάκα. Επιμέλεια: Νέ
στωρ Ε. Κουράκη (Αθήνα, 19961. Α' Μελέτες Ποινικού Δικαίου (σ. 1 - XX- 
XVII + 1 - 455] /  Β’ Μελέτες Ποινικής Δικονομίας Ισ. I - XI + 455 - 764] /  Γ' 
Μ ελέτες Εγκληματολογίας, Αντεγκληματικής Πολιτικής, Ιστορίας και 
Κοινωνιολογίας του Δικαίου (σ. I - XIV + 765 -1193).

0 3  Γ. Τραγάκη: Οργανωμένο έγκλημα και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. 
Money Laundering (Νομική Βιβλιοθήκη. Αθήνα, 19961 (σ. 411).

0 3  ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ (Διμηνιαία Επιθεώρηση Ποινικού Δικαίου και Δικαίου Θεμε
λιωδών Ελευθεριών]: Τεύχος 6/1996 (Νοέμβριος - ΔεκέμβριοςΙ (σ. 1217 
-1463] /  Τεύχος 1 /1997 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος] Ισ. 2441 /  2 /1997 
(Μάρτιος - Απρίλιος] (σ. 139 - 510] (Μάιος - Ιούνιος] (σ. 503 - 774] /  Τεύχος 
4 /1997  (Ιούλιος - Αύγουστος] (σ. 767 - 988) /  Τεύχος 5 /  1997 (Σεπτέμ
βριος - Οκτώβριος] (σ. 975 -11661.

£ 3  Προς ένα δικαστικό ευρωπαϊκέ χώρο. Corpus Juris ποινικών διατά
ξεων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρω
παϊκής Ένωσης (υπό τη διεύθυνση της Mireille Delmas - Marty, Κα- 
θηγήτριας στο Πανεπιστήμιο Πάνθεο - Σορβόννη Παρίσι II, Μέλους του 
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Γαλλίας. Επιμέλεια - Εισαγωγή, Μετάφρα
ση από τα γαλλικά: Αθανασία Συκκιότη - Ανδρουλάκη, Δ. Ν. Δικηγόρος. Με 
πρόλογο του Διονύσιου Σπινέλλη, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Μελέτη που πραγματοποιήθηκε μετά από αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου, από ερευνητές των Ενώσεων Ευρωπαίων Νομικών για την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας, υπό την αι
γίδα της Γενικής Διεύθυνσης οικονομικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επι
τροπής. (σ. 1101.

£3 Η. -  Η Jescheck: Δυνατότητες και όρια ενός ποινικού δικαίου για την 
προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Διάλεξη που δόθηκε στις 15 Απρι
λίου 1997 στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
κατά την τελετή αναγόρευσής του σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος 
Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως μεταφράστηκε το κείμενό της από το Λέ
κτορα κ. Νικόλαο ΛίβοΙ (Ανάτυπο από τα Ποινικά Χρονικά. Τ. Μ Ζ 1997), (σ. 
481 -494], □
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Γεώργιο Κ., νεαρό φ ίλο:

Αγαπητέ μας φίλε, λάβαμε το ποίημά σου με 

τίτλο "Ένα λουλούδι οτον αγρό" το οποίο δημο

σιεύουμε γιατί σαν αρχική προσπάθεια το θεω

ρούμε αξιόλογο. Δε γνωρίζουμε την ηλικία σου 

ακριβώς και για το λόγο αυτό δεν θα προβούμε 

σε λεπτομερή ανάλυση, στοιχείων του ποιήμα

τος. Τούτο γιατί πολλά ποιήματα είναι συνάρτη

ση κλίσης και ώριμης ηλικίας. Κανείς δεν μπορεί 

να σε προτρέψει ή να σε αποτρέψει να ασχολη

θείς με την ποίηση. Αν έχε ις  στόφα ποιητή, αυτό 

με το πέρασμα του χρόνου και "με τα μάτια της 

ψυχής σου" όπως λέγει ο μεγάλος Κ. Παλαμάς, 

εσύ ο ίδιος κοιτώντας μέσα σου, θα αντιληφθείς 

την ποιητική φωτιά να σιγοκαίει και που μετά από 

πολλά ίσως χρόνια σιωπής, θα βρει το δρόμο να 

βγει στην επιφάνεια και να μετουσιωθεί σε λόγο.

Ένα λουλούδι στον αγρό
an
Τα μάτια σου,
μαγνητίζουν και το ξύλο.
Τα μαλλιά σου,
λάμπουν στον ήλιο.
Τα χέρια σου,
είναι σαν μετάξι.
a n
Είσαι,
σαν ένα λουλούδι στον αγρό.

Γεώργιος Κ. ΛάρυμναΛοκρίδος Φθιώτιδος.

Καηερώνη Θεοφάνη, Αστυφύλακα:

Λάβαμε το ποίημά σας με τίτλο Ή  πληγωμένη 

αδελφή μας" το  οποίο δημοσιεύουμε και το ο

ποίο, όπως αντιλαμβανόμαστε απ' το περιεχό

μενο, έχει ως αντικείμενο το περιβάλλον. Χαρα

κτηρίζουμε την προσπάθειά σας αξιοπρόσεκτη. 

Ο ελεύθερος στίχος σας είναι αξιόλογος και ση

μαντική η αλληγορική προσπάθεια. Σας συνι- 

στούμε να συνεχίσατε χωρίς να απογοητεύε

σ τε εάν μελλοντικές προσπάθειές σας περ

νούν απαρατήρητες ή δε σας ικανοποιούν.

Όπως έχουμε τονίσει στο παρελθόν, για κά

ποιον που ασχολείται με την ποίηση, το πρωταρ

χικό στάδιο μπορεί να διαρκέσει χρόνια. Η χώρα 

μας, έ χ ε ι α να δ ε ίξε ι ε ξα ίρ ετο υ ς  ποιητές και 

ποιήτριες, χε ιρ ισ τές του ελεύθερου στίχου γι' 

αυτό και η εκ μέρους μας απαρίθμηση ορισμέ

νων ονομάτων, είναι μόνο ενδεικτική. Έτσι μνη

μονεύουμε για μελέτη τους: Ελύτη, Αλέξη Ασλά- 

νογλου, Γιώργο θέμελη, Νικ. Βρετάκο, αλλά και 

νεότερους όπως Αναγνωστάκη, Κοντό, Βλαβια- 

βό, Νάνο Βαλαωρίτη κά.

Η Πληγωμένη Αδελφή μας
Μια μακρινή φωνή ακούσαμε.
Την ξεχάσαμε.
Φωνή ικεσίας, 
σπαρακτική.
Ήταν η πληγωμένη αδελφή μας.
Την αγνοήσαμε.
Κοιμηθήκαμε ύπνο ήσυχο, 
γαλήνιο.
Η πληγωμένη αδελφή μας θρηνεί.
Για τα ανήλιαγα δάση 
που αφανίζονται,
για να κάνουν εύκολη τη ζωή των αδελφών της.
Αιωνόβιοι γίγαντες
αθάνατοι,
πεθαίνουν μονομιάς 
έτσ ι απλά.
Στις όχθες των αρχαίων λιμνών, 
αστραφτερά κουτάκια μπύρας πεταμένα, 
φανταχτερά περιτυλίγματα αδιαφορίας. 
Στα σπλάχνα των κοραλλένιων θαλασσών, 
καρφωμένα σίδερα μίσους 
που σαπίζουν αργά, 
μολύνοντας την πληγή.
Το γαλάζιο /φόρεμα της αδελφής μας
πάλιωσε,
τρύπησε.
Οι πληγές της ανοικτές 
Η μυρουδιά τους ενοχλείτο ρουθούνια μας. 
Ο Ήλιος
σκληρός άρχοντας 
χωρίς οίκτο,
καίει το απροστάτευτο κορμί της.
Η πληγωμένη αδελφή μας αργοπεθαίνει!
Και όλοι μας ετοιμαζόμαστε
να κοιμηθούμε,
άλλον έναν ύπνο αδιαφορίας.
Καλή σου νύχτα πληγωμένη αδελφή, 
ελπίζουμε,
να μας συγχωρήσεις κάποτε!!!
Αθήνα 27-9-98

Βασιλειάδη Δημήτριο, ιδιώτη:

Λάβαμε το ποίημά σας που αφιερώνεται στα 

Σώματα Ασφαλείας και σας ευχαριστούμε. Πρό

κειται για σονέτο, το οποίο ως προς το ρυθμό, 

ομοιοκαταληξία και παύσεις προσιδιάζει με εμ

βατήριο.

Αφιερωμένο ατούς αγώνες και στις θυσίες 

των Σωμάτων Ασφαλείας.

Εις το πόστο μου όλα τα χρόνια 
Μ εσ ' τις νύκτες στους δρόμους γυρνώ, 
και με κρύο, με μπάρες με χιόνια, 
το καθήκον ποτέ δεν ξεχνώ.
Εις τον όρκο πιστός παραμένω,
Θυσιάζω τα πάντα γ ί αυτό, 
οικογένεια (φίλους και μάνα, 
το καθήκον ποτέ δεν ξεχνώ.

Στη ζωή μου τα πάντα αντέχω, 
το πιστεύω μου έχω οδηγό, 
για τους άλλους εγώ θα φροντίζω, 
το καθήκον ποτέ δεν ξεχνώ.

Μ ε παράνομους έχω να κάνω, 
μέρα νύκτα μ ' αυτούς πολεμώ, 
τους πολίτες εγώ προστατεύω, 
το καθήκον ποτέ δεν ξεχνώ.

Παπαγιαννάκη Πέτρο, Αρχιφύλακα:

Λάβαμε το ποίημά σας με τίτλο "Φιλία" το ο

ποίο δημοσιεύουμε. Όπως έχουμε επισημάνει 

και στο παρελθόν δ ιευρύνετε την θεματογρα

φία σας και να αποφεύγετε να επαναλαμβάνετε 

θεματικές που έχουν αποτελέσει αντικείμενο 

πολλών.
Η Φιλία

Δεν ξανακάνω πια φιλία 
αγάπη δε στεριώνω, 
αυτά τα δυο με κάψανε 
μέρα και νύχτα λιώνω.
Φίλο δεν βρήκα πουθενά 
μέσα στην οικουμένη 
για να μου πει πως η φιλία 
δεν είναι προδομένη.

Φιλία πρώτα ξεκινά 
κι αγάπη καταλήγει, 
η μια την άλλη πολεμά 
η μια την άλλη πνίγει.

Οποια κερδίσει στην αρχή 
Κι όποια στο τέλος χάσει.
Είναι κι οι δυο αμαρτωλές 
σ' αυτήν εδώ την πλάση.

Φιλία πρέπει καθαρά 

να παραμένει πάντα 
για να μη βάνει την καρδιά 
στου έρωτα τη λάβρα.

Φιλία 'ναι συναίσθημα
αγάπη (φανερώνει,
μια ψυχική συμπάθεια
δυο πρόσωπα ενώνει. □

Επιμέλεια:
Αστυνόμος Α 'Β α σ. Τσαγκάρης,

Υποψ. Διδάκτορας Φιλοσο(ρίας της Φιλοσοφικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Της Λίλλιαν Κουϊγκλευ - Ιρλανδία

Σίγουρα λυπητερά Χριστούγεννα θα περάσουμε", είπε αναστενά

ζοντας ο Μάικλ, καθώς ακούμπησε τη μύτη του πάνω στο τζάμι 

του παραθύρου της κουζίνας.

Η Μαίρη παραμέρισε τη χύτρα για να μπορέσει να γυρίσει το κέικ που 

ψηνόταν πάνω στην πυροστιά. Στην Ιρλανδία κάθε Χριστούγεννα ψήνουν έ 

να στρογγυλό κέικ, γεμάτο σπόρους γλυκάνισου για κάθε μέλος του σπι

τιού. Η Μαίρη έφ τια ξε τρία - ένα για τη μητέρα της, ένα για το Μάικλ κι ένα 

για τον εαυτό της.

"Πόσο θα ήθελα να ήταν τέσσερα τα κέικ", είπε σιγά. Το τέταρτο  θα ήταν 

για τον πατέρα της, που έπρεπε κάθε χειμώνα να πηγαίνει να δουλεύει 

στην Αγγλία. Διαφορετικά η οικογένεια δε θα ε ίχε καθόλου χρήματα.

Η φάρμα τους ήταν μικρή, φωλιασμένη σε μια λοφοπλαγιά λίγα μιλιά μα

κριά από το λιμάνι Γκάλουεϋ. Το μικρό σπίτι του με την αχυρένια σκεπή ήταν 

μικροσκοπικό αλλά ζεστό, και στην πέτρινη αυλή τους έτρεφαν λίγα γου

ρούνια, μερικές κότες και μια αγελάδα. Ως το τελευταίο φθινόπωρο είχαν 

κι έναν πιστό γάιδαρο, που τον έλεγαν Πάτρικ.

Ο Πάτρικ ήταν το αγαπημένο ζωντανό της οικογένειας από τό τε  που ο 

Μάικλ θυμάται τον εαυτό του. Ζεμένο με τον Πάτρικ το ασπρογάλαζο κάρο 

τους έμοιαζε με αληθινό αμάξι. Ο Πάτρικ, ωστόσο, δεν υπήρχε πια. Ψόφη

σε από γεράματα το Σεπτέμβρη.

Ο Μάικλ τραβήχτηκε από το παράθυρο.

"Που είναι η μητέρα", ρώτησε.

Η Μαίρη έσ ιαξε το τραπεζομάντιλο πριν αποκριθεί. "Είναι κάτω στους Ο' 

Μπράιαν να ράψει τα νυφικά. Θα είναι κουρασμένη και θα πεινάει όταν έρ 

θει. Εγώ θα ρίξω το τσάι τώρα για να είναι έτοιμο".

Ο Μάικλ στριφογύριζε αδιάκοπα μέσα στην κουζίνα. Σκέφτηκε να φο

ρέσει τη ζακέτα του και να τρ έξε ι στον αχυρώνα. Ένιωσε, όμως, μοναξιά 

που θ' αντίκριζε το στέκι του Πάτρικ άδειο. Έτσι κρέμασε ξανά τη ζακέτα 

του και πέταξε το σκούφο του στο ράφι. Ήταν το γούνινο σκουφί του - ε 

κείνο που του είχαν στείλει οι Αμερικανοί ξάδελφοί του. Ήταν η χαρά της 

ζωής του και το μοναδικό σε ολόκληρη την περιοχή.

"Μήπως φάνηκε η μητέρα ν' ανηφορίζεί;", ρώτησε η Μαίρη.

Όχι. Δε βλέπω κανέναν. Για περίμενε, κάποιος έρχεται, μα δεν είναι η μη

τέρα".

Ο Μάικλ κόλλησε τη μούρη του στο παράθυρο. Το φως της λάμπας πίσω 

του τον δυσκόλεψε να δει ποιος έρχεται από το δρόμο, φαίνονταν σαν δυο

άνθρωποι που έσκυβαν εξαιτίας του ανέμου. Κι ωστόσο ο άνεμος δεν ήταν 

και τόσο δυνατός.

"Κοίτα Μαίρη", φώναξε ο Μάικλ, "είναι ένας γάιδαρος. Όχι είναι δύο και 

δεν είναι κανένας μαζί τους".

Η Μαίρη έτρ εξε  στο παράθυρο. Τώρα διέκριναν μια γαϊδούρα με το γαϊ

δουράκι της που ανέβαιναν από το μονοπάτι στη φάρμα.

Ο Μάικλ όρμησε έξω  από το σπίτι πριν προλάβει η Μαίρη να πει λέξη. Έ

τρ εξε  στο μονοπάτι προς το μέρος των γαϊδουριών. Όταν έφ τασ ε κοντά 

τους, τους μίλησε γλυκά.

"Από πού ερχόσαστε;", σιγοψιθύρισε στο γαϊδουράκι.

"Και συ κοπέλα μου θα πεινάς", είπε τρυφερά στη μάνα γαϊδούρα. “Ελάτε 

μαζί μου, κι οι δυο σας, στην αυλή και θα σας δώσω τροφή από του Πάτρικ".

Η Μαίρη έρ ιξε  το  σάλι της στους ώμους και βγήκε. Ακολούθησε τον 

Μάικλ και τα γαϊδουράκια στην αυλή.

"Δεν είναι γλύκα;", είπε ο Μάικλ χοροπηδώντας, καθώς κουβαλούσε την 

τροφή για τα γαϊδούρια.

"Είναι, Μάικλ, μα μη βιάζεσαι να χαρείς γι' αυτά. Είναι σίγουρο πως κά

ποιος θα 'ρθει να τα ζητήσει ως το πρωί’.

"Δεν ανήκουν σε κανέναν εδώ γύρω", είπε ο Μάικλ. "Το ξέρω πολύ καλά".

Η Μαίρη ήξερε πως ο Μάικλ είχε δίκιο. Ο μικρός της αδελφός γνώριζε 

κάθε γαϊδούρι ολόκληρα μιλιά ολόγυρά τους.

Καθώς η Μαίρη γύριζε πίσω στη ζεστή κουζίνα για να αποτελειώσει την 

ετοιμασία του τσαγιού χαμογέλασε μόνη της. Μπορεί να τα φρόντιζε το 

Θείο Βρέφος. Μπορεί αυτά τα γαϊδούρια να ήταν ουρανοκατέβατα. Μήπως 

και ο Κύριος δεν είχε καβαλικέψει ένα γάιδαρο, όπως κι η Μητέρα του πριν 

απ' Αυτόν;

Ο Μάικλ έμεινε στην αυλή και κοίταζε τα γαϊδούρια που έτρωγαν. Τα πό

τ ιζε  και τα τά ιζε με μεγάλη προθυμία γιατί του άρεσε να φροντίζει όλα τα 

ζώα. Έτσι που ζούσε σ' ένα κτήμα μόνο με τη μητέρα και τη μεγαλύτερη 

αδελφή του όλους τους μακρόσυρτους χειμωνιάτικους μήνες, το δεκά

χρονο αγόρι φερόταν σαν μεγάλος.

Ο Μάικλ χάιδεψε τη γαϊδούρα. "Μου φαίνεται πως θα σε λέω κυρία Πά- 

τρικ. Μπορεί να μείνεις για πάντα μαζί μας, αν δε σε ζητήσει κανείς. Υπάρ

χει πολύς χώρος για σένα και το μωρό σου, εδώ".

Όταν κάποτε γύρισε στο σπίτι, άκουσε τη Μαίρη να μιλάει με τη μητέρα 

του. Όρμησε μέσα. "Μητέρα, μητέρα, τι σκέφτεσαι;".
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"Ξέρω, ΛΛάικλ η Μαίρη μου τα είπε όλα για τα γαϊδούρια. Τα έκλεισες 

στον αχυρώνα; Δε θέλουμε να χαθούν πάλι πριν βρούμε το αφεντικό τους".

"Ω", είπε λυπημένα ο Μάικλ, "νομ ίζε ις  πως θα 'ρθ ε ι κάποιος να τα 

ζητήσει,·".

"Είμαι τόσο σίγουρη όσο είμαι σίγουρη πως κάθομαι εδώ", είπε η μητέρα 

του. ”Τα γαϊδούρια δεν περιφέρονται μόνα τους χειμώνα καιρό".

Ο Μάικλ συμφώνησε, η σκέψη ωστόσο αυτή ήταν πολύ θλιβερή.Ήπιε το 

τσάι του με τη μητέρα και την αδελφή του, μα το μυαλό του ήταν αδιάκοπα 

στα γαϊδούρια.

Εκείνη τη νύχτα ο Μάικλ δεν κοιμήθηκε πολύ καλό. Σκεφτόταν συνέχεια 

τα γαϊδούρια κι αναρωτιόταν ποιος θα ερχόταν να τα ζητήσει. Μπορεί το 

αφεντικό  τους να ήταν κανένας άσπλαχνος άνθρωπος! Μ πορεί τα γαϊ

δούρια να το 'χαν σκάσει πραγματικά! Ωστόσο ο Μάικλ ήξερε πως αυτά που 

σκεφτόταν ήταν ανοησίες. Τα γαϊδούρια είχαν απλώς παραπλανηθεί και το 

αφεντικό τους θα 'ρχόταν να τα ζητήσει. Να μπορούσε, τουλάχιστον, σκά

φτηκε ο Μάικλ, να έχει ένα γαϊδουράκι για τα Χριστούγεννα. Ωστόσο ούτε 

αυτός, ούτε η μητέρα του είχαν χρήματα.

Νωρίς την άλλη μέρα ο Μάικλ ξύπνησε και για μια στιγμή ένιωσε ευτυχι

σμένος καθώς θυμήθηκε πως εκείνο το βράδυ ήταν Παραμονή Χριστου

γέννων. Θα άναβαν τα κεριά και θα τα 'βαζαν στο παράθυρο. Έτσι θα οδη

γούσαν κάποιο ξεμοναχιασμένο διαβάτη ή κάποιον που θ' αναζητούσε μια 

ζεστή γωνιά. Λυπόταν που δεν είχαν δώρα. Δώρα! Πως μπόρεσε να ξεχά- 

σει την κα Πάτρικ και το γαϊδουράκι της; Πόσο επιθυμούσε να γινόταν κά

ποιο θαύμα και να κρατούσε έστω και το ένα γαϊδούρι.

Ο Μάικλ ντύθηκε γρήγορα και γλίστρησε από τη στενή σκάλα για να κα- 

τ ε β ε ί απ' το πατάρι όπου κοιμόταν, φ όρεσε το  γούνινο σκούφο του και 

βγήκε έξω. Ο αέρας ήταν ψυχρός και το παγωμένο χώμα έσκαζε κάτω από 

τα πόδια του. Στον αχυρώνα ο Μάικλ βρήκε την κα Πάτρικ με το μικρό της.

Έίσαστε μια χαρά έτσι που σας βλέπει κανείς", ψιθύρισε ο Μάικλ στην κα 

Πάτρικ και της έτριψε τ ' αυτιά. "Περάσατε καλή νύχτα στο στέκι του Πάτρικ.·".

"Και συ μικρούλη μου, τι κάνεις;”, ρώτησε το γαϊδουράκι.

Ο Μάικλ με μεγάλο κόπο άφηνε τα γαϊδούρια για να πηγαίνει στο σπίτι να 

τρώει το  φαγητό του εκείνη τη μέρα: Η μητέρα του τον άφηνε να μένει 

στον αχυρώνα όση ώρα ήθελε. "Είναι τόση η χαρά του, Μαίρη", έλεγε στην 

κόρη της εκείνο το απομεσήμερο. "Ευτυχώς, που μ' αυτό το κρύο δε θα 'ρ- 

θει κανείς για τα γαϊδούρια παρά μόνο μετά τα Χριστούγεννα.

Την παραμονή των Χριστουγέννων νύχτωσε γρήγορα κι αφού η Μαίρη 

έφ τιαξε το  τσάι και φώναξε τον Μάικλ, έβαλε τα κεριά στο παράθυρο. “Χα

ρίζουν γιορταστική όψη, νομίζω", είπε, "κι είμαστε στ' αλήθεια τυχερο ί που 

έχουμε ένα ζεσ τό  και βολικό σπίτι".

Ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα. "Ποιος είναι;".

"Εγώ, Μαίρη, η κ. Ο' Μπράιαν".

"Περάστε να πάρετε ένα φλιτζάνι τσάι".

"Όχι κόρη μου, ευχαριστώ. Πέρασα μόνο να σας πω πως είναι μερικοί 

Τσιγγάνοι στο δρόμο. Σταματάνε σ' όλα τα κτήματα και ψάχνουν να βρουν 

δύο γαϊδούρια που έχασαν".

Το πρόσωπο του Μάικλ σκοτείνιασε. "Ω, κ. Ο' Μπράιαν, τα γαϊδούρια ήρ

θαν εδώ και τα βάλαμε στον αχυρώνα. Είχα την ελπίδα πως θα τα κρα

τούσαμε".

"Καλά, αγόρι μου, αμφιβάλλω, ωστόσο, αν θα κατάφερνες να τα παζα

ρέψ εις με Τσιγγάνους. Εντάξει, γεια σας, κι η ευλογία της νύχτας μαζί σας". 

Μ' αυτή την τελευταία λέξη η κ. Ο' Μπράιαν πήρε το δρόμο για τη φάρμα 

της, που βρισκόταν στην άλλη πλευρά του λόφου.

'Το φοβόμουνα αυτό", είπε η μητέρα του Μάικλ Ξέρω πόσο θα 'θελες να 

κρατήσουμε αυτό τα γαϊδούρια, Μάικλ αλλά δεν μπορούμε να τ ' αγοράσουμε".

Τόσο ήταν, σκέφτηκε ο Μάικλ. Δεν γίνονται πια θαύματα την παραμονή 

των Χριστουγέννων.

Όταν στο μεταξύ, το καραβάνι με τους Τσιγγάνους έφ τασ ε στο κτήμα 

τους, ο Μάικλ ήταν πραγματικά ένα πολύ λυπημένο αγόρι. Σκέφτηκε, ξανα-

σκέφτηκε, μα άδικα δεν υπήρχε τρόπος να κρατήσει τα γαϊδούρια. Και οι 

Τσιγγάνοι, φτω χοί άνθρωποι ήταν. Μόνο τα χρήματα θα τους ενδιέφεραν. 

Το παρδαλό καραβάνι στάθηκε στο δρομάκι. Ήταν πολύ σκοτεινά για να 

διακρίνει κανείς τα κεφάλια να ξετρυπώνουν απ' τις  πάνινες τέν τες  των α- 

μαξιών τους. Τελικά, ένας άντρας με γένια και μ' ένα κόκκινο μαντήλι δεμέ

νο γύρω στο λαιμό του, πλησίασε την πόρτα της φόρμας. Ένα μικρό αγόρι 

έτρεχε πίσω του.

"Λυπάμαι που σας ενοχλώ, κυρά μου", είπε ο Τσιγγάνος στη μητέρα του 

Μάικλ, "μήπως όμως είδατε μια γαϊδούρα με το  γαϊδουράκι της; Χάθηκαν 

χτες  το βράδυ, την ώρα που κατασκηνώσαμε στο λόφο και δεν μπορούμε 

να τα βρούμε".

Η μητέρα του Μάικλ γύρισε προς το μέρος του γιου της: "Μάικλ πάρε 

τους να δουν τα γαϊδούρια που έβαλες στον αχυρώνα χτες  το βράδυ".

Ο Μάικλ προχώρησε αργά προς την πόρτα. Φόρεσε το σακάκι του και το 

γούνινο σκούφο του. Ανοιξε την πόρτα κι ο Τσιγγάνος με το μικρό αγόρι τον 

ακολούθησαν στον αχυρώνα.

'Μπαμπά, μπαμπά, είναι η Μάτζι και το μικρό της", είπε το αγόρι.

"Εγώ τη λέω κα Πάτρικ", εξήγησε ο Μάικλ. "Είχαμε ένα Πάτρικ αλλά μας 

ψόφησε". Τα μάτια του Μάικλ γέμισαν δάκρυα. Τα σκούπισε θυμωμένος. 

Δεν ήταν σωστό να κλαίει, μα δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς.

Ο Τσιγγάνος έβαλε το μπράτσο του γύρω απ' τον ώμο του Μάικλ. "Βλέπω 

πως αγάπησες κιόλας τη Μ άτζι μας, αλλά και για μας α ξ ίζε ι πολλά. Τη 

χρειαζόμαστε για να κουβαλάει το  βιος μας. Θα κάνω, ωστόσο, ένα πα

ζάρι μαζί σου - κάτι που κι εμένα θα βοηθήσει πολύ κι εσένα  θα σ ' ευ 

χαριστήσει.

Ο Μάικλ στέγνωσε τα δάκρυά του. Τι ήταν αυτά που του 'λεγε ο Τσιγγά

νος;

'Το μικρό μου παιδί χρειάζεται ένα ζεσ τό  σκουφί. Κρυώνει πολύ μέσα 

στο αμάξι μας και δεν ε ίδε ποτέ του ένα τόσο όμορφο γούνινο σκούφο".

Ο Μάικλ δεν μπορούσε να πιστέψει στ' αυτιά του. "Θα μου δώσεις την 

κα Πάτρικ, τη Μ άτζι θέλω να πω, κι εγώ θα σου δώσω το γούνινο σκούφο 

μου;".

Όχι", είπε ο Τσιγγάνος. "Θα σου αφήσω το μικρό γαϊδουράκι. Είναι αρκε

τά μεγάλο τώρα για ν' αποχωριστεί από τη μητέρα του. Αν σου το δώσου

με, το  καραβάνι μας θα μπορεί να ταξιδεύει πιο γρήγορα. Είναι τόσο νέο 

που δεν μπορεί να προχωρεί τόσο γρήγορα όσο τα μεγάλα γαϊδούρια".

Τα μάτια του Μάικλ άστραψαν από χαρά. Ένα κατάδικό του γαϊδούρι!

'Έχει όνομα;".

Όχι", είπε ο Τσιγγάνος, "δεν τους δίνουμε όνομα όσο πάνε πίσω από τη 

μάνα τους. Πως θα το βγάλεις;".

"Πάτρικ ο Δεύτερος", είπε ο Μάικλ κι έβγαλε το ακριβό σκουφί του και 

το έδω σε στο τσιγγανάκι.

Ο μικρός φόρεσε το γούνινο σκούφο. Του έφ τανε ως τ ' αυτιά του. Το 

χάιδεψε. "Ω, τι όμορφο που είναι!".

Ο Τσιγγάνος έβγαλε ένα μικρό σκοινί από τη τσέπη του και το έδεσ ε 

γύρω απ' το χοντρό λαιμό της γαϊδούρας. Την έβγαλε έξω  από τον αχυρώ

να.

"Κλείσε τον Πάτρικ το Δεύτερο για να μην μπορεί να βγει", είπε ο Τσιγ

γάνος. Τια μια μέρα, μπορεί και παραπάνω, θα νοιώθει μοναξιά. Αλλά μ' ένα 

τόσο καλό αφεντικό, γρήγορα θα μπορεί να σέρνει αυτό το ασπρογάλαζο 

κάρο που βλέπω κοντά στην πόρτα.

Ο Τσιγγάνος έβγαλε το μεγάλο γαϊδούρι στο δρόμο και το μικρό παιδί με 

το μεγάλο γούνινο σκούφο τον ακολούθησε. Καθώς ο Μάικλ τους κοίταζε 

να μακραίνουν, έβλεπε την ουρά του γούνινου σκουφιού να κουνιέται χα

ρούμενα πίσω απ' το κεφάλι του παιδιού.

"Σ ίγουρα θα ε ίχα  κάνει λάθος, πως δ ε  γ ίνοντα ι θαύματα τα  Χρι

στούγεννα, είπε ο Μάικλ κι έ τ ρ ε ξ ε  πίσω στον αχυρώνα. Μ πορεί να είναι 

μικρούλης τώρα, γρήγορα, ωστόσο, θα μεγαλώσει και θα γίνει ο Πάτρικ 

ο Δεύτερος". □

Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  1 9 9 8 - 8 0 7  - Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. ΜπορεΓ να είναι η ..Αράχωβα - 10. Αλλάζει συχνά στο μπάσκετ Ιξ.λ.) - 

11. Μουσικός όρος Ιξ.λ.] - 12. Γιος του Αβραάμ και της Σάρας - 14. Νησί των 

Εβρίδων - 15. Ταίρι της.... μόρας - 16... Γιαμ: πόλη του Ισραήλ - 18. Χρονικός 

σύνδεσμος - 19. Είδος σκούφου των ρωμαιοκαθολικών κληρικών - 20. Λί

γη... χάρη - 21. Κολόνα, στύλος - 22. Νησόκι του Ιονίου - 23. Το μόριο του... 

αύριο - 24. Ολόκληρη ζωή διαρκούν Ιθηλ.Ι - 25. ...νόβα: περίοδος της δυτικής 

πολυφωνίας - 26. Αρχή εμβατηρίου Ιξ.λ.] - 27. Έργο του ο "Ιβαόνης" - 28. Μί

σχος σταφίδας - 29. Γ υναικείο χαϊδευτικό - 30. Λένε ότι... δεν αργεί να γίνει 

- 31. Πολλοί ζουν στο Χόλιγουντ Ιξ.λ.) - 32. Η "νύμφη του Θερμαϊκού".

ΚΑΘΕΤΑ

1. Η πατρίδα του Αι-Βασίλη - 2. Το πουλί τσίχλα - 3. Μένουν τα πυρίμαχα 

υλικό - 4. Καύσιμη ύλη Ιξ.λ] - 5. Παραπόταμος του Ρήνου - 6. Καρούλι - 7. 

Ευήλατες - 8. Αδικοχαμένη λαίδη - 9. Ασύμφωνος... δήμος -13. Επαρχία της 

Κεφαλλονιάς -14 . Ματαιοπονούσε όποιος... αγόραζε ξυράφια -16 . Στρα

τιω τικές οι αρβύλες -17. Σε... ενδιαφέρουσα η έγκυος -19 .Λαϊκή ονομασία 

της Αιγύπτου - 21. Λεωνίδας... σπουδαίος βιολιστής μας - 22. Σειρά σχε

δίων που αφηγούνται μια ιστορία Ιξ.λ.) - 23. Το θρόισμα των φύλλων των δέ

ντρων - 25. Παρασιτικό ζωύφιο - 27. Ξενικό αντρικό όνομα - 28. Αρχή προε

κλογικών ομιλιών - 29. Εμπρόθετο άρθρο - 30.0  αριθμός 29 - 31. Γράμματα 

απ' το ...Όσλο.

ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ο αρχιφύλακας Μπάρροου με τον επιθεωρητή Γκραθ και έναν άντρα της 

ασφάλειας κατέβηκαν από το περιπολικό και χτύπησαν το κουδούνι του Πα- 

νούση Αργύρη. Ήταν έξ ι μήνες που είχε αποφυλακιστεί και υπήρχαν υπο

ψ ίες ότι συνέχιζε τις κλοπές.

Τους άνοιξε αμέσως. Φορούσε το παλτό του. Δίπλα του ήταν ακουμπι

σμένη μια μικρή βαλίτσα.

- 'Τι συμβαίνει κ. επιθεωρητή;", ρώτησε ο Αργύρης.

-Έγινε μια ληστεία στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σου και κάποιοι κα- 

τάθεσαν ότι ήσουν εσύ.

Τους έβαλε μέσα στο σπίτι και είπε:

- Ανοησίες. Εγώ έχω μετανιώσει και δεν πρόκειται να ξανακάνω παρα

νομίες. Λείπω εδώ και δύο μήνες στο χωριό μου και μόλις ένα λεπτό 

πριν μπήκα και γω στο σπίτι. Να και η βαλίτσα μου. Και μάλιστα μόλις ε ί

χα ανοίξει τον γενικό διακόπτη του ηλεκτρικού. Αλλιώς δεν θα άκουγα 

το  κουδούνι.

Ο αρχιφύλακας Μπάρροου όλη αυτή την ώρα παρατηρούσε προσεκτικά 

το δωμάτιο. Πραγματικά όλα έδειχναν εγκατάλειψη. Υπήρχε παντού σκόνη 

και βρωμιά.

- Να σου προσφέρω ένα ουίσκι κ. επιθεωρητή; Θέλω να τα έχω καλά με 

την αστυνομία.

Χω ρίς να π ερ ιμένει την απάντηση πήρε ένα μπουκάλι απ' το  τρ α 

πεζάκι, έ ρ ιξ ε  λ ίγο ποτό σ ' ένα  ποτήρι, έ φ ε ρ ε  μερ ικά παγάκια από 

την κουζίνα και έβ α λε μερικά στο ποτήρι. Το π ρόσφ ερε στον κ. ε 

πιθεωρητή.

- Ξέρεις πολύ καλά ότι την ώρα της υπηρεσίας δεν πίνω, είπε ξερά ο 

Γκράθ.

- Εσύ αρχιφύλακα, θέλεις να πιείς κάτι;

- Έκανες μια γκάφα που θα τη θυμάσαι για πολύ καιρό του είπε σε απά

ντηση ο Μπάρροου.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Ο επιθεωρητής κατάλαβε αμέσως ότι η οικιακή βοηθός έλεγε ψέματα, 

όταν στην κατάθεση του είπε ότι την ώρα της ληστείας ήταν στον κήπο και 

πότιζε τα λουλούδια. Αυτό ήταν εντελώς παράλογο αφού έβρεχε εδώ και 

δυο μέρες.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. KATAKAHMENH, 10. ΣΚΟΡ. 11. ΑΛΤΟ, 12. ΙΣΑΑΚ. 14. ΣΚΑΙ, 15. ΣΑΡΑ 16. ΜΠΑΤ, 18. 

ΑΜΑ, 19. ΜΠΑΡΕΤΑ 20. ΡΗ 21. ΚΙΟΝΑΣ, 22. ΚΑΣΤΟΣ, 23. Θ Α  24. ΙΣΟΒΙΕΣ, 25.ΔΡΣ.26. ΜΑΡΣ, 27. ΣΚΟΤ, 

28. ΛΙΚΙ, 29. ΤΑΣΑ 30. ΚΑΚΟ, 31. ΣΤΑΡ, 32. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΚΑΘΕΤΑ 1. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ 13. ΣΑΜ Η 28. ΛΑΕ, 2. ΤΣΑΡΑ 22. ΚΟΜΙΚΣ, 3. ΑΚΑΑ 21. ΚΑΒΑΚΟΣ, 4. ΚΟΚ, 

19. ΜΙΣΙΡΙ, 5. ΑΡ, 16. ΜΠΟΤΕΣ, 14. ΣΠΑΝΟΣ, 29. ΣΤΟ, 6. ΜΑΚΑΡΑΣ. 27. Π Α Ν , 7. ΕΛΑΤΕΣ, 25. ΑΚΑΡΙ, 8. 

ΝΤΙ, 23. ΘΡΟΣ, 9. HO, 17. ΚΑΤΑΠΑΣΗ.
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Για τους μικρ ο ύ ς π, ο ι ς
ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΦΑΤΝΗΣ

Στην εικονογραφία των Χριστουγέννων, που είναι από τις  πλουσιότερες 

σε σκηνογραφικά αφηγηματικό στοιχεία, παρμένα όχι μόνο από την επίση

μη γραπτή, αλλά και την προφορική ή και απόκρυφη παράδοση, ανάμεσα 

στις επ ίγειες συμμετοχές, που σημειώνονται κάτω από τις υπερκόσμιες 

των αγγέλων, σταθερή πάντα θέση παίρνουν δύο σύντροφο ζώα, ένα βόδι 

κι ένα γαϊδουράκι, που παριστάνονται να σκύβουν τα αγαθά κεφάλια τους 

πάνω από τη φάτνη του Χριστού

Η τυπική αυτή παράσταση στερεώθηκε στη χριστουγεννιάτικη εικονο

γραφία όλων των αιώνων, τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση, και μας 

δίνει συνήθως το μεν βόδι .πυρόχρωμο ή καφετί, το δε γαϊδούρι γκριζόα- 

σπρο, έτσ ι που κάποτε να μοιάζει με άλογο. Οι Δυτικοί, που συνέχισαν τις 

γλυπτές θρησκευτικές παραστάσεις, τα δίνουν και άχρωμα βέβαια, πάνω 

στην πέτρα των μεγάλων cathedrles.

Ο αρχικός ρόλος των ζώων αυτών ήταν να ζεσταίνουν με τα θερμά χνώ

τα τους το  νεογέννητο θεϊκό βρέφος, έτσ ι καθώς έσκυβαν πάνω από τη 

φάτνη - λίκνο του, μέσα στο ψυχρό σπήλαιο.

Αργότερα όμως οι ζωγράφοι, και της Ανατολής και της Δύσης, αποδε

σμεύτηκαν από τον παραδοσιακό αυτόν τύπο, κι άφησαν τα δύο ζώα να κι

νηθούν πιο ελεύθερα, ε ίτε  από μια μεριά κι άλλη της φάτνης, ε ίτε  και πα

ράμερα στο στάβλο, με το  μάτι τους όμως πάντα στραμμένο προς το  Χρι

στό. Κι όπου οι αγιογράφοι πλουτίζουν την όλη σκηνοθεσία με περισσότε

ρες παραστάσεις μπορεί να δει κανείς ανάμικτα και τα άλογα ή τις καμήλες 

των Μάγων, μαζί με τα πρόβατα ή και τα σκυλιά των ποιμένων, που γυρο

φέρνουν τη φάτνη.

Το μοτίβο πάντως των δύο αρχικών ζώων, του βοδιού και του όνου, κο

ντά στον νεογέννητο Χριστό, παραμένει σταθερό, έτσ ι που να μη το παρα

λείπουν ούτε οι φανταχτεροί σήμερα σχεδιαστές των χριστουγεννιάτικων 

κάρτ - ποστάλ.

ΙΑπό το βιβλίο του Δημ. Σ . Λουκάτου, "Χριστουγεννιάτικα και των γιορτών", εκδό

σεις "Φιλιπότης"

ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Γνωρίζετε τα πιο θορυβώδη ζώα του κόσμου;

Είναι οι μαϊμούδες που κραυγάζουν της κε

ντρικής και νότιας Αμερικής. Τα αρσενικό έ 

χουν μια διευρυμένη κατασκευή οστών στο 

πάνω μέρος του λάρυγγα που δίνει τη δυνα

τότητα να αντηχεί ο ήχος, και οι τρομαχτικές 

κραυγές τους έχουν περιγράφει'σαν συνδυα

σμός από γαύγισμα ενός σκύλου και γκάρισμα 

ενός γαϊδάρου, αυξημένα κατά χίλιες φορές. Οταν η φωνή τους φτάσει 

στο ανώτατο ύψος, μπορούν ν' ακουστούν σε απόσταση 16 χλμ.

Οι χαμηλής συχνότητας παλμοί που κάνουν οι μπλε φάλαινες όταν επι

κοινωνούν μεταξύ τους, φτάνουν τα 188 ντεσιμπέλ κι αυτό τους κάνει να 

είναι οι δυνατότεροι ήχοι που εκπέμπονται από οποιαδήποτε ζωντανή 

πηγή. Ακούγονται σε απόσταση 850 χλμ.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Οι πέντε πρώτοι μικροί μας φίλοι (σύμφωνα με τη σφραγίδα 

του ταχυδρομείου) που θα μας στείλουν τη σωστή λύση του 
σταυρόλεξου θα κερδίσουν από ένα συναρπαστικό βιβλίο.

1. Το ανθρωπάκι που 

ανάβει στα φανάρια και 

μας λ έ ε ι να σ τα 

ματήσουμε, το λέμε....

2. Ο Σταμάτης έχ ε ι 

πάντα..... χρώμα.

3. Το άλλο ανθρωπάκι 

που μας λ έε ι να περά

σουμε το λέμε....

4. Ο Γρηγόρης έχ ε ι 

πάντα... χρώμα.

5. Ο αστυνομικός που 

ρυθμ ίζει την κυκλοφο

ρία των αυτοκινήτων & 

τω ν ανθρώπων σ τους 

δρόμους λ έγε τα ι...

6. Αυτός μας λέει ότι 

δεν πρέπει ποτέ να βαδίζουμε στη μέση του δρόμου, αλλά πάντα σ τ ο ...

7. Μας λέει ακόμα ότι πρέπει τα παιδιά να κάθονται πάντα σ τ ο .... κάθι

σμα του αυτοκινήτου.

8. Όταν θέλουμε να περάσουμε απέναντι στο δρόμο, περνάμε πάντα α

πό τις διαβάσεις πεζών, δηλαδή από τις  γραμμές που φτιάχτηκαν στο δρό

μο για να περνάνε οι πεζοί. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Μηρακούλια
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E l  Ο Δ /ν τ ή ς  το υ  
κα τα σ τή μ α το ς  
τη ς  Εμπορικής 
Τράπεζας Λ. Αι
δηψού κ. Αντώ
ν ιο ς  Α λ εξα ν - 
δ ρ ή ς  ε υ χ α ρ ι
σ τ ε ί  θερμά  και 
σ υ γ χ α ίρ ε ι το  
Διοικητή και όλο 
το  προσω πικό 
το υ  Α σ τυ ν . 
Τμήματος Αιδη

ψού, για την άμεση σύλληψη Ιεντός3 ωρών) των δραστώ ν που λήσ τε
ψαν την προαναφερόμενη Τράπεζα Α ιδηψού και την επ ιστροφή 
των 5.000,000 δρχ.που είχαν αποσπάσει βίαια.

Ε Η κα Αγγελένα Ειρήνη ευχαρ ισ τεί θερμά το προσωπικό του Α.Τ. Ερέ
τριας για την ανεύρεση και επιστροφή του ΙΧΕ αυτοκινήτου της.

Ε ο  Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας κ. Παναγιώ
της Αλεξόπουλος συγχαίρει τον Αστυνομικό Διευθυντή και όλο το Α
στυνομικό Προσωπικό της Αστυν.Δ/νσης Ηρακλείου, για την άψογη και 
αποτελεσματική φύλλαξη των χώρων και προστασίας όλων των προ- 
σκαλεσμένων που συμμετείχαν στη διεθνή διάσκεψημε με θέμα:Έυ- 
ρώπη-Ελλάδα-Μέση Ανατολή. Δρόμοι για την Ειρήνη και την Κοινωνι
κοοικονομική Ανάπτυξη". Η διάσκεψη πραγματοποιήθηκε πρόσφατα 
στο Ηράκλειο Κρήτης και παραβρέθηκαν προσωπικότητες από το Ισ
ραήλ, την Παλαιστίνη, την Ιορδανία, την Αίγυπτο, την Κύπρο, την Ευρω
παϊκή Ενωση και φυσικά την Ελλάδα.

Ε Ο Πρέσβης της Πορτογαλίας στην Αθήνα κ. Carlos Simoes Coelho σε 
ευχαριστήρια επιστολή του που απευθύνει προς το  Διοικητή του Α
στυν. Τμήματος Ανατολικού Αερολιμένα Αθηνών, Αστυνο.Υποδιευθυ- 
ντή κ. Ανδρέα Μίχο μεταξύ άλλων αναφέρει: "Εξονόματος της οικογέ
νειας του εκλειπόντος, της Πορτογαλικός Κυβέρνησης και εμούπρο- 
σωπικώς, επιθυμώ μ ε  την παρούσα επιστολή να σας εκφράσω τις πιο 
ειλικρινείς ευχαρ ιστίες μας για τον ανεκτίμητο τρόπο μ ε  τον οποίο ε 
σείς  και το  προσωπικό του Αστυνομικού σας Τμήματος κατορθώ σατε  
να επ ιλύσ ετε  τις δυσκολίες που ανέκυψαν μ ε  τον αιφνίδιο θάνατο 
στην Ελλάδα του συναδέλφου και αγαπητού μου φίλου, Πρέσβη Joao 
Quintela Paixao".

Ε ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Σπύρος Τσιριγώτης, μετά από την επι
τυχή διεξαγωγή του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ΜΟΤΟ CROSS 250 
cc, που πραγματοποιήθηκε στη Μεγαλόπολη στις 13-9-1998, εκφρά
ζ ε ι τ ις  θερμές του ευχαρ ιστίες προς όλο το Αστυνομικό Προσωπικό 
της Αστυν. Δ/νσης Αρκαδίας, καθώς επίσης και προς το Προσωπικό 
του Α.Τ. Μεγαλόπολης, για την σημαντική βοήθεια και συνεργασία σε 
όλους τους τομείς, ώ στε να μην υπάρξη κανένα πρόβλημα κατά τη 
διάρκεια τών αγώνων.

Ε Μ ετά  τη λήξη των εκδηλώσεων για την Αφή και Παράδοση της Φλόγας 
στους εκπροσώπους της Οργανωτικής Επιτροπής των Α'Παγκοσμίων 
Αγώνων Νεότητας της Μόσχας, Ο Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής 
Ολυμπιακών Αγώνων κ. ΔημήτριοςΔιαθεσόηουλος, εκφ ράζει τ ις  θερ 
μές του ευχαρ ιστίες προς την Ελληνική Αστυνομία, για την σημαντική 
και αποτελεσματική βοήθειά της γεγονός που είχε σαν συνέπεια η όλη 
εκδήλωση να στευθείμε επιτυχία.

Ε Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ενωσης του Υπουργείου 
Εθν. Παιδείας και Θρησκ/των κα Καλομοίρα Πετρίτη, σε ευχαριστήρια 
επιστολή της που απευθύνει προς τηνΔ ιευθύντριατης Υποδιεύθυνσης 
Προστασίας Ανηλίκων κ. Ανδρομάχη Τζουμέρκα, αναφέρει·. Τ σ ς  δια
β ιβάζουμε τις θερμές ευχαρ ιστίες τωνΕυρωπαίωνΕκπαιδευτικώνπου 
συμμετείχαν στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΣΩΚΡΑ
ΤΗΣ-ARION μ ε  θέμα "Βία και Προστασία των Παιδιών", που πραγματο
ποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα. Από πλευράς Υπουργείου εξα ίρουμε  
την εγκάρδια φ ιλοξενία  που προσφέρατε σ ε  όλους μας και εκφράζου
μ ε  τις ευχαρ ιστίες μας για την υποδοχή, την προσωπική σας παρουσία 
και την ενημέρωση που παρείχατε μ ε  τους συνεργάτες σας στους ε 
πισκέπτες μας κατά την επ ίσκεψή μας στην Υπηρεσία σας στις  14-1- 
1998".

Ε Οι οικογένειεςΤόλια και Τριανταφυλλίδη ευχαριστούν θερμά τους άν- 
δρες της Ομάδας Ζ Θ εσσαλονίκης καθώς και όλο το  Προσωπικό της 
Δ /νσης Αμεσης Δράσης Θ εσ/νίκης, για την Ηθική και Υλική συμπα
ράσταση που πρόσφεραν στα μικρά παιδιά ΙΧαρίκλεια 9 ετώ ν, Ιωάν
να 6 ετώ ν, Κων/νο 4 ετώ ν και Φώτιο 2 ετών) τω ν αδικοχαμένω ν γο
νέων, Τόλια Θωμά και Τριανταφυλλίδου Σμαράγδας, που έχασαν τη 
ζωή τους πρόσφατα σε τροχα ίο  δυστύχημα στον Πλαταμώνα Π ιε
ρίας.

Ε ΟΔιευθυντής Ασφάλειας της INMARSAT εκφ ράζει την εκτίμηση και τις  
ευχαρ ιστίες του προς όλο το Προσωπικό της Αστυνομικής Διεύθυν- 
σηςΔω δεκανήσουγιατηβοήθειάτουςπροσφέροντας ασφάλεια κατά 
τη διάρκεια του σεμιναρίου της INMARSAT που έλαβε χώρα πρόσφατα 
σε ξενοδοχείο  της Ρόδου.

Ε ο  Πρέσβης των Η.ΠΑ στην Αθήνα κ. Nicholas Burns εκφ ράζει τις  ευ 
χαρ ιστίες του προς το  Δ /ντή καί όλο το Προσωπικό της Αστυνομικής 
Υποδιεύθυνσης Κω, γ ια τηνεξα ίρετη  αστυνομική κάλυψη που παρείχαν 
τόσο στον ίδιο όσο και στους συνεργάτες του κατά την εκ ε ί επίσκεψή 
τους.

Ε Ο βοηθός προξένου της Γαλλίας στην Αθήνα κ. Christiane Andre εκ
φ ράζει τ ις  ευχαρ ιστίες του προς τον Προϊστάμενο Ελέγχου Διαβατη- 
ρίωνΛιμένος Ρόδου Υπαστυν.Α' κ. Σαλμά, για την πολύτιμη βοήθειά του 
στην διεκπεραίωση της υπόθεσης της ο ικογένειας POURRIAU και τον 
επαναπατρισμό του βρέφους Mikael.

Ε ο  Δ /ντής τουΙουΤεχνικούΛυκείου/ΤΕΕ Χανιών κ.Ιωάννης Γ λεντουσά- 
κης α ισθάνετα ι την υποχρέωση να ευχαρ ισ τήσει το  Δ ιοικητή του 
Τ ρήματος Τροχαίας Χανίων κ,Βασίλειο Στεφανουδάκη καθώς και τους: 
Ανθ/μο κ. Ιωάννη Στρατιδάκη και Αστυφύλακες Σοφία Λογαρίδου και 
Γιώργο Μαρκετάκη, για τη συμμετοχή τους στην ημερίδα που πραγμα
τοποιήθηκε πρόσφατα με θέμα την "ασφαλή οδική κυκλοφορία" και με 
ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή οδήγηση δικύκλων. Ή  ημερίδα-αναφέ- 
ρει στην ευχαριστήρια επιστολή του ο κ. Γλεντουσάκης- σ τέφ θ η κεμ ε  
απόλυτη επιτυχία λόγω επίσης και των σύγχρονων εποπτικών μέσω ν  
που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και του πλούσιου έντυπου υλικού που 
δόθηκε σ ε όλους τους μαθη τές ."

Ε Ο Αρχ/κας κ.Ψυχογιός Σπυρίδων που υπηρετεί στην Αμεση Δράση Α τ
τικής ευχαρ ισ τεί θερμά όλους τους συναδέλφους της υπηρεσίας του 
καθώς και τους συναδέλφους της Αστυν. Δ ιεύθυνσης Ευβοίας, για την 
αμέριστη συμπαράστασή τους στον πρόσφατο χαμό του πατέρα του 
Ιωάννη, Αστυν. Δ /ντούε.α.

Ε Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ρο
δόπης συγχαίρει όλους του συναδέλφους του Α.Τ. Κομοτηνής, για τον 
εντοπισμό μεγάλης φ υτείας ινδικής κάνναβης στην περιοχή τους και 
την σύλληψη των τριών δραστών, όλοι κάτοικοι της Ανω Βυρσίνης-Ρο- 
δόπης.

Ε ΤοΔιοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης Αστυνομικών Λακωνίας σε ευχα
ριστήρια επιστολή τους προς Συναδέλφους της ιδίαςΔιεύθυνσης, με
ταξύ άλλων αναφέρουν:"Τις τ ε λ ε υ τα ίε ς  ημέρες συνάδελφοι που υ
πηρετούν στο Α.Τ. Σπάρτης, Τμήμα Τροχαίας Σπάρτης, Τμήμα Ασφα
λε ίας Σπάρτης και Αστυνομικό Τμήμα Σκάλας μετά  από συντονισμέ
νες  και επ ίμονες ε ν έ ρ γ ε ιε ς  τους κατόρθω σαν να εξαρθρώ σουν 
σπ είρες διαρρηκτώ ν που δρούσαν σ τ ις  π ερ ιοχές Σπάρτης, Σκάλας 
και Βλαχιώτη, αποδεικνύοντας την υψηλή επαγγελματική τους κα
τάρτιση και το  Υψηλό τους Αίσθημα Ευθύνης απέναντι στο Λακωνι
κό Λαό”.

Ε Ο Υπεύθυνος του Προγράμματος του Ραδιοφωνικού Σταθμού Δωδε- 
κανήσου "RADIO ARTEMIS" σε ευχαριστήρια επ ιστολήτου ηροςτοΔ ιευ- 
θυντή της Αστυν. Δ /νσης Δωδεκανήσου, μ εταξύ  άλλων αναφέρει: 
"Θεωρούμε υποχρέωσή μας μέσα από αυτήν την επιστολή να συγχα
ρούμε τον αστυφύλακα κ. Φαλάδο Μιχαήλ, διότι κατά την κατάσβεση 
της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πρόσφατα στο αρτοποιείο του Μικέ 
Ταχλιαμπούρη στον Πλάτανο Λέρου, με περισσό ζήλο όρμησε κυριο
λεκτικά στο φλέγόμενο χώρο για να περισώσει ό,τι μπορούσε, θ έτο 

ντας κυριολεκτικά και τη δική του ζωή σε κίνδυνο." □

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώ ργιος Χονδροματίδης
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΤΟΥΣ 1998

Α. ΚΑΘ' ΥΛΗ:
ΔΙΑΦ ΟΡΑ

Δανούσης Κων., Ταξίδι (με κιάλια) στο φεγγάρι, 32 
Μαλιαχόβας Γεώργιος, Στ' αχνάρια του Φειδιπ

πίδη, 96
Δανούσης Κων/νος Παναγιώτης Κονδύλης. Ο "ε- 

παίων του περιθωρίου" που άνθισε "παρά τους θε
σμούς", 536

Γλυκαντζή - Αρβελέρ Ελένη, Πολιτισμός & κοινω
νικά συνοχή - Στο κατώφλι της 3ης Χιλιετίας 569 

Κατσινούλας Κων/νος, KALACHNIKOV, το όπλο 
μύθος 781

Ενεπεκίδης, Π.Κ., Η "πρώτη" της Αγιας Νύχτας 
πριν 180 χρόνια, 800

ΘΡΗΣΚΕΙΑ -  ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Χίλια λαμπρά χρόνια της Ι.Μ. Ξενοφώντος 26 
Ειρηναίος μητροπολίτης, Ανθρωπος, χρόνος, 

αιώνιο, 28
Τριανταφύλλου Γεώργιος Τρεις Ιεράρχες η Ιερά 

Διδασκαλικά Τριάδα, 118
Ευσέβιος Μητρ. Σάμου, Ο Ευαγγελισμός της Θεο

τόκου, Αίτια σωτηρίας και εθνικής ελευθερίας 168 
Νηστεία θρησκ. καθήκον, πνευματική άσκηση ή και 

θεραπευτική αγωγή 184
Νεκτάριος μητροπ. Λέρου, Ελληνική Ορθοδοξία 

και Ευρωπαϊκή Ένωση, 232 
Πόποβιτς Ιουστίνος “Καταδικασμένοι" να είναι 

αθάνατοι, 234
Νέος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πόσης Ελλάδος ο 

κ,κ. Χριστόδουλος 283 
Απήλθε εν ειρήνη, 301
Ιερόθεος μητροπ. Ναυπάκτου, Είναι μεταμο

ντέρνα η Ορθοδοξία, 370 
Πήχας Κλέαρχος Η Κοίμηση (Μετάσταση) της 

Θεοτόκου, 508
Αναστάσιος αρχιεπ. Αλβανίας Παγκοσμιοποίηση & 

Θρησκευτικό βίωμα, 590
Κιούλος Νεκτάριος, Ο Αγιος Αρτέμιος στην ε 

ποχή μας, 644
Λέκκος Ευάγγελος, Η χιλιετηρίδα 1998 - 19981 

της Ι.Μ. Ξενοφώντος 654 
Κιούλος Νεκτάριος, Πορεία στο μέλλον της 

θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελλ. Αστυνομίας 700 
Ιερόθεος, μητροπολίτης, Η ενανθρώπηση του 

Σωτήρος 774

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Ρήγας Χρήστος Ανατομία του άγχους 24 
Γκενάκου - Μουρούτη Ζωή, Τα αδιέξοδα της 

σύγχρονης αγωγής - Το μικρό παιδί και το λογοτε
χνικό κείμενο, 250

Ρήγας Χρήστος Το ψυχαναγκαστικό άγχος, 502 
Πιηερόηουλος Γ., Φως στα άδυτα της ψυχής 574 
Κυρβοσίλη Πέλη, Το παιδί και η σχολική εργασία, 704 
Παπαδημητρίου Χριστίνα, Εφηβεία, 708 
Πιπερόπουλος Γεώργιος Υπέρμετρο άγχος και 

στρες 778

ΚΟ ΙΝ Ω Ν ΙΑ

Δανούσης Κων/νος, Η κοινωνία των πληροφο
ριών, 72

Κρουσταλλάκης Γεώργιος Η προβληματική της 
σύγχρονης οικογένειας 88 

Χονδροματίδης Γεώργιος Οι νέοι μιλούν για όλα 
και όλους, 92

Πώς να προστατέψετε τα παιδιά σας από τους 
κινδύνους του κυβερνοχώρου, 94 

Τα ήθη των νέων, 99
Παναγιωτοπούλου Βασιλική, Για μια ισόρροπη α

γωγή, 164
Δανούσης Κων/νος Οχι στη ξενοφοβία - Ψύχραι

μα και νηφαλιότητα, 208
Παναγιωτοπούλου Βασιλική, Η απουσία της μά

νας και οι συνέπειες για την ανάπτυξη του παιδιού 
τη ς  294

Δανούσης Κων/νος, Μάης 1968: Η φαντασία 
στην εξουσία!, 316

Κάτογλου Χαράλαμπος Η αισιοδοξία στην τρίτη 
ηλικία, 434

Ζιανίκας Χαράλαμπος, Το μέλλον της οικογέ
νειας 506

Ζαφαρόνι Εουχένιο Ραούλ, Το μικρόβιο της ε
ξουσίας 520

Ρωμαίος Γεώργιος Η συμβολή των ΜΜΕ κατά 
της ξενοφοβίας 548

Παναγιωτοπούλου Βασιλική, Τρεις γενειές..., 576 
Χρονάκη Ζώγια, Σεξισμός το άλλο πρόσωπο του 

ρατσισμού, 640
Fitzpatrick. Jean Grasso, Η σημασία της εύρεσης 

χρόνου για συζήτηση με τα παιδιά (μτφρσ. Βενετίας 
ΣιώνταΙ, 658

Klitgaard Robert, Διαφθορά: Ένα παγκόσμιο πρό
βλημα. Κι όμως υπάρχουν λύσεις.., 686

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ  -  ΓΛΩΣΣΑ

Τσαγγάρης Βασίλειος Το τραγικό στη ζωή και 
στην ποίηση του Νίκου - Αλέξη Ασλάνογλου, 30 

Τσαγκάρης Βαα, Η οικουμενικότητα του συμβο
λισμού στους "ελεύθερους πολιορκημένους", 230 

Μπρακούλια Μαρία, Λόρκα, ο ποιητής της γης, 
του έρωτα και του θανάτου, 390

Βρακάς Παναγιώτης Η σωστή χρήση της ελλη
νικής γλώσσας 642

Τσαγκάρης Βασίλειος Η κοινωνική διάσταση της 
ποίησης του Κ. Γ. Καρυωτάκη, 662

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Μια μικρή λεπτομέρεια..., 62 
Οι σπασμένοι καθρέπτες, 130 
Ο θάνατος παίρνει τη ρεβάνς... 198 
Ένας φόνος με δύο θύματα, 265 
Το κατόρθωμα του αστυφύλακος, 334 
Οι άνδρες του καθήκοντος 470 
Σουρέλη - Γργοριάδου Γαλάτεια, Η ασημοκαπνι- 

σμένη Παναγιά, 526

Κονδυλάκης Ιωάννης Ληστών ιστορίαι..., 538 
Οίνου εγκώμιον, 594
Μπανκίρ Γουίλιαμ Η φωνή της Ντόρην Γκρέυ, 604 
Χαλυβόπουλος Ηλίας Το "Έκθετο" (διήγημα), 672 
Τσίπης Λεωνίδας, Κλέφτες κι αστυνόμοι Ιαστυν. 

διήγημα), 740
Σουρέλη Γαλάτεια, Σαν τό τε  (χριστ. διήγη

μα), 776
Κούίγλεϋ Λιλιαν, Χριστουγεννιάτικος γάιδαρος 

(χριστ. διήγημα), 806

ΙΣΤΟΡΙΑ

Μπρακούλια Μαρία, Ημερολόγια και ιστορία, 20 
Τιβέριος Μιχαήλ, Η αρχαία Εγνατία οδός 116 
Δανούσης Κων/νος Σταρτηγού ΜακρυγιάννηΌ- 

ράματα και θάματα" Προσύνημα στην Τήνο, 166 
Μιχαλόπουλος Δημήτριος, Οι Ελληνες και ο κό

σμος 182

Μαγγίνας Νικόλαος Έάλλω η Πόλλις" ουχ εάλω 
όμως η παιδεία τη ς  280 

Πέρασε στην Ιστορία, 304 
Τζαχανμπέγκλου Ραμίν, Στα 'χνάρια του Γκάντι, 436 
Καραγιάννης Κων/νος, Κωστής Μοσκώφ. Ο δια

νοούμενος της πράξης 537 
Δημητράκος Δημήτριος Η θεωρία της συνωμο

σίας 592
Σβορώνος Νίκος Οι Έλληνες και η "Δυτική Ιδεο

λογία", 634
Χονδροματίδης Γεώργιος Το έπος του '40 μέσα 

από τις γελοιογραφίες 636
Κούρος Κων/νος Το Δήλιον πρόβλημα, 780

ΤΕΧΝΗ

Ζίας Νικόλαος Τα Πάθη στη Βυζαντινή ζωγρα
φική, 236

Βαλαβάνης Κυριάκος, Εκθεση ζωγραφικής και 
φωτογραφίας του Αστυνομικού και πολιτικού προ
σωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας 237 

Κοκκίνου Αφροδίτη, Ενας κήπος γεμάτος ιστο
ρία, 296

Ιβηρίτης Βασίλειος, Από την αρχαιολογική αν- 
θρωπία στη θεανθρωπία της Θείας Λ ειτουρ 
γ ίας 420
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Μπρακούλια Μαρία, Ευγένιος Ντελακρουά - Ο με
γάλος του πολιτισμού, 607

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗ Μ ΕΣ

Βασιλοπούλου Βάγια, Σεισμικότητα στον Ελλαδι- 
κό χώρο, 431

Ψυλλίδου Ρόζο, 1998 "Ετος ωκεανών, 438 

ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Η - ΥΓΕΙΑ

Πιτσαβός Χρηστός, Ψωμί και αλάτι, 47 
Πιτσαβός Χρηστός, Το λίπος και ο σιδηρόδρο

μος, 119
Ταχματζίδης Ιωάννης, Προληπτικός ιατρικός έ 

λεγχος σε άτομα που αθλούνται, 181 
Αποκατάσταση αναπνοής, 456 
Πίτσαβος Χρηστός Το γέλιο μακραίνει τη ζωή, 505 
Ζαφείρης Πλάτων, Η αντιμετώπιση του πολυ- 

τραυματία, 522
Αλεξίου Χρήστος Αυτισμός μια πραγματικότη

τα, 768

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Internet, Ένα παράθυρο στο μέλλον, 74 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πανάγος Γαβριήλ, Φυτοπροστασία - Χωρίς χημι
κά φυτοφάρμακα, 253

Ανδριανάκης Δημήτριος Η αειφόρος οδική κυ
κλοφορία, 344

Ψύχας Κυριάκος Ελεγχος θορύβων δικύκλων, 348 
Κοκκίνου Αφροδίτη, Το Αιγαίο σε κίνδυνο, 394

Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ

Κρόκος Σωτήριος Τα κριτήρια για τη συμμετοχή 
ενός κράτους μέλους στην ΙΟ.Ν.Ε.1,163

Κρόκος Σωτήριος Η εισαγωγή του ευρώ κατά το 
τρίτο στάδιο της ΟΝΕ, 226

Ο Ρ ΓΑ Ν Ω ΣΗ  -  Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η

Ζιανίκας Χαράλαμπος, Η επαγγελματική αγωγή 
και το μυστικό της επιτυχίας 224 

Πιπερόπουλος Γεώργιος Εξουσία και χαρισματι
κοί ηγέτες, 372

ΠΟ ΛΙΤ ΙΚ Η  Ε Π ΙΣΤΗ Μ Η

Πήχας Κλέαρχος, Η Συνθήκη του Αμστερνταμ - 
Μια νέα Συνθήκη για την Ευρώπη, 276

Καραγιάννης Κων/νος, Η Βουλή των Εφήβων, 424 
Χονδροματίδης Γεώργιος, Ευρωπαϊκή Ένωση, 

τρίτος πυλώνας, 563

ΔΙΚ Α ΙΟ  -  Δ ΙΚ Α ΙΟ ΣΥ Ν Η

Πειρατεία Λογισμικού, 75 
Αλεξιάδης Στέργιος Ανακριτικά προβλήματα από 

τη χρήση των όπλων, 14

Μαγνητοφώνηση συνομιλιών από την Αστυνο
μία, 18

Μ ουσίλλου Ολυμπία, Η ελευθ ερ ία  της λα
τρείας, 427

Δεκλερής Μιχαήλ, Συστημική θεωρία κράτους 
και δικαίου, 482

Ραφτόπουλος Παναγιώτης, Συλλήψεις, 
κρατήσεις και προσαγωγές ατόμων στα αστυνομι
κά καταστήματα - δημιουργούμενα προβλήματα - 
προτεινόμενες λύσεις 616 

Χονδροματίδης Γεώργιος 1948 -1998:50 χρό
νων αγώνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 754

Ν Ο Μ Ο ΛΟ ΓΙΕΣ

Ερμηνεία διατάξεων του Ν. 2408/1996,19 
Η ποινική ευθύνη των οργανισμών παροχής υπη

ρεσιών στο Internet 82
Χορήγηση στοιχείων ταυτότητας πολιτών σε 

τρίτους 159
Η διάλυση του Κ.Ε.Φ.Ε. 220 
Η καταπολέμηση της διαφθοράς 494 
Σπυρόπουλος Ηλίας, Παραλαβή κ τα γγε - 

λίας, 568
Η έννοια της τοξικομανίας 632 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Πενταράκη Μαρία, Κακοποίηση μέσα στην οικο
γένεια, 16

Χονδροματίδης Γεώργιος Κοινή δράση Αστυνο
μίας και φορέων για την αντιμετώπιση της βίας, 50 

Αλεξιάδης Στέργιος Ο καθορισμός της διεύθυν
σης βολής 84

Γιαννακούρης Ιωάννης Η σκηνή του εγκλήματος 160 
Παραβατικότητα ανηλίκων 368 
Τσιατούρας Βασίλειος Διεπιστημονική προσέγγι

ση ανθρωποκτονιών, 416
Κούρος Κων/νος Εγκληματικότητα 1996 -1997,418

Α Θ Λ Η ΤΙΣ Μ Ο Σ

Μπρακούλια Μαρία, Ορειβασία και περιβάλ
λον, 385

Καραπανάγος Ιωάννης, Ευρωπαϊκή Αθλητική Έ
νωση Αστυνομικών, 702

ΤΑΞΙΔΙΑ  -  ΤΟ ΥΡ ΙΣΜ Ο Σ

Δανούσης Κων/νος, Στον Καλόγερο, καταμεσής 
του Αιγαίου, 115

Κούρος Κων/νος, Δωδεκάνησος, Στολίδι ηλιο- 
σκέπαστο, 140

Κοκκίνου Αφροδίτη, Αγονη γραμμή - Στο Νοτιοα
νατολικό Αιγαίο, 146

Μπρακούλια Μαρία, Παναγία Γοργοεπήκοος ή 
Αγιος Ελευθέριος 187

Δανούσης Κω ν/νος, Προς το Γοργοπότα- 
μο...., 252

Μπρακούλια Μαρία, Στις όχθες του Ασπροποτά- 
μου, 459

Μπρακούλια Μαρία, Πάρος, η κοσμαγάπη
τη, 525

Ευαγγελίδης Τρύφων, Στη Θεσσαλονίκη του 
1913,570

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΑ

Χριστοφιλάκη Νικολέττα, Γυναίκες αστυνομικοί 
στη δεκαετία του 1920,152 

Καμαρινόπουλος Γ εώργιος Γ ια μια ενιαία έκφραση 
του αστυνομικού συνδικαλιστικού κινήματος 194 

Μπογιατζή - Δουράλα Ιωάννα, Ο ρόλος της α
στυνομίας στις σύγχρονες κοινωνίες 228

Φαναρίτης Κων/νος, Αστυνομική εξουσία, τρό
πος άσκησης - αντίδραση του κοινού, 412 

Πλάκας Γ εώργιος Διοικητική υποστήριξη - Ένας α
φανής "εταίρος" στη μάχη κατά του εγκλήματος 554 

Πιπερόπουλος Γεώργιος Όλα στην... καμπούρα 
της Αστυνομίας 684

Αθανασίου Σεραφείμ, Η προσφορά της Αστυνο
μίας και η γκρίνια των πολιτών, 685 

Μουντζούρης Σωτήριος, Η διαφθορά στην Α
στυνομία είναι υπόθεση όλων μας 745 

Καλλιαντζής Δημ, Το Σύνταγμα και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στην εκπαίδευση των αστυνομικών, 752 

Ζιανίκας Χαράλαμπος, Ο καλός αστυνομικός, 770

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αστυνομική Ακαδημία. Εκεί που κτίζεται το μέλ
λον της Αστυνομίας, 5

Καμπανάκης Ιωσήφ, Επαγγελματικό και στρατιω
τικό μοντέλο εκπαίδευσης αστυνομικών, 499 

Βασιλάκη Δήμητρα, Σύγχρονη εκπαίδευση στην 
Αστυνομία, 756

Δ Η Μ Ο ΣΙΑ  ΤΑΞΗ

Δανούσης Κων/νος Αστυνόμευση εσωτερικών 
υδάτων, 352

Αστυνόμευση προσκυνημάτων, 496 
Δανούσης Κων/νος, Αλληλεπιτήρηση γειτόνων 

και γειτονιάς 558

ΤΡΟΧΑΙΑ

Πετριδου Ε, Τ ριχόπουλος Δ, Τ ροχαία ατυχήματα 209 
Καρζή, Παπαδόπουλος Σκαλκίδου Τροχοπαιδεία 

Συνταγές για την πρόληψη των ατυχημάτων, 212 
Τσενές Σωτήριος, Τα τροχαία ατυχήματα και ο 

ρόλος της τροχαίας 213 
Χρυσανθίδης Κων/νος, Οι τροχονόμοι του κέ

ντρου, 350
Οδική Ασφάλεια & Ευρωπαϊκή Ένωση 1997 - 

2000,566
Χονδροματίδης Γ, Φάρμακα και οδήγηση, 624 
Καμπούρης Ζαχαρίας, Η συμβολή των αστυνομι

κών οργάνων στη διερεύνηση των τροχαίων ατυ
χημάτων, 698

Τσενές Σωτήριος Ο νέος ΚΟΚ, 764 
Τσίτουρα Στέλλα Παιδικό (τροχαίο) ατύχημα, 766 
Προετοιμασία για ένα χειμωνιάτικο ταξίδι Ιμτ- 

φρσ. Γ. ΜπούρχαςΙ, 771

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Χονδροματίδης Γεώργιος. Η προστασία των κα
ταναλωτών, 432

Είμαστε ό,τι τρώμε: η σημασία της διατροφής 674

Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  1 9  9  8 - 8 1 2  - Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Ε π ι Β ε ώ ρ η σ η



Δ Η Μ Ο ΣΙΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κούρος Κων/νος, Casino, 12 
Ρυθμίσεις για τα πρόσωπα που εκδίδονται με α

μοιβή, 48
Καμπανάκης Ιωσήφ, Μια "περιπολία" στο Internet, 76 
Remion Georges, Σεξ και πορνογραφία, μία υπη

ρεσία αλληλόδρασης 80 
Αγγελής Ιωάννης, Η χρήση όπλων από τους α

στυνομικούς, 85
Χριστοφιλάκη Νικολέττα, Καταπολέμηση από 

την αστυνομία της βίας κατά των γυναικών, 154 
Τζουβάρας Δημήτριος Κλοπές οχημάτων, 156 
Προστασία οχημάτων Ιμτφρ. Καραγιάννης Κ.1.560 
Μείωση της εγκληματικότητας. Μια "αύρα" αι

σιοδοξίας στον "καύσωνα" του καλοκαιριού, 480

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Μπρακούλια Μαρία, Ινδική κάνναβη - Από το 
μύθο στη πραγματικότητα, 284 

Σίμογλου Θ., Αγγελάκος Γεώρ., Ναρκωτικά Ένα 
πρόβλημα που αποσυντονίζει τις κοινωνίας και α
πειλεί σοβαρό τη νεολαία, 286 

Δανούσης Κων/νος, Η Ευρωπαϊκή Ένωση στον α
γώνα κατά των ναρκωτικών, 688 

Ο ΟΗΕ στον αγώνα κατά των ναρκωτικών Ιμτφρσ. 
Κων. Καραγιάννης), 690

Χονδροματίδης Γεώργιος. Οι δρόμοι που οδη
γούν στον κόσμο των ναρκωτικών, 692

Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ο  ΕΓΚΛΗΜΑ

Κούρος Κων/νος, Οικονομικό έγκλημα και ηλε
κτρονικοί υπολογιστές, 78

Κωνσταντόπουλος Βασίλειος, Ομάδα Διεθνούς 
Χρηματοοικονομικής Δράσης IFATFI - Ένας Διεθνής 
Οργανισμός κατά του ξεπλύματος χρημάτων, 288

ΔΙΕ Θ Ν Η Σ Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Η  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Τασιόπουλος Νικόλαος, Οργανωμένο έγκλη

μα, Γενική προσέγγιση του φαινομένου σε διε

θνές και εθνικό επίπεδο, 290 
Στεργιούλης Ευάγγελος, EUROPOL - Η Αστυνομία 

της Ευρώπης 364
Οι εξουσίες της Ρωσικής μαφίας Ιμτφρσ. Γ. Χον- 

δροματίδηςΙ, 490
Χουλιάρας Ιωάν., Λόγγος Δημήτ. Ολοκλήρωση των 

διαδικασιών κύρωσης της σύμβασης EUROPOL, 620

Ε Π ΙΣΤΗ Μ Ο Ν ΙΚ Η  Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ

Παπαγιάννης Γρηγόριος, Επιστημονική διεύρυν
ση στοιχείων αναγνώρισης οχημάτων, 391 

Χονδροματίδης Γεώργιος, Περίεργα και μικρο- 
σκοπικό όπλα, 710

Π Α Ρ Ο Υ ΣΙΑ ΣΗ  ΥΠΗ ΡΕΣΙΩ Ν

Κοκκίνου Αφροδίτη, Αγιος Ευστράτιος, 90 
Χονδροματίδης Γεώργιος Αστυνομική Διεύθυν

ση Δωδεκανήσου, 144

Κατσιόμπας Παναγιώτης Αστυνομικός Σταθμός 
Αγραφων, 292

Κούρος Κων/νος, Τμήμα Τουριστικής Αστυνο
μίας Αιγάλεω, 366 

Κατσινούλας Κων/νος Δελφοί, 428 
Δανούσης Κων/νος Αστυνομικός Σταθμός Οθω- 

νών, 440

Κατσινούλας Κων/νος Αστυνομική Διεύθυνση Α
καρνανίας 486

Κούρος Κων/νος, Σχολή παραδοσιακού χορού 
της Δ/νσης Αστ. Πειραιά, 586

Κούρος Κων/νος Τμήμα Τροχαίας Καισαριανής 626 
Κατσινούλας Κων/νος, Γαλαξίδι - Η αρχοντιά 

μιας παλιάς ναυτικής πολιτείας, 630 
Χονδροματίδης Γεώργιος Αστυνομική Διεύθυν

ση Κορίνθου, 218

ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ Σ

Δανούσης Κων/νος, Ληστές, θρύλος και πραγ
ματικότητα, 113

Δανούσης Κων/νος Γυναίκες αστυνομικοί στην 
Ελλάδα, 153

Δανούσης Κων/νος, Η εγκατάσταση Ελληνικών 
Αστυνομικών Δυνάμεων στα Δωδεκάνησα, 178 

Δανούσης Κων/νος, Η αστυνομική ενδυματολο- 
γιά: η Αστυνομία Πόλεων το μεσοπόλεμο, 248 

Τ σαγκαράκης Γ εώργιος Περιπολίες με τους Ιτα
λούς 324

Δανούσης Κων/νος Το Δίκαιο και η Τάξη στο πο
λίτευμα του Ρήγα, 386

Δανούσης Κων/νος Το κίνημα των Χανίων 11938) 
καιη στάση της χωροφυλακής, 454 

Δανούσης Κων/νος Η ληστεία του Περτουλίου: 
Τ ο κύκνειο άσμα του Μήτρου Τζατζά, 518 

Τριάρχης Φώτης Ο θάνατος του Γεωργίου Ζα
λοκώστα, 572

Δανούσης Κων/νος Η Αστυνομία στη Θεσσαλο
νίκη στον αιώνα που λήγει, 587

β. ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ:

Αγγελάκος Γ εώργιος 286 
Αγγελής Ιωάννης, 85,148 
Αθανασίου Σεραφείμ, 685 
Αλεξιάδης Στέργιος, 14,84 
Αλεξίου Χρήστος 768 
Αναστάσιος αρχ. Αλβανίας, 590 
Ανδριανάκης Δημήτριος 344 
Βαλαβάνης Κυριάκος 237 
Βασιλόκη Δήμητρας 756 
Βασιλοπούλου Βάγια, 431 
Βρακός Παναγιώτης 642 
Γιαννακούρης Ιωάννης 160 
Γ κενάκου - Μουρούτη Ζωή, 250 
Γλυκαντζή - Αρβελέρ Ελένη, 569 
Δανούσης Κων/νος32,72,113,115,153,166,178,208, 

248,252,316,352,386,440,454,519,536,558,587,688 
Δεκλερής Μιχαήλ, 482 
Δημητράκος Δημήτριος 592 
Ειρηναίος μητροπολίτης, 28 
Ενεπεκίδης Π.Κ., 800 
Ευαγγελίδης Τρύφων, 570 
Ευσέβιος Μητρ. Σάμου, 168 
Ζαφαρόνι, Εουχένιο Ραούλ, 520 

Ζαφείρης Πλάτων, 522

Ζίας Νικόλαος 236 
Ζιανίκας Χαράλαμπος 224,506,770 
Ιβηρίτης Βασίλειος 420 
Ιερόθεος, μητροπολίτης 370,774 
Καλλιαντζής Δημήτριος 752 
Καμαρινόπουλος Γεώργιος 194 
Καμπανάκης Ιωσήφ, 76,499 
Καμπούρης Ζαχαρίας, 698 
Καραγιάννης Κων/νος, 424,537 
Καραπανάγος Ιωάννης 702 
Καρζή, 212
Κάτογλου Χαράλαμπος 434 
Κατσιόμπας Παναγιώτης 292 
Κατσινούλας Κων/νος, 428,486,630,781 
Κιούλος Νεκτάριος 644,700 
Κοκκίνου Αφροδίτη, 90,146,296,394 
Κονδυλάκης Ιωάννης, 538 
Κουϊγλεϋ Λίλιαν, 806
Κούρος Κων/νος 12,78,140,366,418,586,626,780
Κρόκκος Σωτήριος, 163,226
Κρουσταλλάκης Γεώργιος 88
Κυρβασίλη Πέλη, 704
Κωνσταντόπουλος Βασίλειος 288
Λέκκος Ευάγγελος 654
Λόγγος Δημήτριος 620
Λουκάτος Δημήτριος 776
Μαγγίνας Νικόλαος, 280
Μαλιαχόβας Γεώργιος 96
Μιχαλόπουλος Δημήτριος 182
Μουντζούρης Σωτήριος 745
Μουσίλλου Ολυμπία, 427
Μπανκίρ Γ ουίλιαμ, 604
Μπογιατζή - Δουράλα Ιωάννα, 228
Μπούρχας Γεώργιος 771
Μπροκούλια Μαρία20,187,284,385,390,459,525,607
Νεκτάριος, μητροπ. Λέρου, 232
Παναγιωτοπούλου Βασιλική, 164,294,576
Πανάγος Γαβριήλ, 253
Παπαγιάννης Γρηγόριος, 391
Παπαδημητρίου Χριστίνα, 708
Παπαδόπουλος,212
Πενταράκη Μαρία, 16
Πετρίδου Ε„ 209
Πήχας Κλέαρχος, 276,508
Πιπερόπουλος Γ εώργιος 372,574,684,778
Πιτσαβός Χρήστος, 47,119,505
Πλάκας Γεώργιος 554
Πόποβιτς Ιουστίνος 234
Ραφτόπουλος Παναγιώτης 616
Ρήγας Χρήστος, 24,502
Ρωμαίος Γ εώργιος 548
Σβορώνος Νίκος, 634
Σίμογλου Θ., 286
Σκαλκίδου,212
Σουρέλη” Γαλάτεια, 526,776
Σπυρόπουλος Ηλίας 568
Στεργιούλης Ευάγγελος 364
Τασιόπουλος Νικόλαος 290
Ταχματζίδης Ιωάννης, 181
Τζαχανμπέγκλου Ραμίν, 436
Τζουβάρας Δημήτριος 156
Τιβέριος Μιχαήλ, 116
Τριανταφύλλου Γεώργιος 118
Τριάρχης Φώτης 572
Τριχόπουλος Δημήτριος 209
Τ σαγγάρης Βασίλειος 30,230,662
Τσαγκαράκης Γεώργιος 324
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Τ σενές Σωτήριος, 213,764 
Τ σιατούρας Βασίλειος, 416 
Τσίηης Λεωνίδας, 740 
Τσίτουρα Στέλλα, 766 
Φαναρίτης Κων/νος, 412 
Χαλυβόπουλος Ηλίας 672 
Χονδροματίδης Γεώργιος 50,92,144,218,432, 

563,624,636,692,710,754 
Χουλιάρας Ιωάννης, 620 
Χριστοφιλάκη Νικολέττα, 152,154 
Χρονάκη Ζώγια, 640 
Χρυσανθίδης Κων/νος, 350 
Ψυλλίδου Ρόζα, 438 
Ψύχας Κυριάκος, 348 
Fitzpatrick, Jean Grasso, 658 
Klitgaard Robert, 686 
Remion Georges, 80

Γ. ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Αγια Νύχτα 800 
Αγιος Αρτέμιος 644 
Αγιος Ευστράτιος 90 
Αγραφα 292 
Αγχος 24,502,778 
Αγωγή 164
Αγωγή επαγγελματική 224 
Αθανασία ψυχής 234 
Αθλητές 181 
Αθλητισμός 702 
Αιγαίο 394 
Αιγάλεω 366 
Ακαρνανία 486 
Αλάτι 47
Αλληλεπιτήρηση γειτόνων 558 
Αμστερνταμ Συνθήκη 276 
Ανάκριση 14 
Αναπνοή456 
Ανάσταση 234 
Ανήλικοι 368 
Ανθρωποκτονίες 416 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 283,301 
Ασλάνογλου Νίκος 30 
Αστυνομία 85,154,228,752 
Αστυνομία Πόλεων 248 
Αστυνομικοί 152,153,770 
Ατυχήματα τροχαία 209,231, 698,766 
Αυτισμός 768 
Αυτοκίνητα 391 
Αχελώος 459 
Βία 16.50,154 
Βουλή 424 
Γαλαξίδι 630 
Γέλιο 505 
Γέννηση Ιησού 774 
Γ κάντι 436 
Γλυπτική 296 
Γλώσσα 642 
Γοργοεπήκοος187 
Γοργοπόταμος252 
Γυναίκες 152,153,154 
Δελφοί428 
Δήλιον πρόβλημα 780 
Διαφθορά 495,520,684,685,686,745 
Διήγημα αστυνομικό 62,130,198,265,334,470, 

604,672,740
Δικαιώματα ανθρώπινα 752,754 
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Δικονομία ποινική 19 
Δίκυκλα 348
Διοικητική Υποστήριξη 554 
Δωδεκάνησα 14 0 ,144 ,14 6 ,178 
Έγκλημα 160 
Έγκλημα οικονομικό 78 
Έγκλημα οργανωμένο 290 
Εγκληματικότητα 418,480 
Εγνατία 116 
Εκπαίδευση 499,756 
Ελλάδα 182
Ένωση Ευρωπαϊκή 163,226,232,276,563
Εξουσία 520
Εξουσία αστυνομική 412
Έπος 1940636
Ευαγγελισμός 168
Ευρώ 226
Εφηβεία 708
Έφηβοι 424
Ζαλοκώστας Γεώργιος 572 
Ζάππειο 296 
Ζωγραφική 237 
Ζωγραφική βυζαντινή 236 
Ζώνες ασφαλείας 209,212 
Ηγέτες 372 
Ήθη 99
Ηλικία τρίτη 434 
Ημερολόγια 20 
Θεοτόκου κοίμηση 508 
Θεσσαλονίκη 570,587 
Θόρυβος 348
Θρησκευτική Υπηρεσία 700 
Ιδεολογία δυτική 634 
Καζίνο 12 
Καισαριανή 626 
Κάλαντα 776 
Καλόγερος (νησίς)115 
Κάνναβη ινδική 284 
Καραμανλής Κων/νος 304 
Καρυωτάκης Κώστας 662 
Καταγγελιών παραλαβή 568 
Καταναλωτές 432,674 
Κλοπές 156 
Κοινωνία 72 
ΚΟΚ 764
Κονδύλης Παναγιώτης 536 
Κορινθία 218 
Κόρινθος 218 
Κρήτη 324
Κωνσταντινούπολη 280 
Λατρεία 427 
Ληστές 113,518,538 
Λίπος 119 
Λογισμικό 75 
Λογοτεχνία 250 
Λόρκα 390
Μαγνητοφωνήσεις 18
Μάης 1968 316
Μακρυγιάννης Γιάννης 166
Μάνα 294
Μαραθώνιος 96
Μαφία ρωσική 490
Μοσκώφ Κωστής 537
Ναρκωτικά 284,286,688,690,692
Νέοι 92,99
Νηστεία 184
Ντελακρουά 607

____  - 8 1 4  -

-ενοφοβία 208,548 
Ξενοφώντος Ι.Μ 26,654 
O N E. 163 
Οδήγηση 624 
Οδήγηση χειμερινή 771 
Οθωνοί 440
Οικογένεια 16,50,88,506,576 
Οίνος 594
Όπλα 14,84,85,710 
Ορειβασία 385 
Ορθοδοξία 232,370 
Οχήματα 156,560 
Παγκοσμιοποίηση 590 
Παιδιά 50,94,250,658,704 
Πάρος 525
Περιβάλλον 253,344,348,350,394
Περτούλι 518
Πληροφορία 72
Πολιτισμός 569
Πολυτραυματίες 522
Πορνεία 48
Πορνογραφία 80
Προσκυνήματα 496
Ρατσισμός 640
Ρήγας Φεραίος 386
Σαηεντολογία220
Σεισμοί 431
Σελήνη 32
Σεξισμός 640
Σμύρνη 526
Σολωμός Διονύσιος 230 
Σουμελά Παναγία 496 
Στολές αστυνομικές 248 
Στρες 778 
Συλλήψεις 616 
Συνδικαλισμός 194 
Συνωμοσίες 592 
Συστημική θεωρία 482 
Σχολείο 704 
Σχολές Αστυνομικές 5 
Τήνος 166,496 
Τζατζάς Μήτρος 518 
Τοξικομανία 632 
Τουρισμός 366 
Τρεις Ιεράρχες 118 
Τροχαία 566,624 
Τροχονόμοι 350 
Τροχοπαιδεία212 
Υγεία ψυχική 574 
3/46ατα εσωτερικά 352 
Φαγιούμ 420 
Φάρμακα 624 
Φειδιππίδης 96 
Φωτογραφία 237 
Χανίων κίνημα I I9381454 
Χρήματος ξέπλυμα 288 
Χριστούγεννα 776,806 
Χρόνος 28 
Ψωμί47 
Ωκεανοί438 
Europol 364,620 
Internet 74,76,82,94

Kalachnikov 781 □

Επιμέλεια: ΠΥ Μαρία Μηρακούλια 
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ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ
Η PROMOT ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ, μετά από μια συνεχή ανοδική 
πορεία, είναι σήμερα ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλη την 
Ελλάδα των ελικοπτέρων EUROCOPTER, των ειδικών οχημάτων 
MERCEDES-BENZ UNIMOG και των MERCEDES G 4X4

Τα οχήματα πολλαπλής χρήσεως UNIMOG και τα ελικόπτερα της 
EUROCOPTER INTERNATIONAL, της μεγαλύτερης εταιρίας 
κατασκευής ελικοπτέρων στην Ευρώπη, είναι προϊόντα διεθνούς 
κύρους και υψηλής τεχνολογίας.

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.

prom x

Ε.Ι.ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΣ MERCEDES - BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
MERCEDES - BENZ UNIMOG & MERCEDES G 4X4

M e r c e d e s - B e n z

16ο χλμ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, ΚΟΜΒΟΣ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΤΗΛ.: 807 5103,807 5002,807 3502 ΊΉΛ. ΣΥΝΕΡ.: 807 3524Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 278, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΤΗΛ.: 684 0992, 
684 2101, 684 0718 ΤΗΛ. ΣΥΝΕΡ.: 680 0446-7, Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 478, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.: 601 2108, 601 2109 ΊΉΛ. ΣΥΝΕΡ.: 601 2466 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ 
MERCEDES - BENZ UNIMOG & MERCEDES G 4X4: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 210, T.K. 546 28 ΤΗΛ.: (031) 515 800-1 E-Mail: promot@ath.forthnet.gr

mailto:promot@ath.forthnet.gr
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