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Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
ανέλαβε στις 22-12-1998 ο κ. Δημήτριος Ευσταθιάδης.
Ο νέος Γ ενικός Γ ραμματέας γεννήθηκε στην Αργυρούπολη Αττικής το 1937, όπου και διαμένει. 
Είναι πολιτικός μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Εκλέγεται Δήμαρχος Αργυρούπολης συνεχώς από το 1975 έως το 1994.
Η εικοσάχρονη παρουσία του στο Δήμο Αργυρούπολης χαρακτηρίζεται 
από ευελιξία και καινοτομίες στη διοίκηση.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:

■y- Η πλήρης εφαρμογή της μονής βάρδιας στα σχολεία.

'Γ Η απόδοση δημοσίων κτημάτων στους δημότες.

-ψ- Η ανάπλαση της νότιας πλευράς του Υμηττού και η μετατροπή της σε άλσος με χώρους 
αναψυχής, θεάτρου και γηπέδων.

' r  Το έργο του επίσης έχει συνδεθεί με προγράμματα παροχής υπηρεσιών 
προς τις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού.

-ν'- Ως ηγετικό στέλεχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανέπτυξε σημαντική δράση
στα πλαίσια της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Αττικής (Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α.) 
και διετέλεσε:

V- Γραμματέας της Ένωσης από το 1978 ως το 1986 με σημαντικές παρεμβάσεις 
για το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας (1978 - 1981), με την κατάθεση 18 σημείων 
για την προστασία των ορεινών όγκων, τις χρήσεις γης κ.λπ.

-γ- Πρωτοστάτησε ώστε να αναλάβουν οι Δήμοι την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου.

-φ" Πρόεδρος της Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. από το 1990 ως το 1994 ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες 
για την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης της Ε.Α.Σ. και κατέθεσε σχέδιο για τη δημιουργία 
συγκοινωνιακού φορέα με τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης καθώς και για τη διαμόρφωση 
κατάλληλων προϋποθέσεων για την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος με την 
εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων.

-γ- Το 1982 μαζί με τους Δημάρχους Γλυφάδας, Αλίμου και Ελληνικού δημιούργησαν 
την πρωτοβουλία των τεσσάρων Δημάρχων για την Ειρήνη και τον Αφοπλισμό.

-φ· Νομάρχης Αθηνών από το 1994 έως το 1998. Η εφαρμογή προγράμματος αναβάθμισης 
των υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών καθώς και οι πρωτοβουλίες για την οικονομική 
και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής Νομαρχίας συγκαταλέγονται στις παρεμβάσεις 
και πρωτοβουλίες που ανέλαβε.

■ν Είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος. 

Είναι μέλος της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Α π ό  τη  σ ύ ν τα ξη

Αγαπητοί μας αναγνώστες

Η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός του πε

ριοδικού μας συνθέτουν τη βασική επιδίωξή μας και για 

το έτος 1999. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε κα

θώς μπαίνουμε στον καινούργιο χρόνο είναι να ανεβά

σουμε το περιοδικό σε επίπεδο που θα μας διευ

κολύνει να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες σας.

Για τον καλύτερο σχεδιασμό του μέλλοντος θα 

πρέπει να έχουμε κατά νου το παρελθόν και τα τυχόν 

λάθη που έχουν γίνει. Η αρχή κάθε χρόνου προσφέρε- 

ται για απολογισμούς έργου.

Το 1998 η "Αστυνομική Επιθεώρηση" κατέβαλε κάθε 

δυνατή προσπάθεια να βελτιώσει την εμφάνιση της 

ύλης της και ως ένα βαθμό το πέτυχε, όμως, έχει ακό

μη αρκετό δρόμο να διανύσει, έτσι ώστε να προσελ- 

κύσει νέους αναγνώστες και να είναι σε θέση να αντα

γωνιστεί επάξια άλλα περιοδικά.

Παράλληλα από τα ενεργητικό υπόλοιπα της έκδο

σης, εν ισχύθηκε σημαντικός αριθμός αναξιοπα- 

θούντων συναδέλφων, τα ορφανά μας και υπερ

πολύτεκνες ο ικογένειες με το συνολικό ποσό των 

49.000.000 δρχ

Θα καταβληθεί προσπάθεια η ύλη μας να συμπερι- 

λόβει θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα την επαγγελμα

τική και εγκυκλοπαιδική ενημέρωση του προσωπικού 

του Σώματος, θέματα σύγχρονου προβληματισμού, 

κ.ά.

Διαμορφώνοντας πλέον ένα σταθερό δίαυλο επι

κοινωνίας με τους αναγνώστες μας, ελπίζουμε ότι θα 

συμβάλλουμε θετικό στην περαιτέρω βελτίωση του 

περιοδικού.

Βασικός σκοπός μας θα είναι η σταθερή και δη

μιουργική παρέμβαση κάθε αναγνώστη, ώστε να διορ

θωθούν τυχόν λάθη και παραλείψεις.

Οι σελίδες του περιοδικού και το συντακτικό επιτε

λείο του θα είναι στη διάθεσή σας για τις απόψεις, τις 

ιδέες και ασφαλώς την κριτική σας. Αλλωστε ο στόχος 

είναι κοινός και οι προσπάθειες που απαιτούνται σημα

ντικές.
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Α σ τυ ν ο μ ία & ΜΜ
Επικίνδυνες ;

Τον Καθηγητή Εγκληματολογίας Γιάννη Πανονση

Είναι πολύ δύσκολο να προ- ) 
σεγγίσουμε τη σχέση "Α- [ 
στυνομία - ΜΜΕ" εάν δεν 

συνεκτιμάσουμε το ρόλο της Α
στυνομίας στην απονομή δι
καιοσύνης αλλά και την επίδραση 
της "αστυνομικής κουλτούρας"2 
στον κάθε αστυνομικό ξεχωριστά.

Μας ενδιαφέρει το τι πιστεύει 
το κοινό για το έγκλημα και την Α
στυνομία αλλά και το τι πιστεύει η 
Αστυνομία για το έγκλημα και για 
τον "εαυτό της" 3 

Η εικόνα που δημ ιουργείτα ι 
σήμερα για την Αστυνομία είναι έμ
μεση, δηλαδή εξαρτάται από τις ε ι
κόνες που έχει - ο τηλεθεατής /  α
κροατής /  αναγνώστης - σχηματί
σει για το έγκλημα και την εγκλημα
τικότητα εικόνες όμως που συ
χνά "κατασκευάζονται" και ανα
κατασκευάζονται από τα ίδια τα ) 
ΜΜΕ.

Η υπερφόρτωση του δελτίου 
ειδήσεων με εγκλήματα 4 σίγουρα 
αλλοιώνει την εικόνα του κοινού για 
την αποτελεσματικότητα της Α
στυνομίας, ενώ υπερτονίζει το εν- | 
διαφέρον των δημοσιογράφων για | 
την τήρηση /  αποκατάσταση της 
τάξης.

Εϊ κριτική των ΜΜΕ κατά της "α
πουσίας" ή της "υπερ-παρουσίας" 
της Αστυνομίας και οι σχετικές εκ- | 
πομπές στην τηλεόραση πολλές | 
φορές ξεφεύγουν από τις τεκμη-

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

ριωμένες διαφωνίες και οδηγούν 
σε ιδεολογικές αξιολογήσεις.

Οι έρευνες εν μέρει επιβεβαιώ
νουν αυτή τη διαπίστωση5, η οποία 
μπορεί να οδηγήσει και σε θεσμική 
στρέβλωση καθώς δίνεται συχνό η 
εντύπωση ότι τα ΜΜΕ είναι "ανε
ξάρτητα", ενώ η Αστυνομία δέχε
ται "εντολές" ή επίσης ότι η κοινή 
γνώμη (την οποία αυθεντικό I;) εκ
φράζουν οι δημοσιογράφοι) κατι
σχύει της λαϊκής κυριαρχίας (που 
εκφράζουν και εκπροσωπούν οι 
πολιτικοί θεσμοί της χώρας μας).

Ο αστυνομικός θεσμός δέχεται 
εύκολα κριτική. Τόσο για τη δράση 
όσο και για τη μη - δράση. Τόσο για 
τη σκληρότητα όσο και για τη χαλα- 
ρότητα. 6 Ο αστυνομικός είναι συ
χνό το θύμα της αμφιθυμίας της 
κοινής γνώμης ανάμεσα στην "κρα
τοφοβία" και την "κρατολατρεία" 1.

Ως γνωστόν η κατοχύρωση και 
διατήρηση της δημόσιας τάξης /  α
σφάλειας και η προστασία της 
κρατικής ασφάλειας συνιστούν το 
κύριο έργο  της Α στυνομίας 8.

Τούτο δεν σημαίνει βέβαια ότι η Α
στυνομία δεν πρέπει να αναλαμβά
νει έργο πρόληψης ή ότι η βία συ- 
νιστά το μοναδικό τρόπο επίλυσης 
προβλημάτων, τα οποία καλείται να 
δια-χειριστεί η Αστυνομία.

Η Αστυνομία παρουσιάζεται από 
τα ΜΜΕ ως ο μοναδικός φορέας ε 
πίσημου κοινωνικού ελέγχου9, ως 
ο αποκλειστικός υπεύθυνος για κά
θε κατασταλτική ενέργεια. Η πολι
τική ευθύνη στη λήψη κρίσιμων α
ποφάσεων, η κοινωνική ευθύνη 
στην πρόληψη αλλά ακόμα και η

προσωπική ευθύνη στις επιλογές 
αποσιωπούνται.

Μέσα από επιλεκτικές διαδικα
σίες στην προβολή ειδήσεων, μέ
σα από τεχνικώς διαμορφούμενα 
“κύματα εγκληματικότητας"10 μέ
σα από τηλεϊστορίες εγκλημάτων 
ή τηλεδίκες " ,  μέσα από εντυπω
σιασμούς και αποτροπιασμούς 12 
επιτυγχάνεται "αποσταθεροποίη
ση" του πολίτη ως προς τα πραγμα
τικό μεγέθη, τις πραγματικές αι
τίες ακόμα και τους πραγματικούς

ενόχους 13 και χρεώνεται /  φορ- 
| τώνεται όλο αυτό το “χάος" στους 

διώκτες του εγκλήματος.
Εϊ απομόνωση /  αποξένωση του 

αστυνομικού από το κοινωνικό σώ
μα καταλήγει σε μια εσωστρέφεια 
του ίδιου του θεσμού με απώτερη 
συνέπεια την εμπέδωση /  διεύρυν
ση αντιλήψεων του τύπου "εμείς ε 
νάντια στους άλλους"14.

Η ταύτιση (εξωτερική και εσω
τερική) του αστυνόμου με τη βία, 
την καταστολή και τον αυταρχισμό 
χειροτερεύει τα πράγματα. Εμείς 
πιστεύουμε ότι οι αστυνομικοί 
είναι “άλλοι από εμάς", ξένο και 
ανεπιθύμητο σώμα στην κοινω
νία.

Οι αστυνομικοί από την άλλη 
πλευρό έχουν την αίσθηση ότι ο 
κόσμος έχει για το έργο τους και 
για τους ίδιους πολύ χειρότερη ά
ποψη από ότι στην πραγματικότητα

- 15ισχύει .
Έτσι πορευόμαστε - επικίνδυνα 

- παράλληλο δρόμο, όπου τα στε
ρεότυπα και οι προκαταλήψεις θο
λώνουν την κοινή λογική, τη θε
σμική λειτουργία, ακόμα και τις δι
ανθρώπινες σχέσεις.

Ακόμα και στις τηλεοπτικές με
ταφορές μυθιστορημάτων διαπι
στώνουμε ότι οι ειδικοί ντεντέκτι- 
βς (τα "λαγωνικό") καλούνται να 
καλύψουν τα υποτιθέμενα κενά ή 
λάθη της επίσημης Αστυνομίας.

Ι ανουάρ ι ος  1 9 9 9- 4  -

Ο αστυνομικός πρέπει να είναι διπλωμάτης, νομικός, ε- 
γκληματολόγος, κοινωνικός επιστήμονας, ψυχολόγος 
ταυτόχρονα. Για να συμβεί αυτό πρέπει να του αναθέ

σουμε στρατηγικό / επιτελικό ρόλο (και όχι μόνον εκτελε
στικό) και να τον εκπαιδεύσουμε κατάλληλα.



Τις περισσότερες φορές οι α
στυνομικοί είναι διαζευγμένοι, πε
ρίεργοι, αψίκοροι. Ακόμα και ο “η
ρωικός τύπος του αστυνομικού" 
εμφανίζεται να έχει "ανάρμοστη 
διείσδυση” στον υπόκοσμο και όχι 
ιδιαίτερη προσήλωση σε θέματα 
σεβασμού των ατομικών δικαιωμά
των των πολιτών 6.

Τέλος οι εκτροπές της Αστυνο
μίας (πραγματικές ή τηλεοπτικές) 
17 λιγότερο αποδίδονται στον έντι
μο αστυνόμο που χτυπάει τη δια
φθορά και περισσότερο στο διε
φθαρμένο αστυνόμο που προσπα
θεί να καλύψει το οργανωμένο έ 
γκλημα |7α

Συγχέοντας (κατά λάθος;) ατο
μική διαφθορά (συνήθως: χρηματι- 
σμόςΙ με τη συλλογική διαφθορά 
(δηλ. αλλοίωση του ρόλου της Α
στυνομίας με την παροχή π.χ. "προ
στασίας") ή την πολιτική διαφθορά 
και συναφή θεσμική εκτροπή (με 
την έννοια της διαπλοκής πολιτι
κών παραγόντων /  αστυνομικών 
αρχών και τελικώς την υπαγωγή 
της Αστυνομίας σε πολιτικές έκνο- 
μες σκοπιμότητες) τα Μ ΜΕ δη
μιουργούν την εντύπωση ότι ο κά
θε αστυνομικός ξεχωριστό, όλο 
το Σώμα της Αστυνομίας και σχε
δόν σύσσωμη η πολιτική ηγεσία 
(εξ)υπηρετούν και προστατεύουν 
ξένα  προς την αποστολή τους 
συμφέροντα.

Η διαμόρφωση "στερεοτύπου 
του αστυνομικού" τις περισσότε
ρες φορές σχετίζεται με τα κίνη
τρα επιλογής του επαγγέλματος 
αυτού (π.χ. οικονομικοί, κοινωνικοί, 
ιδεολογικοί λόγοι), ενώ συχνά κα
θρεφτίζει την τελική προσαρμογή 
του στον κόσμο της Αστυνομίας 
(π.χ. ψευδοκυνισμός, επιθετικότη
τα, υιοθέτηση αξιών αστυνομικής 
υποκουλτούρας).

Σ τερεότυπ ες τυπολογίες σε 
σχέση με την ατομική συμπεριφο
ρά υπάρχουν πολλές (παρατηρητι
κός αστυνόμος, νομοταγής, υπη
ρεσιακός, ιδεαλιστής, αισιόδοξος, 
ρεαλιστής, λουφαδόρος, διαλεκτι
κός, επαγγελματίας, κ.α.Ι.

Ο δ ιώ κτης του σοβαρού ε
γκλήματος (crime fighter) και ο ε
φαρμοστής του νόμου (law enfor
cer) κινούνται συνήθως σε άλλο ε
πίπεδο (και με άλλες αρχές) σε
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σχέση με τον δημόσιο λειτουργό 
(social agent) και τον φύλακα 
(watchman) αλλά σε κάθε περί
πτωση δεν αποκλίνουν των βασι
κών κανόνων που διέπουν την α
στυνομική οικογένεια (θεσμικές 
σχέσεις, καθήκοντα, αποστολή, 
ευθύνη).

Όσον αφορά την τυπολογία της 
αστυνομικής οργάνωσης, τα ΜΜΕ 
συνήθως ενδιαφέρονται για το δο
μικό τύπο "της γραμμής" (όπου η ε 
ξουσία διατρέχει ολόκληρο το ε 
σωτερικό της αστυνομικής δομής 
και ρέει με την μορφή διαταγών α
πό την κορυφή προς τη βάση). Πρό
κειται για μεταφορά στρατιωτικού 
μοντέλου οργάνωσης που θεωρεί 
όλες τις  υπηρεσίες μάχιμες και 
δεν έχει ανάγκη από προσωπικό υ
ποστήριξης (εγκληματολόγους, νο
μικούς, ειδικούς αναλυτές, ειδικό

ανακριτικά γραφεία, εξειδικευμένα 
τμήματα κ.ο.κ.), ενώ δύσκολα θα 
μπορούσε να λειτουργήσει ως ad 
hoc σ υ ν θ ετ ικό ς  οργαν ισ μός 
(Matrix stucture) που θα καλύψει 
για ένα συγκεκριμένο στόχο και 
για ένα μικρό χρονικό διάστημα 
όλες τις ανάγκες κρούσης /  δρά
σης.

Από τα παραπάνω είναι προφα
νές ότι τα στερεότυπα για τους α
στυνομικούς και την Αστυνομία πε
ρισσότερο αφορούν τους παρατη
ρητές /  αναλυτές (δηλαδή όλους 
εμάς) παρά τους ίδιους παρατη
ρούμενους /  αναλυόμενους.

Δεν πιστεύω ότι στα σημερινό 
"στερεότυπα" στο χώρο της δημό
σιας τάξης μπορούμε να εντοπί
σουμε προκαταλήψεις που αφο
ρούν το κλασικό προφίλ του εγκλη
ματία (νέος, αμόρφωτος, άνεργος) 
,8α. Τα πολιτικό /  πολιτισμικά /  κοι
νωνικά πρότυπα έχουν αλλάξει κα
θώς τόσο η κοινωνική προέλευση 
των αστυνομικών και το μορφωτι

κό τους επίπεδο όσο και η καθημε
ρινή επαφή με νεανικές υποκουλ- 
τούρες δεν αφήνουν περιθώρια 
για τέτοιες διακρίσεις.

Περισσότερο φοβάμαι την α
δράνεια του υπαλληλοποιημένου 
αστυνομικού, το λάθος του ανεκ- 
παίδευτου, τη λούφα του προνο
μιούχου λόγω "πλάτης", τα ψευδο- 
ρατσιστικά ανακλαστικό των α
κραίων παρά τη συνολική λειτουρ
γία του μηχανισμού με βάση στε- 
ρεοτυπικές αντιλήψεις περί το έ
γκλημα και τον εγκληματία.

Ανεξάρτητα από την πιστότητα 
των εγκληματολογιών στατιστι
κών (και τη συναφή αριθμολαγνεία 
και εγκληματοφοβίαΙ είναι σήμερα 
δεδομένο ότι το έγκλημα εκσυγ
χρονίζεται με πιο ταχείς ρυθμούς 
απ' ότι οι διωκτικές αρχές.

Ενώ λοιπόν η Αστυνομία κατείχε

μέχρι πρότινος κάποιες σταθερές 
μεθόδους ανίχνευσης /  ανακάλυ
ψης πρόσφορες στην αντιμετώπι
ση του κοινού εγκλήματος σήμερα 
η οικονομική και ηλεκτρονική ε 
γκληματικότητα έχουν σχεδόν ε 
ξουδετερώσει τα συστήματα αυ
τό.

Βρισκόμαστε συνεπώς μπρο
στά σε μια υστέρηση φάσης και σ' 
ένα μετέωρο βήμα προσαρμογής.

Η Αστυνομία πρέπει ν' απο
κτήσει αίσθηση ιστορικοκοινωνι- 
κού ρόλου (νέες πολιτισμικές συ
γκρούσεις, νέες τεχνολογίες, νέο 
policing style, νέες σχέσεις ισονο
μίας /  ισοπολιτείας με τους πολί
τες και συνεργασίας με τα ΜΜΕ).

Σήμερα διαμορφώνονται άλλες 
κοινωνικές προσδοκίες από την Α
στυνομία ,9. Μια ακομμάτιστη, ου
δέτερη Αστυνομία, ετα ίρος της 
κοινότητας, την οποία υπηρετεί. 
Μια Αστυνομία χωρίς σκοτεινό πα
ρελθόν και χωρίς απομονωτικές / 
διαχωριστικές γραμμές. Η σύγ

χρονη αστυνομική δράση έχει χα
ρακτηριστικό επιστημονικής αστυ
νόμευσης (scientific policing), επί
λυσης προβλημάτων (problem - 
solving) και τέλος κοινοτικής α
στυνόμευσης (community polic
ing! 21.

Η Αστυνομία βοηθάει τους πολί
τες  και οι πολίτες την Αστυνομία. 
Πρόκειται δηλ. για μια "συμπαρα
γωγή" (coproduction) δημόσιας α
σφάλειας από τη δημόσια δύναμη 
και την κοινότητα (με διακριτούς 
βέβαια ρόλους)22.

Η κοινωνική αναγνώριση του α
στυνομικού λειτουργήματος ή έρ
γου 23 συνδέεται βέβαια άρρηκτα 
με τον τρόπο άσκησης του (όχι ά
σκοπη /  άμετρη βία, προστασία /  
σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμά
των) και την ηθική /  δεοντολογία /  
παιδεία του κάθε αστυνομικού, αλλά 
συχνό αλλοιώνεται από παράγο
ντες όπως γραφειοκρατία, εκλε- 
κτικές πολιτικές συγγένειες, espit 
de corps κλπ.

Στον τομέα αυτό τα ΜΜΕ οφεί
λουν να υποστηρίζουν την αυτό - 
εικόνα /  αυτό - εκτίμηση του "κα
λού αστυνομικού" (ή του "νέου α
στυνομικού) ώστε να ενισχυθούν 
οι αντιστάσεις του και να απαλλα
γ ε ί από τα σύνδρομα του John 
Wayne (εξουσία, όχι ανοχή, κατά
χρηση).

Θεωρώ τραγικό λάθος την "γε
νίκευση", τον απόλυτο αφορισμό 
που επιπίπτει επί όλου του Σώμα
τος, το στιγματισμό, την ετικέτα 
και τα συναφή στερεότυπα. Κρίσι
μες παράμετροι για την αξιολόγη
ση μιας αστυνομικής επιχείρησης 
είναι: η νομιμότητα της επέμβασης, 
η βασιμότητα των μέτρων και η 
κοινωνική αποδοχή του αποτελέ
σματος.

Αυτή τη διαντίδραση "Αστυνο
μίας - Κοινότητας" πρέπει να υπη
ρετούν τα ΜΜΕ ορίζοντας τις αρ
χές με βάση τις οποίες θα αξιολο
γούμε περιπτώσεις που ευνοούν 
το κλίμα εμπιστοσύνης25 (ή δυσπι-
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Οφείλουμε όμως και εμείς οι πολίτες να συνειδητο
ποιήσουμε ότι η Αστυνομία είναι θεσμός της Δημοκρα
τίας και γ ι’αυτό θεωρώ ιδιαίτερα άδικο και επικίνδυνο 

να χρεώνουμε μόνο σ ’ αυτήν τα νομοθετικά κενά, τις γρα - 
φειοκρατικές αγκυλώσεις, τα πελατειακά δίκτυα, τις επι
λεκτικές μας ευαισθησίες ή  τα ελλείμματα διαφάνειας / ε

λέγχου που ενυπάρχουν σε πολλούς θεσμούς μας.



στι'ας), χωρίς όμως έξω θεν πα
ρεμβάσεις.

Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει 
οι αστυνομικοί να μπλέξουν /  και 
να παίξουν (σ)το παιχνίδι των ΜΜΕ 
που αφορά ζητήματα ξενοφοβίας 
/ ρατσισμού /  κοινωνικού αποκλει
σμού ή να παρασυρθούν από την ε- 
μπορευματοποίηση του φόβου26.

Η media - διαμορφούμενη εικό
να ως προς τους κινδύνους, την α
σφάλεια, την ίδια τη ζωή συνιστό (ι
δίως σε ηλικιωμένα άτομα ή σε ευ
παθείς κατηγορ ίες του πληθυ
σμού! κρίσιμο όρο για την επίτευξη 
"κοινωνικής συναίνεσης". Ο ηθικός 
πανικός και το αίτημα για περισσό
τερη καταστολή που συνεπάγεται 
μια αποπροσανατολισμένη ή φορ
τισμένη ενημέρωση δημιουργεί έ 
να κλίμα κοινωνικής /  ψυχολογικής 
πίεσης το οποίο σε καμία περίπτω
ση δεν διευκολύνει το - έτσι κι αλ
λιώς - δύσκολο έργο των αστυνομι
κών, ούτε συμβάλλει στην κοινωνική 
συνοχή και αλληλεγγύη.

Όλες οι Αστυνομίες προσπα
θούν να φτιάξουν την εικόνα τους 
στα ΜΜΕ27, καθώς τα μέσα αυτό 
είναι σχεδόν οι μόνοι δίαυλοι επι
κοινωνίας με τον κόσμο 270 Οι 
σχέσεις όμως "Αστυνομίας - ΜΜΕ
27 ” θα βρίσκονται πάντα σε μια λε
πτή ισορροπία καθώς θα εξαρτώ- 
νται και από τις απόψεις της κοινής 
γνώμης για το έγκλημα, τον εγκλη
ματία, τις διαδικασίες απονομής 
της δικαιοσύνης.

Η "επιχείρηση image /  lifting” 
που οφ είλει κάθε Αστυνομία να 
σ χ ε δ ιά σ ε ι γ ια  να δ ε ίξ ε ι  το  
πραγματικό (κι όχι βέβαια ένα ι
δανικό ή virtual! πρόσωπό της 
δεν πρέπει να υποκύπτει σε συ
γκυριακές πολιτικές ή κοινωνι
κές πιέσεις.

Αν ο καθένας κάνει σωστό τη 
δουλειά του σύμφωνα με το οργα
νωτικό σχήμα και τον κώδικα δεο
ντολογίας, τό τε  ουδείς φοβάται 
ουδένα. Τότε η ίδια η Δημοκρατία 
μας θα έχει ενισχυθεί.

Η αντεγκληματική πολιτική 28 
θεωρείται από πολλούς "συγχρό
νως τέχνη και επιστήμη” 29.

Η σημερινή Αστυνομία αποτε
λεί αναγκαίο και κρίσιμο παράγο
ντα σε αυτή τη συλλογική προ
σπάθεια αντιμετώπισης του ε-
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γκλήματος (ιδίως του οργανωμέ
νου).

Η “τέχνη του αστυνομικού" συνί- 
σταται στην μη - υιοθέτηση ή έστω 
έγκαιρη απαλλαγή του από το "σύν
δρομο της επιτρεπόμενης αυθαι
ρεσίας" 30 και την "υποκουλτούρα 
της μπλέ αυλαίας"31 και στην μετε
ξέλιξή του σε διαμεσολαβητή στις 
δι - ανθρώπινες συγκρούσεις (ως 
οιονεί - ombudsman! και σε χει
ριστή - μέσω διευθέτησης - των

33μικροαδικημάτων .
Η επιστημονική πλευρά του α

στυνομικού λειτουργήματος αφο
ρά κυρίως στην εκπαίδευσή του34, 
στην ειδίκευσή του3S, στη γνώση /  
εφαρμογή της νέας τεχνολογίας 
36 καθώς και στην έρευνα (π.χ. to
tal community programmes!37.

Η διατήρηση της ειρήνης και τά- 
ξης η δ ικαιοσύνη του δρό-

39μου (street justice! , η συμφιλίωση 
των πολιτών καθιστούν τον αστυ
νόμο περισσότερο κοινωνικό 
watchman 40 παρά "φύλακα του συ
στήματος ποινικής δικαιοσύνης".41

'Χωστός αστυνόμος"42 δεν ε ί
ναι αυτός που εντάσσεται σ’ ένα 
esprit de corps43 το οποίο απομο
νώνει από τον πολίτη αλλά αυτός 
που εντάσσεται ορθά στον κοινω
νικό ιστό της περιοχής όπου υπη
ρετεί.

Η προσοχή της Αστυνομίας 
πρέπει να στραφεί στην ενίσχυση 
της συμμετοχής όλων των παρα
γόντων στην αντιμετώπιση του ε- 
γκλήματος ώστε ν' αποτρεψει 
τη γενίκευση της τόσης για "ιδιω
τική αστυνόμευση"45 που έντεχνα 
καλλιεργείται ως αντίβαρο στην α
ναποτελεσματικότητα της δημό
σιας Αστυνομίας.

Το μοντέλο της "κοινωνίας με 
διαρκές βλέμμα" (societe du regard 
permanetl,46 υπό την έννοια της 
κοινής /  κοινοτικής /  κοινωνικής 
δράσης, δεν αντικαθιστά απλώς το 
μοντέλο του αυταρχικού κρότους 
καταστολής, 47 αλλά αποτελεί και 
τη σύγχρονη πρόκληση της Αστυ
νομίας για μια νέου τύπου ομαδική 
συμβολή στη χάραξη /  εφαρμογή 
αντεγκληματικής πολιτικής. Δεν 
αρκεί δηλαδή η αύξηση του αστυ
νομικού δυναμικού ούτε για την κα- 
ταστολή αλλά ούτε και για την 
γενική πρόληψη του εγκλήματος.49

Χρειαζόμαστε:

•  Εθνικό Συμβούλιο για την Α
στυνομία και την Αστυνόμευση, το 
οποίο θα χαράζει γενική στρατη
γική, θα εποπτεύει και θα ελέγχει.

•  Ανεξάρτητο Επιστημονικό 
Ινστιτούτο μελέτης /  ανάλυσης με
θόδων αντιμετώ π ισ ης του ε 
γκλήματος.

•  Δικαστική Αστυνομία για την 
έρευνα /  σύλληψη δραστών ε 
γκλήματος.

•  Αρχηγείο Αστυνομίας απηλ- 
λαγμένο από πελατειακό /  "πολικό- 

ντικα" κριτήρια δράσης.

•  Σχολές Αστυνομίας με ανα
βαθμισμένο προσωπικό και πρό
γραμμα εκπαίδευσης /  κατάρτισης 
/  ειδίκευσης.

•  Σώμα ντεντέκτιβς για χειρι
σμό ιδιαίτερα λεπτών και κρίσιμων 
υποθέσεων και καταστάσεων.

•  Ομάδες ταχείας επέμβασης 
με σύγχρονο εξοπλισμό.

•  Τομεακή Αστυνομία, με βά
ση τον αστυνόμο της γωνιάς του 
δρόμου. Ο πολίτης πρέπει να γνω
ρίζει "πού", "πώς" και "πότε" θα βρει 
τον αστυνόμο - φύλακά του.50

•  Παρέμβαση αστυνομικών με 
μορφή διαλέξεω ν σε σχολεία - 
σχολές γονέων και άλλους κοινω
νικούς χώρους.

•  Συμμετοχή αστυνομικών σε 
Συμβούλια Πρόληψης Εγκληματικό
τητας, τα οποία πρέπει να δημιουρ- 
γηθούν σε κάθε Δήμο της χώρας 
(στο πλαίσιο και της αποκέντρω-

σης)
Ούτε το στρατιωτικό μοντέλο 

εκπαίδευσης,51 ούτε η κουλτούρα 
που θεοποιεί το δίκιο της Αστυνο
μίας, 52 ούτε ο υπερτονισμός της 
δημόσιας τάξης χωρίς όρους και 
όρια συνιστούν μέσα υπέρβασης 
του σημερινού αρνητικού κλίματος.

Ο αστυνομικός πρέπει να είναι 
διπλωμάτης, νομικός, εγκληματο- 
λόγος, κοινωνικός επιστήμονας, 
ψυχολόγος ταυτόχρονα.53 Για να 
συμβεί αυτό πρέπει να του αναθέ
σουμε στρατηγικό /  επιτελικό ρό
λο (και όχι μόνον εκτελεστικό! και 
να τον εκπαιδεύσουμε κατάλληλα.

Οφείλουμε όμως και εμε ίς  οι 
πολίτες να συνειδητοποιήσουμε ό
τι η Αστυνομία είναι θεσμός της 
Δημοκρατίας και γι' αυτό θεωρώ ι
διαίτερα άδικο και επικίνδυνο να

χρεώνουμε μόνο σ' αυτήν τα νομο
θετικό κενά, τις γραφειοκρατικές 
αγκυλώσεις τα πελατειακό δίκτυα, 
τις επιλεκτικές μας ευαισθησίες ή 
τα ελλείμματα διαφάνειας /  ελέγ
χου που ενυπάρχουν σε πολλούς 
θεσμούς μας.

Τίποτα δεν μπορεί να πετύχει αν 
δεν αλλάξει το κοινωνικό προφίλ54 
του έλληνα αστυνομικού.

Όπως δεν μπορούμε να έχουμε 
εκπαίδευση χωρίς εκπαιδευτές 
κατά τον ίδιο τρόπο δεν μπορούμε 
να έχουμε Αστυνομία χωρίς Αστυ
νομικούς με υψηλό αίσθημα αυ
τοεκτίμησης με κοινωνική αναγνώ
ριση και με εξασφαλισμένο status.

Ο ρόλος των ΜΜΕ στο σημείο 
αυτό είναι κρίσιμος.

Ίσως μόνον έτσι θα μπορέσου
με να δημιουργήσουμε μια νέα ε 
ποχή στις σχέσεις "Αστυνομίας - 
Πολίτη" αλλά και στην ορθή, σύγ
χρονη, αποτελεσματική και εντός 
των ορίων του Συντάγματος και 
του πολιτισμού μας αντιμετώπιση 
του εγκλήματος. □
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Ν ο μ ικά  θέματα

Σ Υ Λ Λ Η Ψ Ε Ι Σ ,  Κ Ρ Α ΤΗ ΣΕ ΙΣ  ΚΑΙ Π Ρ Ο Σ Α Γ Ω Γ Ε Σ  
Α Τ Ο Μ Ω Ν  ΣΤΑ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ο  Υ Μ Ε Ν Α  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α  -  Ι 1 Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Μ Ε Ν Ε Σ  Λ Υ Σ Ε Ι Σ ( ΐ ν )

(συνέχεια από το προηγούμενο)

Υπό τον κ. Παναγιώτον Ραφτοπονλον, 
Επίτιμον Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, 

Καθηγητοί! Αστυνομικής Ακαδημίας

6. Πού και πότε απαγορεύεται γενικώς η ενέργεια 
σύλληψης στα αστυνομικά όργανα.

Σύλληψη δεν μπορεί να γίνει:
1 ] Σε οίκημα που προορίζεται για τη θεία λατρεία, οποιοσδήποτε γνω

στής θρησκείας, όσο διαρκεί η ιερουργία.
Η απαγόρευση αποβλέπει στην πρόληψη διατάραξης της ησυχίας μέσα 

στο Ναό (άρθρ. 278 Κ.ΠΔ.Ι.
Ιερουργία είναι η λειτουργία, ο εσπερινός, η κηδεία, ο γάμος, η βάπτιση, 

η παράκληση κ.λπ.
Η σύλληψη απαγορεύεται και κατά την εξακολούθηση της πομπής έξω 

από το Ναό, όπως συμβαίνει κατά την κηδεία, την περιφορά εικόνας, του 
επιτάφιου κ.λπ.

Στις περιπτώσεις αυτές οι αστυνομικοί λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
για την πρόληψη διαφυγής εκείνου που πρέπει να συλληφθεί.

Όταν παύσει η ιερουργία ή πριν αρχίσει, επιτρέπεται η σύλληψη.
Εάν όμως κατά τη διάρκεια της ιερουργίας λάβει χώρα συμπλοκή ή έ 

γκλημα, ο αστυνομικός συλλαμβάνει τότε αμέσως τους δράστες και τους 
απομακρύνει το ταχύτερο για την αποκατάσταση της ησυχίας.

2) Σε ιδιωτική κατοικία τη νύχτα, εκτός αν αυτός που διαμένει εκε ί 
ζητήσει ρητά τη σύλληψη, οπότε επιτρέπεται αυτή. Εάν η σύλληψη δε 
ζητηθεί ρητά από τον κάτοικο, απαγορεύεται. Αν όμως τηρηθούν οι διατυ
πώσεις της κατ' οίκον έρευνας τη νύχτα, τότε επιτρέπεται η είσοδος στο 
σπίτι και η σύλληψη του δράστη, ο οποίος διώκεται για αυτόφωρο έγκλημα 
ή με δικαστικό ένταλμα σύλληψης ή με ένταλμα του εισαγγελέα.

31 Σε ιδιωτική κατοικία την ημέρα, εάν η πόρτα του σπιτιού είναι κλειστή, 
ο δε ένοικος αρνείται να την ανοίξει ή είναι μεν ανοικτή, πλην όμως ο ένοι
κος απαγορεύει οπωσδήποτε την είσοδο στο αστυνομικό όργανο. Αν όμως 
τηρηθούν οι διατυπώσεις της κατ' οίκον έρευνας την ημέρα, τότε επιτρέ
πεται η είσοδος στο σπίτι και η σύλληψη του δράστη.

Σ η μ ε ί ω σ η :  Όταν απαγορεύεται η είσοδος σε ιδιωτική κατοικία (ανω
τέρω αριθ. 2 και 31, το αστυνομικό όργανο φρουρεί απ' έξω την κατοικία, 
για να προλάβει την απόδραση εκείνου που πρέπει να συλληφθεί και ειδο
ποιεί το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για να μεριμνήσει αυτό, ώστε να γίνουν 
οι απαραίτητες ενέργειες (νομότυπη κατ' οίκον έρευνα κ.λπ.) για τη σύλλη
ψη του προσώπου που διώκεται.

4) Σε δημόσια κέντρα (καφενεία, εστιατόρια, κινηματογράφους, θέατρα 
κ.λπ.), δημόσιους τόπους (γήπεδα, στάδια, κολυμβητήρια κ.λπ.Ι, δημόσια και

ιδιωτικά γραφεία (δικηγόρων, συμβολαιογράφων κ.λπ.Ι, εφόσον αυτά είναι 
κλειστά. Όταν αυτά παραμένουν κλειστά, εξομοιώνονται με ιδιωτικές κα
τοικίες και εφαρμόζονται όσα ειπώθηκαν γ ί αυτές (ανωτέρω αριθ. 2 και 31.

Όταν όμως είναι ανοικτά, η είσοδος σ' αυτά και η ενέργεια απλής σύλ
ληψης είναι ελεύθερη και την ημέρα και τη νύχτα.

Σ η μ ε ί ω σ η :  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 Παρ. 3 του 
Κώδικα Δικηγόρων, απαγορεύεται οποιαδήποτε έρευνα στην κατοικία ή το 
γραφείο του δικηγόρου, όταν αυτός είναι πληρεξούσιος ή συνήγορος του 
κατηγορουμένου.

Β) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η κράτηση του ατόμου στα αστυνομικά καταστήματα επιτρέπεται, όταν 
και όπως ο νόμος ορίζει.

Κατά κανόνα, η κράτηση ενός ατόμου είναι συνέπεια (επακόλουθο) γε- 
νομένης συλλήψεώς του είτε για αυτόφωρο έγκλημα, υπό την έννοια που 
εξετάσαμε στην αρχή, ε ίτε διότι εκδόθηκε εναντίον του δικαστικό ένταλμα 
σύλληψης του ανακριτή ή του δικαστικού Συμβουλίου ή του Εισαγγελέα. Ε
πομένως και η κράτηση πρέπει πάντοτε να στηρίζεται στο νόμο.

Κατ' εξαίρεση, μπορεί να γίνει κράτηση ενός ατόμου, χωρίς αυτό να έχει 
συλληφθεί προηγουμένως για κάποια αξιόποινη πράξη με ένταλμα σύλλη
ψης ή για αυτόφωρο έγκλημα.

1) Μια τέτοια περίπτωση προβλέπει ο Κ.Π.Δ. στο άρθρο 252 παρ. 3 ορί
ζοντας ότι: αν κάποιος κατά την ενέργεια αυτοψίας, έρευνας, κατάσχεσης 
ή άλλης ανακριτικής πράξης διαταράσσει με οποιονδήποτε τρόπο την ησυ
χία και την τάξη ή εναντιώνεται στα μέτρα που διατάχθηκαν, ο ανακριτής 
και οι ανακριτικοί υπάλληλοι, που αναφέρονται στο άρθρο 33, έχουν δικαίω
μα να διατάξουν την απομάκρυνσή του. Αν αυτός επιμένει να θορυβεί ή να 
εναντιώνεται, μπορούν να διατάξουν την κράτησή του έως είκοσι τέσσερις 
ώρες. Αν όμως ο θορυβών κ.λπ. είναι συνήγορος διαδίκου, έχουν δικαίωμα 
να διατάξουν μόνον την απομάκρυνσή του που εκτελείται βίαια, αν αρνείται 
να απομακρυνθεί.

2) Αλλη παρόμοια περίπτωση είναι η κράτηση που γίνεται στο αστυνομικό 
κατάστημα ύστερα από προσαγωγή κάποιου για εξακρίβωση ταυτότητας 
κ,λπ. (άρθρο 74 παρ. 15, εδάφ. θ', ΠΔ. 141/1991).

Σε όλες, όμως, αυτές τις περιπτώσεις κράτησης ατόμου, ε ίτε αυτή είναι 
επακόλουθο σύλληψης για αυτόφωρο έγκλημα ή με δικαστικό ένταλμα, εί-
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τε  όχι, όπως στις ανωτέρω (1 και 2] περιπτώσεις κράτησης εκείνου που ε 
πιμένει να θορυβεί κ,λπ. κατά την ενέργεια ανακριτικός πράξης ή εκείνου 
που έχει προσαχθεί για εξακρίβωση ταυτότητας κ.λπ„ η κράτηση δεν πρέ
πει να υπερβαίνει τα νόμιμα όρια, δηλαδή τις 24 ώρες από τη σύλληψη ό
ταν πρόκειται για αυτόφωρο πλημμέλημα ή κακούργημα ή με δικαστικό έ 
νταλμα. Μέσα σ' αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να οδηγηθεί στον αρ
μόδιο εισαγγελέα και αν η σύλληψη έγινε έξω από την έδρα του ανακριτή, 
η προσαγωγή πρέπει να γίνει μέσα στον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη 
μεταγωγή του.

Επίσης, στην περίπτωση του άρθρου 252 παρ. 3 του Κ.ΠΔ, η κράτηση ε 
κείνου που διαταράσσει την ησυχία και την τάξη κατά την ενέργεια ανακρι- 
τικών πράξεων δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από είκοσι τέσσερις 
ώρες.

Τέλος, η κράτηση στο αστυνομικό κατάστημα των προσαγομένων στα 
αστυνομικά καταστήματα ατόμων για εξακρίβωση ταυτότητας κ,λπ. δεν 
πρέπει να παρατείνεται χωρίς λόγο. Τα άτομα αυτά δεν πρέπει να παραμέ
νουν στο Τμήμα πέραν του χρόνου που είναι απολύτως αναγκαίος για το 
σκοπό για τον οποίο προσήχθησαν (άρθρο 74 παρ. 15, εδάφ. θ', Π.Δ. 
141/19911.

Γ) ΠΡΟΣΑΓΩΓΕΣ ΑΤΟΜΩΝ
Εκτός από τις συλλήψεις και κρατήσεις, που ρυθμίζονται από το Σύνταγ

μα και τους Νόμους, για τις οποίες έγινε εκτενής λόγος στα προηγούμενα, 
προβλέπονται από άλλες διατάξεις νόμων (του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 
και των Κανονισμών της ΑστυνομίαςΙ και προσαγωγές ατόμων, ε ίτε με έ 
νταλμα βίαιης προσαγωγής είτε και χωρίς τέτοιο ένταλμα.

1) Προσαγωγές στο αστυνομικό κατάστημα με ένταλμα βίαιης 
προσαγωγής.

α) Μαρτύρων: Κατά τη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 1 Κ.ΠΔ., δικαίωμα 
να ενεργήσουν προανάκριση έχουν όλοι οι γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 1481/1984, μεταξύ των 
γενικών ανακριτικών υπαλλήλων υπάγονται και οι αξιωματικοί της ελληνικής 
αστυνομίας και οι αστυνομικοί υπάλληλοι που έχουν τουλάχιστον τον βαθ
μό του αρχιφύλακα. (Νυν και οι απόφοιτοι της Σχολής Αστυφυλάκων, άρθρα 
1 παρ. 1, και 2 παρ. 3 του Ν. 2226/19941.

Προς επιτυχία του σκοπού της ανακρίσεως, για την οποία το κρατικό όρ
γανο φέρει το βάρος και την ευθύνη, χορηγούνται σ' αυτό ιδιαίτερες εξου
σίες, όπως η χρήση αναγκαστικών μέσων.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 251 Κ.ΠΔ., ο ανακριτής και οι ανακριτικοί 
υπάλληλοι, που αναφέρονται στο άρθρο 33 Κ.ΠΔ., όταν λάβουν παραγγελία 
του εισαγγελέα και στις περιπτώσεις του άρθρου 243 παρ. 2 αυτεπαγγέλτως 
οφείλουν χωρίς χρονοτριβή να συγκεντρώσουν πληροφορίες για το έγκλημα 
και τους υπαιτίους του, να εξετάζουν μάρτυρες και κατηγορουμένους κ,λπ.

Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 229 Κ.ΠΔ., εκείνος που προσκαλεί το 
μάρτυρα, αν η πρόσκληση είναι νόμιμη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρ
θρο 213 ιδίου κώδικα, και ο μάρτυρας δεν εμφανίζεται, εκδίδει εναντίον 
του ένταλμα βίαιης προσαγωγής.

Με βάση τα παραπάνω νομιμοποιείται ο αστυνομικός, ο οποίος διενερ
γεί προανάκριση, να καλεί μάρτυρες για εξέταση και σε περίπτωση που δεν 
προσέλθουν να προβεί στην έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής. Το έ 
νταλμα αυτό χαρακτηρίζεται ως αμιγώς διοικητικό αστυνομικό μέτρο (Κ. 
Γ αρδίκα. Εγκληματολογία Β' ανακριτική έκδοση Ε', σελ. 121, Χρ. Δέδε Ποινική 
Δικονομία, έκδοση ένατη 1990, σελ. 377, Γνωμ. Εισ. Αθ. 58854/1968 Ποιν. 
Χρ. ΙΗ' 575).

Η τυχόν κράτηση του προσκληθέντος ή βιαίως προσαχθέντος μάρτυρα 
πέρα από τον απολύτως αναγκαίο για την εξέτασή του ή την παροχή ε
ξηγήσεων χρόνο και πάντως πέρα από 24 ώρες, είναι αντίθετη προς το 
Σύνταγμα.

β) Κατηγορουμένων: Όταν ενεργείται προανάκριση, ύστερα από πα
ραγγελία του εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος κλητεύεται 24 ώρες πριν από 
την εξέτασή του, για να μπορέσει να προπαρασκευάσει την απολογία του. 
Εάν όμως ο κατηγορούμενος δεν εμφανιστεί, τότε ο ανακριτικός υπάλληλος, 
εφόσον δε θεωρεί απολύτως αναγκαία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης την 
απολογία του κατηγορουμένου, διαβιβάζει τη δικογραφία με το αποδεικτικό ε
πίδοσης της κλήσης για εμφάνιση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

Όταν όμως η απολογία του κατηγορουμένου είναι απαραίτητη, διότι π.χ. 
επιβάλλεται να εξετασ τεί οπωσδήποτε κατ' αντιπαράσταση με μάρτυρα 
(π.χ. ετοιμοθάνατο ή αναχωρούντα για μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερι
κό), ή άλλον κατηγορούμενο, από την οποία εξέταση ελπίζεται βάσιμα να 
έρθουν στο φως χρήσιμα για την ανάκριση στοιχεία, (τα οποία διαφορετικά 
θα απολεσθούν), τότε ο ανακριτικός υπάλληλος οφείλει, δυνάμει του άρ
θρου 251 του Κ.ΠΔ., να τον εξετάσει, εκδίδοντας εναντίον του ένταλμα 
βίαιης προσαγωγής, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 272 του Κ.ΠΔ. 
(Μπουρόπουλος Ερμ. Κ.ΠΔ. 1957, σελ. 314 και Ζησιάδης, Ποιν. Δικονομία, 
τεύχος Β', 1965, σελ. 64).

2) Προσαγωγές στο αστυνομικό κατάστημα χω ρίς ένταλμα 
βίαιης προσαγωγής.

Για τις προσαγωγές αυτές ευλόγως γεννάται το ερώτημα, κατά πόσον 
είναι νόμιμος ο έστω και σύντομος περιορισμός της ελευθερίας του ατό
μου, χωρίς να φέρει τον τυπικό χαρακτήρα της συλλήψεώς του.

Γνωστή είναι η σχεδόν καθημερινή πρακτική της εκ μέρους αστυνομικών 
οργάνων προσαγωγής στο αρμόδιο αστυνομικό κατάστημα προς εξακρί
βωση της ταυτότητας υπόπτων ατόμων και συλλογή στοιχείων προς διε- 
ρεύνηση τυχόν τελέσεως ή προπαρασκευαζομένου εγκλήματος.

Ο νέος οργανισμός του Υ. Δ. Τ. (Ν. 1481 /1981) δεν ομιλεί καθόλου για την 
προσαγωγή υπόπτων κ,λπ. στο αρμόδιο αστυνομικό κατάστημα.

Υπάρχει όμως το ΠΔ. 141/1991 (Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσια
κές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέμα
τα οργάνωσης υπηρεσιών, το οποίο στο άρθρο 74 παρ. 15, εδαφ. θ', ορίζει 
τα ακόλουθα:

Ο αστυνομικός σκοπός, ως προς την τήρηση της τάξης και ασφάλειας 
έχει τα εξής κυρίως καθήκοντα: "οδηγεί στο αστυνομικό κατάστημα για εξέτα
ση άτομα, τα οποία στερούνται στοιχείων αποδεικτικών της ταυτότητάς τους 
ή τα οποία, εξαιτίας του τόπου, του χρόνου, των περιστάσεων και της συμπε
ριφοράς τους δημιουργούν υπόνοιες διάπραξης εγκληματικής ενέργειας".

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (τμήμα ΕΊ που επεξεργάστηκε το αναφε- 
ρόμενο ΠΔ. στα υπ' αριθμό 54 της 21 /1 1, 12/12/1990 και 24 και 30/1 /1991 
πρακτικά Συνεδριάσεως τονίζει ότι: “οι ενέργειες των αστυνομικών που ε 
ντάσσονται ε ίτε στη γενική είτε στη δικαστική αστυνόμευση κείνται εντός 
των ορίων του Συντάγματος και των νόμων, περιέχουν δε ακριβή και λε
πτομερειακή ρύθμιση, ενόψει και των δεδομένων της νομολογίας. Κατά 
συνέπεια, οι περιορισμοί που εισάγουν στα αντίστοιχα ατομικά δικαιώματα 
δέον να θεωρηθούν ως κατ' αρχήν ανεκτοί κατά το Σύνταγμα. Πρόκειται δε 
πάντοτε περί διατάξεων που έχουν λάβει πάγια διατύπωση και έχουν τύχει 
μακροχρονίου εφαρμογής".

Από την επιστήμη, επίσης, γίνεται δεκτό ΙΑ. Τάχος, Δίκαιο της Δημόσιας 
Τάξης, 1990, σελ. 821, ότι η αστυνομική κράτηση επιτρέπεται κατ' αρχή. Διό
τι η σύλληψη χωρίς δικαστικό ένταλμα και η αναγκαστική προσαγωγή στο 
αστυνομικό κατάστημα με σκοπό την προσωρινή κράτηση δεν συνιστά 
στέρηση της ελευθερίας (= φυλάκιση), αλλά περιορισμό, ακριβώς επειδή 
είναι πραγματικά προσωρινή.

Η αστυνομική αυτή κράτηση αποτελεί ε ίτε προληπτικό μέτρο που δικαιο
λογείται, όταν συντρέχει κίνδυνος για τους τρίτους ή για τον ίδιο τον κρα
τούμενο, ε ίτε και κατασταλτικό μέτρο που δικαιολογείται, όταν αποβλέπει 
στην αποκάλυψη εγκληματικών ενεργειών. Με άλλες λέξεις και κατά την 
επιστήμη η αστυνομική κράτηση είναι ανεκτή ενόψει της ανάγκης να απο
τραπεί ζημία.
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Ν ο μ ικά  θάματα

Βέβαια, δεν υπάρχει σχετική ειδική νομοθετική ρύθμιση, εντούτοις η νο
μική θεμελίωσή της μπορεί να γίνει ενόψει ορισμένων συνδυασμένων δια
τάξεων (του άρθρου 5 παρ. 3 του Συντάγματος, του άρθρου 5 παρ. 1, γ' και 
ε ' της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αφενός και του 
άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 1481/1984, του άρθρου 74 παρ. 15, εδάφιο θ' του 
ΠΔ. 141/1991 και του άρθρου 2, εδάφια α', στ', ζ', θ', ι', ιγ', ιδ', του Κ.Ν. 
2458/1953, "Περί Οργανισμού Αστυνομίας Πόλεων” αφετέρου).

Τί πρέπει όμως να γίνει με τα άτομα εκείνα που δυστροπούν να ακο
λουθήσουν τους αστυνομικούς στα αστυνομικά καταστήματα, με αποτέλε
σμα την ανάγκη χρήσεως βίας για να συλληφθούν και οδηγηθούν στην αρ
μόδια αστυνομική υπηρεσία για τα περαιτέρω; Υποστηρίζεται1 ότι στην τ ε 
λευταία περίπτωση διαπράττεται το έγκλημα της απείθειας (169 Π.Κ.) ή α- 
ναλόγως της αντίστασης (167 Π.Κ.Ι, η αυτόφωρη κατάληψη των οποίων ε 
πιτρέπει τη σύλληψη, οπότε θα πρέπει να ακολουθηθεί άλλη διαδικασία που 
απέχει πολύ από το σκοπό για τον οποίο έγινε (δηλαδή την πρόληψη ή απο
κάλυψη εγκλήματος και όχι την πρόκληση νέου). Για το λόγο αυτό οι αστυ
νομικοί πρέπει με μεγάλη περίσκεψη να κάνουν προσαγωγές, όταν συ
ντρέχουν οι προϋποθέσεις του ΠΔ. 141/1991, να είναι δε πάντοτε ευγε- 
νείς και να πείθουν τον προσαγόμενο ότι ενεργούν για το δημόσιο συμφέ
ρον και έτσι να αποφεύγονται οι προστριβές και οι ποινικές διώξεις για α
πείθεια ή αντίσταση.

Η αστυνομική κράτηση πρέπει να είναι αιτιολογημένη, με αναφορά στα 
πραγματικά γεγονότα που κάθε φορά την καθιστούν απαραίτητη, για να α
σκήσει η Αστυνομία την προληπτική ή την κατασταλτική αποστολή της, π.χ. 
με σχετική αναγραφή στο βιβλίο συμβάντων της οικείας Αστυνομικής Υπη
ρεσίας. Ως μέγιστο χρονικό διάστημα της αστυνομικής κράτησης πρέπει 
να ισχύσουν οι 24 ώρες (επιχείρημα από το άρθρο 6 παρ. 2, α' του Συντάγ
ματος!.

Δ} ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Οι αστυνομικοί που προβαίνουν σε συλλήψεις και κρατήσεις ατόμων, κα
θώς και σε προσαγωγές αυτών, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν προηγουμέ
νως, αν παραβούν τις διατάξεις του Συντάγματος, των Νόμων και των Κα
νονισμών έχουν τετραπλή ευθύνη και τιμωρούνται αναλόγως: α) για κατα
κράτηση παρά το Σύνταγμα (άρθρο 326 Π.Κ.Ι ή για παράνομη κατακράτηση 
1325 Π.Κ.Ι, β) υποχρεούνται να αποζημιώσουν τον παθόντα, επειδή τον απα
σχόλησαν με την παράνομη σύλληψη και κατακράτηση από την εργασία 
του, γ) υποχρεούνται σε χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, διότι 
η στέρηση της ελευθερίας μειώνει ηθικώς εκείνον που έχει συλληφθεί και 
6) υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, επειδή η παράβαση των διατάξεων του άρ
θρου 6 του Συντάγματος συνιστά και πειθαρχικό παράπτωμα.

Ε) ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΕΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΣΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

1) Γενικά:
Για όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, μπορούμε να πούμε ότι οι αστυνομικοί, 

όταν έχουν ολοκληρωμένη κατάρτιση από τη φοίτησή τους στις παραγω
γικές σχολές, δεν πρέπει να έχουν μεγάλες δυσκολίες και σοβαρά προ
βλήματα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Τί γίνεται όμως στις περιπτώσεις εκείνες που διαπράττονται σοβαρά ε 

γκλήματα, ιδίως κακουργήματα (ανθρωποκτονίες - εκρήξεις, ληστείες και 
άλλα) που η Αστυνομία προβαίνει αμέσως στις πρώτες αναζητήσεις του 
δράστη και επειδή δεν είναι ακόμη προσανατολισμένη σε ορισμένη κα
τεύθυνση ως προς την ταυτότητα του δράστη, ακολουθεί μια πάγια πρα
κτική, όπως αυτό συμβαίνει εξ  άλλου και με τις Αστυνομίες άλλων Δυτικών 
χωρών (Ιταλία - Γαλλία - Γερμανία - Δανία - Σουηδία κ.ά), να ενεργεί συλ
λήψεις και κρατήσεις ενός ή και περισσοτέρων ατόμων, για τα οποία εκτι
μά ή πιθανολογεί ότι έχουν σχέση με τα εγκλήματα αυτά ή αν δεν είναι τα 
ίδια άτομα δράστες (φυσικοί αυτουργοί), οπωσδήποτε εμπλέκονται και αυ
το ί ως συμμέτοχοι ή τουλάχιστον μπορεί να γνωρζουν στοιχεία χρήσιμα 
για την ανάκριση και σχετικά με τους δράστες και τα εγκλήματα που διέ- 
πραξαν.

Είναι, λοιπόν, σοβαρότατο το πρόβλημα που δημιουργείται από τη σύλ
ληψη και κράτηση ενός υπόπτου ατόμου πριν ακόμα του αποδοθεί καμιά 
μομφή.

Η εξέταση των προσώπων αυτών διαρκεί πολλές φορές αρκετό χρονι
κό διάστημα και σκοπό έχει να επαληθεύσει η Αστυνομία τις υπόνοιες και 
να αποφύγει την εξάλειψη ορισμένων ενδεζεων.

2) Υπάρχει πρόβλημα προσωπικής ελευθερίας.
Στις περιπτώσεις αυτές βρισκόμαστε ενώπιον μιας σύλληψης και κρά

τησης ενός ή περισσοτέρων ατόμων από την Αστυνομία χωρίς δικαστικό 
ένταλμα και χωρίς να υφίσταται παράλληλα και αυτόφωρο έγκλημα, ώστε 
να δικαιολογείται η χωρίς ένταλμα σύλληψη, φυσικό, λοιπόν, είναι να α
νακύπτει αμέσως ζήτημα προσωπικής ελευθερίας, διότι το κρατούμενο 
ως ύποπτο άτομο στερείται οπωσδήποτε προσωρινά της προσωπικής του 
ελευθερίας από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες προβαίνουν σε όλες τις 
ανιχνευτικές πράξεις κατά τις οποίες είναι δυνατόν να λάβουν χώρα μερι
κές φορές και αυθαίρετες ενέργειες και καταχρήσεις.

Όπως είναι φανερό, στην προκειμένη περίπτωση τίθεται πρόβλημα προ
στασίας της προσωπικής ελευθερίας του συλληφθέντος και κρατουμένου 
υπόπτου, που δεν έχει ακόμη την ιδιότητα του κατηγορουμένου.

Χωρίς να αμφισβητείται η αναγκαιότητα μιας τέτοιας κράτησης για την 
πρόληψη τέλεσης εγκλημάτων και την αναζήτηση του άγνωστου δράστη 
όσων έχουν ήδη τελεσθεί, ωστόσο δεν μπορεί να αγνοηθεί ακινδύνως ότι 
συνιστά την "σκοτεινή πλευρά" της απονομής της δικαιοσύνης.

Αντιβαίνει προς το άρθρο 6 του Συντάγματος η συνήθης πρακτική των 
αστυνομικών αρχών να προβαίνουν σε προσαγωγές και κρατήσεις προσώ
πων που τα θεωρούν απλώς ύποπτα, από τα οποία προσπαθούν να απο
σπάσουν ομολογίες χαρακτηρζοντάς τα, αρχικά, και εξετάζοντάς τα 
σαν μάρτυρες, δηλαδή χωρίς τις προβλεπόμενες κανονικά δικονομικές 
εγγυήσεις.2

Και ερωτάταί: Είναι δυνατόν στις αναφερόμενες περιπτώσεις να απο
φευχθεί η σύλληψη και η κράτηση του υπόπτου από την Αστυνομία και αν 
όχι ποιές εγγυήσεις πρέπει να τεθούν για την προστασία της προσωπικής 
ελευθερίας του κρατουμένου ατόμου, ώστε να αποφεύγονται οι επικρί
σεις κατά της Αστυνομίας που δυσχεραίνουν έτσι το έργο της;

3) Η ακολουθούμενη σήμερα πρακτική και τα επιχειρήματα υ
πέρ αυτής.

Τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις περισσότερες ξένες χώρες, που ισχύει 
η ίδια αστυνομική πρακτική, φαίνεται να είναι μέτρο αναπόφευκτο, διότι ναι 
μεν πολλές φορές δεν καλύπτεται συνταγματικώς και νομοθετικώς, όπως 
συμβαίνει π.χ. στη χώρα μας, πλην όμως αν η Αστυνομία δεν το τηρήσει, υ
πάρχει κίνδυνος π ρ ώ τ ο ν  το έγκλημα να μείνει ανεξιχνίαστο και ο δρά
στης άγνωστος, πολύ περισσότερο διότι, με εξαίρεση το αυτόφωρο έ 
γκλημα όπου η ταυτότητα του δράστη είναι γνωστή, η Αστυνομία πολύ λίγα 
στοιχεία για το διαπραχθέν έγκλημα έχει και δ ε ύ τ ε ρ ο ν  η κατασταλτική 
δράση της Αστυνομίας να χαλαρώσει σε βάρος γενικά της έννομης τάξης 
και ειδικότερα των έννομων αγαθών των πολιτών, η προστασία των οποίων 
είναι και η πεμπτουσία της αποστολής της.
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Κατά την επιστήμη, το μέτρο τούτο μπορεί να δικαιολογηθεί, λόγω του 
καλούμενου αστυνομικού δικαιώματος.3 Η πολιτεία, δηλαδή, επιθυμούσα 
την ικανοποίηση του δημόσιου συμφέροντος, αναγνωρίζει στην Αστυνομία 
δικαιώματα που συνεπάγονται στέρηση της προσωπικής ελευθερίας του 
ατόμου για λόγους που βρίσκονται έξω από τον Κώδικα Ποινικής Δικονο
μίας, όπως π.χ. συμβαίνει με τη σύλληψη ατόμων μη εξακριβωμένης ταυ
τότητας και την προσαγωγή αυτών στην Αστυνομία.

Μπροστά, λοιπόν, στην αναπόφευκτη αυτή πρακτική ερωτόται, τ ί πρέπει 
να γίνει, προκειμένου να υπάρξουν εγγυήσεις για την προστασία της προ
σωπικής ελευθερίας του κρατουμένου υπόπτου;

4) Τα ισχύοντα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Μερικές ξένες νομοθεσίες θέλησαν να περιβόλουν την περίπτωση της

σύλληψης και κράτησης του ατόμου με ένα μανδύα νομιμότητας και προ
χώρησαν σε σχετική ρύθμιση αυτής.

Έτσι, κατά τη Γαλλική Ποινική Δικονομία (άρθρο 63 παρ. 1), αν για τις ανά
γκες της ανάκρισης αξιωματικός της Αστυνομίας, που ενεργεί ως προανα- 
κριτικός υπάλληλος, οδηγήθηκε σε κράτηση ενός ή περισσοτέρων ατό
μων, δεν μπορεί να τα κρατήσει αυτό περισσότερο από 24 ώρες.

Παρ' ότι και στη Γαλλία η κράτηση του υπόπτου θεωρείται ως μια αναπό
φευκτη πρακτική, που καθιερώνεται για λόγους ασφαλείας και για την α
νεύρεση της αλήθειας, είναι θέμα πολύ αμφισβητούμενο, διότι φέρνει σε 
διάσταση την πρακτική με τη νομιμότητα. ΓΓ αυτό θεσπίστηκαν ορισμένες 
εγγυήσεις υπέρ του κρατουμένου ατόμου (όχι κράτηση πάνω από 48 ώρες 
- αυστηρές πειθαρχικές ποινές μέχρι και απόλυση κατά των παραβατών α
στυνομικών- καταχώριση σε ειδικό φυλλάδιο της διάρκειας της εξέτασης, 
της αρχής και του τέλους της κράτησης και της ιατρικής εξέτασης, αν τυ
χόν ζητήσει τούτο ο κρατούμενος].

Αν οι όροι αυτοί δεν τηρηθούν, η εξέταση είναι άκυρη, χωρίς να θίγονται 
οι μετέπειτα πράξεις της προδικασίας, εκτός αν απαγγέλλεται ρητό η ακυ
ρότητα.

Γενικό, στη Γαλλία γίνεται δεκτό ότι κατά την κράτηση του υπόπτου η Α
στυνομία δεν πρέπει να φθάνει στα άκρα, χωρίς όμως, εννοείται, να θυσιά
σει την άμυνα της κοινωνίας και να υπάρξει παρεμπόδιση στη σύντομη εξι- 
χνίαση του εγκλήματος.

Ανάλογο σύστημα προκύπτει και από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 
των Κάτω Χωρών. Και εκεί η δικαστική αστυνομία μπορεί να κρατήσει, για 
τις ανάγκες της ανάκρισης, το βαρυνόμενο με υπόνοιες, ότι έχει διαπρό- 
ξει ένα έγκλημα (κακούργημα ή σοβαρό πλημμέλημα), άτομο, για χρονικό 
διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες. Το διάστημα τούτο μπορεί να 
παραταθεί για μια και μόνη φορά από τον Εισαγγελέα για 48 ακόμη ώρες.

Η Σουηδική Ποινική Δικονομία, στο άρθρο 12, ορίζει ότι μετά την εξέτα 
ση του υπόπτου η κράτηση μπορεί να παραταθεί επί πενθήμερον, εφόσον 
κρίνει τούτο απαραίτητο η ανάκριση.

5) Τί ισχύει στη χώρα μας και τ ί  πρέπει να γίνει.
Και στη χώρα μας, όπου ισχύει η ίδια πρακτική των ξένων Κρατών, θα 

πρέπει να τεθούν περισσότερες εγγυήσεις για τον κρατηθέντα ύποπτο, 
διότι δεν έχει ακόμα την ιδιότητα του κατηγορουμένου, αλλά πρόκειται για 
άτομο από το οποίο είναι ενδεχόμενο να καταβληθεί προσπάθεια να απο- 
σπασθεί ομολογία κατά τρόπο πιθανώς ανεπίτρεπτο. (223 παρ. 5,273 παρ. 
3 Κ.ΠΔ.Ι.

Οι εγγυήσεις, όπως υποστηρίζεται από την επιστήμη4, θα πρέπει να α
φορούν: α) τις προϋποθέσεις κράτησης του υπόπτου και β) την εξέταση 
αυτού.

Όσον αφορά στις π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς  κράτησης του υπόπτου, θα πρέ
πει να τεθούν μεγαλύτερες εγγυήσεις προστασίας του, διότι δεν είναι α
κόμη κατηγορούμενος, αλλά απλώς η κράτησή του συμβάλλει στην εξιχνία- 
ση του εγκλήματος.

Η κράτηση του υπόπτου, που δεν είναι τίποτε άλλο από μια αστυνομική 
φυλάκιση, θα πρέπει να πραγματοποιείται, σύμφωνα και με τα υποστηριζό-

μενα από την επιστήμη5, σε περίπτωση τέλεσης κακουργήματος ήβαρέως 
πλημμελήματος.

Στη Γαλλία γίνεται διάκριση ως προς την κράτηση του υπόπτου: Όταν η 
κράτηση γίνεται για τις ανάγκες της ανάκρισης, δηλαβή για τις πρώτες α
ναζητήσεις και εξακριβώσεις από την Αστυνομία, να £ιην υπερβαίνει τις 48 
ώρες. Παρόμοια ρύθμιση επιχειρήθηκε και στη χώρα μας με το Ν. 1916 του 
1990 για την προστασία της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα. Ο Νό
μος αυτός, όμως, καταργήθηκε με το Ν. 2172/1993. Όταν δε γίνεται αυτό 
από τον Εισαγγελέα, σε περίπτωση σοβαρών ενδείξεων ενοχής που δι
καιολογούν την περαιτέρω κράτηση από αυτόν, να μην υπερβαίνει τις 24 ώ
ρες. Το χρονικό αυτό διάστημα είναι η χρυσή τομή, συγκρινόμενο με εκείνο 
των Κάτω Χωρών και της Σουηδίας, που φθάνει μέχρι πέντε ημέρες. Ομοια 
ρύθμιση του θέματος θα μπορούσε να γίνει και στη Χώρα μας.

Ως προς την ε ξ έ τ  α σ η του υπόπτου απαιτούνται περισσότερες εγ
γυήσεις, για να μη μείνει απροστάτευτος κατά την εξέτασή του από τις α
στυνομικές αρχές, οι οποίες στην αγωνιώδη προσπάθειά τους και στην ε 
πιθυμία τους να εξιχνιάσουν το έγκλημα είναι δυνατόν να ολισθήσουν σε 
κατάχρηση εξουσίας. Θα πρέπει λοιπόν μέσα στις 48 ώρες που θα διαρκεί 
η κράτησή του από την Αστυνομία να λάβει χώρα η εξέτασή του. Κρίνεται 
αναγκαίο, για να μην παραβιάζεται περισσότερο από 48 ώρες η προσωπική 
ελευθερία του υπόπτου, η προθεσμία αυτή να αρχίζει από τη στιγμή που 
ηροσήχθη στην Αστυνομία και τέθηκε στη διάθεση των αστυνομικών αρ
χών για ανάκριση και όχι από τη στιγμή που άρχισε η εξέτασή του.

6) Καταχρήσεις των αστυνομικών.
Οι περισσότερες καταχρήσεις από τις αστυνομικές αρχές είναι δυνα

τόν να λάβουν χώρα στην αγωνιώδη προσπάθειά τους να επιτύχουν ομο
λογία από τον κρατούμενο και εξεταζόμενο ύποπτο.

Μπορούν δηλαδή να χρησιμοποιηθούν ορισμένα μέσα που θίγουν την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και φέρουν σε σύγχυση τον ύποπτο, όπως π.χ. μι- 
κροφωνικές και μαγνητοφωνικές εγκαταστάσεις, μίμηση από το τηλέφω
νο της φωνής γνωστού του υπόπτου, για να εξαναγκασθεί να προβεί σε εκ
μυστηρεύσεις, στις οποίες υπό κανονικές συνθήκες δεν θα προέβαινε, και 
να εξέλθει έτσι του αναφαίρετου δικαιώματος της σιγής.

Επίσης, είναι δυνατόν να υποστεί ο ύποπτος κατά τη διάρκεια της ε ξ έ 
τασής του φυσικές και ηθικές πιέσεις, όπως π.χ. συνεχή και κοπιώδη εξ έ 
ταση χωρίς διακοπή, συνεχή ορθοστασία, απειλές, εικονική εκτέλεση κ.λπ.

7) Η παιδεία των αστυνομικών αποτελεί εγγύηση
για την προστασία του πολίτη.
Είναι δύσκολο να υπάρξει ακριβής κατάλογος εκείνων που επιτρέπονται 

στις αστυνομικές αρχές που εξετάζουν τον ύποπτο και εκείνων που δεν 
επιτρέπονται. Αυτό είναι θέμα αγωγής, εκπαίδευσης και συνείδησης των α
στυνομικών ανακριτικών υπαλλήλων, οι οποίοι πρέπει να έχουν ως γνώμονα 
και το συμφέρον της έννομης τάξης, αλλά και το σεβασμό της προσωπικής 
ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του κρατουμένου υπόπτου.

8 ) 'Αλλες ειδ ικότερες εγγυήσεις για τον ύποπτο
Παρά ταύτα, είναι δυνατόν να τεθούν ορισμένες εγγυήσεις για τον ύπο

πτο, που να διασφαλίζουν αυτόν από τις τυχόν αυθαιρεσίες των αστυνομι
κών αρχών κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προτάσεις της επιστήμης6, κα
τά τις οποίες ενδείκνυνται η καθιέρωση υποχρέωσης για τις αστυνομικές 
αρχές, που εξετάζουν τον ύποπτο, να αναγράφουν σ ε  ι δ ι α ί τ ε ρ ο  β ι 
β λ ί ο  την ημέρα και ώρα που συνελήφθη ο ύποπτος, τη διάρκεια της ε ξ έ 
τασης, καθώς και την τυχόν ιατρική του εξέταση, ύστερα από αίτηση των 
αστυνομικών αρχών ή του ιδίου του εξεταζόμενου υπόπτου. Προτείνεται, 
επίσης, να καθοριστεί με νόμο ότι θα επέρχεται α κ ύ ρ ω σ η  της εξέτα 
σης του υπόπτου, αν παραβιαστούν οι όροι αυτής και η ε π ι β ο λ ή  κ υ 
ρ ώ σ ε ω ν  κατά των αστυνομικών αρχών, όταν αυτές εξέρχονται των κα
θηκόντων τους.

Η σπουδαιότερη όμως εγγύηση υπέρ του υπόπτου κατά την εξέτασή
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του από την Αστυνομία θα πρέπει να είναι η υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή  π α ρ ο υ 
σ ί α  σ υ ν η γ ό ρ ο υ .  Αφού στην προδικασία και στην κύρια διαδικασία 
ισχύει αυτό, είναι επιβεβλημένη η παρουσία του συνηγόρου και κατά την ε 
ξέταση του υπόπτου, ο οποίος είναι δυνατόν να είναι εντελώς ακατατόπι- 
στος και από τον οποίο η Αστυνομία, σε δικαιολογημένη ανησυχία ευρισκό
μενη πολλές φορές και αγωνιωδώς επιζητούσα να ανακαλύψει τον δρά
στη, προσπαθεί να αποσπόσει ομολογία περί της ενοχής του. Ο συνήγορος 
θα πρέπει να διορίζεται από τον Εισαγγελέα, στον οποίο θα αναφέρεται υ
ποχρεωτικός η σύλληψη και η κράτηση του υπόπτου ή να διορίζεται και α
πό τον ίδιο τον εξεταζόμενο ύποπτο.

Τέλος, εφόσον στον κατηγορούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 273 παρ. 1 
τουΚ.ΠΔ,αναγνωρίζεταιτο δ ι κ α ί ω μ α  τ η ς  σ ι γ ή ς ,  κατόμεζονα 
λόγο θα πρέπει και στον κρατούμενο και εξεταζόμενο ύποπτο να αναγνω
ρίζεται το αναφαίρετο τούτο δικαίωμα.

ΣΤ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Το θέμα της σύλληψης και προσαγωγής ύποπτων ατόμων στα αστυ
νομικό καταστήματα, στις περιπτώσεις εκείνες που έχουν διαπραχθεί σο
βαρό εγκλήματα (ανθρωποκτονίες, εμπρησμοί, εκρήξεις, ληστείες, διαρ
ρήξεις καταστημάτων και σπιτιών και άλλα], χωρίς οι αστυνομικές αρχές να 
έχουν στα χέρια τους κανένα στοιχείο σε βάρος τους, αλλά στηριζόμενες 
σε υπόνοιες και μόνον, είναι σοβαρότατο και φλέγον, αφού η εγκληματικό
τητα βαίνει αυξανόμενη και πρέπει, πριν ακόμα φθάσει στο αποκορύφωμά 
της, όπως συνέβη προ ετών και στη γείτονα μας Ιταλία, να αντιμετωπισθεί 
οπωσδήποτε, όπως και εκεί, κατά τον καλύτερο τρόπο από την Πολιτεία.

Στα άλλα κράτη της Ευρώπης, που αναφέραμε πιο πάνω (Γαλλία, Κάτω 
Χώρες, Σουηδία, Ιταλία κ.ά], η δράση της Αστυνομίας σε παρόμοιες περι
πτώσεις είναι νομοθετικός κατοχυρωμένη και δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλη
μα, όπως στη χώρα μας.

Και ναι μεν η επιστήμη δέχεται την ακολουθούμενη αστυνομική πρα
κτική της σύλληψης και κράτησης ύποπτων ατόμων, για τα οποία υπάρχουν 
υπόνοιες ότι ενέχονται στη διόπραξη σοβαρών εγκλημάτων, ως μέτρο α
ναπόφευκτο που μπορεί να δικαιολογηθεί, λόγω του καλουμένου αστυνο
μικού δικαιώματος 7, αλλά αυτό όμως δε δίνει λύση στα δημιουργούμενα 
προβλήματα και δεν αφήνει περιθώρια για να μένουν τα πράγματα, όπως 
έχουν σήμερα.

Όταν το νομικό καθεστώς, που διέπει την αποστολή της Αστυνομίας στο 
προληπτικό και κατασταλτικό της έργο για την καταπολέμηση της εγκλη
ματικότητας - και ιδίως στις πιο πάνω περιπτώσεις - είναι αμφισβητούμενο, 
πολλά κακό έπονται τόσο για την αποτελεσματική δράση της Αστυνομίας 
για τη διασφάλιση της έννομης τάξης, όσο και για την προστασία του "ιε
ρότατου” δικαιώματος της προσωπικής ελευθερίας του ατόμου.

Πολλές φορές στο παρελθόν (αλλά και στο πρόσφατο] η Ελληνική Αστυ
νομία έχει κατηγορηθεί δριμύτατα για παραβίαση του Συντάγματος και κα- 
ταστρατήγηση του ατομικού δικαιώματος της προσωπικής ελευθερίας. 
Πάρα πολλοί δε αστυνομικοί μηνύθηκαν από συλληφθέντα και κρατηθέντα 
ύποπτα άτομα για παράνομη κατακράτηση ή κατακράτηση παρά το Σύνταγ
μα.

Βέβαια, η Ελληνική κοινωνία και η πολιτεία μπορούμε να πούμε ότι, στην 
πλειονότητα, ανέχονται την αστυνομική αυτή πρακτική και τη δικαιολογούν 
μάλιστα, όταν η Αστυνομία από τις εξετάσεις των συλληφθέντων και κρα- 
τηθέντων υπόπτων ατόμων έχει θετικό αποτελέσματα στην εξιχνίαση των 
διαπραχθέντων σοβαρών εγκλημάτων. Παραμένει όμως πάντοτε ανοικτό 
το θέμα της παραβίασης της προσωπικής ελευθερίας των συλληφθέντων 
ύποπτων ατόμων για μη αυτόφωρο έγκλημα και χωρίς δικαστικό ένταλμα 
σύλληψης.

Δεν πρέπει, λοιπόν, να εξακολουθήσει διαιωνιζόμενο αυτό το πρόβλημα. 
Πρέπει να αντιμετωπιστεί υπεύθυνα, σοβαρά και αποτελεσματικά. Η λύση 
του προβλήματος αυτού, κατά την ταπεινή γνώμη του γράφοντος της 
γραμμές αυτές, είναι δυνατή. Όλοι μας θέλουμε τάξη και ασφάλεια, με μια 
Αστυνομία που να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο σπουδαιό
τατο και δυσκολότατο έργο της μέσα σε ένα σαφέστατο νομικό πλαίσιο 
του Συντάγματος, των Νόμων και των Κανονισμών που τη διέπουν, ώστε να 
εκπληρώνει ακώλυτα την αποστολή της, με πλήρη σεβασμό πάντοτε των 
ατομικών δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου.

2. Όπως είναι γνωστό, αρμόδια για την αντιμετώπιση του καυτού αυτού 
θέματος είναι τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Θα ήταν πά
ντως ευχής έργον αν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης συγκρο
τούνταν διακομματική επιτροπή από βουλευτές όλων των πολιτικών κομ
μάτων με συμμετοχή δικαστικών λειτουργών, Καθηγητών Πανεπιστημίου 
(Συνταγματολόγων και άλλων], προέδρων δικηγορικών Συλλόγων, διακεκρι
μένων νομικών και αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (με προτίμηση 
τους υπηρετήσαντες επί πολλά χρόνια σε υπηρεσίες Ασφαλείας).

Η Επιτροπή δε αυτή να ασχολούνταν με τη μελέτη των όσων ισχύουν 
σήμερα, για το θέμα που μας απασχολεί, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοι
νότητας και στην Αμερική και με τη συμφωνία όλων να κατέληγε σε ένα νο
μοθετικό πλαίσιο που να είναι εναρμονισμένο με τις νομοθεσίες των ανα- 
φερομένων ξένων Κρατών και να το προωθούσε σύντομα στη Βουλή για 
να γίνει νόμος του Κράτους που δε θα αφήνει κενά και δε θα δημιουργεί 
αμφισβητήσεις τόσο για τη νομιμότητα των ενεργειών της Αστυνομίας στην 
εκπλήρωση της αποστολής της όσο και για τα ατομικά δικαιώματα των πολι
τών. Με άλλα λόγια, ο νόμος αυτός πρέπει να είναι, κατά το δυνατόν, η χρυσή 
τομή προς το συμφέρον όλων και του δημοσίου και του ατομικού.

Αν όμως τέτοιος νόμος δεν μπορεί να γίνει, διότι κατά τη γνώμη έγκρι
των Συνταγματολόγων υπάρχουν Συνταγματικό κωλύματα, είναι μοναδική 
ευκαιρία τώρα, που γίνονται συζητήσεις για την αναθεώρηση του Συντάγ
ματος να απασχολήσει το θέμα την πολιτεία, ώστε στο εγγύς μέλλον να 
υπάρξει συνταγματική εξουσιοδότηση για την έκδοση του αναφερόμενου 
νόμου ή την τροποποίηση του Κώδικα της Ποινικής Δικονομίας, για να βρει 
το ακανθώδες αυτό πρόβλημα την ξεκάθαρη και οριστική λύση του.

Έτσι, ούτε καταχρήσεις εξουσίας σε βάρος της προσωπικής ασφάλειας 
του ανθρώπου θα σημειώνονται, ούτε οι αστυνομικοί και οι δικαστικοί λει
τουργοί θα κινδυνεύουν να κατηγορηθούν γι' αυτές, ούτε η παρεχόμενη 
στο άτομο πολιτειακή προστασία θα χωλαίνει, ούτε η αντεγκληματική πο
λιτική θα αποδυναμώνεται. Ο σεβασμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
της αξιοπρέπειας του ανθρώπου συνιστά πρωταρχικό και αδιάκοπο μέλη- 
μα του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου κατά την εκτέλεση της μεγάλης κοι
νωνικής αποστολής του.8

Υπό της Νομικής Επιστήμης9 επισημαίνεται με ιδιαίτερη έμφαση "ότι ο Κώδι
κας της Ποινικής Δικονομίας δεν μπορεί να μετατραπεί μοναδικώς σε κώδικα 
προστασίας των εγκληματιών, αλλά πρέπει να αποτελεί πάντοτε σταθερή εγ
γύηση προστασίας και του ατομικού και του κοινωνικού συμφέροντος". □
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DARK STOP
Τέλος στο σκοτάδι

Προβολέας για 
όλες τις δύσκολες 

στιγμές της 
νύχτας!
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ  για κάθε σπίτι σε περίπτωση ανάγκης.
ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΗΜΕΡΑ.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για αγρότες, εργοστάσια, φύλακες, εταιρίες security. 
ΙΔΑΝΙΚΟ  για σκάφη, κυνηγούς, ψαράδες, οδηγούς.

•  1.000.000 κεριά
•  Λάμπα αλογόνου 100 W
•  25 ■ 30' συνεχούς φωτισμού
•  40 φορές πιο δυνατός από 

τον προβολέα του αυτοκινήτου
•  Επαναφορτιζόμενος στο ρεύμα του 

σπσιού καθώς και στον αναπτήρα 
του αυτοκινήτου

•  Χωρίς καλώδια
•  Με ιμάντα στήριξης στον ώμο
•  300 - 400 μέτρα κάλυψη
•  Για όλες τις καιρικές συνθήκες
•  Φίλτρο για την ομίχλη
•  Σήματα ΜΟΡΣ
•  Βάση στηρίξεως

Δ Ε  Λ ΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΝΕΤΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 34 - 10678 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ. 330 3210, 093 - 338219 Fax. 33 00 298 
http://netmarketing.gr - e-mail : netmar@hub.gr

DARK STOP
1.000.000 C.P.

Επιθυμώ να παραλάβω τον  φακό «Dark Stop» μαζί με τα  αξεσουάρ του. Γνωρίζω ό τ ι η τιμή  του προ ϊόντος ε ίνα ι 34.900 δρχ. 
και επιβαρύνομαι με τα  έξοδα αποστολής που ανέρχοντα ι στο ποσό των 1.950 δρχ.

ΔΕΝ ΣΤΕΛΝΩ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ.
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□  Επί αντικαταβολή
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Σύγχρονη Αστυνομία

Το έργο της Αστυνομίας πρέπει να οικοδομείται σε συλλογικές προσπάθειες, 
που αποβλέπουν στην καλύτερη εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων, με πλήρη συναίσθηση ευθύνης απέ

ναντι στις προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου και τις απαιτήσεις της Πολιτείας. 
Η εξέλιξη του τρόπου ζωής, τα νέα κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας, η μεθοδικότητα και ο επαγγελματι

σμός του σύγχρονου εγκλήματος και τα νέα δεδομένα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση
κατέστησαν αναπόφευκτη την αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό 

του συστήματος επιλογής και εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού.

Κοινή διαπίστωση όλων των αρμόδιων 
φορέων υπήρξε το γεγονός ότι το ι- 
σχύον μέχρι το 1995 σύστημα επι

λογής, κατάταξης και εκπαίδευσης στης Σχολές 
της Αστυνομικής Ακαδημίας δεν μπορούσε 
πλέον να ανταποκριθεί στις ανάγκες μίας σύγ
χρονης Αστυνομίας.

Η απαίτηση του ιδίου του Σώματος της Ελλη
νικής Αστυνομίας και του ελληνικού λαού, για ρι
ζικό εξωραϊσμό της εικόνας του Σώματος ως 
κοινωνικού φορέα και της νοοτροπίας των α
στυνομικών, για την πρόληψη και δίωξη του ε 
γκλήματος είχε ως αποτέλεσμα την ψήφιση του 
ν. 2226/94 που έθετε το νέο πλαίσιο για την α
ναμόρφωση του αστυνομικού εκπαιδευτικού 
συστήματος.

Με την ψήφιση του νέου νόμου επήλθαν αλ
λαγές τόσο στον τρόπο πρόσληψης όσο και

β  ] ■  ■  *  1 1

στον τρόπο εκπαίδευσης των νέων αστυνομι
κών οι οποίες συνοπτικά έχουν ως εξής:

•  Οι αστυνομικές σχολές εντάχθηκαν στο 
σύστημα των Γενικών Εξετάσεων του Υπουρ
γείου Παιδείας.

•  Καθιερώθηκε η απευθείας εισαγωγή ι
διωτών στη Σχολή Αξιωματικών σε μεγάλο πο
σοστό και με διάρκεια φοίτησης τεσσάρων ε 
τών (ισοτιμία με Α.Ε.Ι.).

•  Αυξήθηκε ο χρόνος φοίτησης των Δοκί
μων Αστυφυλάκων και η Σχολή χαρακτηρίσθηκε 
ως Ανωτέρα υπερδιετούς φοίτησης.

•  Ιδρύθηκε Σχολή Εθνικής Ασφάλειας για 
την επιμόρφωση των ανωτέρων Αξιωματικών 
της Αστυνομίας, των λοιπών Σωμάτων Ασφα
λείας, των Ενόπλων Δυνάμεων και ανωτέρων υ
παλλήλων του Δημόσιου Τομέα.

Ί

Το Εκπαιδευτικό
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Α στυνομικό Σύστημα

•  Ιδρύθηκε Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επι
μόρφωσης για την διαρκή μετεκπαίδευση, επι
μόρφωση και εξειδ ίκευση του αστυνομικού 
προσωπικού.

•  Δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την 
κατάρτιση νέων Οργανισμών των Αστυνομικών 
Σχολών και τη διασφάλιση των προαγωγικών ε 
ξετάσεων.

Στα πλαίσια υλοποίησης του ν. 2226/94 δη- 
μιουργήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο με την έκ
δοση Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών 
Αποφάσεων:

'  για την εισαγωγή προσωπικού στην Ελλη

νική Αστυνομία.
'*  για τις προϋποθέσεις και διαδικασίες 

των προαγωγικών εξετάσεω ν που αφορούν 
τους Αρχιφύλακες, τους Ανθυπαστυνόμους και 
τους Υπαστυνόμους Β' που προέρχονται από το 
βαθμό του Ανθυπαστυνόμου.

r  για την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση 
και επιμόρφωση του αστυνομικού προσωπι
κού με την κατάρτιση των Οργανισμών της 
Σχολής Αξιωματικών, της Σχολής Αστυφυ
λάκων, της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επι
μόρφωσης και της Σχολής Εθνικής Ασφά
λειας.

“  για την αποκέντρωση της εκπαίδευσης 
και επιμόρφωσης των Αστυνομικών με την ίδρυ
ση και λειτουργία Τμημάτων και Γραφείων Εκπαί

δευσης σε κάθε Γενική Αστυνομική Διεύθυνση 
και Αστυνομική Διεύθυνση της χώρας ενώ πα
ράλληλα ιδρύθηκε Παράρτημα της Σχολής Με
τεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη.

Εκπαίδευση - μετεκπαίδευση - 
επιμόρφωση τω ν Αστυνομικώ ν

Για την υποστήριξη του όλου προγράμματος 
εκπαίδευσης - μετεκπαίδευσης και επιμόρφω
σης:

♦ οργανώθηκε η νέοϊδρυθείσα Σχολή Ε
θνικής Ασφάλειας. Ανακαινίσθηκαν και εξοπλί
στηκαν οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις επί της Λ. 
Κηφισίας (Μαρούσι) και στελεχώθηκαν με αν
θρώπινο δυναμικό. Η Σχολή τέθηκε σε λειτουρ
γία το Σεπτέμβριο του 1997.

♦ Ιδρύθηκαν, οργανώθηκαν και λειτουργούν 
τρία Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων (Ξάνθης, 
Κομοτηνής και Διδυμοτείχου). Η στέγασή τους 
έγινε σε νέες και σύγχρονες εγκαταστάσεις 
που κατασκευάστηκαν και εξοπλίστηκαν για την 
εκπαίδευση χιλιάδων Δοκίμων Αστυφυλάκων. 
Συνεχίζονται οι διαδικασίες επέκτασης και απο
περάτωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
ΤΔΑ. Κομοτηνής και Διδυμοτείχου με προοπτική 
ολοκλήρωσης μέσα στο 1999.

♦ Βελτιώθηκαν οι υπάρχουσες κτιριακές ε 
γκαταστάσεις όλων των Σχολών και εξοπλίστη
καν κατάλληλα για την μεγαλύτερη δυνατή λει
τουργικότητα των χώρων.

♦ Δημιουργήθηκαν αίθουσες πληροφορικής 
στη Σχολή Αξιωματικών και στη Σχολή Αστυφυ
λάκων Αμυγδαλέζας και εξοπλίστηκαν με υπερ
σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πραγ
ματοποιούνται οι απαραίτητες διαδικασίες για ε 
γκατάσταση μονάδων πληροφορικής και στα υ
πόλοιπα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων ώστε 
να καλυφθούν πληρέστερα οι εκπαιδευτικές α
νάγκες.
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Σύγχρονη Αστυνομία

φ Ολοκληρώθηκαν οι δ ιαδ ικασ ίες για 
προμήθεια (εντός του πρώτου διμήνου του 
1999) σύγχρονων μονάδων Laser για σκοπο
βολή, αυτοπροστασία - ετοιμότητα και διάθεσή 
τους στα ΤΔΑ Αμυγδαλέζας, Ρέθυμνου και Κο
μοτηνής για την εκπαίδευση των Δοκίμων και 
του μόνιμου προσωπικού των γειτονικών Αστυ
νομικών Διευθύνσεων

Φ Ήδη, στα τμήματα εκπαίδευσης των ΓΑΔ. 
Αττικής και Θεσσαλονίκης έχουν τοποθετηθεί 
ανάλογα συστήματα Laser όπου εκπαιδεύεται το 
προσωπικό τους και τους πρώτους μήνες θα ε 
ξοπλιστούν με το ίδιο σύστημα οι ΑΔ. Ιωαννίνων, 
Λάρισας και Αχαΐας.

Φ Στεγάστηκε σε κατάλληλες εγκαταστά
σεις το Παράρτημα Σχολής Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης και σε ελάχιστο χρονικό διά
στημα πρόκειται να τεθ ε ί σε λειτουργία για την 
εξειδίκευση των αστυνομικών που ανήκουν σε 
Υπηρεσίες της Βορείου Ελλάδος.

Φ Δημιουργήθηκαν στις ΓΑΔ. και σε πολλές 
ΑΔ. αίθουσες διδασκαλίας και αυτοάμυνας.

Φ Ανανεώθηκε και βελτιώνεται από πλευράς 
ικανοτήτων και εξειδίκευσης το διδακτικό προ
σωπικό των Αστυνομικών Σχολών.

Φ Συμπληρώθηκαν και ανανεώθηκαν τα εκ
παιδευτικά βοηθήματα που έχουν εκδοθεί από 
το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, το υλικό και τα 
λοιπά μέσα εκπαίδευσης. Στους εκπαιδευμέ
νους, χορηγούνται πλέον πολλά συγγράμμα
τα, ανάλογα με το επίπεδο της εκπαίδευσης 
(επιστημονικά και άλλα συγγράμματα από το 
ελεύ θερ ο  εμπόριο με δαπάνες του δημο
σίου).

Φ Θεσμοθετήθηκε η αμοιβή για τη συγγραφή 
εκπαιδευτικών βιβλίων και βοηθημάτων για τις 
ανάγκες εκπαίδευσης των αστυνομικών.

Φ Μετά από νομοθετική ρύθμιση δημιουρ- 
γήθηκαν δειγματολόγια ναρκωτικών ουσιών στις 
Αστυνομικές Σχολές και Τμήματα και στις ΓΑΔ. 
και ΑΔ. της χώρας για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Φ Κατασκευάσθηκαν ειδικές προθήκες στις 
Αστυνομικές Σχολές οι οποίες εμπλουτίσθηκαν

με όπλα, χημικά, εκρηκτικούς μηχανισμούς, και 
άλλα συναφή αντικείμενα για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς.

Φ Εμπλουτίσθηκαν και συνεχώς ενημερώνο
νται οι βιβλιοθήκες των Σχολών και των Τμημά
των τους με την κατάλληλη βιβλιογραφία.

Φ Δημιουργήθηκαν σειρές από βιντεοταινίες, 
ταινίες και σλάϊτς με εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Φ Εξοπλίσθηκαν κατάλληλα τα υπάρχοντα γυ
μναστήρια και οι αίθουσες αυτοάμυνας των 
Σχολών και των Τμημάτων τους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα

Τα νέα αναβαθμισμένα εκπαιδευτικά προ
γράμματα διακρίνονται σ' αυτά που αφορούν:

❖ το βασικό επίπεδο εκπαίδευσης (Δοκίμων 
Υπαστυνόμων και Αστυφυλάκων) - το μετεκπαι- 
δευτικό επίπεδο (εκπαίδευση Αστυνόμων Β', Αν- 
θ/μων στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β', τμήμα 
ξένων γλωσσών, επιμόρφωση νεοπροαγομέ- 
νων Αρχ/κων) - και τα ειδικά προγράμματα που 
εφαρμόζονται για τους υπηρετούντες στα ελι
κόπτερα, στα αεροδρόμια, στις ειδικές υπηρε
σίες ασφαλείας, στην Αμεση Δράση, στην πλη
ροφορική και στις Αστυνομικές Σχολές. Σε με- 
τεκπαιδευτικό επίπεδο λειτουργεί και η Σχολή Ε

θνικής Ασφάλειας, τα τμήματα τεχνικής εκπαί
δευσης και η σχολή οδηγών της ΔΙΤΕΝΕ.

Με βάση το πνεύμα και το γράμμα του ν. 
2226/94, κατά την τελευταία διετία, δεκάδες α
στυνομικοί συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά προ
γράμματα, συνέδρια ή συμπόσια με εκπαιδευτι
κό περιεχόμενο που πραγματοποιήθηκαν στην 
αλλοδαπή. Αρκετοί είναι οι σπουδαστές των Αστυ
νομικών Σχολών που παρακολουθούν συνέδρια, 
σεμινάρια, ημερίδες και άλλες συναφείς εκδηλώ
σεις που διοργανώνονται από πανεπιστημιακά ι
δρύματα και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.

Με το σύγχρονο πλαίσιο εκπαίδευσης στις Α
στυνομικές Σχολές δημιουργείται σταθερά ο 
νέος αστυνομικός ο οποίος με τη συνεχή μετεκ
παίδευση και επιμόρφωση βελτιώνεται και ολο
κληρώνεται ως επαγγελματίας. Μια πρώτη αρχή 
έγινε με το ισχύον και εφαρμοζόμενο εκπαιδευ
τικό σύστημα που άρχισε να αποδίδει καρπούς. 
Τα επιτεύγματα που σημειώθηκαν κατά τη χρο
νική περίοδο 1995-1998 στον τομέα της εκπαί
δευσης, χάρις στις καινοτόμες πρωτοβουλίες 
που αναλήφθηκαν είναι σημαντικά και πέραν πό
σης αμφισβητήσεως.

Οι σύγχρονες αστυνομικές ανάγκες και οι 
προοπτικές που διαγράφονται σε συνδυασμό 
Με τις τάσεις που καταγράφονται στην εξέλιξη 
του κοινού και του οργανωμένου εγκλήματος, 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, απαιτούν μια Α
στυνομία με υψηλό βαθμό επαγγελματικής συ
νείδησης και αυξημένο κύρος, επαρκώς ενημε
ρωμένη, άρτια προετοιμασμένη και εκπαιδευμέ
νη, ικανή και αποτελεσματική. Οι βελτιωτικές πα
ρεμβάσεις στην εκπαίδευση του αστυνομικού 
προσωπικού σε όλα τα επίπεδα και προς όλους 
τους τομείς είναι συνεχείς ώστε να εκπληρώνει 
με επιτυχία την πολυσχιδή αποστολή της και να 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της Πολιτείας 
για υψηλότερου βαθμού τάξη και ασφάλεια στη 

χώρα. □

Επιμέλεια:
Αστυνόμος Α Αντώνιος Λαζόπουλος
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Επαγγελματικοί Φακοί Προηγμένης Τεχνολογίας
ρ ·  Πριν από 30 χρόνια, η NASA συγκρότησε επιστημονική

ομάδα ιιδικιόν, για ιη καταοκιυη αίθουσας προσομοίωσης ** .,—**··
“  του ηλιακού φωτός για την κάλυψη των αναγκών B E s s e S 5 S 5 s i  " "

εκπαίδευσης τχον αστροναυτών. Μ αποστολή τους στέφθηκε Μ Ε ^^Ξ Η Ξ ί” 5 Ε Ξ ·*'' „
με

Αργότερα, η δ ια  επιστημονική ομάδα, έχοντας την Λ Λ
απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία, κατασκεύασε την W
πρώτη πχχγκοσμίως σειρά επαγγελματικών φακών Λ
προηγμένης ηχνολογίας, δημιουργώντας έτσι την εταιρεία ^ Η ν  Λ
STREAMLIGHT και τχχ προϊόντα της, που ήρθαν για να 
καλύψουν το κενό που υπήρχε για απόλυτες λύσεις φωτός 

Β  για κάθε εξεδικευμένη ανάγκη. Ανάμεσα στα 17 διαφορετικά εξειδικευμένα
u j. Σήμερα, αναρίθμητοι επαγγελματίες, κορυφαίοι στο χώρο μοντέλα της STREAM LIGHT θα βρείτε  
ί ί '  τους, αλλά και χομπίστες σε ολόκληρο τον κόσμο, όλοι αυτοί φακούς:

τω ν  οποίων η ζωή κυριολεκτικά κρέμεται από την αξιοπιστία αδιάβροχους ^ ^  Τ ρ
ΙΜ των εργαλείων που χρησιμοποιούν, γνωρίζουν ότι μπορούν να υποβρύχιους f
Κ  εμπ ιστευτούν απόλυτα την πο ιότητα  των φακών αντιεκρηκτικούς ν ΐ|ώ 5 ΐ3
W  STREAMLIGHT. επαναφορτιζόμενους

S  Τώρα μπορείται να βρείτε τα προϊόντα της STREAMLIGHT k ^ d u d f i h m m t ) ^ ^ 0^ (Mackdot’
ψ  με πιστοποίηση CE και ισόβιο εγγύηση καλής λειτουργίας. μετατρεπάμενους σε κεφαλής και χειρός

Γ ι α τ ί  όπου υ πάρχουν  υ ψηλέ ς  α π α ι τ ή σ ε ι ς ,  με ζεύγη λυχνιών σε διάταξη spot-flood
■  τοφωςέχει έναόνομα. STREAMLIGHT! ισόβια εγγύηση στα περισσότερα μοντέλα
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Ενοχή είναι το συναίσθημα, εκείνο της ιδιαίτερης συγκίνησης, που συνοδεύει 
njv παραδοχή ενός λάθους, σφάλματος ή γενικότερα μιας αποτυχίας μας.

Ενοχή σημαίνει μια συναισθηματική στάση. 
Η συναισθηματική ποιότητα, το αίσθημα δηλαδή, 

που βιώνουμε, μέσα σιη στάση της ενοχής, 
είναι το άγχος, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωσΐ] 

λειτουργεί σαν άμυνα του εγώ.

Τα αισθήματα ενοχής οικοδομούνται 
κυρίως κατά την πορεία κοινωνικο
ποίησης του ατόμου, κατά την οποία 

διαφοροποιείται από το εγώ η ψυχική εικόνα 
του υπέρ - εγώ. Ενώ το άγχος είναι ένα σήμα κιν
δύνου, μπροστά σε ένα υποτιθέμενο, πολλές 
φορές κίνδυνο, η ενοχή συνιστά μια υπερεγω- 
τική σχέση. Εκφράζει σχέσεις ανάμεσα στο παι
δί και στα γενικά πρόσωπα, που το περιβάλλουν 
ή με τα υποκατάστατά τους. Η ενοχή είναι, λοι
πόν, μια συναισθηματική κατάσταση, όπως είπα
με, αλλά και συγχρόνως μια τοποθέτηση, έναντι 
του άλλου, είναι μια συμπεριφορά. Είναι η βίωση της 
παραδοχής ενός λάθους που συνοδεύεται από μια 
έντονη συγκίνηση και φόβο, για τις απειλούμενες 
τυχόν συνέπειες. Αναμφίβολα η ενοχή είναι μια θε
τική τοποθέτηση, που υιοθετεί την τιμωρία.

Μ' αυτή τη μορφή η ενοχή παρουσιάζεται 
σαν το προϊόν της μαθητείας του παιδιού στο 
σχολείο της πραγματικότητας. Είναι μια συμπε
ριφορά, που υπακούει στην αρχή της πραγματι
κότητας. Η τιμωρία υιοθετείται, ως αναγκαστική 
συνέπεια του σφάλματος, γιατί μ' αυτόν τον 
τρόπο ξαναρίχνουμε τις γέφυρες επαφής μας 
με το περιβάλλον, που μας επέβαλε την παρα
δοχή της τιμωρίας και έτσ ι συνεχίζουμε την 
προσαρμογή και την ένταξή μας σ' αυτό, κάτι 
που είναι απαραίτητο, για την ύπαρξή μας.

Η αποδοχή της ενοχής είναι μια χρήσιμη συ
μπεριφορά, γιατί μετά την απότιση της τιμωρίας, 
ακολουθεί ο εξιλασμός, η άφεση, η αποκατά
σταση υπερεγωτικά του εγώ και η συνέχιση της

Τον Αστνν. Διευθυντή Χρηστόν ΡΗΓΑ

υπαρξιακής πορείας του ατόμου. Η στάση της ε 
νοχής, μια στάση υπερεγωτικά, αυτοματοποιεί- 
ται, όπως αυτόματη είναι, γενικά, η λειτουργία 
της ψυχικής κατηγορίας, την οποία η αναλυτική 
ψυχολογία χαρακτηρίζει με το όνομα του "υπε
ρεγώ". Αρχικά η απαγόρευση ερχότανε από τα 
έξω, όπως και η τιμωρία και ο φόβος γ ί αυτήν 
ήταν ένας εξωτερικός φόβος. Με την αναγκα
στική ενσωμάτωση της συμπεριφοράς αυτής η 
όλη πορεία γίνεται "εσωτερική", αυτοματοηοιεί- 
ται, καθίσταται μια "ασυνείδητη” ρύθμιση, μ' ένα 
λόγο, υπερεγωτικά Με απλά λόγια εκφραζόμε- 
νοι θα λέγαμε, πως η ενοχή, ο μηχανισμός αυτός 
άμυνας του εγώ, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο 
φόβος της ίδιας μας ηθικής συνείδησης. Η συ
μπεριφορά του συναισθήματος της ενοχής οι- 
κοδομείται από τα έξω. Στη συνέχεια αφού δη- 
μιουργείται μια συσχέτιση ανάμεσα σε μια πρά
ξη και στην παραδοχή της τιμωρίας, στη στάση 
της ενοχής, μπορούμε τότε να δούμε την όλη πο
ρεία αυτή με το φως των συναρτημένων αντανα
κλαστικών ή συμπεριφορών.

Στην περίπτωση της ενοχής η "απώθηση" δεν 
έχει πετύχει ε ίτε γιατί πραγματικό παραβιάζεται 
η απαγόρευση ε ίτε  γιατί η παράβαση είναι μια 
ενδόμυχη επιθυμία, μια συναισθηματική τοποθέ
τηση ή απλώς μια ασυνείδητη τοποθέτηση. Και 
στην τελευταία αυτή περίπτωση η στάση της ε 
νοχής παρουσιάζεται, διότι, όπως προαναφέρε- 
ται, η όλη πορεία είναι αυτοματοποιημένη και 
δεν είναι απαραίτητο πάντοτε να περιβληθεί τη 
συνειδητή ψυχική ποιότητα.

Οι γνώσεις πάνω στα συναισθήματα της ε
νοχής πήγασαν, όπως όλες οι ψυχαναλυτικές 
έννοιες, από την ψυχοπαθολογία. Από τη μελέτη 
δηλαδή των νευρωτικών. Ταυτόχρονα η πα
ρατήρηση έδειξε, ότι οι ίδιοι ψυχολογικοί κανό
νες κυβερνούν και την ομαλή ψυχική ζωή, ότι η 
ψυχοδυναμική είναι η ίδια είτε για παθολογικές 
περιπτώσεις πρόκειται ε ίτε για φυσιολογικές. Η 
έξαρση του φαινομένου αυτού στις παθολογι
κές περιπτώσεις (ψυχωτικό νοσήματα) έδωσε 
τη δυνατότητα κυρίως στην ψυχιατρική να φθά- 
σει στη βαθύτερη γνώση του.

Με βάση αυτές τις γνώσεις των ψυχιάτρων 
και των κλινικών ψυχολόγων - ψυχαναλυτών, 
μπορούμε να αναλύσουμε το αίσθημα ενοχής 
των μελαγχολικών ατόμων. Στην περίπτωση 
αυτή το βαθύτατο αίσθημα ενοχής του μελαγ- 
χολικού είναι μια δραματική μεγέθυνση του αι
σθήματος ενοχής της καθημερινής συμπεριφο
ράς μας. Δραματική, συχνά, για τη λύση του, όταν 
τίποτα δεν μπορεί να φέρει την εξιλέωση και το 
αμείλικτο υπερεγώ απαιτεί και πραγματοποιεί 
την έσχατη τιμωρία (αυτοκτονία). Η ψυχανάλυση 
πιστεύει, ότι σε μελαγχολικούς ανθρώπους το 
αίσθημα ενοχής έχει μια βάση πραγματικότητας, 
άσχετα αν είναι σε μεγέθυνση και σχετική παρα- 
ποίηση. Το αίσθημα ενοχής του μελαγχολικού ικα
νοποιεί την υπερεγωτική του ανάγκη για τιμωρία.

Στις ελαφρότερες ψυχολογικές διαταραχές 
(νευρώσεις) τα νευρωτικά συμπτώματα, ενοχλη
τικά ή βασανιστικό, πολλές φορές εξυπηρετούν 
την ίδια ανάγκη για τιμωρία. Εκτός δηλαδή από το 
ρόλο της έκφρασης του "απωθημένου", έχουν 
και τη δυνατότητα να ικανοποιούν το αίσθημα ε 
νοχής με την παραδοχή της τιμωρίας. Ο ίδιος 
μηχανισμός, δηλαδή αισθήματος ενοχής και πα
ραδοχής της τιμωρίας, αποδοχή επομένως του 
πόνου και της οδύνης, κυριαρχεί και στις παρα
δεκτές σχέσεις δικαίου ανάμεσα στους ανθρώ
πους. Μετά την τιμωρία ο παραβάτης του Νόμου 
μπορεί ξανά, στην αντίληψη όλων και, φυσικό, 
και στη δική του υπερεγωτική τοποθέτηση, να ε 
νταχθεί και να γίνει παραδεκτός μέσα στο κοι
νωνικό σύνολο. Η παραδοχή του πόνου αποκτά 
μια ανταλλακτική αξία. Τη στάση της παραδοχής
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του πόνου και ακόμη της επιδίωξης της κινητο
ποίησης της στάσης αυτής, ως αμυντικού μέ
σου, την ονομάζουμε μαζοχιστική στάση ή μα- 
ζοχιστική άμυνα. Θα πρέπει εδώ να επισημάνω 
ό,τι ο μαζοχισμός, ως όρος, χρησιμοποιήθηκε 
κυρίως, για να δηλώσει την απόληψη σεξουα
λικής ηδονής από τον άνθρωπο, όταν ο ίδιος υφί- 
σταται κακώσεις, ταπεινώσεις και την απόλυτη κυ
ριαρχία του συντρόφου του, σύμφωνα με τον ορι
σμό του διακεκριμένου ψυχιάτρου Havelloc Ellis.

Η μαζοχιστική άμυνα βασίζεται πάνω στην α
νταλλακτική αξία της ενοχής και της τιμωρίας. Η 
ψυχοπαθολογία και κυρίως η ψυχανάλυση δί
καια τόνισε τη γένεση του αισθήματος της ε 
νοχής, από τις σχέσεις του παιδιού με τους γο

νείς. Η συναισθηματική αυτή συμπεριφορά είναι 
η στάση μιας ύπαρξης, που κοινωνικοποιείται.

Το σχήμα της όλης διαδικασίας - διεργασίας 
είναι το εξής: παρόρμηση ή πράξη (απαγορευμέ
νη), η οποία συνεπάγεται την τιμωρία. Τιμωρία - 
πόνος σωματικός, οδύνη ψυχική - ανάκτηση της 
αξίας κοντά στους γονείς - δείγματα στοργής 
και πρακτικές αναγνωρίσεις. Η αλυσίδα των γε
γονότων αυτών επαναλαμβάνεται. Κάθε φορά, 
που μια απαράδεκτη τάση τείνει να προβάλλει, 
αναδύεται και η αναμονή της τιμωρίας, το άγχος 
και όταν το άτομο αποδεχτεί την τιμωρό και α
παγορευτική στάση των γονιών του και την εν
σωματώσει υπέρ - εγωτικά, αρχίζει να λειτουρ
γεί αυτοματικά, πια, η στάση της ενοχής. Ο μηχα

νισμός αυτός οδηγεί σε δύο συνέπειες: Στην α
πομάκρυνση της ψυχικής έντασης και την απο
κατάσταση έτσι, της ομοιόστασης του ψυχι
σμού, των διαπροσωπικών σχέσεων και της αξιο
λογικής υπόστασης του δοκιμαζόμενου ατόμου.

Ερευνώντας τις ρίζες της πρωταρχικής εκ
δήλωσης του ηθικού γεγονότος, νομίζουμε ότι 
οδηγούμεθα στην “ενδογενή" ενοχή. Σύμφωνα 
με τη θεωρία του Hesnard, διαπρεπούς ψυχανα
λυτή, η ενδογενής ηθική γεννιέται από την απο
τυχία. Από την αποτυχία, που είναι το αποτέλε
σμα ενός ανυπέρβλητου εξωτερικού και εσω
τερικού φραγμού, ο οποίος πηγάζει από τη φυ
σιολογική ανωριμότητα του παιδικού οργανι
σμού, των λειτουργιών του και των οργάνων
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του. Έχει την αρχή του κατεξοχήν στην πρωϊμό- 
τατη ηλικία του παιδιού. Απέναντι στην αποτυχία 
παίρνει τη στάση της υποτίμησης της αξίας του, 
της ενοχής. Στις αντιλήψεις αυτές, που τοποθε
τούν το ηθικό γεγονός έξω από τις ανθρώπινες 
σχέσεις, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε τα 
εξής: Η πρωταρχική αποτυχία καθορίζεται από 
τις περιορισμένες σωματικές δυνατότητες του 
παιδικού οργανισμού και βιώνεται απλώς σαν έ 
να αδιαφοροποίητο άγχος. Συμπίπτει με ότι ονο
μάζουμε καταστροφική αντίδραση. Οι αρχικές 
αποτυχίες είναι επόμενο να συμβαίνουν στα πρωϊ- 
μότατα στάδια του παιδιού, τότε, που και η ανωρι
μότητα του οργανισμού του είναι πιο έκδηλη. Στο 
στάδιο αυτό το παιδί δεν έχει περιχαράξει τα 
σύνορα του ατόμου του ακόμα καλά - καλό και το ε 
γώ του ακόμη δεν έχει διαγράφει' δεν έχει υπάρξει.

Για να βιωθεί η καταστροφική αντίδραση, η α
ποτυχία σαν προσωπικό βίωμα -σαν ενοχή- πρέ
πει να υπάρχει το "εγώ”. Αλλιώς είναι αδιανόητη. 
Το εγώ όμως ανακύπτει μέσα από το διάλογο 
του αρχικού "αυτό" -μιας βιολογικής σχεδόν 
ύπαρξης- με τον εξωτερικό κόσμο, ιδιάιτερα με 
τα πρόσωπα του εξωτερικού κόσμου. Το εγώ α
ναπηδά σύγχρονα με την περιχόραξη των ορίων 
του "άλλου". Το παιδί ανακαλύπτει τον "άλλο" μέ
σα από την πορεία των σωματικών του λειτουρ
γιών και ιδιαίτερα επίσης από τις απαγορεύσεις 
και τις αναστολές, που του επιβάλλει. Η σχέση 
εγώ - μη εγώ, η ανακάλυψη του "άλλου" και του 
ίδιου του εαυτού μας είναι απαραίτητη προϋπό
θεση, για να αποδώσουμε στον εαυτό μας αξία 
ή απαξία, ευθύνη και ενοχή. Οι συναισθηματικές 
αυτές καταστάσεις είναι τοποθετήσεις πάντοτε 
απέναντι ενός άλλου, είναι συναισθηματικές α
παντήσεις στην επιδοκιμασία ή στην αποδοκιμα
σία του άλλου.

Η ηθική ποιότητα καθορίζεται επομένως από 
τα έξω, είναι μια κοινωνική εμπότιση, μια κοινω
νική λειτουργία. Πριν χαραχτούν τα όρια του εγώ 
η αποτυχία βιώνεται σαν μια καταστροφική αντί
δραση, σαν ένα αίσθημα δυσφορίας, χωρίς κα
μιά ηθική ποιότητα, αμοραλιστικό. Το ουδέτερο, 
ηθικό, αυτό βίωμα, η καταστροφική αντίδραση, 
είναι ο νευροφυσιολογικός πυρήνας, αργότερα, 
του ηθικού πια άγχους, της αποτυχίας, που βιώ- 
νεται σαν προσωπική απαξία, σαν ενοχή, σαν το
ποθέτηση απέναντι ενός άλλου ή του υπερεγω- 
τικού μέρους του εγώ μας. Κανείς λόγος δεν υ
πάρχει λοιπόν, για την παρουσία "ενδογενούς ε
νοχής" εδώ, μια και η ηθική ποιότητα απουσιάζει. 
Αλλωστε και ο ίδιος ο Hesnard κάνει λόγο για προ - 
ηθική, παραδέχεται δηλαδή την απουσία αυτή.

Με τη συναλλακτική αξία της τιμωρίας η μα- 
ζοχιστική άμυνα γίνεται ένας από τους δυναμι
σμούς του εγώ. Είναι ένας στοιχειώδης, υποτυ
πώδης, τρόπος προσαρμογής στην κοινωνική 
ζωή. Με την παραδοχή της τιμωρίας, με τη μα- 
ζοχιστική, λοιπόν, στάση, το αίσθημα της ενοχής

γίνεται, Κυρίως, ένας αμυντικός μηχανισμός του 
εγώ. Με την πρακτική παρα-πέρα συνέπεια της 
ενοχής, την τιμωρία, τον πόνο, η ίδια ενοχή ε 
ξουδετερώνεται. Η μαζοχιστική στάση ξεπερνά, 
έτσι, το συναίσθημα της ενοχής και γίνεται ένας α
μυντικός μηχανισμός του εγώ με τον τρόπο αυτό.

Η μαζοχιστική στάση είναι ένα φτωχό δείγμα 
κοινωνικής προσαρμογής. Αυτό μπορεί να γίνει 
φανερό από την παρατήρηση, πως συχνά άτομα, 
που παραβίασαν, κατά κάποιο τρόπο τον κοινω
νικό κώδικα και τους επιβλήθηκε η τιμωρία, όχι 
μόνο ελευθερώνονται από τα αισθήματα της ε 
νοχής τους, αλλά έχοντας πληρώσει το αντίτιμο 
της υποταγής τους στον κώδικα, είναι έτοιμα 
ξανά να τον παραβούν. Η μαζοχιστική άμυνα 
μπορεί να δώσει μια ψυχολογική εξήγηση - χω
ρίς να παραβλάψουμε άλλες πραγματικές καθο- 
ρζουσες - της καθ' υποτροπή παράβασης των 
κοινωνικών απαγορεύσεων.

Την μαζοχιστική άμυνα απέναντι στα αι
σθήματα ενοχής την ονομάζουνε και ηθικό μα
ζοχισμό, για να τον διαστείλουνε από τον μαζο
χισμό - μια μορφή σεξουαλικής διαστροφής, ό
πως αναφέραμε προηγουμένως. Είναι μια 
σωτήρια στάση αποτελεσματικής χαλιναγώγη
σης του θυμικού, σε ακραίες καταστάσεις προ
σβολής του εγώ.

Τα αισθήματα κατωτερότητας ή μειονεξίας, 
αυτά καθαυτά, δεν αποτελούν ένα μηχανισμό 
του εγώ, αλλά κινητοποιούν αμυντικές στάσεις 
του εγώ απέναντι' τους. Πολλοί συγχέουν τα αι
σθήματα κατωτερότητας με τα αισθήματα της 
ενοχής. Ο ψυχαναλυτής Alexander F. Τα ξεχωρί
ζει με πολλή σαφήνεια και δείχνει πόσο διαφο
ρετικές είναι οι τοποθετήσεις, που απορρέουν 
από τα δύο αυτό αισθήματα. Από άποψη δυναμι
σμού δρουν ανταγωνιστικά. Γενεσιουργός αιτία, 
αυτών των αισθημάτων, είναι διάφορα μειονε
κτήματα του ατόμου (σωματικό, κοινωνικό κ.α.Ι

Το άτομο, που κατέχεται από αισθήματα μειο
νεξίας, αισθάνεται εντροπή γι' αυτό, για την α
δυναμία του, χωρίς όμως να έχει το αίσθημα της 
ενοχής, όπως όταν κάνει μια κακή πράξη. Τα αι
σθήματα της κατωτερότητας ξεπερνιούνται μο
νάχα με ένα τρόπο.

Την ανάπτυξη της αγωνιστικής ικανότητας, το 
συναγωνισμό, την απόδειξη της ανωτερότητας 
μας απέναντι στον άλλο. Σπρώχνουμε προς τη 
δράση. Με τη διαδικασία αυτή αποδεσμεύονται 
επιθετικές τάσεις, φιλόδοξες βλέψεις, κινητο
ποιούνται και ξοδεύονται ενεργειακό φορτία 
μέσα στη δράση. Αντίθετα τα αισθήματα ε 
νοχής, θα μπορούσαμε να πούμε ό,τι χαρακτηρί
ζονται από ένα ανασταλτικό χαρακτήρα, που πα
ραλύει τη δράση. Μια συμπεριφορά, που στρέ
φεται εναντίον του ίδιου του ατόμου.

Το αίσθημα της ενοχής οδηγεί, ε ίτε στην πα
ραδοχή της τιμωρίας από τους άλλους, ε ίτε  
στην αυτοτιμωρία. Το αίσθημα της ενοχής απο

κλείει το συναγωνισμό, την στοχοποίηση των ε 
πιθυμιών, τη δυναμική διεκδίκηση, ακριβώς γιατί 
είναι μια αντίδραση, ανασταλτική, απέναντι σε 
τέτοιου είδους επιθετικές τάσεις του εαυτού 
μας. Τα αισθήματα ενοχής οδηγούν σε μια παθη
τική συμπεριφορά, τα αισθήματα κατωτερότη
τας ή μειονεξίας σε μια ενεργητική στάση.

Η διαφορά των δύο αυτών συναισθηματι
κών τοποθετήσεων φαίνεται σε περιπτώσεις, 
όπου εναλλάσσονται. Αισθήματα μειονεξίας 
μπορεί να οδηγήσουν σε επιθετικές πράξεις και 
αυτές με τη σειρά τους να οδηγήσουν στο αί
σθημα της ενοχής και την ανάγκη της τιμωρίας. 
Η συστολή, η μείωση του εγώ, που ακολουθεί, 
μπορεί να γεννήσει πάλι το αίσθημα κατωτερό
τητας, που να σπρώξει και πάλι σε επιθετικές 
τάσεις, δημιουργώντας έτσι ένα φαύλο κύκλο. Η 
ψυχοδυναμική πολλών εγκληματιών εξαντλείται 
μέσα στον κύκλο αυτό. Τα αισθήματα κατωτε
ρότητας μπορούμε να πούμε ότι είναι προκοινω- 
νικό στην προέλευσή τους, ενώ τα αισθήματα ε 
νοχής σηματοδοτούν την έναρξη των κοινωνι
κών σχέσεων, που είναι η οιδιπόδεια τοποθέτη
ση του παιδιού. Και από το πρίσμα αυτό φαίνεται 
πάλι, ότι δεν μπορούμε ν' αφομοιώσουμε την α
ποτυχία με την ενοχή, ιδιαίτερα την αποτυχία 
στα πρωταρχικό ολωσδιόλου στάδια της ζωής, 
κι ότι ο ηθικός χαρακτήρας, η ηθική ποιότητα ε ί

ναι μια κοινωνική "σήμανση". □

*  Ο κ. Χρηστός Ρήγας είναι Δρ Ψυχολογίας -  Κοινω- 

νιολογίας

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- ΑΝΑΠΑΣ(ΧΌ/ΛΟΣ Γ. Ήΐχοπαθολ€)ή της αγχώδους νεψωσεοχ,'

- ΒΑΛ1ΑΝΑΤΟ/ Ν. Έλθετκίψοχοθερσεκί

- ΒΔΡΟ/ΧΔΚΗΣ X Ύτηφατκτψοχιστριτ?'

- ΓΑΛΑΝΟ/1 "Μετά του Φράίλ/τ"

- ΓΑΛΑΝΟΥ L Το άγχος"

- ΓΑΛΑΝΟ/L Ή ψυχοπαθολογία της εποχής μας"

- ΓΕΩΡΓΔΣΔ. Komow  ψυχολογώ

- ΔΕΓΛΕΡΗΕ Ν θέματα ψυχοθεροηείας"

-ΚΔΛΑΝΙΖΗ-ΑΖ04Α "Εφαρμοσμένη κλτνκτί ψυχολογία στο χώρο της υγείας"

-ΚΔΛΔΝΓΖΗ-ΔΖΙΖΗΑ "Αυτογ^χέα-αυτοέλεγχος - αυτοανάλυση"

-ΚΑΛΔΝΓΖΗ-ΑΖΙΖΗΑ θέματα ψυχοθεροηείας κααομκρκροράς"

-ΚΔΛΟ/ΣΗΕΑ 'Ηυχαάλυοηκαψυχαλοφϊ

-KATAKHX Ό τρεις ταυτότητες της ελ/ί}*τ%οκογένεχ]ς"

- ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ L ΤΤομα/τκί ψυχολογεί

- ΚΩΝΣΤΔΝΓΝΔΗ Κ. "Περίφοβου ογωέαςκα άγχους"

-MARKSJ. Ι+ήστε τις φοβίες σας"

- M O D I ΉτύχηκαητΜτγκαότηπϊ

- Α/ΠΟ/ΛΟ/ΓΟίΤΉΣ Γ. Φοβίες κα η αντμετώησή τους"

-ΠΝΤΕΡΗΣΓ. Το στρες φίλος ή εχθρός"

- RALLY G. νίχολσγκές κρίσεις κα η οντμετώηοή τους"

- SATF V, Ήψυχολογψπδιερειληοη τοχτοκθρυχτκο/σχέίχχο/'

- 5Β.ΥΕ Κ Ύο στρες στη ζαπ"

- ΤΖΑΒΑΡΑΣ Θ, Ή ψυχανάλυση στην Ελλάδα"

- ΧΑΝΤΦΙΛΝΤ Τ. “Ψυχολογία και ψυχική υγεία"

- ΧΟΥΡΔΑΚΗ Ε. "Οικογενειακή ψυχολογία"
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unicef
Χάρη στη δική σας ευαισθησία προσφέρει έργο ζωής!

Πόλεμος  στο Κονγκό. 

Πλημμύρες στο Μπαγκλαντές. Λ ιμός στο Σουδάν. Συνθήκες ζωής αφάνταστα 

σκληρές γ ια την ευάλωτη παιδική ηλ ικ ία . Για να βοηθήσει τα παιδιά στις 

χώρες αυτές, αλλά και όπου αλλού υπάρχει ανάγκη, η UNICEF αγωνίζεται με 

όλες της τις δυνάμεις. Παρέχοντας φάρμακα και εμβόλια, βιταμίνες, φαγητό, 

καθαρό νερό, στέγη, ψυχολογική υποστήριξη. Για να βοηθήσει το κάθε παιδί, 

σε κάθε γωνιά της γης, η UNICEF χρειάζεται τη δική μας συνεισφορά. 

Σκεφτείτε. Αν όλοι ενισχύσουμε το έργο της UNICEF, η ζωή θα πάψει να είναι 

σκληρή για τα παιδιά του κόσμου.

ΝΑΙ! Θέλω και εγώ να συνεισφέρω στα προγράμματα της UNICEF.
Σας στέλνω το κουπόνι συμπληρωμένο με τα ακριβή στοιχεία μου.
Επώνυμο:....................................................................... Ό ν ο μ α :......................................................
Δ ιεύθυνση:....................................................................................... Π όλη:.......................................
Τ .Κ .:............................. Τ ηλ:.............................................. Επάγγελμα:.........................................

□  10.000 δρχ. □ 2 0 .0 0 0  δρχ. □  50.000 δρχ. Ο  Άλλο ποσό:
□  Κάθε μήνα □  Κάθε 3 μήνες □  Κάθε 6 μήνες □  Εφάπαξ 
Ο τρόπος που θα στείλω τα χρήματα είναι:

□  Θα περιμένω να μου στείλετε έντυπο ταχυπληρωμής με το οποίο θα καταθέσω τα 
χρήματα στο ταχυδρομείο

□  Μέσω της πιστωτικής μου κάρτας:
□  Εθνοκάρτα - MASTERCARD, □  Εμποροκάρτα, □  VISA, □  DINERS
Αριθμός κάρτας:........................................................................... Ημ. Λ ήξης:..............................

Ημερομηνία:............................................................  Υπογραφή:...................................................

Μπορείτε επίσης να καταθέσετε στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
στο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: 505001-4 unicef
Οι δωρεές προς τη UNICEF εκπίπτουν από Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα, Τηλ.: 74 84 184
το φορολογητέο εισόδημα www.olympicnet.gr/unicef

http://www.olympicnet.gr/unicef


Αστυνομία και έγκλημα

Το οργανωμένο έγκλημα από

Σκοπός της παρούσας εισήγησης 
είναι η προσέγγιση του φαινομένου του Ο.Ε από 

Αστυνομική σκοπιά, δηλαδή, 
αρχικά η κατανόησή του, όσον αφορά τα στοιχεία 
που το συνθετουν και στη συνεχεία τα με'σα και η 
μεθοδολογία, η οποία θα πρεπει να ακολουθηθεί 

για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του.
I Ιαράλληλα θα γίνει προσπάθεια απεικόνισης 

της έκτασης που εχει λάβει το Ο.Ε στη χώρα 
μας, από στοιχεία, τα οποία ε'χουν συλλεγεί από 

το Υ.Δ.Τ. και προέρχονται από προανακριτικό
και πληροφοριακό υλικό.

Του Αστυνομικού Υποό/ντη Βασιλείου Τσιατονρα*

Είναι γενικά παραδεκτό σήμερα ότι, το οργανωμένο έγκλημα ΙΟ.Ε] έ 
χει αποκτήσει παγκόσμιο χαρακτήρα και οργανωμένες εγκληματι
κές ομάδες δρουν σε περισσότερες από μία χώρες ταυτόχρονα. 

Η καταπολέμιση του Ο.Ε, αποτελεί επιτακτικό καθήκον για κάθε πολιτι
σμένο κρότος, κάτι που έχει γίνει ιδιαίτερα αντιληπτό και από την Ευρω
παϊκή Κοινότητα, η οποία το αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα.

Η Ελληνική Αστυνομία, η οποία, σχεδόν αποκλειστικό, φέρει το βάρος 
της εξασφάλισης της Δημόσιας και Κρατικής Ασφάλειας της χώρας, έχει 
το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στη χάραξη μιας "Εθνικής Στρατηγικής" για 
την καταπολέμηση του Ο.Ε, η οποία γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική.

ΓΕΝ ΙΚ Η  Ε Π ΙΣΚ Ο Π Η ΣΗ

Ως οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις θεωρούνται εκείνες, οι ο
ποίες εμφανίζουν: α) Μία συνεχή εγκληματική δραστηριότητα, β) Οργανω
τική δομή, γ) τροφοδοτούνται και διαιωνίζουν την παρουσία τους μέσα από 
το φόβο και τη διαφθορά και δ) έχουν ως κίνητρο το κέρδος και τη δύναμη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωσε ένα κατάλογο χαρακτηριστικών για τον 
προσδιορισμό μιας εγκληματικής ομάδας ως οργανωμένης. Τα χαρακτηρι
στικά αυτά είναι ένδεκα στον αριθμό και ειδικότερα:

1. Συνεργασία μεταξύ περισσότερων των δύο προσώπων.
2. Καταμερισμός των καθηκόντων.
3. Μεγάλη ή απροσδιόριστη χρονική διάρκεια.
4. Κάποια μορφή πειθαρχίας και ελέγχου.
5. Υπόνοιες διάπραξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων.
6. Διεθνής δράση.
7. Χρήση βίας ή άλλων μέσων εκφοβισμού.

8. Χρήση εμπορικών ή επιχειρησιακών δομών.
9. Εμπλοκή σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
10. Ασκηση επιρροής στους τομείς της πολιτικής, των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης, της Δημόσιας Διοίκησης ή της οικονομίας.
11. Επιδίωξη κέρδους και /  ή ισχύος ως ισχύος βασικό στόχο.
Από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, πρέπει να συντρέχουν τουλάχιστον 

έξι, μεταξύ των οποίων τα τέσσερα αναφερόμενα στα σημεία (11, (31,151, 
(111, υποχρεωτικά.

Μ ΕΣΑ ΚΑΙ Μ ΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Α Ν Τ ΙΜ Ε Τ Ω Π ΙΣ Η Σ  
ΤΟΥ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Μ Ε Ν Ο Υ ΕΓΚ ΛΗ Μ ΑΤΟ Σ

•  Το ισχυρότερο χτύπημα στο Ο.Ε μπορεί να επιτευχθεί επικεντρώνοντας 
την έρευνα στις μεγάλες διεθνείς και εγχώριες εγκληματικές οργανώσεις, οι 
οποίες ελέγχουν και το μεγαλύτερο μέρος της εγκληματικής δραστηριότητας.

•  Κατ' αυτό το τρόπο όλες οι ερευνητικές προσπάθειες και μέσα θα 
πρέπει να κατευθύνονται και να χρησιμοποιούνται εναντίον των ίδιων των 
εγκληματικών οργανώσεων, στοχεύοντας στην διάλυσή τους, παρά ενα
ντίον συγκεκριμένων προσώπων ή παραβάσεων, διότι αφ' ενός τα πρόσω
πα αντικαθίστανται, χωρίς να επηρεάζεται η οργανωτική δομή και αφ' ε τέ 
ρου, μία εγκληματική οργάνωση επιδίδεται σε ένα ευρύ φάσμα εγκλημα
τικής δραστηριότητας.

•  Οι έρευνες επίσης θα πρέπει να εστιάζονται σε δραστηριότητες ό
πως, η νομιμοποίηση του παράνομου χρήματος (ξέπλυμα χρήματοςΙ, στο
χεύοντας στην κατάσχεση όλων των περιουσιακών στοιχείων της οργά
νωσης, που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.

•  Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, ειδικά εκπαιδευμένα άτομα, 
θα πρέπει να εμπλέκονται σε μακράς διάρκειας, πολυσύνθετες έρευνες, 
στις οποίες θα υιοθετούνται ευαίσθητες και ποιοτικά ανώτερες τεχνικές, 
όπως η ηλεκτρονική παρακολούθηση, με χρησιμοποίηση πολύπλοκου τ ε 
χνολογικού εξοπλισμού, η διενέργεια μυστικών επιχειρήσεων, η στρατο- 
λόγηση πληροφοριοδοτών, η ανεύρεση συνεργάσιμων μαρτύρων κ.α.

ΣΤΟ Χ Ο Ι

Οι βασικοί στόχοι, θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τη ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ για την 
καταπολέμηση του Ο.Ε είναι οι εξής:

•  Με πληροφοριακά καθοδηγούμενη προσέγγιση, σε οργανωμένη βά
ση, για όλες τις διεθνείς και εγχώριες εγκληματικές οργανώσεις, με απώ
τερο στόχο τη διάλυσή τους, την ποινική δίωξη των ηγετικών στελεχών 
τους και την κατάσχεση όλων των περιουσιακών τους στοιχείων.

•  Τον εμπλουτισμό και αναβάθμιση της εθνικής και διεθνούς πληροφο
ριακής βάσης:

•  Τη διενέργεια αποτελεσματικών και συστηματικών επιχειρησιακών ερευ
νών, στις οποίες θα χρησιμοποιούνται οι προαναφερθείσες τεχνικές έρευνας.
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rq σκοπιά του Ποινικού Δικαίου

♦ Την αποκοπή των εγκληματικών οργανώσεων από την οικονομική τους 
βάση, μέσα από κατάλληλη νομοθεσία.

♦ Την συνεχή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού και την 
συνεργασία, εθνικά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και διεθνώς, με 
τις αντίστοιχες υπηρεσίες των ξένων χωρών, μέσα από εκπαιδευτικό σε
μινάρια, ανταλλαγές απόψεων και ιδεών, επισκέψεις και κοινές προσπά
θειες έρευνας, όσον αφορά τις βασικότερες εγκληματικές οργανώσεις 
κατά προτεραιότητα.

♦ Μέσα από τη διενέργεια ερευνών, που σκοπό θα έχουν τη συλλογή 
πληροφοριοδοτών και άλλων ποιοτικό ανώτερων τεχνικών έρευνας, θα 
πρέπει να γίνει προσπάθεια έτσι ώστε να αναγνωρισθεί η ταυτότητα των 
οργανώσεων, οι χώροι και τρόποι δράσης τους, το οικονομικό τους Status, 
οι σφαίρες επιρροής τους, τα αρχηγικά τους μέλη, η μεθοδολογία τους, η 
εγκληματική τους δραστηριότητα, οι βιτρίνες τους κ.α„

♦ Επίσης οι ερευνητικές προσπάθειες θα πρέπει να εστιασθούν και στα 
σχετιζόμενα με την βασική εγκληματική δραστηριότητα, εγκλήματα, όπως, 
η νομιμοποίηση του παράνομου χρήματος (ξέπλυμα χρήματοςΙ, τα βίαια ε 
γκλήματα, η κρατική διαφθορά, τα εγκλήματα λευκού κολάρου κ.α.

♦ Μεγάλη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη στενών σχέσεων 
με τις άλλες, σχετικά εμπλεκόμενες υπηρεσίες της χώρας, αλλά και τις α
ντίστοιχες υπηρεσίες των ξένων χωρών, σε επίπεδο συνδυασμένων ε 
ρευνητικών προσπαθειών και ανταλλαγής πληροφοριών.

Β Α ΣΙΚ Ε Σ  Α Ρ Χ Ε Σ

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου του Ο.Ε., α
παιτείται καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών, που εμπλέκονται στην κατα
πολέμηση του φαινομένου, έτσι ώστε να δοθούν οι κατάλληλες στρατηγι
κές και τακτικές απαντήσεις στη νέα αυτή πρόκληση.

Ο αγώνας είναι σκληρός, αλλά θα διενεργείται πάντοτε με νόμιμα μέ
σα και με πλήρη σεβασμό των αρχών του Κράτους Δίκαιου, της Δημο
κρατίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χωρίς να λησμονείται ότι, η 
προστασία των αξιών αυτών, αποτελεί τον λόγο ύπαρξης της καταπο
λέμησης του Ο.Ε.

Ορισμένες από τις αρχές, οι οποίες θα πρέπει να υιοθετηθούν από την 
Ελληνική Αστυνομία και τις άλλες σχετικά εμπλεκόμενες υπηρεσίες, στην 
καταπολέμηση του Ο.Ε. είναι οι εξής:

ΣΥ Λ Λ Ο ΓΗ  - Α Ξ ΙΟ ΛΟ ΓΗ ΣΗ  - ΑΝΑΛ ΥΣΗ  - ΕΚΜΕΤΑ- 
Λ Ε Υ Σ Η  Π ΛΗ Ρ Ο Φ Ο ΡΙΩ Ν

Η Ελλάδα θα πρέπει να χρησιμοποιεί κοινά πρότυπα με τα άλλα κράτη μέ
λη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην συλλογή και ανάλυση των δεδομένων, οι 
δε πληροφορίες που θα συλλέγονται, θα οργανώνονται με τέτοιο τρόπο 
ώστε:

❖ Να είναι διαθέσιμες για έρευνες και διώξεις σε εθνικό επίπεδο και 
να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά και σε διεθνές επίπεδο.

❖ Να καθίσταται δυνατή, η επεξεργασία και συντονισμός του πληροφο
ριακού όγκου, που αφορά το Ο.Ε και η παροχή στρατηγικής εικόνας για την 
υφισταμένη κατάσταση

❖ Να προσδιορίζονται με σαφήνεια η σύνθεση, ο σκοπός, το μέγεθος, 
η εσωτερική και εξωτερική δυναμική των οργανωμένων εγκληματικών ορ
γανώσεων.

❖ Να χαράσσεται μακροπρόθεσμη πολιτική, μέσω της στρατηγικής α
νάλυσης όλων των πληροφοριών που αφορούν το Ο.Ε., να τίθενται προτε
ραιότητες και γενικά να υποστηρίζεται πληροφοριακά και να συντονίζεται 
το έργο των επιχειρησιακών μονάδων.

Α ΥΤΟ Μ Α ΤΟ Π Ο ΙΗ Μ ΕΝ Α  ΣΥ ΣΤΗ Μ Α ΤΑ  
ΣΥ Λ Λ Ο Γ Η Σ  ΚΑΙ Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο ΡΙΩ Ν

Ένας σημαντικός παράγοντας στην καταπολέμηση του Ο.Ε. είναι η έρευ
να, ανάπτυξη και εφαρμογή αυτοματοποιημένων συστημάτων βάσεων δε
δομένων, που σκοπό θα έχουν την ευχερέστερη και γρηγορότερη διαχεί
ριση και αξιολόγηση της πληροφορίας, επιτυγχάνοντας έτσι το μέγιστο 
δυνατό αποτέλεσμα.

ΣΥΝ ΕΡΓΑ ΣΙΑ  Μ Ε  Ε Μ Π Λ Ε Κ Ο Μ Ε Ν Ε Σ Υ Π Η Ρ Ε ΣΙΕ Σ

Αποτελεσματική συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις άλλες ε
μπλεκόμενες υπηρεσίες, σε πληροφοριακό και επιχειρησιακό - ερευνητικό 
επίπεδο. Η ανταλλαγή πληροφοριών και η δυνατότητα πρόσβασης σε πλη
ροφοριακές βάσεις δεδομένων, η τοποθέτηση αξιωματικών συνδέσμων 
και η κοινή επιχειρησιακή δράση, θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος 
στην καταπολέμηση του Ο.Ε.

Ν Ο Μ Ο Θ ΕΤΙΚΟ  ΚΑΘ ΕΣΤΩ Σ

Για την καταπολέμηση του Ο.Ε. απαιτούνται να ισχύουν ταυτόχρονα 
δύο (2| προϋποθέσεις. Η-μία σχετίζετα ι με την ποιότητα του έμψυχου 
υλικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού και η άλλη με την ποιότητα και 
ευελιξία του νομοθετικού καθεστώτος, το οποίο και θα προσδιορίζει 
τα όρια των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών καταπολέμησης του Ο.Ε. Αν 
μία από τις δύο προϋποθέσεις δεν ισχύει, τότε η καταπολέμηση του Ο.Ε 
καθίσταται αδύνατη.

^  Το Ο.Ε ενεργείται από εγκληματικές οργανώσεις. Αυτές κατά κανόνα 
διαθέτουν ευέλικτο αρχηγικό σχήμα, χρησιμοποιούν τεχνολογία αιχμής, 
προσλαμβάνουν νομικούς συμβούλους κύρους, προσεταιρίζονται την ε 
ξουσία και χρησιμοποιούν για να επιτύχουν τη "σιωπή", την σωματική και 
ψυχολογική βία.
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Αστυνομία και έγκλημα

^  Προκειμένου να επιτευχθεί η διάλυση μιας εγκληματικής οργανώ- 
σεως θα πρέπει προηγουμένως να έχει αναγνωρισθεί ως τέτοια, να έχουν 
εντοπισθει τα ηγετικά στελέχη, η μεθοδολογία της, οι βιτρίνες της, η οικο
νομική της βάση, οι παράνομες δραστηριότητές της και στη συνέχεια τα 
αδύνατα σημεία της, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η διείσδυση σ' αυτή και 
η διάλυσή της.

^  Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, θα πρέπει να χρησιμοποιη
θούν ποιοτικά ανώτερες τεχνικές έρευνας, όπως η ηλεκτρονική παρακο
λούθηση, οι μυστικές επιχειρήσεις, η στρατολόγηση πληροφοριοδοτών, 
δυνατότητες άρσης του αξιοποίνου μιας πράξης, προγράμματα προστα
σίας μαρτύρων κ.α.

Προκειμένου να εφαρμοσθούν οι παραπάνω τεχνικές και να εξασφα- 
λισθει έτσι επιτυχής ποινική δίωξη, θα πρέπει αυτές να στηρίζονται σε ένα 
νομοθετικό καθεστώς, το οποίο θα επιτρέπει, κάτω από προϋποθέσεις, 
την εφαρμογή τους.

Ν Ο Μ ΙΜ Ο Π Ο ΙΗ Σ Η  Π Α ΡΑ Ν Ο Μ Ο Υ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Σ  
(ΞΕΠ ΛΥΜ Α  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Σ )

Θ Οι έρευνες για την νομιμοποίηση των παρανόμων εσόδων, θα διενερ- 
γούνται κατά βάση από ειδικά εκπαιδευμένους Αξιωματικούς της Ελληνικής 
Αστυνομίας, υποστηριζόμενες σχεδόν πάντοτε και από άλλες, σχετικά ε 
μπλεκόμενες Υπηρεσίες, οι οποίες θα τροφοδοτούν τις έρευνες με ση
μαντικές πληροφορίες.

©  Τέτοιες έρευνες που αφορούν παραβάσεις της σχετικής νομοθε
σίας "Περί νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων", κατά κανόνα θα αποτε
λούν αναπόσπαστο μέρος πολλών μεγάλων επιχειρησιακών ερευνών, τις 
οποίες θα ενεργεί η Ελληνική Αστυνομία και συχνά θα απαιτούν την υιοθέ
τηση ευαίσθητων τεχνικών έρευνας, όπως η ηλεκτρονική παρακολούθηση, 
η άρση απορρήτου και η διενέργεια μυστικών επιχειρήσεων.

Θ Τέτοιου είδους έρευνες, θα ενισχύουν σημαντικά τις προσπάθειες 
της Ελληνικής Αστυνομίας στη καταπολέμηση του Ο.Ε., δεδομένου ότι, μέ
σω αυτών θα καθίσταται δυνατή η αναγνώριση και ποινική δίωξη μιας από 
τις βασικότερες εγκληματικές δραστηριότητες, η οποία υποβόσκει σε κά
θε οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα.

®  Επίσης μέσω αυτών των ερευνών, θα καθίσταται δυνατή η δήμευση 
και κατάσχεση όλων των περιουσιακών στοιχείων και εσόδων, αποστερώ
ντας έτσι τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων από τους "καρπούς" 
των παρανόμων δραστηριοτήτων τους.

®  Η έρευνα για "τη νομιμοποίηση του παράνομου χρήματος", αποτελεί 
μια σημαντική αρχή, την οποία πρέπει να υιοθετήσει η Ελληνική Αστυνομία, 
στον αγώνα της κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Ε Κ Π Α ΙΔ Ε ΥΣΗ

Η καταπολέμηση του Ο.Ε. προϋποθέτει την δημιουργία ενός περιεκτικού 
εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο θα υποστηρίζει τις διάφορες επι
χειρησιακές έρευνες.

Ενδεικτικά, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα αφορούν:

Τους τρόπους και την μεθοδολογία νομιμοποίησης του παράνομου 
χρήματος και γενικά οικονομικά θέματα, που αφορούν το Ο.Ε.

Τους τρόπους συλλογής πληροφοριών και στρατολόγησης πληρο
φοριοδοτών.

Τους τρόπους και τη μεθοδολογία της ηλεκτρονικής παρακολούθη
σης.

> Τη διαχείρηση ερευνών που αφορούν εγκληματικές οργανώ
σεις.

ί13 Νομικά ζητήματα.

Δ ΙΕ Θ Ν Ε ΙΣ  Σ Χ Ε Σ Ε ΙΣ

Με δεδομένη την παγκοσμιοποίηση του Ο.Ε., απαιτείται η ανάπτυξη διε
θνών σχέσεων. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή της χώ
ρας μας, σε διεθνείς συναντήσεις, οι οποίες ενδεικτικά, στόχο θα έχουν:

τ» Την αναβάθμιση και εμπλουτισμό της πληροφοριακής βάσης, για συ
γκεκριμένες Ε.Ο.

τ» Την διενέργεια κοινών ερευνητικών προσπαθειών στις περιπτώσεις 
που μία Ε.Ο δραστηριοποιείται σε περισσότερες από μία χώρες.

^  Την συμμετοχή Αξιωματικών σε εκπαιδευτικά σεμινάρια κοινού εν
διαφέροντος.

Η  ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ  Σ Τ Η Ν  ΕΛΛΑΔΑ

Την τελευταία δεκαετία άρχισε να γίνεται αντιληπτή μία ποιοτική ανα
βάθμιση των παραδοσιακών μορφών εγκληματικής συμπεριφοράς, η οποία 
συνίσταται στην καλύτερη οργάνωση των εγκληματικών ομάδων, όσον α
φορά στη τεχνογνωσία, στη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας και στη διε
θνοποίηση.

Κατ' επέκταση άρχισε να παρατηρείται μία ποιοτική υποβάθμιση των πα
ραδοσιακών τεχνικών έρευνας, οι οποίες με το πέρασμα του χρόνου έγι
ναν ανεπαρκείς και εύκολα μαχητές.

Το συμπέρασμα είναι πως, για την αποτελεσματική καταπολέμηση των 
σύγχρονων μορφών εγκληματικής συμπεριφοράς, θα πρέπει να υπάρξει α
νάλογη προσαρμογή και υιοθέτηση νέων τεχνικών έρευνας, οι οποίες μέ
σα από ένα κατάλληλο νομοθετικό καθεστώς, θα οδηγήσουν με επιτυχία, 
στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Κατά το έτος 1997, ορισμένες από τις εγκληματικές δραστηριότητες 
διαπιστώθηκε ότι πληρούσαν τα χαρακτηριστικά του Ο.Ε και αφορούσαν 
στους τομείς των ανθρωποκτονιών, ενόπλων ληστειών, εκβιάσεων, διακί
νησης ναρκωτικών, εκμετάλλευσης γυναικών (πορνείας), λαθρομετανά
στευσης, πλαστογραφίας, κλοπών και διακίνησης κλεμμένων αυτοκινήτων 
και γενικότερα οικονομικού εγκλήματος.

Σημειώθηκαν επίσης, δύο επιθέσεις σε βάρος κρατικών λειτουργών, με 
στόχο την φυσική εξόντωση αυτών ή μελών της οικογένειάς τους ή τον 
εκφοβισμό τους.

ΥΠΟ ΠΤΟΙ Ε Ν Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 
ΣΤΟ  Ο ΡΓΑ Ν Ω Μ ΕΝΟ  ΕΓΚΛΗΜ Α

Από την αξιολόγηση των στοιχείων και πληροφοριών, προκύπτει ότι κα
τά το έτος 1997, έδρασαν στη χώρα μας εγκληματικές ομάδες αποτε- 
λούμενες από Έλληνες, Αλβανούς, Ρώσους, Τούρκους, Ρουμάνους και άλ
λες εθνικότητες με μικρότερη συμμετοχή, οι οποίες επιχείρησαν να δια
μορφώσουν σταθερές δομές και επιχειρησιακές τακτικές Οργανωμένου 
Εγκλήματος. Τα πρόσωπα, τα οποία συνθέτουν τις ως άνω ομάδες, άλλοτε 
προέρχονταν από μία μόνο εθνικότητα και άλλοτε από περισσότερες.

Έλληνες

Οι Έλληνες δραστηριοποιούνται σε ορισμένες περιπτώσεις και στον το
μέα του Οργανωμένου Εγκλήματος, όπως ανθρωποκτονίες, ληστείες και 
εκβιάσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εξάρθρωση μίας ομάδας κακο
ποιών με μακρόχρονη δράση, στην διάπραξη ανθρωποκτονιών, ενόπλων 
ληστειών, απαγωγών και εκβιάσεων. Τα μέλη της εναλλάσσονταν περιστα- 
σιακά στους ρόλους, στον σχεδίασμά και στην εκτέλεση των εγκλημάτων. 
Πολλά από τα μέλη αυτής της ομάδας έχουν αλληλοεξοντωθεί και άλλα 
βρίσκονται στις φυλακές.
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Στο τομέα των ναρκωτικών παρατηρείται γενική αύξηση του δείκτη πα
ραβάσεων, με σημαντική τη συμμετοχή των Ελλήνων, στη διακίνηση και τη 
διάθεση. Όμως παρά την ανωτέρω αύξηση, είναι πολύ μικρός ο αριθμός 
των περιπτώσεων, που διαπιστώθηκε οργανωμένη δράση.

Η παροχή προστασίας έναντι αμοιβής σε επιχειρήσεις, κυρίως νυχτερι
νών κέντρων και λιγότερο σε άλλου είδους καταστήματα, είναι μία μορφή 
εγκληματικότητας, που παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, παρ' όλο που οι Αρ
χές έχουν στη διάθεσή τους ελάχιστα στοιχεία για τη βεβαίωση τέτοιων 
εγκλημάτων, διότι τα θύματα αποφεύγουν να καταγγείλουν τις πράξεις, 
φοβούμενοι αντεκδίκηση.

Το έγκλημα της εκμετάλλευσης γυναικών, κυρίως αλλοδαπών, προερχό
μενων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης παρουσιάζει έξαρση.

Οι κλοπές αυτοκινήτων, με σκοπό την παραποίηση των στοιχείων και την 
περαιτέρω διάθεσή τους στο εμπόριο, παρουσιάζει σημαντική αύξηση και 
ορισμένες από αυτές πληρούν τα στοιχεία της οργανωμένης δράσης.

Σημαντική επίσης είναι η συμμετοχή Ελλήνων στα κυκλώματα λαθρομε
τανάστευσης και ιδίως στους τομείς της μεταφοράς, εφοδιασμού με πλα
στά ταξιδιωτικά έγγραφα και προώθησής τους σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

ΕΓΚΛΗΜ Α Τ ΙΚ ΕΣ Δ Ρ Α ΣΤΗ Ρ ΙΟ Τ Η Τ Ε Σ Α ΛΛΟ ΔΑ Π Ω Ν  

Αλβανοί

Σε ορισμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών, εκμετάλλευσης γυ
ναικών και ανηλίκων επαιτών, φαίνεται ότι η εγκληματική δραστηριότητα 
των Αλβανών, έχει τα στοιχεία Οργανωμένης Δράσης.

Ρώσοι

Πρόβλημα άρχισε να δημιουργείται όταν υπήκοοι της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης, οι οποίοι δεν ήταν Ελληνικής καταγωγής, επεδίωξαν να εισέλθουν 
νομότυπα στη χώρα μας προσκομίζοντας πλαστά δικαιολογητικά. Το όλο 
θέμα ερευνάται εμπεριστατωμένα και παράλληλα εξετάζετα ι η συμμε
τοχή υπαλλήλων Δημοσίων Υπηρεσιών στην όλη διαδικασία και το ενδεχό
μενο διαφθοράς τους από το οργανωμένο έγκλημα. Πρόσωπα αυτής της 
κατηγορίας ανέπτυξαν εγκληματική δράση κυρίως στους τομείς ανθρωπο
κτονιών (εκτέλεση συμβολαίων θανάτουΙ ομοεθνών τους, διακίνησης και 
εκμετάλλευσης γυναικών, προστασίας σε ομοεθνείς τους επιχειρηματίες 
και ξεπλύματος χρήματος.

Χαρακτηριστική περίπτωση απ οτελεί η δολοφονία του SOLONIK 
Alexandr, αρχηγικού μέλους της ρωσικής εγκληματικής οργάνωσης KOYR- 
GANSKAYA, κύρια δραστηριότητα της οποίας είναι οι δολοφονίες επί πλη
ρωμή. Στην κατοχή του βρέθηκαν δύο Ελληνικά δελτία ταυτότητας και δύο 
διαβατήρια, τα οποία είχαν εκδοθεί με τη χρήση πλαστών δικαιολογητικών. 
Επίσης δολοφονημένη βρέθηκε και η φίλη του KOTOVA SVETLANA, το πτώ
μα της οποίας είχε τεμαχισθεί.

Ακόμη διαπιστώθηκε ότι στον Ελλαδικό χώρο δραστηριοποιούνται ρωσι
κές εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων έχουν εφοδιασθεί με 
ελληνικά δικαιολογητικά ταυτότητας και μέσα από την ίδρυση γραφείων 
εκπροσώπησης ξένων εταιριών, δραστηριοποιούνται στον τομέα της νο
μιμοποίησης παρανόμων εσόδων.

Τούρκοι

Σημαντική είναι η συμμετοχή των Τούρκων στη διακίνηση ναρκωτικών 
και στη διακίνηση λαθρομεταναστών. Η δράση των Τούρκων δουλεμπόρων 
δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί περιστασιακή, καθ' όσον επαναλαμβάνεται 
με μεγάλη συχνότητα και επιλέγονται κάθε φορά διαφορετικές ημέρες, ώ
ρες και νέα σημεία αποβίβασης.

Ρουμάνοι

Έχουν δημιουργήσει σχολή στις διαρρήξεις τόσο στο τομέα της δρά
σης όσο και στον τομέα διάθεσης των κλοπιμαίων. Μετά από συνεργασία 
με τις ρουμανικές διωκτικές αρχές, διαπιστώθηκε η αποστολή των προϊό
ντων της παράνομης δραστηριότητάς τους στη χώρα τους, μέσω τουρι
στικών γραφείων με την μορφή ασυνόδευτων εγγράφων.

ΛΗΦ Θ ΕΝΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑ Ν Ω Μ Ε Ν Ο  Υ ΕΓΚΛ Η  ΜΑ ΤΟΣ

1. Έχει συσταθεί με απόφαση του ΥΔΤ., στη Διεύθυνση Ασφάλειας Ατ
τικής, ομάδα Αξιωματικών που ασχολείται αποκλειστικά με την αντιμετώπι
ση του Ο.Ε.

2. Έχουν εκπαιδευθεί μέχρι σήμερα δύο Αξιωματικοί στη Στρατηγική Α
νάλυση του εγκλήματος και τέσσερις Αξιωματικοί στην Επιχειρησιακή ανά
λυση του εγκλήματος.

3. Ενεργοποιήθηκε ο Νόμος για την πρόληψη και καταστολή της εγκλη
ματικότητας.

4. Στις 53 Αστυνομικές Διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, έχουν ο- 
ρισθεί Αξιωματικοί υπεύθυνοι για την συλλογή, αξιολόγηση, εκτίμηση και 
κατάταξη εγκληματικών δραστηριοτήτων στη κατηγορία του Ο.Ε., σε πρώ
το βαθμό.

5. Στο ΥΔ.Τ υπάρχει ήδη βάση δεδομένων για την καταχώρηση υποθέ
σεων που αφορούν ξέπλυμα χρήματος.

6. Συμμετέχουμε σε επιχειρησιακά προγράμματα στα πλαίσια του 
SCHENGEN και της μονάδας ναρκωτικών της EUROPOL.

ΣΥ Μ Π Ε Ρ Α ΣΜ Α

Το Οργανωμένο Έγκλημα καθίσταται συνεχώς μεγαλύτερη απειλή για 
την κοινωνία όπως την γνωρίζουμε και θέλουμε να την διαφυλάξουμε. Η ε 
γκληματική συμπεριφορά δεν είναι πλέον χαρακτηριστικό ατόμων, αλλά και 
οργανώσεων, που διαποτίζουν τις διάφορες δομές της κοινωνίας των πο
λιτών.

Το έγκλημα οργανώνεται συνεχώς περισσότερο πέρα από εθνικά 
σύνορα, επωφελούμενο επίσης από την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευ
μάτων, κεφαλαίων, υπηρεσιών και προσώπων.

Οι τεχνολογικές καινοτομίες όπως το INTERNET και οι ηλεκτρονικές τρα
πεζικές υπηρεσίες, αποδεικνύονται άκρως κατάλληλα οχήματα, ε ίτε  για 
την τέλεση αξιοποίνων πράξεων, ε ίτε για την διοχέτευση των κερδών που 
αποφέρουν αυτές οι φαινομενικά νόμιμες δραστηριότητες.

Η απάτη και η δωροδοκία λαμβάνουν τεράστιες διαστάσεις σε βάρος 
των πολιτών και θεσμικών οργάνων.

Εάν η Ευρώπη πρόκειται να εξελιχθεί σε χώρο ελευθερίας, ασφάλειας 
και δικαιοσύνης, χρειάζεται να οργανωθεί καλύτερα και να δώσει στρατη
γικές και τακτικές απαντήσεις στην πρόκληση που αντιμετωπίζει.

Τέλος, οι ακαδημαϊκοί και επιστημονικοί κύκλοι θα πρέπει από την πλευ
ρά τους να συμβάλλουν με τις μελέτες και τις έρευνές τους στην κατανόη
ση του φαινομένου του Οργανωμένου Εγκλήματος. □

*  Το παραπάνω θέμα παρουσιάσθηκε από τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή Βασί- 

λειοΤΣΑΤΟΥΡΑ,, Προϊστάμενο Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ομάδας Οργανω

μένου Εγκλήματος, κατά το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού 

Δικαίου που πραγματοποιήθηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θράκης στην 

Κομοτηνή από 23-25/10/1998.
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Προετοιμασία των Αστυνομικών γκι δράση 
σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία

Λιγοστοί στην υπηρεσία της αστυνό
μευσης σήμερα θα αμφισβητούσαν το 
σημαντικό ρόλο, που πρέπει να δια

δραματίσει η εκπαίδευση όχι μόνο στη βελτίωση 
αλλά και στην αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ α
στυνομίας και των εθνοπολιτισμικών και ορατών 
μειονοτικών κοινωνιών τις οποίες υπηρετούν.

Τον Αστυνόμον Β ’ΠαντελήΑλεξάχη

Διαπιστώνουμε μια δραματική αύξηση σε ο
λόκληρο τον κόσμο και στην Ελλάδα, της ευρύτη
τας των θεμάτων και των εκπαιδευτικών μέσων 
όσον αφορά στις φυλετικές σχέσεις, το ρατσι
σμό, την ξενοφοβία, την προκατάληψη, τη διά
κριση και την ευαισθησία ως προς την αντιμετώ
πιση διαφορετικών πολιτισμών.

Παράλληλα φαίνεται πως υπάρχει αυξανόμε
νη διαφωνία σχετικά με ποιες μέθοδοι είναι πε
ρισσότερο αποτελεσματικές καθώς και αν κά
ποιες μέθοδοι είναι ή όχι αντιπαραγωγικές.

Δυστυχώς στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα δεν 
έχει σχεδιαστεί από την αστυνομία μια εκπαι
δευτική στρατηγική αποτελεσματικής αστυνό
μευσης προσαρμοσμένη στο πολυπολιτισμικό 
στοιχείο και στα διαρκώς αυξανόμενα διαφορο
ποιημένα μοτίβα μετανάστευσης.

Η ανάγκη να καταδειχθεί η σημασία της πολυ- 
πολιτισμικής εκπαίδευσης στην προώθηση της 
αστυνόμευσης κατά τρόπο που να ανταποκρίνε- 
ται με ευαισθησία και αποτελεσματικότητα στην 
επίλυση των πολιτισμικών αναγκών και στην Ελ
λάδα, μας έκανε να στηριχθούμε σε έξι βασικές 
αρχές που πρώτη εντόπισε και εφάρμοσε με έ 
να πρωτοποριακό τρόπο η Βασιλική Καναδική Έ
φιππη Αστυνομία (Himelfarb F., 1991).

•  Ο σεβασμός και η ευαισθησία των αστυ
νομικών προς τις διαφοροποιημένες κοινότητες 
στις οποίες υπηρετούν, είναι απαραίτητα για την 
αποτελεσματική αστυνόμευση.

Κυρίαρχα χαρακτηριστικό της σύγχρονης Ευ
ρωπαϊκής κοινωνίας, άρα και της Ελληνικής, είναι 
η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου, η έντονη κινη
τικότητα και οι ανταλλαγές, η ποικιλία των νοο
τροπιών, η πολυγλωσσία, η συνεχής επιτάχυνση 
του ρυθμού της επιστημονικής και τεχνολογικής 
ανάπτυξης, οι συχνές συναντήσεις και σχέσεις 
προσώπων και αναμείξεις λαών. ΙΒάμβουκας Μ., 
1996)

Η εκπαίδευση των μελλοντικών αστυνομικών 
της χώρας μας δεν επιτρέπει να αγνοεί την και
νούργια αυτή πραγματικότητα. Η εκπαίδευσή 
τους αυτή πρέπει ανάμεσα σε άλλα να αποβλέ
πει στο να τους προετοιμάσει κατάλληλα για να 
ζουν και να εργάζονται σε μία Ευρωπαϊκή πολυ- 
πολιτισμική κοινωνία.

Η πολιτισμική εκπαίδευση δεν πρέπει να στη
ρίζετα ι μόνο σε γενικεύσεις χωρίς να έχουν 
προηγηθεί επαφές με τις συγκεκριμένες ομά
δες γιατί είναι πολύ φυσιολογικό να αντλήσει α
πό την εκπαίδευσή του αυτή, μόνο παραπληρο
φόρηση που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη 
σύγχυση ή να οδηγήσει σε περιττή σύγκρουση.

Η έλλειψη εμπειρίας σχετικά με τη ζωή φέρ
νει αντιμέτωπους τους αστυνομικούς με τις 
προκαταλήψεις και τις κοινωνικές αδικίες. Πώς 
μπορούμε να διασφαλίσουμε πως τα επαγγέλ
ματα πρώτης γραμμής όπως αυτό των αστυνο
μικών θα παρέχουν επαρκείς υπηρεσίες με σε
βασμό στο κοινό; IGaba Μ., 1991).

Είναι επιθυμητό από τους αστυνομικούς να ε ί
ναι σε θέση να καταλαβαίνουν τις διάφορες 
γλώσσες που μιλιούνται στις περιοχές δικαιο
δοσίας τους παρά το γεγονός ότι αποτελεί δα
πανηρό τρόπο εκπαίδευσης.

Σε ένα τέτοιο μοντέλο, η πολυπολιτισμική εκ
παίδευση θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη να πα
ρέχει μια προσέγγιση στην αστυνόμευση η ο
ποία επειδή βασίζεται στην κοινότητα απαιτεί 
την κατανόησή της. Ακόμη πρέπει να αναγνωρί
ζε ι πως η αστυνόμευση σε μια πλουραλιστική 
κοινωνία αποτελεί πρόκληση και ότι ο σεβασμός 
και η ευαισθησία για τη διαφορετικότητα είναι α
παραίτητα για αποτελεσματική αστυνόμευση.

•  Ο σεβασμός και η ευαισθησία των αστυ
νομικών προς τις εθνοπολιτισμικές κοινότητες 
μπορεί καλύτερα να επιτευχθεί διαμέσου μιας 
πολυπολιτισμικής στρατηγικής ευρείας βάσης.

Σήμερα ο ρόλος της αστυνομίας είναι περισ
σότερο κοινωνικός, όμως το πρόγραμμα εκπαί
δευσης στις αστυνομικές σχολές δίνει με
γαλύτερη έμφαση στην καλή εμπέδωση και ε 
φαρμογή των νόμων. Παρά το γεγονός ότι μόνο 
η καλή γνώση των νόμων από ένα αστυνομικό 
δεν εξασφαλίζει και την ικανότητα δράσης του 
(Elliot 1,19881. Ενώ αντίθετα υποβαθμίζει την α
ξία των γνώσεων των κοινωνικών επιστημών.

Επειδή η πολυπολιτισμική εκπαίδευση στηρί
ζεται αποκλειστικό στον τομέα των κοινωνικών

επιστημών δεν είναι εφικτός ο σχεδιασμός μιας 
δυναμικής πολυπολιτισμικής στρατηγικής με την 
υπάρχουσα κατάσταση.

•  Η εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί βασικό 
στοιχείο αυτού του είδους της στρατηγικής.

Οι εκπαιδευτές που θα διδάσκουν στις αστυ
νομικές σχολές πρέπει να επιλέγονται με ιδιαί
τερη προσοχή ώστε να κατέχουν τις ικανότητες 
που απαιτεί ο ρόλος τους και να πιστεύουν στο 
σκοπό του μαθήματος και της εκπαίδευσης.

Όπου είναι εφικτό οι εκπαιδευτές θα πρέπει 
να επιλέγονται από εθελοντές και να εκπαιδεύο
νται εκτός αστυνομίας στο θέμα πριν τους ανα
τεθ ε ί κάποια τάξη.

Υποστηρίζεται η άποψη ότι οι εκπαιδευτές ε 
κτός αστυνομίας θα πρέπει να γνωρίζουν την α
στυνομική συμπεριφορά και να μπορούν να επι
κοινωνούν με τους αστυνομικούς. Υπάρχουν π.χ. 
υπηρεσίες που θα μπορούν να επιλέγουν ως εκ
παιδευτές τοπικούς αρχηγούς φυλετικών - ε 
θνικών ή θρησκευτικών ομάδων χωρίς ωστόσο 
να επιτυγχάνεται πολλές φορές το επιθυμητό 
αποτέλεσμα κυρίως λόγω εκπαιδευτικής απει
ρίας. (Scott Ε„ 1993).

Η επιτυχής αστυνόμευση σε πολιτισμικά 
πολύμορφες κοινωνίες δεν βασίζεται στην ε 
θνική πολυμορφία της υπηρεσίας όπως υποστη
ρίζουν πολλοί, αλλά στις ικανότητες όλων των 
στελεχών της να είναι επαγγελματίες διαπολιτι- 
σμικά (Pomerville Ρ., 19931.

Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση όπως είναι 
φυσικό θα πρέπει να είναι ένα αναπόσπαστο συ
στατικό της εκπαίδευσης στις αστυνομικές 
σχολές. Εφόσον όλοι οι εκπαιδευτές πρέπει να 
είναι ικανοί να μεταδώσουν αυτού του είδους 
την προσέγγιση, αυτό όμως, επηρεάζει ξεκάθα
ρα την επιλογή και την εκπαίδευση των εκπαι
δευτών.

•  Η εκπαίδευση πρέπει να είναι διαρκής και 
ενσωματωμένη στην εμπειρία της αστυνόμευσης.

Ίσως περισσότερο σημαντικό είναι πώς η εκ
παίδευση μπορεί να υπερνικήσει τη στερεοτυ
πία αν η επαφή των νέων αστυνομικών με την 
κοινότητα είναι κατά ένα μεγάλο μέρος αντιδρα
στική και επικεντρωμένη στην επιβολή;

Σ' αυτό το πλαίσιο απαιτείται από την αστυνο
μία μια ενιαία στρατηγική στα θέματα αστυνό
μευσης αυτοχθόνων και πολυπολιτισμικών, μια 
στρατηγική που θα αναγνωρίζει πως αυτά τα θέ
ματα πρέπει να ενσωματωθούν σ' όλες τις φά-

Ασχυνομι κή  Ε π ι θ ε ώ ρηση - 2 6  - Ι α νο υ ά ρ ι ο ς  1 9 9 9



σεις αστυνόμευσης και πρέπει να αντανακλούν 
μια συνεκτική φιλοσοφία.

Από πολλές απόψεις αυτή η φιλοσοφία είναι 
ήδη καλό διαμορφωμένη έτσι όπως φαίνεται α
πό τη λεγάμενη κοινοτική αστυνόμευση, η οποία 
θεωρεί την αστυνόμευση ενσωματωμένη στην 
κοινότητα με ένα θετικό, αποτρεπτικό τρόπο 
που λύνει τα προβλήματα.

Θεωρούμενη σ' αυτό το πλαίσιο η πολυπολιτι- 
σμική εκπαίδευση δεν είναι κάτι που μπορεί να 
"προσθέσει και να στολίσει" ένα ή δύο μαθήμα
τα, όπως συμβαίνει σήμερα με την ύπαρξη μόνο 
του μαθήματος "Κοινωνικό και Πολιτιστικά 
Ζητήματα" στο τωρινό πρόγραμμα εκπαίδευσης 
αλλά κάτι περισσότερο.

•  Μία πολυπολιτισμική στρατηγική και η εκ
παίδευση που τη στηρίζει θα είναι πιο αποτελε
σματικές αν θεωρηθούν αναπόσπαστο τμήμα 
της φιλοσοφίας και των λειτουργιών αστυνό
μευσης.

Είναι προφανές ότι η πολυπολιτισμική εκπαί
δευση δεν αποτελεί πανάκεια. Υπάρχουν πάντα 
όρια για το τι μπορεί να πετύχει η εκπαίδευση και 
ειδικότερα όταν οι αντικειμενικοί σκοποί της και 
η προσέγγισή της δεν εναρμονίζονται με τη φι
λοσοφία και την οργάνωση του Σώματος.

Επιπλέον υπάρχουν ενδείξεις για τα όρια ο
ποιοσδήποτε εκπαιδευτικής προσέγγισης στις 
εναλλασσόμενες συμπεριφορές αν και είναι πι
θανόν ότι οι εκπαιδευόμενοι είναι εξίσου πιθα

νόν να έχουν προκατειλημμένη συμπεριφορά με 
οποιαδήποτε άλλη ομάδα.

Αυτό που αποκάλυψε σχετικό πρόγραμμα για 
ρατσιστική συμπεριφορά δοκίμων της Αστυνο
μικής Ακαδημίας του Hendon ήταν το γεγονός ό
τι ακόμα και με εκπαιδευτικές τεχνικές που πε
ριλάμβαναν κινηματογραφικές συνεντεύξεις 
με ρατσιστικές εμπλοκές, συζητήσεις και πει
ραματικές εκπαιδευτικές τεχνικές, οι συμπερι
φορές έχουν μια μακρό και πολύμορφη ιστορία 
και είναι εξα ιρετικό  δύσκολες να αλλάξουν 
IGridland W„ 19841.

•  Μια πολυπολιτισμική στρατηγική και ένα 
πρόγραμμα εκπαίδευσης πρέπει να δημιουργεί- 
ται σε συνεργασία με τις εθνοπολιτισμικές κοι
νότητες τις οποίες υπηρετεί η αστυνομία.

Πέρα από τη θεωρητική πολυπολιτισμική εκ
παίδευση που παρέχεται στην Αστυνομική Ακα
δημία οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να εκπαι
δεύονται παράλληλα και βάσει σεναρίων και α
σκήσεων που αντανακλούν την κοινωνική διαφο
ροποίηση, τις πολιτιστικές διαφορές και τα είδη 
των ιστορικών διαφορών που οδήγησαν κάποιες 
κοινότητες να δυσπιστούν ως προς την αστυνομία.

Η στενή συνεργασία με την κοινότητα στην 
δημιουργία αυτών των σεναρίων παρέχει με
γαλύτερο ρεαλισμό αλλά και ενισχύει τις σχέ
σεις αστυνομίας - κοινότητας.

Παράλληλα με την ανάπτυξη του προγράμμα
τος για την εκπαίδευση των αστυνομικών πρέπει

να γίνει προσπάθεια για την εκπαίδευση και του 
κοινού με τη λειτουργία ειδικών προγραμμάτων 
σε αστυνομικά τμήματα για τη μετάδοση πληρο
φοριών για το ρόλο και τη λειτουργία της αστυ
νομίας.

Αυτά τα προγράμματα επίσης θα πρέπει να 
μεταβιβάζουν και το ρόλο της κοινότητας στην 
καταπολέμηση του εγκλήματος και τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής. □

Βιβλιογραφικές ονοφορές

Himelfarb. F (1991). A Training Strategy for Policing in a Mul

ticultural Society. Police Chief, v 58, η 11, pp. 53-55.

Βαμβούκα. Μ  Ί α  προγράμματα σπουδών των παιδαγωγι

κών τμημάτων στην προοπτική της Ενωμένης Ευρώπης", στο 

Καλογιαννάκη Π. και Μαρκάκη Β. (Επιμ.) Ευρώπη και εκπαίδευση. 

Αθήνα, Γρηγόρη, 1996, σ ελ  289 - 295.

Gaba Μ. (19911 Training the police to understand society 

Police Journal, v. 64, n. 3, pp. 269 - 271.

Elliot. J. (1988). Why put case study at the heart of the police 

training curriculum? In Southgate P. (Edw). New direction in police 

training London: HMSO, pp. 148 -169.

Scott E (1993). Cultural Awareness Training. Police Chief, V. 

60, n. 11, pp. 26 -28.

Pomerville. P (1993). Popular Myths About Cultural Aware

ness Training. Police Chief, v. 60, n 11, pp. 30 - 31, & 40 - 42.

Gridland. W. (19841. Human awareness training for the police. 

Police Journal, v. 57, n. 1, pp. 36 - 39

*  MONfldlKEI ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ και OQPfl

TQPA OAfl dQPEAN
Base Fori
BASEFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΠΟ: 9.00' - 8.00'

ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ - ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ ΤΟΝ 5 0 0 0  ύρχ. - ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 

ERICSSON 7 6 8  +  flOPO Ρ Α Π Ι0Ρ 0Λ 0Ϊ PANASONIC ^ ΕΝΤΕΛΩΣ

ERICSSON 788e
y  flQPEflN

Ειδικά oc κατόχου; VISA - DINERS - MASTERCARD 
ισχύα και η παρακάτω μεγάλη Προσφορά

ERICSSON 768  +  ύΩΡΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ PANASONIC 
ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΩΡΕΑΝ, ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ - ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ ΤΩΝ 5 0 0 0  Ορχ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ε .^ 1 Q  Ρ Α  Ν Α
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ "  t  I  Ί

B A S E F O h  Ηλιουπόλεως 99, ΔΑΦΝΗ (Δίπλα στη Γυμναστική Ακαδημία) °  Ω Η ΙΛ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΤΗΑ. ΚΕΝΤΡΟ 97.65.548, 094 · 641166, fax: 9 7 .6 l.f3 3

Ι ανουάρ ι ος  1 9 9 9 - 2 7  - Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Επι θεώρηση



1 Ιαφι & I ovtig
I

Η τέχνη της επικοινωνίας
Η  πίεση που νιώθουν οι σημερινοί γονείς είναι 

ασύγκριτα μεγαλύτερη από αυτήν που ένιωθαν οι 
γονείς 30 ή  40χρόνια πριν. 

Αντίστοιχα και οι έφηβοι υφίστανται τρομακτική  
πίεση, ενώ προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους σ ’ 

αυτό  το νέο, άγνωστο κόσμο 
που ανοίγεται μπροστά τους.

Ανεργία, ναρκωτικά πα
ρ έες , ψυχολογικά 
προβλήματα, μοναξιά 
όλα βρίσκονται σε έ 

ξαρση και χρειάζεται να το ανα
γνωρίσουμε. Αυτή η κατάσταση 
κρύβει παγίδες για τους εφήβους 
αλλά και για τους γονείς. Οι γονείς 
χρειάζονται στήριξη και κατεύθυν
ση για να μπορέσουν να δημιουρ
γήσουν ένα υγιές περιβάλλον που 
θα προσφέρει ασφάλεια στο παιδί 
τους, αλλά συγχρόνως θα προφυ- 
λάσσει και την αξιοπρέπειά του και 
θα αναπτύσσει την αίσθηση της α
ξίας του.

Δεν είναι απλό, ούτε εύκολο να 
δημιουργήσεις ένα τέτο ιο  περι
βάλλον. Χρειάζετα ι υπομονή, α
νοχή και κυρίως αγάπη, πολλή αγά
πη. Υπάρχουν όμως κάποια βήματα 
που μπορούν πάντα να βοηθήσουν 
στη δημιουργία ενός περιβάλλο
ντος που θα αναδείξει υπεύθυνους 
και ολοκληρωμένους νέους.

Ένα πρώτο και πολύ σημαντικό 
βήμα είναι να βοηθήσουμε τα παι
διά να αναπτύξουν αξίες. Όσο γενι
κό κι αν ακούγεται αυτό, είναι πρω
ταρχικής σημασίας και μπορεί να 
γίνει πιο συγκεκριμένο: 

α) Να συζητάμε για τις αξίες, 
π.χ. τι είναι η τιμιότητα, η υπευθυ
νότητα, η ειλικρίνεια, γιατί είναι ση
μαντικές και πως μπορούν να μας 
βοηθήσουν στις αποφάσεις που 
παίρνουμε.

β) Να συνειδητοποιούμε πως οι

δικές μας πράξεις επηρεάζουν το 
σύστημα αξιών των παιδιών, ή πολύ 
απλά τα παιδιά αντιγράφουν τη συ
μπεριφορά των γονέων.

Τα παιδιά, για παράδειγμα, που οι 
γονείς τους καπνίζουν, έχουν πολύ 
περισσότερες πιθανότητες να γί
νουν τα ίδια καπνιστές.

γ) Να προσέχουμε τις διάφορες 
αντιφάσεις σ' αυτά που λέμε και σ' 
αυτά που κάνουμε. Τα παιδιά διαι
σθάνονται αμέσως όταν οι γονείς 
πράττουν διαφορετικά από αυτά 
που διδάσκουν. Το να λέμε για πα
ράδειγμα στο παιδί να λέει στο τη
λέφωνο ότι λείπουμε από το σπίτι, 
ενώ είμαστε εκεί, το διδάσκει ότι 
δεν πειράζει να λέμε και κανένα 
ψέμα και σίγουρα αμφισβητείται η 
αξία της ειλικρίνειας.

δ) Να σιγουρευτούμε ότι τα παι
διά έχουν ενστερνιστεί τις αξίες 
που έχει η οικογένεια. Πολλές φο
ρές οι γονείς λανθασμένα νομί
ζουν πως τα παιδιά έχουν "έμφυ
τες αξίες", ακόμα κι αν δεν έχουν 
σ υζητήσει μ α ζ ί τους σχετικά. 
Μπορούμε να ελέγξουμε το κατά 
πόσο το παιδί γνω ρίζει κάποια 
πράγματα, συζητώντας του με πα
ραδείγματα, λ.χ. "τι θα έκανες αν έ
βρισκες ένα χιλιάρικο στην αυλή 
του σχολείου;"

Ένα άλλο πολύ σημαντικό βήμα

είναι να μάθουμε να μιλάμε με τα 
παιδιά μας. Συζητήστε με τα παιδιά 
ανοιχτά για τα θέματα που τα απα
σχολούν.

Πολλοί γονείς δ ιστάζουν να 
μιλήσουν με τα παιδιά τους για θέ
ματα καυτά όπως η χρήση ουσιών 
ή οι σχέσεις με το άλλο φύλο. Αυτό 
γίνεται ε ίτε  επειδή πιστεύουν ότι 
τα δικά τους παιδιά είναι αδύνατον 
να μπλεχτούν σε τέτοιου είδους 
καταστάσεις, ε ίτε  γιατί δεν ξέρουν 
τι να πουν και πως, ή ακόμα φο
βούνται μήπως βάλουν ιδέες στα 
παιδιά τους. Δεν χρειάζεται όμως 
να περιμένουμε να εμφανιστεί το 
πρόβλημα για να αναγκαστούμε να

μιλήσουμε. Ας μιλήσουμε όσο το 
δυνατόν νωρίτερα κι ας έχουμε τις 
γραμμές επικοινωνίας ανοιχτές. 
Φυσικά αλλιώς θα μιλήσουμε στα 
μικρότερα παιδιά και αλλιώς στα 
μεγαλύτερα.

Ας μη διστάσουμε να παραδε
χτούμε ότι δεν μπορούμε να απα
ντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις 
τους, αλλά σίγουρα μπορούμε μαζί 
να βρούμε κάποιες λύσεις αν συ
νεργαστούμε. Συζητώντας μπο
ρούμε να βοηθήσουμε το παιδί να 
αλλάξει κάποιες προκαθορισμένες 
ιδ έες , όπως π.χ. "όλα τα παιδιά 
στην ηλικία μου καπνίζουν". Είναι 
σημαντικό να είμαστε διαθέσιμοι 
και α νο ιχ το ί για οποιαδήποτε 
συζήτηση με το παιδί μας, να του 
δίνουμε ξεκάθαρα μηνύματα, να εί
μαστε συγκεκριμένοι, σταθεροί και 
λογικοί.

Ένα τρίτο βήμα είναι το να μά
θουμε να ακούμε τα παιδιά μας. Το 
να είσαι καλός ακροατής είναι πολύ 
σημαντικό αλλά και πολύ δύσκολο

πράγμα. Ο Leo Buscaglia λέει: “τα 
πιο όμορφα πράγματα θα μπο
ρούσαν να γίνουν αν μέναμε σιω
πηλοί. Αν θέλετε να συμβουλεύετε 
τους ανθρώπους, αν θ έλετε  να 
σας μιλάνε, μείνετε σιωπηλοί'. Υ
πάρχουν τέσσερις βασικοί κανό
νες που πρέπει να έχουμε κατά 
νου, όταν μας μιλάνε τα παιδιά.

α) Να ακούμε με προσοχή αυτά 
που λένε και να το δείχνουμε με τη 
στάση μας και τη συμπεριφορά 
μας.

β) Να μη διακόπτουμε.
γ) Να μη σκεφτόμαστε την ώρα 

που μιλάει ο άλλος αυτά που θέ
λουμε να του απαντήσουμε.

δ) Να μην αρχίσουμε την κριτική, 
αλλά όταν τελειώσει ο άλλος, και 
όταν μας το  ζη τήσ ε ι, τό τ ε  να 
μιλήσουμε.

Αυτό το τελευτα ίο είναι πολύ 
σημαντικό. Τα παιδιά δεν πρόκειται 
να καθίσουν να συζητήσουν μαζί 
μας ή να εκφράσουν τα ερωτήμα- 
τά τους, αν δεν νιώθουν άνετα μαζί 
μας. Αν αισθανόμαστε ότι είμαστε 
θυμω μένοι με αυτά που λένε 
καλύτερα να σταματήσουμε τη 
συζήτηση και να συνεχίσουμε αρ
γότερα όταν είμαστε πιο ήρεμοι. 
Προσοχή όμως μη νιώσουν ότι τα 
αγνοούμε. Η συμβουλή πρέπει να 
δίνεται με σεβασμό στην ελευθε
ρία του άλλου.

Ο Αγιος Ιωάννης Χρυσόστομος 
επικαλείται το γεγονός ότι και ο 
Θεός ακόμα προσκαλεί, συμβου
λεύει, αλλά δεν εξαναγκάζει. "Εγώ 
αυτά σε προτρέπω και σε συμβου
λεύω. Δεν σε καταναγκάζω, ούτε 
σε βιάζω. Μόνος σου, ελεύθερα 
θα πάρεις την απόφασή σου".

Τα παιδιά χρειάζεται να νιώθουν 
ότι δεν τα αγνοούμε και ότι είμα
στε διαθέσιμοι. Θέλουν να ξέρουν 
ότι μπορούν να ακουμπήσουν πάνω

ΤηςΠέλης ΓΑΛΙΤΗ - ΚΥΡΒΑΣΙΛΗ, Ψνχοπαιδαγωγον
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μας και ότι θα τα ακούσουμε χωρίς 
να τα κρίνουμε ή να τα γελο ιο
ποιήσουμε. Ας δώσουμε την προ
σοχή μας και στα παιδιά που δεν 
συζητούν. Αν το παιδί μας δεν ανα
κοινώνει θέματα και προβλήματα 
από το σχολείο ας πάρουμε εμείς 
την πρωτοβουλία να ρωτήσουμε. 
Να τα ρωτάμε όχι για βαθμούς και 
μαθήματα, αλλά για πράγματα που 
τους αρέσουν και τα ενδιαφέρουν, 
για τις παρέες τους, για τις δρα- 
στηριότητές τους, για τα συναι- 
σθήματά τους.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό να 
δείχνουμε εμπιστοσύνη στα παιδιά 
μας. Όταν δεν εμπιστευόμαστε το 
παιδί τότε κι αυτό δεν εμπιστεύε
ται τον εαυτό του αλλά ούτε και 
τους άλλους. Βοηθήστε το παιδί να 
νιώσει καλά με τον εαυτό του. Το 
παιδί νιώθει καλά όταν πιστεύουμε 
σ' αυτό και ενθαρρύνουμε τις προ
σπάθειες και τις επιτυχίες του.

Η αληθινή προσπάθεια πρέπει 
να αναγνωρίζεται ακόμα κι αν δεν 
υπάρχουν φανερά επιτεύγματα. Ο 
R. Dreikurs λέει ότι "η ενθάρρυνση 
είναι μία συνεχής πορεία που απο
βλέπει να δώσει στο παιδί αίσθημα 
σεβασμού για τον εαυτό του και αί
σθημα ολοκλήρωσης".

Οποιαδήποτε έλλειψη ικανότη
τας δεν ελαττώνει με κανένα τρό
πο την αξία του ως πρόσωπο κι ό
ταν επικρίνουμε κάποια συγκεκρι
μένη αρνητική συμπ ερ ιφ ορά 
πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου 
να μην απορρίπτουμε το ίδιο το 
παιδί. Μόνο την πράξη, ποτέ το 
πρόσωπο.

Δυστυχώς αυτό που συχνά κά
νουμε εμείς οι γονείς είναι να στε
κόμαστε στα αρνητικά των παιδιών 
μας και να παραβλέπουμε τα θετι
κά. Κάθε φορά που παρατηρούμε 
θετικές πράξεις, καλό είναι να βρί

σκουμε τον καιρό να κουβεντιά
ζουμε με το παιδί και να του λέμε 
πόσο μας άρεσε αυτό που έκανε, 
χωρίς όμως και να υπερβάλλουμε. 
Λίγα λόγια, αλλά να τα εννοούμε.

Οι γονείς για να μπορέσουν να 
ελέγξουν τους φόβους τους, συ
χνά πνίγουν τα παιδιά τους με διά

φορα "μη" και άλλες μορφές ελέγ
χου. Ιδίως όταν το παιδί μπει στην 
εφηβεία καλό είναι να είμαστε φει
δωλοί και πολύ προσεκτικοί στις 
παρατηρήσεις μας. Χρειάζεται να 
ενθαρρύνουμε τους εφήβους να 
κατευθύνουν την αχαλιναγώγητη 
ενέρ γ ε ιά  τους στη σωστή κα
τεύθυνση. Αυτή η ενέργεια  που 
φοβίζει όλους απαιτεί ασφαλείς 
και κατάλληλους τρόπους για να 
βρει την υγιή εκδήλωσή της και χώ
ρους όπου ο νέος να μπορεί να τη 
διοχετεύει υγιώς.

Χρειάζεται τώρα να βρει όχι μό
νον απάντηση στις μεταφυσικές

του αγωνίες, αλλά και παρέες για 
να ψυχαγωγηθεί, να εκτονωθεί, να 
γνωρίσει κάτι αλλιώτικο και ανώτε
ρο. Αποδοτικοί και παιδαγωγικοί 
τρόποι είναι η άσκηση, η άθληση, η 
χειρωνακτική δουλειά και η υγιής 
πνευματική εργασία.

Όταν οι γονείς και οι ενήλικοι

κρατούν ισορροπημένη στάση α
πέναντι σ' αυτό το συναρπαστικό 
ταξίδι της εφηβείας που τόσο μας 
φοβίζει, τότε έχουν πολλές ελπί
δες να δημιουργήσουν υπεύθυ
νους εφήβους.

Δυστυχώς όμως, όπως λέει και 
η Virginia Satir, πολλοί γονείς δεν 
έχουν ολοκληρώσει την δική τους 
εφηβεία. Προσπαθούν να συμπερι- 
φέρονται σαν να ξέρουν, ενώ δεν 
ξέρουν και βγάζουν στα παιδιά 
τους τις δικές τους ανασφάλειες 
και αδυναμίες.

Είναι σημαντικό να αναγνωρί
ζουμε τις  αδυναμίες μας και τα

μειονεκτήματα μας μέσα σε ένα 
κλίμα ειλικρίνειας και αυτοσεβα
σμού. Αυτή η πάλη για την εξουσία 
και η στάση "νίκης - ήττας" που τό
σο συχνά εμφανίζεται στις σχέ
σεις γονέων και παιδιών και που υ
πονοείται στα μηνύματα "είναι καλό 
για σένα, έτσι πρέπει να το κάνεις", 
μόνο περισσότερα προβλήματα 
μπορεί να δημιουργήσει.

Όταν οι γονείς πάψουν να είναι 
ελεγκτές της ζωής των παιδιών 
τους και γίνουν βοηθοί και οδηγοί, 
τό τε  οι σχέσεις θα πάρουν αμέ
σως άλλη διάσταση.

Τον ελάχιστο χρόνο μας με τα 
παιδιά μας τον δ ια θ έτο υμ ε 
συνήθως σε μια υπερβολική 
προσήλωση στο τι είναι σωστό και τι 
όχι, κι έτσι μας μένει λίγος χρόνος 
για να δείχνουμε την αγάπη μας και 
να χαιρόμαστε ο ένας τον άλλο.

Ο σκοπός είναι να μην έχει κα
νείς προκαθορισμένες αντιλήψεις 
για το πως πρέπει να είναι ένα παι
δί, αντίθετα χρειάζεται σαν γονείς 
να δεχτούμε την πραγματικότητα 
ότι το κάθε μας παιδί είναι μοναδι
κό και ξεχωριστό και να το δεχό
μαστε έτσι όπως είναι.

Οι ενήλικες πρέπει να ξεκαθαρί
ζουν τα όριά τους απέναντι στα 
παιδιά και να ενεργούν σύμφωνα 
με αυτά, τα παιδιά όμως πρέπει να 
νιώθουν και να ξέρουν πως οι γο
νείς τους τα αγαπούν και τα απο
δέχονται χωρίς όρους.

Τότε θα δέχονται ευκολότερα 
την καθοδήγηση, θα χειρίζονται α
ποτελεσματικότερα τις απογοη
τεύσεις και τις συγκρούσεις τους, 
θα βρουν εσω τερ ικές δυνάμεις 
που θα τα βοηθήσουν να ελέγχουν 
περισσότερο τις αντιδράσεις τους, 
θα συμφιλιωθούν περισσότερο με 
τον εαυτό τους και τους άλλους, και 
θα αγαπήσουν τη ζωή. □
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Διήγημα

Στα θαλασσινά τα μέρη
ρίχνουνε τον Σταυρό, υστερ’ από τη Λειτουργία των Θεοφάνιων. 

Έ τσι τον ρίχνανε και στην πατρίδα μου, 
κ" ήτανε ένα θέαμα έμορφο και παράξενο.

εκινούσε η συνοδεία από τη μητρό- 
πόλη. Μπροστά πηγαίνανε τα ξα-

β ·  φτέρουγα και τα μπαϊράκια, κ' ύστε
ρα πηγαίνανε οι παπάδες με το δεσπότη, ντυμέ
νοι με τα χρυσά τα άμφια, παπάδες πολλοί κι αρ- 
χιμαντρίτες, γιατί η πολιτεία είχε δώδεκα εκκλη
σίες, και κατά τις επίσημες μέρες στις μικρές ε 
νορίες τελειώνανε γλόγορα τη Λειτουργία και 
πηγαίνανε οι παπάδες στη μητρόπολη, για να γί
νεται η γιορτή πιο επίσημη.

Οι ψαλτάδες ήτανε και κείνοι κάμποσοι κ' οι 
πιο καλλίφωνοι, και ψέλνανε με μεγαλοπρέπεια 
βυζαντινά, δηλαδή ελληνικά, κι όχι σαν σήμερα 
που τρελαθήκαμε και κάναμε την ψαλμωδία μας 
σαν ανάλατα και ξενικά θεατρικά τραγούδια. Από 
πίσω ακολουθούσε λαός πολύς.

Σαν φτάνανε στ' Αγγελή το Γιαλό, όπως λέγα
νε κείνη την ακρογιαλιά, ο δεσπότης με τους πα
πάδες ανεβαίνανε σε μια μεγάλη σανιδωτή σό
για ΙεξέδραΙ εμορφοσκαρωμένη, για να κάνουμε 
τον Αγιασμό.

Ο κόσμος έπιανε την ακρογιαλιά κι ανέβαινε ο 
καθένας όπου εύρισκε, για να μπορεί να βλέπει. 
Τα σπίτια που ήτανε ένα γύρο γεμίζανε κόσμο. 
Οι γυναίκες θυμιάζανε από τα παραθύρια.

Από το μέρος της θάλασσας ήτανε μαζεμένα ί
σαμε εκατό καΐκια και βάρκες αμέτρητες, με τις 
πλώρες γυρισμένες κατά το μέρος που στεκότανε 
ο δεσπότης. Έτσι που ήτανε παραταγμένα τα καί- 
κια, μοιάζανε σαν αρμάδα που θα κάνει πόλεμο.

Πιο ανοιχτά, κατά το πέλαγο, έβλεπες φου- 
νταρισμένα τα μεγάλα καΐκια, γεμάτα κόσμο και 
κείνα. Αλλα πάλι είχανε περιζωσμένες τις βάρ
κες που βρισκότανε γιαλό, κ' ήτανε κι αυτά γεμά
τα κόσμο, προ πάντων θαλασσινοί και παιδομάνι.

Αστ υ νομ ι κή  Επι θεώρηση

Σ' αυτά τα μέρη κάνει πολύ κρύο, και τις πιο 
πολλές φορές οι αντένες των καραβιών ήτανε 
χιονισμένες, ένα θέαμα πολύ έμορφο. Απάνου 
στα ξάρτια και στις σκαλιέρες, στις γάμπιες και 
στα μπαστούνια των καραβιών ήτανε σκαλωμέ
νοι πλήθος θαλασσινοί, μεγάλοι και μικροί.

Η θάλασσα ήτανε κοιμισμένη, μπουνάτσα. 
Κρούσταλλα κρεμόντανε από τα ξάρτια σε πολ
λά καΐκια. Κρύο τάρταρος. Στην κάθε βάρκα από 
κείνες που είχανε κοντοζυγώσει στη στεριά και 
περιμένανε να πέσει ο Σταυρός στη θάλασσα, 
στεκότανε από ένα - δύο νοματαίοι απάνω στη 
πλώρη, ενώ άλλοι δυο ήτανε στα κουπιά. Αυτοί 
που στεκόντανε ορθοί στην πλώρη, ήτανε ολό
γυμνοι, εξόν ένα άσπρο βρακί που φορούσανε 
σαν πεστιμάλι.

- 3 0  -

Οι πιο πολλοί ήτανε γερά και φουσκωμένα 
σαν αδράχτια. Θαλασσάνθρωποι, γεμιτζήδες, 
κοντραμπατζήδες, ψημένοι με τ ' αλάτι. Οι πιο 
πολλοί είχανε ριχμένες στις πλάτες τις γούνες 
τους, για να μην παγώσουνε, ένα - δυο όμως 
στεκόντανε γυμνοί και κάνανε κάπου - κάπου τον 
σταυρό τους. Μα το μάτι τους ήτανε καρφωμέ
νο στο μέρος που θα 'ρίχνε τον Σταυρό ο δε
σπότης.

Ανάμεσα στους γυμνούς ήτανε ο Κωστής ο 
Γιωργάρας, ο Στρατής ο Μπεκός, ο Γιωργής ο 
Σόνιος, ο Δημητρός ο Μπούμπας, ο Πέτρος ο 
Κλάκας, ο Βασίλης ο Αρναούτης, ο παλαβό - Πα
ρασκευής κι άλλοι. Σαν να τους βλέπω μπροστά 
μου. Ο Γ ιωργάρας ήτανε μιαν ανθρωπάρα θηρίο, 
σαν Κουταλιανός, με μουστάκια μαύρα, μ' έναν
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H O N D A Mo vx. U p o n . A o o n
REBEL 250 94 60 59
CB S/F 400 93 72 72
XLR BAJA 250 94 58 58
S P E E D  400 95 91 91
XLR 250 92 48 48
BROS 400 93 55 55
C RM 250 93 62 62
VT 250 90 32 32
C RM 80 94 38 38
DIO 50 95 42 42

SUZUKI Movt. Π ρ ο κ . Aoon
BANDIT 400 93 60 60
I N R U D E R  750 93 87 87
TSR 125 93 38 38
DR 125 93 38 38
DR 200 93 44 44
RGV 250 91 50 50
FB 50 93 32 32
VX 800 94 91 91
GSXF 750 92 92 92

KAWASAKI Movt. Π ρ ο χ . Aoon
BALIUS 250 95 55 55
ZZR 400 92 75 75
EL 400 93 79 79

Κοντά σας ρε εκατοντάδες άλλες εγγυημένες ροτοσυκλέτες
και το διακανονισμό που εσείς ζητάτε.

. Η μοτοσυκλέτα που τόσο καιρό ψάχνεις
H K T 0 J tOUAOS βρίσκεται σ' αυτήν εδώ τη σελίδα.

Κάντη δική σου ρε προκαταβολή ρόνο την πρώτη δόση

Λένορραν 18, τηλ.: 52.27.556 
Μ εσογείων 389, τηλ:65.16.703

YAMAHA
D IVERSION 
SRX 400 
SE R O W  225 
SE R O W  225 
XJR 400 
DT 220R 
T 50 
T 50 
T 80 
T 80

Mo tt .
93
92
93
93
94 
91
93
94
93
94

Π ρ ο χ . Δ ό σ η

λαιμό σαν βαρέλι. Είχε δεμένο στο κεφάλι του έ 
να μαντίλι κ' ήτανε ίδιος κουρσάρος. Ακου- 
μπούσε απάνω σ' ένα κοντάρι, λες κι ήτανε ο Πο- 
σειδώνας ζωντανός.

Ο Δημητρός ο Μπούμπας ήτανε ένα άλλο θε- 
ριόψαρο, χοντρός και κοντόφαρδος, μαυριδε
ρός σαν Σαρακηνός, και καθότανε ανεκούρκου- 
δος ΙοκλαδόνΙ, σκεπασμένος με τη γούνα του, με 
το μάτι του καρφωμένο στον δεσπότη.

Ο Πατσάς ο Αρόπης, ο λεγόμενος παλαβό - 
Παρασκευής, είχε γένια κατσαρά και κόκκινα και 
το πετσί του ήτανε από φυσικό του κόκκινο. Στο 
κορμί ήτανε αντρειωμένος και σβέλτος σαν 
τζαμπάζης (ακροβάτης] και δεν χαμπάριαζε ο- 
λότελα από κρύο. Στο σουλούπι ήτανε ίδιος 
Ρούσος. Αυτός ήτανε ανεβασμένος απάνω στα 
ξάρτια σε μια μπρατσέρα φουνταρισμένη, και 
στεκότανε δίχως να σαλέψει, σαν τ' άγαλμα. 
Μυστήριο πως δεν πάγωνε!

Ο Πέτρος ο Κλάκας ήταν ο μονάχος που δε 
φορούσε βρακιά. Αυτός ήτανε ευρωπαϊσμένος, 
φορούσε στενό πανταλόνι και ναυτικό σκουφί. 
Στο κορμί ήτανε λιγνός και μάγκας στο σχέδιο. 
Τα χέρια του τα 'χε μπλεγμένα μπροστά στο 
στήθος του και σουλατσάριζε απάνω στη βάρ
κα, ολοένα μιλούσε κ' έκανε και κάμποσα θεα
τρικά.

Σαν σίμωνε λοιπόν η συνοδεία στη θάλασσα, 
κι ακουγότανε από μακριά η ψαλμωδία, γινότανε
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μεγάλος αλαλαγμός απάνω στις βάρκες. Οι βου
τηχτάδες πετούσανε τις γούνες τους κ' οι άλλοι 
τραβούσανε τα κουπιά, για να 'ναι οι βάρκες 
τους κοντά στο μέρος που θα πεφτε ο Σταυρός. 
Αλλοι φωνάζανε από τα ξάρτια, άλλοι μαλώνανε, 
άλλοι ανεβαίνανε στις κουπαστές για να δούνε.

Τέλος φτάνανε οι σ τρατιώ τες και ταχτο
ποιούσανε τον κόσμο. Μπροστά πήγαινε ο αξιω
ματικός ο Τούρκος κι άνοιγε τον δρόμο να περά
σει ο δεσπότης, κ' έλεγε: "Γιολ βέριν εφεντιά!" - 
δηλαδή: "Κάνετε δρόμο στον αφέντη!”

Ο στρατός αραδιαζότανε σε παράταξη κ' οι 
ψαλτάδες ψέλνανε πολλές φορές "Εν Ιορδάνη 
βαπτιζομένου σου, Κύριε". Στο τέλος το ψελνε 
κι ο δεσπότης κ' έριχνε τον Σταυρό στη θάλασ
σα.

Αλαλαγμός σηκωνότανε μέσα στη θάλασσα. 
Οι βάρκες και τα καΐκια καργάρανε τα κουπιά και 
τρακάρανε το 'να τ ' άλλο. Οι πλώρες χτυπούσα
με η μια την άλλη. Κουπιά, κοντάρια, καμάκια, α
πόχες μπερδευόντανε μεταξύ τους. Οι βουτη
χτάδες πέφτανε στο νερό κ' η θάλασσα άφριζε 
σαν να παλεύανε σκυλόψαρα. Πολλοί απ' αυτούς 
κάνανε ώρα πολλή ν' ανεβούνε απάνω, παίρνανε 
μακροβούτι και ψάχνανε στον πάτο να βρούνε 
το Σταυρό. Για μια στιγμή φανερωνότανε κανένα 
κεφάλι και βούλιαζε γλήγορα πριν να το δεις.

Αξαφνα βγήκε ένα κεφάλι με κόκκινα γένια κι 
ένα χέρι ξενέρισε και βαστούσε τον Σταυρό.
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Ήτανε ο παλαβό - Παρασκευής. Με δυο τρεις χε
ροβολιές κολύμπησε κατά το μέρος του δεσπότη 
και σκάλωσε στην αραξιά. Έκανε μετάνοια και φίλη
σε το χέρι του κ' έδωσε τον Σταυρό.

Ο δεσπότης τον πήρε, τον ασπάστηκε και τον 
έβαλε στον ασημένιο δίσκο κ' ύστερα έδωσε το 
δίσκο στον Παρασκευή. Οι ψαλτάδες πιάσανε 
πάλι και ψέλνανε κι ο κόσμος αλάλαζε. Ύστερα 
η συνοδεία τράβηξε πάλι για την εκκλησιά.

Ο Παρασκευής θεόγυμνος, με το δίσκο στα 
χέρια, γύριζε στους μεγάλους καφενέδες και 
στις ταβέρνες κ' έρριχνε ο κάθε ένας ό,τι ρεγά
λο ήθελε. Τόσες ώρες ολόγυμνος και βρεμένος, 
με παγωμένο βρακί, μήτε κρύωνε, μήτε κάν τους 
ώμους του δεν ανεσήκωνε. Όπως ήτανε κοκκι- 
νογένης αστακόχρωμος, έλεγε κανένας πως 
ήτανε ο Σκύθης Ανάχαρσις, που γύριζε το χει
μώνα γυμνός μέσα στην Αθήνα τα παλιά τα χρό
νια κ' οι Αθηναίοι τον ρωτούσανε γ ια τί δεν 
κρυώνει, κι αυτός αποκρινότανε πως όλο το 
κορμί του είναι σαν το κούτελο, που δεν κρυώνει 
ποτές.

Την ώρα που έπεφτε ο Σταυρός στη θάλασ
σα, όλα τα καΐκια και τα καράβια, που ήτανε φου- 
νταρισμένα ανοιχτά στο πέλαγο, γυρίζανε την 
πλώρη τους κατά την Ανατολή, από κει που ήρθε 
ο Χριστός στον κόσμο. □

* Από το βιβλίο του ΎοΑϊβαλίη πατρίδα μου"
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Το έθιμο της βασιλόπιτας, με τη συγκέντρωση 
των μελών της οικογένειας 

και με το τελετουργικό μοίρασμα της, 
σε όλα τα μέλη με την απαρχή στο Χριστό και

στον ΆγιοΒασίλειο 
και με το ιδιαίτερο μερίδιο του φτωχού 

και του ξενιτεμένου, 
αποτελεί ένα από τα ωραιότερα οικογενειακά έθι

μα του ελληνικού λαού που τα τελευταία χρόνια 
έγινε κοινωνικό και συνηθίζεται σ’ όλους τους 

κύκλους με σχεδόν οικογενειακό χαρακτήρα

Βασιλόπιτα ή Βασιλειό- 
πιτα ονομάζετα ι η 
γνώριμη σ' όλους μας 
πίτα της Ελληνικής 

πρωτοχρονιάς, που την κόβουμε 
στο τραπέζι το βράδυ ή το μεση
μέρι της πρωτοχρονιάς. Κόβεται 
συνήθως από το νοικοκύρη (πατέ
ρα ή πρώτο της οικογένειας) και 
μοιράζετα ι σε κυκλικά τρίγωνα 
στους παριστάμενους. Για ν' αγια
σ τε ί η πίτα, κόβονται πρώτα τα 
κομμάτια του Χριστού, του Αγίου 
Βασιλείου, και ακολουθούν του 
φτωχού και του σπιτιού. Όταν τ ε 
λειώσουν τα ονόματα των οικείων, 
τότε κόβεται το κομμάτι του ξενι
τεμένου και των παρόντων ξένων.

Μέσα στην πίτα, υπάρχει κρυμ
μένο, ένα φλουρί (νόμισμα) που σε 
όποιου το κομμάτι τύχει, αυτός ε ί
ναι ο τυχερός της ημέρας και όλου 
του χρόνου Το φλουρί που κρύβει 
το σημάδι της τύχης, μας παρηγο- 
ρεί στην ανθρώπινη αδυναμία μας, 
στα άγνωστα μελλούμενα.

Η βασιλόπιτα που κόβουμε συ- 
γκαλώντας τα μέλη των συλλόγων, 
τους επαγγελματίες και τους υ
παλλήλους του κάθε κλάδου, οργα

νώνοντας μαζί συνεστιάσεις και 
χορούς είναι η προέκταση του εθί
μου της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
που ζήσαμε όλοι μας στο πατρικό 
μας σπίτι.

Είναι έθιμο ειρηνικό συγκεντρω
τικό και ενωτικό, όπως οι πρώτες 
Χριστιανικές Αγάπες και η μετάδο
ση των μερίδων που όλοι τρώνε α
πό τον κοινό άρτο, μοιάζει τελ ε
τουργία ομαδικής αγάπης.

Κάθε τόπος στη πατρίδα μας έ 
χει τη δική του βασιλόπιτα. Αλλού 
είναι πίτα με τυρί και αυγά, αλλού 
με διάφορα χόρτα και φύλλα, αλ
λού ψωμί απλό κ.ά. Πάντα όμως 
ήταν λιτή και απέριττη. Η βασιλόπι
τα - κέικ είναι μάλλον ευρωπαϊκή ε 
πίδραση.

Η ελληνική βασιλόπιτα είναι οι 
καρποί της γης, οι απαρχές των α
γαθών που ανήκουν στον Κύριο της 
Κτίσης και αφιερώνονται εορτα
στικά σ' Εκείνον (τα πρώτα κομμά
τια στον Χριστό, την Παναγία και 
τους Αγίους).

Στις αγροτικές περιοχές, παλιό- 
τερα έκρυβαν μέσα στη βασιλόπι
τα και τα σύμβολα διαφόρων επαγ
γελμάτων (μικροάροτρο, σφυράκι,

αργαλειό, πινέλο, κονδυλοφόρο 
κ.ά), και έτσι ο άη - Βασίλης μοίραζε 
τις δουλειές έμμεσα, έκανε και τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό, 
και ο καθένας χαιρόταν ή λυπόταν 
ανάλογα με τη κλίση του, γι' αυτό 
που έβρισκε στο κομμάτι του.

Χαρακτηριστική περιγραφή του 
1870 για τα Ζαγόρια μας λέει: "Την 
ημέραν του Αγίου Βασιλείου εκά- 
στη οικογένεια κατασκευάζει προς 
τοις άλλοις και ιδιαίτερόν τι πλα- 
κούντιον, ενώ κατά την ζύμωσιν ρί- 
πτουσι νόμισμά τι, εις τα ανατολικά 
δε ιδίως του Ζαγορίου χωρία, και

το επάγγελμα, π.χ. την γεωργίαν, 
οινοποιίαν, ποιμενικήνκ.ά. (Ι.Λαμπι- 
ρίδης,Ζαγοριακά).

Αλλά ας παρακολουθήσουμε τη 
γλαφυρή περιγραφή της γέννησης 
του εθίμου:

Ο Ιουλιανός ο παραβάτης, Ρω
μαίος αυτοκράτορας στην Ανα
τολή, πηγαίνοντας για την Περσία, 
πέρασε από την Καισαρεία κοντά. 
Τον προϋπάντησε τιμητικά ο παλιός 
συσπουδαστής του στην Αθήνα, ο 
επίσκοπος τώρα Βασίλειος, μαζί 
με το λαό.

Ο αυτοκράτορας απαίτησε δώ-
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σταυρούς εκ σιτοκαλάμου, κλήμα
τος ή κρανείας. Το πλακούντιον, 
μετά τα συνήθη φαγητά, διαμοιρά
ζετα ι εις τόσα μέρη, όσα τα άτο
μα της οικίας, παρόντα τε  και α
πάντα, ίνα γνωρισθή εκ της ευρέ- 
σεω ς του νομίσματος και των 
σταυρών η τύχη εκάστου και η 
κλίσις του προς τούτο ή εκείνο

ρα βασιλικά κατά τα ήθη και τ' α- 
ξιώματά του. Ο ασκητής επίσκοπος 
δεν είχε τίποτε, κι έτσι του πρό
σφορε τρία κρίθινα ψωμιά. Ο βασι
λιάς διέταξε τους υπηρέτες του να 
δώσουν στον επίσκοπο, σαν αντι- 
δώρημα, χορτάρι σκέτο απ' τους 
αγρούς. Αλλά ο άγιος δεν άφησε α
ναπάντητη την άδικη καταφρόνηση:
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- Εμείς, βασιλιά, σου προσφέρα- 
με από 'κείνο που τρώμε, καθώς 
εζήτησες. Η βασιλεία σου μας α
ντάμειψε, καθώς αρμόζει, από ε
κείνο που τρώγει.

Ο βασιλιάς εθύμωσε και είπε:
- Τώρα, δεξου το δώρο και όταν 

επιστρέφω νικητής, τότε την πόλη 
σου θα κάψω και θα αιχμαλωτίσω 
τον ανόητο λαό που εξαπατάς, διό
τι και τους θεούς που προσκυνώ 
περιφρονούν όσο για σένα, θα λά
βεις την πρέπουσα αμοιβή.

Ο άγιος επέστρεψε στην πόλη 
και κόλεσε το λαό να τον πληρο

φορήσει για τις απειλές του αυτο- 
κράτορα και τέλος είπε:

- Μη λυπηθείτε, αδελφοί μου, τα 
χρήματά σας φροντίστε μόνο τη 
ζωή σας. Συγκεντρώστε τα λεπτό 
σας σ' ένα μέρος όταν ακούσουμε 
πως έρχετα ι εκείνος, θα τα ρί
χνουμε σωρούς στο δρόμους κι ό
πως είναι φιλοχρήματος, αυτό θα

κλέψουνε την προσοχή του και θα 
τον κάνουν να ξεχόσει τις απειλές 
του.

Οι χριστιανοί έκαναν όλοι όπως 
του είπε. Εκείνος σύναξε το χρυ
σάφι, το ασήμι, τους πολύτιμους λί
θους, όλα, μέσα στο σκευοφυλά
κιο κι έγραψε τ' όνομά του καθε- 
νός και ό,τι καθένας έφερε.

Όταν μαθεύτηκε πως επιστρέ
φει ο βασιλιάς με το στρατό του, ο 
άγιος είπε σ' όλους να νηστέψου
νε τρεις μέρες κι όλοι μαζί ανέβη
καν μετά στο όρος Δίδυμο της Και
σαρείας, όπου ναός της Θεοτόκου

με πόνο άρχισαν να δέονται στην 
Παναγία ν' αλλάξει τη βουλή του 
αυτοκρότορα. Είδε τότε ο άγιος Ιε
ράρχης ουράνια στρατιό να κυκλώ
νει το όρος. Θρόνος στη μέση ψη
λός, όπου καθόταν δοξασμένη η 
Κυρία των αγγέλων - η Παναγία. Την 
ακούσε να λέει:

- Καλέσατέ μου τον Μερκούριο.

Φάνηκε τό τε  ο μεγαλομάρτυ
ρας Μερκούριος με τα όπλα του κι 
Εκείνη του έδωσε προσταγή να α
φανίσει τον Ιουλιανό. Μετά εκάλε- 
σε τον άγιο Βασίλειο και του παρέ
δωσε βιβλίο με τη δημιουργία της 
Κτίσης γραμμένη μέσα. (Στην αρχή 
υπήρχε η επιγραφή "ειπέ" στο τέ 
λος, όπου η θέση της πλάσης του 
ανθρώπου, έγραφε "τέλος"). Κι 
αλήθεια, αργότερα, ο άγιος Βασί
λειος έγραψε ερμηνεία στην ε- 
ξαήμερο δημιουργία του Θεού. Ό
ταν όμως ήταν να γράψει για τον 
άνθρωπο, έφυγε στους ουρανούς. 
Ο αδελφός του άγιος Γρηγόριος, ο 
επίσκοπος Νύσσης, συμπλήρωσε 
γι' αυτό το θέμα.

Μετά, λοιπόν, απ' αυτήν την ο
πτασία, ο άγιος κατέβηκε μόνος 
στην πόλη και πήγε στο ναό του α
γίου Μερκουρίου. Διαπίστωσε ότι 
το λείψανο του μάρτυρα έλειπε κι 
ανέβηκε πάλι στο Δίδυμο να ησυ
χάσει το λαό:

- Δοξάστε το Θεό, αδελφοί μου! 
Ο Ιουλιανός δεν υπάρχει πια. Ελάτε 
να παραλόβετε τα χρήματά σας.

Και τους εξήγησε. Αλλά εκείνοι 
είπαν:

- Θα τα δίναμε στον ασεβή βασι
λέα και θα τ’ αρνηθούμε στον ουρά
νιο, που μας έσωσε τη ζωή:

Ο άγιος επαίνεσε, συγκινημέ- 
νος, την προθυμία τους, έδωσε 
στον καθένα το ένα τρίτο των ό
σων πρόσφερε και με τα υπόλοιπα 
έκτισε νοσοκομείο, γηροκομεία, 
ξενώνες, ορφανοτροφεία. Το ι
στορικό αυτό γεγονός πέρασε 
στις παραδόσεις του λαού.

Έτσι παραδίδεται πως: "Αφού 
δόξασαν όλοι το Θεό, δια την α
παλλαγή τους από τον Ιουλιανόν, ο 
δεσπότης βρέθηκε σε δύσκολη 
θέση πώς να μοιράσει πάλι τα χρυ

σαφικό στους κατοίκους της πό
λης του. Προσευχήθηκε και ο Θεός 
τον φώ τισε τι να κάνει. Κόλεσε 
τους υπηρέτες και διακόνους και 
τους είπε να ζυμώσουν μικρό ψω
μάκια και σε κάθε ψωμάκι να βά
λουν και από μερικό χρυσαφικό. 
Μ ετά  τα μοίρασε σαν ευλογία 
στους πιστούς και αυτοί τα πήραν 
παραξενεμένοι. 'Τι δώρο είναι αυ
τό από τον δεσπότη μας"; ρω
τούσαν ο ένας τον άλλον. Μα όταν 
κάθε οικογένεια έκοβε το ψωμάκι, 
έβρισκε τα χρυσαφικό της. Από τό
τε φτιάχνουμε τη βασιλόπιτα με το 
φλουρί, κάθε πρώτη μέρα του χρό
νου.

Το ιστορικό του εθίμου αν και 
καθαρό ελληνικό φαίνεται να πέ
ρασε και στην Ευρώπη. Ενσωματώ
θηκε με τον εκε ί τρόπο ζωής και 
διασκέδασης. Έτσι στην Γερμανία 
αλλά και την Αγγλία την παραμονή 
των Θεοφανείων παρασκευάζεται 
ένα γλύκισμα που μέσα κρύβουν έ 
να φασόλι ή ένα αμύγδαλο. Όποιος 
το βρει θεωρείται ο "βασιλιάς της 
βραδιάς.

Ευχές μας, νάναι πλούσια από α
γαθό η καινούργια χρονιά και γλυκό 
το πέρασμά της, όπως γλυκιό είναι 
η βασιλόπιτα που κόβουμε τηρώ
ντας το τελετουργικό μοίρασμά 
της. Π
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"Α ΐΤΥΝΟ Μ ΙΚΗ Ε π ίθΕάΡ Η ΣΗ "
ΕΝΑΣ Α Κ0Μ Η Χ Ρ 0Ν Ο Σ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η "Α.Ε" δεν είναι απλά και μόνον το περιο
δικό του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως αλ
λά κάτι παραπάνω. Η "Α.Ε.", -για όσους το α
γνοούν- αποτελεί πέραν όλων των άλλων, 
μια σημαντική πηγή εσόδων που προέρχο
νται κατά κύριο λόγο από τους συνδρομητές 
και διατίθενται κατ' απόλυτο λόγο στους συ
ναδέλφους που χρειάζονται Βοήθεια. Συ
γκεκριμένα το χρόνο που πέρασε δόθηκαν 
49 εκατομμύρια δραχμές σε αναξιοπα- 
θούντες συναδέλφους, σε ορφανά συνα
δέλφων και σε πολυτέκνους.

ΚΑλαντα ςτο  Υ.Δ.Τ. και τη Γ.Α.Δ.Α.
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Γιορτινή ατμόσφαιρα δημιούργησε στις Υπη
ρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
της Γ ενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, η 
μεικτή μπάντα της Ελληνικής Αστυνομίας και 
του Πυροσβεστικού Σώματος που παιάνισε τα 
κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτο
χρονιάς στην πολιτική και φυσική ηγεσία του 
Σώματος και στο προσωπικό των Υπηρεσιών.

Την εορταστική ατμόσφαιρα συμπλήρωσαν 
με την παρουσία τους τα παιδιότου προσωπικού 
του Υπουργείου που είπαν με τη σειρά τους τα 
κάλαντα στους παρευρισκομένους.

Δ ό Ρ Α  ΣΤΟ ΥΣ Τ Ρ Ο Χ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Σ

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς η πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και η 
ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας προσέφερε 
εθιμοτυπικά δώρα σε τροχονόμους που εκτε- 
λούσαν υπηρεσία σε διάφορα σημεία της 
Αθήνας και του Πειραιά.

Τα δώρα προσέφεραν στους τροχονόμους 
που εκτελούσαν υπηρεσία στην πλατεία Κοραή 
στον Πειραιά, στο Αιγάλεω στη διασταύρωση 
της Ιερός Οδού και Θηβών, στην πλατεία Ομό

νοιας, στον Φάρο Ψυχικού και στο Αρχηγείο 
του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Υπουργός Δη
μόσιας Τ άξης κ. Φίλιππος Πετσάλνικος, ο Γ ενι
κός Γραμματέας κ. Δημήτριος Ευσταθιάδης, ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγος κ. Ιωάννης Γεωργακόπουλος, καθώς και 
οι δύο Υπαρχηγοί του Σώματος Αντιστράτηγοι 
κ.κ. Γεώργιος Πλάκας και Γεώργιος Παπαδημη- 
τρόπουλος
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ΚοντΑ στην Α μεση Δ ρΑςη

Την Άμεση Δράση Αττικής, στο Αστυνομικό 
Μέγαρο της Λ. Αλεξάνδρας, επισκέφθηκε την 
Πρωτοχρονιά ο Γενικός Γραμματέας του Υ
πουργείου κ.Δημήτριος Ευσταθιάδης και μέσω 
ασυρμάτου ευχήθηκε "Χρόνια Πολλά" και "Καλή 
Χρονιά" σε όλα τα πληρώματα των περιπολικών 
που εκείνη τη στιγμή εκτελούσαν υπηρεσία.

Στη συνέχεια ο κ. Γενικός έκοψε την πρωτο
χρονιάτικη πίτα και αντάλλαξε ευχές με τους πα- 
ρευρισκόμενους αστυνομικούς. Παρευρέθη- 
σαν, ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος 
κ. Ιωάννης Γεωργακόπουλος, οι δύο Υπαρχη- 

 ̂ γοί, Αντιστράτηγοι κ.κ. Γεώργιος Πλάκας και
Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος, ο Γενικός Α
στυνομικός Διευθυντής Αθηνών Υποστράτη- 

'  γος κ. Γεώργιος Σκαλτσάς κ. ά.

Σ υνεργασία Υ . Δ . Τ .  

και Δ ήμου Α θηναίων

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Επι θεώρηση

Στενή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και του Δήμου Αθηναίων για 
την καλύτερη αστυνόμευση της πρωτεύουσας α
νακοίνωσαν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. 
Φίλιππος Πετσάλνικος και ο Δήμαρχος Αθη
ναίων κ. Δημήτριος ΑΒραμόπουλος.

Ο κ. Υπουργός τόνισε την ανάγκη στενής συ
νεργασίας του ΥΔΤ και της Τοπικής Αυτοδιοί
κησης όχι μόνον στην Αθήνα αλλά σε όλη την 
Ελλάδα. Στη συνέχεια ανέφερε ότι θα συγκρο
τηθεί μια κοινή ομάδα αστυνόμευσης από άν- 
δρες του ΥΔΤ και του Δήμου Αθηναίων ώστε να 
υπάρξει συνεργασία για την αντιμετώπιση προ
βλημάτων σχετικά με τις συνθήκες διαμονής 
των οικονομικών μεταναστών.

Επί πλέον συζητήθηκαν ουσιαστικά ζητήματα 
για την αντιμετώπιση προβλημάτων ηου έχουν 
να κάνουν με τα προγράμματα προστασίας των 
πεζών, τηνεπέκταση των κιγκλιδωμάτων και την 
επιτάχυνση του προγράμματος που θα διευ
κολύνει την κίνηση των πολιτών και ιδιαιτέρως 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες και τη συνερ
γασία για θέματα που αφορούντα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο κ. Πετσάλνικος έκανε γνωστό ότι η Τροχαία 
ξεκινά έναν συστηματικό έλεγχο και αστυνό
μευση των περιοχών που μετατρέπονται σε χώ
ρους στάθμευσης σε συγκεκριμένες ώρες έξω 
από καταστήματα ψυχαγωγίας. Ιδιαίτερης 
μνείας χρήζει το γεγονός ότι ο ΥΔΤ θα καταθέ
σει πρόταση για βελτίωση του φωτισμού περιο
χών της Αθήνας και ανήγγειλετην ευρύτερη συ
νεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων μεταξύ άλλων δήλω
σε ότι: "για πρώτη φορά εγκαινιάζεται ανάμεσα 

στο ΥΔΤ και την Τοπική Αυτοδιοίκηση μ ια ς  τέτοιας 

εκτάσεως συνεργασία. Ανταποκρινόμαστε μ ε  ι
διαίτερη χαρά οε αυτή τη συνεργασία και θυμίζου

μ ε  ότι όπου πέφτει φω ς φεύγει το σκοτάδι, μ ε  την 

πραγματική και την αλληγορική έννο ια αυτής της 

διατύπωσης".

Τους ρυθμιστές τροχονόμους επισκέφθηκε την παραμονή της πρωτοχρονιάς στον κόμβο της πλα
τείας του Λευκού Πύργου στηΘεσσαλονίκη, ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Ιωάννης Μαγκριώ- 
της, ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Παηαδόπουλος, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. 
Βασίλειος Παηαγεωργόπουλος, ο τ. Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Δημητριάθης, οι βου
λευτές κ.κ. Παρασκευής Παρασκευόπουλος, Παναγιώτης Ψωμιάδης και Γεώργιος Ορφανός καθώς 
και εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών της πόλης. Τους ηροαναφερόμενους υποδέχθηκε ο Γενικός 
Αστυνομικός Δ /ντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Οικονόμου, ο Δ /ντής Τρο
χαίας , Αστυνομικός Δ /ντής κ. Βασίλειος Παηανίκος, ο Υηοδ/ντής της Τροχαίας Αστυν. Υηοδ/ντής 
κ. Ιωάννης Μαρνάς, ανώτεροι Αξιωματικοί της Γ,Α.Δ.Θ. οι Διοικητές και Αξιωματικοί των Τ.Τ. καθώς 
και τροχονόμοι.



Ο  Γενικός Αστυνομικός Δ /ντής Θεσσαλονί
κης, Υποστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Οικονό
μου, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων 
και του Νέου Έτους, συνοδευόμενος αηό αντι
προσωπεία αστυνομικών της ΓΑ .Δ.Θ . και το 
Τμήμα Μουσικής της Αστυνομίας, επισκέφδηκε 
τη θεραπευτική κοινότητα "Ιθάκη"και το παιδι- 
κό χωριό Β. Ελλάδος στο Φίλυρο Θεσσαλονί
κης όπου ηροσέφεραν δώρα, γλυκά, ημερολό
για και ατζέντες ανταλλάσσοντας ευχές.

Εορταστική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στη Γ.Α.Δ.Θ. προς τιμήν των αηοχωρούντων 
αστυνομικών λόγω ορίου ηλικίας, προς τιμήν 
των υπαλλήλων καθαριότητας των Υπηρεσιών 
της Γ.Α.Δ.Θ. και προς τιμήν των τέκνων των 
υπηρετούντων αστυνομικών και πολιτικών υ
παλλήλων της Γ.ΑΛ.Θ. τα οποία πέτυχαν στις 
πανελλήνιες εξετάσεις και εισήχθηκαν στα ΑΕΙ 
και ΤΕΙ.

Από την επίσκεψη του Δ /ντή  της Δ/νσης Α 
στυνομίας Θεσσαλονίκης Ταξιάρχου κ. Θεό
δωρου Βλάχου ως εκπροσώπου του Γεν.Αστυν. 
Δ/ντή  Θεσσαλονίκης Υποστρατήγου κ. Κων
σταντίνου Οικονόμου, του Δ /ν το ΰ  της Υ- 
ποδ/νσης του Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονί
κης Ταξιάρχου κ. Αναστασίου Αριστοτέλους, 
του Υηοδ/ντού της Γ,Α.Δ.Θ. Αστυν. Δ /ντή  κ. 
Ίκαρου Γιακοβή και αντιπροσωπείας αστυνομι
κών που εηιακέφθηκαν ασθενείς αστυνομικούς 
που νοσηλεύονταν σε νοσοκομεία της πόλης. 
Στους ασθενείς προσφέρθηκαν δώρα, και πα
τροπαράδοτα γλυκά.

Αστ υνομι κή  Επι θεώρηση

Τα παιδιά του προσωπικού της Αστυνομικής 
διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης γιόρτασαν τα 
Χριστούγεννα και τον ερχομό του νέου έτους 
με εορταστικούς ύμνους και κάλαντα που παιά
νισε η χορωδία του Συλλόγου Ιεροψαλ τώ ν Νο
μού Εβρου. Την εκδήλωση άνοιξε ο Διευθυντής 
της Α.Δ. κ. Γεώργιος Κόκκινης απευθύνοντας 
τις καθιερωμένες ευχές και στη συνέχεια απαγ
γέλθηκαν ποιήματα και κάλαντα από τα παιδιά 
και ακολούθησε ελαφρολαί'κό πρόγραμμα αηό 
ορχήστρα. Τοεορταστικό πρόγραμμα έκλεισε με 
την άφιξη του ΑΥ Βασίλη και τη διανομή δώ
ρων.

Ι α νο υ ά ρ ι ο ς  1 9 9 9



Αςτυι\ ο μ ικ 0  Τ μήμα Μ ουζακι'ου

Πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα τα εγκαίνια 
της μεταστέγασης του Αστυνομικού Τμήματος 
Μουζακίου στο νέο λειτουργικό και άνετο κτί
ριο, παρουσία του Α1 Υπαρχηγού του Σώματος 
Αντιστράτηγου κ. Γεωργίου Πλάκα, του Β1 
Γ.Ε.Α.Υποστράτηγου κ. Χρήστου Χαραλαμπό- 
πουλου, των Αστυνομικών Διευθυντών Καρδί
τσας, Τρικάλων και Λάρισας, του Διοικητή της 
Σχολής Αστυφυλάκων Καρδίτσας, πολλών Α
ξιωματικών ανδρών και γυναικώντης Α.Δ. Καρ
δίτσας.

Στη σύντομη τελετή μίλησε ο Διοικητής του 
Α.Τ. Μουζακίου Υπαστυνόμος Α Ιωάννης Δια
μαντής και απηύθυνε χαιρετισμό ο Α1 Υπαρχη- 
γός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος 
κ. Γεώργιος Πλάκας.

Στα εγκαίνια παρέστησαν επίσης ο τ. Υφυ
πουργός Γεωργίας κ. Δημήτριος Σωτηρλής, ο 
Δήμαρχος Μουζακίου, Δήμαρχοι και Κοινο
τάρχες της περιοχής, εκπρόσωποι των στρα
τιωτικών και πολιτικών αρχών και πλήθος κό
σμου.

Θ ε α τ ρ ικ ή  π α ρ Ας τ α ς η  σ τ ο  R e x

Δύο ημέρες πριν την αλλαγή του χρόνου η 
σκηνοθέτης και ηθοποιός Κάρμεν Ρουγγέρη, 
κατέπληξε τα τέκνα των αστυνομικών και πολι
τικών υπαλλήλων του ΥΔΤ με το θεατρικό έργο 
που σκηνοθέτησε για την περίσταση "Η αγάπη 

και τα τρία πορτοκάλια".
Κλέβοντας όχι μόνον την παράσταση αλλά 

και τα χειροκροτήματα των μικρών θαυμαστών 
χωρίς να υπολείπονται σε ενθουσιασμό και τα 
χειροκροτήματα των γονέων (μάλλον ήταν δυ
νατότερα) που έκαναν τη θυσία να πάνε τους μι
κρούς "μπόμπιρες" και τις μικρές "πριγκίπισ- 
σες" στην αίθουσα του Rex που δόθηκε η παρά
σταση. Την αυλαία άνοιξε ο Α Υπαρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Γεώρ- 
γιος Πλάκας.

Η Ζ 0 Ν Η  ΜΑΣ ΔέΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΖΩ Η Α Π 0  

ΤΗΝ Π Ρ 0 Τ Η  Κ Ι0Α Α Σ  Μ έΡ Α  ΤΗΣ

Ο Αστυν. Δ/ντής της Τροχαίας Αθηνών κ. 
Δημήτριος Χρονόπουλος παρέδωσε στο πρώ
το παιδί που γεννήθηκε με την είσοδο του νέου 
έτους ένα ειδικό παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου. 
Η πρωτοβουλία αυτή είναι συμβολική και σκοπό 
έχει να δείξει σε όλους τους γονείς - οδηγούς, 
τη σημασία που έχει η ζώνη ασφαλείας και το 
ειδικό παιδικό κάθισμα στη μείωση των θυμά
των από τα τροχαία ατυχήματα.

Α στ υ νο μ ι κή  Επι θεώρηση
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ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚ0 Α 

ΡΙΣΤΕΙΟ Α ινλραγαθι'ας" και τον 

"ΑΣΤΥΝΟΜΙΚό ΣϊΑΥΡό"

Σε μια σεμνή τελετή, που έγινε πρόσφατα στο 
αμφιθέατρο του μεγάρου της Γενικής Αστυνο
μικής Διεύθυνσης Αττικής τιμήθηκαν 39 συνολι
κά αστυνομικοί με το "Αστυνομικό Αριστείο Αν
δραγαθίας" και με τον "Αστυνομικό Σταυρό" τα 
οποία απονεμήθηκαν από τον Γενικό Αστυνομι
κό Διευθυντή της ΓΑΔΑ Υποστράτηγο κ. Γεώρ
γιος Σκαλτσά. Συγκεκριμένα με το "Αστυνομικό 
Αριστείο Ανδραγαθίας" τιμήθηκαν οι: Αστυν.
Διευθυντής Κωνσταντίνος Μπέλλος, Αστυν. A 
Ιωάννης ΡαχωΒίτσας (2 Αριστεία), Αστυν. Β1 
Σπυρίδων Παπαχρήστος, Υ παστυν. Α Αγγελος Γ ραμμένος, Ανθ/ μοι Αχιλλέας ΜπουκουΒάλας, Ανδρέας Πικρός, Θεοφάνης Πετρόπουλος, Αναστάσιος 
Ευθυμίου, Νικόλαος Μάντεσης, η κα Σοφία Κριάρη για τον θανόντα Αρχιφύλακα Σπυρίδωνα Κριάρη, η κα Νικολία Κώστα για τον θανόντα Αρχιφύλακα 
Δημήτριο Κώστα, και οι Αρχιφύλακες Χρηστός Σκαλτσάς, Βασίλειος Πετρόπουλος, ΕυάγγελοςΔανδουλάκης, Χρηστός Καδδάς,Δημήτριος Σακελλαρίου, 
Λάζαρος Δημητρίου, Θεόδωρος Μήτρος, Γεώργιος Καράνταλης, Παντολέων Πανόπουλος, Αθανάσιος Ζώης, Μιχαήλ Μπαζάκος, Σάββας Αγαπίου, 
Ιωάννης Αποστολόπουλος, Νικόλαος Βαϊόπουλος, Αντώνιος Δοκιμάκης, Παναγιώτης Δαφνής, Ηλίας Κρητικός, Νικόλαος Τσουνάκης, Παύλος Νικο- 
λακόπουλος, Βασίλειος Μητσόπουλος, Σπυρίδων Κορομπίλης και Παναγιώτης Μπακέλας.

Με τον "Αστυνομικό Σταυρό" τιμήθηκαν οι: Αστυν. Υποδ/ντής Βασίλειος Τσιατούρας, Αστυν. Β' Δημήτριος Σοφιός, Υπαστυν. Α Σταύρος Σταυρόπουλος, 
η κα Μαρία Καμηλάκη για τον θανόντα Ανθυπαστυνόμο Αντώνιο Μανογιαννάκη, Ανθ/μος Βασίλειος ΛεΒάκος, Αρχιφύλακας Παναγιώτης Γκούρλας 
και ο Αστυφύλακας Ιωάννης Λιάτσος.

Ευρωπαϊκή  Εβδομάδά για την

Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η  ΤΗΣ Τ Ο Ξ ΙΚ Ο Ε ίΑ Ρ ΤΗ ΣΗ Σ

ςτο  Κ ιλκίς

Στα πλαίσια της "Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για 
την πρόληψη της τοξικοεξάρτησης" η Α.Δ. Κιλ
κίς σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτερο
βάθμιας Εκπαίδευσης του νομού και της Ένω
σης Αστυνομικών, διοργάνωσε εκδήλωση για 
την πρόληψη της τοξικοεξάρτησης με κύριους 
ομιλητές τον καθηγητή του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας κ. Γεώργιος Πιπερόηουλο, τον 
καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κ. Νικόλαο Βασιλειάδη και 
την ιατρό - εκπαιδευτικό κ. Μαριάνθη Μεταλ- 
ληνού.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν μαθητές 
των Γυμνασίων και Λυκείων του Κιλκίς με τους 
γονείς τους, ο Α Γ.ΕΑ. Υποστράτηγος κ. Κων
σταντίνος Ζιανίκας, ο Ε.Α.Κ.Μ. Ταξίαρχος κ. 
Βασίλειος Μπολομύτης καθώς και οι Διευθυ
ντές των Α.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης βραβεύθηκαν 
οι τρεις καλύτερες εκθέσεις που έγραψαν μα
θητές της Α Λυκείου όλων των Λυκείων του Ν. 
Κιλκίς σε διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί με 
θέμα την τοξικοεξάρτηση.

Τ ο πρώτο βραβείο αηονεμήθηκε στον μαθητή 
του 2ου Λυκείου Κιλκίς Τριαντάφυλλου Πέτρο- 
γλου, το δεύτερο στη μαθήτρια του Λυκείου Σ.Σ. 
Μουριών Βασιλική Ζαγναφέρη και το τρίτο στη 
μαθήτρια του 1 ου Λυκείου Κιλκίς, Ιωάννα Χα- 
τζησυμεωνίδου.

Τ α βραβεία συνοδεύονταν και από χρηματικά 
έπαθλα που αθλοθέτησε ηΈνωση Αστυνομικών
Κιλκίς.

Επίσκεψη στο Κέντρο Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσι
πλοΐας του Υ.Ε.Ν. πραγματοποίησαν οι σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας της Αστυνο
μικής Ακαδημίας. Κατά την επίσκεψη ενημερώθηκαν από τον Πλοίαρχο Λ.Σ. κ. Ευστάθιο Πέττα σχε
τικά με την αποστολή την οργάνωση και τις αρμοδιότητες του Κέντρου.. Αμέσως μετά οι σπουδαστές 
επισκέφθηκαν τον θάλαμο Επιχειρήσεων και το Ράδιοτηλεηικοινωνιακό Κέντρο και στο τέλος α- 
ντηλλάγησαν προσφωνήσεις και αναμνηστικές πλακέτες.
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Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς από τον Ε
πιθεωρητή Αστυνομίας ΗπείρουΤαξίαρχοκ.Η- 
λία Κροκίδη συνοδευόμενο από τον αστυν. 
Δ /ντή  Ιωαννίνων κ. Κωνσταντίνο Τζαλακώστα 
και τον Διοικητή Τροχαίας Ιωαννίνων Αστυν. 
Υηοδ/ντή κ. Φώτιο Μπουραντά, ηροαφέρθη- 
καν συμβολικά δώρα στους τροχονόμους που 
εκτελούσαν υπηρεσία στην πόλη των Ιωαννί
νων και απηϋθυναν ευχές προς όλους τους Α 
στυνομικούς της ΕΠ.ΑΙ. Ηπείρου και τις οικο
γένειες τους για χαρούμενη και δημιουργική 
νέα χρονιά. Επίσης, την ίδια ημέρα παιάνισε τα 
κάλαντα στο προσωπικό της ΕΠ.ΑΣ και της 
Α Δ . Ιωαννίνων η χορωδία του Πολυφωνικού 
και Λαογραφικού Οργανισμού "Καλαρρύτες".

Μ ε την ευκαιρία των εορτών των Χριστου
γέννων και του νέου έτους η Σχολή Αστυφυλά
κων Καρδίτσας ηροαέφερε α) 88  φιάλες αίμα 
στο οικείο Νοσοκομείο, β) εηιακέφδηκε τη φυ
λακή Τρικάλων και οι Δόκιμοι μοίρασαν δώρα 
για τα παιδιά των φυλακισμένων, γ) ενίσχυαε 
οικονομικά δύο οικογένειες που αντιμετωπί
ζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και στε
ρούνται των αναγκαίων οικονομικών πόρων, δ) 
συμμετείχε με χρηματικό ποοόν στον τηλεμα- 
ραδώνιο της κρατικής τηλεόρασης υπέρ της 
Γιούνισεφ για την αντιμετώπιση της παιδικής 
εκμετάλλευσης.

Μ ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο 
Αργοστόλι η Χριστουγεννιάτικη εορτή για τα 
παιδιά των αστυνομικών υπαλλήλων της Α.Δ. 
Κεφαλληνίας, με τη συνεργασία της Ενωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων στα οποία και δια
νεμήθηκαν δώρα και γλυκίσματα.. Στην εκ
δήλωση παραβρέθηκε ο Αστυνομικός Διευθυ
ντής Κεφαλληνίας κ. Ανδρέας Καπογιαννό- 
ηουλος ο οποίος αηηύθυνε ευχές προς τα παιδιά 
και τους γονείς τους.

Η  Α.Δ. Δράμας με αφορμή τις γιορτές των 
Χριστουγέννων και του Νέου Έτους διοργά- 
νωαε εκδήλωση η οποία, περιλάμβανε γιορτή 
και απονομή δώρων σε παιδιά ηλικίας μέχρι 12 
ετών. Κατά την ίδια εκδήλωση δόθηκε χρηματι
κό βοήθημα σε καθένα από τα 11 ανήλικα ορ
φανά παιδιά θανόντων εν υπηρεσία συναδέλ
φων και έγινε κλήρωση τριών δωροεπιταγών 
που ηροσφέρδηκαν αηό το Σωματείο Αστυνο
μικών Δράμας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 
ο Διευθυντής της Α .Δ . Δράμας Χρήστος  
Τσουφής, οι Υηοδ/ντές, οι Διοικητές των Υπη
ρεσιών, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, ο Πρόε
δρος του Σωματείου Αστυνομικών Δράμας και 
πολλοί αστυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι.
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Στα πλαίσια των εορτών των Χριστουγέννων 
η Δ /van Αστυνομίας Πειραιά σε αυνερ γασία με 
τη Δ Α . Σχέσεων/ΥΔΤ πραγματοποίησαν Χρι
στουγεννιάτικη ψυχαγωγική εκδήλωση στο 
"Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστα
σίας" στον Πειραιά. Ήταν μια εκδήλωση αφιε
ρωμένη στο παιδιά που φιλοξενεί το Ιδρυμα τα 
οποία τις ημέρες αυτές έχουν ιδιαίτερη ανάγκη 
συμηαραστάσεως. Στην εκδήλωση συμμετείχε η 
μπάντα της Ελληνικής αστυνομίας που παιάνι
σε Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα. 
Επίσης, τα χορευτικά τμήματα της Δ/νσης Α 
στυνομίας Πειραιά, ντυμένα με παραδοσιακές 
στολές, χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς της 
πατρίδας μας δίνοντας μια νότα χαράς και υ
περηφάνειας σ ' όλους τους παρευρισκομέ- 
νους.

\ \

Διάθεση χρηματικού ποσού και δώρων σε α
σθενείς που νοσηλεύονται στο Ψυχιατρικό Νο
σοκομείο Πέτρας Ολύμηου, σε τροφίμους του 
Γηροκομείου Κατερίνης και σε μαθητές του Ει
δικού Σχολείου "Μέριμνα Παιδιού" Κατερίνης 
πραγματοποίησε αντιπροσωπεία της οικείας Α 
στυνομικής Διεύθυνσης με επικεφαλής τονΑ - 
στυν. Δ /ν τή  κ. Γεώργιο Τσεσμετζή μετά από 
προαιρετικό έρανο που διενεργήθηκε ανάμεσα 
στους αστυνομικούς του νομού Πιερίας.

Η  Α.Δ. Αργολίδας με την ευκαιρία των εορ
τών των Χριστουγέννων και με τη συμπαρά
σταση της Δ Α . Σχέσεων/ΥΔΤ διοργάνωσε εκ
δήλωση για τα παιδιά του προσωπικού της. Τα 
παιδιά είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον 
Α ϊ  Βασίλη, να παρακολουθήσουν θεατρική πα
ράσταση να διασκεδάσουν, να παίξουν και να 
χορέψουν μαζί με τους γονείς τους.

Με τον ερχομό του νέου έτους οι ποδοσφαι
ρικές ομάδες της Α Α . Αργολίδας και της το
πικής Διοίκησης της Διεθνούς Ενωσης Αστυ
νομικών, ως ελάχιστο δείγμα αγάπης και σεβα
σμού στην τρίτη ηλικία, παρέθεσε γεύμα στους 
φιλοξενούμενους του Γηροκομείου Ναυπλίου, 
στο οποίο παρεκάθησαν εκπρόσωποί τους με 
τον Αστυνομικό Διευθυντή της Α Α . Αργολί
δας κ. Αριστείδη Δαβίλλα.

Από την επίσκεψη των προσκόπων Καρδί
τσας για να ευχαριστήσουν το Δ /ν τή  της 
Σχολής Αστυφυλάκων Καρδίτσας Αστυν. 
Δ /ντή  κ Δημήτριο Καλλιαντζή για την ποικίλη 
προσφορά του στην τοπική εφορεία των προ
σκόπων της Καρδίτσας.
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5ο Πανελλήνιο Π ρωτάθλημα 

Σ κοποβολή ς Α ςτυ νομική ν

Στο κλειστό Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα 
διεζήχθη πρόσφατα το 5ο Πανελλήνιο πρωτά
θλημα Σκοποβολής Αστυνομικών, στο αγώνι
σμα του αεροβόλου πιστολιού 10 μέτρων, αν- 
δρών γυναικών, το οποίο είχε ενταχθεί στο 
πρόγραμμα των αθλητικών εκδηλώσεων της 
3ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης κατά 
των Ναρκωτικών. Στην τελετή λήξης, παρέστη 
και απένειμε τα έπαθλα ο Α' Υηαρχηγός του 
Σώματος Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Πλάκας.

6 ο  Π ανελλήνιο Π ρωταθλημλ Σ τίβου

Στο στάδιο "Γ. Καραϊσκάκης" διεζήχθη το 6ο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στα αγωνί
σματα μήκους, σφαίρας, και δρόμων ΙΟΟμ, 
400μ, 800μ και 5000μ, ανδρών και γυναικών. 
Ταυτόχρονα διεζήχθη και ημερίδα στίβου για 
τα παιδιά του προσωπικού των υπηρεσιών του 
λεκανοπεδίου Αττικής, στα αγωνίσματα 
μήκους 1 Ομ, των 400 και των 800μ. Την απο
νομή των μεταλλίων έκανε ο Α' Υηαρχηγός του 
Σώματος Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Πλάκας.

Τ α  ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΩ Ν Φ ΙΛ Α Θ Λ Ω Ν

Η "αποκομιδή" των κερμάτων των φιλάθλων 
που προσήλθαν το 1998 στο Ολυμπιακό Στά
διο για να παρακολουθήσουν διάφορους αγώ
νες υπήρξε ιδιαιτέρως "καρποφόρα". Το έτος 
που πέρασε αθροίστηκε το χρηματικό ποσόν 
των 3.225.000 δραχμών τα οποία εδόθησαν 
σε διάφορα κοινωφελή Ιδρύματα. Συγκεκριμέ
να εδόθησαν 730.000 στο Λαογραφικό Μου
σείο Σιδηροκάστρου Μεσσηνίας, 350.000 
στο Σικιαρίδειο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αμα
ρουσίου, 1.000.000 στη Γ ενική Γ ραμματεία Α
ποδήμου Ελληνισμού για την κατασκευή Πολύα- 
τρείων στον Εύξεινο Πόντο, 498.000 στο 
Κ.Ε.Θ.Ε.Α., 347.000 στην Εταιρεία Προστασίας 
Σπαστικών και 300.000 στο Γηροκομείο "Ο κα
λός Σαμαρείτης" στη Ν. Φιλαδέλφεια. Η παρά
δοση των χρημάτων έγινε από τον Ταζίαρχο κ. 
Αλέξανδρο Αναστασίου της Δ/νσης Ανατο
λικής Αττικής σε ειδική τελετή στην οποία παρέ
στησαν οι εκπρόσωποι των Ιδρυμάτων στους 
οποίους αποδόθηκαν τα χρήματα. □

Στα πλαίσια της ανάδειξης και της προβολής 
των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων των α
στυνομικών, η Θρησκευτική Υπηρεσία διοργά- 
νωσε έκθεση ζωγραφικής στο Πνευματικό Κέ
ντρο με θέμα "Εκκλησίες του Α ιγαίου", σε δη
μιουργίες του Υηαοτυνόμου Στέφανου Μάνδα- 
λου, Διοικητοΰ τουΑ.Τ,. Κέας.

Επιμέλεια: ΑνθΙμος Κων/νος Κούρος 
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Εγκληματολογική Αστυνομία

Ο "ΘΗΣΕΑΣ" ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Τ ε τ ρ α ή μ ε ρ ο  Κ ο ι ν ο τ ι κ ό  σ ε μ ι ν ά ρ ι ο  

σ τ α  π λ α ί σ ι α  τ η ς  κ ο ι ν ή ς  δ ρ ά σ η ς  " Ο I S I Ν

Ο λοκληρώθηκε πρόσφατα σε κεντρικό 
ξενοδοχείο της Αθήνας το σεμινάριο με 
την επωνυμία “ΘΗΣΕΥΣ” που διοργανώθη- 

κε από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης με τη συγχρη- 
ματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα πλαίσια 
της κοινής δράσης OISIN" και με θέμα: "ηΧρήση της 
Σύγχρονης Τεχνολογίας στην Καταπολέμηση του Ε

γκλήματος."
Την υλοποίηση του όλου προγράμματος έφεραν 

σε πέρας με πλήρη επιτυχία η Διεύθυνση Διεθνούς Α
στυνομικής Συνεργασίας σε συνεργασία με την κα- 
θ'ύλην αρμόδια με το αντικείμενο Διεύθυνση Εγκλη
ματολογιών Ερευνών η οποία καθόρισε και τη θεμα
τολογία του σεμιναρίου αυτού.

Στο εν λόγω σεμινάριο συμμετείχαν εκπρόσωποι 
των αρμοδίων αρχών της Γερμανίας και Σουηδίας α
πό την Ευρωπαϊκή Ενωση, της Κύπρου, Βουλγαρίας,
Ρουμανίας, Ουγγαρίας και Πολωνίας από τις συνδε- 
δεμένες χώρες και της Αλβανίας, Ρωσίας, Ουκρα
νίας, Αρμενίας και Γεωργίας από τις τρίτες χώρες.

Από Ελληνικής πλευράς προσκλήθηκαν και συμμετείχαν 80 συνολικό Α
ξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας (οι 8 υπηρετούν σε περιφερειακές υ- 
πηρεσίεςΙ, εκπρόσωποι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ανώτατοι δικαστι
κοί καθώς και εκπρόσωποι από το Υπουργείο Οικονομικών (Τελωνεία και το 
ΣΔ.Ο.Ε], το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Λιμενικό Σώμα], 2 αξιωματικοί 
από την Στρατονομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και καθηγητές Παν/μίου. Στο 
σεμινάριο παρείχαν τις γνώσεις τους επίσης και εκπρόσωποι του Ελληνικού " 
Κέντρου Σήμανσης Προϊόντων και της Α.Ε. PRINTEC

Παρουσίαση προγράμματος και θεμάτων

Μετά την έναρξη των εργασιών του σεμιναρίου έγινε η παρουσίαση του 
προγράμματος από το συντονιστή και Πρόεδρο της Οργανωτικής Επι
τροπής, Αστυν. Δ/ντή και Διευθυντή της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής 
Συνεργασίας κ. Νικόλαο Τασιόπουλο, ο οποίος αναφερόμενος στην ανα
γκαιότητα των προγραμμάτων αυτών, μεταξύ άλλων είπε: 'Το Συμβούλιο Υ

πουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενω
σης, αφού έλαβε υπόψην του το άρθρο ΚΙ του τίτλου 

VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορά 

κυρίως την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων κα

θώς και το άρθρο Κ3 με το οποίο προσδιορίζονται οι 

τομείς συνεργασίας κοινού ενδιαφέροντος για την ε
πίτευξη των στόχων της Ενωσης, θέσπισε ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑ

ΣΕΙΣ για τα Κράτη-Μέλη στο βαθμό που οι στόχοι της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να επιτυγχάνονται με κοινή 

προσπάθεια των Κρατών Μελών και όχι μεμονωμένα." 
Και πρόσθεσε "Για τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης, το Συμβούλιο προχώρησε στην έ 

γκριση -μέχρι τώρα- πέντε 151 πολυετών προγραμμάτων 

I I996-20001 κοινών δράσεων, ένα από τα οποία είναι και 
το πρόγραμμα "Θησέας"."

Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης από τον Πρόεδρο του σεμινα
ρίου, Αστυνομικό Δ/ντή κ. Ιωάννη Σκλάβο και ακο
λούθησε η εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ε-
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γκληματολογικών Ερευνών, Αστυν. Δ/ντή κ. Βασι
λείου Κουτσουμπά με θέμα την “Αποστολή και τις 
Αρμοδιότητες της Δ.Ε.Ε."

Ο κ. Κουτσούμπας αφού επεσήμανε ότι σύμφωνα 
με τις  δ ια τάξεις  των Π.Δ. 342/77 και 198/92 η 
Διεύθυνση Εγκληματολογιών Ερευνών είναι μια αυ
τοτελής κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης που εξαρτάται απ' ευθείας από αυτό, 
διευκρίνησε:

"Πρόκειται για μια Εθνική Υπηρεσία Επιστημονικής 

υποστήριξης των αρμοδίων Αρχών επιβολής του 

Νόμου στον τομέα της Εγκληματολογικής Επιστήμης 

και στην πάλη κατά του εγκλήματος και ότι αποτελεί 
το αποτελεσματικότερο όπλο πρόληψης και κατα
στολής του εγκλήματος. “

Τέλος, αναφέρθηκε στην συνεχή επαφή, ανταλ
λαγή πληροφοριών και συνεργασία της Διεύθυνσης 
Εγκληματολογικών Ερευνών με τις ομόλογες Υπηρε
σίες των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
αλλά και των άλλων Κρατών της αλλοδαπής και απέ
δωσε την αποτελεσματικότητα και επιτυχία του έργου της σε τέσσερις 
κυρίως παράγοντες:

1 ] Στο εξειδικευμένο και έμπειρο Προσωπικό
2] Στη σωστή οργάνωση της Υπηρεσίας
31 Στην τήρηση επαφής και συνεχούς ενημέρωσης για τις όποιες διε

θνείς εξελίξεις σε θέματα Εγκληματολογικών Εξετάσεων και
4| Στον επιστημονικοτεχνικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα υλικοτεχνικά 

μέσα, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, που διαθέτει η Υπηρεσία.

Στόχοι προς επίτευξη

Σύμφωνα με τα άρθρα 3,5, και 6 της κοινής δράσης OISIN (για την πρό
ληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης 
ναρκωτικών και άλλων μορφών διεθνούς εγκληματικότητας) οι βασικοί 
στόχοι του σεμιναρίου αποσκοπούν:

1. Στη βελτίωση της τεχνογνωσίας και αύξηση του επιπέδου των γνώ
σεων και εμπειριών, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

2. Στην παροχή, προς τους υπευθύνους των Αρχών που επιβάλουν το 
νόμο, επιμόρφωσης και πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες των 
νέων τεχνολογικών μέσων και μεθόδων της εγκληματολογικής επιστήμης, 
που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των σύγχρονων μορφών ε 
γκληματικότητας.

3. Στην απόκτηση ικανότητας των εκπαιδευομέ- 
νων να εκπαιδεύσουν στη συνέχεια συναδέλφους 
τους στις χώρες τους.

4. Στη σύσφιγξη των φιλικών δεσμών και την α
ναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ των αρμο
δίων Αρχών των χωρών που συμμετέχουν, καθώς 
και την εδραίωση της ασφάλειας των χωρών αυ
τών.

5. Στην υποβολή προτάσεων για την προσαρ
μογή και την εναρμόνιση των πρακτικών διαδικα
σιών που χρησημοποιούν τόσο οι συνδεδεμένες 
όσο και οι τρ ίτες  χώρες, στο Ευρωπαϊκό γίγνε
σθαι και,

6. Στην από κοινού αποτελεσματικότερη αντιμε
τώπιση τέτοιων προβλημάτων και στην διευκόλυνση 
προετοιμασίας των συνδεδεμένων χωρών για την 
προσχώρησή τους στην ΕΕ.

Θεματολογία και περιεχόμενο σεμιναρίου

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιελόμβανε τόσο τη θεωρητική όσο 
και την πρακτική πλευρό των επιστημονικών θεμάτων με επίδειξη εφαρμο
γών κατά τις επισκέψεις των συμμετεχόντων, στα πλήρως εξοπλισμένα 
και σύγχρονα εγκληματολογικά εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολο
γ ιώ ν Ερευνών.

Συγκεκριμένα, στις εισηγήσεις των ομιλητών αναπτύχθηκαν και α
ναλύθηκαν θέματα όπως: για το Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης Δακτυλι
κών Αποτυπωμάτων (το Α.ΣΑΔΑ), το Αυτόματο Σύστημα Βαλλιστικού Ελέγ
χου (IBIS), τις εκρηκτικές ύλες, το DNA, την Ηλεκτρονική φωτογραφία, για 
τα συστήματα και μέσα ανίχνευσης πλαστότητας εγγράφων, τα συ
στήματα διερεύνησης εγκλημάτων με χρήση ηλεκτρονικών υπολογι
στών, το σύστημα τηλεμετάδοσης εικόνων μέσω τηλεφωνικής γραμ
μής (ΡΗΟΤΟΡΗΟΝΕΙ, τα μέσα εμφάνισης λανθανόντων αποτυπωμάτων, 
επιστημονικά μέσα διερεύνησης σκηνής εγκλήματος και πολλά άλλα εν
διαφέροντα θέματα. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδρομστίδης
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(1855 - 1984)

M e το ΒΛ της 20.5/1.6.1833, του Βα
σιλιά Όθωνα, ιδρύθηκε το σώμα της 
Ελληνικής Χωροφυλακής. Σώμα, 

σύμφωνα μ' αυτό, "συμπληρωματικό του στρα
τεύματος και επομένως, υποκείμενο στους γε
νικούς κανονισμούς των στρατιωτικών νόμων". 
Ο χαρακτήρας αυτός του νέου σώματος, ήταν 
φυσικό, να δώσει καθοριστική σημασία στον ε 
ξοπλισμό του, με τον ανάλογο οπλισμό, για την 
αποτελεσματική εκτέλεση της αποστολής του.

Ήδη, στο ιδρυτικό Βασιλικό Διάταγμα του 
1833 και στα άρθρα 18-20, καθορίζεται λεπτο
μερώς, ο οπλισμός με τον οποίο θα εφοδιάζο- 
ντο οι πρώτοι αξιωματικοί, Ενωμοτάρχες και Χω
ροφύλακες (έφιπποι και πεζοί). Σύμφωνα με αυ
τό, οι μεν έφιπποι Χωροφύλακες και Ενωμοτάρ
χες θα έφεραν "κυρτή σπάθη με απλή σιδηρό 
λαβίδα εν σιδηρό θήκη" και δύο πιστόλες (πιθα
νώς πυρόλιθες, γαλλικές, υποδ. 18221, οι δε πε
ζοί "καραβίνα, ελικοειδώς έσωθεν τετορνευμέ- 
νη" και "σπάθη". Ο οπλισμός των Αξιωματικών, 
"δεν διέφερε ουσιωδώς του οπλισμού των ε 
φίππων χωρρφυλάκων".

Στα χρόνια που πέρασαν και σχεδόν μέχρι τις 
μέρες μας, ο εφοδιασμός του Σώματος, με τον 
απαραίτητο οπλισμό, στηρίχθηκε, κυρίως, στις 
αντίστοιχες προμήθειες του Στρατού Ξηρός, 
του οποίου άλλωστε η Χωροφυλακή, μέχρι το 
1906, εθεωρείτο "το πρώτο όπλο". Μικρές μόνο, 
αποσπασματικές, προμήθειες έγιναν για να 
καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες και αποστολές 
του.

Αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης ήταν 
να προμηθεύεται το Σώμα οπλισμό, ε ίτε όχι σύγ
χρονο και με χρονική καθυστέρηση, ε ίτε από τα 
αποθέματα του Στρατού, ξεπερασμένο. Επίσης 
οπλισμό δύσχρηστο και βαρύ για τα αστυνομικό 
τους καθήκοντα (δύσχρηστα, μακρύκανα περί
στροφα, τυφέκια πεζικού, ακατάλληλα για περι

πολίες στις πόλεις και τις μακρές πορείες στην 
ύπαιθρο, κατά τις μεταγωγές). Το γεγονός αυτό, 
πολλές φορές είχε επισημανθεί από τους Αξιω
ματικούς του Σώματος, συνήθως όμως η οικο
νομική στενότητα του Κρότους δεν επέτρεπε 
την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Αποτέλε
σμα ήταν, επίσης πολλές φορές, να παρατηρεί- 
ται και η χρήση οπλισμού πέραν του καθορισμέ
νου, ε ίτ ε  ιδιωτικού, ε ίτ ε  προερχομένου εκ 
λαφύρων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι την 
ΙΟετία του 1920 ακόμα, πολλές φορές, οι άν- 
δρες των αποσπασμάτων Χωροφυλακής δανεί
ζονταν οπλισμό ακόμα και από ιδιώτες, για την 
καταδίωξη των κακοποιών, που συνήθως έφ ε
ραν οπλισμό, καλύτερο αυτού των Χωροφυλά
κων (Κ. Αντωνίου, Ιστορία της Ελλην. Βασ. Χωρο
φυλακής).

Το 1858 έγινε αγορά αριθμού κρουσιφλεγών 
πιστολίων, υποδ. 1842, το Δε 1864 εφοδιασμός 
με το γαλλικό, κρουσιφλεγές, βραχύκανο, αυλα
κωτό τυφέκιο, υποδ. 1857 ΙκοντοτούφεκοΙ, η μα- 
κρύκανη έκδοση του οποίου είχε ήδη εισαχθεί 
στο Στρατό Ξηρός. Έτσι οι Χωροφύλακες ήσαν 
πλέον εφοδιασμένοι με καραμπίνα με ξιφολόγ
χη και από δύο πιστόλες. Το τυφέκιο αυτό, παρέ- 
μεινε σε υπηρεσία αρκετό, μέχρι την αντικατά
στασή του από τα πρώτα οπισθογεμή τυφέκια.

Το 1868 εισήχθη σε υπηρεσία το γαλλικό οπι
σθογεμές τυφέκιο Chassepot, υποδ. 1866, διαμ. 
11 χιλ., που το συναντάμε σε υπηρεσία ακόμα και 
μέχρι το 1939, το δε 1880 το φημισμένο μέχρι 
σήμερα, τυφέκιο Γαλλικής προέλευσης, αυ
στριακής κατασκευής, STEYER, Gras, υποδ. 1847, 
διαμ. 11 χιλ. I l l  X 59 R), πιθανώς δε και ο τυφέκιο 
"Μυλωνά" (Ελληνικής σχεδίασης, Βελγικής, Βελ
γικής κατασκευής), υποδ. 1872, διαμ. 11 χιλ. Επί
σης το 1896 εισήχθη σε υπηρεσία και το περί
στροφο CHAMELOT - DELVIGNE, υποδ. 1873, 
διαμ. 11 χιλ. Η πολεμική περίοδος 1912 -1922 
βρήκε τη Χωροφυλακή εξοπλισμένη κυρίως με 
τυφέκια και αραβίδες Gras, καθώς και μικρό α
ριθμό αυστριακών τυφ εκ ίω ν Manulicher - 
Schonauer υποδ. 1903, διαμ. 6,5 χιλ. και πιθανώς

Τον Υπαοτννόμον Α 'Α ναστασίου ΜΑΝΙΑΤΗ

περίστροφα Nagant, υποδ. 1898, διαμ. 7.62 χιλ., 
Βελγικής κατασκευής. Με τη λήξη της, βρίσκου
με το Σώμα εφοδιασμένο με πανσπερμία οπλι
σμού, κυρίως από πολεμικό λάφυρα, κύριο χαρα
κτηριστικό των οποίων ήταν η παλαιότητό τους 
και η κακή τους κατάσταση. Χαρακτηριστικό α
ναφέρουμε, ότι 22 διαφορετικοί τύποι τυφ ε
κίων, οπλίζουν το Σώμα της Χωροφυλακής, την 
δεκαετία του 1920, με γνωστότερους τους: 
Chassepot, τυφέκια και αραβίδες Gras, τυφέκια 
Martini των 11.43 χιλ. τυφέκια και αραβίδες 
Mauser Τουρκίας διαμ. 7.65 χιλ., τυφέκια Lebel 
των 8 χιλ. (8 X 50 R) τυφέκια και αραβίδες Ber- 
thier όμοιου διαμετρήματος, τυφέκια και αραβί
δες Manulicher - Schonauer των 6.5 χιλ., τυφέκια 
και αραβίδες Manulicher Βουλγαρίας των 8 χιλ., 
τυφέκια και αραβίδες Mauser Γερμανίας των 
7.92 χιλ., κ,λπ.

Προσπάθεια περιορισμού της πολυτυπίας έ 
γινε το 1928, επίΚυβερνήσεως Ελ. Βενιζέλου, με 
εφοδιασμό της Χωροφυλακής με τυφέκια 
Manulicher Βουλγαρίας, διαμ. 8 χιλ., λαφύρων 
του Β' Βαλκανικού πολέμου, αρκετοί τύποι και 
ποσότητες, όμως τυφεκίων συνέχισαν να βρί
σκονται σε υπηρεσία μέχρι και το 1939. Τότε, επί 
κυβερνήσεως Μεταξά και εν όψει και της γενι
κότερης πολεμικής ηροπαρασκευής της χώρας, 
έχουμε το μαζικό επανεξοπλισμό του, με 
βραχύκανα τυφέκια Manulicher - Schonauer των 
6.5 χιλ., υποπολυβόλα (χαρακτηριστικά τότε ως 
"οπλοπολυβόλα ελαττωμένου βεληνεκούςΊ, 
Steyer - Solothum, SI -100, διαμ. 9 χιλ. και Ισπα
νικό περιστρόφια Castanaga, διαμ. 0.38, Special. 
Με τα πρώτα, εφοδιάστηκαν οι στατιστικές υ
πηρεσίες του Σώματος, και πολέμησαν κατά τις 
επιχειρήσεις 1940 -1941 τα Στρατονομικό απο
σπάσματα της Χωροφυλακής στο Αλβανικό μέ
τωπο και η Σχολή Οπλιτών Χωροφυλακής στη 
Μάχη της Κρήτης. Με τα δεύτερα (που για πρώ
τη φορά, ως κατηγορία - είδος οπλισμού, εισά- 
γοντο στην ΕλλάδαΙ, οι επίλεκτές της Μονάδες, 
το Ειδικό Τάγμα Χωροφυλακής, το Μηχανοκίνη
τό της Τμήμα και η ειδική Ασφάλεια.
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Διαθέτουμε πλήρη σειρά αμορτισέρ 
για την άψογη συμπεριφορά του αυτοκινήτου σας

ΕΛΑΤΗΡΙΑ

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.: 67.45.271, 67.47.828 FAX.: 67.44.874

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΦΑΣΟΝ - ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ
a  9

Μ ε τ ρ η τ ο ίς  2 0 %  ε * η ™ 0ί1

Αν φέτος το χειμώνα σκέπτεστε 
να φορέσετε δερμάτινα ή να επιδιορθώσετε 

το παλιό αγαπημένο σας μπουφάν 
επισκεφθείτε το εργαστήριό μας.

Ειδικές τιμές για τους Αστυνομικούς

ΠΑΡΑΣΧΟΥ 117, ΓΚΥΖΗ, τηλ 64.53.730
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΖΑΝΤΩΝ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ - ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ & ΑΛΛΑΓΗ

ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΖΑΝΤΟΛΑΣΤΙΧΑ 
ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 

ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
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Για περισσότερες πληροφορίες 
θα απευθύνεστε στον πρώην συνάδελφό σας 

κ. ΑΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ 
στα τηλ. 6397 150 - 6014 037 

οικ. 60 10 199
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Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, οι υπηρεσίες 
της Χωροφυλακής διατηρήθηκαν, ανάλογα, ό
μως, και τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε εποχής 
(εδαφικό - γεωγραφικό διαμέρισμα, εθνικότητα 
ΚατακτητήΙ αφοπλίστηκαν ή μειώθηκε δραστικά 
ο οπλισμός τους.

Μόλις το Νοέμβριο του 1942, καθορίστηκε ο 
αριθμός των κατεχομένων όπλων και φυσιγ
γίων, ανό όνδρα και υπηρεσία. Με το πλησίασμα 
της αποχώρησης των δυνάμεων κατοχής στα
διακό και κυρίως με πρωτοβουλίες και καλές ε 
παφές τοπικών διοικητών Ισε συνεννόηση πολ
λές φορές και με το Συμμαχικό Στρατηγείο Μ. 
Ανατολής), κατέστη δυνατός ο στοιχειώδης ε- 
πανεξοπλισμός της από τις Αρχές Κατοχής, κυ
ρίως με οπλισμό Ιταλικής κατασκευής, 
ποιοτικά και ποσοτικό όμως περιορι
σμένο, όπως αραβίδες, Manulicher - 
Carcano, διαμ. 6.5. χιλ., αλλά και πολυ
βόλα Breda και Fiat των 8 χιλ.

Με τον οπλισμό αυτό, που μόλις κά
λυπτε τις ανάγκες της, ως δύναμη Δη
μόσιας Τάξης, βρήκαν κυρίως εξοπλι
σμένο το Σώμα της Χωροφυλακής, η 
Απελευθέρωση και τα "Δεκεμβριανά".

Με τον τυπικό Βρετανικό οπλισμό 
(τυφέκια Lee - Enfield No 1.3, υποπολυ- 
βόλα, Sten, οπλοπολυβόλα Bren) ήσαν 
εφοδιασμένοι οι όνδρες της Χωροφυ
λακής, που κατέφυγαν κατά τη διάρ
κεια της Κατοχής στην Μέση Ανατολή 
και υπηρέτησαν στις I, II, Ταξιαρχίες, ό
σο και την III Ορεινή Ταξιαρχία (Ρίμινι), 
αλλά και στο συγκροτηθέν εκ ε ί 11 ο 
Τάγμα Χωροφυλακής (Αίγυπτος 1944).

Κατά την επανασύσταση και ανα
διοργάνωση των Υπηρεσιών της Χω
ροφυλακής, σε όλη την Επικράτεια, στα 
μέσα του 1945, οι Βρετανοί Ισύμφωνα 
με τις  κατευθυντήριες οδηγίες της 
Βρετανικής Αστυνομικής Αποστολής 
στην Ελλάδα), χορήγησαν μόνο παλαιό 
περίστροφα και τυφέκια, χωρίς άλλο βαρύτερο 
οπλισμό, θεωρώντας, ότι η Χωροφυλακή σαν Α
στυνομικό Σώμα δεν έπρεπε να έχει στρατιω
τική οργάνωση και εξοπλισμό.

Ειδικότερα χορήγησαν μακρύκανα περίστρο
φα διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, S & W 
και Webley & Scott No 2, MKIV, των 0.455 και En
field, No 2, MK1 Webley & Scott, No 2, MKIV και S 
& W, των 0.38" και μακρύκανα τυφέκια πεζικού, 
Enfield No 1 και No 3. Σταδιακό και από τα μέσα 
του 1946, με την επέκταση των επιχειρήσεων, 
άρχισαν να χορηγούν βαρύτερο και πλέον 
προηγμένο οπλισμό, όπως υποπολυβόλα STEN, 
των 9 χιλ. και οπλοπολυβόλα Bren, διαμ. 0.303".

Οι ανάγκες, κυρίως στις μάχιμες μονάδες της 
Χωροφυλακής, (Μ/Κ Τάγματα Χωροφυλακής, 
Λόχοι κυνηγών, μεταβατικό αποσπάσματα)

καλύφθηκαν κυρίως από πολεμικά λάφυρα, που 
με πρωτοβουλία των Διοικητών των Μονάδων 
δεν παραδίδοντο στις προϊστάμενες αρχές 
τους. Έτσι έχουμε παράλληλη εκτεταμένη  
χρήση, βαρέως οπλισμού, κυρίως Ιταλικού και 
Γερμανικού (οπλοπολυβόλα, πολυβόλα, χειρο
βομβίδες, ελαφροί όλμοι). Με την άφιξη των Α
μερικανικών Στρατιωτικών αποστολών, το πρό
βλημα άρχισε να επιλύεται με την προμήθεια 
βαρύτερου οπλισμού, κυρίως Βρετανικής προέ
λευσης. Τότε άρχισε και η μαζική χορήγηση υπο- 
πολυβόλων Thompson, των 0.45" ACP. Αμερικα
νικός οπλισμός ουδέποτε παραλήφθηκε, ούτε 
και τα επόμενα χρόνια, πλην περιστρόφων. Ο 
βασικός εξοπλισμός, για αρκετές δεκαετίες

ήταν Βρετανικός, μάλιστα όταν αυτός άρχισε να 
αποσύρεται από τον Στρατό Ξηρός (λόγω παρα
λαβής Αμερικανικού αντίστοιχα!, από τα μέσα 
1948 δόθηκαν στη Χωροφυλακή συμπληρωματι
κές ποσότητες, που της επέτρεψαν να αποσυρ
θεί, ο εκ λαφύρων οπλισμός, που ακόμα χρησι
μοποιείτο από το Σώμα και να επέλθει ομοιογέ
νεια τύπων και διαμετρημάτων. Έτσι ο τυπικός 
πλέον οπλισμός, κατά τα τέλη της δεκαετίας του 
'40, ήταν τυφέκια Enfield No 1,3,4, διαμ. 0.303" 
οπλοπολυβόλα Bren ΜΚ I, II, ιδίου διαμετρήμα
τος, υποπολυβόλα STEN ΜΚ 1 κσι ΜΚ 2 διαμ. 9 
χιλ., σε μικρές ποσότητες και υποπολυβόλα 
Thomson, 0.45" ACP, σε μεγάλες, καθώς και τα 
προαναφερθέντα περίστροφα.

Κατά την περίοδο 1950 - 1970, κυρίως μέσω 
της Αμερικανικής βοήθειας, έγινε προμήθεια 
μεγάλου αριθμού από περίστροφα Smith & Wes

son, διαμ. 0.38", S & W (κοντό 38άρια). Επίσης έ 
γινε προμήθεια με αγορά περιστρόφων Smith & 
Wesson, 5σφαιρων, διαμ. 0,38" S & W (Regulation 
Police, mod. 33), καθώς και Βραζιλιόνικων περι
στρόφων, Rossi διαμ. 0,32", SW Long και Taurus 
διαμ. 0.32", S & W Long και 038 S & W. Στα μέσα 
της δεκαετίας του '60, αλλά και συμπληρωματι
κά στις αρχές της δεκαετίας του 70, επίσης μέ
σω της Αμερικανικής βοήθειας, παρελήφθησαν 
αραβίδες ημιαυτόματες ΜΙ, διαμ. 0.30" (7.62 X 
33). Αποδείχθηκαν πολύ εύχρηστες και γι' αυτό 
δημοφιλείς και απεσύρθησαν μόλις προ ολίγων 
ετών.

Η δεκαετία του 1970, σηματοδότησε για το 
Σώμα την είσοδό του στη σύγχρονη εποχή. Συ

γκροτήθηκαν νέες μονάδες και υπηρε
σίες και ανασυγκροτήθηκαν οι παλιές. 
Για το λόγο αυτό έγ ινε επιτακτική η 
προμήθεια συγχρόνου οπλισμού, του
λάχιστον για τις νεοσύστατες μονάδες 
- Υπηρεσίες. Έτσι αγοράσθηκαν υποπο
λυβόλα Ingram Ml 1 (Cobra) αμερικα
νικής κατασκευής, διαμ. 9 χιλ. Browning 
Short, (9x17 ή 0.380 ACPI, που δόθηκαν 
στα ΤΑ.Ε. (ειδικές μονάδες προστασίας 
αεροδρομίων! και με απευθείας ανάθε
ση στην Γερμανική Heckler und Koch, 
αυτόματα τυφέκια εφόδου G3A3 και 
G3A4 διαμ. 7.62X51 ΤΟ, υποπολυβόλα 
ΜΡ-5Α3 και ΜΡ-5Κ, διαμ. 9 χιλ. Para 
(9Χ9|, καθώς και οπλοπολυβόλων, ΗΚ- 
11Α1 και ΗΚ21 της ιδίας εταιρείας και 
ΜΑΟ-58της ΕΝ Herstal, ιδίου πάντα δια
μετρήματος (7.62X51 ΝΑΤΟ). Τα όπλα 
αυτά, εφόδιασαν τις Υποδ/νσεις Μηχα
νοκινήτων Μονάδων και το ΤΕΙΔΑ. Μετά 
από μειοδοτικό διαγωνισμό, το 1977, έ 
γινε μεγάλη προμήθεια όπλων (τυφε
κίων G3-A3 και G3A4, ΜΡ-5Α3) από την 
ΕΒΟ, ελληνικής πλέον κατασκευής. Στις 
αρχές της ΙΟετίας του 1970, έγινε επί
σης προμήθεια αμερικανικών περι

στρόφων, S8<W των 0.32 SW Long (Hand Ejector, 
mod.301, ενώ στα μέσα της, πιστολιών Τσεχοσ
λοβακικής κατασκευής CZ75, διαμ. 9X19, αλλά 
και αργότερα CZ-85 όμοιου διαμετρήματος, για 
ΤΕΙΔΑ. Σε μικρούς αριθμούς έγινε προμήθεια πε
ριστρόφων διαφόρων τύπων διαμ. 0.38" Special 
(S&W, Taurus) και 0.357 Magnum (Smith & Wes
son Mod. 13).

Όλος ο οπλισμός της Χωροφυλακής, με την 
ενοποίηση της με το Σώμα της Αστυνομίας Πό
λεων, το 1984 και την συγκρότηση της Ελληνικής 
Αστυνομίας, αποτέλεσε πλέον οπλισμό του 

νέου Σώματος. □

(Στο επόμενο τεύχος, Μέρος Β', Αστυ
νομία Πόλεων 1921 - 19Β4)
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Οδοιπορικό στα Μοναστήρια της Αττικής

Ι6ΡΛ. ΜΟΝΗ
Τ ΙΜ ΙΟ Υ  ΠΡΟΑ,ΡΟΜΟΥ ΚΧΡβΑ.

C e απόσταση πεντα- 
κοσίων περίπου μέ
τρων από τον τελευ

ταίο κατοικημένο χώρο του ομώνυ
μο οικισμού, βρίσκεται η παλαιό 
Σταυροπηγιακή Μονή του Αγίου 
Ιωάννου Προδρόμου Καρέα. Εκεί 
που βρίσκονταν άλλοτε τα αρχαία 
Λατομεία του "Καρό"

Ένα πανέμορφο Μοναστήρι χω
μένο στην κυρ ιολεξία  ανάμεσα 
στους βρόχους του όρους Υμηττού.

Η ιερό Μονή Αγίου Ιωάννου Προ
δρόμου Καρέα είναι μια παλαίφατη 
Μονή. Φαίνεται ότι υπήρξε ζωή σ' 
αυτό το χώρο πριν από τους Βυζα
ντινούς χρόνους. Πριν δηλ. τον 4ο μ.
X. αιώνα. Και είναι εύκολο αυτό να 
το συμπερόνει κανείς όπως χαρα
κτηριστικό αναφέρει η αρχαιολο
γική εταιρεία, από τα γλυπτό που είναι εντοιχισμένα στην πρόσοψη του 
Ναού, μέσα στο Ναό και έξω από τα σωζόμενα κελιά.

Οι συνθήκες και η χρονολογία ίδρυσης της Μονής, η οποία εκκλησιαστι
κά είναι ασφαλώς γέννημα της εκκλησίας των Αθηνών, δεν είναι γνωστές 
ελλείψει εγκύρων γραπτών πηγών. Η ίδρυσή της ανάγεται πιθανότατα ό
πως αναφέρθηκε στα βυζαντινό χρόνια, αν και εικάζεται βάσιμα ότι ο Ναός 
προϋπήρξε ως ειδωλολατρικό ιερό του Απόλλωνος.

Η παλαιότερη γραπτή μαρτυρία της Μονής χρονολογείται στα 1575 και 
αφορά την ανακαίνιση του Ναού ο οποίος έχει περισωθεί μέχρι σήμερα και 
ο οποίος αποτελεί το καθολικό της Μονής. Μέχρι σήμερα από το παλαιό 
Μοναστηριακό συγκρότημα διατηρούνται μόνο το καθολικό, το μεγαλύτε
ρο τμήμα της διώροφης νότιας πτέρυγας κελιών και ένα μικρό ισόγειο κτί- 
σμα της βόρειας πλευράς.

Από τον ΙΗ' αιώνα οι μοναχοί άρχισαν να εγκαταλείπουν το Μοναστήρι 
και να εγκαθίστανται στη Μονή Ασωμάτων Πετράκη, η οποία ήταν Μετόχι 
της Μονής Αγίου Ιωάννου Καρέα. Ως αιτία για την εγκαθίδρυσή τους στην 
Αθήνα αναφέρουν "το αυχμώδες (το ξηρόν και το δύσβατον του τόπου".

Το μετόχι των Ασωμάτων βρισκόταν πλησιέστερα στην πόλη των Αθη
νών, είχε μεγαλύτερη ευρυχωρία και παράλληλα προσέφερε στους μονα
χούς περισσότερη ασφάλεια.

Έτσι το Μοναστήρι του Καρέα ενώ είχε ως Μετόχι τη Μονή των Ασω
μάτων, υποβιβάζεται τώρα το ίδιο σε Μετόχι της κυρίαρχης πλέον Μονής 
Ασωμάτων Ταξιαρχών Πετράκη, όπως φαίνεται και από το Ιυγγέλιο του 
Πατριάρχου Γερασίμου του Γ' του!796 μ.Χ. Από τότε ολοένα και περισσό
τερο η Μονή Αγίου Ιωάννου Καρέα ερημώνεται και παρακμάζει.

Η είσοδος του 20ού αιώνα βρίσκει το Μοναστήρι του Καρέα Μετόχι α
κόμη της Μονής Πετράκη, μικρό, φτωχό και παραμελημένο εξωκλήσι "με 
θλιβερόν όψιν, ιδία μετά τινάς αντιαισθητικός κατασκευάς και προσθήκας, 
γενωμένας υπό αναρμόδιων προσώπων"1, το οποίο όμως εξακολουθεί να

συγκεντρώνει και να εμπνέει πλήθος πιστών προσκυνητών. Από πλευράς 
κτιριακών εγκαταστάσεων υπάρχει μονάχα ο ναός και μερικά μισοερειπω- 
μένα κελιά, αλλά και αυτά καλυμμένα από χωμάτινους όγκους.

Την περίοδο αυτή το επισκέπτεται συχνά ο πρόσφατα ανακηρυχθείς 
Αγιος από την εκκλησία μας, ο παπα - Νικόλαος ο Πλανάς και λειτουργεί μα
ζ ί με τα πνευματικά του παιδιά, ενώ προφητικά τους έλεγε: "ναμου το θυ-

ο
μόσαστε, μια μέρα εδώ θα γίνει μεγάλο Μοναστήρι

Μέχρι την έναρξη του Β' παγκοσμίου πολέμου το Μοναστήρι και η γύρω 
περιοχή φιλοξενεί μόνο εργάτες των λατομείων, τους βοσκούς και περι- 
στασιακά μερικούς Αθηναίους εκδρομείς ή προσκυνητές, οι οποίοι πεζο
πορούν μέχρις εκεί για να προσευχηθούν και να ζητήσουν τις πρεσβείες 
του Τίμιου Προδρόμου.

Από το αρχείο αλληλογραφίας της Μονής Πετράκη ενδεικτικά σημειώ
νουμε: "Το Μετόχι ήταν εγκαταλελειμμένο και έρημο και οσάκις παρίστατο 
ανάγκη, ως και κατά τας ενιαυσίους πανηγύρεις του Ναού του Αγίου Ιωάν

νου, μετέβαινε αδελφός της ιεράς Μονής Πετράκη προς ιερουργίαν2

Κατά τη ΙΟετία 1940 -1950, η περιοχή γύρω από την Μονή Καρέα από
κτησε ιδιαίτερο νόημα και προσέφερε ειδικές διευκολύνσεις στους κατοί
κους του λεκανοπεδίου Αττικής. Τόσο το πυκνό ηευκοδάσος, όσο και το 
πηγαίο ελαφρύ νερό, έδωσαν τη δυνατότητα της δημιουργίας λαϊκών κα
τασκηνώσεων και ανακούφισαν πολλούς πάσχοντες από επιδημικές ασθέ
νειες της κατοχικής περιόδου.

Η ύπαρξη βεβαίως αυτών των θερινών κατασκηνώσεων δεν είχε μόνο 
ευεργετικές επιπτώσεις στη ζωή των κατοίκων της περιοχής. Έφερε ως 
αναγκαστική συνέπεια και την έναρξη λειτουργίας μικρού καφενείου στον 
αυλόγυρο της Μονής, οι θαμώνες του οποίου δεν σεβάστηκαν επαρκώς 
την ιερότητα του χώρου και τη γύρω κατάφυτη περιοχή.

Επανειλημμένες αναφορές της κυρίαρχης Μονής Πετράκη προς την Ιε
ρά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τον ΟΔΕΠ (Οργανισμός Διαχείρισης Εκκλησια-
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Επιμέλεια: Αστ/κας Κων/νος Τσινάλης
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στικιίς περιουσίας) παρουσίαζε τον κίνδυνο που θα προέκυπτε από αυτή 
την κατάσταση. Εκτός αυτού συνέχιζε το από 20-1 -1947 έγγραφο της Ι.Μ. 
Πετράκη "...δεν παραλείπομεν να γνωρίσωμεν υμίν ότι τα συγκεντρωμένα 

σκύρα Iσκόνη και θραύσματα από τα λατομεία της γύρω περιοχόςΙ όπισθεν 

του ιερού βήματος, προξενούν ζημίας εις τον ιερό Ναόν, διότι και υγρασία

προξενειται,...αλλά επί πλέον υπάρχει παράδοσις ότι αιρουμένων των

σκύρων θα έλθει στο φως μικρός ναός του Προφήτου Ηλιού, κατακεχω- 
σμένος υπό σωρούς, ...

Λίγα χρόνια μετά η εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων εξεπόνησε "πρό
γραμμα αποκαταστάσεως και ευπρεπούς εμφανίσεως της Μονής", το ο
ποίο άρχισε να υλοποιείται τον Μάρτιο του 1963. Κατά την εκτέλεση των 
εργασιών "απεμακρύνθησαν μεγάλοι όγκοι λίθων και θραυσμένων μαρμά
ρων, οι οποίοι επεκρέμαντο υπεράνω του καθολικού και ηπείλουντούτο..."5 
Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τις εργασίες αυτές και μάλιστα το 1968 βρέθηκε 
χάλκινο νόμισμα του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Αλεξίου Α' του Κομνηνού.

Ήρθε όμως, φαίνεται, η στιγμή που η προφητεία του Αγίου Νικολάου του 
Πλανά θα έπαιρνε σάρκα και οστά και θα άρχιζε μια καινούργια σελίδα στη 
ζωή και στην ιστορία της Ι.Μ. Τίμιου Προδρόμου Καρέα.

Τον Μάιο του 1971 με την έγκριση του τότε Αρχιεπισκόπου, ανασυστά- 
θηκε η Ιερά Μονή και από ανδρική που ήταν έως τότε δημιουργείται νέος 
πυρήνας από γυναικεία αδελφότητα. Επάνω από τα αρχαία κελιά κτίσθηκαν 
άλλα καινούργια στο ύψος και στο ρυθμό των παλαιών. Καλλωπίσθηκε ο 
ναός ο οποίος γιορτάζει και πανηγυρίζει στις 29 Αυγούστου.

Η Ι.Μ. Αγ. Ιωάννου Καρέα ανήκει στην ιερά Μητρόπολη Καισαριανής 
Βύρωνος και Υμηττού. Η νέα αδελφότητα, με τη συνεργασία της αρμόδιας αρ
χαιολογικής υπηρεσίας συνέχισε και επεξέτεινε με δικά της πλέον έξοδα το 
πρόγραμμα αποκαταστάσεως και ανακαινίσεως της ερειπωμένης Μονής.

Έτσι από το 1971 μέχρι σήμερα με τις φιλότιμες προσπάθειες των μο- 
ναζουσών της Μονής συντηρήθηκαν όλα τα υπάρχοντα παλαιό κτίσματα 
και δημιουργήθησαν νέα, όπως βιβλιοθήκη χώρος υποδοχής και επισκε

πτών, τραπεζαρία των μοναχών, σειρά κελιών, το παρεκκλήσιο του ευαγ
γελισμού της Θεοτόκου κ,ά. Εκείνο όμως που ενδιαφέρει κυρίως την ιερά 
γυναικεία αδελφότητα της Μονής Καρέα, είναι η πνευματική ζωή. Ο ευ
σεβής πόθος των αδελφών είναι "η κατά Χριστόν Σωτηρία" μέσα από τον 
προσωπικό αγώνα αλλά και την διακονία του πλησίον. Γι' αυτό το λόγο το

Μοναστήρι του Καρέα είναι πόλος έλξης πολλών ανθρώπων. Πολλοί βρί
σκουν καταφύγιο στις υπαρξιακές τους αναζητήσεις και δεν είναι λίγοι αυ
τοί που βρήκαν παρηγοριά στην φιλόξενη στέγη της ιερός Μονής Καρέα.

Η Ιερά Μονή όπως ήδη είχε εξαγγείλει από το 1971 που άρχισε να λει
τουργεί, μέσα στους σκοπούς της συμπεριέλαβε ως διακόνημα την εξω
τερική ιεραποστολή της ορθόδοξης εκκλησίας. Ήδη αρκετές αδελφές της 
Μονής διακονούν στην ιεραποστολή της Κορέας, της Κένυας στην Αφρική 
και τελευταία στη γειτονική Αλβανία. Οι αδελφές ασχολούνται και με άλλα 
διακονήματα όπως, με την αγιογραφία, την ιεροραπτική, το χρυσοκέντημα, 
καθώς και με τις εκδόσεις πατερικών βιβλίων5

Ο τρόπος της κοινωνικής ζωής δημιουργεί οξύτατα προβλήματα σε 
πολλούς ανθρώπους, τα οποία, κορυφώνονται δυστυχώς και μέχρι του 
βίαιου τερματισμού της ζωής τους, όταν ευρίσκονται προ ανυπέρβλητων 
αδιεξόδων. Πολλοί άνθρωποι με τέτοια προβλήματα, έχουν αποκατα- 
στήσει μέσα τους την αισιοδοξία για τη ζωή και έχουν αποκτήσει δύναμη 
για να συνεχίσουν τον αγώνα τους στην καθημερινή ζωή, επισκεπτόμενοι 
την ιστορική Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Καρέα. □

πηγές:
1. Έκθεση Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων A A  17,1961/62.

2. Βίος Αγίου Νικολάου του Πλανά, Δημ. Φερούση 1992.

3. Αρχείο Ι.Μ. Πετράκη, το  από 29-11 -1938 έγγραφο αυτής

4. Αρχείο Ι.Μ. Πετράκη, το από 20-1 -1947 έγγραφο αυτής.

5. Έκθεση Εφορίας Βυζαντινών αρχαιοτήτων Α Α  17,1961/62.



ΣΤΟ ΦΩΣ ΑΓΝΩΣΤΟ ΕΡΓΟ  
ΤΟΥ ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙ ΝΓΟΥΕΪ

"Του άρεσε, όμως να σκέφτεται για όλα που τον αφορούσαν κι εφόσον 

τίποτα δεν είχε για να διαβάσει και δει/ είχε ραδιόφωνο, σκεφτότανε πολύ 
και δεν έπαυε να φέρνει στο νου του την αμαρτία.

"Δεν σκότωσες το ψάρι μονάχα για να κρατηθείς στη ζωή και να το 

πουλήσεις για τροφή", συλλογιζόταν. "Το σκότωσες από καμάρι κι επειδή 
είσαι ψαράς. Τ' αγάπαγες όσο ήτανε ζωντανό και τ ' αγάπαγες και μετά που 

δεν ήταν. Αν τ ' αγαπάς, δεν είναι αμαρτία να το σκοτώνεις. Ή μήπως είναι 

κάτι περισσότερο;"
- Σκέφτεσαι πολύ, γέρο, είπε μεγαλόφωνα.

"Χάρηκες, όμως, που σκότωσες το σκυλόψαρο. Ζει κι αυτό απ' τα ζω

ντανά ψάρια, όπως κι εσύ. Δεν είναι ψάρι παρακατιανό κι ούτε μονάχα μια 

περιφερόμενη βουλιμία για χόρταση, όπως είναι μερικοί καρχαρίες. Είναι ό

μορφο κι ευγενικό και δεν ξέρει τι Θα πει φόβος".
- Το σκότωσα από αυτοάμυνα, είπε μεγαλόφωνα ο γέρος. Και το σκότω

σα ακαριαία.
"Και στα ύστερα", συλλογιζόταν, "το κάθε τι στον κόσμο σκοτώνει κάτι 

άλλο, με το έναν ή τον άλλο τρόπο. Το ψάρεμα εμένα με σκοτώνει, όπως 
ακριβώς με κρατάει και στη ζωή. Ο μικρός είναι που με κρατάει στη ζωή", 
σκάφτηκε. “Δεν πρέπει να ξεγελάω πολύ τον εαυτό μου".....

Από το μυθιστόρημα "Ο γέρος και η θάλασσα"

Το 1999 θα γιορτασθεί η επέτειος των 100 χρόνων από τη γέννηση του 
Έρνεστ Χέμινγουεϊ (1899-1961). Ο θυελλώδης συγγραφέας καταφέρνει 
37 χρόνια μετά τον θάνατό του -την αυτοκτονία του- να ταράξει και πάλι τα 
νερό.

Ανακοινώθηκε στο Λος Αντζελες ότι τον Ιούλιο του 1999 θα εκδοθεί για 
πρώτη φορά ένα μισοτελειωμένο μυθιστόρημα του Χέμινγουεϊ, το οποίο 
αναφέρεται στο τελευταίο του σαφάρι στην Αφρική. Τίτλος του μυθι
στορήματος είναι Αληθινός με το πρώτο φως, με αναφορές σ' έναν έρωτα 
που ο συγγραφέας εμπνεύστηκε από τη δική του περιπέτεια με μία γυναίκα 
που είχε γνωρίσει στην Αφρική.

Ο Αμερικανός πεζογράφος, γνωστός παγκοσμίως κυρίως για τα μυθι
στορήματα του, γεννήθηκε στο Ιλινόι.

Όταν τελείωσε το γυμνάσιο, δούλεψε ως ανταποκριτής στο Kansas City 
Star, μία από τις καλύτερες εφημερίδες της εποχής, το ύφος της οποίας 
(στεγνό και αντικειμενικό! επηρέασε βαθιά το μετέπειτα συγγραφικό του 
έργο. Λόγω της προβληματικής του όρασης, δεν στρατεύτηκε αλλά το

/ <

1918 κατατάχθηκε ως εθελοντής οδηγός ασθενοφόρου του Αμερικανικού 
Ερυθρού Σταυρού στην Ιταλία, όπου πληγώθηκε σοβαρά από οβίδα (εμπει
ρία που του χρησίμευσε αργότερα ως θέμα του δημοφιλούς μυθι
στορήματος του "Αποχαιρετισμός στα όπλα".

Μετά το γάμο του έφυγε για τη Γαλλία, όπου δημοσίευσε διηγήματα και 
ποιήματα με τίτλο "Τρεις ιστορίες και δέκα ποιήματα"χωρίς όμως ιδιαίτερη 
επιτυχία.

Μέτρια επιτυχία γνώρισε και η έκδοση στη Ν.Υόρκη της συλλογής διη
γημάτων Στους καιρούς μας καθώς και οι Ανοιξιάτικοι χείμαρροι, παρωδία 
έργου του Σέργουντ Αντερσον. Την ίδια χρονιά, με την έκδοση του μυθι
στορήματος Ο ήλιος ανατέλλει πάντα, επιβλήθηκε στο λογοτεχνικό χώρο 
ως ο εκφραστής των ελπίδων της “χαμένης γενιάς" -όρο που επινόησε και 
καθιέρωσε ο ίδιος-.

Ταξίδεψε πολύ στην Αμερική, Κούβα, Αφρική, Ισπανία, Ιταλία και έζησε 
στην Αφρική, κυνηγώντας άγρια θηρία, ενώ ασχολήθηκε και με το ψάρεμα.

Η επιτυχία του συνεχίστηκε μεταξύ άλλων, με το μυθιστόρημα “Ο γέρος 
και η θάλασσα" που τιμήθηκε με το βραβείο Πούλιτζερ. Το 1954 του απο- 
νεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Στις 2 Ιουλίου 1961 έδωσε ο ίδιος τέ 
λος στη ζωή του σε ηλικία 63 χρόνων, με ένα από τα αγαπημένα του όπλα, 
σφραγίζοντας με αυτό τον τρόπο την πολυτάραχη μυθιστορηματική ζωή 
του.

Αλλα έργα του: “Να έχεις και να μην έχεις I I937)“, "Για ποιον χτυπά η κα

μπάνα II 937)", "Πέρα από τον ποταμό και μέσα στα δέντρα 119501", "Τα νησιά 
του κόλπου Π 970)", "Θάνατος το απόγευμα Π932)“, "Οι πράσινοι λόφοι της 

Αφρικής 119351". □

Επιμέλεια: 
Π.Υ. Μ αρία Μ ηρακούλια
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ

η INSURANCE CROUP"
ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Όπως θα θυμάστε, πριν ένα χρόνο, 
η 'INSURANCE CROUP" είχε προσφέρει 

σε όλα ία  μέλη  της  Ελληνικής Αστυνομίας,
καθώς και στους συγγενείς Α' βαθμού 

(σύζυγοι και τέκνα) 
μια ειδική έκπτωση στο τιμοηόγιο 

επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών 
της τά ξεω ςτο υ  20% 

και φ έτο ς  το  ίδ ιο; 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 

ειοηγμένη στο Χρηματιστήριο.

- Δωρεάν την εκπτωτική κάρτα UFECARD.
Αυτή η κάρτα είναι συμβεβλημένη 

με τα καταστήματα του ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ, 
με μερικά πρατήρια της ΕΚΟ, 

με το πολυκατάστημα “Αφοί ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΓ 
και σας προσφέρει μια έκπτωση σε 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 ότι 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 στο δίκτυο PANAFON 

και σε συνεργασία με την εταιρεία PANSYSTEMS**

- Μήπως σας ενδιαφέρει ένα δώρο 40.000 δρχ.
είτε σε μετρητό 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 σας**

Και ακόμα άν είστε πελάτης μας,
μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

INSURANCE GROUP:
Μ εσογείων 196,15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

Τηλ.: 65.41.524 - 25 - 26, Fax 65.41.530

Η προσφορά ισχύει με 12μηνη σύνδεση στο δίκτυο της PAMAFON 
με το οικονομικότερο πακέτο (6.500 δρχ. πάγιο) ή 

με οποιοδήποτε άλλο πακέτο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ
"TACTICAL"

Βαλλιστική προστασία III A (USA NIJ) 
Αντιβαλλιστικό υλικό από 100% Dyneema, με αδιάβροχο κέλυφος από PVC. 

Αντικαθιστούμενο εξωτερικό περίβλημα από 100% PolyCotton σε χρώμα 
λευκό ή γαλάζιο με αντικαθιστούμενους (μη ορατούς) αυτοκόλλητου^ ,μάντες.

Βάρος: Από 1 έως 1,7 κιλά ανάλογα με το μέγεθος. 
Μεγέθη: Small, Medium, Large, XLarge, XXLarge (κατόπιν παραγγελίας). 

Εγγύηση ποιότητος κατασκευαστού: 10 χρόνια τουλάχιστον

ΕΠΙΠΛΕΟΝ (extra)
Μεταλλική πλάκα θώρακος από ανοξείδωτο χάλυβα για επιπλέον προστασία. 

Προσθήκη ειδικού υλικού για προστασία από αιχμηρά αντικείμενα.

ΑΤΕΚ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΜΕΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΒΥΤΙΝΗΣ 4, ΑΘΗΝΑ 
Τηλ: 69.23.095, Fax: 69.18.673

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ & ZfiNTON
(ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ)

ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ - ΖΥΓΟΣΤΑΟΜΙΣΕΙΣ

Μ ΙΧΑΗΛ Τ Σ β Κ β Λ Ο Σ
Ειδικές τ ιμ ές  για Αστυνομικούς

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

Κινητό Συνεργείο 093 - 455219



Δ εν πρόκειται να επιχειρήσω ε 
δώ εγκώμιο, τόσο κοινότοπο 
άλλωστε, των Ελλήνων της 
κλασσικής εποχής, γιατί επι
θυμώ να σπουδάσω και την 

άλλη πλευρά του νομίσματος. Η ελληνική εξυ
πνάδα δεν έπαυσε να υπάρχει από τους καιρούς 
των πρώτων αποίκων που μεταφύτευσαν το 
"δαιμόνιο της φυλής" στις ακροθαλασσιές της 
Μέσης θάλασσας ίσαμε τη στερνή τούτη στιγ
μή. Αλλά στο αναμεταξύ έχει υποστεί τόσες πε
ριπέτειες, τόσες φαλκιδεύσεις, τόσες νοθείες 
και τόσες απαλλοτριώσεις, ώστε την ώρα τούτη 
ν' αποτελεί περισσότερο ελάττωμα παρά προ
τέρημα.

Το πρώτο λάθος μας είναι πως δεν κατορθώ
σαμε ν' αναγνωρίσουμε τα όρια της εξυπνάδας, 
τις δυνατότητάς της και τις ιδιότητάς της. Νιώ
σαμε πως είμαστε ένας έξυπνος λαός, ακούσα
με και τους άλλους να μας παινεύουν για τούτο, 
πιστέψαμε στην παντοδυναμία της εξυπνάδας 
και, καθώς κρατούσαμε το μαχαίρι στα χέρια, 
λησμονήσαμε πως η κόψη του είναι διπλή και κα- 
τακομματιάσαμε το κορμί μας. Λησμονήσαμε και 
τούτο: πως οι εξυπνότεροι άνθρωποι διαπράτ- 
τουν τις μεγαλύτερες ηλιθιότητες.

Οι φοβερότερες συμφορές έχουν προκλη- 
θ ε ί από μερικά αστραφτερά και ασύστολα 
πνεύματα. Γιατί και η αμετακίνητη πεποίθηση 
στην έμφυτη εξυπνάδα είναι ένα ζευγάρι παρω
πίδες που εμποδίζουν την ευρύτερη εποπτεία 
και διευκολύνουν την αυτοεγκατάλειψη σε δυ
νάμεις που δεν είναι αρκετές να περαιώσουν 
σπουδαίο έργο.

Η εκπαίδευση θα μας προσφέρει τα πρώτα 
παραδείγματα. Θα συναναστραφούμε εκεί με τα 
παιδιά με το αστραφτερό μυαλό. Και θα τα 
δούμε να προσπαθούν ν' αποκτήσουν γνώση, 
χωρίς να κοπιάσουν, να περάσουν τις τάξεις στο 
φτερό, να πάρουν το απολυτήριο, το πτυχίο, την 
τιμητική διάκριση καταβάλλοντας το μικρότερο 
δυνατό τίμημα. Και να γίνονται αλαζονικά, απει
θάρχητα, ακόμη και ασυμβίβαστα προς τον ολό
γυρά τους κόσμο. Ενώ τα άλλα, που δεν υπερτι
μούν την αντιληπτική και την αφομοιωτική τους ι
κανότητα και συναισθάνονται την ευθύνη της 
σπουδής, δουλεύουν συστηματικότερα και οδη
γούνται σε μονιμότερα αποτελέσματα.

Αυτά τα παιδιά ονομάζονται ειρωνικά στα 
σχολειά μας “σπασίκλες". Είναι όσα "σπάζουν 
στη μελέτη". Ενώ το σωστό είναι, βέβαια, να μη 
σπάζουν στη μελέτη, αλλά να μαθαίνουν το μά
θημά τους στο λεωφορείο, στο δρόμο, στο διά
λειμμα, να το αντιγράφουν από το διπλανό τους, 
να το παίρνουν από τα χείλη του φίλου, όταν ε 
ξετάζονται προφορικά, να το μαντεύουν, τέλος, 
συνδυάζοντας κατά την κρίσιμη ώρα και την πιο 
αδιόρατη ένδειξη. Περιττό να προσθέσω πως οι 
τύποι αυτοί προκαλούν το γενικό θαυμασμό. Και
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ένας έξυπνος λαός
Είμαστε ένας έξυπνος λαός. Δεν υπάρχει αμφιβολία.

Ένας από τους εξυπνότερους λαούς της γης.
Καμιά φορά συλλογιέται κανείς μήπως συμβαίνει 

να είμαστε και ο εξυπνότερος.
.Από τ ' αρχαιότατα χρόνια η ελληνική ευφυΐα, 

ας την πούμε εόιό"εξυπνάδα", έδωσε λαμπρές εξετάσεις.
Αυτό που ονομάζεται "ελληνικό θαύμα" και που οφείλεται βέβαια, 

σε πολλά δεδομένα είναι, κατά σιμιαντικόποσοστό, 
και το κατόρθωμα ενός λαού με κοφτερή ματιά, μ  'ευκίνητο πνεύμα  

με αντιληπτικιήκαι αφομοιωτική ικανότητα που πιίρε στα χέρια του το θολό
κόσμο της Α νατολής και τον έκαμε κόσμο διαφανή, 
σαφή ακριβομετρημένο, καλοζυγισμένο, αρμονικό.

γι' άλλα πολλά και γιατί-και είναι τούτο το κυριό- 
τερο- είναι προορισμένοι να επικρατήσουν σε 
μια κοινωνία που δεν έχει μάθει να σέβεται την 
αξία, αλλά την επιτηδειότητα.

Φυσικό είναι, ύστερ' από τούτο, να ονομάζου
με τους ξ έ 
νους "κουτό- 
φ ρ α γ κ ο υ ς ".
Γιατί εκείνοι έ 
χουν συνηθί
σει να σπου
δάζουν γερά, 
να δουλεύουν 
σκληρά, να μη
“σκοτώνουν την ώρα" τους, μια που το ξέρουν 
πως ο χρόνος είναι το πολυτιμότερο τους κε
φάλαιο και δεν επιτρέπεται να ασωτεύουν α
συλλόγιστα. Εμείς ολωσδιόλου αντίθετα, τα' α
ναθέτουμε όλα στην εξυπνάδα μας, σε μια εξυ
πνάδα τόσο άγονη, τόσο παρανοημένη, τόσο κα
κά χρησιμοποιημένη, ώστε να έχει πια κατα-

Κάποτε πρέπει σε τούτον τον τόπο, 
να στηθεί μνημείο, για να τιμηθεί, 
όσο και ο άγνωστος στρατιώτης, 
ο άγνωστος τίμιος άνθρωπος".

Τον Ι.Μ. Παναγιωτόπονλου

ντήσει αρρώστια της φυλής και κατάρα. Θα ευ
χόταν κανείς να είχαμε υπάρξει λιγότερο έξυ
πνοι, για να μπορούσαμε να υπάρξουμε και πε
ρισσότερο προκομμένοι.

Όλες οι αρετές που συνιστούν το σωστό μέ
λος μιας καλά 
οργανωμένης 
κ ο ι ν ω ν ί α ς  
θεωρούνται α
σ υμβ ίβαστες 
προς την εξυ
πνάδα. Η επι
μέλεια, η τιμιό
τητα, η φρόνη

ση, η πειθαρχία, η μέθοδος, το σύστημα, η ειλι
κρίνεια δεν είναι έξυπνες αρετές. Έξυπνο είναι 
να κερδίζεις την επαγγελματική ευδοκίμηση, την 
κοινή προβολή και την ευζωία χωρίς γνώσεις 
που απαιτούν μόχθο, χωρίς μόχθο που απαιτεί 
προσήλωση, χωρίς προσήλωση που απαιτεί ανά
λωση σωματικών, ψυχικών ή πνευματικών δυνά-
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μεων. Ο Ψυχικός και πνευματικός υποσιτισμός 
δεν είναι μια κατάσταση που μας επιβάλλεται α
πό αντίξοες περιστάσεις, αλλά ένα ιδανικό που 
το καλλιεργούμε χωρίς τύψη.

Λέμε και ξαναλέμε πως η εποχή μας χρειάζε
ται Ιδέες": μερικές εμπνεύσεις που 0α προκα- 
λέσουν εντύπωση με την πρωτοτυπία τους, όχι 
μεγάλες ανανεώσεις. Δεν μιλούμε για τις εφευ
ρέσεις ή τις ανακαλύψεις που αλλάζουν το πρό
σωπο της εποχής. Ο λόγος είναι πολύ ταπεινό
τερο, αλλ' επίσης χρήσιμο. Οι Αμερικανοί προ
σφέρουν πολλά χρήματα σ' εκείνους που θα 
μπορέσουν να τους δώσουν μια ιδέα: ένα "σλό
γκαν", για να προπαγανδίσουν την εμπορική ή τη 
βιομηχανική τους δραστηριότητα. Ένα τίτλο, ένα 
καινούργιο τρόπο εκμετάλλευσης. Λέω ένα τίτ
λο: έκαμαν την τύχη τους εκείνος που τιτλοφό
ρησε κι εκείνος που κατασκεύασε ένα σαπούνι, 
το "Sunlight”. Η "ιδέα" ήταν αληθινά έξυπνη. Σε 
τόπους ταλαιπωρημένους από την ομίχλη τι θα 
μπορούσε να είναι επιθυμητότερο από το ηλιό- 
φως;

Εμείς εδώ, ο "εξυπνότερος λαός του κό
σμου", δεν προφτάνουμε να δούμε μια πετυχη
μένη Ιαπό οικονομική άποψηΙ ταινία και μονομιάς 
την αντιγράφουμε. Και συχνότατα κατά το χει
ρότερο τρόπο. Αν είναι εύθυμη, την κάνουμε γε
λοία. Αν είναι δραματική, την κάνουμε μελοδρα
ματική. Αν είναι "ρεαλιστική", την κάνουμε όχι χυ
δαία, χυδαιοτάτη. Η εξυπνάδα μας έχει κατα
ντήσει η εξυπνάδα του διαρρήκτη. Αντιμετωπί
ζουμε καταστάσεις, προβλήματα, δυσχέρειες 
μ' ένα λογοπαίγνιο κι αυτό σπανιότατα της προ
κοπής.

Έχει απομείνει μέσα μας ένα αξιόλογο ποσο
στό από την πνευματική ευκινησία που έπλασε 
τα' αριστουργήματα του κλασικού κόσμου και 
πολλών από τους μεταγενέστερους αιώνες. Αλ
λ' αυτό το ποσοστό το διαθέτουμε κατά τον α
στοχότερο και το βδελυρότερο τρόπο: για να 
ξεγελούμε το γείτονα, για να ξεφεύγουμε τις 
ευθύνες, για να αποσκεπάζουμε τα ηθικά κενά, 
για να μη σεβόμαστε τίποτε, μήτε τους στοι
χειωδέστερους κανόνες της κοινωνικής πει
θαρχίας.

Πρόκειται να μπούμε σ' ένα μεταφορικό μέ
σο. Είμαστε κάμποσοι και σχηματίζουμε "ουρά". 
Η ουρά έχει το κανονικό της πάχος και την απαι- 
τούμενη υπομονή, αλλά σε λίγο οι δυο - δυο γί
νονται τρεις - τρεις, τέσσερις - τέσσερις. Εδώ 
φουσκώνει, εκεί λιγνεύει και μεταμορφώνεται 
με λαθραίες εισχωρήσεις σχεδόν ανεπαίσθη
τες  νέων προσώπων που διεκδικούν και παίρ
νουν, συχνό χωρίς αντίσταση, τις πρώτες θέ
σεις. Αν διαμαρτυρηθεί κανείς, ο "λαθροθήρας" 
αντιδιαμαρτύρεται με ζωηρή μαχητικότητα και 
καταφέρνει εκείνο που θέλει. Γιατί η εξυπνάδα 
επιβάλλει να φωνάζεις. Και όσο περισσότερο ά
δικο έχεις, τόσο περισσότερο να φωνάζεις. Έ

τσι, φυσικά, δεν χάνει το λεωφορείο ποτέ. Το 
χάνουν οι άλλοι. Και όχι μόνο το πραγματικό λεω
φορείο, όλα τα λεωφορεία, τα κάθε λογής.

Ο έξυπνος δεν φροντίζει ν' αποκτήσει προ
σόντα, φροντίζει ν' αποκτήσει μέσα. Αν δεν αξί
ζεις τίποτε, κερδίζεις πολλά. Αν αξίζεις κάτι, γί
νεσαι πολύ περισσότερο από το κάτι. Αν αξίζεις 
πολύ είσαι χαμένος. Κανένας δεν θα θελήσει να

σε βάλει σιμά του, γιατί και μόνη η παρουσία σου 
θα εκμηδενίζει την παρουσία του. Όπως παντού, 
έτσι κι εδώ οι εξαιρέσεις -και είναι ευτύχημα 
που υπάρχουν οι εξαιρέσεις- δεν ακυρώνουν 
τον κανόνα.

Πηγαίνετε σ' ένα χωριάτικο καφενείο και 
προσπαθήστε, έστω και αν δεν είστε ωτακου
στής -οι περισσότεροι Νεοέλληνες και μάλιστα 
του ύπαιθρου χώρου είναι ωτακουστές- να πα
ρακολουθήσετε τις συνομιλίες των θαμώνων. 
Θα διαπ ιστώσετε 
με πολύ λίγο κόπο, 
πως το πιο αξιο 
θαύμαστο πρόσω
πο, το  πρόσωπο 
που παινεύουν και 
ζηλεύουν όλοι, ε ί
ναι ο "ατσίδας” Λυ
πούμε που αναγκά
ζομαι να χυδαιο
λογήσω, αλλά πώς 
να γίνει διαφορετικά;

Ολόκληρος ο 
νεοελληνικός κό
σμος περιστρέφε
ται γύρω από τον ά
ξονα του "ατσίδα" 
και μάλιστα αν ο “α
τσίδας" συμβαίνει 
να είναι και σοβα
ροφανής, να έχει 
λίγα τα λόγια του 
και να χρησιμο
ποιεί, όταν αποφα
σ ίσ ει να μιλήσει, 
μόνο βαριά ονόμα
τα, που, φυσικά, εί
ναι πολύ φιλικό του.
Οι αρχαίοι Έλληνες 
π ίστευαν πως ό

ποιος δεν είναι "Έλληνας" είναι "βάρβαρος" 
(παίρνω τις λέξεις με τη σημασία που κοινά τους 
έχει αποδοθεί). Οι νεώτεροι Έλληνες πιστεύουν 
πως όποιος δεν είναι "ατσίδας" Ιας μου συγχω- 
ρεθεί και πάλι η χυδαιολογία) είναι "κόπανος".

Η νεοελληνική κοινωνία αποτελείται από δυο 
ομάδες: τις ατσίδες και του κόπανους. Οι ατσί
δες είναι οι πατρίκιοι, οι κόπανοι είναι οι πληβείοι.

Τώρα, βέβαια, συμβαίνει να μην είναι κανείς μήτε 
το ένα μήτε το άλλο και κάπως να μπορεί να υ
πάρχει και ακόμη να διαπρέπει. Ε, αυτός είναι 
ήρωας! Κάποτε πρέπει σε τούτον τον τόπο, να 
στηθεί μνημείο, για να τιμηθεί, όσο και ο άγνωστος 
στρατιώτης, ο άγνωστος τίμιος άνθρωπος.

Ο άνθρωπος, θέλω να πω, που κατόρθωσε σε 
τίμια μέσα να ευδοκιμήσει και που κατόρθωσε 
επίσης, αυτό είναι το δυσκολότερο ανάμεσα σ' 
όλα, ν' απομείνει τίμιος και αφού ευδοκίμησε. □

ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓ ΛΟΥ
ΣΤΟΛΕΣ

Αστυνομίας Αεροπορίας Στρατού Ναυτικού 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΔΕΚΤΕΣ
ΟΛΕΣ 01 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32, 106 72 ΑΘΗΝΑ 
τηλ.: 69 93 047, 69 93 046 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105, 115 26 (έναντι σχολής Αστυνομίας) 
τηλ./fax ; 69 93 047, 69 93 046

"Το πρώτο λάθος μας είναι πως δεν κατορθώσαμε ν ’αναγνωρίσουμε τα όρια 
της εξυπνάδας, τις δυνατότητες της και τις ιδιότητες της. Νιώσαμε πως είμα

στε ένας έξυπνος λαός, ακούσαμε και τους άλλους να μας παινεύουν για 
τούτο, πιστέψαμε στην παντοδυναμία της εξυπνάδας και, καθώς κρατούσαμε 

το μαχαίρι στα χέρια, λησμονήσαμε πως η κόψη του είναι διπλή και 
κατακομματιάσαμε το κορμίμας."

Ι ανου άρ ι ος  1 9 9 9 - 5 3  - Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Επι θεώρηση



Ευαγγελία Παπαχρήστου -  Πάνου, 

Συγγραφέας -  Ποιήτρια.

Από την έγκριτη ποιήτρια λάβαμε το ποίημα 
με τίτλο "Η παγίδα" το οποίο δημοσιεύουμε, κυ
ρίως προκειμένου αποτελέσει υπόδειγμα εξαί
ρετης χρήσης ελευθεροστιχίας για τους θια
σώτες του ελεύθερου στίχου, καθώς και αλλη
γορίας, συμβολισμού, γλαφυρής και εναργούς 
απόδοσης εικόνων. Στο έργο της σημαντικότα
της αυτής ποιήτριας στην οποία αναφερθήκαμε 
περιληπτικό στο τεύχος τού Ιουλίου 1998, θα γί
νει προσπάθεια αναφοράς και αναλυτικής προ
σέγγισης στα αμέσως επόμενα τεύχη του πε
ριοδικού μας.

Η παγίδα

Κι όμως ο θάνατος 
σε καρτερούσε στην ταχύτητα.
Κάποτε τον προσπέρασες.
Κι αυτός να επιμένει ανελέητος, 
με ανανεωμένο δόλωμα στο χέρι.
Ίχνη που άφησε στην άσφαλτο 
το βίαιο φρενάρισμα, το απεγνωσμένο. 
Κραυγές που πνίγηκαν στον άνεμο.
Κάτι συγκεχυμένο σαν τρεμούλιασμα.
Σαν μαύρη αστραπή κι όλα τελείωσαν 
μεσ' στην κραυγή που δεν ξεστόμισες.
Χείλη διεσταλμένα σε απόγνωση, 
και ματωμένο το παράπονο.
Μέσα μου η εικόνα σου 
ασπαίρει αβοήθητη.

Μιχαήλ Δαμίγο, Αστυνόμο Β '

Λάβαμε το ποίημά σας με τίτλο "Θυσία" το ο
ποίο δημοσιεύουμε. Είναι γραμμένο σε παραδο
σιακό στίχο ο οποίος, ως φαίνεται, σας προσι
διάζει προκειμένου να εκφράζεσθε εντονότε
ρα. Η όλη παρουσία του συγκεκριμένου ποιήμα
τος θεωρούμε ότι είναι αξιολογώτερη από πα- 
λαιότερο ποίημα, το οποίο δημοσιεύθηκε στο 
τεύχος του Ιουνίου 1998. φρονούμε ότι πρέπει 
να συνεχίσετε την ποιητική σας προσπάθεια, α- 
ποφεύγοντας κοινοτυπίες "Είσαι αετός πετάς 
ψηλά” και προσέχοντας περισσότερο τον ρυθ
μό ο οποίος σε ποιήματα με παραδοσιακό στίχο 
γίνεται αμέσως και έντονα αντιληπτός και τυχόν 
παραβιάσεις, οδηγούν σε φαινόμενα που αντι
βαίνουν στους κανόνες αυτού. Φρονούμε ότι οι 
ασχολούμενοι σε πρώτα στάδια με την ποίηση 
πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια να συναρ

τούν το ρυθμό με το μέτρο, συνδυασμός από 
τον οποίο σιγά - σιγά θα ανεξαρτοποιηθούν και 
θα αναπτύξουν τον δικό τους ρυθμό μέσα στο 
ποίημα σαν είδος προσωπικού επιτεύγματος 
ύφους, το οποίο και θα τους διαφοροποιεί από 
άλλους.

Θυσία

Αν η αγάπη έχει μέσα της Θεό 
και η ελπίδα ζωντανεύει το φτωχό 
Όπως η πίστη δίνει νόημα στη ζωή 
και προκαλείτην ευτυχία να φανεί.

Έτσι και Συ Είσαι η φλόγα στην ψυχή 
που αγιάζεις κάθε τι στο πέρασμά σου 
και έχεις λάτρεις σου ανθρώπους δυνατούς 
γεμάτους όνειρα στη Θεία Ομορφιά σου.

Είσαι Εσύ που στη θωριά σου την Τρανή 
όλων τα πλούτη και αστραφτερή στολή 
νιώθουν πως έχουν ξεπουλήσει μονομιάς 
Της λεβεντιάς σου το ανάστημα βοριάς!.

Είσαι Αετός με περηφάνια περισσή 
πετάς ψηλά δε σε αγγίζει η ζωή 
θαρρείς πως έχεις συμφωνία καμωμένη 
όπου αυτή και ο θάνατος είναι αγκαλιασμένοι.

Τα δίνεις όλα για πατρίδα και Θεό 
και ότι αγνό γεννούν τα σωθικά σου 
νιώθεις ωραία και αν πολύ φτωχά περνάς 
Εσύ είσαι πλούσιος. Ευλογία η καρδιά σου.

Δεν σε πλανούν μήτε η Κίρκη της ξηρός 
Ούτε ακόμη οι Σειρήνες της θαλάσσης γιατί 
το ξέρω πως το χρήμα δεν μετρά μέσα 
στα όνειρα και τα ιδανικά σου.

Το Φωτοστέφανο σου έθεσε ο Θεός και 
Είσαι δύο απ' τις λέξεις που σ'Αγία 
γιατί επάνω σου στηρίχθηκε και Αυτός 
για να ξεπλύνει τουΑδάμ την αμαρτία.

Γεώργιο Μαούνα, Υπαστυνόμο A '

Λάβαμε τα ποιήματα που μας στείλατε και 
σας ευχαριστούμε. Επιλέγουμε και δημοσιεύου
με αυτό με τον τίτλο 'Το βιβλίο". Παρατηρούμε 
ότι είσθε θιασώτης του παραδοσιακού στίχου. 
Στο πλαίσιο αυτό, ασκηθείτε στην χρήση του 
στίχου αυτού, ακολουθώντας τις βασικές παρα
μέτρους που τον διέπουν και φρονούμε ότι, 
ποιητικές προσπάθειες όπως π.χ. "Προβληματι
σμός" ή "Τι είναι ποίηση", πρέπει να αποφευ

χθούν γιατί προσιδιάζουν σε ποιήματα σε πεζό, 
ή σε πρόζα. Μπορείτε να ανατρέξετε σε περιε
χόμενα των “Λογοτεχνικών σελίδων" του περιο
δικού μας παλαιότερων τευχών και να ανα
ζητήσετε επισημάνσεις οι οποίες αναφέρονται 
στο προσωπικό σας ύφος. Όσον αφορά το δη
μοσιευμένο ποίημα θα χαρακτηρίζαμε την ο
μοιοκαταληξία επιτυχημένη αλλά παράλληλα ε 
πισημαίνουμε ότι θα πρέπει η λεξιλογική δεξα
μενή του γράφοντος ποίηση, να ανανεώνεται και 
να εμπλουτίζεται.

Το βιβλίο

Ποτέ δεν φανταζόμουνα, ούτε είχα πιστέψει 
πως η μαγεία της ζωής κρυβόταν σε μια λέξη 
η λέξη αυτή ήταν σοφά η λέξη ήταν "βιβλίο" 
κι ήταν για μένα η αρχή της γνώσης μου το πλοίο.

Η λέξη αυτή παρίστανε το Αλφα, το Ωμέγα 
και πλάθοντας τα γράμματα έφτιαχνε τόσα έργα 
Τα έργα αναπλάθονταν και έχτιζαν βιβλία 
κι εγώ μαζί τους έχτισα ακλόνητη φιλία.

Μαζί τους γνώρισα πολλά γράμματα χίλια τόσα 
κάθε βιβλίο μίλαγε και τη δική του γλώσσα, 
κι η γνώση τους με έζωσε με τέτοια πανοπλία 
που πλέον δεν με ακουμπά, η άγνοια, η δειλία.

Και στο μυαλό και στην καρδιά εσένα περικλείει 
μικρό, πολυδιάστατο, αθάνατο βιβλίο, 
που κρύβεις μέσα σου το φως τη γνώση τη σοφία 
το παρελθόν, το σήμερα την κάθε μας πορεία.

Σαν φίλο ανεκτίμητο έχω εσένα μόνο, 
με συντροφεύεις πάντοτε στης αρετής το δρόμο 
σ' εσένα μόνο αναζητώ μια νέα ευκαιρία 
να κλήσεις στις σελίδες σου την κάθε μου εμπειρία

Σημείωση, του έχοντος την ευθύνη επιμέλειας 

των "Λογοτεχνικών Σελίδων" της Αστυνομικής Ε

πιθεώρησης:

Η σελίδα που σχεδόν κάθε μήνα φιλοξενεί το περιο

δικό μας, δέχεται και δημοσιεύει ποιητικά πονήματα όχι 

μόνον συναδέλφων αλλά οποιουδήποτε ασχολούμενου 

με την ποίηση λιγότερο ή περισσότερο γνωστού. Τα 

ποιήματα ως μορφή έκφρασης του πνεύματος, δεν υπό- 

κεινται σε καμμία λογοκρισία, περικοπή ή άλλου είδους 

παρέμβαση και δημοσιεύονται αυτούσια, εφ ' όσον δεν 

προσβάλουν τους συνταγματικούς θεσμούς της χώρας 

και την γενικότερη κοινωνική αισθητική. Σε περιπτώσεις 

φίλων που μας αποστέλουν πολλές ποιητικές εργασίες 

τους, επιλέγονται και δημοσιεύονται ορισμένες εξ ' αυ

τών λόγω και ελλείψεως χώρου αλλά και με σκοπό να πα- 

ραχωρηθεί βήμα σ' όλους. Στις δημοσιεύσεις τηρείται α

πό το περιοδικό μας απόλυτη σειρά που καθορίζεται από 

τον χρόνο λήψης της εργασίας. □

Επιμέλεια: Αστυνόμος Α' Βασ. Τσαγκάρης
Υποψ. Διδάκτορας Φιλοσοφίας

της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών
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8 Ιανουάριου 1909

"Εδολοφονήθη αγρίως κατά την εκτέλεσιν 
του καθήκοντος εις το χωρίον Μεσενικόλα του 
δήμου Νευροπόλεως, ο Αστυνομικός Σταθμάρ
χης Αθανάσιος Λάιος ο οποίος είχεν επιδείξει έ 
ντονον δραστηριότητα και αμείλικτον πόλεμο 
κατά του λαθρεμπορίου".

30 Ιανουαρίου 1909

Υπογράφηκε το δ ιάταγμα "π ερ ί εκπαι- 
δεύσεως των χωροφυλάκων" Με το διάταγμα 
αυτό οριζόταν ότι οι κατατασσόμενοι πεζοί χω
ροφύλακες αποσπώνται για προκαταρκτική εκ
παίδευση στο Σχολείο Χωροφυλακής το πολύ 
για δύο μήνες.

Ιανουάριος 1919

Με το νόμο 1587ΙΦΕΚ 5/11-1-19] κυρώνεται 
το ΙΝΔ της 17-9-18 βάσει του οποίου μετα
κλήθηκε από την Αγγλία, Οργανωτική Αποστολή 
με Αρχηγό τον Φρειδερίκο Χάλλιντεκ για να με
λετήσει και οργανώσει νέο αστυνομικό Σώμα 
(δηλαδή την Αστυνομία Πόλεων).

8 Ιανουαρίου 1929

Ψηφίστηκε ο Ν. 3754 "Περίαρμοδιότητος της 
Αστυνομίας Πόλεως".

Ο θεσμός της Αστυνομίας Πόλεων εφαρμό
ζεται στην Αθήνα, Πάτρα, Κέρκυρα και Θεσσα
λονίκη. Με διάταγμα καθορίζεται ο χρόνος της 
επεκτάσεως του θεσμού στη Θεσσαλονίκη. Η 
Χωροφυλακή αναλαμβάνει στις πόλεις αυτές τις 
κάτωθι αρμοδιότητες:

1 .Τιμητικές συνοδείες
2. Μεταγωγές κρατουμένων.
3. Παραστάσεις κατά τις συνεδριάσεις Δικα

στηρίων.
4. Συνοδείες προς ασφάλεια ατόμων, δημο

σίου χρήματος, αξιών, πειστηρίων.

16 Ιανουαρίου 1929

"0 ανθυπ/ρχος κ. Χατζιδάκης Διοικ. Χωρ/κής 
του Τμ. Βασιλικής Λευκάδος επικεφαλής του Ε- 
νωμ. Παπαδημητρίου Ν. και Χωρ/κων Αντωνίου

Π. Αλιάκη Π. και Ιφαντή Κ. Ιάνευ θητείας) την 
16/1/29 εξόντωσε κατόπιν συμπλοκής εις θέσιν 
Κάρυό Μαραντοχωρίου Λευκάδος, τον εηικεκη- 
ρυγμένον ληστήν Σπυρίδωνος Σκληρόν ή Στυλιά- 
ρην όστις επί πενταετίαν ελυμαίνετο την Νήσον 
Λευκάδαν".

8 Ιανουαρίου 1939

'Την 8/1 /39 και ώραν 5ην απογευματινήν εν τη 
αιθούση διδασκαλίας των Δοκ. Υπεν/ρχών πα
ρουσία των κ.κ. Αξ/κών και Δοκίμων της Σχολής, 
η καταρτισθείσα επιτροπή 6ι* ημερησίαςΔ/γής της 
Σχολής προέβη εις την κλήρωσινΛσχειοφόρου Α
γοράς υπέρ αποπερατώσεως της Εκκλησίας της 
Σχολής."

20 Ιανουαρίου 1949

0 Ανέλαβε καθήκοντα Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης ο κ. Ρόντζης Κωνσταντίνος αντικαθιστώ
ντας τον κ. Π. Ντεντιδόκη.

•  "Την 22-1 -1949 και ώρα 18.20' περίπου ο Ν. 
Ζ„ ετών 19, ποιμένας κάτοικος Σκάλας Κεφαλλη
νίας, επιστρέφοντας στο σπίτι του και εισερχό
μενος στο δωμάτιο όπου ευρίσκονταν η μητέρα 
και η αδελφή του Μαρία, ετών 27, ερώτησε την 
ανωτέρω αδελφή του, η οποία προ δύο ημερών 
είχε επ ιστρέφει από την Αθήνα, γιατί μετέβη 
στην Αθήνα χωρίς την συγκατάθεσή του και 
αυτή του απάντησε ότι "έτσι μου γουστάρει που 
πήγα στην Αθήνα" και συγχρόνως προσπάθησε 
να εξέλθει από το σπίτι. Τότε ο Ν. Ζ. την άρπαξε 
από τα μαλλιά με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι 
την τραυμάτισε θανάσιμα κτυπώντας την με μα
χαίρι έξι φορές. Το θύμα από της κατοχής διήγε 
βίον ανήθικον".

Ιανουάριος 1959

"Τον Ιανουάριο του 1959 δημοσιεύεται το από 
30-12-58 Διάταγμα, με το οποίο συνιστάται στη 
Σχολή Αξιωματικών Χωροφυλακής Ειδικό κατά 
βαθμούς Σχολείο Εθνικής Ασφάλειας με σκοπό 
τη συμπλήρωση της επαγγελματικής και γενικω- 
τέρας μορφώσεως των Αξιωματικών του Σώ
ματος της Χωροφυλακής. Επίσης, στο Σχολείο 
αυτό δύναται να εκπαιδεύονται και Αξιωματικοί

αντιστοίχων βαθμών του Σώματος της Αστυνο
μίας Πόλεων".

Ιανουάριος 1969

0 Ημέρα Κυριακή έγιναν τα εγκαίνια του νέου 
κτιρίου Θήρας 87 όπου μεταστεγάσθηκε το Η' 
Αστυνομικό Τ μήμα Αθηνών.

•  Δια της υπ. αριθμ. 7621/288/8/13/2/5 από 
25-1-1969 Απόφασης του ΥΔΤ ο Αστυνομικός 
Σταθμός Καλλιπόλεως Πειραιώς προήχθη και έ 
λαβε την ονομασία "ΙΕ' Αστυνομικό Τμήμα Πει
ραιώς".

Ιανουάριος 1979

Ο Ιταλός Μόριο Μ. Παρέλα, 34 ετών, μέλος 
σπείρας που κυκλοφόρησε πλαστό εκατοδόλα- 
ρα, συνελήφθη από τη Γενική Ασφάλεια Αθηνών. 
Αμέσως μετά τη σύλληψη του Παρέλα ειδο
ποιήθηκε η Ιντερπόλ για τον εντοπισμό και των 
λοιπών μελών της σπείρας που φαίνεται ότι δρα 
κόπου στο Τουρίνο. Στα χέρια του συλληφθέ- 
ντος κατασχέθηκαν 14.300 πλαστά δολάρια.

21 Ιανουαρίου 1979

Απεβίωσε ο τ. Αρχηγός Χωροφυλακής Υπο
στράτηγος ε,α. Αριστοφάνης Κολλάτος.

Ιανουάριος 1989

Ύστερα από πληροφορίες που έδωσε στις 
τουρκικές αρχές η Ασφάλεια Αττικής, πιάστηκε 
στην Αγκυρα ο τουρκικής καταγωγής έμπορος 
ναρκωτικών Αντέμ Χουσείνογλου, 38 ετών. 
Πρόκειται για άτομο επικίνδυνο που δραπέτευ
σε από δικαστήριο στην Ελλάδα, υπό συνθήκες 
που διερευνώνται από την ηγεσία της Ελληνικής 
Αστυνομίας. □

Επιμέλεια: 
ΥπαστννόμοςΑ’ Άλκης Ψωμάς
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Me διάφορα ΠΑ για πλήρωση ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων προήχθησαν:
- στο βαθμό του Αστυνομικού Δ/ντπ οι Αστυν. Υποδ/ντες: Χρηστός Σέλκος, Αντώνιος Πιερρος, 

Νικόλαος Τσουλφάς και Βασίλειος Κολεντίνης.
- στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδ/ντή οι Αστυνόμοι Α': (κατ' εκλογή) Κωνσταντίνος Βορνιωτά- 

κης, Ευστάθιος Λόππας, Αργύριος Νέζης και (κατ' αρχαιότητα) Αλέξιος Κομμένος.
- Στο βαθμό του Αστυνόμου Β' οι Υπαστυνόμοι Α' Ειδικών Καθηκόντων (Εγκληματολογιών Εργα

στηρίων) Ιωάννα Πολλότου και Παναγιώτης Θεοφίλου.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα ΠΑ και αποφάσεις του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας αποστρατεύθηκαν οι:
- Αστυν. Δ/ντής Παναγιώτης Κωνσταντινέας.
- Αστυνόμος Β' Λάμπρος Καρανάσιος.
- Υπαστυνόμοι Β': Κυριάκος Καφαντόρης, Γεώργιος Κάρτας, Γρηγόριος Αναστασίου, Γεώι ,ος 

Παναγιωτίδης και Απόστολος Βογιατζάκης.
- Ανθυπαστυνόμοί: Δημήτριος Γιαννιώτης, Κωνσταντίνος Παπαδόκης, Αλκιβιάδης Θερμογιόννης, 

Λάμπρος Μακρής, Δημήτριος Σπάνιας, Βασίλειος Αναγνόπουλος, Γεώργιος Σκουφάς, Δημήτριος Κα
νάτας, Παναγιώτης Κοτσώνης, Ιωάννης Καρακώστας, Φανή Καραγιάννη, Κωνσταντίνος Τσώνος, 
Σωτήριος Ανδρεόπουλος, Γ εώργιος Μιχελάκης, Νικόλαος Δραγωγιάκης και Γ εώργιος Τάκας.

- Αρχιφύλακας Αριστοτέλης Σταμούλης.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Βοιωτίας για την 
ανάδειξη νέων αντιπροσώπων στην Π.ΟΑΣ.Υ. και εκλέχθηκαν ως Τακτικά Μέλη οι: Δημήτριος Ραμιώ- 
της, Νικόλαος Τριανταφύλλης, Νικόλαος Γεωργακόπουλος και Χρήστος Κουτρομάνος. Ως Αναπλη
ρωματικά Μέλη εκλέχθηκαν οι: Γεώργιος Κουτσιάνας, Μιχαήλ Τσάτσης, Γεώργιος Βλάχος, 
Δημήτριος Παπαδάς, Κωνσταντίνος Σύρος και Λάμπρος Πιτσιδήμος.____________________________
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΑΠΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ

Ο Δρ. και καθηγητής της Αστυνομικής Ακαδημίας κ. Ηλι'ας Τεμπέλης, λαμβάνοντας αφορμή από 
την εκπομπή του κ. Μάκη Τριανταφυλλόπουλου ΙΣΚΑΙ 26-11-1998) όπου συζητήθηκε το θέμα της 
διαφθοράς στην Αστυνομία σε επιστολή που απεύθυνε προς την Α.Ε. παρατηρεί: "Μεταξύ των συ
ζητητών ήσαν πολιτικοί όπως ο πρώην Υφυπουργός ΥΦΕΘΑ κ. Θεόδωρος Στάθης, ο Βουλευτής Πει
ραιά κ. Γ. Νεράντζης, ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Βορόπουλος αλλά και δημοσιογράφοι όπως ο Π. Πα- 
ναγιωτόπουλος. Προσκλήθηκε, επίσης και ο κ. Γρηγόριος Κωσταράς καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, διεθνώς αναγνωρισμένος για το συγγραφικό του έργο στη ψυχολογία και φιλοσοφία. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο από τα έργα του που έχει τίτλο "Δρόμοι πολιτικής παιδείας" 
θεωρήθηκε ως ένα από τα καλύτερα της χρονιάς που πέρασε. Είναι επίσης γνωστό ότι γόνιμο δι
δακτικό έργο ασκεί όχι μόνον στη Φιλοσοφική αλλά και σε άλλες πανεπιστημιακές σχολές, ενώ προ
σκεκλημένος έχει διδάξει σε πολλά πανεπιστήμια της αλλοδαπής ή έχει μετάσχει σε μεγάλα διεθνή 
επιστημονικά ερευνητικά κέντρα.

Για όλα αυτά ο επιστημονικός του λόγος σχετικά με τη διαφθορά κατά τη διάρκεια της εκπομπής 
είχε ιδιαίτερο κύρος. Ο καθηγητής κ. Κωσταράς στην αρχή ανέλυσε με τρόπο μεθοδικό και επιστη
μονικό το φαινόμενο της διαφθοράς και το καταδίκασε σε όλες του τις μορφές. Στο τέλος αυτής 
της τηλεοπτικής συζήτησης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αδικείται βαρύτατα η αστυνομία όταν 
χρησιμοποιούνται ατεκμηρίωτες γενικεύσεις. Τόνισε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να παταχθεί η δια
φθορά όπου κι αν υπάρχει, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των αστυνομικών είναι υπεράνω κάθε 
υποψίας. Οι αστυνομικοί, επισήμανε ο καθηγητής κ. Κωσταράς, είναι παιδιά του λαού μας, προέρχο
νται από τα σπλάχνα του λαού και του λαού αγωνίζονται να περιφρουρήσουν τη ζωή, την περιουσία 
και τις αξίες, ένα έργο δύσκολο και επικίνδυνο.

Η κοινωνική προσφορά των αστυνομικών είναι απροσμέτρητης αξίας. Μόνον όταν αναγνωρίσου
με αυτήν την προσφορά και συμπαρασταθούμε στο έργο των αστυνομικών, τότε η αποστολή τους 
θα αποβεί αντάξια της πολύχρονης παράδοσης και ιστορίας της Ελληνικής Αστυνομίας και αποτε
λεσματική προς το συμφέρον της χώρας και του έθνους. Αξίζει δε αν σημειωθεί ότι η τοποθέτηση 
του καθηγητού κ. Κωσταρά επιδοκιυάστηκε από το σύνολο των παρισταμένων στη συζήτηση".

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

- Ο Αστυνόμος Β' Ιωάννης Καπόγλης που υ
πηρετεί στο Α.Τ. Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, ως 
Διοικητής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της ΓΑΔΑ.

- Ο Αρχιφύλακας Παναγιώτης Αγγελόπου- 
λος που υπηρετεί στο Α.Τ. Ερμούπολης Σύρου 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.ΔΑ., 
τηλ. 097512640,028182620.

- Ο Αρχιφύλακας Παναγιώτης Μπαγατέλας 
που υπηρετεί στην ΑΔ. Μεσσηνίας επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 
094815087,072541582.

- Ο Αστυφύλακας Αλέξανδρος Βαρδάρης 
που υπηρετεί στον Α.Σ. Αμοργού Κυκλάδων ε 
πιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από την ΥΑ.Τ. Θεσσαλονίκης ή τιςΑΔ. Πέλ
λας, Κιλκίς, Φλώρινας ή Κοζάνης, τηλ. 
0932790140,028571210.

- Ο Αστυφύλακας Χαράλαμπος Μάης που υ
πηρετεί στην ΓΑΔΑ. Α.Τ. Ζωγράφου) επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
τις  ΑΔ. Αρτας ή Πρέβεζας, τηλ. 7480476, 
7778809.

- Ο Αστυφύλακας Νικόλαος Νταλούκας που 
υπηρετεί στην ΑΔ. Ζακύνθου (Τουριστική Α
στυνομία) επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από τις ΑΔ. Τρικάλων ή Καρδί
τσας, τηλ. 069527367,0932484276.

- Ο Αστυφύλακας Νικηφόρος Μπολανάκης 
που υπηρετεί στο Α.Τ. Αγίου Δημητρίου Αττικής 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Χα
νιών, τηλ. 9852525,0932300755.

- Ο Αστυφύλακας Γεώργιος Ποθουλάκης 
που υπηρετεί στο Α.Τ. Αγίου Δημητρίου (Γρα
φείο Ασφάλειας) επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσ ία  της ΑΔ. Ρεθύμνης, τηλ. 9852527, 
0932910051
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

1 .Γεωργίου Καραβίτη: “Εγχειρίδιο Αστυνομικής Πρακτικής". Το έργο αυτό του Αστυνόμου Α' Γεωργίου Καραβίτη 
αποτελεί περαιτέρω επεξεργασία και συμπλήρωση προηγούμενων εκδόσεων. Σκοπός της συγγραφής του είναι 
να αποτελέσει έναν πρακτικό οδηγό σωστής αντιμετώπισης των διαφόρων θεμάτων που ανακύπτουν σε όσους 
ασχολούνται με την εφαρμογή των κανόνων και να δώσει στους εκπαιδευόμενους μια βάση για τη μελέτη της 
διδασκόμενης ύλης. Η ύλη του κατανέμεται σε τρία μέρη: Το πρώτο περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τον τρόπο 
άσκησης της δημόσιας εξουσίας και τις αρχές που διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης, την αποστολή της 
Αστυνομίας και τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, τα συστήματα εκτέλεσης της υπηρεσίας και τις βα
σικές προληπτικές και κατασταλτικές ενέργειες των οργάνων της. Επί πλέον περιλαμβάνει τα λαμβανόμενα μέτρα 
σε επι μέρους αστυνομικές αρμοδιότητες όπως, κατά τις μετακινήσεις επισήμων προσώπων, στα δικαστήρια κα
τά τις μεταγωγές, και τις βασικές ενέργειες που αφορούν τις συλλήψεις και τις αναζητήσεις προσώπων και πραγ
μάτων. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει θέματα που αφορούν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των υπηρετούντων στο Αστυνομικό Τμήμα, τον τρόπο 
διεξαγωγής της αλληλογραφίας, θέματα επικοινωνίας της Αστυνομίας με τον πολίτη, το σύνολο των υπηρεσιακών και δικονομικών ενεργειών επί δια
φόρων θεμάτων αστυνομικής αρμοδιότητας. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τα σημαντικότερα θέματα Ειδικών Ποινικών Νόμων, καθώς και τα παραρ
τήματα των σηματικών και τηλεφωνικών αναφορών, συμβάντων και εγκλημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι για την 
προμήθεια του ανωτέρω βιβλίου μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 6442821 και 7650854.

2. Ηλία Δ. Χαλυβόπουλου: "Στην τσιμπίδα του Νόμου". Πρόκειται για την δεύτερη έκδοση του βιβλίου του Αστυ
νόμου Α' Ηλία Χαλυβόπουλου που περιέχει μια συλλογή διηγημάτων και ιστοριών βγαλμένων μέσα από πραγματικά 
περιστατικά. Απλά καθημερινά περιστατικά που αναδεικνύουν το άλλο πρόσωπο της Αστυνομίας. Οι ήρωες των 
27 διηγημάτων του βιβλίου είναι αυτοί που περνούν το κατώφλι ενός Αστυνομικού Τμήματος, άνθρωποι καθημε
ρινοί με τις χαρές και τις λύπες τους αποτυπωμένες στο λευκό χαρτί από έναν άνθρωπο που βιώνει αυτά τα συ
ναισθήματα. Για το βιβλίο του Ηλία Χαλυβόπουλου έχουν γίνει πολλά και κολακευτικά σχόλια στον έντυπο και ηλε
κτρονικό Τύπο που εκθειάζουν το ταλέντο του το οποίο έχει θέσει απλόχερα -όπως όλοι ομολογούν- στη διάθεση 
της υπηρεσίας. Όσοι ενδιαφέρονται για την προμήθεια του βιβλίου μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:
4819614 και 4002317.

Έ.ΛΑΔ X AAYM UlUYAtJl I

ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΙΙΙ\Α 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Υποδ/νση Θρησκευτικού του Σώματος 
προγραμματίζει την πραγματοποίηση διαλέ
ξεων στο Πνευματικό Κέντρο της Σχολής Α
ξιωματικών (Μεσογείων 961 για τις γυναίκες α
στυνομικούς τις συζύγους των αστυνομικών, κα
θώς και τις μέλλουσες συζύγους και μητέρες.

Στις διαλέξεις θα αναπτύσσονται θέματα 
σχετικά με την οικογένεια και την αγωγή των 
παιδιών από επιλεγμένους ομιλητές. Κάθε εν
διαφερόμενος για περισσότερες πληροφο
ρίες ή δηλώσεις συμμετοχής μπορεί να α- 
πευθύνεται στο τηλέφωνο 7700043.________

ΑΘΛΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Η Ελληνική Αστυνομία αθλοθετεί και φέτος χρηματικό βραβείο 50.000 δραχμών για τον Πανελ 
\ήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά, τον οποίο διοργανώνει κατά παράδοση, με απόλυτη ε 
πιτυχία η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, κάθε χρόνο. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν άνω των 15.00C 
παθητών Γυμνάσιου και Λυκείου απ' όλη την Ελλάδα και η Ελληνική Αστυνομία συμβάλλοντας στην α· 
/άπτυξη σχέσεων με όλους τους κοινωνικούς φορείς που έχουν σχέση με μορφωτικό, επιστήμονα 
<αι πνευματικό περιεχόμενο παραμένει πιστή στους κανόνες της πνευματικής άμιλλας. Το 3ο Τμήμε 
Εκδόσεων της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων, ως είθισται, απέστειλε το ανωτέρω χρηματικό ποσόν στην Ελ- 
Κηνική Μαθηματική Εταιρεία και εύχεται καλή επιτυχία στους συμμετέχοντας στον διαγωνισμό.

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Από την Θρησκευτική Υπηρεσία του Σώμα
το ς  γνω ρ ίζετα ι ότι η έκδοση της Καινής 
Διαθήκης από την "Βιβλική Εταιρεία", μεταφρα 
σμένη στη δημοτική, όπως βεβαιώνεται από το 
γραφείο της Ιερός Συνόδου, θεωρείται μεν έ 
γκυρη από την Εκκλησία της Ελλάδος, ο Σύλλο 
γος, όμως, "Φίλοι της Αγίας Γραφής" δεν 
ανήκει στο χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
Το εν λόγω αντίτυπο της Καινής Διαθήκης που 
διανέμεται δωρεάν από τα μέλη του παραπά
νω Συλλόγου σε διάφορες Αστυνομικές Υπη
ρεσίες δεν προσφέρεται για βαθύτερη έρευ
να επειδή απουσιάζει το πρωτότυπο κείμενο.. 
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφο
ρίες μπορούν να απευθύνονται στην Θρησκευ
τική Υπηρεσία του Σώματος στο τηλ 7700043.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

•  Το Δ.Σ. της Ένωσης Αξιωματικών αποφάσισε την πραγματοποίηση του ετήσιου αποκριά
τικου χορού την 5η Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 2200' στο μουσικοχορευτικό 
κέντρο "Νέος Απόλλων" (Λ. Βουλιαγμένης 22, Αθήνα], Στο εν λόγω κέντρο εμφανίζονται οι Τ. Βοσκό- 
πουλος, Α. Δημητρίου, Αντωνιάδης κ.α. Η τιμή της πρόσκλησης ορίσθηκε στις 6.000 δραχμές και πε
ριλαμβάνει πλήρες δείπνο χωρίς ποτά. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα της Ένωσης 
6460405,6460503.

•  Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος έχει προγραμματίσει τον ετήσιο αποκριάτικο 
χορό της στο Music Hall "Rex" (Πανεπιστημίου 481, την 14η Φεβρουαρίου ημέρα Κυριακή όπου 
εμφανίζονται οι Νότης Σφακιανάκης, Νατάσσα Θεοδωρίδου και Ελένη Πέτα. Προσκλήσεις διατίθε
νται με προτεραιότητα στα μέλη της Ένωσης από την Γραμματεία - Μεσογείων 96, τηλ. 7779102.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΩΓΗΣ ΟΡΦΑΝΩΝ 
ΤΕΚΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στο Ίδρυμα "εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας" συστήθηκε ειδικός λογαριασμός αρωγής ορφανών 
τέκνων αστυνομικών, πυροσβεστικού και πολιτικού προσωπικού. Σκοπός του λογαριασμού είναι η 
παροχή οικονομικής ενίσχυσης μια φορά το χρόνο στα άγαμα και ανήλικα ορφανά τέκνα του αστυ
νομικού, πυροσβεστικού και πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης των οποίων ο 
γονέας απεβίωσε ένεκα της Υπηρεσίας του ή κατά την εκτέλεση της Υπηρεσίας και ένεκα ταύτης.

Επιθυμία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης είναι να χορηγείται η ανωτέρω οικονομική ενίσχυση σ κ 
τρφανά κατά τις εορτές των Χριστουγέννων.
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ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ

Η αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα ήταν το αντικείμενο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Στη σύσκε
ψη συμμετείχαν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Φίλιππος Πετσάλνικος, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κ. Γιάννης Σγουρός, ο πρόεδρος της ΕΠΑΕ κ. 
Κωνσταντίνος Αλαμάνος, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΠΟ κ. Γιώργος Γκαγκότσης και ο πρόεδρος της ΕΣΑΚ κ. Θεόδωρος Καρατζός.

Όπως τονίσθηκε, κοινό στόχο αποτελεί η καταπολέμηση της βίας σε όλους τους αθλητικούς χώρους απ' όπου κι αν προέρχεται. Το θέμα που τέθηκε 
από πλευράς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης προς συζήτηση, ήταν η εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, ώστε να αποφευχθούν τα επει
σόδια και να περιοριστεί στο ελάχιστο η αστυνόμευση των αθλητικών εκδηλώσεων. Τονίσθηκε επίσης ότι η αποδέσμευση των δυνάμεων εντός των 
αγωνιστικών χώρων, αποτελεί επιτακτική ανάγκη προκειμένου να διατεθούν στα κύρια αστυνομικό τους καθήκοντα προς όφελος των πολιτών. Παράλ
ληλα επισημάνθηκε το υπερβολικό κόστος της κινητοποίησης μεγάλων αστυνομικών δυνάμεων, ειδικότερα κατά τους μεγάλους ποδοσφαιρικούς αγώ

νες.
Υπήρξε χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων σε κλίμα συνεργασίας και τονίσθηκε πως αποτελεί επιτακτική ανάγκη η άμεση λήψη μέτρων που θα συμβάλλουν 

αποφασιστικά στον περιορισμό των έκτροπων στη χώρα της αθλητικής ιδέας. Μεταξύ άλλων προτάθηκε η απομάκρυνση των ατόμων που συλλαμβά- 
νονται για πρόκληση επεισοδίων σε αγωνιστικούς χώρους για ορισμένο χρονικό διάστημα. Το μέτρο αυτό θα εμφανισθει κατόπιν κοινής υπουργικής 
απόφασης των συναρμόδιων Υπουργών, αφού ήδη υπάρχει σχετική νομοθετική ρύθμιση. Έτσι, στον ταραξία, θα επιβάλλεται από το αρμόδιο δικαστήριο, 
εκτός από τα ήδη ισχύοντα και απαγόρευση εισόδου σε γήπεδο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και, προκειμένου να εφαρμόζεται και αυτή η ποινή, 
θα υποχρεώνεται να παρουσιάζεται δυο ώρες πριν από τον αγώνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του απ' όπου θα αποχωρεί μια ώρα μετά την 

λήξη. Παρόμοιο μέτρο ισχύει και σε πολλά άλλα κράτη που αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα..

Αποφασίσθηκαν επίσης:
Η τοποθέτηση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε στάδια που θα υποδείξουν οι αρμόδιες αρχές.

- Συστηματικοί έλεγχοι για τον περιορισμό των εξουσιοδοτημένων προσώπων που έχουν δικαίωμα εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους.
Να ενταθεί το μέτρο της μη χορήγησης εισιτήριο στους Συνδέσμους φιλάθλων σε περίπτωση υποτροπής.

0  πρόεδρος της ΕΠΑΕ κ. Αλαμάνος, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, δεσμεύθηκε πως στην πρώτη συνέλευση της ΕΠΑΕ θα θέσει θέμα, ώστε να 
συζητηθεί το ενδεχόμενο, οι φίλαθλοι να μην ακολουθούν την ομάδα τους όταν αυτή αγωνίζεται εκτός έδρας. Κάτι που εφαρμόζεται με μεγάλη επι

τυχία και στο πρωτάθλημα του μπάσκετ.
Τέλος συζητήθηκε η αύξηση του ποσοστού επί των εισιτηρίων υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας επί τοι 

αντιτίμου των εισιτηρίων όλων των αγώνων των ομαδικών αθλημάτων. Επίσης, συζητήθηκε η δυνατότητα προσθήκης ποσού στα εισιτήρια αγώνων γκ 

τους οποίους απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας.

Π.ΕΝ.Α.Α.

Με επιστολή που απηύθυνε η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Νικόλαο Χριστοδουλάκη σχετικά με την υπ' αριθμ. 
1711/1998 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία αφορά στην καταβολή στους δικαιούχους αστυνομικούς των επιδικασθέντων μ' αυτή 
χρηματικών ποσών ως αναδρομική μερική (2 αντί για 5 χρόνια] χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος, το οποίο, γνωστόν, χορηγήθηκε πρώτα στο προ
σωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς να χορηγηθεί ταυτόχρονα και στο αστυνομικό προσωπικό.

Στην επιστολή της η Ένωση τονίζει ότι: "η καθ' όλα αδίκως καθυστερημένη χορήγηση, έστω και κατά πολύ “ελλειμματικού" του επιδόματος αυτού 
επιτεύχθηκε μετά από πολύχρονο και επίπονο δικαστικό αγώνα, στον οποίο όμως απεδύθη μέρος μόνον του αστυνομικού προσωπικού. Κατόπιν αυτού 
και για λόγους ισότητας και δικαιοσύνης αλλά και προς αποφυγή άσκοπων δικαστικών αντιδικιών, με ικανό οικονομικό κόστος για το Δημόσιο, επιβάλλεται 
να επεκταθεί η χορήγησή του εν λόγω επιδόματος και στο λοιπό αστυνομικό προσωπικό που, ε ίτε δεν επεδίωξε διαδικαστικά τη χορήγησή του, είτε 
εκκρεμούν για το σκοπό αυτό σχετικές δίκες στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, λαμβανομένου παράλληλα σοβαρά υπόψη και του γεγονότος ότι μετά 
την κατά τα ανωτέρω επιδίκαση μερικής καταβολής αυτού, το απαιτούμενο σχετικό χρηματικό ποσόν περιορίζεται δραστικά.

Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Με αφορμή την πρόσφατη ψήφιση από το Κοινοβούλιο του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η Ομοσπονδία το
νίζει ότι: “στο διάστημα που μεσολάβησε για την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου δόθηκε σκληρός αγώνας μέσα και έξω από τη Βουλή. Στο σημείο 
αυτό οφείλουμε να σημειώσουμε την αμέριστη στήριξη του αγώνα μας από την πολιτική και την αστυνομική ηγεσία. Έτσι, στο Νομοσχέδιο περιελήφθη 
μόνο διάταξη για την ενοποίηση των Ταμείων Αρωγής της πρώην Χωροφυλακής.

Και αυτή όμως η διάταξη χρειαζόταν βελτίωση καθ' όσον πέραν των άλλων δεν απαντούσε σε ένα χρόνιο αίτημα και ζήτημα που απασχολούσε τους 
αστυνομικούς και συνέχιζε να διαιρεί αυτούς εντάσσοντας άλλους στα Ταμεία της πρώην Χωροφυλακής και άλλους στα Ταμεία της πρώην Αστυνομίας 
Πόλεων. Αρχικά επιτεύχθηκε η ριζική αλλαγή της διάταξης κατόπιν διαλόγου της Ομοσπονδίας με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
Την I -12-1998 η Ομοσπονδία κλήθηκε στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής και κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Υπουργός Εργασίας πείσθηκε για το δίκαιο 
του αιτήματος σε ότι αφορά την παύση της διαίρεσης των αστυνομικών και έκανε δεκτό αυτό για τους ενταχθέντες στην Αστυνομία από I -I -1993 και 

εντεύθεν, όχι πιο πριν.
Για το λόγο αυτό η Ομοσπονδία κατάρτισε σχετική τροπολογία η οποία υπεγράφη από βουλευτές όλων των κομμάτων και κατατέθηκε στη Βουλή τη 

2-12-1998. Με την τροπολογία αυτή παρέχεται η δυνατότητα σε όσους αστυνομικούς έχουν προοπτική παραμονής στο Σώμα δώδεκα έτη από σήμερα 
να ενταχθούν και αυτοί στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. Η τροπολογία αυτή συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής την 17-12-1998.0 αρ
μόδιος Υπουργός δε δέχθηκε τροπολογίες που κατατέθηκαν από βουλευτές δεσμευμένος να προβεί σε ρυθμίσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 1999 
που θα κατατεθεί το λεγόμενο "μεγάλο ασφαλιστικό”.
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ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

- Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας πραγματοποίησε ημερίδα υπό τον τίτλο "Η Αστυνομία μπροστά 
στο 2.000, κρίση, ανάταξη της κρίσης, προτάσεις". Οι εργασίες της ημερίδας διεξήχθησαν στο Χα- 
τζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο της Λάρισας και μεταδόθηκαν απ' ευθείες από το τοπικό τηλεοπτι
κό κανάλι T.R.T. Ομιλητές ήταν ο τ. Υπουργός κ. Στυλιανός Παπαθεμελής, ο καθηγητής και βουλευτής 
της ΝΑ. κ. Προκοπής Παυλόπουλος, ο βουλευτής Χανιών κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης, ο τ. Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Στέφανος Μακρής και ο πρόεδρος της Π.ΟΑΣ.Υ κ. Δημήτριος Κυριαζί- 
δης. Τα συμπεράσματα της ημερίδας θα εκδοθούν σε ιδιαίτερο τομίδιο.

- Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας κατόπιν ωρίμου σκέψεως προέβη στην ίδρυση Ταμείου Αλ- 
ληλοβοηθείας - Αλληλεγγύης των Μελών της Ένωσης με σκοπό την παροχή εφάπαξ οικονο
μικής ενίσχυσης στους δικαιούχους και την κάλυψη των αναγκαίων εξόδων, όταν παρίσταται ανά
γκη, για την παροχή νομικής υποστήριξης.

ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ

Η Αστυν. Δ/νση Πιερίας στα πλαίσια των κοινωνικών δραστηριοτήτων της προέβη μετά από 
προαιρετικό έρανο στο προσωπικό της στη συγκέντρωση χρηματικού ποσού το οποίο διέθεσε για 
αγορά δώρων που προσφέρθηκαν σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέ
τρας Ολύμπου, σε τροφίμους του Γηροκομείου Κατερίνης και σε μαθητές του Ειδικού Σχολείου 
"Μέριμνα Παιδιού". Η παράδοση των δώρων έγινε κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίη
σε αντιπροσωπεία της ΑΔ. Πιερίας επικεφαλής της οποίας ήταν ο Αστυν. Δ/ντής κ. Γεώργιος Τσε- 
σμετζής.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΤΥΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Σχετικές: α) ΠΔ. 27/1986, β) ΠΔ. 202/1989, γ| 15506Φ. 606.28/30-Β από 2-11 -98 Δ/γή πρώην Συ
ντονιστικού Επιτελείου/ΥΔΤ, δ) 6005/1 /38-Α από 4-12-98 έγγραφο της Δ/νσης Μελετών/ΥΔΤ.

Γνωρίζεται ότι από τις διατάξεις του άρθρου 14 του πρώτου σχετικού ΠΔ. καθορίζονται οι αρ
μόδιοι για την έγκριση χορήγησης στο αστυνομικό προσωπικό των αδειών που αναφέρονται στην 
πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού. Επίσης, στο άρθρο 5 του δεύτερου σχετικού ΠΔ. ορίζονται 
οι αρμόδιοι για την έγκριση χορήγησης των αδειών του αστυνομικού προσωπικού όταν αυτοί δεν 
προβλέπονται ρητό στο άρθρο 14 του ΠΔ. 27/1986.

Οι προαναφερόμενες διατάξεις κατισχύουν των διατάξεων της τρίτης σχετικής Διαταγής καθό
σον πέραν του ότι είναι μεταγενέστερες, τυγχάνουν και ανώτερες, τυπικής ισχύος.

Κατόπιν των ανωτέρω η έγκριση χορήγησης αδειών του αστυνομικού προσωπικού να γίνεται α
πό τους αρμόδιους που αναφέρονται στο άρθρο 14 του ΠΔ. 27/1986.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΥΔΤ

Στον τομέα της διεκδίκησης πιστώσεων από την Ε.Ε. με απόφαση της 2ης Επιτροπής Παρακο
λούθησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg Ελλάδος - Ιταλίας, εγκρίθηκε πίστωση ποσού 695 
εκατ. δραχμών υπέρ της Ελληνικής Αστυνομίας για την προμήθεια 26 διόπτρων νυκτερινής πα
ρατήρησης, 160 συσκευών ανίχνευσης - μέτρησης του διοξειδίου του άνθρακα για τον εντοπισμό 
κρυπτομένων ατόμων, 15 συσκευών ελέγχου ταχύτητας και 30 ελέγχου μέθης και προμήθεια και 
εγκατάσταση 22 κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης. Τ α είδη αυτό προορίζονται μετά την παραλαβή 
τους, να κατανεμηθούν στις αστυνομικές Υπηρεσίες κατά μήκος της νέας Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέ
βεζας και την Πάτρα για την παροχή οδικής ασφάλειας και την πρόληψη της λαθρομετανάστευσης 
και του λαθρεμπορίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση ερευνητικού προγράμματος στην υλοποίηση 
του οποίου συμμετέχουν πανεπιστημιακό ιδρύματα του εξωτερικού καθώς και η Ελληνική Αστυνο
μία που αφορά την κατασκευή φορητής συσκευής που θα ανιχνεύει ναρκωτικές ή τοξικές ουσίες 
στο σάλιο ύποπτων προσώπων. Η συσκευή αυτή είναι προφανές ότι θα συμβάλλει τόσο στην οδική 
όσο και στην δημόσια ασφάλεια. Ο Ε.Ο.Τ. κατόπιν σχετικής προτόσεως της Δ/νσης Οικονομικών/ΥΔΤ 
θα προμηθευθεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές τους οποίους θα παραχωρήσει στις 61 Υπηρεσίες 
Τουριστικής Αστυνομίας για την άμεση και αξιόπιστη παροχή τουριστικής φύσεως πληροφοριών. 
Για το χειρισμό των παραπάνω υπολογιστών πραγματοποιείται εκπαιδευτικό σεμινάριο. Οι πιστώ
σεις για τον εξοπλισμό με τους ανωτέρω υπολογιστές θα διατεθούν από το Επιχ/κό Πρόγραμμα 
'Τουρισμός - Πολιτισμός" του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Εκδήλωση προσφοράς τροφίμων και ιματι
σμού οργάνωσε η Θρησκευτική Υπηρεσία 
προς το Δημόσιο Ψυχιατρείο Αθηνών και το 
σύλλογο Συμπαράστασης Κρατουμένων 
Όνήσιμος" στα πλαίσια της οποίας ανταποκρί- 
θηκαν πολλοί αστυνομικοί προσφέροντας από 
το υστέρημά τους αποδεικνύοντας για άλλη 
μια φορά το κοινωνικό πρόσωπο της Αστυνο

μίας

+ Ανθυπα- 
στυνόμος Ανα- 
σ τ ά σ ι ο ς 
Μηζύθρας. Γεν
νήθηκε το 1962 
στα Σιταρόλωνα 
Τριχωνίδας Αι
τωλοακαρνανί
ας. Κατετόγη 
την2-6-1981 και 
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες των ΑΔ. 
Ηλείας, Δράμας και ΓΑΔΑ. Τελευταία ήταν α- 
πεσπασμένος στην ελληνική Πρεσβεία της Τι
φλίδας όπου δολοφονήθηκε από αγνώστους 
την 24-12-1998. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας 
ενός τέκνου.

+ Ανθυηα- 
στυνόμος Νικό
λαος Παπαδό- 
πουλος. Γεν
νήθηκε το 1958 
στο Σενίκο Δω
δώνης Ιωαννί- 
νων. Κατετόγη 
την 27-9-1977 
και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
ΓΑΔΑ. και της ΑΔ. Πειραιά. Υπήρξε έγγαμος 
και πατέρας ενός τέκνου. Απεβίωσε την 9η- 
11-1998.

+ Αρχιφύλα- 
κας Χρήστος 
Τζιόκας. Γεν
νήθηκε το 1955 
στη Βλαχέρνα 
Αρτας. Κατετό
γη την 11 -ΙΟ 
Ι 977 και υπηρέ
τησε σε διάφο
ρες υπηρεσίες 
των ΑΔ. Θεσπρωτίας και Κερκύρας. Υπήρξε 
έγγαμος. Απεβίωσε την 18η-11 -1998. □

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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Τ ο υ ς  τη ν  ε Ιχα ν  στή σει

Ο  Μ αν ο λ ιΟς και ο  Μ ιχαλιΟς

Συνελήφθησαν από άνδρες της Ομάδας 
Δίωξης Ναρκωτικώντου Τμήματος Ασφάλειας 
Χανίων και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Ει
σαγγελέα οι Μιχαήλ Κοτζαμπασάκης και 
Εμμανουήλ ΒουρΒαχάκης κατηγορούμενοι 
για παραβάσεις των Νόμων "Περί ναρκω
τικών" και "Περί όπλων".

Ο Κοτζαμπασάκης, επιΒαίνων σε Ι.Χ.Φ. αυτο
κίνητο και κινούμενος επί της εθνικής οδού Χα
νίων - Ρεθύμνου μόλις αντιλήφθηκε επικείμενο 
έλεγχο της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών επι
χείρησε να διαφύγει πραγματοποιώντας επι
κίνδυνους ελιγμούς.

Σε καταδίωξη που ακολούθησε έγινε χρήση 
των υπηρεσιακών όπλων (πυροβολισμοί στα 
λάστιχα) για να επιτευχθεί η ακινητοποίηση του 
οχήματος.

Ο δράστης κατά τη διάρκεια της καταδίωξης 
πέταξε στο οδόστρωμα ποσότητα ακατέργα
στης ινδικής κάνναβης περίπου ενός κιλού.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι το χασίς 
που πέταξε στο δρόμο το είχε προμηθευθεί από 
τον Βουρβαχάκη αντί του ποσού των 600.000 
δραχμών ενώ παλαιότερα είχε προμηθευθεί α
νάλογες ποσότητες.

Ο ΒουρΒαχάκης συνελήφθη εντός της οικίας 
του στην Γεωργιούπολη των Χανίων παρουσία 
δικαστικού λειτουργού και σε έρευνα που ακο
λούθησε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα αυ
τόματο πολεμικό όπλο τύπου καλάσνικοφ με 
γεμιστήρα πλήρη φυσιγγίων, 15 φυσίγγια πι
στολιού, έξι Βιβλιάρια καταθέσεων διαφόρων 
τραπεζών και δύο μπλοκ επιταγών.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δια
μέρισμα που είχε νοικιάσει στο Ρέθυμνο βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν 60 κιλά ακατέργα
στης ινδικής κάνναβης, 575 γραμμάρια η
ρωίνης, μια αμυντική χειροβομβίδα αγ
γλικής προέλευσης, ένα τυποποιημένο στρα
τιωτικό εκρηκτικό γέμισμα, 536 φυσίγγια 
διαφόρων διαμετρημάτων, μια γεμιστήρα 
και ένα κλείστρο πολεμικού όπλου, δύο ζυγα
ριές ακρίβειας, εργαλεία και σύνεργα συ- 
σκευασίας ναρκωτικών ουσιών.

Η σωστή αξιολόγηση πληροφοριών και η άμεση δραστηριοποίηση των ανδρών της Ομάδας Δίω
ξης Ναρκωτικών του Τ. Α. Χανίων είχε ως αποτέλεσμα την εξάρθρωση κυκλώματος που αποτελείτο 
από τους Ιωάννη Βλαστάκη, Ιωάννη Πρέκα, Εμμανουήλ Στασινόπουλο, Σταματία Τσιρώνη και Violeta 
Kolo. Οι τρεις πρώτοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για παραβάσεις 
των Νόμων "Περί ναρκωτικών" και "Περί όπλων".

Οι πληροφορίες του Τ ρήματος Ασφαλείας ήθελαν τον Βλαστάκη να διακινεί με τους υπόλοιπους 
συνεργάτες του, σημαντικές ποσότητες ακατέργαστης ινδικής κάνναβης στο νομό Χανίων γι' αυτό 
και τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση από άνδρες της Δίωξης.

Οταν οι αστυνομικοί έκριναν ότι έπρεπε να επέμβουν, ακινητοποίησαν και άσκησαν σωματική έ
ρευνα στον Πρέκα και τον Στασινόπουλο κατά τη στιγμή που έμπαιναν στην οικία του Βλαστάκη που 
βρίσκεται στην Πελεκαπίνα του Δήμου Περιβολίων. Αποτέλεσμα της σωματικής και της κατ' οίκον 
έρευνας που πραγματοποιήθηκε ήταν να βρεθούν και κατασχεθούν δύο μεγάλα σακίδια που περιεί
χαν συνολικά ακατέργαστη ινδική κάνναβη συνολικού βάρους 46 κιλών, μία νάιλον τσάντα με χασίς 
βάρους περίπου ενός κιλού, δύο ζυγαριές ακρίβειας σπόροι ινδικής καννάβεως, ένα δενδρύλλιο, 
ένα αυτόματο πολεμικό όπλο τύπου καλάσνικοφ και δύο κινητό τηλέφωνα.

Σε έρευνα που ακολούθησε στηνοικίατου Πρέκα στο Κοντομάρι Κυδωνιάς βρέθηκε μικροποσότητα 
χασίς και σε μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο Στασινόπουλος εντός ειδικής κρύπτης βρέθηκε επίσης 
μικροποσότητα χασίς.

"ΒΑΠΟΡΑΚΙ" ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΕΩΦΟΡΕίΟ

Συνελήφθη από άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης στο μεθοριακό 
σημείο Ν. Γέφυρας Κήπων Έβρου, προερχόμενος από την Τουρκία, ο Πορτογάλος υπήκοος Antunes 
Barata Jorge Manuel κάτοικος Λονδίνου, ο οποίος επέβαινε στο λεωφορείο της γραμμής Κωνστα
ντινούπολη - Θεσσαλονίκη και μέσω Ιταλίας θα μετέβαινε στο Βέλγιο.

Σε νομότυπη έρευνα που διενέργησαν οι άνδρες της Δίωξης σε συνεργασία με άνδρες του Αστυ
νομικού Τμήματος Κήπων, βρέθηκε να κατέχει επιμελώς κρυμμένη στον χαρτοφύλακά του ηρωίνη 
συνολικής ποσότητας 1.606 γραμμαρίων.

Από την πρώτη εξέταση που ακολούθησε, ο δράστης ανέφερε ότι παρέλαβε την ηρωίνη στην Κων
σταντινούπολη από άγνωστο Νιγηριανό και θα την μετέφερε έναντι αμοιβής 5.000 δολαρίων τα 
οποία θα ελάμβανε μετά το πέρας της μεταφοράς.

Η ηρωίνη κατασχέθηκε και οδράστης μετη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε Βάρος του οδηγήθηκε 
στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ιδ ιω τ ικ ό  " μ ο υ ς ε Ιο "

Από άνδρες του Τ ρήματος Αρχαιοκαπηλίας της Δ / νσης Ασφάλειας Αττικής, διενεργήθηκαν νο
μότυπες έρευνες στο σπίτι και στο τεχνικό γραφείο του Απόλλωνα Μακρίδη όπου βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν:

Α. Μία πήλινη προτομή, ένα τμήμα γυναικείου ειδωλίου, θραύσματα από τέσσερις μελανόμορφος 
ληκύθους, επτά αμφικωνικές χάλκινες ψήφοι, ένας χάλκινος κρίκος, ένα χάλκινο πτηνό απόληξη 
περόνης, ένα χάλκινο νόμισμα, δύο πήλινα ειδώλια, 23 χάλκινα δακτυλίδια, ένα άβαφο μόνωτο 
αγγείο, ένα χάλκινο περίοπτο, ένα μαρμάρινο ειδώλιο λιονταριού, ένα μελαμβαφές φιαλίδιο, 
ένα άβαφο μόνωτο αγγείο, ένας αττικός μελανόμορφος σκύφος, ένας μελαμβαφής κάνθα
ρος, και ένας χάλκινος δίσκος.

Τ α παραπάνω αντικεί μένα χρονολογούνται από τους γεωμετρικούς έως τους κλασικούς χρόνους.
Β. 1904 νομίσματα που χρονολογήθηκαν στους αρχαίους Ελληνικούς, Ελληνιστικούς, Ρωμαϊκούς 

και Βυζαντινούς χρόνους.
Γ. Δύο χάλκινα θυμιατά και ένα χάλκινο μυροδοχείο που χρονολογήθηκαν στους πρώτους Βυζα

ντινούς χρόνους.
Δ. Δύο πιστόλες, πέντε χάλκινοι σταυροί, ένα τρίπτυχο, δύο μέρη τριπτύχου, δύο μπαλάσκες 

και 88 χάλκινα δακτυλίδια, όλα είδη λαϊκής τέχνης.
Τ α προαναφερόμενα αντικεί μένα, εκτός από τα είδηΛαϊκής Τ έχνης που απεστάλησαν στο Μουσείο 

Λαϊκής Τέχνης, εξετάσθηκαν από αρχαιολόγους του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, του 
Νομισματικού Μουσείου και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου οι οποίοι αποφάνθηκαν ότι ε
μπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου "Περί αρχαιοτήτων".
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ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ Ο  Λ Α Δ έΜ Π Ο Ρ Ο Σ

Συνελήφθησαν από όνδρες του Τμήματος 
Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ/νσης Ασφά
λειας Αττικής, και οδηγήθηκαν στον Εισαγγε
λέα Πρωτοδικών Αθηνών οι:

Ελένη Μοστίτσογλου, Όμηρος Μοστίτσο- 
γλου, Επαμεινώνδας Παπαϊωάννου, Ηλίας Χα- 
τζηκυριόκος, Ιωάννης Αλμπανάκης,Δημήτριος 
Αντωνάκης, Ευριπίδης Καρατσομηάνης και Α- 
χιλλέας Πάσχος κατηγορούμενοι για παραβά
σεις του Ν. "Περί ρυθμίσεως θεμάτων ΟΠΑΠ". 
Οι ανωτέρω συνελήφθησαν ύστερα από πλη
ροφορίες που περιήλθαν στο Τμήμα σύμφωνα 
με τις οποίες στο καφέ-μπαρ με ηλεκτρονικά 
παιγνίδια ιδιοκτησίας Ελένης Μοστίτσογλου 
διενεργούνται παράνομα στοιχήματα ποδο
σφαιρικών αγώνων και ιπποδρομιών με προ
καθορισμένη αμοιβή.

Στην προανάκριση που ακολούθησε διαπι
στώθηκε ότι εγκέφαλος και διοργανωτής του 
παράνομου στοιχήματος ήταν ο Ιωάννης Μο- 
στίτσογλου (που διέφυγε την επ' αυτοφώρω 
σύλληψη) με την άμεση συνεργασία του Πα- 
ηαϊωάννου που συγκέντρωνε τα στοιχήματα 
από τους διάφορους παίχτες ενώ άμεσα συ
νεργαζόταν η Ελένη Μοστίτσογλου και ο Ο 
μηρος Μοστίτσογλου ο οποίος κατά την ώρα 
της αστυνομικής επιχείρησης ήταν προσωρι
νά υπεύθυνος του καφέ-μπαρ.

Επίσης, προέκυψε ότι, όλα τα παράνομα 
στοιχήματα που συγκέντρωναν από τους παί
χτες οι I. Μοστίτσογλου και Παπαϊωάννου μαζί 
με τα ποσά που εισέπρατταν, τα παρέδιδαν στον 
Ηλία Χατζηκυριάκο ο οποίος πριν από τη διεξα
γωγή των στοιχημάτων εφόδιαζε τον I. Μοστί- 
τσογλου με καταστάσεις αγώνων ποδοσφαί
ρου για ενημέρωση των παικτών. Οι υπόλοιποι 
συλληφθέντες ελάμβαναν μέρος ως παίκτες 
στα παράνομα στοιχήματα.

Π εριο χή  ευθϋνης  η Ν ίκαια

Στις αρχές Δεκεμβρίου είχε περιέλθει πληρο
φορία στην Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών 
της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, ότι ο Σπυρί
δων Κορμανός κατέχει και διακινεί ναρκωτικά 
στην περιοχή Νίκαιας Πειραιά τα οποία προμη
θεύεται από Αλβανούς που ανήκουν σε μεγάλη 
σπείρα, η οποία εισάγει από την Αλβανία στην 
Ελλάδα μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και προ
μηθεύει πολλούς μικροεμπόρους σ' όλη την Ατ
τική.

Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση και εκμετάλ
λευση της πληροφορίας εντοπίσθηκαν και συ
νελήφθησαν στη Νίκαια οι Σπυρίδων Κορμα
νός και ο Αλβανός Avramis Janis, στην κατοχή 
των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα 
κιλό ηρωίνης, 1,65 κιλά ακατέργαστης ινδικής 
κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, δύο ηλε
κτρονικές ζυγαριές ακρίβειας, πέντε κινητά τη
λέφωνα και το χρηματικό ποσόν των 634.000

Συνελήφθη από άνδρες του Τ ρήματος Οικονομικών Εγκλημάτων/ ΔΑΑ και οδηγήθηκε στον Εισαγ
γελέα ο Σπ. Παναγιωτόπουλος, κατηγορούμενος για "απάτη κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση".

Συγκεκριμένα, ο Παναγιωτόπουλος μετέβη στην οικία του Βασιλείου Βίλλια και παρουσιαζόμενος 
ως έμπορος λαδιού που δήθεν είχε δεχθεί παραγγελία από το γιο του, να του παραδώσει 29 δοχεία 
με λάδι. Μ' αυτόν τον τρόπο κατάφερε να τον εξαπατήσει παραδίδοντάς του τέσσερα δοχεία γεμάτα 
με νερό αντί για λάδι και να του αποσπάσει το χρηματικό ποσόν των 460.000 δραχμών, υποσχό
μενος ότι τις επόμενες ημέρες θα του παρέδιδε τα υπόλοιπα δοχεία.

Οπως προέκυψε από την προανάκριση, ο Παναγιωτόπουλος, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο απέσπασε 
διάφορα χρηματικά ποσά εξαπατώντας άλλα οκτώ άτομα και διαπιστώθηκε ότι έχει απασχολήσει τις 
δικαστικές και αστυνομικές Αρχές για παρόμοια αδικήματα από το 1991.

Κατά τη στιγμή της συλλήψεώς του κατείχε 800.000 δραχμές και οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο εντός 
του οποίου υπήρχαν δοχεία όμοια με αυτά που χρησιμοποιούσε για τη διάπραξη των απατών.

Π ήγανε για " μαλλί"

Συνελήφθησαν από άνδρες του Τ ρήματος Δίωξης Εκβιαστών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, και 
οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών οι: Δημήτριος Ξανθόπουλος, Γρηγόριος Κωνστα- 
ντόπουλος και Νικόλαος Πουλιάς κατηγορούμενοι για σύσταση και συμμορία, απόπειρα εκβίασης 
και για παράνομη οπλοφορία.

Οι συλληφθέντες συνέστησαν συμμορία με σκοπό τη διάπραξη πλημμελημάτων, κακουργημάτων 
και κυρίως εκβιάσεων ιδιοκτητών κέντρων διασκέδασης για παροχή προστασίας.

Προ διμήνου ο Ξανθόπουλος μετέβη στο καφέ - μπαρ που διατηρεί ο Νεκτάριος Χατζηνικολάου 
στην ΑνάΒυσσο Αττικής απαιτώντας εκβιαστικά το χρηματικό ποσόν των 15.000 δραχμών εβδομα- 
διαίως με σκοπό την παροχή προστασίας στο κατάστημά του. Ο παθών απευθύνθηκε αμέσως στο 
Τ μήμα Δίωξης Εκβιαστών όπου κατήγγειλε το γεγονός και προσημειώθηκαν χρήματα και μετά από 
συμφωνηθείσα συνάντηση με τους δράστες ακολούθησε η σύλληψή τους.

Σε σωματική έρευνα που έγινε στον Ξανθόπουλο βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι με μια 
γεμιστήρα πλήρη φυσιγγίων και σε σωματική έρευνα που έγινε στον Πουλιά βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα πλήρη φυσιγγίων και ένα περίστροφο επίσης πλήρες 
φυσιγγίων με αποξεσμένο τον αριθμό του.

Καθαρές εξηγήσεις

Περί τα μέσα Δεκεμβρίου προσήλθε στο Τ μήμα Οικονομικών Εγκλημάτων της ̂ ν σ η ς  Ασφάλειας 
Αττικής, ο επιχειρηματίας Νικόλαος Κουφός ο οποίος κατήγγειλε ότι ο Κωνσταντίνος Βαϊμάκης τον 
εκβιάζει ζητώντας του το χρηματικό ποσόν των 18.000.000 δραχμών, προκειμένου, εκ της θέσεώς 
του ως εφοριακού υπαλλήλου στην ΙΖ' ΔΟΥ Αθηνών, να προβεί σε κλείσιμο των Βιβλίων της επιχεί
ρησής του για τα έτη 1993 -1997 με "ανεπάρκεια" και πρόστιμο 150.000.000 δραχμών, αντί να τα 
κλείσει με "απόρριψη" και πρόστιμο 500.000.000 δρχ.

Κατόπιν αυτού, σε συνεργασία με τον καταγγέλοντα προσημειώθηκαν χρήματα και επιταγές που 
είχαν εκδοθεί στο όνομα του Παράσχου Μήτσου, τα οποία παρέλαβε ο Βαϊμάκης στο σημείο που 
είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν και συνελήφθη αμέσως.

Στη συνέχεια συνελήφθη και ο Μήτσου για τον οποίον προορίζονταν οι προσημειωμένες επιταγές, 
ο οποίος βρισκόταν εντός της ΙΖ' ΔΟΥ.

Τ Ε ΣΣΕ Ρ ΙΣ  Μ Α Υ Ρ Ο Ι Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΑ Ν  "Α Σ Π Ρ Η "

Ανδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, εξάρθρωσαν σπεί
ρα Νιγηριανών εμπόρων ναρκωτικών που αποτελείτο από τους: Lora Igioxe, Okhah Princess, Agbons 
Kingsley και Ekhator Peru. Στην ανωτέρω Υπηρεσία είχε περιέλθει η πληροφορία ότι δύο Νιγηριανές 
διακινούν στην περιοχή της Κυψέλης Αττικής σημαντικές ποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης.

Ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση της πληροφορίας εντοπίσθηκαν οι δύο αλλοδαπές και τέθηκαν 
υπό παρακολούθηση και διαπιστώθηκε ότι είχαν επαφές με τους άνδρες συμπατριώτες και συγκα- 
τηγορούμενούς τους. Η άμεση επέμβαση των ανδρών της Δίωξης είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 
και των τεσσάρων δραστών με την ταυτόχρονη κατάσχεση 108 γραμμαρίων ηρωίνης, 36 γραμμα
ρίων κοκαΐνης, δύο κινητών τηλεφώνων και το χρηματικό ποσόν των 773.000 δραχμών και 6.050 
δολαρίων. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε Βάρος τους οδηγήθηκαν στον 
Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών. Π

Επιμέλεια: 
ΑνθΙμος Κων/νος Κούρος
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ε μεγάλη πλειοψηφία α- 
πέρριψαν οι Ελβετοί πρό
ταση να νομιμοποιηθούν 

άλατα ναρκωτικά, ώστε να εζαληφθεί 
η μαφία που ανθεί στον τομέα αυτό. Η 
πρόταση αυτή που ετέθη σε δη
μοψήφισμα, δεν πλειοψήφησε σε κα
νένα απότα26καντόνιατηςχώρας και 
έλαβε συνολικά ποσοστό 26,1% 
(454.404 ψήφους) "Είμαι πολύ απο
γοητευμένος, περιμέναμε ένα 
καλύτερο αποτέλεσμα" δήλωσε ο 
Φρανσουά Ρόϊσσερ, επικεφαλής της 
επιτροπής που συγκέντρωσε αρκετές 
υπογραφές ώστε να καταστεί υπο
χρεωτικό το δημοψήφισμα. Η πρότα
ση υποστηρίχθηκε από γιατρούς 
δικηγόρους, αριστερές οργανώσεις 
και τις νεολαίες των δύο από τα τρία 
κόμματα που απαρτίζουν τον κεντρο- 
δεξιό συνασπισμό. Αν το σχέδιο ε- 
γκρινόταν, η Ελβετία θα γινόταν η μο
ναδική χώρα στον κόσμο όπου κάθε 
πολίτης άνω των 1 8 ετών θα μπο
ρούσε ύστερα από επίσκεψη σε ένα 
γιατρό, να αγοράσει από κρατικές υ
πηρεσίες όποιο ναρκωτικό θέλει, από 
μαριχουάνα, μέχρι ηρωίνη.

Τον είδαν όλοι όσοι παρακο
λουθούσαν την εκπομπή του 
CBS "όΟλεπτά", Ο Τζακ Κε- 

βορκιάνέσκυβε πάνω σε έναν ασθενή 
και του έκανε την θανατηφόρο ένεση, 
που τοναπάλλαξεγιαπάντααπόταδει- 
νά του. Η βιντεοταινία με την ευθανα
σία που έκανε ο 70χρονος αμφιλεγό
μενος συνταξιούχος παθολόγος 
στον 52 χρονο "Γόμας Γιούκ, ο οποίος 
βρισκόταν στο τελευταίο στάδιο ανία
της νόσου, δόθηκεστη δημοσιότητα α
πό τον δρα.ΚεΒορκιάν με σκοπό να ε- 
νισχύσει τα νομικά επιχειρήματα και 
να στρέψει το δημόσιο αίσθημα υπέρ 
της ευθανασίας. Η σύζυγος τουθανό- 
ντος Μέλανι δήλωσε "Είμαι ευγνώ- 
μωνπουκάποιος μπόρεσε νατον ανα- 
κουφήσει από τουςπόνους. Δεν το 
θεωρώ δολοφονία. Πιστεύεω ότι έ- 
πρεπεναγίνει".

Για την παράνομη μεταφορά 
ναρκωτικών ουσιών έχουν 
κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί 

μερικές από τις ποιο παράδοξες κρυ
ψώνες, όπως μπουκάλια από σα
μπουάν μαλλιών, συσκευασίες λαχα
νικών και ελαστικά αυτοκινήτων. Οι 
περισσότεροι δεν διστάζουν να 
κρύψουντην κοκαΐνη ακόμη και σεπαι- 
δικά παιχνίδια, σε καραμέλες ή εξω
λέμβιες μηχανές, όμως μέχρι τώρα 
ένα θεωρείται σίγουρο: η κοκαΐνη έ
χει χρώμα λευκό ως αναγνωρίσιμο 
χαρακτηρισικόμεεργαστηριακάήόχι 
μέσα. "Εφθασεη ώρα φαίνεται να κλο
νιστεί κι αυτή η βεβαιότητα. Προκειμέ- 
νου να εξαπατήσουν τις αστυνομικές 
αρχές,οιλαθρέμποροι κατόρθωσαν 
τελευταίως να αλλάξουν χρώμα στη 
ναρκωτική ουσία. Με τη βοήθεια χημι
κών αναμιγνύουν την κοκαΐνη με ρινί
σματα σιδήρου ή τη διαλύουν μέσα σε 
σκουρόχρωμα υγρά. Οι μέθοδοι αυ
τές παραπλανούν τις περισσότερες 
φορές ακόμα και τους εκπαιδευμέ
νους σκύλους, καθώς οι επιπρόσθε
τες ουσίες καλύπτουν συνήθως την ο
σμή του ναρκωτικού, ενώ στους πα
ραλήπτες δεν είναι απαραίτητα παρά 
μόνον ακετόνη ή άλλα διαλυτικά μέσα 
για να αποδεσμεύσουν την κοκαΐνη α
πό τη χημική ουσία. Η κατάσχεση του 
φορτίου στο Μπίνγκεν ήταν η πρώτη ε
παφή μετην μέθοδο χρωματισμού κο
καΐνης για την εισαγωγή της σε ευρω- 
παϊκάεδάφη και συνέβητονπερασμέ- 
νο Φεβρουάριο, αλλά τα στοιχεία της 
αποκαλύφθηκαν μόλις πρόσφατα. 
Σκοπός της διατήρησης του απόρρη
του ήταν η διεξαγωγή ερευνών για τον 
εντοπισμό των εγκεφάλων" της επι
χείρησης, όπως παραδέχεται ο Πέτερ 
Χέντινγκ, επικεφαλής της Υπηρεσίας 
Δίωξης Ναρκωτικών στο γερμανικό 
ομοσπονδιακό κρατίδιο Ρηνανία-Πα- 
λατινάτο. Στην Κολομβία κατασχέθη
κε για πρώτη φορά μαύρη κοκαΐνη α- 
ναμεμιγμένη με ρινίσματα σιδήρου 
και προορισμό είχετην Ιταλία. Ο εντο
πισμός έγινε εξαιτίας μια παράλει

ψης του αποστολέα: η Κολομβία δεν 
εξάγει σιδηρομεταλλεύματα- και μά
λιστα το αντίθετο. Τον περασμένο Α
πρίλιο η περουβιανή αστυνομία συνέ
λαβε στο αεροδρόμιο της Λί μα ένα Ι
σπανό υπήκοο, παρατηρώντας πως 
είχε ακατάσχετη φαγούρα. Η διαπί
στωση ήταν "πως όλα τα τα ρούχα του 
ήτανεμποτισμένα στην κοκαΐνη. Εντω 
μεταξύ οι αστυνομικές αρχές έχουν 
κατορθώσει να εντοπίσουν έναν από 
τους σημαντικότερους προμηθευτές 
μαύρης κοκαΐνηςς στην Κολομβία 
στα τέλη του Μαΐου συνελήφθη ένας 
χημικός που διέλυε τη ναρκωτική ου
σία με κάποιο οξύ. Η σκουρόχρωμη 
ουσία εισαγόταν παράνομα στην Ευ
ρώπη, δηλωμένη ως χρωστική ύλη 
προς βιομηχανική χρήση.

Δεν άντεξε τη μοναξιά ένας 
90χρονος Ιρανός, που τον ε- 
γκατέλειψε η γυναίκα του τα 

τελευταία 14 χρόνια, και προσέφυγε 
στο δικαστήριο, προκειμένου να λά
βει άδεια να ξαναπαντρευτεί. Απαραί
τητη διευκρίνιση εδώ είναι ότι σύμφω
να με την ιρανική νομοθεσία, ένας άν- 
δρας δικαιούται να παντρευτεί μέχρι 
και τέσσερις γυναίκες, αρκεί να νατού 
επιτρέψει η πρώτη σύζυγος, ειδάλως 
πρέπει να προσφύγει στο δικαστήριο. 
Ελλείψει συζύγου, λοπόν, ο γηραιός Ι
ρανός ζήτησε την αρωγή της Δι
καιοσύνης. Το δικαστήριο του έδωσε 
την άδεια και ο 90χρονος έφυγε ευ
τυχής από αυτό. Το ε ρώτημα τώρα εί- 
ναιανθαδεχθεί καιηυποψήφιασύζυ- 
γος, η οποία δεν γνωρίζει τίποτα για 
τον έρωτα και τις προθέσεις του εγκα- 
ταλειμένου συζύγου...

Τεχνικός που χειρίστηκε τον 
μαγνητικό τομογράφο έβαλε 
την 38χρονη Νοτιοκορεάτισ- 

σα στο σκάνερ για νατης βγάλει τομο
γραφία στον αυχένα. Στη συνέχεια 
πήγε το φιλμ στο χειρουργικό τμήμα 
του νοσοκομείου και μετά έβγαλε τη 
λευκή μπλούζα και έφυγε για διακο
πές, λόγω τετραήμερης αργίας που 
άρχιζε την επομένη. Μάταια τον περί- 
μενε η ταλαίπωρη ασθενής. Η υπο
μονή της εξαντλήθηκε κι άρχισε να 
φωνάζει και να ζητεί βοήθεια. Κανείς 
όμως δεντηνάκουγε, αφού σχεδόνό- 
λο το προσωπικό είχε φύγει. Τελικά 
μόνη της, και ύστερα από 29 ώρες "κρά
τησης", μπόρεσε να απελευθερωθεί ε- 
ξαντλημένηκαιαγανακτισμένη.

Οι Δικαστικές αρχές στη 
Βραζιλία αποφάσισαν ότι 
η ΙΟχρονη μικρούλα που 

είχε πέσει θύμα βιασμού και είχε μεί
νει έγκυος, μπορεί να προχωρήσει σε 
άμβλωση, ανακοίνωσε δικαστικό 
στέλεχος του Σαν Πάολο. Η υπόθεση 
είχεφέρεισεεντονότατη αντιπαράθε
ση τις οργανώσεις που είναι υπέρ της 
άμβλωσης και των φανατικών που α- 
ντιτίθενται στην πρακτική αυτή. Η αστυ
νομία ανακοίνωσε ότι ύστερα από έ
ρευνες αποκαλύφθηκε ότι το κορίτσι εί
χε πέσει θύμα βιασμών, από την ηλικία 
των 7 χρόνων, ενός 65 χρονου γείτονα 
της οιοκογένειας και του52χρονου φί- 
λουτου.Οιδύοδράστεςπουβρίσκονται 
πό κράτηση υποτίθεται ότι πρόσεχαν το 
κοριτσάκι την ώρα που οι γονείς του 
δούλευαν στους αγρούς. Ο

Επιμέλεια: 
//. Υ.ΑφροδίτηΚοχκίνον
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Δεναναβαθμίστηκαν καθόλου 
οι σχέσεις της Τουρκίας με 
την Ε.Ε και μετά τη σύνοδο κο

ρυφής της Βιέννης. Ομοφώνως οι 
" 15" αποφάσισαν να συμηεριληφθεί 
στα συμπεράσματα του συμβουλίου 
κορυφής αυτούσια η απόφαση του τε
λευταίου συμβουλίου των υπουργών 
Εξωτερικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη 
φορά και, κατόπιν επιμονής της ελλη
νικής κυβέρνησης, στο κεί μενο της α
πόφασης της συνόδου γίνεται συγκε
κριμένη αναφορά στην ανάγκη εκπό
νησης ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣαπό 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα αυτό 
άλλωστε έθεσε ο έλληνας πρωθυ
πουργός στον γερμανό καγκελάριο 
Γκ. Σρέντερ στην πρόσφατη συνάντη
ση τους στη Γ ερμανία.

Επτά μαθητές θα εκπρο
σωπήσουν την Ελλάδα στο 
"Συμβούλιο της Ευρώπης των 

Νέων" που έχει 286 μέλη από όλη τη 
ΓηραιάΉπειρο. Είναι παιδιάπουεπελέ- 
γησαν από τους 350 της Βουλής των 
Εφήβων για να πάρουν μέρος στην 
πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου 
που θα γίνει τον Απρίλιο του 1999. 
Ηδη ο ηρέδρος της Βουλής με επιστο
λές του ενημέρωσε τους γονείς και 
τους καθηγητές των παιδιών για την α
ποστολή αυτή πουτιμάτη χώρα μας.

Οι "18άρηδες βουλευτές" 4 κορί
τσια και 3 αγόρια, πάλι με απόφαση 
του Προέδρου θα συμμετάσχουν και 
στον εορτασμό των 50 χρόνων από 
την ίδρυση του Συμβουλίου της Ευρώ
πης στο οποίο μετέχουν40 χώρες.

Ηχρεωκοπία του θεσμού του 
γάμου και η αύξηση τωνεξώ- 
γαμων γεννήσεων είναι τα 

δημογραφικά φαινόμενα που φτά
νουν, στις περισσότερες από τις 4ό 
χώρες της Ευρώπη, σε επίπεδα "άνευ 
προηγουμένου στην ιστορία της" σύμ
φωνα με τη φετινή αναφορά για την

τρέχουσα δημογραφική εξέλιξη στη 
γηραιάήπειρο.

Οπως δείχνει η μελέτη πουσυνίστα- 
ται από υλικό 500 σελίδων και συντά
χθηκε για λογαρισμότου Συμβουλίου 
της Ευρώπης, διαφαίνεται σαφέστα
τα αύξηση αδιαφορίας των νέων, κυ
ρίως για το θεσμό του γάμου σε ολό
κληρη την Ευρώπη, με εξαίρεση τη Δα
νία και την Κύπρο. Επίσης σε κάποιες 
άλλες χώρες όπως η Ελλάδα, η Γαλ
λία, η Ισλανδία, η Μάλτα, η Πορτογα
λία, η Ρωσία και η Σλοβακία, έχει τα τε
λευταία ένα με δύο χρόνια σημειωθεί 
μια μικρή αύξηση στον αριθμό των γό
μων.

Ωστόσο, σεάλλεςχώρεςτα σχετικά 
ποσοστά φτάνουν σε πολύ χαμηλά ε
πίπεδα, όπως για παράδειγμα στη 
Σουηδία, (3,6 γόμοι ανά 1000 κατοί
κους) Είναι χαρακτηριστικό το γεγο
νός ότι η νότια Ευρώπη στην οποία επί
σης έχει παρατηρηθεί μείωση του πο
σοστού των γάμων, εξακολουθεί να 
αποτελεί το τμήμα εκείνο της ηπείρου 
μας πουανθίσταται στη φθοράτου θε
σμού μαζί με χώρες όπως η Σουηδία 
και η Αυστρία, στις οποίες τα ενισχυτι- 
κά οικονομικά-φορολογικά μέτρα έ
χουν προκαλέσει μια "εκπληκτική έ
κρηξη γάμων"

Α πό τους πρώτους στο κάπνι
σμα οι Έλληνες και από τους 
τελευταίους στους θανάτους 

από καρκίνο στην Ευρώπη των" 15".Έ
χουν τις περισσότερες ώρες εργα
σίας καιτο μικρότερο καθαρό εισόδη
μα. Και το ποσοστό ηλικιωμένων πά
νω από 60 ετών είναι κάτω από το μέ
σο κοινοτικό.

Αυτό το κοινωνικό πορτρέτο παρου- 
σιάζειτοειδικόδελτίοτης Κοινωνικής 
Σταστιστικής Υπηρεσίας (EUROSTAT) 
που δημισιεύθηκε για την κοινωνική 
Ευρώπη των" 15". Θεωρούμαστε πά- 
ντω,ς εμείς οι Έλληνες οι πλέον "θε- 
ριακλήδες" της Ευρώπης, δεδομένου 
ότιτο39%τωνανθρώπωνάνωτων 15

ετών δηλώνει ότι καπνίζει καθημερινά, 
ενώ ο αντίστοιχος μέσος κοινοτικός ό
ρος είναι 29%.

Θύματα κάποιωνεπιτηδείων 
έπεσανεκατοντάδες χιλιά
δες Ευρωπαίων, μεταξύ 

των οποίων και Έλληνες οι οποίοι ε
πένδυσαν τα χρήματα τους σε σχήμα 
"πυραμίδα" για να τα δουν να κάνουν 
φτερά. Κατά την αστυνομία της Αυ
στρίας και της Τσεχίας που εξάρθρω
σαν αυτό το πανευρωπαϊκό δίκτυο α
πάτης, πρόκειται για το μεγαλύτερο 
πυραμιδικό παιγνίδι της μεταπολε
μικής ιστορίας, στο οποίο επενδύθη
καν τουλάχιστον 12 τρισεκατομμύρια 
δραχμές.

Οπως ανακοίνωσε η αυστριακή α
στυνομία, ταχρήματατωνΕυρωπαίων 
επενδυτών ηου προσδοκούσαν εύκο
λο και γρήγορο κέρδος διοχετεύθη- 
κανσεδίκτυοηενήνταεταιρειών,οιπε- 
ρισσότερες από τις οποίες συνδέο
νται μετη βιομηχανία ηλεκτρονικώνυ- 
ηολογιστών.

Τρεις Αυστριακοί και δύοΤσέχοι σ- 
νελήφθησαν, ενώ ανακρίνονται 50 
συνεργάτες τους, που πιστεύται ότι έ
χουν διασυνδέσεις με το οργανωμέ
νο έγκλημα. Εξαπατημένοι επενδυτές

απότηνΑυστρία,τηνΤσεχία,τηΣλοβα- 
κία, την Ελβετία, την Ουγγαρία αλλά 
και την Ελλάδα κατέκλυσαν το τηλε
φωνικό κέντρο της αστυνομίας με τη
λεφωνήματα.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Έ
νωσης "κρατούν" τα 
σκήπτρα στην παγκόσμια 

παραγωγή μαρμάρου. Με κυριώτε- 
ρουςεκπροσώπους την Ιταλία,τηνΕλ- 
λάδα και την Ισπανία κατέχουντο55% 
περίπου της συνολικής παγκόσμιας 
παραγωγής, αν και αντιπροσωπεύουν 
μόλις το 6% του συνολικού πληθυ- 
σμούτου πλανήτη.

Η ευρωπαϊκή αγορά πάντως πέρασε 
μια μικρή περίοδο ύφεσης, αλλά οι 
προοπτικές για την επόμενη πενταε
τία,παρά τονέντονο διεθνή ανταγωνι
σμό, είναι ευνοϊκές. □

Επιμέλεια:
Π. Υ. Αφροδίτη Κοχχίνον

Η Ασφαλιστική Εταιρεία
"ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε."

οε συνεργασία
με το Πρακτορείο Ασφαλειών 
ΠΑΠΑΓΓΕΡΓΙΑΔΟΥ 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 

στατηλ.: 50 21 580 fax.: 50 21 580 
τηλ. οικίας: 23 20 655 ή στο 093 /  62 96 87

Ι ανου άρ ι ος  1 9 9 9 - 6 3  - Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Επι θεώρησή



Για t i s  V w i  ε λ ε ύ ΰ ε ρ ε ε

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Έλληνας ηθοποιός και θεατρικός σκηνοθέτης - 0  πληθυντικός το υ ... 
εκδίδεται, 2. Τα διακρίνει επιτηδειότητα - Στην πατρίδα Ιαρχ.1,3. Υπόσχεση 
σε Αγιο - Στόμιο του στομαχιού που εκβάλλει στο δωδεκαδάκτυλο, 4. Με
γάλος Ολλανδός ανθρωπιστής - Μεγάλη ζημιά - 5. Υγρό σύμφωνο - Πράος 
... χαρακτήρας - Τσυριστικά αρχικά, 6. Αναβλητική προστακτική - Κατήγορος 
του Σωκράτη, 7. Επικρουστήρας όπλων - Αφωνη... ζήλια, 8. Αποδίδω ευθύνη 
σε κάποιον, 9. Ομόηχα φωνήεντα - Σταφιδικά αρχικά - Όνομα Τουρκάλας,
10. Ηθοποιός του θεάτρου μας - Θεά της μυθολογίας μας - Αραβικό άρθρο,
11. Ουδέτερο αναφορικού - Γάλλος.... Πέτρος - Παλαιό τηλεοπτικά αρχικά,
12. Ικανή να ματαιώσει εκδρομή.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Παλιός πρόεδρος της Γαλλίας - Ερεθίζει το αίσθημα της ακοής, 2. Γιος 
του Δαίδαλου (μυθ.Ι - Αρχαία πόλη της Βιθυνίας, 3. Προέρχεται από πηγή - 
Αρχικά για εργαζόμενους της Αθήνας - Είδος μουσικής, 4. Τραγική... Χριστί
να - Χρονικός σύνδεσμος, 5. Αρθρο Ιπληθ.Ι. - Έλληνας ηθοποιός - Βουβή ... 
πόκα, 6. Βιβλίο όπου καταγράφονται... τιμωρίες, 7. Προκαλείται από σκάν
δαλο - “Δικέφαλος” της Αθήνας (αρχικά!, 8. Ιταλικό άρθρο - Η πατρίδα του 
Αριστοτέλη Ιπ.γρ.1,9. Ενεργεί χωρίς τη θέλησή του (καθ.Ι - Ιάπωνας σκηνο
θέτης, 10. Πολίτες β' διαλογής - Μαζί στο ...μαζί - Γαλλικό ... ρο, 11. Α
πονήρευτο - Δένεται στη μέση, 12. Λίμνη της Ελβετίας - Ταχυδρομικά αρχι
κά.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Εκείνα τα Χριστούγεννα ο επιθεωρητής Γκραθ και η οικογένειά του ήταν 
καλεσμένοι μιας φιλικής οικογένειας η οποία είχε εξοχικό σπίτι στους πρό- 
ποδες του Ολύμπου.

" Ελάτε", είχε πει τότε ο φίλος του επιθεωρητή. “Θα περάσουμε πολύ ω
ραία. Το πρωί θα κάνουμε ορειβασία και το βράδυ θα χαιρόμαστε τη θαλ
πωρή του τζακιού. Εξάλλου θέλω να νικήσω και γω μια φορά τον επιθεω
ρητή στο σκάκι. Όποτε έχουμε βρεθεί όλο με κερδίζει".

Εκείνη την ημέρα έκαναν βόλτα σε ένα μονοπάτι, αρκετά ψηλά στο βου
νό όταν λίγο πιο μακριά, είδαν συγκεντρωμένο κόσμο. Έτρεξαν κατά κει. 
Στο έδαφος ήταν πεσμένος -μάλλον νεκρός- ένας νεαρός ορειβάτης. Ο 
φίλος του που έκαναν μαζί ορειβασία εξηγούσε σε έναν αστυνομικό που 
ήταν εκεί τι είχε συμβεί:

Ο Σταμάτης ήταν πολύ καλός ορειβάτης και αυτό το είχε πάρει επάνω 
του. Τώρα τελευταία ήταν πολύ τολμηρός και δεν πρόσεχε καθόλου. Ήταν 
τόσο μεγάλο το πάθος του για τον αλπινισμό και τόση η εμπιστοσύνη στον 
εαυτό του, που πολλές φορές ξεχνούσε να εφαρμόσει ακόμα και τους πιο 
στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας. Έτσι κάποια στιγμή τον είδα να γκρεμί
ζεται και να πέφτει σε ένα βράχο τουλάχιστον 10 μέτρα κάτω.

Ο επιθεωρητής Γκραθ άκουγε με προσοχή ενώ ταυτόχρονα έριξε μια 
ματιά στον σάκο του θύματος. Ήταν καθαρά επαγγελματικός, με όλο τον 
κατάλληλο εξοπλισμό και όχι μόνο από τεχνικής άποψης. Εκτός από τα ερ
γαλεία και τα σύνεργα υπήρχαν και τρόφιμα για περίπτωσης ανάγκης, ανά
μεσα στα οποία στην εξωτερική τσέπη του σάκου, ξεχώριζε και ένα μπου
κάλι με ουίσκι άριστης ποιότητας.

Νομίζω ότι μας λέτε ψέματα είπε με απότομο τρόπο ο επιθεωρητής.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Ο κακοποιός έλεγε ψέματα όταν είπε ότι μόλις είχε έρθει. Αυτό φάνηκε 
όταν είπε ότι μόλις είχε ανοίξει τον γενικό του ηλεκτρικού αλλιώς δεν θα 
λειτουργούσε το κουδούνι. Όταν όμως έφερε το ουίσκι έβαλε και παγάκια. 
Αυτό τον πρόδωσε διότι για να είχαν γίνει τα παγάκια θα έπρεπε το ψυγείο 
να λειτουργούσε πολλές ώρες. Αλλά ο Αργύρης είχε πει πως μόλις είχε α
νοίξει τον γενικό.

/Γ.τ ΐβ ΐιλ ιια : 
I I ) .  Μαρία Μπραχονλια

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΜΙΝΩΤΗΣ - ΑΠΑΝ, 2. ΙΚΑΝΑ - ΟΙΚΑΔΕ, 3. ΤΑΜΑ - ΠΥΛΩΡΟΙ, 4. ΕΡΑΣΜΟΣ - ΝΙΛΑ 

5. ΡΟ - ΗΠΙΟΣ - EOT, 6. ΑΣΕ - ΑΝΥΤ ΟΣ, 7. ΚΟΚΟΡΑΣ - ΖΛ, 8. ΚΑΤΑΛΟΓ ΙΖΩ, 9. HI - ΑΣΟ - ΕΜΙΝΕ, 10. ΧΟΡΝ

- ΓΑΙΑ - ΑΛ, 11. ΟΣΟ - ΠΙΕΡ - ΕΡΤ, 12. ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ.

ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΜΙΤΕΡΑΝ - ΗΧΟΣ, 2. ΙΚΑΡΟΣ - ΚΙΟΣ, 3. ΝΑΜΑ - ΕΚΑ - ΡΟΚ. 4. ΩΝΑΣΗ - ΟΤΑΝ. 5. ΤΑ 

ΜΠΑΚΑΣ ΠΚ, 6. ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ, 7. ΣΟΥΣΟΥΡΟ - ΑΕΚ, 8. Λ  - ΣΤΑΓΕΙΡΑ, 9. ΑΚΟΝ - ΟΣΙΜΑ 10. ΠΑΡΙΕΣ - Ζ

- ΕΡ, 11. ΑΔΟΛΟ - ΖΩΝΑΡΙ, 12. ΝΕΣΑΤΕΛ - ΕΛΤΑ.
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Για τους μικρ ού ̂ )ιr ιγ; ψίΐΐοuς
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

Αρχαίο Πνεύμ' αθάνατον, αγνέ πατέρα 

του ωραίου, του μεγάλου και τ ' αληθινού, 

κατέβα, φανερώσουν κι άστραψ' εδώ πέρα 
στη δόξα της δικός σου γης και τ ' ουρανού 

Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι, 
στων ευγενών Αγώνων λάμψε την ορμή, 

και με τ ' αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι 

και σιδερένιο πλάσε κι άξιο το κορμί.

Κάμποι, βουνά και πέλαγα φέγγουν μαζίσου 

σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός, 

και τρέχει στο ναό εδώ, προσκυνητής σου,

Αρχαίο Πνεύμ' αθάνατο, κάθε λαός.
Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΝ ΖΩΩΝ 

Γ ν ω ρ ίζ ε τ ε  τα  πιο δ υνα τά  ζ ώ α  το υ  κόσμου;

Ανάλογα με το μέγεθος τρυς, ■ 
τα πιο δυνατά ζώα είναι τα με
γαλύτερα σκαθάρια από τους 
Σκαραβαίους, οι οποίοι βρίσκο
νται κυρίως στην τροπική ζώνη.
Σε δοκιμές που έγιναν σ' ένα 
σκαθάρι Ρινόκερο IDynastiae], 
βρέθηκε ότι μπορεί να σηκώσει 
στην πλάτη του 850 φορές το 
βάρος του.

Το πιο δ υνα τό  δάγκω μα :
Πειράματα που έγιναν με γναθοδυναμόμετρο, στο Εργαστήριο Λέρνερ Μα
ρίνε, στο Μπίμινι, Μπαχάμες, αποκάλυψαν ότι ένας καρχαρίας 2 μέτρων 
(Carcharhimus obscurusl μπορεί ν' ασκήσει μια δύναμη 60 χλγ ανάμεσα στα 
σαγόνια του. Αυτό ιδοδυναμεί με μια πίεση 3 τόνων ανά τετραγωνικό εκα
τοστό στην άκρη των δοντιών.

ΚΟΥΙΖ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ευρισκόμενη στη Βο
ρειοανατολική Αφρική, η 
..........................................ε 
πανήλθε στο εδαφικό καθε
στώς της περίκλειστης χώ
ρας το 1993, όταν η επαρχία 
της στην Ερυθρό Θάλασσα, η Ερυθραία, ανέκτησε την ανεξαρτησία της. Εί
ναι χώρα ορεινή, εκτός από τις πεδινές ερήμους της βορειοανατολικής και 
της νοτιοανατολικής της πλευράς και απειλείται από καταστροφικές ξηρα
σίες και λιμούς.

Υπάρχουν 76 εθνότητες που μιλούν 286 γλώσσες.
Εμφύλιος πόλεμος ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 και έληξε το 1991, 

με την ανατροπή της στρατιωτικής δικατακτορίας που κυβερνούσε από το 
1974. Έκτοτε, μια μεταβατική κυβέρνηση ανέλαβε την προσπάθεια για τη 
φιλελευθεροποίηση της οικονομίας και την εγκαθίδρυση πολυκομματικής 
δημοκρατίας

Ποια είναι η επίσημη ονομασία της χώρας η πρωτεύουσα και το νόμισμά της;

ΜΥΘΟΛΟΓΙ Α

1. Ποιος ήταν ο πατέρας του Ανταίου;
α. Ποσειδώνας, β. Δίας, γ. Απόλλωνας.
2. Ποιος σ κότω σ ε το λιοντάρι της Νεμέας;
α. Θησέας, β. Περσέας, γ. Ηρακλής.
3. Ποιά ήταν η μούσα της ιστορίας και της ρητορικής;
α. Ερατώ, β. Κλειώ, γ. Πολύμνια.
4. Ποια ήταν η μητέρα του Οδυσσέα;
α. Αγανίππη, β. Αντίκλεια, γ. Αρετή.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙ Α

1. Ποιος λογοτέχνης έγραψε το "Ημερολόγιο Καταστρώματος";
α. Σεφέρης, β. Σικελιανός, γ. Ψυχάρης.
2. Πότε γεννήθηκε ο Αντώνης Σαμαράκης;
α. 1910, β. 1919, γ. 1921.
3. Σε ποιόν ανήκει το  έργο Όι'Εμποροι των Εθνών";

α. Ξενόπουλο, β. Μυριβήλη, γ. Παπαδιαμόντη. □

Οι πέντε πρώτοι μικροί μας φ ίλο ι (σύμφωνα με τη σφραγίδα 
του ταχυδρομείου) που θα μας στείλουν τη σω στή λύση τω ν  
κουίζ θα κερδίσουν από ένα συναρπαστικό βιβλίο.

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Μπραχονλια
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ΓΙΑ ΤΗΝ

ΛΧΤΤΝΟΜΙΚΗ ΕΟΙβΙΑΡΗΧΗ

Η αλληλογραφία μας

S H  κα Τσάλη Δια
μαντή Χαρά, 
χήρα του α
σ τ υ φ ύ λ α κ α  
Τσάλη Κων/νου 
που υπηρε
τούσε στην ΑΔ. 
Καστοριάς, ευ
χαριστεί θερμά 
όλο το προσω
πικό της Αστυν.

Δ/νσης Καστοριάς, για την αμέριστη ηθική και υλική συμπαράσταση 
προς την οικογένειά της.

[■■■! Ο κ. Γιώργος Γιαννιτσιώτης κάτοικος Λυκαβηττού εκφράζει τις ευχα
ριστίες του προς τον Αρχιφύλακα κ. Μπουγάνη Γεώργιο που υπηρετεί 
στη Διεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, για τον άψογο τρόπο με τον οποίο 
επιλήφθηκε πρόσφατα τροχαίου ατυχήματος με θύματονίδιο στηδιά- 
βαση πεζών Βουκουρεστίου.

; Οι δ ια ιτητές του αθλήματος καλαθοσφαίρισης κ.κ. Χριστοδούλου 
Γεώργιος και Ιωάννου Νικόλαος εκφράζουν τις θερμές τους ευχαρι
στίες προς όλους τους αστυνομικούς που υπηρετούν στο Α.Τ. Καρύστου, 
για την τήρηση της τάξης κατά τον πρόσφατο αγώνα μπάσκετ Α' κατηγο
ρίας ανδρών μεταξύ των ομάδων Καρύστου και Σχηματαρίου.

Μ Ο υπήκοος Νορβηγίας κ. Dag Stamnes Aud Soyland ευχαριστεί θερμά, 
μέσω επιστολής του που έστειλε στην Πρεσβεία μας στη Νορβήγία, 
τους αστυνομικούς που υπηρετούν στο Δυτικό Αερολιμένα Ελληνικού, 
για την ανεύρεση και επιστροφή μιας μεγάλης τσάντας που έχασε ενώ 
περίμενε να παραλάβει ταξί από το Δυτικό αερολιμένα προς τον Ανα
τολικό, προκειμένου να επιστρέφει αεροπορικώς στην πατρίδα του. 
"Δεν είχαμε ελπίδες-επισημαίνει στην επιστολή του ο κ. Dag- ότι θα 
ξαναβλέπαμε την αποσκευή μας. Ομως, ενώ στεκόμασταν στο check
in της Sabena του Α νατολικοό αερολιμένα, μας κάλεσαν από τα μεγά- 
φωνα-και πράγματι- η τσάντα μας είχε βρεθεί. Ενας αστυνομικός από 
το Δυτικό αερολιμένα μας την έφ ερε και μας την παρέδωσε λίγο πριν 
την απογείωσή μας. Εκφράζουμε τις εγκάρδιες ευχαριστίες μας. “

ΚΙ Εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρίας Fairport Shipping Limited ευχα
ριστεί θερμά και συγχαίρει για την εντιμότητά τους τους παρακάτω 
αστυνομικούς: α) Αρχ/κα ΜΠΣ Κανάρη Σπυρίδωνα του Στεφάνου που 
υπηρετεί στο Α.Τ. Ανατολικού Αερολιμένα και βΙ Αστυφ. Γενναράκη 
Κων/νο του Γεωργίου που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ/Τμήμα Επιχειρήσεων. 

Συγκεκριμένα οι ανωτέρω αστυνομικοί βρήκαν τσάντα μέσα στην 
οποία υπήρχαν 30.0000 δολάρια (9.000.000 δρχ. περίπουΙ, πιστωτικές 
κάρτες και διάφορα έγγραφα την οποία και παρέδωσαν αμέσως στον 
εκπρόσωπο της ανωτέρω εταιρείας.
Κ  Το Δ.Σ. της Ενωσης Αστυνομικών Νομού Λευκάδας σε συγχαρητήρια 

επιστολή τους που απευθύνουν προς την Ομάδα Ασφαλείας του Α.Τ. 
Λευκάδας μεταξύ άλλων αναφέρουν:
"Συγχαίρουμε δημόσια το Διοικητή και όλο το προσωπικό της ομάδας 

Ασφαλείας του Α.Τ. Λευκάδας, διότι επιδεικνύοντας αξιέπαινο ζήλο,α
ποφασιστικότητα και μεθοδικότητα, εξάρθρωσαν πρόσφατα σπείρα 
διακίνησης ναρκωτικών, κατάσχοντας ταυτόχρονα δέκα επτά 1171 κιλά 
χασίς και διακόσια είκοσι 12201 γραμ. κοκαΐνης. Η επιτυχία αυτή, εκτός 
από καίριο χτύπημα κατά της εξάπλωσης των ναρκωτικών, τόνωσε το 
αίσθημα ασφαλείας των κατοίκων του νησιού μας, συμβάλοντας μέγιστα 
στην ανύψωση του κύρους της Αστυνομίας, σε μια δύσκολη γ ί αυτήν 
εποχή, τονίζοντας ότι το σύνολο της Αστυνομίας δεν είναι αυτό που 
μερικοίχάριν της εμπορικότητας προσπαθούν να παρουσιάσουν."
Κ  Η'Ενωση Αστυνομικών Λακωνίας σε συγχαρητήρια επιστολή τους που 

απευθύνουν προς συναδέλφους της Διεύθυνσής τους αναφέρουν: 
“ Συνάδελφοι του Αστυνομικού Σταθμού Μονεμβασίας σε πρόσφατη 

αστυνομική τους επιχείρηση κατόρθωσαν να εξαρθρώσουν κύκλωμα 
μαστροπείας και να οδηγήσουν τους δράστες στη Δικαιοσύνη. Η Ενωσή 
μας-συνεχίζουν στην επιστολή τους- εκφράζει τα θερμά της συγχα
ρητήρια στους συναδέλφους τουΑ.Σ. Μον/σίας, διότι σε μια εποχή που 
οι Αστυνομικοί Υπάλληλοι βάλλονται πανταχόθεν, αυτοί με τις πράξεις 
τους τιμούν το Αστυνομικό Σώμα και ενισχύουν την εμπιστοσύνη του 
Λάκωνα Πολίτη προς την Ελληνική Αστυνομία."

Κ  Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ αισθάνονται την υποχρέωση να εκ- 
φράσουν τις ολόθερμες ευχαριστίες τους προς όλο το προσωπικό 
των Τρημάτων Τροχαίας Αγ. Παρασκευής και Καισαριανής, για τη με
γάλη τους συμβολή στην επιτυχία της διεξαγωγής του 1 όουΔιεθνούς 
Μαραθωνίου δρόμου Ειρήνης Τρηγόρης Λαμπράκης".

Κ  ΟΔιευθυντής του 1 ου Τεχνικού ΕπαγγελματικούΛυκείου/ΤΕΕ Χανίων κ. 
Γ. Λεντουσάκης αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει το Τμήμα 
Τ ροχαίας Χανίων και ιδιαίτερα το Διοικητή κ. Βασίλειο Στεφανουδάκη, 
τον Ανθ/μο κ. Ιωάννη Στρατιδάκη και τους Αστυφύλακες Σοφία Λογα- 
ρίδου και Γεώργιο Μαρκετάκη, για την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε 
πρόσφατα με θέμα την ασφαλή οδική κυκλοφορία με έμφαση στη σω
στή οδήγηση δικύκλων.
" Η ημερίδα-επισημαίνει στην επιστολή του ο κΑεντουσάκης- στέ- 

φθηκε με απόλυτη επιτυχία χάρη και στα σύγχρονα εποπτικά μέσα που 
χρησιμοποιήθηκαν και το πλούσιο έντυπο υλικό που δόθηκε σε όλους." 
S O  Διοικητής τηςΣχολής Αξιωματικώντης Ελληνικής ΑστυνομίαςΑστυν. 

Διευθυντής κ. Κλέαρχος Πήχας,με τη λήξη της βασικής στρατιωτικής 
εκπαίδευσης τωνΔοκίμωνΑξιωματικώντης Ελληνικής Αστυνομίας εκ
φράζει τις θερμές του ευχαριστίες, για την πολύτιμη συμβολή τους 
στον τομέα της εκπαίδευσης προς τους παρακάτω Αξιωματικούς του 
Ελληνικού Στρατού: Ι.Υπολ/γούςΙΠΖΙΟικονόμουΔημήτριο και Πανάγου 
Ιωάννη 2.Υπολ/γο(ΜΧ)ΑσημάκηΑναστάσιοκαι 3. Υπολ/χο (ΔΒ) Σαμαρ- 
τζίδη Αριστοτέλη.
"Οι ανωτέρω Αξιωματικοί-επισημαίνει μεταξύ άλλων ο κ.Πήχας στην 

ευχαριστήρια επιστολή του- συνετέλεσαν αποφασιστικά στην επίτευξη 
των στόχων της εκπαίδευσης, με την άριστη επαγγελματική τους κα
τάρτιση, τις ειδικές γνώσεις και εμπειρίες, το ζήλο την εργατικότητα 
και το υποδειγματικό τους ήθος."
S  Ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Ευάγγελος Βενιζέλος σε ευχαριστήρια επι

στολή του που απευθύνει προς το Δ/ντή της Αστυν. Δ/νσης Δωδε- 
κανήσουν κ. Καλδέρη Παναγιώτη, αναφέρει:
"Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία και τη συμβολή 

σας στη διοργάνωση και την επιτυχία της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης 
Υπουργών Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Ρόδο." 
S  Ο κ. Αβραμίδης Παναγιώτης από το ΑσπρονέριΔιδυμοτείχου εκφράζει 

από τα βάθη της ψυχής του ένα μεγάλο “ευχαριστώ" προς το Διοικητή 
και τους Δοκίμους αστυφύλακες του Τμήματος Διδυμοτείχου, για την 
προσφορά τους σε αίμα το οποίο χρειάστηκε πρόσφατα σε σοβαρή 
εγχείρησή του στο Νοσοκομείο του Διδυμοτείχου.

S  Ο Δήμαρχος του Μεσολογγίου κ. Δημήτριος Παλκογιάννης εκφράζει 
τις θερμές του ευχαριστίες προς την Ελληνική Αστυνομία και ιδιαίτερα 
προς όλους τους συναδέλφους της Φιλαρμονικής οι οποίοι συμμετεί
χαν στις εορταστικές εκδηλώσεις της "Εξόδου της Φρουράς των Ε
λευθέρων Πολιορκημένων” της ιερής πόλης του. Οι χιλιάδες θεατές 
-αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Δήμαρχος-ηου παρακολούθησαν τις 
εορταστικές εκδηλώσεις εκφράστηκαν με τα κολακευτικότερα λόγια. 
Ως Δήμαρχος της πόλης αυτής, σας συγχαίρω για τη θαυμάσια παρου
σία σας, η οποία λάμπρυνε τις γιορτές τουΔήμου της Ιερής Πόλης του 
Μεσολογγίου."

S  Ο Σύμβουλος Πρεσβείας Β' στην Πρεσβεία μας στο Λονδίνο κ. Νικό
λαος Γαριλίδης σε επιστολή του που απευθύνει προς το Α.Τ. Ζακύνθου 
αναφέρει:
“Σας διαβιβάζουμε ευχαριστήρια επιστολή του Βρεττανού υπηκόου 

κ. J.P. Conlon ο οποίος κατά το διάστημα των διακοπών του στη Ζάκυνθο 
απευθύνθηκε στην Τουριστική Αστυνομία Ζακύνθου για υπόθεσή του 
και εξυπηρετήθηκε με τον πιο άψογο τρόπο. Οι ευχαριστίες του ανω
τέρω απευθύνονται προς την ένστολο αστυνομικό η οποία επελήφθη 
του θέματός του και η οποία είχε υπηρετήσει κατά το παρελθόν στην 
πρεσβεία μας στο Λονδίνο καθώς και σε κάποιον ακόμα ευγενικό κύριο 
ο οποίος ήταν παρών με πολιτική περιβολή. Απο τα ανωτέρω συμπεραίνω 
ότι πρόκειται για τηνΑστ/κα Ιουλία Καλατζοπούλου, η θητεία της οποίας 
στην Πρεσβεία Λονδίνου άφησε εποχή για την ευσυνειδησία, το ήθος 
και τη σοβαρότητά της." □

Επιμέλεια: 
Π ,Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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"TOY ΟΙΚΟΥΜβΝΙΚΟΥ ΠΧΧΡΙΧΡΧΗ  

Κ.Κ. ΚΧΡΘΟΧΟΜΧΙΟΥ 

ΓΙΧ ΧΗΝ βΧΧΗΝΙΚΗ X C X Y N O M IX

*

Τώ Έ ντιμοτάτω  κυρίω Χρήστω Μάκρη, Άστυνόμω Α ' ,  
Δ ιευθυντή τοΰ Περιοδικού "’Αστυνομική Επιθεώρηση", τέκνω  
της ήμών Μ ετριότητος έν Κυρίφ άγαπητώ, χάριν καί ειρήνην 
παρά Θεοϋ.

Συγκεκινημέναι άνέγνωμεν τό άπό κ θ ' παρελθόντος 
μηνός Δεκεμβρίου γράμμα ύμών, δ ι ’ οΰ ύποβάλλετε τάς εύχάς 
υμών πρός τήν ήμετέραν Μ ετριότητα έπί τώ νέω έτε ι καί 
α ΐτε ΐσθε  τάς ήμετέρας εύχάς καί ευλογίας πρός τό Σώμα της 
Ε λληνικής ’Αστυνομίας.

Εις άπάντησιν, έκφράζομεν ύμϊν τάς θερμάς ήμων 
εύχαριστίας διά τάς υίικάς εύχάς ύμών καί προσρήσεις καί 
έπιδαψιλεύομεν εις άπαντα τά  μέλη τοΰ φιλονόμου καί 
φιλοχρίστου Σώματος της Ε λληνικής ’Αστυνομίας τάς  
όλοθύμους πατρ ικάς καί Πατριαρχικάς ήμων εύχάς καί 
εύλογίας, δεόμενοι τοΰ Κυρίου όπως φυλάττη άνωθεν αύτά έν 
τή  επ ιτελεσε ι τοΰ ώφελιμωτάτου κοινωνικού αύτών έργου καί 
έν τή κατ ’ ιδίαν αύτών ζωή άπό παντός κακοΰ καί δπως 
χαρίζηται αύτοϊς ύγείαν, σύνεσιν κα ί ειρήνην, ώστε νά  
διέλθουν τό άρξάμενον νέον έτος άδιαταράκτως, έπιτυχώς καί 
εύδαιμόνως, διά τής βοήθειας τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ 
Χ ριστοΰ, Ού ή χάρις καί τό άπειρον έλεος^ ΐησαν μ ε τ ’αύτών.

/  Ιανουάριου δ'
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